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44573| لسيد|عيل |سم|لسيد |لد |خ| دين ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|27633 لعظيم مصطفى|هر عبــــد |فرح م مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

32896o ى بــــدر غديرى  لبــــدوي|لسيد |حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

89|63| مر ملك |هيم تـــ|بــــر|م |حس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

869257 حمد محمد|حمد |ء |ل| ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

642|2| ء|شعي|هيم لول شكرى |بــــر| زيق|لزق|صيدله 

2587o8 حمد|لمجيد |ن عبــــد |ن عثــــم|مي  رمض| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

236366 حمد|كر سيد |لرحمن ش|نده عبــــد|ر ن|بــــ حلو|د|

9|o553 حمد |لسيد |ن |بــــر رمض|محمد ص ي صىح سوه
ج|معهد فنى

856|o| وي|لشن|حمد محمد |محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

637948 ى صبــــور أحمد عىل محمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25o939 لدين|ج |طف رس|طف محمد ع|ع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

26o869 مر| لعليم ع|ء عبــــد|ء بــــه|سم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

355|82 مل جيد|ن حمدى ك|حن ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

5o4769 هلل|ء نبــــيل محمود فضل |رس| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

6334oo فظ|لح|لغنى محمد عبــــد|فظ عبــــد|لبــــدور ح|بــــدر  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5||784 هيم محمد بــــدوى|بــــر|مل |محمد ك ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

77|4o9 ه عبــــد | لسيد غنيم عطيتـــ|لغنى |مي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

32o7o9 ل|لدين مصطفى كم|محمد نور  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

625364 يف محمد جل ل مهدى|آيتـــ رسر زيق|لزق|حقوق 

44848| ي|حمد |حمد حسن |محمد 
وى|لمنى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

542428 م|لسل|جده محمد متـــولي محمد عبــــد |م ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7722o5 ل|لكح|لسيد يوسف |رص |م ن|وس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6974o8 لعجىم|لسيد |لعزيز |حمد عبــــد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

8|35o5 حمد عويس|هلل محمد |عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

|52o29 ل محمدين|لع|رضوى حمدى عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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6299|7 وى|لنو|م |لسل|لمنعم عبــــد |ئى عبــــد |محمد ه زيق|لزق|بــــ |د|

7893o4 هديل محمد عىل سليم تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

7o||76 ن|هيم رشو|بــــر|حمد عمرو حلىم | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

842476 ى عبــــد مون محمد|لحق م|حسي  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

882535 لغنى محمد  |م محمد عبــــد|ريه سيوط|تـــربــــيتـــ 

7o68|| حمد حسن|هيم |بــــر|ء محمد |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5286o6 ن|مؤمن أحمد محمد سليم محمد سليم م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

862|6 ىط محمد|لع|هلل محمد عبــــد |عبــــد  لفيوم|حقوق 

92o923 ى |مرو لبــــدرى تـــوسن |ن حسي  ضتـــ|ري/ج|أللسن سوه|كليتـــ 

|62984 ء عزتـــ حسن|تـــفى بــــه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

767843 لرءوف مصطفى|ن مصطفى عبــــد |نوره ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

36959o |ن |لسعيد سليم|لعزيز محمد محمد |عبــــد
بــــينى لشر

ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

9o6423 ل محمود |حبــــيبــــه محمود جم ج|حقوق سوه

774o58 حمد حسن|هر سيد |ره م|س ى شمس علوم عي 

|752oo مد|لدين ح|م عز |لسل|لدين عبــــد |عز  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

369382 بــــ|لتـــو|نور فرج عبــــد|فرج  |حقوق بــــنه

43567 مروتـــ سيد محمد طلبــــ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|762o9 ده محمد محمد موىس سليم|مي |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

788968 |دي |له|دى محروس عبــــد|له|محمد عبــــد 
وي|لشعر

ى شمس حقوق عي 

3|3576 هيم|بــــر|لرحمن |هلل محمد عبــــد|عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

773o25 ف محمد محمد |ذ |مع ى بــــرج|ل|رسر مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3258|5 م|لسل|شم عبــــد|بــــر ه|هدير ص ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9o47o3 ن محمود |محمد عمر| رن ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

9o299o حمد |لسيد محمد |ر |من ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

77|73| ي بــــرك| تـــسنيم رض
تـــ|مصطفى حسنى زيق|لزق|نوعيتـــ 

29975 تـــه|لسيد حسن شح|لسيد |ل |ره جم|س ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|43476 هيم|بــــر|ح |ء محمد صل|شيم ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

3344|o لعزيز|دى عبــــد|له|هيم عبــــد|بــــر|طه  ى شمس|د| بــــ عي 
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9o4377 رس محمود محمد |محمود ي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4896o4 لبــــدرى|ل محمد |لع|يتـــ عبــــد| |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

687366 بــــي|لعر|ء محمد عطيه محمد |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

89|579 ى عىل  |لبــــ|لرحمن عبــــد|عبــــد سط حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

684527 وى|لنش|م |م|ل|طف محمدين |د ع|زي لمنصوره|بــــ |د|

5|55o2 لتـــلبــــنتـــي|لعزيز |ن سعيد محمد عبــــد |يم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

79|52o لكريم|ل عطيه عبــــد |دى جم|ش زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8|4394 ى|ك |صموئيل خلف مل مي  ي|علوم 
|لمنى

|3593| فردوس سمي  موىس محمد ى شمس|تـــج ره عي 

9o495 ى|رس|  حسي 
ء محمد مصطفى بــــ بــــنى سويف|د|

254536 لمجيد|عيل عبــــد|سم|لمجيد |حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|59236 لسيد|هلل |لرحمن ممدوح عبــــد |عبــــد  ى شمس علوم عي 

89243| ل كرلس |يوبــــ غ|يكل |م سيوط|نوعيتـــ 

55o6| حمد|محمد محمود | نور ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

864|27 لرحمن|ه عبــــد|لل|محمود عمر عبــــد لمنصوره|حقوق 

463538 لعيله|بــــو |ء محمد محمد حسن |عل لشيخ|علوم كفر 

88o84o ن |ن سليم|ن فرح|دى سليم|ه سيوط|هندستـــ 

768896 ن|سم عثــــم|ء محمود ق|دع لعريش|تـــربــــيتـــ 

62o962 فع|لش|لىح |هيم عبــــد |بــــر|ء |سم| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

432347 لبــــدوى|بــــ |لمنعم دي|مه عبــــد |س|سيل | |صيدله طنط

|5|oo4 ه ممدوح  بــــد|لمجد ع|بــــو |ني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

688483 ح|لسو|رى |لبــــ|حمد |رى |لبــــ|محمد عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2723| بــــ|لعليم محمد خط|سل عبــــد |ره بــــ|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|2363 س|س حسن محمد عبــــ|ن عبــــ|نوره عه مشتـــهر|زر

684o9o لسعيد|لحميد |مصطفى محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o5887 ى|رس| ء ممدوح فتـــىحي حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7663|8 هيم|بــــر|نه نعيم حكيم رفيله |هيل هندستـــ بــــور سعيد

8942o9 ن محمود شلتـــوتـــ صديق |نوره سيوط|طبــــ 

235795 مدحتـــ قدرى محروس متـــولي| دين ن|تـــربــــيتـــ حلو

|62682 ر محمد|لستـــ|نيس عبــــد |ء |بــــر |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ
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887955 حمد محمود مسعود |مصطفى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

233|98 وى|حمد محمود محمد شعر|ندى  هره|لق|ره |تـــج

628o95 لعظيم|مد عبــــد |طمه سعد ح|ف زيق|لزق|علوم 

4|6428 مي رفعتـــ سليمتـــ|محمود س لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

35342| ي بــــ ئيل|رس|سط |جوزيف منىح  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

85o594 هلل سيد|رص عبــــد|محمود ن سيوط|حقوق 

498o93 لمرصي|ء حسن محمد يوسف |لىمي تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

3|983o رضوى محمد حسن عىل ى شمس هندستـــ عي 

35233o لرحيم عىل بــــدوي|لدين عبــــد|مصطفى نرص  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|53o9| مد|بــــر ح|بــــر صبــــرى ج|ج ن|ضتـــ حلو|علوم ري

9o|o83 ى محمود  حمد محمد  |نيفي  ج|بــــ سوه|د|

5462|5 لح|لف|ر |محمد نبــــيل مختـــ لفيوم|لعلوم |ر |د

495|3 ى|فضل محمد فضل  مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7725|2 ك|ء يحن  يونس رمض|رس| ن رسر زيق|لزق|بــــ |د|

6||274 لسيد ثــــروه|هيم |بــــر|محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

543465 حمد تـــوفيق عطوه جعفر|نه |فرح لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

25o84| د سيد محمد قطبــــ|جه عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

226o23 ى عيد شعبــــ ن محمد|حسي  هره|لق|بــــ |د|

8|2588 ك|لمل|مل عبــــد|سحق ك|يدي |ه ره بــــنى سويف|تـــج

764||6 لحديدى|حمد |حمد |رحمه سمي   بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

|4|8o5 ل سيد|م عز كم|س ى شمس|د| بــــ عي 

6o38|o لعظيم محمد حبــــيبــــ|حمد محمد عبــــد | |تـــربــــيتـــ طنط

62oo97 ه عبــــده | |ودى طه ند|لد|مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

82|36| ى  ف ع|كرستـــي  شد|دل ن|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

|5|222 ى ط|ي لحميد|ح عبــــد |رق مصبــــ|سمي  ن|تـــمريض  حلو

8oo383 حمد يوسف|م محمود |حمد هش| سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

638242 لسيد|بــــوزيد |رق محمد ضيف |ط زيق|لزق|ره |تـــج

63572 حمد|حمد |طف |ء ع|سم| حقوق بــــنى سويف

846558 ل محمد|محمد كمبــــ| مه ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

32292o ح محمد مسعود|لفتـــ|منتـــ عيد عبــــد ن|حقوق حلو
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443o2o ء مسعود محمد عىل|سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

8765o5 ى  |محمد محمود محمد حس ني  سيوط|حقوق 

97352 حمد|للطيف |محمد عبــــد | رن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

259239 لرسول|ن عبــــد|ن بــــدوى رمض|نوره هره|لق|صيدله 

237396 لبــــ|بــــو ط|م فكرى محمد |جر عص|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o7|6| لعظيم|لسيد رجبــــ عبــــد |دى |ش ي صىح طنط
|معهد فنى

6998|5 لجوهرى|لمعىط |لجوهرى عبــــد |فريده  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

7623o9 ل|لع|م عىل عبــــد |لسل|هيم عبــــد |بــــر|محمد  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

862776  عىلي 
ى حمد|مريم حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

6|9395 للطيف متـــول خليف|صم عبــــد |زيد ع لمنصوره|حقوق 

683662 دى|لجل|د |محمد محمود حسن وهبــــه ج لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

775|46 د محمد|مرفتـــ وجيه محمد رش زيق|لزق|حقوق 

648588 ه ول هر محمد يوسف|لظ|ء عبــــد|ني  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

354o9| ى فوزى شفيق عبــــده| روجي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|7845| ن يوسف|دق شعبــــ|لص|ء |سم| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

9|385o بــــر سعد  |دى مجدى ص|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8832|9 ن محمد جمعه |مريم شعبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

8|oo88 لسيد|حمد محمد |ء |عىلي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4|6o45 زق|لر|حمد عبــــد |يه سمي  مرشدى | لشيخ|نوعيتـــ كفر 

59723 لعظيم|دى عبــــد |له|ح عبــــد |طمتـــ صل|ف تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

3556o7 ى|مر ص|ء محمود ع|سم| لحي  لفيوم|ر |ثــــ|

6|7267 ج|لطن|رحيق محمد طه  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

682o9 عيل|سم|عيل رزق |سم|مروه  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

86o778 محمد حسن محمد محمود ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

8787o7 بــــوزيد |بــــوضيف |طمه محمد |ف سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

86o289 بــــ|حمد محمد دي|ن |نوره ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2326|| لحميد|زق عبــــد|لر|ده محمد عبــــد|مي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68352 لح عىل|م محمد ص|سل| ره بــــنى سويف|تـــج

4o464 مل|حمد ك|يمن |حمد | ن|معهد فنى تـــمريض حلو

32795 ى|لدين |روق شمس |رق يحن  ف|ط لبــــحي  ى شمس هندستـــ عي 
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62564|  |هيم |بــــر|محمد محمود 
ى
حمد|لدسوق لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

364887 لقوى|يحن  سيد سعد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

853|3| ى|ع مر عيسي عىلي حسي  ي|طبــــ 
|لمنى

777456 ى س|ي لمنعم محمد صبــــح|مح عبــــد |سمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

7o8743 لمتـــول|هيم يونس |بــــر|مصطفى محمود  لشيخ|طبــــ كفر 

329825 حمد|م |لسل|حمد محمود عبــــد|هلل |منتـــ  زيق|لزق|صيدله 

78835 هيم محمد|بــــر|دتـــ |هيم حم|بــــر| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

247|58 فظ|لح|حمد محمد عبــــد|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|5662o ى محمد|لرحمن محمد |عبــــد  لعربــــى حسي   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

862442 هلل|لكريم محمد شلبــــي عبــــد|عبــــد لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

437462 در صبــــح|لق|در يوسف عبــــد |لق|محمد عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

487593 لحميد محمود محمد|مل عبــــد |رق ك|ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

645382 ل|لجم|محمد حسن | ء رض|رس| سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

96735 ى زىك حس|ح حس|صل ى|ني  ني  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

68o324 ي|ن محمود محمد |شعبــــ
ى

تـــى|لعدل ع لمنصوره|ره |تـــج

5|8o76 |بــــر مصطفى عط|لمأمون ص|طمتـــ |ف سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

2576o3 لمطلبــــ|لمطلبــــ محمد عبــــد|محمد عبــــد |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

||53|o ف عوض يشى عبــــد |مريم  لمسيح|رسر دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

352465 ء حسن محفوظ حسن|هن |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|387o هلل|لدين سيد عبــــد |لدين محمد بــــدر |بــــدر  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

878447 ح محمود محمد  |لفتـــ|هدير عبــــد سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

358o35 م محمد نجيبــــ شيخ جميل|سل| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

349235 هلل|هلل رجبــــ سيد عبــــد|عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6o2765 ف رفعتـــ |م |سل| ن|بــــو عثــــم|لسيد |رسر |هندستـــ طنط

845474 ي عبــــد|منه 
للطيف|هلل محمد مصطفى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

3|7589 جه|لخو|بــــ |لوه|حمد عبــــد|سيد | عمرو رض هره|لق|صيدله 

267o34 ف|هيم خل|بــــر|لنبــــى |م عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|53549 م رأفتـــ محمد|يه عص| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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5|42o9 ئى|لمسلم|هيم |بــــر|ء محمود سعد |إرس تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

223978 م|لسل|ندى محمود سعيد عبــــد ن|حقوق حلو

886659 لم عىلي |ن محمد س|جيه سيوط|حقوق 

4|528 ء معوض حسن مرع|نم هره|لق|ره |تـــج

85938 شور يوسف حسن|ء ع|عىلي لفيوم|حقوق 

68|23| لسيد|ز |لبــــ|هلل |هلل حسن عبــــد |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

|235|| ي 
لغفور|حمد محمد عبــــد |يمنى ن|حقوق حلو

7o3o4| بــــو جبــــل|حمد |حمد محمد |يه | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

5o7448 ى شلبــــى |خلود ج سكندر|بــــر حسي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4|oo35 لبــــصي  رزق|محمود محمد ممدوح عبــــد |ره طنط|تـــج

|6882o زم محمد سعد محمد عبــــد ربــــه|ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

489665 لمعىطي مصطفى|سىح  محمد محمود عبــــد  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

329538 عىل عفيفى عىل| ن|ر |طبــــ بــــنه

|4o424 سلىم عىل نبــــوى عىل ى شمس|زر عه عي 

373739 حمد|حمد عىل | |مه لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

267588 بــــوزيد|لسيد |بــــر |ء ج|رس| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

4||736 لروس|بــــو|لرؤف |هلل سعد عبــــد|منتـــ  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

78o89o وى|لطحل|هيم |بــــر|حمد محمد |محمود  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

683|2o ل محمد خليل رزق غنيم|ء جم|شيم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9|485o سط بــــيوم  |لبــــ|حمد عبــــد|لدين |عز  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

33498| رى|يوستـــينه مجدى فخرى زخ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

838578 ي عبــــده مدكور|نه|
ر مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

2|35|9 د محمد|حمد ج|مح |فرح س هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

539682 هيم عطيه|مريم محمد مبــــروك إبــــر سكندريه|ل|عه |زر

426|o6 ى|حمد محمد رمسيس |ء |هن بــــو حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

833o87 حمد|لمعىطي |مروه محمود عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|65|36 ي |حبــــيبــــه ه
عيل محمد|سم|ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o|878 مي|لفولي تـــه|يمن محمد |هلل |عبــــد ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

35232| ن|بــــر شعبــــ|ن ص|مصطفى رمض |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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489369 محمود حسن| هلل يحن  زكري|منه  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

685o84 لسيد بــــدوي|حمدى معوض عىل  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|68863 بــــ|لوه|لد محمد عبــــد |محمود خ ي|بــــ |د|
|لمنى

|6o784 ك|لمل|هيم عبــــد |بــــر|ل |هيم جم|بــــر| ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

328994 ف|محمد سعيد  لسيد محمد مشي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4|42|3 ر|هيم محمد نص|بــــر|هيم |بــــر|هبــــه  |بــــ طنط|د|

774346 ي حبــــيبــــ
محمود عزتـــ محمد حفنى ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

قيتـــ| -  لشر

4ooo23 |لبــــن|حمد عىل |بــــ |يه| |هن ى شمس| لسن عي 

92||3o فتـــىح لحىطى حبــــيبــــ | ن|دي ج|بــــ سوه|د|

264395 لحسينى|لمنعم |رص عبــــد|ء ن|سم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

5o76o6 ذل|لش|هلل |د محمد محمد عبــــد|فرح عم علوم بــــورسعيد

36374 ل عزتـــ متـــول|محمد جم ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

478329 ه|لل|ل خميس عبــــد |جم| لور سكندريه|ل|بــــ |د|

69358o لىح محمد خميس|حمد وهبــــه عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3|862| بــــر|حبــــيبــــتـــ كرم غريبــــ ص هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

6o586 حمد|ن سيد |ء شعبــــ|رس| بــــ بــــنى سويف|د|

5|9o39 لعسيىل|هلل |ح مبــــروك فتـــح |يه صل| بــــ دمنهور|د|

|55437 ن|س عثــــم|مه عبــــ|س| |ر|ي ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

495345 لرحمن|تـــتـــ صبــــىح عبــــد |حمد شح| ره دمنهور|تـــج

59897 ح|لفتـــ|عىل عمر عىل عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

5o3oo8 ى ن|ي لح|لسيد ص|رص |سمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

246|74 لغزول|مح خميس محمد |س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6|2425 ن ى عبــــده|رق عبــــد|ط| مي  لحميد حسي  |بــــ طنط|د|

54|577 لعبــــد|ن عىل |محمود محمد شعبــــ بــــ دمنهور|د|

46488 شم|حمد محمد ه|منى  هره|لق|ره |تـــج

3|65|o لمنعم حسن|رضوى حسن عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

7o42o6 هيم|بــــر|لعظيم حسن سعيد |مصطفى عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

|38548 لعزيز|لعزيز عبــــدلي عبــــد |طمه عبــــد |ف ى شمس|تـــج ره عي 

86863 بــــوسيف|لحميد |ل بــــرديس عبــــد |بــــل ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى
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66744 يمن فريح عوض يوسف| |رين|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

487452 لفحل|لرحمن محمد |رى عبــــد|نص|حمد | سكندريه|ل|ره |تـــج

2549o6 ن|لدهش|ن |لعزيز سليم|ئى عبــــد|م| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

627722 لسيد|لسيد |ل |آيتـــ رأفتـــ كم زيق|لزق|بــــ |د|

69449 لدين|ج|لبــــهلول محمد تـــ|محسن  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6|6883 وز محمد م هر عتـــريس محمد|ني  ط|بــــ دمي|د|

4o378o د محمد محمود نرص|دهم مر| |ره طنط|تـــج

69883 لمطلبــــ|حمد عبــــد|لمطلبــــ |هند عبــــد لفيوم|تـــربــــيتـــ 

488825 لعنتـــبــــىل|حمد خميس حسن |رس |ف سكندريه|ل|حقوق 

|4|||5 لسيد|لسيد حلىم |يوسف معتـــز  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

76o673 مصطفى| لوف|بــــو |نور |خلود  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

485229 للطيف عىل|للطيف حسن عبــــد |ء عبــــد |شيم سكندريه|ل|بــــ |د|

7||4o6 زى|يه سمي  محمد حسن حج| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

764662 ن|حمد ري|لسيد محمد |يه | حقوق بــــورسعيد

344474 لمعىط|ن عبــــد|متـــ رمض|س|هيم |بــــر| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

877o9| لم  |مل س|ل ك|جل| ر|ي سيوط|حقوق 

82o897 ي محمد وف|وف
ي محمد|ئ 

ئ  ي|طبــــ 
|لمنى

6|3476 ص|لقص|لسيد |عمرو عىل حلىم  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

7536|4 ى|لسيد محمود |ده محمود |مي لخرصى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6|477o رتـــ|لد محمد أم|ريم خ |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

2|9224 حمد|بــــتـــ |هلل مجدى ثــــ|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

79|6o5 هيم محمد محمد|بــــر|مه |س| زيق|لزق|عه |زر

43597o ي أحمد |س
ي|لتـــلبــــ|ره حسنى

ئى لشيخ|نوعيتـــ كفر 

6|8538 ندى بــــديع أحمد عطيتـــ ط|بــــ دمي|د|

|74|o6 ى ى حسني  محمد سيد حسي  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

|6|348 هلل|قوتـــ عبــــد |نىه حمدى ي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|||45 ي|هيم |بــــر|مه عىلي |س|رنيم 
ى
لدسوق |تـــربــــيتـــ طنط

83839  عبــــد |لبــــ|م نبــــيل عبــــد |سل|
ى
حد|لو|ق ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

254254 م|ل محمد عل|نبــــيل كم| دين ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|5o424 لسيد|عيل محمد |سم|طف |يوسف ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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768ooo لسيد|ح محمد |لسيد صل|ء |ل| لعريش|علوم 

7687|9 ى سل ى|حليمه حسي  مه حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

|69992 م بــــسيوئى محمد|يوسف هش ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

823367 لكريم|فتـــ مخيمر عبــــد|نشوي ر ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

42o92| لرؤف سيد|م عبــــد|لسل|لىح عبــــد|ء عبــــد|نجل
حمد |

لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

45o||7 ل|لعس|مي |مه س|س|محمد  |ضتـــ طنط|علوم ري

|38o72 ى عىل |م |كريم س ل|لغ|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o7533 لبــــدرى|ء سعد حسن |دع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

753755 لحميد قنديل|هر عبــــد |يده ط|ع عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|5o2o6 هيم|بــــر|محمد مصطفى محمد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

6o7o4 حمد|ح |لفتـــ|رق عبــــد |حمد ط| ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

2355|4 د|لجو|حمد عبــــد|مصطفى محمود  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

6|o792 لبــــ|بــــو ط|لسيد |حمد |ضىح  لمنصوره|بــــ |د|

366|8| طمتـــ نبــــيل معوض نور|ف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

349|56 ح|حمد محمود صل|هدى طه  عه مشتـــهر|زر

2||75 ر|ن نص|بــــسمله مصطفى رمض هره|لق|بــــ |د|

23o227 ج مصطفى|طف فر|رق ع|ط ى شمس| لسن عي 

7|6o63 ن|لسيد محمد رضو|م محمد |وس لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|25446 ف فؤ|رغدتـــ  بــــ|لتـــو|د عبــــد |رسر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

58o|8 د|ئى مجدى فؤ|سيوس ه|ثــــن| طبــــ بــــنى سويف

7o948 ي مبــــروك عطيه معوض|م|
ئى لفيوم|بــــ |د|

49|672 مد محمود|مه فتـــىح ح|لرحمن سل|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5||2|5 لسعيد يوسف شعتـــ|مل |لسعيد ك| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

72|56 حمد محمد|ندى سيد  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

63|337 م محمد عىل|م عص عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8o889o ى بــــطرس|م رك صفوتـــ حني  ره بــــنى سويف|تـــج

837||5 ى محمد موىسي|غ ده حسي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

44o572 ي
م|لخ|لحليم سعد |عبــــد| رض| دئى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|5537o لح|ء حسنى محمد ص|دع هره|لق|بــــ |د|
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88o962 حمد يوسف محمد |محمد  سيوط|طبــــ 

475733 هلل محمد بــــيومي محمد|عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

262o62 لحميد عىل|محمود عىل عبــــد |ره بــــنه|تـــج

542983 ي |م|
م محفوظ|حمد يوسف بــــره|ئى |حقوق طنط

864379 طف عىلي محمد|مروه ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

786283 |لعل|بــــو |حمد سعيد |ندى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

366863 بــــ|لتـــو|در عبــــد|لق|ن عبــــد|مل شعبــــ| تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

22976 بــــ|لتـــو|عيل محمد عبــــد|سم|محمد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

||9829 ن جرجس رزق|ل سليم|ريو كم|م ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

28528| در عىل يوسف|لق|در محمد عبــــد|لق|عبــــد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

767545 لح فرج|در ص|لق|م عبــــد |هبــــه هش لعريش|تـــربــــيتـــ 

|7o976 لرحمن|فظ عبــــد |ن مجدى ح|يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

69|674 لمعىط|مد عبــــد |لطيفه نبــــيل ح ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

9o34o8 ضى عدل غبــــروس |نس ر|ن تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

842335 ج مهدي|جر محمود فر|ه ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4|4o5| م|ح محمد سل|لفتـــ|طف عبــــد|ر ع|من |تـــربــــيتـــ طنط

342974 محمد يوسف تـــوفيق يوسف ى شمس|زر عه عي 

497|o6 هلل|ضىل عبــــد|لدين محمد ف|ميتـــ مىح |س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6o29o6 |لح|ىط محمد عىل |لع|عمرو عبــــد
ى
ق |تـــربــــيتـــ طنط

48424| هلل|بــــ |لمجيد ج|لمجيد عطيتـــ عبــــد|يوسف عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7|43 نور محمد|محمد حسن  ن|هندستـــ حلو

47666o ى غنيم|طف عىل |ع| ن|ر مي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5|39o| لمرعز|حمد |لسيد |مصطفى محمد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

23527| حمد محمد|لد |حمد خ|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

8o694| ل محمد|بــــ جم|لبــــ|هدي فتـــح  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

84994 ى عبــــد  للطيف يونس|محمد خي  ي سويف
هندستـــ بــــنى

6|5|23 لسيد|لرحمن نرص |طيف أحمد عبــــد ره بــــور سعيد|تـــج

526862 لحميد|حمد عبــــد|نور هيثــــم محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 
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|4o|95 مريم سيد يوسف محمد ى شمس|زر عه عي 

|45773 هلل حسن|رق محمود عبــــد |ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

45945o لعزيز عىلي|منى محمد عبــــد  سيوط|بــــ |د|

42367o حمد|هيم رجبــــ |بــــر|عهد  سكندريه|ل|ره |تـــج

68792o هيم|بــــر|هيم |بــــر|صبــــرى محمد صبــــرى  لمنصوره|صيدله 

5|9843 ى ى حسن حسي  خلود حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

54o455 ي|حمد محمد |طمه |ف
ء|بــــوضى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

488o4| مز محمد محمود محمد عىلي|ر سكندريه|ل|بــــ |د|

|27934 لرحمن|لسعيد عطيه عبــــد |ء |رس| ن|بــــ حلو|د|

45359 لد ربــــيع محمد|م خ|سل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|59|64 حمد|لسيد |لد |محمد خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

494948 لعويدى|للطيف لطفى |لطفى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

437o63 رص|م محمد محمود محمد ن|وس لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

422o2 ى ربــــيع  حمد رجبــــ محمود|نرمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

37|oo طف محمود محمود محمد|حمد ع| هره|لق|عه |زر

|2o336 حمد|يمن صبــــري |لد |خ  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|5777| |حبــــيبــــه ممدوح محمود عىل يىحي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o2935 ر|لجز|ل |هيم كم|بــــر|محمد  لمنصوره|ره |تـــج

765337 لففى|لسيد خليل |محمد محمود محمود  ره بــــور سعيد|تـــج

534oo2 ى|حمد |حمد محمد صقر سيد | لحرصى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

243395 وى|شد قن|هلل عىل ر|ء عبــــد|شيم ن|صيدله حلو

23223o مه بــــحر محمد|س|م |سل| هره|لق|هندستـــ 

925366 ل رشدى خليفه  |محمد جم عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

359996 ن|هوتـــ سليم|لل|سمي  عبــــد| ندر|س |بــــنه| هندستـــ شبــــر

426449 بــــوجليل|هيم |بــــر|ده محمد |ندى حم سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

7748|3 هلل ربــــيع|ن عبــــد|حمد سليم|مصطفى  لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

876792 بــــوزيد |د |ل فؤ|حمد جم| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

879894 هلل  |د |مد ج|حمد حسن ح| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

496556 دي|لرم|عيل |سم|عيل فتـــىحي |سم|ء |ل| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 12 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2|899o ف عبــــد|حمد | لحميد|ىط عبــــد|لع|رسر ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

6277o2 لصمد عىل سعود|حمد عبــــد |محمد  زيق|لزق|حقوق 

234667 ى|حمد مصطفى ك| مل حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

36255| هر محمد|د م|ليىل عم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

27o564 ى فتـــىحي حس|حمد حس| ى عبــــد|ني  لرحمن|ني  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

529o44 ف محمد عىل عم|رس |ي رتـــ|رسر |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

|49|87 لسيد|ن محمد محمد |مرو لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

675966 لبــــرعي|بــــدين محمد |لع|منه عىل زين  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

88723| ن  |لدين عثــــم|لحكيم مىح |زينبــــ عبــــد سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

248275 رى|لبــــ|هيم محمد عبــــد|بــــر|بــــسنتـــ  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|263oo لحميد|لدين محمود عبــــد |ل |تـــسنيم جم هره|لق|م |عل|

6o4729 ف محمد عبــــد |هدى  |لمقصود |رسر
ى
لدسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|5o2o2 هيم|بــــر|هيم سيد |بــــر|محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

27|o56 ره|ن فتـــىح محمود عم|رضوه شعبــــ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9||o79 ف عبــــد|بــــخيتـــه  حمد  |هلل |رسر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

86826o ي عىلي 
لطهري|زينبــــ مرتـــضى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

326838 لسيد|خلود محمد مصطفى  ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

||6695 ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|محمد عبــــد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

||68o| م مجدى محمود محمد|بــــس هره|لق|ره |تـــج

436999 لبــــوهي|محمد عمرعمر| ند|ر ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

34oo48 ء سعيد عىلي محمد عبــــده|شيم | معهد فنى تـــمريض بــــنه

64867 لحميد سنوىس|بــــ عبــــد|لوه|مؤمن عبــــد لفيوم|بــــ |د|

9o7847 لعزيز |خلف عز تـــوفيق عبــــد |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

29487| حمد|بــــر |رضوى سيد ص ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

4o4625 لضوى|لسيد |لد |حمد خ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|5o49 مر محمد|د محمد ع|محمد عم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

487533 ف |م |سل| ى |رسر هيم|بــــر|حمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 13 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

245838 سعد| |مجدى حن| يوحن تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4|577 ح محروس|لفتـــ|ن عبــــد |بــــ شعبــــ|يه| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

87985 حد|لو|حمد عيد محمد عبــــد | لفيوم|بــــ |د|

83922o ى|بــــر ي|لنبــــي ص|مي عبــــد سي  |نوعيتـــ قن

7||||o م|حمد حسن هم|لسعيد رجبــــ |طمه |ف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

62|897 وع|حمد حمدى محمود معوض مط| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|54337 حمد محمد محمد|م |بــــس ى شمس|تـــج ره عي 

3625|| ى ر هلل||ل عط|فتـــ غ|كريستـــي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6|67o3 ن|تـــ نشو|د|هلل محمد س|منتـــ  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2777o لعزيز محمد درويش|ل عبــــد |محمد جم ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

444259 |رص عنتـــر مصطفى مو|لن|أمنيه عبــــد 
ى
ق لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|3|967 هيم محمد|بــــر|محمد | عل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|28o38 لسيد|رس محمد |مصطفى ي ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

545|3| غو|هيم بــــغ|بــــر|حمد محمد عىل محمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

482767 لسيد|هيم |بــــر|ن |ء حسن رمض|رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9o43oo حمد |هيم محمد درويش |بــــر| ج|حقوق سوه

52|59| ئى|للق|م محمد قطبــــ محمد |سه سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

446982 هيم محمد محمود|بــــر|ء |مؤمن عل سكندريه|ل|هندستـــ 

5o4426 ي
م عىل محمد عىل|هش| دئى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

33|455 لحميد|ن عبــــد|ل رضو|محمد جم |علوم بــــنه

859o94 ي حلىمي لبــــيبــــ|نسي ه|ن
ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

75448o ن|تـــ سيد عش|نىح  محمود سيد شح| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|3o4o2 ى خزيم محمد عنتـــر حسي  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

2372|4 لدين|عيل حسن نور|سم|ح |سم هره|لق|بــــ |د|

54|475 هيم عوده|بــــر|هيم محمد |بــــر| ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

2|7728 م|م|حمد |محمد مصطفى  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

489265 ي|ئل عبــــد |و| دين لسميع مرع يحن  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

3|2739 لعزيز حرحش|ح عبــــد|حمد صل|طمتـــ |ف عه مشتـــهر|زر

524|87 حمد محمد حسن|محمد | عل ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى
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5o2888 ل|لع|ل هريدي عبــــد |ره جم|س سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8|6735 حمد عنتـــر محمود|دي |ه ي|عه |زر
|لمنى

6|4428 سم|ء محمود محمود ق|لشيم| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

294834 لدين خليفه|ل |ريم عىل جم ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

7o|36 ن|هلل سيد سليم|عمر عبــــد لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

6787o4 لليثــــى|لغنى عىل |ء محمد عبــــد |سم| لمنصوره|حقوق 

3|2774 لموج  عطيه محمد|حمد | سيه|نوعيتـــ عبــــ

28255| ن هلل|هر لبــــيبــــ حفظ |ز| مي  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

536684 لسيد مرىس حمده|مه يشى |س| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

774o72 لغنى|لعليم عبــــد |مه عبــــد |ن سل|نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5o58o| وس يوسف عويضه|ندر|مح يوسف |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

482998 لسيد حسن|لسيد محمد |هد |ن سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5o68o| للطيف|ل لطفى حسن عبــــد|رتـــ جم|س سكندريه|ل|صيدله 

4o69|4 محمد فكري محمد هريدي| رن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

92649 لعزيز سعد|طمه أحمد عبــــد |ف عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

835733 لكريم صبــــىحي سعد محمد|عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|67o7| دتـــ|مه محمد عبــــ|س|طه  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

23232o حمد|حمد مصطفى |لرحمن |عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

68865 بــــوسيف|هلل |لجيد عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد لفيوم|حقوق 

254377 ن|لح عثــــم|لح صبــــىح ص|يه ص| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|28|33 حمد|ره محمد حسن حسن |س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

75||2o حمد|ء مسعد بــــدرى |رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o8573 لمغربــــى|هيم محمد |بــــر|جر محمد |ه لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6|o684 موئى|لسل|ح |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ره عبــــد |س لمنصوره|بــــ |د|

7o7588 م محمد|لسل|حمد عبــــد |مديحه  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

7o7995 لحق|ضل محمد عبــــد |كريم محمد ف لمنصورتـــ |تـــمريض 

7o7927 حمد عىل|هيم |بــــر|ندى محمود  لمنصوره|ره |تـــج

337832 هد|ن مج|لسيد سليم|هلل صبــــري |عبــــد زيق|لزق|صيدله 

9o8|4o ى |ي بــــدين مرىس |حمد ع|سمي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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452427 م|لبــــره|لحميد |ئى سعد عبــــد |يوسف ه لشيخ|هندستـــ كفر 

498|42 د|هيم حم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ء |نجل ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

524875 م محمد منصور محمد عيس|هش |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9||482 ح محمد |لفتـــ|حمد عبــــد|ء |شيم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

522||5 ن|ن طلبــــتـــ رمض|ء مسعود رمض|ل| بــــ دمنهور|د|

7327| ف تـــوفيق فرح|محمد  تـــ|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

2838o6 ر حسن|لستـــ|محمد نبــــيل عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|45429 ى محمود |حمد | ى |مي  وى|لبــــط|مي  هره|لق|حقوق 

78|796 حمد|للطيف |ديه محمد عبــــد |ن زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|24666 صم محمد زىك|لرحمن ع|عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

76|79| حمد|فرح موفق فوزى  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

25663| طبــــى مرىس|لش|هيم |لسيد إبــــر|منيه | تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

684787  |لبــــ|ن محمد عبــــد |يم|
ى
ر|لنج|ق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

762399 ئى|لشج|حمد |رس |حمد ي| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

7544|2 لحميد|فظ عبــــد |لح|لحميد عبــــد |ن عبــــد |نوره عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

692769 لعيسوى|هيم |بــــر|لغنى |ح عبــــد |هبــــه مصبــــ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|78765 ىط|لع|رص محمد عبــــد |محمد ن ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

758896 محمد مصطفى محمود مصطفى حبــــيسر لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

|4o|34 هر|لظ|م رفعتـــ عبــــد |مريم عص ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

692785 لعزيز هويدي|عيل حلىم عبــــد |سم|ر |عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

648575 يوبــــ|لحكيم |عزتـــ عبــــد| لي|د عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32872 ى |محمد م لم|حمد س|هر حسي  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

4o459o هيم محمد|بــــر|لسيد |لسيد محمد | سكندريه|ل|بــــ |د|

643367 هيم|بــــر|هلل |بــــ عبــــد |لوه|ن محمد عبــــد |نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|5o593 ح|لفتـــ|فتـــىح نرص يوسف عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26843| لمصنور|لحليم |ل عبــــد|مصطفى جم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

875225 سم |لعظيم ق|رؤى مصطفى عبــــد سيوط|هندستـــ 

8844|9 ى  حسنه مؤمن خليفه حسي  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

69934| ن|لحميد حسن رمض|ل عبــــد |لسيد جم| لمنصوره|ره |تـــج

8|6343 ن محمد|ن محمود سلط|حن ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

Wednesday, September 5, 2018 Page 16 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6o62o| عمر حسن مصطفى صقر لمنصوره|عه |زر

4869|8 لدين محمد سعيد عوض|ح |لرحمن صل|عبــــد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

2|6382 ن سعيد|لحميد سليم|حمد ثــــروتـــ عبــــد| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

8476|7 نور فرج محمد نور| ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

86249o س|ره دري|مي بــــش|مجد س| علوم بــــورسعيد

6|2||2 تـــه|لرحمن شح|لرحمن صبــــرى عبــــد|عبــــد  |هندستـــ طنط

|628o3 ن|ن بــــكرى دخ|محمود مني  شعبــــ هره|لق|بــــ |د|

24994 ى|حمد |لسميع |هر عبــــد |حبــــيبــــه م لهبــــي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

343542 لم|مر س|دق ع|لص|ج  |وليد ن عه مشتـــهر|زر

88|236 ى  |نجوى عل م قطبــــ حسي  سيوط|بــــ |د|

|6o774 دى نسيم نصيف لوندي|ف ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

253777 ف سعيد حج|ء |رس| زى|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5|893 د|لجو|لرحمن منصور عبــــد |ن عبــــد |يم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6o2o67 درس|نه طلعتـــ مرزوق تـــ|دمي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

76o7o7 |روق حسن مىهي|ء ف|عل| ي|م لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

27|753 وى|لقن| |لعل|بــــو|بــــر |يمن ج|ن |يم| ى شمس| لسن عي 

346o39 لرحمن|عزيزتـــ محمد محمود عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

77ooo7 لخي |بــــو|حمد سعيد نجيبــــ | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44|o6o لحميد|لحميد محمد عبــــد|ء محمد عبــــد|سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

346796 م|سلوى محمد عزتـــ محمد عل |نوعيتـــ بــــنه

6359o| لغنى|لرحمن عبــــد|م عبــــد|ر حس|من ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

438625 ح|لعزيز مصبــــ|ح عبــــد |لد مصبــــ|لرحمن خ|عبــــد  لشيخ|طبــــ كفر 

2363o8 دل زىك حنفى|يه ع| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

763974 وق ه للطيف|حمد محمد عبــــد |ئى |رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8o274| ن نجيبــــ محمد|رمض| ثــــري ي|طبــــ 
|لمنى

46o529 ي|سم|كريم مىك 
عيل محمد مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|582o6 حمد عىل مصطفى| |عل هره|لق|بــــ |د|

3477o8 ح سيد|لفتـــ|محمد فرج عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|65862 ن|ن تـــوفيق متـــول رضو|رو |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم
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63oo69 هيم مصطفى |بــــر|ح |لفتـــ|رس عبــــد |هر ي|س
وى|طنط

زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52|33| ش|عيل قرو|سم|ن |منيتـــ سليم| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

57o2| ين رض هيم|بــــر|عويس | رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

526534 لسيد|محمود محمد عىل  سكندريه|ل|هندستـــ 

76o472 م محمد محمد|محمد س س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

8o963 رص محمد محمود|لن|ميتـــ عبــــد |س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

695645 ج |لبــــلتـــ|عيل |سم|ره مصطفى جبــــر |س لمنصوره|نوعيتـــ 

32576o ي
نيس|حمد |لد |خ| دئى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

645|5| هيم جمعه|بــــر|ئى مصطفى |دى ه|ف |حقوق طنط

782858 ل|لع|حمد عبــــد |محمد حسن  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|8443 تـــ س| لم|مل س|لم ك|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

885o2| ء سيد محمد عبــــده |دع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8762o حمد محمد|لد محمود |خ دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|66739 يد مقبــــول|مريم مقبــــول ف هره|لق|حقوق 

8o979| هيم|بــــر|حمد |ل |طمه جم|ف ره بــــنى سويف|تـــج

7|7768 يف|عيل |سم|عمرو محمد طه  لشر ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

44858o ج|حمد مدحتـــ محمد رس| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

482946 ف أحمد إبــــر هيم|مريم أرسر سكندريه|ل|بــــ |د|

427oo بــــشي  محمد سعد زغلول رجبــــ هره|لق|هندستـــ 

848|2o مه محمود عىلي|عزيزه سل ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

2724o8 لعزيز|تـــ عبــــد|لح شح|لرحمن ص|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

23459| بــــ|ر دي|لغف|تـــم محمود عبــــد|يوسف ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

852|2o ن|هيم سليم|بــــر|ده |مي حم لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

764566 هلل|م محمد عبــــد |محمود هش بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

9o|4|9 لسيد عىل محمد |خلود  ج|بــــ سوه|د|

75224o |ش|هيم بــــ|بــــر|لسيد |لسيد |م |يه حس| زيق|لزق|ره |تـــج

4o37o لق|لخ|دى سعيد عبــــد |ء ن|سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

323|88 يتـــ جميل حسن محمد عطيه| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9|89o5 ى محمود |يه حس| ى حسي  ني  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

684365 هيم|بــــر|لسعيد |د |لجو|يمنى محمد عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 
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838937 لنوبــــي محمد|ج  |يه حج| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

445389 ى حيدر عبــــد |ي ح|لفتـــ|لمجيد عبــــد |سمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

774756 ر|لجز|رق سعيد حسن |محمود ط  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

8573o8 ى ى|ل محمد حس|ز شو|شهي  ني  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

79|6o| هيم|لسيد محمد إبــــر| |نور ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|73|67 ى سطوجي|سيد درويش حس| رويد ني  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|65253 بــــو زيد|لسيد |هلل |سهيله محمد عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

|6727o ر|لغف|ر متـــولي عبــــد |لغف|مهند متـــولي عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

76|537 ه | لففى|حمد محمد حسن |مي  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

629658 ى سعد محمد  يبــــ|لش|يمنى خي  |ره بــــنه|تـــج

789432 وى عىل|هيم مك|بــــر|حمد |ئى |م| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

493||2 بــــو ريتـــ|حمد |عيل |سم|مي  خميس | |ره طنط|تـــج

843954 زينبــــ طه محمد محمود ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

775oo5 لرحمن|م عبــــد |لسل|لرحمن عبــــد |عبــــد | ند|ر
لدرح |

زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

242325 ن|سلىم محمد جمعه محمد سليم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8||o9 حمد|ح |لفتـــ|رتـــ حسن عبــــد |س ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

6o9343 م حسن محمد منصور قنديل|حس |هندستـــ طنط

58|95 لعزيز|لحميد عبــــد |م هليل عبــــد |حس ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

8o8o69 حمد|لحميد |ل عبــــد|ن جم|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

3|9|3| س|ر مدحتـــ رجبــــ عبــــ|من ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

877|86 رى  |لبــــ|حمد عبــــد|رى |لبــــ|مروه عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

7o2|78 ح|لمل|لرحيم |مل عيس بــــكر عبــــد | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

345278 ى مر|محمد م د|زن محمد حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|834o نبــــيل عطيتـــ عطيتـــ| بــــول هره|لق|ره |تـــج

4266|7 ن محمد محمود فرغىل طه|رو سكندريه|ل|صيدله 

828|7| ه محمد|لل|ره محمد عبــــد|س دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

Wednesday, September 5, 2018 Page 19 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

752442 لرحيم|لسيد تـــوفيق عبــــد|محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

77488| ى|ء عصمتـــ محمد عبــــد |رس| لرؤف بــــحي  زيق|لزق|علوم 

47557| بــــ|عمر محمد محمد يوسف خط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78o283 مه محمد|محمد محمد سل  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

|65422 دق محمد|جر حمدى ص|ه ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|326|2 لرحيم محمد بــــكي |رس عبــــد |ي| ر|ي ى شمس حقوق عي 

4o8345 حمد حسن|حمد حسن |مصطفى  |ره طنط|تـــج

4962o6 ضىلي|لف|ء سعد محمود |لزهر|طمتـــ |ف تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

32o224 لد بــــيوم محمد|هدى خ تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

76236| تـــ|ل فرح|زم محمد جل|محمد ح بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|49343 لقطرى محمد|ء حسنى |رس| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

863526 هيم|بــــر|لحكم |حمد محمود عبــــد| ج|بــــ سوه|د|

4o2994 ى خط|عبــــد بــــ|بــــ محمد خط|هلل محمود خي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|5536 ح|لفتـــ|رف عبــــد |بــــ ع|لوه|رف عبــــد |م ع لمنصوره|حقوق 

688|93 لكريم|مد عبــــد |لسيد ح|ء |رس| لمنصوره|حقوق 

8o6442 عيل|سم|ن محمد عىلي |نوره سيوط|حقوق 

8768|3 كر |بــــ سيد ش|يه|مل | سيوط|تـــربــــيتـــ 

||8863 طف محمد عبــــده|ئد ع|ر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

69765o لحليم محمد مرع|لحميد عبــــد |بــــ عبــــد |شه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|27694 هلل|حمد محمود عبــــد |مريم  ى شمس|د| بــــ عي 

6o9368 لبــــرلسي|لسعيد |معتـــز محمد  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

8|2|57 ف عبــــد|مه |س| بــــ|لوه|لرؤف عبــــد|رسر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

227774 وى|لششتـــ|هلل |جر محمود عبــــد|ه هره|لق|بــــ |د|

825493 ي عبــــد|م|
ي عبــــ|لش|ئى

ى
س عىلي|ق ي|بــــ |د|

|لمنى

866243 لدين|هلل سيد نرص |د عبــــد|عم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

8o26|3 للطيف|لصبــــور عبــــد|جر ربــــيع عبــــد|ه ي|نوعيتـــ 
|لمنى

489598 ك|لمل|بــــر فهىم عبــــد |إنىح  ج تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

42|969 لحميد يونس|هيم عبــــد |بــــر|هلل |هبــــه  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل
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6975|7 محمد فتـــىح محمد| رض لمنصوره|ره |تـــج

34393 ي|بــــر عبــــد|محمد مسعد ج
لغنى ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

867687 وي|دلي قن|ذلي ع|م ش|حل| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

479o3 ي سيد|ء|سعيد عل لروبــــى|لدين يحن  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o597o وى|لششتـــ|لعبــــد |حمد محمد |محمد  لمنصوره|بــــ |د|

|52277 حمد ذىك|بــــ محمد |رح هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o646o حمد محمود خليل|شور |سىه ع تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

237372 حمد محمد عوض|نىه محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3|8773 حمد دردير|لمعز |م عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

53966 مه|هلل محفوظ سيد سل|عبــــد علوم بــــنى سويف

24266| ج عويس محمد|محمد فر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

649669 هلل حلىم عزبــــ|ء عبــــد|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

8497|o لمعز حسبــــ|بــــ محروس عبــــد|ربــــ لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

64o2|8 جر محمد محمود محمد|ه زيق|لزق|بــــ |د|

3533|4 زق|لر|زق محمد عبــــد|لر|عمر عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

348564 ل|لش|دتـــ حسن محمد عىل |مي ى شمس حقوق عي 

648|o7 هيم|بــــر|للطيف |د عبــــد |خلود عم قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

623||o د|لجل|عمر ثــــروتـــ محمد عبــــده  ط|هندستـــ دمي

279633 ء محمد فوزى خرصى|لىمي شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

794o25 ى محمد  در|لق|حمد عبــــد|نيفي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

825234 ي 
دم|حمد |حسن حسنى دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

375|4 ن عوض|لرحمن محمد رمض|عبــــد هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

48|936 عىل موىس عىل محمد سليم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

443493 لسيد غريبــــ|لسيد محمد |سعد |محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

28696| لمجيد|لمجيد محمود عبــــد|ن عبــــد|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

857|9| ي |دمي
ء زىكي|شعي|نه مصطفى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

6494o7  عىلي شح|
تـــه|مل محمد مصطفى لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

8|4296 د|حمد جمعه محمد فؤ| ي|تـــمريض 
| لمنى

3|4|49 ىط|لع|هيم عبــــد|بــــر|ىط |لع|هيم عبــــد|بــــر| ى شمس|تـــج ره عي 

|57o4| ن محمد|مصطفى مدحتـــ عثــــم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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432966 ى|م محمد محمد ش|له| هي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3|7623 د عطيه|لجو|ل عبــــد|محمد بــــل  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

|53o87 تـــه|حمد شح|ه |لل|محمود عبــــد  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

345|93 لوكيل|ح |لفتـــ|هلل عبــــد|ندى مجدي عبــــد ى شمس علوم عي 

8796|3 حمد |لحميد |هدير محمد عبــــد سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

67|36 م محمد جودتـــ|هلل عص|منه  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

6|5765 ليه|بــــو ع|بــــ محمد عبــــده محمد |مه ط|بــــ دمي|د|

5o7556 ف شعبــــ|يتـــ | |ش|حمد بــــ|ن |رسر سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

685875 ى شعبــــ طر|لمنصف عىل خ|ن عبــــد |حني  لمنصوره|هندستـــ 

9|27|8 لرحيم |فظ عبــــد|لح|مرفتـــ عوض عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

2766|4 حمد|لدين جوهرى سيد |محن  | دين تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

43646 لم عودتـــ|محمود س| لي|د ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

3|o39 يد|لمقصود ف|ندى محمد محمود عبــــد  ه ى نوعيتـــ جي 

|59843 ه حمدى محمد | لسيفى|مي  ى شمس هندستـــ عي 

48486 حمد محمد|لغنى |ء عبــــد |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|7755 حمد|د |م فؤ|منتـــ عص| هره|لق|ره |تـــج

8|9253 ه فنجري محمد فنجري| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

|25o34 ن لسيد|بــــ عىل بــــكر |يه| |مي  ى شمس|د| بــــ عي 

544287 فع|لش|لسيد |ء قطبــــ صديق |ل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

633373 ط|لعي|هيم |بــــر|هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

7|o|52 وي|لدركس|حمد |لسيد |لسيد |منيه | لمنصوره|بــــ |د|

8o3986 ل|لع|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

66247 دى|بــــ محمد قدرى ح|شه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

632|4 حمد عىل محمد محمد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

62754o دى|دى خليل بــــغد|ء عىل بــــغد|شيم زيق|لزق|صيدله 

32|||7 د شلبــــى نخله|يوسف ج ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

54234| حمد هنيدي|هند محمد سعيد  سكندريه|ل|حقوق 

34355| ن عىل خليفتـــ|ر حس|عىل مختـــ |بــــ طنط|د|

692472 ن زىك|نور زيد|حكمتـــ  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

92458| لق مبــــروك  |لخ|لفضل عبــــد|بــــو|حمد |د |زي ج|ره سوه|تـــج
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7o958o لسيد|لعزيز |لمتـــول محمد عبــــد |يه | لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

335|87 بــــ|لبــــ|هلل فتـــح |ء محمد عبــــد|رس| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

773o74 لسيد|روق |ن ف|د رضو|زي زيق|لزق|حقوق 

242|5| نور سعيد محمد بــــيوم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

846||2 محمود حسن عىلي حسن ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

|32394 ى دل عزتـــ عزيز زىك|ع| يوستـــي  ى شمس|د| بــــ عي 

529624 بــــو خطوه|حمد |خر |حمد ف| بــــ دمنهور|د|

42334| ى|لق|لسيد عبــــد |لد |ن خ|يم| در حسي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

897332 حمد |ن |حمد سمي  رضو| ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

7o3262 وى|لبــــحر|يه جمعه مصطفى مصطفى | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

487o49 ىط|لدمي|لعزم محمد محمد |بــــو |محمود  سكندريه|ل|ره |تـــج

885655 ن |لعليم زيد|ر محسن عبــــد|من سيوط|تـــربــــيتـــ 

6|8o28 حمد عوض جوهر|ز |مل ممتـــ| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

444498 لسيد مخلوف|حد |لو|عبــــد | يد|هو لشيخ|بــــ كفر |د|

72878 مروتـــ محمد رجبــــ محمد حسن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

22769o در|لق|هيم عبــــد|بــــر|نسيه محمد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

835552 حمد موىسي|ء محمود |لزهر| دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

625598 وزيريس مرقص|نشأتـــ | دون|م قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

4532|5 لعربــــى|لحميد |ن عبــــد |حمد خليل سلط| لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

|5|48 لم|رس محمد محمود محمد س|لرحمن ي|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|57295 ى مرج ن|مريم سمي  بــــشر تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

8684|7 لكريم|حمد عبــــد|دل سيد |زينبــــ ع ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

282o35 ى|محمد حم د محمود حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

83o5|| لمدثــــر محمد يشي محمد سليم| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|42||9 دى|ئل محمد بــــغد|عمر و ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

37o559 ي عبــــد|سل|
ر محمد|لغف|م مصطفى س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

3|2|55 ى  هلل|د|لدين ج|ح |يمن صل|حسي  |حقوق بــــنه

895489 نيوس حكيم  |رم|نوبــــ طلعتـــ |بــــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o479o حمد|م مندور |م|بــــ محمود |رح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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98535 حمد رجبــــ محمود|محمود  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

7o2||6 بــــ|لعزيز محمد حج|يمن عبــــد |محمد  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

83|794 عيل|سم|ىطي |لع|لصبــــور عبــــد|لدين عبــــد|فهد  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

37o3o حمد محمد|لسيد حمدي | هره|لق|حقوق 

244489 م|لسل|هلل عبــــد|ئى عبــــد|حمد ه| ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

227952 حمد|رص عىل عمر |ء ن|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3||2|9 ل محمد|لع|هيم محمد عبــــد|بــــر| |دين ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7857o2 يوسف صموئيل يوسف سعد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

54o97 نور حمدين|ء محمد |ل| لفيوم|هندستـــ 

682587 ى |ي حمد محمد تـــوفيق رزيق|لمتـــول |سمي  لمنصوره|ره |تـــج

|2||62 لح|لرحمن ص|حمد عبــــد |طمه |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

345934 لحليم عليوتـــ|ئى محمد عبــــد|ه| مه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

337399 حمد محمد طه|د |سع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

45o742 ي|لد محمد |يه خ|
ى
لحوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

68878| حمد|عيل سيد |سم|ح |عيل صل|سم| لمنصوره|ره |تـــج

273679 ج محمد|م عىل فر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|5853 لم|لعزيز أحمد س|مه عبــــد |ء أس|شيم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

539285 |بــــو شتـــ|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ء |سم| لمنصوره|حقوق 

323|o7 لمجيد محمد|رك ممدوح عبــــد|تـــبــــ ى شمس|د| بــــ عي 

|7|34o لبــــصيىل|حمد |ن |حمد شعبــــ|رق |ط هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

827o6o شه|لدين عك|لد محمد مىحي |محمد خ دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8|793 سط|لبــــ|رص عتـــريس عبــــد |مصطفى ن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

9o5|8| بــــر |لد عىل خليفه ج|خ ج|ره سوه|تـــج

22548o لعليم|هيم فتـــىح عبــــد|بــــر| |شذ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o597| سط|لبــــ|لسيد عبــــد|مي  محمد |دى |ش سكندريه|ل|علوم 

439323 بــــو شعيشع|بــــو شعيشع عىلي |م جمعه |حل| لشيخ|بــــ كفر |د|

689644 وع|لد محمود مط|مريم خ لمنصوره|ره |تـــج

43o687 وى|لشه|ر |لستـــ|ح عبــــد |صل| ر|ي ي صىح طنط
|معهد فنى

|22538 هيم|بــــر|لىح نرص |حمد عبــــد | هره|لق|حقوق 

37438o نور سيد محمد خليل|هلل |منتـــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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87548 حمد|حمد سيد |نم |ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

249726 ى سليم ى يحن  عىل محمد حسي  نرمي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

359969 ئيل|يمن موريس ميخ| |ليدي ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

7o849o هيم يوسف|بــــر|ح |م صل ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

882728 نم  |حمد غ|م |ريم عص سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

284326 هيم حسن|بــــر|جه |رق خف|هيدى ط ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

9oo4|7 حمد  |لحميد |لدين عبــــد|م |محمد حس ج|ره سوه|تـــج

34452| ح|لمنعم محمد مفتـــ|كريم محمد عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4227|4 هلل|مد عوض |لد بــــدرى ح|خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

487243 ن بــــدوي|م رمض|لدين هش|م |حس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2998o لد محمد عىلي|ء خ|شيم دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

4777|| بــــو زيد مىك محمد|رقيتـــ عىل  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

9|9o|4 ى حس|ع ى محمد |ئشه حسي  ني  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

6o867| بــــويوسف|هيم |بــــر|بــــر |ن ص|نوره لمنصوره|بــــ |د|

26oo2| ن|يه طه سعيد زهر| شمون|نوعيتـــ فنيه 

649345 هلل محمد|لسيد عبــــد |ء |عل| عل ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

25o969 محمد صبــــرى سعد مطر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|3|289 مد مصطفى|هيم ح|بــــر|رق |ط هره|لق|لعلوم ج |ر |د

68o525 مه|لسيد محمد سل|لد |طمه خ|ف لمنصوره|نوعيتـــ 

52244 لدين|رس ثــــروتـــ عىل |ء ي|رس| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

8oo532 ي
ىطي عىلي|لع|لدين عبــــد|ء |كريم ضى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

432445 هلل|بــــ |هيم ج|بــــر|دل |صفيه ع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

26oo46 ف ف رسر ى رسر صفيه حسي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|3|98o للطيف حسن عىل|طف عبــــد |ر ع|من ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

|43|7o ول نيوس|رم|نطون |بــــ |يه| |مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|762| لد محمد يىح محمد|خ| لي|د لشيخ|بــــ كفر |د|

93333 ى محمود| دين محمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

537356 عيل|مح تـــوفيق أسم|د س|جه |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

82|o3| تـــه حسن|هر شح|محمود ش ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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68568o تـــ|لسيد عرف|لسيد نبــــيه |ر |يثــــ| لمنصوره|علوم 

35o||5 حمد|هلل سيد |سعيد حسن عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

629868 ف حسن |عمرو  عيل|سم|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

25||9o ى|لرحمن ش|م رجبــــ عبــــد|سل| هي  تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

5o588 دى حمدى لبــــيبــــ|محمد ن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|49oo3 حمد|لسيد |بــــسنتـــ محمود  ن|بــــ حلو|د|

43|427 لي|لجبــــ|لمجيد |حمد صفوتـــ عبــــد | |ره طنط|تـــج

8|9283 ى|م حسن محمد حس|له| ني  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

7o7262 ن|لخميس عمر|لسيد |مي  وحيد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

|495|| روق جلبــــى|رس ف|ر ي|من هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

286268 لمحسن محمد|ن عبــــد|رمض| هويد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

57386 ى روق جيد|مجدى ف| كرستـــي  بــــ بــــنى سويف|د|

344569 ف عبــــد|لرحمن |عبــــد بــــ|حمد دي|لنعيم |رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

5|9249 ه سعد هلل قويه|بــــر سعد |وى ص|أمي  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

8o53o3 لحكيم|محمد زين حلىمي عبــــد ي|تـــمريض 
| لمنى

5o5655 ن|لحميد حمد|تـــتـــ عبــــد|محمود محروس شح لمنصوره|علوم 

9|9o52 حمد |لسيد |ل |ء كم|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|3635 ى|م لمسيح|ضى عبــــد|هر ر|م| رتـــي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

485782 ى|هلل بــــخيتـــ بــــش| |مريم طلعتـــ عط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3254|| حمد|لسيد عربــــى |حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

92|8o6 هلل  |م عبــــد|حمد عل|صم |ع سيوط|حقوق 

|48337 هلل عوض صليبــــ|عبــــد | رين|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

32699| ل|د نجيبــــ غ|ميل| رين|م ى شمس|د| بــــ عي 

487552 بــــيشوى نسيم معوض يوسف |ره طنط|تـــج

423552 ن|سهيله محسن محمد محمد رسح عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|6997 ف خليفه محمد|ء |صف رسر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

5|9299 دى|له|رى عبــــد|نص|آيه فرج  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

8|8226 وي خبــــي |محمد يىحي خرصى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|38845 |هلل رزق حن|ن جبــــ |ري|م ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 
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7o|25| د|بــــو عبــــ|لسيد محمد |ن |م شعبــــ|حمد عص| لمنصوره|بــــ |د|

75452| ى ن موىس|طف سليم|ع| كرستـــي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

475866 ىس|لشبــــ|لد فوزى محمد |محمد خ سكندريه|ل|ره |تـــج

633966 حمد عطيه|م محمود |لسل|عمر عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

756327 هلل|ء محمد خليل فرج |ل| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

896887 هيم |بــــر|يبــــى |ره جرجس عج|س ج|تـــربــــيتـــ سوه

885|84 حمد  |لدين |لد مىح |ء خ|ل| ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

283552 |لمل|حمد رأفتـــ | |رض| ر|ي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|58|83 حمد عىل|بــــسنتـــ محمد  ى شمس علوم عي 

|24246 ح جبــــر|رس صل|ي| ر|ي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|22o8 لمسلىم|حمد سليم |عمر محمد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

497|5| وى زيد|وى هند|بــــسمتـــ محمد هند سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

485oo3 هيم|بــــر|درس |مل تـــ|ل ك|ركو كم|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

87|524 ى|ش م عىلي|م|ز محمد |هي  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

483o54 بــــوشهبــــتـــ|هيم |بــــر|ء محمد |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

785|o8 لسيد|هيم |بــــر|طف |لسيد ع|عمرو  زيق|لزق|ره |تـــج

789557 ل جمعه|لدين كم|ح |دين صل|ن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

823883 لصبــــور|هيم محمد عبــــد|بــــر|زينبــــ  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

7o2|7 تـــ | ج |لقوى بــــلتـــ|لسيد عبــــد |مي  لفيوم|صيدلتـــ 

766o4o ر|لزه|ن عزتـــ مصطفى محمد مصطفى |رو ره بــــور سعيد|تـــج

226322 رع|رص جعفر ز|لن|ل عبــــد|لد جم|خ  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

7|2o54 هيم معوض|بــــر|م |ء بــــره|هلل عل|منه  لمنصوره|عه |زر

23|8|2 يف سيد عبــــد ن|هلل عثــــم|رسر هره|لق|حقوق 

43|8o4 بــــوهبــــل|لمنعم محمد |ثــــروتـــ عبــــد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|24782 لقيس|د سعيد |د سعيد فؤ|زي وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

63|259 لمنعم محمد|سحر عزتـــ عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

3378o8 وى|م محمد سعيد حسن عشم|سل| |بــــ بــــنه|د|

49oo36 شموئى|ل|ذ محمد |للطيف أستـــ|ر عبــــد|من سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

26229 م محمود|لسل|م عمر عبــــد |لسل|عبــــد  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 
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|29332 لعزيز|دق عبــــد |لص|م |محمد هش ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

78|29| لسيد محمد|هلل تـــوفيق |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

478636 عمر محمد يوسف محمد محمد سكندريه|ل|هندستـــ 

|3||64 حمد جبــــر|لحميد |حمد محمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

342783 ف ممدوح يوسف حسن| رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

528932 حمد محمود بــــدر|يمن |حمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

69437o ى محمد حليمتـــ|رو ن محمد حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

625976 ي|بــــ محمد محمد |يه|محمد 
بــــينى لشر زيق|لزق|ره |تـــج

||9475 حمد|ذل محمد |محمد محمد ش ى شمس حقوق عي 

4o8292 زن حمدى محمد مصطفى عبــــودتـــ|م عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

232529 ى |س ذل محمد|لش|ره حسي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

539267 ى |ي ل|لع|حمد محمد عبــــده عبــــد|سمي  زيق|لزق|عه |زر

2o84| يوسف مجدى عبــــده سويلم هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

2692o8 |ش|جر محمود مصطفى بــــ|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

246o79 ف |هلل محمد عبــــد|عبــــد لدين|لمعبــــود خليل رسر ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

8|o65| حمد|حمد محمود |يه | ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

7oo2|7 ل|لع|هلل محمد عبــــد |محمد عبــــد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

|49784 حمد تـــوفيق|ن |محمد رمض هره|لق|حقوق 

25987o ى |م |مل س| ط|لعي|مي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|44o69 ي
ر خليل|لغف|نبــــيل سيد عبــــد | دئى ن|تـــربــــيتـــ حلو

83|84| حمد محمد|مد |حمد ح| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

75|46 |لعل|بــــو|ن نجم محمد |يم| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

427696 م|م|عمرو محمد عيد  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|84|5 حمد خليفتـــ|متـــ |س|ندى  هره|لق|صيدله 

484558 حمد|قوتـــ |محمد حسن محمد ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

86953 تـــ محمد|ء ممدوح فرح|دع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|3522 دل خليل حبــــيبــــ|رى ع|م |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

334964 لسيد حسن|هبــــتـــ مصطفى محبــــ  ى شمس|تـــج ره عي 

3|25|6 ن|حسن رضو| حمد رض| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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84o44| ى|هيم |بــــر|طمه |ف حمد حسي  |ج طبــــيع قن|عل

834|o2 هلل محمد|د|بــــر ج|ده ص|مي دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

878443 بــــ  |لوه|نسمه محمد فرج عبــــد سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

9o754| ف عىل عبــــد|مصطفى  لرحيم |رسر ج|ره سوه|تـــج

3734|5 حمد محمد|يوسف محمد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

336o2| ف عبــــد|ن |رو لسيد|ح |لفتـــ|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

375o3o ردين صليبــــ رزق يعقوبــــ|ن سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

263|7o ى |ن |يم| لسيد مطر|يمن حسي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3|4o89 هيم|بــــر|تـــ |تـــ محمد فرح|فرح ى شمس|تـــج ره عي 

27362|  محمد|يه محمد |
ى
لدسوق |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

35|8|6 لكوم|لرحمن عىل |طمتـــ سيد عبــــد|ف ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

52939o هلل|بــــ |لرحمن ج|لرحمن محمد مجدى عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

433623 لمهدي|فع |ل ن|عىلي جل لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

75|88| لسيد|بــــ محمدمبــــروك |يه|دل |ع زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

624o57 صف|هيم حسن ن|بــــر|لرحمن محمود |عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

37o|38 ف | |لند لحليم|حمد حسن عبــــد|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o7487 هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|م  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6|7o5 حمد|مر رشدى سيد |رشدى تـــ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

77573o مصطفى حمدى محمد مرىس زيق|لزق|بــــ |د|

428295 ي
عىل رجبــــ خليل| دئى |طبــــ بــــيطرى بــــنه

79|449 ى عفيفى  جوده حسني 
مصطفى زيق|لزق|حقوق 

29|227 حمد|حمد عبــــدربــــه |محمد  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

776652 لرحمن بــــطل|منى محمود خليل عبــــد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

875538 م سيد |م|يمن |زم |ح سيوط|حقوق 

8o7654 سحق|يوبــــ |ستـــي  نصىحي | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|37688 حمد|م محمود عىل محمود |ر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

232874 ح حسن|يمنى عدل صل هره|لق|حقوق 

326779 حمد عىل محمد|منيتـــ | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

783869 ي
لعوضى|لسيد |لسيد محمد | |دئى لمنصوره|ل |طف|ض |ري
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|6o238 م|لسل|لسيد عبــــد |محمد فتـــىح  ى شمس حقوق عي 

264o36 بــــ|ل خط|حمد وص|دل |مريم ع تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

4834o ى جمعه هدير رجبــــ حسي  ن|طبــــ حلو

7569|| ى محمد مىك|حمد | حمد حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5563o ء مصطفى رجبــــ محمد|رس| بــــ بــــنى سويف|د|

87|o5 ى حمدي عبــــد  ي|لبــــ|تـــقوى حسي 
ى
ق لفيوم|عه |زر

36444| حمد|لرحمن صبــــرى محمود |عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8239|| هيم|بــــر|حمد محمد |محمد  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

689ooo حمد بــــدوى|محمود طلعتـــ محمد محمد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

834o47 لحفيظ مرصي|حمد عبــــد|سميه  |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

359479 لسميع عىل|ء سمي  عبــــد|رس| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

233|4o لهلوتـــى|لسميع |شهد محمد سعيد عبــــد  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

87o932 حمد|سم |حمد ق|ن |نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

835763 ل سعيد عىلي|يه جم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7o754| حمد حسوبــــ|لمتـــول |ء محمود |صف لشيخ|بــــ كفر |د|

258o24 حمد شوشه|مه |يوسف سل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

88246o فظ|لح|تـــه عبــــد|د شح|جر رش|ه سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

86423o ي |لر|حمد عبــــد|محمد 
حمد|ضى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34983 حمد|هيم محمد ذىك |بــــر| هره|لق|حقوق 

6|4243 لخشن|هيم |بــــر|هلل محمد |ميه حبــــ |س |بــــ طنط|د|

328259 لسيد محمدى محمد|ح |حمد صل| |ره بــــنه|تـــج

624742 نم|متـــ محمد غ|هيم سمي  سل|بــــر| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

497326 سكندر|هيم |بــــر|ح |ء محمد صل|إرس تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

3|78o3 لنبــــى|رس عربــــى بــــكر بــــكر عبــــد|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|2||8 ذل|لش|د |د عطيه رش|محمد رش |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

435849 هلل مصطفى بــــدر|مريم فتـــح  لشيخ|بــــ كفر |د|

6256|5 لخي |لسيد أبــــو|لرحمن محمد |ء عبــــد|آل زيق|لزق|طبــــ 

2o42| هيم مرىسي|بــــر|هيم محمد |بــــر| هره|لق|علوم 

254|27 |لح|ل |رق محمد كم|محمد ط
ى
ق ي صىح بــــنه

|معهد فنى
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696372 بــــ|ل دي|ء مصطفى كم|شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6o77|o عيل بــــسيوئى محمد|سم|دل |ح ع|سم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

9o7569 رس محمدين |عىل منصور ح ج|ره سوه|تـــج

438|82 لخبــــى|رى |لبــــ|ل محمود عبــــد |نه |حقوق طنط

695827 لرحيم|حمد عبــــد |لد رأفتـــ |خلود خ لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|6325 ن لبــــيبــــ |م محمد لبــــيبــــ عثــــم|زينبــــ هش هره|لق|ره |تـــج

4264|3 د مطر|م عىل ج|سل|ل|ميمنه سيف  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|222|7 ى | ى |عيل |سم|مي  هيم|بــــر|مي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

72|74 هيم|بــــر|حد |لو|ج عبــــد|ن حج|نوره لفيوم|علوم 

766|3 قمرى| حمد محمد عط|نور  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

56|34 ي محمد
ى
محمد رجبــــ دسوق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6o4578 ل|بــــو زيد غ|ل |ديه فتـــىح جل|ن |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

3o332 ه زىكي م| هر عىلي|مي  ى شمس علوم عي 

82o9|5 مل|مل فتـــىحي ك|لرحمن ك|عبــــد ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

69549| بــــوعىل|مد |ن محمد ح|محمد رمض لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5424|6 مد|لغنى ح|لدين عبــــد |ح |ن صل|رو عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

766765 هيم|بــــر|محمد نبــــيل محمد محمد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

784295 ه ي| لسيد عطيتـــ|رس |مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

24955 ى عبــــد |ف هلل|طمتـــ حسن حسي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

25743 هلل|بــــ |ئيل ج|ممدوح ميخ| رين|م ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|3783o تـــ|م بــــرك|ز س|لد ممتـــ|خ لمنصوره|حقوق 

9o9o26 ن مصطفى عويس  |حمد| هلل زكري|عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

5|o2o| ى|محمد خليفه محمد  لمسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4855|| ح سعد محمد نور|حور صل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7699|9 ر محمد موىس محمد صبــــيح|مي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

43847o هلل مصطفى محمد شدو|مصطفى عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

27|973 ي
لدين محمدى مصطفى عيس|عز| دئى تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

833|4o محمد بــــخيتـــ محمود محمد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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77o264 لم|ح س|لفتـــ|لدين عبــــد |ل |لرحمن جم|عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

239o42 وى|لخرصى|روق محمود |ء مجدى ف|ل| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3|6o64 ئى|حمد شلق|ر سيد |من ى شمس|د| بــــ عي 

2|723o للطيف عىل شعي |تـــم محمود عبــــد|رنيم ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5277|2 م خميس|لسل|ح عبــــد |لفتـــ|ر محمد عبــــد |من سكندريه|ل|بــــ |د|

|4884o هلل يوسف قرئى عيد|منتـــ  ج|بــــ سوه|د|

627o58 عود|م فكرى محمد ق|حمد حس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

622796 جد|لمعىط م|محمد محسن عبــــد  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

265499 هيم عطيه|بــــر|م |هيم عص|بــــر| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

836||9 ي موىسي|ء محمد جيل|رس|
ئى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

236399 زينبــــ حسن جعفر حسن هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

63|85| هلل حسن|لسيد عبــــد|ن |يم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|6846 لحميد|لد محمود عبــــد |لرحمن خ|عبــــد  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

5oo898 رك|هلل مبــــ|بــــرين مرزوق عبــــد|ص بــــ دمنهور|د|

82o288 ي عىلي|عبــــد
ى
هلل حسن شوق ي|بــــ |د|

|لمنى

79|o89 ود|حمد د|د |تـــ محمد فؤ|ي| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6o374 هلل ممدوح عطوه لطيف|عبــــد  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

438693 لخطيبــــ|حمد يوسف |لمحسن |ل عبــــد |محمد جم لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

343|24 بــــ سعيد سيد مصطفى محمد|رح ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

8|458| د|د مكرم عي|بــــ عم|يه| ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

7769o تـــه عىلي حسن|ء شح|رس| سيه|نوعيتـــ عبــــ

3|829o هر مصطفى عطيتـــ محمد|م وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|44335 ن|يمن مصطفى عثــــم|دى |ش هره|لق|بــــ |د|

324364 م عزم متـــى|س| رمي| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

466|| حمد حسن|ن محروس |يم| هره|لق|علوم 

96286 لعزيز|مه محمد سيد عبــــد |س| ن|هندستـــ حلو

266o|o ف عبــــد|حمد | ج|دق محمد عج|لص|رسر ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

43642| بــــو فرو|لسيد |حمد عىل عىل | |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ
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8339o4 ل مهدي حسن|ء جم|ل| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

638422 آيتـــ محمود محمد أحمد زيق|لزق|نوعيتـــ 

29642 لشفيق|حمد محمد عبــــد |بــــ |شه ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

25725 مل محمود|محمد ك| دين د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

52o352 ىسي|لعبــــ|د |لجو|حمد محمد عبــــد|ندى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o6975 نيس|مل محمد |حمد ك|ر |من لمنصوره|حقوق 

63|793 جر محمد حسن عبــــيد|ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|9978 ي عىلي|محمد عسقل| ر|ي
ئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

5|2488 حمد|لمحسن |د سعد عبــــد|زي |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

29236 ف |د |زي هيم محمد|بــــر|رسر هره|لق|ن |سن|طبــــ 

5o248| لرحمن|لد محمد محمد عبــــد |محمد خ سكندريه|ل|حقوق 

229589 بــــوزيد|دل خليفه |ء ع|ل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

24|238 شد|د ر|ئى فؤ|محمد ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4869|| هيم محمد|بــــر|زق |لر|حمد محمد عبــــد | ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

639737 ر محمد حمدي عىلي مصطفى|عم ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

7756|4 حمد محمد بــــيوم|محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

64|o86 لسيد خلف|وى |لشبــــر|م |ن عص|يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2466o2 حمد محمد يوسف|حمد يوسف | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8595o7 حمد|هر حسن |محمد م لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

686959 روق طلبــــ|مح ف|ن س|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

95593 |لعل|بــــو|عزتـــ محمد عىلي محمد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

247347 لدين|ج |لرحمن نبــــوى محمد رس|كريم عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

7424| لحميد عىل|م عبــــد |ن عص|يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|45387 رى عىل مصيلىح|عىل بــــند ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

287224 لسيد محمود بــــدير|محمود  ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

77|492 ى محمد حس|نشوى حس ى|ني  ني  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

22|945 ى|رحمه عىل جمعه عىل  مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

43o66 لمقصود تـــويج|ئى محمد عبــــد |ن ه|نوره ى شمس|زر عه عي 

4559o5 بــــو علفه|لحميد |حمد عبــــد |حمد سعيد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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7|||36 در|لق|هيم عبــــد |بــــر|لحميد |لسيد عبــــد |حمدى  لمنصوره|طبــــ 

22|669 حمد موىس|سعد محمود |محمود  هره|لق|هندستـــ 

523|o2 حمد محمد عىل|هيم |بــــر|حمد | سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

879984 لرحيم  |رف عبــــد|لرحمن ع|بــــرين عبــــد|ص سيوط|بــــ |د|

832237 لسيد نظي  يوسف|ر |من دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4227o لموجود|حمد عبــــد|لموجود |طف عبــــد|عمر ع هره|لق|بــــ |د|

6|2|33 ع|لرف|مد أحمد |أحمد عىل ح ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

263257 عىل بــــخيتـــ| س رض|ين| |ره بــــنه|تـــج

848|6o لمجيد حسن|حمد فتـــىحي عبــــد| ن|سو|حقوق 

9|7224 نىح  نمر تـــوفيق بــــولس | سيوط|علوم 

2o9o2 حد|لو|لمقصود عبــــد |رق عبــــد |م ط|سل| هره|لق|هندستـــ 

684695 ى رجبــــ محمد ش|ي كر طعيمه|سمي  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

3347o2 مل مصطفى|بــــو ك|محمد سيد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

25o882 ط|لنط|ل |رق محمد كم|ط ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

363223 لسيد|لروؤف |د عبــــد|محمد عم ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|332|2 م محمد محمد|هبــــه هش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7554|8 لدين محمد ذىك|هدير نرص  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

6896|7 د عطيه|لجو|عزه محمد عطيه عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

|58737 ف صل|منيه | لمتـــجىل|ح عبــــد |رسر هره|لق|بــــ |د|

9oo629 بــــوضيف محمد |لسيد |عبــــي   ج|علوم سوه

853872 بــــ محمد|لوه|طمه محمد عبــــد|ف ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

854339 رص زغلول محمد|حمد ن| ي|تـــمريض 
| لمنى

625588 ى أحمد عبــــد |ي لعزيز محمد|سمي  زيق|لزق|طبــــ 

449596 تـــه|عيل شح|عىل محمد إسم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

84|o79 لدين|حمد نور|ء عىلي |شيم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

843339 لح|هر شفيق ص|مريم م ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

676647 ى |ي هيم|بــــر|يمن محمد محمد |سمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

764722 يف حسن محمد ص لح|م رسر نوعيتـــ بــــور سعيد

33|525 محمد محمد| خلود رض |ره بــــنه|تـــج
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87o762 هيم|بــــر|ل محمد |ء جم|رس| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

825873 ى|بــــر|يه | هيم محمد حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6|8637 لسيد سعد خليل|هبــــه  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8o5||| يه حسن محمد محمود| ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

|26626 ى عبــــد |لرحمن م|عبــــد  لرحمن|جد حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

354829 ي|ر
لدين|بــــر محمد عز |يمن ص| |ئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

77|525 م|لسل|محمود محمد عبــــد | ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

5|8o49 لدين|لرحمن عز |لمنعم عبــــد|م عبــــد|ريه عه دمنهور|زر

48o422 حمد|ن خميس |محمد رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6256o2 ى  حسي 
ى سيد مصطفى كريم حسي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

43o79| هلل|بــــ |مل مصطفى عىل مصطفى ج| |ره طنط|تـــج

4337o5 فظ|لح|لغنى عبــــد|لحميد عبــــد|لعزيز عبــــد|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8562|2 تـــه|ح محمد محمد شح|منيه صل| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

45o84 لح محمد|رم ص|مينتـــ مك| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

76|95 هلل|فرحه عمر محمد عبــــد لفيوم|لعلوم |ر |د

934o| لبــــديع حسن|طمه حسن عبــــد |ف تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

3|359o لمحسن غريبــــ|لرحمن محسن عبــــد|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

648347 ي كم| ر|ي
وي|لسيد طنط|ل |مصطفى زيق|لزق|بــــ |د|

879735 للطيف  |ضى عبــــد|لر|حمد محمد عبــــد| سيوط|ره |تـــج

8432|7 ي عبــــد|رس|
لرحيم سعيد|ء لطفى ن|سو|حقوق 

|57734 لرحمن|حمد عبــــد |جر محمد |ه هره|لق|طبــــ 

3282o5 ى عبــــد لمعىط|لنبــــى عبــــد|لمعىط عبــــد|حسي  |حقوق بــــنه

694386 لدين|لمتـــول عىل |حمد محمد |يزه |ف لمنصوره|حقوق 

|44536 يحن  محمد يحن  محمد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

758428 هلل|حمد محمد بــــحري عبــــد | عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

9|8548 م خميس  |ره مصطفى عل|س سيوط|حقوق 

5372| ض|م ري|يوسف س| مه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6o4623 مه|ح فرج يم|لفتـــ|ء محمد عبــــد |رس| ى شمس| لسن عي 

7o7337 هيم|بــــر|سلىم محمد ذىك  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o5855 ك|لمل|ديوس عبــــد |قل|ندرو رفعتـــ | سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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5o6o2o لحميد|يوسف ممدوح محمود مرىس عبــــد سكندريه|ل|عه |زر

33|2o9 لي|محمد موىس محمد موىس عو |ضتـــ بــــنه|علوم ري

2283o5 هيم|بــــر|مريم محمد محمود  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2526o2 ف متـــول |ئى |م| ر|لنش|رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

488|o6 ل|ن غبــــري|بــــهجتـــ زىك سليم| بــــول سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

453767 زى|لمغ|حمد |يمن عىل |عىل  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

77549 وى|بــــ طنط|ندى محمد دي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|o9|6 عيل عوض|سم|ل محمد |محمد جم لمنصوره|هندستـــ 

27243| ى وجدى وديع شكرى| مي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6o5897 د عفيفى|حمد عفيفى محمد رش| |ره طنط|تـــج

86oo9 لحميد عىل|دهم عبــــد|يدى |ه لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

52457 س|لي|هر |مدحتـــ م| رين|م علوم بــــنى سويف

84234| ى عبــــد| ي|هلل غبــــ|حمد حسي 
ىسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2396o8 حمد عبــــدربــــه|رى |هبــــه هو هره|لق|ره |تـــج

2357|9 لحميد مصطفى|د عبــــد|منيه جه| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|6824o هيم|بــــر|ج  حليم |رص ن|ن |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

4o82|4 ى|فظ محمد |حمد سمي  ح| لعشي  |حقوق طنط

372|64 ى|ء ك|سم| رم محمود حسني  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

3488o7 تـــ  |بــــر|ني 
ى
هيم سيد دسوق |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4292o7 عيل|سم|ل رجبــــ عىل |ندى جم |تـــربــــيتـــ طنط

755772 ندى محمد حسن عىل عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7o496o زق عوض شمه|لر|عمر محمد عبــــد  هره|لق|طبــــ 

7|6396 كم|لح|ح عبــــد |محمود حمدى مصبــــ ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

3o465 لجليل|ه نبــــيل محمد عبــــد |جي ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

756478 ىطي|لع|هلل عبــــد |لد عبــــد |هلل خ|عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

7oo86 دى محمد|له|يمن محمد عبــــد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

858638 حمد عليوه عمر عليوه| ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

583o9 لعظيم|م عبــــد |م|سيد | رن بــــ بــــنى سويف|د|

6o|355 ره|روى رجبــــ يوسف عم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 36 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

82o28| حمد|لعظيم |ء حمدي عبــــد|ول ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

435348 ن|لسيد شعل|آيتـــ محمد  سكندريه|ل|علوم 

4o8926 ن|ضى شعل|لرحمن ر|رس عبــــد|ده ي|غ ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

458|2 وق محمد سعيد محمود رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|7899 لدنون|لسعيد |لسعيد |ره |س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

769537 ى| مل محمد سعيد حسي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

882o97 م سيد  |لسل|دى عبــــد|محمود ن سيوط|بــــ |د|

62|338 لسيد حسن قويطه|ن |يوسف حمد ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|62828 هلل|لعزيز محمد محمد فضل |محمد عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

645584 وى|لجعفر|ح محمد |حمد صل| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

82393 حمد|حمد فتـــىح |ل |بــــل هره|لق|ره |تـــج

|2o955 سحق|مجدى نعيم | رين|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|682|| يف محمد عبــــد | د محمد|لجو|حمد رسر ى شمس حقوق عي 

789465 ن|ن عطيه سليم|عمرو سليم ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|2533 للطيف |خلود عىل محمود عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

5467|8 لم شقيدف|مه محمد س|حمد سل| ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|5|35| يف رمض|نوره بــــر|ن ص|ن رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

78o264 ف محمد |عمرو  لسيد|رسر  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

353843 ع|مه رف|طف سل|حمد ع| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

|3597| حبــــيبــــه حسن عىل حسن لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|466 ن|دل مسعد سليم|ئيل ع|مهر لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

459o92 لم|جع موىس س|طمه مر|ف ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|76o9 حمد زغلول|ء حمدى |ل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

524698 م حسن محمد مرزوق|محمود س سكندريه|ل|هندستـــ 

|46857 ي محمد|سلىمي محمد 
لبــــسيوئى ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 

ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

444333 ربــــ|لق|حمد |لسعود |بــــو |ن |كريمه شعبــــ لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|6746| شم غنيم|هلل ه|بــــ عبــــد |يه|ريم  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

78|69o د حمدى حسن|عم| رش زيق|لزق|نوعيتـــ 

4|67o9 لذق|ء عزتـــ عىل |شيم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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478828 عيل|سم|هيم |بــــر|هيم محمود |بــــر|حمد | سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

25634o ف محمد عبــــد |م |هش بــــ يوسف|لوه|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

326748 ى ف|سم| ى|ء حسي  روق حسي  ى شمس حقوق عي 

|4o76o هيم|بــــر|ل موىس |مح كم|م س|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

753o8o لدين|ل |حمد جل|م |حمد حس| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6o672 م عىلي|لسل|حمد عبــــد|ندى  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

284632 ى صل|ي لففى|لمجيد |ح محمد عبــــد |سمي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

8o448 لرحمن محمد|يز عبــــد|رس ف|ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

||9783 د رزق جورج |م عم|بــــر| ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

7o||99 لرحمن محمد عنتـــر صديق محمد|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

72949 ى محمد عبــــد |محمد  ل|لع|مي  لفيوم|بــــ |د|

6o44|5 عه|لبــــي|هيم محمد يوسف |بــــر|محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

895o59 ف خلف موىس |محمد  رسر ج|بــــ سوه|د|

237532 ى فهىم حن|ج فهيم| كلي  ه ى نوعيتـــ جي 

26242o ى | ى هم|حمد |مي  م|مي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|5479o م عىل محمد|ملك س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|59o4 ى ص|ي فعي|لش|لسيد |بــــر محمد |سمي  سكندريه|ل|عه |زر

22|447 هيم|بــــر|لحليم |لحليم سيد عبــــد|عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

58598 دل ذكرى جندى|رى ع|م تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

3299|o طمتـــ طلعتـــ زغلول بــــدر عىلي|ف زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

3|6728 ندى حسن سيد محمد رزق ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

67o68 م محمد|لسل|يمن محمود عبــــد | |لي|د لفيوم|بــــ |د|

6|8939 ف مصطفى معروف|مصطفى  رسر ط|حقوق دمي

847|53 تـــ محمود|حمد شح|شم |م ه| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

767478 وي|لمعتـــمد طنط|حمد عبــــد|ء |شيم لعريش|تـــربــــيتـــ 

6o7876 لد محمد عزتـــ تـــوفيق|خلود خ لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4|756o ي|لق|هلل |ل  عبــــد|يمن جم|ن |يم|
ضى لشيخ|بــــ كفر |د|

436|53 ر|لسيد محمد دويد|لد |رق خ|ط لشيخ|تـــمريض كفر 

48789 مل|حمد ك|محمود محمد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري
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75923o حمد|ن |روق سمي  عثــــم|ف ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

|334|o محمد وجدى ذىك محمد هره|لق|بــــ |د|

8o|648 ك|لمل|نجيل مجدي يوسف عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

8|5o5o هيم|بــــر|ء محمد خلف |رس| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

3245|9 ى  لسيد|محمد ممدوح حسي  هره|لق|هندستـــ 

448622 بــــوكحله|مه |ل حسن سل|جم |ضتـــ طنط|علوم ري

777346 لسيد عىل يوسف| |م زكري|نغ| زيق|لزق|بــــ |د|

463233 لنرصى|بــــو |هيم |بــــر|ء |ء عل|رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

2449o4 لحميد سيد عيد|جر سيد عبــــد|ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4o6625 ره|أيتـــن أمي  عىل محمد رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

893329 م |هش تـــم|حمد سيد د| سيوط|بــــ |د|

775o8o ر مجدى محمد عىل محمود|من زيق|لزق|عه |زر

|463o5 هيم|بــــر|ل |ل كم|يدى بــــل|ه هره|لق|حقوق 

878843 ى محمد   عبــــي  محمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35|442 ى|بــــو|ه سيد |لل|رق عبــــد|قدرى ط لعيني  ى شمس|د| بــــ عي 

23595 لحميد|لح عبــــد |لحميد ص|لرحمن عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

255852 لسيس|ىط |لمع|بــــو|محمد شبــــل  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

27874 ه جم| ح عىلي|لفتـــ|ل عبــــد |مي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

2|2||2 فظ حنوره|لد عىل ح|محمد خ ن|فنون جميله فنون حلو

339357 حمد محمد|محمد سيد  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

2625o9 مصطفى عمرو عىل محمد عىل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

35|574 لشيخ|سعيد مجدى سعيد عىل  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

479|26 ل عمر|لع|صم عمرو عىلي عبــــد |ع سكندريه|ل|هندستـــ 

24||46 ى محمد محمود محمد محمد خطي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|3658 ي |ف
ى
هيم|بــــر|طمه محمد دسوق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7593|| زق سعد|لر|خلود عبــــده عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

49o752 حمد خليل|حمد محمد صبــــىح |د |جه سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

6o68o3  سمي  ع
بــــو جبــــل|للطيف |طف عبــــد |مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|3|489 يوبــــ|م سمي  مسعود |نوبــــ س|بــــ| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

425462 ي
ن|لسيد عثــــم|محمد يوسف | دئى سكندريه|ل|ره |تـــج
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45369 هلل محمد|حمد عبــــد |هلل |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4652| ى محمد عبــــد|ي د طه|لجو|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|7869 ل|لع|د عبــــد|م رش|ندى س بــــ دمنهور|د|

5o789| ح جمعه|لفتـــ|زينبــــ رجبــــ عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

877242 وى  |ض قن|ن ري|م رضو|بــــتـــس| سيوط|صيدلتـــ 

447845 ن عىلي|لدين رمض|ح |رنيم صل سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

2|69|5 مريم مدحتـــ حسن سيد ن|صيدله حلو

6|o|38 تـــ عبــــد | دي محمد صقر|له|مي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

646|42 لفيوم|ء عىل حسن |أسم ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

|7o258 كر|حمد محمد محمد ش| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|36759 ف حسن محمد|ن |نور رسر ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

3|8o3o لمعبــــود|ر عبــــد|لستـــ|ح عبــــد|محمد صل ى شمس|تـــج ره عي 

5o5365  شبــــىل|دو|ركو |م
ى
رد شوق سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|42525 لدين عبــــده|ح |ء صل|مريم عل ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

524o| ى عبــــد |رح لرحمن محمود|بــــ حسي  صيدله بــــنى سويف

6|54o2 دل عىلي أحمد عويضه|بــــ ع|شه ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

5|22oo ق|هلل محمد |محمد فتـــىح عبــــد  وى|لشر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

373497 حمد|لق |لخ|ء محمد عبــــد|رس| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|7473 لد محمود محمد خليفه|خ ن|هندستـــ حلو

778292 لحميد|محمد رزق محمد عبــــد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

848|3 محمد عىل ربــــيع عىل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

64o845 لدين حسن|ل |حمد لطفى جم|رص |حمد ن| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|336o4 م قنديل|بــــسنتـــ قنديل تـــم كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

35o335 لسيد|رص عزتـــ |محمود ن ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

7o4|46 ى|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|هبــــه  هيم حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

524o4 حمد محمد|دل |ع| رن حقوق بــــنى سويف

8|5o33 مل محمود حشمتـــ محمود| ره بــــنى سويف|تـــج

3o784 تـــسنيم شكري محمد محمد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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884728 مر محمد تـــوفيق |محمد ع سيوط|تـــربــــيتـــ 

5||6o6 م| حمد مهن|مي  | نه|قطبــــ رسر |حقوق طنط

7|2735 لقيع|د محمد محمود محمود |سع لمنصوره|حقوق 

|77244 د بــــخيتـــ عزيز|مريم عي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3477|| ل|لع|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|محمود  |ره بــــنه|تـــج

7o7854 يف عىل غبــــ|سم| لسيد|ىسر |ء رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

284o75 لنبــــى|ج  حسبــــ |حمد حمدى ن| سيوط|بــــ |د|

62|88| بــــى|لعر|هلل |لحليم حسبــــ |يه عبــــد | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

625|64 لغلىم|لح |مح محمد ص|سلىم س زيق|لزق|علوم 

37|236 تـــ رش| ي|د رجبــــ عبــــد|مي 
لغنى دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

ريتـــ|تـــ إد|معلوم

453|56 ل|لتـــف|لسيد حموده |حمودتـــ محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

6488|3 هيم عىل|بــــر|هيم عىل |بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|9|8o ي محمد محمد |أسم
لحنفى|ء حنفى لشيخ|بــــ كفر |د|

9o59o8 بــــيشوى رفعتـــ نجيبــــ لبــــيبــــ  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8327o7 حمد سعيد|تـــ |حيدر عرف دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7|3o67 ن|هلل طم|م مجدى عىل محمد عبــــد |عص ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

688459 هلل|بــــ |دى يوسف ج|له|ج  عبــــد |يوسف ن ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

4o5||3 لدين حسن محمد|لدين سيد نور|نور |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

445449 نوئى|لبــــتـــ|رك |ل مبــــ|حمد كم|بــــسنتـــ  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

52o32| لحميدعبــــيد|م عبــــد|لسل|ن حمدي عبــــد|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

259556 ر|لغف|محمد فتـــىح عبــــد| عل هره|لق|لعلوم ج |ر |د

22834 دريس|حمد |بــــ |لوه|محمد عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

43685o لق محمد حموده|لخ|ن عبــــد|ره رمض|س لشيخ|علوم كفر 

|64363 ريمون سمي  فتـــىح حكيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

889447 ن |لحكيم مهر|م عبــــد|حمد عص| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3384|2 زى مرىس خليل|حمد حج|زينبــــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

296|42 ضى|لق|طف محمد حسن |سمر ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

499|o8 ن|فظ محمد عثــــم|ل ح|جر جم|ه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6o3738 بــــ|لوه|حمد فتـــىح زىك عبــــد| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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44593| ئى|لقبــــ|لحليم |حمد سعيد عبــــد|يوسف  سكندريه|ل|هندستـــ 

887724 يه محمد حمدى محمد  | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o464| لحليم محمد|بــــ عبــــد|لوه|لحليم عبــــد|مي  عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44|367 ئى|لقلش|زي محمد محمد |محمود مغ لشيخ|طبــــ كفر 

22|oo8 حمد محمد عوض|حمد يىح | ى شمس حقوق عي 

829254 ي خلف |س|
للطيف|هلل عبــــد|مه لطفى ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

8889|9 ى محمد فؤ ى |حسي  د حسي  سيوط|حقوق 

24o797 ن|يمن عىل سليم|م |سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|o44o لفتـــوح|بــــو |حمد |يزه فكرى سيد|ف لمنصوره|بــــ |د|

86o476 ر|لستـــ|زق عىلي عبــــد|لر|جر عبــــد|ه سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7o4766 ى سليم|سم| لرحمن|ن عبــــد |ء عشر زيق|لزق|بــــ |د|

842|72 هبــــم|بــــر|دي محمد |له|عبــــد| لي|د دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

259o3o لوكيل|هلل محمود عطيه محمود |عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8868o| ن محمد |ن مصطفى رمض|يم| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

62|5|2 هر رزق سويلم|كريم م لمنصوره|صيدله 

9o7626 حمد |لرحمن |فح عبــــد|م مك|ر ج|ره سوه|تـــج

82|662 ى|ء خلف |دع حمد حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

52|84 ن سعد مرىس|ء شعبــــ|شيم ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

9|5379 لحميد  |لدين محمد صفوتـــ عبــــد|محمد نرص  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

25|766 لوسيىم|دل محمود طلبــــه |محمود ع ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

6928o2 ي
لعوضى|حمد |حسن | دئى لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

758448 حمد|ن محمود |محمد شعبــــ تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

23726o لد محمد دردير|ليىل خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||6o2o ى|حمد عىل |دل |عمر ع لقشي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

48o44o لهيبــــى|محمد فرج محجوبــــ محمود سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75|964 هلل||يق عط|م ف|رن رفيق س|ك ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

3357|| ر محمد محمود بــــديوى|من عه مشتـــهر|زر

8|5oo نور محمد|بــــسنتـــ محمد  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

525739 مد قطبــــ|محمد محمود محمد ح سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

493439 م عطيتـــ|لسل|حمد محمد عبــــد |طه  بــــ دمنهور|د|
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46884 ن سعيد زىك|حمد رمض| هره|لق|ره |تـــج

|59625 ى|ء |هن نور عىل حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|2o72o مريم جرجس تـــوفيق جندى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|4388| حمد محمد مصطفى عىل| ى شمس|تـــج ره عي 

7o2584 وي|لطنط|حمد محمد |ريم فكرى  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

642397 عمرو أحمد طه منصور زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2235o4 ى|محمد سيد درويش حس ني  هره|لق|حقوق 

4|24|2 ي محمود محمد مصطفى  مج
هد متـــول|مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|647|o محمود عىل| محمود رض يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

642694 ن رجبــــ عىل أحمد|يم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

27|752 ه ط| لوحش|لجليل عفيفى |رق عبــــد|مي  شمون|نوعيتـــ 

478537 هيم محمد|بــــر|د محمد |مي عم معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

7695|4 لفى|ل|لدين |دل محمد نرص |حمد ع| ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

5225o4 لمقصود|عيل عبــــد |سم|م مسعد |سل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4978o| ي عزوز عبــــد 
لنبــــى خليفه|لبــــنى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|32784 ضى|هيم ر|بــــر|حمد |سهيله  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2637o9 لحليم|ده محمدى فتـــوح عبــــد|مي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

68247 حد|لو|روق عبــــد |حد ف|لو|د عبــــد |جه لفيوم|عه |زر

|2726| لحميد سعيد صديق محمود|هلل عبــــد |منتـــ  ه ى نوعيتـــ جي 

8o8998 دق محمد عىلي|محمود محمد ص ي|عه |زر
|لمنى

|562o4 د|هيم مجدى محمد رش|بــــر| ن|علوم حلو

894992 س جورجيوس لبــــيبــــ جورجيوس |تـــوم ج|ره سوه|تـــج

358398 ىط|لع|فتـــ سعيد عبــــد|ليىل ر ى شمس علوم عي 

8||593 ي محمد|
ي حسن مصطفى نىح  ي|طبــــ 

|لمنى

|44o7| وق  حمد|عيل بــــدرى محمد |سم|رسر هره|لق|ر |ثــــ|

69|o6o هيم|بــــر|ضل محمد |س محمد ف|ين| لمنصوره|بــــ |د|

5|692| ن|حمد محمد رشو|محمد | دين ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

25856| ى ج|نوبــــ سمي  |بــــ| د|مي  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس

328368 ى|ن محمد ل|مصطفى محمود سليم شي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

324293 لسعود|بــــو|م نور محمد |نور عص ى شمس|تـــج ره عي 
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769|65 ن|هلل سليم|مل ضيف |مهند ك لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

477456 بــــ محرم عىل|يه|حبــــيبــــه  سكندريه|ل|عه |زر

345723 هيم|بــــر|لعزيز |حمد عبــــد|ندى  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|58368 لشوج |حمد محمد |ن يشى |يم| هره|لق|حقوق 

4o7755 هلل|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |ر |مي دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

||6|oo دى|لبــــغد|لسيد |ل |م محمد كم|ليله س ى شمس|تـــج ره عي 

43|8oo دو|هيم ج|بــــر|مي  مجدي | |ره طنط|تـــج

369856 ى مزيد|طمتـــ عبــــدربــــ |ف لنبــــى محمد محمود حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|345| ف |منيه | مر|لسيد ع|حمد |رسر لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

3|25o8  |لش|يحن  عبــــد| عل
ى
حمد شبــــل|ق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

285|o ى|كريم  لسيد محمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

329364 مر|ن ع|يمن سليم|رتـــ |س |نوعيتـــ بــــنه

4o66o5 ى |ي لرحمن بــــسيوئى|هيم عبــــد |بــــر|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|42748 ونيك رأفتـــ وهبــــتـــ سند يوسف| في  ن|بــــ حلو|د|

27|846 فع|لش|حمد |لحليم |منيه سعيد عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|3249| سكندر|صف |جورج ن| ندر|س هره|لق|صيدله 

89o|83 لعليم مهنى |سط عبــــد|لبــــ|محمود عبــــد سيوط|صيدلتـــ 

698|78 وى|س منش|م حمدى عبــــ لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

79|3|2 |ح |لفتـــ|لمنعم عبــــد |م عبــــد |م عص|سل|
وى|لحص

زيق|لزق|عه |زر

3|8483 ضل سيد|رحمتـــ ثــــروتـــ ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2727|2 ى مصطفى شهد حسن حسي  دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

|422oo ل عىل محمد عىل محمد|جل ى شمس حقوق عي 

5o43|3 بــــو جبــــل|هيم |بــــر|لمنعم |مسعد عبــــد | رودين سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5294o| يد|هيم محمد ز|بــــر|حمد |محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

85o863 حمد|لمنعم |م عبــــد|ليىلي عص سيوط|تـــمريض 

877o79 م محمد سيد  |م هم|هي لمنصوره|حقوق 

4|6828 زينبــــ يوسف عبــــد ربــــه أصيل معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

287486 ى | ى محمد |لسيد |مي  م|م|ل|مي  |ره بــــنه|تـــج

2535o2 مر|لسيد ع|ح |ء صل|دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

867484 ن|ن عري|ج زي|لحج|بــــو|تـــ |بــــرك ي صىح 
ن|سو|معهد فنى
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5|83|8 لحميد بــــسيوئى|هيم محمد عبــــد |بــــر|ندى  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

373877 دم|لسيد|لعزيز |لمنعم عبــــد|يدي عبــــد|ه |حقوق بــــنه

639o32 لم|حمد محمود س|ل |حمد جم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o9595 هد|لمتـــول مج|مد |ء محمد ح|دع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

26o892 د|د عي|حمد فؤ|لسيد |رحمه  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|55o7 زن محمود عىل|ره م|س ى شمس|د| بــــ عي 

3oo49| حمد محمد يوسف|دل |ندي ع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8o8764 هلل|لدين فيصل كليبــــ ضيف |لد ولي |خ ي|هندستـــ 
|لمنى

7|3|72 |لحسينى رخ|بــــ |لوه|حمد عبــــده عبــــد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

3|89o7 هيم سيد|بــــر|ندى بــــسيوئى  ى شمس صيدله عي 

6o94|4 وي|لقن|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

56|9o ي محمد|بــــر|رحمه 
ى
هيم دسوق ره بــــنى سويف|تـــج

824o62 بــــ|لوه|لرحمن رجبــــ محمد عبــــد|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

922o43 لس جم ل جرجس قلدس |كي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

3|548| رس سيد محمد حسن|طمتـــ ي|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

96o84 وى|بــــ هند|لتـــو|مل عبــــد |ل ك|د جم|جه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

862||7 حمد خليل|جر سيد |ه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

64||88 لسيد مصيلىح|لسيد محمد |حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

355428 بــــ|لوه|لمنسوبــــ عبــــد|بــــ |يه|ندى  |نوعيتـــ بــــنه

|7o786 يحن  محمد يوسف حسن ى شمس|د| بــــ عي 

262544 محمود محمد رزق محمود |ره بــــنه|تـــج

|5759| ى عىل عبــــد |سم| لقوى|ء حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

49oo39 ر يشى محمد مرىس محمد|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

773393 لمنعم عيد محمد|هيم عبــــد |بــــر|ده |مي ى شمس حقوق عي 

3o654 لرحمن|مروه عزتـــ محمد عبــــد ن|بــــ حلو|د|

63||79 ه محمد عمر| ن محمد|مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

349263 م خليل|لسل|ر مجدى عبــــد|من |حقوق بــــنه

895372 هيم |بــــر|ن |محمد سعد مهر ج|عه سوه|زر

56|35 ل سعيد|لع|محمد سمي  عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

37|65 د رحيم|لرؤف عو|لسيد عبــــد|محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

529o72 لعيسوى|مصطفى مدحتـــ محمد قتـــىح  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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629698 هيم غنيم|بــــر|لرحمن عىل محمد |عبــــد زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

786|42 مريم محمد حلىم عىل عيس زيق|لزق|بــــ |د|

758828 ن|لعزيز سليم|م محمد عبــــد |سل| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

48778o يف |سم| عيل محمد متـــول|سم|عيل رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

769|63 محمود عدلي سليم عمي  لعريش|بــــ |د|

|644|8 لمحسن|حمد محمد عبــــد |بــــ |شه ن|سو|بــــ |د|

83275 يتـــ سعيد قرئى محمود| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

7o88o3 لمعىط|حمد عبــــد |هيم |بــــر|ء |رج لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

2329| ى حسن سيد حسن حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

259|7| للطيف|جح عبــــد|ء محمد ر|رس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5|5549 هيم|بــــر|ن ضيف منصور |رحمه رمض سكندريه|ل|طبــــ 

|32368 ي فهيم|هر |مريم م
لفى ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

758759 يف  در|لق|يمن سعيد عبــــد|رسر لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

36829 ش مبــــروك|لدمرد|هلل |هدير عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

844568 ى محمد|م رضو|ريه ن حسي  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

257|3| لنورى|حمد |جح |ن| نور ي صىح بــــنه
|معهد فنى

6|736 تـــتـــ|ئى قدرى شح|نىح  روم| بــــ بــــنى سويف|د|

626|92 محمد مصطفى محمود حسن عبــــيه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

645756 د|م زين حم|ن عص|يم| |ره طنط|تـــج

44959| دى|بــــوش|م محمد |رق هش|ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

783597 لعظيم محمد محمود|عزتـــ محمد عبــــد عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

326363 ن هلل||ل حن|مدحتـــ جم| مي  سيوط|عه |زر

4|5273 لنرصى|بــــو |م محمد |سل|مريم  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

898775 ل  |لع|هلل عبــــد|تـــه حمد |ح شح|سم ج|بــــ سوه|د|

5|||63 هيم يوسف|بــــر|ن سعد |يوسف شعبــــ |حقوق طنط

684243 ف|ئى |م| ف قطبــــ مشر ف مشر رسر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|4658o هيم مصطفى|بــــر|يوسف عمرو  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

854267 ن|ء مخيمر محمد سليم|سم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

543899 ره|لحليم عىل عم|محمد عوض عبــــد بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

89o746 ر خليفه |ن محمد زه|يم| سيوط|بــــ |د|
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49458 مي|تـــن يىح محمود تـــه|ف ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

623354 لديبــــ|هيم |بــــر|لدين |ح |فرح محمد صل ط|ر دمي|ثــــ|

|2849| حسن محمد حسن جمعه دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

529o|9 لسيد محمد عتـــلم|محمد مسعد  سكندريه|ل|هندستـــ 

9o5562 حمد |محمد ممدوح محمد  ج|ضتـــ سوه|علوم ري

296495 ى|دل |نوبــــ ع|بــــ| نور بــــشر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

445637 م|لسل|هيم عبــــد|بــــر|د غريبــــ |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

229594 حد|لو|عيل عبــــد|سم|دل |حبــــيبــــه ع لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

876725 ل سيد |ء جل|د عل|زي ي صىح 
سيوط|معهد فنى

343656 لم|محمد مصطفى محمد س كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

695o32 دى محمد شلبــــى|له|حمد محمد عبــــد | ط|بــــ دمي|د|

63646| لكريم محمد|يز عبــــد|حمد ف| زيق|لزق|حقوق 

89457 للطيف|بــــتـــ عبــــد |م محمد ثــــ|ر عص|من هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6796o5 لعزبــــ|لمنعم بــــدر |ن محمد عبــــد |يم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3368o4 مل زىك|مح ك|جورج س ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

848229 ي 
حمد|هيم عىلي |بــــر|مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

323296 ي محمد عىلي 
لسيد|تـــفى ى شمس هندستـــ عي 

8|9634 ء نبــــيه حبــــيبــــ|عل| ن|دي ي|طبــــ 
|لمنى

3o2o9 رق عمر محمد|ط| ن|ر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

925332 حمد عمر  |مد |محمد ح سيوط|بــــ |د|

9|68o6 لرحيم |محمد سيد محمد عبــــد  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

6|o35o لدرينى|لبــــيوم |مروتـــ محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

3||662 لحسينى|حمد عىل عوض | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|52o| لحكيم سيد|لد عبــــد|ء خ|ول ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

33768 لرحمن|لعطيفى سيد عبــــد |مه |س|ء |شيم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

827636 ى عوض |عىلي هلل|ء محمد حسي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

5343| حمد|ء مصطفى محمد |رس| ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

79|796 لم|فندى س|زى محمد |لعز|محمود محمد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|6|885 سلىم محمود محمد شلبــــى ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 
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43o252 ى ي محمد حسني 
بــــسنتـــ سعيد لطفى |بــــ طنط|د|

4|3779  محمد 
ى
م|م|ل|محمود محمد شوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2o397 م|لقط|هيم سيد |بــــر|ح |حمد صل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

835259 خلود عيد فكري محمود دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

63|222 ي|ر
ى|ح |سعيد صل| ئى مي  زيق |لزق|تـــمريض 

7|8|93 لعجىم|زع محمد |حمد رزق من|ل |جم |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

|47345 لمجيد|نور عبــــد |كرم |سيف  هره|لق|ره |تـــج

7o6886 هيم|بــــر|لسيد |محمد ثــــروتـــ  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

77o43o مه|هيم محمود سل|بــــر|لسيد سعيد | زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

5|8827 ى |ر |من بــــوشلوع|حمد حسي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

9|674| لمعىط حسن |يوسف مصطفى عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|3|56 مل بــــرع |د ك|لجو|محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

688o84 دى|له|دى محمد عبــــد |له|م  لمنصوره|علوم 

4o2632 وق  لسيد محمود|هيم |بــــر|هيم |بــــر|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

6oo49 لحليم|ده سعيد عبــــد |حم| ن|ر صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

827637 بــــ محمد|حمد طو|طمه |ف |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

6283o8 حمد محمد حسن|لدين |ل |محمد جم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

77||7o ن|لحميد صف|ن عبــــد |لعزيز رمض|ن عبــــد |حن زيق|لزق|بــــ |د|

433597 ي |
ى
نه عوض|بــــوشبــــ|حمد شوق |ره طنط|تـــج

8|o449 ي عبــــد
حد عمر محمد|لو|مصطفى ي|عه |زر

|لمنى

2492o3 يد بــــدوى|ح ف|لفتـــ|د عبــــد|حبــــيبــــه عم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

2648|7 ي|ر
غ|لصبــــ|ل |لع|لسميع عبــــد |مجدى عبــــد | ئى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

4|2o89 بــــ|حمد خط|حمد محمد |محمد  |بــــ طنط|د|

3|5292 لسيد|بــــر |لرؤف ص|بــــسمتـــ عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|729o مل|ل ك|لمجيد كم|م عبــــد |سل| هره|لق|ره |تـــج

6928o5 لحليم درويش|حمد عبــــد |ره |س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

26o6o9 ن عيس محمد تـــرىك|يم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|57|o2 حمد محمود|موده عمرو  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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32472o م جميل نرص صقر|محمود حس دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4o3438 زى|لسيد حج| |ن عبــــده رض|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

86972| وي|ء محمد حسن قن|دع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|8794 عيل بــــدير عبــــده|سم|م يشى |له| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

26o665 ى|س ره محمد محمود أبــــو حسني  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

249|95 لعزيز محمد محمود|ل عبــــد|ئى جم|تـــه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|425|| ن عىلي محمد شوشه|هيم شعبــــ|بــــر| |عل ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

35653 بــــوطه|س حسن |هلل عبــــ||حمد عط| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

346243 |لبــــ|مؤمن محمد ربــــيع عبــــد
ى
ق ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

687586 لفتـــوح محمد|بــــو |حمد ربــــيع محمود | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6999o| ء محمد عىل|محمد عل ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

889446 در محمد |لق|ر عبــــد|لغف|حمد عبــــد| سيوط|صيدلتـــ 

277934 هيم سعيد|بــــر|يه نرص | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4|733o هيم|بــــر|لمول |حمد حمدى عبــــده عبــــد | ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

493822 تـــي|لبــــجل|حمد |بــــ |لتـــو|مهند عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9|7975 لس ع ى |ئيل ق|دل ميخ|كي  ئي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

442657 ى |ن وحيد |نوره حمد محمد|لعشر لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

|565|2 سم|لغنيىم ق|محمد فريد  هره|لق|عه |زر

6998|2 حمد|تـــه |طمه محمد شح|ف لمنصوره|نوعيتـــ 

223796 عيل|سم|طف محمد |زينبــــ ع لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

265o62 هلل|كريم حمدى مصطفى عبــــد مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|6|382 هيم|بــــر|حمد يوسف |هلل |منتـــ  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

2658o5 لسيد|رق فهيم |لرحمن ط|عبــــد لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

283o57 محمود محمد محمد مسعد محمد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

6|9|o5 لصعيدى|لسيد أحمد أحمد |زينبــــ  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

9|5|53 ى محمد عىل سيد  حسي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

36o6o4 حد|لو|لد عىل عبــــد|م خ|لد عص|خ |ره طنط|تـــج

|5oo4 ى|لسيد ش|رس لبــــيبــــ |سلىم ي هي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و
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639837 ف عىل عبــــد |يه | لحميد|رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|67264 ر جميل|لنبــــى حسنى مختـــ|محمد عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

7o8232 هيم عىل عمريتـــ|بــــر|ن مجدى محمود |يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o5372 ن  |لدين سليم|لدين سعد |محمود عز  ج|ره سوه|تـــج

883o59 ه وجدى ر| لفهيم |تـــبــــ عبــــد|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|7o4o2 نوبــــ صموئيل نعيم نخله|بــــ| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

259o7o محمد عيد محمد يوسف ن|طبــــ حلو

643|43 هيم|بــــر|حمد محمد | |ر|ي زيق|لزق|حقوق 

898766 هيم |بــــر|يه طلعتـــ محمد | دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

9|5367 د سعيد  |لجو|لعيون عبــــد|بــــو|صفوتـــ  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|32293 للطيف|حمد مصيلىح عبــــد |هلل |هبــــتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

772|38 م|لسيدعز|د |لنور فؤ|بــــو |ره |س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4276o7 ى|لع|دل عبــــد|م ع|عص ىط حسي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

3926| هيم عىل|بــــر|هيم |بــــر|م محمد |وس عه مشتـــهر|زر

7762oo لمرصى|لسيد سعد |بــــو مسلم |ره |س زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

779654 ي
محمد عىل عىل محمود محمد مصطفى زيق|لزق|ره |تـــج

878295 ه  ى عز |ني  حمد  |لدين |مي  سيوط|طبــــ 

44o687 هيم جمعه|بــــر|لرحمن محمد رزق |عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|28|98 بــــو زيد عيد|لد |خ| د|رين ن|فنون جميله فنون حلو

6352|7 عيل|سم|هيم |بــــر|يه عبــــد ربــــه محمد | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6|o636 تـــ فتـــىح عبــــد لخول|لجليل محمد |ني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2875o لق خليل فضل|لخ|محمد عبــــد  ن|هندستـــ حلو

885279 ده محمد محمد |نيه محمد حم|ر سيوط|بــــ |د|

5o5767 لرحمن|عمر عىل محمد عىل عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

25993o ر|لنج|لعليم |م عبــــد|ء س|ول ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|39|| لزير|لرحيم محمد |عمر عبــــد  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

86226o ي محمد عبــــد
هلل|محمد مصطفى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

3|586 حمد يس فوزى يس| هره|لق|علوم 

49|277 ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|رص |لن|ل عبــــد|رضوى جم سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

68o854 رج |لفر|ح محمد |لفتـــ|ح عبــــد |حمد صل| لمنصوره|بــــ |د|
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|5|374 لمطلبــــ|سلىم محمد مسيل عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

475634 حمد|ن |هيم حس|بــــر|حبــــيبــــه محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

2|5|94 س مرىس|ئى عىل عبــــ|م| ن|بــــ حلو|د|

7744o5 ل|لعز|حمد |زق |لر|حمد عبــــد |هيم |بــــر|حمد |  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

448322 روق محمد|مريم مصطفى ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4o|743 ن|هلل سليم|حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|9||o ى محمد عبــــد ح|لحميد محمود مل|نرمي  بــــ دمنهور|د|

7858|5 ى طرطور|حمد |بــــ |يه|حمد | مي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

27|5|6 ف عبــــد|مينه | ن|لعزبــــ شعبــــ|در |لق|رسر |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

772|3o بــــوزيد محمد|لك |لم|لد عبــــد |خلود خ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

475292 |لنج|بــــو |د حسن |حمد نبــــيل فؤ| سكندريه|ل|هندستـــ 

778o87 دى|له|دى محمود عبــــد|له|محمود عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

43o5o2 لرحمن|لدين محمد محمد عبــــد|سهيله محن   |ره طنط|تـــج

884688 ىط محمد |لع|رق حسن عبــــد|ط لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

425|43 رك|لغنى مبــــ|لحميد عبــــد |ندى سعيد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o3698 ي | حمد|هيم |بــــر|منيه يحن  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

|5o868 حمد جوده|ن مصطفى |يم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

52798 ء حسن محمود محمد|رس| صيدله بــــنى سويف

48569o ي|ر
د|خميس محمد ج| ئى ي |

لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|3|9|6 لعزيز|ن ممدوح فريد عبــــد |نوره ن|علوم حلو

|39o32 هيم|بــــر|نور |رق محمد |مريم ط ى شمس|تـــج ره عي 

23|489 رى|لبــــ|حمد عبــــد| |حمد رض| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2658o4 لق عىل|لخ|لق رجبــــ يوسف عبــــد |لخ|عبــــد شمون|نوعيتـــ 

635|o4 ى|يه ع|  عىل حسي 
دل لطفى زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

42487 لعزيز طه|رس حسنى عبــــد|يوسف ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|279|3 لغنى|حمد زىك عبــــد |مصطفى  هره|لق|علوم 

688928 ى|لسيد عىل ش|لسيد عنتـــر |لرحمن |عبــــد  هي  لشيخ|بــــ كفر |د|

2|397 رص محمد محمود|سلىم ن هره|لق|ره |تـــج
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496747 ى |ي لمجيد مرزوق|روق عبــــد |يمن ف|سمي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

3385o6 رتـــ|مد عم|ندى محمد ح زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6||3o8 لىح محمد عيس|مريم عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

429o|5 بــــو زينتـــ|لد مصطفى |ء خ|رس| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

783757 ى محمد سعد|عمر عبــــد  هلل حسي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

3|534o ى زين  ح محمد|لفتـــ|بــــدين عبــــد|لع|نرمي  ن|حقوق حلو

462423 هيم عيس نويىح|رص إبــــر|ن| لي|د م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

73|56 لمعز|لمعز محمد عبــــد |ء عبــــد |حسن لفيوم|حقوق 

36||2o لعليم محمد يوسف|دل عبــــد|عيون ع |تـــربــــيتـــ بــــنه

598o5 طه سيد طه حسن ره بــــنى سويف|تـــج

487643 ف ج|محمد  بــــر محمد حسن|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

786856 لسعيد فتـــىح محمد|يمن محمد |يحن   دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

27o7|o ئى حبــــيبــــ|حمد عن|هيم |بــــر|محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

29|o4o لغنى محمد|لدين عبــــد |ء |ن عل|نوره ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

497o|4 وى|لعشم|لمقصود محمد |ء محمد عبــــد|رس| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|3598| تـــه|حمد عيد شح|م |ريه ى شمس حقوق عي 

6|2|22 للطيف بــــركه|لجيد عبــــد|محمد مجدى عبــــد  |هندستـــ طنط

7|oo54 حمد|ء محمود طه يسن |وف لمنصوره|ره |تـــج

23|5|o بــــوزيد نص محمد|لد محمد |خ ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

497474 |لسق|مل |ل ك|ره سعيد كم|س تـــربــــيتـــ دمنهور

272|37 رق سيد محمود|محمود ط دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

767947 ى جمعه محمد مبــــ|لزهر| رك|ء خي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

699445 مد محمد فرج|لمنعم ح|م عبــــد |حس لمنصوره|هندستـــ 

9|9|95 ف عبــــد| ن |لحكم محمود مهر|رسر سيوط|حقوق 

4584o3 يد|ن محمد ف|حمد شفيق رمض| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

2o523 لسيد|د حسن |حمد عم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

5o9742 مل محمد مرعي|حمد سعد ك| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|737o ش|لفر|ء محمود محمد |رس| بــــ دمنهور|د|

8o2966 ج|بــــوزيد حج|م نرص |حس ي|عه |زر
|لمنى

248945 ه | حمد فرج موىس|مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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4o3844 نم|حمد محمد غ|حمد يشى | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

628588 مد|لد سعيد ح|ح خ|سم زيق|لزق|بــــ |د|

247885 للطيف عبــــده|هيم عبــــد |بــــر|يه | ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

8|5867 ي|د ف|نسي ميل|ن روق بــــشر ي|بــــ |د|
|لمنى

3733|7 لرحمن|حمد عبــــد|بــــهجتـــ | لي|د تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

462|9o هيم سعيد|بــــر|ء محمد محمد محمد |أسم ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

7o759o حمد قشطه|ر محمد مصطفى يوسف |من لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

477473 مد|يوبــــ ح|در |لق|م عبــــد|ر هش|من سكندريه|ل|صيدله 

782445 ف مصطفى عبــــد | لمقصود مصطفى|رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

86984 يمنى محمد محمد محجوبــــ لفيوم|عه |زر

47868o لموجود|حمد لطفى عبــــد |لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

6|7|74 ي|ه
لدهبــــ|بــــو|حمد خليل | |ئى ره بــــور سعيد|تـــج

|399|7 لكريم|حمد سيد عبــــد |هلل |منتـــ  ن|تـــربــــيتـــ حلو

248836 لقرط|تـــفى محمد سعيد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5357|2 وى|لسخ|مصطفى أحمد محمد  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

|23729 حنفى| حمد عط|رس |لرحمن ي|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|7oo6 مل طلبــــتـــ|لحميد ك|حمد عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o7936 وى|لمحل|لعزيز |لسيد عبــــد |لعزيز |مريم عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

252|73 |لعط|بــــو |لسيد محمد |لحميد |ر عبــــد|من ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

496663 هر عدل عزيز منصور|م| مونيك بــــ دمنهور|د|

496322 ح حسن شلبــــى|لفتـــ|يه محمد عبــــد| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

764428 لمغربــــى|حمد حسن |حمد عمرو | صيدلتـــ بــــورسعيد

6||842 ز|د در|لجو|س عبــــد|د عبــــ|لجو|محمود عبــــد |حقوق طنط

87962| ن |مل ن|بــــ ك|يه|دير |بــــ| سيوط|علوم 

4295o5 ن|دل محمد سعيد عىل زي|حمد ع| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

324959 ح|د مفتـــ|فظ عو|لح فتـــىحي ح|فتـــىحي ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

38354 هيم|بــــر|لسيد |تـــ |طف فرح|محمود ع هره|لق|حقوق 

525697 لحميد رزق|مل عبــــد |عمر محمد ك ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

23o57| جىح|لر|محمد محمود مصطفى   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر
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4o89|7 ج|لوش|يه رزق محمد  محمد | |بــــ طنط|د|

223745 ى محروس |ي م محروس|م|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8396o3 هر محمد|لط|محمود محمد صبــــري محمد  ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

638o3| ى|لحسينى |كريم محمد محمد  مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27o84o ي|ر
ن|لد صبــــىح محمدرمض|خ| ئى ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|3o274 ن|مجد رمزى سمع|رين |ك ى شمس| لسن عي 

|5232| لس رض هلل|تـــوفيق شكر | كي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

7795|o ى متـــول|ء رمض|شيم ن حسي  زيق|لزق|عه |زر

455628 رى|لبــــ|رق أحمد عبــــد|محمد ط |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

628272 ى ندى ممدوح محمد سعيد حسي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

5|9|56 شد محمد فرفور|ء محسن ر|رس| طبــــ بــــيطرى دمنهور

53o53o يز محمد محمد|ء ف|ول |هندستـــ طنط

7|7o28 حمد|ن مندور |محمد حمد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

786293 حمد|لسيد |لرحيم |هر عبــــد |حمد م| لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

67788o محمد فتـــىح محمد نرص محمد عوض لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3397o| حمد|حمد محمود |ء |رس| |نوعيتـــ بــــنه

322o4| ى|ر محمود |من  حسني 
ى مصطفى مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

629|5o لدين عىلي محمد درهوس|ء تـــوفيق نرص |لزهر| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

296299 لحميد حسن|رس عبــــد|ي| ند ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

433o9| وق ي نم|لعزيز غ|رس محمد عبــــد |رسر ي صىح طنط
|معهد فنى

2555|2 وى|ور بــــسيوئى قن|ل مج|يوسف جم ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

363|5 يوبــــ|محمد يوسف محمد يوسف  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

35492 ح|لفتـــ|ن عبــــد |ري| مي  رض| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

528275 دل|لع|لونيس |ح عبــــد |عبــــدتـــ صل ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

439|42 ي محمود طول|ن
ن|دين عمرو بــــسيوئى لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

763422 ي حبــــيبــــ|سم|
ء مصطفى محمد مصطفى تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

238972 لنبــــى|مه محمد عبــــد|س| |رن كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

328679 ف عبــــد|حمد | لعليم محمد|رسر |ره بــــنه|تـــج

9o3286 ي
هلل  |هلل زىك عبــــد|عبــــد| دئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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9|o648 تـــه |ده حلوى شح|ء حم|عىلي ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|58|5| ى س|ي لشوربــــىح |لعزيز |م محمد عبــــد |سمي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

488o|5 در محمد يوسف محمد|ن عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35233 رى|م عىل سيد بــــند تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4475o5 بــــو حمده|حمد |بــــر عىل |هلل ج|منه  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

885722 لح |بــــ ص|لوه|ف عبــــد|ره خل|س سيوط|بــــ |د|

896526 |  د تـــوفيق حن|عم| رين|م ج|بــــ سوه|د|

7o635 لحفيظ|ن محمود عبــــد |ء شعبــــ|دع ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

2453|6 محمد فكرى محمد شكرى محمود| ند ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

785396 يىح محمد عبــــده|لجر|محمد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

|78256 ل|لع|ن عبــــد |حمدي محمد عمر هره|لق|بــــ |د|

879o|6 ح |لفتـــ|روق عبــــد|ندى محمد ف ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

8239|9 مي  حلىمي|دي |محمود ن سيوط|ره |تـــج

884885 طف رفعتـــ فهيم |تـــي  ع|فيلوبــــ سيوط|نوعيتـــ 

2874|3 ى عبــــد لعزيز حسن طه|وليد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6883oo لغنى|ء محمد منصور عبــــد |شيم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o96|9 عر|لش|لعزبــــ |حمد |هلل سمي  |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

3|||79 لسيد محمد| |لعل|بــــو |حمد محمد | سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

23836| بــــورسيع|ل |مه كم|س|هدى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

425729 لدين محمد نعيم|ح |عبــــي  نبــــيل صل سكندريه|ل|بــــ |د|

83|639 وي محمد|لسيد دشن|حمد | دى|لو|ضتـــ ج جنوبــــ |معهد فنى صىح ري

7||942 لعبــــيدى|هيم |بــــر|نىح  محمد فتـــىح | سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

6|46o8 لمليىح |مد |م محمد ح|تـــن هش|ف |هندستـــ طنط

29373 يف|روق محمد |مح ف|حمد س| لشر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|5o222 لسيد|لسيد معوض |حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6|8354 ى|هيم |بــــر|لسيد |در محمد |ن لنجي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

445722 لح محمد|جر يشى محمد ص|ه ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

273o58 ي
ى|حم| دئى ده محمد حسي  ج|حقوق سوه

223o86 هر بــــيوم محمد بــــدير|محمد م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

354696 حمد|ندى عيد حنفى محمود  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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4|85o4 شىم|له|لعزيز مصطفى محمود |حمد عبــــد| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

842|92 بــــ محمد|لوه|ره عىلي عبــــد|س ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

5|3965 فرحه حسن حسن محمد بــــدر سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

7923o حمد|وي |متـــ شعر|س|رف |ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

64|535 ل|لع|لرحمن عبــــد|سلىم عبــــده عبــــد لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

82|9|9 محمد عليوه| محمود رض ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

22273 وى|لطح|لعزيز |عمر محمد طلبــــ عبــــد  هره|لق|حقوق 

527|24 هيم محمود|بــــر|لدين |م |محمود حس ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

338|43 حمد محمد محمود|محمد  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

482o5o هيم عنبــــه|بــــر|محمد مصطفى مرشدى  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

9||45| سكندر |د |ئى حربــــى ج|ه ج|تـــربــــيتـــ سوه

5|o||9 مر|بــــوع|يمن حمدى عىل |م |سل| ره دمنهور|تـــج

76|8o4 لح|هيم ص|بــــر|لح |ص| مه وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|29446 لقوى|طف محمد عبــــد |هلل ع|عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

8o7947 ى م وي|ل بــــبــــ|هر كم|نرمي  سيوط|ره |تـــج

879943 هيم محمد محفوظ |بــــر|ر |من دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

865|o9 وي|هيم محمد معد|بــــر|محمد  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|69o78 لعظيم|صم موىس عبــــد |بــــسملتـــ ع ن|بــــ حلو|د|

44955o ل بــــكر|لع|هيم محمد عبــــد|بــــر|محمود  |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

8o4472 ي ص|نوره
حمد|لح |ن مصطفى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

3|||28 لسيد|روق |م ف|كريم عص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

85|o85 حمد|جر عبــــده سيد |ه لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

87823| لحليم |لسميع عبــــد|ل عبــــد|م جم|مر سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

36o5|3 لنرص|بــــو|هيم |بــــر|يتـــ حسن خرصى | |طبــــ بــــنه

7o9755 ج|حمد محمد فر|حمد |محمود  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

678246 هيم محمد خرصى|بــــر|هيم |بــــر|ندى  لمنصوره|عه |زر

838o2| خر حليم موىسي|بــــيمن ف قرص|ل|فنون جميله فنون 

627865 يف محمد عبــــد م عىل|لسل|محمد رسر زيق|لزق|هندستـــ 

933o5 رس محمد محروس|يه ي| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

6859|9 وق عوض  لعربــــى|لسيد محمد |رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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8|2296 ي محمود شح
ي|منى

تـــه مهنى ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

6oo775 ن موىس|هلل رمض|خلود صبــــرى عبــــد  |بــــ طنط|د|

|32o52 لعظيم|لدين عبــــد |سلىم محمد عز ن|تـــربــــيتـــ حلو

283|99 لمعبــــود|لقرئى عبــــد |رس محمد |سيف ي ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

9o2676 لرحمن |تـــن فوزى قدرى عبــــد|ف ج|تـــربــــيتـــ سوه

75o789 وى|لعقبــــ|حمد |محمود مصطفى سيد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8|9323 لعزيز محمد|جي عبــــد|د ض|جه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

773o9o ح سليم قنومتـــ|لفتـــ|ح عزم عبــــد|لفتـــ|عبــــد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

244395 هلل|هلل بــــكرى عبــــد|محمد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

55548 س جوده|دل عبــــ|بــــ ع|رح ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

68|9o4 بــــينى|لدين حسن |يه مصطفى مىح | لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

522o65 مد|بــــ أحمد محمود ح|ريح |حقوق طنط

827|86 ي ع|م|
لكريم|د |ن ج|يد رمض|ئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

285269 ى عىل| حمد محمد عىل حسي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

4|748 حد|لو|حمد محمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4o7o47 ى لسيد|بــــر محمد |هيم ج|ر إبــــر|مي  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

8||9|4 ى |م| ي حسي 
ى|بــــر|ئى هيم حسي  ي|بــــ |د|

|لمنى

6|4694 ح عرص|لفتـــ|م محمد عبــــد |ريه |بــــ طنط|د|

6o|8o2 ي|ر
لدرعه|ن |م رمض|هش| ئى |حقوق طنط

47573o ئى|لرحمن زغىلي حسن عبــــود كيل|عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

787692 حمد خليل|حمد عبــــده | زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

339472 م|لرحمن عل|هر عبــــد|لظ|ن كرم عبــــد|يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6828|9 مل محمد عىلي|لد ك|عمر خ لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7o6757 دل محمد عىل|محمد ع تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

5852o ج|بــــر معوض فر|رحمه ص تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

84oo82 ي محمود قن|م|
وي محمد|ئى م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ

764o|4 ر|لغف|مريم محمد محمود عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

838845 ي عبــــد|ء ه|رس|
لصغي |زق |لر|ئى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 
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275794 حمد|شور سيد |جر حمدى ع|ه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7o6949 لق عوض|لخ|لق عبــــد |لخ|ره عبــــد |س لمنصوره|بــــ |د|

52|82| ي|ر
هلل محمد|د عبــــد|عم| ئى لشيخ|عه كفر |زر

9||o64 وى محمد |لص|ء سعد محمد |سم| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

4|o896 لروس|بــــو |بــــد |لسيد ع|حمد |م  |حقوق طنط

27542 رس محمود عىل|سهيله ي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

524275 هيم فرغىل|بــــر|طف فرغىلي |بــــسنتـــ ع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9|5647  عبــــد|جيه
ى
م  |لسل|ن نرص محمد صدق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

497279 لسيد عمر|لسيد محمد |سلىم  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

5o7o44 لصعيدي|ن صبــــىح عىل محمد |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

266o2 جيىلي|لبــــر|حمد محمد متـــولي |يوسف  هره|لق|حقوق 

|2|464 لح|لدين موىس محمد ص|م |ميس حس|ل ن|حقوق حلو

8|8o45 لملك|ن عبــــد|مي نعم|بــــ س|يه| ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

36847 شقر|ل|م |م سل|ن سل|يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4444|9 ى كريم عطيه |ي بــــوزيد|حمد |سمي  لشيخ|عه كفر |زر

5|2o4| لقلسر|ن |ء محمد سليم|حمد عل| ره دمنهور|تـــج

7|3|44 ن|لح فهىم عبــــده سليم|حمد ص| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

3|7423 لحميد محمود|لد مصطفى عبــــد|خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

856833 حمد|در مرعي |لق|لمنعم عبــــد|عبــــد رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

45257| د|لحد|هلل |لسعيد عبــــد |محمد محمد  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

8|6o4o لعليم|يمن محمود عبــــد|محمد  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

26o575 ر سعد|له محسن مختـــ|ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|8486 ف جمعتـــ |رضوى  ى|رسر مي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4227oo تـــه محمد رجبــــ|دل شح|حمد ع| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

632595 روق فكرى|ف| أيه زكري زيق|لزق|علوم 

482o6| حمد عىلي|حمد حسن |محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o9922 ي|ط
ى
ي ذىكي دسوق

ى
رق دسوق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5232|7 لعزيز|تـــتـــ عبــــد|مد شح|وليد محمد ح بــــ دمنهور|د|

784734 ء خميس نرص خميس|شيم زيق|لزق|نوعيتـــ 

79373| ء حسن عليوه|حسن عل زيق|لزق|هندستـــ 
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699744 لعزيز|ن عبــــد |لسعيد شعبــــ|ء |ل| لمنصوره|طبــــ 

6998|6 ن|لمتـــول شعبــــ|مروه زينهم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7o|349 م يوسف يعقوبــــ لطيف|له|يوسف  زيق|لزق|هندستـــ 

29o67| حمد محمد|جر محمد |ه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

634ooo دى|لن|لكردى محمد |م حسن |يوسف هش زيق|لزق|طبــــ 

234453 تـــ|س فرح|محمد مرىس عبــــ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

86|63| ي محمد نبــــيل محمد
مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

223348 جى|لدخ|لحميد |طف عبــــد|محمود ع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

522o62 لىح|محمد طه عبــــد| رن سكندريه|ل|حقوق 

78o827 لعزيز|هلل عبــــد|لسيد عبــــد |طف |ع س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

79ooo4 لسيد محمد|حمد محمد | عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3o6|5 حمد|لمنعم |سلىم ممدوح عبــــد  ن|فنون جميله فنون حلو

448924 ره|عىل محمد عىل عم |ضتـــ طنط|علوم ري

678448 ل|لع|مد عبــــد |لدين محفوظ ح|ء |ر عل|من لمنصوره|حقوق 

8|69|4 لس سعيد يون د|ن عي|كي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

432|5o ىط|لدم|هيم |بــــر|أحمد | حل لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

786|94 لعزيز عىل محمد|يدى عىل عبــــد |ه عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68|92o ي
لسيد هيتـــ|دق |محمد ص| دئى لمنصوره|بــــ |د|

28674o للطيف|لمبــــدئ عبــــد|لد عبــــد |محمود خ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

632o39 نبــــيل عطيه محمد| ند زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

68|944 ىط|لع|لسيد محمد عبــــد |زبــــيده محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

228762 ي
عيل|سم|رف |حمد محمد ع| |دئى ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 

لسويس

4235|4 هيم|بــــر|حمد محمد |بــــهيه محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

57276 د|ئى عي|رم|هيم |بــــر| |دين تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

63|67 تـــ ف| لح|يز فتـــىحي ص|مي  ن|صيدله حلو

|72o72 محمود محمد فرج محمود تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|4536 نور حبــــيبــــ|رنستـــ |ئيل |ميخ ي|طبــــ 
|لمنى

489495 هلل سعد|هلل أحمد عبــــد |رقيتـــ عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

27o|2| لعزم|بــــو|لرحمن |لرحمن عبــــد|هيم عيد عبــــد|بــــر| سيوط|عه |زر

|44973 لكريم عىل|لد عبــــد |دى خ|ه كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|
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426334 لصيىح|ح محمد عىل |لفتـــ|رنيم عبــــد  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

79o2|| حمد|لد صديق |يوسف خ ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

25928| زق|لر|هلل عبــــد|زق عبــــد|لر|ره عبــــد|س ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

3243o4 لسيد|لحليم |لدين عبــــد|ل |يوسف كم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

243|o9 ى|حمد عيد | حمد محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|39o59 حمد شفيع|م |عص| ر|ي ى شمس|تـــج ره عي 

63|522 د|لعق|هلل |لسيد عبــــد |ئى قوض |م| زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

86242| ي عثــــم|م|
حمد عىلي|ن |ئى ي للفن|

|دق قن|لفنى

2|24| حبــــيبــــه محمد عىل خليل ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

7|778o |لمو|ر |لغف|سمر عطيه عبــــد 
ى
ق بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

36o6|9 لمنعم|لرحمن عبــــد|عىلي محمد عبــــد |حقوق بــــنه

678962 ي|ر
|هيم |بــــر|عىل عطيه | ئى

ى
لدسوق لمنصوره|حقوق 

|7o743 ى| ى محمد حسني  حمد حسني  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

426|64 ى عثــــم ن|رضوى رجبــــ رزق حسي  سكندريه|ل|علوم 

9o849| لسيد |ن |هر سليم|مروه م ج|تـــربــــيتـــ سوه

24|826 لمهيوى|حمد |محمد | صف هره|لق|حقوق 

252454 م|م|ل|هلل |م عبــــد|م| |لي|د ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

5o78o| بــــ سعد عىلي محمد|يه|شهد  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

63|863 يه محمد مسعود محمد طوسن| زيق|لزق|بــــ |د|

|32o89 يل|منيه عىل سعد عىل ط| هره|لق|بــــ |د|

45o76o لموجود أبــــوسيف|مروتـــ مرزوق عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|355o| يد|بــــو |ء عطيتـــ |ء عل|سم| ى لي  لفيوم|لعلوم |ر |د

2|93|| رق لول عطيه|ن ط|محمود مرو ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

|764|o حمد عوض محمد|عوض  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

9|75|3 وى ملك  |مريم وجيه تـــق سيوط|بــــ |د|

363476 ى عبــــد| هلل|لسميع سعد|يتـــ حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

285|44 حمد|عمر محمد تـــيمور محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

822878 لجليل حسن|بــــر عبــــد|صم ص|ع ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

49277 بــــى|حسن محمد حسن عر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

45638| لح حنفى|ل فهىم ص|جم| ر|ي ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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468o9 لحليم محمد|حمد عبــــد|منه  هره|لق|بــــ |د|

64797| م محمود محمد|محمد هش ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

3|5o53 هلل فهيم|مجد كرم لطف | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

52o826 ي محمد |نبــــيل | رن
لشيختـــ|لحسينى سكندريه|ل|طبــــ 

|67|56 ن|حمد سليم|حبــــيبــــتـــ محمد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

777595 ه زكري| بــــ غنيم|لوه|لسيد عبــــد | |مي  زيق|لزق|طبــــ 

|3oo49 ن مجدى جيد فريد| مي  هره|لق|ره |تـــج

|5848| لسميع|وى عبــــد |لص|حمد | |رن ن|بــــ حلو|د|

6o4327 هيم|لسيد إبــــر|ء محمد مصطفى |عل لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

82653 لحفيظ|هلل عبــــد |عبــــد | محمد رض ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

46496 ن|نبــــيلتـــ مدحتـــ مجدى رمض كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

262332 محمود يحن  شكرى بــــيوم تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

5o3454 ن محمود جمعتـــ محمود محمد| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45o652 هيم|بــــر|رق ربــــيع |ء ط|لزهر|طمه |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

22|929 ى |ي ى|سمي  ف رأفتـــ حسني  رسر هره|لق|ج طبــــيع |عل

688266 لرحيم|وليد محمد بــــدير عبــــد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

32487o بــــر حسن|دل عىل ج|يمن ع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|2767 زق عطيه|لر|دل عطيه عبــــد|حمد ع| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

336629 ى نبــــيل عوئى زي ده|نرمي  ى شمس|د| بــــ عي 

85647| سحق|شفيق عطيه شفيق  ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

23o447 د|لجو|ح عبــــد|لفتـــ|مه عبــــد|س|محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6475| ى مطلوبــــ عبــــد |ي هلل عىل|سمي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

354476 ى عبــــد|ي روق محمد|هلل ف|سمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

632o|6 ى محمود عبــــد |من متـــ|ح سل|لفتـــ|ر حسي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6349|o هيم سليم|بــــر|سليم كرم محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2oo24 مح حشمتـــ لبــــيبــــ|يرينى س| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7|73o8 نبــــيله محمد عىل عطيه يوسف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

832854 د محمد|هلل فؤ|د|يه ج| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

75o477 لي|هيم موريس غ|بــــر|يوئيل  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

5|8852 |هلل ند|لمجيد عبــــد|م عبــــد |ندى س ره دمنهور|تـــج
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6945|4 ع|هر رف|هيم ز|بــــر|رس |هدير ي لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

237684 ى|م مهنى مرشد مهنى| رتـــي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6882o| لجمل|حمد |حمد محمد |خلود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o8o|8 ه جم لمقصود|لزغبــــى عبــــد |رص |لن|ل عبــــد |أمي  لمنصوره|عه |زر

6o7463 لبــــطل|سم محمد محمد |بــــ |حقوق طنط

2|85o| مل سعيد|رس ك|ر ي|عم ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4o4o46 لسيد|ن |دل رمض|عمر ع سكندريه|ل|ره |تـــج

529565 ن|لعزيز شعبــــ|در طلعتـــ صبــــىحي عبــــد|ن |هندستـــ طنط

4ooo54 لح محمد|ن محمد رأفتـــ ص|نور سكندريه|ل|بــــ |د|

5|4|32 لشيخ|حمد محمد  مصطفى |هدير  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44259| ي
 |لد |خ| دئى

ى
لعزيز|لسعيد عبــــد|لدسوق لشيخ|نوعيتـــ كفر 

5|ooo4 هلل|محمد محمد أحمد نعمتـــ  ره دمنهور|تـــج

|44|57 لحبــــسر|هلل |ن عبــــد |زم رمض|يمنى ح هره|لق|حقوق 

22o3o3 حمد مصطفى عزم سيد|عمرو  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

494757 بــــ|عيل خط|أحمد محمد عطيه إسم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o5|57 لشمندى|ل محمد |محمد فريد محمد كم سكندريه|ل|ره |تـــج

5|8653 لشلح|لمجيد حسن |ء عبــــده عبــــد|أسم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4o9477 ى سيد أحمد  ى محمد حسي  لمدوحس|حسي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

4774|3 لسيد عيد|هيم محمد |بــــر|ء |آل سكندريه|ل|ره |تـــج

8322oo ي ع|نعم
ي عبــــد|لش|طف عبــــد|ئى

ى
لجليل|ق ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

265o23 لعليم|لسيد عبــــد|حمد حمدى | |ره بــــنه|تـــج

|55|4 وز و لرحمن محمد بــــدر|ئل عبــــد |في  ى شمس|د| بــــ عي 

838o34 ف سعيد سيد|دي |ش رسر ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|58542 ي محمود محمد سيد
تـــفى ى شمس|زر عه عي 

368585 ي محمد 
هيم|بــــر|لبــــيىل |محمد مصطفى ى شمس  تـــمريض عي 

5o2825 ئى|لطن|هيم |بــــر|يه محمد عزتـــ | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

332o3o ى ن|يز سليم|سم ف|بــــ| يوستـــي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8644o6 ي رسح
ن|حمد رسح|ن |مصطفى ي للفن|

|دق قن|لفنى

234487 لرحمن|لرحمن عبــــد|محمود مجدى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

63398o ن|هيم عىل مهر|بــــر|محمد فرج  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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85936 لدين حمدي محمد|د |ره عم|س ن|حقوق حلو

639|34 ى عبــــد|محمد حس هلل|لمنعم عبــــد|ني  زيق|لزق|علوم 

462933 ئى بــــدير دحدوح|منيه ه| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

9o|937 ه ع| لرحمن  |دل محمد عبــــد|مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

843|52 هيم سويسه|بــــر|هر |ء م|هن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

7||||5  |جد |ر م|من
ى
لحفنى جعطيط|لدسوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5|9392 زنيه|ل وجيه محمد بــــ|س |علوم طنط

353||7 لملك|د عبــــد|نوبــــ نبــــيل مر|بــــ| لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

753744 ن|لسم|لعربــــى |ن محمد |رو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

|54|78 بــــى|مبــــ|ء محمد |حمد عل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|325o5 د|لمنعم محمود فهىم مر|سهيله سمي  عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

77849| حمد محن  عىل|جر |ه زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

782724 هدى محمد عىل محمد مصطفى |ره بــــنه|تـــج

883o7 يف جل|سل| ح|لفتـــ|ل عبــــد |م رسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3|2488 لمؤمن|ح بــــخيتـــ عبــــد|محمد صل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5o9487 عيل يوسف محمد|سم|محمد عيد  تـــربــــيتـــ دمنهور

8o772| ن|ن سعد عثــــم|ء رمض|لشيم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

43|652 ألشعل|نور عىلي |محمود محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9|3|82 لسيد |ريم عىل محمد  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

9|2247 لسيد محمد حسن |ريم  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

533o66 ن|لسيد محمد مصطفى سليم|هلل |عبــــد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

267396 لجبــــىل|ء محمود فوزى |سم| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

25236| ه شعبــــ| تـــ|د|لسع|بــــو |للطيف |ن عبــــد|مي  شمون|نوعيتـــ فنيه 

6|23|8 ود|لمجيد د|حد عبــــد|لو|عبــــد| محمد رض |هندستـــ طنط

35||36 هيم منصور محمد عيد|بــــر|جر |ه ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

78842o بــــ|بــــورح|مل فهىم |لسيد ك|م |سل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3354|4 تـــ | ف عبــــد|مي  لحفيظ محمد حسن|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5o3746 ى هش ى غنيم س|حسي  لم|م حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

437|o2 لرحمن غريبــــ|لسيد عبــــد |لرحمن |ن عبــــد |يم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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72773 ئى ربــــيع حسنى عيس عيس|م| لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

3427o6 ىط محمد|لع|م عبــــد|محمد س لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

88252 ىس|لعبــــ|هيم محمد عرفه |بــــر|منيتـــ | ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

687958 مد|لسيد محمد ح|ء محمود |سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

86829o ى ص|ي لسيد|بــــ |لوه|بــــر عبــــد|سمي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o2o9| س|حمد عبــــ|محمد محمود محمد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

828938 ي عبــــدربــــه عبــــدلي
هبــــه عفيفى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

355284 هر مبــــروك سيد عفيفى|جر ط|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

82|939 م|ئل يىحي سيد هم|و ي|بــــ |د|
|لمنى

354883 ي س|تـــن |ف
لم|بــــو رسيع حسنى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

645325 حمد درويش|لنبــــي |حمد عبــــد |ء |آل |حقوق طنط

|733|| ل نرص محمد|يوسف جم ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

446878 د حنفى|لدين لطفى ج|زين  سكندريه|ل|هندستـــ 

28564| ى عبــــد|مي فع|لش|هلل |هلل عبــــد |ده حسي  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

26|92| ف عبــــد|محمد  لرؤف محمد شهيد|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

77742o وق محمد محمد محمد حسن رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

4|3|48 ي|لسيد |سهيلتـــ محمود 
ى
لدسوق |بــــ طنط|د|

|523|o ل|ل محمد هل|حمد جم| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

3|536| ى سمي  سيد عبــــد|ي لمجيد|سمي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|636|8 ى|د ش|ء مجدى ج|رس| هي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|25785 لسيد|هيم |بــــر|مه |س|د |ي| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

777235 لزغبــــى|بــــر عىل |ن ص|بــــ شعبــــ|شه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

752o39 لمرىسي|ء ثــــروتـــ زغىل عىلي |هن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

49o|o هلل|لعظيم عبــــد |حمد عبــــد |م |سل| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

63|5o4 س مصطفى|ء صبــــىح عبــــ|سم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88995| روق عمر |مه ف|س|سلىم  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

22|o9 ء محمد جميل محمد يوسف|رس| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

277352 لمعز|ن محمد طه عبــــد|يم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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637658 هيم محمد|بــــر|لسيد |له |ه زيق|لزق|نوعيتـــ 

24924o نم|ء محمد محمود غ|عل| رن ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

234664 ى عىل سل|حمد |حمد محمد | متـــ|مي  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

446476 لسيد|لرحيم |حمد عبــــد|لسيد |مصطفى  سكندريه|ل|هندستـــ 

823|7o ح محمد يوسف|لفتـــ|ء عبــــد|لشيم| سيوط|ره |تـــج

37|388 لعزم|بــــو |حمد محمود |هيم |بــــر| رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

344925 بــــ|بــــسنتـــ وحيد حسن عىل خط وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

4952|| لرحمن عىل جبــــرحسن عدس|عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

328365 دق فرج|ل محمود ص|مصطفى جم ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

4||725 لهيثــــم|بــــو|م محمد مصطفى محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

47||o ى ش|سلىم ط كر|رق خي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

8368|3 مد سليم|حمد ح|لد |خ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

542|8| ز رزق|لبــــ|حمد |عمر يشى  عه دمنهور|زر

2|253| ي|هيم محمد |بــــر|م |زم حس|ح لقهوج  ى شمس|تـــج ره عي 

27922 ي |يزتـــ |ف حمد|حمد يحن  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

339987 ء محمد مصطفى محمد مصطفى|رس| |نوعيتـــ بــــنه

9|9234 يوسف محمود محمد محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

643o96 لسيد محمد مهدى|ن |نوره زيق|لزق|علوم 

339o9 هلل|ء محمد عىل عبــــد |دع ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

488244 حمد محمد عىل محمد|ن |مرو تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

35o324 لسيد|رص يوسف |لن|محمد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4353o| لوكيل كريشتـــ|عبــــي  محمد عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

|4|748 مه|حمد محمد سمي  سل| ى شمس حقوق عي 

254|32 وى|لفيش|ن |عيل رمض|سم|مصطفى  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|757|| د|سم سعد محمد رش|ق ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

453|6 محمد محمود محمد محمد ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

34o497 ى|ملك حليم بــــش| رين|م |صيدله طنط

5oo293 ن جمعه فرج|جمعه فوزى شعبــــ سكندريه|ل|حقوق 

342457 ى  ف ف|نرمي  دى مطر|له|روق عبــــد|رسر |نوعيتـــ بــــنه
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|5o6o2 شور وهبــــتـــ|محمد عزتـــ ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2484|4 هيم|بــــر|حد |لو|هيم عبــــد|بــــر|ء |شيم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

44o967 هلل|ن مجدى سميح عبــــد |يم| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

849667 ى خ حمد|لد |خلود حسني  لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

855242 لفتـــوح|بــــو|سل نبــــيل محمود |بــــ |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

42654| ريم يعقوبــــ عىل يعقوبــــ عىل محمد سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

226698 هيم تـــرىك|بــــر|رق |عمر ط ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

|38586 م محمد|لسل|مريم محمود عبــــد  هره|لق|ر |ثــــ|

878523 لس حكيم  نيوس حبــــيبــــ |رم|كي  سيوط|بــــ |د|

626o|2  
ى
هيم|بــــر|مصطفى فوزى محمد دسوق زيق|لزق|حقوق 

75498| ه رفعتـــ محمود | هيم|بــــر|مي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

487376 لدين مصطفى محمد يوسف|م |يوسف حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o4|o5 در|لق|ن عبــــد|ن محمد رمض|محمد رمض بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

687o66 م|نور محمد بــــهر|م |د هش|سع ط|بــــ دمي|د|

9|529| ن  |ن خلف فرح|ن فرح|نوره سيوط|بــــ |د|

692|46  عبــــد |هيم محمد |بــــر|ء |رس|
ى
هلل|لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o3348 م|لش|حمد سليم |ن محمد |نور |نوعيتـــ فنيه طنط

6o646o |لبــــن|ل محمد خرصى |مصطفى جم ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

69|323 وي|لبــــل|ىط |لع|ره محمد رزق عبــــد |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6|9966 م|هيم عز|بــــر|مريم وحيد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6392o3 حمد مصطفى سويلم|لسيد سيد|محمود  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

265789 حمد يوسف| |حمد رض| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

48628| لحميد|لحميد محمد عبــــد|محمد عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|2745 لق |لخ|مه حمدى محمد حمدى عبــــد |س|خلود 
ل|غ

|نوعيتـــ موسيقيه طنط

6o5247 ى محمد حلىم عبــــد |س دى|له|ره حسي  لمنصوره|عه |زر

|46o29 حمد|طمه تـــوفيق تـــوفيق |ف هره|لق|ره |تـــج

34|958 لرحمن|لق عبــــد|لخ|تـــ عبــــد|يتـــ شح| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

85o99| حمد محمدين|بــــ |لوه|محمد عبــــد سيوط|طبــــ 
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529|4 حمد محمد|هلل |دل عبــــد |ع حقوق بــــنى سويف

68o253 ى عبــــد |مريم محمد  لعدل|لرحيم عىل |مي  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

||8||5 ن لسبــــىك|لدين |د |عمرو محمد عم| مي  ن|فنون جميله فنون حلو

783284 نشين حسن محمد مصطفى زيق|لزق|صيدله 

|47244 د|لجو|حمد عىل عبــــد |لدين عىل |بــــ |شه |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

4|89o8 بــــو شنبــــ|ح محمد |لفتـــ|حمد عىل عبــــد | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

236649 هيم عىل|بــــر|هلل محمد |يه | هره|لق|ره |تـــج

9o9373 منيه محمد سعد محمد | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5|858| لشيخ|هيم عىل |بــــر|لرسول |عبــــد | ر|ي سكندريه|ل|حقوق 

8|928o حد|لو|عطيه عبــــد| ء رض|ل| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

92o2|o ك  |تـــرين نبــــيل صديق مس|ك ي صىح سوه
ج|معهد فنى

482758 ى|ن عبــــد|رمض| ر|ي لنبــــى عىل حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7629|3 حسن عطعوط| لدين محمد زكري|ج |تـــ بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

3|5345 حمد|هلل |لمنعم عبــــد|نور عبــــد ن|حقوق حلو

89||64 ف فو|ء |ول مد |ز ح|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

286597 ي|ر
هيم عفيفى|بــــر|دل عفيفى |ع| ئى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

77|o42 لوو|ح |لفتـــ|ل محمد عبــــد|مروه جم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

3|5326 لم|حمد س|رص |ر ن|من ن|حقوق حلو

634|9o مد|لسيد عطيتـــ ح|مد |ح ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

82o99| يوسف طه محمود عىلي ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

489766 ل|لع|فظ عبــــد |لح|ء عبــــد |وعد عل سكندريه|ل|حقوق 

342324 هلل محمد|هند ربــــيع عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

767589 بــــوسمره|شد |لمرصى محمد ر|ن |فن| هره|لق|ج طبــــيع |عل

698o73 ن متـــول طريف|لسعيد رمض|ء |سم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|4o844 ن|خلود محمد محمد رمض سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

7692|5 ضى|محمد عىل محمد ر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4623|6 بــــيتـــ|لخ|هلل لبــــيبــــ |م محمد فتـــح |سل| ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

52|625 ي|لق|مد محمد |ء محمد ح|رس|
ضى تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

753953 بــــ|لوه|ره محمود فتـــىح عبــــد |س عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

34656 طف محمد جبــــريل|محمود ع ى شمس هندستـــ عي 
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|7768 لسيد محمد محمد|نغم  ى شمس هندستـــ عي 

885|28 لنعيم |حمد عبــــد|ن محمد |نوره سيوط|بــــ |د|

7o97|3 لمول محمد جبــــر|د ممدوح عبــــد |زي هندستـــ بــــور سعيد

346745 رص فتـــىح جوده|لن|عبــــد| نور عه مشتـــهر|زر

67o|| عيل محمد|سم|بــــ |يه|ر |من لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

69658 كر|رق محمد ش|محمد ط لفيوم|عه |زر

88o386 هيم |بــــر|لحميد |لسيد عبــــد|حمد | ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

42|288 حمد|لقصبــــى |حمد |محمود سيد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|22328 ى  ل|لع|بــــو بــــكر عمر محمد عبــــد |نرمي  ن|علوم حلو

42o62 هيم|بــــر|لسيد |مريم محمود  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2699|6 ئى|لكيل|ء حسن محمود |محمد عل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

262739 ر|لنج|لحميد |حمد سمي  عبــــد |محمد  عه مشتـــهر|زر

|34|3o ل عىل|لع|سلىم سيد عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

529942 ن|هلل مرىس فتـــىح محمد عثــــم|عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

76|962 يف محمد محمد| حمد رسر لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

695268 هلل|لعزبــــ ضيف |هيم محمد |بــــر|ء |سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

253528 |ح |لفتـــ|هلل عبــــد|شمس عبــــد
ى
لدسوق ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

774547 ى|لسيد محمد ل| |لسيد رض|هدير  شي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

85|65 ي |بــــر|محمود 
حمد|هيم مصطفى ي رى ورصف ومس. تـــ.ك

لمطريتـــ|حه |فنى

5o2845 ى ع هلل|لحميد جيد عبــــد|دل عبــــد |حني  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

483286 لمجيد|عىل عبــــد| حمد زكري|مريم  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

25o968 بــــر عىل جبــــر|محمد ص ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|28744 لم|بــــر س|ح ج|ن صل|مرو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

85o47o ي حمدي 
حمد طه|مصطفى لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

7o25|9 ك|لمل|مريم مرقص وليم معوض عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

78|79o لسيد|ض محمد |منه ري لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

637499 لحلوج |لسيد عمر |هيم |بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2263o9 ى|محمود ن رص بــــكرى حسي  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

6o9854 ى عىل عبــــد|ي هلل||لمنصف عط|سمي  |تـــربــــيتـــ طنط

876369 لحليم  |لحليم محمد عبــــد|محمد عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

46o228 لسيد بــــدر|لسيد |حمد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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88o|55 بــــ محمدين |لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|عبــــد سيوط|حقوق 

8|475| ده رجبــــ حسن محمد|غ ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

3|37|6 ل|لع|ن محمد محمود عبــــد|يم| ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

8|o976 بــــتـــ|بــــيي  وجدي عدلي ثــــ ي|طبــــ 
|لمنى

9|8o|3 هر |لظ|ئى عبــــد|مل ممدوح ورد| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

634548 لدين|محمد سعيد محمد شمس  زيق|لزق|بــــ |د|

63668 ى سيد عرفه| حمد محمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

227o|5 لرحيم|عىل سمي  حمزه عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23|577 ى صل|محمد ي ى|ح ي|سي  سي  هره|لق|هندستـــ 

253268 حمد مصطفى هيكل|ء |ول ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

433o69 وى|لدكم|لحميد محمود |خلود سعيد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|676o4 ل|لش|لق |لخ|حمد محمد عبــــد | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

248946 ه | ف |مي  ى منصور|رسر مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8o2473 وي محمد|بــــوزيد سعد|م |حس ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

473|3 لحكيم محمود|لنبــــى عبــــد|م عبــــد|وس ن|تـــربــــيتـــ حلو

7|7826 ن محمد|لسيد سليم|ن |ن سليم|حن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

765o74 دهم|ل|د محمود محمود |ن عم|روف طبــــ بــــورسعيد

|88o3 ى|لع|هر مصطفى عبــــد |بــــ ل حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

455296 حمد|حمد عىل |لدين |ء |عل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76986o ن مصطفى مأمون مصطفى عوض|نوره زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5229| لعليم|طف طه عبــــد|طمتـــ ع|ف حقوق بــــنى سويف

5o7798 ح يوسف جمعه جبــــريل|سم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

9|97|2 ى |حمد محمد يونس | مي  ج|ره سوه|تـــج

634336 هلل عىل|صبــــىح عبــــد| نور ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

852926 ل|لع|عمر وجدي محمود عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

|26377 دى هويدى|له|حمد عبــــد |منى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

69o|96 د|لجو|ن زىك زىك عبــــد |يم| لمنصوره|حقوق 
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477526 م|لكتـــ|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|ندي |س سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

63586| ى محمود |ي لعوضى|حمد |سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

365o|| نسن|ئى وهيبــــ ل|يوسف ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

267o6|  يحن  حسن مع|م|
رك|ئى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8266o5 ي جم
مر محمد|ل ع|منى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

84o8o9 ل|لع|لمقصود عبــــد|كريمه محمد عبــــد |نوعيتـــ قن

58636 دل قرئى محمد|ع| ند ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

68927o لرحمن|للطيف حسن عبــــد |هلل عوض عبــــد |عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

364767 سهيلتـــ عمرو محمد عىل كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

43|952 وق  غو|لبــــدري بــــغ|لسيد محمد |رسر |علوم طنط

855249 ي محمد |زي
ى
حمد|د شوق ي|لسن |

|لمنى

54|9o5 هلل|لصمد عبــــد|رك عبــــد|لد مبــــ|محمد خ ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4|56o7 عيل محمد مسعود|سم|هيم |بــــر|يوسف  |حقوق طنط

64|328 ى|لحميد |ء محمد عبــــد|شيم مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o4755 هيم|بــــر|حمد حسن مصطفى |حبــــيبــــه  سكندريه|ل|عه |زر

|55429 ن|م محمد رمض|ن عص|نوره وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

32864| لنوري|حمد محمود |حمد |عمر  |حقوق بــــنه

852|4o فظ|س ح|م عبــــ|يوسف عص ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|38672 هلل|ى فرج |مي بــــش|سيمون س حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

67738 م محمود|لسل|ء بــــدوى عبــــد |دع لفيوم|بــــ |د|

32942| وق  حمد|حمد محمد |رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|394o9 هلل|هلل غريبــــ عوض |ل عبــــد |ن جم|يم| ى شمس|د| بــــ عي 

858674 ي عبــــد
ك|لمل|يوسف نبــــيل عفيفى ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

| |لمنى
لجديدتـــ

622862 ن محمد حسن عىل|ء شعبــــ|شيم ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7o6229 تـــه|حمد شح|ن |ن محمد رمض|يم| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

2547|6 روق فتـــىح|لف|عمرو وليد محمد  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

6|66o9 ي
حمد فرح|لسيد | |دئى ط|حقوق دمي

542324 تـــ محمد أحمد أبــــو سليم ن|أمي  بــــ دمنهور|د|
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|69889 ى عبــــد |ي لحميد|ح عبــــد |لفتـــ|لحميد عبــــد |سي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

2873|8 مه|لحفيظ سل|ل عبــــد|ء جم|سم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

25755o لمنعم شنيشن|لسيد عبــــد|فهد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o6|8 لعزيز محمد|ء عىل عبــــد |حسن ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

69984o لعليم حسن محمد|ء عبــــد |وف لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6|45|8 ه  ف مصطفى محمد يونس|ني  رسر |صيدله طنط

88|973 محمد بــــدر محمد جمعه   سيوط|هندستـــ 

442564 نه حسن عىل|تـــ محسن شبــــ|آي لشيخ|بــــ كفر |د|

4o9|82 ي
لخولي|لبــــيومي عىلي |عىلي محمد | دئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

324787 هيم|بــــر|عمرو مزيون عىلي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

284389 سمي  حبــــيبــــ| يىلي|ئيل |مهر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

9o4853 ئى |لشيبــــ|ر محمد حسن محمود |من ي صىح سوه
ج|معهد فنى

293465 ض مرقس|د ري|عم| ري|م دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

627|72 لسيد شكر|ء صبــــرى فتـــىح |سم زيق|لزق|بــــ |د|

878o79 سحق |مريم مجدى حلىم  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

447o49 ن|هيم رضو|بــــر|بــــوزيد |لرحمن فهيم |عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

433o9o وق ع يم|لد|دل سعيد عبــــد |رسر |ره طنط|تـــج

4oo452 يز|نور نصيبــــ ف|ن |يم| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

495373 لسيد|ضىل |لف|لسعيد محمود |حمد | |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

5|3599 م|لسل|للطيف عقيبــــه عبــــد |مصطفى عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

765|75 لسيدعويضتـــ|لرحمن محمد عبــــده |عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

|862| ن|لطح|حمد |حمد محمد سيد | |ل|ج ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

6o7oo مد عىلي|مصطفى عيد ح |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

6948|5 ن تـــعلبــــ|لرحمن محمد محمد سليم|عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4835o8 لسيد محمد|لمصطفى |ن |جيه |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

36|2o8 لعزيز|عيل محمد محمد عبــــد|سم|يه | ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط
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878966 ئى رمزى عىل |بــــ ه|رح سيوط|بــــ |د|

3|7768 حمد محمد محمد عىل| ى شمس حقوق عي 

|27|49 ي |م |حمد عص|
حمد درويش|لحسينى ى شمس|تـــج ره عي 

3|88|4 خلود محمد مصطفى محمد ى شمس|د| بــــ عي 

87583| ف عبــــد| لنعيم قطبــــ سيد |رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

373732 ى |يم|  حسني 
ى
حمد|ن شوق |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|

ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

5o46|| دي|له|لسيد عبــــد |هلل |دهم عبــــد |ء |ل| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

246|o9 رق فتـــىح حموده|د ط|زي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

694488 حمد عوض|ء محمد محمد |لزهر|طمه |ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|9o99 هيم|بــــر|لسيد |منى أحمد سعد  |حقوق طنط

6|754o لسعيد خنشع|ن رجبــــ |نوره دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

22|942 ن نبــــيل عىل حسن سعودى|حن هره|لق|بــــ |د|

696o3 م|لسل|محمود يوسف محمد عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

29o|82 مه عىل محمد|س|يمن | ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

|74463 ن|ن محمد سليم|لمنعم سليم|ر عبــــد |عم تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

88|876 حمد  |حمد محمد عيس | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

432598 لدين سعيد حشكيل|م |رغده عص |طبــــ بــــيطرى بــــنه

364233 هيم|بــــر|د خليل |رص رش|هلل ن|عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

25228 ي
ن محمد عىل|شعبــــ| دئى ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 

تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

696963 ل|لسيد غ|لرحمن محمد عوض |عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

7o29o6 بــــو عيش|حمد |محمود مصطفى محمود  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

438655 يف محمود حسن  لبــــدوى|عمر رسر لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

922o82 س |غليوم نعيم غط| رين|م ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

2|3348 ى ممدوح محمود حس|ي ن|سمي  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

87o|o6 ود|لح محمد د|محمد ص ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

2|83o4 لمحسن|هلل عبــــد|يمن فرج |سلىم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

323729 لرؤف حسن|منيتـــ حمدي عبــــد| م بــــنى سويف|إعل

228746 م سيد قنديل|تـــفى س كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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248525 م سويلم|لسل|دين درويش عبــــد|ن تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

3537|2 ي محمد جميل 
حمد|مصطفى عه مشتـــهر|زر

4|67| لرحمن غندور|حمد عبــــد |مريم  هره|لق|حقوق 

822838 لرحمن|لنظي  عبــــد|يوسف سيد عبــــد سيوط|ره |تـــج

6|4236 ى عبــــد |هيم |ء طلعتـــ إبــــر|أسم ي|مي 
لغنى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

875|46 ر محمد |حمد مختـــ|يوسف  ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

4o|375 بــــوزيد|حمد |ر سيد |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o4385 مبــــخوم|مصطفى محمود محمد رفعتـــ  لشر لمنصوره|هندستـــ 

7||636 تـــ|لفتـــوح عىل بــــرك|بــــو |يوسف عبــــده  لمنصوره|بــــ |د|

7o6569 لمول محمد عمر|هد محمد عبــــد |ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

63|932 هيم حسن|بــــر|م |ره س|س زيق|لزق|ره |تـــج

|52828 ى|هبــــه عتـــريس عبــــده حس ني  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

64o263 لسيد|حمد |منه محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3|395o لعظيم محمد بــــدر|حمد محمد عبــــد| |حقوق بــــنه

869ooo هلل|دل رجبــــ ضيف |رغده ع ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

85322o دهبــــ مرىسي محمد مرىسي ي|طبــــ 
|لمنى

785929 هيم محمد محمد|بــــر|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

793|38 ن|هر عثــــم|ل تـــوفيق ط|من بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

325286 لح|د رمسيس ص|بــــيشوى ميل |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

8692o4 هلل| |عيل عط|سم|ح |محمد صل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77738 لحفيظ|دل فوزى عبــــد |زينبــــ ع ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

4894o8 ى محمد موىس  لسيد موىس|نرمي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|23435 ى|لك جم|م ل محمود حسي  هره|لق|ره |تـــج

6o5oo5 لق|لخ|لنبــــى نرص عبــــد |ندى عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

|6o54| لمنعم محمود|طف عبــــد |محمد ع ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8764|8 سحق  |نيوس |مه ط|س|ركو |م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

765626 لدين|لسيد نور |لسيد |لسيد |حمد | ره بــــور سعيد|تـــج

7o3o86 دتـــ|بــــر رزق زي|حمد ج|ر |من زيق|لزق|بــــ |د|

845274 ه رك| بــــي حسن محمد عىلي|مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 
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7o938o  محمد|لمو|م ممدوح محمد |بــــس
ى
ق |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 

لمنصورتـــ

6|63o3 هيم رزق|بــــر|لسيد |خلود  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

844992 حمد بــــهلول|لرحمن سيد |عبــــد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

35|92 حمد حنفى محمود|هلل |منتـــ  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o8237 ى|فتـــ محمود |لدين ر|م |حس حمد حسني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

697o79 دى|له|دى عىل عبــــد |له|لد ربــــيع عبــــد |خ لمنصوره|هندستـــ 

32o655 ف عمر مدئى عمر|عمر  رسر لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

5|86o2 د|زى حسن حم|عيل غ|سم|س |ين| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2577|7 بــــر|ل محمود ج|محمد هل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o|45o حمد عمر |د محمود |مج| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

283|o5 م|م|حمد محمد محمد محمود | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

244542 ف محمد س| حمد سعد شلبــــى|لم |رسر ن|معهد فنى تـــمريض حلو

767566 ن|لد رسح|حمد خ|لحكيم |روى عبــــد | لعريش|تـــربــــيتـــ 

534574 ل عىل|لع|فوز خلف محمد عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

25392| لجوهرى|حمد |ئل |حمد و| شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

344993 تـــ | ل|لع|حمد عىلي محمود عبــــد|مي  ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

497336 لسيدعفيفى|مد |لرحمن ح|منيه عبــــد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

42|93 ل|لعس|تـــم محمد |مي ح ى شمس|زر عه عي 

8536|5 ك|لمل|در نتـــيج عبــــد|م ن|بــــر| ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

82394| ح محمد|رق يىحي صل|ط ي|هندستـــ 
|لمنى

|4|4o5 لشبــــينى حسن|حمد |لد |محمد خ سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

8|299| لس  هيم|بــــر|هيم حبــــيبــــ |بــــر|كي  ره بــــنى سويف|تـــج

82639 لمجيد|لعظيم عبــــد|ده عبــــد|ذ حم|مع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|8o8| لسيد|حمد |حمد سعيد | ى شمس|تـــج ره عي 

479722 ريوس بــــولس|تـــ بــــشي  مغ|دي بــــرك|ف ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

33533| ى يوسف عفيفى| رض يوسف حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

646|36 ى طم|ي لسيد محمود أبــــو خوخ|ن |سمي  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

3|29oo هيم|بــــر|لسيد |بــــ |لوه|ن عبــــد|مرو |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7o959| لق|لخ|لغنى عبــــد |لدين عبــــد |خلود سعد  لمنصوره|طبــــ 
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835o22 ء درويش محمد نور|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

23|7|8 هيم عىل|بــــر|لعظيم |مه عىل عبــــد|س| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

87656| رص بــــدوى عىل  |حمد ن| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

485442 حمد مصطفى عطيه|رتـــ مصطفى |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|76444 لفتـــوح متـــول|بــــو |م |عص| هند|ش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

485639 رق فتـــىح جمعتـــ خميس|هدير ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8oo436 حمد محمد|يه حمدي | ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

33||4 صبــــرى تـــوفيق فرغل| مه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4644o3 حمد|بــــ محمد |بــــو رح|مه |محمد سل ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

4o6966 ى | رن حمد مسلم|محمود حسي  سكندريه|ل|حقوق 

762389 ئيل صليبــــ|نوبــــ مجدى ميخ|بــــ| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

||92o4 رق صبــــرى نسيم بــــقطر|ردين ط|ن ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|755o6 ج|دق فر|لفضل ص|بــــو |هدى  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|5o8o ى لحميد|ح عبــــد |لفتـــ|رق عبــــد |ط| جي  هره|لق|ره |تـــج

675485 ن عيسي|حمد محمد سليم|محمد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

244482 شم|نور محمد ه|محمد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

482o32 حمد بــــيومي|لسيد |ء |محمد عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

785|32 هيم موىس|بــــر|ء عىل |ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

9o4889 ى |ي بــــ |لتـــو|مه محمود عبــــد|س|سمي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4o4299 دل محمد محمد محجوبــــ|لرحمن ع|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45638 حمد نوير|تـــتـــ |دل شح|ء ع|ل| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

69443 هلل محمد جمعه محمد|لمعتـــصم بــــ| لفيوم|حقوق 

523|2| هيم|بــــر|م |لسل|زق عبــــد|لر|ر محمد عبــــد|بــــش سكندريه|ل|هندستـــ 

65oo9 لح|ن خليفتـــ ص|د شعبــــ|جه ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

78822| س|لرحيم عبــــ|لح عبــــد |هدير ص عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

273635 ه محمد  حمد حمزه|ني  لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

5|6753 ى س|ي ف |سمي  لدين|مي مصطفى رسر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4o2|99 لبــــ|حمدغ|هلل | |ن حمدن|د سليم|جه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

698o82 لحميد|لسيد عبــــد |م مجدى |سه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8|4548 ل|جل| م حسن زكري|هش لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 
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3526|7 حمد حسن محمد حسن| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

77879| هيم|بــــر|لعزيز محمد |ء عبــــد |ل| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

337946 لسيد هريدى|تـــه |لحميد شح|محمد عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

27857| م|لحفيظ سل|م عبــــد|يه سل| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

63|984 ن|لسيد سليم|رق محمد |طمتـــ ط|ف زيق|لزق|بــــ |د|

6|586o لدين|ن شمس |عىلي عبــــده عمر لمنصوره|صيدله 

444542 بــــي|حمد عىل محمد عىل رسر| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

3|5|47 ى |يوسف صفوتـــ سيد  لليثــــى|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52926o بــــوزينتـــ|حمد محمد بــــسيوئى |هلل |عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

84678| ى يوسف|لطو|خلود  بــــ حسي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

839844 حمد محمد حسن|هلل |عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

236o69 يمن حسن محمد|تـــن |ف ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

6o535 ن محمد|ء محمد سليم|رس| بــــ بــــنى سويف|د|

235965 حمد|لعربــــى |ن طه محمد |نوره لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

534692 هلل حمدي محمود عىلي بــــيوم|منتـــ  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|45597 هيم|بــــر|عمر رأفتـــ حسن  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

782372 نشين محمود محمد عىل ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

485965 ك|لمل|هيم عبــــد |بــــر|هيم جيد |بــــر|سهي   ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

7|523o يف رمض|بــــل ن|ن رمض|ل رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

794||| ي|ر
هلل حسن محمد|سعيد عبــــد | ئى عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

784292 ه | د|لجو|حمد محمد عبــــد|مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

75464o وق محمد خليل محمد حسن رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

646682 ل يوسف شعي |هدى محمد جل ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

858639 عيل|سم|حمد فضل سعد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

356943 ح|لفتـــ|لحميد عبــــد|هلل حمدى عبــــد|منتـــ  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

2|8|2| لبــــوه|ح |لفتـــ|محمد مظهر طلعتـــ عبــــد  ن|هندستـــ حلو

|5684o كريم محمود محمود سيد عيس ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

284423 ي|ر
ل|لع|بــــر عبــــد|محمد ص| ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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28755o لسيد|م سعيد محمد |ن حس|سلو ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

345946 حمد مسعد حسن رجبــــ| ى شمس|تـــج ره عي 

9|o455 ن |لحفيظ محمد علو|معتـــز عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

499o39 لقوى بــــريك عطيه|طف عبــــد|ع| دين ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

36836 هيم|بــــر|بــــ |لوه|ل عبــــد |م هل|حل| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|5o267 يف محمد نجيبــــ عبــــد  يف|ل |لع|رسر لسيد رسر لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

485585 ء نبــــيل عطيه محمد عبــــده|وف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

229o86 لسيد موىس|لدين |د|سهيله عم ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6o766o زى|وى محمد حج|لششتـــ|دق |تـــسنيم ص ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

852|47 ف فر|يوسف  حمد|ج |رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

42|645 بــــي|مصطفى مسعد حسن رسر| ند لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8957o6 حمد سعد |حمد حمزه |ء |رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

3||26o ى محمد|ء ط|دع رق حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

266732 لمعىط محمد صبــــيحه|ء عىل عبــــد |شيم هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

|28488 ه ممدوح عىلي  هيم|بــــر|ني  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

322|2| حمد يوسف|لرحمن |حمد عبــــد|يدى |ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

77|o|o ه محمد مني  جمعتـــ لبــــن سمي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8o5896 ي محمد|لك|ربــــيع عبــــد| ند|ر
ى
ق ي|بــــ |د|

|لمنى

9oo|35 بــــ |لتـــو|هيم عبــــد|بــــر|مه |س|حمد | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

253569 ش محمد|لعزيز حو|ليىل عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

5||3oo ديس|لسم|م حسن محمد عىل |حس بــــ دمنهور|د|

8|57|9 ن ربــــيعي خلف محمد|لبــــن لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7725o7 يوسف مصطفى محمد بــــكرى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|869o ر|لغف|هيم عبــــد|بــــر|م |هيم وس|بــــر| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|446|2 ئ  زهنى|حمد محمد رج| |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

83|373 ي 
هيم|بــــر|حمد حسن |مصطفى ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

9o9o|o سم |حمد ق|ء |حمد عل| ج|ره سوه|تـــج

8846o9 لعزيز |محمود حسن مخلوف عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

365o2 لس  هيم جرجس|بــــر|نور |كي  ى شمس حقوق عي 

827o52 ي يوسف ش|تـــي  روم|فيلوبــــ
كر|ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 
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223469 هيم|بــــر|حمد |حمد وليد | ن|ضتـــ حلو|علوم ري

243373 زينبــــ قطبــــ حسن قطبــــ هره|لق|صيدله 

34425o هيم|بــــر|مح محمود محمد |س ى شمس حقوق عي 

634679 حمد|لسيد صبــــىح |هيم |بــــر|حمد | زيق|لزق|هندستـــ 

682o93 وى|لشبــــر|لسيد |مه |س| |رن لمنصوره|بــــ |د|

6|56o| ى|لد محمد محمد ش|خ هي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

5464o4 هلل متـــول|حمد فرج عبــــد| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|5|74o ى|لحكم ي|هد عبــــد |لش|رحمه عبــــد  سي  ى شمس|د| بــــ عي 

432oo لسعود|بــــو |حمزه | يحن  حمزه زكري ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

494472 هيم|بــــر|بــــو |هر محمد عىل |حمد م| |ره طنط|تـــج

448572 لمجيد |شم عبــــد|لمجيد ه|م عبــــد|هش
للطيف|عبــــد

|بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

887o55 حمد محمد |ن محمد |يم| سيوط|ره |تـــج

79|9o| ى مط|ي ن|وع محمد فرح|سمي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

44|475 يد|لسيد ز|ئى محمد محمد |ه |حقوق طنط

698368 لديبــــ|نه |نور شبــــ|لحسينى |مروه  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

8396o7 حمد|بــــوبــــكر سعد |حمد | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

364874 ل|لد|حمد |ح عىل |عمرو صل لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

487832 هيم محمود|ن إبــــر|محمد سعيد سليم سكندريه|ل|بــــ |د|

8473o4 بــــوزيد|محمد رجبــــ محمد  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

4||o23 وق محمد  سن عطيه|لمح|بــــو|رسر هره|لق|ر |ثــــ|

443736 صف|حمد ن|م فهىم |ء هش|شيم |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

257o59 لمشد|حمد محمد |سلىم  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o4248 حد|لو|وى عبــــد|لششتـــ|حمد |دل |محمد ع |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

6o6695 |بــــو |حمد |لعزيز |م محمد عبــــد |سل|ل|سيف 
رم|لمك

لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

||6479 ندى يعقوبــــ صبــــىح يعقوبــــ|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|9933 دى حمد|له|ء محمد عبــــد |يمنى عل تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

448549 ى|هيم |بــــر|محمد عىل حسن  لنصي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

77679| ه سعيد | لسيد|تـــ |لشح|مي  زيق|لزق|صيدله 
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5455o8 بــــو زيد|لسيد حسن ضيف |در |ن سكندريه|ل|هندستـــ 

38oo8 حمد|لغنى |لد عبــــد|م خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

87835o ه محمد مصطفى محمد  | مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

84|4|2 ي|لر|س عبــــد|خلود فوزي عبــــ
ضى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

885335 حمد |ئى يونس |تـــج|ء |صف سيوط|تـــربــــيتـــ 

3428o7 عي|هيم عىلي رف|بــــر|منى  سيه|نوعيتـــ عبــــ

4|3753 ن|لغلبــــ|لمعىط |محمود بــــدير عبــــد  |بــــ طنط|د|

7836oo م محمد محمد|ر هش|من زيق|لزق|بــــ |د|

6349|3 دو|لسيد عىل ج|لد موىس |لدين خ|سيف  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|4o79o حمد|م |لسل|م محمد عبــــد |سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|4756 ى عبــــد|لسل|ء عبــــد|رس| م  |لسل|م حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

88369o م جرجس |مريم حمدى س سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

88699| لم |طف محمد س|هبــــه ع سيوط|تـــربــــيتـــ 

357377 لحليم خميس|يد عبــــد|لرحمن فتـــوح ز|عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

222382 بــــ بــــدوى موىس|لتـــو|ء عبــــد|سم| لفيوم|عه |زر

5o|4|8 ى |ثــــروتـــ نبــــيه حن| مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5|942| وع|حمد مط|لحميد |ء رفعتـــ عبــــد |شيم |علوم طنط

752854 ى عىل صبــــرى عىل محمد حسي  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

453658 د عوض|د فؤ|يه عم| لشيخ|بــــ كفر |د|

35924o حمد|كرم وليد محمود  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5o7o25 ىطي|لع|مه حسن عبــــد |ء سل|دع سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

344287 هيم|بــــر|ن |حمد كرم رمض| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3|6637 مصطفى محمود يوسف صقر| لي|د ى شمس حقوق عي 

7538|9 ف محمود عبــــده |هنده |ش م|لش|رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2596|7 لمقصود|يه ربــــيع مصطفى عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

245|97 لمحسن|بــــ عبــــد|لتـــو|ء محمد عبــــد|سم| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

75965| س|لد محمد نبــــيل عبــــ|ن خ|رو لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

5|567| بــــر محمد|د ص|لجو|مد عبــــد |ح| يش لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

875782 لق |لخ|محمد محسن محمد عبــــد سيوط|ره |تـــج

768247 يبــــى|ن محمد حسينى محمد |يم| لرصى لعريش|علوم 

36573 ي|ر
لحكيم عقل|للطيف عبــــد |عبــــد | ئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

Wednesday, September 5, 2018 Page 79 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

48|6o9 هر|لحميد محمد ط|محمد عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

4622o5 ي
لديبــــ|لحليم محمد |محمد عبــــد| دئى لشيخ|بــــ كفر |د|

|8829 حمد|مد محمود |ر ح|مي هره|لق|ن |سن|طبــــ 

7673o7 ن|هيم سليم|بــــر|لسيد |محمد  صيدلتـــ بــــورسعيد

3284o9 ل|لع|حمد عبــــد|دل |م محمد ع|سل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8|3625 هيم|بــــر|حمد |ء محمد |رس| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

556o2 ء محمود محمد صميده|حسن بــــ بــــنى سويف|د|

35o364 محمد محمود مندور محمود رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

289947 لحميد محمد نصي |ح عبــــد|لفتـــ|زينبــــ عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

844596 سط|لبــــ|للطيف عبــــد|ن عبــــد|ر رمض|مي دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

42|896 سط فرج محمد|مصطفى بــــ تـــمريض فرع مطروح 

83|523 ف | يف محمد |حمد |رسر هيم|بــــر|لشر ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|65683 حمد سمي  خليل حسن| ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

249247 لسيد رميح|ن محمد |رو |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|5o894 لرحمن|ح محمد عبــــد |ره صل|س ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

27o554 ط|ر محمد بــــل|لستـــ|محمود صبــــىح عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2382o9 ل|لعزيز جل|بــــ عبــــد|ن شه|عن ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

43|589 ج|لم|حمد حسن |هيم |بــــر|محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

263|oo ف |ن |نوره لفتـــوح موىس نرص|بــــو|رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|7279o هيم|بــــر|حمد |حمد |م |م|حمد | لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

35746| ف كم|يتـــ | لعزم|بــــو|نور |ل |رسر |ره بــــنه|تـــج

489435 لمطلبــــ عىل تـــليمه|رس عبــــد |هلل ي|هبــــتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

545337 للطيف محمد عىل|طف عبــــد|نرصتـــ ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2466| رص محمد مدبــــولي|رحمتـــ محمد ن هره|لق|حقوق 

6|5238 ن|لقط|ر |ء مختـــ|محمد عل ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

27|446 ن|ر فوده مصطفى فوده شعبــــ|من ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

64o854 ى محمد محمد حسنى عو| د|مي  زيق|لزق|هندستـــ 

|78o69 ى |ي لسيد|هلل |حمد محمد عبــــد |سمي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم
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3|59o4 جمعه سعد محفوظ| جر رض|ه ن|حقوق حلو

44o23o حمد محمد حبــــيبــــ|ح |لفتـــ|ضىح عبــــد |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

7o2367 فع|لش|حسن عىل | ده رض|غ زيق|لزق|هندستـــ 

|62626 ر|حمد رزق حسن عىل رصى| ن|بــــ حلو|د|

|2|o95 يم|لد|مه محمد عبــــد |س|م |سل| هره|لق|حقوق 

345835 للطيف|حمد عبــــد|ء يوسف |رس| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

48|354 بــــينى|حمد مجدى محمد عزبــــ | لشر ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

265o75 حمد|شور موىس سيد |محمد ع |ضتـــ بــــنه|علوم ري

37o37 حمد|لسيد |ل محمد |ن جم|حمد هره|لق|ره |تـــج

22o5o6 ل|لع|رق محمد عبــــد|عمرو ط وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

64o884 در|لق|لحسيبــــ سعيد عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8332o6 هيم|بــــر|لدين محمود |ن نرص|يم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

2594|| هيم|بــــر|يد |م ز|ندى محمد س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

823o25 ي عزتـــ عبــــد|م|
لعزيز|لحكيم عبــــد|ئى سيوط|حقوق 

53o353 بــــوسليم|لرحمن |ء محمد محمد عبــــد |سم| بــــ دمنهور|د|

346322 شم|لد عىل ه|محمد خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o728| زى|عيل حج|سم|ره عبــــده محمد |س ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

|58o7| لسيد|لد محمد |خلود خ هره|لق|بــــ |د|

276635 لحكيم محمد مصطفى هجرس|م عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

82|4|5 ف |محمود  ى|رسر حمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|45284 فتـــىح محمد فتـــىح مصطفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5796 لمقصود|حمد عبــــد |لدين |م مجدى |مر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o2792 هيم سند|بــــر|مصطفى محمد محمود  لمنصوره|بــــ |د|

273654 وق ص هيم|بــــر|زق |لر|بــــر عبــــد|رسر ن|طبــــ حلو

6288|o رس محمد جمعه محمود|حمد ي| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

2369o7 ي|ر
سمي  عىل محمد| ئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

49|6o5 ى محمد دربــــ|مهند هش له|م حسي  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|4482| حمد|تـــفى محمد خلف  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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35692 حمد ضيف|محمود محمد  هره|لق|طبــــ 

5|56o5 م|م|لعزيز محمد محمود |كميله عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

63||37 ء حموده محمود سلىم|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

75242| هيم|بــــر|حمد |عمر محمد عبــــده  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

852746 هيم|بــــر|د حليم |ديفيد ميل ي|صيدلتـــ 
|لمنى

623736 ء عىل عىل محمد عريضه|رس| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|38255 محمود محمد محمود فرج ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|5|994 ل سيد أحمد سيد أحمد|ن جم|يم| هره|لق|عه |زر

|377o2 ضى|لق|حمد |ح |لفتـــ|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

42|295 ره|ن محمد عم|مصطفى محمد حس لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

627|37 ى|حمد فتـــىح ش|منيه مجدى | هي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2649|3 ه عبــــد لحميد|لحميد صبــــرى عبــــد|ني  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

899282 ضى محمد |لر|ء محمد عبــــد|دع ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

43834 تـــ حسن جمعتـــ|طمتـــ شح|ف هره|لق|بــــ |د|

8o||54 لدين محمد عمر|ء |يه عل| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|65|58 سلىم محمد غريبــــ سيد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

35o558 هلل|مه عبــــد|يتـــ نجم سل| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

||8435 م|ن بــــره|كرم رمض|يوسف  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

89o8|o حمد |ن محمد |مروه شعبــــ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

238|3| لعزيز|ر عبــــد|لغف|مه عبــــد|س| |رن د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8|4364 حمد|م محمد محمد |حس ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|2238o هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|732 لجيد|لمجيد عبــــد |لجيد عبــــد |حمد عبــــد | ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

7667oo ن حمدى مصطفى|لعزيز سليم|هلل عبــــد |عبــــد  لعريش|تـــربــــيتـــ 

|37|87 هلل|عمر يشى عبــــده محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

226o98 ح|لمل|م محمد رفعتـــ محمد |عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|425| س مرىسي|حمد عبــــ|مريم سيد  هره|لق|ره |تـــج

2|2569 لح|حمد ص|هيم |بــــر|ن |محمد عدن ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9|7|9| هلل  |يبــــى عبــــد|يوسف منصور عج سيوط|بــــ |د|

|45o22 حمد|لعزيز محمد |عمر عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 
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4o99|o ى|ي مون|مني  محمد سليم ر| سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7oo522 ين سعد محمود  حمد|رسر لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

623|62 يد|حمد مجدى بــــدير عىل ف| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

7|3o8o دهم|ل|لسيد محمد محمد |محمد  لمنصوره|عه |زر

78|7o| ى دل محمد عىل محمد نجم|ع| روجي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

27o99 هلل|د عوض |صفيه عيد حم لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

37|267 حمد محمد|متـــ |س|جر |ه  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

88|83| حمد عىل  |محمد مصطفى  سيوط|ره |تـــج

626o83 لعزيز حسن|لد محمود عبــــد|محمد خ زيق|لزق|بــــ |د|

34o9|5 ل سعيد شبــــل محمد|سعيد بــــل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

767388 ح|رق يعقوبــــ صبــــ|منيه ط| لعريش|تـــربــــيتـــ 

|46899 هيم|بــــر|ندى محمود محمد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

437657 مىل|لش|يد |هيم ف|بــــر|لد |هيم خ|بــــر| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6oo393 ره|ح محمد عم|لفتـــ|يه محمد عبــــد | |بــــ طنط|د|

2|7957 هيم بــــرديس|بــــر|م |بــــرديس عص مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

6|9453 ىط محمد حسن|لمع|بــــو |مريم  م بــــنى سويف|إعل

4655|5 لسيد نوفل|لسيد محمد | لمنصوره|حقوق 

89344| ن محمود |حمد مهر|محمود فيصل  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

257|82 لعزيز محمود عطيه طيبــــه|طمه عبــــد|ف ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

244822 مل صبــــرى عىل محمد عىل غريبــــ| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7o5|28 لسيد|م مصطفى عىل |ندى س ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|983o ى عر ى محمد حسي  بــــى محمود|حسي  هره|لق|ره |تـــج

7o9278 لسيد|لعجىم عبــــده |لعجىم عبــــده | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|286|o فريد محمد عىل محمود لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

7|5592 تـــ عىل محمد عىلي|محمود فرح |هندستـــ طنط

3464o| لسميع|ن عبــــد|لسميع رمض|ء عبــــد|رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

47935 تـــ|هلل بــــرك|مجدى سيد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o785| ن  |لم|حمد س|دل |هلل ع|عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

||983o د|د جرجس ميل|يكل نبــــيل ميل|م تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع
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326443 ي
ر|حمد مختـــ|ء |عبــــي  ضى ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

2|42o5 حمد محمود|حمد محمود |محمود  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

447938 ندى محمد حسن بــــكري حسن سكندريه|ل|حقوق 

75o686 دى|لعي|دى زويد محمد |لعي|مريم  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

487487 ن محمد مصطفى محمد عطيه|مرو سكندريه|ل|ره |تـــج

642o56 حمد|للطيف |طف عبــــد|محمود ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

636623 حمد محمد نبــــوي بــــيوم عيسوي| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

495588 هلل|بــــ |هلل محمود ج|بــــ |رس ج|محمود ي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

853687 لربــــ مخلوف| |ن محمد عط|نوره ي|بــــ |د|
|لمنى

482768 روق يوسف حسن|ء حسن ف|رس| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

852544 ى س|ك تـــه شفيق|مي شح|رولي  ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

|3|3o5 ف محمد محمد بــــرك|عمر  تـــ|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

459||2 بــــوليله|لحميد |ء عبــــد|حمد عل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35264o ي رس|يه|
ي|ج |بــــ مصطفى

لدين مصطفى ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

4|7722 ى تـــ|ي ن|لغنى عجل|دي عبــــد |له|مر عبــــد|سمي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

237593 دل عشم حنس|يفون ع| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

788497 ف |رحمه  ل|لحبــــ|حمد عبــــده |رسر نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

486o98 لمعىط|حمد عىل عبــــد |ندى محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44852o ى |سل| لشورتـــ|م محمد عطيه حسني  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

887o77 ن يمن لبــــيبــــ حبــــيبــــ | |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

63864| تـــه|لزين شح|حمد |بــــسمه محمد  زيق |لزق|تـــمريض 

766363 لبــــسيوئى|حمد  |لسيد |لسعيد |حمد | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

886849 ى عبــــد|رح لكريم |بــــ فوزى حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

4|4o3| لمزين|لحليم حسن |هلل عبــــد|ن عبــــد|يم| |حقوق طنط

478482 ن|بــــر مهر|لح ج|ء محمد ص|لشيم| سكندريه|ل|علوم 

83575| لحليم|حمد محمد عبــــد|ء |سم| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

596|| ى|بــــر رمض|ء ص|لزهر|طمه |ف ن حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6996|5 هيم|بــــر|مل |يحن  ك| دين لمنصوره|حقوق 

4|7337 تـــتـــ|هيم شح|بــــر|حمد |حمد محمد | لشيخ|ره كفر |تـــج
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2465oo ف|بــــر|لمنعم |مصطفى عبــــد هيم رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5273o2 لسيد محمود دررى|هلل مجدى |منه  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6||9o| دى|ح محمد ش|لفتـــ|محمد عبــــد | دين |بــــ طنط|د|

|7|458 ل|لعس|لمنعم حسن |بــــ عبــــد |يه|لرحمن |عبــــد  ى شمس حقوق عي 

|63228 ي
ن|د سليم|رق زي|ط| دئى ه ى نوعيتـــ جي 

226o34 ضى|مح سمي  ر|ديفيد س  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|7o254 ف سيد سيد|حمد | رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2487o| يبــــ|لش|م |لسل|م سمي  عبــــد|وس ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

272485 لحميد|بــــوزيد عىل عبــــد|عىل  ي|هندستـــ 
|لمنى

8o7878 ي|رن ميل|ك ي بــــشر
ى
د شوق ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

694925 رتـــ|ش نو|لدمرد|لد محمد |ئى خ|م| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

7o9924 ف محمد طه |ئى |م| ى|رسر لعشر لمنصوره|صيدله 

758763 ن|ح مفيد شعبــــ|لرحمن صل|عبــــد  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

52479o هيم|بــــر|هيم |بــــر|لد محمد |محمد خ سكندريه|ل|ره |تـــج

42oo4o لنبــــى|لسيد محمد عبــــد |هيم |بــــر|ء |رس| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

323349 ن محمد|لدين محمود سليم|نور  هره|لق|طبــــ 

522o2o ن عىل|لنبــــي سلط|هدير عبــــد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

4|7648 ر|هيم نص|بــــر|لمرىس |هيم |بــــر|سلىم  لمنصوره|حقوق 

69|59o  |تـــ |لشح|حمد |
ى
ج |لدسوق لخرصى ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 

لشيخ |

524|84 حمد فتـــىح محمد|ء |شيم سيوط|بــــ |د|

3|7832 لد فهيم عليوتـــ|د خ|زي ن|بــــ حلو|د|

267983 زى|ل محمد حج|لع|محمود عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|5283| سعيد عىل حسن| هويد |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

7o3746 ن|حمد سليم|ء |يه عل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

82ooo7 ر حسن|لستـــ|ض عبــــد|ء ري|لزهر|طمه |ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

837|28 ن محمد|لزمق|ل |م جم|سل| |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

4|9792 لجعبــــ|ن محمد |محمد مني  سليم ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

362489 تـــ  لدين|بــــوزيد نور |حمد |سمي  ن|حقوق حلو

85o729 ن جمعه محمد سنوىسي|يم| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
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3449| لحميد صديق|حمد عبــــد |يدي |ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

443||o لسيد حسن|لسيد محمد |آيتـــ  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

4o56|4 طر|د منصور حسن خ|حبــــيبــــه فؤ سكندريه|ل|ره |تـــج

488268 وليد محمد جمعه عىل مصطفى سكندريه|ل|ره |تـــج

36272o وق جم لسيد حسن|ل |رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44|949 ف عزتـــ محمد |ء |شيم هيم|بــــر|رسر لشيخ|طبــــ كفر 

694756 سم مصطفى|مريم محمود ق لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2394|3 ى ع|ي طف مصطفى يوسف|سمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

899686 ف سيد يونس |حمد | رسر ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

8|4795 ي ر|نىهي محفوظ ن شد|ج  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

33855o ى بــــكر |ي ل|لسيد هل|سمي  ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

826223 ي سل|لعليم عبــــد|ر عبــــد|من
مه|لغنى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

63|529 ن|ل رضو|منيه محمد كم| |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

24533o ي|ء |لشيم|
ى
لحليم|تـــى عبــــد|حمد ق هرتـــ |لق|تـــمريض 

7o5o57 حمد فرج عبــــيد|ح |ء صل|رس| لمنصوره|طبــــ 

|4684 ل|لع|س عبــــد|لد محمود عبــــ|مريم خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

28394| حمد|هر |لظ|روق عبــــد|حمد سمي  ف| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

8|o33| د ذىكي|بــــيشوي عزتـــ عي ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

834577 ى خ|ي لد يس محمود|سمي  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

75568o ح|حمد صبــــ|حمد محمد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

42526 لم عىل|هيم س|بــــر|لد فتـــىح |خ عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

236546 ن |ج  مرقس حن|ن| مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

33|55o حمد|در |لق|مريم نبــــيل عبــــد |حقوق بــــنه

497|43 ن خليل|هند مسعد سليم ره دمنهور|تـــج

|2o46| هيم|بــــر|م حمدى محمد |سل| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

45|754 ر|لرصص|حمد محمد |محمد محمد  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

3|528| حمد|يوبــــ محمد |ء |رس| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

8|8847 يه سيد لملوم فهىمي| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

Wednesday, September 5, 2018 Page 86 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

27745 ره|لسيد محمد عمر عم|بــــ |يه| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

632789 حد حسن|لو|مي  صفوتـــ عبــــد| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

785559 ى|دى محمد عش|ه ن حسي  ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
ستـــ|لدر|)ريتـــ |د|علوم . لعريش ش|بــــمدينتـــ 
|لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر|م | للع

(عيليتـــ|سم|ل|لبــــديل بــــ

69|6oo ن|ل رمض|لهل|لرحمن محسن زىك |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

7o9393 بــــو عوف|دى عطيه |له|هيم |بــــر| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

23277o ن|ح عثــــم|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|يه عبــــد| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|5||36 ل حسنى محمد|بــــسمه جل ن|بــــ حلو|د|

82oo86 ض|لعو|ن سيد سعيد عبــــد|حن ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

4o6|5o لسيد|لمرىس |ن سعيد محمد |يم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

438|58 زق|لر|محمد مسعود عبــــد | سهيله رض لشيخ|بــــ كفر |د|

492347 لردينى|لح |لح مسعد ص|ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|5842 لسعيد محمد سند|لرحمن |عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|485o7 لدين محمود رجبــــ|م |م حس ى شمس| لسن عي 

28o66 ي
هيم|بــــر|بــــر سيد |ج| دئى دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 

تـــ|بــــمرصوف

32|3|9 لسيد|لد مجدى عىل |خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

229585 ى|م عزتـــ فتـــىح  مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

75o632 ه جم| لرحمن|لسيد عبــــد|ل |مي  حقوق بــــورسعيد

445469 ى|مريم  لسيد محمد عىل حسي  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

3|7248 لد عىل عبــــده|طمتـــ خ|ف ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

7855o ف |مصطفى  حمد محمد|رسر ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

6o4237 حمد محمد محمود وهبــــه|محمد  |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

5|772| وى|لسعد|لرحمن |ء مصطفى عبــــد |رس| |حقوق طنط

686||5 ش محمد|لدمرد|ش محمد |لدمرد| |نور لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|462|| ىطي|لع|هيم عىلي عبــــد |بــــر|رئيه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

788466 |لمو|محمد محمود محمد 
ى
ق ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

83628 ي |سم|
ي|لبــــ|عيل عبــــد |سم|عيل مصطفى

ى
ق بــــ بــــنى سويف|د|
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276482 حمد جميل يوسف محمد حسون| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

5|74|3 رق محمد حسن بــــلبــــع|ن ط|حن ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

786|49 هيم موىس|بــــر|ل محمد أحمد |جم| مه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9|66|o ل  |مر يوسف بــــل|رضوى ع سيوط|بــــ |د|

8o6o26 لرحمن|لحكيم عبــــد|زينبــــ محمود عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

88|o3| ى عىل عويره |لن|عبــــد| عل رص حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

82|649 جح موىسي بــــرسوم|موىسي ن ي|بــــ |د|
|لمنى

83596 منيه عزبــــ محمد عزبــــ| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|6466 ى س| |سحق حن|مي |يفلي  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

2722|4 د|هيم فؤ|بــــر|نشين مسعد  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

|66758 مد|حمد ح|ء مؤمن |سم| سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

5|3454 نور|محمد عىل عيس  سكندريه|ل|عه |زر

2868o9 ه خ| لد محمد محمد|مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

427|oo ى|بــــو|حمد |يز سيد |ء محمد ف|وف لعني  سكندريه|ل|صيدله 

884748 |  هلل حن| |ميشيل ظريف عط سيوط|علوم 

8|4366 بــــ حسن صديق|يه|حسن  ي|علوم 
|لمنى

8o656 لحميد محمد|مصطفى محمود عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|32|23 لمجد|بــــو |لدين |ل |م جل|حبــــيبــــتـــ هش هره|لق|ره |تـــج

4o|929 عيل|سم|حمد |عيل |سم|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

33o974 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|ء  مصطفى |رس| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

646|86 رى|لغبــــ|محمد يشى جمعه | ن|نرف ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

533677 ن|عيل محمد رسح|سم|لسيد |أكرم   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

323o69 لرحمن رسور|مل عبــــد|رتـــ محمد ك|س مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7o|43o |حمد  |حمد |هلل شقي  |ن عمرو عبــــد |يم|
لبــــسيوئى

لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

78o|6| لم|ق س|لرز|حمد عبــــد |محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7o3||9 ن بــــدير|لسعيد بــــدير شعبــــ|ن |يم| زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

285293 محمد عمرو خليل حفنى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

64247| حمد عوض|حمد عبــــده |محمد  زيق|لزق|حقوق 

48|999 هيم حسن|بــــر|محمد حسن  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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367723 لعظيم|رق رجبــــ متـــبــــول عبــــد|ط ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

|2o677 لمنعم دغيدى|مه محمد عبــــد |س|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

848o32 حمد محمد|مد عىلي |ح ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|4522o لدين|بــــ |محمود محمد شه| حمد محمد رض| ن|بــــ حلو|د|

34o8o3 حمد غريبــــ|حسن يىح حسن سيد  |حقوق بــــنه

||87|4 هلل|د عبــــد |دل فريد فؤ|ع| يوحن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

424246 يف  لمنعم|لسيد عبــــد|عمر رسر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|272o7 لجمل|د |طف محمد عو|ء ع|سم هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

8765o ي زيد|لبــــ|محمد عبــــد | لي|د
ى
ن|ق لفيوم|بــــ |د|

|33444 هيم محمد|بــــر|لسيد |محمد نرص  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

484873 ل|حمد هل|حمد |ح |محمد صل سكندريه|ل|ره |تـــج

328o|5 |لبــــ|ل عبــــد|عمرو محمد كم
ى
ق |ره بــــنه|تـــج

82733 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|لحميد |ن عبــــد |حن |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

4|838| وى|لحمر|د محمود موىس |ندى عم |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

33|42o محمد نبــــيل محمد يسن ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

2|78o8 لعزم|بــــو |حمد محمد فوزي |فرح  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

5o8862 م|ىطي عل|لع|يمن عىلي عبــــد|حمد | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

64864o لرحمن|ل محمد عبــــد|ء جم|وف لمنصوره|حقوق 

5|5543  عبــــد |لص| |دين
ى
هيم|بــــر|لعزيز |ق |حقوق طنط

77|42| متـــ|حمد محمد سل|منى مصطفى  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

436|24 لنرص محمد وحد|بــــو |حمد محمد | ن|طبــــ حلو

6482o لد سعد بــــكر|ندى خ لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

57o44 نور|ل محمد |عبــــي  جم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

69655o م|م|ل|لحميد |لدين عبــــد |ء |يه عل| لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

2393o8 لقدرى|لىح حسن |رحمه محمد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

77o257 بــــ صبــــىح محمد|يه|صبــــىح  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

647436 ي|ر
لحميد حسن|هر عبــــد |م| ئى ي |

زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

678374 لشبــــه|لسعيد |لنبــــى |دل عبــــد |عبــــي  ع لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

283295 بــــتـــ|مل ثــــ|مل رأفتـــ ك|ك ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

2|7o27 ن لسعود|بــــو|حمد محمد |زم |ح| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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8|o|22 ى جح فريد|عوض ن| مي  لفيوم|حقوق 

5o47o5 بــــى|حمد عر|هيم |بــــر|ء |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o8749 هيم|بــــر|حمد محمد |نوره  |تـــربــــيتـــ طنط

3|8345 م محمد سيد محمد|سل| ى شمس هندستـــ عي 

|65543 ه عطيه فوزي عطيه| مي  ى شمس علوم عي 

22o427 لليثــــى|بــــ معوض تـــوفيق |يه|لدين |لؤى  ى شمس|تـــج ره عي 

23928 ى محمد| رحمتـــ رض حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

533o|2 د محمد فهىمي|م محمد رش|نور حس سكندريه|ل|حقوق 

72276 بــــ|لتـــو|ن محمد عبــــد|مصطفى رمض لفيوم|ضتـــ |علوم ري

832744 لرحيم عيسي موىسي|يه عبــــد| |نوعيتـــ فنيه قن

78569 د|لجو|مي فوزي عبــــد |حمد س| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

47932o قتـــ وليد محمد  حمد خليل عيد|أرسر سكندريه|ل|هندستـــ 

3|9587 ح عمر|لفتـــ|لد عبــــد|ء خ|شيم ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

8o9o42 يد عزمي خليل|عزمي ف ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

7||o93 لسيد عمر جعطيط|لرحمن محمد محمد |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

365oo حمد|بــــى |حمد عر|دل |ع ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

477448 لحمدوئى|ده |لسيد حم|حمد |جر |ه سكندريه|ل|علوم 

7o9845 وى|لقن|لرحيم |ره محمد صبــــرى محمد عبــــد |س لمنصوره|ره |تـــج

32782| ى| حمد مدحتـــ محمد حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

265245 ر|لنج|ر |لستـــ|ر محمد عبــــد|لستـــ|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

27692| تـــه|لح شح|لسيد ص|ئى عبــــد|م| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

25278 ن|ن مصطفى سليم|ن سليم|نوره هره|لق|بــــ |د|

6||47| ق|منى محمد عىل  وى|لشر ي صىح طنط
|معهد فنى

433oo لغنى|بــــ سيد عبــــد |لوه|سيد عبــــد  ن|هندستـــ حلو

4|942 ى|كر |ل ش|مصطفى جم مي  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

7o43o8 ن|هلل مصطفى محمد محمد وهد|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45|7o3 ن|ح حمزه حس|لفتـــ|هيم محمد عبــــد |بــــر| لشيخ|هندستـــ كفر 

446847 ن|بــــ سليم|لوه|حمد منصور عبــــد | سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

257|6| م|لشفوق شبــــل سل|عبــــد| يش ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4894|2 هيم|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|مه |س|ن |نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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5|o977 وى|لشعر|ح |لفتـــ|حمد محمد محمد عبــــد | ره دمنهور|تـــج

|2o|78 زر|ره مشي  نمر ع|س ى شمس|تـــج ره عي 

35855 خ|لسل|بــــ عطيه |لوه|ء محمد عبــــد |لشيم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4|99o| لرحيم|لىح عبــــد |حمد عبــــد |مصطفى  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

364637 ود|م محمد فوزى د ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|5o86o ى| منيه محسن عىل حسي  ن|بــــ حلو|د|

9o|2|4 لحليم |حمد عبــــد|محمد جميل  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

237o|3 دل|م مجدى محمد ع|مي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

875696 عمرو محمد محمد عيد  سيوط|حقوق 

6o4493 لغنى محمد|هيم عبــــد |بــــر|لغنى |يه عبــــد | |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

5|o354 هلل محمد معروف|هيم عبــــد |بــــر|حمد | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|38o3| للطيف طه محمد|حمد عبــــد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

32|4|7 محمود محمد محسن محمد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o9|98 م جرجس |رويس شكرى س ج|هندستـــ سوه

9o7845 لرحيم |لنرص عبــــد|لسيد سيف |حشمتـــ  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

7|7622 هد|شد مج|حمد ر|ء عوض |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

363o84 د|حمد ج|نسمتـــ سعيد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

752675 بــــوزيد|محمد ممدوح محمد  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

|38o5o حمد فتـــىحي نجم محمد|لرحمن |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

48|585 ل|لجم|حمد |محمد حسن مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|2|43 د|ح مصطفى فتـــىح حم|صبــــ |بــــ طنط|د|

|44675 يح معوض|لس|د |يح ج|لد س|خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

89|456 سيد حسن سيد | نه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

82o669 هيم موىسي|بــــر|دل |محمد ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

769438 ن|فع سليم|وى ر|ريم هند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

3o755 ى|د |هلل عم|منتـــ  ى حسي  مي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

826496 يه عطيه فكري خليفه| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

8475|4 هيم|بــــر|رص محمد |لن|محمد عبــــد ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

85|363 حمد عمر|ء محمود |رس| سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 
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23496o لم|لضوي محمد س|لد محمد |خ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

77269 عمر سيد يونس عطيتـــ ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

266358 هدير محمد جوده فرج ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

842o48 لنعيم محمد|هر عبــــد|لط|سميه  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

242245 لسيد حسن|لدين |مروه زين  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6|7o35 هيم|بــــر|مد |حمد ح|لدين |م |حس| رول ط|ر دمي|ثــــ|

234479 حمد|بــــر |محمود سمي  ص ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

9|5283 ل محمد  |لع|تـــه عبــــد|لرحمن شح|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

87o433 ي محمد عبــــد|لر|محمود عبــــد
لعظيم|ضى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

44338|  إبــــر|سم |لرحمن ق|عبــــد
ى
هيم|لدسوق لشيخ|طبــــ كفر 

43536| حمد عرفتـــ|رتـــ ممدوح سعيد |س سكندريه|ل|بــــ |د|

36o96| مد|ل محمد ح|دتـــ محمد محمد جل|غ |تـــربــــيتـــ بــــنه

42749 بــــوعلقه|حمد عىل |هر رسىم |محمد م هره|لق|حقوق 

778338 تـــ |هيم عو|بــــر|د |ء حم|رس| هلل|د جي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

5|5233 جر سعيد خميس محمد شلبــــى|ه تـــربــــيتـــ دمنهور

25272 لرحمن|بــــ عبــــد |لوه|لدين عبــــد|ن مىحي |ريه|م هره|لق|حقوق 

3|2467 ن يم|لد|حمد عبــــد|صم |ع| مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

684677 لشوى|لنجدى عىل |ده لطفى |مي لمنصوره|حقوق 

528894 ي محمد صل|رس محمد ه|ف
|لبــــن|لدين |ح |ئى ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

تـــ|بــــ لبــــحي 

8|576o لرحمن|لرحمن عىلي عبــــد|ء عبــــد|رس| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

76|525 حمد|مريم حمدى عىل حمدى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

33554o منيتـــ مصطفى محمد محمود| ى شمس|د| بــــ عي 

89||49 ن سحق يوسف |مجدى | مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

247o|3 لمنعم موىس|حمد حمدى عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

4793|3 ه محمد مجدى محمود محمد ج د|ني  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|38629 حمد جوده|ن شحتـــه محمد |نوره لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|6223 ر|لنج|محمد رفعتـــ شلبــــى  ط|بــــ دمي|د|

|2|428 ف صبــــىح مصطفى| |دين رسر ن|بــــ حلو|د|

5373o3 لم|ن محمد بــــدوى س|ن رمض|يم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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282992 للطيف|حمد قرئى عبــــد|لرحمن |عبــــد رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

254|3 هيم عىل|بــــر|رفيده محمد  هره|لق|صيدله 

6|7285 وع|حمد مط|ن محمد |رو معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

758o59 ن|لم سليم|ن س|م سليم|حس لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

68553o لم|لسيد موىس س|ن |مل رمض| لمنصوره|حقوق 

34|727 لوكيل|ن حسن معروف محمد |رو |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

465336 مد عيس|أمنيه محمد محمد ح |بــــ طنط|د|

453649 د عىل|لجو|يد فتـــىح عبــــد|ف| عل سكندريه|ل|حقوق 

6|3365 ح صبــــرى محمد عبــــده|حمد صل| |هندستـــ طنط

758|6o س قوص بــــطرس|لي|مريم سعد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

527o84 متـــ سيد حسن|س|ذ |مع سكندريه|ل|هندستـــ 

|74o95 لرحمن سيد فتـــىح محمد|عبــــد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

8o365| م حكيم رشدي مسعد|مري ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

326437 لسيد محمد|رحمتـــ سند  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3569o7 حمد|لسيد|هيم |بــــر|م سعيد |ريه |طبــــ بــــنه

|53265 ه ن لحليم|لنعيم عبــــد |رص عبــــد |ني  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5|562o لىحي خرصى|حمد عبــــد |هلل محمد |منه  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

68o597 ين عبــــد  لعيسوى|لسيد |حمد عىل |رص |لن|شي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

69956o حمد|حمد محمود |ئى |م| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4|6442 وى|لمستـــك|ح |ح مدحتـــ صل|صل لشيخ|ره كفر |تـــج

6|6753 لديل|روق قصي  |ن محمود محمد ف|نور ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8|3|73 مي|لمجيد محمد شلق|عمرو عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

|69829 هيم|بــــر|رحمه محمد عىل  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|9467 ى  |س ره محمود خليل حسي  سيوط|بــــ |د|

44497o حمد حسن|ج |لصل|لسيد | |حمد عىل رض| ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

676oo2 حمد عبــــده|هيم |بــــر|حمد |عمر | نور لمنصوره|حقوق 

786753 غو|سيمون وجيه وليم تـــن ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

79o274 ي
لسيد سعيد محمود| |دئى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2875|2 حمد طه|ح محمود |سم |كليتـــ هندستـــ بــــنه

Wednesday, September 5, 2018 Page 93 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

88o974 ل محمد |لع|حمد عبــــد|محمود  سيوط|علوم 

677549 لبــــطه|لعزيز |مد عبــــد |حمد ح|لرحمن |عبــــد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4482o| شور|بــــر حموده ع|هيم ج|نورين إبــــر |ضتـــ بــــنه|علوم ري

6|485o ف |ء |سم| ى|رسر لسعيد حسي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

52|755 غ|لصبــــ|لمنعم محمد خليل |حمد عبــــد |ن |يم| سكندريه|ل|طبــــ 

43236 لد عيد عىل حسن|محمد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

39964 ر محمد محمد|محمود مختـــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|64624 هلل|حمد عبــــد |هلل |حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

86o442 ى|لع|محسن عربــــي عبــــد ىطي حسني  زيق|لزق|حقوق 

445297  محمد|دل ج|محمد ع
ى
بــــر دسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|578o ن|هيم سليم|بــــر|لد |هبــــتـــ خ ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

5|7978  عىل خل|لبــــ|ن محمد عبــــد |يم|
ى
ف|ق لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

6485oo هيم محمد|بــــر|د |هلل عم|عبــــد ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

6o5474 ى|لعزيز مصطفى ش|منه محمد عبــــد  هي  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

542|79 ل محمود محمد محمود|لد جل|خ لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

54|4o ف شحوتـــ حبــــيبــــ|يىم | رسر ره بــــنى سويف|تـــج

53o|4o حمد محمد|ح شلبــــى |خلود صل ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

2577o2 |ن |هلل محمد حس|عبــــد
ى
لشنوق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|754|7 للطيف|هر عبــــد |لظ|رص عبــــد |ن ن|يم| تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

864o49 هلل|عيل عبــــد|سم|سط |لبــــ|محمد عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

286694 لرشيدى|حمد عوئى عىل | شمون|نوعيتـــ 

|3o9o8 لرحمن محمد سيد محمد|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|48343 بــــ محمد|لتـــو|مريم عىل عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

499422  كيل
ى
|حسنيتـــ سيد صدق

ى
ئى دسوق تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

63o94 ء مصطفى سيد محمد|عل ره بــــنى سويف|تـــج

624o48 د أحمد محمد أحمد شميعه|زي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

32|764 لرحيم|د عبــــد|ض عو|بــــهجتـــ عىل ري هره|لق|ر |ثــــ|

5|o3o2 لجيد|لغنى عبــــد |حمد عىلي عبــــد |عىلي  تـــربــــيتـــ دمنهور

62836| مر|حمد طلبــــه ع|حمد |هر |ط ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 
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25o672 حمد وتـــوتـــ|لسيد سيد |جر |ه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

47389 لرحيم|عمرو محمد حسن عبــــد ن|حقوق حلو

5|2432 در عبــــيد|لق|محمود جمعه عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|4o845 ي يوسف عبــــد |عبــــد | لي|د
ي|لغنى

لغنى |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

264738 حمد|حمد شبــــل |ل |ن كم|يم| |بــــ بــــنه|د|

5o9|93 لبــــيوم|ح عيد عىل |دل صل|محمد ع عه دمنهور|زر

495592 ن يونس|زيد| بــــو بــــكر زكري| |حقوق طنط

9|3oo3 حمد محمد |هيم محمد |بــــر| ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

776748 لنمر|لغنى |رص محمد عبــــد|ء ن|رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

7557o3 ى رشيد منصور|هلل |عبــــد  حمد حسي  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

827595 ل|م هل|لسل|رص عبــــد|لن|ده عبــــد|غ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

246o6o ألبــــيض|حمد حمدى فريد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|224oo لعيسوى|حمد محمد فتـــىح | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|3o85 ه |لل|تـــه شوكتـــ عبــــد|كرم شح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

33248| ج|حمد حج|لغنى |دل عبــــد|ء ع|رس| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

495852 لرؤف محرم|حمد عبــــد|محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

685994 حمد|لمتـــول محمد |حمد |ئى |م| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49|536 لحليم|حمد عبــــد |حمد محمد |فرحتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|23232 ى|ره مجدى عبــــد |س لجليل زهي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7o2924 |هلل وف|ح عبــــد |هر صل|ح ط|صل زيق|لزق|حقوق 

779355 لعزيز محمد|عمرو محمد عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

77|532 دق|لص|ن |جر بــــكرى رجبــــ سليم|ه زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

324367 ن عىل|حمد محمود حس|رس | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

626468 حمد شهبــــه|لسيد سيد |دل |هلل ع|هبــــه  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8||o42 ن محمد|ل سلط|كريم جم سيوط|ره |تـــج

9||37| لسيد |ح حسن |حمد صل| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

9o7o25 مصطفى عىل محمد سليم  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

6|9||5 ن|لطح|حمد |ل |صفوه جل ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2649oo ورى عىل|لمغ|مروه سعيد  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

2548|4 رج خليل|لج|محمد محسن مشحوتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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3455|| لنبــــي محمد حسن|تـــ عبــــد|ي| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

48226o هلل خميس خليفتـــ| |حمد عط| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7747oo ره|لجندى محمد عم|ن صبــــرى عوده |وجد زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6885|3 |لسيد محمد |هيم |بــــر|لسيد |لك |هيم م|بــــر|
ي|لعن

ئى
لمنصوره|ره |تـــج

9|4872 لمعىط  |لغنى عبــــد|م عبــــد|مروه عص سيوط|حقوق 

34|684  سليم|يم|
ى
ن|ن حمدى محمد دسوق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4o29o3 حمد محمود ذىكي محمود| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

263||7 يد محمد ص|بــــو|بــــر |ص| رن ى لح|لي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o9538  عىلي|محمود 
حمد عىل مصطفى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

628549 حمد|حمد محمود بــــيومي | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|4944 ن خليل سعد|ن شعبــــ|مرو هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78|7|5 هيم عزم عطيتـــ|بــــر|ره |س زيق|لزق|بــــ |د|

352978 محمود محمد سعيد محمد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

269559 مر فرج|لسيد ع|ء عزتـــ |سم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

36o625 لسيد عىل|محمد | محمد رض |بــــ بــــنه|د|

284695 لسيد حسن|لحميد |رص عبــــد|نهله ن كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8|457 ء حمدي عبــــيد عىل وهبــــه|عل كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

5|8||8 لمنعم فلفل|م سعد فتـــىحي عبــــد معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

864447 شم|لكنتـــ ه|رص |ل ن|جم تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

4|8563 د|لمرىس محمد فؤ|ندى  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

9|723o ئيل |م مجدى نعيم ميخ|ريه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

493o96  ن|لص|ج  |ن
ى
ى|لص|ج  عبــــد|ق دق حسي  بــــ دمنهور|د|

33566| لسيد عرفتـــ|لد |خديجتـــ خ ى شمس|د| بــــ عي 

68o437 م|لبــــيوم سل|هلل مىح |ح عوض |صل ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

539o97 ى  حسن محمد حسن حسني 
مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

692242 لمنعم|تـــى عبــــد |م نج|زينبــــ هش لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

37|6| ى|عمرو   حسي 
نور عىل مصطفى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

776443 لرحمن|لد متـــول عبــــد|هلل خ|منه  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

83||47 يدي سمي  يوسف عطيه|ه |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو
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776|24 ى محمود جوده محمد  وى|لبــــش|نورسي  |ره بــــنه|تـــج

869o79 ى زكري|ي ي| سمي 
محمود مصطفى ن|سو|بــــ |د|

63693o ن محمد حسن|رمض| دين عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3399|7 ن محمد عبــــده|عىل محمد عىل رسل | معهد فنى تـــمريض بــــنه

623267 ف سعيد عبــــد | د|للطيف مر|هلل عبــــد|رسر ط|بــــ دمي|د|

7o5336 لجنتـــ|لسعيد محمد |ل |حمد جل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

237|54 ى عثــــم| لي|د ن|مجدى عىل حسي  هره|لق|بــــ |د|

859||8 ل محفوظ|هدير ربــــيع كم ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

75469 حمد|ح |م حمدى صل|حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

844o5 عمرو خلف مخلوف محمد تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5o8893 لع|لخ|حمد |لحكيم |حمد عبــــد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|298|4 ضىح حنفى محمد مرىس جبــــريل ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

346|58 بــــى محمد|شع|لد يوسف |خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4767o| يه ئى|بــــتـــ محمود كدو|ن مجدى ثــــ|مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

782o6o هيم عويضه|بــــر|حمد محمد |ن |نوره زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

5|6965 لع|لخ|حمد حسن |حمد |رتـــ |س تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

245o75 حمد|در |لق|حمد عبــــد|م  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6o6|45 لمنس|مه محمد محمد |أس لمنصوره|علوم 

|32|62 ى عو|ريم  د مليىح |حمد حسي  ى شمس| لسن عي 

85o648 لمنعم|حمد عبــــد|د |لضي|محمد  |ج طبــــيع قن|عل

44947| لسيد رجبــــ عيد درويش|محمد  |هندستـــ طنط

5o9o97 لرحيم منصور|عمر حسن عبــــد سكندريه|ل|صيدله 

6|957o لرحمن خضي |هيم عبــــد|لرحمن إبــــر|رتـــ عبــــد|س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

844ooo ي |حمد ه|
حمد حسن|ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

8835o9 د محمود |مصطفى نجيبــــ فؤ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

898396 ضل |حمد بــــيوم ف|كريم  ج|حقوق سوه

875679 فظ |لح|حمد عبــــد|حمد محمد | سيوط|هندستـــ 

28|793 لرحمن يشى حنفى كرم|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8265o9 حمد محمود|طف |ع| لي|د دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

642|48 لسيد|هيم محمد |بــــر|لسيد | زيق|لزق|صيدله 

|6|82 م|مه يىحي سل|س|جنه  هره|لق|هندستـــ 
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|23647 حمد محمد|حمد حمدى | هره|لق|هندستـــ 

779397 بــــ حسن|لوه|لد عبــــد |محمد خ زيق|لزق|هندستـــ 

3|5977 هيم|بــــر|س محمد |ج عبــــ|رؤى حج ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

76385 حمد|حمد |ء جمعه |رس| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

34|477 ي | محمد رض
بــــ|حمد دي|لطفى دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|7326 نور|ل|لسيد محمد |ء |جر بــــه|ه ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

73|57 ى  م محفوظ|م|خلود حسي  لفيوم|صيدلتـــ 

43o449 ى ح ي|مد طه |نيفي 
لعفيفى |علوم طنط

5o84o لفضيل|حمد عبــــد |يمن |حمد | أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

2|9|33 لسعيد|هيم |بــــر| |محمود رض ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

53o5oo ج|لسيد حج|حمد |حمد |له |ه بــــ دمنهور|د|

3|2|5 ن|هلل زيد|حمد عبــــد |بــــ |رح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o44|| مد |حمد ح|ده حربــــى |حم ج|صيدلتـــ سوه

247355 لد محمد عمر جوهر|محمد خ ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

22o958 وق مدحتـــ محمد عبــــد  حمد|لحليم سيد |رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

45928| ن|ن محمود محمد محمود عمر|يم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

879723 دل سعد صديق |محمد ع ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

|5|928 بــــر محمد محمد|رضوى ص هره|لق|علوم 

79o5o| رس محمد محمود|سمر ي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

53759 حمد|رع محمد |محمد ز لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

5397o7 طف نصيف موىس منقريوس|ندتـــ ع|جو |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

857|o2 ه عبــــد| ح|لفتـــ|ح جمعه عبــــد|لفتـــ|مي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

68439 ء جمعه مصطفى عىل|رس| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

5335| عيل|سم|ح |لفتـــ|شور عبــــد |م ع|سل| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

85364 حمد|حمد محمد محمود |حمد | ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

9254|8 ى ي| مي 
ى  |ممدوح بــــخيتـــ بــــنى مي  سيوط|ره |تـــج

5|575o ى عيد جمعه شعيبــــ|حسن ء حسي  طبــــ بــــيطرى دمنهور

7846o3 ى |حمد حسنى حس| حمد|ني  زيق|لزق|حقوق 
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249495 وى|لعقبــــ|لحميد |رس عبــــد|رحمه ي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

692633 حمد محمد خربــــوش|منى لطفى  سيوط|عه |زر

44255 كم|لح|دل محمد |عىل ع ن|هندستـــ حلو

698598 ى ع طف|لمقصود ع|طف عبــــد |نرمي  سكندريه|ل|صيدله 

|5346o ن شم|وليد فضل ه| مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5297|5 ر|لنج|لسيد |نس جمعه عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

4367|7 هيم شلبــــى|بــــر|نس |سميه  لشيخ|بــــ كفر |د|

7oo|3o ن|حمد بــــدر|موىس | جده رض|م لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

638o5 هيم قطبــــ|بــــر|ن قطبــــ |يوسف شعبــــ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

244388 لمحسن|حمد قرئى عبــــد|عمر  هره|لق|حقوق 

348873 ف عبــــد| |نور لرؤف|هلل عبــــد|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

439o5| وى|وي محمد عشم|لم عشم|محمود س لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

46452 وق رجبــــ فر ج حسن|رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

77333 ف محمد مطر |محمود  ى|ل|رسر مي  هره|لق|حقوق 

755o3| هيم عوده|بــــر|يمن عوده | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4o|272 لجليل|دل عبــــد|لدين ع|ء|عل| عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

895537 ى منصور يوسف رزق  | مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

332355 ر|لسيد محمد نص|م مدحتـــ محمد  |نوعيتـــ بــــنه

49728| لسعود|بــــو|سلىم عىل عمر عىل  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2748|9 ى لد رشدى يعقوبــــ|خ| مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

68|o84 روق مصطفى درويش|حمد ف|يوسف  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

||9553 ح خليل|لح صل|هلل ص|منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

6|25o4 ئيل|يوبــــ وهبــــه ميخ|وهبــــه | رين|م |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

3|686 ف حسن محمد|هلل |سيف  رسر هره|لق|حقوق 

6|9537 عر|لش|حمد |مريم عىل محمد  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

57o32 لحميد|لحميد محمد عبــــد |ء عبــــد |شيم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

628244 هيم|بــــر|م محمد صبــــرى |محمد هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62o|6o |هلل محمود محمد ند|عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

49364| سيىل|ريو مجدى منصور بــــ|م |حقوق طنط

629o9o لعزيز|م محسن تـــوفيق عبــــد|هي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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9o5|6 ن بــــيوم|ل شعبــــ|ء جم|ل| بــــ بــــنى سويف|د|

7o574 لمول|لمول قطبــــ عبــــد|عمرو عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

426749 لرحمن|هيم ممدوح مصطفى عبــــد |بــــر|ن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9246|7 لرحيم |در زىك عبــــد|لق|محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

8752o4 حمد محمد |مه |س|سلىم  سيوط|ره |تـــج

32|62 لحميد محمد|لد عبــــد |محمد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

64|94o لرحمن|هيم محمد عبــــد|بــــر|لبــــديوى |عبــــي  محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

|5|33o ى عبــــد |س لمنعم|رتـــ وليد خي  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

3254o5 نبــــيل عفيفى نبــــيل عفيفى دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

449672 د محمد مسعد هند|زي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

336oo6 ي
لق عوده|لخ|محمد عبــــد| دئى ى شمس|د| بــــ عي 

|6o59o ن رمزى محمود|عمرو شعبــــ تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

73467 ن محمد|ء محمد رمض|ل| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

9ooo74 سط حسن |لبــــ|محمود حسن عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

688924 لرسول محمد|لد محمد عبــــد |لحكيم خ|عبــــد  ى شمس| لسن عي 

|44986 ف |يوسف  ى|ر |دو|رسر مي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

25766| لعجوزتـــ|بــــر سعيد عىلي |حمد ص| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

3|4oo5 ي |
هلل|حمد سعد |حمد مصطفى |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 

ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

8o6593 ي|ري |لهو|زينبــــ 
نور نبــــيسر ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|لمنى

8o|8|3 ى|ل سنوىسي ش|حمد جم| هي  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

373oo6 حمد محمد|لد |بــــسمتـــ خ دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|43854 هيم محمود|بــــر|لرحيم |محمد عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

64o648 حمد محمد حسن|حمد محمد | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|76459 يد|ل محمد محمد ز|ء محمد كم|رس| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

87629| بــــ محمود |لوه|محمود محمد عبــــد سيوط|هندستـــ 

242|72 ى د|ل مفيد ج|جم| يوستـــي  عه مشتـــهر|زر
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444757 للطيف|مه خلف عبــــد |س|هلل |عبــــد  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

48764| للطيف بــــيوم|حمد محمد عبــــد|محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

258967 لشتـــله|رص سمي  |لن|مصطفى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|73346 ن|ىط رضو|لع|ن عبــــد |عمر رضو هره|لق|هندستـــ 

536894 يف  ل|لنح|للطيف |حمد عبــــد|عمر رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|44o89 ى|ء حسن سعد |رس| مي  ى شمس|د| بــــ عي 

4|o587 بــــدين محمد سليم|لسيد ع|محمد  |بــــ طنط|د|

4|5458 |لسق|د |لجو|محمود لطفى محمد عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

69o2|6 حمد بــــدوى|بــــو زيد |رس |حمد ي| لمنصوره|ره |تـــج

3|7o95 صف ونس قديس|كر و|ش| مرثــــ ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

7|3o29 لح محمود|محمود محمد محمود ص لمنصوره|ره |تـــج

54o469 ى ع بــــوزيد محمد|لحسن |بــــو|دل |نرمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7|28 ل محمد مصطفى|هر جم|بــــ كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

895294 ى د تـــوفيق  |صفوتـــ فؤ| مي  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

9|||45 ء متـــول محمد متـــول |هن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

924728 يد عىل |رحمه عىل ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

266|36 د|حمد حش|لدين مصطفى |ل |محمد جم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

249999 ى محمد س|بــــو|منه حمدى  لم|لعيني  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

77|428 لمجيد شلبــــى|له عمر عبــــد |ه زيق|لزق|صيدله 

32o592 ف ع| عيل عوض|سم|بــــد ربــــه |رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

37593 لرحيم|لد سيد عبــــد |مريم خ ى شمس|زر عه عي 

766653 عيل كريم حموده|سم|لد |م خ|سل| لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

265979 ل|محمود محمد عبــــده و |ره بــــنه|تـــج

248o7| ويش|لش|حمد جودتـــ |ن صبــــىح سيد |نوره ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

895268 دير|بــــ|هلل | |لرؤف حن|دى عبــــد|ش ج|بــــ سوه|د|

84|345 ى عيد محمود محمد|ي سمي  ي للفن|
|دق قن|لفنى

62o2o3 س محيسن|س عبــــ|ن عبــــ|رو ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

465758 ى |نور جل لسعدئى|ل فتـــىح حسي  لشيخ|ره كفر |تـــج

4|4|23 ل|لجبــــ|لسيد فتـــىح رزق |ر |من |بــــ طنط|د|
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245496 وق  مل ليثــــى عىل|حمد ك|رسر هره|لق|ره |تـــج

52|678 ء جمعه زىك حسن عىل|رس| |علوم طنط

695378 ش|لدمرد|لمعبــــود |عبــــد | حمد عط| لمنصوره|هندستـــ 

647557 حمد|لسيد|لسيد |محمود فتـــىح  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

24753| ف عبــــد|لمؤمن |عبــــد لهيدبــــى|لمؤمن |رسر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

|274|| ل|لرحمن بــــل|حمد عبــــد |حمد محمد | ى شمس هندستـــ عي 

694867 سط سيد معروف|لبــــ|هيم سيد عبــــد |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

82o463 ن|مي مهر|محمد مجدي تـــه ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

37|863 ى|هر محمد |ر م|بــــر| مي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

877823 ى|نم بــــيوم حس|يه غ| ني  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

767668 ى مجدى محمد عبــــ س|حني  لعريش|بــــ |د|

642|3| ح أحمد محمد محمد|أحمد صل زيق|لزق|طبــــ 

338|69 لعزيز قزعه|دى عبــــد|له|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد| |حقوق بــــنه

677648 رص|دى ن|له|لسيد عبــــد |محمد حسن  لمنصوره|هندستـــ 

2598|9 رس|لموجود ف|لمنعم عبــــد|ء عبــــد|رس| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8o|9|4 محمد حسن محمد حسن ره بــــنى سويف|تـــج

78477| لعزيز|لسيد محمد عبــــد|يه | زيق|لزق|بــــ |د|

269893 فع|لش|حمد |ئد رجبــــ |حمد ر| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

792242  جمعتـــ|ء جم|رس|
ى
ل شوق ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

543666 م|لغن|عيل مرىس |سم|محمود مرىس  |حقوق طنط

882|| لحميد عىل سويلم|مل سويلم عبــــد | كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

8o89|7 عيل|سم|هيم |بــــر|م محمد |هش ره بــــنى سويف|تـــج

82|343 لس عم هيم بــــولس|بــــر|د |كي  سيوط|حقوق 

|45o2| مر حسن محمد|م ع|حس |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

536944 شور|فظ ع|مصطفى محمود ح ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

25349o ه ج| لق عيسوى|لخ|بــــر عبــــد|مي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

826477 عيل|سم|جي |ن ض|منيه شعبــــ| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

9o423| لسيد |حمد محمد |لرحمن |عبــــد ج|علوم سوه
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3|755| دل محمد سيد|محمود ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

895683 لرحيم |ء عىل محمد عبــــد|وف ج|تـــربــــيتـــ سوه

8o||o7 فظ|ح| جر محمد عط|ه ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7|7442 حمد|حمد محمد |سم |حمد ق| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|6oo6| ن|حمد عثــــم|ن |عمرو عثــــم ى شمس|تـــج ره عي 

89o|28 ف بــــه| نيوس |رم|ء فكرى |رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

493o26 لسطوجي|لسيد |لعليم |لد عبــــد |زم خ|ح |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

886778 ل  |هلل غبــــري| |ج  عط|ئى ن|م| سيوط|علوم 

3|3|93 ى | ى|ن محمود |يم|مي  مي  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

772644 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|ر عزبــــ |من زيق|لزق|علوم 

244454 محمد عيد محمد طلبــــ هره|لق|هندستـــ 

69572| وق ع لعزيز|ن عبــــد |طف محمد رضو|رسر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

48285| ى|بــــر|ذكيتـــ مصطفى خليل  هيم حسني  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

774723 رى|ندى محمد عطيه عبــــده بــــند زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o6829 ي عوض|ر |مي
حمد محمد مصطفى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|56529 لعزيز|حمد عبــــد |لعزيز |دهم عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

|345|5 لق|لخ|لنبــــي عبــــد |عبــــد | ء رض|وف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2559|3 يد|هلل ز|حمد خميس عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

529o62 لحليم خليل|لحليم خليل عبــــد |عمر عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

82|8o7 تـــه عىلي|هر شح|حمد م|ء |رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

35o568 رس محمد سيد|تـــيسي  ي ى شمس|د| بــــ عي 

27|o62 ن|هيم رضو|بــــر|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|ن |رو ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

2487|8 ل|لفض|م |لسل|رضوى يوسف عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

52o68| م عىل|م|مريم سيد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3562|9 لجندى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|لد |حمد خ| ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

4425o8 ي|ح |لفتـــ|مه سمي  عبــــد|س|
لففى لشيخ|بــــ كفر |د|

362|74 لزينى|م حسن عبــــده |م|لرحمن |عبــــد  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

82oo7 ى|نور |يه | حمد حسي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

695||2 لرحمن|حمد عبــــد |محمد مسعد  لمنصوره|ره |تـــج
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4|5657 ل|بــــر عىل غز|هيم ج|بــــر|حمد | كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

334982 ى وى|شد حن|ممدوح ر| يوستـــي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

647684 ىط|لع|لسيدعبــــد |لسيد |أحمد محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

229357 هيم محمد|بــــر|حمد |سهيله  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

429o6o لصعيدى|عيل |سم|ن شكرى محمد|يم| |عه طنط|زر

792838 عيل|سم|منيه حسن محمد | لمنصوره|حقوق 

493o|3 لحميد محمد مرىسي|م عبــــد |محمد هش سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

322526 ي|ل|
لمجيد حسن عىل|لدين عبــــد|ء |ء ضى ى شمس|د| بــــ عي 

9o2794 ي|ر
لسيد بــــكر صديق | |ئى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

62|826 ئى|لغيط|هيم |بــــر|لد |ء خ|رس| ط|معتـــ دمي|علوم ج

8o|75| ن خليفه محمد|حمد عمر| ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

762649 لرسل محمد محسن|مؤمن محمد عبــــد  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

|63928 ل محمد زىك|هلل وجيه مصطفى كم|منتـــ  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

832789 لرحمن رفعتـــ دنقل محمد|عبــــد ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

95873 حمد|لنرص |ل سيف |ء جم|صف ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

443359 |لسيد ند|لسيد عىلي |م |حس لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

488648 لسيد عىل|محمود محمد محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7932o8 لدين محمد|ء قدرى سعد |رس| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

887522 د مسعود |مريم كميل عي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|2262| هر وليم لبــــيبــــ|رينو م|م هره|لق|هندستـــ 

245674 ى محمد عطيه|حمد حمدى ش| هي  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

222388 لحميد|بــــ فتـــىح محمد عبــــد|يه|رغده  هره|لق|حقوق 

42o|26 د|لجو|د عىل عبــــد |لجو|لسيد عبــــد |طمه |ف لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

45o982 معتـــصم محمد محمد عىل عبــــده ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

395|| لسيد|ل محمد حسن |محمود جم ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

24484o حمد سعيد محمد سعد|ء |دع ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6632| ى جرجس| محفوظ حن| مي  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

33o69| لعظيم صديق|هدير مصطفى عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

846963 هر محمد|لظ|ره عيد عبــــد|س ن|سو|بــــ |د|
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883o8o لبــــديع|بــــ محمد رفعتـــ مصطفى عبــــد|رح ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|5664o ن|حمد حسن رضو|محمد  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

6297|| تـــه عيد|فتـــىح مجدى فتـــىح عطيه شح زيق|لزق|هندستـــ 

2|764o لمنعم مصطفى عطيه|يوسف عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||893o ه سيد|لل|حمد عبــــد |ن |نوره ى شمس طبــــ عي 

4o6732 ى محمد أحمد|مل | لسيد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7oo39 لمقصود|ح عبــــد |لفتـــ|موىس عبــــد | عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

94382 رضوى محمد محمد محمد رسج تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

49255| لزقنى|جبــــريل جمعه محمد هليل  ره دمنهور|تـــج

|4678 دريس|حمد |ح |لفتـــ|م محسن عبــــد |ريه كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

7626|4 |لنج|بــــو |عمرو عىل محمد مصطفى  هندستـــ بــــور سعيد

324|5| هيم|بــــر|لسيد |رق محمد |هلل ط|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9|o7|o ه محمد محمد |ل|ل|طمه عبــــد|ف ج|أللسن سوه|كليتـــ 

63o425 لنبــــى|لد محمد عبــــد |محمد خ زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

779o|o  حسن سليم|ف
ى
ن|تـــن شوق زيق|لزق|عه |زر

862722 لرحمن|ره محمد محمود عبــــد|س ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

7728|8 يمن مرضى محمد|حمد | ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

62488 حمد|تـــ سعد مصطفى |ي|عن ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

9o826o ى|م د |نور ثــــروتـــ فؤ| |رتـــي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

52969o ى|مل |محمد مصطفى ك لبــــحي  ضتـــ دمنهور|علوم ري

2|3337 ى فهىم|نور محمد  مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

84|762 ى|لدين محمد |م |محمد عص مي  ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

49oo59 ن|شم عثــــم|ن ه|ندى رجبــــ حس سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5o32| ى سيد عطوتـــ| حمد حسي  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

86833| ح سعد عىلي|لفتـــ|محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

3|2578 هلل محمود سعيد محمود|عبــــد هره|لق|هندستـــ 

|6|8| لرحمن|د عبــــد |يحن  فؤ| ن|جوم هره|لق|بــــ |د|

924987 حمد عىل  |م عىل |هش دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

42o359 ندى عىل خليل محمد أبــــوشعيشع لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

682|7o زى حسن|وى غ|لمعد|ء مصطفى |ل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري
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854278 ف حسن زينهم|يمن | رسر ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

443994 هيم محمد|بــــر|هيم عزتـــ |بــــر|ديه |ن لشيخ|بــــ كفر |د|

424|22 حمد محمود محمد|يوسف  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

627o3| لمجيد|لحميد عبــــد|ء مصطفى عبــــد|رس| زيق|لزق|حقوق 

829o96 دم|ن سعد محمد |يم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

488|24 يف صل|زي لغنى|حمد عبــــد|ح |د رسر |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

8o9o|7 طف نصيف عزيز|مي  ع| ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

247|o3 ى|م ن|ئيل سليم|ميخ| يكل مي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

|3|324 حمد زىك سعيد|محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

757843 لعزيز محمد|ئل عبــــد |منه و ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

2|392o ي محمد بــــرك|عبــــد
ى
تـــ|لرحمن معتـــز محمد شوق كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

37o94| ف جل|مي  |ل| ل محمد حلىم|رسر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

758976 محمد عىل محروس عىل سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

5|6o29 طف محمود|ن محمود محمد ع|حن تـــربــــيتـــ دمنهور

2|6634 حمد|لم سيد |د س|محمد عم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|8536 ن|محمد سليم| محمد رض |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

3489|3 لعزيز عىلي|مل عبــــد|محمد ك| ذكري| عل |تـــربــــيتـــ بــــنه

6o|||2 لعزيز محمد موىس|لعزيز محمود عبــــد |عبــــد  |هندستـــ طنط

632oo7 ي حم|مريم ع
ى
لح|يتـــ ص|دل شوق زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4|7673 مد هلهل|للطيف ح|يمن عبــــد |هلل |منه  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

4|365o ى|سط مبــــروك ش|لبــــ|حمد محمود عبــــد| هي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

542238 لشيخ|لعزيزمحمد |دل عبــــد |موده ع سكندريه|ل|بــــ |د|

757o5 حمد فتـــىح محمد محمد| ره بــــنى سويف|تـــج

329926 فع فرج|لش|هلل |محمد عبــــد| مه زيق|لزق|صيدله 

477774 لسيد محمد|بــــ سعد |يه|يحن   سكندريه|ل|طبــــ 

698355 ى |ء محمود عبــــده |سم| لقطرى|لعشر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

25728 هيم|بــــر|لم |زينه محمد س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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|7525| لمعىط مرىس|عبــــد | محمد رض بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

3656o7 ى متـــرى| دل حن|ع| مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2837|5 لمعبــــود|دق عبــــد|حمد ص|لد |خ تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

5o92o4 ز|ر در|لغف|لنبــــى محمد عبــــد|محمد عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

223o93 ر|م نشأتـــ خليل مق|بــــر| هره|لق|بــــ |د|

7|75| حمد|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|حمد | لفيوم|هندستـــ 

624o87 لشبــــىكي|حمد حسن |رس |محمد ي ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

85o577 لحميد|مؤمن محمد يوسف عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

33524 حمد|لعظيم |ل عبــــد |رص جل|لن|ن عبــــد |يم| هره|لق|ج طبــــيع |عل

84967o ن سيد|شهد محمد سليم يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

233|77 شور حسن|ر حسن ع|من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7682o8 حمد| هلل |لعليم عبــــد |ن عبــــد |رو لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

248o42 ينى|لجن|هلل محمد |ره محمود عبــــد|س عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

494oo2 هد|حد مج|لو|هد عبــــد|لرحمن مج|عبــــد ره دمنهور|تـــج

33824 ه عزتـــ مني  ج ج|لمز|د |ني  ن|علوم حلو

8963|4 ل |لع|لرحمن عبــــد|بــــر عبــــد|ء ص|سم| ج|طبــــ سوه

337888 لمنعم محمد|حمد محمد محمد عبــــد| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

|46397 حمد عبــــده| |بــــسمه رض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

23o74 ن|حمد رمض|يمن سعيد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

353225 لمحسن مصطفى|يوسف محمد عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

33|o45 هلل|لسيد كرم |ح |صل| دين ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

239448 هد|ن مج|سهيله وليد سيد غيض هره|لق|علوم 

|54459 لح|مي  ثــــروتـــ مني  ص| ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

82245o ي |
حمد|حمد خليفه قرئى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

329o94 ى محمد رسور|محمد مجدى  مي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

675252 هلل|لدين زينهم معوض يوسف عبــــد |سيف  لمنصوره|هندستـــ 

9|o5|7 ي
لحميد  |لدين صبــــرى عبــــد|ء |صبــــرى ضى ج|ره سوه|تـــج

9||69 محمد مبــــروك سعد محمد لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف
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629523 حمد محمد محمد عىلي|ن |مرو زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8457o3 حمد|هلل محمد |عمرو عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

7537o3 لعزيز خليل|عبــــد | يدى رض|ه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

27433 لرحمن|ن عبــــد |رس رمض|ح ي|سم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

687743 ئى علوه|ليم|لسعيد |عمر محمد  ط|ر دمي|ثــــ|

|39752 سندس محمود محمد محروس موىس |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

56237 ح|لفتـــ|ء محمود نور عبــــد |سم| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

85659o لحق|د |شور خلف ج|محمد ع حقوق بــــنى سويف

63726 حمد|لد محمد |دهم خ| لفيوم|حقوق 

|634o8 يز زىك|سلىم زىك ف ى شمس|زر عه عي 

8566o5 حمد نجيبــــ محمد|معتـــز  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

49|359 ى|بــــ ج  صبــــىح عىل حسن|م ن|كي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2737|4 دم|دم عيس |يده |ع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

846366 زق محمود محمد|لر|سميه عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

922598 ح فوزى بــــدوى  |مه صل|س| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|78634 لدين محمدين محمد محمد بــــطيحه|بــــ |شه د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

62529| |لعزيز |هلل عبــــد|حمد محمد عبــــد|
ى
لصوق زيق|لزق|طبــــ 

52668 ى صل| ح محمد|حمد حسي  حقوق بــــنى سويف

77298o ئى عطيتـــ|محمد عطيه عزقل ى شمس علوم عي 

6366o3 لجكل|ر عىل |لغف|زق عبــــد|لر|محمد عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

52o549 هيم|بــــر|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|م |وس |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

338|56 د محمد|م فؤ|مصطفى هش ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

7o8296 لسيد|ر محمد |مختـــ| محمد رض ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

256775 ء محمد حلىم فتـــىح دردير|رج تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

56599 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|لرءوف عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

637889 ى | ى محمد|لص|لحسي  دق حسي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6|2895 ن للطيف مصطفى|محمود عبــــد| مي  |حقوق طنط

34o53| ى|يمن عبــــد|م |سل| لرحمن محمد حسني  |ره بــــنه|تـــج
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7|6|33 بــــى|مبــــ|لمعبــــود |بــــى عبــــد |مبــــ|ن |يم| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

2565o2 هيم|بــــر|للطيف |هدير حمدى عبــــد لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6oo|4| لمعبــــود|لد محمد عبــــد|حبــــيبــــه خ لمنصوره|هندستـــ 

65||6 مل  جي 
وى محمد حميده|مصطفى ي سويف|تـــربــــيتـــ ري

ى بــــنى ضيه بــــني 

|335|| ي|يوسف 
ى مصطفى حمد حسي  ي |

|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى
هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

|57464 وق جم |رسر
ى
ل محمود دسوق تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 

ريتـــ|لتـــج

89366 هيم محمد|بــــر|رق |نور ط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3745o4 لمرصي|ل |لد جم|تـــ خ|ي| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5468|5 لنبــــى|محمد حمدى نجيبــــ عىل عبــــد عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

636oo3 حمد محمد فتـــىح محمود عيد|بــــسمه  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

689o34 هلل عمر دهبــــ|مد عبــــد |حمد ح| لشيخ|هندستـــ كفر 

|8495 شف|لك|لعزيز |سيف محمد عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

344379 عمر عىل عمر محمد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

699o3o ن مصطفى|فع نبــــه|رص ن|ئى ن|م| صيدلتـــ بــــورسعيد

843||9 س|تـــ فكري حو|نش| رين|م قرص|ل|فنون جميله فنون 

792|6| لسيد سعيد محمد|حمد | ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

847|| لصمد|لصمد يسن عبــــد |هبــــه عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

444959 لسعيد محمد عوض|حمد محمود | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

|32473 لمجيد|د فتـــىح عبــــد |عم| لي|د ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

3|759 حمد زهي  فرج خليل| هره|لق|حقوق 

62o638 أيه رفعتـــ عىلي محمد جوده ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

765o3 ف حمدى | حمد محمد|لسيد |رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

784|88 روق حسن سمرى|روق ممدوح ف|ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

87o272 ى|م ئيل|لسيد ميخ|نرصي عبــــد| رتـــي  ن|تـــمريض أسو

2|2228 عدل سعيد| بــــيتـــر رض وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

9|43o8 لسيد  |جر محمود سيد عبــــد|ه سيوط|حقوق 

|26655 هيم محمود|بــــر|حمد |سيف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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257o2 مح حسن فضل|ن س|يد|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

68457o لسيد|حمد محمد |م |لد هش|خ لمنصوره|بــــ |د|

54856 لمحسن|ل عبــــد |لع|دل عبــــد |ريم ع طبــــ بــــنى سويف

5|8868 لسجينى|ن صبــــىح عبــــده عبــــده |نوره |ره طنط|تـــج

85782 هيم محمد|بــــر|هيم خليل |بــــر|خليل  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

3724o2 هلل|بــــ |كريم سيد محمد ج رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

3226| عيل|سم|لنبــــى عىل |حمد عبــــد|لدين |ء |عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|9|o7 ه محمد حلىم ص| لح |مي  ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

||74|7 سكندر|هيم سعد |بــــر|ئيل |مهر ى شمس|تـــج ره عي 

63o7o| حمد عرفه|هيم |بــــر|لد |هلل خ|عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

53429 ى|هر مصطفى |ء ط|رس| مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

46o53| لحرفتـــ|محمود محمد محمد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

458o5o ألودن|لمنعم حسن |م حسن عبــــد|هي لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

262965 ل شكرى قرشم|شكرى هل ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

538257 ء طلعتـــ حمدي عبــــده نوفل|ول عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5288|6 عيل|سم|لحق عطيه |دى عبــــد |له|محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

64o63o م|لسل|حمد حسن محمود محمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

5o9973 هيم محمد|بــــر|محمد | يوسف رض |علوم طنط

45363| هلل شبــــكتـــ|م عبــــد|ن س|يم| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

83375 ى|ن مجدى محمد ج|نوره بــــر حسي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|23365 رق محفوظ سيد|رتـــ ط|س ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

8|6296 ي ه
مل|شم محمد ك|مصطفى ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى

259929 د|لضي|تـــم سعيد |يدى ح|ه |طبــــ بــــنه

|2|445 لح|جد حلىم ص|حمد م| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

773326 ن ن|لسيد محمد زيد|رق |ط| مي  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

695934 ج |لبــــلتـــ|عيل |سم|حمد حسن محمد | لمنصوره|هندستـــ 

459||5 ن|هلل حسن سلط|حمد فتـــح | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6946|9 هيم|بــــر|وى |لعشم|هيم |بــــر|لمجد |بــــو|ره |س لمنصوره|علوم 
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22o656 لغنى عيس|لسيد عبــــد| |مه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36674 ه رضو ن لبــــيبــــ محمود|ني  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o977 رى|لهو|ن محمد |سلىم شعبــــ ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

46|6|| حمد سويلم|لمجيد |حمد عبــــد|هلل |عبــــد |طبــــ طنط

6|8472 حمد شندى|محمد يوسف  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

9|2466 حمد |ه |لل|لرحمن سعد عبــــد|عبــــد ج|عه سوه|زر

|3942 للطيف فضل|لرحمن خميس عبــــد |عبــــد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

25|637 ل|لهم|لحكيم |ر عبــــد|لستـــ|محمود عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

3482|9 |رس|
ى
ء محمد مصطفى دسوق ى شمس| لسن عي 

635oo9 مد حبــــيبــــ|لم ح|لدين س|ء|مصطفى بــــه  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

643985 عيل|سم|محمود محمد محمد عىلي  زيق|لزق|حقوق 

6oo||6 ى هيثــــم عبــــده  |لعل|بــــو|حني  لمنصوره|علوم 

884|57 حسنى محمد عيد عىل   سيوط|حقوق 

84|77| ي حسن محمود صبــــري يحن  ن|سو|بــــ |د|

2|483| يحن  محمد يحن  محمد دهبــــ هره|لق|ره |تـــج

|5|o34 ن|لرؤف مهر|خلود محمد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

6o9835 ه ع| شور مهدي دغيدى|مي  |ره طنط|تـــج

847625 ي |عبــــد
هيم محمد|بــــر|لرحمن مصطفى ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

752o4| ى ل|مل غبــــري|ل ك|غبــــري| جي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

373373 م صبــــىحي محمد محمد|حل| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

65|92 للطيف محمد|هبــــه عىل عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|28599 ى |يمن |محمود  لسيد|مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

87o|4| ى محمد|نور  لدين محمد حسي  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

|42486  محمد|ي
ى
ى مجدى صوق سمي  ن|طبــــ حلو

355863 لسيد|لمجيد |لسيد عبــــد|حسنتـــ محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|473o فظ|لرحمن محمد فوزي ح|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

785996 ن|بــــ مصطفى فتـــىح علو|يه| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

||78|3 ف محروس قطبــــ|ن |مرو رسر |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم
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4o8o35 عيل قريش محمد فرغىلي|سم| |لي|د |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

324236 لىح|لىحي محمد عبــــد|م عبــــد|محمد عص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

775|o4 ى |حمد محمد |محمد  حمد شملول|لمني  زيق|لزق|حقوق 

85933o يىحي يوسف معوض| ند ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6328o6 ف |ن |مرو حمد محمد مصطفى|رسر ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

5o56o9 ي |لدين محمد عبــــد|محمود نور
لسيد|لغنى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o4388 بــــ محمود محمد منصور|مه لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5249|8 لرحيم|لحميد عبــــد |صم عبــــد |محمد ع لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

54838 مي محمود محمد|ء س|دع بــــ بــــنى سويف|د|

259429 ء منصور محمد محمدى|سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o7299 لديش|هيم |بــــر|حمد محمد | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

42352| ي
حمد محمود|ن محمود |رمض| دئى إلسكندريتـــ |تـــمريض 

9|2o7| ي|ر
ئيل |لفول جيد ميخ| |ئى قرص|ل|فنون جميله فنون 

824569 هيم|بــــر|هلل محمود شفيق |عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

688||5 ى|لحميد |هند رجبــــ عبــــد  حمد حسي  لمنصوره|بــــ |د|

8|2749 لعظيم|ء عطوه زىكي عبــــد|شيم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

229868 ين محمد عبــــد | لبــــرع|م |لسل|حمد شي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|383| لحميد عقيله|حمد عبــــد|لدين |ء |بــــ عل|شه |ره طنط|تـــج

344o67 ى حج|لوليد فتـــىح |محمد  زى|لخرصى ى شمس|تـــج ره عي 

9|444| تـــى محمد |وى زن|ء مك|شيم سيوط|نوعيتـــ 

6|889| مه مسعد فودتـــ|سهيله أس ط|حقوق دمي

477396 لمولد|لسيد |ل |حبــــيبــــه حسنى كم سكندريه|ل|صيدله 

5|2oo9 د|لحد|حمد محمود |لسيد |هيم |بــــر| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

32343 ن|حمد محمد عثــــم|ل |ذ جم|مع ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

636o7|  محمود|لشو|لسيد |مد |وجدى ح
ى
دق زيق|لزق|حقوق 

6oo64 ى صفوتـــ خليفه زينبــــ حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

486593 هيم|بــــر|سم خليل محمد خليل |بــــ إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

53o57| ود|ء محمود عىل د|عىلي ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

82oo84 ي كم|يه ه|
لكريم|ل عبــــد|ئى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

245o|5 هلل|حمد محروس محمد عوض |ء |شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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4474|6 هيم|بــــر|ر محمد |ئل مختـــ|دين و|ن ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

57|76 لحميد عىل|ء شمردل عبــــد |سم| لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

544544 نور محمد محمد ربــــيع|ء |سم| بــــ دمنهور|د|

23573|  سليم|
ى
ن|ن سليم|مينه شوق هره|لق|م |عل|

3|9|4| لرحيم|ن سيد عبــــد|ن رمض|ريم|ن لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

64oo29 لدين حسن|لسيد فوزي شمس |يه | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

64|678 هيم|بــــر|لمنعم محمد محمد |محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

43|3| د|لجو|ح عبــــد |در سيد صل|لق|عبــــد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

866|43 ي س| ن محمد|لم|حمد نمي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

79264o لم محمد مسعود|حمد رجبــــ س| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

446o76 يد|لرحمن ف|د عبــــد |لجو|دهم منصور عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

492632 لسيد|هيم عربــــى حسن |بــــر|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|7|37| رى رزق|ل زخ|بــــيشوى كم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

542o|4 لرحمن حمدى بــــشبــــيسر فرج عىل|عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

3932| بــــو زيد|لم |لسيد س|م |حس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2832| شد|شد محمد ر|محمد ر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

322725 لملك|ميل جرجس عبــــد| |ري|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

32849o لدين مصطفى محمود|م |مصطفى حس ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

69o865  صل|لعر|ل يىح |رحمه جم
ى
لدين|ح |ق لمنصوره|بــــ |د|

24|95o حمد محمد|ض |ري| لد عط|ر خ|من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o2339 ح|لفل|لحميد |د عبــــد |لحميد جه|عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

269534 ن لحميد دردر|مجدى عبــــد| مي  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

555|5 مروه سيد محمود سيد ره بــــنى سويف|تـــج

5|9328 بــــو |لرسول |لقوى عبــــد |تـــ عيس عبــــد |خي 
ن|رمض

عه دمنهور|زر

6o4o29 للطيف محمد يوسف|يوسف سمي  عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

425|96 لمجيد|م عبــــد |لسل|حمد عبــــد |ندى محمد  سكندريه|ل|طبــــ 

6464|4 حمد|بــــو|م |لسل|يه محمد عبــــد| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|42783 يم|لد|يم محمد عبــــد |لد|ندى عبــــد  لفيوم|عه |زر

842622 لح محمد مىكي|سكينه محمد ص ي صىح 
ن|سو|معهد فنى
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2659|3 ر|لحميد نص|لحميد صبــــرى عبــــد|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

52737| وي عمر|حمد عويس بــــسط|يه | سكندريه|ل|هندستـــ 

6o7|4o لحميد|هلل عبــــد |متـــ فتـــح |س|حمد | |تـــربــــيتـــ طنط

6o4648 ن|لرءوف زي|محمود عبــــد | ثــــري لمنصوره|بــــ |د|

32|9o3 عيل|سم|هيم |بــــر|لسيد |ن |حن ى شمس| لسن عي 

9o3844 ن |ل رضو|ل جل|محمد جم ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

6878|5 لكريم محمود|رقيه محمود عبــــد  لمنصوره|حقوق 

42|o25 لرسول|هيم عبــــد |بــــر|د |ويه عم|ر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4o42o2 ف |محمد  ى محمود موىس|رسر مي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

29o24| ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ح |لفتـــ|محمود عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o2|4| ى|بــــو زيد |حمد |يوسف صبــــرى سيد  لحرصى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

625367 لحميد خرصى|بــــسنتـــ محمد عزتـــ عبــــد  زيق|لزق|علوم 

438498 ف |حمد | هيم|بــــر|حمد يوسف |رسر لشيخ|تـــمريض كفر 

694|o8 حمد حسن|لرءوف محمد |محمود عبــــد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

6||246 ي عبــــد |هلل ه|عبــــد 
لمجيد عجينتـــ|ئى لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

62759o ى|هيم عىل ي|محمد إبــــر سي  زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

42846o بــــ محمد شحطيط|لوه|ئى عبــــد |ء ه|سم| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5247|9 لمرصى|حمد |يوسف محمد ممدوح  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

|39483 ل|يرينى مدحتـــ رشدى غ| ى شمس| لسن عي 

42ooo9 ر|لجز|ل |ل كم|محمد كم لشيخ|نوعيتـــ كفر 

76875 حمد|لمعىط |حمد عبــــد |تـــ محمد |ي| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

2|4276 بــــ ممدوح محمد|يه|ممدوح  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

4978o3 ح مكرم|لفتـــ|ل عبــــد |لرج|جدتـــ عز |م ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9|7942 لعظيم محمد |حمد سعد عبــــد| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|276 مريم رمزى ذىك بــــرسوم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2496o3 ف محمد | |ر|ي ر|لنج|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

767|62 ندى|لمع|محمد | حمد رض| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

637347 دى|لن|حمد محمد |هر محمد |طمه م|ف ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

793754 لسيد|لرؤف |لسيد عبــــد |محمود  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o669o حمد عوض|روق |دل سمي  ف|ع ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى
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|34667 حمد|م قدرى |محمد حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8556|4 مل|ميىمي مخلص ورد ك ره بــــنى سويف|تـــج

35|565 لقط|هيم محمد |بــــر|عىل مسعد  ن|صيدله حلو

9o3854 مصطفى محمود محمد متـــول  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

634o54 لرحمن عيد|لرحمن وجيه عبــــد |عبــــد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

9|8537 ليش محمد عىل  |بــــو|خلود  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

85654| مل جرجس|م جرجس ك|بــــر| ره بــــنى سويف|تـــج

863544 لرحيم|طف محمد عبــــد|هر ع|ش وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

637392 لسيد|حمد |للطيف |حمد عبــــد|بــــ |يه| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|3948 محمود مجدى محمد محمود محمد فتـــىحي ن|هندستـــ حلو

7o8655 يد مط|بــــو |محمود رمزى  ى وع|لي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

26|382 زن|م خليل محمد م|ريه شمون|نوعيتـــ 

7|733 ي محمد 
بــــ|لوه|حمد عبــــد|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

646|2| مه|ح سل|لفتـــ|حمد محمد عبــــد |رحمه  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7o9332 لعيوىط|مد محمد محمدعىل |رق ح|ط لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|6oo69 ى عبــــد |يه|محمد  ن|هلل رضو|بــــ حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

28|o95 عىل سيد عىل حسن مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

33|967 هيم عىل خليل|بــــر|منيتـــ شحتـــتـــ | شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

7864|4 لحميد|م حسن محمد عبــــد|محمد حس ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

764347 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|حسن محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

7oo767 لوكيل|لسيد حسن |م |در عص|ن زيق|لزق|بــــ |د|

638o34 لسيد غنيم|لدين محمد |محمد عز  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24||65 ر سليم|لستـــ|وجدى نشأتـــ عبــــد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

229289 لدين شكر|حمد نور|ن |نوره ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8873o3 هيم صبــــره  |بــــر|نشوى فتـــىح  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

66689 ف سعيد سيد شلق|ح |سم ئى|رسر لفيوم|تـــربــــيتـــ 

7872|4 لح|هيم محفوظ ص|بــــر|م |ريه زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

436559 ى محمد |رس| هيم متـــولي حموده|بــــر|ء حسي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|759o ي|
ى|لحميد |ء عبــــد |حمد ضى وى|لجي  هره|لق|ره |تـــج
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454oo7 هيم بــــسيوئى|لعربــــ إبــــر|هيم شيخ |بــــر| ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

84o83o للطيف|هلل عبــــد|حمد عبــــد|ء |رس| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

534397 ى محمد|ىط |لع|م عبــــد |ن عل|مرو لعشر إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

6782|| لسيد|لسيد سمي  عوض |يه | لمنصوره|ره |تـــج

6294oo ي|لسل|خلود محمد فوزى عبــــد  م يحن  زيق|لزق|بــــ |د|

45277| ى خله خليل|نش| فيول تـــ هيى ط|بــــ دمي|د|

4ooo45 رفعتـــ بــــطرس مجلع شنوده| دون|م |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

849978 ن محمد محمد|ندي شعبــــ لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

679264 حمد|مصطفى محمد صبــــره محمد صبــــره  ط|معتـــ دمي|علوم ج

222584 |ل حن|تـــرين صفوتـــ غبــــري|ك مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

|542|3 لكريم|لكريم عبــــد |لمجيد عبــــد |معتـــز عبــــد  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

92279| مد محمد |محمد ربــــيع ح ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

855373 للطيف|ن عبــــد|للطيف سعيد سليم|م عبــــد|هش ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

6|o699 لديبــــ|وى |لششتـــ|ن |هيم رضو|بــــر|لبــــنى  ي صىح طنط
|معهد فنى

|78855 م محمد|لسل|منى محمد عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

6495|8 لعوضى|لم فتـــىح محمد |ده س|مي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

287478 ي
لعليم خليفه|ء جوده عبــــد|ضى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

36||7 وق عبــــد  بــــوطه|لرحمن حسن |سط عبــــد |لبــــ|رسر مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

64|324 محمد مصطفى عىل محمد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|992o لدين يوسف|ل |بــــ يوسف جم|شه ى شمس طبــــ عي 

894o5| حمد نرص مرغنى  |محمود  سيوط|حقوق 

9o9599 هند محمود محمد عىل   لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

338564 ن مسعد محمد عفيفى|حس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

789274 هلل|خلود محمد محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89422| ح رشدى تـــوفيق |لفتـــ|هند عبــــد سيوط|تـــمريض 

628|9 حمد محمد|هلل محمد |هبــــتـــ  رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

44o5o2 ى محمد ى محمد حسي  حسي  لشيخ|تـــمريض كفر 

329o98 لمهدى |ح محمد |لفتـــ|م عبــــد|محمد محمد حس
ج|در

|بــــنه| هندستـــ شبــــر
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|4396| م محمود سليم|لسل|مصطفى محمد عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

7898|6 لسيد محمود|لعزيز |مروه عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5|4564 لمطلبــــ مندور|ء حمدى محمد عبــــد |رس| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

792744 منى محمد محمد محمد سليم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8499o7 ي منتـــرص عىلي|تـــسنيم ن ج  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

223oo5 حمد|تـــ عىل |عىل بــــرك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

44|||2 ي|ء عىلي عبــــد|نجل
لعزيز عفيفى لشيخ|عه كفر |زر

47427 حمد محمود هريدى|محمود  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|7|62 ى|نجوى محمد ح مد محمود حسي  لمنصوره|حقوق 

838oo3 مل|لمجد ك|بــــو|طف |حمد ع| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

538824 ي|ر
لعزيز|لد فتـــىح عبــــد |خ| ئى لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

88947| دى لمع شنوده بــــشوتـــ |ش ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

699799 بــــ|لسيد حج|ره يشى حلىم محمد |س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

22o5|3 هيم|بــــر|در محمد |م ن|ر ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

272869 ويدى|منيه سعد فتـــىح | لشر ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

4|2488 ى  حمد طه|لسيد محمد |عمرو حسني  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6o9243 ميتـــ|لنبــــوى بــــ|يمن |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

68|87| لق محمد عوف|لخ|هيم عبــــد |بــــر|منيه | لمنصوره|حقوق 

22|o38 لمتـــجىل|ح عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|مريم عل ى شمس|د| بــــ عي 

5|4944 لمعز حسن|سمر سمي  سمي  عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

649728 ى محمد| حمد محمد أحمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

769o|4  سمي  محمد عىلي|ي
ى سمي  ي تـــمريض 

عيليه  |سم|ل|معهد فنى

678483 م حسن يوسف حسن|هيم س|بــــر| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

54655o حمد|لمنعم محمد يوسف |محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

822|o ين مجدى محسن حسن عو د|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

779996 حمد حسن|م |مريم حس زيق|لزق|علوم 

6o2676 هلل|هيم عبــــد |بــــر|لمنعم |هيم عبــــد |بــــر|دى |ه لمنصوره|صيدله 

854353 لح|هلل ص|هلل عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

63o495 ى محمد بــــرع|م جم|سل| ل حسي   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |
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79|o43 لمؤمن محروس رجبــــ|محمد عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

34o296 ل|حمد هل|ء محمد جوده |وف |ره بــــنه|تـــج

629474 ي|حمد يوسف يونس يوسف عر|
ى
ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

2o92o هيم|بــــر|م حسن تـــوفيق |حس ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

4|4997 محمود عبــــده عبــــده تـــوفيق كدش لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

689593 حون|حمد عىل ط|هيم |بــــر|سلىم مسعد  لمنصوره|حقوق 

|6665| وق يشى عبــــد  لحليم محمد صبــــح|رسر هره|لق|ره |تـــج

68963o لسيد عىل|لعزيز |لسيد عىل عمر عبــــد |فرحه  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

63537o هلل|محمد فريد عبــــد | لي|د |ره بــــنه|تـــج

843556 حمد|ن |حمد رضو|م |هش ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

7|o74o لحسينى مسعد حزه|ل |حمد جم| طبــــ بــــورسعيد

4985|4 ف ى س|ن عوض |ني  لم محمد|مي  |ره طنط|تـــج

287986 لسيد محمود يوسف مطر|لد صبــــىح |خ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

236o98 ى نبــــيل |ر |مي ى |مي  ذلي|لش|مي  هره|لق|بــــ |د|

24|745 هلل|هيم عوض |بــــر| |ئى زكري|تـــه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

877495 رى جودتـــ خلف جوده |م سيوط|تـــربــــيتـــ 

54|292 هيم|لعزيز محمد إبــــر|أحمد محمد عبــــد  |حقوق طنط

9||65 بــــر خليفتـــ|لرحمن محمود ص|عبــــد  سيوط|حقوق 

28298o ج  سيد فرج|م حسن ن|حس ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

64|797 لمنعم عرفه عبــــده|عبــــد | نور زيق|لزق|حقوق 

|2o9o7 فظ|لم ح|ل س|دى جم|ش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o6o7o بــــينى حج|ره حمدينو محمد |س زى|لشر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|25758 حمد|هلل |حمد عبــــد |يه | ى شمس حقوق عي 

28636 لعليم محمد|م عبــــد |محمد عص ن|حقوق حلو

423429 ى |مريم  ى |حمد |مي  حمد|مي  سكندريه|ل|صيدله 

63o9o7 لنرص|بــــو |لسيد عوض |دل |ء ع|رس| زيق|لزق|حقوق 

775o98 ل|لغ|محمد رفعتـــ محمد مني  منصور  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2|764 حمد رزق بــــدوى|بــــ |يه|ن |ريه|م ى شمس صيدله عي 

234535 ى عفيفى|مصطفى متـــول  مي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|783|2 |لعل|بــــو |عمرو محمد محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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6|6o5| د|لعق|عيل |سم|حمد |شمس  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

247o32 رع|بــــو ز|م محمد وحيد |سل| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|38265 لعزيز|لرحمن صفوتـــ زىك عبــــد |عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

426364 وق خ مي |ل|لسيد محمد |لد مصطفى |رسر سكندريه|ل|صيدله 

9|976| لس رش سحق  |د رمزى |كي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|64247 هلل|لحميد عبــــد |دل عبــــد |محمود ع ن|حقوق حلو

6794|4 يف عبــــد |ل| لكندوز|لحميد |ىط عبــــد |لع|ء رسر لمنصوره|بــــ |د|

762o4| ى عيد محمد عيد نرمي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

|33769 للطيف|ر مدحتـــ يونس عبــــد |مي ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

7o|222 لد خليفه|هيم خ|بــــر|محمد مجدى  لمنصوره|ره |تـــج

|7395 حمد|هيم |بــــر|حمد |سندس   ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

637oo8 ى|تـــه ش|ن محمد شح|محمود محمد رمض هي  |ره طنط|تـــج

|32627 ى ح|رضوى  مد|حمد حسني  ى شمس|د| بــــ عي 

|64546 هيم|بــــر|هر |هيم م|بــــر|محمد  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

542597 لحليم|لحميد عىل عمر عبــــد|ن عبــــد |نوره بــــ دمنهور|د|

878934 لد سيد حسن |ء خ|لزهر| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

342226 حمد محمد طه محمد|ن |يم| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

87869o ه ج| تـــه عطيه |بــــر شح|مي  سيوط|نوعيتـــ 

5o4545 بــــر|لسيد محمود ج|نىه محمود  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

34|8oo دين محمد مصطفى زىك|ن ى شمس حقوق عي 

64|7| لمجيد|لحفيظ عبــــد|نبــــيله عويس عبــــد لفيوم|بــــ |د|

|72869 تـــتـــ|لمنعم محمود شح|محمود عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|39o94 لرحمن|لسيد عبــــد |لرحمن |طمه عبــــد |ف ن|بــــ حلو|د|

884o34 حمد سليم  |ر |لغف|م عبــــد|حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6452o7 حمد|لسيد |لمنعم |نبــــيله طه عبــــد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

7o3543 حمد تـــوفيق|ئى نعيم محمد سيد |م| |بــــ طنط|د|

786335 لعزيز عز|حمد عبــــد |يه | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62|675 لحميد|حمد عبــــد |لسيد |لحميد |د عبــــد |عم سكندريه|ل|صيدله 
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79943 لحليم محمد|مد عبــــد |حمد ح| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

5ooo4o مر|تـــ ع|لشح|يتـــ سمي  | تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

782385 حمد عىل|ء شكرى |هن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o9o53 محمد حسن محمد محمد حسن ره بــــنى سويف|تـــج

32|928 لموجود|س عبــــد|لد عبــــ|رحمتـــ خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

35333o ي عبــــد
لرحمن|لرؤف عبــــد|محمد حسنى رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع

دي|لمع|بــــ

|25895 حمد|لعزيز |حمد عبــــد |م |مي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

629995 حمد حسن مسلم|يمن حسن | زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

278959 هيم|بــــر|ل مرىس |ره جم|س ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

9|782| ن حسن هيكل حسن |نوره سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

838572 ه | ى محمود|حمد |مي  مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o2883 م|لسميع عىل عل|مصطفى محمود عبــــد  |هندستـــ طنط

77534o لنبــــى|مل عبــــد|مه مصطفى ك|س| زيق|لزق|حقوق 

35889| ى محمد |ي ى |سمي  ى محمد|مي  مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|o954 حمد|حمد محمد |ء |رس| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

3|35|9 نرص محمد محمود مصطفى| رن ى شمس|تـــج ره عي 

893572 لرحيم عىل مرزوق |حسن عبــــد سيوط|هندستـــ 

5o5565 ن|لد عطيه سليم|محمد خ بــــ دمنهور|د|

3472o5 ندي صبــــىحي زغلول سيد خميس هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

326324 لحميد موىس|يم عبــــد|لد|ء عبــــد|عىلي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

342o22 لعزيز قنديل|حمد سيد عبــــد|زينبــــ  ى شمس صيدله عي 

687o24 م محمود طه عىل|ء س|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

222oo| شم|يه محمد محمد ه| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

476238 لسيد مصطفى محمد|حبــــيبــــتـــ خميس  سكندريه|ل|ره |تـــج

7793o9 لمنعم عطيتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ء |عل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|24562 ف ش|حمد | فع ذىك|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

7o89|7 تـــ|عيل شتـــ|سم|حسن محمد حسن عىل  لمنصوره|هندستـــ 

33|56o بــــى محمد|م جوده عر|نور حس |ره بــــنه|تـــج

286265 مروه سيد محمد حسن عىل ن|بــــ حلو|د|
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495oo مه سعيد فتـــىح جمعه|س| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

246545 هلل|محمود محمد مصطفى عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

453o8 |هيم |بــــر|طف |محمد ع
ى
لدسوق ى شمس| لسن عي 

|7|662 هيم|بــــر|نرصى عدل | رين|م ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|36993 ى|لرحمن |عبــــد  حمد سيد حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

28o326 لفول|لمجيد |دل محمد عبــــد |محمد ع كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

6354|5 ف متـــولي صديق|س
ره أرسر هره|لق|م |عل|

759|28 لمجيد عىل|حمد مصطفى عبــــد | لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

699|35  |يم|
ى
هيم محمد|بــــر|ن شوق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

237|57 ئى يونس فتـــىح|ه| لي|د هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|479| لصعيدى|رتـــ شبــــل سعد |س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

688648 بــــينى محمد |ره عمر |س هيم|بــــر|لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

348948 يف عبــــ ين رسر س مغربــــى|شي  ى شمس علوم عي 

26|545 وى|لعشم|د عىل |لجو|مصطفى فوزى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|68393 حمد محمد|م فرج  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

47866| ج |حمد محمد يسن يسن بــــلتـــ| سكندريه|ل|هندستـــ 

|75576 د|لحفيظ مر|ح عبــــد |هبــــه صل ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

44|928 ن سعيد محمود محمد مسعود|يم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

762|67 شور|رس محمد عىل ع|محمد ف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

636633 ل|لسيد جل|هيم |بــــر|لسيد | ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

3|62|4 لرحمن|بــــر عبــــد|هلل مصطفى ص|منتـــ  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|25o73 بــــوزيد|لنرص حلىمي |ه سيف |م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|4o|79 دى محمد|له|روق عبــــد |رق ف|بــــسنتـــ ط ى شمس|د| بــــ عي 

5o7746 لىح|فظ محمد عبــــد |ء شمعون ح|رس| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|546o2 ف ه|عمر  شم سيد|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84684 لعزيز محمود|محمد حمدي عبــــد علوم بــــنى سويف

9|2|2| ض لبــــيبــــ |ريو مدحتـــ ري|م تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

36|95 ى حسن محمد حسن|ي سمي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

452674 تـــ|لدين فتـــىح بــــرك|م |ندى عص ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر
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75o3oo لمنعم|للطيف عبــــد |لمجيد عبــــد |م عبــــد |سل| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

4o97o9 ء سعد محمد بــــسطويس بــــكر|عىلي |تـــربــــيتـــ طنط

259395 ف |رحمه  نور يوسف محمد|رسر لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

53ooo| لسيد|تـــ |لشح|يمن محمد |محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

645257 ن|حمد عثــــم|لسيد |لغنى |ء محمد عبــــد|سم| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3|954o وق عبــــد لسيد|م |لسل|لمجيد عبــــد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2|5446 ي
لحميد|ل عبــــد|هلل كم|لمعتـــزبــــ| |دئى هره|لق|حقوق 

343958 حمد|حمد محمد |محمد  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

684384 لعز|بــــو |لسعيد |لسعيد محمد |محمد  ن|معتـــ حلو|ع ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

433833 وى|لمك|لعزبــــ |لمرىس |محمد  |حقوق طنط

359862 ي جرجس|ري ه|م ي محن 
ئى تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

859386 روز|تـــه ن|شح| بــــيشوي زكري ره بــــنى سويف|تـــج

4472o3 ن|ن محمد محمود عثــــم|محمد عثــــم سكندريه|ل|بــــ |د|

8846o6 رص يحن  محمود |محمد ن سيوط|ره |تـــج

447||3 حمد|رق عىلي |دي ط|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23352o هيم|بــــر| |طمه كرم زكري|ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

52o248 وى|لعشم|حمد |ل |ء جم|ول سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

49o867 ف فرغىل رشو|يه | ن محمد|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

66487 ي شح| دين
تـــه محمد|مصطفى لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7o5878 لعجىم عطوتـــ|م |لسل|ح عبــــد |مريم صل لمنصوره|ل |طف|ض |ري

48433  ف|
ى
يز سعودى|حمد شوق هره|لق|علوم 

|5746o لحميد حسن|حمد محمد عبــــد |سهيله  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

779929 لسيد|محمد عزتـــ محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

9o84o| للطيف |ده محمد يوسف عبــــد|غ ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3474|5 ه طلعتـــ فرح| م عفيفى|م|تـــ |مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|48|85 ن|بــــ محمود سليم|لوه|محمود عبــــد | دين هره|لق|ره |تـــج

43335o ع مقلد|لسبــــ|حمد |حمد سيد |محمود  ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

366o64 ي|د ع|سع
دل محمد قرئى ي تـــمريض 

هره|لق|معهد فنى

2645o2 لدين مصطفى|هدير محمد مصطفى عزيز  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

358494 دم|تـــور محمد |سعد ه| |ر|ي مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع
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825o72 هلل محمد حسن|عيل عبــــد|سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2|2|67 ف فتـــىح محمد|محمد  رسر ن|هندستـــ حلو

438888 حمد محمد|تـــه |محمد مدحتـــ شح لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

773678 ده رجبــــ محمود محمد|غ زيق|لزق|عه |زر

|2|4o6 مريم غريبــــ نرص محمد عىل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

686248 ن عفيفى|محمد سمي  رمض لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

352|73 حمد فتـــيح|دي |ح ه|لفتـــ|حمد عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

84252o حمد|ره محمد سيد |س دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

43oo84 رق حلىمي شندي بــــيومي|ن ط|رو ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2|8839 هيم|بــــر|لدين محمد |ح |رق صل|حمد ط| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

32386 ف مل|ديفيد  ك فهيم|رسر هره|لق|حقوق 

92555| حمد  |لد ممدوح محمود |خ ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

633625 ي|
لسيد قطبــــ|ء |لسيد ضى ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

254676 ف عبــــد|حمد | ع|سط سبــــ|لبــــ|رسر ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

|56425 دم|حمد |عمر عيد محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

52o274 لففى|طف محمد عىل |ع| عل تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

7|o785 شد|لمتـــول ر|لمتـــول |هلل مسعد |عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

246oo حمد محمد|ده محمد |غ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3447o2 يد|ر مصطفى محمد محمود ز|من |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

526723 عىل هيثــــم عىل مصطفى عليوه ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6|8877 لفيوم|لحليم |رحمه محمد طلعتـــ عبــــد  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

7859|| م|هلل عز|هلل محمد عبــــد |ء عبــــد |عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

358563 م محمد حسن|ن عص|نور ى شمس|تـــج ره عي 

8|76o6 ي|لحكيم سليم|ن عبــــد|سليم
ن بــــسيوئى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

428o47 ئى|لقبــــ|لم محمود محمد |ء س|شيم |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

82576o حمد محمود حسن|ء |عىلي دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

647|| هيم|بــــر|بــــ محمود |يه|ندى  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف
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4o566 لزيديه|م |م|فتـــ |محمود ر ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

296|84 دى|لم محمد عبــــ|منيه محمود س| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6oo36o لنرص|بــــو |مل |محمد عىل ك لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

447974 ى|هيم ج|بــــر|مريم  بــــر محمد حسي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8o5o3o ى|يه|ن |نوره ي حسي 
بــــ مصطفى ي|لسن |

|لمنى

7o4o52 لخي |بــــو|حمد |لموجود |محمد فوزى عبــــد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

5o277o عيل عىل|سم|محمد | مريم عط بــــ دمنهور|د|

636486 فظ عوف|بــــ محمد محمد ح|يه| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

332359 بــــ|لوه|هلل عبــــد|طف عبــــد|ندى ع |نوعيتـــ بــــنه

47649o ى|يكل حبــــيبــــ وديع حبــــيبــــ بــــش|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28459 حمد عصمتـــ محمد محمد| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

53355o مل محمد|لعظيم ك|أمنيتـــ محمد عبــــد ره دمنهور|تـــج

849oo ى مبــــروك|ء ع|نجل طف حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8o769| عد حسن|حسن معروف مس سيوط|حقوق 

4|95o6 ى هر خليل|صبــــرى موريس م| يوستـــي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

44387| حمد|لح محمد |ح ص|بــــسمتـــ صل ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

496795 لمزين|ن محمد مبــــروك محمد |نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7o4o89 لشيخ|هلل |خلود عيد محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

29|279 حمد يوسف|لمهدى |محمد  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

9o93|| حمد خليفه |زينبــــ طلعتـــ  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

89o46| حمد |محمود صديق رشدى  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

92o297 رف  |د ع|ء مدحتـــ رش|عىلي ج|بــــ سوه|د|

766o|5 لد محمد محمد عمر|خلود خ تـــمريض بــــور سعيد 

2|6948 ن|نس محمد سعيد لطفى محمود سليم|ن |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

8274o مي  حسن|ل|عونيه عوئى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

243o2| ضى|دى حفنى ر|هلل ن|حمد عبــــد| هره|لق|طبــــ 

344442 عىل يىح عىل محمد ى شمس صيدله عي 

863446 ري|نص|ل|كر خليل |تـــبــــ محمودش|محمود ر ن|سو|حقوق 

332688 ي|ر
لسيد محمد خليل|مل |هيم ك|بــــر| |ئى ن|صيدله حلو

25848 ى محمد |مريم  ى|مي  مي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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7775oo دى|له|ل زىكي |م جل|حمد س| زيق|لزق|علوم 

246548 لدين|لدين محمد زين |ح |بــــ صل|يه|يوسف  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

823662 دق صليبــــ|مي ص|س| رمي| ج|بــــ سوه|د|

|7835| مروه منصور محمود عيد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

884873 نور عزيز |م وحيد |بــــر| سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

5|o44o د أحمد حسن بــــدر|زي سيوط|بــــ |د|

4o96o2 يس|لس|روق |ره سمي  ف|س |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7o554| م|هيم بــــره|بــــر|م |محمد بــــره لمنصوره|علوم 

296524 حمد محمد|رص |مر ن|ع كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

45o326 ى |عل هيم رجبــــ|بــــر|ء خي  |ره طنط|تـــج

7|o6|8 ىط عبــــد|لمع|بــــو |ىط محمد |لمع|بــــو |ء |نعم
|لل |

لمنصورتـــ |تـــمريض 

22o284 لمنعم|حمد محمد عبــــد|مح |حمد س| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

56574 حمد مسلم محمود محمد| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

4|5|5 م|لسل|قمر عزتـــ عبــــده عبــــد هره|لق|حقوق 

262|82 هيم عيش|بــــر|لرؤف |حمد محمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2573o5 وى|لشن|حمد |د حمدى |رن ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

3o493 ن|لسم|ليىل سيد حسن  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

444|42 لخطيبــــ|سط عىلي |لبــــ|م عبــــد |م|سط |لبــــ|عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|59983 ى جرجس موىس | هيم|بــــر|مي  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

3|6377 لبــــديع|هر عبــــد|ضىح محسن م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4869|4 س|هيم عبــــ|بــــر|زم محمد |ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8944|o ج |ل فر|ج جل|م فر|له| سيوط|بــــ |د|

527534 وي|لعمر|هيم |بــــر|حمد خليل |بــــ |يه|حبــــيبــــتـــ  |ضتـــ طنط|علوم ري

5o5|68 نوس|سطف|د سعيد |هر نبــــيل فؤ|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

686|o7 وى|لبــــهنس|م |لبــــىه هم|مريم  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4984o9 بــــوزيد|رص محمد محمد |لن|ء عبــــد|رس| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

||6588 هلل| |ل عط|ئل جل|تـــي  و|فيلوبــــ تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

638|52 ف عبــــد|طمتـــ |ف ره|حمد عم|لمنعم |رسر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

4|3o92 س|لقو|ر |لغف|ء عىل عبــــد|سم| |تـــربــــيتـــ طنط
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5532| عيل|سم|ل عىل |م جم|هي ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

246285 طش|لبــــ|لحليم محمد |يوسف محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

425|65 د حسن|ر حسن فهىم ج|مي سكندريه|ل|علوم 

2|7o64 حمد|حمد فتـــىح |يسل | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

72o85 لمجيد|ن عبــــد|ل سليم|جم| عل ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

368|59 ن|حمد عىل شعل|محمد محمد سيد  ى شمس|د| بــــ عي 

82o985 نور فتـــىحي رزق|بــــ |شه ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

|28679 حمدى محمد حمدى طه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2|5o75 لدين محمد عطيه|د|محمود عم ى شمس هندستـــ عي 

322395 م|ئى محسن محمود حسن عل|م| ى شمس| لسن عي 

23|6o3 سكندر|هيم |بــــر|سكندر |نوبــــ |بــــ| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

43766  عىل|ف
ى
طمه عىل صوق هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

483656 لسيد سعيد|رس محمد |سلىم ي سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|6928 ى|مريم محمد أحمد  لخرصى ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

68|267 لسيد عىل جعفر|محمد سعد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

772534 حمد خرصى|لعزيز |لهندى عبــــد |هيم |بــــر|ء |رج زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

48|358 حمد|حمد محمود |حمد محمد | |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

478682 ف ر|لرحمن |عبــــد  |د عبــــد |هون بــــخيتـــ ج|رسر
ل|لع

سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

4229o7 بــــتـــ جرجس|م نعيم ثــــ|ري|م سكندريه|ل|ره |تـــج

358923 ر|يتـــ محمد عىل سعيد دويد| ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

837465 ي عوض ق
سم عوض|مصطفى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

483492 زق|لر|س عبــــد |يتـــ محمد عبــــ| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

37|834 هيم محمود|بــــر|هيم |بــــر|ء محمد |رس| |حقوق بــــنه

|33865 در رزق|تـــي  مجدى ن|فيلوبــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

462846 لمنس|لسيد |حمد |يه | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7o9|63 مه|لعظيم محمد سل|يمن عبــــد |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

4765o6 ن نمرتـــ|شم رضو|در محمد ه|ن بــــ دمنهور|د|

33|75 هلل|لجليل محمدى خي  |ء حمدى عبــــد |دع هره|لق|علوم 

534979 ى دي|طف |هلل ع|منه  بــــ|حمد حسي  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ
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79o982 محمد عىل حسن محمد ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

325297 سعيد مصطفى محمد سعيد ن|هندستـــ حلو

77778o ح محمد متـــول|رس صل|حمد ي| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

53748 رق مرىس محمد سيد|ط بــــ بــــنى سويف|د|

24764 حمد رجبــــ|ئى |حبــــيبــــتـــ ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o558| هويده فرج محمد حمزه سكندريه|ل|ره |تـــج

9o636| ى |ي لرحيم |بــــر عبــــد|لسيد ج|سمي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

282647 لسيد|دل سيد محمد |ندى ع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

284654 بــــر|لحسينى ص|محمود محمد | ند|ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5|623| يف عبــــد| دين لدين|لحميد حسن سيف |رسر تـــربــــيتـــ دمنهور

7|o287 ي|لحفنى |ن عبــــده فهيم |نوره
لحفنى لمنصوره|علوم 

64934o لسيد محمد عىل حسبــــو|ح |ء صل|رس| زيق|لزق|حقوق 

924338 حمد يونس  |ج |حمد ض| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

782579 مه|حمد سل|لصمد |سط عبــــد |لبــــ|حمد عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

54468 لرحمن طه|طه سيد عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

893748 هيم  |بــــر|حمد |ء حسن |رج سيوط|ره |تـــج

52288 ح|لفتـــ|حمد محمد عبــــد |ضىح  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

6294|7 وق  عيل محمد شلبــــى|سم|يمن حسنى |رسر زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o28o4 لمحسن عيس|ء عيس عبــــد |ل| سكندريه|ل|عه |زر

77|469 ن نجيبــــ محمد|يمن رمض| زيق|لزق|نوعيتـــ 

282o88 لسيد|مصطفى محمود قدرى محمود  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

625733 هلل|مل محمدعبــــد |يمن ك|ندى  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

694848 عيل|سم|حمد |ح |لفتـــ|تـــن محمد عبــــد |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5o|3|4 وى|لشن|ن |فظ نعم|حمد محمد ح| سكندريه|ل|عه |زر

632o55 هيم|بــــر|هيم محمد|بــــر|رص |نعيمتـــ ن زيق|لزق|بــــ |د|

237656 وق  حمد|لغنى |حمد عبــــد|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

679762 هيم|بــــر|هيم |بــــر|روق |رق محمد ف|ط لمنصوره|هندستـــ 

869622 لجليل|لحميد سيد عبــــد|م عبــــد|سل |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

639668 لمحسن محمد حسن|سحر عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|
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42o883 حمد|لحكيم |حمد عبــــد|سلىم  لشيخ|بــــ كفر |د|

699437 ه عبــــد  ن|لحفيظ سليم|لحفيظ محمد عبــــد |ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

77493 محمد ممدوح فتـــىح حسن سيه|نوعيتـــ عبــــ

94399 ء يونس عىلي يونس|ل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8o542o لرحيم|لح عبــــد|لمحسن ص|ره عبــــد|س ي|بــــ |د|
|لمنى

4|3936 وق حسونه محمد فوزى جر بــــ|رسر |تـــربــــيتـــ طنط

623567 تـــ|لزي|عيل رزق رزق |ل إسم|م جم|إسل ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

52|883 وق عمر محمد  حمد|رسر زيق|لزق|عه |زر

499884 لدين|ح نرص |لفتـــ|صبــــري عبــــد| مه تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

268345 ط|لنش|حمد |هلل وحيد |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

649477 ح|م مصبــــ|لسل|يز عبــــد |لسيد ف|م |سه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

||656o ئيل|ريمون منصور حلىمي ميخ |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|4288 هيم|بــــر|ر |لستـــ|م نبــــيل عبــــد |ر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

2232|5 ف محمد ج|هلل |عبــــد د|رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

422o92 وى|ء محمد فيصل محمد عشم|عىلي ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

235877 لعليم محمد|لسيد عبــــد|جده |م ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

334276 د|متـــ محمد فرج ج|س| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

64|||o ف |سلوى  لسيد محمد|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4988| مجد وليد محمود محمد| ن|بــــ حلو|د|

344373 حمد محمد حلىم|حسن  ى شمس|تـــج ره عي 

88o343 لدين  |بــــ |د شه|لجو|لطفى محمد عبــــد سيوط|طبــــ 

6|7292 ل|ئى فهىم غ|روضه ه معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

879237 هدير مصطفى طوسون محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

45778 شور محمد|م ع|بــــسنتـــ عص ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

77393o لح|صموئيل ثــــروتـــ زىك ص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|247o ن|هلل عىل عثــــم|عمر محمد عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|2o95| فيصل فخرى موىس| ري|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|4o9o بــــوجهل|حمد محمد  |ن |ء فرح|شيم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

54|435 |لل|حلىم ممدوح حلىم محمد عبــــد ط|معتـــ دمي|علوم ج
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3355|8 ف محمد عبــــد|هبــــتـــ  فظ|لح|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

23838| حمد|مجدى مبــــروك | ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

28|3| يم|لد|عمر حسن بــــدر عبــــد هره|لق|هندستـــ 

448o4| بــــ |لوه|م عبــــد |لسل|مريم محمد ثــــروتـــ عبــــد 
محمد

ره بــــور سعيد|تـــج

243684 م جمعه|منيه جمعه غن| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3227|8 لمجيد|رتـــ عىل نبــــيل عبــــد|س هره|لق|بــــ |د|

|4o795 لنور حسن|ل فج |رق جم|ط ى شمس|تـــج ره عي 

95474 رق محمد محمد طلبــــه|عمر ط دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

688o96 نم عىل|لسيد عطيه غ|ندى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69oo69 |ء سعد فريد شط|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|3|629 م عبــــده محمد|ء س|ل| ن|بــــ حلو|د|

65o|7 د|لجو|بــــو رسيع عبــــد |صم |بــــ ع|رح لفيوم|تـــربــــيتـــ 

7625o5 ى|بــــو |ن |حمد رضو|محمد محمد  لعني  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|46795 رم محمود عىل|محمد ك ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

62|755 وى|لحفن|لسيد محمد |هيم |بــــر|لسعيد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|22o66 ي|لمع|محمد مدحتـــ محمد عىلي  يرج  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

2343|2 لس نج لعبــــد|ح شكرى |كي  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

|6o975 لسيد محمد|دتـــ |لدين حم|ل |ل كم|م| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

77oo6| حمد سعيد محمود محمد|لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

7524o5  |ص
ى
ي|حمد خليل ص|ق

ى
ق حقوق بــــورسعيد

7|oo8| زى|لدين موىس موىس حسن حج|ح |يدى صل|ه ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

235|92 سيليوس|روبــــرتـــ رأفتـــ خلف بــــ دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

255|o3 لرحمن|صم جمعه عبــــد |ء محمد ع|صف |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

496965 بــــو عربــــ|لسيد بــــسيوئى |ر رفعتـــ |من عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2446o رق محمد طلبــــتـــ|ن ط|رو ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

7773o7 هيم|بــــر|م متـــول |كريم حس تـــ ونظم |سبــــ|رتـــ وح|لي عبــــور إد|معهد ع
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|بــــلبــــيس شعبــــتـــ علوم ح

6o969| ر|لنج|هلل محمد |لد عبــــد |خ| مه لمنصوره|ره |تـــج

2|4|23 هيم|بــــر|محمد حنفى محمد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |
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85|o67 حد|لو|وليد محمود خرصى عبــــد لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

85|o|| وق محمد نرص عىلي رسر دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

4o4467 لمجيد محمد|لرحمن محمود عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

626536 حمد|لدين سيد|ل |لد محمد جم|منيه خ| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

269274 وى|لمعن|ن محمد |رمض| مه ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

5o7752 لعليم|لفتـــوح عبــــد|بــــو|بــــ |لوه|ء عبــــد|ل| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

626872 ف|هيم محمد هل|بــــر| |ند ل محمد رسر زيق|لزق|طبــــ 

3|3824 لد سيد عىل|نىح  خ| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

29|424 دريس|لدين محمد |ج |يه تـــ| رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

256596 ن|ريم صفوتـــ غريبــــ سلط ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

8o62o4 ي
نطون رمزي يعقوبــــ|ن |فيفى ي|بــــ |د|

|لمنى

|5383o لغنيىم|حمد محمد |ر |حمد مختـــ| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

452979 ن|محمد طه محمود طه عمر لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

7||957 يه منصور محمد منصور عىل| لمنصوره|علوم 

|6o355 حمد مدحتـــ حسن عىل| ى شمس هندستـــ عي 

4898|8 ميفن مجدى وهيبــــ خليل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

522o55 مل|مل عوض ك|ن ك|يم| سكندريه|ل|حقوق 

75473o لعظيم|لدين عبــــد |ل |عمرو محمد كم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

4696| حمد|در |لق|بــــ عبــــد|لوه|محمود عبــــد هره|لق|طبــــ 

832225 زينبــــ حسن محمود محمد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

63644| لسيد محمود محمود عىل|حمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

64|8|8 لحفيظ|ن عىل عبــــد|رمض| رض زيق |لزق|تـــمريض 

9o376o ي|ر
فع |لش|حمد بــــخيتـــ | |ئى تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

442256 هلل عىل محمد|د فتـــح |رس جه|ف سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

88548o هلل  |ج عبــــد|لمحسن فر|عبــــد| ر|ي سيوط|حقوق 

8|oo76 هلل|مل فرج |دل ك|ن ع|يم| ي|طبــــ 
|لمنى

2|6229 ى |رق |ط حمد حسن|حمد حسي  ى شمس هندستـــ عي 

32435| م محمد|لسل|لبــــديع محمد عبــــد|حمد عبــــد| ن|حقوق حلو

888255 ره سيد عطيه محمود  |س سيوط|نوعيتـــ 
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4o2298 هيم|بــــر|زق عمرو |لر|ده عبــــد|مي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o5828 لسيد محمد|لبــــنى خميس  سكندريه|ل|بــــ |د|

8o9454 بــــ|لوه|لخط عبــــد|م |محمد هش سيوط|حقوق 

254|86 وي|لفيش|ىطي محمود |لع|مرح محمد عبــــد  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

22224| لم|م س|ن تـــم|رضوى سيد فرح ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

372326 لس ثــــ لسيد|د |بــــتـــ ج|كي  |حقوق بــــنه

8o5|73 ى|م ي ك|ه| رتـــي 
|مل حن|ئى |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|

(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

48|325 لعز|بــــو|حمد |لسيد |حمد حبــــسر | سكندريه|ل|بــــ |د|

|59|7o ل|لع|د عبــــد |محمد عىل ج ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

636|33 لسعود|بــــو|لعزيز عىل |ل عبــــد|جر جم|ه زيق |لزق|تـــمريض 

78232|  محمد|لش|محمد عىل عبــــد 
ى
ق زيق|لزق|هندستـــ 

8684o3 لنوبــــي محمد|لحميد محمود |عبــــد سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

835o|| يوسف عيد محمد محمد |هندستـــ قن

624|3o حمد|لبــــدوى عبــــده |لسيد |ء |مح عل|س ط|معتـــ دمي|علوم ج

42629 وى|لمجيد شعر|رق خليفه عبــــد |ط هره|لق|صيدله 

853|75 ى لنور|سعد عبــــد| حن| مي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

792752 ق|م محمد محمد |خلود عص وى|لشر |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

43|979 لم|لنهيس س|هيم |بــــر|ئى |ه| ي|م |علوم طنط

925639 للطيف  |حمد مصطفى عبــــد|محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6|2575 هيم فيلبــــس|بــــر|رفيق وهيبــــ | مونيك زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

437846 يه رجبــــ محمد نعيم| زيق|لزق|عه |زر

47o94 م|ح عز|رق صل|ط| دين هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|2|232 مل|هيم عزتـــ ك|بــــر|دى |ش ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|57676 لسيد مسعود حسن|ف |عف ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

69|332 بــــينى |ن محمد |نوره طور|لسيد محمد س|لشر ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3o965 ى حسن|زم |تـــغريد ح مي  ى شمس|زر عه عي 

33||78 حمد مرزوق|لمنعم |حمد حمدى عبــــد| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

864572 ى |تـــ |محمد بــــرك لمجد|بــــو|مي  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 
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348366 بــــر عبــــد ربــــه|ء سمي  ص|ل| ن|طبــــ حلو

8o743o لح|حمد ص|رس |محمد ي ي|تـــمريض 
| لمنى

|649o4 بــــ|لم دي|لمحسن س|ندى عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

368787 هيم|بــــر|جر يحن  رجبــــ |ه ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

45o664 لم|سلىم محمد محمود عطيه س ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

7857o يف عبــــد  لحميد سيد|سيف رسر ن|حقوق حلو

7oo289 لي|هيم و|بــــر|ن موىس |طمه رمض|ف ط|ر دمي|ثــــ|

4984|| لحليم عطيه محمد أبــــو سعده|ء عبــــد|سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|48o2| لعزيز|د محمد عبــــد |محمد عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6866|9 ف عطيه |م |سل| حمد محمد جويده|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48oo97 ئى زىك عطيتـــ|نىح  مصطفى محمود ه| ره دمنهور|تـــج

25o8o9 يس|لس|لقوى عىل |عبــــد| محمود رض ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

35|o96 لمنعم|ذكرى محمود محمد عبــــد ى شمس طبــــ عي 

632727 ن|لمنعم محمد عيس حس|مروه عبــــد  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

24|495 رص سعد منصور محمد|ن| لي|د تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

277577 |لبــــن|هلل عمرو سعيد |يه | شمون|نوعيتـــ 

335|79 ى |ي ن|لسم|لعليم |ذل عبــــد|لش|سمي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6|7o8o بــــوعوض|مد |حمد ح|مريم  ط|بــــ دمي|د|

|3535o خليفتـــ| حمد زكري|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

253|5o حمد مصطفى هيكل|فوزيه  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4454| مد عطيه|مه يىح ح|س|منيه | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

775827 لحليم محمد|حمد عبــــد |محمد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

52o869 ود سعد حبــــيبــــ|فيبــــى مجدى د معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

4o93o8 ه  لجرف|ن |حمد سليم|هيم |بــــر|ني  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

8ooo|8 مريم نعيم حليم خليل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8647o7 ى محمد محمود| يه حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

7o4273 لح|لحميد ص|لح عبــــد |كريم ص زيق|لزق|ره |تـــج

694747 بــــينى عيطه|روق |زينبــــ محمد ف لشر لمنصوره|بــــ |د|

7||386 حمد|للطيف محمد سيد |بــــد عبــــد |محمد ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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6o9o33 محمد وصيف محمد يىح |ره طنط|تـــج

324867 لسيد|لسيد فتـــىح حسن | عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

863o|9 ي
فظ|محمد خليفه ح| دئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

893824 م عىل يونس  |بــــرين عص|ص ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

48233| حمد قدرى|مز عمرو |ر إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

642998 حمد|للطيف محمد |ره محمود عبــــد|س زيق|لزق|حقوق 

7o6448 لرحمن|عبــــد | ء صبــــرى زكري|ل| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

8o56o4 ف فرج معوض نظيم| رسر ره بــــنى سويف|تـــج

464327 ل|لع|مصطفى سعيد محمد نبــــيه عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o9846 يه صبــــرى محمد خلف | ج|علوم سوه

8o2884 لحليم|ء مدين سمي  عبــــد|دع ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

67883| لمتـــول|ن |هيم شعبــــ|بــــر|م |ل هش|م| ن|صيدله حلو

49335o حمد سعيد محمود كردى| ره دمنهور|تـــج

6|35|3  سمي  
هيم عمر|بــــر|لسيد |مصطفى زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7653o7 ح|لفتـــ|ل عبــــد |لع|لسيد عبــــد |عىل محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

22|343 لعزيز|حمد عبــــد |لسيد |مصطفى محمد  ى شمس| لسن عي 

453255 ى|لسيد عبــــد |لد |خ لحميد محمود حسي  لشيخ|هندستـــ كفر 

32|597 ن مبــــروك محمد مبــــروك|حمد رضو| ى شمس حقوق عي 

768253 لرحمن|طف عىل عبــــد|حبــــيبــــه ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

256679 يد|بــــو|مه عىل |س| |عل ى لي  |صيدله طنط

|28787 رص يوسف عيس قطبــــ|ء ن|بــــه ى شمس|تـــج ره عي 

43||49 ى ح|ي متـــ|لحميد ش|مد سعد عبــــد|سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6o2398 بــــينى يوسف |ء |حسن بــــينى|لشر لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

546695 ىط حسنى خرصى|لع|محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|8272 لي|دي ذىكي غ|ئل ن|و ره بــــنى سويف|تـــج

884o49 ى  |محمد منتـــرص محمد حس ني  سيوط|بــــ |د|

2387|o  عبــــده
ى
شهد مسعد شوق ن|حقوق حلو

9656| لمجيد|بــــ عبــــد |لوه|حمد جمعه عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

292|9 نور محمد|حمد محمد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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226365 وسيىل| ئى زكري|يوسف ه ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

|76268 |لبــــ|م فتـــىح خليفتـــ عبــــد |يه س|
ى
ق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

43|o8| لمنعم طه عيد|لمنعم عبــــد |يتـــ عبــــد | |علوم طنط

324|4o لرحمن محمد سعيد محمد|عبــــد تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

84366| مه محمد عىلي محمد|س| ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

9|7675 ى كر جرجس |رفعتـــ ش| مي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

24o294 لعظيم|م محمد طلعتـــ عبــــد |جر هش|ه |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

|969o سيد|  لعل|بــــو|يمن |ء |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5445|3 ره|لمنعم بــــش|حمد عبــــد|منى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|54463 ن|ح سليم|لفتـــ|م عبــــد |يمن هش| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

369|67 لحميد محمود|مصطفى محمود عبــــد عه مشتـــهر|زر

36o49o د|بــــوحم|هلل |لجليل عبــــد|طف عبــــد|م ع|حل| ى شمس| لسن عي 

846523 ن صبــــري وهبــــي حسن|يم| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

3|6886 حمد|لد موىس عىل |خ| لي|د ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

72355 لحميد|دى محمود عبــــد|نشين ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

43742o ره|ره مصطفى عم|م محمد عىل عم|سل| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

427694 ح محمد بــــدر|لفتـــ|لدين محمد عبــــد|د|عم ى شمس طبــــ عي 

345847  |لش|هلل عبــــد|تـــسنيم حمدي عبــــد
ى
لشيىمي|ق ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

23287 لسيد خليل|لسيد خليل |خليل  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

57|o6 روق تـــوفيق|ن ف|نعمه سمع أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

876oo9 لس مرزوق فهىم مرزوق   كي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

438633 |وى |ىط بــــدر|لع|ىط محمد عبــــد |لع|عبــــد 
فع|لش

|بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7542|| لد محمد حسن|د خ|جه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

||8886 لسيد محمد عىل ورده|بــــ |يه| ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

249654 هيم مرىس|بــــر|ء |يه عل| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

3|3|53 لس رفعتـــ رشدى ميخ ئيل|كي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

9|4|35 لموجود فرغىل  |م محمد عبــــد|ريه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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4373|6 وي|لقرض|لرحمن |دل عبــــد |ء ع|عىلي لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

82|869 هيم|بــــر|ذىكي | مريم زكري ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

35o6o2 هيم|بــــر|هيم سيد |بــــر|ء |سم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4o5325 لمتـــول|حمد محمد |محمود محمد محمود  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3465o2 ع|حمد رف|تـــيسي  محمود  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

893o28 جح يونس عطيتـــ |ن ن|مرو ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

777379 لسيد|ج |لصبــــ|حمد سعيد | |مه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

765269 ج|م فر|م|لسيد محمد |حمد | ره بــــور سعيد|تـــج

6887o| لمتـــول عىل| |جح زكري|م ن لمنصورتـــ |تـــمريض 

3569o| ي|ر
لسيد محمد|يشى | ئى |تـــمريض بــــنه

||8549 دو|لد محمد حسن ج|ء خ|لشيم| هره|لق|حقوق 

4944o5 ف ر|ء |عل لمزلع|غبــــ محمد |رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

337745 ش|هر محمد صبــــىح حو|محمد م |بــــ بــــنه|د|

|25783 لم|حمد س|لم |حمد س| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|6o456 لدين محمود|لدين محمود مىح |مىح  ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

899458 حمد |ل |صم جل|حمد ع| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

779673 لسيد محمد محمد حسن|حمد محمد |  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

453798 هيم|بــــر|محمد فتـــىح حلىم عىل  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

32|883 لسيد عىل|ن عىل محمد |يم| ن|بــــ حلو|د|

6|832| بــــو دهبــــ مرشد|ل |محمد جم ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

333924 ى|حمد سعيد م| مون حسي  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

896o58 حمد |حمد فتـــىح |ء |سم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

||8937 لدين محمد جبــــريل|ء مصطفى نجم |سم| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

446369 هيم|بــــر|م زىك |كر|مؤمن محمد  سكندريه|ل|حقوق 

7||3o9 هيم حسن|بــــر|فع |لش|ر مني  |عم لمنصوره|هندستـــ 

|2|286 يوسف محمد مدبــــول زينهم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

347o66 ح محمود|لفتـــ|لرحمن محمود عبــــد|عبــــد رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

8926|6 ن |لرحيم سليم|ندى حسنى عبــــد سيوط|حقوق 
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449979 لحميد مصطفى فتـــىح زرد|ء عبــــد|رس| |بــــ طنط|د|

3|3355 لعزيز|مروتـــ عىل جمعه عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

479685 حمد|د طلبــــه |لجو|لسيد عبــــد|حمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

2|377o لحليم|حمد محمود عبــــد|س |ين| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|3o77o ي كم|حمد س|
ل|مي مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6472|3 ى يىح سيد مرع|ي سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4|56|8 هيم فليتـــ|بــــر|لسيد |حمد |زم |ح |حقوق طنط

824954 هيم|بــــر|بــــر |بــــدين ج|عىلي ع |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

683297 ن|ن محمد جعفر رضو|شعبــــ| نور لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

92356o لمطلبــــ |لقط محمد عبــــد|هيم |بــــر| ن|سو|علوم 

836836 هلل|دق عبــــد|هد محمد ص|ن |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

323688 هيم موىس|بــــر|هبــــتـــ عمرو  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

6o442o فظ|لح|لحميد عبــــد |بــــر عبــــد |محمد ص  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

6o2575 |لعل|بــــو |هيم محمد |بــــر|هيم |بــــر|محمد  |ره طنط|تـــج

62374| ي |آل
|لنج|بــــو|ر |لغف|حمد ربــــيع عبــــد |ء حسنى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

496|o6 حمد محمد ركه|محمد | دين سكندريه|ل|بــــ |د|

49|o53 تـــ|لزي|لسيد |حمد |سلىم محمود متـــول  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8|o|39 ى عبــــد|حمد عبــــد| حد|لو|لعظيم حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|5o79 لعظيم لبــــيبــــ|لدين عبــــد |م |حبــــيبــــتـــ حس ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

44|53| وع|وع يوسف مط|د مط|جه سكندريه|ل|صيدله 

|332o5 حمد|هيم |بــــر|ء محمود |ل| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o6462 لرحيم|لرحيم عىلي عىلي عبــــد|عبــــد ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

37253 لزمر|لدين حسن |ء |سهيلتـــ عل ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5|4846 ى عبــــد|رح |لع|بــــ خي 
ى
ىط محمد دسوق طبــــ بــــيطرى دمنهور

|4|363 ن|هيم سليم|بــــر|دل |م ع|سل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

32|o2 لخول|هيم محمد |بــــر|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4258|9  |بــــر|حمد |ن |عن
ى
ع|هيم دسوق ن|حمد رسر إلسكندريتـــ |تـــمريض 

4oo827 يف صديق ص|عبــــد  وى|لرحمن رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23oo3o فظ|روق ح|حمد مجدى ف| ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ
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642659 لكريم|لحميد عبــــد|سلوى محمود عبــــد قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

8384|6 ره|د بــــخوم بــــش|ن ج|يم| |نوعيتـــ موسيقيه قن

626|3 عيل|سم|م فتـــىح |ء عص|رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

896o8| لمجد |بــــو|ء عىل |حبــــيبــــه عل ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

348632 لسيد|لسيد |لمحسن عىل |عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5o2993 هيم|بــــر|حمد |حمد |هبــــه محمد  سكندريه|ل|عه |زر

5343o فظ خليل|شور ح|ء ع|رس| سيوط|بــــ |د|

6289|3 ن|حمد محمد مصطفى شعل|لمنعم |عبــــد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

8582o9 لي|ن غ|جرجس نجيبــــ سليم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

856524 بــــ|لوه|ن عبــــد|رص شعبــــ|ن| ند حقوق بــــنى سويف

4|73oo عيل عبــــد ربــــه|سم|وى |مصطفى شه |حقوق طنط

497o64 ي|ىطي بــــلتـــ|لع|لحليم عبــــد |ر عبــــد |من ج  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8222|9 ي غط|م ك|بــــس س|مل بــــشر ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

252o|8 وي|لح|لد عطيه |محمد خ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

222653 تـــ|هيم بــــرك|بــــر|هيم حسن |بــــر|ندى  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

623|75 هر هليل|هلل ممدوح ط|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

7o438o لعظيم محمد|هند فوزى محمد عبــــد  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

35o9| محمد حسنى سعيد نرص  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

85|289 مل حموده محمد|محمود ك دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

4|4576 ىط|لع|حد عبــــد |لو|حمد سمي  عبــــد | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

83o642 فىلي بــــطرس يوسف يعقوبــــ|بــــ سيوط|ره |تـــج

835656 ن|لصغي  عش|تـــ |هلل شح|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

764|o8 سم عىل|تـــسنيم محمد محمد ق ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

24757o مصطفى زغلول شبــــل متـــول عىل ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

36366o شور|ء عىل ع|سلىم عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

694|22 م|لدين حمدى محمد هم|م |حمد عص| لمنصوره|ره |تـــج

2427|5 تـــ|ن منصور عرف|هلل فرح|عبــــد ن|هندستـــ حلو

9|4o74 حمد  |رص حسن |لن|رضوى عبــــد زيق|لزق|حقوق 

495377 هلل|لعزيز محمد حسبــــ |ن عبــــد|ح رمض|صل ره دمنهور|تـــج
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87237 ي ج|ه
بــــر|جر حمدي مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o84|5 بــــ|لبــــو|م |لسل|لد عىل متـــول عبــــد |خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|5|873 لمجيد|ء محمد عبــــد |مريم عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o5884  رمزى صبــــىح
ى
جوزيف شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48|968 رف عىلي|حمد ع|جد |م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|o56o بــــو عيده|لحميد |ء عبــــد |ره بــــه|س |بــــ طنط|د|

228583 وق عىل محمود عىل رسر هره|لق|ره |تـــج

279648 ى طلعتـــ عبــــد م|ن هش|لسميع سليم|نرمي  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

449853 مريم معتـــز مدحتـــ زىك منصور |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|4o|3o ي|مروه 
يمن عىلي مصطفى ن|تـــربــــيتـــ حلو

878243 مه عىل محمد |س|مريم  سيوط|صيدلتـــ 

7|54o| لدين|لعوضى علم |مل |م محمود ك|سل| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4|68|| حد صقر|لو|ن عبــــد |خلود محمد رشو لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4o84o6 لق مصطفى|لخ|حمد محمد عبــــد |محمد  |ره طنط|تـــج

525323 |لمنعم مصطفى عبــــد |طف محمد عبــــد |ريم ع
لغنى

سكندريه|ل|بــــ |د|

6|93o9 ىط|لبــــس|فظ |م عزتـــ ح|دى هش|ف ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

348762 لمنعم محمد حسن زيد|مريم عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

53578 د|دى نسيم سند عي|ف ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6o3|8| هيم جودتـــ|بــــر|م |ريم هش |بــــ طنط|د|

788o27 مه حسن محمد|ن سل|يم| عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ 

8o4o93 هلل|حمد عبــــد|محمد حسن  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

8322|4 ه عبــــد| ي|لق محمود مو|لخ|مي 
ى
ق دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

254393 بــــو قديحتـــ|لحميد |م محمد عبــــد|نع| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

79693 هيم|بــــر|هدير رفعتـــ سليم  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|38959 م|م هم|ء محمد محمد تـــم|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

922|85 حمد عىل محمد |مروه  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

44|245 لصبــــيىح|محمد صميده جمعه  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

6o3575 لسيد|لبــــسيوئى عوض |ء عوض |رس| ي صىح طنط
|معهد فنى

679726 ف سمي  محمود غنيم|ء |شيم رسر لمنصوره|ل |طف|ض |ري
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325994 ل ملك|طف غبــــري|م ع|بــــركس ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8|889| بــــوعوف|جي |ح ض|سلىمي صل ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

637o53 حمد طلبــــه عبــــده يوسف| زيق|لزق|طبــــ 

693|8| هيم عبــــيد|بــــر|حمد |لد محمد |خ ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

||5823 لدع|حمد محمد |ء محمد |نجل هره|لق|صيدله 

8o|o|o حمد|هلل |حمد عبــــد|ء |لشيم| ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

|3|268 ى زيد|بــــو|سم وحيد حمد |بــــ لعني  ن|بــــ حلو|د|

|59|o2 ي|بــــ تـــوفيق عر|يه|تـــوفيق 
ى
ق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63|973 لعزيز محمود|ء عزبــــ عبــــد |شيم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

25|286 رق حلىم لطفى|محمود ط ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8|8945 لرحمن|رق محمود عبــــد|ر ط|من ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

4|2264 دهم حمدى عطيه محمد عطيه| |بــــ طنط|د|

7|6858 لح عىل|زى عىل ص|محمد حج لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

863824 د|حمد ج|طمه عز |ف قرص|ل|فنون جميله فنون 

342588 ي|ي| دين
رس يوسف عفيفى سيه|نوعيتـــ عبــــ

6o|947 لهيتـــى|ن |هند سعيد عثــــم |طبــــ طنط

839472 حمد حسن|ن عىلي |يم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

8752o5 حمد  |هلل |سلىم محمود فتـــح  سيوط|طبــــ 

2762o بــــد تـــوفيق|ل ع|جم| ر|ي ى شمس| لسن عي 

334||5 لبــــدرى عمر|حمد سمي  | عه مشتـــهر|زر

477949 وي|لعرج|ر محمد |لستـــ|حمد عبــــد |عمر  ن|طبــــ حلو

||77oo ر عىل حسن يوسف|مي ى شمس|د| بــــ عي 

3|3988 بــــ|لوه|ح عبــــد|لفتـــ|م عبــــد|محمد عص ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

48459 حمد محمد سيد|كريم  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62639o هلل| |يرينى جورج نجيبــــ عط| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

87o6oo ى |ول حمد|ء عىلي حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

27|349 ي
ى سليم|خ| دئى لجليل|ن عبــــد|لد حسي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

9|8365 ى |ح ع|عمر صل مر حسي  ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

28768o ش فتـــىح|مه حو|س|منيه | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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6|7962 ئى|لبــــيس|لرحمن |ئى محمد عبــــد |هلل ه|منه  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

792678 بــــ عىل مرىسي|لوه|عىل عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

34434 ي غط|
س|نطونيوس جميل لطفى ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

8|6o6o م مدحتـــ فوزي محمد|سل| ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

4286|4 له مشهور محمد بــــهيج|ه |بــــ طنط|د|

23o|27 لق|لخ|هيم محمد عبــــد |بــــر|سل محمد |بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

687666 لبــــصي  محمد|م محمود عبــــد |لسل|بــــسمه عبــــد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

52734 م|لسل|هيم عبــــد |بــــر|يمن |محمد  ي|هندستـــ 
|لمنى

279635 يد|بــــو ز|حمد |لعزيز |ندى محمد عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

622362 لرحيم بــــلح|ره شفيق محمد عبــــد |س ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

2|374o لحديدى|رنيم مصطفى محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

64o467 لم|فع يوسف س|لش|دل محمد |حمد ع| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

249837 ي|ن مني  محمد |يم|
ط|لىحى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2558o4 دى|لجن|لعظيم |حمد عبــــد|محمود  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

885994 نور زهرى |يدى فتـــىح |ه دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

53o298 عيل|سم|بــــو |حمدي مصطفى محمد | رن سكندريه|ل|هندستـــ 

42o873 هيم|بــــر|لوكيل محمد |زهي  عبــــد| زين لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

354||| سوسن بــــدر فتـــىحي جعفر ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

229o55 مر سعيد|يمن تـــ|ىسر |ر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

5oo|55 |ود حن|م سعد د|مح س|س ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

695534 ن|ن سعد سليم|ض سليم|طمه ري|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

82oo66 حمد محمد|ح |محمود مد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o2796 لحكيم|حمد عبــــد|لرحمن |حمد عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

42|943 هيم موىس|بــــر|فظ |رضوى ح ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7|5493 لدين|تـــربــــى خليفه نور |ل|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|49792 ح|لفتـــ|ن محمد عبــــد |محمد شعبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

332729 وى|لمحل|م |رس محمد س|هلل ي|عبــــد |طبــــ بــــنه

28o953 هيم محمد|بــــر|حمد |رس |ي |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ
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69|8o7 دق|سط ص|لبــــ|محمد جمعه عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3656o6 حمد عىل شلبــــى|مصطفى محمود  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

889743 ل يوسف |مر يوسف غ|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

257687 لسيد محمد|لد |م خ|سل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

228597 لغنى|ل عبــــد|طمه محمود جم|ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

693o2o ر|يه محمد تـــوفيق محمد مختـــ| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4988o2  عبــــد|نسمه 
ى
ده|لغنى عبــــ|لحسينى دسوق تـــربــــيتـــ دمنهور

8624o4 هيم|بــــر|فتـــ محمود |ن ر|نوره دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

268593 مه|بــــر سل|ء عىل ص|سم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9|397| ن محمود  |تـــ رمض|ئى بــــرك|م| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24778 ي
ى|ل محمد حس|محمد جم| دئى ني  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

629349 لحكيم|سم |محمد جميل مصطفى ق قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

4o25o4 س محمود|لنح|حمد |د |جه سكندريه|ل|حقوق 

43o373 طه|لسيد محمد بــــط|ن |مريم رمض |بــــ طنط|د|

687865 م|لسل|در عبــــد |لق|ندى حسن عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o378 دى|له|وى عبــــد |لمنش|دى |له|عبــــد | دين ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

792|9| لسيد|م يشى محمد  زيق|لزق|عه |زر

26678| عيل|سم|رس سيد محمد |سلىم ي |نوعيتـــ بــــنه

246696 |هيم |بــــر|وى |ين|ل|محمد 
ى
لدسوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

478|8| ى |بــــر|ء |وف لشيخ|هيم محمد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|5o3o5 لد سعد محمد|محمد خ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

62o652 هد|لسيد محمد مج|لسيد |لرحمن |عبــــد  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

4o8o65 ل|لجبــــ|حمد |حمد |ء مصطفى |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45oo|| هلل|يمنى محمود حبــــسر حسبــــ  ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

356873 ى غنيم| تـــ محمد محمود حسي  مي  |بــــ بــــنه|د|

849|o ى|لخ|ء حسن عبــــد |رس| لق حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4354|3 لمنفى|لسيد فهىم |أمنيه  سكندريه|ل|طبــــ 

856529 ى|ه جر يوسف حسن حسي  سيوط|ره |تـــج

|77696 لسيد|حمد |لدين |ء |ء بــــه|لزهر|طمتـــ |ف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

239267 حمد|حمد محمد |ندى  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى
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4|7448 لعزيز خليفتـــ|لعزيز رجبــــ عبــــد |حمد عبــــد | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

65856 ى ن|جرجس معوض سليم| مي  ره بــــنى سويف|تـــج

5239|3 ن|ن أحمد محمد رمض|محمود رمض |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

246||6 هلل|لعزيز عبــــد|محمد نبــــيل عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|657|4 محمد سيد محمد فتـــىحي تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

78o|86 هلل|حمد عبــــد |حمد عىل محمد | زيق|لزق|طبــــ 

|44594 بــــر جوده|حمد ص|يوسف  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

32976o ى عفيفى|لمنعم |مل عبــــد|بــــسمتـــ  مي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

835876 حسن| لنج|بــــو|م |لسل|ء عبــــد|شيم |نوعيتـــ فنيه قن

69459 مد|د ح|لجو|لد عبــــد |لدين خ|بــــ |شه لفيوم|طبــــ 

4|6928 لح|ن ص|رحمه محمد شعبــــ لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

752389 حمد|ل |لع|ل عزيز عبــــد |جم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8|637o ن شكري محمد|مريم كسبــــ ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

6246o2 شه|لمقصود عم|لمليىح  عبــــد|ن محمد |يم| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7||598 ن|لسقع|تـــ |د|لس|تـــ |د|لس|يىح |لجر|محمد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2798|7 لرحيم|ر عرفه محمد عبــــد|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

76|732 ي
ى
محمود محمد محمود دسوق دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

26|836 ف عبــــد|م |سل| وى|لص|زق حسن |لر|رسر |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o595 ف رشو|ر |زه| ن منصور|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|77|o2 حمد|دى |له|عبــــد | طمه رض|ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6883o4 ى|لرحيم جبــــر |لح عبــــد |طمه ص|ف لعشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|5293 حمد |لمهدى |حمد سعد محمد | |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

78oo39  ج|لبــــ|عيل عبــــد |سم|عمر 
ى
د|ق زيق|لزق|ره |تـــج

42|639 لمعىط بــــسيوئى|بــــر عبــــد|ر مجدى ص|من لشيخ|بــــ كفر |د|

47249 ي شميله|حمد ل|زينبــــ 
ى
ق هره|لق|حقوق 

448|32 ى عبــــد|لغف|ر عبــــد|من ر|لغف|ر حسي  دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

372668 هيم|بــــر|هيم فتـــوح |بــــر|هلل |منتـــ  |حقوق بــــنه

263972 وع|لعزيز محمود مط|ديه مصطفى عبــــد|ن ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|74968 هيم|بــــر|هر |هيم ط|بــــر|لد |طمه خ|ف ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى
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5433o3 لبــــ|ر غ|ر محمد مختـــ|ء مختـــ|رس| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

435o29 ضى|لق|طلعتـــ محمود محمد  سكندريه|ل|طبــــ 

6|3247 ى|بــــوزيد |لبــــيوم |م |محمد س لهجي  ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

4|9355 ر|ء درويش مرىس عبــــده شنق|ل| لشيخ|بــــ كفر |د|

|48835 حمد تـــوفيق محمد|ر |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

63585o ش|لدمرد|ء عىل متـــول |شيم زيق|لزق|علوم 

2|7|oo ى محمد| يمن زكري| |لي|د حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

8|323| بــــوبــــكر خلف|محمود محمد  ي|تـــمريض 
| لمنى

632||8 د|لضي|ء مجدى محمد حسن |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

2497|| لعظيم حبــــيبــــ|هلل عىل عبــــد|منه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

868352 ي |م|
ي محمد عبــــد|ئى

هلل|ليمنى ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

7683|o |لعزيز مصطفى محمد رخ|ن عبــــد |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

|38222 سط|لبــــ|ل فتـــىح عبــــد |لد كم|خ لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

868868 حمد حسن|هيم |بــــر|طمه |ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

227565 ر|بــــ رصى|مصطفى محمود دي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

465o8o بــــر عىل حسن بــــربــــش|زينه ص ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

889oo9 م عبــــد لرحمن |سط محمد عبــــد|لبــــ|بــــي  سيوط|ره |تـــج

284|8 ى عمر ن|محمد عىلي حسي  هره|لق|ره |تـــج

4o9489 هلل نصي |لرحمن مفرح عبــــد |عبــــد  |ره طنط|تـــج

67|o4 هيم|بــــر|يمن سمي  محمد |دين |ن لمنصوره|حقوق 

264|o| لسيد|طف بــــيوم |حبــــيبــــه ع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

256524 بــــو نوح|ن محمد عىل |يم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

64665| ى|ي ن|لسيد رسل|لسيد | |سمي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

423492  |لبــــ|عيل عبــــد |سم|ء |آل
ى
هلل|د|عيل ج|سم|ق سكندريه|ل|علوم 

3||7| خ|لطبــــ|هيم |بــــر|م |زينبــــ س ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

26927 حمد|مل محمد محمد | ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

8|3o|9 لحميد|هلل محمد عبــــد|محمد عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

44o729 تـــربــــى|ل|حمد |دل محمود |عزيزه ع لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

276484 ئى|لشنو|مل مصطفى |حمد ك| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62298| حمد موىس|حمد |زم |عمرو ح ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي
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883556 رسيل نتـــع مؤنس حنس |م سيوط|تـــربــــيتـــ 

|55893 ن|حمد محمد سليم|يوسف محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

86o246 د مزيون|مه فؤ|د سل|فؤ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|2o893 هلل|م محمد عبــــد |ندى عص هره|لق|ره |تـــج

6778|4 لحميد محمد فرج|ح محمد عبــــد |صل ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

3|5942 تـــ محمد عبــــد| هر مرزوق عىل|لظ|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

233o98 ذل محمد|لش|ل |رحمه جم هره|لق|حقوق 

4o3998 لرحمن|حمد محمد حسن عىل عبــــد | سكندريه|ل|حقوق 

7o3o34 ه | حمد محمد|لعظيم |حمد عبــــد |مي  لمنصوره|بــــ |د|

789376 ل تـــوفيق قطبــــ|حمد جم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

2|685| ى|ي مه|لرحمن محمد سل|محمد عبــــد| سمي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|3||29 لس رأفتـــ رشدى  س|لي|كي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5o7786 حمد|لسيد |حمد |رنيم  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

877829 ف محمد محمد  |هنده |ش رسر ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

76o98 هلل سمي  ربــــيع محمد|عبــــد لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

5|7o36 لحميد|ن عبــــد |ر حسن فتـــىح زيد|من ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

324276 ء محمد محمد محمد|مصطفى عل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

434362 لرحيم يوسف مصطفى|هبــــه يوسف عبــــد لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|53939 لسيد خليل|ء خليل |عل لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

676949 م|هيم بــــدير بــــره|بــــر|هيم |بــــر|هلل |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

23o4| م|لش|مل |هيم ك|بــــر|مل |ك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

368o|3 لرحمن|سط محمد عبــــد|لبــــ|م عبــــد|هش ى شمس|تـــج ره عي 

344o75 حمد|حمد محمد يوسف | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

27876 لحليم|حمد محمود عبــــد |تـــ |ي| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

28453| ف عبــــد|يه | هر محمود|لظ|رسر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|68747 مر|لسيد محمد ع|هنده محمد |ش ن|حقوق حلو

7o33o2 ل|لم هل|حمد س|لم |مريم س زيق|لزق|علوم 

58938 خلود صفوتـــ محمد محمد ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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6|779o شور جعفر|ء عىلي ع|عىلي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|2|39 ىسر|لغبــــ|ن |لعزيز سليم|رق عبــــد|مصطفى ط |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

9||392 جرجس رمزى نجيبــــ وهيبــــ  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

842o28 لرحمن محمد|يم عبــــد|لد|مل عبــــد| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

32|325 يف حمدى محمد عبــــد لرحيم|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

22237 ي |م|
مد مرىسي|م ح|م|ئى ى شمس هندستـــ عي 

45o727 سن عبــــد ربــــه|لمح|حمد محمد أبــــو |خلود  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

5o4|8o لعىل|ن محمد محمود عبــــد |نوره سكندريه|ل|علوم 

7839o6 ده|حمد محمد سع|ن سيد |م سليم|هش| ند زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

622585 وندى|لل|ل فهىم |م كم|له| ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

5o9452 ى صدقه|بــــر|عىل محمد  هيم حسني  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

536778 حمد عيس|ء محمود |محمود عل تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

63|45| حمد محمد|محمود | عل زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

8297o2 حمد|حمد محمد محمد|ء |حسن لعريش|علوم 

54779o ن رسول|رق قطبــــ محمد عثــــم|ط معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

62|77| لديبــــ|ح |لفتـــ|مه محمد عبــــد |س|محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

427679 للبــــيدى|لمرىس |ن |حمد شعبــــ| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

892956 لبــــدرى محمد |ل مصطفى |جم ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

48o477 لصيفى|حد |لو|هيم عبــــد |بــــر|م محمد |هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|49||6 محمد مصطفى محمود محمد تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

8|3oo3 ي محمد محمد
محسن هنى ره بــــنى سويف|تـــج

526|8o س|لمنعم عبــــ|ئى محمد عبــــد |محمد ه سكندريه|ل|هندستـــ 

88oo32 هلل  |يمن نعيم شكر |جورج  سيوط|علوم 

8|73|6 ي صل
ي|ح ن|مصطفى

دي مهنى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

76o638 د|ح مر|ن سيد مفتـــ|نوره لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

6|7527 ده محمد نبــــيه وهبــــه|مي ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

353|86 لمرىسي|لسميع |حمد عبــــد|محمد  ى شمس حقوق عي 

6o445o ى عيس|بــــو |روق |ل ف|محمود جم لعني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

524|6 ر عرفه|ره محمد مختـــ|س ره بــــنى سويف|تـــج
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||7|36 حمد بــــكر عىل|محمد  هره|لق|عه |زر

|69o7o لعزيز محمود|شهد حسنى عبــــد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

32o84| ر|لستـــ|مل عبــــد|يوسف محمد ك هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

823693 رون|رص محمود ه|لن|محمد عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

8o|6|3 ي مكرم مفيد حن|روم
|ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|655o8 |لعل|بــــو |يمن محمد |بــــ |رح ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

688786 د|د عىل ج|حمد ج|د |ج ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

374|92 ن|لسيد حنفى سليم|لغنى |مريم عبــــد |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

688788 لمرىس|ل حسن عىل |زم جم|ح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6394| حمد محمد|دل |هلل ع|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

535963 سهيلتـــ بــــسيوئى محمد حسن بــــسيوئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

762562 لدين محمد غريبــــ محمد|ء |عمر عل ره بــــور سعيد|تـــج

5o|698 هيم|بــــر|مر رجبــــ محمد |تـــفى تـــ لشيخ|عه كفر |زر

855o|6 ن عدلي زىكي|محمد شعبــــ حقوق بــــنى سويف

|33945 عيل محمد|سم|ن |عيل رضو|سم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|2|o| يف ق مه|بــــو ش|هيم |بــــر|سم |محمد رسر |بــــ طنط|د|

49o96 حمد جمعه عىلي محمد| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

49o886 لسيد محمد منصور|سهيله طه  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

322|82 لم|د حبــــيبــــ س|بــــسنتـــ رش ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2444o7 د|لجو|بــــ محمد طه عبــــد|يه| ن|تـــربــــيتـــ حلو

694o44 لعزيز غنيم|لسيد عبــــد |طف |حمد ع| لمنصوره|هندستـــ 

44||33 ي إبــــر
ي|خلود جمعه بــــسيوئى

هيم بــــسيوئى لشيخ|علوم كفر 

792492 لسيد|لك محمد |لم|د عبــــد |عم ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

426o65 تـــه|لسيد محمد شح|فتـــنه  سكندريه|ل|حقوق 

4o4|3| لمحسن محمد|لد محمد عبــــد|رس خ|ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

52523o حمد محمد مرىس|رضوى محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|28|56 ف حسن محمد|هدير  رسر ى شمس هندستـــ عي 

636|23 ن|لمطلبــــ محمد سليم|ده عبــــد|منى حم زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

635653 ى محمد عىل|ره مجدى |س مي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

Wednesday, September 5, 2018 Page 146 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|55|24 لسبــــد|ن مجدى مصطفى |نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|32|82 هيم|بــــر|لعربــــى |سميه محسن يونس  ى شمس|د| بــــ عي 

83723o حظ محمد|لرحيم مل|نسمه عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6|8599 زى|ج  خليل حج|روضه ن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

3|43|| هيم عبــــد ربــــه|بــــر|حمد محمد |محمود  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

932o5 س|جح متـــي|دور ن|بــــيتـــر  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

487588 لدين محمود عىل يس|سيف  سكندريه|ل|بــــ |د|

525325 حمد|حمد عىل |هيم |بــــر|سلىم  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

65769 ن|لرحمن محمد ربــــيع رضو|عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

535997 ى حسن حسن عىل |ي هيم|بــــر|سمي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

48|9|7 قوتـــ محمد|هيم ي|بــــر|حمد |هلل |عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

62o38 ن|ميتـــ حمدى سعيد سليم|س تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|47885 ى|هيثــــم حسن ص لح حسي  ى شمس هندستـــ عي 

62643 لحليم خليفتـــ|م خليفتـــ عبــــد |ريه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

75692o زىكي| حمد زكري| |زكري عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5|6747 ط|هدير محمد فوزى سم بــــ دمنهور|د|

25567o ف|لرحمن خل|لعزيز عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|65|83 ي ح|ن عم|نوره
مد|د حسنى ن|بــــ حلو|د|

283632 حمد|ج |لمنعم ض|عىل عزتـــ عبــــد كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

347262 ى  ى |عىل حسني  لسيس|حمد حسني  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|59877 جده ممدوح مسعود محمد|م ى شمس|تـــج ره عي 

772|44 ح محمد عمر محمد عطيه طعيمه|سم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8|5474 شم محمد|ديه خميس ه|ن ي|عه |زر
|لمنى

8o6|7 |لبــــن|هيم |بــــر|دل |م ع|هش ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

896493 ي
مي   |هلل |م عبــــد|عص| دئى قرص|ل|فنون جميله فنون 

27o454 ن|ورى محمد شعبــــ|لمغ|لح محمد |ص ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

892484  فهيم فهىم 
ى
يعقوبــــ شوق ي تـــمريض 

سيوط |معهد فنى

4||76o لغيط|بــــو |لغنى |ن محمد عبــــد |نوره لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

27|82o لجندى|هر حلىم |ء ط|شيم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7585o| ء حمدى سيد صبــــره|شيم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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465934 م|لش|يوسف | ن زكري|محمد رمض |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

4228|4 لسيد عيد|كرم |طمه |ف لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

768|9| ن خليل موىسي|هبــــه سليم  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|9|79 |كم| ن|دي
ى
ل عىل دسوق كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

526||7 لرحيم محمد|زن محمد محمود عبــــد|م ضتـــ دمنهور|علوم ري

5o37|6 ى|لجو|محمد رمزي عبــــد د حسني  سكندريه|ل|حقوق 

|62o54 م حسن محمود فرغىلي|حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

48593o لمجد|بــــو|ل |رضوى محمود جل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

786463 حون|هيم ط|بــــر|لدين |ح |ء محمود صل|لشيم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|598o3 ج حسن|لح|م |هدير حس هره|لق|ر |ثــــ|

|744oo لعليم محمد|طف عبــــد |رشدى ع |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

2279o6 ف وهيبــــ عجبــــ| |رين|م ن|رسر ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

4o79o6 لحميد سليم|حبــــيبــــه عىل عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

79o57o لسطوج محمد|لسيد |رق عبــــده |ط عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|33346 ف محمد يوسف | لسيد|رسر هره|لق|ره |تـــج

9|4398 ويرس جبــــره  |م س|كر|مريم  سيوط|بــــ |د|

7o5537 لسعيد|لمرىس |لسعيد |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

7793o| ل عىل|حمد جم|م |سل| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4o728 ح محمود درويش|ح محمد صل|صل ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

862729 ي |ف
حمد|تـــن طلعتـــ مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

35974| عىل محمود| ء رض|لىمي ى شمس علوم عي 

7o38o5 بــــك|  خي 
منيه مجدى مصطفى حنفى زيق|لزق|بــــ |د|

67772| لبــــ|بــــو ط|وجدى خليل وجدى خليل  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

887689 يد |لمنىح  محمد ز|حمد عبــــد| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

4o7484 حمد عىلي|هيم عىل |بــــر|ء |سن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7o6774 ى محمود |محمود محمد  لسيد|مي  سيوط|هندستـــ 

689286 لرحمن متـــول|ء سمي  فتـــىح عبــــد |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o8492 حمد عىلي|بــــ محمد |شه ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى
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438833 د|لجو|لرحمن محمد عىل محمد عىل عبــــد |عبــــد |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|73|8 ن ع محمد|ع رف|رق رف|ط| مي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

885579 روز |فهيم ن| حن| رين|م سيوط|حقوق 

33372o لرحمن محمد موىس حسن|عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

489897 هيم|بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر|ر محمد |مي سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7oo354 |لمتـــول مو|ح |ء صل|وض
ى
ق معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3|9|36 ن محمود|م يوسف رمض |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3583o7 حمد|دتـــ محمد |دتـــ حم|غ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7o6o74 لسيد|ئى عبــــد |لورد|م يشى عدل  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

7o7|64 ف موىس |جر |ه حمد شوكتـــ|رسر لمنصوره|حقوق 

|53779 ى|ح مصطفى ص|سم دق حسي  هره|لق|حقوق 

8|6ooo حمد|ء مخلوف عىلي |لىمي ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

4974o ل عىل|ء فوزي كم|نجل ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

269|7o لحميد فرس|منى يوسف عبــــد تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o|682 رم عبــــده|لمك|بــــو|هدير فكرى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

887456 ل |فتـــ مسعود هل|حمد ر| سيوط|ره |تـــج

8o|o64 تـــه محمد|سهيله محمد شح ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

849546 ي
هلل محمد|حمد حفض | |دئى لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

3|7o8 ف عبــــد |حمد | لكريم محمد|رسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

323||3 ي
حمد|ن |لسيد حمد| |دئى ى شمس|د| بــــ عي 

||7oo2 ندرو سعيد لبــــيبــــ بــــرسوم| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

67947 ي
ح محمد حسن|ء صل|ضى لفيوم|هندستـــ 

825397 لرحيم|عيل محمود عبــــد|سم|زينبــــ  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

48672o ء محمد فتـــىحي نجم|فتـــىحي عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4536|3 ي |رمزي محمود عبــــد
ي|لمو|لغنى

ى
ق لمنصوره|حقوق 

7o7766 لعدوى|حمد عىل |محسن | ند لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6o3584 ح أحمد عبــــده|ن صل|يم| ط|معتـــ دمي|علوم ج

4979o7 ى مكرم|منيه صل| ح أحمد حسي  ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

86773| لبــــكري محمود|لد محمد |روفيده خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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772|52 لحميد|لعظيم عبــــد |تـــ عبــــد |طمه فوزى بــــرك|ف زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

9o8|o9 لدين عىل  |ر مني  نور |من ج|ره سوه|تـــج

486947 رق أحمد محمد مصطفى|أحمد ط سكندريه|ل|ره |تـــج

|7o3|6 زي|لدين سعيد محمود حج|م |يه حس| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

498o97 ى ص يف حسن حسي  لح|ندى رسر تـــربــــيتـــ دمنهور

7|53|7 لديبــــ|لنبــــى محمد |عيل عبــــد |سم|ن |نوره لمنصوره|حقوق 

35582o ى|عىل محمد عىل  لسيد حسني  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

252343 ف|س ف صبــــىح رسر ره رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

49o98o ن|لعزيز عثــــم|دل عبــــد|ندى ع|س |حقوق طنط

82|97| لعزيز مرىسي|لحميد عبــــد|سنيه عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

9o8839 لغنى يوسف |ل عبــــد|ن جم|يم| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

5|439o ف|بــــر|هلل |لق عبــــد|لخ|م عبــــد|ريه هيم رسر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

875o2| ج  |ح محمود فر|منتـــىه صل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4856|8 هلل|م ضيف |لسل|ن محمد عبــــد|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|4o44 ي رجبــــ|ره محمد شكري |س
ى
لدسوق |حقوق طنط

85o68o مل حسن|حمد وليد ك| سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

6344|2 للطيف|لحميد عبــــد|لد محمد عبــــد|حمد خ| زيق|لزق|ره |تـــج

345o22 ل خلف محمد بــــكر|م| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

366858 لبــــديع مصطفى|هند رفعتـــ عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

37|26| ي|هلل محمد محمد عبــــده |فتـــح | يش
لحسينى ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4|584o ن|ل سعد عطو|هيم كم|بــــر|ح |سم لشيخ|بــــ كفر |د|

429982 لروس|بــــو|لرؤف |م فوزى عبــــد|حس |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|526|2 ى|س|سلىم  مه سيد حسي  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

296264 حمد محمد سعيد|بــــ |يه|ره |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6o5529 لنرص|بــــو |حمد محمد | |نور لمنصوره|هندستـــ 

5445| ل عىلي|لع|ج عبــــد |حسن حج ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

6882| بــــر فرج|ل محمد ص|نه لفيوم|تـــربــــيتـــ 

45683| رتـــ|هيم محمد عم|بــــر|هيم محمد |بــــر| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

674|o ن|لسيد سلط|م محمد |سل| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 
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754o77 سلىم محمود محمد محمود ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

3|7|95 لرحمن محمد|ء محمد عبــــد|ل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|7755 ي|هيم رفعتـــ يوسف |بــــر|ن |يم|
وى|لمنى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

34|o55 م|م طوجى عل|لسل|حمد عبــــد|د |زي |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

369279 ي منتـــرص عىل|م| ند
هر حسنى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

494357 للطيف يوسف مخيمر|حمد محمود عبــــد| |حقوق طنط

335823 شه|فرحتـــ يىح فتـــىح عك ج|بــــ سوه|د|

8958|3 ود |مر مه|يدى عوئى تـــ|ه ج|علوم سوه

333646 ي|لبــــ|هر عبــــد|رس محمد م|محمد ي
ى
ق عه مشتـــهر|زر

7o|826 لم|حمد س|ل معتـــمد طلبــــه |ء جم|ل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5696| بــــ حسن|لوه|حوريه سيد عبــــد  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

58952 ن|زق سلم|لر|م وحيد عبــــد |ريه ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

84978o  عىلي|
ى ه محروس حسي  مي  سيوط|طبــــ 

2|9885 حمد محمد محمود محمد|ندى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

678933 لبــــرع ريه|هيم محمد |بــــر|يدى محمود |ه لمنصوره|بــــ |د|

8|8|5 لبــــر محمد|لمنعم عبــــد|ن عبــــد|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o325| خر زكرى |هيم ز|بــــر|س |تـــوم ج|هندستـــ سوه

359295 لرحمن|ء محمد رجبــــ محمد عبــــد|بــــه ى شمس|د| بــــ عي 

775|73 لمحسن أحمد|يمن عبــــد |حمد | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

247578 مه|حمد محمد سمي  سل|يوسف  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

422o|o ن|لسيد شوم|يه محمد | تـــمريض فرع مطروح 

92o323 ه |لل|ه محمود عبــــد|لل|مه عبــــد|س| ج |تـــمريض سوه

88386o ف |بــــ خل|لتـــو|زينبــــ محمد عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

774266 ف رض|حمد | لغنى|عبــــد | رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

827566 ح محمد عىلي|خلود صل ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

692|58 حمد محمد درويش محمد ركبــــ|ء |ل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

42||62 لسيد|هيم |بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر|آيه  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

|56585 لعزيز|لسيد محمد عبــــد |حمد | تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

623|48 لمتـــول مصطفى|ريم محمود مصطفى  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

495673 لعموري|حمد محمد محمد | |حقوق طنط
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432o82 لجوهري|لمنعم طه |ن حسن عبــــد |حس| |بــــ طنط|د|

|4||oo لح|بــــ ص|لوه|حمد عبــــد |محمد مصطفى  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

27|537 لح|لعزيز رزق ص|م عبــــد |ء س|شيم ي صىح بــــنه
|معهد فنى

885|3| ى عزتـــ نعيم عزيز  نيفي  سيوط|ره |تـــج

2688o4 ن طورى|لبــــ|حمد |لسيد |رأفتـــ | مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

85537o فظ|بــــ ح|لوه|لحميد عبــــد|بــــ عبــــد|لوه|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

262958 بــــ|لرؤف عمر خط|حمد عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|7|567 ضى|لق|حمد محمود عىل |ر |من ن|فنون جميله فنون حلو

454oo مح يىح سعيد|مصطفى س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|7759 لمجيد|حمد بــــدير عبــــد |آيه  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

2|6324 لدين محمد حسن محمد وهبــــى|ح |صل شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

356|o2 ف حسينى محمد|حمد | رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

25373o ف كم|ل |كم وى|لخرصى|ل |رسر ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

536326 ى|طمتـــ محمد رمض|ف ن عبــــده حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|2266 لوهيبــــى|لسيد عىل |طمه حسن |ف لمنصوره|حقوق 

5o9525 حمد دلول|حمد محمد |هيم |بــــر| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4|4295 شه|لمنعم عىل عم|تـــقوى محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

435336 ن|بــــو عتـــم|م نسيم حسن |له| لشيخ|بــــ كفر |د|

772222 لم|هيم س|بــــر|ن محمد |ء شعبــــ|سم| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

64o9|5 فرج| لك محمد زكري|م زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|47o|8 بــــ|لوه|سلىم سعيد سيد عبــــد  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

246798 ىس|لكرد|مه فرج |س|محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9|6696 م عرفه محمود محمد |بــــتـــس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|o555 هيم عىل بــــدوى|بــــر|لحميد |ره عبــــد |س لمنصوره|بــــ |د|

6859|o لعدل|لمتـــول |لمتـــول |بــــسنتـــ محمد هيثــــم  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|37969 ى درس|نور متـــرى تـــ|مجدى | مي  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

789o58 ي ش|ر عبــــد|عمرو مختـــ
ى|لمقصود عفيفى هي  ي |

لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o33o2 هيم فوده|بــــر|رس |محمد ي |بــــ طنط|د|

767239 لعربــــ مرىس|عز عىل عز  ضتـــ|ري/لعريش|علوم 
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4888o5 لد محمد محمد حسن|هلل خ|عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o6|59 حد مرشدى|لو|لدين عبــــد |ء |زن عل|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|36896 صف|ن و|يمن يون|ندرو | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

449282 م محمدي عىل حموده|أدهم عص |هندستـــ طنط

848|9 د|لجو|حمد عبــــد |ل فهىمي |حمد جم| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

83998 حمد صبــــرى يسن سيد حسن|يسن  بــــ بــــنى سويف|د|

877o97 حمد  |شم |لد ه|ر خ|من سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4834o3 فظ|لح|روق حسن عبــــد|دل ف|رتـــ ع|س |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

259737 ىط كركيتـــ|لع|هلل عبــــد|س عبــــد|ين| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

846687 ي|يم|
ن محمد حسن مرغنى ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

5297oo مصطفى محمد مصطفى محمد جبــــر سكندريه|ل|هندستـــ 

3|||2 حمد|هيم |بــــر|موده عمرو  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

232o87 لم|محمد وليد محمد سيد س هره|لق|حقوق 

83859o حمد|هلل محمد |يه عبــــد| |نوعيتـــ فنيه قن

66942 ى|شد |كمل ن|مريم  مي  لفيوم|صيدلتـــ 

434563 ود زلط|مه د|ئى سل|م| |عه طنط|زر

279822 ف |هدير  يد |بــــو|رسر ى لسيد|لي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

864|o6 د|سم ج|عمرو محمود ق ن|كليتـــ طبــــ أسو

485422 ف أحمد محمد مصطفى كس بــــ|حبــــيبــــتـــ أرسر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

4o937 لحميد سعد|رس محمد عبــــد |حبــــيبــــه ي ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

876299 م فرح عزيز  |جوزيف عص سيوط|ره |تـــج

7|6842 لغريبــــ|لمصيلىح |محمد وجيه محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o5743 لرحمن|حمد محمد عبــــد |محمد حسن  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

|57888 حمد|هلل محمود سمي  محمود |منتـــ  ن|بــــ حلو|د|

422643 ى رضو ن|ن محمد رضو|خي  سكندريه|ل|حقوق 

89|o8o حمدى حسن عىل | رويد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

5|7||5 ي|مه محمد عطيه ر|س|جر |ه
ضى تـــمريض دمنهور

22||45 ه مصطفى محمود ر حيل|ني  ى شمس حقوق عي 

26o582 وى|لص|ن |عثــــم| ء رض|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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542457 فظ عويس|زى ح|مه حج|س|منيه | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

458246 هيم|بــــر|تـــ |لعبــــد بــــرك|نعمه  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|2889 لمتـــول|حمد محمد |سمر |ل|هدى  زيق|لزق|عه |زر

244o63 لد محمد خليل|مصطفى خ ن|حقوق حلو

49835| ى محمد حموده عبــــد لحميد موىس|نيفي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

777937 ل جوده|لرج|منيه جوده محمود عز| هره|لق|ر |ثــــ|

44o95 هيم|بــــر|ح محمد |فتـــ حمدى صل|ر هره|لق|حقوق 

6|692| يف|سلىم محمد طلعتـــ  لشر تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

823|46 ي عىلي|رس|
ء خليفه مصطفى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

344739 حمد مسعود|سلىم محمود  عه مشتـــهر|زر

3682|8 ى جم|ي مد|ل يوسف ح|سمي  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

4|o843 م|لحسينى عز|حمد |يز |سمر ف |تـــربــــيتـــ طنط

|3249o لرحمن|لعليم مصطفى عبــــد |ره عبــــد |س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2|96o3 لسيد عىل|هيم |بــــر|لعزيز |عبــــد| دين هره|لق|ر |ثــــ|

247||5 لح|هيم متـــول ص|بــــر|مصطفى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|64427 لد سيد مصطفى|عمر خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

766548 ن|لم|حمد محمد س|محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

746o4 ي محروس بــــيومي|منيه ه|
ئى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4|6976 ى |منه  لخبــــى|هيم |بــــر|هلل محمد محمد حسي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

247934 ن|لبــــسيوئى محمد سليم|م محمد |ل عص|نه |صيدله طنط

268229 حمد جلبــــط|م |محمد س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|396o3 ل|لع|ح مصطفى عبــــد |م صل|يمنى عص ى شمس|تـــج ره عي 

249833 بــــ|م دي|لسل|ن محمد عبــــد|يم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

226454 ى|محمد جم ل محمود حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

438o8o مىل|لش|م محمد |ء هش|آل |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

222782 فظ|حمد ح|لدين عىل |م |محمود عص تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

8o327o ى ل عوض|رمزي كم| مي  ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

|29868 حمد حسن عىل|ر |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4952o6 م|لسل|حمد رجبــــ مرعي عبــــد| بــــ دمنهور|د|
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8o|28 لسيد عبــــده محمود|د محمد |جه كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3|65o4 لدين مرزوق|بــــ مرزوق سعد |رح ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

5|7o7 لحميد مغيبــــ|لدين عبــــد |بــــدر | رن ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

3|988| حمد محمد مرزوق|سلىم  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

828972 رف|لع|لسيد |محمد عىلي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

762o82 م موىس عطيتـــ|لسل|ح عبــــد |صبــــ ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

|22o63 ى ن|م |د هش|زي ى كحيل|ئل |مي  مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|7646| قتـــ عل| لجيد حنفى|ء مصطفى عبــــد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

853548 ي حن|حس |م مجدي بــــشر حقوق بــــنى سويف

9|o55| لسيد محمود |د |محمد رش ج|علوم سوه

32oo89 محمد سعد عيد محمد لفيوم|عه |زر

7|6549 ى عبــــد |هبــــه  لحميد مصطفى بــــدر|لحسي  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

8|957 فظ|بــــ ح|لوه|ندى خرصى عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|49954 ف عبــــد |بــــ |شه لحميد عىل محسن|رسر هره|لق|بــــ |د|

228698 هيم عطيه|بــــر|سط |لبــــ|ء عبــــد|رس| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

3o|6oo ر هموى|حمد بــــر|لد محمد |خ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|52938 لحميد|لمنعم عبــــد |حمد محمود عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

3|5436 ى جم|روز لشهيد|ل نعيم عبــــد|لي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

58o72 ض محمد سعيد محمد|ري ي سويف
تـــمريض  بــــنى

48554 ر بــــدوي عىلي عىلي|من هره|لق|لعلوم ج |ر |د

268322 ج |لمنصف ن|رق عصمتـــ عبــــد|ط ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

5o59|o لبــــربــــرى|لسيد |ن |م رمض|محمد عص سكندريه|ل|بــــ |د|

4o7564 وى|لطبــــل|يم محمود |لد|جر عفيفى عبــــد |ه ى شمس| لسن عي 

322o9 ى مكرم فتـــىح|مه جعفر |س| لنمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8oo3|4 س|هلل بــــرج|رق عبــــد|هلل ط|عبــــد  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

7o6||7 لمتـــول محمد|خلود محمد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

2266|| فع محمد|حمد حمدى ش| ى شمس|زر عه عي 

4|6o24 ي|لسيد عىلي |رتـــ محمد |س
لحنفى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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|68878 للطيف|د عىل عبــــد |محمد جه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

7o6298 ن|لمعىط رمض|مروه محمد مصطفى عبــــد  لمنصوره|صيدله 

496522 لشيخ عىلي|ن عىلي محمد عىلي |نوره تـــربــــيتـــ دمنهور

|44458 فع محمود|مه ش|س|حمد | هره|لق|حقوق 

78|828 هيم محمد|بــــر|حمد |جر |ه هره|لق|ج طبــــيع |عل

644758 لمهر|دى عىل |له|ء عبــــد|سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

283|78 هلل|يوسف وجيه يوسف عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

637843 لسيد مصطفى|لنجدى |ء محمد |ل| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

82726| حمد محمود عىلي محمد| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

5o4|9| هلل محمد عوض|ن محمد سعد |يم| سكندريه|ل|علوم 

82253o لحميد|ن محمد عبــــد|حمد سليم| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

678|37 لعزيز محمد|رس عبــــد |هلل ي|منه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

44|86| ى|بــــو |حد |لو|ندى فتـــىحي عبــــد  لعيني  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

224|69 ى خ لد محمد محمود عىل|حني  هره|لق|بــــ |د|

493998  رض
ى
 عبــــد | شوق

ى
ر|لغف|شوق عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

8oo4o4 ي عبــــد|تـــه
عيل محمد|سم|هلل |ئى ن|سو|حقوق 

33836| لسيد|فظ |لنبــــى ح|ن معوض عبــــد|يم| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

7685o6 لم|لم سليم س|ج س|حج عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

784428 لبــــدرى عىلي|هيم عىل |بــــر|منيه | ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

324747 حمد|حمد محمد |يوسف  ى شمس حقوق عي 

29|74| رى|لبــــ|ح محمد عبــــد|نىح  صل| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

86oo62 ي|دل محمد كم|عمرو ع
ل مهنى كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

696647 فظ|مه محمد ح|ء سل|شيم لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

7o5256 ن|هيم شعبــــ|بــــر|بــــوبــــكر محمد |ء |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

895657 ى محمد |حمد حس|يه | ني  ج|تـــربــــيتـــ سوه

227852 ن رؤف فتـــىح مسعد| مي  هره|لق|ره |تـــج

5o9|4 مل محمد|مل محمد ك|ك لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o8698 حمد غنيم|عيل سيد |سم|حمد |م  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|3697 ف رفعتـــ عبــــد |رفعتـــ  ح يوسف|لفتـــ|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8o523 م|لمحسن سل|رق عبــــد |سلىم ط ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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79|867 ح عطيه بــــدوى|لفتـــ|ز عبــــد |بــــوىس بــــ قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

8o4o77 ي محمود محمد|كريم ر
ضى ي|علوم 

|لمنى

|4oo5| حمد محمد|لسيد |سحر  ى شمس|د| بــــ عي 

637743 هيم|بــــر|هلل |هيم عبــــد|بــــر|ء |ل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

68o77| ن|لمنعم عىل رمض|فظ عبــــد |محمد ح| ند لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

899533 حمد |ح سيد |حمد صل| زيق|لزق|حقوق 

326884 مريم محمد خلف فرغىلي ى شمس|د| بــــ عي 

355637 حمد|رقيتـــ سعيد يىحي  ى شمس|د| بــــ عي 

246397 ن|ء نبــــوى سعف|بــــ عل|شه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

785266 ر محمد|لغف|له محمد عبــــد |ه زيق|لزق|بــــ |د|

23859| حمد|لسيد محمد |بــــ |يه|ء |رس| ى شمس|زر عه عي 

22|729 ى ك|حمد ي|قدرى  وى|مل عشم|سي  هره|لق|حقوق 

64672 ف |شهد  لحليم|لبــــدري عبــــد |لسيد|رسر بــــ بــــنى سويف|د|

6858|7 ق|ل منصور |لع|م عبــــد |ن عص|نوره وي|لشر لمنصوره|بــــ |د|

9o6o77 لدردير |مل محمد محمد|حمد ك| ج|ره سوه|تـــج

64256| ى سل متـــ عىل|محمد حسي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

|3|52| ف حسن سليم|لدين |م |حس ن|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

423962 لسيد|هيم |بــــر|لسيد |ن |ريح ط|معتـــ دمي|علوم ج

4|o693 ي
مصطفى وليد مصطفى عفيفى |ره طنط|تـــج

495o36 م|لسل|م محمد عبــــد |لسل|محمد عبــــد  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

5|8649 م خليل حسن خليل|ء س|سم| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

786897 تـــتـــ عمر|لحسينى أبــــو مسلم شح|دل |ء ع|شيم لفيوم|لعلوم |ر |د

3222o8 رى رزيق|تـــر هو|لس|رحمتـــ محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o7455 ص|لقص|هيم محمد مرىس |ردينه إبــــر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

62|5o4 لحسينى|هدير يونس أحمد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

4o4733 هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|هد |مصطفى مج سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9o3766 بــــوزيد |ن |حمد عصم|سحر  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5o2929 حمد حسن|كوثــــر خرصى حسن  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

82||28 ه مس| بــــتـــ محمد|مح ثــــ|مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o44|9 حمد |لرحمن ممدوح محمد |عبــــد ج|عه سوه|زر
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45o|94 ري|بــــي|ل| |مه زكري|س|مصطفى  |حقوق طنط

86282 لرحمن|حمد عبــــد|لرحمن |محمد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

79576 مل عيد|بــــ سيد ك|رح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

79|299 تـــه|تـــه عىل شح|ء شح|ل| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

86o8|3 لرحمن|لمعتـــمد عبــــد|حمد عبــــد|لمعتـــمد |عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o8778 حمد محمد |هيم |بــــر|ء |شيم تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

582o6 ى محمد|لرحمن محمد ي|عبــــد  سي  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

|62843 دم|لمنعم |هلل مصطفى عبــــد |منتـــ  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

363o96 |لعل|بــــو |ح محمد |سلىم صل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

453|25 ى|حمد عىل موىس يوسف | لحرصى لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

969|6 د|لجو|لمحسن عبــــد|محمد محمود عبــــد سيوط|حقوق 

428o98 ذل|لش|لسيد محمد |ر |لغف|ر عبــــد |من |تـــربــــيتـــ طنط

7545|o وق  ى محمد |رسر بــــو ربــــع|لسيد حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|346|7 بــــوقمر|محمد سعد محمد سعد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

647666 لد مرىس مرىس|مرىس خ ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

623574 ر|لنج|بــــر محمد |هيم ج|بــــر|محمد  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

56664 روق تـــوفيق|ك ف|بــــيتـــر مل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4983| هيم|بــــر|حمد سعد عىل | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|55|3   |لبــــ|ئى عىل عبــــد|عمرو كيل
ى
ق سيوط|حقوق 

6o8592 س|لسيد عىل عبــــ|طمه |ف كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

|37299 ى بــــتـــ|در مكرم ثــــ|ن| مي  ى شمس حقوق عي 

29984 لسيد ربــــيع محمد|فوزيه  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7638o7 ي
يف محمد محمد | دئى ئى|سكندر|ل|رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|3o968 ى ج|د ج|حمد عم| ى|هي  هي  عه مشتـــهر|زر

6494oo حمد|لجليل |حمد عبــــد|ء |سم| زيق|لزق|حقوق 

|4622 ي|لق|لسيد |د |يوسف عم
ضى ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 

كتـــوبــــر |6 -

42|964 ندى جبــــريل عىل جبــــريل ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|884| لغنى|شم محمد عبــــد |هدير ه ط|بــــ دمي|د|
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69||9| حمد يوسف عبــــده عبــــده شويقه| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

3|3|48 لسيد|لسيد محمد |مريم محمد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

43547| م محمد محمد صقر|سه لشيخ|بــــ كفر |د|

4o5972 ن|حمد عطيه رضو|د عىل |جه سكندريه|ل|بــــ |د|

||9338 ى|رس مجدى |ف لسيد حسي  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

322337 ى عص|ي ر|حمد محمود نص|م |سمي  ى شمس حقوق عي 

53o433 لدين|هيم سيف |بــــر|هيم محمد |بــــر|مل | ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

7697o7 ود عوده|لرحمن عىل د|لمجيد عبــــد |محمد عبــــد  لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

5747o حمد حمدى طه|جر |ه بــــ بــــنى سويف|د|

488239 حد|لو|لق عبــــد|لخ|محمود محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2654|3 ى|لمرضى ش|حمد محمد عبــــد| هي  تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

92|57 نور بــــهلول|طف |يه ع| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

347825 غ|لصبــــ|هيم |بــــر|حمد |حمد مدحتـــ | لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

69o789  عبــــد |لش|يمن عبــــد |حمد |
ى
ح|لفتـــ|ق لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

269366 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|يمن |يه | تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

3986o لعليم|بــــرين محمد محمود عبــــد |ص ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

772o92 ورى|ح حسن |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |رس| ى لجيى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o|274 لسعودى|حمد محمد |د محمد |زي ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

865|37 د|حمد ج|لحليم |ء عبــــد|شيم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

353972 وى|لمنش|مصطفى محمد متـــول محمد  ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

356893 حمد حسن|د محمود |جه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|2|856 رس|لح|هلل عبــــد |مه عبــــد |س|يوسف  ن|حقوق حلو

785455 ه | ىط|لمع|بــــو|حمد |هيم محمد |بــــر|مي  زيق|لزق|علوم 

429476 ي محمد رج|رج
ى|ئ  ي محمد حسي 

ئ  |صيدله طنط

7|2468 س|لنح|ر محمد حسن |محمد عىل مختـــ لمنصوره|ره |تـــج

248994 لغتـــىم|لسيد |لسيد |طف |ع| سه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

24||2o حمد ربــــيع|كريم زينهم محمود  هره|لق|ره |تـــج

8|48|2 حمد عىلي|هند محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

6o4353 فظ|لح|لحميد عبــــد|فظ عبــــد|لح|محمد عبــــد ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى
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44oo25 ي محمد عبــــد |ن |رو
ى
لرحيم|لدسوق لشيخ|علوم كفر 

545983 حمد|لمعز |بــــر عبــــد |حمد ص|محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

4789o3 ى| حمد أيمن أحمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|53539 ه عبــــد | رص محمد عىلي|لن|مي  هره|لق|بــــ |د|

6||344 ر|لف|ء محمد محمد |ل| لمنصوره|بــــ |د|

444695 حمد محمد محمد يوسف مسعود|م  لشيخ|ره كفر |تـــج

767828 ى شح تـــه محمود خليفه|نرمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

5|9239 منيه عزتـــ محمد سويلم| |طبــــ طنط

33937o ء عىلي يوسف عىل منصور فضه|رس| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|7|5o3 لعظيم عىل|ن عبــــد |يوسف شعبــــ ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

3|22o| هيم|بــــر|لسيد |متـــ |س|لرحمن |عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

88|262  |لش|مصطفى عبــــد
ى
هيم محمود |بــــر|ق سيوط|بــــ |د|

89|87| تـــ |ل بــــرك|لع|بــــر عبــــد|مل ص| سيوط|بــــ |د|

5268o4 د|هيم مر|بــــر|حمد رزق |د |زي بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

832o47 لعزيز|لدين عبــــد|لفضيل مىحي |ر عبــــد|من دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

779656 محمد عيد عىل محمد زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

3|6o96 هلل|ندى محمد حسن عبــــد ن|بــــ حلو|د|

853974 ي فولي
محمد فتـــىحي مهنى د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8o742 رحمه محمود عىل موىس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3247o2 حمد مرصى|روق |محمد ف دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

266o9o لسيد عبــــيد|لسيد |ن |عىل رمض ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

249o99 لفضل|بــــو|تـــه |لسيد شح|ء فتـــىح |رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|39252 فظ خليل|لح|يمن محمد عبــــد |ن |رو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

489534 ى عبــــد|ندى عيس  لعظيم موىس|مي  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

5|8546 ر|لنج|حمد محمد |حمد |نشين  ره دمنهور|تـــج

923o|| ض عيس شنودتـــ |يكل ري|م ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

92574o لسيد  |ح |لفتـــ|ل عبــــد|لو|م |سل| زيق|لزق|حقوق 

|49543 حمد محمد حسن|هيم |بــــر| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

28563 ف حسن عطيه|يوسف  رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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6269|5 لدين عىل|ح |يمن صل|حبــــيبــــه  زيق|لزق|علوم 

339o54 سم|حمد ق|مروتـــ طلعتـــ يوسف  |بــــ بــــنه|د|

62593| م محروس|لسل|رق عبــــد|بــــ ط|يه| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

342462 ر|لمجيد محمدنص|نورتـــ محمد عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

9563o د|لجو|محمد ممدوح طه عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

492448 ي منصور س
لم حمد مسلم|مصطفى سكندريه|ل|حقوق 

27244 بــــ|رص محمد ربــــ|جر ن|ه هره|لق|بــــ |د|

224o|9 ن|بــــر سيد عثــــم|يه ج| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

82ooo د محمد جنديه|مه محمد رش|س| |دين دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

259762 حمد خليل|عيل |سم|سميحه  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4o3255 رق مصطفى درويش مصطفى|ء ط|آل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|35974 ي
ي|د فخر |عم| دئى

زى|لدين ئى د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

5||789 تـــ|رعرف|ل مختـــ|محمد محسن كم سكندريه|ل|صيدله 

2|862 ي
لعزيز|س عبــــد |ح عبــــ|صل| دئى ي |

رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

34o425 وى|وى عىل منش|فتـــحيتـــ منش عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

42o922 بــــ عطيه|لوه|نجوى سمي  عبــــد |ره طنط|تـــج

5o|2o يد|دهم فتـــىح سيد ز| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

65o43 لحميد|جر جمعه فهىم عبــــد|ه لفيوم|حقوق 

764253 ل محمد شهده|ره جم|س ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

495284 ى عبــــد لعيد|بــــو |لجيد حوىسر |محمد يشى خي  ره دمنهور|تـــج

897o66 لنبــــى يونس محمد |منيه عبــــد| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8oo23 طمه محمد عىل محمد يسن|ف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

||9665 لحسينى مصطفى|ء عبــــده |شيم ى شمس حقوق عي 

8o|||4 ى دل نبــــيل صليبــــ|ع| يوستـــي  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

3|44|3 لحميد عبــــدتـــ|م عبــــد|حمد هش| ن|حقوق حلو

44939 لمجيد|ن نرص عبــــد |حمد رمض| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى
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44o28o وي فرج عوض|لمعد|حمد |سلىم  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

645|35 ى|رق محمد محمود مرزوق |ط لعشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4598|| ف محمد عىل محمد|محمد  رسر ن|سو|بــــ |د|

6||74| لجمل|هلل |محمد عبــــد| رن لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

258o8| لجوهرى|لسيد |لسيد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

892233 ى محمد  حمد محمد |حسي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

245378 د|حمد ج|ء سعيد محمد |لشيم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7oo44 لبــــصي |هلل عبــــد|تـــم عبــــد|طمه ح|ف لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

4|8258 لدين|لم شمس |لمنعم س|هلل عبــــد |عبــــد  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

4o44o6 ى حسن|لق|حمد منصور عبــــد | در حسي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7o7976 لسعيد نصي |حمد محمد محمد | لمنصورتـــ |تـــمريض 

|7879 م|لسل|مه عبــــد |حمد سل|ن |مرو ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2|6585 لكتـــبــــي|ن محمد |عمر عثــــم ن|حقوق حلو

762735 تـــ|ن بــــرك|حمد عثــــم|حمد محمد | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8o|473 ى عبــــده|رس| ء فتـــىحي حسي  ي|عه |زر
|لمنى

89822o م |حمد تـــم|م محمد |هش ج|طبــــ سوه

62564 ى جمعه|ن |م شعبــــ|حس مي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

235699 ل|لجم|حد عىل |لو|ء عىل عبــــد|رس| ى شمس|تـــج ره عي 

7686o5 هلل|م محمود عبــــد |س| سه لعريش|تـــربــــيتـــ 

887246 طمه سيد محمد سيد |ف سيوط|بــــ |د|

62762o ف محمد عبــــد |لش|أدهم أرسر
ى
ق زيق|لزق|حقوق 

29775o ر|لنج|محمد وليد محمد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

3||2o6 يف سعيد مصطفى سليم ن|رسر ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

427o|6 وق خ مر|هيم ع|بــــر|لد محمود |رسر طبــــ بــــيطرى فرع مطروح

776766 حمد|ح مصطفى |لفتـــ|حمد عبــــد |ح |سم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

238773 ى|لعزيز عبــــد|ن طلعتـــ عبــــد|نوره لنبــــى حسي  هره|لق|بــــ |د|

262339 ج  محمد عىل|مصطفى ن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

622536 لديسىط|ر |لسعيد مختـــ|ن عىل |حن ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

858753 لحفيظ|لحفيظ محمود رفعتـــ عبــــد|عبــــد| رند ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى
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6425o9 هيم عىل|بــــر|منصور عىل  زيق|لزق|صيدله 

44634o لم|لمجيد عبــــد |لمقصود عبــــد |د عبــــد |محمد عم سكندريه|ل|هندستـــ 

8|o896 ي سعيد|منيه عزتـــ و|
ى
ق ي|بــــ |د|

|لمنى

||588o لمطلبــــ بــــيوم|حمد عبــــد |ئشه |ع ن|بــــ حلو|د|

326762 روق|زينبــــ محمد محمد ف ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

|53oo| بــــ محفوظ|لتـــو|دل عبــــد |حمد ع| هره|لق|عه |زر

4o4298 لسيد|لسيد محمد |ل |لرحمن جم|عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|25625 ى|بــــو |ء رجبــــ عىل |محمود عل لعيني  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

877898 رس حسن مصطفى |تـــسنيم ي سيوط|بــــ |د|

35566 لصعيدى|هلل |هلل عىل عبــــده محمد عبــــد|عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|34454 ي
لسيد|نبــــيل بــــيومي | دئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

45||7| ن|وى سليم|لص|د |لدين حم|ل |م كم|حس تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

36|26| ج |لن|دل محمد |سميه ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o232| بــــ|لبــــ|حمد عقبــــ |لسعيد |رص |لن|عبــــد| دين لمنصوره|بــــ |د|

6936|4 د|حمد ج|محمد محمد تـــوفيق  لمنصوره|بــــ |د|

847|6o ن حسن|لحسن عىلي رمض| ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

48o4o8 حمد محمد محروس حسن|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

86o72 لرحمن عويس محمد قطبــــ|عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

76364| |مد |لدين ح|ء |ندى وليد عل
ى
لدسوق تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

679o93 لكريم|لسيد محمد عبــــد |لسيد |محمد  لمنصوره|بــــ |د|

6o793| ى |مروه محمود  ى|مي  لدمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

32673| لنعيم مهنى|حمد عبــــد|هبــــتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

27oo25 يد|ح ز|لفتـــ|لد عبــــد|كريم خ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

236|2o زى|هدير رفعتـــ حسن محمد حج ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4|79|2 ن|بــــو سليم|لمنعم مصطفى |يه عبــــد | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

494||5  عبــــد |محمود 
ى
لىح|لص|لمجيد |لسعيد شوق سكندريه|ل|حقوق 

6|o765 لبــــرى|لسيد |بــــسمله محمد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4|8789 ي شعبــــ|ء ه|رس|
لحميد|ن عبــــد |ئى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

5o2394 لسيد محمد عىل عمر|محمد  سكندريه|ل|علوم 
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56954 بــــوىسي خلف هريدي محمد تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4794|3 جه|زق محمد خف|لر|م عبــــد |ن عص|نور سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

848394 حمد يونس|عبــــي  محمد  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

7o843o لح|ء صبــــره عىل ص|ل| لمنصورتـــ |تـــمريض 

244253 لح|حمد لطفى سيد محمد ص| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

4o97|o لعفتـــه|شد |شد ر|لسيد ر|طمه |ف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

633296 ى حسن سعيد|هبــــه عبــــد لعزيز حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|65|o لرحمن هويدي|لق عبــــد |لخ|ء رجبــــ عبــــد |سن لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

779|62 |در عبــــد |لق|لشكور محمد عبــــد |محمد عبــــد 
د|لجو

ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

4|258o لشيخ|لفتـــوح |بــــو |بــــ |يه|سهيله  |ره طنط|تـــج

545923 لشيخ|لحميد محمد عمر |رحمه عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o5869 بــــ|لوه|حمد محمد عبــــد|رق |ط ي|نوعيتـــ 
|لمنى

3269oo حمد|مد |يمن محمد ح|دتـــ |مي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5|253o م أحمد عبــــد ربــــه|محمود حس معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

46|423 لبــــرل|ء سمي  محمد |شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o6842 ربــــ|بــــوش|ندى نبــــيل محمد رسور  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

7o8776 ه عنتـــر عوض شد| د|مي  لمنصورتـــ |تـــمريض 

525935 لسيد|هلل |ء محمد عبــــد |كرم عل| سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

3|935o ندى عىل فوزى عىل ى شمس|د| بــــ عي 

69992 حمد|حمد محمد |ء |دع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|75354 ى|منه  ى محمد حسي  هلل سعد حسي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|3|738 ى |حمد |مريم  حمد|مي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

54298o مر عطيتـــ|مر عبــــده ع|ء ع|سم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|5585 ى محمد|سم| ء سعد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

354|87 محمد عىل حسن يحن | نور ى شمس|د| بــــ عي 

85o73| ل سفينه|يه محمد كم| سيوط|تـــمريض 

2527o6 ف محمود عيد|هدى  رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

234|68 حمد زىك|لرحمن محمد |عبــــد هره|لق|ره |تـــج

25|5o3 لحميد|م فتـــىح صبــــىح عبــــد|حس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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|7|346 حمد حسن محمد محمد فرج| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

2|9844 م محمد|م سيد عل هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7586o6 ر محمد عىل محمود|من لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

96485 حمد عطفى|مد سيد |د ح|عم ن|حقوق حلو

44|49 ي|لرؤف رجبــــ |حمد عبــــد |
ل|لىحى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

822o4o بــــ|لتـــو|س عبــــد|حمد عبــــ|هلل |عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

8o396o روق محمد|د محمد ف|زي ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

|775||  محمد مرىس|سم |بــــ
ى
حمد شوق ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

2729o| ى صليح| ر|ل سعد حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

8486|5 هلل|جميل جيد رزق | رين|م ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

247|6| فظ|لح|لرسول محمد عبــــد|محمود عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

82|567 رس محمد عىلي محمود|ف لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

83958o ى ط|من ى|ر حسي  يع حسي  ن|سو|حقوق 

6|7255 بــــو جنبــــه|هيم |بــــر|ء محمد |دع ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

685595 لح محمد متـــول|طمه محمد ص|ف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5o4253 لكرش|جر محمد محمد محمد |ه |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

765667 مر|لغنى ع|كريم محمد عىل عبــــد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

|26776 ف متـــول محمود حسن |بــــ |رح وى|لبــــهنس|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

2378|8 ح حسن رجبــــ|طمه صل|ف ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

4|6246 ى |هيم |بــــر|محمد | ن|ر لمرصى|مي  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

285573 ى|ندى فرج مصطفى فرج ش هي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|48346 حمد محمود|مريم محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o2672 هيم بــــريقع|م أحمد إبــــر|م هش|ر|م سكندريه|ل|طبــــ 

234672 ع حميده|هر رف|م م|سل| هره|لق|بــــ |د|

9|3o92 ى |لحميد |يه عىل عبــــد| مي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

4|o|4| لنويىه|هيم مصطفى |بــــر|هيم محمود |بــــر| |ره طنط|تـــج

353868 لمول محمد|م سيد عبــــد|سل| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8o7|38 روضه محمد حسن محمود ي|عه |زر
|لمنى
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4o9254 ئى|لقبــــ|ن مصطفى |هيم رمض|بــــر|ر |من عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o322 لسيدعفيفى|لحميد |ل عبــــد|محمد جل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o33|6 ه فرغل سعد | بــــوضيف |مي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

794o|4 ن|حمد حسن سليم|لمجيد |ن عبــــد |يم| زيق|لزق|حقوق 

273648 تـــسنيم محمد مصطفى محمد ن|علوم حلو

8943|6 ح محمد |لفتـــ|يمن عبــــد|ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

7552o4 |لش|ن عبــــد |ئى  سليم|ندى ه
ى
ق عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

2|875o لدوش|هيم عز |بــــر|لنبــــى |محمد عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

|379o4 ركو يوسف عزيز عطيه|م وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

686883 هيم|بــــر|در |لق|ل عبــــد |طف جل|حمد ع| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|63338 لليثــــى حسن|حمدى | رن ى شمس|تـــج ره عي 

54o467 يه لصفتـــى|ئى |ليم|لح |ن ص|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

476|55 يمن محمد عىل بــــسيوئى|ن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

537||2 در|لق|محمد حسن محمد حسن عبــــد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

843328 ى|م مل|دل لبــــيبــــ ك|ع| رتـــي  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

3|2|o6 هيم|بــــر|ليىلي عمرو محمد  |طبــــ بــــنه

276o72 حبــــيبــــه حسنى سعد محمد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

286734 هلل محمود|حمد محمد عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

79272 |نور محمد ه
ى
شم صوق ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

39o28 ف عبــــد |رحمه  لخشن|لق |لخ|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4|2972 لم رجبــــ|لد سعد س|ريم خ لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

9o347| لمول محمد محمد |سمر عبــــد ج|ره سوه|تـــج

429944 يد |بــــو |حمد محمد | ى حمد مرىس|لي  |ره طنط|تـــج

35356| ن|ر سلط|لستـــ|هلل عبــــد|حسن خي  ي|عه |زر
|لمنى

6|4798 هلل جوهر سعيد|لسعيد عبــــد |هدى  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

44|43 يوسف محمد زينهم محمد محمود ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4|o573 كريم محروس محمد محمد |حقوق طنط

7o69o4 لمنعم|لمنعم محمد عبــــد |ر عبــــد |بــــر| طبــــ بــــورسعيد
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87897o حمد عىل درويش |ريم  سيوط|حقوق 

24286o هيم|بــــر|لسيد |رق عىل |عىل ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|8o25 مه|لرحمن سليم سليم سل|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

84727| وي|حمد بــــسط|حمد محمد | ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

7o9765 لسيد حنضل|مصطفى محمود عوض  ره بــــور سعيد|تـــج

7774|o لعليم|مد عىل عبــــد |ح| دين لمنصوره|حقوق 

327|6 حمد يوسف محمد|محمود  هره|لق|هندستـــ 

7o|354 بــــى|لغو|هيم |بــــر|هيم |بــــر|حمد |مح |حمد س| زيق|لزق|حقوق 

689547 ف ج| |دين رى مرىس|لبــــ|د عبــــد |رسر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4763o4 لنور|مجد رمزى يعقوبــــ عبــــد |نتـــوئى | سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

53976 لعظيم|عيل عبــــد |سم|حمد يشى | طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

25o337 ي|لزينى مصطفى |ء نسيم |حسن
لزينى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

364742 دى|له|ل محمد محمد عبــــد|ل كم|نه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

879479 د محمد  |حمد غندور مر| سيوط|تـــمريض 

486o79 هيم|بــــر|حمد محمود مسلم |ن |رو سكندريه|ل|ره |تـــج

|67|4o ى مرصي عبــــد |شيم هلل|ء حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|5o3oo هيم|بــــر|يمن فتـــىحي |محمد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

55299 وق فتـــىحي سيد مرىسي رسر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

68998| هيم|بــــر|لدين محمد |ح |يمن صل|ح |صل ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

323229 ئيل نسيم|مريم نسيم ميخ ى شمس صيدله عي 

77|682 هيم|بــــر|ل محمد |ره جم|س زيق|لزق|بــــ |د|

8o775| ي عم| صد|د عزتـــ ق|نىح  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

|43375 لم|لدين محمد س|ء |بــــسنتـــ عل ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

33438| لسيد|لنرص |بــــو|حمد سيد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7559|6 ي|هيم كيل|بــــر|نىح  عىل |
ئى تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

35|626 هيم|بــــر|لرحمن |ئى عبــــد|لفتـــ ه| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5o6692 ن محمد عىل|د عيد رمض|جه سكندريه|ل|صيدله 

4||66o ى عمروس|هلل عىلي فؤ|منه  د حسي  |حقوق طنط

5873o حمد محمد|ل |جنيدى جم ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 
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247726 لعزيز فهد|لعظيم عبــــد|رق عبــــد|سل ط|بــــ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

252638 لففى|ئى مصطفى |ن ه|رو ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

248||9 ن محمد فوزي شعي |ء شعبــــ|ل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7653|2 حمد|للطيف |كريم مجدى رمزى عبــــد ره بــــور سعيد|تـــج

4|898| لسيد عنبــــر مندور|لسيد محمد | |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

442254 لسيد بــــغدوده|ن |عمرو موىس رمض ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

253378 ي|ر
رص معروف محمد|ن| ئى ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

475985 م|لسل|لدين عبــــد|ل |ندى مصطفى كم سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

344657 م|م|حمد |هلل |يتـــ عمر عبــــد| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3286o8 ي حسن محمد|بــــ ه|شه
ئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|57298 لرحمن|لدين حسن عبــــد |د |مريم عم كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

9|2o35 لس  ف بــــخيتـــ شنوده |كي  رسر ج|علوم سوه

25o8o3 ده|لح سع|هيم ص|بــــر|رق |لدين ط|سيف  شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

|55749 ى لملك يوسف|دل عبــــد |ع| يوستـــي  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

64|29o لرحمن عىل|هلل عبــــد|هبــــه عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

6o939o د|لجو|لسيد عبــــد |ح |محمد صل تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

752673 محمد فتـــىح فهىم محمد عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

44o665 لسيد صقر|لحكيم عىلي |بــــشي  عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

43|48| رص عطيه|حمد ن|د |زي ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

7|284o ى|ره عوض محمد عوض |س لدمي  لمنصوره|طبــــ 

884225 طمه فتـــىح يوسف محمد |ف سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

6o|o48 م محمد محسن درويش|سل| |هندستـــ طنط

425425 م هيثــــم يشى عوض مهدى|ريه سكندريه|ل|بــــ |د|

75|85o لس فرج عزيز ص لح|كي  ى شمس طبــــ عي 

3538oo عيل|سم|لفضيل |محمد ربــــيع عبــــد |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

764522 د شنوده رزق|نوبــــ ميل|بــــ| ره بــــور سعيد|تـــج

|44324 م محمود محمد|محمود هش هره|لق|ره |تـــج

527o44 ح|لفتـــ|ن عبــــد|ن عثــــم|حمد حمدى رضو| سكندريه|ل|هندستـــ 

753||| ى عبــــد  لحسن|بــــو |لكريم |يوسف حسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |
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459338 لم|لحليم س|لسيد حسن عبــــد|محمد  ط|بــــ دمي|د|

|692|7 لحميد|لدين مىح مىح عبــــد |سيف  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|32|4 حمد محمد |حمد مصطفى | ج|بــــ سوه|د|

626392 ن|ن عثــــم|رق عىل رمض|ن ط|يم| زيق|لزق|صيدله 

49787| يمنى نبــــيل محمد عوض محمد تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4o2423 هيم رمزى رزق|بــــر| |رين|م لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o26| ده|لحميد رسر|مد عبــــد|حمد ح|محمد  هره|لق|عه |زر

6o888o ح|هيم صل|بــــر|له عيد |ه |ره طنط|تـــج

825575 رك منصور|هدي فرج مبــــ دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6|7847 ه نبــــيل حسن ز| يد|مي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7|732 مصطفى عزتـــ مصطفى سعد ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

6272o| ه  حمد|حمد سيد |لسيد |مل |حمد ك|ني  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

35o479 ل|ل محمد سعيد كم|محمد جم |ره بــــنه|تـــج

337o44 ى محمود عبــــد|رس| لكريم|ء حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

282959 ي|
حمد يوسف|لدين |ء |حمد ضى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

486556 لسيد بــــخيتـــ|ر عبــــد |لغف|حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|3o89 ي عطيه بــــرك| ى|نىح  تـــ حسي  |بــــ طنط|د|

4o3376 حمد محمد|مديحه محمد عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

698o6o م|م|ل|رس حلىم |ره ي|س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

633o94 ي عبــــد|من
لمنعم محمد|ر مصطفى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o6956 ه محمد عبــــد  لمغربــــى|بــــ |لوه|أمي  |تـــربــــيتـــ طنط

496o53 جر محمد محمد عىل تـــوتـــو|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

333394 ى|بــــر حسن ج|ج بــــر حسي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

3|9282 لنرص|بــــو |لسيد | |ندى رض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

283332 هلل|لحميد عبــــد|م محمد عبــــد|هش تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

7645o9 ن|دل محمود حسن رسح|لد ع|خ ره بــــور سعيد|تـــج

337773 لم|محمود محمد محمود عفيفى س |بــــ طنط|د|

82|89| نوبــــ وهيبــــ لمعي وديع|بــــ| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

5|6o4| ي
لدين خميس فرج قويدر|مىحي | دئى عه دمنهور|زر

Wednesday, September 5, 2018 Page 169 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

365|68 ي
ن بــــدوى بــــكر|رمض| دئى ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

258243 ى محمد محمد سعيد حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5|||28 هيم رجبــــ|بــــر|هيم |بــــر|حمد |محمود  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

77|35o لمعىط محمد عىل|ن عىل عبــــد |يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7364o حمد|هيم عبــــده |بــــر|حمد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69|o75 وق عص مر|بــــو ع|ح |م صل| رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

769659 حمد|ء محمد |محمد عل ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

37|8o7 لعزيز|لمنعم عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|9748 حمد شوكتـــ|هيم |بــــر|رق |ء ط|ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

694822 ن|لمتـــول وهد|محمد عوئى موىس  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

64746 لم سيد لبــــيبــــ محمود|س| ر|ي لفيوم|بــــ |د|

232o2o د محمد|لجو|لد عبــــد|محمد خ ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

854299 عمرو عمر فتـــىحي عمر ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|486|4 ه عبــــد | |هلل عبــــد |لحميد عبــــد |لمنعم عبــــد |مي 
هلل

ن|تـــربــــيتـــ حلو

|35735 ر فرج حسن محمد|مي ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

6oo3|6 ف | بــــو صفيه|حمد |لسعيد |لسعيد |رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|2o85 لسيد|هيم جمعه |بــــر|محمد  |بــــ طنط|د|

69o27o ى|ي للطيف |لحكيم عبــــد |محمد عبــــد | سمي 
يوسف

ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5o4568 ف عبــــ| |رويد لحسن|بــــو|س جبــــريل |رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

228o62 فظ|هر محمود محمد ح|هلل م|منه  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

24863 ى عبــــد  لرحمن|ندى محمد حسي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

2672|| ى س|ي ى|ل |مح كم|سمي  لدين حسي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

584o4 هيم|بــــر|لحميد |ء عويس عبــــد |رس| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|62932 لعزيز|لمقصود عبــــد |حمد عبــــد |ره |س ى شمس|د| بــــ عي 

|3o2|7 مل|ك| ئى حن|ه| رين|م سيه|نوعيتـــ عبــــ

755422 حمد|ء نجيبــــ محمود |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

726o2 سط|لبــــ|ء حنفى محمود عبــــد |دع ي|بــــ |د|
|لمنى
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87575| ف وهم|لدين |م |حس بــــ  |ن خط|رسر ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

768|86 ى|ص هلل|لدين حسنى عبــــد |ز سعد |في  لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|63|5 ى جم ل عىل قطبــــ|نرمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o9329 دى|له|حمد فرج متـــولي عبــــد |يىح  عه دمنهور|زر

48543 دل بــــدوى عىل|بــــرين ع|ص ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

36o979 هيم|بــــر|لعزيز |هيم عبــــد|بــــر|طمتـــ |ف عه مشتـــهر|زر

9|56o9 بــــ  |ء صفوتـــ محمد غل|شيم سيوط|حقوق 

888835 مه عىلي |ء رفعتـــ سل|شيم ي صىح 
سيوط|معهد فنى

8o6||3 رون عطيه|م ه|ر هش|من ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

||6733 عيل|سم|نيس |م |لمرصي حس| هره|لق|حقوق 

4o25|2 لبــــيوم|لسيد محمد |رتـــ جمعتـــ |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

249427 ف مصطفى محمد د|نىه  ود|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

683o77 ن|لح سليم|ن عىل ص|حس|ء |رس| لمنصوره|ره |تـــج

7o43o| هلل|هلل عوض |لسعيد عبــــد |هلل |محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

|38292 كريم عىل محمود مصطفى محمد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

845939 ى ئيل حكيم متـــي|ميخ| مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

867862 لد يشي محمد عىلي|خ ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

832499 ي رمض
هلل|ن عبــــده عبــــد|منى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

8569|3 بــــوزيد|بــــوزيد حسن |محمد  سيوط|عه |زر

|4oo88 م عىل عىل عطيه|ن عص|يم| م بــــنى سويف|إعل

622488 |بــــر شط|لح ص|ن ص|حن لمنصوره|حقوق 

449|47 لعظيم شيحه|ل محمد عبــــد |محمد جم |هندستـــ طنط

5o5525 ى تـــه ملك بــــولس|سعد شح| مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

5|693 بــــر قرئى|دل ص|ن ع|نوره بــــ بــــنى سويف|د|

3|35|4 حمد محمد حسن حسنى|مصطفى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

44o237 ي رفعتـــ 
بــــوموتـــه|مروتـــ مصطفى لشيخ|علوم كفر 

75|279 لمجىل محمد|محمود محمد عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

24876 يف عبــــد |نوره لحميد فرج|ن رسر تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج
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538836 لحميد محمد|لسيد عبــــد|رق |حمد ط| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

833644 ى ن|رس| ي|ء محمود حسي  ج  ن|سو|علوم 

|3|444 ى لملك|ك عيد لبــــيبــــ عبــــد |مل| مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

627o|| بــــ|لوه|لسيد محمد عبــــد|لد |فرح خ زيق|لزق|ره |تـــج

|7o887 حمد|حمد |لسيد مصلح سيد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

623898 ى|حمد محمود ش|ريم مجدى  هي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

33oo|2 هلل عيد|حمد عيد عبــــد|م  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

7767|| حمد |ح |لفتـــ|دل عبــــد |ح ع|لفتـــ|عبــــد 
ل|لع|عبــــد

ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

478753 وى|لص|لسيد |لسيد عبــــد |ندى عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

7685|| ن عوده|لد عيد سليم|خ ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

648327 لعظيم|حمد عبــــد |لسيد |ن |رو زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

53o|84 بــــ|هيم سنج|بــــر|محمد | عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o5577 ن|لمعىطي رقبــــ|لعزيز عبــــد |ن عبــــد|حمد رمض| لمنصوره|ره |تـــج

4o7663 هنده يوسف محمد جمعه قطبــــ|ش |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

489o77 حمد|نور محمد |ح |سم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

832692 محمد عىلي محمد حسن |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

834396 ي فر مد|ج ح|محمود خرصى ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

8332|4 لمنعم محمد|ىطي عبــــد|لع|ح عبــــد|سم |نوعيتـــ فنيه قن

33977 هيم محمد سعيد|بــــر|ميسون محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

537655 لطي |لسيد |دل عىل |محمد ع عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|343 هيم|بــــر|سيد سعد | ر|ي هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

4487|4 وى|لجد|ن |لعظيم سليم|ن عبــــد|سليم ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

5o7982 يدى عمر محمد مصطفى محمد|ه سكندريه|ل|حقوق 

|533o8 ن|ل سمع|نىح  زىك غبــــري| هره|لق|طبــــ 

6o6495 هلل|هيم عبــــد |أحمد بــــشي  إبــــر لمنصوره|هندستـــ 

352737 ى ى|روفيم بــــش|مجدى س| مي  |ره بــــنه|تـــج

243787 ين جم دى|له|لسيد عبــــد|ل |رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

632672 هيم|بــــر|لنعيىمي |هبــــه محمد ممدوح  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى
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7o357 رق محمد عىل|عمر ط |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

3|536o ى حسن فتـــىح حسن|ي سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

63||73 منيه محمد غريبــــ مهدى عىل| زيق|لزق|بــــ |د|

6o||49 يد|حمد ف|لدين |ء |أروى عل |بــــ طنط|د|

679753 مد موىس|هيم ح|بــــر|ن |هيم شعبــــ|بــــر| لمنصوره|هندستـــ 

684o3o وع|لسيد مط|بــــر تـــوفيق |جر ص|ه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

44|593 لنبــــى عبــــده حلوستـــ|آيه عبــــده عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

4o3|87 ي
هلل|د |مد ج|هيم ح|بــــر| |دئى ي ىسي|مط.ش

سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

79249o لدبــــيىك|حمد لطفى محمد خليل | زيق|لزق|حقوق 

876992 بــــر قلدس  |د ج|عم| ري|م سيوط|علوم 

|6o344 ي عبــــد |حمد عص|
لموجود|م حنفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

543383 ن|غبــــ عىطي|هلل ر|مي عبــــد|ندي س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69596| ف |محمد  ى حسن بــــلده|رسر مي  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

752649 ي سليم|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد 
حمد|ن |لغنى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

689728 مه|حمد سل|ء محمود منصور |ول لشيخ|بــــ كفر |د|

539683 لرحيم محمد عمر|حمد عبــــد | |دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

677523 ى عبــــد  ى محمد حسي  ر|لمقصود بــــش|حسي  لمنصوره|حقوق 

6o2725 لسيد|تـــم عىل |ذن ح|م ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

444738 حون|نور محمد صبــــرى عىل ط| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

3223|o وى|لصفط|ندى محمود محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

922o37 م |رس س|س خلف ف|تـــوم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

34|42o بــــر محمد منصور|ل محمد ص|بــــر جم|ص ن|سو|بــــ |د|

627o62 لعظيم عىل عىل كرم|حمد عبــــد| زيق|لزق|نوعيتـــ 

6926o| حمد|لغنى عىل سيد |مريم تـــوجيه عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

884928 ض عزيز صليبــــ  |دى ري|ن سيوط|حقوق 

282827 لكريم|هيم عبــــد|بــــر|حد |لو|جر عبــــد|ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

46o63o ى عم|لرحمن |مجدى محمد عبــــد ره|مي  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

|7o422 حمد منصور|عمر محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9248o9 لسيد مهدى |حمد |ح |سم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|53242 لحميد|ح عبــــد |طف صل|ع| عل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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757|3| ي
حمد|هيم |بــــر|حسنى | دئى عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

32o46 ف |ن |ري|م خنوخ|سكندر |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

5|5367 ر|لغف|رحمه محمد عىل عىل عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

9o6842 ضى |لر|هيم عبــــد|بــــر|لرحيم |هيم عبــــد|بــــر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

425479 ح محمد|لفتـــ|طف عبــــد|سمر ع ره دمنهور|تـــج

897294 بــــر |حمد ج|م |عص| مه ج|بــــ سوه|د|

447oo3 هيم حبــــق|بــــر|حمد |حمد |حمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

|2o926 لرحيم حسن|هيم عبــــد |بــــر|جر |ه ى شمس|د| بــــ عي 

83595| زمزم ممدوح محمد محمود دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

676965  |لبــــ|عمرو محمد عبــــد 
ى
لديربــــي|حمد |ق لمنصوره|بــــ |د|

5356o| عر|لش|م صبــــرى محمود |سل| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

877|o6 ى بــــه|ي بــــ  |لوه|لدين حلىم عبــــد|ء |سمي  سيوط|حقوق 

566o6 لبــــ عيس خليل|بــــوط|عمر  ن|حقوق حلو

788o79 ى |لطيفه  هيم|بــــر|هيم أحمد |بــــر|مي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

35o33o لوحش|لنبــــى |محمد ممدوح محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

|5o959 ه ع لسيد محمد|دل |ني  ن|تـــربــــيتـــ حلو

227835 لمقصود|لم عبــــد|ل س|صفوه جم ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

328486 م مبــــروك محمد مبــــروك|لسل|محمد عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

46239 حمد محمد|محمد محمود  هره|لق|ره |تـــج

6o936 يد سيد|ر ز|لستـــ|ئى عبــــد |تـــه ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

9o6787 لسيد عمر |ن |ء شعبــــ|شيم ج|علوم سوه

52342| للطيف|للطيف مبــــروك عبــــد |دل عبــــد |ع سكندريه|ل|بــــ |د|

827864 لضبــــع|لضبــــع مفرح |شنوده  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

6|8oo ى|م ربــــيع رمض|ريه ن حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

92|264 سم |محمد ثــــروتـــ خلف ق ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

43|228 ن|هند فوزى عىل رضو  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

697988 ى محمد  هيم عبــــده عىل|بــــر|حني  لمنصوره|بــــ |د|

894388 بــــتـــ هيكل  |هلل ثــــ|حمد عبــــد| سيوط|ره |تـــج

426586 حمد|لدين محمد مرىس |آيتـــ شمس  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

633222 حمد|شم |بــــوه|هبــــه محمد  زيق|لزق|بــــ |د|
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236|7o رع عىل محمود|خلود عىل ز ن|صيدله حلو

6o6768 هلل|للطيف طلبــــه خي  |محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

755664 حمد|لسيد |مريم عطيه  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

758|93 بــــخيتـــ بــــشي | يىلي|ندى |س عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

|4226o هلل محمد|دل عبــــد |حبــــيبــــه ع هره|لق|ره |تـــج

84249| بــــدوي سنوىسي محمد| دين دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

23|2o4 لس متـــى نسيم بــــسيط كي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

36776 س|س حسن عبــــ|ده عبــــ|غ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4|64|8 لودود موىس محمود|لودود موىس عبــــد |عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

|54345 حمد|ح |ح محمد صل|صل ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

778|7 ى جيد يحن  عبــــيد| مي  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

|39258 حمد|م محمد زىك |ريه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

357|87 ل محمد بــــدوي|ن جم|يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|8879 ف محمد |ن |رو وى|لغربــــ|رسر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

239o27 لنبــــى|ء سعيد بــــكرى عبــــد|رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

522242 ر أحمد محمدين محمد|من بــــ دمنهور|د|

6o|424 ه محمد يوسف  بــــو ريه|سمي  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

|36982 ى|لد حمدى ثــــ|خ بــــتـــ حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

772284 لمنعم فتـــوح محمد عىل|ن عبــــد |رو عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

9o645 لحميد|لحميد محمد عبــــد |ء عبــــد |رس| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

77|642 د جمعه|ل عو|ز محمد كم|مع زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

64|598 لشيخ|هلل |محمود محمد محمود عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54449o لسيد|بــــر |م ص|ن عل|نريم سكندريه|ل|حقوق 

7|2|42 لسقىط|ل محمد |منى محمد محمد كم لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

637758 م|لسل|لعظيم عبــــد|يشي محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

|483|7 وق ع ل|دل محمد كم|رسر ن|بــــ حلو|د|

|37554 حمد حفنى محمد|ن |محمد شعبــــ منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

632245 ين  ف تـــوفيق محمد |شي  بــــينى|رسر لشر زيق|لزق|طبــــ 

5|5494 زى شلبــــي|حمد غ|منيه صبــــىح | بــــ دمنهور|د|

264897 وى|طمه محمود محمود مك|ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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854|o2 د عىلي|محمد عىلي ج ي|بــــ |د|
|لمنى

4o8696 وى|لطنط|لمجيد |ل محمد عبــــد |ء جم|شيم |تـــربــــيتـــ طنط

3|7897 ن|رس محمد عرف|زن ج|م ى شمس هندستـــ عي 

8o5246 م|م|حمد محمد |مؤمن  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

524o58 ويه|لحميد محمد سعد كر|بــــسنتـــ عبــــد  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

54o245 م|زق هش|لر|ء محمد عبــــد|سم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|7853 فرح عىل عليوه عىل شلبــــى هره|لق|ره |تـــج

5o2476 هر حسن|د م|هر مر|هلل م|عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

776736 لرحمن|حمد محمد فتـــىح عبــــد|كريم  زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

85||27 ن محمد|حمد سليم|حسن  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

33o6o5 يف|بــــ ص|يه| |رن لح مصطفى رسر |ن طنط|سن|طبــــ 

44|773 ي عبــــد |لسل|عبــــد | رن
نم|م غ|لسل|م لطفى لشيخ|بــــ كفر |د|

88|o2o ى سعودى ه لم |شم س|رزقي  سيوط|طبــــ 

786256 هلل|رم صبــــىح عوض مرىس عبــــد |ك لمنصوره|حقوق 

86935 لمولي|ح محمود عبــــد|هدي صل لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|75698 ن يوسف|مصطفى رجبــــ رمض عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9|o9|6 حمد |هد يوسف |محمود مج |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

34756 ل|لع|ئل محمود عبــــد |نىح  و| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3429|5 بــــ|لرحمن غل|عمر محمود محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8|7|25 ي|لر|د حسن عبــــد|حمد عم|
ضى سيوط|ره |تـــج

63992| ى عبــــد|بــــو |منى  ى|بــــو |لمنعم عىلي |لعني  لعني  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

49443 لمعبــــود|لعزيز يوسف عبــــد |ء عبــــد |دع هرتـــ |لق|تـــمريض 

|73624 هيم|بــــر|وى |م عشم|لرحمن هش|عبــــد  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

887224 د |د ج|ء سيد ج|دع سيوط|حقوق 

354878 ل محمد سعيد|لع|ف عبــــد|عف ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

26|264 حمد|ء مجدى محمود |سم| لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

76o|6| ى|م ص|طمه هش|ف بــــر حسني  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

882|39 م محمد  |لسل|حمد محمد عبــــد| سيوط|ره |تـــج

48|7|7 مؤمن منصور فرج كريم سكندريه|ل|ره |تـــج

|49526 لمجيد|م حسن عبــــد |ريم س هره|لق|ره |تـــج
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|94oo لرحمن|حمد عبــــد |د عمرو |زي لفيوم|حقوق 

28793| ىسي|بــــن|ل|حمد |ل |حمد مصطفى جم| إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

887775 حمد سيد |ء محمود |سم| سيوط|بــــ |د|

483744 لغنى عىل مصطفى|يتـــ حلىم عبــــد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|93o5 وع|لحسينى مط|حمد |ء لطفى |سم| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o|6o8 هيم|بــــر|لسيد |مح محمود |رتـــ س|س سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

265889 لسيد محمد|ل |محمد جم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

44949| ق|زي |هيم غ|بــــر|حمد | وي|لشر |بــــ طنط|د|

524674 رسج|ل|لحميد محمد |عمر عطيتـــ عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

77797| ى عبــــد|لسيد حس|يه | لبــــسيوئى|لرحمن |ني  زيق |لزق|تـــمريض 

259o98 ن|حمد علو| |حمد رض| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

752895 ى| ى محمد حسي  حمد حسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

923758 حمد محمد |ن محمد |نور ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

439|64 ريه|لم|هيم أحمد |أحمد إبــــر| ر|ي لشيخ|ره كفر |تـــج

685633 |حمد محمد |لعظيم |لدين عبــــد |د |يدى عم|ه
وى|لشنش

لمنصوره|ره |تـــج

689o78 ن|هيم محمد مرج|بــــر|لسيد |بــــ |يه| ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

8|682 لبــــر سلومه|لد عبــــد |ن خ|يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|2o375 دق|وس ص|ندر|ريز وجيه |م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

92|49 ن محمود عطيه|هلل شعبــــ|منه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|34o33 ن|بــــو نعم|روق |رون سيد ف|ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

27298 ء محمد تـــوفيق محمد|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9o5268 ى |ح صديق بــــكي  حس|سم ني  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

25|332 ف|لرحمن خل|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|27|29 لشبــــينى|هيم عىل |بــــر|لدين |م |هيم حس|بــــر| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

365589 ل عدل|هيم كم|بــــر|هلل |عبــــد ى شمس حقوق عي 

6o|292 لمرصى|مد محمد |نغم محمد ح |صيدله طنط

892339 م محمد  |لدين هم|ملك سعد  سيوط|حقوق 

9|9|o6 حمد حسن |مل محمد | سيوط|بــــ |د|
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245636 لم|زق حسن س|لر|ء محمود عبــــد |عل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

52o2|6 نه|ره صبــــىح محمود ن|س ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|243|7 ه|لل|مل عبــــد |س ك|ن عبــــ|حمد رمض| ن|هندستـــ حلو

6|6237 هيم نور|بــــر|ء عبــــده |رس| ط|بــــ دمي|د|

9oo92 سيد بــــدوى عىل عقبــــى| ن|ر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

623427 ن|م أحمد جمعه سلط|جدتـــ حس|م لمنصوره|حقوق 

2|5232 ى|د حس|جح ج|ندى جميل ر ني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

48|o45 لربــــ|د|حمد ج|ل |م كم|جر هش|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

42543 بــــو شنبــــ|لحليم يحن  محمد |م عبــــد |عص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

254585 م|لش|يمن مصطفى |حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

249953 س|لنح|لحميد |م عبــــد|ء هش|شيم |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

777627 ر|لنج|لسيد |ندى عزتـــ زىك محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

8o8374 ف عبــــد|طمه |ف لحسن|بــــو|لحكيم |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|3|8|9 لسيد|لمحسن عىل |ء عبــــد |رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

332o7o ن|لحميد شعل|ن محمد محمد عبــــد|يم| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|6oo8o لرحيم محمد|لدين عبــــد |د |محمد عم تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

322544 ن محمد محمود محمد حسن|يم| لفيوم|عه |زر

442733 ل|لبــــد|لسعيد |لسعيد محمد |ن |يم| لشيخ|ره كفر |تـــج

443o5| حمد خليل|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|د عبــــد|سع لشيخ|بــــ كفر |د|

285457 لسيد طه|هيم |بــــر|ن |نوره كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7|759 حمد محمد سيد محمد| لفيوم|هندستـــ 

35|767 ى سيد |بــــو |ل |ء جم|سم| يمه|بــــوص|لعني  |تـــربــــيتـــ بــــنه

458o29 لروس|بــــو |لحميد |محمد محمد عبــــد  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

648234 ح|لفتـــ|لعزيز عبــــد |ئى حسن عبــــد |يدى ه|ه زيق|لزق|حقوق 

686395 بــــينى حسن|لحميد |د عبــــد |مصطفى فؤ لشر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

272765 زينبــــ محمود يوسف محمد سيوط|بــــ |د|

67947| هيم محمد|بــــر|ن |هلل شعبــــ|عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

757628 هلل|د ضيف |صفيه سويلم حم هره|لق|ج طبــــيع |عل

82|9|6 محمد مجدي فتـــىحي عبــــوده حقوق بــــنى سويف

7|69|6 حمد محمود مدكور|ره مدكور |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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48|944 حمد|د |لسيد رش|ء |عمر عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22567o ل|لع|هر عبــــد|لظ|لسيد عبــــد|حمد | ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

76|7|4 لرحمن محمود محمد عىل|عبــــد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

3256o5 تـــ ن| |جح ع|مي 
ى
دل صدق ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 

|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و
(رتـــ|د

236988 لسيد|رص محمد |لن|ء عبــــد|شيم ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

349559 وى|حمد طنط|هلل |لد سعد|خ |ضتـــ بــــنه|علوم ري

327735 حمد|در |لق|م عبــــد|م|ء |رس| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

863923 حمد|هيم عىلي |بــــر|حيل |ر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

44|6|7 بــــوعريضه|حمد |م فكيه عطيه سيد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

87638| يف ع دل محمود  |مصطفى رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|4777 ي|ن شقر|لد شعبــــ|ر خ|من
ئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

635o78 هيم متـــول|بــــر|له محمود |ص| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4645o| لمجيد |لمجيد عبــــد |لمجيد محمد عبــــد |عبــــد 
عيس

ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|4|56 هيم عييى|بــــر|هيم |بــــر|م |حس ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

648957 ي|مه محمود محمد عبــــد|س|
لرحمن مصطفى |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع

وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

28|56o نىح  عمرو عبــــده عىل| عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

27o743  عبــــد |هلل |محمد حمدى عبــــد
ى
هلل|لدسوق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

|بــــطنط

757422 كريم حسن عىل أحمد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

33|866 وي|لد محمد عىل طنط|هلل خ|عبــــد هره|لق|ج طبــــيع |عل

7|||33 لرحمن|م محمد صبــــيح عبــــده عبــــد |سل| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4295o9 حمد نور|حمد محمد | |طبــــ طنط

3357o| م|لسل|لحكيم عبــــد|ضى عبــــد|مروتـــ م ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

278354 مصطفى محمود حمدتـــو محمد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

8484| مصطفى وهبــــه طه عىل ي|هندستـــ 
|لمنى

6|86o8 ن|طمه محمد مرىس سليم|ف ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

4o3|76 جورى|لبــــ|تـــ منصور فتـــىح عىل |آي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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345869 هلل|حمد حرز|جر محمد عىل |ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|52467 حمد ثــــروتـــ يوسف محمد موىس| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

69722| ى محمد عبــــد |مصطفى خ لمطلبــــ|لد حسي  لمنصوره|حقوق 

453578 لسيد فرج|مصطفى محمد سعيد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6||5|8 حمد فوده|د |منيه فؤ| |بــــ طنط|د|

845439 لنعيم عبــــيد|ده جبــــريل عبــــد|غ ن|سو|علوم 

45546 لعزيز محمد|لعزيز فتـــىحي عبــــد |عبــــد  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

6o474o لغنى عجوه|حمد عطيه عبــــد|ء |رس| |صيدله طنط

|46784 عمر محمد عمر محمود ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|428|2 محمد حسن عىل| دين ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|67834 بــــو سبــــع|در |لق|سهيله محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|6645 لبــــدرى|ن محمد محمد |رو ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

3|5o|| حمد محمد عوض|ل سيد|محمد كم ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

767|96 لخي |بــــو |لح |مؤمن محمد فرج محمد ص طبــــ بــــورسعيد

4o4759 ف عبــــد|محمد  بــــ|لحليم غل|لمنعم عبــــد|رسر سكندريه|ل|حقوق 

637293 ن|ن بــــكر رمض|بــــو بــــكر رمض|محمد  زيق|لزق|عه |زر

|36323 لغنى|مريم سيد عبــــدتـــ عبــــد  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

85999o ر|ح فرغل نص|هلل صل|عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

7o3432 لطنبــــول|هيم |بــــر|لسيد |حمد |لد |ء خ|سم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

229963 ن حسن عىل|عيل حمد|سم|حمد | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

64o379 لدوه|عيل |سم|لسيد |ء محمود |آل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

642545 لعدوى|بــــ أحمد سعيد محمد عىل |لوه|عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

429488 سم|حمد عىلي ق|محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

4446o9 ى ش|زق عبــــد |لر|يه عبــــد | ى|لحليم حسي  هي  لشيخ|طبــــ كفر 

493578 ف فتـــىح  لسيد عويضتـــ|محمد أرسر م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

364462 ل عىل|محمد فتـــىح محمد كم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|67225 ن|ء طه عثــــم|محمد عل وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

85oo79 هيم عمر|بــــر|هلل |محمد عبــــد دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

22959| ن سيد عىل محمود|يم| هره|لق|بــــ |د|
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4|o789 ي مبــــروك عوض|حبــــيبــــه محمد عبــــد 
لغنى |تـــربــــيتـــ طنط

675235 ى عمر |ي لسيد نعيم|لسيد |سمي  لمنصوره|ره |تـــج

248|6| حمد|لسيد |حمد |ن حمدى |يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

267o9| لسيد|ل |مي  كم|ء |لشيم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

427456 لقديم|م |لسل|لسيد عبــــد |مه |س|م |حس |بــــ طنط|د|

6||o64 سم|لسيد ق|هلل حمدى |ء عبــــد|صف |بــــ طنط|د|

426478 لمتـــجىل|طف عىل عبــــد |ريم ع سكندريه|ل|علوم 

336o4 حمد حسن|ل |ره جم|س هره|لق|حقوق 

764897 لح|مد ص|هيم ح|بــــر|د |هلل عم|هبــــه  حقوق بــــورسعيد

96224 ور|لعزيز مج|حمد طه عبــــد | سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

|3oo45 نور مني |نرص | رين|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

226477 لم|لحكيم محمد س|ء عبــــد|محمود عل عه مشتـــهر|زر

|62|o9 فظ|عيل ح|سم|يوسف سيد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

453|43 لمجيد|محمد محمود محمد عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8||o98 حمد|محمد | محمد رض ي|بــــ |د|
|لمنى

232o8o ئى يسن|محمد نور غري هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|75849 مه|بــــر سل|حمد محمد ص| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

278948 ن|رس مصطفى عىل زي|ره ي|س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

33723| لسيد|لغنى |محمد ذىك محمود عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|38668 ن|هلل دردير زيد|زينبــــ خلف  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2|3959 حمد محمد|لسيد |لحميد |جنه عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|4253 ود خليل|حمد د|ء خليل |ل| ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

686o2o لح نور|رحمه عمر يونس ص لمنصوره|صيدله 

9o5948 حمد يوسف  |لدين |ء|هلل بــــه|عبــــد قرص|ل|فنون جميله فنون 

22672| لحكيم|بــــر عبــــد|لحكيم ج|محمد عبــــد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

864667 جعفر| لوف|بــــو|حمد |ء |لشيم| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

854956 لسيد|رشدي عدلي متـــي  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

4o3268 هيم|بــــر|ن محمود خليل |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6854o ى سعيد|ء ن|ل| رص حسي  لفيوم|لعلوم |ر |د
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9|6963 لملك  |ويرس عبــــد|ن وليم س|حن سيوط|بــــ |د|

228o69 حمد|لدين |حمد سعد | |ند هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68698o ح حسن حبــــيبــــ|لفتـــ|حبــــيبــــ محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

37|2|| ى عبــــد| لمقصود سيف|منيتـــ محمد حسي  زيق|لزق|عه |زر

6|679 لعزيز|لتـــ حنفى بــــكرى عبــــد |ه أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

267336 مر|هلل محمد ع|ره عمرو عبــــد|س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

35o273 رس صبــــىح محمد|بــــ ف|شه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

328o2o ن|محمد سليم| محمد رض ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

35o73o مد محمد|ء محمد ح|سم| ى شمس صيدله عي 

44564o لكريم|محمد حمدى محمد عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

68o446 ى صلىح  هيم محمد|بــــر|محمد حسي  لمنصوره|بــــ |د|

854947 سم خليفه|لحميد ق|ده عبــــد|غ ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

696o6 ى  ي مغربــــي حسي 
لروبــــي|مصطفى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

78663| محمد مجدى محمد مصطفى | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

476|3 حمد محنى قرئى|ء |عل يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

4o24|4 لدين رجبــــ محمود|ء |دتـــ عل|غ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4572oo لعزيز هبــــه|سمي  فتـــىح عنتـــرعبــــد |حقوق طنط

5|2924 ل سعد|بــــو جل|محمد حسن  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

8|729| بــــر|لج|محمد فولي محمد عبــــد حقوق بــــنى سويف

35||72 ن|هيم عثــــم|بــــر|ن |محمد فوزى عثــــم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

24787o وى|لفرم|لحميد |ء شبــــل جودتـــ عبــــد|رس| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|66393 ل|لرحمن محمد مصطفى كم|عبــــد  ن|هندستـــ حلو

|4o782 لسيد يوسف|يوسف محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

29|593 لرحمن محمد سعيد حسن|عبــــد |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

8|379o حمد مسلم محمد محمد| ي|بــــ |د|
|لمنى

559o6 لد سيد محمد|لرحمن خ|عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

7o9482 ى ح لحنفى|لسيد |لسيد |فظ |نرمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

83||| ل عويس|لع|م عبــــد|عمرو س ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

8o9|52 حمد|لح |ء عىلي ص|شف ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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882396 لرشيد جمعه  |ن عبــــد|سلىم شعبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

83444| ي سعيد محمود بــــعره
مصطفى تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

|3328o ئيل|ن ميخ|نطو|نوبــــ ريمون |بــــ| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

26545| زى بــــدر|لدين محمد حج|د|كريم عم لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|7o247 لربــــ محمود|د |لرحمن سيد ج|عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

||6662 ى|مجد يوسف بــــش|رل |م هره|لق|حقوق 

27476 ن محمد|رك شعبــــ|ء مبــــ|سم| ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

239|o9 ى ع ل|لرحمن هل|دل عبــــد|رني  ن|حقوق حلو

8597o ميمه محمد سعد عبــــيد| لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

35663o ى|ر |لستـــ|لحفيظ عبــــد|ن عبــــد|يم| مي  |ره بــــنه|تـــج

849763 ى رض|ي سيد محمود| سمي  لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

4889|8 دى|منيتـــ محمد فتـــىح تـــوفيق حم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

845889 ي |عل
ى مصطفى هيم|بــــر|ء حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

34374o ىط علوش|لسنبــــ|ر محسن محمد |من زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

7oo|65 لسيد|لسيد محمود |يه | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

5||7|9 ف محمد سليم|محمد  بــــ|ن غر|رسر |حقوق طنط

265733 لدهميس|حمد محمد |ح |م نج|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

26o736 لعزيز|حمد عبــــد|مه |س|ندى  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5||593 لجوهرى بــــدر|تـــه |مه محمد شح|أس ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

338o53 يف فتـــىحي عبــــده عبــــد ي|لبــــ|رسر
ى
ق |حقوق بــــنه

92382| ى محمد عىل |ي حمد |سمي  ج|بــــ سوه|د|

427|93 لكريم|رص عبــــد|لن|هر عبــــد|فريده ط سكندريه|ل|ره |تـــج

6o8268 ء حمدى موىس أحمد|آل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6|oo62 ل|طف عىل شل|حمد ع| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2|2482 شم|هلل ه| |مصطفى محمد نجيبــــ عط وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

64623 ىط|لع|ن رجبــــ عبــــد |د رمض|جه لفيوم|لعلوم |ر |د

7|7|35 لقرش|لمتـــول |هلل عمر عطيه |عبــــد  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

895726 حمد  |هلل |لد عبــــد|مل خ| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4o95o5 ذل|لش|م |لسل|م عبــــد |لسل|محمد عبــــد  |حقوق طنط

32oo57 ي محمد محمد
ى مصطفى حني  ى شمس| لسن عي 
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49o739 لق|لخ|سم عبــــد |م مسعود ق|له| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

256262 م|لش|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد|حمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

835666 مه فولي|حمد سل|ء |رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

43||29 وى محمود عيس|لكحل|ء |نجل ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

9oo235 ى ن عزيز |وى سليم|عشم| مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

636964 مجد حسن منصور حسن| زيق|لزق|حقوق 

326462 بــــتـــ خليل|م ثــــ|نتـــ س|هيل هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

272287 س محمد محمود|ره محمد عبــــ|س قرص|ل|فنون جميله فنون 

643862 بــــ|لوه|لبــــكرى محمد عبــــد |ء محمد |رس| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

2|9469 حمد|طمه مصطفى محمد |ف ى شمس|د| بــــ عي 

75236 تـــ بــــكرى | هيم رجبــــ|بــــر|مي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

2|6369 لحميد محمد|م عبــــد|يوسف حس ى شمس هندستـــ عي 

|727o9 لرحيم|لرحيم سيد عبــــد |مصطفى عبــــد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|449o4 حمد|تـــم عمر محمد |حبــــيبــــه ح ن|تـــربــــيتـــ حلو

695oo ى|هن ء مهلهل عيد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

263567 حمد|لسميع محمود |رص عبــــد|لن|منيه عبــــد| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

257o82 لروس|لمعىط أبــــو |ل عبــــد|عزه جل ي صىح بــــنه
|معهد فنى

339699 لمجيد|ح عبــــد|لفتـــ|لمجيد عبــــد|يوسف عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|6784| شم|م سعيد فرج ه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

222462 م سعيد محمود سيد|س د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

2|4oo2 ل محمد حسن حسن|م| مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

862232 ن|سط محمد زي|لبــــ|رضوي عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

223355 لرحمن سعيد|بــــ محمد عبــــد|مه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

346656 مل|لرحمن ك|ء صبــــرى عبــــد|سم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

36|624 دل محمود محمد|هبــــه ع عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

244o92 ن|ض محمد عثــــم|محمود محمد ري عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

8oo596 حمد|لبــــدري |ل |محمد كم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

485636 حمد حسن محمد حسن|ندى  سكندريه|ل|ره |تـــج
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49o935 زى|هيم غ|بــــر|حمد عىل | |رن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

238244 زى|حمد سليم حج|ء |مريم عل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|594 ح|لفتـــ|طف مصطفى عبــــد|مصطفى ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77536o هلل سمي  محمد محمد|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o495| ي حن| رين|م
خليل| وصفى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

3634|o هيم زىكي|بــــر|لرحمن مجدي |عبــــد ن|حقوق حلو

87oo|o لسيد|دلي |لع|طمه محمد |ف ن|سو|حقوق 

3|2999 ى لؤى صقر لؤى|ي سي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5o4293 ي|ر
لسيد|ن |لسيد شعبــــ| |ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

253329 |لسق|د حلىم |طمه عم|ف تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

69o235 لم|هيم س|بــــر|يىح حمدى  لمنصوره|ره |تـــج

8|9|45 ى|م تـــوفيق| مني  حن| رتـــي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|342o7 هيم|بــــر|هلل |رتـــ عىل عبــــد |س ن|تـــربــــيتـــ حلو

5|5o95 ر|لحميد محمد نص|هلل محمد عبــــد|منتـــ  بــــ دمنهور|د|

456448 حمد محمد|هدى سعيد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||88|| قتـــ | ي|رسر
ى|لفتـــ|لدين عبــــد |ء |حمد ضى ح حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

446383 لمجيد|شد تـــرىك عبــــد |ن ر|يوسف شعبــــ سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

9|8672 |  د عدل حن|ء ج|عل سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3598oo ن|ن محمد رمض|شعبــــ| دين ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7o|74| ى|لشح|لد عىل |ميمه خ| تـــ عىل حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o733| حمد محمد عىلي|محمد  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

4o|853 لموجود|لصمد عبــــد |عبــــد | محمد رض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|2o9 ى|بــــر|بــــر |محمود ج هيم حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4|455| دتـــ محمد عىل نصي |حم سكندريه|ل|ره |تـــج

3|3|5 قتـــ | متـــ محمد رجبــــ|س|رسر هره|لق|ر |ثــــ|

878o68 سكندر |جد فرنسيس |م| ندر|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

92oo25 فظ خليفه  |يوسف ح| دين ج|بــــ سوه|د|

489822 هيم منصور|بــــر|م محمد |ندى عص م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

7694|2 ن|هيم سليم|بــــر|نظي  | نور ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

4|3687 لعزيز موىس|هيم محمد عبــــد |بــــر|حمد | |ره طنط|تـــج
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8o28o3 هيم عىلي|بــــر|يمن محمد | ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

2o442 مد حسن|رص ح|ربــــيع ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

844485 ه|لل|ء محمود خلف عبــــد|ول ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6388o3 لمسيح|عبــــد | فكرى تـــكل| ن رض|مري زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

898378 يف محمد يونس | رن رسر ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

252457 هلل محروس|محمد عبــــد| دين ي صىح بــــنه
|معهد فنى

8|357 ى عويضه|لن|ل عبــــد |جم رص حسي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

829379 حمد فتـــىحي محمد|محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

35|322 ن|هلل محمد عىل موىس سليم|منتـــ  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

483259 ى ثــــ|لدين |سلوي محمد عز بــــتـــ|لسيد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

34|475 ل محمد عليوه محمد خليل|محمد جم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o32o8 نور عبــــده|مريم محمد محمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6368|5 لسيد محمد مصطفى|آيه درويش  زيق|لزق|بــــ |د|

66557 مل|مد ك|دى ح|ء ن|سم| لفيوم|نوعيتـــ 

|42|76 حمد موىس فرج|هيم |بــــر|حمد | ن|حقوق حلو

9o3464 ج مصطفى |يه محمد ض| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7688o2 لم|حمد س|ن |لم سليم|س ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

646296 ى|ندى عبــــده عبــــده  لخرصى ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

8|oo37 د|لجو|د محمد عبــــد|لجو|عبــــد| رش ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|36|99 ئيل|روز ميخ|جورج ن| ري|م تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

34877 ى|مصطفى سيد عبــــد  لحليم حسي  هره|لق|ره |تـــج

9o3|72 لسلوتـــى |نور |مريم مشيل  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

76|o5 ى زيد|عمر محمود  ن|مي  لفيوم|حقوق 

87o633 حمد|لعزيز |دل عبــــد|م ع|سل| ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

345366 ى عبــــد |عبــــد غ|لصبــــ|لعزيز |لعزيز حسي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

266788 لبــــدرى|كريمه عوض سعيد  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

89357| ى حسن |م مؤمن |سل| مي  سيوط|هندستـــ 

|29658 ديفيد صبــــىح بــــديع لبــــيبــــ ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

233884 حمد|لمنعم محمد |حمد عبــــد| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7oo3o8 لسيد منصور|هيم |بــــر|مه |س| ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر
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|72||6 لدين عمر سعيد|ح |صل| دينـــ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4574o7 لمجيد محمود نجم|يه مسعد عبــــد | م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

496786 تـــ|م مسعد محمد بــــسيوئى فرح عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o9|66 لي |ن هل|ل شعبــــ|مصطفى جم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

2384o2 هيم|بــــر|رق وهبــــه |حبــــيبــــه ط لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|67347 ه مجدي محمد مأمون| مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8|56|8 هيم تـــوفيق|بــــر|لجبــــىلي |رق محمد |ط ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

329755 ف عبــــد|يتـــ | م|لسل|لحليم عبــــد|رسر |حقوق بــــنه

22o644 لعظيم حسن|ئى محمد عبــــد |ضىح ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|82o| ى عزتـــ محمد معتـــز محمود حسي  هره|لق|حقوق 

73|4| ء محمد عويس تـــوفيق|ل| لفيوم|بــــ |د|

75552o لسيد|لرحيم عبــــد |كريم جمعه عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

834757 ل محمود|لع|رص عبــــد|عمر ن دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

28829 م عىلي جمعه محمد|سل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9o5362 حمد |هيم محمد |بــــر|كرم  ج|ره سوه|تـــج

479377 لسيد صبــــرى|بــــر |ن محمد ج|نوره سكندريه|ل|هندستـــ 

79o852 ع|لسيد رف|لسيد طلبــــ |بــــسنتـــ  لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

223288 م حسن عىل محمد عىل|حس سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

48|584 محمد حسن محمد حسن محمد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9243o| لحميد  |بــــ تـــوفيق مهدى عبــــد|يه| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

877o55 ى  |حمد حس|طمه مصطفى |ف ني  سيوط|تـــربــــيتـــ 

6|o6o2 ى ي|ي لدرىس|رس محمد |سمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

693oo| هلل|لح عبــــد |هلل مصطفى محمد ص|عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

225||3 حد|لو|ذ محمد ربــــيع محمد عبــــد|مع وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

543394 ف فؤ لسميع محمد|د عبــــد|زينبــــ أرسر تـــربــــيتـــ دمنهور

|699|6 هلل حسن|م صفوتـــ عبــــد |سل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o8534 ى ى محمد حسي  محمد حسي  سيوط|ره |تـــج

||6656 لبــــ|بــــوط|لحميد |سلىم عمرو عبــــد  ه ى نوعيتـــ جي 
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756o65 ه محمد ك مل محمد|سمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

433|o7 لمنعم محمد نمر|مه عبــــد |س|م  |تـــربــــيتـــ طنط

52o65| هلل|هلل محمد أحمد فتـــح |رتـــ فتـــح |س تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|69453 ل|لغز|لرحمن محمد محمد |عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

352694 لسيد|عيل |سم|محمد حسنى فتـــىح  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

|7322o رق محمد سعد|حمد ط| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

82658 ن محمد|حمد محمد رسل| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

||8o45 هيم|بــــر|ميل |در |رل ن|م هره|لق|بــــ |د|

4493|9 ن زلط|ن محمد عثــــم|لرحمن عثــــم|عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2o74| هيم عىل محمد|بــــر|يوسف  هره|لق|حقوق 

9|964 لمعىط|مصطفى محمود فتـــىح عبــــد  ن|حقوق حلو

23|9o3 عىل عمرو عىل حسن ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

922765 حمد حسن |حسن مصطفى  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4|6829 ى|بــــو زيد معوض |رتـــ |س بــــوسكي  لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

|68569 زق|لر|هيم عبــــد |بــــر|عمر محمد محمد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

3|7866 زى|رق محمدى مغ|حمد ط| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6o|33| تـــ إبــــر وى|لمعد|هيم محمد عىل |أمي  لشيخ|عه كفر |زر

|5|852 حمد|لرحمن |م محمود عبــــد |ريه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|73247 حمد|هيم |بــــر|لرحمن سيد |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|4|69 لمصلىح حسن حسن|عىل حسن  |هندستـــ طنط

4889| مه|مل سل|محمد ك| يش ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|72o26 لم|رق مصطفى عيد محمد س|ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|3297o ف نصيف عبــــد | |رين|م هلل|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

825898 ن محمود|روضه يوسف رمض دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

42874 لح|حمد محمد محمود ص|مح |م س|ريه هره|لق|ره |تـــج

3|234 ف خليفتـــ عطيتـــ|ريج | رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89|737 محمود محمد عيد خلف  سيوط|عه |زر

37|7o4 صف|هيم ن|بــــر|ن سيد محمد |يم| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى
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62423o للطيف|للطيف يوسف عبــــد |حمد عبــــد |محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

835|87 لمجد|بــــو|ن محمد |هند رمض ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|6499o هر|م محمد محمد ط|هي ن|علوم حلو

42289o حمد محمد|دل |رنيم ع سكندريه|ل|بــــ |د|

4o6479 س|لي|سمي  نجيبــــ | ري|م سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

47722| لحميد محمود قنديل|زن هيثــــم عبــــد |م سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4o25o6 ي
لحكم محمد خليل|محمد عبــــد | دئى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

496|83 تـــ  ر|لىطي|هلل محمد | |يمن عط|أمي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|33o5 حمد متـــول محمد|م |سل| |علوم طنط

7oo254 لعزيز|ن محمد عبــــد |مه محمد رمض|س| لمنصورتـــ |تـــمريض 

4|||73 ى|بــــر|طمتـــ سعيد عبــــد ربــــه |ف هيم حسي  |حقوق طنط

637345 لعوضى|لسيد محمد عبــــده |طمه |ف زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

47737 ى |منى  لصعيدى|حمد حمزتـــ حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4o56|2 لسيد محمد|لدين خليل عبــــد |م |يتـــن حس| سكندريه|ل|بــــ |د|

78722 هيم|بــــر|لدين عىل |د |عبــــي  عم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o5492 لسيد|لمهدى مصطفى |بــــسنتـــ عمرو محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

78449| وق  هيم|لم إبــــر|لسيد يونس س|رسر زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

622965 صفوتـــ يوسف يوسف جبــــر خليل معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8o2|7 هر محمد|لظ|لسنيوى عبــــد |د |زي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|526o3 ي سمي  عبــــد |ن ه|رو
لحميد|ئى ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع

مقطم

9o532| ى رضو|ع| رند ن|طف حسي  ج|ضتـــ سوه|علوم ري

626958 ئى|لسيد عوف عن|مروه  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

68o95| وى|لمك|لجليل |طف عبــــد |عىل ع لمنصوره|بــــ |د|

833988 ي|عيل |سم|مؤمنه 
حمد حفنى دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

8985o5 هلل  |د |لكريم سيد ج|حمد عبــــد| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

478977 ن|بــــو ري|لسيد |حمد |د |فؤ سكندريه|ل|ره |تـــج

864|55 حمد|بــــر |لرحيم ج|م عبــــد|سل| دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

|7|483 حمد جودتـــ|للطيف |محمد محمود عبــــد  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

433999 ن|هيم زيد|بــــر|ئى فتـــىح محمد |يه ه| |بــــ طنط|د|
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344728 لدوله|لعزيز يوسف محمد |ء عبــــد|سم| هره|لق|ج طبــــيع |عل

9564| ن|ن سيد سليم|مصطفى سليم مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

226844 هيم ربــــيع|بــــر|حمد |محمد سمي   ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4922o9 ى رزق بــــل| ل|حمد محمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

366o|4 د مدبــــول محمد|محمود عم هره|لق|حقوق 

6|7|98 هيم دره|بــــر| |قه رض|رسر| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

2682|6 مه|هلل محمد فرج سل|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

649o9o هيم محمد|بــــر|منصور | ثــــري ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

543958 ف محمد نبــــيل طه محمد رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

267389 بــــدين|ء زغلول عىل ع|رس| |تـــمريض بــــنه

6265o| ح|ر محمد صبــــ|حمد مختـــ|ر |مي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

855272 ن حسن محمد|محمود رضو ره بــــنى سويف|تـــج

39569 لسيد|يوسف ممدوح زىك محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|29646 حمد|د |حمد محمد فؤ| هره|لق|ره |تـــج

|28234 حمد يىحي محمد|زم |ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|35538 رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع| ن محمود|رحمه محمد رمض
مس|تـــجمع خ

694355 | 
ى
ر|لجز|يه محمد محمد شوق لمنصوره|علوم 

229337 لغنى|لدين عبــــد|ح |حمد صل|د |جه ه ى نوعيتـــ جي 

9|7274 ء محسن مرزق حبــــيبــــ  |عل سيوط|حقوق 

25|33 رس حسن محمد|لتـــ ي|ه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

76o269 ف محمود يوسف|محمود  رسر لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

97478 ل محمد لطفى|محمود مجدى كم سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

433442 يد|هيم ف|محمد عىلي عىلي إبــــر ن|صيدله حلو

3297|7 هيم|بــــر|لعزيز محمد |لدين عبــــد|د |عم| عل زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

259528 مل فهىم محمود محمد|يه ك| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|3468o ن|محمد يشى فوزى شعبــــ ى شمس|د| بــــ عي 

36462o للطيف|سلىم سيد خلف عبــــد رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

43o747 وي|لطنط|لبــــيومي | |جر رض|ه |تـــربــــيتـــ طنط

8o5372 ن|س مني  بــــرسوم يون|تـــوم ي|علوم 
|لمنى
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45o|34 لصعيدى|محمد رأفتـــ محمد  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

|36|37 فوزى| ردين نبــــيل كنتـــر|ن ى شمس|د| بــــ عي 

83oo|4 وي تـــوفيق|ء محمد ف|رس| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

68693o لسيد|نور |بــــسمه رجبــــ  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6344o6 بــــ|لوه|لسيد محمد عبــــد|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

896895 حمد |ل |لع|دل عبــــد|طمه ع|ف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|72o3 للطيف|مريم محمد نبــــيه عبــــد  ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

5|8o4 حمد|للطيف |لعليم عبــــد|ر عبــــد|من ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

788627 ى حسن عىل |يم| ى حسي  لعسيىل|ن حسي  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

5|6o28 ج|لح|هيم |بــــر|ن حسن عىل |حن علوم دمنهور

426283 ر محمد يوسف|ر محمد مختـــ|من سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|7o568 هيم|بــــر|بــــ محمد يحن  |يه| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

844397 ه عبــــد| لكريم محمد طه|مي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

48|547 لس زكري دتـــ جرجس|جرجس قل| كي  سكندريه|ل|ره |تـــج

35||4 ي|
ه محمد محمود حنفى مي  هره|لق|ره |تـــج

6|2o99 ى ع مر|أحمد حسن فرج حسي  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

756779 عيل|حمد إسم|ن عىل فتـــىح |نوره عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

884o|2 بــــوزيد |لحميد |لكريم عبــــد|عبــــد| مه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

683o8 هلل خليفه|لعليم عبــــد |بــــسمه عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

42o7o8 لجوهرى|لعظيم |محمود مسعود عبــــد لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

8o5847 هلل|مح عبــــد|بــــ مس|لتـــو|ء عبــــد|سم| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

524|o بــــر|د محمد ص|زهوه عم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|4289| نور رجبــــ|حمد |محمد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

5|3859 ل محمد حسن|محمد حسن جم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

||87|5 هيم يوسف محمد يوسف|بــــر|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|2|8| حمد عزبــــ شعي |ح |لفتـــ|سم عبــــد|ندى بــــ |صيدله طنط

426846 سمر مرتـــضى عىل محمد حسن سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

6|8932 لسيد شولح|لعربــــى |لسيد |محمد  ط|حقوق دمي

69854 لسيد|د |نور ج|دل |مريم ع لفيوم|تـــربــــيتـــ 

9||85| هيم حسن محمد حسن |بــــر| ج|ره سوه|تـــج
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82855 بــــوبــــكر|دى سيد |مريم ن رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

856o3 لمقصود|ء رجبــــ محمد عبــــد |سم| لفيوم|عه |زر

|7255| ئى|حمد مصطفى كيل|ن |د رمض|زي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

536872 ن قنديل أحمد قنديل|قنديل رمض ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

4|8o8| حمد عويضه|حمد |حمد |محمد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|54636 ى ى| مي  مكرم فوزى حني  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

86|7o| ء محمد عىلي محمد|شيم |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

36274o ى |لنبــــى |حمد عبــــد| حمد|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|7493| جميل ذىك جريس| دون|م تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

26|538 لبــــسيوئى|محمد يوسف فتـــىح يوسف  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

862625 ه محمد عبــــد| لحكيم محمد|مي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

64o754 ر |لستـــ|لنجدى عبــــد |لحكيم لبــــيبــــ |محمد عبــــد 
زهو

زيق|لزق|حقوق 

499o28 ى محمد قطبــــ |رس| بــــىح |لكر|ء خي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2|592o حمد|لحسن |بــــو|در |لق|حبــــيبــــه عبــــد لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

226849 د|لجو|زق عبــــد|لر|د عبــــد|لجو|محمد عبــــد ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

88|828 محمد عىل عىل محمد   ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

778695 لسيد|لسيد |حمد لطفى | زيق|لزق|هندستـــ 

2oo89 |ش|حمد بــــ|ح |حمد صل|ح |صل ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

3|2873 ى موىس محمد  حسي 
مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

6464o7 هر رجبــــ جزر|رق ز|عبــــي  ط ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7o5746 لم|حمدى س|ل|محمد حمدى  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

637546 حمد|دل مصطفى |ء ع|ل| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

7o26|o بــــوزيد|فظ |تـــ ح|لشح|طف |قمر ع لمنصوره|بــــ |د|

237477 حمد عىل|حمد سيد | |رن ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

243o6| حمد سيد|مه سيد |س|محمود  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

78|86 حمد محمد|هلل |ريم عبــــد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

6o94o| م درويش|لسل|لبــــيومي عبــــد |لد |حمد خ| لمنصوره|بــــ |د|
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65822 ن مرزوق|محمد مجدي شعبــــ ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

485568 لعزيز علبــــه|ر محمود محمد محمود عبــــد|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

442289 لسيد|هيم |بــــر|لسيد |محمد طلبــــتـــ  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|7oo57 ن|ن يوسف وهد|جر شكرى وهد|ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|56645 يمن محمد حسن نجم|محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

22965| هيم|بــــر|هيم |بــــر|لمجيد عىل |ء عبــــد|شيم هره|لق|علوم 

775|43 هلل|د |ء سعيد موىس محمد ج|سم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

487245 م حسن سعد حسن محمد|حس ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

69673o لعظيم طلبــــه عوض|محمد نشأتـــ عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|3o995 لح|ح ص|لفتـــ|ل عبــــد |يوسف جم هره|لق|ره |تـــج

528866 درس|خوم تـــ|ئى نبــــيل شفيق بــــ|روم ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

464o62 |لنبــــي |لمطلبــــ عبــــد|لمطلبــــ عبــــد |ء عبــــد |سم|
عيل|سم

لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

275|98 لحليم|ح محمد عبــــد|ء صل|سم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64354o حمد|وى |لمك|يتـــ محمد سيد | زيق|لزق|بــــ |د|

5|55o6 نور رزق جبــــيىل|ن محمد |يم| ره دمنهور|تـــج

5237|o ن|يمن محمد سعيد شعبــــ|لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

6|8486 ي|لمو|مد محمد |حمد ح|
ى
ق ي |

ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

|39962 ن|لم|رثــــ س|لو|شم عبــــد |ء ه|رس| هره|لق|هندستـــ 

63476o لرحمن مقلد|لرحمن سعد عبــــد|عىل عبــــد |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

625|32 لح قنديل|لسيد ص|طمتـــ أنور |ف زيق|لزق|علوم 

62635 ل عوض|لع|عىلي عبــــد | دين بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

853o|5 ى|ك ف رزق حن| |رمي  هلل| |رسر |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

6o6497 فع|لش|حمد عىلي |لد |حمد خ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|73o34 عيل|سم|ل |عيل عىل كم|سم| هره|لق|حقوق 

4o7243 ى عىل |ء |دع |مي 
ى
ى دسوق مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

45||82 لعي |لعظيم |مل عبــــد |محمد مصطفى ك |هندستـــ طنط
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5|263o هيم|بــــر|د سعيد محمد سعد |زي عه دمنهور|زر

364259 د مسعد|يوسف صفوتـــ ود لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

6o727o ل|لهل|هيم |بــــر|تـــ |حمد بــــرك| |طبــــ طنط

|34569 سم مصطفى محسوبــــ متـــول|بــــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8583o6 لكريم|يق عبــــد|نور ف|يق |ف ي|تـــمريض 
| لمنى

64||9| ل|لع|حمد محمد محمد عبــــد| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

7o83o5 لعزيز|ن عبــــد |معتـــز محمد رمض لمنصوره|هندستـــ 

623666 م محمد |لسل|ء محسن عبــــد |لزهر|طمه |ف
ن|رضو

ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

3873| ر|لغف|حمد محمد عىل عبــــد | دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

49o664 حمد منصور|يه سعيد فتـــىح | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83|443 يف ع ي|لر|تـــه عبــــد|رف شح|رسر
ضى دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

76229o ئيل|مل خليل ميخ|نوبــــ ك|بــــ| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

887o97 ل حسن عىل |جم| رض ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

54247o د محمد مرىس|يتـــ محمد فؤ| تـــربــــيتـــ دمنهور

|54|8o حمد محمد محمود مسلم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

778|48 لجليل متـــول حسن|حسن محمد عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

87792 لد عىل عىل|محمد خ لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

28372 حمد|م كرم رشدى |حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7|75|o لعيوىط|هيم محمد يوسف |بــــر|محمد مجدى  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

242|55 ى عىل معن|ك| نور مل حسي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6|3424 بــــ|لتـــو|ىسر عبــــد|لدمرد|أحمد محمد أحمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

444987 صبــــري ديبــــ عىلي بــــدوي لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

486544 ح عىل محمد|لفتـــ|حمد عىل عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

862699 ه عىلي | حمد|لسيد |مي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

2257o8 لمجيد|لسيد حمدون محمود عبــــد|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

77o|o3 وي|لقيش|هر محمود محمود |م زيق|لزق|حقوق 

622654 زى|زى غ|ح غ|سلوى صل ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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|9336 بــــ|لتـــو|ء محمد عبــــد|محمد عل ي|بــــ |د|
|لمنى

442686 ى |رس| لقصبــــى|حمد حسن |ء عىل يسي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

75885 شم محمد|لد ه|م خ|سل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

295o56 حمد بــــدوى|بــــدوى | دين هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

878543 ي|ر
غبــــ |ئيل ر|بــــر روف|ج| ئى سيوط|حقوق 

9o|52o معتـــز محمد محمود عىل  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

3467|2 لنقيبــــ|مد |ح ح|يدتـــ محمد صل|ع ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

542|8o زي|لمغ|سعد | سعد رض عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

48|389 ف محمد محمد | وى محمد|لص|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8||93| ي|ف
ى مصطفى طمه محمد حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

8645o7 لكريم|حمد عوض عىلي عبــــد| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

853765 سمي  لبــــيبــــ مرقص| ن|دي ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

24886| وق مجدى حسن عيد رسر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|22o97 ندرو رأفتـــ نبــــيل جندى| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6|oo38 لىح جبــــر عرص|لملك عبــــد|هبــــه عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

|58229 ل|لسيد و|ن رمزى بــــسيوئى |نور ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

779572 لعزيز قطبــــ|لرحمن صبــــرى عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

7o53o2  |لد حسن |ء خ|شيم
ى
هيم|بــــر|لدسوق لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

864535 ح يوسف محمد|هلل صل|عبــــد زيق|لزق|حقوق 

8949o7 ى | مريد جبــــره حن| مي  ج|ره سوه|تـــج

77o796 حمد بــــكي |لكوم |د محمد |سع زيق|لزق|بــــ |د|

4|9o5o لشيخ|ن |رص بــــسيوئى رمض|مدحتـــ ن ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3479|8 لشبــــلنىح |لحميد |حد عبــــد|لو|م عبــــد|سل| ى شمس| لسن عي 

22oo39 لسميع|زم ممدوح عبــــد|م ح|وس  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

7o3238 للكزى|د حمدى ضيف |حمدى عم |ره بــــنه|تـــج

|7o829 سم|يمن مصطفى ق|مصطفى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o9558 حمد |هدير خلف محمد محمد  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

323o36 متـــ محمد محمود|س|مريم  ى شمس|د| بــــ عي 

8|47o5 ي عىلي محمد|نتـــص|
ر مصطفى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى
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49o82o لنجيىل|هلل محمود محمد |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|724 تـــ | ف نرص محمد|مي  رسر لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

679635  عبــــد |
ى
لبــــكرى|م  محمد |لسل|حمد صبــــىح شوق ط|بــــ دمي|د|

62836 حمد محمد|يتـــ عىل | ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

62|257 دى|له|دل محمد عبــــد |دى ع|له|عبــــد ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7|549 ل محمد|لع|حمد رجبــــ عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

522268 حمد محمد طه سعد|بــــ |رح سكندريه|ل|حقوق 

3556o9 لسيد محمد|رثــــ |ء ح|ل| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

773673 ف سعيد محمد |ميه |س يف|رسر لشر زيق|لزق|نوعيتـــ 

237839 ى|م|رحمه  م حسن حسني  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

27|6|o م|لحميد محمد سل|لسيد عبــــد |ء |رس| ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

828677 ى عبــــد ى محمد|حسي  لرحيم حسي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

5o52oo لبــــسيوئى|حمد |د |د رش|محمود عم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|7652 لحميد محمد|هلل عبــــد |رغده عىل عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

756445 لعزيز|محمد محمد وهبــــتـــ عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78333| لعزيز|ء محمد محمد عبــــد|سم| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

|74995 لمحسن|ن محمد عكوش عبــــد |نوره ى شمس طبــــ عي 

924||| حمد عىل محمود عىلي | ج|ره سوه|تـــج

24625| ى عبــــد  ر|لنج|لعظيم |محمود محمد خي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

262393 مه|لمهدى سل|وليد محمد رمزى  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|635o4 حمد سيد عىل محمود| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

64787 وس|ندر|هيم |بــــر|مريم خليل  لفيوم|عه |زر

44|36| ن|دل عبــــد ربــــه بــــدوى رضو|محمود ع لشيخ|علوم كفر 

|679|3 لسيد محمود|م محمود |حس لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

445486 هيم مرىس عىل|بــــر|ء محمد |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

277946
ى
منه منصور معوض دسوق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

284o|9 لديبــــ|ر |جد مختـــ|هيم م|بــــر| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4o7346 يم|لد|لسيد عبــــد|لدين |بــــ |ر سعيد شه|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

667|| لحميد|لحق عبــــد |د |ضىح محمد ج ره بــــنى سويف|تـــج

|55o|8 لمنعم محمد محمد موىسي|شمس عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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8367o7 ي|
ى مصطفى مل محمدين حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7o98|o |لنج|بــــو |ء محمد محمود محمد |رس| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

67937o هيم|بــــر|حمد عزتـــ عىل محمود | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

223296 عيل|سم|دل محمد |رق ع|ط دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

687596  محمد ع|زي
ى
مر|د مسعد شوق لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8|2385 مد|لم ح|رص س|لن|مد عبــــد|ح ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

44|724 ن|هيم عىطي|بــــر|لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|آيه  لشيخ|ره كفر |تـــج

33o44o عيل عفيفى مصطفى|سم|ندى  |تـــربــــيتـــ بــــنه

825oo6 ن|لد سعد رضو|د خ|زي دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

88247o ل  |لع|لحميد عبــــد|نتـــع عبــــد| يش سيوط|تـــربــــيتـــ 

43532| وى|لمك|هلل |لمجيد عبــــد|جر حسن عبــــد |ه سكندريه|ل|طبــــ 

246||7 لعظيم|لد محمد عبــــد|محمود خ ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

76o55o منيه رجبــــ محمد محمود| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3527o9 لسيد محمد خليل|م |محمد عص ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

7o6397 بــــ|لوه|لسيد عبــــد |لسعيد |س |ء عبــــ|ريم عل لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

255983 د يوسف فرج|محمود يوسف فؤ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

28o6oo سم موريس بــــطرس|جورج بــــ ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

43o8o7 م عزتـــ محمد سعد|يتـــ هش| |علوم طنط

|39543 ى |ك بــــ صموئيل عزيز بــــطرس|يه|رولي  ى شمس|تـــج ره عي 

5|555 ل محمود خي |ء جم|لشيم| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o35o4 هد محمد خرصى|رس مج|ف |بــــ طنط|د|

896o|2 لموجود |لصبــــور عبــــد|لد عبــــد|بــــ خ|رح ج|تـــربــــيتـــ سوه

9|o2|6 ى هر زكرى عوض |ز| كرمي  ج|بــــ سوه|د|

|26o|7 دل عىل محمد صقر|ء ع|جيد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

258288 كريم عىل محمد عىل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

42344 لرؤف موىس|ح عبــــد|جر رجبــــ صل|ه هره|لق|بــــ |د|

52468o ره|ره بــــطرس بــــش|رك وليم بــــش|م ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

82o5o6 لمنعم يوسف|دل عبــــد|ء ع|لىمي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

Wednesday, September 5, 2018 Page 197 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

22oo36 لح|ء عىل محمد عىل ص|هن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

236o43 خلود فتـــىح محمد مىك هره|لق|بــــ |د|

23o43o دق|لص|لبــــدرى عبــــد|حمد |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

45975 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|مريم  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

894994 د |ئى لوندى ج|جرجس روم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8937o| لرحيم عىل تـــسن |يه عبــــد| سيوط|ضتـــ |علوم ري

349|27 حمد|لحكيم سيد |لرحمن عبــــد|ء عبــــد|عىلي ى شمس|تـــج ره عي 

4o5|2| ي |
حمد|حمد مجدي محمد مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

485928 د شوشه|لجو|لنبــــي عبــــد |بــــر عبــــد|بــــ ج|رح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|28o| ح بــــشي |لفتـــ|د محمود محمد عبــــد |مج| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7454| لحميد|لنبــــى عبــــد |يمن عبــــد |مريم  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

8o6992 ن رجبــــ عىلي|ء رمض|سم| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

3468o حمد|لصبــــور |لد عبــــد |سلىم خ هره|لق|حقوق 

66255 حمد|هيم سيد |بــــر|لنور |عبــــد  لفيوم|ضتـــ |علوم ري

2547o4 بــــ قمر|لوه|ىط عبــــد|لع|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

695|o6 حمد|بــــو|لسعيد |د وحيد مصطفى |زي لمنصوره|حقوق 

425|97 وى|لمحل|ندى محمد عوض  سكندريه|ل|بــــ |د|

5|9637 ر|لىطي|يه سعيد قطبــــ | سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

52o44 منتـــرص محمد مصطفى| رن بــــ بــــنى سويف|د|

7||9o| لعبــــيدى|روق |لعبــــيدى ف|يمنى  لمنصوره|حقوق 

836525 حمد|هيم |بــــر|ل |ء جم|رس| |نوعيتـــ قن

253|2| مر|ح مصطفى ع|لفتـــ|ء عبــــد|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

626|2| لدين فتـــىح بــــيوم|د|حمد عم| زيق|لزق|هندستـــ 

77|74o لحسيبــــ|ن محمد عبــــد |زم رمض|ح عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

853686 د فوزي عزيز|نردين عم ن|فنون جميله فنون حلو

264827 وق شفيق  |لبــــ|لسيد محمد عبــــد |رسر
ى
ق ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|46948 فظ|لح|حمد عبــــد |عمر رسى  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

49o687 عيل|سم|بــــ |لكريم خط|ء محمد عبــــد |صف سكندريه|ل|بــــ |د|

7o588o ن|فظ سليم|حمد ح|منى سمي   لمنصوره|بــــ |د|

437587 ض|هيم سعد  قطبــــ عو|ئى إبــــر|ه |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ
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5o657 لرحمن عىل جنيدى مرىس|عبــــد  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

447863 لسيد|حمد محمود |ن |نور سكندريه|ل|بــــ |د|

63o8|7 حمد محمد سعد|محمد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

432267 وق محمد رضو |لل|ن عبــــد |رسر |تـــربــــيتـــ طنط

33o294 بــــر محمد محمد|ر ص|من شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

553|5 مد محمد|ن محمد ح|نوره تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

475o93 ل عطيه محمد|بــــ جل|يه|نور  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

42o49o لمقصود فرج|مل عبــــد|ل ك|ندي جل لشيخ|بــــ كفر |د|

755254 حمد|لح |ص| دين رض|ن عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

47985o يد|لرحمن ف|يوسف حسن مصطفى عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

7|2o|o لرحمن|م عبــــد |لسل|لسعيد عبــــد |ح محمد |سم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4448| حمد|سعيد | لعل|بــــو |سلىم  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|36|26 ى|رس|رجريتـــ فوزى مريد |م في  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8|865 ن|كر عىل جبــــر|حمد ش|منيتـــ | ى شمس|د| بــــ عي 

426|48 لعزيز محمد|لنبــــي عبــــد|حبــــيبــــه حسن عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

66829 حمد محمد|جر محمود |ه لفيوم|طبــــ 

|47593 ن حنس|ن مرج|ندرو يونثــــ| هره|لق|صيدله 

|24674 در عىلي محمود خلف|بــــ ن|هيتـــ|م هره|لق|ج طبــــيع |عل

882349 ه عبــــد| دق  |لرحمن طه ص|مي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

364o7| مه جرجس|وديع سل| دون|م |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

629685  عطوه مبــــ
ى
ى عطوه شوق رسر|حسي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

48277| ء عىلي حسن سيد أحمد|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

258o84 حمد حسن محمد|ن |مرو ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

348547 ريم محمد عيد عطيه يوسف ى شمس|زر عه عي 

9|5847 ى  |لبــــ|محمود عيون عبــــد رى حسي  سيوط|بــــ |د|

845596 لمطلبــــ محمود|لدين عبــــد|د |طمه عم|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

256|9 دى محمود|م ن|ر س|من ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

6222o2 لحبــــسر|عمر حسن محمد محمود  ط|حقوق دمي

2736|o ء محمود فكرى محمود|رس| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

44||oo  بــــدير محمد متـــولي
سميحه مصطفى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 
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697644 هيم|بــــر|هيم |بــــر|رق |يده ط|ع لمنصوره|بــــ |د|

|3|498 هر|لظ|م بــــديوى عبــــد |حمد ر| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

36o73| ى عبــــد| وي|لششتـــ|هلل |مينتـــ حسي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

44o67 عي|لعزيز رف|دل عبــــد |حمد ع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

345648 هيم|بــــر|لد محمود محمد |خلود خ |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|4o548 تـــتـــ|ئى جرجس شح|ه| بــــول |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

589|9 حمد|ئى حمدي تـــوفيق |م| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8o883o هيم|بــــر|س |مه عبــــ|س|حمد | ره بــــنى سويف|تـــج

476476 ى  مد|لسيد حسن ح|حسي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

78779 ى محمود  حمد محمود|نرمي  ى شمس حقوق عي 

2663o5 لحليم بــــيوم محمد|م عبــــد هره|لق|صيدله 

7o9993 زق فرج مصطفى|لر|زق عبــــد |لر|ء عبــــد |شيم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

323922 شم|لسيد محمد ه|ء |سم| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

5|6|93 حمد|رص عىل يوسف سيد |ن ن|نوره تـــربــــيتـــ دمنهور

|2|866 ى  ى|لدين سيد عىل |ح |حمد صل|نرمي  لبــــحي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

479||6 لسيد شلبــــى|م يوسف محمد |ن حس|مرو سكندريه|ل|هندستـــ 

5738o يف|ف طمه فهد حسن رسر صيدله بــــنى سويف

3524|8 دق|دل ص|م ع|زينبــــ عص ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|24767 لمصطيىه|ح |هلل صل|محمد فتـــح  ى شمس|تـــج ره عي 

5|7859 لدين صميده عىل خميس|ء|م بــــه|ريه علوم دمنهور

68957o لق|لخ|بــــر عبــــد |هيم ص|بــــر| |رودين ره بــــور سعيد|تـــج

323o|3 ى|س رتـــ محمود فوزي حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

679o9o هيم خليل|بــــر|حمد محمد |محمد  لمنصوره|بــــ |د|

643528 لمنصف محمدعمر|ل عبــــد|ء جم|رس| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

68|7|5 صف|لمنىح  ن|عوض عبــــد | محمد رض لمنصوره|هندستـــ 

899|48 ه|لل|تـــه محمد عبــــد|ل شح|م| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

63446| در حلىم|لق|روق عبــــد|لد ف|خ صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

3|3324 حمد محمود|رتـــ محمد |س ى شمس حقوق عي 

|5778| لرحمن عطيه|لد محمد عبــــد |زينبــــ خ ن|علوم حلو
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43|8o5 يف|حمد |م محمد سيد|حس لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

888256 مد  |ره محمد محمود ح|س سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

7o3|4o ى|لفتـــ|ء عبــــد |رس| ح محمد محمد بــــحي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|59733 ء محمد سعد محمود|شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3|539| حمد سيد صبــــىح|هلل |يتـــ | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

682982 ظ|لم|لديسىط محمد |ح |سم لمنصوره|بــــ |د|

87255 لعظيم|حمد محسن خميس عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

633372 عيل|سم|م |يمن س|ح |صل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25296| هلل مدحتـــ محمد موىس|منه  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

43334 حمد محمد|حمد حسن |لرحمن |عبــــد  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

4o9|9| ن لسيد محمد هدى|محمد | مي  |ره طنط|تـــج

778|75 ه ع| ى|مي  طف محمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o|o39 هلل|حمد نعمه |هر حميده |عيد م بــــ دمنهور|د|

|6895 ل خليل|لع|مه عبــــد |س|ء |دع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8o|922 ن عىلي محمد|محمد شعبــــ ي|بــــ |د|
|لمنى

463227  ممدوح |
ى
هيم جبــــل|بــــر|حمد شوق لشيخ|ره كفر |تـــج

7o|9oo ن|ن محمد سليم|محمد رضو| محمد رض لمنصوره|هندستـــ 

225986 ى محمد|لص|م محمد عبــــد |سل| لحي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

536947 لمنعم سعد|حمد عطيه محمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

778797 يم|لد|ن غريبــــ عبــــد |مل عثــــم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

268233 لحميد محمد كروش|محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6|367 هيم جودتـــ|بــــر|مصطفى جودتـــ  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o5292 ى|م نصيف فوزى بــــخيتـــ نخله| رتـــي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

267945 محمود سعيد عىل ربــــيع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4967|9 وق سمي  س زى|لسيد أبــــو غ|لم |رسر |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

754689 ل رمزى سيدهم|سميحه جم عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

25|89o هلل|دق محمد خلف |لص|زم عبــــد|ح ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

6o|259 ي | ي|لسيد حسن |لسيد خي  لبــــهىح  |ره طنط|تـــج

449o|9 لعز|لمنعم طه حسن أبــــو |طه عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ
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759287 ه | حمد محمود محمد|مي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

869385 هر حسن|لط|حمد محمد | ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

68579| وى|لزرق|لرحمن |رس مصطفى عبــــد |هلل ي|منه  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9o|8o3 لحميد عىل |لسيد عبــــد|مه |س| ج|ره سوه|تـــج

443|87 مل محمود خليل|لسيد ك|ره |س |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

28769| ن محمود محمد غنيم|ن فتـــي|نوره ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

779239 لدين سعد محمد عىل|ء |يه بــــه| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|26oo3 فهىم| د زكري|عم| رين|م ى شمس| لسن عي 

354447 ن|ن محمود محمد سليم|نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|2|25 دى|حمد بــــغد|رق |محمد ط ى شمس حقوق عي 

66772 ى زهر|حمد |منى عىل  ن|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

345|37 وق عيس عبــــد ح محمد بــــدوى|لفتـــ|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o|376 ل محمد محمد بــــسيوئى|محمد جم |ره طنط|تـــج

875|83 رس مبــــروك عىلي |حمد ف| سيوط|بــــ |د|

94497 لحميد|للطيف عبــــد|مل عبــــد|لدين ك|نور ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

|2249| حمد|حمد سعيد |جر |ه ن|بــــ حلو|د|

|48o22 محمد متـــول قطبــــ متـــول ن|بــــ حلو|د|

84499 رص حسن محمد|عمرو ن بــــ بــــنى سويف|د|

|72327 لشيخ|عمرو عىل سعيد عىل  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

447593 ن|رى محمد شعبــــ|أمنيه محمد قبــــ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

322634 شد|م ر|م محمد عز|ء عص|رس| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

|42536 د محمد|دل محمد رش|ن ع|نوره هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

4|373o لم|بــــو س|لم |دل س|حمد ع| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

74646 حمد|منى رفعتـــ عىل  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|55|46 لم|م عىل حسنى س|هي ن|بــــ حلو|د|

482785 ل|لع|ء فتـــىحي عبــــده عبــــد |سم| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5|o|28 لقطرى|حمد عزتـــ |لدين |ء |بــــه سكندريه|ل|طبــــ 

854o2 ح محمد|ح عىلي مفتـــ|محمد عىلي مفتـــ لفيوم|حقوق 
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|37o3 ي
ي مصطفى

ي حسنى
عمر مصطفى  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|

كتـــوبــــر

37o73 روق محجوبــــ|ن ف|محمد مهر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

89|64| يف مؤمن بــــحر خليل  رسر سيوط|ره |تـــج

56oo5 ن|لمحسن سليم|بــــتـــ عبــــد |بــــ ثــــ|ربــــ تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

||78|8 هيم|بــــر|رس محمد |محمد ي ن|بــــ حلو|د|

2859o7 هيم محمد|بــــر|ن |سميه شعبــــ ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

5o|3o4 لسيد|هيم فتـــىح |بــــر|حمد | إلسكندريتـــ |تـــمريض 

7o3oo| ى ع ل|لرشيد هل|حمد عبــــد |دل |نورثــــي  زيق|لزق|ره |تـــج

|3|47o هيم جوده|بــــر|يمن محمد |عمر  هره|لق|هندستـــ 

9o3554 ن |لرحمن مرج|ء محمد عبــــد|بــــه ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

52649 ل|بــــ محمد بــــل|لوه|محمد رمزى عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

63oo49 لديبــــ|نور |حمد |نور محمد | زيق|لزق|صيدله 

784o5o لنبــــى محمد|رس عبــــد |حمد ي| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

779937 لسيد محمد|لسيد كريم | زيق |لزق|تـــمريض 

5o7932 جوده| فهيم حن| حن| ندر|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|58|72 ى محمود|رس| ء محمود خي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o6445 ي |حمد ر|
حمد عىلي|ضى سيوط|حقوق 

427|72 لح|للطيف ص|لسيد محمد عبــــد |ن |رو |ره طنط|تـــج

8228o3 لحميد|د عبــــد|د وليد فؤ|فؤ ره بــــنى سويف|تـــج

9o2825 يمن محمد عنبــــر |ر محمد |من ج |تـــمريض سوه

859324 ي عمر|لبــــ|ح عبــــد|لفتـــ|يه عبــــد|
ى
ق ي صن. تـــ.ك

زيق|لزق|ع |فنى

3483|4 هيم محمود|بــــر|ن محمد |يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8o57|o ف محمود د|كريم  خىلي|رسر زيق|لزق|حقوق 

|3|457 هلل محمد|محمد عمرو عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

25627| بــــو يوسف|ن لطفى |محمد شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4o576| مريم مصطفى محمود مصطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

766o2| يف |ذكرى  يف|لسيد عىل |لشر لشر نوعيتـــ بــــور سعيد

55298 لمعىط محمد|ح محمد عبــــد |سم ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

4663o بــــو بــــكر|لح |منصور ص| ن|ر ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

5295o6 ي محمود |عبــــد 
هيم|بــــر|هلل محمود حسنى ي صىح ري

سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى
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45||o4 نه|بــــو عي|دق |لص|ل عبــــد|محمد جم |ضتـــ بــــنه|علوم ري

695479 لم|بــــوس|لمنعم طلعتـــ عبــــده |ء عبــــد |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

482957 فع|لش|حمد |حمد خميس |ر |من |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

496429 حمد عوض|هيم |بــــر|يه | تـــربــــيتـــ دمنهور

|379o9 روق نصي |ئى ف|يكل ه|م وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

243782 ى|ريه  تـــوفيق حسي 
م عفيفى ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش

تـــ|لبــــ|ط

4o87|6 حمد|ر محمد حسن خليفه |من |تـــربــــيتـــ طنط

|2293| ره وليم رسىم خلف|س ن|بــــ حلو|د|

5o63|6 هلل|حمد محمد عبــــد |يه | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

478334 ى سيد عمر|سلىمي و ئل حسي  سكندريه|ل|صيدله 

|48869 ن تـــه قلدس|د شح|عم| مي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

76695o ى |م محمد ك|محمد س لبــــلك|مل حسي  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

3|4873 ء حسن محمد غريبــــ|عل ى شمس| لسن عي 

|3oo48 ن ربــــيعي|ر حسن رشو|مي ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

3|4324 س|لي|حمد محمد |مصطفى  ى شمس|تـــج ره عي 

779974 هيم|بــــر|منى كرم عطيه  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

863949 ى محمد فرحه محمود حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

32983 ن|ء مجدى عطيه محمد سليم|شيم هره|لق|حقوق 

8|o4|2 طف سعد زغلول|يكل ع|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34||87 ح منصور|لفتـــ|ن عبــــد|مر محمد سليم|تـــ |بــــنه| هندستـــ شبــــر

865|o8 ده|ق بــــس|سح|ريو ممدوح |م ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

45o57 عمرو يوسف محمد طلبــــه هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

89755o حمد  |لمجيد |ح عبــــد|هلل صل|عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

266745 س|لنح|يمن وجيد عوض |يه | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

337699 هيم|بــــر|بــــر سعد |هلل ص|عبــــد |حقوق بــــنه

9o6586 ن |لسم|حمد |ن |لسم|ن |نوره ج|عه سوه|زر

36|58| دل محمد وجدى|محمد ع ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 
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4|732| لمغنى|لسيد |يوسف محمد يوسف  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6866o ده محمد عبــــده|ن حم|رو ى شمس|د| بــــ عي 

775697 ل جوده مصطفى|محمد جم زيق|لزق|نوعيتـــ 

3426o3 بــــر رفعتـــ محمد سنجر|مروتـــ ص هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

785832 حمد|ن |ر عثــــم|لستـــ|حمد عىل عبــــد | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

9|5664 لعزيز |وى عبــــد|لعزيز طنط|سندس عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

229|62 هدير محمد عىل مسلم ن|بــــ حلو|د|

7|o95o ع|لعزيز رف|محمود محمد زغلول عبــــد  لمنصوره|حقوق 

53o35 تـــغريد محمد خلف محمد لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

438762 يد محمود|بــــو |محمود محمد محمود  ى لي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

49|oo2 وى|لحن|س محمد |ل عبــــ|ء جم|ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

436349 لعزيز محمد عيس|حمد عبــــد | لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

325569 هلل محمد هيكل|هلل عبــــد|حبــــيبــــتـــ عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

27o288 ى عبــــد|لع|هيم عبــــد|بــــر|حمد | ل|لع|ل حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

232o4o محمد صفوتـــ محمد تـــوفيق  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

259|37 ى عىل|يوسف صفوتـــ  مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|35369 م|م|لسيد محمد محمود |ل |جم ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

889852 د |هيم حم|بــــر|عمرو لطفى  سيوط|عه |زر

826o23 ل فهىمي عمر محمد|م| |نوعيتـــ قن

495o54 ن|ج غريبــــ سم|حمد فر| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22o995 بــــو يوسف|محمود سعيد محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

46|o|4 د|لعق|بــــر مصطفى مرىس |محمد ج |ره طنط|تـــج

5|955 للطيف عىلي|حمد عبــــد|تـــن |ف بــــ بــــنى سويف|د|

3593o9 لحميد يوسف|ح عبــــد|محمد صل |بــــنه| هندستـــ شبــــر

54669 م|م|زق |لر|لحسن عبــــد |بــــو|ر |من ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

4433|6 حمد|د |حمد حسن ج| لشيخ|عه كفر |زر

6||243 نه|لرحمن مسعد محمود قش|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

62|47| لعزبــــى|هيم |بــــر|محمد عبــــوده محمود  سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

772746 لصعيدى|هيم |بــــر|ء محمود |سن زيق|لزق|نوعيتـــ 
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259577 ن عمر|ر سمي  رمض|مي |صيدله طنط

||6324 ك فرج|لمل|رشدى عبــــد | ندر|س وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

6o|36| لحميد عوض|حمد عبــــد |حوريه  |نوعيتـــ فنيه طنط

6|6664 دل أحمد مقلد|ء ع|عىلي ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

3236o7 بــــ|لوه|م غنيم عبــــد|هش| نور ى شمس هندستـــ عي 

686882  |ح حم|حمد صل|
ى
لسيد زينه|ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

278|| محمود عبــــده محمود سيد ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

767|72 بــــو زيد عطيه خليل|ده |دهم حم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

626586 م محمد محمود|سلىم س قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

29476 هيم|بــــر|شور متـــبــــولي |يوسف ع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8o2|98 ح طلبــــ|رس صل|يوسف ي سيوط|ره |تـــج

7778| ى  ف عبــــد |حسي  م|م|لعزيز |رسر لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

479558 حمد محمود سعيد عفيفى|محمود  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

47229 بــــوبــــكر|محمد وليد محمد  هره|لق|هندستـــ 

4o6695 |عزيز صموئيل عزيز حن| مونيك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9ooo98 جورج يوسف خلف خليل  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

777444 لسيد محمد|رق |نشين ط ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

5|2|58 نم|نم غ|مد محمد غ|محمد ح ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6o8955 لدهبــــ|بــــو|ل |لد كم|ل خ|كم | تـــمريض طنط

76o382 حمد|لعزيز |حمد عبــــد |محمد  ى شمس حقوق عي 

4|2662 ح|ل صل|لبــــط|منيه محمد | |ره طنط|تـــج

6o7388 حمد|بــــو|رس عمر |ي| ر|ي ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

|69534 ي حمزه محمود|حمد ن| ج  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

335349 لسيد|لحكيم سعد |عبــــد| ي|م |طبــــ بــــيطرى بــــنه

6275|4 م عزبــــ|لتـــه|ح محمد |ء صل|رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

2|7||8 ي|ه
ى|حمد فوزى ل|لدين |ء|عل| ئى شي  هره|لق|ره |تـــج

52o583 لدين|عىل | دل زكري|ء ع|ل| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|6993| ن سيد|مح سيد شعبــــ|س ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|53|3 لدين محمود|ح |طمتـــ عمرو محمد صل|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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756592 ن|حمد محمد رمض|ء محمد |رس| حقوق بــــورسعيد

4o7o|2 ء سعيد محمد بــــكر محمد|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

353326 لح|لحميد محمد ص|لسيد عبــــد|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

72559 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد |ن عبــــد |حن لفيوم|تـــربــــيتـــ 

254o6  حمزتـــ محمد محمد عىلي|م|
ئى هره|لق|حقوق 

335846 لففى|حمد |هيم |بــــر|من  سعيد  ى شمس|د| بــــ عي 

87o627 حمد|ل عبــــده عىلي |م| سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

69533o لطويل|نرص | دل رض|ع| رض لمنصوره|ره |تـــج

75o468 حمد محمود محمد مصطفى|محمود  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

788429 بــــع|لتـــ|لرحمن |بــــع عبــــد |لتـــ|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

9|5587 م  |م|م كريم |م|ء |رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

249o82 م|تـــم مصطفى عل|ل محمد ح|بــــتـــه| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6845o ي عبــــد |سم| م|م|بــــ |لتـــو|ء يحن  ن|حقوق حلو

77|235 ى عطيه مريم محسن عىل حسي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

696546 |لعل|بــــو |رس محمد |دين ي|ن لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|9982 لشفيع|ح عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد|ء عل|آل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

25o387 قشطه| لل|رس عبــــد|ي| نور ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

44|893 ن|لسم|لحميد |ء طه عبــــد |وف لشيخ|بــــ كفر |د|

333|53 لرحمن|لسميع عبــــد|لسميع عبــــد|محمد عبــــد شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

237753 ى|لمنعم عبــــد|ء عبــــد|وف لحليم حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

26287o ء محمد عىل عىل خميس|بــــه |طبــــ بــــنه

45|588 ى كرشه|رس |هيم ي|بــــر| مي  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

52o26| ه ي| هلل مصطفى أبــــو زيد|رس عبــــد |مي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6o42|o لملك|هيم يوسف عبــــد |بــــر|دى رأفتـــ |ش لمنصوره|هندستـــ 

453557 هيم محمد|بــــر|حمد محمد | لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

4|23o4 س|لقو|هلل |لسيد عبــــد |مؤمن  |بــــ طنط|د|

835653 ى محمد صبــــىحي  هيم|بــــر|حسي  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

364658 دم|لنور |خلود يحن  عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

4|9||3 بــــوزيد حسن|حسن سعد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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4962|o دتـــ|هيم سع|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|م  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

695322 لحميد محمود عرص|حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|عه |زر

|322|6 كر|ل يشي ش|جم| دون|م هره|لق|حقوق 

8o58o3 لحفيظ|مد عبــــد|مروه نبــــيل ح ي|صيدلتـــ 
|لمنى

456226 ن|هيم شعبــــ|بــــر|لغنى محمد |زمزم عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

495453 وى|لدفر|محمود محمد سعد محمد عطيتـــ  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

882545 ه محمد عوئى عبــــد حد  |لو|سمي  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

|6468o ف عدل وسيىل|عدل  رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4386|5 ح|بــــر مفتـــ|لونيس ص|دق محمد عبــــد |ص لشيخ|ره كفر |تـــج

358|3| لمجيد|لق عبــــد|لخ|م جمعتـــ عبــــد|هش ى شمس|د| بــــ عي 

9o26o7 لسيد محمد محمد |تـــن |ف سيوط|حقوق 

924658 حمد |هيم عىل محمد |بــــر| زيق|لزق|حقوق 

3644|4 لح|حمد سيد ص|حمد محمد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

425487 ى زعلوك مريم صفوتـــ يوسف حسي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

24626| ر عبــــيد|لستـــ|م عبــــد|مصطفى س ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|63369 عيل مصطفى|سم|حمد |له |ه ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

34||98 يف وجدى عبــــد هلل عيد نرص|رسر ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

5o8756 لننى|لرحمن محمد فتـــىح |عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

786993 ى محمد|هيم ع|بــــر| دل حسي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

3|387| مه مصطفى|هلل محمد سل|ر عبــــد|مي ى شمس حقوق عي 

69|36| ى|لكريم فرج مصبــــ|ء عبــــد |رس| ح حسي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4367|5 حمد خليل|لعزيز محمد |سمر عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

622958 ى رصى|حس ر|م حسن محمد حسني  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6|||39 در مدحتـــ متـــولي معروف|ن لمنصوره|بــــ |د|

266256 حد|لو|هيم عبــــد|بــــر|ء حلىم |سم| |بــــ بــــنه|د|

34o7| لسيد|د |مريم سمي  حم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|79o7 لسيد محمد|محمد عىلي  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

428257 ى|عىل محمد | عل ى لخني  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

526764 هيم|بــــر|بــــر محمد |حمد ج|رس |ف سكندريه|ل|ره |تـــج
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6|o784 لمنسي|للطيف |لعزبــــ عبــــد|لسيد |لي |س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7||oo6 لجمل|مح فوزى عطوه |كريم س ره بــــور سعيد|تـــج

262985 ى|لق|ء عمر عبــــد|رس| در حسي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

3267o5 ف|ندى مجدى محمد خل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|7o63 محمد محمد عىل| رن هره|لق|حقوق 

833o93 حمد صديق|حمد عيسي | ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

67693 حمد|لعزيز |سعد عبــــد | ند لفيوم|هندستـــ 

3|98o4 لعزيز سيد|م عبــــد|ر حس|من ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3269|5 لعزيز|لد عدل عبــــد|جر خ|ه لفيوم|عه |زر

285238 م محمود|محمد بــــخيتـــ تـــم ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

524|83 لسيد حسن|حمد |شمس حسن  سكندريه|ل|ره |تـــج

4|o522 ن|دق محمد شعبــــ|لسيد ص|حمد | |بــــ طنط|د|

29|282 ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه | لسيد|ح يونس |حمد صل|

468o5 لقوي|بــــ عبــــد|لتـــو|ن عبــــد|مروه رمض هره|لق|لعلوم ج |ر |د

45o679 لزغبــــي|در |لق|لحميد عبــــد |عبــــد | يش |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

87o7o5 در|لق|حمد رجبــــ عبــــد|لرحمن |عبــــد صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

9|3964 ى |ي عيل  |سم|حمد عىل |سمي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o3397 لمعىط|للطيف عبــــد |حمد محمد عبــــد |هلل |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

232576 عيل محمود|سم|مروه محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

78oo58 لسيد محمد سليم|محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6oo7|| عيل|سم|حمد محمد |عيل |سم|ء |ل| |علوم طنط

225942 م محمد|م بــــره|لوليد بــــره|لد بــــن |حمد خ| هره|لق|ره |تـــج

4258|o لقوى|لسيد مبــــروك عبــــد|سلىم  ى شمس| لسن عي 

3589|6 لطيبــــ|رص محمد |لن|هلل عبــــد|منتـــ  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

269968 عىل محمد عىل محمود شوشتـــ ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

2|9|29 ف ف|لرحمن |عبــــد ى|روق |رسر مي   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

9o93o4 مل |ل ك|خلود محمد كم تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

68699o لجليل|لصديق محمد عبــــد |هلل |عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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|67557 لق|لخ|لسيد محمد عبــــد |محمد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

9694o لدين|بــــ عز |لتـــو|رق عبــــد |يتـــ ط| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

|6|922 لمقصود|لدين موىس عبــــد |ء |عمر عل وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

|55723 ر محمد سيد سيد|مي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|o387 لس ع طف لمع بــــشي  |كي  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

778987 حمد|هيم |بــــر|حمد |ره |س زيق|لزق|عه |زر

22592 فظ|لح|هيم عبــــد |بــــر|مه |س|هيم |بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o666| م|لسل|هلل عبــــد |مجدى عوض فتـــح   لمنصوره|ره |تـــج

69657o لصعيدى|دى محجوبــــ |له|مينه محمد عبــــد | لمنصوره|نوعيتـــ 

487|6o لسيد محمد محمد|محمد رأفتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

327484 هلل| |عيل عط|سم|ء حسن |ل| ن|تـــمريض  حلو

5o|552 للطيف|مدى عبــــد|لح|رس |ء ي|رس| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

827|o2 ه كم| ل محمد حسن|مي  دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

9o7967 حمد |ح محمود |محمود صل ج|ره سوه|تـــج

82|772 هيم مسعد|بــــر|مي |هيم س|بــــر| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

5|o749 ي|لخن|أحمد سعد أحمد محمد 
ئى ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

9|367o ل محمد سيد  |رق جم|ط سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

226o82 زق بــــخيتـــ|لر|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

92o4|4 حمد  |حمد مهنى |هلل |هبــــه  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

833284 ى ج|ي لرحيم|بــــر محمد عبــــد|سمي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

3||889 حمد قنديل|لدين |ح |عمر صل هره|لق|هندستـــ 

|2|748 ه خ ن|لح سليم|لد محمد ص|ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

846|4| محبــــ وجيه عزيز ضيف ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

32276 لدين عبــــده|ل |عمر مصطفى كم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|58823 م عىل|م|هر |ر ط|من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

65258 لمعبــــود|م محمد عبــــد|ن حس|نوريه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

894867 حمد |لحميد |لسيد عبــــد|محمد  ج|ره سوه|تـــج

8444|4 ن منصور محمد محمود|رو ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 
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692383 لسيد|هيم |بــــر|لسيد |رص |ء ن|رس| لمنصوره|حقوق 

253o5| ح نور|ء محمد صل|رس| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

826252 ي|مبــــ|ن عىلي |نوره
رك مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

782o25 ه عبــــد | رس|لمجيد محمد ج|ل عبــــد |لع|مي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o69o| هيم|بــــر|هيم جمعه |بــــر|نور  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

8o263 ى عبــــد|زن خ|م لسميع|لد حليم خي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

68|947 لسيد|ميل عزيز عبــــد |ندى |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

775oo6 ود|در د|لق|حد عبــــد |لو|م صبــــرى عبــــد |سه زيق|لزق|عه |زر

26o49 رق مبــــروك عطيه|لرحمن ط|عبــــد  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

5|7o86 لدين|ل |ندى محمد فوزى محمد جم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

44o|72 ى مصطفى عتـــم|ه ن|جر حسي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

234882 لصغي |يوسف حمدى بــــخيتـــ  ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

78|339 ف محمد عبــــد|ء |ل| للطيف عمر|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

58373 هيم طه تـــوفيق|بــــر|ء |وف لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

63658| ى عبــــد|ج  |لسيد ن|رص |ن لحميد|مي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

238o9 لدين فرغىل|م سعد |زم حس|ح ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

27|696 م|فظ عل|د ح|دل فؤ|سلىم ع لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

63445o ى سعد| نطونيوس فريد عزيز حني  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

448627 لصفىطي|للطيف |عمرو محمد عبــــد |هندستـــ طنط

629956 ء محمد عبــــده محمد|م عل|م| زيق|لزق|حقوق 

7||5oo ن|للبــــ|ىط |لمع|بــــو |حمد |م |محمد س لمنصوره|ره |تـــج

5||||6 محمد محمود سعد محمود عيس ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

8633|2 روي صبــــري حسن محمد| |نوعيتـــ فنيه قن

52735 ى|بــــ |لوه|محمد تـــوحيد عبــــد  مي  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

3523|8 لمنس|بــــو|لم |لعظيم س|محمود نرص عبــــد ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

|5o895 لوحيد سيد|عبــــد | لمه رض|س ن|حقوق حلو

52|275 ه س| ره|حد رسر|لو|م محمد عبــــد|مي  |علوم طنط

|65596 ن محمد|محمود رمض| عل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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59828 ن خليل|لم|هيم س|بــــر|محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

843o67 م محمد|لسل|لدين عبــــد|م |تـــسنيم حس ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

78928| م|م|لدين |ح |م صل|لسيد سل|م |وس عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

259868 |ئى حمدى عىل ند|م| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|59|7| د حمدى محمد|محمد عم ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

5oo|62 ن فتـــىح محمد رجبــــ|مصطفى رمض |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

27o877 ده محمود محمد فوده|مي ي صىح بــــنه
|معهد فنى

434|o| ز|ح حر|لفتـــ|ء محمد محمود عبــــد|رس| |طبــــ طنط

6oo3|| ل|لع|ل خليفه عبــــد |لع|مه عبــــد |س| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|9857 لعزيز |حمد  عبــــد |جح  |لعزيز  ن|عبــــد  هره|لق|حقوق 

62842 وتـــ ح ن|تـــم عىلي رشو|شي  ي سويف
هندستـــ بــــنى

4549o5 ره عمرو حسن عرفه|س سكندريه|ل|ره |تـــج

63oo46 مي  محمد عىل عىل| زيق|لزق|علوم 

|5o834 لحليم|لمطلبــــ عبــــد |دل عبــــد |كريم ع ن|هندستـــ حلو

443775 ن|لسميع شعبــــ|ر حسن عبــــد|من لشيخ|بــــ كفر |د|

|5|36| حمد حسن|مه |س|ندى  ى شمس هندستـــ عي 

26o33| لحنفى|ن محمد |ره محمد عمر|س ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|2|3o4 لحميد|لجينه حسن محمود عبــــد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

686o66 يس|لسيد رزق ح|نىه عطيه  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

6378o6 هيم عليوه|بــــر|حمد محمد |ء محمد |رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

49o2|2 ى |ء |أسم ى|حمد حسي  حمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

342568 لسيد محمد عفيفى|ن محمود |رمض |بــــنه| هندستـــ شبــــر

42|266 حمد مندور|هيم |بــــر|محمد رزق  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

85|279 حمد|ن سيد |طمه عثــــم|ف دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

3453o حمد طلعتـــ عبــــود|ل |حمد جم| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

478o35 ى سيد محمد| دهم حسي  سكندريه|ل|حقوق 

43|983 يد |بــــو |د |حمد ج|مريم  ى د|لوق|لي  |ره طنط|تـــج

48765| هلل|ن عبــــد|هلل رمض|ل عبــــد|محمد جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

622229 ه عزتـــ عبــــد | هلل|هلل عبــــد |مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

829|o8 شه|سمر سيد عىلي عك |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع
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498385 يم مخلوف|لد|مخلوف عبــــد| رض| ند معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

85578 روق نجدى|رم ف|محمود ك ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6||748 ي محمد حج|ليىلي م
زي|هر حسنى |بــــ طنط|د|

33|o3o لصمد|حمد رجبــــ عبــــد|يتـــ | |بــــ بــــنه|د|

|5868 لح محمد|سط عىل ص|لبــــ|يمن عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

8|8445 ي| لوف|بــــو|ن |نور ه
حسن مصطفى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

253956 لشىس|ح محمد |لفتـــ|يوسف عوض عبــــد شمون|نوعيتـــ 

33765 كر|ل ش|سهيله عىل كم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8724o مد|ء جمعتـــ عىلي ح|حسن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

775o32 لح|لسيد ص|دى محمود محمد |ف ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

67982o تـــى|لزن|لسيد |حمد محمد |يمن | لمنصوره|ره |تـــج

639364 عيل|سم|لعظيم |هيم محمد عبــــد |بــــر|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

5|9755 بــــويوسف|ره مصطفى عىل محمود |س طبــــ بــــيطرى دمنهور

249|33 ن|هيم سلط|بــــر|مه |س|منيه | لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|644| لدين|بــــ |لموجود محمد شه|بــــ محمود عبــــد |شه لشيخ|ره كفر |تـــج

878o92 ن سعد  |صفوتـــ عجبــــ| دين سيوط|تـــربــــيتـــ 

9222o4 وى  |ره مكرم مملوك بــــبــــ|س ج|بــــ سوه|د|

85o5|7 لحليم|لعزيز محمود عبــــد|محمد عبــــد لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

698o84 حمد عىل رزق حسن|سوزى  لمنصوره|طبــــ 

83534 ى|متـــ شكرى |يتـــ سل| مي  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

77|936 لضبــــع|لسيد |حمد عىل محمد |هلل |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

46345 حسن سيد حسن سيد هره|لق|هندستـــ 

829777 س|نوبــــ بــــديع فوزي غط|بــــ| دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

|53724 ى|حمد محمود |بــــسمه  لعشر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

9oo636 حمد عىلي |زق |لر|طمه عبــــد|ف |ج طبــــيع قن|عل

756369 م محمد عطيتـــ|ندى س هره|لق|ج طبــــيع |عل

6439o ل محمود|طف كم|هدير ع لفيوم|عه |زر

46o8|9 لنبــــي سعد بــــريك|يوسف محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

9|4337 ن سيد محمد |بــــرديس شعبــــ تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

33499 مي|لش|بــــر |حمد ص|ملك  ن|بــــ حلو|د|
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4786o| ى|عبــــد  حسي 
لرحمن محمد مصطفى مصطفى ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

49o7o2 يف حسن خليل|من ر رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

759857 بــــى محمد|ل عر|ن جم|رو لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

75o456 ى محمود عمر حسن محمود حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

|59286 لمطلبــــ|ن عبــــد |زم سيد زيد|ح ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o5678 لحميد غدير|محمد محمد عبــــد | هن سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

33o987 يتـــ محمد فهىم محمد| |حقوق بــــنه

8||7|2 لحميد بــــكي |مريم محمود عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

4|4778 تـــ|لزي|سميه محمود قطبــــ  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

9o4|65 ء محمد محمد عطيه  |سم| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

8822|4 لغنى  |رس لملوم عبــــد|محمد ي ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

4448|3 م وليم يوسف|يدى س|ه هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

8|8559 لنبــــي|يل عبــــد|ء محمد ن|سم| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

433883 مل محمد درويش|ن طه ك|يم| |طبــــ طنط

|5oo64 ف حسن حسن فرج|حسن  رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

246o47 ح محمد قوشتـــ|لفتـــ|محمد عبــــد |ن طنط|سن|طبــــ 

836o24 ي |م|
حمد|حمد محمد |ئى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

69633| بــــو غنيمه|رق نبــــوى |يه ط| لمنصوره|نوعيتـــ 

328759 لرحمن حميدى|لق عبــــد|لخ|كريم عبــــد كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

3o|82 ل|لع|لصمد عبــــد |ء سيد عبــــد |ول ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

3|65o2 طلعتـــ محمد عىلي| ند|ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

36o5|9 م|ن محمد مصطفى محمد عر|ن رمض|يم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

4|o932 ى عبــــد |نوره ل|لع|د سعد خليل عبــــد |لجو|ن أمي  |تـــربــــيتـــ طنط

338934 ن|لم|لحميد س|ن حسن عبــــد|نوره |ره بــــنه|تـــج

446377 ى سمي  محمد |ي حمد خليفه|سي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

882oo7 ى عبــــد|عدن ي |ن حسي 
لعزيز سلموئى سيوط|ره |تـــج

348|3| كريم ربــــيع محمد جمعتـــ عه مشتـــهر|زر

258253 ن|ئى محمد مصيلىح دخ|محمد ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

638573 ن|حمد محمود سليم|محمد محمود  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

|29|78 ح محمد|لفتـــ|م محمد عبــــد |حس ن|هندستـــ حلو
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|32438 م محمد|لسل|مل سمي  عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

35588 لرحمن ليمور|لمنىح  محمود عبــــد|محمد عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5257o| لصعيدى|حمد محمد |رس مرىس |ف ن|سو|بــــ |د|

|5o468 رون محمد|دهم محمد ه| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

9o2o87 سط سيد محمود |لبــــ|ء عبــــد|ل| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

359684 ى|ه جر محمد محمود حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

433o32 م|حمد عل|ئى  |جر ه|ه |عه طنط|زر

5o655|  عبــــد|لص|رتـــ |س
ى
د عمر سعيد|لجو|ق سكندريه|ل|عه |زر

|443|7 محمد مصطفى سعد زغلول ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

339o8o حمد|د |بــــسمتـــ عوض خرصى عو تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

46|3o6 حمد عبــــده محمد عبــــده محروس| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

335299 ى صل|ي دق|لص|لدين مصيلىح |ح |سمي  |بــــ بــــنه|د|

7|o533 ويه|حمد محمد كر|محسن | دين لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

8466o5 لح|ل ص|مر جم|دولتـــ ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

446852 لمزين|مه ممدوح عىل محمد عىل  |س| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

53686| ن|حمد غزل|لمجيد |س عبــــد|عمرو عبــــ |حقوق طنط

849946 ي|ر
 عىلي| ئى

ى سعد حسي  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

76|794 ج  وديع ذىك|ن| دون|م ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

629952 لعظيم عىل زين|حمد محمد عبــــد | | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4993o4 لسيد أبــــوعجيلتـــ محمد|ء يىحي |أسم تـــربــــيتـــ دمنهور

4484|9 هلل|د |حمد جبــــر ج|حمد محمد | |هندستـــ طنط

846264 ف ع|ء |هن ل|لع|بــــدين عبــــد|رسر ن|سو|حقوق 

446955 محمد محمود محمد محمود بــــدوى سكندريه|ل|هندستـــ 

9o362| ئى محمد |لورد|محمد لطفى  ج|بــــ سوه|د|

8o978 لمنعم|ح عبــــد|لفتـــ|ن عبــــد|ح رمض|لفتـــ|عبــــد |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

77|972 حمد سعيد بــــكرى محمد| |علوم بــــنه

5o95|2 لسيد محمد|مه قدرى |أحمد أس بــــ دمنهور|د|

|25276 حبــــيبــــه محمد سعيد محمد عىل ى شمس|تـــج ره عي 

824896 حمد عىلي|لد |حمد خ| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 
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26444o ل محمد حموده|رغد جم |تـــمريض بــــنه

34399| مه|لم سل|سعيد حسن سعيد س |حقوق بــــنه

482365 حمد حسنى حسن محمد محسبــــ| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7||357 لسيد يوسف|بــــسمه سعد محمود  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

44544 ه محمد فتـــىحي سيد محمد| مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

9o||3| ل قبــــيض عىل |ر جل|ثــــ| ج|تـــربــــيتـــ سوه

488839 ل فرح جرجس|يكل مني  غ|م ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

445632 ى|لمنعم محسبــــ فرج |حمد عبــــد| لهبــــي  بــــ دمنهور|د|

3|864 ي عىلي زينهم|نز
ر عفيفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|62|78 حمد|حمد عمر |لد |خ ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

24222| م محمد محمد عىلي|سهر س هرتـــ |لق|تـــمريض 

42653 حد|لو|محمد رجبــــ محمد سيد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

247932 ى خميس محمد فرج  بــــىل|لغر|نفي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|3|446 لعليىم|هيم فرج |بــــر|هيم محمد |بــــر| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

485||2 حمد محمد محمد عىل|بــــ |رح دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

353824 د منسي|مكسيموس يوسف ميل ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

75|28o وى|زق عىل مصطفى شعر|لر|لد محمد عبــــد |خ لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

82|474 ي|م
ئيل|ر ميخ|ري جرجس فنى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

|223|2 هلل|بــــ |لحليم ج|سيف مصطفى عبــــد  ن|هندستـــ حلو

369373 لسيد|هلل |هر فتـــح |حمد م| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

42374 ى مسعود |ي لمجيد محمد|نور عبــــد|سمي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|8|o8 هيم|بــــر|لنبــــى |حمد عبــــد|هر |ط كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|2o26| حمد|لرحمن |حمد نبــــيل عبــــد | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

88889o حمد |ل مصطفى |لمهيمن جم|عبــــد سيوط|هندستـــ 

|8|82 حمد محمد|لرحمن محمد |عبــــد هره|لق|ره |تـــج

|3565| ى عبــــد |ح |ندى صل لرحمن|مي  ن|بــــ حلو|د|

83|4o8 حمد|حمد عىلي |ء |شيم دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

3|4|96 لح|ئل تـــوفيق ص|تـــوفيق و |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

694385 ن|وى شعبــــ|لششتـــ|طمه مأمون محمود |ف لمنصوره|ره |تـــج
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38857 لسيد محمد|بــــ محمد |لوه|عبــــد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|7276o لرحيم|لفتـــوح عبــــد |بــــو|ده محمد |مي |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

263935 س عيد|لمنعم عبــــ|م عبــــد|طمه عص|ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

42|835 لدين فرج عوض|صم نرص |ع سكندريه|ل|بــــ |د|

63|||o در محمود عوض|لق|دل عبــــد |يدى ع|ه زيق|لزق|بــــ |د|

64o72o عمرو موىس محمد موىس زيق|لزق|صيدله 

4||8oo ر كشكول|لستـــ|لد عبــــد|خلود خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

835o85 د محسن محمد محمود|ز |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5o669 ى|زق |لر|لمنعم عبــــد |عمرو عبــــد  مي  ره بــــنى سويف|تـــج

77o237 ع|هلل رف|يمن محمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

882274 لمجيد  |شم عبــــد|حمد ه|مصطفى  سيوط|هندستـــ 

324953 عمر محمود فخرى محمود ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8276|6 يع|ن ط|يع رضو|ء ط|رس| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

27632 يف |يم| مل|حمد ك|ن رسر ن|بــــ حلو|د|

6|o58| م|لدين ضي|ح |ء صل|م عل لمنصوره|بــــ |د|

|546| هيم|بــــر|لرؤوف محمد |حمد عبــــد | ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

4528o2 د|لحد|لحميد |حمد طلعتـــ عبــــد|أنس  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

844|35 لح خليل|م محمد ص|عص ن|سو|بــــ |د|

475644 فظ محمد|هيم ح|بــــر|مح |ر س|من سكندريه|ل|ره |تـــج

6|7555 وى|لكرد|شور |لسيد ع|ء |رس| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ فنيه ج

699338 ى عبــــد | هيم|بــــر|لمجيد |حمد خي  |ره طنط|تـــج

3427|8 ل محمد سليم|لع|مصطفى محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

622735 ى لحميد|عبــــد | ء زكري|عل| روجي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

9o4825 ف محمد عبــــد|عبــــي   لحميد |رسر ج|ره سوه|تـــج

7oo9o9  |لبــــ|ح عبــــد |صل| لي|د
ى
حمد|حمد |ق زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8o5392 د|ل عي|ح كم|بــــيشوي صل ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

3284|| |هيم |بــــر|لعزيز |بــــ محمد عبــــد|يه|كرم |
ق وى|لشر

|علوم بــــنه

|66982 |لعل|بــــو |حمد |حمد حسن |محمد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

76oo97 لدين محمد عمر|ء |كريم عل |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر
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37395| ى|ن |ل شعبــــ|حمد جم| مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

853886 زق|لر|مي عبــــد|يمن محمود س|منيه | حقوق بــــنى سويف

284|7| هيم|بــــر|يوسف وليد فتـــىح  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

255|8o وى|لشه|فظ |ن ح|شعبــــ| دين هره|لق|ر |ثــــ|

863922 شم|حمد ه|لمنصف |منتـــرص عبــــد| دين دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|74222 ن سيد محمد سيد|نوره هره|لق|عه |زر

5|535 ى |لمسيح حن|حمدى عبــــد | كرستـــي  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

777644 ى عزتـــ حمدى محمد أحمد نرمي  زيق|لزق|حقوق 

677o25 رى|بــــي|ل|رق مصطفى محمد خرصى |مصطفى ط لمنصوره|ره |تـــج

68358| ل مصطفى مصطفى|لرحمن حسن كم|عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

2|63oo لمقصود|حمد عبــــد |عيل |سم|حمد |يوسف  ى شمس حقوق عي 

4o7|48 عيل|سم|ر |لغف|حمد خميس عبــــد |حبــــيبــــه  ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

7|o955 ويه|محمد مسعد مسعد مسعد كر لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

8||884 مر مجدي عيد شكري|تـــ ي|بــــ |د|
|لمنى

7|o433 ويتـــ|هبــــه محمد يوسف محمد كر لمنصوره|بــــ |د|

5|4942 |در محمد عبــــد |لق|لكريم عبــــد |ح عبــــد |سم
حد|لو

معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

32886| لسيد|ع |لسبــــ|سعد محمد سعد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9o2736 لسيد بــــدوي |عيل |سم|محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5277|5 لم غنيم|بــــر عىلي س|هلل ج|هبــــتـــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

329752 تـــ | ن محمد|حس|حمد |مي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

527625 هر يوسف|رس محمود ز|يمنى ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3639|2 لعظيم|لفضيل محمد عبــــد|حمد عبــــد| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|o9|4 ز|لعيسوى در|ندى حلىم محمد  |بــــ طنط|د|

226oo7 در|لق|زم سعيد عىل عبــــد|ح رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

7|7|4| يف|لحميد حمدى ح|مصطفى عبــــد  مد رسر تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

8646o9 هلل|تـــ عبــــد|سط شح|لبــــ|ء عبــــد|رس| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

6o7583 ر|لغف|هيم حسن عبــــد |بــــر|مصطفى  لمنصوره|هندستـــ 

688742 هيم|بــــر|لعزيز |هيم رشدى عبــــد |بــــر|هبــــه  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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54326o هلل محمد عيس|ن سعيد عبــــد |سوز تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

496||8 لعمرى|مل محمد |ء ك|ل عل|س سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

76275| ف مصطفى |مصطفى  لنمر|هيم |بــــر|رسر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

4|4|2| لمزين|حمد مصطفى |فوزيه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

23|858 هيم|بــــر|هر محمود محمد |لرحمن م|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

84879| لحميد عىلي محمد|ره عبــــد|س ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

7|32o6 بــــ محمد|لوه|ل عبــــد |منيه جم| لمنصوره|بــــ |د|

4|6862 ف|لكل|طمه بــــسيوئى محمود |ف لشيخ|بــــ كفر |د|

272644 حمد عىل|بــــ |لوه|ريج عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

76677o ص|لقص|لح حسن |محمد يىح ص ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

83||82 بــــوبــــكر|حمد محمد سعودي | ن|سو|حقوق 

754o|8 ه  ى|بــــ صل|يه|ني  ي حسي 
ح مصطفى |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

757266 حسن محمد| م رض|سل| عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

3|8687 محمد عمر محمد| ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

438|5 ر محمد نرص محمد|من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|7o2|6 لسيد محمد|لد |حمد خ| |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

88|o52 حمد مصطفى محمد |ر |من سيوط|تـــمريض 

76||52 ن غريبــــ محمد سليم|نوره لمنصوره|حقوق 

979o8 حمد محمد|طمه يس |ف ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

767935 هلل|عيل عبــــد |سم|هلل |عيل عبــــد |سم|هبــــه  لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|52659 مد محمد|لعزيز ح|ن عبــــد |نوره دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

266734 ألودن|هلل |يمن عبــــد|طمه |ف ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

694293 لحنفى|حمد محمد |ن محمد |رو لمنصوره|بــــ |د|

349962 هيم|بــــر|هلل |منيتـــ جميل سيد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

782752 ي|لعثــــم|رق محمود محمد |يه ط|
ئى زيق|لزق|بــــ |د|

4779o2 ى|حمد عبــــد |عمر محمد  لعزيز حسني  سكندريه|ل|صيدله 

5o634 ف عبــــد |كرم | لبــــصي  محمد|رسر علوم بــــنى سويف

637|o هيم|بــــر|حد |لو|يمن عبــــد|نور  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

77o7o5 ىط|لع|جر محمد عىل محمد عبــــد|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 
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5o8983 يط|لش|حمدي عنتـــر محمد حسن  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

79||84 دل عيد محمد محمد|حمد ع| ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

255728 ل منصور|محمود مصطفى بــــل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

244o89 د|حمد ج|محمد محمود محمد  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

287||5 لعزيز زنون|حمد محمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o|2oo دق|ح ص|ده محسن صل|غ ي|بــــ |د|
|لمنى

|58o9 ي|
تـــ ضى د فهىم|ء فؤ|مي  هره|لق|حقوق 

69o8o9 |هيم |بــــر|كريم محمد 
ى
لدسوق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

3|898  فرغىلي|حمد ممدوح |
ى مي  هره|لق|حقوق 

4|7296 ي|لعزم |بــــو |محمود مؤمن محمد 
لحنفى ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

546757 ج |لسعيد بــــلتـــ|لمنصف |حمد عبــــد | |حقوق طنط

8924|| ل حنفى عوض |لرحمن جل|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

249623 لشبــــل|بــــر محمود |مه ص|س|سهر  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

9|2868 سط حسن |لبــــ|لعليم عبــــد|يه عبــــد| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

85|77 حمد|ء محمود عىل |عل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4562|7 ن محمود بــــيوم|سهيله محمود رمض سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

8394| حمد|لد خليل مصطفى |خ بــــ بــــنى سويف|د|

48o54 بــــر محمد|ص| مصطفى رض لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

34977o كرم سيد عىل|د |زي رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

879223 طف محمد محمود |يه ع| سيوط|حقوق 

28997o ي
هيم عىلي|بــــر|ل |حمد كم|ممدوح | دئى مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

3||286 ى|لعزيز حس|رق عبــــد|درتـــ ط|ن ني  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3|6958 ى |ر سيد ك|لزه| ر|لزه|مل حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

356348 فع|لش|ل محمد |محمد جم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

78o855 حمد محمد|هيم |بــــر|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

775954 هلل|هلل محمد محفوظ عبــــد |هبــــه  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|34665 ى عبــــد |محمد  ح عمر|لفتـــ|مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

296|32 ى ص|له| دق محمد|م عشر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

86348| ي 
ن|لمجد سليم|بــــو|زينبــــ مصطفى دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|
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58682 ى جم|ي ر|بــــ نص|لتـــو|ل عبــــد |سمي  حقوق بــــنى سويف

845942 ى حسن |هش هيم|بــــر|م حسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

4o7449 حمد|لحميد يوسف سيد |حبــــيبــــتـــ سعيد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

357899 روق|لف|هلل |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

4|2986 ى محمود |طمه |ف هيم رزق|بــــر|مي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

27o92| مه|م سل|يه وليد محمد تـــم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

48|678 حمد عىل|لسيد |ن |مرو سكندريه|ل|ره |تـــج

487628 د محمد|لجو|م عبــــد|رس شفيع بــــره|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36989| |ح |لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|ح |لفتـــ|م عبــــد|بــــتـــس|
وى|لشعر

|بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

3374o4 لم|طمتـــ سعيد محمد س|ف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

62458 حمد|طمه حلىم مرتـــضى |ف تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8|687 ى مرج|حمد حس|ء |دع ن|ني  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

635695 هد|لمنصف مج|يه سعيد محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

5|257o س|بــــ عبــــ|لوه|لسيد عبــــد|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

336o92 ى ج|ي بــــر|لحميد ج|بــــر عبــــد|سمي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

77o|6o ن أحمد|حمد حمد|محمود مجدى  زيق|لزق|ره |تـــج

|77242 ف |يه | لحميد|حمد عبــــد |رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

35o635 زق|لر|مريم رشدي سعد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7672oo ف يونس |محمد  لسيد|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

7|82o| لصعيدى|محمود محمد حسن عىل  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

42|978 ء حلىم فتـــىح محمد|سم| تـــمريض فرع مطروح 

265582 ل حبـــــلـص|لـعــ|لدين محمد عبـــــد |كريم نور تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

339|22 ي|ر
بــــ|لوه|محمد محمد محمد عبــــد| ئى | معهد فنى تـــمريض بــــنه

85oo4o وي|ء عوض مسلم قن|عل ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

695438 دى|بــــو ش|لسيد |لحميد |لمتـــول عبــــد |محمد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

77o|25 لسيد جمعتـــ محمد مصطفى|محمد جمعه  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

232873 ى مصطفى |ي ن|حمد سليم|سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

465oo9 هيم عيد|لرحمن عنتـــر عنتـــر إبــــر|عبــــد  |ره طنط|تـــج

28|3o9 ى ح|لوه|هيم عبــــد|بــــر| مد|بــــ حسي  هره|لق|بــــ |د|

42587| ء مجدى مرزوق محمد عىل|ل| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر
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44|o35 مد|مد عبــــده ح|ن ح|نوره |حقوق طنط

4|5395  سعد محمد |مصطفى 
ى
لخول|حمد شوق لشيخ|ره كفر |تـــج

3|||47 ح خلف محمد|لفتـــ|بــــ عبــــد|شه ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

28|o9o ى خليل محفوظ خليل| حمد عشر دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

7556o4 ى سليم|دع ء سليم حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

27455o حد عدوى|لو|حبــــيبــــه محمد محمود عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o|9|5 ه بــــدوى|لل|ن عبــــد |دل رمض|وليد ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|62788 ى حسن عىل|نور  لدين حسي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

328539 حمد محمد|حمد سمي  |بــــ |لوه|عبــــد دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

7|o784 هلل فرج|تـــه محمد عبــــد |هلل شح|عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

|52273 ف مصطفى محمد|ء |سم| رسر ن|هندستـــ حلو

6977o6 لسيد|مد |عيل ح|سم|يه | لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4o5254 شم محمد|هيم جمعه سعد ه|بــــر| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

34|5o9 بــــ|لسيد طه غريبــــ دي|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

8225| ف حظ سيد|ء |سم| رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

429986 لرحمن دبــــور|جد عبــــد|لرحمن م|عبــــد |طبــــ طنط

875|47 يوسف محمد فتـــىح محمد  سيوط|ره |تـــج

752o2| مي|لش|م |م|ل|د طلعتـــ طه |سع مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

373743 جر سعد سعد مصطفى|ه ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

773o53 وى|لنحر|لسيد مصطفى |حمد ممدوح | زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

8|9|48 سحق|رجريتـــ عدلي وهبــــه |م ي|عه |زر
|لمنى

245266 حمد|حمد |طمه بــــدوى |ف لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

78668| لمعبــــود|هيم عبــــد |بــــر|ح |م صل|ريه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|5oo|2 لسيد مصطفى|ر |لغف|محمد محمود عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

||9458 لعزيز محمد أبــــو خزيم|دين محمد عبــــد |ن ن|بــــ حلو|د|

436|79 شلبــــى| لثــــن|حمد تـــوفيق أبــــو |محمد  هره|لق|طبــــ 

4784o8 ى يونس عبــــد | لمجيد محمد|حمد خي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

69o|65 بــــينى|لسيد عطيه |ره |س لشر لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

684296 لعز|بــــو |لسيد |لسيد |بــــ |يه|سلىم  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 
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||53|7 ن موىس جوده موىس| مي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

882858 ى عزيز  | وسيم حن| روجي  سيوط|بــــ |د|

33557 تـــه زىك قنصوه|لمرىس شح|ن |يم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

788769 رق سعد شوشه|ريم ط لعريش|علوم 

529o3 طف حنفى عىل|حمد ع| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

75283| م مصطفى غريبــــ|محمد هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

778|o9 ن|هيم سليم|بــــر|عمر سعد  زيق|لزق|ره |تـــج

4238|| هيم|بــــر|لسيد |لرحمن مجدى |عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

|243|9 لمهندس|هيم مصطفى |بــــر|حمد محمد | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

345326 هلل|لحميد موىس خلف |متـــ عبــــد|س|عمر  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

7|32oo لسيد منس|ل |لع|ل عبــــد |لع|سلىم عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

48574o حمد هريدى محفوظ|يه مدحتـــ | إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

86438o لعزيز|لرحيم عبــــد|ن عبــــد|حمد شعبــــ| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

339454 ي |ء ه|ل|
ر|لجز|حمد |لسيد |ئى |تـــمريض بــــنه

35|433 لغنى|هلل عبــــد|ئى عبــــد|حمد ه| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

4769o7 رشدى لويز نجيبــــ| ريموند سكندريه|ل|علوم 

85|oo| د محمود سيد محمد|جه لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

485287 ى ي|ي تـــ زىك محمد|رس ثــــمر|سمي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|9o5| وى|لحفن|لسعيد مصطفى محمد |يدى |ه ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

438236 تـــ|لزي|هلل محمود مصطفى محمود |منتـــ  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

68o|83 حمد|ن سيد |لنعس|هيم |بــــر|مجد |هيم |بــــر| لمنصورتـــ |تـــمريض 

7o5o62 لحسن|بــــو |مد |هلل ح|ء مصطفى عبــــد |سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

78o946 لمعبــــود|حمد حسينى عىل عبــــد | زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

85668| لعزيز|رص عبــــد|لن|عبــــد| محمد رض لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

5o3938 ى عبــــد|بــــو|حمد محمد محمد | لرحمن|لعني  سكندريه|ل|ره |تـــج

33766 وق عبــــد  ه|لل|لمحسن محمد عبــــد |رسر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6|226| لجندى|لسيد محمد محمد |مريم محمد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

2429|9 يف كم مل|ل رجبــــ ك|رسر ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

7676o3 لح جبــــر عطيه|ء حمدى ص|لشيم| لعريش|تـــربــــيتـــ 
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2ooo6 بــــى محمد|حمد عر|م |سل| هره|لق|حقوق 

|3|679 ل عىل|رضوى محمد جم ى شمس| لسن عي 

|53926 رى|لحسن منصور بــــند|لرحمن |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

633894 ن|حمد رمض|هيم مصطفى |بــــر|محمد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

364663 هلل|ر محمد عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|ء مختـــ|شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

85o74 ح سعيد|بــــر ضي|عمر ج لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

75o4|o ل|لع|رق خلف عبــــد|د ط|زي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

26|o27 د جمعه محمد|نعمه عم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

897737 لمنعم محمد |ن عبــــد|ن رمض|يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

695|86 ى|حمد متـــول محمد |ن |نوره وى|لجي  ط|بــــ دمي|د|

48446| ئيل|ن لبــــيبــــ عبــــد ربــــه ميخ|تـــي  يون|فلوبــــ بــــ دمنهور|د|

|6o847 ح محمد|لفتـــ|رحمه عجىم سعد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

697435 لمجد|بــــو |م |لسل|زن حمدى محمد عبــــد |م زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|23922 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|محمد | لي|ع هره|لق|بــــ |د|

486589 هيم محمد|دل إبــــر|هيم ع|بــــ إبــــر|إيه |حقوق طنط

8|8337 حمد|ندي حمدي |عمر غ ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

365o27 ى|طف غ|ع ندى محمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

475o48 صف|دل فخرى عبــــده و|يوسف ع دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

484769 مهند محمد سعيد محمد مغربــــى ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|525o| حمد محمد محمد|عمر  هره|لق|بــــ |د|

45o589 عيل أبــــو زيد|لمجيد إسم|محمود عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

75|528 رتـــ|لرحمن جبــــ|حمد محمد خليل عبــــد | هندستـــ بــــور سعيد

464|23 ء محمد عىل حمده|محمد عل ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

|3475| حمدى محمد محمود محمد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|4842 ف عبــــد |عمرو  زق متـــول|لر|رسر هره|لق|صيدله 

529794 لسيد عيد|دل عىل |محمد ع ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

|5845| بــــو رسيع|رق جوده |ن ط|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

426359 لسميع بــــريك|رق خليفه عبــــد |سلىم ط سكندريه|ل|علوم 

222228 حمد|حمد |هدى مصطفى سيد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

53o345 لهدى مصطفى عىل محمد كحلتـــ|نور  ضتـــ دمنهور|علوم ري
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8o6898 ن|لحكيم عثــــم|محمد عيد عبــــد ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

|49427 عيل محمد|سم|م |عمرو حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

63o66| ى |لص|لسيد عمر | هيم|بــــر|دق حسي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

835352 ي 
ي مصطفى

شم|حمد ه|منى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7|7296 لقوى|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |تـــسنيم  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

435278 ر|بــــون|لسعيد |م |لسل|م عبــــد |له| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

438726 عيل محمد|سم|محمد فوزى عىل  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

34925| لق عوض|لخ|لم عبــــد|م س|ريه سيه|نوعيتـــ عبــــ

23|73o حمد|م محمد محروس |سل| ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

46o6o8 مل|لسيد محمد ك|ن |ن رمض|نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

873o3 ي|ر
جمعتـــ قطبــــ محمد| ئى لفيوم|بــــ |د|

|4937| ي عىلي رف|ندى ه
عي|ئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5675| ن حنفى محمود|حمد شعبــــ| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

6o5763 ي|مد |دق ح|ح ص| محمد نج لبــــحي  لمنصوره|ره |تـــج

843968 نم محمد|لدين غ|ح |د صل|زي ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

432247 لمحمدى ضبــــيش|م |روضه س |ن طنط|سن|طبــــ 

357|68 هيم|بــــر|لمعىط |هيم عبــــد|بــــر|دتـــ |مي زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

777578 لسيد|ل حموده محمد |جم| نور زيق|لزق|نوعيتـــ 

435645 حمد محمد رجبــــ بــــكر خرصى| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

628952 مر|هيم ع|بــــر|لدين |مينتـــ مهدى سعد| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

287779 لعزيز|لدين عبــــد|ل |حمد رأفتـــ محمد جم| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

77o362 دريس|ح محمد محمد |لفتـــ|ئل عبــــد |وليد و ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

72572 حد|لو|بــــ عبــــد|لتـــو|ل عبــــد|مريم جم لفيوم|حقوق 

4277o5 محمد مسعد زغلول محمد ضيف |ره طنط|تـــج

627566 دى متـــول|هدير نبــــيه بــــغد ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

8|2466 ي |
وس محروس نجيبــــ|لقس تـــ|يرينى ورصى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

424925 عيل|سم|عيل |سم|عمر محمد محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

49862o ى|لسيد |هبــــه رفعتـــ  لسيد بــــحي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|454 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|ح |لفتـــ|ندى عمرو عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

494846 ي رجبــــ 
ى|رجبــــ مهنى مي  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع

سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش
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9|2776 ى وهبــــ |لعليم |فرحه عبــــد هلل  |مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

2547|9 ف فوزى |فوزى  وى|لشعر|رسر ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

36|o7 يم|لد|حمد عبــــده منصور عبــــد |ره |س هره|لق|عه |زر

|49726 ده محمود مصطفى محمود|حم ن|حقوق حلو

5||986 ى عبــــد  ى عبــــد |لن|حسي  ن|هلل رضو|رص حسي  طبــــ بــــيطرى دمنهور

4338o9 لسعود|بــــو |هيم |بــــر|هيم معوض |بــــر| |عه طنط|زر

84337o هلل||تـــه حن|دي شح|ردين ن|ن ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

43o935 عيل محمد|سم|دتـــ |بــــرهبــــم عبــــ| |ند |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

792768 ى|ء |عىلي حمد عىل حسي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|53|37 لمنعم|ن عبــــد |لمنعم رمض|م عبــــد |حس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

437724 ح محمود محمد قنديل|لدين صل|نور لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|34462 بــــ|لتـــو|بــــ محمد عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |رح ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

7648|2 مريم صبــــىح وديع مجلع شنوده تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

6|7845 ه محمود | فع|لش|لمتـــول |مي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

6o25|7 ي ن|مل |مل محمد ك|ك
ى
يل|لدسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6297|2 وى|لعزيز هند|لح فوزى عبــــد|فوزى ص |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

||7587 ن|حمد محمد عثــــم|كريم صبــــرى  ى شمس هندستـــ عي 

8o23|9 بــــيتـــر جورج نزهي وهبــــه حقوق بــــنى سويف

9o27o2 حمد عمر |بــــدين |حمد ع| ج |تـــمريض سوه

66o37 ن محمد موىسي|يوبــــ رمض|ء |عل لفيوم|بــــ |د|

49494 حمد بــــدر سعيد محمود| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|795o لسيد|ر فرغىل تـــوفيق |من ط|حقوق دمي

3|899 لرحمن|لرحمن فريد عبــــد |دهم عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

542269 رتـــ محمد خميس عىلي زيتـــون|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78|738 لعزيز محمد|لمحمدى عبــــد |لسيد |بــــرين |ص زيق|لزق|بــــ |د|

277923 مد|لرحيم ح|ح عبــــد|ح صل|سم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

32o5oo للطيف|حمد عبــــد|مح |بــــ س|مه ى شمس هندستـــ عي 

|48743 ى يوسف رزق عبــــد |ي لحميد|سمي  ن|بــــ حلو|د|

32286| عيل|سم|حمد |عيل |سم|م |ريه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

326284 يف|بــــسملتـــ  يف رسر لسيد رسر هره|لق|ره |تـــج
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9|8||6 حمد |ز |مروه محمد فو س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

353564 شد|رق حلىمي ر|سمي  ط عه مشتـــهر|زر

364472 ى درس|ن تـــ|د دمي|مجدى فؤ| مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5465o4 لحميد شويك|حميدتـــ عبــــد|محمد  سكندريه|ل|حقوق 

639432 محمد أحمد أحمد محمد عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3464o3 حمد محمد|ء عىل حلىم عىل |سم| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

268278 لقفل|بــــر |حمد محمد ج| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

83o666 سكندر|شد |جون رفعتـــ ن دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

856oo5 تـــه محمد محمد|محمد شح ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

827o89 هلل| |حمد عط|ء محسبــــ |رس| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|3o228 ميه مجدى عىل سيف|س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|9875 ع|لرف|لسيد |لسيد يوسف |لسيد محمد | لشيخ|ره كفر |تـــج

4o9697 وق خليل محمد خليل  لحرصى|رسر |بــــ طنط|د|

6268| ى|ل| ء قنديل محمد حسي  صيدله بــــنى سويف

|4o|8| حمد طه حميده|حبــــيبــــه طه  عه مشتـــهر|زر

43|454 يد|بــــ محمد عىل ع|يه| |علوم طنط

6697| ه سعيد فتـــىحي عبــــد | لمقصود|مي  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

768867 لمزين|هيم |بــــر|هلل |د عبــــد |رس عم|ي ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

3486o6 مه|هيم سل|بــــر|لمحسن |ء عزتـــ عبــــد|عل ى شمس حقوق عي 

25||4| س|نور حبــــ|بــــ محمد |يه| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|59989 ن|ج محمد عمر|لرحمن سيد حج|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

62|62o لد محمود محمد نعيم|محمد خ ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

7|78o8 لمرىسي|د |لجو|هيم عبــــد |بــــر|منى مجدى  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7664|o ي
هلل|هيم عبــــد |بــــر|هيم |بــــر|لدين |ء |م ضى لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 

عيليتـــ|سم|ل|بــــ

5o6535 ن محمد|لفتـــوح عثــــم|بــــو|محمد | رن سكندريه|ل|طبــــ 

696o35 ح طلحتـــ|لفتـــ|لسعيد عبــــد |ح |لفتـــ|ندى عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8o8366 هلل|عوثــــ عيد عزمي رزق |ر ي|بــــ |د|
|لمنى

45926o حمد|حمد محمد |م |هلل سل|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|2488 لنقيبــــ|لعزبــــ |لد محمد |زينبــــ خ لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 
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26o783 ى عىل موىس عىل|ي سمي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

495o|2 بــــق|حمد مجدى محمد محمد س| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7o2|o6 ق|لسيد عىل |ح |م صل|عص وى|لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

254854 ن|لح عمر|مد ص|للطيف ح|كريم عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

282|44 ل عىل|م محمد كم|حس ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8o8434 لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|حمد خليل | حقوق بــــنى سويف

28462| ى|رص عبــــد|لن|د عبــــد|سع لرحيم حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4995|2 حىل|لسو|هيم مرىس |بــــر|ء سمي |إرس عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75o897 لد|دل محمد خ|ن ع|نوره |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|56|o3 ي
ن|عىلي محمد عثــــم| دئى |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |

لجديدتـــ

7747|2 ر|حمد نص|هيم محمود |بــــر|لسيد |تـــقوى  زيق|لزق|هندستـــ 

824642 لصغي  محمد|لدين عبــــدربــــه |م |حس ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|67678 سىطي|لدي|م محمد |ندي هش|س وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

68||38 حمد|ل |لع|لدين طلعتـــ عبــــد |م |عمر حس لمنصوره|ره |تـــج

7o547| هيم|بــــر|هر |لدين ز|م |حمد محمد حس| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

332562 حمد عىل سعيد|مه |س|لؤلؤ  |تـــربــــيتـــ بــــنه

|427oo لسيد طه|لسيد |ره |س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

695896 هيم دعموم|بــــر|لمحمدى |حمد | لمنصوره|نوعيتـــ 

783|o7 هيم|بــــر|حمد |لسيد حسن |ء |شيم زيق|لزق|علوم 

9|o868 حمد |نور |لطيبــــ حسن | ج|ره سوه|تـــج

769oo5 غبــــ محمد|حمد ر|له |ه زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

25o988 مول|لح|محمود يحن  محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

869485 لعديسي|ج |لسيد حج|هلل |منتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

27583| ى|لحميد عىل |منيه عبــــد| مي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

6o|8o| |لش|مسعد محمود عبــــد | دين
ى
ق |بــــ طنط|د|

647682 لدين|طف محمد ربــــيع بــــدر|محمد ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33o626 بــــيل|هيم  ق|بــــر|حمد طلعتـــ |سهيلتـــ  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

897276 لعزيز |دق عبــــد|لبــــنى محمد ص ج|طبــــ بــــيطرى سوه
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755892 لسيد|لسيد |ن حسن |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

239387 لسمىط|ن سعد محمد حسن |ندى رمض كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

32||6 لمنعم|حمد عبــــد |ج  |حمد ن| هره|لق|بــــ |د|

84823 لسميع|م محمود عبــــد |لسل|عيل طه عبــــد |سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

269895 ل|لحميد هل|م حسن عبــــد |حمد عص| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

484667 ى|محمود مجدى ح مد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

5|8993 هلل||لمغربــــى محمد عط|لد محمد |ء خ|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|49o52 سلوى سمي  محمد قطبــــ ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

35o28| بــــو بــــكر محمد عىل|حمد |لرحمن |عبــــد |ره بــــنه|تـــج

9|5658 لنبــــى |لمهدى عبــــد|ء محمد محمد |سم| سيوط|عه |زر

235958 هلل|حمد محمد عبــــد|ن |نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

453347 غ|لصبــــ|لسيد |حمد |حمد |محمود  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

8o865 ى  عيل|سم|عمر محمد حسي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|6752| ف محمد ع|دل |ع دل|رسر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

286492 ي|بــــر|س محمد عبــــده |ين|
|هيم دئى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4|o257 ن|هيم سن|بــــر|ء |كريم عل |حقوق طنط

6o33|3 ح حمد|لفتـــ|يوسف محمد عبــــد  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

|47442 ي|ن خ|مرو
لد عبــــده حنفى ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 

|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و
(لتـــسويق

8|83o7 |دق حن|مي ص|نطون س| ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

4496o| لمنس|ض |حمد ري|محمد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

249|38 ه بــــشي  | وى|لعز|حمد محمد |مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

3o||o4 د عىل مبــــروك|م رش|سل| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

6ooo22 لسيد وهبــــه|ندى محمد جوده متـــول  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

6oo8o7 مع|هيم محمــد ج|بــــر|ريم عيد  |بــــ طنط|د|

7o6283 لسيد|م محمد فوزى |سه ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

295459 زى|حمد عىل حج|ره محمد |س ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

49o42o ه حسن  لعزيز|حمد سعيد عبــــد |ني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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256o32 يد |بــــو|محمد طلعتـــ  ى لسعدئى|لي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

762384 أللفى|حمد محمد عىل |مهند  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|2o|65 مح وهبــــتـــ ذىك|مريم س م بــــنى سويف|إعل

267249 ي|ر
ميط|لقر|بــــو |د محمد |مح رش|س| ئى |نوعيتـــ بــــنه

7679o| ه محمد حمد| ن|لم|ن س|مي  ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

|62|8| دى|له|د عبــــد |رق حم|لرحمن ط|عبــــد  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

637498 |ح هل|لفتـــ|د عبــــد |هبــــه عم
ى
ل دسوق زيق|لزق|طبــــ 

52|747 ي ط| م|رق رأفتـــ محمد سل|نىح  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

785544 بــــ محمد|محمد سليم دي ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

679392 لمهدى صقر محمد صقر|صقر  لمنصوره|ره |تـــج

49o|34 هيم عىل حسن|بــــر|فرح محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26468| ل متـــول عفيفى|رس كم|ر ف|من لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

5458o5  عطيه|نوبــــ صل|بــــ|
ى
ح شوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

325572 رحمتـــ رفعتـــ محمود مصطفى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4|625| ه|ر |لغف|محمد عبــــد | رضوى رض بــــو خرصى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

792466 شد|ن صبــــيح ر|شد سليم|محمد ر لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

875299 هلل  |د |حمد ج| |لعل|بــــو|ن محمد |نوره سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

76|3|o عيل|سم|ذل |هلل محمد ش|منه  لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

758|34 ل حفنى|لع|حمد عبــــد |محمود  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

53747 حمد|حد |لو|لمصطفى نبــــيل عبــــد | لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

8o3653 خوم|د بــــ|روق فؤ|مريم صبــــىحي ف ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

826559 هلل|حمد محمد حمد |ء |شيم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

832566 لي|لغز|ل محمد |لرحمن جم|عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

7o2773 لزين|لسيد |ئل محمد |حمد و| لمنصوره|بــــ |د|

46|o2o بــــو ديبــــ|د |متـــ محمد محمود رش|س|بــــ |مه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

43o|52 ى|بــــوش|ل |مه كم|س|لميس  هي  |بــــ طنط|د|
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42o425 ل|لحبــــ|ء نرص مصطفى |سم| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

923|9o سنيد حشمتـــ بــــهيج | رين|م ج|بــــ سوه|د|

442349 طي |ل|لسيد |يوسف محمد موىس  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

776472 ح فتـــىح|ح صل|ن صل|نوره زيق|لزق|نوعيتـــ 

7oo775 ى طه طه موىسي|حمد | لنمي  لمنصوره|هندستـــ 

43o898 يد |بــــو|ده رجبــــ نبــــيه |غ ى ق|لي  وى|لشر |بــــ طنط|د|

759933 لجليل|لسيد عبــــد|ن |ء رمض|سم| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

7|8o93 لعزيز صقر|در عبــــد |لق|زينبــــ عمر عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

342725 حمد ممدوح عزتـــ محمد| ى شمس|تـــج ره عي 

5ooo68 هيم|بــــر|لسيد محمود شبــــل |لطفى  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

28724 م حربــــى محمود عطيتـــ|حس هره|لق|هندستـــ 

|25648 ه  لرحيم يىح|يمن عبــــد |سمي  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

295594 هيم يعقوبــــ|بــــر|مر |ئى س|رس| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

635o4o يف|عبــــد هلل رأفتـــ محمد شلبــــى رسر  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

9o8|4 هلل|هيم عوض |بــــر|طه عىل  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

6||o36 ى|لفتـــوح |بــــو |لرحمن نبــــيه |عبــــد لبــــحي  |صيدله طنط

76538o هيم مصطفى|بــــر|حمد |حمد مدحتـــ | صيدلتـــ بــــورسعيد

435o|8 م|لش|ل محمد |تـــم كم|ح سكندريه|ل|صيدله 

8|3888 ه عبــــد| هلل زهو محمد|مي  ي|عه |زر
|لمنى

236o37 لعزيز|بــــ سمي  عبــــده عبــــد |يه|حبــــيبــــه  هره|لق|ر |ثــــ|

854292 لحكيم|نور عبــــد|لدين |ء |لحكيم بــــه|عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

784792 ن|س سليم|سهيله رفعتـــ عبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

848o38 ي 
هيم|بــــر|مد |لسيد ح|مصطفى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

362548  محمد محمد|عىلي
ى
ء فريد شوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

62939 ن محمد|ء سعد رمض|نجل صيدله بــــنى سويف

6487o7 نه|عيل شبــــ|سم|نه |حمد شبــــ| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|6o967 ى سعيد محمد تـــوفيق|ي سمي  ن|حقوق حلو

6o3623 ق|حمد |ع |لرف|ده |مي وى|لشر ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

48o57o حمد حسن محمد|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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62|93o ن|هيم سليم|بــــر|ل محمد |لغ|ن محمود |ريو ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

9|89o9 حمد |ل محمد |خلود جم ي صىح 
سيوط|معهد فنى

52333 ى روق سيد|رق ف|ر ط|هي  ن|فنون جميله فنون حلو

6o275 هيم|بــــر|منى جمعه سيد  طبــــ بــــنى سويف

689346 حمد|زق حسن |لر|رحمه معتـــز صبــــرى عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ 

767o47 بــــو كلوبــــ|لد موىس محمد |هلل خ|عبــــد  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

4o6o3| وق  ى|بــــر|رسر هيم محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

776344 ن|لعزيز محمود محمود سليم عثــــم|تـــفى عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

634557 شور|محمد محسن محمد بــــيوم بــــيوم ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|6952 م  |حمد عل|هدى فوزى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

84|579 مريم حسن موىسي حسن |ج طبــــيع قن|عل

876666 هلل  |ر عبــــد|دل قرق|محمد ع سيوط|طبــــ 

64o738 حمد |هلل |لدين عوض |ء |حمد عل|محمد 
معوض

زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34|oo4 هر منصور|لظ|حمد محمد عبــــد|مز |ر ى شمس طبــــ عي 

287578 حمد|حمد يوسف |ء يوسف |شيم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

83|538 بــــ|لوه|حمد صديق عبــــد|عىلي  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

36o8|9 لم|تـــ س|هلل شح|ء عبــــد|رتـــ عل|س ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3239| طف عىل عىل|لرحمن ع|عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

858|55 عيل|سم|لرحيم عمر |حمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

752o24 ن عىل|ء وجدى عىل شعبــــ|سم ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

84o829 لنوبــــي طه|هيم |بــــر|ء |رس| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

629||6 دل عطيه محمد نجيده|لرحمن ع|عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

63o965 هيم عىل عطيه|بــــر|تـــسنيم محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69|973 لعزيز|لم عبــــد |بــــوس|لعزيز |محمد عبــــد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

77893o حمد محمد| |منيه رض| زيق|لزق|ره |تـــج

4o9298 شف|لك|م محمد محمد |هلل س|منه  |ره طنط|تـــج

442|73 زى عىل|لمغ|لسعيد |حمد محمد | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

49|972 سم|ر حسن ق|ن عم|سميه شعبــــ |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

887|o9 لرحمن |ندى ممدوح حلىم عبــــد سيوط|صيدلتـــ 
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82737o ى|لد|م محمد عبــــد|سل| يم حسي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

4557o4 لعظيم محمد|لسيد عبــــد |محمد  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

5o7397 مر|بــــر بــــخيتـــ ع|لد ج|ندى خ سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

335|72 ى |ن |نوره ى |مي  بــــينى|مي  لشر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4o773 م|لد رشدى سل|محمد خ هره|لق|صيدله 

62|546 ىط|لمع|جر محمد محمد حسن أبــــو |ه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2|527o مد|ن يشى عوض ح|نوره ن|بــــ حلو|د|

54295 د|لم رش|يوسف محمد س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

892268 ى |محمد م زن محمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

9|o968 لنعيم |لسيد عبــــد|محمود بــــدوى  ج|صيدلتـــ سوه

855843 ى|عيل |سم|ل |محمود جم مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

||47o3 لشهيد خليل|ميشيل عبــــد | دون|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

69945o هلل|محمد حسن محمد حسن عوض  ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

857223 ي |
ف |يرينى نور بــــسطوروس|رسر ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

22o92| ح محمود جمعه|لفتـــ|رؤى نبــــيل عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

|458o9 لحميد حسن|محمد سيد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|9727 لعزيز|لحميد عبــــد|بــــر عبــــد|ء ص|ل| ى شمس| لسن عي 

77o356 ج|حمد فر|حمد |لسيد |در |ن زيق|لزق|علوم 

78o9o8 ن|لسيد محمد شعبــــ|م |سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

824977 ي|حمد |ن |محمد عيد رمض
لبــــلبــــوىسر |هندستـــ قن

228695 حمد|ء رأفتـــ خليل |رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

259o2 ى جمعه |ي حمد|حمد |سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

264599 لرحمن بــــشر|بــــ عبــــد |لوه|نشين صبــــرى عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

64389o حمد|ن محمد |لسيد شعبــــ|بــــسمه  زيق|لزق|حقوق 

5|3626 محمود فرج رجبــــ جمعه علوم دمنهور

527535 هيم|بــــر|بــــر |رس محمد ص|حبــــيبــــه ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7766oo ى رض|ي ل|لع|محمد نجيبــــ عبــــد | سمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

|22|72 ف مدبــــول |عمر  لسيد|رسر لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

523|8 |لعل|بــــو|سمي  سعد | هويد بــــ بــــنى سويف|د|

64|247 حمد|هيم |بــــر|ء محمد |ل| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى
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3499o8 ء حسن محمد حسن محمد|رس| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

835992 حمد|مل فتـــىحي محمد | دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

24977 هيم مطلوبــــ|بــــر|لروؤف |ء عبــــد |رس| تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

8|8543 حمد فخري محمد|رجبــــ  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

3|33o7 ى|ح ش|لفتـــ|محمد عمر عبــــد هي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

46|434 ل|لجبــــ|هر عىل حسن |عىل م |حقوق طنط

76|oo5 در|لق|ر مصطفى غريبــــ عبــــد|من لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

45o332 ى صبــــىح حس|حمد |عمر  ى فرج|مي  ني  |ره طنط|تـــج

7o899o ه عل لرحمن|لسيد عبــــد |لدين |ء |ني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

79o48| ئى|لشر|لنبــــى |هيم عبــــد |بــــر|يوبــــ |محمد  ى شمس حقوق عي 

3|4577 حمد عىل محروس عىل| ى شمس حقوق عي 

499o7| ج|هيم فر|بــــر|ج |تـــغريد فر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

529389 ر|لعط|حمد |لسيد |لسيد محمد |لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

7o|549 مر|ل متـــول ع|يه محمود هل| زيق|لزق|طبــــ 

|45283 س محمد|س عبــــ|د عبــــ|فؤ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3o85o بــــو بــــكر سيد|لد |ندى خ ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2|62o4 لعزيز بــــسيوئى|د عبــــد|لد فؤ|لدين خ|سيف  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

78945| ن شلبــــى|لسيد رمض|نسمه محمد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

4||929 ى|لمقصود ل|لحميد عبــــد |حمد عىل عبــــد | شي  |بــــ طنط|د|

3723|6 لمتـــول|ىط |لمع|بــــو|دل ربــــيع |ع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

43588 جر عىلي محمد عىلي|ه ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

86o595 حمد فرج|لرحمن |م عبــــد|حس |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

4737| لسيد|مصطفى زينهم محمد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

647745 لسيد عزبــــ|ل طه |يدى جم|ه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3|653 ف عبــــد |كريم  لرحمن مولد عىل|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|54oo9 م|لتـــه|م مجدى محمد |هش |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

34|337 تـــه|م شح|حمد تـــه|دل |حمد ع| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

76339| بــــو كليله|لدين محمد محمد |م |نىه عص ره بــــور سعيد|تـــج
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86323| ن|ن رسل|م عش|ليىلي هم تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|363|9 لسيد|ح محمد |مروج صل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|239|5 حمد عىل|حمد فرج |ريم  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|45759 ح مصطفى|لفتـــ|حمد ممدوح عبــــد | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

633826 ى |هيم عبــــد|بــــر|محمد  لخولي|لمنعم حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

6o9789 ى يوسف عىل عىل شو|ي ده|سمي  لمنصوره|بــــ |د|

|52865 هلل سمي  محفوظ محمد|منتـــ  ن|بــــ حلو|د|

234o4| رص فوزى جمعه|حسن ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

249o35 ى رض ح|لفتـــ|لسيد عبــــد| |نرمي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6|o755 ي فهىمي محمد سعف|آل
ى
ن|ء شوق لمنصوره|ره |تـــج

53o536 هيم محمد خليفتـــ|بــــر|رضوى مدحتـــ  |ره طنط|تـــج

4763o| ى بــــش|نوبــــ نبــــيل بــــش|بــــ| ى|ى حني  سكندريه|ل|ره |تـــج

|277o3  محمد خليل|يمنى وليد محمد 
ى
لدسوق ى شمس صيدله عي 

2|5o26 هلل|ح رزق عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد| هره|لق|حقوق 

638829 لسيد|تـــ محمد |لشح|م |لتـــه|جر |ه زيق|لزق|طبــــ 

486637 حمد بــــسيوئى|هيم |بــــر|د محمد |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

73|38 بــــ محمد|لوه|م قطبــــ رسور عبــــد |سل| لفيوم|لعلوم |ر |د

446o55 لرحمن|حمد موىس عىل عبــــد|محمد  ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

535277 لرحمن|هيم سليم أحمد عبــــد |بــــر|هلل |منتـــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

54444o مه سعد قريطم|س|ر |من |حقوق طنط

622467 لمشد|سط |لبــــ|مر عىل عبــــد |مدحتـــ تـــ ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

36o662 عىل مصطفى محمد مصطفى محمد عه مشتـــهر|زر

2|7746 ه محمد سعيد ن دى محمد|ني  ى شمس طبــــ عي 

6|6879 ى طه|ء فهىم |عل| نور مي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

76262| لمنصورى|هيم |بــــر|محمد حسنى حسن عىل  هندستـــ بــــور سعيد

85o678 ي حسن عبــــده عبــــد لرحمن|يحن  سيوط|ره |تـــج

2427|9 ر مجدى حسنى حسن|عم ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

6|2|4| ى|لحميد |حمد أحمد عبــــد |زينبــــ  وى|لجي  |بــــ طنط|د|

273|88 محمد رسىم حسن| ر|ي ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

Wednesday, September 5, 2018 Page 235 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

537278 لسجينى|ء وجيتـــ عبــــده عبــــده |ول عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6829o6 |لبــــن|ل عطيه |محمود جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|34644 هر سيد|لظ|لرحمن عمر عبــــد |عبــــد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|4834o بــــتـــ|مريم حسن حسن عطيتـــ ثــــ هره|لق|بــــ |د|

2|9629 ل|لد|ن |ل محمد سعيد عثــــم|ن جم|يم| ى شمس|د| بــــ عي 

76725o ي|محمد مجدى عبــــد 
لحميد مصطفى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

432233 ر|لعط|لرحيم |ء مسعد عبــــد|دع |طبــــ طنط

3674|o وق  ف جمعه |رسر د|لسيد حش|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

82o435 ى محمد عبــــد|ي لكريم فرغل|سمي  سيوط|حقوق 

4o8624 ن|عىل عىل رمض| ن محمد رض|فن| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

87o334 ى|لسل|ميه عبــــد|س م نرص حسي  ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

894838 يف محمد جل ل محمد |رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

35oo76 هيم عزتـــ زىك|بــــر|رغدتـــ  |ره بــــنه|تـــج

875247 سكندر |م |در س|جون ن سيوط|صيدلتـــ 

627|39 ه | سم جويله|لق|بــــو|سم محمد |لق|بــــو|مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6229o| |حمد رزق وف|دل |هند ع ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

752789 حمد حسن|حمد محمد نشأتـــ | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

682336 |هيم |بــــر|هيم زىك |بــــر|مريم 
ى
لدسوق لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

7o4398 لدين|شمس | لعط|بــــو |يوبــــ |م محمد |له| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

475|63 حمد محمد سعد محمد تـــوفيق مكرم| سكندريه|ل|حقوق 

|37|72 لحميد|بــــ عبــــد |لتـــو|م عبــــد |هلل عص|عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8||729 تـــ ممدوح ف |روق حن|مي  ره بــــنى سويف|تـــج

45o5|4 ى | ى حسي  ى د|مي  ود|مي  |حقوق طنط

25o386 ع|مسعد عىلي مصطفى من| نور تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|6oo22 فظ|دل محمد ح|م ع|بــــس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|8369 غ|لصبــــ|دهم محمد حسنى | ط|حقوق دمي

699934 لدين حسن|كرم مىح |مريم  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|65||2 لفتـــوح سيد|بــــو |ء عىلي |سم ن|حقوق حلو

365337 يه مني  محمد مني | ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط
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5|68o7 م|لنو|ض |لسيد سعيد ري|ء |ل| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

243625 ندى سيد محمد عىل ن|تـــربــــيتـــ حلو

785|54 هيم|بــــر|هلل |صف عبــــد |لن|هبــــه عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

488o3| لنبــــى محمد رجبــــ|يوسف خليل عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

268267 فكرون| لعل|بــــو|مه |س|محمد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

24462 لنعيم|بــــر عبــــد |ريم محمود ج ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

862478 يز عىلي|ر ف|لنج|حمد | |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

5o546o حمد محمد|حمد حربــــى |كريم  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

9oo578 ى جرجس عبــــد هلل نخله  |جوزفي  ج|بــــ سوه|د|

|2|698 معتـــز حمدى عىل فضل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o8439 |لعر|هيم عيد عىل |بــــر|رس |ف
ى
ق ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 

بــــبــــورسعيد

4|24|8 م عبــــده|لسل|لغمري عبــــد |ن |يوسف شعبــــ |بــــ طنط|د|

692|97 ي|حمد |يه محمد محمد |
لبــــسيوئى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8696o| ي|س
ي ربــــيع مرغنى

مي مرغنى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7oo|7| حمد محمد يوسف|زينبــــ  لمنصوره|بــــ |د|

5|4854 ن موىس|لسيد عثــــم|رضوى ربــــيع  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9o3||8 بــــوعمرتـــ |لسيد |تـــسنيم مجدى  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4o433o ل عىل محمد حريز|محمد كم ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

2799|o لرحيم مصطفى عىل|حمد عبــــد| ن|سو|حقوق 

243425 هلل|مريم سيد محمود محمد عوض  هره|لق|ره |تـــج

7553o6 ن رس محمد عىل|ي| مي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|2o28o لس جوزيف ش كر شنوده|كي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

839944 ي عىلي رشيدي محمد
منى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

779|66 لعريسر|ن |لبــــدرى سليم|محمد معتـــز محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

622339 ى خ لمرىس| |لد زكري|حني  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

79246o لسيد حسن|دل محمد |زم ع|ح  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

82o7|9 لس ن تـــه|دي فهىمي شح|كي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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5|8724 لسيد مصطفى رجبــــ|لد |بــــسمتـــ خ سكندريه|ل|حقوق 

|5oo3 ى نبــــيل ف|ي بــــتـــ|روق ثــــ|سمي  هره|لق|بــــ |د|

492645 حمد سعد|لسيد عىلي |م |محمد حس بــــ دمنهور|د|

63|oo4 دق|هيم ص|بــــر|دق |م ص|ريه زيق|لزق|بــــ |د|

2683|4 مه محمود عزبــــ حنيش|س| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

2|5o34 هيم بــــيوم|بــــر|لمنعم |عمر عبــــد مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

26|852 لمليىح |لمليىح  مهدى |تـــم عىل |ح ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

9o8792 ن عمر |دل حمد|نبــــيله ع ج|بــــ سوه|د|

43|995 ج  شكرى وهبــــه|مريم ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

327365 حمد|حمد صبــــري |ء |لزهر|طمه |ف ى شمس|د| بــــ عي 

4496|7 مد|مد محمود ح|يوسف محمد ح |هندستـــ طنط

694o89 هلل|عىل عىل عبــــد | محمد رض ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

27268| يز دكسيس|رى منقريوس ف|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

895959 حمد  |لرحيم |لد عبــــد|ر خ|من ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

85|45| حمد|لعزيز |رق عبــــد|محمد ط ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

694|95 بــــينى |لسيد |مه |محمد سل هيم|بــــر|لشر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|46|9o ل محمد|لع|رس عبــــد |ي| يش كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|23263 ح سعد عىل|لفتـــ|محمد عبــــد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

63oo6o هلل|هيم حسن عىل عوض |بــــر|حسن  زيق|لزق|طبــــ 

|35|3o م مني  حسن|عمر عص ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

5|7389 يدح|ن حلىم عبــــد |يم| هلل محمد رسر بــــ دمنهور|د|

853789 ي |منيه |
حمد|حمد مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

69|o|5 يع|هيم ط|بــــر|هر سعد |ء م|دع لمنصوره|ره |تـــج

69o494 ه | ل|لع|حمد محمد عبــــد |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

88o249  عزيز |م
ى
ين شوق ثــــيو رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

57873 ى|حمد رجبــــ محمد | مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

25944o د|لعزم مر|هلل عمر أبــــو |ء عبــــد|حسن شمون|نوعيتـــ 

683|o6 ر|لنج|هيم عىل   |بــــر|لسيد |رضوى  لمنصوره|بــــ |د|

264944 بــــر عىل|حمد عىل ص| شمون|نوعيتـــ 
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5o||4 رق كليبــــ محمد|حمد ط| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

6244|2 ي محمد مختـــ
لمولي|ر عبــــده عبــــد |منى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

256999 حمد حشيش|تـــغريد محمد  شمون|نوعيتـــ 

|34989 لح|نم ص|دل غ|حمد ع| هره|لق|هندستـــ 

3222o6 لمول|رحمتـــ طلعتـــ مرتـــضى فضل  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7532| ى عيس عوض |ي هلل رزق|سمي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

3|3|76 ى سل|عمر و متـــ|ئل حسي  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|6|932 لحسن يوسف|بــــو |لكريم |يه عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

342939  |لبــــ|ل عبــــد|يوسف محمد كم
ى
ي|ق

لعوضى |حقوق بــــنه

482429 هيم|بــــر|لرحمن |مصطفى محمد محمود عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|24|89 ى محمد|د جم|زي ل حسي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

85o79o رز|بــــد مبــــ|شم ع|ندي ه لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

3||o4o لسعيد|لد محمد |محمد خ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

3243|7 حمد محمد|لرحمن سكر محمد |عبــــد ن|بــــ حلو|د|

882398 سلىم محمد عىل محمد   سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

||9749 لفى فهىم|لفريد عزتـــ | تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

4o3953 لسيد|بــــر خلف |محمد نرص ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34|3|7 ن خرصى|رص محمد سليم|محمد ن ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

225235 ه رجبــــ محمد بــــكر محمد|جي ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

64675| حمد طه|هر يحن  |م م|سل| حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

637536 فظ|حمد محمد ح|محمد  زيق|لزق|حقوق 

4o3927 هيم|بــــر|لم |هيم فتـــىح س|بــــر|محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

|78254 حمد حسن مسعود مرىس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

224|84 س محمد|حمد عبــــ|ل |نه سيه|نوعيتـــ عبــــ

8o5|| ى محمود |ء ع|عىلي لطويل|دل حسي  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

3783o لسيد|ء محمد عىل |رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

84|59| لعزيز|حمد محمد عبــــد|جر |ه دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

623596 ي
لحليم بــــصيله|لسيد عبــــد |عىل عىلي | دئى ط|ر دمي|ثــــ|
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68533| ج|لحسينى حج|ج |م حج ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|7447 ل محمد حرفوش|حمد كم|ء |رس| هره|لق|طبــــ 

9|3752 محمد  | لعل|بــــو|ل |محمود جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7779o م|لرحمن س|رق محمد عبــــد |ط د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

35o665 ى يحن  عطيه محمود نرمي  ى شمس|د| بــــ عي 

32|457 لشهيد رزق|د عبــــد|ندرو عم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

862895 حمد|ء عيد محمود |شيم ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

32o625 حمد|ن زىكي |رق عثــــم|ط |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

257658 محمود يىح محمود محمود ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|6274o ود|حمد محمد د|لرحمن محمد |عبــــد  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

7o|6|9 ئى|لنوس|نور |مريم مجدى  ي|لسن |
|لمنى

248885 د|هيم ج|بــــر|حمد | |نور تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

753523 لنبــــى سليم|هلل سيد عبــــد |منه  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

87923| ى |ضىح  حمد |حمد حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

687566 ي|لعتـــبــــ|لدكرورى |هيم شحتـــو |بــــر|ء |رس|
ئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

86|82| بــــسمه فيصل فهىمي محمد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

687|2 ى| لعزيز|ر عبــــد |يه رجبــــ مي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

6o2|6 ي|ر
ى|ك| ئى مل محمد حسي  ي سويف

تـــمريض  بــــنى

264438 ى حبــــيبــــه صبــــىح موىس عىل حسي  |بــــ بــــنه|د|

2854o7 بــــو عيسي|هيم محمد |بــــر|مسعد | دين تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

23o266 لرحمن فوزى خليل محمد خليل|عبــــد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|3797| ى ود|د ذكرى د|مر| مي  ى شمس|د| بــــ عي 

67932| هيم|بــــر|هيم بــــيبــــرس |بــــر|محمد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

753|8| د غريبــــ عىلي|محمد مر عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|26|94 لس ه |ك حن|ئى مل|كي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8|6468 شور|يه محروس محمد ع| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

526o72 ر|لنج|لسيد |لعزيز محمد |عمر عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

42353o لسيد| |مي رزق عط|ن س|رو سكندريه|ل|بــــ |د|

48539 وق ع هيم|بــــر|دل سعد |رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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447|89 ن|هلل بــــرع رسح|مح عبــــد |هلل س|عبــــد  ضتـــ دمنهور|علوم ري

439523 تـــ|ح محمد شتـــ|لفتـــ|حمد عبــــد |ن |رو |حقوق طنط

899285 ي|ر
عيل |سم|نور يوسف | |ئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8644|2 ن حسن|حمد محمود عمر| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4|7767 م|لسل|ء محمود محمد عبــــد |حسن ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

358o| ن|حمد بــــطر|د |رص ج|بــــثــــينه ن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

23244o ى| ه قطبــــ محمد سيد حسي  مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o8893 ن|حمد رضو|آيتـــ مهدى  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

2|874| لم|لم محمد س|م س|حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|4464 حمد محمد  |ر محمد |نو| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

84747| ى حسن زينبــــ رجبــــ مسكي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

2|4234 ف صبــــىح |كريم  هيم خليل|بــــر|رسر هره|لق|حقوق 

52648 حمد عىل|لد |محمد خ لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

9o944| لسيد |سم |لق|بــــو|لسيد |ميه |س تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

4o3469 ه|حمد محمد محمود |هلل |منتـــ  بــــو شعي  سكندريه|ل|بــــ |د|

|6o828 عيل عوض|سم|ئى محمد |محمد ه تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

42838o لففى|ن |لحميد سليم|حمد عبــــد| |رن |صيدله طنط

4253|4 نوبــــى|لدين يوسف |ل |ر محمد كم|مي لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22639o يمن مرجس عزم|ندرو | ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

2945o حمد|لموجود |محمد سيد عبــــد هره|لق|حقوق 

|33439 حمد عصمتـــ عبــــدربــــه بــــدوى| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

845|79 ي|لكريم |ء عبــــد|لشيم|
حمد مرغنى دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

|597o5 هيم|بــــر|مصطفى سيد عىل | دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

63926|   محمد محمد|س|
ى
متـــ وق زيق|لزق|حقوق 

786729 لجليل متـــول|منيه محسن عبــــد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

496793 تـــ يوسف|م شح|لسل|ن عبــــد|نوره عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

223359 حمد ليثــــى|لحميد مصطفى |م عبــــد|هش دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|7|5o7 عيل|سم|حمد سعيد محمد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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2|29|5 محمد رجبــــ محمد محمود حسن ى شمس هندستـــ عي 

25|88o |لرحمن مضيه|لحميد عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|حمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

773632 لسيد|جنه محمد سمي   زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|6323 هيم خميس متـــول |بــــر|محمود  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

334456 ى محمد حسن محمد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o|728 د|سع|ل|بــــو |ح حمزه |حمزه صل هره|لق|ر |ثــــ|

2379|6 حمد|حمد عىل |تـــقوى  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

354955 تـــ مصطفى عبــــد لسميع مصطفى|ني  ى شمس|د| بــــ عي 

7373| م جمعه حسن|ء عص|رس| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

759289 ه ط| ق|هيم |بــــر|لسيد |رق |مي  وى|لشر بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

424657 ي |حمد ن|محمد  حمد عىل|ج  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

269752 هيم متـــول|بــــر|لنبــــى |محمود عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

22o|42 ى|مه |س|بــــ محمد |لوه|عبــــد حمد حسي  ى شمس صيدله عي 

49728o لحنطور|دل عطيتـــ |سلىم ع ره دمنهور|تـــج

25|498 ف حمدى منصور حمدى رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

767227 م|زى هم|د حسنى غ|حمد رش| هندستـــ بــــور سعيد

63o983 ي
ى عثــــم|ن |هيم عثــــم|بــــر| |دئى ن|مي  زيق|لزق|ره |تـــج

|44oo2 مد لكلوك|يوسف محمد سيد ح ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

338o96 تـــتـــ|لدين محمد شح|حمد مىح | |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|6237o حمد|بــــر |محمود محمد ج وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

547o4| حمد عىلي غريبــــ|حمد محمود | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o7995 ن|حمد شعبــــ|ء نبــــيل مسعد |رس| لمنصوره|علوم 

34|3o3 لسيسي|لمنعم |حمد محمد عبــــد|رس |ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

4o6534 لبــــدوى بــــدوى شميس|ء محمود |ل| سكندريه|ل|بــــ |د|

4o7o48 هد محمد عيس محمد حسن طعيمه|ن |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8|98|3 ي|رق خ|مروه ط
لد مصطفى ي|طبــــ 

|لمنى

489254 محمد عمر محمد عمر| لي|د سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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246662 بــــو غربــــيه|لعزيز |ء محمد عبــــد|عل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

949|6 ف عبــــد|محمد  لحميد|حد عبــــد|لو|رسر لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|542o حمد محمد  |حمد بــــشي  | ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

6o59|2 حمد محمود عقل عيس| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

824793 حمد|ن |محمد شهر رمض |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

8|o6o8 هيم محمد محمد|بــــر|مروه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

79o8|4 ف |منى  ص|لقص|هلل |حمد عبــــد|رسر ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

765839 |لن|لسيد |هدى عىل عبــــده 
ى

ع لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

452589 بــــو شعي |ل رجبــــ فتـــىح |هل |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

57828 ى|زينبــــ سعودي محمد  مي  بــــ بــــنى سويف|د|

24|237 ىط|لع|لمنعم عبــــد|محمد مصطفى عبــــد هره|لق|صيدله 

68|226 دى خليل|له|روق محمد عبــــد |لرحمن ف|عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7o248o ق|لسيد |ئى محمد مصطفى |تـــه وي|لشر زيق|لزق|بــــ |د|

33o749 ى زىك |ندى  ى|مي  مي  شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

864778 يز صبــــىحي فكري مرىسي|ف ي للفن|
|دق قن|لفنى

|728|3 لحميد عفيفى|يوسف يحن  عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

483|29  محمد| ند
ى
فرج محمود دسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

758645 لد محمد عىلي|حمد خ| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

327o42 ى ى صد|سح| |كرستـــي  ق|ق بــــشر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

33o899 مون حسن|ن محمد م|نوره هره|لق|ج طبــــيع |عل

3454|| لسيد|عىل محمود عىل  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6764|o لشويىح|حمد |صبــــرى صبــــرى | مه لمنصوره|ره |تـــج

479646 هلل||حمد محمد محمد محمد عط|لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

688|92 زى|م عوض غ|وليد س لمنصوره|هندستـــ 

9oo877 لرحيم |حمد حسن عبــــد|ن |يم| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

42262| رص|هيم ن|جد أحمد إبــــر|م سكندريه|ل|علوم 

3||343 حمد|حمد مأمون |عفتـــ محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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|56o|8 ى|ن رمض|يم|  حسني 
ى
ن دسوق دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 

 مدينتـــ نرص

249|57 روس|حمد تـــوفيق عيد|يه | شمون|نوعيتـــ 

436965 ن|ن عىل محمد محمد شعبــــ|كريم |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

63257 حمد سعد محمد محمد| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

|37682 ى يس|ج  بــــش|فىل ن|بــــ ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|33|5 ىس|لعبــــ|مد محمد عرفه |حمد ح| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

86972 يل|لح ن|ندى بــــديع ص لفيوم |تـــمريض 

3|4|o3 ى عبــــد|محمد حمدى  در|لق|مي  هره|لق|حقوق 

22|o|9 ه|لل|ضى عىل عبــــد|لر|عبــــد| ر|ي هره|لق|بــــ |د|

844977 ي محمود|محمد 
حمد مصطفى ن|سو|علوم 

4o7279 لعزيز|بــــ محمد محمد عبــــد|يه|م |ريه سكندريه|ل|بــــ |د|

9o2482 حمد |ء فتـــىح محمد |رس| ج |تـــمريض سوه

637485 لصفتـــى|بــــوزيد |لسعيد |سلوى  زيق|لزق|علوم 

329934 |لبــــ|د عبــــد|لجو|ندى رفعتـــ عبــــد
ى
ق سيوط|بــــ |د|

8946o لبــــ|بــــو ط|هدى محمد محمد  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

648o46 در|لق|حمد عبــــد|ح محمد |صل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7755oo هلل|محمد عمرو محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

2956| حمد|رس بــــخيتـــ |محمد ي ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

673o9 حمد|رص محمد عبــــده |رتـــ ن|س أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

8|o745 ي عبــــد|ء |رس|
ف مرتـــضى لحكيم|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|34325 حبــــيبــــتـــ بــــكر سليم محمد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|434 عمرو عربــــى رزق محمود ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

69|o82 لق|لخ|لسيد محمد رشدى عبــــد |لميس  لمنصوره|طبــــ 

525729 لسيد|محمد سعيد عىل بــــخيتـــ  سكندريه|ل|هندستـــ 

877263 ه يحن  محمد  لجندى  |سمي  سيوط|حقوق 

255732 وى|لكفر|لسيد |مصطفى محمد  لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

838748 ن ن|تـــ رزق سليم|نش| مي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

26o22o ئى|لورد|لمنصف |هد وليد عبــــد|ن ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7o3692 قوتـــ|حمد عبــــده ي|بــــسمه محمد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 
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327367 ي
سحق| |سحق حن|ن |فيفى |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

32872o حمد حسن|عمر محمود  |حقوق بــــنه

26529o د محمد|عمر وجدى فؤ |طبــــ بــــيطرى بــــنه

25|2|9 لكمشوىسر|د |لرحمن سعيد ج|عبــــد شمون|نوعيتـــ 

6|8|o8 هيم محمد عوض|بــــر|لميس  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

88292 حمد|محمد محمود سعد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

36626o هيم|بــــر|م محمد |ندى سل ى شمس|د| بــــ عي 

6285|7 يمن محمد طلبــــه عطيه|حمد | ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

77o826 ر محمد حرش|حمد مختـــ|فرح عمر  زيق|لزق|ره |تـــج

85434 لحليم حسن محمد محمد|عبــــد| يش لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

255758 رى|لهو|لعزيز محمد |حمد عبــــد| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

254986 بــــل|لحميد ق|ن يشى عبــــد|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|6737o شم محمد عىل|محمد ه| هي ى شمس|د| بــــ عي 

86657 لد يس يوسف|حمد خ| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

6o3456 حمد شلبــــى|حمد سيد |م محمد |وس ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|729|2 لسيد|عيل عبــــد |سم|مريم محمد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

48o395 هيم|بــــر|تـــتـــ |لكريم محمد عىلي شح|د|عمرو ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o9273 لنوتـــى|لسعيد |لسعيد |لرحيم |حمد عبــــد | ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

4579o شد|بــــ ر|لتـــو|بــــ سمي  عبــــد |رح ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6443o بــــوسيف موىسي|تـــسنيم وجيه  لفيوم|صيدلتـــ 

256397 م|هيم عل|بــــر|حمد محمد | سيوط|عه |زر

42|262 ضى|لق|حمد |دى |له|حمد عبــــد|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|48673 ين  ف محمد |شي  هيم|بــــر|رسر هره|لق|ره |تـــج

5||8|3 محمود حمدي سعد خليفه محمد خليفه طبــــ بــــيطرى دمنهور

|6|635 حمد|ئل عبــــده محمد |محمد و ى شمس هندستـــ عي 

|25o|6 لرحمن|مي عبــــد |بــــسنتـــ محمود س ى شمس|تـــج ره عي 

8o636| لح|مي مكرم ص|دي س|ف ي|عه |زر
|لمنى

6828|8 |لعط|بــــو |فظ |لح|لح عبــــد |دل ص|هلل ع|عبــــد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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443o54 ىك|لشر|يع مصطفى عبــــده |شمس ط |حقوق طنط

634924 حمد|حمد |لسيد |دل |لرحمن ع|عبــــد قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

9o359| ى حسن |سم |بــــ حمد حسي  ج|ره سوه|تـــج

828o65 حمد|هيم |بــــر|طمه حمدي |ف دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

846o34 شم|عمر محمد خليفه ه ن|سو|حقوق 

9|2666 حمد محمد |لد |عمر خ ج|ره سوه|تـــج

3|8534 تـــتـــ|حمد عيد شح|دتـــ |مي ن|بــــ حلو|د|

8o9928 وس|ك تـــ|لمسيح عزتـــ مل|عبــــد ورصى ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

852992 ي |
ى
حمد محمد|يمن شوق ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8o7752 ف خلف محمد طلبــــ|نص| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8o68|8 مل|هلل يوسف ك| |بــــيتـــر عط ره بــــنى سويف|تـــج

8|988| رق سيد تـــوفيق|هلل ط|منه  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

87487 حمد|حمد قرئى |يه | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o54|4 حمد محمد محمد |ر |من ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

479962 ي عىلي سيد |ن
حمد|دين عمرو بــــسيوئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

785|o4 در يوسف|لق|هيم محمد عبــــد|بــــر|هلل |عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

34o626  يحن  |يحن  ه
لسعود|بــــو |ئى ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 

مس |خ.تـــ

265374 عيل|سم|لرحمن محمد لبــــيبــــ محروس |عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

49o43o زق|لر|ربــــيع حسن عبــــد| ر|ي سكندريه|ل|بــــ |د|

665o8 لعزيز|رس محمد عبــــد |سلىمي ي لفيوم|حقوق 

4o95|8 ل سعيد محمد عجبــــ|م هل|هش |حقوق طنط

4257o5 ي
لمجيد|أحمد محمد محمد عبــــد | دئى سكندريه|ل|بــــ |د|

8542o9 ى|يوسف عىلي مهدي حس ني  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|66| ي عبــــد |
تـــ صبــــري حنفى لحميد|مي  هره|لق|حقوق 

9o3o43 لسيد |حمد|طف محمد |عمر ع ي صىح سوه
ج|معهد فنى

264859 ق|ء محمد محمود |رس| وى|لشر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

433857 مصطفى معوض محمد مرع |صيدله طنط

263655 هلل عطيه محمد|خلود محمد عوض  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

7553o ر محمد|لستـــ|بــــ عبــــد|لتـــو|محمد عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8|4664 ر غريبــــ محمد محمود|من ي|فنون جميله فنون 
|لمنى
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243558 لق|لخ|زق عبــــد|لر|نسمه محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|69847 يرينى سمي  عزتـــ يوسف| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4399o3 ىط|لع|ء رزق محمد محمد عبــــد|ل| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

6o5o|7 ود|ندى محمود محمد حسن د لمنصوره|بــــ |د|

92223o حمد  |لديبــــ |ء سعد |رس| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

445|7| س محمد|محمد مجدى سعد عبــــ |حقوق طنط

28375 هيم|بــــر|خليفتـــ محمد خليفتـــ  هره|لق|ره |تـــج

7|o63| لحديدى|لمهدى |جر ربــــيع |ه معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

255868 يز محمد عسكرى|محمد ف لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

233328 حمد|هيم نبــــيه سيد |بــــر|ئى |م| هره|لق|حقوق 

6344|| بــــوسمحه|حمد |لد محمد |حمد خ| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4843|| للطيف|لمنعم عبــــد |حمد عبــــد |مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o|34| هيم مطر|بــــر|لد محمد |خ سكندريه|ل|علوم 

4o5366 بــــوحمر|ن |لد محمد عىل سليم|ن خ|روز سكندريه|ل|ره |تـــج

328335 حمد|يمن محمد سليم سيد |محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8863|| فظ |لح|حمد محسن مصطفى عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

422857 لبــــقىل|طف محمد |ء ع|سم| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

283244 وي|لدفر|ح |لفتـــ|حمد نسيم عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

48o67 ن محمد قرئى|دهم شعبــــ| هره|لق|صيدله 

778676 لملط|لسيد بــــهيج حسن |حسن   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

769945 إلتـــربــــى|لفتـــوح |بــــو |يمن محمد |محمد  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

7||656 لدين|لدين محمد محمد شمس |حمد نرص | لمنصوره|حقوق 

|54239 لبــــرنس حسن|م حسن |حس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|57o5 لسيد|لعزيز |رق عبــــد |محمد ط ط|بــــ دمي|د|

79o937 ى مجدى فؤ د محمد|حني  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5o2943 ي|حمد سعد عىل |هلل |منتـــ  لمليىح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

497893 لحميد قمح|ل عبــــد |ء جل|سم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

869937 ود|د عىلي د|م رش|عص ن|سو|بــــ |د|

|7o594 ن عىل|محمود عرفه مهر سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

7|288| تـــه|ل منصور منصور شح|ن جم|نور بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد
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83358| حمد عىلي|بــــوبــــكر |حمد | ي صىح سوه
ج|معهد فنى

85842o لرحمن محمود|لدين عبــــد|ء |ر بــــه|من ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

689723 ف | |هل رص|لسيد ن|رسر لمنصوره|عه |زر

9|547o لمجيد  |عبــــد| لرحمن مصطفى زكري|عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

773||| لغنى|حمد عبــــد|لحفيظ |فتـــىح عبــــد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

353|58 دريس|هلل |هلل خلف |سيف عبــــد ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

62227| بــــع سند|لتـــ|جر حمدى |ه لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

8o|6o| بــــدين محمد|لع|ل زين |حمد جم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6|5792 لخي |بــــو |حمد حسن |حمد | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

43589o ده|ضىل عبــــ|لف|مد |ء سعيد ح|شيم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

689942 بــــيه صبــــره موىس|ندى يحن  طر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

28596| دى محمود|مه ن|س|منيه | ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

439328 ن|هيم عجل|بــــر|ح |لفتـــ|لد عبــــد|ء خ|رس| لشيخ|علوم كفر 

328|88 مر|لسيد ع|نس محمد محمد | ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

5|2|42 ن|لسيد رضو|ء دخيل |كريم عل عه دمنهور|زر

2|9|22 س|حمد عبــــ|مه |س|مدحتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

757448 لمجد محمد|بــــو |لسيد |لرحمن |عبــــد  لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

475227 مه محمود محمد مصطفى|س|حبــــيبــــه  سكندريه|ل|صيدله 

2643|9 ي|ر
حمد|لعزيزسيد|ن عبــــد|يمن رمض| |ئى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

6|58o4 لبــــرعي|لحليم |حمد محمد عبــــد | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

259477 ز|ز محمد تـــمر|د تـــمر|جر عم|ه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

39|oo عيل|سم|عيل |سم|رق |ء ط|رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

32|475 ضى فهىم|دى صبــــىح ر|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

869o5o ي|ر
لدين بــــدوي|حمد نور| |ئى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

4||6|| تـــفى وليد تـــوفيق محمد تـــوفيق |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

52927 لس يوسف فهيم عي ديوسف|كي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o87|2 لسيد حربــــ|خلود منتـــرص  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

|49788 مه|بــــوبــــكر سل|محمد سيد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

432o39 ى |ج ف عىل عبــــد |سمي  لعزيز طقطمش|رسر |ره طنط|تـــج

39|45 حمد|فتـــوج |مديحه طه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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463929 هيم مطر|بــــر|خلود يشى محمود  لشيخ|عه كفر |زر

483|58 وي عىل|رق فكري طنط|ء ط|ل| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6928o| ن|هيم شعل|بــــر|عطيه محمد | لي|د لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

765oo2 حمد حسن جوده|د حسن |زي هندستـــ بــــور سعيد

9o837o  ع|لقذ|ء |حسن
ى
شد  |يد ر|ق دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2228o9 هلل|لدين محمد رشدى محمد عبــــد |د|حمد عم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

49o758 ى عوض ج هلل|بــــ |حبــــيبــــتـــ حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

262798 ل|لجم|عيل |سم|عمر حمدى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|44749 لنبــــى عزتـــ مبــــروك|ن عبــــد |نوره كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

849555 م فوزي سعيد محمد|ريه لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

4o9699 وق كرم إبــــر وى|لشن|لسيد |هيم |رسر |تـــربــــيتـــ طنط

|32998 حمد متـــول|ء محمود محمد |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8|5924 ي عبــــد|زم قذ|ح
ى
هلل محمد|ق حقوق بــــنى سويف

|42649 ه زين | بــــدين عيد|بــــدين ع|لع|مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2485|3 حمد حسن عيد|سلىم مسعد  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6958o| ى |ي تـــ|رى فرح|لبــــ|لسيد محمد عبــــد |سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

624|92 ن حسن|لسعيد رمض|سم |حمد ق| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

782735 ء حسن عىل محمد|رس| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4978o للطيف|حمد عبــــد |بــــر |م ص|سل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

||5|57 حمد|سهيله مجدى سعد  هره|لق|بــــ |د|

33878 رنيم محمد حسنى عىل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

484267 د|رس محمد حم|د ي|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|34|9o م|حمد محمد تـــه| |دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

779|42 لمعظىم|س محمود |دهم محمد عبــــ| زيق|لزق|بــــ |د|

459976 محمد محمود أحمد محمد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

33|459 عيل|سم|ر يسن |لغف|محمد عيد عبــــد |طبــــ بــــنه

3o928 لرحمن|لرحمن محمود عبــــد|دين عبــــد|ن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

69o2|4 هيم|بــــر|حمد عبــــدربــــه عىل | لمنصوره|بــــ |د|

678288 لجليل|ىط عبــــد |لع|لد عبــــد |سلىم خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6782|3 يه حسنى عزم جمعه محمد| لمنصوره|ره |تـــج
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43226| ريتـــ|لج|هيم |بــــر|وى |لص|سلىم  |طبــــ طنط

4899|7 لم|حمد س|هدير مجدي سعد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

234445 م محمد|لسل|محمد محمد عبــــد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

259672 ن دومه|لمقصود شعبــــ|يه عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|25663 عيل مصطفى|سم|حمد |سيل | ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

354|79 ى|لسيد |حمد |ندى  مي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

53||o مريم حسن محمد حسن علوم بــــنى سويف

438993 ى هل|حمزتـــ عبــــد  ل|لحكيم حسي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

759299 يه محمد سمي  مسعد| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|2258| لبــــديع|ل عبــــد |لع|ء وليد عبــــد |ل| هره|لق|بــــ |د|

537|64 لدين عطيه محمد حميده|عز | رن تـــربــــيتـــ دمنهور

86o3|7 ى |رح ى|بــــ حسني  حمد حسني  ي|بــــ |د|
|لمنى

769385 عيل سعيد عوده|سم|موىس  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

3|8o29 لسيد|هيم |بــــر|محمد صبــــرى  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

282256 لحميد|ن عبــــد|حمد محمد سلط| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

7o6489 ى|خلود عبــــد  لحميد محمد حسن حسي  لمنصوره|بــــ |د|

5o4879 س|م عىل غط|لسل|لد عبــــد|مريم خ سكندريه|ل|ره |تـــج

25995o دى|له|ورى عبــــد|ء سعد مغ|حسن شمون|نوعيتـــ 

833263 ي|ر
منصور محمود محمد| ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

8o2o97 ي |عمر عبــــد
لحميد|س عبــــد|لنح|لحميد مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

433889 لسيد عجيىم|يم |لد|ن عبــــد|حن |بــــ طنط|د|

6o|939 ىس|لعبــــ|مه محمد |س|ر |من |عه طنط|زر

44|329 ى |محمد   حسي 
ى
ف صدق لشيخ|رسر |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 

لشيخ

75833| ن محمد|لسيد عطو|ء |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

|4||4o لدين محمود عىل|ل |رق كم|لرحمن ط|عبــــد  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

25o748 ل|لفل|لسعود محمد |بــــو|مصطفى محمود  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

88o|57 لمسيح |لقمص عبــــد|جد عزيز |ركو م|م سيوط|ره |تـــج

333779 ى بــــتـــ|نبــــيل جورج  ثــــ| مي  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o4288 لحنطور|ه مصطفى محمد مصطفى |بــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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44977o هيم عبــــد|بــــر|لرحمن |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد 
لرحمن |

|هندستـــ طنط

86o54 حمد|حمد جوده |حمد | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

253o|8 وى|لمشل|ر |لغف|ء محمد عبــــد|ول ي صىح بــــنه
|معهد فنى

478223 ى رض|ي لعزيز|محمد عبــــد | سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

7o|o35 لمتـــول شلبــــى|م محمد فوزى |عص لمنصوره|هندستـــ 

455935 مد مسعود|لسيد فوزى ح|ندى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

759745 وق محمود غريبــــ عبــــد  لسميع|رسر لسويس|معتـــ |علوم ج

|43273 ن رأفتـــ عىل محمد|مرو ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

256662 ى|بــــو|لحليم |عبــــد| م رض|ريه لعني  |صيدله طنط

7o9882 هيم محسوبــــ|بــــر|هيم |بــــر|جر |ه حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

452396 ن عىل|محمد ممدوح شعبــــ لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

9o5355 بــــتـــ محمود |رق محمود ثــــ|ط ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|6245 بــــو حليقتـــ|هيم منيس |بــــر|م  |ره بــــنه|تـــج

7|8o69 نه|هيم محمد جبــــ|بــــر|رق محمد |ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

883475 جورج نبــــيل جيد جورج   سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5o4876 بــــو زيد|مد |طمتـــ محمد ح|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6|243 لمول|هلل حسن عبــــد |طمه سيد عبــــد |ف ى شمس| لسن عي 

76o|79 م رجبــــ محمد|خلود س دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

48369 لرحمن سيد|هلل عبــــد ||حمد عط| هره|لق|ره |تـــج

238389 ى مصطفى |ي لحديد يوسف|بــــو|سمي  تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

25764| مصطفى مرشد لطفى مرشد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

88|988 س |روق عبــــ|دهم محمد ف| سيوط|ره |تـــج

2|6o3| ن لدين|هيم كرم |بــــر|لصغي  |هيم |بــــر| |رض| مي  ى شمس حقوق عي 

3|4337 معتـــز مني  منسوبــــ عطيتـــ ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

78|376 لح|خلود محمد محمود ص زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

637759 ل محمد|لع|ء سعيد عبــــد|رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

23o662 س مصطفى زغلول|معتـــز مصطفى عبــــ هره|لق|حقوق 

22825 ي
حمد عىل|ء زينهم |محمد ضى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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32538 هيم مصطفى|بــــر|لرحمن مصطفى |عبــــد  هره|لق|عه |زر

362o63 ي|ن حر|حمد حمد|لد |محمود خ ج  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6489|o لسيد|ل محمد |حمد جل| زيق|لزق|حقوق 

|3394o دي|له|حمد محمود جوده عبــــد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

877729 ى  |حسن ء محمد سعد حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

|38335 |لعل|بــــو |د محمد مصطفى |زي |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

3|3||9 ى|هيم ل|بــــر|يتـــ محمد | شي  ى شمس طبــــ عي 

|42289 حمد|مه محمود |س|حبــــيبــــتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

632957 دى|له|هلل عبــــد|زم عبــــد|ح| نور ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

632|58 ف طلبــــه عىل طلبــــه|يه | رسر زيق|لزق|بــــ |د|

449398 لصديق أحمد|مصطفى محمد  |حقوق طنط

5|883| دل|لخر|تـــه |س شح|منى محمد عبــــ تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

9o|59o سم |لق|بــــو|مل |سم ك|لق|بــــو|لميس  ج|حقوق سوه

358|3o ن|ح عثــــم|دى جمعتـــ تـــمس|ه |حقوق بــــنه

636289 ىطي عفيفى|لع|در عبــــد|لق|حمد محمد عبــــد| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

288|87 ئشه عوض كجر محمد|ع ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

48657 لمنعم محمد مرىس|م عبــــد |حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

262477 حمد صبــــىح سعد حسن| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

638639 لسيد محمد محمد سليم|ن |يم| سيوط|بــــ |د|

43|493 للبــــودى|حمد |لسيد |رق |لدين ط|بــــ |مه |حقوق طنط

3|7358 ى  عيل سعد|سم|حسن حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

877648 جد عبــــده  |حمد م|مروه  سيوط|علوم 

75o323 در دريد عىل خليل|لرحمن ن|عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

75966o ه رمض بــــو زيد بــــخيتـــ رستـــم|ن |سمي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

24744| |لل|لسيد عبــــد|ن |ء شعبــــ|بــــ عل|شه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3o487 ن محمد|محمد سليم| عل ن|فنون جميله فنون حلو

9o827 للطيف|ن عبــــد |لدين رمض|د|محمد عم ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

6o2742 لبــــلقينى|روق محمد |لسيد ف|ذ |مع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

537622 ف حسن محمد غر|حسن  بــــ|رسر تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش
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255545 بــــو غديه|حمد |م سيد |حمد س| هره|لق|ر |ثــــ|

45223| وي|لشن|طف محمد |مصطفى ع لشيخ|هندستـــ كفر 

3696|o ن دلعبــــ|ح سليم|لفتـــ|حمد عبــــد|محمد  لمنصوره|حقوق 

637o93 ى طل لسيد|شم محمد |ل ه|أمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

44564 ي
ىس|لعبــــ|فتـــىح محمود خميس محمود | دئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5o43|| س|لتـــر|عيل محمد |سم|ن محمد يوسف |رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

884o83 لك  |لم|مروه محسن سعد عبــــد سيوط|بــــ |د|

|337|6 ر|س مق|نوبــــ رأفتـــ زخري|بــــ| ى شمس|تـــج ره عي 

787545 قه|عيل ن|سم|عيل |سم|حمد عىل | زيق|لزق|حقوق 

76||75 لرحمن|ح عبــــد |لفتـــ|لرحمن عبــــد |عبــــد | دين تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o57oo ي حج|عبــــد
ي عبــــد|ج عبــــد|لغنى

لكريم|لغنى ي|تـــمريض 
| لمنى

347736 لديبــــ|حمد |لحميد |رس عبــــد|ر ي|عم دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

48o628 حمد عيس|حمد موىس |مصطفى  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

759653 لرؤوف|ره محمد نجيبــــ عبــــد|س زيق|لزق|حقوق 

347799 وي|لمحل|حمد |محمد مجدي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

44|968 للبــــودى|هيم |بــــر|لدين |ل |ل كم|جر جم|ه لشيخ|بــــ كفر |د|

867975 هيم|بــــر|دق |لص|حمد |رؤي  ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

468|9 م|م|تـــ |جر محمود شح|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6883|3 در موىس|لق|ل محمد عبــــد |مريم هل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5384| لرحيم محمد|رق محمد عبــــد |ط ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

254o79 بــــشيىهي|ل|م فتـــىحي مرىس |محمود س ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

43o87| فظ|د أحمد زغلول ح|سع |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

7394o ء عىل عدل محمد|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

854|4| هر رزق لبــــيبــــ|مريم م ي|بــــ |د|
|لمنى

8345oo لعزيز|عبــــي  محمد سعد عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|37479 سحق|ن |دل يون|بــــيتـــر ع هره|لق|صيدله 

9|2874 بــــوهريرتـــ |ن |عبــــي  سعد سليم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|5o83 هلل شعيبــــ عىلي|ء عبــــد|دع حقوق بــــنى سويف

|376|9 حمد|لمعىط |زم سيد عبــــد |ح ن|ضتـــ حلو|علوم ري

489o38 عيل|سم|لسيد |ء سند |دع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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35o43o سط محمد|لبــــ|حمد محمد عبــــد| ى شمس حقوق عي 

3|8o94 سكندر حبــــيبــــ|طف |ه ع|بــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

339982 حمد|ح محمد سيد |لفتـــ|م محمد عبــــد|بــــتـــس| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

452844 ف | د|لجو|لدين عبــــد|حمد محمد رسر ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

58|o7 حمد طه|كريم سيد  ي|عه |زر
|لمنى

626925 رنيم حسنى عىل محمد مصطفى زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

||8832 ئى|حمد ضمر|د |طمه عم|ف ى شمس|د| بــــ عي 

7645o5 لشي|دهم  محمد |م محمد عىل |سل| تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

84265| حمد|ح |لفتـــ|لرحيم نرص عبــــد|عبــــد ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

6966o2 ن|لغنى شعبــــ|ن عبــــد |محمد رمض ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

8o5433 لليل|بــــو|محمد | جر رض|ه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

||7|73 لبــــورينى|نور |لدين مصطفى |ليىل نور  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

||834| فظ|م ح|حمد س|مي  | تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

867236 لحكيم|لرحيم عبــــد|لمجد عبــــد|بــــو|ء |حسن ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

77o52 نور عبــــده|ريم محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|5445 لم|هيم س|بــــر|هيم فوزي |بــــر|نم |ه ج|بــــ سوه|د|

|6862| ميل جرجس|محبــــ مجدى  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

88872| وق محمد  م |هيم عل|بــــر|رسر سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

7oo9o2 لسيد عودتـــ|ره |يه سمي  عم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6799|3 ي|ر
حمد|غبــــ حسن |حمد ر| |ئى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7788|o لسيد|ء محمد |تـــسنيم عل لمنصوره|حقوق 

64485| لدكرورى|هلل محمد زغلول محمود محمد |عبــــد  |ضتـــ طنط|علوم ري

9o4384 ى |يوسف شعبــــ هيم |بــــر|ن حسي  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

6974|| حمد محمد عىل|حمد محمد | لمنصوره|نوعيتـــ 

55224 ضى جودتـــ قرئى|ء ر|دع لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|35486  |لش|م عبــــد 
ى
لكريم|حمد عبــــد |ق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

839o75 ىطي يسن|لع|ن عبــــد|ره رضو|س ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

|784o5 هيم|بــــر|عيل |سم|حمد محمد |ره |س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|3|229 ن|ل عىلي|لع|لرحمن عبــــد |محمد محمد عبــــد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 
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6475o| ح|لفتـــ|لدين عبــــد|ح |لبــــ صل|بــــوط|سلىم  زيق|لزق|حقوق 

23778o لرحمن|رضوى محمد موىس عبــــد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

36||25 م|م|لسيد |جر محمود |ه | معهد فنى تـــمريض بــــنه

42|o56 دى|له|حمد عبــــد|ورده محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

8|393o لصغي |جح محمد |حمد ن| ي|هندستـــ 
|لمنى

445373 لقبــــرض|ء يحن  عىل حسن |سم| سكندريه|ل|بــــ |د|

525o5| لعوضى|بــــو|لسيد |يه رشدى محمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

|26583 لق قشقوش|لخ|بــــو بــــكر عبــــد |م  هره|لق|علوم 

829967 ي ف|مريم روم
كر|يز ش|ئى ن|سو|بــــ |د|

463928 طروش|ل|هلل مسعد |أمينه عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

57349 حمد محمد حسن|شهد  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

8324|6 ى|م وجيه عزمي حكيم| رتـــي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6o7|97 ىسر|ضى محمد محمدى ن|ر ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

5|o4o| وى|لحن|حمد خليل |متـــ محروس |س| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

87o845 حمد|لد حسن |ن خ|يم| ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

322|38 ده|ن حم|لد حمد|هند خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

524577 ل|لع|لسيد عبــــد |حمد |لصبــــور |حمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

77o3o| لق|لخ|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

235323 هد|سم جمعه رجبــــ مج|بــــ يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

4o7388 حمد|جي بــــخيتـــ |هدير محمد ض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

389|| لح حسن رويع|نس ص| هره|لق|ره |تـــج

6|o2|4 ى م|ي صف|هر ن|هر م|سمي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

265266 حمد عبــــده|حمد محمد | هره|لق|ن |سن|طبــــ 

2493|| هيم|بــــر|سيمون وديع صبــــىح فريد  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4o7|5 لسيد محمد|لمحسن |م عبــــد |سل| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

886554 لح |عيل ص|سم|حمد |د |زي سيوط|هندستـــ 

4379o6 لسيد زهي |لسيد |لرحيم |ريم عبــــد |حقوق طنط

228829 طمه عىل محمد عىل|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|9|35 هيم|بــــر|ق محمود |لرز|ص محمود عبــــد |خل| سكندريه|ل|نوعيتـــ 

25o74| وى|هيم حفن|بــــر|رق |حمد ط| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 
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|68667 حمد سعد|م |ندى س ى شمس|د| بــــ عي 

648o|7 حمد حمدى مصطفى موىس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|833o لعزبــــ|ن عىل محمد |ن سليم|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

69|464 لسيد عطيه محمد|لسيد |محمود  لمنصوره|حقوق 

27o4o2 ر|يمن محمود محمد نص|محمود  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

32|47| ل|لع|عىل مصطفى محمد عبــــد ن|بــــ حلو|د|

88o4o9 لس |م  كي 
ريو جرجس وصفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

298229 حمد نرص|ء عيسوى |دع لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

43|36 لد محمود بــــسيوئى|هلل خ|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o9|53 تـــ|لشح|حمد |لمرىس |لمرىس محمد |هيم |بــــر| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

78393| حمد خليفه|بــــ عىل |لوه|ء عبــــد |ل| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

426|88 سهيله سمي  ثــــروتـــ محمود موىسي سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

57o55 بــــ عىل|لوه|بــــ عبــــد |لوه|فرحه عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

6|3783 لبــــدوي|لد عىل محمد |حمد خ| |حقوق طنط

4975| ى جم|ي ل محمود يونس|سمي  هره|لق|بــــ |د|

8|6494 ى ق ي|كرستـــي 
ي قلينى صد بــــشر ي|تـــمريض 

| لمنى

6|9462 ن جه|لخو|ر |ئى محمد مختـــ|ه| مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

245o55 ى هبــــه محمد محمد محمدحسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|54373  محمد|هيم |بــــر|محمد 
ى
لدسوق ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

2374|3 بــــدين حسنى|لع|ء حسنى زين |ول هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6oo97| ر|بــــون|ن محمد محمد |يم| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|65833 لحميد|منيه سيد محمد عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

239457 ن|لسم|ر محمد |لستـــ|لعظيم عبــــد|ء عبــــد|لىمي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

432863 عيل|سم|مه عىل |س|ن |نوره |بــــ طنط|د|

465||2 للطيف|حمد مصطفى مصطفى عبــــد| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

6o7|65 هلل|لد محمد عبــــد|هلل خ|عبــــد لمنصوره|صيدله 

84o6o8 ن|لحسن سليم|بــــو|مر |وليد ع ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

688259 لنقيبــــ|محمد محمد حسن  لمنصوره|ره |تـــج

348o8o ىط سعد|لع|حمد محمود عبــــد| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|4|337 روق فهىم|حمد ف|ء |عىلي ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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76o74| در|لق|لحليم عبــــد|حمد عبــــد |ء |ل| تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

223o92 ده|ج  بــــس|ك ن|نوبــــ مل|بــــ| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

5||o39 ن|لق جمعه شعبــــ|لخ|لق جمعتـــ عبــــد|لخ|عبــــد |حقوق طنط

846236 هلل|سهي  محمود يوسف عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ 

82565o ي |طمه عبــــد|ف
حمد|لرحيم مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

699o22 لعوضى|لسيد |ء محمد |رس| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

757729 ىسر|بــــون|لغيط |بــــو |سمر يىح  زيق|لزق|حقوق 

8643|o ي عبــــد|لش|ح عبــــد|لفتـــ|عبــــد
ى
ح محمد|لفتـــ|ق |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4o3oo2 حمد|ل |حمد محمد هل|محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

52374 ي
ى|هلل |بــــ رزق |يه|ن |تـــريفى مي  بــــ بــــنى سويف|د|

7589|| لغنى|مصطفى محمد عىل عبــــد  لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

53o|28 نم|لمنعم عىل غ|يز عبــــد |رتـــ ف|س سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

843377 تـــه|رق محمد شح|نور ط ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

3|476| تـــ|لفتـــح محمد بــــرك|بــــو |محمد سمي   ى شمس حقوق عي 

3|593| رثــــ محمد|لو|م عبــــد|ء عص|ل| هره|لق|علوم 

7822o6 لسيد محمد|طف |جر ع|ه زيق|لزق|ره |تـــج

45386 د|دل محمد مر|محمد ع هره|لق|ره |تـــج

4844|3 لم مرىس|طف س|عمرو ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|37873 در|لق|زم فتـــىح عبــــد |عمر ح ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

485o25 يف محمد عل لق|لخ|لدين طه عبــــد |ء |رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

237698 لحميد|لسيد محمد عبــــد|مروه بــــدوى  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

437235 ن|م|لعظيم |عيل عبــــد|سم|م ربــــيع |ريه لشيخ|تـــمريض كفر 

646|93 حمد محمود محمد مسلم|ء |آل عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|45726 ح|لفتـــ|ن عبــــد |رمض| محمد زكري ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

35|424 ى محمد ليىل محمد محمود بــــحي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

24627o حمد زيد|ئى سعودى محمد |ه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

26|723 هيم جرجس|بــــر|مي  |دى |ف لتـــعدين بــــمطروح|لبــــتـــرول و|علوم 

49o392 هيم محمد|بــــر|لدين محمد |ء |ر عل|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

67783| لرحيم|لرحيم خلف عبــــد |حمد عبــــد |ء |عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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629742 طف وجدى عىلي زعبــــل|ل ع|متـــثــــ| |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

9o85o7 ف حسن محمد |ندى  رسر سيوط|طبــــ 

425o79 هلل يشي محمد حسن|منه  سكندريه|ل|بــــ |د|

4462o7 رخليل موىسي|هلل خليل مختـــ|عبــــد  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

6||846  عبــــد|لبــــ|روى عبــــد |
ى
ينى|لجن|د |لجو|ق ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

|436| مح سيد محمود|سهر س ى شمس|زر عه عي 

623463 لرحيم بــــصل|ل عبــــد |ن محمد جم|نور ط|معتـــ دمي|علوم ج

3693| ى بــــش|ي ى بــــدرى خليل|سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5428o| ف محمد محمد |يدى |ه |لبــــن|رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6||35o ن|مل عطيتـــ عمر شوش| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|69||6 ن ميشيل طلعتـــ سيدهم| مي  ن|بــــ حلو|د|

9o8o9o ئى عىل |لورد|طمه عىل |ف ج|بــــ سوه|د|

47872 ى محمد| حمد محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

442496 لخي |بــــو|حمد محمد |لسيد |ل |محمود جم سكندريه|ل|طبــــ 

46|863 ج|يمن محمد فر|ء |شيم لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

444632 ن شمس|س رمض|عبــــ| ء رض|سن لشيخ|بــــ كفر |د|

545577 بــــر مصطفى|م ج|مصطفى عص ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

263856 حمد بــــيوم|حمد |يه | ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

82|293 ي|لد |خ
ى رشدي مهنى لحسي  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 

كتـــوبــــر|6 

337763 لميىه|لسيد عىل |م محمد |محمود س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

22|683 رص حسن محمد|هلل ن|عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

276753  هيكل|لبــــ|حمد عبــــد|محمد 
ى
ق ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

336722 لنعيم|لمنعم عبــــد|رضوى عىل عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|57493 ن|لسم|محمد | ر محمد عط|من هره|لق|حقوق 

643289 دى|لن|ح |لفتـــ|أحمد خليل عبــــد| دين دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

766962 رص|محمد فتـــىح ذىك سليم خن هندستـــ بــــور سعيد

8886|9 شم محمد |حمد ه| |عل سيوط|بــــ |د|

45o49 بــــو بــــكر شيىم|حسن خليل حسن  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

499998 ل|ن محمد بــــل|يمن شعبــــ|روضه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 
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278o36 بــــورسيع|طمه محمد عىل |ف شمون|نوعيتـــ 

766766 ى |محمد نعيم  |غ|ل|حمد حسي  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

75337 ر سيد عىل نبــــيوه|مي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

535792 ي|ر
لحميد عىل|ل عبــــد |محمد كم| ئى ي |

لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6432|3 ن متـــول|خلود متـــول عثــــم زيق|لزق|بــــ |د|

847472 دو|سط ج|لبــــ|ستـــ جمعه عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

475326 |زق عبــــد |لر|لدين عبــــد|ل |لرحمن جم|عبــــد
لمنعم

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24334| حمد|ر قرئى |لستـــ|د عبــــد|جه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

3|66o6 لدين|محمد محمد حسن عىل | هي هره|لق|لعلوم ج |ر |د

56o65 بــــر|وى ج|هر عشم|ح م|سم ي سويف
هندستـــ بــــنى

48|77 لرحمن|ن فتـــىح عبــــد |ء رمض|شيم هره|لق|بــــ |د|

373873 دل محمود فرج مسعود|منتـــ ع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

282458 لعىل|هر عبــــد |لظ|دل عبــــد|رضوى ع كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2495o6 حمد جنديه|م محمد  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|24|7 ى محمود ي|ي ى عبــــد |سي  ى|لمعىط ي|سي  سي  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

5oo844 لعزيز مسعود|لمحسن عبــــد|بــــسمه عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

336282 ن س خله|بــــر ديم|ص| مي  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

7578|2 ى محمد أحمد|ع صم مجدى عشر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|5533 يمن بــــطرس عطيه|جوى  هره|لق|ره |تـــج

637929 لمنعم|هيم عبــــد |بــــر|مريم عمر عىل  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

842428 لضوي|حمد |ده محمد |غ دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

24o582 حمد سيد|هر |حمد محمد ط| |هي ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

25795o عيل أبــــوسنه|سم|لرحمن |ل عبــــد|محمود جم ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

89|3o7 يم  |لد|د عبــــد|يم حم|لد|موزه عبــــد سيوط|بــــ |د|

|24o3o حمد|ن |ن مصطفى محمد رضو|رو ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2|482| دى|له|دل محمد عبــــد|مؤمن ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|o535 س محمد مرىسي زعيتـــر|محمد عبــــ معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

88977| س رشدى رمزى يعقوبــــ |ين| سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 
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629|38 لرحمن عطيه|ء سعيد محمد عبــــد |رس| زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

436536 لرحمن ودن|لسيد عبــــد |ء مصطفى |عل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o48o5 ن عىل محمد فرج |م عثــــم|ريه ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

429789 وى|لسنهر|لىح |محمود مسعد عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

63||64 ء |ء ه|لشيم| شم محمد صقر|د ه|لسيد فؤ|ئى زيق|لزق|علوم 

|53745 لحميد عىل|لد عبــــد |ليىل خ ى شمس حقوق عي 

93897 م|لسل|م محمد عبــــيد عبــــد |حمد هش| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

922o89 ن |ل محمد عثــــم|ر كم|من ج|ره سوه|تـــج

9693| حمد|مل |سط ك|لبــــ|رق عبــــد |ط لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

495|o9 رسر|هيم ص|بــــر|حمد عوض | لح رسر بــــ دمنهور|د|

332284 ي محمد محمد
مودتـــ محمد حفنى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

849889 ن كليبــــ|جر سعد حمد|ه لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

277355 ريق|بــــر مح|لدين ج|ء|ء عل|دع تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

34o735 لسيد محمد بــــدوى|حمد |لرحمن |عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

767458 مد حمدى محمد|ره حمدى ح|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

3o|4| حد|لو|لعظيم عبــــد |رس عبــــد |ر ي|مي كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

76|487 حمد|ء محمد محمد |ثــــر لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

5|3376 وى|لدبــــ|ح زىكي محمد |لرحمن صل|عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

27895o لدهبــــ|بــــو|لعليم |تـــم عبــــد|ر ح|من شمون|نوعيتـــ فنيه 

879426 لكريم محمود محمد |ح عبــــد|سم سيوط|حقوق 

35|954 هيم عىل|بــــر|هيم سيد |بــــر|دتـــ |مي ى شمس حقوق عي 

424o8 عيل|سم|لودود |يمن عبــــد|عمر  هره|لق|حقوق 

7o3397 ر|لنج|بــــ محمود |لوه|لد عبــــد |ء خ|رس| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

342256 حمد خليفه|مد |ء عيد ح|رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

254|82 لعيسوى|شهد محمود فهىم  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7o2243 لجوهرى|دى عىل محمد |له|لد |ء خ|ل| زيق|لزق|علوم 

|245o8 ي صليبــــ|يه| |رين|م
بــــ محروس حبــــسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o9558 ي حسن|لدين ر|ء|رجبــــ صف
ضى ي|بــــ |د|

|لمنى

23|533 لجليل|ئى محمود عبــــد|هلل ه|عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

3|93o2 ى عيد |ي حمد محمد|سمي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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|342o8 ى |س ى|بــــو|ره حسي  لسعود حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

368|68 مل محمد|مه ك|د سل|جه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|27||7 لعسكرى|لمؤمن محمد |ن عبــــد |مريم عثــــم ى شمس|د| بــــ عي 

4755|3 لسيد|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|بــــسملتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

|74663 رص منصور فرغىل تـــوفيق|ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

49775| لغنى ربــــيع|رحمه حمدى عبــــد  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

775953 لحميد محمد يوسف|يدى عمر عبــــد |ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

77839o ء محمود حسن محمود|سم| زيق|لزق|علوم 

48|52o بــــ|دى دي|م بــــغد|عمر عص سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

63o3|8 ى| حمد محمد محمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|657 ى | لجندى|حمد بــــدوى حسي  هره|لق|حقوق 

77968o لسيد|لم |ح س|لرحمن محمود صل|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

33o287 بــــرهومتـــ| بــــر عط|ح ص|لفتـــ|ن عبــــد|كريم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

79o454 لمنعم عوض|سهيله ممدوح عبــــد  لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

8o72o6 ل محمد عىلي|ء جم|رس| ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

89|923 ي
| رمسيس بــــولس عط| سلفى سيوط|صيدلتـــ 

4768o3 وى|لبــــر|هيم |هلل ربــــيع طلبــــه إبــــر|عبــــد  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|4832| د|حمد مر|لعزيز |حمد عبــــد |شمس  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

222948 لحمد|بــــو| |لوف|بــــو|حمد |محمود  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7o3382 |لحميد |رص محمود عبــــد |لن|محمد عبــــد 
ئى|لحلو

زيق|لزق|هندستـــ 

2858|4 رص رمزى محمد عطيه|محمد ن ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

48978o تـــ د| ر|لنج|لدين |ود نرص |مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

53oo35 ري|لغبــــ|لمنعم |رس صبــــىحي محمد عبــــد |ف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

249573 ن|لسيد سليم|د محمد |عم| رن لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

3473|o لشوج |سهيلتـــ محمود محمد عىل  سيه|نوعيتـــ عبــــ

75|o|9 فتـــىح عىل بــــخيتـــ عىلي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

32382| حمد|عيل |سم|حمد |محمد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

33594| حمد|لرحيم محمدين |هيم عبــــد|بــــر|نجوى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

88o857 بــــ طلعتـــ حكيم تـــوفيق |يه| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

439944 ن محمد|ن عيد شعبــــ|يم| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 
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626o49 ى|أحمد عل ء أحمد حسني  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

28634| ى |ي حمد|لغريبــــ |هلل |هيم عبــــد|بــــر|سمي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|6|832 وى|لص|حمد زيد |بــــسنتـــ  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4986o9 لشيخه|ر محمد |حمد مختـــ|هلل |هبــــه  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

258538 بــــر عبــــده|محمود محمد ص ى شمس| لسن عي 

4o38o7 ىس|لشبــــ|حمد محمود محمد يحن  محمد | سكندريه|ل|ره |تـــج

8o3|42 لمجيد|محمود محمد عبــــد| لي|د ي|طبــــ 
|لمنى

|536| لمحسن|بــــوزيد عبــــد |للتـــ عىل |منتـــ  هره|لق|حقوق 

32|68 لجوهرى|ن حسن |لسيد عثــــم|محمد نسيم  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

2333o2 ف عبــــد|رحمه  لمنعم|لعزيز عبــــد|رسر كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

89|356 لح |محمد محروس مرزوق ص سيوط|ره |تـــج

697|48 لمهدى يونس|محمد فتـــىح  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

45686 بــــ دق|ن ص|لم شعبــــ|تـــ س|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|8o6 حمد زهي  قطبــــ|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

352o73 طمتـــ محمد سعيد محمد|ف ى شمس|تـــج ره عي 

23||8| ئى|حمد محمود كيل|عمر مصطفى  هره|لق|عه |زر

822577 ي عبــــد|عبــــد
ى
لحميد حسن|لحميد شوق ي|هندستـــ 

|لمنى

49|52o حون|هيم ط|بــــر|م مصطفى |ن حس|رو لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

74o79 بــــ جبــــيىل|لتـــو|حمد عبــــد|ده |غ لفيوم|عه |زر

33722o يمن فوزى محمد|عىل  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

337435 حمد محمد عىل محمد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7|6o|4 ن|لعزيز عىل رضو|لسيد عبــــد |ن |يم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

698|45 مه محمد|ن سل|مريم رمض لمنصوره|بــــ |د|

4379o9 وي|لشن|لسيد |ن محمد مصطفى محمد |ريم لشيخ|نوعيتـــ كفر 

6|o889 لجمل|بــــو |مصطفى نرص عىل مصطفى  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

446459 بــــ|لخش|حمد |لسيد |ء |كريم عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

476982 حمد عىل|مه عطيه |س|محمد  بــــ دمنهور|د|

34|246 حمد |فع |لش|سط |لبــــ|محمد عبــــد
ز|سط فو|لبــــ|عبــــد

|تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

444949 د|حمد نرص محمد محمد عي|عىل  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج
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537|96 ر|عيل نو|سم|تـــه |محسن شح| مه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3384|3 رص محمد محمود|لن|زينبــــ عبــــد زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

3|8944 ل يوسف عىل|سلىم جل هره|لق|حقوق 

332264 ورى|رس فتـــىح محمد مغ|ء ي|حسن |تـــربــــيتـــ بــــنه

4|3oo6 لح|ره محمد محمود ص|س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o9o24 ي محمد|حمد ر|ل |بــــل
ضى ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى

44o35 لحميد|هيم عىل عبــــد |بــــر|عىل  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o2497 ل|بــــ هل|لوه|بــــ عبــــد |لوه|مي  عبــــد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

892348 ى  حمد محمد |حمد |نرمي  سيوط|نوعيتـــ 

92o357 ي|ر
لمجيد محمود |د عبــــد|رش| ئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

228392 مح حسن عىل|هدير س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

92o264 يبــــى  |م فوزى عج|كر|نه |هيل ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4o66|5 ق|لبــــند|ن عىل |حمد محمد سليم|ء |لشيم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o6443 وي|لبــــل|لسيد محمد |لسعيد |محمود  |ره طنط|تـــج

63|73 تـــتـــ مرىسي|ن طه شح|يم| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

626755 ف محمود رشدى |ره |س هيم|بــــر|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

|6938o ح مصطفى|لفتـــ|لد عبــــد |هلل خ|عبــــد  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

78956 وى|لح|نور محمود |هلل محمود |هبــــه   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

68734| لعزيز محمد|رص عبــــد |محمد ن لمنصوره|طبــــ 

2437|6 ن لليثــــي|هيم |بــــر|لليثــــى |حمد | |مي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|728o فرو| مر ذكري|ن تـــ|رو ط|بــــ دمي|د|

2|3993 ح|لفتـــ|لبــــديع عبــــد|مه عبــــد|س|ديه |ش دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

5o37o4 هيم|بــــر|ل |لع|لمعز عبــــد|م عبــــد|سل| سكندريه|ل|حقوق 

6|o539 ه أحمد مىح  هلل|لدين عبــــد |أمي  لمنصوره|حقوق 

4|4o55 ن سيدهم|وجيهه سمي  سليم |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

2o299 م|شم عل|محمود محمد ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

224o|4 لبــــ محمد|بــــوط|دل |منيه ع| ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

|2572| ى |ي لعزيز|يز عبــــد |بــــ ف|يه|سمي  ى شمس هندستـــ عي 

23|9|9 مد محمود طلبــــ|عمر ح ن|بــــ حلو|د|
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492869 لدين يونس|حمد محمد مىح | |حقوق طنط

|7o684 ن|ر مدحتـــ محمد رمض|مي ى شمس|تـــج ره عي 

44783o لسيد شلبــــي|ن |حمد شعبــــ|منيتـــ | سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

424825 لفتـــوح جبــــريل|بــــو |م |ن حس|مرو سكندريه|ل|حقوق 

8462|| لعزيز|سم عبــــد|ده ق|ء حم|رس| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

853325 ى مهند مجدي سعد حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

24|oo8 نم|حمد محمد غ|لدين |م |بــــ حس|مه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

37|4|4 مد نجم|لعزيز ح|عمر محمد عبــــد ن|سو|بــــ |د|

7785o5 حمد|ح  |حمد محمد نج| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

324849 |لبــــ|ن عبــــد|دى ري|حمد ن|
ى
ق ى شمس حقوق عي 

63387| لدين|حسن محمد محمود مىح  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

547799 ره|د سعيد عىل عم|زي سكندريه|ل|طبــــ 

8323o7 هر عىلي|رص ط|لن|محمد عبــــد دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

4o59|9 يفى محمد|لط|ن |ء سعيد سليم|ل| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

||9722 ي|
د|ئ  عزيز ميل|وف| وليفى تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5|9429 ء معروف زىك رزق|شيم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

63o92| ف |ء |ل| لفتـــوح محمد|بــــو |رسر زيق|لزق|حقوق 

25639| زى|بــــو حج|لحميد |عبــــد| حمد رض| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

699|o6 لغريبــــ|ل عطيه محمد |محمود جم لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|73592 حمد|لمجيد |مل عبــــد |محمد ك ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

6oo8o8 لعزيز عىل|روق عبــــد |م ف|ريم هش لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

755o62 لحج محمد محمد|محمد  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

3448o7 بــــوليله|لد محمد محمود |خ| دين ى شمس حقوق عي 

637468 هيم|بــــر|عليوه سند | عمر رض زيق|لزق|عه |زر

527588  عىل عىل عدل|منه 
ى
هلل شوق سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7649o8 حمد محمد|هبــــه محمد عوض  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3268o7 ف |منيتـــ | ى|رسر لسيد حسي  ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

426|22 م مصطفى مصطفى خليل|لسل|ء عبــــد |لزهر| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4o8782 بــــ|لحميد خط|ن محمد عبــــد|ن سليم|يم| |بــــ طنط|د|
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6799|8 لد محمد محمد متـــول|حمد خ| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76389 حمد فهىم|ل |ء جم|سم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

33326 مل خليفه|مل عوض ك|مريم ك هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4993|5 ن صبــــرى محمود تـــوفيق|يم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

645|73 ى |هيم محمد |بــــر| لشتـــيوى|لعوضى |مي  |طبــــ طنط

694423 بــــى|لشه|لحميد موىس |تـــرك كريم عبــــد  لمنصوره|حقوق 

8895o9 ى حم|هش د |م محمد حسي  سيوط|ره |تـــج

33o844 هلل محمد|هدى محمد عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|6735 ه  ق|لسيد محمد جمعه |ني  وى|لشر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

6o7622 منيه يحن  محمد بــــريم| |ره طنط|تـــج

8932|5 ن محمود |ويه محمود عىلي|ر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49o382 ن|حمد سليم|لحمد |مروه محمد شيبــــه  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

545886 لحلو|لسيد |يمن محمد |طمه |ف سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

8|4223 حمد محمد|هيم |بــــر|محمود  ره بــــنى سويف|تـــج

878688 وى |ء محمد عبــــده ر|لشيم| سيوط|طبــــ 

3||o25 حمد|حمد محمد |رس |ج ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

62|229 ف محمد طلعتـــ ن صف|رحمتـــ أرسر ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

|429o3 ه|لل|وحيد فريد مصطفى عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3||2|4 يبــــه|مهند محمد فتـــىح عىل  لسيد رسر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6|57o7 يىم|لحم|رق محمد |محمد ط ط|حقوق دمي

778744 حمد|حمد حسن |محمد  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

|75469 لسيد|حمد طه |محمد  هره|لق|هندستـــ 

628|65 م عطيه عزبــــ|رويده عص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

338|94 مه محسن|ن محمد سل|لم|محمد س |ره بــــنه|تـــج

427o58 تـــه|لسيد محمد شح|ديتـــ |ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33o9o6 هيم محمد|بــــر|لد |ندى خ |بــــ طنط|د|

5|8356 لدين|لسيد محمود خي |بــــر |يمنى ج علوم دمنهور

295o54 هيم|بــــر|لح |نور ص|ن |يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

254993 لحميد طه شعتـــ|ل عبــــد|بــــسنتـــ جم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

697|2o ل|لهل|لسيد |مجدى محمد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

263o53 وى|لفرم|سلىم محمد يوسف عىل  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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677|2o حمد|زق |لر|لسيد عبــــد |حمد | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

477o53 تـــه جيد جوده|مريم جرجس شح سكندريه|ل|علوم 

|36864 ه  لقوى|حمد عبــــد |لسيد |ني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|654o ي |
تـــه|لسيد شح|حمد مصطفى هره|لق|هندستـــ 

82|795 د|بــــر ج|لج|حمد محمد عبــــد| سيوط|حقوق 

|3|273 ىسر|حمد محمد ن|رس محمد |ج تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

697676 تـــ|رص محمد خليل بــــرك|لن|ء عبــــد |ل| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8384o7 ن|هر شعل|لط|ىطي |لع|ء عبــــد|ل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

3479o3 حمد موىسي|لحميد |يوسف محمد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

77|54| مه|مه تـــوكل محمد سل|سل زيق|لزق|ره |تـــج

6o4336 لبــــدوى|د |طف فؤ|د ع|فؤ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

63443| لسيد|لسيد |حمد محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

359476 عي|لسيد محمد محمد محمد س|ء |رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|629o5 ح غيثــــ|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ريم محمد عبــــد  ى شمس| لسن عي 

84|394 هلل محمد|يوسف محمود وهبــــ  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

7|2734 لح|لرحمن ص|م محمد عبــــد |ن س|يم| لمنصوره|عه |زر

287o46 لدبــــى|حمد |لفضل |بــــو|زينبــــ  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

543864 بــــو شحيتـــه|ن عبــــيد |دل شعبــــ|محمد ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|24936 لدين|حد شمس |لو|ء عبــــد |عمرو عل م بــــنى سويف|إعل

527769 رتـــ|لغنى عم|لغنى محمد عبــــد |ن عبــــد |نوره ره دمنهور|تـــج

32899o ف |محمد  طر|لسيد خ|هيم |بــــر|رسر ى شمس| لسن عي 

|3483 هيم محمد|بــــر|د |محمد فؤ لمنصوره|بــــ |د|

5o5726 م|لعزيز سل|محمد فتـــىح محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3496|o ن|فتـــحيتـــ حمدى عىل سلط ى شمس| لسن عي 

6|537o مه|دي جرجس سل|ف| ليدي ط|ر دمي|ثــــ|

33663| هيم محمود|بــــر|محمد | نور ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

443o43 مه أحمد|بــــ محمد سل|رح |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|622o6 هر|لط|لحميد |م محمد عبــــد |عص هره|لق|هندستـــ 

|4o363 لم|عيل س|سم|ئل |دين و|ن ى شمس|د| بــــ عي 

24|2|o ى عبــــد يم|لد|عىل محمد حسي  هره|لق|ره |تـــج
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87||2 سمر محمد محمود محمد لمنصوره|حقوق 

5468|2 ن|لرحمن محمد سليم|حمد عبــــد|محمد  |حقوق طنط

86|88| هيم|بــــر|ريوس وديع غبــــيوس |مك دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

433o7 مد هيبــــه|هلل ح|رق فتـــح |عمرو ط ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|o866 ي|فتـــىحي حسن فتـــىحي حسن خف ج  ط|بــــ دمي|د|

226o|o زم مجدى حسن محمد|ح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

35|o|6 مي ربــــيع محمد محمد|كر|زينبــــ  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2|364o م|حمد يوسف تـــيمور س| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

79|2o6 حمد|لسيد |حمد |صفوتـــ  زيق|لزق|عه |زر

78o6|6 ن|لحميد علو|ر فريد عبــــد |يثــــ| هره|لق|ر |ثــــ|

767225 هيم فتـــىح بــــيبــــرس حسن عىلي|بــــر| لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

489272 لح مىك|روق ص|لح ف|هلل ص|رحمه  سكندريه|ل|بــــ |د|

4327|9 هيم لطفى|ندى نشأتـــ محمد إبــــر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2648|8 م|م|ل|لحميد |مل عوض عبــــد |بــــ ك|رح |بــــ بــــنه|د|

|54789 مريم سيد فرج غنيم ى شمس|تـــج ره عي 

286384 لشيخ|لعزيز |لسيد عبــــد|مح |س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8|o8|4 ي شعبــــ|م|
للطيف|ن حسن عبــــد|ئى ي|هندستـــ 

|لمنى

628295 لسيد سمي  حسن خليل|لسيد محمد | لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

62o9|3 بــــ|لرحمن خط|ن محمد حليم عبــــد |نور لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

82|353 ى ره مرزوق|مي بــــش|س| مي  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

|5o697 حمد محمد|م محمد |سل| ى شمس|زر عه عي 

29o|4 حمد|بــــر فتـــوح |ئى ص|عمرو ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||5956 شيل وديع لبــــيبــــ|رتـــن |م ى شمس|تـــج ره عي 

845|3| خلود سيد طه حسن ن|سو|تـــربــــيتـــ 

85|5o4 لرحمن خليفه سعد|ندي عبــــد لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

875|76 حمد |حمد محمد |محمد  سيوط|علوم 

8989|9  |لن|ره عبــــد|س
ى
لزهرى |رص صدق ج|بــــ سوه|د|

7|6722 لنيىلي|حمد |رس محسن |ديه ي|ش ط|بــــ دمي|د|

623352 لجود|بــــو |هيم |بــــر|ضى |ده ر|غ ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

757376 تـــ|لعزيز محمد بــــرك|د عبــــد |ن رش|نوره عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
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8|||88 بــــ|بــــورح|هلل |بــــ عبــــد|بــــورح|حمد | ره بــــنى سويف|تـــج

49|266 ل|دل يوسف سعد غ|ع| ليدي سكندريه|ل|بــــ |د|

854527 عيل محمد محمد|سم|سيد  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

7o972o لسيد محمد عىل|رق |هلل ط|عبــــد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

348683 روق محمد|مصطفى محمود ف ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

543|| حمد محمد عويس محمود| لفيوم|لعلوم |ر |د

7o|||9 لدهتـــورى|غبــــ |لسيد ر|ل |رق كم|ط لمنصوره|حقوق 

64o996 حمد|حمد محمد سيد|متـــ سيد|س| زيق|لزق|حقوق 

266678 تـــه|د شح|خلود فتـــىح طلبــــه ج |علوم بــــنه

9o9|88 د فريد يسن |حمد عم| ج|هندستـــ سوه

5o89|o ع| ن|حمد محمد حسن رسر ره دمنهور|تـــج

778254 حمد|ل |ئى هل|منيه ه| زيق|لزق|بــــ |د|

335746 هدى مصطفى صبــــرى محمود ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

3455|9 ف محمد محمد |بــــسنتـــ  وي|لبــــهنس|رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

69989| لسيد صبــــح عطيه|محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

6|944| مصطفى عبــــده محمد محمود رجبــــ ط|حقوق دمي

3|7432  حسن |يوسف 
ى
ف شوق ى|رسر لمسي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

35956| ى|بــــوبــــكر محمد |رتـــ |س مي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

254666 لغول|ن |محمد ربــــيع سليم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

24578| د|م ج|لسل|رق عبــــد|حمد محمد ط| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

256793 لحمد|بــــو|ر شبــــل |لستـــ|ء عبــــد|رس| ى شمس| لسن عي 

229oo2 مد|هيم محمد ح|بــــر|هلل |منه  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

84o996 ي عبــــد|ه
ي|لبــــ|جر مصطفى

سط مصطفى ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

32o485 حمد عىلي محمد|هلل |عبــــد ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

6o79|6 ى ف شد مسعد|يز ن|شي  |ره طنط|تـــج

54|284 بــــو غنيم|حمد |دل مصطفى |ء ع|عل دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

4|78|5 مر|تـــه طه ع|سهيله طه شح |حقوق طنط

34o3o2 د|تـــ عو|لعظيم فرح|حمد عبــــد| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

267475 ف صبــــىح عبــــيد سل|طمه |ف م|رسر شمون|نوعيتـــ 
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7|7752 فع|ئى ن|لشلق|محمد عيد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

266389 هلل سعيد عيد|بــــسمه عبــــد ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

238987 س حسن|سمر عزتـــ عبــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8o827o نيس قنديل|مجد | |رين|م ي|طبــــ 
|لمنى

26|o64 ي|سعديه جم
ى
ض|ل عىل ق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

83o|9 لسيد محمد|نشوى رفعتـــ عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8782o7 كر  |ش| م زكري|عص| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o98o9 ق|لدق|لعليم |هر عبــــد|ريم م |بــــ طنط|د|

|279o8 هيم عوض|بــــر|لدين |ء |محمود عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|26|3 يد|ريج عمرو محمد ز| حقوق بــــنى سويف

4o|66o هلل محمد|لرحمن محمد يمنى عبــــد|عبــــد  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

886375 مصطفى مرىس محمد خليل  سيوط|ره |تـــج

5o899 هيم سيد عىل|بــــر|هلل |عبــــد  حقوق بــــنى سويف

7o6|88 لرحيم محمد|طمه محمد خليل عبــــد |ف ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8||57| ى جم|سم| حمد|ل |ء حسي  ي|عه |زر
|لمنى

3|2293 هلل|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |مريم  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5o485 هيم عبــــده|بــــر|بــــر |هيم ج|بــــر| لفيوم|هندستـــ 

26|6o3 ف عبــــد|محمد  لسيد|ح محمد |لفتـــ|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

693682 ن محمد|رق رمض|محمد ط ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

524|58 لعظيم عىلي|رص عبــــد |ء ن|سم| |حقوق طنط

24845| زى|سعد بــــيوم فرج حج| ر|ي لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

752|o9 لعزيز نبــــيل عزتـــ|يه عبــــد | ى شمس صيدله عي 

|7o693 حمد|محمد حميد محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

546225 بــــر|لعزيز ج|م محمد محمد عبــــد |سل| سكندريه|ل|بــــ |د|

68224o لحميد|ئل محمد عبــــد |رحمه و لمنصوره|علوم 

9|7|24 ى بــــولس  لس نسيم بــــشر كي  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

238882 ه ع| حمد محمود|دل سيد |مي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6835| لرحمن قطبــــ|ح عبــــد |مه صل|س| ره بــــنى سويف|تـــج

29528| ل محمد|لع|عيل عبــــد|سم|لرحمن |عبــــد ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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683845 بــــيض|ل|هلل |هلل مصطفى محمد عبــــد |يه | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|6o829 ى حنفى ح فظ حسن|محمود حسي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

622972 لعليم شعيشع|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

366|94 دتـــ وليد مصطفى محمد|مي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

858o58 ل|لع|محمود محمد تـــوفيق عبــــد ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

68493 لعظيم|ح عبــــد|لفتـــ|لد عبــــد|مريم خ لفيوم|طبــــ 

279259 ن عيس|ن محمد سليم|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

26o29 لغنى عفش|مه عبــــد|م سل|ندى حس هره|لق|حقوق 

25o553 ن|بــــو سليم|حمد |مد |يه ح| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

8o8o5| لسيد خليفه|منيه مكرم | ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

23|224 حمد حنفى|مجد |محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o5233 هيم محمد غيثــــ|بــــر|يه عىل | لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

77446| تـــتـــ|لعزيز محمد شح|نس عبــــد |محمود  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

7|534| ي|لسيد محمد |محمد | لي|د
لحسينى لمنصوره|حقوق 

486|7| در محمود|لق|ن عبــــد |ن سليم|رو |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4945|5 ى |مي عطيتـــ محمود حس|محمد س |ني 
ى
ق لصي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4o9o35 ده|لسيد عىل عىل زي|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4||73 حمد|حمد محمد سيد |محمد سيد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27868o وى|لمك|ج  شمس |هلل ر|منه  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|36575 لسيد|لليثــــى |لد |محمد خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

495|24 رفيع عنتـــر معوض محمد حسن تـــربــــيتـــ دمنهور

62768 بــــو هشيمتـــ|ضىح محمود محمد  صيدله بــــنى سويف

6954|7 هلل|عيل عبــــد |سم|يه مجدى | تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

85748o محمد محمدربــــيع فوزي محمد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

49678o ج |هيم ن|بــــر|مد |ر حميدو ح|من تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

5o|359 رحومه|ض عوض |لعزيز ري|عبــــد سكندريه|ل|عه |زر

264437 ج|لنس|ح |ئى نج|د ه|جه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

28|546 ن|م|كرم مصطفى | صف ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

62689| لديبــــ|لسيد |لغنى |هيم عبــــد|بــــر|ء |ول زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 
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4o6398 ه ه| فتـــ زىك|ئى ر|مي  سكندريه|ل|حقوق 

87423 لحليم|لسيد عبــــد|حمد |محمد  ن|حقوق حلو

49835o ى  جربــــ|ل|م |لتـــه|لسيد عىل |نيفي  تـــربــــيتـــ دمنهور

|4997o ل جمعه فرج|عمرو جم دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

42o29o حمد|بــــ |لوه|لبــــيىل عبــــد|يشيه  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

78472o ى عبــــد|خلود  لعزيز|لسيد حسني  زيق|لزق|حقوق 

76|o53 ى محمود |سع وى|لشن|د حسي  لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

5o2oo ن محمد محمد|م شعبــــ|سل| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

4764|6 يوسف شنودتـــ صبــــىح حليم ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

3|3272 بــــينى محمود |حمد |مريم  حمد يوسف|لشر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

569o7 لعزيز|شور سعيد عبــــد |ء ع|سم| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

68o762 للـه|هيم عبــــد |بــــر|م رجبــــ عوض  لمنصورتـــ |تـــمريض 

7||886  عىل |لشو|هيم |بــــر|ء |هيل
ى
لسيد|دق لمنصوره|بــــ |د|

9|9399 ز عىلي |هر فو|ن م|نوره سيوط|بــــ |د|

87824| لحميد |لمنعم عبــــد|سميه مجدى عبــــد سيوط|صيدلتـــ 

47897o بــــورى|لش|رس محمد محمد |لرحمن ي|عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

34944o ى رجبــــ محمد محمد|ي سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

7o5853 بــــ عبــــده|لوه|لسيد عبــــد |هلل |ء عبــــد |ل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

46|692 |بــــو |لديبــــ محمود |لعزيز محمد |ء عبــــد|سم|
لمجد

|نوعيتـــ فنيه طنط

|29968  عبــــد |هلل عبــــد |منتـــ 
ى
هلل|هلل شوق هره|لق|ره |تـــج

79433 هيم درويش|بــــر|شور |رس ع|سلىم ي ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

45|354 لمنعم عليوه|محمد يشى عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

637o85 لسيد|هيم |بــــر|هلل |محمد عبــــد ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

|558|o ى محمد| لدين محمد حس|سيف  ني  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

283|4| فظ|متـــول سيد متـــول ح هره|لق|حقوق 

24275o ل محمد سيد|حمد جم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

323254 حمد عىل|حبــــيبــــتـــ محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5453o9 ح مصطفى|لفتـــ|ره محمد عبــــد |س سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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63o527 روق محمد|لرحمن محمد ف|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

855955 لسيد محمد|م عيد |حس ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7747|4 ن|س محمد رضو|لمنعم عبــــ|رحمه عبــــد  |د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 
ضتـــ|ري/لسويس

326878 ه|لل|ج عبــــد|لفر|دل عبــــد|كريمتـــ ع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

324448 حمد عمر|محمد محمود حسن  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

878|38 |  رمي|مح بــــديع |ج  س|دول سيوط|بــــ |د|

82oo|o شم محمد|لولي ه| مه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|4|752 ل|لع|هلل عبــــد |حمد عبــــد |طف |م ع|سل| ى شمس علوم عي 

343428 ى محمود  ي|حمد ن|محمد حسي  ج  |بــــ بــــنه|د|

6|35o8 هلل|حمد عبــــد |محمود بــــيوم جوده  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9|6659 حمد عىل عىل  |م |سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6o89o5 هيم مرع|بــــر|يه حمدى | لمنصوره|حقوق 

6|9|2| مه|حمد |د |حمد رش|مريم  بــــو رسر ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

7|o8|2 لنور|بــــو |هيم |بــــر|لحكيم |ل عبــــده |محمد جم لمنصوره|بــــ |د|

8o592 لعظيم محمد|مصطفى عىل عبــــد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

4|79|7 ل بــــدوى عبــــيد|خلود محمد كم لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8o5236 ن عىلي|ن محمد حس|حس ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

649473 شم|بــــوه|لسيد |لسيد |آيه عىل  زيق|لزق|بــــ |د|

4o37|7 لملك فرج|م مكرم عبــــد |ريو هش|م |ره طنط|تـــج

698669 رى عىل دبــــور|لسعيد بــــند| |ء رض|سم| لمنصوره|ره |تـــج

4o4|7o ى بــــتـــ شنوده خليل|سمي  ثــــ| مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|2o459 مر|لكريم ع|نديم محمد عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

763874 غ|لصبــــ|نس محمد عىل محمد | لمنصوره|حقوق 

|22789 وى|كرم وديع تـــق|بــــيتـــر  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|5422 رى|لبــــ|لسيد عبــــد|ر |لغف|ر محمد عبــــد|من بــــ دمنهور|د|

3|7426 حمد|ج  عىل |عىل ن ى شمس حقوق عي 

499828 م محمود|لسل|بــــر عبــــد |ء ج|سم| تـــربــــيتـــ دمنهور

7|728| لنبــــى|مد عبــــد |هلل ح|حمد عبــــد | ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

2oo2| ى | س حميدتـــ|حمد عبــــ|لحسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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476734 عيل حسن  سعد|سم|ء مجدى |لشيم| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

8||442 لعظيم|فظ عبــــد|لحكيم ح|ء عبــــد|رس| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

82o27o ي|ر
ي|حمد ر|عىلي | ئى

ضى ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

7|o656 ى |ي| يش لعفيفى شلبــــى|رس خي  لمنصوره|بــــ |د|

225823 لصمد محمد|حمد عبــــد|محمد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

689|72 لسعيد متـــول|عيل |سم|محمد سعيد  لشيخ|هندستـــ كفر 

6999o2 ى|محمد عيد محمد  مي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

2655|9 تـــه|لمؤمن شح|هيم عبــــد|بــــر|رق |ط لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

338595 ن جمعه حمودتـــ|طف رشو|منيتـــ ع| عه مشتـــهر|زر

34|o98 لنرص|لمنعم سيف |لسيد عبــــد|دل |محمد ع ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

77|85| ى عيس|م |نع| حمد عيس حسي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

52o27o در|لق|حمد عبــــد |بــــسمتـــ مجدى بــــيوم  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

754443 ى ل عطيه|ح غ|صل| كرستـــي  زيق|لزق|حقوق 

535366 در محمود|لق|حمد يونس عبــــد|مصطفى  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7ooo42 ن|لنرص سعد عثــــم|بــــو|ئى |م| |بــــ طنط|د|

769875 ه عبــــد  هيم جبــــل|بــــر|لعظيم مصطفى |شهي  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

|2o|73 ى  ف حلىم سيدهم|بــــولي  رسر هره|لق|ن |سن|طبــــ 

3698|5 ى | |ر|ي ى|هيم |بــــر|مي  مي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

776|22 ح|لفتـــ|محمد عبــــد | رض| نور ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|29638 ى شعبــــ|حمد | ف حسي  ن|رسر ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

823|58 لرحيم|هر محمد عبــــد|ء م|سم| ي|علوم 
|لمنى

533368 ئى|لفخر|لحليم سعد |ن منصور عبــــد |نوره |حقوق طنط

8||838 مي|ء سعيد محمد شلق|دع ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

328oo7 حمد محمد مني  عمر|د |زي |طبــــ بــــنه

69o986 لديبــــ|ريج محمد مسعد محمد | ط|ر دمي|ثــــ|

6265o وق محمد عبــــد  لحفيظ منصور|رسر لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

2555o8 تـــى|لزن|تـــ محمد |لشح|ل |جل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8|7647 ي
ق|تـــه صد|فع شح|ن| سلفى ي|هندستـــ 

|لمنى

266657 حمد محمد سعيد حسن|ء |رس| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 
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267987 يد|بــــوبــــكر ز|لد |مصطفى خ ي صىح بــــنه
|معهد فنى

458oo7 ي|حمد محمد محمود | لهمشر ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

68o62| |عىل حسن | عط| رض| ر|ي
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

763|4 لس غط س شكرى فهيم|كي  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

23o35o |هيم |بــــر|ن |عمر شعبــــ
ى
لدسوق سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 

لهرم|ره | سق

7686oo زينبــــ منصور محمد محمد ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

68983 لحميد|لعظيم عبــــد|لعظيم سيد عبــــد|عبــــد لفيوم|هندستـــ 

896o7| هد |لحميد مج|ن عبــــد|ن حمد|يم| ج|طبــــ سوه

478o|9 لزىك|نور محمود |م |محمد هش سكندريه|ل|علوم 

422872 ي مش|إيم ل|ن عىل محمد عشر سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

9|9893 ف عبــــد|محمد  لمنعم محمد  |رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4348|2 لرؤف جبــــريل|م عطيه عبــــد|سل| |بــــ طنط|د|

44|9o حسن محمد حسن محمد ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

829242 تـــه|حمد شح|حمد عزتـــ | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|54684 لفضيل|لعزيز عبــــد |نس رجبــــ عبــــد | دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

886672 ى |بــــ ضي|رح د حسن حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

46472| حمد عىل|مصطفى رجبــــ سيد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

52849| لدين عوض محمد حربــــ|ء |مصطفى عل سكندريه|ل|حقوق 

77655o ضى|لق|ديه مجدى محمد |ن زيق|لزق|هندستـــ 

264355 لم|حمد س|لغنى |هيم عبــــد|بــــر|ن |ريم|ن |بــــ بــــنه|د|

|3|872 هلل|لحليم عبــــد |هر عبــــد |طمه ط|ف ن|فنون جميله فنون حلو

246664 ن|ء عىل سعف|عىل بــــه ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

2232o5 بــــى عىل|حمد عمرو محمود صو|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

|382o9 حمد عزبــــ عىل|هلل |لرحمن عبــــد |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

854443 هيم معبــــد|بــــر|هيم محمود |بــــر| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

62535o  غنيم|هيم |بــــر|لد محمد |خ
ى
لدسوق ى شمس طبــــ عي 

44334 ج|ل حج|لع|ل عبــــد|محمد جم |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

64||64 لم|ل س|لع|خلود صبــــرى غريبــــ عبــــد زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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5|2546 وي|لطنط|لسيد |مد |لسيد ح| زيق|لزق|عه |زر

92o979 لسيد |ح |ل صل|ء كم|سم| سيوط|علوم 

|4|2|9 ح|لفتـــ|لحميد عبــــد |طمه محمد عبــــد |ف هره|لق|بــــ |د|

4|673o |غ|ل|لحميد |لعظيم عبــــد|لد عبــــد|منيه خ| |حقوق طنط

348726 عيل نرص|سم|عيل |سم|د نرص |جه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

462|97 ي عىلي عبــــد | لعزيز ورد|يه خي  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

3|624| ء يىحي محمد محمود|يتـــ عل| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

629652 ن بــــهلول|د أحمد عثــــم|م عم|وس زيق|لزق|طبــــ 

3|8279 لجليل|هلل محمود سيد عبــــد|عبــــد ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

87589 ى عويس|منيه | حمد حسي  لفيوم |تـــمريض 

6|5256 ي
لفيوم|لسيد |لسيد | |موئى ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

6|84o8 لسيد زىك|حمد رزق | ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

24||24 حمد|ل |حمد كم|ل |كم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o4648 بــــوحشيش|لسيد متـــول |محمود محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

894o7| يز متـــي |هيم ف|بــــر|مريم  سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

697|4| لرءوف غريبــــ محمد|رص عبــــد |لن|محمد عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

8|7436 هلل عىل|محمد سيد عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

33oo36 تـــ | هيم |بــــر|لحميد  |هيم  عبــــد|بــــر|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8926|4 ز  |هلل فو|هد محمد عبــــد|ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

253994 لخولي|رق فتـــىحي محمد |محمد ط ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

686|74 ف |حمد | حمد سليم|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52oo28 للـه|لسيد عبــــد |لنبــــى |يه عبــــد | بــــ دمنهور|د|

4349o6 لمنىح  عوض عىل عىل عوض|جر عبــــد|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

48|4|7 لكريم|لموجود عبــــد |رص عبــــد |م ن|حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84o9|8 مريد زىكي| ندرين زكري|س دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

494o5 هدى عىل سعيد محمد ن|تـــربــــيتـــ حلو

497582 هيم سعيد|بــــر|ض |مريم عو تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

345|57 ف عبــــ|ء |رس| ي|س |رسر حمد عشر ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

8422o3 ي عىلي|شيم
ء محمد لطفى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

622824 ء مجدى محمود محمد|رس| ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج
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24785 د|لجو|در عبــــد |لق|حمد عبــــد |رحمتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|54663 لموجود|حمد عبــــد |هلل عىل |عبــــد  هرتـــ |لق|تـــمريض 

85o8|3 هلل|مل سيد محمد عبــــد| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

8ooo55 هيم محمد|بــــر|حمد |مريم  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

757o2o |ء محمود يوسف مو|دع
ى
ق تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

344587 لسيد|لمجيد |لدين عبــــد|م |حمد حس| |بــــ بــــنه|د|

5o54o7 هلل أحمد قمبــــر|محمد عمر عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|8949 ل زىك|عمر مدحتـــ كم ن|تـــربــــيتـــ حلو

3|3o36 ج|حمد عىل محمد ض|محمد  ى شمس هندستـــ عي 

|5|598 لىح|ئى محمد محمد عبــــد |م| ن|بــــ حلو|د|

6o6o3o لرهبــــينى|مصطفى أيمن مصطفى محمد  لمنصوره|ره |تـــج

642o76 هلل|در عبــــد|لق|ئل عبــــد|هبــــه و زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

88o7|6 ن |نور محمد سليم|محمد  سيوط|حقوق 

78o243 ى محمد |مه |س| ى|مي  مي  زيق|لزق|هندستـــ 

32|364 عمر نبــــيل محمد عىل محمد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

527|7o ف |عمر  رثــــ|لو|حمد عبــــد |هيم |بــــر|رسر لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

33382 يد|لم ف|لم مصطفى س|فوقيه س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|634| زق|لر|ل عبــــد |عىل محمود عىل محمد  كم  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

44|975 ي محمد معوض موىس|هدير ه
ئى ط|بــــ دمي|د|

868oo5 ه ممدوح عبــــد| حمد|لعزيز |مي  سيوط|صيدلتـــ 

878o97 مني  جرجس نص  | دون|م سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

|26594 لغنى|لغنى سيد عبــــد |ء عبــــد |عىلي وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6o8362 در سعد|لق|هيم عبــــد|بــــر|طف |ن ع|رو |ره طنط|تـــج

4o6357 ي|لسل|سلسبــــيل عطيه عبــــد 
م عىل مصطفى لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

244878  عيد|بــــر|حمد |مرفتـــ 
ى
هيم دسوق هره|لق|حقوق 

528996 يد ف|بــــو |لسيد محمد |محمد  ى يد|لي  سكندريه|ل|هندستـــ 

84598| حمد|لرحيم محمود |م عبــــد|سل| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

32o47o ر|لجز|عيل |سم|لد محمد |حمد خ| ى شمس هندستـــ عي 

6||o29 ف محمد محمد | ن|لطح|رسر |تـــربــــيتـــ طنط
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|45378 كر|مد ش|دل حسنى ح|ع تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

26523| ر يوسف|لغف|حمد محمد وجيد عبــــد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

26|44o د|هلل محمد حم|حمد عبــــد| |طبــــ بــــنه

843762 ه عص| م|مر ضي|م ع|مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

62|328 ي|لحميد |لحميد محمود عبــــد |محمود عبــــد 
ل|لىحى ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

282||3 حمد نبــــوى مصطفى|نبــــوى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

338o66 هيم محمد|بــــر|م |لسل|محمد عبــــد زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

838|52 مونيوس صبــــىحي وديد شفيق| دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

222o96 لسيد|طمه محمد حسن |ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o2o98 ى روس|سك|فريد خي  مرقص | مي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

6|4339 ش|لمنعم محمد عطيه هو|روفيده عبــــد لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

2854o3 ى محمد |دع حمد|ء يىح حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

87|529 حمد مغربــــي محمود|ريج |  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

893333 بــــخيتـــ سيد محمد بــــخيتـــ  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

7o2354 |لحمد |بــــو |م |لسل|هلل عبــــد |ء عبــــد |وف
هيم|بــــر

ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

369969 ئى|لطن|هيم |بــــر|حمد عىل عفيفى | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

82327 لربــــ|د |م محمد ج|مل ش| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|46362 لي|لسيد و|حمد |مريم  هره|لق|بــــ |د|

4o3684 لموجود|محمود محمد فتـــىح محمد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

2|7253 ن|للبــــ|لد سعد محمد |ن خ|رو مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

637538 لعزيز|لمول عبــــد|لسيد عبــــد|ء |رس| زيق|لزق|صيدله 

52o885 عي عبــــده|ر محمد محمود رف|من صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

4o49|| محمود مدحتـــ محمد محمود بــــهلول سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

825295 ر محمد|لستـــ|م عبــــد|يه هش| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

6|26o2 لمرصى|لسيد محمود محمود |ء |رس| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|55o3| لعزيز|دل محمد عبــــد |ع| عل ى شمس| لسن عي 

324359 حمد محمد محمود|حمد محمود | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

79o299 شم معوض|محمد ه| ند لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|
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245758 ي|لدين عىل جل|ل |جل
|ل دئى لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

3558o8 مل محمد|ح ك|لفتـــ|م عبــــد|حس |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

443558 لجليل نوفل|د عبــــد|ء رش|رس| لشيخ|عه كفر |زر

428|37 وى|لحلف|هيم |بــــر|دل قطبــــ |ندى ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8796o3 منى محمود حسن عمر  سيوط|حقوق 

|4o24 لعزيز|ن عبــــد |لحن|للطيف عبــــد |مريم عبــــد  هره|لق|علوم 

338o79 ل|لع|رص محمود عبــــد|حمد ن| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

53592 بــــ|لوه|ح عبــــد |لفتـــ|ر عبــــد |ء عم|ل| بــــ بــــنى سويف|د|

36|o79 لزغبــــى|لغنى |مه شمىل عبــــد|س|بــــسنتـــ  |حقوق بــــنه

262|o3 لشيىم|هيم |بــــر|رص |محمود ن هره|لق|ج طبــــيع |عل

3359o8 هيم|بــــر|ن سيد |هلل سليم|هبــــتـــ  |بــــ بــــنه|د|

4|5387 لريس|لحميد |حمد عبــــد |محمد محمد  |حقوق طنط

29786 ف عبــــد |محمد  لموجود مبــــروك|رسر هرتـــ |لق|تـــمريض 

|52492 لرحمن حمدى محمد حلىم|عبــــد  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o7432 ىط|لدم|طه مجدى مصطفى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|6764 ضى|ل رزق متـــول م|محمد جم ى شمس هندستـــ عي 

924|96 حمد |لد محمد |ء خ|ل| ج|عه سوه|زر

77|26 لمعىطي منجود|غدير تـــوبــــه عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

259o3| حمد|ن عىل |عىل شعبــــ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|23272 لمجيد|لحفيظ عبــــد |د حمدى عبــــد |زي ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

6o|629 تـــ|ء رأفتـــ عطيتـــ محمد بــــرك|إرس |نوعيتـــ طنط

33|755 لسيد محمد بــــدوى محمد| |نور |نوعيتـــ بــــنه

8|6563 ن عنتـــر محمد سليم|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

25|326 بــــل|لعزيز ق|نور عبــــد|محمود  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|64498 بــــر|هيم محمد ص|بــــر|سل |بــــ هره|لق|هندستـــ 

87|6|9 ي محمد 
هيم سيد|بــــر|منى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

9o4792 ي
مصطفى | لوف|بــــو|طف |ع| دئى ج|بــــ سوه|د|

86354o م محمد تـــوفيق|لسل|ره عبــــد|س دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8o4o88 ي عبــــد|محمد 
لرحمن|د عبــــد|لجو|لهيسر حقوق بــــنى سويف

643674 زينبــــ محمد محسوبــــى مصيلىح حسن زيق |لزق|تـــمريض 
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832877 حمد|بــــ |لوه|حمد عبــــد|عىلي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

825332 جر عىلي محمد محمد|ه دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

9372| لرحيم|حمد عبــــد |ء رجبــــ ذىك |سم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

33238| حمد محمد مرىس|زينبــــ محمد  عه مشتـــهر|زر

855984 رص محمد ربــــيع|ء ن|ول ي|عه |زر
|لمنى

6o|87o لدين|ل |لمطلبــــ جم|محمود محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

5o7|54 وق جل لمجد|بــــو |ل محمد |رسر سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

345|5 لعظيم|ر منصور عبــــد|ندى بــــك هرتـــ |لق|تـــمريض 

|5o946 لنعيم حسن|ندى حسن عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

42o|22 وى محمد |لششتـــ|ر |لستـــ|ء عبــــد |عل| عل
ر|دويد

لشيخ|ره كفر |تـــج

4923|4 زق|لر|م محمد عبــــد|لسل|يمن عبــــد|حمد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5|3629 هيم|بــــر|مسعود بــــدر عيد عىل  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

2798|o ئى كرم فوزى|ندى روم|س لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

333726 عىلي محمود محمد محمد ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

767423 ى يىح عطوه محمود حسن حني  ره بــــور سعيد|تـــج

3449|3 ي|ر
ف مصطفى حسن ح| |ئى مد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

824658 ي محمود فكري سل
مه|مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

9|3659 ن  |بــــر سليم|محمد نبــــيل ص سيوط|ضتـــ |علوم ري

464442 لدمهوج |حمد |مل |سلىم مصطفى ك |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

422882 خلود محمد أحمد محمد سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|74o|9 ء محمود جمعتـــ|عمرو ه ي
ئى لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

228549 ن فتـــىح يوسف فضل|رو ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

7o4o38 |لحميد |هيم منصور عبــــد |بــــر|لرحمن |عبــــد 
لعيسوى

زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

482oo4 حمد حسن|محمد حمدى حسن  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6829|| لسيد|محمود شكرى فوزى  صيدلتـــ بــــورسعيد

|358|7 سلىم سيد محمد مبــــروك |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

785843 بــــو هبــــه|حمد محمد محمد عىلي | | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

24o52 ي
لعزيز|نور محمد عبــــد | |دئى هره|لق|بــــ |د|
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26|369  محمد ف|
ى
ه شوق يد|مي  شمون|نوعيتـــ 

647569 مد عطيتـــ|أحمد عطيتـــ ح لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

46423 بــــو عليفى|متـــ محمد|طف سل|ن ع|يم| هره|لق|حقوق 

863|6 هلل|ر عبــــد |لستـــ|حمد محمد عبــــد | ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

9|4497 ه  |لل|حمد عبــــد|م حسن |حس ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

886|24 ن صديق |هيم حسن عثــــم|بــــر| ي|لسن |
|لمنى

533552 حمد محمد جمعه|رص سعيد |لن|ده عبــــد |مي سكندريه|ل|حقوق 

277o3 ن عىلي|ندى سيد عثــــم ن|بــــ حلو|د|

5|8o22 ف محمد عبــــد | |دين هلل| |زق عط|لر|رسر بــــ دمنهور|د|

2|5756 هيم محمد هيكل|بــــر|زينبــــ  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6|99|2  |حمد محمد عىل |
ى
لصعيدى|لدسوق لمنصوره|طبــــ 

478929 ف محمد عبــــد |محمد  |لبــــ|رسر
ى
ق سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

539697 لسيد|ئل محمد مصطفى |د و|جه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

687887 ي|لسيد |حمد |هدير 
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o|994 دل سعد عيد غنيم|ن ع|حن |ره طنط|تـــج

753983 ى  حمد محمد|مريم حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

328639 ن|بــــو بــــكر شعل|ميه |هلل |عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

92|43 م|لسل|هيم عبــــد |بــــر|م |لسل|مل عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

52o743 لعزيز مصطفى|مروه حسن عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

639954 هلل|ح فرج |لفتـــ|لسيد محمد عبــــد|هدير  لمنصوره|بــــ |د|

7669o5 حمد|حمد محمود |عىل محمد  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

9|o22 ن حمدى فتـــىح محمد|نوره ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

49o529 ن|لحفيظ عثــــم|تـــغريد محمود عبــــد  ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

489722 نور محمد زيتـــون|لسعيد |م  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2|57o| ل|لبــــص|لمنعم |يوسف عمرو عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

22|384 لحفيظ موىس محمد|حمد عبــــد| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

325358 ى |مصطفى مختـــ هيم|بــــر|ر حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7562o7 هيم|مل إبــــر|دهم مجدى ك| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

6876o6 لمجد|بــــو |هيم محمد |بــــر|ل |محمد جم لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8o376o لحكيم|م محمد عبــــد|ره عص|س ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى
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7648o6 وق عم د فوزى محمود عيد|رسر ره بــــور سعيد|تـــج

367792 محمد طعيمه خرصى| دين |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|2o4oo حمد وفيق حسن رشدى|سلىم  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

27976o حمد|لدين |حمد سيف |رق |ط ن|حقوق حلو

4239o| فظ|فظ محمد ح|ء محمد ح|شيم سكندريه|ل|بــــ |د|

484685 لحليم|حمد عبــــد|م محمد غريبــــ |هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8ooo94 حمد عىلي|رس |ء ي|ل| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

449693 تـــ|مل عزتـــ ك|ك مل عمي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6859|3 شه|لمرىس عك|لسعيد |محمد | رن لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

355847 |د سعيد بــــدوى |محمد فؤ
ى
لمنوق ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

263479 لسيد شلبــــى|للطيف |حمد عبــــد|ء |شيم |بــــ بــــنه|د|

494986 لجليل|عبــــد | لمقصود عط|محمود تـــوفيق عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

82o726 وي لوندي|جرج| نوبــــ رض|بــــ| ي|علوم 
|لمنى

|42375 لدين|ل |ل جم|بــــتـــه|يمن |رقيتـــ  هره|لق|ج طبــــيع |عل

35|586 م|ن سل|بــــو رسيع سليم|م |بــــتـــس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

7oo875 ف |مصطفى  حمد|سعد |رسر لمنصوره|هندستـــ 

329|o7 لسيد|لد عىلي |م خ|بــــتـــس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

827o22 وي|لص|حمد |لحسن |بــــو|حمد | |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

2678o2 عيل|سم|حمد خميس محمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

246836 ى  ذل|لش|محمود وليد حسني  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

528482 لدويك|لمرىسي |لسيد |محمود عمر  لشيخ|هندستـــ كفر 

3|468o ذلي|لش|حمد |محمد مىحي محمود  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

|37424 حمد محمد عطيه خليل|محمود  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

46o85o ل|لحبــــ|لد بــــيوم بــــسيوئى |آيه خ |بــــ طنط|د|

8o8774 ي عىلي |عبــــد
حمد مرىسي|لمغنى ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

| |لمنى
لجديدتـــ

283869 لسيد عىل|مح محسن |س ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

42439 ى  سم|ج ق|حمد فر|حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

44396 لرؤف محمود|تـــم عبــــد |لرؤف ح|عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف
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83oo3| د|مد ج|بــــر ح|س ص|ين| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

23944| هلل محمد|لد نرص |ره خ|س ن|علوم حلو

38368 رص محمد عىل|لن|ء عبــــد |ل| هره|لق|ر |ثــــ|

426367 ء نرص عيد غريبــــ|عىلي سكندريه|ل|صيدله 

767287 حمد عىل محمد عىلي قطرى| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

6|6629 م عبــــده شميس|رحمتـــ عص ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8o|644 ه محمد محمود | عيل|سم|مي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

357o7 حمد صبــــرى عىل محمد عىل| هره|لق|هندستـــ 

776|78 لسيد|لسيد |يمن |يه | زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|3o78 هلل|لمنعم فضل |ء محمد عبــــد |رس| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

333|69 د|طف سعيد عو|لرحمن ع|عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

897356 محمد بــــدوى عىل محمود  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

4533o9 ى|لعر|تـــ |لشح|هيم |بــــر|محمد   حسي 
ى
ق لشيخ|هندستـــ كفر 

|6989 ى|ي محمود وزير بــــكرى محمود| سمي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

462799 وى|لشه|بــــو شعيشع |محمود | مريم رض ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2|2753 لديبــــ|لد نعيم |مصطفى خ ى شمس|تـــج ره عي 

|3oo72 هيم|بــــر|د مصطفى محمد |م عم|سه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o34|3 لحميد دحروج|مريم بــــكر منصور عبــــد  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

6o2686 د|حمد عىل حم|رص |لن|حمد عبــــد | |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

648642 دل عىل محمد يوسف|عبــــي  ع زيق|لزق|حقوق 

499665 بــــ سليط|بــــ عمر خط|لسيد خط|نور  بــــ دمنهور|د|

869699 حمد|ء سعد سيد |حسن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8547o5 س|حمد عبــــ|حمد مندي | ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

24o439 ي|
ن|هلل سليم|يشى حسبــــ | وليفى دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 

 مدينتـــ نرص

6|3976 لبــــوه|هيم |بــــر|هيم |حمد رجبــــ إبــــر| زيق|لزق|ره |تـــج

32oo9o عيل|سم|محمود حفنى محمود  ى شمس حقوق عي 

77o338 حمد|لرحمن |لحميد عبــــد |م عبــــد |محمود س زيق|لزق|علوم 

8o26o4 ح طه عويس|ء صل|شيم ي|نوعيتـــ 
|لمنى

628443 ل|لفض|حمد عزيز عىل عطيه | زيق|لزق|بــــ |د|
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6849| بــــ|لتـــو|لسيد عىل عبــــد|مروه  لفيوم|علوم 

327224 لعظيم|ن عيد محمد عبــــد|نوره عه مشتـــهر|زر

|2o|o6 ف محمد محمود|هدير  رسر ى شمس|تـــج ره عي 

36733| ى| م ح|لفتـــ|رس بــــدر عبــــد|ر ي|هي  |حقوق بــــنه

885977 مد |ء فتـــىح طه ح|شيم سيوط|تـــربــــيتـــ 

629465 د|مد محمد محمد حم|هر ح|حمد م| زيق|لزق|عه |زر

889|23 عىل | د سيد زكري|عم سيوط|تـــربــــيتـــ 

328369 يف فريد روف ئيل|مكسيموس رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|4||42 حمد|لعزيز |عىل حسن عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4385|| بــــى|حمد حسن عبــــده حسن خط| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

24o33| حمد|ن محمود |دل حس|طمه ع|ف ى شمس| لسن عي 

693o7| ى  لسعيد مصطفى مهدى|حسي  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

24996o در قشوه|لق|ء حمدى عبــــد|عىلي ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

8o574 شم|ل محمد ه|محمد جم ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

689729 تـــه|هيم عوض عوض شح|بــــر| |ر|ي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

82958| لدين عبــــده|فتـــ نور|ء ر|ول ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

35o|98 لحميد خليفه|عيل عبــــد|سم|هلل سيد |منه  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

769o76 ر|سيد عيد نص| ند ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

57|28 ن محمد سيد|هدى رمض لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

||986| هلل محمد محمود|لد وليد عبــــد |خ هره|لق|ره |تـــج

9|25o5 ى |ي ف عبــــدربــــه حسن |سي  رسر دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

286|86 بــــتـــ محمد محمد|سم ثــــ|بــــ دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

26|32| لعظيم ربــــيع|م عبــــد|حمد حس| |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

758573 دي|له|لرحمن محمد محمود عبــــد|عبــــد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

6o2569 س|لنح|حمد |هر عىل |عىل م لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

45o635 هلل سمي  عىل عطيه|منتـــ  |هندستـــ طنط

7866o لعزيز|مروه محمد محمود عبــــد  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

337998 ح حسينى|لفتـــ|محمود حسنى عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 
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338|29 ي|لسيد عبــــد|مي |لسيد س|
لغنى |ره بــــنه|تـــج

78298 سحق عزيز|ميشيل | ندر|س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6|9o7o سىط|لدي|مد |ء عىل ح|أل ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

754682 ى محمد محمدين |ي حمد|سمي  زيق|لزق|حقوق 

684285 لخي |بــــو |ض |دل ري|محمد ع| رن لمنصوره|بــــ |د|

9oo836 رق محمد فوزي |ن ط|نوره ج|حقوق سوه

542o65 مر|ح حميده ع|لفتـــ|حمد صبــــرى عبــــد| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7935| يف  ف يون|رسر لمسيح|ن عبــــد |رسر لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

542347 ي سل|م عبــــد|ء سل|رس|
م|لحميد مصطفى تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

7o|2|6 ق|بــــو زيد محمد |شم |محمد حسن ه وى|لشر زيق|لزق|عه |زر

234474 ى محمود حسن محمد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

329859 هيم بــــكرى|بــــر|لد عىل |ء خ|ل| عه مشتـــهر|زر

87oo67 ي حمدي عوض سليم
ن|يمنى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

7o|4|6 قتـــ صل| لحنفى|هلل |لعظيم عبــــد |ح عبــــد |رسر زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

38829 لجوسفى|حمد |ل |مصطفى كم ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

5|9963 ى|لر|تـــ مجدى عبــــد |ء شح|سم| زق حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|693|3 هلل|لسيد عبــــد |حمد مهدى | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

266737 عيل|سم|ده محمد مدبــــول |مي ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|25956 لغنى عفيفى|لدين عبــــد |ء |سلىم عل ى شمس|د| بــــ عي 

||6453 دى|له|عبــــد | هبــــه محمد رض هره|لق|بــــ |د|

924952 حمد  |لدين محمد |د |محمد عم ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

528332  عىلي محمد |
لبــــ|بــــوط|حمد مصطفى ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

492486 لديبــــ|ن |عيل رشو|سم|محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

6o44o4 لمنعم موىس|ل عبــــد |ئل كم|حمد و| |ره طنط|تـــج

2|2946 لكرتـــتـــ|يز محمود |ر محمد ف|مي مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

529|42 دي|له|لد محمد محمد محمد عبــــد |خ لشيخ|هندستـــ كفر 

78o|65 |يمن محمد زكري|محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

68|57o لطوجى|لمرىس |لمرىس |محمد مجدى  لمنصوره|بــــ |د|

4o2698 غبــــ بــــولس شنوده|نبــــيل ر| لوىسي سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 
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448o83 |لعزيز عبــــد |لرحمن عبــــد |متـــ عبــــد |س|حبــــيبــــه 
لرحمن

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

365697 لدين حمدى|محمود محمد عز  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4963o5 بــــيلتـــ|هر محمد عبــــ|ن م|نوره س رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35|6o9 |لبــــ|فوقيتـــ عىل محمد عبــــد
ى
ق ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|5|956 ئى جميل|ل كيل|مريم جم ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

893|67 ى |عمر  حمد |حمد يسي  سيوط|عه |زر

766872 لد محمد يونس مرىس مرع|خ لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|69o4 هيم حسن|بــــر|ندى محمد  هره|لق|ره |تـــج

853355 يكل ثــــروتـــ جميل جرس|م ره بــــنى سويف|تـــج

479|66 ى |بــــو |يوسف محمد  ى|بــــو |لعيني  لعيني  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

4|2447 ي|وي |لششتـــ|حمد محمد بــــيومي |
لففى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|76226 مه محمد|بــــوش|محمود | هويد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

87665| فظ |لح|كر عبــــد|لرحمن محمد ش|عبــــد سيوط|طبــــ 

283732 لمجيد محمد|رق محمود عبــــد|ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2|6398 لحبــــسر|ح |لفتـــ|د محمد عبــــد|زي ى شمس حقوق عي 

89|232 رص |لن|ء مدحتـــ خلف عبــــد|لىمي ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

28784 بــــو ربــــع|حمد |مد |نور ح|دى |ش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2332o6 |حمد محمد شتـــ|رق |ن ط|نور ه ى نوعيتـــ جي 

757785 حمد محمد|لدين |م |حمد حس| |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

27|98 ندى سمي  سيد محمد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

256o72 م|رس محمود عل|محمود ي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4oo392 فكرى| ئى ويص|سم ه|بــــ م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

678749 ر|لنج|حمد |هلل |محمد عبــــد | لي|د لمنصوره|ره |تـــج

878768 محمود حسن عىل طه  سيوط|ره |تـــج

677828 حمد|هر |سم محمد م|ن بــــ|عثــــم لمنصوره|حقوق 

33|2|4 محمود محمد يوسف محمد معوض |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o9873 لسيد عطيه|محمد فتـــىحي  لمنصوره|بــــ |د|

648852 لصمد|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|ل |طل ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

9642o ج|هيم مصطفى فتـــىح حج|بــــر| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى
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3536o6 لمنصف محمد|محمد حمدى عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

763323 ج نجيبــــ حزين|رفقه جرجس ض عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

529o9 شور يىحي طه|م ع|سل| ره بــــنى سويف|تـــج

39376 لسميع بــــكر|محمود مسعد عبــــد  ج|بــــ سوه|د|

|699o9 سم|حمد مجدي محمد محمد ق| هره|لق|حقوق 

2952o| هلل|حمد كرم |مؤمن محمود محمد  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

4|964| ن|لمنعم يونس رمض|لمنعم محمد عبــــد|عبــــد ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

778688 ي|
ء عىل محمد|حمد ضى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

646657 ف مصطفى ص|محمود  بــــر|رسر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|5o374 لمجيد|حمد محمد سعيد محمد عبــــد | ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

4694o بــــر محمد|حمد محمد ص| هره|لق|طبــــ 

69545o در حسن|لق|وحيد حسن عبــــد | لي|د لمنصوره|حقوق 

76447| لرحمن محمد محمد محمد خرصى|عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

756825 ح|لفتـــ|حمد شلبــــي عبــــد|م |سل| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

5|98|o دعي|لبــــر|ء مصطفى محمود |أسم معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

6|77oo هلل عديستـــ|لعربــــى عبــــد|حمد | ط|بــــ دمي|د|

7|o462 عيل|سم|سمتـــ سمي  مقبــــل محمد صبــــح | لمنصورتـــ |تـــمريض 

787636 تـــه|هيم حسن شح|بــــر|يه | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

494399 لسيد درويش|هلل محمد فتـــىح |عبــــد  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

7o|3|5 رق حلىم محمد عدوى|محمد ط زيق|لزق|هندستـــ 

4||936 يد |بــــو|حمد مجدى محمد شبــــل | ى ر|لجع|لي  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

855o9 لسيد|هيم رجبــــ |بــــر| |ند لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|289o9 ى ر|لمسيح وليم مق|عبــــد | مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

486234 ى|جر صديق |ه حمد محمد حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

448639 يوسف محمود نرص محمد طلبــــه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

64|22| حمد عىل|ن عىل |نور زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

524862 هيم عىلي|بــــر|مه |وس|محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

265623 حمد يشى حمدى محمد حسن| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

687246 مجدى رأفتـــ خليل| لي|د لمنصوره|حقوق 
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4|562o بــــوعطيه|رمزى يوسف زىك محمد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

8|78|| ي|مل د|ل ك|جم| سم
ل|ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

4o8569 ن|لعري|ن محمد |سليم| يه رض| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

887465 ده معوض منصور عىلي |حم سيوط|حقوق 

77382o ى|مه منصور عبــــد |س| لحليم حسي  زيق|لزق|عه |زر

34299 ره|هلل عم|بــــ مظهر عبــــد |شه هره|لق|ره |تـــج

5o5|33 دريس|لسيد |لدين |ء |سيف عل لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|2993o وق صل دى|له|لمنعم عبــــد |ح عبــــد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

28288 فظ|لح|حمد محمود محمد عبــــد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

779962 ى|ئى محسن محمد |م| مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

48697o لسيد محمد مبــــروك|يمن حمدي | سكندريه|ل|ره |تـــج

2|9389 ع|لرف|در |لق|حمد سمي  عبــــد |يوسف  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

328596 حمد|حمد عفيفى سيد |م |يوسف عص ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

4o5353 رق محمد عيد بــــيوم|مريم ط سكندريه|ل|ره |تـــج

777755 لدين|ج |لمنعم عىل أحمد رس|محمد سليم عبــــد  زيق |لزق|تـــمريض 

7o7|o7 لرحمن|للطيف مصطفى عبــــد |عبــــد | رويد  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

5o7587 هيم منصور|بــــر|هيم محمد |بــــر|روفيده  سكندريه|ل|ره |تـــج

6o5|o7 هيم سكر|بــــر|حمد مصطفى |ء |رس| لمنصوره|صيدله 

488339 لمهدى|حمد بــــرى محمد |محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

82o|92 لحسيبــــ|ن عبــــد|محمود مدحتـــ عثــــم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

69o273 لقصبــــى|حمد محمد |لسيد |حمد | لمنصوره|ره |تـــج

4|7942 شد|لعزيز ر|ء عيد عبــــد|صف لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

886825 لسميع |بــــر سيد عبــــد|ص| لي|د سيوط|تـــمريض 

682524 ء طلعتـــ مؤمن|ريم عل لمنصوره|علوم 

4o55|8 لم|حمد س|لسيد بــــدرى مهنى |دين |ن سكندريه|ل|بــــ |د|

|56846 حمد|عيل |سم|حمد |محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

63844| هلل سويد|م حسن عبــــد|نبــــيلتـــ حس زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

772|o لسعود|بــــو|م يحن  |لد هش|خ |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي
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64846| |ش|لبــــ|حمد |ح |ده صل|محمد حم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

256835 ف |جر |ه د|لسيد حش|رسر تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|69752 لمهدي|حمد |د محمد |زي ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

29o|2 لدين يوسف|يمن مىح |عمرو  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

85275o لس نج لمعي| ح حن|كي  ره بــــنى سويف|تـــج

|6469| لحميد|محمد مصطفى محمد عبــــد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

79o824 لسيد|هبــــه نبــــيل صبــــىح  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

8o36|4 حمد محمود|بــــسنتـــ حسن  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

3|66|3 حمد محمد|هلل |ء عبــــد|رس| هرتـــ |لق|تـــمريض 

924534 لسيد |يوسف محمود خلف  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|8|7o ف محمد عبــــد |محمد  لدربــــي|لرحيم |رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6456| ى س|ي لمعىطي|بــــ عبــــد|لتـــو|مح عبــــد|سمي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

9|922o رون |لرؤف ه|وى عبــــد|لبــــحر|محمود  سيوط|تـــمريض 

757|o| لسيد عبــــده محمد|طف |نىح  ع| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

432733 حمد|هبــــه محمود عطيتـــ محمودسيد |علوم طنط

49o252 حمد عوض حسن|رحمتـــ عىلي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43||98 صم محمد نحله|ع| رودين لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

683982 سم|لحمد ق|بــــو |محمد عزتـــ  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

23456 رس سعد قنوش|ر ي|عم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4764|| لخليفتـــ عبــــدربــــه|عمر محمود محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

865683 بــــ|ن عيسي دي|ء عرص|ل| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|64897 ن ض|تـــه نبــــيل ري|شح| مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9o75|| زق |لر|زق محمد عبــــد|لر|محمد عبــــد سيوط|حقوق 

224995 يد|بــــو|عمرو فكرى عىل  ى لي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

34|944  عزمي عبــــد|
ى للطيف|منيتـــ حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

783724 ن خرصى رشيد محمود محمود|نوره لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

6766o4 لسيد|حد |لو|بــــ عبــــد |لوه|ء محمد عبــــد |رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|299|| ي|ر
م|محمد فهىم محمود عل| ئى ى شمس حقوق عي 

426653 ن جورج |ميشيل يون| ري|م سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

43o293 لشيخ|ح محمد |لفتـــ|زم عبــــد|رنيم ح |حقوق طنط
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7|5628 لجندى|فظ |ل ح|حمد كم|فظ |د ح|ي| لمنصوره|حقوق 

5o448o ى|هيم محمد عىل |بــــر|ر مجدى |من لمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

86749| لدين عبــــده محمود|لرحمن مىحي |عبــــد ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

4433| دل قرئى حسن|كريم ع ن|حقوق حلو

75762| بــــر محمد مصطفى|ره ص|س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

5264|9 ره|د رمسيس بــــش|فىل جرجس عي|بــــ |حقوق طنط

8329|o محمود محمد بــــهيج محمد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

5o|5|9 حمد مصطفى|تـــه |محمد سعيد شح سكندريه|ل|عه |زر

8256o4 د|هلل ج|هيم نرص|بــــر|مروه  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

792|2o أللفى|م محمد |لسل|ء محمد عبــــد |سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

885o86 ل سيد |طمه نرص كم|ف سيوط|بــــ |د|

627292 هيم|بــــر|لجليل |لدين عبــــد|يمن محن  |د |جه زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

6|275 م محمد عوض محمد|سل| حقوق بــــنى سويف

28886 ر|لستـــ|ح موىس عبــــد |لفتـــ|محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

42827 لففى|س فضل |بــــسمله فضل عبــــ ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

64|3|7 ى سعيد حسن|ف رس خرصى زيق|لزق|هندستـــ 

87o9|3 لي|بــــدري محمد هل| رش ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|63o86 روق محمد|يه ممدوح ف| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

624339 ن|حمد محمد سلط|مد |حمد ح|ندى  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

626734 لح|حمد ص|د |ن عم|نوره زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|7|244 ن|بــــ عثــــم|لوه|ن عبــــد |محمد عثــــم ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

5398| ى|محمد عىل عبــــد لعزيز حسي  طبــــ بــــنى سويف

8223oo ي شمعون |
هلل|هيم رزق |بــــر|نطوئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

3|76|4 رفيق رفعتـــ شهدى شهيد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

482479 م|لش|س رجبــــ سعد عىل |ين| سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

762539 حمد|لسيد |حمد فكرى |فكرى  ره بــــور سعيد|تـــج

|53794 حمد محمود|ده رفعتـــ محمد |مي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|56989 لعظيم|حمد عبــــد |حمد عمر | ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

32|||8 هيم يوسف|بــــر|يوسف سيد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح
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769|52 ن|لم|هلل س||لم رض|س| ند|ر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

6|2572 لشيتـــه|لد جوده محمد |هلل خ|منتـــ  زيق|لزق|ره |تـــج

494994 ع|رى رف|لبــــ|حمد حلىم عبــــد |م |سل| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

263339  عبــــد|ه
ى
لرحمن|جر محمد شوق |علوم بــــنه

8o9522 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|فرحه  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3|4333 لم|لسيد س|م |لسل|مصطفى عمرو عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|35577 ف |نور وليد  لدين|لسيد محمد رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

79o9oo مه جمعه|لم سل|سعيد س ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

||76|o سلىم محمد محمد عىل محمد ى شمس|تـــج ره عي 

4484o لعزيز محمد نعيم|محمد عبــــد | صف ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

679673 لمتـــول خرصى|محمود سعد مسعد  لمنصوره|حقوق 

69o478 هلل|هيم فتـــح |بــــر|هلل |محمد فتـــح  لمنصوره|حقوق 

2|6687 لمعبــــود فرج|عبــــد | ئل زكري|لدين و|سيف  ى شمس حقوق عي 

2|544o حمد|رص محمد |لن|ل عبــــد|ء جم|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9o4679 لحميد |مد عبــــد|رف ح|ء ع|ل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

252o45 ف محمود ش|لعزيز |عبــــد دى|رسر سيوط|بــــ |د|

626267 حمد|ر محمد |لسيد مختـــ|آيه  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|73|8| لسيد|ح |لفتـــ|محمد فهىم عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|677|5 لخي  عىلي|بــــو |لرحمن |لدين عبــــد |عز  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

62286o شه|سلىم محمد عىل عك لمنصوره|طبــــ 

9|58o| ن  |بــــ رضو|لتـــو|د عبــــد|عمر سيد ج ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9|5265 ى طه عبــــد هلل عىل  |نرمي  سيوط|ره |تـــج

869766 ي عبــــيد 
هلل|هيم عوض |بــــر|هلل |مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

254953 مريم مصطفى عويس مصطفى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

54o24 ن|حمد زيد|م فخرى |هش| ر|ي ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

862o|7 يع محمود|ء عىلي ط|ول عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

9|oo62 زينبــــ عبــــده محمود عىل  ج|تـــربــــيتـــ سوه

95o64 ء محروس محمد محروس|رس| ن|حقوق حلو

6o9|95 ف عىل مو|محمد  |رسر
ى
ق ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

Wednesday, September 5, 2018 Page 290 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|42963 لمتـــول|محمد متـــول محمد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

924438 ى عثــــم| ن |يه عبــــده حسي  ج |تـــمريض سوه

2o534 لمنعم عوض|حمد نبــــيل عبــــد | لمنصوره|حقوق 

424662 حمد|حمد محمد |محمد عىل  |. دق فرع مطروح ج|حتـــ وفن|ىسي
سكندريتـــ|ل

9||773 لعز |بــــو|ل |سط هل|لبــــ|ء عبــــد|سم| ج|هندستـــ سوه

62|835 دل محمد محمد عمر|ء ع|عىلي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

852o|5 ي ش|ر ن|يثــــ| لحكيم|كر عبــــد|ج  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

78o473 ن|حمد سليم|ن محمود سعيد |نوره زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|45522 لعظيم محمد|حمد محمد عبــــد | ن|ضتـــ حلو|علوم ري

6o74|9 وى|لجح|لد محمد |محمد خ لمنصوره|هندستـــ 

62o||4 ز شتـــيوى|لبــــ|ز |لبــــ|ره |س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|7892o لعزيز محمود|منيه لطفى عبــــد | ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

8|5493 ي محمد|لبــــ|دل عبــــد|هلل ع|هبــــه 
ى
ق ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

447237 د عىل محمد عىل|عمر مر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7|2258 دى|لبــــغد|م محمود عىل |سميحه هش ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

8o8522 لعظيم محمد|جي عبــــد|مؤمن ض ره بــــنى سويف|تـــج

|3976o ف عبــــد |ن |لوز هيم|بــــر|م |لسل|رسر دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

4|5oo5 لجنبــــيىه|حسن  محمد حسن  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

645322 سم|رسميه رأفتـــ محمد ق |بــــ طنط|د|

4o78| لجزيرى|لكريم |متـــ عبــــد|محمد سل ن|صيدله حلو

8o4743 حمد|ندي محمد عىلي طه عىلي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

685392 لسيد محمد حسن|د |لسيد عم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|9o29 زق|لر|لسيد عبــــد|لسيد فتـــىح |محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

287663 فع|لش|لعزيز |حمد حسن عبــــد| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

478658 |حمد |حمد محمد |
ى
لسيد دسوق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

284o68 لدين عيد سيد|ء|مصطفى عل لمنصوره|حقوق 

|45247 يف  ف س|رسر لم محمدى|رسر ى شمس| لسن عي 

5o4o84 حمد سعد محمد|معتـــز  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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3|65o6 ن محمد|رحمه حمدى رمض هره|لق|ر |ثــــ|

32243 ن|ىط حمد|لع|لد عبــــد |لرحمن خ|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

2823|| هلل حسنى عز حسن|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

853|74 ر|مد عم|لح ح|منصور ص سيوط|طبــــ 

4256|6 ف|لعل|م فتـــىح عىل |حبــــيبــــتـــ حس سكندريه|ل|بــــ |د|

4oo9|7 لحميد|ن عبــــد|آيه محمد شعبــــ ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|5|379 لمتـــبــــول|هيم |بــــر|مه |هلل سل|منتـــ  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2556| ح محمد|لدين صل|هند نور  ن|بــــ حلو|د|

5462o ي
لعزيز محمد|مؤمن عبــــد | دئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9o7529 لد محمود حسن |محمود خ ج|ره سوه|تـــج

|46332 ي
حمد|لدين زىك |ح |م صل|عص| دئى هره|لق|حقوق 

8|224o ك|بــــيشوي رفعتـــ عيد مل تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

447324 هيم|بــــر|لسيد |لحسن |بــــو |رص |ء ن|آل زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

845966 رك عطيتـــو|هيم محمد مبــــ|بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

52|532 لقيسي|در محمود |لق|رص عبــــد |هدير ن معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

856o86 ء محمود محمود عىلي|رس| |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

448562 لسيد مصطفى عىل|محمود محمد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

69|7o2 حمد رزق يوسف|حمد سمي  | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

863|oo لعزيز عمر|يز عبــــد|ء ف|ول سيوط|ره |تـــج

9|8|34 ووس |ل موىس متـــ|دى غبــــري|ف سيوط|بــــ |د|

2572o7 غ|لصبــــ|ن |ل شعبــــ|ء جم|سم| شمون|نوعيتـــ 

35o983 |لعل|بــــو|متـــ عيد |س|محمود  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

45|936 عر|لش|لسيد |ر نرص عىلي |من |حقوق طنط

428o|o م|دل محمد ضي|ع| د رض|رين ي صىح طنط
|معهد فنى

52762| ف|لسيد محمود خل|جر محمد |ه سكندريه|ل|هندستـــ 

9o7834 ر محمد |فتـــ مختـــ|حمد ر| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

4o8847 ن سعيد محمد محمد سعد|يم| |بــــ طنط|د|

263275 ه خ مه محمد|لد سل|سمي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

424935 ل|محمد عنتـــر محمد محمد بــــل |عه طنط|زر
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4686o ن|ن خليل شعبــــ|هلل شعبــــ|منه  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|2||89 م|م|م محمد |رتـــ عص|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

78o357 هيم|بــــر|لرحمن |ندى محمود عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

4o7555 ي محمد سعد ضيف|م|
ئى ي للفن|

سكندريه|ل|دق |لفنى

528938 حد زىكي دعنون|لو|حمد عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6|4o76 ن|لرحمن شوش|لمحمدي عبــــد|د فتـــىحي |سع هره|لق|ن |سن|طبــــ 

779378 هيم|بــــر|ل محمد |حمد محمد هل| زيق|لزق|هندستـــ 

64723| لسيد سعيد عطيه عىل حسن| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35|o6| ف محمد سيد|ء |هن رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

844384 هيم|بــــر|يوسف حسن | رن كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2|53o2 بــــينى|هلل |هر عبــــد|م| زين لشر هره|لق|ره |تـــج

5o5824  عبــــد|رق |محمد ط
ى
لحليم محمد|حمد شوق |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|

ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

4466o5 لنبــــى|رس فرج محمد عبــــد |ف ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

4|5339 لخول|سعد محمد سعد  لشيخ|ره كفر |تـــج

332977 ي
لح|هلل ص|عبــــد| رض| دئى |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

لشيخ

479645 لمطلبــــ محمد|ن منصور عبــــد |مرو |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

422o74 سهي  محمد مرىس محمد سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

7|923 لد|ء قدري محمد خ|سم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

257432 ه عبــــد| حمد عبــــيد|هلل |مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7658|5 يد|لجليل ف|نس طه عبــــد |طه | مي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

7|6528 لبــــيوم عىل|ل عوض عىل |كم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7o2356 ى عىل محمد عبــــد |ي هلل فوده|سمي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

453225 لرحمن|در عبــــد|لق|لحميد عبــــد|ء عبــــد|حمد عل| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

766954 مش|لح قط|مل ص|رق ك|محمد ط عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

8995|8 حمد |مريم محمد محمود  ج|ره سوه|تـــج

6274o5 حمد سمي  حسنى متـــول| زيق|لزق|بــــ |د|

782o22 ى محمد |ء |رس| ى قمح|مي  وى|مي  زيق|لزق|حقوق 

5o3794 لمليىط|حمد |حمد خميس |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|227|| م محمد محمد معوض|طمه عص|ف هره|لق|بــــ |د|
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5465|9 وي|لششتـــ|لمجيد |ن عبــــد |هلل محمد رمض|عبــــد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

5893o بــــو زيد|حمد |يه محمد |  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

2|364| لمول|د |در ج|لق|دهم حمدى عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

47326 |طمتـــ |ف
ى
حمد محمود مرزوق هره|لق|طبــــ 

7799|4 د|لحد|هيم عىل |بــــر|ء حسن |لزهر| ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

84||89 محمد معتـــز محمد معوض دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

372435 خىلي|لد|حمد |دتـــ |حمد حم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5o6329 يه محمد سعد حسن متـــول| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49|544 ك|لمل|ر شكر وريد عيد |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

362558 مد حسن فرغىل|م ح|ء هش|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

778998 هيم محمد|بــــر|سهيله ممدوح  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|2487 عيل بــــلبــــول|سم|لد |طف خ|لد ع|خ ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o4832 |جريسي وليم موريس حن ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|9223 ل يعقوبــــ|ئى كم|بــــسمتـــ ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

37o724 لصمد محمد|ن سعيد عبــــد|نوره |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

286542 دل مؤتـــمن صقر|ع| دين  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|7635| حمد مصطفى|لعزيز |عمر عبــــد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

24348o ى عبــــد|ي لغنى|لمطلبــــ عبــــد|لغنى عبــــد|سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

6o9993 هيم|بــــر|حمد حسن |دهم حسن سيد| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

622o5 حمد|هلل |بــــتـــ حسبــــ |محمد ثــــ ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

373o95 لم صقر|ر صقر س|من |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

44|528 ىط|لع|يه ظريف عطيه عبــــد| لشيخ|ره كفر |تـــج

325382 لعزيز مدبــــول|لرحمن سعيد عبــــد|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

325282 ف عبــــد| لق محمد محمد|لخ|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

347|26 ى |ي لحفيظ|هيم محمد عبــــد|بــــر|سمي  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

488245 لعجرودى|حمد ممدوح ذىك |ن |مرو لشيخ|بــــ كفر |د|

9|5253 ين عبــــد حمد  |م |لسل|لرحيم عبــــد|رسر سيوط|بــــ |د|
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5o5474 لمرحوم|زى |مه فوزى محمود غ|س| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

924|o8 م محمد |س هم|لد عبــــ|حمد خ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

452o3| ر|لنج|محمود محمد محمد عىل  لشيخ|هندستـــ كفر 

8o|76o ن|ن رضو|مر زيد|طه ع ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

44oo5| هيم خليل|بــــر|هيم يوسف |بــــر|سعديه  لشيخ|بــــ كفر |د|

4o589 دق|لص|م صبــــرى فتـــىح عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

447|9o ي
عىل محمد رجبــــ محمد بــــسيوئى ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

2337o3 مل منصور|سيد ك| هلل رض|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

278726 لعوئى|لسيد |هر |ندى م ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7|727o حمد|لد محمد محمود |هند خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24|44o مل خميس موىس محمد| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

26489 يف محمد مرىس محمد رسر هره|لق|ره |تـــج

6937o3 ه عبــــد | للطيف|للطيف محمد عبــــد |مي  لمنصوره|بــــ |د|

8|o62 بــــوحمده|رس عىل |محمد ي رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

|56769 رق محمد نرص|حمد ط| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8|||25 ي رجبــــ عبــــد|
هلل|يه رضى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

633|o لد عىل عبــــيد|لرحمن خ|عبــــد علوم بــــورسعيد

326o|5 م عزتـــ جميل|نتـــ عص|دمي ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

843227 قتـــ حم| شم حسن|ده ه|رسر ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

23o259 ن|لرحمن عىل حسن عىل عمر|عبــــد هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

62|5o3 ع|محمد محمد رف| جر رض|ه معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

43953o ر جوده شلبــــى جمعه|ن مختـــ|رو لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

|5576 حمد|لعزيز |حمد عبــــد |ره |س تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

4|5ooo مصطفى محمد محفوظ مصطفى مىك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24429| بــــ|لوه|حمد عبــــد|بــــ |لوه|حمد عبــــد| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7|o72 حمد محمد جودتـــ محمد| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

487432 بــــو سعده|هلل |لرحيم عبــــد|هلل عبــــد|محمد عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

45|o84 يد عبــــد |بــــو |هلل مسعد |عبــــد  ى ىط|لع|لي  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

426867 حمد محمد قطوش|د |ء مر|لىمي لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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878||9 وى مصطفى  |محمود ف| دين سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8oo637 حمد|محمد مدحتـــ محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

3|4884 لسيد|لح |لم ص|عمر س ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

65o66 لمول|ن محمود عبــــد|ء رمض|عل ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

52792 ن|ء عوض سيد عثــــم|ول |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

849793 د|لرحيم ج|يه عىلي عبــــد| سيوط|صيدلتـــ 

684232 لحوتـــ|هيم حسن |بــــر|ء محمود |رس| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

284687 هيم محمد|بــــر|ئل حنفى |رضوى و هره|لق|حقوق 

78|54| لسيد|حمد محمد |ء |رس| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

9|3556 عمرو ممدوح سيد عطيه   ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

334o77 حمد عشوش|حمد |لسيد |عزتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

223973 حمد|حمد حسنى |هدير  ى شمس|زر عه عي 

525923 دل مجلع جورج |ئى ع|رس| سكندريه|ل|هندستـــ 

694|97 وى|لمنش|لعزيز مصطفى محمد |محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

43o627 ى فضل|  حسي 
مل مصطفى |بــــ طنط|د|

7857o| ل|لع|لعربــــى محمد عبــــد |يوسف  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

775284 ر|لسح|لد بــــيوم محمد |محمد خ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

453o32 ن|حمد رضو|ز مصطفى |مصطفى ممتـــ |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

77o595 لديبــــ|ن |ئى فتـــىح علو|لدين ه|نور   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

442365 لم|لسعيد يوسف س|هلل |لد نعمتـــ |خ لشيخ|تـــمريض كفر 

89|639 حمد حموده عىل |د |زي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

27|623 زق سعيد|لر|لحميد عبــــد |زينبــــ فتـــىح عبــــد  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

78o8| ف رمض|محمد  ن سيد عفيفى|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4532o6 حمد|هيم |بــــر|هيم |بــــر|هيم عبــــوده |بــــر| لشيخ|هندستـــ كفر 

235o3o لس مجدى حليم رمسيس كي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

228o59 حمد|للطيف |دل عبــــد|ر ع|من ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

Wednesday, September 5, 2018 Page 296 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

858654 لد يىحي محمد|لرحمن خ|عبــــد ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

28594 للطيف مرىسي|فتـــ محمد عبــــد |محمد ر هره|لق|حقوق 

|7|886 لدين محمود محمود|م |رق عص|ط |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

88746 كريمه معبــــد مصطفى محمد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

487675 لسيد|م |لسل|مل عبــــد|محمد ك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

445374 ن|هلل زهر|يمن عبــــد|ء |آل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

64|758 لمرصي|لرحمن عىلي |هند محمد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

|39372 حمد|ندى محمود بــــدرى  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

4|o5|4 طف نبــــيه بــــسيوئى|محمد ع |بــــ طنط|د|

6296o6 س محجوبــــ|عبــــ| م محمد رض|ء عص|شيم زيق|لزق|بــــ |د|

69354| يف ع ئى|لطهر|تـــ |لشح|دل |شمس رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|39o38 تـــه جمعتـــ|ر حسن شح|من ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8||447 حمد|لمجيد |ن حسن عبــــد|فن| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

76|345 ح|رس مجدى محمود محمد ربــــ|ي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

775925 ين صل لحميد أحمد|ح عبــــد |شي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

84|989 حمد ربــــيع حلىمي محمد| ن|سو|حقوق 

35|o79 ي ع|م|
لسميع|دل محمد عبــــد|ئى ى شمس|زر عه عي 

62496 وى|ديه طه حمدى قن|ن ي سويف
تـــمريض  بــــنى

264996 ر حسن|مه مختـــ|س|عيل |سم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o7444 ن|بــــسنتـــ محمد أحمد محمد رمض سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

372653 ى|سط عىل ي|لبــــ|ن عبــــد|نوره سي  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

768798 ن حسن محمد|حسن عثــــم لعريش|تـــربــــيتـــ 

34223 مر|حمد ع|مر |حمد ع|مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o5539 لدقن|ع |لسبــــ|ح |لفتـــ|هدى عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

783o|2 هيم|بــــر|هيم محمد مهدى |بــــر|م |حس زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o36|4 لسيد خليل|سط |لبــــ|ده عبــــد |غ لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

633925 قوتـــ عبــــده محمد|رص ي|لن|هيم عبــــد |بــــر| زيق|لزق|صيدله 

246o44 لحسينى|لمعىط |لد عبــــد|محمد خ |صيدله طنط
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88oo4o لس عم س |د يوسف غط|كي  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

679o|3 م|لسل|لحليم عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36352 لشهيد|مه مكرم عبــــد |س|وس |ندر| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

62969o عيل|سم|ئل عزتـــ محمد |دل و|ع لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

864|23 فظ|محمد محمود مرزوق ح سيوط|ره |تـــج

9oo782 حمد |لزهرى |طمه محمد |ف ج|بــــ سوه|د|

2|6o39 م محمد محمود عيس|ن س|نوره ى شمس|تـــج ره عي 

8o3895 ء يىحي محمود|شدوي عل ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

7|5965 حمد يوسف|د |كريم منصور محمد رش لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

|73925 مد حسن|مد محمود ح|جر ح|ه ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

4|6o92 لرحمن|للطيف عبــــد |دل مرىس عبــــد |ء ع|رس| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|64392 ن|يوسف ربــــيع سيد حس ن|حقوق حلو

78|385 لسيد|هيم |بــــر|لسيد |رحمه  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

425882 ن|هيم سليم|بــــر|بــــسمه هتـــلر قيرص  علوم بــــورسعيد

28o32o هيم|بــــر|حد |لو|محمد زينهم عبــــد |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

22|o|7 حمد|بــــوزيد |ن |مروه شعبــــ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

49o35o ى بــــل|ي لسيد عرفه|حمد محمد |ل |سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

|665o7 لصمد|فع عبــــد |لصمد ش|حمد عبــــد |ر |من ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

75o9|3 هيم رشيدى|بــــر|حمد |رين |د لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

29985o د|لسيد حم|لرحمن محمد مسعود |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

82|982 ي شكر |م  جورج 
ى ي|رلي  هلل جورج  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

23|654 ن|لدين زىك عثــــم|ل |دل كم|حمد ع| هره|لق|هندستـــ 

85879o ي|ر
حمد سيد|ل |جم| ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

|67292 هيم حمدى محمد محمد موىس|بــــر|ء |رس| ن|بــــ حلو|د|

7o9926 لح منصور|هيم محمد ص|بــــر|مل | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

5o72o ى ن|ك سمع|د مل|ميل| مي  علوم بــــنى سويف

275643 حمد غريبــــ|حمد غريبــــ | ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

|52|94 لمؤمن حسن|حمد عبــــد |جر |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

684847 ن مصطفى فرج|بــــسمله محمد زيد لمنصوره|حقوق 
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325788 م|هيم قطيط س|بــــر|م |س| رين|م ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

836|22 مد|ء محمد طه ح|سم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|3|482 هر مليىح |لظ|م عبــــد |مصطفى محمود س ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

2|82| سط|لبــــ|لعزيز عبــــد |منيه عوض عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

8o|9o6  عىلي
ى محسن مؤمن حسي  ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

426|9 |محمد صبــــىح محمد زكري هره|لق|عه |زر

57o76 حمد|لد محمد |ر خ|من لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

67794o دى|له|للطيف عبــــد |ليوسف محمد عبــــد | س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

3o795 شد|لسيد ر|د عبــــد |رحمه عم لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

758||4 يوسف حسن عىل محمد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

46oo68 هلل|حمد محمد عبــــد|لمجيد |هلل عبــــد|منه  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

3o673 هلل محمد تـــوفبــــق محمود|منتـــ  هره|لق|بــــ |د|

2985|2 حمد طه|بــــ طه |يه|محمود  ن|حقوق حلو

4|2584 ف |سيمون  ي|بــــر|رسر هيم جورج  |تـــربــــيتـــ طنط

|6592 ى نور يوسف محمد حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

267|96 وى|لطلبــــ|لمحسن |م عبــــد|منى س ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4|o544 هيم|بــــر|تـــتـــ حسن حسن |حسن شح ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

5|782o ى حس|ي زق|لر|لسيد محمود عبــــد |م |سمي  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

54633| زم محمد مسعد روميتـــ|ح سكندريه|ل|حقوق 

499|27 ن أحمد أحمد خرصى|يم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

44385 ي س
ي|لبــــ|لم عبــــد |محمد حنفى

ى
ق ى شمس|زر عه عي 

84|oo8 ى|ول ى بــــدر حسي  ء حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

8345o2 د محمد رشيدي|عزه رش دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

88|746 ى زىك  | نطون مني  مكي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

89|45| لرحيم عىل |مل عبــــد|ر ك|من سيوط|حقوق 

6o9338 م|روق محمد عز|مه فتـــىح ف|س| ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

9o747o ه |لل|نور عىل عبــــد|ل|عىل  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|3|352 حمد|تـــ حنفى |محمود فرح |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

5|835| حسن عطيتـــ عوض جبــــريل| ر|ي ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى
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45o6o ى عبــــد  بــــ سيد|لتـــو|محمد حسي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4489o3 عيل محمد|سم|بــــوبــــكر |عيل |سم|م |هش ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

7||65 لعزيز مهدي|ديه سعيد عبــــد|ن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

86252 ن محمود محمد|لرحمن رمض|عبــــد لفيوم|هندستـــ 

4348o3 له|لسيد حل|مه |حمد سل|ء |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3o56o يه حسن محمد حسن| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

364383 حمد محمد حزين|ل |محمود جم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o32|4 لسيد فوده|هر |مروه ز لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

246373 دهم محمد محمد محمد تـــوفيق| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

498|64 وى|لبــــحر|هيم رزق |بــــر|سمر صبــــرى  تـــربــــيتـــ دمنهور

7|7573 لمتـــول|لملك محمد |مريم عىل عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

8o2o66 لرحمن|ح عبــــد|لفتـــ|صم محمد عبــــد|ع ي|طبــــ 
|لمنى

|2|73| ن|لدين سيد محمد سليم|بــــسمه مىح  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

637747 جميلتـــ محمد محمد عبــــودي محمد زيق|لزق|بــــ |د|

828876 ي|محمد عز
ن محمود|لعربــــ تـــعى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

248|43 ق|ح سعد محمد |ر صل|من وى|لشر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

242588 وى مرىس|مر عشم|حمد ع| هره|لق|ج طبــــيع |عل

6||87| مر|هيم ع|بــــر|رق |ن ط|يم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

||7992 حليم تـــوفيلس| ريز زكري|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5372|2 لحميد بــــدوى|رص عبــــد |ن ن|يم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34|892 متـــ|لد جمعتـــ سل|ر خ|من ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

527||8 |ن عط|عمرو سليم محمد سليم سكندريه|ل|هندستـــ 

34o45o ش|جد رزق حو|ء م|ل| |طبــــ بــــنه

|3o3|2 ح عىل|ندى حسن صل كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

44o36o بــــوزيد|حد |لو|حمد عبــــد| |ن|ر |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

75||7| د نسيم|ممدوح عي| بــــول دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

499o62 لمغربــــي|م فهىم |لسل|طمتـــ عبــــد |ف ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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855698 ن محمود منصور|محمود رمض حقوق بــــنى سويف

22oo35 ف حو|هديه  هيم محمد|بــــر|ش |رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

87|5o ي ري
ض حمد|سيد مصطفى ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

3|||7 ندى محمد محمد عطيتـــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

758758 بــــر سمي  عطيه|سمي  ص ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

639434 لسيد|ن |حمد رضو|محمد  زيق|لزق|طبــــ 

682433 لسيد|لمقصود |مد عجىم عبــــد |هدير ح لمنصوره|حقوق 

445|4o هلل|هلل مصطفى عبــــد |محمد عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

|977o عيل محمد|سم|حمد | |ن|جوم لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

428435 لرؤف خلف|م محمد عبــــد|ل هش|نه |ن طنط|سن|طبــــ 

87338 بــــر|هيم محمد ص|بــــر|ضىح  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

2|6467 حمد محمد حسن|محمد  ى شمس هندستـــ عي 

54778o ر|لنج|لحميد |للطيف محمد عبــــد |محمود عبــــد  لمنصوره|حقوق 

3453o7 حمد|حمد مجدى محمود | ى شمس|تـــج ره عي 

35762o لمنعم شعيبــــ|لد عبــــد|خلود خ |نوعيتـــ بــــنه

324|67 |لد عىل |عمر خ
ى
حمد دسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8|6657 ي عل
ي خلف|ء |مصطفى لدين خي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن

ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

8o|62| محمد خلف حسبــــ محمد ي|تـــمريض 
| لمنى

7o|798 ف |ء |ل| ر|لنج|حمد |حمد |رسر لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

29|293 لسيس|حمد سعد محمد |لد |خ ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

236688 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|م |س| سه ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

392|9 |لش|مد عبــــد|منى محمود ح
ى
ق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

429o8 ر محمد حسن درويش|من هره|لق|بــــ |د|

7o|83| حمد|يمن تـــوفيق عىل |يه | ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

43854| ن|هلل سلم|م عبــــد |لسل|حمد عبــــد | لشيخ|علوم كفر 

483267 وق عبــــد مع|هلل مصطفى ج|لمجيد عبــــد|رسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

83849| ن حسن|رص رمض|لن|ر عبــــد|من ن|سو|حقوق 

43o643 ى | لي|د لجمل|محمد حسني  |علوم طنط

9494o ى ن ى|حسي  ي عىل حسي  ج  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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75|394 ى |س|حمد | ى حسي  ئى|لغيط|مه حسي  ره بــــور سعيد|تـــج

925o95 كر محمد  |مصطفى محمود ش ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

45|o73 لق|لخ|د عبــــد|محمد رشدى رش ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

777|7| لم|ن يحن  جوده س|نوره زيق|لزق|حقوق 

2o3o8 لعزيز|لمنعم عبــــد |حمد عبــــد |مصطفى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27599 بــــر طلعتـــ عىل|ندى ص هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7499o نور سيد|دي محمد |ش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

433592 يد|كر ف|حمد ش|هيم |بــــر|حمد | |ره طنط|تـــج

27|645 شد|لحميد ر|له صبــــىح عىل عبــــد |ه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

86773o ي فهىمي محمود|
ى
ه شوق مي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

26o27 حمد|لدين حسن |م عز ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

87o|o لعظيم|لسيد عبــــد|حمد |كريم  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

347926 لعزبــــ|لسيد |ح محمد |لفتـــ|بــــ عبــــد|يه| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

57635 ي|د كيل|ن مسلم مر|حن
ئى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

42o|25 ق|لسعيد حسن |ده بــــكر |غ وى|لشر لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

54o79| مع|حمد ج|ء محمد تـــوفيق |سن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7563|| |بــــر|ندى محمد 
ى
هيم دسوق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

9o5469 جح نجيبــــ |ئى ن|نىح  روم| ج|علوم سوه

79944 لشورى|هلل عىل | |رق عط|حمد ط| لفيوم|عه |زر

|35987 لسيد حسن|م |ره س|س ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

74994 جتـــ|لخو|لي |للطيف غز|لحميد عبــــد |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

|42569 تـــ|لرحمن عبــــيد فرح|رس عبــــد |ي| ر|ي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

246|5o حمد محمود محمد بــــدير| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

84o947 حمد|دو بــــكر |طمه ج|ف ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

5o8o82 يس|لس|د |لجو|ح عبــــد |م صل سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

83762 ى بــــدوى زىك | ى|مي  مي  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

7o8|74 لسيد|وفيق فوزى عبــــده عىل  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

678577 لبــــصي |لنظي  عبــــد |دل عبــــد |محمد ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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525233 حمد|ن حسن عىل عىل |رو سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9|8|59 ل يونس |لع|رص عبــــد|ء ن|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

247|24 حمد نجم|يوسف عىل وجدى سيد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|288o6 د|مه عي|ديفيد سميح سل لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

6o|9oo ى | رى|لىطي|حمد محمد |حمد حسي  |ره طنط|تـــج

|49654 ل سيد عويس خميس|نو ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

2662| هيم|بــــر|يمن متـــول |محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|7794 لقلش|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |فرح  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5545o ي|ر
مل|در ك|لق|فوزى عبــــد | ئى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

52629o لمجيد|هيم عبــــد |بــــر|هيم قدرى |بــــر|قدرى  سكندريه|ل|حقوق 

687o9 تـــ بــــكرى عبــــد | هلل دكم|مي  ره بــــنى سويف|تـــج

782677 لحليم عىل|سلىم محمد عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

624278 ر شلبــــى|لغف|يوسف حسن محمد عبــــد | ند عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

883354 زى محمد حسن  |محمد حج ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

6|8934 بــــو سمره|لسيد |محمد عىل  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

373745 نور عزيز| |يىلي|نه |ري|م ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2423o8 ندى محمد فكرى مصطفى ى شمس|د| بــــ عي 

52474| ى|ل |يمن محمد كم| لسيد حسي  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

9|963 حمد|دهم محمد |مصطفى  لمنصوره|حقوق 

|8533 ف مصطفى ر|بــــسمله  لبــــكرى|شد |رسر ن|بــــ حلو|د|

783|38 لسيد|لمجيد |لد محمود عبــــد |خ زيق|لزق|حقوق 

346627 فظ|لح|لسيد عبــــد|مل عبــــده |نشين ك ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3|5376 لمعبــــود|ئى خميس عبــــد|ء ه|سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

84776 للطيف|هلل عبــــد |هيم محمد عبــــد |بــــر| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6384|2 لعزيز محمد|محمود ربــــيع عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

862737 ريق|مي محمود محمد سعد مح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4274| بــــومسلم|ل محمد |لد جم|لرحمن خ|عبــــد  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

283587 ح محمد|لفتـــ|عمر مدحتـــ عبــــد د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

498643 بــــ|روضه عل ش|ء حسن رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5|o92o ى | حمد جوده|حمد خي  |حقوق طنط
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9|7522 ى محمود محمد عطيفى   نرمي  زيق|لزق|حقوق 

|4|352 بــــتـــ|يق ثــــ|يمن ف| |مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|66|| سكندر|م |لسل|ج  عبــــد |ء ن|دع معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

546958 ى  دى|بــــو ش|م محمد شفيق حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

528464 لم|حمد س|محمد محمود عىل  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

|6694o ى|محمود حم ده محمد حسي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

773285 لبــــسطويسي|هلل |م مصطفى محمد عبــــد |كر| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

79o855 محمد مصطفى عىل محمد| رن لعريش|تـــربــــيتـــ 

335449 در|لق|حمد عبــــد|رضوى محمود  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

252294  أبــــوشوشه|لبــــ|ندى صبــــىح عبــــد
ى
ق ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7658o2 م|لش|لسيد |ح |لفتـــ|مريم محمد مجدى عبــــد بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

639795 ف عبــــد|ريج محمد | م عىل محمد|لسل|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

648o|o ن|لسيد محمد شهو|رص |لن|م عبــــد |حس ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

264o4| لكريم|رق طه محمد عبــــد |يمنى ط ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2|562| ى زن|هيم حس|بــــر|م |محمد هش تـــى|ني  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

695423 ى|ي زى|هيم حج|بــــر|لنرص |بــــو| |سمي  لمنصوره|بــــ |د|

868o7| ى  |لوف|بــــو|مروه محمد حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

236o64 تـــه|زم محمد محمود شح|ح| صف ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

543543 |هيم عبــــد|بــــر|ء |ل|
ى
لحميد محمد دسوق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8565o2 حمد محمد|سهيله فتـــح  ي|بــــ |د|
|لمنى

352|89 تـــ|م يوسف شح|حمد هش| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

763693 ن محمد محمود|مريم محمد عمر لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

22766 لحميد محمد|حمد عبــــد |عمر  هره|لق|ره |تـــج

3|4785 شم|لسيد ه|لدين عىل |م |حمد حس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|62729 لرحمن|لد محمد عىل عبــــد |حمد خ| |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

63|6|5 تـــه|ذل محمد شح|لش|ن محمد |رو زيق|لزق|بــــ |د|

854496 ي|لع|م عبــــد|لرحمن هش|عبــــد
ل مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

3oo82 ره حمدى فتـــىح عفيفى|س ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى
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6867o7 لسعيد عىلي|يوسف مجدى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76|489 هيم عىل حسن|بــــر|رؤى محمد  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

6o58o7 ف محمد عطيتـــ عبــــد |محمد  م|لسل|رسر لمنصوره|هندستـــ 

|22696 ي|لد فؤ|حبــــيبــــتـــ خ
د محمد عفيفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o9985 وى|لبــــنه|هيم يوسف يوسف عىل |بــــر|سلىم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

449823 ن|لسيد محمد رضو|نور محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

693289 ى عبــــد |ي| هلل|لرحمن محمد عط|د خي  لمنصوره|طبــــ 

5|o|4o هيم يوسف|بــــر|لد شبــــل |خ ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|69695 م|لسل|رق بــــدر عبــــد |بــــدور ط م بــــنى سويف|إعل

369928 حمد محمد نجم شفيق| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

43|92  محمود سمي  محمود حسن
مصطفى ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ ى جي 

899499 رص عىل |لن|ن سعد عبــــد|يم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

4|o979 لديبــــه|زم محمد محمد |ن ح|رو |حقوق طنط

|6oo68 عيل محمد فوزى|سم|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

637996 لرحمن عوف|لسيد محمد عبــــد |ر |من زيق|لزق|طبــــ 

635522 ن ىط|لع|م عبــــدربــــه عبــــد|هش| مي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

69|569 لسيد سليم|للطيف |طمه حسنى عبــــد |ف لمنصوره|صيدله 

34|926 هيم حسن|بــــر|يش |ذ ع|ء مع|رس| |نوعيتـــ بــــنه

3665oo لسيد|يم |لد|م عبــــد|د س|ي| سيوط|بــــ |د|

754342 مل عىل|رضوى حسن ك لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6|o963 |لل|محرم عمر محرم عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

445838 ي|بــــر|رس حسن |حمد ي| ج 
هيم خرصى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

39oo4 لنعيم|يه عىل عزتـــ عبــــد | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

222629 ندى محمد سعد محمد |ره طنط|تـــج

343o52 د|د محمد عو|محمد عو |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|5852 ى هلل|نبــــيل نعيم نرص | يوستـــي  ن|بــــ حلو|د|

32835 لبــــكري|حمد محمود محمد |زن |م هره|لق|حقوق 

493o79 هيم عرفتـــ|يوسف خميس فتـــىح إبــــر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6|o584 د صديق|لجو|لعزيز عبــــد |دتـــ عبــــد |مي |تـــربــــيتـــ طنط
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76883o هيم محمد|بــــر|ل |محمد جل ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|66255 وي|لشعر|لمحسن ثــــروتـــ محمد |عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

83o|74 ي مرج|نه ظريف روم|دمي
ن|ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

847882 ي رشيدي|لحسن ح|بــــو|
مد مصطفى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

5|8|7o  |لحص|م |هي
ى
فع|لش|حمد مصطفى |حمد |ق تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6o8392 وق  رى|لهو|زى |حمد غ|رسر |صيدله طنط

368532 حمد محمد زىك محمد| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

6o|o22 بــــ|لهبــــ|متـــ |ء سعيد بــــسيوئى محمود سل|ول |صيدله طنط

9o98o9 ى محمود |حمد | |ند مي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

845278  عىلي|ه
ى جر فوزي حسي  هره|لق|طبــــ 

766422 يد|لسيد محمد ف|ندى مجدى  هندستـــ بــــور سعيد

7o8o5o لعدل محمد تـــوفيق|بــــسمه  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4oo8|3 ق|هلل |مد عبــــد|لد نبــــيل ح|خ وى|لشر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|3572 ى مي  د صديق|لجو|لد عبــــد|خ| ني  ى شمس|تـــج ره عي 

463324 لدين|لحميد نور|محمد مبــــروك عبــــد |حقوق طنط

432435 ف سعد عطيه هند|سهيله  رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

26476 هيم|بــــر|هيم عىلي |بــــر|محمد  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

768443 لجليل|لسيد محمد متـــولي عبــــد |ء |رس| لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

442962 لسعيد يوسف عىل|لسيد | |نور لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

64|692 |بــــر|م |ء س|رس|
ى
هيم دسوق زيق|لزق|بــــ |د|

784637 هيم محمد|بــــر|لعزيز |محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

367686 حمد نبــــيل محمود|مهند  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

336989 لكريم|يوسف محمد فتـــىح عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

2838|7 شم محمود|مصطفى مجدى ه رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|6||27 ه محمد سليم| هيم|بــــر|ن |مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

647862 عيل مرىس|سم|عيل فتـــىح |سم|ل |من |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|4o26 لسيد مرىس|م مجدى  ى شمس|تـــج ره عي 

8|4|3| هيم دردير|بــــر|لدين دردير |بــــ |شه حقوق بــــنى سويف
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5|6279 ى|عيل |سم|لسيد محمد |ء |ل| لزهي  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

226833 حمد|حمد قطبــــ |محمد  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

4|9929 ن|لمجد عيد سليم|بــــو|م |سل| لشيخ|ره كفر |تـــج

897|8| محمد مصطفى محمد حسن  ج|ره سوه|تـــج

6o9278 لحلو|حمد محمد محمد | لمنصوره|طبــــ 

8343o3 رك|عيل مبــــ|سم|حمد |محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8|225 مد محمد|محمد وحيد ح هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

499347 هيم سيد أحمد|بــــر|لسيد سيد أحمد |طمه |ف ره دمنهور|تـــج

365943 هلل|لدين عبــــد|سيف محمد نور  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

3653|| مل رشيد|يق ك|م ف|يه حس| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

8636|9 سعد سعد سعيد|مريم  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6o3997 يف محمد عبــــد لحميد موىس|محمد رسر لمنصوره|ره |تـــج

249834 م محمد|لسل|ن محمد عبــــد|يم| ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

632o9 بــــر محمد|ن ص|هيم حمد|بــــر| ره بــــنى سويف|تـــج

88|6|5 عيل |سم|ل مهدى |جم| دين سيوط|بــــ |د|

768776 لسيد محمد|حمد حسن | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

898285 لسميع |لضبــــع عويضه عبــــد|ء |لىمي ج|صيدلتـــ سوه

825|66 رك|ل محمود مبــــ|ن كم|يم| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

643279 محمود منصور محمود محمد هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

442|89 لرحمن محمد |لرحمن عبــــد|يمن عبــــد|
زى|ىط حج|لع|عبــــد

لشيخ|علوم كفر 

|62237 سعد عطيه محمد| رند ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

837||6 لدين ربــــيع يوسف|ح |ده صل|غ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

329694 ح|لفتـــ|لغنى عبــــد|ح عبــــد|يتـــ صل| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

25378| لمحسن فضل|ء فضل عبــــد|سم| شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

8638o4 هند محمود محمود يوسف ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|36974 ح|لفتـــ|ئى محمد محمد عبــــد |ل ه|جم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|926o ء مبــــروك عىل قنديل محمد|هد| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

7o8622 لسيد جبــــر|منى محمد  لمنصوره|حقوق 
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695o66  عبــــد |لسيد |محمد 
ى
لمعىطي|لدسوق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 

 مريوط

|4|55o للطيف|حمد عبــــد |ره فتـــىح |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

232893 يه عىل محمدين عىل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|3726 لقليوبــــى|لدين محمد محمد |د |محمد عم |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

6356o7 ر نبــــيل محمد متـــول|بــــر| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

67865o هلل عنتـــر|حمد عبــــد |حمد |يدى |ه لمنصوره|حقوق 

284|48 لرحمن|هلل عبــــد|دل عبــــد|محمد ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7||8o3 ي|ر
لتـــرع|لرحمن محمد |محمد عبــــد | ئى لمنصوره|حقوق 

7o3774 |لرحمن مهن|رس محمد عبــــد |ن ي|نوره زيق|لزق|ره |تـــج

676o89 ر|لنج|ىط عىل محمد |لمع|بــــو|محمد | دين لمنصوره|طبــــ 

|47257 بــــر|كريم مجدى محمد ج لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26323o لحكيم خلف|نجوى محمد عبــــد |بــــ بــــنه|د|

95793 لعزيز|هيم قرئى عبــــد |بــــر| |لي|د ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|25545 ي |حمد عبــــد |روى |
ج|حمد فر|لغنى هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

2442o5 ى عبــــد لحميد محمد|محمد حسي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

2|6963 ي|ه
حمد|محمد جوهر محمد | ئى ى شمس|تـــج ره عي 

5|7o| مه عىل حمزتـــ|س|طمه |ف تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5o3|65 مه|لسيد سل|سندس محمود محمد  سكندريه|ل|علوم 

83o74| جد|لد محمد م|مؤمن خ دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

255747 ل عطيه عوض|لع|هيم عبــــد|بــــر| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7627o8 لسيد|دل مهدى |محمود ع عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7|299| ن|لسيد محمد سليم|هر |لرحمن م|عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

779268 لمقصود|لرحمن عبــــد |ح محمد عبــــد |صل| ند زيق|لزق|طبــــ 

5o379o حمد عيد|هيم |بــــر|طف |عمر ع سكندريه|ل|ره |تـــج

437767 نور يوسف شلبــــى|ء يوسف |سم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

438788 يل|هيم ن|بــــر|يوسف محمد محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

33|333 ي|بــــر|ن مصطفى |حن
ى مصطفى هيم حسي  |تـــمريض بــــنه

24986 ن|س رجبــــ محمد سليم|ين| ى شمس|زر عه عي 

237225 ى محمد |شهد ط ى|لحس|رق حسي  ني  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

49666o د خليفه|لجو|هيم عبــــد|د إبــــر|لجو|هلل عبــــد |منتـــ  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور
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7o947o د|لضي|حمد محمد عىل |هيم |بــــر|م  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|75394 وق مصطفى حسن فلفل رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|2|27 مل|ئل سعيد ك|محمد و ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|695o5 د|لجو|نور عبــــد |نور صفوتـــ | لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

|22222 لرحمن|بــــدين عبــــد |لع|دل زين |عمر ع دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

695623 ر|لغف|ج عبــــد |م رس|رق عص|ط ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

865887 حمد بــــشي  محمد|لرحمن |عبــــد سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

622o89 لسيد أحمد|هلل |لسيد سعد |ء |سن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5|5o|8 طمه محمد حسن محمد رزق|ف ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

863754 س|د فنح|طف فؤ|ردين ع|ن دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4449|4 محمد عىل محمد عيس سكندريه|ل|هندستـــ 

82965o ل سعيد|ليشع هل|لقس |مرقس  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

7o774| حمد|حمدى محمد سيد |ل|ء |حمد عل| لمنصوره|ره |تـــج

895|73 ر |بــــيشوى مجدى محروس مق ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

78623o هيم|بــــر|بــــو عبــــيه محمد |حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6942|3 لمنعم|لحكيم محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |يمن عبــــد | ن|صيدله حلو

5|6577 زى|ح حج|لفتـــ|لسيد عبــــد |ن |يم| ره دمنهور|تـــج

37o487 لمقصود شقره|حسن محسن عىل عبــــد |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

56|47 ى محمد درويش|بــــر| هيم حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4|2552 لهرميل|لسيد |هر |حبــــيبــــه ط |ره طنط|تـــج

34o374  رسح|لش|مصطفى عىل عبــــد
ى
ن|ق عه مشتـــهر|زر

252682  رزق
ى
منه فريد شوق ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

44447 ى د|روق فؤ|متـــ ف|س| |مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

53oo57 لجيد مرزوق|جح عبــــد|حمد ن| ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

68||32 لم|لمجيد س|لرحمن ممدوح جمعه عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

4o7|39 ء حمدى محمد يوسف عىل|لشيم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69o25 ى ز|ء رمض|دع يد|ن حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9|6356 تـــم خليفه عيس  |لدين ح|ء |بــــه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ
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5o|787 لسيد|ن محسن كريم |حن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32o24 زق|لر|عمر مجدى مصطفى عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

6|o5o5 هلل|د عمر عبــــد|لجو|د عبــــد|لجو|أحمد عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

6o9265 م|ن مصطفى عز|لد زيد|رص خ|ن لمنصوره|ره |تـــج

343594 مر|محمد حسن ع| ء رض|شيم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

496678 لحفيظ|در يونس عبــــد|لق|ن عبــــد|نوره ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2|43o| مصطفى حمدى محمد تـــوفيق د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

47o46 كريمه عمر سيد حفنى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

27792o  عبــــد|
ى
لسيد|لعليم |مينه شوق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

246||| ن|لق شعبــــ|لخ|لغنى محمد عبــــد|عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

5o7647 هلل محمد|يدى سعد زغلول عبــــد |ه سكندريه|ل|بــــ |د|

834376 هلل|لحسن فهيم وهبــــ |بــــو|ل |جم قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

53973o ر محمد|لغنى سعيد دويد|بــــسمه عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|54837 ن محمد عيس محمد|رو ى شمس|تـــج ره عي 

235953 ى|نه ل عمرو محمد حسي  ن|سو|بــــ |د|

348|94 ين ه لحميد|هيم عبــــد|بــــر|ئى |رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

23|28o محمد عيد محمد رزق هره|لق|ره |تـــج

775763 ن عىل|ن سليم|حمد عىل سليم| زيق|لزق|هندستـــ 

89629o هيم |بــــر|لحمد |بــــو|لسيد |ء |شيم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

87827 لعزيز محمد|ضىح عيد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|6589 بــــ|لغنى عق|زن محمد عبــــد|م هره|لق|ره |تـــج

5o|83 هيم|بــــر|هيم فريد |بــــر|كريم  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

496839 ى  حمد سويلم|حمد |بــــسنتـــ حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

78857| لجعيدى|هلل |لح عبــــد|محمد محمد ص ره بــــور سعيد|تـــج

884o|8 دى |هند رجبــــ عىل ن سيوط|تـــربــــيتـــ 

852o46 لد فتـــىحي محمد|محمد خ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62378 بــــر|بــــر ج|هدى عىل ص بــــ بــــنى سويف|د|

42842| ن لبــــقىل|بــــر محمود |سعيد ج| مي  |صيدله طنط

7|5377 لجندى|م محمد |لسل|تـــ عبــــد |عرف| نور ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

79o886 لسبــــىك|لرحمن |هلل عبــــد |ء عبــــد |دع ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى
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865792 حمد|هيم |بــــر|حمد عىلي | ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

5o2684 قوتـــ حسن|در عىل ي|مريم ن سكندريه|ل|بــــ |د|

545|28 وى|لص|للطيف |لحليم عبــــد|عبــــد| محمود رض عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||7963 دل لمع ملك|يوسف ع وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

349826 ده|لسيد حسن زي|حمدى مسعد حمدى  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

48o334 هيم|بــــر|حمد |لسيد |حمد |لسيد | سكندريه|ل|بــــ |د|

753933 ح تـــوفيق|لفتـــ|تـــفى محمد عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7o4|oo بــــو عربــــ|هلل |رق عبــــد |ن ط|نوره ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

358859 حمد|لحميد |ن محمد عبــــد|يم| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

626o55 ح عوض|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|مه |أس زيق|لزق|طبــــ 

6o|667 ى صبــــىحي محمد محمد |ي |لبــــن|سمي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

26|926 ى|لسيد عبــــد|محمد  لمنعم محمد حسي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

298|48 ح|لرحمن محمود محمد صل|عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

9|7|23 لس ع تـــه |س شح|دل غط|كي  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

9|9665 ى |د |لد فؤ|محمد خ مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

63382| تـــم سعيد عىل متـــولي|لرحمن ح|عبــــد  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

|5o333 وى|مصطفى مصطفى محمد شعر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

254|o5 مد نوفل|حمد محمد ح| هره|لق|صيدله 

489337 لحميد للو|حمد عبــــد |حمد |طمتـــ |ف ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

7|o659 س|لنح|هيم |بــــر|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ء |ل| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

9o7|67 لرحمن |حمد محمد عبــــد|ء |شيم ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

4|8672 هيم عىل بــــديوى|بــــر|محمود رزق  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

3|89o2 ف وهيبــــ نصيف|ئيل |مهر رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

373233 لحميد|بــــر عبــــد|لمنعم ج|عمرو عبــــد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

7|5o83 لعزيز محمد|مل عبــــد |نسمه مصطفى ك لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

626226 لسيد نرص|لد |حمد خ| زيق|لزق|حقوق 
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|4373| ن|دتـــ سليم|ن عبــــ|جر سليم|ه ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

|7o5o بــــينى محمد|م هينور فتـــىح رسر |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|38o42 م|م|حمد |مه فتـــىحي |س|د |زي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

37o89| لخطيبــــ|هيم عىل |بــــر|دتـــ رجبــــ |غ لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

435749 لسعد|بــــو |هيم |بــــر|د |ء حمدي فؤ|ل| سكندريه|ل|طبــــ 

9o6|43 سم  |ر ق|لغف|لبــــدرى عبــــد|وليد  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

8|o969 ل|لع|طمه محمود عىلي عبــــد|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

8o4785 لمعز محمد|ئل عبــــد|ء و|ل| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

348239 ن سمي  محمود محمد|يم| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

6o8||7 لمعبــــود بــــدر|لمعبــــود عبــــد |طمه عبــــد |ف |بــــ طنط|د|

3338|4 د|رق سعيد مر|حمد ط| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

48|4o6 ى ج|جرجس يعقوبــــ  د|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33|2|5 ن مسعود|لسيد مسعود سليم|مسعود  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

62|4|7 ن هيم|بــــر|مصطفى محمد محمود | مي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

5776| ى|سم| ى جمعه حسي  ء حسي  حقوق بــــنى سويف

426562 دق محمد هريدى|لص|ندى محمود عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

32|39o هيم|بــــر|ل |لع|محمد حسن عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9|7827 لرحمن محمد  |وليد ثــــروتـــ عبــــد سيوط|ره |تـــج

234|o3 لدين مصطفى سيد محمد سيد|سيف  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

8o|744 ن هلل ملك|محروس فرج | مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8467|| محمد حسن محمد حسن دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

2962|o هلل عمرو حسن سعيد|منه  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

75|26| ح محمد|لفتـــ|حبــــيبــــه محمد عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

333266 ه محمد عبــــد حمد|لغنى محمد |ني  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

63o383 ضى|لق|دل محمد حسن |هلل ع|عبــــد  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

25295| دل عىل محمد شقي |ر ع|من ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8898|| حمد |حمد حمدى لطفى | ي صىح 
سيوط|معهد فنى

264923 بــــيل|لحميد ق|حمدى عبــــد| نور ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 
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8|6948 ل عىلي محمد|عىلي جم ي|نوعيتـــ 
|لمنى

8925o7 هلل  |لم محمود عبــــد|منه س| سيوط|تـــمريض 

|35459 لح مصطفى|هيم ص|بــــر|مل | ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|49545 د|لد محمد عو|حمد خ| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

9||454 حمد |بــــوضيف |ء محمد |سم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

44539| حمد|لسيد |تـــه |ء رشدى شح|سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

242327 لعليم|لعليم منصور عبــــد|ء عبــــد|شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|9833 يح|لج|آيتـــ محمود زىك  تـــمريض دمنهور

4|5482 ي |حمد طلعتـــ |
تـــه|هيم شح|بــــر|لحفنى ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

763283 لرؤف حسن|ندى عبــــده محمد عبــــد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

86523| ى|حمد محمود عبــــيد| هلل حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

843|o6 هلل حسن محمود|ء عبــــد|لزهر|طمه |ف ن|سو|بــــ |د|

64o593 حمد|محمود شحتـــه محمد عيس محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|o778 وي|لسبــــع|بــــسنتـــ أحمد عىلي غريبــــ  |ره طنط|تـــج

|58742 ي محمد عرص|ء |دع
نور حفنى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|76o9 |م عويس |لسل|م عبــــد|هش
ى
لدسوق هره|لق|حقوق 

5|2o79 ف |لسيد | ىط عمرو|لع|لسيد عبــــد |رسر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

644724 ف عبــــد|عىل  لحميد عوض|رسر س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

859545 دل فتـــىحي محمد|لرحمن ع|عبــــد سيوط|ره |تـــج

63972| لسيد عىل|لحميد |هدير عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

6o|697 م فرج|لسل|هيم عبــــد |بــــر|م |سل| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

243799 لحميد|جر عىل ربــــيع حسن عبــــد|ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|5o|97 ى|لرحمن ه|عبــــد   عطيتـــ حسي 
ئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

85567| ي|ح مش|محمد سعيد صل
ضى دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|

ه ى جي 

4386|9 مع|طف ج|طف محمد ع|ع لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

85499| حمد|رس |هر ف|عىلي م حقوق بــــنى سويف

8o8866 |مي مجدي وهيبــــ حن|ر ره بــــنى سويف|تـــج

|4o493 ى جوزيف وجيه خلف| يوستـــي  ى شمس|د| بــــ عي 

258|73 لح محمد|ر ص|لستـــ|لح عبــــد|ص ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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782794 ر|هيم  نو|بــــر|يه جرجس |ئيل فهيم حم|مهر زيق|لزق|علوم 

3|8o96 م|ى ف|جون محروص بــــش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

76o5o9 د|لخبــــي  محمود ج|حسن محمد عبــــد  لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

6o587| حمد شلبــــى|ر |مختـــ| محمد رض ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

|59|92 ي صديق|مصطفى عبــــد 
لعليم مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

238895 تـــه|ح محمد شح|لفتـــ|ء حلىم عبــــد|عىلي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

682|65 لىك|لم|مد |حمد ح|لسيد |ء |ل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4525|9 حمد|لسيد |محمد عزيز  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

83o649 ي محروس| بــــول صفوتـــ بــــشر |نوعيتـــ موسيقيه قن

76|8o5 ل فوزى محمد|م كم ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

656o9 لسيد|ن |ن عفيفى سلط|مصطفى سلط لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

858o5o جر محمد فتـــىحي محمود|ه ي|عه |زر
|لمنى

|4o62| ى محمد ك|محمد رأفتـــ  مل|مي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

9o|933 ه  |لل|حمد محمد عبــــد|محمد  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

53944| ن|ندى محمد حسن محمد سليم ج|بــــ سوه|د|

488294 ن|رق محروس عثــــم|لرحمن ط|عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5375 ى|حمد محمد بــــهجتـــ |حبــــيبــــه  لدمي  هره|لق|صيدله 

|57886 حمد حسن فتـــىح|هلل |منتـــ  هره|لق|هندستـــ 

784287 لحسينى صقر|ىطي |لع|مل عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

4|7247  شح|محمد 
ى
تـــه بــــسيوئى موىس|لدسوق لشيخ|بــــ كفر |د|

|366|3 ى جمعه مرج|ي ن|ن رسح|سي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|9672 حمد محمد|ريم يشي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

875|94 لرحمن |للطيف عبــــد|رؤى محمود عبــــد سيوط|بــــ |د|

642748 ن|بــــ شعبــــ|لوه|حبــــيبــــه محمد عبــــد لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|399 ده|لمجيد محمد حم|عبــــد | حبــــيبــــه رض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

88oo22 لدين محمد لطفى سيد  |ء |محمد عل |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

88274| لعظيم مرىس  |طمه محمد عبــــد|ف سيوط|تـــربــــيتـــ 

|5958o حمد|بــــكر فهىم | ند ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

44962o ده منصور مطر|مد حم|حمد ح| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

884o96 ى جوده  |رص بــــش|مه ن|س| معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 
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256425 حمد|بــــو سيد |لمنعم محمد |حمد عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

223224 زق|لر|ل محمد عبــــد|حمد كم| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

5o7532 ن|هلل محمد شعل|دى عبــــد |له|جر عبــــد |ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

5o7368 م عبــــده رسور|م|ر عبــــده |من سكندريه|ل|علوم 

333886 ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

52458o |ل مرصي و|حمد مسعد هل|
ى
ق لشيخ|بــــ كفر |د|

69|43 لسيد|د رجبــــ |رتـــ عم|س هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|6o35 لرؤوف|ن عبــــد |ن ممدوح شعبــــ|نور لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

87675 هلل مخيمر|بــــر عبــــد|لحفيظ ص|محمد عبــــد ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

857872 مريم مجدي ونيس شلبــــي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

4954o2 لم|محمد عىل محمد س |حقوق طنط

442979 هلل|لسيد عبــــد |در محمد |لق|هبــــه عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

|4454| لدين محمد|ج |لرحمن سعيد تـــ|عبــــد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

6o42o| ئيل|ديفيد نبــــيل جورج  شنوده ميخ لمنصوره|هندستـــ 

63244| ى |ن حم|يم| حمد|ده حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

637||| ل عىل موىس|ل عىل هل|هل زيق|لزق|بــــ |د|

68|599 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد |مصطفى عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

449772 لرحمن محمود محمود جعيصتـــ|عبــــد  |بــــ طنط|د|

265|67 ر|لجز|كريم محمد حمدى محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8o7889 سم مسعد يعقوبــــ|بــــ| رين|م ره بــــنى سويف|تـــج

5o57o8 لحوىسر|لمنعم محمد |هلل عىل عبــــد|عبــــد سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

258733 هيم|بــــر|لم |س| محمود رض سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

6o75oo لحوتـــى|لغنى |د محمد عبــــد |زي ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

5|o262 سم|يوسف محمد محمد ق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

857455 رس بــــحر|جرجس مكرم ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

857369 شف|دل رسىمي ك|رك ع|م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8328o4 منيه محمود عىلي فولي| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

887o75 دل حسن محمد |ر ع|من سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

5o994 ن|ل محمود غيض|حسن جم حقوق بــــنى سويف

357272 حمد|لمنعم |حمد عبــــد|م |جر س|ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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|66229 ى عبــــد |حمد ي| در عىل|لق|سي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o|2o حمد محمد عىل| |نور |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

777724 لجليل|دل محمد عبــــدربــــه عبــــد |حمد ع| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

7|25o7 بــــيل حسن|رق محمد ق|يه ط| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o4989 لمعىط يونس|ح عبــــد |محمد أحمد صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

226298 لح|حمد ص|ن حسن |حسن رمض ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

33886o ىط محمد|لع|ر مصطفى عبــــد|من ج|بــــ سوه|د|

22o675 سط محمد|لبــــ|جد عبــــد|مريم م ى شمس|د| بــــ عي 

6|o767 لبــــسطويس مدين|د محمد |جه ط|بــــ دمي|د|

|22|8| لسيد|يوسف عىل معتـــمد  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

82548 محمد حسن محمد سيد فرج ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

43|8o3 لمنصورى|لعزيز |لغنى عبــــد |نس عبــــد | |ن طنط|سن|طبــــ 

89|987 ى عيس عبــــد|ي ى حسي  لعليم |سمي  سيوط|بــــ |د|

86|8|8 ه جم| دق بــــدوي|ل ص|مي  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

54o|o7 بــــر خميس حسن|مؤمن كرم ج ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

785333 ئى محمد عوض|محمد ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

485|36 ر|لجز|لدين عوض |ل |مريم ممدوح جم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|7264 عيل عىلي محمود|سم|محمد  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

5|879| صف|د خليل مصطفى ن|هنده خليل فؤ|ش |حقوق طنط

|4757| سم|ل ق|لوص|دل |مصطفى ع هره|لق|طبــــ 

29o696 ى ط رق محمد سعيد|نرمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

338543 ن صبــــىح حسن محمد بــــدر|ء شعبــــ|ول ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

342799 لسيد محمود محمد|زينبــــ  |حقوق بــــنه

64|o34 لعوضى|حمد حسن |كريم محمد محمد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

836267 ىطي يوسف|لع|جر زىكي عبــــد|ه ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

||88|o ى  ميخ| |يوستـــي 
ى
ئيل عزيز|رزق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

493674 مل يوسف|محمود محمد محمود ك ره دمنهور|تـــج

|72937 هيم محمود|بــــر|ر |لستـــ|هيم عبــــد |بــــر|طمه |ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

832372 لعزيز|ده عبــــد|در حم|لق|ء عبــــد|حسن دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن
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|2o7|4 ف نسيم | |نور س|لي|رسر ن|حقوق حلو

264643 تـــه بــــيوم|بــــسنتـــ سعيد لبــــيبــــ شح ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

6|5366 لسيد أحمد عىلي|ء محمود |عل |ره طنط|تـــج

34|335 ي |حمد ص|
م|هيم ضي|بــــر|لح مصطفى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|23698 لم|ل عيد س|جر سعيد مع|ه لفيوم|لعلوم |ر |د

27747| ى محرم|محمد عىل  مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4o2o|o حمد محمد|مصطفى حسن محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|529o جد محمد ذىك نيل|حمد م| لمنصوره|حقوق 

62oo76 ى |هلل عبــــد |عبــــد  ل|لبــــرمبــــ|لرحمن حسي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

9|o259 لسيد|ى نرصى ذىك عبــــد|مي  دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

|69684 ريف صديق صبــــىح ملك|م تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

762777 |لسق|هيم |بــــر|هيم |بــــر|مد |يوسف ح هندستـــ بــــور سعيد

759694 ر|لزه|لسيد |لدين محمد |ء |نىه عل لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

826337 ذلي|حمد ش|لحمد |بــــو|م |حل| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

2|9523 حمد حسن|ندى محمد سيد  ى شمس|تـــج ره عي 

83848 دى|له|حمد محمد عبــــد |متـــ |س| حقوق بــــنى سويف

||7892 ن|م|حمد قر|لد |دهم خ| ى شمس|د| بــــ عي 

633929 لسيد محمد عقيل|حمد | زيق|لزق|طبــــ 

|73|28 وق سليم زين عىل رسر ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

24|25| لرؤف فرج|رس عبــــد|يوسف ي هره|لق|علوم 

|465o9 لنبــــى|م محمد عبــــد |م هش ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|5o6o4 محمد مجدى محمود عطوه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

372443 م وليد حسنى سعد|حس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

778o34 ئى|لقبــــ|لمجيد |لد عىل عبــــد|م خ|وس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7774o2 رص|حمد ن|لسيد |لصغي  |يه محمد | زيق|لزق|بــــ |د|

4492o3 شد|مه فخرى ن|س|جورج  |هندستـــ طنط

86982 هند حمدى يونس محمد لفيوم|صيدلتـــ 

447639 دى|جر محمد محمود بــــغد|ه سكندريه|ل|بــــ |د|

425859 هيم محمد|ره عىلي محمد إبــــر|س تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري
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633936 لسيد محمد|لدين |ح |حمد صل| زيق|لزق|علوم 

64757| ن متـــول|حمد محمد محمد سليم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4o3796 هلل|حمد محمد فتـــح |زن |يس م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o24oo بــــومغنم محمود |حسنى | ند تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

876|78 ن محمد |حمد عزتـــ رمض| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

4|49o4 ل|لحليم محمود مرس|لد عبــــد |حمد خ| لشيخ|ره كفر |تـــج

|5|895 حمد محمد|لسيد |ء |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2384o4 لسيد عمر|رحمه عطوه  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

757956 ى|روق شوشه |محمد ف مي  ره بــــور سعيد|تـــج

348685 لسيد بــــدر|ء محمد |رس| سيه|نوعيتـــ عبــــ

4o2865 ه  عيل هريدى|سم|هيم |بــــر|ني  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

264675 لرسول مليىح  بــــيوم|يمن عبــــد|لؤه  |بــــ بــــنه|د|

26947 مينه وليد محمد رفعتـــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|39567 ل|لعظيم غ|مريم سعد عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

492274 هلل صبــــرى فضل محمد عزوز|عبــــد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

6|2o23 ى|دى ش|له|مصطفى محمد عبــــد  هي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

773338 ء حسن عطوه محمد خشبــــتـــ|ول لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

9o7247 لموجود |لسيد عبــــد| |مصطفى عط سيوط|صيدلتـــ 

64o424 هيم عىلي محمد|بــــر|روى محمد | ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

823979 ه ميخ| ئيل|ئيل حلىمي ميخ|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

44||2 هيم|بــــر|هيم |بــــر|ل |محمد جم هره|لق|بــــ |د|

357985 يد|لحميد ف|ل محمد عبــــد|مهند كم ى شمس حقوق عي 

8|9749 ي
وئى ي|يه| |في 

ى مسعد|بــــ بــــنى مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

4oo8|9 د محمد عىلي محمد|زي ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6333o6 حمد عمر|لعزيز محمد |لد عبــــد |عمر خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

884633 سمي  تـــوفيق | نوبــــ رض|بــــ| سيوط|تـــربــــيتـــ 

|22865 لحميد|هر حسن عبــــد |لرحمن م|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

73583 لسيد|ر سيد موىس |من لفيوم |تـــمريض 

446588 لجزيرى|لسيد |دل حسن |لرحمن ع|عبــــد  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

4325o9 ل|ج  جرجس رزق غبــــري|نس ن|ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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29oo53 حمد محمد|مريم محسن  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

3|6263 عيل|سم|بــــوبــــكر حلىم |ء |شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

65o55 س|حمد سيد محمد عبــــ| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

344458 ى  حمد|محمد محمود حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

496o6| تـــ عىل حسن  م جميع|م|أمي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6347|4 ن|لمنعم شعل|لحميد عبــــد|نس عبــــد| زيق|لزق|هندستـــ 

923726 لدين |ح |ه صل|لل|لدين عبــــد|ح |صل
ه  |لل|عبــــد

ج|هندستـــ سوه

2|3828 بــــو هنديه|لمنعم |يوسف محمد عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

9|386| لس م كر  |جد عيد ش|كي  سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

84|o8 بــــ محمد|ل دي|طمه جم|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

79o|6 لسيد|حمد نبــــيل يوسف |يوسف  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

||7283 ي|رك د|م
ل جرجس رفله|ئى سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 

تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

82|249 ض|كر ري|هلل ش|لمعتـــز بــــ|دهم | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68|9o2 لديسىط|لغمرى |يه محمد فتـــىح | لمنصوره|حقوق 

|28|79 للطيف|للطيف بــــسيوئى عبــــد |محمود عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

6o5|| طف محمد محمود|لرحمن ع|عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

33975| لق|لخ|لسعيد عبــــد|ء سعيد محمد |سم| |ره بــــنه|تـــج

7535|2 حمد|ء محمد عطيه |عىلي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6o6|98 در|لق|ر عبــــد |لستـــ|ده عبــــد |ر حم|عم لمنصوره|ره |تـــج

624|97 ف |مه |س| حمد سليم|رسر ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

|42o4o ف|شم |حمد ه|محمد  رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6o9883 ء محمد نرص نوفل|إرس |طبــــ طنط

7|527 هر|لظ|محمود محمد عىل عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

8|5763 لمعبــــود|لمعبــــود محمد عبــــد|ء عبــــد|سم| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

265238 ىسر|ن| سم زكري|لد بــــ|خ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

84|22 محن  محمد محمد| مه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

226535 ى محمد فتـــىح  لسعود شلبــــى|بــــو |حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

345568 بــــوزيد|بــــوزيد مخيمر |يتـــ | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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835443 هلل حسن محمد|حمد عبــــد| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7o3o65 شه|هلل محمد بــــ|سلىم مدحتـــ عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

5o3834 هيم|بــــر|لعزيز محمد |بــــر عبــــد |عمرو ج لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

8945|8 لربــــ  |د |حمدى نخنوخ ج| رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

443282 ل مجدى محمود حسن حسن|نو ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6|9245 لفى|ل|لرحمن محمد محمد محمد |عبــــد  صيدلتـــ بــــورسعيد

35422| ح|لفتـــ|لحميد عبــــد|م عبــــد|يمنى هش م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

86943| ى|ن محمد |نوره حمد حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

62||67 لبــــهنسي|لسيد عىل |محمد | نور زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

256o25 هيم|بــــر|ر |لغف|حمد عبــــد|محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

78|333 لم|لحميد عىلي س|ء مدحتـــ عبــــد |رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o7724 لحليم|ء مسعد محمد فريد عبــــد|صف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

767837 ى|نور  محمد حسي 
ن محمود مصطفى ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|

لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 
لعريش|بــــ

68o796 ى عىل|لقصبــــى حس|هدير محبــــ  ني  لمنصوره|بــــ |د|

485o3 ي ش|دي عبــــد |ن ن|يم|
فعي|لغنى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

478692 م سيد قنديل سيد|عمر عص سكندريه|ل|هندستـــ 

5246o2 ى محمد مط وع|محمد حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

849749 لحميد محمد|حمد عبــــد|نىهي  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

536693 لليل|بــــو |ن قطبــــ |هلل شعبــــ|عبــــد  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

624492 عر|لش|س |لسيد عبــــ|لسيد |هدير  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

425636 ي 
لمنعم|لبــــدوي ضيف عبــــد |حمد |منى إلسكندريتـــ |تـــمريض 

|4o772 لدين|ح |مهند محمد حمدي محمد صل ى شمس حقوق عي 

369223 ه وي|لشعر|ح محمود محمد|ن صل|مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o4o6 ى حمدى عبــــده مهدى عنبــــر|ي سمي  هره|لق|علوم 

425o34 بــــر محمد عىلي|لدين ج|ل |يه جم| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

5o234 لحميد|محمد عىلي محمد عبــــد  ن|هندستـــ حلو

645o5o ى|أحمد محمد ص ى حسني  بــــر أمي  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

363327 ن|ن محمد سليم|حمد سليم| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر
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26252| بــــدين|لع|م زين |م وليد س|س لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

86|523 ي محمد
ي محمد مصطفى

هيم|بــــر|مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|29|4 هيم|بــــر|زق |لر|يتـــ محمد عبــــد| ى شمس|د| بــــ عي 

859o96 حمد| |لد رض|خ| ند بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4898|9 لبــــرهيىمي|ء مبــــروك عوض عطيتـــ |نجل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o4747 ج محمد |ء حسن فر|رس| ج|تـــربــــيتـــ سوه

76|o46 ل|لجم|روق حسن |حمد ف|حور محمد  لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

877o46 ره مصطفى تـــوفيق محمد  |س سيوط|بــــ |د|

33494| لرحمن حسن عىل موىس|ندى عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

3472|2 جر مصطفى عوض سيد|ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|8664 لبــــ|محمود حسنى حسنى غ هره|لق|ره |تـــج

2|2|87 حمد عبــــده|حمد عبــــده | ى شمس هندستـــ عي 

6487o8 لمقصود عىل|حمد عبــــد|لمقصود |حمد عبــــد| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

8679|2 حمد عىلي|رص |لن|محمود عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8834|2 بــــ  |لوه|نم عبــــد|ء مرع غ|شيم سيوط|صيدلتـــ 

4767|6 هيم منصور|بــــر|لحميد |زم عىل عبــــد |ح| دين سكندريه|ل|ره |تـــج

4o4|2| لرحمن|م عىل عبــــد |عىل عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

622|58 لعش|ء مسعد محمد مسعد |عل هندستـــ بــــور سعيد

6873oo وتـــ|هلل حل|صديق عبــــد | حمد زكري| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

538969 هلل|حمد محمود عبــــد |جر حسن |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

867943 عيل|سم|لسعدي |طمه عىلي |ف دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

63838| لدين|حمد محمد مىح |محمود  زيق|لزق|هندستـــ 

396|o هيم خليل|بــــر|هيم |بــــر|شهد محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o9893 ى |ي لوصيف|لسيد محمد |هيم |بــــر|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

683738 ى عوض محمد مصطفى|ي سمي  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

649455 مد|أحمد محمد فريد محمود ح زيق|لزق|حقوق 

263ooo هيم|بــــر|لمعبــــود |فوزى عبــــد| لي|د |تـــربــــيتـــ بــــنه

43|o6o لمشد|ء محمود حسن محمود |رس| |صيدله طنط

64762o نور حسن طويلتـــ| |حمد رض| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

348677 ى|سل| ى محمد حسني  م حسني  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -
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64|958 لح عطيتـــ|م عطيتـــ ص|ر حس|مي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

368257 در عىل|لق|حمد عبــــد|م  ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

75938| لسيد|ن حسن محمد تـــوفيق |نور لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

54o743 يمن محمد محمد حمص|ضىح  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

24|56 حمد|ملك مسعود حسن سيد  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

3382|8 هيم محمد|بــــر|لوكيل |حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4|6834 لعزيز زغلول|ألنور فتـــىح عبــــد |سلىم حسن  |حقوق طنط

|7|74 لمطلبــــ محمود|دي عبــــد|مروه ن هره|لق|ره |تـــج

9|9272 حمد سيد محمد |هبــــه  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|2466| ي عبــــد |يوسف ه
لحميد حسن|ئى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|3o27 ي 
حمد|محمد نبــــيل قرئى ره بــــنى سويف|تـــج

22|57o سط|لبــــ|حمد عبــــد |لرحيم بــــدرى |محمود عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

8495|5 ي عبــــد|م|
حمد|هلل |لمنعم عبــــد|ئى لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

8586o4 لرحمن|هلل عبــــد|بــــ عبــــد|محمود خط ي|تـــمريض 
| لمنى

4872|o  عبــــد |لص|حمد |
ى
د عمر سعيد|لجو|ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o5|86 ل|لع|لمعىط عبــــد |متـــ محمد عبــــد |س| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

78|3|3 عيل|سم|عيل |سم|مصطفى محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

449642 حمد عبــــده عقيل|يمن |حمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

479559 ى |ن ي|مرو مع|لل|عيل عىل |سم|سي  سكندريه|ل|هندستـــ 

546343 |لبــــن|لحميد حسن |محمد عبــــد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

|43874 لرحمن|حمد عبــــد |محمد نبــــيل محمد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

779727 متـــ هدهود|لسيد سل|يه محمد | قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

9|o44| لد محمد عىل |محمد خ ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

7|6234 ىس|لمر|لديسىط |هيم |بــــر| |نور لمنصوره|حقوق 

632766 حمد|ندى عزتـــ متـــول سيد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

336636 جر يشى ذىك جبــــر|ه عه مشتـــهر|زر

363555 ح خليل|لفتـــ|خلود سيد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

879oo9 ى محمود |ر هش|مي م بــــشي  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

5|796o بــــوجديده|يتـــ عىل محمد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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878546 حمد |بــــر محمد |ح ص|سم سيوط|طبــــ بــــيطرى 

37688 وى|لص|عيل |سم|عيل طه |سم| هره|لق|ر |ثــــ|

889o|9 لرحمن سيد بــــدوي |محمد عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

4|4o68 م|لسعيد سل|لحليبــــي |يه مدحتـــ | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

339996 ف |منيتـــ | لموج |حمد |حمد |رسر |ره بــــنه|تـــج

366oo3 ل محفوظ|لع|يوسف محمود عبــــد ج|بــــ سوه|د|

925|24 ى عبــــد| ى محمد |لحميد |مي  مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o94o4 لشيخ|عيل |سم|ذ |حمد مع| |بــــ طنط|د|

28|5o6 ه  لسيد رزق|د |لجو|حمد عبــــد|سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

857489 مفدي خلف عزمي بــــعيوي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|6o86 لمؤمن محمد شبــــيبــــ|نبــــيلتـــ محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

55444  محمد|حسن
ى
ء سعيد شوق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

832252 هلل صديق|ء كحول عبــــيد |سم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

3592| بــــوزيد|س |س فوزى عبــــ|تـــن عبــــ|ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|44548 حمد|ل سيد |حمد جم| هره|لق|ره |تـــج

236427 لحليم|لرحمن فهىم عبــــد|سلىم محمد عبــــد هره|لق|عه |زر

43o994 لغنى خلف|ء فتـــىح عبــــد |رس| ي صىح طنط
|معهد فنى

8788o4 لحفيظ محمود |ء ممدوح عبــــد|ل| سيوط|بــــ |د|

7o7886 هيم|بــــر|عىل محمد عىل عىل  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

27|969 ن|لعزبــــ رضو|هيم |بــــر|ل |يه يحن  جم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

||9379 بــــدين محمود|لدين ع|م |يوسف حس ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

246437 ن|بــــر سعف|كريم محمد ج ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

76o4|8 ل زىكي|طف جل|هيم ع|بــــر| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

4|2|58 محمود نبــــيل محمود حسن محمد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

832488 دق|لص|ء شوري محمد عبــــد|شيم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

45o34 مصطفى محمود درويش محمد درويش هره|لق|علوم 

57537 ل سيد عىل|م جم|سل| ره بــــنى سويف|تـــج

4o6998 ى|تـــ محمود ش|لشح|هلل مصطفى |منه  هي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

844396 ء مهدي رجبــــ عىلي|لشيم| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

44|7o5 ه زكري| ح|عىل عىلي صل| مي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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|56357 حمد عىل طه|محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

75o4o6 ي عبــــد |بــــل
لكريم|ل محمد حسنى تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

9o7995 لدين  |حمد عز نور |م |حس ج|هندستـــ سوه

328888 تـــ محمود|م محمود شح|حس زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

249975  ع
ى
هلل|شور عبــــد|لبــــنى دسوق ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

45|42| تـــ|رس عبــــد |محمد ح للطيف عمي  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

37243| زق|لر|لجيد عبــــد|مصطفى سعد عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

9o63o6 هلل  |د |لضبــــع ج| |يىلي| |يف| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4763oo ي عبــــد 
ي عبــــده محمود|لق|مصطفى

در مصطفى سكندريه|ل|ره |تـــج

5|877 ئى محمد محمد جوده|م| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

357956 لحليم مبــــروك|مصطفى ممدوح عبــــد ى شمس|زر عه عي 

44oo|5 رحمه محمد محمد أحمد خزعل لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

44|426 لدين|حمد نور|محمود مبــــروك مبــــروك  لشيخ|ره كفر |تـــج

68o9|4 ى|عيل محمود |سم|د |زي لزهي  لمنصوره|بــــ |د|

2289o2 لسيد|لرحيم |هدى سيد عبــــد د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

59423 هيم|بــــر|ن حمدي سعيد |شعبــــ |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

837o23 ي محمود 
حمد منطلبــــ|منى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

4|2783 ه  ل عمر جمعه|حمد هل|سمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

57o78 ر سيد محمد سعد|من ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

|6o|7 ر محمد|ئل مختـــ|ل و|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2396|3 ى معتـــزبــــ|ي وى|حمد شعر|لحميد |هلل عبــــد|سمي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

486|o6 منصور| ر جورج زكري|دو| |ن|جيوف سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

|36|48 نيس منصور|حمد |سلىم  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o7377 عيل حسن|سم|للتـــ |جر مصطفى عبــــد |ه سكندريه|ل|بــــ |د|

6|9|62 ء حسن محمد طه أبــــوعبــــده|آل ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

8o542 لقوى|حمد ممدوح حسن عبــــد | تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

282|oo ل حكيم|غبــــري| يىلي|جورج  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

7o66|6 ه س| لم|حمد س|لعظيم |لم عبــــد |مي  |بــــ طنط|د|

7o|3o7 ح زىك حربــــيه|لسيد صل|محمد  لمنصوره|هندستـــ 
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688|82 دى حرزه|له|محمود محمد عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

33977| يش|ء محمد عيد ع|ثــــن |طبــــ بــــيطرى بــــنه

6o6726 ن عوينه|لسعيد نعم|رس محمد |ف تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

896o24 لحميد محمد |ء محمد ثــــروتـــ عبــــد|شيم ج|بــــ سوه|د|

432746 بــــو زيد|حمد مصطفى |يمنى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|2835o هلل|هلل عىل عبــــد |سلوى عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

857234 ندي بــــكري محمد طلبــــه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

924|95 يمن محمد محمد |ء |ل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8oo492 |يىلي|فيلبــــس جرجس فهىمي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|6o599 محمد فرغل مهنى فرغل لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

|2|535 حمد|عيل |سم|حمد |بــــسنتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|3566 بــــيبــــ عزم |يمن |ئى |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8478|6 ى|لن|ن عبــــد|يم| رص مهلل حسني  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

6o62o3 زى رزق|عمر محمد محمد غ ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

8|2724 زينبــــ ثــــروتـــ محمد عىلي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|487o5 فع|شم محمد ش|لسيد ه|ر محمد |من هره|لق|ره |تـــج

|5o765 عيل محمد تـــوفيق|سم|يوسف  هره|لق|هندستـــ 

|5574 ن محمد|د رمض|ريم عم هره|لق|هندستـــ 

88879| ف عبــــد|ء |سم| فظ حسن |لح|رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

48754| حمد فلفل|لحميد |د عبــــد |هلل عم|لمعتـــز بــــ| سكندريه|ل|ره |تـــج

827442 لربــــ|د|لرحمن ج|ل عبــــد|لرحمن كم|عبــــد دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

442929 |لعط|بــــو|لحميد محمود |م محمد عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|6999o م عىل سيد|لسل|محمود محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

8o5o99 روه خلف محمد معوض| ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

677|84  عزيز صليبــــ يوسف
ى
جوزيف شوق لمنصوره|ره |تـــج

258364 حون|فظ ط|م ح|مصطفى هش لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

5|7258 ن محروس محمود هندى|حن بــــ دمنهور|د|

8o677 حمد حسن|د محمد |جه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|2|69| ح منصور|لفتـــ|لد عبــــد |هلل خ|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

344579 ن|لونيس محمد سليم|محمود سعيد عبــــد |ره بــــنه|تـــج
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|493o3 ر محمود حسن محمد|عم ن|بــــ حلو|د|

6o5355 زهرى|ل|دين عمرو حمزه محمد |ن لمنصوره|ره |تـــج

4||484 هد|هيم مج|بــــر|محمد محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|6o79| لغنى|حمد محمد فتـــىح عبــــد | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

84783| ي 
ى
حمد ربــــيعي|عزه سوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

249o2 تـــفى حلىم عىل محمود هره|لق|حقوق 

6|2636 وى|لمحل|ن عىل حسن محمود |يم| |بــــ طنط|د|

9o5384 وي |دى قن|له|نور عبــــد|ن |يم| ج|بــــ سوه|د|

8989|5 شم محمد |زينبــــ عىل ه ج|تـــربــــيتـــ سوه

8828|8 لليل فوزى عىل  |بــــو|يه | سيوط|حقوق 

78||78 ى محمد رض| محمد عزبــــ| حمد حسي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

295839 تـــ|لرحمن حسن مصطفى فرح|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2593o| حمد|لمنعم |طف عبــــد|ء ع|سم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|7oo78 لعجرودى|ء محمد عىل قطبــــ محمد |رس| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

4o9539 ي|عيل |هيم محمد جمعه إسم|إبــــر
وى|لنفى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

537o|8 |لحليم |لحميد عبــــد|لد عبــــد|لحميد خ|عبــــد
لمقرج

ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

|27oo2 لسيد حسن|بــــ محمود |رح ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

678||3 هر|لظ|بــــرعبــــد |هر ص|لظ|بــــر عبــــد |زينبــــ ص لمنصوره|ره |تـــج

278988 لمجيد محمد|لحميد عبــــد|جر عبــــد|ه شمون|نوعيتـــ فنيه 

2|2|33 ى خ|ي لد سيد محمد عطيفى|سي  ى شمس|تـــج ره عي 

476|7| لسكري|لدين محمد |ح |لضىح صل| سكندريه|ل|ره |تـــج

464o68 ى|س عىل عبــــد |ين| لمنعم محمد حسي  |حقوق طنط

4o4o77 حمد رمزي سعد|دل |حمد ع| سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

485496 هيم مصطفى عوض|بــــر|منيه | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

36|28o حمد|ن |مر سليم|ر ع|من ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

64568 لح محمد محمد|هلل ص|منتـــ لفيوم|تـــربــــيتـــ 

56933 ه محمد عبــــد | لرحمن محمد|مي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

679477 ى |محمد   حسي 
لعفيفى|لعفيفى لمنصوره|حقوق 
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822|84 لس عزمي عط حبــــيبــــ| كي  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|72o4 وى|لشه|هيم |بــــر|م مسعد |لرحمن عص|عبــــد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

87349 وق  بــــر|هيم محمد ص|بــــر|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

64|84 لرحمن|دى عبــــد|ن محمد ن|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

4|64|| د|لسيد رد|ل |زم رجبــــ كم|ح |حقوق طنط

24949| لقليوبــــى|خلود محمد فوزى  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o553| بــــينى |ن |ن رمض|نوره هيم|بــــر|لشر |بــــ طنط|د|

753469 مه حسونه|ء حسن سل|سم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

45945 هلل|هيم خلف |بــــر|ره عيد |س هره|لق|بــــ |د|

4o|355 د محمد أحمد|هر رش|مريم ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

773|88 ح|لرحمن محمد تـــوفيق محمد صل|عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

54||82 |ع |لسبــــ|رص |لن|ل عبــــد|لرحمن جم|عبــــد
رى|نص|ل

ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

638652 عيل|سم|ء مهدى مهدي |طمه عل|ف عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

32|26 ى محمد|بــــر|حمد |عيل |سم| هيم حسي  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

5o|48o لقطبــــ|لغنى |ح عبــــد |حمد محمد صل| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

765643 كر مرقص|جوزيف جورج رمسيس ش هندستـــ بــــور سعيد

7o456o لسعيد|لمحسن محمد |حمد محمود عبــــد | لمنصوره|طبــــ 

243447 ن|ده محمد محمود مرع فرح|مي ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7o7577 لعزيز|لسيد عبــــد |لعزيز |محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63828 ن|لحفيظ بــــطر|تـــ عبــــد |حمد فرح|تـــ |فرح |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

|854o هلل|محمود حسبــــ | م زكري|هلل حس|عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

295324 رق محمد عىلي|حمد ط| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

496983 بــــوحمد|ن |ن عىلي محمد سليم|يم| تـــربــــيتـــ دمنهور

499877 زق خليفه|لر|مر عبــــد|ع| ر|ي عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o5222 ى ي وديع جىمي| مي 
ى
ن|صدق ره بــــنى سويف|تـــج

773|o2 لعيش|بــــو|لدين فتـــىح |د |عمر عم  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م
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833465 لمجيد|هيم عبــــد|بــــر|لعليم |عبــــد| رش ي صىح سوه
ج|معهد فنى

77546 ين ي زق مصطفى|لر|رس عبــــد |شي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

755474 رك مغربــــى|مريم محمد مبــــ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

78o54 يوسف محمد فتـــىح محروس ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6454| ن|ن سيد عثــــم|ندي عثــــم ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|6567 لد نرص محمد|عىلي خ ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

787355 حمد حسن|لسيد |بــــ |ربــــ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

769944 ى |خ ى|لد حسي  حمد حسي  لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

484955 ن|عيل رضو|سم|لسيد محمد | |عمر رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|9949 بــــ|لتـــو|هلل عبــــد |حمد حمدى عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4292o6 ي محمد سيد أحمد 
ي|ندى بــــسيوئى

لحنفى |صيدله طنط

5|2734 نور محمود خليفه|مصطفى حمدى  |حقوق طنط

45368 لبــــ جبــــه|بــــو ط|لرحمن محمد |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

32792| لعزيز مصطفى بــــيوم|عمر عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|33733 ى محمد|عمر محمود  مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

23o476 دى|له|لد سيد عبــــد|محمد خ تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

275o46 لسيد|حمد مجدى عىل | مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

|57754 ه محمد | ل|لع|حمد عبــــد |مي  هره|لق|علوم 

6|5|5| وى|لهند|ج  محمد |حمد ن| لمنصوره|صيدله 

7o|442 ى ر|لنج|هلل يوسف | |بــــ يوسف عط|يه| |جي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

678764 حمد يوسف|سلىم زين  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

9o4|63 ن  |دم عثــــم|دل |ء ع|رس| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

69oo92 ى محمد | ند ى|لسيد |حسي  لنجي  لمنصوره|بــــ |د|

428496 لديبــــ|در |لق|دل محمد عبــــد|مريم ع |تـــربــــيتـــ طنط

|2565o مر|تـــم محمد وحيد ع|بــــ ح|متـــ ى شمس|تـــج ره عي 

5|4699 هيم محمد محمد|بــــر|أيتـــ حمدي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

428288 ه | ر|لرسول دويد|در عبــــد|لق|حمد عبــــد|مي  |بــــ طنط|د|

|2265| ن مرىس|صم رمض|ء ع|عىلي هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

226377 ح|لفتـــ|زى عبــــد |م محمد حج|حمد عص| لفيوم|عه |زر
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54373 حمد|د |محمد محسن رش |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

7o|946 عيل محمد مصطفى|سم|حمد |مه |س| زيق|لزق|صيدله 

|35739 روق محمد|محمد ف| ر|ي ى شمس|د| بــــ عي 

49382 حمد يوسف محمد| |لي|د بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

243|o2 لمجيد|لعليم عبــــد|ل عبــــد|مصطفى جم ى شمس| لسن عي 

677||5 ج|ىط حج|لع|حمد محمد عبــــد |هيم |بــــر| لمنصورتـــ |تـــمريض 

8o789o سحق|ود |يز د|ف| رين|م لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

78|893 ئى|لبــــستـــ|هيم |بــــر|شم |يمن ه|تـــفى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

26|597 ن|سن رضو|لمح|بــــو|يمن |كريم  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

3353o| ى فتـــىح |ي لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

443585 هيم|بــــر|يل نرص أحمد |م ط|كر| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

2358o7 د محمد فريد|حمد فؤ|م |روضه هش ن|بــــ حلو|د|

542o55 ط|لعي|هيم |بــــر|لدين محمود |نور  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

57725 هلل|محمد رجبــــ محمد عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

627|5 بــــ|لوه|ء حسن عىلي عبــــد |حسن بــــ بــــنى سويف|د|

222944 محمد محمود مصطفى حنفى ن|حقوق حلو

35o534 لحميد|ح عبــــد|ء فيصل صل|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

528433 لسيد مشعل|حمد محمد |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

4|9732 لزير|لسيد |ن |ن مرو|محمد رمض لشيخ|بــــ كفر |د|

26ooo لنبــــي محمد|يىح عىل عبــــد | ن|ر عه مشتـــهر|زر

246853 وى|لطبــــل|لسيد |رثــــ محمد |لو|محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5oo|33 لح|لح يوسف ص|لعزيز ص|محمود عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

484639 لحميد عيد|م رجبــــ عبــــد|لرحمن هش|عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

8|4836 عيل محمد|سم|ء محمد |سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

8|o637 محمد موىسي| ء حسن عط|ل| سيوط|ره |تـــج

327335 ع|لر|ع يوسف |لر|ن |رو ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

49456o محمود عىل محمود محمد محفوظ |ره طنط|تـــج

299599 م فرج نجم|محمد س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25|99 لحميد|يمن فوزي عبــــد |يتـــ | هره|لق|ره |تـــج
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462784 بــــ يىح محمد عوض|يه| |دين ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

69o955 م|لسل|كريم زغلول مسعد عبــــد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

||7836 ي
ئيل|م ميخ|نور س| |فرجينى ى شمس|د| بــــ عي 

684956 طف محمد محمد سعد|عمرو ع لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|72942 ى ذىك عبــــد  لرحيم|هدير حسي  ن|حقوق حلو

34|535 هلل| |د عط|ره عي|رءوف بــــش| بــــول دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|46o2| ح|لفتـــ|د عبــــد |يز فؤ|ء ف|سم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|445|6 حمد محمد عطيتـــ عطيتـــ| هره|لق|ره |تـــج

5|3|39 ح|لصمد صبــــ|لسيد عبــــد |م |مصطفى س لشيخ|عه كفر |زر

32o6|6 لسعود محمد|بــــو |د محمد |زي ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|6o357 حمد|لحميد عىل |رس عبــــد |حمد ي| ن|بــــ حلو|د|

362763 لرحيم|ن عبــــد|ح حمد|محمد صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

64525o در|لق|آيه محمد خليفه عبــــد  |بــــ طنط|د|

5o687 در|لق|حمد عبــــد |محمد حسن  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

372345  مهنى
ى
يوسف سعد صدق ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

358|92 عيل|سم|حمد محبــــ معروف | |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

792866 ودروس|وى تـــ|مريم مجدى تـــق تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

857593 بــــ|لوه|حمد فهد طلعتـــ عبــــد| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

84672| ي مر
ي |مصطفى

حمد|د مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

39347  نبــــيل سمي  
لليل|بــــو |مصطفى دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|

ه ى جي 

|53|65 هلل|لحكيم نرص |حمد حسن عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

782964 دي|له|ر حمدى سليم عبــــد|مي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

695596 يم|لد|خلود مجدى يوسف عبــــد  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

354|o5 هيم|بــــر|ل حسن |سلوى جم |بــــ بــــنه|د|

642783 ي محمد |لديد|طف |عو
ي|لديد|موئى

موئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

356425 د|هيم ج|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2|4385 ه رشدى عبــــد لعزيز حسن|ني  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

27328| ى حسن| حمد سيد حسي  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى
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9||9|7 ح خلف محمد |محمد صل ج|حقوق سوه

8o7o95 لعزيز|ن عطيه عبــــد|منيه رمض| ي|علوم 
|لمنى

|53825 ح|ل صل|ح جم|حمد صل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

696774 ل|لع|د محمود مصطفى عبــــد |عم لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|3247 ه|بــــو|ر |لغف|ن عبــــد|حمد رمض| لمجد أبــــو مي  طبــــ بــــيطرى دمنهور

839o68 حمد عىلي|مي عىلي  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

342967 لخول|لعزيز |لنبــــى محمد عبــــد|محمد عبــــد ى شمس طبــــ عي 

63348o مل|دى فتـــىح ك|له|م |إسل تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

856688 لحميد|لعظيم عبــــد|رق بــــكر عبــــد|ط ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

3498o3 د|عي| نيس حن|نوبــــ |بــــ| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

7|4|6 ن|ن حس|لد رمض|محمود خ لفيوم |تـــمريض 

4o3265 ف حسن يوسف |ن |يم| لبــــشوتـــى|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

6o4987 لسيد درويش|هر |م محمد م|م هش |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

28782| محمد فكرى محمد مقلد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|39689 ى ع|ي دل رجبــــ محمد|سمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|6||8 يىم|لحم|حمد مصطفى |محمد  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

44434o لدين|دى تـــفى |حمد محمد حم|مريم  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

43952o وي|لشعر|لسيد |در فرج |لق|عبــــد | رن ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

2553oo هيم عىل عوض زغلول|بــــر|ن |نوره تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4|89|8 ي|لكيل|لم |لسيد س|لسيد |عىل 
ئى |حقوق طنط

5279o ن|لسيد سليم|هدير محمود  بــــ بــــنى سويف|د|

296949 حمد محمد عيد نجم|محمد  هره|لق|حقوق 

|522|6 حمد محمد|مينه محمد | ن|صيدله حلو

4295o7 بــــ|لوه|حمد لطفى محمد لطفى عبــــد | |حقوق طنط

675o72 لخميس|لعزيز |بــــ محمد عبــــد |يه|زم |ح هندستـــ بــــور سعيد

253557 لسعدئى|يه صبــــرى مصطفى | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

85284| محمد نبــــيل حشمتـــ شفيق ي|لسن |
|لمنى

886726 حمد |بــــ |لتـــو|يدى يونس عبــــد|ه سيوط|تـــربــــيتـــ 

3oooo9 محمد محسن مصطفى مصطفى تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

32|748 ل|لىكي|محمد محمود محمد محمد  سيوط|بــــ |د|
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25|2o7 لعزبــــ|هيم رجبــــ |بــــر|لد |خ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

72o5o ره منيسي  عزيز محمود|س ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

859857 لحسيبــــ|لق عبــــد|لخ|حمد رجبــــ عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

632367 بــــر طلبــــتـــ خليل|ء ج|ل| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

836663 هلل|ده رجبــــ عليو عبــــد|غ تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

823677 ي عبــــد
لبــــصي  منصور|صبــــري حسنى سيوط|ره |تـــج

44492 ى وحيد موريس تـــوفيق| كرستـــي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

845o|9 ي حسن محمد عىلي|عبــــد
لرحمن مصطفى ن|سو|حقوق 

3|4334 سم لول عبــــده|مصطفى ق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4763o2 لعزيز يوسف حسن درويش|حمد عبــــد| سكندريه|ل|ره |تـــج

4286|| ن|هيم رضو|بــــر|ر محمد |لغف|جر عبــــد|ه |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|43492 لح|لح منسي ص|ص| ند هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25o772 لدين عىل يونس|ء|يده عل|ع تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

354777 تـــ | ن|مل عمر|حمد ك|مي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

737|6 مصطفى معوض حميده محمد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

542823 لكريم|د عبــــد |ء محمد فؤ|وف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

489726  |لبــــ|حمد عبــــد |ر نبــــوى |مي
ى
حمد|ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26o|55 زى|لم حج|ء طه محمود س|سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

323236 لسيد|بــــر |طف محمد ج|نسمتـــ ع ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6|3|| حمد عىل|عىل محمود  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

4837|| ح محمد|لفتـــ|ء محمد عبــــد |رس| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

77|449 لحميد|ن عبــــد |رص سليم|لن|ل عبــــد |جم زيق|لزق|عه |زر

438687 هيم رويشد|بــــر|لكريم |حمد عبــــد |محمد  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

7875o8 عيل|سم|يم |لد|لسيد يوسف عبــــد|مروه  زيق|لزق|حقوق 

8oo4|8 ن ممدوح عىلي حسن|يم| ن|هندستـــ أسو

54||89 لمطلبــــ محمد|حد عبــــد |لو|هلل عبــــد |عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o4433 ين  ف محمد محمود عىل|رسر رسر لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5o6446 لسيد|حمد محمد |ن محمد |نوره سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

645244 ى|لمقصود |لسيد حسن عبــــد |خلود  لدمي  ط|بــــ دمي|د|
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892o8 ى مصلح|هدى ي رس عشر ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

4|78|9 حمد محمود|حمد |ء |شيم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

642o48 حمد محمود|ء |يدي عل|ه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|58o84 بــــ عىل زينهم|يه|ريم  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

635449 وق محمد  هيم|بــــر|لسيد فرج |رسر هره|لق|ج طبــــيع |عل

438|62 بــــر قطبــــ غليش|هيم ص|بــــر|بــــرين |ص |حقوق طنط

6|4564 ل|لمعبــــود و|لسعيد عبــــد |رس |د ي|زي لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4495o| زق مرىس محمد|لر|حمد مصطفى عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

624|76 د|لمهدى محمد ج|محمود عنتـــر  ط|معتـــ دمي|علوم ج

79o||o تـــ|تـــ هيكل فرح|محمد فرح| لي|د ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

263|36 عيل|سم|ل فتـــىح عىل |ن جم|نوره | معهد فنى تـــمريض بــــنه

887623 حمد يوسف |حمد محمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

39423 ن|ح سليم|لفتـــ|طف عبــــد |ن ع|يم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

75575| رحمه حسن محمد عىل عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

9|4854 دير حكيم  |بــــ|م يوسف |بــــر| لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

79o994 يوسف محمد سعد سعيد نوعيتـــ بــــور سعيد

6|2869 لعزبــــ عبــــدربــــه|حمد محمد |ء |ول |بــــ طنط|د|

4o5938 هلل| |تـــ عىلي محمد عط|ء عرف|سم| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

477828 ز|كريم محمد فتـــىح در |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

429587 محمد أحمد محمد محمد رزق |طبــــ طنط

7669|o لعبــــد|دل |عمر محمد ع ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

|3oo29 م محمد محمود|ء هش|غيد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

768o7| لبــــدرى|لنبــــى محمود |تـــ عىل |لصل| |ه رض|نج ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

3488|7 |ء سعد محمد سيد رض|سم| ى شمس| لسن عي 

53o|37 ل|لع|حمد عبــــد |ء حسن عىل |سم| بــــ دمنهور|د|

76665o لمتـــول خلف|ر |لغف|لمتـــول عبــــد |م |سل| لعريش|علوم 

8|27|9 يز لبــــيبــــ|ف| رض| ريموند ي|بــــ |د|
|لمنى

|47567 ي عبــــد 
لعزيز محمد محمد|محمد مصطفى هره|لق|حقوق 
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5oo922 ي محمد |
ي|منيه محمد مصطفى

لشيشينى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3462|4 ف|مصطفى  حمد مصطفى رسر ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

353|37 لم|لم عوض س|حمد محمد س| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

34332| ع|تـــ هز|لشح|لم |لسيد س|هدى  ى شمس  تـــمريض عي 

||6786 ر|لغف|هيم فهىم عبــــد |بــــر| |عل مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

64495| ع|لنعن|لسيد |لسيد محمود لطفى |حمد | لمنصوره|حقوق 

4o6496 لد محمود عىل|ر خ|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3429|3 ن|لسيد زهر|د |عمر محمد فؤ |بــــ بــــنه|د|

4|72|o لسيد|لحميد |لرحمن مصطفى عبــــد |عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

53o|22 بــــ|در محمود محمد خط|ن ن|نوره سكندريه|ل|هندستـــ 

338768 در|لق|در جمعتـــ عبــــد|لق|مي عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o8292 لمرىس محمد|حمد |عىل محمد  هندستـــ بــــور سعيد

36758| هيم|بــــر|مسيحه | مريم فكرى حن |بــــ بــــنه|د|

36o|93 لد شمبــــىك سيد|د خ|جه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2285o9 لسيد|حبــــيبــــه سيد محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

86874 بــــ|لوه|لح عبــــد|لسيد ص|رس |ي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

335o36 ي|ر
ى محمد| ئى حمدى حسي  ى شمس|زر عه عي 

7535o3 ن|هيم سم|بــــر|ذل |ريم ش عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

2|9295 لرؤف|لسيد محمد عبــــد|حمد | ى شمس هندستـــ عي 

483755 لخول|لسيد |لسيد |ذكرى فرج  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35o529 ن سيد|ء سيد شعبــــ|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7573|o هيم مصطفى محمد|بــــر|م  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7o97o8 لسيد|فظ عبــــده |لحميد ح|حمدى عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

525922 حمد|ن |بــــر محمد سليم|دهم ص| سكندريه|ل|هندستـــ 

43oo86 ي|لشنو|ئيل |هلل ميخ|جميل فضل | ري|م
ئى لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

36o365 بــــوسعيد|د حسن |مصطفى حسن رش |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

6|855| ن|لسيد أحمد كيو|حمد | طبــــ بــــورسعيد

9o452o ج |هيم فر|بــــر|دق |م ص|سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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5o679| لبــــربــــرى|ح محمد أحمد |ن صل|رو لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

632999 ى رمض ن بــــدر|كريم محمد حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

362oo3 فظ |لح|لدين يوسف عبــــد|ء |حمد عل| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

85oo38 هر محمود حسن|لمنعم م|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

49376o لعربــــى|هيم |بــــر|يز |محمد ف ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

44729 حمد سعد|حمد |منه محمد حنفى  ن|بــــ حلو|د|

24o836 يف  هيم|بــــر|يمن محمد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|6966 ى ع|مي ى |ر حسي  لزمر|مر حسي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

493o33 لحميد|هلل محمد أحمد أحمد عبــــد |عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

24|8| ر نبــــيل حسن محمد|مي لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

834755 ر موىسي|عمر حمدي مختـــ دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

292728 هيم مشحوتـــ خليل|بــــر|هبــــه  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

679429 يد|م عىل عطيه ف|س| رض لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

44|937 هيم يوسف محمد يوسف|بــــر| |رش لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

|7652| لزهرى|ء محمد عبــــده |لزهر|طمتـــ |ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

476243 د|رس سعد عىلي حم|حبــــيبــــه ي سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

8328oo ي|م محمد ن|حمد نظ|ء |سم|
ي مهنى ج  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

689825 هيم ضيف|بــــر|عيل |سم|لغنى |حمد عبــــد |هدير  لمنصوره|هندستـــ 

|594|9 مر|د ع|منيه محرم فؤ| لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

44766 حمد|لعزيز |لمنعم عبــــد|هدير محمود عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

2|7798 ى  هيم محمد متـــول|بــــر|مريم حسي  هره|لق|طبــــ 

|33o33 رسيل مسعد حلىمي مسعد|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

296o34 ن|محمود سعيد عىل شعبــــ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3|o94 ن|ر سليم|ئى مختـــ|ه| روفيد لفيوم|عه |زر

8333|o ي|مون م|نوبــــ ثــــروتـــ بــــل|بــــ|
ضى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

|5o255 لرحيم|حمد عبــــد |حسن محمد  ن|حقوق حلو

762o99 وي|لششتـــ|لسيد حسن |حمد | ره بــــور سعيد|تـــج

33|34 لحكم محمود|هلل حسن عبــــد |منه  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|5827o بــــتـــ محمد|ضى ثــــ|ر| رن ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

63o6oo هيم محمد موىس|بــــر|يوسف  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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46492o م|لحم|معتـــصم محمد سعد محمد  |بــــ طنط|د|

48658 هيم محمد|بــــر|لد رجبــــ |خ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4o|798 لعيد خليل|بــــو |لق |لخ|لرحمن عبــــد |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

8|o|7| حمد|محمد حسن | رض ره بــــنى سويف|تـــج

4386o ي|ر
هلل|فتـــ سعدى عبــــد |ر| ئى ن|حقوق حلو

||55oo حمد فوزى عقيىل محمد| ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

8o4228 سعد|لمسيح |خلف عبــــد| فيول ي|نوعيتـــ 
|لمنى

24425o هيم محمود|بــــر|لفتـــوح |بــــو|هيم |بــــر| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

|7|25 م|تـــ محمود محمد هم|محمود نش هره|لق|حقوق 

|62665 حمد|مه فهىم |س|د |ي| هره|لق|حقوق 

845955 ف محمد ط|م |عص هر|رسر ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

278325 |محمد ند| صم ند|محمد ع  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

6|5846 |لنج|حمد محمد أبــــو |لرحمن عىل |عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

877338 ي
هلل  |ج  نصيف نرص |ن| سيلفى سيوط|ره |تـــج

3|6297 هيم محمد شمس|بــــر|جر نبــــيل |ه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

|69245 ئى|ر كيل|لستـــ|لسيد عبــــد |يمنى  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

45o||2 وى|لمك|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|محمد  |ره طنط|تـــج

|56o|2 لسيد|ن حسن |ء شعبــــ|رس| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|23783 لحميد زغلول|حمد عبــــد |در |د ن|زي هره|لق|حقوق 

|5o285 لدين عىل|لدين ليثــــى عز |عز  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

7752o6 م محمد عطيتـــ|محمد س |ره بــــنه|تـــج

844768 ي|لعر|ء فرج غريبــــ |رس|
ى
ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

633448 ى|ن جم|إيم ل محمد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

26|78 |لعل|بــــو |محمد | لعل|بــــو |شذى  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

6255o9 لسيد عبــــيد|لؤى يونس  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5|6|9 ي
لعزيز|ء محروس عبــــد |عل| دئى ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

737o| محمد سيد فتـــىح سيد حقوق بــــنى سويف

632369 ن|ء وليد محمد عثــــم|ل| لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

68o667 حمد جبــــر|حمد |دل |س ع|ين| لمنصوره|صيدله 
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88477| فظ  |لح|لىح عبــــد|لدين عبــــد|د محمد عز |ي| سيوط|ضتـــ |علوم ري

|6o|3o لم|هلل س|لسيد عبــــد |ء نبــــيل |عل |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

336|93 لحميد فرج|هيم عبــــد|بــــر|ندى  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

77396o بــــ محمود حسن|لوه|محمود عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

42|643 تـــ عىل دردره|لشح|ه عىل |نج لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

94494 ح|لفتـــ|مصطفى محمد زىك عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4o26o9 حمد|رضوى محمد محمود حسن  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

86|624 لرحيم صديق حمزه|حمد عبــــد| دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

|37|8o لدين عىل عبــــدربــــه|د |عمر عم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

57346 وق  حمد محمد حنفى|رسر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

9|3453 حمد محمد |رس |حمد ي| سيوط|حقوق 

|3973| هيم|بــــر|لحميد محمد |د عبــــد |يه عم| ى شمس|تـــج ره عي 

5423|o ن حموده بــــشي |ن رمض|ده رمض|مي |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5o3877 يف |خ عيل نوح|سم|لد محمد رسر سكندريه|ل|طبــــ 

|597o| د|د ج|نتـــ مجدى فؤ|دمي ى شمس|د| بــــ عي 

6o96o|  محرم موىس
ى
محمد عىل شوق |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 
سبــــ|لح

6|9o97 ف أحمد |دع ن|لغضبــــ|لسيد |ء أرسر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

433645 حمد محمد بــــسيوئى عوض|موىس  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8o79|o حمد|لدين |ح |مح صل|ر س|من ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

2|9957 حمد|حمد سعيد |ندى  ى شمس حقوق عي 

285353  |محمود 
ى
ى|بــــو|حمد شوق لعني  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| | شبــــر

22|837 يف محمود عبــــيد بــــسنتـــ رسر تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

||6747 ئى  موريس جورج |ه| ن|جولي هره|لق|ره |تـــج

89565| ى محمد شكري | ه حسي  مي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

75||o8 س محمد|ر عبــــ|لستـــ|لد عبــــد |محمد خ لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

|26375 ئى|لورد|دل محمد |لد ع|مريم محمد خ ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

262|22 يد|حسنى محمد حسنى ز |ره بــــنه|تـــج
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68o474 لنبــــى|ن عبــــد |لنبــــى عثــــم|م عبــــد |حس تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

238684 لد نوبــــى عديس|ن خ|رو عه مشتـــهر|زر

445ooo لد محمد ربــــيع|محمد خ ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

885|45 هيم محمد محمد |بــــر|ء |وف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

78629 ي
هيم|بــــر|لسيد |حمد | |دئى لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

44844| ل موىس|عيل رشدى كم|سم|حسن  |ضتـــ طنط|علوم ري

|364|5 ى فتـــىح محمد بــــخيتـــ فرغىل حسي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

7373o م محمد لطفى|ء ر|رس| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

24|7|8 لمقصود|رق محمد عبــــد|هله ط| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

37o952 طمه نرص محمد سيد|ف ى شمس حقوق عي 

6|o933 يوسف محمد يوسف عطيه أبــــويوسف لمنصوره|علوم 

353o79 هلل|لفتـــح عبــــد|بــــو |م |محمد عص |ضتـــ بــــنه|علوم ري

256|83 لسيد رجبــــ|حمد فتـــىح | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

26422| لمجيد|حمد عبــــد|يه رجبــــ | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|7o328 ل محمد محمود فهىم|نه ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

4o77o8 ي|ر
ن|لعوضى شعبــــ|زى |ل غ|جم| ئى لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

ألسكندريتـــ|بــــ

233245 ن|لسيد حس|ج |ء مصطفى فر|رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

229o85 حمد محمد معروف|سلىم محمد سيد  سيه|نوعيتـــ عبــــ

8578|8 للطيف|مل عبــــد|مل عىلي ك|ك بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

44432| |لبــــن|ء عىل محمد عىل |سم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4356| لحليم|طمتـــ ربــــيع محمد عبــــد |ف لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

79568 مد سعد|بــــو بــــكر ح|ء |سم| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|72985 ق|لزهر|طمتـــ |ف وى|ء ممدوح مصطفى رسر |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

763oo5 ى  |غ|رحمه محمد حسي  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

755674 ى رسى بــــهجتـــ|يم| ن حسي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

543695  مرصى|لع|نور عبــــد 
ى
ل دسوق سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

527529 هيم عىل بــــخيتـــ |بــــر|لد |بــــسنتـــ خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89|75| رى |نيس زخ|دل |يوسف ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 
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232584 ل محمد محمود|ر جم|من هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|736|7 بــــ محمد|لتـــو|دى محمد عبــــد |ه  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

863432 ي فرح
لس عزمي ملوئى كي  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

444728 ح محمد|حمد رحومه فل| سكندريه|ل|هندستـــ 

354o96 ن مصطفى|لد فوزى سليم|زينبــــ خ |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

488976 ن|لسم|حمد |لسيد |ء |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|3578 تـــه|د شح|تـــه رش|محمد شح بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5462o7 ي|لسيد محمد |يحن  محمد 
لسمنى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

359578 تـــ رمض ن محمود منصور|سمي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

27465 حمد محمد|لرحمن |ن عبــــد |نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

772o58 حون|هيم ط|بــــر|هيم فكرى |بــــر|محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

853|83 |لمجيد عط|عبــــد| ء عط|رس| ي|تـــمريض 
| لمنى

489668 لجندي|ن |لسيد عثــــم|كرم |سلىم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2279| ن رسل مسعد جرجس|ج سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

6386oo هيم|بــــر|محمد وفدى محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

3|5732 ى|ح عبــــد|هلل صل|منتـــ  لعزيز محمد حسي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

83|283 ي حبــــيبــــ| |جلوري ف بــــشر رسر ن|كليتـــ طبــــ أسو

7694|7 محمد محمد|لح |ء ص|سم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

692o6| لرحيم|سمي  سعد حسن عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|8o78 فتـــ|لمجيد ر|يوسف محمد عبــــد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

626429 ن|سهر عىل محمد عىل سليم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

|44968 |ريو جميل عزيز حن|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|6|4|9 لسيد|مه محمد |س|د |زي ن|بــــ حلو|د|

6878|3 |لعل|بــــو |لسيد خرصى محمد |بــــ |رح ط|ر دمي|ثــــ|

8|4357 سعد|جرجس سعد وليم  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|67463 ل حسن|حمد جل|مريم  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

2|9|| يف فتـــىح مرىس وق رسر رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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435754 ن|ء مسعد فرج عىل ريح|ل| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

6|5343 بــــ محمد نرص|هيم دي|بــــر|هلل |منتـــ  ط|بــــ دمي|د|

2|5246 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|مح |يتـــن س| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

267635 لسنوىس|ح |ئل صل|ر و|من ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|59|83 حمد محمد|ن |محمود رمض ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

624|83 ف حيدر |محمد  عي|لر|رسر لمنصوره|حقوق 

366229 ن|ل حس|م محمود جل|نع| ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

5|5669 ى ص|ي لدين|لح حسن محمد سيف |سمي  بــــ دمنهور|د|

4333o| لعزم|بــــو|لحفيظ |دى ميشتـــ عبــــد|ف هره|لق|طبــــ 

4o4o49 ن|د سليم|لدين محمد رش|ء |عمرو عل سكندريه|ل|حقوق 

684o84 لمرىس|لمجيد |لمتـــول عبــــد |لسيد |محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

437658 لسعدئى|حمد |هيم  سيد |بــــر|رق |هيم ط|بــــر| لشيخ|تـــمريض كفر 

82o832 طس|لشهيد بــــل|جد منصف عبــــد|م ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

5|7o74 ى|ل تـــوفيق محمد حس|ندى جم ني  تـــربــــيتـــ دمنهور

74|5o حمد|لعربــــ محمد |ن نرص |رو ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

833326 عيل|سم|مور فكري |يه ن| |نوعيتـــ موسيقيه قن

|4|o78 عمر رأفتـــ محمد صبــــىح محمد حبــــسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

84|26 ردين سعيد حبــــيبــــ يعقوبــــ|ن علوم بــــنى سويف

9|57|9 وق حمدى زىك عبــــد ح  |لفتـــ|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

2|25|5 |زم عطيه |محمد ح
ى
لدسوق ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

7o5555 حمد محمد|هيم |بــــر|حمد |محمد طه  لمنصوره|ره |تـــج

58649 ى محمود|بــــر|جر |ه هيم حسي  علوم بــــنى سويف

||5875 ئى|لقرم|دق |لدين محمد ص|ل |نس جم|ن ى شمس حقوق عي 

4|5354 لسيد دهموس|لغنى |ن عبــــد |لغنى شعبــــ|عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

|295o9 مر|طف محمد ع|محمد ع ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

783884 لم عىل منصور|لسيد محمد س|سىح   ى شمس| لسن عي 

6o8837 لسعيد عجينه|عديله فرج  |صيدله طنط

249|94 لغمرى|تـــفى محمود محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

77o948 ىط|لع|لسيد عبــــد |ىط |لع|ء عبــــد |ل| زيق|لزق|نوعيتـــ 
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695977  مصطفى|هيم |بــــر|م محمد |هش
ى
لدسوق ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 

لمنصورتـــ|بــــ

6|84|3 ى |حمد محمد حس| لسعدئى|ني  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

3|74o ن محمود محمد شط|منى رمض ى شمس|د| بــــ عي 

8532o9 ح محمد|لفتـــ|يه عىلي عبــــد| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

5|4523 ي|ر
ف محمد محمد مقلد| |ئى رسر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

263556 لعزبــــ|يدى محمد مندور فريد |ه |بــــ بــــنه|د|

46|383 رس محمد محمد خشبــــ|تـــيسي  ي لمنصوره|حقوق 

333933 حمد|لمنعم |حمد عيد عبــــد| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

694556 ح|لفتـــ|ع عبــــد |لسبــــ|هيم |بــــر|منيه محمد | لمنصوره|صيدله 

27775o هلل زىك محمد|م عبــــد|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

353454 |حد عط|لو|عبــــد| حد عط|لو|عبــــد ى شمس حقوق عي 

244637 هلل محمود|حمد عيد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5|6|6 لمنعم|ر عبــــد |س حربــــى مختـــ|ين| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

9o97o2 ى فخرى مكرم وهبــــه | مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

368384 رى|ئيل زخ|م ميخ|س| رين|م ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

776o6| لمسيح|لمسيح نخله عبــــد |سيمون عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

678742 ن|لسيد محمد سليم|ل |يه جم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

85o438  عىلي
ى مروه حلىمي حسي  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

3|6452 |د |ء سيد فؤ|سم|
ى
حمد محمد شوق ى شمس|د| بــــ عي 

485288 لسيد محمود محمود سليم| |يش سكندريه|ل|ره |تـــج

36627o ى ميخ|م ئيل|ئيل عزتـــ ميخ|دلي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

58225 د محمد سيد|لجو|محمد عبــــد  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

|2463o تـــه|لسعيد شح|حمد |روى | ن|فنون جميله فنون حلو

9oo56| ى |لحسن |بــــو|ميمه | حمد حسي  ج |تـــمريض سوه

4o78|9 تـــه|بــــو شح|حمد محمود |هيم |بــــر|محمد  |حقوق طنط

8939o8 حمد  |هلل سيد خلف |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

278538 ى ع|ي لشبــــينى|طف محمد |سمي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

272488 مل|بــــتـــ ك|يق ثــــ|دى ف|ف ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

33732| ن مغربــــي|عيل شعبــــ|سم|مريم  ى شمس|تـــج ره عي 

9|53|9 ى عبــــد دى حسن مصطفى  |له|نرمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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429664 ل بــــدوى|لع|ع عبــــد |لرف|ء |حمد عل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

695743 بــــى|لشنه|حمد محمد |وليد | نور ى شمس طبــــ عي 

362|6 حمد|م سيد |حمد هش| ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

693986 لكوم|شد |لكوم ر|لسيد |د |ذي لمنصوره|ره |تـــج

|52o33 ح محمد|لفتـــ|م عبــــد |رقيه عص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

834466 هيم|بــــر|عيل |سم|ل |محمد جم ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

63|846 ه | ى محمد |مي  ى|مي  مي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

64|9|6 لجوهرى|حمد |لسيد سيد|د |لسيد عم| زيق|لزق|صيدله 

34o5|5 لبــــطل|حمد |ن بــــدر |نوره ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

442753  |لرؤف |يه محمد عبــــد|
ى
طي |ل|لدسوق ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

693965 هيم|بــــر|حمد |حمد |حمد محمد | لمنصوره|عه |زر

78|393 ى هيم مجىل يعقوبــــ|بــــر| |رض| روجي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

7679|| ن|حمد محمدعثــــم|لدين |م |رقيه حس ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

787338 لسميع سعيد|د عبــــد |لجو|ء عبــــد |لزهر| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

763|93 حمد مسعود محمد محمد|ء |ل| طبــــ بــــورسعيد

6o67|9 ي|بــــ محمد |حمد شه|عمر  لعشر لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

347o28 ي|م عبــــد|سل|محمد 
ى
لحميد دسوق ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

765o2| لد محمد بــــهنوس عىل|محمد خ هندستـــ بــــور سعيد

253977 حول|ل|حمد محمد |لرحمن |عبــــد لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

78285 ى عطيتـــ| سعيد عط| كرستـــي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

844|9 لحميد محمد|حمد عبــــد |محمد  بــــ بــــنى سويف|د|

699695 لمتـــول|عيل |سم|هند مصطفى  لمنصوره|نوعيتـــ 

3|23o5 وز  ف سلومتـــ عبــــد|في  ىط|لع|رسر |ره بــــنه|تـــج

7o8692 لهجرىسي|لجليل محمد |ر محمد عبــــد |من |لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه 
لمنصورتـــ

6|737 ى|طف حلىم بــــش|نىح  ع| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7|oo82 ى ى حسني  هند محمد محمد حسي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

878953 حمد حسن محمد |ء |دع سيوط|حقوق 

68|o88 تـــ|بــــرك| هر رفعتـــ نج|يوسف م لمنصوره|بــــ |د|

45|34| ئى|مؤمن محمد محمد عن سكندريه|ل|ره |تـــج

223845 ح|لفتـــ|در عبــــد|لق|بــــ عبــــد|يه|تـــ |ي| ن|حقوق حلو
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9|3942 حمد  |ء قطبــــ مصطفى |شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

339595 دتـــ محمد|دتـــ محمد حم|حم ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

77|84| فظ|فظ عىل ح|ء رجبــــ ح|سم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

7|7|42 دو|لمقصود ج|نس عىل حسن عبــــد | ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

45|844 ر|ل نص|لع|حمد صديق عبــــد | لشيخ|هندستـــ كفر 

6|76oo هلل|دى مصطفى عبــــد |له|ن عبــــد |بــــ رمض|رح ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

4895|2 زق عطيتـــ|لر|س عبــــد |ء عبــــ|مروتـــ عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

24772 وي|لشيىمي عشم|دل |حكمتـــ ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88o987 مه |ء سيد موىس سل|سم| سيوط|بــــ |د|

38898 حمد|لدين سعد محمد |عز ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|64578 لرحيم|هلل عبــــد |مد عبــــد |محمود ح هره|لق|هندستـــ 

492o| ور طه|بــــ ش|لتـــو|هبــــتـــ عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

5|o552 ى نص|د |محمد فؤ ر|مي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3659o لد حسن مهنى|د خ|سع |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

373|28 يف|لد مصطفى مىح |خ لدين محمد رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

45o74o لخولي|لق |لخ|ل عبــــد |رتـــ جل|س |هندستـــ طنط

64|2o9 لمجيد|هلل عبــــد|ن محمد عبــــد|يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|59o8 ي|دق م|ئل لمعي ص|محمد و
ضى ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

836677 ك مرعي يعقوبــــ|مل| دون|م |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

256844 ى محمد عطيه |ي لعجىم|سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

256276 لمجيد يونس|حمد حمدى عبــــد| ي|معهد ع |تـــ مرص |بــــرصي| لي تـــكنولوج 
.تـــ|لجديدتـــ بــــمرصوف

7o7723 ف |هلل |عبــــد  ع|لرف|لغنى |لسيد عبــــد |رسر ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

435|39 تـــ|هلل بــــرك|حمد محمد عبــــد | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4o365| لرحمن|لم عبــــد|محمد عىل محمد فيصل س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7682o4 لي|لغ|لعزيز |مدحتـــ رشدي عبــــد | حل لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

7o3o4o لرحمن قرمد|حمد مصطفى عبــــد |ن |يم| لمنصوره|ره |تـــج

7o2235 ئى|لقنو|لم |لق س|لخ|دى عبــــد |له|ء |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

433|5o هيم فتـــوح مدين|بــــر|فتـــوح  |حقوق طنط
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4o9435 د|ح مرىسي عي|ئى حسنى صل|ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

78549o لسيد|تـــ |لشح|لهدى محمود |نور  زيق|لزق|حقوق 

75954o خلود محمد حسن محمود لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

6|4|o9 حسنى محمد حسنى فوده| ند هره|لق|ج طبــــيع |عل

5|25|6  زىكي|محمد 
يمن مصطفى ي|عه |زر

|لمنى

24o4| ي سيد ر شد|حبــــيبــــه يحن  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6|8447 ى|حمد ج|هلل محمد |عبــــد  هي  ره بــــور سعيد|تـــج

62527| حمد محسن حسن|عمر  زيق|لزق|هندستـــ 

|77835 د سيد|حمد سيد فؤ| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

7|o742 حمد محمد موىسي|حمد رفيق | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

2339|5 حمد محمد|حمد محمد فوزى | رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

626638 رق سعيد محمد|هدى ط ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

262855 تـــ يحن  عىل سوستـــ|ش|محمد محمد بــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

34336o ي عبــــد|حس
ى
ى|ن شوق لمنعم حسي  ى شمس| لسن عي 

52|56o ه | بــــينى|لسيد مصطفى محمد |مي  لشر عه دمنهور|زر

542|44 لحفيظ محمد|مه عبــــد |محمد سل عه دمنهور|زر

684526 بــــينى |عيل خليل |سم| بــــينى|لشر لشر لمنصوره|حقوق 

734|2 ى عدوى عبــــد  لرحمن|خلود خي  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

546372 ذل|لش|ء محمود |لحسن عل| سكندريه|ل|حقوق 

89o7|8 لد طه محمد |ء خ|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8||7o7 لجود|بــــو|ر |لستـــ|هلل عبــــد|مريم عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

76o446 مر|بــــر ع|حمد بــــدر ص| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

22o|9| لسيد حسن|مل |حمد ك|لرحمن |عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

52|||9 لجعم|لدين |أريج عىل شمس  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|5o889 م محمد عطيتـــ محمد|ريه ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

256|2 نور رحيم|رص |لن|سلىم عبــــد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

858885 لعزيز|بــــر عبــــد|منيه محمد ص| لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

63o6|8 تـــ محمد|لشح|لبــــدرى |حمد | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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8|563o ي عمر| ي|ن محمد عزقل|نىح 
ئى ي|لسن |

|لمنى

634382 لسيد محمد|ن |ئى رمض|محمد ه ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

846887 ى|د ن|جه رص عوض حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

6|779 هلل|متـــ عبــــد |روق سل|ء ف|دع علوم بــــنى سويف

|34876 دل محمد محمود|م ع|سل| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

232744 لمجد حسن معوض|بــــو|ء |سم| هرتـــ |لق|تـــمريض 

676o33 ج|لح|بــــو|حمد |حسن محمد | يش لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|23o89 لسيد|عيل |سم|لسيد |زم |ح ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

787744 زي محمد|حمد غ|مصطفى  زيق|لزق|حقوق 

35987 ه عص| لمر|م محمد |مي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

247654 لسيد|ن |محمد مدحتـــ رمض ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

898o8o هلل محمد  |حمد خلف |ء |سم| ج|بــــ سوه|د|

76|522 ظر|لن|حمد |طمه محمد نرص محمد |ف لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

676849 بــــينى|عيل |سم|لبــــيوم |يوسف  لشر لمنصوره|حقوق 

4795|8 لكوم|مصطفى حمدى محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

9|4857 يعقوبــــ جرجس  | دى عط|ش سيوط|طبــــ 

8o||o لحميد|حمد عبــــد |لحميد |منى عبــــد  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

7|693| ى حسن|نوره ن حسن خي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

366|43 ح محمد|لفتـــ|لدين حمدى عبــــد|د |ن عم|نور تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

648723 لسيد عطيه|يمن محمد |حمد | لتـــعدين بــــمطروح|لبــــتـــرول و|علوم 

6925|9 لسعيد خليفتـــ|طف محمد |ريم ع لمنصوره|ره |تـــج

859558 ي|سم|
ء صبــــري سعد تـــوئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

2o|76 ف محمد محمود|كريم  رسر هره|لق|بــــ |د|

63|98 ى عبــــد لعظيم حسن|نىه حسي  طبــــ بــــنى سويف

482352 ي مبــــروك جمعتـــ خليفتـــ
مصطفى |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5o3o56 فظ|لح|ن عبــــد |ن محمد محمد مهر|نوره ط|معتـــ دمي|علوم ج

64889| ه عبــــد  هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|دى |له|مشي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

46772 در|لق|عيل عىل عبــــد |سم|مل | ى شمس| لسن عي 

449o94 لبــــربــــرى|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|ريج | |بــــ طنط|د|

8848o2 لنبــــى |نور نجيبــــ عبــــد|محمد  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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77o3|7 لسيد محمد زويد|رق |محمد ط وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

7535|8 مل|ه مدحتـــ محمد ك|م عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

233688 يمن محمد محمود|د |زي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

782837 ى حسن|لسيد |هبــــه محمد  مي  زيق|لزق|بــــ |د|

7o2383 يف محمد عبــــد |سم| لشنيىط|لحميد |ء رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

22|4|| لرحمن عىل محمد عىل|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

39257 لمجيد|جر مجدي طه عبــــد|ه ى شمس|زر عه عي 

245729 دى|له|م نبــــوى عبــــد|نبــــوى عص ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

46393 ئى سيد محمد|ستـــبــــرق ه| هره|لق|ره |تـــج

782695 عيل عىل|سم|لسيد |عيل |سم|ل |من |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

4|33o هيم محمد|بــــر|صم |زينبــــ ع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6|7632 م محمد حنطر|لسل|م محمد عبــــد |لسل|عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5|388| حمد|ك |مه بــــر|م سل|حمد هش| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

353727 لدين مصطفى عبــــده|م  |حمد حس| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6o4832 حمد يوسف سليمه|ل |جل| دين |بــــ طنط|د|

622365 وى|لحفن|لمرىسي |عبــــده | سميه رض ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

357427 لعظيم محمد خضي |ء مجدى عبــــد|شيم ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

836568 د|حمد حد|د |ح حد|سم |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

5o52o| ن|محمود محمد مدحتـــ محمد بــــدر سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

2|69|8 حمد|لنرص |بــــو |حمد محمد |ندى  ى شمس|تـــج ره عي 

86695 لمطلبــــ جوده|ل عبــــد |حمد جم| لمنصوره|حقوق 

85o6o4 روق سنوىسي|حمد سنوىسي ف| سيوط|ره |تـــج

8|93|5 لحسيبــــ محمد|يه محمد عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

|3354| هلل محمد|ء عبــــد |هلل عل|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

333873 هيم|بــــر|يز |ريوس ف|ركو مك|م ى شمس|د| بــــ عي 

757869 حمد|ئى عيد |تـــسبــــيح ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

282326 ى فهيم|م ركو رأفتـــ مكي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|342o لسيد حديده|هيم |بــــر|ء |عىلي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

265|86 لمنعم بــــكر محمد|رص عبــــد|لن|محمد عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

54387 ف سيد |مصطفى  بــــو رسيع|رسر كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع
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85225 لسيد|دى محمد |مصطفى ن كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8874o4 ه |لل|تـــيسي  رجبــــ بــــيوم عبــــد سيوط|صيدلتـــ 

3|3226 لعزيز|سلىم منصور محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

5|624  سيد|لش|ء سيد عبــــد |سم|
ى
ق ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

3o894 ن عىلي محمد|لعري|ء |دع لفيوم|لعلوم |ر |د

758o2o يدي|لع|لح |هيم ص|بــــر|محمد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

5|2o45 ل|لنح|حمد |حمد فرج | بــــ دمنهور|د|

897|77 محمد سيد فتـــىح تـــوفيق  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|3|296 لسيد محمد|لرحمن عىل |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

848|82 هيم|بــــر|ذلي مرىسي |د ش|زي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

863338 م|حمد عل|ل محمود |نه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45|o54 مصطفى حسنى فتـــىح فريد ملوص |ره طنط|تـــج

3647|4 سحق يعقوبــــ رزق|رتـــ |س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

523972 ر|لغف|هيم عبــــد|بــــر|لد |أحمد خ سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|74|99 سم حنفى|يمن ق|سلىم  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

822|| لدين فضىل عىل عىل فرج|ء |طمه عل|ف  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

633553 لغنى|وى عبــــد |لص|حمد |ر |من زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|69895 هيم عىل|بــــر|طف |محمد ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

49|455 ى ى محمد حسي  ندى حسن حسي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

7o57|9 لمرىس محمد|لمرىس سعد |رس |ف لمنصوره|ره |تـــج

4354o9 هلل|بــــ |لحميد ج|ء محمود عبــــد |آل سكندريه|ل|بــــ |د|

3o536 ل محمد|لع|ل عبــــد |لع|ء عبــــد |ل| هره|لق|ر |ثــــ|

235|48 حمد محمد|مه |س|محمد  ى شمس|زر عه عي 

|59379 هيم|بــــر|م مدحتـــ محمد  ى شمس حقوق عي 

625926 تـــه|لسيد شح|م محمد |سل| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4484| ن|محمود يوسف عبــــد ربــــه عىلي| صف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9|9|o8 حمد عىل |مل |يه ك| سيوط|طبــــ 

8oo274 رؤي محمد فوزي محمد ن|سو|علوم 

7|o|o6 بــــينى|لحميد محمد |ء عبــــد |سم| لشر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 
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36oo65 ى د لطيف بــــطرس|ميل| مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|985 ر|لغف|عيل عبــــد|سم|هيم |بــــر| |مه تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

7o9626 بــــ|لسيد عبــــده عطيه خط|مريم  لمنصوره|علوم 

28395o لرحمن|سم فوزى يوسف عبــــد|بــــ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

895o95 مد |وليد محمد مصطفى ح ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|596| وى|لبــــط|لسيد مندوه |محمد وليد  هره|لق|علوم 

62774 لموجود|هيم عبــــد |بــــر|طمتـــ خليل |ف بــــ بــــنى سويف|د|

677522 ى  |در عبــــد |لق|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |حسي 
لعزيز

تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

493936 شور|حمد ع|لعزيز |ء عبــــد|محمد ول عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

868|65 حمد محمد|ج |لحج|بــــو|حمد | لمنصوره|حقوق 

894|3| حمد حسن |حمد | |لي|د ي صىح 
سيوط|معهد فنى

5o7o5 حمد|م حسن |محمد هش بــــ بــــنى سويف|د|

489243 لسيد محمود|ح |حبــــيبــــتـــ صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

867233 حمد سيد مهدي| |ر|ي صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|4oo6| بــــو بــــكر|هلل محمود حلىمي |منتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7||o44 ى مصطفى |مي نوس|لع|ده سعد حسي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

875765 محمد مصطفى محمد سيد   ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

5234o5 ى مجدى محمد  لدكرورى|حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4968|o لمحص|لحميد |ء أحمد محمد عبــــد |آل لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5275|3 ل|لع|لحميد محمد عبــــد |حمد عبــــد |ن |رو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

697|38 زق|لر|لسيد عبــــد |طف |محمد ع لمنصوره|هندستـــ 

449|4| لسيد|حمد محمد فتـــىح | |هندستـــ طنط

5426|5 هلل بــــربــــر|هيم عبــــد |بــــر|د مسعد |جه سكندريه|ل|حقوق 

829342 ن ف ك| |مي  ن|مل سليم|رسر دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

696o44 ى سعد |حمد | وى|لعشم|حمد |مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22|44o ن|حمد محمد غنيىمي شعبــــ|محمود  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|8o46 ئى|لخول|م محمود |بــــسمله هش ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|65|44 ى محمود|رضوى حس م حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|22577 د سيد مصطفى|ن عم|نور هره|لق|ره |تـــج
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9o||67 ل |لع|ل محمد عبــــد|د كم|جه تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

69756| ئى|لعن|دل محمد محمد |محمد ع لمنصوره|صيدله 

44o565 مل|د عىلي حسن ك|منيه عم| |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

6o3|38 لعيسوى|ن |لحميد حمد|يه عبــــد | |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

7|3oo8 لرحمن وهبــــه|هيم عبــــد |بــــر|هيم |بــــر|محمد  لمنصوره|ره |تـــج

649378 لسيد فرج|لسيد محمد |هلل |عبــــد  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

876877 سكندر |م مكرم مرزوق |ريه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

79|667 ن|هيم رسح|بــــر|لحفيظ محمد |حمد عبــــد | بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

45643 ه سمي  | هيم|بــــر|هيم |بــــر|مي  ن|بــــ حلو|د|

868292 كر حسن|ح ش|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

383|5 د|لجو|مح حمدى عبــــد |م س|سل| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

256753 لم|لمعىط س|ل عبــــد|ء جل|شيم |صيدله طنط

7o7o8o لعزبــــ|حمد |د |محمد وليد رش تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

768669 ى|ن سل|ح فرح|صبــــ مه حسي  لعريش|بــــ |د|

52o269 لقوى شكر|هيم عىل عبــــد|بــــر|يه | تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

23963o لدين|عيل نور|سم|عهد محمد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

23|5o9 لد جمعه مصطفى عىل محمد|خ ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|35848 حمد|م |م|ح |يشيه صل ى شمس|تـــج ره عي 

867846 ي |لر|حمد عبــــد|محمد 
لمجد|بــــو|ضى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

476967 ن رجبــــ|متـــ رمض|ئ  أس|رج لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

235368 عيل محمود يوسف|سم|رس |رق ي|ط هره|لق|هندستـــ 

3397o3 هيم|بــــر|حمد محمود |ء |سم| |نوعيتـــ بــــنه

49957o ي عبــــد 
ود|لونيس د|لونيس عبــــد |مريم عفيفى عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| | شبــــر

9o948 لد حسن جودتـــ|حسن خ ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

342326 هر|لظ|لق عبــــد|لخ|هر عبــــد|لظ|ء عبــــد|ول |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

283o8o لم|هيم محمد س|بــــر|محمد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

53464| ى صقر هدى أحمد محمد حسي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

9o438o هلل  |سعد عبــــد|هلل |موريس عبــــد ج|بــــ سوه|د|
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782874 دى|له|حمد حمدى سليم عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

48|82 ي|لعزيز عبــــد|عبــــي  محمد عبــــد
لغنى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|2||39 حمد|مر محمد سمي  محمد |هلل تـــ|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o3939 لسيد خليفه |لفتـــوح |بــــو|ء |شيم ج|بــــ سوه|د|

8|646| رص خلف محمد|لن|ء عبــــد|ل| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

9232o ن عىل|حمد سيد عثــــم| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

857|96 لمجيد|هيم عبــــد|بــــر| |ء رض|هن سيوط|ره |تـــج

442959 لسيد|لمرىس عطيه عىل |نىه  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

823299 ء محمد طه محمود|عىلي ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

643422 مه|مه سل|لرحيم سل|ر محمود عبــــد |من هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

529837 ى|بــــو |م كرم جودتـــ |سل| لعني  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

63o388 مه|هلل سل|ئل عبــــد |هلل و|عبــــد  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

7|o9o4 حمد|هيم |بــــر|دل محمد |عمرو ع ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

449|45 لحو|ض |د ري|حمد فؤ|لرحمن |عبــــد  |حقوق طنط

|75272 حمد حسن|د |كريم عزتـــ رش ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

4367|2 لرصدي|مه عمر محمود |س|ء |سم لشيخ|ره كفر |تـــج

3|7822 لسيد|حمد |مصطفى عنتـــر  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

359|4o د جوده|بــــ حم|لتـــو|محمد عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

34o|52 م|لش|لمجيد |م محمد عبــــد|سل| عه مشتـــهر|زر

44o548 ي|سمر سمي  محمد 
ى
لدسوق ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

|7246o لديبــــ|عيل عىل |سم|محمد مصطفى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|9278 |لحسينى شتـــ|سعد سعد |رس | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

8222o7 ف كرم حن|مريم  |رسر ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

63|o46 تـــ محمد عىل|مروه بــــرك زيق|لزق|ره |تـــج

362752 حمد مرىس|فتـــىح وحيد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

349276 ح عيد|ن عيد نج|نوره زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|
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52o|6| ى ش لمجيد نرص|كر عبــــد |نيفي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

43575| ل|لفض|ر محمد |لستـــ|ح عبــــد |ء صل|ل| سكندريه|ل|صيدله 

32o694 ح سيد محمود|محمد صل ن|حقوق حلو

|63|9 ندى سيد محمود محمود مصطفى صقر هره|لق|حقوق 

2|4|7 ج بــــكر|مه حج|س|ء |رس| هره|لق|عه |زر

9o26|4 حمد  |بــــ معروف محمد |يه| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

883685 ى |ن| مـرنـ در مني  سمي  سيوط|بــــ |د|

76oo85 |لبــــن|حمد عطيه محمد |مه |س| لسويس|هندستـــ 

5|3476 ح محمد عبــــدربــــه|لفتـــ|حمد عبــــد|محمود  زيق|لزق|عه |زر

4877|4 ي |مهند ط
ى
هيم حسن|بــــر|رق صدق ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

273547 دى|له|لجيد عبــــد|محمد سعد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4985|o لعسكرى|لسيد |لعزيز |ن سعد عبــــد|نوره تـــربــــيتـــ دمنهور

||8592 روق مرىس|حمد ف|ل |نه ى شمس|تـــج ره عي 

5o292 تـــم عىلي محمود|عىلي ح ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

6|6|9 ئى|ر علو|لستـــ|سمر سيد عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

75944o عيل عىل|سم|يمن |ء |ل| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

|46987 لدويك|يوسف مصطفى سعد  ن|بــــ حلو|د|

62oo59 حد|لو|ح عبــــد |لفتـــ|رص عبــــد |حمد ن| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

283742 زق عىل|لر|لد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

85577o لنعيم|حمد عبــــد|لرحمن محمد |عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

683oo8 لدين|بــــ |لىح شه|ن عبــــد |هلل حمد|منه  لمنصوره|بــــ |د|

5|9o24 ه ي| لسيد حريره|رس سعد |مي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

35|o2| ى|مي  عطيتـــ حس|سلىم  ني  ى شمس|تـــج ره عي 

6o5925 ى عبــــد  ى محمد حسي  هلل|لحليم عبــــد |حسي  لمنصوره|بــــ |د|

373223 ى عطيتـــ|عبــــد  حسي 
لرحمن مصطفى ى شمس|زر عه عي 

633385 ى مقلد|لق|رس عبــــد |هر ي|بــــ در حسي  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

3|3555 لسعود|بــــو|ئل محمد |دهم و| ى شمس حقوق عي 

87894| ه ك| مل عىل حسن |مي  سيوط|بــــ |د|

7|o8|| هيم|بــــر|لمجيد عوض |بــــر عبــــد |محمد ج لمنصوره|بــــ |د|

59456 ف رمض|يمن | ن محمد|رسر بــــ بــــنى سويف|د|
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395|9 هر|لط|لسعيد محمد |لسعيد |ل |جم د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

33o698 ى عبــــد|ي  حسن|حمد عر|سط |لبــــ|سمي 
ى
ق زيق|لزق|صيدله 

3362|o جر محمد جمعتـــ محمد|ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4557o7 للطيف محمد|ء محمد عبــــد|عل ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

838468 ى|لزهر|طمه |ف ء عبــــيد سعيد حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4834o6 وق خميس عيد  ه|بــــر|رسر هيم عمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

46o7|7 ن|لرؤف رضو|م عبــــد|لسل|لسيد عبــــد|بــــدور  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|22884 ى|بــــ فعي|لش|هيم |بــــر|م محمد |م حس|كي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|336o9 ح غريبــــ معوض|لفتـــ|م عبــــد |ريه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

622322 هلل|هيم عبــــد |بــــر|مه |س|ن |يم| ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

68377| هيم|بــــر|زى |غ| لد عط|خ طبــــ بــــورسعيد

62oo37 ل|لسعيد هل|ن |ء رمض|آل ط|هندستـــ دمي

76325| لعسيىل|لسيد |نور |محمد | هند|ش بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

4565o5  عطيتـــ شمس |مي عبــــد |محمد س
ى
|لمنعم شوق

لدين
ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6775o2 ن|هيم عن|بــــر|م محمد فريد |سل| ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

36o628 م يوسف نرص|لسل|محمد سيد عبــــد |حقوق بــــنه

7o4383 يفه|مصطفى صبــــرى محمود | رو| بــــو رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

64|669 وى|لسيد طنط|لرحمن |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد زيق|لزق|طبــــ 

529322 حمد بــــيوم|رس |يوسف ي سكندريه|ل|هندستـــ 

92o2|| ف فرنسيس تـــو| |تـــرين|ك وس  |رسر رصى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

898425 ضى |لق|حمد |هر |محمد م| رن |ج طبــــيع قن|عل

73873 لسيد|د فليبــــ عبــــد|يكل عم|م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

48232o حمد محمود عيد|م |محمد هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34o545 لسبــــع|هيم |بــــر|دى محمد |له|عمرو عبــــد |ره بــــنه|تـــج

883|28 بــــوجبــــل |م |بــــ فتـــىح تـــم|يه| معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

|5967o دم|حمد سعيد |منيه | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

828o|3 دق محمد|دل ص|ء ع|حسن |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

33735o لرحيم|ىطي عبــــد|لع|رس عبــــد|بــــسنتـــ ي |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8|9574 ن محمد رجبــــ سيد|يم| ي|طبــــ 
|لمنى
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357o54 ر عمرو|لستـــ|محمد عمرو عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7o|734 حمد عبــــد ربــــه|لعزيز |حمد عبــــد |ء |سم| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

228o75 |لحميد |لمعبــــود عبــــد|لد عبــــد|خ| نور
ى
لدق هره|لق|بــــ |د|

4||4o4 لبــــهلول|عيل |سم|ح |لفتـــ|عيل عبــــد |سم|حمد | |بــــ طنط|د|

9ooo79 ن |زى عمر|محمود محمد حج سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

79o63| لنجدى|حمد غنيم |ن محمود |نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7||6|4 هيم|بــــر|حمد عىل |م |محمد س لمنصوره|حقوق 

239o|6 حمد|رس محمود |هدير ي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|28344 د|لعزيز فؤ|حمد عبــــد |د |عتـــم| ن|حقوق حلو

3|66|6 لعزيز عبــــيد|لمنعم عبــــد|ء محمد عبــــد|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

483483 شموئى|ل|لد معوض محمود |ئى خ|أم تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

245936 جرجس| هيم حن|بــــر|عزتـــ نظىم  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

27o||| ع|لرف|ن |ممدوح رفعتـــ محمود مرىس رمض |بــــ طنط|د|

5|7o8o عيل عبــــد ربــــه|سم|لمنعم محمد |ندى عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

59492 لرحمن رجبــــ محمد|ميمتـــ عبــــد | لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

483775 هيم جبــــر|بــــر|دل محمد |مريم ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5277| ى عبــــد |سوز لصمد|ن ممدوح حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|22453 د|لدين فؤ|ل |حمد محمد جم|فرح  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

24|439 ن|ل خلف مهر|مل جم| هره|لق|ره |تـــج

348878 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد|مي عبــــد|ن س|نوره ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

7o274o م|لسعيد محمد هم|فتـــىح محمد | نور لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

53477| حمد|عيل |سم|بــــر محمد |محمد ص عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

528|o لبــــصي  طه|مل طه عبــــد | طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

356426 هلل محمد|يمن عبــــد|حمد | لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

32665o م|لمقصود هش|سهيلتـــ ممدوح عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

226887 يمن محمد رزق|مصطفى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5478o9 ل محمد قلج|حمد كم| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

4|73o ى خ ى ح|حسي  مد|لد حسي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

426545 لسيد|حمد محروس نبــــوى |سلىم  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 
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6|3|77 لحجر|يه محمد سعد محمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

23|3o لليثــــى|حمد نرص |نرص  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

775579 لفتـــوح خليفه|بــــو |مي  سعيد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

3257oo حمد محمود|ل |جر جم|ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|399|8 وى محمد خليفه|هلل فرم|منتـــ  ى شمس| لسن عي 

765349 محمود محمد محمود محمد عىل ره بــــور سعيد|تـــج

758452 لح محمود|حمد ص|محمود  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

7744|5 لسيد|حمد محمد أحمد |مه |س| زيق|لزق|ره |تـــج

5oo89 ى د نبــــيه منصور|عم| مي  حقوق بــــنى سويف

229794 ى |م| مي 
ى
هر عبــــده شوق ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

64o|75 ى|هيم ل|بــــر|محمد عطوه | هد رض|ن شي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

54o72o حمد محمد مصطفى عبــــده|ن |رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62o899 لم محمد سلىمي|ح س|سم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8o7435 ي 
بــــ عىلي|لوه|هيم عبــــد|بــــر|مصطفى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

4|6235 هيم متـــول موىس جوهر|بــــر|ن محمد |يم| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

258785 بــــىل|لبــــ|ل عىل |محمد كم ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

628664 لد فوزي حسن حسن|ندي خ زيق|لزق|بــــ |د|

25|939 ريق|حمد حسن مح|لرحمن |عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

882884 بــــرين محمود محمد سطوج  |ص سيوط|تـــربــــيتـــ 

6o3793 يوسف مصطفى رشدى مصطفى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|62o3 لكحيىل|هيم حسينى |بــــر|ن حسينى |يم| لمنصوره|حقوق 

365667 هلل محمد|رق عبــــد|عمرو ط ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

54|79| لعويدى|روق محفوظ حمدى عىل |ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7||278  عبــــد |
ى
در|لق|حمد محمد شوق ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 

لمنصورتـــ|بــــ

27o299 |ل |لع|حمد سعيد محروس عبــــد|
ى
لبــــرق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

|بــــطنط

422o|4 عيل|سم|هيم |بــــر| |تـــيسي  رض دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|6oo63 مه فرج محمد محمد|س|فرج  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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2384o لعدوى|لرحمن محمود |مؤمن عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

324|3 ن بــــدوى صقر|حمد رمض| هرتـــ |لق|تـــمريض 

775859 حمد عبــــده|م |محمد س ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|6|26 بــــ|رق مني  محمود دي|ن ط|نور هره|لق|ره |تـــج

364223 حمد|يمن محمود |حسن  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

42465 هلل|هلل محمد عوض |كريم محمود عوض  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o87o5 ر|لغف|م عبــــد |لسل|ل عبــــد |طمه جم|ف |بــــ طنط|د|

49|264 بــــر محمد|نور مدحتـــ ج سكندريه|ل|ره |تـــج

|6|844 ن|د سليم|ره عمرو ج|س ى شمس|د| بــــ عي 

85|365 ي محمد سنوىسي قن|م|
وي|ئى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

7o2883 هل|ل|ل سيد |لع|مل عبــــد |مل محمد ك|ك |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

775o8 ن|مي عبــــده دمي|ميشيل س ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

623o3| جح|جنه يحن  محمد محمود ر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

433527 هيم|بــــر|لسيد عىل |وعد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

253|39 تـــ|حد فرح|لو|رص عبــــد|بــــسمه ن ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

422444 ى|حمد محمد |حمد وليد | مي  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

5o9628 حمد عوض نرص جبــــر معروف| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

76|7|| لسيد محمد محمد|لحميد |عبــــد  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|73654 حمد|لح محمد |م ص|بــــدر س ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|47332 ى  ل|لفو|ن محمد |حمد محمد سليم|حسي  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

82o734 |لعل|بــــو|ده فتـــىحي |حمد حم| ي|علوم 
|لمنى

3|88|8 لدين|لحفيظ بــــدر |مد عبــــد|رتـــ ح|س ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

847895 س عىلي|س محمد عبــــ|عبــــ لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

866o3o شد|محمد محمد محمود ر ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

899o54 لحمد محمد |بــــو|لحكيم |عبــــي  عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

2||39 لحميد|ر عىل محمد عبــــد |حمد مختـــ| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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857447 هر رجبــــ|لظ|ن عبــــد|م شعبــــ|سل| ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

|36546 ج|لحميد فر|ئل عبــــد |عمر و عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5358o7 ي محمد عبــــ
ي سمي  مصطفى

ي مصطفى
ىس|تـــفى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

353732 شم|لم ه|دل س|حمد ع| |حقوق بــــنه

543763 بــــور|مصطفى محمد عىل محمد ش سيوط|عه |زر

623o98 وي|لحفن|هيم |بــــر|تـــم حمدي |ح ط|هندستـــ دمي

|2|273 عىل شندى عىل شندى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

246683 لعزيز|كريم محمد عىل عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

37279o لسعيد محمود|هر وليد |ش عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|6o43 لسميع|لمتـــولي عبــــد|يمن |ن |يم| م بــــنى سويف|إعل

685|2| لم|محمود محمد محمد معوض س لمنصوره|بــــ |د|

75|875 متـــ|حمد عمرو طلبــــ سل| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

7||64 حمد|لعزيز |مي سعيد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

8|4|8| لس ف ي|تـــه م|يز شح|كي 
ضى ره بــــنى سويف|تـــج

54834 لعزيز|ء رشدي عبــــد |بــــه| لي|د بــــ بــــنى سويف|د|

69857| رق صبــــرى خليفتـــ|ء ط|شيم لمنصوره|بــــ |د|

334535 هيم|بــــر|محمد محمود مصطفى  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

648736 بــــ|لوه|بــــ حسن عبــــد|لوه|حمد عبــــد| زيق|لزق|بــــ |د|

428o|3 لشنشورى|م |لسل|لسيد عبــــد |زينبــــ  |نوعيتـــ طنط

699273  حسن
ى
نرصه نبــــيل شوق زيق|لزق|بــــ |د|

429295 ي سمع
مه|ن حسن سل|ريم مصطفى ي صىح طنط

|معهد فنى

4|4944 لم|عيل س|سم|بــــر |حمد ج|محمد  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

363646 ن مصطفى حنفى عىل|يم| ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

639624 حمد عىل|لسيد |حمد |ن |يم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

37o879 حمد|حمد سيد |رص |ر ن|من ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8535oo حمد|ء حسن محمد |رس| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

|65472 ك|لمل|ئيل وجيتـــ فهىم عبــــد |مهر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

429474 ي
أمي  أحمد محمد أحمد بــــسيوئى |حقوق طنط

78546| عيل سيدأحمد|سم|هيم |بــــر|يه | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

Wednesday, September 5, 2018 Page 356 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7764o7 ى محمد|شيم ء فوزى حرصى زيق|لزق|علوم 

832282 لمجيد|لعظيم عبــــد|هلل عبــــد|ء فتـــح |ول ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

244o88  سعد محمد عبــــد |لبــــ|محمد عبــــد
ى
|لبــــ|ق

ى
ق ي صن. تـــ.ك

لمطريه|ع |فنى

447728 هيم|بــــر|لغنى |لمحسن عبــــد|م عبــــد|ر عص|من سكندريه|ل|بــــ |د|

922829 هيم تـــوفيق مصطفى  |بــــر|عزتـــ  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

465|6 ج |ح ن|حمد صل|ء |وف ن|بــــ حلو|د|

7o8439 حمد|نيس |ن محمد محمد |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

2|3||| دى محمد محمد|له|مه محمد |س| |يش ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

269o42 لدين سعد|ء محمود سعد |ثــــن لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

223795 ي
حمد|حمد صديق |حمدى | دئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|6o324 حمد|هيم سيد |بــــر|ذ |مع ى شمس هندستـــ عي 

23|255 يف  هيم طه|بــــر|محمد رسر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

8239|6 حمد|لمحسن |محمد فوزي عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

753536 فع|لش|تـــ |نسمه صبــــرى بــــرك نوعيتـــ بــــور سعيد

793925 لح|محمد مصطفى مسلم ص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7929oo لد|ء محمد عزبــــ محمد خ|شيم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

25376| لمنعم خميس|ر فهىم عبــــد|مختـــ لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

863883 دي|حمد محمد ح|ندي  دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

8o525| لمنعم|محمد سيد محمد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

222343 ن هيم|بــــر|صفوتـــ مصطفى محمود | مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|5792 لفضل|بــــو|نور حمدى |حبــــيبــــه محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

68o22| زى|ن غ|حمد رمض|ن |يه رمض| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

9o65o8 هلل خليل بــــشي   |ن نعمتـــ |ري|م ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

23626| لغنى|هيم عبــــد|بــــر|د |ء عم|رس| ن|بــــ حلو|د|

|63393 مي  خليل|مريم مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

62|43 م|م|ن |بــــتـــ شعبــــ|عزتـــ ثــــ ن|صيدله حلو

649285 لعزيز|لسيد عبــــد |لعزيز |لسيد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

45494 لحميد|لحليم عبــــد |لحليم محمد عبــــد |عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

843o34 لك|ندي سمي  محمود م ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9||997 حمد محمد |ع |لسبــــ| |نه ج|حقوق سوه
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765786 |ح |لفتـــ|رص موىس عبــــد |لن|ل عبــــد |فدوى جم
لمغربــــى

عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

772584 لجندى|لحميد |ء محمد محمد عبــــد |سم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

768236 ى محمد|سم| ء وليد حسي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

3|426o حمد مطر|ر |لستـــ||حمد عبــــد |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

762224 م|لش|هيم محمد |بــــر|هيم |بــــر|لسيد |محمد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

||857o ل|يمنى محمد شوكتـــ كم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

628565 لسيد|ل محمد محمد |محمد كم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o79o5 ى|حمد |يه عوض محمد | لعشر زيق|لزق|عه |زر

8|5|2| ي|ح |لفتـــ|ء عبــــد|لشيم|
حمد حبــــسر ي|تـــمريض 

| لمنى

9o7679 لس ر ك |لمل|شد فهىم عبــــد|كي  ج|ره سوه|تـــج

25o847 ين محمد ص هلل|لح عبــــد|رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

856o56 |لعل|بــــو|در |لق|ء عبــــد|م عل|هش |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

98529 حمد|د |حمد مر|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3335|3 رص فتـــىح محمد|لن|محمد عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

863422 للطيف|ر مغربــــي عبــــد|لستـــ|سط عبــــد|لبــــ|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

833555 ى خليفه سليم|غ ن|ده حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4|9749 د|لضي|وي |لششتـــ|وي محمد |لششتـــ|مصطفى  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

7|796o م|حمد درغ|حمد |حمد |ء |رس| زيق|لزق|عه |زر

765|o8 |لحميد رض|حمد محمد عبــــد |ملك  هندستـــ بــــور سعيد

88o26| لقوض  |لدين حسن |ره حسن علم |س سيوط|ره |تـــج

4|2496 ل|لع|روق مصطفى عبــــد|هيم ف|بــــر|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

528466 بــــ|لغر|محمد مصطفى محمد مصطفى  سكندريه|ل|هندستـــ 

256o88 لصمد عيس|مؤمن رضى عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

23o326 لقوى|حمد عبــــد |عىل محمد عىل  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|28o49 هيم موىس شويقتـــ|بــــر|لدين وفيق |م |حس هره|لق|ره |تـــج

34|99 هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد سيد | كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

334492 لكريم محمد|حمد عبــــد|يوسف  ى شمس|د| بــــ عي 

85o3|7 حمد محمد|حمد حسن | لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

2|3884 عيل بــــكر|سم|لرحمن عىل |عبــــد ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى
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7|o442 لم حبــــيبــــ|لرحمن س|مه عبــــد |س|ء |رس| لمنصوره|بــــ |د|

9|563o ن مريد جيد حنس  | مي  سيوط|نوعيتـــ 

5o4845 حمد محمد|د محمد |جه زيق|لزق|عه |زر

222542 لحليم|هيم عبــــد|بــــر|يوسف حسنى  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

847229 هدي بــــدر محمود محمد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

895627 شد سعيد  |د ن|دى عم|ش ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

64252| ن|ن سليم|حمد ذىك عثــــم| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|44448 ى|حمد ش|حمد محمد | هي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|33885 ن|ود سليم|روز د|ريز ن|م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6|2oo8 لحسن عوض|بــــو |لعزبــــ |ئى |ه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

834o8o مي  عيسي|سليم | دين دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

78|745 ن|لد حسن محمد عثــــم|عهود خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

76|o|| ن ف وهبــــتـــ تـــكل| |مي  |رسر لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

79o685 |ن مصطفى مصطفى مصطفى |يم|
ى
لدسوق بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

4o4648 ى محمد عبــــد هد|لش|لسيد |لنبــــى |حسي  |ره طنط|تـــج

3|49|| شد|تـــم محمد ر|محمد ح ى شمس حقوق عي 

235437 رتـــ|ل بــــش|يكل سعيد غبــــري|م ن|بــــ حلو|د|

8o7923 هيم مرىسي|بــــر|هلل عىلي |منه  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

3378o ى مصلح عىل عز لدين|نيفي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

492493 لحكيم فتـــىحي أبــــوزيد|مصطفى عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

265363 حمد سعيد مصطفى|سعيد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

446789 ن|هيم حسن سليم|بــــر|محمد حسنى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

489|oo لسيد|وله ميىم سليم |فر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

647555 ى |محمد سليم  ى|حمد |مي  مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|6|89 زن عيد عمرو محمد|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

785|3 محمد محمود محمد تـــوفيق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

59236 ء عزتـــ عويس سعد|سم| بــــ بــــنى سويف|د|

234365 م محمد موىس|لسل|ل عبــــد|محمد جم ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

548o63 ي|ىطي مو|ل محمد مع|محمد جم
ى
ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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24834o جر محمد عبــــده بــــكر|ه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

542356 حمد مهنى|رس عبــــده |حبــــيبــــه ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|54767 بــــر محمد|منيه محمد ص| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

856944 ل|لع|لحكم عبــــد|ج عبــــد|مر فر|ع دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

|66627 هيم|بــــر|حمد |طمه يوسف |ف ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

48969| ي
وئى لقدوس|رأفتـــ قديس عبــــد | في  سكندريه|ل|بــــ |د|

|56675 لكريم|د |حمد ج|م فوزى |وس ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4|6826 لح|لسعيد محمد محمد  ص|زينبــــ  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

87573o بــــ  |لتـــو|ن عبــــد|دى حس|محمود ن سيوط|بــــ |د|

6o9866 لمحمدي نملتـــ|غبــــ |طف ر|ع لمنصوره|علوم 

226|62 ل محمد محمد مقله|محمد جم تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

5o5657 ل|لش|لسيد |حمد |لسيد |مصطفى  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

632959 لحميد محمد موىس|هيم عبــــد|بــــر|ن |نوره زيق|لزق|عه |زر

847|7 ل|لحليم جل|ده محمد عبــــد |حم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|62247 ل|لع|ح عبــــد |لفتـــ|بــــر عبــــد |هلل ص|هبــــتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

892o|3 ل  |لع|محمد محمود عبــــد| يش سيوط|صيدلتـــ 

2698o5 حمد محمد زعي |ئل |حمد و| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|35479 وى|حمد محمد حفن| |عل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

63462o لعزيز عىل محمد|عمر عبــــد زيق|لزق|علوم 

546224 ور|تـــ ش|حمد رجبــــ فرح| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

648473 حمد|ل |لع|بــــوبــــكر عبــــد|حمد | ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|6o979 ىط|لمع|بــــو |ح عىل |ن صل|يم| ى شمس  تـــمريض عي 

|23888 ى خرصى|كريم عمرو  حمد محمد حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|53|76 هيم|بــــر|لعليم |طف عبــــد |د ع|زي هره|لق|بــــ |د|

8o935| م عطيه رمزي عزيز|بــــر| هره|لق|طبــــ 

|28o67 ل عىل محمد عىل|جم يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

4o|2|8 ل ممدوح محمود|محمد جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4o8464 لمليىح |ل زين |زين جم |بــــ طنط|د|

|2|667 ى ويرس|ل س|هيم غبــــري|بــــر| |يوستـــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

765o2 لرحيم|لرحيم محمود عبــــد |هلل عبــــد |عبــــد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى
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372952 لنرص مرىسي|ل محمد سيف |من |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

57277 دق|مه محمد ص|س| |دين علوم بــــنى سويف

7||79| ل|لع|ل عبــــده عبــــد |لع|خلود عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

|3oo7o سحق جرجس|يمن |ره |س تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

236243 د|لجو|س مرىس عبــــد|ح عبــــ|ء صل|ول هره|لق|ره |تـــج

857454 ل|ن سوري|بــــر يون|بــــيتـــر ج ي|بــــ |د|
|لمنى

285oo5 م|لحمد تـــم|بــــو|محمد فيصل  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

89876o لغنى فرغىل |لبــــدرى عبــــد|منيه | ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

36oo89 وق ي مر|لحليم ع|رس عبــــد|رسر س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

369823 محمد صبــــىح مهدى محمد بــــدوي ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

5o87o| بــــوغنيمه|حمد |ل محمد |محمد كم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

424697 حمد عمر|لسيد |وجدى ممدوح  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

529488 جري|لح|متـــ مبــــروك محمد |م سل|حس ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

4o697 ديدي|لصن|حمد |حمد فتـــىحي | ن|حقوق حلو

636332 ج|حمد فر|حمد |يمن |عىل  زيق|لزق|ره |تـــج

5|9739 دريس|ح بــــكر حسن |يه صل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|3|867 طر|لحميد خ|لفضيل عبــــد |م عبــــد |هش| عل ى شمس|زر عه عي 

46o584 ر|لف|ن مبــــروك |جر سلم|ه |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|48945 ح|لفتـــ|م محمد طلعتـــ عبــــد |ريه هره|لق|حقوق 

63374| ي|يمنى محمد عبــــد
هلل عطيه مصطفى زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

255o35 للـه|لسيد محمد محمد عبــــد|ء |ل| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

763526 ل عىل|لع|هلل محمدعىل عبــــد |منه  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

779692 وي|لمهد|د |د ج|ء محمد ج|رس| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

5|624| وي|لشن|لمنعم محمد |مجد عبــــد| |رودين تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4oo765 طمه نبــــيل محمد محمد|ف عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|66285 محمد محمود بــــدرى محمد ن|حقوق حلو

|425o| ى خ لصمد|رى عبــــد |لبــــ|لد عبــــد |حني  ى شمس علوم عي 

476698  تـــوفيق حسن شعي 
فرح مصطفى سكندريه|ل|ره |تـــج

9o7369 ى |لعظيم حس|حمد حسن عبــــد| ني  ج|ره سوه|تـــج

44474| هيم مرزوق|بــــر|مه صبــــىح |س|سم |بــــ سكندريه|ل|هندستـــ 
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|64429 لغنى|عمر محمد عمر عبــــد  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

|235o5 هيم|بــــر|فظ زىك |مريم محمد ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

64932 س|حذيفه حمدى محمد عبــــ لفيوم|هندستـــ 

8542o ى محمد |جه حمد|د خي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

683946 لعويىل|لسيد |ل مصطفى |حمد جم| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7|7o56 لعزيز طعيمه|محمود محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

48o2o يمن محمد محمود|لدين |عز  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

867224 ن ل|مدحتـــ فضىلي غبــــري| مي  |ج طبــــيع قن|عل

337835 بــــ|لوه|رس فكري عبــــد|ر ي|عم |تـــربــــيتـــ بــــنه

||5774 ي
تـــه بــــدوي|صم شح|ع| سيلفى ى شمس|د| بــــ عي 

|56878 روق عىلي|ده ف|محمود حم ن|بــــ حلو|د|

|536o مد عمر|هلل ح|مريم عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

467|o حد|لو|بــــر عبــــد|وحيد فريد ص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

37|339 مه محمد مرع|ء مجدى سل|سم| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

326883 هلل حسن|ن عبــــد|مريم رمض ى شمس|زر عه عي 

3|2684 ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|ن محمد |نوره |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

759||6 مهند محمد عىل محمد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

888286 م محمد مصطفى عطيفى   سيوط|ره |تـــج

|223o6 تـــ|ل فرح|ء كم|صم عل|ع هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

52o8|2 مد|هيم حسن ح|بــــر|خلود محمدى  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

524oo8 لرحيم|ن متـــولي عبــــد |ن شعبــــ|رو ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

68|9| لرحمن|ن عبــــد |لمنعم رمض|بــــ عبــــد |رح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2|6375 ذىك| يحن  زكري| زكري ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

627426 دق|لص|محمود محمد محمود عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

8o482o ى عبــــد لعزيز يوسف|بــــسمله حسي  ي|عه |زر
|لمنى

239329 ح|لفتـــ|مجد عربــــى عبــــد|د |سع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

679628 هيم رزق|بــــر|لمنعم محمد |هيم عبــــد |بــــر| زيق|لزق|طبــــ 

62|5|6 لحفيظ عىلي خليفتـــ|محمد عوض محمد عبــــد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

342276 ن وليد محمد بــــيوم خليفه|يم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

833745 لموجود حسن|ء ممدوح عبــــد|حسن |هندستـــ قن
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33746o لمجيد محمد|هلل سعيد عبــــد|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

76655o ف فوزى فرج |محمد  حمد|رسر لعريش|بــــ |د|

4926|5 لعظيم|لسيد عبــــد |لدين |ء |عمرو عل تـــربــــيتـــ دمنهور

35o86o ى مجدي ح لمطلبــــ|فظ عبــــد|نرمي  عه مشتـــهر|زر

754o|4 |هيم |رس محمد إبــــر|ن ي|نور
ى
لدسوق عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

235435 ل|د غبــــري|ركو جرجس عي|م دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

4o2o29 بــــر عبــــده سعيد|رم ج|زن ك|م سكندريه|ل|ره |تـــج

3298o8 هيم يوسف|بــــر|لمحسن |طمتـــ عبــــد|ف |بــــ بــــنه|د|

76|964 لرحمن|حمد عبــــد |حمد منصور | لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

4388|8 للطيف|ل عبــــد |ل غ|زم غ|ح لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

|6738| حون|بــــ ط|لوه|د جوده عبــــد |ميس عم|ل وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

63o98o م هريدى|لسيد عل|محمد | لي|د زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4o5247 حمد محمود|حمد |دى عىل |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

55985 ن عيد|ن شعبــــ|ر رمض|زه| حقوق بــــنى سويف

89379| هلل محمد  |هر عبــــد|ء م|ل| سيوط|ره |تـــج

523247 ف فوزى تـــوفيق|سيمون  رسر سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

4|4||4 لحويىح|حمدى محمد |ل| |دين ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

323o6o ف موىس محمد|ء |سم| رسر ى شمس علوم عي 

232466 ى|لع|محمد عىل زين | ثــــري بــــدين حسي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

6|7445 ى | هن لسعيد خضي |محمد حسي  ط|بــــ دمي|د|

466|6o ط|لقلف|هيم سعد محمد |بــــر|حمد | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|45542 دل محمد محفوظ|محمد ع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

58275 بــــو سمره|لحميد قرئى |يه عبــــد | تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

84838 ن|حمد زي|محمد سعد  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

45|55| ج |ن خف|هر شعبــــ|مصطفى م ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|566|4 يف محمد |شه لسيد|بــــ رسر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

629|52 لسيد محمد|ئى محمد |م| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

82642o لنرص محمد|بــــو|ل |جم| مه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2269|3 لسيد|لعظيم عبــــده |لد عبــــد|حمد خ| منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

42888 لم حسن|طمه محسن س|ف ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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759995 حمد|لبــــدرى |هلل خلف عىل |منه  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

522276 ش محمد|لدمرد|لسيد |س |طمتـــ عبــــ|ف لشيخ|عه كفر |زر

68582 ح فيصل|ء مجدى صل|دع ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

6|7969 لح حسن|ده عزيز تـــوفيق ص|مي ط|حقوق دمي

23933o حمد|جح |لحسن ر|بــــو|ن |سلىم رمض سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

839o3 لصمد محمد|م محمد عبــــد |سل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|3496 زى|يم حج|لد|هيم عىلي عبــــد|بــــر|مصطفى  عه دمنهور|زر

9o4o9o هلل محمد  |رثــــ ضيف |لو|بــــرين عبــــد|ص ج|بــــ سوه|د|

2367|4 مد|لىح عبــــيد ح|ندى محمد عبــــد ى شمس|زر عه عي 

485756 لمهدى|حمد محمد |رضوى مهدى  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

226326 هيم|بــــر|لسعود |بــــو|بــــ |يه|لرحمن |عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7|||82 لعز|بــــو |مد محمدين |يه محمد ح| لمنصوره|علوم 

262936 بــــ|زى مصيلىح خط|لمغ|محمود محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

63||o3 جر عزتـــ محمد بــــكرى|ه زيق|لزق|حقوق 

|64342 هلل|حمد موفق محمد عبــــد | ى شمس|زر عه عي 

372464 لرحيم|عبــــد| رس زكري|حمد ي| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

682324 هيم|بــــر|لرحيم |لد محمد عبــــد |لميس خ لشيخ|ره كفر |تـــج

676258 ع|لس|حمد |حمد |لسيد |بــــسنتـــ  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

692733 صف|لمهدى ن|ء محمد وفدى |رس| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6|9978 ع|لر|فظ طه |جر ح|ه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8|2725 لعليم محمد|ن عبــــد|زينبــــ رمض ي|نوعيتـــ 
|لمنى

335467 د جودتـــ محمود|طمتـــ عو|ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5o4556 ى محمد محمد محمد |ي لسقيىل|سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

35996| دق|هيم ص|بــــر|دق |ن ص|حن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3699|4 ل محمد سبــــيلتـــ|لع|ء محمد عبــــد|ول |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

48o447 دى حسن|له|محمد مصطفى حسن عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85634o للطيف محمد|سهيله فريج عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

||996|  |لعر|رق |ره ط|س
ى
لح|عيل ص|سم|ق ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

896798 وز  حمد محمود محمد  |في  ج|بــــ سوه|د|

485843 ج|سلىم محمد بــــسيوئى عىل فر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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3|253| ح عزتـــ خليل|يوسف صل |ره بــــنه|تـــج

7|26o3 لسيد|يد |لسيد ف|لسعيد |د |زي ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

689774 هيم يونس|بــــر|لرحمن |هيم عبــــد |بــــر|بــــسمله  لشيخ|هندستـــ كفر 

7o|o5 ن عجىم رزق|حمد رشو| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

228|55 ى سيد محمد  لحديدى|سندس حسي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

2o344 لعليم مبــــروك|هيم عبــــد |بــــر|يوسف  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

63867| لمول|بــــوبــــكر عبــــد|هيم |بــــر|ء |رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

642453 لم فرج|لم محمد س|س زيق|لزق|حقوق 

7938o9 وى|لص|دل |وى محمد ع|لص|مريم  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

63|968 ى|بــــو |لجليل |ل عبــــد|ء جم|شيم لعيني  زيق|لزق|بــــ |د|

85756| لعظيم|ع عبــــد|حمد من|مروه  ي|بــــ |د|
|لمنى

447783 حمد عىلي فرج|حبــــيبــــه محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

7o37oo ده|لم ميل|د س|ميل| رين|م ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

49448| م|لغن|بــــوزيد |بــــ نرص |يه| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

773|44 ف موىس عىل|ن |مرو رسر زيق|لزق|هندستـــ 

36o564 ي|هن
لنرص|بــــو|ء محمد محمد |ء محمد ضى |علوم بــــنه

249222 لبــــلسر|لصبــــور |م عبــــد|محمود س| دين ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4|62|4 م محمد مصطفى  منصور|م|ء |شيم لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4928|8 محمد مصطفى محمود محمد سليم ره دمنهور|تـــج

896576 |  عدل فهىم حن| رين|م ج|ره سوه|تـــج

|35o6| يق|ر صبــــرى ف|نور مختـــ ن|بــــ حلو|د|

426854 هيم|بــــر|حمد |لحليم |عزيزتـــ محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

278484 هيم بــــسيوئى خليفه|بــــر|ر |مي ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

247485 حمد محمد حلىم عطيه قمبــــر| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

64o487 هيم|بــــر|لحليم عىل |لد عبــــد |م خ|سل| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

643996 |لوف|بــــو |لحميد محمد |ني  ه حسينى عبــــد زيق|لزق|علوم 

3|9755 صف|مل و|دل مكرم ك|نتـــ ع|دمي حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|69492 د بــــطرس|دل ج|لبــــي  ع|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر
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684928 م|لعل|لسيد |لعزيز |ن مني  عبــــد |نوره لمنصوره|بــــ |د|

785574 ه محمود حسن عبــــد | ل|لمتـــع|مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|75239 م تـــوفيق ديبــــ|هلل هش|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o3742 وى|ر عشم|لغف|عمر عمرو عبــــد  ره دمنهور|تـــج

6o6593 فظ عىل|كريم مصطفى ح سيوط|هندستـــ 

759553 عىلي| ء حمدى عط|ل| ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

3574|3 ي محمد حسن محمد| منيتـــ يحن  |بــــ بــــنه|د|

635398 دى محمد|له|حمد عبــــد |ء |رو ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

635||2 هلل|لسيد محمد عبــــد|لحكيم عبــــد|بــــسنتـــ عبــــد تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|5785o ح حسن محمود|رس صل|مروه ي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

234727 عىل عبــــدربــــه محمد يشى تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

|527|o ل طه|لع|ندى حمدى عبــــد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

477|57 فظ|لح|لحفيظ عبــــد |حمد محمد عبــــد | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8|9o5 ن محمد|دى محمد سليم|محمد ن ن|حقوق حلو

247294 بــــر سعد مرع|رص ج|محمود محمد ن ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|6o896 رى عطيه جميل مهنى|م ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

37523 س|روق عبــــ|م محمد ف|سل| هره|لق|حقوق 

36794| هيم حلىم|بــــر|ء |حمد عل| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

25729o ى ش|حمد |ء |ل| شه|مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7o8272 ى|بــــو |حمد |هيم |بــــر|هيم عيد |بــــر| لعني  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

2399o ى محمد حسن محمد|ي سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

54585 ي حمدي شعبــــ|م|
ن عىل|ئى بــــ بــــنى سويف|د|

498966 لسيد محمد يوسف مدكور|ن |حبــــيبــــتـــ رمض تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

283476 لسعود عىل|بــــو|مر |زينبــــ ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

256|2o لبــــدوى|لسيد |لسيد |محمد  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

755889 هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|ن |نوره |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|49443 بــــ محمد|لتـــو|مصطفى محمد عبــــد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|23o8o لمنعم محمد|م عبــــد |د عص|زي كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح
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||7583 نم|مه محمد غ|س|لرحمن |عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

4|o347 لبــــرلسي|لحكيم |مصطفى محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

|3369o ن هلل|رأفتـــ صبــــىحي سعد | مي  ى شمس|د| بــــ عي 

438o28 لودود موىس محمود|ندى محمود عبــــد لشيخ|نوعيتـــ كفر 

624676 ى |حمد عزتـــ حس|لرحمن |عبــــد  ينى|لجن|ني  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

77|6|6 بــــ عىل عيس|لوه|محمد عبــــد | ند زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

2765o ف ص|طمه |ف بــــر سويلم|رسر هره|لق|عه |زر

647|o4 ئيل|ئيل جرجس ميخ|جرجس ميخ كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

255o76 لكردى|لمرضى قطبــــ |رضوى عبــــد تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

93597 حمد|محمد عىل حسن  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

42|829 لبــــدرى|حمد |سعد محمد  سكندريه|ل|حقوق 

|47248 بــــ|لتـــو|لرحمن محمد محمود عبــــد |عبــــد  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

||9497 ى|حمد حس|محمد حسن منصور  ني  ن|علوم حلو

893935 حمد |ل سيد |حمد كم| |ج طبــــيع قن|عل

|54724 لحفيظ|لمنعم عبــــد |لد عبــــد |عىل خ ى شمس هندستـــ عي 

36226| ح|لفتـــ|طف لطفى عبــــد|عمر ع ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

44523 بــــ|لبــــ|ء عبــــده يىح عبــــده فتـــح |ول ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

864385 حمد خليل|ن |لعري|م |كر| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5o935| ى ص| لح|حمد منتـــرص مسعود حسني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4247| لمجيد|لموجود عبــــد |محمد عبــــد ربــــه عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

63|294  |لش|ء محمد عبــــد |عىلي
ى
لسيد|ق زيق|لزق|طبــــ 

43266o ي نرص|دل محمد |ء ع|سم|
ى
لدسوق |صيدله طنط

6773o9 محمد مدئى محمد متـــول مبــــروك لمنصورتـــ |تـــمريض 

5o7o79 |سمي  نجيبــــ حن| رين|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6345o6 ى عبــــد ظه|بــــ|هيم |بــــر|م |لسل|عمرو خي  زيق|لزق|ره |تـــج

5|5|55 هلل محمود مسلم|لحميد عبــــد |ندى عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

247894 لقوى عبــــدربــــه|لقوى رجبــــ عبــــد|خلود عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

3|5358 ئ  عىل محفوظ|رج| ر|ي ى شمس|تـــج ره عي 

683429 ه حسن  ع|لبــــي|لحميد |حمد عبــــد |ني  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

||9ooo ي ص|هلل فتـــىحي شح|منتـــ 
لح|تـــه دوينى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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4233oo وز حمدى محمد حسن  هيم|بــــر|في  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

|34253 رق محمد موىس|م ط ن|تـــربــــيتـــ حلو

|7394o محمود فرج عبــــده محمد رجبــــ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o83|4 لجليل|لعزيز محمد عبــــد |ح عبــــد |ورده صل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|588| ى|لمحسن |حمد عبــــد |منى محمد  بــــو حسي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

3|2555 تـــ|لزي|حمد رجبــــ محمد محمود | ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

4o677 ل محمد عقل|حمد جم| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

28|987 دى وجدى ذكرى فهيم|ف دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|22952 بــــوري|لش|لعزيز |حمد بــــدير عبــــد |مريم  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4472o6 حمد|در |لق|حمد عبــــد |محمد محمد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|56744 طف عويس جودتـــ|محمد ع ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

347966 بــــو رسيع محمد|لد محمد |محمد خ ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

9|5756 لحفيظ  |لدين محمود عبــــد|محمود مىح  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

762o73 لعزيز|صم عبــــد |يمن ع|مريم  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

359722 فلتـــس| طف رض|مريم ع زيق|لزق|عه |زر

5o|5|| در محمد|لق|فرج وجيه عبــــد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

22o|82 لدين محمود|حمد محمود محمد عز | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

3|2668 هيم|بــــر|دى |له|صم محمد عبــــد|ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

235339 د|هيم فؤ|بــــر|حمد |لدين محمد |م |حس ن|هندستـــ حلو

869885 بــــي زىكي محمد|محمد رك ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

362692 ى|ء عبــــد|ل| لرحمن فتـــىح حسي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

|6o552 مرقس صفوتـــ ذىك فهيم  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

356|6| هيم|بــــر|مر |لسيد ع|رق |محمود ط |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

77|o85 بــــ|لبــــ|لسيد محمد معوض فتـــح |جر |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

256568 ى سمي  عبــــد ل|لفو|لحميد |نرمي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|7828o ى لسيد|د عبــــد |عي| حن| مي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

32o29 هر|ئل محمد ط|محمد و ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o5972 بــــ|حمد عبــــده  شهــ|هيم |بــــر|بــــ |شه ن|سو|علوم 
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32o578 در محمود|لق|حمد محمود عبــــد| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8|976o ى نجىلي|دي عدلي |ن| كرمي  ي|طبــــ 
|لمنى

25|749 لسيد عوض|هيم |بــــر|محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

2|837  محمد|يه |
ى
حمد فوق ى شمس|د| بــــ عي 

298o4o لشيخ|لمجيد |ل يشى عبــــد|م| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

782458 ن|شم سليم|بــــو ه|فع |لش|م |عص زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|75|5 ى |ي حمد محمد طلبــــه|سمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8446oo ء فتـــىحي حسن محمد|نجل ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

634854 لمهدى|بــــر محمد محمد |حمد ج| زيق|لزق|ره |تـــج

3562o4 ر|مل مصطفى نو|محمد محمود ك |طبــــ بــــنه

6o8|37 لسيد|مل |مريم مدحتـــ أحمد ك |بــــ طنط|د|

6o328| ده|عمر محمد محمد حم |هندستـــ طنط

|2o242 وليم يعقوبــــ| رمي|بــــطرس  لعريش|علوم 

899663 سوسنه وفدى عزم جورج    |نوعيتـــ فنيه قن

779759 هيم|لسيد إبــــر|ء محمود |سن زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

27|93o لمنعم بــــيوم|ح عبــــد|نهله نج لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|78o|9 ف كم|خلود  ل حنفى|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

34475| حمد محمدين|سعد |لدين |ح |جر صل|ه ى شمس|زر عه عي 

827452 لحسن|بــــو|هلل |لحميد نرص |محمود عبــــد |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

26o4o4 ف | |ند لسيد صبــــرى|حمد |رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

23o4|2 لس  ف |كي  ل|نور غبــــري|رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42|o3 م قطبــــ|م|هبــــه محمود  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

34957 عيل|سم|محمد سميح محمد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

84524 لعزيز|ء محمد محمد عبــــد |سم| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

696|3o ى فتـــىح  |لعط|بــــو|لمتـــول |لسيد |نرمي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6o742 لحميد|هدير يوسف محمد عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

||8997 ى س|دل يوسف غط|ع| جورجي  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

67762| ى|عمرو محمد مسعد ص لح حسي  ط|بــــ دمي|د|

7o575| حمد محمد جبــــر|محمد رسور  لمنصوره|هندستـــ 

36423 م محمد قنديل|لرحمن هش|عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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62524 حمد مجدى عىل محمد| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

6884oo لعزيز|لسيد عبــــد |يه محمد عطيه | لمنصوره|علوم 

5|7735 بــــ|لمقصود خط|ء محمد عبــــد |لشيم| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

53o|8 ي مني  |در ن|ن س|لي|ج  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

453836 لبــــربــــرى|ن فوزى فريج محمد |رضو لشيخ|بــــ كفر |د|

|52486 دى|له|ن صبــــرى مبــــروك عبــــد |زهر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5|9532 ن|حمد محمد غنيىم وهد|جر محمد |ه |عه طنط|زر

87839o لسيد محمد  |مروه محمد  سيوط|ره |تـــج

752578 بــــدين|لعزيز ع|عيل محمد عبــــد |سم| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

32o979 رس عطيه|دى سمي  ف|ف ى شمس|تـــج ره عي 

7546|2 حمد خليل بــــشي |ء |ل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

69344| لم|حمد س|ل |ل كم|م كم|حس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

233o8| للطيف|لعزبــــ عبــــد|حبــــيبــــه سيد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

4386oo د محمود شلبــــى|لجو|ل عبــــد |لد جم|خ لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

345379 د|حمد عو|دل |حمد ع| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

69659| قيش|لمجيد قر|هلل عبــــد |مح عبــــد |هلل س|عبــــد  لمنصوره|صيدله 

445934 م|حمد حسن سل|طبــــى |لش|رق محمد |ط ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

453oo5 ىط محمد سعد|لع|هيم عبــــد|بــــر|ر |عم لشيخ|بــــ كفر |د|

5o36o5 ل|حمد غ|لحميد |رس عبــــد|مريم ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|675| حمد سمي  مصطفى محمد عمر| ى شمس|تـــج ره عي 

58327 بــــرين رجبــــ بــــكرى محمد|ص لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

546334 لبــــ|بــــوط|دق |حمد ص|ل |دل جم|ع سكندريه|ل|هندستـــ 

246|49 ر جعفر|لستـــ|دل عبــــد |حمد محمد ع| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

27228o تـــ|حمد شح|ل |كم| لي|د ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

7o8686 لسيد يىح حسن حسن|مروه  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9oo|o3 ن بــــخيتـــ |ن سمي  سليم|سليم ج|ره سوه|تـــج

434o62 لسيد يوسف درويش|ديه مصطفى |ن |بــــ طنط|د|

792276 بــــ |لتـــو|لحميد عبــــد|لحميد محمد عبــــد |عبــــد 
ويش|ج

 بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |
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766273 ل|لفض|حمد |هيم تـــوفيق |بــــر|ء |رس| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

69669 حمد|ن |بــــي سلط|محمود عر لفيوم|علوم 

246342 لمقصود|لمقصود عبــــد|ن عبــــد|حمد رمض| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

689||5 |زق |لر|لرؤف عبــــد |ن عبــــد |هلل رمض|عبــــد 
لسبــــروتـــ

لمنصوره|ره |تـــج

8|7378 عيل|سم|ىطي |لع|عيل عبــــد|سم|حمد | سيوط|عه |زر

76o834 ه حسن محمود جودى|جي ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

78|47 بــــ معوض فرج|لتـــو|منه عبــــد  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

43379o لمحمدي فرج حمزه|م |لسل|حمد عبــــد | |ره طنط|تـــج

67o8| حمد|د رستـــم |سميتـــ رش لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|75657 ه محمد محمد عمر| ن|مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8346o6 عيل|سم|محمود منصور محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6223o خلود صبــــرى محمد يوسف لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

233628 ن|حمد محمد سليم|يوسف  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

267338 لسميع محمد|د محمد عبــــد|سع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2|2734 هر محمد بــــيوم|دهم م| ى شمس حقوق عي 

|4|934 محمد محمود محمد محمد يوسف حموده |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

|42496 لرحمن|بــــسمله محمد جمعه عبــــد  هره|لق|م |عل|

29436 ر|حمد نص|كريم مجدى محمد  هره|لق|ره |تـــج

36o973 ي محمد|لدين |م |مل حس|
لطوجى |حقوق بــــنه

5o6645 تـــتـــ|ندي محمد عىلي مسعودشح سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

477289 ر|حمد دويد|نور |حمد |عمر  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

87o89| لس شهدي حلىمي ف رس|كي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

3|5359 ى جم|ي لدين عىل خرصى|ل |سمي  ى شمس حقوق عي 

36oo4 ي
لمعىط فرج|لمعىط سيد عبــــد |عبــــد | دئى سيوط|عه |زر

5372|8 تـــه|هلل محمود شح|لد سيف |م خ تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4|9463 نم|ح عبــــده غ|ء صل|سم| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

239|83 وى|لعشم|د محمد مصطفى |هلل فؤ|منه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|952o هيم|بــــر|ن محمد |رص رمض|لهدى ن|نور سكندريه|ل|نوعيتـــ 

4o3o83 وي|لمسل|بــــر حسن عليوه |محمد ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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49447o  شعبــــ
ى
لسيد عىل يوسف|ن |يوسف شوق |بــــ طنط|د|

82oo7o د|لجو|ن عبــــد|هيثــــم رفعتـــ سليم ي|بــــ |د|
|لمنى

42|754 لمزين|مه محمد محمد |س| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9|2624  محمد ض
ى
وي|محمد شوق ج|ضتـــ سوه|علوم ري

7|o942 ئى محمد عطوه محمد عىل|ه لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7o7338 |لبــــ|ح محمد عبــــد |سهي  مجدى مصبــــ
ى
ق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

678627 ى |عيل عبــــد |سم|سلسبــــيل  وي|لهند|لحميد حسي  لمنصوره|ره |تـــج

646oo ن|بــــ حمدي رضو|يه|منيه | لفيوم|بــــ |د|

495|o7 ى|دل عىل |حمد ع| حمد حسني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

222o38 حمد|م |م|ده |حم| هويد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

332654 هيم محمد يوسف|بــــر| |دين |ره بــــنه|تـــج

2|2538 حمد|لنور |لسيد أبــــو |دل |حمد محمد ع| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4|7926 هيم عطيتـــ منصور|بــــر|رحمه  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3698| ج|ن فر|حمد شعبــــ|لد |خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

69||56 لعيسوى|لعيسوى محمد |زينبــــ  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

423996 هلل|لسيد حسن عبــــد |نىه عىل  سكندريه|ل|صيدله 

645o99 لعزيز دعبــــس|محمد أحمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

264|62 بــــ|لوه|لمعبــــود عبــــد|ء فيصل عبــــد|شيم ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

5o3255 ى |ي ف فوزى |سمي  لق|لخ|لسيد عبــــد |رسر ن|سو|بــــ |د|

76|66 ن محمد جمعتـــ|ن شعبــــ|جيه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32o|o9 لمنعم عىل|لق عبــــد|لخ|يوسف عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

886775 ئى ليون وهيبــــ بــــطرس |م| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

8o5835 هيم رشدي محمد|بــــر|محمد  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

697294 ح محمد|لفتـــ|ح محمد عبــــد |محمد صل لمنصوره|صيدله 

87|5|o ي مسلم عىلي
نيلىلي وصفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

89o573 تـــم عىل مصطفى عليوتـــ |ح سيوط|تـــربــــيتـــ 

|437o| ور|تـــه مج|بــــو بــــكر شح|مريم  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6||o49 لشيخ|لغمرى |ن محمد |يم| لمنصوره|بــــ |د|
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83269| رك منصور|محمد خلف مبــــ |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

334977 ى خ|ي وى|لد فوزى بــــهنس|سمي  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

52o|8  شلبــــى عبــــد |ه
ى
للطيف|جر دسوق بــــ بــــنى سويف|د|

267o93 ه طلعتـــ رف| لسيد|ع |مي  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

87o274 ربــــ|ئيل مح|ك ميخ|مريم مل ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|524||  محمد|شور عر|محمد ع
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|5523o حمد عىل|يمن |طمه |ف ى شمس|تـــج ره عي 

2534o ى محمود عبــــد  لحكم|مريم حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

787643 ى محمد |زهر ى|ء حسي  لسيد حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|4245 هيم حسن|بــــر|جر حسن محمد |ه هره|لق|ره |تـــج

6o|793 أيه أيمن حمزه منصور |نوعيتـــ طنط

9|822o حمد |لمنعم |ن محمد عبــــد|يم| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

4336o لح|م فهىم ص|كر|ن |يم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|5|75o در|لق|در محمد عبــــد |لق|ء عبــــد |عىلي ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

2654o6 حمد عزتـــ مرتـــضى منصور| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

345528 ف محمد |رحمتـــ  حمد|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

46o7|| ن عويس|حمد رمض|ن |هبــــه رضو ي صىح طنط
|معهد فنى

69434 ره حمدون مصطفى محمد|س بــــ بــــنى سويف|د|

4432|7 وى|لششتـــ|روق |ل ف|ء جم|وف لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|63473 حمد عىل|حمد |حمد محمد | عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

852o63 ي|لمرو|روق |فهد محمد ف
ئى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

9o2362 حمد محمود |محمود | لي|د ج|تـــربــــيتـــ سوه

772244 لسيد|د |س سعد محمد رش|ين| زيق|لزق|عه |زر

856496 لحكيم|م دردير عبــــد|م حس|ريه ي|علوم 
|لمنى

78849|  حسن |سم|
ى
وى|لعمل|ء حسن شوق عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

648o4| لغنى حسن محمود|لغنى عبــــد |زم عبــــد |ح لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|9624 ل|لحبــــ|للطيف محمد |لحليم عبــــد |ء عبــــد |رس| بــــ دمنهور|د|

347859 زق محمد|لر|عمر سيد يسن عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

236269 لحليم|بــــر عبــــد|د ج|ء عم|سم| هره|لق|ج طبــــيع |عل

|6932| حمد|حمد حسن |محمد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم
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434824 ل|لع|حد عبــــد |لو|بــــر عبــــد |مل ص| |ره طنط|تـــج

273326 حمد|لنعيم |ء فتـــىح عبــــد|رس| دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

675647 بــــ|حمد دي|لعزيز |لعزيز مصطفى عبــــد |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

693976 لم|حمد محمد محمود س|مي  | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

256o4o رثــــ زهره|لو|زم عبــــد|حمد ح| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

26o656 لجدمه|لرحمن |يمن عبــــد|زينبــــ  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

349944 لفيوم|حمد محمد |هند مصطفى  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2667|6 بــــ عفيفى|لتـــو|م محمد عبــــد|بــــتـــس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7o9857 هيم عىل|بــــر|حمد |ج  |جده ن|م |لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه 
لمنصورتـــ

|2|447 ر|ر مختـــ|يمن مختـــ|رق |ط لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

45723 م عىل ضوى|م هش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

284638 ه جم| تـــي|ي|لمعز |ل عبــــد|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

524625 حمد مخيمر|لسيد نبــــيه |حمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9o864o عيل |سم|لحميد |محمد محمود عبــــد ج|هندستـــ سوه

854395 ى |ي حمد فخري عىلي|سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

347988 ل|لع|ن محمد عبــــد|مرع عرفه دهش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2823o2 لمجيد|لحكم عبــــد|محمد نشأتـــ عبــــد ى شمس  تـــمريض عي 

7o|552 ى رض بــــ|فرج سنج| بــــشر لمنصوره|بــــ |د|

268389 ىس|لعبــــ|دل مصطفى |محمد ع |صيدله طنط

7o475 حمد عىل|ضى |ء ر|رس| لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

78687|  عىل|هيم |بــــر|ء محمد |لرميس|
ى
لدسوق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|o927 |ش|حمد بــــ|لمقصود |لرحمن عبــــد |عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

92423| ن |ئيل عثــــم|جبــــر| زكري| هويد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8|4347 لويز ملك|بــــيتـــر بــــدري  ره بــــنى سويف|تـــج

349|74 ى |رقيتـــ نبــــيل  لسيد|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8|8o47 ي موىسي|بــــ
سم موىسي عفيفى ي|علوم 

|لمنى

5o5|3 بــــ|لوه|بــــ ذىكي عبــــد |لوه|محمود عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

54|o2o لزعيىط|ن مسعد عىل |محمد رمض ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

3||2oo ف عبــــد|حمد | ىط|لع|لمجيد عبــــد|رسر ى شمس حقوق عي 

76498| لفحل|لرحمن محمد عبــــده عبــــده |عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج
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32||4| ى  ى حمدى حسي  لشيخ|حمد |حسي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

462228 ى|لنبــــى عبــــد|حمد عبــــد|ندى  لمحسن حسي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|36965 للطيف محمد|هلل عبــــد |م عبــــد |سل| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8788o6 ه عبــــد| ى بــــيوم |مي  لحكيم حسي  سيوط|عه |زر

43478| ف محمد سعد و|ر |من ل|رسر |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

77582| هيم عمر|بــــر|لسيد |عمر   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

|4o594 دم حلىم عفيفى درويش| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

266896 م|هلل عيد حم|يه محمد عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7753|9 لق حسن محمد|لخ|محمد يحن  عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

63737o هلل عطيتـــ محمد فوده|حمد عبــــد |ء |ول ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

296o4 م رجبــــ محمد|حمد هش| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2|5586 لعزيز شلبــــى|لحق عبــــد|عىل عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

9oo33o حمد محمد |هر |لط|ن محمد|مرو ج|حقوق سوه

2294|9 هلل|لسيد عبــــد|در |يدى ن|ه دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|22992 لرحيم|مر عبــــد |مريم سيد ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|3|38 تـــ حس| د جرجس|م فوزى عي|مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

68o977 لعليم طه محمد|رق عبــــد |كريم ط لمنصوره|بــــ |د|

535348 لسيد عفيفى|يمن محمود محمد | ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

7538|4 ي
حمد|ل عىل |لع|بــــ عبــــد |يه| |دئى عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

8o8|o3 د|لجو|لح عويس عبــــد|بــــسمه ص ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6o433 ج|حمد فر|حمد محمد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

326o87 مريم صليبــــ وهبــــه سعد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

88852o د محمد |لجو|محمد عىل عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

69335| حمد|سعد حسنى محمد |ء |دع زيق|لزق|طبــــ 

89488o محمد عىل محمد عىل  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

52227| سلىم مليىح  محمد مليىح  زهره معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

27|649 م محمود محمود محمد متـــول فحيل|حل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8o639o ى لملك|صموئيل يوسف عبــــد| مرتـــي  حقوق بــــنى سويف

443738 لصعيدى|م محمد محمد |عبــــي  وئ لشيخ|عه كفر |زر

25|o25 ن|لحميد محمود سلط|عمر عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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|28357 ي |ن ه|نوره
هيم محمد|بــــر|ئى وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

7o7|3| ى |ي لرحيم|مد عبــــد |هيم محمد ح|بــــر|سمي  لمنصوره|بــــ |د|

9o6878 بــــتـــ مدئى محمود |مدئى ثــــ دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

253878 ئى مجر|ء محمد فرج|رس| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|68732 لسعيد|بــــو بــــكر |لد |وليد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

77886o ح|لفتـــ|ل حسن عبــــد|ر جم|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

736|o حمد|جر بــــليدي عىلي |ه لفيوم|بــــ |د|

2228| ى نيوس|فتـــ بــــدروس ط|ر| مي  هره|لق|حقوق 

3|2422 ء عىل حمدى فهىم|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

95545 حمد رجبــــ سيد عىل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

845828 دم|حمد |بــــوبــــكر |ء |سم| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2o8o4 ى|محمد جم ل محمد حسي  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

66846 ى محمد حس|حس| ر|ي ى|ني  ني  لفيوم|بــــ |د|

35o52o ى |م حس|م| ى|م حس|م|ني  ني  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

48|5o2 ي مرىسي
ى
عىل محمد عىل دسوق سكندريه|ل|ره |تـــج

359282 ى |يز |محمود ف بــــوزيد|مي  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

3|583| م|لسل|د سعودى عبــــد|جر فؤ|ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4296|8 س|لرحمن حو|حد عبــــد |لو|محمود محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

694276 ى | ه حسي  م|ل|لمجد |بــــو|لسعيد |مي  رسر لمنصوره|ره |تـــج

8||o39 ف عبــــد|لرحمن |عبــــد لرحمن محمد|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

32568| لد منصور محمود|منى خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5||325 ى|سعد محمود سعد عىل  لهجي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

443326 حمد عزتـــ بــــيىل أحمد بــــيىل| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

||9227 بــــتـــ|ندرو جرجس فوزى ثــــ| ى شمس هندستـــ عي 

54455 عيل|سم|حمزتـــ سيد سيد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

899923 ده  |بــــوضيف حم|حمد |ل |م| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|563o5 لحميد|ن عبــــد |طه محمد رمض هره|لق|حقوق 

|48858 ي|جوى تـــوفيق د
وى|ل بــــبــــ|ئى مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع
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4|4o9 لمنعم محمد|د عبــــد |هلل عم|معتـــزبــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7oo9|6  عبــــد 
ى
وق شوق ر|لعزبــــ نص|لعزيز |رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

365277  سليم|هيم |بــــر|ن |ن رمض|يم|
ى
ن|لدسوق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|9649 لسيد محمود محمد |محمود  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4o744| ى محمد يوسف|حمد |بــــسنتـــ  مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

3462|6 دى|لح|زق |لر|كر سيد عبــــد|مصطفى ش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|2|32 لمحسن|حمد عبــــد|لمحسن عمر |عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|6|43 ف |رس |ف لمرىس خليفه|حمد محمد |رسر مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6263|4 حمد محمد حسن|رس |ي| عل زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4228o3 هلل قطبــــ|د |ء عىل ج|سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

76|938 ن حمد معروف محمد| |مي  لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

499|o5 ى م هلل أبــــو ذكرى|هلل عبــــد|جد عبــــد |نرمي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2276|3 حمد محمد|حبــــيبــــه محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4357|7 وى|لكفر|ل عرص |محمد جم سكندريه|ل|حقوق 

77685o لسيد|هيم |بــــر|حمد |د |حمد عم| زيق|لزق|هندستـــ 

5o2267 لسيد|لحميد |عمر محمد حبــــسر عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

686o| مل موىس|مر ك|ده ع|غ لفيوم|بــــ |د|

694695 ىسر|لغبــــ|لسيد |ن محمد فتـــىح |ريم|ن |ره طنط|تـــج

694286 |لبــــن|لمجد محمد |بــــو|رس |بــــسنتـــ ي لمنصوره|ره |تـــج

3|558 هيم|بــــر|م حسن |روى س| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|46o2 بــــر|وي ج|بــــر مطر|م ج|حس ن|ضتـــ حلو|علوم ري

3||oo4 |ل حن|سم كم|بــــولس بــــ ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

|2335o عمرو حسن خليل حسن ى شمس هندستـــ عي 

4o8938 لشمخ|مد |ح| مصطفى رض ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

22oo72 ء مجدى محمد حسنى|رس| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

829677 ن|مل نعيم بــــنيوتـــ سمع| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

346o4o هيم حمد|بــــر|حمد عىل |مريم  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|44894 لدين موىسي محمد|ل |هلل جم|منتـــ  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

36o74| حمد|لسيد |مد |تـــفى ح |حقوق بــــنه

26884 م محسن محمد يوسف|بــــتـــس| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

Wednesday, September 5, 2018 Page 377 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

768oo4 لمجيد حسن|عبــــد | ء متـــول رض|ل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

834||7 ى عبــــد|ء غريبــــ |ل| ي|لر|مي 
ضى ج|بــــ سوه|د|

9o448| لرحمن |بــــر عبــــد|ن ص|محمود عرف ج|بــــ سوه|د|

536|6 وق طه عبــــد  ى|لوه|رسر بــــ حسي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

847432 ندي طلحه عىلي محمد دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

66625 ح|لفتـــ|لحليم عبــــد |خلود غيثــــ عبــــد  لفيوم|علوم 

|34386 ى| ن|ر مجدى حسن حسي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|29|36 ى هلل بــــخيتـــ|ضى عبــــد |ر| مي  ى شمس صيدله عي 

5o2922 ن|طمتـــ محمد عرفتـــ مرىس سليم|ف سيوط|عه |زر

75||o9 د|لجو|يه عبــــد |ن مدحتـــ حلف|مرو لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

4o3352 ل محمد عطيه|سلىم محمد غز تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

6|oo9o لغيط|بــــو|لسعيد |عىل مكرم  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|25723 وى|لنبــــر|يمنى مصطفى رجبــــ  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

247693 مسعد حسن حسن محمد صقر ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|3||98 د|دى رشدى نرصى ج|ن هره|لق|حقوق 

76o8o3 ى محمد|سم| هيم|بــــر|ن |ء حسي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

623894 هيم جبــــر|بــــر|تـــ |لشح|بــــ محمد |رح ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5o32o ل|نوبــــ مكرم جرجس غ|بــــ| ره بــــنى سويف|تـــج

24|646 ى حبــــيبــــ عبــــد لحميد|ندى خي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

893|6 ن بــــدوى|ل شعبــــ|محمد جم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|39635 يف  ن محمد|لنفس بــــدر|ندى محمد رسر ن|بــــ حلو|د|

8o3488 لرحمن|حمد مخلوف عبــــد|محمود  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

679467 لسيد تـــميم|لمتـــول |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

6|3222 ى عم لشحرى|لعظيم |روق عبــــد|لدين ف|د|حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

537455 هلل|سعد | د يوسف ند|يوسف عم دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

49o496 بــــو كليلتـــ|ء فرج يوسف حسن |شيم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

75762o حمد محمود مهدى|ره |س عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

77|372 لرحيم محمد|ر مجدى عبــــد |من ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

483499 للطيف محمود يوسف|لسيد عبــــد |يه | سكندريه|ل|بــــ |د|
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32597o لسيد طه|طف |ئى ع|م| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

77475o د محمد|محمد سمي  محمد حد زيق|لزق|حقوق 

7o5o|| لسيس|لنور محمد |م عبــــد |محمد عص زيق|لزق|هندستـــ 

7o44|| يف|لمهدى عبــــد |يه | للطيف مهدى رسر لمنصوره|طبــــ 

54333o لسيد|لحميد محمود |ر مرع عبــــد |من ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

345656 عيل جبــــل|سم|لد سيد |رحمتـــ خ ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

82o59o ل عمر محمود|حمد جم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6o4789 ق|مد |أيه أحمد محمد ح وى|لشر لمنصوره|صيدله 

428|65 ه عل م|هلل عىل عز|ء عبــــد |ني  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7|7633 لعليم محمد دهبــــ|حمد عبــــد |ء |شيم لمنصوره|بــــ |د|

886757 عيل |سم|ح مصطفى |ء صل|سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

894442 حمد هديه محمود حسن | سيوط|عه |زر

4o45o2 لمجيد محمد|كريم محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23488| حمد|حمد حمدى |رس |ي هره|لق|ره |تـــج

7|7638 ن هيم حبــــش|بــــر|ن |سمي  سليم| مي  |لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه 
لمنصورتـــ

|39o88 حمد حسن|سهيله مدحتـــ  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2632o8 لشبــــينى|م محمد |رشيده س |نوعيتـــ بــــنه

343457 حمد|ر |لغف|لرحمن كرم عبــــد|عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

698862 ى |ي هيم محمد|بــــر|حمد |هيم |بــــر|سمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

766|7o ى|م عبــــد |سلىم هش لحليم حسي  ره بــــور سعيد|تـــج

634678  عىل حسن|هيم |بــــر|م |هيم هش|بــــر|
ى
لدسوق زيق|لزق|هندستـــ 

636|26 هيم|بــــر|يد |لغنيىم ف|م  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

35|o68 طره|بــــ محمد بــــخ|يه|ء |رس| |علوم بــــنه

9o9|92 | س مجدى شفيق ويص|تـــوم ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

4954o3 وى|محمد فكرى مسعد طنط ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o9963 د|لسعيد شد|محمد أسعد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

3oooo6 لدين محمود سليم|لد نور|محمود خ |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

4788o3 وى|لشه|لد محمود حسن عىل |خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75o934 لدين حسنى يوسف|م |لرحمن حس|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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3476o2 زى|حمد سيد حج|لد |خ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

64o42o هيم طلبــــه|بــــر|هيم محمد |بــــر|يدي محمد |ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|7|58 رس عز يوسف بــــشي |سلىم ي لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|5|o58 وز محمود محمد  ن|لسم|في  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

228o68 ن طف فهىم شنوده|ع| مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|624o حمد|روق |حمد ف|ء |ل| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

257345 ى  سم|لمنعم ق|لسيد عبــــد|نيفي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

83974 عيل|سم|حمد حسن |حمد ربــــيع | ن|حقوق حلو

452387 مىل عىل|لش|محمد عىل  لشيخ|هندستـــ كفر 

66692 لنبــــوى|مه محمد |س|سميحه  لفيوم|بــــ |د|

53764| عيل خليفه|سم|م محمد |لسل|حمد عبــــد| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

683o3| ر|لغف|ىط عبــــد |لمع|بــــو |لمتـــول |له |ه لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

68262| حمد عىل محمد|سلىم محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

228368 لم محمد|سلىم محمد س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

75536| ن|لصغي  رشو|حمد |يه | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

4o25o| لنبــــى محمد عىل|لدين عبــــد |م |آيه حس سكندريه|ل|حقوق 

23993 ض|مر حلىم ري|ء تـــ|رس| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

222684 روق محمد|يمن ف|ندى |س ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|5335o لعزيز|لرحيم عبــــد |رتـــ طه عبــــد |س هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5|8294 لجنبــــيىه|ل سعد محمد |طمتـــ جم|ف تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

3|8234 مه|محمد عطيه معوض عطيه ش ن|حقوق حلو

5o8268 يه حسن سليم موىس|لعزيز هد|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o64o5 ي ربــــيع|حمد كم|
ل حسنى ي|هندستـــ 

|لمنى

838o36 لرحمن|مي عبــــد|سعد تـــه|لرحمن |عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

35|657 م هيكل|مل عل|مه ك|حمد سل| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

848|2| ن|لمجيد حس|ء محمود عبــــد|عىلي ن|سو|تـــربــــيتـــ 

55528 ى عبــــد |ن محمد |نوره د|لجو|مي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

42o349 ينى محمد عبــــد|لدين |بــــ |جده شه|م هلل|لشر لشيخ|بــــ كفر |د|

6|32|o ل|لفو|هلل محمد عىل |حمد عبــــد| |ره طنط|تـــج
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448oo5 لح|لسيد ص|لحكيم |ء عىل عبــــد |شيم ضتـــ دمنهور|علوم ري

445463 وق محمد مصطفى محمد عىل رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

846838 ن سيد فهىمي عبــــيد|حن ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

338664 لرحمن|لرحمن محمدعبــــد|محمد عبــــد| دين |تـــربــــيتـــ بــــنه

5o9772 ره|ود عم|ود محمد د|م د|سل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9o44o9 بــــر حسن |حسن عىل ج ج|طبــــ سوه

68993 لد جمعه عىل|محمد خ لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

348792 ئيل|مه ميخ|سل| سمي  حن| ندر|س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

28|467 بــــ|عىل محمد محمد مصطفى دي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

285975 ن|هلل تـــوفيق سليم|ح سعد|سم ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|5895 ى حسن حرحش ندى حسن حسي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

246336 لد محمد سليمه|حمد خ| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

75|o23 ن حزين|سوزى نبــــيل يون لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

253753 مصطفى سعيد مصطفى نرص ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

237653 هيم|بــــر|سلىم محمد حسنى محمد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

248322 وى|لسعد|حمد محمد |هند محمد  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

482|o6 س عيسوى|بــــ محمود فتـــىح عبــــ|مه دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

8483|3 ي مرزوق عبــــد
دم|بــــ |لوه|مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

282974 م مصطفى محمود مصطفى|سل| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

83687| م|م|محمود صبــــري عدلي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

896429 ل  |لع|لدين يوسف عبــــد|ء |تـــسنيم عل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

778578 ح محمد فتـــىح|حمد صل| زيق|لزق|عه |زر

||8759 ويش|لمنعم عطيه ج|رق عبــــد |بــــ ط|شه ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

33586| يمن بــــدوى محمد|ء |رس| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

7o4488 لرحمن|لمقصود عبــــد |ر عبــــد |لستـــ|ن عبــــد |يم|

 نصي 
زيق|لزق|هندستـــ 

44992| لجوهرى|لرؤف |حمد عبــــد | |رن |هندستـــ طنط

833445 تـــ محمد|جي شح|هلل ض|عبــــد دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

786397 ف عبــــد |سعيد  بــــورسيع|لنور |بــــو|لغنى |رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

83o5o8 حمد|سم |لق|بــــو|دل |مه ع|س| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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37558 سم|لحسن ق|ن محمد |كريم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

44355| حمد|م سيد |لسل|محمد رأفتـــ محمد عبــــد لشيخ|عه كفر |زر

5659| لصمد|لح عىل عمرو عبــــد |ص ره بــــنى سويف|تـــج

25|79o هر مخلوف|لظ|زم عبــــد|هر ح|لظ|عبــــد |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

48o886 حمد عىل|ء عىلي |لزهر|طمتـــ |ف عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

27945o لففى|مد عىل طه |هيم ح|بــــر| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|4|8|| لرحمن|لمليىح  عبــــد |لدين |م |عمر عص هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

895558 لغنى |لسيد عبــــد |حمد |لسيد | ج|ره سوه|تـــج

679532 د|سع|ل|بــــو |رقيه محمد محمد محمد  لمنصوره|بــــ |د|

3472|8 مر نرص|تـــ ع|لشح|زينبــــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

89|522 ي|ر
بــــر سعيد |لج|ن عبــــد|شعبــــ| ئى سيوط|تـــربــــيتـــ 

625|68 لسيد بــــدر|هلل |م محمود عبــــد|مر ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

968|3 حمد|ء محمد محمود |رس| لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

6o|99o يه محمود سعد فتـــوح غنيم| لمنصوره|ره |تـــج

5o3|53 متـــ|م محمود متـــولي سل|ريه سكندريه|ل|ره |تـــج

799o8 حمد محمد محمد مصطفى| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4442|7 تـــه|للطيف حتـــ|جح عبــــد |محمد ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

684436 لمعىط|سيف محمود محمود عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

4448o7 مريم مني  عزيز جندى سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

638448 حمد خرصى|حمد محمد |هيم |بــــر|حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|78o| وى|لزفتـــ|هيم |بــــر|حمد عبــــده |محمد  ط|حقوق دمي

6|5333 عيل سليم|ن محمد محمد إسم|إيم ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

9oo|36 حمد محمد |لسيد |حمد | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

442665 هيم|بــــر|دى |له|هدى محمود عبــــد لشيخ|طبــــ كفر 

57355 لعليم|حمد عبــــد |ء حسن |شيم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

626969 مه محمد زىك|س|هلل |منه  |ره بــــنه|تـــج

3|55|7 مل محمود|لحميد ك|م عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

287956 حمد محمدى محمد عفيفى|محمدى  سكندريه|ل|صيدله 

3oo6| حمد|حمد ميشه | |ن|دي هره|لق|حقوق 

||83|8 سكندر|دق |ئ  ص|ندى رج ى شمس|تـــج ره عي 
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7593o2  موج  عرف|لقذ|بــــسمه 
ى
ن|ق لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

|359o2 ل|لع|م محمود عىل عبــــد  ى شمس| لسن عي 

789o2 ى محمد سيد جمعه نيفي  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

8oo37 ه | ج عىل|لح|نور تـــوفيق |مي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

483776 |هلل محمد |منه 
ى
لسيد حسن دسوق سكندريه|ل|بــــ |د|

3|7425 حمد|لرحمن حسن مصطفى |عبــــد ن|بــــ حلو|د|

|56866 ى|ء سيف |محمد عل لنرص حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

28323o ل|لع|لسيد محمد محمد عبــــد |حمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

65378 ر محمد ربــــيع فهيم|من ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6o3234 د|ندى فتـــىح عىل ج لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

783637 ف فتـــىح عبــــد |عمر  لريس|حمد |لكريم |رسر زيق|لزق|عه |زر

|47995 ى محفوظ نجيبــــ|عبــــد  هلل حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

|8o85 زى|لعز|لسيد |لدين محمد حسن |م |محمد حس كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

885532 د سعيد  |نبــــيل فؤ| نورن سيوط|بــــ |د|

7||o35 ع|ن محمد رف|ن شعبــــ|ء شعبــــ|شيم لمنصوره|بــــ |د|

637||6 حمد|هيم |بــــر|ل أيمن |م| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

48222 حمد |لرحمن |لرحمن رشدى عبــــد|ره عبــــد|نو ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

956|7 ح|لفتـــ|ن عبــــد|ن شعبــــ|محمد حمد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4373o3 لجليل محمد عطيه|ء ربــــيع عبــــد |حسن لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

35886 بــــوزيد|هيم |بــــر|مد محمد |بــــ محمد ح|رح ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

367588 هيم|بــــر|لسيد |ح |ء صل|هن |علوم بــــنه

4|867| ع|لرف|دى مصطفى |له|هلل عبــــد|محمد عبــــد ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

636||2 ين محمد هل |ل مو|شي 
ى
ق زيق|لزق|بــــ |د|

34773o ل|د عمرو سيد هل|زي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

63oo79 ر|لغف|م حسن عبــــد |لرحمن عص|عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

533364 لسيد شلبــــى|حمد يشى يوسف |يه | سكندريه|ل|حقوق 

3293|6 ح|لفتـــ|ن غنيم عبــــد|جر شعبــــ|ه |صيدله طنط

635|89 عيل|سم|لسيد |محمد | ند لمنصوره|حقوق 

6o|7|6 حمد محمد حمزه شنيشن| |ره طنط|تـــج

75926| |مصطفى محمد مصطفى زكري ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 
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6|3772 در |لق|در عبــــد|لق|دى عبــــد|له|د عبــــد|جه
رك|مبــــ

|بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4|o|4 هلل|لسيد محمد عبــــد |طمه |ف ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6753|7 لسيد قنديل|يمن فكرى |ن |رو ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

869675 ي نور نرص |س
لدين|ميه مصطفى ي صن. تـــ.ك

ن|سو|ع |فنى

8o|4o5 ي|ض عبــــد|م رجبــــ ري|هش
لغنى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

23869o حمد سليم|ريم حسنى  هره|لق|ره |تـــج

7774o4 يه محمد عىل صقر| زيق|لزق|نوعيتـــ 

859245 لعزيز حسن|ر يوسف عبــــد|نه| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

26322 حمد|لصبــــور |ل عبــــد |حمد جم| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

4387|9 ي علو|لمؤمن |محمد عبــــد 
ى
ن|لدسوق ي|لسن |

|لمنى

262525 لحميد سليم|عمرو فكرى عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|4o|4o عيل|سم|هلل محمود محمد عىل |منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

234699 رق سعيد عرفتـــ عىل|لدين ط|بــــ |شه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

246266 بــــطح|ل|مصطفى محمود سعد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

783798 لصعيدى|لسيد |هيم |بــــر|حمد محمد | زيق|لزق|هندستـــ 

35o468 ل|عيل هل|سم|د |عمرو ج ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

432673 تـــ ممدوح نبــــوي | لجندي|مي  |بــــ طنط|د|

775258 لسميع أحمد|حمد حسن عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

5|2829 ى  بــــوحمره|محمد رجبــــ محمد حسي  |حقوق طنط

63|o6o حمد| |ش|حمد بــــ|منى سعيد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

86993o ي 
نور يوسف محمود|مصطفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6|3o92 ي|لسيد |بــــ |يه|يه |
لعفيفى |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|78574 ي
حمد هيبــــه|ل |كم| دئى ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

32|468 ى تـــم|رف حس|هلل ع|عبــــد م|ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

486772 زى|لسيد محمد حج|محمد خميس  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

79|359 ز حلىم|محمد حلىم حر زيق|لزق|بــــ |د|

66342 ن جوده|حمد رمض|لرحمن |عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

626|43 بــــوخزيم|دق |لدين ص|ح |رق صل|م ط|حس تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |
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627o4o ل خليفه|محمد جل| مه ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

889728 حمد |حمد حسنى محمد | سيوط|حقوق 

37583 تـــ محمود | حمد محمود|مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|7472o ل محمد عقل|بــــو غنيمه كم|سيد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

64|oo2 للطيف عىل|حمد عبــــد|م |حس زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|8742 لسيد|ئى طلعتـــ |بــــسمتـــ ه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

676ooo لحسينى|لد محمود محمود |لهدى خ|نور  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

5o2887 هيم عيد|بــــر|حمد مصطفى |ره |س سكندريه|ل|صيدله 

|46783 يم|لد|مي  عبــــد |ل|دل |عمر ع لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

6o4333 وى|لكفر|لمجيد حسن |عمر عبــــد ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4o29o لم جبــــر|مه محمد زينهم س|س| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

5||29| بــــر عىل طه|لسيد ص|سل |بــــ بــــ دمنهور|د|

75647o يد|بــــو|حمد محمد مصطفى | ى لي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

5352o2 مصطفى محمود عيد محمد محمود ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|5545 فرح محمد سيد محمد هره|لق|ره |تـــج

66ooo يف مدحتـــ  حمد|لسيد |رسر ره بــــنى سويف|تـــج

3||o7| د درويش سليم|هلل فؤ|منتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

349843 ربــــ|مون محمود ش|مون عربــــى م|م لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o5644 د تـــوفيق |عزيزه صبــــرى ج ج|بــــ سوه|د|

633395 مل|ن ربــــيع منصور ك|يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2889| ى ى سيد حسي  محمود حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

773593 هيم محمد سعده|بــــر|ن محمد |جيه وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

4|693| دى عرص|له|دق عبــــد |ء طلعتـــ ص|شيم |حقوق طنط

6|284o م|لسل|سلىم رجبــــ محمد عبــــد |حقوق طنط

5o4389 ل|لع|ل مصطفى أحمد محمد عبــــد |نه سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

222268 ه تـــ لرحمن|مر حسن عبــــد|ني  ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

5|5o48 ئيل|د تـــوفيق  ميخ|دل فؤ|مريم ع ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

537267 ن منصور بــــشي  عىل معبــــد|يم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|o684 عيل محمود|سم|حمد |ء |شيم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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265344 لعجىم|لمنعم محمد |حمد صفوتـــ عبــــد| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

49748o عيل|سم|بــــو |دل قطبــــ |سلىمي ع سكندريه|ل|نوعيتـــ 

833734 لحميد|حمد عبــــد|عز سيد  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

38357 لسيد|ل |لد كم|يوسف خ ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3272oo ف عبــــد|رضوى  ح|لفتـــ|لمنعم عبــــد|رسر ن|حقوق حلو

26222| لبــــرم|يه متـــول |بــــر هد|محمود ج |ره بــــنه|تـــج

|38289 لعليم عىل موىسي|عبــــد | لعليم رض|عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

7328| رص محمد فهىم|محمد ن لفيوم|حقوق 

3582o9 لجدع|بــــ محمد |لوه|ء محمد عبــــد|هلل عل|عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

77556o ر سعيد|لغف|م سعيد عبــــد|حمد حس|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

32o666 متـــ|حمد سل|لمنعم |حمد عبــــد|رس |ف لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

636667 لسيد محمد خليل|لسيد |د |عم ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

9o58o8 ل |لع|بــــتـــ عبــــد|لعربــــ ثــــ|م عز |سل| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

783448 |عمر 
ى
حمد محمد عىل دسوق دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

342953 عيل|سم|دى |له|عيل عبــــد|سم|لد |خ عه مشتـــهر|زر

9o2|68  صبــــىحي 
ى
ى سمي  شوق نيفي  ج|بــــ سوه|د|

754256 ى|ر محمود ص|مي لح حسي  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

8o6727 هلل|م عبــــد|لسل|جمعه عيد عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

7|23o6 هلل|ود عبــــد |حمد د|حمد عىل |ء |شيم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5o95o3 لسعود محمد|بــــو |ح |لفتـــ|مصطفى عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

825o5o بــــكري| لوف|بــــو|ج |لحج|بــــو|محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4o93o| ي|هيم |بــــر|ندي حسن محمد  لنصي  |حقوق طنط

443o23 هلل عىل جمعه|لم عبــــد|ء س|ل| لشيخ|بــــ كفر |د|

3|9953 تـــ محمد عبــــد| ن|لعزيز عرف|مي  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

79o2|2 د|سم فؤ|د محمد بــــ|زي ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

7972o ع|لحليم من|حمد عبــــد |م |حمد عص| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

354724 ى|هدى محمد عبــــد لحكيم حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5|7|92 لوكيل|نور |مروتـــ محمد  ره دمنهور|تـــج
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||5766 لحميد|لحليم عبــــد |مريم محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

323575 ي
نوس سيد|عطيه ف| فروئى ى شمس|تـــج ره عي 

499o98 محمد محمد يوسف عطيه| لي|د ي|بــــ |د|
|لمنى

68|555 يف  ى|هيم حسن |بــــر|محمد رسر بــــو حسني  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

677o63 حمد محمود فتـــىح محمود شكرى| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

863534 ل|لع|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|ء |رس| ج|بــــ سوه|د|

5353|6 مه|حمد سل| |لسيد زكري|رضوى  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

283|88 نور لبــــيبــــ محمود|لرحمن |عبــــد تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

898565 لرحيم محمد |ع عبــــد|محمود رف ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

645556 لرحمن|م عبــــد |م|لرحمن |مي رأفتـــ عبــــد  |علوم طنط

256282 بــــو عيطه|حمد |حمد محمود | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

9o73|7 لحسن  |بــــو|محمد محسن صبــــرى  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

773639 ن محمد يونس|ره سليم|س ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

444764 زق محمد|لر|عمر مصطفى عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

244oo9 هلل|فظ عبــــد|لح|ن عبــــد|محمود رمض سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83276| حمد|هيم |بــــر|م بــــدر |هي دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

475|28 ى محبــــ موريس مغ|ك هلل|ريوس عبــــد|رولي  ى شمس| لسن عي 

5o9496 لبــــيس|محمود محمد محمود  بــــ دمنهور|د|

22o|2| ي
ل بــــخيتـــ محمد|جل| دئى ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

4876|3 هيم عيس|بــــر|بــــر |هيم ج|بــــر|ء |عل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|66o29 عيل طلبــــ|سم|حمد يوسف | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|64o6 هلل|د عيد عبــــد|نيو عم|روم ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

5o7|97 ي
ج|لحميد رس|فتـــوح عبــــد | دئى لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

475575 لم|لي أحمد س|هيم غز|بــــر|لك |م ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

85|o39 وي مهدي|حمد سعد|محمد  سيوط|ره |تـــج

695586 محمد مجدى حسن محمد عوض ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

|66247 سم محمد|لرحمن محمد ق|عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

37o288 ح حسن محمود مصطفى سعودى|سم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 387 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

79o5o2 ه  زيد شعيبــــ|بــــ|حمد |ني  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

496o69 ي|عبــــي  محمد سليم سعد م
ضى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

6|8458 ف محمد تـــوفيق |محمد  ل|لحبــــ|رسر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

434569 سم|لحليم عىل ق|حمد عبــــد|ن |يم| |علوم طنط

696543 لعليم حلبــــيتـــ|منى محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

8|4|72 ح|لفتـــ|حمد محمد عبــــد|كريم  ي|بــــ |د|
|لمنى

49239| |محمود رزق خليفه رخ ره دمنهور|تـــج

858784 لرحمن|جوده حسن عبــــد| لي|د ي|بــــ |د|
|لمنى

26275o ل محمد حسن|محمود مجدى كم |صيدله طنط

333555 لسيد محمد|يىح ربــــيع  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

696|74 لسعيد عنون|لعوضى |د |سع لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3433|2 لعزيز حيدر|ء محمد مسعد عبــــد |نجل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

286|7o لعزيز|هلل عبــــد|لعزيز عبــــد|كريم عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7oo538 حمد حسن محمد| |نور ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

4|43o| ىط يوسف شهود|لع|هلل عبــــد |مروه عبــــد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

53oo5| عمرو محمود محمد عيسي ره دمنهور|تـــج

9|723 فرج سيد فرج| رن كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

3|2856 لغنى|لعظيم عبــــد|عمر عمرو عبــــد دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

683|o9 ف ربــــيع محمود حج|ن |رو زى|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|45766 للطيف|للطيف عىلي عبــــد |م عبــــد |حس ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|55636 لحليم|يمن محمد عبــــد |مريم  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

37526 لعزيز حسن|لرحمن ربــــيع عبــــد|عبــــد  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

884o33 بــــ  |لبــــ|حمد محمد محمد فتـــح | سيوط|تـــربــــيتـــ 

7oo|o4 ى|حمدى حموده |ل|لمنعم |هلل عبــــد |عبــــد  لعشر لمنصوره|هندستـــ 

374338 د|لجو|لد محمد عبــــد|حمد خ| |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

36o455 لسميع|هيم عبــــد|بــــر| |ئى محمد رض|م| |طبــــ بــــيطرى بــــنه
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23269 هد|تـــ مج|حمد معروف فرح| هره|لق|بــــ |د|

896648 ي
ئى فكرى جيد  |روم| سلفى ج|تـــربــــيتـــ سوه

284293 د|د محمد ج|جده ج|م هره|لق|حقوق 

338946 دتـــ محمد حسن عوده حسن|غ |بــــ بــــنه|د|

9|9|79 لصبــــور محمد |لرحمن عبــــد|معتـــصم عبــــد سيوط|نوعيتـــ فنيه 

632434 ه جم| حمد|ل ذىكي |مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8922o7 عيل |سم|حمد |دى |له|حمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

756845 حمد محمد|تـــه |حمد شح|ن |مرو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

777o48 لسيد|د |لدين محمد رش|ء |طمه عل|ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

692o|9 وي|حمد حسن حسن محمد شه| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

7|o256 ى |ريه لمهدي|م عمر محمد حسي  لمنصوره|ره |تـــج

7857o6 هر|مه ش|حمد عطيه سل| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

6|6742 لسيد حربــــ|ندى محمد فوزى  ط|ر دمي|ثــــ|

|329o6 تـــ محمد|رس عرف|رحمه ي ن|تـــربــــيتـــ حلو

48|886 يف محمد خلف متـــول رسر ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

32|||3 لحميد|لمجيد عبــــد|رس مجدى عبــــد|ي وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

88237o ن  |تـــبــــ عثــــم|ل ر|خلود جم سيوط|بــــ |د|

83383o حمد حسن|عبــــي  عىلي  |نوعيتـــ فنيه قن

79286| ن عيل|سم|محمد حسن عيد | مي  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

336252 لمقصود|لرحمن عبــــد|لحسيبــــ عبــــد|رضوى عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

692o9| لحليم|لفتـــوح محمود محمد عبــــد |بــــو|حمد |عمر  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

857|33 ي عبــــد|جه
لحميد|د سعد لطفى حقوق بــــنى سويف

|54795 ف سيد |ر |مي هيم|بــــر|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

355o92 ميتـــ محمد رجبــــ سيد|س |حقوق بــــنه

854932 بــــوبــــكر|طمه ربــــيع محمد |ف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

26889o ه|ء مجدى عبــــد|دع لرحمن صي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

687278 لعزيز موىس رحيم|جر محمد عبــــد |ه لمنصوره|حقوق 

32552| |ر |لرحمن عىل مختـــ|عبــــد
ى
لدسوق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

442596 ي|ر
زى عطيتـــ|عطيتـــ غ| ئى لشيخ|ره كفر |تـــج
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7o5545 لمرىس خليفه|محمد جمعه محمد  لمنصوره|طبــــ 

69|65| ىسر|لبــــر|لغنى |م ربــــيع مسعد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o866o ى |حمدى ممدوح  خنى|لدخ|لسيد حسي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

45o747 ره|نم عم|زي محمد غ|رحمه غ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|539|8 م حسن|لسل|لد عبــــد |د خ|زي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

335476 ى فرج|س|ر |من متـــ حسي  |حقوق بــــنه

623852 ن موىس|لسيد دهش|لسيد |مل | ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

62o||| ده|هيم زي|بــــر|عيل |سم| |رن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|4953| ضل|ره رفعتـــ طلعتـــ ف|س هره|لق|علوم 

|6o687 بــــ|لوه|حمد عبــــد |مصطفى محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|||32 لعظيم|لحميد عبــــد|لرءوف عبــــد|رحمه عبــــد سيوط|عه |زر

2676|8 حمد|زينبــــ فوزى يوسف  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

878593 ن |حمد سيد عىل زيد| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

484858 ى|عمرو عص م محمد حسي  سكندريه|ل|حقوق 

23o92o نوبــــ حسنى مرقص لوز|بــــ| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

272|84 لزينى|لدين عليوه |ح |لد صل|رنيم خ دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

692953 ى |ي ن رويشد|لسيد سليم|سمي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

364o27 حمد عىل|يتـــ حسن | ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

3||46o لسيد محمد متـــول|حمد |محمد  ى شمس حقوق عي 

7o3985 ي|لم |ن فتـــىح حسن س|يم|
لطوجى زيق|لزق|بــــ |د|

8|3242 ي محمد سيد محمود
مصطفى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

54|2o4 تـــتـــ|لحسينى شح|عمر محمود  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6o8446 لحميد|حمد صبــــىح عبــــد |هلل |منه  |علوم طنط

3|5o63 ى خليل ى منصور حسي  حسي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

3626o2 حمد|رحمتـــ محمد مصطفى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|344o هيم مصطفى محمود|بــــر|ر |نو| هره|لق|بــــ |د|

4|5o|3 لمطلبــــ خرصى|لمول عبــــد |رس عبــــد |ف لشيخ|ره كفر |تـــج

78|97o ف ص|يه | لح محمد|رسر مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

448o2o ي عص| م فوزي يعقوبــــ حلقه|نىح  سكندريه|ل|هندستـــ 

748o6 وه|دل محمود حل|ع| عل ن|تـــربــــيتـــ حلو
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63|262 ى|حمد محمد |سلىم  مي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

73336 حمد|لحميد |لحميد حمدى عبــــد |عبــــد  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

763725 وى|لبــــحر|لعربــــى محمد |لسيد |ء فوزى |دع ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

23|o44 تـــم طلعتـــ محمد عىل|ح ن|صيدله حلو

787792 لدين|ل |لعليم كم|ل عبــــد |م كم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|44538 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|حمد سمي  عبــــد | ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

853573 ي عبــــد|يوسف خ
ي|لبــــ|لد وففى

ى
ق سيوط|حقوق 

|25424 ى|حمد يوسف محمد ش|محمد  هي  ى شمس هندستـــ عي 

865|54 ي|ر
حربــــي طه محمد| ئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4|o8|4 ى محمد بــــر|سم|ن |رو عيل حسي  |بــــ طنط|د|

324235 ل|عيل بــــل|سم|بــــ محمد |لوه|محمد عبــــد ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

|23682 ى عبــــد |هلل |ء عبــــد |ل| هلل|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

||667| رنستـــ فرج|جورج | رين|م ن|تـــربــــيتـــ حلو

475||2 لسيد|ن |لسيد عثــــم|حمد |ء |آل سكندريه|ل|بــــ |د|

2|34|o ه هش| ضى|هيم ر|بــــر|م محمد |مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

68852| لي|لبــــد|للطيف |ج عبــــد |دل فر|محمد ع لمنصوره|صيدله 

782655 ي
حمد|وى |متـــول محمد طنط| دئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3363o9 حمد|ء فهىم |ء عل|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

7524o2 لحسن محمود|بــــو |سيف مصطفى  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

829324 م|حمد عل|يه محمود | دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

758o54 عيل|سم|حمد مجدى بــــطيخ | حقوق بــــورسعيد

4937o5 ن عبــــدون|لسيد مسعد رجبــــ عثــــم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7oo36| مه محمد طلبــــه محمد|مل سل| لمنصوره|بــــ |د|

243334 م|م|يه مهدى زينهم | ن|بــــ حلو|د|

3|3|92 حمد محمد|دهم وليد | |بــــ طنط|د|

6956|9 ن|هيم عىل سلم|بــــر|هيم عىل |بــــر| لمنصوره|هندستـــ 

9o8o96 ى|م عيس سمي  سيدهم | رتـــي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

27|76o ى محمد شيحه|سمر سمي   مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

696|66 لصعيدى|لدين طه محمد طه |محمود نور لمنصوره|هندستـــ 

52o537 للطيف|طمتـــ محمد محمد عبــــد |ف تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

782|49 لعزيز|وى منصور عبــــد |لشبــــر|محمد  زيق|لزق|بــــ |د|
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8o69o7 حمد مجىلي|حمد مخلوف | ره بــــنى سويف|تـــج

29483 يف محمد عبــــد  يف محمد رسر لحميد|رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7o998o ى محمد عىل محمد عىل|س ره حسي  لمنصوره|بــــ |د|

87|68o حمد|رم جبــــريل حسوبــــه |ك دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

7o6o33 لسيد عىل عىل|حمد وليد | ره بــــور سعيد|تـــج

58968 ء مصطفى يونس عيس|شيم لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

|64489 ل|لع|حمد محمد محمد محمد عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

9|2268 شم |ه| لوف|بــــو|مد |جح ح|ر ج|عه سوه|زر

3695|| يف محمد رفعتـــ حس| ى|حمد رسر ني  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

6|24o4 وى|لرصنج|حمد رزق |هر |م| لي|د |بــــ طنط|د|

645|99 روس|ممدوح رشدى سعيد سيد| دون|م |نوعيتـــ فنيه طنط

678|83 لح|هلل محمد ص|مح عبــــد |مريم س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

253|76 ى|طمه |ف ى حسي  حمد عشر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

425o98 زق محمد أحمد|لر|م عبــــد |ء عص|رس| سكندريه|ل|علوم 

33o438 ذلي|لش|ن فتـــىحي حسن محمد |ريم|ن |نوعيتـــ بــــنه

82|634 ل محمود فهىمي|محمد جم |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

775642 تـــه|مصطفى صبــــرى محمد شح زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

698|22 هيم|بــــر|لرحمن |هلل عبــــد |طمه عبــــوده عبــــد |ف لمنصوره|حقوق 

88253 لح|زق ص|لر|ن رجبــــ عبــــد |يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

27|5o8 لزنفىل|لحليم |تـــ عبــــد|لشح|هدير محمد عىلي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6842|8 ف |محمود  لزهرى|عيل محمد عىل |سم|رسر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

68|273 ى |ح |لفتـــ|محمد عبــــد  ر|لنج|مي  لمنصوره|بــــ |د|

42275| لسيد حنفى|معتـــز محمد  سكندريه|ل|عه |زر

856|56 ن|لكريم رشدي رمض|حمزه عبــــد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

783662 لحميد|لسيد عبــــد |لرحمن تـــوفيق |عبــــد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

449842 لفرتـــ|لغيط |بــــو |يمن محمد |روى | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

||6757 دى|له|رتـــ محمد حسن عبــــد |س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5||974 لوجيه|حمد صبــــرى مصطفى مصطفى | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4o2574 حمد محمد محمد صبــــىح|ن |يم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

766268 ئى يشى محمود حلىم عصفور|هدى ه ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري
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272965 ى مح عرموس بــــولس|س| كرستـــي  ن|بــــ حلو|د|

644646 لمليىح |لسيد |لسيد |م |محمد عص |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

435287 تـــ|ل محمد عوين|ء كم|رو لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

82355o ي عبــــ|ف
لرحمن|س عبــــد|طمه مصطفى سيوط|ره |تـــج

28|93 م|م|م سيد |م|ر |مي كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

43828| ر|لعط|لسيد يونس |ء |سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

|5569| سوىس|لبــــ|ره عىل |سلسبــــيل محمد عم هره|لق|ر |ثــــ|

677783 ى |لسيد |  حسني 
ي|لسيد مصطفى

رى|لىحى  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

438||9 ي عبــــد | ند
لحميد دوير|مصطفى لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

5o45o8 د عزبــــ|لجو|لسيد عىل عبــــد |حبــــيبــــتـــ  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4977|5 ى رمض| لسيد|ن |مينتـــ حسي  بــــ دمنهور|د|

9|o8|o حمد محمد |زينبــــ عمر  ج|حقوق سوه

5276|6 هيم حسن مصطفى|بــــر|رس |ندى ي ضتـــ دمنهور|علوم ري

79o463 د|م محمد رش|د س|رش ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

625285 لكريم محمد|مر عبــــد |رق تـــ|ط زيق|لزق|هندستـــ 

529|79 ف محمد عبــــد | لعوبــــى|د |لجو|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

626325 ف حسن رش|هلل |منه  در|لق|د عبــــد|رسر زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|6|38 لودود  |سلىم نبــــيل محمد عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

35939o هلل فتـــىح|محمد فتـــىح عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

85o975 حمد|مه حسن |س|يدي |ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

497638 لسيد نعيم|محمود | خلود رض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

638734 ن|حمد مرو|لق |لخ|هيم عبــــد|بــــر|يدى |ه زيق|لزق|بــــ |د|

9o5633 حمد |لبــــدرى عىل |عىل  ج|ره سوه|تـــج

283|62 لعظيم عىل|محمود سعودى عبــــد هره|لق|صيدله 

859338 ي محمود سعد محمد
مصطفى لفيوم|حقوق 

479o9| ن|يز شعبــــ|م ف|لد عص|خ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

76|569 لدين فوزى غريبــــ جمعه|ء |ن عل|رو عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

54|569 ن|مد سليم|مد ح|محمد ح طبــــ بــــيطرى دمنهور

28|92| للطيف|ر عبــــد|للطيف مختـــ|محمد عبــــد ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

475958 قتـــ عبــــد| للطيف محمود حسن شمندى|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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8|557| ي وحيد محمد طه
مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

6372o6 ى عبــــد |بــــو|حمد |دل |محمود ع ل|لع|لعني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

637o54 لحق متـــول محمد|حمد عبــــد| زيق|لزق|علوم 

923356 حمد محمد |حشمتـــ مخلوف  ج|صيدلتـــ سوه

7||6|3 |لحميد عبــــد |لحميد عبــــد |محمد حلىم عبــــد 
بــــ حمود|لوه

لمنصوره|عه |زر

82o52| ي|د محمود ري|زي
ض مصطفى لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

5295| ج |حمد سعيد محروس ن| بــــ بــــنى سويف|د|

627264 م|لسل|هلل حسن عبــــد|ء عبــــد|رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

499852 بــــوسيف|هلل بــــشي  |لم فتـــح |زينبــــ س ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|8|7 بــــر محمد عىل|حمد ج| هره|لق|طبــــ 

|37254 د محمد ذىك|محمد عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|8442 لرحمن|منيتـــ مدحتـــ عىل عبــــد| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

523|o3 حمد محمود|يمن |حمد | سكندريه|ل|ره |تـــج

6|5||9 ش|لسيد شو|لعزيز |رضوى محمد عبــــد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

348439 ى محمد شعبــــ|ي ن زىكي|سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

349252 ر|حمد نص|ر سيد |سلوى نص ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

865652 لمولي|د |حمد ج|ء عىلي |رس| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2|698| لجوجرى|ء حسن |سلىم محمد رج هره|لق|م |عل|

69|474 لمطلبــــ محمد|مل ربــــيع عبــــد | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

836853 ي محمد |
حمد|حمد مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|539o3 لمرىس عرفه|دم محمد | ى شمس| لسن عي 

7o4289 يف محمد  مه|لسيد سل|مصطفى محمود رسر زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3249|| تـــ|حمد عرف|مه |س|لرحمن |عبــــد ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

886937 هر بــــولس |مه ز|س|مريم  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

84842o حمد عىلي محمد|ر |مي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

44257o يف يوسف |يم| يد|حمد ز|ن رسر لشيخ|تـــمريض كفر 

84|o22 ي محمد محمود|زينبــــ حج ج  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

53337 ف كم|يوسف  لعظيم|ل عبــــد |رسر ره بــــنى سويف|تـــج

82389 حمد سيد|سلىم محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2692o6 لحبــــسر|جر محمود محمد |ه ي صىح بــــنه
|معهد فنى
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54435o لنور|بــــو|لسيد مرىس |د كرم |جه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|9326 ى|بــــوبــــكر عىل |د عىل |زي لبــــحي  ى شمس|تـــج ره عي 

84|o2o ر|مل نص|لدين ك|م |ندي عص ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

25||55 زيه|هيم ج|بــــر|محمد محمد حمدى  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8o877 حمد حميدتـــ|دل |طمتـــ ع|ف ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|55637 حمد|لدين سيد |ح |دل محمد صل|مريم ع ى شمس|تـــج ره عي 

4o37o7 ف عبــــد |لرحمن |عبــــد  لسيد|لحفيظ محمود |رسر |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

7|o224 لوصيف|ء محمود محمد محمود حسن |لزهر| لمنصوره|علوم 

329894 حمد|رتـــ عفتـــ مهدي سيد |س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

763363 حمد محمد|هيم سيد |بــــر| |دين معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

23oo6| مد|حمد ح|لدين |حمد نجم | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

264656 دل|لع|دى |له|هلل عبــــد|عبــــد| رويد |تـــمريض بــــنه

234657 حمد محمد حسن|لح |حمد ص| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

7o6988 هيم محجوبــــ|بــــر|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ء |وف لمنصوره|بــــ |د|

622296 لم|محمود مصطفى محمود حسن س لمنصوره|صيدله 

72226 لرحمن|ج عبــــد|منى عمر فر ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

8992|| ى يعقوبــــ فوزى بــــخيتـــ  شي  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

32|988 حمد محمود حسن|ء |شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8o567o لحميد عبــــده|هدير محمد عبــــد ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

228o92 در سيد عطيه|لق|ء ربــــيع عبــــد|رس| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

343o66 للطيف زىكي|متـــ عبــــد|س|مصطفى  ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

326278 لصيفى|يتـــ محمد محمود | ن|تـــربــــيتـــ حلو

7772oo يمن محمد فريد مشهور|سلىم  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

45|947 لبــــريدى|مد |د محمد ح|سوسو عم لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

2|263| مه|لعزيز سل|يمن عبــــد|لعزيز |عبــــد ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

244|7| م رجبــــ جمعه سيد|سل| هره|لق|ره |تـــج

7o8898 لدمهوج |حمد |حمد محمد | سيوط|هندستـــ 

|733o3 لعزيز|لسيد عبــــد |لرحمن |مصطفى عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|3||5o تـــه|رس محمد شح|محمد ي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 395 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

83o88 د|لجو|ن عبــــد|ر حس|م عم|كر|محمد  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

863oo| ن|رص حمدي سليم|لن|لح عبــــد|ص ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

9485| لرحيم|لسميع عبــــد |يه مدكور عبــــد | كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

8oo358 يوسف يشي محمد محمد دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

9o3725 حمد |ل محمد |م طل|بــــتـــس| ج|أللسن سوه|كليتـــ 

835475 ي عبــــد|رقيه فوزي حس
لرحيم|ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

7564o| هيم|لسيد إبــــر|ن |ن سليم|رمض تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

56339 لح|لحميد خليل ص|خويلد سعيد عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o53|9 حد محمد يس|لو|محمد مصطفى عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

328o|o هلل محمد محمد خليفتـــ|عبــــد| هلل رض|عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6336o2 لسيد|لسيد عىل |منى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8|3o32 لحليم عىلي|محمود محمد عبــــد حقوق بــــنى سويف

8|o837 ي|للطيف سمي  ر|حمد عبــــد|
ضى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9o9579 حمد  |لحميد |حمد عبــــد|بــــدور  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8|8885 ى|ء |ره بــــه|س لدين عمر حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

9|7352 بــــ محمود |لوه|محمد محمود عبــــد سيوط|تـــمريض 

|3o6o| ى عبــــد |ل |طمه جم|ف لحق|مي  هره|لق|حقوق 

345243 حمد سعيد يحن  حسن| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

434o86 لحلو|هيم محمد عىل |بــــر|وعد  |تـــربــــيتـــ طنط

4o569 لصمد|محمود سمي  محمد عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

43||96 حمد محمد بــــرغوتـــ|حمد |ن |رو |حقوق طنط

495o|5 ن|لرحمن رسل|حمد محمد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

26564| ن|لعزيز نبــــيل محمد رضو|عبــــد لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

9o2755 لعليم حسن محمدين |ممدوح عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

862oo6 ي نص|وف
ى
ري|ء نور صدق دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|75897 س|بــــوليله عبــــ|هدير ممدوح  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43646o لحمضى|حمد |حمد |لعزيز |محمد عبــــد  لشيخ|طبــــ كفر 

885556 مد سيد |يز ح|ء ف|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

27247o م منصور صديق محمد|سل| سيوط|هندستـــ 

28o244 لغنى تـــوفيق|ن مصطفى عبــــد|نوره ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|
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757935 حمد فرج محمد سليم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

887687 مل |مل فرويز ك|م ك|بــــر| معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

97|49 م محمد عىل|محمد عص |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

494253 تـــ|هيم بــــرك|بــــر|يز محمد |حمد ف| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9|888o لحفيظ عىل |حمد عبــــد|س |ين| سيوط|حقوق 

|3|48| لح محمد|مصطفى محمد ص ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

8473o5 وي|محمد سمبــــو محمد قن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

2662o4 وق محمد محمد عبــــد لمحسن محمد فرج|رسر تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|3478 هيم محمد عيس|بــــر|م |لسل|مروه عبــــد ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

436667 در سعيد|لق|لسيد موىس عبــــد| |دين سكندريه|ل|صيدله 

8o7o48 م|لسل|ح عبــــد|لنعيم نج|عبــــي  عبــــد حقوق بــــنى سويف

||97oo ن|ل رمض|زم كم|محمد ح د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|3|298 لمجيد|لرحمن مصطفى صبــــىح عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

38769 حمد محمد|لرحمن فهىم |عبــــد ن|حقوق حلو

254748 لمغربــــى|لمؤمن محمد |رق عبــــد|ط تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

886669  تـــوفيق عىلي | ند|ر
ى حسي  سيوط|بــــ |د|

|38269 ي عبــــد 
ي|محمد مصطفى

لرؤف مصطفى ن|بــــ حلو|د|

|32823 ي
عيل محمد|سم|م |عص| دئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|5|522 م|لسل|مل عىل عبــــد |ده ك|مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

855|3 ى عبــــد | بــــ محمد|لتـــو|يه حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

257894 حمد حمدى محمود عطيه| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

479335 لمرصى|حمد محمد حسن |م |عص| لي|د سكندريه|ل|بــــ |د|

264988 كرتـــ|ل|حمد سمي  عفيفى | ي صىح بــــنه
|معهد فنى

5|792 طمتـــ معمر محمد عزتـــ|ف لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

627o53 هيم حسن|بــــر|هيم محمد |بــــر| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

494675 د بــــدر|د محمد رش|د حم|رش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|66|3 حمد|د |م حسن حم|سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

43472 لحكيم محمد|عيل عبــــد |سم|زينبــــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|528o جده نبــــيل مخلوف محمد|م ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

Wednesday, September 5, 2018 Page 397 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2|2364 حمد محمد حسن|يوسف محمد  هره|لق|صيدله 

439673 ل حسن|لع|مي حسن عبــــد|منه س |حقوق طنط

4439|o ه يونس ممدوح | هيم عىل|بــــر|مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

9|4748 سم  |محمد عىل فرغىل ق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85|o88 حمد عيد|يمن |ره |ي دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

842392 حمد|لحميد |حمد عبــــد|ن |يم| دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

883895 حمد جبــــيىل |دل |حمد ع| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

699879 هلل حمدينو حسن فوده عىل|عبــــد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

4o93|| ي |هبــــه صل شف|لك|حمد |ح عشر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

77487o ى |رس ص|ده ي|مي د|لوق|بــــر حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

4657o| |ل بــــيوم |لسيد محمد كم|بــــ |يه|
ى
لحوق لشيخ|هندستـــ كفر 

876436 ى  |يوسف محمد عبــــد هلل حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|o937 ن|لسعيد زهر|حمد أيمن | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

896|23 ن ثــــروتـــ سعد سورى | مي  ج|بــــ سوه|د|

9|6oo2 حمد سيد  |لكريم |ئى عبــــد|م| ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

68o876 هلل|لسيد عبــــد |دهم مجدى محمد محمد | لمنصوره|ره |تـــج

353224 لسعيد محمود|يوسف سعيد  ى شمس حقوق عي 

779696 بــــوزيد|ح حسن |لفتـــ|تـــه عبــــد |ء شح|سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

279475 ف محمد فتـــىحي شند|لبــــدرى | رسر |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

8|5562 هلل وديع صموئيل|دي عبــــد|ف تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6oo|9o لغنى محمود عويس|هلل عبــــد |د عبــــد|زي |هندستـــ طنط

64547o لهبــــل|هيم مصطفى |بــــر|ح |حمدى صل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o3357 ف محمد رمض|م |سل| ن|رسر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78|4oo ى|لسيد |ريم  حمد حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

249855 ى|لرحمن ش|ر عبــــد|لستـــ|يه عبــــد| هي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5o94|9 ح مصلىح|لفتـــ|م عبــــد |حمد هش| طبــــ بــــيطرى دمنهور

347729 حمد|لفضيل |حمد عبــــد|د |زي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

89928| لم محمود |ء محمد س|دع ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

764|23 ى سعد حسن  ىس|لبــــل|سلىم حسي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد
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|663o5 لمجيد|كريم سمي  لبــــيبــــ عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

878879 حمد |محمد محمد | مه سيوط|بــــ |د|

4o3o74 لحليم|مل عبــــد |دل ك|مل ع|ك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

224o8 لسيد|ء محمد فهىم |ل| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

693557 بــــو شعيشع|محمود يوسف سعد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

25o2|o مر|عزتـــ حسينى محمد ع| ند ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

488472 هلل|هيم سعد|بــــر|حمد سعيد |در |ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

42524 م محمد حموده|لسل|حسن محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

758o7o ن|مه سليم|محمد جمعه سل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

5|7748 م|لغن|ل قطبــــ |لد كم|ن خ|يم| بــــ دمنهور|د|

9||24 ن محمد تـــوئى محمد|رو كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

||6868 لرحمن|بــــسنتـــ محمد حنفى عبــــد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

68o8o6 حمد|هيم سيد |بــــر|حمد |هيم سيد |بــــر|يمنى  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

243oo8 هيم محمد بــــرديس|بــــر|محمد رأفتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

264243 وى|لطنط|لنبــــى عىل |م عبــــد|ء عص|دع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|58o9| لحميد بــــكر|م عبــــد |سل|ل|ره سيف |س ن|حقوق حلو

83587o ن|سلسبــــيل فوزي عطيه عجل |نوعيتـــ موسيقيه قن

825664 ي
سلىمي عبــــده محمد حيبــــسر دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

78o378 محمد سعيد حسن محمود| ر|ي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

329854 بــــو |حمد|حمد سيد |حمد سيد |ء سيد|رس|
لبــــ|ط

|طبــــ بــــنه

494|44 ط|لقلف|لحميد |حمد عبــــد |ن |حمد شعبــــ| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

26787o لسيد|حمد محمد |محمود محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

9o293| يبــــ |لش|شم |م فرغل ه|هش ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6o9|59 بــــون|لسيد ش|حمد |لد |خ لمنصوره|ره |تـــج

829|5| لس جم ر منصور|ل نص|كي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

476285 نم|ضىح سعيد محمد أحمد غ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

254|o4 هلل|لسيد عبــــد|س محمد |حمد عبــــ| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

32|844 لمعىط بــــيوم عىل|ء عبــــد|رس| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

634982 لمنعم|لمنعم محمد عبــــد|محمد عدل عبــــد زيق|لزق|حقوق 
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5|367o دريس|لرحيم |مل محمد عبــــد |حمد ك| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

357393 لغنى موىس|ىطي عبــــد|لع|لد عبــــد|محمد خ ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

6375|8 زى|لعز|ل حسن |ء نبــــيل كم|هن زيق|لزق|حقوق 

9|4|25 ح مهنى محمد  |لفتـــ|يه عبــــد| سيوط|نوعيتـــ فنيه 

459|26 لنبــــى مصطفى|عبــــد| هلل عط|عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

44925 حمد|هلل |حمد رجبــــ عبــــد|جده |م هره|لق|هندستـــ 

9o8|2o لمعز بــــرع |ن حسن عبــــد|نريم ج|ره سوه|تـــج

366634 يف|بــــو |محمود عىل  لمندور عىل رسر ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

48o3o5 حمد|هيم محمد |بــــر|هيم محمد |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45|o|o رى|بــــي|ل|لعزيز |لعزيز عىل عبــــد |عبــــد  ضتـــ|ري/م بــــنى سويف|إعل

|7|646 ء متـــول عىل حسن|شيم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

766385 لسيد محمود عوض|لدين |محمد مىح | رويد ره بــــور سعيد|تـــج

33526 يه محمود حسن محمد| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6|86o| بــــ|لوه|مل عبــــد |ره محمد ك|س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

82|523 ئيل|ئيل فهيم ميخ|ئد ميخ|ر ي|بــــ |د|
|لمنى

6839oo لوزير|لبــــسيوئى فرج |مروه حسن  لمنصوره|علوم 

2335|5 لجندي|طلبــــتـــ | لعل|بــــو|مر |سهيله تـــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

523382 ل مصطفى عىل|مه جم|س| سكندريه|ل|حقوق 

|35o64 ر|لستـــ|د محمد فتـــىح عبــــد |يوسف جه |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

86|527 ى عبــــد|يوسف رمض لجيد|ن حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

449o8o لصعيدى|هيم |بــــر|دل |ليىل ع |بــــ طنط|د|

675964 ىط|لمع|بــــو|دى |له|هلل مصطفى عبــــد |منه  لمنصوره|ره |تـــج

26296| حمد|لعربــــى |مه |س|مي  | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

2|8465 يد|بــــ ز|لتـــو|لمنعم عبــــد|طف عبــــد|منيه ع| ى شمس|د| بــــ عي 

68|378 م عبــــيد|م|ل|ن محمد |ن عثــــم|محمد عثــــم ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

637529 لحميد|لسيد محمد عبــــد|هدير  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|94o9 روز|لح سمي  ن|مريم ص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

288o2 ر|لغف|لنرص عبــــد |بــــو |محمد مصطفى  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

36|228 ن محمود|ء فتـــوح رضو|رس| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح
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6548| بــــوخليل|محمد عطيه خميس  لفيوم|بــــ |د|

|32493 يف ذىك عطيه|س ندى رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

63|o|8 هر محمد|سلىم سمي  ز زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

778877 ر|لنج|حمد محمد عطيتـــ |ن محمد |نوره زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

358|94 حمد محمد فوزى حسن| لمنصوره|حقوق 

27368| ه عم د محمود محمد|ني  ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

5o2|42 حمد|عي |لرحمن محمد رف|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75o77o شم بــــرع|بــــ ه|يه|تـــفى  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|67669 ي محمد|لر|لحكيم عبــــد |ء عبــــد |رس|
ضى ن|تـــربــــيتـــ حلو

867593 لضوي حسن|لحسن محمد | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8|3674 ن|لعظيم عثــــم|لد عبــــد|ء خ|ول ي|عه |زر
|لمنى

766432 تـــ|لسعود محمد بــــرك|بــــو |هلل محمد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

677973 ئى|لحس|لعزيز |مه مصطفى عبــــد |س|عمر  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|4563o هلل|محمد عبــــد | يوسف محمد زكري ن|هندستـــ حلو

|6oo87 ي|يق عبــــد |محمود عصمتـــ ف
لغنى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

634698 حمد عىل محمد عىل| زيق|لزق|هندستـــ 

||9397 هيم رسور|بــــر|يوسف محمد محمد محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

943|3 لعزيز سيد أحمد|رص عبــــد|لن|رحمه عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8543o| ف محمد |محمد  حمد|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|86|9 ي|ر
ى| ئى منتـــرص طلعتـــ حسي  ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

483454 لرحمن|ن عبــــد|لسيد محمد عمر|عبــــي   سكندريه|ل|ره |تـــج

4o9287 ى  لسيد هيبــــه|لسيد محمد |حني  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|5o99 ى رمنيوس|وى |هيم معز|بــــر| |يوستـــي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

45o||8 ع|لرف|حمد|مه محمد |س|محمد  |هندستـــ طنط

868596 ى |ي م|لسل|مد عبــــد|حمد ح|سمي  سيوط|حقوق 

4o648| لم مصطفى|لسيد س|لد |مريم خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85795 ئى|هيم كيل|بــــر|لحكيم |عمر عبــــد لفيوم|لعلوم |ر |د

43379| ى بــــدر |بــــدر عص تـــى|لزن|م حسني  |حقوق طنط

565|6 تـــ يوسف|عمرو قرئى عرف حقوق بــــنى سويف
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265832 مد عىل عمر|حمد عىل ح| |ره بــــنه|تـــج

6o9|94 تـــه|هيم شح|بــــر|تـــح |لف|مه |س|محمد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|2886o لس ج ويرس|ده س|د سن|كي  هره|لق|ره |تـــج

|8o75 |هيم |بــــر|حمد |در |ن
ى
لدسوق ى شمس|تـــج ره عي 

526532 لم محمد مصطفى|محمود طه س سكندريه|ل|هندستـــ 

776695 |بــــ |لوه|سط عبــــد |لبــــ|بــــ عبــــد |لوه|عبــــد 
فع|لش

|ره بــــنه|تـــج

4|786 لسيد محمد|محمد رجبــــ  ن|بــــ حلو|د|

35838o  سليم|ء محمد |سم|
ى
لهيىل|ن |لدسوق ى شمس حقوق عي 

525232 حمد|هيم |بــــر|بــــ زىك |يه|ن |رو ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|73343 عيل|سم|لحميد |ئل عبــــد |لرحمن و|عبــــد  ن|حقوق حلو

35|425 مريم عمرو محمد محمد نرص هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

75385| لسيد محمود هيبــــه|حمد | |رويد عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4|7|97 ر|لعط|لحميد محمد |لحميد محمد عبــــد |عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

6o6o99 لسمره|لىح محمود |محمد محمود عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|884 ى عبــــد  لدويك|لحفيظ |بــــسمتـــ محمد حسي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3o|49 ي |ه| ند
لمجيد|هيم عبــــد |بــــر|ئى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4|9295 ى   ن|لسعيد  حسن  شعبــــ|نرمي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

433||5 يد |بــــو |ل عزتـــ محمد |نه ى لخطيبــــ|لي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7|78|5  عىل |لسيد |ده |غ
ى
|لوف|بــــو |لدسوق لمنصوره|حقوق 

2|3543 لعربــــى|حمد محمد | |ر|ي ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

3|5998 سط|لبــــ|رتـــ محمد سيد عبــــد|س ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

6|6356 ن|م محمد محمود شعبــــ|لد هش|خ سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

74o33 ى محمد عبــــد |ح لق|لخ|زم حسي  لفيوم|حقوق 

859222 ن|حمد مهر|ن |هدير مهر ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

635434 لمقصود|لمقصود عبــــد|ل عبــــد|سلوى جم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

83|352 هيم|بــــر|للطيف |وي عبــــد|للطيف قن|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8483o8 دي محمد عىلي|هلل ن|محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

359348 يبــــى زىك|ئد شنوده عج|ر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

752674 در|لق|هيم عبــــد |بــــر|محمد مجدى  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف
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238852 حمد عىل أبــــوزيد|بــــ |يه|ن |نوره هره|لق|ره |تـــج

82|448 ي موىسي |دول سحق جرجس|ج  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

5o9853 لنقيىط|لحميد سعد |لمول عبــــد|محمد عبــــد معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

229497 ى ط|ي هر بــــدرى حسن|سمي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5||265 سم|محمد ق| محمد محمد عط تـــربــــيتـــ دمنهور

|29295 لمجيد|حمد عبــــد |هلل |لرحمن معتـــز بــــ|عبــــد  هره|لق|حقوق 

6|7694 ر|لف|م منصور أسعد |هش ط|هندستـــ دمي

4|3534 لق مهينه|لخ|لحميد محمد عبــــد|ن عبــــد|رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

23628o حمد حسن عيد محمد|ئى |م| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

765844 عيل|سم|بــــو |هند حسن مسعد عيد  نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

|578|2 ى|ر |من ف فتـــىح خضي  رسر هره|لق|حقوق 

8o4|33 رون|حمد ه|م |حمزه هش |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

||6o|8 لرحمن محمد سعد محمد زغلول|عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

5|28|4 ىط محمد نرص|لع|كريم صبــــىح عبــــد ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8825o4 ر|ر يسي مق|يرين مق| سيوط|تـــمريض 

6964|| ن ق|لفتـــوح |بــــو|محمود | مي  وى|لشر لمنصوره|صيدله 

4588| ى عبــــد |ء ن|رس| لرحمن|در حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

69|2o2 ي
لعيش|بــــو |ممدوح محمد رزق | دئى لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6|7o|2 ي
لخميس|بــــع |لتـــ|طلعتـــ | دئى ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ط|معتـــ دمي|ئ 

626o2| ى|لعظيم ع|يوسف محمد عبــــد مر حسني  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|6463| ي|ديمتـــري بــــرزي| بــــيشوي نبــــيل نقول
ئى ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|35489 مد|ده ربــــيع ح|حم| ند ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

493834 محمد عىل محمد دغيش |حقوق طنط

4485|9 ى|لحميد زين |متـــ محمود عبــــد|س| بــــوحسي  |هندستـــ طنط

7|o325 جح محمد منصور|عمرو محمد ن ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

4|32|7 ن|يمن سعيد عمر|يه ٌ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2|9479 لسيد حسن|حمد |م |مريم محمد س د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|36o7o وى|غبــــ تـــق|يدى عزتـــ ر|ه سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

9oo3o5 | ن ويص|ر بــــهن|دو|ريو |م ج |تـــمريض سوه
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48|754 ى عىل نص|م ي|حس ر|رس محمد محمود حسي  سكندريه|ل|حقوق 

838495 دل درويش موىسي|هلل ع|منه  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

858553 شد عىلي|حمد ر|لرحمن |عبــــد ج|بــــ سوه|د|

7523|4 فظ|ل ح|زم محمد كم|ح عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

643485 ف محمد  تـــه|لسعود شح|بــــو|أرسر ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

2562o| مه|شد سل|لر|م عبــــد|شد هش|لر|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4|7744 ى |ء حس|ل| ى|بــــر|ني  هيم حسني  لشيخ|بــــ كفر |د|

792|26 حمد|لعزيز محمد محمود |عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

8467|9 محمود سعيد محمد عىلي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6o7665 ى نرص ي قوتـــ محمد رجبــــ|حني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9||2|2 شم |مصطفى محمد ه| لي|د ج|طبــــ سوه

888943 روق محمد محمود |بــــسمه ف سيوط|تـــربــــيتـــ 

4o4|9 لسيد موىس قطبــــ|محمد  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|o892 شد أبــــو عرص|لسيد ر|حمد عىلي | ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

7|3|9o ط|لزل|مه محمد محمد محمد |محمد سل لمنصوره|طبــــ 

3232| محمد وجدى محمد صبــــرى محمود  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

5o2389 ى|سم|حمد محمد |محمد  عيل حسني  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

754377 ى مك|س  حسي 
وي|ره محمد مصطفى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

26866 دي طلبــــ|له|بــــ عبــــد |لتـــو|هبــــه عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

24o884 لحليم|روق عبــــد|عمر زىك ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

28|7o لكبــــي |منى محفوظ قبــــيض محمد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

368o5 ندى حمزه مصطفى حمزه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9|659o هيم بــــدر |بــــر|محمد نور  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

9o2|23 ين  هيم |بــــر|هيم حسن |بــــر|شي  ج |تـــمريض سوه

|22234 لدين|حبــــيبــــه عمرو محمد نور  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|9694 بــــوشعيشع عىل|ر |لغف|م فتـــىح عبــــد|سل| لشيخ|بــــ كفر |د|

269259 لشيخ|م سعيد |سلىم هش شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

834953 ى ن| ى|حمد حسي  ي حسي  ج  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5382o8 لحليوى|لسيد |يتـــ محمد | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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6|o2|3 ى حم|ي حمد|لسعيد |ده |سمي  |صيدله طنط

3o5|3 جر سعيد سنوىس سعيد|ه |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

696o89 ي|ر
د|هيم مر|بــــر|د حمدى |مر| ئى لمنصوره|بــــ |د|

898|45 دق محمد |لرحمن ص|مروه عبــــد ج|بــــ سوه|د|

8299|| خنوخ|ن |سمي  سليم| يوحن |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

76673o ف شعبــــ|محمد  ن مصطفى بــــدوى|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

42o27 لخول|حمد مصطفى |رتـــ |س ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|72o8 ي |عبــــد 
ي|لرحمن محمد مصطفى

لبــــسيوئى لشيخ|بــــ كفر |د|

867365 ه كم| لربــــ|د|ل محمد ج|مي  ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

24|8|| يوسف محمد يوسف| سم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|25249 لمنعم|د فوزي عبــــد |لبــــنى عم ى شمس|تـــج ره عي 

48o36| لم حميد سلومه سعد سعيد|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o5998 ى سلط ن|محمد حمدي عبــــده حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

852894 ف عبــــد|م |هش لمجيد عىلي|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

92957 ح محمد|لفتـــ|حمد عبــــد |نىح  | لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

47496 ى |حمد | م مصطفى|م|مي  ن|بــــ حلو|د|

854977 لعزيز|م فولي عبــــد|م|مه |س| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

76o283 لسيد|يمن عمر |نس | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

22o39o ى محمد رجبــــ  حمد|حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

856726 ي|هلل عبــــد|له ربــــيع عبــــد|فري
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

23o945 حد|لو|ل محمد عبــــد|حمد جم| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

345257 حمد|لرحمن حمدى حلىم سيد |عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

49o999 بــــوضيف محمود|ء فتـــىح |رس| ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

|54269 ل محمود|محمد محمود جل ى شمس حقوق عي 

2|8o87 م|لسل|محمد حسن محمد عيد عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

766o|3 لنرص|بــــو |ل مسعد |يه معتـــز جم| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

35oo5o ى محمد سيد |ي لصعيدي|سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7892o8 لمجيد|لسيد محمد عبــــد|حمد مصطفى | ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر
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436594 ح|لمل|لسيد |ل |م جل|ء عص|لشيم| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

4||942 بــــو ضيف|ل |حمد محمد جل| |حقوق طنط

647695 محمد صبــــىح فهىم محمد عسكر ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

84488o حمد|وي محمد |بــــسنتـــ بــــسط ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

8559o6 ى|لحميد عىلي |عىلي عبــــد مي  سيوط|حقوق 

5|8777 مر|هيم ع|بــــر|بــــوزيد |ن |د رمض|سع بــــ دمنهور|د|

|567|2 ى عبــــد   خي 
لدى|لخ|دى محمد |له|مصطفى هره|لق|هندستـــ 

|2o645 يىح طه جمعه عويس عويس ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|25242 در|لق|در محمد عبــــد |لق|سجود عبــــد  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

78|9|9 |رق محمد زكري|ر ط|من زيق|لزق|ره |تـــج

576|5 كر|سحق فوزى ش|مريم  بــــ بــــنى سويف|د|

257438 حمد|بــــو |حمد |ن محمد |يم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4|8985 ي م
هر عىلي مرصي|حسنى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

923o93 للطيف |لسيد عبــــد|ن محمد |مرو زيق|لزق|حقوق 

7|5|95 در عىل|لق|لسيد عبــــد |محمد حسن  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

689|3 ى | حد|لو|حمد بــــدوي عبــــد |لحسي  لفيوم |تـــمريض 

258694 لحليم|هيم عبــــد|بــــر|هيم مصطفى |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

5494o هلل|ل نرص |ر محمد كم|من ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

3294|5 لسيد|لصبــــور |لسميع عبــــد|عبــــد| لي|د |كليتـــ هندستـــ بــــنه

32o64o لمقصود|د عبــــد|لرحمن محمد فتـــىح عو|عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o7638 للطيف |حمد عبــــد|ر |لستـــ|رق عبــــد|ط ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

786322 لشيخ|عيل |سم|يوسف مصطفى  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

626|2 زق عىل|لر|ء سيد عبــــد |رس| عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

4|||36 لحسينى حسن|هيم فضل |بــــر|حبــــيبــــتـــ  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

849572 بــــ|لوه|ح محروس عبــــد|ر صل|من دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

8o|o25 فظ|ل ح|يه منتـــرص محمد جم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|52373 لسيد|لميس محمود محمود  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

5oo999 قه|لن|مل |ئى مسعد محمد ك|م| |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

52778| حمد محمد أحمد|مىه محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|
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24296o ف |محمد  ى محمد|رسر مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|635o| لسيد محمد شبــــيبــــ فيصل|محمود  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

859555 هلل|لنبــــي عبــــد|ء بــــكر عبــــد|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

|3|937 لسيد|ن |ء سيد عثــــم|رس| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

24|95| ر محمد خرصى عىل خرصى|من تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

9|55|2 ن عىل  |لرحمن يىح عثــــم|عبــــد سيوط|طبــــ 

33o6|5 ره|لعزيز عم|لحميد عبــــد|عبــــد| حمد رض|زينبــــ  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

439675 وي|لبــــدر|لمجيد |منه مدحتـــ عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

34738| حمد فرج عفيفى فرج| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

645734 |لسق|لحليم محمد |هيم مصطفى عبــــد |بــــر| |حقوق طنط

8|68|4 م|لحميد عل|جي عبــــد|حمد ض| ي|بــــ |د|
|لمنى

2|7592 حمد ضيف|عمر نشأتـــ عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

684843 تـــ فرج|لشح|حمد عطيه |مينه | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|73o3| بــــو عمره|م محمد |م|لد |لرحمن خ|عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

37|6|| حمد سيد محمود محمد|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

82o273 يم|لد|سهيله صبــــري محمد عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

8363o لحليم شفيق|عىل عويس عبــــد  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

528458 ح محمد يونس|لفتـــ|ل عبــــد|محمد كم ره دمنهور|تـــج

794o79 حمد|حسن صبــــرى حسن  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|56877 عيل|سم|بــــ محمود |يه|محمود  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

838o4o حمد|لرحيم |دريس عبــــد|لرحيم |عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7||492 ل|لىكي|ن |لحميد حس|لسيد عبــــد |محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

235o2| دى فرح نرصى سعيد|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6oo23 ن حنفى|ن شعبــــ|ن رضو|يم| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4428o7 هيم|بــــر|سم |ن وليد عطيه ق|رو لشيخ|نوعيتـــ كفر 

867226 هيم|بــــر|دي نصيف |ردين ن|ن دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

83o226 ي محمد محمود|لر|مروه عبــــد
ضى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

5o2987 ي|بــــ عبــــد |لوه|لتـــ رسي عبــــد |ه
لغنى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

265727 حمد قطبــــ فتـــوح قطبــــ| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

94|6| وى|وى محمود ص|هلل جمعه ص|عبــــد سيوط|بــــ |د|
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||8367 يوسف محمد محمود محمد سعودى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

479957 حمد|در محمد |لق|هر عبــــد |ن م|رو |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

636925 يه فوزى محمد نرص| زيق|لزق|صيدله 

8344o9 دم|حمد |رس |حمد ي| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|47729 ن|هلل سليم|مه عبــــد |س|محمد  هره|لق|حقوق 

838oo7 حمد|لمطلبــــ |حمد محمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

623923 هد|طمه حسن أنيس أحمد مج|ف ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

7o8826 ضى|لعي|لمرىس |هيم |بــــر|يده محسن |ع لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

765736 هيم|بــــر|لعظيم هلهول |بــــتـــ عبــــد |بــــسمله ثــــ ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

88o739 هلل فرج| |دل عط|ئى ع|ه سيوط|ضتـــ |علوم ري

782558 لكوز|محمد مصطفى محمد يوسف  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

763o7o لحليم|مح محمد محمد عبــــد |هلل س|منه  ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

764984 بــــ محمود حسن غنيم|يه|عمرو  ره بــــور سعيد|تـــج

7727|4 لىح محمد حسن|م منصور عبــــد|وسيم هش  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

875563 لنعيم مصطفى |دل عبــــد|محمد ع ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

6753|9 دى محمد|له|طف عبــــد |طمه ع|ف لشيخ|هندستـــ كفر 

75569o تـــتـــ|لسيد شح|محمود محمد محمد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

6869o9 لغنى فريد محمد|محمد عىل عبــــد  لمنصوره|حقوق 

48ooo3 حمد محمد فتـــىح يس صقر|ملك  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

49o473 حمد|لمقصود |ح عبــــد |يمن صل|ن |يم| سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

863o87 ي عبــــد|محمد ن ن|لسم|لحميد |ج  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

3|568 ف عبــــد |شذى  ح مصطفى|لفتـــ|رسر هره|لق|حقوق 

2565|9 لجمس|منيه مصطفى محمد | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

55347 ي|لن|ل عبــــد |جم
ى
حمد|تـــى |رص ق ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

7oo754 لعزيز عبــــد ربــــه ضيف|محمود محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

827328 حمد|ج |لحج|بــــو|حمد |جر |ه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9||5oo هبــــه محمد قرين عىل  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

82o645 لحكيم|لحميد عبــــد|رس عبــــد|ر ي|عم سيوط|ره |تـــج

4|4o2 ف عبــــد |مدحتـــ  لنبــــى طه|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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269549 بــــى|مبــــ|هبــــه محمود محمد  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4o8493 هيم عطيه|بــــر|عىلي  | حمد رض| |بــــ طنط|د|

68345o ي|ر
ل|لع|بــــو عبــــد |لحبــــسر طه |طه | ئى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

443|74 لعدروىس|آيه أحمد طه محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

232497 ى محمد|حمد | |ن|ر مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5o3389 |حمد محمد زكري|ن موىس |نوره سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6|3797 لحليم مصطفى سليم|م مصطفى عبــــد|سل| |علوم طنط

289|| ى| ى خليل حسي  حمد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|52oo4 للطيف|حمد عبــــد |طف |تـــسنيم ع سيه|نوعيتـــ عبــــ

2479o6 م سعد|لسل|سجده حمدى محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8o794o ن محمد حشمتـــ محمد| مي  سيوط|حقوق 

4667| م جمعه سيد|م هش|سل| ن|تـــربــــيتـــ حلو

5465o9 ى|حمد عوض | لسيد حسي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

286o27 ى محمد محمود ك|يمن |حمد | سبــــ|مي  هره|لق|حقوق 

765373 ن|ء حسن محمد حسن شعل|حمد عل| ره بــــور سعيد|تـــج

27685 ه محمد | هيم|بــــر|لسيد |مي  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

777|66 وى|دق عشم|لص|عبــــد| مه زكري|س|مريم  زيق|لزق|نوعيتـــ 

646924 ر|لجز|لسيد |ء محمد رجبــــ |وف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3528o6 س عبــــده|عمر محمد عبــــ |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

855723 حمد|بــــر |ن ج|حمد رمض| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

78o342 حمد|عزه ممدوح محمد  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

35o22o هيم حسن|بــــر|حمد |هيم |بــــر| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

68|||9 ل|لجم|لد محمد محمود محمد عىل |خ لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

46564| ع|لر|حمد |هيم |بــــر|لسيد |ده |غ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o|5o8 مر|لحميد متـــول ع|همسه عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

3||943 ح غريبــــ|لفتـــ|دى عبــــد|له|ء محمد عبــــد|ل| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

37o869 ء محمد حسن حسن|ل| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

322o4o ر مجدى حسن عيد|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|68|o لمزين|محمد وحيد عطيه  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

34o278 حمد محمد ربــــيع|ضىح عيس  |ن طنط|سن|طبــــ 
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7oo598 ل مصطفى|زن كم|هلل م|منه  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

63|748 م|لسل|يدى محمد فكرى عبــــد |ه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

3|8|o ي عىلي|لد عىلي |خ لزهي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

2233o| ى |عبــــد ى جمعه حسي  لثــــعلبــــ|لرحمن حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

754232 ق|عيل |سم|عيل |سم|يمن |ريم  وي|لشر عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

6|25o8 ن|هلل سليم|مريم نبــــيل صبــــىح رزق  |ره طنط|تـــج

78248o لعزيز مرىس|يمن محمد عبــــد |محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

238825 تـــه|يم شح|لد|يه جمعه عبــــد| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9|7262 ف موريس حن|ئل |و | رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

98o|o لبــــصي |هلل عبــــد |يز عبــــد |هلل ف|عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6464|2 مصطفى كسبــــه| جر رض|ه سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

33685 يع|يمن محمد ط|ن |يم| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

22o636 هيم محمد|بــــر|ن محمد |نوره ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

272|| ى محمد سيد  بــــو هريرتـــ|نرمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9o45o3 ج |حمد خلف محمد فر| ج|ره سوه|تـــج

8o4932 حمد|روق |حمد ف| |عل ي|بــــ |د|
|لمنى

6895o2 لمنعم|هلل عبــــد |ن محمود عبــــد |يم| لمنصوره|حقوق 

264536 تـــه مصيلىح|لعزيز شح|دل عبــــد|ء ع|ل| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o9o42 لمرىس|ل |لرج|ضل عز |سمر محمد ف لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

442374 هيم حمزه|بــــر|هلل محمد عنتـــر |عبــــد  لشيخ|تـــمريض كفر 

647556 يمن محمود حسن|محمود  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

356899 ي
ن محمد|محمد رمض| دئى زيق|لزق|صيدله 

855858 هيم|بــــر|ن |هيم رمض|بــــر|م |سل| ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

683799 ن|محمود مدحتـــ مصطفى مصطفى عثــــم زيق|لزق|عه |زر

525|28 لسيد|نشين نشأتـــ عبــــده بــــعرور  سكندريه|ل|هندستـــ 

52o92o لعزيز|دى عبــــد |له|يدى محمد عبــــد |ه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

76925| ن|لم|ده س|لرحمن فرج عي|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

486876 وى|لشبــــر|لدين سعيد يوسف عىل |نور  سكندريه|ل|بــــ |د|
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3|8598 ى|لدين |ء عىل |ء بــــه|سم| مي  ن|بــــ حلو|د|

4o522| س عطيه متـــولي|لعبــــ|بــــو |حمد |محمد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|5o58 حمد|حمد فتـــىح |محمد  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

2786o8 لسيد سعد|ل عبــــده |ل جم|نيه ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

639o8 لحميد سعيد|ن عبــــد|محمد عويس رمض أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

295488 لغنى|م رجبــــ عبــــد|ء عص|شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

362|2 لمعبــــود|نور عبــــد |حمد محمد | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

62596o مي |ل|هلل محمد |هلل محمد عبــــد|عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|9262 م|لحر|لعزيز |حمد عبــــد |يتـــ عزم | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

33964o لسيد|لسيد يوسف |محمد  |ره بــــنه|تـــج

246498  سمي  عىل مصطفى د
ود|مصطفى ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|3285| وى|لطنط|دى |له|مروه محمود عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o4o9| بــــ سعيد عيس سعيد|يه| سكندريه|ل|بــــ |د|

65246 مد|شور ح|ل ع|ر جم|من لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

84977| قتـــ عل| ى عبــــد|ء |رسر هلل|لدين حسي  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

|2625o حسن محمد حسن محمد ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

482|7 لغنى|محمد عبــــد | ندى رض ى شمس| لسن عي 

7355| رق يوسف لطفى|ء ط|شيم ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

8o8475 هيم|بــــر|نهرو منقريوس | بــــول ره بــــنى سويف|تـــج

|5o749 ده|ن حم|مؤمن عىل سليم هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

643972 لغنى|لم محمد عبــــد|لرحيم س|ريم عبــــد زيق|لزق|حقوق 

52|836 ور رزق|حمد محمد مج| |رض عه دمنهور|زر

9|9692 ى  |هلل مهر|عمرو عبــــد ن حسي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

25474o ن دردير|مل رشو|محمود ك دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

6o58o8 فع|لش|ىط |لمع|بــــو|ىط |لع|محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

5o||7 حمد مجدى فتـــىح قرئى| طبــــ بــــنى سويف

2262|2 ى محمود|محمد هش م حسني  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

784263 هلل|هيم عوض |بــــر|عيل |سم|محمد محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

|74574 ن عويضه محمد عويضه|ئشه عثــــم|ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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26|567 سم سمي  رزق رمزى رزق|بــــ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

46|645 لمجيد محمد شوشه|حمد عبــــد| |حقوق طنط

7o8536 ن|تـــ مبــــروك رضو|محمود فرح ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

858682 حمد سيف محمد سيف| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

332|33 ي
ي غط|فيفى

فظ|س ح|ن عوئى زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5oo93o هلل بــــطرس|بــــطرس فرج | رين|م ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

||8|87 ي
وئى ىس|جوزيف حسنى م| في  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

85465o لم|لم عىلي س|ء س|سم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3273o4 لدبــــرىك|ن حمدى مصطفى |يم| ن|بــــ حلو|د|

432976 ى م|يم| ريه|ن محمد حسي  | تـــمريض طنط

648458 رص محمد محمد|كريم ن لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

4o2586 ى|د أحمد حسن محمد |جه بــــو حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|58492 حمد|مد |ء وليد ح|شيم تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

27o292 لعزم|لحميد أبــــو|يمن عىل عبــــد|حمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7726o8 در عيد بــــسيوئى|لق|حمد عبــــد |خلود  هره|لق|ج طبــــيع |عل

774643 ى|م حس|حمد يوسف تـــه|رقيه  ني  زيق|لزق|علوم 

284958 عمرو حسن جمعه عىل ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

6|3779 لبــــدوى|بــــ |لوه|ن عبــــد|ل سليم|نبــــيله هل ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|7|562 لصمد|ديه حمدى طه عبــــد |ن لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

259924 ف سعيد عصفور|ل |نه رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

34o339 لسيد محمد ليله|سيد محمد  |ره بــــنه|تـــج

33257o لخول|حمد |ء محمد |رس| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|2o542 لرحمن محمود|دل عبــــد |ره ع|س هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

485276 ن محمد محمود منصور محمد|نوره سكندريه|ل|ره |تـــج

625449 محمد مجدى زىك محمد معوض زيق |لزق|تـــمريض 

63597o ى|بــــر|هلل محمود |عبــــد هيم حسي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

696794 بــــو فندى|هيم محمد |بــــر|لد لطفى |رس خ|ي ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

46o74 لبــــ|بــــو ط|لحليم |مروه سعيد عبــــد  لفيوم|عه |زر

39o87 ي|جر |ه
حمد سعيد مدئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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693375 ى عوض|ن محمد عوض ي|سوز سي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

58|5o بــــ|لتـــو|د عبــــد|مصطفى محمد فؤ ره بــــنى سويف|تـــج

6838|7 حمد|لسيد |هيم |بــــر|لسيد |ء |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

283|2 د محمد نرص|حمد فؤ|د |فؤ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

88632o م موىس حلىم محمد |سل| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

22o453 فع|لش|حمد محمد |هلل |سيف  ى شمس هندستـــ عي 

4582o7 |لنج|بــــو|لسيد |سعد يوسف  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

64|394 يه غريبــــ محمد غريبــــ| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

462756 هلل|هيم محمد عبــــد|بــــر|محمود عزتـــ  |حقوق طنط

4o9673 م|هيم عز|بــــر|م |لسل|يه محمد عبــــد| |تـــربــــيتـــ طنط

8826|| ى عبــــد|ي لمطلبــــ  |دى عبــــد|لحسيبــــ ن|سمي  سيوط|بــــ |د|

85879| ي|ر
د نجيبــــ|د عي|عم| ئى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

8o8657 لنعيم|لنبــــي عبــــد|ن عبــــد|هلل شعبــــ|عبــــد هره|لق|طبــــ 

442385 دل حسن محمد تـــوفيق|حمد ع|محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

687o77 هلل حسن|لسيد عبــــد ربــــه عبــــد |يزه |ف لمنصورتـــ |تـــمريض 

49|47o جر محمد أحمد سليم محمود|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|738| ن لغندور|محمد عىل | ر ض| مي  ط|بــــ دمي|د|

48|567 هلل|هلل عىلي عبــــد|حمد عبــــد |محمد  سكندريه|ل|حقوق 

2|7775 ي|ر
هيم يوسف|بــــر|يشى | ئى ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

434442 لحسينى محمود رجبــــ|لد |خ| عل |بــــ طنط|د|

5|8958  يحن  بــــسيوئى | ند
ن|لعري|بــــسيوئى بــــ دمنهور|د|

696292 بــــوغنيمه|محمد محمد | مصطفى رض ج|بــــ سوه|د|

6|97o7 طر|ر خ|أدهم جمعتـــ أحمد مختـــ ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

357692 مر|مه عىلي ع|س|هلل |هبــــتـــ  زيق|لزق|صيدله 

|76429 ن حسن محمد|ء رمض|رس| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

69374 لنعيم محمد|بــــ عبــــد |لتـــو|تـــغريد عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49o365 ين ع بــــر محمد مرعي|دل ص|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|655|o ذل|لش|لسميع |رحمه رأفتـــ عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

69o43| لدين|م |لح حس|لسيد ص|ء |هد| لمنصوره|ره |تـــج
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7|3o58 يه|يه عىل تـــ|مر تـــ|د ع|زي ي|معهد ع |تـــ مرص |بــــرصي| لي تـــكنولوج 
.تـــ|لجديدتـــ بــــمرصوف

5o264o لسيد|لعزيز حسن |حمد عبــــد | |رودين سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

3|3|58 لدين طه محمد عىل|ء |حمد عل| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

243363 ن سعد|رفقه نسيم سليم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|9892 وي يوسف|لي خرصى|لغز|مي محمد  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

686338 |د |ح حم|لفتـــ|مد عبــــد |ح ح|لفتـــ|عبــــد 
وي|لطنط

لمنصوره|حقوق 

3|3237 ن|مريم مصطفى محمد سليم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

32o6|9 مد|مد سيد محمود ح|سيد ح ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

7742o ء محمد محمد|لرحمن عل|عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

3||422 ي عبــــد|نوبــــ ه|بــــ|
لح|ك ص|لمل|ئى ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 

مس |خ.تـــ

4o884o ى|مد محمد |ندى محمود ح وى|لجي  |بــــ طنط|د|

836756 نس يوسف عوض لوندي|يو دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|39||2 لسميع حموده|محمد عبــــد | ر|ي ى شمس|د| بــــ عي 

8|7289 حمد|محمد عىلي حسن  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

44878 ى|هيم طلبــــه حس|بــــر|ن مصطفى |نوره ني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36|39 هيم محمد|بــــر|بــــر |رق ص|ندى ط هره|لق|ره |تـــج

678937 بــــى|لقبــــ|عيل عبــــده |سم|تـــه |هدير شح زيق|لزق|طبــــ 

8||892 تـــ|بــــ شح|لوه|د عبــــد|بــــ مر|شه لفيوم|حقوق 

426638 هلل محمد سعد|م سعد|سمر عص سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

899567 ى |لظ|ر عبــــد|نو| هر صديق حسي  ج|بــــ سوه|د|

675|o5 بــــتـــ|حمد محمد ثــــ|بــــوبــــكر |رحمه  لمنصوره|بــــ |د|

6927|7 لمنعم محمد زيد|هلل محمد عبــــد |كرم | ر|ي لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

38244 بــــوذهبــــ|لحكيم محمد |محمد عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

25o267 نه|ن بــــرد|محمد رمض| م رض شمون|نوعيتـــ 

5o664o بــــ|ندى سعيد عمر محمد خط سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

888932 ل مسلم عىل |مصطفى جم سيوط|تـــربــــيتـــ 

34||63 حمد|لسيد |س |حمد رشدى عبــــ|رق |حمد ط| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

|69254 لمنعم|ء محمد عبــــد |ندى عل ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

43667o ي|ر
زينه|حمد محمد بــــ|لدين |ل |د جم|عم| ئى لشيخ|بــــ كفر |د|
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45|6|6 لرحمن محمود عبــــده تـــوفيق كدش|عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

757986 بــــ محمود|لوه|رق عبــــد |محمد ط لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

79|3|o هيم|لسيد إبــــر|هيم |بــــر|م |ر  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

862o| هلل|بــــوهشيمتـــ عبــــد|محمد محمود  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

3373o3 ي غ|
لي سعد|يرين حسنى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2567o3 ى س |حمدى سلكه|ل|م |نرمي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

28|352 حمد|ح |عىل نرص مفتـــ |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

494||3 محمد محمد سعد محمد منصور ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

4979o2 ي|للق|م محمد فهىمي |سهيلتـــ محمد عص
ئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|4||85 ع|لرف|ريه محمد خليل |م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

84285 س حسن|يه ربــــيع عبــــ| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

49o75o ى عبــــد|ج  |بــــسنتـــ ن لق مصطفى|لخ|مي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

297o|2 مل حسن|حمد ك|ء |دع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

458446 ي عبــــد
وق فوزي مصطفى ن|هلل طم|رسر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

4o4o2o ي كم هيم|بــــر|لنبــــي |ل عبــــد|يوسف يحن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

429849 وى|وى بــــدر|هيم تـــق|بــــر|شنوده  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

54739 لحليم|ح عبــــد |هيم صل|بــــر|ء |رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

446868 ن حسن|م محمد مهر|لد عص|خ سكندريه|ل|هندستـــ 

755263 عيل|سم|ه |لل|لسيد محمد عبــــد|هبــــه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

849548 ي
نرص محمد حسن| دئى حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن

ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

3684o9 مد|حمد ح|سيد | رض| دين ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

53o226 لسيد|ح مبــــروك |لفتـــ|طمتـــ صبــــري عبــــد |ف ضتـــ دمنهور|علوم ري

|69|52 عمر فوزى محمد عىل |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

36732o ى|جر محمد شعبــــ|ه ن حسي  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

77244 بــــو بــــكر|لد بــــرىس |م خ|سل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33398 لحميد طه|دل عبــــد |سندس ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

257o5 ل محمد يونس|ريج جم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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|24o4o لعظيم محمد نوح|د عبــــد |نغم فؤ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|5|o62 بــــ جوهر|بــــو رح|مروه محمود  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o9365 ل|لع|لعزيز عبــــد |ل عبــــد |محمد محمد جم ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

533223 حمد|لسيد |لد |محمد خ ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

28|5|9 لمحسن|لمنعم حسن عبــــد|م عبــــد|ريه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

528272 لدين عىل خميس|دل مىح |صم ع|ع |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

486857 ى |مؤمن  لخول|لسيد محمود حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

63o449 حمد|لسيد |حمد طلعتـــ |حمد |محمود  زيق|لزق|هندستـــ 

855845 ي ف روق محمد|محمود محن  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|53283 ء عمر عىلي|زينبــــ عل ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

265355 لمقصود منصور|تـــوفيق مجدى تـــوفيق عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

864o33 هلل|عيل عبــــد|سم|سط |لبــــ|هلل عبــــد|عبــــد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

4|2733 لبــــربــــرى|بــــسنتـــ عىل محمد عىل  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

867o6| ى يمن جرجس بــــولس| |مي  سيوط|ره |تـــج

7786|6 لجليل محمد|هلل محمد عبــــد |عبــــد  زيق |لزق|تـــمريض 

26|o37 ى سمي  محمد عبــــد|ي حد|لو|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|4o|85 هيم|بــــر|حمد فكرى زوط |رحمه  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

82|465 ى م يز مرقس|يز ف|كرستـــي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

42458 لدين محمد فرج عىل|ء |عل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9||967 س |س لوندى غط|نه غط|دمي ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

695598 لخي  عيد|بــــو|هيم |بــــر|لسعيد |سلىم  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4844o| ويرس|س| ريمون صبــــىح نجيبــــ حن ره دمنهور|تـــج

862558 لعظيم بــــكري|طف عبــــد|لعظيم ع|عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

689734 ى |ي حمد|مه |بــــو ش|هلل |حمد عبــــد |سمي  لمنصوره|طبــــ 

34|346 لشوج |لسيد |هيم |بــــر|م فتـــىح |سل| |حقوق بــــنه

278857 ل فتـــوح قطبــــ|حمد جم| |بــــ بــــنه|د|

282oo3 ج|حمد فر|بــــر محمد |محمد ص ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

858|5 ن يوسف جوده|حمد رمض| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 
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34o|84 لرحمن عيس|بــــو رسيع عبــــد|حمد | ي|هندستـــ 
|لمنى

69o57| ن|لسيد رمض|مي  |ل|م |حس لمنصوره|ره |تـــج

6|588| ن|لوهد|مجدى سمي  حسن  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

62o9|6 لمعتـــمد|ن سعيد عبــــد |حمد رمض| ط|حقوق دمي

|4766o هلل عىل|ن محمود عبــــد |مرو هره|لق|علوم 

6|3553 صم|فظ ع|حمد غريبــــ ح| |بــــ طنط|د|

752969 هيم|بــــر|ن |مؤمن مصطفى سليم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7||9oo ى|ي لجندى|هيم |بــــر|محمد عبــــده | سمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

496236 ور|لمحسن ش|لد عبــــد |س خ|إين عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

789642 ى جم ى عطيه|حسي  ل حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

764459 هم|بــــر مسعد عبــــده در|م ج|سل| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

34636| هيم|بــــر|حمد |هلل حسن |عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

228278 عيل|سم|لشهيد |حمد عبــــد|يه | عه مشتـــهر|زر

89o575 لح  |لح فهىم ص|لدين ص|ح |صل ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

2927|7 لخول|ليىل مسعد صبــــرى  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

325625 ن عىل|خديجتـــ مرزوق سمع ى شمس|د| بــــ عي 

448|6o يف محمد محمد قنع ن|بــــسنتـــ رسر ج|بــــ سوه|د|

|22497 بــــ|لحميد خط|ندى وليد محمود عبــــد  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

2276oo لحكيم حمدى|د عبــــد|مينه عم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3|892| حمد|طف محمد |ء ع|سم| ى شمس|د| بــــ عي 

253o28 ف |يمنى  هيم زين|بــــر|رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

25673o ه مهن| محمد عوده| مي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

42687 ى محمد يوسف جزر| حمد حسي  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

62o995 زى محمد|لق غ|لخ|رحمه عىل عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

5|2|53 ف محفوظ سليم|محمد  ن|رسر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|55|6| هر محمد|يمنى محمد ط ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

33627| لد محمد مرتـــضى|خ| عل ى شمس علوم عي 

624o|5 لسيد عىل|ندى محمد محمود  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

827o|o ي|من
ر محمد متـــولي مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3379|9 وي|لقل|لحكم |لمعزعبــــد|بــــر عبــــد|لمعز ج|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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49757o ىط|لدمي|لدين |رسمحمد مىح |آيه ي ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3285|2 لمنعم يوسف محمد|حمد محمود عبــــد| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

483446 لم|لم س|حبــــيبــــتـــ محمود طه س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2445|3 لم حسن بــــروش|ل س|محمد جل هره|لق|ره |تـــج

4|49o| هلل محمد غنيه| |عيل عط|سم|حمد | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7||889 لجميعي|لسيد |فتـــىح محمد | ر|ي ره بــــور سعيد|تـــج

63|945 هلل|لسيد محمد عبــــد |سلىم  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|6459o د فريد سعيد|ك ميل|مل سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

434587 بــــ|ج  خط|لبــــلتـــ|ج  |لبــــلتـــ|خديجه  |عه طنط|زر

83327o ده عطيه عبــــده محمد|غ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

226823 لس  ف عزتـــ ذىك|كي  رسر هره|لق|هندستـــ 

543334 ف فتـــىحي عبــــد |يدي |ه هلل|د |لحميد ج|رسر علوم دمنهور

478|98 حمد|ن محمد فهىمي سعدى |رو سكندريه|ل|علوم 

286764 لحميد جدوع|ىسر عبــــد|ء غبــــ|شيم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

76837o هيم|بــــر|م حسن محمد |ندى عص لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

43o|58 زى|عىل حج| مريم زكري |صيدله طنط

86752| لحسن|بــــو|حمد |محمود محسوبــــ  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

857|3o هلل|يه محمد حسن عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

433474 لحدق|لد محمد محمود |حمد خ| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o7945 ندي سيد محمود محمد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

76|94| ى |م |سل| لعبــــد محمود|لنمي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

72262 حمد|بــــ محمد موىس |شه ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

5o4885 صف|حمد ن|صف سيد |لسيد ن|ندى  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

6o94o4 ل|لعزبــــ هل|حمد عىل |م |سل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

238|29 هلل| |لسيد عط|رحمه مصطفى محمد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

5269|6 قوتـــ مصطفى|قوتـــ ي|حمد ي|م |سل| سكندريه|ل|بــــ |د|

5|2475 لسيد|هيم |بــــر|لسيد |حمد محمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

4|6666 ي|ر
ى | ئى ي حسي 

ي|محمد حنفى
لحنفى لشيخ|نوعيتـــ كفر 

779226 لكريم|لكريم خليل عبــــد |ئى ممدوح عبــــد |م| زيق|لزق|نوعيتـــ 

682762 هيم|بــــر|رس معوض عىل |يدى ي|ه ط|بــــ دمي|د|
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4634oo بــــدين محمد|لع|هلل سعد زين |عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

634683 ف ك|حمد | وى|عيل طنط|سم|مل |رسر زيق|لزق|هندستـــ 

75|o95 لرحمن|حمد عبــــد |دل |ن ع|رو لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

27522| هيم|بــــر|بــــ |لوه|ورده سعيد عبــــد ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

34o439 فع|لش|حمد |ء محمد عىلي |وف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|64922 ئل محمد محمد|هدير و ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o|896 ي 
ي بــــسيوئى

لهيتـــي|هدير بــــسيوئى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|6773 تـــه|لمجيد  شح|لد عىل عبــــد |ء خ|لزهر| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

67594| يد|بــــو زيد ز|لعوضى سعد |مروه  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

46442 حمد|حمد سيد | |رن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o278 ربــــيع فكرى فهىم| مه طبــــ بــــنى سويف

683576 لعزيز|حمد عبــــد |ن |زم عثــــم|د ح|زي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

232443 لنرص|بــــ سيف |لتـــو|ن حمدى عبــــد|يم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

27|375 ى |ء عبــــد|هن لجليل|لسيد عبــــد|لحميد حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

||7|67 ى|م رس|جوزيف عجيبــــ سو| رتـــي  سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

68|845 لعزيز عشيش|رق محمود عبــــد |محمد ط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|952 لجيد|هلل محمود سيد عبــــد |منه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|648| لعليم عدل|ئى عبــــد|بــــسمتـــ ه ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

234938 د|لجو|بــــ سيد فرج سيد عبــــد|يه| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23476o لمجيد|لعزيز عبــــد|بــــدين عبــــد|لع|محمد زين  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

27|877 لجزيرى|لمنعم |لمحسن عبــــد|م عبــــد|سل| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

462932 يف جل|رس| ل|ء محمد سعد محمد رسر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

49822| تـــ|ل بــــرك|لع|تـــ عبــــد|ل بــــرك|لمتـــع|يه عبــــد| بــــ دمنهور|د|

838479 ي عزيز| ن|لوىسي
ى
سمي  شوق ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

|76288 هلل|ىط عبــــد |لع|لرحمن نحمده عبــــد |عبــــد  ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

44693| حمد عبــــده|حمد محمد |محمد  سكندريه|ل|حقوق 

767oo8 وى|لحج|مصطفى مجدى محمد محمود  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

43o769 وى|لبــــحر|رق حسن |ء ط|رس| |صيدله طنط

5o56|6 ى حسن محمد|حمد | ف حسي  رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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2o767 ىطي|لع|رص محمود عبــــد |لن|ل عبــــد |جم ن|هندستـــ حلو

438|8o ى ع ى|حمد |لسميع |دل عبــــد |نرمي  مي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

9o6o5| حمد محمود محمد بــــهنس | لمنصوره|حقوق 

8o8o56 ه محمد تـــوفيق ج| لربــــ|د |مي  ي|علوم 
|لمنى

52855 رص|رص محمد ن|طمه سيد ن|ف تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

79267| ي|لشو|ء محمد |حمد عل|
ى
دق تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

لسويس |

4|4373 بــــوزيد|ن |يمن بــــشي  سليم|منيه | لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

2|7956 ى هش|ي لموجود محمد|م عبــــد|سمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

29|5o4 حمد محمد محمد صبــــىح| |دين تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

64|3|o تـــه|عيل سعد شح|سم|لسيد | زيق|لزق|هندستـــ 

633847 ي عطيه|حمد خ|
لد حسينى زيق|لزق|ره |تـــج

693|43 س|مد عبــــ|لد ح|ء خ|شيم ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|5|244 مجدى بــــدر خليل| رين|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

339||9 ن|لمقصود سليم|لد عبــــد|ء خ|دع | معهد فنى تـــمريض بــــنه

252537 ه  زى|بــــو حج|لمنعم |هيم عبــــد|بــــر|سمي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

24o7|2 هيم|بــــر|مريم سمي  محمد فريد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

62424| دى|لن|عيل يونس |سم|عيل |سم|محمود محمد  ط|هندستـــ دمي

357344 بــــ|لوه|لسيد عبــــد|لمول |محمد عبــــد |علوم بــــنه

6285o7 روس|ندى عطيه محمود عطيه عيد زيق|لزق|بــــ |د|

4o|942 فظ محمد|فظ ح|حمد فريد ح| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

489255 |ن حن|نه فوزي فريد دمي|دمي سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

622355 |حمد عط|ل |لسعيد كم| |رن ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

226934 هيم|بــــر|رص محمد |حمد ن| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|699|3 لرحيم محمد عزم|محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|8463 ىط|لع|طف سعد عبــــد |لد ع|خ هره|لق|هندستـــ 

625276 دى|له|بــــرهيم عبــــد |هيم زغلول |بــــر|محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

779735 لنبــــى ذىك|محمد عبــــد | لي|د زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

548o82 در|لق|ل عبــــد |لع|م مصطفى عبــــد |هش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4568o5 مد|رس محمود عزم ح|كريم ي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

92|527 ى صل حمد |زى |ح حج|نرمي  ج|طبــــ بــــيطرى سوه
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3258|9 ى سيد عبــــد|ي حمد|لكريم |سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o895| بــــينى|لعدل |جد |لو|محمد محمود عبــــد  لشر لمنصوره|هندستـــ 

897968 ر عىل  |لستـــ|ء مصطفى عبــــد|شيم ج|بــــ سوه|د|

698867 هيم |بــــر|وجيه بــــهجتـــ وجيه زىك  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

|27|37 م|لعزيز عل|مجد عبــــد |زن |م وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

42282o لحليم|تـــ سيف عبــــد |هند فرح سكندريه|ل|حقوق 

3364o4 لعزيز|مد عبــــد|ح| مريم رض ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

||92o7 ئيل|رفعتـــ وهبــــه ميخ| ري|م ى شمس هندستـــ عي 

692543 لرحمن عىل عمر|لمرىس عبــــد |سلىم  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

5|449o حمد محمد|ء عىل عىل سيد |وف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

26783| دل زىك سعد|حمد ع| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

887o83 ى عبــــد|ي فظ حسن مصطفى |لح|سمي  سيوط|بــــ |د|

632452 لسيد|عيل |سم|هيم |بــــر|ء |دع زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

2|4o4 لحوتـــى|مه |عبــــي  محمد سعد سل ى شمس| لسن عي 

766oo5 لسيد فليه|لسعيد |منيه مجدى | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

7o3o33 ف |منيه | ن بــــدير|لسعيد رمض|رسر زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

695956 هيم بــــسيس|بــــر|محسن عزم محمد  سيوط|هندستـــ 

68537| ى |ي ى مرزوق حسي  لمهدى درويش|سمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

78o994 لح محمد|دل محمود ص|مز ع|ر زيق|لزق|علوم 

3498o5 لبــــوهي|هلل متـــول |دل عبــــد|هيم ع|بــــر| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6oo|28 بــــوورده|لعزيز رجىح |ء عبــــد|وف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8767|6 ف زىك محمد |محمد  رسر ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

235878 ى|م ود|هيم د|بــــر|نبــــيل | رتـــي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6|8298 لعيسوى|لرحمن مصطفى محمد |عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

37o524 لشيخ|شم محمود حسن |منى ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

92|6o9 حمد  |محمد محمد | رش ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|3oo|2 تـــفى سيد عدل سيد كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

89o577 فظ محمد |لح|ح عبــــد|لفتـــ|طه عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

63468 هلل يوسف|هر عبــــد|لظ|محمد عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

246534 ف سيد محمد خليل|محمد  رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

8|5557 بــــ مهدي|لوه|حمد عبــــد|تـــم |ح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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9|5798 محمد محمود عمر حمدين  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

|33248 لحميد|حمد مظهر عبــــد|مصطفى محمود  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|2|949 لعزيز|سيف محمد دكرورى عبــــد  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

|44654 رق محمد مدبــــول|لرحمن ط|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

833o57 ي|لعزيز |نعمه عبــــد
حمد مصطفى دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

545867 ضى|لر|ضى محمد عىل عبــــد |لر|ل عبــــد |من ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

77o22 ى|يمن ف|م |سل| روق محمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|3966 ع|لر|لمنعم |لبــــديع عبــــد|ء عبــــد|وف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|6|933 هيم|بــــر|م عىل |يه عص| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|56746 محمد محمود محمد محمود ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

864559 ي عىلي|لد |خ
حمد مصطفى دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

ريتـــ|تـــ إد|معلوم

636796 ى مصطفى محمد كم|ي ل محمد|سمي  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

9o7o68 لرحيم |لغنى عبــــد|ض عبــــد|محمود ري ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

265|o| ضى|لسيد ر|لسيد |حمد | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8|2372 ى | حمد|يه حسن حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

74287 تـــ خ| هيم|بــــر|د |لد ج|مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

227637 مر|عيل تـــ|سم|ره سيد |س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|47477 ى يوسف محسن محمد حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

695|o7 ح عبــــده محمد|لفتـــ|سعيد رفعتـــ عبــــد  لمنصوره|حقوق 

|4568| عىل محمد عىل سيد لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

834o76 لربــــ|د |ن سعيد خليفه ج|حن دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

52|3o| ى زهر|لحكيم عبــــد|ء عبــــد|رس| ن|لعزيز حسي  عه دمنهور|زر

8|672| دق|ل فيلبــــس ص|ريو جم|م ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

83676| ى عبــــد| لسيد عطيتـــو|حمد حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

346|27 حمد|مصطفى عبــــده تـــوفيق يوسف  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6o2o7 روق سيد|ء ربــــيع ف|دع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

29o|33 للطيف|ن مرىس عبــــد|يوسف رمض ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

48|955 س|لي|تـــبــــ |دي نبــــيل ر|ف ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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8944o5 ئى فتـــىح محمد |مهند ه ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

8o4725 ف عبــــد|مريم  لوكيل عبــــيد|رسر ي|لسن |
|لمنى

4||763 ي 
بــــو حمر| |لسيد عط|عيل |سم|يمنى |بــــ طنط|د|

|44285 لدين محمود صبــــره|ء |محمود عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

439464 مه رجبــــ سعد حميده|س|د |جه ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

475627 حمد خليفه|هيم عىل |بــــر|هدير  سكندريه|ل|بــــ |د|

62|356 |هيم |بــــر|ن |يم|
ى
لسيد محمد دسوق ط|حقوق دمي

2239|9 ى محمد عبــــد |رق |حبــــيبــــه ط زق|لر|مي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

634389 دى|له|لمعىط |مصطفى ربــــيع عبــــد ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

254||3 ن|هيم زهر|بــــر|ح |ح محمد صل|صل ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

445279 حمد محمد مسعود|محمد  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

|2796| لمنعم محمد|لدين عبــــد |محمد مىحي  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

722|o ى فرج جمعه معوض|ي سمي  لفيوم |تـــمريض 

6|4262 در فودتـــ|لق|تـــ عبــــد|در فرح|لق|ل عبــــد |م| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4o9763 فتـــىح سعد بــــدر| رض| عل ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

255939 حمد|بــــو |حمد |ن سيد |حمد شعبــــ| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

||5443 سعيد سعيد محمد غنيم| ي|م ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

778237 حمد متـــول|سهيله متـــول  زيق|لزق|نوعيتـــ 

262|84 رص عزبــــ محمد عزبــــ|حمد ن| |حقوق بــــنه

755579 يوسف محمد سيد عوض ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

6|5624 لبــــيوم|دى |له|طف عبــــد |صم ع|ع ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

5|66o| ي|لبــــك|بــــسنتـــ حسن حسن 
تـــوىسر لسويس|معتـــ |علوم ج

23|736 ى ع|  عبــــد|لحسي 
ى
لرحيم|دل شوق لعريش|بــــ |د|

354492 لمجيد|ء محمد عيد عبــــد|رس| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

22o952 ى نبــــيل  ح|لفتـــ|حمد عىل عبــــد|نرمي  ى شمس|د| بــــ عي 

769o3o ن محمد سلىم|لم|مسعد س ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

7o8982 ه|بــــر|دى |له|هيم عبــــد |بــــر|مروه  شي  هيم رسر لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

|25662 لحفيظ|لدين محمد عبــــد |محمد عز | ي|ه ى شمس| لسن عي 

28o75 متـــ|مصطفى سيد سل| نور ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 
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68|72| محمد عصمتـــ محمد مصطفى مرزه ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

259479 بــــ|وى دي|لحميد عشم|حمد عبــــد|هبــــه  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

5|644 د|لجو|ء حسن محمد عبــــد |حسن ره بــــنى سويف|تـــج

4|9342 لسعيد منصور|تـــ عبــــد ربــــه |لشح|هديه  لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

66o3o عيل|سم|بــــ |لتـــو|حمد عبــــد|هلل |عبــــد لفيوم|ر |ثــــ|

83475 شه|لعزيز عك|لبــــ عبــــد |بــــو ط|هلل |عبــــد  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

7o7782 لسيد عريضه|حمد عوض |محمود محمد  لمنصوره|صيدله 

693393 تـــ|هلل محمد مسعد سعد|منه  لمنصوره|بــــ |د|

52o694 ى  لديبــــ|لسيد سمي  |نرمي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

76|7o4 م سمي  غريبــــ محمود|سل| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

339|62 لمقصود محمد|حمد عبــــد| |نور |طبــــ بــــيطرى بــــنه

63|3|3 لملك|هيم منصور عبــــد|بــــر|ج  |مريم ن ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

836266 لطيبــــ|لحمد |نوره محمود شيبــــه  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

4o3o|9 لحليم|طف عبــــد |ع| لعل|بــــو |وهبــــه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2855o3 ف عبــــد| |مه لمجيد|لمجيد محمود عبــــد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|35|92 حمد محمد محمد حسن| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

4oo9|6 ه محمد عبــــد | بــــيه|دى طر|له|مي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

82372| لمحسن|لعزيز عبــــد|لحفيظ عبــــد|ء عبــــد|صف ي|بــــ |د|
|لمنى

24747 ه | لمرضى محمد|حمد عبــــد |مي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

3437o3 ي عبــــد|محمد ط
سط|لبــــ|رق لطفى ى شمس|تـــج ره عي 

29o32o ر|لعط|حمد محمد |عيل |سم|ء |ل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

32o522 لرحمن حسن|ل عبــــد|لرحمن جل|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

42656| م|لسل|لحكيم عبــــد |عبــــد | ر رض|مي سكندريه|ل|طبــــ 

235842 حمد|لك |لم|يمن عبــــد| |سه هره|لق|بــــ |د|

26582| |م مهدى ند|مصطفى س ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

3527|2 محمد لطفى منصور صبــــىح رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

8362o6 حمد محمد|حمد محمد | ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

9|7||9 فظ |لح|بــــتـــ عبــــد|د حمدى ثــــ|عم ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى
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445o4o حمد محمود عبــــد ربــــه|هدير  سكندريه|ل|هندستـــ 

84542o هلل عبــــده|بــــدين سعد |لع|زينبــــ زين  ن|كليتـــ طبــــ أسو

7526|3 عيل عىل|سم|محمود محمد محمود  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

8663o2 |نور نقول|د |ديفيد عم ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

5|59o2 زي|لسيد عطيتـــ بــــكر حج|هنيدتـــ  سكندريه|ل|صيدله 

32758 لسيد|لعزيز |د عبــــد |حمد محمد فؤ| ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

49o255 ن|هيم فتـــىح محمود رمض|بــــر|رضوى  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8o3798 ي محمد نرص عبــــد
للطيف|منى ي|بــــ |د|

|لمنى

5554| لعزيز شلبــــى|م عبــــد |ء س|ول هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

448oo9 هيم محمد|بــــر|لعظيم |م عبــــد |مريم عص سكندريه|ل|نوعيتـــ 

67876o م|لسل|لعدل عبــــد |طف |ره ع|س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|5o58o ى|حس  حسن حسني 
م مصطفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

488oo| عيل|سم|مصطفى عمر محمد بــــكر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

437o94 ه محمود حسن عبــــد| لرحمن غنيم|مي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

5|6529 ر|بــــو زيتـــح|حمد |مريم محمد  ره دمنهور|تـــج

528567 ى|نور عل|م |لرحمن عص|عبــــد  م حسي  لشيخ|هندستـــ كفر 

678266 ء محمد متـــول طلبــــه|رس| لمنصوره|حقوق 

9|o422 لرحمن |بــــتـــ عبــــد|ن محمد مرتـــضى ثــــ|صفو ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

295858 حمد سيد محمد محمد مشمشه| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

322o3 حمد محمود حلىمي محمد| هره|لق|ره |تـــج

34788o هيم|بــــر|محمد مجدي محمود  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

6|6|86 ي |م محمد |م هش|هش
ى
ن|للبــــ|لدسوق ط|هندستـــ دمي

8252o7 ل عطيتـــو موىسي|حمد كم| ضتـــ|ري/ن|سو|عه |زر

378|3 ى|مي  ل حسن موىس حسي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|52672 هدير محمد محمد محمد سيد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8383o8 سم خليل|محمد سيد ق ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

54||5 لدين حسن|ل |لدين جم|لرحمن نور |عبــــد  ن|صيدله حلو

836o32 س مىكي|حمد عبــــ|يه | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4o67|2 ف |جر |ه لفتـــوح محمد عىل|بــــو|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|22o5 ن|حمد رمض|حمد محمد محمد | لمنصوره|علوم 
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342388 م محمد طريف|ء رشدى تـــه|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

26|62o ن حسن بــــشر|محمد منصف شعبــــ ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7|7549 لحميد|لسعيد عبــــد |يه مجدى | لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

227628 ي|ر
ح|حمد تـــمس|صبــــرى | ئى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

25226| س|لمنعم عبــــ|ء محمد عبــــد|سم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

782977 لمولي محيسن|مه محيسن عبــــد |س| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

23299| د|لجو|ن عبــــد |د زيد|ل رش|سلىم جم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

228227 ى ع|ي دل يوسف محمد|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|33o8| ريو ممدوح مسعد عبــــده|م رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

837|3| بــــوزيد|لرحمن محمد حسن |عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

33374o ى|ل|حمد محمد |محمد  مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|46789 ى محمد مؤمن محمد حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

844o28 ي|عبــــد
هلل حسن عىلي مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

64245o لحميد|بــــ عبــــد |لوه|رص عبــــد |يمن ن| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

43o44o لشيخ|د |م حم|لتـــه|دل |ن ع|نور |صيدله طنط

436897 ى رجبــــ إبــــر|ء |شيم هيم رجبــــ|مي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

893269 لزهنى |دل فتـــىح |هد ع|ن ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

478848 لشىس|لجيد محمود |ن عبــــد |يوسف شعبــــ سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

335|24 منيتـــ شكرى محمد عزبــــ| ى شمس|تـــج ره عي 

479948 ى |ي بــــ عىل|لوه|بــــتـــ عبــــد |حمد ثــــ|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

776|6| ض غريبــــ|لد ري|ء خ|ل| زيق |لزق|تـــمريض 

462o35 وى|لمعز|لمنعم |ل عبــــد|ن جم|إيم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

5|67o9 لحميد محمد جنيدي|ندى عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

69575o ود|فظ د|حمد ح|يدى محمد |ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24963 بــــخيتـــ محمد عىل| ند ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

7o2464 ن|لرحيم زيد|ل عىل عبــــد |ء جم|رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|o6o5 ن بــــسيوئى|لغنى رمض|ء نرص عبــــد |رس| لمنصوره|حقوق 

536|23 ل|غبــــري| هر بــــولص حن|بــــيتـــر م لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

89o364 دق |لرحمن محمد ص|محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

52o426 م|عيل مبــــروك سل|حمد إسم|ن |نوره سكندريه|ل|علوم 

Wednesday, September 5, 2018 Page 426 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

52|||o ى حسن فضل  وى|لشن|هلل حسن |نيفي  زيق|لزق|عه |زر

|6|342 ر مصطفى|حمد مختـــ|هلل |منتـــ  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

864o94 رق سيد محمد|سيد ط ن|سو|حقوق 

25o598 سلسبــــيل سعيد مصطفى منصور ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|4|o95 مه محمد محمود محمد فرغىل|س|محمد  ى شمس حقوق عي 

8789o3 حمد |ح |لفتـــ|محمد حسن عبــــد معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

78|o38 لسيد|ئى |لسيد علو|مؤمن  زيق|لزق|حقوق 

6||34| م حمدى عىل أبــــو عبــــده|سل| لمنصوره|عه |زر

|73528 وى|حمد حمدى سيد قربــــ| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

49622 لفضيل محمد|يوسف محمد عبــــد ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

757563 لعزيز خليل|بــــ محمود عبــــد |مهيتـــ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9||569 بــــينى |نوره حمد محمد |ن رسر ج|بــــ سوه|د|

8834|6 حمد  |ء ممدوح مصطفى |عىلي ي صىح 
سيوط|معهد فنى

69oo33 عيل|سم|ن محمد ربــــيع محمد |يم| لمنصوره|بــــ |د|

348488 ن عىل مصطفى محمد|يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7657|6 هيم |بــــر|حمد |ل سيد |ن محمد هل|حس|
ر|نص

بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

679627 هلل حسن| |رق عىل عط|محمد ط لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|45772 ح محمد|ح محمد صل|صل هره|لق|ره |تـــج

272339 يمن محمد بــــرع|محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

338864 كشر|ل|حمد |شم عطيه |ندى ه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6oo84 ى محمود حسن|ف طمه حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

9|273o تـــه عىل عوض |حمد شح| ج|عه سوه|زر

9o2|2 بــــ|لتـــو|جدى فخرى عبــــد |ء م|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7847o8 ن عىل محمد حسن|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

254|6o ى|لم ش|ن مجدى محمد س|يم| هي  ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

||5532 مه|روبــــي  رؤوف خليل جرجس سل ى شمس|تـــج ره عي 

8872o5 هيم محمد |بــــر|ء طلعتـــ |سم| سيوط|طبــــ 

267|5| لعليم|ن حسن محمد عبــــد|يم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

4844|8 رق محمد محمد|زن ط|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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82o266 ى | ى|منيه محمد حسي  مي  سيوط|نوعيتـــ فنيه 

27ooo3 ضى|حمد ر|حمد |زم |ح ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

755438 ن عىل طه|بــــسمله شعبــــ عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

255759 عيل|سم|ح محمد |لفتـــ|حمد عبــــد| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

325|68 لس نج وس|لخي  تـــ|بــــو|تـــي |كي  ورصى ى شمس حقوق عي 

763355 حمد|هلل سيد |لسيد عبــــد |لد |ن خ|يم| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

77536 يمن محمد مصطفى|طمتـــ |ف لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

8692|4 حمد|در |لق|رص عبــــد|محمد ن ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

79o534 م محمد|لسل|حسن محمد حسن عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

|38626 حمد مصطفى|لسيد محمد | |نور هره|لق|ر |ثــــ|

43|6o5 ى مج|يمن محمد |محمد  هد|مي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|4oo25 ى |ي |لبــــ|حمد محمد عبــــد |سمي 
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|9o|4 لونيس يونس|لجليل عبــــد|منيه رمزى عبــــد| تـــربــــيتـــ دمنهور

333|95 دل محمود حسن|هلل ع|عبــــد ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

886239 سعيد فرج سعيد رمىل  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

2|93o ره بــــدوى|هيم عم|بــــر|فرحه  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

342666 حمد مصطفى|طف مصطفى |مريم ع ى شمس|د| بــــ عي 

693799 نور حبــــل|ن محمد |رو لمنصوره|طبــــ 

442527 ي 
لسيد محمد طه حسن|مصطفى ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

79o555 لسيد محمد فويله|عىل  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2985o8 ى رس بــــخيتـــ|بــــخيتـــ ح| مي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

72|82 د|لجو|بــــوزيد عبــــد|ل |جر جم|ه ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|568|9 زق|لر|هلل عبــــد |ئى عبــــد |هلل ه|عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

859237 ي محسن ص
لنبــــي|بــــر عبــــد|مصطفى ي|هندستـــ 

|لمنى

|62o84 لليثــــي|لليثــــي محمود |كريم يحن   تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

546297 وى زيد|روق هند|محمد فتـــىح محمد ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

76635 يوسف محمد جميل محمد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

52o657 هيم|بــــر|لمجيد |هيم أحمد عبــــد|بــــر| |سه علوم دمنهور
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7o4o|4 ى سمي   مي  لسيد عىل هرهش|ني  زيق|لزق|طبــــ 

9o3678 ديه مصطفى محمد محمد |بــــ ج|بــــ سوه|د|

5|2||3 در محمود|لق|در محمد عبــــد |لق|عبــــد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

529272 لق مصطفى|لخ|روق عبــــد|عمرو محمد ف سكندريه|ل|هندستـــ 

2535o3 ي
هلل|لرحمن فتـــح |ر عبــــد|لستـــ|عبــــد| دئى ي صىح بــــنه

|معهد فنى

33|29o لطوجى حسن|لمغنى |جر محمد عبــــد|ه |تـــربــــيتـــ بــــنه

42|6|| م|لش|ح |لفتـــ|ل محمد عبــــد |محمود جم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5|7946 حمد بــــسيوئى حميده حرحش|منيه | بــــ دمنهور|د|

262o77 لم|عيل س|سم|لم |عيل س|سم| |نوعيتـــ بــــنه

257784 ى عبــــد|عبــــد ى بــــريدى|لرحيم حسي  لرحيم حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

3|5|43 هيم موىس|بــــر|م |يحن  س ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

4|2o48 لسيد مصطفى سعد|ء |عل |بــــ طنط|د|

|259|5 لصوه|لم |مهند محمد س ى شمس|تـــج ره عي 

365645 هيم فوزي فهيم|بــــر|جرجس  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

284656 مه خميس|رحمه خميس سل دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

5283|7 بــــيتـــ|دى عبــــيد رسر|له|دل عبــــد |حمد ع| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

442927 ل|در محمد غ|لق|لد عبــــد |م خ لشيخ|بــــ كفر |د|

3222|8 ج|حمد حج|ن محمد |رو هره|لق|ر |ثــــ|

33357| ي|مي عبــــد|حمد س|
لسميع مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

22986 ى بــــي|مبــــ|وجيه نرص | مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

252655 ق|ء محمد يونس |شيم وى|لشر لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

34293o لسيد محمد حمي |طف |محمود ع ى شمس|د| بــــ عي 

9o9989 ل |لع|ء محمود عبــــد|عمرو عل ج|طبــــ سوه

598|6 لعزيز حسنى محمد سيد|عبــــد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

924567 حد |لو|حمدعبــــد|مل |ندى محمد مجدى ك ج|ره سوه|تـــج

6|2694 لخول|لسيد | |ريم محمد عط زيق|لزق|علوم 

63o426 محمد رمزى هيثــــم رمزى حسن متـــول زيق|لزق|هندستـــ 

46o384 زى محمد|بــــورسيع مغ|ن محمد |نوره دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6|o245 بــــويوسف|حمد حسنى |دهم | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

432549 رس محمد محمد خشبــــ|ي| يش |بــــ طنط|د|
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855o49 شور محمد|ل ع|ء جم|ل| ي|بــــ |د|
|لمنى

24342 لعظيم|ذلي عبــــد |لد ش|يه خ| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|6639 ي
هيم|بــــر|شم |لحكم ه|عبــــد| دئى ى شمس علوم عي 

649|92 حمد موىس|ندى موىس  زيق|لزق|حقوق 

334oo6 م|سل|م محمد |محمد حس رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

682529 ره يشى عىل متـــول حمد|س لمنصوره|بــــ |د|

257|35 ج|ر حج|لغف|بــــر عبــــد|ن ص|نوره ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4ooo75 مد عىل|لحميد ح|مريم محمد عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

439o82 ن محمود|لعزيز رمض|عبــــد| عمرو رض لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

242o|o هلل|مه محمود عبــــد|ء سل|رس| هره|لق|حقوق 

5272o3 ى هيم|بــــر|هيم |سمي  يوسف إبــــر| مي  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

43||7 ع|م نرص محمد رف|حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

87968| بــــ سيد فوزى عىل |رح سيوط|حقوق 

8466| ن يق نجيبــــ|جورج ف| مي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

|35498 ي زىكي|ء خ|رس|
لد مصطفى ن|بــــ حلو|د|

27o55 له|لودود سبــــ|لسيد عبــــد |ره محمد |س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

876||2 صموئيل مجدى موريس مسعد   سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

324o83 حمد عىل|حمد محمود | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7769| هيم محمد|بــــر|بــــر |ص| دين |حقوق بــــنه

|42734 لرحمن|د بــــدر عبــــد |ء فؤ|سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

39o|5 لحميد|لشيىم عبــــد |ل |خلود كم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

77523 ي محمود |حمد عبــــد |مصطفى 
ي|لكف|لغنى

ى
ق ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8389|7 لربــــ|د |حمد ج|رس |ر ي|من دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

684396 ر|لنج|وى |لطنط|لرءوف |محمد يوسف عبــــد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

5o2652 ح|لمل|سمر حسن حسن مرىس  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

4o|8|3 هيم|بــــر|مر |هيم ع|بــــر|عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

493474 لسيد زيتـــون|د |لجو|محمد عبــــد ره دمنهور|تـــج

634898 ن محمد|هيم سليم|بــــر|حسن  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|669o5 حمد|يه مجدي مكرم | سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

Wednesday, September 5, 2018 Page 430 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

626983 نيلىل صبــــرى نصيف جرجس عطيه زيق|لزق|علوم 

769235 ن|ن سليم|لم|هلل س|هبــــه عبــــد  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

44o3|4 لسيد عىلي|م |لسل|يتـــ محمد عبــــد| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

434422 لففى|ل محمد |لع|ن عبــــد|يم| |علوم طنط

6983o2 حمد|حمد |حمد |هيم |بــــر|ن |يم| ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

|67447 شد|لسيد ر|ح |حمد صل|محمد  هره|لق|بــــ |د|

|3|726 نوس|سطف|لخي  |بــــو |رى سمي  |م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8659o3 جورج ثــــروتـــ رشدي بــــدير دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|24692 ى|هلل يحن  مصطفى |عبــــد  لسيد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|4968  يوسف  |س
ى
ندى يوسف صدق سيوط|بــــ |د|

226782 لشهيد|د سعد عبــــد|ندرو عم| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8|5352 در|لق|يه فضل محمد عبــــد| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

625357 ى إبــــر|ج ى أحمد حسي  هيم محمود مىك|سمي  زيق|لزق|صيدله 

2673|4 هيم|لق محمد إبــــر|لخ|تـــ محمد عبــــد|ي| ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

249922 ن|للطيف عثــــم|وى عبــــد |لعشم|ره نبــــيل |س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

83688 ن|لدين سليم|ح |مريم محمد صل ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

|76569 م محمد عىل حسن|هلل عص|منتـــ  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

37o6|| لعظيم عىلي|حمد محمد عبــــد|سيد 
ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 

ستـــ|لدر|)ريتـــ |د|علوم . لعريش ش|بــــمدينتـــ 
|لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر|م | للع

(عيليتـــ|سم|ل|لبــــديل بــــ

|54o97 لحميد|هيم محمود عبــــد |بــــر|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

4|43o9 ل|لع|لحميد عبــــد|ء رمزى عبــــد|رس| |بــــ طنط|د|

762753 حمد|دل حسن |يوسف ع ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

67945| ه محمود عوض محمود سليم ن|ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7o63|8 ى سليم|ن دره محمد حسي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

882572 رى  |ن عدل زخ|نعم| رين|م سيوط|عه |زر

828939 ى عبــــد|ي حمد محمد|لحميد |سمي  دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

8948o2 د |لحد|د |لسيد فؤ|حمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

695|83 لدين|نور حسن نرص |رص |لن|ندى عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

77o622 ن|هلل محمد سليم|يمن عبــــد |س |ين| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 
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9o7|43 لسيد |ء محمود محمد |ول  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

388|9 لحميد|محمود فرج فوزي عبــــد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

37o582 ن|للبــــ|م |لسل|للطيف عبــــد|حمد محمد عبــــد| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|5227o س عبــــده|دل عبــــ|يه ع| هره|لق|علوم 

64384| لسيد محمد عىل|ل |ن جم|يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

227374 لشيىم|هيم |بــــر|بــــر محمد |محمد ص ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

5o9o4 حمد|ن |حمد عثــــم|م |عص صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

868o59 لح|لدين محمد ص|طمه عز |ف ن|سو|بــــ |د|

22|6|6 رق شبــــل عفيفى|مه ط|س| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6o58|5 لدين|ج |لعظيم رس|م محمد عبــــد |محمد هش ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|4628| طمه مجدى خلف خليفه|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7938| م محمد زغلول فريد|هش ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

53o3|| تـــ عمر محمد نعيم عبــــد لمنعم|أمي  بــــ دمنهور|د|

8934|| ى محمد |لرحمن محمد حس|عبــــد ني  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

27827| ن|حمد جميل لبــــيبــــ رمض| لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

36o54| ين  ف نسيم طه |رسر دى|لعبــــ|رسر عه مشتـــهر|زر

|56o|6 تـــى ذىك|جميل نج| يفرن| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

426397 حمد|رص محمد |لن|هلل عبــــد |منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34668| بــــ|ح محمد خط|خلود صل ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

26o73 عيل محمد|سم|لدين |ح |ح محمد صل|صل د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

|665o6 لعزيز محمد مبــــروك|ن عمر عبــــد |غفر هره|لق|بــــ |د|

36237 تـــه عبــــده|رس شح|ن ف|رضو هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|8354 ف|بــــر|لمنىح  |هيم عبــــد |بــــر|ن |رو هيم رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|58735 در|لق|لفضيل عبــــد |دى عبــــد |ء ن|لحسن| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

25633 لحليم|متـــ حسن عبــــد |س|ء |رس| هره|لق|هندستـــ 

79||62 حمد|لعزيز محمود |ح محمد عبــــد |سم  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

23o|96 يف عبــــد|زي لعزيز|لحكيم عبــــد|د رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

62697 يتـــ محمد محمود سعد| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى
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757978 ى|عبــــد  ي حسي 
هلل محمود طريفى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

9|2623 محمد سمي  فرج محمود  ج|ضتـــ سوه|علوم ري

453745 د عىل محمد محمد عىلي يونس|زي |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

6289o2 ى  ى |حسي  ى عوض |حمد حسي  هلل|حمد حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

86o62o ي حس|يم|
ى
ي صدق ى|ن خي  ني  ي|بــــ |د|

|لمنى

773644 م|لسل|هلل عبــــد |يمن عبــــد |مريم  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

3398o بــــ|دى دي|له|ندى محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

43o5|5 حمد محمد نوفل| |ند |حقوق طنط

5|797| م|ن سند محمد حسن عل|إيم عه دمنهور|زر

779463 مد|هبــــه محمد فكرى محمود ح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

79||94 ى ك| دي|لبــــغد|مل |يه عىل حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

772444 هلل عدوى|هلل محمد عبــــد|مصطفى عبــــد  زيق|لزق|علوم 

4oo482 ن|رص فوزى عثــــم|ء ن|رس| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o2594 لدنديىط|لسيد متـــول | |سمر زكري هره|لق|ج طبــــيع |عل

288|93 ى عىل|حو ء محمد حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|7oo55 مد عىل|رص ح|ديه ن|ش ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

528868 ف محمد يونس|د |زي رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

68o984 ل|لهل|حمد |كريم منصور محمد  لمنصوره|بــــ |د|

439|oo ر|لزه|أروى عىلي فتـــىحي محمد لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

7o7o|5 م رمزى فكرى محمد لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8|438o فتـــ محمد يشي محمد|ر ره بــــنى سويف|تـــج

22o443 م|لسل|حمد محمد عبــــد|رق |محمود ط ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

34|794 ح محمد بــــكرى|لفتـــ|سط عبــــد|لبــــ|م عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o99oo هر زىك عبــــده|لسعيد ط|ء |رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5o67|6 حمد مرغنى عيسوى|م |بــــو تـــم|سهيله  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

252o62 ى هلل رزق|سمي  فرج | مي  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

26235 بــــ|لوه|حمد محمد عبــــد|محمد  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

269886 ى س بــــدوى|طره غط|س بــــخ|غط| مي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

63o|46 لمجيد|لمجيد محمود عبــــد |محمود عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 
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77o9o7 ى عبــــد |ي لسيد|هلل |لرحمن عبــــد |سمي  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

5|346| لسيد|محمد محمود غريبــــ  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

7|3||8 لسيد منسي|لسيد |لرحمن |حمد عبــــد | لمنصوره|حقوق 

694972 لحليم محمد عوض|ئل عبــــد |ح و|سم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4467|3 رص|لدين محمد يوسف ن|رص |محمد ن ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

6993|6 ى|ه جر حسن حسن محمد حسي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o856o ف |عص ى تـــوتـــو|م رسر لدين حسي  لمنصوره|علوم 

372542 لعزيز|هيم محمد عبــــد|بــــر|مريم  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

86|9|7 شور عىلي متـــولي|ء ع|لشيم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6o8|26 هيم عطيتـــ|بــــر|ء |ليىل سن |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

3|54|8 بــــى|مبــــ|لم |ء محمود س|دع ن|حقوق حلو

922349 ئيل حبــــيش|س صبــــىح ميخ|تـــوم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

688|| ى|نج ه تـــوفيق مسعود حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

29|9o7 ن عويس|محمود صفوتـــ حس ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|72884 لعظيم|عمر محمد عىل عبــــد  ن|حقوق حلو

263686 طمه عبــــده رجبــــ حسينى|ف لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

8|246| ي|منه فتـــح ح|
فظ مصطفى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

|464|6 شد|هيم ر|بــــر|لعزيز |زينبــــ عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|8|36 منى محمود عىل مقلد ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

76o237 ن محمد|مه نرص رمض|س| زيق|لزق|حقوق 

3|6|24 ن|ء محمود سيد عثــــم|ول ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

855279 م محمد سعيد|حمد عص| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

676864 مه عىل حسن شلبــــى|س|حمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

643794 ف عبــــد |محمد  هيم|بــــر|مد |لق ح|لخ|رسر زيق|لزق|هندستـــ 

8973o2 هيم |بــــر|حمد |ندى محمد  ج|تـــربــــيتـــ سوه

76354| لرؤف|عبــــد | يمن زكري|بــــسنتـــ  علوم بــــورسعيد

8o96|6 رص عيد محمد|حمد ن| ره بــــنى سويف|تـــج

876726 يف عبــــد لعليم |لعزيز سيد عبــــد|رسر ي صىح 
سيوط|معهد فنى

8543|8 بــــر عمر محمد|منيه ج| ي|بــــ |د|
|لمنى

|77339 هيم|بــــر|لعزيز |نس غريبــــ عبــــد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

64||87 حمد|لسعيد |هيم محمد |بــــر|حمد | زيق|لزق|ره |تـــج
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|42|2 ى  ى |حبــــيبــــتـــ حسي  هيم|بــــر|مي  هره|لق|ره |تـــج

3o2|7 حمد|هيم محمد |بــــر|ن |ح رمض|سم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|7944 ى |م مصطفى حم|سل| د حسي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

763638 عيل جمعه|سم|ن |ندى محمد عثــــم بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

53645o در محمد عويس|لق|يه عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2oo45 لدين محمود|ل |هلل عمرو جم|ء |ش| م ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

27o522 طف محمد فتـــوح جبــــر|مصطفى ع تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

73o5o ف جل|رس |ف ل طه|رسر لفيوم|هندستـــ 

233o7 م|لسل|لسيد عبــــد |هلل مجدى |عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

57598 مر|كر ع|ئى حنفى س|تـــه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

683948 بــــ رزق|لوه|حمد محمد عبــــد | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

82|272 ه حم| ده مظهر عبــــده|مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|33|39 ك مسعد|لمل|جورج عبــــد | ن|جولي |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

6792|7 لحميد|حمد حسن عبــــد |محمد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

2458|4 ى مصطفى ص لح|محمد حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

433|2| بــــوسمن|ن |حمد شعبــــ|ء |هبــــتـــ عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

68o797 بــــد حسن|ء محمد عىل ع|هن لمنصوره|بــــ |د|

888526 لرحيم |حمد عبــــد|رس |لح|مصطفى عبــــد دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

772757 ى منه سعيد عىل حسن حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

3|39|9 رى|لبــــند|عطيه | ن رض|نوره سيه|نوعيتـــ عبــــ

764843 |لىح |لىح عبــــد |حمد عبــــد |يه |
ى
لدسوق ره بــــور سعيد|تـــج

237567 مل بــــحر|ستـــي  عيس ك| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

439327 ن|هلل سليم|لعزيز فتـــح |تـــم عبــــد |ء ح|رس| |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

498527 ى نزيه |ي مه|هيم محمد عىل سل|بــــر|سمي  |بــــ طنط|د|

|44o86 د|جر محمد سويلم عو|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o2o35 لسيد|لد عىل مأمون |محمد خ زيق|لزق|هندستـــ 

4|2373 لذهبــــى|لرحمن |لرحمن سيد أحمد عبــــد |عبــــد  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

344574 مد محمد|هيم ح|بــــر|حمد |محمد  ى شمس حقوق عي 
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3|68o| هلل عىل|سهيلتـــ زينهم عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

8|4|54 حمد| |لنج|بــــو|هلل محمد |عبــــد حقوق بــــنى سويف

22|8|o ج محمد|حمد حج|ندى كرم  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4|8332 هر|هيم ز|بــــر|هيم |بــــر|رق |يه ط| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

66794 لكريم عىلي محمد|لم عبــــد|ندى س ره بــــنى سويف|تـــج

|72837 هلل مجدى حسن محمد|منتـــ  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

286o92 بــــ|لتـــو|ن عبــــد|لعليم سليم|ن عبــــد|سليم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

6|2936 لح محمد محمد فودتـــ|ص |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

77263 حمد حسن خليل|هلل سيد |عبــــد  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

|57899 حمد|جر محمد محمد |ه ن|هندستـــ حلو

|658o4 ح بــــطرس قلتـــه|صل| مونيك دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

9o8497 لرحمن |لعليم محمد عبــــد|ر عبــــد|من ج|علوم سوه

4o4o5o ج|بــــدين فر|ح ع|لفتـــ|نم عبــــد|عمرو غ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|5o59 عرص|ل|ر |لغف|رق عبــــد |محمود ط هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

696526 بــــر|لبــــيوم ج|حمد |مصطفى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

338o25 هيم حسن|بــــر|لدين |نس عز | ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

332847 لحميد محمود فرج|سهيلتـــ مصطفى عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

838362 لحميد|لق عبــــد|لخ|محمد وليد عبــــد ن|هندستـــ أسو

234o74 لدين|بــــ عىلي حسن عز|يه|د |زي كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

782526 هيم يونس|بــــر|حمد يونس | زيق|لزق|علوم 

4|o|65 عمرو سمي  محمد محمد مرىس |بــــ طنط|د|

234784 لدين محمود|ممدوح مجدى محمد نور كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

462757 ي|محمود يوسف رفعتـــ يوسف 
وي|لمنى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

75o768 م سعيد عفيفى|مريم حس عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

47792| ضى|لق|لد مصطفى |دهم خ| لشيخ|بــــ كفر |د|

649o43 لملقه|حمد عىل |مد |لسيد ح|ه |لل|محمد عبــــد  ى شمس طبــــ عي 

434623 هيم مصطفى عيد|بــــر|ر |من ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|5|26 ى حسن|سيف ي رس محمد حسي  هره|لق|حقوق 

7|2569 هيم عسل|بــــر|هيم |بــــر|مروه  لمنصوره|بــــ |د|

849874 هيم عيد بــــلل|بــــر|ء |ول لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|
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53o333 ود|ن د|سهيلتـــ يوسف فتـــىح رمض سكندريه|ل|حقوق 

72766 لعليم|ن عبــــد |ء محمد شعبــــ|رس| لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2|84o3 لقرصي|فظ |م محمد ح|ن هش|نوره هره|لق|ره |تـــج

35|||6 ى|طمتـــ محمد محمود عطيه حس|ف ني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

32|6|4 ع|لعزيز رف|عمر محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2|8523 ج  يوسف|بــــ ن|يه|لرحمن |عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

25724| لحميد|ر عبــــد|لستـــ|ء فوزى عبــــد|رس| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o874| |محمد شتـــ| سمر رض لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|3632 حمد صقر|حمد |دل |محمد ع |ره طنط|تـــج

758o46 لح عىل فرج|محمد ص عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

877o45 هيم  |بــــر|دهم حمدى |ره |س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|67458 هلل|م عىلي خي  |ن هش|يم| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

8753|9 بــــر محمود |حمد محمد ص| سيوط|عه |زر

835424 ى ده تـــوجروس|حكيم قل| تـــريفي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

357496 لدين محمد|ل |م محمد جل |ره بــــنه|تـــج

7|||85 ي
لفرج|بــــو |لد محمد |زى خ|خلود ئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

79|633 ىس|لعبــــ|شم |بــــو ه|لمنعم |رضوى وجيه عبــــد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

526765 هلل|لمنعم عبــــد|حمد محمد عبــــد|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3478|7 يف مختـــ| ر عىل|حمد رسر  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

888863  محمد عىلي |نجل
ء مصطفى سيوط|بــــ |د|

88372| حمد محمد محمد |كريم  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

35o5|3 لسيد|فظ |ح| يوسف زكري |ره بــــنه|تـــج

63584 لعظيم عيد|يمن عبــــد | |رش بــــ بــــنى سويف|د|

7o||9o حمد غنيم|هيم |بــــر|لد ممدوح |خ لمنصوره|بــــ |د|

6|5o8 ن حسن|ن شعبــــ|م رمض|بــــس معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

6o6424 لسيد حبــــيشه|محمد عىل عىل  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

6o7887 ى|محمد حسن | رن لبــــحي  لمنصوره|بــــ |د|

8o8483 ن|ل سلط|حمد جل|لد |خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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254298 حد مدكور|لو|منى هيثــــم مصطفى عبــــد تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|6645 ف بــــدر جبــــريل ص|ء |سم لح|رسر سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

2379o8 ه ممدوح محمد يىح| مي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

7776o9 لسيد عيسي مقلد|ره محمود محمد |س زيق|لزق|نوعيتـــ 

68|643 تـــ|لشح|حمد  مصطفى |م |حمد هش| لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

2695|6 لسيس|ن محمد محمد |بــــرين شعبــــ|ص ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

526827 لمنعم محمود|طف عبــــد|رس ع|ف سكندريه|ل|حقوق 

358|62 ه|لل|لرحمن عبــــد|محمد هويدي عبــــد ى شمس| لسن عي 

|2|854 حمد|مصطفى مجدى مصطفى  هره|لق|هندستـــ 

5o596| هيم|بــــر|لعظيم محمد |حمد محمد عبــــد| سكندريه|ل|علوم 

7|o856 ر|لنج|هيم محمد |بــــر|هيم |بــــر|مه |س|حمد | ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

797|| دل رزق عمر|حمد ع| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|35|63 لحكيم محمد|لرحمن رفعتـــ عبــــد |عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|9o65 دل سيد عبــــده|سل ع|بــــ حقوق بــــنى سويف

5o28|2 ى | ه حسن حسي  وى|حمد معل|مي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

426774 ز|لبــــ|ن عىل حسن عىل |نوره ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

5|395o نم|لرؤف محمد غ|رتـــ ميشتـــ عبــــد |س سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

89368 بــــر سيد|م ص|عص| رن ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

87o98 لم|ل عىل س|لع|مل عبــــد | لفيوم|عه |زر

82|24| حمد سيبــــويه|ر منتـــرص |من لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

25493o ي|ر
ن|لمقصود محمود رسح|حمد عبــــد| |ئى تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

89o8|9 هلل  |ر حمدى جمعه عبــــد|من سيوط|نوعيتـــ فنيه 

889575 حمد |لرحمن |ل عبــــد|ء جم|سم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

84743 سيد محمد سيد محمود لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

638|94 لرحمن منصور عبــــيدو|مه عبــــد|س| زيق|لزق|ره |تـــج

|75o38  |ف
ى
ل|لع|م عبــــد |م|طمه دسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o8398 لسيد محمد منصور|زم |ح لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

79o|23 ى رزق|محمد عبــــد  لنبــــى حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

784427 هلل محمد|لسيد عبــــد |مل | زيق|لزق|صيدله 
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774|58 بــــر|سم ج|ىط ق|لع|محمد عبــــد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

88334o حمد صفوتـــ مصطفى محمد  | ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

6o6o4 ح|لفتـــ|رص محمود عبــــد |لن|يه عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

4788|8 ل|لع|حمد عبــــد |ل |لع|لسيد عبــــد |محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

264262 ن|م|لعظيم |ل عبــــد|بــــ جم|ربــــ ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

45228o حمد محمد عيده|حمد وليد | |حقوق طنط

|2574o ى حمدي|رق ي|لرحمن ط|عبــــد  سي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7o6248 لسعيد محمد|دى |له|عوض | دين لمنصوره|علوم 

89o|39 عمرو سيد محمد مصطفى  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

56243 ى| يتـــ مسعد نرص حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

7845o5 هيم عبــــده محمد|بــــر|لميس  زيق|لزق|ره |تـــج

634o75 ف محمد شلبــــى|محمد  رسر زيق|لزق|هندستـــ 

26|4|3 لففى|د عىل فتـــىح |زي هره|لق|ر |ثــــ|

35||54 لمعىط|بــــرهيم عبــــد|حمد |هيم |بــــر| |ره بــــنه|تـــج

9o|567 لم عىل كبــــكبــــ |رحمه س ج |تـــمريض سوه

625|72 لجوهرى|لسيد عوئى محمد |ء |نجل زيق|لزق|بــــ |د|

||6698 ف كميل فهيم|ندرو | رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

444485 بــــو ليلتـــ|ل فتـــىح مصطفى |نه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

877|o7 حمد |للطيف |هر عبــــد|محمد م| ن|ر سيوط|ره |تـــج

|393o4 مر جرس|نبــــيل تـــ| ليدي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

54246o تـــ سمي  عبــــد| لرحمن|لمقصود عبــــد|مي  ره دمنهور|تـــج

268262 ئى|لتـــلو|ن مبــــروك |هلل رمض|عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

9|9o29 هلل نصي   |رص عبــــد|لن|دى عبــــد|ه سيوط|حقوق 

336o57 ر|لغف|م ممدوح عبــــد|هلل هش|منتـــ  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

35o5o2 ن محمد|رس رمض|محمود ي |حقوق بــــنه

697328  حموده|هدير 
ى
ى شوق لسعيد خي  لمنصوره|بــــ |د|

39496 بــــدين|لحفيظ ع|حمد عبــــد |م |سل| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

442389 مه|در سل|لق|لمؤمن عبــــد |رق عبــــد |محمد ط لمنصوره|علوم 

9|29o9 لسيد |حمد |لسيد |حمد | دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9oo6|9 حمد سيد محمود |ح |سم ج|بــــ سوه|د|
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437o24 نه|ل|حمد |لنعيم |م عبــــد |نىح  س| ط|ر دمي|ثــــ|

7o7o29 بــــينى|حمد |حمد محمود | لشر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|5|675 لسيد فرج|هلل معوض عبــــد |هلل عبــــد |منتـــ  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

754|73 كريمه محمد محمود بــــدوي عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

3469o9 هلل|بــــ عبــــد|لتـــو|ري عبــــد|م هو|بــــس دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

24|22| زق|لر|مه منصور عبــــد|س|محمد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

845o26 لدين عبــــده|نور محمد نور  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

524989 لفتـــوح|بــــو |ل |لد كم|محمد خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84o826 ى ط|ي رق محمد متـــولي|سمي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|3|698 ى|ن سم|ن حر|سلىم رمض سي  ى شمس|د| بــــ عي 

8535|6 وهبــــه| ردين سمي  حن|ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2575|7 ن|م رمض|لش|حبــــيبــــه محمد  |صيدله طنط

8|658o لرحمن|روق عبــــد|سندس محمد ف ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

858864 ي|ء صل|شيم ح فخري عشي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

3|4692 لسيد|لعزيز مصطفى |محمود عبــــد ى شمس حقوق عي 

8|8o79 ى رفيق رفعتـــ عدلي حني  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

24|796 حمد|م خليل حفنى |ريم هش هره|لق|حقوق 

852|o8 يه محمود محمد سيد| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

327|6o لسيد|لسيد سمي  |رضوى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6395|8 ه عبــــد | هلل محمد محمود حسن|مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

489747 بــــويونس|لمجيد |م محمد عبــــد |نور هش سكندريه|ل|بــــ |د|

46||33 ه محمد عبــــد | م محمود فرج|لسل|مي  |نوعيتـــ فنيه طنط

542o43 هلل|هلل فتـــح |رص فتـــح |محمد ن ره دمنهور|تـــج

|2|254 محمود محمد محمد عمر هره|لق|ر |ثــــ|

87o344 لحفيظ|شم عبــــد|در ه|لق|ن عبــــد|نوره لمنصوره|حقوق 

766977 لبــــيك|رس محمود |حمد ي|ئل |محمد و ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

698788 لرحمن|حمد عىل عبــــد |حمد ثــــروتـــ | لمنصوره|هندستـــ 

233795 لدهبــــ|بــــو|لعزيز |يوسف محمد محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|2|97 لغندور|حمد سمي  سعيد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3|873 ي |لش|رقيه عبــــد 
ى
حمد محمود|ق هره|لق|ر |ثــــ|
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|78446 دق|لص|حمد عىل عبــــد |ن |نوره ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

86896 ي حمدي عبــــد
لرحمن ميهوبــــ|مصطفى  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر

225825 د|مه محمد عي|س|محمد  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

827383 فظ|لح|حمد عبــــد|رق عبــــيد |ط سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

8233|| ل|لع|بــــتـــ عبــــد|طمه محمود ثــــ|ف ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

5o5|89 سط|لبــــ|محمد عىل حسن عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

445462 ي عىل
سمر أحمد حسن مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3523o فظ|للطيف ح|ن عبــــد |مروتـــ رمض هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|49748 هيم عىل|بــــر|لرحمن محمود |عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

68oo|8 ي
لسيد|زى جمعه عبــــده جمعه |محمد ئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

792|62 لسيد|ن |لسيد عثــــم|حمد | ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

697|89 هيم طلبــــه متـــول فضل|بــــر|بــــ |يه| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|88o4 عيل|سم|لسيد |حمد |جد |سلىم م لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

494|42 حمد رمزى محمد محمد شكر| |حقوق طنط

475753 ي 
لسيد محمود نور محمد|مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

923|o8 حمد |لموجود |حمد عبــــد|شم |ه ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

273482 ى |عىل سعد  هيم|بــــر|مي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

34583| بــــ|لوه|ن عبــــد|مصطفى سيد لطفى رضو ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|66| لحميد|لغنى عىل عبــــد |ر عبــــد |من تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4827|8 ى رفعتـــ فوزى محمود|شهد  مي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

252363 ى رمض|يم| ن يونس|ن معي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|36oo هلل|هيم مصطفى عبــــد|بــــر|مصطفى  ى شمس  تـــمريض عي 

|57769 مح محمد محمد|حبــــيبــــه س ن|فنون جميله فنون حلو

65348 ء سيد محمد محمد|رس| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

368629 لمجيد|تـــم عبــــد|رق ح|لدين ط|بــــ |شه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

287659 محمود سمي  وهبــــه صقر |حقوق بــــنه

|5476| لمنعم|ء محمد شكر عبــــد |رس| هره|لق|بــــ |د|

59568 لحسيبــــ|ل عيسوى عبــــد |ء جم|سم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف
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23579| دق|سيد عوض ص| دين هره|لق|بــــ |د|

7o956| لبــــيىل|ء محمد فتـــىح محمد عىل |لعىلي| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7934o3 لد عطيه|ئى خ|حمد ه|ن |يم| ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

3356|4 لدين|لد محمد نور |ن خ|نوره ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

|4o7o9 مل بــــدوى|ل ك|محمد جم تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

2796o2 مر|لحميد ع|ء محمد عبــــد |عل| سه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64524o ف |ء |وف لح|هيم ص|بــــر|هيم |بــــر|رسر لمنصوره|بــــ |د|

4|556 تـــ تـــوفيق|شور فرح|طمه ع|ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

436o|3 ئى|لشج|ندى بــــسيوئى مبــــروك محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

528799 ح| ن مصبــــ|لدين رضو|ل |ل محمد كم|كم |ضتـــ طنط|علوم ري

758696 عمر فرج موىس عىل لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

5684| سعد|م جرجس |ك س|مل أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

45o279 ى بــــدوى يوسف|بــــ |يه|بــــيشوى  مي  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

69o522 دتـــ|لسيد قل|مريم صبــــىح عبــــد  لمنصوره|صيدله 

25o27o لعرجه|لغنى |بــــدر محمد عبــــد | نور ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

3oo48o عيل|سم|ل |ء سمي  محمد كم|رس| ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

2553|5 تـــسنيم زهي  محمد عبــــد ربــــه معتـــوق هره|لق|لعلوم ج |ر |د

77o284 ر|ن نص|لسيد محمد سليم|هلل محمد |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

43o354 لعبــــد|حمد |حمد محمد |طمه |ف |حقوق طنط

|48263 هلل|تـــ محمد عبــــد |تـــسنيم بــــرك لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

825o4 محمود محمد محمود| دين هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

297547 لمحسن|لسيد عبــــد|حمد بــــدر | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8969o5 لسيد حسن |ل |م جم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

259|26 لمقصود|حمد محمد عبــــد|محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

365948 لرحمن خليفه عيس محمد|عبــــد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|57628 حمد|ن محمود |حبــــيبــــه رمض ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

488928 ل|لع|لسيد عىل عبــــد|د محمد |جه ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

773|3o لصمد عىل|محمد عىل عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

329452 د|لضي|مر |مر محمد ع|يتـــ محمد ع| |نوعيتـــ بــــنه
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456259 ي
س محمد فرغىل|حمد عبــــ| |دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85o483 يه فتـــىحي محمد عمر| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

5o57o3 حمد عزبــــ محمد عزبــــ|لدين |سيف  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

86oo23 لرحمن|حسن محفوظ محمد عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

4886o| تـــه مسعود|هيم شح|بــــر|حمد صبــــرى | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45|564 د|هلل  حم|مه فتـــح |لرحمن حمدى سل|عبــــد |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

64339 بــــر|مروه محمد خميس ج لفيوم|بــــ |د|

546495 لمحسن محمد بــــيوم|بــــ عبــــد |يه|محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

7o6452 لسيد حسن|هر |لظ|ء مجدى عبــــد |لشيم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

823823 ي |ن محمد ن|نوره لح|حمد ص|ج  سيوط|ره |تـــج

258598 ى|م |م|لحليم |م عبــــد |م|حمد | لهجي  شمون|نوعيتـــ 

2|77|7 للطيف|لدين عبــــد|بــــ مىح |يه|يوسف  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

43|o77 لدين|لىحي شمس |لمجيد عبــــد |حمد عبــــد|يه | ي صىح طنط
|معهد فنى

268384 لحميد هيكل|ن عبــــد|محمد رمض ي صىح بــــنه
|معهد فنى

8255o4 حمد|دق |محمد عبــــده ص |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

6o24o بــــ محمد|لوه|ء حمدى عبــــد |شيم بــــ بــــنى سويف|د|

8o952 م بــــدوى عىل|لسل|طمتـــ عبــــد|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|o948  مصبــــ|
ى
ح فوده|حمد شوق ره دمنهور|تـــج

358|45 ى|لرؤوف ي|حذيفتـــ محمود عيد  سي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

282733 ف محمود |ن |جيه حمد|رسر هره|لق|حقوق 

|26356 يمنى عمرو حمزه سيد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

8|38o9 يه حربــــي خلف عيد| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

763|83 ى |ي لعزم|بــــو |لوريدى صديق |لسيد |سمي  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

92|648 عيل |سم|ل محمد |يوسف جم ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|323|3 ى ض|ج  ري|موريس ن| يوستـــي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9o8788 هيم |بــــر|لحميد محمود |ر عبــــد|من ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

764352 ح|لمل|بــــر محمود |د محمد ج|زي ره بــــور سعيد|تـــج

464367 هيم فهيم جرس|بــــر|ك مجدى |مل ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

445627 عيل|سم|حمد |حمد |محمود عىل  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف
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642247 ى عىل محمود سعيد حسي  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

847o46 ل|لع|شم عبــــد|محمد فتـــىحي ه ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

287793 لعبــــد|حمد مجدى محمود | شمون|نوعيتـــ 

9|447| لبــــديع محمد  |بــــر عبــــد|لج|م عبــــد|سل| سيوط|حقوق 

32o373 حمد|هيم محمد |بــــر|ء |رس| ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

84o828 دم|ر |دل عم|ريج ع| سيوط|صيدلتـــ 

776834 زى|لسيد حج|محمد محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

98|57 حمد|حمد محمد |زينبــــ  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

677753 لجمل|لدرينى |لغنى |لسيد عبــــد |حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7||82 حمد|ن محمد |حبــــيبــــتـــ رمض لفيوم|حقوق 

847683 لبــــدري حسن|لد عىلي |خلود خ ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

24o866 هلل|د|ح ج|لفتـــ|ح عنتـــر عبــــد|لفتـــ|عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

763|o5  |لش|لحسينى عبــــد |يمن |لهدى |نور 
ى
لطوجى|ق عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

45|o4 وق ح دريس|مد فرج |رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

425||3 م أبــــو ضيف|لسل|ل سمي  عبــــد |س سكندريه|ل|ره |تـــج

82|932 ي محمود عىلي
عمرو مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

373344 ف محمود زىكي يىح|
رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

49||72 م محمد|لسل|خلود عزتـــ محمد عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

368344 سمر سعيد محمد عىلي |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

3|88| لحليم|لحليم منصور عبــــد|يدى عبــــد|ه هره|لق|ر |ثــــ|

89|274 هلل عمر  |عبــــي  عىل عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

536o27 بــــو سعده|حمد |حمد محمود محمدسيد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44o682 زى صقر|مصطفى أحمد عبــــدربــــه غ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

497o42 ي|حمد محمد |ء |سم|
حمد عفيفى تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

222843 لقهوج |لبــــ |بــــوط|ل محمود |بــــل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

82o95| |ل حن|دل غبــــري|مر ع|س ي|هندستـــ 
|لمنى

79o892 رك|مبــــ|حمد محمد سليم | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

839254 وي|لر|مون |حمد م|تـــ |نعم ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6794o2 لحسينى خليل|ن محمد |محمد عثــــم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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436855 ىس|لعس|لد عطيه محمد عبــــده |ء خ|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|77o8 فرحتـــ نبــــيل صبــــىح عىل  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

352377 تـــ رجبــــ رمض| د|لجو|ن عبــــد|مي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

787267 ن نرص عىل|هبــــه محمد رمض زيق|لزق|نوعيتـــ 

227278 وى عىل|لقن|مصطفى محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|o638 ي |م|
ف عبــــد|ئى ح بــــريقع|لفتـــ|رسر ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

||7577 حمد|لغنى عىل |محمود كرم عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

8949oo ل |لع|مصطفى محمد بــــكرى عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

629348 ي|لعزيز عبــــد|يمن لطفى عبــــد|محمد 
لغنى ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

||5699 يفه ط ى عبــــده|رق محمد |رسر مي  هره|لق|حقوق 

48985o عيل|سم|عيل خليل |سم|رحمه محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|44o4 دي عبــــده|له|لدين عبــــد |ء |نور عل ى شمس|د| بــــ عي 

627876 روق مصطفى|ئل محمد ف|حمد و| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

792oo3 هيم|بــــر|لسيد|حمد |حمد صبــــرى | لمنصوره|حقوق 

|663o9 حمد|محمود محمد محمود محمد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

439625 ى|محمود محمد محمود | عل لهجي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

5298o مد|محمود محمد عيد ح ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

629935 لسيد فهىم حسن|مصطفى محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

422382 ن محمد|رشدى عثــــم| ر|ي طبــــ بــــيطرى فرع مطروح

3|5|44 هيم|بــــر|ل |لدين جم|م |يوسف حس ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

92297o عيل |سم|ه عىل |لل|محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4|852| ىط موىسي|لع|محمد عىل سعد عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

5o|756 م|ح سل|ء حسن صل|رس| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

879257 ن |لم|س| طف عط|يه ع| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

522|| جر خميس منصور حميده|ه بــــ بــــنى سويف|د|

|5225o  |لبــــ|ر حلىم عبــــد |من
ى
حمد|ق ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

49o484 ي
ق|حمد |هلل تـــوفيق |عبــــد | دئى وى|لشر سكندريه|ل|ره |تـــج

26679o ألكتـــع|ج  محمد |نجوى محمد ن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

634858 حمد سعيد محمد عطيه فرج| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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49oo9o ى|لدين عىل محمد ي|م |ل عص|وص سي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|3252o كر|نتـــ ش|دي رسبــــ|ن| دون|م هره|لق|صيدله 

5292|5 له|بــــوغز|وى محمد |لص|بــــر محمد |حمد ج| ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

857337 ف مل|ريمون  ك صليبــــ|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

838637 صف نعيم مهوس|روز ن ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

3|8376 عىل محمد فهىم بــــدرى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

89|5|8 بــــسخرون |تـــه |ضى شح|نه ر|دمي سيوط|بــــ |د|

5o526| حمد|م فتـــىح جبــــر |حمد عص| سكندريه|ل|طبــــ 

2329o6 ى|سم|ره عنتـــر |س عيل محمد حسي  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

|6493o ى رجبــــ |ي حمد|لسيد |سمي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

76825| هيم حسن محمد|بــــر|يمن |بــــينه  لعريش|علوم 

857755 ي محمد سليم|م |حس
ى
ن|لدين محمد دسوق ي|عه |زر

|لمنى

6||4|| هيم بــــصبــــوص|بــــر|ريم وجيه  |صيدله طنط

5oo928 ل|لغز|عيل |سم|يح نرص محمد |رو عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|7687 حمد |ل |لع|حمد عىل عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

475o|9 يف ج بــــى وليم فيليبــــ|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

4|4762 ى|ر متـــول |لستـــ|عبــــد | لي|د بــــو حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

77398 ف محمد حسن خميس|محمد  رسر رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

64|76o للطيف|لم عبــــد |هلل محمد س|حمد عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

7o|o7| حمد زمزم|بــــ محمد محمود حلىم |رح لمنصوره|ل |طف|ض |ري

779|49 در|لق|حمد محمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  زيق |لزق|تـــمريض 

543o38 لعربــــى|بــــ |لتـــو|ء حسن سعد عبــــد|آل بــــ دمنهور|د|

632875 وى|لحميد عشم|حمد عبــــد |د |حمد فؤ| زيق|لزق|علوم 

6|5955 لدغيدى|دل محمد |حمد ع| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

28|836 زق محمد|لر|هيم عبــــد|بــــر|جر |ه ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

499754 ود|ك يوسف د|مل| رين|م بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9|9794 لرحمن محمد عرفه  |عمرو عبــــد ج|ره سوه|تـــج

7|3|64 ى|هيم |بــــر|طمه يىح محمد|ف لنجي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

23|368 ى ن|طف فريد سليم|ع| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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2349o5 لح عيد|د ص|حمد رش| عه مشتـــهر|زر

634296 لعزيز|ر عبــــد|لغف|لنبــــى عبــــد|سهيىل عبــــد ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

25o9o| لرحمن محمد مرصيه|حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

25o335 د|بــــر ج|د حمدى ج|جه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|36729 م|م|م فتـــوح |م|ضىح  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|9249 ف محمد سيد |محمد  حمد|رسر ى شمس طبــــ عي 

476565 لسيد حسونتـــ|ء فكرى عقل |آل ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

478|53 ي
ى عزيز ج| |سلفى د|مي  ج|بــــ سوه|د|

9o8238 حمد |ء بــــيجو محمد |صف ج|تـــربــــيتـــ سوه

77|3|o لعزيز محمد|لسيد عبــــد |تـــفى  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

5|||8 هلل مصطفى محمد مصطفى|عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

55654 ه عبــــد | د جوهر نمر|لجو|مي  بــــ بــــنى سويف|د|

692347 لسيد محمد عبــــده جمعه|جر ممدوح |ه تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

|4o374 ف عبــــد |جر |ه لسميع عطيه|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

476498 مر بــــيوم|محمود محمد سعيد ع سكندريه|ل|ره |تـــج

23o853 محمد محمود| لد رض|خ هرتـــ |لق|تـــمريض 

7883o5 هيم محمد|بــــر|حمد |م |م عص|سل| ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

4o9364 يف|لنبــــى |م محمود محمد عبــــد |بــــتـــس| لشر |بــــ طنط|د|

8|o636 فتـــ محمد يوسف|ء ر|سم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

3o65o ي ثــــ|ع| دون|م
ى
بــــتـــ|دل شوق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

287385 لعزيز نزهه|لد سعيد عبــــد|خ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

282945 ى ك خليل|لمل|مكرم عبــــد| مي  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

768979 ن عىلي|لم سليم|ء س|صف ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

628934 هيم صقر|بــــر|هد |محمد مجدى مج قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

62983 حمد منصور مصطفى عويس| حقوق بــــنى سويف

354o83 رحمتـــ حمدي محمد بــــيومي ى شمس|د| بــــ عي 

34534| م|ن ضي|لسيد محمد سليم|طف |مصطفى ع |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

64826o ن|لد محمد سليم|خلود خ زيق|لزق|ره |تـــج

8445|3 عيل|سم|حمد |بــــر |رحمه ج ن|سو|بــــ |د|

445385 ى ميل د عزيز فهيم|كريستـــي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج
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22|979 لبــــدرى|حمد |فرح محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

85||4o ه عبــــد| ري|لمنعم حسن فز|مي  دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

696399 لجليل محمد طلبــــه|لجليل عبــــد |ر عبــــد |من ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

7|o923 للطيف|ح محمود عبــــد |لفتـــ|محمد محمد عبــــد  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6486|8 م|لسل|عيل عبــــد|سم|م |لسل|محمد عبــــد| لي|د لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2|475o مر|ء محمد عىل يوسف ع|بــــر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2|4353 هيم محمد|بــــر|هلل محمد |منه  ن|بــــ حلو|د|

79o757 بــــيح محمد عىل صقر مصطفى|تـــس ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|3|7|| ء محمد فكرى بــــكرى|شيم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

425o64 لحكيم خرصى|لوجود عبــــد |نس |سلىم حسن  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

8|527| لمجيد|هر خلف عبــــد|ء م|شيم تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

777o82 لد خليفتـــ غنيم|محمد خ زيق|لزق|ره |تـــج

88o42 هيم|بــــر|هيم |بــــر|م مصطفى |لسل|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|689 متـــ|ئل سيد سل|جر و|ه ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

94368 ى |ي ى حسي  ى |سمي  حمد|مي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

856793 تـــ خلف|محمد خلف بــــرك ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

4596| ل تـــوفيق يوسف بــــكي |عبــــي  بــــل ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

852827 ي محمد|عبــــد
هلل محمد مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

25||44 رى|لبــــ|لجيد عبــــد|د طلعتـــ عبــــد|زي معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

3o94o لسيد|بــــر |ء محمد ج|رس| ى شمس|زر عه عي 

6|2o45 دل|لع|محمد فوزى منصور | ند |ره طنط|تـــج

8269o| حمد محمد|ره محمد |س دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8564|7 ي | سحق فوزي جرجس|نىح  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

868o92 حمد|ن محمد سيد |نوره ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

637985 ل|لع|تـــ عبــــد|لشح|بــــسنتـــ معروف محمد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

7oo885 حمد ضيف|لسيد نرص |م |يوسف عص زيق|لزق|هندستـــ 

|2oo3o ف طلعتـــ سيد | |م|ر حمد|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

697936 ن صبــــرى عىل عبــــده|يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

783892 لم|لعزيز منصور س|بــــرين عوض عبــــد |ص زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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42o268 لسعيد|عبــــي  وليد محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

526|63 ن خليل|دل محمد سليم|محمد ع سكندريه|ل|هندستـــ 

3|5|25 يد |بــــو |عيل |سم|محمود  ى عيل|سم|لي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|6825 عيل محمد كرم|سم|منيه | ره دمنهور|تـــج

476|78 م|لتـــه|حمد سعد محمد |خلود  سكندريه|ل|ره |تـــج

|33|o8 هيم فتـــىح شكرى|بــــر|عمر  ى شمس|تـــج ره عي 

496|56 ى  ف محمد محمد مطر|نرمي  رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

326486 ىط|لع|زينبــــ عيد محمد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

265898 غ|لصبــــ|لعظيم |نيس عبــــد|مصطفى  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

765334 بــــ محمد|لوه|ل عبــــد |محمد محمد كم ره بــــور سعيد|تـــج

68|554 ى عبــــد |محمد سمي  محمد  لحميد|مي  لمنصوره|هندستـــ 

835|7 مد محمد|ء عزتـــ ح|سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

783|7o لمعىط|ح عبــــد |لفتـــ|سمر سمي  عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

228329 ن محمد محمد|هدير رمض ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

822757 هبــــه محمد سعد محمد ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

226895 حمد خضي |س |لرحمن محمد عبــــ|عبــــد هره|لق|حقوق 

86|628 لرحيم سيد|محمد محمود عبــــد دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

||6||7 نور عمرو محفوظ ميهوبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|3823 ل ذىكي|مدحتـــ محمد جل سكندريه|ل|صيدله 

64676o |ح نرص |ر صل|عم
ى
لدسوق ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

327o96 روق محمود|زينبــــ وحيد ف ن|حقوق حلو

629845 يف  ف سعيد عبــــد |رسر لمجيد|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

4o|843 م حسن|لسل|لسيد عبــــد |مر |محمد تـــ سكندريه|ل|بــــ |د|

436|43 لدين|لد محمد عىل محمد نرص |خ لشيخ|علوم كفر 

6o8327 لدين مصطفى|تـــفى مصطفى محمد سعد  |بــــ طنط|د|

39o23 حد عمر|لو|هيم عبــــد |بــــر|ل |جل| دين ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

4o3282 مد حسن|د سمي  ح|جه سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

252||2 ن محمد مقلد|ء معتـــز عىل سليم|ل| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

6||232 ء عىل فوده|مي  بــــه| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3||235 ل|لع|د عبــــد|لجو|عيل عبــــد|سم|ندى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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4oo337 ى بــــدر مهدي طه حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

4|6599 زي|حمد سعيد عىلي عبــــد ربــــه غ| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

435527 ر|لزه|حمد محمود |لد |هند خ سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

756657 ى عطيه درويش عبــــد |ي ىطي|لع|سمي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

3|9793 وق شعبــــ لعزبــــ|ن جوده محمد |رسر ى شمس|زر عه عي 

769868 ى رمض|ي ن حسن عطيه|سمي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

4958o6 لحلو|لونيس |لمهيمن عبــــد |ر عبــــد |عم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

35|779 ى عبــــد|يم| لمقصود|لرؤف عبــــد|ن حسي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

677893 لمتـــول منصور|محمود عىل محمد  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

37|62| هيم|بــــر|لعزيز |صبــــرى عبــــد| دين |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

77|67o لحليم|لسيد عبــــد |تـــم |ء ح|ل| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

345456 ف محمد |كريم  لعيسوي|حمد |رسر ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

6|67oo وي|لغصن|هلل محروس محمد |منه  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

768353 هيم خليل يوسف|بــــر|تـــسنيم خليل  ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

258|o3 لعجورى|لرؤف |نور عبــــد|ء |عل ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

29688 لس لطفى ملك مليك كي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

3|8387 ود|حمد د|لجيد |حمد عبــــد|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

783oo7 ى محمد محمد |حمد | حمد|مي  زيق |لزق|تـــمريض 

767794 حمد|هيم |بــــر|هلل محمد |منه  لعريش|تـــربــــيتـــ 

32|828 لسيد|ل فتـــىح |يدى جم|ه ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

75|326 ي عوض |يوسف 
ى|لسعيد محمد مصطفى لعشر ره بــــور سعيد|تـــج

77924 هيم|بــــر|حمد |س |م عبــــ|هش ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

325696 هيم حمص|بــــر|ده |ن حم|نوره  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

484646 حمد يشى|يمن محمود |عمر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2|877 ي زىكي يوسف سلىم محمد محن  هره|لق|ره |تـــج

892473 ى ى عط|د |ج| مي  هلل  | |هلل بــــشر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

86348 لسيد|دهم موىس |بــــ |ربــــ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3829o هلل محمد سيد|هلل محمد عبــــد |عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4oo884 لمقصود|ن محمود عبــــد|رحمه رمض ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

68|97 لصمد|حمد عبــــد |ل |ره جم|س لفيوم|ر |ثــــ|
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222|7o ء عزم محمد محمود|سم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

83o52| ر|حمد حسن فك|حمزه  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|76|82 لعزيز|سعد لطفى عبــــد | ر|ي ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

686o56 ر موىس|لغف|لبــــيىل عبــــد |بــــ محمد |مهيتـــ لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

437o57 ى | ند لصمد عليبــــه|حمد عبــــد |خي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

898822 ى محبــــ ف|م يق فخرى |رلي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

262636 ح|لفتـــ|م فتـــىح عبــــد|لدين هش|م |حس ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

638||o يد|فتـــىح محمد فتـــىح ز ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

42o669 مد|مد زىك ح|مل ح|ك لشيخ|ره كفر |تـــج

3|7659 غ|لصبــــ|لمجيد عبــــدربــــتـــ محمد |حمد عبــــد| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8453o2 ي|منيه |
ى
حمد حمدي صوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

|556o6 ى عبــــد |محمد | نور لمقصود|مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|44526 حمد حسن محمد|محمد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

8|5252 ى رغده مؤمن سعد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

5o7546 لمنصف|دل عبــــد |أمنيتـــ مهدى ع إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

24477 م حسن عىلي|م|سهيلتـــ  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

629334 ل عىل خرصى|عىل جم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25o5o7 ي|يمن عىل محمود |ء |رس|
لشويىحى لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|7749 ن|للطيف رمض|حمد عبــــد |سمي   لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

485858 حمد محمدهريدى|لسيد |ديتـــ محمد |ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|793o لنبــــى عىل رزق ربــــيع|ء عبــــد |ل| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

359528 حمد|زق |لر|حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4|4926 يف محمد مندور محمد  لسنديوى|رسر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

2|6oo6 ى دى يوسف|يمن ن| |جوزفي  هره|لق|بــــ |د|

683284 ىط|لمع|بــــو|تـــه |منى وليد شح |بــــ طنط|د|

4o55o6 فدى أنور محمد عىلي عوض سكندريه|ل|ره |تـــج

3|3829 تـــ محمد محمد س| لم|مي  ى شمس حقوق عي 

675529 لعزيز عبــــيه|حمد عىل فهيم عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

3453o3 سم محمد|وع ق|لد مط|حمد خ| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4o7744 عطيتـــ| مجدى زكري| نويل|م لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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26598| م عيسوى|لسل|لق عبــــد|لخ|مصطفى سعيد عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

3547|4 حمد غنيم|لحميد |جر فتـــىح عبــــد|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

77532o دق|لص|محمود عزتـــ فتـــىح عبــــد زيق|لزق|حقوق 

68oo79 لىح|لسيد عبــــد |لسميع |عبــــد | هدير رض لمنصوره|عه |زر

497858 ع|يدى محمد سعيد زنبــــ|ه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

865|98 ى ي عبــــده حسي  كريم يحن  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

28o6|2 لكردى|مد |ح ح|لرحمن محمد محمد صل|عبــــد هره|لق|حقوق 

264829 م|م|ل|ل فهيم عىل |جم| عل |تـــربــــيتـــ بــــنه

7578o| ى|لد مصطفى حس|محمد خ ني  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

789528 هيم|بــــر|هلل |هلل صبــــرى عبــــد |منه  |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

256699 ن لشيخ|لد محمد |خ| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

529477 هلل يونس|ئى مسعود عبــــد |حمد ه| ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

|79o23 در|لق|هدير خميس سيد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

844637 ى عبــــ|ي ي|سمي 
س محمد مصطفى ي صن. تـــ.ك

ن|سو|ع |فنى

87o253 هلل|هيم عبــــد|بــــر|م |لسل|هيم عبــــد|بــــر| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|3o23| ى |ك ى|يمن سعيد |رولي  مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

82|934 بــــتـــ|هلل ثــــ|د سعد |لظىمي عم ره بــــنى سويف|تـــج

9|22|5 س |لضبــــع محمد عبــــ|محمد  ج|ره سوه|تـــج

44929 للطيف جعفر|لدين مصطفى عبــــد |م |حس| ر|ي هره|لق|هندستـــ 

|64|28 لحكيم|محمود محمد قرئى عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

229959 ئيل|هيم عدل ملك ميخ|بــــر| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

6|5528 ي|هيم |بــــر|ء |أحمد عل لعشر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

35|865 دق حسن|لص|يمن حسن عبــــد|حسن  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4475o9 تـــ عبــــد | حمد محمد عيد|لرؤف محمد |مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o8228 ه هش| م محمد محمود محمد|مي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|27|85 ي محمد نرص عىلي|لر|طف |ء ع|عىلي
ضى هره|لق|بــــ |د|

7o7382 لعدل|حمد |لعدل |ء محمد محمود |ول لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

494|62 لغنى محمد درويش|لدين محمد عبــــد |ء |عل تـــربــــيتـــ دمنهور

6|545 هدير محمود محمد عبــــده ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى
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224|24 هيم حسن|ن منىح  محمد إبــــر|نور هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

794o68 مح|حمد محمد مس|لسيد |هند  لمنصوره|حقوق 

4|o675 لسيد يونس شلبــــى|دى |ف ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

633775 هيم عطيه|بــــر|ن متـــول |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

87o526 ي عبــــد
ى
هلل تـــوفيق|محمد دسوق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

245824 لمغنى|يمن فتـــىح |محمود  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|5o633 للطيف محمد|ل عبــــد |مصطفى جم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|839 ى محمد| كرم محمد حسني  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

68392o وي|لبــــدر|هلل |لسيد عبــــد |نجوى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

||7685 ي فتـــىح  هيم|بــــر|حبــــيبــــه يحن  ن|بــــ حلو|د|

6|277| لسميع مغورى|جر عمرو عبــــد |ه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

629o94 در|لق|در عبــــد|لق|لسيد عبــــد|حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

79532 حمد محمود|لد |يه خ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

883262 دق |رون ص|ده ه|بــــر حم|ص سيوط|ره |تـــج

882o85 ن  |مه عىل عثــــم|س|محمود  سيوط|بــــ |د|

88|3o| ى |عىل  حمد سيد حسي  سيوط|حقوق 

54472 لمحسن|حمد عبــــد |بــــرهيم |لرحمن |عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

7||45| هيم|بــــر|حمد عىل |م |حمدى س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

48o863 لسيد حسن|ن |ح بــــدرى رضو|سم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

56752 بــــر|هلل محمد ج|حمد ضيف | ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

785|79 ف عبــــد |ن |نريم لعظيم متـــول|رسر زيق|لزق|حقوق 

4||o63 محمد ضبــــش| م رض|هي |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

543499 لطيبــــ بــــديوى|هيم |بــــر|يتـــ محمد | سكندريه|ل|حقوق 

4o4366 هيم|بــــر|كريم محمد محمد شفيق  سكندريه|ل|ره |تـــج

67822 م|لسل|مه عىل عبــــد |س|عىل  لفيوم|لعلوم |ر |د

844326 ف فوزي عل|لرحمن |عبــــد لدين|ء |رسر سيوط|ره |تـــج

|6|894 تـــ|حمد عنتـــر فرح|ندى  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2|658 نىه محمود محمد فهىم ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

86|884 ه عبــــيد خليل|لل|مل عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

62|859 ء أحمد يوسف يوسف رميح|ل| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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8o2853 در محمد|لق|لمنعم عبــــد|رس عبــــد|ي ره بــــنى سويف|تـــج

|54|o2 نور فهيم|ل |محمد جم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

883824 حمد محمد رزق محمد | سيوط|بــــ |د|

634459 ف محمد ربــــيع بــــيوم|حمدى  رسر زيق|لزق|ره |تـــج

63|o2o ف محمد معروف عبــــد|ن |سلو لمنعم|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

97758 جر حسن جبــــريل جبــــريل|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

78oo|7 حمد عىلي|ل محمد محمود |بــــل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

682882 ز عيسي|لبــــ|هر |هر محمد م|م لمنصورتـــ |تـــمريض 

689o9o هيم|بــــر|هيم |بــــر|لغنى |لد عمرو عبــــد |خ لسويس|هندستـــ 

2599o2 ح مبــــروك|لفتـــ|م كرم عبــــد|سه تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

487983 حمد خليل|ن خليل |محمود رمض ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

328727 هلل محمود|محمود وحيد عبــــد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

48o436 هلل محمد عىل محمد|محمد عط سكندريه|ل|بــــ |د|

26343| ف فوزى عبــــد |يدى |ه يم|لد|للطيف عبــــد|رسر |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5346|o حمد|تـــه |حمد شح|لكريم |عبــــد | عل ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

|27339 هيم محمد|بــــر|ل |مه كم|س|عمر  ى شمس هندستـــ عي 

675277 لسيد خليفه|رق يشى |محمد ط لمنصوره|هندستـــ 

6|4476 لسعدئى|بــــ عىل |لوه|م عبــــد |ريه |تـــربــــيتـــ طنط

2|8o46 ف محمود محمد عبــــد|ء |رس| د|لجو|رسر  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

2567o ن|مريم محمد سيد سليم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|353 ن بــــيوم|م جبــــر|ن س|نوره هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

264488 لسيد محمد حسن|ندى محمد  |نوعيتـــ بــــنه

352792 عيل|سم|لبــــصي  |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

69|857 لرحمن|لعظيم عبــــد |روق عبــــد |لد ف|هيم خ|بــــر| لمنصوره|بــــ |د|

682233 دريس|دى |له|محمد موىس عبــــد | ديم لمنصوره|علوم 

347|73 حمد|محمد محسن محمود محمود  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

858935 سم نعيم فرج|مريم بــــ ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

8|2333 ي 
حمد محمد محمود|مصطفى ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

| |لمنى
لجديدتـــ

358o77 حمد|حمد طه |يوسف  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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667|4 بــــ محمود|لبــــ|هيم فتـــح |بــــر|ء |عىلي لفيوم|تـــربــــيتـــ 

689926 ر|عيل عىل محمدعم|سم|حمد |طمه |ف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

78697o وى|لمق|لرحمن |د جوده عبــــد|زن عم|م زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

363795 ر|حمد محمد عم|محمد  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|o693 ي عبــــد
حمد|لبــــيومي |لعزيز محمد |لبــــنى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

7o3286 لديبــــ|مه محمود |ره محمد سل|س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

27|47| ج |لبــــلتـــ|لد عىل محمد |ن خ|رو لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

2599o| مل|ح سيدهم مسعد ك|سم تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

69283o حمد حسن غنيم|كر |ء ش|رس| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4|929 ن حسن|عىل سيد عىل سليم ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

684984 لمرىس|ء مصطفى فهىم عىل |رس| لمنصوره|حقوق 

|32463 ص|لقص|تـــفى يشى محمد عىل  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

44o328 وى|لشن|وى نبــــيه |لشن|ء |عط |حقوق طنط

25668| لوكيل|دل عىلي عىل |قمر ع |بــــ طنط|د|

8o|696 ل|لع|ل ذىكي عبــــد|ن جم|مرو ي|هندستـــ 
|لمنى

5o3|36 ي |ء عبــــد |رج
ي|لسيد عبــــد |لغنى

لغنى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8o363| ي خلف |زينبــــ ك
هلل|مل زهنى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

764|3o لسبــــىك|لسيد يوسف |هيم |بــــر|سهيله  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

852874 بــــوزيد|در |لق|ن عبــــد|در رمض|لق|عبــــد ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

26838| لخور|محمد | محمد رض ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

|6||o8 لسيد|حمد |ن |ره رمض|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|9|45 هلل|لرحيم عبــــد|لدين محمد عبــــد|سيف  ى شمس|تـــج ره عي 

3296|5 لرحمن|لرحمن حسن عبــــد|يمن عبــــد| |لي|د |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

9o8675 ى ج|ح ر |لغف|بــــر عبــــد|زم محمد خي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|782 هلل|ر مصطفى يوسف عبــــد|مختـــ هره|لق|حقوق 

44o7|5 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|يوسف | دين لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

46644 طمتـــ محمود حنفى حسن|ف ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

4|3768 ي فرج محمد زي|ليم|حمد |
ده|ئى ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

342o5 هيم سعد مصطفى|بــــر|د |زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

766696 لرحمن محمد معوض جوده خلف|عبــــد  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

3244|2 ل|لع|هد عبــــد|حمد مج|ل |عمر جم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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52373| ف شعبــــ|عمر  ن|ن محمد شعبــــ|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

3326o2 ره|ن محمد عم|لغنى سليم|هدير عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

45o357 مر|د محمد ع|رس مدحتـــ فؤ|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

476682 ن ك|لمل|جورج جريس يوسف عبــــد | مي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

8o9oo6 هلل|يز ضيف |نور ف|م |هش ي|عه |زر
|لمنى

786574 ن|ع حمد|ح محمود نعن|صل ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

|63967 د|لرحمن مقد|ن عبــــد |دى عثــــم|ش| ليند لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9|4629 حمد |حمد محمد حمدى | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

56225 هلل حسن|هبــــتـــ عدلي عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4o587o لمرصى|هيم |بــــر|روق |هيم ف|بــــر| |ن|ر سكندريه|ل|حقوق 

8|oo55 يه نبــــيه محمد|هدي حلف ي|بــــ |د|
|لمنى

678o3 ى|حمد مصطفى | حمد حسي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|242|2 هيم مصطفى|بــــر|ئل |حمد و|لرحمن |عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

35|764 لرحمن سمك|لودود عبــــد|م محمد عبــــد|بــــتـــس| |علوم بــــنه

|2|523 فظ|ح ح|لفتـــ|يحن  يشى عبــــد  ن|حقوق حلو

489649 لغنى|م عبــــد |لديبــــ عل|رحمه محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|645o موىس محمد موىس| ء رض|سم| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

7|8o33 موئى|لسل|روق محمد عىل عىل |سلىم ف لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

366383 ج  مرتـــضى محمد|نىه ن د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

8o226o دق|رم ص|لمك|بــــو|لي رفعتـــ |غ ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

233|38 وق عبــــد لمول|د |وى ج|رص ص|لن|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

677482 لحميد|ح محرز عبــــد |حمد محمد صل| لمنصوره|بــــ |د|

4|69|3 ى|ي لسيد عبــــدربــــه|مل |رس ك|ي| سمي  لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

426|94 ئى|لجيل|لرحمن |بــــرين خميس عبــــد |ص سكندريه|ل|ره |تـــج

56o29 هيم|بــــر|ن محمد |ديتـــ شعبــــ|ن بــــ بــــنى سويف|د|

54453 ى مجدى عبــــد  لحكيم محمود|حسي  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

56978 ي|ر
حسن حمدى محمد| ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

28|22o د محمد حسن|رص فؤ|لن|زينبــــ عبــــد ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج
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2827|| حمد سويلم|مه |موده سعيد سل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|324|8 حمد حسنى عىل حمودتـــ|ندى  عه مشتـــهر|زر

|538o9 لمقصود|رتـــ عنتـــر بــــدوي عبــــد |س ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

49|o6o لح|ن ص|م عثــــم|ئل س|و| عل سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

||9o52 لق محمد|لخ|يوسف محمد عبــــد  ى شمس حقوق عي 

625488 ى عبــــد |عبــــد  للطيف أحمد|لرحمن محمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34o878 ى يوسف سيد محمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

2|7384 ى |ي لح رجبــــ|يمن فوزى ص|سمي  هره|لق|م |عل|

442896 ى طه |مريم  لفتـــوح|بــــو|حمد حسي  لشيخ|ره كفر |تـــج

4552o هيم|بــــر|حمد هيثــــم حمدى | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

257245 ف فتـــىح سل|يه | م|رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8|6465 ي جرجس زىكي عبــــد|
لسيد|يرينى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

867o97 بــــي|هيم عر|بــــر|لنوبــــي |محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

63ooo7 لسيد|لسيد مسعود |بــــ |يه|حمد | هره|لق|ر |ثــــ|

6|o546 لمقصود|ح عبــــد |آيتـــ محمد صل ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

525959 ح|م محمد بــــط|زم عص|ح ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

432|87 ح عىل شعيبــــ|منيه صل| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|679oo لحميد|يوسف محمد فتـــىح عبــــد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

26|4o2 ل محمد مليىح |حمد جم| |ره بــــنه|تـــج

6oo38| بــــومنصور|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|ن منصور عبــــد|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8|9|78 لح|لشهيد ص|لح عبــــد|ر ص|من ي|علوم 
|لمنى

|726|4 ي
ى|ح| دئى زم حسن حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

255||6 هيم|بــــر|م صبــــىح |س| دون|م تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

22382 ف مىح |لد |خ لحميد|لدين عبــــد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

623o63 مه طه|لسيد سل|هيم عىل |إبــــر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7758|o ئيل|ل ميخ|م سمي  سوري|فر| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4o62|o لمليىح |در |لق|رص سعد عبــــد |لن|سلسبــــيل عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|o73 دق|د ص|حمد محمد فؤ| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

63848o لسيد|ن عىل |محمد سليم زيق |لزق|تـــمريض 
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9o9936 عيل|سم|ن محمود |بــــ رمض|رح ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8694|o حمد عىلي نوبــــي| |عل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

9346| لسعدئى|ل |عىل كم| حمد رض| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

4oo328 لغنى|زم معتـــز محفوظ عبــــد |ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o8566 لحسينى محمد زردق|سمر فهيم  |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

26|693 لحميد محمد حنضل|كرم عبــــد|لحميد |عبــــد هره|لق|ج طبــــيع |عل

646897 |لعط|بــــو|لعربــــى |م محمد محمد |مر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

9oo8o7 ر ظريف محمد عقل |من ج|علوم سوه

|73533 ف |عىل  حمد عىل|رسر تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

2222o4 لرؤف|ح عبــــد|لفتـــ|رص عبــــد|هلل ن|منه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

33|838 بــــ|لرحمن دي|روق محمد فريد عبــــد|حمد ف| |حقوق بــــنه

758786 محمد فتـــىح محمد يوسف بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

7532o7 رص فرج عىل|لرحمن ن|عبــــد  حقوق بــــورسعيد

77|o|2 ن|لسميع محمود سليم|ء محمد عبــــد |سن زيق|لزق|بــــ |د|

853o64 دق|رم ص|لمك|بــــو|هلل مسلم |عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

257567 بــــ|لسميع غل|نرص عبــــد| لي|د تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

35o|9 ل محمود|لمتـــع|م عبــــد |حمد عص|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

537284 ن أحمد أحمد محمود عرص|إيم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

763433 لعطلتـــ|جميله عبــــده مسعد عبــــده  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

494478 تـــه|حمد أبــــو شح|لرؤوف |أمي  محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

6924o7 هيم|بــــر|هيم محمود |بــــر|مل | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

86oo5| هر عزمي بــــرسوم|لظ|بــــيمن عبــــد |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

849998 حمد|حمد محمد حمدي | ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

4|o658 حمد محمد عىلي خليل|مي |حمد س| |حقوق طنط

443993 وى|لمعد|لبــــيىل |منى محمد محفوظ  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

235787 ي
حمد محمد|محمد | دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

46o23| لسيد عىلي خرصى|حمد عصمتـــ | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4358|6 لصعيدي|فظ محمد |ء ح|رس| لشيخ|تـــمريض كفر 
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|59o84 لسيد|ن |لد سليم|حمد خ| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

259697 ن|لقط|لسيد |طف |ع| نور شمون|نوعيتـــ 

4|8o8o هيم |بــــر|لحميد |لسيد محمد عبــــد|كريم 
لمح|عبــــد

لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

48288o ز|لبــــ|طف محمد عوض |ن ع|رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|585o ن نرص|دي يون|ن ن|مري ي|بــــ |د|
|لمنى

688645 ي|ر
بــــ درويش محمد مصطفى|يه| |ئى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

422524 ندى خليل محمد خليل |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

77|796 ى|لسيد محمد ش| |محمد رض هي  زيق|لزق|هندستـــ 

8o77|| ي|لبــــ|مل عبــــد|ح ك|ء صل|سم|
ى
ق ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

878345 لح بــــكر  |لمقصود ص|مروه عبــــد سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

854|39 ى ي | لي  سكندر|جميل بــــشر ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

8347|6 ي حسن|لر|حمد سمي  عبــــد|
ضى ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|74739 حمد عيسوى|لرحمن صبــــرى |عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8o73o7 مخ|لم ش|در س|لق|لم عبــــد|س ره بــــنى سويف|تـــج

34|975 ى|د ل|د عو|حمد عو|تـــغريد  شي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6|2939 ر|هيم متـــول نص|بــــر|عطيتـــ سعيد عطيتـــ  |حقوق طنط

898842 لسيد |حمد محمد |ء |سم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|469o7 هيم|بــــر|لح |لحميد ص|عىل عبــــد  ى شمس| لسن عي 

372639 لجوهري|هيم |بــــر|رفيدتـــ محمد سعد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8|3o68 نور محمد|حمد خلف | ره بــــنى سويف|تـــج

6495|o لسيد|محمد لطفى عىل  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

7o6236 ع مصطفى|لسبــــ|بــــسنتـــ بــــهجتـــ فهىم  لمنصوره|ره |تـــج

|52954 لفضيل محفوظ|عىل حسن عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

487932 ى|لتـــو|عمرو محمد عبــــد  بــــ فرج حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

6387|2 لسيد مصطفى مصطفى عطوه|مروه  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8o458o ى| ه حسن محمد حسي  مي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

78|988 ه منصور عبــــد | ل|لع|لرحمن عبــــد |مي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

6o4o36 ط|لزل|ن |حمد رمض|سم |حمد بــــ| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

5262oo ن|هلل شعبــــ|محمود محمد محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم
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6|2856 ي|لجن|هيم |بــــر|ء محمود |ء عل|دع نن  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

79o93| ن عوده فريج محسن|حن ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

5o8636 ي |دتـــ محمد عبــــد |محمد عبــــ
يف|لغنى لشر لشيخ|عه كفر |زر

7oo92| لم|ديه محمد فرج محمد س|ن لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

43o|9 بــــوزيد محمد|حمد |ء |رس| هره|لق|علوم 

337929 زى مرىس خليل|حمد حج|محمد  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|53277 بــــ محمد صبــــرى|يه|حبــــيبــــه  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

22o99o بــــه|بــــو مه|لعزيز |لعليم عبــــد|محمد صبــــىح عبــــد |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

684o7| لدرينى موجه|حمد |م |كر|محمد  لمنصوره|بــــ |د|

335245 لمنعم عوض|طمتـــ محمود عبــــد|ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

28266 حمد|رز |حمد مبــــ|لد |تـــغريد خ هره|لق|حقوق 

2|4338 ي
منتـــرص محمد عىل| دئى ن|حقوق حلو

349398 د|لعزيز عو|م عبــــد|لرحمن س|عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

37|22 ر عبــــده|لغف|محمد عبــــد| محمد رض هره|لق|حقوق 

239573 ن|ن محمد سليم|حمد سليم|مريم  هره|لق|ج طبــــيع |عل

25oo|5 صف|ر ن|لستـــ|هد حمدى عبــــد|ن ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

9||668 ه محمد | ه |لل|لصيد عبــــد|مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6|864| ى محمد عبــــد|ي ي|لك|ح عبــــد|لفتـــ|سمي 
ى
ق ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

2384|3 ى|مريم مجدى شكرى بــــش  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

536773 ل|هيم جل|بــــر|ن نعيم |محمد شعبــــ ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

25697| هلل|يرينى وفيق مجدى مسيحه فضل | ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

368342 لم|هيم محمد س|بــــر|رتـــ |س ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

43|529 دو|لسيد ج|هيم |بــــر|م |لرحمن محمد س|عبــــد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

464962 ن هجرس|حمد سليم|حمد محمود | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

442746 لفتـــوح|بــــو |لسيد محمد |يه | لشيخ|ره كفر |تـــج

34826o ل|هيم عىل جل|بــــر|طمتـــ |ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

85o965 مه محمد محمد|س|يه |غ لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

68857| |ىط ري|لمع|بــــو |هر |لط|لد |حمد خ| سيوط|هندستـــ 

|6763o ف عبــــد |لدين |سيف  للطيف|هلل عبــــد |رسر ى شمس هندستـــ عي 
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32o576 لجيد|حمد محمد فتـــىح عبــــد| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

69o42| ى|ن حس|كريم سمي  رمض ني  لمنصوره|ره |تـــج

3|5468 حمد|هيم |بــــر|حمد |صفيتـــ  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

77694o م|لسيد غن|دل |ل محسن ع|نه زيق|لزق|هندستـــ 

6o955| ي فوده|ليم|يمن شلبــــى |نشين 
ئى لمنصوره|ره |تـــج

4|4o87 نور|هر صقر |م| مه |بــــ طنط|د|

8o|354 مل|دي ظريف ك|ل ن|جم ره بــــنى سويف|تـــج

75674o ء محمد عىل أحمد|ل| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

62334 هلل|ح عيد عبــــد |ء صل|شيم بــــ بــــنى سويف|د|

32684| ي
لحميد|تـــ عبــــد|لشح|سعيد | دئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

522359 لم عطيه|ء مهنى س|سم| سكندريه|ل|طبــــ 

6|554 ء عىل هيبــــه محمد|رس| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3334o4 لحليم|هر عبــــد|د م|حسن عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|2779 لمسيح لبــــيبــــ|عبــــد| رض| ري|م سيوط|نوعيتـــ فنيه 

285786 تـــ عىل|محمود عىل فرح كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

464563 م محمود محمد مرىس|مؤمن عص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

273o57 رشيدى محمد يوسف| لي|د |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

752452 حمد|محمد خلف عبــــده  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

237935 بــــينى|لحميد |سلىم سعيد عبــــد لشر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|57356 هلل|حمد عبــــد |رس |ن ي|نور ى شمس| لسن عي 

222957 لرحمن|لرحمن سيد عبــــد|مصطفى عبــــد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|7o698 لمنعم|م سيد عبــــد |سيد عص لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

75|38| ى|حمد محمد ي|حمد مجدى | سي  ره بــــور سعيد|تـــج

3|6237 لموجود|لمجيد عبــــد|ء مسعود عبــــد|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

774984 لد عقل|م خ|لسل|حمد عبــــد |منيه | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8|9796 ن|ن جبــــر|كن عجبــــ|م| رين|م ره بــــنى سويف|تـــج

||9236 ل|لجبــــ|حمد رشدى |محمود محمد  ى شمس حقوق عي 

333|8o ن|هيم سليم|بــــر|حمد محمد | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

88|8|| لس نبــــيل كم ل جرجس  |كي  سيوط|ره |تـــج
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36o742 هيم عىل محمد هويس|بــــر|جنى  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3|4|83 حمد|لد حسن |م خ|سل| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

85oo57 هيم خلوي محمد|بــــر|محمد  ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

837|o4 ي ثــــروتـــ نور محمد|م|
ئى |ج طبــــيع قن|عل

7783|| حمد محمد بــــدوى|محمد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

2594|9 م|لش|لجيد |رس محمد عبــــد |ي| ر|ي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

923834 خلود محمد عربــــى مصطفى   ج|بــــ سوه|د|

426756 ين محمد فتـــىح سليم ن|ن سلط|شي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

32998o وق محسن شوكتـــ  وى|لشن|حمد | رسر |بــــ بــــنه|د|

763o38 ل خميس|يمن غريبــــ هل|سلىم  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

68487 ى عدل عدل سل|م مه|رلي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|78373 ن|لحميد رمض|مح عبــــد |يه س| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35o523 ن|مد عثــــم|ن ح|محمد عثــــم تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

766625 وى|لشعر|م فتـــىح محمد |حمد عص| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7|22|o م|م|ل|لدين محمد عبــــده عبــــده |م |حس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|o6|9 نم|حمد مجدي محمد غ| علوم دمنهور

34|332 ن|لعري|هيم مصطفى |بــــر|تـــم |حمد ح| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

42|2|2 ن محمد عىلي عبــــد ربــــه|أحمد مسعد شعبــــ لمنصوره|حقوق 

5o4||2 ه محمد أحمد مصبــــ ويش|ح ش|أمي  سكندريه|ل|صيدله 

898833 حمد محمد |ريج مؤمن | ج|صيدلتـــ سوه

624488 حمد|لعزبــــى |لعزيز |جر محمد عبــــد |ه لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

635664 ى محمد| |مه حمد محمد أمي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

645o73 ف|لصو|م بــــدير يوسف |زم عص|ح ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

|336o2 ى شح| يفرن| يف بــــشر تـــتـــ|رسر ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

48|222 م|لمجيد تـــه|م عبــــد|رقيه فرج تـــه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7863o8 لمنعم جوهرى|هلل محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|8462 ى|حمد | |محمد رض لخرصى ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

9|oo63 م |ه عىل عل|لل|ره عبــــد|س ج|عه سوه|زر

|5|64o لرحمن|ره محمد عبــــده محمد عبــــد |س هره|لق|بــــ |د|
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28258| لمنعم|حمد عبــــد|رق |كريمه ط ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

88|534 هيم  |بــــر|ل حسن |ء جم|دع ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

45|554 لنرصى|بــــو |معتـــز مصطفى محمد فهىم  سكندريه|ل|بــــ |د|

5o346 حمد|لمجيد |حمد عبــــد |محمود  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

6o2|o8 لعربــــى|ن |هر رسل|طف م|بــــسنتـــ ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o|969 يوسف محمد ثــــروتـــ حسن خلف ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

853|5| ي محمد شح
زق|لر|تـــه عبــــد|مؤمن قرئى حقوق بــــنى سويف

235o59 ل|لع|ل محمد عبــــد|لع|محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

255|o| وع|لعظيم مط|دل عبــــد|ء ع|شيم ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

493987 مر|ىط ع|لع|ل عبــــد|حمد جل|ل |جل |حقوق طنط

477|2o ن محمد|هيم حس|بــــر|م |هيم حس|بــــر| سكندريه|ل|بــــ |د|

287|o8 ر|لعط|لصمد |حمد سعيد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3oo73 لق|لخ|ح عبــــد |لفتـــ|رضوي محمد عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

255|65 ى ود|سمي  عزيز د| يوستـــي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

829825 ي|بــــيشوي ع
دل فكتـــر ينى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

8o2925 هيم عىلي|بــــر|هدير ممدوح  ي|بــــ |د|
|لمنى

2596|4 لسيد سنجر|لسيد محمد |مل | ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|749|5 ه عبــــد | ى محمد|لع|مي  ل حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

496483 ء فتـــوح محمد عطيتـــ عوض|شيم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

524669 لدليل|هلل محمود فتـــىحي محمد محمود |عبــــد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

7o8465 زق|لر|ره محمد محمد عبــــد |س لمنصورتـــ |تـــمريض 

846522 هر حسن|ن م|معتـــصم رمض ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

443o9 ى محمد|يوسف  ف حسي  رسر ن|حقوق حلو

789363 ى محمد|هند محمد سليم حس ني  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

894588 ع |ل هديه رف|هدى جم ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

5|6|6| ه  وي|لحن|حمد محمد عىلي |ني  تـــربــــيتـــ دمنهور

|38o28 عيل|سم|ن |رق رمض|حمد ط| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

632558 لسيد عليوه|ء أحمد |رس| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

79o869 م|لسل|ئى محمد عبــــد |منى ه تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

477352 هيم مرزوق سعد|بــــر|ر محمد |مي سكندريه|ل|حقوق 
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|54o69 هيم|بــــر|حمد |لد |لرحمن خ|عبــــد  هره|لق|حقوق 

479443 حمد سليم|عيل |سم|لدين خميس |م |حس سكندريه|ل|ره |تـــج

5246o3 مد|زق محمد ح|لر|محمد سعيد عبــــد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

48|857 |لنج|بــــو |مد حمزتـــ |حمد ح|مد |ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

842526 ن|نعمه محمد يوسف سليم ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

677974 عمر حسن محمد متـــول يوسف لمنصوره|حقوق 

495397 رق مصطفى سعيد عىل خميس|ط |حقوق طنط

29o356 ل مصطفى محمد مصطفى|ن جم|نوره ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

7o4553 لعظيم عىل محمد|در عىل عبــــد |ن لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

||9|o6 ى|بــــو ش|لرحمن محمد طلعتـــ حسن |عبــــد  هي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

87|669 ل|لع|ه عبــــد|لل|روعه متـــولي عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|8|4| ي محمد تـــوفيق عبــــد |
ه مصطفى لعبــــد|لحليم |مي  هره|لق|صيدله 

4o559| زينه محمد محمود عتـــيبــــه سكندريه|ل|ره |تـــج

7||973 ي
بــــ|لحل|حمد |حمد |محمد | دئى لمنصوره|حقوق 

9o7962 زم محمود لبــــيبــــ |محمود ح ج|ره سوه|تـــج

54o267 لبــــيىل|حمد محمد |ئى صبــــرى |م| بــــ دمنهور|د|

6|7867 ف محمد |خلود  ئى|ليم|رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8|695o هيم|بــــر|سحق لبــــيبــــ |دي |ف ي|بــــ |د|
|لمنى

26o866 ء سيد حسن محمد|رس| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

83854o ي محمد مسعود|ه
جر مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7o|2o5 ضل|عمر محمد محمد عىل ف زيق|لزق|ره |تـــج

222o84 بــــر محمد|ء محمد ص|ل| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

8o|827 حمد متـــولي|حمد محمد | ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

2|275 هر محمود محمد|سهيله ط هره|لق|ره |تـــج

255752 للمع عىلي نصي |حمد رجبــــ | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

44o446 لسيد سعد|هيم |بــــر|ئى |م| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

788o3 حمد عىل|ن وليد |نوره ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|66953 لد رجبــــ خليل|لرحمن خ|عبــــد  |قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 
ضتـــ|ري/دى|لو
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44445 هلل|ئى عبــــد|مصطفى محمود حسن حس ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

7o933 ى |ي د|حمد محمد حم|سمي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23979| هيم حسن|محمد مصطفى إبــــر| ر|ي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8|9373 ي عبــــد|ضىحي ه
لرسول حسن|ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

27|592 وق ط لحليم|رق فتـــىح زينهم عبــــد |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

7o5885 جر سعد عىل عىل مطر|ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

33o2|o لرحمن|لسيد عبــــد|للطيف |بــــسمتـــ محمد عبــــد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

8o|4| لدين جمعه محمود|م |زينبــــ حس ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

643434 حمد محمد عوض|ح محمد |صل زيق|لزق|حقوق 

87o92o ن|ره منصور حسيبــــ عثــــم|س دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

44666| هيم سند محمد|بــــر|حمد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

342o48 لبــــسيوئى|محمد محمد | شهد رض ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

834967 ى محمد عبــــد ر محمد|لستـــ|حسي  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

247o4o وي|لبــــعل|حسن سعيد حسن  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

35|34o حمد عفيفى|حمد عزوز |رضوى  ى شمس| لسن عي 

4|4|o8 عيل|سم|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد|ن |يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2653|3 هيم قوره|بــــر|محمد مجدى  |ره بــــنه|تـــج

267652 ن|لقط|مه عىل محمود |س|يمنى  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

8487|4 حمد يس سيد|محمود  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

3|9o5| تـــ عبــــد| حمد|ىطي محمد |لع|مي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

68o585 ح محمود محمود|لفتـــ|م محمد عبــــد |ريه لمنصوره|ره |تـــج

3586o| بــــر سليم|م ص|لسل|د عبــــد|جه ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|28|7| هيم|بــــر|مه مرزوق |س|محمد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

677|o4 مصطفى محمد مصطفى محمود لمنصوره|حقوق 

635o|o حمد|مصطفى سعيد مصطفى  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

346|97 ل|لع|محمد حمدى عيد محمد عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4997o6 للطيف|أمنيه حلىمي سعيد عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

88|7o3 ن |لحليم رشو|حمد عبــــد|محمود  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5o4o65 لسيد محمد جحطيط|د محمد |زي لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي
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|26o87 م|لغن|ح محمد |لفتـــ|سليم محمد عبــــد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

788|9o هلل|بــــو بــــكر عبــــد|خلود محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2522oo لحميد حسن عىل|يمنى حسن عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

527239 د|لحد|هيم محمد |بــــر|رحمتـــ محمد  سكندريه|ل|حقوق 

|648|7 د|حمد ج|حمد محمد |تـــفى  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

832935 لدين|لعزيز نور|جح عبــــد|ره ن|س دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

7776o| لد عطيتـــ مقلد|دى محمد خ|له|تـــفى  زيق|لزق|صيدله 

|48832 ض|هلل ري|ض شكر |تـــرين ري|ك هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

535|2 ف معوض محمد|محمد  رسر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

35|923 لعزيز محمود|ليىل محمود عبــــد عه مشتـــهر|زر

335o56 هيم|بــــر|زق |لر|سهيلتـــ محمد عبــــد ى شمس|زر عه عي 

457o| طمه فرج محمد فريد|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

622766 هيم مصطفى عصفور|بــــر|ندين  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

229583 حمد|بــــدين |لع|لد زين |حبــــيبــــه خ هره|لق|ره |تـــج

332332 هيم|بــــر|حمد محمود عىل | |دين |طبــــ بــــنه

32|5o7 حمد|ح |لفتـــ|رق عبــــد|يوسف ط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

83|5|7 لرحيم|ن نرص عبــــد|حمد عري| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

485987 ى|م لس غبــــر| رتـــي  نيوس|جوزيف ميشيل كي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69o|72 حمد|هيم محمد |بــــر|حمد | لمنصوره|بــــ |د|

77oo99 لرحمن|لمنعم عبــــد |عبــــد | كريم رض زيق|لزق|ره |تـــج

63oo|4 حمد سليم صبــــىح عليوه| زيق|لزق|ره |تـــج

6|o569 لوكيل|م |لسل|طمتـــ محمد عبــــد |ف |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

775o5| ء عىل مصطفى عىل بــــدوي|رس| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

89|995 ى حلىم رمزى فهيم  | يوستـــي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o5359 ر|لنج|هيم محمد |بــــر|فوزى | ند لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

286973 ضى|ء محمود محمد م|دع ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

5924| ي عبــــد |ر عم|نه|
د|لجو|د قرئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

356864 ي هل|ء ه|ل|
حد|لو|ل عبــــد|ئى زيق|لزق|صيدله 

369842 ي|ء |سم|
حمد فتـــىح محمد عفيفى |تـــربــــيتـــ بــــنه

762|65 وى|لبــــحر|حمد |س |محمد حسن عبــــ حقوق بــــورسعيد

8492o حمد جنيدى|حمد حمدى | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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752o27 حمد بــــركتـــ|ده محمد |غ ى شمس|تـــج ره عي 

238722 مر|مر ع|طمه محمود ع|ف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o7|74 ى |ء |لشيم| ىط|لمع|بــــو |لسعيد |لحسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3363|9 يرينى يوسف نعيم سيدهم| هره|لق|ر |ثــــ|

|28oo3 ي|لد عىلي |ن خ|نوره
حمد مصطفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

76|6|| حمد| |لمحسن عط|رس عبــــد |حمد ي| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

858972 حمد صبــــره|ء عيد |شيم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3688o9 لسيد حسن|ل |هدير جم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

27329| دى محمود فكرى محمود عفيفى|ش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o|224 ن|لسيد سليم|مصطفى ميىم  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||7282 لمرصى|ئى سعيد |دى ه|ف دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

847277 ى عمر محمود عبــــد| لمجيد|لحسي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

2o489 حمد|محمود محمد بــــكرى محمود  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

855o45 ء محمود حمدي جلوي|سم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

33|3o9 بــــ|لسيد سنج|زق |لر|حمد عبــــد|ء |ل| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

6|69o| هيم خرصى|بــــر|يتـــ صبــــرى محمد | ط|بــــ دمي|د|

|48|96 وق فتـــىح سيد  ى|رسر مي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

428978 هيم|بــــر|وى |لص|ء أحمد عبــــده |أسم ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

6o36|| نم|وى غ|لمعد|حمد |عزه عىل  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

5o2834 ي| زق عط|لر|عبــــد | ن|جوم أمي  لشيخ|عه كفر |زر

7|839 حمد|ن سيد |سهيله شعبــــ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

86o45| زر فهىمي|يوسف وجدي ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|52426 لقوي|دل محمود عبــــد |كريم ع كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

7696o2 وى|لمنش|حمد مصطفى |مي  | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

779264 حمد عىل حىح |لحميد |حمد عبــــد |فدوه  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6|o337 ق|لعزيز |دى عبــــد |له|ء عبــــد |شيم وى|لشر لمنصوره|بــــ |د|

6o9676 لسمنودى|لسيد |ح |لفتـــ|هيم عبــــد |آيه إبــــر لمنصوره|ره |تـــج

444288 بــــر جمعه عيد|ء حمدى ج|دع تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

52347 ع|ن عمر محمد رف|شج| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

48o7o5 م مبــــروك|لسل|بــــر عبــــد|ده صبــــىح ج|غ سكندريه|ل|بــــ |د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 467 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

47989| لرحمن عبــــد ربــــتـــ محمد|دل عبــــد |يوسف ع سكندريه|ل|بــــ |د|

879346 طف حسوبــــه حسن |ذ ع|مع سيوط|طبــــ بــــيطرى 

|28283 ن|حمد محسن يوسف سليم| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

484345 دي عىلي شفيق عىلي|ش سكندريه|ل|حقوق 

37o556 كر محمد|هر ش|حمد م| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

439|76 لفضيل شلبــــى|دل عبــــد|عمرو ع| ر|ي لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

42554 د طه عيد|ن مر|عمرو شعبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

42oo33 لمجيد|لعزيز عبــــد|ح عبــــد|لسيد صبــــ|وليد  لشيخ|ره كفر |تـــج

35|5|9 مي |ل|ندى محمد محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|594o| ء سعيد حسن تـــوفيق|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

889983 حمد |ز |حمد فو|ر |من ي صىح 
سيوط|معهد فنى

43|664 لسيد|لدين محمد محمود |ح |مصطفى صل |علوم طنط

853o8| هيم ربــــيع بــــدوي|بــــر|طمه |ف ي|بــــ |د|
|لمنى

3|5783 ي 
حمد|هيم |بــــر|هدي مصطفى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

323|o4 لمقصود محمد|ن حمدى عبــــد|يم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

228563 ف ح|سلسبــــيل  فظ بــــهلول|رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

9o8768 خلود محمود حسن محمود  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

43887| زى|ل غ|لع|ل عبــــد |محمد رفعتـــ كم لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

82||7o شد مطر|ء عىلي ر|ول ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

675o96 لبــــسطويس|مد |دل ح|هلل ع|منه  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

44876 د محمد|لجو|لحكيم عبــــد|ن محمد عبــــد|نوره ن|تـــربــــيتـــ حلو

829869 م|ء يوسف متـــولي عل|وف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

22937 هيم|بــــر|هيم مندور |بــــر|هلل |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

775468 لسيس|هد |هلل سعيد جوده مج|عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

54667| ى عمرو محمد متـــول بــــشر  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

792249 م|بــــوعيس عز|يه مجدى نبــــيل | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33o99o دق|لص|ن |رص سليم|ن ن|يم| |ره بــــنه|تـــج

6o|||o يد|ح سيد محمد ف|صل |هندستـــ طنط

49999 مل|م محمد ك|يمن عص| بــــ بــــنى سويف|د|
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699754 مل عىل محمد محمد| لمنصوره|بــــ |د|

89|9o| | سعد نصىح بــــهن| ن|دي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

53736 لعظيم|لحميد عبــــد |جر محمد عبــــد |ه صيدله بــــنى سويف

777839 لحميد مليىح  فرج|لد عبــــد |ء خ|رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

767|65 بــــر محمود محمد بــــكي |حمد ص| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

6|323| وى|لبــــشل|لرحمن محمد |طف عبــــد|ء ع|عل ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|6o328 حمد|حمد |يوسف مني   وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

337o73 لحليم|حمد عىل عبــــد|بــــسنتـــ  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

238477 عيل|سم|تـــن فتـــىح محمد |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

628767 د|ل سليم محمد سليم حم|جم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

482589 حمد محمد بــــدر|جدتـــ مجدى |م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o3o|2 زق عىل عجرمه|لر|ده عبــــد |جر حم|ه لمنصوره|بــــ |د|

347|3o لرحمن|د عبــــد|سلىم سيد فؤ |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

3||924 حكم محمد زغلول تـــوفيق عىل ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

62o966 ح|هيم صل|بــــر|للطيف |هيم عبــــد|بــــر|ل |م| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|36696 حمد محمد|ن سيد |يم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2335|8 حمد|حمد سيد |حمدى | صف ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

648442 لدين|حمد محمد نور |محمد  زيق|لزق|علوم 

234639 لد محمد محمود حسن|مؤمن خ ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

||5583 لمول|لسيد عبــــد |ل |لع|دهم محمد عبــــد | ن|علوم حلو

6|995| مل|لنور محمد ك|فيصل عبــــد | رويد ط|ر دمي|ثــــ|

|47o|4 ي سعد
ى
تـــسنيم فريد شوق ه ى نوعيتـــ جي 

425o5 مد عىل ربــــيع بــــرع|حمد ح| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

324|26 دق محمد|دق حسن ص|ص ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

354438 محمد سيد محمود| نور ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|49|7| لسعيد محمد|لد محمد |يوسف خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

632589 بــــر عىلي|ن عىلي ج|يم| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

7o9547 فظ مصطفى|لسيد عبــــده ح|يحن   لمنصوره|علوم 

48|37| حمد مصطفى عىل عىل| سكندريه|ل|ره |تـــج
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5|78|7 يد|ء سمي  محمد ز|ول بــــ دمنهور|د|

5||29 حمد سعد فرج|محمد  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

688o88 وى|ح مك|ر محمد مصبــــ|مي لمنصوره|علوم 

433934 وى|لجن|لعزيز |نعيم عبــــد | ند ي صىح طنط
|معهد فنى

22|822 وى|رق سيد عشم|ء ط|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|238| لبــــسيوئى|لق |لخ|عيل محمد محمد عبــــد |سم| |حقوق طنط

2|4938 ى |لمعز |عبــــد حمد|حمد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|59|9 لمنعم|لك عبــــد|لم|ل عبــــد|ن جم|نوره سيوط|عه |زر

4825|3 يف كم| دين لحوتـــ|لمجيد يوسف |ل عبــــد |رسر سكندريه|ل|حقوق 

789859 هيم |بــــر|حمد محمد |مريم  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|294|3 ض|روق ري|بــــيي  بــــولس ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|748| هيم|بــــر|حمد زىك حسن |زن |م د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

25|497 بــــوزيد سمينه|م حسن |حس |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

34988o مد|بــــر ح|خديجتـــ سعيد ص ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6o88|3 ي|ر
ل|لعس|هيم مصطفى |بــــر|عىل | رض| ئى |ره طنط|تـــج

348485 ل حسن محمود|يتـــ جم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

34o752 لنهر|زى |لسيد عز|لعظيم |م عبــــد|جر عص|ه |ره بــــنه|تـــج

|69793  عيس|
ى
ندرو جميل شوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

355555 |ن يوسف صليبــــ حن|ليىلي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

||7675 حمد طه|مريم محمد  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7o742 محمود رجبــــ محمد حمزتـــ لفيوم|تـــربــــيتـــ 

3|4827 هلل|ل جبــــريل عطيه |سم جم|بــــ هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4o326| ه صبــــىح | بــــيل|ىسر ق|هيم غبــــ|بــــر|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o499o ي محمد شلق|مي ه
مي|ئى ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 

ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و
|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى

(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

877o38 دق  |لحفيظ محمد ص|بــــ عبــــد|رح سيوط|ره |تـــج

|424| ض|ل فتـــىح ري|كم| ن|دي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7586o2 حمد محمد|رق |خلود ط ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

9|oo|| وليد طلعتـــ خليفه محمود  ج |تـــمريض سوه

83|o62 ي | دين
ورو|ستـــ|لفرد |وصفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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63o|82 حمد فكرى قنديل محمد| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

423|52 م متـــول عجىم مرىس|سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|46233 ن|مريم مجدى محمد مهر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

286o22 هيم|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|محمد  |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

866226 ي 
حمد محمود يوسف|مصطفى ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

8o2|78 ى ل ذىكي|هر جم|ط| مي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

9|5o97 لمول قنديل |مل عبــــد|ء ك|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|6|7o يف عم م|له|د سعد زغلول عىل |رسر ن|هندستـــ حلو

9o4874 لدين رشدى مهنى  |ء |جر عل|ه ج|صيدلتـــ سوه

273|6 لعزيز حسن|حبــــيبــــه محمود عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7888o8 ن عبــــد عىل|حمد رمض| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7|2765 يغ|لص|زق |لر|حمد عبــــده عبــــد | |رش ره بــــور سعيد|تـــج

|42554 ى|منيه سيد | حمد حسي  ن|بــــ حلو|د|

678629 مه طه محمد دنيور|س|سلىم  لمنصوره|حقوق 

4o5283  عىل|لبــــ|ل عبــــد |حمد كم|م |حس
ى
ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o3o|| مل محمود |حمد محمود ك| ج|طبــــ سوه

||6983 رتـــ|عىل عمرو محمد نبــــيتـــ عم هره|لق|ره |تـــج

834o4  رجبــــ بــــيومي
محمد حنفى علوم بــــنى سويف

4|8o6 حمد قرئى|محمود حمدى  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

62o2| تـــ طه عبــــد|ف لمجيد|طمه خي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

443868 مل خليفه|ء محمد فرج ك|سم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8o5559 ن فهيم|نه كرم سليم|مري ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

685282 هيم|بــــر|هيم |بــــر|ن |د قدرى شعبــــ|جه لمنصوره|بــــ |د|

5o2788 ف صل| |هن ح عفيفى|رسر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

79|889 ى ربــــيع|ل |محمد جم حمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|42|2 لد بــــدرحبــــيبــــ|ء بــــدر خ|سم| سكندريه|ل|حقوق 

|52oo2 ى|  دكروري حسي 
يه مصطفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|4597 لخيوىط|كرم عىل سعيد  سكندريه|ل|ره |تـــج

6796o ي
وى|لمك|لدين محمد |ء |يوسف ضى لفيوم|هندستـــ 
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6|2337 لقيم|ن |لمنعم سليم|لد محمد عبــــد|خ |ره طنط|تـــج

2|8o68 ن عىل|م محمود عثــــم|سل|د |ي| هره|لق|حقوق 

695369 ى مرو تـــه|ن شح|ن محمد مرو|نيفي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|5959 مر محمد سعودى|ر تـــ|عم هره|لق|حقوق 

2|3677 بــــى|لعر|هلل |لتـــفى عبــــد |يمن |حمد | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6o5o4| فع|لش|ىط |لع|حمد عىل عبــــد|ن |نوره |ره طنط|تـــج

425336 لبــــسيوئى|حمد حسن |مه |س|طمه |ف سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

538827 مد|ن محمد عيس ح|فرحتـــ رمض سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

285256 ن محمد|لدين عثــــم|ح |مصطفى صل لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

279593 د|لعق|حمد |د زىكي |ن محمد فؤ|يم| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

86468 دى|له|لمجيد عبــــد |د عبــــد |لجو|عزتـــ عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

9o6673 ف محمد |م  لحسن  |رسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

6|8782 وى|لطلخ|ن |آيه أحمد رمض ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

828668 حمد خبــــي |ه |لل|حمد عبــــد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

438568 هيم سمره|بــــر|لسيد حمدين |دهم | لشيخ|ره كفر |تـــج

637653 مريم خليل فتـــىح محمد زيق|لزق|نوعيتـــ 

633|39 لشوبــــىكي|دى |له|د محمد |محمد عم زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

6788|| لعزيز محمد عبــــد|لعزيز عبــــد |لسيد عبــــد |هديل 
هلل |

لمنصوره|بــــ |د|

9o74|9 لد|لحميد خ|رص عبــــد|لن|ل عبــــد|جم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|24||5 د|لجو|لد زىك عبــــد |ندى خ ى شمس| لسن عي 

762o33 لففى|هيم |بــــر|هر عىل |يه م| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

687727 حمد|حمد محمد |ل محمد |بــــل لمنصوره|ره |تـــج

228654 ى|بــــو|لغنى |دل عبــــد|ندى ع لعني  ى شمس| لسن عي 

54|322 ن محمد|حمد حسن محمد جهل| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

3229|2 لق محمود|لخ|كرم عبــــد|منتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

248539 وى|لعشم|لسيد |ء رأفتـــ |رس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2|92o6 لس ن رص حسن عزبــــ|كي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

||9743 هلل|هر فريد شكر|ش| جولي ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

6222|7 |لحميد ند|ر عبــــد |ممدوح محمود مختـــ ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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43638 بــــتـــ|لحميد ثــــ|رتـــ وليد عبــــد |س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

249954 لحجرى|لمنعم |ح عبــــد|ء صل|صف تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

35736| ل مسلم|بــــو و|حمد فوزى محمد | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

328548 لم|لعظيم س|كريم محمد سعد عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

43574o لدين|ن |م|تـــ خليل |لشح|محمد | نور لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

639o73 عيل|سم|هيم |بــــر|لسيد |تـــ |لشح|محمود  زيق|لزق|بــــ |د|

|25oo8 لعزيز عيد|لمحمدى عبــــد |تـــم |عمر ح هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

356843 ج|لعزيز عبــــده حج|هدي فوزي عبــــد |بــــ بــــنه|د|

427|4| سلىمي عمر مرصي محمد مغيبــــ سكندريه|ل|ره |تـــج

8948o3 حمد حسن خلف حسن | ج|ره سوه|تـــج

4|8934 ى محمود |حمدي عص لجندى|م حسي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

6972|5 ج  محمد عىل|محمد ن لمنصوره|بــــ |د|

497972 وى|لنبــــر|حمد |منى عىل  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

24387| ى سنوىس|ره كم|س ل حسي  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

698235 لمرصى|لسيد |لسعيد |ن محمد |نوره زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|43|98 عيل محمد|سم|حمد |م |سل| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

352777 م محمد سيد حسن محمد|حس عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

627889 ى   محمد نسيم محمد أمي 
ي|محمد لطفى

لعوضى زيق|لزق|هندستـــ 

9|7385 مل محمد |ن ممدوح ك|مرو ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

285237 عيل|سم|لسميع |عيل عبــــد|سم|محمد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

27|4o4 لحميد يعقوبــــ فرج|ن مصطفى عبــــد|يم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

48456o ل|لع|طف محمد محمد عبــــد |محمد ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

789776 للطيف محمد|حمد محمد عبــــد |له |ه عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||8474 بــــر سعيد|در ج|ئى ن|جوف |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

528973 م عىلي سويستـــ|هلل هش|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

79o595 لنرص|بــــو |لسيد حسن عىل |ء |رس| نوعيتـــ بــــور سعيد

877o33 لمنعم محمد  |حمد عبــــد|بــــسمله  سيوط|حقوق 

445338 |ش|يوسف محمد عطيه حسن بــــ |ضتـــ طنط|علوم ري
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875985 فظ  |دى سميح محفوظ ح|ف سيوط|ره |تـــج

337436 ف سعد |م |سل| لدين عىل|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5|o58 ى هيم|بــــر| |نبــــيل عط| مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

22|2o6 ي صقر|ه محسن عىل |نج
ى
لدسوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

678555 لسعيد طه موىس يوسف|حمد | لمنصوره|صيدله 

423984 يد شبــــيبــــ|حمد محمد ز|هلل |منتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|59934 ي كم ل محمد|محمد يحن  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6992o دى نجيبــــ حليم جرجس|ف |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

53298 ض|حمد رجبــــ ري|يه | ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

222586 ر عىل|لستـــ|ر رجبــــ عبــــد|من هره|لق|ره |تـــج

824949 ى محمد ري|عبــــد ض|هلل حسي  |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

433687 د|لجو|لعزيز عبــــد|م فهيم عبــــد|حمد حس| |طبــــ طنط

43542| ن خميس محمد يوسف|يم| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

78645o عيل|سم|زق |لر|ح محمد عبــــد|يوسف صل عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

868463 لضوي|حمد حسن محمد | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

498||9 لجندى|لسيد |رص |لن|هند عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|7235 | لعل|بــــو |ح |لدين صل|م |رين حس|د
لبــــ|بــــو ط|محمد

ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

63932o ه عوض|لل|ء محمد عبــــد|آل زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3|2986 لسيد منصور|حمد منصور | |كليتـــ هندستـــ بــــنه

685o36 بــــينى محمود |هبــــه  بــــينى عبــــد |لشر بــــ|لوه|لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|6o3|5  |محمد 
ى
هيم|بــــر|نور دسوق ى شمس|تـــج ره عي 

|33484 لكريم|ن ذىكي عبــــد |دهم رمض| ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

7o8257 زى|زى محمد غ|حمد غ|ديه |ن لمنصوره|صيدله 

827998 ه مهر| لمجيد محمد|ن عبــــد|مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

75646o لمعىطي|لمعبــــود عبــــد |م عبــــد |حمد س| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

766399 ه ه ئى درويش منس رفعتـــ|ني  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

68|5o5 ويه|عىل محمد وحيد عىل حل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

535323 حمد محمود مصطفى|م |هنده هش|ش لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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885|49 ى |ي ن |حمد محمود نعم|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

244783 ف محمد محمد |محمد  عيل|سم|رسر يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

64|865 ل|لسميع مع|حمد نجيبــــ عبــــد |مروه  زيق|لزق|بــــ |د|

5|5|24 لمرصى|لسيد |لىح |ل عبــــد|ر محمد جم|مي بــــ دمنهور|د|

635|76 لعزيز فوزى|لح عبــــد |ر ص|من لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

843389 هبــــه يسن منصور طه ن|سو|علوم 

|258o4 لمليىح |حمد |عمر محمد محمد  ى شمس هندستـــ عي 

|3492 ه شعبــــ| عيل|سم|ن بــــشي  |مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

272938 هلل|ن محمد محمود عبــــد|ريز دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

6855o6 هيم|بــــر|لمقصود بــــيوم |هدى مصطفى عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7792|4 ى رش|ي لسيد عىل حسن|د |سمي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|35583 ن جرجس عزم فهىم|نوره ى شمس|تـــج ره عي 

75994| لمسيح|يرينى هرئى حكيم عبــــد| لسويس|معتـــ |علوم ج

78275 دي|له|طمتـــ سيد عىلي عبــــد |ف ن|حقوق حلو

8962o7 تـــى  |ره محمد زىك زن|س ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

45o336 رق رشدي محمد|عمر ط |هندستـــ طنط

257o96 ديبــــ جرجس|مجد | |رين|م لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

695|98 لسيد|حمد عىل |زم سمي  |ح لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

|879|  عبــــد|مريم 
ى
د|لجو|حمد شوق هره|لق|ره |تـــج

|4826 لدرى|لسيد |حمد |م |مريم عص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

766299 ن هيم محمد|بــــر|حمد متـــول | |مي  نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

26|245 وى|وى عطيه قن|ل قن|نه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4o682| لعزيز|لسيد عبــــد |لق |لخ|مريم عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

686264 دى محمد قنديل|له|محمود محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

9o2238 لرؤف |ح محمد عبــــد|حمد صل| ج|حقوق سوه

23454| يدى|لع|حمد |مصطفى محمود  ى شمس|تـــج ره عي 

822555 |ك فريد حن|نه مل|دمي ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

3|3763 در محمود|لق|رق عبــــد|بــــ ط|مهيتـــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|382o2 م|لسل|مصطفى رأفتـــ محمود عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3||296 لمنعم محمد عىل بــــيوم|حمد عبــــد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

54|4|7 هلل|مه نعمتـــ |محمد تـــوفيق سل ره دمنهور|تـــج
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4||26o لهلبــــى|هيم |بــــر|م |لسل|ح عبــــد|سم |بــــ طنط|د|

22oo52 لدين محمد|ء|ليىل محمد عل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3|4o64 هيم|بــــر|لدين |ج |زم محمد رس|ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32733 د|لجو|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|ء |هيم عل|بــــر| هره|لق|حقوق 

892363 ى ك|ي لحليم محمدين |مل عبــــد|سمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

33688 لسيد محمود|محمود | لي|د ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8o462 ف عبــــده محمد بــــيوم|در |ن رسر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

94o87 لسيد|محمد سيد محمد عىل  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

5|8786 تـــ محمد  لمؤمن|حمد سعيد عبــــد |سمي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

325o4 يف|هيم |بــــر|حمد |حمد عىل | لشر هره|لق|حقوق 

36849o حمد حسن عىلي جمعه| لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

4645|3 لضبــــع|لمجيد |مهند مجدى سعيد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

779|94 لرحمن|حسينى محمد عبــــد | ء رض|رو زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

856o59 ى كم حمد محمد|ل |حسي  ن|حقوق حلو

47573 للطيف سعيد خليفتـــ|حمد نبــــيل عبــــد | هرتـــ |لق|تـــمريض 

6o3829 ن|حمد شوم|م |د هش|زي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5|2|9 ي|دل كم|ل ع|كم
ل قرئى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

24627 لبــــكرى|ئل حسن |م و|حل| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

925659 ف حسن محمد  |يه | رسر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

255|38 نه|حمد شبــــ|لسعيد |ن محمد |نور تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|24o78 دق|ح ص|لفتـــ|ل عبــــد |كريم جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

229988 شورحربــــى|ن جميل ع|حمد رمض| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

8o9253 ي|ح |ره صل|س
لسيد مهنى س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

56663 لعظيم عىل|ل عمر عبــــد |بــــل تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

23759o طف عوض يعقوبــــ|يرين ع| هره|لق|ره |تـــج

|3|252 مل محمد|دل ك|حمد ع| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

45o7|6 ى بــــيوم عبــــد  بــــينى|لنبــــى بــــيوم |نرمي  لشر |حقوق طنط

7|23o9 |حمد عبــــده رخ|طمه عىل |ف ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

792o|3 ى محمود سعيد حسن محمد خرصى لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

3484o7 هلل محمد عىل|هلل محمود عبــــد|منتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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|49|7o لموجود سيد|مصطفى حمدى عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|46o92 لحليم|رس محمد عبــــد |ي| ند ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o4|o5 محمود محمد خليفه محمد ره بــــنى سويف|تـــج

54293 ى محيسن محمد|ي رس حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

63854| ر|لستـــ|نجوى عطيتـــ أحمد عطيتـــ عبــــد ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

4o|367 هلل|بــــر عبــــد|كرم ج|ء |هن عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||956o لحميد|روق عبــــد |ئل ف|مريم و ى شمس حقوق عي 

62|9o7 لرحيم|حمد عبــــد |يوسف عىل محمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8o8344 لح مهدي|هبــــه سليم ص ي|طبــــ 
|لمنى

785673 تـــتـــ|لسيد شح|بــــسمتـــ حمدى  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8|5222 ن|روق عثــــم|ل ف|منيه جم| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

42o568 لسيد سليم|دل محمدى |ره ع|س سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

493526 عيل|سم|بــــو |رس محمد محمد |يوسف ي عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23788| ه عبــــد حمد محمد|ح |لفتـــ|ني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

26787| لم|بــــو س|لم |محمود محمد بــــسيوئى س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

494|6 لعزيز|ن فتـــىح عبــــد |ء شعبــــ|رس| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

28456 ن|حمد سمي  محمود سليم| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

297568 ر|لغف|ن معوض عبــــد|محمد شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o95o5 ه | يعي ديهوم|مي 
حمد رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

7o6374 م محمد|لمتـــول بــــره|ء مجدى |رس| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

69473o ح عطيه عسكر|صل| ر|ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

55338 ى محمد|حمد محمود | مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|93o| عيل|سم|بــــ |لوه|دي محمد عبــــد |ش لفيوم|حقوق 

2865|3 تـــ|لم فرح|حد س|لو|مروه محمد عبــــد  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|447|5 سط عىل محمد|لبــــ|سلىم بــــدوى عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

93239 هد|لسميع مج|شم عبــــد |محمد ه كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4299|9 ي|يز |لم ف|س
ى
ض|حمد ق |ن طنط|سن|طبــــ 

9o7oo8 لكريم |د|حمد حسن ج|هدير  ج|تـــربــــيتـــ سوه
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|696o6 لحميد|مل عبــــد |لحميد ك|محمد عبــــد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

845|24 هلل|حمد عبــــد|منيه محمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

48473 ىط|لع|م عبــــد|لسل|يوسف محمود عبــــد ن|سو|بــــ |د|

62|334 هلل محمد جبــــر|هلل عبــــد |مصطفى عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

22628 م عرفه محمد|حمد عص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

35722| ر محمد|لستـــ|ن محمد عبــــد|حن |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

364783 لسيد محمد|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|ن عبــــد|نوره لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

4|2739 ى م|ج ض مرقص|هر فرنسيس ري|كلي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

69|o66 صف|لحميد ن|بــــدين عبــــد |ء سعد ع|دع لمنصوره|علوم 

5|699| ن|لعزيز رضو|سهيله عزتـــ عبــــد  ره دمنهور|تـــج

2|33|o حمد حسن حلىم|رغده  ى شمس|د| بــــ عي 

8774o3 نوس  |لدين ع|ل |مه كم|س|نس |ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62o28 لبــــطل حسن جمعتـــ|ندى  بــــ بــــنى سويف|د|

699|74 ي
لمنس|حمد |حمد |تـــ |د|لس| |دئى لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|45oo8 ج|لرحمن فر|ن عىل عبــــد |رو ى شمس علوم عي 

4|56oo مل محمد فليس|محمد مصطفى ك لشيخ|ره كفر |تـــج

35|2o هيم|بــــر|حمد |د مصطفى |جه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

683974 لبــــطل|حمد عىل |حمد |محمد  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4o3232 لدين حسن محمد|م |ن حس|نوره عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

686|54 ن|حمد عثــــم|ن محمود |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

767oo5 لديبــــ|مه |لديبــــ سل|لعزيز |مصطفى عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

765388 لبــــدرى فرغىل محمد|رس |لد ي|خ ره بــــور سعيد|تـــج

367273 رق محمد عبــــد ربــــه|سلىم ط |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

524|8| عيل|سم|مه سعد محمود |س|سهيلتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|893 لسيد محمد|محمود محمد  هره|لق|عه |زر

4o3458 لسيد|هند سعيد عىل  سكندريه|ل|ره |تـــج

6o2|45 ى عىل |ر مجدى |من لبــــيوم|لحسني  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6769o| حمد|ح صبــــىح عىل |م مصبــــ|سل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

85685| ى عبــــد|ج صف|لمسيح شفيق و|كلي  ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح
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4o7||9 حمد|ن |حمد عثــــم|ج  |هلل ن|منه  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

|2552o لدين|لحليم محمود شمس |فع عبــــد |سم ر|بــــ ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

68267o حمد عطيه ربــــيع|ن ثــــروتـــ |يم| لمنصوره|هندستـــ 

685566 ي
د|حسن مسعد حسن حم| دئى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3729|3 حمد|ن عرفه فهىم محمد |ريم|ن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

87o|6 در|لق|ر مصطفى عبــــد|محمد مختـــ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

232967 للبــــودي|حمد |بــــر |حمد ص|لبــــنى  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o723 ن|ل محمد سليم|وليد جل ي سويف
تـــمريض  بــــنى

|8o32 للطيف|نور عبــــد |م |ن عص|رو كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7574o9 بــــتـــ خليل|ل ثــــ|ئى كم|ه ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

248974 ي|ر
ل|لغز|حمد |حمد |محمد | ئى ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6o24o2 بــــو ريتـــ|خلود فوزي رزق  لمنصوره|بــــ |د|

83|686 حمد سليم حسن|كمل | ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

252|6o ي
لمشد|لعظيم |لدين عبــــد|ء |سميه ضى ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|7o53o ي
دريس|لرحمن محمد |حمدى عبــــد | دئى سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

268855 لعزيز أبــــوجلوه|حمد عبــــد|جر |ه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

529464 للطيف صدقتـــ|رص عبــــد|لن|حمد عبــــد| ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

9o589|  محمد |سل|
ى
م حمدى صدق ج|ره سوه|تـــج

78o|82 هيم محمد محسن|بــــر|هيم عوئى |بــــر| زيق|لزق|طبــــ 

48o89o هيم|بــــر|حد محمد |لو|مي عبــــد |كوثــــر س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

887294 بــــى عىل  |مبــــ|هيثــــم محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o4996 ى عىل محمد محمد سعيد حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76o|5 هد زىكي|ه محمد مج|نج لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

97254 ى|ن ك|حمد شعبــــ| مل حسي  لمنصوره|حقوق 

6344|8 حمد سعيد عبــــده محمد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

827825 ز محمد شكري متـــولي|مع دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

344664 لجوهرى|تـــه |ج جوده شح|بــــسنتـــ صبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

529733 لرحمن محمد عبــــده|محمد عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

34o648 حمد يسن|حمد محمد | |نور |بــــ بــــنه|د|

27|632 حمد مطر|حمد محفوظ |يسه |م ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 479 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|74487 بــــسمه جمعه مصطفى عىل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

35o793 ن|لرحمن صبــــىح سليم|طمتـــ عبــــد|ف |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

482253 يزينه|محمود حكيم محمود ع سكندريه|ل|ره |تـــج

5237|3 لسميع عيس|لرحمن سيد محمد عبــــد|عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

687323 زق|لر|بــــ عبــــد |لتـــو|لغنى محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o6oo7 رف عمر|مد ع|ن محمد ح|رو سكندريه|ل|ره |تـــج

7689oo يز محفوظ عمر|سهيله ف لعريش|تـــربــــيتـــ 

63|745  محسوبــــ|لشو|هلل |لسيد عبــــد|يدى |ه
ى
دق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

52754 حمد|ء محمد محمود |ل| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

54||3| محمد زهجر نبــــوى قطبــــ ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4343o9 ع لطفى حسن|لسبــــ|مريم  |عه طنط|زر

486|98 ى روف ستـــي  زر|تـــه ع|ئيل شح|ئيل ميخ|كي  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

4367o8 ي سيف |لبــــ|سلىم أيمن يىحي عبــــد
ى
لدين|ق لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

7o7726 ن|هيم نبــــه|بــــر|لمهدى |كريم محمد  ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

694686 مه|لسعيد سل|ش |لدمرد|صبــــرى | مه لمنصوره|طبــــ 

32|99 هيم|بــــر|حمد |حمد فوزى | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|55|67 لمجيد|ل عبــــد |ء سبــــع جل|سم| هره|لق|ر |ثــــ|

634833 حمد حسن|حمد محمود |هلل |عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

2|5488 لح|حمد محمد عىل ص|حبــــيبــــه  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

329o|3 م عمر|لسل|ور عبــــد|محمود مىحي مج ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

246o28 هيم|بــــر|لسيد |لد |م خ|سل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8|2783 |ل يوسف حن|كم| رين|م م بــــنى سويف|إعل

336544 ن عىل حسنى عىل|يم| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

78|oo7 ف عزتـــ عبــــد |لرحمن |عبــــد  در|لق|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

442|62 ل|رق سعيد طه غ|حمد ط| ي صىح طنط
|معهد فنى

898596 هلل  |م رأفتـــ بــــديع رزق |ر هره|لق|طبــــ 

|4|678 ى|س|لدين |عز  ي حسي  مه يحن  ى شمس حقوق عي 

69|675 لحجله|فظ عىل |لح|مريم سمي  عبــــد  لمنصوره|عه |زر

6o47|4 لمؤمن عمر|لد عبــــد |ن خ|نوره |تـــربــــيتـــ طنط

44|28| لمجيد حرتـــ|لسعودى فرج عىل عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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235523 ى لمسيح وهبــــه|صليبــــ عبــــد| مي  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

353263 ى|حمد |مجد محمد | مي  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

|5o997 حمد|ر محمد |هلل مختـــ|منتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|54278 مه قشطه|هيم سعيد سل|بــــر|يوسف  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

32748 م محمد صقر|حمد عص| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

284546 لحميد|لكريم عبــــد|ح عبــــد|ء صل|سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

255889 ى عبــــده|م محمد |سل| مي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

755446 ى محمد|لو|عبــــد | دين حد حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

25o|8o ى عىل|ي ى محمد مصيلىح حسني  سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|5246 هلل|د|نور ج|متـــ |س|محمد  هره|لق|حقوق 

337897 لخول|لسيد |م |لسيد س| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|23584 ى جم لدين مسعد سليم|ل |لوجي  هره|لق|ره |تـــج

446552 عيل|سم|حمد محمد |لمقصود |حمد عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6393o2 حمد محمد فيصل محمد عفيفى| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

28939 لدين حسن|ح |م صل|حمد هش| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

3o|59 ى ه ي موريس ذىكي|نرمي 
ئى هره|لق|بــــ |د|

697347 لحميد|لمرىس عبــــد |لسعيد |ر |من يتـــ|ل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج  |لمجمع | مي 

||8346 لسيد|هر يوسف |لد محمد ط|محمود خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

447933 لنبــــى|ر محمود حنفى محمود عبــــد |مي سكندريه|ل|هندستـــ 

632|6o هيم محمد|بــــر|لد سيد |يه خ| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

679475 ى عبــــ س|لؤى سمي  حسي  ى شمس| لسن عي 

4o38|6 لسيد عودتـــ|لسيد محمد |هيم |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4oo69o لم محمد|ن فتـــىح س|حن سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

84oooo ى  ي عىلي|رقيه حسي  لطي  ن|سو|حقوق 

772o53 بــــو رسيع محمد|لعزيز |عمر عبــــد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

855oo2 هلل|عمرو محمد خميس عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5|o|2| كرم مجدى محمد فوزى عقده| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

229o5 لحليم جودتـــ|حمد عبــــد |يوسف  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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85548| د حسن|ء محمد فؤ|سم| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

92|393 رى لبــــس |هر مك|سمي  م ج|بــــ سوه|د|

69855 دل رشيدى ونيس|مريم ع لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

495968 ي عبــــد|زينبــــ س
ى
لنبــــي|مي رسي دسوق تـــربــــيتـــ دمنهور

4429|2 لح|حمد ص|حمد عىل |ر |من لمنصوره|حقوق 

255735 رس محمود عزيز|مصطفى ي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6358|| حمد سليم|حمد حمدتـــو |مؤمن  هره|لق|ج طبــــيع |عل

4|4o84 |لبــــن|لحليم |حمد عبــــد|ر |من |بــــ طنط|د|

|93|o |هيم |بــــر|لعظيم عوض |مصطفى حلىم عبــــد
لغمرى

دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5|oo98 رتـــ|يم عم|لد|ح أحمد عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد | علوم دمنهور

|775|9 ن|م|بــــو س|ن سليم |عىل عفن| رن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o675o ي جم
ى|مصطفى ل محمد حسي  ي |

سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|42|6 لقيمتـــ|هيم |بــــر|ن |هيم رمض|بــــر|لد |خ |ره طنط|تـــج

2633|o ل محمد شلبــــى|يه جم| |بــــ بــــنه|د|

|52|25 ء حسن يوسف محمود|رس| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

648337 حمد|لسيد |دى |ره ف|س زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

466oo2 ل|لرحمن غ|لعظيم عبــــد|م محمود عبــــد|عص لشيخ|بــــ كفر |د|

884422 كر |م فوزى رمزى ش|ريه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

45528o ن محمود محمد|حمد رمض| سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

6846o3 ن|م محمد محمد عىل عن|ء هش|رس| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

42o|95 ى فهىم عنتـــر |ي طور|لغيط س|بــــو |سمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2o27o لغنى|مل عبــــد|محمد نبــــيل ك ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

33639o لحليم|م عبــــد|م|ء يسن |رس| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3428o2 م محمد محمد|م|كريمتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

4327o بــــه|مد دعل|حمد ح|حمد |يوسف  ى شمس|زر عه عي 

62|263 ى زهر|لحس|هيم |بــــر|ء رزق |بــــر ن|ني  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

459|45 حبــــيبــــه حسن عفيفى عفيفى ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

78653 لحليم|لعربــــى عبــــد |لسيد |لعليم |طمه عبــــد |ف لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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9ooo68 ل |لع|محمد محمود محمد عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

453632 زى|بــــسمه بــــليغ عىل عىل غ لشيخ|بــــ كفر |د|

5o99|o لحسينى يوسف|مه محمد طه |س| سكندريه|ل|طبــــ 

779224  محمد عطيه |لشو|هيم |بــــر|ء |ل|
ى
لصورى|دق عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

96499 محمود وفيق عزم محمد يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

879373 ى |ي حمد محمد محمود |سمي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|2894 شد|مل محمد ر|لمطلبــــ ك|ء عبــــد |وف لمنصوره|بــــ |د|

637566 حمد محمد طلبــــه عىل|سلىم  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6||4|8  حو|حمد |ره |س
ى
س|لدسوق ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

622369 لضبــــع|لمجيد |هيم عبــــد |بــــر|ء حمدى |شيم زيق|لزق|عه |زر

487|5 ى|حمد بــــ|مصطفى  ه حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

248422  عبــــد|مروه 
ى
حمد|ن |ح رمض|لفتـــ|لدسوق ى  ي تـــمريض شبــــي 

لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

92388| سم محمود  |لق|بــــو|لحمد |بــــو|ئى |م| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6o26o ى د نجيبــــ فوزى|عم| كرستـــي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

8o3|59 د خلف محمد|م عم|ريه ي|طبــــ 
|لمنى

76o3oo محمد محمود بــــخيتـــ محمد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

429955 لخول|لرحمن محمد محمد |عبــــد  |ره طنط|تـــج

2|5287 ف جرجس مرقس جرجس|ئيل |مهر رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4297o م|م|هلل حسن |ح عبــــد |صبــــ ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

642852 لصغي  محمد|ء محمد |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

4o62|6 م|م|حمد محمد |لسيد |سلىمي  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

2379o4 لحميد محمدى|حمد عبــــد|ء |سم| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

5o66o5 حمد|مد |حمد ح|مريم محمود  سكندريه|ل|عه |زر

33o|o5 هيم|بــــر|لحميد |لمحسن عبــــد|هدى عبــــد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

233366 حمد مرىس|ر |م عم|ريه ن|طبــــ حلو

84962 لصمد|مه عبــــد |ل سل|محمد جم بــــ بــــنى سويف|د|

53o|86 لغندور|حمد فتـــىحي مبــــروك |طمتـــ |ف ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

64872o تـــ|لعزيز عرف|لسعيد عبــــد|مصطفى   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |
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9o7848 ى كم|ح |صل ل |نور خي  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

322684 ى|حمد جمعه |هلل |منتـــ  مي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

443852 لمقصود عىل جوده|ء عوض عبــــد |صف لمنصوره|حقوق 

579o9 نور محمد|نور طه | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

42|458 ط|لبــــط|لفتـــوح |بــــو|حمد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3559o8 فتـــ بــــسيوئى صديق|محمود ر ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

48o252 سم|لق|بــــو|م مصطفى خلف |عص| دين سكندريه|ل|هندستـــ 

724o5 لحميد دكرورى|لحميد محمد عبــــد |عبــــد  لفيوم|هندستـــ 

9o966 لحليم|ح عبــــد |محمود محمد صل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

355o|6 ي حن| رفقتـــ حن
|لحىطى |حقوق بــــنه

48|6|8 ى|محمد عل ء سعد حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|858o ف ف|جون  ى بــــقطر|رسر يز فلسطي  بــــ بــــنى سويف|د|

6|28o9 لجمل|حمد |رق |ندى ط |نوعيتـــ بــــنه

37o545 ء سعيد حسنى محمد محسن|سم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

352469 لحميد صقر شعلتـــ|هلل عبــــد|يمنى عبــــد |حقوق بــــنه

7oo6|4 لسيد عىل|در |لق|محمد عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

48683o ن حمدى محمد محمد عىل|مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|o|77 لس ن ن عدل |لقط|رص |كي  ج|صيدلتـــ سوه

486396 زى محمد محمد|زينبــــ مصطفى غ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

252o96 لخول|لنور عىل |بــــو |ن مجدى |نوره تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

9|9|36 سم خليل |عيل صبــــرى ق|سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

676927 لم|تـــ س|لدين محمد عرف|ح |د صل|زي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

29229 حمد محمد|دى |زم ن|ح ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

228467 بــــ|ء محمود محمد دي|رس| سيوط|بــــ |د|

694498 لعيسوى|لسيد |لعظيم |ر مصطفى عبــــد |من ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|4665 بــــو فرج|مه عنتـــر |س|ء |شيم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

83777 ى عيد عبــــد |ي هلل|لمنعم ضيف |سمي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

2|3oo رق محمود مهدى|ر ط|من ى شمس|د| بــــ عي 

24628| لجمل|ر محمد |لستـــ|لحميد عبــــد|يوسف عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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559o2 يف عطيه ف يز عطيه|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2667o8 وى|لمعد|حمد |جر مجدى طلبــــه |ه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

857|6o وز منصور محمد محمد في  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

93|7o ى|لرحمن سيد |عبــــد  بــــو رسيع حسني  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

478o64 ه عىلي | حمد زين|مي  ره دمنهور|تـــج

862859 بــــوعمره عطيه|بــــوعمره عزتـــ | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

284233 هيم مصطفى سيد|بــــر|ل |من ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

448745 ره|ن  محمد عم|هيم رضو|بــــر|مصطفى  ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

495||8 لمقرض|لحميد |حمد نرص عبــــد| ره دمنهور|تـــج

37oo9o ه شعبــــ| لم|د س|ن عىل عو|مي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|382o لمدئى|حمد محمد محمد |محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|6o4o5 حمد حسن يوسف|عمر  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|46|5  سعيد حسن عربــــ|عل
ى
ن|ء صدق لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

85o76| ن سيد|بــــسمه سيد سليم لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

464499 ن|ن محمد زيد|رق زيد|لرحمن ط|عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

849669 سهيله حسن حسن محمد ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

846|5| محمود عىلي ضوي محمد ن|هندستـــ أسو

35o53| هلل|ن عبــــد|د رمض|ء عم|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

48|22 ن تـــوفيق شديد|م رضو|نع| ن|بــــ حلو|د|

2|46o4 رتـــى|لكر|بــــ |لوه|تـــم محسن عبــــد |لرحمن ح|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

24|73o مد|رص سعيد ح|لن|يه عبــــد| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

767275 لح محمد فرغىل منصور|محمود ص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

6o2237 حمد منصور محمود|لصبــــور |عبــــد | يش |طبــــ طنط

74679 ن|هلل شعبــــ|هلل عىل عبــــد |عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

44837 هيم|بــــر|حمد ذىك حسن |ء |شيم ن|بــــ حلو|د|

328447 م عىل حسن سعيد|محمد هش |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8|8o89 لي|د شمشون غ|شمشون عم دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

495535 |لقوى |دريس عبــــد|لك سمي  |لم|عبــــد
يه|بــــوطرف

سكندريه|ل|حقوق 

4|8554 نم عىل|مرىس غ| ن رض|رو ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 485 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5468|o ن|ل سلط|ضى كم|لر|محمد عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|736o هلل|هلل سعد عبــــد|سعد عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8|8335 ن|لد فضل عثــــم|عمر خ ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

|59||8 لحميد محمد|لحميد محمد عبــــد |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

829824 ي ف|
يز محروس|ندرو وصفى وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

3|665o هيم محمود خليفه|بــــر|هلل |منتـــ  ن|حقوق حلو

5|5897 للطيف محمد سعيد|ن أحمد عبــــد |نوره علوم دمنهور

26o|26 لشج |لمنعم شبــــل |ضىح يوسف عبــــد شمون|نوعيتـــ فنيه 

254|39 لمقيىم|حمد |طف |لد ع|م خ|هم ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

328494 هيم|بــــر|ل |مصطفى مجدى كم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

323362 فظ|لح|حمد محمد عبــــد|هيم |بــــر| مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

772o64 ى شعبــــ ن حسينى|محمد حسي  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

54924 |هيم لوق|بــــر|موريس | دون|م طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

778945 حمد عطيه|لحميد عطيه |ن عبــــد |يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

2|2426 لدين منصور|لدين منصور نرص |حمد نرص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

34o43 ن|ء جمعتـــ بــــكري رضو|رس| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

68|953 لمتـــول جبــــريل|ء حمدى |سم لمنصوره|حقوق 

3455|o حمد|ل |لع|مل سعيد عبــــد| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7277| لمجيد|دى عبــــد |له|لعزيز عبــــد |ء عبــــد |ل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

622|33 ف |مريم محمد  لعلوى|حمد رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4|5o65 تـــ| ء زكري|ول محمد أبــــو خرصى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

863236 ى |مريم سيف  حمد|لنرص حسي  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

373o4| هيم|بــــر|لم |حمد س|لم |س |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3|8467 وى|لحميد طنط|حمد عبــــد|خلود  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

63934o حمد محمد|سعيد يوسف | نور ج|بــــ سوه|د|

325334 مؤمن حمدى خلف فرغىل ى شمس حقوق عي 

77o9o9 مه|لىح محمود سل|حكمتـــ محمد عبــــد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

2278o حمد مسعود|حمد |عمرو  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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2599|5 يد|لحميد محمد ف|مروه عبــــد تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

75o529 لسيد|حمد |لد |محمد خ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

89968o لغنى حسن  |ل عبــــد|هند جم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|43465 ى محمود |ح |ء صل|رس| حمد|مي  ه ى نوعيتـــ جي 

|66o35 دم|حمد |مد |ء محمد ح|جل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

|46|5| ي|ر
ن|محمد فتـــىحي محمد رضو| ئى ى شمس|د| بــــ عي 

7o2|38 ر|لحميد محجوبــــ دويد|دل عبــــد |مصطفى ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

358|73 لسيد|د |ل ج|نوبــــ عزتـــ هل|بــــ| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

3|76o| لمنعم|هيم عبــــد|بــــر|لد |هيم خ|بــــر| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

69334o زق |لر|دى عبــــد |له|زق عبــــد |لر|ن عبــــد |يم|
وه|جمعه حل

لمنصوره|بــــ |د|

|54458 حمد محمود|م |م س|سل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

764|62 هيم|بــــر|يش فهىم محمد عىل  ره بــــور سعيد|تـــج

||87o4 بــــهجتـــ| ميل حن|جورج  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4o65o9 ن عىل|حمد عىل شعبــــ|ن |نور سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8295o9 ن|ن سيد سليم|م سليم|حل| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4|4936 لحليم|حد عبــــد|لو|عىل محمد عىل عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6893o حمد|ن مهنى |لرحمن شعبــــ|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

24226| رص بــــوبــــح قرنه بــــوبــــح|ندى ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

76|o|6 ن|يع أحمد سليم|هر ط|دين ط|ن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

356o92 لشهيد محمد|د عبــــد|عم| ن|دي ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

56|74 |لبــــ|دق عبــــد |حمد ص|منيتـــ |
ى
ق ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

8oo2o6 لمولي|د |محمد محمود ج| هند|ش ن|سو|تـــربــــيتـــ 

624o6 حمد|ن |ر محمد سليم|عم ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

32o62| لحميد|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد|سيف  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

46|2| يف  بــــ|لتـــو|حمد عبــــد|منى رسر هره|لق|حقوق 

769o|| للطيف عىل|ء محمد عبــــد |وف عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

9o|222 نظي  فريز | يوسف زكري ج|ره سوه|تـــج

8593o4 لعزيز|حمد محمد سمي  عىلي عبــــد| لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

637657 لحميد محمد عطيتـــ|جر سليم عبــــد|ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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|28957 لسيد|لرؤف |لرؤف محمود عبــــد |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5374o5 ي
لسمكرى|رق غريبــــ عبــــده |ط| دئى ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش

ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

2357o2 حد|لو|ء وحيد فرغىل عبــــد|رس| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

236|35 لغنى|تـــه عبــــد|ء محمد شح|رس| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8o66|8 حسن حسن| منه رض| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

282644 ي|هلل رأفتـــ محمد |منه  لسعيد يحن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

487|45 بــــوعىل|وى محمد |حمد هند|عمر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

427572 ن|لحميد زهر|در محمود محمد عبــــد |ن |عه طنط|زر

2332|| هيم|بــــر|جر فتـــىح سعد |ه هره|لق|ره |تـــج

2|3o|5 ليش مصطفى عىل|بــــو|بــــسمه  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

636438 لبــــيوم|حمد |حمد محمد |لسيد |حمد | زيق|لزق|هندستـــ 

98|42 ه | لح|لرحمن ص|لسيد عبــــد |مي  لفيوم |تـــمريض 

649|o9 لسيد طلبــــه|حمد محمد |طمه |ف قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

46922 ي م|محمد ه
لكريم|هر عبــــد|ئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

28|625 حمد|لد محمد محمود |مريم خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

884oo9 لح سليم |ح ص|ر صل|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

9o7o6o لسيد |حمد عىل |ء |عل ج|تـــربــــيتـــ سوه

252585 وى محمود|محمود طنط| ر|ي ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

||889| ربــــ|مر مح|مرقس مكرم تـــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

829527 هلل|يتـــ |لحمد عط|بــــو|هلل |يتـــ |ن عط|يم| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

648o79 ح رجبــــ غنيم|لفتـــ|م عبــــد |محمد هش عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

84o9|4 وس|ندر|سكندر |لمسيح |ره عبــــد|س تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

45o9|6 ي 
ى
ي عرفه عوض|شوق

ى
ف شوق رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

77977o حمد|ل عمر ربــــيع محمد |من تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

696242 لملط|لىح موىس |رس عبــــد |ج ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

765366 هيم محمد خليفتـــ|بــــر|هيم محمد |بــــر| ره بــــور سعيد|تـــج

45295o م غنيم|لسل|حمد محمد عبــــد| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

695994 س|ل عبــــ|لع|ح عبــــد |لفتـــ|م عبــــد |سل|ز |عز ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

283224 ل|لع|ر عبــــد|ر عطيتـــو نص|نص لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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88o|46 رس يوسف محمد |يوسف ي سيوط|ره |تـــج

345627 ي|حمد محمد |محمد | ىسي|
ى
لعوق ى شمس صيدله عي 

78o437 وق وليد  لسيد قطبــــ|رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

487|62 عثــــ|لبــــ|د محمد عبــــد |محمد رش سكندريه|ل|حقوق 

33|8oo حمد مرىس|ن |رس نزيه عيد زيد|ف |ره بــــنه|تـــج

|64o86 يف عىلي محمد  ى|رسر مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|55|85 لرحمن محمود|ملك محمود عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

9oo62o ه عي ل قلدس |د غ|سمي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

25|883 لقوى يونس|رق عبــــد|حمد ط| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4669o ي عيد زيد|عمرو ه
ن|ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

884o43 هلل مجدى محمد صفر  |عبــــد سيوط|ره |تـــج

67962| |لسيد نج|منى محمد طلعتـــ  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

6282o9 لحميد|لمعىط عبــــد|يه محمد عبــــد| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

323625 ي رج|د ه|نه
ي يحن  محمد|ئى

ئ  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

328498 هيم محمد|بــــر|هيم نبــــيل |بــــر| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|7|5o| ي محمود زهر|محمود جم
ن|ل مصطفى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

246245 ن عىل قوقه|حمد سليم|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4274|9 حمد مهدى حسن| |حمد رض| |عه طنط|زر

4o6824 ى موىس|لستـــ|مريم مجدى عبــــد  ر حسي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

449456 د غنيم|لجو|لسعيد عبــــد |متـــ |س| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

8|2|8o حمد زىكي عىلي|هدير  ي|طبــــ 
|لمنى

5||694 ى عبــــد  زق|لر|عمرو محمد أحمد حسي  ره دمنهور|تـــج

328738 ي شكري|
حمد حمزه مصطفى |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

74528 ره يوسف صديق عليوتـــ|س هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

7o|785 لجوهرى|لنرص |بــــو |ن عمرو محمد |نور لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

82o469 ي حشمتـــ عبــــد ي مرتـــىح 
فظ|لح|مصطفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

7o8|o6 حمد محمد يوسف|لد |ندى خ لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

767oo3 رع محمد|لح شحتـــه ز|مصطفى ص ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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439oo9 حمد زىك|د |حمد فؤ|هلل |عبــــد لشيخ|علوم كفر 

5||o89 ى عبــــد |محمد خميس ش ويش|لش|دى |له|هي  سكندريه|ل|طبــــ 

345354 لبــــلبــــيسي|بــــر سمي  متـــبــــول |حمد ص| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

329835 لحميد|حمد عبــــد|لحميد |م عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

4o83|7 ن محمد|دل سليم|محمد ع عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

352|77 حمد عصمتـــ يونس عفيفى| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

522o93 لسيد|لم محمد |لسيد س|هدى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|66478 خلود محمود محمد عىل سيه|نوعيتـــ عبــــ

888234 ل عمر عىل  |يه جم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

632|89 ي
س|لي|د |د فؤ|عم| دئى زيق|لزق|عه |زر

267|32 ه ي هلل رجبــــ|رس عبــــد|ني  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

378o5 هيم خليل محمد|بــــر|ر |من ى شمس| لسن عي 

3|45|5 هيم|بــــر|م محمد حلىم |حس ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

22o868 روق محمد حلىم|هلل محمد حلىم ف|هبــــه  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

68372o بــــع|لتـــ|مر محمد |ندى ع لمنصوره|ره |تـــج

||56o9 لد طلعتـــ محمد|محمد خ ى شمس هندستـــ عي 

8o3577 بــــ|لوه|لمهدي عبــــد|رس محمد|محمد ي ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

465933 لشيخ|محمد حنفى جمعه مصطفى  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

4||627 ى|جد محمد عىل |م| رن لبــــحي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|753| يسم محمد غريبــــ|زن |م هره|لق|علوم 

4|8692 مر|حمد ع|حمد رزق سيد | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

49|656 هر|زق ط|لر|لد عبــــد|كريم خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8335|6 ي عبــــد
وي|رص محمد ف|لن|مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

476oo2 حمد|هيم |بــــر|يمن محمد |هلل |منتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

878285 بــــتـــ |نور ثــــ|لنرص |م سيف  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

4|6|9| بــــوعمر|ن تـــوفيق خليل سعد |نوره لشيخ|بــــ كفر |د|

488379 حمد|ل محمد |لع|هلل محمد عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

222|55 لغنى|محمد حسن عبــــد| ن|ر ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

684|o8 لعجىم|حمد |عيل |سم|ل |يه جم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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6|34o3 وى|لشن|حمد محمد |لسيد |هيم |بــــر| |هندستـــ طنط

8o2775 عيل|سم|مد سيد |هند ح ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

7|o44|  ج|هيم محمد |بــــر|مه |س|ء |رس|
ى
|بــــ |لدسوق

هلل
لمنصوره|بــــ |د|

63773| لحميد|ح عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

342238 لسيد|ن محمد |سحر سعيد رسح |حقوق بــــنه

2538|| دى فهيم مسعود|م ن|ري|م ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

867|95 ل|ئيل شنوده غبــــري|ديه ميخ|ف قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

248|34 ي| دين
لففى|لصبــــور |زى عبــــد|ئى ي |

|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

892926 لبــــدرى عىل محمد |حمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

778933 ه حلىمي ح| مد حسن|مي  زيق |لزق|تـــمريض 

425736 ئيل|ن موريس جورج  روف|ري|م إلسكندريتـــ |تـــمريض 

5o4877 ل|ك كم|لمل|ل عبــــد |رفل كم|م سكندريه|ل|ره |تـــج

83577o هيم عىلي|بــــر|ل |زينبــــ جم دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

425|99 ى حسن عرفه سليم لعدلي|ن |نرمي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8o832 |لبــــ|ل حسن عبــــد |ء هل|شيم
ى
ق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

345582 ي |
تـــ مصلح محمد حفنى بــــيض|ل|مي  ى شمس  تـــمريض عي 

54|996 م عيد محمود عطيتـــ|متـــ حس|س| عه دمنهور|زر

268546 ل|لع|حمد عبــــد| |محمد ذكري تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4|9|94 يفه محمد عىل عمر رسر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

87oo99 ل|م محمود محمد جم|حمد هش| ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

453426 ن|هيم زيد|بــــر|حمد |لسيد |جر سعيد |ه لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

35o555 ي|حمد حسن |لدين |م |يتـــ عص| لمفتـــحىح  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

||7986 هلل شكرى| |لمسيح عط|رين نبــــيل عبــــد |ك ى شمس|تـــج ره عي 

649696 ل|لع|ن منصور عبــــد |ندى عثــــم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

785839 عرج|ل|حمد حسن |حمد محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

82252 عيل|سم|هلل |هيم عبــــد |بــــر|مل | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

765279 لعزيز عىل محمد|حمد محمد عبــــد | حقوق بــــورسعيد

77||94 ى ع|ريه مر|م محمد جميل أمي  زيق|لزق|بــــ |د|

3|3244 حمد|بــــ محمود |يه|ردينتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

495o5 ى|لد عبــــد|لعزيز خ|عبــــد لعزيز حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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766o83 لعزيز|لسيد محمد عبــــد |محمد | مه حقوق بــــورسعيد

4|7||5 ئى|لكن|م مصطفى رجبــــ مصطفى |سل| لشيخ|بــــ كفر |د|

76824| للبــــنى|لسيد يوسف |هر |مل م| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

626795 ه رأفتـــ سليم| يم|لد|لسيد عبــــد|ن |مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

682o69 حمد|عيل |سم|حمد |لد |يمنى خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8798o6 نور محمد  |رس محمد |ي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68896o تـــه|لمجيد عىل محمد شح|حمد عبــــد |محمد  لمنصوره|عه |زر

643497 حمد مرىس|ل |ئى جم|م| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

493|76 لخول|لجيد محمود |محمد ممدوح عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3374o2 ئل عليوه محمود|ء و|شيم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

459394 عيل|سم|لسيد محمد |مح |يوسف س |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

627|| ن يوسف|يه وزير رمض| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

6o84o| رج|لج|لحميد |لحميد عبــــد |ء متـــول عبــــد |شيم |نوعيتـــ فنيه طنط

687535 ر|ل عىل متـــول نص|عىل جم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

48247 هلل محمود|ل سعيد عبــــد |بــــتـــه| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7o6684 ى|لبــــرع محمد |م يشى |سل| لبــــحي  لمنصوره|عه |زر

|664o3 عمر محمد نجيبــــ عويس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

89o64o لمحسن|م عبــــد|حمد محمد عص| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

8|2276 تـــم عىلي|ريم سعيد ح ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

6o9|8 هيم|بــــر|م |لسل|ء مجدى عبــــد |رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

85453 م|لسل|ن عبــــد|م رمض|لسل|ل عبــــد|من بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

72568 وق محمد  ن|لسيد عثــــم|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

6952o8 لغمرى|بــــ محمد محمد |يه|محمد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

84o76 ف ج|نىح  | بــــر محمد|رسر ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

29|754 مريم يعقوبــــ نسيم لبــــيبــــ ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

335|35 تـــتـــ عفيفى|ن عفيفى شح|يم| ى شمس|تـــج ره عي 

332292 هيم|بــــر|كبــــى |لمر|هر محمد |جر م|ه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

544353 ى رشو|سم| ن كرم|ء رجبــــ حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4|4976 م|لش|لرحمن |م محمد خليل عبــــد|هش لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 
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|7746o ذل رشيدى|سندس مصطفى ش مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

|46|93 ء محمد منتـــرص عىل|رس| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

22|8| لسيد|لرحيم |هدى حمدتـــو عبــــد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|56463 شور عىل|حمد ع|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

64||28 لسيد محمد|شم |ندى ه | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

78||9 حمد| |هلل عط|يوسف محمد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

283859 تـــ حسن|لشح|حمد |لحميد |حمد عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o479| رق فتـــىح عوض|ط| رن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

23|636 هيم حربــــ|بــــر|حمد رجبــــ عبــــده | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

49744 حمد عزتـــ|نبــــيل | نور ن|تـــربــــيتـــ حلو

6o6228 هلل|يمن محمد عبــــد|محمد  لمنصوره|بــــ |د|

53587 للطيف|ل عبــــد |ء كم|يوسف عل لفيوم|هندستـــ 

|5|936 ى|بــــر عرفه |سهيله محمد ج لبــــحقي  ن|حقوق حلو

435677 لسيد عبــــده محمد بــــن|حمد | سكندريه|ل|طبــــ 

833963 ره حسن محمد حسن|س ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8o657 هيم|بــــر|رص يوسف |يوسف ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

327328 ل|لع|لم عبــــد|حمد س| |دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

85|o5o ي|لع|ل عبــــد|ن جم|يم|
ىطي حنفى صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

8439|9 ن جمعه حسن|لرحمن شعبــــ|عبــــد ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

35||o5 ن خليفى|سهيلتـــ سعيد فوزى عثــــم عه مشتـــهر|زر

227265 كم|لح|محمود سيد محمود عبــــد ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

88|579 حمد |دى |ر مجدى بــــغد|من ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

677563 لسيد طه محمد|لرحمن محمد |عبــــد  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

4|oo34 لخول|محمد محمد سليم محمد  |حقوق طنط

495832 ي شكري جودتـــ عبــــد
ح|لفتـــ|مصطفى ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

4|542o لمزين|حمد |له سيد|ل|حمد فتـــح |م سيد|سل| لشيخ|بــــ كفر |د|

859467 ل|لرج|لكريم عبــــد|ء عبــــد|هلل عل|عبــــد ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

267688 لزول|لسيد |در محمد |ن ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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648888 ى|هيم حس|بــــر|حمد مصطفى |لرحمن |عبــــد  ني  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

27o246 م|حمد محمد حسن سل|محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

34|oo5 سعيد سيد عوده محمد نجم عه مشتـــهر|زر

296483 بــــ|لوه|لمنعم عبــــد|م سيد عبــــد|هش ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|7862 ح محمد عبــــده|ر صل|من ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

532o7 سيد فهىم حسن| عل دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

894957 د قلتـــه |جرجس ريمون فؤ ج|بــــ سوه|د|

494|5 لعظيم عىلي|ء سمي  عبــــد |رس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

34392o لسيد|زق |لر|م سمي  طه عبــــد|بــــتـــس| لفيوم|لعلوم |ر |د

24o275 لمهدى|هلل محمد محمد |سلىم محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4456o6 لقمري|حمد |لسيد |هيم |بــــر|محمود  |ضتـــ طنط|علوم ري

84|234 ل|لع|لبــــدري عبــــد|لصبــــور |ن عبــــد|يم| ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

77|5o9 مر|لسيد محمد ع|د محمد |جه زيق|لزق|بــــ |د|

2|9o59 ى مي  نجيبــــ سعد| |مي  ن|فنون جميله فنون حلو

9||65o محمود رجبــــ حمدون كريم  ج|ره سوه|تـــج

32|75o يوسف ممدوح فنجرى فوزى سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

356648 بــــ|حمد دي|لسعيد |ن وليد محمد |رو |علوم بــــنه

8o78o8 ي|ر
لمطلبــــ عىلي|حسن عبــــد| ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

28385| ى  حسي 
محمد سيد مصطفى سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 

لهرم|ره | سق

5o283 رق محمد جوده حسن|ط ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

232|6 لموجود|لعظيم عبــــد |ل عبــــد |لع|محمد عبــــد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5o3|54 زم|م محمود محمد قبــــيض ح|ريه سكندريه|ل|طبــــ 

6452| لعزيز محمود|مريم طه عبــــد لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

49384o ل|هيم جل|بــــر|هيم محمد |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

7o6454 حمد يسن|ئى عىل |م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

835438 هيم|بــــر|هيم فوزي نور |بــــر| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

476226 لسميع|ن عبــــد |لعري|د |حمد رش|يدى |ه |ره طنط|تـــج

84434o حمد|لسيد |زينبــــ محمد  ن|هندستـــ أسو

332237 ف |حمد | حمد محمد عىل جمعتـــ|رسر |كليتـــ هندستـــ بــــنه
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767962 ل بــــيوم محمد|ره جم|س لعريش|تـــربــــيتـــ 

42695o لحسينى محمود مرىس|ن محمد |إيم سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

35762 حمد|مد |محمد نرص محمد ح سيوط|بــــ |د|

5|7992 لصفتـــى|لرحمن |ح محمود عبــــد|بــــسنتـــ صل تـــربــــيتـــ دمنهور

774753 لم|محمد مجدى محمود محمد س زيق|لزق|حقوق 

4|3|4o لبــــلط|لقطبــــ |لسيد محمد |ن |إيم |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

782||7 لسيد|حمد محمد |عيل |سم|لسيد | زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

448o88 عزتـــ محمود عبــــده| رن إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

85788 لفضيل|لرحمن عمر محمود عبــــد |عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7|438 ى|مروه م ر|هر محمد مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

85526 دى محمد|له|دى محمد عبــــد|له|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

462722 هلل|لعظيم سعد نعمتـــ |دل عبــــد |عىل ع لشيخ|بــــ كفر |د|

682o38 لعدل|لمتـــول |لمتـــول |ن محمد هيثــــم |نوره تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

35|636 شم|تـــ محمد ه|لشح|سحر محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

257o85 محمد مصطفى قرموط| عل لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|284o مر|حمد ع|هلل محمد محروس |منه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

342387 م محمد|لسل|ء رزق عبــــد|رس| عه مشتـــهر|زر

52||23 ي|دتـــ |عيل حم|سم|ء ممدوح |إرس
لطنيىحى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

5|57o9 ى|لر|هيم عبــــد |بــــر|بــــر |ء ج|رس| زق بــــحي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

73|46 يه عىل ربــــيع محمد| لفيوم|عه |زر

344987 ن|ء مدحتـــ فهىم زىك محمد عمر|غيد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

757334 ح عىل حسن|محمود صل ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

35425 ح|لفتـــ|ملك محمد عىلي عبــــد ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

96353 لرحيم|حمد عبــــد |سيد | ند تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

228983 هيم|بــــر|ل محمد محمود محمد |لي هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

2637oo لسيد|حمد |لرحمن |منه سنبــــل عبــــد |صيدله طنط

25462| لفتـــوح مدكور|بــــو|محمد صبــــىح  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

79|o97 حمد محمد عفيفى|طمه |ف زيق|لزق|عه |زر

52|695 هلل حسن مصطفى|ء محمد عبــــد|إرس سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

867o59 ي 
بــــوبــــكر محمود محمد|مصطفى ن|سو|حقوق 
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3||22| بــــو رسيع|رضوى محمد فتـــىح  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|6|377 مه محمد|س|سلىم محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

459o85 لجهينى|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|م |زينبــــ عص سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

|337|5 ن|ئيل ن|ن ميخ|نوبــــ ثــــ|بــــ| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

64o534 هلل سويلم|هر عبــــد |لط|ر حمودتـــ محمد |عم زيق|لزق|ره |تـــج

67735 ه جورج ثــــ| بــــتـــ جرجس|مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o7|28 ى | ى د|يه حسي  ود|حمد حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

267586 لحميد محمد|مه عبــــد|جر سل|ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

247365 رص عزتـــ نجم|محمد ن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

824744 هيم|بــــر|هلل |حمد عبــــد|هلل |عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

||8768 ى ى حسن حسني   حسن حسني 
مصطفى |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 
سبــــ|لح

4o86|| ج|لجر|هيم محمد |بــــر|زم |ء ح|رس| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

822|76 خر|هيم عزيز ز|بــــر|بــــيشوي  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|56886 مصطفى نصىح محمد مصطفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

35847o تـــ شح تـــ|لشح|تـــ محمد |ني  ى شمس صيدله عي 

4488o6 بــــ|فظ خط|لح|فظ محمد عبــــد|لح|مروه عبــــد |هندستـــ طنط

4|4|42 تـــ | وى|لرمل|هيم |بــــر|حمد حلىم |مي  |نوعيتـــ طنط

|6o2o6 محمد| ن زكري|لرحمن شعبــــ|عبــــد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4|283 رص عبــــده فرج|لن|ندى عبــــد هره|لق|بــــ |د|

462|24 له|بــــو غز|هيم |بــــر|تـــ عىل |لشح|ء |عل لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

53885 م محمد|م|يه محمد | بــــ بــــنى سويف|د|

6o562o وق  هيم حسن|بــــر|م |لسل|حمد عبــــد|رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

859859 در|لق|هلل عبــــد|ل عبــــد|لحسن جل| حقوق بــــنى سويف

|63395 مه|هيم ذىك سل|بــــر|م  سيه|نوعيتـــ عبــــ

9|59oo حمد |ن نبــــيل محمود |يم| سيوط|بــــ |د|

46222| وي|لحفن|در مصطفى |لق|ر مصطفى عبــــد |من لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

23826| ف |ر |من لحسينى محمد سعيد|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

2927|o لسيد محمد|زق |لر|يه عبــــد| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

77o42| هلل|بــــ |لم ج|مه س|م سل|سل| زيق|لزق|حقوق 
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27o4o9 لعزيز صقر|ئل عبــــد|محمود و |كليتـــ هندستـــ بــــنه

72643 ى رجبــــ سليم|ي ن فرج|سمي  لفيوم|صيدلتـــ 

45339| لمعىط|هيم ممدوح عبــــد|بــــر|حمد | ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

236||5 بــــىل|لغر|شم |ل ه|جر جم|ه ن|حقوق حلو

244o32 ك|لمل|نطون ممدوح نسيم عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

357399 ي صفوتـــ محمد محمد رضو
ن|مصطفى |ره بــــنه|تـــج

283327 ن|رس مصطفى محمد عمر|مصطفى ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

676928 غ|لصبــــ|هلل متـــول |د عبــــد |زي لمنصوره|ره |تـــج

489282 هلل سليم|محمد سليم عبــــد| رن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

776o65 وق محمود عبــــد  لعزيز محمد|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

264o43 د مصطفى|لجو|د جوده عبــــد |لجو|ء عبــــد|رس| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

7|2|52 م بــــكرى|لسل|هيم عبــــد |بــــر|ظم |عزه ن لمنصوره|نوعيتـــ 

8o9745 ى  حمد|عىلي محمد حسي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

347|89 للطيف سويلم|محمد يوسف محمد عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

4|93o6 ل|ود عطيه عىل غ|م د|إله لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

767655 د|تـــسنيم محمود حسن مر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

2486o6 رثــــ عطيه|لو|لسيد عبــــد|رحمه  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

634o57 هيم|بــــر|مد |هيم ح|بــــر|هلل |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

|3862o ح|لفتـــ|ل عبــــد |لع|ندى مجدي عبــــد  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

758363 لمسيح|د عزمي عبــــد |عم| رين|م عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

857675 ء محمد محمد محمد|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

6oo383 فع|لش|هيم |بــــر|رق محمد |س ط|ين| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

368756 تـــ عىل ص| دق محمد|مي  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

5o5433 |لعل|بــــو |ن محمد |مصطفى مجدى رمض سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

249352 |رق صبــــىح حن|ط| رين|م ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

68o468 ى|م طه |سل| لسيد محمد عجي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

67843| لسيد محمد صبــــىحي|خلود  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

343372 ر|د منصور منش|حمد عم| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

246425 شه|لهبــــ|مه خليل |س|ر |عم ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 
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|38|5o ن|لرحمن زيد|لم محمد محمد عبــــد |س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o476| حمد|ء متـــول عطيه عقل |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8oo|| رق حنفى محمد|ره ط|س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

684|5| ف حسن |حمد | لزر|هيم |بــــر|رسر لمنصوره|ره |تـــج

295254 مه رزق عىلي|مه رزق سل|سل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4777o6 لمنعم عبــــده جبــــريل|حبــــيبــــتـــ مجدي عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

64787| لسيد|هيم عمر |بــــر|لعليم منتـــرص |عبــــد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

76533o ن|حمد عثــــم|محمد رفيق محمد محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

2389o8 حمد سعيد|ر عزتـــ |مي  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

6297o8 لسميع تـــوفيق شلبــــى|عمرو تـــوفيق عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

49792| عيل|سم|هيم |بــــر|عيل |سم|ن |ء شعبــــ|آل ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

233647 تـــ|للطيف عرف|مح عبــــد|حمد س| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

459o46 مصطفى محمد عىل محمد حبــــيشه ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

893264 م  |لدين محمد عل|ء |ر عل|من سيوط|بــــ |د|

5||5o2 ينى|لجن|حمد حنفى محمد |م |هش ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

677o|o بــــوريه|ىط |لمع|بــــو |لسعيد |ح |محمد نج لمنصوره|ره |تـــج

46|4o3 فع|لش|در |لق|ردينه محمود عبــــد  هره|لق|م |عل|

776722 مر|لق محمد ع|لخ|ل عبــــد |وليد جم زيق|لزق|صيدله 

|7o766 حمد|لم |هلل حسن س|عبــــد  ى شمس حقوق عي 

779o|| تـــن عىل محمد محمد|ف زيق|لزق|حقوق 

338o5 هلل مصطفى|كمل محمد عبــــد |سلىم  ى شمس|زر عه عي 

239775 ن بــــدر محمد قطبــــ|نوره ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

6966|2 ف عزم عبــــد |ء |سم| لحميد محمد|رسر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

333223 ى|لك|يه نيبــــل عبــــد|  محمد حسني 
ى
ق |نوعيتـــ بــــنه

686oo8 وع|لونيس مط|سعد عبــــد | لي|د لمنصوره|علوم 

||9o27 هلل|غبــــ عبــــد |ن طلعتـــ ر|يم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

895529 ن محمود  |محمد محمود رضو ج|ره سوه|تـــج

278o4o هلل محمود خليفه|خي | دين ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

28||7o دل محمود|ن محمود ع|نوره ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر
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638oo7 لسيد منصور|حمد سمي  | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

276599 لبــــسيوئى|م محمود |لسل|يه عبــــد| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

433|o9 يد |بــــو |حمد |جي سيد|نجوي ض ى ر|لجع|لي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o6693 ود|م د|لسل|د محمد عبــــد |زي تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

284726 لمعبــــود|ن عبــــد|رضوى محمد رمض ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

5o|496 عيل|سم|حمد عىل |ل |لم جم|س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

438589 ي |زم ك|ح
يس|لح|مل فتـــوح مصطفى |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 

لشيخ

75o842 لعزيز|حمدى عبــــد |لعزيز |عبــــد | صبــــ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

6423|3 حمد فرج|لسيد محمد |بــــسمه  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

345932 ى عىل |ي ى عىل علو|سمي  ن|مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

35o3o7 د مصطفى|لمنعم عو|يمن عبــــد|محمد  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

82398o حمد عىلي|ن عمر |يم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|99|4 محمود عىل لملوم عىل محمد د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

|2632| حمد|ده طلبــــه |ليتـــ حم|ع ى شمس حقوق عي 

328996 لح|لسيد ص|رق محمد |محمد ط |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

9|5o42 ل |لع|ن عبــــد|ح حس|مل صل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

7o6o3o ع|لرحمن لطفى رف|رق عبــــد |حمد ط| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

324o89 م|لمرىس سل|ل |لرج|م عز|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

345469 شم|د محمود محمد ه|جه هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

7o7484 ى|بــــو |منه محمود مسعد محمد  لعني  لمنصوره|طبــــ 

6798o3 لمجيد|حمد عبــــد |م فتـــىح |مينه هش| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

852o75 ي محمود محمد
محمود مرتـــضى سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 

لهرم|ره | سق

3|36o ر يوسف محمود محمدين|من هره|لق|ر |ثــــ|

8o7986 ي|لحميد عبــــد|فضل عبــــد| ر|ي
لغنى ره بــــنى سويف|تـــج

227867 د فريد|جر فريد ج|ه هره|لق|بــــ |د|

|74766 هلل محمد حسن|محمد عبــــد  ن|حقوق حلو

22886o لخولي|دي |له|م ممدوح سعيد عبــــد ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

63294| وق أحمد جوده عبــــد بــــه|لحميد سله|رسر زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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33538o در فكيه فخري|بــــسنتـــ ن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8359o4 لكريم|د |ح ج|لفتـــ|جر منصور عبــــد|ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

425o9| ي عبــــد|ه
لمجيدعيد|جر محمد مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

96736 حمد|لرحمن محمد مرىسي |عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

32o|69 ى فريد حبــــيبــــ مسعد| مي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

829262 عيل عمر|سم|حمد |محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

243322 ى|لرؤف |ح عبــــد|ن صل|يم| مي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

3638o7 حمد|دق |يوسف محمود ص |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

42|627 ضى|لق|ىط محمد محمد |لع|خديجتـــ عبــــد ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

893674 ل |لع|حمد عبــــد|لمجيد |عبــــد| دين ي صىح 
سيوط|معهد فنى

4o7o27 نم|لم مليىح  غ|ن مجدى س|رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8938o2 ن عىل  |لصبــــور عثــــم|ء عبــــد|دع سيوط|بــــ |د|

346933 حمد|حمد عىل |عىل  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

8328o| ى|لفتـــ|رص عبــــد|ء ن|ل| ح حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7o2238 مه|لحميد فرج محمود سل|ء عبــــد |رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

323356 د محمد|حمد سيد ج|عىل  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

4o7476 يم|لد|حمد عىل محمد عبــــد|رتـــ |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25669| ر محمد يوسف خرصى|من تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o7239 ود|حمد د|لسيد |حمد |لرحمن |عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

636422 لمطلبــــ مندور|لسيد عبــــد|أنس محمد  زيق|لزق|طبــــ 

44567 هيم عىل|بــــر|لحليم |رحمه محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|8473 دل طه شعيبــــ|عىل ع هره|لق|هندستـــ 

827|5o ى|ن ج|هيم رمض|بــــر| د حسي  |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

4o636| زق|لر|دل محمد عبــــد |متـــ ع|س|سندس  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

68|9|o لمرىس فرج|هيم |بــــر|حمد |تـــسنيم  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

243677 لدين|هبــــه رفعتـــ محمد وحيد  بــــ بــــنى سويف|د|

79|794 ى عبــــد |ن لرحمن|دره محمود حسي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر
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2373|o لحميد محمد|م عبــــد|ر س|من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|63546 حمد عنتـــر نجم|ندى  ى شمس|تـــج ره عي 

8|886| لمنعم|ء رجبــــ محمد عبــــد|حسن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6422o هلل|يدى محمد تـــوفيق عوض |ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

838327 لي|ر تـــوفيق غ|ندرو نص| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

487598 لرحمن عىل هديه عىل محمد|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

67o4| ى ع دل لويس مسيحتـــ|شي  لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

868|37 تـــ|نجوي محمد سيد شح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o6o29 د متـــي بــــولس|ميل| سوسن ي|علوم 
|لمنى

8o48o2 وي|لح شعر|هي ص|ر بــــ|يثــــ| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

762o56 | 
ى
سكندر|سكندر شنوده شوق ي |

رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

7|569o ء محمود حسن عىل|ل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

642879 ح مصطفى|لفتـــ|رص عبــــد |لن|ء عبــــد |ل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|4593 وى|هلل مك|لمجيد فتـــح |حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6897|3 لفتـــوح|بــــو |ن عىل مسعد عىل |نوره لمنصوره|ره |تـــج

869478 د|حمد مر|ء محمد |ل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

9|2|54 للطيف  |بــــر محمد عبــــد|ح ج|سم ج|تـــربــــيتـــ سوه

235577 لحليم نوفل|شم عبــــد|لرحمن ه|عمر عبــــد ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

2349o2 لق خميس|لخ|لد عبــــد|حمد خ| هره|لق|عه |زر

3|2442 ح طلبــــه فوزى|ندى محسن صل ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

898o35 حمد |حمد محمد |م |سل| ج|هندستـــ سوه

783658 لمعبــــود|رس محمد عبــــد |حمد ي| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

5|3475 ى عبــــد|محمد ي ن عرقوبــــ|لفضيل سليم|سي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

428633 هلل|هيم حسبــــ |بــــر|لمنعم |ء محمد عبــــد|حسن ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

8o|9|3 هيم|بــــر|م محمد |محمد حس صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

7oo6|8 دى|له|لق محمد عبــــد |لخ|تـــ عبــــد |ي| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

8854o4 مريم محمد عىل محروس  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

28637o ى|هيم ش|بــــر|هيم |بــــر|مه |س| هي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

637o2| لسيد|مجدى محمد | نور زيق|لزق|ره |تـــج
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92||33 ندى مصطفى عىل محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

96o5o م|ل أحمد تـــه|أحمد كم ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

356562 روق محمد|طف ف|ع| عل ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

446527 بــــر|ح محمد ج|لرحمن صل|عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

7o3|85 لشيخ|حمد محمد محمد |مد |ح زيق|لزق|بــــ |د|

47977| حمد محمد|لمنعم |حمد محمد عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

689959 ف |حمد | د  عطوتـــ|لجو|حمد صبــــره عبــــد |رسر لمنصوره|ره |تـــج

52o52 تـــ محمود شح| تـــتـــ بــــدوى|مي  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

|6|2o8 يد محمد|ن مخيمر ز|نور ن|علوم حلو

885856 هلل محمد  |د |بــــر ج|شم ص|م ه| سيوط|بــــ |د|

7o|632 هيم محمد خليل |بــــر|هيم مصطفى |بــــر| |ند
ف  لدين|رسر

زيق|لزق|بــــ |د|

3346o9 ن|دى رسح|له|لسيد عىل عبــــد|ل |بــــل |حقوق بــــنه

372o42 لسىحى|ح |لفتـــ|ل محمد عبــــد|حمد بــــل| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

897o39 وي |مل طنط|محمد ممدوح ك ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

522o|| تـــ قويه|وى فرح|له مطر|ه ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

286364 يد|ح محمد ف|لفتـــ|هلل جمعه عبــــد|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8553o5 ي 
حمد|محمد فتـــىحي حنفى كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

858|92 هيم عىلي|بــــر|ن |محمد رمض |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

79|364 لطوجى مصطفى|لد محمد |محمد خ لمنصوره|حقوق 

52o758 د محمود|لجو|لكريم جميل عبــــد |ء عبــــد |سم| سكندريه|ل|علوم 

||72o2 عىل يحن  عىلي محمد سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

644964 د أحمد|حمد مر|م |محمد هش |بــــ طنط|د|

6892o زق|لر|رص خليل عبــــد |لن|لد عبــــد |خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9|5|82 وى  |لمحسن قن|ن محمد عبــــد|يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

826443 لضوي|لرحيم |لدين عبــــد|د |رؤي عم |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

3555o9 ز فرغىل|ن فو|س شعبــــ|ين| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

636|24 هلل محمد محمد حسينى|منه  زيق|لزق|بــــ |د|

483282 يوبــــ|سط |لبــــ|در عبــــد |لق|كوثــــر عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|
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4|524 ى  لحريرى|هيم |بــــر|دهم |نرمي  هره|لق|بــــ |د|

633462 لسيد لطفى محمد|ندى  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

53645| لزىك|لسيد |حمد |لدين سعد |ح |مروه صل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84782 د مصطفى طلبــــتـــ|حمد محمد فؤ| صيدله بــــنى سويف

58272 حمد جوده|دى |له|ن عبــــد |يم| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

3346|5 د|لضي|لرحمن محمد عىلي |عبــــد |بــــ بــــنه|د|

439|66 د|لحد|تـــم زغلول تـــوفيق |يش ح |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

497798 ف خليل |فرحه  بــــوقرن|رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

82o|97 ى فرغل | حمد|حمد حسي  سيوط|ره |تـــج

4645|8 لففى|لحميد |مل عبــــد |بــــ مصطفى ك|يه| سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

7oo834 لبــــدري|هلل محمد |ل عبــــد |قبــــ|عمر محمد   زيق|لزق|هندستـــ 

6854|| عيل|سم|تـــه |رص مصطفى شح|كريم ن لمنصوره|هندستـــ 

|88|2 لم|ر عنصيل س|ل مختـــ|فري هره|لق|حقوق 

6oo534 بــــوغربــــيتـــ|حمد مصطفى بــــسيوئى محمود | |ره طنط|تـــج

344226 لمؤمن عىل شجر|ضى عبــــد|محمد ر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

62694o سلىم محمد شفيق محمد عىل زيق|لزق|حقوق 

32o995 هيم|بــــر|متـــ مجدى |س|هيم |بــــر| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

834446 سم عىلي|حمد منصور ق| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

259o27 حمد|لنبــــى |لرحمن مجدى عبــــد|عبــــد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

9o4|89 هلل  | |دى وهيبــــ عط|س ف|تـــوم ج|تـــربــــيتـــ سوه

88924| حمد محمد |لطيبــــ محمد | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|72o54 ن عىل|ن تـــوفيق سليم|محمود سليم ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

2|376o م محمد خليل|م|هيم |بــــر|هر |رؤى م ى شمس حقوق عي 

64|765 ل عطيه|لع|سط عبــــد|لبــــ|محمد عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

283882 لس عزتـــ  م|هيم ف|بــــر|كي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 
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|2545| ى|رى صفوتـــ فتـــ|م |ح هرمي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4||955 لسعود|بــــو |لحميد محمد |رص عبــــد |حمد ن| |حقوق طنط

9o3463 هلل محمود  |حمد فتـــح |ئى |م| ج|بــــ سوه|د|

69768| بــــر|م محمد مصطفى عىل ج|له| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63|343 يتـــ وجيه رزق سليم ن|مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

449999 لنرص|بــــو |لدين محمد |ج |ء رس|نجل |ضتـــ طنط|علوم ري

246925 لجبــــروئى|حمد |حمد محمود |مصطفى  ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

||8552 ي|ر
حمد طه|ئى |ه| ئى ى شمس|تـــج ره عي 

756763 لغنى|لغنى محمد عبــــد |ح عبــــد |سم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

||6oo| ل|ن غبــــري|ئى رمض|ندرو ه| ى شمس هندستـــ عي 

83494 للطيف|ن سعد عبــــد |د رمض|جه دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

284444 ه | حمد ربــــيع محمد|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

675956 للبــــودى|لسيد عطيه |ر محمد |من لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

88|8|3 هيم  |بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

68432o لسيد|لسعيد |ح |لفتـــ|مريم سمي  عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

97654 بــــر|حمد حميدتـــ ص|ء |عل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

62654o حمد|لرحمن |رس عبــــد|مينه ي|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

267278 سعودى محمد حسينى| نور |طبــــ بــــيطرى بــــنه

6|5233 هيم عيس|بــــر|كريم محمد  ط|هندستـــ دمي

|57782 هلل|لسيد عبــــد | |ره رض|س ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5464o3 بــــ|لسيد خط|لمرىسي |حمد ربــــيع | سكندريه|ل|هندستـــ 

68o449 ى|بــــو |لمعبــــود |محمد فوزى عبــــد  لعني  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

884282 لحميد فرج  |ن محمد عبــــد|شعبــــ ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

88o|3| ون سمي  منصور جرجس  | مي  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

283876 يوبــــ|لرحمن محمد حنفى محمد |عبــــد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

2||48 لح|ش محمد ص|بــــو رو|لرحمن سيد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

487|37 لمجد|بــــو |لمجد عىل |بــــو |عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68o455 حمد|مه |حمد سل|محمود حمدى  لمنصوره|هندستـــ 

65478 ي عىلي|محمد رمض
ن قرئى ي سويف|تـــربــــيتـــ ري

ى بــــنى ضيه بــــني 

|8o58 رس|خر ف|طمتـــ صبــــرى ف|ف ن|علوم حلو
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4498o7 بــــر محمد|م محمد ص|محمد عص |هندستـــ طنط

444983 هيم محمد|بــــر|لد محمد |خ سكندريه|ل|هندستـــ 

48|365 ن|حمد محمد محمود رمض| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

256|5o حمد مرق|هر |عىل م ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

369484 ى|بــــو|س محمد محمود مصطفى |ين| لعني  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

|27225 لمنعم محمد|مدحتـــ عبــــد | لي|د ى شمس هندستـــ عي 

477|6 هر|منى محمد سعيد سيد ط ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4|7992 ر|لنج|لغنى بــــسيوئى |سمي  عبــــد | رن |حقوق طنط

357275 ي|يدي حمدي محمد |ه
لجيوىسر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

8oo329 حمد محمود|حمد محمود | ن|سو|بــــ |د|

88333o حمد محمد  |مه |س|محمد | سم سيوط|ره |تـــج

4o2666 حمد محمد محمد بــــخيتـــ|ندى  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

3559|2 ى محمد |هيم |بــــر| ى شكر|مي  مي  |بــــ بــــنه|د|

4|o984 لمجيد قطبــــ|ره عصمتـــ عبــــد |س |ره طنط|تـــج

35|7o3 د|لجو|لم محمد عبــــد|دل س|م ع|سل| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

688574 ن محمد محمد عويضه|حمد محمد رمض| ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

4584|5 ى حسن ن ي|يوسف يشى حسني  ج  لمنصوره|حقوق 

6849|6 لم|دى س|له|لسيد عبــــد |لسيد |رحمه  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

335657 هيم|بــــر|لحميد حسن |د عبــــد|جه عه مشتـــهر|زر

3547|3 لم|هيم س|بــــر|لم |لجيد س|جر عبــــد|ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

85444o ي حكيم|بــــ| نوبــــ حكيم بــــشر ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

87o|34 هيم|بــــر|لرحمن |هيم عبــــد|بــــر|حمد | ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|2279 لخولي|حمد مصطفى |محمد  |ره طنط|تـــج

27342 لرحمن|لرحمن عبــــد |يمن عبــــد |فرح  هره|لق|بــــ |د|

232843 ن ن|محمد سليم| رض| مي  هره|لق|ره |تـــج

68|69| ى محمد |لد |عمر خ ى|مي  لعشر لمنصوره|هندستـــ 

5|5264 هيم|بــــر|لمجيد |ل عبــــده عبــــد |هند جم معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

432924 لدلتـــوئى|لسيد  |در |لق|خلود صبــــىح عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

2o2o8 ح محمد|لفتـــ|محمد جمعه عبــــد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

699o49 ي
لسعيد عنتـــر|حد |لو|يمن عبــــد | |دئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 
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856877 ء محمود عىلي|جر عل|ه ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

678792 تـــ محمد|مجدى حسن عرف| مه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

627848 ف محمود عبــــد |مي لعزيز محمود دهمش|ر أرسر زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

8595|7 بــــيمن رؤوف فنجري يوسف دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

4o|4|9 هلل|ل نرص |عون حكيم ج ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

876536 جد ملك ينى  |ندرو م| سيوط|هندستـــ 

28|984 عمر وليد فتـــىح سيد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

2|9o94 لس بــــطرس  هيم عبــــده|بــــر|كي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

46577 طمتـــ محمد محمد عيسي|ف ى شمس|زر عه عي 

696735 هيم عليوتـــ|بــــر|يمن محمد |ئى |م| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4o6356 يوبــــ|ل |دل لطفى كم|ع| ندر|س م بــــنى سويف|إعل

7524|5 لرحمن|ن عبــــد|لرحمن عثــــم|هلل عبــــد |عبــــد  حقوق بــــورسعيد

88oo25 حمد |لرحمن |حمد معتـــز عبــــد| سيوط|حقوق 

7|2953 ضى|ل ر|لع|مجدى محمد عبــــد | عل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

49992 حمد مصطفى معوض عبــــده| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

65|6o ر|لغف|ر ذىك عبــــد |لغف|ء عبــــد |سم| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

899|45 ج |م محمد سيد فر|هي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

3672o3 لسيد يوسف|حمد |لرحمن سيد |عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

3||222 ل|حمد كم|سلىم محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

22|53| ى|بــــو |لمطلبــــ محمد |حمد عبــــد|محمد  لعني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

367967 هلل|نوبــــ نبــــيل متـــوشلح عبــــد|بــــ| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3|6|68 ج|ء طه محمود حج|ل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8872|7 حمد |هر |لظ|ن حلىم عبــــد|يم| سيوط|تـــمريض 

844oo| حمد يشي محمد حسن| ن|سو|حقوق 

|34|23 نس|لغنى |بــــسمه مهدى عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|5797 ى|بــــو |حمد حسن |حمد حسن | لعني  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

3o586 بــــو زيد|ن |عزتـــ ربــــيع سليم| دين |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

37|6o9 لسيد محمد|ح |محمد صل حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

265394 لم|د س|ل عزبــــ ج|حمد جل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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697439 ى محمد عن|حمد |لعوضى |محمد  ئى|مي  ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

694364 |لل|لمرىس عبــــد |لفتـــوح |بــــو|دل |خلود ع لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

783474 ن|يع سليم|عيل ط|سم|يه محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|6o46 لسيد غنيم|سيف مصطفى  ط|حقوق دمي

|4o324 وق محمد  لمطلبــــ محمد|لسيد عبــــد |رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7722o4 ى|حمد محمد |ء |هيد مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

42|4o| م|وجيه محمود أحمد بــــره| ند تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

3228|2 ف |يتـــ | يف|رسر حمد رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7o3o64 هل|ل|حمد حسن محمد سيد |ل |س زيق|لزق|علوم 

242523 ى |حمد | حمد محمد طه|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|48572 ى|رتـــ محمد |س لحسينى حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|2|54 عىل محمد عىل محمد  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

258293 لحسن محمد حسن محمد| شمون|نوعيتـــ 

||62|3 لس رفلتـــ رفعتـــ ف يق|كي  |ره بــــنه|تـــج

52oo68 تـــه|حمد شح|ره محمد |س تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7o4o82 ي|لسيد عىل |مصطفى 
ل|لسيد جى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|626o يف شمس |بــــ لدين محمد حمدى|سل رسر هره|لق|ره |تـــج

4|3748 لرحمن|لمحمدى عبــــد|حمد محمد | |بــــ طنط|د|

336323 هيم|بــــر|ن جيد |بــــسمتـــ عجبــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

342942 ى|حمد جم|  حسي 
ل مصطفى مصطفى ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

69o7|8 لسيد عىل|يز |ل ف|حمد كم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78385| عيل سعد|سم|لسيد |منيه حسينى | زيق|لزق|حقوق 

686796 لسيد|حمد |حمد |م |ء عص|سم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

2534|7 وى|لمشط|رص محمد |ن| دين ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8o2566 بــــ|لوه|سلىمي ممدوح عىلي عبــــد ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

9o58o| ح يوسف محمود |هيم صل|بــــر| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

49832o جه|ندى ممدوح فوزى محمد خف تـــربــــيتـــ دمنهور

7573oo دتـــ|دق عي|لص|هدير محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

769572 د|هلل حش|حمد عبــــد|حمد سعيد | ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

||4722 د فخرى|د عي|نوبــــ مر|بــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج
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7||25| لبــــرع|حمد محمد عىل |هبــــه محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3334o8 بــــتـــ|لرحمن ثــــ|لحليم عبــــد|لد محمود عبــــد|خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

486874 ى تـــ خليل يعقوبــــ خليل|نش| مي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

44664| زق عىلي|لر|منصور محمد منصور عبــــد  ن|سو|بــــ |د|

882o57 لمجىل  |شم عبــــد|لرحمن مصطفى ه|عبــــد سيوط|حقوق 

33526| سم|لمنعم طه ق|مدحتـــ عبــــد| مه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

26|oo8 لعزيز حشيش|عيل عبــــد|سم|طمه |ف تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

542648 ش|بــــوهو|سم |لعزيز ق|يه عىل عبــــد | سكندريه|ل|حقوق 

||7497 لحليم|بــــر عبــــد |لحليم ج|محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o2|28 لصفىط|لمرىس |لسيد |مح |سلىم س ي صىح طنط
|معهد فنى

885446 يمن يونس محمود | |ند سيوط|ره |تـــج

223597 وق  لم|يمن محمد س|رسر ى شمس| لسن عي 

|37543 لس ميل د مفيد قلدس|كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

78936 لرحمن|شم عبــــد|ل ه|ء بــــل|نجل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|437|2 حمد|مح محمد |ر س|مي لفيوم|لعلوم |ر |د

85475o بــــ|لوه|ء ممدوح محمد عبــــد|سم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

236937 ي|ن خ|نور
لد عىل يوسف حنفى دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

7o389| ل|محمود محمد يحن  محمود هل زيق|لزق|بــــ |د|

82657| ي |لفضل حج|بــــو|ء محمد |لزهر|طمه |ف ج 
محمد

|معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

26||49 دل محمد محروس|جر ع|ه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

37o7|2 ر نبــــيل محمد محمد|بــــر| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|52o5 ف محمود |ن |نوره عيل|سم|بــــو |حمد |رسر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

35988 ه عل| م محمد حسن محمد حسن|مي  ى شمس| لسن عي 

8|5275 ء عيسي عىلي عيسي|عىلي ي|بــــ |د|
|لمنى

3|9748 ن|يتـــ محمد حنفى رضو| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

2599|7 لزردق|ر حمدى محمود |من ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

25oooo لنور|بــــو |ئى محمد |منه ه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

35o7oo د|لجو|د رجبــــ عبــــد|لجو|بــــسنتـــ عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

699423 تـــ|لشح|تـــن صبــــرى محمود حسن |ف لمنصوره|طبــــ 
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2||7| ى|لدين عبــــد |ء |تـــ عل|ي| لحميد حسي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

62|o79 رف يونس|شد ع|مه ر|س| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3|2827 ى موىس عبــــ|ي س موىس|سمي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

26923| ح محمود سنبــــل|يمنى صل |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

2|422| لعزيز|لد محمد عبــــد|محمد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|73266 لمنعم محمود|عمر سعد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

43oo46 در شعيبــــ|لق|حمد محمود عبــــد| |طبــــ طنط

4536o| ج |لنو|هلل حميدو محمد |محمد عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

77o|9| لعظيم حفنى|يوسف محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2o9o6 ل حمودتـــ|عيل يشى كم|سم| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

53382 دى عىل|له|محمود محمد عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8o882 لرحمن عيس|لتـــ محمد عبــــد |ه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

94462 رص|لن|لمنعم عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|لد |خ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

232927 هيم|بــــر|حد |لو|ء سيد عبــــد|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

87o763 ء محمود يوسف محمد|رس| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|3923| د حمدى عيس|عم| لي|د ى شمس|تـــج ره عي 

782844 ى محمد | م|إلم|حمد حسي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

6|o9|3 لد ربــــيع سعد|طف خ|ع |تـــربــــيتـــ طنط

3583oo يمن محمد رجبــــ محمود|سلىم  ى شمس| لسن عي 

|32675 يه عزبــــ محمد عزبــــ| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

589o5 لعليم|ن محمود عبــــد |يوسف شعبــــ ره بــــنى سويف|تـــج

|349|6 ى|ل بــــش|ك غبــــري|روبــــيل مل ى شمس حقوق عي 

9o9876 هلل  |لسيد عبــــد|ن فتـــىح عبــــد|نوره ج |تـــمريض سوه

83||8 سيد مصطفى سيد محمود ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

266o42 ى|هيم |بــــر|ء صبــــرى |محمود عل لهبــــي  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

7596|4 رك|مبــــ| لوف|بــــو |هيم |بــــر| |عل لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

336|53 لديدموئى|د محمد |زينبــــ عم ى شمس| لسن عي 

69497| مه مصطفى محمد درويش|س|سلىم  لمنصوره|علوم 

44|6o6 وق  بــــونعيم|لسعيد |هلل |لمعتـــز بــــ|رسر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

||76|2 ج|حمد رس|لسيد |حمد |فرح  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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45o73o ى |ريم ي لمرىس|لسيد |سي  |ره طنط|تـــج

429895 رس درويش عىل محمد|محمود ي |حقوق طنط

757537 حمد محمد محمد حفنى|سحر  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|56573 ف |محمد  ن|حمد محمود زيد|رسر هره|لق|هندستـــ 

7738o لسيد|تـــ |لشح|لسيد |مصطفى  هره|لق|حقوق 

8o96o9 مي|تـــه شلق|بــــر شح|حمد ص| ره بــــنى سويف|تـــج

5|o||7 لديبــــ|عيل |سم|ن |مه نرص رمض|س| علوم دمنهور

5|352 ه محمود عبــــد | لعزيز بــــكر|مي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|66863 لسيد|حمد محمد |طمه |ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

9|442o ه زكري| عىل هريدي | مي  سيوط|ره |تـــج

45348 زق حنفى محمد|لر|يحن  عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

68oo9o مه|هيم سل|بــــر|رص |م ن|ر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

445733 حمد بــــدرى حفنى مىك|ره |س سكندريه|ل|هندستـــ 

25o863 ئى|لفخر|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|منى فوزى عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

635|29 ح|لفتـــ|لق محمد عبــــد |لخ|فتـــىح عبــــد| لي|د سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23|988 لمقصود|حمد عىل عبــــد|محمد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|837 بــــر محمد|دتـــ ص|ء حم|صف صيدله بــــنى سويف

47oo7 در|لق|ر حسن عىلي عبــــد|لغف|محمود عبــــد هره|لق|هندستـــ 

642|68 لمجيد محمد|لمجيد فريد عبــــد|عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

759244 ي 
لسيد|محمد عزتـــ قرئى لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

75o668 وى|لمرج|لمنعم عبــــده |ندى مدحتـــ عبــــد  حقوق بــــورسعيد

|66|74 بــــ|لوه|لدين محمد عبــــد |ء |محمد عل ن|هندستـــ حلو

687485 لمحمودى|ن حسن محمد محمد |نوره ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

886o28 ل محمود |دل جل|م محمد ع|نغ| سيوط|ره |تـــج

346|4 ى عمر  هلل|حمد عبــــد |حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

693792 لعزيز|ء سمي  محمد عبــــد |دع لمنصوره|صيدله 

5||365 لي|در محمد مش|لق|بــــوزيد عبــــد |هيم |بــــر| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

44o82o عيل|سم|لدين |ل |يمن جم|رق |ط لشيخ|عه كفر |زر

255765 دي|بــــو ش|جد مصطفى |م م|سل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4o4469 بــــ|هيم دي|بــــر|هيم محمد |بــــر|هلل |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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478235 ى م هلل|لرحمن  عبــــد |جد محمد عبــــد |رني  ره دمنهور|تـــج

437474 وى|لبــــرم|حمد مصطفى محمود |مصطفى  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

758353 هلل سعد|ح عوض |ره صل|س عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

854|59 ى|م يكل طلعتـــ فوزي سفي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

72677 طه جبــــريل طلبــــه|طلبــــتـــ شم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7779o7 ى سعد|من ر نبــــيل محمد حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

7825|5 رى|هلل زخ|نوبــــ جرجس فتـــح |بــــ| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

8o3277 هلل|دل حكيم عبــــد|نوبــــ ع|بــــ| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

282582 لشهيد|لهول سعيد عبــــد|بــــو|رجريتـــ شكل |م ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

5o389o  أبــــو س|لوه|عمر محمد عبــــد 
ى
لم|بــــ دسوق سكندريه|ل|ره |تـــج

332976 ى ص|جه بــــر حسن محمود|د حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

43|699 وى|لدكم|هيم محمد |بــــر|ل |هيم جم|بــــر| |علوم طنط

|57|56 ى|ن ج|نىح  عري| |بــــر مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

357539 طر عرفتـــ|طف خ|حمد ع| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|27923 ج|لح|حمد |لرحمن محمد محمود |عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

83o59 ر منصور حميدتـــ|لستـــ|سعد عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

47646| لدين منتـــرص|ل |يمن محمد كم|حمد | ره دمنهور|تـــج

|24465 ف عزيز خليل| |ندر|س رسر ى شمس|تـــج ره عي 

3664|8 لد حسن عطيه|طمتـــ خ|ف دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

836429 دق|لص|سط محمد |لبــــ|ء عبــــد|رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5266|5 لعزيز محمد|مل عبــــد|محمد سمي  ك |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

635975 لحميد|لفتـــوح عبــــد|بــــو|رص |لن|فتـــىح عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

284|8| وى|ح مج|لد مفتـــ|لرحمن خ|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

442422 ن مصطفى|عيل شعبــــ|هلل إسم|عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

8933|o ن فكرى بــــخيتـــ |محمود عثــــم سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

8o4739 لمجيد|حمد عبــــد|م |دين عص|ن ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

9|6623 لم |ل س|محمد نتـــع جل سيوط|ره |تـــج

64oo94 ن محمد حسن|ح رمض|د صل|سع زيق|لزق|عه |زر

774|3o لفى|ل|ىط |لمع|بــــو |ىط |لمع|بــــو |حمد |م  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 
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|2|773 حمد مصيلىحي|مي سيد |ره س|س هره|لق|ره |تـــج

869965 حمد|بــــ |لوه|حمد عبــــد|عيد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

92|545 بــــر |حمد ج|ح |طمه صل|ف ج|بــــ سوه|د|

9||67 لجيد حسن|عىل محمد عىل عبــــد  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

432572 لبــــشبــــيسر|لق |لخ|لسيد عبــــد |بــــسنتـــ  |صيدله طنط

522294 لعزيز |لرحيم عبــــد |رص عبــــد |لن|ء عبــــد |ل|
محمد

بــــ دمنهور|د|

4|5|56 ف محمد محمد |سمر  ي|رسر
بــــو مصطفى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6449oo نم|تـــ غ|ي|لر|بــــو |لسميع محمد |محمود عبــــد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

|69872 لسيد|حمد محمد |هلل |عبــــد  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

693257 ن هويدى|لحميد وحيد عثــــم|نجوى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

758|8o لم|حمد س|ء محمد |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

82452o لرحمن|حمد فتـــىحي محمد عبــــد| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

756|93 حمد|ئى سعد |محمد ه عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|3|86 لدوله|لرحيم قمر |محمد فتـــىح عبــــد  |بــــ طنط|د|

446248 ن|لسيد عىلي|حمد |لح |هيم ص|بــــر| لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

45685 ف ص|سهي   هيم|بــــر|بــــر |رسر لمنصوره|حقوق 

76o525 حمد|حمد |محمد رجبــــ  لسويس|هندستـــ 

42o3|4 لبــــسطويس|لعليم محمد صبــــره |ء عبــــد|حسن لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

234775 لدين|ح |حمد محمد صل|ن |مرو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

332892 ى | حمد|حمد محمود حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

837|42 هيم|بــــر|هيم عىلي |بــــر|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|27568 تـــه سيد|رس شح|محمد ي |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|58o53 كر|ء بــــكر محمود ش|سم| هره|لق|ره |تـــج

82625 شم محمود|لمعز ه|عبــــيد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|2|58 ى عبــــد ى عبــــد|حسي  م|هلل عز|هلل حسي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

48o924 لنرص|بــــو|ن حنفى محمود |نوره عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85|5| ى محمد عفيفى  مي  لسيد|ني  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

77724o ر|لنج|لرحمن |حمد محمد عبــــد|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

|26|25 ن|ل سليم|لع|م حسن عبــــد |حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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53o2o مجد فوزى فهىم|ء |رس| بــــ بــــنى سويف|د|

82982o ي|ل |حمد جم|
حمد حنفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

32322 حمد|لغنى سيد |محمد وهبــــه عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6954|o لرحمن|محمود منس عبــــد | محمود رض ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

75742o ى|ن حس|لرحمن عيد رمض|عبــــد  ني  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

822773 لولي|لعزيز سيد عبــــد|حمد عبــــد| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

287436 هيم|بــــر|لمنعم |بــــر عبــــد|حمد ص| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2|4746 ه عز ى|لدين عبــــد|ني  لمجيد حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

83o|2o ي حشمتـــ شكري محمود|م|
ئى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9o2623 لسيد |حمد |حمد خلف | ج|بــــ سوه|د|

78|9o2 حمد عىل|ره ثــــروتـــ محمد عزتـــ |س ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

3|5784 حمد طه|طف |هدير ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

33272o تـــه|لسيد محمد شح|مجد محمد | |بــــ بــــنه|د|

635976 لسيد حسن|فتـــىح محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

452553 لجندى|هيم |بــــر|هلل |يمن عبــــد|ر |عم ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

897|2o وى |حمد طنط|طف |نهله ع ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

3|82o9 ن|ل محمد سليم|حمد جم| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

||8|9| ن|بــــ يوسف دهش|يه| |رين|م ى شمس هندستـــ عي 

275967 لق|لخ|محمود محمد مبــــروك عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

8693oo لي عبــــد|لوه|محمود عبــــد
ى فظ|لح|بــــ ميى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

5|48|2 لحميد محمد لطفى|محمد عبــــد| لي|د ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

248269 لعزيز ريشه|نىح  عىل عبــــد| ن|سو|بــــ |د|

464945 ن|حمد بــــدر|لسيد محمود |ن |نوره ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

8252|8 ردينه محمود محمد طه دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

4637|| ح|لمل|لسيد |مي طه |طف س|ع ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

323623 ل|لعس|لمقصود عىل عىل |مد عبــــد|مريم ح ن|هندستـــ حلو

3|76o5 ي مرىسي مصطفى|
حمد مصطفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

87o527 حد|لو|هلل عبــــد|لمنعم عبــــد|ء عبــــد|رس| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7o46|5 د محمد محمد|م يحن  ج|حس ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

646854 لطبــــيىل|لحسينى |لحسينى |ئى  |يمنى ه ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى
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67785o للطيف رجبــــ|لد لبــــيبــــ عبــــد |كريم خ لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4758|9 لفول|م متـــول |سل|مؤمن  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

39|36 هيم|بــــر|ء خليل محمد |شيم |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

6|9|27 مه|م أبــــوسل|لمجيد بــــس|منتـــ عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

752|92 كه نخله|هر ظريف ف|ندرو م| زيق|لزق|طبــــ 

9|4||4 بــــدين شكرى  |لع|ء محمد زين |رس| ج|بــــ سوه|د|

66|2| ي 
ى رجبــــ |مصطفى ى|مي  مي  ن|حقوق حلو

|298o8 بــــو زيد محمد حسن|زينبــــ محسن  ن|بــــ حلو|د|

6||o83 لجع|هدير هيثــــم سعد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5253o| ف محمد محمدين|سلىم  رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

777392 لمعىط|بــــ عبــــد |لسيد دي|ء |سم| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

2|492| رق معوض بــــدر|محمد ط ن|فنون جميله فنون حلو

6426o5 لرحمن حسن محمد عطيتـــ|عبــــد لمنصوره|حقوق 

63|37o ن|لمول محمد سليم|لسيد عبــــد |ل |نو ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8|9977 ى|ع| ر|ي دل مسعود حني  ي|بــــ |د|
|لمنى

842o5 لحفيظ|بــــرهيم محمد زىك عبــــد | ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

684665 ح|لفتـــ|دل فهيم عبــــد |ده ع|غ لمنصوره|بــــ |د|

78o287 محمود محمد رجبــــ محمد عىل ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

6|8838 ى|لسعيد محمد غنيم |هدير  لجنتـــي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

257o38 |لبــــن|حمد |حمد |ن |رو ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8432o8 مد|يه محسبــــ محمد ح|هد ن|سو|علوم 

64326 ده حمدى محمد محمد|غ لفيوم|بــــ |د|

6852|5 زى فضل|لسيد حج|لدين محمد |ل |كم لمنصوره|علوم 

272o3 حمد|ندى عزتـــ سيد  هره|لق|حقوق 

597|8 ي | ر|ي
ن|لمنعم عثــــم|س عبــــد |لنح|مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

888287 ن فرغىل سيد  |ده سليم|مي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

442|23 حمد عمر|لسيد |عمر محمد عمر  لشيخ|عه كفر |زر

487|o7 لديك عىل|ج |لحج|بــــو |ج  |لدين ن|م |حس سكندريه|ل|بــــ |د|

479o72 زم محمود مصطفى|محمود ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|5o47 سط|لبــــ|ن عبــــد|دل شعبــــ|حمد ع| ن|حقوق حلو
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|48o|9 هيم|بــــر|محمد طه رجبــــ محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

499o97 لعزيز خليفتـــ|د نرص محمود عبــــد |جه بــــ دمنهور|د|

266425 طمه مسعد محمد جعفر|ف لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

222o3| ن|حمد حس|م محمود |ندى هش ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

5396|o حسونه عىل شعيبــــ| يوسف رض ن|سو|بــــ |د|

3456|7 م محمود|لسل|دل عبــــد|يدى ع|ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

92o28| ى لشهيد  |غبــــ عبــــد|مرقص ر| يوستـــي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

768|88 ن|هيم محمود سليم|بــــر|منى مدحتـــ  لعريش|بــــ |د|

35734 لوزه|هلل ||عط| رمزى عط| رمي| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

434828 ح|لفتـــ|هلل عبــــد|يتـــ بــــشي  عبــــد| |بــــ طنط|د|

|7|2|3 لسيد محمد|م |محمد س ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

25652| ه|لل|مينه وسيم عىل عبــــد| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

649o4 مل فهيم|دي كرم ك|ف هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

4|3866 طف حميده هيبــــه|محمود ع |ره طنط|تـــج

897965 هلل عوض  |بــــ |نوبــــ فكتـــور ج|بــــ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6783o4 لعزيز محمد عرص|ر وجيه عبــــد |من لمنصوره|بــــ |د|

27o33| هيم|بــــر|م شبــــل محروس |شبــــل س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

635|33 م|لسل|لرحيم محمود عبــــد |عبــــد | دين قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

86o7o5 عيل|سم|ج مفضل |طمه فر|ف لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

763939 لحربــــى|لمقصود |لح عبــــد|رس مجدى ص|ي معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

86835o لكريم مىكي|ء محمود عبــــد|رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

867756 ن|ر حس|نجوي بــــرصي مختـــ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

6388|7 ى موىس يوسف ندى حسي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

27255o مصطفى محمد مصطفى حموده |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

4|254| د|لحد|ىط مصطفى |لع|م عبــــد |آيه عص |ره طنط|تـــج

78o9|2 هيم|بــــر|لسيد محمد مصطفى | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

54|5|8 لرحمن رجبــــ محمد عطيتـــ رصد|عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

335994 لنجدى|تـــفى حمدى رجبــــ محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2478o6 هيم محمد حسن|بــــر|زم حمدى عىل |ح ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

259255 بــــر حسن|ء ص|رحمه عل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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699o66 ى|ح يوسف محمد ل|لفتـــ|فرحه عبــــد  شي  لمنصوره|عه |زر

|7|o57 ئيل|ئيل جبــــر|شكرى روف| ليدي ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

||8728 لد نبــــيل محمد يوسف|يوسف خ ى شمس صيدله عي 

2|o28 حمد محمد|يمن |محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2634o7 ن|ن مصيلىح رضو|طمه محسن رضو|ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

276o6o لعزيز محمد|ره محمد عبــــد|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

69467| م|م|ل|لسيد |لدين |ح |ج  صل|لن|ر |من لمنصوره|صيدله 

5o2873 ن حسن محمد محمود|رو سكندريه|ل|علوم 

7oo96 رتـــ|لد|عوض ربــــيع محمود  لفيوم|بــــ |د|

77767 ي ك|هيم |بــــر|
مل|حمد مصطفى ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

496979 ن|مد رسل|حمد محمد ح|مل | تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

25529| لنبــــى عمر|لسيد عبــــد|لنبــــى |عزه عبــــد |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

46867 ى |حس| ن رض|نور بــــورسيع|ني  هره|لق|صيدله 

25867 لفتـــح|بــــو |هر عيسوى |م بــــ ن|حقوق حلو

59|28 ى|حمد |عمر محمد  مي  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

4496o8 ن|هي سعف|لز|محمد مسعد  |ره طنط|تـــج

3434|5 ى|ء محمد جمعه |رس| مي  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

774875 هلل محمود|ء محمود جوده عبــــد |ول ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

75285| ن عىلي|هلل عىل سليم|عبــــد  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

224234 محمود مبــــروك مرىس| ند ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7755|4 تـــ|لشح|لسيد محمد |مصطفى  زيق|لزق|حقوق 

89635o لطيف |ل محمود عبــــد|لع|م عبــــد|ريه ي صىح سوه
ج|معهد فنى

43|823 ف |رس |ف حمد بــــليلتـــ|رسر |بــــ طنط|د|

457o8| ى |حمد س| لخطيبــــ|حمد |م حسي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5272| ى محمد|مي  محمد ي|ل| سي  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

6o2969 ي|بــــور|س محمد |هيم عبــــ|بــــر|بــــسنتـــ 
ضى لمنصوره|ل |طف|ض |ري

76o949 ى س|لبــــي  جبــــرتـــ غط| |جرمي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

23|842 ى شهيبــــ |ن حس|لرحمن رمض|عبــــد لسيد|ني  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

62254o حمد مصطفى|حمد محمد | لمنصوره|ن |سن|طبــــ 
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499|46 هيم محجوبــــ|لم إبــــر|رتـــ س|س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7|o8|5 ي|مح محمد موىس |محمد س
|حمد ضى لمنصوره|حقوق 

4239o7 بــــر|لسيد متـــول ج|مريم محمد  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

446622 لعزيز محمد|دل فخرى عبــــد|محمد ع بــــ دمنهور|د|

7o687| تـــ|لشح|هيم محمد |بــــر|نس |بــــ |يه| ن|طبــــ حلو

839o57 ى ي طلعتـــ ع|ه| يوستـــي 
مر|ئى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

2|5|72 لسيد|لعزيز |م عبــــد|سل|ره |س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

228o35 حمد|لسيد محمود |د |طمه فؤ|ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

336|9o لقوى|د عبــــد|لد رش|م خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|23959 ى|ل |لرج|هلل وليد عز |منتـــ  مي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

4|7239 لصمد|مجدى محمود بــــسيوئى عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

6o98|| لم شعيبــــ|لعزيز س|ره صبــــرى عبــــد |س لمنصوره|حقوق 

6|6|85 زي|بــــو حج|م سمي  حسن |هش ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

89o376 محمود يوسف حسن حسن  سيوط|بــــ |د|

332o25 لسميع محمد|هدير سعيد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|7|94| ي|بــــو ه|مي |لرحمن س|عبــــد 
شم بــــسيوئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

7o7344 ح رجبــــ|لفتـــ|لسيد عبــــد |مر |ليىل تـــ لمنصوره|بــــ |د|

83o544 س|روق عبــــ|روق يىحي ف|ف ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|3958o  بــــطرس| مونيك
ى
مجدى شوق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

84oo9 ى وس|ندر|هر نصيف |م| مي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

784|3| لرحيم|دق محمد عبــــد |لص|حمد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

527494 ل عىلي|نبــــيهتـــ يس وهبــــى جم ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

785645 مصطفى محمود مصطفى محمود عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

223593 مد|نور سليم ح|ح |سم ن|حقوق حلو

59964 ل محمد عويس|محمد جم هره|لق|هندستـــ 

247352 ف محمد محمد ص|محمد  لح|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o963 زق|لر|م عبــــد |لسل|ر عمر عبــــد |من ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|3o56o هد|هد مسلم مج|حمد مج|ن |نوره كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

33|||8 س محمد|د عبــــ|م رش|هلل هش|عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 
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832o87 ى |ي سم|لسيد محمد ق|سمي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

335|2o طف محمد يوسف|ء ع|رس| ى شمس حقوق عي 

4569|7  خضي |ح جل|سم
ل عيد مصطفى |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

لشيخ

838768 ي
ه ضى ي|لدين |ء |ني 

حمد مصطفى |ج طبــــيع قن|عل

489567 وق  ف طلعتـــ محمد تـــوفيق|رسر رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3|234| م محمد|لسل|م مرىسي عبــــد|لسل|عبــــد| ر|ي |بــــنه| هندستـــ شبــــر

858|88 تـــي|محمد عصمتـــ محمد زن حقوق بــــنى سويف

426548 ف محمد عىل عطيه|سهيلتـــ  رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

8477|2 هيم عىلي|بــــر|ري |طمه قبــــ|ف ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

6492|2 ه سعيد محمد محمد | لغمرى محمد|مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2435|5 لهم|مه عىل |س|حبــــيبــــه  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|49o|8 لبــــلكيىم|لعزبــــ |بــــ |لوه|سلىم محمد عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

337o83 حوريتـــ محمد فريد مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

46o8o3 ى|عبــــد ربــــه زيد| يمن رض| ن حسني  |بــــ طنط|د|

327972 هر|لظ|هيم محمد|بــــر|محمد مصطفى  |طبــــ بــــنه

52|3oo لسيد زرد|لعزيز |لسيد عبــــد |ء |رس| بــــ دمنهور|د|

452822 لعربــــي عىل محمد حسن|لسيد |مي |هدير س لشيخ|بــــ كفر |د|

|2o774 عيل|سم|د |حمد عمر فؤ| لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

|9|66 ين م حليم حبــــيبــــ|هش| في  طبــــ بــــنى سويف

455o7 ل عبــــده|ل كم|حمد جم| هره|لق|حقوق 

8o|94o لحميد درويش|محمود درويش عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

494|33 لجمل|قطبــــ محمد | حمد رض| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|2567 ن ى| مي  ي حني 
سيد حبــــسر لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 

بــــ موجه|نتـــس|/سويف

8o82o2 وق حمزه عبــــد هلل محمد|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

224||4 ى |مريم  ى حسي  ى|مي  مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

627998 لمعز متـــولي|هر سعيد عبــــد |ء م|شيم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3226|3 لسعيد مندور|ندى طه محمد  ن|تـــمريض  حلو

7545o3 لفضل محمود محمد مصطفى|بــــو |ره |س عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

4|7||4 هيم|بــــر|ن عىل |م عىل عثــــم|سل| لشيخ|بــــ كفر |د|
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7535|3 حمد|هيم |بــــر|حمد محمد |عهد  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

2|2978 ف سعيد |جر |ه هيم عىل|بــــر|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

373225 ى محمد حسن سيد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

|3838o ف صموئيل |يرينى | دير|بــــ|رسر ى شمس حقوق عي 

698752 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ء محمد |رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

76|785 لفضيل|لرحيم عبــــد |سمر بــــدوى عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

682476 لسيد عىل تـــوحيد|ء مجدى |ل| لمنصوره|عه |زر

7|2o68 بــــو بــــكر زغلف|عيل محمد |سم|ه |نج ط|ر دمي|ثــــ|

69|992 حمد جمعه|محمود محمد طه  لمنصوره|بــــ |د|

684294 تـــربــــى|ل|هيم |بــــر|بــــ طلعتـــ محمد |يه|ميه |س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|3o289 حمد محمود|ء |ن عل|نور هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62||55 ين خ لسيد خليفه محمد|لد |رسر ط|بــــ دمي|د|

56474 لحفيظ|حمدى جمعه حسن عبــــد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

328394 م|م|ل|لسيد حسن محمد |يوسف  |بــــ بــــنه|د|

482956 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |مريم محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

924627 لعليم |حمد عبــــد|دى |له|حمد عبــــد| ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

792525 عيل|سم|يدى عىل محمد |ه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8573|9 ي عطيه|جرجس ع دل بــــشر ره بــــنى سويف|تـــج

536o|3 محمود محمود عطيتـــ محمد بــــقوش |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

265879 ن|ح عمر|حمد صل|ح |صل |تـــربــــيتـــ بــــنه

846883 س|حمد عبــــ|مي |كر|يه | ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o|65o ي عزبــــ|رص غيط|نس ن|ن
ئى |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|

ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

34o265 لعزيز عريبــــه|زينبــــ عمر محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

865628 لحكم حسن محمود|محمد عبــــد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

854642 د|لجو|محمد محمود عىلي عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

97|24 محمد سيد محمد محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

858o85 حمد|يم عىلي |لد|محمود عبــــد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

77384| مل|مد ك|م ح|لد عص|خ ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 
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5o22o3 حمد محمد|محمد محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4987o9 ن|م|هيم |بــــر|ن |م|ن فتـــىح |نوره |ره طنط|تـــج

296433 لفتـــوح|بــــو|بــــر محمد |حمد ص| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

263744 دى محمد محمد|له|ء محمود عبــــد|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

838o48 لنوبــــي|لمجد |بــــو|لد |ر خ|عم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

427o53 لسيد|بــــر محمد |م مصطفى ج سكندريه|ل|عه |زر

77oo56 ي
لسيد خلف|ء عمر محمد |ضى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|63o6o ي زكري| ر|ي محمد| يحن  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|42688 حمد|نور |رق |حبــــيبــــه ط ى شمس|د| بــــ عي 

8|678 ح محمد عبــــد ربــــه|ء محمد صل|سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o6295 حمد عمر|جر محمد بــــسيوئى |ه سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

238532 ى عيد محيسن|سم| ء حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|973o ع|لد محمود نعن|هيم خ|ء إبــــر|رس| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

496383 رى|لبــــش|لغنى |ء حسن محمد عبــــد|ول ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

26|576 د يوسف عوده يوسف عبــــيد|زي ج|أللسن سوه|كليتـــ 

265383 يد|لعزيز محمد ف|محمود محمد عبــــد  ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

5|8738 لمنعم محمد عوف|ن عبــــد|خلود رمض صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

9|49o2 ل فرج  |زم جم|محمد ح معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

265572 ي|عبــــد
هلل|ء محمد ضيف |لرحمن ضى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o8737 لعزيز|دى عبــــد |له|سيد عبــــد | ن|ر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2|2746 د فرج|محمد رمزى ج ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

96538 ن|حمد سليم|مروه معوض  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

635435 لدين محمد عبــــده|ح |محمد صل| سم ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

55255 يف محمد عبــــد  لونيس|هدير رسر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

25526 ن|لمعبــــود رمض|ملك حمدى عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

9|542| ل حفىطى خرصى  |حمد جم| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

887659 لح |ل ص|لع|نيس منصور عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

359992 لمطلبــــ|لعزيز عبــــد|ن محمد عبــــد|رو |بــــنه| هندستـــ شبــــر

422635 ربــــ عيس|محمد منصور مح لجديد|دي |لو|عه فرع |زر
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|358o6 مه سيد محمد|س|بــــسنتـــ  ن|بــــ حلو|د|

|737|5 هيم فريىح يوسف|بــــر|لرحمن |عبــــد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

263862 هلل|ن عبــــد |يه حمدى عزتـــ رمض| |تـــربــــيتـــ بــــنه

249657 لسيد زقزوق|لد صبــــىح |بــــسنتـــ خ ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

452324 لرحمن رجبــــ محمد حسن|عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

844477 حمد|ن محمد |ر سليم|مي ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

356o37 لعليم|سلىم قعود سعد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

352687 ن|حمد بــــيوم رضو|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|o4|6 ن|حمد عثــــم|د محمد محمد |ي| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

624759 لعوضى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|هيم |بــــر|هلل |عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

435686 هلل|لعظيم محمد خي |حمد عبــــد| لشيخ|ره كفر |تـــج

63o392 لبــــكرى|عىل محمد محمد  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

346o87 ى|مريم مجدي محمد س لم حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

336225 ى|له|بــــ عبــــد|لوه|ء عبــــد|سم| دى حسني  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

52|2| حمد سيد محمود|ده |غ لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|565 دى|له|بــــ عبــــد |لتـــو|د عبــــد |حمد عم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

3|8|27 حمد محمد سيد|هيم |بــــر|محمد  هره|لق|ره |تـــج

829475 ي عبــــد|حس
حمد|لموجود |م مصطفى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|426o9 بــــر عىلي|بــــ سيد ج|رح ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

847|54 حمد عىلي|هلل |عبــــد| دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

362392  ف
ى
هيم محمد|بــــر|روق |تـــسنيم دسوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

2654o2 لخطيبــــ|لعزيز |لح عبــــد|حمد ص| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

8|9435 ن هلل|ن رزق |زغلول شعبــــ| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

627267 تـــه|حمد محمد عطيه شح|ء |سم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|3o4| حمد خليفتـــ|لسيد |سعيد | رش ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

||6589  موىس|فيلوبــــ
ى
تـــي  وجدى شوق هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

44|77o بــــو مسلم عىل|بــــو مسلم محمود |رحمه  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

5|2979 ح|محمد عوض فتـــىح عوض مفتـــ عه دمنهور|زر

2965o6 حمد|دى محمد رزق |هلل ن|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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85|2|4 مد|حمد ح|حمد حسن | سيوط|حقوق 

7757|8 لرحمن عربــــى فرج عطيه|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

5o7744 لبــــ|بــــو ط|در محمد حسن |لق|تـــسنيم عبــــد سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

77|792 وى|لفرم|دى حسن |يمن محمد بــــغد|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

675824 لجمل|بــــى |مبــــ|دين نبــــيه محمد |ن لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

878|76 ج  مسعد  |نه حشمتـــ ن|هيل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

4o8276 ح|لمل|لسيد |لسيد عىل |عىل  |بــــ طنط|د|

7o9573 لمجيد|هيم عبــــد |بــــر|ن عىل جمعه |يم| لمنصوره|بــــ |د|

||8o53 ل|لمنعم هل|شد عبــــد |مريم ر ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

694|72 بــــ|بــــ منصور خط|محمد عمر خط لمنصوره|حقوق 

2657|3 لـحلـو|ن |لحميد رمض|يمن عبــــد|محمود  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

488273 ن|لح رمض|هر ص|م م|يوسف عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5o98 لدين مصطفى صديق|ء |عل| ي|م ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

526|47 محمد رجبــــ محمد غريبــــ محمد سكندريه|ل|بــــ |د|

8|3o48 ى بــــتـــ عوض|صبــــىحي ثــــ| مي  سيوط|ره |تـــج

925667 لمجيد  |حمد عبــــد|لمجيد |حمد عبــــد| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

33o28 حمد محمد|لسيد |رويده  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

45||66 ر|هيم نص|بــــر|لىح |هيم عبــــد |بــــر|محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

324|93 لس عصمتـــ كم ل قيرص عشم|كي  هره|لق|حقوق 

696296 ئى محمد محمد بــــدوي|ه لمنصوره|طبــــ 

23o685 وى|لطلبــــ|لعزيز |حمد فتـــىح عبــــد |يىح  هره|لق|حقوق 

8|4|92 ى مخلوف|محمد جم ل حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

343|75 وى|لشعر|لسيد محمد محمود |ء |ول |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

7|2449 لحليم|لنور محمد عبــــد |بــــو |لسيد |م  لمنصوره|حقوق 

|67o6 ى حس |لدين |ل |حمد كم|لدين |م |لوجي 
وي|لطم

ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

252o67 ر|هيم محمد دويد|بــــر|تـــ |يمن فرح|ء |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

475793 يف محمد حمدى  ط|سعد عبــــده سقر|رسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

232898 ي
بــــر محمود محمد|ص| دئى ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

63479o فظ|محمد طلعتـــ عطيه ح زيق|لزق|هندستـــ 
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6|2577 بــــىل|لغر|لرحمن |ده مصطفى مصطفى عبــــد|مي |تـــربــــيتـــ طنط

4|7768 ى  حمد فتـــىح محمد|حني  لشيخ|بــــ كفر |د|

63|584 ء صبــــرى عىل محسوبــــ|دع ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

639654 حمد رفعتـــ عبــــده|لسيد | |رن زيق|لزق|بــــ |د|

782399 حمد محمد|لسيد |منيه | زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

776436 م عىل يوسف|ل تـــه|ر جم|من زيق|لزق|بــــ |د|

48862 ف |طمه |ف م|م|لحسينى رسر ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

|23553 ف |لرحمن |عبــــد  دى محمد|بــــو حم|رسر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

546946 ن|لم|ن محمد س|لم|ء س|سم| ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

754578 هيم|بــــر|لسيد |هلل |رنيم عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

4o7649 بــــ|لحميد عيد خط|نوره سعيد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43624o ضى|لق|لعزيز محمد |مصطفى عبــــد  لشيخ|علوم كفر 

675|7 لمول|هلل محمد جمعه عبــــد|عبــــد لفيوم|طبــــ 

834455 حمد محمود|هيم عىلي |بــــر| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

354678 حد|لو|حمد عبــــد|هلل رجبــــ |منتـــ  |حقوق بــــنه

357265 لسيد|لسيد جودتـــ |ندى  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

92354 ل حسن محمد|عمر جم ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

83987| حمد حسن|م |لرحمن هش|عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

7929o9 هلل|حمد محمد عبــــد|محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2286|3 هلل|مر عبــــد|نبــــيل تـــ| رين|م هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3526oo ى| نور محمود محمود حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

924736 ء رزق محمد صديق |شيم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

886o9 لس مدحتـــ كم ل ملوكه|كي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3||298 س|رس عبــــ|رق ف|لرحمن ط|عبــــد ى شمس|زر عه عي 

|9o37 ن|ئى جمعتـــ مهر|لبــــنى ه طبــــ بــــنى سويف

278669 ى|ره خ|س لد عىل حسي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|56592 حمد عىل سيد عىل| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

752554 حمد|لرحمن محمد  |لد عبــــد |محمود خ عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6233|o بــــينى مندور|حمد |صف |حمد ن| لشر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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785627 لق حسن|لخ|طف عبــــد |س ع|ين| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

283oo| لعزيز روبــــى|لعزيز سيد عبــــد|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

77664o ى|ره سعيد يوسف حس|س ني  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

778868 |لبــــن|ن |ديه نبــــيل محمود ذىكي سليم|ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

258475 ف خ| لحميد|لرحمن عبــــد|لد عبــــد|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

923739  محمد خليفه  
ى
مرزوق شوق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

25796| خ|لطبــــ|لسيد |يوسف عربــــى  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

||62o4 حمد صديق|حمد محمود | هره|لق|علوم 

757965 ى |بــــر| هيم حسن|بــــر|هيم حسي  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

678646 لعدوى|حمد |لدين محمود عزتـــ |ندى مىح  لمنصوره|ره |تـــج

769539 هلل|لم عبــــد|رحمه حسن س لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

476o56 س|هر محمد عبــــ|دين مصطفى محمد م|ن سكندريه|ل|ره |تـــج

8847|2 لس عزتـــ صل ح شفيق |كي  سيوط|طبــــ 

447836 نسيه محمد بــــدري موىس|بــــ سكندريه|ل|هندستـــ 

8973o5 حمد |نسمه محمد فتـــىح  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

4|7629 مد|لعيسوى فريج ح|رحمه فريج  لشيخ|بــــ كفر |د|

7oo94 مل محمد نرص|عىل مصطفى ك تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

23o437 لحليم|ل عبــــد|لع|حمد عبــــد|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|45|76 ن|هيم سلط|بــــر|عيل |سم|د |محمد فؤ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|7686 حمد|لحميد |هلل محمد عبــــد |عبــــد  ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

52o|4| لفضل|بــــو |ح |لفتـــ|ندى مجدى عبــــد  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

84o836 ف عبــــد|ء |سم| ر محمد|لستـــ|رسر دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

62||57 وى|لمك|رق مفرح محمد |ء ط|عىلي ط|حقوق دمي

352o|6 ل محمد|لع|مر عبــــد|لنرص ع|محمد سيف  ى شمس|تـــج ره عي 

438848 ن|م حس|لسل|ن عبــــد |عمر شعبــــ |حقوق طنط

7o5o83 حمد عىل محمد عمر|يه محمد | زيق |لزق|تـــمريض 

36|2o7  محمد سمي  عبــــد|حمد ه|
لحميد|ئى |حقوق بــــنه

252565 لحميد مسعود|لسيد عبــــد|يه | تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

79232o لنبــــى|لسيد محمد عبــــد |هيم |بــــر| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5o7574 |د لوق|بــــر ج|نه نجيبــــ ج|دمي إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

443576 |لبــــن|هيم |بــــر|حمد |رق |ء ط|سم| لشيخ|عه كفر |زر
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|55887 لرحيم|دهم يزيد عبــــد |يوسف  ن|بــــ حلو|د|

296538 لقليوبــــى|عرفه محمد عرفه وهبــــه  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

8o4622 ك|لمل|يشي تـــوفيق عبــــد| رين|م ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

446o5| لسيد|حمد |حمد مصطفى |لدين |عز  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

446o97 حمر|ل|حمد مجدى |سيف محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o88o6 بــــو يوسف|لرحمن سعيد حسن |ندى عبــــد  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

359559 رس محمد محمد|م ي|ريه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4|5|29 ي
لسيد تـــوفيق كدش|طه | دئى لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

|5662 حمد|لح |حمد ص|عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|888| لمجيد|ل محمد عبــــد |ن جم|يم| لشيخ|بــــ كفر |د|

23934o وق نبــــيل  حمد|لسيد عىل |رسر ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

58352 ج  محمد|ر محمد ن|من ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

22|8o4 هيم|بــــر|هيم سيد |بــــر|مريم  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

84884| ن|لسيد عثــــم|زينبــــ محمد  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

7oo|75 وق  تـــ عىل محمد|لشح|رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

57994 م|ح سيد عز|محمود صل ره بــــنى سويف|تـــج

79||37 لخشنيتـــ|هيم |بــــر|مريم محمد محمد محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|67635 ى|محمد  حمد محمد يسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

243698 طمه موىس حسن محمد|ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

89299| ى |محمد  هيم |بــــر|لديبــــ خضي  سيوط|ره |تـــج

3644|| لرحيم|لرحيم نسيم عبــــد|حمد عبــــد| رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

32|3o3 هيم محمد|بــــر|م نرص |سل| ن|بــــ حلو|د|

|75o27 شد|عليه عمرو عىلي عوده ر |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

2|6463 لكردى|لسعيد |عمر محمد تـــوفيق  ى شمس هندستـــ عي 

9|735o محمد عمر سيد قطبــــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

79283o لد مكرم حسيبــــ|م خ|بــــس ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|59449 صم سعيد محمود|بــــسنتـــ ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o6773 وى محمد|لشبــــر|محمود محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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255664 طف عشيش|مح ع|طف س|ع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

2|5927 بــــ|لد محمود عىل خط|محمد خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

853457 ي عبــــد|ن عل|نوره
لرحمن|ء مصطفى ي|تـــمريض 

| لمنى

26979| وي|لرخ|حمد حلىم |مصطفى  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

68676| ى عبــــد |محمد ن حمد|ىط |لع|ئد حسي  لمنصوره|حقوق 

6o88o9 ن|بــــو سليم|ن محمد |ء رمض|دع لمنصوره|صيدله 

52o47| ي 
ى مصطفى ن موىس|هيم عثــــم|بــــر|نرمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7|o223 ى |ء |لزهر| هيم خليفتـــ|بــــر|لحىح  |لحسي  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

53632 حمد محمد|هيم |بــــر|نهله  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4555o3 ل|لع|حمد محمد عبــــد |لشكور |جر عبــــد |ه عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

6886o| بــــ|لبــــ|لسيد بــــدير فتـــح |لسيد |مجدى  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|955| وى|لسيد هند|جح محمد |ن| هويد ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

32|75 حمد محمد|م محمد نرص |هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33|o|6 لمنعم|د طه عبــــد|م عم|بــــتـــس| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

44|544 هيم|بــــر|زينبــــ سعد محمد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

5457|3 |لنج|بــــو|عيل |سم|لسيد |د |عم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

358425 حمد|فتـــ خليفتـــ |د ر|جه |حقوق بــــنه

447844 يتـــ|بــــورس|بــــرهيم |رضوى حسن محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

498|28 رون|حمد محمد ه|حمد |حمد | |لي|د سكندريه|ل|حقوق 

33876| يم محمد|لد|هلل مصطفى محمد عبــــد|منتـــ  عه مشتـــهر|زر

7o5323 جر سمي  مصطفى مصطفى عىل|ه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

45||33 ف عبــــد |محمد  ن|لوكيل رمض|رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

82535 |لحليم عوض |لمحسن عبــــد|طف عبــــد|معتـــز ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|4|844 لغيط|بــــو |ح |لرحمن عىل صل|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

848459 ي شح|سم|
ى
تـــ|ء عمر صدق ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

292724 لم|ورى حمدى س|ء مغ|لىمي هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

63o65 ن محمد محمود محمد|نوره رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

49536| ى|لسيد ل|لسيد |م يشى |هش شي  |حقوق طنط

8356o5 حمد|هند محمد خليفه  |ج طبــــيع قن|عل

3|6354 ل|حمد جل|زينبــــ يشي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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|395o2 لسيد مصطفى محمد|ن |حن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

8|o6|2 ي عيد|لبــــ|ر محمود عبــــد|من
ى
ق ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

772832 يم محمد|لد|رص عبــــد |حمد ن| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|98|9 ر|للطيف عم|حمد عبــــد |م |سل| لشيخ|بــــ كفر |د|

784628 لسيد|حمد قطبــــ |مؤمن  زيق|لزق|ره |تـــج

|62534 لدين محمد درديرى|ل |محمد جم ى شمس|تـــج ره عي 

64|799 ل مرىس|لسيد جل|ن |نوره لمنصوره|ل |طف|ض |ري

65937 ى محمد|حمد شح| تـــه حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

57|72 ن|ء سيد قرئى رمض|سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2|893 رتـــ محمد عرفتـــ محمد|س ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

2249|8 حمد محمد|هر |محمد م كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

84o936 ء عىلي حسن حسن|شيم دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

8o|7oo هيم|بــــر|لد محمد |ره خ|س ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

6|7||6 ن ر|حمد رصص|لسيد | |مي  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

3|4979 ى ض|ك ري|لمل|سعيد عبــــد| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4297|6 للطيف|روق يوسف عبــــد|م ف|كر|حلىم  |بــــ طنط|د|

297649 ف سعيد سليم|جر |ه ن|رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

643954 ى |وف لحسن مصطفى|بــــو |ء حسنى حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6329o6 بــــر|لمنعم محمود ج|ء محمد عبــــد |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

43o799 هيم خليل|بــــر|مل |هيم ك|بــــر|يه | |صيدله طنط

924535 لسيد |م |لسل|ء رفعتـــ عبــــد|سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

924532 هيم محمد محمود  |بــــر|مصعبــــ  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

4887|7 لنعيم طه|ح عبــــد |يوسف صل ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

4|37|4 ل موىس|لع|هيم مصطفى عبــــد|بــــر|مصطفى  |بــــ طنط|د|

9|7425 ء سعد حسيبــــه محمد |عىلي سيوط|حقوق 

9o78o4 بــــ |محمد محمد محمد دي |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

|35283 حمد محمود زغلول|كريم عبــــده سيد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

6o84|7 حون|هلل ط|د عبــــد |فدوى محمد فؤ |طبــــ طنط

352236 لرحيم عىل|لدين عبــــد|لرحمن بــــدر |عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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37o744 ه رجبــــ | حمد سيد|مي  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

844978 ي عثــــم|ل |محمد جم
ن|لدين مرغنى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

525937 ئى أحمد عوض|لسم|ئى أحمد |لسم| سكندريه|ل|هندستـــ 

539495 حمد حسن عىل|د |سع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|3|969  محمد|هلل |طمه عبــــد |ف
ى
لدسوق ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

829965 س مجلع|فتـــ شم|مريم ر |نوعيتـــ فنيه قن

2736|7 ى|ن سيد ض|يم| ج حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6o|o42 ن|حمد عثــــم|مل |حمد محمد ك| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

7554| ن|محمود حلىم عطيه رمض لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8o4o66 لرشيد مرزوق|لرشيد محمد عبــــد|عبــــد ي|علوم 
|لمنى

75o4o7 لمقصود|م سيد عبــــد |زم هش|ح عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2|3663 لجندى|هلل محمد كرم |عبــــد هره|لق|حقوق 

42o774 مر|ل محمد عىل ع|لسيد كم| لشيخ|ره كفر |تـــج

352o97 لدين مصطفى|حمد سيف |حبــــيبــــتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

||757| حمد سعيد يوسف عىل|نور  ى شمس| لسن عي 

2823o9 لليف|بــــو|مل |ل ك|جرجس جم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o47|4 لق محمد|لخ|بــــسمه سمي  عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

327383 هلل||مريم ثــــروتـــ فهىم عط ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8434|3 لرحيم محمد|ء محمد عبــــد|ل| ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

827o|6 بــــر محمد موىسي|هلل ص|هبــــه  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

679553 ئى|لعف|حمد |م عىل محمد |سل| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

52698| ن صبــــره حسن|محمد صبــــره شعبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49o6|5 ه محمد فرج  بــــر|بــــو زيد ص|ني  سكندريه|ل|بــــ |د|

69o|o2 هيم|بــــر|م |لسل|ء عبــــد |عل| ر|ي لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

76757 د محمود محجوبــــ|رص فؤ|معتـــز ن كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

869oo2 زينبــــ عيد عويضه محمد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|22439 ي |لر|ء محسن عبــــد |رس|
حمد|ضى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

422894 ن|حمد سليم|لد محمد |ره خ|س سكندريه|ل|صيدله 

6|o695 وه|بــــوحل|لسعيد |ضىح محمود  ي صىح طنط
|معهد فنى

678255 ي|حمد |ه |لل|جر محمد عبــــد |ه
لسعدوئى معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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52549 مل محمود|محمد ك| مه علوم بــــنى سويف

24o|66 هيم|بــــر|بــــ |لتـــو|هيم محمد عبــــد|بــــر| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

235o49 ئى|ن مجربــــ علو|محمد رمض لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|28466 لسيد عىل عويس|هر |رضوى محمد م هره|لق|م |عل|

839|o لحكيم |لرحمن محمدربــــيع عبــــد|عبــــد
حمد|د|لجو|عبــــد

سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

88754o ن |لمجيد سليم|عىل سيد عبــــد سيوط|ره |تـــج

6|628| ئى|لسمبــــوسك|د |حمد فؤ|مح |ن س|نور ط|بــــ دمي|د|

836436 بــــر عىلي محمد|ن ج|يم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

686325 مد محمد رزق|بــــو ح|لدين |د |لد عم|خ لمنصوره|علوم 

52o7|8 لسيد|ء حسن |ء عل|لق ج|بــــ سوه|د|

|32||7 حمد|تـــيسي  ذىك مرزوق  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

24||72 لشويخ|د |رك مر|د مبــــ|يوسف مر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

443548 هر نرص|لظ|نتـــ عبــــد|رس شبــــ|ف لشيخ|طبــــ كفر 

266399 حمد حسن هيكل|حسن | ند|ر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

775o4| حمد عيسوي|ل جوده |م جم|حس زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|4237| ى ج|حسن لحسن|بــــو |لكريم |د |ء حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

34o786 هيم|بــــر|ن محمد محمد سعيد |يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

49473 هر|لظ|هر جمعه عبــــد|لظ|عبــــد| نور هرتـــ |لق|تـــمريض 

|3938o ن|حمد محمود رسح|ن محمد |نور ى شمس|د| بــــ عي 

336245 ض|ئى جبــــره ري|نتـــ ه|دمي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

25o488 لسيد وكوك|ديه سعيد |ن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

677|76 يف محمد | لخول محمد غريبــــ|يمن رسر لمنصوره|حقوق 

675|59 ن عىل محمد|محمود عىل سعف لمنصوره|ره |تـــج

6|4253 ندى حمدى محمد محمود شوشه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

424994 ي|ن رمض|رو
ن محمد عىل مصطفى سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|52763 محمد فتـــىح محمد حموده ن|حقوق حلو

3|934| ن مهنى|مريم كميل سمع ى شمس حقوق عي 

4o264o حمد سعد|ده محمد محمد |غ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|26654 لسيد|حمد |ئل |يوسف و وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف
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6o5784 ن|لسيد صديق محمد رسح|ره |س لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

2547|4 مي  محمد شلبــــى|عمرو  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

88229o هلل محمد  |لسميع عبــــد|نده عبــــد|ر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|427o تـــتـــ|عمر محمد بــــدر شح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o8944 نم موىسي|محمد رزق غ |صيدله طنط

3|3|o3 لسيد|ن مدحتـــ محمد |نوره وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

6824|8 س بــــندق|لمنعم عبــــ|جر نبــــيل عبــــد |ه لمنصوره|علوم 

|2o932 سحق يوسف شنوده|رين |ك ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6482oo هلل|ء نبــــيل محمود عوض |سم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|6|855 رق سيد محمد|ر ط|مي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8||49o ي|ل عبــــد|ء عىلي هل|زهر
لغنى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

827o39 لصغي  محمود|لد فتـــىحي محمد |خ ي للفن|
|دق قن|لفنى

48247o م|م|لد محسن عىل |تـــ خ|ي| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

265|28 ى ع ى محمد ش|حسي  ى|دل حسي  هي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

85785| محمود خلف محمود موىسي ي|نوعيتـــ 
|لمنى

634997 ر محمد فرغىل|هلل مختـــ|محمود عبــــد زيق|لزق|حقوق 

76|9o8 تـــم محمود حمدى بــــكر|عمرو ح لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

757492 للطيف|للطيف عبــــيد عبــــد|منيه عبــــد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

699o59 هيم سليم|بــــر|رجبــــ لطفى | رن لمنصوره|صيدله 

489882 لمجد|بــــو|مريم وليد محمد محمود  ج|ره سوه|تـــج

53o3|2 رتـــ|لعزيز رسر|آيه سمي  محمود عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

7826o8 لمطلبــــ|ن كريم عبــــد |محمود سليم لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

29o82 لمنعم فرج|در محمد محمد عبــــد |ن ن|بــــ حلو|د|

68o|3| هيم مصطفى|بــــر|حمد محمد | ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|78523 لحميد محمود|حمد رأفتـــ عبــــد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52349 رى|لبــــ|بــــر محمود عبــــد |ء ج|ل| طبــــ بــــنى سويف

8|7|o3 ي ك|بــــر| مل جرس|م منىح  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

429698 لح|لسيد ص|هيم |بــــر|حمد سمي  | ي صىح طنط
|معهد فنى

476365 حمد محمد عبــــده|محمود مصطفى  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ
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487256 قه|لن|د محمد عىل عىل |زي ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

5o3952 بــــر وهبــــه|دل ج|محمد ع |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

2442o6 ن محمد مرزوق|محمد حمد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

9o|7o6 سيد محمود محمد محمود  ج|ره سوه|تـــج

8o2|92 كر|دل عدلي ش|يوسف ع ي|طبــــ 
|لمنى

879|8| لتـــرزى بــــكر |حمد |محمد  سيوط|حقوق 

476978 حمد عىل|حمد محمد |ن |مرو سكندريه|ل|ره |تـــج

367385 ظه|بــــ|لدين |ح |مل محمد محمد صل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

24|o3o هيم|بــــر|حمد |يوسف حسن  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

5|54o3 ىط|لع|لح عبــــد|حمدص|ضىح محمود  بــــ دمنهور|د|

636o8| ى حس|حمد حس|ء |لشيم| ى|ني  ني  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

62o|96 ي
نم|رس عىل عبــــده غ|ي| دئى ط|حقوق دمي

69o5|3 م|لسل|لكريم عبــــد |لسيد عبــــد |ميه |س لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|28287 هيم|بــــر|ن |ح عثــــم|لفتـــ|محمد عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

265465 ره|ح عم|لفتـــ|محمد سعد عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

36422| لحميد عقل|مل عبــــد|د ش|ي| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

67994o هيم رزق|بــــر|محمد رزق  لمنصوره|حقوق 

643355 حمد|حمد محمد |هيم |بــــر|ء |حسن زيق|لزق|بــــ |د|

26246o لمعىط|زق عبــــد |لر|حمد عبــــد|طف |مصطفى ع ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

3|2|22 لسيس|هلل عىل محمد |لدين مدحتـــ عبــــد|م |حس ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

84|566 حمد|مد سيد |طمه ح|ف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5||244 ل محمد مبــــروك صقر|محمد جم سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

6779o4 ر|لعط|لعزيز |مصطفى محمود محمود عبــــد  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

2697|6 ى|حمد ل|محمد محمود  شي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4|3777 للطيف جميل|دى عبــــد |له|للطيف عبــــد |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9257o3 دل سعيد جورج   |سوسنه ع ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

4o57o3 لكردي|هلل محمد |لسيد سعد |م |وئ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5oo9|7 ى عبــــد|ربــــ وى|لرحمن محمد سعد|بــــ حسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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9o|4o8 تـــه سيد |تـــه محمد شح|شح ج|هندستـــ سوه

49|92o رص محمود محمد مرزوق|ديه ن|ن لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

4o3287 هيم متـــول|بــــر|حبــــيبــــه يوسف محمد  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

465354 د|محمد حسن مصطفى محمد ج لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

6958|5 هلل محمد|هيم عبــــد |بــــر|رق |ء ط|سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o2543 لرحمن |م محمد عبــــد|ر عص|مي دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

6o|364 يم|لد|لسيد عبــــد|ره مصطفى محمد |س |بــــ طنط|د|

77683o ل محمود حسن|لرحمن جم|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45o9oo لد صبــــىح عيس|محمد خ ى شمس هندستـــ عي 

5o259o ه جم| حمد|لق |لخ|ري عبــــد |ل قبــــ|مي  سكندريه|ل|علوم 

779888 ى محمد ندى محمد حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5o|7o7 ف فتـــىح عطيتـــ |ن |رو لسيد|رسر بــــ دمنهور|د|

5o|527 ن حسن محمود|لسيد رمض|محمود  لفيوم|عه |زر

48oo63 لهلبــــ|يوسف يشى محروس حسن  لشيخ|هندستـــ كفر 

|397o8 م|م|هيم |بــــر|فظ |م ح|م هش ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

|6o82 رس محمد محمد عفيفى|سلىم ي ه ى نوعيتـــ جي 

4o6387 لسيد|لسيد رشدى |ء محمد |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8||676 بــــ|لوه|طمه يشي حسن عبــــد|ف ي|علوم 
|لمنى

78482| لرحمن غنيم|حمد محمد عبــــد |حمد محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

426o97 بــــر عمر|ندى محمد مصطفى ج سكندريه|ل|ره |تـــج

82||5| ي|بــــ عبــــد|لتـــو|عبــــي  عىلي عبــــد
لغنى ي|تـــمريض 

| لمنى

8o3845 عيل حسن|سم|هند عىلي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

499956 ى فرج رجبــــ محمد محمد|ي سمي  |حقوق طنط

68684o بــــ|ر سليم|لستـــ|حمد جمعه عبــــد | ص|ن رسر زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

788498 ن|هيم زهر|بــــر|لسيد فهىم |رنيم  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6|6557 ن|لطح|كريم محمد مصطفى  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

839287 ق|ف حمد|وي |طمه محمد رسر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

69856o ود|د حمدى فهىم د|م عم|ريه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

462|53 ف محروس عىل محروس حس| ى|رسر ني  لشيخ|ره كفر |تـــج

3|||27 دل محمود حنفى|عمر ع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|533|2 لحسن|بــــو |د محمد |ن ج|يم| هرتـــ |لق|تـــمريض 
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32|22 ح|مه محمد محمود صل|س|م |سل| هره|لق|ره |تـــج

5o245 ى عبــــد | ى|دهم حسي  للطيف حسي  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

|4o5o3 دق|ض ص|دل ري|ئيل ع|مهر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|2239| ى هيم يوسف|بــــر|ج  |ر| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

924573 شم |ء محمود ه|لرحمن عل|عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

4oo854 حمد رجبــــ محمود|هلل |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

823|34 ى ن|ي لدين|لصبــــور علم |رص عبــــد|سمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

696|6o بــــوستـــيتـــه|بــــر محمد |لد ص|عمر خ ط|بــــ دمي|د|

7|3o82 لمتـــول|هيم |بــــر|لمتـــول |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

888|46 ى ى منصور | مي  عيس حني  سيوط|ره |تـــج

87759| ه مصطفى عبــــد| م سيد  |لسل|مي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|435|o ح محمد|د صل|مروه عم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|78374 هيم|بــــر| |حسن رض| بــــسنتـــ رض ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

889937 حمد |عيل |سم|رغده حسن  سيوط|عه |زر

27|472 ه  لم|لشيخ س|لحميد |لسيد عبــــد|شهي  ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

25|847 م|دل محروس سل|كريم ع ي صىح بــــنه
|معهد فنى

696674 لمنس|دى محمد |له|حمد عبــــده عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

75496o يمن محمد فتـــىح|حمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

867629 هر سيد|لط|حمد بــــرصي | ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

8598|6 وس|تـــه شكر تـــ|جد شح|م رصى ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

447649 ى عبــــد|جه لق|لخ|د فتـــىح محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

26o222 ى |هلل |نور لخول|نور حسي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

642975 د|لجو|لسيد عبــــد |ز |لبــــ|فتـــىح | رض |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|74|2 ف |ن لدين حسنى محمد|دين رسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8|6463 |د خلف عزيز حن|مج| ي|تـــمريض 
| لمنى

9o9664 فظ محمد |محمد صفوتـــ ح ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

232773 لسميع محمد|يه نبــــيل عبــــد| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|54254 ى ص لح محمود|عمرو حسي  هره|لق|ره |تـــج

37388| حمد نرص|دل محمود |زينبــــ ع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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9|39|4 ه مجدى حسن عثــــم ن  |ني  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

43o243 ر|لنج|ن زىك محمد |يم| |ن طنط|سن|طبــــ 

8949|4 لحميد عىل |مد عبــــد|يونس ح ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

432839 لبــــري|لعزيز |ء فتـــىحي عبــــد |عل| دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

34o943 بــــ|لمعىط عىل دي|حمد عبــــد|عمرو  ى شمس|تـــج ره عي 

3|7978 هيم|بــــر|لسميع |هيم عبــــد|بــــر|دتـــ |حم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6242| لمقصود|مصطفى جبــــر محمد عبــــد طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

777272 ن يوسف|حمد مجدى محمد رمض| زيق|لزق|صيدله 

7685oo لم عىل|د محمد س|ي| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

433532 فظ|لح|هيم عبــــد |بــــر|ج  |لبــــلتـــ|هيم |بــــر| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

48o7|| لمجيد يونس|قمر فتـــىح عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

425|59 وق حمدي نرص شلق مي حسن|رسر سكندريه|ل|طبــــ 

777263 ن|فوزى منتـــرص عثــــم| يحن  زكري ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

|389|9 ى |جر رجبــــ |ه حمد|مي  ن|حقوق حلو

4263|2 عيل|سم|لسيد |لسيد محمد |ئى |تـــه تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

26625o ى عىل سيد عبــــد|ي لقوى|سمي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

335756 هيم|بــــر|سيد | ء رض|رس| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

7746|| هلل شويل|حمد عبــــد |رص تـــوفيق |يه ن| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6o7464 لبــــرلسي|رثــــ |لو|د مجدي محمد عبــــد|زي |بــــ طنط|د|

852726 ي|لعزيز عبــــد|لنبــــي عبــــد|مروه عبــــد
لغنى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

6oo956 هيم|بــــر|ل |ئى محمود جم|م| |بــــ طنط|د|

232|69 بــــ|لصغي  دي|حمد محمد |يوسف  هره|لق|حقوق 

4o2859 دى|له|لسيد محمد محمد عبــــد|ء |شيم عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

7oo3|o حمدى محمد محمود عوض لسويس|هندستـــ 

5|o626 |م |م|در |لق|تـــم عبــــد|ح
ى
ق لصي  |حقوق طنط

68283o هيم|بــــر|رس يىح حسن |ء ي|رس| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|69|9 لبــــرع|ء محمد محمد طلبــــه |لىمي لمنصوره|حقوق 

54o38| ح|لفتـــ|ء فتـــىح محمد عبــــد|نىح  عل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2869o| مل|مل جرجس ك|بــــيشوى ك ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 
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856939 حمد|زي |يمن حج|حمد | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

76oo27 تـــه|ح خليفه محمود شح|يه صل| لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

48o769 بــــوزيد|بــــ رجبــــ زغلول عىل |رح |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

||9|79 هلل|سكندر عوض |جون مجدى وليم  ى شمس هندستـــ عي 

68o623 ى |حمد |لسيد |ء |رس| لسيد|مي  لمنصوره|بــــ |د|

487673 محمد فريد محمود حسن محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

498778 م|لر|حمد محمد محمد | |هند|ش تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|8823 ي
ى حسنى ى محسن حسي  حسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

4|45|4 ده|بــــوعق|مخ عيس |تـــه ش|شح سكندريه|ل|ره |تـــج

8525| حمد|لنبــــى |مصطفى محمد عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

495225 سم|ن ق|ن سليم|م رسل|لدين عص|نور تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

322452 لمقمر|لعظيم |حمد عبــــد| |عل ى شمس|د| بــــ عي 

367376 عيل|سم|مه محمد محمد |س|ء |صف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|2o595 وس|تـــد| يىلي|م |تـــي  س|فيلوبــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o7o66 لحق محمود محمد|محمود عبــــد| نور ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

843||| هلل|د|هلل ج|هر شكر|م| فيول ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

237462 لرحمن|ر عبــــد|لستـــ|حمد عبــــد|خلود  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|9353 م عبــــده محمود|عص| شذ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|94o حمد|لسيد|محمود محمد عىل  هره|لق|حقوق 

632846 لسيد عطيه|م |ره هش|س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43545| هلل|د محمد ضيف |ء مر|رو لشيخ|بــــ كفر |د|

697388 تـــ|عمرو محمود محمد محمد فرح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

782|45 حمد هليل|د |حمد فؤ|محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

484o25 لعزيز|ل عبــــد|لرحمن كم|عبــــد| عل عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

5o895| در بــــسيوئى رميح|لق|م محمد عبــــد  |سل| سكندريه|ل|حقوق 

338282 لخول|لرحمن |عبــــد| ن عط|يوسف شعبــــ دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|6|554 لسيد|حمد |رس رفعتـــ |ي| رن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|725o لحق|طمتـــ محروس سيد عبــــد|ف تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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637857 ح عوض|لفتـــ|ره عوض عبــــد |س زيق|لزق|عه |زر

246|26 بــــق|د س|حمد فؤ|يمن |حمد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o7o37 لنبــــى|لبــــدوى حسبــــ |حمد |يمن فيصل | لمنصوره|ره |تـــج

6o7327 س|لسيد محمد حو|أيه  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

4||992 ى محمد |بــــو |رم |لمك|بــــو |محمد  ر|لنج|لعني  |ره طنط|تـــج

64799  منصور|لبــــ|ء فرج عبــــد |رس|
ى
ق لفيوم|هندستـــ 

|32539 هيم|بــــر|سحق |نس |مريم  هره|لق|ره |تـــج

272786 ديوس|قل|ل جبــــره |جم| رين|م لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

7o6888 فظ|حمد ح|فظ |محمد ح ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

6o4225 ش محمود|لدمرد|عمر وليد محمد  لمنصوره|هندستـــ 

9|o34o لموجود |حمد عبــــد|ده |حمد حم| سيوط|ره |تـــج

546362 |لزرق|حمد |محمد محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

365585 حمد خليفه|لنعيم |م محمد عبــــد|حس ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

2458o3 ج|نور عىل حج|عىل  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|6897 ى ح|جر ع|ه فظ قمره|طف حسني  هره|لق|هندستـــ 

||8774 يف مصطفى عبــــد | هلل حسن|حمد رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

359428 هيم|بــــر|حمد |ء محمد |ل| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

33|366 لعزيز|لحليم عبــــد|لدين عبــــد|ح |ر صل|من |علوم بــــنه

54|24 ف صل|حمد | ى|حمد |ح |رسر لزعي  ره بــــنى سويف|تـــج

6o937| ل محمد منصور|يمن كم|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

84o|76 ي موىسي ش| مه|كر سل|نىح  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

333749 هيم|بــــر|محمد صبــــىح محمد  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

63|o43 لعزيز|حمد عبــــد |لد |فرح خ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

696644 ر|لعط|لمعبــــود عىل |حمد عبــــد |ره |س لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

33769| لحليم عىل محمد|ل عبــــد|لحليم جم|عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

252722 يمن محمود ضبــــيش|ء |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

7864|9 يف عبــــد  حمد|هر |لظ|محمد رسر زيق|لزق|ره |تـــج

2294o5 لزينى|نيس حسن محمود |سلىم  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6378o| حمد|حمد سيد|م محمد |محمد س زيق|لزق|ره |تـــج
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828o48 ء عىلي محمد محمد|شيم دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

77933o للطيف عىل|محمود محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

48865| ح|لفتـــ|لسيد محمد عبــــد |بــــ |يه|حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8977oo حمد |رجبــــ منصور عىل  ج|ره سوه|تـــج

7o6683 مه وهبــــه رجبــــ يوسف شلبــــي|س| لمنصوره|عه |زر

3|7998 ف عنتـــر عبــــد|هلل |عبــــد لسميع|رسر ى شمس حقوق عي 

862|9o ن|لعبــــدشعبــــ|تـــم محمد |ح |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5o|757 هيم|بــــر|هلل | |هلل عط|ء حمدى عبــــد |رس| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|4564| ي محمد ك|سيف 
مل|لدين مصطفى هره|لق|هندستـــ 

448964 ده|م زي|لسل|مد عبــــد |م ح|لسل|طه عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

349488 لمنعم|لسعود عبــــد|بــــو|م حسن |ريه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|2869o د|مه عو|ح سل|كريم صل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

48o959 حمد عطيه عوض|منيه | ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

783528 متـــ|لم سل|محمد حسن س تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

278276 لغنى|حمد سعيد عزتـــ عبــــد| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

246788 د|بــــ طر|لرحمن محمود خط|عبــــد لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

685755 ين محمد عىل عبــــد  لمجيد|شي  لمنصوره|حقوق 

5382o هيم عىل|بــــر|لخي  |بــــو |ل |من ي سويف
هندستـــ بــــنى

|42279 ن محمد سعيد محمد|ريم|ن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|6|o5 هيم|بــــر|فع محمد |مصطفى محمود ر هره|لق|هندستـــ 

4|7929 محمد فتـــوح عوض| رن لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

785o84 ى محمد يوسف| حمد حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6o834o لحسينى|رص محمد |ن| لي|د |نوعيتـــ طنط

32229 ف عويس سيد|د |زي رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

89979| مر سهيل |محمد ع| ر|ي ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

54|383 ي رجبــــ 
يع|رم نعيم ط|لمك|بــــو |مصطفى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8o6466 رق عىلي فرج|محمد ط لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

|8|97 حمد|رس محمد |سيف ي ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

255573 مع|حمد ج|هلل محمد محمد |عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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639|8o م|م|لسميع |يفتـــ عبــــد|حمد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2228|9 حمد|حمد |د |حمد محمود عو| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

|33o36 م محمد|لسيد محمد سل|رتـــ |س ن|بــــ حلو|د|

8|464 بــــر سيد|لج|محمد سيد عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

78o346 ر حسن سليم|لستـــ|ر عبــــد |من |ره بــــنه|تـــج

342452 ف مختـــ|م  ر فرج درويش|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

869|5 رس محمد|رس محمد ف|ف ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

626934 لعظيم حسن|ره سعيد عبــــد|س لمنصوره|حقوق 

348o72 لمجيد|حمد حسن محمد عبــــد|ذ |مع |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

26|225 هيم|بــــر|ره جميل محمود |س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

272|89 رس|بــــوزيد ف|حمد |ره مصطفى |س لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

|387|6 ن موىس|هيم رمض|بــــر|م  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

629284 لعظيم|محمد مسعد نرص عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

|586o5 ن|هيم عثــــم|بــــر|ء فتـــىح |شيم ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

5|o539 ي|لري|د |لجو|لمعبــــود محمد عبــــد |محمد عبــــد 
ئى علوم دمنهور

835679 يه محمد حسن موىسي| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

697972 ن|لسيد محمود حس|ن |بــــسنتـــ حس لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

8||227 د عطيه|طف عي|ن ع|جيه ي|بــــ |د|
|لمنى

|6o3o| حمد محمد|لدين طه |بــــ |شه ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

259|72 ه س| ن|لمطلبــــ زهر|م عبــــد|مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

86o223 حمد سمي  خليل|سمي   كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

69443| فع|لش|هيم عرفه |بــــر|هدير محمد  لمنصوره|هندستـــ 

888374 لمول  |لكريم عبــــد|ريم محمود عبــــد سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

324|6 ه|لل|حمد عبــــد |حمد صبــــرى | هره|لق|علوم 

26|49o م مصطفى خليفه مصطفى|سل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

787664 سم|هلل ق|لمنعم عبــــد |م عبــــد |ندى س عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4o2756 هيم|بــــر|زق لطفى |لر|سلىم عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|53357 ل محمد بــــيوم|ء جم|شيم ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

78|6|| هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ن |يم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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|7763 هلل|محمد مجدي عبــــد | دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|7687 ن|لدين محمد عثــــم|م |محمد حس هره|لق|ره |تـــج

62o825 ى|ء محمد محمد أحمد حس|ول ني  ط|معتـــ دمي|علوم ج

889933 ى |د حكيم |عم| ند|ر مي  سيوط|بــــ |د|

7o76o4 م|لسيد عل|لسيد |لسيد عىل |مي  | ي منش. تـــ.ك
تـــ بــــحريه بــــور سعيد|فنى

243266 ى محمد |ي حمد|هيم |بــــر|حمد |سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|3o369 هيم|بــــر|محمود حسن محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4398o| لسيد عبــــده|لعزيز |لد عبــــد |يمنى خ لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

6436o4 لعزيز عىل|يد عبــــد |لعزيز ف|عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|767|8 ف حسن حسن|كريم  رسر ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

624546 ح|لنو|لسيد |ن محمد |يم| ط|بــــ دمي|د|

4|3o45 ي عىلي محمد | |عل
ى
ش|لدسوق بــــي|لشر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

462574 وق محسن عبــــد  لطويل|ر محسن |لستـــ|رسر لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

296442 محمد حسن محمد محمود ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

7829|6 ره محمد سعد محمد|س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|2o732 عىل حمدى محمود محمد يوسف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

62674| ف|لشن|ر مأمون |لستـــ|بــــر عبــــد|يدى ج|ه زيق|لزق|بــــ |د|

6|325o لبــــربــــرى|لعزبــــ |لجيد |رق عبــــد|محمد ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

522o49 ء حمدى عطيه فرج|لشيم| سكندريه|ل|طبــــ 

6o926 حمد|ء رجبــــ |مل عل| بــــ بــــنى سويف|د|

785623 ن|لدين وهد|ل عز |ء جم|رس| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

923|52 ي|ر
كر |ء سعد ش|عل| ئى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

34545| حمد طه عيس|حمد سيد | ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

675324 |هيم |بــــر|محمد فخرى | ر|ي
ى
لبــــرق |ره طنط|تـــج

3|5744 ن هيم|بــــر|ئى لبــــيبــــ |روم| مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

82|326 د|نطونيوس حربــــي صليبــــ ج| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

498449 |لعزيز عىل محمودعط|ء عبــــد |حسن تـــربــــيتـــ دمنهور

75|297 ن خليل|ح عثــــم|ء يوسف صل|رون لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7|5499 ى|ن حس|لسيد رمض|محمود  ني  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

|235|9 لدين مسعد سليم|ل |زن جم|م ى شمس| لسن عي 
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4|6685 د محمد بــــقوش|ده عم|مي سكندريه|ل|حقوق 

338547 لمجيد|حمد عبــــد|محمد | ر|ي دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

75628o لمجد تـــوفيق|بــــو |لسيد |منيه | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

686|24 ف فتـــىح رزق عبــــد |ء |رس| لحميد|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

225775 لرحمن محمد محمود نرص|عبــــد رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

859494 لرحمن محمد سعد خليل|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

8o7989 ى ع|ي ي|لدين عبــــد|طف علم |سمي 
لغنى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

527|64 ن|لسيد حس|دل |لرحمن ع|عبــــد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

756254 لسيد محمد|هيم |بــــر|سلىم  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4o86| ف محمد |ن |نوره لسيد فهىم|رسر ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

324783 لحميد حبــــيبــــ|بــــرهيم عبــــد|هلل |عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

437993 ج |لد محمد محمد خف|ر خ|من |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

452365 عيل موىس|سم|عيل فتـــىح |سم|محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

2723|8 ى عبــــد|لعل|بــــو|طه  للطيف محمود|مي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5o3245 ف محمد |هبــــه  حىل|لسو|رسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5o7426 لحميد محمدحسن|م محمد عبــــد|أبــــتـــس حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

5|7866 غ|لز|ح |لفتـــ|د عبــــد|ر فؤ|من بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

73878 هلل|لحليم عبــــد|محمد محمود عبــــد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

867953 ر محمد|لنج|حمد محمد | ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

9||4o3 لرحمن عيس |ح عبــــد|ن صل|شعبــــ ج|حقوق سوه

4oo897 ر محمد محمود متـــول عسيوى|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77545 لخطيبــــ|حمد  |محمد سيد | ن|ر د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

49724o لشكعه|حمد سعيد بــــكر |ء |ل| تـــربــــيتـــ دمنهور

|47|6o حمد|م رأفتـــ |خلود حس هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

356754 لحكيم خليل محمد|ء عبــــد|ل| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

4|6|99 دريس|ء عطيتـــ فرج يوسف |رس| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

53924| هيم عبــــدربــــه|بــــر|متـــ |م سمي  سل|ريه سكندريه|ل|عه |زر

5|8892 هيم عيد عمر|بــــر|محمد | هويد ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى
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4459|4 لسيد|هيم رجبــــ مهنى عبــــد |بــــر|يوسف  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

25o795 ف محمود فهىم|هدير  رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6o5283 ى ئى وليم نجيبــــ|روم| كرستـــي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o|265 ن|حمد قطبــــ زيد|لدين |آيه سعد  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

262o99 نم|نم غريبــــ غ|محمد غ |ره بــــنه|تـــج

62o75 ي عىل حس ى|عىل خي  ني  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|73o9 لرحمن خرصى|حمدى عبــــد | سه ره بــــور سعيد|تـــج

279476 لمطلبــــ شعله|لد فهىم عبــــد |خ| رض ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

344224 ف عبــــد|محمد  در|لق|لعزبــــز عبــــد|رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

687|8 هيم|بــــر|لحفيظ |ء محمود عبــــد |دع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

675248 هيم طه|بــــر|مه |تـــم محمود سل|ح ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

|34782 ى عبــــد |لفتـــ|عمر عبــــد  ح|لفتـــ|ح حسي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

82578o هلل عزتـــ سيد فكري|منه  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

||8|74 ى وليد |ي لحكيم|م عبــــد |م|سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

7699o9 ى  لسيد|يم |لد|لسيد عبــــد |حمد |لوجي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

37|82 ي فر
ن|ج محمد عىلي سليم|مصطفى ن|ضتـــ حلو|علوم ري

273389 حمد محمود|ء محمد |ل| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

37553 ء رجبــــ مرصي سيد|شيم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

228o5 للطيف|حمد محمد عبــــد|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||562| بــــوزيد|لسيد محمد |محمود مدحتـــ  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

89278o ل محمد حموده |محمد جم ج|ره سوه|تـــج

6|9836 لففى|ئل طه محمود |محمد و ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

3|365 هدير محسن محمد حسن هره|لق|علوم 

64879| مل عطيه|محمد عطيه محمد ك | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|4828| لمزين|لسيد عىل عىل | |دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|5o|86 يوسف صفوتـــ مصطفى عويس ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

884394 د |حمد مر|محمد عمر  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o92|3 هلل|لمنعم محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى
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5|865| دى|لجن|ر شفيق محمد |لستـــ|ء عبــــد |سم| سكندريه|ل|طبــــ 

647453 لحميد|م فتـــىح عبــــد|ندى س قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

898524 يف عبــــد هر محمد |لظ|عمرو رسر ج|ره سوه|تـــج

6|5659 |لمو|عمرو نعيم نعيم 
ى
ق ط|حقوق دمي

64354 بــــورسيع|ن درويش |م شعبــــ لفيوم|بــــ |د|

32694o للطيف|لعزيز عبــــد|ر محمد عبــــد|من ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

367986 يف زغلول | حمد|حمد رسر |حقوق بــــنه

752265 ى |ي ف محمود |سمي  حمد عوض|رسر زيق|لزق|طبــــ 

772|6| د مصطفى|مريم سعيد محمد رش زيق|لزق|بــــ |د|

894o59 حمد |سط |لبــــ|ء منتـــرص عبــــد|سم| سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

68|798 دو|حمد محمد رفعتـــ محمد ج|محمد  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

84|654 هر|جرجس صموئيل موريس ز ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

77o9o4 ح محمد بــــخيتـــ|نه صل|ريح زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

2|52o2 نور عىل|لدين |ء|نسيه عل|بــــ ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

648247 لرحمن|حمد مصطفى عبــــد|مروه  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

649498 لسيد|لحميد عىل |بــــسمتـــ عبــــد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5|6284 لففى|ن |هلل سلط|ئى سعيد سعد|م| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

676|2| لملك محمد|مريم محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

8|55| ى مختـــ ى|ر كم|حسي  ل حسي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

835775 لحسن|بــــو|حمد |دل |ء ع|شيم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

496926 ي|ر
بــــ عطيتـــ|لوه|عىل محمد عبــــد | ئى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

|24543 هيم عبــــد ربــــه|بــــر|يوسف محمد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

92o483 ى عبــــد ي |حد عبــــد|لو|بــــر عبــــد|لج|حسي 
لغنى ج|ره سوه|تـــج

489765 طف محمود عىل نرص|هند ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

46o443 ن|لم|لحميد محمد س|حمد عبــــد|بــــسمله  لعريش|بــــ |د|

245oo2 ن|حمد سمح|مل محمد | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2334o3 جد مكرم زكري|م| رين|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

535576 ئيل|ئيل مسعود ميخ|لسيد ميخ|عبــــد | بــــول سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

3452o7 يتـــ محمد فريد مصطفى| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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785342 لمجد|بــــو |ن |لحليم سليم|حمد عبــــد | زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

75o434 لح|ح فتـــىح ص|لرحمن صل|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

9o8257 ف جميل عشم | |دون|م رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

42o42| ى |ي لسعودى فرج|لحكيم |هيم عبــــد |بــــر|سمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

|43678 هد|روق مج|ء ف|زينبــــ عل هره|لق|لعلوم ج |ر |د

354857 م محمد|سلىم مرىس بــــره ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o47|6 حمد متـــول|لرحمن |حمد عبــــد |جر |ه لمنصوره|ره |تـــج

79889 لفتـــوح|بــــو |لسيد محمد |محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

685446 |لسق|هيم |بــــر|تـــم محمد |ندى ح لمنصوره|ل |طف|ض |ري

35|2o6 ج صقر|لحميد محمود حج|محمد عبــــد ى شمس صيدله عي 

2|98| حمد فتـــىح محمد|ن |نوره |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

346272 ن|رص سمح|ح ن|لدين محمد صل|ح |صل |بــــ طنط|د|

625382  محمد|هيم |محمد أحمد إبــــر
ى
لدسوق سيوط|هندستـــ 

29o|45 حمد|لمنعم |رص عبــــد|لن|لرحمن عبــــد|عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

7o8697 ن حمد|هيم |بــــر|بــــديع | مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

755453 لحسن|بــــو |لسيد محمد محمد |ره |س لعريش|بــــ |د|

7|83| ر عىلي|لغف|هلل عبــــد |عبــــد | رول لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3546o2 رتـــ سمي  مصطفى محمد|س ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4|6748 صف|لعزيز أحمد متـــول ن|جر عبــــد|ه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

248577 ق|محمد | بــــسمله رض وى|لشر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

634586 مر|د ع|تـــ حم|لشح|در |ن زيق|لزق|ره |تـــج

|48323 ء عبــــيد سيد عبــــيد|شيم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o6347 ن|لسم|لنبــــى محمد |دل عبــــد |ء ع|ل| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

33792 وى محمد|لر|فتـــ |يه ر| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

882|47 ل  |تـــه سوري|بــــيشوى ممدوح شح سيوط|صيدلتـــ 

9o345 لمجد محمود|بــــو |بــــ |لوه|هلل عبــــد |عبــــد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

79544 ى سيد خليل|ف طمه حسي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

527836 دل محمد تـــوفيق كرشه|فرحتـــ ع سكندريه|ل|هندستـــ 

26866o لعزيز قنديل|در عبــــد|لق|رضوى عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

3|3624 لعزيز سيد|حمد عبــــد|سهيلتـــ  |ره بــــنه|تـــج
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643o78 ى محمد|ندى لطفى  مي  زيق|لزق|ره |تـــج

526328 لفتـــوح صقر|بــــو |حمد مصطفى محمد | سكندريه|ل|بــــ |د|

|293|o س|هر صبــــىح تـــوم|ركو م|م |بــــنه| هندستـــ شبــــر

66383 حمد|لحليم قطبــــ |ء عبــــد |سم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

863332 لحميد عمر|مه عبــــد|س|محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

9|3963 ء فرغىل محمود فرغىل  |ول سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

83476o حمد|بــــر |ل ج|كرم جم |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

8562o3 نور حسن لبــــيبــــ|م مجدي |بــــتـــس| حقوق بــــنى سويف

|54943 لك|لم|ن عبــــد |حبــــيبــــه مجدى رضو ى شمس|د| بــــ عي 

856763 ى تـــه|صبــــىحي مكرم شح| مي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|77344 ج |للطيف ن|لد محمد محمد عبــــد |خ كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

8937|4 لسيد |ء حسن فرج |حسن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

7o5669 مد|مه فهىم حسن ح|س|لد |خ ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

247436 ف رض| |رض لحسينى|طه | رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4|o443 حمد محمد مشعل|عمر محمد  |ره طنط|تـــج

6||38 حمد|م محمود محمد فوزى |سل| حقوق بــــنى سويف

877232 ن سيد مصطفى مرىس  |نور سيوط|حقوق 

24|75| عيل|سم|هر عزتـــ حسن |جو هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

482o75 تـــ|لموجود بــــرك|محمود فتـــىح محمد عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

486729 ل بــــخيتـــ|لع|كريم يشى بــــكر عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2868o3 دو|فرح محمد زغلول ج ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

432469 ض|تـــه ري|بــــ شح|يه| |رين|م |ره طنط|تـــج

4|4389 |لنج|بــــو|حمد |زيد محمد سيد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6|3885 ين محمد ن لشيخ|لسيد |د |ج  فؤ|شي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

879582 لرحيم بــــيوم |سمر خميس عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|27393 ى |محمد ج لصديق|حمد |هي  ى شمس|تـــج ره عي 

866|4o مه مريد سقىلي|ء سل|وف هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

7oo372 لسيد عىل محمد|يه | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى
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69|572 يزه سمي  متـــول محمد حمزتـــ|ف ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6254|| روق محمد|حمد ف|ردينه  زيق|لزق|هندستـــ 

8o7227 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر| |رض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

86|536 ي |
حمد|حمد محمود مرغنى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

4743| هيم منصور|بــــر|لعظيم |نىح  عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

5364|9 هيم|بــــر|هيم حميدو خليل |بــــر|ء |ل| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

485|o6 لسيد مرىس|آيه أحمد مرزوق  سكندريه|ل|بــــ |د|

28457| تـــه مرىس حسن|سلىم محمود شح ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

8o5|24 لي ه ي وهبــــه |شي 
سحق|ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

824|9 لسيد|حمد |لد محمد |نبــــيل خ ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

23324o لعزيز محمد|حمد عبــــد|ء |لزهر|طمه |ف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6o2o2| د محمد محمد يوسف|مريم عم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

422557 ح يوسف عبــــد ربــــه|ء صل|ول تـــمريض فرع مطروح 

34|5o| هلل محمد نوفل|م محمد عبــــد|سل| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

6o2422 لسميع موىس محمد موىس|ء عبــــد|سم لمنصوره|طبــــ 

6737| لسيد محمود|ندى محمد  لفيوم|نوعيتـــ 

67|49 هلل|حمد رجبــــ صميده عبــــد |ء |رس| لفيوم |تـــمريض 

|44493 هيم خليل|بــــر|د |محمد عم ن|ضتـــ حلو|علوم ري

52883 ن|لحليم محمد سليم|ن عبــــد|نور بــــ بــــنى سويف|د|

64o844 لسيد منصور|حمد منصور محمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

623783 ف لبــــيبــــ |شيم لسيد عمر|ء أرسر ط|بــــ دمي|د|

483||3 حمد عىل|لبــــدوى |دل محمد |مروتـــ ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|7373 ل سويفى |لع|زق عبــــد|لر|عمر عبــــد سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

77842| ى|ح حس|لفتـــ|لد عبــــد |هدى خ ني  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

9o3682 ى |بــــ|حمد | نور فرغىل|صي  ج |تـــمريض سوه

83|525 ريوس|دير مغ|د بــــ|نيس ج| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

45o|8o طف محمود حسن|محمود ع |هندستـــ طنط

|74422 ن|لفضل مهر|بــــو |لنبــــى |محمد حسبــــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|5329o بــــ عبــــده|لتـــو|حمد عبــــد |هبــــه  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|64o4 نىه حسن محمد عيد لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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4|4336 وى|لمحسن|لمنصف حلىم |ء عبــــد |شيم هره|لق|م |عل|

339956 لحرصى|د |ئى محمد عو|محمد ه ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

884o67 هيم محمد مهنى  |بــــر|بــــسمه  سيوط|تـــربــــيتـــ 

4o3334 ن سعد|سم شعبــــ|زينبــــ بــــدر بــــ سكندريه|ل|بــــ |د|

58543 ل يوسف فهىم بــــطرس|س ره بــــنى سويف|تـــج

527729 رتـــ|ن محمد عىل محمد عىلي عم|يم| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

757877 ء محمد عبــــده محمود|زهر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

36o395 حمد محمد خليل|ء سعد |رس| |نوعيتـــ بــــنه

757582 لسيد|حمد |هدير محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|58796 ى حسن|ء عبــــد |عىلي لنبــــى حسي  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

78|324 ر|لستـــ|حمد عبــــد |عيل |سم|ء |رس| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

248596 م|م|خلود محمد بــــدوى  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7o||8 فع|لعظيم ش|ن عبــــد |يمن فتـــي| لفيوم|علوم 

4o754| هيم ليله|بــــر|جر  محمد محمد محمد  |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23|735 لبــــي  مجدى نبــــيل بــــولس وهبــــتـــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

34|589 بــــ|لهبــــ|لسيد محمد |ر |ن عم|يم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

679549 حمد|ن |دى سليم|له|حمد عبــــد |ن |نوره |بــــ طنط|د|

4|4628 ىط|لمع|منيه فتـــىح محمد أبــــو | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

676o98 ى|حمد |ن محمد |رو لعشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

325848 س|بــــ عبــــ|لتـــو|ء سمي  عبــــد|سم| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

832288 حمد يوسف|ل |حمد يوسف كم| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

62|688 لفتـــوح|بــــو|لحسينى |هلل |يمن عبــــد |ن |مرو ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

55846 لعليم|عبــــي  سمي  لبــــيبــــ عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7836o7 ضل عيسي|لسيد ف| |ر|ي زيق|لزق|ره |تـــج

7747o6 ى عبــــد |ي ف|للف|هلل |هلل حسنى عبــــد |سمي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

236768 لم|لد محمد س|جر خ|ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

42|45| هلل حسن|حمد حميده عبــــد| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

863385 |لوف|بــــو|م فوزي محمد |هش ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

|74|68 لرحيم عىل|لمنعم محمد عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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4423| محمد صبــــرى موىس محمد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

243869 مد مرىس|ن ح|شعبــــ| رويد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

624|57 ف |محمد  ى يوسف |رسر لحمىلي|لسيد |مي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

82477| نور مسعود|رك مجدي |م دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

52293 فرح منتـــرص معوض سعيد بــــ بــــنى سويف|د|

5o9475 ى  لخولي|هيم طه |بــــر|محمد خي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

2696o7 رس فتـــىح محفوظ|رضوى ي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

2|978 تـــ|لزي|هيم عىلي |بــــر|رق |ط| نور هره|لق|ره |تـــج

6422o2 حمد عىلي|محمود محمد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

7o4o56 لشيخ|حمد محمد |حمد |محمود  لمنصوره|هندستـــ 

||99o6 ف فؤ|ن |ري|م د فهىم|رسر ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

4o5465 لدين محمد سعيد عىلي|دي عز |هن تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

9||4o5 ي
ء محمد عىل محمد |ضى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

782|65 لمنعم فتـــىح عىل يونس|ئى عبــــد |م| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2|3o|8  محمد سليم|هيم |بــــر|هلل |منه 
ى
ن|لدسوق هره|لق|بــــ |د|

489824 ى عبــــد |ه لمجيد خليل|جر مجدى حسي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

||9922 |لش|ن عىل سيد عىل نرص عبــــد |نوره
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|3|524 بــــ|بــــورح|ل حسن فهىم |حسن جم ن|ضتـــ حلو|علوم ري

263395 ين  ف حم|رسر هلل|د عوض |رسر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

9o7869 لسيد  |لدين |محمد فوزى نرص  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

2459|| محمد ممدوح عطيه قنصوه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

887525 حمد نرص |هدى سيد  سيوط|بــــ |د|

5oo783 لعزيز سنوىس|رحمه عىل خليل عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

846428 حمد|دريس محمد | |ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6o2754 لحميد|كريم محمد عىل عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

8|3825 تـــه|سط شح|لبــــ|رص عبــــد|بــــرين ن|ص ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

683829 بــــ عبــــده|لوه|رس عبــــد |ء ي|لشيم| لمنصوره|علوم 

453336 بــــ|لوه|لعزيز عبــــد|بــــ عبــــد|لوه|محمد عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

633767 ي عبــــد |سم|
لعزيز|هلل عبــــد |ء حسنى زيق|لزق|علوم 

5|8353 ن بــــكر|عىل سعد سليم| ر|ي ره دمنهور|تـــج
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4|349  رضو
ى
ن|ندى منصور شوق هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

336423 هيم فتـــوح محمد|بــــر|هلل |ء عبــــد|سم| ى شمس|د| بــــ عي 

327822 عىل| لعل|بــــو |حمد |حمد منصور | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|3878 ر خليل|لجبــــ|محمد فرج عبــــد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

4||655 ى محمود |مريم ي لعزبــــ|سي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6348|| هيم غنيىم|بــــر|محمد يونس  زيق|لزق|هندستـــ 

326966 بــــى|حمد عر|حمد سيد |منيتـــ | ن|بــــ حلو|د|

696959 هيم|بــــر|دل محمد |لرحمن ع|عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|8o64 يف عبــــد |س لرحمن محمد|ره رسر هره|لق|حقوق 

8|6793 وي حلىمي تـــوفيق|لرق|ندي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

8o9o72 هيم|بــــر|لعودين |بــــو|هيم |بــــر|حمد | ره بــــنى سويف|تـــج

|45265 ء محمد عىل محمد|عل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

448o8o ن حسن محمد حسن محمد|يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

8o|764 ن|طف سعد سمع|يكل ع|م ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

28622| لمحسن|حمد سيد عبــــد|ء |شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5286|5 زي|لسيد محمد عىلي غ|أحمد  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

9o3654 حمد |حمد |فتـــ |ر| رش ج|حقوق سوه

86777o ى |هند ع حمد|دلي حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

887o85 ء محمد حسن عىل |ل| سيوط|حقوق 

5o4692 ج|لسيد فر|حمد |مروتـــ حسنى  سيوط|بــــ |د|

479358 لجمل|محمود محمد محمود | ن|ل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

869576 ى عبــــد|ل|لح |حمد ص| لحفيظ|مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|2o|77 ل نصيف|جد كم|ره م|س ى شمس|تـــج ره عي 

||7952 بــــيل|مه سعد ه|س|ميشيل  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|87|8 رص|لن|لد سعد عبــــد|عمرو محمد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

76|2|8 ح مصطفى محمد|لفتـــ|خلود عبــــد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

|37367 رون جرجس|ئيل طلعتـــ ه|ميخ ى شمس|تـــج ره عي 

|58733 هيم محمد|بــــر|ء يحن  |رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

767726 لبــــيك|ن |ره محمد فوزى سليم|س عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

855257 بــــ|لوه|يمن سعد عبــــد|عمرو  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى
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|32|o9 لرحمن محمد حنضل|لحميد عبــــد |بــــسمه عبــــد  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

343|92 بــــوستـــيتـــتـــ|لرحمن |حمد عبــــد|مد |ء ح|رس| ى شمس|زر عه عي 

6|4o|7 د|هد عي|ج  مج|دى محمود محمد ن|ه زيق|لزق|عه |زر

324265 لمقصود|ن عبــــد|محمود محسبــــ سليم لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

|4|362 لسيد مصطفى|رق |م ط|سل| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

52o|8o لسيد درويش| |ص رض|خل| تـــربــــيتـــ دمنهور

4959| ى هل| ل محمد محمد|لحسي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

679245 ى رضو|د |يوسف عم ن|لدين محمد حسي  لمنصوره|ره |تـــج

7o3|94 غ|لصبــــ|محمد مصطفى صبــــرى محمد رزق  لمنصوره|حقوق 

886|44 حمد |لمنعم |حمد عبــــد|يوسف  سيوط|ره |تـــج

62794 روق|ح ف|م محمد صل ره بــــنى سويف|تـــج

6o3745 لعظيم معوض يوسف|عبــــد| رض |ره طنط|تـــج

885o4| ئيل |يمن ملك ميخ| |رول سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|9324 حمد|حمد حسن |سلىمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6o368 ن|لم|مه عيد معوض س|س| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

6758|8 لسيد موىس|د مصطفى |هلل عم|منه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

242277 حمد هندي|جر يىح مصطفى |ه ن|حقوق حلو

67573| ز|در| حمد محمد محمد رض| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3|254o دي|شم عبــــ|محمد محمد ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2|22o2 هلل يوسف|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

83682o زق عىلي|لر|حمد عبــــد|هلل |عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

48o9o| ف ف|ر |من يز محمد عىل|رسر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

8457|  |ديتـــ ص|ن
ى
ى|هيم |بــــر|ق مي  ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

2|657 حمد محمود|حمد محمد |ندي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|36o24 ي|لح |لد عبــــده ص|ن خ|نوره لعمي  ى شمس|تـــج ره عي 

258547 ى|لحليم |لحليم يحن  عبــــد|عبــــد مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|38|6o لرحمن عمر غريبــــ عىل|عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

57964 لمنعم محمد|كريم محمود عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

774925 شف|لك|دل حسن محمد |ر ع|مي زيق|لزق|نوعيتـــ 
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232|99 يوسف مجدى محمد يوسف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

247574 لمقصود عيد درويش|وليد نرص عبــــد  ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

238o9| هيم|بــــر|حمد |ء حسن سيد |حسن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

427593 ى عبــــد بــــ|هيم حسن رح|بــــر|لغنى محمد |حسي  |صيدله طنط

|752|3 ي|لبــــ|دريس عبــــد |م محمد |هش
ى
ق |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|

ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

6822oo تـــ محمد|لشح|حمد محمد |يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

39384 لجيد بــــكرى|د عبــــد|ح رش|محمد نج ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

8o9833 مي محمد|م شلق|رق هش|ط دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4|7747 هيم عقبــــتـــ|بــــر|لعزيز |ء محمود عبــــد |ل| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

79|323 ره|لجندي محمد عم|ريم صبــــرى عوده  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|o365 حمد يوسف|لسيد |ليىل  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

42o|2 ي|ر
ى | ئى ى|حسي  حمد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o|5|8 مر|لسيد ع|لحميد |ن عبــــد |ء رمض|رس| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6o838o ى رسور|س ل رسور أمي  |بــــ طنط|د|

22o82o ضى|لر|حمد عبــــد |حمد |بــــر |وعد ص ى شمس|تـــج ره عي 

8759o6 روق خليل |م محمد ف|سل| سيوط|حقوق 

882496 هر محمد  |ئى محمود ز|م| سيوط|علوم 

492849 |لمجيد |لرحمن محمود أحمد أحمد عبــــد |عبــــد
لسمك

|حقوق طنط

87oooo ى |ره |س ى|حمد |مي  مي  ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

224674 حمد|مصطفى | محمود رض |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

2428|2 حمد|يم مبــــروك |لد|ذ عبــــد|مع سيوط|بــــ |د|

8266|| ن كف وليم عيسي|ع| مي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

699289 ل محمود|طف خميس كم|حمد ع| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

84oo|2 لعزيز رشيدي|دي عبــــد|طمه بــــغد|ف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|42669 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|يمن عبــــد |ء |عىلي ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

33452o هيم|بــــر|ح |هيم صل|بــــر|لدين |ح |صل |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

526oo4 لموجود محمد|رق عبــــد |سيف ط |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4oo3|2 أحمد عوض مبــــروك محمد سكندريه|ل|حقوق 

52|4|4 هيم|بــــر|عيل |سم|د رحومتـــ |سع معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 
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255o77 لخليىح |دى |له|ر عبــــد|لستـــ|رضوى محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

687939 ح نور|لفتـــ|محمد حمدى محمد عبــــد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

884o37 لد محمد عىل فرغىل  |خ سيوط|ره |تـــج

64|o96 ن|حمد عثــــم|لبــــديع |حمد عبــــد|تـــ |جي  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

|2293o لحميد|لحميد محمد عبــــد |رتـــ عبــــد |س هره|لق|بــــ |د|

4487o7 يل|لقوى ط|م محمد عىل عبــــد|هش |بــــ طنط|د|

498|59 ئى|لخن|طف عىل |لدين ع|م |حس| ر|ي تـــربــــيتـــ دمنهور

54|o79 لمنعم محمد يونس|لمنعم عمر عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

6796o8 حمد|ن |ن محمد عثــــم|زينبــــ عثــــم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6||458 لد محمدين صقر|مروه خ لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

4966|4 يف عبــــ|ريه حمد|س سيد |م رسر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

4|2533 لنبــــي|حمد محمد مصطفى حسبــــ |منيه | |بــــ طنط|د|

89373| لد  |لد صديق خ|محمد خ سيوط|ره |تـــج

6o49o6 وق  ف عبــــد|رسر ن|در محمود شوش|لق|رسر |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

437o42 ي
ن|زى سلط|لعزيز مغ|م عبــــد |هش| دئى |حقوق طنط

3|25o ي
ن محمد محمود|شعبــــ| دئى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|4o3|3 ي
رجبــــ محمد محمد عىل| دئى هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

6226o ن محمد|حمد شعبــــ|جر |ه بــــ بــــنى سويف|د|

25|76o لسيد عرفه|محمد فتـــىح  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

3|2o46 ف محمد عبــــد|متـــ |س| هلل|رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7597|| لحميد|د حمدى عبــــد |ء عم|ل| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

638o67 ى محمد |ي |لسيد محمد عط|سمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3565o7 تـــ فتـــح | هلل محمد عىل|مي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

3246|3 ى يوسف|زي د عمرو حسي  ى شمس هندستـــ عي 

246954 ئيل|هلل ميخ|طف عبــــد|ريمون ع |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|27|99 لغنى محمد|فريده محمد عبــــد  ى شمس| لسن عي 

|6684 حمد|طف محمد |محمد ع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

769756 لم محمد موىس|فرحه س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2873|o م|م|وي |ء عمر قن|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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35||28 لمنعم سيد|م محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

24687 لمهدى عىل|ء |ء عل|عىلي ن|حقوق حلو

894288 بــــر عيس |مروه محمد ج سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

27|74| لم|بــــو س|للطيف حسن |لد عبــــد|ء خ|رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

5268|6 رك|لعزيز محمد سيد محمد مبــــ|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

765826 ن|ندى عبــــده محمد عبــــده ري بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

887o98 حمد محمد |رغده محمد  م بــــنى سويف|إعل

4o584o ح ذىك عبــــيد محمد|ء صل|ل| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

497442 ى عبــــد |يم| لجندى|لمحسن |ن خي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

677724 |لدين زكري|كرم يىح حميد |يىح  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

253||3 بــــوزيد|حمد |ن يوسف |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

829758 ن|هلل عثــــم|نجوي عدلي عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

359oo9 ك|لمل|هلل عبــــد|د|دل ج|ئى ع|جيوف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

367442 لرحمن|لمنعم سعيد عبــــد|مه عبــــد|س|ن |ريم|ن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

64|5|5 ء حمد محمد حمد|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

486243 نور بــــكرى محمد| |ر|ي م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

345o64 لحليم مرغه|بــــسنتـــ سيد فرج عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

783437 تـــ|محمود فهىم محمود بــــرك زيق|لزق|ره |تـــج

8|6272 تـــه|عمر فتـــىحي محمد شح ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

4|5567 حمد بــــدر|ل |هر جل|حمد ز| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

22|7|9 ن|لنبــــى رمض|ل حسبــــ |هلل جم|عبــــد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o6729 مريم جبــــر أحمد محمد شتـــيه سكندريه|ل|طبــــ 

888964 بــــولس جميل وديع قدىسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o5|75 حمد فرج|حمد محمود |محمد  سكندريه|ل|عه |زر

76889| ي |هيم عبــــد |بــــر|يمن |يه |
هيم|بــــر|لغنى لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

239862 لدين مجدى مرع فرج|سيف  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

3633|| سكندر|لمسيح |لبــــي  عبــــد|لبــــرتـــ | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|822o م حلىم عىل قبــــيض|حمد س| لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

54o3o8 ر مصطفى بــــكر|لغف|يمن عبــــد |ر |بــــر| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|54o55 ل|م ملك غبــــري|جرجس س مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

8o4656 ن محمد|هلل قطبــــ عثــــم|نعمه  ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى
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64239| محمد محمود| د رض|زي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|26283 فع|لش|حمد |لرفيع |نس عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|62253 ح محمود محمد يوسف|سلىم صل ى شمس| لسن عي 

5|342 هيم سيد|بــــر|ل |هلل جم|هبــــتـــ  بــــ بــــنى سويف|د|

8o8679 ي |م حمد|هر محمد خي  ي|علوم 
|لمنى

|4756 يف منصور عبــــد  زق|لر|محمد رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

63|892 ح|لفتـــ|خلود محمد حلىم عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

|62524 ح حمدى|لفتـــ|م عبــــد |ح س|لفتـــ|عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

649|2o لرحمن عىل|لمجيد عبــــد |ره عىل عبــــد |س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

68|o53 لحليم|محمود مجدى يوسف عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

772624 د درويش|لجو|هيم عبــــد|بــــر|سعديه محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

284845 فيبــــى حسنى عزيز عوض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o2946 محمد مجدى بــــدر محمد محمد |ره طنط|تـــج

34678| ضى حسن|منيتـــ حسن ر| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

8o7445 هلل|لمنعم عبــــد|حمد محمد عبــــد| ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

9|426o محمد  | لعل|بــــو|ل |بــــسمه جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32762 ي خليل|م محمد هو|سل|
ئ  ى شمس هندستـــ عي 

7o3623 لرؤف|م مصطفى عبــــد |لخز|حمد عزتـــ | مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

88o753 ى  |لهدى عبــــد|نور  لكريم حسن حسي  سيوط|بــــ |د|

9o3386 لنبــــى محمد |هر عبــــد|ط| رن ج|بــــ سوه|د|

52o977 لد أحمد مبــــروك رجبــــ|ء خ|وف معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

62838 هيم محمود|بــــر|محمود | لي|د معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

44282 هلل|دق عبــــد |لص|هلل عبــــد |حمد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

|5228o  عبــــد 
ى
كر|هر ش|لظ|ليىل شوق هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

6|||3| لح|بــــو ص|عطيتـــ مسعد عطيتـــ  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

5|733 لحميد سيد|ن عبــــد |يتـــ شعبــــ| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

879|62 ن |هيم محمد عثــــم|بــــر|ن |عثــــم سيوط|ره |تـــج

4|2|37 لفوى|رس محمد محمد |محمد ي دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|
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633664 زق|لر|هند محمد تـــوفيق عبــــد زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o3674 وى|لقن|ح حسن |لفتـــ|أمل حسن عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45|8o7 ذل|لش|هيم |ن إبــــر|زن رمض|م لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

529623 حمد عىل رجبــــ نوح| سكندريه|ل|هندستـــ 

333538 حمد|حمد حسن |مصطفى  ى شمس|تـــج ره عي 

425287 رى|لبــــش|تـــفى محمد سليم عطيه سليم  سكندريه|ل|ره |تـــج

78|296 لمؤيد محمد محمود عبــــدون|لد |خ  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

763972 لمرصى|حمد محمود محمد |د |سع عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|72559 مد حسن محمد عمر|محمود ح كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

39|66 ئى|لدرو|لعزيز |ل حمدى عبــــد|نه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8|6|33 بــــيشوي عزتـــ سنفرو بــــشندي ره بــــنى سويف|تـــج

838343 لمجيد|هلل عىلي محمد عبــــد|عبــــد دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

82|8|5 لحليم|عيل عبــــد|سم|لد |ره خ|س ي|بــــ |د|
|لمنى

86735 م|لسل|نم عبــــد |لعظيم غ|س عبــــد |ين| لفيوم|لعلوم |ر |د

774|99 نطون|ج  نجيبــــ |ن| ىسي|نسط| ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

3|5866  قطبــــ شبــــل
ى
وق شوق رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

765o46 لنقيبــــ|حمد |سلىم محمد  |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3|6869 ى بــــر يوسف|يوسف ص| يوستـــي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

272688 للطيف محمد|ن عبــــد|رمض| ند لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

752598 حمد عىل عيد|عمرو  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7|647o بــــينى|حمد تـــوفيق |ديه |ن لشر لمنصوره|حقوق 

34o52 ن طه محمد طه|يم| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

792736 ي|بــــر|دهم |مل |
هيم بــــسيوئى ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|

ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

684o87 لغنى|ن عبــــد |محمود سمي  حمزه عثــــم لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4|67o| ي|ن فرج |ء فرج سليم|حسن
لحنوئى لشيخ|بــــ كفر |د|

292824 حمد مرىس|هلل فوزى |عبــــد لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

686993 ئى|لزنقر|عىل عبــــده عىل  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|29768 حمد|روق |لرحمن محمد ف|عبــــد  ن|سو|بــــ |د|
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63396| هلل فكرى حسن |ج  عبــــد |هلل محمد ن|عبــــد 
ظه|أبــــ

زيق|لزق|ره |تـــج

52|779 هلل|ىط عط|لع|ر عبــــد|يه مختـــ| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6o959|  ع|لمو|روق |هيم ف|بــــر|روق |ف
ى
مود|ق |هندستـــ طنط

52|589 لح|هيم ص|بــــر|رص |لن|سلوى عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

9|9987 هيم |بــــر|بــــر |تـــم ج|هلل ح|منتـــ  ج|علوم سوه

427634 ع|لرف|ح |لفتـــ|محمد مسعود عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

92o5|o بــــ محمد محجوبــــ  |ده دي|حم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

857365 لس ن ن|نجىلي يون|دي |كي  ره بــــنى سويف|تـــج

2722|| هلل عمر| |محمد عط| ند دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

|778o5 مل حسن عىل محمد| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26224o حمد محمد حسن متـــول قمر| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

92|554 لرحمن |ر معروف عىل عبــــد|من ج|بــــ سوه|د|

895746 ى حبــــيبــــ حن|ج  |دول هلل  | |مي  ج|ره سوه|تـــج

|7|4o9 ريو مجدى حنس عبــــده|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

478282 ود|ن د|م سمي  عىل سليم لمنصوره|علوم 

7o7o9| ى محمد سليم|م|  حسي 
ى|ئى ن حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

644934 ى صل ن|لدهش|ح مصطفى |محمود حسي  |حقوق طنط

33|534 لدين محمد|ل |زينبــــ محمود جم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

429o2o لبــــر|لرؤف طه محمد عبــــد|ء عبــــد |رس| |علوم طنط

683546 هر|لرحمن ز|غبــــ عبــــد |لسيد ر|يمن |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

542834 وى|لنكل|لمول |حمد عبــــد |ن |نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

687|58 هيم|بــــر|لعزيز |محمود محمد عبــــد | ر|ي لمنصوره|ره |تـــج

4|569| وى|لمحل|م محمد نجيبــــ حسن |عمر حس |حقوق طنط

5o|469 حمد|لمنعم |مي  ممدوح عبــــد|ل| لشيخ|عه كفر |زر

755595 زق|لر|س محمد نرص عبــــد|ين| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

7o4453 يف سعيد|مريم محمد عبــــد  لمنعم رسر زيق|لزق|حقوق 

789o38 حمد|لحميد |دق عبــــد|م محمد ص|مر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

7573o3 ي حسن|
ي مصطفى

ه محمد حسنى مي  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

756553 يف | دين لسيد عبــــده|رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3|826| فثــــ|فثــــ كرومر ي|بــــشنونه ي سيه|نوعيتـــ عبــــ
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7|o68o نوره حسن عىل محمد عيطه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

96526 بــــ عىل|لتـــو|بــــوبــــكر عبــــد|ء |ل| بــــ بــــنى سويف|د|

845|59 لنرص عىلي محمد|بــــو|جر |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

458649 ح حسن|لفتـــ|لزغبــــى عبــــد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||85o9 مد محمد|مد ح|مريم ح  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

373397 لحسن|بــــو|بــــ |طمتـــ عبــــده دي|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

764548 هلل بــــطرس|سعد عبــــد |هلل |عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

|77324 للطيف|حمد محمد سيد عبــــد | ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

48229 جر سعد سعيد سعد|ه ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

|58449 دل جبــــر محمد|لهدي ع|نور  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

884855 خنوخ |هيم حليم |بــــر|مي  | ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

297244 وى|لخرصى|ل صبــــرى محمد |جم| رن ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8453o8 ي محمد
تـــيسي  مرىسي مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

477853 بــــوجنينه|لرحمن عنتـــر سعد |عبــــد سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

244883 ح عزيز عوض|د نج|مريم عم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2836|o حمد عىل|ل |حمد بــــل| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

452229 ل عمر|ن عىلي كم|مرو ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

343885 ىط|لمع|بــــو|م فتـــىح سيد عبــــده |هش دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

89826| ى |لح حس|محمد عطيه ص ني  ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

9o9737 بــــر  |بــــر مكرم سدره ج|ج ج |تـــمريض سوه

||9632 تـــى|در حسن ميق|لق|حسن عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

36748o بــــو زيد فرج|لد فرج |ن خ|يم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

339258 زي|مد محمد حج|حمد ح|محمد  |ره بــــنه|تـــج

||7487 ف  ف محمد محمود|لدين |رسر رسر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

32|452 لسيد محمد|متـــ عىل |س| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

9|52| وى|حمد عمرو محمد شعر| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|79o|8 مل|ء ممدوح محمد ك|شيم ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 
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435867 م عبــــده|لسل|ء حمدى محمد عبــــد|ول سكندريه|ل|حقوق 

253285 حمد|عزه محمد مرشدى  شمون|نوعيتـــ 

54228| ه فتـــىح محمد عبــــد| م|لسل|مي  سكندريه|ل|علوم 

699||4 ن محمود|ذل عثــــم|لش|ء |رس| لمنصوره|حقوق 

22466 ن|ن عيد رمض|حمد رمض| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

4|5|3 ي|ف طمه وجيه محمد محن  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3735oo دل خليل جلوعتـــ|ع| ندر| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

833||3 ي |لر|ن عبــــد|حن
ن|حمد رسح|ضى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

236273 قتـــ عبــــ| لعزيز|د محمد عبــــد|س فؤ|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8342o2 ى ج ن|د سليم|طه حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

3|66|9 بــــ|لوه|بــــيل عبــــد|دى ق|ء ن|ل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3|9886 حمد سعد محمد|شهد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o423o مروه جميل منصور سعيد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77383o مل محمد|محمد صبــــرى ك ى شمس علوم عي 

496828 ن|لحميد شوم|يمن محمد عبــــد |يدى |ه دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6|758 يه فتـــىح قرئى محمد| بــــ بــــنى سويف|د|

7658o5 ف مصطفى مصطفى |ر |من لحنفى|رسر ره بــــور سعيد|تـــج

32832o ن محمدى بــــيوم|فهد محمد رمض ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

625269 مر|حمد محمد ع|لدين محمد |م |حس زيق|لزق|ره |تـــج

|422|5 س محمد متـــول|لعبــــ|بــــو |بــــ |يه|حمد | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

65863 رس ربــــيع محمد قطبــــ|ي لفيوم|حقوق 

687476 لديسىط يوسف|حمد |هلل |عبــــد | ند لمنصوره|عه |زر

825456 هيم|بــــر|هيم عىلي |بــــر|ميمه | |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8o6o23 ي|لرحمن عبــــد|ريم ربــــيع عبــــد
لغنى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

859|9o ي|ر
حمد|عيد تـــوفيق | ئى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

|38293 حمد محمد محمد محمود|محمد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

887425 حمد |ل مصطفى |ر كم|من سيوط|طبــــ 

442524 ل|لع|حمد عبــــد|محمد محمود عمر  لشيخ|عه كفر |زر

248|28 ه عص| مه|لمنعم سل|م عبــــد|مي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 
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4253o| لسعدئى|هيم |بــــر|ملك وليد فوزى  سكندريه|ل|صيدله 

7||8|5 هيم كسبــــيتـــ|بــــر|هيم حسن |بــــر|سلىم  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

492o4o حمد|ن ثــــروتـــ متـــول حسن |نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5o46|5 در|لق|در بــــدر عبــــد|لق|م عبــــد|له| سكندريه|ل|بــــ |د|

455|34 عيل|سم|محمود محمدى محمد بــــسيوئى  سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

765|34 لعزيز حموده|حمد عبــــد |حمد محمد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

34|8o8 لرحمن|لرؤف عبــــد|لرحمن عبــــد|د عبــــد|نه ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

848|48 ى|بــــر| هيم محمد حسن حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

32|544 ف محمود |لدين |سيف  عيل كبــــريتـــ|سم|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

847|46 دق محمد|نور ص|عيل محمد |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

9o3593 ر حسن |م حسن عم|حس دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

5o2358 لسيد حسن|هلل فرج محمد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

362|6| لد ذىكي|حمد وليد خ| ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

73834 محمود عىل محمد محمود ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

5|9|o6 مي|لعلق|هلل |لعزيز عبــــد|عبــــد| ند |بــــ طنط|د|

63398| هيم|بــــر|محمد محمود محمد فتـــىحي  زيق|لزق|ره |تـــج

9|5842 م فرغىل  |ء مصطفى درغ|ول ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|74774 د مرىس|م رأفتـــ فؤ|حس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

373369 ه|لل|لسيد محمد عبــــد|حمد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9o3|74 حمد محمود |دل |ر ع|من ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

684|6 رص سعيد مرزوق|خلود ن  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

2|7|33 م محمد|لسل|زم عبــــد|طمه ح|ف ى شمس هندستـــ عي 

|78863 ى عبــــد |ء جم|رس| در محمود|لق|ل حسي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

8o3442 لد حسيبــــ محمد|لرحمن خ|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

923o77 ى | حمد مؤمن بــــكر حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

883594 ى |صف رمزى |م ن|بــــر| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|2276 لدين محمود محمد هندى|د|محمد عم ى شمس هندستـــ عي 

4463|| حمد|زق محمد |لر|دل عبــــد |عمر ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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762625 حد|لو|ل عبــــد |لع|لغنى عبــــد |محمد عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

78889 عيل|سم|حبــــيبــــتـــ سيد محمد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

76857| مل هريدى|رص ك|در ن|ن ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

9o9o82 وس |ندر|ل |نس غ|بــــيشوى  ج|بــــ سوه|د|

7636|3 مر|هيم حسن ع|بــــر|وى |لشبــــر|لسيد |ره |س بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

4o69o3 ل مصطفى|لع|ن مصطفى عبــــد|يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

5439o2 لكريم|مل فرج عىل عبــــد|محمود ك دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

325275 رص حسن محمد حسن|حمد ن| ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

4296|6 نوبــــى|ح |لفتـــ|م عبــــد |محمود عص لشر ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

764586 تـــه|هلل شح|بــــ |هلل ج|بــــيتـــر مجدى رزق  ره بــــور سعيد|تـــج

46877 هيم خليل|بــــر|ج |ء حج|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

68243| لرحمن شلبــــى|لعزيز عبــــد |هدى وليد عبــــد  لمنصوره|عه |زر

9o9322 لرحيم |لرحيم محمود عبــــد|مصطفى عبــــد| عل ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8|38o8 ي | ف كم|نىح  ل فرج|رسر ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

479o| حمد|حمد فضل |مح |س هره|لق|ره |تـــج

|22|53 لدين مرىس|لد عز |يوسف خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o889| مع|هيم محمد ج|بــــر|لسيد |أمينه  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6879oo للطيف|هيم عبــــد |بــــر|لعزيز |حمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|429| ى محمد عىل محمد محمد حسني  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

9|32|2 لسيد |ضى |لر|ء عبــــد|ئى عل|ه ج|ره سوه|تـــج

45|254 عيل|سم|لسيد |ح |لفتـــ|دل عبــــد|ع| ر|ي |بــــ طنط|د|

5|66|8 د|للطيف حم|لسعيد عبــــد |م |ريه ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

635655 لنبــــى حسن|ن عبــــد|ج زيد|ء فر|شيم زيق|لزق|بــــ |د|

436758 ح|لمل|لسعيد محمد |ء |ر عل|من ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

8768o2 مل محمود |ء مرع ك|سم| سيوط|بــــ |د|

9o|5o ى محمد محمد سيد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4373|2  عبــــد |لشو|ره محمود |س
ى
لم|هلل س|دق |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 

لشيخ

628623 لسيد محمد عىل|ل |محمد كم زيق|لزق|بــــ |د|

325o66  عبــــد
ى
لعظيم|يوسف محمود دسوق ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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77254 حمد|بــــدين عىل محمود |لع|زين  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

483|35 لسيد منصور|در |لق|دتـــ عبــــد |نغم حم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

265o22 يمن محمد صبــــىح|حمد | ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

844756 حمد|لمجد |بــــو|ن |محمد رمض ن|سو|تـــربــــيتـــ 

8987|o ف تـــ|ئل |و هلل  | |مر عط|رسر سيوط|صيدلتـــ 

777925 تـــ|مل عرف|هدير سعيد محمد ك زيق|لزق|بــــ |د|

2472|5 لمحمودى|لحميد |هر عبــــد|ل ز|كريم جم ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

7652|9 حمد|لكريم |د |لد محمد ج|محمد خ تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

436342 ىط عوض|لع|لغنى عبــــد |لمجيد عبــــد|نشأتـــ عبــــد لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

|57333 ى  هيم محمود حمدى|بــــر|ندى حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o359o حمد محمود |عيل مصطفى |سم| ج|ره سوه|تـــج

363262 ى|حمد محمود محمد حس| ني  ى شمس حقوق عي 

6927|| هيم|بــــر|لشكور |حمد محمد عبــــد |هند  لمنصوره|ره |تـــج

9o|566 لسيد محمد عمر |رحمه  ج|بــــ سوه|د|

77428o زي|عيل حج|سم|م رجبــــ |عمرو س ى شمس هندستـــ عي 

22|925 ئى محمد بــــدر|طمه ه|ف هره|لق|عه |زر

365|58 ل|دل مكرم غ|ئى ع|م| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

544577 ى|ئى أحمد محمود |هبــــه ه بــــوحسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

255643  بــــدر|هيم |بــــر|حمد |مه |س|
ى
لدسوق تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

8|2573 بــــوغنيمه دردير|نسيبــــه عىلي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|3636o ى عىل|هدير كيل  حسي 
ئى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

||4873 حمد محمد عىل|محمود  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

445893 لم محمد محمد سعد|لرحمن س|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

353666 د|لجو|يمن مسعد عىل عبــــد| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

||9695 لغريبــــ|حمد |حمد محمد | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

764543 بــــ|هيم شه|بــــر|طه مسعد طه  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

34o622 ي 
ي|ح محمود |حمد صل|مصطفى لبــــحي  |ره بــــنه|تـــج

897o48 ى بــــر شنوده |رؤف ص| مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

359|23 لس ه هلل|ئى لبــــيبــــ شكر |كي  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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8o8232 ده رجبــــ خميس محمد|غ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

899oo4 ن زينهم محمد عمر |نوره ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

822498 لعزيز|ىطي عبــــد|لع|بــــد عبــــد|محمود ع ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|33384 حمد|عىل منصور عىل  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

647596 لح محمود حبــــيبــــ|لرحمن ممدوح ص|عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

4993|6 ر|لعط|زق |لر|تـــبــــ عبــــد |ه ر|لل|ن عبــــد |إيم ره دمنهور|تـــج

694249 ود|حمد د|دى |له|لعوضى عبــــد |محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

3743o7 هيم|بــــر|ل |ء هل|تـــ عل|ي| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

4774o2 دى|هيم زبــــ|بــــر|حمد |ن فتـــىح |رو سكندريه|ل|ره |تـــج

6||788 بــــينى|يمن طه |ء |شيم لشر زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

79557 هلل|هيم عبــــد |بــــر|جر محمد |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|4|47 س|لرحمن عبــــ|لد عبــــد|حمد خ| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

69oo99 |لبــــن|هيم |بــــر|هر |تـــم مصطفى م|له ح|ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o|729 سعد وليد سعد حبــــق ي صىح طنط
|معهد فنى

489625 لدين|لسيد نرص |لسيد |د محمد |جه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7878|6 د|م محمد محمود ج|سل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4437o8 د عوض|لجو|لعليم عبــــد|يمن عبــــد|ره |س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

33877| هلل تـــعلبــــ|هيم عبــــد|بــــر|طف |ديتـــ ع|ن عه مشتـــهر|زر

|43467 ى|لفتـــ|ح جميل عبــــد |سم ح حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6769oo ن|مل رضو|رص محمد ك|لن|م عبــــد |سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

779o9 مد|لعليم ح|م عبــــد|سم عص|ق ج|بــــ سوه|د|

85o|26 هيم حسن محمد|بــــر|حمد | ي صىح 
سيوط|معهد فنى

4o|5o6 ي عطيه بــــرجل|لد كيل|خ| دين
ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|4494 بــــر|ن ص|ر سليم|محمد مختـــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

847927 لرحيم جمعه طه|ء عبــــد|رس| ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

2653|5 ذل|لش|محمد محمود محمد منصف عوض  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

84o46 ح ذىك|ء محمد صل|حسن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|55692 س|لعبــــ|بــــو|عيل محمود |سم|سلىم  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

763|68 ى |لد |دين خ|ن لريس|حمد |لحسي  حقوق بــــورسعيد
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4944o6 بــــوسعده|م |دق عىل عل|عىل ص |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

|53738 ى|لدين عبــــد |د |هنده عم|ش لعليم حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

62|979 روق مصطفى خرصى|م ف|مريم هش لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

649389 ه مصطفى|لبــــ|لرحمن |د عبــــد|ء جه|رس| زيق|لزق|علوم 

253o9 شم|ء محروس محمد ه|دع هره|لق|بــــ |د|

288o99 لعزيز|مد عبــــد|لعزيز ح|حمد عبــــد| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

788|| ى|دى عيس |ن| موير مي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

367796 حمد|حمد |ء عزم |شيم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|2|5 لرحمن محمد سعد محمد|عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

233957 در|لق|د عبــــد|ن رش|م رمض|سل| |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

49o857 ى عص|ي حمد|لسيد فوزى |لدين |م |سمي  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

6|37|7 ف سعيد عبــــد ي|محمد أرسر
لغنى ط|بــــ دمي|د|

4|5|67 هيم سعد بــــلبــــل|بــــر|ده |غ لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

|67343 ه  حمد|هيم محمود |بــــر|يمن |ني  ى شمس علوم عي 

9o6436 ئى موىس عيس |ج  روم|دول ج|ره سوه|تـــج

766376 عيل|سم|حمد محمد |م ممدوح |سل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

636o49 ىط|لع|لسيد عبــــد|د |لسيد عم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27o6o9 هيم مندور|بــــر|ن |هيم سليم|بــــر|ن |سليم تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

782447 لسيد عليوه محمد|لسيد محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o|o48 هلل|ح عبــــد|لفتـــ|هلل عبــــد|زينبــــ عبــــد ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

286484 لسيد|لسيد |بــــر عبــــد |محمد مجدى ص لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

884922 لمعز  |محمد سيد محمد عبــــد ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|25458 ده|حمد حم|بــــو بــــكر |دين |ن ى شمس|تـــج ره عي 

6|4372 ع|لرف|دى |له|حمد عبــــد |همسه محمد  |نوعيتـــ موسيقيه طنط

539323 سبــــ محمد|رص عىلي ك|ندي ن عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

785|58 لسيد|ء رشدي عوده |شيم عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

775976  |هيم |بــــر| |ء رض|رس|
ى
لسيد|لدسوق زيق|لزق|ره |تـــج

8|4863 حمد عىلي|ن |ن عثــــم|يم| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى
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4|868| ح عىل حسن|لفتـــ|حسنى عبــــد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|785|7 مع|حمد ج|حمد |ر |لغف|محمد عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

336288 تـــ  حمد محمد مرصى|ني  |علوم بــــنه

7o4564 لسيد|لسيد معبــــد محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

254o9| بــــو يوسف|حمد |ل فهيم |يوسف جم |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

257|23 لحجري|ندى سعيد عطيه  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5524o لحليم|فرحه محمد طه عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

679344 لرحمن|لمتـــول عبــــد |بــــ عىل |يه|وليد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

27349| عيل|سم|حمد |محمود عىل  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

254544 وى|بــــبــــ| جون جورج حن  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

8|29o3 بــــر ذىكي|يق ج|مريم ف ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

875735 لرحيم  |ن عبــــد|هيم محمود عثــــم|بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

4429o5 لشيخ|لعزيز مجد |مريم مجد عبــــد ط|بــــ دمي|د|

34255o لبــــربــــرى|لح |حمد عىلي ص|محمد  سيوط|بــــ |د|

2498o8 لقط|لمنعم |شور عبــــد|منيه ع| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|4928| ن عىل|عمر محمد رمض ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

27o592 نم حموده|محمد محمد محروس غ بــــ دمنهور|د|

876363 د محمد  |مه فؤ|س|محمد  سيوط|ره |تـــج

33284o هيم|بــــر|ن |لحميد سليم|رضوى محمد عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

644o2 فظ محمد|ح ح|يمنى صل لفيوم |تـــمريض 

479o73 لزغبــــى|حمد | |رق محمود زكري|محمود ط لشيخ|ره كفر |تـــج

354o59 ى  مه متـــولي عطيه|س|حني  ى شمس حقوق عي 

833565 لمنعم محمود محمد|ل عبــــد|من تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

2|37|5 لخولي|لسميع |حمد عبــــد|عمر محمد  ى شمس هندستـــ عي 

5|8344 لبــــيىلي|م سعد محمد عىلي |هي عه دمنهور|زر

92473o ق |لرز|لمنعم عبــــد|لرحمن عبــــد|زينبــــ عبــــد سيوط|ره |تـــج

684993 لجليل|ل عبــــد |لجبــــ|لسيد |ل |م| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

252|85 ذىك حسن زعيمه| ند ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

94233 لصمد مصطفى|مه عبــــد |س|حمد | رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح
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48356 دل فهيم يوسف|ع| رين|م ن|بــــ حلو|د|

6|5722 د|لضي|لمنعم |محمد مجدى عبــــد  ط|حقوق دمي

234527 ل|طف محمد محمد هل|مصطفى ع كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7o3646 ف عبــــد |هلل |عبــــد  هلل نرص عىل|رسر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

323|78 ن|لسيد سليم|دق |لص|م مصطفى عبــــد|بــــتـــس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

625|o9 ى ي|ي رس محمد محمد عيد|سمي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

759579 ف |سهيله  لضبــــع بــــربــــرى|رسر |د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 
ضتـــ|ري/لسويس

882|5o ى نبــــيل عبــــد  بــــ فولي|لتـــو|حسي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

3|2892 ن|لد عزم عىلي|لرحمن خ|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

875686 ى  ى عبــــد|خي  لرحيم |حمد خي  سيوط|ضتـــ |علوم ري

679478 لحميد محمد|لدين عبــــد |ح |م صل|محمد حس لمنصوره|ره |تـــج

73|84 ى جنيدى روبــــى|طمه |ف مي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

44o|27 وي|لدفر|لعزيز محمود محمد |منى عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

2|676| هلل|صم محمد جمعه عبــــد |ن ع|مرو هره|لق|ره |تـــج

9o67o3 لرحيم محمد |رحمه مصطفى عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9o6447 لرحيم |تـــ عبــــد|رحمه فوزى بــــرك ج|تـــربــــيتـــ سوه

79|3o| ف|د |ء جوده محمد رش|عىلي حمد رسر زيق|لزق|طبــــ 

27759o مشعل محمد| رحمه رض ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

6937o6 هيم|بــــر|ل |لد جم|ن خ|يم| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

87o7|o ل|ء محمد جل|محمد عل ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

338224 ىطي طه|لع|ن عبــــد|كريم رمض عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

279448 لدقن|در |لق|در عزتـــ عبــــد|لق|عبــــد  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

783568 حمد محمد|هلل |نىه فتـــح  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

682o57 ف | |هن لحض|حمد لطفى محمد |رسر لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

526||2 ى سعد لؤى وليد محمود حسي  |ضتـــ طنط|علوم ري

3|6579 ى |م مجدى  هيم|بــــر|مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2349|2 ر|لغف|م عىل عبــــد|حمد عص| ن|حقوق حلو

4o2282 |ض يوسف تـــوم|عدل ري| رين|م عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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752622 بــــتـــ خليل|در مجدى ثــــ|ن عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

86o738 هلل سعيد حسن محمد|عبــــد  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|o467 هيم يوسف|بــــر|دى |له|ن عبــــد|مـنــه رمض| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

482439 لسيد محمد|يوسف محمد سعيد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o3o69 لغنى|هيم عبــــد |بــــر|مه |س|محمد  ي صىح طنط
|معهد فنى

439334 ء محمد محمود عرفه عىل|رس| لشيخ|ره كفر |تـــج

27o256 لم|لحميد س|د عبــــد|بــــوعي|محمود عيد  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

3527o5 ن|ح حس|لفتـــ|محمد سيد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

484448 م|لسل|د عبــــد |لدين رش|ء |لد عل|خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

842o62 ن|لسيد عيد عش|طمه |ف تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

6||469 لرحيم|ر محمود جعفر عبــــد |من لمنصوره|بــــ |د|

6o8|o2 وق جم تـــ|ل فوزى فرح|رسر |ره طنط|تـــج

272943 ح|كر محمود صحص|جر ش|ه دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

475o22 فع|لش|لدين محمود |ء |هلل عل|عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

9o5883 فظ |حمد فتـــىح عىل ح| |ج طبــــيع قن|عل

45264o تـــى|للو|لسيد عىل |نسمتـــ رشدى  |حقوق طنط

446532 ن محمد|محمد رمزى محمد رضو ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

||59|| شيل وديع لبــــيبــــ| |ر|ل ى شمس حقوق عي 

695723 لمرىس موىس|لسعيد |رق |ء ط|شيم لمنصوره|حقوق 

34682| لبــــردينى|روق محمود |رس ف|لميس محمد ي تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

444779 حمد|دق |محمود خلف ص ن|سو|بــــ |د|

854o33 ى محمود|بــــر|محمد  هيم حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

782994 عيل|سم|روق حسن |ن ف|محمد مرو زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|75596 هيم|بــــر|حمد |لد سيد |خ ن|بــــ حلو|د|

89|36| د |لجو|لد خلف عبــــد|محمود خ سيوط|حقوق 

426293 حمد عىلي|س |ء مجدى عبــــ|رس| سكندريه|ل|علوم 

324398 للطيف|دي عبــــد|له|لرحمن ربــــيع عبــــد|عبــــد هره|لق|ج طبــــيع |عل

66327 لعيد جمعه|بــــو|رق |يوسف ط لفيوم|بــــ |د|

79473 ى|هيم |بــــر|لد |خ| دين مي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

757333 م تـــوفيق|لسل|رس محمد عبــــد |ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 
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27347 لكريم|لوكيل عبــــد |حمد عبــــد |مريم  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

248686 حمد فودتـــ|هيم |بــــر|جر محمد |ه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

84252 بــــر قرئى محمد|حمد ج| ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

7|5438 لسيد|حمد |لىح |رق عبــــد |حمد ط| لمنصوره|حقوق 

8|o252 ي ع
حمد|طف حسن |مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

33|45o لدين|م عىل |م|كريم مصطفى  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9o2776 ر يحن  محمد محمد |نو| دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

698553 تـــ|هيم عبــــد |بــــر|رس |ف| دين هلل رسر لمنصوره|ره |تـــج

352|9| هيم|بــــر|حمد |يمن |دهم | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5o92o س|نور عزتـــ عبــــ|محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

5oo2o |رى جرجس حن|مح م|بــــيشوى س ره بــــنى سويف|تـــج

33o759 حمد عىلي|يمن سيد |حمد | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

336274 مريم موىسي محمد موىسي ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6|6476 لغنى|روق شلبــــى عبــــد |م ف|سل| لمنصوره|صيدله 

7o37o3 هيم|بــــر|م |لخز|ء فتـــىح |ندى عل زيق|لزق|هندستـــ 

875488 ل |يكل ممدوح سعد غ|م ج|ره سوه|تـــج

353268 مل عىل|يمن رجبــــ ك| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

46|425 |لبــــ|حمد محمد عبــــد |محمد شكرى 
ى
ق س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

|6878| لدين حسن بــــهجتـــ|د |يوسف عم هره|لق|حقوق 

|57846 لد طه عىل|سهيله خ ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

692888 ر|لنج|لمندوه |حمد |لسيد |م |سل| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

9o2767 ف |ء |سم| ى |رسر حمد حسي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

5|6o|7 لحميد سويف|يه محمود عبــــد | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4|7725 ى عبــــد|ي ن|حمد محمد عتـــم|لمنعم |سمي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

86479o ي|لبــــ|ه عبــــد|لل|حمد عبــــد|ء |لشيم|
ى
ق ي صىح سوه

ج|معهد فنى

69252o حمد عيسي|د |م رجبــــ ج|ريه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7o76o8 ف عبــــد |لد |خ د محمد خليل|لجو|رسر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

286|39 هيم محمد|بــــر|لعزيز |حمد نبــــيل عبــــد| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

786399 د محمد عطيه|حمد فؤ|دل |ع قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر
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23|359 يم|م رفعتـــ مصطفى غن|مصطفى هش هره|لق|بــــ |د|

449968 حمد فوده|جر مجدى |ه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

545493 نور|هلل |لمنعم عبــــد |حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82o5oo طمه محمد خميس مصلوح|ف ي|بــــ |د|
|لمنى

865688 ي |لش|ء عبــــد|ل|
ى
حمد محمد|ق ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

76|3o| حمد|ئى |ندى ذىك كيل لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

7o|o82 ه محمد حميد عىل | لسيد|مي  لمنصوره|حقوق 

|4o329 ي
ئى لمسيح|عبــــد | مرقص رمزى حن| في  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

523476 ي عبــــد |م
ى
دق حسن|لص|زن شوق |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

272363 ريوس ظريف شفيق صليبــــ|مك ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

6997|9 لمتـــول محمود محمد|محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

79|29 حمد عىل سويلم|عىل  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

679943 |محمد عزتـــ محمد 
ى
لدسوق لمنصوره|حقوق 

|7468| حمد|م سعد محمد |سل| هره|لق|حقوق 

|3669o لمعز محمد|ء حربــــى عبــــد |سم| سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

2963o3 هبــــه وجيه عقيىل درويش عقيىلي |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

684o8o ن عطوه بــــحبــــح|محمد عوض حس لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

853326 د فوزي يعقوبــــ|ميلر ميل ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

63o699 ده محمد|لرحمن مدحتـــ حم|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2492|| ى هش لمحسن|زق عبــــد|لر|م عبــــد|حني  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

685864 لمجد|بــــو|هلل عىل |لد عبــــد |ء خ|ل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

439|o3 هيم محمد|م إبــــر|لسل|ء عبــــد|ل| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

762626 ن عىل|محمد مجدى عىل بــــدر هندستـــ بــــور سعيد

9|8o42 يل |حمد ج|ء لطفى |صف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|45|4 حد سيد حميده عيس|لو|م عبــــد|حس بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

492899 م جوده|لسل|لسيد عبــــد |لسيد خميس | ره دمنهور|تـــج

|74875 حمد عىل|د |ء عم|ل| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

494|6| ئى|لجرو|لسيد |طف عوض |لدين ع|ء |عل بــــ دمنهور|د|

4|32|9 حمد شلبــــى|مل |لد ك|حبــــيبــــه خ |بــــ طنط|د|
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4928|4 محمد سعيد محمد عىل حسن دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

835832 حمد محمود|لرؤف |منيه عبــــد| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

6|o|76 ن|لحليم زيد|ده محمد عبــــد|غ ي صىح طنط
|معهد فنى

|2o47| محمد محسن محمد محمد هره|لق|حقوق 

648oo9 حمد محمد|يوسف منصور  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

493888 حمد محمد حسن عىل شمه| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

229659 ى |ء عثــــم|دع بــــوزيد|ن حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

446379 ي 
ي مر|يوسف حسنى

د|لسيد مصطفى سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

884o36 فظ  |رس محمد ح|حمدى ي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|526 لعظيم|د حمدى عبــــد |فؤ| رن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

683977 بــــ|لوه|س عبــــد |محمد ربــــيع عبــــ تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

86728o ري|حسن محمد عبــــيد بــــش ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

89|o52 لم |لحليم س|لحسينى عبــــد|رى |لبــــ|د عبــــد|جه سيوط|تـــمريض 

9747o وى|لسيد عوض منش|محمد  لفيوم|حقوق 

637597 لبــــديع عىل|ء أحمد مجدى عبــــد|عل زيق|لزق|حقوق 

29582| هلل|بــــ |حمد ج|حمد عيد | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

72358 ى محمود|هدى ع دل حسي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

68|495 ى|بــــر ش|لرحمن محمود ص|عبــــد  هي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

||9oo| ن ى محمود| مي  محمد محمود حسي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

82||55 فرحه ربــــيعي نرص طه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

78o48o ى خ|ي لد فهىم محمد|سمي  زيق|لزق|عه |زر

64o3o9 در|لق|لسيد محمد محمد عبــــد| |رن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22|78 د|لجو|جر محمد تـــوحيد عبــــد|ه ن|علوم حلو

258|42 لنبــــى|هيم محمد عبــــد|بــــر|محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

52o978 ى حميدتـــ عوض حميده |ي بــــو بــــكر|سمي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

|72854 حمد|م |مصطفى محمد هم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

922457 حمد محمد مرع |م |سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|9o29 وي|لغمر|حمد حسن |حمد محمد |ن |نور ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

88|63| حمد |لمتـــجىل |بــــر عبــــد|لص|ورده عبــــد سيوط|بــــ |د|
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|49386 ي|لبــــدر|رتـــ محمد |س
وي مصطفى هره|لق|حقوق 

68453o لعوضى|لسيد |لمنعم |محمد عبــــد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

493||7 هلل جمعه|مه عبــــد|رص سل|لن|عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4489| وه|حمد محمد عل|لد |هدير خ ى شمس|زر عه عي 

9||4o7 حمد محمود |دل حسنى |ع  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

76o298 حمد|دى |له|محمد غريبــــ  |حقوق بــــنه

|54623 لعزيز|هر محمد عبــــد |محمد ط هره|لق|ر |ثــــ|

89933o لسيد |حمد |مه |س|ندى  ج|عه سوه|زر

7o4294 لسيد رجبــــ عىل|حمد محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

69345o لبــــيىل|فريد عىل | محمد رض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

342o85 ف عبــــد|مريم  ي|لطن|د |ح عو|لفتـــ|رسر
ئى ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

243963 ى | ى|حمد حس|حمد حسي  ني  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|35847 يثــــربــــ حمزه حمدى حمزه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

23932o ف محمود عبــــد|ره |س لمنعم|رسر ن|بــــ حلو|د|

7673|4 سم ليله|هيم ق|بــــر|ن نبــــيل |مرو ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

845457 ى|م هلل| |فظ عط|ح| بــــشر| رتـــي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

363232 لكميتـــي|لغنى |حمد عبــــد|لعظيم |حمد عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|5998| حمد محمد يوسف عىل| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

363o4| لعليم فرج|ء منصور عبــــد|شيم دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

452o6 ى محمد| حمد حمدى حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

49564o مل|د ك|حمد فؤ|رص |حمد ن| ره دمنهور|تـــج

677225 ر محمد شكري|لغف|حمد عبــــد |ر |لغف|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o7787 س عمر |لنح|لحفيظ |عمر عبــــد ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

6o|379 د|لجو|لىح عبــــد |مه طه عبــــد |س| |طبــــ طنط

354o62 بــــرهيم|خلود فرج عىل  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

283267 لنيل|بــــو |لسيد |لسعيد |لرحمن |عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

763|o3 هيم يوسف حمد|بــــر|ندى محمود  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|54884 ى حمد|لدين |ل |م جم|ر عص|هي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

26o347 تـــه|لرسول شح|ل عبــــد|د جم|نه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 569 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

369744 ى مجدى |ي هيم|بــــر|حمد محمد |سمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

3723o6 ح فتـــىحي محمد|حمد صل| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7o732 لس عيد ف شد|رس ن|كي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

839542 دق|لص|د |ىطي مر|لع|ء عبــــد|رس| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

7o3234 رص|م منصور نرص ن|محمد عص لمنصوره|ره |تـــج

77o467 لحليم|لحليم حسن عبــــد |لحليم عىل عبــــد |عبــــد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

4oo8o| هلل|هيم فرج عوض عبــــد|بــــر| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

445752 لنعيم|هلل عبــــد |هلل فتـــح |ره فتـــح |ي سكندريه|ل|بــــ |د|

|34o96 حمد مصطفى|يمن |لؤى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

645|o دق|هيم ص|بــــر|رق |ء ط|شيم لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

755|58 يه عبــــده عىل محمود| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

753969 در|لق|لمعبــــود محمد عبــــد|ن عبــــد |عن تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

496|45 لم|هلل حسن عىل حسن س|منه  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

332532 لرحمن عليوتـــ|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد عه مشتـــهر|زر

244654 |لبــــ|لمنعم محمود عبــــد|محمد عبــــد
ى
ق ى شمس|د| بــــ عي 

7|5859 ن محمد|هدير نبــــيل عرف ط|بــــ دمي|د|

864373 ن|ح حس|ح محمد صل|صل |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

3|7374 ى رف|لسل|عىل عبــــد ع|م خرصى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|44395 |لبــــ|لمطلبــــ عبــــد |دل عبــــد |حمد ع|
ى
ق ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6|3636 م|هيم عل|بــــر|ء حمدى فضل |رس| |تـــربــــيتـــ طنط

27o6|2 وى|لص|دق |رق محمد ص|محمد ط ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|28443 لم|لرحمن محمد س|نم محمدى عبــــد |عمر غ ى شمس صيدله عي 

2o94o ى|زي ي حسي 
د حسن حسنى ى شمس هندستـــ عي 

896|78 لجليل محمد عىل |هدير عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

8644|o ي|لد عبــــد|هيم خ|بــــر|
لمحسن مصطفى لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

435946 |لبــــن|حمد عبــــده |ن سعيد |جيه |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|37646 ر|لغف|لد محمدى عبــــد |مصطفى خ |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

6398oo حمد مصطفى|روق |ء محمد ف|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 570 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

3373o4 حمد مهدي|لمنعم |عبــــد| لي|د كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

58946 ن|ح رجبــــ رسل|صل| رض صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

25|928 ر|حمد مشحوتـــ نص|مصطفى  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

92|964 لسيد محمد |محمود خلف  ج|عه سوه|زر

6|o985 ن|لعري|ل |لع|محمود محمد عبــــد  |هندستـــ طنط

7o242o لحمد عزبــــ|بــــو |حد |لو|تـــه عبــــد |مريم سمي  شح زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

265646 لسيد قنديل|مؤمن كرم  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

252679 د|هلل وحيد فتـــىح حم|منه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|4754o م مصطفى|م|حمد |محمد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

633|8 لسيد|ل فتـــىح |هلل غز|عبــــد طبــــ بــــنى سويف

4625|2 ي مصطفى عبــــدربــــه
ي محمد مصطفى

مصطفى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

62876 هلل|يد عبــــد |ن ز|ء حمد|رس| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

545685 ز|لسيد محمد حر|محمد حسن  سكندريه|ل|حقوق 

777o26 م|سم غن|ء سعيد ق|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

54o592 حمد عىل حسن|حمد مصطفى | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

645248 يمنى محمد محمد سيد أحمد لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

2652|2 ء حمدى درويش|دى عل|ه |بــــ بــــنه|د|

32o763 ح محمد عىل|لفتـــ|م عبــــد|حمد س| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|66572 رق مصطفى مصطفى|رحمه ط ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4o8o|5 رص محمد محمد شلبــــي|زينبــــ ن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

486|o2 لرحمن|حمد عبــــد |حمد |بــــر |جر ج|ه سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4597| ود|ن د|مروه تـــوفيق فضل سليم سيوط|عه |زر

233765 لرحيم|محمود جميل سعيد عبــــد |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

4|7|38 وى|لشه|حمد محمد |مه |س|حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

424692 حمد|للطيف |لرحيم عبــــد|حمد عبــــد|محمود  سكندريه|ل|عه |زر

328o|2 ف عبــــد|عمر  حمد|لمنعم |رسر |ره بــــنه|تـــج

433o26 لحلوج |لغنى |مجدى عبــــد| نور ي صىح طنط
|معهد فنى

86o68| ى دي|ي لحكيم|بــــ محمود عبــــد|سمي  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

|5|886 ندى كرم طه محمد محمد ن|بــــ حلو|د|
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543322 للطيف محمد دومه|م سعيد عبــــد |ريه بــــ دمنهور|د|

8|6|35 ج|حمد حسن فر|حسن  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

2873o8 لعزيز محمد|د عبــــد|سمر فؤ رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

|6o26| لسيد مصطفى|حمدى مصطفى  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

82o97o جد ظريف مسعود|ريو م|م ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

2668oo عيل سليم|سم|ح |لفتـــ|ح عبــــد|هدى نج شمون|نوعيتـــ 

87393 وى|ىط سعد|لع|مه عبــــد |حمد سل| لفيوم|بــــ |د|

28635o هدير محمود ميهوبــــ محمد ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

||7o2| لغنى محمود|محمد محمود عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

366234 مروتـــ محمد فرج محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|26|3 زى|هيم منصور حج|بــــر|ء محمود |سم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

923283 حمد محمد |ء محمود |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

338457 لحميد|طمتـــ مصطفى محمد عبــــد|ف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

286226 حمد يس سيد حبــــيبــــ|ئى |م| هره|لق|علوم 

5|77o هيم|بــــر|ن محفوظ |رتـــ رمض|س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

488726 ى|بــــر|دل |هيم ع|بــــر| |هيم وهبــــتـــ مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

828|45 للطيف|سم عبــــد|لرحيم ق|يه عبــــد| ن|سو|بــــ |د|

4|4|o7 ه ط| لسيد|رق حمزتـــ |مي  |نوعيتـــ طنط

77o|89 ئى|هو|ل|هر ربــــيع محمد |يوسف م زيق|لزق|ره |تـــج

295393 ى محمد |ي حمد حسن|سمي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

5377|4 هلل|هيم عوض رزق |بــــر|هيم نسيم |بــــر| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

35|697 عيل|سم|ح |لفتـــ|م عبــــد|حمد عز| مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64488| لمتـــول فرج|فرج | ند لمنصوره|حقوق 

92|956 فع |حمد ش|ل |م جم|لسل|عبــــد ج|عه سوه|زر

79o|3 ى ج رجي|محمد عىلي حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

332836 ضل|لسيد ف|مح جوده |حبــــيبــــتـــ س |بــــ بــــنه|د|

|3|793 لحميد محمود|حمد عبــــد |ء |رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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6|o5|8 يد|عيل ف|سم|يوسف أحمد يوسف  لمنصوره|هندستـــ 

53762 ل عبــــده|ل عزتـــ جل|جل |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

348|o4 لم|طف زىكي محمد س|محمد ع زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

63||3 ن محمود محمد|محمود حمد ي سويف
تـــمريض  بــــنى

486o27 ن|ن خليفه أحمد عثــــم|شعبــــ| ند سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

46|o69 حمد نرص|نور |ج  |حمد ن|يه | |ره طنط|تـــج

2|6484 لد محمود طلعتـــ مصطفى|لرحمن خ|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

79|477 لسيد ربــــيع|لسيد |ء سعيد |هن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

3|4o4| م|يوسف محمد بــــخيتـــ حسن تـــم ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|22639 حمد سليم|ميسون محمد  ن|بــــ حلو|د|

785872 بــــى|هيم محمد محمد عىل خط|بــــر| |رض زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45|895 ينى|لجن|أمنيه مدحتـــ فوزى محمد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

8o6957 ن محمد عىلي|رمض| رض حقوق بــــنى سويف

4359|8 ى |ء عبــــد |آل ل|لبــــص|لمنعم عىل حسي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

3|8oo5 د|لجو|لعزيز عبــــد|عمر محمد عبــــد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

359|9o هلل|لغنى عبــــد|حمد محمود عبــــد| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

52|8|5 ن عقيله|لفضيل سليم|فوزى عبــــد| دين ره دمنهور|تـــج

76973o ى حسن|حبــــيبــــه مجدى محمد  مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

37385o بــــ|حمد حسن خط|م حسن |عص| دين |بــــ بــــنه|د|

8659o| ل يوسف محمد|حمد جم| |نوعيتـــ فنيه قن

4389o6 ن|ر محمود عىلي عش|مختـــ لشيخ|طبــــ كفر 

6|4276 لمنىح |ل صبــــىح محمود |مروه جم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

647539 أحمد سعيد محمد محمد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4752oo ج |لسيد خف|بــــ محمد |لتـــو|يوسف محمد عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

7o53o4 لنمر|فظ عبــــده موىس |ح| عل زيق |لزق|تـــمريض 

643529 حمد محمدفرج|ء فتـــىح |دع زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

28o756 ح مبــــروك|يمن صل|ح |صل ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

7o7989 وى|لشه|لعليم محمد |رص عبــــد |لعليم ن|عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

489583 ن|حمد حسن بــــدر|هيم |بــــر|ء |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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|6|567 هيم حسن|بــــر|سميه عيد  ى شمس|تـــج ره عي 

8o2398 حمد|بــــر |ن ج|م شعبــــ|هش ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

87o286 ن|حمد عثــــم|هبــــه محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

39399 ن عطيه محمد|محمد شعبــــ ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

6o3777 محمود محمد عزتـــ خليل لمنصوره|هندستـــ 

897678 ن  |د رضو|سلىم سيد حم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

847476 سط|لبــــ|ن بــــرىسي عبــــد|نعمه رمض ن|سو|تـــربــــيتـــ 

49328 حمد|ن محمود |محمود شعبــــ ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

63935 ر|لغف|لمعبــــود عبــــد |لد عىلي عبــــد |خ لفيوم|تـــربــــيتـــ 

6o5952 لرحمن زهره|در عبــــد |لق|ء عبــــد |عل |بــــ طنط|د|

779849 هلل|ئيل رزق |ئيل جرجس ميخ|نه ميخ|دمي زيق|لزق|نوعيتـــ 

757|oo ه محمد | ر|لنج|لسيد عىل |مي  نوعيتـــ بــــور سعيد

82755| لجليل|مد عبــــد|حمد ح|منيه | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

9o|o22 حمد |ندى محمود محمد  ج |تـــمريض سوه

78o67o هيم عىل موىس|بــــر|ء مصطفى |سم| زيق|لزق|صيدله 

894o7o حمد |ح محمد |لفتـــ|مروه عبــــد سيوط|نوعيتـــ 

6o4893 ف سعد متـــول صحص ح|سلىم أرسر لمنصوره|ره |تـــج

33o48o ر|لنج|دل محمد |ء ع|ل| |حقوق بــــنه

5oo92| هلل|م رجبــــ فتـــح |ء هش|رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|4|5o6 ه | حمد محمد عرفه|مي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

4o4239 هيم محروس|بــــر|م |جد هش|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22o466 ن|ل حسن سليم|حسن جم ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

|2869| لس  ف عبــــده |كي  سكندر|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

543|37 ضى|بــــور|لعزيز |تـــ عبــــد|لشح|ء |هن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8294o5 لسيد محمود محمد|عبــــي   دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

862924 ين شيبــــه  لحمد محمد عىلي|شي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

323734 لد مغربــــى محمد|بــــسملتـــ خ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

488o82 م|لسيد محمد عل|حمد محمود | |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

248o79 ف ص|سهيله  بــــ|بــــر خط|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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862|32 طف فيكتـــور فخري|ع| لي|د لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

693o26 تـــ|ء محمد فتـــىح محمد فرح|شيم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

693|o2 تـــى|لمكبــــ|مد حمود ه محمد |بــــ محمد ح|رح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|23537 لسحىل|ه محمد |لل|لدين محمد عبــــد |عز  هره|لق|ره |تـــج

6|3749 ي|أمنيه حمدى عبــــد 
|لرشيد دئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o4255 ن خلف|محمد محمود رشو تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

|2|57o حمد مصلىح|لد |نىح  خ| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

896826 لدين  |لىح مخيمر نور |جر عىل عبــــد|ه ج|بــــ سوه|د|

23o449 ف حمدى محمود|محمد  رسر دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

66732 ى نصيف عوض|تـــرين |ك يمن بــــشر ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

7o8625 ئى|لزعفر|ل عىل عىل |حمد جم| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

485747 وى|لمرج|حمد |لحميد |خلود مجدى عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|35|2| ن محمد|ن محمد سلم|سلم م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

347549 حمد عبــــده|لد |محمد خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

364869 حمد|هلل |لرحمن عىلي عبــــد|عبــــد |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

5o69o4 م|لغن|لسيد |لمرىسي |رضوى محمد  سكندريه|ل|عه |زر

37o787 ح|لفتـــ|هبــــه فتـــىح سعد عبــــد مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

867564 ى كم|حمد كم| لي|ل حسي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

43o464 ل|لد|حمد |هيم |بــــر|هبــــه  |حقوق طنط

87965| شم |شم محمد ه|محمود ه سيوط|نوعيتـــ 

|6452o ئل محمود محمد حسن|لرحمن و|عبــــد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

76268 لرحمن|لمنعم عبــــد |شور عبــــد |حمد ع| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|2546| نىه رفعتـــ فتـــىح محمد بــــدوى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

75|2o| يد عمرعمر|بــــو |تـــسنيم عمر  ى لي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|93o6 ن|م نبــــيه سكر|د عص|زي صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف
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256o37 بــــ|محمود مرىس طه شه تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

334887 لح|لد سعيد ص|طمتـــ خ|ف ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

6o5845 حمد|هيم سيد |بــــر|ح |لفتـــ|يه عبــــد | |نوعيتـــ فنيه طنط

86862| حمد| |لوف|بــــو|دي |له|ء عبــــد|شيم ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

6|6899 حمد نرص مقلد|ء نرص |سم| ط|هندستـــ دمي

|56576 عيل عيس|سم|رص |محمد ن هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

898838 ل |لع|حمد عبــــد|ء مصطفى |رس| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

52o298 ل|لش|ء ربــــيع موىس |سم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|5658 ي
ن|بــــ سعد منصور زيد|يه| |دئى لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

5o88o5 لمزين|سعد سعيد سعد محمد  ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

49o593 لمرىس|حمد |هيم |بــــر|م |ر هش|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

634863 لحفيظ محمد|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

234593 يوسف حمدى سعد سلومه لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7635|5 بــــوزيد|م |حمد سل| |ن|ر علوم بــــورسعيد

32o978 ف زميتـــ يسه|دي |ف رسر ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

778749 مه حسن|محمد حسن سل ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

77o7|2 ن مصطفى|حمد نجيبــــ علو|ء |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

673o7 لعزيز|ن عويس عبــــد |رحمه شعبــــ لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

||573| لرؤف|زم عبــــد |مر ح|زينه تـــ هره|لق|حقوق 

6|4|43 د محمد|بــــ طر|ن دي|حمد رمض| زيق|لزق|هندستـــ 

24|857 لمهيوى|حمد |مروه محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8245oo ل فكري محمد|هيم جم|بــــر| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

223||8 ى عبــــد|دهم | لغنى محمد|مي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

7793o6 ده محمد محمد|لحميد حم|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

35324| ن|حمد رسل|ن |حمد شعبــــ| |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

76o984 ىط|تـــ عىل مع|ء نش|لزهر|طمه |ف لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

5|985| ق|هيم خليل |بــــر|عوض | دين وي|لشر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

25957o د|لجو|حمد عبــــد|ر محمد |من ي صىح بــــنه
|معهد فنى
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689755 هلل مصبــــح سعيد|ل عبــــد |يه جم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

287|26 مه|د منصور سل|محمد رش ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

3782o يف ه|نه رون محمد|د رسر دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

9|o937 ىك عطيتـــ |بــــيشوى شنوده ذ معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

9|3842 ق|ك شح|جرجس مل وى  |تـــه رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

649768 لمطلبــــ|حمد سمي  أنيس عبــــد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

2|6944 لعسيىل|بــــ زىك محمود |يه|يه | ى شمس هندستـــ عي 

34o865 لعسيىل|م |لسل|حسنى سعيد حسنى عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

8|2448 ي محمد عز |سم|
لليل|بــــو|لدين |ء مصطفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4||644 ين محمود محمد  م|لسعيد عز|رسر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

494989  عبــــد|لص|حمد |
ى
ن|هلل علو|ق تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

64662o ر|لغف|لرحمن مجدي أحمد عبــــد |عبــــد  سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

37o467 لرحمن|محمد صهيبــــ محمد عبــــد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

478288 لبــــسيوئى|ن محمد محمد |سندس مرو سكندريه|ل|بــــ |د|

38853 بــــر|لسيد ج|سيد نرص  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

44975| يع خليل|ل فهىم ط|حمد جم| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|25o45 ره|س كر|بــــ عبــــ|لوه|حمد عبــــد | |رن ى شمس حقوق عي 

4o494o يوسف منتـــرص ذىك محمود جنيدى سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|33443 لح معبــــد|محمد معبــــد ص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

27688 لسيد|لغنى |لدين عبــــد |م |حس| دين ن|بــــ حلو|د|

4o6254 لق|لخ|مريم محمد محروس سعد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|48|6 حمد|م عوض سيد |سل| ى شمس|تـــج ره عي 

8o7965 هر|لظ|ن مجدي محمد عبــــد|نوره ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

27|828 لحليم محمود شيحه|صم عبــــد|ندى ع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

699694 لسعيد|ندى وليد متـــول  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

88528| عيل سليم |سم| |بــــ عط|رح سيوط|صيدلتـــ 

|66|4| لبــــريدى|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|لحميد |عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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5o379 لد|محمد سيد حسن خ ي سويف
هندستـــ بــــنى

6|6576 بــــتـــى|لتـــو|ء أحمد محمد محمد |أسم ط|حقوق دمي

9o69|4 حمد محمد |ضىح فرج  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

5o|67o بــــ|لموجود حج|هدي عنتـــر عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

49|o|| لمنعم|عيل عبــــد|سم|بــــر |يتـــن عوض ص| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6784|| بــــينى عىل|جر محمد محمد |ه لشر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

492795 لسيد محمد حسن|مه |س|هلل |عبــــد  بــــ دمنهور|د|

634585 لسيد|ل |د كم|دل عم|ع تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

6|8557 لي|أحمد محمد مرعي هل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

764o52 ن|ز رضو|لبــــ|تـــ |د|لس|لرحمن |رنيم عبــــد  حقوق بــــورسعيد

|556oo هيم عىل|بــــر|ح |لفتـــ|م عبــــد |ندى س ن|بــــ حلو|د|

82984 دى خرصى حسن|محمد ن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|45|85 حمد عىلي|محمود محمد  هره|لق|ره |تـــج

|45299 |هيم |بــــر|ل |محمد جم
ى
لدسوق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|5689 حمد  |ل |م جم|ء هش|ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

4o83o  عبــــيد|لص|مصطفى فرج 
ى
ق هره|لق|ج طبــــيع |عل

|2394| ي|هيم محمد ه|بــــر|يوسف 
شم حفنى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2677o3 ى |بــــو|ل سعيد |نه لديبــــ|لعني  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

7857|9 لغيط سليم|بــــو |حمد |زن |م زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

372278 س|هلل محمود محمد عبــــ|عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3384o2 مد|دى ح|له|لنبــــى عبــــد|عبــــد| رن هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

85758o ي|دي عبــــد|له|هبــــه خليفه عبــــد
لغنى ي|عه |زر

|لمنى

764o76 لجمل|هلل محمود محمد محمد |منه  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

5|7||2 تـــ عىل صبــــرى ك |بــــو حسن |مل |ني 
ى
لحوق ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

36293 تـــ|لنعيم فرح|محمد سعيد عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

77o9|4 بــــ|ىط مصطفى دي|لع|س حسن عبــــد |ين| عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

6o6722 لمجد|بــــو |لد محمود حسن |عمر خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|26457 عي|حمد رف|ن مجدي |نوره وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

5o7372 يع|لضيفى محمد ط|حمد |هلل |منه  سكندريه|ل|بــــ |د|

5o6434 ر محمد محمد خليل|ء رزق مختـــ|نجل سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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465588 ئى|لقلش|ئى محمد |يوسف ه سكندريه|ل|حقوق 

5|oo4| يف محمد  حمد درويش|محمد رسر سيوط|بــــ |د|

|62734 لحميد|هر خليفه خليفه عبــــد |مي  محمد م| ى شمس حقوق عي 

42o|87 د عىل|لجو|طف محمود عبــــد |ء ع|هن ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|55977 ن|دل رجبــــ سليم|م ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7528o2 لح|حمد ص|دل سيد |هيم ع|بــــر| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

6995|7 يمن محمد متـــولي|محمد  لمنصوره|صيدله 

48929 لمجيد|حمد عبــــد|لمعز |ف عبــــد|عف ن|تـــربــــيتـــ حلو

8359o س سيد|رضوى محمد عبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

49|38o ي|ر
رى فضل|محمد محمد بــــند| ئى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

495988 لم|تـــه س|هيم شح|ن مجدي إبــــر|حن تـــربــــيتـــ دمنهور

676583 نسمه محمد حسن محمد عبــــده لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6|o||6 هيم فوده|بــــر|محمود محمد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

54963 لحميد|در عبــــد|لق|دهم عبــــد|ديتـــ |ن ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

447865 لعزيز|ن محمد محمد عبــــد|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78399 ف زغلول عبــــد |منيتـــ | ل|لع|رسر هره|لق|بــــ |د|

63|6o7 هلل حسن|طف عبــــد |رضوه ع زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

64|73o لسيد خليل|ل |نهله جم لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

286399 ى|لمأمون |محمود وحيد  لحرصى تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

525624 حمدعيس|حمد |حمد محمد | ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

286256 هر|لمنعم م|ده نبــــيل عبــــد|غ تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

4o2367 حمد|حبــــيبــــتـــ يشي فرج محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

66|97 مد روبــــى|لد ح|حمد خ| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

|6|439 ف غريبــــ محمد|خلود  رسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

4|9626 |لسق|دل حسن محمد |حسن ع |حقوق طنط

3|229o ن ح|لسيد صل|سيد محمد | مي  لعريش|بــــ |د|

28274 لسعيد لبــــيبــــ شعي |ل |مي  ن|بــــ حلو|د|

78457 هلل حسن|دل عبــــد|م ع |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

6|o649 لحميد|ل حلىم عبــــد |أمل جل | تـــمريض طنط
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442648 س عبــــده|ندى حسنى عبــــ لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

8||44| يوسف فهىمي| ء رض|رس| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|37933 دل مصطفى محمد|محمد ع ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

6|4|o7 ه عطيه محمد شفيق يوسف|نج زيق|لزق|ره |تـــج

432538 طر|ح خ|لفتـــ|هدير عىل عبــــد  |ن طنط|سن|طبــــ 

768|o3 شف|لك|حمد |حمد محمد |ن |فن| لعريش|تـــربــــيتـــ 

6988o2 لحميد|لسيد محمد عبــــد |حمد |م |بــــتـــس| ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

683885 وق سعد  م|لسل|هيم عبــــد |بــــر|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

357|24 لم|لمحسن س|ء محمد عبــــد|لشيم| |ره بــــنه|تـــج

|63o73 بــــ|لوه|بــــر سيد عبــــد |طمه ج|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

63|4o3 لسيد يوسف|يوسف | ر|ي زيق|لزق|علوم 

4|9287 ع|لرف|زى |متـــ حج|ر محمد سل|من لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9|o|32 ى |يه | حمد عىل حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

9|4|8o خر  |عيد فوزى ز| ري|م سيوط|بــــ |د|

27||73 ه خ جتـــ|س خو|حمد عبــــ|لد |ني  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

35|33 يف ف روق محمد|فرح رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

329o93 حمد|يز فهيم |محمد فريد ف |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|5|o96 ى بــــطرس|نه س|هيل م بــــشر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

33o792 هد|لدين مج|حمد فخر |مسعد  |ره بــــنه|تـــج

7853|o لسيد|عيل |سم|هر محمد |بــــ ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

75o575 ف | |رن حمد عويضه عويضه|رسر عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ 

475|67 ئيل منصور|لقمص ميخ|ندرو رصبــــمون | سكندريه|ل|ره |تـــج

53oo72 ل|لع|عبــــد| حمد يىح زكري| سكندريه|ل|هندستـــ 

34o54| ى |عبــــد ى|حمد حس|هلل حسي  ن حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o|253 مي|ديه ربــــيع محمد شلق|ن ج|بــــ سوه|د|

37o78o لعليم|ح عبــــد|محمد نج| دين |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

886|82 حمد |م |م|ل|محمد ممدوح عبــــد سيوط|حقوق 

75o98o ن|لحميد سليم|حمد عبــــد |نه |جم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

745|| شم|حمد محمد ه|محمد  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى
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49ooo4 لمهدى|حمد محمد فرج |سميتـــ  سكندريه|ل|حقوق 

9|853o ف سليم| |ري|م ن سيحه |رسر سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

|4|36 لحسينى|لدين محمد شوربــــىح  |عز  هره|لق|حقوق 

778o|9 د|لسيد حش|لسيد |ن |مروه رمض عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5o3882 ل|لع|لسيد عبــــد |د سعيد محمد |زي سكندريه|ل|ره |تـــج

92294| تـــ فوزى صموئيل |جرجس نش ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8956o8 ن  |حمد حمدى مصطفى عثــــم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

54|788 عبــــد|لسل|حمد عبــــد| ضى|لق|لرسول |م سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

695|| ى ن|رحمه رمض صف|ن حسي  لفيوم |تـــمريض 

546437  حسن خليل عبــــد|
ى
لنبــــى|حمد شوق لمنصوره|حقوق 

373||7 ح|لفتـــ|ن عبــــد|خلود محمد وهد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43235o ح محمد عبــــد ربــــه|تـــم صل|ء ح|ل| |ره طنط|تـــج

338554 ى ن|ي حمد|لعزيز |دى عبــــد|سمي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8|3623 ي جلبــــي|ونجد م جد بــــشر ي|عه |زر
|لمنى

|2o877 حمد|نىح  سمي  محمد يىح | كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

8354|| لنبــــي محمد محمود|هند عبــــد دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

48|594 هلل|لم عبــــد|هلل س|لم عبــــد |محمد س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|6693 ف عبــــد |يه | لح|ن ص|لىح بــــدر|رسر لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

285496 ى|لغف|طمه محمد عبــــد|ف ر عمر حسي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

|42386 ين زر|هيم ع|بــــر|در |ن| في  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2592o2 فع|لىح ش|فع عبــــد|يه ش| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

782|84 لسيد عىل|ء منصور |روميس ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4933oo ح حسن|لفتـــ|ج  فوزى عبــــد |دى ن|له| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

678243 مه|حمد سل|هلل محمد زغلول |منه  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

8o7o4 تـــه محمد|وى شح|ديه كحل|ن |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

755567 لحميد مصطفى|لحميد مصطفى عبــــد |عبــــد  لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

782o97 لغريبــــ محمد|لسيد محمد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83825 هلل ثــــروتـــ محمد جوده|منه  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

84|249 ى سيف |ريه لسيد|لنرص |م حسي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

489249 ى  بــــ محمد محمد حسن|يه|حني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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626623 ى حم هيم|بــــر|هيم |بــــر|ده |نرمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

25|235 وى|لغربــــ|لسيد عىل |عىل منصور  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

3364|7 محمد موىس منصور| ر|ي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

696388 بــــوحلبــــيتـــ|مد |هيم ح|بــــر|مريم  لمنصوره|علوم 

69o56| ى|لد رش|يه خ|  حسي 
د مصطفى سيوط|هندستـــ 

4oo22o هيم رزق|بــــر|طف شفيق |جر ع|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|392o3 م|لسل|م محمد عبــــد |لسل|س عبــــد |ين| ى شمس| لسن عي 

8|o244 حمد محمود|د |محمود عم ره بــــنى سويف|تـــج

772o45 م|م|طف درويش محمد |لرحمن ع|عبــــد  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

347|78 م|محمود حسن خلف عوض تـــم ى شمس حقوق عي 

3|8o72 يوسف حسنى جمعه محمد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

29528 م|م|حسن محمد حلىم  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6o4373 رص|لسيد ن|لرحمن محمد |محمود عبــــد لمنصوره|هندستـــ 

5|5386 لمغربــــى|هلل |حمد يىحي عبــــد|سلىمي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|53859 لمنعم|لحليم محمد عبــــد |محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

43937| هيم  سعيد درويش|بــــر|ن |ئى رمض|أم لشيخ|عه كفر |زر

3|4|42 لسيد|حمد رزق |يوسف صفوتـــ  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

52|o64 لم|لع|ن محمد |لحكيم رمض|ء عبــــد|ول ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9|2o5o وس |لقمص تـــ|ن مرقص |يون| بــــول ورصى ج|علوم سوه

699926 هيم|بــــر|لدين |تـــسنيم محمد نور لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6|32|5 وى|لشه|حمد |حمد مسعد جوده | زيق|لزق|بــــ |د|

4|8345 بــــ|للطيف محمود شه|محمد عبــــد | دين |حقوق طنط

46o59| ي |دي |له|يه عبــــد|
ى
ي|لدسوق

لففى |بــــ طنط|د|

67453 لرحمن محمد سيد مرىسي|عبــــد لفيوم|علوم 

8246|3 عي حسن|حمد رف|محمود  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

7o|857 ئل مصطفى متـــول كيبــــر|ء و|رس| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

5o23o3 لجندى|لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|حمد محمد | إلسكندريتـــ |تـــمريض 

32796 سبــــ|م ك|م|هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|8686 تـــ محمد|هيم بــــرك|بــــر|م  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|
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898297 لشيىم |حمد |بــــدين |ن ع|نور ج|علوم سوه

42o8o| رص فوزى حسن حمد محمود|لن|عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

7oo249 حمد|لسيد محمود |د |رين ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

649347 ء محمد محمود عيس|رس| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

75||o2 لسيد|حمد موىس |ندى  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

2|8|56 زم محمد متـــول متـــول|ح كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

529529 يرى|لجز|ل عيد |كم| محمد رض ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

428937 ن|م محمد حسن عثــــم|ء إم|سم| |حقوق طنط

9|2864 حمد |ء محمد حشمتـــ |سم| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

6o4938 فوزيه أمجد فتـــىح أحمد سليم |ره طنط|تـــج

6277|4 لحكيم محمد|حمد محمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

242932 ى|يمن عبــــد|لعزيز |عبــــد لعزيز حسي  ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

82o895 هيثــــم محمد سعد محمد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|4||77 لم مصطفى|ر س|د مختـــ|فرح عم ى شمس|د| بــــ عي 

9o8493 | لضبــــع لوق|مريم صفوتـــ  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

638875 ى ح| ر|ي حمد|دق سيد |لص|مد |حسي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

629363 لشيخ|لمقصود |لسيد محمد عبــــد|م |رص هش|ن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|86|7 لسميع |زق عبــــد|لر|ء محمود عبــــد|دع سيوط|ره |تـــج

|78889 ئيل سيدهم|بــــرسوم وهبــــه روف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

77|99| ن|لسيد سلط|بــــ |لوه|لسيد عبــــد |بــــ |لوه|عبــــد  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

5|o687 رص|ئل تـــوفيق ن|م و|سل| سكندريه|ل|طبــــ 

54|486  حمدى 
ى
لعنتـــبــــىل|حمد |محمد صدق سكندريه|ل|حقوق 

8|84o5 ى |رس| هيم|بــــر|ء محمد حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

634773 ى سليم|لفتـــ|بــــ عبــــد|يه|مؤمن  ن|ح خرصى ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

9|87|4 دى |ركو نسيم بــــخيتـــ عبــــ|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32|45o لسيد|حمد سيد فتـــىح | ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

59|6| در|لق|عيل عبــــد |سم|حمد |لرؤف |عبــــد  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

65764 ن|لحميد زيد|بــــ عبــــد|لتـــو|لرحمن سمي  عبــــد|عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

923o8|  |عبــــد
ى
حمد حسن |لحميد شوق زيق|لزق|حقوق 
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782464 ئى|حمد عن|عمرو وليد حسن عىل  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7526o7 لحميد محمد|نور عبــــد |محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

762449 لمنعم بــــخيتـــ جبــــريل|بــــ عبــــد |يه|حمد | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

37o269 لعزيز|لم عبــــد|يدى مجدى س|ه دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

8|o49| ي بــــدر |ع
هيم|بــــر|صم مصطفى حقوق بــــنى سويف

867674 ي محمد غز
لي|محمد مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

35o587 لسيد حنفى|دل |رحمتـــ ع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7oo7o6 متـــ|مد سل|حمد محمد يشى ح| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

45|835 لصيفى|حمد |حمد |لسعيد |محمد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

222272 لحلو|هيم |بــــر|مل محمد خليل | هره|لق|بــــ |د|

272778 لح|لح محمود ص|طمه ص|ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

||5o|8 درس يوسف|لقس يوسف تـــ| |ري|م ى شمس|تـــج ره عي 

326|55 ى|هند  حمد سعيد حسي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

24998o هلل|مروه مصطفى محمد عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

635666 ى  للطيف محمد حسن|يمن عبــــد|نرمي  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

|522o7 لغنى|ل عفيفى عبــــد |ء جم|رس| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6o865| س|لنح|مريم مصطفى مصطفى محمد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

642984 هلل محمد|ل عبــــد |ريم بــــل زيق|لزق|علوم 

|6o455 لعزبــــ عطيه|محمود يشى  هره|لق|هندستـــ 

365856 يمن محمد خليل|مهند  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

8937|3 ح محمد |لفتـــ|ء عزتـــ عبــــد|رس| سيوط|تـــربــــيتـــ 

6|44o| ئى|لشلق|محمد نبــــيل محمد حسن محمود  |صيدله طنط

8583o4 لمسيح حبــــيبــــ|شنوده مجدي عبــــد ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

628o62 بــــ سعيد حسن|يه|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||8593 للطيف|محمد عبــــد | ن رض|نور ى شمس|تـــج ره عي 

6o6o2o ويش|لحميد محمود ج|محمود عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

266554 ى|لق ل|لخ|وليد حمدى عبــــد | دين شي  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

4o2735 لسيد|هيم محمد |بــــر|بــــسمه  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

762578 بــــو سمره|ن خليل |وليد محمود رمض ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى
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648|67 ن|ء نرص محمد محمد رمض|رس| زيق|لزق|حقوق 

54|636 حمد عىل زعتـــر|در سيد |لق|حمد عبــــد| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

3224|5 وليد عىل محمد| لي|د ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

25|oo لسيد محمد|رس |مه ف|س|فرح  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

459925 ن|لحميد رسح|هيم عبــــد |بــــر|لد |يوسف خ تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

257759 ن|لسيد درويش عجل|م |سل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

774777 ح محمود موىس محمد|محمود صل زيق|لزق|ره |تـــج

48o327 رص محمد محمد عجميه|حمد ن| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

2745| لد محمد محمد حسن|مريم خ كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

75o84o فع|لش|حمد |محمد سيد | رن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6o22o4 ي
عيل|سم|بــــو |عيل |سم|تـــ محمد |فرح| دئى لمنصوره|ل |طف|ض |ري

427845 هيم عيد|بــــر|لسيد عطيه |ء |سم| ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

|45|96 يمن محمد نجيبــــ|ج  |ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

79oo|7 ى|سم|ء حسن |سم| عيل حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

6oo725 ل|لع|ئى صبــــىح محمد عبــــد|م| |علوم طنط

89|828 ون | مي  حن|ل|عبــــي   بــــسخي  سيوط|ره |تـــج

2|3|4| ى سيىلي عزيز|مجدى و| يوستـــي  ى شمس|د| بــــ عي 

697927 فظ|ن محمد ح|هيم رمض|بــــر|ر |يثــــ| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|5233 عيل|سم|حمد عطيتـــ |سيف  شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

|45948 يف|ء ع|عىلي دل يحن  عىل رسر هره|لق|ره |تـــج

4o5827 م|لعو|هلل |د |لقوى ج|سلىم محمود عبــــد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

5|5485 حمد نرص محروس نرص|ل سيد |م| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

344428 لجمل|حمد |شم |هر ه|م م|سل| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

54965 ل عىل سيد|ديتـــ كم|ن صيدله بــــنى سويف

8576|2 ي مجدي سيد عبــــد
لحفيظ|مصطفى ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|6o268 هيم محمد|بــــر|حمد |لد |عمر خ ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

322752 ي سليم|ن ي|يم|
ن|رس مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

887843 لجليل محمود |دى عبــــد|ن| نور سيوط|حقوق 

37|643 ن|ء فرج خلف عطيفى سليم|لرميس| |تـــربــــيتـــ بــــنه
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449385 در شعيبــــ|لق|لد عبــــد |محمود خ |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

|48738 حمد سعد عوض مرىسي|هند  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

5|538 ي سليم
حمد|لسيد |ن |منى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

28o245 ر محمد|ئى نص|فرح ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

523|96 نيوس|رم|نور لبــــيبــــ |هلل |نوبــــ عبــــد|بــــ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o33o6 ي
لرحمن|محمد محمد عبــــد | دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|9389 بــــو عيطه|حمد |م |لسل|ن عبــــد |حن لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

44686o جون نبــــيل فوزى موىس ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

682355 ف عىل عبــــد |هلل |منه  لسيد|لغنى عىل |رسر لمنصوره|صيدله 

329633 وى|لمحل|سلىم محمد محمود محمد  |ره بــــنه|تـــج

6o732o ف بــــرك|يم| تـــ|تـــ شتـــ|ن أرسر |ره طنط|تـــج

8o6532 لحميد|للطيف عبــــد|ر سيد عبــــد|من ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4o75|6 عيل حموده|سم|د محمود |هلل عم|منتـــ  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

35o4o4 ى يوسف|هلل مجدى محمد |معتـــزبــــ مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8586|2 ي محمد فخري محمد
مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

523344 ي|لسيد مو|هيم محمد محمد |بــــر|
ى
ق سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

338725 ق|عيل عطيه حسن |سم|طمتـــ عطيه |ف وى|لشر |تـــربــــيتـــ بــــنه

4o75|| لجليل|لحميد عبــــد |عيل عبــــد |سم|ر |من عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o773 ن|زى رسح|دل حج|ء ع|عل لفيوم|طبــــ 

6o2938 هلل بــــرسيمه|لمحمدى عبــــد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|6467 لرحمن بــــكري|هلل سعد فتـــىح عبــــد |منه  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

9|o374 شم |م ه|بــــر عل|ء ص|دع ج|بــــ سوه|د|

764||7 ر|لف|ودى |لد|لسيد |رضوى سعد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6844||  محمد |لبــــ|جده محمد عبــــد |م
ى
لزىك|ق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

266263 ح محمد|لفتـــ|لموجود عبــــد|ئى عبــــد|م| |تـــمريض بــــنه

5926| ل وزير عىلي|عبــــي  جم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7|7|o6 ح عىل محمد جبــــر|ء صل|دع زيق|لزق|بــــ |د|

368o5| محمد خليفتـــ محمد خليفتـــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

327793 حمد|لد محمد سيد |خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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44|48o لدين محمد مصطفى|ح |ء زهي  صل|أسم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6978o6 حمد|ع |لر|لنبــــى |ندى عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

26o236 ره|عيل عم|سم|ح |لفتـــ|م محمود عبــــد|وس ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

83o328 حمد|حمد |لمجد |بــــو|مينه | ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

333|5 لغنى|ده عىل محمد عبــــد |غ ن|حقوق حلو

3|286 لسيد|ن محمد |ندى عثــــم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

897558 ه محمد |لل|حمدى عبــــد | ند سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

286o25 د|لجو|محمود يونس حسن عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

5||588 رسر| ي صبــــىحي ضيف رسر حمد يحن  تـــمريض دمنهور

438839 يم حسن|لد|حمد محمود عبــــد |هلل |عبــــد |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|58||3 هلل فرج يسن عىل|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

25|787 ف|دى خل|له|لمعز عبــــد|حمد عبــــد| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

4|o7o ر|لسح|لسيد محمد |هدير  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4236|7 نم|حمد غ|نم |حمد غ|ن |يم| إلسكندريتـــ |تـــمريض 

788265 لم|مه س|ن سل|رضوى عطو عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6834|o ف بــــسنتـــ يوسف|مريم  رسر لمنصوره|بــــ |د|

2|46o6 ل سيد محمد|زن محمد كم|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

427|o عيد مصطفى عيد مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

52|59 ى محمد |يه | هيم|بــــر|مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

4o7|52 ى خ لمول سعيد|لد محمد عبــــد |حني  سكندريه|ل|ره |تـــج

449929 نسمتـــ نبــــيل محمد خليل |حقوق طنط

362678 م عىل محمد عىل|كر|ليىل  لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23|58| لكريم|د |ج| لح رض|محمود ص هره|لق|هندستـــ 

265543 هلل| |حمد عط|شم |رق ه|مدحتـــ ط ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

774|62 حمد يونس محمد|ء |عل ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

|48826 ل|لرج|سلىم عزتـــ عقل عبــــد  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

8||792 حمد حسن|ء حسن |سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

6o2499 زى|حمد غ|م عنتـــر |حس ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

Wednesday, September 5, 2018 Page 587 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

37544 ي
حمد محمد|در |لق|عبــــد | دئى |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

44769 شد حسن|ء مصطفى عبــــده ر|ول ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

884426 م |لسل|لحميد محمود عبــــد|فرحه عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

285233 هيم فرج حسن|بــــر|محمد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

689464 يف|لحميد منصور |لغريبــــ عبــــد |ء |ل| لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

643o7o ر|لستـــ|بــــ عبــــد|لوه|عبــــد| لبــــن|م حسن  ى شمس| لسن عي 

54|564 لحميد محمود|محمد أحمد محمد عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

||9oo6 لسيد|حمد جوده عىلي |بــــسنتـــ  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

22564 ي|مصطفى 
ف تـــوفيق حفنى رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4o5227 بــــوزهره|لحميد |لسيد عبــــد |لحميد |محمد عبــــد  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

|7255 ى|م س|بــــتـــس| مح محمد حسي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

33o898 ن|ل رمض|هلل جل|ن عبــــد|نوره |تـــمريض بــــنه

256oo4 تـــى|لزن|م محمود |محمود عص ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

|6o3|3 هلل| |ضى عط|جد طلعتـــ ر|م تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

68|556 هيم|بــــر|لحليم |محمد صبــــرى عبــــد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

7o46|4 حمد|لسيد |ء |مه رج|س|هر |بــــ ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

7|7o57 لسيد حسن|لرحمن محمد |م عبــــد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

49843o ي|لحميد |ل عبــــد|لعظيم كم|ء عبــــد|هد| ر|لىح  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

362492 حمد|لق |لخ|طمتـــ حسن عبــــد|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

499|58 ق|ف حمد|وى |طمه محمد رسر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

3|232| ي|حمد |حمد مجدي فتـــىحي |
ى
لدق دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

72733 لمول|م عىل عبــــد |لسل|ن عبــــد |شعبــــ ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

764595 هلل|د |ن ج|نوبــــ سمي  سليم|بــــ| ره بــــور سعيد|تـــج

36|57 ى عبــــد |سه لمجيد محمد فرج|م حسي  ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

37|2o4 هيم عىل|بــــر|ء خليل |شيم ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

3335o5 حمد|رق متـــول |محمد ط |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

882933 حمد|سحق محمد |ندى محمد  سيوط|صيدلتـــ 

257933 فظ|عىل وجيه عىل ح ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف
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877o78 فظ محمد  |لح|له حسن عبــــد|ه سيوط|تـــمريض 

883898 ج  |لدين سنوىس فر|لدين علم |ء |بــــه سيوط|بــــ |د|

23362o ريم حسن محمود حسن محمود ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

37|978 لرحمن|م محمد عبــــد|تـــغريد حس عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

77|637 لسيد|حمد محمد محمد | زيق|لزق|بــــ |د|

|426|6 لدين مصطفى محمد|م |مريم حس ى شمس هندستـــ عي 

|52|oo هيم|بــــر|هر صبــــح |تـــفى م ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|2o883 در|لق|ل محمد عبــــد |ئى كم|ن ه|رو ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

44o|74 جر عىل محمد يوسف|ه |حقوق طنط

648o69 رق مرتـــضى عطيه عىل|محمد ط |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

325634 بــــى|مبــــ|رحمتـــ محمد رزق  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

47653 تـــ|م فرح|م|ح خليل |منى صل هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4559o3 عيل|سم|عيل |سم|لدين محمد |م |محمد عص ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

638795 وق محمد  |لشو|لعزيز |لسيد عبــــد |رسر
ى
دق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

34465o حمد حسن|حمد سيد |مل | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9||o93 س |لسيد عبــــ|م محمود |ريه ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|54|o4 ى محمد حسنى منصور حسي  ى شمس حقوق عي 

9||468 دم |د محمد حفىطى |جه ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

69o99o حد|لو|هلل يوسف عىل عبــــد |حمد عبــــد | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

|65o46 هيم مرىسي|بــــر|نغم نبــــيل  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

25o924 لبــــطرئى|ل محمد |م جم|بــــس ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2965o5 ى| د زكري|رس عم|ج حسي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4o7754 م مصطفى محمد مصطفى يوسف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o896| م|ر محمد غن|ء عم|رس| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

26477| لبــــكرى هدهود|هلل |ن محمد عبــــد|يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7o469o لبــــسيوئى|لعوضى |ء محمد محمد محمد |سم| لمنصوره|بــــ |د|

622|o9 رتـــ|لسعيد سعد معروف نو|محمد  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

639632 د محمد|حمد فؤ|آيه  زيق|لزق|بــــ |د|

784633 لعزيز|دى عبــــد|له|ح عبــــد |محمد صل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

697o|4 لزمزم عوض|د |محمود عم لمنصوره|حقوق 
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692636 ذل|لش|لرحمن |لرحمن عبــــد |دل عبــــد |ع| مه ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

25||43 بــــ محمد عىل|لتـــو|حمدى مبــــروك عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

22|687 ح عىل|ن صل|محمد شعبــــ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

48373o لسيد|روق طه محمد |ف| لي|د سكندريه|ل|بــــ |د|

2589|8 محمد شهدى سعيد عرفه ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

5|3o92 ن|وي سليم|ن هند|محمد سليم عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

4o9429 ل|لخل|زى خليفتـــ حسن |حسن غ ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

692932 هلل|مروه عمر محمد حسن عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|4o38 سم|لق|بــــو|هيم |بــــر|يوسف بــــدر  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6oo497 ي عبــــد | |رض
يد|ح ف|لفتـــ|لحسينى |تـــربــــيتـــ طنط

4o774o د محمد عىل|ء رش|لىمي ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

279466 بــــ دره|لوه|حمد عبــــد |طف |حمد ع| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

825839 حمد محمد|لدين |روي عز | دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

34444| لرحمن محمد|لدين سيد عبــــد|م |عص عه مشتـــهر|زر

72789 حمد عىل|د |ء محمد فؤ|شيم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

435289 م|محمد محمد عبــــده عل| روين لشيخ|ره كفر |تـــج

342532 حمد سمي  سعيد مصطفى كلوبــــ| |ره بــــنه|تـــج

694876 رس مصطفى محمد عمر|حمد ي| لمنصوره|حقوق 

226o|4 ى |م حسن |حس لسيد|مي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

282544 هيم|بــــر|لغنى |يه محمد بــــهمن عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2o854 لغنى|حمد عبــــد |متـــ |س|حمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o2496 متـــ|رق محمود سل|عمرو ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25o943 م|ن سل|لرحمن محمد رمض|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

88478 لسيد|رس عرفه |حمد ي| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o9669 زق عوض|لر|حمد عبــــد |رس |هند ي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

79|3| حمد|طف رزق |عمر ع لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

42o646 لسعيد محمد|لرحمن مجدى عىل |عبــــد ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

634896 بــــوسمره|حمد مصطفى محمد |زم |ح زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

775287 |لل|لسيد عبــــد |طف |محمد ع زيق|لزق|هندستـــ 
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|4o597 ى|م عبــــد |بــــس لحليم زىك حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

79o374 بــــر مسعود|حمد غريبــــ ص| زيق|لزق|حقوق 

38573 ل|ل محمد هل|رقيه هل هره|لق|ره |تـــج

48234 ى  بــــو صبــــيح قرئى|هبــــه حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|25o|2 حمد محمد|مصطفى مسعد  هره|لق|ره |تـــج

297352 حمد|وى |لص|دل |مه ع|س| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8o6927 ي |ه
هيم محمد حسن|بــــر|ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7o4472 ف خ|دى |هن هلل متـــولي|لد عبــــد |رسر زيق|لزق|بــــ |د|

9|689| فظ |لح|محسن صديق عبــــد| ند|ر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

326852 رضوى حمدى سيد حسن سيوط|عه |زر

62|oo8 وق  ف جل|رسر ل حسن|رسر ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

7oo742 |لسيد فرج طلبــــه ند|مؤمن وليد  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

23624o روق محمد محمود|رس ف|جر ي|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8332o ن عىلي|مريم عىلي رمض ره بــــنى سويف|تـــج

|5529o حمد محمد|ريم ربــــيع  ى شمس|د| بــــ عي 

23378 حمد جمعه محمد محمد عىل| هره|لق|بــــ |د|

|3o|49 ى  حمد مصطفى محمد عبــــده|نرمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

484347 ى |عبــــد  هيم|بــــر|لرحمن بــــدر صديق حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

56985 ر|رص سيد عم|بــــ ن|رح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|5677 د محمد محمود فهيم|زي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

635798 لسيد فريد|لسيد | |ند زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

79o722 م|ل محمد أحمد عل|لع|جر عبــــد |ه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|59638 ى عبــــد |ء ع|ل| ل|لع|دل حسي  ى شمس  تـــمريض عي 

24oo|6 عمر محمود محمد محمود هره|لق|حقوق 

37756 ي |سم|
م|م|ء مجدى حنفى هره|لق|حقوق 

755966 ى محمد|هد |محمد مج مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

243249 زق|لر|ل محمود عبــــد|نشوى كم ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

2|749o حسن بــــدوى محمدحلىمي عىلي خليفتـــ هره|لق|حقوق 

439|57 لعزيز عىل|لعزيز محمد عبــــد|يدى عبــــد|ه لشيخ|بــــ كفر |د|

8o3548 حمد|ل |قبــــ|حمد نجم  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

439|3 حد|لو|ء محمد محمد عبــــد |مريم عل هره|لق|طبــــ 
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835492 هيم|بــــر|نور |د |حمد رش| دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

|49988 لمجيد|محمد محمود محمد عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

677924 لويسر|حمد محمد محمد زىك | لمنصوره|حقوق 

343o| |لعل|بــــو |حمد |مل |مه ك|وس|دل |ع هره|لق|حقوق 

8|7772 طف سيد|رس ع|مل ي| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

8|2954 فتـــ سمي  لبــــيبــــ|رويس ر ره بــــنى سويف|تـــج

6|5647 لديبــــ|ر محمد محمود |عم ط|حقوق دمي

6o2558 ف عيس عطيه |حمد | عيل|سم|رسر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

923573 ى عبــــد|مه ثــــروتـــ حس|س| لرحيم |ني  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

48953 عيل|سم|حمد |مد |ح| نور هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

37|24| لعزيز|لحميد عبــــد|جر وليد عبــــد|ه ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

4|5654 د عليبــــه|لجو|هيم عبــــد |بــــر|هيم محمد |بــــر| |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

482653 ى محمد نعمتـــ حمدي حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|7962 م مصطفى|م|ل|حمد |مصطفى | رن ى شمس هندستـــ عي 

62|342  عىل|هيم فضل |بــــر|ء |سم|
ى
لدسوق ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش

تـــ|لبــــ|ط

8949|5 هيم محمد مصطفى |بــــر|حمد | ج|ره سوه|تـــج

|448| ى س|نىح  | لم|حمد حسي  هره|لق|طبــــ 

||62|7 لدين محمد حسن|م |محمد حس عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

9||593 يد  |لسيد ع|هلل رفعتـــ |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

68577| ز|ء محمد حلىم عبــــد ربــــه حج|عىلي لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

694|5| ف عبــــد | |ي|م لوكيل|هيم |بــــر|لمقصود |رسر لمنصوره|بــــ |د|

42|789 يد عىل|بــــو |ل |حمد جم| ى لي  سكندريه|ل|صيدله 

46|||7 تـــ ط لح|مد أحمد ص|رق ح|أمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

638987 وى|لبــــش|ح عىل محمد عىل |فتـــىح صل ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

384o9 مد عوض رزق|طمتـــ ح|ف لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|32|28 ى ع حمد محمد|دل |حني  ى شمس|تـــج ره عي 

8o9743 حمد محمد محمد|لمنعم |عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

636938  |لبــــ|ضىح مجدى نرص عبــــد 
ى
لمرىس|ق زيق|لزق|ره |تـــج

43|5|o سكندر|سمي  جورج سمي   تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج
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643oo9 حمد|حمد محمد |سندس  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

45|552  محمد محمد بــــكي 
مصطفى سكندريه|ل|هندستـــ 

75o5o8 سيف وليد محمد رمزي عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

53o329 هلل|حمد عبــــد |سلىم محمد يوسف  سكندريه|ل|هندستـــ 

826972 لعربــــ هريدي|م عز |حمد عص| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

349346 لحميد طلبــــ|محمود محمد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5o9548 ل|عمر فتـــىح رجبــــ عطيه هل لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3535o لح|ن ص|ن سليم|ممدوح شعبــــ| ر|ي هره|لق|صيدله 

26789 وق  حمد فتـــىح مصطفى|رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

358|9o حمد بــــيوم عبــــتـــ|حمد عطيتـــ سيد | ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|7677 حمد حسن قطبــــ|يه | هره|لق|ره |تـــج

8757| حمد عيد علوه يحن | حقوق بــــنى سويف

4|4694 وى|لمعد|بــــ |لوه|سحر زغلول عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

875|7| ى |ح زم محمود صبــــىح حسي  سيوط|ره |تـــج

|7|75 حمد|رس محمد سيد|مريم ي مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

64oo37 حمد|لمنعم محمد |يه محمد عبــــد| زيق|لزق|صيدله 

|48847 لرحمن محمد|حمد عبــــد |دل |ن ع|نوره هره|لق|هندستـــ 

324343 لمنعم|لد محروس عبــــد|حمد خ| هرتـــ |لق|تـــمريض 

534958 ي
هيم|بــــر|هيم |بــــر|بــــر |مجدى ج| دئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

646775 يف وهبــــه رجبــــ نىه رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|66482 فيكتـــور فريد شكرى| رين|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

426|46 بــــي|مبــــ|ل|لسعود |بــــو|لسيد |رص |د ن|جه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3||4o متـــ محمد محمود|وس|رك |تـــبــــ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

84|23| لسيد محمود محمد|ن |يم| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

9o64o7 رجيوس |رى جو|دل بــــد|يرين ع| ج|بــــ سوه|د|

28|96 لبــــسطويس|لسيد |رق |وعد ط شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

6|6o43 م|د محمود مسعد ضي|زي ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

678o9o بــــ|لوه|لغيط عبــــد |بــــو |يمن |ء |رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

369234 لسيد عفيفى عيس|ن صبــــىح |يم| |نوعيتـــ بــــنه

Wednesday, September 5, 2018 Page 593 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

768|48 ن محمد|حمد سليم|دل |ن ع|يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

27|785 لشوئى|لعزم مصطفى |بــــو|ء |مل عل| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

5262|4 حمد عىل حسن عىل|مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

698243 ده|عيل عبــــ|سم|م عىل |جر عص|ه لمنصوره|حقوق 

6o37o4 م|لسيد عل|حمد مصطفى | لمنصوره|طبــــ 

6|95o2 لبــــردويىل|هيم |بــــر|بــــع |لتـــ|زهور وليد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

48|o|5 لعزيز|فظ عبــــد |ر خميس ح|من عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|52754 ىسر|لنقر|بــــ محمد |يه|محمد  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

|58|24 رق محمد جمعه|ط| ند هره|لق|ره |تـــج

86o5o7 ي مفضل عبــــد|سل|
لموجود|م حسنى ي |

سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3485|3 حمد عوده| |ن عط|رس رمض|مريم ي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

9o2o84 ليمنى |ليمنى محمد |ء |رس| ج|علوم سوه

||6989 ئيل يوسف فهيم يوسف|ميخ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

832764 لرحمن|هلل عبــــد|ىطي عبــــد|لع|مل عبــــد| |نوعيتـــ فنيه قن

2|4993 هر رفعتـــ صموئيل|ريمون م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

625638 وى يوسف|هيم يوسف طنط|بــــر|لد |خ زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

274|o5 هلل محمد محمد فريد|عبــــد هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

6|69|| ن محمد سعد غزل|رو ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

6|9o36 لبــــطوىط|مريم محمد محمد مصطفى  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

843832 زق محمد|لر|مه عبــــد|س|ء |ل| ن|سو|بــــ |د|

447|64 ى صف صليبــــ|بــــر جيد و|ص| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48o744 د محمد|هلل رش|دهم فتـــح |هلل |هبــــه  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

67o37 لدين عىل خليل محمد|ل |ء جم|دع لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|3o897 دير|بــــ| |دى ممدوح زكري|ش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8o6o7| س|حمد عبــــ|هدي حمدي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4o6|4| لديبــــ|لبــــسطويس |ل |لد جم|منيتـــ خ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|o|5| يم محمد|لعز|بــــو|م حمدي |سل| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

254|89 نم|حمد غ|منى مصطفى محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

23o958 ن محمد حسن|دل رمض|حمد ع| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو
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628686 لجوهرى|د أحمد محمد فتـــىح |زي ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6729o وق عمر عبــــد  لسيد|لعزيز |رسر ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

499825 دق|مح بــــهنس ص|ندى س |حقوق طنط

237292  عبــــد
ى
|لحميد |مريم دسوق

ى
لدسوق ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

85825 رص يوسف محمد|حمد ن| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

53o246 لسيد|هيم |تـــغريد طه إبــــر سكندريه|ل|هندستـــ 

88559| ن د جرس فرج |ميل| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76|968 ل|ل هل|لع|سم عبــــد |م ق|حس بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

6|637 حمد عىل جودتـــ|عبــــي   تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

758868 د ظريف|دى جرجس عي|ف لسويس|هندستـــ 

79o||4 هيم|بــــر|بــــر محمد |يمنى ص نوعيتـــ بــــور سعيد

23896| ل مصطفى عىل|لع|حبــــيبــــه محمد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|22455 شد|نبــــيل كوكبــــ ن| ري|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9|529o ن هلل  |بــــ |م ج|رأفتـــ س| مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

754|82 دي محمد|له|هلل عبــــد|عبــــد | ر رض|من لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

896957 ى عط|ي حمد  |عىل | سمي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

826954 حمد محمد|هند سعد  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

7|o273 |لقل|لسيد |لحفيظ محمد |لسيد عبــــد |ر |من لمنصوره|ره |تـــج

4249|5 حمد حمدى محمود غريبــــ رجبــــ| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8584|7 د|شد عي|سحق ن|ري |م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

83272| دي عىلي|بــــر عبــــ|جر ص|ه دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

85o|37 د يوسف محمد|حمد عم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||77|2 لغنى|لمحسن عبــــد |لد عبــــد |ء خ|ل| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

329|7 بــــى|حمد عر|دل |عمر ع كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

36|285 ل|هبــــه سعيد محمد هل تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

343846 لشبــــينى|رص سيد محمد |محمد ن ى شمس|د| بــــ عي 

43o|6o ك معوض|م مل|مريم وس |ره طنط|تـــج

28|656 لسميع|ء محمد عبــــد|ء عل|لشيم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

779|23 لسيد|لمنصف محمد |يىح عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 595 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

25533o |لعل|بــــو|مريم فتـــىح مرىس  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

42|95| ره محمود محمد محمود|س طبــــ بــــيطرى فرع مطروح

438477 هيم|بــــر|مه |لرحمن فريد سل|عبــــد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

7oo868 لمصلىح محمد|رس صبــــرى |محمد ي ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

6o6334 غبــــ|حمد ر|حمد حمدى |د |إي لمنصوره|علوم 

2722o ر|لغف|محمد نور عبــــد| نور هره|لق|ره |تـــج

882289 لعليم |حمد عبــــد|يه محمد | ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8o65o| خىلي محمود|دل د|م ع|سل| ي|بــــ |د|
|لمنى

|3o884 بــــو رسيع|م مجدى محمد |سل| ى شمس| لسن عي 

3888| بــــوسنه|ح |لفتـــ|يوسف سمي  عبــــد تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

85o23| ل فهىمي|لع|م عبــــد|محمد حم لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

447|46 حمد محمد محمد عيس|عىل  بــــ دمنهور|د|

2628|| ل محمد حرحش|محمد جم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

427956 لكريم|ريد سعيد عبــــدربــــه عبــــد |تـــغ ي صىح طنط
|معهد فنى

68522 حمد عزتـــ محمد حسن| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

54|23| محمد سعيد سعد محمود دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|5|439 ف |بــــسنتـــ  لسيد حسن|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

755374 حمد|رق محمود |ط| ن|ر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

694|32 ل|لحل|لبــــيوم محمد |م تـــيمور |هش لمنصوره|ره |تـــج

43o398 لمنعم|در عبــــد |لق|منه محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

497458 ى|هيم عبــــد|إبــــر| لي|د لمنعم حسني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

48367 ره|بــــر جبــــ|حمد طلعتـــ ص| ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

2374o5 لسيد|حمد محمد طلبــــه |هلل |هبــــه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|957 بــــورسيع|لسيد |بــــورسيع |يه | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34859o لدين|حمد نور |رص |لن|ل عبــــد|لسيد جم|حمد | ى شمس|تـــج ره عي 

7o73|9 ي
لسعيد|لعظيم |ء عبــــد |عل| دئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

6863|8 يل|لسعيد محمد ط|لسيد محمد | لمنصوره|علوم 

328785 مد|ح ح|لفتـــ|يوسف محمد عبــــد |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

358299 لشويىم|لنبــــوى |رتـــ مجدى |س زيق|لزق|حقوق 

Wednesday, September 5, 2018 Page 596 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|764o4 ء محمد عىلي|محمود عل ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

452454 ر|لغف|حمد عبــــد |لسيد |حمد |لرحمن |عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

8o96|4 ى عبــــد| لعظيم|حمد محمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

428944 لشيخ|حمد |لدين سيد|ج |ن أحمد تـــ|يم| |علوم طنط

849839 بــــر|لمقصود ص|ئل عبــــد|م و|مر هره|لق|طبــــ 

27578o ى|مر حنفى |ء ع|دع مي  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

87oo87 هيم حسن|بــــر|لعظيم |مروه عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

223|o7 حمد محمد حسن|رق |حمد ط| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

542282 ه محمد | ن|لطح|هيم |بــــر|هيم |بــــر|مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

347948 ر|لجز|متـــ عمر عبــــده |عمر سل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

863795 ى محمد | دين لحسن|بــــو|محمود حسي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

4o64|2 ي عبــــد 
هلل محمد نرص|بــــسنتـــ بــــسيوئى لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

ألسكندريتـــ|بــــ

6o3363 ر عبــــده يونس|لستـــ|محمود عبــــد  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

2|9984 لعليم|حمد محمود عبــــد|ن |يم| ى شمس| لسن عي 

5|78|8 ئل محمود يونس عىلي|و| ر|ي ره دمنهور|تـــج

679o5o لخول|لسيد بــــدير محمد |م |حس لمنصوره|حقوق 

494|6o لنقيبــــ|لرحمن محمد محمد محمد |عبــــد ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4389o2  |لبــــ|محمود مسعد عبــــد 
ى
حمد|ق لشيخ|ره كفر |تـــج

347898 ن رويحل|د سليم|م عم|هش ى شمس حقوق عي 

4493o2 ى عل|د |زي م|لسيد محمد أمي  |هندستـــ طنط

642273 منى فتـــىح عبــــده محمد زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

357||3 هيم|بــــر|لدين عىل |لسيد فوزى سعد | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

753565 عيل أحمد|سم|لد |ء خ|دع |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

76|o88 حمد يحن  عىل|نور  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

4548o د|ح حم|ئل صل|يوسف و هره|لق|حقوق 

242594 هلل|حمد محمد سنوىس عبــــد| ى شمس علوم عي 

64682o هلل|لسيد فرج |لسعيد محمود لطفى |ف |عف كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

44o5|5 شقر|ل|هيم محمد |بــــر|مه |س| لشيخ|بــــ كفر |د|
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73o67 ى محمد  محمد حسي 
مصطفى لفيوم|ضتـــ |علوم ري

888|76 هيم |بــــر|يمن محمد |ء |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

625535 وى|لنبــــر|لفتـــوح |بــــو |يه عصمتـــ محمد | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

7|842 وق جم حمد|ل فتـــىح |رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

77o275 ى|لكريم محمد عبــــد |عبــــد  لكريم حسي  زيق|لزق|طبــــ 

|35o37 هيم فتـــىح عىل سعد|بــــر|محمد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

32|6o8 ي| لرحمن رض|عبــــد
زىكي مصطفى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

64543 حمد|للطيف |ن عبــــد|ن شعبــــ|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

227466 لسميع|حسن مصطفى حسن عبــــد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

8672|9 محمود زىكي محمود| مه |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

864775 ي سيد عىلي مغربــــي
مصطفى  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|

كتـــوبــــر

7o7797  |ل عبــــده مو|ر جم|من
ى
لمتـــول|ق ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى

33o|75 بــــ|تـــ عيد غل|ء عيد شح|شيم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

784724 ي
عيل محمد|سم|محمد | دئى وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

283824 شم محمد|شم محمد ه|ه تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

3|8|47 يوسف زغلول يوسف محمد ن|حقوق حلو

25o236 ف سعيد محمد سيد |يه | حمد|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

||58oo هلل|سل محمد نبــــيل عبــــد |بــــ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

325|76 حمد|للطيف |محمد خليفتـــ عبــــد هره|لق|حقوق 

2384o| لسيد محمد|لدين |ل |لسيد جم|ن |جيه هره|لق|م |عل|

77o299 كريم محمد محمود محمود أحمد عىل زيق|لزق|عه |زر

6|287| لدين محمد محمد فوده|ح |ء صل|رس| |بــــ طنط|د|

4296o3 حمد شعي |دل |محمد ع |علوم طنط

899|55 ي
ن |حمد محمد عثــــم| |دئى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

7oo8o7 ن|بــــيشوى عطيه رشدى عطيه سليم لمنصوره|هندستـــ 

7o5955 لعجىم|لسيد عىل |ور |بــــو ش|يه رجبــــ | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6264o8 لسميع مصطفى|خلود محمد مصطفى عبــــد زيق|لزق|طبــــ 

878o53 بــــتـــ عىل  |لدين ثــــ|ء |م عل|هي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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452366 لسيد محمد شوشتـــ|لسعيد |محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

767|47 ن|لحمد محمد حميد|محمد شيبــــه | رض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

487|65 م فتـــىح مصطفى|محمد س سكندريه|ل|ره |تـــج

3|8533 لفضيل يوسف|ح عبــــد|هلل صل|منتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|95o2 |لل|سم عبــــد |ندى رشدى محمد ق علوم دمنهور

479875 لنبــــى محمد|د عبــــد |عمر محمد فؤ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8997o ن|لد عيد عىل زعف|عمر خ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

48945| ى |ي هيم شكر|بــــر|س |هيم عبــــ|بــــر|سمي  ره دمنهور|تـــج

7789oo لبــــ|لسيد محمد محمد أبــــوط|ن يشى |نوره زيق|لزق|ره |تـــج

432975 ق|دى عىل |له|ن عبــــد|يم| وى|لشر ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

87o245 عمر محمود| ل زكري|من ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

893562 بــــتـــ |بــــتـــ حلىم ثــــ|ء ثــــ|وف سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

2|6o58 ول ض|رأفتـــ يوسف ري| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

332865 حمد سند|رص عبــــده |تـــ ن|ي| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

494778 لونيس عمرو|هد عبــــد |محمد مجدى مج بــــ دمنهور|د|

634354 هيم محمد|بــــر|هيم محمد |بــــر| زيق|لزق|هندستـــ 

563o6 حمد رجبــــ قطبــــ محمد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

647445 حمد|هيم |بــــر|ء حبــــيبــــ محمد |عىلي م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

363483 مل|محمد ك| بــــ رض|رح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

322463 م جرجس|ل س|جم| رين|م ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

626964 زق|لر|لمنعم عبــــد|مريم محمد عبــــد لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

7545o9 وق  ر زىكي|حمد بــــد|رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

782474 لسيد محمد محمد|هيم |بــــر|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8476|5  عىلي عبــــد|
ى لكريم|لمنعم عبــــد|لحسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

636o44 لمحروس|لسيد |لرحيم |حمد فتـــىح عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

638o5o لسيد|رتـــ محمد فتـــىح عبــــده |س زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

869997 ي|دع
ء محمود محمد حفنى لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

24666| لسيد دوه|ر |م محمد مختـــ|عص ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

442776 هيم|بــــر|هيم عىل  |بــــر|ن |ء سليم|دع لشيخ|علوم كفر 

83|297 ى ميخ نور نجيبــــ|ئيل |كرستـــي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5o94|5 م|لعزيز سل|لسيد عبــــد|حمد محمد | زيق|لزق|عه |زر
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85648 بــــ|لتـــو|هش عبــــد|شم د|ه| مه ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

777733 لدمنهوري|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|م |سل| زيق |لزق|تـــمريض 

355894 عيل|سم|لح |عىل عزتـــ ص ى شمس حقوق عي 

85965o رون صموئيل سعد|عيد ه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

643o47 لعزيز|حمد عبــــد|مروتـــ عرفه  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

5|4624 ص|لقص|هيم |بــــر|عيل |سم|ن |فن| سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

54556o لمصلىح|ن مصلىح محمد |مريه لشيخ|بــــ كفر |د|

42426| دى|له|بــــر عىل عبــــد |لد ج|محمد خ سكندريه|ل|بــــ |د|

349753 ف |هيم |بــــر| ى |رسر هيم|بــــر|مي  |حقوق بــــنه

254863 يد|لعزيز ف|حمد مسعد عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

432o48 ي
لدمنهورى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|محمد | دئى |ره طنط|تـــج

8|8992 لحكيم|ح عبــــد|لفتـــ|م محمود عبــــد|بــــتـــس| ي|تـــمريض 
| لمنى

49537o رتـــ|مدحتـــ مصطفى محمد عىل عم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

776o| هلل مدحتـــ محمد بــــدوى|منه  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

524852 لقط|لرحيم محمد |عمر محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

9o4234 عيل |سم|محمد طلعتـــ محمد  ج|ره سوه|تـــج

882|96 بــــتـــ  |لعيون يحن  ثــــ|بــــو|محمد  سيوط|صيدلتـــ 

82o628 ى|رق محمد طه |ط مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

828499 ن|لد محمود عثــــم|يه خ| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

79o655 لم|لسيد س|حمد طلبــــه | ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

|4529 لنرص|بــــو|مد محمد |حسن محمد ح ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

3626o9 عبــــي  مجدى صبــــىح محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

494425 جح|محمد حمدي عىلي عبــــدربــــه ر |ره طنط|تـــج

6o4689 دل فوزى بــــخيتـــ نخله|ع| رين|م |ره طنط|تـــج

6oo937 ح سعد عويضتـــ|يمنى صل لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

787462 ن محمد|عمر محمد رمض | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

37|683 س|روق محروس عبــــ|روق محمد ف|ف  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

8o9824 ن|تـــه محمد عثــــم|حمد محمد شح| لفيوم|حقوق 

9||||o لحليم |ء عدل رجبــــ عبــــد|شيم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج
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266|74 لمعبــــود عىلي يونس|ء محمد عبــــد|لشيم| شمون|نوعيتـــ 

88687o مه محمود مرزوق |س|ره |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

96549 يف محمد|يتـــ | حمد رسر م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

639|7o بــــوبــــكر يوسف عىل|محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

846899 ي عبــــد|سهيله محمد 
هر|لظ|لمنعم عبــــد|لمدئى ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

438o3| حون|حمد ط|لمنعم |ل محفوظ عبــــد|نه لشيخ|طبــــ كفر 

327o4| لسعيد مصطفى|طمتـــ مجدى |ف ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|4567o فظ محمد|لح|دل عبــــد |م ع|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|9286 مه عطيه ذىك حمدونه|س سل|ين| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

64o332 حمد خليل|هيم محمد |بــــر|طمتـــ |ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|59|o9 لد محمد سمي  محمد|خ ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

7|o757 رص يوسف يوسف عوض|حمد ن| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

75939o ى |ي حمد سعد عىل|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|6|227  سليم|يه| |حل
ى
ن|بــــ دسوق ى شمس|د| بــــ عي 

268724 يه محمد عىل بــــدر| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

363oo7 حمد|ل |رق جل|ء ط|رس| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3|28o6 متـــ|حمد محمد سل|ل |بــــتـــه| ى شمس صيدله عي 

7o458o حمد عليوه|لحسينى |محمد سعيد  لمنصوره|طبــــ 

42772o ع|لرف|حمد عىلي |دل |أحمد ع |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

694687 حمد|لسيد |محمد | مه لمنصوره|حقوق 

329||5 ورى ذكرى|لمؤمن محمد مغ|ء عبــــد|رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|58352 للطيف|لسيد عبــــد |حمد |طمه |ف ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

7588o5 ف محمود |حمد | هيم|بــــر|رسر ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

44|75o بــــ عوف|لوه|حمد عبــــد |لمنعم |ن عبــــد |حن لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

322742 ى سحق|ى |رق بــــش|ط| يوستـــي  ن|هندستـــ حلو

26o765 س|لنح|لمنعم |هر عبــــد|جر م|ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2|35|4 ي|ر
لبــــشبــــيسر|لغنى |هيم عبــــد |بــــر|سعد | ئى ى شمس طبــــ عي 

892785 لعزيز |ن فتـــىح عبــــد|ر عثــــم|زه| سيوط|بــــ |د|

75869 لحليم|لرحيم عبــــد|جر محمد عبــــد|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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25o|7 سلىم محمد مصطفى محمد محمد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

37o757 ن|ح رمض|لفتـــ|لد عبــــد|محمد خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|2994 در |لق|هلل عبــــد |در عبــــد |لق|طمتـــ عبــــد |ف
يوسف

لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

287488 تـــي|لدلنج|لرحمن |لرحمن جمعه محمد عبــــد |عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

47oo9 ي محمد سعد عبــــد
لجيد عىلي|مصطفى ى شمس هندستـــ عي 

69328| لرؤوف|حمد نعيم حلىم عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

447884 ر فوزي تـــوفيق محمد|من ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

2687o9 لعزيز محرم|ء سعيد عبــــد|شيم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

329o| حمد محمد|حمد وهبــــه |يوسف  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

62o|2 دهم بــــكري|ء |يتـــ عل| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

372392 لفتـــوح|بــــو |مصطفى محمد مسعد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

238o57 ف عبــــد|يه | لرحمن عىل محمد|رسر ه ى نوعيتـــ جي 

8|8254 سحق زىكي رزق|مفدي  ي|تـــمريض 
| لمنى

4o3929  حسن |محمد 
ى
هيم|بــــر|حمد شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

755o42 ف عبــــد |حمد | حمد|لمطلبــــ |رسر عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

6|4554 هلل|بــــوعبــــد|حمد |م مصطفى |حمد هش| ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

2|9557 ى|لحميد حس|نهله مصطفى عبــــد ني  ى شمس حقوق عي 

353397 رق حسن محمود|حمد ط| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

682487 هيم عجوه|بــــر|لسيد |ن ربــــيع |يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

75|972 ن محمود محمد محمود|نوره ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

4o|o87 مصطفى منصور عىل محمد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

2|5679 ف رمض|ء |ند ن مصطفى|رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

692736 ه ع| يف|حمد |دل رزق |مي  بــــينى رسر لشر لمنصوره|هندستـــ 

34765o لىح ذىك|حمد عبــــد|محمد  |حقوق بــــنه

452o8o مد|ضى محمد ح|محمد حمدى ر ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

759846 وى|لمحل|حمد |لمنعم |م عبــــد |ن هش|حن ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

53oo2o لنرص|لد محمود سيف |محمود خ ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

545835 بــــ|لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|رق محمد عبــــد |ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63594| لسيد متـــول|للطيف |عبــــد| نور زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 
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|736o2 هلل مصطفى|لدين عبــــد |ل |ء جم|رس| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

764464 حمد غنيم|مه حسنى |س|لد |خ ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

||8677 حمد محمد مندور|محمد سمي   ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

76658| ده|مه حم|ن سل|محمود سمي  سليم لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

87|677 هلل عىلي سيد|حمد عوض | لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

756539 لسيد محمد محمد|منيه | ج|ره سوه|تـــج

4o39| لدموىك|لجليل |هر محمد عبــــد|جده ط|م ن|تـــربــــيتـــ حلو

9oo273 لقدوس |ل بــــخيتـــ عبــــد|ديفيد جم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|7559o لمطلبــــ|لسميع عبــــد |مه عبــــد |س|ء |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|35|4| لعظيم|لد محمود عبــــد |محمد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

324578 حمد|لكريم |حمد عبــــد|متـــ |س| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

3356o2 ي 
حمد|هيم |بــــر|مي مصطفى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

688748 لعزيز محمد|حمد عبــــد |حمد |ندى  لمنصوره|حقوق 

2276o2 ى حسن سليم|يم| ن|ن حسي  ن|حقوق حلو

235772 ح يوسف|لفتـــ|حبــــيبــــه محمد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

924726 لعليم |لرحمن عبــــد|در عبــــد|لق|بــــ عبــــد|رح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

254848 لحليم|لسيد مشحوتـــ عبــــد|لسيد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

9o2oo2 ل |لسيد مرع بــــل| |لي|د ج|تـــربــــيتـــ سوه

5|o422 مي  عمر طوسون|ل|تـــم |ح بــــ دمنهور|د|

6946o3 ي
ف نبــــيل مصطفى | |دئى وى|لحن|رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4o5o47 هيم أحمد محمد|بــــر|مه |س|صم |ع سكندريه|ل|ره |تـــج

6oo395 بــــسمه هندي محمد محمود خرصى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8o77o8 لد محمد محمد|ء خ|سم| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

847o6 هيم|بــــر|مل |ن ك|شهره رمض دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

9|53|4 محمد محمود محمد عىل   سيوط|حقوق 

24598| ره|لجع|بــــر |رق ج|محمد ط لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

3|734o بــــر محمد|حمد محمد ص| ن|حقوق حلو

76o|86 ل محمود|دل كم|هبــــه ع لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

45|6|o بــــد|لسعيد حسن ع|م |حس ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر
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623256 ى عبــــد|حمد إبــــر| دى عيس|له|هيم حسي  ط|هندستـــ دمي

352|66 ى |حمد سيد سيد | د|لضي|مي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

7|2|4| لسعيد شعي |ريم محمد فريد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

343997 ح|لفتـــ|محمد عىل يس عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

268o|2 دل رحيم عىل|محمد ع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|73568 حمد محمد سيد|سيد محمد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

634372 لسعود|بــــو |عيل |سم|رس سعيد عطيتـــ |ف زيق|لزق|بــــ |د|

477594 هيم|آيتـــ محمود محمد إبــــر سكندريه|ل|ره |تـــج

4o89o6 لسعدئى|لسعدئى حسن |ر محمود |من بــــ دمنهور|د|

7o778| لرحمن|د عبــــد |هيم ج|بــــر|حمد |محمود  لمنصوره|ره |تـــج

825268 حمد|لحميد |حمد عبــــد|ح |لفتـــ|عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

422975 هلل|ده عىل عبــــد |ء حم|آل بــــ دمنهور|د|

25759 ى وليد رجبــــ |ي لسيد|سمي  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

364373 هيم|بــــر|محمد جميل محمد  ى شمس حقوق عي 

4984o5 ى محمد محرم|ء |رس| ف حسي  رسر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

27o||9 لسيد مصطفى|هيم |بــــر|هيم صبــــرى |بــــر| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

873o6 ء يوسف ذىك|رحمه عل لفيوم|حقوق 

427798 يوبــــ|للطيف |للطيف عبــــد |م عبــــد|نىه محمد س |بــــ طنط|د|

8324|5 ى|م د رميس|م ج|عص| رتـــي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4o6|77 حمد|حمد محمد |تـــ |حبــــيبــــه عرف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49283 لحليم محمد حسن|حمد عبــــد | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

482o|| يل|حمد محمد ن|محمد سعيد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

849522 ه محمود عىلي | حمد|مي  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

8o63o5 ن|حمد زي|عيل |سم|له |ه لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

25o4o3 ي|لغنى |لعزم عىل عبــــد |بــــو|ء |ول
|بــــودئى ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

862529 طه عبــــده محمد عليو ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

853426 هيم|بــــر|حمد |حمدي | لي|د ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6|3335 للطيف بــــدر|للطيف عبــــد|بــــ عبــــد|يه|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

869o95 س|لي|ره جميل بــــولس |س ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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362|93 ي زكري حمد | |محمد يحن  ى شمس|تـــج ره عي 

9|4357 ه لخطيبــــ  |ن محمد مصطفى محمد |مي  زيق|لزق|حقوق 

8574|7 ى د زىكي|د فؤ|عم| مي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

49|7| هلل|حمد عيد رجبــــ عبــــد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

49426| |لسيد |لسيد مرىس |د |ي|
ى
لدسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

882597 لحكيم  |ل عبــــد|مر كم|ع| نور سيوط|تـــمريض 

4848o5 ضى|لق|لم عىل محمد |كريم س سكندريه|ل|بــــ |د|

786336 لحكم بــــدوى|لرحمن عبــــد |يه عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8648o7 حمد|م |لسل|طف عبــــد|له ع|ه تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

4|5|37 رحمتـــ أحمد مصطفى أحمد أبــــوشنبــــ ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|27o46 عىل محمد عىل زمزم ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|53o98 يحن  حسن عبــــده محمد ن|هندستـــ حلو

3424|2 يتـــ محمود محمد محمد| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

697892 ز محمد|لبــــ|ء محمد |ل| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|7o26 بــــى محرز|مبــــ|لمهدي محمد |محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

75o643 هيم|بــــر|ريم مجدى محمود  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

263998 لعظيم|لسيد فرج عبــــد|جر |ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|2|28 حمد جمعه|لسعيد عىل |سلىم  |ره طنط|تـــج

76822 مل|م حسن ك|كر|سلىم  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o9453 لخول|لىح |عىل محمد خميس عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

863225 ي حس|لبــــ|حمد عبــــد|م |ريه
ى
ى|ق ني  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|5|682 ن حد|لو|صبــــرى محمد عبــــد | مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|34o6 ر|م فتـــىح محمد عم|هيم محمد عص|بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

788787 دل عويس يوسف|هيم ع|بــــر| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

427o52 ي 
لسيد|لسيد |لمتـــول |حمد |منى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6||3|2 عجور| لد زكري|منى خ |تـــربــــيتـــ طنط

63|39o  سليم سل|ه
ى
مه|جر محمد شوق زيق|لزق|صيدله 

774498 يف|بــــسنتـــ مجدى محمد عبــــد  هلل رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o|727 لرحمن عىل |ح عبــــد|مصطفى صل دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر
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|3|523 ى|حسن جل ل حسن حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

335589 جرجس رتـــيبــــ شنودتـــ| رين|م لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

85|2|3 هيم|بــــر|هيم محمد محمد |بــــر| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

46|7|7 محمد لطفى محمد عيس ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

62289o ن|حمد سلم|ندى محمد فريد  ط|حقوق دمي

298533 هلل عوض|هلل عبــــد|بــــ |نىح  ج| لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

245o56  محمد|لبــــ|هدير محمد عبــــد
ى
ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

822|o9 ي|مل عبــــد|ء ك|حسن
لبــــصي  مصطفى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

8o928| م عيد محمد|ء عص|عل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|29678 ى|لسيد |بــــو بــــكر |ذن |م مي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|36o|4 ر عىل|لستـــ|ضى عبــــد |هلل ر|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|53744 لك عىل|لم|بــــ عبــــد |لتـــو|فرحه عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|38637 ود|هيم د|بــــر|هلل سعيد |هبــــتـــ  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

5o26o4 يه يونس محمود يونس محمد| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|8766 حمد مصطفى محمود|ره |س هره|لق|ن |سن|طبــــ 

244o69 حمد منصور|م |م|لدين |حمد عز| ى شمس هندستـــ عي 

49|477 بــــر عىل يونس|لسيد ج|هبــــه  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

443539 د|رس جمعه حم|حمد ي| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

26|435 يوسف سعيد محمود محمد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|77633 يه|محمد عطيه عيد محمد قط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

349325 لرحمن|م عبــــد|رق محمد تـــه|م ط|تـــه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

5|4258 ن عبــــد ربــــه عبــــد ربــــه لبــــزه|زينبــــ رسح سكندريه|ل|بــــ |د|

5o78|| لحليم|قمر منصور صبــــىح عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

7o5932 لعدل سعيد|لسيد |لعدل |ء |رس| لمنصوره|ره |تـــج

538942 يه حسن محمد قطبــــ| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6o|o8| لسيد مرع|لسيد محمد |محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

6|9o|2 زى|ن محمد محمد غ|ره شعبــــ|س ى شمس| لسن عي 

27243o ى ى| مي  مجدى فهىم حني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

445|62 د|يمن محمد محمد ميل|عمر  سكندريه|ل|هندستـــ 
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2o642 ي|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |محمد 
لغنى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

36o387 حمد|س |لدين عبــــ|ن عز |ن شعبــــ|نوره |ره بــــنه|تـــج

235662 ضى|لر|حمد محمد عبــــد|طمه |ف هره|لق|ره |تـــج

886o45 | لعل|بــــو|لنبــــى محمد |ء حسبــــ |شيم ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

752583 ف حن| |بــــول ك|لمل|عبــــد | رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

452485 محمد مجدى يوسف عمر عىل لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

8|25|2 ن|لعظيم سليم|رص عبــــد|سمر ن ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

49785 هره|لق|ن |سن|طبــــ  لمنعم|د عبــــد |د محمد فؤ|فؤ

44344| |لبــــن|مه يوسف |محمد يوسف سل ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

825432 حمد موىسي|هلل محمود |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

336o94 ى خ|ي لد جوده محمد|سمي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6o75|3 هيم|بــــر|ر سيد محمد |من |بــــ طنط|د|

7|5537 لعدل|هيم عىل |بــــر|ده |ندى حم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

489666 ىط|لع|حمد عبــــد |د مصطفى مهدى |سع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|27o99 م محمد|ن محمد مجدى س|نور ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|256|4 لجندى|هيم |بــــر|حمد |عمرو  ى شمس حقوق عي 

5|8489 ر|لنج|حمد |ء عبــــده أحمد |عىلي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|2o424 ل|لغز|حمد حسن حسن |نس حمدى | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

85o96o شهد محمد سعد محمد لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

4|56|| هلل|هلل صقر عبــــد |ل عبــــد|لع|حمد عبــــد| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

249795 حمد بــــط|ر |لستـــ|حمد عبــــد|ء |ل| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|32492 دل مسعد جرجس|ع| ندر|س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o7o9 محمود رجبــــ مندوتـــ محمد ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|2o|83 ين كر سعيد|رأفتـــ ش| في  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

57534 ي|لبــــ|حمد محمد وزير محمد عبــــد |
ى
ق ره بــــنى سويف|تـــج

869o83 ى|ء ط|سم ي حسي 
رق لطفى ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7o342o عوج|ل|ن |رى سليم|لبــــند|لسعيد |ء |ول زيق|لزق|بــــ |د|

623|93 ج|مصطفى محمود محمد رس ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8|9233 حمد|ء عىلي محمد |ول ي|تـــمريض 
| لمنى
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36||88 ح محمد|لفتـــ|لمنصف عبــــد|مصطفى عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

365648 لعزيز|ح عبــــد|لد صل|م خ|حس ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

375o2o ى ع ى |حسي  لسيد|حمد |دل حسي  ى شمس حقوق عي 

334||3 هيم|بــــر|حمد حسن رمزى | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|29|67 لصفى|بــــ مجدى محمد |يه| هره|لق|حقوق 

839||7 حمد|حمد بــــدوي سيد |بــــدوي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

7o39o2 لبــــدوى|هيم |بــــر|حمد |ئل |يه و| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

76o2o5 لمجد|بــــو |رص محمد |كريم ن لسويس|هندستـــ 

857o9| هلل|ل عىلي عبــــد|حمد هل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

4o5326 هيم|بــــر|محمود مصطفى عىل مصطفى  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

86579o شم محمود|حمد ه|محمد  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

366o85 وق خ ن|لعظيم سليم|لد عبــــد|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

48556 حمد محمد|م |ر عص|من ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6o|2|9 وق محمد عبــــد لسيد موىس|للـه |رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

5|||24 ل|لع|ئى طلبــــه محمد عبــــد|محمد ه |حقوق طنط

483636 هيم يوسف|بــــر|د |تـــرين ميل|ك عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

792787 ف|حمد محمود |صديقه  حمد رسر عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

284557 يف يف رسر بــــسمه عىل رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

42|8|7 ل|لسيد كم|ل |لسيد كم| معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

484339 لسيد محمد خليفتـــ|ن |م رمض|ن عص|رمض لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

52986| هيم محمد|بــــر|محمد محمود  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

63522 بــــ حميده|لبــــ|ل فتـــح |عمرو جم بــــ بــــنى سويف|د|

|25o94 مر حسن محمد عيد|مريم تـــ ى شمس هندستـــ عي 

35284| مل حميده|رص ك|محمد ن ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

243596 ن عويس|سيد شعبــــ| لي|د ن|بــــ حلو|د|

5|3748 لح|ح محفوظ محمد ص|نبــــيل صل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

898743 ن عىل  |م محمد سليم|سل| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

9o7534 هلل  |ل عطيه |ر جل|محمود عم ج|تـــربــــيتـــ سوه
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787|35 م|لحميد عل|لد يوسف عبــــد |يدى خ|ه وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|6||34 ى|بــــ ى عبــــد |كي  ى|لحميد ش|م حسي  هي  ى شمس|د| بــــ عي 

3247|8 ي عبــــد|محمود 
لعوضى غندور|لجليل |لعوضى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

426428 حمد حمد|حمد بــــخيتـــ |ن |نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

429867 ل عطيه|حمد محمد كم|ل |كم |ره طنط|تـــج

543447 م|لعزيز محمد سل|ء محمد عبــــد|ل| |حقوق طنط

639828 ف عبــــد|ن |يم| لرحيم محمد جبــــريل|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

63|368 زى|نعيمه محمد محمد محمد مغ ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

6377|9 لسيد|هيم محمد |بــــر|طمتـــ محمد |ف زيق|لزق|بــــ |د|

4278|2 ي
حمد محمد  محفوظ|حمد | |دئى |بــــ طنط|د|

32o946 محمد فوزي محمد محمد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5232|6 م عىل|لسيد عل|حمد |مصطفى  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

6|69o7 يمن محمودحسن تـــومتـــ| |ند|ر ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

6466oo بــــ|لحسينى محمد دي|ء رجبــــ |نجل ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

3|9|49 هلل|رص سيد عبــــد|ندى ن ى شمس|تـــج ره عي 

249969 روق عسكريه|لد ف|طمه خ|ف ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|7227|  |زن ط|م
ى
حمد|رق دسوق ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

678|3o لحميد|لسيد فتـــىح محمد عبــــد |مريم  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

53923 بــــوبــــكر|لح |د مدحتـــ ص|زي حقوق بــــنى سويف

835o8 حمد حسن|محمد رجبــــ  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

833885 ي |لر|ء عبــــد|رس|
لحسن محمود|بــــو|ضى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|6694 ي
لبــــهيدى|ر |لستـــ|ل عبــــد |جم| دئى كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

82|47 سلىم مرىس محمود مرىس محمد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|594 دل محمد محمد عىلي|ع| ر|ي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

623465 سم أحمد محمد سيد أحمد كشك|ن بــــ|نوره ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|7o|9 حمد محمد|م عىل |حس هره|لق|هندستـــ 

623734  عبــــد |لبــــ|دل عبــــد |ء ع|رس|
ى
لمتـــبــــول|بــــ |لوه|ق ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش

تـــ|لبــــ|ط

3|992 لك|لم|يدى محمود زىك عبــــد |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

278955 ف|لكريم خل|تـــفى مصطفى عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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9|7759 تـــه  |ض شح|هلل ري|تـــريزه عوض  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|5o67 هيم متـــولي|بــــر|لدين |ء محمود وحيد |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|2754 سعد|هيم جرجس |بــــر|نوبــــ عوض |بــــ| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

478969 عيل|سم|هيم |بــــر|هيم |بــــر|دل |لرحمن ع|عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

8|7648 لد نظىلي محمود|ء خ|ول ي|هندستـــ 
|لمنى

44673| هيم|بــــر|حسن محسن خليفتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

|4oo98 ل محمد|لد كم|خ| لي|د ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

699|99 هيم|بــــر|د |محمد مصطفى ج لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

642oo| لسيد عىل محمد متـــولي|ويتـــ |ر زيق|لزق|نوعيتـــ 

2529|4 لعظيم|ن محمد عبــــد|ح سلم|سم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

85oo5 ي|ر
ن محمد ضيف|رمض| ئى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6|92o7 لدين|م متـــول عز |سعد س| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

36663| حمد محمد نبــــوى مصطفى| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

642|79 تـــه|د شح|عمرو محمد رش لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

65999 تـــ|رص سعد فرح|سعد ن ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

276746 بــــر عىل يوسف|لدين محمد ص|ء|حمد عل| ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

3367|o حمد|ع |لرف|حمد |حمد |هند  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7o3442 عيل صيدح|سم|هلل |ره محمد عبــــد |س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

65|66 دل محمد تـــوفيق|بــــدور ع لفيوم|لعلوم |ر |د

878o5| لمنعم محمد  |لدين عبــــد|د |هبــــه عم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42o329 هيم|بــــر|لىح |لعليم عبــــد|ء سعد عبــــد|سم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4293o9 ش عيس|حمد محمد حو|ء |سم| |تـــربــــيتـــ طنط

7oo848 هل|ل|هلل سيد |لرحمن عوض |حمد عبــــد |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

274354 س حسن|مل عبــــ|حمد ك| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

834725 ن|هلل عىلي سليم|م عطيتـــ |سل| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

8o5|69 لبــــدر|لرحمن محمد |تـــ عبــــد|ي| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

6|622 لسيد محمد|حمدى عبــــد | سه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

||8449 ى|ل محمد عبــــد |طل لحميد محمد حسي  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

6o5837 لسيد شلبــــى|در |لق|عيل عبــــد|سم|ء |سم| |تـــربــــيتـــ طنط

6|44| حمد موىس محمد|محمد  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ
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78|424 ئيل|رى جرجس صبــــىح ميخ|م زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

865959 ى يشي سعيد  سحق|نرمي  دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

2465|5 ضى|مل ر|نور ك|ئى |يوسف ه ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

8|765| شد|ن| بــــيتـــر صموئيل حن ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

324375 ى ز|س| بــــول خر|مح خي  ى شمس|د| بــــ عي 

84o874 حمد|يه محمد بــــكري | ن|كليتـــ طبــــ أسو

228964 ن عىل|ح زهر|ه صل|لل|عبــــد| لي|د تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

37|7|| بــــر محمد|حمد ص|ء |لزهر|طمه |ف ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

364386 ل محمد سيد|بــــ جم|مه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

849529 لمعز|ن عبــــد|حمد سليم|يه | دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

239672 د|مه محمد مر|س|ده |غ لفيوم|عه |زر

69|o33 هيم فتـــوح|بــــر|لقطبــــ حسن |لدين |ح |صل لمنصوره|ره |تـــج

452|o مدبــــول بــــيوم| حمد رض| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

772o32 لسيد خوخه|م محمد بــــكرى |سل|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

762233 حمد محمد هريستـــ|رس |محمد ي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7|o225 حمد محمد محمد يوسف|ئى |م| زيق|لزق|عه |زر

|3434| وق عط ى عبــــد |عبــــد | رسر فظ|لح|لمعي  عه مشتـــهر|زر

9|3|o6 ى |حمد | لسيد محمود حسي  ج|ره سوه|تـــج

3|282 تـــى قطبــــ|مي  زن|ندى  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

6236o4 |لنج|بــــو|لدين فريد|ح |ع صل|لرف|منى  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|59553 دى محمد|له|هيم عبــــد |بــــر|ر |من وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

627727 درس|در تـــ|بــــ ن|يه| |ندر|س ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

332257 متـــ|لعزيز سل|بــــ عبــــد|لوه|ء عبــــد|سم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

63|737 لحميد|جر سعد محمد عبــــد |ه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6o56|o |لقطبــــ شتـــ|لرؤف |يه محمد عبــــد| |تـــربــــيتـــ طنط

25784| هلل|محمود محمد كريم فتـــح  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

754o83 ن جرجس|بــــدر فرح| رين|م لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

65|29 لموجود|نور عبــــد |لد مفرح |خ |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

8|89o4 هد خلف مخلوف|ء مج|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى
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786662 عيل|سم|در |لق|ء نشأتـــ عبــــد |سم| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

354749 ى|رس| ء عيد محمود حسي  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

2|5643 لجندى|رق شبــــل بــــكي  |رحمه ط تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

33|385 هيم|بــــر|لدين محمد محمد |ح |م صل|ريه |بــــ بــــنه|د|

25656 بــــدين|حمد ع|هيم |بــــر|زينبــــ هيثــــم  ن|هندستـــ حلو

852|76 لرحيم سيد|هلل سهري عبــــد|عبــــد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

625767 مل|هيم ك|بــــر|حمد |لد |خ ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

43568o وى|لطنط|حمد |م محمد |حمد س| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

359|92 تـــه|ح جميل شح|جرجس صل ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

848o48 ي |لر|يه محمد عبــــد|
حمد|ضى ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

|5372o ء حمدى جبــــر محمد|رس| هره|لق|ر |ثــــ|

278545 لسيد|لم |جيه محمد يحن  محمد نبــــيه س|ر تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

772|59 عيل|سم|رى |لبــــ|عيل عبــــد|سم|مروه محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

23987| لدين محمد|ل |در جل|لدين ن|ل |جل ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|9o79 ي|ر
حمد محمد|مد |ح| ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|3359| رج بــــسيوئى|لج|ء عىل |سم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

29734o ل عىل حلىم|م جم|سل| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

356977 م|لدين عيسي عل|م |يتـــ حس| |بــــ بــــنه|د|

75o556 هلل|بــــ |لرحمن محمد يوسف ج|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

86o298 رق فوزي محمد|ء ط|سم| حقوق بــــنى سويف

63944o محمود محسن محمد محمد زيق |لزق|تـــمريض 

|66o3| هلل سعيد|مل عبــــد |هلل ك|م عبــــد |سل| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

273o68 للطيف|حمد عمر عبــــد|ء |عىلي دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6o98|8 ى جم لبــــسيوئى|هيم محمد |بــــر|ل |نيفي  لمنصوره|بــــ |د|

537723 ن|لبــــرد|حمد مجدى عوض | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

54239 هلل مندي|حمد عبــــد |ء |عل لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

4||237 ي هل
ى
ل نصي  نصي |ريم شوق |تـــربــــيتـــ طنط

|7|58 ي شلتـــوتـــ|يوسف عل
ى
ء دسوق هره|لق|هندستـــ 

789567 حمد|ل |لع|مريم حسن عبــــد  زيق|لزق|حقوق 
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258927 ود|مل د|مل مني  ك|د ك|ميل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

2|87| ف سيد عىل|بــــ |رح رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

246552 للطيف سعد زهره|بــــ عبــــد|يه|مي  | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|86|4 ي |رؤي ه
حمد|عيل |سم|ئى هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

449827 ج|لش|لسيد |لسيد محمود | |ره طنط|تـــج

24oo94 ف عبــــد|مهند  حمد|لرحمن |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6|6977 لسيد محمد سلوتـــ|ن |يم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|2696o ن م زىك|حمد عص|بــــ |شه| مي  ى شمس|د| بــــ عي 

9|392| ى  |ء محمد مصطفى حس|ل| ني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

482o42 لسيس|در محمد |لق|محمد محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

482|25 يحن  عيس بــــدوى عيس عيس سكندريه|ل|ره |تـــج

482o4o محمد مجدى محمد حسن سكندريه|ل|ره |تـــج

3282|3 هيم|بــــر|حمد محمد حسن |لرحمن |عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

684o75 لعزيز حسون|مح محمد عبــــد |محمد س لمنصوره|ره |تـــج

43o378 لخطيبــــ|مريم محمد شفيق  |حقوق طنط

56873 رص سيد ذىكي|لن|عىل عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

435o89 بــــ|لحميد خط|ن عبــــد |محمد نعم زيق|لزق|عه |زر

3o428 لحميد حسن|يه جعفر عبــــد | ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

4o6385 ز|لرحمن عك|لرحمن محمد عبــــد |ء عبــــد |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

822328 س|محمد عىلي محمد عبــــ ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|4o839 ف ف|بــــسنتـــ  حمد|روق |رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7646o6 لسيد|رس محمد محمد عىل |مه ي|س| ره بــــور سعيد|تـــج

|48o|5 |لعل|بــــو|حمد عىلي |محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|599| بــــر عىلي محمد قنديل|تـــ ج|ي| عه دمنهور|زر

479o6o ف شفيق جرجس عبــــد|يكل |م لنور|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

9o22|4 بــــى  |حمد محمد عر|ء |هن ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

84o229 بــــوبــــكر|لسنوىسي |ج |لحج|بــــو|ء |رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

427|54 د|لحد|م محمد سعيد محمد  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

9o593o رص عزم خله |رفعتـــ ن ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

33|o48 د|لضي|لسيد محمد |ز |ريم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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233873 لنبــــى|دل جمعه عبــــد|حمد ع| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

83|988 للطيف|لدين موىسي عبــــد|م |ميمه عص| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

7o3285 لنبــــى|حمد عبــــد |حمد سيد |ح |ره صل|س ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

3939| ى|ن عبــــد |حسن شعبــــ لرحيم حسي  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

24|3|2 لسيد|ء محمود |لد عل|خ ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6||93| ى|ئى عبــــد |أم لعليم محمد حسي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4758|5 وى|فظ خليفه طنط|رس ح|محمد ي سكندريه|ل|حقوق 

8|6975 ن محمد|مي حمد|م تـــه|نع| ره بــــنى سويف|تـــج

|434o6 ى خ|ندى جم لد|ل حسي  ى شمس حقوق عي 

52586| لموجود|لسيد عىل عبــــد|حمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

7|746o ل|لسيد عزبــــ عليوه هل|ن |يم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

85|o|4 ي|م محمد محمود عبــــد|مر
لغنى ي صىح 

سيوط|معهد فنى

|2o|45 |حمد وفيق محمد عر|لبــــنى 
ى
ق ى شمس هندستـــ عي 

|77246 حمد محمد|عيل |سم|ء |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

347424 م سيد محمود|د س|جه دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

4|4695 لسخينى|عىل عبــــدتـــ | سوري ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|4|558 ل عزيز|جد كم|م| ليدي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

436|65 لسيد|حمد محمد |لسيد |لدين |د|عم لشيخ|ره كفر |تـــج

493323 لمنعم مبــــروك رسور|بــــ عبــــد |يه|محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

22o789 لسيد|م |م|مريم محمد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

5o|332 لمقصود عىل عبــــدربــــه|لد عبــــد|زم خ|ح سكندريه|ل|عه |زر

48o95o در|لق|لسيد محمد عبــــد|حمد |ء |رس| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

84|332 ي محمد|حمد علو|يه |
ئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

876239 هلل مجدى محمد محمود  |عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|5525 له|بــــو غز|بــــسمه محسن محمد محمد  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

887|54 لغنى حسن يحن  |منى عبــــد سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

892963 يف رجبــــ عبــــد للطيف خليل |رسر سيوط|ره |تـــج

4o3867 ن عىل|دل حسن شعبــــ|حسن ع سكندريه|ل|حقوق 

6224|7 زق|لر|عيل عبــــد |سم|لسيد |هيم |بــــر| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

434|98 عي صقر|لسبــــ|لمنعم |يمن عبــــد|ء |ل| ي صىح طنط
|معهد فنى
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7oo238 لعزيز|ل عبــــد |لع|مل منصور عبــــد | لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

323274 ي محمود 
حمد|سهيلتـــ محمد حنفى ى شمس|د| بــــ عي 

623785 لفى|ل|ىط |لمع|ىط أبــــو |لمع|لسيد أبــــو |عزتـــ  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2|3335 حمد|نور محمد |ندى حسن  هره|لق|ره |تـــج

47639o لد عنتـــر قبــــيص|محمد خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

67954o مل|حمد محمد حسن ك|يه | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o2958 لسيد محمد|حمد محمد |مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|34o53 ن|لسميع رمض|ئل عبــــد |سيف و ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|58475 ي
م سيد مدبــــول|هش| دئى ن|تـــربــــيتـــ حلو

3674| شكرى سعد محمد| دين عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|6|785 ضى|لق|رق عىل |عىل ط |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

6|446| ش|نور محمد عطيه هو|خلود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

898o3o نوبــــ عدل عزيز حكيم |بــــ| ج|هندستـــ سوه

8358o3 ي سعودي|لع|لد عبــــد|خ
ى
ىطي شوق دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

638347 ى مصطفى ى سعيد حسي  حسي   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

9|8o77 ف  |د |ء فرج ج|وف لمول مشر سيوط|بــــ |د|

7o9o26 هلل|تـــه محمد نعمه |لسيد محمد شح|محمود  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4o3|56 محمد| لح محمد وف|م ص سكندريه|ل|بــــ |د|

77268 د موىس لطفى غبــــروش|عم دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

349|94 لسميع غنيم|طف عبــــد|حمد ع| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

765788 لمرىس|فردوس محمد محمد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

898632 حمد |لرحيم |ح عبــــد|محمد صل ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

28o6| ى ي|ي لسيد|ر |رس مختـــ|سمي  ن|علوم حلو

6896|o ح عىل محمد سعد|ء مصبــــ|شيم دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|58426 سلىمي فوزي مخيمر عطيتـــ ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

9|366 لسيد بــــكرى عىل|تـــن |ف لفيوم|حقوق 

32739o زى|لق حج|لخ|زق عبــــد|لر|ر عبــــد|من ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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7|739o لنبــــي|لعزيز عبــــد |لد محمد عبــــد |ء خ|سم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

8959o3 بــــر صديق |شهنده غريبــــ ص ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

648783 بــــ|لوه|لرحيم عبــــد|يمن عبــــد|محمد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

483637 ف نبــــيتـــ جرجس جرجس|مريم  رسر ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

684573 عر|لش|لمتـــول |بــــر |بــــر عمر ص|عمر ص لمنصوره|بــــ |د|

237479 ف عبــــد|ن |رو لمحسن حسن|رسر تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

6o285 ن|محمد بــــدوى سلط| ند |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|34562 حمد|مه ذىك |طمه سل|ف ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

4973|7 نوبــــي|لجليل محمد |رؤي عبــــد  لشر سكندريه|ل|نوعيتـــ 

248784 ي|ر
فع|لد محمد ن|خ| ئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

539633 لسيد محمد|محمد يشى  ج|بــــ سوه|د|

438734 هيم|بــــر|د عبــــد ربــــه |محمد مسعد فؤ لشيخ|تـــمريض كفر 

|5262| وع|شهنده منصور حسن مط ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

2|59|8 لسيد سمسوم|جد عبــــد|م| مي  ن|هندستـــ حلو

47953o حد رزق|لو|م محمد عبــــد|دهم عص| بــــ دمنهور|د|

523|46 لحميد حسن|حمد عبــــد|هلل محمد |عبــــد ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

9o83|4 ى مسعد  هيم فهد |بــــر|نرمي  ج|بــــ سوه|د|

26286| ف س|حمد | لحنوئى|ن |م رمض|رسر |ن طنط|سن|طبــــ 

4|5934 ى ي|ي ى |سمي  ى عبــــد ربــــه|بــــر|رس حسي  هيم حسي  ره دمنهور|تـــج

4375|5 هيم خليل منصور|بــــر|لسعيد |لسيد | |حقوق طنط

|56673 رس نبــــيل محمد|نبــــيل ي هره|لق|هندستـــ 

233o25 ه سعيد حسن محمد| مي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

859o99 حمد|هيم |بــــر|ندي محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

|77o8o منيه عيد محمد خليفتـــ| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

|22333 ن محمود|م رضو|ملك هش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

867|39 ي لمعي|جورج عزيز روم
ئى ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 

(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

9o|685 حمد |ضى |لر|حمد عبــــد|م |سل| ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

4247|| لمقصود|دل متـــولي عبــــد|حمد ع| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 
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633754 هلل|هلل حسن عبــــد|كريم عبــــد زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

86|596 ي محمد|له|م عبــــد|سل|
دي مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

622489 ن|لرحمن رمض|ن عبــــد |خلود سمي  سليم ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

3432| للطيف|حمد عبــــد |محمد محمود  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

498695 عيل حسن بــــسيوئى|سم|م |ر هش|من |بــــ طنط|د|

76|53| ل محمود خلف|ل محمود كم|نه لسويس|معتـــ |علوم ج

|427o5 ي محمد عبــــد 
ري|لبــــ|سمر حسنى ى شمس|د| بــــ عي 

76|342 ن|لمبــــدى رضو|محمد محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

522o44 ء سعيد محمود حسن عىل|سم| علوم دمنهور

46o|98 ء محمد حمد محمد حمد|ول |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

476525 ي عىلي |عبــــد 
لسيد محمد|لعزيز محمد مصطفى سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

33533 تـــ حسن عىل|لشح|ن حسن |رو هره|لق|طبــــ 

496oo2 أيتـــ محمود شلبــــى محمد حبــــيبــــتـــ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

23oo5o حمد محمد عويس حسن| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|59o6 محمد مصطفى طلعتـــ مؤمن ط|بــــ دمي|د|

347682 لح خرصى|لرؤف محمد ص|يوسف عبــــد ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

634697 لجندى|هلل حسن |ء محمد عبــــد|أحمد عل زيق|لزق|هندستـــ 

2657|4 بــــ|لموجود ذكـى ديــ|لد عبــــد|محمود خ دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

248846 لسيد|حمد |زق |لر|عبــــد| رن لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

496685 ى|هيم ش|بــــر|بــــر محمود |جر ج|ه هي  تـــربــــيتـــ دمنهور

479736 هلل|حمد عبــــد|هلل |ل عبــــد |محمود جم |ره طنط|تـــج

4867|| ل|لع|عمرو عىل محمد محمد عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

7oo2o8 لحميد|عيل عبــــد |سم|عمر محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|586o2 ى|سندس حس م حسن حسي  لفيوم|عه |زر

6o367o لغريبــــ|مد |لسيد ح| |محمد رض ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

62|ooo ى محمد |ء |زهر ى مأمون|مي  مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4|36|7 وى|لشطل|حمد |محمد نبــــيل  |بــــ طنط|د|

43423o ن|لسيد سليم|لعزيز |ء عبــــد|يه عل| |تـــربــــيتـــ طنط

4|45o6 بــــ|حمد دي|حمد محمد | سكندريه|ل|بــــ |د|

62o256 حمد محمد محمد غمس| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح
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3853| يد|هلل محمود يونس ز|ء عبــــد |رس| ن|بــــ حلو|د|

6974o ض|بــــى محمد ري|ريم شيل ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

6o6356 سيف حسن محمد حسن درويش |طبــــ طنط

266695 ن|لحميد سلط|ن فوزى عبــــد |ر سلط|من |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

67o8o بــــ|لتـــو|سمر سيد عويس عبــــد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

8672o5 لمسيح|نيوس عبــــد|م ط|عص| ن|ري|م دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

229995 ن|هلل زهر|ن محمد خلف |دى عش|حمد ش| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|2o6|8 سم صبــــىح حليم|ديفيد بــــ ى شمس هندستـــ عي 

4|583| لمعىطي سعد|هلل عبــــد|لد محمد عبــــد|ره خ|س لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

7598o9 لصغي |حمد |ندى محمود  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

246o5| يل|مصطفى حسن عدل حسن ط ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|7|264 د بــــحلق|ء محمد فؤ|شيم دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

887|28 متـــ |لحميد سل|بــــر عبــــد|لرحيم ج|عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

858356 س|حمد عبــــ|ن |ء سليم|شيم ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

9o6578 حمد |ىط |لع|د عبــــد|نسمه عم ج|طبــــ بــــيطرى سوه

844o25 عي عىلي|لد شج|لرحمن خ|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

38946 عمر طه عىل خلف ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

38975 وى|لعقبــــ|لدين حسن محمود |ء|عل ى شمس هندستـــ عي 

697229 لمشد|م محمود |ن س|يوسف شعبــــ لمنصوره|بــــ |د|

6o298|  جوده|ل سعيد محمد |س
ى
لدسوق لمنصوره|ل |طف|ض |ري

265o6 لم|بــــر س|وى ج|محمد كحل هره|لق|لعلوم ج |ر |د

697o47 عيل محمد|سم|ن محمد |حمد شعبــــ| لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

634277 لسيد|بــــ |لوه|يه محمد محمد عبــــد| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

3285o محمد حمدى محمد قطبــــ ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

2|75| نم|ء قرئى غ|طمه عل|ف هره|لق|بــــ |د|

252o2o دى|محمد فريد محمد أبــــو ش ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

238o23 د|لمنعم صديق مر|لدين عبــــد|م |ء عص|ل| |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

756535 لحميد|حمد عبــــد|لحميد |ء عبــــد |ل| زيق|لزق|حقوق 

832426 بــــتـــ زىكي|مريم ثــــروتـــ ثــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

835249 حمد|بــــسمه عىلي مسعود  |نوعيتـــ قن
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|38o54 ذل|لش|دق |لمؤمن ص|لرحمن فتـــىح عبــــد |عبــــد  ى شمس حقوق عي 

4333|4 هلل|ح محمد عبــــد|م رفعتـــ صل|تـــي |طبــــ طنط

9|4874 ى سيد فرغىل منصور  |ي سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

227864 حمد|لم |لدين س|م |جر حس|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26|5| ود مرىس|سميحه مرىس د ى شمس|د| بــــ عي 

68|967 لحق|هيم عبــــد |بــــر|ء ذىك |شيم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|6|o9o ن|ن فهيم شعبــــ|رفيده شعبــــ ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

4oo37o حمد|محمود محمد محمود سيد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

826|2| ي حم|لق حج|لخ|يه عبــــد| ده|ج  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

489835 هلل| |قوس حن|يرينى لطيف قري| سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

287383 وى|لفرم|مد محمد |م ح|مد عص|ح ط|بــــ دمي|د|

7|2ooo يه بــــدوى قهوتـــ|لبــــد|هيم |بــــر|ره محمد |س صيدلتـــ بــــورسعيد

|58563 لدين محمد|مريم عىل سعد  هره|لق|بــــ |د|

828o33 ي|زهر
ء دكتـــور سيد مدئى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

637||o لسيد عىل|مصطفى محمد فوزى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64738o لم|بــــو عجوه س|ء محمد |ء عل|لزهر|طمه |ف |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

46o34| هيم محمد حسن|بــــر|حمد |يتـــ | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8|2632 ف شعبــــ|ء |ل| حمد|ن |رسر ره بــــنى سويف|تـــج

|8o5o ي سعد رف
ي حنفى

عي|منى ى شمس طبــــ عي 

|476|o لدين محمد|لدين عز |ج |لرحمن تـــ|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5269| ض سعيد|مي ري|لرحمن س|عبــــد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

7o274 لحليم|جر محمد رجبــــ عبــــد|ه لفيوم|بــــ |د|

35628o محمد عبــــد ربــــه عطيتـــ محمد عطيتـــ |بــــ بــــنه|د|

34965o ن|حمد فكرى سليم|هندتـــ |ش ى شمس علوم عي 

|5266| ل عىل|ن محمد كم|نوره تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|59595 ى محمد ك مل|نعمه حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|2|o|3 لسيد|زن محمد سيد محمد |م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

353822 شم|محمد ه| مصطفى رض ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|45498 حمد|ج  محمد حسن |هيم ن|بــــر| هره|لق|طبــــ 
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346422 لخي |بــــو|لحميد |رق محمد عبــــد|رضوى ط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o47o5 وق سيد فهىمي عىلي رسر ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

6|7866 مك|لز|مد |ن حسن ح|حن ط|بــــ دمي|د|

35|34 ى محمود ي حسي 
وز مصطفى في  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|9|45 لعزيز حسن|ن عزتـــ سعد عبــــد|نور ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

437||6 ل عىل حمد|لسيد جل|ء |دع لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6945o8 بــــى|لشه|لفضيل |حمد محمد عبــــد |ن |نوره لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o|38 مريم محمد مصطفى محمد كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

68o475 م|لش|م محمود مصطفى محمد |حس لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

763346 لسيد محمد محمد فرج|هدير  تـــمريض بــــور سعيد 

||8829 هلل|مد حسبــــ |د عىل ح|سمر جه تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

875oo لمجيد|ن عبــــد |ح رمض|صل| دين |حقوق بــــنه

5|o278 ى ع| ى |دل |مي  لبــــ|بــــو ط|مي  سكندريه|ل|طبــــ 

5364o3 لح|هيم ص|بــــر|هلل |دل عبــــد|سمر ع ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

24527 ى عبــــد |ي لمجيد|لعزيز محمد عبــــد |سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o|483 مر محمد محمد|يه ع| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

75236o لسيد محمد مهدى|حمد | ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

537366 حونيه|لمجيد ط|لمجيد طه عبــــد |يدى عبــــد |ه تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

77|8oo قرع|ل|لسيد |محمد عزتـــ محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

462952 كس|لشر|رحمتـــ غندور محمد منصور  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

85|393 ى|لحس|لسيد |هلل |ء عبــــد|سم| ني  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

2|6678 ى|يوسف محمد  بــــوبــــكر محمد حسني  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

843544 ي ع
م|رف ضي|محمد مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

694o38 ذل|لش|هيم محمد |بــــر|هيم مصطفى |بــــر| ي|هندستـــ 
|لمنى

453|6o لرحمن سعد محمد مرىس|عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

478o77 لعزيز|روق محمد عبــــد |روق ف|رؤى ف سكندريه|ل|عه |زر

9|49o| دولف زىك  |هر |ريو م|م لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

464322 حمد موىس|م محمد |سل| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

834o23 حمد|بــــ |لوه|رس عبــــد|يدي ي|ه سيوط|صيدلتـــ 
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756463 د محمد|طف فؤ|حمد ع| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

|2|829 لزبــــي |لدين |هر سعد |جد م|محمد م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

699385  سمي  حسن محمد عوض 
هلل|وصفى لمنصوره|ره |تـــج

283469 ه فكرى عىل | حمد|مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

78364| لق|لخ|د عبــــد |زم رش|محمد ح زيق|لزق|حقوق 

5|o635 لس يوسف سيدهم أيوبــــ كي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7o|888 لمحسن|د عبــــد |عفتـــ محمد فؤ| ند لمنصوره|بــــ |د|

|3|3o3 د جندى لبــــيبــــ جندى|عم هره|لق|ره |تـــج

55238 يف محمد سيد|غ دتـــ رسر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

226362 لح|يوسف عيد شكرى ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

786726 ه خ| ن عطيتـــ|لد رمض|مي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

534o47 دتـــ فرج مسعود بــــسيس|حم سكندريه|ل|حقوق 

5|5368 ي محمود ك
غ|لصبــــ|ن |مل سليم|رحمه مصطفى ره دمنهور|تـــج

37o87 دى حسن|له|ج  عبــــد|دى ن|ه  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

3o|99 ش|ن محمود محمد سيد حو|يم| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

92o46| ى |ول ء حسنى محمد حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6|o79o ف سعد |ء |شيم لبــــرلس|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

348464 ى محمد|ح حس|منى صل ني  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

25895 مه محمد|هدى محمد سل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

534373 لم|ل س|لع|لرحمن مصطفى عبــــده عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43427o يدى|لع|روضتـــ مأمون طه عطيه  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|54|22 لرحمن|دى عبــــد |له|محمد مني  عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

286456 لحفنى|لدين محمد حلىم عىل |م |محمد حس ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|2|78 ف محمد |ن |رو حمد سعيد|رسر لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

24298 هلل|د عبــــد |لجو|هلل يشى عبــــد |منه  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|652o لشيخ|م محمد |كريم هش ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

|59585 حمد|روق |ن ف|ندى عثــــم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6|458 لمعىط محمود|محمد محمود عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

25372 لد محمد نرص|يمنى خ ن|حقوق حلو
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633386 يف  ى رسر ن|هيم سليم|بــــر|زهي  زيق|لزق|ره |تـــج

896o3o هلل  |بــــر عبــــد|محمد ص| ند ج|تـــربــــيتـــ سوه

4275|6 يف|عيل |سم|لسيد |عيل |سم|محمد  لشر |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

358o42 لسيد محمد|م |سهيل هش ى شمس|تـــج ره عي 

26|584 لدين|مي  محمد نشأتـــ ذىك زين |لرحمن |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

5|9o2 هيم فهىم|بــــر|يه محمد | ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

77|94| لبــــردينى|هلل عىل |ء محمد عىل عبــــد|عل زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|5356 ل محمد محمد عىل|ئل كم|مصطفى و هره|لق|هندستـــ 

85|o72 ن محمد|ل عمر|ن جم|يم| دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

25o2o| زق محمد عفيفى|لر|ف عبــــد|عف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|6474 ك|ريج محمد نرص محمد مشك| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|2266| لجندي|لسيد |لرحيم |ريم محمود عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|4|69 حمد فوزي|حمد محمد |وليد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8|948o لح|يه محمود عىلي ص| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

27|72o ألشوح|هيم |بــــر|حمد |رق |م ط ي صىح بــــنه
|معهد فنى

624o93 وى|لغربــــ|لسيد مصطفى |نور |مصطفى  لمنصوره|ره |تـــج

43439| عيل|سم|مد |لعزيز ح|ء عبــــد |شيم |تـــربــــيتـــ طنط

5o99|4 عيل محمد|سم|ل بــــسيوئى |م مجدى كم|حس معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

273367 ه|لل|دل فضل عبــــد|ديه ع|ن سيوط|بــــ |د|

2366|6 ى |ي لسعيد فكرى متـــول|سمي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

527374 حمد عوف محمد عمرو|ء |دع سكندريه|ل|هندستـــ 

8|5o|7 للطيف|لحميد عبــــد|رص عبــــد|لن|ح عبــــد|سم ي|بــــ |د|
|لمنى

23|29| حمد مسعود|محمد مسعود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43552 م سعد محمود|سمر س هره|لق|طبــــ 

55492 ر|لحميد عم|بــــتـــول محمد عبــــد  علوم بــــنى سويف

44458 حمد يوسف|دل يوسف |منيه ع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

776628 لسعود|بــــو |لنبــــوى محمد حسن |ن |حن ى شمس طبــــ عي 

22378o لنعيم|حمد عبــــد|لنعيم |ء عبــــد|شيم هره|لق|هندستـــ 

4o2235 لحميد محمود|دل عبــــد |ن ع|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42|347 نس|لدو|هيم |بــــر|م نبــــيه |ء س|دع لشيخ|بــــ كفر |د|
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495379 ر|لنج|هلل عطيتـــ محمد عطيه |عبــــد  |حقوق طنط

5o8742 لحليم محمد محفوظ|هيم عبــــد|بــــر|ض |ري لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

324284 عيل|سم|بــــ سيد |يه|مصعبــــ  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

5|2o94 سعد محمد محمد خشبــــتـــ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

332735 للطيف|لكريم عبــــد|محمد نبــــيل عبــــد |طبــــ بــــنه

2|582| رص حسن عىل|لن|حمد عبــــد| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

34o2o7 ي محمد|ن  |يم|
حمد مصطفى |تـــربــــيتـــ بــــنه

|53337 ن|ح ربــــيع عثــــم|بــــ صل|رح ن|بــــ حلو|د|

|32939 ن|لوز|لرحيم |حمد عبــــد |منيه | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6793|3 رص|للطيف محمد ن|لدين محمد عبــــد |عىل  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

757627 عيل|سم|ء محمد عىل |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

6259|7 ى|ن |حمد محمد شعبــــ| مي  زيق|لزق|بــــ |د|

84|537 حمد|لجليل |ء سعد عبــــد|دع |نوعيتـــ قن

23o6|6 محمود محمد عىل محمود تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

47987 س|هيم عبــــ|بــــر|لد |حمد خ| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8684o9 ي خ لد فهىمي متـــولي|يحن  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

264677 حمد|كر |حمد ش|مريم  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4oo434 لرحيم|لرحمن عبــــد |لرحمن طه عبــــد |عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4|83o يم|لد|هيم عبــــد |بــــر|يوسف محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

62o287 محمد فوزى محمد جمعه عوف ط|هندستـــ دمي

8986o6 تـــه |للطيف شح|للطيف حسن عبــــد|عبــــد ج|طبــــ سوه

633982 |دى محمد كف|له|لسيد |محمد نبــــيل 
ى
ق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43|225 وى|حمد قن|هلل محمد |هبــــه  |ره طنط|تـــج

923o47 سم  |محمود محمد محمود ق دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

3|4886 زى عىل|عمر محمد حر ى شمس حقوق عي 

3|894 لعزيز|لعزيز منصور عبــــد |ن عبــــد |رو هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|47664 ن|مصطفى محمود سيد سليم هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6o|823 مروه رجبــــ محمود منصور مصطفى |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

4o5333 ي سليم|ن ن بــــرسوم سوس|ج  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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37|584 لغفور|لحميد عبــــد|ء عبــــد|محمد عل رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

764584 شور|مل ع|حمد محمد محمود محمد ك| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

63454| لمجيد|محمد رجبــــ محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

2|587 عيل سيد محمد|سم|رص |جر ن|ه ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

254846 هيم نرص|بــــر|در محمد |لق|حمد محمد عبــــد| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

4|7327 هيم بــــسيوئى محمد طه|بــــر|حمد | لشيخ|ره كفر |تـــج

47643| دتـــ|ر حم|لغف|ئى عمرو عىل عبــــد|ه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4|268 يوبــــ|لقدوس |زق عبــــد |لر|ره عبــــد |س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69o6|9 لسيد محمد|ح محمد |يوسف مصبــــ لمنصوره|عه |زر

8786|8 لرحمن عىل |بــــتـــ عبــــد|محمود ثــــ سيوط|ره |تـــج

446774 لرحمن نعيم يوسف|محمود عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

|45955 ى |مروه جم سعد|ل حسي  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

625946 دق|لص|مه متـــول طلعتـــ |س|لرحمن |عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4o8548 لشيخ|عيل |سم|در |لق|حمد عبــــد |عبــــي   |بــــ طنط|د|

67o62 هيم محفوظ|بــــر|لمنعم |يه عبــــد | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7592|2 ى|لرحمن رأفتـــ |عبــــد  ى حسني  مي  لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

3456|9 ف محمود محمد يوسف|م |هي رسر عه مشتـــهر|زر

69o||o هيم محمد|بــــر|حمد |حمد سعد | لمنصوره|ره |تـــج

9|9922 لس ميشيل وديع مقروفه   كي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

42979| م|لفتـــوح سل|بــــو |مصطفى طلعتـــ  |صيدله طنط

76o65| حمد|رس |حمد ف|ء |رس| |حقوق بــــنه

|27322 ى |حسن محمد سيد شح لزغبــــى|تـــه حسي  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

867944 ى بــــهيج حن|ك ئيل|ميخ| رولي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

542782 ي
لعزيز شنش|هلل عبــــد |عبــــد | دئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

83|239 ى محمد|حمد |محمود  مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

84669o حمد|ء محمد سيد |شيم ن|سو|تـــربــــيتـــ 

7|7|6| ى|زىك فوزى زىك بــــش| مونيك |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

5o4o62 بــــدين مغربــــى خليل|حمد حسن ع| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

335877 حمد|نور طه سيد |رضوى  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 
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29o737 ل ملك قوص|مريم جم ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

4o524o بــــر محمد عىل|مصطفى محمد ج لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

448o7 ل|لع|حمد خليفه عبــــد |خلود  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

442442 ىط|لع|م فتـــوح ذىك عبــــد|هيم ر|بــــر| لشيخ|بــــ كفر |د|

647747 ى محمد محمد| حمد حسي  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

44o5o7 ي مدحتـــ عبــــد|ه
لعزيز|لحليم عبــــد |ئى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

3|7773 ى|م حسن محمود |سل| مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|33333 |لعل|بــــو|لدين |ل |لد جل|حمد خ| ى شمس|تـــج ره عي 

53o3|3 لشبــــكسر|در |لق|لحكيم عبــــد |بــــسنتـــ عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9o6|47 للطيف |لسيد عىل عبــــد|حمد | ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

444722 لسمدوئى|هيم محمد |بــــر|حمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

2279o5 د عزيز|بــــ ميل|يه| |ري|م ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|44773 لحميد|در عبــــد |لق|حمد عبــــد |سهيله  هره|لق|ره |تـــج

4|434| لمرصى|لحكم محمد |ندى نرص عبــــد |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4|o243 مر|عيل مصطفى محمد ع|سم|عىل  |بــــ طنط|د|

|5987o سلىم سيد محمد يوسف ى شمس|تـــج ره عي 

67575| هيم عىل|بــــر|لسعود |بــــو |مريم محمد  هره|لق|م |عل|

529|92 ري|لهو|لسيد |م |وليد عص سكندريه|ل|هندستـــ 

77|o37 وز محمد  يبــــ|لن|حمد |حمد |في  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9o|745 رص فتـــىح محمد |مروه ن ج |تـــمريض سوه

7|7289 هيم رسيه|بــــر|دل سليم |محمود ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

645738 م|حمد يحن  درغ|لسيد |محمد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

8672|o فيليبــــ فيكتـــور وديع| رين|م ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

69o936 |لبــــ|ن عبــــد |ده رمض|حمد عبــــ|
ى
ق لمنصوره|ره |تـــج

6o9o34 ر|لنج|يوسف أنس محمد  |بــــ طنط|د|

7|3|55 لحكيم|لحكيم محمد عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

24o7|9 لعز محمد|بــــو |ندى يحن  لطفى  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

699o92 لنبــــى عطيتـــ|هلل عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

4756|| جده محمد محمد سعد عىل|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

74|93 لعزيز حسن|ل عبــــد |حمد كم|هديل  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل
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44735 عيل|سم|لزىك محمد |حمد |ر محمد |مي هره|لق|عه |زر

|2|379 لعليىم|محمد محمود محمد محمود  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6|o3o6 ل|ء رجبــــ رجبــــ مش|سم| |تـــربــــيتـــ طنط

333|93 زق عيد|لر|رس عبــــد|حمد ي| |ره بــــنه|تـــج

752568 طف محمد عىل منصور|حمد ع| ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

33||6 ح محمود|لفتـــ|ل عبــــد |جر جم|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

844385 ن يوسف محمود يوسف|رو ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

359|6| ئيل|هيم جبــــر|بــــر|م |موىس س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

92||96 | ئيل نظي  ويص|صوم| مرثــــ ي صىح سوه
ج|معهد فنى

3|674o ى هش|ي لدين|ل |م محمد جم|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4428|2 هلل فرج|لمتـــول عبــــد|لمتـــول |م |ريه لشيخ|ره كفر |تـــج

|3o324 وق سعد عبــــد  دى|له|د عبــــد |لجو|رسر هره|لق|م |عل|

527824 هيم خليل|بــــر|بــــ محمد |يه|حبــــيبــــه  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

7593|2 لسيد|محمد | خلود محمد زكري ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

4|8547 سط قطبــــ خرصى|لبــــ|ح عبــــد|يه صل| لشيخ|بــــ كفر |د|

|63943 محمود مصطفى سيد سيد متـــول مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

36o|74 |رى جرجس لبــــيبــــ حن|م |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

526334 لدين عزم|زم حميد|م ح|حس سكندريه|ل|حقوق 

7o4358 لرحمن نور|عبــــد | حمد زكري|منى  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

258o99 ج|لحديد حج|بــــو|ل |لرحمن كم|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

682496 وى|لطنط|يه محمد محمد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

48oo79 وى|لقمح|لرحمن سمي  نعيم نعيم |عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

76662| ي|
ده|حمد محمد عر|لدين |ء |حمد ضى لعريش|تـــربــــيتـــ 

|56o75 حمد|هلل |محمود محمد عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8o249 لح|محمد عىلي حميده ص ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

4|4924 لقلينى|عيل |سم|لدين سعيد محمد |ج |رس ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

825892 حمد محمد|رضوي يىحي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

35|898 يس|لس|مه |بــــورسيع سل|مه |دتـــ سل|مي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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4|52| لمقصود|مل عبــــد |هلل حمدى ك|منه  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

688929 ن|لحميد شوم|مجد محمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|علوم 

47562| ي|ن
ى تـــعى ن محمد|دين حسي  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

ألسكندريتـــ|بــــ

274888 فتـــحيه محمد مصطفى عىل جبــــه تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

3593o4 للطيف|لحميد عبــــد|لمجيد عبــــد|ر عبــــد|عم ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

428|97 حمد محمد منيس|يمنى محمد  |صيدله طنط

34399 ى طلعتـــ ي|ي ى ج|سي  لرحيم|لمول عبــــد|د|سي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

63|289 ى ر|لنج|وى محمد عطوه |لشن|ز |صفي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

244o83 ل|ن محمد جل|حمد سلط|محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

52|o97 ح عىل مسعود|لفتـــ|م عبــــد ه عبــــد |ريه معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|55o5| حمد|هيم |بــــر|ليىل يوسف  ى شمس حقوق عي 

9|o399 لرحمن محمد |ن عبــــد|عثــــم| لي|د ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

257525 لعزيز شتـــيوى|صبــــىح عبــــد| رن تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

875667 ف محمد |محمد  ى محمد |رسر ي |لقبــــ|مي 
ئى سيوط|ره |تـــج

6o6269 بــــس|بــــو ي|لبــــسطويس |لسيد بــــدير |محمود  | تـــمريض طنط

5|3584 محمد عىل مسلم محمد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

925724 فظ  |لح|فظ محمد عبــــد|لح|حمد عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

78|367 هيم|بــــر|لمعىط |حمد عبــــد |بــــهيه  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

38386 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ء |دع هره|لق|ره |تـــج

8372|4 لسيد شيبــــه عىلي|ء عبــــد|شيم دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

773|24 هيم|بــــر|ن عىل |محمد رمض ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

3673o  نظي  ك
ئى|مل كيل|تـــفى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

85742 د|لجو|حمد سمىح مسعود عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3496o9 نق|لمجيد فوزى بــــر|يزتـــ عبــــد|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

426o54 ي سعيد محمد |م ه|سه
حمد|ئى سكندريه|ل|عه |زر

4|53o2 ه|بــــرهيم حسن |لسعيد |هيم |بــــر| بــــو خرصى لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|29394 ف فؤ|سم |بــــ ى|رسر د مكي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o9ooo ي حسن 
عيل حسن|سم|مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج
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7||652 ن|لقط|هر فهىم |حمد محمد م| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

426o35 هيم|بــــر|ل محمود |ن جم|رو سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|47549 م قرئى|م|لمنعم |عيل عمر عبــــد |سم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|2o58 لنرص|بــــو |لسيد محمد |ده رجبــــ |غ |بــــ طنط|د|

42736 لحميد|لد عىل عبــــد|مصطفى خ ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

764o98 ه عىل محمود عىل حسن| مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76366o لسيد|فظ محمد |لد محمد ح|ء خ|رس| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

8642o5 كمل محمود عىلي|محمد  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|2822o ر|لغف|روق عبــــد |ر ف|لغف|ل عبــــد |س ى شمس|زر عه عي 

355|97 ف حسن |رضوى  هيم|بــــر|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

86955o ي محمد محمود رفعتـــ 
حمد|مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

632793 حد محمد|لو|طف سعيد عبــــد|ع |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

324563 لم|ن عىل س|حمد محمد سليم| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

9236|3 ل محمد حسنى خليل |يوسف جم ج|علوم سوه

86|94 لحميد|ح عبــــد|لفتـــ|لرحمن مجدى عبــــد|عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42oo48 در|لق|لفتـــوح عبــــد|بــــو |رق عيد |ء ط|سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|5465o ن|حمد محمود رضو|د |زي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|5|63 ضى|دى ر|له|م عبــــد|ء عص|رس| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

6389|2 هيم|بــــر|م محمد يوسف |وس زيق|لزق|عه |زر

675489 ف |يوسف  ر|لسعيد نص|حمد |رسر لمنصوره|هندستـــ 

76|287 لم|بــــوس|حمد حسن |هلل محمد |منه  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

5o7oo7 ن عبــــده رجبــــ منصور|يم| ن|سو|بــــ |د|

679688 |لنج|بــــو|لسيد |لبــــدرى |حمد |ء |سم| ج|بــــ سوه|د|

336794 بــــو عزيز|مي  محمد شفيق | |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

38875 ئى|لعن|ح |لفتـــ|ل عبــــد |محمود كم عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

492638 هيم بــــرجل|بــــر|مل |لسيد ك|محمد  تـــربــــيتـــ دمنهور

27|9o2 يف  مر خرصى|لعزيز ع|حمد عبــــد|رضوى رسر |صيدله طنط

22264| حبــــيبــــه محمد مصطفى زىك مصطفى هره|لق|ره |تـــج

63o|76 لديبــــ|هلل |لسيد محمد عوض |لد |حمد خ| زيق|لزق|حقوق 
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|2o9o5 عيل|سم|حمد محمد |ريم محمد  ى شمس هندستـــ عي 

892922 ىط |لع|لمسيح عبــــد|ل عبــــد|نوبــــ جم|بــــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o737| لسيد خميس محمد|جر |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2o2|| در فهيم رزق|ن| رين|م ى شمس هندستـــ عي 

834|94 ى|لدين حسونه سليم|م |حس ن حسي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

627225 ى عىل محمد صبــــىح عىل |ل| م|م|مي  زيق|لزق|ره |تـــج

226234 بــــو حمده|لرؤوف مصطفى |محمود محمد عبــــد ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

47474 ين محمد عبــــد  وى|لمقصود عقبــــ|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5o98|6 هلل|حمد محمد نعمتـــ |د فهىمي |عم ره دمنهور|تـــج

7o2477 بــــو دومه|حمد محمد |تـــم سيد |بــــسمه ح زيق|لزق|بــــ |د|

639228 لدين محمد سعيد عىل عىل|ء عىل |لزهر|طمتـــ |ف زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

2|757o لبــــربــــ|لعزيز |لعليم عبــــد |حمد عبــــد|محمد  هره|لق|هندستـــ 

4|772 هيم محمد|بــــر|فريد منصور  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

883894 ل ذىك سعيد |م كم|بــــر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

628684 هلل محمد|بــــ عبــــد|يه|ء |بــــه  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

9o9o3o لسيد |لحكم عىل محمد |كريم عبــــد ج|ره سوه|تـــج

897632 حمد محمد |خلود محمود  ج|تـــربــــيتـــ سوه

268428 ن|ل عثــــم|محمود محمد هل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|2|797 ل مصطفى|ل محمد جل|جل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|56948 |لبــــن|حمد |حمد | |محمد رض |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

6489| لمجيد|حمد عبــــد |حمد ربــــيع | ره بــــنى سويف|تـــج

6|528| |لم محمد مو|عيل س|سم|ء عيد |عىلي
ى
ق ط|بــــ دمي|د|

422847 ى ص مي  لم|ن س|لح رمض|ني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

245o2| بــــ|لوه|حمد عبــــد|ل |مروه جم ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

864|o2 م عىلي|سط عل|لبــــ|عىلي عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

227|2 |لدين عىلي محمد رض|بــــ |شه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

362o39 |رق زىكي |عمر ط
ى
لدسوق دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 

 مدينتـــ نرص

9|2|3o حمد |هيم حسن |بــــر|هيسم  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3|722 د|رس محمد عو|ن ي|نور ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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|54223 ف عيد عبــــد |حمد | ل|لع|رسر ن|حقوق حلو

6o983 يف ربــــيع قرئى سيد رسر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8|8o|8 حمد|لمحسن |دي عبــــد|حمد ن| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2|9||7 لدين|د محمد سعد |ن فؤ|حمد حمد| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

6|2o62 لجمل|بــــى |لعر|حمد |م |جر س|ه |تـــربــــيتـــ بــــنه

|4ooo7 طف محمد محمود مرىس|ن ع|نوره ن|بــــ حلو|د|

85983| لعزيز|ل محمد عبــــد|محمود جم ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

9o8o27 حمد |ء معروف محمود |رس| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7o93|3 د|حمد حسن ج|طف |حمد ع| لمنصوره|هندستـــ 

674o7 شم رجبــــ محمود محمد|حمد ه| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

359826 عيل|سم|رق زىك |سلىم ط ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

68o|7| هيم|بــــر|يق يحن  |تـــن ف|ف لمنصوره|حقوق 

444976 زق|لر|زق عبــــد |لر|م محمد عبــــد |سل| سكندريه|ل|هندستـــ 

896554 ى فر|م|  محمد حسي 
ج  |ئى ج|بــــ سوه|د|

2258|o ن محمد|كريم محمد سليم هره|لق|حقوق 

485786 لمطلبــــ|م عبــــد |م|ل|هر |ر م|من سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

29|267 ن فرغىل|محمد عيد عثــــم د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

863597 ى ى بــــرتـــم|بــــو|عديل | مي  نوس|ليمي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

482753 حمد حسن|لسيد |م |يدى س|ه سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

||5546 رنستـــ ظريفه|م جورج |روجيه س ن|هندستـــ حلو

679o68 |لغنى |لغنى محمد عبــــد |عبــــد 
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

254723 حمد محمد هيكل|محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

35824o ى|حمد عبــــد|ح |حبــــيبــــتـــ صل لمعي  ى شمس|د| بــــ عي 

686372 عبــــده| لعل|بــــو |محمد | محمد رض لمنصوره|صيدله 

6o86o6 هيم|بــــر|طف مسعد |ع| ر|ي لمنصوره|بــــ |د|

78357o ه خ مد مرىس|لد عىل ح|ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6o26 لصفتـــى|لدين |ح |حمد صل|حمد |روى | ى شمس| لسن عي 

95o38 ء درويش محمد درويش|سم| تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

77|348 ه يوسف حسن عبــــد | لعزيز حسونتـــ|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

36||53 حمد|يتـــ محمد محمد | ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 
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62558| بــــوزيد|لرحمن |مريم أحمد طه عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

3628|o لرحمن|س عبــــد|محمد نبــــيل عبــــ تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

33436 حمد|ن |مروه محمود رضو ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

34253| لرحمن|لم عبــــد|ل س|حمد جم| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

8oo|2 حسن محمد| سلىم رض ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

4|4|36 بــــ|لسيد محمد خط|ء |سم| |بــــ طنط|د|

24|734 ن|يه محمود حسن محمود زهر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o296| ي محمود حسن|ر مختـــ|مي
ر مصطفى سكندريه|ل|ره |تـــج

285944 ج|لمجيد رس|فرحه ربــــيع عىل عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

7oo229 | 
ى
بــــوبــــكر|يه محمد شوق لمنصوره|نوعيتـــ 

77894| لح|ل رجبــــ ص|ن جل|يم| زيق|لزق|علوم 

82673| بــــر عىلي|د يوسف ص|جه دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

||6835 عيل محمود|سم|عيل محمد |سم| ى شمس|تـــج ره عي 

63o262 حمد سليم محمد سليم|يوسف  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

642396 بــــ محمد محمود|يه|م |عص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8228|5 لفهيم محمود|حمد عبــــد|محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|3232o  مني  نسيم جرس|م|
ئى ى شمس|د| بــــ عي 

697687 |لعط|بــــو |لحميد محمد |منيه عبــــد | لمنصوره|حقوق 

|67o9| ن|لعزيز سلط|لرحمن نرص عبــــد |نرص عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

67o55 شم عىل|ء محمد ه|سم| لفيوم|حقوق 

68322o ر|لغف|حبــــيبــــه عىل فوزى عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

62o465 زيد|حمد بــــ|هلل |عىل | لي|د لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

5|o265 ف |هيم |بــــر| لح حميده|بــــوبــــكر ص|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

352|99 لم|لنبــــي محمد س|لمعتـــصم عبــــد| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

623|64 لرحمن|لرحمن محمد حمدي عبــــد |مه عبــــد |س|
بــــينى | لشر

لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

852854 يوبــــ|حمد سيد رجبــــ | ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

43|253 ى عبــــد |محمد  ئى|لفخر|لعزيز |لسيد حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7o685| مه|لسيد محمد سل|ء عىل |ول ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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7|324| ن صبــــح|لكريم عبــــده سليم|ء عبــــد |عىلي لمنصوره|ره |تـــج

4843|4 تـــتـــ|بــــى شح|لسيد خط|مؤمن  ره دمنهور|تـــج

62o497 لجندى|محمد يشى محمد تـــوفيق  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

227989 ح|لفتـــ|ىط عبــــد|لع|محروس عبــــد| لي|د ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8|o5|6 ل محمد|م جم|محمد عص ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

3|5769 لم|هيم س|بــــر|م |ن س|نوره تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

823333 ن|لمعبــــود حس|حمد عبــــد|مروه  ي|بــــ |د|
|لمنى

229569 حمد|مه محمد |س|م |ريه دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

6|9547 لرحمن زيد|عبــــد| ح رض|صل ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4946| هلل| |لفتـــوح عف|بــــو|فتـــ |طمه ر|ف هره|لق|طبــــ 

752254 هيم|بــــر|ئيل |نيس ميخ|د |مريم عم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

|3694o ر عبــــده|دل مختـــ|هيم ع|بــــر| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

695|35 در|لق|هلل محمد عبــــد |هلل محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

824776 لسيد|كر عبــــد|مح ش|يكل س|م ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

766o84 ن محمد|م محمد عبــــده رمض بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

5|7356 |غ|هر محمد |ن م|رو بــــ دمنهور|د|

76|678 ى محمد ى محمد حسي  حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

32|37o سحق|مح فهىم |دى س|ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|782| هيم|بــــر|هيم غنيوتـــ |بــــر|جر |ه ى شمس|د| بــــ عي 

82939 ف عىلي محمود|حمد |
رسر ن|بــــ حلو|د|

342627 تـــ وليد عىلي محمد| مي  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

485o|6 لصبــــور عطيتـــو|لدين عبــــد |ء |دهم بــــه| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|72o55 ي|مصطفى 
حمد وربــــي قرئى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

39559 م محمد|لسل|ء حمدى عبــــد |عل هره|لق|ره |تـــج

845629 ي 
ي|محمد مصطفى

حمد مصطفى معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

692o2| لسيد|هلل |لد محمد عىل |حمد خ| لمنصوره|بــــ |د|

2693o8 دل عيد|يمن ع|خلود  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|6578 لسيد محمودبــــدوى|رتـــ محمود |س هره|لق|حقوق 

22|94| حمد|حبــــيبــــه محمد عيس  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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4|4783 لهلبــــى|هلل |عبــــي  محجوبــــ فتـــح  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

2387|4 لعظيم محمد|ئشه محمد عبــــد|ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5264|| لتـــرس|دل مرع عوض |حمد ع| سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

23457| حمد|لحليم |ن عبــــد|وليد رمض دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

623358 ز|حمد محمد در|ء |ر عل|مي ط|ر دمي|ثــــ|

9|2832 لحليم |بــــر عبــــد|لنعيم ص|حمد عبــــد| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

78|76o عىل متـــول محمد متـــول| ميىلي|ك زيق|لزق|ره |تـــج

6o6237 شد|لد محمد ر|محمد خ لمنصوره|طبــــ 

787o|7 ن محمود|ء غريبــــ شعبــــ|رس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|89o ن زن|ح م|لفتـــ|بــــ عبــــد |يه| |مي  هره|لق|ره |تـــج

9o9487 حمد خليفه |رق |م ط ج|بــــ سوه|د|

329|83 ف |د |جه ى |رسر لحديدى|لسيد حسي  |بــــ بــــنه|د|

69463 مل محمد|ن ك|محمد شعبــــ طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

3|8697 ي
محمد رجبــــ محمد| دئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|27457 ى|لنور ي|بــــو |يمن عىلي |دى |ه سي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|3985 حمد|حمد عىلي |ر |مي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

825|5| وي حسن|ر حمدي دندر|زه| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

372o28 ى محمد جل ل عىل|حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

43o52 لمهدى|محمود عىل عبــــد | عل ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6936|o هيم|بــــر|محمد صفوتـــ محمد  لمنصوره|بــــ |د|

482553 ل|لع|حمد سعد عبــــد |رتـــ |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

773948 عيل عويس|سم|محمد سيد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

75o785 |لوف|بــــو|حمد طه |عمر محمد نجيبــــ  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3527o7 لطيبــــ محمود|طف محمد |محمد ع دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

699928 حمد|حمد مصطفى |خلود  لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

357433 ى حسن |دتـــ |ندي حم ي|ل|مي 
لفى |نوعيتـــ بــــنه

|65322 حمد سيد مبــــروك|بــــر |سلىم ج ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

864547 حمد|محمود محمد رجبــــ  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

4|9|3o بــــو منصور|يمن سعد فريج |محمد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 
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9o737o ى محمد | حمد حشمتـــ حسني  ج|ره سوه|تـــج

67656 د لمع هندى|جوفنى عي لفيوم|صيدلتـــ 

6o65|7 لسيد متـــول|حمد مدحتـــ | لمنصوره|هندستـــ 

7o9746 لوصيف|حمد |مد |ح ح|لفتـــ|محمد عبــــد  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

277728 هلل محمد غيتـــه|حمد عبــــد|هلل |عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2|5247 هر عوض رزق|حمد م|بــــسنتـــ  هره|لق|ره |تـــج

66|93 بــــوبــــكر جمعه|ل |حمد جم| لفيوم|هندستـــ 

6o628 ين محمد فر شم|ج ه|رسر ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

8o|735 حمد سطوجي|روضه سيد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

54|825 لفيومي|حمد |كر |حمد ش|كر |ش ره دمنهور|تـــج

77237| ج|فتـــىح عمر محمد عج| يه رض| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

8o4653 لعزيز محمد طلبــــه|س عبــــد|ين| ي|بــــ |د|
|لمنى

9|4|57 ف محبــــوبــــ محمد  |ن |نوره رسر لمنصوره|حقوق 

4o3o86 هيم عبــــده|بــــر|لدين سعيد |ء |محمد عل سكندريه|ل|ره |تـــج

69869| م|لسل|حمد عبــــد |زينبــــ محمد  لمنصوره|بــــ |د|

643628 لسيد|لرؤف |هيم عبــــد |بــــر|أروي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

756635 ل|لع|زى عبــــد|عليه محمد حج لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

434865 ضىح صبــــىح موىس رزق |طبــــ طنط

86765o ي محمدخليل|لش|حمد محمد عبــــد|
ى
ق دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

253233 لخول|ده حمدى محمود |غ ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

9745o ى |ي ى|سي  لسعيد سيد يسي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

6o677| لسويدى|لمتـــول |بــــ |لوه|محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

528354 بــــوعجوه|مد |لجليل ح|مه عبــــد |س|مد |ح بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8265|4 ي
يمن محمد طه| |دئى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

37429| حمد محمد عىل نجم| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

7o4533 د|حمد محمد ج|جر محمد |ه زيق|لزق|بــــ |د|

7o6982 لبــــسيوئى|حمد |هيم |بــــر|هبــــه سمي   ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

69637| ى عىل|شيم  حسي 
ء مصطفى ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

259848 مه عىل|زكيه محمد سل لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

2426o4 روق محمد|حمد ف|م |م| هرتـــ |لق|تـــمريض 
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3494o5 حمد|ء صبــــىح سعيد |سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

342724 حمد سمي  مصطفى محروس| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|4489 لسيد|حمد محمد |زينبــــ  هره|لق|ره |تـــج

527755 ضى محمد|لر|ه عبــــد |لل|طمه عبــــد |ف سكندريه|ل|ره |تـــج

3|7339 بــــى|لسيد عر|بــــى |حمد عر| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

45|894 |غ|حمد |ء محمد فوزى |لشيم| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

493538 وى|لفيش|متـــ محمد |س|يوسف  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

44|522 ه محمد | لحجر|هيم |بــــر|مي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

62594| يف خ |لد يوسف محمد زىك كف|رسر
ى
ق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o||32 هيم بــــسيوئى|بــــر|حمد حمدى بــــسيوئى | سكندريه|ل|بــــ |د|

55394 ح|لفتـــ|وى عبــــد |م عبــــده منش|سل| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

485o45 حمد|حمد |حمد محمود |محمود  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|3796 رص محمد جعفر|حمد ن| |ره طنط|تـــج

7|755o حمد محمد عوض كسبــــه|سلىم  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

754|22 ى عيد|ء محمد |ل| مي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

642632 هيم|بــــر|لىح محمد |ريج عبــــد| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2729o9 ه | لحمد محمد سيد|بــــو|مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4|59o4 س محمد|ن مبــــروك عبــــ|جر رمض|ه معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

263543 لمعىط|لسيد عبــــد|بــــ |لوه|ء عبــــد|سم| |علوم بــــنه

67|2o هدير عىل قطبــــ محمد لفيوم|بــــ |د|

477344 ى محمد حس|ء ش|شيم ى محمود|هي  ني  ن|سو|علوم 

885643 وز س ه صليبــــ |م ز|في  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

25o489 ى محمد حسن  ي|نرمي 
لففى ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

7675o4 ن مسلم محمد|مه سليم|س|مريم  لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

53o62 بــــ جمعه سعد|هدي كس تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

3|84o9 مصطفى محمد عبــــدتـــ عىل ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|2o4|3 ديوس|قل|رح فرج |مجدى بــــ| ندر|س ى شمس|تـــج ره عي 

|449o2 هيم يونس|بــــر|م |هدير هش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|755o لعزيز|روق عبــــد|ج  ف|يوسف ن ى شمس هندستـــ عي 

337|o2 م محمود محمد محمد|ريه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 635 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|7678o حمد|د |هيم فؤ|بــــر|رتـــ |س تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

52732 حمد|حمد سعد |محمد  زيق|لزق|حقوق 

268|87 حمد محمد جميل|محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

63684 ي |عبــــد
لسيد معتـــوق|لرحمن سيد حسنى ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

48588| ن|لطح|لحميد محمد |ء خميس عبــــد |آل سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

49387| س رزق|لي|طف عبــــده |كرم ع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

2|4623 لم|لبــــيوم محمد س|لبــــيوم |وليد  ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

4342o ل عىل|در جل|ندى ن ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

33|o4o لمنعم|لدين طه عبــــد|د  |تـــفى عم هره|لق|م |عل|

678o3| ده|هيم زي|بــــر|ذ عىل محمد |مع تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

426233 ن|حمد سليم|م محمد |منى حس سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

46o622 ى|م |لسل|ن عبــــد|حمد رمض|زم |ح لبــــحي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7o32o4 ن نجيبــــ محمد منصور|رو زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

833557 ي|لوه|ده محمود عبــــد|غ
بــــ مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

3|5478 ه|لل|طمتـــ محمود محمد عبــــد|ف ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

875||6 حمد محمد |محمود محمد  سيوط|ره |تـــج

9o9o|7 عيل |سم|فظ |فظ محمد ح|ح ج|بــــ سوه|د|

7o7865 حمد حسن شلبــــى|م |ء س|عىلي ره بــــور سعيد|تـــج

322o|3 ف | |ر|ل ن محمد|لسيد رمض|رسر هره|لق|بــــ |د|

6|5324 |هيم |بــــر|هيم |بــــر|لرحمن |د عبــــد |عتـــم|
ى لحرصى

ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

62|47o يمن فكري محمد صبــــيحه|محمد  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

2|6339 ى|لرحمن |حمد محمد عبــــد|يوسف  لدمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

43o344 لشيخ|صفوه محمود محمد  |علوم طنط

42496| ن عىل مرزوق|هلل عمرو رمض|عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

857533 زينبــــ عىلي رجبــــ محمد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

5o57o| سعيد محمد سعيد محمد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

267335 ى|طف محمدى محمد ش|ره ع|س هي  شمون|نوعيتـــ فنيه 

242235 لحميد محمد حسن|طمه صبــــىح عبــــد|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

372744 بــــر محمد|لج|جر محمد عبــــد|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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4478o4 لح|لح محمود ص|لدين ص|م |مريم حس سكندريه|ل|هندستـــ 

34979| م محمد|لسل|لحميد عبــــد|محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

763629 ف|حمد خل|بــــر مصطفى |هلل مصطفى ج|منه  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

425246 ن|هيم سليم|بــــر|مريم مصطفى مسعود  سكندريه|ل|علوم 

|6|89| عيل|سم|وي |هلل محمد مطر|منتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6o8363 لمنعم محمود مسعد|ن عبــــد |رو |علوم طنط

359384 م|لسل|دل سعودى عبــــد|محمد ع ى شمس حقوق عي 

86259 حمد|لسيد |تـــتـــ |م شح|ريه لفيوم|بــــ |د|

7ooo63 حمد|حمد |ن |يح رمض|رو لمنصوره|بــــ |د|

42895 ى ف حسن عىل غ| |لي  ل|رسر ن|بــــ حلو|د|

43o63o هيم زليخه|بــــر|منيتـــ نجيبــــ | لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

767o2| وى|لبــــر|حمد حميد |س |يوسف عبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

75486| هيم|بــــر|لحميد |لد عبــــد |مريم خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7|663o  عبــــده عبــــد |لبــــ|محمد مجدى عبــــد 
ى
ل|لع|ق لمنصوره|هندستـــ 

82|63 لدكىم|ئى يوسف رجبــــ يوسف |م| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

62|o|7 لعزيز حشيش|حمد عبــــد |حمد |مريم  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

49o|82 وى|حمد سعد شه|بــــ |ن خط|يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

6o8846 حمد بــــعي |لد |يزه خ|ف |بــــ طنط|د|

8485o5 ى بــــسط| رش ى|حسي  وي حسني  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

69679| لبــــسيوئى|مد |هيم ح|بــــر|يمن |يه | تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

785275 ه | حمد متـــول|حمد |مي  زيق|لزق|بــــ |د|

644789 ى |لوه|هيم عبــــد|بــــر|نجوى  عر|لش|بــــ حسني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

869o68 طمه محمد حسن عيد|ف لمنصوره|حقوق 

487o75 حمد موىس|هيم |بــــر|م |يوسف عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|2|9o ن|مه عصم|لمجد سل|بــــو|لد |خ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|7797| هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|خلود  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|49o|6 ى جيد| ندر|س سمي  بــــشر هره|لق|بــــ |د|

3|3o58 لسيد|حمد محمد |عىلي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

897734 ه محمد عىل موىس | مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 637 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4278|7 ين زهي  حبــــيبــــ سيد  حمد|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6998o9 هلل|كرم عبــــده عوض |تـــن |ف لمنصورتـــ |تـــمريض 

9o2597 لسيد  |حمد |لرحيم |ء عبــــد|عل ج|ره سوه|تـــج

362o3 حمد سمي  مني  محمد| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

528|24 ن تـــوتـــو|ح سليم|أحمد مصطفى مفتـــ ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

6849o9 لنبــــى|ن عبــــد |ن شعبــــ|يه رمض| لمنصوره|نوعيتـــ 

4o7647 ه زيد|لي|بــــو|عيل |سم|ن محمد |مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

44|7o6 ه عبــــد | ده|لمنعم يوسف زي|مي  لشيخ|طبــــ كفر 

8o|32o لنعيم|هلل عبــــد|لنعيم عبــــد|عبــــد| لي|د سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

353|98 لح|مل ص|لح ك|محمد ص ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

24386| در|لق|هيم عبــــد|بــــر|شور |ء ع|حسن ن|تـــربــــيتـــ حلو

|36||| هلل|م محمدين خلف |حبــــيبــــه عص ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

2473o8 تـــ|حمد صبــــرى محمد بــــرك| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5292o هلل محمد فتـــىح محمد|عبــــد تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

54o7|3 هلل أحمد رزق محمدرزق|منه  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

444325 لغنى حنورتـــ|لمنعم عبــــد |سهيلتـــ محمد عبــــد  لشيخ|علوم كفر 

83|5|2 مل محمود|ن ك|حمد رمض| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

4|o456 دع|لبــــر|بــــ يوسف محمد |محمد خط |حقوق طنط

3|76o2 د|لجو|لمنعم عبــــد|جد عبــــد|حمد م| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

23|326 ن|محمود عىل محمد رحيم سليم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

77|89o هدير منصور منصور حسن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|7796| حمد سيد بــــدوى|ر |مي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

52||2| ن|ء محمد عىلي موىس زيد|رس| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

36739| ى  هيم|بــــر|فرح وليد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o7237 ئى رجبــــ طه محمد|منيه ه| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5287o| عيل عوض عمر|سم| |عيل رض|سم| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

489784 متـــ|حمد سل|متـــ |حمد سل|بــــسنتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

89277o ز |كر عز|لمبــــدى ش|لسيد عبــــد| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

527465 ف حسنى نظيم| |رن رسر لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|24788 لحميد|محمد مسعد شبــــل عبــــد  ن|بــــ حلو|د|
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497382 هيم قمح|لعزيز إبــــر|مي عبــــد تـــربــــيتـــ دمنهور

|37555 لعزيز|لرحيم عبــــد |رق عبــــد |محمد ط مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

3|9428 ل|ح عىلي جل|صل| مه ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

36o232 لسيد عيس|لسيد |ح |حمد صل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

678838 ه محمد محمد | ى|مي  لنجي  لمنصوره|بــــ |د|

683o99 لرحمن|حمد سيد عبــــد | |دين لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

688686 لديبــــ|لجليل عىل |هلل جميل عبــــد |يه | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|3586| لد مرصي عىلي|ء خ|نجل ى شمس|د| بــــ عي 

4|5o96 رصى|زى ن|مه يوسف حج|س|منيه | لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

7oo32o تـــه|هيم مصيلىح شح|بــــر|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

638374 رص محمد مصيلىح|لن|محمد عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

344484 حمد قرعىل|دى |له|حمد محمد عبــــد| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

765473 |لبــــول|س محمود |لنح|ء مصطفى |مصطفى عل
ى
ق ره بــــور سعيد|تـــج

443884 لدين|لسيد شمس |حمد |لسيد |ء |سم| لشيخ|عه كفر |زر

4o2482 ل|لع|لفتـــوح محمد عبــــد |بــــو |لد |م خ|بــــتـــس| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

453769 ن|ر جعو|لستـــ|د حمدي عبــــد |عىل عم ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

34o36o لبــــطل|لدين محمد |ل |يز جم|محمد ف | معهد فنى تـــمريض بــــنه

3555|2 حمد|لعظيم محمد |بــــسنتـــ عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

753793 رحمه محمد حسن محمد عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

2|83o8 لغنى بــــسيوئى|محمد عزتـــ عبــــد | ر|ي رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

|3|353 محمود مرىس قبــــيص سيد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

439537 لحميد عىل خميس|ريم رأفتـــ عبــــد لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

||6|o5 |ك ميشيل حن|ج| ل|ج هره|لق|حقوق 

6|o377 حمد حبــــيش|هيم |بــــر|هبــــه  |صيدله طنط

649269 د مصطفى|لمحسن عو|لدين عبــــد |ء |محمد عل عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

2|22o5 لسيد خورشيد|لد مصطفى |عمر خ لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

52|756 لعزيز|متـــ محمد عبــــد|ن أس|إيم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8|33|| هيم|بــــر|ده محمد |حمد حم| ره بــــنى سويف|تـــج
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|7|o5| ى ص|س دق سيد|ره حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

44623o بــــو جبــــل|د |محمود محمد سعيد ج |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

77|385 لسيد محمد محمد|للطيف |ر عبــــد |بــــر| زيق|لزق|حقوق 

639o7 ن|لنبــــى خميس رمض|محمد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3|2847 هيم|بــــر|زق |لر|حمد محمد عبــــد| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|49723 يف|م فضلون محمد |حس لسيد رسر هره|لق|ره |تـــج

897|6| لرحمن  |م فتـــىح عبــــد|هلل عص|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8o4888 طف فوزي خله|ره ع|س ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

333363 حمد|حمد محمد سعد | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

864376 حمد|ل سليم |ن جم|جيه دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|68253 ن محمد|هدير عىل رضو سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

346274 ىط|لبــــس|دق |لحسينى محمد ص|هلل |عبــــد كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7|53|6 ف عبــــد | |نور وى|لبــــحر|لسميع محمد |رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

8|7528 ي |ف
بــــوزيد|طمه محمد فوزي حفنى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

3589o2 ى محمد عبــــد لموجود|محمد خي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

24564o ن|لحليم يوسف زيد|لحليم عبــــد|ل عبــــد|كم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

329476 لفرغىلي|سلىم محمد فكري محمد محمد  |ره بــــنه|تـــج

797o9 د|هلل ج|سم عبــــد |مصطفى بــــ كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

835|33 هلل|ىطي عبــــد|لع|هلل عبــــد|طمه عبــــد|ف ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

7o8|47 حمد|سم محمود |لد مدحتـــ ق|خ ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

8o|4o3 ي 
ي عبــــد|مصطفى

ى
ف محمد صدق ى|لص|رسر لحي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

695466  عىل |لش|محمد عىل عبــــد 
ى
بــــو عىل|ق لمنصوره|بــــ |د|

6885|| ى|مه محمد حسن |س|ندى  لعشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

484666 لحميد|لرحيم عبــــد|لسيد عبــــد|محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

257986 لمقصود سليم|عىل مصطفى عىل عبــــد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o232o ي
بــــوعمر|ورى |لمغ|م محمد |عص| دئى لشيخ|عه كفر |زر

4|o|43 لنرص|بــــو|سط |لبــــ|لسعيد عبــــد|حمد | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|26|57 لرحمن محمد محمد|لد عبــــد |خ ى شمس هندستـــ عي 

822o94 ي نرص|منيه عثــــم|
ن مصطفى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

5|3252 لنمر|حمد |هيم |بــــر|أحمد عرفتـــ  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|
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4o|43 وي|لبــــد|حمد محمد |لد محمد مسعد |شهد خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

894474 لرحيم |تـــم سيد عبــــد|سهيله ح سيوط|بــــ |د|

37|294 حمد|ل عىل موىس |جم س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

|339|| لس فوزى بــــش ى جيد|كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

859627 سعد|يز |د جرجس ف|عم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5o749 ل مصلوح محمد|مه جم|س| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

522354 لعزيز|همس ظريف محمد عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

528494 لسيد|مصطفى محمد حلىمي عبــــده  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

676635 ى ممدوح فوزى  لجمل|ل |لكم|بــــو |نرمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|9996 غ|لصبــــ|لمنعم |لبــــر عبــــد |منيه عبــــد | بــــ دمنهور|د|

5232o7 هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|لسيد |لرحمن |عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

428654 لسيد محمد حسن|هيم |بــــر|حمد | ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

859|83 ي محمد عبــــد
لحميد|محمد لطفى ي|تـــمريض 

| لمنى

6|2542 لسيد|ض يوسف |ء يوسف ري|رس| |بــــ طنط|د|

33o265 حمد|مصطفى محمد | رن |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

758944 يف عبــــود ج بــــر محمد|رسر ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

452759 وى|لسد|لسعيد محمد |محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

66445 ن روبــــى محمد|مروه رمض لفيوم|بــــ |د|

9256o8 لعليم  |حمد عبــــد|لسيد |هيم |بــــر| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

642639 ي أحمد |ن ن|أفن هيم|بــــر|ج  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

246455 حمد محمد سويد|محمد بــــشي   ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3447o6 ح عيس|لفتـــ|دل سيد عبــــد|منى ع ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

429632 طف يوسف مصطفى|يوسف ع |ره طنط|تـــج

822oo4 حمد سيد|هند يوسف  ي|بــــ |د|
|لمنى

76|9|4 لسيد محمد محمد|محمود  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|5267o لد حسن طه|هدى خ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

238796 هيم|بــــر|ده سليم |يش حم هره|لق|بــــ |د|

25o47o وق س يد خو|بــــو|م |رسر ى جتـــ|لي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

348346 تـــ مصطفى مدحتـــ محمد ني  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

37332o ن متـــول|منيتـــ فوزى رمض| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى
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699788 ىط|لمع|بــــو|ىط سعد |لمع|بــــو |رحمه  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

827573 ي
محمد محمود سعيد| دئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

53o3|8 يف|حمد |ن محمود |حن لشر لشيخ|هندستـــ كفر 

5o|348 وى|ن سعد|حمد عثــــم|سيد محروس  سكندريه|ل|عه |زر

835837 ر محمد عمر محمد|نو| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

8246o3 لسيد|لعزيز |ء عبــــد|محمد عل ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

37295o لبــــربــــري|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ره رفعتـــ |س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

43378 بــــ عىلي سيد مصطفى|رح هره|لق|ره |تـــج

27|o99 وق  ف عبــــد |رسر لسيد موىس|لق |لخ|رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

338797 تـــ  هيم سعيد خليل|بــــر|ني  |ره بــــنه|تـــج

|5||o8 لحميد|لجليل عبــــد |لحميد عبــــد |ء عبــــد |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

245527 ع|جر مبــــروك سيد جبــــر رف|ه هره|لق|صيدله 

5|6846 ن قطبــــ زعيتـــر|يه محمد عثــــم| بــــ دمنهور|د|

825649 ن|دي محمد سلم|له|ء عبــــد|لزهر|طمه |ف ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

7574o4 ده|رص حم|لن|ل عبــــد |مصطفى كم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|7|6o2 حمد|رق محمد |ء ط|ل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

49o356 ئيل فهيم جرجس|ره مجدى ميخ|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

444o22 ء محمد محمود بــــنه|حسن لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

84|627 ي محمود حس
ي محمود|مصطفى

ئى ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

462|4 لغيط سيد|بــــو|هلل محمود |عبــــد ن|بــــ حلو|د|

262622 وجيه محمود عىل محمود ي صىح بــــنه
|معهد فنى

9o2489 لسيد |لسيد فهىم |ئى |م| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

43oo79 لصعيدي|س عمرو محمد |ين| |طبــــ طنط

8|463o حمد محمد منصور|محمد  ي|هندستـــ 
|لمنى

3|3442 |مه نجيبــــ يوحن|س|لي |نتـــ ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

43|539 لشيخ|د محمد |خر فؤ|لدين ف|عز |صيدله طنط

485o4 د فضل|لد رش|يه خ| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

228799 بــــر|س ج|ميه حمدى عبــــ|س هره|لق|بــــ |د|

765o47 رس|لملك ف|سهيله محمد يحن  عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

|5368 ل سيد زىك عىل|هلل جم|منه  هره|لق|ره |تـــج
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2229|2 ح|لفتـــ|هرى عبــــد|لط|يمن |كريم  ى شمس| لسن عي 

8|6774 ى د خلف خليل|عم| كرستـــي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|39446 لحميد خليفه|يه محمود عبــــد | هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

||6252 بــــ حسن|لوه|رس محمد عبــــد |ن ي|مرو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

75539o حمد|محمد | مريم رض عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|7|7o7 لسميع|ج فتـــىح عبــــد |ندى رس تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

83696| ي رمض
وي|حمد بــــرش|ن |مصطفى ي صن. تـــ.ك

ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

648|42 ى عمر عبــــ|ي وى|لنمر|س عىل عىل |سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6479|o لعدوى|تـــى رأفتـــ عمر |مه نج|س|حمد | زيق|لزق|هندستـــ 

49457| ده|لسميع حم|لد حلىمي عبــــد|حمد خ| |حقوق طنط

288|o6 لحميد|لسيد عبــــد|رق |هلل ط|لمعتـــصم بــــ| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|83|6 يه محفوظ  وي محمد|هيم هند|بــــر|خي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

3|898o لسيد محمد|هيم |بــــر| |ر|ي ى شمس صيدله عي 

869648 ى بــــ|ل|لرحيم |مي عبــــد |ش|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

86454o ن|محمد سليم عىلي عثــــم |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|5|859 تـــ سليم|سلىم محمد بــــرك ن|حقوق حلو

|22555 ن|م|م مصطفى فتـــىح  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

442257 هيم|بــــر|رى |لبــــ|رى محمد عبــــد|لبــــ|رس عبــــد|ف لشيخ|تـــمريض كفر 

42798| صف محمد قشر|بــــ ن|يه|بــــ |رح |ره طنط|تـــج

266568 هيم|بــــر|ره حمدى محمد |س ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

78466o عيل|سم|لد فوزى محمد |خ زيق|لزق|عه |زر

453572 لجعيدى|رص محمد محمود |لن|ل عبــــد|جم لشيخ|هندستـــ كفر 

33o4o| ي |ه| هند|ش
ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|ئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4794|5 ى ج  فوزى عطيه|ن| يوستـــي  سكندريه|ل|ره |تـــج

64|757 ل محمود|لع|هر عبــــد |م م|ريه تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

7oo568 عىل عزتـــ عىل| عل هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o45|3 لرحمن|هلل عبــــد |لسيد عبــــد |هلل |ء عبــــد |سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

76423| ى |رس محمد |شموع ي ى|مي  لخرصى بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

8965|4 رس محمد عطيه كشك  |سلىم ي ج|ره سوه|تـــج

8456|4 هلل|هلل عىلي سيف |ء سيف |بــــه ي صىح 
ن|سو|معهد فنى
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5|59o6  عىلي حسن فضه|ي
ى سمي  سكندريه|ل|حقوق 

|4695 ف | لحديدى|حمد |لسيد |حمد زين |رسر هره|لق|حقوق 

225888 |هيم |بــــر|لرحمن |مصطفى سيد محمد عبــــد 
ق وى|لشر

|لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

34|639 حمد محمد|رق |ء ط|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

77526| لسميع محمد|ح عبــــد |حمد صل| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

776o|7 حمد|حمد سعد | |حل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|o282 لبــــدرى|ندى حسن محمد محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

648|o4 ي|له|
وى|لمرصف|ء محمد مهدى |م محمد ضى ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

قيتـــ| -  لشر

3699| هيم|بــــر|م مجدى مصطفى |ريه ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

22o65o ى بــــيوم|ندى محمد حسن  مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o59o8 زى محمد|لد صبــــىح مغ|محمد خ سكندريه|ل|طبــــ 

355854 هيم|بــــر|لحليم |منيتـــ محمد عبــــد| عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

8oo284 ي
ره|بــــش| جرجس حن| سيلفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

839o9 هلل|مر عبــــد |مر محمد ع|ع ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o8|75 ن|لسيد سليم|لسيد عىل |م |يوسف عص |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

623896 هيم حسن|بــــر|حمد |ل |رنيم هل ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

789|95 رص محمد عىل|محمد ن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

483386 بــــيله|هلل عبــــ|حبــــيبــــه سمي  فتـــح  س رسر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

342492 هيم نسيم|بــــر|سعد | |بــــول لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3|279o هيم|بــــر|حمد |ن |لسيد سلط|ء |ل| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

82o945 دل محمود عىلي|م ع|حس ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

359448 حمد|لسيد عىل |سحر  ى شمس|د| بــــ عي 

769o62 ى|ء نرص |رس| هلل عىل حسي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

8833|5 ي|يوسف م
ى  |جد يوسف بــــنى مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63528o ن|ن محجوبــــ محمد سليم|ئى سليم|م| زيق|لزق|عه |زر

36o722 ء حلىم عزتـــ حسن عدس|رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

8o|2|2 ي سمي  منصور 
يوبــــ|فيفى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى
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27|775 لجندى|لفتـــوح عليىم |بــــو|ل |جم| ر|ي |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|29|27 لم|محمود محمد محمود س هره|لق|طبــــ 

266534 ف محمد فوزى عبــــد |بــــسمله  ر عوض|لغف|رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

75276 ط سيدمحمود|رضوه ربــــيع شبــــ ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|4o872 ل عمر|بــــسنتـــ فكرى جم رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

686|73 لمرىس|هيم مصطفى زىك |بــــر| لمنصوره|حقوق 

267962 بــــ|لعزيز خط|حمد محمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

2557o3 |لبــــ|لرحمن محمد عبــــد|محمد عبــــد
ى
ق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2597|8 لزين|بــــو|حمد |ء سعيد |سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

26755o م|بــــ عوض هج|ء محمود دي|ل| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|33299 ل حسن خنجر|حسن محمد كم ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

85||65 ه محمد سعد عبــــد| لعزيز|مي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

263892 لمعىط مرىس خليل|رغده حمدى عبــــد |ن طنط|سن|طبــــ 

79|o73 ه | وى|لحن|حمد وجيه |مي  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

854782 هلل محمد|يز خي  |ء ف|شيم ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

3637o3 وى عىلي|لر|ندي نوبــــي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

5383o8 ى|يدى |ه حمد تـــوفيق حسني  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

23o589 لرحيم|لدين عبــــد|ل |حمد جم|محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|7o47 ره مرزوق لطفى سعد|س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|7833| لمطلبــــ محروس|سمر سعد عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|587o7 هد|لنبــــى مج|بــــرين مجدى عبــــد |ص ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|4oo58 مريم محمد محمود محمد عىل هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4622|6 لعزيز محمد يونس|رص عبــــد |عزه ن لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

223475 ى عىل|هلل |عبــــد حمد عىل حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

64924o لحميد|للطيف عبــــد |هيم عبــــد|بــــر|هدير محمد  لمنصوره|حقوق 

3444oo د ربــــع|بــــومسلم عو|مصطفى رجبــــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

32o|4| ف مني  محمد |ر |مي وى|لص|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

4o277o لبــــ|لح محروس غ|مريم ص عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ
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72o43 لعظيم محمد حسن|ن عبــــد |ره رمض|س لفيوم|بــــ |د|

43||67 لبــــيوم|مد |هيم ح|بــــر|ء |دع |بــــ طنط|د|

52956o ي 
ود|حمد د|حمد محمد سيد |مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8|4675 تـــ محمد|ده رجبــــ عز|غ ي|بــــ |د|
|لمنى

4|652o د|م يوسف ج|لسل|لرحمن عبــــد|محمد عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

|4558o ى عو  حسي 
ى مصطفى د|حسي  هره|لق|هندستـــ 

9o7566 حمد |د محمدنجيبــــ محمد |زي دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8o|43 هيم|بــــر|لسنوىس |ح |صل| دين كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

232|37 حمد محمد|مصطفى محمد سيد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|54842 حمد|لم |ر س|ره مختـــ|س ى شمس|تـــج ره عي 

677o|6 ى  يف حسي  لليثــــى|حمد |محمود رسر لمنصوره|حقوق 

|65352 لحميد|ن عبــــد |حمد شعبــــ|ء |لشيم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3o667 |محسن متـــوشلح سكل| رين|م ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|2oo93 ى|م ي جميل فهيم|ه| رتـــي 
ئى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|54o99 لحليم|ل عبــــد |حمد جم|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

75|49o ي|ن |حمد رمض|يشى | سم لمليىح  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

43923o ل|تـــه محمد هل|ء محمد شح|حسن لشيخ|عه كفر |زر

73257 لرحمن حسنى سيد محمد|عبــــد  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

244664 لعظيم|ممدوح محمد ممدوح عبــــد هره|لق|حقوق 

325o5| لسيد|حمد |لعزيز |لد عبــــد|وليد خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

358|59 محمد سعد محمد عىل ى شمس|تـــج ره عي 

2549oo يوبــــ|م مسعد عرفه |حل|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

8546|2 لحميد|لمنعم عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|د |جه ي|بــــ |د|
|لمنى

46939 حمد|لدين عىلي |د |حمد عم| هره|لق|ره |تـــج

759|8| لسيد|نور محمد |حمد | لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

7o2535 ى عفر|مد |جر حسن ح|ه مي  زيق|لزق|حقوق 

7o|869 غ|لصبــــ|دى منسوبــــ عىل |له|هلل |يه | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

286438 ق|لرحمن محمد |حمد عبــــد| وى|لشر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

365646 ل|لع|لسيد محمد عبــــد|زم محمد |ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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3459|4 ل حسن حسن|ر جم|من |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3|76|5 ر|هلل نص|طف خلف |د ع|زي ى شمس حقوق عي 

364444 حمد|لرحمن مصطفى محمد |عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|66||4 نور محمد|د |حمد عم| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

688|3 بــــر|ل محمد ج|كم| ند لفيوم |تـــمريض 

37428o هيم|بــــر|حمد سعيد نبــــوي | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7o962o لطيفه عطيه جمعه مسعد طلبــــتـــ لمنصوره|صيدله 

9o|458 ود |حمد د|محمد عىل | مه ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

62o||6 |ش|ره محمد محمد محمد بــــ|س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

79o46| ى رضو| ن محمد|حمد نمي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

23666o لعزيز عزبــــ|لدين عبــــد|د|حبــــيبــــه عم ى شمس|زر عه عي 

9o587o لسيد |لحميد |لسيد عبــــد|حمد | ج|ره سوه|تـــج

43o69o ي محمد محمد |إرس
لعزم|بــــو |ء مصطفى ي صىح طنط

|معهد فنى

54o7o4 ى حسن محمد عىل حسن رني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o2296 ن محمد منصف محمد|مرو ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

8993o5 ل حسن  |لع|ء عبــــد|لدين عل|د |عم ج|بــــ سوه|د|

232o25 وى|لص|س |محمد رأفتـــ عبــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

37o882 ه مهنى عبــــد| لم|لعظيم س|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7882|8 سعودى محمود معبــــد| رض عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7|o||9 لعظيم فوده محمد ين|حمد معتـــز عبــــد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

34|484 ق|بــــر محمود عطيه |محمود ج وي|لشر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

3546|2 سلىم فرج محمد فرج ى شمس|زر عه عي 

878284 رص |لن|رص عىل عبــــد|لن|هلل عبــــد|منتـــ  سيوط|حقوق 

32946 مد|محمد محمد حمدى ح  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

875868 ى  بــــطرس | |مي 
ى
مي  صدق ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|9743 حمد|حمد جمعتـــ |مل | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

35o565 لح|لحميد ص|ح عبــــد|تـــم صل|بــــسنتـــ ح ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|4952 لدين عطيتـــ|ح |رتـــ عىل صل|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

775994 حمد|منيه محمد فكرى | زيق|لزق|حقوق 
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|6472o حمد موىس|هلل | |ء عط|رس| هره|لق|بــــ |د|

265675 مـه|م محمد علـى سل|لسل|حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|4|8o ى|لرحمن حس|هيم عبــــد|بــــر|ل |م جم ني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|42o39 ي|بــــو رسيع ري|محمد 
ض عفيفى ى شمس|تـــج ره عي 

43462o حمد سعد|هلل محمود |سن فتـــح |مح |ره طنط|تـــج

424|78 ي حسن 
لسيد عىلي|يوسف مصطفى سكندريه|ل|طبــــ 

8989o4 محمود محمد محمود | رض ج|ره سوه|تـــج

252463 ح عموصه|ن صل|م زهر|ريه لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

243396 لد|ن خ|ء محمود شعبــــ|شيم ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7o9653 تـــ عبــــده عىل|لشح|مجدى | ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3364o ر محمد محمد صقر|نىه مختـــ ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

9o3792 ى  |سم|لعزيز |هلل عبــــد|منتـــ  عيل خضي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

449966 لسيد|حمد محمود محمد |ندى  |ره طنط|تـــج

522oo2 لك|لم|لحميد عبــــد|لك عبــــد|لم|ن عبــــد|نوره ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

3|3288 ح رفعتـــ|لفتـــ|حمد عبــــد|يوسف  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4472|8 لفتـــوح قنديل|بــــو |حمد محمود | ره دمنهور|تـــج

|28953 ى كم|ر ل|مز تـــوفيق حسي  هره|لق|ره |تـــج

43|46| ف سليم|بــــيتـــر  ن|ن عوض سليم|رسر |صيدله طنط

7||44o ل|هيم بــــل|بــــر|ر |حمد محمود مختـــ| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64o|87 لبــــردينى|لحميد محمد عىل |ندى محمد عبــــد زيق|لزق|نوعيتـــ 

5o33|5 لبــــيىل|خلود حمدى حسن عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

829485 ي طلبــــ|فهد 
حمد لطفى م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ

7688|o حمد|لم حسن |لرحمن س|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

6|o67| لسيد كوهيتـــ|متـــ |س| |ن|ر ي صىح طنط
|معهد فنى

33294 زينبــــ محمد سيد محمود هره|لق|عه |زر

85o862 ي|طمه محروس عمر|ف
ن مصطفى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

284724 ي
لد محمد بــــدوى|خ| دئى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|58585 لسيد حسن عطوه|ل |ء جم|سم| لفيوم|عه |زر

|54979 مد|محمد محمد ح| رن ى شمس|تـــج ره عي 

4546| لكومي|لح |م ص|محمد عص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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63o2o4 حمد|ء زىك سيد |لرحمن عل|عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

496799 لعزيز|لسيد رزق عبــــد|جر |ه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7o56|4 وى محمود|لطنط|م محمود |حمد حس| لمنصوره|هندستـــ 

|56763 حمد حسن سيد عىلي| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

265758 لسيد سعد|لحكيم |لسيد عبــــد|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|7|73 ئى سعد نجيبــــ جورج |ه| رين|م هره|لق|علوم 

852987 ي حن|بــــر|فيلبــــس 
ى
|هيم شوق ي|هندستـــ 

|لمنى

8435|| يمن محمد عزتـــ|لرحمن |عبــــد ن|سو|حقوق 

483o62 هلل|هلل محمد فتـــح |ء فتـــح |نىح  عل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|665o5 ده مصطفى تـــوفيق محمد موىس|غ هره|لق|حقوق 

|6|o3o لم|لنبــــي محمد س|حبــــيبــــتـــ عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

6|9375 بــــينى |لعزيز محمود |عبــــد | رن لخول|لشر ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

|42o3| لس عبــــد  وس|ل تـــ|رص جم|لن|كي  ورصى ى شمس هندستـــ عي 

8o5922 محمد محمد لبــــيبــــ| يش ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

497544 ى حمدى |ي عر|لش|حمد |لسيد |سمي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o3598 هلل محمد عيس رزه|لدين عبــــد |م |حس| دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

64oo3o لحميد|حمد عبــــد|لسيد محمد |يه | ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

8367|6 هيم|بــــر|طف محمد |سم ع|لق|بــــو| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4439|3 هيم عىلي شقي |بــــر|ن محمد |يم| لشيخ|بــــ كفر |د|

464325 ن|مد رشو|محمود مصطفى محمود ح سكندريه|ل|حقوق 

46o8|5 هلل محمد محمد رجبــــ|محمد فتـــح  |ره طنط|تـــج

639279 لسيد متـــول|لح |ن ص|إيم زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

829393 دل يونس محفوظ|ع| لي|د دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

85264 ن محمد|بــــ ربــــيع عثــــم|رح بــــ بــــنى سويف|د|

33o522 ن|هلل محمود محمد سليم|منتـــ  |تـــربــــيتـــ بــــنه

89663o هيم محمد خليفه  |بــــر| |رن تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

35|5| دل وففى محمد|ع| ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

35o29| ى|لحميد حس|هلل محمد عبــــد|عبــــد ني  |حقوق بــــنه

|4o|o6 دق وهبــــه|ره صموئيل ص|س هره|لق|م |عل|

8|o9| كر حمزتـــ|مد ش|ل ح|مد جم|ح ى شمس|د| بــــ عي 

9o84|o لرحيم |هيم عبــــد|بــــر|لرحيم |مريم عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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429722 ز|حمد در|حمد محمد سيد|هلل سيد|عبــــد  |بــــ طنط|د|

35|9|| هلل|للطيف سيد عط|يتـــ سيد عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

5o458o ل|لع|ن محمود عبــــد |دتـــ محمود رمض|غ لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

52|68 حمد|حمد |ن |بــــ رمض|ربــــ علوم بــــنى سويف

498|95 م|لسل|عيل عبــــد|سم|هيم محمد |بــــر|ء |لشيم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

22|o22 يف|مد محمود |يه محمود ح| لشر ن|فنون جميله فنون حلو

|69596 لسيد|ل |لسيد كم|مصطفى  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

49oo3| ف |مريم  در محمد|لق|لسيد عبــــد |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5323 ل محمد بــــيوم|عىل كم هره|لق|حقوق 

683694 لبــــطل|لسيد |لح |شم ص|ن ه|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|24|66 ى ح تـــم محمد نبــــيل|حسي  ن|حقوق حلو

23oo|9 م حمد مرىس|حمد عص| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

23|6oo روق محمد بــــدوى|يوسف عمرو ف ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|59299 لرحمن محمد عمر محمد|هد عبــــد |ع |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

4|2|23 محمد محمد عىل حسن درويش |بــــ طنط|د|

84o82| حمد|ر |لعظيم نج|له عبــــد|ه دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

26226o لق مصطفى|لخ|محمد مصطفى عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8626o4 وع محمد|ده مط|يوسف حم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

347467 لحميد|ن سيد عبــــد|له سلط|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

235925 ح|لفتـــ|مه سعد عبــــد|س|م  هره|لق|ره |تـــج

359|o2 لرحمن سلىم محمد طلبــــه|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

9|o9|7 طبــــى محمود |لش|رس |محمود ي ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

769||8 ن|محمد عىل حسن سليم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3|2693 لدين مصطفى حسن|ء |طمتـــ عل|ف ى شمس|تـــج ره عي 

42658| لسيد محمد مبــــروك شعوط|مل | سكندريه|ل|علوم 

48|728 ي حسن مصطفى|بــــو ط|يوسف 
لبــــ مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

249865 لنوتـــى|ح |بــــسنتـــ محمد صل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

369|55 ي رجبــــ محمد ع
مر|سيد حسنى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

768|92 ف خليل ز|روى | يد عوده|رسر لعريش|تـــربــــيتـــ 
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325|4| لفتـــوح|بــــو| |د نبــــيل رض|زي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2448o9 لحميد وحيده|منى محمد محمد عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3|2736 لونيس|رين سعد صبــــىح عبــــد|د ى شمس حقوق عي 

877966 هلل  |لحليم عبــــد|ء عىل عبــــد|شيم سيوط|بــــ |د|

347622 شور طيطه|لرحمن محمد محمد ع|عبــــد |بــــ بــــنه|د|

85oo37 |ي|هلل عنتـــر حسن عط|عبــــد |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

83557| رص محمد دردير|لن|بــــ عبــــد|رح دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

495|5| هلل|محمد يوسف محمد يوسف حسبــــ  ره دمنهور|تـــج

|73|45 ى منصور|مريم ي رس حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

27|294 ئيل|د سعد جرجس ميخ|مريم ميل لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

9o95|2 خليفه | لعل|بــــو|جر محمد |ه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

85oo2| ل عىلي|حمزه محمد كم ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

5|2|27 دل محمد عىل سعيد خرصى|عمر ع سكندريه|ل|طبــــ 

||5795 حمد رفعتـــ محمد|رتـــ محمد |س هره|لق|بــــ |د|

5|5256 دي|له|لرحمن مسعود عبــــد|هدير عبــــد بــــ دمنهور|د|

6783|9 بــــوزيد|مد |مد محمود ح|بــــسمله ح لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

836oo4 حمد|حمد |حمد سيد|ء |ول دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

9|5263 يد يوسف  |حمد ع|منى  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

8|7352 يوسف محمد فضل عىلي ي|نوعيتـــ 
|لمنى

5|64oo دل حسن حسن سعد|رقيه ع ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

634685 ي|تـــم |حمد ح|
ر محمد|زى مختـــ|حمد ئى زيق|لزق|هندستـــ 

|4998| لحليم|لد محمد عبــــد |محمد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|6243 لسيد|حمد |لسيد |يوسف  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

62949 د|حمد سيد ج|م |وس ن|صيدله حلو

892488 ويرس |يوسف مجدى يوسف س سيوط|حقوق 

36652| لد محمد محمد|عمر خ |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

543525 ي|لص|لعزيز |ر صبــــىحي عبــــد|من
ى
ق زيق|لزق|عه |زر

5|8569 بــــوعيس|هيم عىل خليفتـــ محمد|بــــر|يدى |ه تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

438o|6 ن بــــدر أحمد بــــدر فرج|ريم|ن |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ
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8|4262 حمد|روق |م محمد ف|هش ره بــــنى سويف|تـــج

322759 د محمد|رضوى محمد حنفى فؤ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

59358 هلل|حبــــيبــــه محمد فتـــىح عبــــد  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

8o2262 |عيل عط|سم|لدين |م |كريم حس ي|هندستـــ 
|لمنى

875925 حمد |س |لنح|حمد عرفه محمد |رس |ف سيوط|علوم 

445953 حمد محمد موىس|م |حمد عص| سكندريه|ل|هندستـــ 

876o78 ل محمد حسن  |م محمد جم|حس سيوط|عه |زر

523679 حمد|لحميد |رس عبــــد |ح| حمزه رض ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

|57|o4 ل محمد خلف|ديه جم|ن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|77o75 ي|ي
ى عىل يونس مهنى سمي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

7o2896 مد|لدين ح|محمد لؤى محمد نور لمنصوره|هندستـــ 

32575| لمرىس|رص سعيد |د ن|جه ن|بــــ حلو|د|

89||5 يوسف عىل مصطفى مهدى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

784735 د|لجو|لسيد محمد عبــــد|لبــــنى  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7|2|85 ن عكيله|هيم محمد سليم|بــــر|ن |رو لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|o572 لمتـــولي|بــــو بــــكر محمود محمد |ء |شيم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

4|8o27 ى عبــــد |ي لحليم |لرؤف عبــــد |لحليم عبــــد |سمي 
عجور

لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

2|4942 حمد عطيه عطيه|محمد  عه مشتـــهر|زر

3696o6 ى محمود غنيم ى محمود حسي  حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

76553o هيم|بــــر|لسعيد |هيم |بــــر|لسعيد |لرحمن |عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

633o42 ح|لفتـــ|رق محمد عبــــد |ء ط|رس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|28356 ي
وئى لفونس رفعتـــ|لويس | في   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|

ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

59565 فظ|سعد ح|ء حسنى |رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

452||| مد|لحليم ح|حد عبــــد|لو|دل عبــــد|ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

33655o هيم|بــــر|هيم خليل |بــــر|رحمتـــ خليل  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

85283| ي|هلل عبــــد|دل عبــــد|كريم ع
لغنى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

342o4 بــــدين|لع|حمد زين |لد حسن |خ كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

65||o محمد مصطفى محمد قطبــــ لفيوم |تـــمريض 

63452o هلل|حمد محمود عبــــد|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج
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8|o86| ى |زينبــــ  حمد|حمد حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

483468 بــــر فرغىل محمود حسن|ء ج|رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

682482 ه | لسيد|حمد |هلل |حمد محمد عبــــد |مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7|2563 حمد مصطفى عيس|حمد |سلىم محمد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

758|96 ود|هلل فرج د|ء عبــــد |شيم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|45273 ف عبــــد |عمر  ر محمد|لغف|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o6748 وى|لشعر|رى سعد محمد |لبــــ|حبــــيبــــه عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

339426 ندى وجدي معوض محمد عىلي |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

475779 محمود أحمد محمود محمد بــــكي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o|544 |لحميد ند|لد عبــــد |مهند خ لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|5435 مه مسلم عىل  |رص سل|محمد ن سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6898o| بــــو شعيشع|زى |لمغ|ذىك ذىك | عل لمنصوره|نوعيتـــ 

256557 لنقيبــــ|حد |لو|ن عبــــد|فوزيه رمض تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

783o75 ف حسن يوسف بــــنديرى|ء |ول رسر زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

263o34 ن|لرحمن عمر|ل عبــــد|مينه كم| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

68359| بــــولس فتـــىح عطيه| رين|م لمنصوره|بــــ |د|

637534 در|لق|هلل محمد عبــــد|لسيد عبــــد| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6oo482 ى محمد |ي لبــــ|لق|لسيد يونس |سمي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

5285|8 ىط محمد |لع|ن عبــــد |هلل محمد رمض|عبــــد 
ن|زيد

ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

923467 حمد عىل  |لحميد |محمود عبــــد سيوط|حقوق 

437877 ئى|لعن|حمد |دل محمد |ء ع|دع لشيخ|علوم كفر 

89649 تـــ حسنى | لبــــرى|عيل |سم|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8988o7 ى |جه بــــش|هيم خو|بــــر|نه |هيل ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|5o|5o ى حسن مختـــ| ر|حمد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

778765 دى بــــعيبــــش|له|رص عبــــد |محمود ن تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

529364 ل|لسيد غ|حمد محمد | |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

3|2225 وق  ف فريد |رسر نس|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

46|876 هلل|بــــ |هيم يونس ج|عبــــي  طلعتـــ إبــــر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر
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425o76 نتـــ محمد عيد محمود|بــــو شبــــ|هلل |منتـــ  سكندريه|ل|حقوق 

7ooo29 لعزيزموىس|ح مصطفى عبــــد |مصطفى صل سكندريه|ل|صيدله 

|248o5 لعرنوس|لد مصلىح |ندى خ هره|لق|ره |تـــج

327957 فظ محمد|لحليم عىلي ح|عىل عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

433566 ف محمد عبــــد|محمد  هيم|بــــر|لغنى |رسر ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

45854o ف س|روحيه  لسيد مرىس|لم |رسر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

876269 س محمد |حمد عبــــ|محمد  سيوط|حقوق 

869843 ي ش
ي|ذلي شعبــــ|مصطفى

ن قرئى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

33o785 هلل| |بــــيتـــر مجدى بــــرسوم عط |تـــمريض بــــنه

3535|7 وى|لشبــــر|لعظيم |لد عبــــد|مصطفى خ ى شمس|د| بــــ عي 

5oo8o5 ي |ن عبــــد |ل رمض|بــــتـــه|
وى|لشن|لغنى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|58565 لسيد|فع |فعي محمد ر|ر ر|من ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

449749 سكندر تـــوفيق|ئى |نوبــــ ه|أبــــ |هندستـــ طنط

47277 يف سيد عبــــد |من در|لق|ر رسر ن|بــــ حلو|د|

764864 لكريم حسن سليم|لد عبــــد |ره خ|س بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

2|5257  يحن  
حمد زىك|سلىم مصطفى هره|لق|بــــ |د|

233o93 ن|هيم محمد قطبــــ عثــــم|بــــر| |دين كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3274o9 حمد محمد محمد|هد |ن ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

234972 عفيفى محمد|لدين ع|سيف  دل محمد سمي  هره|لق|حقوق 

26246| لمنعم مصطفى محمود|مصطفى عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

753742 ل مصطفى|رنيم محمد كم تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

886|oo نوبــــ بــــهجتـــ منصور جيد |بــــ| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|62965 ي درويش|نسمه م
هر لطفى ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

|4o6o2 ع عدل|لدين سيد رف|سيف  ى شمس|تـــج ره عي 

|32722 م|يمن طه حمدى محمد عل|ندى  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

434863 ن غيط|سليم| ء رض|شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

876778 ف محمد فهيم |محمد  رسر سيوط|ضتـــ |علوم ري

|5o798 هيم|بــــر|ح |حمد صل|ح |صل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

924494 هبــــه جوده شمندى عىل   ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 
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336257 حمد محمود|سلىم مجدى  ى شمس حقوق عي 

|79|23 محمد عىلي محمد طه نسيم |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

6||273 مد|مد حميده ح|لسيد ح|رس |ف لمنصوره|حقوق 

844o68 ي محمد عبــــد
ى|لص|مصطفى دق حسي  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 

بــــبــــورسعيد

|3o984 م|م|م محمد |م|م |حس دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

825||| رك|لقوي مبــــ|محمد سيد عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

266345 لفتـــوح محمود|بــــو|ء |مروه عل ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

86|24 لمجيد|ن عبــــد |ربــــيع محمد رمض ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

92395o ل محمد محمود |حمد كم| لسويس|معتـــ |علوم ج

2|7|8o لحميد محروس|سم عبــــد|ره بــــ|س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9|899| حمد عىل |رص |لن|ء عبــــد|صف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

827988 ه|لل|لمحروس عبــــد|ء محمد |سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

329274 |ع عر|لح سيد رف|سميتـــ ص
ى
ق ى شمس| لسن عي 

434622 ل محضى|مريم نرص كم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

348633 يف محمد محمد |عم لمحىلي|د رسر ى شمس| لسن عي 

924866 لغنى |تـــه عطيه عبــــد|شح| مه ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|3499| لجوهرى|لق |لخ|حمد محمد عبــــد | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

629286 لحميد حبــــل|لرحمن عبــــد |ل عبــــد |محمود كم زيق|لزق|هندستـــ 

2454|2 ى عيد عىل|م محمد |سه مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

34||38 هيم عىل|بــــر|ح |لفتـــ|هلل نبــــيل عبــــد|عبــــد ن|معتـــ حلو|ع ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

7o5954 لمجيد|بــــو عىل عبــــد |هر |ن محمود ط|يم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

923|| ى عبــــد |محمد ص هلل|بــــر عشر ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

432672 |غ|أمنيه عمر سعد متـــولي  ي صىح طنط
|معهد فنى

8|8593 ي محمد|تـــسنيم عبــــد
ي مصطفى لمنىح  ي|طبــــ 

|لمنى

|8269 لطويل|لغيط |بــــو |مد صبــــىح |محمود ح م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

8o7873 ن محمد محمود|فرحه شعبــــ ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

36o6|3 لم|لرحمن حسن مصطفى محمد س|عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

648468 لنبــــى خليل|م محمد عبــــد|سل| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ
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756792 لسيد عىل|ن حسينى |يم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

257336 مد|ئى محمود محمد ح|م| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

246oo| لحميد نوفل|رس عبــــد|ر ي|عم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

689989 زق|لر|د مصطفى محمد عبــــد |كريم عم ى شمس| لسن عي 

5o5||o ن|ل عمر|لع|لموجود عبــــد |هر عىل عبــــد |أحمد م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o||o2 لعزبــــ|عثــــ عىل |لبــــ|نور عبــــد|حمد | ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

267|2| سعد جرجس|مريم نبــــيل  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

443635 شور|لحسينى محمد ع|ل |يه جل|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|2978o ف عبــــد |عىل  هيم|بــــر|لحكيم |رسر |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

27o267 يف|بــــر|مصطفى محمود  هيم محمد رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o963o تـــ|لزي|حمد عىلي |سمر  |ره طنط|تـــج

252966 لشيىم|ر |م محمد مختـــ شمون|نوعيتـــ 

439965 هيم|بــــر|روق محمد |يه محمد ف| لشيخ|طبــــ كفر 

256247 بــــوعيشتـــ|لنبــــى |ح عبــــد|محمد صل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7o578| وى محمد محمد|لشبــــر|محمود محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o4|94 حمد محمد عىل|آيه محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

|78234 فظ|لح|لرحمن عبــــد |م محمد عبــــد |سل| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

5||4|4 حمد حسون|عيل |سم|م محمد |حس |ره طنط|تـــج

367|42 لم|لسيد محمد س|محمود محمد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

6o9752 فوزيه محمد محمد فوده شعيبــــ لمنصوره|بــــ |د|

4o5|oo ى سعيد حسن عثــــم ن|حسي  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

6888o3 بــــيه|لعزيز حسن طر|دل حسن عبــــد |ع لمنصوره|ره |تـــج

223625 ء حنفى محمد|ر عل|مي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|572o ك|لمل|وس عبــــد |ندر|مي  |لبــــي  | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

2|524o ذل|لش|م |لسل|شم عبــــد|هند ه هره|لق|ره |تـــج

368||| ى سلو|بــــو |نطنيوس موىسي | نس|ليمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

699424 مد|هيم فضل ح|بــــر|ليىل  لمنصوره|حقوق 
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8569oo لنبــــي|حمد عبــــد|لنبــــي |حمد عبــــد| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

75|224 حمد|حمد |ن عبــــده |نور عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

765774 لهندى|حمد |سلىم محمد حمدى  ره بــــور سعيد|تـــج

8|3425 ن|يوسف خلف وهيبــــ يون ره بــــنى سويف|تـــج

267624 لخول|ء عيد سعيد |شيم ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

6|48|9  عبــــده|لش|لرحمن عىل عبــــد |عبــــد 
ى
ق |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع

وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

422|78 ى س|هر قديس متـــي|م| يوستـــي  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

8292|5 ي ص|جد ضمر|هبــــه م
دق|ئى ي صن. تـــ.ك

ج|ع سوه|فنى

5|o4|7 حمد خزيم|ن سعد |ل رسح|بــــل سكندريه|ل|طبــــ 

34757 لدين|مل شمس |ريم مصطفى ك هره|لق|م |عل|

3|5733 لمسلىم حسن|رق محمد |هلل ط|منتـــ  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

23538o لرحمن علم محمد عىل|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

779789  رفعتـــ محمد عىلي موىسي
ى نورسي  زيق|لزق|بــــ |د|

77783 حمد محمد محمود|حمدي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

79294 م|لسل|لدين محمد عبــــد |ء |هلل بــــه|سيف  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

25|725 لعدىس|مصطفى محمود محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

843682 لس بــــطرس بــــولس منصور كي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

675|97 ر|لستـــ|لعظيم محمد محمد عبــــد |عبــــد | ليند لمنصوره|طبــــ 

8|6345 ى موىسي|لص|حسن عبــــد| دين لحي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

34oo94 هيم غنيىم|بــــر|د |هيم عو|بــــر|يتـــ | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|298|o ئيل|لشهيد ميخ|طف عبــــد |ع| ن|سلف ى شمس|تـــج ره عي 

7589|9 م محمد ربــــيع محمد|هش ى شمس حقوق عي 

79|o32 وى|غبــــ محمد قمح|حمد عفتـــ ر| ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

2734o6 يه محمد محمود مسعود| سيوط|عه |زر

8o29o3 لحميد|طمه فتـــىحي طه عبــــد|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|274o مح سعد|فرح محمد س ى شمس|تـــج ره عي 

||7657 لنور|ئى رمزى عبــــد |مز ه|ر ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

627542 مل|لفتـــوح ك|بــــو|طمتـــ محمد |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 
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46oo|5 لعزبــــ|محمود محمد محمود محمد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78377o لعمله|محمد مصيلىح عىل محمد  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

68943o ى |ي مل حسن|حمد مصطفى ك|سمي  لمنصوره|بــــ |د|

352968  عثــــم|لش|محمد رفعتـــ عبــــد
ى
ن|ق ج|بــــ سوه|د|

|54664 حد|لو|مه عبــــد |ء محمد سل|عل ى شمس|د| بــــ عي 

2|6333 لدين فوزى عىل|م |محمد حس ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

9o6736 حمد |لحميد |محمد عبــــد| نور ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

755349 حمد|محسوبــــ | ء رض|رس| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|776| ج|لسم|رس محمد |مصطفى ي ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4o27o9 ن يز جورج  منقريوس|سمي  ف| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o2|7| لدين|ضل نرص |هيم ف|بــــر|محمد  لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

255253 لحسينى محمود محمود|مر محمد |يمنى تـــ ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

6|8652 ي نوفل|عبــــد 
ي مصطفى

لرحمن مصطفى لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

4o|o38 لكريم|يز عبــــد |طف ف|سعد ع سكندريه|ل|حقوق 

4756|2  نصيف حلىم|رى |م
ى
نس شوق إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

4o2953 لح|تـــ محمد مرىس ص|محمد شح سكندريه|ل|بــــ |د|

842244 لد|لرحمن موىسي خ|لد عبــــد|خ دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

49o88| ره عمرو مصطفى محمد محمود جمعه|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o5665 وى|لسلم|حمد خليفه |ء خليفه |ل| سكندريه|ل|ره |تـــج

6o567 طمه جميل سيد حميده|ف تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

257o9| لمول أبــــوعىل|فتـــحيه محمد عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

22||85 بــــر|لمنعم مدبــــولي ج|م عبــــد|حس ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

4|7o| لعظيم|مل عبــــد |لعظيم ك|حمد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

|5579| لم|لم عىل س|ح س|م صل|حس ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

6o6279 لحلو|ن |محمود محمد محمود عثــــم لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

449o95 يد ر|بــــو|م |بــــ عص|ربــــ ى وى|لنحر|غبــــ |لي  |بــــ طنط|د|

||8732 حمد|حمد محمود |محمود  ط|بــــ دمي|د|

58o|3 محفوظ شكرى بــــطرس| يوحن ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4o4293 ف رفعتـــ س|م |س ئيل|م ميخ|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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5||77| لرؤف قمح|لفضيل قطبــــ عبــــد|محمد عبــــد |صيدله طنط

4o934o لعظيم بــــكر|مصطفى عبــــد | يه رض| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

446587 |لحليم مو|لرحمن سعد عبــــد |عبــــد 
ى
ق ط|بــــ دمي|د|

88|546 لمجيد |حمدى محمد حلىم عبــــد سيوط|حقوق 

3|84oo حمد|هلل محمد |محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9o6746 لكريم حسن |د|دى ج|له|ء عبــــد|رس| ج|عه سوه|زر

|364|6 لسيد عىل|هيم |بــــر|حلىم  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

444362 بــــوزيد|د سعد رحيم |منى فؤ سكندريه|ل|حقوق 

279782 كرم عدوى شيبــــه عىل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

||9264 ئى مجدى نسيم|ندريه ه| ى شمس|تـــج ره عي 

6|3|9 ن|مل زيد|مل محمد ك|ك |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

5||o28 تـــه|لقوي شح|طه خميس عبــــد ره دمنهور|تـــج

827485 ي محمود عبــــده بــــهدلي
مصطفى دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

89o|65 ف ميشيل وسيىلي |م |ر
رسر ي صىح 

سيوط|معهد فنى

5|547o ء سلومه سعد سلومه محمود|سم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8|577 ى سل|سم| م زويدتـــ|ء حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

763327 لدمك|م محمد محمد |ره حس|س تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

234589 هلل عىل متـــول|لسيد عبــــد|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6oo|8| ح محمد ضبــــيع|لفتـــ|بــــر عبــــد |نغم ج |تـــربــــيتـــ طنط

3394|8 لرحمن|طمتـــ محمود محمد شوربــــىح  عبــــد|ف ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

9|32|9 ى محمد عىل حسن حسي  ج|حقوق سوه

475o|8 يف محمد س|ش زى|م حج|دى رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

4876o2 د|لجو|د عبــــد|لرحمن محمد محمد فؤ|عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

6363|7 يف عىلي عبــــده عيد  لسيد|رسر زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

8|98|8 زق|لر|د عبــــد|حمد فؤ|منيه | ي|علوم 
|لمنى

7|29|8 |م شتـــ|لسل|هيم عبــــد |بــــر|م |لسل|تـــغريد عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|63|4| در صديق|لق|لدين عبــــد |ء |رقيتـــ عل وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

28||2 ف|بــــو شن|در عطيه |لق|كريم عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

48|o|2 م|رنستـــ بــــخيتـــ درغ|مريم  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

Wednesday, September 5, 2018 Page 659 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6|o|86 وى|لشبــــر|ل جبــــر |مريم جم لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

858o79 لبــــكري|رص محمود محمد |عمر ن ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

3|6o|6 لعزيز|ء مجدى سيد عبــــد|شيم ى شمس علوم عي 

8|7623 ي 
لحميد|هيم عبــــد|بــــر|رضوه مصطفى ي|تـــمريض 

| لمنى

77639 بــــ محمد|لوه|ن عبــــد |يه رمض| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

858773 لرحمن|عيل عبــــد|سم|ميمه سعيد | ي|نوعيتـــ 
|لمنى

5|5383 لشيخ|لسيد |تـــه محمد |سحر شح بــــ دمنهور|د|

2|9623 ى|ح ل|لفتـــ|بــــ عبــــد|يه|ء |لشيم| شي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

483|4| ى|يدى عص|ه م محمد حسني  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

6922|7 ي
ج|بــــتـــ محمد فر|لسيد ثــــ| |دئى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

78624 ى|ن بــــبــــ|يم| وى عزيز حني  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

94o44 لدين محمد محمود محمد|م |حس كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|3687 يد عبــــد |م أبــــو |لد س|خ ى لحفيظ خليف|لي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

258o88 لعزيز|لعزيز لطفى عبــــد|حمد عبــــد| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

||96o3 محمد عىل محمد محمود حمدى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

4295|4 ن|لعرق|در محمود |لق|حمد محمود عبــــد | لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

||9484 ن يوسف محمد|محمود شعبــــ ى شمس|تـــج ره عي 

26oo47 مه|لوجيد سل|عبــــي  عىل عبــــد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4o98o3 ل|ن غز|عيل عدل|سم|خلود محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9o84o8 لرحيم  |لدين عبــــد|لرحيم علم |مروه عبــــد ج|ره سوه|تـــج

5|786o ف زىك |ل |س لشنديدى|رسر زيق|لزق|عه |زر

2|3728 حمد عىل|معتـــصم مىح محمد  ن|هندستـــ حلو

3574o| ي مجدي عبــــد
حمد|رى |لبــــ|ر عبــــد|لستـــ|مصطفى |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|4o453 حمد سليم|ندى عىل  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

364338 ج|ضل يوسف فر|يوسف عفيفى ف هره|لق|حقوق 

255968 هيم محمد حشيش|بــــر|محمد  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

228o97 ى|حمد فؤ|ء |ل| د حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35894o حمد محمد عسكر|مريم  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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694443 لرسول فرج فرج عزبــــ|ن عبــــد |يم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

597|3 ل فكري محمد|هند جم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

767443 ى عم لغول|هلل |د عيد عبــــد |رني  لعريش|بــــ |د|

482624 ح|هيم مصبــــ|بــــر|دل محمد |هلل ع|منه  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|53282 لرحمن|رقيتـــ محمد صبــــري عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

67786| لمرىس|لسيد |حمد محمد |محمد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

32484|  عبــــده|لبــــ|م عبــــد|حمد عص|
ى
ق ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

755757 بــــر|لحليم ص|ح مدهش عبــــد |سم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

334979 ى ي|ي لسميع|رس محمد عبــــد|سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

7|6289 لحض|لدكرورى |مد |م ح|محمد هش لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

3726|| هيم دحروج|بــــر|هيم محمود |بــــر|مي  |حقوق بــــنه

884|79 د |ح فهىم حم|د نج|حم سيوط|حقوق 

2985o6 حمد|لسيد |م |معتـــز هش لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

97426 م محمد رجبــــ محمد|سل| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

||73|9 ف حسن عىل|ريم  رسر |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

89992| حمد محمود |ره محمد |س ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

7223| لجليل|حمد محمود عبــــد |مه |س| لفيوم|بــــ |د|

3|5384 هيم|بــــر|هيم فتـــىح |بــــر|منيتـــ | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

755576 حمد|بــــر |لج|ل عبــــد |محمود كم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

36233| ى خر طوس|صبــــىح ز| مي  هره|لق|حقوق 

675|76 سم|حمد ق|صفوتـــ عىل | رن صيدلتـــ بــــورسعيد

53364 س|تـــه مديح عبــــ|هلل شح|عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

254443 ضى|ل عبــــده ر|حمد جل| |بــــ طنط|د|

896633 نور بــــولس  |طف |ند ع|رول دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

844297 د ربــــيع محمد|ر فؤ|من ن|سو|علوم 

|378o6 ف |ندرو | مون|ديبــــ بــــل|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

35oo66 لح|لمجيد ص|خلود فتـــىح عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

526484 لمجيد|لسميع عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|لرحمن |عبــــد ره دمنهور|تـــج

2395o4 |لعل|بــــو|بــــر |ئى فتـــىح ص|م| هره|لق|ره |تـــج
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327899 هيم|بــــر|يوسف محمد مصطفى  لمنصوره|حقوق 

9o569o لسيد صبــــره |ض |محمد ري سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

824o92 هيم|بــــر|بــــ |لتـــو|ق عبــــد|لرز|ده عبــــد|غ ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

79248o لمنعم عدوى عجوه|مروه عىل عبــــد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|268o7 لدين|ء مصطفى عز |عمر عل ى شمس هندستـــ عي 

6o7962 ى محمد  حمد عجرميه|نرمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

756797 د|بــــ محمد محمود حم|رح لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

763|47 ى|لسيد |شور |رحمه ع لسيد حسي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

26928| بــــل|م ق|لسل|مح عبــــد|ندى س ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

539366 لرحمن محمد|زق عبــــد|لر|م عبــــد|لسل|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89o748 حمد |دى محمود |يه بــــغد| سيوط|تـــربــــيتـــ 

524723 ف |حمد | لسيد مبــــروك|رسر سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

68778 ء محمد عىل محمد|دع لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

6|2663 لمحمدى محمد خرصى|م |ن س|حن |علوم طنط

3559o5 ح محمد محمد|محمد صل ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

757667 ن محمد محمدى عليوه|يم| تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

893742 در  |لق|ء حسن محمد عبــــد|سم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

233367 حمد محمود فتـــىح|زينبــــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

354767 ي جم|م|
ر|لجز|رص محمد خليل |لن|ل عبــــد|ئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|62877 حمد|لرؤف |مه عبــــد |س|ره |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

878265 د حمدى محمد مرىسي |رين سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

5|89|6 رى|نص|ل|ع |لعزيز سعد رف|ئى عبــــد |أم معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

34|89o وه|حمد حل|حمد عىلي |ه |م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7|6764 نع|لص|حمد |لدين |ء |حمد ول| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

6|8432 ى محمد|حمد ف|لد محمد |خ روق حسي  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

455295 حمد عبــــده|ح |لفتـــ|م سعد عبــــد|سل| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

9674o بــــر محمد شفيق|محمد ج سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o2656 ى|لرحمن ص|ن عبــــد|منى رمض لحي  سكندريه|ل|بــــ |د|

326689 م حسن|لسل|منى يوسف عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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62o269 لحميد وجدى هويدى هويدى|عبــــد  ط|هندستـــ دمي

759484 ى شح|حمد حس|سلىم  تـــ|ن حسي  ج|بــــ سوه|د|

42|33| لعزيز|لدين سعد عبــــد |ن نور |يم| |حقوق طنط

267355 ره|حمد عم|طمه محمد معروف |ف تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

638777 لسيد|بــــسنتـــ محمد محمود  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6o6|38 ي|حمد محمد محمد | لحرصى |بــــ طنط|د|

756932 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|م |محمد عص عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2|699| در متـــول|لق|حمد عبــــد |زن |ندى م ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

883547 ين  لحفيظ محمد |حمد عبــــد|رسر سيوط|ره |تـــج

79oo|9 ء يوسف محمد يوسف|عىلي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

36443 ى |رص |ن هيم محمد|بــــر|لنمي  هره|لق|علوم 

6o7773 بــــيىه|لطر|لغنى |ده حميدو رفعتـــ عبــــد|مي ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o7|62 ح|لفتـــ|لعز عبــــد |بــــو |لعز |بــــو |م ربــــيع |سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

634563 دل محمود طلعتـــ|محمود ع زيق|لزق|ره |تـــج

275453 ه محمود  حمد|لبــــدرى |مني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36532| ى محمد عىل مبــــ رك|نرمي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

39|69 لدين|ء |سط محمود عل|لبــــ|ن عبــــد|نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|64787 حمد محمد|ندى محمود  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

33|97o لحميد حسن|يتـــ حمدى محمد عبــــد| |تـــربــــيتـــ بــــنه

|6237| مصطفى مجدى محمد مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

49252 ى محمد سعيد عبــــد در|لق|نرمي  هرتـــ |لق|تـــمريض 

6|4436 ف فتـــىح عىل |ن |يم| ح|لمد|رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7774|| حمد حسن|هلل |عبــــد | دين تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

476748 بــــ بــــكرى|بــــورح|رجبــــ حسن | ر|ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|55632 لمعبــــود خرصى|دل عبــــد |سلىم ع ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

27o228 م غنيم|لحميد سل|هلل عبــــد|محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

368445 لنرص محمد|بــــو |بــــ حمدى |شه دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

777|34 لسيد محمود محمد|مصطفى محمود  زيق|لزق|هندستـــ 

623o94 لقلىلي|م |إلم|حمد عطيه | ط|هندستـــ دمي

52|535 وى|لحفن|للطيف محفوظ |هند عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 663 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

359378 هيم|بــــر|لسيد صبــــىح محمود |محمد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

889457 ل لوندى |بــــيتـــر بــــدرى غ ي صىح 
سيوط|معهد فنى

334464 لحميد|لحميد محمد عبــــد|محمد عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|28o72 نم|عمر محمد مسلم محمد غ هره|لق|هندستـــ 

34oo7| حمد|ن |م شهو|دين محمد س|ن |ره بــــنه|تـــج

792355 لق يوسف|لخ|عبــــد | ل رض|س ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

898964 ف نبــــيل وهبــــتـــ |مريم  رسر ج |تـــمريض سوه

684522 تـــ|هدى وجدى منصور عرف ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

8393oo بــــوبــــكر محمد|يه محمد | دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

6892o7 لمجيد يوسف|محمود يوسف عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

537529 لشبــــكسر|حمد محمد بــــسيوئى محمد | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2399|4 لد حسن فرغىل|محمد خ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9|7422 مل محمد مصطفى محمد | سيوط|حقوق 

522493 د|لحميد محمود حم|لد عبــــد|لمجيد خ|عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

2|8888 ى سل|لرحمن خ|عبــــد مه|لد محمد حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

3|o9|6 ي|بــــر|مصطفى 
هيم محمد عفيفى ى شمس|د| بــــ عي 

3566|| حمد جبــــل|ء محمد عىل |رس| |حقوق بــــنه

896698 مريم مجدى لبــــيبــــ فهيم   ج|طبــــ بــــيطرى سوه

496552 ي ص|رس|
ىط|لع|لح عبــــد |ء مصطفى حفنى سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3|2||9 لد حسن مصطفى|مريم خ |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|22337 لرحمن عوض عصفور|حمد عبــــد | هره|لق|طبــــ 

3||9o9 ر|لعط|حمد |لرحمن محمد سعيد حسن |عبــــد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

9oo959 هلل  | |نه رمسيس بــــخيتـــ عط|دمي ج|بــــ سوه|د|

36827| ى ك|ج مل|نيس ك|مل |كلي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

84|2o6 ى محمود|لسيد |ء |سم| مي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

648675 لرحمن|لعليم عبــــد|لرحمن عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

5o6737 لسيد شمس|م أكرم متـــول  سكندريه|ل|بــــ |د|

894o6 لمنعم عىل|عمرو محمود عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط
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85|225 هلل|د عبــــد|رق فؤ|محمد ط زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

34o57| ي|عيسي محمد عيسي يوسف  لشوربــــىح  |طبــــ بــــنه

647o3 لرحمن|م عبــــد|لسل|د عبــــد|م عم لفيوم |تـــمريض 

363|2 ى|حمد |محمد نزيه محمد  بــــو حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|28684 هيم|بــــر|ح تـــوفيق |سيد صل ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2396o7 عيل|سم|ل سعيد |هبــــه جم هره|لق|ره |تـــج

7|2584 وي|لطنط|عوض محمد محمد | ند لمنصوره|ره |تـــج

825585 لشهيد|ستـــي  جرجس حلىمي عبــــد| |نوعيتـــ موسيقيه قن

334663 ى زىك عو|خ د|لد حسي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

285o44 لح|لحميد ص|هيم محمود عبــــد|بــــر|محمد  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

7o3|65 لسيد|لسعيد سعد زغلول |م  زيق|لزق|بــــ |د|

62529o زي|حمد حج|يوسف محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

2|69|3 بــــر|فرح وليد مصطفى ج ى شمس|تـــج ره عي 

43|78| بــــع|لمر|حمد حسن رجبــــ | |عه طنط|زر

6o2583 لطوجى|مصطفى مصطفى محمد خليل  لمنصوره|حقوق 

49o528  محمد حميده|لش|م عبــــد |يه هش|
ى
ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o2|99 ر محمد محمد|لرحمن مختـــ|عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

523843 ي|مصطفى أنور مصطفى حسن ن ج  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

855638 م عىلي محمد عىلي|مر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6795|7 |ن عبــــد |دى عثــــم|له|هلل عبــــد |لمعتـــصم بــــ|
ف|له دى رسر

لمنصوره|هندستـــ 

685584 لح|لح عىل ص|لدين ص|ء |ره عل|س لمنصوره|ره |تـــج

76955 محمد حسن حسن محمد لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

365244 دل مهدى هندى|ء ع|دع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

268||4 هلل عوض|لدين عبــــد|د|لؤى عم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|75749 لحميد حسن|عمرو لطفى عبــــد  ى شمس حقوق عي 

244|5 |لحميد حسن |ح عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |رس|
مضي|لحم

ن|صيدله حلو

626o|9 لخول|لمتـــول |لمحمدى |يوسف محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

78|277 ى محمد حس|م محمد حس|سل| ى|ني  ني  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

636543 لرحمن محمد|ل محمد عبــــد|محمد جم زيق|لزق|هندستـــ 
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496694 ى حسن |ي مه|حمد موىس سل|سمي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|4o7|3 محمد سعيد محمد عىلي فوده هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

773778 دق|ركو عزتـــ وليم ص|م ى شمس|تـــج ره عي 

3|5475 ى متـــول|عىلي ء مسعد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

68866| ل بــــدر محمد بــــدر يوسف|نيف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|56789 لعزيز|عيل عبــــد |سم|يمن |عيل |سم| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

5|6766 ن|م محمد محمود عتـــم|ء حس|رس| بــــ دمنهور|د|

683449 لسعيد|لسيد |حسن حلىم | دين عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

6o3582 ه | ف حسن بــــو|مي  دى|رسر ي صىح طنط
|معهد فنى

348627 جهورى|ل|م حسن حسن عىل |حس ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

527883 لففى|حمد مسعود محمد |ن |شعبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8754o وع|ل مط|نعمه يشى كم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

465763 ى حم ي زىكي حسي 
مه|محمد مصطفى |حقوق طنط

287625 محمود سعيد عوض مندور موىس تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

22625o ى|بــــو|حمد سيد |مصطفى  لعني  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4o3o38 د|لحد|هيم مصطفى محمد محمد |بــــر|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

629o2o لم|ء محمد محمد عىل س|رس| زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

35o792 لرحمن محمد يونس|طمتـــ سيد عبــــد|ف ى شمس صيدله عي 

669|9 ى جل| رن ل|حمدي حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

89|23| لصمد |حمد عبــــد|ء كريم |شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68|999 هلل عوض|يمن عبــــد |منى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

79o287 منى غريبــــ فوزى محمد ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

529|2| لفيوم|محمد جمعه سعد  بــــ دمنهور|د|

32o273 لسميع طوق|محمود حسن عبــــد ى شمس حقوق عي 

|3|636 بــــ|لبــــ|ر فتـــح |لغف|منيه محمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

522447 لسيد متـــولي محمد عىلي|حمد | لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

|2oo58 يف | ر|ي هيم حسن محمد|بــــر|رسر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

785953 |ح |لفتـــ|تـــ عبــــد |لشح|م |لسل|محمد عبــــد 
د|لحد

ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

6756|8 ى|لسيد |عىل حمدى  لسيد حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 666 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8958|6 ضل محمد |ن ف|ء شعبــــ|وف ج|بــــ سوه|د|

66348 دل متـــول طلبــــتـــ|محمد ع لفيوم|هندستـــ 

|54o73 هيم|بــــر|لعظيم |ج  عبــــد |لرحمن ن|عبــــد  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

52|2o9 ن|ل عمر|م جل|س| مه سكندريه|ل|طبــــ 

9o6963 لسيد |لحميد |محمد محمود عبــــد ج|بــــ سوه|د|

62443o ر|لجز|ن فريد رجبــــ |لرحمن إسلم|عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

7794|4 حمد محمد|ء مصطفى |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

494oo6 ن فرج محمد منصور|عىل رمض ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

339||5 لسيد محمدي|ن عىلي |يم| |بــــ بــــنه|د|

|74387 ى محمود|حمد |م |هش مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

33|482 هر مرىس|لظ|ل عبــــد|لد جم|خ |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

8o5557 لحكيم|لدين درويش عبــــد|ء|م عل|سه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

57372 حمد|د |لجو|طمتـــ حسن عبــــد |ف لفيوم|طبــــ 

843842 هيم يس|بــــر|م |بــــثــــينه حس ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33244 ء عويس عويس قطبــــ|رس| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

4|2492 ل كشكول|رس كم|ل ي|كم |ره طنط|تـــج

4|o986 وى|لنبــــر|م محمود |لسل|بــــ عبــــد |يه|سلىم  |ره طنط|تـــج

7o572o هيم محمد|بــــر|وه |بــــو حل|حمد |كريم  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

853588 هيم|بــــر|لحفيظ |م عبــــد|محمد عص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

695||8 عيل سليم|سم|لعظيم |ن محمد عبــــد |حن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5|5864 لسيد جوده|لسيد محمد |ن |رو ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

82|822 محمد| ي|جر ربــــيع بــــر|ه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|24222 حمد|د |رص ج|د ن|جه هره|لق|م |عل|

883546 ى|ش لبــــديع |لك عبــــد|لم|ل عبــــد|ز جم|هي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

38|36 حد|لو|لسيد عبــــد |حد سعيد |لو|م عبــــد |سل| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

2276o ى حسن|بــــر|ء |عل هيم حسني  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

33692o هيم محمود|بــــر|رق |محمد ط |حقوق بــــنه

88o242 حمد  |دى |له|عمر يشى عبــــد سيوط|ره |تـــج

8o2599 حمد|د |هلل مر|ء عبــــد|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|45485 ر|حمد نص|لد محمود |محمد خ هره|لق|طبــــ 

675587 لعدروىس|لمتـــول |م |عمر هش لمنصوره|ره |تـــج
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63322 تـــم مرزوق حسن|ء ح|عل حقوق بــــنى سويف

45252  سيد|لش|ح محمود عبــــد |صل
ى
ق هره|لق|حقوق 

|56382 يف |بــــر| هيم عىل|بــــر|هيم رسر ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

478452 يف صل|زي ح عتـــيبــــتـــ|د رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

828o62 لكريم|د |ر ج|لغف|ده كرم عبــــد|غ |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

832|oo ن|ل محمد سليم|ء جم|شيم ج|ره سوه|تـــج

5|3665 حمد حسن|مد سيد |حمد ح| |عه طنط|زر

487232 بــــو زيد|شد |يمن سعيد بــــدير ر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o969 ئى|مل كيل|ل ك|ن جل|جيه لفيوم|بــــ |د|

8|3266 حمد|محمود | حمد رض| ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

4|o765 ه رمض| ي|لسيد |ن |مي 
ى
لدسوق |تـــربــــيتـــ طنط

4353o8 ز|هيم فتـــىح محمد حر|بــــر|ر |من سكندريه|ل|علوم 

5o9888 ره|فظ عم|مهند محمد عىل ح سكندريه|ل|حقوق 

|7|769 ى|حمد جم| ل محمد حسي  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

442756 لسيد محمد رزق|هلل |بــــسنتـــ عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

348698 ى عبــــد|يم| بــــوسعوديه|لرحمن |ن حسني  |حقوق بــــنه

443o74 يد|بــــو |نشين نرص فتـــىح  ى لي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

243853 مل محمد|ء سعيد محمد ك|سم| ن|بــــ حلو|د|

54757 وى|لمحسن ص|ء فرج عبــــد |سم| بــــ بــــنى سويف|د|

847|94 ى سيد  هيم|بــــر|سلوي حسي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|282o4 ى|هلل عبــــد |ء عبــــد |سم| لجيد حسي  هره|لق|طبــــ 

|66395 هيم محمد يوسف|بــــر|هلل |عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9o9|44 بــــوجبــــل |حمد |ه محمد |لل|محمد عبــــد ج|طبــــ سوه

8||5|9 عيل|سم|بــــر طلبــــه |مريم محمد ص ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

797|4 يف|حمد عبــــده عىلي |ر |عم لشر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|4o62 د|صبــــىح محمد عىل أبــــو طر| لي|د |بــــ طنط|د|

6|5663 لسيد بــــدوى|لسيد |رس مجدى |ف ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4||975 ي ه|
ي ن|نطوئى

ي عبــــد |ئى لسيد|ج  |ره طنط|تـــج
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|288o5 يمن عبــــده منصور|ديفيد  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

479|99 س|در حو|لق|حمد محمود عبــــد | |رودين |ضتـــ طنط|علوم ري

57||o عيل|سم|لد طه |نىه خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

686423 وى|لششتـــ|هيم منصور |بــــر|حمد | ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

498684 وق رمض حمد يوسف|ن فتـــىح سيد |رسر تـــربــــيتـــ دمنهور

646|95 تـــنى|لكتـــ|رص محمد |آيه ن تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

239|| زى|لمغ|منيتـــ عىل بــــهجتـــ | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|58|77 مل رجبــــ محمد|نىح  ك| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

286636 بــــ|هدير محمد كس ش|بــــ رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

45|332  محمد رشدى|لبــــ|محمد عبــــد
ى
ق سكندريه|ل|هندستـــ 

|7732| ى نيوس|رم|مسعود بــــولس | مي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

642|2 ى|سندس مجدى  يوبــــ حسي  لفيوم|بــــ |د|

|54o77 لسيد|ح عىل |عىل صل ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

63625| لم|لىح محمد س|لسعيد عبــــد|معتـــز  زيق|لزق|ره |تـــج

4|525 تـــ|لشح|لد رزق |ن خ|نره |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

857359 مل نسيم|هر ك|مل م|ك ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

5oo945 رون|ء محمد عىل ه|شيم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

542799 لديبــــ|لينه عىل محمد عىل  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

886o89 حمد دردير |يه محمد | سيوط|تـــربــــيتـــ 

327889 حمد هيكل|لسيد سيد |لد |مصطفى خ |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

855956 بــــ نجدي محمود|يه|د |زي ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

6|7296 ن|لرحمن زهر|لرحمن عبــــد |ريم عبــــد  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

|48oo7 عمرو وليد يوسف درويش يوسف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

695367 ن|لفتـــوح عتـــم|بــــو|نس محمد محمد |ن لمنصوره|طبــــ 

9o945 لعزيز|لح عبــــد |لد ص|م خ|سل| حقوق بــــنى سويف

|6|o|2 درس|د وليم تـــ|ردين عم|ن ى شمس صيدله عي 

|7596 ر|لغف|بــــر عبــــد|هلل عمرو ص|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

694278 ه عبــــد | ى|لع|ضى عبــــد |ل ر|لع|مي  ل حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9o5863 د موريس عبــــيد |نوبــــ عم|بــــ| قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

28|5|5 يه محمد محمد نعيم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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3|5o45 لبــــيوم|وى |هد عشم|مج| حمد رض| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7o487 ي مصطفى دلتـــ|ر محمد |عم
لحسينى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|48o|3 ن|ن زىك سليم|محسن سليم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|42||o حمد موىس|لد حسن |حسن خ لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

2454o8 ن|ر عثــــم|لغف|زينبــــ محمود عبــــد ن|بــــ حلو|د|

5|6|37 م|لش|ندى حمدى زىك  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

475373 ى يف د| مي  صف|ود درتـــه و|رسر ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

856o43 لبــــدري محمد|لد عىلي |يه خ| مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|45864 ل محمد محمد|لع|محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

7o|262 لسكرى|لسيد |لسعيد |حمد مسعد | زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

688o|8 زى|لمغ|زى محمد |لمغ|م |زينبــــ س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

422|5| رق محمود محمد|ن ط|نوره |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

229894 سعيد ثــــروتـــ سعيد محمد محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

82873| وي محمد|ده ف|حم| لي|د دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

85224 ح ريدى|لفتـــ|ر عبــــد|محمود مختـــ طبــــ بــــنى سويف

326585 حمد سيد|د سيد |جه ى شمس| لسن عي 

778623 فوزى علوى محمد محمد |ره بــــنه|تـــج

27||48 حمد|هلل عىل |م عىل عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9o9429 هيم |بــــر|هيم خلف |بــــر|ريم طلعتـــ  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

493689 م|لنو|حمد مجدى محمد | ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

87o33 هيم مرىس|بــــر|بــــ |لتـــو|عىل عبــــد ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

753o43 حمد|حمد يحن  حسن سيد| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

339|97 زينبــــ مسعد محمد حسن صبــــيح زيق|لزق|صيدله 

225668 ف عطيه عطيه|حمد | رسر لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

636o|7 لسيد|م حسن فتـــىح حسن  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o3944 لنيل|بــــو |حمد مصطفى |منيه مصطفى | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8o37oo سلسبــــيل محمد نبــــوي عبــــده ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4|2263 حمد نبــــيل محمد بــــكر| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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5|4659 لكوم|بــــ |لوه|لرحمن عبــــد |مل محمد عبــــد | تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

7|465 ى ثــــ|ي لحميد|بــــتـــ محمد عبــــد|سمي  لفيوم|صيدلتـــ 

233338 |لنج|مد محمد أبــــو |لد ح|ن خ|يم| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

5|9932 ى محمد منش|ي ى|وى |سمي  مي  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

789635 هلل|محمد عبــــده محمد عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

368|7| م حسن محروس|ريم هش ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

54|947 هلل|د|حمدى عوض محمود ج سكندريه|ل|حقوق 

84|24| حمد|لعظيم حسن |بــــسمه عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

93o45 حمد محمود|حمد |م |سل| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

77476o ي|لحميد عبــــد|رق عبــــد |يوسف ط لرؤف بــــحي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

269953 لحميد عفصتـــ|ن عبــــد|حمد حمدى رمض| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

239734 د حبــــيبــــ|ئى ميل|روم| ن|سلف هره|لق|ره |تـــج

53o55o ش|لحفيظ عوض قرق|منيه عبــــد| ي|هندستـــ 
|لمنى

3569o6 ف|ريم محمد عبــــد لنبــــي موىس رسر |حقوق بــــنه

2649o3 |لعط|بــــو|بــــدين بــــكرى |م ع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

882437 |  لنج|بــــو|روق |ل ف|ر جم|من سيوط|حقوق 

342|8 لسيد|حمد |محمد فتـــىح  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

529o88 |محمد عىل محمود 
ى
ق لشر ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

223623 منى عنتـــر سيد محمد هره|لق|ره |تـــج

|6927 د زىك ظريف|رى ميل|مك كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

35829| ي زغلول 
حمد هيكل|رحمتـــ مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

646|92 |لعر|هيم |بــــر|عيل |سم|ء |رس|
ى
ق ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ موسيقيه ج

322678 لمنعم قطبــــ عوض|طمتـــ مدحتـــ محمد عبــــد|ف ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

6o7o26 ل|لهل|حمد |لسعيد |لد |خلود خ لمنصوره|بــــ |د|

8487|8 ي|س جيل|حمد عبــــ|روه |
ئى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

23623o ى محمد عبــــد ح عىل محمود|لفتـــ|نرمي  ه ى نوعيتـــ جي 

43759 ح عزتـــ رزق سيد|سم ن|بــــ حلو|د|

58|9| حمد|ق محمد |لرز|ل عبــــد |بــــل ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

||7364 ي|مريم مني  شفيق بــــش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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898282 رص بــــدوى مزيد |لن|د عبــــد|رين ج|طبــــ سوه

86232o ي محمود عبــــد|ء حس|لشيم|
هلل|ئى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

44oo42 ن فرج|هيم طه ريح|بــــر|ره |س لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

643382 هيم محمد|بــــر|لسيد |بــــ |رح زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o4|23 حمد|لمقصود |حمد عبــــد|عمر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|9|2 لحميد|مه عبــــد |رص سل|حمد ن| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

652|5 حمد|ل |ء محمود هل|حسن لفيوم|نوعيتـــ 

4897o7 ي حسن قويتـــ حسن
مريم مصطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

788798 ه محمد | هيم حليمه|بــــر|لسيد |مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

78347o ن|مه سليم|ن سل|ن رمض|يم| زيق|لزق|حقوق 

5||948 دريس|د |لجو|لنبــــى عبــــد|ن عبــــد|جمعه رمض ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

9|9242 لرحمن  |بــــتـــ عبــــد|محمد محسن ثــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7678o2 مه حمدى محمد سعد|س| |مه لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

828oo4 حمد|ه |لل|يه محمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28443 ى|هد |مل مج|لكريم ك|يوسف عبــــد  لبــــحي  هره|لق|حقوق 

68|o44 ع رزق|لرف|ع محمد |لرف|محمود  لمنصوره|بــــ |د|

5o2484 لرحمن|حمد عبــــد |محمد محمود محمد  سكندريه|ل|عه |زر

766493 لمهندس|حمد |لدين |ء |رس بــــه|حمد ي| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

825485 حمد|ىطي عىلي |لع|حمد عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

5|8|99 للطيف ربــــيع|ء بــــهجتـــ حسن عبــــد |ل| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

546257 محمد فرج محمد عىلي منور ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

|655o| ه رض| لحليم|دي عبــــد |ن| مي  هره|لق|علوم 

34o748 نم رشيد|ح سعيد غ|زينبــــ صل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o8o88 هلل|هلل خميس عبــــد|يه عبــــد| ي|طبــــ 
|لمنى

5oo77| هيم|بــــر|ئيل |رس|ئيل مجدى نصيف |مهر عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

7oo594 عيل محمد|سم|لسيد |ره |س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

844982 لعليم سيد بــــدري|محمد عبــــد سيوط|صيدلتـــ 

428|9| ى محمد عبــــد |ي لديبــــ|لعظيم |در عبــــد |لق|سمي  |تـــربــــيتـــ طنط

87598 لحميد|ن عبــــد |نس محمود حمد| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|53435 هلل رأفتـــ سعد عىل|منتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 672 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7oo399 محمد عىل يوسف| نور ى شمس طبــــ عي 

2|4o52 حمد|هيم فوزي |بــــر|زينه محمود  ى شمس|د| بــــ عي 

335976 ل عنتـــر بــــديع|منيتـــ جم| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|78478 هيم|بــــر|حمد سمي  حسن |ندى  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

526297 حمد عيس|دل محمد محمد |محمد ع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

7|3o85 ئى|لبــــستـــ|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ورى |لمغ|محمود  لمنصوره|صيدله 

|2278| يمن نعيم نجيبــــ|نوبــــ |بــــ| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

||8|54 ويرس|يز س|د ف|عم| ندر|س ى شمس|د| بــــ عي 

3ooo26 حمد|لعظيم |حمد عبــــد |رق |ط د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

764497 لسيد|لسيد محمد |رص |محمود ن هندستـــ بــــور سعيد

625486 حمد حسن|مه |س|لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

348|oo ى رمض ن سيد|محمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

79|8|7 عيل|ء محمد محمد جودتـــ إسم|سم| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

5|77o| للطيف طلبــــتـــ مري|طمتـــ عبــــد|ف بــــ دمنهور|د|

8o2374 لرحمن|ن عىلي عبــــد|محمد شعبــــ ي|بــــ |د|
|لمنى

6228o9 لعزيز|م محمد محمد عبــــد |هش معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7oo749 دى|هيم ش|بــــر|محمد مصطفى محمد  زيق |لزق|تـــمريض 

|46467 يف محمد سيد|منتـــ  هلل رسر هرتـــ |لق|تـــمريض 

689777 د|هيم حم|بــــر|هلل |حمد عبــــد |ذبــــيه |ج ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

|7789| ي|ح
دل محمود|ء ع|زم ضى تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|

ل|أعم

255364 د|هلل محمد ج|رص عبــــد|بــــسنتـــ ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

638238 لح|حد محمد ص|لو|نبــــيل عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

4o4868 لسيد خليفه|بــــ مصطفى |يه|عمر  سكندريه|ل|بــــ |د|

48o93 حمد|هلل |دل حسبــــ |محمد ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

27o46 د|م محمد محمود عو|ريه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

82o46| حمد|د طلعتـــ |محمد عم سيوط|حقوق 

358o3| حمد مجدي سيد محمود| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|63268 سجود رزق محمد فكرى ن|تـــربــــيتـــ حلو

75374o ى عطيتـــ|هيم بــــش|بــــر|رفقه جوزيف  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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274o2o ن|حمد سيد نبــــوى سليم|بــــ |شه ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

886|5| مه خليفه محمد |سل| سه |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

756945 لسيد|حمد حسن محمد حسن | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4o|33o ود|سلىم سعيد حمدى د |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7||632 ودى|لد|هيم سعد |بــــر|محمود محمد  لمنصوره|علوم 

45|7o7 حمد عبــــده قنديل|لمنعم |حمد عبــــد | ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

45|876 ي
وى|لجد|ن |لدين محمد رمض|ء |ضى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

79o46 مصطفى سنوىس يس ليثــــى هره|لق|حقوق 

823594 ي هل|م|
ي محمود|ئى

ى
ل صدق ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

26857| قرع|ل|حسن محمد حسن  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

||543o د فريد|نبــــيل فؤ| ري|م ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

859764 لعزيز|روق عبــــد|لرحمن فتـــىحي ف|عبــــد ي|صيدلتـــ 
|لمنى

|3929| حد|لو|حمد عبــــد |ح مسعود |صبــــ هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8o9289 هيم|بــــر|حمد يونس |محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

897|38 م محمد |م|حمد عىل | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|57o6 هيم|بــــر|لسعيد |هيم |بــــر|حمد | لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

232|4 فظ|لح|بــــ عبــــد |لتـــو|ح عبــــد |محمد صل هره|لق|بــــ |د|

793738 ىط|لمع|بــــو|هلل |طف عبــــد |هلل ع|عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

242o39 ىط|لع|لنبــــى عبــــد|يه عىل عبــــد| هرتـــ |لق|تـــمريض 

8454|2 هيم|بــــر|لسيد |لدين عبــــد|ء |بــــ بــــه|رح ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

62o637 دق|لح|بــــع |لتـــ|حمد |حمد |يه | ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

762324 ى|لسعيد محمد عبــــد |حمد | لرحيم حسي  نوعيتـــ بــــور سعيد

5o288o بــــ محمد|لوه|ن مصطفى عبــــد |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

53952 هيم|بــــر|م |هيم تـــم|بــــر|محمود  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

433o8o يم|لد|م محمد عىلي  عبــــد|ن عص|رو |حقوق طنط

898738 ض حبــــيبــــ |ئيل ري|مؤمن جبــــر ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

85797o لحميد عىلي|ر عبــــد|ء نص|شيم حقوق بــــنى سويف

88o76o لرحمن  |يه فوزى محمد عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|46o|2 حمد مصطفى|ء |روضتـــ عل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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897934 ج |ل فر|لع|مصطفى محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|3455o ويرس|يدى عدل معوض س|ه ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

777756 وى|لهل|لعزيز محمد |محمد عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

6o4246 لبــــقرى|لزغبــــى محمد |محمد سعد محمد  |هندستـــ طنط

792753 لمنعم عىل|سلوى محمد سعد عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

28|244 لمنعم محمود|محمود عبــــد| دين لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

442|o5 وى|لقبــــل|هيم |بــــر|لسيد محمد |ن |حمد رمض| ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

273o27 هيم|بــــر|ن عىل محمد |يم| دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

34o398 هيم|بــــر|ن محمد |مل رمض| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|3454 فعي|لش|ن محمد |نس عىلي شعبــــ| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

5o6988 بــــو طريه|لسيد |ء محمد |رس| سكندريه|ل|عه |زر

49|55| ن ئى عوض حبــــسر عوض|ه| مي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

34|265 د عبــــد ربــــه|لمنعم عو|محمود محمد عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

4676o ح محمد|لفتـــ|مىح محمد عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

352892 لمنعم عىل|م عبــــد|لمنعم عص|عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

7|24o3 د|لضي|فظ |هر ح|ره محمد م|س لمنصوره|بــــ |د|

32793 زى|ح حج|لفتـــ|رق سمي  عبــــد |ط ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

6777|5 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|حمد محمد عبــــد |لدين |نور  لمنصوره|حقوق 

352943 ى درديري|عبــــد لرحمن سيد حسني  عه مشتـــهر|زر

3|374o |د بــــيومي حسن ند|كريم عم ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

359|4 ن|بــــورو|م |م|لمنعم عبــــده |ء عبــــد |شيم هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

362774 ربــــيع سيد ربــــيع محمد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

852639 خلود محمود محجوبــــ محمود ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

429498 لدين قنديل|لد سعد |حمد خ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8||865 وس|تـــه تـــ|ح شح|ميبــــول صل ورصى ره بــــنى سويف|تـــج

|3292| لفتـــوح عىل|بــــو |ل |مروه جم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

827537 ى محمد|بــــر حس|ء ج|رس| ني  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

3739|6 ن|حمد حسن سليم|حسن  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 
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33977o ي محمد 
د|حمد عو|تـــفى |طبــــ بــــيطرى بــــنه

68o953 لسيد|د حمدى فتـــوح |عم ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

777426 لحميد|لشكور عبــــد |ء حمدى عبــــد |صف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

85o698 ي|محمد عىلي ف
روق حنفى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

4o58o5 لحميد|مريم محمد جمعه عبــــد  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6777|2 ى ك|لمل|ن عبــــد |جورج يون| مي  لمنصوره|هندستـــ 

|2o67| دل سيد محمد|عمرو ع دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

3|277| رس عزتـــ محمد خليفتـــ|ي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

239488 ى حسن مس|ي مح حسن|سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33385 لبــــسيوئى|محمد | جر ربــــيع رض|ه ن|تـــربــــيتـــ حلو

826763 ى ج ى عر|حسي  بــــي|بــــر حسي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

4857o9 ر|لجز|وى |لهند|حمد محمد |ن |مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

883527 يه محمود فرغىل حتـــه | ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

85o94o ي |ن |يم|
بــــوبــــكر|بــــوبــــكر حنفى ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

7388o محمود بــــكرى نجيبــــ محمد تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

78|9o| للطيف محمد|لسيد عبــــد |م |ريه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

|7|923  حسن 
ى
ش|لحش|محمد شوق ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

262463 ى حفنى|مصطفى محمود ص بــــر حسي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|26oo9 فع محمدعىل|ندى وليد ش ى شمس|تـــج ره عي 

25335| ر خليل|لغف|م عبــــد|ء س|رس| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

832223 لموجود|ده محمد عبــــد|حم| رض ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

457o92 هيم|بــــر|سط مرىس |لبــــ|محمد عبــــد  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

4463o9 لمولي بــــدوي محمود|عىلي عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

867|76 صفوتـــ صبــــىحي حزين| جوىسي  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

42|oo ن حسن|هلل محمد حس|هبــــتـــ هره|لق|ر |ثــــ|

6o7573 ر|رق محمد محروس محمد دويد|ط تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8o5474 لح|ء فولي حسن ص|لشيم| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

2|684 حمد|حمد رفعتـــ |منه  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف
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842332 هيم عمر|بــــر|ح عمر |نج تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|4829 ى|زم و|ح ئل ثــــروتـــ حسي  هره|لق|حقوق 

7536|7 ن ىط عدس|لع|لعزيز عبــــد |عبــــد | مي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|428|6 وى مصطفى|دى جرج|ندى عبــــ ن|حقوق حلو

44o8|9 يف  ى|رسر ف حسن حسي  رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

622272 لضبــــع|رزق | جر زكري|ه ط|ر دمي|ثــــ|

766o53 ى|لرحمن ل|ره يشى محمد عبــــد |س شي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

279|5 وق ي رس غريبــــ رجبــــ|رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

35|589 لد|بــــى خ|حمد عر|لد |ء خ|رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

8o6222 هيم|بــــر|ن محمد ربــــيع |رك ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

779675 لمهدي|حمد مصطفى محمد محمد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4oo5|2 حمد|حمد محمد | |دين ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

774996 لسيد حسن|حد |لو|جر سعيد عبــــد |ه زيق|لزق|نوعيتـــ 

777o|8 ى|ه جر سعيد محمد حسني  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

26|544 حمد شلبــــى|فع سيد|لش|لرحمن |مصطفى عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|4oo4o لسيد|رص عيد محمد|رضوى ن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6o666 ى محمد سليم|ي ن سيد|سمي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8|39|3 |ري جرجس سمي  حن|م ي|عه |زر
|لمنى

95584 لمولي|لرحمن جميل تـــوفيق عبــــد|عبــــد  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

694248 ىط|لمع|بــــو|لمجيد |حمد عبــــد |محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

433o48 ه شح| لفتـــوح عطيتـــ|بــــو|تـــه محمد |مي  ي صىح طنط
|معهد فنى

8636|8 ي|د| رين|م
لي|ل صهيون غ|ئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

477|28 لفيوم|محمد صبــــرى محمد عىل  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

7823|7 نور محمد|ل|فتـــىح محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89834o لد حسن يس |مريم خ ج|طبــــ سوه

5o9422 بــــوزهرتـــ|م حبــــسر سعد |مه عص|س| |حقوق طنط

252695 ى  ف مبــــروك |نرمي  ق|رسر وى|لشر شمون|نوعيتـــ فنيه 

3||357 رس|م خلتـــ ف|مر هش|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o85|5 لد|ن محمد خ|م شعبــــ|سل| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

76|299 لسيد|حمد |ء محمود |لزهر|طمه |ف لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج
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859238 شم|بــــ حسن ه|يه|ء |رس| ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

35875 ىسر|لبــــهو|حمد |ح |خلود محمد صل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|63565 دى|له|بــــر عبــــد |بــــر حسنى ص|ص تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

8845o6 لحفيظ |مه سعد عبــــد|س|حمد | سيوط|حقوق 

2|8o66 هلل|لق عبــــد|لخ|يوسف صبــــرى عبــــد هره|لق|ره |تـــج

7o223| ى ه|ي عيل مسعود|سم|ئى محمد |سمي  |ره بــــنه|تـــج

7o693o ن|تـــم محمود عرف|يه ح| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

44o353 ه|لز|ن |دل زهر|يه ع| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

63o54| لعزيز عىل|لد عبــــد |عمر خ زيق|لزق|هندستـــ 

8939o2 د حسن |جد فؤ|م س|سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2436|| ى| سمر سمي  زكري حسي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

697236 فع|لش|فع محمد |لش|بــــ محمد |يه| لمنصوره|ره |تـــج

8o9755 هلل قطبــــ عىلي|حمد عبــــد|م |هش ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

75o788 لدين محمد حسن|ح |زم محمود صل|محمود ح لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4o6922 مد عيس|حمد ح|رس |سلىم ي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5697 لعزيز|عمر مصطفى محمود عبــــد  ن|حقوق حلو

828372 زق محمد|لر|ء رجبــــ عبــــد|ول ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

358|3 بــــر سعد محمد عمر|ء ص|شيم هره|لق|بــــ |د|

26|3o8 لسيد|دى حلىم |ء ن|ول ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

369748 ي|ر
ح زهره|لفتـــ|ىط عبــــد|لع|مي  عبــــد| |ئى ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

355597 هلل|هدير محمد محمود خلف  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

626626 لرحمن غريبــــ|هيم عبــــد|بــــر|نىه محمد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8|7o8o ي ذكري ونيس| دون|م
وصفى ي|بــــ |د|

|لمنى

5|o988 لدهبــــ|بــــو |ن |تـــه رمض|مه محسن شح|س| سكندريه|ل|حقوق 

445478 ن ن|ك سليم|لمل|دل عبــــد |ع| مي  ج|بــــ سوه|د|

5o5534 ل|لرحيم عبــــد |د عبــــد|لجو|م محمد عبــــد|سل| سكندريه|ل|حقوق 

444344 لطبــــىح |لدين مصطفى |مريم ربــــيع نرص  لشيخ|طبــــ كفر 

633633 هلل محمد محمد|د عبــــد |زي زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|63448 هلل محروس|طف عبــــد |ح ع|سم ى شمس هندستـــ عي 
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|6|272 للطيف|ل يونس عبــــد |جم| هن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

228622 مريم منصور عزيز عوض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

45o5|| بــــشيىه|ل|ع |لمر|حمد محمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

|3o344 ى|ء محمد ف|هن روق حسي  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

75|6o| رس محمد يحن  أحمد| هندستـــ بــــور سعيد

272299 حمد مصطفى فهيم طه| لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

5o38o7 ى ى منصور حسي  يحن  عىل حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

834549 ي|س
ره سعيد محمود مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7oo529 حمد|حمد عوض |مريم  لمنصوره|نوعيتـــ 

264|93 ف محمد عىل|له |ه رسر |علوم بــــنه

258876 ى|ر |لغف|ل عبــــد|ر جم|لغف|عبــــد وى|لجي  شمون|نوعيتـــ 

882638 بــــوزيد |د |بــــوزيد عم|ء |سم| سيوط|علوم 

|7o42 ن يوسف|مؤمن سعيد رمض ى شمس|تـــج ره عي 

|28788 ي نعيم نظي |ه| بــــول
ئى سيه|نوعيتـــ عبــــ

53o522 بــــوزيد|م محمود محمد عبــــده |سهيله حس |هندستـــ طنط

4383o6 |ر |لستـــ|ر عبــــد|لغف|ح عبــــد|لفتـــ|ره عبــــد|س
لمزين

لشيخ|بــــ كفر |د|

827624 فظ|لح|حمد عبــــد|تـــ عبــــيد |ي| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

6o73|5 ه بــــكر عبــــد لشيخ|در |لق|أمي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

269|37 لميتـــ|هيم |بــــر|لفتـــح |بــــو|طمه |ف ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

648799 هيم|بــــر|لحميد عيد |مصطفى عبــــد لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

763826 حمد فويله|حمد محمد |حمد | لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

69o|o7 هيم حسن محمد محمود محمد|بــــر| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

773883 ى عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد  ى|هلل حسي  هلل حسي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6|929| لقهوج |طف محمد محمد |م ع|ر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

694389 بــــو عيسي|لرؤوف محمد |مروه محمد عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

852866 لرحمن|د عبــــد|حمد ج|لد |خ ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

|53437 ء سيد سيد حسن|رس| هره|لق|هندستـــ 
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239553 ح جمعه محمود عىل|صبــــ ى شمس|زر عه عي 

329534 م|لغنى ضي|م عبــــد|م|ن مسعد |حن ى شمس| لسن عي 

4|969| هيم|بــــر|ر |لستـــ|ن عبــــد|حمد سليم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5223oo زى|هيم عىل غ|بــــر|آيتـــ  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

86|7oo حمد|رس حمدي محمود |ي |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

463o|| هلل عبــــود|م محمد عبــــد|سلىم هش |حقوق طنط

7|o773 لسخرى|هد محمد موىس |د وليد مج|ذي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

23|59| ى مج|مهند  ف حسي  هد|رسر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|655 لسيد غنيىم|ن |محمود محمد رمض هره|لق|ج طبــــيع |عل

|66o66 لسيد|هلل عىل |ممدوح عبــــد | رض هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

68o9|8 د|س عي|لمنعم عبــــ|س عبــــد |د عبــــ|زي لمنصوره|ره |تـــج

35o297 لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|حمد |عمرو  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

82|54 ن|تـــه سليم|حربــــى شح| رين|م هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4596o6  |صبــــ
ى
|بــــر|ح دسوق

ى
هيم دسوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

23o574 لمندوه|محمد مصطفى حسن  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

34o988 ى |مصطفى محمد  لصفتـــى|لسيد حسي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

35|255 م سيد محمود حسن|لسل|ل عبــــد|محمد جم |بــــ بــــنه|د|

54646 ن|ء سيد فتـــىحي عثــــم|شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

242759 |جميل حن| كرم حن| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|3|966 ى|شور عبــــد |بــــرين ع|ص لمعىط حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7|787 لمجيد|لمجيد حسن عبــــد|محمود عبــــد حقوق بــــنى سويف

2522o3 لوسيىم|لعزيز عطوه |محمد عبــــد| ن|ر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

49|o93 ه لسيد يوسف|ن مجدى عوئى محمد |مي  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

924968 هيم محمد  |بــــر|لدين |د شمس |جيه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|335o5 ى مختـــ ر حسن|محمود حسي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

76848o ن|لم سليم|مه س|حمد سل| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

4o8675 |در خلف|لق|مصطفى رشدى عبــــد | ن|ر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

869567 عيل|سم|س |لد عبــــ|عمر خ سيوط|حقوق 

3259o2 ى عىل حبــــيبــــتـــ سمي  حسي  هره|لق|حقوق 

694267 زق|لر|حمد بــــكر محمد عبــــد |ء |سم| لمنصوره|بــــ |د|
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859|78 حمد سمي  عىلي محمد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|452o9 ف |حمد | لسيد خليل|رسر هره|لق|ره |تـــج

236499 هيم حسن|بــــر|هيم |بــــر|لمنعم |مريم عبــــد هره|لق|عه |زر

6|52o2 لح مصطفى|مل ص|مل ك|هبــــه ك لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|49637 ر نرص حسن نرص|مي ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

875543 لحميد محمد |ر عبــــد|لغف|د عبــــد|زي ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

6o9|o5 بــــو حجر|لعليم |لسيد عبــــد |لرحمن |عبــــد  |ضتـــ طنط|علوم ري

249695 ى|هد |تـــ مج|عبــــي  بــــرك لخرصى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|32|53 لحميد حمدى محمد|يمن عبــــد | |رن ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|46328 تـــبــــ محمد|بــــدين ر|لع|نىح  زين | هره|لق|حقوق 

497462 ي
ف محمود | |دئى هيم|بــــر|رسر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

68|8oo لنبــــى|محمد رجبــــ محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

8||59 ن تـــ عىل محمد|فرح| مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o4|4| عيل|سم|هيم |بــــر|يه محمد عىل | هره|لق|ج طبــــيع |عل

46295 شم|هيم ه|بــــر|بــــ |لوه|بــــ عبــــد |شه لفيوم|عه |زر

89543o محمد حسن | حمد زكري| معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

5979o م سيد فتـــىح عىل|حس بــــ بــــنى سويف|د|

847o3 ى سيد|ء محمد |حسن مي  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

83oo42 هيم|بــــر|ء محمد محمود |دع |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

25oo4| دل عبــــده مرزوق رجبــــ|ن ع|نوره ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6|o954 ى|هلل ل|هلل عبــــد |هلل عبــــد |هلل عبــــد |عبــــد  شي  |ره طنط|تـــج

|75767 س مرىس|حمد سعد عبــــ| هره|لق|حقوق 

|7|97 ن|م محمد عثــــم|ره هش|س هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o9|7 هيم محمد فرج|بــــر|ن نبــــيل |يم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

||65o2 طف لطيف عطيتـــ|ع| بــــربــــتـــو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o7336 ي لملوم|ل ر|محمد جم
ضى سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 

دى|لمع |

|58522 ف |سهيله  لبــــسيوئى|حمد |رسر ى شمس| لسن عي 

|53|34 حمد محمود عىل جوده| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

42946o لبــــديوى|بــــ محمد فوزى |يه|محمد  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 
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53293 فرج نرص سيد| نور تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

767456  سعيدكريم عبــــد|هيم |بــــر|ره |س
ى
|لش|لدسوق

ى
ق لعريش|تـــربــــيتـــ 

625978 بــــوضيف سليم|ل |محمد جم ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

64o967 مه|م سل|لسل|معتـــصم محمد عبــــد  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

5|9o|9 ه | عيل يوسف عىل خرصى|سم|مي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

3|9647 در|لق|دى عبــــد|له|بــــ عبــــد|يه|ن |يم| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

6452o| ى محمد حسنى محمد عىل نرمي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

75325o عمر سعيد محمد عىل وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

763464 ج|ء محمد مصطفى فر|رس| ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

245825 ج|عىل حج| محمود رض ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8|o399 ى لس مجدي حبــــيبــــ حني  كي  طبــــ بــــنى سويف

7ooo|7 لسيد|صبــــرى محمد صبــــرى  لمنصورتـــ |تـــمريض 

52845| مد محمود|لدين ح|ح |محمد صل ضتـــ دمنهور|علوم ري

846832 هيم|بــــر|وليد يوسف موىسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5o389| ى  هيم محمد حسن|بــــر|عمرو حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

48|698 هيم|بــــر|مصطفى محمد عىل محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

86376 يفتـــ عىل محمود محمد رسر ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

676349 وق ح لجميىل|مد |مد محمد نعيم ح|رسر لمنصوره|طبــــ 

||8922 هيم محمد|بــــر|هيم |بــــر|ره محمد |س ى شمس طبــــ عي 

898777 بــــوزيد عىل |هر |سندس ط سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|5o235 لحميد|حمد عبــــد |حمد مصطفى | ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

9|9o98 وى سيد |حمد فرم|محمود  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

42|23 لسيد محمد|م |م عص|بــــتـــس| هره|لق|علوم 

266342 لديبــــ|حمد |لحسينى |سلىم محمود  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7o5365 لسيد محمد عوض عىل|حمدى  لمنصوره|حقوق 

23o8|6 ف |مصطفى  لرحمن|حمد حسن عبــــد|رسر ن|بــــ حلو|د|

8|7o42 م وهبــــه جرجس|ريو عص|م ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

779|8| هيم|بــــر|محمود عىل محمد محمد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

227256 فظ لبــــيبــــ|محمد محمود ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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824739 ى|لرحمن نرص محمود حس|عبــــد ني  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

894243 خر عىلي |ل|حمد خلف عبــــد| سيوط|بــــ |د|

9|o722 ن هلل  |د |ثــــروتـــ تـــفى ج| مي  ج|علوم سوه

2|65o5 ل محمود عوض|عيل مصطفى كم|سم|هلل |عبــــد
هلل |

ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

4944o8  عىلي حسن 
ى ي|عىلي حسي  ر|لىح  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

ألسكندريتـــ|بــــ

|29728 حمد|حمد محمود |محمود  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

63o277 هيم|بــــر|زق |لر|هيم عبــــد |بــــر|حمد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

835926 ء محمد عىلي محمد|ل| ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

495744 هيم|بــــر|رق محمود موىس |حمد ط| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

847767 سط|لبــــ|لدين بــــدري عبــــد|ن مىحي |يم| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

8ooo68 ي|لرحمن محمد حمدي م|عبــــد
ضى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

85o83| ف عبــــد|تـــقوي  ى|رسر هلل حسي  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

75o4|7 لحميد محمد|حمد عبــــد |كريم  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

247|7| د|لحد|هيم |بــــر|هيم عبــــده |بــــر| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

727|| دى|له|لعظيم عبــــد|عىل محمد عبــــد لفيوم |تـــمريض 

3|298o ى فوزى محمد   لخول|مروتـــ خي  ى شمس|د| بــــ عي 

223o33 ع متـــول|ح رف|لفتـــ|ع عبــــد|ح رف|لفتـــ|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|2|99 حمد عىل|تـــوفيق محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6o4677 ى رفعتـــ رشدى عبــــده جرجس شي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4879|3 هلل محمد سليم|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

442o2 لرحيم|عىل محمد عىل عبــــد  هره|لق|علوم 

86o22o سم|لربــــ ق|د|ح ج|كريم صل |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

776642 ى|لسيد محمد عليوه |سحر  لزهي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

35548| ى عليوتـــ|ء هيسم مصطفى |رس| مي  ى شمس|د| بــــ عي 

8|5976 جي محمد فهيم|ض| رند ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

5|o28| روس|ئيل سيد |بــــيتـــر جورج روف |علوم طنط

64968o ى متـــول|ر محمد |من مي  زيق|لزق|بــــ |د|

|22o7| لدين عمر صديق غيثــــ|د |عمر عم هره|لق|ره |تـــج

635o82 دى|له|لح محمد عبــــد|ء جمعتـــ ص|ل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري
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||6787 عيل محمد|سم|رق |ء ط|سم ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

764399 هيم|بــــر|حمد محمد |مصطفى محمود  ره بــــور سعيد|تـــج

755945 مر سيف|م محمد ع|سل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

434|94 مه مهيبــــ بــــخيتـــ|ء سل|سم| |علوم طنط

6254o8 ن|ن محمد لطفى عثــــم|مريم عثــــم ى شمس| لسن عي 

|47578 حمد سعيد جمعه محمد| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6|2482  أبــــو |هيم |بــــر| |لعل|ن أبــــو |رو
ى
|لعل|لدسوق لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

8|4673 ي عثــــم|ء ه|شيم
حمد|ن |ئى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

64|7|3 لحميد عطيه|حمد عبــــد |خلود  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

372|8 ى|ل |يه محمد كم| مي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

82|o65 ح عىلي محمد|ره صل|س ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

47o|9 حمد|شتـــ |حمد عك|يه | هره|لق|ره |تـــج

||6424 طف محمد فهىم تـــوفيق|م محمدع|سل| هره|لق|ره |تـــج

44|7o2 ه  ي|أمي 
لسيد معروف بــــسيوئى |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 

لشيخ

75o86o جه|لخو|هلل |م عبــــد |م|د |ء عم|رس| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

759|22 لد محمود محمد|حمد خ| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|57389 ى طه| هويد محمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

625463 سعد|رؤوف جورج  | مي  زيق|لزق|ره |تـــج

77|3oo ن زقزوق|رس محمد سليم|سمينه ي|ي زيق|لزق|بــــ |د|

9o3467 ي|ر
حمد محمد |ح |صل| ئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

68|84o ى هل| |لعر|ل فهيم |حمد حسي 
ى
ق لمنصوره|حقوق 

882o|2 لكريم |محمود سيد سعد عبــــد سيوط|تـــمريض 

37|26 شم بــــيوم|محمد مصطفى بــــيوم ه  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

785223 لعزيز|حد عبــــد|لو|مح عبــــد |محمد س ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

45223o يف عىلي طه مصطفى رسر ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

634568 حمد محمود حسن محمود|مصطفى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o6744 لم محمد جبــــريل|لغمرى س|محمد  لمنصوره|هندستـــ 

||8565 ن منصور|لحكيم رضو|نىه محمد عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3|44|4 هلل|د محمد عبــــد|دهم عم| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

686587 بــــد حسن حسن عمر|حمد ع| لمنصوره|هندستـــ 
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8o|355 ح متـــولي حسن|م صل|حس ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

5|5423 هلل حسن عىل حسن عيسوى|منه  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7|o867 ويتـــ|لمتـــول كر|هيم |بــــر|حمد محمد | ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

535852 حمد عمرمخلوف|ن |هلل حمدي رمض|منتـــ  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

8938|5 حمد  |هيم |بــــر|لسعودى |م |ريه ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

853947 ي عبــــد
لرحمن|محمد منتـــرص تـــوئى سيوط|حقوق 

|38887 ي عبــــد |هلل ه|منتـــ 
لمعبــــود|لمنعم عبــــد |ئى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

54547 ن|ل سيد سليم|معتـــز هل سيوط|ره |تـــج

27|93| ل|لسيد هل|لعظيم |سعيد عبــــد| نور ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8352o5 ي محمد|رس|
ء محمد مصطفى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

52884o م محمود حنفى نحله|هش سكندريه|ل|هندستـــ 

2557oo |لل|هلل عبــــد|دل فتـــح |محمد ع ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4236|3 تـــ مدحتـــ محمد | شور|حمد ع|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

625568 هلل محمد|ن عبــــد |ئى رمض|أم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o|8|4 حوىسر|لج|حمد |ء فتـــوح سيد|شيم ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

76o822 لمقصود|روق عبــــد|طف ف|يه ع| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

62|354 لسيد|لرحمن |ح عبــــد|لفتـــ|عبــــد | ميمه رض| ن|طبــــ حلو

335737 تـــ حسن يوسف فهىم يوسف ني  |علوم بــــنه

7o7764 |لسق|لحنفى محمد |فظ |تـــ ح|م فرح|سه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

683499 وى|لعشم|ن |م فتـــىح محمد رمض لمنصوره|حقوق 

3|7797 ف زىك فرغىل|عمر  رسر ى شمس|تـــج ره عي 

49o958 زق|لر|لدين عبــــد|دتـــ عمرو زين |مي سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

86o577 ى مني  قل|م |ده حن|دلي  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

758348 هيم|بــــر|دى |له|هيم عبــــد |بــــر|م |ريه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

|56283 ن|لق سليم|لخ|م عبــــد |حمد عص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

35622o لموجود محمد|حمد رجبــــ عبــــد| لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

78933o لد سعيد سليم|وليد خ  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

775355 لح |لدين ص|لرحمن محمد طلعتـــ محن  |عبــــد 
عفيفى

ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 
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72252 حمد عىل محمود محمد|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

345862 مر|مريم محمد مصطفى عىل ع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

65o23 ل عيد|ل نبــــيل كم|س لفيوم|علوم 

6o7422 ئى فرج|ليم|لرشيد |محمد عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

63935| مد|حمد ح|لسيد محمد سيد | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|737|8 لبــــرعي|هلل محمد فريد محمد |عبــــد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

786428 لسيد حسن|حمد حسن |مصطفى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34226o هيم|بــــر|لسيد |حمد محمد |ء |سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

68o727 لحربــــى محمد محمود موىس|ء |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

47795 شم|ن عبــــده ه|دل شعبــــ|م ع|هش ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

847oo3 ر طه|جر موىسي عم|ه ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

68o736 بــــى|لعر|لسيد |عزيزه عىل  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

546543 ن|م رسح|لسل|عمرو محمود بــــيوم عبــــد  |حقوق طنط

7o5874 لطريفى|حمد |حمد منصور |طمه |ف لمنصوره|ل |طف|ض |ري

9o|595 ع |منى عىل محمد نج ج|بــــ سوه|د|

|74488 د محمد فرج درويش|جه |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

37259| ف عبــــد|ء |دع لسيد|هلل |رسر كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

29|742 لنبــــى|ن حمدى سعد عبــــد|يم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

297o24 هلل|لرحمن عبــــد |هلل عبــــد |س عبــــد |ين| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

357o6| ى |عىل  لسيد|حمد عىل حسي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

24o259 ره مصطفى عبــــدربــــه محمد مصطفى|س ن|بــــ حلو|د|

4343o4 ى صف|مجد مكرم فهيم و| |كرستـــي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

437826 ى |بــــو |ن عىلي عوض |يم| ر|ختـــي|ل|لعني  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|55449 لم|لدين محمد س|ء |حبــــيبــــه عل ى شمس حقوق عي 

4o|745 رى|حمد محمد محمود قبــــ| سكندريه|ل|ره |تـــج

4|5929 ى ف|ي هلل|لسيد عبــــد |روق سعد |سمي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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485566 لشيخ|لمنعم محمد |يمن عبــــد|ر |مي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

923979 حمد محمد |حمد مصطفى | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

77452o لمحسن حسن|حمد محمود عبــــد|ده |غ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

649o53 هلل|د|ل محمد ج|لع|ء محمد عبــــد|ل| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

854|9| يف محمد عىلي  حمد|رسر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

485o86 لرسول محمد|جد محمد عبــــد |محمد م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|52583 حمد|لقوي |دل عبــــد |د ع|جه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

4|5886 ن لدين|حمد محمد عىل نرص | |مي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

82848 بــــو بــــكر|لعليم |حمد عبــــد |م |سل| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

233439 لحميد|حمد عبــــد|ن |جر شعبــــ|ه لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

26o566 ى محمد|ره جم|س ل حسي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

688|9 ندى عىل محمد محمد طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

7oo664 لديبــــ|لسعيد محمد متـــول |ئل |بــــ و|شه |ره بــــنه|تـــج

525977 |حمد |حمد |لد حسن عبــــده |خ
ى
لمنوق ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 

تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

62|245 لعجىمي|هيم عىلي |عىلي محمد عىلي إبــــر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

49oo98 حمد|ء عصمتـــ حسن مصطفى |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o7396 ى سيد عبــــد حمد|للطيف |حسي  ي|علوم 
|لمنى

882429 هلل  |ن محمد عبــــد|مروه رمض سيوط|بــــ |د|

4|9|38 لحميد|هيم بــــسيوئى عبــــد |بــــر|مصطفى محمد  لمنصوره|حقوق 

27|87| لكوم يس|لد عىل |هبــــه خ ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

693383 ى|لع|ن محمد عبــــد |ء نعم|عىلي ىط حسي  ط|ر دمي|ثــــ|

5o6936 م محمد|لسل|ن عبــــد |ر محمد قمص|من ج|بــــ سوه|د|

||7732 ى |لرحمن |عبــــد  ى|حمد حس|حمد حسي  ني  ى شمس|تـــج ره عي 

49775o لسيد محمد مسعود|رحمه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23|957 نيوس|رم|وي |دى وجدى معز|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

442696 حمد|لحميد عىل |ء محمود عبــــد |سم| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

6o94o3 حمد|وى |لقن|لمنعم |حمد محمد عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

5|3955 ل|لسيد بــــل|لسيد فهىمي |ء |شيم سكندريه|ل|بــــ |د|

25o975 بــــوهيبــــه|دق |محمد مجدى محمد ص ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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64|4| ن بــــيوم|ده رجبــــ رمض|غ لفيوم|لعلوم |ر |د

76|o|2 ن ض سعيد|سعيد ري| مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

256294 نم|زق غ|لر|مد عبــــد|لرحمن ح|عبــــد ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

23398o ن|نس محمد حسن عىل سليم| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

4|5o|7 يف مصطفى زين  لدين|مصطفى رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

5|34|3 لسيد|رك عزتـــ زىكي عبــــد|م طبــــ بــــيطرى دمنهور

898395 ه محمد حسن |لل|عمر محمد عبــــد ج|طبــــ سوه

75245o ن|لد عىل سليم|محمد خ عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|566o4 لعزيز|لسيد عبــــد |رس |م ف|سل| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

853o8o فظ|لدين فتـــىحي ح|ء نور|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

22o777 فظ|بــــ نبــــيل ح|يه|بــــسنتـــ  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

638263 حمد منصور|ل |حمد محمد جم| زيق|لزق|طبــــ 

6832|2 ر|لنج|لح |بــــوص|يه محمد صبــــرى | ن|صيدله حلو

4o|62| ف عبــــد |مؤمن  ى|لرحيم |رسر حمد حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

695252 لسيد|محمد كريم محمد عىل  لمنصوره|بــــ |د|

5o5|22 ئيل رستـــم عبــــده جرجس|بــــيشوى ميخ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

253|77  |لش|طمه عبــــد|ف
ى
حمد حريبــــه|ق تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

433|5 لعزيز محمد|هلل عبــــد |محمد عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

687o69 لمتـــول تـــرىك|سمر موىس طه  صيدلتـــ بــــورسعيد

37o784 حمد محمد|طف |مريم ع مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

3397| وى يوسف|مريم محروس عزتـــ مشتـــ ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

7o6o52 لجليل محمد|ن عبــــد |شعبــــ| محمد رض ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

9o5494 ن |ن عثــــم|ديه سعد رضو|ش ج|بــــ سوه|د|

687367 عيل|سم|ئ  |م رج|ء هش|رس| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

9|9674 لسيد محمود عىلي |لرحمن |عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

3o|45 مل|ر عىل ك|لغف|ديتـــ عبــــد |ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2396o ى سعد|ن |مريم محمد رمض وى|مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

446688 ز|لقز|ل محمود محمد |هلل جم|عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

445477 لعليم|ر محمد مصطفى عبــــد |مي سيوط|ضتـــ |علوم ري

64|7|| نيس مصطفى|د محمد |جه زيق|لزق|طبــــ 
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8o7373 ي ف|
لمحسن|روق عبــــد|حمد عوئى سيوط|حقوق 

695965 هلل|د|هيم ج|بــــر|لسيد |طف |محمد ع لمنصوره|هندستـــ 

524943 وى|لسيد محمد قن|لد عىلي |خ ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6455o4 لح|بــــو ص|لد عطيه |محمود خ لمنصوره|حقوق 

239|o3 لحميد بــــخيتـــ|جد عبــــد|رضوى م دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5o629| ى بــــهنس|بــــو |لدين |ء بــــدر |رس| لعني  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|77748 رجبــــ محمد| لرحمن رض|عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5o3o94 طف محمد سيد محمد|أنىح  ع سكندريه|ل|ره |تـــج

698o74  عبــــده جبــــر|يمن |ء |سم
ى
لدسوق لمنصوره|حقوق 

7o699| ى |ي بــــ|لوه|يمن رشدى عبــــد |سمي  لمنصوره|ره |تـــج

525|o7 هيم محمود|ره محمود حمدى إبــــر|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6|986 لفضيل حلىمي|ن عبــــد |حمد فرح| ى شمس حقوق عي 

346867 لد فتـــىح عبــــده غريبــــ|هبــــتـــ خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36o9o7 ن|لخي  محمد سليم|بــــو|محمد عزبــــ محمد  |طبــــ بــــنه

9o76o| لربــــ |د|د ج|م جعفر ج|سل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

453598 ى محمد عىل عمر محمد خي  لشيخ|هندستـــ كفر 

77||63 تـــ|لسيد بــــرك|ح |بــــسنتـــ محمد صل زيق|لزق|بــــ |د|

|358|| لحسينى|بــــ |لوه|رضوى حمدى عبــــد  ى شمس حقوق عي 

5|6547 وى|لشعر|د حسنى |له عم|ه سكندريه|ل|طبــــ 

8697o8 حمد|حمد محمد |خلود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6653| حمد|ن |ر محمود شعبــــ|بــــر| لفيوم|لعلوم |ر |د

862823 يح|لس|يه عمر محمد | سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8|oo5| لسيد|حمد طه |نسمه  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

5o8527 م محمود محمد محمد سنيور|سل| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

62|7|9 وق محمود عبــــد  زق يوسف|لر|رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

772224 زى|غريبــــ عيد حج| ء رض|ل| لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

52o632 يف| دين محمد عبــــده محمد رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

698662 هيم|بــــر|لسيد |للطيف |هيم عبــــد |بــــر|ده |حم ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

335389 ى عو|ف د|طمتـــ محمد حسي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر
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53o286 ره|لسيد عم|هيم |هلل إبــــر|منتـــ  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

|43895 حمد محمد سيد عىل|محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

434338 ى محمد عبــــد لمنصف قنصوه|نورسي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

28o24 ه محمود|لل|ن محمد عبــــد |حن هره|لق|حقوق 

|22446 لسيد محمد شلبــــى|ن محمد |رو وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

2877o5 ى محمد عىل|ء ميىم |سم| مي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8|367 عيل محمود|سم|ل |لع|عيل عبــــد |سم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

439573 | |ش عط|لدمرد|هيم محمد |م إبــــر|سلىم إسل
هلل

لشيخ|عه كفر |زر

8|6792 ف حسن محمد|ندي  رسر ي|عه |زر
|لمنى

63596o رف|لحميد ع|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

24672o ن|حمد سعف|د رجبــــ |محمد عم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

266895 م حسن سيد محمد|يه س| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4|462 يف كم لسيد عمر|ل |رسر ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

|5765 مي  رشدى عىل|منيه | |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|32572 ل|لع|عيل عبــــد |سم|د |ر عم|مي ى شمس|تـــج ره عي 

|386|9  محمود عىلي
ى ندى حسي  ى شمس| لسن عي 

487|29 هيم|بــــر|هلل محمد عوض |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|75o55 بــــو رسيع محمود|ن نرص |جيه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

248474 هيم|بــــر|مد |مصطفى ح| من ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

254o52 لضوى|لمنعم محمود |لمنعم محمد عبــــد |عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|77762 ى عبــــد | لسميع|حمد محمود حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

93|74 ن عىل|لمهيمن عثــــم|ن عبــــد |محمد رمض ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

32945 هيم|بــــر|حمد |محمد مجدى   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

96o|5 هيم|بــــر|لغنى |محمد مسعد عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

48244| حمد محمد |لدين |ح |حمد محمد صل|
لرحيم|عبــــد

|آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

826655 ل|ء محمود محمد جل|ل| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2|899 مد شطورى|سلىم سعيد ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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84|735 نيوس|رفيق نبــــيل حلىمي م |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

499252 حمد عبــــده|هلل |ء متـــحتـــ عبــــد|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

637|78 تـــ|لزي|حمد محمد محمد محمود | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

373|56 حمد|زينبــــ موىسي محمد  |بــــ بــــنه|د|

83|7|3 ي محمد |عمر ن حمد|ج  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

4|427 يف يشى صبــــىح زكري |رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3|5579 عيل محمد|سم|ء عيد |رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

479484 لمجيد|دل سعد عبــــد|دى ع|ش |ضتـــ طنط|علوم ري

884339 ن فول طه خليفه  |شعبــــ سيوط|هندستـــ 

774937 بــــو زيد مهدي|ح |لفتـــ|ديه عبــــد |ن زيق|لزق|بــــ |د|

2o|83 حمد موىس|زن محمد |م تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

4|3245 يف هش لحميد جوده|دي عبــــد |له|م عبــــد |رسر |ره طنط|تـــج

757472 حمد|لعزيز |حمد عبــــد |رص |ن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

855|2| حمد|محمد عىلي | مه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

7o8864 لسيد|هيم محمد |بــــر|دل |ندى ع لمنصوره|بــــ |د|

489885 لسيد|لم |لم محمد س|ر س|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

899222 هد سيد عىل حسن |ن ج|بــــ سوه|د|

884|92 روق تـــوئى |لح ف|محمد ص سيوط|حقوق 

685o66 لرحمن|حمد محمد عبــــد |لح |حمد ص| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4|||o9 يد |بــــو |بــــو بــــكر |ء |لشيم| ى لقمري|لي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|7584o دى نبــــيل شنودتـــ مجلع|ف كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|7626o لصمد|ن عبــــد |هيم حسن رمض|بــــر| ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

539|o ل حسن جوده|حمد جم| حقوق بــــنى سويف

8237|| ي عبــــد|دع
لعليم|لحكيم عبــــد|ء عوئى ي|بــــ |د|

|لمنى

|79248 ل|لجبــــ|مصطفى نرص عفيفى  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

897549 ي
لعظيم بــــكر |ل عبــــد|هل| دئى ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

4|784 هيم|بــــر|محمد جميل محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

779988 ي|ر
ى عىل | ئى هيم|بــــر|خي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4787o |لعل|بــــو|لدين سيد |ء |حمد عل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

429453 زن|عمر مصطفى حمزتـــ م |حقوق طنط
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284|78 بــــينى|لسيد |يمن محمد |د |زي لشر لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

283596 ج|ل محمد فر|لع|ح عبــــد|مريم صل هره|لق|ره |تـــج

883266 ى ين نتـــع فهىم مي  | رسر ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

33783o وتـــ|هلل حل|لسيد عبــــد|هلل |عبــــد عه مشتـــهر|زر

82569o ى  حمد محمود|رحمه حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

754799 لحميد|هيم محمد عبــــد |بــــر|يوسف  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

238655 ئى|ليم|ن |حبــــيبــــه طه محمد سليم ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8|4855 ه عيسي عبــــد| دق|هلل ص|مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

69347| يف|دل ط|ء ع|شيم هر رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

495676 لوكيل عوض|تـــتـــ عبــــد|هلل شح|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2389|6 ه محمد يونس ضح وي|ني  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

896843 ى د  |دل شفيق ج|ع| يوستـــي  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

849|5 ر محمدعصمتـــ محمد عىلي|من ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

4946oo ي|لغبــــ|هيم |بــــر|رص عمر |لن|عمر عبــــد
ىسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

69|o42 مصطفى محمد بــــدوى محمد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

72|84 بــــ|لتـــو|عيل عبــــد|سم|ء |جر عل|ه لفيوم|بــــ |د|

2|7424 يف عبــــد در عيد|لق|زينه رسر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

||696| ن|م مصطفى عثــــم|حمد عص| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

52698 لسيد|كرم فهىم طلبــــ |محمد  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

677867  |لحليم |محمد ثــــروتـــ عبــــد 
ى
لكندوز|لدسوق لمنصوره|حقوق 

89o957  تـــ|ريتـــ عبــــد|م
ى
وس |لمسيح صدق ورصى سيوط|بــــ |د|

8499o6 تـــ|لسيد محمد محمد|تـــسنيم  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

88|827 ء محمد رشدى  |محمد عل سيوط|حقوق 

68272| |لنج|بــــو |هيم محمود محمد |بــــر|رحمه  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6285oo حمد جريده|ضى عىل |مريم ر زيق|لزق|طبــــ 

282449 لسيد|هلل |ديه مصطفى محمد عبــــد|ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

689697 هيم|بــــر|حمد طه | |ندى محمد رض لمنصوره|ره |تـــج

33722 لحميد|لغنى عبــــد |مريم حمدى عبــــد  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

8845o7 حمد حسن سليم عوض | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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62432 عمرو محمود عويس محمد لفيوم|هندستـــ 

829o84 ى عبــــد|ي لحميد عىلي|رس حسي  ج|ره سوه|تـــج

9|25o| ن |لسيد عثــــم|ن |م عثــــم|هش ي صىح سوه
ج|معهد فنى

253o95 ى حبــــسر مريم سمي  بــــشر لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

257537 هلل|ر فتـــىح متـــول حسبــــ |من لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

28o566 حمد سعيد محمد عىل|رس |ي كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

58667 حمد|تـــه محمد |هدى شح صيدله بــــنى سويف

63|74 لعظيم|يه ممدوح عىلي عبــــد | دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

36o9|| لسيد|م صبــــىح |سل|سيف  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

69993| ى عبــــد |سمر محمد  دى|له|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7882|4 دى|له|حمد عبــــد |لدين |م |ره حس|س عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4o5824 د|لجو|حمد محمد عبــــد |رحمه محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

486677 د محمد|لجو|ئى بــــدوى عبــــد|لرحمن ه|عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

333667 حمد|لرحمن |لرحمن محمود عبــــد|عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

77|23 دريس سيد|مه |س|محمد  لفيوم|حقوق 

434347 لسيد رزق|حموده | جر رض|ه ي صىح طنط
|معهد فنى

22876| ي
ى|بــــر|هيم جميل |بــــر| |دئى هيم حسي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

2|2244 حمد|لد يحن  |يحن  خ ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

9o852o عيل |سم|م محمود |هنيه تـــه ج|تـــربــــيتـــ سوه

4628|9 ف عبــــد|ن |رو ل|لمقصود هل|رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

68o345 هلل عبــــدربــــه طلبــــه|حمد حمدى عبــــد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|643oo لسيد مسعود|حمد |لد |خ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|23765 كريم سعيد حسن محمد عمر هره|لق|ره |تـــج

6o2o7| ح|لفتـــ|ره محمد سمي  محمد عبــــد|س |بــــ طنط|د|

364389 وى|لدين سعيد عوض طنط|نور  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

249o93 لشقسر|دل نبــــيل |ء ع|رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

529783 يحن  رجبــــ حسن عىل عشيبــــه عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o4|93 حمد|ن محمد |ن عمر|حن ي|نوعيتـــ 
|لمنى
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2545o5 محمود مجدى محمود محمد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6ooo32 وى|لشـــه|لعليــم |حمد أيـــمن أحمد عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

876|93 م |لسل|حمد عبــــد|مه |س|محمد  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|56876 ن محمد|محمد وليد رمض |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

42759| روق عمر خميس عمر|لف| |بــــ طنط|د|

5498| ي حسن|ن ط|نوره
رق قرئى سيوط|علوم 

68776 هيم|بــــر|حمد |ء رفعتـــ |دع لفيوم|بــــ |د|

8242|5 لرحمن رجبــــ عىل خلف|عبــــد لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

922556 هيم |بــــر|لسيد |م |لتـــه|م |سل| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

838o42 هلل محمود|لم عبــــد|هلل س|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

425|7o ن مصطفى محمد|ندى محمد رمض سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

3||992 عيل سعيد|سم|محمد محروس  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

23876o عي|بــــر محمد رف|ندى محمد ص هره|لق|علوم 

765o|8 ف عىل محمد دره|محمد  رسر ره بــــور سعيد|تـــج

887273 بــــ مرىس |لوه|له محمد عبــــد|ه ي صىح 
سيوط|معهد فنى

3|974 ي محمد|لش|د عبــــد |لجو|مل عبــــد |
ى
ق دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

ريتـــ|تـــ إد|معلوم

6o5344 ى|مد |د ح|د فؤ|ر فؤ|مي لبــــحي  لمنصوره|حقوق 

33o445 لحميد|لسيد عبــــد|لحميد |ندى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

759656 تـــ زىك|سلىم زىك بــــرك ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

76|657 ل سعد عىل|لرج|محمد عز  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

924829 لسيد  |بــــر |لسيد ص|رس |ح ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9o4687 ه ع| دل محمود عىلي |مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5o3883 فظ عىل|مح سعد ح|هلل س|سيف  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

773o4| لسيد حسن|حمد |حمد سيد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|3726| رك محمود عوده|محمد مبــــ ى شمس|تـــج ره عي 

627|28 ن|د شهو|لسيد ج|ن |ء مني  عثــــم|رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

75|494 وى|لمحل|لحليم حسن |محمد عبــــد | هن ره بــــور سعيد|تـــج

5o|382 ل|هلل جبــــ|حمد عبــــد|محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

77787o ف جوده حسن | |لي|د لحمىل|رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 
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5247o4 ف ك|ن |مرو ي نص|رسر
ر|مل عفيفى سكندريه|ل|ره |تـــج

886824 ج محمد فرغىل |خلود ض سيوط|تـــربــــيتـــ 

6o684o ده محمد عبــــيد|د حم|رش ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

8237|2 ي ك|دع
لمنعم|مل عبــــد|ء مصطفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

2857| لحسن|بــــو|يوسف محمود يوسف  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|23752 بــــ|لوه|محمد وليد محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

|5o688 در عىل|لق|عبــــد | يوسف رض ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

67859| عيل|سم|د |لسعيد محمد ج|منيه | لمنصوره|حقوق 

324868 م سيد|م|م محمد |م| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

892oo2 ح محمود زهرى  |م صل|ريه سيوط|بــــ |د|

249236 حمد عيسوى|حمد جعفر |ء |رميثــــ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

82826o لمجد|بــــو|حمد |حمد محمد | ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

762o46 بــــ|لوه|حمد عبــــد |م |هدير هش ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

9|5|3| هيم حسن |بــــر|تـــسنيم محمد  سيوط|ره |تـــج

896o56 طف محمد بــــهلول |ء ع|رس| ج|بــــ سوه|د|

76|2|| حمد محمد|ء حمدى |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o|695 محمد محسن طلعتـــ محمود عىل زهره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|4257 هلل كويلتـــ|هر سعد فتـــح |م م|ريه سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

698|96 ى|وى حس|لص|بــــ محمد |يه| |ند ني  لمنصورتـــ |تـــمريض 

49864 وى|لص|حمد |يمن |محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

842448 وي|وي محمد دشن|نفيسه دشن ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

8|3759 لرحمن|ندي رجبــــ محمد عبــــد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

2|9973 لمنعم محمد|يمن محمد عبــــد|نىه  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

875436 لعزيز فندى |خلود عىل عبــــد ج|طبــــ سوه

448497 |لسيد حسن |هيم |بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر|
لشيخ

|هندستـــ طنط

447734 لسيد شلبــــي|ر عزتـــ محمد |مي تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

342o93 ف حموده عبــــد|ر |من متـــ|ح سل|لفتـــ|رسر ى شمس علوم عي 

64533| ل محمد منصور|حمد كم|يمن | هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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|77oo3 هيم|بــــر|كريم محمود بــــهيج  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

758oo| ن|هيم سليم سليم|بــــر|حمد | هندستـــ بــــور سعيد

|4954 لسيد|سلىم منتـــرص محمد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|4|423 لمنعم|حمد صفوتـــ محمد عبــــد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

65773 ىط عوض|لع|ئى عبــــد|لرحمن ه|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

685637 ن|لعزيز محمد رمض|هدير حسن عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o758 لعيد شتـــيوي|بــــو |دل |م ع|حس ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3652o6 ء عدل يوسف بــــيوم|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o2283 ر|لنج|حمد |حمد محمد |ريم زغلول  زيق|لزق|بــــ |د|

534355 موىس محمود موىس محمود موىس ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

4356o5 ر بــــهنس|هيم نو|بــــر|هيم محمد |بــــر| سكندريه|ل|صيدله 

|4987o لحفيظ|د عبــــد |لجو|حمد سمي  عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

762977 لنقىل|حمد |عيل |سم|هيم |بــــر|بــــسنتـــ مندور  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

277788 لغنى|حمد سمي  بــــيوم عبــــد| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|53558 ي|ر
هيم|بــــر|ل |طف كم|ع| ئى ن|بــــ حلو|د|

4394o3 وى|لمك|ل عىل |يتـــ جم| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

228593 لسيد|لسيد |ن |لسم|طمه |ف ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|4|724 ي |بــــيج
ى
ي صدق

ى
حمد|د صدق وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

8|7777 ي ع|
دل عبــــده شمعون|يرينى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

6|2oo5 لدين ربــــيع|محمود محسن زين  |هندستـــ طنط

764279 لحميد |لسيد عبــــد |لحميد |لرحمن عبــــد |عبــــد 
م|لسل|محمد 

عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

838975 ي
ي|لر|لحميد عبــــد|محمد عبــــد| دئى

ضى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

34|2|3  |لبــــ|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد|ح |لفتـــ|عبــــد
ى
ق
مصطفى

ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|5235 لق  |لخ|ء محمود سيد عبــــد|سم| سيوط|حقوق 

692823 للطيف غزى|مح محمد عبــــد |س ن|صيدله حلو

6762o9 لصعيدى|لسيد محروس محمد عىل |ل |م| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

3|68|4 لعزيز|لعزيز تـــوفيق عبــــد|طمتـــ عبــــد|ف ى شمس  تـــمريض عي 
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425|6o ين عص هيم|هيم محمد إبــــر|لدين إبــــر|م |شي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8849o6 ئيل ملك |مدحتـــ فوزى ميخ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

838562 ل طه|فتـــ جل|ء ر|ل| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

895o64 مد |مح محمد زىك ح|محمد س ج|ره سوه|تـــج

77825 |م جبــــرتـــ حن|متـــ س|س| ن|حقوق حلو

|56452 محمود سمي  يوسف بــــيوم ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

646|o| ى|مي  ح| مد محمد حسي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5|3|4o تـــي|لكبــــر|ر |هيم مختـــ|لح إبــــر|مصطفى ص ره دمنهور|تـــج

|674|9 بــــد عىل محمد|عىل ع ى شمس|تـــج ره عي 

5423o8 لبــــليىه|لحميد |لحميد يوسف عبــــد |مريم عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

329545 ح موىس محمد|ضىح فوزى صل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

23|85| ل حبــــيبــــ عىل|رق جل|لرحمن ط|عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

766682 م سعيد محمد مسلم|سعيد حس لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

898975 ف سم فنىل متـــى |بــــ| مني  ج|ره سوه|تـــج

267689 دل مني  بــــدوى|يس ع ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4|6746 بــــوقوره|وى |لششتـــ|لسيد |ندى  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

86|26 ي |ط
ى
لحميد|هيم عبــــد |بــــر|رق دسوق ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7|7488 لمنعم محمد عىل|زينبــــ محمدين عبــــد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

427873 ء تـــوفيق صبــــىح عيد|لشيم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

33|564 |لش|هلل عبــــد|ن نجيبــــ عبــــد|نوره
ى
ق |حقوق بــــنه

3278o3 هيم مرىس|بــــر|هيم محمد |بــــر| |بــــ بــــنه|د|

35957 هيم|بــــر|هيم يس |بــــر|جر وليد |ه ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

5|o|34 ى|ء فوزى ش|م بــــه|حس هي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

9o9499 لمنعم |بــــتـــ عبــــد|نغم محمود ثــــ ج|عه سوه|زر

|3o76| يبــــي|بــــشوي نزيه نزه عج| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7835o2 لسيد محمد|هيم نبــــيل |بــــر| زيق|لزق|بــــ |د|

248389 نم|يه صبــــرى محمد عىل غ| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

48|322 حمد عوض|لعربــــى عىل |حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88|993 لرحمن رزق محمود عىلي |عبــــد صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف
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258|8o ف|لبــــر صبــــيح خل|م عبــــد|محمد هش تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

688|o6 عود|موىس عىل موىس ق| نور ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

756o25 محمد عىل محمد عىل عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

9o6554 ل |لع|حمد محمد عبــــد|م  |نوعيتـــ فنيه قن

8554o| للطيف|ل مؤمن عبــــد|يه جم| ي|علوم 
|لمنى

2|2534 لعزيز|طف محمد عبــــد|عمرو ع ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

535337 لدين|هلل خي |حمد عبــــد|ندى رجبــــ  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6oo|95 وي|لبــــحر|هيم |بــــر|هلل |بــــ محمد عبــــد|يه|محمد  |هندستـــ طنط

698645 لسيد|حمد |ن سيد |م رمض|محمد هش ط|بــــ دمي|د|

838|74 ي حبــــيبــــ|جورج ر
فتـــ وصفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

48o7|3 وي|بــــر تـــوفيق عشم|ص| رين|م سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7845|2 لم|لمعبــــود مصطفى س|م عبــــد |سل|ل|ر |من زيق|لزق|ره |تـــج

7775|3 لدين|م عىل محمد بــــدر |عىل تـــه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7846|7 هيم|حسن فكرى حسن إبــــر ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4|4|2 لق|لخ|لمحسن عبــــد|وليد محمد عبــــد ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

269|o9 م|بــــوزيد عز|محمد | سه لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

324474 ى ئى خلف بــــخيتـــ|ه| مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

364438 لرسول|حمد محمد حسبــــ |سعيد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

48337o ى جم|ي للطيف|ل فرغىل عبــــد |سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

694235 حمد|دى |له|ل عبــــد |حمد محمد جم| ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

|47797 لرحمن جمعه عيس جمعه|عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

498299 ى عطيتـــ محمد جل|ي ل سعد عطيتـــ|سمي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|2878o لد عجيبــــ ذكرى|نطونيوس خ| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

84782o عيل|سم|حمد محمود |حليمه  ن|سو|حقوق 

|44782 هلل زىكي|دل عبــــد |تـــرين ع|ك ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|32647 ف محمد عفيفى|منيه | رسر ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

6|5637 شور|ن ع|لرحمن محمد عثــــم|عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

326o5o لد محمد قطبــــ|سمر خ هره|لق|ر |ثــــ|

|69687 ن بــــتـــ|جح مكرم ثــــ|ن| مي  سيه|نوعيتـــ عبــــ
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222925 لبــــر|حمد عبــــد |لمؤمن |بــــ عبــــد|يه|محمد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

5o6674 ى |ي ى فتـــىح حسي  ى حسي  لمرصى|سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

||8284 د حليم موىس|ندرو عم| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

257884 ن|بــــودخ|لسيد |ن |يوسف رمض ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8329|6 ي عيد عىلي ح
مد|مصطفى ي |

ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

22||2| م|حمد تـــم|يه محمد | ى شمس|د| بــــ عي 

|38o38 ن|م محمد عزتـــ رمض|سل| ن|حقوق حلو

7694o8 رك جمعه|مبــــ|هيم |بــــر|ء |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

6o62|| ئى|لكيل|لسيد |هيم |بــــر|كريم  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8o|o65 ل محمد سيد|شهره جم ي|بــــ |د|
|لمنى

7o5464 حمد|لمنعم عىل |حمد عىل عبــــد | لمنصوره|طبــــ 

7oo645 لمرىس|هيم |بــــر|حمد |طف |حمد ع| لمنصوره|ره |تـــج

243238 د|حمد حم|لسيد |حمد |منه  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|4o4o در|لق|لم عبــــد |در س|لق|خلود عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o4465 ل|ح سيد بــــل|صل| نور ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6775o7 لسيد محمد قطش|لسيد حسن | لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

4848o6 عيل|سم|طف رجبــــ |كريم ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82o5o3 عيل|سم|لحميد محمود |فرحه عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

528975 ر|حمد محمد فتـــىح محمد نو|لرحمن |عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

|59o94 حمد|حمد محمد |م |سل| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

254865 ن|ج  عىل عمر|حد ن|لو|عبــــد| محمد رض ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

323o48 مر محمود|سيد تـــ| نور ن|فنون جميله فنون حلو

4o9522 ن|ن رضو|أحمد حمدى رمض |ره طنط|تـــج

678779 زعوض|لبــــ|حمد |لمتـــول |مروه  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

||6725 هيم|بــــر|حمد |هلل مجدى |عبــــد  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

685567 ي|ر
تـــه|لسيد شح|لىح |ح عبــــد |صل| ئى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

84855| حمد محمود|طمه يوسف |ف ن|سو|تـــربــــيتـــ 

3|59|8 ل|لع|لمحمدى عبــــد|ل |لع|ء عبــــد|رس| ن|بــــ حلو|د|
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7oo546 لسيد عىل|ء جمعه |ول ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

9|8976 فظ  |لح|لنعيم عبــــد|لدين ممدوح عبــــد|بــــ |شه لمنصوره|حقوق 

4292|8 ه ربــــيع عبــــد لحميد يحن |ني  |بــــ طنط|د|

44oo9o وى|لشن|تـــه |ل شح|جم| عل لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

298|8 ى ى محمد حسي  صبــــري حسي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

89|359 محمد ممدوح عمر محمد  سيوط|ره |تـــج

6267|9 لرؤف|م عبــــد |هلل محمد س|منه  زيق|لزق|ره |تـــج

9|6443  تـــوفيق |ره |س
ى
حمد شوق سيوط|ره |تـــج

4o3278 لسيد|هيم |بــــر|تـــ |لشح|بــــسمله  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

||4724 ش|حمد حو|هيم |بــــر|محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

62o48o ى|بــــو |هيم رزق رزق |بــــر|لسيد | لعني  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

76746| ش|لحش|مه عيد |ره عيد سل|س لعريش|تـــربــــيتـــ 

867835 دم|مي  |ل|دي |له|مه عبــــد|س| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6854o4 لجلدي|لمتـــول |لسعيد محمد محمد |ر |عم لمنصوره|هندستـــ 

76o693 ين عص لعظيم أحمد|م عبــــد |شي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

|373o9 يمن عبــــيد تـــوفيق|يعقوبــــ  لمنصوره|حقوق 

829|o7 لنعيم رشيد موىسي|ح عبــــد|سم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

86227o ى محمود |بــــر| هيم|بــــر|هيم حسي  ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

8|6||4 لعزيز|حمد عيد محمد عبــــد| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

925o87 محمد  | لنج|بــــو|لجش | |لنج|بــــو | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8|76|5 لكريم|محمود فرغل محمود عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

9o6225 لرحمن محمد يوسف حسن |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

783o57 ء عزتـــ محمد محمدعيس|شيم زيق|لزق|بــــ |د|

35572o لمجيد فهىم|رتـــ محمد عبــــد|س |بــــنه| هندستـــ شبــــر

527|2 حمد|زى نعيم |مصطفى حج |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

689552 لبــــسيوئى محمود محمدين|محمد | دين لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

82677 ن سعد|هلل محمد رمض|منه  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4o3297 ء محمد مصطفى محمد حسن|دع م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

337o8o م|لسل|روق عبــــد|رق ف|حبــــيبــــتـــ ط ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

283286 ح محمود محمد جبــــريل|عمر صل هره|لق|حقوق 
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768325 فدوى بــــسيوئى مصطفى مصطفى لعريش|تـــربــــيتـــ 

|64987 ل محمد حسن|ندى جم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4872o2 لحبــــسر|هيم |بــــر|ل |محمد جل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2854|7 ن|هيم رسل|بــــر|رضوى محمود  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

8752o لحميد|طمه جمعه محمد عبــــد|ف بــــ بــــنى سويف|د|

7||964 يف|حمد رأفتـــ محمود |تـــفى  لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

258779 لق|لخ|لدين عبــــد|ل مىح |محمد جم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

9|8379 مصطفى محمد عىل محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

79|o|5 حمد|تـــه |هيم محمد شح|بــــر|م |سل| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

83574| حمد|دي |طف عبــــ|محمد ع ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

4|6969 لح|د ص|لجو|هيم عبــــد|بــــر|ء محمد |شيم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8|8|35 ي حس|عمرو 
ى|حمد مصطفى ني  ي|طبــــ 

|لمنى

347293 حمد نظي  رمزى|ء |رس| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

48|627 حمد|لعربــــي |هر |محمد مجدي ط عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|48488 ى محمد زىك خط|عبــــي   بــــ|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|359o5 ل|لع|حمد عبــــد |طف |ندى ع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

222334 رف|رف عدل ع|لع|بــــسمه  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7o2242 للبــــودى|حد |لو|ء حسنى جوده عبــــد |ل| لمنصوره|علوم 

63437o مه|لصمد سل|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

683279 ي|بــــر عبــــد |ر ص|من
ن|لعزيز محمد تـــعى لمنصوره|حقوق 

476697 ى عل|ي شد|لدين محمود ر|ء |سمي  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

445o35 شوره|لمنعم محمد ع|رس عبــــد |ئى ي|أم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

932o3 در|لق|يمن سيد عبــــد |عمر  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

63o224 لبــــسيوئى|هلل |عمر محمد محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

76424o م|لسل|ندى محمد عبــــده محمد عبــــد  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

526oo7 ف عبــــد  يف أرسر دى|له|دى يوسف عبــــد|له|رسر |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

92|224 ى نبــــيل نجيبــــ ملك  |م دلي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

273o25 ر|لستـــ|هر عبــــد|لز|حمد عبــــد|جر |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 
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693483 لعدل|مد |لحميد ح|كر عبــــد |ء ش|وف لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

285637 لفضيل حسن|سلىم حسن عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

765533 ن محمد|لسم|لموجود |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

|74473 حمد|حمد |ن |ذ شعبــــ|مع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o5624 محمد فتـــوح فوزي خلف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

33o98 ى |بــــو |نىح  وليد | حمد|لعني  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

69|222 لسيد مسلم عىل محمد|لد صبــــرى |خ لمنصوره|عه |زر

52469| لح|محمد سعيد محمد ص سكندريه|ل|بــــ |د|

63264 لدين محمد عىل|د|حمد عم| حقوق بــــنى سويف

84|934 حمدي محمود محمد عىلي مهلل ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

37o444 هيم مرىس|بــــر|حمد |بــــوزيد |مصطفى  |حقوق بــــنه

227287 ى سيد  هيم|بــــر|يوسف حسي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

232|66 لدين|ج |هيم مصطفى تـــ|بــــر|يوسف  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

6o76o لد محمد فوزي محمد|خ ره بــــنى سويف|تـــج

26382| لعليىم|حمد |روق |نور ف|ء |رس| شمون|نوعيتـــ 

5|5324 هلل|مل خميس محمد محمد محمود عوض | بــــ دمنهور|د|

645|74 لحوتـــى|لغنى |ل عبــــد |لغنى جم|عبــــد  |حقوق طنط

67ooo تـــتـــ محمد|صبــــرى شح| عل ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

42497 محمود محمد محمود حسن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

27774 ح طه محمد|محمد صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

679o62 حمد|دى عطيه فتـــىح عطيه |ش لمنصوره|بــــ |د|

886464 لمعىط بــــدر محمود |عىل عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

6|288 هلل|صبــــري حمدي صبــــري عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

369785 ن|لد سيد رمض|مصطفى خ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

676|83 ى عص|ي ر|لعط|لسيد |م عوض |سمي  لمنصوره|بــــ |د|

458ooo ض|مل ع|فظ ك|حمد ح| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68257| |لسق|هيم |بــــر|دى |له|نس محمد عبــــد |ن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

773985 ء مجدى عزيز محمود|شيم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

243839 لسيد|لسعود |بــــو|بــــدين |هد ع|ن هره|لق|علوم 

3|7436 دل عىل حسن|م ع|سل| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 702 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8o|365 ي عبــــد|م عبــــد|سل|
ي حنفى

ي|لغنى
لغنى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

453|72 لسيد|لمعبــــود |مدحتـــ محمد عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

6o8578 ن|لدين محمود حس|ل |ئى جم|م| |ره طنط|تـــج

||5o28 ن دل فريد خليل|ع| مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

262o95 ن محمود لؤلؤ|لسيد سليم|محمد  |ره بــــنه|تـــج

622|o شد|س ن|د نجيبــــ غط|ميل ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

4|68o2 م رجبــــ|لسل|يه محمد ربــــيع عبــــد | لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

222987 ف محمد فتـــىح موىس عىل|هلل |عبــــد رسر ن|حقوق حلو

36o322 طر|حمد عفيفى خ|حمد محمد | |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

48674o ريوس|رتـــن نبــــيل خله زخ|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

886835 لرحمن محمد |ء موىس عبــــد|دع سيوط|بــــ |د|

|63373 بــــ جبــــر|لوه|حبــــيبــــه محمد عبــــد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

78234o ضى محمود محمد|ن ر|يم| زيق|لزق|حقوق 

2438|2 مل سيد محمد عىل| ن|بــــ حلو|د|

25353o هيم|بــــر|هدى مهدى محمد محمد  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

3||82 لدين حسن محمد|ء |بــــ عل|مهيتـــ هره|لق|ره |تـــج

7|o8o9 لمنسوري|د |لحميد رش|سم عبــــد |محمد بــــ ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

44454| ى|لحس|حمد حسن حسن | ني  سكندريه|ل|طبــــ 

896392 حمد محمد |فتـــىح | ند ج|صيدلتـــ سوه

4||64o بــــىل|لبــــ|ن |سلىم محمد حفنى عثــــم ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

64|484 لعزيز|لعزيز محمود عبــــد|عبــــد| ند هره|لق|م |عل|

776|o4 لسيس|لحليم عبــــد ربــــه |م مجدى عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

26952  |يم|
ى
ى دسوق حمد|ن خضي  ي |

ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

4o6265 وي|لغر|لعزيز محمد |رص عبــــد |هلل ن|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45|2o7 محمود صبــــىح محمد سند ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

296288 ى|م عبــــ|م عص|ريه س حسي  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

3|868| لحفيظ خليفه|حمد عبــــد|رتـــ |س سيوط|عه |زر

646498 لسيد|لحميد |هد عبــــد |م مج|أحل ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

79o358 حمد|ن |بــــر ظهر|م عصمتـــ ص|سل| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج
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42463o لديبــــ|عيل خميس محمد |سم|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|5926 لكريم |محمود حنفى محمود عبــــد سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

337388 ح|لفتـــ|مل محمد زىك عبــــد| ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

4o5o62 لمقرج|لنرص |محمد فيصل سيف  سكندريه|ل|حقوق 

6447o9 ر|لنج|كر |لح ش|لسيد ص|لدين |ح |صل |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

7o7759 ل ثــــروتـــ محمد مصطفى|يه جم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

66438 ح محمود|لفتـــ|ن سيد عبــــد |عن ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

34|o42 لوكيل|لعزيز |لسيد عبــــد|م وحيد |سل| ى شمس طبــــ عي 

64289| هيم|بــــر|طف سعيد عيد |منيه ع| زيق|لزق|علوم 

864|5o ى | ى|حمد حسي  حمد حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|47922 محمود رجبــــ دهبــــ عىل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|26697  عبــــد |ء |عىلي
ى
لمطلبــــ|حمد شوق وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

888855 لعزيز |ر سيد محمد عبــــد|من سكندريه|ل|صيدله 

635654 مه عليوه مندور|لسعيد سل|ء |شيم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|736|6 لدين محمد|م نور |لدين عص|نور  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|483o5  عبــــد |لبــــ|سلىم جمعه عبــــد 
ى
|لبــــ|ق

ى
ق كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

462783 عيل|سم|زى |ن جمعه غ|جيه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5o6o69 مد|ع محمد ح|مصطفى عزتـــ رف إلسكندريتـــ |تـــمريض 

65|o5 ن سيد|دل شعبــــ|محمد ع لفيوم|حقوق 

5o997| لدين|ج |ن محمد محمود تـــ|مؤمن رمض ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4||432 بــــيل|دل محمد ق|لدين ع|نور  |ره طنط|تـــج

4||925 بــــى|لشر|لسيد محمد |هيم |بــــر|طف |حمد ع| |بــــ طنط|د|

2535| ع|لسبــــ|ر حمدى مرىس محمد |مي هره|لق|م |عل|

|66399 ي محمد عبــــد |عبــــد 
زق|لر|هلل مصطفى ن|حقوق حلو

324422 روق عمر|م ف|روق هش|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|33879 د|لجو|ن عبــــد |رضوى حسن رمض هره|لق|حقوق 

23626 لغنى|حد عبــــد |ل|حد محمد عبــــد |ل|عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

8|o45 لمجيد|حمد عبــــد |حمد مصطفى | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o82| د|لجو|د عىلي عبــــد |لجو|لحكيم عبــــد |رحمه عبــــد  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

69753| ن|ن فوده سليم|خلود سليم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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|49oo4 د محمود عىل|تـــفى عم هره|لق|علوم 

2|986o حمد محمد|دل |حبــــيبــــه ع ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

223485 د|لجو|تـــه قرئى عبــــد|حمد شح| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

2o28o عيل|سم|حمد |عيل |سم|محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

49o27| م|لسل|هيم محمد عبــــد |بــــر|ن |رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

525687 حمد|ح |لفتـــ|يمن عىل عبــــد|عىل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2984| هر جمعتـــ جودتـــ|محمد م كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

6823|4 لمتـــول|حمد طه محمد |طمه |ف لمنصوره|علوم 

|3|2|5 يمن محمد سيد محمد| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

34|87o شوئى|لبــــل|حمد محمود محمد |تـــغريد  ى شمس|د| بــــ عي 

283|25 لحليم|م محمد عبــــد|سل|هلل |عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

285295 حد|لو|حمد عبــــد |هيم محمد سيد |بــــر|مصطفى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

249927 لمنعم منصور|د وحيد منصور عبــــد |سع ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

8675o ل|لع|ل عو يس عبــــد|ر جم|من لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6o9376 ينى|لجن|ع |لرف|مح |لد س|خ لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

855693 ي بــــطرس|ف
ى
دي فريد شوق ي|عه |زر

|لمنى

54|628 ن|هيم غزل|بــــر|محمد طلعتـــ بــــدوى  ره دمنهور|تـــج

4|96|| تـــ|تـــ عرف|لغريبــــ عرف|حمد | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

59667 م سعيد سيد محمود|هش بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

828o9o ى م ى|نرمي  هر محمد حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

2276|7 روق مدبــــول|خلود محمد ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o5|4 لق محمد|لخ|مريم فتـــىحي عبــــد ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

432779 هلل حسن|هلل عبــــد|روضه عبــــد |نوعيتـــ طنط

62|952 لحسينى|يوسف محمد محمود  ط|حقوق دمي

2639|5 ره|د عىل عم|لجو|ئل عبــــد|سلىم و كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

498323 مد|لسيد مصطفى ح|لرحيم |هدى عبــــد  م بــــنى سويف|إعل

83772 بــــ عبــــدربــــه|لتـــو|طيبــــه مدحتـــ عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

35529 بــــوطه|لنبــــى محمود |مصطفى محمود عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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867558 لرسول|حمد عبــــد|لطيبــــ |حمد |محمد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|82o| بــــينى|ره حليم محمد |س لشر ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

68572| لوكيل|حمد |لعزيز |يىح عبــــد | لي|د لمنصوره|علوم 

499879 ي عبــــد 
لحفيظ عطيتـــ رحيم|أمنيتـــ حسنى تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

85464 ى  هيم|بــــر|حمد |يمنى حسي  لفيوم |تـــمريض 

|79|8 ج|لسم|حمد متـــول متـــول |سيف  هره|لق|هندستـــ 

826678 ه محمد سعد محمد| مي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

2665|3 ه | لمعبــــود|لغنى عبــــد|حمد عبــــد|مي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

76|77o ى ط حمد|رق شحتـــه |رني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|59634 ى ضى فرنسيس|بــــخيتـــ ر| يوستـــي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|33|3| ي
هلل|مي عبــــد |محمد تـــه| دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|895| لمقصود|م سيد عبــــد |ندى عص هره|لق|ره |تـــج

24|37o عيل|سم|لرحمن |هيم عبــــد |بــــر|رص |مه ن|س| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4394|4 لطور|ح محمد محمد عىل |لفتـــ|ن عبــــد|يم| لشيخ|علوم كفر 

4o5o2| لسيد|ح محمد |لفتـــ|يوسف محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4622o7 ى|فتـــ محمد |دل ر|ع| دين بــــوحسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|25||8 يف عمر  حمد عمر بــــيبــــرس|رسر مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

86297 هلل|ح عبــــد|لفتـــ|محمد سعد عبــــد ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

435o67 لشقشتـــ|نديم فتـــىح محمد محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

4|9o23 ي|هيم مو|بــــر|محمد سعد 
ى
ق ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

7||6o7 ي|ء |محمد بــــه
حمد محمد مصطفى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

346474 يمن سعيد حسنى طلحه|ء |رس| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

876753 د |حمد ج|محمد عبــــيد  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

8o573 لعظيم|عيل محمد عبــــد|سم|محمد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

54o269 هلل مبــــروك|مينه سعيد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|24o36 لشيخ|در مصطفى محمود |فريده ن مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

83658 متـــ|هيم حسن سل|بــــر|ء |رس| بــــ بــــنى سويف|د|

637oo2 فهىمي عىلي فهىمي عىلي | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

49|5o6 فظ محمد|لح|ء مسلوبــــ عبــــد|حبــــيبــــه عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|37358 م|لجليل ضي|مح محمود عبــــد |محمد س هره|لق|طبــــ بــــيطرى 
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695|78 س|لعس|هيم |بــــر|ر محمد محمد |من ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

626929 لم|محمد حسن عىل حسن س| رودين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

782o72 هيم|بــــر|حمد حمدى محمود | ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|673oo عيل محمد قطبــــ|سم|س |ين| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

84453| يز محمد|حمد ف|ر |من ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|5o4|5 لرشيدى|ر |لغف|لسيد عبــــد |محمود  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

487737 لسيد محمد مصطفى|يوسف محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4|32 لسيد محمد|ح محمد |يوسف صل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

364356 لصغي |ن |لرحمن محمد رمض|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|64o6 ى محمد مرزوق|حمد محمد ي| سي  لشيخ|ره كفر |تـــج

4782|6 رى|لهو|هلل |لسيد عبــــد|دين محمد |ن لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

83424| حمد|م |لسل|شه عبــــد|محمد عك دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

447o67 لعليم|لح عبــــد |ض ص|رص بــــي|كريم ن سكندريه|ل|هندستـــ 

8o4533 ي نجيبــــ مني  نجيبــــ| نىح  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

627756 لسيد محمد عبــــودتـــ|لحميد |عمرو عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

895666 هلل  | |ل عط|تـــرين نبــــيل بــــ|ك ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

254327 ه|فظ حج|لدين ح|د|نورين عم ج خي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

29876 لرحمن|محمد سعيد عىلي عىلي عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

442563 حمد|بــــ محمد |لوه|م محمد عبــــد|نغ| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

628|o4 حمد|زق |لر|حمد عبــــد|ن |نوره ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

829|27 ن|لعظيم سليم|د عبــــد|له ج|ه |نوعيتـــ فنيه قن

2|8245 هر محمود مصطفى|حمد هيثــــم م| ن|علوم حلو

77|227 د|لجو|لونيس عبــــد |ح عبــــد |مديحه صل زيق|لزق|بــــ |د|

2|8423 ن|لمنصف شعبــــ|رص عبــــد|يمنى ن ى شمس حقوق عي 

|4|338 لدين عدل|يمن محمد مىح |فرح  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|765o5 صموئيل| نيتـــ رؤوف حن|ج ن|تـــمريض  حلو

677954 لد وليد محمد لبــــيبــــ|خ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

264648 لجليل غريبــــ|د غريبــــ عبــــد|جه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4||762 تـــ|هند سمي  محمد فرح |بــــ طنط|د|

747o9 مصطفى محمد سعد عجىم ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد
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83634 ى  محمد عبــــيد حسي 
مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

89oo4| منتـــرص محسن رؤوف عطيه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

885564 يق |حمد مني  ف|يه | سيوط|تـــربــــيتـــ 

4|o2o6 لسيد|لد فتـــىح محمد |حمد محمد خ| |بــــ طنط|د|

95356 هلل عيد حسن عىل|هبــــه  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

233725 لرحيم|حمد عبــــد|م |م|فتـــىح  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|59558 ر ممدوح محمد عىل|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

57592 روق حسن|ئى مسعد ف|م| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|74o66 رص فتـــىح جمعتـــ|فتـــىح ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

75||93 ن|رص محمد حمد|محمد ن |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

692|65 مد|ء محمود محمود ح|ل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

78375| لسيد مصطفى محمد درهوس|حسن  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|6823 ك|لمل|هلل عبــــد|منيه عطيه رزق | تـــربــــيتـــ دمنهور

8|9252 حمد محمد|لدين |منيه عز| ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

572|7 ل|بــــوجل|لقوى |ر محمد عبــــد |نتـــص| طبــــ بــــنى سويف

268769 س زغيبــــ|يدى رجبــــ عبــــ|ه تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|7733o حمد|لرحمن محمود محمد |عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6|327| د|طف فتـــىح محمد حم|حمد ع| |تـــربــــيتـــ بــــنه

8|6586 فظ|لح|مل عبــــد|جح ك|طمه ن|ف ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4o669o لحليم عىل|در محمد عبــــد |هلل ن|منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

333296 ى محمد|مريم عص م محمود حسني  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6|7272 لدين|لسعيد نرص|مصطفى | رن صيدلتـــ بــــورسعيد

36o4o2  حم|ل|
ى
ده|ء بــــيوم حسينى دسوق |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

64o338 تـــ|حمد عىلي عرف|فوزيه محمد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

345|38 وق مصطفى ص دق محمود|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

52395| حمد|هيم |بــــر|عمر محمد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

648|24 وليد محمد تـــوفيق محمد عىل| ر|ي  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

6843o2 وق عم د محمد محمود محمد شعيبــــ|رسر لمنصوره|ل |طف|ض |ري
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689875 لغيىط|لسيد |رص |حمد ن| لمنصوره|بــــ |د|

6o|o24 ى ط|ي بــــو ريه|لسيد |رق مصطفى |سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9|76|7 فظ |لح|ن مغيثــــ عبــــد|حمد شعبــــ| سيوط|ضتـــ |علوم ري

9|5446 ك جندى  |لمل|نور عبــــد|هيثــــم  سيوط|هندستـــ 

8o47o8 بــــوزيد محمد|رس |ء ي|صف لمنصوره|حقوق 

7653o6 مد|لنعيم ح|حمد فهىم عبــــد |م |عص حقوق بــــورسعيد

43|6o4 بــــ|د دي|حمد ج|لسيد |محمد  |علوم طنط

33|876 د عىل|دل حم|محرم ع ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

254||7 |لنمس|هيم محمد جبــــر |بــــر|هلل |عبــــد ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

25856o لعجىمي|د محمود فتـــىح |زي ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|46488 لرحمن حسن|مه عبــــد |س|ن |ريم|ن ن|بــــ حلو|د|

6o|3|o لبــــحريتـــ|لبــــسطويس |لسيد |سمر  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

643797 ف مرو|ن |مرو زي|لم حج|ن س|رسر لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

6o2278 ى  ن|لوز|مريم محمد فتـــوح حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

259284 حمد|محمود نور سيد | يش ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

46436| م|لسل|سط عبــــد|لبــــ|دل عبــــد|حمد ع| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

433978 ه | ف |مي  حمد حبــــيبــــ|حمد |رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

629254 هيم|بــــر|لسيد محمد |مجد محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

8|9376 ي |كر|ن |عن
ى|م مصطفى مي  ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

45298o عر|لش|لنعيم محمد |محمد عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

2563o9 ل محمد شفطر|محمد كم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

237842 حد محمد|لو|بــــح عبــــد|ر| رن هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6849|7 لسيد|لسيد محمد |رحيق سعد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|65365 ن محمد|حبــــيبــــه محمد شعبــــ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

887593 د بــــطرس زىكي |ميل| رين|م سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

64|997 ه عبــــد | دق|لص|لرحمن |لعزيز عبــــد |مي  زيق|لزق|بــــ |د|

|53543 ي محمود محمد| ميمه خي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

265486 ي|محمود محمد 
ى
ض|حمد ق لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

4584o5 هد|هد مج|لسعيد مج|ل |لسعيد جم| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|555o4 بــــورسيع|لحليم |لد عبــــد |د خ|سع كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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47367 حمد محمود|ر |لغف|محمود عبــــد  لمنصوره|حقوق 

355o25 حمد نبــــيل فريد| |سه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|3867 ى|لحس|ن |در دغم|لق|محمود ربــــيع عبــــد ني  |هندستـــ طنط

46944 بــــ|رم خط|س ك|هر عبــــ|م م|سل| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

345659  |رقيتـــ هش
ى
لشحرى|حمد |م شوق ى شمس|د| بــــ عي 

252o38 حمد|دل محمد سيد |حمد ع| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|67o74 ى  حمد|محمد سعد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7o4384 يس|لح|هلل حسن |حمد عبــــد |ء |رس| زيق|لزق|علوم 

876897 ى سيد بــــش|ي فظ  |لح|ى عبــــد|سمي  سيوط|حقوق 

6456|8 لطليىم|يمنى أحمد مصطفى حسن  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

3|8958 ن فوزي عىل محمد|مريم رمض ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|48957 مد|م محمود ح|ء هش|شيم ى شمس|د| بــــ عي 

35o945 ى مصطفى حسن مصطفى حم د|حسي  ى شمس حقوق عي 

87837o لدين محمد  |ل |كم| مريم رض سيوط|حقوق 

894393 حمد محمد  |هلل حمدى |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

897776 ى  م حسن محمد حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

35556 مه|لمحسن محمود سل|ل فوزى عبــــد |بــــل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|8o78 للطيف|يوسف صبــــىح عىل عبــــد هره|لق|طبــــ 

329296 لشيخ|لحفيظ |هلل محمد طه عبــــد|منتـــ  |طبــــ بــــنه

52775 حمد محمد|ء طه |عىلي ن|فنون جميله فنون حلو

793o|2 لسيد حسن|تـــسنيم حسن  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|38744 منيه محمد حموده عطيه حموده| ى شمس صيدله عي 

35563| د|لجو|خلود طتـــ محمد عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

8|757| لح|ن محمود ص|محمود شعبــــ ره بــــنى سويف|تـــج

|49o6o حمد|ل محمود عىل |من ى شمس| لسن عي 

688844 رف|لعظيم ع|رف محمود عبــــد |محمود ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|69|25 ود|دى عفتـــ يسي د|ف وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

425oo4 م محمد محمد جمعه|هلل عص|منتـــ  سكندريه|ل|عه |زر

542|2o هيم عزبــــ|بــــر|هيم فرج |بــــر|حمد | لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

3|4628 لسيد|لعزيز |هلل محمد عبــــد|عبــــد مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|6o527 مؤمن غريبــــ محمد سليم |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

3|86o6 تـــ سعودى|منيتـــ عىل فرح| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9232o8 سيوس |طن| |سعد حن|ر |مي ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5o7o8| مل خليل|مجدى لبــــيبــــ ك| رين|م سكندريه|ل|علوم 

67|94 هلل عىل|ن عبــــد |رمض| ن|ر لفيوم|تـــربــــيتـــ 

449463 ي |ع هيم صقر|بــــر|دل خي  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

6|467| ه ع| بــــ غنيم|لوه|دل جبــــر عبــــد |مي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|9773 ل|لري|س محمود حسن |يه عبــــ| ط|حقوق دمي

8|72o6 ي|طه مجدي محمد عبــــد
لغنى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

327843 لرؤف محمد محمد متـــول|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

42o78o دى محمد سآلمتـــ يوسف سعيد|ش لشيخ|بــــ كفر |د|

756o63 دل محمد حسن|ء ع|زهر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4258o2 لرؤف مطر|ء محمد عبــــد |ن عل|رو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

43399 هيم|بــــر|ن |عىل شعبــــ| عل ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

754939 ى جمعتـــ|ء |روميس حمد محمد حسي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

62|6o9 هيم|بــــر|مر|حمد ع|هيم |بــــر|م |بــــتـــس| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|3ooo3 ى سعد زغلول عزيز| يوستـــي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

63|887 ي عبــــد |ن ع|جيه
لحميد|دل مصطفى زيق|لزق|ره |تـــج

5o7o|6 حمد محمد بــــيومي|محمد شكرى | تـــق سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|65932 حمد يوسف|يمن |طمه |ف ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

48oo46 ن بــــدوى|شد رضو|ن ر|لحميد رضو|حمد عبــــد| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

4o4628 حمد|للطيف |هيم عبــــد|بــــر|طف |حمد ع| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o743o ن عويضه|لسيد عثــــم|ح |آلء محمد صل| سكندريه|ل|بــــ |د|

437827 للمع|لمنعم محمد |ل عبــــد|ن كم|يم| لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

7|6o23 ضى|لق|مي  |ل|لمحسن |ده محمد عبــــد |غ لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8o7723 حمد|لعربــــي محمد |لفتـــ | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

92|84| جرجس عطيه موىس عطيه  ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

6373|4 مل جودتـــ محمد يوسف| زيق |لزق|تـــمريض 
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48892| هلل|لحميد فضل |م محمد عبــــد |أمنيتـــ س سكندريه|ل|ره |تـــج

5o74o3 لحميد كشك|ح عبــــد|لفتـــ|ل محمد عبــــد|نه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|46825  عبــــد |لش|يه عىل عبــــد |
ى
زق محمد|لر|ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|757o حمد|ل |يوسف سيد جم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

337826 هلل|لسيدحسن عبــــد|لرحمن حسن محمد |عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

37|838 س|ن محمد رجبــــ عبــــ|نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|798| ى محمد |ي عيل محمد|سم|سمي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6848|2 بــــر|بــــر محمد فتـــىح ص|ندى ص لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

526|35 ف محمود |محمد  ى|رسر حمد حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

|65885 هلل عبــــد ربــــه حسن|نور عبــــد |هلل |منتـــ  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

282339 عيل|سم|م فوزى محمد |مصطفى هش  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

|53756 لرحمن|حمد عبــــد |ئى |ه| ند هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o3887 ر|لنش|بــــر حسن |لح ص|محمود ص |ره طنط|تـــج

9o4729 ى  ف |نرمي  لسيد محمود |رسر ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

892874 لسيد |دى |ح نف|يه صل| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

774663 مل محمد عيس|م ك|طمه س|ف ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

365652 ود فنجرى جيد|م سمي  د|ر ى شمس حقوق عي 

2|2662 لرحمن تـــرىك|تـــم عبــــد |رق ح|كريم ط وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

444o3| هيم|بــــر|ن محمد عىل |ريم حمد لشيخ|علوم كفر 

75494 عيل|سم|بــــر محمد |لرحمن ج|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

2685o| ىسر|لغبــــ|لدين |ل |د كم|عمر ج ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8393|6 ى عبــــد|لقوي |مه عبــــد|س| لسميع|مي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

8o6225 محمد محمد موىسي محمود ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

762285 ىط|لدمي|لسيد |مصطفى محمد محمد  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|745|5 ى قدرى عبــــد |ي بــــ|لوه|لرؤف عبــــد |سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|5|52o هلل محمد عىل|حمد حسبــــ |م  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

899oo9 هر عىلي |لظ|ل عبــــد|جر جم|ه تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

356255 لسيد محمد|ل |هلل جم|عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر
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2|9752 عيل عزتـــ حسن|سم|يه | ى شمس|د| بــــ عي 

759|25 حمد عيد خليفتـــ جبــــريل| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

44358o لعزيز|شور عبــــد|ء فريد ع|سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

752942 يش|لرحمن محمد لطفى ع|عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

75|664 لكريم|كرم حسن عبــــد |دى |ش ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

843o7| ح فهىمي حسن|حبــــيبــــه صل ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9o4223 نه |حمد شبــــ|جر محمد |ه ج|ره سوه|تـــج

6|8422 |لعر|ئى محمد |م ه|سل|
ى
ق ط|بــــ دمي|د|

8o2349 بــــ|لبــــ|حمد سيد فتـــح |م |حس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

258|83 لد محمد محمد|نرص خ ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

8|4274 ن محمد|يوسف محمد شعبــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

68|89 ي|ر
حد|لو|حمد عبــــد |محمد | ئى لفيوم|تـــربــــيتـــ 

7686|7 هلل عىل|هلل محمد عبــــد |هبــــه  لعريش|تـــربــــيتـــ 

9|8297 لسيد  |حمد |ره زغلول عىل |س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3o|74 جر محمود فرغىل بــــحر|ه هره|لق|بــــ |د|

69|262 لعفيفى كشكتـــ|لسيد |مريم عوض  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

44o46 مؤمن محمد سيد محمود سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o|o85 لعزيز مخيمر|لعزيز مخيمر عبــــد |محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

27|22| بــــو هيبــــه|حمد |هيم |بــــر|حمد |ء |رس| ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

|5599o حمد عيس|حمد محمد |نىه  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7|53o7 لسعيد صىل|ندى محمد محمود  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|5|324 ح|لفتـــ|ل عبــــد |ء محمد كم|سم| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

88494| رم محمد حسن|مصطفى مك سيوط|حقوق 

485948 هيم|بــــر|م |م|ريم محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

2985|o لملك جرجس|تـــه عبــــد|نبــــيل شح د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

437|6 يف وليد عك شه محمود|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5463|6 لمدبــــول|تـــه |لسيد شح|يحن   |حقوق طنط

684482 مر|حمد ع|مد سعد |يه ح| لمنصوره|علوم 

525748 تـــى|لمرخم|حمد حسن حسن |محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|9o33 عيل|سم|رق محمد |محمد ط دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح
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45o772 م|لش|ء قدرى عىل |سم| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

676976  محمد عبــــد |محمد 
ى
لمقصود|حمد شوق ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|25|4o بــــ|لمنعم خط|ئل عبــــد |لرحمن و|عبــــد  ى شمس حقوق عي 

245866 |هيم حن|بــــر|دل |ع| بــــول ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6|469| لعظيم عرص|هلل عبــــد|روضه شكرى عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

77o82| لحميد|لحميد محمد عبــــد|تـــن عبــــد |ف زيق|لزق|عه |زر

424757 هيم محمد عبــــده|بــــر|رجبــــ | رض سكندريه|ل|بــــ |د|

6o7894 ل|هيم مش|بــــر|روثــــم محمد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7|54|8 ف عبــــده |محمود  لصديق عىل|رسر لمنصوره|حقوق 

442464 بــــ|لوه|م حسن تـــوفيق عبــــد|حس لشيخ|تـــمريض كفر 

4o|277 متـــ يونس حسن|مريم سل سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4853o7 لرحمن|لرحمن مصطفى عبــــد |دل عبــــد |سلىم ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|o7| لحميد|لمحسن سعد عبــــد|هدير عبــــد هرتـــ |لق|تـــمريض 

|65482 هيم محمود عىلي محمد|بــــر|ن |نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|o445 لعزيز |لرحيم عبــــد|رس عبــــد|محمد ي ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|39489 م|لسل|ر عبــــد |لجبــــ|م عبــــد |لسل|بــــسمله عبــــد 
 كشك

هره|لق|عه |زر

|27285 لشىسي|لدين تـــوفيق |ح |يمن صل|هلل |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7|o876 ن محمد|لسعيد محمد سليم| لمنصوره|حقوق 

48774 ن|حمدى مجدى حمدى عثــــم ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

97342 ن محمود|مه نعم|س|يه | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||7|72 هر|لظ|ح عبــــد |لفتـــ|زينبــــ محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

343347 هدير عربــــى شديد محمد ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

6o4665 هلل|مي  يوسف عوض |ره |س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7o4o|o ليتـــ|هيم غ|بــــر|فع محمد |لش|ندى  زيق|لزق|بــــ |د|

49o32o د|لجو|عي عبــــد |لسبــــ|مه عدلي |س|هلل |منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75o8o3 ح|لفتـــ|ده عبــــد |رس عمرو حم| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6795|6 م محمد جمعه محمد عربــــ|سل| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

89324o ه عبــــد لحكيم فكرى حسن |شهي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|5938 طف أنور عىلي رميح|ء ع|إرس تـــمريض دمنهور
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7o5829 يف زهي  محمد محمد  لبــــربــــرى|رسر ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

25338| بــــ شفيق رجبــــ مرزوق|رح تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

496852 ى يوسف صل لرحمن|ح محمد عبــــد |نيفي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

854628 لحكم خليفه|لح عبــــد|حمد ص| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

6ooo6 هلل|لم عبــــد |ل س|ء هل|سم| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

354|73 حمد|لسيد |م |مي عص ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

426777 تـــه|لسيد تـــوفيق مرزوق شح|بــــ |رح ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

84|89o دق|لص|حمد سيد |ن |حن ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4363o| حمد هيكل|حمد |لدين |د |حمد عم| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

25385| يمن صبــــىح محمد|محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o235o مد محمود عيد|ح| يتـــ رض| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

864579 حمد|وي مسعود |محمد قن لمنصوره|حقوق 

7o9o63 هيم عيد غنيم|بــــر|لسيد |ن |محمود عدل ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

894394 لحميد حموده |لرحمن موهوبــــ عبــــد|عبــــد سيوط|ره |تـــج

642496 ح محمد|لفتـــ|محمد مجدى عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

46|8o9 لىح|لص|ضى محمد |حمد محمد ر| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

264249 مر|ر عيد ع|بــــوبــــكر دويد|ء |سم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

85676 لسميع معوض|لح عبــــد|محمود ص لفيوم|حقوق 

4859o4 ي محمد ك
هر|مل محمد ط|تـــفى سكندريه|ل|ره |تـــج

256946 قتـــ محمد | بــــوبــــكر منصور|رسر |صيدله طنط

|2946| ن|عمر محمد حسنى شعبــــ هره|لق|هندستـــ 

236o75 هر محمد|لظ|فرح مجدى عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|4|34 |ىط بــــدوى حلقه|لع|ء محمد عبــــد |هن علوم دمنهور

224o54 ف |ليىل  هلل|حمد عبــــد|رسر لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

357247 لسيد|هلل |لبــــديع عبــــد|ء عبــــد|شيم |نوعيتـــ بــــنه

6o7643 لسيد|هيم |بــــر|س محمد صبــــىح |ين| لمنصوره|بــــ |د|

6296| لعزيز|ده سيد عبــــد |سيد حم حقوق بــــنى سويف

349o66 لسيد|هبــــتـــ سيد محمد  |نوعيتـــ بــــنه

633942 طر|زق محمد خ|لر|حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|صيدله 
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869638 ي |ي
ى مصطفى ي|سمي 

حمد مصطفى لمنصوره|حقوق 

5|49o| حمد عىلي طلبــــتـــ|م محمد |ريه عه دمنهور|زر

479742 م|لدين تـــم|م عىل |محمد محمود هم سكندريه|ل|حقوق 

492524 لدين|حمد عىلي محمد شمس |لد |حمد خ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

86856o دي محمود محمد|له|حمد عبــــد| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6|4784 حمد عيسي|رس |مي ي |طبــــ طنط

8438o6 ي ثــــ
بــــتـــ محمد|عىلي مصطفى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

8|5487 حمد بــــدر|ن فتـــىحي بــــدر فتـــىحي |نوره ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

832|3| رف محمود حسن|لمع|بــــو|رق |ط ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

757o5| عيل|سم|دين محمد يوسف محمد |ن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

63226| ن محمود محمد سعيد عزم|كريم زيق|لزق|حقوق 

49o88o دريس|عيل محمود |سم|ره سعيد |س إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

774o7 لعزيز محمد حسن|لد عبــــد |متـــ خ|س| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o34|9 لمنعم|لمنعم نبــــيل عبــــد |ر عبــــد |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o364o ي|لك|حمد رجبــــ عبــــد|ء |شيم
ى
ق ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

63928o ى|ن محمد |يم| لسيد حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|5297| ى |بــــو |عيل |سم|محمود  لسعدئى|عيل |سم|لعني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|3728 محمود مجدى لطفى عطيه عيد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|27756 فع|حمد ن|حمد محمد | |ن|ر لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

|66483 يق عبــــده|سمي  ف| مرن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

692758 لنبــــوي|ح |لفتـــ|ر عبــــد |لغف|هلل عبــــد |مريم عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

367|46 ج  حنفى محمد|محمد ن لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9o6825 بــــ |لوه|ن عبــــد|لسم|هدير عىل  ج|ره سوه|تـــج

354634 هيم يىح|بــــر|هيم |بــــر|ء صبــــىحي |صف |بــــ بــــنه|د|

6278oo ى|يه| |رودين بــــ محمد حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

344276 يف محمد محمد عمر رسر ى شمس حقوق عي 

23635o لرحيم|بــــى عبــــد |مبــــ|ل|عيل |سم|محمد | لي|د هره|لق|صيدله 

858375 يه محمد فولي محمود| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

6847o6 لسيد|كد |لحسن محمود و|بــــو|محمد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

424979 لم|بــــر س|يوسف محمود ج سكندريه|ل|علوم 

25o5|5 لدين|هيم شمس |بــــر|ذل |لش|ء |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج
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9o|62| تـــه |مينه عىل محمود شح| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

629|6o نىح  محمد فهىم طه| زيق|لزق|صيدله 

844832 ي |منه 
لسنوىسي محمد|هلل مصطفى ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

7o678| زى|لمغ|لجيد |هيم عبــــد |بــــر|حمد | لمنصوره|ره |تـــج

9|9677 ن محمد محمد |يوسف شعبــــ ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

|7|6oo ح|لفتـــ|ل محمد عبــــد |نىه جم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

535596 لسيد|هيم محمد |بــــر|رص |مؤمن ن سكندريه|ل|حقوق 

63754o فع عطيه|لش|لسيد محمد |ء |سم| زيق|لزق|طبــــ 

6o54o9 ف عزتـــ عىل عويضه|يدى |ه رسر |تـــربــــيتـــ طنط

835674 منه موىسي محمد عىلي| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

92o|76 ه معتـــمد | د  |حمد مر|مي  ج|ره سوه|تـــج

7853|4 لسيد|س |لد جوده عبــــ|خ زيق|لزق|حقوق 

3|8|87 حمد|دي |ن عبــــ|محمد رمض هره|لق|حقوق 

79|oo3 لدق|مؤمن محمد محمود  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

77o|o5 ن|لسيد سليم|هيم |بــــر|محمد  زيق|لزق|حقوق 

689736 ى عبــــد |ي ح محمد|لفتـــ|ح فوزى عبــــد |لفتـــ|سمي 
لح| ص

لمنصوره|علوم 

348|26 حمد سيد فرج|لرحمن |عبــــد ى شمس علوم عي 

76476o ن|هدير نبــــيل محمد سلط ره بــــور سعيد|تـــج

5|42o5 د|لعو|مر محمد |ء ع|ء عل|إرس سكندريه|ل|بــــ |د|

46734 ن|محمود رجبــــ محمد سليم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

63|652 مل حسن محمد|يده حسن ك|ع عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

884374 لرحمن محمد |هيم عبــــد|بــــر|لرحمن |عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

333295 د موىس رزيق|مني  عي| دون|م تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3|7o27 ى د عىط كرمه|عم| مي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

4|6484  حسن عىل |هيم |بــــر|بــــ |يه|
ى
جهورى|ل|لدسوق لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

695396 د|لحميد ج|لحميد نرص عبــــد |د عبــــد |عم لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

86267| ي ع
مر عبــــيد محمد|مصطفى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

875|93 د  |هلل ج|هيم عبــــد|بــــر|ء |سم| سيوط|علوم 

697365 بــــسمه صفوتـــ عرفه عىل غنيم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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24883o زى|لح حج|بــــسمه فتـــىح ص ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|24849 تـــ|هيم بــــرك|بــــر|تـــ |ن جميل بــــرك|رو ى شمس صيدله عي 

5|6348 ل ذىك محمد|فرحه جم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

355732 د|لجو|لغنى عبــــد|رق عبــــد|مريم ط |بــــنه| هندستـــ شبــــر

29678o |لبــــ|لعزيز عبــــد|لودود عبــــد|حمد عبــــد|
ى
ق سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 

دى|لمع |

64888o صه|لخو|لسيد محمد حسن |عمر محمد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

522|65 مر|لسيد محمد ع|زينبــــ  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|8886 ره محمد محمود رجبــــ|س ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

|37533 لحفيظ|تـــم تـــوفيق عبــــد |كريم ح ى شمس طبــــ عي 

4759|5 لرحمن محمد محمود حسن|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|74678 لسيد|محمد | حمد رض| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

862374 بــــ|حمد محمد محمود دي| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

7o7975 هيم حسن|بــــر|حمد محمد | طبــــ بــــورسعيد

768393 لطنجي |لحبــــيبــــ أحمد |مح محمد |ن س|رو ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

682|34 حمد محمد|رم محمود |جر ك|ه لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

478||9 ن|عهد محمود محمد محمد سعيد عمر سكندريه|ل|ره |تـــج

46o55 ي
هلل|طه سعد عبــــد | دئى ى شمس|زر عه عي 

752782 زم محمد محمد عطيه|ح عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|56556 ل غمرى متـــول|حمد كم| هره|لق|هندستـــ 

834386 |ش|ن بــــ|عىلي عبــــده حمد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

323||6 رق محمد فتـــىح مدبــــول|رحمه ط ن|تـــربــــيتـــ حلو

763326 هلل|حمد عطيه عبــــد |لسعيد |ره |س صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

865|48 حمد محمد|ن محمد |يم| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

44oo66 ن|سهيله مبــــروك محروس سليم لشيخ|ره كفر |تـــج

||5oo7 رتـــ|مح لبــــيبــــ بــــش|نو س|ج هره|لق|م |عل|

86955|  محمد عىلي عبــــد|سل|
ى لمعىطي|م حسي  ي للفن|

دق بــــور سعيد|لفنى

8|4||5 سم محمود|رس ق|لد ي|خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

||6378 ى بــــيل|لخي  ه|بــــو |بــــيل |ه| يوستـــي  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

7o8|93 ز|لبــــ|ح |لفتـــ|ز عبــــد |لبــــ|محمود محمد  لمنصوره|ره |تـــج
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76o|3| ف سعد | |ند هر|لط|لدين |رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

6|3o44 ي 
ي زغلول|مصطفى

لسيد مصطفى |بــــ طنط|د|

|3|975 ى|م شنوده منصور مكرم| رتـــي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

268|7o هلل|لسيد عبــــد|ن |حمد شعبــــ| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

87888| حمد |حمد مصطفى |جر |ه سيوط|تـــربــــيتـــ 

2778|8 م عبــــده محمد صبــــره|عبــــده س ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

33653o ى خ|ي بــــ|لوه|ن عبــــد|لد رمض|سمي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

93299 لطيبــــ|لعزيز محمد |ئى محمد شفيع عبــــد |م| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

642265 هيم|بــــر|ئل محمد ذىك |معتـــز و لمنصوره|حقوق 

7|o596 ر|حمد يونس عمر شبــــ|مريم محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

||9874 ى عىل|ء محمود |ل| مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

357486 لنرص|بــــو|لسيد |هلل |د عبــــد|لسيد حم|م |مر |علوم بــــنه

45|562 يف  م|لسل|لحسينى محمد عبــــد|هيم |بــــر|رسر ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

5o6696 بــــو شوشتـــ|لم حسن |ء محمد س|دع بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

427|35 هلل وجدى|درعبــــد |لق|رنيم محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

25584o لم|هيم س|لم إبــــر|ح س|ده صل|حم ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

43387| ي | ء زكري|سم|
ي|مصطفى لعشر ي صىح طنط

|معهد فنى

79|363 هيم|بــــر|مه |لسيد سل|محمد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

434489 لعدوى|لسيد محمد |عزه ممدوح  |تـــربــــيتـــ طنط

7738o3 ف فهىم عبــــد |فهىم  لعليم|رسر ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

45o498 لذهبــــى|س محمد |محمود عبــــ |هندستـــ طنط

6|3o97 ى|ريم محمد محمد عيس ش هي  |ره طنط|تـــج

567o| هيم فهىم حسن|بــــر|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

252894 ف مهدى عبــــد|ره |س للطيف|رسر شمون|نوعيتـــ 

25o972 ر|م محمد عم|محمد عص ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

498394 ى فؤ|ي ى حسني  ى |سمي  موئى|لسل|د حسني  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

4478o حمد سعيد|ء رجبــــ محمد |سم| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

49o3|9 حمد محمود|بــــر |حمد ج|هلل |منه  سكندريه|ل|بــــ |د|
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8o5|9| ي 
بــــر زىكي|يمن ج|مصطفى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

64232o لسيد|لم |ح س|سلمه صل زيق|لزق|حقوق 

84539| لحسن محمد|بــــو|يه سيد | ن|تـــمريض أسو

9|59|o ي|رغده حسنى زي
ن |ن تـــعى سيوط|بــــ |د|

649|48 لمطلبــــ|محمد محمد عبــــد| لي|د ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

22oo38 غبــــ|د ر|حمد محمد فؤ| |هويد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

768795 ف رض| لمهدي|ىطي |لع|عبــــد | رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

5|6392 ن|ج  سعيد محمد رسح|يه ن| سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

439736 ف محمود خليل |نوره لعدوى|ن أرسر لشيخ|علوم كفر 

8577|3 ض|دل فهىمي ري|محمد ع سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

359247 لس صبــــرى عنتـــر عبــــد لمسيح|كي  ى شمس|تـــج ره عي 

44599 ى عبــــد |طمه |ف ى خرصى لرسول|مي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

774296 هيم عبــــده|بــــر|لد عىل |ء خ|لىمي لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

764627 تـــ|لسيد بــــرك|عيل |سم|هيم |بــــر|كرم |محمد  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

843677 ي عبــــد ي|عمر حسن يحن 
لغنى ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

8o7298 مه محمد|هيم سل|بــــر|حسن  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|23735 محمود محمد محمود محمود ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

36239| لحليم سويلم|نور عبــــد|م |بــــسنتـــ عص |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

683|8| لمرىس موىس|م فتـــىح |مروه هش لمنصوره|حقوق 

3||936 د|دل سيد محمد عو|ن ع|نور ى شمس طبــــ عي 

7o27|7 هيم عبــــده|بــــر|لرحمن |سلىم محسن عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

|72742 دى|لن|لمعز |ء سيد عبــــد |ل| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9o4o98 حمد فرج عىل |مرفتـــ  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

792434 ل|لع|لنعيم عبــــد |ل عبــــد |لع|زينبــــ عبــــد  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6346o5 لمعىط|دى عبــــد|له|لمحسن محمد |م عبــــد|سل| زيق|لزق|نوعيتـــ 

98579 هلل محمد عىل|مصطفى عبــــد  لفيوم|حقوق 

632o7o لنبــــى|لدين عبــــد|ح |ء صل|جر عل|ه زيق|لزق|ره |تـــج

3|7746 بــــورسيع|محمد وليد محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

694457 ل|لع|لسيد عىل عبــــد |خلود مصطفى  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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485452 هد|حمد مج|فرحتـــ محمد رشدى  سكندريه|ل|ره |تـــج

3264o4 ى بــــتـــ|يد ثــــ|بــــدرى ع| يوستـــي  ى شمس|د| بــــ عي 

24879| ف رأفتـــ عبــــد |سندس  يد|لغنى ف|رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2|3649 مر|لعزيز ع|حمد عبــــد|عمرو  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4||426 ل|لع|حمد عبــــد |م نرص |لسل|محمد عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

59o46 دى محمد|تـــغريد مكرم ن لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

2|6653 وى|لفرم|حمد |عيل |سم|مه |س|عمر  ى شمس هندستـــ عي 

884|83 ي
لحميد يونس |ء محمد عبــــد|ضى ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

475o82 ى يوسف بــــس|ك ل تـــوفيلس|رولي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

335|2| لسيد|ء محمد عيسوي |رس| ى شمس حقوق عي 

8|762| ي عري|
ى
ي مجدي شوق

ن|يرينى ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

5249|3 فظ|لسيد ح|فظ |محمد ح ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

9o4|38 حمد |لبــــدرى |طف |حمد ع| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

3||436 هيم محمد|بــــر|حمد مصطفى |  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

67|58 هيم حسن|بــــر|ء محمود |سم| لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

68542 ح محمد عوض|محمود مفتـــ لفيوم |تـــمريض 

64|539 هيم|بــــر|لحميد |ء صبــــىحي عبــــد|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

426848 ه محمد خليل عبــــد  لحميد|سمي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7o|684 حمد|حمد صبــــرى محمد |ئى محمد |م| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

45o97 لم|بــــ محمد زينهم س|رح ن|تـــربــــيتـــ حلو

634436 هلل|هلل محمد عبــــد|حمد ممدوح عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

4|3|99 لشوبــــرى|هيم |بــــر|جر حسن |ه |بــــ طنط|د|

4oo739 ل|لع|حمد بــــخيتـــ عبــــد|محمود  سكندريه|ل|ره |تـــج

35|28o لرحمن عمر|حمد عبــــد|مح |ء س|سم| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

7o3828 لق صديق معوض عدس|لخ|ء عبــــد |عىلي زيق|لزق|بــــ |د|

5|3568 عيد مرزوق محمد فرج محمد عه دمنهور|زر

6256o6 ى |ل|لعظيم محمد |حمد عبــــد|محمد  يدى|لع|مي  زيق|لزق|صيدله 

6|6558 ى سل|بــــو |حمد |حمد |محمد  مه|لعني  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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3|34|9 لبــــكرى|د محمد محمود محمد |زي ى شمس حقوق عي 

465428 لبــــدري|لسيد محمود |م |حمد هش| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6|2679 ي|ر
لبــــيوم|لبــــسيوئى |لبــــيوم |مصطفى | ئى |بــــ طنط|د|

6||82o لعزبــــ منصور|ج |لصبــــ|ئل |مه و|س| |حقوق طنط

33846o لعظيم|ل عبــــد|لكح|لسيد |فرحتـــ  |تـــربــــيتـــ بــــنه

68786o ىس|لبــــلق|لمتـــول |هيم |بــــر|نجوى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

794oo5 حمد|ريم يشى محمود محمد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

624652 يل|لحم|بــــو |لعزيز |حمد عبــــد |يمن |جر |ه ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

296346 وق طه ثــــ عيل|سم|بــــتـــ بــــكر |رسر عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

9o6||6 حمد |لسيد محمد |مصطفى  ج|ضتـــ سوه|علوم ري

4o7562 دل محمد محمد محمود|ن ع|نوره بــــ دمنهور|د|

225689 حمد|مر |حمد محمد ع| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

8o6559 ه | عيل محمد|سم|عيل |سم|مي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

6355|3 ل عطيتـــ مصطفى|منى محمد كم زيق|لزق|حقوق 

7|325o ى  م|مه محمد محمد هند|س|نرمي  ره بــــور سعيد|تـــج

88824| هلل فوزى جريس| |عط| ن|دي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

48698o ىط|لع|لد وليد عىل عبــــد |خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

528477 مد سعد رزق|محمود ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

683684 سىطي|ل|حمد |ء عطيه |ل| لمنصوره|حقوق 

64||2| لعربــــى|هيم |بــــر|حمد محمود محمد |ر |من قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

267|oo ر|لعزيز عم|هلل يشى عبــــد|رحمه  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

4|49o3 هلل|هلل حسن عبــــد|حمد حسن عبــــد | سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

3|4|64 لطوجى محمد|رق محمد |حمد ط| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33o|92 لمنعم محمد عىل|محمد عبــــد| ند |ره بــــنه|تـــج

6956o2 للطيف عىل|ن عطيه عطيه عبــــد |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

48382| تـــه|مصطفى محمد محمد محمد شح |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2||55 وى|لجيد محمد هند|مصطفى محمد عبــــد هره|لق|هندستـــ 

82889| بــــ محمد|لوه|ء محمد عبــــد|وف دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

768786 د|حمد عز محمد رش| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى
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43|465 ف زىك ري|جون  ض عبــــده|رسر |ره طنط|تـــج

36|o5o لشيخ|لسيد حسن |لدين |ء |لسيد عل| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6237|| ى  ر|لنج|مجدى أحمد محمد أمي  ط|هندستـــ دمي

|48535 ف محمد محمد|هديتـــ  رسر ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

8o|783 ي عىلي|تـــقوي سعد 
لدين تـــوئى ي|ن |سن|ل|طبــــ 

|لمنى

8|2467 حمد محمد محمد|ن |يم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

43|42 لم حنفى محمود|عمر س ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

855642 د محمد|ل رش|كريم جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

775437 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد|حمد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

634696 هلل محمد محمد عيس|حمد عبــــد| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9o9o|9 ى محمد  ى قدرى حسي  م |لتـــه|حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

444|74 زى|لمول جبــــر  حج|د عبــــد |محمد رش لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

636652 لنبــــى|لرؤوف عبــــد|تـــ عبــــد|لشح|لرؤوف |عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

252639 يف  ل|لزل|زينبــــ عىل رسر لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|8329 حمد عبــــده فهىم محفوظ | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33|296 ى عمرو عبــــد|ي هيم|بــــر|ر شلبــــى |لغف|سمي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

57625 هلل جرجس|د عبــــد |رينى عم| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

346779 ن عىل محمد|لدين شعبــــ|مريم عز  ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

4|896o لنحيىل عىل| |حمد زكري| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

685|| لحميد|يم عبــــد |لد|م عيد عبــــد |حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

864855 عيل|سم|وي |تـــ ف|ن شح|رمض |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

23||5 ن محمد|بــــ عمر|بــــو رح|عمر محمد  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

35642 يع|ن ط|لسيد محمد عرص|محمود حسن  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

435538 لرءوف ودن|يمنى فوزى عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

76374| ندى فوزى محمد محمد علود تـــمريض بــــور سعيد 

36866o هلل محمود محمد محمد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

23678o |لبــــ|رق محمد عبــــد|ء ط|رس|
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|55577 بــــوضيف محمد|ل |ء جم|شيم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

623823 ن|رس محمد رمزى بــــدر|هدير ي ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج
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322879 ين  لسيد عوض|لسيد عوض |رسر ى شمس|د| بــــ عي 

43696 لسيد عىل|محمد عىل  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

853|58 لرحمن|ح سيد عبــــد|محمد صل ي|طبــــ 
|لمنى

24|733 ر|حمد نص|ح |لفتـــ|يه محمد عبــــد| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

833o82 لسعود عىلي محمود|بــــو|يوسف  ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

3|4o99 ى|ل خط|محمد جم بــــى حسي  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

77562o لرءوف محمود|محمد حمدى عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

643o26 ن محمود|ء محمود رمض|شيم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|2627 للطيف|ن عبــــد|ن سليم|ء رمض|سم| ي|عه |زر
|لمنى

6|o2|7 يمنى محمد محمود عيس |ره طنط|تـــج

|393|2 ى صموئيل ثــــ|م بــــتـــ خليل|رلي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4453|o لضبــــع|حمد |د |للطيف حم|حمد عبــــد|محمود  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

86575o ن|محمود حمد| محمد عط دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

9o354 مد محمد عىل|مصطفى ح هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o|2o3 رق محمد حفنى دغش |ط سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

337244 محمود عىل محمد محمود لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2288o8 لرسول|هيم دويبــــ عبــــد|بــــر|سميحه  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

45oo9 ى|لعربــــ |مصطفى عىل عز مي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2344|7 لعزيز محمد سيد|محمد عبــــد سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

4o62o8 ى ع|سحر  رف عمر|حمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

485992 كر|ل ش|ميل كم|مريم  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

243722 ى محمود محمود محمد|سم| ء حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4879|8 حمد محمد|لدين |ح |هلل محمد صل|عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o5378 لسعود|بــــو |ن حلىم |ن حلىم رمض|جيل سكندريه|ل|بــــ |د|

359493 م محمد عوض|مل عص| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

77|592 يمن محمد عيس|م |وس زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

56||7 لعظيم محمود|حمد محمود عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

85595o ه مكرم محمد عط يوسف| ني  ي|بــــ |د|
|لمنى

88oo82 حمد |حمد يونس محمد | سيوط|هندستـــ 

436|52 بــــط|له|م محمد |لسل|وى عبــــد |لشن|رق |ط ن|طبــــ حلو
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|45526 سل زينهم عفيفى محمود|بــــ هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

262663 ر|لعط|حمد |م |حمد س| |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

459559 ن محمد|ل عثــــم|مي جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

779973 سم عىل محمد|ر ق|من لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

6323|9 ى فتـــىح محمد ط ش|ندى حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

856732 لرحيم|هيم عبــــد|بــــر|ء قليد |ول ي|بــــ |د|
|لمنى

859o8o |وهيبــــ حن| مريم حن ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

58363 مل|نعمه محمد معوض ك ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

62o3o رك فرج|ء فرج مع|وف تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

85566 بــــوسيف|بــــوزيد |بــــوسيف |محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|43o7 لبــــسيوئى|حمد طه محمد |محمود  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

883o77 ي|ر
م |لسل|م عىل عبــــد|لسل|عبــــد| ئى سيوط|تـــربــــيتـــ 

62859| لدين|مروه طه جوهرى نرص  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28o448 حمد|ل غريبــــ |ن جم|نوره هره|لق|ره |تـــج

3|8278 هلل محمد صبــــرين محمد|عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

6|562o د|لجل|دل |دي محمد ع|ش ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

433o2  مبــــروك|بــــر|لرحمن |عبــــد 
ى
هيم دسوق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

478862 لحليم محمد|نور عبــــد |حمد |لدين |نور  سكندريه|ل|هندستـــ 

47863| ى محمود عبــــد يف محمود حسي  رس|هلل ج|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

|67|6 بــــ حسنى طه فوده|يه| |لي|د ن|بــــ حلو|د|

8o3673 جر محمد محمود محمد|ه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

3224o6 لعظيم محمود محمد محمد|بــــسمتـــ عبــــد ى شمس علوم عي 

76268| لزهرى|ل |عمر فرج كم حقوق بــــورسعيد

62o823 لم محمد|هيم كرير س|ن إبــــر|نوره لمنصوره|حقوق 

476966 لبــــ|بــــوط|حمد |حمد حسن |ل |حمد بــــل| سكندريه|ل|علوم 

24|84| لخول|فرحه سيد وهبــــه محمد وهبــــه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|56284 حمد محمد عطيتـــ محمود| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

228335 حمد|حمد |ء حنفى |رس| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

277o|5 لحكيم|لمرضى عبــــد|تـــ عبــــد|مروه فرح ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6979o8 ه | تـــه|لعوضى شح|حمد |حمد |مي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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546753 ي حسن عبــــد 
ي عبــــد ربــــه |مصطفى

لبــــوهي|لغنى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7o57|2 مجد عىل محمود عطيه|عىل  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

622o22 ن عيد|زق عثــــم|لر|لسيد عبــــد|حمد | ط|حقوق دمي

|67443 د|هلل عىل تـــوفيق محمد حم|عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7|252o حمد عىل حسبــــو|هلل محمد محمد |منه  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

33o5oo م|م|حمد محمد |رحمتـــ  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

443939 حمد متـــول عىل|لح |ر ص|من لشيخ|عه كفر |زر

|37944 محمد يوسف محمد مصطفى هره|لق|هندستـــ 

34967| رق محمد محمد مغربــــى|ء ط|رس| مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

276492 لبــــرم|ل منصور منصور |محمد جم ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

4o3224 عيل محمد متـــول|سم|ر متـــول |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

37693 م|لسل|حمد عبــــد |د عىلي صقر |زي عه مشتـــهر|زر

365|9| ديه محمد حميد عىل|ن ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

7o5374 لسيد خلف|ح |لح صل|ح ص|صل لمنصوره|حقوق 

767|8 هيم|بــــر|شم |ح ه|يمن صل| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

27|377 لعبــــد|ن |لحميد عىل عثــــم|ء عبــــد|ول ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

42|239 لمنعم محمد جمعه عيطه|طلعتـــ عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

64o48| هلل|لسيد عبــــد |ن |حمد محمد عثــــم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|4769 هيم|بــــر|سم |محمود يحن  ق ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

877767 مريم رأفتـــ بــــدر سيد   ي صىح 
سيوط|معهد فنى

768677 ن|صبــــيح عىلي|مريم مصطفى  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|22795 ى|ل حبــــيبــــ بــــش|روبــــرتـــ نبــــيل كم ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

649|67 عيل|سم|حمد حسن |لعزيز |ء عبــــد|لزهر| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

63637o محمد حسن خليل| محمد رض زيق|لزق|ره |تـــج

6oo|63 حمد|لمجيد مصطفى |ء عبــــد |محمد عل ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

39275 غر|بــــو د|لعزيز |سهيلتـــ عىل عبــــد   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

693883 ئى|لدوم|حمد |يمن يوسف |حمد | لمنصوره|ره |تـــج
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452973 لمجد عطيتـــ|بــــو|لسيد محمد |محمد  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

37|995 رك|لح مبــــ|هلل محمود ص|منتـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

42|225 لعدل|وي |لهند|مد محمد |ح لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

28o866 طف مدبــــول محمد عمر|ن ع|يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o|o6| لكردى|مه |يمن عىل محمد سل|عىل  بــــ دمنهور|د|

|49484 لسيد|بــــر محمد محمود |مديحه ص دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

545825 بــــونوفل|لعزيز محمد |دل عبــــد|لعزيز ع|عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

|9|36 بــــ|لوه|م طلعتـــ عبــــد |دهم بــــس| حقوق بــــنى سويف

46546| سعد محمد عنتـــر حربــــى |حقوق طنط

7o8889 لمقصود محمد|لسيد عبــــد |هيم |بــــر| لمنصوره|بــــ |د|

2853|9 لجليل محمود|هلل سعيد عبــــد|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

776467 هر محمد محمد عجوه|نغم ط ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

7o9452 ى|حمد |ح محمد |لفتـــ|عبــــد | ن|ر لعشر لمنصوره|حقوق 

686654 ل|ل محمود مش|لع|م محمود عبــــد |سل| لمنصوره|بــــ |د|

23|273 هيم سعيد|بــــر|بــــ |لوه|محمد عبــــد هره|لق|طبــــ 

5o4786 حمد|يمن محمد سعيد |حبــــيبــــتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6475|3  عطيه|ل شعبــــ|رس جم|ي
ى
ن دسوق لمنصوره|حقوق 

22252o ج عيس|عمر محمد نجيبــــ محمد ض هره|لق|ره |تـــج

9584| ه شعبــــ| ر|ر عم|ن عم|مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

9|8454 عيل مصطفى |سم|طمه حنفى |ف ي صىح 
سيوط|معهد فنى

6o8485 ى طلعتـــ محمد  لسيد أبــــو جويله|نرمي  زيق|لزق|عه |زر

234|75 رص عىل حسن|لرحمن ن|عبــــد ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

295634 د|لجو|دهم عبــــد |هلل سعيد |عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

83933 لح وهبــــه|ل ص|م جم|سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

77o7o9 ى|ي هيم|بــــر|لحميد |محمد حمدى عبــــد| سمي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

35382 حمد|ل |لع|د عبــــد |هدير عم ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

68o3|| ى عبــــد |حمد فتـــىح | للطيف|لحليم عبــــد |مي  لمنصوره|بــــ |د|

4|7954 ل|حمد هل|ندى محمد محمد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 
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272896 ن|س محمد عش|منيه عبــــ| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

782|5 ى عبــــد | لعزيز محمود|منيتـــ حسي  ن|حقوق حلو

|37|68 در|لق|لحميد عبــــد |رص عبــــد |لرحمن ن|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

838662 ئيل|مي فهيم ميخ|ندي س|س دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

475799 |لرحمن محمد |عبــــد 
ى
حمد محمد شوق سكندريه|ل|حقوق 

27o853 ر|هيم عىل نو|بــــر| |سه ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

5|99|9 لشخيبــــى|لرحيم |ن محمود عبــــد |نوره سكندريه|ل|طبــــ 

6|623 سم|لق|بــــو |سم |لق|بــــو |ل |سهيلتـــ جم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9o|334 نورى لحىطى عبــــيد | دين ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

28|79o حسن سيد محمود محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

622|59 لضوينى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|سعد |عىل  هندستـــ بــــور سعيد

5299|7 ضى|لق|حمد حسن محمد محمد| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

26344| حمد|ح مرىس |لفتـــ|لسيد عبــــد|ء |رس| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

633|3 لرحمن محمد|م عبــــد|لرحمن عص|عبــــد ي سويف
تـــمريض  بــــنى

459o53 بــــ محمود محمد خليل|لدين إيه|م |حس ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

7853|5 ن|هيم حمد|بــــر|حمد |لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

89724| لحميد |ممدوح محمد عبــــد| لي|د ج|علوم سوه

64|248 هيم|بــــر|نيس |بــــ محمد |لوه|ء عبــــد|لزهر| زيق|لزق|نوعيتـــ 

6oo968 لدين|هيم خليل سيف |بــــر|فظ |لح|ن عبــــد |يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

262o74 لق دبــــور|لخ|ل عبــــد|حمد كم| |ره بــــنه|تـــج

7742o6 حمد موىس|لعزيز |ء سعيد عبــــد |رس| ى شمس|تـــج ره عي 

48|862 ى|م عبــــد |حس لحميد سعد حسي  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

|5756| هد|فظ مج|لح|لدين عبــــد |د |رضوى عم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o7885 |لسيد شط|رغده نبــــيل  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|2989 ف |محمود   |رسر
ى
ن|لسيد شقر|لدسوق ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

لقليوبــــيتـــ|بــــ

|45|29 لشيخ|حمد محمد فتـــىحي محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

88485| حمد  |حمد محمد |محمد  سيوط|هندستـــ 

2|833| ف سليم ع|سلىم  مر|رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7943| م حسن محمد|رتـــ عص|س ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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5|6832 ه فكرى عبــــد| بــــوزيد|س |لمحسن عبــــ|مي  لشيخ|عه كفر |زر

4||782 لرسول|لق عبــــد|لخ|حمد عبــــد|ديه عىل |ن لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

37457| للطيف|للطيف عبــــد|حمد حمدى عبــــد| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2588|o ن عىل خرصى|حمد شعبــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

638936 ن ى عبــــده سل| مي  مه|بــــشر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o964o يد|لح ز|لبــــصي  ص|هبــــتـــ عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

446o6 بــــى|مبــــ| |مه زكري|س|مريم  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|7578| هيم|بــــر|يمن محمد |محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

342|4o وى|لعم|لم |جر سعيد حسنى س|ه سيه|نوعيتـــ عبــــ

8853o9 سط |لبــــ|حمد عبــــد|سمر مجدى  سيوط|علوم 

694545 ف محمد شح|ء |لشيم| لبــــربــــري|تـــه |رسر لمنصورتـــ |تـــمريض 

2377|3 لزين|ر مدحتـــ محمد عبــــد |من هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

869o|o رك محمد|سلىمي محمد مبــــ  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

524766 حمد محمد|طف |لرحمن محمد ع|عبــــد  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

22|879 لوىس محمد حسن عىل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

46o3o فضل| ء حنفى زكري|ول ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|5722| ن|د مهر|رص فؤ|لن|رحمه عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

26||38 فع|لش|ر |حمد مختـــ|ء |ول شمون|نوعيتـــ 

|2968| ف عبــــد |محمد  لسميع خليفه|رسر هره|لق|ره |تـــج

226646 د يوسف حسن|حمد عم| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

786439 دى|محمد وليد محمد بــــغد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77o3|6 للطيف حرموش|ح عبــــد |محمد صل |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|247|3 ن نوفل|حمد سليم|د محمد |زي دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

229|4 ود سيد|يوسف سيد د ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2568|3 ي|ر
لشوربــــىح |بــــوزيد |مر |ع| ئى لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|46o74 حمد محمد عزتـــ|ء |ول هره|لق|ره |تـــج

3|7366 ى |عبــــد هيم حفنى|بــــر|لرحمن حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

65395 حد|لو|ئى مصطفى محمود عبــــد |م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

88o25 هيم|بــــر|ر |لغف|رتـــ خميس عبــــد |س لفيوم|حقوق 

Wednesday, September 5, 2018 Page 729 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

277474 لزينى|رس محمد فتـــىح |محمد ي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4|8257 لحميد مصطفى بــــريش|تـــتـــ عبــــد|هلل شح|عبــــد |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

778o58 ف عبــــد |عبــــي   ن|لعزيز محمد نعم|رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8443o2 لنرص صبــــري مقدم|بــــو|بــــسمه  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

49|||8 بــــو سعد|لسيد عىل |ل |ء كم|رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|9755 لرحمن |لدين فرج عبــــد|ء |رق محمد عل|ط ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

543|o| لحميد موىس|حمد عبــــد |ن |يم| بــــ دمنهور|د|

63|83| دى|له|روق عبــــد|ء سعيد ف|ل| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4|7773 حمد|خلود محمد سعيد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

695528 ين  عيل|سم|لسيد |حمد حسن |شي  لمنصوره|علوم 

22963 ى عىل  حمد عىل|حسي  هره|لق|عه |زر

655|5 كرم عىلي محمد|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8395|4 ى|مه ر|س| فتـــ محمود حسي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|338o5 ن حسن|حمد محمد سليم| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

5o23|6 حمد فرغىل|بــــر |م ص|سم هش|بــــ سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

252624 نه|بــــ مبــــروك زه|يه|بــــسمله  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4855oo ك|لمل|ديبــــ ذىك عبــــد |نىح  | سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

754|29 ه جمعه | هيم محمد|بــــر|مي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

499468 ف فتـــىحي صقر طربــــ|ن |يم| رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

287626 زق|لر|لعزم عبــــد |بــــو |رص محمد |م ن|سل| ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

97458 حمد محمد محمد عمر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|76745 هيم عىلي|بــــر|عىل محمد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

775259 لق محمد حمزتـــ|لخ|حمد رأفتـــ عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

835o46 ه محمد | ن|حمد عثــــم|مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

44o||9 لسكرى|هيم |بــــر|ر محمد محمد |من |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

82o527 فظ|لح|حمد عبــــد|مؤمن مجدي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

262349 زق يوسف|لر|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

84|7o9 ر|لنج|ح |لفتـــ|حمد محرز عبــــد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|4526o ى|رق محمد |ح ط|لفتـــ|عبــــد  مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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5|9997 ن علوى|م عمر|أمنيه عص تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4|o225 لد محمد محمود عوض|خ ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

3624|| هلل موىسي|لم عبــــد|ن س|يم| ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

558|5 يه عىلي عويس عىلي| لفيوم|لعلوم |ر |د

246o9| د منصور|مه محمد رش|محمد سل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

|289o3 بــــ|رص محمد دي|لن|ن عبــــد |مرو هره|لق|ره |تـــج

49677 لمجيد|هبــــه محمود جمعه عبــــد  هره|لق|حقوق 

|6o97 كرم مصطفى محمد منصور|حمد | ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

5||544 وى|لقرش|هيم |حمد صبــــىح محمد إبــــر| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

4|||72 مد محمود عبــــده محمد|طمتـــ ح|ف |تـــربــــيتـــ طنط

226|92 وى محمود|وى خلف|رق مك|محمد ط |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

3247|3 ف|محمود خل| حمد رض|محمود  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

||652o م مجدى خليل|س| ري|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|3899o لسيد زىك|يد |بــــ ف|رح ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

5||24 ك نعوم خليل|لي مل|غ ي سويف
هندستـــ بــــنى

6977o2 هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|يه | لمنصوره|حقوق 

92672 م|ن هم|بــــدور محمد زعف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4469o9 حمد جمعه|لرحمن |حمد عبــــد |لد |عمر خ سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

7o8328  |يمن |
ى
حمد|لسيد شوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|66o7| ن|لونيس عثــــم|مح محمد عبــــد |لكريم س|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

287525 رس وهبــــه عىل|هلل ي|منه  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

339o2| سم هندى|ء يىحي فهيم ق|رس| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

44oo3o  |م مو|ن عص|رو
ى
|لمو|حمد |ق

ى
ق لشيخ|ره كفر |تـــج

22o378 ي|لقبــــ|هيم |بــــر|م مني  |محمد حس
ئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9oo559 ه حم| لرحيم |بــــوضيف عبــــد|م |مي  ج|عه سوه|زر

542697 تـــ سعد محمد سليم| شور|ن ع|مي  سكندريه|ل|حقوق 

836938 حمد مهدي عدلي محمد| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

4|8968 حمد محمد بــــسيوئى يوسف بــــدر| لشيخ|ره كفر |تـــج
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632386 ء رسىم محمد سعيد محمد|شيم زيق|لزق|هندستـــ 

785845 ألعرص|عيل |سم|حمد |حمد وحيد | زيق|لزق|ره |تـــج

268|63 |لسق|م |لسل|ن عبــــد|محمود رمض ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

323762 لد بــــدوى محمد|مريم خ ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

357636 لرحمن خليل|د عبــــد|ر عم|من ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

869584 لضوي|هلل عىلي محمد |عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

78785o ه محمد لؤى  لسيد محمد|ني  زيق|لزق|حقوق 

449735 تـــه|لدين منصور شح|ء |يوسف عل |ره طنط|تـــج

|446o6 ى محمد|كريم  ف يوسف حسي  رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

452883 لغيط|بــــو |لسيد |هيم |بــــر|لسيد |عمر  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

326786 ف |ر |مي نور محمد|رسر ى شمس طبــــ عي 

64o|34 ى|حمد حس|لؤى فتـــىح محمد  ني  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

353o5o لعزيز موىس|لعزيز محمد عبــــد|عبــــد ى شمس حقوق عي 

896|oo تـــه |بــــر شح|ح ج|لفتـــ|ره عبــــد|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

68745 |لبــــ|نور عبــــد |ء رجبــــ |رس|
ى
ق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52o5|2 هيم كحيل|بــــر|لمنعم |ر عبــــد|من بــــ دمنهور|د|

628698 مه|رفعتـــ محمد رفعتـــ سل ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|786o لدين عىل عىل حسن|رحمه عىل عز  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o2423 لسيد|هيم |بــــر|سمر عىل  لمنصوره|بــــ |د|

677|33 ر|لنج|حمد |لفتـــوح |بــــو |حمد سمي  | لمنصوره|ره |تـــج

253o|7 ه هند محمد محمد طمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|228|5 وليد محمد مني  محمد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

259374 بــــ|لوه|ندى حمدى محمود عبــــد هره|لق|م |عل|

8o4477 حمد محمد|جر محمد |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

685228 لغنيىم|لحميد |محمد محمود عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|53o6 لم|هلل س|لمنعم عوض |جر عبــــد|ه ن|بــــ حلو|د|

5|3o|5 سعد أحمد محمد محمد طبــــ بــــيطرى دمنهور

88o334 ر بــــولس  |محبــــ مجدى نو سيوط|بــــ |د|

26992o ن|ع رسح|لسبــــ|مصطفى محمد يوسف  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

8o|756 ي فؤ|جوزيف مل
د|ك قلينى دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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523695 دي|بــــو ش|بــــ |لوه|م عبــــد |م|متـــ |س|دي |ش سكندريه|ل|بــــ |د|

472o9 لعربــــ|شور عز|ع| محمد رض ن|طبــــ حلو

4298o6 وى|لص|لقطبــــ |لسيد |رس |ف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

23468o د وتـــيوتـــ|حمد فؤ|م |حس هره|لق|بــــ |د|

22583 يوسف عىل فهىم عىل ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

43|598 ى|حمد ش|شد |مه ر|س|محمد  هي  |ره طنط|تـــج

|865o رون محمد|رضوى مصطفى ه هره|لق|حقوق 

26o3o2 ى رش|ي ى|د عبــــد|سمي  لجيد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

273745 ى|ن محمد |منه عثــــم| دم حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

7|523 هيم|بــــر|محمد نرص محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

259692 لمرصي|ن |ر محمد شعبــــ|من تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4||476 دى|لن|لمتـــول |رق محمد |محمد ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2|8936 تـــه|لسيد عبــــده شح|حمد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

322476 شور|لدين خليل سيد ع|م |م عص ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

269532 وى|لمك|لعزيز سعيد |م عبــــد لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

29544 |لبــــ|لد محمد عبــــد |فهد خ
ى
ق رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|

سبــــتـــ|ومح

8623|2 ي 
حمد محمد عمر|يمنى دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

4o53|2 هلل|حمد عبــــد|محمد عزتـــ محمد محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

695858 ى|حمد محمد ش|لمنعم محمد |عبــــد  هي  لمنصوره|هندستـــ 

778973 ي|ر
هيم عبــــده|بــــر|مصطفى | ئى زيق|لزق|نوعيتـــ 

7o2654 حمد حسن|بــــر |حمد ص|د |ء جه|وف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

228643 فتـــ غريبــــ محمد عبــــد ىط|لع|مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

69797| لسيد غنيم|زم يىح |بــــسنتـــ ح هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|7|49 س محمود عقبــــه|م عبــــ|حمد س| لشيخ|ره كفر |تـــج

24482| لدين محمود حسن محمد|ل |ئى كم|م| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

9o388| ه | حمد  |مه محمد |س|مي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

88o862 لنبــــى عىل |حمدى عىل عبــــد سيوط|حقوق 

758o68 لجليل|حمد عبــــد |حمد |محمد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

494589 صبــــري ثــــروتـــ صبــــري صدقه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22529 لسيد|كريم محمد سطوج  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 
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529o3o غ|لصبــــ|حمد |د محمد |لجو|د عبــــد |مر سكندريه|ل|هندستـــ 

272226 ي |يرينى ثــــ|
سكندر|بــــتـــ رزيفى ن|طبــــ حلو

|38|92 لدين محجوبــــ|ل |محمد عمرو كم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

43489o م جبــــريل|لسل|جر صبــــىح عبــــد|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

86996 حمد|حمد مصطفى عجىم |  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

6872|| ف |بــــر|مه محمد |س|محمد  لدين|هيم رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

54o255 ى محمد شح|زينبــــ سعيد  تـــه|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

46344 لمنعم|م عطيتـــ عبــــد |م عص|حس دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|39899 لعجوز|لمجيد |لدين محمد عبــــد |م |رتـــ حس|س ى شمس|تـــج ره عي 

75o8|| ن|لدين منصور حس|ء |مؤمن عل تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

3|285| لنبــــى حسن|تـــتـــ عبــــد|عبــــدتـــ شح |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

763o79 د|حمد حم|حمد |رس |ي| مه تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

|69897 لعظيم|ئل رأفتـــ عبــــد |محمد و هره|لق|حقوق 

37|597 هلل بــــكر|لسعيد عبــــد|يوسف  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

533787 ر|ء محمود عىل محمود نو|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8533| م مجدى مكرم جرجس|بــــر| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7|729 ن سيد عىل|مصطفى شعبــــ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

3|5559 لمقصود|لونيس عبــــد|حمد عبــــد|هدير  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5|322 لحرصى|بــــ |لوه|رس عبــــد |ء ي|رس| هره|لق|حقوق 

876998 ى يوسف نظرى ز ىك  |مجدولي  سيوط|صيدلتـــ 

4o755| لخطيبــــ|لعزيز مصطفى |ح عبــــد |يمنى صل سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3|8223 لمجيد عىل محمد|رق عىل عبــــد|ط ى شمس|تـــج ره عي 

4226o| لدين محمد عىلي نرص|عىلي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

352828 لسيد حسن محمد|محمد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

7o329| لعزبــــ محمد|مل |حمد ك|شمس  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

27|88| لم خرصى|ء عىل س|ء عل|ل| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

249|27 لح|حمد محمد عىل موىس ص|ء |لشيم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى
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26572| حمد|لدين |حمد زين |يوسف  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

45o325 حمد يوسف|هيم |بــــر|عزتـــ  |هندستـــ طنط

|68399 لس ه ربــــ|بــــر مح|ئى ص|كي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

37o8|2 هر حسنى محمد|يه م| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

26o27| لرؤف|لرحيم عبــــد|حمد عبــــد|ن |يم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

843|85 ء حمدي عوض محمود|شيم ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

2654o7 د|لفضيل حم|يد عبــــد|حمد ف| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

4o2263 ين عبــــد  لرحمن|ن عبــــد |لرحمن عثــــم|رسر سكندريه|ل|حقوق 

54|o99 نع|لص|لحميد محمد |ل عبــــد|لسيد جل| بــــ دمنهور|د|

79o39| س عىل|حسن عبــــ| رن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

329|74 هيم عفيفى|بــــر|ن |جر رمض|ه |نوعيتـــ بــــنه

482o64 زق|لر|ل محمود عبــــد |محمود جم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|4756 |لمعىطي عط|عمر عىلي عبــــد هره|لق|م |عل|

64|643 لسيد محمد|ر نبــــيل |من زيق|لزق|بــــ |د|

64|577 ي
ي|ء محمد عبــــد |ضى

لعظيم حسينى زيق|لزق|ره |تـــج

64o586 لسيد|حمد محمد |محمد منصور  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

847324 هيم|بــــر|حمد |ن |حمد رمض| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

3|2387 روق بــــيومي|مي ف|محمود س زيق|لزق|عه |زر

829975 ن هلل|جميل صموئيل عطيتـــ | مي  ج|ره سوه|تـــج

329|8o مد محمد محمود|ل ح|منيتـــ جل| |بــــ بــــنه|د|

489o27 د حسن عىل|يه محمد فؤ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

258735 لسديىم|محمود مصطفى محمد  هره|لق|طبــــ 

36o3|5 زى|لدين محمد محمد حج|ح |محمد صل |طبــــ بــــنه

|8o|5 ن حسن|لسيد سليم|حمد |عىل  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|52838 حمد محمد|حمد |ن |يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

64487o م|لسيد غن|لسيد محسن | لمنصوره|حقوق 

488786 متـــ|لسيد سل|متـــ |دل سل|متـــ ع|سل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5||25o دى|لعبــــ|لعزيز |أحمد عبــــد| محمد رض بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

267233 لليثــــى|ن مصطفى محمود |يم| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

322325 هلل عىل|تـــ نوبــــى سعد|جر شح|ه ى شمس|تـــج ره عي 
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8|33|8 ى حن| حن ك|لمل|عبــــد| حني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

856299 حمد عىلي|ل |يدي كم|ه حقوق بــــنى سويف

546663 قدى|لو|هلل محمد |حمد فتـــح |كوثــــر  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4774o9 ن ف محمد سعيد عبــــد | |مي  لك|لم|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

5|9|oo لنبــــى|لمجيد عبــــد|مل عبــــد|ل ك|م جم تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|35574 عيل|سم|نسمه طه محمد طه  ى شمس|تـــج ره عي 

83623 محمد سيد محمود عىلي ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

635987 موىس محمد موىس عطيوه ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

537744 ل|لج|ن ممدوح طلبــــ |بــــر حس|ص عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

542o87 عىل محمد لطفى عىل مرع سكندريه|ل|حقوق 

6773o6 ن|ن محمود زهر|محمد محمود رمض لمنصوره|ره |تـــج

859985 ى حنس لس حنس سمسي  كي  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

3|9995 ف فتـــىح |محمد  لسيد|رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

23333 ى فرج حنفى|محمد سيد  مي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

349447 زق|لر|شم سعيد عبــــد|ه| دين منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

|3|437 دق|لص|حمد محمد مجيد |محمد  ن|علوم حلو

36||o5 م|م|ن |م زيد|م| |ء رض|سم| |تـــمريض بــــنه

6|556| م مصطفى عوض زهره|سل| ط|بــــ دمي|د|

4|o533 يد مصطفى |بــــو|حمد محمد | ى يف|لي  لشر |بــــ طنط|د|

|5997 ى|ئى سعد ش|لرحمن ه|عبــــد  هي  هره|لق|هندستـــ 

92o633 د |حمد حم|حمد فريد | ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

25768| م زىك جرجس زىك|بــــر| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

528|5| ئى|سكندر|ل|لحميد محمد |متـــ عبــــد |س|محمد  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

448847 ق|حمد محمد نبــــيه | |ر|ي وي|لشر ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

279247 ح محمد محجوبــــ|مل صل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9|57|5 هلل  |لمحسن نرص عبــــد|م عبــــد|ريه سيوط|طبــــ 

678877 ى محمد عبــــد |ره |س ى|بــــو |لسميع |مي  لعني  زيق|لزق|عه |زر

|9o32 د|لجو|ح عبــــد |لصمد صل|شهد عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج
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644657 لحنفى|در |لق|تـــ عبــــد |لشح|فظ |ح ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

82697| دي عىلي محمود|له|حمد عبــــد| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

9|649o ف عىل سلط|طمه |ف ن  |رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3236o6 ردين جرجس نرصي جيد|ن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7o5989 هيم|بــــر|لىح محمد |تـــن فخرى عبــــد |ف ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|49|oo ل حسن|طمه وليد كم|ف هره|لق|هندستـــ 

24846| خلود حمدين عطيه مصيلىح ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

836o67 دم|حمد |هيم |بــــر|ن |نوره ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

373627 حمد|ن بــــخيتـــ |لرحمن سليم|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8852|6 ي|
سعد |هر موىس |م| وجينى ي صىح 

سيوط|معهد فنى

8778|3 لحميد عىل  |منيه مدحتـــ عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

762842 لرحمن مسعد شلبــــي مسعد حموده|عبــــد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

6|6338 طه|ء محمد مسعد شل|رس| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|59o72 مي  زىك مخلص|يوسف  ى شمس حقوق عي 

58688 ى نور |ي ى|لدين ذىك حس|سمي  ني  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

334449 يمن عبــــد ربــــه عمر|محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

492636  عطيه سيد |محمد 
ى
حمد|حمد شوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

47286 قوتـــ|لحفيظ ي|طف عبــــد |منتـــ ع| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

65373 تـــ عنتـــر بــــكر محمد شهي  لفيوم|بــــ |د|

782577 سم|هلل ق|لمنعم عبــــد|م عبــــد |حمد س| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

35o643 لروبــــى|هيم |بــــر|هر مصلح |ر م|من ى شمس حقوق عي 

37|28| زق|لر|مه عبــــد|هيم سل|بــــر|ء |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

782575 هيم عىل|بــــر|لم |هيم س|بــــر|حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

8|832o ي
زن عمر|ء عىلي م|ضى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

2648|o لنبــــى سوسه|لمحسن عبــــد |يه محمد عبــــد| |تـــربــــيتـــ بــــنه

45o44o لد عىل محمود صقر|خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5|9586 د محروس عىل|تـــ ج|لشح|ء |لشيم| |بــــ طنط|د|

|5834o لعزيز محمد|حمد عبــــد |ء |ل| هره|لق|حقوق 

625629 حمد|لم |حمد س|سعيد | هل زيق|لزق|علوم 

4o258| حمد منصور|يه سعد | سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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76|55 كريم محمد ربــــيع محمد ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

4o645| لغريبــــ هنطش|لدين |رتـــ محمد مىح |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83942 لسندحسن|رجبــــ زهنى محمد عبــــد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

37|679 متـــ عطيتـــ|متـــ عوض سل|سل |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

36o9|4 ن|محمود فتـــوح سعد مرج |ره بــــنه|تـــج

2|56|o لسعدئى|ن |حمد محمد نجيبــــ سليم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

228856 ى سيد|منه عل ء حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|7469 ي|مل محمد |ر محمد ك|يثــــ|
ط|لىحى ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

844o64 ي جم
حمد|لق |لخ|ل عبــــد|مصطفى |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|

ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

888325 نيوس  |رم| |دورد حن|ن | معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

623265 ضى|لسيد ر|م محمد |سل| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

48788| ر|لغف|زم محمد محمد عبــــد|ح ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

32664o ى يف محمود حسني  سلىم رسر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|4o|2  محمد|خ| رن
ى
لد دسوق ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9o9|43 مد |هد ح|لرحمن مج|محمد عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

447952 د محمد|لق حم|لخ|حمد عبــــد |ء |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3533oo ن|م محمد نعم|لرحمن عص|عبــــد م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

457o|7 ن|هيم سن|بــــر|لبــــدوى |لسيد |حمد | |بــــ طنط|د|

47756| مر محمد|لعزيز ع|مه عبــــد |س|ديه |ن سكندريه|ل|ره |تـــج

|2o|66 ف عبــــد |هلل |منتـــ  لدليل|لىح |رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

249o69 مد لبــــيبــــ سويلم|يمن ح|ء |ل| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

3559|8 حمد|بــــ |لوه|محمد عىل عبــــد س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

836749 حمد|بــــر |حمد ج|محمود  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

625737 تـــ حسن رش هيم|بــــر|د |ني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o2735 لسيد عىل|هلل | |محمد محمد عط لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

782997 ل|لع|يوسف محمود محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6254o3 ي د
ؤد محمد|سلىم محمد مصطفى زيق|لزق|بــــ |د|

248827 ن بــــدر|يه نشأتـــ شعبــــ| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 
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226943 لعزيز|م مسعد قبــــيض عبــــد|سل| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

633577 ع|لبــــي|هيم محمود |بــــر|محمود  زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

6449|| لسيد بــــدير عطيه|ح |صل وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

5|6772 لعدروس|ح محمد عطيه |ء صل|رس| علوم دمنهور

696|24 مر|لبــــهلول مصطفى ع|دل |منى ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

849865 ى عبــــد|ه ي محمد|لر|جر حسي 
ضى سيوط|صيدلتـــ 

75o44 حمد|دل قدرى |يه ع| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4394|5 لمنس|م حسن |لسل|لمنصف عبــــد|ن عبــــد|يم| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

6o5583 ى  ر|لعط|سعد نبــــيل سعد حسي  لمنصوره|ره |تـــج

8|63|9 ف عربــــد رشدي|محمد  رسر سيوط|نوعيتـــ فنيه 

32o53 لقوي محمد|يوسف محمد عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

62|732 م|م|هيم |بــــر|ح عىل |لفتـــ|نىه عبــــد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

|4o|o9 د سيد|حمد ج|م |سلىم عص ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

243|69 فعي|لبــــر ش|لق عبــــد |لخ|ن محمد عبــــد|سمه| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

49o|24 لق|لخ|لمحسن عبــــد|حه عبــــد|ن سم|رو سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

459285 حمد|حمد عيس سيد |مصطفى | رض عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

46274 ل سعيد محمد|حمد جم| هره|لق|ره |تـــج

3||56| لغنى بــــشي |عيل عبــــد|سم|م |حس ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

45||5 د محمد جنديتـــ|مريم محمد محمد رش ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

762o2 ر محمود محمد قطبــــ|من لفيوم|نوعيتـــ 

449253 بــــو هدور|حمد |لسيد |حمد | |ضتـــ طنط|علوم ري

8|533 ن|مل رمض|رحمه طلعتـــ ك دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

854o42 لرحيم|يمن محمد خلف عبــــد| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

24664 ي عبــــد |ريم ه
هيم|بــــر|لنعيم |ئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

526828 لبــــ|بــــوط|دق |لص|حمد عبــــد|رس محمد |ف سكندريه|ل|هندستـــ 

445227 لكريم|هيم عبــــد|بــــر|م حسن |حس سكندريه|ل|هندستـــ 

5|2|4o سود|ل|ن |ل سليم|يمن كم|كريم  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

52o428 ف  يرى|لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|هدير أرسر لشر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

489922 ى د|ك بــــدرى ج|لمل|عبــــد| يوستـــي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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439o96 هلل|م يوسف محمود عوض |محمود درغ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

854655 وي يونس|رس شعر|ء ي|شيم  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

698268 وى|لششتـــ|ح |لفتـــ|لدين عبــــد |د|عم| ر|ي لمنصوره|بــــ |د|

|6999 بــــتـــ|م وصفى محمد ثــــ|سل| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

256359 لديبــــ|هيم |بــــر|هلل مصطفى |عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

||5|89 مل حلىم تـــوفيق|ى ك|مي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

64652o ن زهره|رس لطفى رمض|ر ي|عم دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6367o3 ف محمود |محمود  هيم |بــــر|رسر ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

782|23 هيم حسن محمد|بــــر|صم |ع زيق|لزق|بــــ |د|

|49268 لبــــرع|حمد محمد |ء محمد |رس| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

62955o ي ع|م|
طف عبــــيد حسن|ئى زيق|لزق|بــــ |د|

6o|553 تـــ|لشح|للطيف |ربــــيع عبــــد | دين لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

5|7994 عر|لش|بــــسنتـــ محمد حسن  تـــربــــيتـــ دمنهور

6283o| تـــ|لشح|لمنعم محمود |ن عبــــد|لرحمن رمض|عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

6764|3 ن ع|لرف|لسيد |حسن حسن | مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

764oo9 هيم عىلي|بــــر|حمد |لسيد |ء |سم| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|5757| هر تـــوفيق|سمي  م| رين|م هره|لق|بــــ |د|

|7o9o لسيد|بــــ |لوه|يمنى يوسف عبــــد  ن|هندستـــ حلو

25493 وق كم ى|لمنعم عىلي حس|ل عبــــد |رسر ني  هره|لق|بــــ |د|

76|275 ج عىل|هيم فر|بــــر|د |جه ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

246773 حمد محمد|يوسف محمد محمود  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

5|o74 حمد|مه عىل |ضى سل|مؤمن ر ي سويف
تـــمريض  بــــنى

368|83 حمد|لحليم |رس مسعد عبــــد|ي| ر|ي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|7|833 لمقصود|حمد عبــــد |محمد مجدى سيد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

283543 لسعود|بــــو|لد محمد |هلل خ|طمه عبــــد|ف ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

56428 تـــه محمد|حمد شح|يونس  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

892389 لعزيز |لعزيز فتـــىح عبــــد|زم عبــــد|ح ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

688828 ي|محمد حم ده محمد عىل عشر لمنصوره|بــــ |د|
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4534o3 هلل|غبــــ عبــــد|يز ر|محمود ف لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

48668| لسيد محمد عىل|هلل سعد |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|7o93 لح|ن ص|بــــيشوى مخلص صبــــىح جبــــر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

793429 م قطبــــ هجرس|ن هش|يم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

897o|| لمجد محمد |بــــو|حمد |عىل  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

877625 حمد عطيه  |سندس مصطفى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

87o656 ي عبــــد
هيم|بــــر|ىطي عىلي |لع|منى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

27o443 ى|ع عبــــد|لسبــــ|ن |محمد رمض لحميد حسي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4o2867 ل عىلي بــــخيتـــ|لع|ره محمد عبــــد |س ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|29352 هيم|بــــر|نطونيو يوسف |نوبــــ |بــــ| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

488|76 دى عزتـــ لحىطى بــــخيتـــ|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|o37 ى عبــــد |يم| م|لسل|ن حسن حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

27226o دق محمد|يمن ص|ر |من |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|663|o حمد|ئى ممدوح |ممدوح ه ن|سو|بــــ |د|

||9o72 لسيد محمد|حمد |لسيد |ن |رو عه مشتـــهر|زر

|5595| صم عىل موىس|محمد ع| سم رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

432679 لبــــهنس|جد بــــدير |نىح  م| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

49596o ضى|لق|س طه |ميمه موىس عبــــ| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6||994 لعزيز حسونه|عمر صبــــىح عبــــد  |بــــ طنط|د|

865o87 حمد محمد|هيم |بــــر|ء |سم| دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

33899o بــــ عفيفى|لوه|ر سعد محمد عبــــد|مي |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

4284o| لح|لسيد ص|طمه سعيد محمود |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8948o8 ل |لع|د عبــــد|حمد زغلول فؤ| ج|بــــ سوه|د|

7698o5 ى|هيم حس|بــــر|حمد |يه | ني  لعريش|تـــربــــيتـــ 

429|33 شف|ره عطيه محمد ك|س |صيدله طنط

3|7o4 لحفيظ|عىلي عمرو محمد عبــــد  ن|حقوق حلو

785|95 د|لم محمد محمود حم|س زيق|لزق|حقوق 

88o34o ى  |جورج جم ل عزم فلسطي  سيوط|ره |تـــج

6||399 لمسدى|ء محمد |هلل عط|رحمه  ي صىح طنط
|معهد فنى

78379o لرحمن محمد محفوظ|لسيد عبــــد |محمد محفوظ  زيق|لزق|عه |زر
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4o975o لعسكرى|م محرز محمد |ئى عص|م| |تـــربــــيتـــ طنط

25|365 لمجيد مرزوق|هيم عبــــد|بــــر|محمد  |صيدله طنط

25|3| جر محمد موىسي حسن|ه هره|لق|عه |زر

768886 لدين بــــحور|ح |محمود عىل صل عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

354596 ى|لسيد محمد ش|زينبــــ  هي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

54756| لحميد محمد|ح عبــــد|بــــ صل|يه|محمد  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

284685 جح عدل منصور|ن| تـــريز ى شمس|زر عه عي 

7|7582 ف |لد رمض|خ لسيد|ن محمود مشر |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

4||7o5 ف سعد |لبــــنى  شطوجى|ل|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

34495o م|هر محمد عىل سل|لظ|ء عبــــد|رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

679o78 وى|لسلك|حمد محمود |عمرو  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

335oo8 ن|ن محمود سيد عثــــم|يم| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

824||9 ي عبــــد
م|لسل|محمد عىلي مصطفى سيوط|حقوق 

|29429 لمقصود|لعظيم عبــــد |د محمد عبــــد |زي ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|67377 عيل|سم|رق سعيد |ن ط|نوره ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

688383 زى|لسيد غ|رص |زى ن|غ لمنصوره|حقوق 

4o|325 ي
للطيف|ه عبــــد |لل|دل عبــــد |ع| دئى سكندريه|ل|نوعيتـــ 

357562 ي جم
ل غريبــــ عىلي|مصطفى |حقوق بــــنه

49734 لعظيم|م عبــــد |ر محمد عل|من ن|بــــ حلو|د|

|24694 كر|حمد ش|للطيف |يوسف عمرو عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

623|o عيل|سم|رحمه محمد حسنى  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

83527| لدين|حمد سعد |ر |ء نص|دع دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

82|8o3 ي عبــــد|مؤمن مجدي ن لموجود|ج  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

28|639 حمد|م |م|حمد |مريم  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2846|3 ن لدين مصطفى حسن|م |حس| مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

632285 مه|حمد سل|مريم وليد محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

6o2o38 لسيد عىل|مه عىل |س|ن |نوره |نوعيتـــ طنط

77559o |حمد |حمد |سيد| رق زكري|لرحمن ط|عبــــد 
لسعدئى

زيق|لزق|ره |تـــج

4|o534 لمليىح |هيم |بــــر|حمد محمود محمد | |ره طنط|تـــج
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8288o| لمجيد موىسي|بــــوزيد عبــــد|ء |سم| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6424oo وى محمد عىل|كريم مك زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62o954 ن|حمد بــــدر|ل |مصطفى كم زيق|لزق|عه |زر

697694 لمصيلىح|حمد |لعزيز |ن عبــــد |يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

27|578 ندى محمد حمدتـــتـــ محمد عمر لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

484479 هيم محمد يوسف|بــــر|دل |هيم ع|بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

337647 مه مصطفى|لسيد سل|حمد | |ره بــــنه|تـــج

6|9|9o ى أيمن محمد محمد عوض نعم|ي ن|سمي  ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

62o377 ن|ئل عىل رضو|م و|هش لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

3|2533 بــــر محمد|لد ص|حمد خ| ن|صيدله حلو

358423 بــــوليله|رق حسن زىك |تـــفى ط زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|65766 لعزيز محمود|يه سيد عبــــد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|9827 ق|حمد محمد |م |حس وى|لشر هره|لق|ره |تـــج

7925|2 وق عبــــد  لسيد محمد|م محمد |لسل|رسر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

42398| لم|حمد س|حمد عىل |ر |من سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

32o523 لمبــــدى|لد محمد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

255299 مد محمد|ن ح|حمد حس|نهله  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

332o5| ن متـــول محمد|منيتـــ شعبــــ| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|55773 ي عىلي |
لمعىطي|هلل عبــــد |حمد مصطفى  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر

4929|3 لزقم|لسيد |د محمد سعد |ذي تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

22o44o سم|د ممدوح عىل محمد ق|زي ى شمس|تـــج ره عي 

3|4o|4 لنبــــى حسن|م حسن عبــــد|حس ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

83|732 دق صديق|ل ص|محمد كم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5o7o23 حمد مرىسي|ن |خلود وليد عثــــم سكندريه|ل|بــــ |د|

|38277 بــــر دردير حسن|طف ج|حمد ع| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

453737 دى|له|ر عبــــد |لغف|م عبــــد |م عص|حس دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6867o5 ى|سم |مد ق|يوسف محمود محمد ح لعشر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

35o596 لكريم|لكريم فهىمي عبــــد|رتـــ عبــــد|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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2|3482 ر|لغف|ئى محمد عبــــد|منى ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

754oo4 لحميد|محمد عبــــد | ل عط|ندى جم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

8o6o32 ء فرغىلي معروف محمود|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

34|282 بــــوسنه|حمد |مد |عمرو طه ح ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

4646oo لعزيز|لمنعم عبــــد |لسيد عبــــد |حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|3|79 لدين محمود محمود يوسف|سيف  لمنصوره|ره |تـــج

8|865o تـــ|سهيله محمد طه بــــرك ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

288o88 ن محمد|حمد عيد سليم| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

2655|o ر|كر عم|م محمد ش|سل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

338837 د محمد يوسف|ء سعيد فؤ|دع ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

6o9945 دي|هيم أبــــوش|ئل إبــــر|ء و|ول |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

648o4o ر|عيل عم|سم|ر خليفه |جوده عم  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

27928| لمنىح |لعزيز عبــــد|لمنىح  عبــــد|عبــــد| دين |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

63849| لمقصود|لسيد عبــــد|ء يوسف |رس| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

676|o8 |لحميد |للطيف عبــــد |وى عبــــد |لمعد|م |سه
لشيخ

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

258956 ج سويلم|محمد سعيد ض ى شمس طبــــ عي 

27|3|4 ه فوزى فرج محمد محمد  جه|لح|ني  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

828964 ن|ل محمد رضو|لع|لسيد عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

69|488 هد مصطفى جمعه محمد سليم|ن لمنصوره|بــــ |د|

4o6oo2 ى|بــــو |عيل |سم|لسيد |عيل |سم|ن |رو لعيني  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

623o65 لفرج|بــــو |روق |م ف|حمد عص| طبــــ بــــورسعيد

83565| هيم|بــــر|حسن محمد صبــــىحي  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

637663 طف عىل محمد|رتـــ ع|س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

785255 مه|ء سعيد صديق محمد سل|دع زيق|لزق|نوعيتـــ 

365299 لرحيم محمد|رص عبــــد|ن| ند سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

6o6667 ود|حمد د|حمد فهىم سيد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

774733 هيم|بــــر|سط محمود |لبــــ|م محمد عبــــد |سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

892662 يمن عزم فهيم  |نوبــــ |بــــ| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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634897 لسيد|مد |رق ح|مد ط|ح زيق|لزق|ره |تـــج

|25492 ي
د رزق|ممدوح ميل| سيلفى ى شمس هندستـــ عي 

754837 مل|ريم وليد محمد ك عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

684|9 لحميد|ره محمد سليم عبــــد |س ره بــــنى سويف|تـــج

63|3oo وز مدحتـــ  لسيد عىل|في  زيق|لزق|بــــ |د|

|6|57| ى|ن دين ربــــيع محمد محمود حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

32847o رسر|م محمد ص|حس بــــر حسن رسر |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

89o455 ح محمد محمد |محمد صل سيوط|صيدلتـــ 

788274  عىلي|وس
م عىل مصطفى لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

8763o9 د حبــــيبــــ قلتـــه  |ريو ميل|م سيوط|ره |تـــج

|9467 س|ء محمد فتـــىح عبــــ|نجل لفيوم|تـــربــــيتـــ 

339232 ح محمد|لفتـــ|مروتـــ مسعد محمد عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

|47824 كريم ربــــيع عوض محمد ن|هندستـــ حلو

229335 ه وليد محمود عبــــ| س|مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|46|94 ح محمد حسن محمد|ء صل|سم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

267633 ف محمد عبــــد|مريم  بــــ|لوه|رسر |بــــ بــــنه|د|

|34432 زى|يه حسن صبــــىح حج| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

648|26 هيم|بــــر|ن فهىم |حمد رمض| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

432446 رى|شم عىل بــــند|يده ه|ع |تـــربــــيتـــ طنط

236547 حمد|هيم حسن حسن |بــــر|دين |ن ى شمس علوم عي 

37o265 حمد ذىك|حمد |يمن |ضىح  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

79o8o8 لبــــهنس|رس محمد |ديه ي|ف ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

2857|2 عيل|سم|حمد فتـــىح محمد |مروه  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

|554| عيل|سم|رس محمد شفيق |سلىم ي هره|لق|ره |تـــج

236954 ه | حمد عىل حسن|كرم |مي  هره|لق|بــــ |د|

442562 وى شلبــــى|د مك|ئل محمد فؤ|أمينه و تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

7o|4oo لنويىه|م |لسل|ح عبــــد |لدين رأفتـــ صل|ح |صل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

85857o ي عبــــد
هيم|بــــر|لعظيم |عمر مصطفى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

9|9|98 حسن محسن حسن مجىل  سيوط|عه |زر
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797|7 م محمد حلىم|حمد عص| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

262833 ره|رق محمد فرج عم|ذ ط|مع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

345779 حد يونس|لو|محمود ممدوح عبــــد ى شمس حقوق عي 

493675 ن|يوسف شفيق محمد عتـــم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|97o| نم|ئل محمد غ|ن و|يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8827o| حمد حيدر فريد  |ء |رس| سيوط|بــــ |د|

32o5o حمد|لد محمد فوزي |ن خ|نور هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

45o|o3 ر|عيل نص|سم|ح |لفتـــ|عيل عبــــد |سم|لؤي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

62o648 يف عبــــده مط| وع|حمد رسر |حقوق طنط

844776 ي محسن طه شح
تـــه|تـــفى دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

69326o ه عبــــد  لمنىح |در محمد نبــــيه |لق|ني  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

648828 أحمد محمد محمد حسينى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|6o49 ع|م هز|لسل|لعظيم عبــــد |يه نبــــيل عبــــد | لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

337862 لسيد عقدتـــ|رمحمد |ل مختـــ|مصطفى جم مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

756|o8 لسيد بــــدوي|ن بــــدوى |يم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

54223| لسيد|للطيف |ل حسن محمد عبــــد|م| لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

33372| لسيد|ح |لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|عبــــد كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

6|2658 ى عجينه|بــــوىس  ى حسي  لسيد حسي  |بــــ طنط|د|

34o4oo عيل|سم|دل محمد |يتـــ ع| ى شمس| لسن عي 

3634o6 متـــ محمود سيد|س|حمد | هره|لق|حقوق 

89788o ئى خلف يعقوبــــ |روم| رين|م دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

76583| لشوبــــرى|ندى وليد محمد مصطفى  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

6384o3 سعد أحمد سليم أحمد زيق|لزق|ره |تـــج

6||268 ف | محمود رض لدين|محمد رسر ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

6|2759 لففى|ل عطيه محمد عطيه |نه |تـــمريض بــــنه

4|o|98 حمد سعيد محمود جعيصه| |بــــ طنط|د|

84738| حمد حسن|بــــ عرفه |رح ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

839|46 ه رمض| حمد|ن بــــريسي |مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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639382 لسيد|شور |لعظيم حسن ع|م عبــــد |هش لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

334749 عمر حسن عىل حسن دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

52o28o ي صل
ح أحمد غنيم|منى معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

6o539| ر|لنج|لمول |ن عبــــد|ن محمد سليم|نور |ره طنط|تـــج

92o3o9 بــــ |لوه|ن خلف عبــــد|محمد شعبــــ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

85o985 ى  ى سعد حسي  عيل|سم|حسي  هره|لق|طبــــ 

|6|438  محمود مني  متـــول
تـــفى ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

6|777o هيم أحمد|م إبــــر|لسل|آيتـــ عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

35982 بــــح|حمد ر|هيم |بــــر|هلل |ل عبــــده عبــــد |م| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

7o532o لرحيم|لحليم عىل عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|سهر  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

499464 تـــ محمود خليل يونس أمي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|6o6o تـــه|لزي|هلل محمد |م عبــــد|م عص|ريه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

68442| مل|هيم محمود ك|بــــر|حمد صبــــرى | لمنصوره|بــــ |د|

3|2o5| ى محمد|عبــــد لرحمن محمود حسي  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

26o|28 ضل|دل حسن ف|يزه ع|ف ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

9|939| لعليم |بــــر عبــــد|لج|ر عبــــد|رضه نص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

763o72 لعزيز|حمد عبــــد |هلل مجدى |منه  ره بــــور سعيد|تـــج

68o444 ح|لفتـــ|م عبــــد |لسل|دى عبــــد |لن|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

822422 ى صل ح عىلي|محمد حسي  ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

8|o|94 ى محمد|عبــــد هلل قطبــــ حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|9684 ى  حمد|م رجبــــ حسي  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

9|2578 | لوف|بــــو|لىح |لحميد عبــــد|جر عبــــد|ه ج|تـــربــــيتـــ سوه

6oo964 هيم|بــــر| |مينه محمود زكري| |طبــــ طنط

897726 ه |لل|شم عبــــد|شم محمد ه|ه ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

62|8|4 ر|لنج|ر |مد مختـــ|زينبــــ أحمد ح ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

3o483 وق محمد مصطفى  هيم|بــــر|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

862863 ي محمود|هيم |بــــر|طمه |ف
ى
لدسوق |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

837527 للطيف محمد|س محمود عبــــد|ين| |نوعيتـــ فنيه قن

269o2| لدين|م |هيم حس|بــــر|يه سعيد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 
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3|4794 ح|لفتـــ|لحميد عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

62444 لرسول|لعظيم عبــــد |ن محمد عبــــد |يم| بــــ بــــنى سويف|د|

634836 ن حسن|محمد سعيد رمض ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

852oo3 وي|لمستـــك|عىلي عمرو محمدعىلي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|7448o لحليم|لسيد عبــــد |دل محمد لطفى |ء ع|رس| تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

4854|| سط يونس|لبــــ|منيه فوزى عبــــد | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

632497 لسيد محمد|هلل محمد |منتـــ  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

82|7o4 لدين|حمد شمس |لرحمن محمد |عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

4|8288 صف|ن ن|لنبــــى زيد|محمد عبــــد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

3536o9 لسيد|ن محمد |محمد رمض ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

688462 لعزبــــ|لسعيد |حمد مصطفى حسن | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34466| ي محمد عبــــد
هلل|بــــسمتـــ محمد مصطفى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

485|72 د|لجو|هيم حسن محمد عبــــد |ء إبــــر|ل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

844526 ج|لحج|بــــو|د |طمه محمد فؤ|ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7|7376 ى| |نور حمد معوض محمد حضي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|8347 ر|ء محسوبــــ سعد عىل دويد|ول ره دمنهور|تـــج

297o75 مد عيس|حمد مجدى ح|د |بــــيج ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

332375 تـــ مسعد | دي|له|لسيد محمد |مي  |نوعيتـــ بــــنه

6|||97 لتـــ|بــــو سبــــ|لسيد |ح |محمد مصبــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5436|2 ى هلل|فوزى فكرى حسبــــ | يوستـــي  سكندريه|ل|علوم 

4o225| هيم|بــــر|ن حسن |سلىم محمد شعبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o3743 ل|زن يشى مصطفى كم|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o495o هلل جرجس مكسيموس|عبــــد| رين|م ره بــــنى سويف|تـــج

6|9393 عر|لش|لسيد |لسيد |حمد |م |سل| |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|386o5 بــــيوم محمد بــــيوم| مه ى شمس|تـــج ره عي 

227544 ي|لسيد محمد عبــــد|محمد 
لمحسن مصطفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

37427 يوسف مدئى عىل مدئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|52o36 ف محبــــ |سلىم  لدين محمد|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

267896 للطيف حبــــيبــــ|لحميد عبــــد|م عبــــد|سل|رق |ط ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى
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337646 هلل|م عبــــد|م|لسيد |حمد | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

5|o284 ن|س محمد سعف|حمد عبــــ|م |حس بــــ دمنهور|د|

3|44o| ي
لدين مصطفى محمود|ء |مصطفى ضى ى شمس حقوق عي 

67627| ى ز|لحس|لمنصف |ن مصطفى عبــــد |حن يد|ني  لمنصوره|عه |زر

5|6449 طمز|ل|ء عىلي محمد حسن |ل| ره دمنهور|تـــج

49679| لمرصى|للطيف |م عبــــد|ندى س ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|77462 ميشيل موريس عزيز| رين|م سيه|نوعيتـــ عبــــ

54654 لعزيز محمود|بــــ عبــــد|لتـــو|عبــــد| عل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

279484 زى|صبــــىح صبــــىح غ| حمد رض| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|8o|2 مر|حمد ع|لؤى حمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6428|o ى عثــــم ن محمد|هلل عثــــم|ن عبــــد |نرمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

853652 ف عبــــد|م |ريه لمعز متـــولي|رسر ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

435859 وى|لمعز|لعزيز حسن |حسن عبــــد| نور لشيخ|بــــ كفر |د|

786225 لجمل|رص محمد |جر ن|ه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

76|92o لمقصود|ئل محمد عبــــد|بــــسمتـــ ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

768283 م|لسل|حمد محمد عبــــد |ندى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

362|44 ل محمد|محمد مصطفى كم تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

43373| ن|ل ربــــيع عثــــم|حمد جم| ي صىح طنط
|معهد فنى

6o946 لح|بــــ ص|لتـــو|ره رجبــــ عبــــد |س بــــ بــــنى سويف|د|

8868o2 ي |ل عبــــد|يه جم|
لنعيم سويفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

سيوط|ئ 

257282 لخول|ء محمد محمود |ول ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

2322o4 لسيد غيثــــ|يوسف محمود  ن|حقوق حلو

24o498 لغنى معوض|حمد محمد عبــــد |مريم  لفيوم|عه |زر

78o672 هيم|بــــر|حمد |لسيد محمد |ء |ل| زيق|لزق|علوم 

4o3|89 ي
لمتـــينى|لسيد عىل |محمد | دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

694232 لق |لخ|لق عبــــد |لخ|لق عبــــد |لخ|حمد عبــــد |
حليمتـــ

لمنصوره|هندستـــ 

45|36| لرؤف غيضه|حمد عبــــد|حمد محمد | ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

2643o8 ل عفيفى شديد|هلل هل|مينه عبــــد| |تـــربــــيتـــ بــــنه

6o9998 لجمل|لفضل |بــــو |لمتـــول |له |ل|متـــول عبــــد لفيوم|لعلوم |ر |د

787547 ذل|لش|حمد محمد محمد |حمد محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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7636o6 تـــ|بــــو كر|نس مرىس |ن محمد |حن ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5o7582 حمد|حمد سيد |لدين خلف |ء |ن بــــه|رو ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

32|642 حمد وليد فوزى محمد| ضتـــ|ري/ج|أللسن سوه|كليتـــ 

643538 لسيد|لسيد |هد |لسيد مج|ن |يم| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33295 هيم|بــــر|هيم حلىم |بــــر|ره |س هره|لق|بــــ |د|

629|26 مر|مر عىل ع|محمد عطيه ع |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9o3978 لنبــــى |لسميع عبــــد|رق محمد عبــــد|ط ج|صيدلتـــ سوه

2|49o6 ن عبــــدربــــه|ح سليم|ن صل|مرو هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

239o79 د|لجو|ئى سيد محمد عبــــد|تـــه هره|لق|بــــ |د|

888832 حمد محمود سند |زينبــــ  سيوط|طبــــ 

|53|7o ي|
حمد مجدى سيد عفيفى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

776857 زى عطيه|ح حج|لفتـــ|لسيد عبــــد |لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

6o8447 هلل|د عبــــد |هلل رزق حم|منه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

869537 نشين عىلي عىلي عىلي ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

75228o ن|دل محمد جميل عثــــم|ن ع|يم| زيق|لزق|حقوق 

629966 وى|لحمز|لسيد حسن عىل |تـــم |يم ح|لد|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5oo|| هيم|بــــر|محمد عمرو محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

34863| لمحسن محمد |لمحسن حمدى عبــــد|عبــــد
لكريم|عبــــد

|بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

2|9995 حمد حسن|م محمد |ء سل|دع ى شمس|تـــج ره عي 

699287 حمد يونس|م |حمد حس| لمنصوره|حقوق 

4859|5 ى عل لبــــىه خميس|د |ء فؤ|حني  سكندريه|ل|حقوق 

|34558 ى ص لح|بــــسنتـــ محمد حسي  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

34849o لنجدي|م |م|نور محمد |كر |ن ش|حن |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6898o9 منى صبــــىح صبــــىح محمد فضل لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

|526|5 م|م|سلىم سيد متـــول  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|74266 ل عىل|لع|رحمه محمود عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7655o7 فورى|لص|ودى |لد|لسيد |م |حمد هش| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

3|9367 لسيد|لعزيز محمد |ء عبــــد|رس| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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6674| ى ف|م هلل|ل لطف |يز كم|رلي  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

768975 مه مريحيل|ود سل|ء د|شيم عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

3|9|86 ر|ر عم|لغف|رق عبــــد|هدير ط هره|لق|بــــ |د|

2|52o3 هلل|تـــفى فتـــىح محمد عوض  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|274o| وى|لص|سم محمد محمد |بــــ ن|بــــ حلو|د|

62|23| وى عىل|لمنش|ل حسن |رتـــ كم|س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

258o5o حمد|روق |حمد كرم ف| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

38393 لسكرى|لعزيز |م مجدى مبــــروك عبــــد |ريه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|35452 شور|هلل محمد ع|مريم محسن محمد عبــــد  ى شمس| لسن عي 

762554 لرحمن|بــــتـــ عبــــد |لد عىل محمد ثــــ|خ معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

475552 لمرصى|نور |حمد |متـــ |س|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

765436 وى|بــــبــــ| بــــ وليم بــــسط|يه|يوسف  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

|2|o35 ى جبــــريل|د |حمد فؤ|تـــم |نىح  ح| مي  هره|لق|ره |تـــج

2||9| زينبــــ محمد محمود محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|4969 ء خميس سعد محمد موىس|شيم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

2388o2 ن محمد|م بــــدر|حبــــيبــــه هش ى شمس|زر عه عي 

49397 هيم محمود قرئى|بــــر|ء |نجل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

695957 فع|لش|هيم |بــــر|هيم |بــــر|محمد  لمنصوره|بــــ |د|

3674o5 ي
سعيد رمزى محمود بــــرهومه| دئى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

3245o3 يف محمد محمد عبــــده رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

777776 رون|لسيد محمد ح|حمد محمد |  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

4756|o لرؤوف|حمد محمد عبــــد |بــــ |يه|فرح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

478279 م محمود متـــول|لسل|ء نبــــيل عبــــد|دع |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

7o5o39 ن|حمد محمد عتـــم|لمعىط |ئى عبــــد |م| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

836o62 لصغي |ح محمود حسن |نج دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6o2959 دتـــ|لحميد زي|ء محمد عبــــد |رس| |نوعيتـــ طنط

84448 ه محمود سليم| ح|لفتـــ|ن عبــــد |مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

23|6|8 حمد خلف عقل|مه |س|حمد | ى شمس هندستـــ عي 

22||26 ل|لع|حمد عبــــد|ح |ء صل|دع ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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4o4o4o ف محمد محمود قرقورتـــ|لرحمن |عبــــد  رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

4|9||| بــــويوسف|هيم |بــــر|ج  |زم محمد بــــلتـــ|ح لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

854o32 ي|رس محمد عىلي عبــــد|ف
لغنى ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى

424|38 ى خي  |محمد ح هلل|مد مسعود حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4565|o د سعيد محمد محمد عطيه|جه |تـــربــــيتـــ طنط

68788| لسعيد موىس|ح |لفتـــ|ن مصطفى عبــــد |نوره لمنصوره|ره |تـــج

62||89 س|بــــو ر|لسعيد |محمود | محمد رض ط|بــــ دمي|د|

688286 دى|له|حمد عبــــد |دى |له|بــــسنتـــ عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

36o932 ورى محمدى|كر مغ|رتـــ ش|س |حقوق بــــنه

68658| لمقصود|ح عبــــد |لفتـــ|يوسف محمد عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

53ooo7 ى دق|جد سمي  ص|م| مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

925726 شم  |فظ ه|ح| لدين زكري|مىح  لمنصوره|حقوق 

58366 بــــر سيد|ن سيد ج|نوره ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

7356| ر|لستـــ|لحميد عبــــد |رص عبــــد |طمه ن|ف لفيوم |تـــمريض 

685384 لسيد حسن زرد|حمد فوزى محمد | لمنصوره|هندستـــ 

356625 عيل|سم|هلل محمد |م فتـــح |يتـــ هش| سيوط|عه |زر

425333 ى خط|د محمد |عم| رن بــــ|مي  سكندريه|ل|صيدله 

|56957 محمود مجدى سعد محمد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o3|9 ىط|لع|ء عمر عطيتـــ عبــــد |رس| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

649726 ن|ن سلط|يز محمد رمض|ف لمنصوره|حقوق 

264422 لد محمد بــــكر|يه خ| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

76552o متـــ|لم سل|مه حسن س|حسن سل ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

32o447 لس فتـــىح يوسف عبــــد لسيد|كي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

252|2o ى | ه حسي  ى|لسيد |مي  حمد حسي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|67|3o حمد|مد |ح| هبــــه زكري هره|لق|م |عل|

9|8449 وق محمد منصور عثــــم ن |رسر سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

62753| عيل|سم|لعظيم |لعظيم عبــــد|ريم عبــــد عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

88o|o6 بــــ منقريوس ملىط  |ريو مه|م سيوط|ره |تـــج

349633 ء مصطفى حسن جنديتـــ|ل| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

766269 لسيد هيبــــه عبــــيد محمد|هند  هندستـــ بــــور سعيد
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277o|3 لصعيدى|دل محمد |جر ع|ه تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

889653 م |طمه نبــــيل سعودى تـــم|ف لمنصوره|حقوق 

4388o6 زق|لر|حمد محمد عبــــد |حمد متـــول | لشيخ|بــــ كفر |د|

5o4378 ى|لمنعم محمد ش|ندى أحمد عبــــد  هي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

773387 لحديدى|لسيد حسن |طمه محمد |ف زيق|لزق|بــــ |د|

623593 رف محمد غنيم|بــــسمه محمد ع لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

696o3| لسعيد طيور|لسيد |مريم وهبــــه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

63o|74 ن عىل|حمد رمض|مه |س|حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

|38858 د منصور|وى ج|د بــــسط|مريم ج ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

68282o ف رمض|عمرو  لعدوى|هيم |بــــر|ن |رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|25468 حمد طلعتـــ|لدين |م |عص| روبــــ ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

487399 ن|هيم مرىس رشو|بــــر|بــــ محمد |شه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||8o49 ممدوح فوزى جرجس| ري|م ى شمس| لسن عي 

3|4o76 حمد|لرحمن |لرحمن مصطفى عبــــد|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

332|6| لم عىل|ح س|هبــــتـــ صل ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

675o46 لمهدى|دل محمد |يه ع| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

359786 نور حلىم مرىس|ء |دع عه مشتـــهر|زر

27323o حمد|عمر مصطفى محمد  دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

9oo|5 ئى مجدى حنفى سعد جوده|م| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

||74oo نشأتـــ ذكرى بــــسيط| سيك|ج |بــــنه| هندستـــ شبــــر

24592o وى|لحفن|محمود محمد عىل  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6|8754 يف فوزى محمود عىل  م|لش|رسر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

7|2o82 ى|لحسينى |تـــ |لشح|لحسينى |ندى  لعجي  لمنصوره|بــــ |د|

54439 حمد|د |حمد ميهوبــــ سد| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

67674o لسيد محمود محمد محمد|لسيد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3446o2 ف جم|م |سل| لدين محمد عىلي|ل |رسر |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

7724|o حمد محمد فكرى محمد محمد| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

356677 لمنعم|حمد متـــول عبــــد| |ندى رض زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|58o6 ن|رق محمود سليم|ط| ر|ي ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

6o29|| د|حمد محمد محمود محمد ج| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و
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9o648o هيم سيد سعد |بــــر|ء |شيم ج|تـــربــــيتـــ سوه

856o6| بــــ|لوه|لرحمن سعيد محمد عبــــد|عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

37oo98 تـــ|لغنى بــــرك|لسيد عبــــد|طف |ء ع|وف مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

5o8|o8 ذل|ج ش|لح|جر مؤمن محمد عبــــده |ه سكندريه|ل|بــــ |د|

8o||62 ي زكري|لر|د محمد|جه
مل|ك| ضى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

333962 |د مكرم لبــــيبــــ حن|رفيق عم ى شمس|د| بــــ عي 

8462|7 ى|ميمه ك| مل محمد حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

8|4o42 حمد رجبــــ محمد حسن| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

84954| مد محمد|خلود محمد ح لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

675886 ى  بــــري|لج|لسعيد محمد |بــــ |يه|حني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|4oo32 ى عبــــد |يه كرم فتـــىحي | ح|لفتـــ|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

5|22o3 محمد مبــــروك محمد دغيدى ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

4o|8o5 لرحمن وليد سعيد عىل صبــــرى|عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

238|o حمد زىك محمد|م |حس هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

546666 لحرصى|صم محمدعىل |ع| عل تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4449|9 يوسف محمد عىل محمود عىل سكندريه|ل|حقوق 

777942 ن|هلل صبــــىح طه عىل سليم|منه  |ره طنط|تـــج

338887 تـــ محمود ص| بــــر محمود غنيه|مي  |بــــ بــــنه|د|

6ooo5o  عبــــد
ى
لعليم خليل|محمد شوق لمنصوره|ره |تـــج

893||7 نور محمد |مر |ر ع|من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33|586 مل محمود محروس|لعزيز ك|يتـــ عبــــد| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

2639o4 حمد|للطيف سيد |طف محمد عبــــد |زينبــــ ع ي صىح بــــنه
|معهد فنى

29|266 لجندى|د |ح رش|حمد صل| لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8|66oo جر رجبــــ طه محمد|ه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4|7724 ى عبــــد |ي وى|لقرض|ح |لفتـــ|لعزيز عبــــد |سمي  |حقوق طنط

2|766| بــــ يشى فرنسيس|يه| |بــــول هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6764o7 لعزيز|فع عبــــد |لش|لعزيز |منى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68436 حمد عىلي|ء عىلي |ول لفيوم|تـــربــــيتـــ 

75||37 بــــر طه|لحكم ج|حمد عبــــد | ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

689594 هيم|بــــر|حمد طه | |محمد رض| سم لمنصوره|علوم 
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857374 لح محمود|حمد ص|محمد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

924485 لحميد محمد  |حمد محمود عبــــد| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

868737 عمرو محمد عىلي محمود ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|64935 ى |لن|يمنى عبــــد  حمد|رص حسي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7749oo ى|لرحمن ش|م محمد عبــــد |ريم حس هي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

3|22|7 حمد|حمد سعيد |يمنى   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

43367 د سمي  فكري جمعتـــ|جه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

266344 فريده فخرى محمد محمد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

778o98 دى محمد|له|لسيد عبــــد |محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

49o97 حمد|د |لجو|لد عبــــد |حمد خ| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

64|777 لم|لرحمن محمد س|لمجيد عبــــد|بــــدور عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

225886 لسيد|مصطفى رفعتـــ محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

77o754 لوليىل|ن محمد حسن فهيم |يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5||662 لنمر|لرحمن محمود |لعليم عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6874o ى عم|ي د محمد يسن|سمي  ره بــــنى سويف|تـــج

828|65 حمد بــــديع سعيد|رغده  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

882279 د  |هلل ج|ء بــــدر عبــــد|سم| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5o9528 هلل محمد محمود سليم|حمد عبــــد| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

88o774 جح عىل حسن |محمد ر ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|34948 هلل عىل محمد سيد|عبــــد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

643|3| هديل محمد عىل جمعه متـــول زيق|لزق|ره |تـــج

4||458 لففى|بــــ |لوه|عىل حموده عبــــد |ره طنط|تـــج

895oo3 يمن صبــــىح فرح |ئى |ر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

648385 لعجىمي|لعزيز حسن |حمد عبــــد |مروتـــ  زيق|لزق|بــــ |د|

37422| ئل مرتـــضى محمد|ندى و ن|حقوق حلو

753488 لمجيد|سم عبــــد|لد ق|يه خ| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7|2|34 ن|لعري|يه فوزى يحن  عىل | لمنصوره|هندستـــ 

32885 ى عبــــد |ن |مصطفى محمد سليم للطيف|مي  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

5o7|42 لسيد عىلي|حمد |ل |ن جم|رو سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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24|677 لنيل|لح أبــــو |حمد ص|ء محسن |وف لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

5o5|47 ئى|لزعفر|ر |عمر أحمد محمد مختـــ لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

492998 لبــــليىه|م محمد جمعه منيس |سل| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

53494 لعظيم حميدتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|هبــــه عبــــد  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

234|45 لرحمن حسن عىل عىل|عبــــد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

54|3o5 بــــو شيمله|لحليم |لحليم محمد خرصى عبــــد |عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

882743 بــــر محمدين  |لج|طمه مشهور عبــــد|ف سيوط|ره |تـــج

82oo53 دل محمود عىلي|عيل ع|سم| لفيوم|ر |ثــــ|

62645 عدي محمد|لس|رتـــ محمد |س بــــ بــــنى سويف|د|

6|834| بــــو جبــــل|محمد مصطفى محمد  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

866|4| ي عبــــد|
ه|لل|حمد سمي  حنفى ي سويف|تـــربــــيتـــ ري

ى بــــنى ضيه بــــني 

|59339 ذل|لش|محمد وليد سمي   تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

236oo4 لسيد|يمن محمد عىل |ء |رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6946|| لوكيل|تـــه |م محمد شح|لسل|رضوى عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

7|922 ء عىل مظهر عىل|سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

684594 مد كسبــــه|لسعيد ح|محمود مجدى محمد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

64|355 يم|للطيف محمد غن|ره خرصى عبــــد|س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5oo8o7 ن|لمحسن عثــــم|حمد عبــــد |نرص | رن سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|6273| لحميد|هر خليفه خليفه عبــــد |حمد محمد م| ن|فنون جميله فنون حلو

338826 ف |م |ريه هيم|بــــر|م |لسل|هيم عبــــد|بــــر|رسر |بــــ بــــنه|د|

75|5|| دي|لبــــغد|عمرو محمد نرص محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

77393| حمد محمد|لد |لرحمن خ|عبــــد  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

6o7689 لنشيىل|ن بــــسيوئى محمد |رو لمنصوره|ل |طف|ض |ري

88|7o7 |دير زكري|بــــ|وس |لقس فيلوثــــ|نوبــــ |بــــ| سيوط|ره |تـــج

8o23|7 حمد حسن|هيم |بــــر|حمد |  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

34|o|7 لصفتـــى|بــــ محمد |يه|حمد | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

3666o| لسيد|م محمد محمد |دهم هش| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

42999| لعزم|حمد محمد أبــــو|سعد |كريم  ي صىح طنط
|معهد فنى
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864oo2 لشهيد|س عبــــد|س تـــوم|عبــــ| رين|م سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

|384|2 مريم محمود عتـــريس محمود سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

49o256 ضل|حمد ف|هيم |بــــر|م |رضوى عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|6834 هيم محمد هندى|بــــر|ندى  ى شمس طبــــ عي 

527o| لد محمد زغلول|محمد خ علوم بــــنى سويف

389|o دريس|رس سيد |حمد ي| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7544o8 ن|هيم قزم|بــــر|ل |سيمون جم ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

3|3753 ف محمد كم|نىح  | لدين سيد|ل |رسر ى شمس حقوق عي 

865389 ى محمد عبــــد| لصغي |لمطلبــــ |لحسي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

693|3| |لحميد |ئى عىل عبــــد |م|
ى
لدسوق لمنصوره|صيدله 

863647 ى عبــــد|ء |رس| لرحيم|حمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4oo2o7 زى|ر ج|سم بــــك|رس ق|ف ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|653|4 ي محمد منصور|
يه محمد حسينى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

25235| ه طلعتـــ محمد مصلح حج زى|ني  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

834|89 ح محمد|لفتـــ|لحسن زكري عبــــد| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

8965o4 لدين  |لدين نور |زينبــــ معتـــصم محمد فخر  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

924648 وى محمد خليل |محمد بــــدر ج|عه سوه|زر

893568 ل محمد محمد |حمد كم| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

5o|689 عيل|سم|يتـــ صبــــىح محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

682686 لحسينى فتـــىح مصطفى حسن|مريم  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

26988 لعىل|حبــــيبــــه حسن محمد عبــــد  لفيوم|لعلوم |ر |د

6|249o دى|لن|بــــر|لعظيم محمد ج|ره عبــــد |س لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

336o66 لصديق|هي مكرم |ندى ز ى شمس|تـــج ره عي 

498536 لطيبــــ|حمد محمد |لمنعم |منيه عبــــد | |ره طنط|تـــج

3o||| ى ي|ن| كريستـــي 
ى
ل خله|بــــىلي حزق هره|لق|حقوق 

373869 م|م|لسيد |ل |حمد كم|ل |م| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6|38oo م|لنويىه سل|ح |لفتـــ|ء صبــــىح عبــــد|ل| |طبــــ طنط

269|93 ى سليم تـــى|للو|ن عىل |نورسي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5|9849 | لي|د
يشى محمد فكرى خرصى تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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255o4| ع|س محمود من|منيه جمعه عبــــ| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

8o24o6 بــــ|لوه|ء محمد عبــــد|حمد عل| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

45o|47 طر|لش|م سعد عىلي |محمد عص ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

62o96o لمنس|ىط عىل |لع|ء عىل عبــــد |رس| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

63|823 ء مرتـــضى يونس مهنى|رس| زيق|لزق|ره |تـــج

925583 س سليم  |رق سليم عبــــ|ط ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6945|8 ى ن|ي ل|رص محمود محمد هل|سمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

262375 ح محمد فر ج|لفتـــ|زن محمد عبــــد |م لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

635973 بــــر زىك فرج|لص|ده |عمرو حم لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

6||865 ف عبــــد |هبــــه  لرحمن صقر|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5|2746 عر|لسيد محمد و|نور محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

774|23 هيم|بــــر|مر |هيم ع|بــــر|يه | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|6283| ل محمد عىل محمد|محمود جم هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

84328| زينبــــ سعيد زغلول عزبــــ |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

92|882 لرحيم |حمد عبــــد|ن عوض |مرو ج|تـــربــــيتـــ سوه

6o3488 ل مظهر محمود|محمد جل |حقوق طنط

444674 لمغربــــى|لنبــــى مرىس |ء فوزى عبــــد |ول لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

26o628 ح محمد جبــــيل|تـــفى صل زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5o8843 ضى|ر ر|لغف|هيم عبــــد|بــــر|ن |هيم رمض|بــــر| سكندريه|ل|عه |زر

62943o لح سيف|ح ص|لح صل|مروه ص زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

866|26 ف عبــــد| عيل|سم|دي محمد |له|رسر دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

692882 ى قدرى |ي وي|لطنط|حمد |سمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7o7o87 ف عبــــد |ء |رس| ج|لسميع محمد رس|رسر لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

233694 هيم|بــــر|لرحمن محمد |حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

545945 لرحيم|محمد محمود عىل حسن عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

634867 بــــدين|لع|حمد فكرى محمود محمد زين | زيق|لزق|حقوق 

9o8878 بــــوزيد |طف محمد |محمد ع سيوط|ره |تـــج

829o59 لعليم حسن|محمد حسن عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|58377 عهد وفيق محمد عوده ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|3429 حمد سمي |مح |بــــ س|مه ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

49o942 ر|لنج|لحليم |لرحمن عبــــد|ريم عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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22889o ىط|لع|للطيف عبــــد|لسيد عبــــد|جر |ه د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

57262 حمد عيس|ء فريج |حسن |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

6473oo  |هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|
ى
حمد|لدسوق ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 

م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

695|9o رق عىل تـــوفيق مسعد|له ط|ه ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

867372 حمد محمد محمد فهىمي| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

499572 ى ورد|حمد حمدى |ء |رس| مي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|64o95 هلل دردير|بــــر عبــــد |هلل ج|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|o83o وى|لشسن|لسيد |زينبــــ عيد سعيد  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

6|833| هلل|بــــو عبــــد |د عىل |محمد عم ط|بــــ دمي|د|

437|23 تـــ|عيل محمد خليل بــــرك|سم| |رن لشيخ|بــــ كفر |د|

232588 م|لسل|لعزيز محمود عبــــد|ر عبــــد|من لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

764322 ن|هيم بــــديع عوض محمد سليم|بــــر| ره بــــور سعيد|تـــج

5|6o96 بــــ|لوه|لسيد محمود محمد عبــــد|طمتـــ |ف تـــمريض دمنهور

766252 بــــو زيد|هيم محمود محمود |بــــر|مريم  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

457839 ر|لنج|لسيد |محمد | محمد رض |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

49726o بــــسمتـــ محمد محمد حسن محمد تـــربــــيتـــ دمنهور

34o48o هلل|د |للطيف ج|رضوى سعيد عطيه عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

689938 هيم|بــــر|دى |له|لرحمن عبــــد |منى عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ موسيقيه 

33|55 مد|منيه سمي  فتـــىح ح| ى شمس علوم عي 

2|236 بــــر|متـــ لطفى ج|س|جودى  ى شمس| لسن عي 

6|374| لحليم قنديل|ح عبــــد |لحليم صل|آيتـــ عبــــد  |بــــ طنط|د|

8|3|83 حمد محمد|كريم محمد  ي|طبــــ 
|لمنى

88392o بــــ يوسف |لتـــو|محمد محمود عبــــد سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

238|o7 مه|نور فهىم سل|نه |دمي هره|لق|بــــ |د|

768484 لديبــــ|حمد |هلل سيد |حمد عبــــد | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

35|852 لق عبــــدربــــه|لخ|طف سعيد عبــــد|محمد ع ى شمس علوم عي 

5297|9 يف صبــــرى محمد عبــــد م|لسل|رسر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 
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53oo28 هلل حسن|د محمد عبــــد |زي ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4264|5 ي |ن
لسيد عىل|نور |دين حسنى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64|326 لمجيد|لحليم محمد جميل عبــــد|ء عبــــد|دع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76|854 سم|رق جمعه ق|فرح ط لسويس|معتـــ |علوم ج

489475 ح|لفتـــ|يه محمد فوزى عبــــد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|47o26 ي|ر
|لبــــ|محمد سيد عبــــد | ئى

ى
ق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

629o85 حمد|جر مسعد سليم |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

623993 ى سمع|ي لفى|ل|ن محمد محمود |سمي  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

867357 ي محمد|لر|ء بــــدوي عبــــد|رس|
ضى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|467o7 حمد محمد عىل|مصطفى  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

253785 ف محمد ج|نىح  | م|لحق سل|د |رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

32|664 ى|للطيف حس|هلل محمود عبــــد|عبــــد ني  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

68|342 ر|لجز|هيم |بــــر|يمن محمد محمد | لمنصوره|علوم 

8ooo24 بــــدين|لعزيز ع|لد عبــــد|ذ خ|مع ن|سو|بــــ |د|

883847 كر |د كحيل حنفى ش|جه سيوط|علوم 

84824o وي حسن|يوسف حمدي عشم ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

65329 م سعد محمد سيد|عص لفيوم|حقوق 

69o279  |هلل |د عبــــد |زي
ى
لعيسوى|هيم |بــــر|لدسوق ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

52726 بــــر محمد|هلل خليل ج|عبــــد ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

886944 هيم بــــولس |بــــر|مريم مكرم  سيوط|تـــربــــيتـــ 

4|8o82 وى|لقرنش|يوبــــ |لعزيز |محمد عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|6o999 حمد خليفه|ء سيد عىل |شيم ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

686578 لعزيز سعده|فظ عبــــد |لح|يوسف عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

657|8 ل سعيد|لدين كم|دهم نور | لفيوم|تـــربــــيتـــ 

9o2777 حمد |مر |حمد ع|ن |يم| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

3|6|25 لسيد|زى |رق حج|ط| ر|ي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3o474 بــــ حسن عىل|يه|ن |رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

758325 مصطفى سيد هديبــــ| دين لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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627o72 للبــــودى|ل محمد محمود |حمد كم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

48537| نور محمد شيحه|ئى |حمد ه|نعيمتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|58oo بــــوزيد|لسيد |لرحمن وجيه محسن |عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

266433 بــــينى|دل فتـــىح |م ع لشر |نوعيتـــ بــــنه

7|225| ن نجم|خلود محمود يوسف سليم لمنصوره|بــــ |د|

7o|429 غبــــ|ح عبــــده حسن ر|ن صل|يم| زيق|لزق|حقوق 

254662 عمرو مجدى حسن طلبــــتـــ حسن دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

4|o469 ح هجرس|لفتـــ|محمد يحن  عبــــد  |ره طنط|تـــج

4|o752 قتـــ عل لسيد|ء محمد ربــــيع محمود |أرسر |بــــ طنط|د|

258969 د|لمنعم حش|تـــ عبــــد |ئل شح|مصطفى و |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

245664 وى|لص|لسيد | |م رض|هش تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

248343 كر محمد بــــدير|بــــر ش|ء ج|سم| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o774o هيم منصور|بــــر|ن |هيم رمض|بــــر|ء |رس| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

45359o لبــــسطويس|هلل محمد |هلل محمد عبــــد|عبــــد  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

|23638 م محمود|رس تـــم|يوسف ي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|48526  |جر |ه
ى
ف صدق للطيف|حمد عبــــد |رسر هره|لق|ره |تـــج

7o7964 لسيد|د |لحسينى محمد ج|يمن |تـــن |ف لمنصوره|نوعيتـــ 

|7o4o| ح محمد|لفتـــ|رق عبــــد |محمد ط ى شمس|زر عه عي 

897247 بــــر محمود |م ص|بــــ س|رح ج|تـــربــــيتـــ سوه

764383 بــــينى|حمد |محمد عىل محمد  لشر ره بــــور سعيد|تـــج

33|654 لبــــديع|ن عبــــد|م زيد|محمود س ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

2674|6 ر محمد منصور مطر|يثــــ| زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

77863 لس ف خوم|رس جرجس بــــ|كي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o7847 هيم|لكريم إبــــر|د |هيم ربــــيع ج|بــــر|ن |نوره تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|5787| ى رضوى سيد محمد حسي  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

8o|8o5 لعزيز|لرحمن معروف محمد عبــــد|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

846o79 ي محمود 
يه خليفه|لتـــ|مصطفى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

4|3237 بــــىل|لبــــ|هيم |بــــر|ر |لستـــ|بــــ عبــــد|يه|ندى  |بــــ طنط|د|

365699 هلل خليل عبــــده عىل|معتـــز بــــ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

26o339 ل|لوىس سمي  وليم سوري م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 
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69o3|8 لمعىط|لرحمن عبــــد |ه عبــــد |لل|ن عبــــد |حن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|6|792 لسيد محمد|لمحسن |عمرو طه عبــــد  ن|هندستـــ حلو

4996|5 غبــــ|دل جويد تـــ ر|يدى ع|ه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

525262 ر|لنج|حمد |جر محمد زغلول |ه سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7o9576 بــــ|لسيد خط|ن محمد فتـــىح |يم| ط|بــــ دمي|د|

459594 ى|م يوبــــ|فوزى يعقوبــــ بــــخيتـــ | رتـــي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

283226 رس حسن محمد عىلي|وليد ي دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

624||6 لسيد|د |حمد محمد محمد رش| ط|ر دمي|ثــــ|

24|4o9 ى|ن حس|حمد محمود ولي|ء |رس| ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

54||88 ل صبــــىح محمد عىل|لرحمن نبــــيل جم|عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

26o87| يف ع|سم| مر محمد|ء رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

893o46 شم عىلي |محمود حسن ه سيوط|حقوق 

34o354 ن|هيم عىل عثــــم|بــــر|ن |محمد شعبــــ |بــــ بــــنه|د|

483285 ح|لفتـــ|د محمد عبــــد|لجو|مروتـــ عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

49o28o ن|زق رضو|لر|م محمد طه عبــــد |ريه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

25|5|9 حمد محمد جميل منصور| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4|6569 لس سمي  سمع ن زىك|كي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

62o7o9 عيل|سم|لصديق |خلود مجدى شلبــــي  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

9|o775 حمد |ل |لع|لد عبــــد|محمد خ ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

69636o تـــه|بــــوشح|حمد |حمد مصطفى |د |سع لمنصوره|صيدله 

338926 ن|مد شوم|لسيد ح|هر |هلل م|منتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2245oo م فرج|لسل|لنبــــى عبــــد|لد عبــــد|م خ|ر ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

879|64 حمد عىل |محمد عىل  سيوط|حقوق 

893299 ى روف ئيل |بــــيشوى علوى بــــشر سيوط|حقوق 

8o7562 د محمد|ج حم|ء فر|شيم ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

758|55 ى ئى خلبــــطتـــ حكيم|روم| كرستـــي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

29|56 لدين محمد خليل|مصطفى عزتـــ عز  هره|لق|ره |تـــج

85688| ه عىلي ف| روق محمد|مي  ي|طبــــ 
|لمنى

9|7798 حمد حربــــى محمد سيد | سيوط|عه |زر
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63232 ى|شم فتـــىح |فتـــىح ه مي  ره بــــنى سويف|تـــج

2636o9 لحكيم|ندى محمود سعد عبــــد |بــــ طنط|د|

|2535o ى شكرى س|م ع|فر| ويرس|دل بــــشر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|5878 م محمد فليس|لسل|جد عبــــد |هلل م|منه  لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

6|7684 دل|لعو|د تـــوفيق |لعزيز حم|عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

348262 لنبــــى محمود|طمتـــ محمد عبــــد|ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

864687 ى ى|يعقوبــــ ش| مي  |كر مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

86986 يه عدل عىل محمود| لفيوم|ضتـــ |علوم ري

3426|4 مد|رس طه ح|خلود ي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8627o5 حمد|رون |خلود محمد ه دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

86o362 لكريم محمود|ء ممدوح عبــــد|وف ي|عه |زر
|لمنى

8o|33o ن محمود|حمد رمض|ر |من ي|بــــ |د|
|لمنى

232oo7 ل محمد قرئى مصطفى|محمد جم دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

82748| حمد|حمد نرص |محمود  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

77565| م محمد بــــدوى|هيم بــــره|بــــر|حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

2|8948 ى|هلل |رس عبــــد|هلل ي|عبــــد حمد حسي  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

54358 ى حن|ريو |م ى| |مي  مي  ره بــــنى سويف|تـــج

48|73| حمد يوسف محمد عمر|يوسف  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

265846 عيل سليم|سم|ح |لفتـــ|ح عبــــد|هلل نج|عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

337795 لرحمن|حمد حسن عبــــد|ل |حمد جم| |بــــ بــــنه|د|

|55o76 ر|حمد دويد|مد |ر محمد ح|من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

493oo9 ن محمد|ن رمض|دل رمض|محمد ع عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

834||| هلل|و عبــــيد |بــــر سق|ء ج|وف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

433479 بــــيل|دم عبــــدربــــه ق|حمد محمد | ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

263554 منى محمد عىل محمد محمود |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

764|86 ف عبــــد |م |ريه لق محمد رزق|لخ|رسر ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

3533|8 ي د|ف
ود|دي رؤوف لطفى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2827o8 رى|هلل زخ|لسيد رزق |مريم عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2|35o2 ن|مد كن|زم رشيد ح|يدى ح|ه سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ
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48356o ئشتـــ محمد زىك محمد عوض|ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

542o54 فظ محمود|لسيد ح|در |ن |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

4o65|o ن|للطيف زيد|ن عصمتـــ محمد عبــــد |نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23679| حمد حسن عيد محمد|منيه | ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

757832 لمجيد|لسيد محمود عبــــد|ء |ل| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

843239 ه محمد عبــــد| لكريم عجور|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

546785 لسيد عىل|ر عبــــد|لسيد مختـــ|مح عبــــد|س بــــ دمنهور|د|

6|66o| بــــسنتـــ محمد محمد عبــــيد ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7565| لقوى|حمد عبــــد| |ر زكري|من بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

636882 ي
ن|ن نرص رمض|رمض| دئى لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 

عيليتـــ|سم|ل|بــــ

4o556 يم|لد|م محمد عبــــد|محمد س ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

23o825 يوسف محمد مصطفى عىل كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5o48|4 بــــو عقدتـــ|شور محمود |ر نرص ع|من ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

889|39 ى محمد  وق طلعتـــ حسي  رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

68856| ى|لحس|حمد |طف |محمد ع| ن|نرف ني  ط|معتـــ دمي|علوم ج

|64479 لح|ح ص|حمد سيد صل| هره|لق|بــــ |د|

||775| ن|لسيد رمض|مه |س|يوسف  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

52764 فظ|مد ح|محمد ح| دين صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8|862 دق|زم نزيه ص|ء ح|رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|7o85 لرحمن يعقوبــــ|دين يعقوبــــ عبــــد |ن ن|حقوق حلو

2357|| بــــ|ىط غل|لع|رق عبــــد|ء ط|ل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4569| هيم|بــــر|ء محمد سمي  |شيم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

84oo27 تـــ جمعه حسن|ندي شح دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

5|4676 تـــ رمض| لبــــيىهي|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ن |مي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

62o7o7 بــــر يوسف|ج| آيتـــ رض حقوق بــــورسعيد

9|4487 لغنى محمود  |ل عبــــد|محمود جم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6|82o4 ل|لد|ل عىل محمد رفعتـــ |س ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

43798 خديجه محمد عىلي درويش ن|بــــ حلو|د|
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42992 بــــتـــ|كر ثــــ|رص ش|لن|هدير عبــــد  هره|لق|عه |زر

7o4233 لسيد محمد|لرحيم |حمد سعيد عبــــد | |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

685|78 ن لسعيد عبــــدتـــ|وليد محمد | مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o6597 تـــ محمد  حمد|نور رزق |ني  سكندريه|ل|ره |تـــج

||8264 مل رزق|كريم كميل ك ى شمس|تـــج ره عي 

7o3423 ل|مد محمد هل|حمد محمد ح| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

922256 ضل |ه ف|لل|حمد عىل عبــــد| ج|عه سوه|زر

5277o| هيم دعبــــس|بــــر|ئى  محمود |ه| م|ر |ضتـــ طنط|علوم ري

247879 ميمه عزتـــ محمد عمر حمود| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

5o5675 لبــــطش|فتـــ محمود محمد حسن |حمد ر| سكندريه|ل|ره |تـــج

|453|8 محمد مجدى مصطفى جبــــر هره|لق|ره |تـــج

9||||7 يع عىل سبــــ|ف ق |يزه رسر ج|تـــربــــيتـــ سوه

|747o| لمنعم رزق|مهند سيد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

829|69 هيم عىلي عىلي|بــــر|ر |نتـــص| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5o3|7| وق سمي   |لبــــن|عي |لرف|هيم |بــــر|رسر سكندريه|ل|علوم 

686o87 ى عبــــده عبــــد |ي |لسق|هر محمد حسن |لظ|سمي  لمنصوره|بــــ |د|

264|63 دق حنفى|لص|ء محمد عبــــد|شيم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

882293 تـــه |يع شح|مه ط|س|ل |س سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

87o54o ى|لمقصود |حمد عبــــد| حمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

844|4 حمد عىل محمد|لرحمن |عبــــد  سيوط|بــــ |د|

|77|33 ي
لرحمن|ن عبــــد |دل شعبــــ|ع| دئى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

35||o3 يف|ء |سمر بــــه لدين طه متـــول رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

48|3o8 ى|بــــو |هيم محمد |بــــر|هيم سعيد |بــــر| لعني  سكندريه|ل|بــــ |د|

89o784 حمد سعد |سلىم محمد  سيوط|بــــ |د|

5|659 مح وجيه عىل|سهيله س بــــ بــــنى سويف|د|

8|532o ف |ء |رس| لح|هيم ص|بــــر|رسر ي|علوم 
|لمنى

9oo666 ن  |لدين محمد رضو|ل |ر جم|من ج|علوم سوه

23o|o9 ف محمد فتـــىح محمدعبــــد | لجيد|رسر هره|لق|حقوق 

4o7|74 لرحيم|بــــوزيد عبــــد |لسيد |حمد |مريم  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|57o44 ي |يوسف 
لسيد|مجد حسينى دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح
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9o79|2 ى صبــــرى | ى غبــــري|مي  ل |مي  سيوط|عه |زر

8|53|| عيل محمد|سم|جر ممدوح |ه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

52742| وق  زق عويس|لر|لمجيد عبــــد |لسيد عبــــد |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

233534 لحليم|جر محمد سيد عبــــد|ه هره|لق|ره |تـــج

25656o لخول|منى لطفى محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

44|257 لح حسن جبــــل|حمد حسن ص| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|6o533 ف عز |محمد  ل|لع|لعربــــ عبــــد |رسر ى شمس حقوق عي 

25|233 رى|لهو|لدين مهدى صبــــرى |ء|عل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6327 د هندى|رق فؤ|مريم ط هره|لق|حقوق 

643||7 ف |ه حمد محمد|يدى مشر زيق|لزق|بــــ |د|

7o5|66 بــــ|لعوضى حسن دي|هيم |بــــر|مه |س| لمنصوره|ره |تـــج

53384 مصطفى سيد محمود سيد ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

776|64 ى |ء ه|ل|  حسي 
هيم|بــــر|ئى ي صىح 

زيق|لزق|معهد فنى

6344o9 لدين|حمد حمدى محمد مىح | زيق|لزق|ره |تـــج

35328 حمد سليم محمد|سلىمي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

8o697o ل|لع|روق عبــــد|مه ف|س|ء |رس| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|639o| ف رمض|م |هش ن محمود|رسر لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

6o66|7 هيم موىس|بــــر|لحميد |محمد عبــــد  |هندستـــ طنط

28o|75 حد محمد|لو|هيم عبــــد |بــــر|حمد محمد | |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

7583o3 تـــه محمد نمر|ل شح|من لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

63o946 زى|س طه غريبــــ حج|ين| زيق|لزق|حقوق 

326o55 حمد|سهيلتـــ حسن محمد  ى شمس حقوق عي 

7593|5 ء عىل محمد نظيم محمد|دع لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

77o952 لرحمن|در عبــــد |لق|مل محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

862533 زىكي وهبــــه| عزمي عط  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

6435o2 ى ص|ن ي|يم| حمد عزبــــ|لح |سي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

5|5o47 عيل|سم|عيل محمد |سم|لدين |ح |مريم صل معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

6o53o4 ىط|لسنبــــ|لسيد محمد |لمطلبــــ |مريم عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

679oo لم|حمد محمد س|هيم |بــــر| لفيوم |تـــمريض 
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777478 ى عبــــد |عبــــد  ي|لىح خرصى لموجود خرصى ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|5798| لرحيم|حمد عبــــد |ن |حبــــيبــــه عثــــم لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

228528 لربــــ محمود|د|فتـــىح ج| دين هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|54oo7 حمد محمد|لدين حمدى |نور  ى شمس حقوق عي 

82|663 لحليم|حمد عبــــد|ء محمد |دع ي|بــــ |د|
|لمنى

4o6958 حمد|هيم حسن سيد |بــــر|ن |د رمض|جه إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

263689 هلل عطيه محمد|لعزيز عوض |لبــــنى عبــــد |بــــ بــــنه|د|

2496|o ظه|زينبــــ محمود محمد بــــ ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

2928o هلل|يوسف محمد بــــهجتـــ عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

33o5|9 مه نصيف|رى مجدى سل|م |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

443334 حمد محروس أحمد محروس موىس| لشيخ|بــــ كفر |د|

2327o5 لسيد|لعظيم عىل |منيه حمدى عبــــد| هره|لق|حقوق 

83525 بــــر تـــوفيق|عيل ج|سم|كرم | ي سويف
هندستـــ بــــنى

|32857 لجيد موىس|ر موىس عبــــد |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

35|666 ن|نطون وجبــــه يوسف سعد سليم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

75|883 لكيىكي|لسيد|م سمي  |هلل هش|عبــــد  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

||5857 حمد محمد حسن |لدين محمد عمرو |بــــ |شه
شم|ه

ى شمس هندستـــ عي 

675|34 بــــو مدينه|م عوض متـــول |د هش|زي لمنصوره|علوم 

355|84 زق|لر|مل عبــــد|رق ك|ء ط|دع |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

2|8o28 ى عبــــد |ن ط|مرو  دويبــــ|لبــــ|رق حسي 
ى
ق  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك

أكتـــوبــــر 

388oo بــــدين|حمد ع|محمد صبــــرى  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

488543 هر محمد|م| هر رض|م ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

3||954 م محمد حسن حسن|مريم حس ن|هندستـــ حلو

8396oo هيم|بــــر|حمد |بــــدوي حسن  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

25o643 لق مليىح |لخ|رس عبــــد|ر ي|من ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5o4ooo لجليل|حمد محمد عبــــد|م |يوسف عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9486| حمد رجبــــ صبــــىح عىل| لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

897596 دل عىل محمد |مروه ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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682799 ى محمد رجبــــ رحمه حسي  ط|بــــ دمي|د|

862|o4 ى|م ي| ري مي 
ى
ي|حزق

ل ينى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

6|o766 هيم أبــــو هيف|بــــر|لرحيم |تـــفى عبــــد  لمنصوره|عه |زر

623|23 لحميد|لمحسن عبــــد |محمد فتـــىح عبــــد  ط|هندستـــ دمي

|69294 لعزيز مدئى|حمد مجدى عبــــد | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|3445| ي
لرحمن|م عبــــد |م|هر |ط| دئى ى شمس|د| بــــ عي 

239|65 حمد محمود|حمد محمد |مريم  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|79235 م صبــــىح يس|مه عص|س| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|6493 ف حلىم ضي| م|حمد أرسر ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

45|539 بــــوجنديه|حمد محمد محمد ممدوح | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

54||43 ن|هيم بــــيومي علو|هيم محمد إبــــر|إبــــر لشيخ|عه كفر |زر

3|9955 هيم عىل|بــــر|ل |رتـــ جم|س ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

42o969 لدين|بــــ |هيم شه|بــــر|م جميل محمد |وس |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

|62o8| حمد سعد|حمد |عمرو  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9o2967 بــــر محمد  |لدين ص|ء |بــــه| عل ج|تـــربــــيتـــ سوه

35788| م عمر عىلي|م|تـــم محمد |ح عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

2697o7 ر|عىل محمد محمود نو ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

236655 ر|لجز|لسيد |لم |بــــسمله صبــــىح س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|24572 لرسول|لرحمن عبــــد |لرحمن محمود عبــــد |عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

682949 يف|لخ|ن عبــــد |يم| لق محمد محمد رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

247438 لم|هلل محمد س|د عبــــد|زي ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|6o656 هلل محمد|زم عبــــد |عمرو ح ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

62366o لعش|بــــر محمد |م ج|ره س|س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|26427 ن|لحليم عمر|مصطفى محمود عبــــد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

543643 مد محمد هنيدى|مد محمد ح|ح تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8||996 ي محمود طلبــــه عبــــد
ل|لع|مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

7||837 تـــ | فيول ز|لقز|لسيد |لسيد |خي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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42548o ء حمدى صبــــرى منصور طه|شيم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

839269 ل سعيد وزيري|محمود جم |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

|774|| ن|لرحمن سليم|ن عبــــد |حمد سليم| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

7662o7 زى|مر حج|لسيد ع|ندى حسنى حسنى  ره بــــور سعيد|تـــج

753637 شور|د رشدى حسن ع|نور عم عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

693233 بــــ|لوه|حمد عبــــد |كرم مأمون |منيه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|3762| ى زكرى بــــشي   سفي 
رزيفى وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

4o2923 ن|هيم سليم|بــــر|للطيف |محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

643283 لسيد|هيم |بــــر|ح |هيم صل|بــــر| زيق|لزق|ره |تـــج

68|57| در|لق|لمعىط عبــــد |محمد محمد عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

5|8936 عيل قنديل|سم|م |لسل|بــــ محمد عبــــد|رح ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

89974 هيم|بــــر|د حمدى سعيد |عم لفيوم|عه |زر

295454 لشيىمي|ن محمود محمد |ن رمض|حن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

45o|o| لس ن ي عبــــده يوسف|كي  ج  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

262644 لحكيم محمد|كريم سعيد عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

35o997 ئى رزق محمد عىل منصور|م| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

||5645 يف محمد عبــــد  هلل|نور رسر هره|لق|حقوق 

339732 هيم|بــــر|هيم محمد مبــــسوط |بــــر|ديتـــ |ن ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

23|55o هيم|بــــر|عمرو مجدى فرج حسن  ى شمس هندستـــ عي 

878393 رص محمد  |لن|ل عبــــد|ن جم|نور سيوط|ره |تـــج

|38388 ن زر|كر ع|بــــ ش|يه| |مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

439|8| وى|لفل|حمد |لسيد |م |ء س|سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7|7632 ى | رن بــــينى عز |حسي  ل|لرج|لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o6627 عيل محمد|سم|فرحه عىلي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

79|44| ى |حمد ط| لسيد كسبــــر|رق حسي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

84963o لح حسن عىلي|سمر ص دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

52|3|5 حمد|حمد |لجيد |ء عبــــد|سم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|62869 دى|له|زق عبــــد |لر|يمن عبــــد |يه | سيه|نوعيتـــ عبــــ

754558 در محمد|لق|حمد عبــــد |فرحه  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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79o253 ى|بــــر |ض ص|رقيه ري مي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

6o26o5 يف|لسيد حسن | |لسيد رض| لشر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

543|o6 لجمل|لمنعم محمد |دل عبــــد |بــــسمه ع |طبــــ طنط

4o4842 لمرىسي عمر|لحليم |لدين عبــــد |ح |م صل|حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

896|64 لرحمن |ندى عىل مصطفى عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

426o6| م|لسل|حمد عبــــد |ح |لفتـــ|ح عبــــد |صبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76|28o حمد محمد محمود|سهيله  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

279o9 هلل|حمد عبــــد |سمر سيد  ن|حقوق حلو

78o|8o للطيف|بــــ محمد عبــــد |لوه|يوسف عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

358|o2 لد محمد محمد|م خ|سل| ى شمس حقوق عي 

|55o|7 وق عمر  عيل محمد أحمد|سم|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

|6654o هيم|بــــر|هر |لظ|عبــــد | رضوى محمد رض ن|بــــ حلو|د|

293|67 لليف|بــــو|حمد |محمد عمر  ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

6|oo99 لعنتـــرى|محمد رفعتـــ محمد  ي صىح طنط
|معهد فنى

87o625 محمود صبــــري محمود عىلي ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

7783o9 هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|عىل  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|7|9o| لكردى|ل مصطفى |ذ جم|مع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|26683 مد|هلل محمود محمد ح|منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

68675o بــــوريه|لسعيد عبــــده |د |لجو|حسن عبــــد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

2289|2 ى محمد عىل محمد|ي سمي  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

68|64 لمقصود|يوسف محمد عزيز عبــــد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

6873o| يف محمد عبــــد | لمجيد|حمد رسر لمنصوره|بــــ |د|

776527 لسيد وحيد مصلىح|حمد |منيه | زيق|لزق|بــــ |د|

48o394 ل|لع|لمنعم محمد عبــــد|عمر محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

694749 ن|لجليل رمض|حمد حسن عبــــد |سميه  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

372285 حمد فهىم محمد|محمود  ى شمس|تـــج ره عي 

3|8846 حمد محمد عيد|لد |ندى خ ى شمس|د| بــــ عي 

2|9733 لحميد|حمد عبــــد|مريم مجدى  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6|9954 لحميد مسعد|ره وليد عبــــد |س ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى
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479689 بــــوزيد|م حمزتـــ محمد |عمر عص سكندريه|ل|هندستـــ 

223785 نور بــــطرس|رص |ردين ن|ن هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

6|89oo مروه محمود محمود نرص لمنصوره|صيدله 

437895 وى محمد تـــرجم|لص|وى سعد|لص| |رن ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

86796| ن|ج سليم|لرحمن محمد فر|عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

432959 يف عىلي عطيه بــــريشه|سم| ء رسر ي صىح طنط
|معهد فنى

|57454 سلىم حسن عىل محمد ن|بــــ حلو|د|

9|2537 ء فيصل فتـــىح محمد |دع ج|علوم سوه

333854 ف عبــــد|هلل |عبــــد لمعىطي|هلل محمد عبــــد|رسر |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

24843| لنبــــى|محمدى شديد عبــــد| رض| ند ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

9|6767 ل |ل لوندى غبــــري|د غبــــري|عم سيوط|حقوق 

2|5o33 ى |رق سعيد |عمر ط لخي |بــــو|مي  هره|لق|ره |تـــج

4o|286 ن سعد عىل عىل|نوره سكندريه|ل|حقوق 

44|249 لسيد|حمد |ن محمد عىل |مرو سكندريه|ل|طبــــ 

5288o2 لبــــدوى|حمد سعيد محمد |محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

7o49o9 م|مه محمد عز|م سل|هبــــه عز زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

4|7434 محمود بــــكر محمد بــــكر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

357|9o حمد سعيد|مي |سحر س شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

4|4o8 عيل|سم|ذ عىل محمد |مع ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

276974 ح|لفتـــ|هلل عبــــد|ء عزتـــ عبــــد|رس| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

23488 هيم|بــــر|هيم سعيد |بــــر|محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

335499 ور حسن مصطفى|ندى حسن ش ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

464346 ى رزق|ز| رين|م هر مكي  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

876454 ى محمد  |دهم | حمد حسي  سيوط|ره |تـــج

9o|237 ف عبــــد|م |ريه لمحسن محمد |رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

9o7488 حمد |حمد سليم |كريم  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|63|o2 حمد عىل محمد| |نور ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

774924 لم|لحليم س|لسيد عبــــد |م سعيد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

756975 لسيد|دل محمد |مصطفى ع ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى
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|7633 لمهدى|لحميد صبــــىح |مريم صبــــىح عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

5o5965 حسن عىل حسن عىل مسعود |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

439483 وي|لزفتـــ|لد محمد مصطفى |خلود خ |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

6||957 د خليل|م حم|لسل|د عبــــد |مروه حم |تـــربــــيتـــ بــــنه

2578oo وى|لبــــكر|لمؤمن |كريم مصطفى عبــــد لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|23252 ف عبــــد |مروه  لعليم محمود|رسر ى شمس هندستـــ عي 

|39735 ضل|ن محمد ف|بــــسنتـــ محمد رمض ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

||837o لحميد خليفه|لحميد عمرو عبــــد |عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

497765 ى كم|رو سم|لسيد ق|ل |ن حسي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

35o256 ح حسونتـــ خرصى|كرم نج| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

9|5375 لدين  |ئى نرص |محمد رجبــــ ورد ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|34635 بــــشنونه ممدوح زهوي رسجيوس ى شمس حقوق عي 

324o84 لدين محمود|ح |حمد محمود صل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

626354 ه محمد عطيه محمد نجم ني  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

886|99 ى رجبــــ بــــرك|ي زق |لر|تـــ عبــــد|سمي  سيوط|بــــ |د|

||7929 هيم نصيف|بــــر|ك |جورج مل ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

862783 ن|مح سيد عبــــده قمص|س |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

529o78 دل محمد محمود|محمد ع سكندريه|ل|هندستـــ 

29563o بــــتـــ محمود|ف ثــــ|حمد خل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|6|o لحميد|زق عبــــد |لر|م عبــــد |لسل|حمدي عبــــد لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

5o87|3 لفش|م منصور |منصور س سكندريه|ل|صيدله 

695989 س|ل عبــــ|لع|ح عبــــد |لفتـــ|م عبــــد |سل|لسيد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

758333 لحميد|ن عبــــد|لسلط|ء محمد |سم| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

865282 مد|ج محمد ح|محمود فر ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

6|95o7 حمد|ن |هيم عثــــم|بــــر|منه  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

784984 در|لق|ح عبــــد |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|محمود  زيق|لزق|هندستـــ 

34o379 ي|زم حس|ح ي شوربــــىح  م خي  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

835458 ح محمد عبــــيد|محمد صل |نوعيتـــ موسيقيه قن
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453227 لرحمن|د عبــــد |لجو|حمد عىل محمد عبــــد| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8549|| ن رشدي محمد|ن رمض|شعبــــ طبــــ بــــنى سويف

685894 ى ع|ي طف فتـــىح محمد عىل|سمي  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

2|727o لجليل|حمد عبــــد |لمنعم |بــــ عبــــد|يه|ن |نور ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5|o492 لس  ي|د ك|يوبــــ عي|كي  مل جورج  زيق|لزق|عه |زر

326692 لحليم|حمد عبــــد|ل |ر جم|مي ن|تـــربــــيتـــ حلو

2266|9 حمد|لعزيز خليل محمد |عبــــد عه مشتـــهر|زر

|532|2 مد محمد|مصطفى محمد ح ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

237|68 طف فرج هندى|ع| دين تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

48782 عمرو حسن محمد حسن هره|لق|بــــ |د|

85454| ء حسن محمد سعيد|لشيم| ي|عه |زر
|لمنى

5o387o ف م|م |بــــس ىسر|لخر|حمد |هر سيد |رسر سكندريه|ل|صيدله 

7o2856 دغم|ل|ن |حمد سليم|حمد محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

233347 ي
لحميد|لحميد فوزى عبــــد|عبــــد| دئى ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

4|96|8 صف|حمد ن|لسعيد |حمد محمد | لشيخ|نوعيتـــ كفر 

482649 ى أحمد سعد إبــــر هيم|نرمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8||65| بــــر نجيبــــ|رص ج|ن| ندر|س ي|طبــــ 
|لمنى

226274 حمد محمد عىل|يوسف  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

62895o لمعبــــود|ئل محسن عبــــد |أريج و زيق|لزق|حقوق 

24||52 محمد يحن  فرج يوسف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

858|86 لس صموئيل زغلول نعم ن|كي  حقوق بــــنى سويف

7o6549 حمد يوسف|دل محمود |ر ع|من لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

|38266 عيل|سم|لرحمن لطفى حلىم |عبــــد  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

888623 هلل  |حمد حفظ |طمه عىل |ف سيوط|بــــ |د|

54592| لمجيد حسن خرصى|رق عبــــد |حبــــيبــــه ط سكندريه|ل|بــــ |د|

5o8593 ع محمد|لسيد شف|نوح  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

6o284o |لمو|هيم محمود |بــــر|حمد |مه |س|
ى
ق ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

676577 ي|منه 
ح|لفتـــ|ء محمد عبــــد |هلل ضى ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

435664 يوسف محمد رفعتـــ قنديل سكندريه|ل|طبــــ 

543262 ن بــــيوم|طمتـــ محمد عثــــم|ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|55547 ود|هلل حسن د|ل عبــــد |يه جم| ى شمس| لسن عي 
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77o885 بــــر محمد بــــيوم|م ص|جر عص|ه زيق|لزق|بــــ |د|

677834 لرحمن|عىل محمود محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

8|2267 ي عبــــد|سط م|لبــــ|ندي عبــــد
ي|لبــــ|ضى

ى
ق ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

822o2| لحليم|هيم عبــــد|بــــر|هيم سعد |بــــر| ي|طبــــ 
|لمنى

48o22| نيس صليبــــ يوسف|ره سينوتـــ |بــــش ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

36o273 لبــــكش|ن خليل |د محمد سليم|حمد عم| عه مشتـــهر|زر

353|54 ن عىل حسن عىل|تـــم زهر|ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

263367 ى|ن محمد محمد ش|يم| هي  |نوعيتـــ بــــنه

232959 حمد زيد|رس زيد |سيده ف هره|لق|حقوق 

|4o379 ى كرم فرج محمد|ي سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

43o7|2 يف |رو لسيد سحلوبــــ|ن رسر |تـــربــــيتـــ طنط

64276  |لدين عىل |ج |بــــسنتـــ رس
ى
حمد|لصوق لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

6992o8 لمرىس|مل |ء عزتـــ ك|سم| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

333|8 لدكرورى متـــول حسن|ن محمد |طمه سليم|ف هره|لق|بــــ |د|

5388|8 لعتـــيفى|ن عبــــيد متـــول متـــول |إيم ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

79o|58 مه|مه مسلم سل|هدير سل ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

33756 لرحيم|رص عمر عبــــد |لن|ل عبــــد |رضوى جم ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

7o4685 وي|محمد عطيه محمود محمد هند زيق|لزق|حقوق 

|38272 هيم محمد|بــــر|لسيد |در عيد |ن ى شمس حقوق عي 

854334 ر|ن عم|هيم عثــــم|بــــر|حمد | ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

8877o6 ق|بــــر| |دين وى سعد |هيم رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

25325| جد|ر م|لغف|م عبــــد|نبــــيله هم ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

3522o5 بــــليغ حمدى مهدى تـــوفيق ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6259o2 دى مصطفى|د بــــهجتـــ بــــغد|هيم عم|بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

295898 هلل محمد|طف وهبــــ |محمود ع لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

94488 محمد محمود سعيد عيس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

684269 لمغربــــل|ح محمود عىل |لفتـــ|د عبــــد |جه ن|طبــــ حلو

256oo| م|لغن|حمد وهبــــه |لد |محمود خ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

856|54 هيم|بــــر|مل |زي ز|حمد حج| حقوق بــــنى سويف

25674| لعزيز عوض|ء محمد عبــــد|رس| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

269o59 تـــي|للو|لعزيز |عمر عبــــد| دين ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 
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32o95o محمد يوسف بــــخيتـــ محمد ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

853255 لعليم|ل عبــــد|لع|طمه محمد عبــــد|ف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

43|7o4 لحميد نمر|حمد عبــــد |حمد محمد سيد | |صيدله طنط

62|998 ز|عطوه حج| لعل|بــــو |مل حسن | ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

6o4474 ر|لجليل نص|حمد عبــــد|ء محسن |رس| |تـــربــــيتـــ طنط

82828 هيم|بــــر|م |عمر عطيتـــ عل ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

924554 هلل  |عبــــد| لدين محمد رض|ء|لرحمن بــــه|عبــــد ج|صيدلتـــ سوه

7o4259 ى|بــــو |لسيد |لسيد حسن |حسن  لعني  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

26233o ى ى عىل حسي  محمود محمد حسي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

89|835 مل عوض |ح ك|صل| رين|م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4334|7 لم|لسيد محمد محمد س|عىلي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

2|9|47 لعظيم محمد منصور|هلل عىل عبــــد|عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

64947| حمد زقزوق|حمد محمد |ء |سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

78|89| لحميد محمد |رص عبــــد |لن|تـــسنيم عبــــد 
حمد|سيد

زيق|لزق|بــــ |د|

3|644 ف س|محمود  لم محمد|رسر هره|لق|ره |تـــج

|69578 بــــ|لبــــ|م حسن عوض فتـــح |حسن ر ى شمس|د| بــــ عي 

23455| ريوس|ك صموئيل سليم مق|مل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6333| رص محمد محمد|لن|كريم عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

6||475 ء محمد حتـــحوتـــ|م عط لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|333|5 لحليم|طف عبــــد |محمد سمي  ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|69o2 رتـــ|هيم عم|بــــر|بــــر بــــدر |جر ج|ه لشيخ|ره كفر |تـــج

9|5397 لحكيم  |بــــر عبــــد|بــــر عىل ص|ص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|75738 مل محمود|محمد محمود ك وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

7|o888 بــــد مسعد حسن حسن|لد ع|خ سيوط|هندستـــ 

4|3o6o هيم بــــقوش|رص إبــــر|زينبــــ ن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4439o4 هلل|ء محمد بــــدير عبــــد|رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

25o|57 لدين سعيد محمود حسن|ح |ء صل|هد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

498722 فع|لش|م |لسل|يز عبــــد |ئى ف|م| ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

69|7| بــــر|حمد ج|بــــر |ليىل ج لفيوم|علوم 

226935 لرؤف|لحمد عبــــد|بــــو|حمد نرص | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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373|5 ي |
ى
ه حسن دسوق حمد حسن|مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9oo96| ي
حمد |د |لجو|د عبــــد|عم| دئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

23o263 ى|فظ |د سمي  ح|لرحمن عم|عبــــد لعشي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

837379 حمد|بــــوزيد |مل |دهبــــ ك تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

847694 لح محمد محمود|زينبــــ ص ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

269377 ل محمد عيد|ره جم|س تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

329938 زى|ن حج|م حسن رضو|ندى هش زيق|لزق|صيدله 

26868o |لعل|بــــو|لدين |ح |منى عزتـــ صل لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o|6|4 ى محمد عىل عبــــد|ي ل |لع|سمي  ج |تـــمريض سوه

8482o3 هيم|بــــر|لرحيم |عد عبــــد|لسعيد مس|محمد  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

5|29oo  سليم|لص|حمد حسن |
ى
ن|ق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|47547 حمد|هيم |بــــر|حمد محمد | ن|حقوق حلو

83298 ن محمد عيد محمد|نوره لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

35556o ن|روس بــــستـــ|سك|دل |ع| رين|م ى شمس|د| بــــ عي 

246568 ف محمود |حمد | ر|لحج|رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|6|729 لكريم|م محمد يوسف عبــــد |محمد هش سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|92|| ى عىل عبــــد |ي لعزيز محمد|سمي  |حقوق طنط

9726| لح موىس|دل ص|لرحمن ع|عبــــد |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

44935o ن|هيم سليم|بــــر|هيم محمد غريبــــ |بــــر|محمد  |ضتـــ طنط|علوم ري

49888| بــــر|لمنعم محمد ج|عبــــد| عل ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

497472 رك|م محمد تـــوفيق مبــــ|ريه ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

839352 حمد|ن |محمد فتـــىحي سليم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

685|99 ف |م |سل| لبــــدوي|مد |لسيد ح|رسر لمنصوره|بــــ |د|

342784 د|حمد ج|حمد محمد |زم |ح  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

22|7|7 تـــ محمد|لدين ثــــمر|د|لرحمن عم|عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

269766 ى بــــده|حمد ل|حمد يحن  | شي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

36942o در|لق|تـــه عبــــد|ء شح|تـــه عل|شح ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9||273 هلل  |م خلف |مروه محمد هم ج|ره سوه|تـــج

878925 ل عىل |مه كم|س|ء |رس| سيوط|بــــ |د|
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535642 حمد محمد بــــحلق حسن فرغىل| |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

28o37 ى|س رتـــ صبــــىحي محمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

85|32 بــــ محمود جمعتـــ محمد|شه لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76653o يد|لمحسن ز|هلل حسن عبــــد |عبــــد  لعريش|تـــربــــيتـــ 

785628 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ء |حسن |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

643234 ى عبــــد |ي ح محمد مصطفى|لفتـــ|سمي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2962|2 ف بــــيوم محمد|ده |مي رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

26875| لشيخ|لعزيز |رحمه محمود عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o84| م|م|لبــــكرى |هيم محمد |بــــر|مصطفى  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

5o63|4 حمد|حمد شلبــــي |يه | سكندريه|ل|بــــ |د|

627|33 هيم منصور|بــــر|حمد محمد محمود |منيه | زيق|لزق|نوعيتـــ 

4o3239 ي|هدى محمود محمد شعبــــ
ى
ض|ن ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|324|7 ف شعبــــ|م  ن غريبــــ|رسر  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

87626 لعزيز|دل محمد عبــــد |مه ع|س| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

249336 ف مصطفى عل|طمه |ف م|رسر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

54|32 ف محمد عبــــد |محمد  لغنى|رسر بــــ بــــنى سويف|د|

|7|5|| ر|لف|هلل رجبــــ |بــــر عبــــد |عمر ص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|774| تـــ جم| ي|هيم غبــــ|لعزيز إبــــر|ل عبــــد |مي 
ىسر سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

422|o9 د|لسيد عىل حم|مروتـــ  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

8973o8 ل سيد محمود |جم| نور ج|ره سوه|تـــج

49993 حمد نبــــيل سيد محمد| ره بــــنى سويف|تـــج

897836 ديوس |قل|ستـــر وصفى عوض | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7o9|49 جىحي|لر|ر ممدوح عيد عىل |من لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

2589|4 لصعيدى|هلل فتـــىح محمد |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

2|8544 لدين حفنى|لد سعد |سعد خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o5|72 وى|لزو|روق |لد ف|يوسف خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4oo39| هيم|بــــر|تـــ لطفى |حمد نش| معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

699|55 لحسينى|حمد |ء رزق |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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7|3o57 لد محمد حسن حسن هلهول|خ لمنصورتـــ |تـــمريض 

643627 طر|نعيم عىل محمد عىل خ صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

4|9|85 حمد سلوع|ن محمد محمد |يم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

922787 عيل |سم|بــــر |تـــ خلف ج|ي| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

6272|7 هر عىل مسلم جمعه|حمد م| زيق|لزق|بــــ |د|

4582|5 |ل محمد عىل مىهي|سلوى جم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

498594 ل|حمد شبــــل و|نور شبــــل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

244453 لعظيم|ىط عبــــد|لع|بــــ عبــــد|لتـــو|محمد عبــــد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

26o449 بــــوعمر|زى قطبــــ |بــــ حج|رح ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

69365| ىط عبــــده|لع|م محمد عبــــد |محمد حس لمنصوره|ره |تـــج

347o|3 يوسف محمود يوسف عفيفى ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|6o542 لسيد|محمد عربــــي محمد  هره|لق|هندستـــ 

6o3789 لعجىم|ن |محمد حسنى رضو |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2|3224 ن|هيم بــــدر|حمد إبــــر|يمن |د |رين ن|فنون جميله فنون حلو

|64238 لعزيز|رص محمد عبــــد |محمد ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26oo56 ر يىح منس محمد|من ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7o6|7| لبــــسيوئى|هيم سعد |بــــر|يه | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7o8|7|  |ئى |ه
ى
لسيد عيد|لسيد شوق لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

82466 ديه عيد محمد محمد|ن ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

347567 م|لغن|محمود محمد محمود محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

9o9383 س |حمد مسعود عبــــ|يه | ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

5|25|| متـــ|هيم سل|بــــر|حمد عىل |محمد  عه دمنهور|زر

54754| وى|لغز|لمنعم |لحميد عبــــد|تـــم عبــــد|ح ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

78766o ح محمد مهدى|لفتـــ|ل محمد عبــــد |من هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

452597 ح قريطنه|لفتـــ|لحليم محمد عبــــد|محمود عبــــد ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4o286o لسيد محمد|ريم حسن  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

5o9229 لعليم|محمد مصطفى محمد عزوز عبــــد تـــمريض دمنهور

|553|| لح محمد|رق ص|طمه ط|ف سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

62o657 لسيد|هيم |بــــر|مد |مد ح|محمد ح ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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857|62 ى م تـــه|جد فريد شح|كرستـــي  ي|بــــ |د|
|لمنى

355|52 مر|منيتـــ محمود عزتـــ ع| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|298o4 زق|لر|تـــه عبــــد |حمد شح|رضوى  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5o4|37 ضل|د محمود ف|لسيد محمد رش|ن |رو إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

836746 ى محمد محمود عىلي حسي  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

23456o حمد|هلل |حمد حمد |لدين |نور ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

429838 لصعيدى|تـــه |حمد شح|حمد نرص | | تـــمريض طنط

842475 حمد|لرحيم محمد |لحسن عبــــد| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

885|95 لعزيز |هيم عبــــد|بــــر|ر |لستـــ|مل عبــــد| سيوط|بــــ |د|

77o267 ى|لرحمن عىل ح|عبــــد  مد أحمد حسي  زيق|لزق|علوم 

5o6423 عيل|سم|هيم |بــــر |حمد محمد |ر |من سكندريه|ل|بــــ |د|

|53958 ر|لغف|حمد محمد عبــــد |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

843354 هلل سعيد محمد سعيد|منه  ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

49528 |محمد هل
ى
ل محمد دسوق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|7|325 ن|لحميد رمض|تـــ عبــــد |لشح|محمد سعيد  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

|625o6 ف ج|م |سل| بــــر محمد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

696997 هد|سم محمد محمد مج|ر ق|لستـــ|محمد عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

777o98 لم|حمد س|سم |عمرو ق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

66o63 حمد حسن محمود|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

87222 ل فيصل محمد|زينبــــ جم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

774o43 ضى|لق|ء عبــــده محمود عبــــده |سم| ى شمس|د| بــــ عي 

89oo7o جرجس كريم جرجس عوض  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

77|63| لوحش|لسيد |دى |له|ن مدحتـــ |كريم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

25362o وى محمد|لص|وى محمد |لص| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

6957|3 لميه|عيل |سم|بــــو زيد |ره عرفه |س لمنصوره|حقوق 

98463 مد|لح ح|مد ص|حمد ح| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|55372 س محمد|ن محمد عبــــ|رو ى شمس هندستـــ عي 

362|7o بــــيل|ض عفيفى ق|ض محمد ري|ري تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

352|53 حمد|عي |حمد رف|ن |كريم مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

486555 ل محمد بــــخيتـــ|لع|حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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|27o4| |بــــدين |لحميد ع|لسيد عبــــد |لرحمن |عبــــد 
هيم|بــــر

وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

5o9|8o ن سعد بــــكـر ضيـف|محمد سلط سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

8|4224 هيم|بــــر|ل سيد |محمود جم حقوق بــــنى سويف

5|2o8o ئى محمد|تـــه علو|ح شح|مي  صل| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|38368 ى محمود ممدوح محمود حسي  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

88|2|5 حمد |بــــ قطبــــ محمد |لوه|عبــــد ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

3532o5 للطيف|للطيف خليفتـــ عبــــد|محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

7o8833 حمد بــــدوى محمد|لح |طمه محمد ص|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9o6|7| للطيف محمد |لكريم عبــــد|عمر عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

2595o9 ن|حمد فتـــي|لعليم |ء جمعه عبــــد|سم| شمون|نوعيتـــ 

485388 منيتـــ حمدي خميس حميدو محمد| سكندريه|ل|بــــ |د|

82|245 مي|ء فتـــىحي محمود تـــه|دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

436739 مد|لعزيز ح|لعزيز عبــــد |فريده خلف عبــــد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

783359 لرحمن حسن|ء حسن عبــــد |شف زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

4326oo لمتـــول|در |لق|ىسر عبــــد |لنقر|روق |ف| رن |صيدله طنط

69747o لدين محمد محجوبــــ|ل |حسن طلعتـــ جل زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

4||365 ن رفعتـــ محمد زىك صقر|رو |ره طنط|تـــج

542975 مه|ن شفيق محمد سل|نوره ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4|o7|6 وى|لشن|لسيد |هيم |بــــر|هيم |بــــر|نورين  لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

423||| لكريم |لرحمن صبــــرى محمد عبــــد|عبــــد
لرحمن|عبــــد

سكندريه|ل|صيدله 

3267|7 لحميد|لد محمد عبــــد|خ| نور ن|تـــربــــيتـــ حلو

684276 هيم|بــــر|حمد محمد |يمن | |دين لمنصوره|بــــ |د|

8472|3 ى مىحي |ي ي محمود|سمي 
لدين مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|45568 حمد صديق|دق |حمد ص| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

9|6576 لنعيم |دى عبــــد|ء مصطفى ن|رس| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|38856 هيم وليم مطر يوسف|بــــر|مريم  هره|لق|ر |ثــــ|

7o6|99 ه رمض ى ج|لحس|ن |ني  د محمد|ني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2448oo ن|مه عثــــم|ح سل|ء صل|دع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

78|75| حمد طلبــــه|لدين |ء |ده عل|غ زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 
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|22394 محمد محسن يوسف محمود تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

524|24 حمد|عيل |سم|هيم |بــــر|جر رجبــــ |ه ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

523|o8 ن عىل حسن|م عثــــم|حمد س| |حقوق طنط

||6672 نيوس جرجس|رم|طف |ع| مونيك ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8o333| حمد|هلل عىلي حسن |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

923o|4 لرحمن |ن يوسف عبــــد|محمد رمض تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

367234 هيم|بــــر|ن |حمد مرو|م |سل|حمد | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

28o557 ق|لسيد أسح|حمد |لسيد |يه مجدى | ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

762||3 فظ|حمد محمد محمد محمد ح| ره بــــور سعيد|تـــج

5|7928 للطيف حسن بــــىه|ء حسن عبــــد |ل| |عه طنط|زر

256924 لمحمدى عطيه محروس| |يش ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o424o لسيد محمود |م محمود |بــــتـــس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6o39o6 درس نسيم صبــــىح فهيم|تـــ |تـــربــــيتـــ طنط

7|7594 مد|د لطفى مصطفى ح|هد جه|ن لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|33o ن مجدى وهيبــــ بــــخيتـــ| مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

363439 ي|ر
|حسن محمد عر| ئى

ى
ق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

846o62 ي محمد
محمد محمود مصطفى دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

ريتـــ|تـــ إد|معلوم

45o||4 حمد|لسيد |دم |د |هيم فؤ|بــــر|محمد  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

|7o4o ى|لدين ممدوح |ء |عمر عل مي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

4o7367 ى شعبــــ|ىط |لع|لعزيز عبــــد |ن عبــــد |نوره ن|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7oo789  |حمد محمد |
ى
مي|لط|لدسوق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7729|7 هيم حسن|بــــر|هيم محمد |بــــر| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

85o775 ي محمد سيد|سم
ح مصطفى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

758o26 ى|ن س|محمد عىل سليم لم حسي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

4886o5 ح|هلل بــــط|م سمي  محمد فتـــىح عبــــد |حس |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

63|o59 لنمر|هيم |بــــر|ل عطيه |منى جم زيق|لزق|حقوق 

4774o6 ي|حمد |لعزيز |نور عبــــد |مريم 
لففى سكندريه|ل|صيدله 

678|68 ف|مل عبــــد |رحمه محمد ك لحميد رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o3626 ى شح|دهم محمد | ى|مي  تـــه أمي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 
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6473|6 لغنى|حمد عبــــد|حمد |رس جميل |ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

783|24 س|هيم خليل طبــــ|بــــر|هبــــه محمد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

626o79 لعزيز|بــــ محمد عبــــد|يه|محمد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4|52|6 بــــو خشبــــتـــ|لحميد محمود |ء سعد عبــــد |ول |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

4oo4|7 مر|ح محمد ع|مصطفى صل ج|ره سوه|تـــج

232645 ن عىل|جر سعيد محمد عثــــم|ه ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|75856 بــــ مرع محمد|لتـــو|مصطفى عبــــد  ى شمس علوم عي 

|65823 ه|لل|لغفور عبــــد |دل عبــــد |ء ع|رس| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

284o63 م حسن متـــولي محمد|محمد عص رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

2785o6 لسيد قنصوه| |ميمه محمد رض| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

43o259 ي|جنه محبــــ محمود  لعشر |حقوق طنط

8528|5 ى عبــــد|د |زي لرحيم|هلل عبــــد|مي  ره بــــنى سويف|تـــج

|42479 بــــتـــ|بــــتـــ محمد ثــــ|ن ثــــ|نوره ى شمس حقوق عي 

32|3|7 حمدى محمد سعد حمدى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|422o وى|عشم| لد زكري|مريم خ ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2866o2 بــــ|لخش|حمد |مروه مجدى  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

79828 زق|لر|حمد مصطفى محمد عبــــد | ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

5|2397 حمد يونس|محمود محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6793|7 طف محمود محمد ورده|عمرو ع ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

78oo95 لسيد سعيد|ء محمد |ول زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88o7o6 فظ |لح|محمود مجدى محمود عبــــد سيوط|حقوق 

|5o842 ل|ء خليل زهرى جل|سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8456|9 لمنعم|هلل محمد دين حسن عبــــد|عبــــد ن|تـــمريض أسو

3|24o6 ل|لع|عيل عبــــد|سم|لدين |م |محمد حس |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|28997 لسبــــع رزق|دل |جرجس ع هره|لق|طبــــ 

447|5 يف رجبــــ دردير مروتـــ رسر ن|بــــ حلو|د|

2|3o62 للطيف وهبــــه|لعظيم عبــــد |بــــتـــول صفوتـــ عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

359|76 يوسف محمود محمد محمد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

63|682 ن|لسيد بــــدر|ر محمد |من لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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6o6997 ره|م|ل يوسف محمد |ء جم|سم| |بــــ طنط|د|

644|8 طمه محمد محمد طلبــــه|ف ره بــــنى سويف|تـــج

8o65|| عمر محمد عيسي محمد سيوط|ره |تـــج

4o4796 م محمد عيس جبــــريل|محمد عص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

878845 حمد محمد |لجعفرى |حمد | سيوط|حقوق 

8|7||o لعليم|ده فرغل عبــــد|حمد حم| ره بــــنى سويف|تـــج

3oo4o8 ح قبــــيض|لفتـــ|ح نور عبــــد |لفتـــ|عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

343358 مح محمد مهدي|حمد س| |ره بــــنه|تـــج

4275o9 ن |م رمض|لسل|هيم عبــــد |بــــر|محمد 
م|لسل|عبــــد

|بــــ طنط|د|

27|45 لمنعم|لسيد عبــــد|مريم رجبــــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

765792 ن حسنى نمر لبــــيبــــ بــــولس|ريه|م ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

|2o84o ىط محمد قطبــــ|لع|ل عبــــد |حمد جم| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|672o7 وى|لشن|دل محمود |ر ع|مي وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

79|9| لعليم جعيدى|لد محمد عبــــد |خ ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

2484o4 بــــى|لعر|لعزيز |ج عبــــد|لصبــــ|رقيه نزيه  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

76449o ج|لسم|محمد محمد نجيبــــ عبــــده محمد  هندستـــ بــــور سعيد

2|478o ن|لدين محمد نعم|بــــ |يه|سلىم  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

678567 لبــــيس|دل محمد عىل محمد |ع لمنصوره|حقوق 

|527|9 لنرص|بــــو |لحفيظ |حمد مصطفى عبــــد | ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

7o88|7 هيم محمد عىل عىل|بــــر|ميه |س ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

3336|8 هيم محمد|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

465629 فع يونس|لش|حمد صبــــىح محمد | لشيخ|بــــ كفر |د|

92|o85 نوبــــ كميل عويضه متـــى |بــــ| سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o6896 ى محمود صل|ي لح|ح ص|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|5543 ن|حمد سليم|يمنى فوزى  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|23358 لعزيز|فرح وليد فتـــىح عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

764o44 ح حسن مسعد جبــــر|بــــسنتـــ صل تـــربــــيتـــ بــــور سعيد
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55o57 هيم|بــــر|منيع حسن | مه ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

59545 نفيسه فتـــىح محمد مرىس بــــ بــــنى سويف|د|

8o57|6 لبــــديع|صديق عبــــد| محمد رض ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|38|o2 لمقصود|لمقصود نرص عبــــد |در عبــــد |ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

496765 لم|حمد س|لحليم |وهبــــه عبــــد| لي|د بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8958|4 عيل |سم|لحميد |هدير حيدر عبــــد معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

54|279 لملك رزق مطر|بــــتـــ عبــــد |نوبــــ ثــــ|أبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|9|85  رفله وليم رفله|م
ى
ق ي سويف

هندستـــ بــــنى

365955 عمرو سيد محمود حسن لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

643636 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|ء حسن |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

835935 حمد|بــــد |ن طلعتـــ ع|يم| دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

84||56 ن لبــــيبــــ منصور|بــــيشوي سمع حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

5|5795 ن|مسعودتـــ مهدى محمود محمد سلم سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4788|o هيم|بــــر|دل عىل عطوه |عىل ع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

269728 ى|لسيد ش|حمد سعد | هي  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

32653| لعزيز عىل|ندى نرص عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|62354 سم|لق|بــــو |ل |لع|بــــر عبــــد |هيم ص|بــــر| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4oo|| ه محمد | شد|هيم محمدر|بــــر|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

86545 ى رجبــــ |نوره يبــــ|لش|ن حسي  لفيوم|حقوق 

6o694 حمد زىك مسلم|محمد  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

||8o29 ى ر| |ن|دي غبــــ|حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7753|3 هلل|حمد محمد عبــــد|محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

8o59o| حمد محمود عىلي|سلىمي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4|o7o8 ردين عزيز نعيم سعد|ن لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

825676 ي عىلي س|محمد 
لم|حمد مصطفى ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

| |لمنى
لجديدتـــ

2956|7 مد قطبــــ|حمد محمد محمود ح| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

485597 لسيد|لدين حسن |محمد سعد | د|مه إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 
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645632 ر|لنج|لحميد |هيم عمرو محن  عبــــد |بــــر| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7o569 ي |عبــــد
لرحمن|لسيد عبــــد|هلل مصطفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

785o24 لعزيز|حمد محمود محمد عبــــد|ء |ل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

634|98 ى|لرحمن محمد عبــــده حس|عبــــد ني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

496432 عرص|ل|لمحسن |بــــر عبــــد|بــــسمتـــ ج بــــ دمنهور|د|

2|576o  نجم|لشو|ح |لفتـــ|ء عبــــد|فرح عل
ى
دق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

46|39 ي
هيم|بــــر|رق موىس |ط| دئى ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

7o86o5 | 
ى
لحميد محمد فوده|حمد عبــــد |لدسوق ي صىح ري

لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

6656o سم محمد|ء عويس ق|ل| لفيوم|عه |زر

42335| مه نصي  محمد|يه محمد سل| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

623973 ى|رص محمد عىل حس|ن| نور ني  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

89|5o2 لرحيم |مد عبــــد|لرحيم ح|ء عبــــد|ل| سيوط|علوم 

543283 حمد|محمود جبــــر | دين ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|74o7 لكوم|لسعيد |لرحمن |م عبــــد |محمود عص لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

46856 لكريم عيس|حمد عبــــد|مروه  هره|لق|بــــ |د|

63543 ى|ع| دين دل محمد حسي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

4|98|| لبــــسيوئى|وى |لمنش|هيم |بــــر|طف |حمد ع| لشيخ|بــــ كفر |د|

7o4o73 لعيسوى|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|حمد منصور | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

886974 لح |ل محمد ص|ندى جم ي صىح 
سيوط|معهد فنى

257o8 ء محمود عىل محمود|رس| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

633o24 هيم |بــــر|ر |لستـــ|هيم عبــــد|بــــر|ر |لستـــ|عبــــد
زى|حج

زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

886448 | صموئيل سمي  صموئيل حن لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

6755|| د محمد حسن|تـــ محمد محمد ود|عىلي لمنصوره|ره |تـــج

6655o هلل عىل|ء حسنى عبــــد |سم| طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

52o272 لغزول|ء محمد محمد |دع ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

446953 در يوسف محمد|لق|محمد محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|86o| للطيف خرصى  |عىل زين عبــــد سيوط|حقوق 

647625 هيم عىل خليل|بــــر|محمد فتـــىح  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

8oo|29 ي محمد|له |ه
يمن حسنى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

8|6o47 حمد|روق |ء ف|ندي عل ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى
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72294 بــــ|لتـــو|بــــ محمد سيد عبــــد |ربــــ لفيوم|نوعيتـــ 

|4o529 كرم|ل|حمد |هيم |بــــر|ندى رأفتـــ  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o2944 لموج |تـــه |محمد سمي  شح ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

837o84 ي عبــــد ى|رحمه خي  لنعيم حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

3||2o8 لرحمن|ل عبــــد|م كم|لرحمن هش|عبــــد ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

494738 هلل|رفعتـــ مبــــروك أحمد رفعتـــ عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4646| لنبــــي قطبــــ|ضىحي محمد عبــــد  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

8o7o3| بــــوبــــكر|لرسول |ل عبــــد|ره جم|س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o98o4 حسن سعد حسن بــــركتـــ| دين |نوعيتـــ فنيه طنط

85499o هيم|بــــر|لرحيم |هيم عبــــد|بــــر|لرحمن |عبــــد ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

855844 لدين سيد موىسي غنوم|محمود محمد نرص  ي|بــــ |د|
|لمنى

|94o6 لمقصود|م محمد لطفى عبــــد|مصطفى هش ره بــــنى سويف|تـــج

234364 لعزيز|ح عبــــد|ل صل|محمد جم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

354|86 ف|لجو|حمد عبــــد| |نور د محمد رسر لمنصوره|حقوق 

826684 هلل|فتـــ محمد عبــــد|ء ر|ل| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

833|8| حمد محمد|حمد محمود | ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

86|6o2 در|لق|لق عبــــد|لخ|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8|o234 ي 
عيل عىلي|سم|محمد عمرو مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|8263 هيم منصور|بــــر|حمد محمد | ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

5235|8 محمد محمد رشدى محمد نرص تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|27|38 ئى|هيم محمد كيل|بــــر|حمد محمد |محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

79o436 لرحيم|سلىم سعيد محمود عبــــد سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

692698 بــــينى محمود  |هر محمد |جر م|ه رى|نص|ل|لشر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

768285 ه|نعمه مصطفى  ى محمد تـــقصي  مي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

2|7759 س|لنح|حمد تـــوفيق |رق |يه ط| ج|بــــ سوه|د|

2822|7  |بــــ |يه|م |عص
ى
حمد|لدسوق ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

459732 |لبــــن|حمد محمد |هلل محمد |منه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|7|54 ىط|لسنبــــ|لحفيظ |حمد محمد عبــــد | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

33o5o3 ى|لغف|ن عبــــد|رضوى شعبــــ ر يسي  |بــــ بــــنه|د|
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28o532 لحميد محمد عىلي|عمر مجدى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

85o|9 ى |يتـــ يونس | حمد|مي  ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

269o74 لدين|حمد علم |محمد | رض ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2|7566 ضى|د محمد م|لجو|رس عبــــد|ر ي|عم ى شمس حقوق عي 

8367o8 ه | ي|بــــور حبــــ|لص|حمد عبــــد|مي 
ىسر قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

78369 بــــ عىلي|لتـــو|طمه عىلي عبــــد |ف تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

4954o4 للطيف|هلل عبــــد|محمود محمد مقبــــول فتـــح  |حقوق طنط

|53722  محمد|
ى
منيه عنتـــر منوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||595| ى حسن عمر عمر عمرو حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

677755 مجد رزق معوض كشك|حمد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|9662 بــــعي محمد فتـــيح|لتـــ|محمد عىلي  ره بــــور سعيد|تـــج

42|787 لعتـــر|لسيد محمد عيس |حمد | |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

79|622 لمجيد حسن|مر عبــــد |هيم ع|بــــر|حمد | زيق|لزق|حقوق 

|5|||2 حمد محمود|ء حسن |سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|8|8o ن|لحميد عثــــم|ن عبــــد |زن عثــــم|م هره|لق|حقوق 

332798 وى|لم عشم|لسيد س|لسيد |هر |م م|هش |كليتـــ هندستـــ بــــنه

22|344 د|ذ محمد حسن عو|مع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

773|8o ر محمد عرفه|د نز|زي ى شمس هندستـــ عي 

|433o6 لعظيم متـــول|بــــسنتـــ يوسف عبــــد دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

272877 لحميد موىس|ح عبــــد|تـــم صل|م ح|سه لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

4|oo5o حمد مرزوق|لعظيم |حمد رأفتـــ عبــــد | |حقوق طنط

22o933 ى ريم مؤمن محمد محمد حسني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2|64o4 در محمود عطرى|لق|عمر ممدوح عبــــد ى شمس حقوق عي 

6o6256 وع|محمد مجدى عىل محمد مط لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

786822 حمد محمد حسن|لدين |ج |حمد رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

478525 لحميد محمود حبــــيبــــ|هر عبــــد |مريم م ره دمنهور|تـــج

4|8|| هر|لظ|محمود مجدي خميس عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|574| حمد نبــــوى|مصطفى نبــــوى  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

766462 م|لسل|رص محمد عبــــد |ء ن|رس| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى
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75o57 ج|ل فر|ل محمد كم|نو ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

77|833 هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|ن |نوره  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

7|3o72 لريس|عمر حسن محمد فتـــىح  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

2222|3 حمد|مد |ن ح|شعبــــ| ند ن|بــــ حلو|د|

48|3|8 قوتـــ|هيم محمد ي|بــــر|حمد | سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

783975 مه|هيم عىل محمد سل|بــــر|ء |سن ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

239o28 ن|ن محمد سليم|ء سليم|رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4976|3 د|ح عي|يمنى مدحتـــ محمد صل ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

82|337 ئيل فرج|هلل ميخ|ديفيد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

258883 ئى|لكيل|لحكيم محمد |محمود عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

||8797 حمد يوسف يوسف محمد|هلل |منتـــ  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

759639 ح محمود بــــيومي|يه صل| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

6|6o4 هلل|ن عبــــد |ل رمض|جم| دين تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

76o|23 لسيد محمد|لدين |م |سلىم عص ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

84o7oo هيم محمد سيد|بــــر|محمد  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

5|o93o ى|هيم ص|بــــر|هيم حسن |بــــر| دق حسي  عه دمنهور|زر

773698 ه | لحميد سند|لسيد عبــــد |مي  ى شمس|تـــج ره عي 

344278 لس عم د يوسف مرقص|كي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o7765 ه جم خه|لطبــــ|د |لجو|ل محمد عبــــد|مني  |حقوق طنط

5|9672 لطيبــــ|للطيف محمد |نىح  وجيه عبــــد| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

95792 د محمد|وتـــهم محمد حد|حل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o6258 ى جودتـــ|بــــر |هلل ص|منتـــ  حمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

87o545 ي محمد 
ي|حسينى

حمد حسينى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

4o86|7 حمد بــــدر|حمد فتـــىح |ء |سم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o9|o تـــن محمد عىل فضلون|ف لفيوم|نوعيتـــ 

86|839 حمد|لؤه سيد محمود  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

67553o لسعيد جويىل|در وحيد |حمد ن| لمنصوره|حقوق 

28o56o ى | هيم|بــــر|حمد |حمد حسي  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|
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5|8722 بــــوعيشه|هيم حسن |بــــر|رص |آيه ن بــــ دمنهور|د|

45683 مبــــول|سل|ل|هيم |بــــر|سمر مصطفى  هره|لق|ره |تـــج

885|2| ى عط ى |محمد حس| نرمي  ني  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o367o حمد|محمود محمد محمود رمزى  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

423387 كريم عىل| م محمود عط|ريه سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

85o76 هلل|بــــ |د ج|لجو|محمد فوزي عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

432|33 لحليم رسور شوربــــه|م صبــــىح محمد عبــــد |وس |بــــ طنط|د|

349|o5 ح|لفتـــ|ل عبــــد|خلود حسن كم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

6o5934 يف  وى|لمك|لمحمدى |حمد |رسر لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

3587|4 ح حسن|لفتـــ|م عبــــد|عص| مه ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

356742 د فتـــىح محمد عىلي|ء عم|رس| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

686834 بــــ محمد|لوه|لعزيز عبــــد |ء محمود عبــــد |ول لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

53o384 ه | غ|لصبــــ|د عبــــده |لجو|لسيد عبــــد|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6927o7  منصور طه|ل |هدى جم
ى
لدسوق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

497447 |لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|لد |يه خ|
ى
ق تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|37472 ى|هيم بــــش|بــــر|جح |يمن ن|تـــريك |بــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

773|35 ن|محمد مصطفى عىل حسن شعبــــ |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

543376 م|لسل|لفضيل عبــــد |ر عبــــد |ء مختـــ|صف بــــ دمنهور|د|

|29735 هيم|بــــر|شد |بــــرسوم نصيف ن ن|معهد فنى تـــمريض حلو

6|6464 لعطوى|لسيد |لسيد |سمر  ط|بــــ دمي|د|

264o|7 ى |ي ر|لنج|لسيد محمد |سمي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

536695 ن|ل محمد فهىم رمض|رص جم|لن|عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o669|  تـــوفيق عبــــد |تـــفى 
ى
ف دسوق لمنعم|رسر سكندريه|ل|عه |زر

26938 ى|هلل عفيفى ش|منيه محمد عبــــد | هي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

923|26 ى  |محمود عزتـــ حمدى  مي  ج|بــــ سوه|د|

33|622 دى|له|حد عبــــد|لو|م عبــــد|جر هش|ه |طبــــ بــــنه

636644 حسن محمد حسن محمد حسن ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

44524 ى |ي حمد حسن|حمد محمد |سمي  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

82|6|3 ى لس مي  |يوبــــ حن| |كي  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى
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85o5o9 ىسي|لكريم مهدي س|حمد عبــــد| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

829|74 ي|ر
صف|دل فوزي و|ع| ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

6238|9 لمجيد عمر|شم عبــــد|هلل ه|يدى عبــــد|ه ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

76639| ف سليم|سهر  للطيف|ن عبــــد |رسر حقوق بــــورسعيد

89||6 بــــو زيد|لحميد |رق عدل عبــــد |ط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

697973 ل|هيم محمود هل|بــــر|بــــسنتـــ محمد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5o87o6 شد محمد خميس|رس ر|محمد ي سكندريه|ل|ره |تـــج

7882oo حمد محمد محمد|عوده  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

784826 ى محمد |ري حمد|ض حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4||o36 |لنج|بــــو |يدى محمد محمد |ه |تـــربــــيتـــ طنط

5oo869 م يونس|لد|لسنوىس |جح |ن| عل ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

876o|4 ى محمد   محمد سيد حسي   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

785|38 حمد محمد عىل حسن|ن |يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2353o7 ن|حمد محمود سليم|م |سل| لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

43o939 لفتـــوح|بــــو |ندى رجبــــ محمود  بــــ دمنهور|د|

3497o3 هيم|بــــر|لمنعم |بــــ عبــــد|يه|تـــم |ح |بــــ بــــنه|د|

3|6|57 ن لس موىس|مل بــــسك|ك| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|3o979 دور مني  ملك يوسف|يوسف  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|34779 ف بــــخيتـــ معوض|عمر  رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3574o6 ي عبــــد|لش|يوسف عبــــد
ى
لبــــديع يوسف|ق تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

7759o2 هيم|بــــر|د محمود |عم| دين ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

82786 مل يونس|ك| رض| ند ه ى نوعيتـــ جي 

44|697 ح بــــسيوئى يوسف بــــدر|لفتـــ|منيه عبــــد | لشيخ|عه كفر |زر

27o958 لرحيم|ح فرج عبــــد |لفتـــ|بــــر عبــــد|ر ص|زه| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

54535o لرحمن|لدين سعد عىل عبــــد |ء |سعد عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o7948 ن لسيد عىل|حمد |محمد | مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6o762o ن محمد طلحه|أمنيه ممدوح شعبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8575|7 ي ربــــيع خليفه ر|تـــه
ي|ئى

ضى ي|بــــ |د|
|لمنى

678o66 لق محمد بــــدوى|لخ|مه عبــــد |س|كريم  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|52683 ى محمد عىل عبــــد |ي هر|لظ|سمي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى
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3|78|9 روق صبــــىح|رس ف|محمد ي ى شمس|تـــج ره عي 

267247 ف|دع ء محروس محمد رسر |ره بــــنه|تـــج

6|6786 ء محمد سعد عبــــده تـــومتـــ|رس| ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

53o2|7 ن هريدى|ن يشي هريدي رمض|يم| بــــ دمنهور|د|

2573o4 صل|لبــــديع و|رحمه مجدى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|55246 |هيم |بــــر|م |نسمه هش
ى
لدسوق ى شمس علوم عي 

843o62 بــــدين|س ع|يه رسو عبــــ| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

79o392 ى رشو|ل |ن كم|رو ن محمد|لدين حسي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|599|3 حمد|لعظيم |حمد عبــــد |لدين |م |عص ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

424344 ى|لدين ع|ء |عمر عل دل عشر سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

683758 هلل| |لسيد محمود عط|حمد محمود | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4224o مريم محمود محمد غريبــــ ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

|6536| ن|ن زيد|يه مسعود زي| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6oo954 زل|بــــو ن|ل عىلي |ئى جم|م| |صيدله طنط

6|94|4 هيم شفيق يوسف محمد|بــــر|يوسف  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

28o752 لرحمن عىل|محمود محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|473|2 لسيد|مح ذىك |دهم س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8876o5 حمد عىل |دل |هد ع|ن سيوط|تـــربــــيتـــ 

288o|4 لعظيم خليل|ح عبــــد |لفتـــ|طمه عمر عبــــد |ف ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

46|oo5 هيم|بــــر|د محمد |حمد محمود رش| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

288o|2 لففى|لعظيم |حمد عبــــد|طمه |ف تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|242|o محمد مني  متـــول| يوسف رض ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

5|5292 ى محمد سعد شعبــــ|ي ن عىلي|سمي  عه دمنهور|زر

48|6o5 شور فوزي حسن|محمد ع |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

629443 يل|بــــر محمد عد|در ص|ندى ن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

477529 ف |سهيلتـــ  |ش|لونيس محمد بــــ|هيم عبــــد |بــــر|رسر سكندريه|ل|عه |زر

75|96| ي
ن|ء موريس سليم|بــــه| سلفى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

349|35 ي|حمد ه|حمد محمدي |ر |من
ئى ى شمس علوم عي 

632424 لم|تـــ متـــول س|لشح|ء فتـــىح |سم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 
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84o774 ي موىسي ضوي|سم|
ء حسنى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

2874|8 لق|لخ|مد عبــــد|وليد رفعتـــ ح تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

375o8o هلل|لدين خميس فضل |مريم نور  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|988o لدين|مل خي  |لرءوف ك|يق عبــــد |فدوى ف ط|حقوق دمي

845559 ن|حمد محمد عثــــم|دي |له|زهوه عبــــد ن|سو|بــــ |د|

|4|o85 ى عمرو سعيد محمد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

43|643 بــــوهبــــل|هيم |بــــر|حمد |محمود  |ره طنط|تـــج

826543 بــــ|لوه|ره محمد مجدي محمود عبــــد|س دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

524|64 تـــ محمد | لمجيد|حمد محمود عبــــد |مي  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

4777o9 د|مصطفى سيد محمد ج| دين سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6976o8 بــــورى|لش|تـــ |منه فهيم محمد طلعتـــ  فرح لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|52928 حمد|لحليم محمد |حمد عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

7o375| ح|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ل عبــــد |بــــ جم|رح زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

867854 سحق|غبــــ |رون ر|ئيل ه|ميخ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

374549 لمنعم محمد|ء فتـــىح عبــــد|نجل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

338423 حمد محمد متـــول|سلىم محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

629852 هلل محمد|لرحمن عمر عوض |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8584o7 يه رجبــــ مهدي محمد| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

765343 دى|له|محمد يوسف مصطفى يوسف عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

82|699 لدين محمد مصطفى|د مىحي |زي ي|صيدلتـــ 
|لمنى

5o5832  |لحص|محمود 
ى
هيم مرع|بــــر|ق ي|بــــ |د|

|لمنى

87o327 حمد محمد|م عىلي |له| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

644678 ل محمد|حمد محمد محمد كم| |ره طنط|تـــج

4|2669 س|لنح|لسيد |سنتـــ مسعد |بــــ ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

62863| لسيد نبــــيه|ء وليد |رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o7473 ن |لسم|للطيف مهدى |عىل عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|43769 وق محمد سيد عبــــد  ر|لغف|رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

27|474 بــــوعريشتـــ|حمد مصطفى عىل |ء |صف لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

84o|59 لنوبــــي خليفه حسن|ء |سم| |نوعيتـــ فنيه قن
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448o86 ي
|لغنى فوزى |لمنعم عبــــد |حمد عبــــد | |دئى

وندى|لل
سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27|84 بــــ محمد|لوه|ل عبــــد|م جم ن|تـــربــــيتـــ حلو

7736|6 دي|لحميد بــــغد|دى عبــــد |هدير بــــغد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

422664 ي محمود محمد شعيبــــ
مصطفى سكندريه|ل|ره |تـــج

785573 هلل|ر عبــــد |لنج|لرحيم |منيه عبــــد | ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

8456o3 مل محمود يس|ء ك|وف ن|سو|تـــربــــيتـــ 

9oo|o8 عمر محمد عمر محمد  ج|ره سوه|تـــج

84393o ف محمد عبــــد|لرحمن |عبــــد هر|لظ|رسر |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

7o9986 شه|حمد عك|حمد محمود |سلىم  لمنصوره|صيدله 

2399|o دل عىل محمد مرع|عىل ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

339368 لعليم|لمنعم عبــــد|ن محمد عبــــد|حس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

249o46 هلل جوده|يدى مجدى عبــــد|ه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7o32o حمد حسن محمود حسن| لفيوم|صيدلتـــ 

36o7|7 ر|م مهدي نص|محمد هش تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

8832|6 م سمي  فوزى نخلتـــ |ريه|م سيوط|حقوق 

27398  ك|يرينى |
ى
ف صدق مل|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

684249 لسيد|لحميد |لحميد فوزى عبــــد |مل عبــــد | لمنصوره|حقوق 

||66|| م عبــــده ذىك|مريم عص ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

92oo77 ي|ر
لصغي  يوسف  |حمد|محمد | ئى ج|بــــ سوه|د|

875262 دل فهيم يوسف |يوسف ع سيوط|طبــــ 

225|4| هرى|لط|سع |لو|هبــــه فهىم عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

523|9 لرحيم محمود|ورده زينهم عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

68|75o ف |يوسف  سىط|لدي|ن |لسيد رسل|رسر لمنصوره|بــــ |د|

924869 ى عثــــم|بــــه لسيد |ن |ء خي  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

|78345 لسيد|حمد محمود |رحمه  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|44562 ى سيد|د محمد |زي مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7o57| ف رش|د |رش د مصطفى تـــرىك|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2382|7 ن|د محمد شعبــــ|طمه عم|ف ن|حقوق حلو

2|2938 ى عبــــد هلل|يوسف محمد حسي  ى شمس هندستـــ عي 
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62o797 سم|حمد محمود ق|لسيد |ء |لزهر| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

893oo3 شد |لرحمن فكرى ر|محمد عبــــد سيوط|ره |تـــج

24367| ج|لغنى محمد حج|ل عبــــد|ر جم|من ن|بــــ حلو|د|

338855 متـــ محمود عطوه|مريم سل دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

838329 لمعي نجيبــــ خليل| بــــول ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

25o322 ي|لنيد|بــــر فرج |يه ص|
ئى ي صىح بــــنه

|معهد فنى

922376 ك |لشهيد مل|رس عبــــد|بــــرسوم ف |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

249753 لدين|حمد زين |لسيد |خلود  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8|7548 لحميد|حمد محمد عبــــد|م |حس لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8|392 حمد|لرحمن محمد حسن |عبــــد  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

|3456| لدين محمد محمود|ء |هنده عل|ش ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o358 ح|لفتـــ|ن عبــــد|عمرو سعيد شعبــــ ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

3282o9 ي
ق|ء رزق محروس |ضى وى|لشر |حقوق بــــنه

7o9o|5 ف |ش لحليم|لدين محمد عبــــد |دى محمد رسر لمنصوره|ره |تـــج

733o3 للطيف|للطيف صبــــىح عبــــد |حمد عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

495577 |ح زكري|لفتـــ|محمد صبــــىح عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

355|5 ى|حمد |ن |حمد رمض|محمد  حمد حسي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5|5|85 عيل محمد|سم|ن |ن فرح|نشوى شعبــــ بــــ دمنهور|د|

262|44 لسحيىم|محمود محمد محمد  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

684453 هيم|بــــر| |لعط|بــــو |لسيد |محمود  لمنصوره|بــــ |د|

8564| لمقصود|ء جمعه رجبــــ عبــــد |سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

85oo|3 حمد|ل |حمد جم|م |حس ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

272762 ف ف|رضوى  روق بــــشي |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

||9249 ى ك ى|جنه حسي  مل حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

4||3|9 لحويىح|حمد |لحكم |مه عبــــد|س|مريم  |بــــ طنط|د|

|232o9 د لوندى|م فؤ|وس|يكل |م ى شمس هندستـــ عي 

8o5o39 بــــ مكرم محمد|يه|جر |ه سيوط|حقوق 

888732 ى | ند ى |سم|حسي  عيل حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9o8835 حمد |لسيد محمود |ء |رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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8o9766 ه ر| فتـــ عزيز يوسف|مي  ي|علوم 
|لمنى

28o626 لنبــــى|بــــ محمود عبــــد|يه|ريم  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

86327| ى محمد محمود دردير حسي   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

429326 ف |هند  حمد|هيم |بــــر|لسعدى |رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

58574 ن|هيم مهر|بــــر|ء رجبــــ |عىلي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

|48|88 حمد محمود مرزوق|زينبــــ نبــــيل  هره|لق|م |عل|

|4742| لسيد محمد|محمد عىل  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

352939 لسيد|لسيد محمد |لدين |سيف  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3|855 لمحسن|لمحسن تـــوفيق عبــــد|زن عبــــد |م ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

755295 م|لسل|ئل سعيد عبــــد |ضىح و عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

249353 بــــ محمد خليل|لوه|حمد عبــــد|مروه  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

258|56 م|لحميد محمد درغ|حمد عبــــد|ن |مرو ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|35o|3 لسيد|ل |م جم|لدين هش|سيف  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

765296 سكندر سعيد|هلل |د |مر سمي  ج|س نوعيتـــ بــــور سعيد

||9723 ى مح|رقيه ط ربــــ|رق محمد حسي  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

|6||88 لدين محمد|هدير محمود عز  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o9|74 زق صقر|لر|م محمد عبــــد |محمد س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

496356 حمد|رى |لبــــ|مروه محمود عبــــد ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4||322 لد نبــــيتـــ محمد متـــول|هلل خ|منتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

529o45 ف  ن|هيم علو|بــــر|يوسف أرسر بــــ دمنهور|د|

24oo33 بــــيض|ل|لمطلبــــ محمد |لرحمن عبــــد|م عبــــد|حس ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

|27499 لشيخ|فرح محمود حلىم  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

887947 بــــوعزيزتـــ |حمد |محمد يوسف  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

87o788 حمد معوض|هيم |بــــر|ضىحي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

5o9942 ف عبــــد |محمد  تـــ|لحميد فرح|رسر بــــ دمنهور|د|

4655| هيم عبــــده|بــــر|يه سعيد | ن|بــــ حلو|د|

2|89|| بــــر|ضل ص|مصطفى رأفتـــ ف ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

485|55 مع|ل مصطفى خميس طلبــــ ج|نو ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

|69642 درس|روق تـــ|مريم سمي  ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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7|2296 ى  ى حسي  لرشيدى|محمد فوزى حسي  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

4o|796 ن|حمد عثــــم|لرحمن حمدى تـــوفيق |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

764642 ئيل خليل|در ميخ|لدو ن|رون عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

268658 ي|ر
ح سويد|لفتـــ|سعيد عبــــد| ئى |ن طنط|سن|طبــــ 

4|9374 وي محمد|لص|ن رزق فتـــىحي |يم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

43522| يرل|لجز|لسيد |بــــر |نغم ج لشيخ|بــــ كفر |د|

87o689 ى|نور محمود عبــــد لرحيم حسي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

494|64 ط|لقلف|لدين حلىم بــــدوى |د|عمر عم سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

5|784| ء سعيد محمد رجبــــ|ل| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

6|33|| لدين|د محمد بــــدر|لد رش|م خ|بــــس |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

446|49 دل محمد حسن|محمد ع لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

|5463 لدين سعيد فوزى عطيتـــ|نور  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

757o47 حمد محمد|ح عيس |ر صل|من عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

64o433 ى  ي|رني 
حمد متـــول عىل مصطفى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

433524 م|لمتـــول عل|ن محمد |مصطفى شعبــــ |صيدله طنط

429525 لسيد دبــــو|لسيد |لح |لسيد ص| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

484929 ن|حمد سمي  عىل رمض| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|789 هيم|بــــر|سط |لبــــ|مح عبــــد|محمد س ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

697935 لبــــسطويس عىل|بــــر عىل |ن ص|يم| لمنصوره|بــــ |د|

649o|| حمد|هيم |بــــر|ء محمد |رس| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|58454 ى|ح ن|جر صل|ه ج  حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

449o76 وق حمدى عبــــد  ىس|لمر|حمد|لحميد |رسر |هندستـــ طنط

6272oo وى |م طنط|لسل|يمن عبــــد|ن |نوره
فظ|لح|عبــــد

|عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

225562 ل فهىمي|مر محمد جم|وعد تـــ رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

|6669o ى محمد |ء |سم| ى|مي  مي  ن|بــــ حلو|د|

76487| وق نرص فريد محمد عصفور رسر تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

779752 هلل صقر|لسيد عبــــد |زينبــــ   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

46oo55 ى |سلىم محمود ذىك عبــــد لغندور|هلل حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

68932| ى |يه محمد | لبــــيىل|لبــــيىل حسي  لمنصوره|حقوق 

Wednesday, September 5, 2018 Page 796 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

34|588 ج |يتـــ نبــــيل محمد موىس خف| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

247846 حمد|مصطفى سعيد شبــــل  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

769668 هيم عطيه|بــــر|للطيف |هيم محمد عبــــد |بــــر| لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4o|77| ل|لع|م مصطفى محمود مصطفى عبــــد |حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3|8|| لدين محمد|ء عزتـــ عز|لزهر|طمتـــ |ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

869996 يه محمد سيد محمد| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

24o396 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|م |ء س|ل| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|59o68 ن مرىس|محمد بــــدر سليم ى شمس حقوق عي 

|26542 ع|حمد جوده عىل حسن رف| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

678o8o لدين|ورى محمود كريم |لمغ|حمد محمد | لمنصوره|حقوق 

637855 ئى حموده محمد محمد|م ه|ريه زيق|لزق|بــــ |د|

899o65  | رين|م
ى
تـــفى محفوظ شوق ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

6o7244 ى|ن ربــــيع |محمد رمض ألمي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

476968 بــــ|ح محمد دي|لفتـــ|دل عبــــد |لدين ع|عز  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

686o23 ي|ح عبــــدربــــه |هيم مصبــــ|بــــر|ريم 
بــــينى لشر لمنصوره|بــــ |د|

633522 لصمد|يوسف عبــــد | ء رض|ل| زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

2|9538 بــــ عىل محمد سلومتـــ|رح ى شمس صيدله عي 

7|6575 ن|لسيد محمد رمض|رس |محمد ي لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3|2593 ي |محمود 
ف عفيفى حمد عفيفى|رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

273oo2 هلل|لطيبــــ فرج |رص |لن|زينبــــ عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

7|672o وى|لشعر|رص محمود |لن|ء عبــــد |سم| لمنصوره|نوعيتـــ 

49|535 لجمل|عيل |سم|لد حسن |طمه خ|ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

437o96 ه محمود محمد محمد | وى|لشل|مي  لشيخ|تـــمريض كفر 

56o35 عيل|سم|فتـــ سيد |هدير ر لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o7342 وى|لشبــــر|ل |كرم محمد كم| |دين |طبــــ طنط

828o|9 للطيف|يع عبــــد|ء خلف ط|دع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

476522 لسيد مرىس|لحميد |م عبــــد |سيف هش سكندريه|ل|ره |تـــج

888674 لرحيم |هر عبــــد|حمد سعد م| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

322o6 لرحمن|حمد يشى عىل عبــــد | د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

894o|7 حمد منصور محمد |محمود  ي صىح 
سيوط|معهد فنى
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8o225| حمد|لرحمن سعيد محمد تـــوفيق |عبــــد ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

|54838 رى|لبــــ|د عبــــد |ئى فؤ|رودينه ه ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

57oo4 لصديق سعد محمد|بــــو بــــكر |رتـــ |س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

5o2383 ف حسن محمود|زن |م رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4|29o6 ن هلل| |مني  جوده عط| مي  |نوعيتـــ طنط

357373 يف كم لم|لحميد س|ل عبــــد|رسر هره|لق|هندستـــ 

325733 ل عىلي|لع|محمد عبــــد| ن|ر ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

526942 لنميس عىل|لسيد محمد |لرحمن حسن |عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

|5o439 لدين|لح نرص|هيم ص|بــــر|محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|2579o هلل زىك|دل عط|نوبــــ ع|بــــ| ن|حقوق حلو

7267o للطيف|لنبــــى عبــــد |حمد ربــــيع عبــــد | ره بــــنى سويف|تـــج

78648o لسيد محمد رجبــــ|هيم |بــــر|رحمه  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

494o78 ى|محمد مخلوف محمد ش هي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|38442 ل|لع|لمنعم عبــــد |ء مرزوق محمد عبــــد |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

52248| لحميد علفه|ل طه عبــــد|حمد جم| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

238|53 فع عىل|ره عيد ن|س ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9|9857 د عمر |حمد رش|محمد  ج|ضتـــ سوه|علوم ري

|7697o دل سمي  خليل مدين|ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o6844 لعربــــ حسن ربــــيع|لد عز |بــــ خ|شه لمنصوره|بــــ |د|

|37o72 عيل|سم|عيل محمد |سم|يحن  محمد  ى شمس حقوق عي 

8295|4 لحميد محمدعىلي|يمن عبــــد|ء |ل| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

792|o5 لحليم|شد عبــــد|يه محمد ر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8785|6 هلل سيد  |لنبــــى سيد عبــــد|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36759| حمد لطفى|هيم سعد |بــــر|محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8o8|7| حمد دكروري|ن |زينبــــ شعبــــ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

232|7o ن|حمد محمد شعبــــ|يوسف  هره|لق|هندستـــ 

462o66 م|لسل|حمد عبــــد|حمد سعد |بــــ |ريح ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4995|o تـــ ع مع|دل محمود ج|ني  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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6|o833 لوصيفى|لد محمد محمد |ء خ|ول |طبــــ بــــيطرى بــــنه

253262 ح مخلوف|لفتـــ|كر عبــــد|جر ش|ه ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

245676 ح عيد|لفتـــ|حمد رجبــــ عبــــد| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

536oo5 عمر عىل عبــــوده عبــــده بــــسيوئى ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

52653o م عىل|لسل|محمد معوض عطيه عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

298|58 هلل دغيدى|هلل فتـــىح عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

833767 ي يوسف محمد|لقذ|ء معمر |ل|
ى
ق ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

269o79 |لل|لرحمن عبــــد|رقيه عىل عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o656| لرحمن محمد مصطفى عىل مصطفى محمود|عبــــد  |ره طنط|تـــج

633o25 بــــه|لحميد سله|طف جوده عبــــد|ر ع|عم عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

|25554 ي|نور
د|ء محمد فؤ|ن محمد ضى ى شمس|تـــج ره عي 

7695o8 رس محمد محمد|سلىم ي عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

476448 ن|هيم ريح|بــــر|هيم |بــــر|ن نبــــيل |مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o|6oo هيم|لحميد إبــــر|هيم عبــــد |ن إبــــر|رو إلسكندريتـــ |تـــمريض 

837|75 ى|محمد عبــــد لنبــــي محمد حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

459723 م|لمنعم محمد عز|ء صبــــىحي عبــــد |ول سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

839889 حمد حسن|محمد نوبــــي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6|4o77 ى|د |دهم فؤ|ح |سم لسعيد حسي  |بــــ طنط|د|

9|72|9 ى روفيم رزيق |هيم ص|بــــر| |مي  سيوط|ره |تـــج

92|5o3 ه | ن |عيل خليل زهر|سم|حمد |مي  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

338793 م|لسيد عطيه مصطفى سل|ن |نوره ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

439964 لجيد محمد|م عبــــد|لسل|أيه محمد عبــــد لشيخ|علوم كفر 

832375 حمد|هلل محمد |خلود عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

6953|9 هيم مصطفى حسن|بــــر|هيم مصطفى |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

453o8| وى|مصطفى محمد عشم| دين ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4584|3 ي محمد منصور عبــــد
مر|هلل ع|مصطفى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|5o|o| بــــ|لتـــو|محمد سيد فتـــىحي عبــــد  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

42oo3| لسعيد|د |لجو|هيم عبــــد|بــــر|حمد |مؤمن  لشيخ|بــــ كفر |د|

7953| لرحمن شلبــــي|رق عبــــد |ن ط|يم| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

786498 م|لسل|لعزيز عبــــد|لعزيز محمود عبــــد|عبــــي  عبــــد  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج
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28|226 م محمد سعيد محمد|يه محمود س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

82o|47 ن وحيد محمد محمد|يم| سيوط|حقوق 

246729 ر|لجز|م |لسل|محمد ممدوح محمد عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

62653 لرحمن|ء رفعتـــ حسن عبــــد |صف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

27579 للتـــ محمود|مريم محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

9|928o حمد  |لدين عطيفى |ء محبــــ |سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

342|76 د|زق عي|لر|حمد عبــــد|لحكيم |ء عبــــد|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

98|37 ى س|ي لعظيم حميدتـــ|م عبــــد |سمي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4|446 لسيد مصطفى|عمر سمي   هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

82||62 ى رشدي |من عيل|سم|ر حسي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

7|o274 هد محمد محمد شلبــــى|ر مج|من لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

77|652 فظ|هلل ح|ل عبــــد |حمد جم|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

268998 ي|ن |حمد رمض|ن |يم|
تـــ|لسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4o3464 ى |ي ى|سمي  حمد حسن حسي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

699375 وى محمد|لص|هيم |بــــر|محمد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

7o59|7 هيم|بــــر|لعليم محمد |محمد عمر عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4o2694 قوتـــ|ن رزق ي|سلىم محمد سليم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

66999 وق حمدى عبــــد  حمد|لعظيم |رسر لفيوم|بــــ |د|

4494o8 هيم شلبــــى|بــــر|روق مصطفى |يىح ف |هندستـــ طنط

829|68 ه|لل|ميمه محمود محمد عبــــد| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

343|6 بــــوزيد|محمد حسن محمد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

75666 بــــ|لتـــو|ح معوض عبــــد |جر صل|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

258672 لدين|بــــ نور|لوه|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8oo448 هلل|مد محمد عبــــد|ء ح|عىلي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

833754 عيل|سم|ء حمدي محمود |رس| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|42574 د بــــدوى|ن عزتـــ عو|يم| هره|لق|هندستـــ 

486952 حمد|بــــ مسلوبــــ |حمد مصطفى دي| سكندريه|ل|بــــ |د|

479|7o لعزيز|يمن سمي  محمد عبــــد |كريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o3524 رى حسن|لبــــ|حمد عبــــد|بــــسمه منصور  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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7o5o94 ي
لحميد محمد|مجدى محمد عبــــد | دئى زيق |لزق|تـــمريض 

444547 عيل  يس|سم|حمد |عيل |سم|دى |ش لشيخ|تـــمريض كفر 

8o5226 هيم|بــــر|دل موىسي |م ع|بــــر| ي|بــــ |د|
|لمنى

62|597 مه|لحميد سل|ل سعد عبــــد|حمد جل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

752743 ن|حمدى محمود حمدى محمد سليم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

245o49 ل درويش محمد|ء جم|شيم ن|تـــربــــيتـــ حلو

63|||8 لجميل|لمجيد محمد محمد |هدير عبــــد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

3493o5 لحميد هندى|مه عبــــد|طمتـــ سل|ف ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

78659 حمد|لحسن |بــــو |طف محمد |بــــ ع|هيتـــ|م لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o582o بــــوعىل|بــــو بــــكر |ء محمد |حمد عل| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

257362 لسيد|لصمد|لسيد عبــــد |د شبــــل |جه |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

3|823| لدين|ح |محمد حسن حسن صل ى شمس علوم عي 

|5647|  جودتـــ|
ى
مي  سيد صوق لفيوم|عه |زر

43572| هر محمد موىس|محمد م |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

634522 ف |محمد   عبــــد|هيم |بــــر|رسر
ى
لمنعم|لدسوق زيق|لزق|ره |تـــج

|69o5o لنبــــي|حمد محمد عبــــد |لدين |ء |بــــرديس بــــه ى شمس حقوق عي 

26o34 ن|ن رجبــــ رمض|حمد رمض| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

5439oo حمد قمح|لسيد |محمد فرج  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

|54972 لحميد|رضوى فتـــىح عىل عبــــد  تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

82632| لفضل|بــــو|حمد |لرحيم |نجوي عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

462o3 ل سيد عىلي|لرحمن جل|عبــــد ن|سو|بــــ |د|

447556 زق|لر|بــــر عبــــد |هدير محمد ج سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

5|7983 ل|لع|لحفيظ عبــــد|يه سعد محمد عبــــد| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

497646 لعسكرى|د عىل |ر مر|من ره دمنهور|تـــج

34o5| ه ي| ن|لدين عىل عثــــم|رس مىح |مي  هره|لق|حقوق 

|64o92 بــــ روبــــي|لتـــو|ن عبــــد |لرحمن شعبــــ|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|5725 حمد محمد  |مروه عىل  سيوط|بــــ |د|

276588 شم|حمد ه|حمد سيد |ئى فوزى |م| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

345799 لشيىم|روق مصطفى |محمد سيد ف ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى
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83567 لم|حمد جودتـــ س|م |سل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35895o لرحمن|د سيد رجبــــ عبــــد|جه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4o9735 رتـــ|لرحمن جبــــ|د عبــــد |هدى رش |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

759|62 لح محمد|يوسف محمد ص ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

54o3o2 ل محمد يوسف سعد|ندى جم بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

643378 تـــ محمد عبــــد | هلل عيسي|مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

828768 ى |ي هلل|عي محمد عبــــد|لرف|حمد|سمي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

243932 مل محمد|بــــ ك|لتـــو|مل عبــــد|ك هره|لق|حقوق 

9|685o د فتـــىح محمود محمد |جه ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

59242 ضى|ن ربــــيع مش|ر شعبــــ|نو| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o6796 بــــ|تـــ شنه|محمود محمد محمود عرف سيوط|هندستـــ 

73697  |لش|لم عبــــد|محمد س
ى
هيم|بــــر|ق ره بــــنى سويف|تـــج

254647 ر|لنض|حمد نبــــيل عىل | ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

75o6o2 لق مندور|لخ|رص سعيد عبــــد|هلل ن|منه  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|5o74o ن طلبــــتـــ|د محمد رمض|زي هره|لق|هندستـــ 

4258|| حمد مرىس|حمد |سلىم حسن  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

54oo8o حمد عىل عبــــده عىل جوده| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|66647 لسيد|ح |لفتـــ|ريم محمد عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

34854 لعدوى|لسيد محمد |يمن |كريم  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

25246 حمد|رق محمود سيد |ء ط|رس| هره|لق|حقوق 

83943o بــــ|لطو|لفضل |بــــو|رس |هلل ي|عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

4462o5 لسيد محمد ربــــيع|هيم |بــــر|هلل |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

73o6o بــــ محمد|لتـــو|رص عبــــد|محمد ن ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

445689 وز محمد محمد سيد عطيه| لفي  سكندريه|ل|بــــ |د|

7524|9 محمد شفيق| عمر رض عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o53oo وق حس وى|لشن|لقوى محمد |م محمد عبــــد |رسر لمنصوره|علوم 

687o2 يم|لد|لق عبــــد |لخ|حمد عبــــد |ء |سم| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

888945 نه جدعون منصور مسعود |دمي قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

2|5|o7 لحليم عطوه|ن محمد عبــــد|مرو هره|لق|حقوق 

92o3|7 سم خلف |خلف ق| ند ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
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23o9o2 لسيد|رص معوض |محمد ن ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6oo45 د خليل|ء عمر حم|دع بــــ بــــنى سويف|د|

499547 مون|د زىك س|ن زىك مر|نوره عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

778222 لفتـــوح|لم محمد أبــــو |ء س|رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

484742 هيم قطبــــ حسن|بــــر|ل |بــــل سكندريه|ل|ره |تـــج

829979 ن|حمد تـــوفيق رسل|نعمه  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

524|o2 ن مرىسي|مح مرىسي رمض|ن س|رو سكندريه|ل|حقوق 

33|4|o ر|لغف|مجد زىك عبــــد|محمد  |ره بــــنه|تـــج

763932 بــــو ضيف رجبــــ محمد|مؤمن محمد  لمنصوره|حقوق 

4|3846 د محمود حمزه|لمحمدى فؤ|محمد  |بــــ طنط|د|

|6|786 حمد|لسميع |حمد عبــــد |عمر  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

272392 ى بــــرك| تـــ موىس|حمد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

83|89| مد|ق ح|لرز|ممدوح معروف عبــــد |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

479476 ى|لسل|هلل عبــــد|هيم عبــــد|بــــر| م محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|26o| ر|لنج|لد عىل سعد عىل يوسف |خ لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

49||78 لعزيز محمد|لسيد عبــــد|حمد |رنيم  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

4437|o حمد عىل|هيم |بــــر|ره يوسف |س |حقوق طنط

448939 بــــى مشعل|مح عر|مصطفى س ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

32243o حمد|حمد محمود |ن |رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|3877 حمد  |لدين |ل |ر جم|لدين نز|سيف  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

333322 رحمه محمود رفعتـــ محمود |كليتـــ هندستـــ بــــنه

676295 زيه|بــــ ج|لوه|شم عبــــد |رس ه|ي| رن لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

267784 س|لتـــر|هلل |مل عبــــد|هلل ك|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

2367o8 م عفيفى رحيم غنيم هره|لق|طبــــ 

23328| |حمد |لفتـــوح |بــــو|لهدى ممدوح محمد |نور
للبــــيدى

هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|24|33 لسيد|ر |لغف|طف عبــــد |يه ع| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

429572 لمنعم سليم|هيم عبــــد|بــــر|كريم  |صيدله طنط

983oo ى رمض|حمد | ى|ن |مي  مي  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق
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|57398 ن|ء محمود محمد عثــــم|سم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|396o هيم محمد|بــــر|محمد | نور ي|بــــ |د|
|لمنى

26|937 ل|لع|محمد حمدى ذىك عبــــد |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

44o82 مر|لمهدي يىحي عيد سيد سيد ع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3483o8 لحميد|روق عبــــد|بــــ ف|يه|منيتـــ | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5|694| لمغربــــى|حمد |محمد | رن بــــ دمنهور|د|

85o99o محمد سعد محمد محمد ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

2647oo ح|لفتـــ|نسمه محسن حلىم عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

878725 ل |لع|ن عبــــد|هبــــه رفعتـــ عمر سيوط|بــــ |د|

6o3886 حول|ل|حمد محمد محمد|مصطفى  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9oo94| ه | ل محمد |حمد كم|مي  ج|بــــ سوه|د|

8685o5 هلل|حسن حمدي محمد جبــــر ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

6348|2 حمد عرفه|لسيد | |محمود رض زيق|لزق|هندستـــ 

858542 مز يوسف رفعتـــ فريز|ر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

69o|33 د محمد عىل|رس لطفى ج|ف لشيخ|هندستـــ كفر 

8983|2 م عىل يوسف |تـــسنيم هم دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

7649|5 ه مجدى محمد محمد عبــــد | در|لق|مي  هندستـــ بــــور سعيد

374333 ى |مصطفى  ن|هيم عثــــم|بــــر|مي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

523534 زق|لر|حمد عبــــد |حمد محمود |محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7|o58 ى عل|ي تـــه ظريف|ء شح|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|54o65 لدين مدحتـــ عزتـــ محمد|بــــ |شه هره|لق|حقوق 

885o| لدهبــــ|بــــو |حمد |نور سيد |لد |سم خ|بــــ رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

78|7o2 عيل أحمد|سم|روضه محمد  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

82599 زق|لر|بــــوزيد عبــــد|ن |يوسف شعبــــ ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

886895 ى عبــــد|ضىح محمدنش فظ |لح|تـــ حسي  سيوط|بــــ |د|

87738 ي مخيمر|لبــــ|بــــوزيد عبــــد|طمه سيد |ف
ى
ق لفيوم|بــــ |د|

48o648 حمد|ل محمود منصور |يتـــ جم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

84589| هيم|بــــر|تـــه |عىلي عمر شح ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

3|459o لم|س| ش|حمد بــــ|م |سل| ن|هندستـــ حلو
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|2942o ل ملك|جوزيف نزيه مخ ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

622|96 ن محسن|حمد محمد عثــــم| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

226633 هيم|بــــر|حمد |حمد بــــدر محمد | ى شمس هندستـــ عي 

3338o3 ف عبــــد|حمد | لموجود جوده|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3448|7 ح|لسيد مفتـــ|لد محمد |ن خ|رو ى شمس|د| بــــ عي 

6668o  خي |ره محمد |س
ى
حمد دسوق لفيوم|حقوق 

8o943 لسيد|متـــ |لسيد سل|ريم  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

|63|78 عيل|سم|عيل محمد |سم|ل |نو ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

849927 حمد محمود|ندي محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

772|56 ن|مل سليم|رق سعيد ك|ط| رين|م وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

4|6o68 يل|لونيس ط|ء محمد عمر عبــــد |شيم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

774o4o ى ويرس|نبــــيل سعدى س| يوستـــي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

769777 هند سمي  محمد موىس ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

5|9|42 عيل|سم|يمن محمد محمد |ء |رس| علوم دمنهور

|72o96 ن يف | مي  ن|نطون سمع|رسر عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

776426 لخي |بــــو |لسيد |مروه حمدى  زيق|لزق|طبــــ 

9|27o8 ن |حمد حس|زينبــــ محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

676228 وى|لطنط|حمد |لسيد |ن محمد |يم| لمنصوره|بــــ |د|

|74|92 س|ص سمي  محمود عبــــ|خل| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7696|2 هيم عىل سعد|بــــر|لمول |عبــــد | دل رض|ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

634888 هيم|بــــر|تـــه |لسيد شح|لسيد يوسف | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

64893o هيم مصطفى محمد|بــــر|مي  | ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

||9o67 لحفيظ|حمد عبــــد |ل نبــــيل |نو هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

2282|| حمد عيس|نسمه جمعه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

477277 |لدين محمد وف|م |محمد حس سكندريه|ل|ره |تـــج

6|6448 ره|تـــ شبــــ|د|مجدى محمد س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

43o9| حمد عىل فرح|ئى سيد |سلىم ه ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|77|9 تـــى|لزن|ر |لغف|ل عبــــد |ر كم|لغف|عبــــد | ر|ي لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

853497 عيل|سم|هند عىلي قطبــــ  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى
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896||5 حمد محمد |ح |مريم صل ي صىح سوه
ج|معهد فنى

42o8o2 عىل حسن| ر عىل عط|عم لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

49|59 دي عويس عىلي|محمود ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

92||64 ن |حمد سمي  زىك رضو| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

3|5227 ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|عمرو محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

499o68 هيم|بــــر|تـــه |هيم شح|بــــر|ء |سم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5||654 بــــ|ن صبــــىح محمد غل|هلل رمض|عبــــد  |طبــــ طنط

69|39o لح|حمد مصطفى ص|ء محمود |سم لمنصوره|طبــــ 

54277| بــــ|د دي|د عىلي محمد رش|أمل رش بــــ دمنهور|د|

5|879o يد محمد عم|بــــو|رق |ط| هند|ش ى ر|لي  |حقوق طنط

789|36 لعوضى|تـــ |لشح|مجدى | ند زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

45973o ن محمد|يه محمود فرغىل عثــــم| لمنصوره|حقوق 

487629 |فكرى رميس حن| فكرى زكري سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

877645 هلل  | |روق عط|ود ف|مه| رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

244865 ح رجبــــ محمد محمود بــــدوى عمرو|صبــــ ن|تـــمريض  حلو

6o9829 لسعيد قموح|محمود محمد  لمنصوره|بــــ |د|

2|2564 تـــ|مؤمن محمد محمود زىك بــــرك ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

448726 ي |ل محمد عبــــد|محمد جم
ي|لمغنى

لقطيسر |بــــ طنط|د|

439898 ى|هيم حس|بــــر|حمد حسن |ء |ل| ني  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|26563 حمد عىلي|هيم |بــــر|ء |رس| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4327o7 دق|ع ص|لرف|دين محمد |ن |تـــربــــيتـــ طنط

9|9952 لكريم  |لمهيمن عبــــد|ح عبــــد|محمد صل ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

4|5||3 ى حسن سل| م|يه خي  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

68o284 ن|لسيد رضو|محمود عبــــده  لمنصوره|هندستـــ 

462o38 ر|لنج|ء يوسف محمد |شيم سكندريه|ل|صيدله 

86o26| م محمد صفوتـــ خليل|محمد عص سيوط|حقوق 

37485 ن|لحق عمر|لرحمن عىل عبــــد |عبــــد  ه ى نوعيتـــ جي 

26|549 مر|للطيف ع|حمد محمد عبــــد|م |هش |بــــ بــــنه|د|

75968| لحميد سيد عىل|ل عبــــد |من لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

|76358 حمد|هلل محمد |ئل عبــــد |و هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

843o88 حمد|لدين |ره حسن شمس |س ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 
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868293 |لعل|بــــو|لنوبــــي |ء عيد |رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

235595 لديبــــه|فع |لر|نبــــيل ثــــروتـــ عبــــد هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

32|64 ي|محمد رضو
ن فرج سيد مصطفى هره|لق|حقوق 

543435 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد|مريم عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

7o377 لمجد|بــــو|لعزيز |ء جميل عبــــد |رس| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

7|7394 ضى|حمد ر|تـــ سيد |لشح|هند محمد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

766|66 غوله|تـــ محمد م|سلىم محمد بــــرك ره بــــور سعيد|تـــج

5oo7o9 نع|لص|ن يشى حسن |ن رسح|يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

2642|8 ه | لرحمن طلبــــه|عبــــد| لعل|بــــو|مي  شمون|نوعيتـــ 

884294 ن  |ه عثــــم|لل|دى عبــــد|محمد ن سيوط|عه |زر

|6o232 بــــر|لدين محمد ج|م |محمد حس ى شمس|تـــج ره عي 

78233| ى |ي لغنى|ح محمد عبــــد|لسيد صل|سي  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

287o8| هلل|لمنعم عبــــد|لد عبــــد|حمد خ| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

838428 ى شنوده فكري حبــــيبــــ جوزيفي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

233878 |لرحمن محمد |حمد عبــــد|
ى
لدسوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|o268 لس  د غندور |ميل عي|كي  سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

22|766 حمد محمد مسعد|ره |س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8928o4 شد عويضتـــ |تـــه ر|بــــ شح|رح سيوط|نوعيتـــ 

|52|32 ي|حمد عبــــد |يه |
لرحمن مصطفى هره|لق|هندستـــ 

477532 ن محمود|لدين شعبــــ|م |مريم حس سكندريه|ل|عه |زر

62322| حمد|لحميد سيد |لحميد عىل عبــــد |غدير عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

823984 مل محمد|يه محمد ك| سيوط|ره |تـــج

4o2978 لغمرى محمد عىل|م عىل محمد |سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28|o2 لسيد|بــــر |لدين ج|ح |حمد صل| هره|لق|ره |تـــج

8554|o حمد|ء ممدوح وحيد |وف ي|بــــ |د|
|لمنى

8o787o حمد|طمه محمد محمد |ف ي|بــــ |د|
|لمنى

9|6267 لح |لمعتـــمد ص|محمد مصطفى عبــــد سيوط|حقوق 

|34654 ى حسن مهدى|ك ظم عشر ى شمس حقوق عي 

|45232 ف عبــــد |يمن | لفضيل|لغنى عبــــد |رسر هره|لق|بــــ |د|

465||7 هيم|بــــر|لسعيد محمد |سمي   |ره طنط|تـــج
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|2|343 لحميد بــــدوى|ء عبــــد |هند عل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8|5o|| بــــتـــ محمد|حمد ثــــ|منه | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7|7385 لحميد|ع محمد عبــــد |لرف|هيم |بــــر|مل | ى شمس| لسن عي 

246759 ئيل|درس يوسف ميخ|مكرم تـــ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

25o554 م حسن مصيلىح|يه س| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

39546 لحفيظ فتـــوح|رق عبــــد |محمد ط ضتـــ|ري/دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

4869|2 ف عص| لمعىط مرشدى حفنى|م عبــــد |رسر |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9||429 ن |ه محمد سلم|محمد بــــ دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

624||| ى|له|حمد عبــــد | دى محمد محمد بــــحي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

6|o259 لسعيد مرع غنيم|سميه  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4485|o لم عليوه|لسيد س|لد |حمد خ| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o672| ى عىل  ى محمد طلعتـــ حسي  لديبــــ|حسي  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

8252oo ى طلبــــه|نهله حم د حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7o6o|3 ز|لبــــ|لحميد |لحميد عبــــد |عىل عبــــد | نور ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

246o22 لنحتـــتـــ|حمد صبــــىح معوض | |ن طنط|سن|طبــــ 

2|3o2| هيم|بــــر|ىط محمد |لع|سلىم صبــــرى عبــــد ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

336383 ندى سيد محمود محمد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

76|364 ر|لستـــ|حمد سيد عبــــد |مصطفى  |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

249373 لعزيز شعله|رق عبــــد|هلل ط|منه  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

86|58o ده|دي جرجس بــــس|ريوس ن|مك تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

326863 ندى عبــــد شفيق عبــــد|س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

49|28| عيل|سم|هيم عىلي عمر |بــــر|لسيد | |عل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|422o ي|محمد ن
ى
ي محمد صدق ي يحن  ج  حقوق بــــنى سويف

5o6252 ي|لحميد عبــــد |طمه سمي  عبــــد |ف
لغنى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|372o9 لس  لسيد|بــــ لطفى عوض عبــــد |يه|كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

686o58 ن لمرىس|بــــكر محمد محمد | مي  لمنصوره|ره |تـــج

882335 لعزيز عىل  |دى عبــــد|ء ن|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|6795 تـــ محمد زكري صبــــح| أمي  ط|بــــ دمي|د|

49|73 ى محمد ى محمود حسي  حسي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4898o9 متـــ|مروتـــ محمد فوزي سل سكندريه|ل|بــــ |د|
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4|64|4 |هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|لرحمن |عبــــد 
ى
لدسوق لشيخ|ره كفر |تـــج

34||42 للطيف|حمد عبــــد|حمد محمد |محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|534| لعزيز|صم محمد عبــــد |د ع|ذي ن|هندستـــ حلو

|59992 هر|عمرو مدحتـــ مصطفى ط ى شمس حقوق عي 

2446| حمد|حمد محمد حسن | |رويد ى شمس|زر عه عي 

8o4o99 لحميد|حمد حمدي عبــــد|م |محمد عص ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

886o48 لحفيظ |حمد عبــــد|ر محمود |من سيوط|تـــمريض 

6|9729 تـــه|لسعيد شح|لد سعد |يوسف خ ره بــــور سعيد|تـــج

5o7766 ن|لمجيد عثــــم|يه محمد سعد عبــــد| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

865233 حمد|زق |لر|رص عبــــد|م ن|سل| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|582o4 وى|لشعر|حمد |لدين |ء |عل| سم لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

8|8|27 مح عىلي|عىلي مني  مس ي|صيدلتـــ 
|لمنى

236|93 لحميد مدبــــول محمد|ده عبــــد|غ ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

79o734 م|مه رمزى تـــم|س|عمرو  حقوق بــــورسعيد

26432| د|لجو|هيم محمدى عبــــد|بــــر|روضه  |ره بــــنه|تـــج

79|22| لم|لمطلبــــ س|هيم عىل عبــــد |بــــر| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

434768 مر|ء محمود محمود ع|خلود عل ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7797o| هيم|بــــر|حمد خليل |ء |لشيم| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

649366 لسيد عىل|حمد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33344 حمد|حمد عىل | |نور ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

27oo76 لطويل|حمد |در محمد محمد |ل ن|كم شمون|نوعيتـــ 

34|777 م محمد|لسل|لدين عبــــد|م |مريم حس ى شمس|تـــج ره عي 

77345| نوئى|لبــــتـــ|رى |لبــــند|رحمه فكرى محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

2737|| عد|لرحمن س|ن عيس عبــــد|لم|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

58979 مل عىل|هلل ك|طمه عبــــد |ف صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

23369| هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|بــــ |يه|لدين |سيف  هره|لق|ره |تـــج

8o7oo2 لسيد|حمد |لسيد |مينه | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|237o5 م حسن فهىم|ء هش|رس| هره|لق|ره |تـــج

88686| ر |لستـــ|ر محمود عبــــد|لستـــ|روضه عبــــد سيوط|حقوق 

|37428 لدين|حمد زين |ن محمود محمد |مرو ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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359639 هيم|بــــر|لعظيم |دى عبــــد|له|هلل عبــــد|منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

878|72 د  |مورين ممدوح وصفى عي سيوط|نوعيتـــ 

8|oooo بــــر زىكي|دل ج|هلل ع|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

69728 هد|م حسن مج|م|خلود  لفيوم|بــــ |د|

5o3o48 ن ى| مي  مصطفى صبــــىح محمود حسي  لمنصوره|علوم 

4o544o ن|ل شعل|لع|مه أحمد عبــــد |حبــــيبــــه أس لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

485295 دل حسن عىل|طيف ع سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

445o3 ى|لفتـــ|مر عبــــد |ندى تـــ ح حسي  م بــــنى سويف|إعل

8793o2 شم بــــيوم  |محمود عىل ه ي صىح 
سيوط|معهد فنى

464|26  محمود|م |مؤمن حس
ى
لدين شوق تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

5o2244 |لمنعم |لسيد محمد عبــــد |يوسف 
ى
ق لصي  سكندريه|ل|حقوق 

9247o9 ى |ء |لشيم| ذلي |لش|حمد |حمد محمد خي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

527632 ي|يه طه قدرى |
لحسينى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35|867 يد|سيد عربــــى سيد فهىم ز ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|26452 لشوربــــىح |م عىل عىل عىل  ى شمس| لسن عي 

682983 لمرىس|لحميد |ن عبــــد |سمر يشى عثــــم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

452oo3 ى عبــــد | يف|حمد خي  لعزيز رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

|4o368 د حلىم|لجو|لسيد محمد عبــــد |تـــم |ندى ح |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

52o75| ي هم|إرس بــــو زيد|م محمد |ء صبــــىح خي  ن|علوم حلو

5|4789 لمقصود لويزى|ن بــــدر محمد عبــــد|حن ره دمنهور|تـــج

5|7o73 ف محمد جمعتـــ رزق  وى|لص|ندى أرسر عه دمنهور|زر

759578 لسيد|دق |لص|سلىم محمد لطفى عبــــد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

2578|7 رق محمد حسيبــــ|محمد ط ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4o968 لحميد كشك|هيم عبــــد |بــــر|تـــ |زين ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o7536 ى|ي لمتـــول|محمد محرم | سمي  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

6o2234 ن|لمرىس شعبــــ|هيم |بــــر|لمرىس |هدير  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6829|7 حمد محمد محمد عمر|ء |رس| ط|بــــ دمي|د|

48|89| لرحمن عجىم محمد|مد عبــــد |طه ح سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

523798 هلل|ن عبــــد |ء سليم|محمد عل عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

3|2938 ى سلىم سعد حسن حسي  |بــــ بــــنه|د|
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55337 حمد محمد منجد محمود| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

26326o لنور|بــــو |د جوده |يه فؤ| |تـــربــــيتـــ بــــنه

34o576 ي عفيفى |مهند هش
لعقبــــي|م محمد حسينى |طبــــ بــــنه

24o53 ي
فع محمود|لش|محمد | دئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|25o4 عمر محمد قطبــــ مرىسي ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2443o2 ئى سيد عىل|م ه|حس ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

483||8 هيم|بــــر|حمد محمد |ر محمد |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

42793| هيم كشك|بــــر| |يه رض| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

894537  عبــــد|
ى
عيل |سم|در |لق|مل صدق سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

24467| لمجيد|ح عبــــد|لفتـــ|شور عبــــد|محمد ع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

537442 هيم مصطفى|بــــر|دى |له|حمد عبــــد|طلعتـــ  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

2|29o9 فع|لش|عيل محمد طلعتـــ |سم| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

887674 مل محمد |حمد ك|ء |سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

3278oo هيم محمد|بــــر|ل |هيم جم|بــــر| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

243423 لمجيد محمد|رك عبــــد|مروه مبــــ هره|لق|عه |زر

7o87oo ى محمد  لمرىس|هيم |بــــر|نرمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

262738 متـــول حمزه متـــول حمزه |علوم بــــنه

428|69 وى|لعشم|لجوهرى |ج |يدى فر|ه |تـــربــــيتـــ طنط

4o968| تـــه عيسوى|خلود عيسوى شح ى شمس| لسن عي 

57959 لد عويس محمد|كريم خ بــــ بــــنى سويف|د|

3262|7 لسيد|ء محمد محمد |رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

689945 لسيد|نىه محسن سمي  محمود  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

233497 حمد طه عىل محمد|ء |رس| ن|هندستـــ حلو

42||o4 هيم|بــــر| |ش|هيم بــــ|بــــر|م محمد |هي لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

249797 رسج|ل|هيم |بــــر|ء حسنى |ل| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

52|377 يف عل|جه لرحمن|م عبــــد|د نرص رسر طبــــ بــــيطرى دمنهور

8|9|25 طف محمود حسن|ئشه ع|ع ي|عه |زر
|لمنى

357|73 تـــ  عىل مخيمر| حمد محمد رض|ني  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

889792 ن يوسف نخنوخ بــــولس | مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

434668 أيتـــ مصطفى عىل شلبــــى ي صىح طنط
|معهد فنى

45o9| لحميد|ن عبــــد |رص شعبــــ|لن|يه عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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285986 ى|لد ممدوح |يه خ| مي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

26952| لخول|لمقصود مبــــروك |ده محمد عبــــد|غ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8o6856 حمد|حمد |ء محمد |دع ي|بــــ |د|
|لمنى

332992 تـــ|ندى محمد قطبــــ بــــرك |بــــ بــــنه|د|

7786|9 لسيد|لجليل |عمرو فتـــىح عبــــد  ى شمس طبــــ عي 

9|839o لغنى |دل ميش عبــــد|دهم ع| سيوط|حقوق 

755299 لمطلبــــ سليم|ل عبــــد |ر جم|من عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|66|9| دى|له|لرحمن حلىم محمود |عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

88o782 ن فرح فهىم عوض |يم| سيوط|بــــ |د|

48|737 هلل|لسيد محمد عبــــد|يوسف محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49|4o ى|محمد سعيد عىل  مي  ى شمس طبــــ عي 

7oo7oo لسعيد رزق موىس ضيف|لد |حمد خ| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

6829| ل محمود|مصطفى حمدى كم ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

62o296 لرحمن شتـــيه|هر عمر عبــــد|ن م|يم| ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

794o9 ي
لحميد فرج حموده|فرج عبــــد | دئى ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

455|84 حبــــيبــــه عىل محمد محمود نصي  ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

8o4933 ح سيد محمد|صل| عل ي|علوم 
|لمنى

84o25| ى عل|ي م محمد دهمش|سمي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

5|2927 ن|د أحمد عمر|محمد رش ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

5o5932 لجمل|وى |لطنط|ض |لمنعم ري|م عبــــد|سل| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7oo872 لصعيدي|هيم |بــــر|محمود مسعد محمد محمود  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

762|48 ن|هيم شعبــــ|نيس أبــــر|عىل محمد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

326342 لس| |رين|م دور نعيم كي  ى شمس علوم عي 

68564| ر|عيل نص|سم|لسيد |عيل |سم|ء |رس| لمنصوره|ره |تـــج

838475 ي
ئى د سعيد بــــدير|عي| في  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

|73965 ح محمود|عمر محمود صل رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

42o688 وى|لطنط|حد عىل |لو|دل عبــــد|محمد ع ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|28577 وز س ع|لحفيظ رف|مح عبــــد |ني  هره|لق|ره |تـــج

444|84 بــــهلول| محمد مسعد محمد محمد عط لشيخ|ره كفر |تـــج
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358569 حمد|لد محمد |يتـــ خ| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|3429 ى|م لرحمن محمود|ر محمود عبــــد|هي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

2|6o36 دى محمد|له|ندى محمد حسن عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

5|4|85 آيه عىل عىل بــــسيوئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

69o||3 لعزيز محمد عمر|حمد عطيه عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

8354|2 لىحي حسن|در عبــــد|لق|م عبــــد|هي دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

78o4o| ى|ء ص|لزهر| بــــر محمد حسي  زيق|لزق|عه |زر

363247 ى محمد زيد ن حسن|حسي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

28o236 م محمد|طف تـــم|محمد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

66595 لخي |بــــو|يه عيد محمد | لفيوم|بــــ |د|

23563| ق|ل عبــــد|منيه جم| وى|لغنى رسر سيه|نوعيتـــ عبــــ

83|43| تـــه محمد|هبــــه محمد شح دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

364936 ح مصطفى حسنى مصطفى|لفتـــ|عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

75o428 مصطفى محمد مصطفى محمد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8o535o لس عبــــد لس عيد كي  هلل|كي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

7842o س عوض|دل عبــــ|ء ع|عىلي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|24896 لسيد|لسيد عبــــد ربــــه |حمد | د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

3292o2 وق محمد  حمد|هيم |بــــر|رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

328524 نوس|ك ف|لمل|جورج مجدى عبــــد |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

8||3o ى|ء عمرو |لىمي بــــو بــــكر حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

226|2| ج|لح|مد محمد |عمرو ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

43|489 حمد|حمد نرص |محمود  |ره طنط|تـــج

858593 هلل حسن|محمد سيد عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

755379  تـــوفيق عىلي|س
لمه مصطفى عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

46o743 ص|لقص|لحليم |م عبــــد|لسل|خلود محمد عبــــد  |حقوق طنط

52535o ده|ن محمد حم|م أحمد رمض|وس ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

892579 بــــر بــــخيتـــ |م ص|جده عص|م سيوط|بــــ |د|

4||oo7 ف عبــــد |ن |يم| حمد|د |لجو|رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o6733 بــــ|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|لد عبــــد|خ سيوط|ره |تـــج
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2|3655 ل|لجبــــ|هيم |بــــر|لد عىل |يوسف خ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|4394 لعزيز|رس فكري عبــــد |حمد ي| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

85965 لمنعم|لمنعم معتـــز عبــــد |حبــــيبــــتـــ عبــــد  لفيوم|هندستـــ 

354884 ي|تـــن ستـــر تـــوفيق محمد عبــــد|ف
لغنى ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 

معهد فنى
شمس

488553 لدين تـــوفيق رزق خليف|ء |محمد عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4689 لم|ل عودتـــ س|كم| ربــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

662|2 بــــوبــــكر|لعزيز |لعظيم عبــــد |حمد محمد عبــــد | لفيوم|هندستـــ 

439o56 لخول|لعزيز محمود |محمود محمد عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

843283 ي |لش|ره عبــــد|س
ى
ى نرص|ق مي  ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

684o|| وق محمود محمود عبــــد  زى|بــــ حج|لوه|رسر لمنصوره|هندستـــ 

696825 مرى|لع|ن |د صبــــرى رمض|زي لمنصوره|ره |تـــج

897477 حمد محمد |محمد عمر  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

87929 ه عبــــد | ن سيد|م سلط|لسل|مي  لفيوم|لعلوم |ر |د

52|6|7 لعزيزعطوه|لجيد عبــــد |لعزيز عبــــد|هبــــه عبــــد بــــ دمنهور|د|

893553 ن حموده محمود محمد |نوره سيوط|حقوق 

79|572 لسيد محمد|هبــــه مجدى  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

7775o6 ل|لع|بــــ عبــــد |م حسن شه|حسن هش زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|4|7| بــــ|لوه|حمد عبــــد|حمد محمد | ى شمس|تـــج ره عي 

88|954 لغنى  |هيم نوفل محمود عبــــد|بــــر| ج|بــــ سوه|د|

5576o ئى|كيل| ئى ذكري|عمر كيل ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

496679 م|لش|لحفنى |ن عىل أحمد |نوره بــــ دمنهور|د|

62|592 رتـــ|حمد محمد عم|ء عوض |شيم ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

4|o|o4 ى ى محمد حسي  محمد يوسف حسي  |ره طنط|تـــج

8o|58| جي|رس رجبــــ و|كوثــــر ي ي|بــــ |د|
|لمنى

47883 م محمد محمد|لسل|م عبــــد |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

242323 بــــور موىس محمد عىل|لص|ره عبــــد|س ن|هندستـــ حلو

792|o2 لسيد|حمد |ن حمدى |نوره عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

322928 م نمر|م|لسيد |ميشتـــ جمعه  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

5o6244 هيم خروبــــ|بــــر|حمد |هندتـــ جمعتـــ |ش سكندريه|ل|بــــ |د|

3|9656 م|م|حمد |لدعىك |حمد |حبــــيبــــتـــ سعيد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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5|822| لسعدئى|هلل سعد عىل | |ر عط|نو| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

5224|3 آيتـــ محمد ذىك هدهود تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4393o| لسطوج|حمد |رس |نوره ي لشيخ|عه كفر |زر

9|6493 هيم حسن  |بــــر|م حسن |بــــتـــس| سيوط|بــــ |د|

825244 بــــيل|لشهي  ربــــيع ق|يه محمود محمد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

677246 عمر عمرو فهيم طه لمنصوره|صيدله 

|266|3 ي عىلي|لد عبــــد |محمد خ
لغنى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6768o| لويسر|هيم محمد |بــــر|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

347|27 يتـــ محمد جودتـــ محمد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

94839 ى|حسنى ع| مىلي|ك شور حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|783|5 محمد مصطفى بــــخيتـــ محمد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9o5569 عيل  |سم|ل |لع|عيل عبــــد|سم|هيم |بــــر| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

357883 لفضل|بــــو|حمزتـــ محمود حمزتـــ  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2533|9 ى|لعظيم ي|زينبــــ مهدى عبــــد سي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

84oo23 ى رشيدي|مي عبــــد لنبــــي حسي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

847875 ي عبــــد|غ
هلل غويل|ده مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

339|98 بــــ|لوه|رتـــ سعيد حلىمي عبــــد|س |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

8|4o|3 لمنعم محمود|د حسن عبــــد|زي ره بــــنى سويف|تـــج

786738 لح|حمد عىل ص|خلود محمد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

5|7o88 ندى منصور محمد منصور معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

25o843 ئى|لحلو|د محمود |عم| دين شمون|نوعيتـــ فنيه 

638532 هيم|لعزيز إبــــر|لد عبــــد|خ| عل زيق|لزق|طبــــ 

89|o62 تـــه |ل محمد شح|ء جم|دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

36656 ن رص ذىك عطيه|ن| مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

228642 ر محمد عيد عطيه|مي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

648823 لحفيظ حسن|حمد حسن عبــــد| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2383o2 ن|نس عزيز نصيف قزم|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

337237 محمد مجدي محمد عىل ى شمس حقوق عي 

3482o5 هلل|م رفعتـــ عبــــد|ن هش|ريم|ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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3445o2 يىل|لمن|لرحمن حسن محمد محمد حسن |عبــــد |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

76o63o لسيد محمود|سعد | ند لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

|33782 لعزيز|ندى مجدي فتـــىحي عبــــد  هره|لق|حقوق 

69o2o7 لمقصود|تـــم عبــــد |در ح|لق|محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

496495 سعد|لفونس جورج   |مريم جورج  تـــربــــيتـــ دمنهور

687685 لمؤمن|هلل حلىم عبــــد |م عبــــد |سل|ل|سيف  لمنصوره|هندستـــ 

494|54 وى محمد خرصى|لد محمد مك|خ ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

9o2|42 وس بــــ|مريم تـــ وس |شي  تـــ|ورصى ورصى ي صىح سوه
ج|معهد فنى

3|85|8 لدين محمود|طمتـــ محمود فتـــىح |ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

448|96 لسيد خليل|يمن فتـــىح |ندى  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|538o3 لد جمعتـــ عويس|هدى خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||9628 ى|بــــو |تـــم محمد |د ح|زي لعني  ى شمس حقوق عي 

234863 محمد فرج نظي  محمد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

87693 ى عقل هيبــــه|لسيد |حمد | مي  لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

3435|o ى محمد سليم|محمد  ن محمود|مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

44|o82 م مرىسي مرىسي|ء عص|سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4o4|28 قوتـــ حسن|لد خميس ي|عمر خ ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

752523 حمد حسن سعيد حسن| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

6|3o34 لبــــسيوئى|لسيد |لسيد محمود |دل |ع |حقوق طنط

625726 |لبــــ|عبــــد | د محمد رض|طمه فؤ|ف
ى
ق زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

232639 دى|له|ن عبــــد|هر رمض|ن م|نوره ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

846578 لغفور حسن|يمن عىلي عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

8|2352 ن|بــــي سلط|حمد محمد شل| ره بــــنى سويف|تـــج

343327 هيم فرج|بــــر|سندس عمرو جميل  ى شمس صيدله عي 

|284oo فع|لدين عبــــده ش|جر نور |ه هره|لق|بــــ |د|

75223| وي|لم محمد عل|مؤمن محمد س دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

259756 رحمه نرص محمد حموده تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

82278 لرؤف|ج محمد عبــــد|هلل فر|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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48239| بــــ|لرحمن محمد عجىمي مرىسي دي|عبــــد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7o5893 ىط|لع|ورى محمد عبــــد |لمغ|هيم مسعد |بــــر| لمنصوره|حقوق 

|4o68 ش|بــــو رو|لرحمن |ديتـــ وجيه عبــــد|ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

262964 ىط|لع|لعزيز عبــــد|ىط عبــــد|لع|سمي  عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

8647|o بــــ محمد|د عىلي دي|جه ن|سو|بــــ |د|

4|22o6 لمقىلي|محمد أحمد سعيد مندوه  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

9297o ندى متـــول محمد متـــول لمنصوره|حقوق 

|22282 حمد|رس عىل |ي| سم ن|هندستـــ حلو

9|68o8 ى |لسل|هيثــــم سيد عبــــد م حسي  سيوط|بــــ |د|

524732 ي خليفتـــ عبــــد |
لرحمن حسن|حمد مصطفى |ضتـــ بــــنه|علوم ري

628887 حمد|هيم عىل |بــــر|م وليد |ريه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o|737 د عىل|لجو|لدين حمدى عبــــد |ل |ء محمد كم|ل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

234782 عود|مصطفى محمود عىل ق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o|76o حمد دحروج|حمد سيد |ل |سميحه جل لمنصوره|بــــ |د|

6oo55| ع|لنعن|فع حلىم محمد |لش|حلىم  |علوم طنط

33oo|7 مر|ح زىك محمد ع|ن صل|نوره |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4oo429 ى فوزى محمود بــــريك حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

922398 للطيف مرع |هيم عبــــد|بــــر|حمد | ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

38957 تـــبــــ خلف|محمد مصطفى ر هره|لق|هندستـــ 

7823o2 لمعىطي|حمد عبــــد|حمد محمد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

27||37 م|هيم سل|بــــر|هيم سعيد |بــــر|ر |من ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

3|9832 لسيد|هيم |بــــر|ن |سلىم رمض سيه|نوعيتـــ عبــــ

757348 لنبــــى محمد|ء محمد عبــــد |صف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o4|6 لسيد|حمد |هيم عىل |بــــر| |نور لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

843362 هلل|ده حسن محمد عبــــد|مي ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

8o9843 مر|مر عىلي محمد ع|محمود ع ي|هندستـــ 
|لمنى

263674 يه حمد محمد|لد محمد |ن خ|رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

85o754 حمد سنوىسي|مل |ء ك|لشيم| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

8|2942 هلل|بــــر عبــــد|سم وليم ج|بــــ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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529826 لجندي|لحميد |هيم يحن  عبــــد |بــــر| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

4o3|45 ي
هلل|وى أىسر |هلل مك|در عبــــد |ن| دئى م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

225858 لسعيد|هر محمد |محمد م |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

447949 ى |ي حمد|حمد تـــوفيق محمد |سمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

83o97| هلل موىسي|وديع حسبــــ | ن|ري|م ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

765875 ود|هيم د|بــــر|يه حمدى حسن | لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

28||37 د محمد حسن فرج محمد|ود كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

885593 دي |له|لحكيم عبــــد|نشين محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

777o93 لقيوم|لمنعم عبــــد|يز عبــــد |حمد ف| زيق|لزق|حقوق 

645366 لق حبــــزه|لخ|هيم عبــــد|بــــر|لدين |م |حس لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

87748 حمد عطوه عىل|هدير محمد  بــــ بــــنى سويف|د|

5|o6o2 مد|مؤمن محمود محمد ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

759237 لسيد محمد محمود يوسف|محمد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

256549 وق  ف |رسر ى درويش|رسر مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|5889 حمد|رس محمد |سلىم ي ى شمس حقوق عي 

48464o ح عىل|لفتـــ|ن عبــــد|رس شعبــــ|لرحمن ي|عبــــد بــــ دمنهور|د|

68o822 حمد|لعدل سيد |م محمد حسن |وس لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

44833 ر عىلي|لستـــ|سهيلتـــ محمد عبــــد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

626273 مد محمد حسن|يه محمد ح| زيق|لزق|بــــ |د|

76o83 لمحسن|بــــ عبــــد |لتـــو|ن عبــــد |نس شعبــــ| ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

62|63 ن حسن|محمد سيد عثــــم |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

453o67 هيم|بــــر|محمد فهيم محروس حسن  لشيخ|هندستـــ كفر 

9o4o23 هيم محمد |بــــر|يوسف عىل  ج|بــــ سوه|د|

|2o5o9 ألمي |حمد محمد |هدير  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

8o366o ز|لحكيم فو|حمد عبــــد| |مه ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

4o6482 فظ رشدى|مريم محمد حمدى ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

324|o3 |لعىل يىحي|زم حسن عبــــد|ح ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

43|85o ل|لجم|ح |لفتـــ|محمود حسن عبــــد |صيدله طنط
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425743 بــــو عيشه|هلل |لسعيد عبــــد |منى فكرى  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

68|532 ع|لرف|لغنى محمد |حمد عبــــد |محمد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

43847| حمد|هيم |بــــر|لسيد |حمد | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

9|5585 لنظي  عبــــد ربــــه  |بــــوبــــكر عبــــد|ء |رس| سيوط|تـــربــــيتـــ 

693696 يمن مبــــروك عىل مبــــروك|ء |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|523|| ى|حمد س| مح سيد حسي  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

7|25o جوده|غه ل|لم ل|محمود س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

82924o هيم|بــــر|سم |لق|بــــو|هيم |بــــر|يوسف  ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

3298o6 ف بــــيوم ص|طمتـــ |ف لح بــــيوم|رسر |طبــــ بــــيطرى بــــنه

3||3|6 لرحمن|لعزيز عبــــد|لد عبــــد|محمد خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

235498 لعزيز|محمود محسن محمود عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|o|o حمد|هلل |ن عبــــد|لرحمن رمض|عبــــد ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

|32335 حمد محمد حسن| |رن ى شمس طبــــ عي 

92|8|| عيل  |سم|لمنعم |حمد عبــــد|ئى |تـــه ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

793796 ه س| لمنعم طه محمد|م عبــــد|مي  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

859735 |طف بــــولس حن|ع| مرثــــ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

286o83 عيل|سم|حمد |م سعيد |سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

7532o2 مد|مد ح|ل مصطفى ح|بــــل عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

26|657 لسيد دغيدى|لرحمن |س عبــــد|حمد عبــــ| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

487o8o ز|لبــــ|د صبــــرى محمد |هيم فؤ|بــــر| سكندريه|ل|بــــ |د|

|34935 ف صبــــىح | |بــــول سكندر|رسر ى شمس هندستـــ عي 

2|5o97 حمد|لسيد |م |حمد هش| هره|لق|ره |تـــج

5|4687 وى|لهند|لسيد محروس |مه |س|مينتـــ | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

297758 هيم تـــعيلبــــ|بــــر|لدين |لد محن  |خ |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

8o3345 عيل حسن|سم|كريم محمد  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

877567 ندى محسن محمد مصطفى  سيوط|نوعيتـــ 

|94|9 ى م|م د جورج |جد مر|رلي  لفيوم|طبــــ 

3524o6 لمؤمن|هر عبــــد|لظ|ء مسعد عبــــد|دع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

22838| هيم حليم فهىم|بــــر|نجوى  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

692744 ي|ر
تـــ مندور|ضى عرف|بــــو م|لسيد | |ئى معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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45o6|9 س|لنع|س |ضى عبــــ|ر| رن |هندستـــ طنط

7oo97o عي|لسبــــ|حمد |رفيده مجدى محمد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

8|78o ف خميس محمود|زم |ح رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

244256 م عبــــده|لسل|لحميد عبــــد|م عبــــد|سل| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

647785 رى|محمد سمي  محمد هو ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o6748 يف|محمد حسن عبــــد  لرحيم رسر لمنصوره|هندستـــ 

|62|58 ى محمد محمد نور| مي  ى شمس|د| بــــ عي 

354355 وق  هيم|بــــر|يمن محمد |رسر ى شمس حقوق عي 

439|7 مل|رس ذىكي ك|هلل ي|منه  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

756|o9 لم رسيع|ن محمد س|يم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

76637| |بــــو |لرحمن |لحميد عبــــد |م عبــــد |محمد حس

لخي 
ي صن. تـــ.ك

ع بــــور سعيد|فنى

|323o7 ى ع|ي حمد|دل محمد |سمي  هره|لق|ر |ثــــ|

8|52|5 للطيف|تـــم محمد عبــــد|ء ح|رس| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

6o7o29 ي
لسعيد عبــــيد|لحميد |عبــــد | دئى لمنصوره|بــــ |د|

752467 وى محمد|لشبــــر|محمد محمد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34o5o8 دى|لن|لم مصطفى |ندى س |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

437672 د|لجو|ن عبــــد |لعزيز عثــــم|ن عبــــد|محمد عثــــم لشيخ|بــــ كفر |د|

86584| حمد|محمود رجبــــ تـــوفيق  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7o8249 حمد محمد|سلوى ثــــروتـــ يوسف  لمنصوره|ره |تـــج

48|98| وى|صط|ل|حمد عطيه محمد |محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

754543 زم محمد محمود|ن ح|نور عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

429|8 هلل محمد|لد عبــــد|جر خ|ه هره|لق|ره |تـــج

|39242 لحميد محمد|رص عبــــد |ن| دين لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

2|8724 لسيد|حمد |محمد صفوتـــ محمد  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

366429 لرحيم|هيم عبــــد|بــــر|حمد فتـــىح |دتـــ |مي ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

436727 حمد خليل|ح |لفتـــ|بــــر عبــــد |شمس ص لشيخ|علوم كفر 

269327 لحفيظ قشطه|لمنعم عبــــد|مينه عبــــد| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

34|275 طر|مهند محسن محمد حسن خ |بــــنه| هندستـــ شبــــر

242o55 لكريم|حمد عبــــد|سيد | لي|د ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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325658 لسيد|حمد محمد |طمتـــ |ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|267 متـــ عىل|بــــر سل|م ج|سل| طبــــ بــــنى سويف

88326o لنعيم  |لعليم عبــــد|زينبــــ محمد عبــــد ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

4o3288 حمد نمي |حمد |ل |ء جم|حسن سكندريه|ل|بــــ |د|

329453 حمد|هلل |يتـــ محمد عبــــد| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

4533|9 هلل|تـــ مصطفى خلف |لشح|وى |لمعد|محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

3|2752 لمقصود|حمد صبــــىح عوض عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

476o84 هيم|بــــر|لحميد |م محمد عبــــد |ندى هش |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

3623|o هلل|جوزيف نبــــيل بــــرسوم عوض  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

343o6 م|م|م عيد |عمر س ن|بــــ حلو|د|

235628 ى عىل خليل|رس| ء محمد سعيد حسي  ن|بــــ حلو|د|

75474 زق|لر|بــــ عبــــد |لوه|طف عبــــد |سعد ع تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2|5685 ن محمد سعيد حموده| مي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

7o8239 حمد|هيم محمد |بــــر|ن |ء رمض|دع لمنصوره|ل |طف|ض |ري

3o|95 هلل|لرحمن عبــــد |ئى  عبــــد |ء ه|رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3448o| حمد|هلل |لدين عبــــد|ح |م صل|حبــــيبــــتـــ عص ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

76o623 لح|هيم ص|بــــر|ده محمد |مي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8o5|52 روق خليل|بــــدين ف|لع|ندين زين  ي|بــــ |د|
|لمنى

834588 حمد|حسن محمد حسن  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

92o3|| د محمد |لجو|محمود عىل عبــــد وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

9|73o9 محمد مصطفى محمد حسن  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

265o85 لبــــيىل|محمود معتـــز محمود محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

755oo6 عيل|سم|هيم |بــــر|محمد مجدى  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

86o63 حسن حمدى محمد جمعه ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

6|||66 |لعط|بــــو |م |لسل|رس عبــــد |أيمن ي ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

74792 حمد رستـــم|دهبــــ محمد فتـــىحي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|58747 بــــ|لشنه|در |لق|عزتـــ عبــــد | رن ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

7527|o ى سنوىس|عبــــد  هلل محمد خضي  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

323|| لحليم محمد|لعدل عبــــد |محمد عىل  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|
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639338 ى| حمد عط|محمد | ند حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

|7|744 ى محمد |ن مصطفى ي| وى|لشعر|رسآمي  سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

|66826 بــــ|لوه|ر محمد عبــــد |لغف|ء عبــــد |ل| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

775228 لق محمد|لخ|لق عبــــد |لخ|حمد عبــــد | ى شمس طبــــ عي 

346|75 رس محمد هيكل|لرحمن ي|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

66578 ي|
سحق|مر رشدى |س| وليفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

47o|4 حمد|شتـــ |ل عك|ء جم|سم| هره|لق|ره |تـــج

338449 ل حسن|لع|طمتـــ شكري عبــــد|ف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|789 لرحمن بــــكر|حمد عبــــد |طمتـــ |ف لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

7o43|6 لعرنوس|د |لجو|ل عىل عبــــد |ء جم|ل| زيق|لزق|ره |تـــج

32|38| لرحمن مرىس|هر محمد عبــــد|م تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

638443 تـــ عىلي عبــــد هلل عىلي|ني  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

23472o ن|لعظيم سليم|بــــر عبــــد|لعظيم ص|عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|67o27 م|لسل|لد سيد عبــــد |عمرو خ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

448454 لرحمن محمد محمد عوض  رزق|عبــــد  سيوط|هندستـــ 

|62|29 ى محمود ك مل|محمد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

439472 زى|للطيف غ|لحميد عبــــد |يل عبــــد |حبــــيبــــه ن سكندريه|ل|صيدله 

587|| لعظيم محمد|حمد بــــكري عبــــد | ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

|22495 لحميد|لعزيز عبــــد |طمه محمد عبــــد |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3237| ليىه|لسم|حمد |عىل محمد عىل  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

46436o لقوى محمود|رق سعد عبــــد|حمد ط| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

22852o حمد محمد بــــخيتـــ|ء |دع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

366o32 ن|حمد محمد شوم|م حسن |حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

32852 زى|لد محمود مغ|محمد خ هره|لق|هندستـــ 

69|6|2 ى|لمتـــول حسن ش|محمود  هي  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

338|86 لمنعم محمود محمد|هلل محمد عبــــد|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

24777| ح عىل|لفتـــ|ن عبــــد|يوسف شعبــــ ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

923344 عيل |سم|ل محمد |محمد جم ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

26o7o3 بــــوزيد|جده محمد جميل |م ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

453|4 لمنعم منسي|نور عبــــد|مل |محمد ك ى شمس| لسن عي 
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3322|6 ف س|محمود  ر|حمد نص|لم |رسر |تـــمريض بــــنه

28432| وق نرص عبــــد ن|لمرضى سليم|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8o225o ى محمد|عبــــد لرحمن ربــــيع حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

32o749 وى|لسل|ل |يوسف سمي  جم ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

773947 ودن|ل|هيم |بــــر|يمن محمد |محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

685267 ى | ه محمد حسي  هيم موىس|بــــر|مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

335|7 لدين|ل |د جل|هيم رش|بــــر|هيم |بــــر|مروه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4434o| بــــو |هيم |بــــر|بــــو شعيشع |هيم |بــــر|محمد 
شعيشع

لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5|o|93 لسيد سعد خرصى|محمد  علوم دمنهور

229496 ن عىل|م عىل عثــــم|هدى هش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

63|999 لسيد|م سمي  فهىم عبــــد|س| رين|م زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

265398 تـــه|حمد محمود شح|لد |حمد خ| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

893993 لحليم محمد |عيل عبــــد|سم|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

285358 هلل|بــــ |يشى سعيد محمد ج ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

259634 لدين|لبــــر خي  |مصطفى عبــــد| ند ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|2|52o شور|رق حسن ع|د ط|زي  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

364255 رس محمد قرئى محمد|ي ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

788459 لح عىل|ضل ص|رق مدحتـــ ف|ط حقوق بــــورسعيد

4|9o|3 هيم شليل|بــــر|فتـــىح حموده فتـــىح  لشيخ|بــــ كفر |د|

|8735 حمد|لعظيم |رس جميل عبــــد|عمر ج ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

869869 حمد|دل محمد |لرحمن ع|عبــــد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

4|7477 وى|لمحل|للطيف |هلل فتـــوح عبــــد |عبــــد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

4|8o4 ن محمد|محمد عيد رمض ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6|4839 ح|لتـــمس|هيم |بــــر|لسيد محمد |ندى  |ضتـــ طنط|علوم ري

425492 مل جنيدي|ن ك|دتـــ فريد سكر|مي سكندريه|ل|بــــ |د|

76oo73 حمد|حد |لو|لمجد عبــــد |بــــو |حمد | لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

272796 د|ك ج|لمل|مريم عبــــده جرجس عبــــد  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

223o89 هيم عىل|بــــر|يوسف محمد سعد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9o4o64 حمد |د |لجو|ل عبــــد|بــــسمه كم تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه
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493858 كرلس سعيد رزق صليبــــ سعد |حقوق طنط

8386|5 ي
حمد محمد|ج |فر| دئى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

89o7o4 ى عىل غيط مصطفى  نرمي  سيوط|حقوق 

867o87 حمد|لصغي  |هلل محمد |عبــــد لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

632936 ن|ح سعد أحمد علو|سم زيق|لزق|حقوق 

766326 ن|حمد سليم|لسيد |لسيد |ئل |حمد و| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|532|5 رم منصور|لمك|بــــو |رس ربــــيع |ي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7935|5 د|هيم ج|بــــر|لمقصود |محمد عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

33672o لعزيز|در عبــــد|لق|محمد عبــــد| ن|ر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

649284 ى|ن عىل ش|م سليم|حمد عص| هي  زيق|لزق|حقوق 

842oo6 لبــــكري|بــــوعوف محمد |محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

87724| بــــتـــ  |ء سيد ثــــ|عل| ر|ي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7929|o
ى
محمد محمود سعيد شوق عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

75327| لسيد بــــيوم|د |محمد عم حقوق بــــورسعيد

475257 صف|بــــهجتـــ موريس صليبــــ و| ريتـــ سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

924||5 حمد محمد  |ل |هلل جل|عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

22823o ى عبــــد|رس| هيم|بــــر|ر |لغف|ء حسي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|585o9 ى عص مي  ى|لرز|م عبــــد |ني  ق حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|9867 كر|هيم ش|بــــر|مريم نبــــيل  ره بــــنى سويف|تـــج

2|922 لحميد|طمتـــ ثــــروتـــ سعد عبــــد|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62474o هلل|ر عيس وهبــــه شحتـــو كرم |عم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|97o4 حمد فوزي عىلي|ر |من هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|8429 تـــه مسعود |طمه سعد شح|ف ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

24o7|4 لم|حمد محمود س|مه |س|هلل |منه  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

|27357 لحميد|تـــى عبــــد |لعج|بــــر |حمد ج|جر |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

686o62 لسيد|هيم |بــــر|مه |س|هد |ن ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

84o||5 وس|مه تـــو|لميس ذكري سل رصى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو
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4o42|6 ن|ن عىل سليم|ل سليم|يوسف جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42o8o9 هلل عطيه|م عطيه عبــــد|بــــتـــس| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5|424 ى عىل ى حسي  وق خي  رسر بــــ بــــنى سويف|د|

||9435 لحفيظ|مل عبــــد |يه عمرو ك| ن|فنون جميله فنون حلو

2|2|6| فتـــىح وليد فتـــىح مصطفى ى شمس|د| بــــ عي 

299678 م محمد محمود محمد|سل| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

8|o2o5 مر نرصي حبــــيبــــ|دي ع|ف ره بــــنى سويف|تـــج

4448|o ن ض|صفوتـــ ليتـــو ري| مي  ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

27o4|4 مر|مصطفى مسعد مصطفى مصطفى ع ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

5|6482 بــــو زيد|د عىل |منيتـــ عي| |علوم طنط

6|9789 لحلو|إلله مسعد |إلله عبــــد|بــــ عبــــد|إيه ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

2|3o| ر عيد محمد خليل|من هره|لق|بــــ |د|

|37924 ى محمد عىل محمد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|6678o لد عىل حسن|خ| ن|ر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|4753 ل|لع|لسيد عبــــد |لسيد محمد |بــــدريتـــ  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

542757 ي|لبــــنو|بــــسنتـــ مسعد محمد 
ئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

783483 لرحمن|لسيد عبــــد|ح |ء صل|لشيم| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

79|936 ح محمد فوزى|لفتـــ|حمد عبــــد | عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

287o45 لحرصى|د حسن |د مر|جه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|36456 حمد عطيه|حمد سيد | لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

22|522 لم|لعظيم س|عمر محمد عبــــد حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

2474o لح|هلل ص|لح عبــــد |ء ص|ل| ن|تـــربــــيتـــ حلو

864o8o لس|جم| بــــول ل نصىحي كي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

33o|58 ح فودتـــ|لفتـــ|لسيد عبــــد|رضوتـــ  عه مشتـــهر|زر

4o2o8| ف |محمد  حمد|حمد حسن |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

867464 ى سكندر|يوبــــ كليم | |مي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

638662 لخي |بــــو |حمد |لسيد مصطفى |ء |لشيم| زيق|لزق|علوم 

64|54 حمد|مريم محسن حسن  لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

754768 شم|جر محمد محمود طه ه|ه معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

9|5|85 لحميد عىل  |طمه طه عبــــد|ف سيوط|ره |تـــج
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46|o|6 ى عبــــد |محمد عبــــد  لمقصود|لمقصود حسي  |بــــ طنط|د|

6o|o46 لجوهرى|لسيد |لسعيد |م |سل| ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

5336| ى|هلل حسن |عبــــد  حمد حسي  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

774oo2 ى|يمن جم|منيه | ل حسي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

27|o8 لعزيز|روق عبــــد |م ف|ده عص|غ هره|لق|حقوق 

259394 هيم محمد|بــــر|لد |ن خ|حن شمون|نوعيتـــ 

4|5433 لمقدم|هلل جمعه محمد محمد |عبــــد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

53o253 ن مرزوق محمود عيسي|ورده رمض بــــ دمنهور|د|

7|5|9 هيم|بــــر|ن عيد |محمد رمض ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

48269| لرشيدى|ء محمد محمد محمد |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

923887 ى  ى  |خلود ثــــروتـــ خي  مي  زيق|لزق|حقوق 

494437 ن|لسيد سليم|لكريم محمد |محمد عبــــد  ى شمس| لسن عي 

278555 ى  هيم محمد محمود|بــــر|نرمي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|42725 هيم|بــــر|بــــوريتـــ |حمد رفعتـــ |ء |نجل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o693| لخطيبــــ|لسيد |وليد محمد فوزى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

87593 ح محمد|لفتـــ|ل عبــــد |ره جم|س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77|6o2 لحميد أحمد|محمد عبــــد| يه رض| زيق|لزق|طبــــ 

348987 ي|لحلو|لم |لمنعم ليثــــي س|ر عبــــد|ثــــ|
ئى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

7o3|32 بــــك|لجو|حمد محمد عبــــد |ن محمد |نور د خي  لمنصوره|بــــ |د|

|6297 يوسف مصطفى سعد مرىس ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

6|8884 معروف| م رض|ره س|س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

657|2 لسيد|د |لجو|دى عبــــد |حمد ن| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

42|249 د|هيم ج|بــــر|هيم طلعتـــ |بــــر|هلل |عبــــد  |حقوق طنط

7|2o38 ى مه موىس|مه محمد سل|سل| لي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52624o لدوده|هيم |بــــر|لدين محمد سعد |نور  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

259936 ر|لغف|لد محمد عبــــد|م خ|حل| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

699327 لحميد|م يوسف عبــــد |مريم عص لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

34|424 لسيد يوسف حسن|لعزيز يوسف |عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

228648 عيل|سم|لفضيل |ندى حسنى عبــــد هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|
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284252 نور محمد مدبــــول|مروه  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

54oo2o وتـــ|حمد محمد حل|محمد نبــــيل  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

69325o وق رشدى عبــــد  ى|لع|رسر ىط محمد حسي  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

287664 لرؤوف|رس مصطفى عبــــد|ل ي|جم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

789543 لق|لخ|للطيف عبــــد |مصطفى محمد عبــــد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

5o774| لحليم محجوبــــ|ء حميده عبــــده عبــــد |رس| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

62oo|4 حمد مفيد زيد|لعليم |رس عبــــد |ف ط|هندستـــ دمي

7689o ى|عوثــــ جم|ر |ل جرجس مي  ى شمس|زر عه عي 

773o85 حمد|فع |ن ش|لرحمن رمض|عبــــد  ى شمس حقوق عي 

|784o3 م|م|رص محمد عبــــده |لن|م عبــــد |ريه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

52768o ن رس قديس|رشدى ف| مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

696249 بــــو سيف|مد |سيف محمد ح |ره طنط|تـــج

|2434| هلل|در عبــــد |لق|حمد عبــــد |عمرو  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

79o98| لكريم|ل عىل عبــــد |محمد عىل جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

856o47 لعزيز حسن|لحكيم عبــــد|ء عبــــد|نجل ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

783|3 لجيد محمد|ندى محمود عبــــد  هره|لق|ر |ثــــ|

8o|456 لرحمن محمد|م عبــــد|خلود هش ره بــــنى سويف|تـــج

425774 محمد بــــهنس| ء يحن  زكري|ل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2472|4 تـــ|حمد بــــرك|ر |حمد مختـــ|كريم  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

68824o مه|م عز تـــوكل حم|عز هش لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

||88o2 ن محروس| جد حن|م| مي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

345248 لنرص|بــــو|هر محمد محمد |حمد م| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|67446 دى مصطفى|له|ء عبــــد |زن عل|م |بــــنه| هندستـــ شبــــر

528867 ف عوض بــــطيشتـــ|د |زي رسر لشيخ|هندستـــ كفر 

6o997 بــــوسليمه|لمنعم |حمد عبــــد |محمد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7658|4 بــــو عوض|لسيد |لسيد محمد |م  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

|4|6o5 حمد|حمد حنفى |حبــــيبــــه  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

774666 بــــ عليوه|لوه|فرحه عليوه عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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|7838 د|حمد محمد فؤ|ء |سم| ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

42877 وق عىل محمد محمد جعفر رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

535235 م|لسل|لسيد عبــــد |ن |ن محمد يشى شعبــــ|مرو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|262o3 ئيل|جون لطيف عزيز ميخ كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

35o394 د|لجو|لدين عبــــد|محمد سعيد مىح  ى شمس|زر عه عي 

|76433 حمد|مد |حمد ح|يه | ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

8|6496 ي خليل |م مل|هيم ك|بــــر|ج  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

777429 ل|هلل عرفه فض|لد عبــــد |طمه خ|ف زيق|لزق|نوعيتـــ 

|48638 حبــــيبــــتـــ عىل محمد مصطفى هره|لق|ره |تـــج

8|8958 تـــه|صف شح|ردين ممدوح و|ن ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

36322o حمد عىلي|حمد عىلي | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

766783 ر|ر نرص محمود نص|محمود نص لعريش|تـــربــــيتـــ 

59555 بــــوزيد|ىطي صديق |لع|هدى عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

3|287 لسيد|لحميد |ندى محمد عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

53729o وى|لبــــكس|لسيد |لدين |م |يده عص|ع ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

3252o4 ى ن شلبــــى|روم| زكري| مي  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

49579o وؤل مرقص|جرجس رزق ر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o76|3 زى|حمد محمد مغ|مح محمد |س لمنصوره|عه |زر

264874 دل طلبــــه عبــــده|ء ع|لشيم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

765889 س|لجبــــ|رين عىل عىل محمد |د تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

546243 تـــه|زي شح|هلل سعيد محمد حج|عبــــد  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

234386 هيم|بــــر|محمد | محمد رض رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

355||2 هلل|لعزيز عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|ندى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

477892  عىلي شكرى|مصطفى خ
لد مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

475828 شم يوسف|هلل ه|ح فتـــح |حمد صل| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

675|78 ى |بــــو|رنيم محمد مصطفى  ى|لعني  لعشر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

54|647 لصمد جودتـــ|لحميد عبــــد|لعزيز عبــــد|محمود عبــــد |حقوق طنط

9224o4 حمد بــــدوى |ل |لع|حمد عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

24832o ى ح|همس هش لعزم|بــــو|مد |م حسني  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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639o|o ف|لسيد طر|لعزيز |ء محمد عبــــد|ل| زيق |لزق|تـــمريض 

69o|9| ه عبــــد  هيم|بــــر|زى |لمغ|لمجيد |سمي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|9465 م مصطفى|سل|وليد | دين بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

32967o جربــــ|ل|حمد |ح محمد |لفتـــ|يمن عبــــد|ن |نوره |حقوق بــــنه

8oo246 ي رشو
ي مدئى

ن|محمد مصطفى سيوط|ره |تـــج

423589 |ر |مي
ى ف منعم هريدى حسني  رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6|68o6 يتـــ محمد طه محمد زعتـــر| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

783687 ندى عىل محمد عىل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|9o97 لدين|حمد نور|لسيد مبــــروك |محمود  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4228o9 بــــر فرج محمود|لص| |دين لعريش|بــــ |د|

9|9o5 عمر سمي  محمد عبــــده كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

79oo53 تـــى محمد|د|نور س|ندى  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

335276 ن مجدى عىل محمد|نوره هره|لق|ر |ثــــ|

362967 لدين طه|ح |م طه صل ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

463345 ى|ء محمد محمود محمود حس|وف ني  لشيخ|تـــمريض كفر 

7767o4 تـــه محمد|لحميد شح|ء عبــــد |حمد بــــه| زيق|لزق|حقوق 

32836| لغنى حسن محمد عىل|محمود عبــــد |حقوق بــــنه

||7786 |مي |رس س|سهيله ي
ى مي  ى شمس|د| بــــ عي 

762439 ف |يحن   لغندور|حمد |حمد |رسر هندستـــ بــــور سعيد

36236| لسيد|ورى |لمغ|لرحمن محمد |عبــــد رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

364333 هيم|بــــر|لد مصطفى |محمد خ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

329788 ى|لفتـــ|رتـــ محسن عبــــد|س ح حسني  |بــــ بــــنه|د|

|28847 يمن محمدى غريبــــ|عمرو  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

252432 ل|لشه|ن |ن رمض|تـــ عثــــم|ي| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

878387 ى سيد  حمد  |سهيله حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6o549 لرحمن|لفتـــوح عبــــد |بــــو|ل محمد |محمود جم  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

259336 ن|لسيد حس|نسمه جويده  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

687|95 تـــ|هيم بــــرك|بــــر|هيم |بــــر|لمتـــول |هيم |بــــر| لمنصوره|حقوق 

8o6oo هيم|بــــر|لدين |ئى عىل |يوسف ه ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم
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489344 وز سعد ك مل محمد|في  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|48775 هلل|ئيل بــــخيتـــ عدل شكر |مهر هره|لق|بــــ |د|

6|486| ل عقده|لع|د فتـــىح عبــــد|عم ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

638o2| هيم|ح صديق إبــــر|أحمد صل |ره طنط|تـــج

5o2o89 ف | هد عىلي عطيتـــ|حمد مج|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|3242| ندى مصطفى عبــــده سيد ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

432384 حمد خليفه|تـــفى محمود حسن  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

426o76 ر|مريم محمد عىلي محمد رصص سكندريه|ل|بــــ |د|

627764 عيل حسن محمد|سم|شور |ن ع|مرو عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

75o485 هيم محمد عزبــــ|بــــر|هيم محمد |بــــر| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

476423 |لرحمن عىل عط|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

6o447o م زىك محمد|ء س|رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

839|68 يدي سيد محمد حسن|ه قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

89898| ف محمود سليم|ر |مي ن |رسر ج|بــــ سوه|د|

32283o يل|حمد محمد ن|لدين |د |س عم|ين| ى شمس حقوق عي 

|42764 وز ف نوس فهيم بــــخيتـــ|في  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

476843 عيل|سم|فظ |مروتـــ فتـــىح ح ره دمنهور|تـــج

87|5o| حمد|هلل |لد عبــــد|تـــسنيم خ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8o|4|o هيم|بــــر|م كلثــــوم حمدي خليل | ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4382|7 بــــوبــــكر|ح |حمد محمود مصبــــ| |رن لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

25327o ء منصور قطبــــ سعد|ول ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

8|7229 ي |عىلي عبــــد
حمد|لرحيم مهنى ي|معهد 

تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

644742 لمنعم فوده|حمد محمد حسن عبــــد| |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

484637 ئى|لجرو|س محمد محمود |لرحمن عبــــ|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

836378 ي يسن يوسف محمود خرصى ي للفن|
|دق قن|لفنى

|3o428 ن|روق فهىم سليم|يوسف ف |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

266282 لمعىط|هلل عبــــد|م عبــــد|زينبــــ هش |طبــــ بــــنه

4|78oo وى|لزو|ره حسن يوسف خليل |س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

824o|3 ي محمود خلف ح
فظ|مصطفى ي تـــمريض 

ي|معهد فنى
| لمنى
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636o3o بــــر موىس|عيل ص|سم|هدير محمد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

3o725 ى |ي حمد خليفتـــ محمد|سمي  هره|لق|ره |تـــج

64o952 لسنيىط|لسيد |حمد |ن |محمود رمض |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

329856 لسيد محمد حسن|ء وجيه |سم| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

7o93|5 فع|فع ن|لسيد ن|هلل |حمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

759983 ن|طمه مجدى محمد سعف|ف لسويس|معتـــ |علوم ج

239366 هلل مبــــروك|رس محمد عبــــد |مريم ي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

336568  عىل |لش|حمد عبــــد|نسمتـــ 
ى
حمد|ق هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

783838 ن|حمد محمود عثــــم|مصطفى محمود  لمنصوره|حقوق 

77|||4 ن|رص محمد علو|ء ن|رس| زيق|لزق|علوم 

4o2753 حمد محمد محمد|ن |ره رمض|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44334o |لخميس عط| |رس عط|حمد ي| لشيخ|طبــــ كفر 

4|6|58 حول|ل|حمد |حمد |لسعيد |ء |لشيم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8|5o2| لجيد حسن|ء محفوظ عبــــد|رس| ي|لسن |
|لمنى

354|95 م رجبــــ محمد|ن س|نوره سيه|نوعيتـــ عبــــ

|29274 حمد محمود رجبــــ عزبــــ| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

78399o م سعيد محمد متـــول|ر ج|ره سوه|تـــج

245983 لم|لسيد س|ء محمود |محمود عل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

784726 لموجود|بــــ سعد عطيه عبــــد|ربــــ لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

3|6329 لسيد|يتـــ مجدي محمدي فهىم | ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|5767| ء حمدى سيد عطوه|شيم ن|حقوق حلو

35649o هلل|هيم عبــــد|بــــر|ء محمد |رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

||69|5 د محمد|هلل نبــــيل فؤ|منتـــ  سيه|نوعيتـــ عبــــ

42|882 شم|ر محمد ه|لستـــ|محمد عبــــد  طبــــ بــــيطرى فرع مطروح

|54845 حمد|لسيد |سلىم عىل  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7o9o96 بــــينى | |ء رض|هن ى|بــــو |لشر لعيني  لمنصوره|ره |تـــج

264|86 ل صبــــىح مصطفى|ندى كم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

52847| |لبــــن|حمد محمود محمد |محمود  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

359674 لعزيز|صم عزتـــ عبــــد|ن ع|نوره |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|46|4 لحميد|بــــدين عبــــد|لع|دل زين |طه ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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43372| يف عبــــد |مه فع|لش|بــــ محمد |لوه|بــــ رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

52o557 هلل شفيق|خلود ممدوح عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4o3o56 حمد مسعود|حمد محمد مسعود | |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|664|| لحميد بــــدر|محمد سعيد عبــــد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

437||o غيتـــ|مد محمد بــــر|يه محمد ح| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

23345 هيم|بــــر|لحميد |محمد محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|o84o مه|ء محمد عطيه سل|رس| |بــــ طنط|د|

285|97 مد سيد|حمد محمد ح| ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

923447 حمد عىل |دح |تـــغريد م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4626| شم سليم درويش|حمد رفعتـــ ه| بــــ بــــنى سويف|د|

758824 ف محمد محمدهم|مه |س| م|رسر لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

757967 |لل|حمد جبــــر جوده عبــــد | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

763236 ل جرس لوندى|د كم|عم| ريموند بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|634|2 لسيد نجيبــــ|م |نغم س ن|حقوق حلو

7723| لشيىم|لد عىل |حمد خ| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

777586 ل|لدل|لمطلبــــ عىلي |نور عبــــد |لدين |ء عزيز |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

35o3|9 لنبــــى|لسيد عبــــد|محمد سيد محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4oo3|5 حمد حفنى|حمد محمد | سكندريه|ل|بــــ |د|

5|7632 لروم|ديه محمد مصطفى حسنى |ن معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

335525 ى محمد |ي مد|هيم ح|بــــر|سمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|4958 ى|سهيلتـــ حس م سيد حسي  هره|لق|حقوق 

9|437o ن |ن عىل رشو|عمر رشو سيوط|عه |زر

79362o بــــورسيع|لح |محمود محمد ص  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

5o92|6 ض|هيم محمود ع|بــــر|محمد محمود  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

645o74 لم|لسيد أحمد أبــــوس|لرحمن محمد |عبــــد  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

3oo3o حمد موىس|حمد |ل |ئى كم|م| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

765572 بــــينى|حمد |ل محمد |محمد جم لشر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

44437 ىط|لع|ض عبــــد|ئى ري|محمد كيل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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32428o ن محمود|مصطفى محمود حمدى عثــــم ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

73246 ى محمود| حمد محمد حسي  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

55245 بــــ|ديتـــ محمد عويس دي|ن تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

675796 ى محمد غنيم|ن |رو حمد حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

695274 لسيد مسلم|ح |لفتـــ|مينه نزيه عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

787466  عىلي سليم|محمد عبــــد 
ن|لحميد مصطفى | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5|886o بــــوعيشتـــ|دل محمد عىل |نسمه ع تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

46864 بــــوزيد محمد|مجدى | ند هره|لق|حقوق 

6|56|| د محمد عوض رزق|زي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

646899 لجوهرى|لسيد مصطفى |حمد |ق |شو| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

64362| هلل|لمقصود عبــــد |رص محمد عبــــد |محمد ن هره|لق|لعلوم ج |ر |د

246599 حمد مصطفى صبــــرى زىك قشقوش| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

434|95 لمطلبــــ عىل عرفه|ء سمي  عبــــد |سم| سكندريه|ل|صيدله 

68o7o6 نه|لعليم عىل شبــــ|ريم محمد شوكتـــ عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

4o6o72 حمد|لبــــشي  عىل |منى رزق  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|2959  نرص|ندى 
ى
لسيد حسن شوق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

836675 لعبــــد|رص محمود |لن|لطيفه عبــــد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

694|44 تـــه مصطفى محمد|مصطفى شح| رش لمنصوره|بــــ |د|

857868 لمعز محمد|حمد عبــــد|يزه |ف ي|بــــ |د|
|لمنى

3|8898 ل|يمن محمد كم|ر |من ى شمس علوم عي 

8o6452 ى صل ي|ح حسن عبــــد|حسي 
لغنى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

7887|| لبــــيك|هلل |عبــــده عىل عبــــد | ر|ي سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|نظم بــــ

832747 طف محمد بــــكري|ء ع|دع دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

77897| مي عزبــــ|محمد عزبــــ تـــه| دين زيق|لزق|بــــ |د|

4|||24 |ن ند|بــــ سليم|لوه|يمن عبــــد |ن |يم| |تـــربــــيتـــ طنط

|44299 ن محمد|حمد رمض|لرحمن |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

477o92 لففى|لمجيد |منيتـــ محمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

622456 مد عوض|لسيد ح|محمد  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

52o388 تـــ|لد غريبــــ بــــرك|ن خ|يم| بــــ دمنهور|د|

644947 جموئى|لجم|محمد محمد محمد حسن  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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774832 ى | ه محمود حسن حسي  لشيىمي|مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3354o| لدين ممدوح عوض|ء نور |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

79o442 ن محمود|ن محمد رمض|يم| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

223948 ن|حمد رضو|ن |ء رضو|رس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

89o322 هلل مسعد  |بــــقطر ثــــروتـــ عشم  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|6582 لديبــــ|ء مسعد يونس |ل| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

63|6|7 م فتـــىح تـــوفيق عىل|ن هش|رو لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68|353  محمد ذكر|ل |سيف جم
ى
هلل|لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

897395 نم |لم غ|ل س|ر كم|من ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

|75595 ه محمد سيف | لنرص عىل|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

324o62 حمد عىلي|رق |حمد ط| ى شمس حقوق عي 

||9622 د سعيد مهنى|سعيد عم ى شمس|تـــج ره عي 

92947 لحديدى|لسيد |لرحمن |مر عبــــد |سلىم تـــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

493568 حمد فريد|د محمود محمد |زي عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|2o99 ن نور |معوض كليبــــ | مي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

437896 ن|لسيد سليم|ن |ن أحمد رمض|رو لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2493|9 ن محمد حبــــيبــــ|شهد محمد شعبــــ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

259|o7 حمد|حمد فوزى |حسن  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

854||4 ي |رس|
حمد|لعظيم |لحديدي عبــــد|ء حسنى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

72993 لعليم|ح عبــــد |ئى صل|م ه|سل| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

8||557 حمد|له محمد حمدي حسن |ه ي|بــــ |د|
|لمنى

4o2|22 حمد محمد عىل حنفى|محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|56o2 ن|لسيد عثــــم|م |د حس|زي ى شمس هندستـــ عي 

5o5272 |لبــــ|لمنعم عىل عبــــد |حمد يوسف عبــــد |
ى
ق سكندريه|ل|ره |تـــج

|42o86 لسيد|وليد عىل بــــسيوئى  ن|هندستـــ حلو

33738o ندي سمي  سعد محمد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o2843 |لىح ند|هلل عبــــد |لدين عبــــد |ء |حمد بــــه| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

357779 لمقصود|لموجود عبــــد|لكريم عبــــد|مصطفى عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

264838 هيم فرج|بــــر|ل |م جم |نوعيتـــ بــــنه
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|233o4 حمد|لد سيد |لرحمن خ|عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4494o7 فظ|لح|حمد سعد عبــــد |رس |ي |هندستـــ طنط

527556 هلل|لمريد عبــــد |حمد عبــــد |سلىم  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

699787 ى |رح ى|لسيد محمد حس|بــــ خي  ني  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

349|4| لسيد|حمد |مي سعيد  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

326|6| ى حمدى |ي م|لسل|لسيد عبــــد|سمي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

84||5| د|لجو|وي عبــــد|هيم بــــسط|بــــر|لحسن | ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

7|o645 لحسن|بــــو |لعظيم مصطفى  |حمد عبــــد |هند  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

453376 لحميد|ح عبــــد|لفتـــ|ح محسن عبــــد|لفتـــ|عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|38933 م زغلول محمد محمود|م هش|ريه ى شمس|تـــج ره عي 

34o4|| ي|ر
ي|لسيد عن|سعيد | ئى

ئى |نوعيتـــ بــــنه

429485 لسيد خميس| |لسيد رض| |بــــ طنط|د|

2|4248 م عىل|م|ئى سيد |د ه|ي| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|6663| ى محمود عيسوى م محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

42863 ل|بــــورسيع غ|م محمد |ء عص|دع ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|59|36 وع محمد|هيم مط|بــــر|ء |عل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

89o|62 ده جريس |جورج ميمو سن ي صىح 
سيوط|معهد فنى

69442| م|هيم عىل عل|بــــر|منيه عىل | لمنصوره|بــــ |د|

5o595| مد|حمد ح|لسيد |حمد |هيم حسن |بــــر| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4o2345 ى عمرو|يتـــ |  حسي 
ى
حمد صدق عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|25859 عمرو محمود يىح محمود شكري ى شمس|تـــج ره عي 

343939 دي|لن|حمد |لرحمن |طمتـــ محمد عبــــد|ف |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6954o9 نوبــــى|لبــــ|مه محمود |س|محمود  سيوط|هندستـــ 

394o6 هلل|حمد محمد صبــــرى عبــــد |ن |يم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

9|o324 حمد | |لوف|بــــو|حمد |كريم  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

343295 مريم وحيد فكرى محمد ى شمس|د| بــــ عي 

364437 حمد موىسي|سعد سيد سعد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

264869 هبــــه سعيد عىل حليمه لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

533422 لم|لسيد س|محمود مصطفى  سكندريه|ل|بــــ |د|
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7o8639 د|يز عىل عبــــده عىل ج|رس ف|ف لمنصوره|ره |تـــج

4|7764 بــــر فوزي خليل|بــــسنتـــ ص لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

23|o|8 هلل|يمن وجيه يوسف عبــــد| هره|لق|عه |زر

|37386 هلل عىل|حمد عبــــد |حمد محمد | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

878229 ي|ر
حمد |لبــــديع |مه عبــــد|س|محمد | ئى سيوط|حقوق 

778|46 حمد وجدى محمد عىل| زيق|لزق|هندستـــ 

784o3| |لسيد سليم ند|م |لسل|حمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

9|28|| يد |ح حمدى ق|لفتـــ|محمد عبــــد ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

34956| هر محمد|لظ|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

832384 ي|لرحيم عىلي ضمر|زينبــــ عبــــد
ئى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8847|5 لس وصفى عي د جرجس |كي  سيوط|علوم 

69964| لسعيد|زم رفعتـــ مصطفى |ح لمنصوره|هندستـــ 

336487 ر|فتـــ لطفى مق|ر| فيول ى شمس|د| بــــ عي 

9o587| للطيف |لسيد عبــــد|م |حمد حس| ج|ره سوه|تـــج

|652o لمجيد رجبــــ|طف عبــــد |لدين ع|عز   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

8o78o9 ي|ر
ي محمد حسن| ئى خي  ي|بــــ |د|

|لمنى

637859 ه عبــــد  لم|ل مهدى س|لع|سمي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

6o6922 لحليم|حمد محمد محمد عبــــد |ل |بــــل |بــــ طنط|د|

||5928 حمد|لد محمد |ضىح خ ى شمس حقوق عي 

89|95| حمد زهرى | |مروه زكري سيوط|تـــربــــيتـــ 

429925 ى عىل عبــــده|محمد  لحسي  |طبــــ طنط

||6366 ي عىلي|ء هش|ل|
م لطفى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

268529 ل|هلل مشح|حمد عبــــد|هلل |عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

533843 حمد وهبــــه|لدين محمد محمود |ء |بــــه ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

7596oo ى عص مه|حمد سل|لعزيز سيد |م عبــــد |نرمي  لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

627549 ل فرج|لع|رس عبــــد|ر ي|من زيق |لزق|تـــمريض 

245964 ل حسن حبــــيبــــ|م جم|حس ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

5248o5 للطيف|حمد عبــــد |للطيف |ن عبــــد |مرو لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري
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8o|o95 فظ|لح|حمد محمد عبــــد|هلل |منه  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

67924| لدين|بــــ |زق شه|لر|رس محمد مصطفى عبــــد |ي لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

764685 |لبــــ|حمد عبــــد |حمد |ريم عىل 
ى
ق نوعيتـــ بــــور سعيد

225367 هلل|ن نجدى عيد عبــــد|نوره ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7|8248 ه  لرصوى|هيم محمد محمد |بــــر|ني  ط|بــــ دمي|د|

768276 روق فهيم عىلي|رس ف|م ي|مر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

5239o2 لد|لمقصود خ|عمر محمد محمود عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

64486| لمنسي|بــــ محمد أنور |يه|كريم  |حقوق طنط

762o|5 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|ل |نه ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

699855 ىط|لمع|بــــو|ر |لغف|حمد عزتـــ عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

52o425 ليه|ح ع|لفتـــ|دل عبــــد |نغم ع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

462|4o لمرصى|لمجيد محمد |لمجيد عبــــد |محمود عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

694668 لصمد|لسيد عبــــد |لصمد |مريم سعد عبــــد  ن|طبــــ حلو

688322 ويش|لج|لمرغنى |هيم |بــــر|ندى  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

2o257 حمد|لحميد |محمد محمود عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

69|547 لطويل|لمتـــول |حمديه رزق رزق  ط|بــــ دمي|د|

3|9222 د فكرى فوزى يوسف|جه تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

543596 ن حىح |بــــوزيد رمض|حمد | |ند تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7|7o34 وى|لمنش|هيم محمد |بــــر|مه حسنى |س| ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

4o2326 عيل|سم|يع |لحكيم ط|بــــر عبــــد |م ص|بــــتـــس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

87928o بــــر محمد |د محمد ص|زي سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

686442 لسحلول|د مصطفى حسن |حمد عم| لمنصوره|حقوق 

5o6593 ى ن|لسيد سليم|سمي  تـــوفيق عبــــد | كرستـــي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6o479 يد حسن|م ق|م|لرحمن عيد |عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

698254 ن محمود|دى عثــــم|له|هدى محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

53276 د|ن سعودى عو|ئى رمض|م| بــــ بــــنى سويف|د|

267o3 حمد|ن |حمد شعبــــ|ء |رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

79o446 ى خ|ي لد محمود حنفى محمود|سمي  لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

|98|7 هيم|بــــر|م سيد صبــــىح |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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7929|7 ى|ح فضل |حمد صل| هلل حسي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

83|79 هيم|بــــر|لعظيم |حمد عبــــد|مصطفى  ي سويف
هندستـــ بــــنى

32|79| لعزيز محمد محمود|ء محمد عبــــد|شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|46|6| للطيف|رق مصيلىحي عبــــد |زينبــــ ط ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

48o679 رك|س مبــــ|رحمتـــ عزتـــ عبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|2967 بــــيل|يد ق|لعليم مك|شور عبــــد |م ع|هش بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5|977 م بــــخيتـــ خليل|ن س|مري ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

4o3o72 لمبــــشر|هيم محمود |بــــر|حمد |عمرو  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

86|8o3 ء سيد فكري سعيد|لزهر|طمه |ف ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

9o2653 لموجود |لسميع عبــــد|رص عبــــد|لن|محمود عبــــد ج|حقوق سوه

348486 ي|لصن|يتـــ سعيد عفيفى سيد |
فينى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

24o225 ل|لد|بــــ محمد |لتـــو|لد عبــــد|عمر خ ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

6o2683 ف |حمد | شف|لك|حمد حمد |رسر لمنصوره|صيدله 

42o999 لجعيدى|م فتـــىحي محمد محمود |له| لشيخ|بــــ كفر |د|

233468 ي
ع|ع سيد رف|رف| دئى هره|لق|بــــ |د|

|36559 لس جرجس وهيبــــ رمزى كي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

79|688 هيم مسعد|بــــر|لسيد |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

3633| م عبــــده موىس|مصطفى عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|8746 ل نمرود بــــستـــون  |رزق جم سيوط|تـــمريض 

678oo م محمد سعد|لسل|ن عبــــد |حمد شعبــــ| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|65246 عيل|سم|ن محمد رجبــــ |رو تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

5o759 هيم|بــــر|مد |مه ح|س|يمن | حقوق بــــنى سويف

|59878 ى|م لح عزبــــ|هر ص|م| رتـــي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

774383 لم|لمهدى س|لمنعم محمد محمد |عىل عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

863737 طلعتـــ بــــطرس قديس| دون|م دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6o932| لغريبــــ|متـــ مصطفى |محمود أس ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

286|44 ن|حمد عثــــم|حمد سيد |ن |لد رمض|خ ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

247|39 د|شد عي|بــــوزيد ر|لرحمن محمود |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

763679 لدين|لحسينى عز |هلل |لدين عبــــد |ل |سلىم جم
م| عز

عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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42o8o6 لسميع|لسميع محمد عبــــد |محمد عبــــد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

44734 حمد|حمد عىل |ء |ر عل|مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

238234 حمد محمد سعد|حمد |مروه  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

82|369 ن ر|سحق مق|ر |مق| مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|57o|2 لرحمن محمود عىل سيد|عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

6|||72 لرحمن فوده فرعون|لحميد عبــــد|لحميد عبــــد|عبــــد | تـــمريض طنط

638225 هيم عىل|بــــر إبــــر|محمد محمود ج زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

69|o99 لغنى|لبــــكرى عبــــد |رس محمد |حمد ي| ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

27786 هيم|بــــر|رم محمود |محمود ك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

475o33 حمد محمد|لدين حسن |ء |زن عل|م سكندريه|ل|ره |تـــج

638557 هيم|هيم جبــــر إبــــر|إبــــر| هويد ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

838452 ن|س قديس دمي|لي غط|س ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

34o67o ف عبــــد|هدير  يد|لمعىطي محمد ز|رسر مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

23584| حمد|نور |حمد |سميه  هره|لق|بــــ |د|

4873|o ص|لقص|لسيد |هيم |بــــر|مل محمد |ك تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

23o348 يف يف سيد رسر عمر رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

7oo365 ه | ل|يمن محمود جم|مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

857|82 ى ع|ي مر رجبــــ محمد|سمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

258948 لسعدئى|هيم |بــــر|عىل مصطفى  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9|482 حمد|لحميد |رغدتـــ عيد عبــــد  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

239587 لحميد حسن|م مطر عبــــد هره|لق|م |عل|

46658 حمد|هيم |بــــر|هيم محمود |بــــر| هره|لق|بــــ |د|

375o9| ر|لغف|روق عبــــد|حمد عوض ف| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

8|9393 لح|لمسيح ملك ص|عبــــد| رين|م |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

78|863 لرحيم|حمد عبــــد |حمد |ء |رس| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

622|97 مي  محمد حسن مصطفى بــــكرى| ط|حقوق دمي

44o763 لقوى مصطفى محمد عبــــده|ن عبــــد|يم| لشيخ|ره كفر |تـــج

2|9922 ي|ر
ى عبــــد|يه| |ئى لغنى|بــــ حسي  ى شمس| لسن عي 
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45|o98 لعزيز عبــــده|مد عبــــد|محمد ح ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6o5o56 ه محمد سمي  هيم يوسف|بــــر|ني  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

243o26 مل جرجس|هلل ك|بــــ |تـــه ج|بــــيشوى شح هره|لق|حقوق 

763oo8 محمود محمد محمود سليم| رض معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2o845 ل عطيه عيد|نوبــــ كم|بــــ| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

27o44o ن|ع سليم|لسبــــ|بــــد |فيصل ع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8|o|66 لبــــديع محمود|لد سيد عبــــد|خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

75|979 فعي|لش|لعزيز |ج  عبــــد |ج ن|رم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

||886o ي|ر
ى|خ| ئى لد محمد حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|78756 وع|حمد مط|مر |بــــر ع|ج تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o728 رص حسن محمد|لن|م عبــــد |ريه بــــ بــــنى سويف|د|

|6843| ن|شم عثــــم|حمد ه|رق |يحن  ط عه مشتـــهر|زر

42646| بــــ محمد عىل نعيم|يه|تـــفى  ن|علوم حلو

64o|5 د فهيم|طف فؤ|ع| بــــول لفيوم|هندستـــ 

27929| حمد|ن |حمد شعبــــ|د |سع ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

692o89 ر|لنج|لمندوه |لمتـــول |لمندوه |عىل  لمنصوره|هندستـــ 

42|365 لنرص|بــــو |لسيد قطبــــ |سميه زىك  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

2579|5 ن|لقط|هيم |بــــر|هيم |بــــر|زم |ح حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

76569o لجمل|ودى |لد|هيم |بــــر|محمد محمود  هندستـــ بــــور سعيد

828o5 ي|ر
لمحسن|ورى عبــــد |م مغ|س| ئى ن|تـــربــــيتـــ حلو

22634o بــــتـــ بــــرسوم|م ريو طلعتـــ رسر لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

5|8567 ه محمود  نوبــــى محمود حلوسه|ني  لشر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

||7352 لسيد|مي  محمد |ن |ريم|ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

34662| لسيد مصطفى|لسيد |هلل محمود |منتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o69|5 حمد|لشكور بــــدير |ء عبــــد |ل| لمنصوره|صيدله 

26494| م|لسل|ح عبــــد|لفتـــ|حمد ربــــيع عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

259229 محمد سعد محمد| مه شمون|نوعيتـــ 

339584 لسيد|د|حمد محمد محمد عو| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|9|24 لحكم محمد|رس عبــــد |حمد ي| حقوق بــــنى سويف

48o76o مل عىل بــــسيوئى محمد بــــسيوئى| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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264||7 ف|دل عبــــد|منى ع لسميع محمد رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

522488 رى|لعق|عد |هلل مس|هيم عبــــد|بــــر|حمد | لشيخ|عه كفر |زر

8476oo ده صديق حسن محمد|غ ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

6|43o| ى|هيم محمد ش|بــــر|محمد حمدى  هي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

862o78 ي
ريم نبــــيل مسلم حفنى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

7o7425 زى|هلل حج|ل عبــــد |تـــسنيم جم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

762338 ن|عبــــد  ى لرحمن مدحتـــ محمد محمد زني  نوعيتـــ بــــور سعيد

9|4|98 ه محمد|لل|منيه حمدى عبــــد| سيوط|بــــ |د|

863o9 حمد|ج محمد |مريم حج لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|986| ف |لرحمن |عبــــد لرحيم|لسيد عبــــد |رسر لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

79666 هيم|بــــر|لدين فرج |ح |ء محمد صل|ل| رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

689572 لسيد متـــول|حمد |ريم محمود  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|764| م مصطفى عىل|لسل|محمود محمد عبــــد ى شمس حقوق عي 

353293 لمنعم|دل محمد عبــــد|لحميد ع|عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8o478| ح محمود|ء محسن صل|ل| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

69|5o2 لعزيز|تـــ عبــــد |لشح|لعزيز محمد |حمد عبــــد | لمنصوره|حقوق 

|6o652 حمد|لسميع |هيم عبــــد |بــــر|عىل  هره|لق|بــــ |د|

2|9786 ى عطوه نوف سعيد خي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

58797 حمد|حمد محمد |دى |ن ره بــــنى سويف|تـــج

6o|o44 |حمد |حمد نشأتـــ ممدوح |
ى
لدسوق ي صىح ري

|ضه طنط|معهد فنى

352855 ى هيم|بــــر|د فريد |عم| مي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

246777 مد عطيه خليل|رص ح|حمد ن| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

32o685 لمول محمود|مه عبــــد |س|محمد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

2|6oo7 لسيد محمد مصطفى|رص |لن|ل عبــــد|حبــــيبــــه جم لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

358637 ى|م هيم|بــــر|مجد مكرم | |رتـــي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3462o| لمجيد|محمد سيد حنفى عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

322763 روق محمود|سلىم محمد ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

483799 م عىل محمود عمر موىس عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|5o389 در|لق|لسيد عبــــد |در |لق|سيد عبــــد  ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

2845o4 لعزيز|لعزيز فهىم عبــــد |رق عبــــد|مريم ط ن|بــــ حلو|د|

|4349| جد حسن محمد|م م هره|لق|ره |تـــج

7642|5 بــــو شوشه|ح فوزى محمد |ن صل|نوره ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

77oo47 |ي|بــــو عط|لسيد محمد |لد |د خ|زي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

679|o5 د|د محمد ج|محمد سمي  ج لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o4o66 لشيخ|حمد |لسعيد |ن لطفى محمد |نوره لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

835553 دلي|لع|دل محمد |مل ع| |ج طبــــيع قن|عل

849658 حمد عىلي|د |جر عم|ه لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

|8o48 مريم محسن محمد عفيفى هره|لق|حقوق 

792623 ن محمد|ره يوسف شعبــــ|س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

98|22 لد|لم خ|بــــرين سمي  س|ص |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

865||4 نبــــيله موريس محفوظ يوسف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4989|8 ي عبــــد|ه لمقصود|جر محمد عشر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

635964 زق|لر|مد عبــــد|حمد مهدى ح| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5269o8 لسيد|حمد عىل سعد | سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

757383 ى |حمد محمود حس| حمد|ني  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

8|56o2 حمد|محمود محمد رشدي  حقوق بــــنى سويف

54|685 م|ء محمد عىل محمد عز|عل |علوم طنط

322232 د محمد حفنى|حمد حد|سجود   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

433467 لعسس|لسيد |لدين عطيه |ل |هيم جم|بــــر| |ره طنط|تـــج

782|6o عيل|سم|ل عىل |ء جم|رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

286|47 حمد عىل|حمد عبــــده |عبــــده  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|4753 دى شندى|له|م عبــــد |عمر عص ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

757o58 ح بــــيوم|ء صل|ن عل|نوره |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

625325 لزهوي|لسيد |م محمد |يوسف حس زيق|لزق|صيدله 

85254o بــــ مرىسي|لتـــو|ر عبــــد|ئشه مختـــ|ع ي|بــــ |د|
|لمنى

|4|889 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد | ى شمس هندستـــ عي 
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|4o957 ل|ديبــــس بــــخيتـــ غ| رين|م لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

768279 تـــه محمد محمود|هلل جميل شح|منه  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

76562 ف عبــــ|جر |ه ن|س عثــــم|رسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

6o4834 لجمل|حمد |م |لسل|عبــــد | دين |ره طنط|تـــج

|287|5 لكريم|حمد محمد محمود عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|34628 لغريبــــ|لرحيم |هر عبــــد |حمد ط| ن|تـــربــــيتـــ حلو

495|73 ي ح|ح لقرش|مد محمد |زم خي  ره دمنهور|تـــج

37||8o ف محمد عبــــده |ر |من حمد|رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4o647 حمد|س سيد|جر محمد عبــــ|ه ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6|6774 ى |ي حمد شعيبــــ|حمد |سمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

88|572 مل عمر حسن |م ك|ريه سيوط|حقوق 

833777 در عىلي يوسف|لق|ن عبــــد|يم| |نوعيتـــ قن

75652o عيل|سم|لسيد |عيل |سم|محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|69|oo د بــــدير|لدين رش|ل |ن جم|رو ى شمس|د| بــــ عي 

58288 للطيف|ل عبــــد |حمد جم|ده |خلود حم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|75893 ر محمد فتـــىح سعيد|مي سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

2|667| حمد محمد |لدين |ل |لرحمن محمد جم|عبــــد
لقديم|حسن 

|تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

233727 لعليم|كريم مدحتـــ محمد ممدوح سيد عبــــد  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

764439 رق محمود خليل|محمد ط ره بــــور سعيد|تـــج

8||484 د موريس ذىكي|عم| ن|ر ره بــــنى سويف|تـــج

9oo67 لبــــ|بــــو ط|لغنى |طمتـــ رزق عبــــد |ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

899684 ق|هيم نبــــيل تـــ|بــــر| وى |مر رسر ج|أللسن سوه|كليتـــ 

774o2| ى |مريم حس ى|هيم حس|بــــر|ني  ني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

43472o ي د|بــــر| |نه
ود|هيم مصطفى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

827|29 وق ع يف محمد|رسر يد رسر دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

2|8299 |لعزيز |لسعيد محمد عبــــد |ن مصطفى |يم|
ر|نص|ل

هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o9829 لرحمن|مر عبــــد|محمد أحمد ع طبــــ بــــيطرى دمنهور

36734o ى حسن يوسف|يه|هلل |منتـــ  بــــ حسي  ج|بــــ سوه|د|

479296 لعزيز حسن|لمنعم عبــــد |ئى عبــــد |مريم ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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64562o أمل نبــــيل محمود محمد عىل ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

7||38| للطيف|حمد محمد عىل عبــــد |حسن  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

77238o د|ن محمد محمد حم|ء فرح|م عل زيق|لزق|بــــ |د|

775623 لسيد حسن| |محمد رض زيق|لزق|حقوق 

3|7348 لحسن|بــــو | |لعل|بــــو |ن |حمد رمض| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

526669 ل|لع|ل محمد عبــــد |لع|دل عبــــد|عمرو ع سكندريه|ل|ره |تـــج

7o4674 ي|لوه|حمد عبــــد |وليد 
بــــ محمد بــــسيوئى دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

8o74o طره|لخي  بــــخ|بــــو |تـــفى محمود   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

6o9476 هلل عىل عوض|هلل محمد عبــــد |عبــــد  |طبــــ طنط

44o|25 لسعدى|ئل فتـــىح محمد |منه و ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4||252 حمد|حمد عىل |ن |يم| |بــــ طنط|د|

5|5282 ى سعيد |ي |هلل |تـــ عبــــد ربــــه عبــــد|لشح|سمي 
عيل|سم

لشيخ|عه كفر |زر

863327 لرحيم محمود|ر عبــــد|لستـــ|طمه عبــــد|ف دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

8|338| بــــسمه ربــــيع محمد محمد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

75o3o8 م|هلل تـــم|ن عىل عبــــد |رو ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

45653o ر نوفل|لستـــ|حمد خميس فتـــىح عبــــد| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

263699 ى س|لمحسن محمد ي|هلل عبــــد|منه  لم|سي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

62o458 س|لسيد محمد حو|ئى |ه ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

|29838 حمد|لمقصود سيد |ندى محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

57744 لغنى محمد|م عرفه عبــــد |سل| ي سويف
هندستـــ بــــنى

|37289 حمد محمد|حمد |مصطفى محمود  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

33237| ى خ|ي ر محمد حسن|لستـــ|لد عبــــد|سمي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3485|6 يدي|لع|عيل |سم|دل مصطفى |ر ع|من ى شمس|تـــج ره عي 

2723o7 هلل|د |ن ج|جح قزم|جون ن ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

43668 لح محمد|زم ص|م ح|حس ن|تـــربــــيتـــ حلو

889848 ئيل |تـــ شنوده ميخ|د نش|عم سيوط|عه |زر

955o2 هيم|بــــر|لحميد فهىم محمد |ل عبــــد |م| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

24o|oo ىط حسن عليوه|لع|عمر عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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32oo74 حمد عىل|وى |لرحمن بــــسط|عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

42o2|7 لحميد|هر محسن عبــــد|طمه م|ف لشيخ|بــــ كفر |د|

6oo69o لجليل محمود رزق|هيم عبــــد |بــــر|ء |سم| |بــــ طنط|د|

24|268 لعليم|لد محمد عبــــد|لدين خ|سيف  ن|بــــ حلو|د|

228993 وى|لدمر|ئل رفعتـــ |ندى و كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4o2o5| ى|بــــو |رس مصطفى |حمد ي| لحمد حسني  سكندريه|ل|ره |تـــج

496844 ر|لنش|هيم |بــــر|هيم |بــــر|مريم وليد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43o62| لصفىط|حمد |لرحيم |حمد عبــــد |ء |سم| |بــــ طنط|د|

84|529 حمد محمد|هلل |يه عبــــد| ن|كليتـــ طبــــ أسو

77oo26 هد|حمد نبــــيل محمد طلعتـــ مج| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52466o س محمد مصطفى|دل عبــــ|لرحمن ع|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

3235|7 تـــسنيم حسن فتـــىحي حسن محمد ى شمس صيدله عي 

36o4|| لشوربــــىح |لمؤمن |لسيد عبــــد|ن رجبــــ |يم| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

5|5759 ي|ر
وى|وى عطيه طنط|ج طنط|فر| ئى ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

|27245 ى محمود نور|  حسي 
لدين|حمد مصطفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o664 حمد حسن|لمجيد |لحليم عبــــد |ء عبــــد |ول بــــ بــــنى سويف|د|

75|o4| دى محمد|له|بــــو بــــكر عبــــد |م |سل| تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

965o| لصبــــور زينهم محمود|حمد عبــــد | دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

287|42 ى سيبــــويه |محمد حس بــــوزيد|ني  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

28|424 لحميد فرج|لرحمن فرج عبــــد|عبــــد ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

4|3255 ج|بــــو فر|حمد |هلل محمد |كريم عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|4894 حمد محمد حلىم|دين |ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o7384 ي كم
ى
جه|لح|ل |هدير شوق لمنصوره|بــــ |د|

883989 حمد |ء سيد محمد |دع سيوط|تـــربــــيتـــ 

46|688 ى محمد عبــــد|ي بــــ|ل محمد كس|لع|سمي  |صيدله طنط

8445o9 بــــوبــــكر|ح |لفتـــ|لد عبــــد|بــــدريه خ ن|سو|تـــربــــيتـــ 

789694 دق|لص|لسيد |لرحمن ربــــيع |عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |
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638747 ر|حمد معروف حسينى نص|ء |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

85|o6 ف شعبــــ|ر |من ن محمود|رسر صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

648|36 لمسلىم|مح محمود |هلل س|سيف  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

68384o ف عط|ن |يم| لعفيفى|عوض | رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

862658 مر صديق|لحكيم ع|ر عبــــد|ثــــ| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

228926 ي
س|ممدوح نرص عبــــ| دئى هره|لق|بــــ |د|

25382 ىط|لع|د مني  عبــــد |رضوى عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

236946 لمقصود|مد عويس عبــــد|ء ح|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

683o4o ى هم|ي لح حسن|بــــوص|م مأمون |سمي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

347675 لق|لخ|مصطفى محمد محمود عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

43249| لرحمن|حمد عبــــد |لرحيم |هلل مصطفى عبــــد |منه  |علوم طنط

|4764o ى |محمد ط حمد|رق حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

485725  محمود|لش|ل عبــــد |ء جم|رس|
ى
ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34932o لد سمي  عىل عزبــــ|حمد خ| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

3|77o5  يونس محمود|عبــــد
ى
لرحمن شوق ي للفن|

لمطريه|دق |لفنى

5o477o ى|ء أحمد محمد محمد حس|أسم ني  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

77738| م عىل|م|لسيد |عيس | ند زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

482774 سم|بــــر ق|حمد ج|ء |سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|4o|24 ف سيد عبــــد |طمه |ف لرحمن|رسر هره|لق|ر |ثــــ|

344783 ه|لبــــري ع|وى محمد |ن شعر|يم| شورجي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

867927 ن|لكريم رشو|بــــسنتـــ يوسف عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

34o|4| ن فهىم محمد|حمد سليم| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

622494 ره حسن محمد حسن رجبــــ|س ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

482o39 جد محمد مرىس غريبــــ|محمد م سكندريه|ل|ره |تـــج

828294 ى محمد عدلي تـــرىكي حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

683483 ى محمد عبــــد |ي  عبــــد |هلل |سمي 
ى
ح|لفتـــ|لدسوق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

79o293 لسيد|لحميد |ء مجدى عبــــد |دع لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

895|36 ى |ج عبــــد|محمد ض لرحيم حسي  ج|طبــــ سوه

868395 حمد|لسميع محمد |مل عبــــد| |نوعيتـــ فنيه قن
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763295 ه صل ى|ح محمد عوض |ني  بــــو حسي  نوعيتـــ بــــور سعيد

44o2o4 لعدوى|لمجيد |لسيد عبــــد|لمجيد |ء عبــــد|ل| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

427442 ن|لمرىس محمد زيد|حمد مصطفى | |ن طنط|سن|طبــــ 

63578 ه | ن|حمد عيد رسل|مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

52o|o ى جميل مكرم عزيز نرمي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

838638 ي
ي خليل مصطفى

روعه مصطفى قرص|ل|فنون جميله فنون 

84o554 حمد|مل |ج ك|لحج|بــــو|كرم | ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

6892o8 دى|له|كر محمد عبــــد |مدحتـــ وحيد ش لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

892796 ل|لع|شم عبــــد|س ه|مينه عبــــ| سيوط|بــــ |د|

788797 ر|لجز|عثــــ |لبــــ|م عبــــد|م عص لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

48o83o ى جمعه مس هيم سلومه|بــــر|عد |حني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

753o33 م|م|م |لسل|لنبــــى عبــــد |محمد عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

5|2oo2 محمد عيسي محمد عىلي بــــربــــر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

323744 ك|لمل|يمن مني  عبــــد|رتـــ |س ى شمس طبــــ عي 

284928 لبــــدرى|حمد شبــــل |يوسف محمود  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

82|9| ء سعد مرىس عيس|شيم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

478858 رى|ريو عزتـــ قديس زخ|م |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

353749 حمد حسن|لدين |ء |م عل|سل| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2535|3 نم|حمد غ|مه |س|سلىم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

6o|o27 لىح دغيم|هيم محمد عبــــد |بــــر| |ره طنط|تـــج

4o7298 لغنى قطبــــ|سهيلتـــ محمد مرىس عبــــد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

287735 حمد|طف عوض |ل ع|بــــتـــه| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

836394 ي 
هيم خليل|بــــر|خلود مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4|6739 زق طلبــــ خليفه|لر|هيم عبــــد|بــــر|عهود  لشيخ|بــــ كفر |د|

49343 ش|بــــر حو|دتـــ ج|م حم|حس ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

83o538 لمنعم محمد|لمنعم محسن عبــــد|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

4|3335 لذهبــــي|لعزيز |حمد عبــــد|محمد  |ره طنط|تـــج

647434 ي
لمقصود|د محمد سعيد عبــــد|فؤ| دئى ي |

ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى
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68o|87 لعزيز|لسعيد محمد عبــــد |حمد | لمنصوره|ره |تـــج

4378o4 ه عبــــد  لمزين|ح محمد مصطفى |لفتـــ|أمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

|735o3 م عزتـــ عىل|ندى عص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

46354 هيم|بــــر|شم |هلل رجبــــ ه|عبــــد هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

244497  خليل|محمد ز
ى
رع دسوق ي صن. تـــ.ك

|ع شبــــر|فنى

6o25o| حمد|م خي  سند |دي عص|ش لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

43276o يف متـــول عبــــد |  أحمد|لبــــ|نىح  رسر
ى
ق |علوم طنط

5o3864 ن عىل آدم|حمد محمد عثــــم| سكندريه|ل|ره |تـــج

52o43|  عىلي مصطفى |ي
ى بــــ|لسيد خط|سمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

28434| ى|ن صل|نوره ح محمد حسني  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|38|59 لصبــــور عمر|لرحمن عمر عبــــد |عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

293o4o هيم|بــــر|لرسول |بــــ يشى عبــــد|يه| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6o8978 بــــ عصفور|لوه|بــــ عبــــد |لوه|فدوى عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

358845 بــــوزيد|طف رزق |محمود ع ى شمس حقوق عي 

924483 بــــر  |يمن ذكرى ج|نوبــــ |بــــ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6|6996 لق معتـــوق|لخ|لدين عبــــد |م |محمد عص| ثــــري ط|بــــ دمي|د|

4o234 د صديق|محمد يىح فؤ ن|سو|بــــ |د|

4||4| وى|دى مك|له|مد عبــــد |م ح|سل| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

8o8o|8 ن محمد عنتـــر طه|ء رمض|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

7664o5 مد شهده|م محمد ح|سلىم هش ره بــــور سعيد|تـــج

759248 لمريد محمود|محمد غريبــــ عبــــد  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

55o76 دتـــ محمود قرئى مرىس|حم ره بــــنى سويف|تـــج

692493 مر محمد|لمحمودى ع|مد |ح| دين لمنصوره|طبــــ 

6o9367 لفتـــوح|بــــو|جح صبــــري |مصطفى ن ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

49278 لحميد|بــــوخزيم عمر عبــــد|عمر  هره|لق|حقوق 

2843|2 شه|هيم عك|بــــر|مني  محمد | نور كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

9||726 بــــوضيف |لموجود |ده عبــــد|يه حم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

848568 د|تـــ صبــــىحي ج|مريم نش ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

2555o مل عطيه|ن يىح ك|نوره هرتـــ |لق|تـــمريض 

858669 ي محمد محمد
محمود مصطفى ي|هندستـــ 

|لمنى
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|594o6 ي|مل |ء محمد ك|رس|
لشيسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

92385| س |جورجتـــ مجدى كوتـــشيى غط ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6|o744 لحليم|حمد عبــــد|حمد | |ر|ي ي صىح طنط
|معهد فنى

||9639 مسعد تـــوفيق| يه رض| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

22934| ل|لفو|حمد |حمد |رحمه مجدى  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

78|479 لرحيم سيد|لعليم عبــــد |م عبــــد |بــــتـــس| زيق|لزق|بــــ |د|

883oo| يف  حمد عزوز |عزوز محمدرسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

897937 د محمد |حمد فؤ|ر |نو| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|5o955 هلل|رص نرص|صبــــىح ن| نور ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

678o|5 حمد|لسيد |محمد مدحتـــ  لمنصوره|حقوق 

763452 لرحيم مرىس|حمد عبــــد |لرحيم |هلل عبــــد |منه  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

||6778 حمد|ن فتـــىح مصطفى |رو ن|تـــربــــيتـــ حلو

5423oo فظ تـــرك|ن سعد عبــــده ح|رو ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

56|87 ي|ر
حمد قرئى محمود| |ئى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

792478 لعزيز|حمد حبــــيبــــ عبــــد |فوقيه  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

894482 ز سيدهم |ل فو|رى هل|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

6|2774 لفى|ل|هيم |بــــر|لعظيم |جر محمود عبــــد|ه |صيدله طنط

879875 نىه عىل محمود محمد   سيوط|بــــ |د|

8295o8 لم|س| لوف|بــــو|ل محمد |بــــتـــه| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3685o3 ل|شم محمد كم|رحمتـــ ه ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

6|53o3 كر|رص عبــــده ش|محمود ن ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

4842|9 ح|لفتـــ|لرحمن عبــــد|دل عبــــد|لرحمن ع|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2o594 ره|ستـــيفن سمي  بــــخيتـــ بــــش هره|لق|طبــــ 

7o8788 ن|يه سعيد متـــول سليم| لمنصوره|عه |زر

865o9| ى|ه حسن عبــــد|جي لعزيز حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

48o885 تـــ|لزي|دتـــ صبــــىح محمد بــــسيوئى |غ |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

84432| ى عبــــد|د ع|نه هلل|بــــدين حسي  ن|تـــمريض أسو

439934 لففى|د |لجو|هيم محمد عبــــد|بــــر|نىح  | لشيخ|ره كفر |تـــج
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5|||o9 زى|لعك|محمد عطيه رجبــــ  سكندريه|ل|حقوق 

7o6354 لحسينى شلبــــى|ء صبــــرى محمد |سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

538826 ر|مد دويد|حمد ح|مد |ن ح|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

462||3 لخطيبــــ|هيم محمد |بــــر|لعزيز |هيم عبــــد|بــــر| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

98||2 ن عىل|يه محمد زيد| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

279|35 لرحمن محمد محمود|محمود محمد عبــــد  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

8o7|48 م|لسل|ن محمد عبــــد|شهد شعبــــ صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

3|7|5 لمجيد|لدين عبــــد |لدين وليد عز |عز   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

759343 لسيد|ل محمد |لع|ء عبــــد |شيم ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|63358 هيم|بــــر|محمد سيد | عل ى شمس| لسن عي 

8|256 ي
د|نور فؤ|م |عص| دئى تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 

ريتـــ|لتـــج

838643 ى |ل |زينبــــ جم لحسن|بــــو|مي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|54474 لمحسن|ن عبــــد |لمحسن سليم|ن عبــــد |سليم ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

9o35o9 حمد محمد |لد |محمد خ ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6o2o6o يد|عيل ز|سم|دى محمد |له|ن عبــــد|يم| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

|34456 رم|لمك|بــــو |حمد قرنتـــ | |دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

85636 حمد مهدل موىس| |ند لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|42592 لعبــــد عوض جرجس|مريم سمي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

79|45 رس|محمد منصور محمد ح |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

47796| عمرو محمد طه محمد مخلوف بــــ دمنهور|د|

3|9684 لودود محمد|دتـــ منصور عبــــد|غ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|3o79 لدين محمد يوسف عبــــده|ء |لرحمن عل|عبــــد  لمنصوره|علوم 

24532o ى رجبــــ يوسف منصور|ي سمي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

25772o لمحروق|لم |مه س|س|مصطفى  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

235763 يد فرج|د فرج ع|جه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6333|8 ى حسن درويش|ن فوزى |يم| مي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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354869 ف فتـــوح |ء |شيم حمد|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

783394 هيم محمد محمد|بــــر|رضوى  زيق|لزق|نوعيتـــ 

2389o| در محمد|لق|لمنعم عبــــد |مروه مجدى عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

6372|o هلل تـــميم|هر طلبــــه محمد عبــــد|محمود م زيق|لزق|ره |تـــج

6|||5o س|لحميد حو|لعزيز عبــــد |حمد عبــــد | لمنصوره|طبــــ 

78|937 ن|مه محمود شعبــــ|س|يدى |ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3642o3 بــــ محمد عبــــده محمد عىل|شه ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

52|88o لحميد|لسيد مرصي عبــــد|رك |ن مبــــ|سوز |علوم طنط

22682| روق عىل عىل|روق محمد ف|ف ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

638367 لم|هيم س|بــــر|لسيد |لسيد محمد |محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

27|36 ى عبــــيد|نزيه بــــش| رين|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78|825 ه عىل محمد عبــــد لحميد|ني  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6|3738 ن|يوسف سمي  طه محمود سلم ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6376o8 لسيد|سلسبــــيل منصور محمد  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o9975 ود|هدير محمود محمد د تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

82|628 ي|شنوده ع
دل نسيم حبــــسر ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 

ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و
تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى

ريتـــ|د|ل |

|444|3 لغنى حميده|لد عبــــد |محمد خ هره|لق|ره |تـــج

464354 ن حسن مصطفى حسن محمد|رو تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|24|44 مه حسن يوسف|س|سلىم  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

5o2942 لسيد|لسيد محمد |حمد |هلل |منتـــ  علوم بــــورسعيد

787o8o ن|فتـــ محمد سليم|هند ر |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

448o57 تـــه|م متـــول شح|هد عص|ن سكندريه|ل|هندستـــ 

|2o993 سيف مصطفى محمد مصطفى  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

9o4483 ده خليفه |محمود محمد حم سيوط|هندستـــ 

335843 بــــر محمد|لج|م محمد عبــــد ى شمس علوم عي 

7686|2 ن|ر سعد حسن سليم|من لعريش|تـــربــــيتـــ 
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8538o3 محمود ذىكي محمود| دين حقوق بــــنى سويف

255o3| حد|لو|حمدعبــــد|لعزيز |ء عزتـــ عبــــد|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|48o94 بــــى محمود|مبــــ|بــــ محمد |مه هره|لق|علوم 

347|88 لح محمد|محمد يشى ص ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

|22o45 كر|مد ش|حمد ح|مريم  هره|لق|صيدله 

|53758 ى محمد عجىم محمد نرمي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

49|62| هيم عوض خميس|بــــر|هيم محمد |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

64|298 ى إبــــر|ي هيم محمود محمد|سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

|25|62 حمد محمد يوسف|حمد عمرو | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

623929 لبــــيىل|لح |لمهدى ص|ضل |فضيله ف ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

879994 مر محمد  |لحكيم ع|ر عبــــد|مي سيوط|تـــربــــيتـــ 

25594| يد|لمجيد صبــــىح ز|حمد عبــــد| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|59|43 مي عبــــده محمد|فتـــىح س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

255793 محمد شلبــــى محمد جعبــــوره ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

6|9835 لجعيدى|م وجيه حسن |محمد هش ط|ر دمي|ثــــ|

6|4278 لمقصود نجله|ربــــيع فريد عبــــد | نور ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

42469 طف محمد سعيد|محمد ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8776oo هلل  |مل عبــــد|هلل ك|يه عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34|23| بــــدين|لعظيم ع|مه محمد عبــــد|س|محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

3|327o دي|لبــــغد|ن محمد |ن رمض|مروتـــ عثــــم ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

28353 هيم|بــــر|لمجد |بــــو |طف |حمد ع| سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

225424 ى محمد عىل|تـــ يحن  |ي| مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

774o82 للطيف طه|ء منصور عبــــد |رس| ى شمس|زر عه عي 

5352o| حمد|دى |ح حم|محمود صل ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

72o28 حمد|ن |لد شعبــــ|خ| رن لفيوم|علوم 

92429o بــــتـــ بــــكر |حمد ثــــ|بــــتـــ |ثــــ ي صىح سوه
ج|معهد فنى

846952 ي عبــــد
لصبــــور محمد بــــحر|تـــفى ن|كليتـــ طبــــ أسو

32oo72 لمجيد|لرؤف عبــــد|حمد مجدى عبــــد| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

444996 ل حبــــيبــــ|ريو مجدى كم|م سكندريه|ل|هندستـــ 
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528549 هيم محمود|بــــر|ل |حمد كم| ره دمنهور|تـــج

34|2o6 ي دي|لرحمن ع|عبــــد
بــــ|طف فهىمي عفيفى ى شمس|د| بــــ عي 

|74975 ه  لدين محمد حسن|ء |يمن بــــه|سمي  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

6|84| بــــر|ل ص|د فري|عم| عل ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

49277| بــــوعيشه|هيم مصطفى |بــــر|ل |حمد جم| ره دمنهور|تـــج

85976 حمد رجبــــ محمد|م محسن  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

78795 لدين حسن عىل|ء |مريم عل هره|لق|بــــ |د|

32|556 لحليم محمد سعيد|كريم عبــــد ن|تـــمريض  حلو

|64642 روق محمود محمدين|كريم ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

687679 لق محمود|لخ|حمد محمود عبــــد | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5o75o9 لخول|ن محجوبــــ |جر محمد سليم|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54|959 حمد|هلل عيس |مصطفى عيس سعد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

43o499 ى نور |غبــــ ي|سلىم وليد ر لدين|سي  |علوم طنط

332752 م|م|لسيد |لعزيز |حمد عبــــد|محمد  |صيدله طنط

4|653| محمد يىح عوض محمد سعد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7|7|o4 ء حسنى عىل محمد جبــــر|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

222497 لسيد|لمعىط محمد |ئل عبــــد|لرحمن و|عبــــد ى شمس علوم عي 

857|6| ى سعيد فرج حبــــيبــــ كرستـــي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

478|7| حمد|در |لق|بــــى عبــــد|حمد رك|ن |رو سكندريه|ل|عه |زر

4|o86o ر|لعط|ر أحمد |لستـــ|مح عبــــد |طمه س|ف م بــــنى سويف|إعل

279248 لعليىم|لبــــسيوئى |مل محمد | ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

238365 ى  حمد موىس|هدى محمد حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

44445| لمعيىط|ضى خليل |ر| رن لشيخ|ره كفر |تـــج

2|6322 عىل| لعل|بــــو|لد محمد |خ ن|سو|ضتـــ |علوم ري

|24|42 لرحمن|لمنعم عبــــد |تـــسنيم محمد عبــــد  ن|هندستـــ حلو

78o683 ه محمد شح| ى|تـــه |مي  حمد حسي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

878678 هيم  |بــــر|هلل |د فتـــىح عبــــد|ميل سيوط|بــــ |د|

33|576 دم|لدين |ل |دريس جم|ء |رس| |بــــ بــــنه|د|

759854 ي|ر
ن محمد|حمد رضو| |ئى ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لسويس|معتـــ |ئ 

643||8 لحليم|روق عبــــد |يدى نبــــيل ف|ه زيق|لزق|بــــ |د|
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779oo7 لحميد عيس|لرشيد عبــــد |عزيزه عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

663o| للطيف|حمد محمود عبــــد|محمود  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

356387 لسيد عىل بــــدر|عىل  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

79o486 ن عويضه|سهيله فرج محمد سليم ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

3|6325 تـــ|لشح|لعزيز |لسيد عبــــد|يتـــ | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

497o27 ر|لعليم محمد نص|ن عبــــد |يتـــ شعبــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

78222| حمد محمد|دق |لص|ء |سم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

444866 لسويدى|هلل محمد عىل |م عبــــد|سل| سكندريه|ل|هندستـــ 

5o39o2 ك|لمل|ك عبــــيد عبــــد |لمل|يكل عبــــد |م سكندريه|ل|ره |تـــج

33|533 حمد عىل|عىل | زينبــــ رض |بــــ بــــنه|د|

|479|6 دل محمود|عمرو محمود ع ن|حقوق حلو

|4o224 حمد محمد|حمد يىح |ده |مي هره|لق|ر |ثــــ|

86|7|7 ج|ح عىلي فر|حمد نج| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

4836o| حمد|م |م|ندى مجدى رزق  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83865o لبــــرصي|حمد |دل |ره ع|س ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

69875| لم محمد|رص محمود س|لن|محمود عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

264|76 بــــر عبــــدربــــه مصطفى|ر ج|من |بــــ بــــنه|د|

648782 لسيد محمد مهدى|يمن |محمد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

8|8873 ي|ر
مل|محمود فتـــىحي ك| ئى ي|لسن |

|لمنى

32o746 تـــ|حمد عيد فرح|يوسف  سيه|نوعيتـــ عبــــ

|324o4 ي ف|سلىم ه
روق محمد|ئى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

7|6o|6 لصمد عبــــدربــــه|لحفنى عبــــد |خلود  لمنصوره|حقوق 

424295 ن|ود سليم|لرحمن مجدى رجبــــ د|عبــــد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

232926 لحميد مصطفى|ن مصطفى عبــــد|رو هره|لق|بــــ |د|

65349 رس حسن ربــــيع|ء ي|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

4o8287 ن محمد رصد|فهد محمد سليم ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

863287 ل محمود حسن|محمود كم |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

8|9549 ي |م|
مه حلىمي خليل|س|ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

9|7773 حمد مصطفى  |تـــه |ء شح|رس| سيوط|نوعيتـــ فنيه 
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368628 ي|د
|در شفيق حن|ل ن|ئى ى شمس|تـــج ره عي 

326482 ي|ر
حمد محمد|محمد | ئى لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 

سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

7oo439 ل|حمد سعد فرج هل| لمنصوره|ره |تـــج

27o272 تـــه مصطفى|شم شح|تـــه ه|ذ شح|مع لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

82673o هيم خليل|بــــر|ج |حمد وشهرتـــه حج|يه | ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

83|335 حمد|لحميد |ج عبــــد|حمد فر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3638|3 لد محمد محمد|لرحمن خ|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|5539| رون خليل|صف ه|س ن|ين| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

4|8978 ض|لبــــل|لغنى |ل عبــــد|لد كم|م خ|سل| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

27oo|4 لمقصود حسن|لد حسن عبــــد|هلل خ|عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

7552|9 بــــى|لعربــــى محمد عر|لسيد |ء |رس| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

4|7|94 يف مصطفى ر ي عقبــــه|رسر
شد بــــسيوئى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

68o259 ى |نجوى جه حمد مرىس|د حسي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

785298 لسيد|بــــو جرير بــــسيوئى |يدى |ه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

3446o4 هيم حسن سبــــيله|بــــر|حمد |محمد  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

68oo97 لبــــسيوئى|مه |حمد سل|لسعيد |محمد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

626oo9 ر محمد شكر خليل|ر مختـــ|مختـــ زيق|لزق|ره |تـــج

44|635 ن|خلود عطيه فتـــىح محمود سليم لشيخ|بــــ كفر |د|

75466o حمد محمد|ن |ندى رشو هره|لق|طبــــ 

88|846 نور محمود  |حمد |مصطفى  سيوط|حقوق 

434858 لشيخ|لعزبــــ |لدين |ء |سهيله بــــه |طبــــ طنط

8o9266 تـــه|حمد شح|حسن سعد  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

754o3| ى |ي ف محمد عبــــد |سمي  م|لسل|رسر عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ 

698o79 ز|مل بــــ|رس ك|سميه ي لمنصوره|طبــــ 

62o89| لبــــرع|يه حسن صبــــرى | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

3|778o لسيد محمود محمد|ل قطبــــ |جل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2|76o لد محمد محمود|مروه خ ى شمس| لسن عي 

64|583 هلل|حمد عبــــد |لسيد |حمد |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

|5944o لونيس محمد|يه محمد عبــــد | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

699322 عيل|سم|دل محمد |مصطفى ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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6o4293 للطيف|لدين لطفى محمود عبــــد|د|حمد عم| لشيخ|هندستـــ كفر 

4|52o5 م|لحميد عض|ن معروف عبــــد |جر زيد|ه لشيخ|بــــ كفر |د|

34o7oo ف |رتـــ |س يم|لد|حمد عقل عبــــد|رسر |ره بــــنه|تـــج

6|942o لعزيز خليل|لدين محمود عبــــد |ء |م عل|سل| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

6|6|63 لعلىم|ل |محمود محمد كم معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2455|6 حمد|ر سيد عيد سيد |من ى شمس|زر عه عي 

679|48 حمد محمود فريد|سم |بــــ لمنصوره|ره |تـــج

493554 ئى|لحلو|ج  حسن |حمد ن| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

8|5|56 زينبــــ محمد محمود ريدي ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

756878 محمود محمد محمد قطبــــ ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

2o636 زق|لر|مؤمن محسن طه عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|23878 ى عزيز|لش|جر مدحتـــ محمد |ه فع حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

77|o3o حمد محمد محمد عرفه|تـــن |ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

287482 ى محمد يوسف محمد حسني  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

28o549 لحميد عليبــــه|حمد فتـــىح عبــــد|بــــ |يه|فريده  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

268o84 لغنى|هيم عبــــد|بــــر|محمد عطيه  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

3733|3 م محمد يوسف جعفر|سل|ل|سلىم سيف  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

8o2679 ركو يوسف ظريف فهىمي|م ي|بــــ |د|
|لمنى

84|897 ى يوسف محمود محمد|ي سمي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

547677 عيل|سم|لسيد |هلل |يه فتـــح | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

924937 ل |لع|بــــدور ثــــروتـــ محمود عبــــد ج|بــــ سوه|د|

3|24o8 ي|لر|رق رجبــــ عبــــد|محمد ط
ى
زق دسوق |بــــنه| هندستـــ شبــــر

844693 مد|حمد خميس ح|ن |يم| ن|سو|علوم 

7o8244  |ىط |لمع|بــــو |ره محمد |س
ى
هيم|بــــر|لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o|274 رى|لهو|حسن محمد حسن  ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

78585| لعزيز محمد|لسيد عبــــد |م مجدى |سل| زيق|لزق|ره |تـــج

4883|2 فظ|لح|ن محسن نوح مهدى عبــــد|مرو سكندريه|ل|ره |تـــج

626237 |حمد عط|حمد |ء حسن محمد |رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

457o84 لرسول محمد جعفر|حمد سعد عبــــد| لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|
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693544 لشيخ|حمد |حمد |م |عمر بــــس ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

8|2|59 محمد ثــــروتـــ محمود محبــــوبــــ ي|طبــــ 
|لمنى

2|283 زم عمر عجور|ء ح|شيم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

427542 لليس|لسيد |محمد عطيتـــ محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

27o5|3 لليثــــى|لسيد جمعه |كريم وجدى  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7839|7 ه وليد  ح|لسو|هلل |حمد عبــــد |ني  زيق|لزق|ره |تـــج

27886| |هلل حو|لم فتـــح |فتـــىح س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

84259o حمد زىكي محمد|محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

453|8o لسيد عوض|لرؤف محبــــ |حمد عبــــد| لشيخ|هندستـــ كفر 

248498 لخول|ح |ء صل|يه عل| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

273o84 ى|بــــر|لم محمد |ح س|نج هيم حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

43574| حمد|بــــو |م فتـــىح محمد محمد |حل| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

638|84 لدين|لحسينى مىح |حمد تـــوفيق | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

45343 س|س عيد عبــــ|وليد عبــــ هره|لق|ره |تـــج

4592|6 ح محمد عدريشه|لفتـــ|حمد عبــــد|محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

75579| ى غنيم|يم| ن محمد عىل حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

766395 لملك جودتـــ|حمد عبــــد |يمن |ر |مي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24669o حمد محمد شبــــل|محمد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6768o8  محمد |محمد ح
ى
لسيد|تـــم شوق لمنصوره|حقوق 

756575 رس عىل محمد|ن ي|نور |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|62|37 هلل|د حليم رزق |نوبــــ عم|بــــ| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

62o4o8 ر|لف|ن |ن سعد نعم|سلو ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

67724| لقصبــــى|لفتـــوح |بــــو |تـــ |عمر بــــرك لمنصوره|حقوق 

839663 ن|دل محمود زي|محمد ع تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

295428 ن بــــدوى|هلل ممدوح مهر|منه  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

327o78 حمد رجبــــ محمد|حبــــيبــــتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

33|37| مر غريبــــ قشوه|هلل ع|ندى عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

83o|o8 |لوف|بــــو|ح |لفتـــ|نىهي سيد عبــــد |نوعيتـــ موسيقيه قن
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62737| ىط محمد عيس|لع|لد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

33|344 لفتـــوح|بــــو |م محمد |سلىم عص زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

487494 عيل|سم|عمر محمد مصطفى محمود  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

8236oo |ن لوق|مريم حشمتـــ فرح ي|بــــ |د|
|لمنى

83292| ي |
ى
تـــ|حمد شح|يه دسوق دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

854o|2 ي |م|
ف عىلي |ئى

ى|رسر مي  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

767|5o م|لسيد سليم ضي|ل |محمد جم لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

499378 لكوم|هيم محمد |بــــر|مل محمود | تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

46396|  عبــــد|هيم |بــــر|لد |خلود خ
ى
بــــ|د شه|لجو|لدسوق لمنصوره|حقوق 

444795 مون|ح م|روضه محمد صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o74o5 مي  حليم ديستـــ |ل| |يىلي| ج|ره سوه|تـــج

675o62 حمد جمعه سعد|حمد |هبــــه  لمنصوره|ره |تـــج

479856 لمعىط|م محمد عبــــد |يوسف هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|32527 رفعتـــ حليم جرس| رين|م ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

238264 تـــه|دل محمد شح|ر ع|من ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7o6977 لسيد|بــــو مسلم |زق |لر|ن عبــــد |نوره لمنصوره|عه |زر

9o4728 لسيد | |لعل|بــــو|ندى صبــــرى  ج|تـــربــــيتـــ سوه

8|oo27 حمد عىلي|لسيد |يه | ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

465937 ق|هيم |بــــر|لدين |ح |عمرو صل وى|لشر ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|4|534 لغنى محمد|ئى محمد عبــــد |هدير ه |ره بــــنه|تـــج

4265o8 هيم|بــــر|لسيد |ندى نبــــيل فتـــىح  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|46274 حمد|رتـــ مجدى حسن |س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

85o67| رس محمد محمد|محمد ي ي صىح 
سيوط|معهد فنى

6||o6o ى |س هيم يوسف|بــــر|ره حسي  لمنصوره|علوم 

64|9o6 هيم|بــــر|ع |وى سبــــ|لشبــــر|م منتـــرص |مر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3565o5 تـــ سعد سعد محمود| مي  |نوعيتـــ بــــنه

8|895o بــــوزيد|شد |رص ر|ل ن|من لفيوم|حقوق 

834o58 ن ي ثــــ|روم| مي 
بــــتـــ سعيد|ئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4|5774 بــــي|لسيد رسر|يتـــ محمد فتـــىحي | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5||86o تـــه|لح محمد أحمد شح|يوسف ص سكندريه|ل|صيدله 
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2|3|53 هيم|بــــر|ره محمود غريبــــ محمود |س ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

64544| تـــتـــ|هلل شح|دل عبــــد|ء ع|آل لمنصوره|حقوق 

278498 لسيد|هبــــه مرىس محمود مرىس  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

432488 خ|لطبــــ|لسيد محمد |يمن |هلل |منه  |بــــ طنط|د|

55755 هلل محمد|هلل سيد عبــــد |عبــــد حقوق بــــنى سويف

9o3oo7 حمد محمد |حمد عىل | ج |تـــمريض سوه

7o6862 لحسينى|بــــ محمد محمد |حمد شه| ى شمس طبــــ عي 

8|37|2 سحق|مجدي عزيز | رض ره بــــنى سويف|تـــج

|497o8 حمد|لىحي |حمد مجدي عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

7o9259 |حمد محمد مو|محمود محسن 
ى
ق ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|49o94 حمد| |حمد عط|رؤى  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

422|62 لرسول غنيوتـــ|هدى عىل عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o8923 بــــوزيد|د عيس محمد |سهيله رش |تـــربــــيتـــ طنط

238|4| |بــــوحسيبــــتـــ محمد عبــــد |لرحمن |روفيده عبــــد
لمجيد

هره|لق|بــــ |د|

9o4258 لسيد محمود |ر سمي  |من ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

43o588 وق محمد  لي|لمش|نور |رسر |طبــــ طنط

892289 ر عىل حسن |ء نص|ل| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

64o6|o هيم يوسف|بــــر|م |لتـــه|حمد |ز محمد |مع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

38595 زى|لعزيز حج|حمد عبــــد |لد |ل خ|من هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6865|3 بــــينى|م |م|ل|رق |كريم ط لشر لسويس|هندستـــ 

||9976 رس حسن محمد سعودى|منه ي هره|لق|هندستـــ 

848o52 رقيه ربــــيع سيد محمود ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

475225 ن|نور سليم|ن |ينور عمرو سليم| سكندريه|ل|عه |زر

8|3798 ي عىلي|عىلي 
ف لطفى رسر عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

68|79 هيم|بــــر|حمد محمد |ن |يم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

235758 ف محمد |بــــسنتـــ  لسيد|رسر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

33956| ن منصور|لحكم محمد سليم|ء عبــــد|سم| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

295227 نيس رشدى خليل|عمر  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

6|58o3 يز|حمد عزى ف|حمد محمد | ره بــــور سعيد|تـــج
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69622o ه محمد  حمد|لسيد |لسيد |ني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|6|725 هيم|بــــر|مل |م ك|محمد عص ن|بــــ حلو|د|

258676 ن|لقط|لحميد محمد |عمر عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|34||o حمد|هيم محمود |بــــر|محمود  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

525258 ى عبــــد |نور  ح|لفتـــ|لهدى حسن حسي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

6o7452 ر|لجع|ئى |ليم|ن |كريم رمض |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

488763 هيم محمد|بــــر|زق |لر|يمن عبــــد | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

5|763 حمد|هيم |بــــر|مي |رغد س لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

28|77 ل|لع|عبــــد | حمد عط|جر |ه ى شمس|زر عه عي 

254663 ى عبــــد|ح |مؤمن صل لصمد|مي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

7o9462 لرحمن|لعزيز عبــــد |لسيد عبــــد |مريم  |لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه 
لمنصورتـــ

|68257 عيل عىل محمد|سم|حمد محمد | دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

7763o8 ه حمد| ن|ن محمد سليم|مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6o327o ح حنوره|لفتـــ|هد عبــــد |حمد مج| |ضتـــ طنط|علوم ري

446844 لسيد فريد مصطفى|حمد مصطفى | سكندريه|ل|هندستـــ 

6o7992 ء محمد حلىم فضل|رس| |ره طنط|تـــج

3537o7 ن|لسيد سليم|محمود حمدي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4288o2 لبــــهوتـــى|هيم |بــــر|لد |هيم خ|بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2675oo م|حمد سل|حمد |وجيه | نور |بــــ بــــنه|د|

636o66 هيم|بــــر|ز |لبــــ|حمد |محمود  زيق|لزق|نوعيتـــ 

232337 ن|لفتـــوح محمد سليم|بــــو|بــــق |محمد س ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

436929 ع|لر|حمد |تـــ عبــــده |لشح|جر |ه لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

295|97 م|لسل|ن عبــــد|م شعبــــ|لسل|ن عبــــد|شعبــــ دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

94362 م فوزى محمد|م حس هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6437|5 حمد|م مصطفى حسن |م عص|سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2o973 عزتـــ رزق موىس| ندر|س هره|لق|حقوق 

|25487 ى ويرس|ئيل س|د ميخ|ممدوح فؤ| يوستـــي  ى شمس صيدله عي 

272676 رون تـــوفيق لبــــيبــــ|سوسنه ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 
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44997o ى  ف|حمد خل|لسيد |حبــــيبــــه حسي  لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

43o754 مل سحلوبــــ|لجليل ك|آيه عبــــد  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

769536 |حمد عط|مل محمد | |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

49o929 لرؤوف عبــــيه|ن محمد محمد عبــــد |أيم سكندريه|ل|بــــ |د|

5oo39 هيم|بــــر|بــــ |لتـــو|لكريم يحن  عبــــد |عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

42933| ي عبــــد
ل|لع|محمود مجدي مصطفى عه مشتـــهر|زر

328|58 هيم|بــــر|عمر محسن مني   |كليتـــ هندستـــ بــــنه

38558 لنبــــى|لموجود عبــــد |م عبــــد |م عص|بــــركس هره|لق|طبــــ 

349732 عيل سيد|سم|محمد سيد محمود  |نوعيتـــ بــــنه

256o26 لعيله|بــــو |كرم عبــــده |محمد  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

8|9455 ي سمع ى رمزي هيى ن|نيفي  ي|بــــ |د|
|لمنى

247o33 يد|لسيد ز|لسيد محمود | ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

5|7454 شهد صبــــىح مصطفى رجبــــ ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

42|63o ى|سم  حسن محمد حسي 
ح مبــــروك مصطفى لشيخ|بــــ كفر |د|

3|47|6 بــــو عجوه حسن|حمد |يوسف  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

4o396o ى محمد  بــــوضيف|محمود حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

688864 ن|لح قزم|ن ص|د قزم|نوبــــ ميل|بــــ| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|647|5 تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج لسيد عىلي|حمد معوض |ء |رس|

9o42o7 دم |محمود طلعتـــ محمود  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

694753 لحسينى|د |ن ج|لد شعبــــ|ء خ|عىلي لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

79o8oo ي|ر
ق|لسيد محمد |حمد | |ئى وى|لشر ي صىح 

عيليه|سم|معهد فنى

75o568 ه محمود سعيد محمد | حمد|مي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

527483 هلل محمد نور|ر محمد عبــــد |من ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

4432|8 لسيد|بــــى محمد |لعر|ء عىلي |وف لشيخ|بــــ كفر |د|

8o8969 بــــر|لعليم ج|لعليم عىلي عبــــد|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

6o3457 شه|عيل عم|سم|هلل |حمد عبــــد|ء |وف |بــــ طنط|د|

|38695 زق|لر|رس محمد شكرى عبــــد |ن ي|يم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3|7o59 م|م|منى محمد محمود  ى شمس| لسن عي 

4|279| ين عبــــد  وع|مه مط|لعزيز طه سل|رسر |ره طنط|تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 861 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7o3853 |لبــــن|بــــو زيد منصور عىل |حمد محمد | لمنصوره|حقوق 

7579oo حمد|هيم |بــــر|ن حمدى |نوره ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

42595 حمد محمد|يمن |حمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

429|5| ين سعيد فتـــوح عبــــد  سم|لمجيد ق|رسر |علوم طنط

7o8497 ه  بــــينى |حمد |ني  لعدل|لشر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

2498o6 لجندي|مل |مل سعيد مصطفى ك| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

373|3| وق س يف|م ع|رسر دل رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

42|736 حمد يوسف|محمد يوسف  سكندريه|ل|علوم 

5o8967 ى |رص عبــــد|لن|ل عبــــد|جم |لعظيم حسي 
لشنشورى

بــــ دمنهور|د|

322943 ى متـــول عزوز متـــول نرمي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

844256 لسيد|دي |له|رص عبــــد|لن|ل عبــــد|حمد جم| ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

4|239 لسيد سيد|ء فرج |رس| هره|لق|بــــ |د|

282444 رز|عيل مبــــ|سم|طف |ء ع|شيم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

332453 وى|سط طنط|لبــــ|سط عبــــد|لبــــ|ء عبــــد|رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

756o77 حمد عىل|هلل سيد |منه  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

8|o759 بــــر عىلي|رص ص|نهله ن ي|بــــ |د|
|لمنى

|4268o ي حسن|
منيه رأفتـــ حنفى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

427477 ي|حمد محمد |لحميد ممدوح |عبــــد 
لقويسنى |بــــ طنط|د|

6|6o93 هلل|بــــ |حمد ج|هر |عمر محمد ط ط|هندستـــ دمي

22o963 حمد سعيد محمد|مريم  ى شمس|د| بــــ عي 

22||37 |لعل|بــــو|محمد | لعل|بــــو|ر |مي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

27836 لح|لح سيد ص|ن ص|حن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

782588 هم محمد محمد مصلوح|هلل ف|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

76|3|7 لمول سعيد|د |لرحمن مرزوق ج|عبــــد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

3|35|| ف |لخ|حمد عمرو عبــــد| لدين|لق رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

433629 لسكريه|لسيد عليوه |محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

|73823 ر مرصى حسن محمد|من تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

344692 ح|يوسف عطيه مصبــــ| طمتـــ رض|ف هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

22585o ن عيس|ن محمد عثــــم|محمد عثــــم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

37o8|9 لغنى عىل|ل عىل عبــــد|من تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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29635o لربــــ حسن|د|زمزم حسن ج تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|8o74 ى محمود ى محمود حسي  حسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

624287 م عمر|لسل|لسعيد سعد رزق عبــــد |حمد | ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

4|6836 لصيفى|لحميد  |هلل عبــــد |سلىم محمد عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

575o7 ى محمد شعبــــ|ي حمد|ن |سمي  بــــ بــــنى سويف|د|

247732 ن|ح متـــول عثــــم|لفتـــ|طف عبــــد|لرحمن ع|عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

43o36o مد|فرح رأفتـــ محمد ح |ره طنط|تـــج

|7556 ن|لم|حمد عىل س|لرحمن محمد |عبــــد  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7|64|9 د|فظ ج|لح|محمد مهدى مدحتـــ عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

254644 لشيخ|لسيد |ح |لفتـــ|حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7o79o9 تـــ|لشح|لسيد |لسيد |خلود  لمنصورتـــ |تـــمريض 

79|2o2 لرحمن|ح عبــــد|لفتـــ|رق محمد محمود عبــــد|ط لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3|675 ن|تـــبــــ عثــــم|بــــدين ر|لع|رتـــ زين |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26o326 هيم|بــــر|رص رزق |ن| دين هره|لق|ر |ثــــ|

7|24o هيم|بــــر|حد عطيه |لو|عمر عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|3o| ه جم| ى |ل |مي  حمد|مي  ن|بــــ حلو|د|

785643 يد محمد|بــــو |محمود سعيد  ى لي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9o8367 لعزيز  |ده نوح محمد عبــــد|مي ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

759468 ح موىس محمد|رقيه صل لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

5o9976 عيل|سم|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| سكندريه|ل|حقوق 

8o8734 هيم|بــــر|ل محمد |حمد جم| ره بــــنى سويف|تـــج

268595 ئى|لقبــــ|لبــــصي  |نم عبــــد|ن غ|يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

48243 ى |ي حمد معوض سيد|سمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

279333 ىط|لدم|د |بــــ محمد ج|يه|مل | ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

9o||86 ك نده|ريه معدول مل|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4o|4o3 ل|هلل محمد بــــل|هلل عبــــد |تـــن سعد |ف دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

362|42 ى محمود محمد محمد حسني  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o2557 لتـــوئى|لسيد حسن محمد |بــــسنتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

778636 لسيد|حمد |محمد حسن  زيق|لزق|ره |تـــج

78|98o عيل|سم|يمن متـــول |ء |سم| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 
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834o68 رك|ء بــــكري محمد مبــــ|لشيم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

58324 بــــ دكرورى|لوه|لعزيز عبــــد |ء عبــــد |شيم لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

||979o ر|م مني  صليبــــ مق|ندرو عص| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8364|7 لطيبــــ|هيم |بــــر|حمد سعيد | ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4|32o7 هيم محمد هويدى|بــــر|رس |ريج ي| |نوعيتـــ فنيه طنط

864872 لرحيم|جح فهىمي عبــــد|محمود ن سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

3894o ده|ن زي|لعزيز رمض|لرحمن عبــــد |عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

|3o93| د|لد محمد حم|محمد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o2|6 لق|لخ|هيم سعد عبــــد |بــــر|سعد  هره|لق|حقوق 

4|3|43 وي|لشن|لرحمن |طف عبــــد |ع| دين |تـــربــــيتـــ طنط

9o|932 لحسن  |بــــو|حمد عوض |كريم  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

685295 لتـــ|لغنى غز|رق محمد عبــــد |ن ط|رو لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

275962 مصطفى محمود محمد حسن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

364499 م|م|م جمعه |م|يمن | ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

75|896 حمد فتـــىح|ذ مصطفى |مع زيق|لزق|هندستـــ 

|3572| ل فخرى|عصمتـــ جم| ندر|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7795|3 ى|ء سعيد محمد |عىلي مي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|76673 ر عزتـــ عبــــده بــــدوى رجبــــ|من لمنصوره|حقوق 

9|o|7o هلل شنوده  | |د عط|دى عم|ش دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

777o79 |لعزيز |هلل عبــــد|رق عبــــد|لعزيز ط|عبــــد 
وى|لحمل

زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o3||9 لدين عىل محمد زىك محمد|نور  سكندريه|ل|حقوق 

5|454 لح|ر يونس بــــكرى ص|من بــــ بــــنى سويف|د|

2782|5 لصعيدى|لغمرى محمد |در |لق|محمد عبــــد ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

|32529 عزم فكرى جرجس| رين|م ى شمس صيدله عي 

32845o عر|لش|م |م|لرؤف سعد |مصطفى عبــــد |ره بــــنه|تـــج

49|5|9 ن حربــــي حسن محمود|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48|988 ف ف|محمد  مر|روق محمد ع|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

64o32 م يوسف فرج|لرحمن عص|عبــــد لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7|24|3 ن|د محمد سليم|هيم رش|بــــر|ديه |ن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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4436o7 ه | لمجد|بــــو|حمد سعد |مي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

5o8|7 سم|لدين ق|م محمد عز|حمد هش| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

22o64 هلل يوسف|هر عبــــد |بــــدريه م ى شمس|زر عه عي 

236652  عىلي |ء|يه عل|
لحكيم|لدين حسنى ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

542o64 عيل محمد جمعه|سم|حمد | ن|طبــــ حلو

34|474 حمد مصطفى عفيفى بــــدر|محمد  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

93|72 حمد|ئل مصطفى |عمر و كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|746|| ن عىل|محمد موىس حمد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|5|934 حمد حسن عىل|سندس  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

9225o3 حمد |لسيد |حمد |لسيد | ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

792||3 ي|ر
ي محمد عطيه|عبــــد | ئى

لرحمن محمد مصطفى عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

8o265o لكريم مقبــــول|ده عبــــد|لرحمن حم|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

8o9537 حمد|حمد رجبــــ بــــرعي | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o7978 ى ن|ئيل سليم|ر ميخ|دو| |يوستـــي  لمنصوره|بــــ |د|

|48626 حمد|م |لغنى عل|م عبــــد |يه عل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

245643 لسويفى|لسيد محمد |محمد  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

32668o مريم محمد نرص حسن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

56384 بــــ|لوه|عيل عبــــد|سم|لد |محمد خ ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

75432| س|هيم عبــــ|بــــر|هلل رشدي محمود |منه  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

8o7686 ي عىلي|ف
طمه فرج مصطفى ي|طبــــ 

|لمنى

4232o5 هيم حسن|بــــر|مه محمد نجيبــــ |س| سكندريه|ل|علوم 

6oo838 يفه  يف|رسر حمد عيس رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

425759 هلل|حمد فرج |ندى محمد  سكندريه|ل|طبــــ 

285229 ى ى بــــيوم حسي  عمرو حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

64o639 رى|بــــوخليل بــــند|لعظيم |حمد عبــــد | زيق|لزق|طبــــ 

4892|6 نم|لسيد غ|ح فرغىل |ن صل|يم| سكندريه|ل|نوعيتـــ 

24|88| لحميد|لكريم عبــــد|دل عبــــد|ندى ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

772378 ء حسن محمد محمد عىل يوسف|شيم زيق|لزق|هندستـــ 
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77o692 ح عنتـــر|لفتـــ|ندى سمي  عطيه عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

228o|7 ره مني  حبــــيبــــ جرجس|س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|28o82 ى لشهيد|عيد شفيق عبــــد | مي  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

2452o6 بــــوزيد|دى عىل |ره ن|س هره|لق|حقوق 

4o2934 ح|در مفتـــ|لق|هيم خميس عبــــد|بــــر|لرحمن |عبــــد لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

778923 فظ|لح|فظ محمد عبــــد|لح|ء عبــــد |ل| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

8o6398 حمد|ن حسن بــــطيحه |نوره ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

9|7428 حمد |مد محمد |ل مصطفى ح|م| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7698o2 ه | مل حبــــيبــــ|حمد نرص ك|مي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

682575 لعزيز|لسيد عبــــد |ج  |ندى ن صيدلتـــ بــــورسعيد

6|o29 س|لمنعم عبــــ|محمد محمود عبــــد ي سويف
هندستـــ بــــنى

242o44 بــــينى محمد |تـــفى  لسيد|لشر ن|تـــربــــيتـــ حلو

7785o9 عيل معوض|سم|عيل محمد |سم| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

2846|9 بــــومسلم|حمد |مسلم | رن كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

253342 بــــ جعفر|لتـــو|بــــ عبــــد|يه|جر |ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

63584| ي
حمد عيد|محمد محمد | دئى زيق|لزق|حقوق 

69|o68 لم|رص عطيه س|ء ن|دع ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

485862 لكريم|د |بــــى ج|لسيد عر|ندى محمد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

85529o ر|ح محمد مختـــ|لفتـــ|محمد عبــــد ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

334839 وى|يمن قطبــــ منش|بــــ |رح ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

897563 تـــتـــ |لكريم شح|م حسنى عبــــد|سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|4376 ن|در بــــدر|لق|مد عبــــد|م ح|حمد س| ى شمس طبــــ عي 

759|o8 لدين|محمود مجدى لطفى مجد لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

5|87|8 د|لضي|هلل عبــــدربــــتـــ |س عبــــد |ين| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

37674 ي مرزوق ج
لمتـــجىلي|د عبــــد|مصطفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2284|3 ل|بــــ محمد جل|يه|مل | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

287655 لسعود|بــــو|م |لسل|لمحسن عبــــد|ء عبــــد|عل ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o7477 ي ط
لقنطه|رق عىلي |تـــفى |بــــ طنط|د|

2|6537 حمد|لعزيز |لعزيز محمد عبــــد |عمر عبــــد هره|لق|ج طبــــيع |عل
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||8357 هلل|لسيد عبــــد |رس |لرحمن ي|عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

79|966 لرحيم|د عبــــد|محمود محمد مر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

774446 لسيد محمد محمود سعد|محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6267oo دل محمد صبــــرى|ئل ع|سميحه و زيق|لزق|حقوق 

44852| ى عبــــد| ى محمود عم|لعزيز |مي  ر|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

323689 حمد طه|م |سل| |ن|جوم دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

64|977 للطيف أحمد|محسن فوزي عبــــد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

72856 وى|ن طح|نم بــــطر|لفضيل غ|ريه عبــــد  لفيوم|علوم 

628226 ى تـــ|ي حمد عطيه محمد|مر |سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

4o7563 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|مد عبــــد |نورين ح سكندريه|ل|حقوق 

76|o74 ي|ن عبــــد |ر رمض|من
لعزيز حسنى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

233527 ن ى| |مي  ف سمي  بــــشر رسر ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

6o644 د محمد|ء محمد فؤ|لىمي علوم بــــنى سويف

528556 ف|لر|دل عبــــد |م ع|سل| زق رسر ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

|3oo96 زر|طف شكرى ع|نتـــ ع|دمي ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

8|5962 ي |هيثــــم ن
لسعود|بــــو|رص زهنى ي |

لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|7934 لجندى|ء محمد محمد مصطفى |كريم عل لمنصوره|حقوق 

7557o| لحميد|لح عبــــد |لح فرغىلي ص|سيف ص حقوق بــــورسعيد

3282|8 لسيد|د محمد محمد مصطفى |عم |تـــربــــيتـــ بــــنه

34|897 ئى|لطن|لم |حمد حسن س|م  ى شمس صيدله عي 

528785 هيم مصطفى محمود|بــــر|هلل |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

4857|o ى رفعتـــ ج بــــر حميدو عىل|نرمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4o52 حمد|حمد يوسف |ندى  هره|لق|ره |تـــج

2949| لزيبــــق|م محمد محمد مصطفى |هش هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

2258|7 رك عوض|ج مبــــ|مؤمن سيد فر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6754o| ر|لنج|لسيد محمود |حمد |هيم |بــــر| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

||9658 رق موىسي|حمد ط|ن |نوره بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

258344 لحميد|لرحمن عبــــد|م محمد عبــــد|عص ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

887235 ل خليف |ح غز|ده صل|سع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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63|7o4 لد عىل عبــــده|ندى خ قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

34624 لعزيز|ح عبــــد |لفتـــ|طف عبــــد |م ع|هش هره|لق|ره |تـــج

362623 هيم محمد سعيد|بــــر|بــــسنتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

63o|22 ى عبــــد  |لمنعم محمد مو|محمد حسي 
ى
ق زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

92o|2 لسيد|لد مصطفى حسن |خ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

88853| هلل  |رثــــ عبــــد|لح|بــــو|طف |ء ع|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

695875 ر|لنج|حمد محمد |حمد محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|5524 ن محمد|د محمد سلط|زي هره|لق|حقوق 

5|2779 لقوى فضل|لجيد عبــــد|ن عبــــد|مه رمض|س| ى شمس طبــــ عي 

5|3352 لنور|د عبــــد|بــــيشوى نزيه عي طبــــ بــــيطرى دمنهور

6844o7 هبــــه محمد عىل محمد لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

443|75 لسعيد|لسعيد محمد |لسعيد |يه | لمنصوره|حقوق 

838693 ي|لمجيد فهيم حر|لميس عبــــد ج  سيوط|ره |تـــج

|8543 بــــو ذكري حسن|هلل محمد |يه | هره|لق|ره |تـــج

89546o لسيد |حمد |محمود نبــــيل  ج |تـــمريض سوه

52|463 د عطيتـــ جويد|حليم ج| فيول تـــربــــيتـــ دمنهور

6|9477 ن|حمد بــــدر|لدين |م |محمد حس لمنصوره|صيدله 

677646 لسيد|ن عوض |بــــ عثــــم|يه|محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

83367 لعظيم محمد|لنبــــى عبــــد |مريم عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

548|89 ده|ده عىل حم|هيم حم|بــــر|ر |بــــر| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|27|o7 رج|لج|لنرص محمود |حمد سيف |حبــــيبــــه  ن|هندستـــ حلو

5o666| ي شح|يدي ه|ه ي خي 
تـــه|ئى سكندريه|ل|طبــــ 

27|5oo ل|وى هل|ندى محمد تـــوفيق هند ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|58633 ى سلىم حسن محمد حسي  هره|لق|هندستـــ 

7782o7 وق ط رق عىل محمد|رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

256876 ى|بــــر حس|رق ج|سلىم ط ني  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|44|o لرحمن محمد فتـــىحي محمد|عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

|38276 لمجيد|لعليم عبــــد |دل عبــــد |حمد ع| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

222852 مل محمود|دل ك|م ع|حس ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

245652 محمد عطيه حسن ضيف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 
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3|8734 د|لجو|هلل عبــــد|ء محمد عبــــد|ل| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4o5||2 لسيد كونه|لسيد محمد |لدين |نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27643 ن حسن|سلىم حسن شعبــــ عه مشتـــهر|زر

|72648 حمد محمود|مه |س|ندى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

885574 ي |ء مصطفى علو|شيم
ئى تـــوئى سيوط|تـــربــــيتـــ 

85|233 م مرزوق|لسل|ء محمود عبــــد|سم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

37|288 حمد|يز |حمد ف|م |ريه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8|33o7 عمرو محمود لبــــيبــــ محمد محمد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

857632 ن|ن عثــــم|ن زغلول شعبــــ|رمض بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

222639 لسعود|بــــو|ئى حسن |روبــــى ه ن|فنون جميله فنون حلو

48o|4 بــــيل عىل|لرؤف ق|لعزيز عبــــد |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

282593 لمنعم|بــــ ربــــيع عبــــد|يه|ر |مي لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

7||29| م حسن محمد حسن مصطفى|حس زيق|لزق|هندستـــ 

833o78 حمد|لمعىطي |محمود محمد عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

246297 ر|لنج|بــــر |ن ج|لرحمن حسن رمض|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

44899| ق|لدق|بــــ |لوه|يمن عبــــد |لرحمن |عبــــد  |هندستـــ طنط

858o55 ي محمود عىلي|عىلي شقر
ئى ي |

|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى
هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

924283 للطيف  |لحميد عبــــد|حمد عىل عبــــد| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

6oo|55 حمد|تـــ |لشح|لسيد |حمد |ملك  |ره طنط|تـــج

6oo9|2 وى|لشه|حمد |لديبــــ محمود |نم |ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

478826 سم|لق|بــــو |ء مصطفى خلف |ن عل|مرو سكندريه|ل|هندستـــ 

6o62|8 ف بــــن|م ل|يوتـــي مسيحه غبــــري|يكل أرسر |طبــــ طنط

|7||o2 د عىل سعيد|حمد فؤ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

843338 ي رفق|مريم عص
م حفىطى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

255333 حيتـــ|حمد غريبــــ عىل مش|طف |ع| مه حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

82|962 لمولي بــــخيتـــ|د |ء يونس ج|دع ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

92|769 حمد |محمد محمود محمد  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

3385|| لبــــدوي|لمجيد |نور مسعد عبــــد هره|لق|م |عل|
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7|2678 ى |روق |لسيد ف|محمد  لقلىل|لسيد حسي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|3o375 لد|ل سيد خ|حمد جل| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

4897|9 بــــتـــ بــــيومي حسن|هلل محمد ثــــ|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5|53o ن|لح شعبــــ|م محمد ص|ندى هش لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|69674 ى ل|نعيم بــــخيتـــ غبــــري| يوستـــي  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

33o|98 ن محمد سعيد قنديل|نوره |طبــــ بــــنه

5||248 حمد سيف|لد حسن |محمد خ تـــمريض دمنهور

87787| ن عىل |ح رمض|هند صل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

898745 يف حم ل محمد|لع|م عبــــد|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

699692 حمد|لم |ندى محمود س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|7|94 طف حسن محمود محمد|يه ع| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|65|47 ف | |رن حمد|لسيد عىلي |رسر ن|بــــ حلو|د|

527785 لبــــحر|لمقصود حسن |حمد عبــــد |بــــسنتـــ  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

345642 د حويس|لد حسن عو|يتـــ خ| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8|2227 هلل||دق عط|لحميد ص|جر عبــــد|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|4332 وه|بــــو حل|د محمد |مصطفى عم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o372|  منصور|لشو|حمد محمد |محمود 
ى
دق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

36239o نىح  موريس لطفى عجيبــــ| ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

22o394 بــــ|لحميد عىل عىل غل|عىل عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

29o48o حمد|حمد بــــخيتـــ |ممدوح  ن|حقوق حلو

228|o4 ه كرم عبــــد| لحليم|ل عبــــد|لع|مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o46o5 ى طنط|تـــربــــيتـــ ري ح محمد|لفتـــ|مصطفى محمد محمد عبــــد |ضيه بــــني 

752|o4 بــــ فرج تـــوفيق|يه| |بــــول ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7322| يه جمعتـــ محمد محمد محمد| لفيوم|ضتـــ |علوم ري

629||5 شد|زق يوسف ر|لر|لرحمن سعيد عبــــد |عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

64349 هلل مصطفى محمد يوسف حسن|منه  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

528233 سم|ح عبــــده ق|لفتـــ|لرحمن عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

26|99 ي |م|رص |لن|عبــــد | رن
حمد|م حنفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|3926 لميىهي|ن حلىم رأفتـــ |يم| هره|لق|م |عل|
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|2o426 حمد محمد سيد محمد|م |ر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6758|o لرحمن رزق ليله|حمد عبــــد |مريم  لمنصوره|ره |تـــج

8635o6 هلل|ن عبــــد|ر عمر|لستـــ|م عبــــد|حمد هم| ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

523763 حمد|ضى |حمد ر|محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

44|497 بــــو ريه|طمتـــ محمد رجبــــ قطبــــ |ف لشيخ|بــــ كفر |د|

643|7 ن محمد|هيم رمض|بــــر|م |سه لفيوم|حقوق 

4o7|37 ء محمد خليل حسن خليل|سم| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

62586 مل|زي نزيه ك|مي  حج| بــــ بــــنى سويف|د|

84356| لد محمد حلىمي عىلي|خ ن|كليتـــ طبــــ أسو

464597 لمنعم محمد عزيز|محمد عزيز عبــــد  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

34783| |لسق|م عىل محمود |م عص|سل| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|24o95 ى ي حلىمي يوسف|روم| مي 
ئى ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

28o48| ف محمد عىل |عمر  لشبــــينى|رسر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|22278 لحميد|حمد ممدوح عبــــد |يمنى  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

4432o لق|لخ|ح عبــــد |لق صل|لخ|بــــدر عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

624644 م|لش|دى محمد |له|روضه عبــــد  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

42|o42 د|لجو|عزيزه طه عوض حميده عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

262228 ن|لرحمن عثــــم|هر منصور عبــــد|منصور ط |ره بــــنه|تـــج

9||592 بــــوضيف  |حمد |سعيد محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|4o797 عىل محمد عىل مصطفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4766|2 م|حمد محمدعز|يدي محمد |ه سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

58569 هيم|بــــر|حمد |ء ممدوح |شيم ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

3||59 وى|ميل مني  تـــق| |ن|يو هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8766o ي |
حمد محمود|يه مصطفى لفيوم|ضتـــ |علوم ري

253793 ضى|لق|دل حسن رسكس |يه ع| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o6295 رس مصطفى فتـــىح مصطفى|ي لمنصوره|علوم 

8939|o ح محمد |لفتـــ|حمد عبــــد|عىل  سيوط|تـــربــــيتـــ 

||672o حمد محمد رأفتـــ مدبــــول| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

8|2677 ل محمد|يه خلف جم| زيق|لزق|حقوق 
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493o55 مه|مه جمعتـــ عىلي سل|أحمد سل بــــ دمنهور|د|

24855| وى|لحفن|مل |ن محمد ك|فن| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

37784 زق|لر|لوكيل عبــــد |ريم صبــــري عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5462o3 ي عبــــد |خ
ى
لعزيز عطيتـــ زيتـــون|لد شوق دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

8|7|77 لد عىلي حسن محمد|خ سيوط|حقوق 

4|8|2 د محمود|محمود محمد رش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

75|22o ق|لدق|ح |لفتـــ|ء محمد عبــــد |هلل عل|منه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

622945 ربــــ|مد شو|طف محمد ح|حمد ع| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

346423 شم|م نبــــيل ه|م هش|ريه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

785737 نور حسن|نور حمدى  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|39395 م معروف محمد معروف|يمنى عص ى شمس|د| بــــ عي 

832948 حمد حسن|ن عىلي |حن دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8974|5 لحليم |د عبــــد|حمد فريد رش| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|58729 ى عبــــد |ي هلل معبــــد|لىح رزق |سمي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

326o6| وق فرج عبــــد لسيد|زق |لر|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

44479 لدين محمد حسن|ل |ن سيد جم|رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o3453 ن|لسعيد محمد عثــــم|يمن |لتـــ |ه ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

489o69 تـــبــــ بــــخيتـــ|مل ر|ره محمد ك|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69782 تـــ حد| لحميد|د محمود عبــــد |مي  لفيوم|عه |زر

52673 ف |م |حمد عص| لدين|حمد رسر ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

6o245 هيم|بــــر|يد |ل ق|ضىحي جم صيدله بــــنى سويف

8||7o5 موخ|مريم  سعد فهىمي رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

348843 م|حمد سيد ضي|رتـــ حسن |س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

837276 ه فو| ز محمد يوسف|مي  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

327557 هيم حسن|بــــر|نبــــيلتـــ محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8879o7 لمطلبــــ |حمد محسن عويس عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|44693 لدين|حمد زين |تـــسنيم مني   ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6365o4 لمقصود|ح عبــــد|ح حمدي صل|صل زيق|لزق|حقوق 

|39487 ف ك|م |بــــركس سحق|مل |رسر هره|لق|بــــ |د|

|35672 ديبــــ نظي  منقريوس|هيم |بــــر|مريم  ى شمس|تـــج ره عي 
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|5529 ه | ر مصيلىحي|مي مختـــ|له|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

3263|6 لمقصود|هلل عبــــد|عبــــد| سهر رض ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

629789 دل عنتـــر عىل|حمد ع| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|4235 وى|لص|لسيد |محمد ثــــروتـــ حنفى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7558|8 ن|ن منصور سليم|منى سليم ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

6o64|2 لمقص|لعزيز |تـــم محمد عبــــد |محمد ح |ره طنط|تـــج

77o969 حرف|ل|نىح  سعيد محمد محمد | ى شمس| لسن عي 

55|85 ع|محمد رفعتـــ محمد رف ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

855839 حمد محمد موىسي|محمد  حقوق بــــنى سويف

27|833 لحميد شيحه|رى عبــــد |لبــــ|د عبــــد|هبــــه عم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8793|| هيم تـــوفيق  |بــــر|وصفى | رين|م سيوط|تـــمريض 

679655 |مدشتـــ|مل ح|لمنعم ك|لمنعم عبــــد |عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

24|94o لمحسن محمد|طف عبــــد|رضوى ع  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

78|274 لسيد|حمد حسن |مه |س| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

8342|| ف عط|لرحمن محمد |عبــــد هلل عىلي|رسر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

24|2o| حمد طه سيد|طه  هره|لق|حقوق 

479293 لحسينى|سلىم مصطفى محمود محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

5o5|95 بــــو زيد|رس لطفى |محمد ي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

633oo2 لحميد بــــرع|لىح عبــــد|محمد رجبــــ عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

68267 مد|حمد محمود ح|ر |من لفيوم|بــــ |د|

3|9o23 مريم عيد سعيد تـــوفيق ى شمس هندستـــ عي 

26957o ء صبــــىح محمود صقر|سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

63689 لسيد عىل|حمد محمد |عمر  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

323347 لعزيز|حمد عبــــد|محمود بــــهجتـــ  ى شمس علوم عي 

333523 بــــوزينتـــ|عيل |سم|محمد ممدوح محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

63472o جرجس نبــــيل جورج  جرجس زيق|لزق|هندستـــ 

343|9| ف عبــــد|ء |رس| لسيد مرع|لنبــــى |رسر ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

525o2o حمد مصطفى|حمد مصطفى |محمد  سكندريه|ل|حقوق 

3358o| ي
هيم|بــــر|فتـــىحي محمد | دئى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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|77949 لمجيد عىل|دل عبــــد |يه ع| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

8|6826 هلل محمود|زم محمود عبــــد|ح ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

9|5o6 ف عبــــد |هلل |عبــــد  ر|ح محمد عم|لفتـــ|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

834o54 ن|د سليم|لحسن ج|بــــو|طمه |ف دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

24o465 لرحمن|عيل عبــــد|سم|ء |ندى ول ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

36o777 |جرجس حن| مريم مجدي حن |بــــ بــــنه|د|

63852| لسيد حسن|ح |لفتـــ|منصور عبــــد| دين عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

923736 وع  |وع حميد مط|بــــ مط|يه| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

788o8o لمرصي|حمد |محمد | مه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

5|6|69 |هر مرىس عل|يدى م|ه
ى
ق بــــ دمنهور|د|

95582 حمد|ل |لع|لنبــــي عبــــد|دل عبــــد|ع كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

8|7o78 هيم|بــــر|زي خلف |قمر حج ي|بــــ |د|
|لمنى

6952o7 فع|لش|ره |يمن محمد عم|وليد  زيق|لزق|بــــ |د|

|483|3 لرسول|ه |حمد ج|هلل |ء عوض |سم دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|247|4 لغنى|عمر محمد عفيفى عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

25o654 ن مي  مسيحه سيدهم| |مي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

495o82 بــــو عىلي|حمد فوزي سعيد |بــــ |شه تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|52333 لليثــــى|حمد محمد |عمر  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|62|o4 حمد محمد|محمود محمد  ى شمس حقوق عي 

622728 هيم فوده|بــــر|لمنعم |م عبــــد |يه عص| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

774||3 بــــ عىل بــــيوم|لوه|دل عبــــد |ع| ند ى شمس|تـــج ره عي 

4655o9 ى  حميده محمود منصور يوسف حسي  ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

36458o روق محمد|جر فتـــىح ف|ه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

4||6o ح محمود|لفتـــ|هلل محمود عبــــد|عبــــد ن|معهد فنى تـــمريض حلو

4o4765 ى| ى محمود حسني  حمد حسني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|7274 لصعيدى|ح |لفتـــ|مدحتـــ عبــــد | رن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

69|667 ر|لغف|ء رجبــــ تـــوفيق رجبــــ عبــــد |سم| لمنصوره|بــــ |د|

2852o7 ى بــــيوم محمد بــــيوم حسي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
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68o296 ن شلبــــى|لدين محمد مصطفى عثــــم|ح |صل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|8777 لزينى|بــــر |ئى مدحتـــ ج|أم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

498365 مد|لربــــ محمد ح|د |جميله مصطفى ج بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

42|742 سميتـــ محمد عمر محمد مسلم سكندريه|ل|علوم 

6o7|27 طف يحن  بــــندق|لد ع|خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3oo62 ى محمد ح| دين مد|حسي  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4o4o24 متـــ حسن محمد حسن|س|م |سل| سكندريه|ل|ره |تـــج

782o7o عيل|سم|لسيد محمود |حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7722|o حمد|تـــ |لسيد بــــرك|ء |رس| زيق|لزق|عه |زر

92373 لرحمن|لد مدحتـــ مهنى عبــــد |خ ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

32969o ى مصطفى صبــــىح |ي لم|حمد س|سمي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

3|75o8 ىط|لع|لرحمن محمد عىل عبــــد|عبــــد ى شمس حقوق عي 

233o5| حمد|حمد مرىس |ء وليد |ل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

9232|4 ف ع|ل |نه فظ |لح|بــــدين عبــــد|رسر ج|بــــ سوه|د|

773672 هيم|بــــر|مد |ره عيد ح|س زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

363o36 ى بــــكر|نوره ن محمد حسي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

2679|7 ىط|لع|هيم عبــــد|بــــر|محمود محمد  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

2|5|87 هيم|بــــر|دى |له|جر محمد عبــــد|ه ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

7||o88 لجعىل|هيم محمد |بــــر|حمد |لد عىل |ل خ|جم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

92o542 د عدل جيد  |مريم عم ج|بــــ سوه|د|

827386 زم|ن محمد مل|لرحمن حس|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3|8o75 لعزيز محمد|م عبــــد|يوسف عص لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

67889 زق|لر|ر عبــــد|لستـــ|حد نجيبــــ عبــــد|لو|عبــــد لفيوم|حقوق 

54|o56 لمغربــــى|عىل سعد عىل  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

796|7 بــــر|لج|لجيد عبــــد |عيد عبــــد | لي|د ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

72|oo حمد|طف مصطفى |فرحه ع ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

53o6o جر ربــــيع مصطفى رزق|ه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

895|o8 مل محمود |مه طه ك|س| ج|عه سوه|زر

95|98 ء موىس فتـــىحي مخلوف|سم| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

54987 جر جمعتـــ عىلي محمد|ه ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى
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765938 لسيد|زى |ء محمد حلىم غ|مريم عل ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

|73236 لعليم|لمجيد عبــــد |حمد حسن عبــــد | |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

358229 ف |ء |رس| س|هيم عبــــ|بــــر|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

495677 ص|لقص|ح محمد |لفتـــ|محمد سمي  عبــــد ره دمنهور|تـــج

5o62|2 ي محمد عبــــد |م|
لعزيز|لسيد عبــــد |م |لسل|ئى سكندريه|ل|طبــــ 

267|73 بــــ محمد فوزى حسن خليفه|رح شمون|نوعيتـــ 

44877o لشيخ|ح محمد |ح محمد صل|صل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

75|5o9 لسيد محمد محمد عىل بــــكر|عمر  ره بــــور سعيد|تـــج

678825 رس|لسعيد مصطفى حسن ف|ء |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

493633 م|ز سل|لدين عز|د |لرحمن عم|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

275587 حمد بــــخيتـــ محمود محمد| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

2629|5 نتـــ|ل عىل شبــــ|لع|كريم محمد عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

2|2794 ف صبــــىح جرجس|محمد  رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

69823 لسيد|ن |ن محسن رمض|ريو لفيوم|عه |زر

326|7| حمد|رتـــ حمدى خربــــوطىل |س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6299o7 هيم حشيش|بــــر|دى |له|محمد محمود عبــــد  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

26745| لففى|ر |لغف|زينه بــــهجتـــ عبــــد لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

439884 حمد|لد عطيه |ء خ|سم| لشيخ|ره كفر |تـــج

844o56 سط|لبــــ|لودود عبــــد|محمد مجدي عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

633|o4 لحميد|مل عبــــد|محمد ك| هويد زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4993o| |ء يشي محمد حلىم أغ|رس| تـــربــــيتـــ دمنهور

264|9 ى مسعد ف ح|لفتـــ|روق عبــــد |حسي  هره|لق|ره |تـــج

3239o6 ر|لنج|هيم |بــــر|حمد |محمد فهىم | لي|د عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

36573| تـــ|لشح|لحميد محمد |طف عبــــد|م ع|سل| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4892| لم|ن عويس س|بــــ رمض|رح ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

232|55 ى شد|سمي  سعد ن| مي  ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

6937|9 م|لمتـــول عل|هيم |بــــر|ح |صل| رويد لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6|6746 لسيد معيط|م |ندى هش ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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9|6282 ى د سمي  نجيبــــ |ميل| مي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

755o93 ف مرىس عبــــد |ء |ل| م|لسل|رسر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o7855 لخريبــــى|رص |ئى محمد ن|م| لمنصوره|بــــ |د|

3|6673 لسيد عىل عىل|ء حمدى |رس| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8439|| لعزيز سيد|حمد سيد عبــــد| ن|هندستـــ أسو

63oo36 |لدين محمد حسن |ء |دل محمد بــــه|دهم ع|
لجندى

زيق|لزق|بــــ |د|

4||994 لشيخ|رس محمود |محمود ي |ره طنط|تـــج

42483 لعزيز محمد|مه عبــــد|س|يوسف  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|o|4o م محمد عىلي|حمد عص| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

643653 ه محمد سمي   حمد|أمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

894|4| ي|ر
ز |يوسف فوزى فو| ئى سيوط|عه |زر

||5|39 شور رشدى محمود عطيه|زينتـــ ع هره|لق|بــــ |د|

482o9o لسيد يوسف محمد|ن فتـــىح |مرو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|6o23| ف |محمد  حمد محمد|رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

693589 مد محمد|لدين ح|م |رق حس|ط لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

24oo86 للطيف|حمد مصطفى عبــــد|محمد  هره|لق|حقوق 

6o4|99 لعزيز طلبــــه|هيم عبــــد|بــــر|حمزه  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

875729 هيم  |بــــر|دق |محمود مصطفى ص سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

534638 هيم محمد خربــــوش|بــــر|فرحتـــ رجبــــ  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

|38656 لمرىس|حمد محمد |ء |ل| ى شمس حقوق عي 

9o26|6 ه محمد | حمد |حمد |مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

24o949 ن|رص فول عثــــم|لن|محمد عبــــد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

879344 بــــر بــــدر محمد |محمد ص سيوط|تـــمريض 

865|2o ى  عىلي حسي 
ى رحمه حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5|o|4 م|لسل|هيم عبــــد |بــــر|م |لسل|ء عبــــد |عل ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

4|482o ج |بــــتـــ يسن بــــلتـــ|م ثــــ|حس ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

5||9o6 ن يونس|ل محمد سليم|محمد جل معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

888o96 حمد |حمد يشى محمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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33o6|9 ضي|نور محمد عىل ع|رتـــ محمد |س |بــــ بــــنه|د|

64|674 لفى|ل|هيم |بــــر|لمنعم |هيم عبــــد |بــــر|محمد  زيق|لزق|طبــــ 

6||397 ي|ر
ى محمد |بــــو | |ئى هي|لعني 

ى ليى |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

86o674 روق هديه|ء خلف ف|دع ي|بــــ |د|
|لمنى

6|6o86 عمر سعد عىل عىل فتـــوح ط|حقوق دمي

289953 للطيف|م محمود عطيه عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

32464o لقوى شبــــل|لرحمن محمود عبــــد|عبــــد ن|حقوق حلو

77|89| س عطيتـــ|س عبــــ|هند عبــــ زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7o4565 ى سبــــع|هيم |بــــر|دل |يمن ع| مي  زيق|لزق|طبــــ 

7o82|| لموج |تـــه خليل |حمد عطيه شح| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

2552|2 لرؤف محمد عمر|ل محمد عبــــد|من ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8|9534 بــــر سيد|سيل محمد ص| ي|طبــــ 
|لمنى

6|8869 بــــوعطيه|ن طه محمود |يم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

792o87 م منصور محمد عىل|سل| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

765753 ى عوض عي ده|رنيم مسعد حسي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

694|34 ى |حمد |منيه | هلل|حمد عوض |مي  لمنصوره|بــــ |د|

76|o77 عيل|سم|ح محمد |هلل صل|منه  لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

44|972 لسيد محمد بــــكر|جر محمد |ه لشيخ|بــــ كفر |د|

4o598o للطيف|ه محمد عبــــد |لل|حبــــيبــــه عبــــد  |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

53667| هر قدرى محمود مصطفى|حمد ط| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

9|8566 بــــتـــ |لقمص موىس ثــــ|دل |نه ع|مري سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9o433o لموجود |م عبــــده حسن عبــــد|حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|o873 لسيد عينو|د |لحميد حم|مريم عبــــد  |حقوق طنط

287o9o محمد ممدوح جعفر محمد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

5|86oo هيم جميل دخيل|بــــر|بــــر |ن ص|يم| زيق|لزق|عه |زر

|6628| ي محمد|م م|محمد عص
ضى ن|حقوق حلو

328238 لم|رص محمد س|محمد ن |ره بــــنه|تـــج

344956 ى|م محمود |لسل|منيتـــ عبــــد| حمد حسني  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

523785 لعزيز محمد|لسيد عبــــد |محمد سمي   سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

5|73|2 لشوربــــىح |هيم |بــــر|م جمعه  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

Wednesday, September 5, 2018 Page 878 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8528o3 لحكيم|حمد عبــــد|حمد محمد | ره بــــنى سويف|تـــج

82|352 لموجود|محمد يىحي محمد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|448|3 ه حسن | بــــتـــ|هيم ثــــ|بــــر|مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9|2739 ه رسور |لل|ه فتـــىح عبــــد|لل|عبــــد ج|حقوق سوه

633o96 مد|ده محمد محمد ح|مي زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4||4|o لمهدى|هيم |بــــر|حمد |لسيد |يمن |لسيد | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

7795o4 ريم نرص محمد محمد |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

7664|2 حمد مرىس|لسيد |ن محمد |نوره حقوق بــــورسعيد

|6o64o هيم|بــــر|بــــ محمد محمد |يه|بــــ |شه لفيوم|لعلوم |ر |د

635|26 دل محمود محمد|خلود مني  ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o97o4 ن|لعج|لسيد خليل |يوسف فرج  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

53666 يه خلف محمد محمود| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

827o59 لد محمد حسن|محمد خ دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

525|58 ي ع
ي|سميه مصطفى

مر مصطفى ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|482o5 ى عدل بــــولس| رين|م خي  هره|لق|ره |تـــج

8o479 ي
ى|ر |لغف|لسيد عبــــد |كرم | دئى بــــوحسي  ي ىسي|مط.ش

حتـــ مطريه|عم فنى

495573 كريم ربــــيع عطيه محمد مصطفى سيوط|بــــ |د|

435494 لمرحوم|حمد |هر |ر م|مي لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

86876o محمود محمد سيد محمد ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

452746 ق|لسيد |د محمد |ن عم|مرو وى|لشر لشيخ|هندستـــ كفر 

498254 ل|لج|لح |ضىح رجبــــ عوض ص عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

263767 ه س| لمنعم|حمد مصطفى عبــــد |م |مي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

65|5o ى|د حس|لجو|دى عبــــد|محمد ن ني  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

9o2o4o هيم محمد |بــــر|حمد |زم |ح ج|ره سوه|تـــج

63568| بــــ محمد|لوه|ء محمد عبــــد |رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

623o95 ش|لدمرد|حمد محمد محمد | لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

5o2||6 حمد|تـــه جمعه |م شح|ر سكندريه|ل|بــــ |د|

||65|7 ئيل|نبــــيل نصيف ميخ| ر|كل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

752437 ى|محمد  حمد محمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 
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428244 هلل|ن عىلي عىلي عبــــد|م شعبــــ|ريه |تـــربــــيتـــ طنط

477|55 ق|حمد مجدى محمود دقم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6o5|46 لدين يونس|ل |مه محمد جل|س|يه | |عه طنط|زر

3o|56 زى|لمعىط غ|لدين عبــــد |ء |ندى عل هره|لق|ر |ثــــ|

|34474 هيم بــــدر|بــــر|ء محمد |شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o33|9 حمد|ل |لع|ن مصطفى عبــــد|رو سكندريه|ل|عه |زر

|74||5 لملك حسن|محمود حسن عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

767495 لعبــــد|تـــبــــ |لح ر|بــــى ص|لطيفه عر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

3||892 هيم|بــــر|د |يوسف عىل رش ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

339375 حمد|حمد عمر |ء عمر |سم| |نوعيتـــ بــــنه

7|o53| هلل خليل|ء عىل عىل عبــــد |دع لمنصوره|علوم 

427533 لسندبــــيس|حمد محمود |محمد طه  |طبــــ طنط

353557 ى|لد ك|ل خ|بــــل مل حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

7o2|83 تـــ محمد عىل بــــدوى|لشح|ن محمد |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

3366|9 منتـــ حسن محمد سيد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6827o2 لعزيز|لحميد عبــــد |لسيد عبــــد |ء |رس| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|75|7o بــــر|ده بــــكري مقلد ص|مي دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

295238 ى عبــــد ر محمد|لستـــ|محمد حسي  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

9|8978 حمد  |ضى |لر|د عمرو عبــــد|جه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|oo66 ف هند|م |حس لعزيز|وي محمد عبــــد |رسر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4||632 ريم محمد مرىس محمد لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

369839 ى مريم طتـــ محمد محمودحسي  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

322558 ن محسن محمد عفيفى|رو ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

428864 ن نصي |أحمد محمد شعبــــ |ره طنط|تـــج

9o57oo حمد |مصطفى مدحتـــ بــــكرى  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

34794| ى|عبــــد هلل محمود محمد عىل حسي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

685596 لخي |بــــو|فظ |لح|د عبــــد |يزه عم|ف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6|57o6 لشيىط|رق عوض |محمد ط ط|بــــ دمي|د|
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84o9o6 ن|دل محمد سليم|زهره ع دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

77o88o حمد عبــــدربــــه حسن|نيلىل حسن  زيق|لزق|بــــ |د|

7522o9 ي |لسل|م عبــــد |مصطفى محمد هش
|م مصطفى

لسيد
زيق|لزق|صيدله 

259o89  عىل |
ى
عيل|سم|حمد شوق |صيدله طنط

|54299 بــــ سيد زىك|يه|عىل  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

543o|3 ى |ي حمد فوزى محمد حشيش|سمي  |حقوق طنط

|34774 ر محمد|لستـــ|صم عبــــد |م ع|عص كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

22|49o نوس|سطف|بــــيشوى نجيبــــ صموئيل سيدهم  ى شمس|د| بــــ عي 

256o|8 لق|لخ|للطيف عبــــد|زم محمد عبــــد|ح ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

9o69|8 طمه محسن محمود محمد |ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|749|4 ه رض| ن محمد|شعبــــ| مي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

6o9285 |لبــــن|ل |لع|لسيد عبــــد |صم عمر |ع لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

452536 ن|زى مرج|متـــ أحمد محمد غ|أس لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

232525 لسيد|روق محمد |زينبــــ محمد ف هره|لق|بــــ |د|

|5o727 حمد مصطفى|بــــو بــــكر |حمد | ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

25245| ن|دل شفيق سلط|ء ع|حسن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|44o8o عيل|سم|ء سيد |م عل ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

478o75 ن محمد محمود عبــــده مبــــروك|رو سكندريه|ل|بــــ |د|

344688 م|ل|زم مصطفى محمد مصطفى |سميتـــ ح رسر سيه|نوعيتـــ عبــــ

|3283| ى عل ى|ء محمد عىل ش|رني  هي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

534424 نم|لعزيز فرج محمود غ|فرج عبــــد |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9o2979 لسيد محمود محمد |نىه  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

5|437o ي
ىط|لدمي|لمنعم محمود |محمد عبــــد| دئى سكندريه|ل|طبــــ 

2o|56 حمد محمد طه|عمر محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

78745| ن|حمد مرتـــضى رضو|حمد محمد | زيق|لزق|حقوق 

25682o حمد|للطيف |لرحمن عبــــد|عبــــد| عل ي صىح بــــنه
|معهد فنى

2955oo شور محمد|ئشه حمدى ع|ع ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

7oo22o يز|ئل عزتـــ ف|محمد و ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

42|867 يد فخري فريز|يكل ع|م سكندريه|ل|صيدله 

Wednesday, September 5, 2018 Page 881 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7|2264 لىح|لمنعم عبــــد |بــــرين صبــــرى عبــــد |ص لمنصوره|بــــ |د|

3|9o|7 هيم|بــــر|حمد محمود | |سلسبــــيل ى شمس حقوق عي 

7o2o29 لس  ي|دو|كي 
ر بــــولس حبــــسر ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 

ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

896444 لغنى حسن |عبــــد| ن زكري|نوره ج|بــــ سوه|د|

879539 ىط |لع|عبــــد| دل عط|محمد ع ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

637869 لعزبــــ|حمد |هلل يوسف محمود |منه  زيق|لزق|علوم 

232|9o حمد|هيم |بــــر|بــــ |لوه|يوسف عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

692952 |لعر|رص زىك |ن| ر|ي
ى
ق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

786956 يق ذىك كرلس|ريمون ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|396oo رق محمد بــــيوم|هدير ط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o2947 ن|محمد مصطفى محمد شعبــــ لمنصوره|بــــ |د|

|67o2 كحل|ل|حمد |لرحمن |مل يىح عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

23o42| حمد|حمد |لعزم |بــــو|زن محمد |م دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

443429 ح|لفتـــ|ل عبــــد|محمد عىل محمد كم لشيخ|عه كفر |زر

5o7247 حمد محمد موىسي|يه | سكندريه|ل|علوم 

325223 م|لسل|لسيد عبــــد|دهم محمد | ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

535968 ء حسن عىل حسن عىل|شيم ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

848238 حمد|مد |حمد ح|يوسف  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

2855|4 جر مصطفى حلىم حسن|ه كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

4627o4 هيم|بــــر|لحميد |لسعودى عبــــد|محمد عمرو بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

234245 حمد|ر محمد |لغف|عمر سيد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

4763|7 عيل حسن|سم|عيل |سم|عيل محمد |سم| سكندريه|ل|بــــ |د|

62946 هلل|حمد مظهر عبــــد |هبــــه  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

434832 لدين زهره|ل |هلل محمد كم|آيه عبــــد  |ره طنط|تـــج

83oo46 ي شمروخ سيد| ن|ر
مصطفى |نوعيتـــ فنيه قن

8698o5 ى |ل|حمد |حسن  حمد|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|5oo65 ف عطيه حسن|حسن  رسر دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

79|8o2 لسيد|هيم |بــــر|ء محمد |دع عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

4|633 حمد|محمد رجبــــ فرج  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

485828 منيتـــ حمدى عبــــده محمد| سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 
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258|53 ئى لطفى طه|محمد ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o38o فظ|ن حلىم ح|ء شعبــــ|رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

768959 ى حس| دين ى س|حسي  لم|ني  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

7o8539 حمد|ن محمد محمود |يم| ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

49242o لرحيم|ن محمد مجىل عبــــد|دل بــــدر|ع ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

9|3768 لح مصطفى محمد  |محمد ص ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

6o7o85 لمزين|لحميد |لسيد عبــــد |دل |ع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

232o35 ن جمعه سيد|محمد سليم ن|هندستـــ حلو

272o69 ي |يز عبــــد |لوليد محمد ف|مريم 
عيل|سم|لغنى ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

62947o رسر|صف محمد محمد مبــــ|حمد ن| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

6o353| وق رأفتـــ إبــــر هيم عوض|رسر |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

879528 ى |لمجيد حس|حمد عبــــد|بــــ |شه ني  سيوط|ره |تـــج

5o823| حمد سمي  عىل عبــــده|ن |رو م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

44|866 نسمه عىل محمد عىل يوسف لشيخ|ره كفر |تـــج

626725 ف عىل عىل خليفه|ديه |ن رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

4o389o در منصور|لق|هيم عبــــد |بــــر|لرحمن عىل |عبــــد  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

79|884 ل|لع|منى منصور محمود عبــــد ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

6o8838 لسعيد|وى |لغربــــ|لسيد |ده |غ لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

7674|9 ى بــــدوى|لكريم يس |حفيظه عبــــد  مي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

78498| لسيد|لبــــصي  |لق عبــــد |لخ|محمد عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

785|8| ه محمد  ى منيع|بــــر|ني  هيم حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

698424 ن جمعتـــ|ن محمود رمض|محمود رمض لمنصوره|ره |تـــج

343|o8 |لعل|بــــو|د زين |لحميد عو|بــــسمتـــ عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

37o4o3 ى |هند  لبــــدرشينى|لسيد محمد حسي  زيق|لزق|حقوق 

6o3573 ى بــــدير أبــــوزيد|رس| ء حسي  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

42|823 ن|حمد رضو|هيم محمود عىل |بــــر|د |زي سكندريه|ل|علوم 

8655|6 ح ربــــيع خليل|هدير صل زيق|لزق|حقوق 

76|7o حمد|لحميد |ء ربــــيع عبــــد |دع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

82o696 ي محمد صل
ح فريد|مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88o445 يق قلتـــه |ريو سعد ف|م سيوط|هندستـــ 
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763272 مد محمود عوف|منه محمد ح بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

5462o8 جي|قد|ل|محمد خميس مصطفى محمد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

853669 ين هلل|نبــــيل منصور رزق | في  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

785925 ى|لسيد |كريم سعيد رزق  وى|لجي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4|85| نس محمد محمود محمد| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

3|432o د|محمود وليد مجدى محمد رش سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

25657o لسيد رميح|شور |ل ع|نه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

676579 ظبــــي|لي|عيل |سم|يمن عىل |ن |مي  |ره طنط|تـــج

85||43 ى جمعه حسن| دين حسي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

365834 لىم محمد|ل غ|رق جل|ط ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

33o733 هيم|بــــر|رتـــ لطفى محمدى |س |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2863o8 لسعيد|دل بــــيوم |يه ع| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o47o7 لح|حمد حسن ص|محمد عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

776254 ى|هيم |بــــر|كر |ش| ر|ي  زهي 
ى
لدسوق زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

|769o4 س شفيق|عيل عبــــ|سم|ر |مي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

253589 بــــوبــــكر|ح فتـــىح |هدى صل شمون|نوعيتـــ 

|7|75o هيم محمد عىل|بــــر|طمه عىلي |ف ن|حقوق حلو

8448|9 ى رمض|ريه بــــ|لوه|ن عبــــد|م حسي  |ج طبــــيع قن|عل

235388 ضل|لعزيز ف|لعزيز مني  عبــــد|عبــــد ن|بــــ حلو|د|

855888 يوسف يعقوبــــ| يوسف رض ره بــــنى سويف|تـــج

685579 لمنعم |ن محمد عبــــد |ن زيد|م شعبــــ|ريه لمنصوره|بــــ |د|

7|4o2 دل محمد عويس|محمد ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

634744 ن|لد صديق محمد مهر|لرحمن خ|عبــــد  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

49224o ي |يوسف حسن عر
ى
حمد|ق دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

622429 بــــينى |ئل مصطفى |حمد و| وى|لمندر|لشر ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

256678 ين|لحسينى غبــــ|عزيزه رجبــــ  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

86o5o2 حمد حسن|بــــ مرعي |ربــــ ي|بــــ |د|
|لمنى

2655o3 يف | ى عبــــد |حمد رسر لمعبــــود|لحليم عبــــد |مي  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

23|4o2 هيم محمد معتـــوق|بــــر|يوسف محمد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو
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|7|757 ى|ن |حمد سليم|ضىح  مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

63546o لمنعم|رس محمود عبــــد |بــــرين ي|ص زيق|لزق|صيدله 

543||9 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|ح |صل| ند |حقوق طنط

9o453| بــــتـــ جيد |فتـــ ثــــ|ئى ر|روم ج|ره سوه|تـــج

|53945 لعزيز محمود|عمر عطيه عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23o694 لبــــدرى محمد|ل |يوسف جم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|4264o د ذىكي يوسف|ج  ميل|م دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

6||4o9 ريم مجدي عىلي سيف |نوعيتـــ طنط

6346o6 حمد|حمد جوده |عيل |سم| زيق|لزق|ره |تـــج

22o246 ثــــ|لمحر|رس محمد نبــــيل |محمد ي ى شمس علوم عي 

222822 حمد عويس|حمد مشهور | ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

47576o م محمد محمد سعيد|حمد عص| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

633442 لسيد|لسيد |لغنى |ء عبــــد|أسم |طبــــ بــــيطرى بــــنه

7579o5 يه مصطفى سيد محمود| ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

857324 ى|ح زم محمود محمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

63558| د مصطفى سعد|لجو|يدى سمي  عبــــد |ه زيق|لزق|بــــ |د|

3264o5 ى ن|ثــــروتـــ فرج مرج| يوستـــي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6|4o| حمد محمد محمود| |نور هره|لق|لعلوم ج |ر |د

345585 هلل|لحفيظ عبــــد|هر عبــــد|يتـــ م| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

45538 ن|هيم سيد لقم|بــــر|مر |دي تـــ|ش ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

689|oo ئى|لعن|لحكيم |ح عبــــد |لفتـــ|دى نبــــيل عبــــد |ش ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

69|445 وى|لشه|ن نبــــيه |حمد رمض| لمنصوره|حقوق 

93|37 ى |حسن جم حمد|ل حسي  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

227974 بــــسنتـــ رجبــــ سيد محمد فرغىل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|76o48 لسيد|رص محمد |حمد ن| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

22873o دل محمد محمد خريبــــه |ن ع|يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

699|58 عيل|سم|تـــ محمود محمد |ي| لمنصوره|بــــ |د|

629699 وي|لقيش|هلل أنس حسن عطيه |عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

9o36|8 ح خليفه محمد |محمد صل ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 
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56679 د جيد|صموئيل يوسف عي صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

6993o3 د|حمد محمد ج|محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

68892 لسيد|هيم |بــــر|حمد عرفه | لفيوم|علوم 

793827 حمد|لسيد محمد |حمد محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45o|| نور وحيد مصطفى محمود دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|49|56 لمعىط|يمنى فتـــىح عىل عبــــد  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

95635 در|لق|لفضيل عبــــد |شور عبــــد |محمود ع ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o|27 لكريم|حمد سعيد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

54o3|3 حمد|ح سيد |لفتـــ|م محمد عبــــد |يه عص| |حقوق طنط

2|69|2 د|سلىم محمد فتـــىح حم ى شمس|تـــج ره عي 

889o3o د مقلد |ديه مصطفى مر|ن سيوط|بــــ |د|

436948 وى|لسمل|يه مصطفى فتـــىح أحمد | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

234949 هيم|بــــر|حمد |ح |لفتـــ|د عبــــد|تـــم عم|ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

356594 م|وجيه عطيه ف| نور |تـــربــــيتـــ بــــنه

893524 حمد بــــخيتـــ |ء سيد |شيم سيوط|بــــ |د|

2645|7 ل حسن خليل|جم| لي|د |ضتـــ بــــنه|علوم ري

275779 |لبــــ|لنعيم عبــــد|حمد عبــــد|حبــــيبــــه 
ى
ق ي ىسي|مط.ش

حتـــ مطريه|عم فنى

28o4o| مصطفى محمود حسن محمود كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

36o39 ن لعتـــيق|حمد محمد | |رض| مي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

3|676| تـــ | مل محمد|هيم ك|بــــر|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

778|25 حمد عىل|ل سيد |محمود جل زيق |لزق|تـــمريض 

764782 ي|ر
لمجد|لدين أبــــو |ل |لسيد كم| |ئى لمنصوره|حقوق 

889787 هلل  | |ل عط|حمدى غبــــري| رين|م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

488353 لم|هيم س|بــــر|لح |حمد محمود ص| سكندريه|ل|ره |تـــج

35|727 حمد فرج|روز |مصطفى ف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

3224|8 ر|لنج|لسعيد عىل يوسف |لدين |ء |عل| دين ى شمس|زر عه عي 

8ooo9o قتـــ عم| بــــ|لوه|لقوي عبــــد|د عبــــد|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

5o963 د طه|مصطفى مجدى رش دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

98o72 ن|ن مرىس شعبــــ|م رمض|حس لفيوم|حقوق 
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29886 ن محمود|هلل جبــــر|ن |حمد سبــــح| هره|لق|حقوق 

5o26o3 هيم|بــــر|تـــ |لشح|ح |يه صل| بــــ دمنهور|د|

2|5658 ل محمد عيد|جر جم|ه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

694788 بــــ|عبــــي  حسنى محمد عطيه خط لمنصوره|حقوق 

9o528o هيم |بــــر|ل محمود |مروه جم ج|بــــ سوه|د|

|4o289 د|لجو|ر عبــــد |لستـــ|مه عبــــد |س|هند  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o54|o هيم|بــــر|لسيد |لسيد |ل |محمد كم لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

8o7299 لعدوي محمد|حسن ربــــيع  ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

2697o ل عىل تـــوفيق|يه كم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

287785 لغرينى|حمد |نور حسن  لشيخ|هندستـــ كفر 

9o55|o ج  حشمتـــ عزم |مريم ن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|2|o55 مد|حمد ح|ل محمد |نور جم  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

|48475 لمقصود|غبــــ عبــــد |ل ر|سلىم جم هره|لق|بــــ |د|

692593 ل|لبــــرمبــــ|لحميد عىل |ليىل محمود عبــــد  لمنصوره|حقوق 

239o39 ف وصفى عبــــد|ء |ل| هلل|رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|292o ر بــــدوى|لغف|هيم عبــــد |بــــر|حمد سمي  | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

69424| ى|ن |لسيد رمض|رص |لن|لسيد عبــــد | لعشر لمنصوره|هندستـــ 

2432o4 ن|س محمود سليم|عبــــ| رويد ن|بــــ حلو|د|

4|o365 ي 
ى
ي محمد شوق

ى
ر|لجز|شوق |ره طنط|تـــج

2658o| لحميد جبــــريل|م عبــــد|م|م |ر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o83o4 لعزيز مصطفى محمد خليل|مصطفى عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

843o3| دق محمد|لص|لد عبــــد|مروه خ ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

779526 لق|لخ|لنعيم سعيد عبــــد |دين عبــــد |ن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

3292o| وق رمض لحميد عىل|ن عبــــد|رسر |بــــ بــــنه|د|

498|o ن|ء سعودى عىل رمض|دع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o6734 كتـــ|لس|حمد محمد |محمد  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

843766 ي ف|شيم
روق محمد|ء حسنى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

9|8283 عبــــي  سعد مزيون سعد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|937o لعزيز قنديل|زق عبــــد|لر|لدين عبــــد|ء |ن عل|رو |ره طنط|تـــج
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352654 هلل|د |ن ج|ن سيد شعبــــ|شعبــــ |بــــ بــــنه|د|

338532 لجليل|رى عبــــد|لبــــ|هدير نبــــيل عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

47454 ق|د خ|جه وى قرئى|لد رسر لفيوم|لعلوم |ر |د

28894 يف ش|مرو م|لسل|كر عبــــد |ن رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

35|92| لحفيظ|ل محمود محمد عبــــد|ء جم|صف ى شمس|زر عه عي 

85793 لغنى حسن|لحميد عبــــد|ء عبــــد|عل |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

64o676 لجوهرى|حمد محمد |م |حس زيق|لزق|ره |تـــج

9o8oo5 ن محمد يىحي |كريم مهر ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

4258o لخول|مد |هلل ح|هلل عبــــد|نور عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

328829 محمد محروس متـــول محمد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

776299 ي|لسيد محمد |مل | لحرصى هره|لق|ر |ثــــ|

889535 ن محمد |يه سيد سليم| سيوط|ره |تـــج

759232 رص محمد سليم|لن|مؤمن عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

5|582 لمول|ن سعد عبــــد |ضىح رمض حقوق بــــنى سويف

7636o3 ى| ر|هيم بــــيص|بــــر|لسعيد |ر |يه ني  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

686584 ف |حمد | لعزيز جوهر|لسيد عبــــد |رسر لمنصوره|هندستـــ 

4o692| حمد|لمول |سلىم محمد محمد عبــــد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|5568 مد|ن ح|ء محمد سليم|ل| ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

25399| بــــر حموده|حمد ج|محمد حمدى  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

899473  ح|عمر و
ى
ى |ق فظ حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

2476o4 جه|م خف|يمن فهىم إم|رس |ف ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

3|694| رق محمد محمد حسن|صم ط|ع وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

787|5 لرحمن|طف حسن عبــــد |حبــــيبــــه ع ج|بــــ سوه|د|

89686| ف |ن |شج| ي |هيم عر|بــــر|رسر
ى
ق ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4|292o لسعيد مىك|رس محمد |ن ي|نوره |ره طنط|تـــج

698552 هيم|بــــر|حمد محمود حسينى | |دين لمنصوره|طبــــ 

64o3|o د محمد بــــيومي|ء فؤ|بــــه| رن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

533689 ح حسن حسنى|لفتـــ|يمن عبــــد |يوسف  سكندريه|ل|ره |تـــج

68383 ن|لرحمن شعبــــ|ود عبــــد|محمود د لفيوم|بــــ |د|
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643|8 للطيف|لمجد عبــــد |بــــو|ح |سهيلتـــ صل لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|5632 ى شد|جد نبــــيل صبــــىح ن|م| مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8|7|32 م محمد مهدي|لسل|حمد محمد عبــــد| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

28|878 لرحمن|حسن سيد حسن عىل عبــــد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

292932 حمد عىل عيش|هبــــه كرم  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

2272o9 عيل عىل|سم|حمد |لعزيز |كريم عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|9o32 ئى|د متـــول أبــــو يم|دل فؤ|مريم ع ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

367342 لمنعم|هيم عبــــد|بــــر|متـــ محمد |س|ندى  |علوم بــــنه

499462 دى|له|رص فهيم عبــــد|لن|ء عبــــد|لشيم| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

492576 |هيم |بــــر|م محمد |صم عص|ع
ى
لحوق سكندريه|ل|حقوق 

285278 حمد محمد|ىط محمد |لع|بــــ عبــــد|شه سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

|59463 ح محمد|لفتـــ|لد عبــــد |خلود خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|7696 لسيسي|ن محمد |سهيلتـــ مجدي عثــــم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8o3984 ى|ك وديع |يكل مل|م مي  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

328|55 ل|لع|ن عبــــد|م رضو|سل|عمر  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

853o62 زق|لر|لعزيز عبــــد|ء عبــــد|لعزيز عل|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3|6598 لحفيظ|لسيد عبــــد|جر محمود |ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

488925 ى هيلع| يه محمد فهىمي حسي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|4|64 فظ|لح|رق ربــــيع عبــــد |كريم ط ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

47|33 بــــ بــــدوى|لوه|وليد عبــــد | نه هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

9o54|7 لكريم محمود |سط عبــــد|لبــــ|نهله عبــــد ج|بــــ سوه|د|

67543| يحن  مصطفى غيثــــ| دين هره|لق|م |عل|

|3o9|3 لجدع|لرحمن مصيلىحي |هلل محمد عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|66865 د|بــــوجميل عو|مروه محمد  ن|بــــ حلو|د|

2|3283 هيم|بــــر|فظ |لح|م مجدى عنتـــر عبــــد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|654oo ك|لمل|رمل عبــــد |جرجس | مرثــــ ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

8|4326 دهم مجدي محمود زىكي| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

8o4487 وي طه|هند وحيد سعد ي|طبــــ 
|لمنى

6o7832 ى يىح محمد |ي لجندى|سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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43398 ف زىكي ك| |عل
مل|رسر هره|لق|ره |تـــج

543|84 وى|لدستـــ|لمهدى |هدير سعد عبــــد تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

7o8827 هيم|بــــر|ل |لع|عزه يشى عبــــد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

|5|587 شتـــ|بــــرهيم عك|ء محمد |رس| ن|بــــ حلو|د|

5|2339 بــــوريه|محمد مجدي محمد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

75o945 مر سيد محمد|محمد ع لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

45345o م|لسل|مد محمد عبــــد|مد عيد ح|هدير ح لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

7|32o9 ه محمد | لسميع خليل|ل عبــــد |حمد كم|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8382|8 ج|لرؤف متـــولي فر|عمرو عبــــد |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

366o89 ف عبــــد|ر |من ه|لل|لرحمن عبــــد|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

642758 ي|ر
سمي  عمر محمد أحمد| ئى  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |

ره|د |

85o385 ن|حمد سلط|سط |لبــــ|حمد عبــــد| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

347362 هلل|ج  عىل عبــــد|هلل ن|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

452747 ئى|لكيل|ىط عوض |لع|فع عبــــد|لش|حمد | لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

5|6869 بــــومسلم|لمجيد |لمنعم عبــــد|يتـــ عبــــد| بــــ دمنهور|د|

755593  ح|لش|دل عبــــد |ن ع|يم|
ى
مد|ق ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

47628 بــــ|لتـــو|د شكرى سيد عبــــد |جه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

784793 وق عبــــد  حمد|لحميد محمد |رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5|26|| لشيختـــ|لحسينى محمد |حمد ممدوح | ره دمنهور|تـــج

825|58 ء عىلي سعد عىلي|سم| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7o3|62 دل|لع|هلل |م محمود عبــــد |فرح محمود س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

885987 د |حمد ج|ر محمد |من سيوط|ره |تـــج

2377|5 هيم سيد|بــــر|حمد |هلل |منه  عه مشتـــهر|زر

43o76 ى طه محمد عبــــد |ي لحميد|سمي  هره|لق|ره |تـــج

|74965 ن|للطيف مهر|سلىم طلعتـــ عبــــد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|3o858 لسيد قطرى|لسيد سعد |در |ن ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

343486 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|ح |لفتـــ|ء عبــــد|شيم ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

23o86 حمد|لبــــ |بــــو ط|حمد مصطفى | ن|هندستـــ حلو

234o|7 لرحيم فرغىل|زم فرغىل عبــــد|ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|76767 د|م محمد نرص مقد|محمود هش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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692|44 حمد صبــــح|حمد صبــــح طلبــــه | لمنصوره|حقوق 

|73o36 يف ع لربــــ|د |طف عفيفى ج|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

829482 حمد محمد|لرحمن محمود |عبــــد ج|ره سوه|تـــج

75778| هلل|لسيد عبــــد|هيم |بــــر|محمد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

773362 يز حسن محمد حفنى|تـــسنيم ف زيق|لزق|بــــ |د|

3|697o ف |كريم  لمعىط|حمد عبــــد|حمد |رسر ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

287395 ن عزتـــ حلىم عطيوى|مرو |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

64|442 لمعىط|لسيد عبــــد |لد عىل |خ زيق|لزق|ره |تـــج

649494 لرحمن محمد موىس|لعزيز عبــــد|عبــــد | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

49o38| بــــى|لشه|م رمزى عبــــده رجبــــ |بــــ هش|هيتـــ|م |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|4843 ي حموده|عمرو ح
تـــم محمد مصطفى هره|لق|حقوق 

5525o بــــ|حمد محمد جل| |نور لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6256|6 فع|لش|هلل محمد محمود |منيه عبــــد| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

877523 لدين محمد عىل |ر علم |نتـــص| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

425|8 ل|لد غ|لعليم حسن خ|حمد محمد عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

93o85 لرحمن محسن محمد عىل|عبــــد  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

56|78 هر|لظ|حمد عبــــد |يتـــ محمود | ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

37o46| مصطفى ربــــيع سليم مغربــــى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

494o|5 حد سعد مخيمر|لو|عيل عبــــد |سم|محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4343| لسيد|ل |ح كم|خلود صل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

539246 لسيد عمر|رص محمد |لن|ئشه عبــــد|ع سكندريه|ل|طبــــ 

22729 فظ|لسيد ح|لرحمن رجبــــ |عبــــد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

775o75 لد محمد محمد عبــــد ربــــه|ء خ|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

639|45 لرحمن|لحليم عبــــد|حمد عبــــد|محمود  زيق|لزق|حقوق 

5o76o| رى|نص|ل|حمد محمد |تـــ عىلي |شهد نش علوم بــــورسعيد

4||o7o ج |لبــــلتـــ|بــــوزيد محمد |بــــسنتـــ  |بــــ طنط|د|

5o3749 ن|ن مرىس شعبــــ|محمد شعبــــ ط|بــــ دمي|د|

347548 ل محمد رجبــــ|محمد جم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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828726 للطيف محمد|حمد عبــــد|يه | دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

334233 لسيد|عيل |سم|ء |محمد عل |حقوق بــــنه

264956 لم|هلل سعيد عىل س|عبــــد شمون|نوعيتـــ 

4359o| ف عطيه سيد |رس| لعربــــى|حمد |ء أرسر لشيخ|طبــــ كفر 

52939 |لبــــ|محمود سيد محمد عبــــد 
ى
ق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

24o52o ى محمد  حمد|هدى محمد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

52237o فتـــ محمود|ئل ر|ن و|رو تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

82667 ي|ر
بــــو عيطه|يىحي محمد محمد | ئى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

49663| لقوئى|لح |ح يوسف ص|ء صل|صف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

85o3o9 حمد|هلل بــــكر محمد |منه  سيوط|صيدلتـــ 

|27234 هلل محمد|يمنى مصطفى عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

268|76 ف عىل | حمد مصطفى|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|2|756 لمصلىحي|لمعىطي |لد عبــــد |ره خ|س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|oo3 لعزيز|طمتـــ صبــــرى مصطفى عبــــد |ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|27379 حمد محمود|د |صفيه عم ى شمس|د| بــــ عي 

4843|2 طف يوسف مصطفى بــــخيتـــ|مصطفى ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o8o96 شف|نسمه محمد حسن محمد ك سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

42384o ى|هيم |بــــر|لد |محمد خ حمد حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

8563o| يوسف بــــخيتـــ| يوسف رض دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

6766|5 ي
ى|حد محمد ش|لو|حد عبــــد |لو|عبــــد | دئى هي  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 

لمنصورتـــ

8o5o2 ف عبــــد|جر |ه لحفيظ عىل مبــــروك|رسر هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

348884 ى صبــــح عطيه|ن |جر شعبــــ|ه مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

63o|2 لدين|فظ سعد|لحفيظ ح|م عبــــد |نغ| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

239o72 مل|ك| لوف|بــــو|بــــتـــول مدثــــر  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

84|582 ي 
لعزيز|حمد بــــدوي عبــــد|منى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

82283o د سيد|محمود محمد فؤ عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

9|2o|9 ى قديس | بــــول سمي  بــــشر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7o8973 لمجد|بــــو |حمد عىل عبــــده |ن مجد |يم| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|2776| لبــــدرى|مصطفى محمد عىل  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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7722o| لرحمن|حمد عبــــد |عىل | هبــــه رض زيق|لزق|حقوق 

64333| مه|ن سل|سم فرح|نشأتـــ ق| رن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54386o لبــــرلس|هلل عىل |رق محمد عبــــد|ط ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

47724o يحن  محمد محمود محمد متـــولي سكندريه|ل|ره |تـــج

842o9| مي عىلي محمد|جر تـــه|ه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4463o2 بــــوعىل|لعزيز بــــسيوئى |حمد عبــــد |لعزيز |عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

82o8|8 |حن| لقس بــــولس زكري|تـــي  |فيلوبــــ ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

8798| لم|هيم س|بــــر|حمد جبــــريل | ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

9o83|2 حمد محمد |ندى سعد  ج|تـــربــــيتـــ سوه

|7428 م|لش|لسيد منصور |لدين مجدى |سيف  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

85||5 ء نبــــيل مكرم عبــــيد|ل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

364897 ح|لدين محمود عىلي تـــمس|ء |عل |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

6o4737 فظ|هيم بــــدير ح|بــــر|حمد |ء |رس| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

634386 لسيد محمد|لسيد |محمود  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

77853o هيم حسن|بــــر|لسيد |مجدى  ط|ر دمي|ثــــ|

447o89 لرحمن عشيبــــه|لعزيز عبــــد |محمد محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

837o6o مد|فعي ح|م محمد ش|سل| سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

855288 لد|لد محمد ذىكي خ|محمد خ سيوط|حقوق 

23o36| عمر محمد حسن خليل |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

|794| لكميسر|حمد |محمود محمد | ر|ي هره|لق|ره |تـــج

6oo357 حمد محمود محمد عمر|محمد  |ره طنط|تـــج

92o437 لفتـــوح قريع  |بــــو|ده محمد |غ دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|46242 لمنعم محمد|ن عبــــد |ن رمض|نوره ن|بــــ حلو|د|

6o4947 لقسط|ح |ح صل|مروه صل |تـــربــــيتـــ طنط

753o98 ي ص|حمد مو|محمد 
ى
هيم|لح إبــــر|ق |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي

لسويس

68929| للطيف محمود|ء مجدى عبــــد |سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

863827 حمد محمد|ن |مريم عمر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9o|2|6 محمد مهدى محمد عوض  ج|حقوق سوه

|59389 وى|لص|حمد |ر |هدير مختـــ ى شمس حقوق عي 
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266459 حمد مصطفى|ء حسن |ول ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|8o32 لفتـــوح فرج عىل|رحمتـــ محمود أبــــو  سكندريه|ل|طبــــ 

768o24 مد محمود|للطيف ح|يه محمد عبــــد | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

72594 زى|يتـــ رجبــــ سيد حج| لفيوم|بــــ |د|

773988 لعظيم|هيم عبــــد |بــــر|لعزيز |لبــــنى عبــــد  ى شمس| لسن عي 

8632o| دل محمد محمد|محمد ع ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

684o|9 حمد فهيم|حمد سمي  | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

92|287 حمد محمود |سعد محمد  سيوط|هندستـــ 

293693 د|لجو|لدين فتـــىح عبــــد |م |ره عص|س ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2|3887 لسميع|لحق عبــــد|ح عبــــد|حمد صل| ى شمس هندستـــ عي 

|3o9o9 ر عبــــد ربــــه|لستـــ|ر سيد عبــــد |لستـــ|عبــــد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

8764|| لس بــــ سم فكرى رمزى  |كي  سيوط|طبــــ 

6283|o بــــ|لعزيز معتـــصم كس|ل محمد عبــــد|محمد جم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

773o26 يوسف محمود مصطفى عىل ى شمس|تـــج ره عي 

82o|98 حمد خلف سيد محمد| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

53o566 لح|رك ص|رضوى ربــــيع مبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

762968 لحليم عز صديق|يه عبــــد | بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

63958o ي|يدى |ه
ى

ف ع هيم|بــــر|تـــى |رسر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76865o يد معتـــق خميس|ن ع|حن لعريش|تـــربــــيتـــ 

83886o يع|رص فتـــىحي ط|ن ن|يم| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

4384o7 عيل|لعزيز إسم|لد عبــــد|حمد خ| لشيخ|ره كفر |تـــج

9o|965 لد عويضه حسن محمود |خ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

6o37|| هيم|بــــر|د مشي  مخيمر |فؤ تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

68o|2| هلل|زى عبــــد |زم|ل|هلل عوض |بــــسمله عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

8232| س|روق عبــــ|م ف|م عص|سل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

367368 لسيد محمد|لد فهىم |طمتـــ خ|ف ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

2499|6 ئى|لكنف|لد سعيد |زينبــــ خ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|7986 لعدوى|م محمد |ن س|نوره ط|بــــ دمي|د|

2|992 ن سنوىس عليوه|جر شعبــــ|ه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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89|73| فظ |لح|ن عبــــد|محمد محمود عمر سيوط|طبــــ 

33463 لغنى|بــــسنتـــ محمود محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

|3649| م درويش|م|م محمد |م|خليل  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|9678 ي|ر
ج |لبــــلتـــ|ض |لحميد ري|مصطفى عبــــد| ئى ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

698o2o ي|ر
ى|عبــــد | لعط|بــــو| |ئى لغنى محروس حسي  ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

768|76 ن|د حميد|حمد حم| |ند لعريش|تـــربــــيتـــ 

5||99 بــــ|لوه|د محمد فتـــىح عبــــد |عم ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

233o96 هيم|بــــر|ل |هيم كم|بــــر|بــــ |رح ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

34|463 |د زىك بــــدوى حن|ئى عم|روم ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

4o6378 لنرص|د سيف |شور ج|ء ع|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

||7699 هلل|حمد عبــــد |سلىم نبــــيل  ن|تـــربــــيتـــ حلو

449978 ي |م
ل|لىكي|جدتـــ محمد مصطفى |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

77o4o8 ن|ح حسن علو|لفتـــ|حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

42533| حمد حبــــسر حنفى|ئل |حبــــيبــــه و سكندريه|ل|علوم 

68|522 ره|لط|حمد محمد |دل |كريم ع لمنصوره|هندستـــ 

849834 حمد|هلل |حمد عبــــد|فرح  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

4o8oo وى|لمعد|حمد |محمد فرج  ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

|7o3o9 يه سيد عىل حسن| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

46|5o2 ن قمح|روق مني  شعبــــ|خديجه ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

362865 لرحمن|لمنعم عبــــد|م عبــــد|م عص|سل| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9|o77| سعد عىل حسن |محمد  ج|هندستـــ سوه

52456 ى|م د جرجس|د ج|عم| رفي  حقوق بــــنى سويف

|644o8 ى عىل|دهم ن| رص حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

79482 لموجود|لحميد عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|طمتـــ عبــــد|ف لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3|o49 نوبــــ رأفتـــ حبــــيبــــ جرجس|بــــ| هره|لق|حقوق 

64745| يه هيم|بــــر|يم |لد|لد محمد عبــــد|ن خ|مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|6o447 حمد|لح محمد |محمود سمي  ص ن|بــــ حلو|د|

85486 م|م|حمد مصطفى محمد |ندى  لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

68283| وى|لطنط|لدين رزق صبــــره |ح |ء صل|سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

477662 ي 
ر|متـــ يوسف عبــــده نص|س|منى سكندريه|ل|بــــ |د|
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||6737 لجيد|لدين محمد عبــــد |م |كريم حس  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

7o28o2 دى|له|بــــر بــــدوى محمد عبــــد |حمد ص| زيق |لزق|تـــمريض 

3494o4 ى سيد|رس| ء كميلتـــ حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

||6345 م|م|م محمد |م|تـــسنيم  ن|بــــ حلو|د|

892536 هيم حسن |بــــر|ء عىل |دع سيوط|حقوق 

3|||34 لحميد|ح فتـــىحي عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

476493 ى|حمد عبــــد |محمد طلعتـــ  لحميد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

69256| وق  لمني |هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|رسر لمنصوره|ره |تـــج

|72352 لم|د محمد فهىم س|ره مر|س ى شمس حقوق عي 

3|7453 ف خليل |محمود  حمد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

||954| عيل|سم|مه |تـــسنيم محمد سل ى شمس|د| بــــ عي 

79|828 لسيد متـــول|ل |محمد كم قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

778|49 هيم طلبــــتـــ|بــــر|هلل |لد عبــــد |خ زيق|لزق|هندستـــ 

856623 ى عبــــدمني  عزيز| مي  ي|هندستـــ 
|لمنى

8o7o9| حمد|حمد محمد |م |له| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

485|o لرؤوف عيد|هلل عبــــد |ء عبــــد |حسن ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

6|3o94 بــــسنتـــ عطيه عطيه جمعه |تـــربــــيتـــ بــــنه

84|9o3 حمد|ن |ر موىسي عثــــم|بــــش ج|ره سوه|تـــج

32946o لبــــربــــرى|در |لق|مح محمد عبــــد|بــــسنتـــ س شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

3623|7 مولي|لح|لعزيز |ل عبــــد|عمر جم ى شمس|زر عه عي 

62226  محمد عبــــد |لبــــ|ء عبــــد |حسن
ى
|لبــــ|ق

ى
ق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

42||9  هيبــــتـــ بــــيومي عبــــد|ي
ى ر|لغف|سمي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

438|34 لرحمن موىس|حمد عبــــد|منيه محمد | لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

245|78 زق|لر|هيم عبــــد|بــــر|محمود | لي|د هره|لق|حقوق 

75844| عمرو محمد فكرى وزير تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

435627 لغنى|يمن محمد يونس عبــــد|محمد  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

777244 لحميد عيس|در عبــــد |لق|محمد عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4o4575 تـــه|لعليم شح|مؤمن محمد عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

773o96 بــــ عىل|لوه|حمد عبــــد |بــــ |لوه|عبــــد  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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63|552 ل|لع|لسيد عبــــد |لسيد محمد |يه | زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

37o|| لصمد|حمد سعيد عىل عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

84|64o لجليل|ح عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|هيم صل|بــــر| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

75|34o ى  لهندى|لسيد |حمد |حني  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|46565 محمود مصطفى محمود يوسف ن|تـــربــــيتـــ حلو

777262 در محمد محمد خيط|لق|يىح عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

642298 س|لرحمن عبــــ|مهند وسيم رمزى عبــــد زيق|لزق|نوعيتـــ 

4|69o5 دى|لبــــغد|ج  محمد |هدير فوزى ن لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

628879 ل زىك خليل|محمود جم زيق|لزق|حقوق 

7o3735 |لحميد  عوض |لمنعم عبــــد |محمود محمد عبــــد 
هلل

زيق|لزق|ره |تـــج

5o7|89 ى |ي متـــ سعد حسن|س|سمي  سكندريه|ل|عه |زر

32o423 حمد محمد|بــــو بــــكر |حمد | هره|لق|صيدله 

48647 لسميع|حمد محمد عىل عبــــد | |ره بــــنه|تـــج

8o47|2 مل ربــــيع|طمه سعد ك|ف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

8o9668 ي محمد محمد عىلي
مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

343|62 لجدى|لعزيز |لبــــيبــــ عىل عبــــد| نور ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

22o|6 لحميد|بــــ محمد مصطفى عبــــد |ربــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4265o7 لمسيح|فتـــ زغلول مليون عبــــد |نبــــيله ر بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

4868oo لليثــــى محمود محمد|محمد محمود سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|6|753 لسعيد عطيه عطيه|تـــم |لرحمن ح|عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|6||64 ى عبــــد |منتـــ  ى|هلل حسي  لمنعم حسي  ى شمس| لسن عي 

36o723 لونيس|حمد عبــــد|ح |ء صل|رس| |نوعيتـــ بــــنه

726|5 ري|لبــــ|هلل عبــــد |رتـــ عىل عبــــد |س ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

637624 لدين محمد|ل |متـــ أحمد جم|هر أس|بــــ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6oo77o مر|محمد مىح محمد ع| تـــق |بــــ طنط|د|

778625 ن|ن محمد سليم|زن سليم|م تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4o3725 لعزيز عيس حربــــ|محمد محمد عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

252579 لمزين|هيم |بــــر|نجوى محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

37598 ى هدى سيد محمد حسي  ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى
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45||55 وى|لشن|ل |محمود محمد محمد جم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

767559 ى محمد فو|ي وي|ز بــــر|سمي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

452224  عىلي 
لجوهري|محمد حسنى ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

624724 لسعيد عوض عرص|لعربــــى |د |عم لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

7|o446 نوس|لع|لوصيف فتـــوح |هلل |ء فتـــح |رس| ط|بــــ دمي|د|

3|337 يتـــ عىل يوسف عىل| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

252868 وى|لنحر|ن |حمد عثــــم|رؤى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7o448 حمد|زى |ره يوسف حج|س بــــ بــــنى سويف|د|

528962 زي|حمد محمد حج|لد |خ هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

759758 حمد|لنبــــى |حمد عبــــد |ندى  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

232568 حمد|حمد |حمد مصطفى |فرح  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|2782 ف | ى |سم|رسر نور|لسيد |عيل حسي  سكندريه|ل|حقوق 

836o|o لرحمن محمد عىلي محمد|عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

885952 محمود فرغىل حلىم محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|993o م محمد محمد شوشه|م عص ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

88525o بــــ |لوه|بــــ محمد عبــــد|لتـــو|ء عبــــد|حور سيوط|ره |تـــج

49|98o بــــوزيد|هلل |ح عبــــد|يمن صل|ء |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

764|89 لد محمد فريد محمود شكرى|سلىم خ حقوق بــــورسعيد

5o33|4 لرمسيس|لرحمن |ن حلىمي عبــــد |حن سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

786325 ع|هلل رف|لد نعمه |لرحمن خ|عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|2268 تـــه|فرحه محمود سعد محمود عىل شح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

878499 ى |هن ء عىل محمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|9233 بــــ|لوه|لسيد محمدعبــــد |طف |دتـــ ع|غ لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

772474 مه|حسن مصطفى حنفى غنيىم سل | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

33568 لد حسن شلش|رفيده خ كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

8o5549 لحميد محمود|محمود محمد عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

478674 لد محمود حسن محمود حسن|خ سكندريه|ل|هندستـــ 

9o3||2 ز |لسيد فو|حمد |يه | ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|28|29 ن|ن سيد حسن محمد رشو|يم| ن|بــــ حلو|د|

526436 بــــوعزيز|ن رزق |م رمض|محمود س لمنصوره|حقوق 
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24467 حمد موىس|ره فيضى |س ن|بــــ حلو|د|

252293 ل ليله|وى فض|لص|ل |جم| ند ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

363oo8 س|در عبــــ|لق|م محمد عبــــد|مريم حس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

895|63 ل محمود محمد |حمد جل| ج|هندستـــ سوه

435|o4 ح محفوظ محفوظ مطر|صل سكندريه|ل|ره |تـــج

69o496 ه نعم| عيل|سم|ن شكرى |مي  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

26|985 لعليم بــــيوم عىل|محمود سمي  عبــــد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

|626|7 لسيد محمد|لم |مصطفى س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

342o9o لحفيظ متـــول سيد|مريم عز عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

|575oo م محمد|م|هيم |بــــر|لمنعم |م عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

77946o ى|دى |له|ن عيد |نوره مي  زيق|لزق|بــــ |د|

27239 ل|ن محمود هل|جر شعبــــ|ه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

776644 زى|حمد بــــيوم حج|سندس سعيد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

783753 زى|زى حسينى عز|ده عز|حم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

534972 سم|لسيد عىل بــــكر ق|حكمتـــ  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

235666 ن|ء محمد عىل مهر|لىمي هره|لق|حقوق 

8o5|9 رج|لج|ء مصطفى مرىس محمد |لزهر| ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

6|6447 لنيىل|مؤمن حسن حسن  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

34462 لسعيد محمد عىلي|مل | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8|7446 ي ع
لكريم محمد|دل عبــــد|مصطفى ي |

ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

43oo53 م|هلل سل|حمد عبــــد|حمد محمد |عمر  |حقوق طنط

83686| مر تـــوفيق محمد|لعزيز ع|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

865|o6 وي|لدين محمد ف|ء |ل بــــه|كم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8o6488 حمد|سلىمي معتـــز سيد  ي|بــــ |د|
|لمنى

3|4262 حمد|حمد محمد |محمد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

769oo| حمد|ل |لع|ح عبــــد |نسمه صل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

4552|| لد|لونيس خ|هلل عبــــد|محمد فتـــح  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2o|79 لحميد|كريم نبــــيل طه عبــــد  هره|لق|حقوق 

759527 ن|يدى نبــــيل فهىم عجبــــ|ه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

264583 |لبــــن|هلل حسن جوده |منه  شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه
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64o2|7 لمرى|يد عليوه عوده |جر ع|ه ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

852|o س|صم خلف محمد عبــــ|ع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2352o2 م فتـــىح رجبــــ سيد|لرحمن حس|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78o228 ىكي عيس|مصطفى محمد ز زيق|لزق|طبــــ 

4o48|7 يمن محمد خميس|حمد | سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

788263 لسيد محمود عىلي| |دين ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

28|386 هيم|بــــر|هيم سعد محمد |بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||9674  ط|نبــــيله ن
ى
هر|رص صدق ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

239864 ف عبــــد|عمر  ئى|لمنعم كيل|رسر هره|لق|هندستـــ 

8427| لعزيز|محمود صبــــىح محمد عبــــد  ن|هندستـــ حلو

77|o63 لحميد عرفه|لحميد سعد عبــــد |ن عبــــد |ريم|ن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

78o338 ر أحمد|لستـــ|ل عبــــد |هنده جم|ش زيق|لزق|بــــ |د|

9o|236 ى محمد عبــــد لرسول |روضه حسي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|43423 ى خ|ي لعزيز محمد|لد عبــــد |سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

249o72 ل محمود سيف|د محمد كم|جه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8||2o8 لسيد|د |لجو|كريم فتـــىحي عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

7738o5 لس جرجس تـــوفيق جرجس كي  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

325376 ى زين عبــــود عىل حسي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

442779 ي
زي|لمغ|حمد محمد محمود | |دئى |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 

لشيخ

5|o55 لحليم صميده|مصطفى قرئى عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

67993 لعزيز عىل|حمد عبــــد |ء |رس| ره بــــنى سويف|تـــج

688537 ه | دى عرفه|بــــو ش|بــــو بــــكر محمد |مي  لمنصوره|بــــ |د|

373|22 وق جودتـــ محمد جودتـــ رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

623746 بــــ|لسعيد عىل محمد |ئى |م| ض نجيد|لشر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

92o8o2 ل |لع|بــــودهبــــ عبــــد|تـــ |بــــو دهبــــ شح| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

469|| بــــوبــــكر|فتـــ محمد محمد |محمد ر هره|لق|ره |تـــج

22742 مل بــــيوم|رص ك|لرحمن ن|عبــــد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

35o5o8 ى عويس|در عىلي |ن مي  |نوعيتـــ بــــنه

249588 ل سيف|هيم كم|بــــر|مروه  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 
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499656 ى ك|بــــر|ر |من مل رسور|هيم حسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

628|33 ل محمد|حمد محمد كم|د |زي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

26462| حد محمود|لو|ء يحن  محمد عبــــد|سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|3289o ى سمي  نسيم يعقوبــــ| يوستـــي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

7|29o4 رضوى عبــــده محمدعىل وهبــــه لمنصوره|نوعيتـــ 

45449 متـــ|بــــو رسيع سل|هلل يوسف |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

33267| لم|جد فتـــىح س|ل م|من شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

|43447 ى |ول حمد|حمد |ء حسي  ن|علوم حلو

4568|7 |لمعىط |ح عبــــد|د محمد صل|لرحمن عم|عبــــد
وى|لمحل

ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

4o8229 ر|لسيد عم|مه محمد سعد |س| |ره طنط|تـــج

528|3o بــــتـــ|لحميد خر|ن عبــــد |م رمض|حسن حس ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

5o294| وى|ن قن|ر محمود حسن حس|من سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

364592 ء محمد فكرى قرئى هديه|ل| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

7|o2o8 محرز محرز عيد| محمد زكري لمنصوره|طبــــ 

282o3| حمد عمر محمد سيف| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o87|3 ي 
هيم عىلي|بــــر| |لنج|بــــو|مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

6|o495 حمد كشك|عىل عىل | ند لمنصوره|ره |تـــج

358728 لسيد يونس|د |محمد عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

94363 ن|حمد سيد عىل شعبــــ|هلل |هبــــه  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

2232|9 ر محمد|لستـــ|يوسف مصطفى عبــــد  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

64o3|8 ل|لع|لسيد محمد عبــــد|يمن |ره |س زيق|لزق|بــــ |د|

768o77 ى|حمد عبــــد | |نور لغنى محمد حسي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

6|256| مر|هيم ع|بــــر|لحميد |ن حسن عبــــد |رو |طبــــ بــــيطرى بــــنه

||9o53 لحفيظ|يوسف وليد محمد عبــــد  ي|هندستـــ 
|لمنى

7||o28 ه محمد بــــرك| نم|تـــ محمد غ|مي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

76o369 تـــتـــ بــــديع جيد|دى شح|ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5o765o ى محمد|وس م سمي  حسي  سكندريه|ل|صيدله 

262338 لعزيز مرىس|مصطفى محمد مرىس عبــــد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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95|42 لح|لحديد ص|بــــو |حمد سعيد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o6|94 فظ|لح|ىس عبــــد |لبــــل|ندى محمود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

366473 مر محمود مدين|طمتـــ ع|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

897849 ه | ف محمد |مي  حمد |رسر ج|صيدلتـــ سوه

7583|| هيم|بــــر|لفضل |بــــو |حمد |هدى  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

64|88o هيم|بــــر|حمد |عيل |سم|هبــــه محمود  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

6533o لمطلبــــ محمد|ن عبــــد|د شعبــــ|عم لفيوم|بــــ |د|

5o5733 بــــر مبــــروك|محمود مرىس جمعه ج سيوط|بــــ |د|

|8|94 لرحيم عىلي|حمد سمي  عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

49|2o2 روس|مريم نبــــيل خلف سيد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

853663 دق|يد ص|سحق ع|سيمون  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

76|435 لرحيم|س عبــــد |رق حنيدق عبــــ|حمد ط| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

485oo لرحمن|ن بــــدوي محمد عبــــد |يم| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

623835 لعظيم|لمنعم عبــــد |ء نبــــيل عبــــد|رس| ط|حقوق دمي

84487 هلل|حمد فكرى محمد عبــــد | ي سويف
تـــمريض  بــــنى

445275 لمطلبــــ|لسيد محمد عبــــد |لحمد |بــــو|محمد  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

3|4978 ى رسر|رفعتـــ شهدى مبــــ| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82|28 لح متـــول|رس محمد ص|ج ى شمس|زر عه عي 

6|o|22 لمحمدى جبــــر سعيد|وليد  |صيدله طنط

265763 لحفيظ|لحفيظ محمد عبــــد|محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5o4|o| كريم سعيد محمد حلىم طلبــــه سكندريه|ل|بــــ |د|

68837o ه مصطفى|م محمد |ن هش|نوره ى ليى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

35|348 مل رزق|ء عىل ك|سم| ى شمس صيدله عي 

54oo52 ج|هيم محمد فر|بــــر| |محمود محمد زكري |حقوق طنط

866224 هيم|بــــر|لمنعم |هيم خليفه عبــــد|بــــر| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

462276 هيم غريبــــ|بــــر|مل مندى حسنى | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4o7547 ل عبــــده محمد|محمد كم| ر|ي سكندريه|ل|بــــ |د|

45434 د|لجو|ح عبــــد |لفتـــ|لد عبــــد |زم خ|ح هرتـــ |لق|تـــمريض 

8758o9 ى سمي  قن|د |عم وى  |لدين حسي  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ
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434o| رق سيد محمود|طمتـــ ط|ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3|7246 حمد|لعزيز محمد |ح عبــــد|سم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6237|6 لوصيف جمعه|محمود أكرم فوزى  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

|54262 هلل|محمد حسن محمود سعد  ن|حقوق حلو

623629 تـــ رسيه|لشح|م سعد |كر|محمود  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

754253 ى|منه  هلل حسن محمد حسي  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|34428 يد|ل سيد عطيتـــ ف|م| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

76548 ل فوزي حسن|بــــل| ر|ي هره|لق|حقوق 

8o85o7 هلل|هلل عىلي زغلول عبــــد|عبــــد ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

5o4263 لجمل|ء محمود محمد محمود |رس| سكندريه|ل|صيدله 

435346 هلل|يم عبــــد |لد|أيتـــ أحمد عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4||376 ى |ي در يوسف|لق|بــــ بــــدر عبــــد |يه|سمي  |حقوق طنط

443945 ى محمد  حمد حموده|هيم |بــــر|نرمي  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

|73646 لق|لخ|حمد عبــــد |دل |حمد ع| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

245769 بــــ|حمد |م |حس ش|حمد رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

37o929 تـــ رزق عبــــد| ى|مي  لحميد حسي  ى شمس علوم عي 

755663 ضى|لر|سط عبــــد|لبــــ|م عبــــد |مريم س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

362999 لدين عطيتـــ خليفتـــ|ح |سلىم صل لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

|26564 لرؤوف|ء سعيد تـــوفيق عبــــد |رس| ى شمس|د| بــــ عي 

7||o8| ن محمد عىل قبــــيه|سهيله رمض لمنصوره|بــــ |د|

||7393 شد|رس نبــــيه ن|مريم ي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

62752| ى|أمنيتـــ محمود محمد ي سي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

26575o ف عىل فرح|عىل  تـــ|رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

884|43 م  |لسل|هلل عبــــد|منى محمد عبــــد سيوط|علوم 

274|46 ي|لشلق|عيل |سم|ئى |حمد ه|يوسف 
ئى ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

475346 ن|هيم سليم|بــــر|مح صبــــىح |كريم س سكندريه|ل|هندستـــ 

6|8676  عىلي| رن
ى ى أمي  ى حسي  حسي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

897|28 حمد |ل محمد |جم| يش ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

|5o258 لحليم|حمد عبــــد |رص |ن| زكري هره|لق|ره |تـــج

23oo27 ن|هيم ريح|بــــر|حمد كرم فتـــىح | تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 
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|45372 حمد|هيم |بــــر|زم مجدى |ح ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

327|3 ه|لنجدي رضو|محمد مدحتـــ  ن تـــقصي  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

83o|52 ى| ريوس|دي مغ|عبــــ| مل مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6o79|2 سلىم محمد سعيد يونس لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|38o26 |
ى
 صبــــىح دسوق

ى
حمد دسوق ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

||8366 بــــ|لتـــو|لسعيد عبــــد |ئى فوزى |ه دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

27|5|3 حمد محمد منصور|ء محمد |ل| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4828o3 لنعيم|لحميد عبــــد |متـــ عبــــد |آيتـــ أس سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

533o| محمد حسن وزير| دين ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

7|o|5| لمتـــول منصور|حمد |هيم |بــــر|منيه | لمنصوره|بــــ |د|

753o83 ن فهيد محمد|حمد محمد عثــــم| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|52449 روق عبــــده|ء محمد ف|ل| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|78o87 هر|لظ|ن حمدى عىل عبــــد |يم| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

|38872 فوزى عزيز| مريم يوحن ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

68|937 لبــــديع|لمعىط عبــــد |حمد عبــــد |روضه  لمنصوره|بــــ |د|

229973 لحميد حسن|حمد عبــــد |حمد حسن | رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

34o7|2 وى|لبــــط|دل حلىمي محمد |محمد ع ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

7oo454 حمد محمود عوض|ء |ول ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8|2o85 يد محمود سليم|ز ع|مع ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

23o696 عيل|سم|ل سيد |يوسف جم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

585o4 ن|ل عىل زيد|جم| دين صيدله بــــنى سويف

7974| ل يوسف عيسي|لىم جم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4289|4 محمود محمد بــــسيوئى هديتـــ |بــــ طنط|د|

86o295 لولي|لعزيز سيد عبــــد|ء عبــــد|رس| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

838855 ه عبــــد| ن سيد|لمنعم زي|مي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

62962| يف ف|منه  رسر|روق محمد مبــــ|هلل رسر زيق|لزق|بــــ |د|

98378 حمد|لعظيم |يوبــــ عبــــد |ح |سم لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

49oo89 حمد جميع|هند حمدى حسن عىل  سكندريه|ل|ره |تـــج
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|53922 للطيف محمد|لدين محمد عبــــد |سيف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

786948 ح محمد|لفتـــ|رص عبــــد |زم ن|ح ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|4o263 لسيد محمد|حمد |حبــــيبــــتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

259783 لخشن|لدين سعيد |م |ندى حس تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

482459 حمد|ء محمد حنفى محسن |ل| سكندريه|ل|بــــ |د|

44o76 هلل عىل|حمد مجدي عبــــد | ن|حقوق حلو

7o3o9o عيل|سم|بــــى |لعر|ر وليد محمد |من زيق|لزق|عه |زر

7o|7o لمعز|روق عبــــد |روق محمد ف|ف ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

489674 عيل|سم|حمد |عيل |سم|سىهي وجيه  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4649o8 لغنى كركور|لدين حمدى عىل عبــــد|ج |رس |ره طنط|تـــج

7o5834 حمد|ح محمد |لفتـــ|ر عبــــد |كريم مختـــ لمنصوره|حقوق 

64|855 ف محمد زكري|رحمه  نور مسيل| |رسر زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

5|o37 يوبــــ|محمد سيد محمود  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

64|27 بــــ|لوه|ج عبــــد |حمد فر|رحمه  لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

267469 صفيه لطفى سعيد دهيم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

2|6762 حمد مصطفى بــــدوى|يوسف  ى شمس|تـــج ره عي 

6|3557 صف|لسيد ن|صم محمد فوزى |ع ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

535884 لم موىس|حمد عىل س|مريم  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

465536 رك|لح عىل مبــــ|هلل سمي  ص|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7865| حمد حسن عىل|ء |لزهر|طمه |ف ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

4|6852 ف |بــــر|لدين |ء |ء عل|شيم لدين|هيم رسر لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

352|48 هيم بــــولس|بــــر|د |عم| رين|م |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

757|57 ل محمد عىل محمد|ء جم|شيم عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

44652o فظ محمد يوسف|دهم رجبــــ ح| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|458o3 حمد سعيد| |يحن  زكري ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|92|4 للطيف محمد عصفور|ء محمد عبــــد |آل |حقوق طنط

|33oo3 ر|لغف|لسيد منصور عبــــد |حمد |ء |سم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

33|777 لرحمن|لسيد عبــــد|بــــر |لسيد ص| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

923655 لسيد حسن |ء |حمد عل| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
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279278 فظ منصور|حمدى ح| لي|د شمون|نوعيتـــ 

86o77 د|لد محمد رش|محمد خ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

492369 لسيد عوكل|لنبــــى |لسيد عبــــد|محمد  بــــ دمنهور|د|

3239o| لحكيم|ء منتـــرص محمد عبــــد|سم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8o|975 ي بــــرسوم ك|بــــ|
ى
مل|نوبــــ شوق ي|طبــــ 

|لمنى

883525 ى ميل| ى |د سلط|يفيلي  ن سمي  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6o|948 بــــشيىهي|ل|هند عىل محمود  |ن طنط|سن|طبــــ 

5|7655 رك|لعزيز محمد مبــــ|طمه محمد عبــــد|ف علوم دمنهور

632|52 ي|ح |لفتـــ|ن عبــــد |يم|
لسيد مصطفى زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

46o593 يم|لد|لمجيد عبــــد|ن صبــــىحي محمد عبــــد|نوره |طبــــ طنط

324623 لسيد محمد|م |ح س|صل ن|ضتـــ حلو|علوم ري

326557 تـــ محمد | دى|له|لسيد عبــــد|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3o229 ر|لجز|د عىل |ن عىل فؤ|ريم|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6776|6 ل محسن رزق حموده|عمر هل لمنصوره|حقوق 

262884 ن|لسيد شعل|د |محمد فؤ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

788379 لسيد عزم|حمد محمد |هدير  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

4883|3 عيل|سم|ه |لل|ن محمود بــــخيتـــ عبــــد|مرو سكندريه|ل|ره |تـــج

676|39 لغفور حسن عىلي|ن مدحتـــ عبــــد |مي  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

|579o ن|رق محمود سليم|رتـــ ط|س هره|لق|بــــ |د|

887239 ى |ع حس|سهيله محن  رف ني  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

853298 ي عبــــد|محمد عبــــد
لحكيم|لمنعم تـــوئى ي|هندستـــ 

|لمنى

867o|3 ى محسن محمد | حمد|لحسي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

6329o7 هلل|ء محمد عىل عوض |إرس زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

439|35 زى|لمغ|طمتـــ عىلي محمود عىلي |ف لشيخ|ره كفر |تـــج

7648|8 د|هيم موىس  حم|بــــر|هلل عبــــده |منه  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

253799 لعقده|ء مصطفى مرصى |دع ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3622o6 ح حبــــيبــــ يعقوبــــ|بــــيتـــر صل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

27648o لطوجى|حمد |ئل |عمر و ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|3|265 لعيسوى|حمد يوسف حسن | حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

793442 ه عزتـــ | لسيد عطيتـــ|مي  تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
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5|3|52 ىط قريطم|لع|در محمد خليفتـــ عبــــد |ن سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|257|4 وى|لغز|لح |لحميد ص|م محمد عبــــد |عبــــي  هش ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

||7|o2 ى|م م لطفى فهىم|ر| رتـــي  ى شمس| لسن عي 

|68248 د فوزى صليبــــ|فؤ| ري|م تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

3385o9 بــــ تـــوفيق بــــيه محمد بــــيه|يه|ل |نه |تـــربــــيتـــ بــــنه

7||545 تـــ|لسيد فرح|حمد محمد محمد | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

5|o438 حمد|ل عوض سيد |رجبــــ مدحتـــ كم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

8854o7 لس |مريم ن جح تـــوفيق كي  سيوط|طبــــ 

47595 هلل حسن|محمد سيد عطيتـــ  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

626353 ن نبــــيل سعيد مصيلىح|نوره زيق|لزق|حقوق 

48679o ل عىل|لع|حمد عبــــد |محمد عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22o6o2 ى|لدين محمد ع|ح |بــــسنتـــ عمرو صل رف يسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|39o95 ي
ئى ئيل|رس|بــــتـــ |جرجس ثــــ| في  ن|بــــ حلو|د|

424455 لرحمن|محمود سعيد محمد حسن عبــــد سكندريه|ل|صيدله 

8632|8 ى محمود|يم| ن محمد حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6787oo ى|حمد |لسيد |ئى |هلل  ه|منه  لخرصى لمنصوره|هندستـــ 

82283 لحميد|روق عبــــد|محمد فوزي ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|9|33 لس يشى مرقس يوسف كي  طبــــ بــــنى سويف

692552 ر|حمد عىل محمد عم|ح |سم لمنصوره|ره |تـــج

844796 حسن عىلي| لوف|بــــو|هلل |عبــــد ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

6424o9 س|د عبــــ|س ج|لدين عبــــ|م |محمد حس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5o924 حمد|طمه محمد محمد |ف ن|بــــ حلو|د|

85373 حمد مرىسي|لدين |م |لرحمن حس|عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

695668 ى محمد فهىم عبــــد |ي بــــ|لوه|سمي  ى شمس| لسن عي 

635|78 لمنعم|لعربــــي عبــــد |لسيد |هلل محمد |منه  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

47788| بــــتـــ لبــــيبــــ|رفن لبــــيبــــ ثــــ|م علوم بــــورسعيد

23938 ى|رتـــ محمد صل|س ح محمد حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

232757 ى عبــــد|منيه ي| لرحيم|رس حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

443577 لبــــسيوئى|ر |لستـــ|دل عبــــد|ء ع|سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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8474o حمد|ن كردى |محمود شعبــــ بــــ بــــنى سويف|د|

338744 لخولي|حمد |در |لق|مريم نبــــيل عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2o226 لسعود|بــــو |محمد سعيد عرفتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|672|2 مل معتـــمد مهنى|رحمه ك ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

42477| لعزيز محمد عىلي|لعزيز محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

64|8| بــــر محمد|مه ص|س|نوره  لفيوم|لعلوم |ر |د

772322 ف |مروه  تـــه|لسيد محمد شح|رسر زيق|لزق|عه |زر

|77|54 لمنعم محمد|ندى عوض عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

26254| ش|لدمرد|حمد |محمود محمد  |ره بــــنه|تـــج

358339 وي|لششتـــ|وي محمد |لششتـــ|ء |رس| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

2683|2 رك|مبــــ|مه عيد سعيد |س| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

9o5|| لعزم|بــــو|حمد |رص |لن|ء عبــــد |لىمي ن|حقوق حلو

53o648 ي |مي علو|س| نور
وي|لدفر|ئى |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 

لشيخ

865278 م|لسل|بــــ عبــــد|لوه|رص عبــــد|حمد ن| ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

5o2737 حمد شلبــــى|محمد حسن | ر|ي سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

464467 ى عبــــد |عمرو  ف محمد حسي  م|لسل|رسر سيوط|بــــ |د|

6o7o|| وى|مه سعد شه|ن أس|يم| |بــــ طنط|د|

487o55 ن بــــكر|هلل عىلي| |محمود خميس عط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|56279 ن عىل|حمد حسن محمد سليم| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

523973 تـــربــــي|ل|ح |لفتـــ|خليل عبــــد | حمد رض| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

3|8o95 ل بــــخيتـــ محمد بــــخيتـــ|بــــل لفيوم|لعلوم |ر |د

|3255| بــــورسيع محمود|ر يحن  |من ى شمس|زر عه عي 

456454 ر محمود|هلل مختـــ|ء محمد حمد|رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

272|33 مه|ل شفيق سل|رك جم|م مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

55225 ى ح| |دين مد|حمد حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

23534o وى|لعظيم شعر|ح عبــــد|م صل|حس ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

23|424 تـــتـــ|حسن حسن شح| ر رض|نز ن|حقوق حلو

8|87|9 ي| مريم خي  زكري بــــشر ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى
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366654 حمد|حمد |حمد |حمد | |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

792742 هيم يوسف محمد|بــــر|جده |م وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

534o22 لليثــــى|بــــر محمود محمد |هيم ص|بــــر| إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

9|2889 حمد |شم |محمود محمد ه دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

8|2593 هند محمود خلف يوسف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

267|87 لعزيز|لق عبــــد|لخ|لحميد عبــــد|طمه عبــــد|ف ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

85o|46 ن عىلي|نس محمد حمد| سيوط|طبــــ 

77652|  محمد نسيم|ل محمد |بــــتـــه|
ى
حمد شوق زيق|لزق|هندستـــ 

6o3|87 د|لحد|ره محمد محمد |س |علوم طنط

784782 ي|لسل|ء عبــــد |رو
م محمد عفيفى ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

56483 هيم|بــــر|ل |يمن كم|رق |ط سيوط|ره |تـــج

|57|75 ى عبــــده|بــــسمله خ لد حسي  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

|64627 حمد حسن عىل|م |سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o3659 حمد |ل محمد |ح جم|سم تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

2|9732 ل|ض غ|مريم تـــوفيق مصطفى ري عه مشتـــهر|زر

6o7799 لغنى محمد|ن عىل محمد عبــــد|نوره ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

533o64 عيل|سم|لدين محمد |ح |رق صل|حمد ط| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

84|8o7 ركو بــــرسوم فرج غرغوري|م ن|هندستـــ أسو

5|9927 ر|لنج|شم |ل ه|لع|هند عبــــد  علوم دمنهور

52|475 ى |من ى عوض |لنج|ر حسي  هلل|ر حسي  هره|لق|ر |ثــــ|

4o89o| لعزيز بــــدر|طف عبــــد|تـــم ع|ره محمد ح|س |ره طنط|تـــج

8457|3 ي ج|لح عبــــد|مل ص|
لمولي|د |لغنى ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

234546 لعليم|لبــــيومي عبــــد|ح |ذ صل|مع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

499354 ي ن|حمد عبــــد|منى 
رص|لمحسن بــــسيوئى |حقوق طنط

766885 دل مصطفى صبــــرى|بــــ ع|يه|دل |ع ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|66|3o محمود ممدوح محمد محمد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

787697 تـــه محمد|حمد محمد شح| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

37|o6 مي  عىل محمد محمدعىل| ن|تـــربــــيتـــ حلو
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364597 |لعل|بــــو|لسيد محمود |ئى |س ه|ين| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

233899 بــــ|لوه|حمد عبــــد|حمد عمرو | حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

23o5o6 تـــى|لزن|د |لجو|ن عبــــد|محمد شعبــــ ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

2772|9 ن جعفر|ئى سليم|ء عىل كور|وف شمون|نوعيتـــ فنيه 

42|o63 هيم|بــــر|لعدوى |هيم محمود |بــــر|ن |يم| لمنصوره|حقوق 

255478 لونيس شنينه|يه سعيد فتـــح عبــــد | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

684627 ل|حمد هل|مه |لسيد سل|يه | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

888||4 ف عىل خل|محمد  ف |رسر ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

32487| يوبــــ نصيف فهيم|بــــ |يه| مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

7||436 ز|حمد محمد مسعد شلبــــى حر| لمنصوره|حقوق 

6262|5 هلل|م مصطفى عبــــد|مصطفى عص ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

3o722 ي |م |وعد حس
هيم|بــــر|لدين عفيفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

835|72 لجميىلي عبــــيد|نعمه محمد  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

68o272 ى|حمد ش|صبــــرى يحن   هي  لمنصوره|هندستـــ 

4o78o7 لدين محمد طلبــــه محمد عىل|م |حس ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

776673 بــــ|ل فهىم دي|بــــه كم|ره زغ|س |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8469|2 ي منشتـــح فرح
مروه مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

22o659 فظ|لح|شهد محمد محمود عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

686648 ىط|لمع|بــــو |د |د محمود رش|م رش|هش لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|47255 عمرو حسن محمود حسن ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

2|4933 رد يعقوبــــ جندى|دو|ديفيد  ى شمس|تـــج ره عي 

|72888 ف | مل عىل عطيه|لسيد ك|رسر ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

2|3||o طروش|ل|حمد محمد |وعد مدحتـــ  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

6795|5  |لمو|حمد محمد حمزه |
ى
لحلبــــي|ق هندستـــ بــــور سعيد

488323 لسيد متـــول|حمد محمود |محمود  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

86739| ي عز |رس|
ن|لدين سليم|ء قرىسر ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|45|28 |حد ند|لو|حمد محمد عبــــد | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|746o رق حسن طه|ندى ط ى شمس صيدله عي 

238|97 لسيد|عيل |سم|شوق نبــــيل  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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4348|9 جح|حمد ر|ء محمد |ل| |ره طنط|تـــج

6||256 هد شلتـــوتـــ|هلل مج|محمد حسبــــ  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|459|7 حمد جمعه|ر |لستـــ|هلل يوسف عبــــد |منتـــ  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o8448 مسعود محمود يونس محمد مرع ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

25937| هد درويش|هد عىل مج|مروه مج تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

88o245 زر  |دى فوزى فهىم ع|ف سيوط|ره |تـــج

|55435 ضى|ء محمد محمود ر|هن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

895682 لحميد |هند محمد حسن عبــــد ج|بــــ سوه|د|

6o9o92 وى|لشعر|ريه مجدى محمد |م | تـــمريض طنط

9|7657 ن محمد حفنى |ء سليم|لىمي سيوط|علوم 

6|45|5 ى رض محمد موىس| نرمي  |بــــ طنط|د|

88563 ي ك|ه
ى |بــــر|مل |ئى للمعي|هيم حسي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|

(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

89|84o لرحمن طه |ر عبــــد|لغف|ده عبــــد|مي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68995| طلبــــه عبــــده مصطفى| هدير رض لمنصوره|بــــ |د|

499839 س عىل|ن محمد فتـــىح عبــــ|يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

84228| ى |تـــ |محمد عرف حمد|مي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

888764  
ى
 |سم|صدق

ى
عيل |سم|عيل صدق ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

782593 |لعل|بــــو |لسيد |حمد |محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

6|672| ن لي|رفعتـــ محمد شو| مي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

69649o نم|حمد عيس غ|رس |ف لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|2866o قدىس يوسف| يىلي|نوبــــ |بــــ| هره|لق|حقوق 

48|68 حمد|حمد حسن |ل |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

63|468 ئى|لتـــيج|حمد |ندى محمود  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

8|9587 يمن فتـــىحي عىلي|يه | سيوط|ره |تـــج

||8o94 ف يعقوبــــ بــــرن| |ر|كل |بــــ|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

|5o892 حمد|لدين محمد |ء |رتـــ عل|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

83264 هيم|بــــر|هيم فريد |بــــر|ء |سم| بــــ بــــنى سويف|د|

36o|57  بــــدير|ن خ|نوره
ى
لد شوق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

698446 للطيف|بــــدريه فهيم بــــهلول عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج
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446888 م|لرؤف عىلي سل|لرحمن صبــــري عبــــد |عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6|2o8| لحميد محمد عربــــ|دل عبــــد |ء ع|سم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

6|4o7| حمد زهرتـــ|حمد محمد |رتـــ |س ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5o474o ن|سم رضو|ل سعد ق|نس جم|ن سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

623543 هيم محمد لبــــن|بــــر|ء |سم| ط|معتـــ دمي|علوم ج

8|6497 لسيد|د |ح عيد ج|صل| دون|م ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

88||29 ل سليم سيد |م كم|هش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6474| لح محمد|صم ص|حبــــيبــــه ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

775273 لسيد فتـــىح محمد|هر |بــــ زيق|لزق|حقوق 

|4|895 ل محبــــ محجوبــــ محمد|بــــل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|4349 ين  ف محمد |رسر هيم|بــــر|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

432|85 يد عىل |بــــو |منيه ربــــيع | ى وي|لنكل|لي  |نوعيتـــ طنط

756oo3 لحليم|لسيد عبــــد |لد |محمود خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

498868 لخي |بــــو |ن أدم أحمد |يم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

447222 حمد|هيم سيد |بــــر|لسيد |مهند محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

|6|76| لدهبــــ|بــــو |حمد |مصطفى محمود  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

366295 تـــ حسن سيد عبــــ| س محمد|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

487554 جورج حليم حكيم بــــطرس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3428|8 لمنعم محمد|يمنى محمد عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

476534 حمد زويل|ن محمد |مرو سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|6443 ى عبــــد |ء خ|ل| لرحيم|لد كيى ى شمس هندستـــ عي 

6o7252 حمد محمد رزق عقربــــ| |بــــ طنط|د|

694982 ر|هيم نص|بــــر|ر |طمه حسن نص|ف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|636|9 لسيد|ح محمود |لفتـــ|ن عبــــد |يم| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

246622 حمد يوسف|ح |رق صل|زم ط|ح ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9|5944 حمد محمد  |صم |سليم ع سيوط|بــــ |د|

4|oo53 وي|لقبــــل|لىحي محمد قنديل |رق عبــــد |حمد ط| |بــــ طنط|د|

792o35 حمد محمد متـــول محمد| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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484oo6 يف محمد|دع ء محمد حسن رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3|5239 يكل نبــــيل وهيبــــ مسعد|م ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

499o75 ه|ره سعيد عبــــد |س لنبــــي عمي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

836966 حمد بــــشي  صديق|يوسف  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

63|5|| حمد|لعزيز |لسيد عبــــد |ء |ل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4659o يف محمود عبــــد هلل|ندى رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5o58|6 بــــوزيد|فتـــىح محمد فتـــىح محمد  سيوط|عه |زر

85o979 ى سيد|حمد عثــــم| ن حسي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

4|2o97 حمد حسن محمد|لد |محمد خ |تـــربــــيتـــ طنط

42|34| ل|لع|م يىح عبــــد |تـــ س|جمل لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

877836 ل محمد محمد  |م جم سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

6|45o4 |ش|لرؤف محمود بــــ|مريم ثــــروتـــ عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

6342o5 ى|هيم حس|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|محمد  ني  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

8o|633 دي|ن مجدي محمد ن|مرو ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

45||35 مر|ر محمود ع|لستـــ|تـــ عبــــد |لشح|محمد  |هندستـــ طنط

|2|848 |لوف|بــــو |دل عىل |عىل ع ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2685|6 لورورى|حمد محمود محمد سعيد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

352835 هيم|بــــر|شم |محمد سيد ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

258456 مر|محمد يشى حسن سعيد ع تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|2o586 غبــــ|ئى نصيف ر|نصيف ه ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

439382 بــــ عرص|لوه|يمن محمود عبــــد|منيه | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

7|2o4| حمد|حمد عيد سيد|مريم تـــوفيق سيد  ره بــــور سعيد|تـــج

7o2532 لجوهرى حجر|هيم |بــــر|مه |ن سل|نوره زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

5o82o2 تـــم لطفى رزق|ره محمد ح|س سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

344794 ف عىل عبــــده |بــــسنتـــ  لمليىح |رسر ى شمس حقوق عي 

26o2|9 م يوسف|لسل|لمنعم عبــــد|منى محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

72869 لعزيز عىل|عزه رجبــــ عبــــد ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

22|528 لحميد عيد|كريم محمد عبــــد هره|لق|حقوق 

235|29 ى محمد فهىم ى كريم حسي  حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

26o792 م|لجد|ر |ء محمد مختـــ|ل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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|579o4 ى ر|رى نو|حسنى زخ| يوستـــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

54|254 لسيد محمود سليم|ن |محمود شعبــــ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

697o76 حمد محمد|لسيد حسن |حسن  زيق|لزق|هندستـــ 

24o466 م|لسل|هند مجدى مصطفى عبــــد ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|24||7 بــــسمه محمد عىلي حسن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

45885 ى |سم| هيم|بــــر|نور |ء حسي  هره|لق|عه |زر

843oo| يف محمود يسن|رس| ء رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

37|6o7 حمد|ل طوجى |عمر جم ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

42592| حمد|لم |حمد س|لسيد |ر |من سكندريه|ل|بــــ |د|

45834| ي عشم|محمد عبــــد | عل
وي|لمقصود بــــسيوئى ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

||6376 سوسنه ميشيل فهيم وهبــــه ى شمس هندستـــ عي 

34o596 مه فتـــىحي محمد|س|لرحمن |عبــــد مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

358755 حمد|لعزيز |لد عبــــد|خ| لي|د وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|65353 منيه محمد حسن محمود| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8393o7 لسميع|حمد سيد فهىمي عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

28442 ود|مد محمد مه|يوسف ح هره|لق|ره |تـــج

4232o3 م حبــــيبــــ يوسف|س| رمي| سكندريه|ل|علوم 

436|8 ف محمود ح|ر |من مد|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

898789 هلل  |ج عبــــد|لرحمن فر|ء عبــــد|لىمي ج|بــــ سوه|د|

68333| ى محمد عبــــد |مل | لق|لخ|يمن حسي  لمنصوره|حقوق 

6o2952 ر|لجز|لمجيد |لحميد عبــــد |مصطفى عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

48|24 ن عفيفى|يتـــ محمد حمد| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

9|o88o حمد |ل محمد |د محمد و|زي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

838299 ل|لع|سم عبــــد|عمر محمود ق دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

|2o||3 ي| |ندر|س
ى|لبــــي  عزيز بــــنى مي  ى شمس|تـــج ره عي 

64865 حمد قطبــــ بــــيوم|كريم  لفيوم|حقوق 

|73457 حمد|م سعيد |م|نىح  | هره|لق|حقوق 

8438o| ى عبــــد ى ص|لن|حسي  لح|رص حسي  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 
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3|6885 لعظيم|م محمد طلعتـــ عبــــد|ن عص|يم| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

888544 ره سيد عىل سيد |س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|4o28 د|ل طر|بــــ هل|لوه|بــــر عبــــد|م ص|سل| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|7o|9 لعزيز سليم|د عبــــد |رحمه جه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4o26o6 ن|هيم سليم|بــــر|حمد |ئى |رحمه ه ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

246|4| لمزين|حد عىل |لو|حمد عىل عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7873o لمعز محمد|م عبــــد |ندى هش لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

|347|| حمد عىل|لمعز |حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

224377 نور|يوسف محسن محمود  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

63o856 لجبــــرى|لسيد محمد |هيم |بــــر|محمود  ج|بــــ سوه|د|

53o545 ح محمد شلبــــى|لفتـــ|عىل عبــــد | نور ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

64o876 ى |صقر  ن|وى صقر سليم|لشبــــر|مي  زيق|لزق|ره |تـــج

63o|| د خميس|ميمه محمد رش| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

5|6292 ى|لجو|يتـــ مصطفى عبــــد | د محمد عشر بــــ دمنهور|د|

3|9227 لعزيز عىل|ء بــــكر عبــــد|رج ى شمس| لسن عي 

6|9443 لمقصود|لح عبــــد |يوسف محمد ربــــيع ص ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

9o6952 ي|حس
ن محمد |م حمدى بــــفى ج|تـــربــــيتـــ سوه

|2|857 دي|بــــو ش|لحكيم محمد |هلل عبــــد |يوسف عبــــد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

423353 يد |بــــو |آيه محمود  ى حمد|لي  سكندريه|ل|صيدله 

4||995 لسمنودي|لحميد |لسمنودي عبــــد |د |م رش|هش |بــــ طنط|د|

5|9828 غ|آيتـــ أحمد عبــــد  م|لمقصود محمد رصى ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

525|42 ضى حسن|لر|لسيد عبــــد |بــــسنتـــ محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

9o2|3o ء عنتـــر يوسف محمد |عىلي ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6325o| ى|لحليم محمد ش|رص عبــــد|منى ن هي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|4568  درويش|لش|محمد رفيق عبــــد 
ى
ق لشيخ|ره كفر |تـــج

35322 م عىل محمد|ريم س ج|بــــ سوه|د|

8|756o د مني  لبــــيبــــ|دي عم|ف ره بــــنى سويف|تـــج

|57357 لمنعم|حمد محمد عبــــد |ن |نوره ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o3795 ل حسن عىل|م مصطفى كم|يحن  هش لمنصوره|حقوق 
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2|3|47 لفيوم|وجيه رجبــــ عىل | ر|ي ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

7o995o لمرىس |لعزيز |لعزيز عبــــد |لسيد عبــــد |ن |يم|
عطيه

لمنصوره|عه |زر

4389| لعظيم حمزتـــ|نيس ربــــيع عبــــد |ندي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

9||975 حمد |بــــوبــــكر |ن فرج |شكر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

424883 لسيس|ىط |لع|مصطفى محمد مصطفى عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

3394|2 لرحمن|لعزيز عبــــد|فتـــ عبــــد|طمتـــ ر|ف |حقوق بــــنه

856|8| ي عبــــد|نره
ح|لفتـــ|ن محمود لطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

67723| حمد محمد عبــــد ربــــه|مح سمي  |هلل س|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

326422 تـــ مرقص|دى شح|نتـــ ن|دمي ن|بــــ حلو|د|

||6o96 بــــو سيف|حمد |حمد محمد ممدوح |جودى  هره|لق|م |عل|

|598|2 ى لمسيح|درس عبــــد |لطفى تـــ| يوستـــي  ن|بــــ حلو|د|

688993 زق|لر|محمد وليد حلىم محمود عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

25|642 لرؤف مدينه|لسيد عبــــد|در |ن ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

482425 مه مرع|م محمد سل|محمد هش |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

84o25o هر محمد|لط|بــــر |ء ج|نجل ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|32533 زر موىس|ج  ع|ن| رين|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2386o3 ى|ء طلعتـــ سعد |سم| مي  ن|بــــ حلو|د|

482557 لسيد|لرحمن محمد |سلىم عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|26385 لرحمن|هلل عمرو حيدر عبــــد |عبــــد  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

5|969 ئيل|رس|عطيه تـــوفيق | ميىلي|ك حقوق بــــنى سويف

3698o9 لمجيد|ن فوزي عبــــد|سندس رمض |حقوق بــــنه

695|9| عيل|سم|مصطفى عىل | هدى رض ط|بــــ دمي|د|

35|22| ل|ن حسن محمد هل|حمد سيد شعبــــ| |ره بــــنه|تـــج

68o87| ى محمود| حمد محمد محمود حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6932|2 لعيسوى|عمرو محمد محمود محمد  لمنصوره|بــــ |د|

63o36 فتـــ فوزي عبــــد  لعظيم|لحميد عبــــد|مي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

878884 ى محمد |ي حمد محمود |سمي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

64975| تـــبــــ سعدى محمد|عمرو ر س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم
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257|32 ل عقيله|م محمد كم|ن هش|نور ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6o8537 وى|لزو|ء عبــــدربــــه رزق |وف ي صىح طنط
|معهد فنى

265749 بــــ منصور|لوه|بــــر مني  عبــــد|ء ص|عل |حقوق بــــنه

233|37 وق ذىك عىل ذىكي محمد أغ
|رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

432278 بــــع|لمر|طمه فتـــىح عىل |ف |علوم طنط

6o7|6o لحبــــسر|زم محمد محمد |ح لمنصوره|حقوق 

23o649 لنبــــى محمود سيد محمد|مصطفى عبــــد دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

325272 حمد محمود|حمد محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8399|3 هيم|بــــر|ح يونس |تـــ صل|ي| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

8|o4o ذل|لش|لسميع |يمن عبــــد |حمد | كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

3|5589 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|شم عبــــد|ء ه|ل| ن|تـــربــــيتـــ حلو

462|86 ي ر|رس|
مون|ء محمد بــــسيوئى لشيخ|بــــ كفر |د|

775797 لسيد خليفه|هيم |بــــر|حمد | زيق|لزق|هندستـــ 

238385 ى حسن محمد حسن محمود|ي سمي  هره|لق|حقوق 

|47299  عىلي|م محبــــوبــــ |لسل|حمد عبــــد |
ى لعي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

264|45 لمدبــــول|يه سعيد محمد | لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

452982 ي|مل |لحميد ك|رص عبــــد|لن|محمد عبــــد
لروينى لشيخ|هندستـــ كفر 

54o47| ي عبــــد |ء |لشيم|
ف حنفى لسميع|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|38o8 حمد محمد|هيم سيد |بــــر|عمر سيد  هره|لق|حقوق 

232766 ى | عيل|سم|حمد |يه خي  ى شمس|زر عه عي 

7o7o98 ن|حمد عرف|ن |يه عرف| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|48585 ز|لبــــ|حمد جمعتـــ |طمه |ف ن|حقوق حلو

359423 لمتـــولي|بــــ ذىكي |يه|ء |رس| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6269o7 حمد محمد|ن عىل محمد |يم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

485|95 ي
ي محمود| |دئى لسيد خرصى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

335659 للطيف|د عبــــد|حبــــيبــــتـــ محمد فؤ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o58o| لعزيز بــــدير طه|طف عبــــد |يمنى ع |صيدله طنط

63o|57 لسيد محمد محمود عىل|د |مصطفى عم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

53o6o2 ى|بــــو|لرحمن عىل |ء محمد عبــــد|سم| لعني  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

879|44 حمد |لسيد |محمد محمود  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 
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||87|2  عطيه|لص|محمود مرضى 
ى
ق د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

4|7656 وق محمد ذهنى محمد رسر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

9o6|94 حمد عفيفى |محمود محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

322952 ي نرص دود|ن ن|نوره حمد|ر |ج  سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

9o2682 عيل قريسر عىل |سم|ر |من ج|تـــربــــيتـــ سوه

78|987 ه محمد | حمد محمد محمد|مي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

9|o9|8 ى مرىس   عىل حسي 
مصطفى ج|تـــربــــيتـــ سوه

85542 طه حلىمي محمد فرج ن|حقوق حلو

923o35 ل  |لع|د عبــــد|رص فؤ|حمد ن| ج|ره سوه|تـــج

345828 م|م|لغنى |محمود محمد عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

688577  عبــــد |عبــــد 
ى
ر ورده|لستـــ|لرحمن فرج شوق لمنصوره|هندستـــ 

8|2379 ى فيلبــــس لطيف عيد مدلي  ي|بــــ |د|
|لمنى

263|57 تـــتـــ جويىل|لمحسن شح|لمحسن عبــــد|رحمه عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

68|58o تـــ|لشح|لمحمدى |محمد يشى  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

7o6537 لمندوه|لسيد محمد |لمندوه |لبــــنى  لمنصوره|بــــ |د|

3o83o حمد|م |لسل|حمد عبــــد |مريم  هره|لق|حقوق 

44o323 متـــ يوسف عوض|س|ء |رج لشيخ|علوم كفر 

2|54| هيم محمد|بــــر|ئى |سلىم ه هره|لق|صيدله 

3|5|38 ى ل لبــــيبــــ|كرم غ| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

64|942 هيم محمد|بــــر|لسيد محمد |م  زيق |لزق|تـــمريض 

634o5o هيم خميس|بــــر|لرحمن عىل |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

8o533 م|لح محمد تـــم|هيم ص|بــــر| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

82|78| ي محمود|كريم ح
مد مصطفى دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

|643|| حمد سيد|حمد محمد |رس |ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

328748 لسيد محمد عزبــــ|د صفوتـــ |زي دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

892o|| بــــد  |ن منتـــرص حسن ع|مهرم سيوط|تـــربــــيتـــ 

63328o هيم|بــــر|ن |رتـــ سليم سعد رضو|س ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

438744 بــــوشعيشع|م |ل درغ|محمود جم لشيخ|علوم كفر 
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2666|3 لحليم|هلل عبــــد|م محمد فتـــح  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4|3o28 لعزيز بــــكر|عبــــد | هبــــه محمد رض |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

6o575o ي|لبــــلتـــ|ئى |ليم|محمد يو سف بــــدير  ج  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3|8586 زق|لر|ل محمود عبــــد|ء جم|ول تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

7o9869 ى|ن عىل محمد حس|م محمد شعبــــ ني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

883|35 هلل حسن محمد حسن  |عبــــد سيوط|صيدلتـــ 

88577 ي|جمعتـــ خ
ى
لد جمعتـــ حسن دسوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2562| هلل محمد زهي  محمد|منه  هره|لق|بــــ |د|

53o4|5 لعسكرى|لدين عىل |د |ن عم|نور ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

58|79 هلل زىك|حمد مخلوف عبــــد | حقوق بــــنى سويف

264765 |بــــ|له جورج موىس نجيبــــ س|ه |ره بــــنه|تـــج

225533 وى حسن|حمد قن|ندى  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

8|3o5o ى د بــــولس بــــطرس|عي| مي  ره بــــنى سويف|تـــج

545792 يف عل ج |لحليم خف|لسيد عبــــد|لدين |ء|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

25|288 ن سمكه|ره تـــوفيق رمض|محمود عم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

786338 ى عبــــد|رغده  لحميد|حمد حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

883286 ل عىل سيد  |حمد جم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

282839 حمد|لحميد |حمد عبــــد|يه | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

4o533 ع|متـــ متـــول من|حمد سل| ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

|266o2 هيم|بــــر|ح مرزوق |لفتـــ|عىل عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

6|6472 لخليفه|هلل محفوظ جمعه |هبــــه  ط|حقوق دمي

462o36 وى|لمعز|لسيد |بــــسمتـــ رزق  سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

792|4o لسيد محمد|ل |محمد جم ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

337978 هيم|بــــر|حمد محمد محمد | زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|55|38 جر عمر محمود عىلي|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4352o7 لعمرى|هيم |سمر محمد إبــــر ي صىح طنط
|معهد فنى

364474 روق خليفتـــ|عمر خليفتـــ ف |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

7o779o بــــينى |نىح  جمعه | لجوهرى|حمد |لشر لمنصوره|حقوق 
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262494 لحميد|تـــم محمد عبــــد|محمد ح ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2|9826 لرحمن محمد|حمد عبــــد |مريم محمود  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

878289 عر |لرحمن و|ندى سيد محمد عبــــد سيوط|طبــــ 

8766|7 حمد مصطفى محمد  |ذ |مع ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

83o54| عمر محمد عمر محمد س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

23468| ر|لنج|حمد |دهم محمد |م |حس |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

4o825| يف محمد عبــــده حس ى غز|رسر ل|ني  بــــ دمنهور|د|

4|9277 لسلمون|حمد |حمد سيد |سحر حسن سيد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

354|5 ف محمد رش|سلىم  د|رسر ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

75465o لحميد|د سيد عبــــد |مريم عم عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

328766 حمد|لدين سعد |ل |محمد كم |ره بــــنه|تـــج

|66289 محمود عىلي حسن محمد ن|حقوق حلو

479386 بــــر أبــــو سيف جمعتـــ|ن ج|إيم سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

897o67 ق| ه محمد رسر ى |مي  وى حسي  ج|بــــ سوه|د|

38699 ن عيس محمد محمد|حن ن|ضتـــ حلو|علوم ري

28449 هيم|بــــر|يوسف ممدوح محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

523833 ع محمود|محمود محمد محمود رف سكندريه|ل|هندستـــ 

3363o4 ى جم|ي ي محمد نرصه|سمي 
ل مصطفى عه مشتـــهر|زر

33o262 ي عبــــد
ف|بــــر|ح |لفتـــ|رضوي مصطفى هيم رسر |بــــ بــــنه|د|

2|285o محمد محمد شديد محمد ى شمس هندستـــ عي 

327393 حمد|ر محمد عىل |من |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

22|23 ن|د عىل محمد سليم|جه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

526685 ن|لق مصطفى عثــــم|لخ|محمود يوسف عبــــد دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

488737 لسيد حسن|لسيد |بــــر |حمد ص| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

464339 زق محمد محمد محمد|لر|م عبــــد |حل| لمنصوره|حقوق 

843|84 ين  ف |شي  ج محروس|لحج|بــــو|رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

776o66 وق نبــــيل جل ح|لفتـــ|ل عبــــد|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

5o44|5 تـــ  تـــه|هيم شح|بــــر|لنبــــى |هيم عبــــد |بــــر|أمي  سكندريه|ل|حقوق 

78o29 هيم محمود|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ
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335776 تـــ ظريف يوسف عىل| مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

326o75 حمد محمد|ن كرم |كريم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

372524 ن مصطفى خليل|مصطفى رمض ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

79|837 لم|رى س|م سمي  بــــند|حس زيق|لزق|حقوق 

675573 ى |ي ي|م حسنى محمد عبــــد |سل|سمي 
لغنى لمنصوره|ره |تـــج

|726oo حمد محمود محمد|يه | سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

676957 ل|لجم|هيم بــــدير |بــــر|لسيد |عمر  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

38663 ضىح محمود يوسف فندى ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

89685| حمد  |ل صديق |م كم ج|ره سوه|تـــج

427o9| دل محمود حسن|هبــــه ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|7|88 حمد|حمد |د طه |زي ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

28|347 لرحمن|حمد محمد صديق عبــــد| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

675384 مر محمد حسن موىس|ره تـــ|س لشيخ|هندستـــ كفر 

||7359 ى|م قيم|ميل شفيق يو| |رتـــي  هره|لق|ره |تـــج

678|67 ش مصطفى|لدمرد|م |ء عص|رج لمنصوره|ره |تـــج

||9378 ن|حمد سليم|ن |م سليم|هش ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5|o495 لصعيدى|حمد محمود |هيم |بــــر|محمد  |حقوق طنط

243|57 لمول|د|س ج|ئى عبــــ|لد ه|خ |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

495|79 لسيد لويزى|لعزيز محمد |عمر عبــــد |حقوق طنط

6|5895 لد قريش|خ| محمد رض ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

479|88 م مبــــروك|لسل|دل عبــــد |يتـــ ع| سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6473| ن عىلي|جر حسن عثــــم|ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7|22 لتـــرىك|محمد صفوتـــ مصطفى  هره|لق|هندستـــ 

76o457 حمد|زم رشدى طه |ح لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

262576 لسيد|حمد |حمد |مصطفى  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

445939 لدين|عيل محمد سيف |سم|ئى |سيف ه ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

755o87 حمد|لسيد حسن |يوسف  هندستـــ بــــور سعيد

683779 ى|طف عىل محمد عىل |عىل ع لزهي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

4oo72o ن كريم|محمد فتـــىحي عثــــم ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8677o4 حمد|نجوي نوبــــي سليم  ن|سو|بــــ |د|
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|34|62 تـــ يىح محمد محمد|ي| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

284|67 لد سيد محمد|يوسف خ سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

28|63 حمد|حمد حسن |رحمه  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

76534| ل محمد عىل|لع|محمد يشى عبــــد  حقوق بــــورسعيد

52|36o ح بــــهنسي|لفتـــ|ن جويىل محمد عبــــد |يم| عه دمنهور|زر

23|355 زق|لر|لمعبــــود عبــــد|مصطفى محمود عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

25655 هيم|بــــر|زينبــــ محمد عىل صبــــرتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|3254 مد سعد محمد يوسف|م ح|إسل سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

25654 لعزيز|لمنعم عبــــد |رق عبــــد |روضه ط ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

6463|9 كريم محمد عزتـــ منصور عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

884o53 ى محمد |مصطفى  ى  |مي  مي  سيوط|ره |تـــج

3383|8 بــــوزيد|ء محمد محمود |سم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o7o82 لدين|حمد عىل |لسيد |د |ذ عم|مع تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

44359| ن|هيم عبــــده سليم|بــــر|يمن |ء |لشيم| لفيوم|عه |زر

9o9376 ه حمدى عبــــد| حد |لو|حمد عبــــد|لعزيز |مي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

227786 ف عبــــد|هلل |منه  ر|لغف|لعظيم عبــــد|رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|39|45 لسيد|حد |لو|ء محمد عبــــد |عىلي رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

4973| مون|لحليم م|ن عبــــد|مروه شعبــــ هرتـــ |لق|تـــمريض 

438|o6 وه|ر محمد سعد محمد حل|من لشيخ|بــــ كفر |د|

9|28o2 يوبــــ |ضع |منون متـــو|يوبــــ | تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

33o3oo لرحمن|حمد عبــــد|هيم بــــخيتـــ |بــــر|مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|23689 يف عبــــد |س لسيد|لسميع |ره رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|3365 ف سيد حفنى|رجبــــ  رسر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

636284 رك حمد|در مبــــ|لق|ء عبــــد|حمد عل| زيق|لزق|ره |تـــج

229|22 حمد عىل|ن محمود |مريم رمض ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

877o47 ى  |دل لطيف بــــش|ندى ع|س ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

5|8|47 ه رش د فتـــىح يونس عيد|ني  |حقوق طنط

326468 حمد|لد محمد |جر خ|ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

273|5 محمود فهىم| تـــفى زكري هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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|6o7o6 هلل|يمن قطبــــ سيد فرج | هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

28o76 حمد|لحميد |تـــ عبــــد |لشح|تـــفى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|3738 حمد|كريم محمد عمرو  |حقوق بــــنه

285678 هر محمود|دهم فوزى عزتـــ ط| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

636954 لحسينى|لحسينى |هيم |بــــر|حمد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

5ooo58 ر|لف|ن محروس محمد عىلي |يم| بــــ دمنهور|د|

9o584| هر  |لدين محمد ط|ء |محمد بــــه ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

8o6893 لعظيم|م عىلي عبــــد|هلل عص|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

3|7573 حمد عىل جوده|سم |بــــ ن|حقوق حلو

832967 ي|حسن عبــــد
لحميد فهىمي حفنى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8o6o84 بــــر|د حسن فوزي ص|جيه ي|عه |زر
|لمنى

4767|4 لمجيد مخلوف|ن عبــــد|ل سليم|هلل محمد كم|منتـــ سكندريه|ل|ره |تـــج

6o4|36 ىك|لمك|هيم |بــــر|ء |محمود عل |ره طنط|تـــج

57465 هيم محمد|بــــر|ن عزتـــ |نوره ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

226735 د|ن مر|حمد عري|مصطفى  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

83284o تـــ محمود|رس شح|جر محمد ي|ه دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

7o7683 حمد|ضل |حمد ف|دل |عبــــي  ع لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

779936 دى|له|م فتـــىح محمد عبــــد|سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

37343 ع|ن رف|حمد رمض|ن |ضىح رمض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7643 ر|لنش|لرحمن محمد |م عبــــد|هش| ر|ي كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

4|6962 لمطلبــــ يحن |بــــ يوسف حلىم عبــــد|رح لشيخ|نوعيتـــ كفر 

75|247 ى|م دل شفيق|مجد ع| |رتـــي  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

343889 مد|ل تـــوفيق ح|حمد مجدى جل| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

64o55o ن|للطيف محمد محمد رضو|زن عبــــد |م زيق|لزق|حقوق 

5|2377 لسيد عسكر|لسيد كرم | |طبــــ طنط

849622 ي|ر
لحفيظ محمد|طف عبــــد|ع| ئى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

356o56 لحميد|هدير محمود خلف عبــــد ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7o4282 لحميد|عيل عبــــد |سم|محمد عىل محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

5|6|43 ى  وي|لسيد شه|ندي موىسي أمي  تـــربــــيتـــ دمنهور
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359385 م|لسل|م محمد عبــــد|لسل|محمد عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

8o|362 بــــر|لج|تـــم حسن عبــــد|بــــ ح|مه دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6|9495 للطيف|لسيد محمد محمد عبــــد |ن |يم| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

2625o2 لسيد نرص|ر |لستـــ|محمود محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

83o5|3 ق| ى رسر وي|نطون نرص حني  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

64o796 لد|ن محمد خ|نوح محمد عثــــم ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

||94oo يف محمد |خ لسيد|لد رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|8472 لسنهوري|مد عىلي |سمر ح بــــ دمنهور|د|

45|532 بــــوطبــــيخ|لدين |د بــــىهي |أحمد رش سكندريه|ل|ره |تـــج

454|| هيم محمد عطوه|بــــر|بــــح |هيم ر|بــــر| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

24563o وى|لص|حمد محمد محمد |سعيد  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

493752 محمد سعد محمد يوسف خليفتـــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

277763 شد|لعليم ر|هلل محمود عبــــد|عبــــد |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

6o6996 لمرىس|م سعد محمود |سل| لمنصوره|بــــ |د|

632848 ور|لعزيز ش|لنشوى عبــــد |لعزيز |سندس عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

2|5224 مريم سمي  عوض صليبــــ هره|لق|ره |تـــج

69o63o ه عىل طه عبــــد | |لش|مي 
ى
ق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|8836 هيم بــــيىلي|بــــر|لىح |خلود محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

|26445 ن|حمد طلعتـــ حمد|دى |ف ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

3246| خىل محمد|لد|ن |محمد شعبــــ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

3|7984 ى|ن عىلي عبــــد|شعبــــ لحليم حسي  لفيوم|بــــ |د|

|59586 لرحمن محمد|د عبــــد |حمدفؤ|م |ندى عص هره|لق|حقوق 

3247|o بــــر محمد|محمد نرص ج ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

2582o2 ن|ن محمد عثــــم|محمد سعيد عثــــم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7|8|82 د|هيم ج|بــــر|ح محمد سعد |ن صل|نوره لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

328o68 لمنعم محمود|رق عبــــد|م ط|لسل|عبــــد ن|سو|بــــ |د|

35o3o8 دى|له|لسيد عبــــد|ل |محمد جم ى شمس حقوق عي 

45|24o يف محمد |ه مي شلبــــي|لتـــه|جر رسر ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|357o5 مه|لدين محمد سل|م |ضىح حس |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8o6862 دي محمد|دي زي|ء زي|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى
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|3796o بــــ|لوه|لعربــــى عبــــد |مصطفى وليد محمد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

|76||4 لحميد|لدين محمد عبــــد |كرم مىح  |حقوق بــــنه

637689 عيل|سم|تـــ |تـــ محمد فرح|عمرو فرح زيق |لزق|تـــمريض 

7o|35| عيل|سم|لسيد |يوسف محمد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7|3|58 ن|لح حس|لسيد محمد ص|روى | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4773o3 متـــ|لسيد سل|در محمد |محمد ن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

75|7|6 ي| مي 
ى جلوعه سل|صفوتـــ بــــنى مه|مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

923973 بــــر محمد  |تـــم محمد ص|ح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

638282 لسيد|حمد |لسيد سيد|لسيد |زم |ح ن|طبــــ حلو

69565o  |ده |غ
ى
يم|لعم|بــــو|هيم |بــــر|هيم |بــــر|لدسوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

242253 لعظيم|لدين نبــــيل عبــــد|م |هلل حس|منه  سيوط|عه |زر

367|66 لسيد|حمد منصور موىس | |حقوق بــــنه

8|49|8 ين ربــــيع جمعه محمد شي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

842|54 ى |ميمه حس| حمد محمد|ني  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

68|634 س رسور|هلل عبــــ|حمد محمد عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

2|7664 سمي  عزم زعتـــر| بــــول شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

4o3|2o لجوهرى|حمد مصطفى محمد |يوسف  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

9|3932 لحفيظ محمد  |م عبــــد|ء عص|حسن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

645|o4 لجليل|حمد محفوظ  رحىمي عبــــد |يوسف  لمنصوره|حقوق 

|369|7 نيوس|رم|نور لبــــيبــــ |رسيلنو |م سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

7||47o لسيد عنبــــر|لعظيم |لسيد عبــــد |لعظيم |عبــــد  ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

248967 ي روس|مجدى محمد عد| ن|ج  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

828|6 وى|ن عبــــده ص|حمد شعبــــ| ن|حقوق حلو

7|2|58 ى محمد |ي لسحيىل|لد |هيم خ|بــــر|سمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|8649 ل بــــيومي|د حمدي كم|عم لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

32|273 تـــ|ن بــــرك|هيم مجدى رمض|بــــر| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

452843 س|صبــــىح عبــــ| حمد رض| لشيخ|هندستـــ كفر 

427|6| درس|تـــ| م حن|يدي حس|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

846277 حمد|بــــر محمد |م ص|بــــتـــس| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

263|85 حمد محمد شلبــــى|ن عىل |نوره ي صىح بــــنه
|معهد فنى
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42494 هلل|فكرى محمد فكرى خي   هره|لق|حقوق 

|46953 د|لجو|م محمد عبــــد |محمد عص ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|o948 |د نرص يوسف حن|يدى عم|ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|4o77 ل فخرى نعيم|رى جم|م وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

7847|9 حمد حسن|لسيد |خلود  زيق|لزق|بــــ |د|

24o382 م|لسل|فرح حمدى محمد مرع عبــــد  لفيوم|عه |زر

8|737o ود|د د|ل فؤ|نوبــــ جم|بــــ| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

24|226 روق محمود بــــكرى|لد ف|محمد خ ن|بــــ حلو|د|

4|4796 للطيف عجميه|م عبــــد |ندى س لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6o8769 ء مسعد محمد مدكور|رس| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

486929 مه|مه عىل سل|محمد زين سل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

776859 بــــ|لسعودى طه دي|لسعيد |عمر  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

8o59o5 له محمود خلف|ل|عبــــد| عل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

694|24 زى|لسعيد محمد حج|مجد | لمنصوره|بــــ |د|

697654 لسعيد يونس عىل|رق |يه ط| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4||274 لعزيز يونس محمد|ن محمد عبــــد|نوره |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

5oo8|o ل|مد خليل |دين محمود ح|ن ى وى|لميى تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

|76759 ح عىل|لفتـــ|محمد عىل عبــــد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

2|2863 هيم|بــــر|سحق |مجد |بــــيتـــر   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

66478 هلل|م حميده سعيد عبــــد |وس لفيوم|بــــ |د|

84326 ي|ر
حمد|حمد محمد | |ئى لفيوم|لعلوم |ر |د

9248|6 ن خلف فنجرى محمد |شعبــــ ج|بــــ سوه|د|

77329o حمد مصطفى|لحكيم |ل عبــــد |منيه كم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2363o4 حمد محمد|حمد محمد |هلل |يه | ى شمس|د| بــــ عي 

782698 ل|لع|لسيد عبــــد |ح |لفتـــ|حمد عبــــد |منى  لمنصوره|حقوق 

223o83 لحميد|تـــم حسن عبــــد|محمد ح ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

85o233 مل|لك|لح |رص محمود ص|لن|محمد عبــــد لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

252954 بــــورى|لش|ر مصطفى معوض مصطفى |من تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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6|439o لجحش|لمهيمن محمد |عمر يوسف عبــــد  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

5o864 مل|ن ك|مه نبــــيل شعبــــ|س| ره بــــنى سويف|تـــج

5|2667 ف |كريم  لعزيز عىل|هيم عبــــد|بــــر|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

25o439 ي|ء عىل محمد |سم|
لبــــلسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

487o76 ف مىح |يوسف محمد  لدين|لدين خي |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78452| |هيم شط|بــــر|حمد محمد |نس |ن زيق|لزق|علوم 

633837 لسيد غنيم|هيم طه |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

838|33 عيل|سم|للطيف عىلي |حمد عبــــد| دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

649|47 ي عبــــد|بــــسنتـــ  ى|لطوبــــىح  لرحمن عىلي حسي  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

839433 ي 
ي طه مصطفى

هر|لط|مصطفى ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

693o4o لحلوج |لمقصود |جر عبــــده عبــــد |ه تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

7644|| هيم عىل عطيتـــ|بــــر|د عىل |زي ره بــــور سعيد|تـــج

|68225 عىل محمد مصطفى عىل عفيفى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

||7735 ي|دهم عبــــد |عمرو 
ى
لعظيم شوق  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|

كتـــوبــــر

68|28o محمد فكرى عوض مقبــــل ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

283252 بــــ|لمنعم محمد دي|لسعيد عبــــد |حمد |زم |ح ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

6o95o9 لق|لخ|لقطبــــ عبــــد |تـــ |لشح|خلود سمي   ي صىح طنط
|معهد فنى

2|2963 ى طه محمد عبــــ ده|حني  هره|لق|علوم 

6o2387 هلل|لسيد عبــــد|حمد |أيه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

837|62 حمد|لحليم |عمر محمد يوسف عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

693498 ي|لحسينى |محمد | محمد رض
ط|لىحى هره|لق|م |عل|

7658|o لدين|لعظيم محمد شمس |هلل محمد عبــــد |منه  ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

768887 لصفىط|عيل محمد |سم|ئل |و تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

6|4447 د|د ج|لجو|لمقصود عبــــد |طف عبــــد|آيه ع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5276|3 لففى|لسيد محمد حسن |ندى سعيد  سكندريه|ل|هندستـــ 

79o2o2 دى|مصطفى فوزى مصطفى عبــــ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

77794| ر|لنج|لرحمن |للطيف عبــــد|صفيه محمد عبــــد  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

57|oo در عبــــيد|لق|ء تـــوفيق عبــــد |نجل ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

755|56 عيل|سم|لسيد محمد |يه | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 
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26984| لزغبــــى|لمرىس |هيم |بــــر|مح محسن |س ي صىح بــــنه
|معهد فنى

693664 د حسن|ئى ج|حمد ه| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|4|837 لقوى حسن|لدين ممدوح عبــــد |نور  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

64|7o4 ف عبــــد | هلل شلبــــى|لعزيز عىل عبــــد |ميمه أرسر زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

53547 ف محمد سيد |محمد  حمد|رسر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|3398 لمعىطي محمد|فتـــىحي صبــــري عبــــد سكندريه|ل|علوم 

8|75|8 لونيس عمر|يوسف طه عبــــد ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

|747o6 محمد حسن محمد عىل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|62266 مل|رأفتـــ وليم ك| رن ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

3o87o ى محمد ك|ي لعظيم|مل عبــــد |سمي  هره|لق|بــــ |د|

4o2o33 لمغربــــي|لسيد |ن |حمد رمض|محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

428928 ى إبــــر| س|لتـــر|لرشيد |هيم عبــــد|لحسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9oo762 للطيف |لرؤوف عبــــد|بــــ محمد عبــــد|رح سيوط|صيدلتـــ 

626o58 ى محمد|حمد |م |سل| مي  زيق|لزق|بــــ |د|

9o7495 لدين  |لديبــــ عدل سعد |محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

885695 ى ملك |ئى ر|روم ضى خي  سيوط|ره |تـــج

6|7oo7 ي
هلل|حمد محمد عبــــد | |دئى ط|بــــ دمي|د|

6o269 ى|من ى محمد حسي  ر طه حسي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

526952 ن|وى مهر|لر|لد رؤوف |عىل خ تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

35|83| فظ|لغنى ح|محمد حمدى سيد عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6879|8 لم|هيم محمد س|بــــر|لعزيز سعد |سعد عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

44294 هر محمد|عىل سعيد م لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

362o47 هيم محمد حسن|بــــر|محمد  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

438oo8 مه جوده محمد جوده|س|م  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

7o6485 ى بــــسمه محمد طلبــــه حسني  لمنصوره|بــــ |د|

262997 ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |بــــسمه  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

63|455 ئيل|مفيد صموئيل ميخ| رين|م زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

6o6554 هيم عىل عىلي لبــــده|بــــر|لرحمن |عبــــد  |بــــ طنط|د|
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4o72|| بــــ|لبــــ|لسيد فتـــح |هيم |بــــر|لد |منيه خ| إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

29|35 هيم|بــــر|شد |لد ر|هلل خ|عبــــد  ى شمس| لسن عي 

8239|o لرحيم محمد|عمرو سيد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

695233 ى|لسيد |حمد محمد محمود | لعشر لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

32o8|o وي|ىط محمد عشم|لع|مؤمن محمد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|47394 مه فوزى محمود|س|محمد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

33|973 لعزيز|حمد عبــــد|يتـــ محمد | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

||6oo5 ئى معوض فهىم معوض|بــــيشوى ه وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

442494  عىل مط|هيم |بــــر|وع |محمد مط
ى
وع|لدسوق لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

82466| حمد|سيد محمود سيد  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

68974| حمد|رق قدرى |يمنى ط بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|9577 كر عبــــيد|د ش|ل ج|سم جم|بــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

63|327 شم|لغنى محمد ه|هلل محمد عبــــد |منه  زيق|لزق|ره |تـــج

6946|3 هيم حمزه عوض|بــــر|حمد | |رن لمنصوره|علوم 

266833 زى محمد هرجه|رس محمد حج|ره ي|س لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

247385 م خليل|م|لمنعم |م عبــــد |م|هيم |بــــر| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8|7836 |نبــــيه حن| ر حن|كيل |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

83|647 ر محمد|لستـــ|لصبــــور عبــــد|سمي  عبــــد |هندستـــ قن

498654 تـــ|هلل محمد محمد فرح|هيم عبــــد |بــــر|ء |ل| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

4oo9|2 لسيد|ر حسنى محمد |من ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

69o652 لونيس عىل|ل حسن فريد عبــــد |س لمنصوره|طبــــ 

7o|485 ي|لغبــــ|حمد |طف محمود |ل ع|من
ىسر زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

272827 ى|ن |يه محمد رمض| مي  ي|لسن |
|لمنى

|5768o ى  د|يمن عوئى فؤ|كرستـــي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

426396 لسيد يوسف|لمنعم |هلل سعد عبــــد |منه  سكندريه|ل|بــــ |د|

352886 يف يىحي  ي|لجيد |لفتـــوح عبــــد|بــــو |رسر
ى
لدسوق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

78|46o لملىك|حمد محمد محمد|ن |نوره ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

62||33 ود|ء مسعد محمد عىلي د|رس| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

638364 يدي|لع|لسيد |هيم |محمد إبــــر زيق|لزق|هندستـــ 
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6777o4 لسيد محمود|مصطفى عىل  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

826299 هدير بــــدر خليفه محمد دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

85|382 ى سند |ي ى|لحس|هيم |بــــر|سمي  ني  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

42593o لبــــربــــرى|لمجيد أحمد|ندى أحمد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

7o9|6o لسيد|طف محمد |طف وحيد ع|ع لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

258578 رس حلىم حسن|لرحمن ي|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

699323 ه | هيم حسن|بــــر|لسعيد |مي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

64|5o| لدين صديق فهىم|حسينى نور  زيق|لزق|ره |تـــج

629842 شم|هيم ه|بــــر|م سعدون |س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

58294 ف|ء ميهوبــــ عويس من|دع لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

44795| ى محمود عبــــد|ي هلل محمود عىل|سمي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

76|7o8 ئى محمد|لد همد|م خ|حس لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

26932o لرحيم|لعزيز حسن عبــــد|ريم عبــــد لفيوم|هندستـــ 

692|38 لدين|هيم محمد شمس |بــــر|رص محمد |ن ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

|3|846 د|لحكيم ج|عبــــد | بــــ رض|رح هره|لق|طبــــ 

449674 ئى سعد سعيد|سعد ه ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

693|45 لجلدى|هيم محمود رزق |بــــر|بــــرين |ص لمنصوره|ل |طف|ض |ري

446934 ف مكرم عىل |محمد  هيم|بــــر|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

339556 ى جم|ي ج|لح|عيل محمد |سم|ل |سمي  |ره بــــنه|تـــج

825858 ي ج|ل|
بــــر محمود|ء مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

538|3 م فوزي محمد|ل هش|من تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

77468| ى محمد ص|لعظيم |ندى عبــــد  لح|مي  هره|لق|ر |ثــــ|

835242 ن يسن|لحميد سليم|يه عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

643|24 هلل محمد|ح عبــــد |هبــــه صل تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

753379 هم فريد|لف|حمد محمد عبــــد| هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

2579|7 حلىم عىل حلىم عيس ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

344547 هلل رزق|ح محمد عبــــد|محمود صل ى شمس|تـــج ره عي 

44487| عىل محمد طعيمه حمص سكندريه|ل|هندستـــ 

689778 شه|حكمتـــ عىل محمد عىل محمد عم لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

2|689o ن|مد علو|ح ح|صل| هن هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|
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242757 م محمد عليوه محمد|سل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5|4362 لجميل|ح |لفتـــ|لمحسن عبــــد|ل عبــــد|بــــسمه جم سكندريه|ل|بــــ |د|

259786 عيل|سم|لعليم |كر عبــــد|ل ش|نه لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

899768 ن |لرحيم عثــــم|لعزيز عبــــد|منى عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

89o992 هر |لظ|ل فهىم عبــــد|ء جم|ول سيوط|بــــ |د|

24579| بــــويوسف|لمنعم |ده عيد عبــــد|حلىم حم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

62922 حمد محمد|ن |سمر رمض تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

79o6o8 كر مصطفى|ء مصطفى محمد ش|رس| نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

|42543 |لعل|بــــو |لعزيز |هلل سيد عبــــد |هبــــتـــ  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

756245 حمد محمود|بــــسنتـــ فوزى سيد  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

34o624 ي محمد ك
لق |لخ|هيم عبــــد|بــــر|مل |مصطفى

ر|نص
|بــــنه| هندستـــ شبــــر

329537 متـــ|لدين فتـــىح عىل سل|ء |ء عل|دع |تـــربــــيتـــ بــــنه

332o97 ف محمد عبــــد|رتـــ |س ى|رسر لغنى حسني  |بــــ طنط|د|

636o84 حمد|حمد محمود |منيه | ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

8|6338 ي خليل |منيه ن| هيم|بــــر|ج  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

8798o| فظ  |لح|لودود عبــــد|بــــر عبــــد|محمود ص سيوط|عه |زر

32|538 م سيد محمد حسن|سل| ى شمس حقوق عي 

697259 لمجيد|ن عبــــد |رق رمض|محمد ط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

693354 حمد فرج|لحق |محمد عبــــد | دين لمنصوره|علوم 

|62497 ف وليد فؤ| د محمد|رسر ى شمس حقوق عي 

876|8| بــــ رشيد مرصى |يه|جون  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

49636o هلل|حمد عىل حسن عبــــد|هلل |منه  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

9o6367 لسيد |لصمد محمد |ريم عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

5|6834 ه م| صف|هر تـــوفيق محمد عيد ن|مي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6oo8|o ل|لع|محمد عبــــد| م رض|ريه |علوم طنط

759795 ى |رح هيم محمد|بــــر|بــــ حسي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

9o9|68 بــــوزيد |دل محمد |مصطفى ع ج|طبــــ سوه

479368 مه|لعزيزسل|ل عبــــد |سم كم|دين بــــ|ن |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

6|8o35 للطيف|هلل عبــــد |هيم محمد عبــــد |بــــر|ن |يم| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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6o2|62 ى|هيم ل|بــــر|مه محمد |س|ن |نوره شي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3|3|83 دق|لص|دق حفنى عبــــد|لص|دى عبــــد|ش |حقوق بــــنه

683495  عىل مج
ى
هد|مريم محمد شوق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

338787 ي|ح عبــــد|لفتـــ|حسن عبــــد| نور
لغنى عه مشتـــهر|زر

4374o3 دى|لبــــغد|ل محمد |لد جل|حمد خ| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|5562 بــــر عىلي|حمد ص|هديل  ن|حقوق حلو

4|7282 لففى|لسيد |لمول |م عبــــد |محمد هش لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

33255| تـــ محمدع| حمد |لحميد سيد |دل عبــــد|مي 
م|ن عر|رمض

|حقوق بــــنه

22|249 بــــورسيع|لح سيد |سعيد ص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

835578 محمد محمود محمد| ر|س دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

77|58o دى|له|ء محمود محمد |ثــــن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

234438 لغنى محسن|محمد كرم عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9o929o لعزيز |لحفيظ عبــــد|يمن عبــــد|ء |سم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

865662 ى عبــــد|ي بــــتـــ يونس|ه ثــــ|لل|سمي  ج|بــــ سوه|د|

4|4|38 ل|هيم بــــل|بــــر|ن سعيد فتـــوح |شج| |بــــ طنط|د|

9|599 ى|جر حسن ج|ه د حسي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

489|59 لطويل|لعزيز |ن قنديل عبــــد |جر شعبــــ|ه سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7578|| دى|صم حمدى حسونه بــــغد|ع تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

|46377 عيل|سم|لمعىط |ء محمود عبــــد |رس| ى شمس هندستـــ عي 

45o969 ى|لمغنى عبــــد |لح عبــــد |محمد ص لجليل حسي  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

677297 لسعيد|هلل |لعيوىط عبــــد |لرحمن |محمد عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

3|2779 ى عبــــد ى|لعزيز |حسي  لسيد حسي  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

8|27|2 ي|حمد عبــــد|رغده رفعتـــ 
لغنى ي|تـــمريض 

| لمنى

56495 ى ج|لرحمن محمد ربــــيع |عبــــد هلل|بــــ |حمد حسي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

882886 عبــــي  محمد محمود عىل   سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

35498| ى خ|ي دق محمد|لد ص|سمي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

264977 لحسينى|محمد نبــــيل محمد  |ره بــــنه|تـــج

37o57 ف محمد ع|محمد  بــــدين|رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

886o99 ى لك بــــطرس |ستـــم|ل |جم| يوستـــي  سيوط|بــــ |د|
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9o|373 ده حسن سيد حسن |مي ج|بــــ سوه|د|

69377o ن|هيم رزق عىل علو|بــــر|يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

322536 ى رشدى عبــــد| لرحمن|نىح  محمود حسي  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

|74o2 سيىلي|وفيق وليم بــــ| ر|ي هره|لق|ره |تـــج

26|579 لسيد متـــول| |ن متـــول عط|سليم |حقوق بــــنه

287544 مر ربــــيع|ر ع|لغف|نسمه عىل عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

84o4|7 ن|حمد رسل|سهيله سعيد  ن|سو|بــــ |د|

3oo74| لحليم طه|لمعىط عبــــد |يه طه عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|3|952 لمقصود|حمد عبــــد |يه محمد | ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

46o594 هلل|حمد عبــــد|لسيد |حمد |ء |أل |بــــ طنط|د|

7827o4 حمد محمد يوسف|لسيد محمود |نس |ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|58764 طف مصطفى محمد عىل|منى ع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6892o9 فع|لش|لسيد |لسيد |لرحيم |مصطفى عبــــد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

9||492 لسيد محمد |مروه ممدوح  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

424288 حمد|مه |ئل محمد سل|محمد و سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

326695 ه هلل يوسف|د عبــــد|ن ج|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|9oo8 لدين عىل|لد مىح |د خ|زي ن|هندستـــ حلو

4|278o بــــو زيد|مل |م ك|ح س|سم |تـــربــــيتـــ طنط

27|o75 |لرحمن |لحميد عبــــد |لرحمن عبــــد|ره عبــــد|س
ئى|لنعم

لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

236239 لحفنى|جر طه محمود |ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|6675 ن  |محمود محمد يونس وهم ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

446o5o د محمد|حمد مر|لرحمن حشمتـــ |عبــــد  ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

4o7374 حمد|ل |لع|عبــــد | جر رض|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

858757 ي لبــــيبــــ محمد|ن عبــــد|نوره
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

|22o37 حمد مصطفى|ل |ء كم|رس| هره|لق|ره |تـــج

8232o5 لك|لم|ن عمر عىلي عبــــد|يم| ي|علوم 
|لمنى

26485o لرحمن|لعظيم عبــــد|هدى رجبــــ عبــــد |طبــــ بــــنه

5358|9 لمنعم رزق محمد|جدتـــ محمد عبــــد|م سكندريه|ل|حقوق 

223o62 ى يوسف محمد سيد حسي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|4834 بــــو غنيمتـــ|م |دل شكري هم|يوسف ع ى شمس|تـــج ره عي 
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353|92 ى جودتـــ حس ن|محمد حسي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

342249 شم|شم محمد ه|ن ه|نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|2264 لقصبــــي|لغنى |هيم محمد عبــــد|بــــر|حمد | تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4|99o5 لسيد محمد عبــــدون|لسيد |يوسف  لشيخ|ره كفر |تـــج

23|322 محمود سعيد ربــــيع حسن هره|لق|حقوق 

4o|693 هيم|بــــر|م |م|محمد فوزى محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

5o4o73 ف سعد عبــــد |محمد  ى سعد|لص|رسر لحي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

62o795 ي رف|لعربــــي محمد |ء |سم|
ى
عي|لدسوق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2454|3 د|لجو|ن عبــــد|سهي  طه شعبــــ ن|بــــ حلو|د|

|5o397 ل محمد عىل|مؤمن جم ى شمس|تـــج ره عي 

2922| د|لضي|عيل |سم|حمد مصطفى | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

64849o ف | لحميد|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

68o265  عبــــ|حمد |
ى
لمتـــول|س |لدسوق زيق|لزق|هندستـــ 

266|9o بــــر|حمد ص|طف |حبــــيبــــه ع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

85o828 حمد حسن|يه محمد | سيوط|حقوق 

4|o278 لمنعم درديرى|روق عبــــد|محمد ف |حقوق طنط

2644|9 مر|هيم ع|بــــر|حمد |يه | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o5329 ر|هيم صو|بــــر|حمد |هلل محمد |منتـــ  لمنصوره|بــــ |د|

|25677 لخطيبــــ|ئى محمود |ن ه|رو ى شمس|تـــج ره عي 

768523 مه|ن سل|لم|هلل محمد س|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

3292o8 هيم|بــــر|حمد |لد سيد |مريم خ |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

434754 سط|لبــــ|مد عبــــد|لمقصود ح|ح عبــــد|منيه صل| |صيدله طنط

87o7|3 لحميد|حمد عبــــد|محمود سعد  |ج طبــــيع قن|عل

33329o ه | ى ع|لسيد ي|مي  بــــوزيد|مر |سي  |نوعيتـــ بــــنه

3o||3 ل|لع|حمد عبــــد |كوثــــر عيد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

237757 ى صل|ي لح|ع ص|ح فز|سمي  عه مشتـــهر|زر

3562|4 لسيد مندور|حمد |مصطفى متـــول  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5|7698 وق عىل عبــــد  لشيخ|م |لسل|رسر لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

8ooo43 ى|ج |عمر رس حمد حسي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

49|248 ىس|لشبــــ|هيم محمد |بــــر|لسيد |بــــر |د ج|سع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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834o37 وي|ء محمد عبــــده هند|ل| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

|6744| لمجيد|لرحمن عبــــد |م عبــــد |لرحمن س|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6397|5 بــــر سويلم|هيم ج|بــــر|عيل |سم|جر |ه زيق|لزق|حقوق 

64o538 حمد|حمد محمد حسن |عمرو  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2563o3 ف محمد |محمد  ألصفر|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

698682 ى|محمد يوسف  حمد حسي  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8|7|| ى محمد حلىم عبــــد  لمول|نرمي  هره|لق|حقوق 

44755o جه|لخو|هيم |بــــر|حمد |هلل |منه  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

|4o554 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|لغنى عبــــد |لد عبــــد |خ ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

797o3 لغريبــــ محمد|يمنى محمد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

6272o7 وى|لحفن|رص شكر محمد |يدى ن|ه زيق|لزق|نوعيتـــ 

4o762| وى|ره سمي  فهىم بــــبــــ|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34786o لح|ض ص|هلل عو|ر عبــــد|عمر مختـــ |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

639677 ين  ف عىل جم|شي  لدين|ل |رسر زيق|لزق|بــــ |د|

47773o هد|حمد مج|روق |ء ف|شيم سكندريه|ل|بــــ |د|

69663o وي|لعمر|لعدوى |ن محمود محمد |حن لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

4|88|o مد|لحميد ح|يد عبــــد |لحميد ز|ء عبــــد |لىمي لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7|o477  |هيم |بــــر|مل |
ى
لسيد كسبــــه|لسيد |لدسوق ط|ر دمي|ثــــ|

48|684 ر|لنج|هيم |لمنعم إبــــر|ن محمد محمد عبــــد |مرو سكندريه|ل|ره |تـــج

357663 هيم بــــيوم|بــــر|لد |يتـــ خ| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|66|42 لسيد محمد|لرحمن محمود |عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

64o36 ن|ن غيض|د سيد عىلي شعبــــ|عم لفيوم|بــــ |د|

685598 د|لعزيز ج|د عبــــد |ج| ليند لمنصوره|ره |تـــج

6|4344 ى|لعزيز محمد محمد ش|ح عبــــد|سم هي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

787o53 هيم|بــــر|ر |لغف|ع عبــــد |ره رف|س ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

89oo98 ي
ى
كميل فكرى قلدس | صوق قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

352728 لسيد|وى محمد |محمود منش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|8586 ن  |حمد عبــــد ربــــه وهم|حمده  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

839293 لح بــــكري عىلي|تـــرىكي ص ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى
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332995 يف محمد |نو بــــو زيد|ل رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

754794 محمد محمود محمود عىل نرص حقوق بــــورسعيد

478426 تـــه|ح عيد شح|مي  صل| ن|سو|علوم 

49o629 حمد محمد|م منعم |تـــسبــــيح عص سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

24o26 هلل|يه عىل سيد عبــــد | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

84o686 ى |عمر عبــــد دلي|لع|هلل حسي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

494625 لنبــــى منصور|لمقصود عيس عبــــد|محمود عبــــد  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

7oo896 |لرحمن عبــــد |ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |محمود 
ح|لفتـــ

لمنصوره|ره |تـــج

6o587o لعزيز محمد|كريم مهيبــــ عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5o8694 لصوتـــ|حمد |مجدى مرىس محمد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4o9367 ئى|لجربــــ|ن |ىط رمض|لع|بــــ محمد عبــــد |رح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

879657 ء مصطفى عىل سيد |رس| سيوط|تـــربــــيتـــ 

|439|o يوسف محمود عبــــده محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|53494 د حسن|رتـــ محمد ج|س ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

342983 حمد مسعد|هيم مسعد سيد |بــــر| ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

627469 ف | ند هلل|لسيد عبــــد|أرسر زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

77||48 |لعل|لعزيز أبــــو |س حسن متـــول عبــــد |ين| زيق|لزق|عه |زر

437267 هلل نويىح |بــــ |ح ج|لفتـــ|ل ملهم عبــــد |نه لشيخ|علوم كفر 

438289 ن سعيد متـــول خليفه|يه رمض| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

856295 روق منصور|فتـــ ف|يوستـــينه ر ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|26976 لد محمد محمد موىسي|زينه خ ى شمس حقوق عي 

899774 لسيد |ج مصطفى |جر رس|ه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9||858 ى عزوز عيد نصي  | حمد حسي  ج|ره سوه|تـــج

64983|  درويش|يه|طمه |ف
ى
بــــ محمد شوق  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر

9|o622 دريس |مصطفى عبــــده محمد  ج|ره سوه|تـــج

9|6534 هيم محمد  |بــــر|ح |يه صل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78|539 ن|هيم سليم|بــــر|دل |ر ع|بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|9452 لعزيز|ن محمد حبــــسر محمد عبــــد |نوره |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

42|988 لكريم|لكريم سيد عبــــد |ئى عبــــد |م| لشيخ|بــــ كفر |د|
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7877o| ل محمود|لسيد كم|م |سل| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

37573 ل محمد عىلي|لع|حبــــيبــــتـــ عبــــد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

88oo2| ل منصور جرجس |جورج جم ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

62938o حمد|ئى محمد حسينى عىل |م| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

9|5223 دل سعيد  |ل ع|جرجس غ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o659 ي|هدي يونس تـــم
م قرئى ي تـــمريض بــــنى سويف 

معهد فنى

9oo474 ن |ن عىل رشو|رحمه رشو ج|تـــربــــيتـــ سوه

57455 حمد محمد|بــــ |لوه|نعمه عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

79558 |لعل|بــــو |لد محمد |هند خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||8428 هيم محمد|بــــر|ئى |كريم ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

882383 ى عبــــد لرحيم  |لعظيم عبــــد|زينبــــ حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

633oo3 حسن عوض محمد| محمد رض زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

479o82 لقرش|لدين محمود محمود محمد حسن |نور  سكندريه|ل|ره |تـــج

3265|4 هيم محمد جوده|بــــر|وى |ندى قن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6759o5 هلل|ل محمد عبــــد |رق كم|رحمه ط لمنصوره|بــــ |د|

|449o6 ى|لسميع محمد |مي عبــــد |س| لي|د لعشر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

677354 وليد مصطفى محمد طلبــــه بــــدوى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

33737 حمد محمد|م محمود |بــــسنتـــ عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|763|4 مح سمي  سعد|سمي  س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o832o ق|محمد عىل محمد عىل  وى|لشر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8|2659 ي | ف غط|نىح  ي|رسر س جورج  طبــــ بــــنى سويف

367|67 لقوى فرج|حمد عبــــد|رس |ج ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

44748 ى ش ى|ندى محمد سيد حسني  فع حسني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

477739 ى|م ي| رتـــي  ميشيل حلىمي جيد جورج  سكندريه|ل|علوم 

85oo98 ي 
حمد منصور|محمود مصطفى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

325o25 ف سعد ك|محمود  مل|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

42945 رس محمد موىس معوض|هدير ي هره|لق|طبــــ 

2|3975 ي
مر سعيد محمود|تـــ| دئى ى شمس|د| بــــ عي 

635877 لمجيد محمود|ح عبــــد|لفتـــ|عمر محمد عبــــد لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

6o7498 لسيد أحمد محمد أبــــوسعده| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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|38478 هلل سعد محمد عبــــده|حبــــيبــــتـــ د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

33427o حمد|لمجيد |حمد محمد عبــــد| ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

44o928 تـــ محمد يوسف|لشح|ء |رس| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

||57|8 مر حسنى غريبــــ فهىم|ره تـــ|س ى شمس هندستـــ عي 

5|3963 د متـــول|لجو|ن عبــــد |طمتـــ شعبــــ|ف بــــ دمنهور|د|

8555o4 ي محمد صديق مبــــروك
مصطفى لفيوم|حقوق 

|33|26 ي 
وق محمد مصطفى لسيد|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2925| لس صبــــىحي يوسف نرص هلل|كي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5|6534 حمد|م مصطفى سيد |هلل عص|منتـــ  طبــــ بــــيطرى دمنهور

9|447o لحكيم عىل  |حمد شوكتـــ عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|87o3 هلل|حمد عبــــد|صم |لرحمن ع|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|7433 د عىل محمد عىل|ن عم|نوره ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3|o972 تـــ محمد سيد عىل محمد ني  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

88378|  |يوسف ع
ى
ق دل وهيبــــ مشر دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|

ه ى جي 

4o4284 ء محمود عىل مطر|م عل|سل| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|75o23 ن|لرحمن سليم|دل عبــــد |ره ع|س ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

336687 ي
شم|لمجد ه|بــــو|تـــ |بــــرك| دئى ى شمس|تـــج ره عي 

27o25 هيم محمد|بــــر|رق |رضوى ط ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7|o754 هلل|لح فرج |حمد محمد محمد ص| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

28o99| لم|لم حسن س|حسن س |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

6|352o بــــوزيد|ل محمد |وجيه محمد جم |هندستـــ طنط

77|2|2 بــــ محمد|لوه|ء محمد يىح عبــــد |شيم زيق|لزق|نوعيتـــ 

353734 هيم|بــــر|بــــر محمد |د ص|حمد عم| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6|8242 ى |ي بــــد|رى ع|لبــــ|حمد عبــــد |سمي  ط|حقوق دمي

|7|588 |د عزيز لوق|دل فؤ|ع| دون|م ى شمس|د| بــــ عي 

9o|88| حمد |منيه عىل خليفه | ج|بــــ سوه|د|

638969 م محمد حسن|لسل|تـــغريد حسن عبــــد  زيق |لزق|تـــمريض 

||6477 ف وففى زىك| |رين رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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696o4| ى ز|ي قبــــ|لسيد |ن |يد رمض|سمي  ل|لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43o48o للطيف|ل عبــــد |يمنى محمد جل ج|بــــ سوه|د|

868o37 ره وجيد رزق|ره بــــش|س ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

8483o ى عبــــد|لعظيم حس|عمر عبــــد للطيف|ني  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

793662 ى ع| لسيد ركبــــتـــ|مر |مي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

9o4o53 ف زعفر محمد عىل |نص| ج |تـــمريض سوه

82566 زق|لر|ح زىك عبــــد|مرفتـــ صل ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

79|465 ى عبــــد|محمد جم لنقيىط|هلل |ل حسي  زيق|لزق|حقوق 

3|5286 مينتـــ يوسف محمود يوسف| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

499577 قرع|ل|فتـــىح عيد محمد | زينبــــ رض عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78|295 حمد محمد|لسيد |حمد |عمر  زيق|لزق|حقوق 

857448 حمد|لمحسن |م وحيد عبــــد|سل| ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

4o74|7 ي|هيم |بــــر|ن |منيتـــ زحل|
 بــــسيوئى

ى
لدسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9823o تـــ|حمد محمد بــــرك|محمد  سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

2545o7 يوبــــ|بــــوستـــه |يوسف خلف  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|23672 |لعل|بــــو|ن عىل |محمود محمد عثــــم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|7o683 |ء ه|رس|
ى
ئى طلعتـــ دسوق ى شمس حقوق عي 

6|8383 لعظيم فتـــىح بــــكر|عمرو عبــــد  حقوق بــــورسعيد

|556|5 لزمىل|حمد |م |م|يدى محمد |ه هره|لق|بــــ |د|

763|84 ى رض|ي مسعد عوض عوض| سمي  ره بــــور سعيد|تـــج

844|75 رق فرج جمعه|محمد ط قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

252828 بــــو شنبــــ|ن مصطفى سعيد |يم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|5|o29 ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |بــــسنتـــ  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

848629 ى حسن شهنده مدحتـــ حسي  ن|تـــمريض أسو

678o67 لجمل|لمعىط |بــــو زيد يوسف عبــــد |كريم يوسف  لمنصوره|حقوق 

7oo9|2 لرحيم وحش|هيم عبــــد |بــــر|حمد محمد |رحمه  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

348867 ي|حمد م|هيم محمدى |بــــر|ء محمدى |نجل
ضى ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

647776 لغنى|هيم محمد عبــــد |بــــر|لد |خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

84|366 بــــر يوسف|حمد ج|حمدي  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن
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7273o عيل|سم|بــــر |ن ج|حمد رمض| ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

|67363 ه عص ي|م محمد |ني 
لسعدئى ى شمس علوم عي 

8o9648 حمد معوض|هيم |بــــر|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

6|3oo رق عىل محمد|هلل ط|عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

4o|848 هيم حسن|لد إبــــر|محمد خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

357944 هيم|بــــر|لسميع |ل عبــــد|م كم|حس ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

248722 لرحمن شتـــيتـــ|فدوى نجيبــــ عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

89oo99 ي
وئى ي| في 

ى ف|بــــنى لس |مي  يق كي  سيوط|ره |تـــج

6o7624 ه  ن|هيم عثــــم|بــــر|لسيد مصطفى |أمي  |بــــ طنط|د|

|6o72o لحميد|مه محمد عبــــد |س|در |ن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

32|74| هيم|بــــر|عمر محسن محمد  ى شمس حقوق عي 

222o78 تـــه|ده عىل شح|ريم حم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

479686 |لسيد عط|حمد |حمد محمد | ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

888538 بــــ |هيم محمود غل|بــــر|ميمه | سيوط|تـــربــــيتـــ 

83497| حمد|لجندي |حمد |رق |ط |هندستـــ قن

36|o56 لرحمن|لمحسن عبــــد|رق عبــــد|لمحسن ط|عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|43o26 ى مصطفى|نور |سلىم فوزي  مي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|3o236 رق حمدى حمدون|نىه ط سيه|نوعيتـــ عبــــ

22o539 ى|لسيد زىك ي|حمد | سي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7oo2|8 ح|لفتـــ|محمد عبــــده عوض عبــــد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

77o565 د|فظ مر|لح|محمد عوض عىل عبــــد زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

753699 ه عبــــد  لمنعم|روق عبــــد|لمنعم ف|ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

4235o ى ش|ء ع|رس| ى|طف حسي  كر حسي  هره|لق|ره |تـــج

7o9238 لغريبــــ|لغريبــــ محمد |لدين |د|عم ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

|2||56 ل مصطفى|عمر مصطفى كم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2339|2 زق|لر|لحليم عبــــد|حمد محمد عبــــد| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

48537o زق حسن|لر|ندى محمد عبــــد  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

755597 هيم عىل|بــــر|يه مصطفى | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|||55 هد|بــــ مج|لوه|لسيد عبــــد |ل |محمود جم سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 
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354o76 ي
لمنعم بــــيوم عفيفى|محمد عبــــد| دئى ى شمس|تـــج ره عي 

897o|9 | ج  جبــــره بــــسط|ؤس ن|فيلوثــــ ج|ره سوه|تـــج

|55243 تـــه|ندى محمد سيد شح ن|بــــ حلو|د|

783o42 محمد| لوف|بــــو |ء ممدوح |سم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

352o43 ن|محمد مصطفى سيد عمر ى شمس|تـــج ره عي 

439546 حمد نعيم|لسيد رفعتـــ  |ره |س لشيخ|بــــ كفر |د|

43986| لسعيد محمد منصور حبــــيبــــ|ء |رس| لشيخ|علوم كفر 

349|22 لسيد محمد كشك|سهيلتـــ محمد  ى شمس طبــــ عي 

545532 م محمد نظيف|لسل|در عبــــد|م ن|هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5435o|  موىس |لص|ن |يم|
ى
 قريطم|لص|ق

ى
ق سكندريه|ل|صيدله 

76o285 ن|ن مدحتـــ غريبــــ حس|مرو تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|68929 لحميد حسن|لد رفعتـــ عبــــد |خ دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

259452 بــــوعوف|د |لجو|مه عبــــد|زينبــــ سل عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

9|2o4| ى |لمل|م عبــــد|يكل ف|م ك سيفي  ج|علوم سوه

797o| لعزيز فيصل|دل عبــــد |ره ع|س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o23o4 ى |ف وى|لشعر|حمد يوسف |طمه محمد بــــشر زيق|لزق|علوم 

356948 ح|لفتـــ|مي مصطفى حسن عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

352o25  عىلي|ن غبــــ|حمد رضو|
ىسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

85489 ى عبــــد |رس| هلل|هر عبــــد |لظ|ء حسي  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

|576o7 ه مجيبــــ محمد سيد| مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|77842 ر محمود|لغف|ن رجبــــ عبــــد |يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

755|28 لرحمن محمود|نشين صبــــرى عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

48|7| وق عز  هلل محمد|لدين عبــــد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5o6999 تـــ ع دل محمد أبــــو زيد|أمي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4928o5 |محمد 
ى
حمد عىل محمد دسوق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

67438 ئى عمر محمد محمد|معتـــز ه لفيوم|حقوق 

35397 لخطيبــــ|هيم |بــــر|وى |هلل محمود سعد|منه  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

27o947 |لحميد |رق محمد عبــــد|جر ط|ه
ى
لبــــرق زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8|||o6 محمد هليل محمد هليل ي|عه |زر
|لمنى
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|29545 حمد|م محمد |در س|ن ن|حقوق حلو

326442 تـــه جرجس|ح شح|ن صل|سوز ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|9894 وى محمود محمد|لمعد|محمد محمود  لشيخ|ره كفر |تـــج

858o98 لحميد معروف|حمد طه عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o9|53 فوزيه عىلي حسن محمد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7o527o مه|هيم سل|بــــر|حمد |مه |س|ر |بــــر| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

334755 هيم محمد|بــــر|لد موىسي |محمد خ ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

846724 لمحسن|حمد محمد عبــــد|يه | ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7993o لنقيبــــ|لمغيثــــ |ل عبــــد |محمد جم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

23o89| دى حسن|له|ن عبــــد|محمد شعبــــ هره|لق|ره |تـــج

4|97o7 ر حسن حسن|لغف|د عبــــد |لحميد حم|عبــــد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

63|226 د فهيم|ئل رش|بــــ و|رح زيق|لزق|ره |تـــج

229375 حمد محمد|ن محمود |نور هره|لق|بــــ |د|

495oo3 دل|لع|مد محمود |ن ح|يىحي عثــــم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64|77 رص سيد حسن|ندى ن ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

3|9299 ن|ء حسن محمد عثــــم|ول هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

284983 لمقصود|حمد عبــــد|ل |فتـــىح جم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|9|9| روس|سك|د |مجدى فؤ| ر|ي ن|بــــ حلو|د|

3|3o32 بــــ محمود طلبــــ|يه|زم |ح وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

685327 هيم|بــــر|لفتـــوح |بــــو |منى سمي   لمنصوره|ره |تـــج

92554 لحكيم|لحكيم عزتـــ عبــــد |بــــرين عبــــد |ص كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

37|95 لمنعم محمد|ء طه عبــــد |رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2o345 لرحمن|بــــ عبــــد |لوه|حمد عبــــد |يوسف   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

56|5o مي سعد بــــيومي|حمد س| لفيوم|لعلوم |ر |د

5|oo53  عبــــود عبــــد|
ى
ن|لحليم رمض|يمن شوق هره|لق|لعلوم ج |ر |د

484277 لسيد|هلل محمد |هلل محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27|764 ف عبــــد|ر |من م|للطيف عىل هش|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4oo843 هيم|بــــر|در أبــــو دوح محمد |لق|محمود عبــــد  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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|5699o حمد مجدي حسن عىلي| ى شمس هندستـــ عي 

7676|o ف عطيه قمح|منيه | وى|رسر لعريش|تـــربــــيتـــ 

4526o2 دئى|لمر|س |لعزيز عبــــ|محمد عبــــد | ر|ي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

4348o2 ن|لعزيز سليم|جد عبــــد|ر م|بــــر| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

68888 ي |حمد رمض|
لسيد|ن حسنى لفيوم|علوم 

7o4993 بــــدين|لغنى ع|لغنى عبــــد |دل عبــــد |هلل ع|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

33487o هلل محمد|هيم عبــــد|بــــر|ح |سم |بــــ بــــنه|د|

822475 د رجبــــ محمد|خلود عم ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

625448 ن فتـــىحي عىلي متـــولي|محمد رمض زيق|لزق|ره |تـــج

|6597 م|مر محمود س|يحن  تـــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

845|9| هيم محمود|بــــر|حبــــيبــــه حسن  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o|224 لنور|بــــو|فظ |حمد مصطفى ح|محمد مسعد  زيق|لزق|ره |تـــج

8|8|83 ف محمد فريد عبــــد|محمد  لحكيم|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

5o6989 ن حرموش|ء محمد خميس رمض|رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

8|4o77 بــــ|لبــــ|لد محمد فتـــح |بــــ خ|يه| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|7o45o ك عيد لبــــيبــــ|م عمل|بــــر| مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

5o4364 لك مرىس محمد|لم|هلل محمد عبــــد |منه  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

325539 يف ع ل|طف سويلم سليم بــــل|رسر رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

5o75o6 عيل|سم|رص محمود محمد |نىه ن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

86o424 ي عبــــد|مرو
لسند|ن رمزي تـــوئى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|5579 ي|حمد مو|حمد عىل |سهيله 
ى
ق هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|3432| م محمد فكرى|يه تـــه| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|44793 ى|ء محمد ع|رس| دل حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

476672 لمقصود محمد|حمد حسن عبــــد | |لور سكندريه|ل|بــــ |د|

369665 لمهدى|تـــ محروس محمد |ء نش|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

326553 تـــ | ف م|مي  هر حنفى|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8953|o حمد |رس فتـــىح |حمد ي| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

753998 ن|لسيد رمض|ر سعيد |مي عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ 

7|6777 ن|لسيد سعف|فهىم عنتـــر عنتـــر  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

27o48 ره حسن فهىم حسن|س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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44976| ى|ل |بــــل ف فريد محمد حسي  رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|6599 لريس|لق حلىم محمد |لخ|محمد عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

3265o9 حمد|هلل محمد عليوه |منتـــ  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

7o244| م محمد|لتـــه|هيم |بــــر|مسعد | ر|ي لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

479924 ك|لمل|رتـــ عبــــد|ىسر نبــــيل حكيم بــــش|ر سكندريه|ل|هندستـــ 

24322| ى سيد عط هلل| |سمر سمي  حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|6952 لعزيز عىل دحروج|عزتـــ عبــــد| رول لمنصوره|علوم 

5243| وق حمدي يوسف عىلي رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6|6797 ى محمد |لحميد محمد |ر عبــــد |نو| لسيد|مي  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

459828 ى |ي لنبــــى تـــوفيق|هيم عبــــد |بــــر|سمي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

4||o8o لمدلع|لرحيم |مريم محمد عبــــد  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

249o62 زى|ن عىل حج|م مرع شعبــــ|مر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

683225 نه مني  سعد فرج عبــــدتـــ|دمي لمنصوره|حقوق 

775674 ئى|د كيل|فظ عو|يمن ح|حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

7|7439 لسيد عطيه|لرحمن |هلل عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

8o26o5 هلل قطبــــ محمد|ء عبــــد|شيم ي|نوعيتـــ 
|لمنى

439487 زى|مد غ|عبــــده ح| لي|د لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

679657 سط|لبــــ|لمنىح  عبــــد |لمنىح  |عىل  دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

485749 ى|لرحيم عبــــد|حمد عبــــد|ء |دع لنبــــى حسي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

848855 حمد يس|لدين |ء |له محمد بــــه|ه ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

5||684 للبــــدى|لسيد |هيم |بــــر|عمر عوض  |عه طنط|زر

525932 م محمد مرىس عىل|سل| سكندريه|ل|حقوق 

|286|3 ي|ر
حد|لو|مح محمد عبــــد |س| ئى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

5|4972 وى|لمول سعد عشم|ء سعد عبــــد|شيم بــــ دمنهور|د|

|7o8o4 لسيد محمود|محمد عىل  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

253929 حمد|ن بــــدوى |لرحمن مجدى رمض|عبــــد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

9755| ء محمد عطيتـــ عىلي|ل| لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

|63|44 ئى|مل كيل|لدين ك|ء نجم |سم ى شمس| لسن عي 
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9o6465 هلل  |هلل رزق |رص عبــــد|ره ن|س كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

366922 ء مسعد محمد محمد|رس| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

349589  محمود|
ى
تـــ محمود شوق مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2|2|95 ن|حمد عثــــم|لد وليد منصور |خ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

2o624 هيم بــــولس|بــــر|دى صبــــىح |ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

27o989 ى رحيم خط|منيه محمود | بــــ|مي  هره|لق|م |عل|

5274o ح|لفتـــ|ل عبــــد |محمد وليد جل ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

4|3o39 لحميد جمعه|محسوبــــ محمود عبــــد| دين ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

253|4 د|ن سعد ج|رحمه شعبــــ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

53o|8| ى|ش لمجيد |هيم عبــــد |بــــر|حمد |ز محمد |هي 
ى|ش هي 

سكندريه|ل|هندستـــ 

|38885 عيل محمود|سم|هلل محمود |منتـــ  ى شمس| لسن عي 

82877 لعزيز محمد|م عبــــد |حمد هش|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

423|96 هلل محمد|لمنعم محمد عبــــد |حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|عه |زر

|46326 ئى مصطفى رجبــــ|منيه ه| هره|لق|ره |تـــج

847444 لمىكي|ء حسن محمد محمد |ول ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6797o6 ض محمود|هيم ري|بــــر|ن محمد |يم| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

2|436| ى ن|م ل|دى جوزيف جيد غبــــري|رلي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

25||82 لبــــيه|حمد محمد خليل محمود | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

76745o لرحيم|لرحمن عبــــد |ن محمد عبــــد |رو تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

765277 لنمس|لسيد |حمد |حمد محمد | ره بــــور سعيد|تـــج

844588 يوبــــ|شد |مجدي ر| رين|م ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

34472| دى|لن|حمد |ل |لع|لسيد عبــــد|لح |جر ص|ه ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

278353 لعزيز عىل|مصطفى محمد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

226329 ح|لفتـــ|لعزيز عبــــد|لرحمن ممدوح عبــــد|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

54|827 لمغربــــى|ر محمد محمد |عمرو عم لعريش|علوم 

542o39 ن|ىطي سلط|لع|محمد عيد عبــــد  ره دمنهور|تـــج

3|987o رص محمد محمد محمود|حبــــيبــــتـــ ن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

785973 لجميىل|لسيد |لعزيز محمد |محمود عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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266877 ى|لملك ش|ل عبــــد|ء جم|ل| هي  شمون|نوعيتـــ 

262692 ى سليم ن|محمد عمرو حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

436327 يد|وى ف|يد قن|هلل صبــــرى محمد ف|عبــــد  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|59335 لسيد محمد|محمد عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5o4399 ى عبــــد |ي ن|لم|لم س|لحميد محمد س|سمي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

523956 لفتـــوح موىسي|بــــو|در |لق|حمد عبــــد| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5|85|2 ل|لعس| |لسيد عط| |ر عط|من |حقوق طنط

444o46 وى|لسعد|ل عىل |ليىل بــــل ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

45|337 محمد مدحتـــ بــــسيوئى مطر لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

23o877 هيم|بــــر|كرم حربــــى خليل  ى شمس|زر عه عي 

48o5o5 لكريم|د |ن ج|ح عىلي عمر|حسن صل ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

446537 لعزيز|لعزيز خليل عبــــد |لد عبــــد |مصطفى خ ضتـــ دمنهور|علوم ري

3282|4 ر|لغف|لسيد محمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5o744| حمد|لمنعم محمود |آيه محمد عبــــد زيق|لزق|عه |زر

336553  يحن  
هيم جمعه|بــــر|ريم مصطفى ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 

|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و
(رتـــ|د

868|82 وس|مه عبــــدو تـــ|س|نوبــــ |بــــ| ورصى ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

499o|9 بــــ|ن رح|عيل سليم|سم|هيم |بــــر|ء |رس| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|782|3 م سيد خليفه مصطفى|ريه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

758795 حمد|محمود محمد تـــوفيق  هره|لق|ج طبــــيع |عل

426692 تـــ  يم|لد|لرحمن عبــــد |متـــ عبــــد|س|ني  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

8547oo ل|لع|لسيد عبــــد|ل |لع|هبــــه عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

77775 ي|يم شتـــيوى عبــــد |لعز|بــــو|م |سل|
لغنى هره|لق|ره |تـــج

5352o رى محمود|ن دين|منتـــرص رمض ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5o485o لغنى|هيم عبــــد |لسيد إبــــر|هيم |بــــر|صفيتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

447362 د|ل مر|لع|بــــر عبــــد |هلل حسن ج|منتـــ سكندريه|ل|هندستـــ 

489592 ء محمد محمود نوفل|آل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o3947 ليتـــ|هيم غ|بــــر|لسميع محمد |ن عبــــد |يم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|3|3o| عيل متـــول|سم|لد |ء خ|عل ى شمس حقوق عي 
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79|772 ف محمد محمود|ن |يم| رسر بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

2|254 ريم محمد محمود عوض لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|447o9 عيل|سم|طف عيد |رحمه ع هره|لق|ره |تـــج

288o25 ر|لجز|ح محمود |لفتـــ|منيه محمد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

754ooo لعزيز|لسيد عبــــد|ديه محمد |ن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3||4|7 لس عص م جرجس سعد|كي  ى شمس|تـــج ره عي 

4o6992 هلل هدي|سم فطيم عبــــد |لق|ن أبــــو |مريه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

675559  |لمرىس |حمد |حبــــيبــــه 
ى
دى|لبــــغد|لدسوق لمنصوره|هندستـــ 

632|77 ى|م حسن حس|ن عص|حن ني  زيق|لزق|بــــ |د|

27o839 لحليم مطر|محمد عبــــد| دين ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

|44774 هيم|بــــر|د زىكي |سهيله عم ن|تـــربــــيتـــ حلو

23o725 ح|لفتـــ|يوسف محمد صبــــرى عبــــد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

4743o تـــ | بــــو رسيع محمود صديق|مي  هره|لق|حقوق 

92ooo7 غبــــ  |ح ر|ل صل|نىح  جم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|89o6 لد جمعه محمد نجد عىل|خ هره|لق|ره |تـــج

437835 لكريم|ع عبــــد |لسبــــ|حمد |رس |ن ي|إيم لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

63o|23 لىح محمود|م عبــــد |محمد س زيق |لزق|تـــمريض 

6|6734 لسعدئى|ل |دل جل|ندى ع ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

|25864 يف محمد بــــيومي| حمد رسر ى شمس|تـــج ره عي 

42834| س|لتـــر|لمنعم حسن محمود |ء عبــــد |رس| |علوم طنط

4oo887 ف وليم شنوده| |ريتـــ رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

34||26 لسيد صقر|يوسف محمود فتـــوح  |حقوق بــــنه

75594| لعزيز|حمد محمود حسن عبــــد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

778936 ه عم| حمد محمود|د |مي  زيق|لزق|حقوق 

27|736 عر|لش|فظ محمد |م ح|ء هش|هن ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

83593| ه محمد عط| يوسف| مي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

5||o57 لسيد بــــهنس|عمر سعد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|2477| لنقيبــــ|لمجيد |حمد عبــــد |حمد محمود | ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

64569|  ذىك عبــــد
ى
لشيخ|لمجيد |عىل شوق ى شمس| لسن عي 

33587| عيل|سم|لمنعم محمد |بــــسملتـــ عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر
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8o8|79 حسن عىلي| ره رض|س ي|علوم 
|لمنى

492374 نه|مل تـــي |محمد سمي  محمد ك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5453|2 وز ع لعليم فرج|دل عبــــد |في  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

885oo9 لعليم فرج |ده عبــــد|بــــسمه حم سيوط|تـــربــــيتـــ 

24|5|o حمد جبــــر|محمد | ن|ر ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

|48564 حمد|لد محمود |خلود خ هره|لق|بــــ |د|

423|3 وى|لص|محمود محمد عبــــيد محمد  هره|لق|هندستـــ 

779786 لسيد عبــــيد|ندى محمد محمد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

355699 لرحمن|ن حسن عبــــد|ء شعبــــ|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|47696 لنبــــى|حمد محمد عبــــد |محمود  ن|بــــ حلو|د|

63859| مح أحمد خميس|بــــ س|شه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

368|o4 ى محمد  لسيد|محمد حسي  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

22467| سعد محمد عىلي|لد |محمود خ |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

226985 ح فتـــىح نرص محمد|صل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

428278 رى|لهو|حمد |ء رجبــــ محمد |سم| |بــــ طنط|د|

282754 حمد عطيفى|جر فتـــىح |ه ن|حقوق حلو

7857o9 لمحسن|ء فتـــىح محمد عبــــد |بــــر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

69|4o2 ز|لبــــ|مر متـــول |ندى رفعتـــ ع لمنصورتـــ |تـــمريض 

824883 محمد عمرو سيد تـــوفيق |ج طبــــيع قن|عل

323289 يف عبــــد|نه لعليم حسن|ل رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

254896 ك سعد|لمل|سم وجيه ذىك عبــــد|بــــ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

349542 ى |محمود ي ى|حمد ش|سي  هي  |ره بــــنه|تـــج

3oo39o نور مجدى محمد محروس سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

278645 حمد حشيش|يه محمد معتـــمد | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|224|4 مي محمد|كريم محمد س |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

442522 لصعيدي|ن |ن سليم|محمد سليم لشيخ|نوعيتـــ كفر 

433o85 لبــــ|بــــو ط|لرحمن |رتـــ صبــــىحي عبــــد |س |بــــ طنط|د|

776564 شم|ح ه|لفتـــ|لسيد عبــــد |ء |رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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4|5745 قتـــ | لرحمن يونس|حد عبــــد |لو|حمد عبــــد |رسر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

7o7oo5 بــــينى عىل عوض عىل|حمزه  لشر لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

8866o4 حمد |لح |لمنعم ص|م عبــــد|عص سيوط|حقوق 

||54|6 ده|جد محمد محمد حم|نور م هره|لق|حقوق 

48679| ح|لفتـــ|حمد عبــــد |محمد عنتـــر محمد  سكندريه|ل|حقوق 

3|7o5o ى|ء حمدى ط|شيم هر محمد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33|3o6 ل|ء طلعتـــ محمد محمد غز|سم| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

33o669 تـــ محمد رجبــــ يسن غنيم|نج |بــــ بــــنه|د|

53458| لكريم|هيم طه عبــــد |بــــر|رس |ي| ر|ي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6466| لروبــــى مرىس|طف |سلىم ع لفيوم|لعلوم |ر |د

343325 حمدي محمد عىل سيد| ر|ي |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

26o868 ف محمد يونس|ء |سم| رسر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

235|84 بــــر فهىم محمد|كرم ص| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

882o82  عبــــد|لبــــ|محمد فتـــىح عبــــد
ى
بــــ  |لتـــو|ق سيوط|بــــ |د|

4o679| لفولي|حمد |سمر صفوتـــ سعد  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

339o69 يمن جمعتـــ مرزوق|هبــــتـــ  |تـــربــــيتـــ بــــنه

9o632o ى ملك خلتـــ | ريتـــ خي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

478878 هيم |بــــر|هيم يشى |بــــر|لرحمن |عبــــد 
لعزيز|عبــــد

لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

7|7886 ى|حمد م|هر |م هر عىل حسني  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

323|37 لسيد|فظ |لح|لسيد عبــــد|فرحتـــ  هره|لق|بــــ |د|

9o238| لسيد محمد |ل |م جم|سه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

867369 هلل حمدي عبــــده محمد|عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

237o73 هلل|بــــر عبــــد|لج|هلل عبــــد|منيه عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

29o|3 ن|عمرو سعيد بــــزيد حسن عىلي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34|725 ى محمد | رن وي|لخرصى|محمد حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|29873 م حبــــسر|مح س|نس س|ن تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

|56296 د محمد|د حسن ج|حسن ج ن|بــــ حلو|د|

844432 ي|ل عبــــد|هدير جم
هلل مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 
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75|675 مد|بــــر ح|حمد ج|لرحمن |عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

26o||7 در|لق|ن حمدى محمد عبــــد|ريم تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

35876| م|م|مل |دل ك|ندى ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|657oo ف جرجس غبــــري|مز |ر ل|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

539o9 ف صل|حمد | ح مصطفى|رسر حقوق بــــنى سويف

38667 لقرفش|بــــ جمعه عىل |لتـــو|طمتـــ عبــــد |ف هره|لق|علوم 

6|8288 لهندى|حمد عىل |لسيد |د |زي ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

334297 هيم عىل|بــــر|لرحمن خليل |عبــــد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

47638o لم مبــــروك|لجوهرى س|دى |له|هيثــــم عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83|363 ى سيد|وي حس|لكحل|محمد  ني  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|47|o| لدين حسن عبــــده|د |حمد عم| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

475338 ى مرع عمر محسن محمد حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

67579 زي|مصطفى محمد محمود حج ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

9o8298 حمد |لرحمن |حمد عبــــد|م  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

648687 لمغربــــى|لرحمن محمد |يه يحن  محمد عبــــد| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

497649 بــــ|حمد غر|للطيف |ء مهدى عبــــد |إرس |حقوق طنط

92o459 لمجيد |حمدى محمد عبــــد| ند ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

77566| لعزيز|هيم محمد عبــــد|بــــر|لعزيز |عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

7|2376 |م |م|ل|م محمد |م|ل|حمد |محمد 
ى
لدسوق لمنصوره|حقوق 

336o26 ى محمد عبــــد|س لرسول|رتـــ حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

3|4|99 ي|لدمر|م حسن خليفه |حس
ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o75|8 لحليم|وى عبــــد |لشبــــر|جر رفعتـــ |ه لمنصوره|بــــ |د|

359556 ى فوزى حليم عبــــيد| روجي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8oo|7o بــــ حسن|لوه|لنوبــــي عبــــد| |صبــــ ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

48292o ل عىل|لع|بــــرين حسن عبــــد |ص سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6|6||| د|رون حم|ئى ه|كريم ه ط|حقوق دمي

892864 س محمد ذىك |ء عبــــ|سم| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

5|o63| حمد حبــــسر|هلل |هلل حمدى عبــــد |عبــــد  عه دمنهور|زر

892634 ل محمد عىلي |هبــــه جل سيوط|بــــ |د|
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456|47 ى س ملك|لي|ن |لعري|مرقس | مي  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

3|o79 لحسينى|م محمد |ء حس|ل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9oo|88 ئى |مح ينى بــــدو|مر س|س ج|طبــــ سوه

36||o بــــ|ره عىل محمد عىل موىس غر|س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|4695o زن صفوتـــ رأفتـــ حلىم|م ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

32725 ف |هش لسيد|لدين |م محسن رسر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

432854 ين ع تـــ|لزي|لغنى محمد |طف عبــــد|شي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

524|73 تـــه حسن عىل|رقيتـــ حسن شح سكندريه|ل|ره |تـــج

7|797 حمد|هر |لظ|لنبــــى عبــــد |ء عبــــد |رس| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

8|8879 لرحيم|رحمه حسن ديهوم عبــــد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|2|973 لحلوج |حمد |ء |حمد عل| ن|بــــ حلو|د|

89587| ده |مح خلف شنوده بــــس|نىح  س| ضتـــ|ري/ج|أللسن سوه|كليتـــ 

66655 ن|محمد محمود محمد زهر| رن طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

3|4856 لحكيم عطيه|حمد عبــــد|دل |ع ى شمس حقوق عي 

854486 محمد منتـــرص محمود محمد لمنصوره|حقوق 

49758 هلل|وى عبــــد|محمد سعد| ند ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

54|446 ل|لج|لحميد |محمود خليل عىل عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

63|93 لموجود خليفتـــ|ن عبــــد |رمض| مه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

77729| حمد سعيد فتـــىح فتـــوح| زيق|لزق|هندستـــ 

7oo5|8 ىط|لع|دق عبــــد |زينبــــ محمد ص لمنصوره|بــــ |د|

37|956 هيم متـــول|بــــر|رص |محمد ن عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

|526o2 ر|لستـــ|ن محمد محفوظ عبــــد |رو ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

675365 لحكيم حسن موىس قنديل|حمد عمرو عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

48|o52 ى |ي لففى|حمد |هيم محمد |بــــر|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52|786 ى ى و|نبــــيل | تـــريفي  صف|مي  ره دمنهور|تـــج

638968 م محمد مقبــــل|ن عص|يم| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

6o2322 وى|لبــــندر|لسعيد |لرحمن |جر محمد عبــــد|ه |بــــ طنط|د|

356o45 زق|لر|هلل حسن زىك عبــــد|منتـــ  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

9o2555 حمد عىل |هبــــه محمد  ج|طبــــ سوه
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36|o22 م|م|كريم بــــشي  بــــيوم غريبــــ  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

55339 حمد|ل |حمد محمود كم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|28o86 حمد موىس|هيم |بــــر|حمد سيد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

79o27o ى|يمن |ن |يم| حمد حسني  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

3|5847 حمد|هيم |بــــر|لد |ن خ|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o4626 يف|لد عبــــد |عزتـــ خ لعظيم رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

422629 لرحمن|هيم عبــــد |محمود محمد منتـــرص إبــــر سكندريه|ل|طبــــ 

247765 لسيد|مل محمد |شد ك|مصطفى ر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

297554 هلل|هيم عىل محمود عبــــد|بــــر| ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

6473o9 مر|لحميد محمد ع|محمود نبــــيل عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

7o|95| هلل متـــول|هلل محمد عبــــد |سل عبــــد |بــــ زيق|لزق|عه |زر

46|644 يد|بــــوع|مصطفى محمد فوزى  |حقوق طنط

4389o5 لعزيز|ر محمد سيد عبــــد |مختـــ لشيخ|عه كفر |زر

762|6o لسيد معيط|لمحمدى |لسيد |محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|356oo لصديق محمد|حمد بــــكر |ن |يم| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

|25456 بــــ|لوه|در عبــــد |لق|م طلعتـــ عبــــد |مي  ى شمس حقوق عي 

32|69o ر|هيم عم|بــــر|محمد سيد  ى شمس هندستـــ عي 

49643 ره محمد سعد للدين محمد|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6|34|9 وى|لرخ|س محمد |دل عبــــ|أحمد ع |هندستـــ طنط

842o33 لمجد|بــــو|حمد |سط |لبــــ|يه عبــــد| |نوعيتـــ موسيقيه قن

26726| ح مصطفى|لفتـــ|لد مصطفى عبــــد |طمه خ|ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

85355| در|لق|رق محمد محمد عبــــد|ط ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

8o37|6 بــــر محمود|م محمود ص|له| ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

43|782 لشنشورى|حمد حسن يحن  | |ره طنط|تـــج

529585 حمد عىل|لسيد |محمود محمد  |هندستـــ طنط

|42837 لدين حسن|م مىح |ء عص|رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4ooo9o لدين|ح عز |لفتـــ|ئى محمد وجدى عبــــد |مريم ه سكندريه|ل|طبــــ 

37|5o4 ي عبــــد|سمي  عبــــد| لي|د
لعظيم|لمرضى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

7o9597  |ربــــ
ى
ي|لق|لسيد موىس |بــــ صدق

ضى لمنصوره|حقوق 
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42|o|7 يل|لجد|بــــو |لسيد حسن |لسيد محمد |خلود  لشيخ|بــــ كفر |د|

86467 شم|شم عىل ه|صفيتـــ ه سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

25439| ج|هيم حج|بــــر|حمد |منيه محمود سيد | شمون|نوعيتـــ 

7845| عىل عىل محمود طه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3737| م|لسل|لد سميح عبــــد |ئل خ|و هره|لق|م |عل|

|59387 حمد عطيتـــ محمود|له |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

34887 ى محمد  ئى|لزرق|يوسف محمد حسي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

267297 ن مصطفى محمد|ن شعبــــ|ريم|ن |نوعيتـــ بــــنه

643oo2 حمد|لحميد |سلىم يشى عبــــد لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3674o7 لنرص محمود محمد|بــــو |رتـــ عزتـــ |س ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

877693 حمد  |ء منتـــرص بــــخيتـــ |رس| سيوط|بــــ |د|

756758 لك|لم|للطيف عبــــد|لعزيز عبــــد |يه عبــــد | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

6|298 بــــ|لوه|بــــ عبــــد|لتـــو|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

868|97 ي|بــــقطر يون ن سويحه جورج  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

2|999o ى|دل محمود عبــــد |يه ع| لحليم حسي  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

6853|| م عصفور|لسل|دل عبــــد |ضىح ع لمنصوره|ره |تـــج

25o684 ي|لنعم|ىطي |لمع|بــــو|هيم |بــــر|هدير 
ئى ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

69|877 حمد محمد|حمد محمد | لمنصوره|حقوق 

89|4|6 ح محمد نرص |رؤى صل سيوط|تـــربــــيتـــ 

844278 هر|جد ط|لم|هر عبــــد|كريم ط ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

|6398 ن|بــــ بــــدوي سليم|لتـــو|د محمد عبــــد |زي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

76849| ن محمد|حمد محمود حمد| ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

323325 مد|ن ح|مد رمض|متـــ ح|س| ى شمس|تـــج ره عي 

252648 ه  ر عتـــيم|عيل مختـــ|سم|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

229o|8 بــــ|لوه|بــــ سيد عبــــد|لوه|ء عبــــد|ل| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|545o5 تـــه|حمد محمد شح|محمد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

522826 لسيد محمد|ده محمد محمود |غ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

77275| ضىح محمد عىل محمد عيس ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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|4o5oo بــــ|لتـــو|ده محمد محمود عبــــد |مي |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

87o844 هلل|حمد عطيتـــ |ن حسن |يم| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

632897 محمد يشى عبــــده محمد زيق|لزق|نوعيتـــ 

86225| ى محمد يوسف محمد|ي سمي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

373696 هيم|بــــر|ح محمد |لفتـــ|سحر عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|663 ف |ء |رس| هيم|بــــر|حمد |رسر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

363448 عزيزتـــ محمد سيد محمد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3242o7 ى|حمد عبــــد|محمد  لعزيز حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

26654o حمد بــــدوى|لرحمن |بــــسنتـــ محمد عبــــد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|5933| لفتـــوح محمد|بــــو |ن |محمد شعبــــ هره|لق|حقوق 

42472 محمد فوزى محمد فرج موىس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5oo9o9 ى محمد ص|ي بــــر محمد|سمي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

63832| فع|محمود عىل محمد عىل ن زيق|لزق|صيدله 

278387 ر|لغف|لسيد عبــــد |لحميد |هيثــــم محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

43|o73 تـــ محمد محمد ج| بــــر|بــــر ج|مي  |طبــــ طنط

3|8247 حد|لو|حمد عبــــد|لدين |ء |حمد عل| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

2|4435 ى فر ى|ريم حسي  ج حسي  هره|لق|بــــ |د|

754478 ئى محمود ذىك بــــيوم|م| حقوق بــــورسعيد

265578 ف فتـــىح عبــــد|فتـــىح  لعظيم|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

38863 تـــه محمود|لد شح|محمد خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|5658 لسيد كشك|هيم محمد |بــــر|حمد | |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

|65229 لك|لم|ن عبــــد |ل رمض|يه جل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8685o2 حمد|يم |لد|لنبــــي عبــــد|حمد عبــــد| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

3358o |لنج|بــــو |رق محمد مندوه |سهيله ط ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8o7226 لحميد مرىسي|لكزه عبــــد|رجبــــ محمد  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

847|64 ئيل رزيق|دل ميخ|بــــيشوي ع ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

58345 بــــ محمد|لتـــو|مريم حسن عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

3622o4 ف عبــــد|حمد | ر محمود|لستـــ|رسر ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
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|7|784 لىحي محمد أحمد|لد عبــــد |نور خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o9o83 لمغربــــى|لسعيد محمد |م |سل| |ره طنط|تـــج

82928| ء عديل حلىمي تـــوفيق|شيم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

48o459 ن|لسيد مهر|لسيد محمد |ن |مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

256o3 للطيف|هيم عبــــد |بــــر|هر |ن م|يم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4437o| هلل عجور|حد متـــول عبــــد|لو|روضه فرج عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

94522 ن محمد|محمد سند عثــــم د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

4o4564 ف عبــــد |مصطفى  مل|لحليم حسن ك|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

846||7 م|ء سعدي عل|حمد عل| ن|سو|بــــ |د|

|6|35 مل|دل محمد ك|حبــــيبــــه ع هره|لق|حقوق 

42|397 ن حمد عفيفى|لحنفى |صبــــىح عطيه | مي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|3o|o7 ء محمد حنفى محمد|عىلي ن|صيدله حلو

625643 ح محمد عبــــد ربــــه|لفتـــ|يوسف محمود عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

|226|2  |لصفص|رق |د ط|زي
ى
هيم|بــــر|ق هره|لق|هندستـــ 

69283| ل|لىكي|حمد |حمد |ء طلعتـــ |سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5477| ه | متـــ|بــــو رسيع سل|حمد |مي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

7||95o وى|لشن|لسيد جلبــــى عىل |لعربــــى |يه | لمنصوره|بــــ |د|

8|75o4 ي طه عبــــد
لمنعم محمود|مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

43873 ي محمود
عمر فتـــىحي حنفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|232o ى عز عىل |ي حمد |سمي  ج|ره سوه|تـــج

496|64 ى عثــــم|س|يدى |ه ن|مه حسي  ره دمنهور|تـــج

626622 لسيد|هيم |بــــر|م محمد |ندى هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23||3| حمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|ح |لفتـــ|عبــــد هره|لق|حقوق 

645o32 هيم عمر|بــــر|محمود محمد نجيبــــ محمد  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

759659 سمر محمد حسن فضل محمد لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

45|4|o هلل||مد عط|م أحمد ح|إسل ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

7o5397 دى عوض لبــــيبــــ عيس جرجس|ف لمنصوره|بــــ |د|

86|895 ى |ي حمد|لح |حمد ص|سمي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|3842o ندى حسن رشدى محمد ى شمس| لسن عي 
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626475 يم|لد|لسيد عبــــد|محمد محمد | ر|ي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

92|o|o للطيف عىل |دل عبــــد|ء ع|شيم ج|تـــربــــيتـــ سوه

854463 حمد محمد| |محمد رض ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

752863  محمد |محمد ن
ى
دى|له|در شوق لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 

ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

5o7435 |لسق|ه |لل|ح محمود عبــــد |لفتـــ|ن عبــــد |يم| سكندريه|ل|صيدله 

636|o2 لسيد|محمد غريبــــ | ن|ر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

488578 لمول سليم|د |حمد ج|ل |يوسف جم |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

282935 حمد|مل |رق محمد ك|د ط|زي ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

23228| نشو|حمد يوسف قر|مصطفى  هره|لق|ره |تـــج

425o|5 ن|لحميد عثــــم|لمنعم عبــــد |نىح  محمد عبــــد | سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7|7|94 لغريبــــ|بــــ محمد |لوه|حمد حلىم عبــــد | ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

252|7o ى عىل |بــــو |طمه صبــــرى |ف ى|بــــو|لعني  لعني  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

23858| رص محمد جبــــر|هبــــه ن ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

348323 لسيد|حمد |سط |لبــــ|رق عبــــد|رتـــ ط|س ى شمس|تـــج ره عي 

538296 لمقصود حسن|مر عبــــد |مل ع| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

4|9882 تـــه|هيم سعيد متـــولي شح|بــــر|لرحمن |عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

299765 ل محمد|لع|لم عبــــد|ن محمد س|كريم ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

858764 ى|سم| ء حمدي سيد حسي  ي|علوم 
|لمنى

28o|9o حمد صبــــرى سعد مرزوق| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5|7o35 لديبــــ|لسيد محمد |ر |من تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7|6574 حمد عىل بــــيىل|ء عىل |محمد عل لمنصوره|حقوق 

3468|7 |ن ند|ل محمد شعبــــ|يتـــ هل| تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

8o377 لعزيز|هيم سيد عبــــد |بــــر|ء |دع |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

7|o|23 حمد|لكريم سيد |ل عبــــد |حسن جم ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|2|424 لسيد عنتـــر|ل محمد |نىه جم ن|بــــ حلو|د|

4845o3 ن ميهوبــــ|محمد مصطفى عثــــم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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9|o37o ل هيبــــه عوض |هدير جم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

89|666 ن محمد |لرحمن سليم|محمد عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

346|55 رع|حمد ز|لنبــــى |حسن عبــــد ى شمس حقوق عي 

4|8327 عيل بــــكر|سم|هيم |بــــر|مل سعد لطيف | لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

6|9378 ه ك مل محمد محمد عقل|سمي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

768|9 تـــ حسن|يمن فرح|سهيله  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

889o23 ن محمود عىلي |سلوى شعبــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83654| حمد حيدر محمد|ل |مثــــ| |نوعيتـــ فنيه قن

5|83o5 حمد|بــــو|عيل |سم|ر لطفى محمد |من تـــمريض دمنهور

33||44 ى مصطفى   حسني 
وي|لمرصف|لسيد |مصطفى ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

7|7o83 حمد|حمد محمد |ن محمود |حن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

3|268o مل|فتـــ يوسف ك|يوسف ر |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

244o|5 مصطفى يىح عىل عىل جبــــر ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|5|832 لسيد|حمد |يه سيد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|7629 ن|لرحمن عىل سليم|ء محمود عىل عبــــد |سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|36885 تـــ رزق|لشح|دل |حمد ع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|64|95 حمد|مح محمد |رق س|ط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|35746 لضوى محمد سعيد|ء |دع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

842246 ي
هي|لل|لدين جمعه عبــــد|ء عز |ضى ن|سو|بــــ |د|

825386 ي|ع| دين
طف محمد مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

7|73|8 ر|ل دويد|لسعيد هل|ن فتـــىح |يم| زيق|لزق|حقوق 

2284o2 لسيد مدكور|بــــسنتـــ يحن  عىل  هره|لق|ر |ثــــ|

3336|7 ف |ع شبــــل |لرحمن رف|عبــــد لدين|لشيىم رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

69||7 ح محمود|حمد صل|ء |دع بــــ بــــنى سويف|د|

624|9o ق|حمد عىل عيد محمد | وى|لشر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

346473 ع|لسيد ربــــ|عيل محمد |سم|يتـــ | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

327|43 لتـــ محمود فرغىل محمد|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

767o45 ن|حمدكريم سليم|لرحمن محمد معتـــز |عبــــد  سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|نظم بــــ

222998 د مصطفى|م عىل فؤ|حمد عص| هره|لق|عه |زر
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6264|6 وه|هلل محمد حل|طف عبــــد|ع| رن زيق|لزق|حقوق 

9|o687 لرحيم سيد |ن عمر عبــــد|يم| ج|طبــــ سوه

637384 حمد|حمد سيد|لرؤوف |حمد محمود عبــــد | لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

5|9757 هيم|لمقصود إبــــر|سمر محمد عيد عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

699oo4 حد|لو|لم عبــــد |لم عىل س|حمد س| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

5|7529 لعمروىس|ن مجدى عىل حسن |رو سكندريه|ل|حقوق 

426645 ى ع هلل|د |ج| ش|ن بــــ|دل زهر|شي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4|o232 يف خ يع|لسيد محمد ط|لد |رسر |ره طنط|تـــج

96749 ن|يوسف مخيمر محمد حس لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

239936 عيل محمد|سم|ج  نبــــيل |حمد ن| هره|لق|حقوق 

372o82 ى|هيم |بــــر|حمد | حمد حسي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

728o6 ن|ء عيد محمد محمد زيد|هن |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

94|39 تـــ محمد|لشح|حمد جميل | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8|7869 ف حليم فهيم|ل |مي  رسر ي|نوعيتـــ 
|لمنى

2|99o2 هيم|بــــر|ى |حمد عط|ء محمد |ل| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|8582 ى|حمد |رس |ن ي|نوره مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

67599o ن|لحميد شعبــــ|ح عبــــد |مل نج|ندى ك لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

845864 مد|ح| لد محمد عط|خ ن|سو|تـــربــــيتـــ 

52o359 لعزيز سعد|لسيد عبــــد |ء |ن عل|نوره بــــ دمنهور|د|

5o3|62 د عطيه جيد|سلوي وجدي ميل ط|بــــ دمي|د|

4|798| م|لسل|بــــر عبــــد |ئى ص|ء ه|ل| لشيخ|بــــ كفر |د|

7858o3 لسيد شلبــــى|لسيد عىل |هيم عىل |بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

252|34 شد قطبــــ|بــــسمه قطبــــ ر |ن طنط|سن|طبــــ 

4o5949 حمد محمد|حمد لطفى |نىح  | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|7|68 م سليم|لسل|رس عبــــد |رنوه ي ن|بــــ حلو|د|

524o|| لبــــدرشينى|حمد صبــــىح |ل |ن محمد كم|رو سكندريه|ل|بــــ |د|

8|958| س محسن سيد محمد|ين| ي|بــــ |د|
|لمنى

284o43 ى|م عبــــ|حمد هش| س سيد حسني  ن|حقوق حلو

3|8543 لحميد|لدين عبــــد|ل محمد نرص |نو ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

483495 حمد عىل|يمن محمد |ن |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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|4342o حمد محمود|وعد محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6o349 ف عبــــد |زن |م لمجيد|لرؤوف عبــــد |رسر ره بــــنى سويف|تـــج

8443|2 لمعىطي|حمد عبــــد|طمه محمود |ف قرص|ل|فنون جميله فنون 

|39|2| ن|ن طلبــــه عمر|ن سيد عمر|يم| ى شمس|تـــج ره عي 

64554o بــــوزهره|طمه يحن  محمد |ف ن|سو|بــــ |د|

32|2| حمد عىل محمد|م |سل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

485232 ق|ده |لسيد محمد حم|ء |عىلي وي|لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2765o2 هتـــ|لبــــ|لرحمن |لرحمن عبــــد |حمد محمد عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

365829 نيوس|رم|ن عزيز |سليم| بــــول هره|لق|ر |ثــــ|

8|9547 ي عل|رص عبــــد|ء ن|ل|
م|لغنى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

627959 حد محمد عىل|لو|لسيد عبــــد |ء |شيم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

336875 لسيد كرم|لد |كرم خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76o259 رس محمد سعيد عىلي|ف رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

248942 لجمل|لمجيد |مل محمد عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

27o437 لدين|لحميد نرص |روق عبــــد |رس ف|حمد ي| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5274|2 يه سعد محمود بــــخيتـــ| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

688|46 بــــتـــى|لتـــو|حمدى محمد وهبــــه  لمنصوره|ره |تـــج

755845 ن|حمد زهر|ن محمد |محمد رمض لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

57|23 بــــر عىل|هبــــه رجبــــ ج أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

76222o رى|ن زخ|رى عجبــــ|يكل مني  زخ|م ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|4o6|9 حمد|محمد حسن محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6243|2 م|لمنس ضي|حمد |ن بــــدوى |يم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|4o7|o لضوى محمد|محمد حسن محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

524268 ميشه سيد عىلي حسن عىلي لشيخ|بــــ كفر |د|

689|o9 ف عزتـــ محمد |لرحمن |عبــــد  هيم|بــــر|رسر لمنصوره|هندستـــ 

6978oo حمد عىل |لسيد |حمد | |ند لمنصوره|نوعيتـــ 

54657| حمد محمد رسور|مؤمن  سكندريه|ل|هندستـــ 

329387 عيل|سم|لسيد |ر عزتـــ |من |تـــربــــيتـــ بــــنه

69773o بــــى|نور عر|ء حمدى محمد |دع لمنصوره|ره |تـــج
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26|476 هيم مصطفى|بــــر|دل |محمد ع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

327o58 هلل|ء طلعتـــ حسن عمر خلف |رس| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

76|4o8 ين ئيل تـــوفيق|روف| رض| في  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

353oo3 د|لجو|دل عىل حمزه عبــــد|حمد ع| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

822732 نور زىكي|مريم نصىحي  ي|بــــ |د|
|لمنى

4|532| ره|ل حسن عم|حمد محمد كم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82o2|4 ف ه|كريم  لمهيمن|شم عبــــد|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

29329| ع|لرف|حمد |لم |حمد مجدى س| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

9|732o م موىس |حمد حمدى هش| سيوط|علوم 

758834 ى حسن ج ى خلف حسي  د|حسي  لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

2|5|4o ينى|لجن|حمد عطيه حسن |لرحمن |عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

26o|83 ل|لش|حمد محمد |ل |رقيه جم شمون|نوعيتـــ 

256336 |لل|ن عبــــد|مصطفى مجدى رمض |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

|569|7 بــــدين|عيل ع|سم|حمد محمد | ى شمس| لسن عي 

5o898| ى محمد حسن مرىس عبــــد  م|لسل|حسي  ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

4|5427 للطيف|ح محمد عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |صديق  لشيخ|بــــ كفر |د|

8|o4o5 ل محمد|حمد جم|زن |م ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

6|3o|7 |ع عىل |لسبــــ|بــــ مدحتـــ محمد |لوه|عبــــد 
ص|لقص

لمنصوره|حقوق 

5o3o|4 ئى سعد عبــــده فليفل|م| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4o|265 ين ن عيل مصطفى|سم|رص |رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

22o86 هيم|بــــر|لسيد |ده يحن  |غ هره|لق|عه |زر

246793 ر|لنج|عمرو مجدى محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6|3463 بــــر كشك|هلل محمد ج|عبــــد |حقوق طنط

83|487 حمد|فتـــ محمد |م ر|وئ دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

69o549 ر|لغف|لمحسن عبــــد |حمد صبــــرى عبــــد | لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

48367| ي |رس|
ي يوسف مصطفى

فع|لش|ء مصطفى دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

6o87|4 ن ر|لعط|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر| |مي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

28|89 يف صل| رودين لدين محمد زىك|ح |رسر هره|لق|ره |تـــج

6|2597 ل|لفو|حمد |لمنعم |حمد عبــــد |هدير  زيق|لزق|عه |زر
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646467 ى|بــــو |لعربــــى محمد |يوبــــ | لفتـــوح حسي  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

767558 ى ك|ي مل|مل محمد ك|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

7699o2 رص|ح ن|لفتـــ|ره محسن ذىك عبــــد|س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

449798 ج|لطن|حمد محمد |د |زي |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

|738|9 عيل|سم| |ح رض|جدتـــ صل|م كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

3|2799 ض|ئيل ري|ض ميخ|ري| ري|م ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|2|629 ي محسن يوسف |م|
لم|حمد س|ئى دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

284859 لنبــــى طوسون|ن سيد عبــــد|رو ن|حقوق حلو

7584o8 ى هليل|فرحه س لم حسي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|53o64 حمد محمود محمد|د |زي هره|لق|هندستـــ 

|7679| ن عىل|لحميد زيد|ندى سعد عبــــد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

43o692 بــــر خليل|لعزيز ج|ء عبــــد|سم| | تـــمريض طنط

453435 لمصيلىح|ن محمد |م رمض |حقوق طنط

6457o2 لبــــسيوئى عيد|ن |لد محمد عثــــم|ن خ|يم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

64o43o لقوي محمد|خلود محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

446657 هيم|بــــر|حمد حسن محمود حسن | سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

2574|6 ف رجبــــ محمد|له |ه رسر شمون|نوعيتـــ 

8389oo س|منصور تـــوم| يىلي|تـــرين |ك دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4774o7 حمد شلبــــى|لسيد سيد |لد |ملك خ سكندريه|ل|بــــ |د|

5o3|72 ن|لسيد محمد سلط|هيم |بــــر|شمس  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

46|69o يبــــ|لش|هيم |بــــر|لسيد سليم |ء |هن |بــــ طنط|د|

772734 لغنيىم|لسميع |حمد عبــــد |يه فكرى | زيق|لزق|ره |تـــج

|24939 بــــوسيف|محمد عمرو محمود  هره|لق|ره |تـــج

|4248o لمقصود|ح عبــــد |د محمد صل|ن عم|نوره ى شمس طبــــ عي 

898854 حمد محمد |ن |ل رمض|م| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5289o4 م محمد شلبــــي|لسل|لحميد عبــــد |محمد عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2|32o7 حد عكو|لو|د عبــــد|ن فؤ|ري ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|43o99 مد محمود محمد|رتـــ ح|س ى شمس|تـــج ره عي 

683|36 دى متـــول|له|للطيف عبــــد |ر ثــــروتـــ عبــــد |من لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|2385 لمهدى|تـــه |لحميد شح|لد عبــــد |ره خ|س لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

Wednesday, September 5, 2018 Page 961 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|78759 لغنى|ن عبــــد |م شعبــــ|محمود س دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

524744 للطيف|حمد عبــــد |للطيف |زم عبــــد |ح ضتـــ دمنهور|علوم ري

886432 لس |جورج نش تـــ حكيم كي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

478|72 بــــ مكرم عبــــيد محمد|يه|ن |رو سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77|297 ى عص|ي ى عثــــم|م |سمي  نىك|لخو|ن |مي  زيق|لزق|بــــ |د|

8o3675 لسيد|رس محجوبــــ |جر ي|ه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

258656 ي|لفخر|حمد نجيبــــ حسن |
ئى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

82|25 لمقصود|مي محمد عبــــد |د ر|ي| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

||5883 ئى|للق|وليد محمد | هي ى شمس|تـــج ره عي 

265o93 د|لعليم محمود عو|مصطفى يوسف عبــــد |ره بــــنه|تـــج

8|464| محمد يشي محمود سطوجي ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

923299 ض |لغنى ري|زينبــــ عىل عبــــد سيوط|حقوق 

489o7 هيم عطيه عبــــد ربــــه|بــــر|ر |نتـــص| هرتـــ |لق|تـــمريض 

229587 ر|لغف|بــــر عبــــد|لج|جر محمد عبــــد|ه ى شمس|د| بــــ عي 

|385|9 س|س عمر عبــــ|ره محمد عبــــ|س ى شمس| لسن عي 

365654 ح|لفتـــ|عيل سميح عبــــد|سم|رق |ط ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

4978| لعزيز|س عبــــد |ن فرغل عبــــ|رمض ى شمس|زر عه عي 

444|o6 لغبــــور|لنبــــى  |در عبــــد |لق|أحمد أيمن عبــــد   لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4o3|7| ه محمد | لسيد محمد|مي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

35|o37 عيل محمد|سم|طمتـــ عىل |ف ى شمس|د| بــــ عي 

238747 سعد|ئيل سمي  عبــــده |مهر ن|بــــ حلو|د|

|2873o  قديس|فيلوبــــ
ى
تـــي  رأفتـــ شوق هره|لق|حقوق 

52|54| ى عبــــد|ي لعزيز وصفى قنيطر|سمي  لفيوم|لعلوم |ر |د

435285 ي
حمدى محمد قدره| دئى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2326o3 لدين عىل محمود عىلي|م |منه حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

322365 بــــ|للطيف دي|سيد عبــــد| سه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

268239 ء محمد نصي |محمد ه
ئى شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

923|72 ى رمزى فوزى يوسف  شي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|4|87o لسيد|ع |لرف|لسيد |محمود  ى شمس حقوق عي 

839893 در|لق|حمد محمد عبــــد|محمود سيد  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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352848 حمد معبــــد |مصطفى محمد  |بــــ بــــنه|د|

859o|6 يبــــي|دل يوسف عج|بــــسنتـــ ع ي|بــــ |د|
|لمنى

365289 ى رق شكرى خليل|ط| كرستـــي  تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

634356 هلل عبــــده|دل عبــــد |حمد ع| زيق|لزق|هندستـــ 

8627|8 عي|لسبــــ|حمد |لمحسن |ريم عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

5|44|| بــــو خديجه|حمد سعد |حمد |يده |ع سكندريه|ل|طبــــ 

292622 ن|لعج|م |حمد س|محمد  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

8824|6 ن  |بــــر حميده عثــــم|بــــرين ص|ص ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

46ooo لرحمن محمد|ندى جمعتـــ عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

262893 لشيىح|ح يسن |لفتـــ|محمود محمد عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

6|7o33 لسعيد تـــرك|ن محمد حسن |رو ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

433472 ل|ل وص|ل طه كم|حمد جل| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8967|4 يمن مكرم ديمتـــرى  | |مي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

5|65o8 حمد عبــــده|ده محمد |رتـــ حم|س ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o2638 ل|لجم|هيم |بــــر|لعزيز |لسيد عبــــد |محمد  لمنصوره|طبــــ 

429o49 ه محمد خليفه شمس | لدين|مي  |ن طنط|سن|طبــــ 

923o|6 ى لنمر بــــخيتـــ |ير |ن| مي  ج|هندستـــ سوه

3555|9 خلود مجدى حسن محمد م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

33o339 لدين|لسيد نور |منيتـــ سعيد | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

753993 لسيد عىلي|هلل مجدى |منه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

37|565 متـــ حسن مرىسي|س|حسن  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8522o در|لق|محمد عىل عىل عبــــد  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

77563 س محمد|ضىح نوبــــى عبــــ ن|حقوق حلو

328523 وى|لحمل|م محمد حسنى محمد |ل عص|جم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

||88o| ل|لجم|ر محمود عرفه محمد عىل |مي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

77|698 ن|لسيد جوده قطبــــ سليم|ء |سم| زيق |لزق|تـــمريض 

77o596 لربــــع|لرحمن |لحليم عبــــد |م مصطفى عبــــد|هش زيق|لزق|ره |تـــج

8332o3 ي ج|
ى|د|مل مصطفى لربــــ حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

86o45 وى محمد|ن ص|منيه شعبــــ| لفيوم |تـــمريض 

27|583 بــــ محمد|لوه|هيم عبــــد|بــــر|مل | |بــــ طنط|د|
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84||37 وي محمد|ن بــــسط|جر شعبــــ|ه تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

343686 رق محمد زينهم محمد|هلل ط|عبــــد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

689735 ى |ي زى محمد مرىس|لمغ|لسعيد محمد |سمي  لمنصوره|حقوق 

633|24 لحليم محمد|وى عبــــد|لشبــــر|لحليم |عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

324634 ق|لرز|رق محمود عبــــد|لرحمن ط|عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

2|5|o6 بــــ|دل بــــيوم كس|ن ع|مرو هره|لق|ره |تـــج

89o795 حمد |ل |حمد هل|ء |صف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

48o86 هلل محمد مرع صديق|عبــــد  لفيوم|ضتـــ |علوم ري

3737o9 مريم موىس لويس حبــــيبــــ ى شمس حقوق عي 

2|8244 حمد طه عىل مصطفى|يوسف  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

886|2o ف ن|مريم  هيم  |بــــر|عوم |رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o25o9 ل|لع|رغده محمود فوزي محمود عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

63|946 لمفيد|سلىم محمد متـــول عبــــد  ى شمس| لسن عي 

846292 حمد|رق محمد |ء ط|سم| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

|666o2 لمحسن حموده|ء حموده عبــــد |عىلي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8358|6 وي محمد|ء سعد محمد طنط|رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

83|322 سعد|رص مسعد |جون ن ن|هندستـــ أسو

85o|52 دل سيد محمد|زم ع|ح سيوط|حقوق 

5|o74o ي|لق|للطيف محمد |متـــ عبــــد|س|محمد 
ضى سكندريه|ل|طبــــ 

2972| محمد يوسف محمد محمد لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

425294 وق  غ|لصبــــ|هيم محمد قطبــــ |بــــر|رسر سكندريه|ل|صيدله 

|6989| يز فلتـــس|ئى ف|يوسف روم ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

|49835 لعزيز|بــــر عبــــد |م محمد ص|سل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|||52 لحكيم محمد قمره|لد عبــــد|مهند خ لمنصوره|علوم 

789439 ن طلبــــ|بــــ سليم|يه|ر |من  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

286527 ف عبــــد| |دين م عيس|لسل|رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

32o487 د|عىل محمود سيد عىل مر ى شمس هندستـــ عي 

63o884 هلل|حمد مرشد عبــــد|ح |محمد مصبــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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6|3|97 لنقيبــــ|لكريم |عمر محمد عبــــد ى شمس| لسن عي 

37o9o2 لمجيد عىل|حمد عبــــد|بــــ |يه| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

|7o|5| لسيد مرزوق نمر|ندى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

647|o ى صل|ندى  حمد|ح مصطفى |لحسي  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8o837| حمد|لمنصوري |هلل |لرحمن عبــــد|عبــــد| رن سيوط|ره |تـــج

623458 لحديدى|لسيد |ح محمد |نج| نور ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

223886 ن|حبــــيبــــه عىل حسن عثــــم هره|لق|م |عل|

2|6o24 ى |م ديبــــ|رد |دو|مي  |رلي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

3677o6 د|م عىلي عو|محمود محمد هش لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

763967 ء مسعد يوسف عىل يسن|رومسي نوعيتـــ بــــور سعيد

85|439 حمد|دل محمد |ع| عل لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

28784| مريم محمد حمزه خليفه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

827575 شىمي محمد محمود|له|بــــعه |ر ي للفن|
|دق قن|لفنى

88o754 لمعىط  |جر سعد يوسف عبــــد|ه سيوط|تـــربــــيتـــ 

2|6474 لعقده|م حمدى محمود |هش ى شمس|د| بــــ عي 

8|68o| هلل|حمد محمد صقر عبــــد| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

75532o ن|لسم|حمد |ء محمود |رس| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

433427 لخي |بــــو |هيم |بــــر|حمد |محمد  |ره طنط|تـــج

6o8958 لمطلبــــ شحبــــر|محمد حمزه عبــــد  |صيدله طنط

48273| دل محمد خليل عىل|هلل ع|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5362o ى|بــــ |لتـــو|ل عبــــد |طمه جم|ف مي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

4857|| بــــر محمد|حمد ج|نغم محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

253|86 بــــوشنبــــ|حمد |رص |لن|ر عبــــد|زه| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

5258o5 عيل حمروش|سم|حمد |عىل محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

8|5o4o حمد حسن|ره طه |س ره بــــنى سويف|تـــج

22|95 مد محمد محمد|دتـــ ح|غ ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

4||985 ى حسن شلتـــوتـــ  حسي 
ى مصطفى حسي  |ره طنط|تـــج

7||486 س دعبــــس|لرحمن عبــــ|حمد عبــــد |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

884|4|   |لبــــ|لبــــصي  عبــــد|د عبــــد|ر رش|من
ى
ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

سيوط|ئ 
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4232o9 لسيد|لدين عىل حسن عىل |بــــدر  |ره طنط|تـــج

477338 هلل|ن مني  محمد عىلي عوض |رو سكندريه|ل|صيدله 

||7545 ى| رق زكري|مريم ط حسني  ى شمس|د| بــــ عي 

222394 سلىم محمد خلف حسن يوسف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

77476| لم|لعزم س|لد محمد أبــــو |حمد خ| زيق|لزق|عه |زر

86o774 بــــر محمد|ل يحن  ص|جم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

477o66 ى محمد يحن  |ي حمد|سمي  سكندريه|ل|طبــــ 

63233| تـــ|ن رفعتـــ متـــول عرف|نوره زيق|لزق|بــــ |د|

55349 حمد|تـــه |بــــ محمد شح|شه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|5534 بــــر حميده|ىط عىل ص|لع|حبــــيبــــه عىل عبــــد  ره دمنهور|تـــج

2662o9 هيم عىل|بــــر|ن |رمض| صف |نوعيتـــ بــــنه

2|5932 ف جورج رزق |رلوس |ك هلل|رسر |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

93|36 م سمي  عىلي محمد عيد|حس ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

4o6|62 يه محمود محمد متـــول عىل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

248|95 دق رزق|ر نزيه محمد ص|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

5o9|3o لس عص م نصيف جرجس منصور|كي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

693983 حمد حسن عبــــده|حسن  ن|طبــــ حلو

75o596 لشيخ خليل|ن |م خليل سلم|سل|مريم  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|7295 ى|ش بــــوزيد|مه |رق سل|ز ط|هي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

687||| بــــ|حمد يوسف خط|حمد سعد | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|6337o للطيف عىل|حمد عبــــد |هدى  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8||282 حمد|ده |هلل زي|رحمه خلف  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

445o24 ئى|لفخر|ن محمد |منيتـــ عىل شعبــــ| ضتـــ دمنهور|علوم ري

|3o294 لدين محمد|ء |نىح  محمد عل| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

272268 دى|له|ضى عبــــد|لر|شور عبــــد|نوره ع ي صىح 
سيوط|معهد فنى

23|73 هلل عىل|لد عبــــد |هلل خ|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|o9|3 لكشوي|مروه محمود عىلي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

22|5o5 ضل|ح ف|حمد صل|لرحمن |عبــــد هره|لق|ره |تـــج

49||| بــــدر ربــــيع سيد فهىم سيه|نوعيتـــ عبــــ

2|97|3 لرحيم|حمد عبــــد|لرحيم |عبــــد| ر|ي ى شمس|د| بــــ عي 
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4298|| لنور|بــــو|ده يوسف |محمد حم ي صىح طنط
|معهد فنى

4o7|2o لرحمن|ج عبــــد |هر فر|م| مه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o48o8 ى |ن كم|يم| حمد|ل حسي  ي|علوم 
|لمنى

536454 لق|لخ|حمد طلبــــه عبــــد |م |ندى حس ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

333354 لمنعم حسن|كر عبــــد|حمد ش| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|45834 هلل|د |يوسف مدحتـــ محمود ج هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

792328 حمد بــــكر|عمر محمود  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

68|94 لحليم|لجليل عبــــد |ل عبــــد |ريم جم ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

6784|5 بــــ|هديه فتـــىح محمد محمد شه لمنصوره|حقوق 

4o35|8 ل|لفض|هيم |بــــر|هيم |بــــر|بــــ |لوه|لتـــ عبــــد|ه إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

3556|o دل محمد مرىس|منيتـــ ع| ى شمس طبــــ عي 

4o5544 لمول |د |لدين ج|ل |رضوى وليد محمد جم
لم|س

سكندريه|ل|بــــ |د|

5|||44 بــــوحطبــــ|محمود محمد محمود حسن  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

7oo|4|  س|ديه |ن
ى
لم|لزين شوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|52o49 هيم|بــــر|طمه محمد شبــــل |ف هره|لق|ن |سن|طبــــ 

858o72 وي|مح خلف لبــــيبــــ بــــبــــ|س لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

767|45 عي|لعزيز محمد محمد رف|حمدى عبــــد  حقوق بــــورسعيد

34845 د|لجو|عيل عبــــد|سم|لدين |ء|عىل عل |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

677o65 ف عبــــد | يف|هيم |بــــر|لعزيز |لكريم عبــــد |رسر لشر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

77o556 ل|لع|دل محمود أحمد عبــــد|محمد ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

642|24 هيم|بــــر|ىط |لع|هيم عبــــد |بــــر|حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

||69o3 ل سعد محمد مصطفى|خلود جم ن|تـــربــــيتـــ حلو

8982|6 بــــوستـــيتـــ |لحميد محمد|ن محمد عبــــد|مرو ج|حقوق سوه

8o3682 لمحسن|روق عبــــد|ء محسن ف|هن ي للفن|
|دق قن|لفنى

|66o47 م|لسل|محمد حسن محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

35o862 ل فهىم عىل|ن جم|نوره |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

6|||99 لح|بــــو ص|لرحمن |محمود سمي  عطيه عبــــد  لمنصوره|عه |زر

68|255 حمد|ر محمود محمد سيد|محسن مختـــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

478295 لبــــوريدى|حمد فريد وجدى |فريده  سكندريه|ل|ره |تـــج
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6|o363 ي |مي وى|لسخ|ر يىحي مرىسي مليىح  لمنصوره|عه |زر

25o222 مح ذىك عمرى خليفه|يه س| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

23o778 لمقصود|ح محمود عبــــد|بــــ صل|شه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

58848 لس موريس فهىم تـــ دروس|كي  بــــ بــــنى سويف|د|

6|8||5 بــــحر|ل|مه |ل سل|مريم جم ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

6826|8 زق جمعه|لر|مح عبــــد |ريم س لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

2733oo عىل محمد عىل عطيتـــو ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

52232 لعليم|ملك محمد عمرو عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|6437 لم|هيم فتـــوح س|بــــر|رق فتـــوح |مريم ط هره|لق|ره |تـــج

892794 حمد |لسيد |ل |مل جم| سيوط|نوعيتـــ 

542956 لربــــيع|لسيد محمد |هيم |بــــر|م |ريه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

87764| ل عوض حسن  |ء جم|لىمي سيوط|بــــ |د|

226o59 حمد|رم محمود |ح ك|صل ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

297386 د جمعه درويش|يه عم| ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

8|4958 سحق|لح |مجدي ص| مرن ي|نوعيتـــ 
|لمنى

6432|7 حمد|حمد منصور |ن |رو زيق|لزق|نوعيتـــ 

|27589 لحليم|بــــر عبــــد |ء حسن ص|روميس ى شمس|تـــج ره عي 

76729| لم عوده عطيه غديف|لحسن س| لعريش|بــــ |د|

33o|46 هلل كريم|لسيد عبــــد|تـــفى  |نوعيتـــ بــــنه

2|585| ى سعد خليفه فرج| مي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

||5|63 د|جد مني  فؤ|ج  م|م كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|323|6 لمعبــــود|ل عبــــد |ء محمود جل|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8o7559 حمد|هيم |بــــر|لد |بــــ خ|رح ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

497|33  |ندى 
ى
هيم عمرو|بــــر|لسيد دسوق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

79|523 ل|لعس|هيم |بــــر|حمد منصور |ء |ل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

692o32 وي|لص|حمد |ىط |لمع|بــــو|م محمود |سل| ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

4o2776 لسيد عطيه عليوه|هلل مجدى |منه  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

596|5 ف رزق | |رين|م ى|رسر هلل حني  بــــ بــــنى سويف|د|

|548oo نوره حسن جمعه محمد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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7|8o63 لتـــمىل|لسيد |لسيد |رس |مروه ي لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6o4657 |لن|هيم فتـــوح |بــــر|ل |جم| رن
ى

ع لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|49653 ى صبــــرى زغلول فتـــوح نرمي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

843o42 حمد عبــــده|م |ء عص|رس| ن|سو|حقوق 

285562 لغنى|للطيف عبــــد|طمه مصطفى عبــــد|ف هره|لق|ر |ثــــ|

253|68 ر|لنج|لفضيل |تـــ صبــــىح عبــــد|ي| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

26|489 لقلسر|لعزم |لمجيد أبــــو |حمد فوزى عبــــد| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7o7||2  عثــــم|هيم |بــــر|شمس رزق 
ى
ن|لدسوق لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

5|49oo ن|مه محمد شعل|رص سل|لن|م عبــــد|ريه ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6o6829 مجد ريمون وصفى جرجس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

62|644 ف عبــــد |ء |رس| ئى|لحور|لرؤف محمد |رسر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

433586 ف |هيم |بــــر| حمد بــــدر|رسر هره|لق|م |عل|

248|27 مر|ح ع|ء رأفتـــ صل|ل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

672|5 ع|ء قرئى سيد محمود رف|شيم لفيوم|علوم 

9||o85 للطيف محمد |نرص عبــــد| دين ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|62o98 محمد محمود حسن محمد سيد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

854|56 لكريم|لكريم خلف عبــــد|جر عبــــد|ه ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

882593 مد  |حمد محمد ح|ندى  سيوط|نوعيتـــ 

5|4352 يمن سعد محمد كشك|ن |يم| سكندريه|ل|صيدله 

3|23|6 هلل حسن عليوتـــ تـــوفيق|عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

64536 لرحمن|لدين عىل عبــــد|م |دين حس|ن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

869775 ى |لرحمن ع|عبــــد ى|ل|دل حسي  مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

42o843 د|ن محمود حسن محمود حسن حم|يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6279o5 لمجيد|لسعيد مصطفى عبــــد |حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

|726o| هيم|بــــر|سهيله عمرو محمد  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

522335 ى|ن عيد محمد ش|نهله شعبــــ هي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

767392 ه عصمتـــ فتـــوح ذىك| مي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

26|3o2 لعظيم حسن|يدى حلىم عبــــد|ه شمون|نوعيتـــ 

883636 بــــ محمد |لتـــو|ح عبــــد|محمود صل سيوط|حقوق 

6o6685 طر|لم خ|م أحمد س|حس ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر
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5579o ى محمد عبــــد |ي ح موىس|لفتـــ|سمي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

43o|79 وى|لسعد|دل حمدى |ع| ر|ي |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

2272|5 لس رأفتـــ مني  حن مكرم| كي  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

|26524 ى|محمود محمد محمود  مي  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

8o8724 حمد|ئل عىلي محمود |و ره بــــنى سويف|تـــج

|24764 ده|عيل حم|سم|ئى حسن |حسن ه ى شمس| لسن عي 

52oo4o م|حمد سل|وى |لص| |ء رض|حسن سكندريه|ل|صيدله 

9o687o لحسن عىل |بــــو|محمد عىل  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

34|36o ف سيد عبــــد|لرحمن |عبــــد لوكيل|م |لسل|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

864629 لحمد موىسي|بــــو|ل |جم| مه |نوعيتـــ فنيه قن

8|8|6 د محمد|ء مسعود فؤ|ول ن|حقوق حلو

3246o| ى ر رس  محمد|فتـــ ف|حسي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

9||346 د عليش  |ء فؤ|ره عل|س ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

2|7247 ه مصطفى حلىم  وى|لشن|لسيد |ني  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

63773 لدين محمد سعيد عىل|د|م عم|سل| لفيوم|هندستـــ 

7782|3 حمد|دى |له|حمد عبــــد | |نه زيق|لزق|نوعيتـــ 

|64886 حمد منصور|لعظيم |لد عبــــد |هلل خ|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

697467 ى منصور |حمد فكرى | بــــو زيد|مي  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3583o2 وق عىلي حمزه محمد
رسر ى شمس حقوق عي 

686437 لحميد|للطيف عبــــد |رق يحن  عبــــد |حمد ط| زيق|لزق|هندستـــ 

234859 محمد رجبــــ عىل محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4293| ن|لعزيز سليم|رقيه محمد عبــــد  هره|لق|طبــــ 

6o2699 ف عطيتـــ عم|ء |بــــه رتـــ|رسر ط|معتـــ دمي|علوم ج

|635|o للطيف|لعزيز عبــــد |لدين محمد عبــــد |بــــ |شه مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2766o3 لنور فتـــيح|بــــو|ل |يه هل| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

344923 حمد مسعد وهبــــه|لدين |ء |نىح  عل| مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62|5oo هيم مصبــــح|بــــر|ر معوض محمد |من ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

62o288 روق طه بــــصله|لد ف|محمود خ ط|هندستـــ دمي
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346o93 حمد مجدى جمعه عىل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5|o592 ح بــــهنس|لفتـــ|دل عبــــد |مصطفى ع ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

834536 هلل|نور عىلي عبــــد|يه | دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

45753| ي|وى محمد |دل حيط|محمد ع
ط|لىحى لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

8375o5 ى ص ي محمود حسي 
لح|مصطفى |هندستـــ قن

4|8254 تـــ|تـــ مصطفى فرح|لرحمن فرح|عبــــد  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

546774 ي محمد|عمرو نرص محمد كيل
ئى ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

439355 ي|ء عىلي رجبــــ |آل ج 
لخرصى لشيخ|ره كفر |تـــج

77o4o3 عيل محمد|سم|حمد محمد | |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

6o|23o لحرصى|لنبــــى رجبــــ بــــسيوئى |ن عبــــد|نوره |علوم طنط

373o53 شم|لعزيز ه|لسيد محمد عبــــد|حمد | ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

846989 لحميد|ء ربــــيع بــــشي  عبــــد|وف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

28546 محمود عبــــدتـــ محمود عبــــدتـــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

895468 ى |كريم  حمد محمد حسي  ج|بــــ سوه|د|

5o936 حمد|محمد مجدى محمد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

8365|2 ى هيثــــم سعدي خي  حسي  |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

44|532 |حسن
ى
ء محمد حسن محمد دسوق ي للبــــرصي. تـــ.ك

لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

8793|o حمد  |لمعىط |مد عبــــد|ء ح|لزهر|طمه |ف |ج طبــــيع قن|عل

|644|4 هلل|شد حلىم عبــــد |م ر|حس ى شمس|تـــج ره عي 

|56972 محمد سمي  محمد عىل ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

69352o لبــــلجيىه|هيم محمد |بــــر|هيم |بــــر|مريم  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

7674|8 لم بــــدوى|هلل س|رس عبــــد |حبــــيبــــه ي لعريش|تـــربــــيتـــ 

638o94 هيم|بــــر|دق |لص|لسيد |ح |لفتـــ|حمد عبــــد | زيق|لزق|طبــــ 

5|2o2| كوىس|لبــــل|لحميد |لدين عبــــد |حمد بــــىه | سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

5o928 د|لجو|بــــر عىل عبــــد |محمد سمي  ج حقوق بــــنى سويف

33894| ى ص|ي  |لش|لمرضى عبــــد|بــــر عبــــد|سمي 
ى
حمد|ق |نوعيتـــ بــــنه

328884 هيم|بــــر|س |لسيد عبــــ|ئى |حمد ه| |ره بــــنه|تـــج

348|o7 حمد|ء محمد |محمد عل ى شمس|تـــج ره عي 

36o522 بــــوعيس|لجليل محمد |حمد عبــــد|بــــسمتـــ  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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5|6332 |لعل|لعزيز مبــــروك |ء فوزي عبــــد |شيم
ى
ق ن|علوم حلو

52o|73 ن|وى عمر|للـه هند|دى عبــــد|له|عبــــد | ر|ي ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8245o4 ج محمد تـــوفيق|حمد تـــ| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

447827 لنجيىل|حمد يشى محمد |ء محمد |ل| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

83224o ي|هيم ضمر|بــــر|ن |ندي رمض
ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

4o52o5 ن|لرحمن محمد زهر|هلل عىلي عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

97632 لنبــــى عيد|محمد فوزى عبــــد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

772896 لسيد محمد حسن|حمد محمد محمد | ى شمس حقوق عي 

|79328 ف|حمد |كريم  لسيد حسن رسر ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

28|286 لد زينهم سيد محمد عىلي|خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|9638 لهميس|لسيد |لسيد |د |ن رش|يم| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

8o2348 ي محمود|م مجدي عبــــد|سل|
لغنى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

354639 حمد|مد |دتـــ ح|دتـــ حم|غ ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5o5263 لدين محمد محمد طعيمتـــ|د |حمد عم| سكندريه|ل|ره |تـــج

8|7o35 ل محمود صميده|ئد جم|ر ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

877297 عيل  |سم|ء محمد نوح |رس| سيوط|علوم 

25o572 لمحسن بــــدوى|خلود محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

25|775 هلل|ل خلف |لع|م يوسف عبــــد |مصطفى هش ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

485395 وق ع دل محمد مصطفى مصطفى|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

79|65o ن|لحميد زهر|هر محمد عبــــد|حمد م| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

27|o9| |لمتـــول هن|ء عنتـــر لطفى |سمح تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

4|2268 لدين|بــــ |هيم محمد شه|بــــر|بــــ |شه |حقوق طنط

|62344 عيل غريبــــ|سم|لرحمن سعيد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

76665 لعزيز عىل|بــــدين عبــــد|لع|رق محمد زين |محمد ط كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

498734 جه|لخو|نبــــيله محمد حسن محمد  تـــربــــيتـــ دمنهور

44|o76 هيم|بــــر|مه محمد |س|يمنى  لشيخ|عه كفر |زر

482563 حمد|حمد محمد |سميه حمدى  سكندريه|ل|ره |تـــج

25|955 مه|لمرضى سل|حمد عبــــد|لمرضى |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

823|25 جر محمود حمدي محمد|ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|7633 لجويىل|ء محمد مصطفى |نجل ره دمنهور|تـــج
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679|54 س يوسف|بــــر يوسف عبــــ|هلل ص|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|545o محمد مسعود محمد محمد شتـــله ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

8o5588 طمه حمدي ذىكي محمد|ف ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

682963 ى سعودى  بــــوزيد|ىط |لمع|بــــو |تـــسنيم حسي  زيق|لزق|عه |زر

226253 لد مصطفى محمد|مصطفى خ ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

438856 د عىلي|كريم يشي فؤ ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

24|493 خلود سعد سعد يىح ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5|2566 ى عبــــد |محمود صبــــرى ي لحميد|سي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

752589 لق|لخ|حمد عبــــد |ح مصطفى |صل عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

6o867o شور|محمد ع| لبــــن|ن حسن |نوره |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

484429 لمجيد حسبــــو|محمد مجدى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

29|628 بــــر|ئى محمد غريبــــ ج|م ه|سل| سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

349522 م|م|ربــــيع بــــيوم ربــــيع  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6|9792 بــــو زيد محمد|روق |محمد محمد ف ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

924272 م عىل حسن |ء عل|وف ج|بــــ سوه|د|

8394|o سط محمد|لبــــ|م عبــــد|محمد هم دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

3|89|o ى  ى محمد حسي  عيل|سم|نرمي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

2|9246 ى محمد |ئى محمد |محمد ه عيل|سم|مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o7|25 |لعل|بــــو |لسيد |س |حمد عبــــ|جر |ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

226232 ى|هلل محمد |محمود عبــــد مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

782429 حمد|لرحمن |لسيد محمد عبــــد |هيم |بــــر| زيق|لزق|ره |تـــج

788342 لصديق|بــــسمه عىل محمد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

|35759 لعزم محمد|بــــو|مه |س|يمنى  ى شمس|تـــج ره عي 

84959o ف محمود عىلي|هند 
رسر دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

8|5362 ى يوسف|حن ن محمد حسي  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

4229|6 وى|لعم|بــــو زيد مصطفى |م  سكندريه|ل|ره |تـــج

49995| لحفيظ|نشأتـــ محمد عبــــد| ند ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

258|46 ى|حمد ش|رس محمود |ف| محمد رض هي  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

76o35| لرؤف محمد|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
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|4o944 لح|سهيله نبــــيل مصطفى ص |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

8o2o86 سكندر|تـــه |د شح|لمسيح عم|عبــــد ي|صيدلتـــ 
|لمنى

876||7 ف متـــول شح|محمد  تـــه  |رسر ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

7o954| لرحيم|محمود محمد سعد محمد عبــــد  لمنصوره|علوم 

859o6o ي محمد جمعه|شيم
ء مصطفى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

8788o| ى |سم| ء حمدى خلف حسي  سيوط|ره |تـــج

344289 م حسن عىل محمد|حسن هش ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|o965 لزنوىك|هيم |بــــر|هيم |بــــر|محمد  |هندستـــ طنط

266|92 غبــــ|م ر|لسل|طف عبــــد|ء ع|دع |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4o346o ن|ء محمد محمود محمد سليم|ول سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

263287 هيم|بــــر|طف محمد |ندى ع |تـــربــــيتـــ بــــنه

367546 للطيف|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|م |سل| عه مشتـــهر|زر

8o2284 لمنعم|لمنعم حلىمي عبــــد|محمد عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

42oo59 ي|لسعيد |لسيد |منيه مجدي |
بــــينى لشر |حقوق طنط

692oo2 دي|له|هيم عبــــد |بــــر|هيم محمد |بــــر|يوسف  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

43|693 تـــ|لزي|لسيد |لحميد |لد عبــــد |محمد خ ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

2|2687 لحسن يوسف|بــــو |دهم حسنى جبــــر | ى شمس|تـــج ره عي 

|2||26 لم|لد حسنى س|نىح  خ| هره|لق|حقوق 

642565 لمجيد|ح منصور عبــــد |محمد صل |ره بــــنه|تـــج

629|25 هلل حسينى عىل|محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|592 مل عىل|لخي  ك|بــــو |بــــسمتـــ  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

324377 م لطيف عزيز|بــــيشوى عص ن|حقوق حلو

44|935 لمجيد|دق عبــــد|ن ص|دق رمض|ن ص|حن لشيخ|بــــ كفر |د|

2|4oo7 ن|م زهر|لسل|ندى متـــول عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

75|o55 لرحمن محمد غريبــــ عمر|عبــــد  حقوق بــــورسعيد

339|7 للطيف|لنبــــى عبــــد |ح عبــــد |ء مصطفى صل|شيم هره|لق|بــــ |د|

3|49|4 لم محمد عويضه|محمد س دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

2|78|o |لعل|بــــو |لرحمن حسن |مريم مصطفى عبــــد ى شمس حقوق عي 

257||9 ن لخولي|مهنى مهنى | مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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||84o7 لخي  عفيفى|بــــو |مصطفى عطيه محمد  ى شمس صيدله عي 

|52293 لسيد|د |ج| لسيد لوق|د |ديفيد ج ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

273||7 نيس منصور يوسف|ح |صبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

678o72 لزميتـــى|حمد عنتـــر حسن حسن | تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

77o63| ى |مل |مه ك|س|تـــفى  بــــى|مبــــ|مي  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

354352 د|لمحسن ج|م عبــــد|هندتـــ عص|ش |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

227476 م محمود|لحميد هم|صم عبــــد|ع ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

67984 وي جمعه|دي سعد|عبــــي  ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

846|4o ي حبــــيبــــ ف
لس لطفى خوري|كي  ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

46883 بــــ|لتـــو|حمد عبــــد |حمد حسن | هره|لق|ره |تـــج

465oo| عيل أحمد حموده حموده|أيمن إسم |هندستـــ طنط

3429o9 حمد|هلل |حمد عبــــد|هلل |عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

|53o83 حمد فريد نجيبــــ|محمود  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

6|9|89 |لسيد شط|مسعد مسعد | ر|ي ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

|3o327 ك مني  فرج|مريم مل ى شمس|د| بــــ عي 

236|| هيم|بــــر|محمود سيد محمود  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|34533 شم|لدين ه|يه سيد سعد | ى شمس|د| بــــ عي 

269474 ي|تـــسنيم محمد عبــــد
ى
له|لحميد ق ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

6879|7 لمجيد|هد عبــــد |ل مج|جم| رض ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

68468 م|م|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر| |ن|ر لفيوم|علوم 

9o7874 بــــتـــ |لعظيم ثــــ|حمد عبــــد|يوسف  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5|o799 لحميد عبــــده|لمنعم عبــــد |حمد حلىمي عبــــد| ره دمنهور|تـــج

263733 ى عبــــد|ي لمعىط يوسف|لسميع عبــــد|سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4|927| ي
لسيد|هيم محمد  عبــــد |بــــر|محمد  | رئى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

3727o6 وى|رق وهبــــى فرم|رتـــ ط|س لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

846||4 ي|ك ميخ|مل ئيل عدلي جورج  رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

254|92 ح مصطفى|لفتـــ|بــــر عبــــد|ص| ند تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

9|||34 ه |لل|ل عبــــد|لع|بــــر عبــــد|نعمه ص ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

899368 ئى عىل محمد جعفر |م| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه
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849735 ش|جي دمرد|ل ض|مريم كم دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

77|o|5 وق  ى|حمد فتـــح |رسر هلل رجبــــ عشر لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|42429 د|لد محمد حم|خلود خ ى شمس علوم عي 

92266o ج  |ل فر|ء حشمتـــ كم|ول ج|بــــ سوه|د|

9o9857 ل محمد محمود |ريم جم ج|بــــ سوه|د|

689559 بــــينى |وى |لقن| |رن بــــينى|وى |لقن|لشر لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

85|22o م عربــــي محمد مهدي|سل| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

3546o| لمجيد|للطيف عبــــد|لد عبــــد|رتـــ خ|س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6994|2 عيل|سم|مد |لسيد ح|م |ريه طبــــ بــــورسعيد

25942o ى عيد سعد طوسون|ي سمي  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

862923 وق  د سليم|حمد فؤ|رسر ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

257637  |محمود 
ى
هيم|بــــر|حمد صدق |ن طنط|سن|طبــــ 

22899o ى|ده سيد محمد حس|مي ني  هره|لق|ره |تـــج

6|878| لعبــــد|لمريد |ن محمد عبــــد |يم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8|6553 ن محمد|ء محمود شعبــــ|سم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

8o33o3 بــــيتـــر نسيم فكري سعد ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

73335 حمد عىل|ن |طه شعبــــ لفيوم|حقوق 

47|8o سمي  محمد رفعتـــ شبــــل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

45963 حمد سيد|ده رجبــــ عليش |غ هره|لق|صيدله 

6o283| لبــــدرى|لعزيز |عبــــد | حمد رض| لمنصوره|هندستـــ 

5o4492 حمد جبــــريل|منيه محمد محمود| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

4o257o ه محمد عبــــد | لسيد مرىس|در |لق|مي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

528555 دي|هيم عبــــ|بــــر|هيم |بــــر|حمد منصور | بــــ دمنهور|د|

49|522 ن مصطفى أحمد مسلم|رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|57774 لم|ء نرص مسعود س|دع ى شمس|زر عه عي 

4o7223 هلل|حمد عبــــد |لمرصى محمد |يتـــ | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

235o9 يف سيد عبــــد  لمجيد|ل عبــــد |لع|محمد رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

49o775 ي مصطفى|حمد |ن |رو
حمد مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|7554 سم|محمود مجدى محمود ق ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم
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|2|429 مه|در سل|لق|هلل محمود عبــــد |منتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

922o79 ن |سلم|ل عىل |ء جم|فد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

899298 ل عىل |لع|زع عبــــد|هبــــه من ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4354|5 تـــ  لعزيز رسور|كرم عبــــد |أمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

63o|o3 ى|دل ف|رس ع|ف روق حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

2|8||4 وي|لنبــــر|مل |حمد محمد ك|يوسف  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

752|25 ئيل رزق|زم ميخ|در ح|ن ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

87936 مر|لرحمن ع|ل عبــــد |خلود جم لفيوم|طبــــ 

449636 حمد حميد|لمنعم |ح عبــــد |هيم صل|بــــر| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

8|4837 مل|ء محمود معتـــمد ك|سم| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|786o7 ى محمد سيد ه|ي شم|سمي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

266686 لمحسن عيد|د عبــــد|ن عم|رو ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

43o22o ي عبــــد 
ى
د|لجو|أمينه عىلي شوق لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

7o76o| سىط|لدي|حمد |لد |مه خ|س| ره بــــور سعيد|تـــج

6766o3 منه سمي  محمد محمد مصطفى سمك لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

|52o56 حمد نوح|هيم |بــــر|مريم محمد  ى شمس|زر عه عي 

754347 ن حبــــسر|هيم جبــــر|بــــر|عزيز | ليدي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

9|859| بــــ |لوه|ر عبــــد |محمود عز مختـــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

257|52 بــــوسنه|صم مصطفى |ع| ر|ي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

423oo5 وى|زق عشم|لر|هلل مصطفى عبــــد |عبــــد | دين سكندريه|ل|بــــ |د|

354967 لعظيم|لسيد عبــــد|م |يدي هش|ه عه مشتـــهر|زر

75752| ي
د حمدى محمد|عم| دئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

عيليه|سم|ل|ئ 

456563 يدح|مصطفى كرم رسح ن حسن رسر |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

2432| ن حسن|ن محمد سليم|م سليم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

883386 ء فرغىل عىل  |ن عل|يم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

855949 ن فخري محمد محمود|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

326449 هيم|بــــر|ئى بــــخيتـــ |روم| ري|م ى شمس هندستـــ عي 

7987| ن|حمد مهر|بــــدين محمد |لع|محمد زين  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|62622 ق|هيم |بــــر| كر|وى ش|حمد رسر هره|لق|حقوق 
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84o479 ج|لحج|بــــو|دي عربــــي |له|ر عبــــد|من دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

45277 حمد|رص عمر |هلل ن|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

5|5588 زق عىلي طه|لر|ء عىل عبــــد |شيم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

84|498 ى|حمد حس|رص |محمد ن ني  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

794o7| لم|لم حمد محمد س|س |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

789632 هيم|بــــر|لخي  |بــــو |مه |س|محمد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

42o724 لحميد|هيم بــــدير عبــــد |بــــر|محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|36||o فظ عزيز|ئى ح|ن ه|جيه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o875o لمنعم عىل محمد نجم|ريج بــــكر عبــــد | |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

6292o9 لرحيم|ل عبــــد|حمد جل|هلل |منه  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3|578 طر|شور خ|صم ع|مي ع |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|485|o لد محمد محمود محمد خرصى|ر خ|مي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

23|743 فكرى| مه ويص|س|نطون | سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

7|364 ى| دين ن محمد|ر سليم|مي  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

85646| هلل حسن|زينبــــ حسن عبــــد لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

3675o4 محمد سعيد محمدى عىل| عل |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

434787 صف|حمد ن|لسيد |د |عم| ند |صيدله طنط

339536 ز محمود محمد|هيم عز|بــــر|نجوى  |حقوق بــــنه

|35952 حمد حسن|ء حسن |رس| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

37o34| حمد جبــــر مرزوق|سمي  حمدى  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

4|5752 ح|حمد صل|هيم |بــــر|ء ظريف |ل| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75662o دريس|هيم |بــــر|ء محمد |حسن عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

2|7o6| ل|لع|ل محمد عبــــد|فرح جل ى شمس|تـــج ره عي 

|6988| حمد محمود عزبــــ مسعود|سم |بــــ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

235o9| ى|محمود وحيد محمود عبــــد للطيف حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|2269| لحليم طه|لد عبــــد |عمرو خ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف
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84||45 ى عبــــد| ى|لد|حمد حسني  يم حسني  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

|62249 كر مغيثــــ|حمد ش|ء حمدى |لشيم| ى شمس حقوق عي 

56877 محمد عىلي يحن  عىلي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4|2548 مر|هيم ع|بــــر|لنعيم محمد |تـــفى محمد عبــــد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

36o6oo لرسول مطر|دل جمعتـــ عبــــد|م ع|بــــس |بــــ بــــنه|د|

77o26| لمنعم|دق عبــــد |لص|حمد محمد |لرحمن |عبــــد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

69693|  |لعر|نور |
ى
لسيد عىلي|نور |ق ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى

2|5273 لعظيم شيىم|ل عبــــد|يدى جم|ه هره|لق|ره |تـــج

422938 لرؤف مصلىح|دل عبــــد |ن ع|رو سيوط|عه |زر

676742 لعجىم|حمد |مي  محمد رفعتـــ | لمنصوره|ره |تـــج

|68745 لم|هيم يوسف عبــــده س|بــــر|ن |يم| هره|لق|حقوق 

62oo8 ء عصمتـــ نظيم مرىس|رس| بــــ بــــنى سويف|د|

6|53|8 د عيس|محمد نبــــيل محمدرش دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

8oo|o ن يونس|يه محمد نجيبــــ شعبــــ| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8393|2 حمد|لمجد |بــــو|حمد محمد | ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

258968 لشيخ|مصطفى محمد محمود  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

7o|o56 ى |محمد سمي  عبــــد  ئى|لغيط|هلل حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

436985 حمد|لدين  محمد سيد|يمن نرص|ء |ل| ج|بــــ سوه|د|

4|o44o  متـــولي|د ي|عم
ى رس حسي  |بــــ طنط|د|

54596 ن ربــــيع محمود قرئى|يم| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

2|5o5 |حمد رض|يتـــ محمد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

846643 ن|ء طه فتـــىحي سليم|رميس سيوط|عه |زر

|445|7 لسيد|لنبــــي |نس مصطفى عبــــد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

679759 هيم سمي  محمود محمود|بــــر|سمي   ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

43|47o ز|زم محمد متـــول متـــول در|ح |صيدله طنط

784687 حمد|للطيف |ر عبــــد |لستـــ|محمد عبــــد  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

5245|2 حمد|دى جمعه |له|محمود عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

29||2 ل محمد هديه|لع|مؤمن كرم عبــــد وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر
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247452 بــــ رجبــــ|لوه|رس عبــــد|بــــ ي|لوه|عبــــد |بــــ طنط|د|

33626o سمر وليد عيس محمد ى شمس|تـــج ره عي 

86883| لحسن|بــــو|ج سعدي |لحج|بــــو|ء |سم| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

22o3o7 حمد محمود محمد|رق |لؤى محمد ط ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

838848 لرحمن فهيم|لمقصود عبــــد|ء عبــــد|ل| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

34493o ئى|لطن|بــــ |لوه|حمد عبــــد|بــــ |لوه|عبــــد| ند|ر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

23o9|8 ى عىل يوسف محمد حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|6|42| رق طلعتـــ محمد|لرحمن ط|عبــــد  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

6o77o| نم|ن عطيه عىل غ|ره عثــــم|س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8|o|83 هيم محمد|بــــر|حمد |لرحمن |عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3|259 ى|س ل سعيد صبــــىح حسي  |حقوق بــــنه

7o24o2 حمد عزبــــ|رس ممدوح |ره ي|س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|39289 وق ع لحميد|طف محمد عبــــد |رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68o25o لسيد محمد|م |لسل|طمه عبــــد |ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7723|2 لم سليم سويلم|شحتـــه س| عل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

2585|| حمد|بــــوبــــكر مدبــــولي |حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

646|| ف|يم| ن سيد يوسف مشر لفيوم|عه |زر

647723 مىل|لز|مه حسن |يه محمد سل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

698393 لسعيد|سلىم عىل معتـــمد محمد  لمنصوره|حقوق 

789286 لم|حمد س|ن |لم رمض|ء س|سم| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

4o36|3 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد |محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

35238| ي محمود | هيم محمود|بــــر|نىح  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

683243 ن محمد محمد محمد عرص|ن رمض|رو لمنصوره|صيدله 

45529| يز حميده|لدين ف|ح |مهند صل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

82|574 ن مريد صموئيل|مريد سليم سيوط|ره |تـــج

|32o28 لغنى|بــــر عبــــد |رق ص|مريم ط ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

7oo588 حمد|ل |يمن جم|يه | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

56744 ر|لغف|لحميد عبــــد |هيم محمد عبــــد |بــــر| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

5954o مل عىل قطبــــ|ده ك|مي تـــربــــيتـــ بــــنى سويف
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4|3284 عيل|سم|لسيد |لمنعم عىل |لسيد عبــــد |محمد  |حقوق طنط

6o2|2o لشيخ|عيل |سم|يىح عدل | دين |بــــ طنط|د|

7o2788 محمد فتـــىح جمعه سليم محجوبــــ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

442469 للطيف|د محمد عبــــد|د محمد رش|رش لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

649623 |لمل|ح حسن |لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|يه | زيق|لزق|حقوق 

7o6553 ل|لرج|لحسينى عز |لمتـــول |ل |من |طبــــ بــــيطرى بــــنه

8o|5o رضوى محمد محمود محمد محمود |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

9o84|2 بــــ |لوه|حمد عبــــد|ر رجبــــ |من ج|تـــربــــيتـــ سوه

436882 وع|لرحيم مط|وع عبــــد |وع مط|ء مط|دع |ره طنط|تـــج

9o9674 ده  |لسيد حم|عهد رأفتـــ  سيوط|حقوق 

479467 ل|لسيد عىل هل|محمد عىل  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

5o3|55 لمعىط محمد|م مدحتـــ محمد عبــــد |ريه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89|o23 ى| سيد فهىم بــــطرس | لي  سيوط|بــــ |د|

|48927 ىط محمدعىل عمر|لع|حمد عبــــد |س |ين| هره|لق|بــــ |د|

347572 لسميع خميس|غبــــ عبــــد|حمد ر|يونس  ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

42799o بــــ|لوه|لدين عبــــد|بــــ سيف |لوه|عبــــد| رن |طبــــ طنط

3|9|o5 فظ|لح|حمد سعيد عبــــد|ء |عىلي كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

76o262 ل|لع|حمد عبــــده عبــــد|محمد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

8|oo24 ي يوسف حن|م|
صموئيل| ئى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

78o69| مر|هلل ع|يه محمد محمد عبــــد| زيق |لزق|تـــمريض 

254392 ه | ف جل|مي  بــــ|ل غر|رسر تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

82949o ف عبــــد|محمد  حمد|لحفيظ |رسر ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

699259 لمنعم|طمه محمد عوض محمد عبــــد |ف ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

44||35 م سعيد محمد|لسل|سعيد عبــــد | دين |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

42277| م عىل عبــــدربــــتـــ|مريم حس سكندريه|ل|طبــــ 

447274 حمد حسن ونس|محمد محمود  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

485947 محمد خليل| ن محمد زكري|رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

27o478 ى |هلل عزتـــ |عبــــد حمد رزق|مي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

3566o6 مر|هيم ع|بــــر|هيم حسن |بــــر|نم |ه هره|لق|ر |ثــــ|
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5o8535 ن|حمد حسن عىل فشو|د |زي لشيخ|عه كفر |زر

|225o7 ف محمد |م |سل| حمد|رسر ن|بــــ حلو|د|

88|837 لرحمن  |لرحيم عبــــد|حمد عبــــد|محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3298o| وق هم هيم|بــــر|لسيد محمد |م |رسر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

3|5843 ىط|لسنبــــ|يتـــ ربــــيع محمد محمد | ن|تـــربــــيتـــ حلو

464584 روق محمد محمود|حمد محمد ف| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6|47|4 لسميع حرك|لسميع عبــــد |ح عبــــد |نج |بــــ طنط|د|

352988 د|م فؤ|متـــ س|س|مكسيموس  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

438227 مد|ء محمود محمد محمد ح|شيم ط|بــــ دمي|د|

5o4748 لقط|لرحيم محمد |وعد محمد عبــــد سكندريه|ل|عه |زر

78o835 عيل|سم|حمد |لرحيم |هلل عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|9332 حمد  |ذكره يونس محمود  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8o|858 حمد سنوىسي محمد|ح |رم حقوق بــــنى سويف

|4|877 دق|ن فتـــىح ص|يوسف شعبــــ ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

64963 د سمي  جبــــريل فهىم|جه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

278823 هيم|بــــر|حمد عىل محمد | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

45o463 م|لغن|ن |لغنى سليم|مصطفى عبــــد  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

835356 مي محمد محمود محمد دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

2853|3 لحميد|لرحيم عبــــد|لحميد عبــــد|م عبــــد|سل| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

753924 لمجيد مصطفى|هلل محمود عبــــد |يه | عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o5626 |لمرىس |لحميد |م عبــــد|ء بــــره|لزهر|طمه |ف
لبــــدوي

لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o98o6 ي
تـــى|لفرح|ربــــيع محمود جمعه | دئى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

643634 در وهبــــه|لق|هيم عبــــد |بــــر|ر |ء مختـــ|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

43677o لطنوبــــى|لسيد |عيل |سم|لعزيز |م عبــــد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

28o3|7 هيم عىل|بــــر|دى |له|ن محمود عبــــد|يم| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

834797 ي خ
مه|سل| لوف|بــــو|لد |مصطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

6|6|92 بــــ|دل يوسف حسن غر|يوسف ع ط|حقوق دمي

64o382 ذل|لش|دل عىل مهدى |إنىح  ع زيق|لزق|بــــ |د|

768637 لم|م محمد س|ن س|يم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى
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|327o| حمد فهىم حسن|سندس  ى شمس|د| بــــ عي 

24|5o| ي
حمد|طف فكرى |ع| دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

296953 حمد سيد|لمجيد |حمد عبــــد|محمد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

769322 بــــوخليل|بــــ محمد |لوه|حمد عبــــد | حقوق بــــورسعيد

9|439| وى  |لص|ن محمد محمد |يم| سيوط|حقوق 

352767 رى|لبــــ|ئى منصور عبــــد|حمد ه| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

279o97 هلل سليم|حمزه سعيد عبــــد شمون|نوعيتـــ 

247958 وى|لشهد|لم |هلل س|ء صبــــرى فتـــح |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9oo638 ي
تـــه |ج  جندى شح|ن| فبــــروئى ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6o|849 ج  شنيشن|لبــــلتـــ|مه |س|حمد | |ره طنط|تـــج

52|849 لقوى|زى عبــــد|ريم فرج جمعتـــ غ ى شمس| لسن عي 

8o8382 ل|لع|د عبــــد|لجو|عىلي عبــــد| نه ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

87o|46 لدين عيسي|سعد منصور سعد  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

42968o ده|حمد حم|سيد | محمد رض ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

498|4 حمد عىل|منى مبــــروك  ن|بــــ حلو|د|

|28932 لحميد مرىس|حمد مرىس عبــــد | هره|لق|علوم 

25o758 دى|لبــــغد|لحميد |لسيد عبــــد|د |ره عم|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|2326 حمد|دق |زم ممدوح ص|ح دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

5344o6 حمد محمد|يق |محن  ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|575o9 ل|لحفيظ جل|رق عبــــد |ندى ط لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

42975 ي
لسيد|ود عىل |تـــ د|عنى سيه|نوعيتـــ عبــــ

69537o مل|محمد قز| م بــــن بــــيل|وس لمنصوره|نوعيتـــ 

4|5598 هيم جعفر|بــــر|دل عيس |محمد ع |حقوق طنط

7oo266 لسعيد متـــول بــــدوى|منيه محمود | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o|6|o ى|لحق |لحميد عبــــد|حمد فتـــىح عبــــد| لمسي  |حقوق طنط

64|293 هند محمد محمد عىل شلبــــى ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

7o422 لمجيد|لسيد محمد عبــــد|دل |هدير ع لفيوم|بــــ |د|

294|88 ى |ي ى محمد بــــدر|سمي  لدين|لحسي  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|57939 حمد|هيم |بــــر|م |ء س|لشيم| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

488o72 فظ محمد نوح|حمد ح|حمد محمد | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 
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4|o333 ح حسن زهره|لفتـــ|محمد ربــــيع عبــــد  |بــــ طنط|د|

283449 ن محمود|د شعبــــ|لجو|عبــــد| ر|ي ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

8o73oo حسن نبــــيل حسن سيد لفيوم|حقوق 

29594 تـــى مندوه متـــول|حمد عمرو نج| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

66268 ف عبــــد|لدين |د|عم لعظيم حميده|رسر لمنصوره|حقوق 

8|8547 لرحمن فتـــىحي محمود محمد|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

9o9354 لرحمن |مد محمد عبــــد|ء ح|رس| ج|تـــربــــيتـــ سوه

842|89 لح|حمد ص|دي محمد |له|زينبــــ عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|37239 لد محمد عىل|محمد خ ى شمس حقوق عي 

|28485 ئيل|دق روف|ن صمويل ص| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

79o922 هدير عىل بــــدري محمد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

5463o9 لجمل|لدين عىل |ج |عمرو محمد رس تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

9|o759 ألول محمود|ول محمد عبــــد|ل|عبــــد ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

5|9o49 ي
لجريس|لحميد بــــسيوئى |لسيد عبــــد| |دئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

22o946 حمد|ضى |محمد ر| رن ى شمس|د| بــــ عي 

26273 يد محمد|بــــو |حبــــيبــــه محمد  ى لي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

627o49 للطيف|مد طلبــــه عبــــد|ئى ح|م| زيق|لزق|حقوق 

688964 شور|يمن مسعد محمد ع|محمد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

25o566 حمدى|لسيد |تـــفى حسن  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

226o32 لد وليد محمد محمد|خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

224534 ن|دل محمد جمعه زيد|ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

524o62 لصمد|شكرى فتـــىحي عبــــد | رن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

426928 عيل محمد قبــــيض عمر|سم|ء |أسم سكندريه|ل|بــــ |د|

368272 ي
لرحمن محمد|حمد عبــــد| |دئى |حقوق بــــنه

6o8523 |لدين |لدين عز |د |هبــــه عم
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

6ooo89 بــــ|هيم خط|بــــر|هلل |يمنى عبــــد  لمنصوره|صيدله 

859446 ى |طف نصيف حن|ع| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

||78o5 ي محمد|
حمد محمود بــــسيوئى تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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8o2774 لحميد نجيبــــ|ء عبــــد|عل| رند ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

6895o3 هيم|بــــر|لسيد |عيل |سم|لسيد |س |ين| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

352827 عيل|سم|ن |عيل علو|سم|محمد  ى شمس| لسن عي 

24o36 لفرغىل|لسيد |لد |حبــــيبــــه خ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

48o952 حمد|زق |لر|ء سيد عبــــد|رس| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

785369 لرحيم|هلل متـــول عبــــد|محمد عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

846o74 مرقس ميشيل جنيدي فخري ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

329477 ى عبــــد لمنعم|سلىم يحن  حسني  |تـــربــــيتـــ بــــنه

697992 م|م|ل|لدين محمد |محمد عز | خلود رض لمنصوره|صيدله 

6o4483 لحلو|لمنس محمد |ئى سعد |م| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4969o9 لحميد لهلوبــــ|ن عبــــد |مح شعبــــ|هدير س ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

447|59 حمد محمد|لسيد |حمد |محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

426787 دم|ء مصطفى آدم محمد |رس| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

89o75o فظ |لح|يه رجبــــ عىل عبــــد| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

242263 بــــي|بــــورسيع عتـــ|رق |نوره ط ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

634535 هلل محمد|محمد حسنى عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

222|o| لسيد|فع |ل ش|مروه جم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

86oo2| ي محمود حلىمي محمود
مصطفى ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى

24998 لمقصود|م محمد عبــــد |عص| دين هره|لق|ره |تـــج

|7398 لسيد محمد|بــــ |يه|ء |نجل كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

63o689 فظ عىل|لح|لحميد عبــــد |فظ عبــــد |لح|عبــــد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

844843 ى محمد محمود رفعتـــ  حمد|حسي  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

543o6| لرحيم رجبــــ|لرحيم محمد عبــــد|ره عبــــد|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|4868 مر|لسيد عبــــده ع|م |رتـــ عص|س هره|لق|ره |تـــج

352646 بــــو زيد|م حسن |حسن عص ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

27325o حمد|بــــ |لتـــو|لدين عبــــد |حمد مىح | لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

|3|86o لسيد محمود|سمر محمود  هره|لق|بــــ |د|

629259 لسنجرى|حسنى عىل محمد عىل  ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

323745 لمول|ج محمد سليم عبــــد|رتـــ حج|س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

6o9889 لشيوي|لعزيز منصور |أمل عبــــد لمنصوره|ره |تـــج

847543 حمد بــــدري محمد فريد|ء |دع ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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|68675 هلل|مل عوض |نوبــــ رأفتـــ وديع ك|بــــ| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o|888 ي عبــــد
بــــر محمود|لج|عىلي مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

43424| لعزيز يوسف|لدين عبــــد|بــــسنتـــ نور |عه طنط|زر

5oooo9 مريم شنوده نرص عزم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

84373o ه محمد محمود|لل|حمد عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

446oo3 لمؤمن شليم|محمد خميس حسن عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64973 ى زمرده فرج سيد حسي  لفيوم|لعلوم |ر |د

6|37|6 لبــــدوي|در |لق|متـــ بــــشي  عبــــد|محمد أس |ضتـــ طنط|علوم ري

876o86 ك |لمل|لمسيح نسيم جرجس عبــــد |عبــــد  سيوط|علوم 

494853 شور محمد يوسف|ل ع|لغنى جم|عبــــد  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

|45|39 بــــر رزق منصور|ل ص|بــــل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

326237 ن|شمس كرم سعيد رسح ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

542898 ى ن هيم محمد خليل|بــــر|رص |نرمي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

487oo يع|للطيف ط|يع عبــــد|محمد ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||7336 مه|م سل|سمي  س| رين|م كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

325|7 ى |مي  | ن|حس|حمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

7o9346  |حمد |محمد 
ى
 د|لدسوق

ى
ود|لدسوق سيوط|هندستـــ 

489563 لعزيز عىل محمد|رضوى محمد عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|492|4 لعزيز محمد محمود|ن عبــــد |خديجه شعبــــ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9o9527 ى ع|ي مل محمد |طف رفعتـــ ك|سمي  ج|صيدلتـــ سوه

3|8629 سط محمد حفنى|لبــــ|م عبــــد|ريه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2872|| دى|لحفيظ ش|سم عبــــد|سل ق|بــــ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|43385 سلىم سيد شبــــل سيد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|554|6 ين روس|بــــخيتـــ فريد سيد| في  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

46o859 ئى|لزمر|لدين صبــــىح |رص|ء ن|ول |بــــ طنط|د|

362349 حمد|حمد |م |م عص|سل| ن|حقوق حلو

37o484 شم|لم ه|طف س|رق ع|ط  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

89|583 دتـــ|س سيد زي|محمود عبــــ ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

443285 م محمد|لسل|آيه مصطفى محمود عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

634487 هيم|بــــر|لسيد |لعزيز عطيه |عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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435497 بــــوطبــــيخ|هد حسن جمعه |ن لشيخ|عه كفر |زر

||5563 ى|لحميد |يمن عبــــد |لدين |بــــىه  مي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

63|679 يف محمد سل|من مه|ر رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

439o|3 زى رزقه|ن عىل غ|عىل رمض لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

8o864| صموئيل صبــــىحي ذىكي يوسف ره بــــنى سويف|تـــج

4228|| ح محمود عىل عيس|لفتـــ|دل عبــــد |زينتـــ ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|5o28| لعجىم|لرحمن مجدى محمد |عبــــد  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

52|242 د لطيف|لجو|لد حسن عبــــد |ء خ|دع ره دمنهور|تـــج

64239o ى محمد|لد عىل س|خ لم حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|8658 ي|لعتـــبــــ|ء محمد |ل عل|كم
ئى ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

493862 لدين حمدى دربــــك|ء |حمد عل| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

42627o ي منتـــرص فؤ|م|
ي خف|د خف|ئى ج |ج  سكندريه|ل|بــــ |د|

878542 حمد عبــــده |محمد | دين سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

68o937 تـــ منصور|لشح|ح |لرحمن سمي  نج|عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|645|8 لدين محمد عىل|ح |لرحمن صل|عبــــد  هره|لق|حقوق 

62628o لعزيز|لمنعم عبــــد|لعزيز عبــــد|بــــسنتـــ عبــــد زيق|لزق|حقوق 

779883 لنبــــى عىل عوض|ده عىل عبــــد |مي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

68o8o5 ى محمود |ي حمد شبــــيبــــ يونس|سمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|767|4 هلل عىل|بــــ |دل سيد ج|ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o7995 ى ف حن| |يوستـــي  ي|بــــش| رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

88o3|7 لدين  |بــــ |د شه|لجو|بــــ محمود عبــــد|شه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|8884 مل|صم سيد ك|ء ع|سم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

68|754 ن محمد|ن متـــول سليم|محمود سليم لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

847497 لرحمن|ح عبــــد|لفتـــ|ذلي محمد عبــــد|ش ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

676684 وى|لزفتـــ|لحميد |د عبــــد |لجو|ضى عبــــد |مريم ر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7oo9|8 ل|عيل جل|سم|ل |لع|لمتـــول عبــــد |ر |من لمنصوره|بــــ |د|

284278 حمد ربــــيع حنفى|بــــسمه  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|363o9 حمد محمود خليل|ن |كريم ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

29|38 م محمد حنفى|هلل عص|عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |
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77587o لسيد|مل |هر ك|ء م|رس| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

5|9|89 ء مبــــروك محمد حسن جويىل|سم| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

64|66o ل|لع|ء عىلي عبــــد |حمد عل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

756868 زق|لر|زق عبــــد|لر|مح عبــــد |محمد س عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

632348 ى | يش لعزم سليم منس|بــــو|حسي  زيق|لزق|طبــــ 

|574|3 د عىل|رص رش|ن ن|يم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|7|572 لحميد|حمد فريد عبــــد |ء |دع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

67686o عيل|سم|نم |س غ|هيم عبــــ|بــــر|حمد | لمنصوره|ره |تـــج

5|5524 ى غل بــــ|بــــسمه مجدى محمد حسي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|34579 لرحمن عفيفى|مينه نبــــيل عبــــد |  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

276927 ه محمد عطيه | رك|لسيد مع|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

236o88 ف عبــــد|ر |من لسميع مصطفى|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|5348 يه ربــــيع مرعي قويه| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

54oo77 ل|لع|حمد عبــــد|يحن  عىل  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

349597 ن|ن محمد رضو|رحمتـــ مصطفى رضو ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

2635|4 بــــ|لوه|لعظيم عبــــد |بــــ عبــــد|لوه|م وليد عبــــد|وس |ره بــــنه|تـــج

8892oo ى |جح فوزى بــــش|يم ن|فر| سيوط|بــــ |د|

92|887 لكريم |طف محمد عبــــد|د ع|سع ي صىح سوه
ج|معهد فنى

85732| مل|ك| يىلي|جرجس مجدي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

78o7o3 حمد|ن محمد |خلود مصطفى محمد رمض ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

2|9o|| بــــرى|لج|لسيد |بــــرى |لج|يوسف محمد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4346|o لزير|بــــر |محمد ص| عل لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

7o88|6 فظ|لح|ل محمد فريد محمد عبــــد |س لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4o5o44 د حسن عىل حسن عىل|زي سكندريه|ل|ره |تـــج

7o8|67  مقبــــل|محمود حمدى محمد 
ى
لدسوق ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 

لمنصورتـــ |بــــ

923|66 ن |د دمي|عيس فؤ| ن|سلف ج|طبــــ بــــيطرى سوه

245|8| لعظيم سعيد|زينبــــ نبــــيل عبــــد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4|3959 ه عو| لسيد|ىط |لع|د عبــــد|مي  |بــــ طنط|د|
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236|76  حسن|بــــر|لد |خ| رن
ى
هيم صدق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

75o436 لم|لم محمد س|هيم س|بــــر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

756o|2 حمد يوسف غريبــــ|سعيد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

89545| لس ريمون ج هلل  | |بــــر عط|كي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

863933 ي
هيم|بــــر|ل بــــهيج |كم| سلفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8|6389 حمد محمد رجبــــ عىلي| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

32843o م بــــيوم حسن بــــيوم محمود|عص ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

447682 لقوى|لقوى محمد عبــــد |هند عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

623673 لردينى|لمتـــولي |لمتـــول |ل محمد |من لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

|54|65 بــــدين عىل|لع|د محمد زين |محمد جه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

627|64 لدين عبــــده عىل هديه|ء |ء عل|رج زيق|لزق|بــــ |د|

5|3878 لسيد رستـــم|رى جمعه |لبــــ|حمد عبــــد| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

433722 ع|لرف|لخي  |بــــو|هيم |بــــر|نرص  |علوم طنط

879o9| ضى |تـــه ر|ء شح|ندى عل سيوط|علوم 

256988 لديبــــ|لعزيز |يه محمد عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

263o|3 شد|ن محمود عىل ر|نوره ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

4|8664 لمول نصي |د عبــــد|طف يحن  محمد رش|ع ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

5o5962 حمد محمود سعد محمود خليل| إلسكندريتـــ |تـــمريض 

885|52 ى يوبــــ |دل خليل |ع| يوستـــي  م بــــنى سويف|إعل

23696| ه محمد يونس|لل|يه عبــــد| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

3|6887 ن|حمد محمد رضو|در |رتـــ ن|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

63|794 حمد مصطفى|ميس مجدى معوض |ه عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6oo523 لمجنى|لعزيز|بــــ عبــــد|لوه|ضى عبــــد |حمد ر| |بــــ طنط|د|

258276 لحميد|لمنعم عبــــد|لمنعم محمد عبــــد|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

844452 هيم محمود|بــــر|لد |خ| دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

4o27|7 ف | |هويد هيم|بــــر|حمد رسر سكندريه|ل|حقوق 

5|44|8 ن|هيم خليل ورش|بــــر|حمد |ء |عىلي ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6oo96| ى عبــــد| ه خي  وى|لبــــرم|حمد |ر |لستـــ|مي  سيوط|عه |زر

6789|6 ن عىل شهيبــــ|م رمض|ى هش|من لمنصوره|ل |طف|ض |ري

45o|45 د محمد بــــيبــــرس|طف محمد رش|محمد ع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط
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878595 حمد سيد عيد فرغىل | ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

34|8|| لسيد محمد منصور|نورتـــ  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

236543 م|لسل|م محمد عبــــد|ر هش|مي ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

7685|9 ن محمد|م سليم|لسل|لرحمن عبــــد |عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

2282o6 حمد|لم |مح س|ندى س ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4o6237 لحليم|فرح محمد عمر عىل عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6768| يق فهيم|طف ف|ره ع|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8353o| ي عبــــد|لر|سيده عبــــد
لكريم|للطيف عبــــد|ضى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

5295o5 لم قنديل|ء عىل س|هلل عل|عبــــد  |هندستـــ طنط

923442 ل |حمد جل|ل |محمد جم ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

63897o طف محمد عىل|تـــيسي  ع زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

427o54 ن|ن شعبــــ|حمد فوزي شعبــــ|ر |مي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

488469 تـــ مبــــروك قنديل|محمود محمد فرح عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3877| لرحمن محمد محمد طلعتـــ|عبــــد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

352225 لعزيز|رق سعيد عبــــد|سعيد ط ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

829768 ي عبــــ|حمد ضمر|مون |هدير م
دي|ئى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

363o99 لم عىل|ر س|نتـــص|هدى  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

76775 بــــ محمود|لوه|ندى محمود عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|73677 حمد محمد محمد|محمد  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

|47999 لسيد مرىس|هلل محمد |عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

232oo ف عبــــد |محمد  لق محمود|لخ|رسر ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

354648 دى|لن|طمتـــ يوسف عىل محمد |ف عه مشتـــهر|زر

54|2| محمد مصطفى فوزى عيس بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

768926 لسيد|هيم محمد |بــــر|ء محمود |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

338938 ف عبــــد|هدير  لدين|حمد زين |لعزيز |رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8o554| لس  ك|لمل|مي  رشدي عبــــد|كي  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

887436 حمد |لرحيم محمد |لحسينى عبــــد| سيوط|هندستـــ 

44o7o4 بــــوشعيشع|لسيد عىل |يتـــ | لشيخ|عه كفر |زر
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6555o لمول|لرحيم عبــــد |نور مجدى عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|742 وع|نور مط|ن حسن |يم| ن|حقوق حلو

8866o5 ن محمد |عىل مصطفى شعبــــ سيوط|حقوق 

268549 نه|بــــر طبــــ|محمد مصطفى ج شمون|نوعيتـــ 

3285o6 بــــ|لوه|حمد عبــــد|حمد عنتـــر عنتـــر | |ره بــــنه|تـــج

52|542 ى كم|ي ل حسن محمود بــــدر|سمي  بــــ دمنهور|د|

26o849 لحديد|بــــو|لسيد |ن عزتـــ |يم| ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

437275 ن|يد عىل مرو|هبــــه محفوظ ز تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

27o757 للطيف موىس|لرسول عبــــد |هيم عبــــد|بــــر|ء |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|o629 ى سيد أحمد |مي لجد|ر حسي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6o5o36 ن|لمعىط طم|مر محمد عبــــد |ن تـــ|نور |صيدله طنط

6o4632 ه عص| لجندى|عيل |سم|لصمد |م عبــــد |مي  لمنصوره|بــــ |د|

73845 ه جم| لمجيد|ل نرص عبــــد |مي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

43o599 ن|بــــوفد|م عىل |م|مريم عىل  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

84o|7 لكريم|ن محمد عبــــد|عىل رمض بــــ بــــنى سويف|د|

827|24 لد محمد|سلىمي محمد خ دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

367349 ح|لفتـــ|منيتـــ محمد حسنى عبــــد| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6383|| ىس متـــول|لرحمن محمد بــــل|محمد عبــــد ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|67775 ل محمد|لرحمن جل|ن عبــــد |مرو وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

2836o حمد حسن|حمد وليد | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

236325 هيم محمد عفيفى|بــــر|م |تـــسنيم س ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

35584 حمد سعيد|حمد |ل |محمد جل ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

638oo ن|معتـــصم محمود محمد محمود زيد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

5o97|6 ن|حمدعمر|محمد عىل محمد  ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

2628|4 ضى|مر م|ح محمد ع|محمد صل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

6||9o3 وق  ى عبــــد |مه |س|رسر لحفيظ عىل|مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

432397 ي
ف|لشو|لسيد |مه محمد |س| |دئى |صيدله طنط

2397o| ل|لع|تـــه عبــــد|ء محمد شح|سم| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري
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699|66 لسميع|هلل عوض عبــــد |لد عبــــد |خ لمنصوره|نوعيتـــ 

4o34|8 لعزيز|رق محمد عبــــد |ر ط|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32o32 ى وليد س لمطلبــــ|م عبــــد |حني  ى شمس|د| بــــ عي 

82749 ل محمود|حمد كم|هدير  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

648227 لغنى شولح|فهىم عبــــد | نس رض|ن تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

643237 ى|هر عبــــد |جمعه ط لمولي حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o6362 ي عيسي|ئيل ن|روق ميخ|ف ج  ي|عه |زر
|لمنى

695255 لمول|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |محمود  لمنصوره|ره |تـــج

422953 تـــ سعيد ونيس رحومه| مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

439229 بــــوزيد|د مرىس عىل محمد |جه لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

8|4|43 ى|لرحمن عىلي خ|عبــــد لد حسي  سيوط|حقوق 

3|5|48 مل|لعظيم ك|يوسف غريبــــ عبــــد لفيوم|عه |زر

347678 بــــوزيد|حمد |فظ |لح|م عبــــد|ئى هش|ه ى شمس|تـــج ره عي 

529||| ي  ي شلبــــي|يه|يحن 
بــــ بــــسيوئى سكندريه|ل|هندستـــ 

834372 لعظيم|لحميد بــــخيتـــ عبــــد|حمد عبــــد| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

864|68 لس ط نيوس|نيوس مجلع ط|كي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

86o92| بــــوعوف عيد|عطر عيد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

4897|4 هيم|بــــر|ر محمود طه محمود |من سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

53o2oo لجنجيىه|لي |لجبــــ|د محروس |منى عم لشيخ|هندستـــ كفر 

682|86 لشوربــــىح |حمد |مد |لشوربــــىح  ح|ن |يم| لمنصوره|بــــ |د|

459563 تـــ يوسف  لسيد أحمد عيس|أمي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

59488 لعظيم|ل عبــــد |م محمد كم|له| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

229863 ى طه حس|حمد حس| ى|ني  ني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

57755 حمد|م ربــــيع حسن |هش ي|هندستـــ 
|لمنى

|67||8 هلل عويضتـــ خليل|ره فتـــىح حسبــــ |س ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

97346 هيم حسن|بــــر|يه مصطفى | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

242924 رى|لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|رى |لبــــ|محمد عبــــد ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|292|2 ود|ريو جورج شفيق د|م ن|هندستـــ حلو

22666| بــــوزيد|م محمود مرىس |سل| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

83o855 لنرص|رص عىلي نور سيف |لن|عبــــد يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |
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8||773 ى ي وهبــــه|ف| يوستـــي  يز خي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

68554| لمهدى عىل|ن |ضى عرف|ن ر|يم| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

258893 رس فريد شعفه|فريد ي ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

44|2|5 ض|محمود محمد خميس جمعتـــ عو لشيخ|عه كفر |زر

27569 ى محروس|ك |مل| رين|م مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

47762| هيم أبــــو ستـــتـــ|هيم مسعد إبــــر|رتـــ إبــــر|س سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

5oo|5 ى كم|زي حمد|ل |د حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

683422 ى قط|طف |ع| لي|د  حسي 
ى
مش|لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

76||32  |لبــــ|م عبــــد |م|تـــن عصمتـــ |ف
ى
حمد|ق |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي

لسويس

32|3|o ى زخ|جورج يوسف  رى|مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4765|2 هيم شلتـــوتـــ|بــــر|يوسف وليد محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

76o|93 ن|حمد عوض عش|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

8466o7 ل|رص محمد جم|رضوي ن ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

|59428 ي|
بــــر|لح ص|د ص|عم| وليفى ى شمس|تـــج ره عي 

35||2 لد محمد محمد|ء خ|ل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

46oo7| لدين|لمحسن نور|هيم عبــــد|بــــر|ن |نوره سكندريه|ل|بــــ |د|

79o72o لبــــكري|هري |لظو|حمد | |عل عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

22367o رك محمد|رس مبــــ|م ف|ء هش|رس| هره|لق|حقوق 

2|5456 لسيد|لوجود محمد |نس |هلل نبــــيل |منه  هره|لق|ره |تـــج

83749o ى   عىلي|حسي 
ى حمد حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|22385 لحميد|لدين فتـــىح عبــــد |هلل مجد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

356967 هدير مصطفى صبــــري مصطفى |ره بــــنه|تـــج

834478 ه حج| حمد دردير|ج |مي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

85744 لقوى عليوه|يسن محمد يسن عبــــد لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

|22|48 هلل|هلل محمد فتـــىح عبــــد |عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

368693 حمد قرمد|فتـــىح محمد لطفى  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

|39824 ف |تـــفى  لفتـــوح محمد|بــــو |رسر هره|لق|عه |زر

85994 لغنى|ريم عىل حسن عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68|3|2 ى مصطفى ص|لدين |د |يوسف عم لح |مي  لمنصوره|بــــ |د|

525254 لم|لسيد محمد س|مي أحمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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868287 مه محمد محمود|س|زينبــــ  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

752|9| م محمد عىلي مرىسي|حمد حس| زيق|لزق|طبــــ 

9632o  سيد عبــــد |رس|
ى
لعليم|ء شوق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7|7954 لبــــدرى|مد |مد ح|هلل محمد ح|منه  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|35996 لحسينى|د محمد |ء عم|شيم منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

9|99|8 ن عطيه  |عمرو محمد عىلي دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

33|869 هلل محمد|هلل محمود عبــــد|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

6o5735 لبــــسطويس|لرؤف محمد شلبــــى |ء عبــــد|ل| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o8oo7 لم|طف محمود عىل س|محمود ع لمنصوره|بــــ |د|

769269 هيم|بــــر|ن محمد |ن سليم|نوره لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

684868 |هيم |بــــر|هيم |بــــر|بــــ |يه|هيم |بــــر|
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o7o57 حمد محمد|لسيد |لبــــدرى مجدى |عىل  لمنصوره|بــــ |د|

844829 نور محمد|مريم سمي   ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

339653 ن|هيم سليم|بــــر|ير |حمد س| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|6795 لحميد|دهم محمد طلعتـــ عبــــد |دهبــــ  هره|لق|حقوق 

4934o5 ر|لنج|ح قطبــــ |لفتـــ|حمد عبــــد |مي |حمد س| ره دمنهور|تـــج

268986 ى |بــــو|مل حمدى | صفر|ل|لعني  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

27o355 د محمد عيطه|حمد فؤ|د |فؤ ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

684592 لدين|لحسينى زين |رق محمود |محمود ط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9||o88 هر محمود فرغل |بــــ م|رح ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

78o638 م|لسل|لدين محمد عبــــد |عزه كريم  زيق|لزق|بــــ |د|

443733 لعزيز|ىط عبــــد|لع|ء عوض عبــــد|شيم زيق|لزق|عه |زر

922o29 ف محمد طتـــ |بــــ |مهيتـــ رسر ج|ره سوه|تـــج

769836 ى|حمد يحن  محمد حس|طمه |ف ني  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

8|9882 حمد|لودود |هلل طه عبــــد|منه  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

67564 ن حسن|لعزيز محمد رمض|عبــــد لفيوم|ضتـــ |علوم ري

848724 لمولي|مد محمد عبــــد|ء ح|لزهر| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

923|2 رص سعيد محمد|ن ن|مرو |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

43o947 وى|لص|لسيد عىل |هيم |بــــر|ل |نه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

762o89 وي جريس|در وهيبــــ بــــبــــ|نوبــــ ن|بــــ| حقوق بــــورسعيد
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89|969 ى مل ك رمزى جميل |مي  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

456652 لقيع|لمجيد حسن |ندى صبــــرى عبــــد |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

||8968 ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|تـــم |محمد ح ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

536338 هلل|لحميد سعد |حمد عبــــد |أمنيه سعيد  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

34347| ل محمد|منيتـــ محمد كم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

83|9|4 يه حمدي قبــــيضي حسن| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

623564 ى|هلل ش|ر فرج |حمد محمد مختـــ| هي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

7o2oo6 جه|م وليد محمد محمد خف|سل| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|5o224 فظ محمد|لح|حمد صبــــىح عبــــد | سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

92297| لرحيم |مل محمد عبــــد|محمد ك إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

7o6|53 حمد|م |م|ل|لسعيد |محمد  سيوط|هندستـــ 

86o283 لبــــديع صديق|م عمر عبــــد|ريه ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

43o355 لح|هيم ص|بــــر|لح |لسيد ص|طمه |ف |علوم طنط

363563 ى|شيم ء سيد حسن حسي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

2|3885 ى ع دل حسن|محمد حسي  ى شمس هندستـــ عي 

853774 ه | ي|بــــو|مي 
لحمد محمد حفنى ي|نوعيتـــ موسيقيه 

|لمنى

2|6996 عيل|سم|ء حمدى محمود |رس| ى شمس حقوق عي 

682||3 رك|ك مرزوق فهد مبــــ|رى مل|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

86o296 فظ|لح|م يوسف بــــكر عبــــد|سل| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

259895 لحميد|لح عبــــد|هر ص|م م|ريه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|732|4 حمد|مد |هلل محمد ح|عبــــد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

68259o يف ج|ي ى رسر بــــر|حمد ج|بــــر |سمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

477958 ف محمد يوسف|عبــــد  لرحمن أرسر سكندريه|ل|ره |تـــج

256|72 ئى محمد غنيم|محمود ه تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

264494 ح|لفتـــ|حمد متـــول عبــــد|ن صبــــىح |نوره لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

439365 لحميد ونيس سعد حميده|ء عبــــد |لشيم| لشيخ|علوم كفر 

878352 مل فرغىل  |ل ك|ن كم|يم| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

29983| تـــه|ن حسن شح|محمد رمض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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3225oo دل عنتـــر محمد|ن ع|نوره ى شمس|تـــج ره عي 

333848 هيم حسن عمر|بــــر|رفعتـــ  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3662o9 لمجيد|س مجدى حلىم عبــــد|ين| ى شمس حقوق عي 

758|89 ىطي|لع|لرسول محمد عبــــد |ء |دع عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

648766 هيم|بــــر|بــــدر سعيد عبــــدتـــ محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|47o6 ى|م محمد محمود حبــــيبــــ |هش مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

44o58o لبــــيىل|لنبــــى محمد |عبــــد | شهد رض لشيخ|ره كفر |تـــج

438648 ن|عىل مدحتـــ عىل بــــكر سليم لشيخ|طبــــ كفر 

7o48| كر قرئى محمد|ء ش|شيم لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

295|96 ى صل ى |ح |حسي  لسعود|بــــو|لدين حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

784454 ن يحن  محمد محمد|حن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

3247|6 ف |محمود  حمد حسن|رسر ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

52764| لدين|ل |ح عىل كم|صل| دين |بــــ طنط|د|

|69oo7 |لدين محسن ك|بــــ |مه
ى
مل حسن دسوق |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

22|395 دموئى|لد|مد |رق ح|عىل ط سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

6259|9 لحميد|لعزيز عبــــد|حمد محمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

6975|2 ى|حمد محمد عبــــد |  مي 
ن|لمؤمن مصطفى لمنصوره|ره |تـــج

|42489 قتـــ م| لرحمن|جد محمد عبــــد |رسر هره|لق|ج طبــــيع |عل

479|76 ر|لنج|وي |لص|بــــ عىلي |يه|لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

22668| ل|لع|طف سيد حلىم فرغىل عبــــد |ع ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

258754 لبــــكل|حمد |حمد وجدى | ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

826486 ي فتـــىحي روف|
ره|ئيل بــــش|يرينى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

264|55 لسيد عىل|محمد | رش ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

699|49 حمد نشأتـــ سعد محمد| لمنصوره|حقوق 

67987o لغريبــــ|جد محمد محمود |دل ن|ع لمنصوره|علوم 

333239 لرحمن مصطفى|ن عىل عبــــد|رو لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

248676 ندى فوزى محمد هيكل |صيدله طنط

895677 لحميد |لحميد محمد عبــــد|ندى عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

646735 لمرىسي|لسيد أحمد حسن |ن |إيم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

Wednesday, September 5, 2018 Page 996 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8293|o دي|ر فتـــىحي بــــشي  حم|مختـــ ن|سو|حقوق 

|76|33 لعزيز مصطفى معتـــوق|ء عبــــد |سم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25|364 حون|هيم ط|بــــر|هيم |بــــر|محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o6672 لجندى|حمد محمد عىل | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

22o245 محمد مدحتـــ محمد عىل ى شمس صيدله عي 

36|63o لح|بــــسمله عمرو حسنى ص ى شمس حقوق عي 

24|43o حمد|لنعيم سيد |ء محمد عبــــد|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

249233 لنبــــى نرصه|لسيد عبــــد|رحمه نبــــيل  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

44575o ألشقر|هيم محمود |جر محمد إبــــر|ه سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

57727 م|لسل|دل محمد عبــــد |محمد ع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7|7|oo ز|لبــــ|حمد محمد غريبــــ محمد | لمنصوره|ره |تـــج

884724 ف محمد |محمد  لمول |د |حمد ج|رسر سيوط|علوم 

23378o شم|حمد ه|مصطفى محمود  هره|لق|ره |تـــج

6o4939 ين ى لويس| في  جوزيف بــــشر |طبــــ بــــيطرى بــــنه

5o68|2 بــــر منصور محمد|متـــ ج|ء أس|لزهر|طمتـــ |ف سكندريه|ل|بــــ |د|

43234 هيم|بــــر|مجدى سعد محمد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

868o|5 حمد|حمد محمد |بــــدور  ن|سو|حقوق 

833o3 لد سيد محمد|هبــــه خ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

76732 ن محمد|ندى وجيه سليم |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

688566 |لبــــن|رون عىل |رون ه|ء ه|هن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

22676o رق محمد جمعه زىك|حمد ط| هره|لق|هندستـــ 

26o492 م سعيد مبــــروك بــــدر|ريه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|8776 لسجينى|يوسف عمرو مصطفى   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

|6839 لدين حسن|ح |ل صل|در جم|ن هره|لق|ره |تـــج

6243o8 وى|لمحل|طف عىلي عبــــده |أمنيه ع ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

86325o لخبــــي |فظ عبــــد|لسيد ح|حمد | |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

4643|4 در|لق|للطيف عىل عبــــد |رس عىل عبــــد |ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

9|3626 ى محمود  |عبــــد ى حسي  لرحمن حسي  سيوط|حقوق 

Wednesday, September 5, 2018 Page 997 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

867974 لرحيم محمود|ن محمد عبــــد|يم| |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

272|68 ىط محمد سيد|لع|ء عبــــد|ل| قرص|ل|فنون جميله فنون 

8|4724 ي محمد| دين محمد خي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

89|o6| للطيف |مصطفى محمد عبــــد| لي|د سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3462o9 شد محمود زريق|ئل ر|محمد و ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

272333 حمد حبــــيبــــ|رص محمد |كريم ن لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

5|o926 وى|لشبــــر|لسيد |جد |حمد م| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

33|44| حمد شلبــــي|بــــد سيد |لد ع|بــــد خ|ع ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

75744 لسيد|محمود عزتـــ قطبــــ  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

769679 هلل|بــــ |د ج|يم حشمتـــ فؤ|فر| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|46566 هر|بــــو ض|عيل محمود |سم|مصطفى  هره|لق|بــــ |د|

6894|| زى|لمغ|حمد |زى |لمغ|رق |نور ط لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

82o285 ى محمد سليم حمد|ن |حسي  ي|هندستـــ 
|لمنى

63o864 ى حسنى يشى محمود حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

92o|49 مل محمد |نهله محمد ك ج|عه سوه|زر

||4864 ن|ميل فهىمي عري|ندرو | ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

527839 هيم عويضه|بــــر|مريم وليم منصور  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

785||o ن محمد|ن رضو|ز عثــــم|لبــــ|محمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

283o24 لعزيز محمد مسلم|مؤمن عمر عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|6o369 لسيد|هيم عبــــد |بــــر|د فتـــىح |بــــيتـــر رش ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

368587 رص محمد عبــــد ربــــه كركور|لن|م عبــــد|هش ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

523928 ل حسن عىل|يوسف محمد كم سكندريه|ل|هندستـــ 

7o738| لعزيز محمد نمي |ل عبــــد |ء جم|وف لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o|8o9 بــــ دبــــور|لوه|ل محمود عبــــد |ر جل|من زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

|2|6|8 ف سمي  |جرجس  سكندر|رسر سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

8o9oo5 ى هلل| |د عطيه عط|ميل| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

28542o ي
زر|فكرى عبــــده ع| سلفى ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

54343| م|لنو|لجليل |فظ عبــــد|لح|سحر حلىم عبــــد  |حقوق طنط

9oo643 ى نوس |سطف|سمي  عرندس | كرستـــي  ج|طبــــ بــــيطرى سوه
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49o8o6 لمليح|هيم |بــــر|بــــ |لتـــو|مي  عبــــد |ل|فرح  سكندريه|ل|بــــ |د|

6o5853 هيم|بــــر|حمد |زينبــــ عوض  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

783248 لمطلبــــ|هيم محمد عبــــد|بــــر|ء |شيم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8578|o د جرجس|فتـــ مر|رؤوف ر ره بــــنى سويف|تـــج

9o2655 ع |د رف|م مدئى فؤ|هش ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5|372 حمد|يمن عمر |ء |ل| صيدله بــــنى سويف

268829 لمليىح |ح محمد |يه صل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7o6732 لهجرىس|لهجرىس محمد |لرحمن محمد |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

36385o ف حسن ص|لدين |م |حس بــــر|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

865398 دي|طه عربــــي سعيد بــــغد سيوط|عه |زر

27|569 تـــ|حمد بــــرك|تـــ |ل بــــرك|ويه جم|ر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

7626o7 هيم محمود فهيم|بــــر|لرحمن |عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

879o|9  محمود حسن عىلي 
ى نرمي  ي صىح 

سيوط|معهد فنى

36o792 ى سل مه مصطفى|هدير بــــدر حسي  |ره بــــنه|تـــج

5o|525 لسيد|ج  محمد |محمد ن لشيخ|عه كفر |زر

9o432o ن |م رضو|رس عل|حمد ي| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

54o785 رم|ود مح|لم د|د سعد س|جه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

246434 سم سعيد عىل عمر|كريم بــــ لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

854232 ف عىلي محمد|جر |ه
رسر ي|تـــمريض 

| لمنى

|69824 يدى ربــــيع عيد محمد|ه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6o|644 ى|ل عىلي ش|رقيه جم هي  |بــــ طنط|د|

93882 ن|لحميد عىل أحمد رضو|عبــــد كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

2369o5 تـــه|مه عبــــده شح|س|حبــــيبــــه  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

76493o ين عمرو عثــــم مه|لسيد سل|ن |شي  حقوق بــــورسعيد

9o3o98 لدين لبــــيبــــ حكيم  |ئى كرم |م| ج|بــــ سوه|د|

342772 عمر محمد فتـــىح سيد ى شمس|د| بــــ عي 

|5636| ن مصطفى سمرى عفيفى|مرو هره|لق|ره |تـــج

7o9822 ه وحيد | د مصطفى|لجو|حمد عبــــد |مي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o4265 ن|لبــــهلو|يمن مصطفى |مصطفى  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|
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8o463 ن|ن صبــــرى عبــــدربــــه زهر|يحن  زهر ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

9732| ل عويس محمد خليل|م| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

876493 لد محمد سيد  |محمد خ ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

82oo63 ي|رس صل|محمد ي
ح مصطفى لفيوم|ر |ثــــ|

56699 ى|بــــر|جد عزيز |م هيم حني  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|4|7|8 يوسف بــــدر محمد عىل وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

5oo225 ذل|لش|م محمد منصور |سل| |حقوق طنط

|39|27 حبــــيبــــه سعد عمر ميهوبــــ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4o8436 ق|هيم عىل محمد |بــــر|لنبــــى |عبــــد وى|لشر |ره طنط|تـــج

66679 عيل|سم|ره فتـــىحي محمد |س لفيوم|علوم 

857993 ر محمد شكري محمود|مي ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

8|9423 لسيد|هيم |بــــر|ر سيد |من ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

824968 ى|لوه|لربــــ عبــــد|د |محمد ج بــــ حسي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

885535 لرحمن  |حمد عبــــد|ء محمد |ول سيوط|حقوق 

6oo939 ل|ح هل|لفتـــ|ر حمدى عبــــد |بــــر| ي صىح طنط
|معهد فنى

696323 ه محمود مصطفى د| ود|مي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

6||649 هيم شعلتـــ|بــــر|م |هيم س|بــــر|م |س |ره طنط|تـــج

29o463 لرحمن سمي  محمد عىل|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

334936 د|ن مر|ن عثــــم|لد سليم|ندى خ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4536|7 هيم|بــــر|هيم سعد خليفه |بــــر|محمد  ي منش. تـــ.ك
تـــ بــــحريه بــــور سعيد|فنى

||9o76 ص|لخو|ئى سيد محمود |ن ه|نور ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

43|o42 لبــــرع|لدين عبــــدربــــه |م |م عص |علوم طنط

5o4|38 ن عدل عىل عيسي أحمد|رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

347726 لحميد|م مجدى محمد عبــــد|حس ى شمس طبــــ عي 

355o2| وى|لطنط|رتـــ نور محمود |س ى شمس|تـــج ره عي 

437738 لديبــــ|عيل |سم|لنبــــى |ء صبــــىح عبــــد|رس| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

527455 هلل|بــــ |لسعيد ج|ء محمد |ل| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

372562 ر|لسيد عم|ن محمد |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

482455 لد جبــــريل جمعتـــ|ء خ|ل| سكندريه|ل|بــــ |د|
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239367 ربــــ عىل|ملك حمدى مح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

475|78 يف|سم|لرحمن حسن محمد |عبــــد عيل رسر سكندريه|ل|طبــــ 

6867|| حمد|لسعيد |لسيد |حمد سمي  | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

46|45 حمد|طمه محمد محمود |ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

684224 لسيد|عيل |سم|لرحمن |عيل عبــــد |سم|مصطفى  زيق|لزق|عه |زر

36585o محمد محمود طه محمد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

364463 مد|محمد مجدى محمد ح تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

323o4| ي |رص عبــــد|لن|مي عبــــد
لصغي |لغنى ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

329o38 ى|حمد محمود مغ| ورى حسن بــــحي  |تـــمريض بــــنه

879592 عبــــي  سيد حسن محمد  سيوط|حقوق 

698273 ى عبــــد |ي بــــد|د حسن ع|لحميد رش|سمي  لمنصورتـــ |تـــمريض 

235|5 هلل|در عبــــد |لق|هلل عبــــد |محمد عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

2|9968 بــــوضيف|د صديق |ده رش|غ ى شمس|د| بــــ عي 

23677o ئى|لبــــصي  كيل|رق عبــــد|يدى ط|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

22345 ن|لرحيم عثــــم|كريم عىل عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

257|88  | نور
ى
بــــومندور ودن|شوق ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

5o9845 م|هيم سل|بــــر|حمد |مه |محمد سل سكندريه|ل|طبــــ 

|225|2 لعزيز|بــــ عبــــد |لتـــو|ل عبــــد |محمد جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

74686 عيل|سم|ل |بــــر كم|ل ص|كم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

874o2 بــــ محمد|لتـــو|لد محمد عبــــد |خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|42724 ل فتـــىحي محمد|ن جم|ريم|ن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

35o|2 هيم محمد|بــــر|حمد |هيم |بــــر| ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

5o4|78 هيم|لسيد إبــــر|هيم |لعزيز إبــــر|ن عبــــد |نور سكندريه|ل|بــــ |د|

63254 بــــ|لوه|هيم عبــــد |بــــر|حمد ربــــيع | طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

4|5452 حون|بــــو ط|م مسعود عىل |محمد هش لشيخ|ره كفر |تـــج

|43482 ف محمد عبــــد |ر |من حمد|ح |لفتـــ|رسر ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

775o6o ن رزق يوسف|رفقه رزق سمع زيق|لزق|نوعيتـــ 

45|879 |هيم |بــــر|هيم مصطفى |بــــر|كريم 
ى
لدقدوق ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

345883 ن|ح سليم|ئل صل|ء و|ل| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

67232 ده مىك محمد مىك|مي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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4o276| لديبــــ|حمد |مح عىل محمد |عبــــي  س عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|33862 ل يوسف|ستـــيفن يوسف كم| لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

489494 هيم محمود شلبــــي|بــــر|رضوى محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|73566 لق محمد|لخ|دهم رأفتـــ عبــــد | ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

2|33o4 حمد|مه ذىك سيد |يمنى سل ى شمس هندستـــ عي 

878o36 محمد محمود سيد  | مه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|38|78 لسيد|حمد حسن |محمد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

46682 لمعز محمود عىل تـــوفيق|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

375o78 ف |محمد  لسيد محمود|رسر ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

33|697 د عىل|يتـــ مجدى رش| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|3o529 ف |يه | لم|حمد س|رسر ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

495o23 لعزيز|سيد نرص سيد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

6o33o5 هلل|مسعد مجدى مسعد عبــــد  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

777665 تـــ|لشح|تـــ محمد |لشح|ج |سم زيق|لزق|بــــ |د|

8o4728 ي محمد|مريم محمد حس
م مصطفى دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7o|77 ن|لونيس رضو|ر عبــــد |ء مختـــ|رس| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

25468| لعربــــى|لمجيد |هلل عبــــد|حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

76|233 ى حسن محمد بــــشي   هيم|بــــر|نرمي  |حقوق بــــنه

4352o2 بــــو عمر|روق |ره وجيه ف|س سكندريه|ل|بــــ |د|

676783 يف فهىم عىل |د |عم وى|لهند|لدين رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3||349 طف محمد محمود|عمرو ع ى شمس|تـــج ره عي 

63o976 لحميد عىل|خلود رأفتـــ محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

685966 لعزيز شلبــــى|لحسينى عبــــد |رحمه ممدوح  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6o6875 بــــ موىس|لوه|محمود مجدى عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

838523 ي|هند بــــدري 
لليثــــي مصطفى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

282446 ن|ك مرج|لمل|مريم صبــــىح عبــــد سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

33898| ي|شيم
دي|له|هيم عبــــد|بــــر|نيس |ء |ء ضى |تـــمريض بــــنه

47894| لسيد حسن عىل محمود|حمد | ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|3485 تـــ|د بــــرك|ج نف|ء رس|رج لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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348784 ن|سعيد مصطفى سليم| ء زكري|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|37o4o محمد سمي  صبــــرى محمد ى شمس|تـــج ره عي 

3|934o س خيل|لي|مريم عبــــيد  ن|بــــ حلو|د|

7o9632 مريم محمود محمد مصطفى لمنصوره|بــــ |د|

626694 وى|لكفر|مد |ريم محمد ح زيق|لزق|بــــ |د|

234555 ى ي|رى سلو|رص زخ|ن| مي 
ئى ي |

لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7oo78| لوتـــيدى|لسعيد عىل | |حمد زكري| زيق|لزق|هندستـــ 

|245|8 لليف|بــــو |حمد |لسيد |جر |ه ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

6245o4 بــــ عقيد|لتـــو|لبــــدوي عبــــد |متـــ محمود |س| ط|هندستـــ دمي

8696|| هر|هر محمد ط|م ط|هش ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

855826 عيل|سم|ح |لفتـــ|رق عبــــد|دي ط|ش سيوط|حقوق 

235496 لغنى|لعزيز عبــــد|محمود عمر عبــــد سيه|نوعيتـــ عبــــ

8||343 هيم|بــــر|ل |هيم كم|بــــر|يه | ي|بــــ |د|
|لمنى

8|6646 ى عبــــد هلل محمود|محمد حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

|59o2 ل محمد محمد|دين جم|ن هره|لق|بــــ |د|

7o688o لحميد شبــــل|لحميد عبــــد |د عبــــد |عم ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

34|6|2 رتـــ|ن بــــقطر بــــش|رجريتـــ مني  عري|م ى شمس|د| بــــ عي 

854|7| لنعيم عىلي|حمد محمد عبــــد|د |نه ي|بــــ |د|
|لمنى

779466 ى ثــــروتـــ عبــــد |ي لعظيم عىل|سمي  زيق|لزق|حقوق 

869o2 هلل|لكريم عىل عبــــد |حمد عبــــد | ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

44|oo6  ق|لص|ء |عىلي
ى
|لص|سم |ق

ى
ق لشيخ|بــــ كفر |د|

27755 لم|لحميد س|لحكيم محمد عبــــد |عبــــد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

685564 محمد جعبــــوبــــ| يحن  محمد عط| لي|د لمنصوره|حقوق 

2o57o ر|لنش|د سعيد عىل محمد |زي هره|لق|بــــ |د|

3|6o6|  محمد موىس|هيم |بــــر|ر |من
ى
لدسوق هره|لق|بــــ |د|

664o9 ن|رس مرىس شعبــــ|ي| دين لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

249467 تـــ|حمد فرح|مصطفى زىك سيد| ر|ي ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

9oo6o9 مح سمي  لويس |ره س|س ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6994o8 مد محمد|وجيه ح| دين لمنصوره|نوعيتـــ 

43oo7 ن محمد|يمن سيد عثــــم|مروتـــ  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر
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25|37| م محمد حمزه|محمد س ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

6|o422 لمعلم|فوزى فتـــىح عمر عيس  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

857o5| ف |لمختـــ|عمر  لعزيز|لدين عبــــد|ر رسر ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|5|486 بــــو عدبــــ|سهيله موىس خلف  هره|لق|حقوق 

83o723 دل شهدي شنوده|دي ع|ف دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

792o|5 ض عيس محمد|ن ري|رو زيق|لزق|حقوق 

78955o حمد|هلل |محمود محسن محمود عبــــد  ن|سو|ضتـــ |علوم ري

8o793| ك حبــــيبــــ فرنسيس|مل| مونيك ره بــــنى سويف|تـــج

8348| حمد سيد معوض|ره |س لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

627636 ف رش|كريم  د يوسف|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

46o744 ي رمض|م|
لقط|ن عىلي |ئى لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52284| ل|لغز|در |لق|در محمد عبــــد |لق|سلىم عبــــد  بــــ دمنهور|د|

43|4|5 ن|لغنى محمد مرج|لسعيد عبــــد|حمد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5o3835 لرحمن|حمد عبــــد |لبــــرعي |كريم طه  سكندريه|ل|عه |زر

2349o9 مل متـــول قطبــــ|رق ك|حمد ط| هره|لق|بــــ |د|

438732 وى|لهند|لنبــــى |محمد محمود عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

3642o9 محمد فتـــىح عزتـــ مصطفى |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o73|2 تـــ|هلل بــــرك|ئى مصطفى محمد فتـــح |أم |بــــ طنط|د|

67665o لسعيد سعد|د |ء فؤ|سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6256o7 حمد محمد|محمد سميح فتـــىح  زيق|لزق|طبــــ 

65449 ى ى صبــــرى | |يوستـــي  ى عوض|مي  مي  لفيوم|طبــــ 

638785 ز|لبــــ|مد |زم حمدى ح|ح| رن زيق|لزق|حقوق 

428624 هيم|بــــر|لمنعم محمد |مل صبــــرى عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6o2874 ز|لبــــ|ن |يز زهر|محمد ف لمنصوره|هندستـــ 

||823o م جودتـــ بــــيوم|بــــ عص|هيتـــ|م ى شمس حقوق عي 

898339 تـــم خلف محمد |مريم ح ج|تـــربــــيتـــ سوه

223273 هيم|بــــر|هيم |بــــر|ء |حمد عل| ى شمس|د| بــــ عي 

6|65o2 ي
د|لجليل عي|ىك عبــــد |ز| دئى ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

62o494 هيم عقيل|بــــر|محمد محمد رمزى  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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|2o545 دل فوزى بــــكر|م ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|5||57 لرحمن|لحميد عبــــد |سميه سمي  عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o97|8 ن محمد حمدي محمد|نشين شعبــــ ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

766999 لعزيز عفيفى|لفتـــوح عبــــد |بــــو |هيم |بــــر|مصطفى  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

3|3o8o لمعز|منيتـــ مصطفى جمعه عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

79||7 ى|حمد ممدوح | حمد حسي  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

367583 ديتـــ فوزى سويلم محمد نفوتـــ|ن زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

864829 لصغي  محمود|لدين محمد |ء|محمود عل  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

495557 هيم|بــــر|م |لسل|محمود مسعود عبــــد تـــربــــيتـــ دمنهور

32982| ي|لبــــ|دل محمود عبــــد ربــــه عبــــد|ر ع|من
ى
ق |صيدله طنط

524882 حمد محمود مرىس محمد محمود| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o389 للطيف|لسيد خليفه عبــــد |مينه | لفيوم|تـــربــــيتـــ 

234499 ىط سيد|لع|محمود نبــــيل عبــــد هره|لق|ره |تـــج

78o483 حمد|عيل |سم|ء عىل |لشيم| زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|7o2|8 ئيل|ض ميخ|ئى ري|دى ه|ف |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

22785 هر|لظ|د عبــــد |لد فؤ|د خ|فؤ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|676o ى|لمعز محمد |ئى عبــــد|عمرو ه مي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

249882 حمد عربــــ|لسيد |ء |حسن ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

837o76 ي محمد 
ن محمد|لزمق|مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6424o7 لعزيز|لدين عبــــد|ل |محمد تـــوفيق كم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

353|o3 مكسيموس صبــــىح تـــوفيق فريد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6286o ي |د ر|جه
عيل محمد|سم|ضى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|3852o لسيد|يمن خليفه |ميه |س ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

869396 لدين مىكي|ن سعد|مؤمن شعبــــ ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6o289 لم|نسمه خميس فرج س ره بــــنى سويف|تـــج

73923 بــــ خلف|لوه|حمد محمود عبــــد | لفيوم|ضتـــ |علوم ري

|6o53| حمد|حمد عيد |محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

75756| هلل|لسيد عبــــد|منى مصطفى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 
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24|478 لرحيم|بــــسنتـــ صبــــىح محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o|867 هيم سعيد بــــسيوئى|بــــر|ء |سم| سكندريه|ل|بــــ |د|

765|88 لدين صقر|نور عز |مه |س|عمرو  ره بــــور سعيد|تـــج

79o632 د غريبــــ محمد|ء عم|ل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|44869 ود حسن|هلل محمد د|منتـــ  هره|لق|عه |زر

6272|9 |ل ند|لع|حمد عبــــد|حمد محمد | زيق|لزق|صيدله 

3|3364 حمد عىل محمد شلبــــى|يوسف  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8586o| لحفيظ|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد|محمود  ي|عه |زر
|لمنى

449372 وي|لجد|وى عىلي |محمد فيصل هند |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8228|6 هلل مطر|حمد عبــــد|محمد  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

22|474 ى حسن محمد| حمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

9|6742 ئى موريس زىك |م روم|بــــر| سيوط|بــــ |د|

867288 هيم محمد|بــــر|م محمد رجبــــ |سل| ج|بــــ سوه|د|

497357 ي|ر
ل|لع|حمد فرج عبــــد | |رض| ئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|5358 مي|لعل|م عىل |لعل|عمر محمود  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7o6|44 لعوضى|هيم |بــــر|ل |هيم جم|بــــر| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|29589 ر|محمد عمرو سيد محمد نص لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

85876o ن|ده محمود سليم|ء حم|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

49o|74 ء محمد عىل حسن  عىل طلبــــه|ل| سكندريه|ل|بــــ |د|

752538 لم|عمرو محسن مسعود س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

7869|4 هلل محمد شخيلع|نعمه حسن عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

5o7352 تـــه|هلل شح||دل عط|ن ع|ري|م تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

9|o464 لمجيد  |هلل محمود عز عبــــد|عبــــد ج|حقوق سوه

3324o2 لمقصود|يمن سعيد عبــــد|لسيد | |حقوق بــــنه

225|29 س بــــيوم|دل عبــــ|ع| دين تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

22673| لسميع|م سعد عبــــد|محمود عص ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|7|96o حمد|لخي  |حمد عوض |لخي  |عوض  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

844245 ل|زم سمي  محمد كم|ح ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

8453o3 هيم|بــــر|ح محمد |لفتـــ|ميمه عبــــد| ن|سو|تـــربــــيتـــ 
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26|467 هيم|بــــر|ل محمد |بــــشي  جم ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

6oo396 سود|ل|ح عىل |لفتـــ|بــــسنتـــ عبــــد  |نوعيتـــ موسيقيه طنط

497662 ه|رنيم ممدوح مصطفى  لشعي  بــــ دمنهور|د|

4|38|2 لمعىط يونس|لسيد عبــــد|لمعىط |محمد عبــــد |بــــ طنط|د|

|42oo9 ن منتـــرص|عىل حسن سليم ن|ضتـــ حلو|علوم ري

366|4 لمجيد غريبــــ|لرحيم عبــــد |عبــــد | عل ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|2398| م طه طه بــــصل|ء بــــس|سم هره|لق|بــــ |د|

369743 وى|لسيد قيش|ندى رشدى  سيه|نوعيتـــ عبــــ

|32o49 حمد|لحميد |م حسن عبــــد |ريه ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

352955 د محمد|د صبــــرى فؤ|فؤ ى شمس|د| بــــ عي 

6o7|63 لغنى حسن متـــول|ن عبــــد|لغنى رمض|عبــــد |عه طنط|زر

543|93 بــــ|لقوى خط|مل محمد عبــــد | ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

887372 ر عز سيد محروس |من سيوط|تـــربــــيتـــ 

353782 عمر محمد فرغىل مرىس ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

25787 د|سط عو|لبــــ|زم عبــــد |جنى ح ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|58276 رى|لبــــ|هلل عبــــد |سهيله محمد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

4|748| ف عزتـــ بــــهنسي رمض|عزتـــ  ن|رسر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

853o99 لحكيم|حمد عبــــد|لحكيم |حمد عبــــد| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

5|74o| لمغربــــى|هيم |آيه خميس إبــــر لعريش|بــــ |د|

|2|234 لسيد|بــــدين |لع|تـــم زين |لرحمن ح|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

845443 حمد محمد|طمه محمود |ف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o2255 خىل|لدو|ن |لسيد رمض|هدى  لمنصوره|هندستـــ 

|25336 نور حسبــــى|م |رق عص|مريم ط ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

647349 ن|يه محمد عبــــده سليم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|778|3 لسيد مصطفى|جر محمد |ه لفيوم|لعلوم |ر |د

255|34 بــــ|حمد دي|لنبــــى |ضى عبــــد|ء ر|نجل ى شمس| لسن عي 

76|733 مد|حمد ح|رق |ن ط|مرو |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

867377 لمعىطي|عبــــد| ل رض|حمد جم| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

3|59| هيم|بــــر|لحليم |حمد عبــــد|محمد  هره|لق|حقوق 

943o6 ح محمد|لفتـــ|د محمد عبــــد |جه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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3|9||7 حمد|مروتـــ محمد سعد  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

9o7o59 ن دردير |م محمد سليم|عص دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

52|638 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|هيم |بــــر| |بــــسنتـــ رض بــــ دمنهور|د|

27||72 ه  ف |ني  هلل|هيم سعد |بــــر|رسر |بــــ طنط|د|

822858 لحسن|بــــو|حمد محمد خميس | ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

77|265 ح مرىس|لفتـــ|بــــ عبــــد |لوه|لنبــــى عبــــد |ندى عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

26|||6 سمر يشى عىل غمرى ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

32375o لفتـــوح|بــــو|حمد محمد |سمي  | سم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

24o46 لد حنفى محمد|خلود خ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6|6484 لسبــــع|م |هيم عل|بــــر| |رويد ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

263398 ن|حمد وهد|مي  حسن سيد |ل|ء |شيم زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

|36355 لمنعم حسن|هلل محمد عبــــد |هبــــتـــ  سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

229259 ى لملك|مجدى وليم عبــــد| كرستـــي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

228888 ه عزتـــ مك عيل|سم|يد محمد |ني  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

5o77|| لسيد|للطيف |م محمد عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

9|5494 لعليم  |حمد عبــــد|حمد وليد | سيوط|حقوق 

9|2235 لدين محمد  |د سعد |منيه ج| ج|ره سوه|تـــج

4265|7 لسيد|ح محمد |لفتـــ|لسيد عبــــد |هدير  سكندريه|ل|بــــ |د|

253227 وق بــــل ل محمد بــــجع|رسر تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

||6893 س|لمنعم رشيدي عبــــ|ن عبــــد |عن هره|لق|طبــــ 

44478| ي عبــــ
س|مصطفى محمد مصطفى سكندريه|ل|هندستـــ 

7o|33| تـــتـــ|وى شح|تـــ طنط|لشح|لسيد |محمود  زيق|لزق|هندستـــ 

||7o|2 حمد بــــشر|عمر يحن   ى شمس|تـــج ره عي 

37o8o8 طتـــ|لح بــــ|هيم محمد ص|بــــر|ن |يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

69336o لموج |لسيد محمد عيد |رفيده عمرو  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

2954| عىلي محمد عىلي محمد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4|985 س محمد|يه سيد عبــــ| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

48o76 بــــورسيع خليفتـــ|بــــوبــــكر |م |سل| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

879595 زق سيد محمد |لر|ده عبــــد|غ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

248729 د|م عمر حش|لسل|م عبــــد|ندى س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 
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675273 لسيد|لسيد محمد رأفتـــ |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

3255|6 ى محمد عبــــد|حد |لو|مجد عبــــد| حد |لو|مي 
ر|نص

ن|حقوق حلو

826o57 لمدثــــر|زينبــــ حسن محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8o6347 نه بــــشي  تـــوفيق فهيم|دمي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

482o|2 ن عىلي|محمد سعيد محمد عثــــم سكندريه|ل|ره |تـــج

4|23|o ئى|لسود|لسيد |حمد شبــــل | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|39632 حمد محمود|عيل |سم|هلل سيد |منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

435232 لصعيدى|لسعود صبــــىح |بــــو |ء |رس| ي صىح طنط
|معهد فنى

2|6|28 ر|لنش|حمد |ل |عمرو جم سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

225683 لحميد بــــخيتـــ محمد|حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

||788| لشيخ|مريم مسعد عىل مصيلىح  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

826725 عيل|سم|لصبــــور محمد |ميمه عبــــد| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

498|o| ف كم|ء |ل| ل|لع|لسيد عبــــد |ل محمد |رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

75o597 مريم عزتـــ عطيه بــــسنتـــى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

223733 ح|هيم محمد صل|بــــر|لسيد |هلل |منه  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

32|89o د حمدى محمد|بــــسنتـــ عم |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

7|o294 حمد حسن|لسيد |هبــــه محمد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

3739|| لحليم معن|حمد حمدى شفيق عبــــد| |حقوق بــــنه

29594o لسيد|محمد سعيد محمد  منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

44283 هيم محمد|بــــر|م |حمد عص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o7789 ي محمود|حسن
ء سعد مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

455|83 لشيىم|طف محمود عىلي |يتـــ ع| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5||7o9 لكريوئى|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |محمد إبــــر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

354|36 لعربــــ هدي|طمتـــ محمد عز |ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

49|o2o ى خميس محمد  لسيد عيس|حني  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

867||3 ى محمد حسن ي حسي 
مصطفى س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

6o3549 ر|لنج|هيم محمد |بــــر|زم محمد |ح ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

29282 ل|حمد جل|لسميع |يوسف محمد عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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357296 زى|لسيد حج|ح |ل نج|ء جم|دع |ضتـــ بــــنه|علوم ري

5||484 حمد محمود محمد عيس|محمود  رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

7o7o|8 ح|هيم محمد محمود محمد صحص|بــــر| ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

79||54 قتـــ س| ى ح|رسر مد محمد عطيه|م حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|3244 هيم|بــــر|ر |لستـــ|لد عطيه عبــــد|خ عه دمنهور|زر

59982 للطيف|محمود محمد عطيه عبــــد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

245oo7 لعليم عريف|حمد محمود عبــــد |بــــثــــينه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

896577 ن لح  |هيم محمود ص|بــــر| |مي  ج|بــــ سوه|د|

8673|5 ي|يه |
حمد بــــدوي مصطفى سيوط|صيدلتـــ 

28553| وز محمد  ى |ل|في  ي نص|مي 
ر|حمد مصطفى كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

259567 د سعيد محمد يوسف|مروه عم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

7o639 لحميد حسن|هيم عبــــد|بــــر|عبــــي   لفيوم|حقوق 

8o2725 ى|هيم عبــــد|بــــر|ء |رس| لحليم حسي  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

44|596 ف|لسل|لفضىل عبــــد |لحميد |خلود عبــــد م رسر حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|33589 ل|لع|بــــر عبــــد |رق ج|ء ط|رس| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|4745 ي|له|محمد يحن  عبــــد 
|دى دئى |تـــربــــيتـــ طنط

359795 ي
ي|ر فرج همد|مختـــ| دئى

ئى ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

|55628 لغنى حسن|ل عبــــد |لع|حبــــيبــــه عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3659o6 لسميع|لد حسن عبــــد|د خ|زي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64|684 لمعىط|محمود محمد محمد عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

89|6|5 حمد |هيم |بــــر|حمد وحيد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

82948| لموجود محمد|م عبــــد|لرحمن عص|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

|648|8 ه نجيبــــ|تـــفى محمد ز ن|حقوق حلو

4|53o4 ن عبــــدون|حمد رضو|ل |لع|هيم عبــــد |بــــر| لشيخ|ره كفر |تـــج

339||7 هلل مرىس محبــــوبــــ|بــــسمتـــ عنتـــر حسبــــ  زيق|لزق|عه |زر

8|o||8 س محمد|بــــد عبــــ|ء ع|عل ي|هندستـــ 
|لمنى

89o3o7 لربــــ  |د|هلل ج|سط عبــــد|لبــــ|حمد عبــــد| سيوط|بــــ |د|

7|794o حىم|لحم|ودى |لد|هيم |بــــر|دى محمود |ف لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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8|7896 يف فولي محمود| ر|ي رسر ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

4o8874 لرحمن مسعود|يتـــ عيد عبــــد | |تـــربــــيتـــ طنط

|673|| وق عص ر|م محمد عم|رسر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|26||| ن مد|رق سمي  ح|ط| مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

244567 ى عبــــد|عبــــد ى عبــــد |لتـــو|هلل حسي  |لبــــ|بــــ حسي 
ى
ق ى شمس ي تـــمريض عي 

معهد فنى

49765 لعزيز عطيه|بــــ عبــــد |لتـــو|سعيد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o8978 ي فتـــىحي حبــــيبــــ|فتـــىحي ه
ئى ي|طبــــ 

|لمنى

886359 محمد مصطفى عبــــده عىل  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

477765 ل|لع|ئل حسن عبــــد|ن و|نور سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

9o52|4 للطيف |محمود زىك عبــــد| لي|د ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

32o4|o |لسق|حمد مصطفى |حمد |ء |سم| ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

757929 هيم كليبــــ|بــــر|شد |محمود محمد ر ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

64o3|3 ي|نم محمود محمد عبــــد|ريم غ
لغنى زيق|لزق|حقوق 

886573 لعظيم |محمود حمدى بــــدر عبــــد ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

6888|7 |لبــــ|لغنى عبــــد |عيل عبــــد |سم|ن |غفر
ى
ق لمنصوره|حقوق 

7o5o63 |لعزيز |لعزيز محمد عبــــد |ء نبــــيل عبــــد |ل|
وى|لهند

ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

6|4233 ى|لسيد ش|مصطفى محمود مصطفى  هي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

777233 وى|لحمز|ل |لع|لسيد عبــــد|لعزيز |لسيد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3559|6 دق|لص|د عبــــد|رس فؤ|دق ي|لص|عبــــد |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

2|3839 ح محمد عوض|لفتـــ|عمرو محمد عبــــد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

42552o لمنعم محمد عطيه|هلل محمد عبــــد |منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|o288 بــــ مصطفى طوسون حسن|يه|د |زي علوم بــــورسعيد

483288 |لسق|لمحسن حسن |حمد عبــــد |مريم  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o635| هلل|بــــ |طف صبــــرى ج|خلود ع سيوط|ره |تـــج

84374o بــــ محمد محمد|يه|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

852792 لعزيز|لسميع عبــــد|ن عبــــد|لرحمن شعبــــ|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

3|3473 بــــر كروتـــ|د ص|يوسف عم ى شمس هندستـــ عي 

2296o8 بــــر|لحميد ص|لسيد عبــــد |هلل محمد |منه  هره|لق|حقوق 
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432726 ى محسوبــــ بــــدوي  مي  لم|بــــو س|حمد |ني  |علوم طنط

6|4|44 لسيد عويس|رس |رق ف|حمد ط| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

432968 تـــ محمد عبــــد| للتـــ|بــــ |لعزيز ج|مي  |صيدله طنط

29o|5| حمد|ح حسن عزتـــ |محمد صل رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

22|329 ى عىل يوسف يوسف حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

43273| د|يدى محمد عيسوى عي|ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3338o7 لم|لد محمد س|حمد خ| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

462|56 نم|عيل غ|سم|لحميد |حمد عبــــد |محمد  |حقوق طنط

96324 هيم|بــــر|حمد حسن |ء صفوتـــ |لشيم| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

235o8 لسيد|محمد سيد محمد قطبــــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

758259 مريم حشمتـــ يعقوبــــ تـــوفيق تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

69727 لحسن مصطفى|بــــو|رص |ء ن|حسن لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7ooo|9 ى |هلل ي|عبــــد  حمد|وى |لشبــــر|سي  لمنصوره|صيدله 

42864| |لسق|لسيد |مل |بــــوزيد ك|ر |من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

868833 ل نوبــــي جمعه|ء جم|لزهر| سيوط|حقوق 

8|4856 ه مل| ي د|مي  ود|ك بــــشر ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

446423 ن|يم سليم|لد|لدين محمد عبــــد|نور  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

267859 لبــــدرى|وى مصطفى |لص|محمد حسن  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

753277 تـــ|لشح|لحميد |محمود حمدى عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

36o9o8 حمد|در |لق|ل عبــــد|حمد بــــل| |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

7oo83 لعظيم|حمد عبــــد |هر |حمد م| لفيوم|بــــ |د|

5|723| ح لطفى|يزمحمد صل|ء محمد ف|آل ره دمنهور|تـــج

6o5886 م|حمد عىلي سل|ر |يمن مختـــ|حمد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o53o8 لمنصف عيس|مريم مدحتـــ عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

26825| لحميد هيكل|م عبــــد|م عص|هش ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

353237 لد محمد محمد|حمد خ| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

459o5| هلل|لرحمن سعيد خي |لحسن عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

272335 حمد سيد|لد |مؤمن خ لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|
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49|||o لسيد|فع |لش|لسيد |ء |يه عل|هد لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|758o7 هيم يوسف|بــــر|عمر مصطفى  ى شمس حقوق عي 

427oo4 لرحيم|عيل يعقوبــــ عبــــد|سم|رتـــ حمدي |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6428o9 لطبــــيىلي|لدين محمد خليل |ء|ندى عل زيق|لزق|ره |تـــج

72748  عبــــد
ى
در|لق|محمد بــــدوى دسوق لفيوم|هندستـــ 

535694 يم بــــكي |لد|طف عبــــد |حمد ع| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4o4768 ن|لغلبــــ|حمد محمد حسن حسن | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

343695 متـــ فهىم|بــــر سل|لطفى ص ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

833836 ي|هلل حس|ء محمد عبــــد|لىمي
ئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

283ooo لرحيم محمد خليفتـــ|لرحيم نبــــيل عبــــد|عبــــد ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

624689 ن متـــول|محمد لطفى محمود سليم |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

347832 م مصطفى حموده مصطفى|سل| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

6o|2o2 ن جبــــر|بــــر شعبــــ|ن ص|ن شعبــــ|يم| ي صىح طنط
|معهد فنى

8|6694 دق|ل محمد ص|حمد جم| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

5|889o يد|حمد ز|لبــــصي  |تـــ عبــــد|هند عرف تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

333373 ى|لتـــو|حمد نبــــيل عبــــد| بــــ حسني  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6239oo بــــ عوض|لوه|دل عوض عبــــد |م ع|ريه ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

636432 ل|لع|هيم محمد محمود عبــــد|بــــر| زيق|لزق|هندستـــ 

4622|3 وق شه حمد محمد شهدى|بــــ |رسر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

8637o5 ن موىسي مكسيموس|مورين دكر |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

4|o92| لعزيز|لسيد عبــــد|لمنعم |لعزيز عبــــد|نىه عبــــد |بــــ طنط|د|

25694o ف عبــــد|سم| |لعزيز |ء رسر
ى
لدسوق ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

7o247 حمد|فكرى محمد | سه لفيوم|عه |زر

825|8o حمد|ح مغربــــي |لفتـــ|طمه عبــــد|ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4o8o4o ي
 |روق |محمد ف| دئى

ى
بــــىل|لغر|لدسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23225 لنور صديق|ل |محمود جم هره|لق|ره |تـــج

|6o9|2 لحميد عىل|لسعود عبــــد |بــــو |هبــــه  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

768843 وى|لكل|هلل |لمنعم عبــــد |محمد عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى
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68636o هيم يوسف|بــــر|مجدى محمد محمد  لمنصوره|بــــ |د|

7|o|7 طمه مفرح محمود سعيد|ف لمنصوره|حقوق 

437823 |لعط|بــــو|هيم |بــــر|لنبــــى |ن عبــــد|يم| سكندريه|ل|طبــــ 

325383 ى|لرحمن سيد |عبــــد حمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

24o667 مصطفى محمود عىل محمود هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|5o|46 مر محمد|محمود محمد ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

52552 ى عزتـــ رف لحليم|ع عبــــد |نرمي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

35||68 ن|بــــ رمض|لبــــ|حمد رفعتـــ فتـــح |محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

|37943 شم جوده عليوه|محمد ه ى شمس|تـــج ره عي 

49o5o7 هيم|حمد محمد إبــــر|هيم |بــــر|ء |رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

373943 |للطيف |للطيف محمد عبــــد|ء عبــــد|شيم
لنرص|بــــو

ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

33252| حمد عوض|مد |حمد محمد ح|محمد  |حقوق بــــنه

88o292 لرحيم |فظ عبــــد|م ح|محمود حس سيوط|حقوق 

66746 ي| مرن
س|ر يوسف ديم|فنى لفيوم|طبــــ 

347434 ى سيد عو|رح د|بــــ خي  سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

|38o83 م محمد محمد|محمد حس هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|769oo لمنعم عىلي سيد محمد|مروه عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2785|5 لسقط|خلود سعيد محمد محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|9364 هيم فرغىلي |بــــر|حمد |بــــ |يه| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

44|666 ى|لمعد|ء |سم| وى محمد سعد حسي  لشيخ|علوم كفر 

923o69 حمد منتـــرص مرزوق |محمد  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

268248 مصطفى محمود عىل عبــــدربــــه ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

4388|2 ف   |يمن عىل |أرسر
ى
لحجر|لدسوق ي صىح طنط

|معهد فنى

23ooo5 حمد محمد|دل |حمد ع| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

676|o9 بــــدير محمود مصطفى| سهيله رض |طبــــ طنط

485|7o قتـــ محمد حمدي محمد نعم| ن|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

355|28 حمد عرفتـــ محمد|ء |رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3|4637 ى عبــــد عيل|سم|لعزيز |عمر حسي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح
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22566o يز بــــطرس|نوبــــ سمي  ف|بــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

823|5| ي محمود نور |رس|
لدين|ء مصطفى ي|طبــــ 

|لمنى

2|6|32 ف حلىم عمر عبــــد|يوسف  لرحمن|رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|89o2 سط|لبــــ|بــــ عبــــد|لتـــو|لد عبــــد|رص خ|ن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|2326 ل|لغز|محمود عطيتـــ محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

237785 لد سيد حسن|سلىم خ سيه|نوعيتـــ عبــــ

9|4573 لرحمن |ء ممدوح محمد عبــــد|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

367963 لعليم|محمد حسن محمد عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

||887| لسيد محمد|للطيف |عمرو محمد عبــــد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

285679 محمود يونس| رص عط|لن|ل عبــــد|جم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

332696 تـــ|حمد فرح|تـــ |م فرح|مريم عص ي صىح بــــنه
|معهد فنى

255258 يد|يه مجدى محمد محمد ف| لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|26o| لعزيز|لعزيز حسن عبــــد|مودتـــ عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

838|34 مد|لعزيز ح|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد| |ج طبــــيع قن|عل

75|o78 ى سلىم محمود حسن حسي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

529855 لنجوم|يمن منصور |محمد  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

22|866 لرحمن خليل|ء مىح عبــــد|ره عل|س ى شمس|د| بــــ عي 

48|723 لسيد|لسيد مصطفى |م حمدى |هش ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

5|33o6 در|لق|حمد خميس أحمد عبــــد| سكندريه|ل|طبــــ 

9o59|o ى |بــــيشوى ن نيوس |رس|ج  هيى ج|طبــــ سوه

5|o7|6 |لبــــن|س |هلل عبــــ|عمر محمد فتـــح  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

262|29 رق محمد مصيلىح|كريم ط ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

696|2| مه مبــــروك|رق محمد سل|فوزيه ط طبــــ بــــورسعيد

7|8o83 لخريبــــى|لسعيد محمد |هر محمد |عمر م ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

7|2284 تـــه فرح|هدير حسن حسن شح بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

788496 مه محمد فوزى محمد شكر|س|سميه  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

55469 مل فرج|ء مصطفى ك|رس| علوم بــــنى سويف

9o7572 حمد |يم |لد|محمد حمدون عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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48697 حمد|محمد سيد خليفه  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4|255o لبــــديوي|لسيد محمد |هلل محمد |جنتـــ  |ره طنط|تـــج

48|8o2 د|لجو|لغنى عبــــد |د عبــــد |لجو|حمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6474|6 حمد محمد|لرحيم |طمه عبــــد|ف زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

85o773 ى سلىمي سند سفينه حسي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

4o4o83 يرى|لمج|حمد |دهم سمي  محمد محمد | سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6o||68 لق حسن منصور|لخ|لسيد عبــــد|حمد | لشيخ|عه كفر |زر

4865|3 لي|لرسول محمد و|يمن عبــــد |حمد | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

327|96 لسيد|ح |لسيد صل|ء |دع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

86|556 ي|لرحمن |عبــــد
حمد نرص عطيفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

9|5o83 ج |ء سيد حسن فر|عىلي ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

54298| قتـــ أحمد عبــــد لجندى|ح |لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|أرسر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|35825 رتـــ|طمه محمد حسن محمد عم|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

638857 حمد مصطفى|لعزيز |مل عبــــد |سهيله ك سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

622859 ى سعد سلسبــــيل محمد حسي  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

6|7645 ن|محمد حسن محمد فكرى رسح ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4o9659 ه يحن  عبــــد| هلل قحيف|مي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

765o88 بــــ|عيل غر|سم|لسيد محمد |ن محمود |مي ره بــــور سعيد|تـــج

753o|3 ذ|لمنعم مع|رص عبــــد |لن|ذ عبــــد |مع تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

5954| عيل|سم|مه عىل |ديه سل|ن ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

228354 ي
ى|ح |لفتـــ|حمد عبــــد| |دئى حمد حسني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

239||7 يد|هيم ف|بــــر|ريم صبــــرى محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o8923 ئيل|مل ميخ|جد ك|نوبــــ م|بــــ| طبــــ بــــنى سويف

495939 بــــي|هلل عر|جر خميس محمد  خلف |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4468o8 ء محمد عيس|م عل|بــــس سكندريه|ل|بــــ |د|

5|4|55 زى|ن محمد محمد غ|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

694534 رى|لهو|حمد |ء محمد عيد |رس| لمنصوره|علوم 

23o99o هيم|بــــر|حمد محمد |م |حمد هش| هره|لق|طبــــ 

84o488 دق شكري بــــولس|ئيل ص|مهر |نوعيتـــ فنيه قن

322635 لح|نيس تـــوفيق ص|لد محمد |منيتـــ خ| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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69889| لعزيز|حمد عبــــد |عوض مصطفى عوض  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2|5723 لبــــسيوئى محمد حسن|لدين مصطفى |م |حس ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

35|289 بــــ|لبــــ|ن فتـــح |يتـــ محمد سليم| ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

8oo372 ن|لم|ر س|لستـــ|ن عبــــد|لم|هبــــه س ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

778447 ى جودتـــ|لد ع|خ دل خي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

87o829 ى عبــــد|ربــــيع حس| يش در|لق|ني  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

7o2224 لجوهري|دى عىل |له|ندى رشدى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

||6|63 لعزيز|لجليل عبــــد |لد محمد عبــــد |خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3234o9 حمد|لدين |م شمس |لسل|ن عبــــد|مرو وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6|94o8 لعزبــــ ستـــيتـــه|هلل |رص عبــــد|محمد ن زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

684282 لم|س س|در عبــــ|لق|رحيق محمد عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

237763 ى مه|ك عزيز سل|مل| يوستـــي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

28|462 وى|لص|حمد محمود محمد محمد | هره|لق|حقوق 

7o5o96 لسعيد عجينتـــ|حمد |حمد محمد |ء |رج زيق|لزق|علوم 

77|954 ضى|لر|ح محمود عبــــد |لفتـــ|محمد عبــــد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

9o999| سم |ن ق|رص حمد|قدرى ن ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

28o24| ف ف|يدى |ه ن|روق رشو|رسر ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|449o3 ي|يم|
ن محمود محمد مصطفى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

754483 تـــه|هيم بــــكرى شح|بــــر|يه | ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
ستـــ|لدر|)ريتـــ |د|علوم . لعريش ش|بــــمدينتـــ 
|لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر|م | للع

(عيليتـــ|سم|ل|لبــــديل بــــ

84|248 يوسف شفيق يوسف| رند تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

3485|8 |تـــ عىل ند|هيم شح|بــــر|ندى  |حقوق بــــنه

543348 ن|لعزيز سليم|لسميع عبــــد |هبــــه جمعتـــ عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|39965 حمد|لمنعم |يمن عبــــد |رضوى  ى شمس حقوق عي 

3|3oo9 وى|لمطر|لعزيز |رس سيد عبــــد|محمد ي وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|429|o حمد فرغىل|مل |حمد عيد ك| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

324o72 لسميع عىل|حمد عىل عبــــد| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص
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85|435 ى|لحس|لسيد |هلل |سحر عبــــد ني  دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

773|34 لمعىط حسن|محمد محمد عبــــد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

34375o حمد|ر |لستـــ|رس عبــــد|ء ي|ل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

864787 هي محمد|لل|د محمود عبــــد|عي زيق|لزق|حقوق 

35|895 عي|سم|ر |لغف|هلل عبــــد|حمد عبــــد|طمتـــ |ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|4|933 حمد|د |هر فؤ|محمد م ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

482975 ء عوض محمد عوض|هلل بــــه|منه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

229242 وق  ف شعبــــ|رسر ن محمود|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|64996 حمد رجبــــ|هلل |ء عبــــد |سم| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

622|86 مد محمد رجبــــ عيطتـــ|ء ح|هن ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

7o|494 بــــر سعد|لد فوزى ج|ندى خ لمنصوره|حقوق 

5|o527 م|لم قرط|تـــه محمد س|محمد شح |حقوق طنط

|6|o42 حمد|م محمد |د س|سع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|392|8 لعليم|ل محمد عبــــد |حبــــيبــــه جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o|85o لحبــــسر هريدى|محمد خميس  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|339 تـــ معتـــز عبــــد  لمجيد|ح عبــــد |لفتـــ|ني  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

4o4o66 يف محمود  لعجىم|محمد رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

687||2 ى عبــــد |حمد سمي  | لغنى سليم|مي  ط|بــــ دمي|د|

492o2 هدير متـــولي فريح محمد ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

56332 ل محمدعىل|م جل|لسل|م عبــــد |حس لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

42963| لسيد|هيم محمد |بــــر|حمد |يوسف  |ره طنط|تـــج

4245o ف عىل محمد|لرحمن |عبــــد  رسر حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

877|6| ء مصطفى محمود محمد |شيم ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

24|564 ر عىل بــــدوى|ء مختـــ|عىلي ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

353|88 وي|بــــ مني  محمد عشم|يه|محمد  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

8964|4 ن |ع محمد سليم|ء رف|ول ج|طبــــ بــــيطرى سوه

855o97 ن|لرحيم عثــــم|هيم عبــــد|بــــر|عبــــي   سيوط|عه |زر

27o597 حمد|محمود سعيد محمد مصطفى  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر
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3oo|o ى عىل|هند رش د حسي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

299848 لرحمن عوض|حمد عبــــد |محمد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

63788| دق عطيه عبــــده|لص|حمد طه | زيق|لزق|هندستـــ 

436848 ى ود|تـــبــــ د|د لمع ر|ميل| يوستـــي  سكندريه|ل|صيدله 

||654| ه ه| ئى وديع شفيق|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

84424o عمر عيد معوض خليل ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

43o27| لح|خلود محمد مصطفى أبــــو ص |ره طنط|تـــج

|658o8 س|ندى سعيد حسن عبــــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

859o78 تـــه|دور صديق شح|مريم  ي|بــــ |د|
|لمنى

4972o5 د|حمد عفتـــ فؤ|م |له| م بــــنى سويف|إعل

3|696o ى محمد عل ى كريم حسي  م|حسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

764382 لغنى|ر عبــــد |لغف|محمد عىل عبــــد  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

459886 ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|بــــ |يه|بــــ |رح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

827||4 ي
ج|وع فر|ج مط|فر| دئى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

2426|7 لكريم عبــــده|لد عيد عبــــد|خ ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

498348 حمد عىل محمد موىس|ن |نوره ره دمنهور|تـــج

632655 ف عىل عبــــد |ندى  لعزيزعىل|رسر زيق|لزق|صيدله 

|74564 لعظيم|هلل عبــــد |دل حسبــــ |ر ع|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

338342 زق|لر|عبــــد| زق ند|لر|يتـــ عبــــد| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7o5952 بــــ|رى خط|لبــــ|دل عوض عبــــد |ن ع|يم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

44868 ى|حمد ل|ندى سعيد حفنى محمد  شي  ن|بــــ حلو|د|

527|7| لسيد|لسيد أحمد |عمر عىل  سكندريه|ل|هندستـــ 

865728 حمد|لنوبــــي عىلي |ء |ل| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

7o6529 ح محمد|لفتـــ|ح عبــــد |ضىح مصبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

84|476 لضوي محمود|حمد محمد محمود | |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

479|58 هلل|هيم عىل عبــــد |بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

|3253| جح وديع|فلمون ن| رين|م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7|8o84 حمد|حمد |حمد حسن |محمد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|7427| ل محجوبــــ محمد|بــــسنتـــ جم ن|حقوق حلو
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7o2493 لعزيز موىس|حمد محمود عبــــد |ن |رو ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

5o98o9 لحميد سعيد|جح عبــــد|هلل ن|عبــــد سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

7o383 دى محمد|له|ء محمد عبــــد |رس| لفيوم|بــــ |د|

629832 ى عىل حسن محمد بــــرك تـــ|حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

527o53 دلي|لخر|لحليم رسور |مجدي عبــــد| رض سكندريه|ل|هندستـــ 

35o897 لسحيتـــى|هلل محمد سيد فرج |منتـــ  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|249o4 در|لق|لد حسن عبــــد |عمر خ ى شمس|د| بــــ عي 

753643 ح محمد|لفتـــ|ء محمد عبــــد |سم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

538228 حمد كردى|ل |رحمتـــ كم سكندريه|ل|حقوق 

6739o ن|حمد شعبــــ|محمد سيد | نور لفيوم|تـــربــــيتـــ 

892878 ي
حمد |حمد عىل | |دئى سيوط|بــــ |د|

837oo2 حمد|ه |لل|زينبــــ محمود عبــــد |نوعيتـــ قن

528453 م|حمد عل|م سعد |لسل|محمد عبــــد |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

86|635 لحميد محمد|حمد سيد عبــــد| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

6o6o89 ل|بــــوغ|هيم |بــــر|ل |محمد جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

77|o52 ئى|لطن|لم |حمد س|لسيد |ر محمود |من زيق|لزق|بــــ |د|

244526 ى | بــــ|بــــورسيع دي|حمد سيد حسي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

228958 لحليم|س عبــــد|يه فوزى عبــــ| ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

23o|22 حمد محمد تـــوئى|بــــ |يه| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|42|3 م مرعي|لسل|ء جمعتـــ عبــــد |أسم سكندريه|ل|طبــــ 

|44o28 فعي محمد|لش|طمه محمود |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

25o7o4 ل عيد|د كم|عم| لور شمون|نوعيتـــ 

45o63| ى|مريم  حمد محمد حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2733o7 ل|لع|محمد حمدى محمد عبــــد لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

769864 تـــ حسن|هدى محمد شح ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

622oo9 هيم|بــــر|لىح |ل عبــــد |در جم|ن ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

87o558 ى|عيد فرج ج بــــر حسي  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

29324 لح محمد|حمد محمد محمد ص| هره|لق|حقوق 

855929 ى حسن|حسن ء فتـــىحي حسي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
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24|84 للطيف|للطيف حسن عبــــد|ديه عبــــد|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3o|46 مجد|نسي نبــــيل فريد |ن هره|لق|حقوق 

2875o5 لق طه|لخ|لسيد عبــــد|يه | لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

5|296 ح محمود محمد محمود|سم لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

95277 بــــو عمر|ض |ل ري|بــــ كم|يه| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

239o2o دل محمد محمد|ء ع|ول ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

84|954 حمد محمد|تـــ سيد |يسن عرف ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

6o5497 عيل|سم|لسيد محمد |للطيف |ء عبــــد |دع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7o6||o ن محمود|ء محسن رضو|سم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

833845 دق عيد|لص|هلل منتـــرص |منه  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

536676 هيم مصطفى حربــــ|بــــر|محمد مصطفى محمد  ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

|67727 م|م|محمد | رض| دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9oo532 حمد |ثــــروتـــ مصطفى | ند ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6o3o9| لجد|هيم |بــــر|ن |محمد وهد ي صىح طنط
|معهد فنى

4|4|54 يد عيد حشيش|بــــو| |رشيده رض ى لي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|6667 حمد محمود عىلي|طف |فرحه ع معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

7|o724 س|لنح|طف |محمد نرص محمد ع لمنصوره|ره |تـــج

4o464o قوتـــ|هيم ي|بــــر|حمد |مي  | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

692746 |ل صف|لع|م منصور عبــــد |رحمه وس ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

62633 لرحمن|ن مسعود محمد عبــــد |حن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6323o8 حمد|ل عطيه |ديه جم|ن هره|لق|ج طبــــيع |عل

786966 لمقصود محمد|لرحمن محمود عبــــد |عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

42oo65 بــــ|نىح  يس عىل خط| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

675797 د|حمد محمد مر|ن محمود |رو لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

776744 ن|ن عثــــم|مصطفى محمود عفيفى سليم لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

285527 ى محمد | دين مر|حمد ع|حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

4825oo عيل|سم|هلل |عيل محمود عبــــد |سم|خلود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

675385 لخي |بــــو|بــــ محمد |لوه|ره محمد عبــــد |س لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

6|795| ر محمد رجبــــ بــــحيلق|من ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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86o762 للطيف|ل محمود عبــــد|وليد جم |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

446252 لديبــــ| |لعل|بــــو |حمد سعيد طلبــــه | سكندريه|ل|حقوق 

685977 هيم|بــــر|مد |لسعيد ح|ندى محمد محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

35|749 نور عىل حسوبــــه|ئشتـــ |ع ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

344435 حمد|سيف محمد حسن  ى شمس حقوق عي 

7|7446 لمعىط محمد|د زغلول عبــــد |كريم عم ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|27487 ى|بــــو |كريمه بــــكر محمد بــــكر  لعني  هره|لق|ر |ثــــ|

|34329 ى|لسيد |ء محمد |دع مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

766956 لعزيز عطيه|ن عبــــد |جمع|دل |محمد ع لسويس|هندستـــ 

|299o4 ف فوزى |سمن |ج هيم|بــــر|رسر ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

2532|5  عبــــد|س
ى
لعظيم هيكل|ره شوق لشيخ|بــــ كفر |د|

786453 حمد جمعه طه محمد عوض|ء |رس| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

6o69|4 ى|لسيد |لحميد |حمد عبــــد | بــــو سكي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

767466 هلل سليم|سلىم رفيع عبــــد  لعريش|تـــربــــيتـــ 

89|273 ء فنجرى محمد عيد |شيم سيوط|حقوق 

84633| شد|د ن|ن ميل|بــــسنتـــي يون ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

882972 ح محمد صبــــرى |هيم صل|بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

488989 هلل|لونيس عيس عىل عبــــد|ء عبــــد |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|484| حليم خليفتـــ حليم يوسف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|8o95 لغريبــــ|هلل |رق محمد عبــــد |ط هره|لق|هندستـــ 

435925 تـــ عبــــد| لعليم|لعليم محمود محمد عبــــد|مي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

||892| لعظيم محمد|ئل عبــــد |زينبــــ و ى شمس طبــــ عي 

649534 للطيف عىل|لسيد عبــــد |محمد  زيق|لزق|حقوق 

465582 ى رض محمد جمعه| حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

829873 سد دكسن|دير شنوده |بــــ| ن|سو|علوم 

449377 ز سعيد عىلي|محمد ممتـــ ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

774o63 حمد|د محمد عىل |ء عم|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

754685 ه ص| لحميد عبــــدتـــ|بــــر عبــــد |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

|6|329 ف نو| |ن|دي ر متـــريوس|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

7836|4 حمد|لسيد |فردوس حسن  زيق|لزق|نوعيتـــ 
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895625 حمد محمد عمر محمد  | ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

494942 م عيس|لسل|ء عبــــد|حمد عل| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|24376 هلل|ل عطيفى عبــــد |ء جم|ول ى شمس|تـــج ره عي 

76437| لبــــربــــرى|لعربــــى عىل عبــــدتـــ |محمد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

356|47 محمد جودتـــ محمد عىل عطيتـــ |حقوق بــــنه

|362o7 لد محمود موىس|فرح خ هره|لق|بــــ |د|

629569 ى محمد مبــــ|س |ين| ف فتـــىح حسي  رسر|رسر ج|بــــ سوه|د|

324468 نم|ح يوسف غ|لفتـــ|مصطفى مجدى عبــــد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

9|3|63 لرحيم |وع عبــــد|م مط|محمود حم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

785|o7 م|لسل|هيم حسن عبــــد|بــــر|ء |عل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

443o85 ح|لفتـــ|لسيد عىل عبــــد|نم |ه لشيخ|ره كفر |تـــج

374|64 لسطوجي|مصطفى محمد عيد  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

689833 ى|ي بــــ عبــــد|لوه|م عبــــد |لسل|محمد عبــــد | سمي 
م|لسل |

لمنصوره|هندستـــ 

2538o2 لم|هر محمد س|ز| رضوه زكري |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

923o38 يبــــى  |مز نشأتـــ نبــــيه عج|ر ج|بــــ سوه|د|

437995 تـــه ودن|ر سعد محمد شح|من |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|7|726 هلل|يمن محمد عبــــد |ء |ل| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

6|36|8 لرحمن سعد|لرحمن محمد عبــــد |نسمتـــ عبــــد  ى شمس| لسن عي 

3|67oo ن|حمد سليم|سلسبــــيل محمود نجدى  ى شمس حقوق عي 

7o8733 لمرىس|هيم فهيم يونس |بــــر|محمد  لمنصوره|ره |تـــج

839977 لفضل|بــــو|لرحيم |هر عبــــد|لط|ء محمد |سم| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

7|2263 لسيد|هلل محمد مسعد |ء فتـــح |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

643|26 ى هبــــه مجدى محمد حسي  زيق|لزق|صيدله 

9|3|4| ن |حمد عثــــم|ده |لكريم حم|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

345857 ى ن تـــ صبــــىح محمد حسي  يل|سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

78976o مد|ن ح|ئى حربــــ عثــــم|م| تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

344883 بــــر مصطفى محمد|حسن ج| نور |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

6|o673  مصطفى 
ى
ى|رحمه شوق بــــو حسي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

6o5979 لبــــر محمود عوف|محمد ثــــروتـــ عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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899o84 ى ع  |نرمي 
ى
ق دل حليم مشر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

685328 د يوسف|منى محمد محمود فؤ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

2|2499 ح|لفتـــ|ئل سعيد عبــــد|ن و|مرو ن|حقوق حلو

8o8839 هلل|حمد عبــــد|هلل |حمد عبــــد| سيوط|حقوق 

425857 ي|ر
لحبــــسر|حمد سعيد محمد | |ئى سكندريه|ل|بــــ |د|

9|o79| ى طه |مرو ن محمد حسي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

64263o بــــر|متـــ صديق ج|يوسف أس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

79|o36  مهدى |لرحمن |عبــــد 
ى
ل|لغز|حمد شوق تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

لسويس |

694439 ه محمد سليم| هيم|بــــر|ن |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9|6539 بــــوهندى |د |لجو|لم عبــــد|مريم س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

775o| ن|ن عىل محمد مصطفى عثــــم|مرو هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

888|24 ل سيد عىل |مصطفى جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

642875 م عطيه محمد عطيه|م|ء |ل| زيق|لزق|نوعيتـــ 

42955| ى سنبــــل|عبــــد  لرحمن محمد حسي  |ره طنط|تـــج

875|32 حمد عىل |م |ندى عل |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

88|468 رص حسن محمد |بــــهيه ن ي صىح 
سيوط|معهد فنى

899225 ل رجبــــ عىل محمد |نو ج|صيدلتـــ سوه

84979| ي ج|يه رش|
هلل|بــــ |د قرئى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

642723 مد محمد|بــــوح|مل محمد | قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

339598 حمد محمد رزق|ن |ن عثــــم|عثــــم ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

48oo66 لمطلبــــ أبــــوشعرتـــ|م عبــــد |مصطفى هش ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

634584 هلل عطيه|د عبــــد|ندرو ميل| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

7|673 ف عبــــد|محمد  ن|لرحمن شعبــــ|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

437673 لمعىط عمرى|حمد عبــــد |د |محمد فؤ لشيخ|بــــ كفر |د|

4893o6 زق|لر|لحق عبــــد|هيم محمد عبــــد |بــــر|سلىم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

685587 لسيد عىل|لسيد محمد |سلىم  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

||9|46 هلل سعيد محمد حميده|منتـــ  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

75823| ي
ى| دئى ي محمد حسي 

حفنى عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 
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5|o|39 لخويسىك|لد سعيد محمد |خ ره دمنهور|تـــج

875|25 حمد |لق |لخ|محمد عبــــد| رن سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

4o95o4 ن محمد عوض|محمد سليم |حقوق طنط

528564 حمد|لسميع طلبــــتـــ |لد محمد عبــــد |خ ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

6o639 حمد محمد محمد| |عل بــــ بــــنى سويف|د|

495|95 ر|م نو|لسل|محمد معوض محمد عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9o33o2 حمد  |لمجيد |هلل محمد عبــــد|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

498855 بــــ عبــــده|لوه|ء أحمد محمد عبــــد |شيم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5287o6 د مرع دميس|رق بــــدر فؤ|ط ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

65|5| ى محمد|محمد ن رص حسي  ن|حقوق حلو

8863o2 حمد |در |لق|حمد عبــــد|حمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

92o|84 ى  |ن |بــــي حمد عىل حسي  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

332755  محمد|ح عر|لفتـــ|مح عبــــد|محمد س
ى
ق |طبــــ بــــنه

434284 حمد مسلم تـــوفيق قنديل|سندس  |ن طنط|سن|طبــــ 

6o7o6 مل حميده|حمد محمود ك| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

53354o ن|لح عىل زيد|م عىل ص|محمد حس سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

52476 بــــ محمد|لوه|بــــر عبــــد |للتـــ ص|منتـــ  ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

277636 لنقيبــــ|يه محسن محمد | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

62728o ن|لغنى ميد|لغنى محمد عبــــد|مينه عبــــد| زيق|لزق|بــــ |د|

24|966 ه | ن|د سليم|حمد فؤ|مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

232896 ن|حبــــيبــــه سيد محمد محمدين مهر ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

6337o9 حمد عىل محمود|يه | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

26465 ى عمر فتـــىح محمد حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

867|69 محمد| لوف|بــــو|ن فوزي |يم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

647826 بــــر محمد عيد موىس|لص|بــــ محمد محمد |مهيتـــ زيق|لزق|بــــ |د|

4o2327 هيم|بــــر|ن |كر عثــــم|بــــر ش|ء ج|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o47|8 ن|ن سليم|محمود عىل زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

499|6| ى مل|أكرم مني  ك| كرمي  ى شمس| لسن عي 

689o66 شد|هيم ر|بــــر|رس يونس محمد |مه ي|س| لمنصوره|هندستـــ 

7o35o8 بــــوسبــــع|دى محمد محمود |له|حمد |هبــــه  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

7575o2 عيل|حمد عىل إسم|يه | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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533233 بــــر|يمن قطبــــ ج|جر |ه سكندريه|ل|بــــ |د|

82o5|2 لرشيد يوسف|بــــوعربــــ سيد عبــــد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

32929o طمتـــ محمد عىلي محمد|ف |نوعيتـــ بــــنه

8|7633 ي|ري سمي  |م بــــوزيد بــــشر ي|بــــ |د|
|لمنى

7925o9 ده|لمنعم حم|ح  محمد عبــــد |نج عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

89o425 لد كرم محمود يوسف |خ ي صىح 
سيوط|معهد فنى

447937 ندى عىل نرص عىل نرص تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

58|42 محمود حسن سعد حسن طبــــ بــــنى سويف

844|o لجيد|مل عبــــد |حمد حسنى ك| بــــ بــــنى سويف|د|

3|86|9 هلل|د |للطيف محمدج|جميلتـــ محمد عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

269o44 بــــ يوسف|لوه|تـــ عبــــد|لشح|د محمد |جه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

768|8o م|م سلىم سل|ء غن|هي ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

4|8734 ي|ر
ىط|لع|هيم حسن عبــــد|بــــر|حمد | |ئى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

3|253o لسيد|يوسف سيد محمد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

888853 مريم فكتـــور لطفى روس  سيوط|بــــ |د|

442445 لسيد|حمد |وى |لششتـــ|هيم |بــــر|حمد | لشيخ|تـــمريض كفر 

769|37 سيد بــــيوم| م كلثــــوم رض| لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

853|45  عىلي عبــــد
ى لرحيم|عمرو حسي  ي|نوعيتـــ 

|لمنى

|39822 ل|بــــو و|ن مصطفى حسن |يم| هره|لق|ر |ثــــ|

629233 جر ممدوح محمد عطوه|ه زيق|لزق|بــــ |د|

465324 بــــو عفصه|س محمد |محمد عبــــ |حقوق طنط

245o5o لحميد|لمنعم عبــــد|رق عبــــد|ء ط|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

252699 لحليم|لمرضى عبــــد|نهله حمزه عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

25825| حمد|محمد مصطفى عىل مصطفى سيد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4554o7 ن يوسف|رس صبــــىحي رمض|ف دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

3289o |لبــــن|ل عوض حسن |بــــ جم|مه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9o8|68 بــــيوس |مر غ|ئى تـــ|نىح  روم| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

373932 بــــوزينه|حمد محمد خليل |لد |خ |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

9o4426 فهىم سمي  فهىم عيس  ج|تـــربــــيتـــ سوه

|43o| در|لق|رق يحن  مصطفى عبــــد |ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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892857 لمنعم |للطيف عبــــد|محمود محمد عبــــد ن|صيدله حلو

24|889 دل عطيه بــــيوم|نظله ع تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

5|2|68 لزقيىطي|فتـــىحي | محمد زكري |طبــــ طنط

3236|4 ى طه|حبــــيبــــتـــ محمد  مي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

88o89o حمد |حمد حسن |منه منصور | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

756o36 حمد|م |لسل|ء محمد عبــــد |سم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

4386|2 ى|وي عبــــده سعد|سمي  سعد وي حسي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|57664 ن|سلىم وليد عيد سليم ى شمس|زر عه عي 

7oo677 ن|يكل وحيد معوض جريس سليم|م لمنصوره|ره |تـــج

8o|o8o دق|تـــرين لبــــيبــــ خلف ص|ك ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

8|9597 ف |بــــسنتـــ  ى|حمد حس|رسر ني  ي|لسن |
|لمنى

69|732 ج|عيل عطوه رس|سم|عيل محمود محبــــ |سم| لمنصوره|ره |تـــج

8o||89 ف يوسف محمد|سميه  رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

83|422 ه  ي عمر|سم|مشي 
عيل لطفى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4o53|7 در|لق|محمد محمود عىلي حسن عبــــد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

858786 حمد|شم |م ه|ء هش|دع ي|عه |زر
|لمنى

|63364 لسيد|بــــ منصور |يه|ن |ريم|ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

774888 ه شفيق ري| ر|ض شفيق نص|مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

53268 ل|لع|م محمد عويس عبــــد |سل| ره بــــنى سويف|تـــج

624o|3 ى|لحس|وع |ديه زينهم مقبــــول مط|ن ني  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

6o9464 تـــه محمد|لزنفىلي شح| |حمد عليو| لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

5423|9 حمد شيحه|هيم محمد |بــــر|هبــــه  بــــ دمنهور|د|

422465 لونيس محمد|رس صبــــىح عبــــد |ي تـــمريض فرع مطروح 

245|7 ي محمد|نوره
ن محمد مصطفى ى شمس|د| بــــ عي 

4||7|| فظ|لح|لسيد عبــــد |ن |محمد شعبــــ| دين لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

49o358 هيم عىل خميس|بــــر|لد |سلىم خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

322o69 م محمد سيد مصطفى ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

9o733 ى س|هيم غط|بــــر|نبــــيل | كرستـــي  ره بــــنى سويف|تـــج

629973 م محمود|در محمد س|عىل ن لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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437|6| محمد خليل عىل خليل| ند سكندريه|ل|صيدله 

33929 ف مصطفى ح|هلل |منه  فظ عىل|رسر هره|لق|ره |تـــج

44479o شتـــ|قش| لعل|بــــو|م |محمود س سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

329|64 ن هلل حفيظ|مح خلف |س| مي  |ره بــــنه|تـــج

53o624 ى س|ء |هن ى محمد حسي  لم|مي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

7o4927 ى عبــــد |رس حلىم |نورين ي لمقصود|مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

478299 ئى|لطيبــــ|لمنعم |يمن عبــــد | |هن سكندريه|ل|طبــــ 

|26487 وي|دين محمد عربــــي بــــسط|ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

28336o حمد|حمد يوسف |عمر  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77|725 ف | |نور لكردى|فع محمد |لش|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

2|35o حمد بــــدر|ئى |ء ه|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7||85| ئى|لنعم|لسيد |هلل محمد فريد |منه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

253o75 لم|حمد فريد س|روضه  تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

5o89| هيم|بــــر|م |م|ل |لرحمن جم|عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

95|47 ى|لجيد محمد |سعيد عبــــد  مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43|5o9 ي|حمد ربــــيع |سعيد مجدي 
لحنفى ي رى ورصف ومس. تـــ.ك

لمطريتـــ|حه |فنى

27435 للطيف|سميه منصور عىل عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

37|569 لسيد فكه|ن |ن مصطفى رمض|رمض لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7|6o6o هيم|بــــر|لسيد محمد منصور |هلل |جر عبــــد |ه |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

3|4464 تـــم فكرى طلعتـــ|يوسف ح لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

343634 جر حمدى محمد محمد يونس|ه ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

3677o4 ر|لجز|هيم |بــــر|هلل حسن |محمد سمي  عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

682896 ر|لجز|لمرىس |لسيد محمد |ء |محمد عل ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

5o3899 رك ميشيل تـــوفيق منصور عوض|م سكندريه|ل|ره |تـــج

839558 دق|لص|بــــ تـــرىكي عبــــده |رح |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

355|66 ن عىلي|ن حسن شعبــــ|يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

78o|43 حمد محمود محمد حميدتـــ| زيق|لزق|ره |تـــج

5|8989 لطويل|عيل |سم|ح |ل صل|بــــتـــه| |بــــ طنط|د|

|45825 محمد جوهر خي  عنتـــر هره|لق|بــــ |د|
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2524o7 ر فوزى زىك صبــــره|مي ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

26o|5o لدين|ء|مد بــــه|ء حمدى محمد ح|رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

499734 لم|ح نصيبــــ س|سمر صل بــــ دمنهور|د|

53334 ن عىل|ئى سيد شعبــــ|ه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

52969| ي أحمد 
رجي|لج|محمد مصطفى سكندريه|ل|هندستـــ 

282592 زق|لر|مه محمود عبــــد|س|ر |مي ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

5|4|4| ي | ر|ي
 نمي |لص|مصطفى

ي مصطفى
ى
ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o4256 عيل|سم|حمد |ء طه |نجل ي|نوعيتـــ 
|لمنى

624673 ىطي|لسنبــــ|هيم |بــــر|هيم |بــــر|م |هش| زكري ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

9o6375 لسيد محمد  |لدين |ء |روى عل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

49||25 سم موىس|ن ق|حبــــيبــــه محمد سلط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o4438 عىل محمود سعيد هيكل| عل زيق|لزق|حقوق 

785647 حمد محمد محمد|سمي   نوعيتـــ بــــور سعيد

845236 طمه محمود عمر ضوي|ف ن|سو|بــــ |د|

77|95| ى محمد  لسيد طعيمه|محمد حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

896|o6 لسيد  |لدين محمد |ل |ء كم|عىلي ج|عه سوه|زر

|2o783 سيىل|د فرج بــــ|مي  فؤ|بــــيي   ن|هندستـــ حلو

4464|| لم عنتـــر|ح محمد س|لمحسن مصبــــ|عمرو عبــــد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

46o454 لرحمن|هيم سليم عبــــد|بــــر|ح |ندى صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

242823 لغنى|بــــ عبــــد|لتـــو|حمد عبــــد|م |حس هره|لق|بــــ |د|

8|642 متـــ صبــــري عيسوي|سمي  سل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

372o36 حمد|ح محمد |محمد صل |حقوق بــــنه

|58297 لحكيم محمد|هبــــه عرفه محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

74939 ل محمود عزبــــ|م جم|هش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

443466 ن|رق عطيتـــ بــــدير رشو|أمي  ط لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4384|o زق منصور|لر|لك عبــــد |لم|حمد محمد عبــــد| |حقوق طنط

6o7895 ل سعد سعد شلبــــى|روضه بــــل |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2|4887 لم|بــــو س|لد حلىم |لدين خ|سيف  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|737 وق سويلم عبــــد  لم|د س|لجو|رسر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

832629 ن|محمد رجبــــ سيد رشو هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|
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52|337 تـــ حم| دتـــ محمد مصطفى منصور|مي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9|429o ي
دير  |بــــ|د |وجيه ميل| فبــــروئى لمنصوره|حقوق 

239o29 ح محمد عويس|ء صل|رس| ى شمس| لسن عي 

36o|o3 ورى|هر مغ|ء محمد م|رس| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

63988o يوبــــ|سلىم حمدى محمد محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

2|573| ن|حمد سيد عمر محمد سلط| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4|2356 لغنى محمد عىل|ألمجد جميل عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

639oo7 وى|لمهد|لسيد |تـــتـــ |رص شح|لن|ء عبــــد|رس| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

5439|5 يبــــ|لش|لعزيز محمد |حمد محمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

896|6o ف |هلل |منتـــ  حمد |لسيد |رسر ج|عه سوه|زر

4|9o88 بــــر|بــــدين يوسف ص|لع|ح زين |محمد صل لشيخ|ره كفر |تـــج

|2o7o3 هيم|بــــر|ندى طه محمود  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|334o2 حمد هريدى|م |محمد عص هره|لق|ره |تـــج

76427o ىطي|لبــــس|هيم |بــــر|ء مصطفى يشى |رس| ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9|o89o عىل رجبــــ عىل محمد  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

334562 تـــه|حمد عيد شح|لرحمن |عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

356877 م يوسف متـــول|يتـــ س| |طبــــ بــــنه

|2468o عي|لسبــــ|جر شمس عىلي |ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2o969 لصمد طه|لدين عبــــد |ل |لعزيز محمد جم|عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

33o224 ى محمد عيس حس|ي ى عىل|سمي  ني  |بــــ بــــنه|د|

|575o ن|حمد نبــــيه سكر|محمود  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

|45869 لعزيز عىل|محمد محمود عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8843|o ه  |لل|ميمه صبــــرى فنجرى عبــــد| سيوط|تـــربــــيتـــ 

86332| حمد|للطيف |صم محمود عبــــد|ع ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

6o48o| لعربــــي|حمد محمد |ل |بــــسنتـــ جم |تـــربــــيتـــ طنط

783587 ل محمد أحمد|يه كم| زيق|لزق|بــــ |د|

73563 ي
وئى  ف| في 

ى
روز|يوسف شوق طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

786565 لكريم حسن عىل|مه مصطفى عبــــد |س| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

67442 لسيد محمد|ن |حمد صبــــرى رمض| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

679246 ن|لرحمن بــــدر|ح عبــــد |يوسف محمد صل لمنصوره|بــــ |د|
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3||8|3 لعزيز سيد محمد|مه عبــــد|س|هلل |منتـــ  ى شمس حقوق عي 

232764 ل|لد|ن محمود حسن يوسف |يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|248|o ن|هيم رمض|بــــر|تـــفى عمرو  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

764|6o محمد محمد نور عىل| هويد معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

438|76 ن ئيل جورج  موىس|صبــــىح ميخ| مي  |علوم طنط

7o395| لفى|ل|لعوضى |حمد |لفى |ل|لسيد |خلود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

236537 لرحيم|بــــو هنطش عبــــد|هلل مصطفى |منه  هره|لق|عه |زر

2952|6 هيم|بــــر|حمد مصطفى محمد |كريم  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

443669 زى|للطيف غ|لمنعم عبــــد|خلود عبــــد |حقوق طنط

366935 ن|لسيد زهر|مد |بــــسمتـــ سيد ح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

676|4 |لسق|د حسن عىل محمد |زينبــــ عم لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

68|34o لمسيح جرجس|ندرو مجدى حليم عبــــد | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4|6||6 لغنى مسعود|لغنى عبــــد|ل عبــــد|زيزى جم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2|9358 هيم|بــــر|لح محمد |نس ص| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

5o527| لم|لم س|حمد يحن  محمود س| سكندريه|ل|ره |تـــج

2|5837 س|س فخرى غط|غط| موندين ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

7|3o|8 هلل|هيم عبــــد |بــــر|هلل عىل |هلل عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

78383| ع سعيد|تـــ رف|لشح|لسعيد |محمد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

638822 لحميد خرصى|حمد عبــــد |ل محمد |نه زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

26763|  خليل
ى
ليىل ذىك شوق |تـــربــــيتـــ بــــنه

9o94o4 لرحيم |لحفيظ محمد عبــــد|ن عىل عبــــد|جيه ج|عه سوه|زر

495893 لشيخ|ء خميس محمد حسن |حسن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8859|o حمد محمد يشى محمود سيف | ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

7848|6 هيم محمد|بــــر|لرحيم |حمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

24o392 ظه|هيم أبــــ|م زىك محمد زىك إبــــر ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

78763| ه عبــــد | ن|لرحمن عمر عدل|لقوى عبــــد |مي  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o9||6 حمد|ن |محمد شوكتـــ رمض ره بــــنى سويف|تـــج

4||448 ف محمد محمد |دى |ش وى|لمنش|رسر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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8o5|96 هيم|بــــر|حمد عمر حسن | هره|لق|طبــــ 

3|3|47 تـــن نجم محمد محمد|ف ى شمس|د| بــــ عي 

622o88 لعز|هيم أبــــو |ء محمد إبــــر|دع ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

327847 تـــبــــ محمود|لرحمن محمد ر|عبــــد ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

325oo7 ىط|محمد عبــــده سيد مع ى شمس| لسن عي 

48o966 لرشيدي|لسيد محمد |ن صبــــري |يم| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

882958 ن يوسف  |د رمض|ء ضي|ول سيوط|طبــــ بــــيطرى 

7|56|9 لخولي|لد طه |محمد خ س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

763443 ن مجدي حسن|ء محمد رمض|سم تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

9|7|37 ن |دى سمع|رفل ثــــروتـــ ن|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

53o444 ود|لمقصود محمد د|رضوى سعد عبــــد  ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

538323 حمد غنيم|حمد |نىح  | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|3|3|| لسيد عىل محمد|عمرو عىل  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

8953o| لمحسن محمد |ل عبــــد|حمد جم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

2|327| يف مهدى |رو ى مليك|م|ن رسر م حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

48448 ىط|لع|ىط ضبــــع عبــــد |لع|حسن عبــــد  ى شمس حقوق عي 

8229o9 نور محمد|محمد نمر  ي|طبــــ 
|لمنى

23724 هلل|ن عبــــد |ئى سليم|محمد ه هره|لق|بــــ |د|

4877o7 ي|لسميع محمود |لد عبــــد|مصطفى خ
ى
لدسوق ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

8o6363 مل|فظ طلعتـــ ك|محمد ح ي|بــــ |د|
|لمنى

59587 د معوض فهىم معوض|جه |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

529338 حمد عىل حبــــيبــــ|لسيد |كريم  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

6o|876 ض|لنبــــ|لعزيز |د عبــــد |ء فؤ|إرس ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

76o92o هيم|بــــر|لكريم |ء سيد عبــــد |رس| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

775342 ف | هلل محمد|يمن عبــــد |رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

633763 لمنعم محمد|هلل عبــــد|محمود عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|25527 لعوضى|لعظيم |تـــم عبــــد |محمد ح ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

246756 مصطفى محمود محمود خشبــــك ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|3||27
ى
كريم رجبــــ عزيز دسوق ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 
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|7|799 حمد|حمد محمود بــــيوم | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

2855| لسيد|محمود وجبــــه عطيه  هره|لق|حقوق 

88o388 بــــيتـــر جرجس لبــــيبــــ سيدهم  سيوط|ره |تـــج

3|5963 لق|لخ|د محمد نبــــيتـــ عبــــد|جه ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

4595o8 لدين محمد محمد|د |بــــوبــــكر عم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|47267 هيم محمد|بــــر|ح |محمد صل تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

|6652 ئل محمد سعد|حمد و| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

6||989 ف صل|ح |صل ود|لدين عوض د|ح |رسر |هندستـــ طنط

357739 بــــدين محمد طه|شهد ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

69755| حمد عطيه|ء محمد ربــــيع عطيه |ول لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

83|9o7 ه | ى |حمد حس|مي  حمد|ني  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

843665 هيم|بــــر|حمد محمد لبــــيبــــ |رس |ج ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

|835| د سعد يوسف|بــــيشوي عم هره|لق|هندستـــ 

666|3 ى عىل عبــــد |جه هلل|د حسي  لفيوم|بــــ |د|

9|7876 لكريم |د |د ج|محمد محمود ج |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

499682 يم|لد|ر عبــــد |ضى مختـــ|رحمتـــ ر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

426o9o زر مهنى|م ع|ردين عص|ن سكندريه|ل|حقوق 

265o|5 حمد مصطفى نرص|مصطفى  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

853|o8 ن صديق مهن|هلل عمر|لمعتـــصم بــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

769443 لجندى|حمد |ن محمد |م سليم لعريش|تـــربــــيتـــ 

|52|o7 ل|ضىح محمد محمد كم ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7o|49 حمد|بــــ |لتـــو|هلل عبــــد| |محمود عط لفيوم|حقوق 

353o4| هلل سعيد|لرحمن خلف عبــــد|عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2|5o9o م محمود محمد|زن حس|م هره|لق|هندستـــ 

8||3| حمد محمد|لنبــــى |عبــــد| نور تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

287686 لتـــحيوى|ن عىل |م محمد طلعتـــ زيد|هي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

45o33o لحيتـــ|عىلي عيد عىلي مرىس  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

74oo| عطيه رجبــــ محمد| ند لفيوم|بــــ |د|
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8o8357 هيم|بــــر|هيم رجبــــ |بــــر|ء |رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

225227 صف موىسي عويضه|ن عيس و|جيه سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

6o8oo9 حمد|تـــ |م فرح|حمد س|ل |آم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

783o93 ن عىل|لم سليم|حمد س|ء |دع زيق|لزق|بــــ |د|

|97|9 لعدل|لبــــديع |حمد محمد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

789677 م محمد موىس محمدعىل|سل| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|2||6 بــــدين عىل محمد |صم ع|ع ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

|58344  محمود|هيم |بــــر|تـــفى محمد 
ى
لدسوق هره|لق|هندستـــ 

863447 ي
محمود رشيد عىلي شقيفى وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

3575|2 ى رجبــــ |ي ي|بــــوزيد |سمي 
حمد مصطفى |ره بــــنه|تـــج

8|48o3 مه معبــــد|هدي فرج سل ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

756o46 لسيد|حمد |هيم |بــــر|ن |يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7|949 حمد محمد حربــــى|ن |هيم رمض|بــــر| تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

5|o66 ح سيد سعد|يوسف صل ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

45|757 ر |لغف|لدين محمود عبــــد |ء |محمد محمود عل
وع|مط

لشيخ|هندستـــ كفر 

78|34o لجيد|كرم محمد عبــــد|ء |ل| ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

2772o4 يه مجدى فرج عىل رسور| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

645|42 عيل|سم|لرحيم |لدين عبــــد |ل |حسن جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

844683 ج فتـــىحي موىسي|سلىمي رس ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|9384 ل|مر صبــــرى غ|بــــيتـــر س ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

3|3|7o لسيد|دل محمود |كريم ع ى شمس علوم عي 

488o95 ى |لعربــــى محمد | بــــوكليله|لسيد محمد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

835|47 ره|شد بــــش|فظ ر|ح| مرثــــ ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

8|7276 حمد|هر |لظ|عبــــد| محمد رض ره بــــنى سويف|تـــج

422o22 ى   محمد مقصود|هيم |بــــر|حني 
ى
لدسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7||762 حمد شلبــــي|حمد |ح |صل| ند|م| لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

|69|65 ن منصور|لدين سليم|حسن مجدى مىح  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

63|599 حمد|محمد سمي  | ند|ر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4398|7 ن|للطيف محمد عتـــم|لسيد عبــــد|د |جه لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل
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495434 عيل محمد|رم محمد إسم|ك بــــ دمنهور|د|

52o697 ن غزيه|لسيد رمض|ن أحمد |نوره تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

7865|5 هلل متـــول|ل محمد عبــــد|هدير جم وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

89|878 ضى |يوبــــ ر|نىح  مجدى | سيوط|نوعيتـــ 

8o7698 للطيف|شور محمد عبــــد|ء ع|رس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

83o|76 ي
ي|دل ق|ع| دئى سم بــــيشر دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

2|2467 يف متـــول سعيد عمر رسر |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

83|278 ي |ل محمد |ء جم|ل|
ن|لسم|لمدئى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

6488|9 لعزيز|رق رجبــــ عبــــد|محمد ط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|8||6 لرحمن محمد محمد محمود|عبــــد ى شمس حقوق عي 

|33557 هلل|بــــ |مي صبــــىحي ج|محمد س ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

54|722 ن|بــــورمض|لقوي |لدين صبــــىحي عبــــد|نور  ج|بــــ سوه|د|

637542 لسيد سليم|لسيد |ل |ء جم|سم| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

362282 هر|لظ|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد|مصطفى  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

4o7773 لسيد عىل|حمد |ح |ن صل|نوره عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4459|8 كر|لحميد ش|مر محمد عبــــد |حمد تـــ| ره دمنهور|تـــج

23o223 هيم|بــــر|لح |هيم ص|بــــر|لح |ص هره|لق|ره |تـــج

2|8735 ح|لفتـــ|د عبــــد|حمد محمد فؤ| مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

279482 ر|لحج|ع محمد |لسبــــ|مي  |ل|حمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

82o757 لك عىلي|لم|حمد عبــــد|ل |بــــل سيوط|حقوق 

|543|| بــــ|لحميد غر|حمد عبــــد |يوسف عزتـــ  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

4o8o|o ي|د
مجدى ربــــيع خي  محمد| ئى دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

765743 |هيم |بــــر|لسيد |لمجيد |هيم عبــــد |بــــر| |ن|ر
ع|لرف

بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

5|53o| ي 
لجمل|لسيد |متـــ محمد |س|يمنى معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

483738 حمد|حمد محمد |منيتـــ عىل | سكندريه|ل|حقوق 

3|4o9| لمليىح |لحميد |حمد عبــــد|زن |م هره|لق|حقوق 

59934 د|لجو|للطيف عبــــد |م عبــــد |حمد عص| سيوط|حقوق 

767833 در|لق|هلل عبــــد |حمد عبــــد | |نور لعريش|تـــربــــيتـــ 

7||368 لسيد|لرحيم عىل |مه عبــــد |س|يدى |ه لمنصوره|بــــ |د|
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844786 لعظيم عىلي|ديه محمود عبــــد|ن ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

362o8o لسيد|لمقصود |محمود محمد عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

4o545| عيل محمد عىل|سم|ريم محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

27|532 ل|فظ هل|مد لطفى ح|م ح|سه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

777o4o هيم|بــــر|لسميع |زينبــــ محمد عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|42|o5 زق|لر|هيم محمد محمد نجم عبــــد |بــــر| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

24946o لعربــــى|هدير محمد فرج  |صيدله طنط

5276|9 هيم عىلي|بــــر|ن |ن رمض|نوره سكندريه|ل|بــــ |د|

4|3954 لهلوتـــى|حمد |ء محمد سعيد |رس| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

3325|4 حمد متـــول يونس|حمد صبــــىح |متـــ |س| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

362639 ذل|لش|حمد محمود |هلل |يتـــ عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

69o866 ى|بــــو|للطيف |ن حمدى عبــــد |رو لعني  لمنصوره|علوم 

22462o ن|محمد حسن سعد محمد عثــــم تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

25457o لمجيد عنتـــر|ن عبــــد|محمد عثــــم ي صىح بــــنه
|معهد فنى

2337o5 لمجيد|دل عىل عبــــد|لمجيد ع|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|5o98 لس جم  |كي 
ى
ق لفى|ل مشر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6||o6| لقصي |تـــ |ره نجدى فرح|س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6|8324 بــــو عمر| |محمد حمزه محمد رض حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

93552 مصطفى طه فرغىل عىل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

845988 د|بــــيشوي صفوتـــ مجدي ميل ن|كليتـــ طبــــ أسو

34|72| م|لسيد عل|سعيد محمود | رغد ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|39784 ى يشى مصطفى بــــكرى|ي سمي  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

7|6476 ى سعيد عبــــد |ي ى|سمي  لسميع عزبــــ حسني  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

||72|| ل عبــــده|مي كم|جورج س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o2o69 لخفه|مر شلبــــى محمد |رحمه تـــ ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|58648 لح|هيم ص|بــــر|سلىم مصطفى  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف
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7|o526 هيم محمد محمد سعده|بــــر| |لي|د لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

269855 ن|لدهش|لمليىح  |عمر فتـــىح يوسف  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

77o|37 ل أحمد|لع|طف عىل عبــــد|محمد ع زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6764|9 ح عىل رجبــــ|لفتـــ|تـــم عبــــد |دين ح|ن لمنصوره|ره |تـــج

88||5| نوبــــ محروس مريس لويس |بــــ| سيوط|بــــ |د|

488|59 لحميد بــــسيوئى|بــــوزيد عبــــد|حمد | إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

3|7692 ى محمد ى جمعتـــ حسي  حسي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

||8o72 ى محمد |ي بــــ|لدين دي|ل |عيل جم|سم|سمي  هره|لق|ره |تـــج

847963 ي|رغده 
حمد حسن مدئى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

23648o ين مل جريس|مه ك|س| |في  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

767529 هيم|بــــر|ده |هيم حم|بــــر|ض |ري| نه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

865555 ن|ن محمد عىلي|طمه عىلي|ف ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

7|o426 هيم حسن|بــــر|حمد |حمد |ندى  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|64592 ي محمود
مهند محمد حسنى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

27|493 ه س ح غنيم|لفتـــ|م مصطفى عبــــد|سمي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8||9|7 هيم عبــــيد|بــــر|ن محمد |يم| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

5|2|46 مبــــروك محمد محمد خليل لسويس|معتـــ |علوم ج

342|95 د زىك|يحن  زىك رش| دين ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

844o67 ى محمد ي محمد حسي 
مصطفى ن|سو|بــــ |د|

6o268o لحفيظ حسن|هيم حسن عزتـــ عبــــد |بــــر| |ره طنط|تـــج

7||259 ى |ي لنمله|مه محمد حسن |س|سمي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|329|4 لجخه|محمد محمد محمد | عل ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

9o4oo2 لذهبــــى |حمد |محمد عىل  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

763o23 ن|لسم|لعربــــى سليم |رودينه محمد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

465626 م|لش|هيم |بــــر|هيم |بــــر|كمل |هيم |بــــر| ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

9o8564 حمد |يوسف سمي  يوسف  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

45|65 زم محمد عىلي|مروتـــ ح ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|4|82| د محمد|لجو|م عبــــد |محمد س هره|لق|ره |تـــج

|6|247 ليىل سيد محمود خلف أحمد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4|4236 رق نجم نجم|ء ط|دع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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24o365 ن ئل محمد نبــــيل مطر|و| مي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

5945o ن|هيم حسن رشدى رمض|بــــر| ي سويف
هندستـــ بــــنى

7789o3 لسيد|حمد |لسيد محمد |ء |رس| زيق|لزق|حقوق 

8|4764 ي و|مرفتـــ بــــبــــ
قيم|وي لطفى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

5oo92o ى جمعه |لشيم| دريس|ء حسي  |حقوق طنط

244675 لمقصود|حمد محمد محمد عبــــد| هره|لق|هندستـــ 

69|654 لسيد عوض|طف |جد ع|جر م|ه لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

37|87 ج حسن|لح|هلل |حمد عبــــد|يوسف   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

|68774 حمد محمد|لرحمن محمد |عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|75523 محمد| م رض|مريم حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

69|398 ح|لفتـــ|منى مصطفى منصور عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|57966 ه محمد محمود عبــــد | ر|لغف|مي  هره|لق|حقوق 

6o5875 لسيد|حمد طلعتـــ رفعتـــ عىل | |ره طنط|تـــج

693793 حمد|لسيد |بــــ معوض |يه| |دين لمنصوره|طبــــ 

4525|7 لسيد|وى |لسعد|محمد جمعه  لشيخ|هندستـــ كفر 

495|2 لبــــ|بــــو ط|فتـــىحي عيد فتـــىحي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

27|2|| ر|لجز|حمد |لمجيد |حمد عبــــد|ء |رس| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o5342 حمد محمد|لدين يوسف محمد |عىل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

83382o ين  رك|مبــــ|ذلي محمد |لش|شي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|24|9| عيل محمد|سم|محمد مصطفى  ى شمس حقوق عي 

|3779| لرحمن|حمد عبــــد |حمد سيد | ن|حقوق حلو

|77294 لحفيظ تـــوئى|طف عبــــد |حمد ع| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

768856 دى|له|لسيد عبــــد|ح |لفتـــ|محمود عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

77o533 ف محمود محمد |محمد  دى|له|رسر | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

63|22| ج|هلل فرغىل فر|مح عبــــد |س| دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

335o|2 هر حليم شفيق|بــــسنتـــ م سيه|نوعيتـــ عبــــ

4|9722 هيم|بــــر|حمد |هيم |غريبــــ محمد إبــــر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6||297 ى عبــــد |بــــو |ريم  ر|لدي|بــــو |لجليل |لعني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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323456 حمد سيد|بــــ زين |لوه|عبــــد |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

4878o| مه عىل عمر جنيدى|س|عىل  سكندريه|ل|بــــ |د|

352|oo عيل|سم|م سيد |عص| دين ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

26ooo9 ي|لورد|منيه هيثــــم محمدرجبــــ |
ئى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|479o| لسيد|لد محمد |حمد خ| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|2825| دل سعد عىلي|محمد ع ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

|46438 ف عبــــد |ن |نوره لحميد|زق محمد عبــــد |لر|رسر هره|لق|بــــ |د|

9o56|3 ى حسن |ضى حس|لر|يه عبــــد| ني  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8o|859 ن|هيم جمعه حس|بــــر|د |زي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

476649 حمد محمد عزوز|ديتـــ |ن سكندريه|ل|ره |تـــج

243235 ل|ن غ|م عري|مريم س ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|6o56| لسيد|هيم |بــــر|حمد |يوسف  ى شمس هندستـــ عي 

3|6553 هلل|ل رزق |مجدى كم| فيول |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

52442 د|لحميد محمود فؤ|ء عبــــد |عىلي ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

689o27 لقرمه|لسيد |حمد محمد |مه |س|حمد | لشيخ|هندستـــ كفر 

559o8 ح|مد صل|عزتـــ مجدي ح ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

848768 لحسن عىلي محمد|بــــو|ء |لزهر| ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

4|2277 لح|دل رجبــــ ص|دى ع|ف |ره طنط|تـــج

635|67 ف |مروه  هيم حسن|بــــر|لسعيد |رسر م بــــنى سويف|إعل

648o3 ى|ن قرئى سليم|منه رمض| ن حسي  لفيوم|لعلوم |ر |د

838|8| ري|ح زخ|د صل|جون عم ن|سو|بــــ |د|

752882 لغنى|ن محمود عبــــد |محمد عمر عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

3||79 ى|مريم صل ح متـــول حسي  هره|لق|هندستـــ 

67625 هيم|بــــر|حمد |ل |طمتـــ جم|ف لفيوم|طبــــ 

367822 زق عزتـــ|لر|لعزيز عبــــد|يه سمي  عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o44| هلل|محمود صفوتـــ بــــكرى عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

4o6979 بــــر معوض محمد يوسف|هنده ج|ش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

354864 بــــ عرفتـــ|لتـــو|سميتـــ محمد عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

224oo9 حمد يوسف|لد |ء خ|رس| هره|لق|حقوق 

675|29 حمد|رس |رس ف|سل ي|بــــ لمنصوره|ن |سن|طبــــ 
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2|24|3 لعزيز|كرم مني  عبــــد|زن |م ى شمس حقوق عي 

42o684 لمرىس منصور| |لعل|بــــو |ل |محمد بــــل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

889625 م محمد بــــكر سيد |ريه سيوط|بــــ |د|

77235| لسيد|يمن محمد محمد |جر |ه زيق|لزق|بــــ |د|

3|5347 محمد| لوف|بــــو|ن عىل |نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3|o63 طف محمد صبــــىح محمد رجبــــ|ريم ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o2829 ن|لعزيز سليم|حمد عبــــد|محمد  حقوق بــــنى سويف

686462 هيم مصطفى|بــــر|م محمد |سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

475699 يوبــــ|ل |زىك عس| ئى زكري|رس| سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

676|46 ى عظ|لد |دين خ|ن م|حمد حسي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

37o363 ى محمد محمد  ن|حمد رمض|حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

223382 م سعيد بــــدوى محمد|هش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

837o45 ه محمد|لل|م محمد عبــــد|هش ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

63677 حسن سعيد عمر حسن لفيوم|بــــ |د|

|66583 ى|لر|هدى عبــــد  زق عىل عىل حسي  ن|بــــ حلو|د|

8o93o حمد|حمد |بــــسنتـــ وليد  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

523944 ن|شم سليم|دل محمد محمود ه|ع سكندريه|ل|هندستـــ 

64533 ده حسن محمد حسن|مي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

258oo7 لعزيز سويلم|تـــه عبــــد|محمد شح ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

|64399 م موىسي|م|حمد سمي  | دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

334767 لمعىط|متـــ سيد عبــــد|س|ء |رس| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o9469 لرؤف|لسيد عبــــد |د |هلل عم|منه  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

42942o حمد محمد شلبــــى|محمود محمد  |ره طنط|تـــج

5o4687 هر محمد محمود خليل|ء ط|عىلي سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|22467 ح فرج|لفتـــ|م عبــــد |جر هش|ه حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

85928o ل مسعود قطبــــ|ندي جم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

55669 ى عبــــد  لعليم|لحليم عبــــد |طتـــ حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

59238 ه عبــــد | لحميد محمد|لعليم عبــــد |مي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2442|2 د مسلم|ل فؤ|محمد هل لفيوم|لعلوم |ر |د

26oo|o ه حم| ف|لع|د عبــــد|مي  ىط رجبــــ مشر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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3488|9 نسي|لطو|رون سيد يوسف |ء ه|سم| هره|لق|م |عل|

6752| ف سعد مرىسي|عمرو  رسر لفيوم|طبــــ 

7794o4 لسيد بــــكرى|محمود محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

62454| لديوى|لرحمن |ئى عىل محمد عبــــد|م| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

||8o87 يف جم ى رسر ل عطيه|شي  هره|لق|هندستـــ 

52o22| وق عبــــد  لدكش|لعليم عىل |رسر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

78|6|7 دق محمد|لص|ن حسن محمد|يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

6326|2 هيم متـــول|بــــر|ء متـــول |دع زيق|لزق|بــــ |د|

77|52| وق محمد عطيه ز يد عطيتـــ|رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

264238 هيم خميس|بــــر|جر نبــــيل |ه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|67583 هيم|بــــر|هيم محمد حسن |بــــر|ندى  ى شمس|تـــج ره عي 

78o76o  |لشو|م |لسل|م عبــــد |ريه
ى
ن|هيم شعبــــ|بــــر|دق زيق|لزق|بــــ |د|

432495 م|م|م عىل |م|منى سعيد  |صيدله طنط

63577 حمد|لخي  عىل |بــــو |مل | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

677237 هيم|بــــر|هيم محمد عزتـــ |بــــر|عىل  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

629884 ن نرص عىل|يمن رمض|محمد  زيق|لزق|حقوق 

848424 ي شح| ند
لحليم|تـــ عبــــد|مصطفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7o9o3| لعوضى|لسيد محمد |لمتـــول |ء |رس| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

3|4289 حمد|ء محمود |محمد عل ج|بــــ سوه|د|

7o7325 ن|لسيد سليم|حمد عىل |م محمود |ريه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

327447 هيم|بــــر|حمد |ح |ن صل|يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6o287o ر|ختـــي|ل|دل محمود مصطفى |محمد ع لمنصوره|هندستـــ 

6o84o7 بــــدين|لعزيز ع|لفتـــوح عبــــد |بــــو |عبــــي  محمد  |بــــ طنط|د|

259476 د|لرحيم ج|ئى عبــــد|ن ه|نوره لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

846467 لعزيز سعد ربــــيع|سلىمي عبــــد ن|سو|حقوق 

878567 بــــوعىل |لرحمن حسن |نفيسه عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|37236 ى رمسيس عىل  ى|محمد حسي  مي  ى شمس|تـــج ره عي 

482788 هيم|بــــر|هيم مصطفى محمد |بــــر|ء |آل سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

87736o ه  حمد محمد|يمن |مشي  سيوط|علوم 

22o698 ضى|لر|وى فرغىل عبــــد|مريم مطر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

Wednesday, September 5, 2018 Page 1041 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

26725o لمقصود|م عبــــد |لسل|لمقصود عبــــد|رفيعه عبــــد
لبــــغل |

ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

33o882 ل|بــــر جرجس غ|رتـــ ص|س |علوم بــــنه

837452 بــــ محمد|حمد محمد دي| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

24557| لد|هيم خ|بــــر|لم |بــــ حمدى س|يه| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8ooo83 حمد|د |محمد سمي  رش ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

6|8964 ن|لغضبــــ|م محمد |م س|ء س|وف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

846o23 رثــــ محمد|لو|حمد عبــــد|هلل |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

5|7386 يتـــ سمي  خميس قوزع| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

7o69o3 لسيد|وحيد محمد محمود  لمنصوره|بــــ |د|

54o6|| حمد|ل محمد |لع|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

6|399o تـــى|لغبــــ|طف |در يوسف ع|لق|عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

425936 ي|فتـــ عبــــده مصطفى |ره ر|س
لصحفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

859|75 تـــه|ن ممدوح شح|حمد زيد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|5974| حمد حسن|هلل |طمه معتـــز بــــ|ف ى شمس علوم عي 

4834o4 لمطلبــــ عىل|ن عبــــد |سلىم محمد رمض عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|2o74 دهم|ل|لصمد |م محمد عبــــد|سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7524o6 لحليم|دق عبــــد |يمن ص|ح |صل تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

2529|3 لسيد سيد أبــــوه|يمن |ح |سم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

86594o مه|هلل سل|لصغي  عبــــد|بــــ محمد |رح سيوط|عه |زر

5|47|3 م حسن|لسل|ن سعيد عبــــد |إيم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

32337o مي  خرصى محمود محمد| سيوط|هندستـــ 

7758o6 حمد محمد وهبــــه محمد| ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

6|o398 لغنيىم|لسيد |لق |لخ|محمد عبــــد |هندستـــ طنط

|58625 لمنعم سيد محمد محمد|هند عبــــد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

922o39 لسيد يونس |بــــدين |لع|حسن زين  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

82o2|o للطيف|لنبــــي عبــــد|للطيف عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

6345|| ن|م عثــــم|لسل|طف عبــــد|كريم ع زيق|لزق|بــــ |د|

2362|8 عىل| نور عط|ر |مي هره|لق|حقوق 

36o249  |عبــــد
ى
لبــــربــــرى|هلل محمد محمود دسوق |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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76283| شم عىلي|حسن محمد حسن محمد ه حقوق بــــورسعيد

89862| ى محمد محمد |محمد  حمد نمي  ج|ره سوه|تـــج

68oo|7 زين|لدين سعد محمد بــــ|محمد نرص  ن|صيدله حلو

3|7||2 تـــتـــ|لد عيد محمد شح|خ ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

849993 حمد فرغىلي|دل |حمد ع| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

896874 لرءوف محمد |ح عبــــد|يه صل| ج|تـــربــــيتـــ سوه

269722 بــــوزيد|مرزوق طه محمد مرزوق  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

882o98 ئى محمود عىل  |محمود ه سيوط|حقوق 

6oo38 حمد حسن طه| |لي|د ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

346344 ره|د طه عم|ئى فؤ|حمد ه| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|22|o8  |لبــــ|رس عبــــد |ر ي|عم
ى
مه|حمد سل|ق كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

4962|2 ى |ل |ديتـــ كم|ن لرشيدى|لدين حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

5o977o لوكيل|هلل عىل بــــهنس |متـــ عبــــد |س| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

3|9||3 ح|لفتـــ|يزتـــ محمد خليل عبــــد|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

37o7|4 وق جم حمد|ل محمود |رسر ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
ستـــ|لدر|)ريتـــ |د|علوم . لعريش ش|بــــمدينتـــ 
|لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر|م | للع

(عيليتـــ|سم|ل|لبــــديل بــــ

272o57 ف محمود عبــــد |ء |شيم لعزيز عىلي شنبــــ|رسر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

443o7 حمد|مل |معتـــز مصطفى ك هره|لق|ره |تـــج

8|o267 نور محمود محمد محمود بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

885769 نم |ه غ|لل|لمحسن عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

9|5794 هلل  |دل عبــــده عبــــد|ع| دين سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35|o86 جح مرىس|ن مرىس ن|يم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5|8835 بــــوطبــــل|لسيد |لسيد محمود |م  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|4955o |لحميد محمد |لسعيد عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد 
ى لكيى

|دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

7o6353 لكريم|ء محمود محمد عبــــد |رس| ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

7o8335 زى|لسيد حج|وى |لشبــــر|لسعيد |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

32932 حمد سيد حسن محمد|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

4o5593 لبــــدرى|لعزيز محمد |فريده محمد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 
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9|6444 لمعز |ره سيد محمد عبــــد|س سيوط|بــــ |د|

4o8432 هلل|لسيد عبــــد|سعيد | بــــ رض|شه ى شمس| لسن عي 

82o||2 لعليم|ض عبــــد|ن ري|طمه مهر|ف ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4o5752 وق عىلي محمد عىلي 
لففى|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|4599 لق|لخ|ن عىل عبــــد |آيه عىل عرف |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

787653 هيم|بــــر|لح |لفتـــوح ص|بــــو |تـــن |ف زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

342268 يتـــ حسنى محمد يوسف| |تـــربــــيتـــ بــــنه

778o94  محمد|بــــو |عمرو 
ى
يد شوق ى لي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |

ره|د |

4987|8 ى رض|ي بــــو ريشه|لسيد |عيد | سمي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|68438 بــــو بــــكر محمد حسن|ء محمد |شيم |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

53767  محمد عبــــد 
ى
زق|لر|محمد شوق ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

766oo6 لموج |لسيد عىلي |منيه مصطفى | حقوق بــــورسعيد

753327 محمد سمي  عمر محمدين حقوق بــــورسعيد

6|5235 ن|حمد محمد كيو|محمد  ط|هندستـــ دمي

698|o4 حمد|حمد عبــــده |لعزيز |ء عبــــد |صف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o732 ر منصور حسن محمد|من تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

629783 لديبــــ|هيم |بــــر|لدين |ج |حمد رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

357298 حمد|ح عىل جودتـــ |سم |بــــ بــــنه|د|

636935 وى|لهند|وى محمد |لهند|ره مدحتـــ |س لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|5|599 ه فتـــىح عبــــد | فظ|ل ح|لع|مي  هره|لق|علوم 

47733o ي|لسيد مصطفى |يوسف عمرو مصطفى  لعشر سكندريه|ل|ره |تـــج

34256| هيم محمد|بــــر|رص |محمود ن ى شمس حقوق عي 

|66333 يف محمد سعيد سل مه|محمد رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o4623 ف محمد عىل حسن|لعزيز |عبــــد  رسر زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|246o3 ضل طه|سهيله نبــــيه ف ى شمس|د| بــــ عي 

53757| لسيد خليف|مه محمد |مه سل|سل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

22o57o لمرصى|لسيد محمد |ن منتـــرص |نور وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

768o94 ف|ئى محمد محمد حسن عس|م| هندستـــ بــــور سعيد
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4||27| ن ن|د محمد عثــــم|عم| مي  |تـــربــــيتـــ طنط

6|2653 لقرىسر|آيه محمد صديق محمد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

|58o7o ى محمد  حمد|لحمد |بــــو |حني  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7o5294 وى|لشن|لعوضى |بــــر تـــوفيق |رقيه ج زيق|لزق|صيدله 

434o99 د سكر|لجو|دل وجيه عبــــد|ء ع|رس| |بــــ طنط|د|

5o7337 ى|لعزيز |ء فوزى عبــــد|غصون عل لعشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o6278 لحمد|بــــو |محمود محمد عىل حسن  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

3o9o7 هيم عبــــده|بــــر|حمد |سلىم سيد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8o2387 ح محمود خرصى|محمود صل ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

43o454 هر|لمط|هيم  |بــــر|هيم |بــــر|رق |جر ط|ه |بــــ طنط|د|

32897o س|هيم عىل حسن عبــــ|بــــر|لرحمن |عبــــد |ره بــــنه|تـــج

529695 لفيل|لمقصود |عيل مبــــروك عبــــد|سم|محمود  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

922775 للطيف |تـــ عبــــد|لمؤمن شح|لحمد عبــــد|بــــو | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

65956 للطيف محمد|حمد محمد مبــــروك عبــــد | ج|بــــ سوه|د|

84287 نور خليفه|ح |يه صل| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

774825 مد|حمد ح|لسيد |ء نرص |سم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

78|492 ى |هر محمد حس|ن م|يم| لسيد|ني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2|486 ي 
هلل|حمد محمد عبــــد |يمنى هره|لق|هندستـــ 

|675o6 لسيد|ىط |لع|ضىح خلف عبــــد  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

7784o4 وي|لشعر|ن |ح جميل محمد عثــــم|سم زيق|لزق|نوعيتـــ 

27|942 ى خ|ي لعيسوى|لد محمد فرج |سمي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

843o3 ء عويس جمعه محمود|ل| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

65777 د|هلل محمد قرئى عو|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

27|647 لغندور|حمد ذىك |وليد | ر|ي ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

85|259 ر|لمختـــ|حمد يشي عىلي عبــــد| لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

4499|4 ي|ه
ئى|لفخر|هلل عىل |حمد عبــــد |م |عص| ئى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

29679| مصطفى مجدى عيد سويرح ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

||978| عزيز خليل| نوبــــ زكري|بــــ| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

7o9449 لمرىسي|ن مجدى جبــــر محمد |حن لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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||987o حمد مرىس|حمد حمدى |محمود  ى شمس هندستـــ عي 

3|6682 ي ه| ي عبــــد|نىح 
لحق عليوه|ئى هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

629784 حمد سمي  فهىم محمد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|5o53 ي |يم|
حمد محمد|ن لطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

48655| لصعيدى|حمد محمد سعد محمد | ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|25932 رق عمر طلبــــه|عمر ط ن|هندستـــ حلو

2249| لمعىط محمد|روق عبــــد |م ف|زم عص|ح هره|لق|لعلوم ج |ر |د

692776 مد غزى|مد فتـــىح ح|دهم ح| تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

22643 حمد محمد عزوز محمد| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

27532| د سيد|دل فؤ|رق ع|ط ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
حيتـــ |تـــ ىسي|س|در. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
م|ستـــ للع|لدر|)ج |د ىسي|رش|وفندقيتـــ و

لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |
(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|72243 ضى عبــــده شلبــــى|سيو ر|م تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

8|oo45 لح عىلي|مروه محمد ص ي|بــــ |د|
|لمنى

828o83 حمد|سط |لبــــ|لدين عبــــد|د |ر عم|من |نوعيتـــ فنيه قن

|74738 ن مرع|حمد حس|لرحمن |عبــــد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

26|474 |لحكيم ند|محمد حسنى محمد عبــــد  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

42||75 ى |ل محمد |نىح  جم| ش|لقم|حمد |مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

279357 ن|ح فوزى زيد|يه صل| شمون|نوعيتـــ 

4o83o3 ي |محمد 
ى
حمد غنيم|يمن شوق ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|

| دوليتـــ طنط

45|7o| يله|بــــو م|هيم |بــــر|نور |نور |هيم |بــــر| لشيخ|بــــ كفر |د|

9|9357 ف عىل محمد بــــخيتـــ  |عف د شعبــــتـــ |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|تـــربــــويتـــ أسيوط بــــمرصف

24o725 يف|له جم|ه ى محمد رسر ل محمود حسي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

436o39 ه|ورده محمد سعد  لدين محمد حنتـــي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

838769 لبــــرصي|حمد |دل |جر ع|ه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

688733 بــــينى بــــدر |سوسو محمود محمد  لسيد|لشر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

26o54o لحليم|جر سعد محمد عبــــد|ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

445455 ن|وى عمر|لمجيد يوسف قن|ن عبــــد|رو تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري
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|38646 يف ف| ر|ي دى|له|د عبــــد |روق فؤ|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|9949 ى منصور |رفيق حس| رن بــــ|ني  ض|لشر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5|572o يف سعد شمس | لدين|منيتـــ رسر سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

885869 ك |لمل|رسيل ممدوح حبــــيبــــ عبــــد|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7||8o4 ز|عيل حر|سم|لسيد |رحمه قطبــــ  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4|975 مينتـــ فتـــىح عطيتـــ محمد| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

695248 ن|لعظيم عتـــم|عيل عبــــد |سم|محمد  لمنصوره|ره |تـــج

3596oo لحميد|د عبــــد|فؤ| طمتـــ رض|ف |حقوق بــــنه

6o|883 لخول|عيل |أمل مفرح إسم |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

478927 بــــ|روق أحمد دي|هيم ف|محمد إبــــر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4225|6 لح|لد ص|لدين خ|مريم عز |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

768282 تـــه|لسيد شح|ء فتـــىح محمد حسن  |نجل لعريش|تـــربــــيتـــ 

27|5o حمد محمد|مريم محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

233594  رفعتـــ معوض طه| حل
ى
شوق هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|3|635 هد|لحميد موىس مش|منيه عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

765o53 حمد موىس|حمد |مد |ندى ح ره بــــور سعيد|تـــج

4o78o5 لبــــريىم|ن محمد |مصطفى عرص سكندريه|ل|بــــ |د|

768522 ح محمد صبــــح جمعتـــ|لفتـــ|عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

887|2o ى جيد  نور جيد  |نرمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

282oo2 محمد ربــــيع فرج حسن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2564o7 ي|هلل |هلل رأفتـــ فتـــح |عبــــد
ط|لىحى لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

56926 منيه مسعد رجبــــ وهبــــه| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

372463 ىط|لمع|بــــو|ح صقر |حمد نج| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

326378 حمد|لعزيز |هلل عبــــد|ن حسبــــ |نوره ى شمس  تـــمريض عي 

|69282 يف محمد فؤ د مصطفى|عمر رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

522||8 ئى يىحي محمد سعد|م| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o2533 حمد بــــخيتـــ|ح |محمد صل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

278952 مه|رس عىل سل|نىه ي ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|4o334 ل|ر سليم عس|دو|رسيل سليم |م تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ
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633o45 لسيد مسلم|ن ربــــيع |يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

67586 ى يوسف ي|ي ى عبــــد |سي  لعليم|سي  لفيوم|هندستـــ 

888833 ره سيد بــــكر سيد |س سيوط|تـــربــــيتـــ 

5||o63 للطيف محمد|حمد عبــــد |فرج  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|4|o6| لوكيل|محمد | ل زكري|جم| زكري لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|||45 ر|ديفيد عزتـــ نجيبــــ مق لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

886727 رص حمزه |لن|هبــــه محمد مسعد محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

888892 بــــتـــ محمد |محمد صفوتـــ ثــــ سيوط|حقوق 

436282 ى|محمد ربــــيع محمد مصطفى موم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

77546o لحميد جبــــر|لرحمن شحتـــه عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

479675 يف محمد نبــــيل |عىل  لسيد|لدين رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

83||73 لسيد|ه |لل|مل محمد عبــــد| دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

25489 سحق شفيق|ره كميل |س ن|تـــربــــيتـــ حلو

2853o7 لسيد محمود|حمد سمي  | هره|لق|حقوق 

3324| مر بــــدوى|ح تـــ|ء صل|رس| ى شمس|زر عه عي 

4536|4 ن سعد مسلم|هيم زيد|بــــر|لم |س |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

8|9386 هلل|حمد عبــــد|تـــ |ليىلي بــــرك ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

35935 لخرصه|ر محمود مبــــروك محمد |مي كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

698923 وى|لعشم|لسيد محمد عيد |ء |دع ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

53|37 د محمود|لجو|ل عبــــد |د جم|لجو|عبــــد  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

22|828 د حسن|لجو|ن حسن عبــــد|يم| هره|لق|م |عل|

629867 ن|لد مصطفى محمد سليم|عمر خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|9|92 لحليم|محمد حلىم عبــــد| سه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

676775 |لسيد محمود رخ|لرحمن مجدى |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

2786|2 شموئى|ل|لغنى محمود |ل عبــــد|جم| ر|ي |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

355o76 لحليم|لسميع عبــــد|دل عبــــد|حكمتـــ ع ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

4|4227 لرحيم خلف|منيه خلف محمد عبــــد | |تـــربــــيتـــ طنط

753525 حمد|هلل محمود محمد |منه  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2426o8 لح|نطونيوس نجيل نسيم ص| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

62o|38 هيم سعد|بــــر|هدى محمد عيد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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|37755 ف محمد رمض|مصطفى  خرى|لفو|لم |ن س|رسر ى شمس حقوق عي 

428o34 ف محمد عىل |سهي   وى|لحمر|رسر |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|56925 حمد|دل محمد |م ع|ر هره|لق|حقوق 

893662 منصور مصطفى محمد مصطفى  سيوط|عه |زر

|9455 محمد عمر محمد جوده دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

477452 رق محمود مسعد|ن ط|فن| سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

5o4|66 ى |هلل فتـــىح |منه  ي|لسيد |مي 
لففى سكندريه|ل|علوم 

475633 ن عطيه|حمد محمد سليم|تـــسنيم  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

62o843 ي|ألبــــ|حمد |د فخري |سع صي  ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

428549 حون|لغفور ط|ء محمد عبــــد|إرس |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

77o9|o لشيخ|ح غنيم |لفتـــ|لغنى عبــــد |ره عبــــد |س زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

67oo3 هيم|بــــر|عيل محمد |سم|طمتـــ |ف لفيوم|نوعيتـــ 

92o873 لشكور فرغىل |رس عبــــد|محمد ي ج|بــــ سوه|د|

4o3o94 هيم ممدوح محمد يوسف بــــندق|بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

683358 م ربــــيع لطفى حسن|منه هش هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

332467 لعظيم محمد حسن|ء محمد عبــــد|شيم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

5|742 بــــر محمد عويس|حمد ج|حبــــيبــــه  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

648||8 رى|لبــــند|لدين محمد |ء |ر عل|من عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

67684 هلل|جد مجدى عبــــد|م| ري|م لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

26|5oo لففى|لد محمد |محمد خ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

284582 رق ضيف محمد|منه ط ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4o6566 ف محمد |ن |رو هيم|بــــر|حمد |لسيد |رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85|455 ي
لشمندي|حمد |محمود | رئى سيوط|نوعيتـــ 

75562o لسيد محمد|ليىل محمد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|6898 ح|ن خليل يوسف عنتـــر جن|نوره لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

22366| حمد|هيم عوض |بــــر|مريم  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

824|93 بــــر|ح ص|حمد نج|رتـــ |س ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4454o| لبــــشبــــيسر|لرحمن |آيه محمد محمد عبــــد  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

84|687 ي زكري
حمد|عيد | مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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485|59 حمد|لسيد |هبــــه محمد نبــــيل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8873o6 لعزيز عىل  |ح عبــــد|م صل|هش سيوط|بــــ |د|

68576 مل موىس|ن ك|ر شعبــــ|نتـــص| حقوق بــــنى سويف

24o852 ى فرج عىل عبــــد |عبــــد لمجيد|لرحمن حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

269845 لمزين|لرحمن محمود عىل بــــسيوئى |عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

793642 هيم خليل|بــــر|م مدحتـــ |بــــر| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

77|||2 بــــينى|ء محمد محمد محمد |رس| لشر زيق|لزق|نوعيتـــ 

2|68o9 |لعل|بــــو|ل محمد |ء كم|ن عل|نور وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

498o26 ن|شم عطيه رمض|سهيله ه ره دمنهور|تـــج

776398 م|لسل|ح محمود محمد عبــــد|سم زيق|لزق|صيدله 

69346o ه س| ينى|لجن|لرحمن |م مصطفى عبــــد |مي  لمنصوره|ره |تـــج

28685| بــــيل|كرم مجدى فتـــىح ق ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

882942 ى ص تـــه  |بــــر شفيق شح|نيفي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

6o593 بــــوسيف|ء فتـــىحي محمد |ل| بــــ بــــنى سويف|د|

84|325 ح عدلي محمد|محمود صل ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

794o85 حمد|تـــ |هيم فرح|بــــر|محمد  زيق|لزق|حقوق 

436o8| ح محمد عىل بــــصل|ره صل|س لمنصوره|حقوق 

32o4|6 عيل|سم|لد سعيد |عبــــي  خ ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

7o74|8 لسيد|هيم |بــــر|يه محمد تـــوفيق | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23967 لموجود|ده محمود حسن عبــــد |مي هره|لق|حقوق 

356o43 لسيد محمود عسكر|مريم محمود  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6|o443 س|لحميد عبــــ|تـــ عبــــد |لشح|مح |ر س|من ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|7|5o لد محمد درويش مصطفى|مصطفى خ ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

428o|8 ره|لمرىس عم|مه محمود |ره سل|س |بــــ طنط|د|

39556 ى ص|لرحمن ع|عبــــد  لح|دل سعيد حسي  ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|54646 هيم|بــــر|حمد |ن |محمد رمض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|6o55 مر |لسيد ع|مه |س|مريم  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o7546 لمقصود|ورد حسن محمد عبــــد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

32628| ن حمزه عليش حمزه|يم| ى شمس|تـــج ره عي 
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|633o3 وى|لطنط|در |لق|دل عبــــد |مريم ع ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

3|23|5 لوكيل|لد محمد سعيد محمد |عمر خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|49862 ى عىل|حمد |يوسف  مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

45o4o6 ي مصطفى محمد عبــــد 
د|لمقصود ج|حسنى ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|27645 ى محمد|عمر  ف حسي  رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

236729 ح|لفتـــ|تـــى عبــــد|م محمد نج|جر حس|ه هره|لق|ره |تـــج

37|589 تـــ|حمد فرح|تـــ |دى فرح|محمود ه ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

479669 هيم عبــــده عيس|بــــر|هيم محمد |بــــر| سكندريه|ل|هندستـــ 

2|5778 ن نبــــيل موريس بــــطرس| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

262223 وى|لكل|ن |محمود سمي  محمود سليم |ره بــــنه|تـــج

324958 يمن مرجس كريم|دى |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

29o66 هلل|هيم عىل عبــــد |بــــر|محمود  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

4787|7 حمد|بــــ محمد |يه|ل |كم سكندريه|ل|حقوق 

823873 ف ضي|محمد  لنظي |ح عبــــد|رسر ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

496677 ر عمر مدين|لستـــ|م عبــــد |ن س|نوره بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

442|99 ى زي|م حسن |حس ده|لمحمدى حسي  لشيخ|تـــمريض كفر 

646344 مك|لز|فع محمد |لش|ء محمد |وف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

42|2o2 زى|هيم حج|بــــر|هيم |بــــر|هيم |حمد إبــــر| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

883592 س |لي|جد حبــــيبــــ |نوبــــ م|بــــ| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

4o622o حمد|هيم محمد |بــــر|حمد |سهيله  سكندريه|ل|ره |تـــج

22ooo| لد سعيد محمد سعيد|زينه خ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

69|592 لسيد سليم|للطيف |م عبــــد |حمد س| ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

299759 لرحمن|ضى سيد عبــــد|ء م|عىلي عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

49|377 ي
وى|لحمز|بــــو زيد |لسيد |ح |صل| دئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

247635 ى|لحليم ش|مصطفى سعد عبــــد هي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

89724o لمبــــدى فكرى |لد عبــــد|خ| لي|د ج|بــــ سوه|د|

9|2o38 لس ميخ هيم |بــــر|ره |ئيل بــــش|كي  ج|صيدلتـــ سوه

487o4 ى |محمد فوزى حس ى|ني  مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3|882 لسميع|لحفيظ عبــــد |حمد عبــــد |مريم  ى شمس طبــــ عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 1051 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

248739 س يحن |هدير سعيد عبــــ لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

35o5|o لعزيز|ح لطفى عبــــد|م صل|هش دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|524|3 فعي|لش|محمد عىلي خليل عىلي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

483833 ف ص|فىل |بــــ ده عطيه|بــــر قل|رسر ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

629564 ن محمد محمود عطيه|يم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6o8647 لحليم|لسيد عبــــد|هيم |بــــر|م |مروه عص |ره طنط|تـــج

34o873 ى عىل عىل خليل محمود خي  |ره بــــنه|تـــج

455636 ى جورج ميخ مي  ئيل بــــولس|جي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|8667 هلل|لحليم عبــــد|ه عبــــد|ء بــــ|رس| لمنصوره|حقوق 

3465oo بــــر جمعه|ح ص|بــــسنتـــ صل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

23666 سحق|هيم |بــــر|دل مني  |مني  ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

424874 هيم|بــــر|حمد |لعزيز |محمد محمود عبــــد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

54o232  |هيم |بــــر|محمود 
ى
ر|لدي|بــــو |هيم |بــــر|لدسوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|62625 ن|لرحمن شعل|حمد عبــــد |حمد حسن | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

53575 شد عويس|لرحمن مصطفى ر|عبــــد ي سويف
هندستـــ بــــنى

87oo63 هلل|لدين عبــــد|لرحمن محمد نور|عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

479644 ى ح|كريم عبــــ مد|س عىلي حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

|6o66o روق محمود|كريم سمي  ف ن|بــــ حلو|د|

|7636o لصعيدى|در |لق|عبــــد | حمد رض| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o28o4 بــــو جبــــل|حمد |لعزيز |حمد محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

45o|6 تـــوفيق شكرى تـــوفيق| بــــول ى شمس|زر عه عي 

822795 ن مخيمر|لرحمن محمود عثــــم|عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|o3| عيل|سم|ء محمد غندور |نجل لفيوم|علوم 

635472 لبــــيوم|لخي  |بــــو |لبــــيوم |عهود محمود  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

6783o8 لح عوض|قيم ص|هر و|م| مونيك لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

252488 لسبــــىك|رم |لمك|بــــو|هلل محمد |منه  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

225|42 حمد|هد |حمد مج|بــــر |هدير ص ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

422|73 ى محروس|مختـــ| ر|ي ر حسي  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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272368 لح|صم حسن ص|حمد ع| قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

2|43o4 سل محمد عىل محمد|بــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

242789 شم|حمد محمد ه|محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

498o28 ن |م خميس عبــــده سليم|لسل|ء عبــــد |شيم
س|حو

تـــربــــيتـــ دمنهور

5o9666 س|محمد حمدى محمد محمود عبــــ ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

26o488 لسبــــىك|لحليم جمعه |بــــ عبــــد|رح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|69o9 لحميد|لد محمود عبــــد |بــــ خ|رح  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

55379 ن|بــــر سليم|لج|عيل عبــــد |سم|حمد | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

524o|8 يم|لد|د محمود عبــــد |صفيتـــ عم ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

3|3494 تـــ | عيل محمد عوض|سم|بــــ |يه|مي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

525869 لحكيم محمد محمد|عبــــد | حمد رض| ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

62297 س|د رجبــــ محمود عبــــ|جه سيوط|عه |زر

7o8782 لسعيد|لسيد |ن تـــوكل |يم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

3|6837 يف عبــــد لرحمن بــــيوم|ندى رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

774332 هلل حموده|محمد سمي  محمد موىس عوض  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o87|6 فظ |دل محمد ح|محمد ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9o|85o حمد محمد |حمد حسن | سيوط|علوم 

784957 وى|لشبــــر|حمد |ل |لع|بــــ عبــــد |محمد خط ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

8|||26 سط سعد طلبــــ|لبــــ|يه عبــــد| ي|تـــمريض 
| لمنى

2394|2 ى جم|ي ل|لع|حمد عبــــد |لرحيم |ل عبــــد|سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

268898 ره محمود محمد سعيد|س تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|534|| ى ص|ي س|بــــوزيد عبــــ|بــــر |سمي  ن|بــــ حلو|د|

7|6o37 م محمد متـــول|م بــــهر|شهد بــــهر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

42329| لرحمن|لرحمن محمد عبــــد |جد عبــــد |تـــفى م سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

367353 ن|حمد محمد فوزى سليم|ح |سم |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

246268 لمليىح |حمد أرشد |دى |ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

694465 ي|ر
حمد بــــكر|لعزيز يحن  |عبــــد | ئى ط|ر دمي|ثــــ|

92o559 لرحيم محمد |عىل عبــــد| دين ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د
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27983| ى  ىط|لدمي|لسيد |نىه حمدى حسي  لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

27o586  
ى
يد |بــــو |محمد سعيد شوق ى وى|لمك|لي  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|

|طنط

4o9o|3 بــــوشنبــــ|د محمد |عمر عم ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

774o85 تـــه|حمد شح|ء مصطفى |ل| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7o73o5 ىسر|لدمرد|لمحمدى |حمد |ن |يم| لمنصوره|حقوق 

8o456| ي ن
لم|عيل س|سم|رص |منى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

84|6|9 حمد جعفر محمد|محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

769692 ن موىس|ر جميع رمض|عم حقوق بــــورسعيد

485625 لغنى|لسيد عبــــد |ء فتـــىح |شيم سكندريه|ل|بــــ |د|

637396 ح|لسو|ح صبــــرى متـــول |لفتـــ|صبــــرى عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

795o7 هلل سيد|منى محمود عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|683o ه عبــــيد عبــــد | ىط|لع|لح عبــــد|ىط ص|لع|مي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

629482 لسيد سليم سليم محمد طرطر| زيق|لزق|علوم 

342936 ل|لنح|بــــى |مصطفى محمد محمود صو ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|24279 ل|لع|لموجود محمد عبــــد |ئل عبــــد |زينبــــ و ى شمس هندستـــ عي 

||737o ن هلل|سمي  متـــرى عبــــد | مي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

33536o تـــه|لسيد شح|ض |ندى محمد ري ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7746|3 لسعيد غنيم|يه يشى | زيق|لزق|صيدله 

4|9723 لمتـــولي محمد متـــول|يز |دي ف|ف لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

24355| ل|ل سعيد جل|مروه جم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24|4o3 حمد محمد|رص |حمد ن| ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

33|853 يش سعيد|لد عيد ع|خ دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

63|985  محمود|ف
ى
طمه محمد شوق قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

62|7o5 ي|ر
ريه|هيم م|بــــر|لعزيز |حمدى عبــــد | ئى ط|حقوق دمي

7|8o| ى عبــــد |ء مصطفى |سم| لعزيز|مي  لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

64o866 ح بــــريشه|غبــــ مفتـــ|غبــــ محمد ر|ر زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o9737 ق|نور محمد |هدير محمد  وي|لشر |تـــربــــيتـــ طنط

|3o|36 ر مصطفى محمد محمود|من هره|لق|ج طبــــيع |عل

897569 لحميد |شه عبــــد|م عك|شه حم|عك ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|326 بــــر محمد عىل|ن ص|نوره ى شمس حقوق عي 
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78|838 ده|هيم زي|بــــر|ل محمد |لمتـــع|هدى عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

822945 ى مدحتـــ نمر صموئيل| مي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

372o45 حمد|لحسن |بــــو |م محمد |سل| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

2|226o م عمر بــــكر|حمد عص| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

34837 تـــ|لرحمن محمد سعيد فرح|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

255o94 ئ  محمد جمعه|سوسن محمد بــــه |ن طنط|سن|طبــــ 

|64665 ن محمد محمد|هلل رمض|عبــــد  هره|لق|حقوق 

43o68 ه عثــــم ح مدكور بــــيوم|لفتـــ|ن عبــــد|ني  هره|لق|حقوق 

6o6285 لنبــــى|بــــشي  عبــــد | مصطفى رض لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

3|8487 بــــر|رضوى جميل محمد ص ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

653o| بــــ|لتـــو|ن سعدي عبــــد|لعزيز رمض|عبــــد لفيوم|طبــــ 

542328 ج |لمنعم ن|رتـــ محمد عبــــد|س عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

236899 ه | لسيد|د |هيم عو|بــــر|حمد |مي  ن|بــــ حلو|د|

833558 لدين محمود محمد|طمه عز|ف دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

86o95 ع سعيد محمد|محمد رف ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

8287o6 ي ر
ي |مصطفى

عيل|سم|فتـــ مصطفى ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

352327 مصطفى محمد خليفتـــ خليفتـــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8595o4 حمد محمد|طف |محمد ع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6o7328 لمعبــــود درويش|ر عبــــد |لغف|يه عبــــد | |بــــ طنط|د|

8o7656 ي ه| ي ف|نىح 
يز سعيد|ئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

328964 ى|م د|دى عص|ش ود فهىم عوض حني  |ره بــــنه|تـــج

||6866 حمد|لحميد يوسف |ل عبــــد |م| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

442949 وى|لطنط|ندى ممدوح حلىم محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

496254 مد|بــــو ح|حمد محمد |ء |رس| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

758234 هلل سكر|هلل عىل عبــــد |عبــــد | دين لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

|27795 غبــــ|لدين يحن  ر|مجدى محمد سعد  ى شمس هندستـــ عي 

63oo37 هيم عطيه|بــــر|رس محمد | زيق|لزق|عه |زر

|264|5 |زق عر|لر|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد 
ى
ق ى شمس هندستـــ عي 

4o47| للطيف طلبــــتـــ|م منصور عبــــد |سل| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى
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543469 لغنى يونس|محمود عبــــد| ند سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

92427| ى عىل | ند ى |حسي  مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6|2967 د|لسيد عزبــــ خميس حم|محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

696233 لي|جد مش|حمد محمد س| لمنصوره|طبــــ 

442569 ف محمد |ن |يم| رى|لغبــــ|لسيد |رسر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

283782 مل|در نصيف ك|رك ن|م سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

62|852 مي|لش|عيل |عيل محمود إسم|صم إسم|ع ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

46257| زى عبــــده|ل محمد مغ|لع|زينبــــ عبــــد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

772753 لسيد حسن محمد عليوه|لبــــنى  زيق|لزق|عه |زر

353949 هيم|بــــر|د |لجو|لمرضى عبــــد|محمد عبــــد ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

8o4724 ي محمود محمد
مروه مصطفى ي |

لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|5|554 ى عص|ي م حفنى محمود حسن|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o7839 مه|م عوض سل|محمود س م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

858o35 لعزيز محمد|محمد رفعتـــ عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

|37248 لمشتـــول|سط محمد محمد |لبــــ|محمد عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

885894 لحميد حسن |ر محمد عبــــد|من سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

794o7 ى محمد  حمد|بــــسنتـــ حسي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|724o| حمد|يه محمد حسن | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

45o52| لهرميل|نور |لسيد |لد |خ ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

86|9o6 ي 
ن محمد|هيم سليم|بــــر|مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

897|| دى|له|هيم حسن عبــــد |بــــر|معتـــز  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

249758 ى|م ى| رتـــي  |جورج فرنسيس مي  م بــــنى سويف|إعل

352454 هلل|ن سيد محمد عبــــد|نوره لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8|4252 م|لسل|لد نرص عبــــد|معتـــز خ ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

887755 هلل  | |ح صديق عط|ء صل|وف سيوط|تـــربــــيتـــ 

|7o5|9 ى محمد  لسيد محمد|حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|3o3|8 ى|بــــر|ح |صل| دين هيم حسي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

45|58 مد بــــيوم|ء ربــــيع ح|صف هره|لق|علوم 

9|2526 ل |لع|ل محمد عبــــد|لع|يه عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

2|964| حمد|هلل |خلود محمد عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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68648| لقصبــــى|مل عوض |م مصطفى ك|حس لمنصوره|هندستـــ 

5293|8 ل منيس|لج|مؤمن محمد سعيد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

827599 مد|كر ح|تـــ ش|طمه شح|ف دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

68332 ى ص لح محمد|عبــــي  حسي  لفيوم|حقوق 

8936o9 لدين محمد سيد  |ح |محمد صل ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

84794 لرحيم غيتـــتـــ محمد|دل عبــــد |ع دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

672o2 حمد زىك|ن مصطفى |رو لفيوم|حقوق 

22o8o3 ن محمد بــــكر|مه رشو|س|حبــــيبــــه  هره|لق|بــــ |د|

|54466 لمنعم حسن|حسن محمود عبــــد  ن|سو|ضتـــ |علوم ري

9o39o5 لسيد |للطيف |م محمود عبــــد|عص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

259|39 ىط مليىح |لع|م مجدى عبــــد|حس ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

439223 لسويس|يه محمد حسينى محمود | لشيخ|بــــ كفر |د|

269o|5 ن|حمد ملط|لسيد |يه | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

62o756 تـــ|لشح|لح |هيم مصطفى ص|بــــر|ذ |مع ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

78o966 لم|حمد محمد عىل عىل س| زيق|لزق|طبــــ 

|77|22 لم|حد س|لو|م سيد عبــــد |بــــتـــس| ى شمس|د| بــــ عي 

93566 هيم|بــــر|كر |محمد طه ش سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

4253o6 د محمد|لجو|نور عبــــد |ن محمد فتـــىح |نور سكندريه|ل|صيدله 

834o36 جي محمد محمود|ء ض|ل| سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

23|5o3 م محمد|رق س|بــــ ط|يه| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

634855 لسيد|هيم |بــــر|دى |ل ه|حمد جم| زيق|لزق|بــــ |د|

437239 زن حمد|ره سمي  م|س لشيخ|بــــ كفر |د|

49oo34 هيم خليل منصور|بــــر|مريم وديع  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

265|55 لمنعم حمدى فريد صبــــيحه|عبــــد |حقوق بــــنه

26|6o7 لد رجبــــ عىل خرصى|محمد خ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9o9o34 وى |لحميد قن|حمد محمد عبــــد|محمد  ج|ره سوه|تـــج

2|6565 مر رستـــم زىك|عمر تـــ ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

644772 هلل|بــــ |حمد محمد ج|ء |شيم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3o|27 زر|مريم جرجس بــــطرس ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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4o3523 هيم|بــــر|لح |ل ص|م جم|أنه إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

4|46|| لجعيدى|يوسف محمد يوسف  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7|o94o |لحميد مصطفى محمود مصطفى |مصطفى عبــــد 
س|لنح

لمنصوره|هندستـــ 

286o42 حسن تـــوفيق محمد قرئى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|39o27 نس فهيم|ئيل سلو|ميخ| رين|م ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

||5382 حمد|لدين |هر عز |لظ|لدين عبــــد |عز  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

252|3o لخول|لمجيد |لعظيم عبــــد|يه عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2834o5 ه خ| بــــتـــ|ئى ثــــ|لد كيل|مي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

8|655| م|م|حمد |م |ء عص|سم| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4o442| ف عبــــد |ل |بــــل لعظيم|لسميع عبــــد|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

8323o9 زق محمد عىلي|لر|محمود عبــــد رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

86o99 بــــر|بــــ ج|لتـــو|ن عبــــد|محمد سليم كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|295|o لففى|لعزيز |لعزيز محمد عبــــد |محمد عبــــد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

57898 ى حس|دل |م ع|سل| ن|مي  بــــ بــــنى سويف|د|

|37353 ى |م هيم|بــــر|لك محمد تـــوفيق حسي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

328522 ن|هلل محمد مدبــــول سليم|سم عبــــد|بــــ |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

3536o4 لعظيم عىلي|ل عبــــد|محمد جم ى شمس| لسن عي 

28435 مصطفى منصور عىل يونس عىل ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

483462 لسيد عزبــــ|لسيد |ر مرىسي |من تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

23|39| لشيىم|يمن محمد عىل محمد |يوسف  هره|لق|علوم 

776984 حمد|محمد جوده خليفه  |ره بــــنه|تـــج

8o8|35 هيم|بــــر|دل فهيم |ع| دين بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

92||55 تـــه عىل |محمد محمود شح ج|بــــ سوه|د|

8o8954 حمد|ل |ل محمد جل|جل دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

876944 ى خي  مسعود | مونيك مكي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

263252 ه | لسيد|ن |مه زيد|س|مي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

572o8 ه خلف حج| لحليم|زى عبــــد |مي  طبــــ بــــنى سويف

75577| مد|لعزيز ح|منى عوض عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 
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455685 نشين عىل يوسف عىل  طه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

629678 ف صل| ن|لح رمض|ح عىلي ص|رسر ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

67894 ق|يه معوض زه|محمد طرف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

26o643 ي
بــــوزيد|محمد منصور | دئى هره|لق|ر |ثــــ|

692o3o وه|لسعيد حل|ن |حمد نبــــيل نعم| لمنصوره|هندستـــ 

37482 لملك|سيد محمود سيد عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

269636 ئى|لتـــلو|بــــ محمد |يه|ل |مي  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

7||442 لبــــشتـــ|هيم |بــــر|لسيد |رص محمد |حمد ن| لمنصوره|حقوق 

32|o82 لس صبــــىح حبــــيبــــ فرج  هلل|كي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

6|o|93 منى طلبــــه عىل نرص لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

5o6o52 ن|لسيد محمد عثــــم|بــــ محمد |شه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

88|785 هلل فرغىل محمد محمد  |عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

836772 ى|بــــتـــ |بــــيشوي رمسيس ثــــ مي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

86|674 حمد عىلي|م |ء حم|لشيم| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

44o29 للطيف|تـــ محمد محمد عبــــد |صم فرح|ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

24|47 مل محمد|رق ك|مريم ط هره|لق|بــــ |د|

646|9| ى محمد طحلبــــ ندى حسي  ط|حقوق دمي

9o6564 طف لويس جندى |ع| مي  ج|ره سوه|تـــج

|22743 ر|مل عم|مل محمود ك|ء ك|ل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|38oo لمنعم عىلي عيس|هيم حسن عبــــد|بــــر| هره|لق|حقوق 

27o338 حمد عيد|محمود | لرحمن رض|عبــــد سيوط|هندستـــ 

85o962 حمد محمد|ء محمد |صف ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

359o59 حمد|حمد محمد محمود | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

249435 لمجد|بــــو|حمد |هر محمود |ن م|نوره لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

4o|779 ه|لل|ن عبــــد |ن عدل رمض|رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

257376  عبــــد|شيم
ى
لرؤوف قمح|ء شوق لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|26oo دق|حمد ص|حمد محمد |يوسف  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

322547 لمقصود|ن عيد عبــــد|د عثــــم|جه ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

|25425 ى|رق رئيس |محمد ط مي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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876733 حمد محمود |حمد ربــــيع | سيوط|طبــــ بــــيطرى 

5o7||8 ى|لنبــــى |ء حمدى عبــــد|رس| حمد حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

282234 ن|لمحسن سليم|محسن مصطفى عبــــد سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

332246 محمود عربــــى محمود حسن دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

427666 ج عىل كركور|عىل محمد حج |علوم طنط

766o52 ع|لبــــي|هيم |بــــر|ره يحن  محمد |س تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

755o3 ء محمود خلف محمد|عل د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

238458 لمجيد|لربــــ عبــــد|د |م عطيه ج|ريه هره|لق|حقوق 

8392o8 لمهدي جوده|نور محمد |سميه  ن|سو|بــــ |د|

45239o وى|تـــ سعد|د محمد فرح|محمد عم |حقوق طنط

3489|4 لنبــــي|مريم محمدي سعيد محمدى حسبــــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

248593 وى|لعشم|لسيد |ن محمد |حن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7o8486  محمد|مريم محمد 
ى
لدسوق لمنصوره|علوم 

6o|26o ج |لسيد خف|لسيد عيد محمدى | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|95o8 لسيد ملوه|نىه رأفتـــ عىل  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

56346 حمد|لعظيم |لدين عقبــــه عبــــد |بــــ |شه حقوق بــــنى سويف

3oo38 دى عزتـــ سيد|نىح  ف| ن|حقوق حلو

776392 لسيد|م |لسل|لسيد عبــــد |سلىم  ى شمس| لسن عي 

|34389 ى عبــــ|حمد | |رن م|ده عل|مي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

26362o موىس| يدى مجدى زكري|ه لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|53|4 لعزيز محمد رشدي|عبــــد| هويد ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

362975 ر|ن جميل محمود مختـــ|نوره ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

248767 وق مدحتـــ سليم فع|ن محمد ن|رسر شمون|نوعيتـــ 

3324|7 ى|حمد فريد عبــــد| لحفيظ حسي  |ره بــــنه|تـــج

363o4 حمد|لدين محمد |ء |محمد عل ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6443| عيل|سم|لمحسن سعد |تـــغريد عبــــد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

466o4 ى |ي حمد|لعزيز |حمد عبــــد |سمي  عه مشتـــهر|زر

766o69 ن|هلل محمود شعبــــ|لد عبــــد |ء خ|لزهر|طمه |ف تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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|39457 ود حسن|مروه خليل د هره|لق|ج طبــــيع |عل

25729| بــــو عىل|لق |لخ|ء حفنى عبــــد|ل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

526228 هيم|بــــر|هلل محمد |مهند محسن فتـــح  سكندريه|ل|بــــ |د|

647672 بــــ|لوه|نور عبــــد |يمن |جده |م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|o754 لدين محمد جعفر|هيم بــــدر |بــــر|ء |أل لمنصوره|صيدله 

|45oo هيم|بــــر|لرحمن محمد|لد فريد عبــــد |خ هره|لق|ره |تـــج

495875 يتـــ سعد محمدمحمد طيلون| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o748| فظ|لح|رص حسن عىل عبــــد|سلىم ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

842542 لرحيم|لحسن صبــــري حسن عبــــد| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

628|67 زى|لسيد منصور حج|هلل |عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

46482o هيم حسن|بــــر|حمد |يه | ن|سو|بــــ |د|

5o6|o3 زى|هلل وجيتـــ عىلي محمد غ|عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|68456 ن|م رضو|مه سل|محمد غريبــــ سل دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

69873| ن|لسيد شعبــــ|حمد حسن | لمنصوره|هندستـــ 

35|927 لعزيز|بــــورسيع عبــــد|م محمود  ى شمس|تـــج ره عي 

878o|8 ئى  محمود محمد |ء محمد ه|رغد سيوط|علوم 

792o|8 غ|لصبــــ|هيم عبــــده محمد |بــــر|مي  |يدى |ه عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|763| ن ج |دل محمد فتـــىح خف|ع| مي  ط|معتـــ دمي|علوم ج

5|5682 ئى|ن جمعتـــ رجبــــ منصور علو|نوره سكندريه|ل|صيدله 

697543 لدين محمد|ل |مروه ثــــروتـــ محمد جم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4o2635 ى|شيم ء محمد محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

755|23 مه فوزى سعيد عطيه|س|مريم  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

3|6427 م محمد بــــهيج|هدير حس ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

5o5867 ى|هيم محمد |بــــر|هيم محمد |بــــر| لبــــحي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

22o|4 لسيد|متـــ |متـــ سل|س| |لي|د هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7743| لرحيم بــــودى|لمنعم محمد عبــــد |عمر عبــــد  ى شمس حقوق عي 

52o88 هيم|بــــر|لعزيز |ميمتـــ محمد عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

3|2469 لدين محمد مصطفى|ن نور |نوره تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج
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75o58| س فيلبــــس|غط| زكري| ندر|س لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

52oo46 رفعتـــ محمد خرصى| دين سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

257827 دريس|محمد محمود محمد  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

887486 يف حلىم عبــــد لحميد |محمد رسر ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|346| ف مصطفى عىل |عبــــد لعويل|هلل أرسر ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

344298 يمن محمد عىل مصطفى|محمد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

2|766 مريم محمود محمد محمد هره|لق|م |عل|

6|6633 بــــ صميدتـــ|لوه|رحمتـــ محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

34o969 لرحمن عوض|هيم عبــــد|بــــر|ىط |لع|محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

49256| تـــ محمد  ح|لفتـــ|عيل عبــــد|سم|خي  تـــربــــيتـــ دمنهور

34835 هلل فضل|هر عبــــد |لرحمن م|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

7|5|o4 ى حسن|هلل محمد |منه  حمد حسي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

|395|6 لدين مصليىح|ح |رضوى حلىم محمد صل ن|تـــربــــيتـــ حلو

8o4546 هيم|بــــر|مه سعيد |س|شدو  ي|بــــ |د|
|لمنى

9|o|37 تـــ عطيه  |تـــه شح|ء شح|رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

2|3757 لغنى تـــوفيق|لد عبــــد|هلل خ|منه  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9o7454 ل فرغل  |لع|هلل عبــــده عبــــد|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

69o998 مر|عيل عوض حسن ع|سم|عوض  لمنصوره|بــــ |د|

335oo2 ذل|لش|يتـــ سمي  فتـــىح محمد | ى شمس|تـــج ره عي 

85|27 ر|لستـــ|لعظيم عبــــد |مي محمد عبــــد |ر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

86692 مد|هند طه عيد ح ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

649235 دى|له|لسيد عبــــد|عزه محمد أحمد  زيق|لزق|بــــ |د|

8352o6 لمجيد محمد|لدين عبــــد|ء نور |رس| دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

83323o هيم|بــــر|ه |لل|د عبــــد|حمد مر| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

283386 ى سيد محمود عبــــد |ء |سم| |لبــــ|مي 
ى
ق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o5o75 مد مصطفى سحلول|مد ح|هبــــه وجيه ح لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

6o946| لم|يمنى سمي  محمد سعد س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

776o78 يف محمود رش|ف د محمد عسكر|طمه رسر زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

428336 لجليل يحن |زق عبــــد|لر|م عبــــد|حل| |بــــ طنط|د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 1062 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|6886 حمد|ندى محمد حسن محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

5|o|25 تـــ|د|أمي  حمد سعد حسن عو لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

52o6o8 هيم|يتـــ محمود نزير صبــــىحي إبــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

5o69o6 حمد يىح|حمدى محمد | رن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

633488 لطوجى|مر محمد |محمد تـــ زيق|لزق|بــــ |د|

4948o6 |لرز|زن أحمد مرضى |م
ى
ق ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

49|3|7 رس|لح|لحميد |حمد عبــــد |لحميد |سلىم عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

29|54 هيم مسلم|بــــر|محمود سيد  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

||7|o3 ى|م ك|لمل|ئيل عبــــد |د ميخ|عم| رتـــي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8245o2 ى|بــــر|حمد | هيم عىلي حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

683375 حمد|لسيد فهىم |يدى محمود |ه لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

4o2987 مه|ن سل|لسيد رمض|د حسنى |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

342687 دى|له|حمد محمود عبــــد|ء محمود |وف ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

424oo| ى ط|ي عيل |سم|لسيد |در |لق|رق عبــــد |سمي 
دغش

لشيخ|عه كفر |زر

637968 لرحمن|لسيد محمد محمد عبــــد|حمد | |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

368699 ى ى| مي  غيط| فرزى مي  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

|3888 م عطيه خرصى|حمد هش| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|6655 وق  س|لنم|حمد |حمد نرص |رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

765364 حمد محمود محمد سكريه|يوسف  ره بــــور سعيد|تـــج

|26529 ح|لفتـــ|لدين محمد حسن عبــــد |سيف  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

62||34 لمرىس|لعزيز |لمرىس عبــــد |م |ء عص|سم| ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

8999o2 لرحيم |ر خلف بــــخيتـــ عبــــد|من ج|طبــــ سوه

256o77 لخول|حمد محمد محمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

849536 عيل مرزوق|سم|حبــــيبــــه كرم  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

64444 هيم|بــــر|صم فتـــىح |تـــسنيم ع |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

368556 لح|محمد رشدى محمد ص س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

|522o6 هيم عىل|بــــر|حمد |ء |رس| ن|بــــ حلو|د|

487453 حمد محمد محفوظ|حمد سعيد | سكندريه|ل|بــــ |د|
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5|8||7 هلل|بــــ |ل يونس ج|م جم سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

|63|3o لخول|لعزيز محمود |هدير يشى عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|2598| ي عبــــد |نطون ه|
يز|هلل ف|ئى دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

457o67 عمر فوزى محمد محمد غريبــــ لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4oo88o د|رس رشدي عي|نه ي|دمي ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|793|| ل خليفه|حمد سعد كم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

439o7| ر|لنج|س |هيم عبــــ|بــــر|حمد مجدى | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

86454 حمد محمد|س |بــــثــــينه عبــــ ن|حقوق حلو

4o8754  |جر |ه
ى
حمد شوشه|حمد شوق |حقوق طنط

759742 حمد|سلىم سيد حسن  لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

5|8o23 للطيف|د عبــــد |محمود محمد فؤ| دين |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

527856 مح محمد عىل|س| رودين ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

497238 ود|لجيد د|ء سعيد عبــــد |رس| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

76|663 محمد مدحتـــ عىل عىل عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

629886 هيم محمد|بــــر|لدين |م |محمد حس قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

63786| ى محمد محمد عيس |شيم تـــى|لحلو|ء خي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

6|5997 ئى|لسعد| |م يحن  زكري|سل| ط|هندستـــ دمي

92o336 لرحيم |بــــر عبــــد|عمرو مصطفى ص ي صىح سوه
ج|معهد فنى

76557 لعيص|بــــو |مي  حسن يونس |ل| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o4|75 منيه محمد محمد خليل| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6244|4 ى|لسيد يوسف |سم |ندى بــــ لحسني  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

475oo3 لعدوى|دق |لد محمد ص|حمد خ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

264o59 ر مصيلىح عيس|لستـــ|م عبــــد|سمر عص |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

84566 وي تـــوفيق|كريم جمعه حفن م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

6854|o حمد قويطتـــ|ج عبــــده |كريم فر ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

7|7|o7 ي
دي|له|هلل عبــــد |حمدى محمد عوض | دئى لمنصوره|عه |زر

|55|7 لد فتـــىحي حسن|مريم خ هره|لق|بــــ |د|

7875o5 عيل|سم|لرحمن |لسيد عبــــد |طف |سهيله ع زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4|226 س بــــشي |ئى عبــــ|محمد ه هره|لق|هندستـــ 
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684932 ى|سم |حمد ٌق|هيم |بــــر| لسيد عجي  لمنصوره|حقوق 

78349o حمد عزيز|لسيد |ء |لزهر| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

44969| يد|لمنعم ف|عمر محمد عبــــد |هندستـــ طنط

64o38o عيل|سم|ل |لع|أمنيه يوسف ذىك عبــــد  زيق|لزق|علوم 

83o6o6 هلل محمد محمود|محمد عبــــد لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

5o6278 لفضل|بــــو |ح محمود |لمل|لتـــ |ه سكندريه|ل|بــــ |د|

224459 حمد|م محمد حسن |سل|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

894852 رف |بــــتـــ ع|عمرو محمد ثــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

696|93 لحميد|لق عبــــد |لخ|بــــو بــــكر عبــــد |زم |ح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|7|44| لحديد جبــــر مصطفى|بــــو|مصطفى مجدى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

52|997 يف عبــــد|نه ر|حمدنص|ل محمد |لع|د رسر |علوم طنط

7|7737 لعزيز غنيم|هيم محمد عبــــد |بــــر|محمد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

438|o3 س|لتـــر|حمد قطبــــ |لعزيز |طمه عبــــد |ف لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

28324o لدين|حمد محمد ربــــيع زين | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

2|57o4 لدين|بــــ |مجد محمد فتـــىح شه|ء |ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

4o573 لصمد|ن عبــــد|لصمد سليم|در عبــــد|ن ن|معهد فنى تـــمريض حلو

6oo492 لسيد تـــعيلبــــ|م |ن س|يم| |تـــربــــيتـــ طنط

6|3477 |لسيد عىل |رس حمدى |ف
ى
لدسوق |ضتـــ طنط|علوم ري

5o7573 لحريرى|محمد خليل | لي|د سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4727| ر|حمد نرص مختـــ|رتـــ |س ن|بــــ حلو|د|

4||974 ديبــــ قلينى|ندرو مكرم | |حقوق طنط

6oo745 ى|حمد محمد ي|لمجيد |ن عبــــد |يم| سي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

358o4 ي
ى | دئى حمد محمد|حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7798oo فظ|لسيد ح|ء عىل |رس| زيق|لزق|طبــــ 

3||443 هيم|بــــر|تـــفى محمد حسن  هره|لق|طبــــ 

636344 لرحمن|لكريم عبــــد|كريم محمد عبــــد زيق|لزق|صيدله 

7582|9 دى|ر حم|طف عم|ن ع|يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

542|39 حمد فتـــىح حسن|فتـــىح  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

348968 وحيد مرىس محمد مرىسي| نور ى شمس|زر عه عي 

425893 س جرجس|هلل غط|بــــ |نه مجدى ج|دمي سكندريه|ل|بــــ |د|
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368o7o س مرىسي|حمد مرىسي عبــــ| ى شمس حقوق عي 

5o26|2 جد|حبــــيبــــتـــ محمد مخلوف م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o57o لعزيز صديق|لحليم عبــــد|ء عبــــد|عل ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|7|69| ن|عطيه تـــوفيق سليم| ري|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

264234 م|لسل|هلل محمد عدل عبــــد|منه  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

22686o د|حمد طر|رق |ن ط|مرو ن|هندستـــ حلو

32352 يف فوزى محمد يوسف رسر |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

45oo27 لعزيز جمعه|لدين عبــــد|ء|كريم عل |ره طنط|تـــج

7|o99o ميه|لمتـــول ش|حمد |حمد محمد | ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

898968 حمد محمد |ر حموده |من ج|بــــ سوه|د|

5o865| |لعل|بــــو|لسيد |حمد محمد محمد | سكندريه|ل|صيدله 

443oo7 تـــ|لخي  عرف|بــــو |حمد محمد محمد |يمنى  لشيخ|طبــــ كفر 

|45377  حسن
ى
 فكرى شوق

ى
شوق ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

329663 عيل|سم|لفتـــوح |بــــو |يمن |هد |ن |نوعيتـــ بــــنه

238497 |لعل|بــــو|هلل عىل محمود عىل |منه  هره|لق|حقوق 

492763 بــــ|ر موىس محمد غر|مصطفى محمد مختـــ بــــ دمنهور|د|

2696|8 يف مصطفى | سه ذل|لش|رسر لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

46649 بــــورسيع رزق|ن |ندى حسن رمض ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

89938o ز |سلسبــــيله صبــــرى حفىطى عز ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

6o|78 ى| ه محمد محمد حسي  مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6298|9 بــــر عىل|طف ج|م ع|سل| زيق|لزق|ره |تـــج

4|7876 جر حمدي محمد محمد منصور حبــــيبــــ|ه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

859538 دق|بــــح عنتـــر ص|حمد ر| سيوط|حقوق 

4|9253 ه يوسف | بــــوغنيمه|لسيد يوسف |مي  بــــ دمنهور|د|

|856o ئيل نخله|جوزف ميخ| رل|ك كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

9|7o4| ى |حمد مصطفى عبــــد| لحفيظ حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

66353 هيم فله|بــــر|ئل محمود |محمود و ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

33874o ي عبــــد
ر|لنبــــي مختـــ|مريم عفيفى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

45|856 ضى|لعزيز م|حمد حلىم عبــــد |عمر  لشيخ|هندستـــ كفر 

342o8| م محمد رزق محمد عطيتـــ|مر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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4955o8 يس|لس|لسيد |لخي  |بــــو|ل |عمرو جم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9||876 لمنطلبــــ |م عبــــد|فتـــ عل|م ر|حس دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

92o575 لكريم |ء محمود محمد عبــــد|سن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

23o|73 حسن محمد مصطفى محمد رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

|32829 ل فرج|لع|رضوى يحن  عبــــد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

2|48|8 لح محمد عىل|عمر محمد ص تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|62936 لسيد|م محمد |مروه هش ى شمس صيدله عي 

4265oo لم يوسف|لقوي س|منى محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

366o95 بــــر|بــــ فهىم ص|يه|منيتـــ | لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

324945 ن عىل فريح|عمر رمض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

429428 لملوك|لدين سعيد محمد سعد |سيف  |ره طنط|تـــج

4o852o قطش|ل|ن محمد عىل |لرحمن محمد سليم|عبــــد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

328|65 لس رج ي عدل ري|كي 
ض عطيتـــ|ئ  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

35737o هيم|بــــر|حمد |لسيد |لدين |م |مي حس|ر ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

42o659 هيم|بــــر|لسيد |لد |عىلي خ ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

767o83 ف |دى |ش ن|عيل حسن رضو|سم|رسر ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

882532 يحن  محمد فهىم  | رن سيوط|بــــ |د|

52|3o ض|حمد ري|م |م س ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|756| بــــينى|بــــ |لوه|بــــسمه محمدى عبــــد لشر لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

868765 ى محمد عبــــد|رس| هلل|ء حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

327|7| مه لطفى غريبــــ|فرح سل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|3883 لحميد حسن|حمد عبــــد |ن |حمد عثــــم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

287|25 ىط|لع|لسعدئى محمود عبــــد|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4765| هلل|م عبــــد|م|ل |منى جم ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|73o4o لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر محمد عبــــده محمد حسن

643o|7 د|لجو|لعربــــي عطيتـــ عبــــد|شمس  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

4|3o2o عور|ل طه أبــــو ج|ديه جم|ن |حقوق طنط

636488 تـــم وحيد محمد محمد|ح ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 
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3242|4 يمن محمد محمود|محمد  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

|4|475 تـــي  زىك جرجس زىك جرجس|فيلوبــــ سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

57233 لرحمن|ن محمد فضل عبــــد |يم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|5|729 مل محسن وهيبــــ عبــــده عسيىلي| هره|لق|هندستـــ 

846||5 لمجيد|حمد صبــــري محمد عبــــد| ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

753782 محمد عرفه محمد| هند حقوق بــــورسعيد

7627o5 م|هيم عبــــده شلبــــى ضي|بــــر|محمود  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o9476 للطيف|حمد عزتـــ عبــــد |ندى  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

227663 عيل عبــــده|سم|منى سيد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5347|6 لسيد|هد |هد مج|هيم مج|بــــر|ن |رو ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

26534 م|لسل|مصطفى محمد سيد عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|45857 لسيد محمود|حسن محمد حسن  هره|لق|بــــ |د|

68o453 هر|ز ز|لبــــ|ل محمد |محمود جل لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

85956 رص محمد محمد|ء ن|ل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

642635 زق محمد|لر|ء محمد عبــــد|رس| رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

5o8|o6 ف سل|ه مه محمد طه|جر أرسر سكندريه|ل|علوم 

35787o دوس|م حسن ق|حمد عص| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

76882| ح|هيم موىس صبــــ|بــــر|محمد  هره|لق|طبــــ 

89|544 لحميد محمد |طمه حمدى عبــــد|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|59366 ود محمد|حمد د|ء |رس| ى شمس|د| بــــ عي 

488843 لسيد|بــــر |حمد ج|محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

79|o44 يه|د قط|لجو|محمد عوض عوض عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

54|o9 ود|د فرج د|نوبــــ عم|بــــ| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

354425 حمد|ضى محمد |لر|ندى  |بــــ بــــنه|د|

36365o وع|هلل محمد شبــــل مط|منتـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

265485 ى عطيه|محمود عل ء معوض حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

29374 م|لسل|حمد سعيد معوض عبــــد | هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

6|7o99 |هلل فتـــىح سيد شط|منه  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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|78o36 حمد|لنبــــي |حمد محمد عبــــد | مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

635273 بــــ|لوه|تـــ عبــــد |ء عطيه عىل بــــرك|ل| زيق|لزق|ره |تـــج

458628 وى متـــول|لشن|ء محمد حمزه |شيم |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

328|6 بــــ|لوه|دي عبــــد |له|مه عبــــد |س|عمر  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|763o9 ف ح|سل |بــــ حمد يس|مد |رسر عه مشتـــهر|زر

34896 م|م|ن |مه سليم|س|ن |سليم لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

627|9| ن ن خرستـــو|هيم رزق سليم|بــــر| |مي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|38o|3 حمد محمد|ل محمد |محمود جم  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

2|93|o وى|حمد قن|هلل |محمد عبــــد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

639|48 لسيد|يوسف محمد عطيه  زيق|لزق|علوم 

23|o47 ن قريش|عيل عثــــم|سم|زم مجدى فهىم |ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o44o3 ه مجدى عبــــد | لعظيم|ح عبــــد |لفتـــ|مي  زيق|لزق|صيدله 

8|66|6 ى|د ك|بــــولس عم |مل مي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

9o6664 حمد  |رص محمود |ء ن|رس| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5|937| هيم ودن|بــــر|للطيف |محمد عبــــد | روفيد معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

2559o| رود|هيم ش|بــــر|ن |مه رمض|س| ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

6|4239 لسيد محمد  زهره|ح |صل| دين |حقوق طنط

4o962o مر|هيم ع|بــــر|جر فتـــىح |ه |ره طنط|تـــج

2o295 لحليم فرج|هلل عبــــد |محمود محمد عبــــد  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

47398 ر مصطفى|لغف|مصطفى يوسف عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

4639o| لق|لخ|لمتـــول محمد عبــــد|م |م|ل|لرحمن |عبــــد ط|ر دمي|ثــــ|

32|527 حمد محمد|مصطفى خليل  هره|لق|صيدله 

883|9| يه محمود محمد عىل | سيوط|عه |زر

92829 دى محمد|دل ن|م ع|سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|98|7 عىل عويس| لرحمن رض|عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7572|6 ين د ود يوسف|لسيد د|ود |رسر عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

92|355 حمد |حمد عىل خلف | ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

49648o |عيل |سم|للطيف |سهيله حسنى محمد عبــــد 
|لمر

ى
ع

بــــ دمنهور|د|
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|72373 ه | لديبــــ خلف محمد|مي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

34o747 لمقصود |لمقصود محمد عبــــد|لد عبــــد|رقيتـــ خ

يحن 
 |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر

698833 ى|تـــ حس|ء محمد محمود فرح|دع ني  لمنصوره|نوعيتـــ 

||832| جون وسىل نبــــيه| جيسيك تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

|2o796 سيوس|ثــــن|دل محفوظ |ريو ع|م ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|5o|42 هيم محمد|بــــر|كريم محمد سبــــيع  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

684686 لعزيز عيد|لسيد محمد عبــــد |هبــــه  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

837567 ن|دق حس|لص|ء محمد |لزهر| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|486|7 رص عويضتـــ سويرس|ن| ن|ندري| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4o7572 لشيخ|حمد عىل |رق عىل |ن ط|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

362o28 لىحي|لدين عبــــد|در نرص |لق|سل عبــــد|بــــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77727 عىل محمود عىل عىل لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

348298 حمد سيد محمود|ء |رس| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

25587o لغنيىم|بــــ |لوه|ذ مصطفى نبــــيه عبــــد |مع ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

7833o4 هلل|هيم عوض |بــــر|وى |لطنط|محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8o26|  عبــــد
ى
لرحمن|لق عبــــد|لخ|مصطفى شوق كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|39246 حمد|بــــ |ح شه|صل| ند|ر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|o6o لحميد عمرو|لرحيم عبــــد |عمر عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

523475 هيم|بــــر|لسيد |لعربــــى |لؤى محمد  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

2555o5 ى حمد|حمد فكرى | مي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

786785 ف محمد عبــــد|يه | م|م|ل|لعظيم |رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

479723 ن|لعظيم سليم|حمد صقر عبــــد |ن |مرو سكندريه|ل|هندستـــ 

|24478 حمد شكري عىلي|دل |ع| نور ى شمس|تـــج ره عي 

754675 مر|هيم ع|بــــر|حمد |هدير  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7o8876 لمرىس|هيم عبــــده |بــــر|هبــــه محمد  علوم بــــورسعيد

|8|53 هيم محمود|بــــر|م |رتـــ س|س هره|لق|علوم 

72992 ن محمود محمد|م شعبــــ|سل| لفيوم|بــــ |د|
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76o|o4 لمنعم|ح عبــــد|لفتـــ|لد عبــــد |محمود خ تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6o8|88 لرشيدى|لعزيز |فوزى عبــــد| نور لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

827|76 بــــ عىلي|لوه|محمود عىلي عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

786544 ف عبــــد |حمد | لحليم|هلل عبــــد |رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

69|o44 صف|لسيد ن|در |لق|هيم عبــــد |بــــر|م |بــــتـــس| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

675||4 ى|ي وى|لمن|لسعيد |لمنعم |لد عبــــد |خ| سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

2629|6 مر محمد صقر|حمد ع|محمد  |بــــ بــــنه|د|

67943 ي|لرشيد عبــــد |حمد روبــــي عبــــد |
لغنى لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

47469 دق|لسعيد ص|هر |م| دين ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

475||7 م|لفح|ن حسن |ئل رمض|حبــــيبــــه و سكندريه|ل|ره |تـــج

542733 بــــو كبــــشه|لحميد |م عبــــد |مريم عص بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|4o33o لمسيح|دل حلىم عبــــد |رول ع|ك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|2346 م|حمد عل|حمد بــــدرى | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o6444 حمد محمد محمد|حمد |ء |ل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

239429 طه|هلل عط|لمنعم عبــــد |ل عبــــد|حبــــيبــــه جم هره|لق|ر |ثــــ|

83927| ي  حمد|محمود محمد خرصى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

8|4677 لعظيم محمد|تـــ عبــــد|مريم عرف ي|صيدلتـــ 
|لمنى

5|4|68 ي|للبــــ|هيم محمد عىلي |بــــر|نعمتـــ 
ئى سكندريه|ل|بــــ |د|

3|945o ف فتـــىح |منيتـــ | لسيد|رسر مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

42266 لسيد محمد|شور |ئل ع|رق و|ط ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|57|6o دق حسن|لص|ن عصمتـــ عبــــد |يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

855o83 ي|حمد ص|زينبــــ 
دق مصطفى ي|عه |زر

|لمنى

2544oo  شعبــــ|
ى
لمهدي|ن |يه شوق ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

28o45| ى |ي لبــــطل|لسيد |هيم |بــــر|هيم |بــــر|سمي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|48844 لبــــسيوئى|حمد |ندى محمود  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9|3o76 ف عىل | ه |لل|رص عبــــد|بــــون|رسر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

82o67o لمجيد|حمد عبــــد|دل |محمد ع ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

252|75 لحميد فوده|حمد عبــــد|هلل |منه  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

79|927 ل منصور|ء منصور بــــل|ل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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284538 ء سليم محمد عفيفى|سم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

372888 ر بــــيوم|لغف|ء فتـــىح عبــــد|سم| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

29794o ىط بــــدر|لع|لد بــــدر عبــــد|خ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

3|693| ن حسن|ل رمض|جر جم|ه ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

6o|447 رج|لج|د متـــول |محمد عم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

423288 ه محمد قويسنى محمد| مي  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

3|9858 حمد|هيم |بــــر|مه |س|ء |سم| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

24o395 ه|لل|سعد محمد عبــــد|ء |ل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35o|8 تـــ|هيم فرح|بــــر|م |حمد عص| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

528369 رك|عيل مبــــ|سم|هلل | |د سمي  عط|زي ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

493385 لىحي مصطفى|يوسف محمد فتـــىحي عبــــد ره دمنهور|تـــج

985o| هيم كليبــــ|بــــر|د منصور |مر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

77oo57 حمد فلفل|در |لق|حمد عبــــد |رق |ط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34o888 لمنطىه|حمد سمي  محمد عبــــده | ى شمس|تـــج ره عي 

452o88 هلل| |ح عط|لفتـــ|هيم عبــــد |ألمي  محمد إبــــر| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

764726 ن ن|حمد رسح|هيم |بــــر| |مي  ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

5|8|66 ن بــــيطح|لليثــــى بــــدر|ء |هن لشيخ|عه كفر |زر

62o96| لرحمن عليوه|م عىل محمد عبــــد |سل| صيدلتـــ بــــورسعيد

|36997 ى خليل|لرحمن س|عبــــد  م مدبــــول حسي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

643768 هيم|بــــر|لدين |عيل نور |سم|محمد محمد  زيق|لزق|طبــــ 

42o79o لم مدين|محمد فوزى محمد س لشيخ|ره كفر |تـــج

28586o مصطفى سيد محمد محمد حميد |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

832|54 معتـــز محمود محمد سليم دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

6ooo77 زى|للطيف محمد غ|ء عىل عبــــد |سم| |بــــ طنط|د|

7o524| يم|لعم|بــــو |هيم رزق |بــــر|مه رزق |س| ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

35|378 محمد عطيه عطيه| رش |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8|8o39 ن رمزي بــــرسوم|ندرو يون| ي|بــــ |د|
|لمنى
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6oo483 ى محمد عبــــد |ي لزمر|ح محمد |لفتـــ|سمي  |بــــ طنط|د|

69387o |لسيد |رق محمد |هند ط
ى
لمتـــول عرق لمنصوره|بــــ |د|

7oo793 حمد محمود مصطفى محمد مصطفى بــــسيوئى| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

346|3| ى|لم ش|م حسن س|هلل عص|عبــــد هي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

85|396 حمد|مر |ء محمد ع|لشيم| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

54296| لقحف|ء محمد محمد بــــسيوئى |شيم ط|بــــ دمي|د|

9|9642 بــــ |يمن محمد شه|محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

62926o ى|ل ش|لسيد كم|سعد  هي  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

352574 لحميد|لمعىط عبــــد|لحميد عبــــد|ء عبــــد|عل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6223o5 لهدبــــى|لمرغنى |لمرىس |ء عىل |رس| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5|5||2 مبــــروك صبــــىح مبــــروك| مه سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

2345|8 عيل|سم|حمد |لد |مصطفى خ هره|لق|ره |تـــج

329o4 لسميع|ل محمد عبــــد |يوسف جم شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

522254 هيم جندى|بــــر|لسيد محمد |يتـــ محمد | علوم دمنهور

4958|9 ى عبــــد|محمد عبــــد حمد|لحميد سيد |هلل حسني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

833233 سمي  منصور يوسف محمود دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

3|944o لسميع|در عبــــد|لق|ح عبــــد|در صل|لق|عبــــد| رن ى شمس حقوق عي 

829386 ن|حمد سليم|يه حسن | |نوعيتـــ فنيه قن

2|8258 متـــ|بــــو نع|د سعيد حسن |محمد عم هره|لق|ره |تـــج

26|6o| حمد حسن|حمد يوسف |محمد  سيوط|ره |تـــج

784o5 لعزيز بــــدوى|زمزم محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

86|748 حمد مسعد زىكي|عىلي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

886o6o مح عمر محمد |محمد س سيوط|هندستـــ 

256535 ى|حسن ء محمد محمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

68|9|7 ف عبــــد | |لي|د  عبــــد |لبــــ|رسر
ى
لمقصود شنور|ق لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4o9722 ي|لعزيز |لدين حسن عبــــد |نس نور |ن
لففى |نوعيتـــ طنط

|77|78 مر|هيم ع|بــــر|محمود صبــــرى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

778o35 وى|لهدى فرم|رس محمد أبــــو|ي| ر|ي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

25o5| لد محبــــ محمد|هدى خ ى شمس|زر عه عي 
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248429 لم|لعزيز س|طف عبــــد|ر ع|مي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

62542| ن|لمنعم رضو|رضوه مصطفى عبــــد  هره|لق|م |عل|

26853o يم|لد|لمعىط عبــــد|هلل سعيد عبــــد|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|44879 مد محمد|روفيده نعيم ح هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

895|53 ى صف |سعد عدل و| |مي  ج|صيدلتـــ سوه

26225 م محمود|لسل|طف عبــــد |حسن ع كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

53o359 لتـــ|عيل دربــــ|سم|للطيف محمود |م عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

222866 لبــــ|بــــوط|هلل صبــــرى جمعه حسن |سيف  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

884328 لرحيم  |ه عبــــد|لل|يمن عبــــد|ء |صف سيوط|بــــ |د|

7o||64 لنبــــى|لرحمن سمي  حسبــــ |مصطفى عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

4oo757 رون|م رزق محمد خليل ه|أنغ ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

363236 لرحمن|لعزيز عبــــد|لعزيز محسن عبــــد|عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7696|9 لفرح نرص عبــــده|بــــو |لسعود |بــــو |محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2786o4 م|حمد محمد عل|لعزيز |ندى محمد عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

757o92 لسيد محمد متـــول|مل عبــــده | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

39876 حمد|جر محمود فتـــىح |ه لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

44359o لعز مندور|بــــو|لسيد محمد |لسيده | لشيخ|عه كفر |زر

3374|2 ى |ن |نوره لسيد|حمد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8468|7 د|ىطي حم|لع|محمد محمود عبــــد ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

856|84 ى عبــــد|ي حمد|در |لق|در عبــــد|لق|سمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

4962|7 لمنعم  خليل|منتـــرص محمد عبــــد | نشين سكندريه|ل|حقوق 

683627 زى|لعزيز غ|زى عبــــد |م غ|سل| لمنصوره|حقوق 

6|7483 ي
ريطه|رأفتـــ مسعد مخ| دئى ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

6|7o72 لعصفورى|حمد |ر |تـــه مختـــ|طمه شح|ف ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

853o4| مريم يوسف فريز حزين ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

7o3o73 هلل عبــــيد|عبــــي  محمود عطيه عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|4334 ريز سمي  زىك نصيف|م ى شمس| لسن عي 

87o638 لرحيم|لسيد عبــــد|لد |د خ|زي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

486672 د|حمد مر|د محمد |لرحمن مر|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3|2o86 ن|ندى عمرو تـــوفيق محمد سليم|س |طبــــ بــــنه
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9245|3 لودود |حمد طلعتـــ عبــــد|محمد  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9o9o86 ى عىل عبــــد لسيد مصطفى |بــــر |لج|حسي  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

7||2o3 جدى نبــــيه عىل صقر|م| سم ط|بــــ دمي|د|

6||o28 صل|ح حمدين و|حمد نج| لمنصوره|بــــ |د|

44|38o ي  ي تـــوفيق|بــــر|يحن  هيم يحن  |حقوق طنط

22||27 لدين|ء محمد مجدى محمد بــــدر|دع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

373||2 هلل| |لحليم محمد عط|محمود محمد عبــــد ج|بــــ سوه|د|

|5o276 لد محمد محمود|لرحمن خ|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

436648 ر|حمد عم|غبــــ |حمد ر|حبــــيبــــتـــ  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

324437 ود|لدين محمد د|ء |محمد بــــه ن|علوم حلو

75745| لمجيد|لق عبــــد |لخ|م عبــــد |زم س|ح تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|5o78o حمد مهدى|حمد محمد | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

82348o حمد عطيه|وي |يه ر| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

326oo8 لفنجرى محمد محمود|ن |حن ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

623o6o لديبــــ|لسعيد |ر محمود |عم حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

342653 ح محمود كلوبــــ|صل| منى محمد رض ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3457o9 لخي |بــــو|لسيد عليوه |جر سعيد |ه ى شمس| لسن عي 

622574 لديسىط|ن محمد |لحن|محمد جمعتـــ عبــــد | نور ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

75338| ديبــــ|هر مكرم |جورج م وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

||85oo لحميد كريم|حمد عبــــد |لحميد |بــــسملتـــ عبــــد  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

894436  عزيز |نوبــــ هل|بــــ|
ى
ل شوق سيوط|ره |تـــج

6954|9 ن|ن محمد سليم|لم سليم|س| عل هندستـــ بــــور سعيد

4|o234 لخول|حمد |لسميع |حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد |بــــ طنط|د|

439999 ن|هر عطيه سكر|ط| دين لشيخ|طبــــ كفر 

362365 دى عصمتـــ فوزى فريج|ف لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

767329 لكريم محمود|م عبــــد |دل عص|ع ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

228573 ف|شد خل|حمد ر|سهيله  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

523933 هيم عبــــده|بــــر|لرحمن |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر
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|6||89 لرحمن مرىس|م عمرو عبــــد |وس ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

233545 ى عربــــى كم هيم|بــــر|ل |حني  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

343448 يمن محمد مسلىم|محمد  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

7|o235 شف|لك|لرحمن |د محمد محمد عبــــد |جه لمنصوره|بــــ |د|

694|38 ى زىك سل ى حسي  مه|حني  لمنصوره|بــــ |د|

46382 ش|لحش|لد حنفى محمد |حمد خ| ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

446493 ل|لفض|لعزيز |حمد عبــــد |حمد مسعد | سكندريه|ل|بــــ |د|

7|7|9o ء عبــــد |لحليم ه|عبــــد  لحليم محمد موىس|ئى ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

22238 مينه يحن  سعد محمد| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|3852| ى محمد عىل|س ميه محمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

46|62| لمهدى سليم|ح محمود |لفتـــ|هلل محمد عبــــد|عبــــد |بــــ طنط|د|

45233| ن|هلل عىل ري|هلل فتـــح |هلل فتـــح |عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8o7|44 هيم عىلي|بــــر|سمر محمد  ي|علوم 
|لمنى

268o|4 بــــوشوشه|د محمد |محمد عم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

23925o م|لسل|ن يوسف تـــوفيق عبــــد|يم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7653|5 ل|لد|ل يشى محمود |مؤمن جم نوعيتـــ بــــور سعيد

77o286 حمد رجبــــ حسن عبــــد ربــــه|عمر  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|6|o7 لفتـــوح|بــــو |جر محمد محمد |ه لمنصوره|حقوق 

7o6388 لسيد|يمن محمد محمود |خلود  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8222o8 ي  ي|سطف|مريم جورج  نوس جورج  ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

8|7||8 لحميد|هر عبــــد|حمد سمي  ش| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

825352 حمد|ج يسن |محمود تـــ دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

683899 ك نخله رزق|مل| رين|م لمنصوره|علوم 

79262| لمرىس|محمد ثــــروتـــ زغىل عىل  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

36oo48 للطيف|ن عبــــد|ضى سليم|حمد ر| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o795 لرحمن|محمود سيد محمد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7o2595 ف عبــــد |سميه  وري|لمغ|لعزيز |رسر زيق|لزق|ره |تـــج

4327o| نم|ح غ|لفتـــ|لمرىس عبــــد |م |ر حس|مي ى شمس| لسن عي 

7|o27| دى عىلي|لبــــغد|مريم محمد  لمنصوره|صيدله 

492749 لبــــوه|لسيد |صبــــىح محمد | محمد رض تـــربــــيتـــ دمنهور
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825o92 لحمد|بــــو|دق |م ص|ن حم|مرو دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

35|863 لمقصود|طف سيد عبــــد|م ع|سل| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

876698 حمد |حمد طه |محمد  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

432484 ر محمد سعيد فريد زلهف|من |صيدله طنط

3|5672 د عىل حمد|لجو|سلىم سعيد عبــــد ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

9o59|5 جرجس صبــــرى جرجس محروص  ج|علوم سوه

74|28 لصمد|هيم عبــــد |بــــر|ء محمود |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

445935 لحسينى حسن محمد|هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

433o64 فع قطبــــ مرزوق|لش|م |تـــيسي  س |بــــ طنط|د|

52|5|4 لسعيد صقر|لم |ل س|ن جم|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3395|7 ى عل م|لبــــنى نبــــيل محمد يوسف حسني  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

789|25 حمد|لسيد عرفه |تـــفى عرفه  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|5|77o يف| روى مجدى محمد محمد رسر ن|بــــ حلو|د|

5o|8|o وق  لوكيل|بــــ مصطفى مصطفى |يه|رسر ن|سو|بــــ |د|

624o52 ز|لبــــ|ن |لسعيد سليم|لسعيد |لرحمن |عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5o3826 هلل عىل|لد عىلي عطيتـــ |عىلي خ سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|46||3 لحسن محمود|بــــو |ح |ء صل|لزهر|طمتـــ |ف هره|لق|حقوق 

3|98|o لعدوى|ندى محمد محمود  ى شمس|د| بــــ عي 

693496 نم|لمنعم محمد غ|كريم نرص عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

228747 لحميد|ح عبــــد|لحميد صل|تـــفى  عبــــد ن|بــــ حلو|د|

8o579o طف عىلي عىلي|ده ع|غ ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

582oo لحليم خليل|يمن عبــــد |د |زي ي سويف
هندستـــ بــــنى

|5o789 سيىل|د بــــ|مه مر|س|بــــيتـــر  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o7|73 وى|لحن|يوبــــ |حمد |حمد |مريم  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

28|3|2 حمد مصطفى عىل مصطفى| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

439397 ه ط| وى|لطنط|دى |له|فظ عبــــد |هر ح|مي  |حقوق طنط

5|2|77 محمد طه محمد مصطفى درويش طبــــ بــــيطرى دمنهور

6774|o يد ح|بــــو |يمن محمد |كريم  ى لديبــــ|مد |لي  لمنصوره|هندستـــ 

|53865 ى   حسي 
هيم|بــــر|حمد محمد |مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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779273 لحميد عطيه محمد عطيه|نىه عبــــد  زيق |لزق|تـــمريض 

865762 عي|لصبــــور محمد رف|يه عبــــد| دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

67557o ى عىل |عىل  |مي 
ى
ى شوق مي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

52274 ي
هيم|بــــر|ئى ربــــيع |ه| دئى صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

47735o لسيد عىل محمود|جي |ر ض|من سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|2|oo6 خىل|لدو|ر |م موفق مختـــ|عص هره|لق|حقوق 

|68955 ي|فهىم عص
م فهىمي عفيفى |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|

(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

88ooo وى|ميهوبــــ سعد| محمد رض لفيوم |تـــمريض 

|2267o م|لدين خليل بــــدر خليل عل|بــــدر  هره|لق|ره |تـــج

7673|9 يف|بــــر|د |مد فؤ|حمد ح| هيم رسر ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

79|786 ي بــــرع سليم|لبــــ|لدين عبــــد |ء |ره عل|س
ى
ق عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

78o77| ن|هيم محمد حسن محمد شعبــــ|بــــر| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3249|5 حمد|لد سيد |لرحمن خ|عبــــد ى شمس| لسن عي 

9|2|o7 هلل  | |هر وصفى عط|م| ر|ي ج|ره سوه|تـــج

8224|8 لرحمن عمرو بــــكر صديق|عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

25|378 ل|لشه|دل محمد فهىم |محمد ع لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|47522 هلل|د|ن محمود ج|محمود رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

235o4o حمد|لجليل |عيل عبــــد|سم|محمد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

23385 ن محمد محمد فندى|حمد سليم| هره|لق|ره |تـــج

7o7933 لبــــسيوئى|هيم |بــــر|حمد محمد |حمد محمد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

7732o9 حمد حسن|لمنعم |محمد عمر عبــــد  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

5|5oo2 ن|دتـــ محمد فرج محمد سليم|غ ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

55o33 ن|ن شعبــــ|منه مجدي رمض| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

754286 ن|م عىل صديق محمد عثــــم|وس عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

4o4||3 هيم عبــــد|بــــر|زق |لر|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد 
رس|لح |

ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

7|o578 نوس|لع|ئى عزيز محمود |عزه ه ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

44958o لخول|مىح | هيم زكري|إبــــر |هندستـــ طنط

|536|2 لنرص|بــــو |بــــ |لتـــو|ء سعد عبــــد |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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75o659 لبــــي  خليل|دل |رين ع|ك لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

|64945 ي ط
رق محمد محمد حسن|تـــفى ن|بــــ حلو|د|

92||86 حمد |لعزيز |رص عبــــد|ن| دين ي صىح سوه
ج|معهد فنى

2|43o2 هيم مصطفى|بــــر|يوسف عمرو  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

899|22 جد موريس زكرى يوسف |م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

3573|2 ي فؤ|د ن|فؤ لسعيد عليوه|د |ج  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

34|5|4 ح|لفتـــ|لحميد عبــــد|ل عبــــد|محمد كم ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

77|o68 لدين محمد عمر عيد|ء |عل| ند لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

76363| ق|لسيد |حمد |حمد |ندى  وى|لشر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

||9935 ر|لعط|مل |كرم محمد ك|ء |عىلي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

784264 هد|وى مج|لشبــــر|محمد محمد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

834482 لمنعم محمد|د محمد عبــــد|جه دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

78o876 حمد محمد|هلل |محمد عبــــد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

695||7 لدين|يم نرص |لد|يم محمد عبــــد |لد|ن عبــــد |حن لمنصوره|بــــ |د|

269867 لزغبــــى|بــــ |وى دي|لسعد| |محمد رض لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

294|5 بــــتـــ فرغىل|لرحمن عمرو ثــــ|عبــــد  هره|لق|حقوق 

79|2o9 ن|لسيد محمد عثــــم|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2839o| ى  محمد حسن حسي 
مصطفى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

2643|6 ى زهره|خلود عبــــد لرحيم حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

527275 حمد عىل|لسيد |ضى |ره ر|س سكندريه|ل|حقوق 

232|32 لعيسوى|م مصطفى محمد |مصطفى عص ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

4798|9 حمد مصطفى|لد محمد |محمد خ سكندريه|ل|هندستـــ 

45o6o7 حمد|ح سيد |لفتـــ|م عبــــد |محمد عص |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

684442 ى|مد طربــــ|عمر محمود ح ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

679|55 دى|له|عزم عبــــده محمد عزم عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

268249 لدين حسن|لدين حمزه نرص|نرص ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

893968 د  |لجو|لىح عبــــد|وى عبــــد|لكحل|هلل |عبــــد سيوط|تـــمريض 

262835 لفتـــوح|بــــو|لسيد محمد |حمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

77|729 هيم|بــــر|لحليم |م عىل عبــــد |هي زيق|لزق|بــــ |د|
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77|294 لسيد|محمد متـــول متـــول | ر|ي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8484o3 ى |هيتـــ|م هيم|بــــر|بــــ يوسف حسي  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

79|827 ن عىل|م رضو|لسل|محمد عوض عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|49o4o لعزيز|محمد عبــــد | تـــفى زكري ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

34o||4 لسيد|ح |لفتـــ|مي  محمد عبــــد| |بــــ بــــنه|د|

4|8662 لعزيز|لعزيز عبــــده عبــــد|يمن عبــــد| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

285373 هيم|بــــر|محمد رؤوف ذىك خليل  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

266753 بــــو ذكرى|هلل |طمه حسنى عبــــد|ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

693749 زى|حمد محمد غ|ء |ء عط|سم| لمنصوره|بــــ |د|

76|244 س|حمد حمدى محمد عبــــ| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

772456 مه نوفل|ء سعيد سل|حمد عل|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

8|73o8 دردير| لعل|بــــو|محمود محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

322o52 لعزيز|هلل سمي  سعيد عبــــد|منتـــ  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

889456 ن يعقوبــــ بــــخيتـــ |ندرو سعد| سيوط|صيدلتـــ 

759|55 محمد| لوف|بــــو |دل |محمد ع لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

4|9764 ز|لبــــ|د مصطفى |حمد سعد فؤ| لشيخ|بــــ كفر |د|

69o|4o ل محمد عىل|محمد جم لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8||463 ي رض| نجيبــــ| يىلي| |نىح  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

775|65 حمد|در |لق|ن عبــــد |ء علو|عىلي زيق|لزق|صيدله 

82|||9 ح فتـــىحي رزق|ء صل|رس| ي|تـــمريض 
| لمنى

287o7o ن|للطيف محمد سليم|منى عبــــد لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

52oo5 هيم|بــــر|حمد محمد |ندى  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

885749 للطيف محمود|ء يىح عبــــد|رس| سيوط|تـــربــــيتـــ 

526o9| ل خرصى|لع|ن غنيم عبــــد|غنيم رمض بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

754942 مريم ممدوح محمد محمود عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|3o672 ي
لسميع|د سيد عبــــد |عم| دئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

4|4256 نه|هيم حسن شبــــ|بــــر|طف |ندى ع |بــــ طنط|د|

23|737 مجد مصطفى مجد خرصى| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 
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844878 ن|م عثــــم|د محمد هش|زي |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

228967 ي
لم|حمد س|حمدى | دئى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

763|5| لسيد|حمد محمد |حمد |ره |س بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

633944 لعزيز|لعظيم عبــــد |صف عبــــد |م ن|سل| زيق |لزق|تـــمريض 

636|49 حمد|هلل حسن |هلل عىل عبــــد|عبــــد تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

78o648 ن محمد|نسمه بــــهجتـــ عىل سليم زيق|لزق|حقوق 

|22593 حمد عىلي|حمد سيد | ن|حقوق حلو

8|5o46 ى س مح فكري نجيبــــ|نرمي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

33422o لرحيم|حمد عبــــد|حمد يوسف |محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|32oo2 ي
محمد سيد محمد| دئى ى شمس|د| بــــ عي 

5o546 لحليم محمد|حمد عبــــد |حسن  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5o|495 د|لجو|د محمد عبــــد |لجو|ن عبــــد |رمض لشيخ|عه كفر |زر

6|9482 يف|محمد مجدى زىك رشو ن رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

863|69 حمد محمود|حمد محمود | ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

343227 يتـــ سعودي سعيد شديد جعفر| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

54|483 ل|لعس|جد محمد |كريم م سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

||5739 س|لدين عبــــ|ح |ضىح محمد صل هره|لق|حقوق 

63498 للطيف|طف عجىم عبــــد|هلل ع|عبــــد |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

7o73|4 لبــــهنس|لعزيز |مد عبــــد |بــــسمه سعيد ح لمنصوره|بــــ |د|

4|6844 لجحش|يمن محمد محمد  |سهي   لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

32689| حمد|هيم سيد |بــــر|هلل |منتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

53324o وز  حمد محمد شيبــــوبــــ|حمد |في  سكندريه|ل|عه |زر

768727 لم|ن س|ح سليم|حمد صل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4o3733 ى هلل| |جورج تـــوفيق يوسف عط| مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

34497o هيم|بــــر|لسيد |حمد |ح سعيد |سم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6446|4 لنمىك|لمعىط |لسيد عبــــد|محمد أحمد  |ره طنط|تـــج

|49|4 م محمد حسن محمود|ندى عص ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

423667 وق ع ف |دل مط|رسر لدين|وع أحمد رسر زيق|لزق|عه |زر

25|3o2 يد|مصطفى محمد حلىم زىك ز لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 
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8o6669 ن|م عثــــم|لسل|ء فتـــىحي عبــــد|نجل ي|تـــمريض 
| لمنى

7o4767 ئى|ئى عن|زق عن|لر|م عبــــد |ء عص|سم| زيق |لزق|تـــمريض 

767676 حمد عىل|ء محمد |دع لعريش|تـــربــــيتـــ 

76346 حمد|م خميس عىلي |هش لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

49o69| لحميد|لمنعم عبــــد |طف محمد عبــــد |طمه ع|ف سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

789775 لسيد|ندى محمد حلىم  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

336294 لجود|بــــو |هلل محمد حلىم |هبــــتـــ  ى شمس حقوق عي 

284o55 د يونس|ل رش|عمرو جم هره|لق|حقوق 

5|3863 وى|لشه|بــــر محروس |محمد محمود ج تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

54575o لشيسر|حمد |مد سيد |رس محمد ح|ي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

688559 ن|ن رمض|لحكيم شعبــــ|عبــــد | ندى رض لمنصوره|ل |طف|ض |ري

259742 هلل|ء بــــسيوئى عوض |يه عل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

876987 لسيد  |يمن ذكرى عبــــد| |دون|م ي صىح 
سيوط|معهد فنى

7o9o83 ن جمعه عيد غنيم|عزه رمض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

32954| ي|لكن|ن |لفضل سليم|بــــو |حمد |رتـــ |س
ئى |بــــ بــــنه|د|

7o5|32 ى محمد رض ه حسي  ى محمد| ني  حسي  زيق|لزق|عه |زر

6393|8 حمد|ء ربــــيع حسن محمد |سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|64582 محمود نبــــيل محمد مدبــــولي ن|حقوق حلو

68258| ل عىل عدس|هلل محمود محمد كم|هبــــه  لمنصوره|صيدله 

5|o36| ى عبــــد | ىطي شيبــــه|لع|حمد حسي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|69o5 نىح  معتـــز محمد مصطفى هيكل| ى شمس حقوق عي 

356432 لسيد|حمد يىحي طلبــــتـــ محمد | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

27o97o ئى|لفخر|روق مصطفى عىل |ء ف|سم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

48483| عىل| بــــ زكري|يه|دهم | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

697389 لعوضى|حمد |هلل |هلل فتـــىح عوض |عوض  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

629983 لكريم|زم محمد عبــــد |محمد ح زيق|لزق|حقوق 

26o437 لجمس|ر سعيد محمد |مي شمون|نوعيتـــ 

8o6465 لحكيم حسن|لح عبــــد|محمد ص حقوق بــــنى سويف

762737 يىحي|لجر|حمد حسن |يمن | تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

9o4768 مل |لد حليم ك|يرينى خ| ج|علوم سوه
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7552|4 ى |ي لسيد رجبــــ عىل|سمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|29988 حمد|ل سيد محمود |ل جل|نه ى شمس حقوق عي 

8656|9 مون|حمد م|بــــوبــــكر شمروخ | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|73529 تـــ|مه سيد محمد سيد بــــرك|س| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

442342 لمتـــول|حمد |لسيد |هيم |بــــر|وليد  لشيخ|ره كفر |تـــج

476o79 ي|هيم |بــــر|س محمد |مروه عبــــ لمليىح  سكندريه|ل|بــــ |د|

|28225 لنبــــى فهىم مصطفى|ء عبــــد |سم| ن|هندستـــ حلو

|23678 حمد عىل غنيم|يمن |حمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

239929 ف | لح|بــــتـــ ص|حمد ثــــ|رسر ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|9344 ل|محمود محمد جم| مه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

823o34 ه ر| لحسن|بــــو|فتـــ حلىمي |مي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

257897 |لسيد |مح |حمد س|
ى
لشنوق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6236|| لسيد بــــحيلق|لسيد جبــــر |حمد محمد | طبــــ بــــورسعيد

422552 لزينى|لرحمن |م محمود محمد عبــــد ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

247644 م|لسل|لسيد عبــــد|زم مجدى |ح ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

687946 حمد|زق |لر|حمد عبــــد |ل |محمد كم ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|442o تـــ|حمد شح|مه |س| |رن ى شمس| لسن عي 

8762o7 لرحيم سليم |عمر محمد عبــــد سيوط|حقوق 

2o783 د محمد|رص فؤ|لرحمن ن|عبــــد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

4o7334 حمد|رص عىل محمد |لن|ر عبــــد |من سكندريه|ل|بــــ |د|

849894 حمد عىلي|ء عىلي |سم| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

4896o يمن زينهم خليفه|هند  ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

4|83o9 إلبــــشيىه|هيم سعيد |بــــر|در |ن |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

93577 ن محمد|دل فرغىل مهر|عمر ع  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

7o5596 ى |حمد |حمد وليد | حمد|مي  لمنصوره|ره |تـــج

823924 حمد سهل|ء محمد |رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

8262oo د لويز زىكي|عم| رين|م |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

64958 لرحمن|ء فوزى بــــكرى عبــــد |سم| ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

35||o4 ي |سميحتـــ ع
حمد|طف مصطفى ى شمس  تـــمريض عي 
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687494 وندى|ن ل|جر مصطفى شعبــــ|ه ن|صيدله حلو

265753 ح محمود خليل|لفتـــ|عمرو عبــــد شمون|نوعيتـــ 

85798o لحكيم|ء محمد عبــــد|ء عل|لىمي ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

428334 هيم محمد منجد|بــــر|ر رجبــــ |بــــر| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

4983o8 ي|لفد|عيل |سم|لسيد محمد |زينبــــ 
وئى |حقوق طنط

7o6|73 عيل عىل|سم|هيم |بــــر|يه مصطفى | لمنصوره|ره |تـــج

625753 هيم محمد|بــــر|ن محمد |يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

246742 يس|لح|لسيد |محمود فوزى  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

29|285 حمد|ن |حمد شكرى عثــــم| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

52596 ندى محمد عمر محمد ي سويف
هندستـــ بــــنى

4|365 ه حسن | لجليل|حمد عبــــد |مي  هره|لق|هندستـــ 

444847 ف بــــره|محمد  لجندى|لعيسوى |لدين |ن |رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

292949 ى ي|ي بــــ|رس عفيفى محمد دي|سمي  شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

475594 سم|نىح  محمود فوزى مصطفى ق| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

642946 هلل محمود عمر|لدين حمد |ء |بــــسنتـــ عل زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

2|3o35 ن|لده|لرحمن |حمد عبــــد| |ند ى شمس|تـــج ره عي 

5|5769 زق موىس|لر|م عبــــد|لسل|رتـــ محمود عبــــد |س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

86|68| ي طلبــــ عىلي|حمد ص|
لح مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

282939 م صبــــىح بــــخيتـــ حبــــسر|دى عص|ف ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

27|522 ل|عىل هل| ن مديح زكري|يم| زيق|لزق|عه |زر

25682| ف عبــــد|طمه |ف رج |لفر|لعزيز |رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6o3466 م محمد محمد حسن تـــرىك|حس لمنصوره|حقوق 

356249 يف محمد كم يف|ل |رسر لسيد رسر |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

68786 عيل|سم|لعليم محمود |ء عبــــد |زهر ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

864544 هيم|بــــر|بــــوبــــكر |محمود محمد  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

54oo95 لد لطفى حسن بــــسيوئى|حمد خ| سكندريه|ل|حقوق 

77672o ى|مصطفى جم ل صبــــىح خرصى ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

772582 س تـــوفيق|مه تـــوفيق عبــــ|س|ء |سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

63o|83 له|لسيد دربــــ|حمد محمد | زيق|لزق|علوم 
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7783o6 لعظيم خليل فول|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|علوم 

|58623 محمد محمود محمد| رويد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

76o682 حمد|لسيد |ح |ن صل|رو لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

|4o|53 ر عىلي عطيه|لغف|جر عبــــد |ه دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

|5665 هر محمود|محمد وليد ط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|8|4| د محمد يوسف|د محمود فؤ|فؤ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

6247o2 ح|دق صحص|محمود عوض ص ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

34564o ل|س يوسف غبــــري|نجيل جميل غط| هره|لق|ج طبــــيع |عل

3497|7 ح محمود عىل|لفتـــ|م عبــــد|لرحمن هش|عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

2|2o5 لحميد|يمن صبــــيح عبــــد|هلل |منه  هره|لق|بــــ |د|

4766|| ى حس|نور ن|ن محمد بــــدوى حسي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4972|6 جه|لخو|لعزيز |مريم محمد عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

8||63 يمن معوض عمر|ء |رس| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

653|3 بــــى محمد يوسف|شع|محمد حسن  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4o824 هيم|بــــر|لد محمود |مصطفى خ ن|حقوق حلو

88952| د خليل  |سم ج|ئيل بــــ|ميخ سيوط|بــــ |د|

|26584 ف محمد مصطفى|ندى  رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23742o ى سعيد |ي لمجيد|حمد محمد عبــــد |سمي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|78o5 ن محمد |ر محمد زيد|مختـــ ي صىح 
سيوط|معهد فنى

253849 لم|بــــو س|حمد سمي  محمد | دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

8|3546 ي 
ف رمض|مصطفى لك|لم|ن عبــــد|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

62386 للطيف|شم عبــــد|لحميد ه|م عبــــد|هي بــــ بــــنى سويف|د|

229449 ن|حمد عمر|حمد |ن |رحمه شعبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

336|46 لدين|ح |ن صل|م رضو|رضوى هش ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|33763 ح بــــدر|لفتـــ|مه محمود عبــــد |س|ن |مرو ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

466o49 مل عىل|حمد ك| | دين لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3o|82 هلل|د فتـــح |ل فؤ|ء بــــل|سم| ن|بــــ حلو|د|

483275 عيل|سم|لسيد |بــــ |لوه|بــــر عبــــد|طمه ج|ف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4o3354 ى محمد عبــــده|م رمض|سهيله س ن حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|
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4|3922 ق|دق |حمد محمد ص|ء |رس| وي|لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

478964 |هيم عىل |بــــر|حمد |هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد
لحريرى

سكندريه|ل|هندستـــ 

|6|522 ى عطيه فرح محمد حسي  ى شمس حقوق عي 

86967 هلل محمد|بــــر عبــــد|ر ص|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

63|953 ي|لمنعم ري|سهيلتـــ عبــــد 
ض مهنى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

299775 لكريم متـــول|ل عبــــد |جم| لي|د هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

498|79 يم |لد|للطيف عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|ء |رس|
ى|ش هي 

تـــربــــيتـــ دمنهور

49287| |لسق|هيم |ل إبــــر|لرج|يحن  محمد عز  سكندريه|ل|حقوق 

|64838 لغنى|ن محمد عىل عبــــد |رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

76875o ى خليل محمود|يز |ف مي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

256969 ليه|بــــوغ|لحميد |عبــــد| نىح  زكري| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|56o48 لغنى|يحن  محمد عبــــد | يش كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

5o568 سم|لق|بــــو |عىل رجبــــ عىل  حقوق بــــنى سويف

28|344 ى محمود مصطفى|لد |حمد خ| مي  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

642|38 د|هيم محمد ج|بــــر|حمد محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

|2oo32 لحميد|جد محمد عبــــد |زينتـــ م ى شمس|تـــج ره عي 

95575 ى حسن|حسن كم ل حسي  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

22o29o لبــــىه|هيم |بــــر|مر محسن مصطفى |تـــ ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

8596|2 ي|بــــر فتـــىحي عسقل|يسه ص|م
ئى ي تـــمريض 

ي|معهد فنى
| لمنى

|584|9 لعزيز|لدين عبــــد |ل سعد |جم| رن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

758|78 ى خلف عىل محمد|ي سمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

49|65o حمد|عيل |سم|لرحمن جمعه |عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4o87|3 ى |حمد محمد |مريم  وى|لص|مي  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

535325 ن|رص محمد يونس حس|فتـــحيه ن سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

76o36| ن محمد|عيل سليم|سم|عمر  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

777972 عيل عزبــــ|يه سعيد فتـــوح إسم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7|||7| لمرىس محمد حبــــيبــــ|لسعيد |مح سعد |ن س|يم| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 
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786955 ربــــيع محمد ربــــيع محمد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3649|4 د حسن|عمر عصمتـــ فؤ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

693949 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |ل |هيم جل|بــــر| لمنصوره|حقوق 

76|323 ل محمد عىل|محمد جم ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

8|9726 ي عبــــد|لر|ء عبــــد|شيم
بــــ حموده|لوه|ضى ي|عه |زر

|لمنى

638285 ن حسن فرج|م حس|حس زيق|لزق|علوم 

|77725 ره يوسف سيد طلبــــ|س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

45o433 لجليل دخيل|م عبــــد|حمد س| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

32o6o2 هيم مدبــــول|بــــر|رص |لن|ل عبــــد|بــــل مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

232929 حمد نبــــيل سيد حسن|ء |حسن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|58855 رس محمد فتـــىح محمد|ي هره|لق|هندستـــ 

452274 |لبــــن|لنبــــى بــــيوم |حمد محمد عبــــد | |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

||82o9 هلل قرقوشتـــ|طف عبــــد |ع| رين|م ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

893337 ف |هلل نرص|عبــــد لدين|لدين عىل رسر سيوط|حقوق 

|59839 نم نرص|غ| ئى زكري|م| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

56o57 م|لسل|لد جمعه عبــــد|هدير خ سيوط|حقوق 

693837 هيم محمد|بــــر|وليد عىل | ليند ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

25|84 لرحيم نرص|بــــر عبــــد |ره ص|س ن|حقوق حلو

53o97 حمد|ء محمد محمد |سم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

45|7|2 غبــــ محمد رويه|مه محمد ر|س| |حقوق طنط

7|3|34 لرحيم|عيل عبــــد |سم|لد محمد محمد |خ ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

75o984 بــــ محمد فتـــىح محمد|هيتـــ|م لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

83625o حمد محمد|حميده عىلي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

755279 بــــر محمد|رين مرشد ص|د نوعيتـــ بــــور سعيد

82258| ي محروس حسن
محمد مصطفى ي|هندستـــ 

|لمنى

489945 ىط|لع|ل مرىس عبــــد |لع|هلل محسن عبــــد |يه | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|26824 ف |سحر  د|لجو|لسيد عبــــد |رسر هره|لق|طبــــ 

36584| حمد منصور|عمرو حسن  منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

8|677| عيل|سم|طمه عىلي محمد |ف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى
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493498 ر|دتـــ محمد نو|محمود حم ى شمس| لسن عي 

|7553 ح شعيشع|لفتـــ|هر عبــــد |هر محمد ط|ط دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|26|7| ف عبــــد |فريده  لمنعم عىل|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

77o|73 حمد مصطفى عربــــد|لسيد مصطفى |مصطفى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

52848| هلل|لرحيم عبــــد|حمد عبــــد|محمود عىل  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

329958 ى محمد سعيد |ي بــــرى|لج|سمي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8592o7 حمد|لعزيز |بــــر عبــــد|ء ص|هن ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

794o4 لمقصود|د عبــــد |منيتـــ محمد رش| لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3264o محمود| حمد محمد رض| سيوط|ضتـــ |علوم ري

88||75 حمد |يه محمد عىل | ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

8o59|9 ي فتـــىحي عىلي|م ن|هي ج  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

64o259 حد محمودي|لو|بــــ عبــــد|لوه|ح عبــــد|صبــــ عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6o9767 ج |لبــــلتـــ|م |لسل|محمد عبــــد | ند ي صىح طنط
|معهد فنى

9o53|7 ى |لزهر|  محمد حسي 
ى
ء شوق ي صىح ري

ج|ضه سوه|معهد فنى

685|3o حمد دويبــــ|ء عىل حسن |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

357674 حمد محمد|سلوى محمد  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

38584 طمتـــ نبــــيل بــــدر محمد|ف لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

8|2o63 ق يوسف|سح| |حيل يوحن|ر ي|هندستـــ 
|لمنى

8|3898 ى عبــــد| لي|د هلل محمد|حسي  ي|عه |زر
|لمنى

792354 لسيد|م طه عىلي |عص| رن  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

4785|4 لطنيىحى|يمن محمود صبــــرى |ن |يم| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

9o55o5 لي |مريم سعيد حلىم غ ج|طبــــ بــــيطرى سوه

|3424o لفونس جرجس|دل |مريم ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

452522  |محمود 
ى
لسيد|حمد شوق |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 

لشيخ

54|448 م|لش|ن محمد عىل |مرو بــــ دمنهور|د|

2827|2 ر محمد فتـــىح محمد حسن|مي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

848|22 ي عبــــد|ده منصور حس|غ
در|لق|ئى ن|تـــمريض أسو

|54584 د|لدين محمد محسن ج|م |حس لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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6|o297 ج |لبــــلتـــ|للطيف |هيم عبــــد|بــــر|مصطفى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8599| سعد يوسف عويس| دين ن|حقوق حلو

8o8868 مح سهري عزيز|مر س|س ره بــــنى سويف|تـــج

|566o8 ى ك مل محمد مرىس|حسي  هره|لق|هندستـــ 

228387 ح حسن|ئى صل|ندى ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

345|5| ر جبــــيىل|لغف|لعليم عبــــد|نشين عبــــد عه مشتـــهر|زر

8o|5|3 هد محمد|هيم مج|بــــر| |ر|ي ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

7o57o4 س|لنح|لسيد |لمرىس |هلل محمد |عبــــد  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

354548 هيم|بــــر|ء محمود حلىم |بــــسنتـــ بــــه عه مشتـــهر|زر

44|9o5 ى صبــــىح زكري|ي وى|لمك|محمود | سمي  لشيخ|ره كفر |تـــج

4o2o4o هيم|بــــر|رج |لج|لونيس |هيم عبــــد |بــــر|حمد | |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5o|599 تـــه|رفقه نبــــيل نجيبــــ شح ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

875565 حمد هريدى |ء |محمد عل سيوط|بــــ |د|

6|843| تـــه|بــــو شح|لد عىل فتـــىح |خ ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

6|2583  |ندى 
ى
|هيم أغ|بــــر|يمن محمد شوق زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

534o|4 وى|لح مصطفى محمد مطر|ن ص|عدن |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

923696 لسيد |ئى |حمد جيل|لرحمن |عبــــد ج|بــــ سوه|د|

373592 ن|بــــر عثــــم|ء ص|محمود بــــه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

62|2| تـــم محمد عطيه حميده|ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43|6|2 ن|محمد حسن عرفتـــ عمر لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

82764o هيم|بــــر|حمد |لنعيم |مروه عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4oo56o ي |هلل ن|منه  لسيد|لصغي  |ج  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

||9928 لحريرى|لد عىل حسن محمد |سنتـــ خ|بــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|64|o6 حمد|رق سيد |عمرو ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o3696 ى|لح ش|لرحيم ص|حمد يوسف عبــــد| هي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|25475 هيم زغلول محمد|بــــر|هينور |م ى شمس|د| بــــ عي 

369|78 لرحمن|حمد عبــــد|لرحمن |محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

33o246 لنبــــي محمد محمد|ن عبــــد|يم| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

244868 طف حسن حسن محمد سويلم|ع| عل ن|بــــ حلو|د|

78o2o5 بــــتـــ رجبــــ محمد|حمد  ثــــ|دل |ع لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 
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49o74| ى عبــــد|ئى غندى |م| لق|لخ|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

866oo6 ى|لدين |ل |حمد جبــــريل كم| مي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

8oo476 ي جيل|ج ورد|حمد فر|
ي|ئى

ئى حقوق بــــنى سويف

7o225o لعش|ن فريد محمد زنفىل |يم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

42|273 وى|لمك|حمد |لحميد |محمد صبــــىح عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

84546 حمد|حمد |هبــــه مصطفى  |حقوق بــــنه

|27472 بــــ|لوه|لرحمن وليد محمد غنيىم عبــــد |عبــــد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

294663 لنجدي|لق |لخ|هلل محمد عبــــد |عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

69898 لسيد محمود|حمد |سهيله  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|5o73o |حمد عط|رك |حمد مبــــ| ى شمس هندستـــ عي 

94227 ن|لمنعم سليم|لح عبــــد |لمنعم ص|عبــــد  سيوط|حقوق 

6976|3 مد هلول|ح ح|مد صل|ء ح|ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

42|9| ي عبــــد |منه 
لنبــــي سعد|هلل مصطفى هره|لق|طبــــ 

2542oo ى عبــــد|ء حس|رس| لحميد عفيفى غبــــور|ني  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

899o58 هلل  |فيكتـــور حسنى رزق | دون|م ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

894oo9 يده |محمد عم حمد |د بــــشر سيوط|عه |زر

645oo7 م|هلل سل|ن فهىم عبــــد|نوره |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

23947 هيم|بــــر|ء جمعه عىل |شيم هره|لق|م |عل|

8|3o87 ده محمد حسن|م حم|سل| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

875277 ريم محمود | سم
ُ
محمد ك سيوط|حقوق 

432o8o د|لجو|مه فتـــىح عىل عبــــد|س|ن |يم| |طبــــ طنط

53367o ح|لمل|حمد |زم حسنى حمزه سيد |ح لمنصوره|حقوق 

|3oo4| وس|ندر|د بــــيتـــرو |عم| رين|م ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

4|65|5 غبــــ محمد|لد محمد ر|محمد خ ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

82|o5 دى|له|كر محمد عبــــد |حمد ش| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

235|5o ن|ن شعبــــ|محمد سعيد رمض دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

66277 ح محمد|لفتـــ|كريم محسن عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

75o646 ي|س
ى
ره يحن  جوده دسوق لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 

عيليتـــ|سم|ل|بــــ

5|9243 تـــ | هيم مكرم|بــــر|بــــ |لوه|ح عبــــد |هيم نج|بــــر|مي  |طبــــ طنط
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8|887 لونيس|ل تـــوفيق عبــــد|طمتـــ جم|ف هره|لق|حقوق 

479922 ئيل رسور|لدين محمد ميك|تـــفى نرص  سكندريه|ل|هندستـــ 

342982 لفقس|هيم محمود عليوه محمد |بــــر| ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

79|8o| لسيد|شم |لسيد محمد ه|خلود  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

29563 حمد رجبــــ|محمود محمد  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

647722 لحميد|ء عيد فتـــىحي عبــــد|أسم زيق |لزق|تـــمريض 

485|o8 لد محمد مصطفى عىل|تـــفى خ سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

32o6|3 لد محمود محمد حسن|خ ى شمس حقوق عي 

7774o5 قوىس|لشي|رس فتـــىح محمد |بــــسمه ي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

5|8|55 لدين|لحميد سيف |در عبــــد |لق|يدى عبــــد|ه ط|بــــ دمي|د|

|43225 حمد محمود|ن عمرو |رو ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

252476 ه|لل|لمنصف عبــــد|ء محمد عبــــد|شيم تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

476944 لدين محمد عىل هنيدى|م |هلل عص|عبــــد  |علوم بــــنه

2297o لرحمن محمد|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد هرتـــ |لق|تـــمريض 

5|5|97  سعيد 
ى
نه|بــــو عي|هيم |بــــر|نور شوق ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

23388o لعزيز|لعزيز محمد عبــــد|حمد عبــــد| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

432|95 ه مهدى عوف | ئى|لعو|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

||7827 رغدتـــ محمد نجيبــــ مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

7732| يف محمد محمود عبــــد  ي|رسر
لغنى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

268726 مه|تـــ سل|د محمد بــــرك|جه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

776927 لم|حمد س|لم |مريم س زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

3|3|62 رك|متـــ طه مبــــ|س|رق |ط رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

5269|9 مل|لبــــدرى ك|لبــــدرى محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

922226 وز ج سكندر  |هلل | |د عط|في  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

349537 لحليم محمد|محمد سعيد عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

736|3 للطيف|جر عيسي محمد عبــــد  |ه لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o3|o5 بــــو شنبــــ|حمد |س محمد |ين| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7o8|44 لغنى|حمد حمدى عبــــد |حمدى وليد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 
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8||8|5 ف محمد محمد|مروه  رسر سيوط|ره |تـــج

246866 مر خرصى|بــــر ع|لدين مصطفى ج|م |حس لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

886447 جد لويس بــــولس |شنوده م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

783|2 يزه جمعتـــ محمد محمد|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o7637 ن|بــــر روبــــى عثــــم|ن زىك ص|يم| |تـــربــــيتـــ طنط

85o2o9 ي حلوي|
ي مهنى

حمد مصطفى لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

5297|7 صد|لق|م مصطفى عىل |حس ن|هندستـــ حلو

3|9238 حمد مصطفى|طف |رتـــ ع|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

628892 لرحمن|حمد محمد أحمد محمد عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

6||34 م حسن محمد حسن|سل| بــــ بــــنى سويف|د|

869o86 ي |م|
ي|حمد فؤ|ئى

د مصطفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

77986o ر|لنج|د عطيه فهىم |رين زيق|لزق|طبــــ 

75||36 ه هش| م محمد غريبــــ|مي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

27694| ي
ن|حمد عجل|دل |ع| دئى تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

526o34 حمد مرىس|بــــ |لوه|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

639747 لسيد|ء محمد محمد |دع زيق|لزق|نوعيتـــ 

5|44o3 لحميد نرص عبــــدربــــه لبــــزتـــ|ء عبــــد |سم سكندريه|ل|صيدله 

238|75 ح|هيم محمد عىل فل|بــــر| |سم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

444625 |لعر|هلل |بــــ |ريم مسعد محمد ج
ى
ق لشيخ|بــــ كفر |د|

|6524 ي|ء |ل| ى خرصى لرحمن محمد حسي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4395|3 لمؤمن|رضوى مصطفى سعد عبــــد |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

857|63 مل|طف وليم ك|ع| ر|ل سيوط|ره |تـــج

84284 ى | حمد هريدى|ميمه حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

628437 هلل|لحميد زىك عبــــد|حمد حسنى عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

89845| مل |د حليم ك|مه عم|س| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6||6o2 د عطيه |لجو|ء محمد عبــــد |لزهر|طمه |ف
ن|رضو

|طبــــ طنط

92o838 م |نور جرجس ف|بــــيشوى  ج|ره سوه|تـــج

424868 ر|لعبــــد كس|عمر عيد فكرى  سكندريه|ل|طبــــ 

255338 لمنعم جمعه محمد|لد عبــــد|هدير خ تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي
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496783 بــــ|هيم محمد عق|بــــر|ل محمد |من عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3oo63 هيم بــــقوش|بــــر|سعيد مصطفى | دين هره|لق|بــــ |د|

|67252 لبــــ|بــــو ط|محمود فتـــىح محمود  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

684498 وق خ زى|زم|ل|لفتـــوح |بــــو|لد |رسر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

6o636| ن|رق محمد مصطفى شوم|ط |علوم طنط

459o47 فيل عيسي|ح إرس|لفتـــ|أبــــو بــــكر عبــــد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

427464 جه|لخو|د |ل محمد رش|د جم|زي |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|34|2o لح محمد|ء ص|يوسف عل ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

586o4 تـــه محمد|مروه حمدى شح لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|44644 حمد|لحكيم |كريم عىل عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

6575o لح|ن ص|مه سليم|ن سل|سليم لفيوم|حقوق 

755||o  
ى
عيل|سم|سلىم حسن دسوق تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

22|42 ل|ء بــــخيتـــ سيد غز|سلىم عل هره|لق|بــــ |د|

87345 لسيد|حمد محمد |بــــ |رح لفيوم|طبــــ 

243|86 لغنى|لح محمد عبــــد |لحليم ص|س عبــــد|ين| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|6o568 لحميد|مه محمد عبــــد |س|حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

683466 هلل|ل عيد محمد عبــــد |مريم جم ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

8o9||| بــــر|مون ج|لسيد م|محمد  حقوق بــــنى سويف

449762 ئيل|صف شكرى ميخ|بــــيشوى ن ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

5|3976 لدين|م محمد محمد أحمد بــــدر  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

7|7o43 عيل|سم|هيم محمد |بــــر|هلل |عبــــد  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

42o29 لعزيز محمود|عبــــد | رتـــ رض|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3359|  |س| ند
ى
بــــى|لشر|م سيد دسوق ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

775274 سط عىلي|لبــــ|م محمد عبــــد |حس ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

88|558 حمد |لحفيظ |محمود محمد عبــــد سيوط|حقوق 

835|6 لمقصود|يتـــ عوض محمود عبــــد | ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى
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8|774| مه عىلي محمد|س|ندي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

845836 حمد|مه محمد |س|حمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|3247| هيم|بــــر|نور |حبــــيبــــه محمد  هره|لق|ر |ثــــ|

4o694o لسيد|لرحيم |جر محمد عىلي عبــــد|ه سكندريه|ل|بــــ |د|

5896o وق طه سعيد  حمد|رسر بــــ بــــنى سويف|د|

89845o حمد عىلي |رص |لن|حمد عبــــد| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

|4o22o لخي |بــــو |لعزيز |طف عبــــد |فرح ع ى شمس علوم عي 

342||9 ن|لح رضو|ص| ندى محمد ذكري سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4554|5 لسبــــيعي|لمنعم |نور فتـــىحي عبــــد |حمد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9|2898 ه |لل|ر ممدوح حلىم عبــــد|من ج|عه سوه|زر

333968 لرحمن حسن محمود عىل|عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4526|9 هيم مصطفى محمد|بــــر|رق |ره ط|س لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

446332 حمد|ن |بــــر حسن سليم|محمد ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77o442 |د سدره حن|جرجس عم ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

|46727 حمد|لرحمن |ء عبــــد |لرحمن عل|عبــــد  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

828299 ن|لحميد رسل|ده عبــــد|محمود حم ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

2|496| نيس حكيم مرقص|ديفيد لطفى  هره|لق|ره |تـــج

264o|5 ى |ي لرحمن|هيم عىل عبــــد|بــــر|سمي  |حقوق بــــنه

9o228o لد عبــــده محمد محمد |خ ج|تـــربــــيتـــ سوه

344577 لسيد|محمد سيد محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

856384 حمد محمد|ء منتـــرص |ل| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

866324 د رشيدى|ل فؤ|محمد كم ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

6|o8o2 ه|يمن محمد |مريم  بــــو عمي  ي صىح طنط
|معهد فنى

2|2|74 لحنفى محمد يوسف|حمد محمد |محمود  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

758657 لسيد|هيم محمد محمد |بــــر|حمد محمد | ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|46o9 لليثــــى|حمد حمدى عبــــده |عمر  هره|لق|ره |تـــج

24o6|o ي|ح
ن|ن رضو|زم فتـــىح تـــعى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

||7353 د|مر محمد فؤ|بــــسنتـــ تـــ هره|لق|حقوق 

237383 لعليم|ده محمد عبــــد|ن حم|نوره ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

9o9295 ه محمد | لرحمن |لفتـــوح عبــــد|بــــو|مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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6o4347 ن محفوظ|محمد حمدى رفعتـــ رمض لمنصوره|هندستـــ 

6|39o3 صور|ل|عىل حمدى عىل حسن  |ره طنط|تـــج

542897 |حمد شتـــ|ح جمعه محمد |ندى صل بــــ دمنهور|د|

6|6559 ش|لدين محمد جو|ء |محمد عل ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

643|55 ن|لمعتـــصم رجبــــ رمض|يمنى  زيق|لزق|ره |تـــج

23o|93 حمد|ن |لعربــــ رضو|ن عز |رضو لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

75858o ى نور |لمنعم ش|لمنعم عبــــد |حمد عبــــد | لدين|هي  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

|4638 ى|مريم محمد عبــــد  لحميد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

525o|9 يف|حمد |حمد محمد |محمد  لشر سكندريه|ل|بــــ |د|

234367 بــــر|د محمد ص|ل مر|محمد جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

485628 تـــ|بــــوزيد فرح|تـــبــــ |ء جمعتـــ ر|عىلي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

227532 حمد |لحميد |لدين عبــــد|ل |لرحمن جم|عبــــد
ع|رف

هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o6962 وى|لشه|لسيد |هيم |بــــر|م |مريم س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2|7|3 حمد محمد|رك |ء مبــــ|ل| ن|بــــ حلو|د|

6947|2 حمد زيد|جر مجدى محمد |ه لمنصوره|نوعيتـــ 

8654o6 ئيل|رك ممدوح منصور ميخ|م دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

3|||74 ف رزين رسلتـــ| |بــــول رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|3973 حمد مخلوف محمد|محمد  سيوط|حقوق 

29326 دهم حلىم محمود حلىم| ن|هندستـــ حلو

485|5| هيم أبــــو طور|لسيد محمد إبــــر|ندى  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|73739 دل محمد سيد بــــيوم|ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

765293 لمجد جعفرمحمود|بــــو |د جعفر |زي ره بــــور سعيد|تـــج

338232 هيم |بــــر|ح |لفتـــ|لبــــديع عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|
منصور

| معهد فنى تـــمريض بــــنه

923343 هلل  |حمد عبــــد|حمد محمود | ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

9oo373 تـــتـــ |بــــيل شح|سحق ر|لمسيح |عبــــد سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

463784 ره|م|بــــو |لسيد |ن |منى مسعد شعبــــ لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

829872 ى |مل تـــكل|يوشع ك| يوستـــي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

754998 ل مصطفى معوض|حمد جم| ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ
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356865 هلل مصطفى|ل محمود عبــــد|م| |ره بــــنه|تـــج

836|88 ى|ل |نو حمد عىلي حسي  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

332536 ي محمد
ى|محمد طه حسنى مي  عه مشتـــهر|زر

2347oo يف |شه زى|لعز|حمد |بــــ رسر ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

32992| ر|لعط|حمد شفيق |هلل |منتـــ  |نوعيتـــ بــــنه

77|465 حمد|دق |لص|دل عبــــد |حمد ع| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

786878 لسيد مصطفى مصطفى عيس|د محمود |جه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

||4828 هلل|حمد عبــــد |بــــ |يه|محمد  هره|لق|بــــ |د|

682722  عبــــد |لص|رحمه 
ى
لمعىط عىل محمد|ق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

484222 د عمر|لجو|ئى عبــــد |لمول علو|ئى عبــــد |علو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52|o8 فتـــىحي هليل عليم| رش تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4246|7 لنعيم|حمد عبــــد|ه محمد |لل|محمد عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

527736 ي
حمد رزق محمد خميس| |دئى سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

88|642 حمد |م حسن عبــــده |حس سيوط|بــــ |د|

48534 ى عوض عبــــد |سم ىط|لع|ح حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

27|924 فعي|لش|لحليم |حمد عبــــد|حمد |منى  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

33|57| ى |ي مون|يمن عىل م|سمي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

545682 لربــــ جرجس|د |دل عزم ج|ريو ع|م ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

774893 ل|لجم|بــــدر محمد محمود محمد عىل  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

823|2| زق|لر|ن عبــــد|ح حمد|لفتـــ|ن عبــــد|نوره ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|53953 حمد|وى |كريم مصطفى نبــــيه طنط ى شمس|د| بــــ عي 

6|2|78 ى |يه ط| لسعيد|لسيد |رق أمي  |نوعيتـــ بــــنه

677375 هيم|بــــر|زى |هيم غ|بــــر|دهم | تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

86o4o3 ي عىلي عبــــد|
لمتـــجىلي|حمد عوئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

8o42|| ف نجيبــــ و|ندي |س صف|رسر دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

626266 حمد|لنبــــى |ن عبــــد |حمد شعبــــ|آيه  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

257|8o ده محمود بــــدوى حشيش|غ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|699| ى محمد عبــــد |يم| لمنعم|ن حسي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 
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4762o| للطيف محمد|بــــر عبــــد |لد ج|مريم خ |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

7|o7o5 ى|هيم محمد محمد حس|بــــر|محمد  ني  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2448o2 حمد |لحميد محمد محمد |م عبــــد|ره س|س
د|ج

ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

493553 ئى|للق|حمد |حمد محمد | تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

429|o5 ن|مل نجيبــــ قزم|بــــ ك|يه|نه |دمي |طبــــ طنط

498678 لسيد محمد صبــــره|م |رحمه س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

639|5| ن محمد محمد متـــول|حمد رمض| زيق|لزق|هندستـــ 

46o|87 رك محمود|لرحمن مبــــ|سميه محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

83622 لس س بــــتـــ حبــــيبــــ|مح ثــــ|كي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|3472 لم|زى س|لمغ|ج  محمد |محمد ن |ره بــــنه|تـــج

64254 لحليم|لغنى عبــــد |ء عدل عبــــد |سم| لفيوم|بــــ |د|

9|8o45 هيم |بــــر|دل |رى مجدى ع|م ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

76|85 ى مفتـــ|شيم ح|ء حمد حسي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

43||87 ن|هلل زي|زق فتـــح |لر|يه محمد عبــــد | لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|7||67 لعزيز عىل|مي  عبــــد |منيه | ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

233758 لق|لخ|لىح عبــــد|محمد محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|5576o ن خلف|رمض| حمد رض| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o6o7| لنرص|ئى حسن محمد أبــــو |بــــ ه|مه سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

9o6946 بــــ |هيم مرزوق دي|بــــر|حمد | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

92972 ى ممدوح عبــــد  لرحمن محمد|نيفي  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

259o58 وى|رق منصور طنط|لرحمن ط|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

26357o ع متـــول|لرف|ن محمد فهىم |يم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6|||5| ي|لعط|لعزيز |لعزيز عبــــد |حمد عبــــد |
ى
ق لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

878623 د محمود محمد |ء رش|سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

33256 حمد|لرؤف |دل عبــــد |مينه ع| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

338|6| ف |حمد | وى|لشعر|حمد عفيفى |رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

9|o|68 شد |ميل ن|د |مز عم|ر ج|علوم سوه
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36o|2| ي
هر|حمد م|ن |رمض| دئى |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4|9658 |در محمد أغ|لق|لمندوتـــ عبــــد|محمد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

343963 طر|ء محمد سعيد عوده خ|رس| |حقوق بــــنه

638274 لم معوض|لسيد حسن س| زيق|لزق|صيدله 

6oo7|4 بــــوسنه|ح |لفتـــ|ن سعد عبــــد|ء رمض|ل| ي صىح طنط
|معهد فنى

|28|5o هيم|بــــر|حمد |هلل محمود |منتـــ  هره|لق|حقوق 

786329 فتـــىح محمد عبــــيد| فتـــىح رض زيق|لزق|حقوق 

48338o ن|لسيد حىح  رشو|ن محمد |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

864oo4 لرحيم|لحميد محمد عبــــد|ء عبــــد|ول قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

2|355o لعظيم محمد|بــــوبــــكر عبــــد|مروه  ى شمس|تـــج ره عي 

25o8o6 محمد نبــــيل سمي  عىل عطوه ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

8233o4 لحفيظ يوسف|غدير حسن عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

436537 لمرصى|هيم |بــــر|لسيد |حمد |عمرو  لشيخ|ره كفر |تـــج

46562| بــــو خشبــــه|لد متـــول محمد |متـــول خ لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|5883 سهيله محمود محمد محمود ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

825375 لم محمد|لرؤوف س|ن عبــــد|يم| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

6o55o8 رى|لنص|م |لسل|ء محمد عبــــد |شيم لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

488o|o هلل|در محمد عبــــد|لق|مؤمن محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|o659 ي كم
تـــ|لزي|ل |تـــسنيم لطفى لمنصوره|ل |طف|ض |ري

54|o6 ح محمد محمود|لرحمن صل|عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

265529 لحكيم طلبــــه|روق عبــــد |م ف|روق عص|ف دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

8o7o99 ه ر| ي حسن خلف|مي 
ضى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

8578o2 مر|جه ع|حمد جميل خف| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|35293 ف ع| لرحمن|لحميد عبــــد |طف عبــــد |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

634795 عيل|سم|رص يس |لن|محمد عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

36834 لحليم|لحليم حسنى عبــــد |عبــــد | ر|ي ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

333662 ى ود|بــــر د|مدحتـــ ص| مي  |حقوق بــــنه

434o2o ى|لحفيظ |ن عبــــد |ره رمض|س لعشر |بــــ طنط|د|
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38889 سم|هيم ق|بــــر|لنبــــى |م عبــــد |سل| ى شمس|زر عه عي 

|26664 ن د|لجو|حمد صبــــىحي عبــــد | |مي  ى شمس|تـــج ره عي 

63|387 لحميد محمد|لدين محمد عبــــد |ح |جر صل|ه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

859453 ي قطبــــ
ي محمود مهنى

مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

6858|4 لعيوىطي|د |ل محمد ج|ن جم|نوره لمنصوره|علوم 

8o6|88 ي حن|يرين ع| |دل بــــشر ي|نوعيتـــ 
|لمنى

266o96 م رزق|لسل|حمد عبــــد|محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

524538 حمد مصطفى|حمد مصطفى | |حقوق طنط

79239| ن محمد محمد|ن حمد|حن ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

326328 يقه كرم ميشيل نرص|ف عه مشتـــهر|زر

533673 ي |بــــر|نور 
هيم محمد|بــــر|هيم مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

82347| هلل|هلل مغربــــي عبــــد|م عبــــد|له| ره بــــنى سويف|تـــج

784588 ن حسن ذىك محمد|نوره زيق|لزق|حقوق 

5|4572 لسيد موىس|ء سمي  عىلي |رس| بــــ دمنهور|د|

4393|3 ى|ورى محمد محمد |يدى مغ|ه لعشر ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

36o972 طف مهدي عىلي|ء ع|سم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

6o432o وى|لزعبــــل|لرحمن |دعفيفى عبــــد|لرحمن عم|عبــــد |ضتـــ طنط|علوم ري

527593 ن|لرحمن مسلم زيد|رتـــ محمد عبــــد |س ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

57oo3 زينبــــ مدحتـــ محمد رشدى بــــ بــــنى سويف|د|

|329o| هر خلف|يه مملوك ز| ن|بــــ حلو|د|

7|7|5 ن|ح سليم|ده صل|محمود حم بــــ بــــنى سويف|د|

44265o لقلسر|دى عىل |له|ندى نعيم عبــــد |ره طنط|تـــج

325453 ن|م رشو|محمد عرفه هم بــــ بــــنى سويف|د|

9|7986 محمد مصطفى محمد حسن  سيوط|حقوق 

27877 لق حنفى|لخ|يتـــ حسن عبــــد | هره|لق|حقوق 

77o2|o تـــ حفنى|لشح|رئ |حمد ط| زيق|لزق|ره |تـــج

24|7|o لمحسن سيد زين|مه عبــــد|س|ء |ل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

76||37 بــــر محمد هريدى|مريم محمد ج لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

285o|9 بــــر محمد محمد|يوسف محمد ص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4696o ى محمود جبــــر محمود خي  هره|لق|صيدله 
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26|6|7 محمد مبــــروك محمد مبــــروك ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5oo68 بــــوزيد|روق |رق ف|محمد ط حقوق بــــنى سويف

|6|44 لرحمن|نور عمرو عىل عبــــد  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

69o464 تـــه عبــــد|لقس ديسقورس شح|بــــيشوى  لمنصوره|طبــــ 

8454o2 ي |يه|خلود  لفضل|بــــو|بــــ يحن  ن|سو|علوم 

3o893 ل|لع|د ربــــيع موىس عبــــد |جه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

527555 لحكيم بــــكر محمد بــــكر |م عبــــد |ريه سكندريه|ل|هندستـــ 

857274 لمولي محمود|هيم عبــــد|بــــر|محمد  لمنصوره|حقوق 

239|o محمد| م ذكري|ء عص|ل| |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

35|46o ح|لفتـــ|ن عبــــد|متـــ سلط|س|م |سل| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9249|| محمد حمزه محمد محمود  ج|ره سوه|تـــج

46o43| ى|بــــر|رص |ء ن|ل| هيم محمد حسني  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

687475 |لمو|لسيد |عيل |سم|دى |له| |ند
ى
ق زيق|لزق|عه |زر

546|o6 ن|لمقصود محمد عثــــم|لد عبــــد|خ| رند ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

287438 ح محمد محمود|محمد صل ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

754|67 حمد|دي |له|حمد محمد | |عل سكندريه|ل|صيدله 

7o38|2 حمد|لحنفى |ل |حمد كم|خلود  زيق |لزق|تـــمريض 

368225 لعزيز|لد حسن عبــــد|نىه خ |بــــ بــــنه|د|

47964 ح|لفتـــ|بــــر عبــــد |محمود حمدى ص عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

4o7229 حمد متـــول مرىسي|بــــ |يه|أيه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

322||3 م محمد وجيه حلىم يوسف|جر حس|ه لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

3|867o ن|حمد عثــــم|دل |هبــــتـــ ع هره|لق|عه |زر

5282|o لسيد زىك جعبــــوبــــ|هيم محمد |بــــر| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

9o2799 لجمل عىلي |حسن | رض ج |تـــمريض سوه

||9362 لس عم مي مجىلي|د س|كي  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

64oo9o ره مصطفى فتـــىحي عىلي بــــدوى|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6|4o33 ح سويلم|لفتـــ|عبــــد | مل محمد رض| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

23|742 هلل|لمتـــجىل مكرم |رص عبــــد|نس ن|  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 
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2793|9 ى  ف عبــــد|نرمي  هلل|د |لمنصف ج|رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|3682 ى|دى عبــــد|له|محمد عبــــد لمعز حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9o9698 بــــ |محمود حلىم عىل دي ج|حقوق سوه

82392o ي محمود خليفه محمد
مصطفى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

762624 لغنى|محمد سمي  حسن محمد عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

446664 در محمد عىل|لق|حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

626494 لسيد|سلىم محمد عمر مصطفى  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

46|67 ود|هيم د|بــــر|حمد قدرى | هره|لق|بــــ |د|

7o7|4| ف محمد ص|ء |وف ن|بــــر رمض|رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

773822 ر محمد مرىس بــــكر|لستـــ|ل مصطفى عبــــد |جم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

687772 د|لحد|ء محمد محمد محمود |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7|688| ن|دى محمد عثــــم|له|رص عبــــد |حمد ن| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4o265o حمد|س  |حمد عبــــ|ر محمود |من سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

79285 هيم|بــــر|ل محمد |محمد كم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o|332 تـــ رمض| لقلينى|وى عطيتـــ |لششتـــ|ن |مي  |بــــ طنط|د|

88648o لعزيز |نور عىل عبــــد|محمد حسن  سيوط|علوم 

337|8o هيم|بــــر|م محمد |لسل|ندى عبــــد |حقوق بــــنه

6oo7|6 وى|حمد محمد شه|لدين |ح |ء صل|ل| |نوعيتـــ طنط

894|27  هم|حن
ى
ن |م عثــــم|ن شوق سيوط|حقوق 

|59657 ء سيد حسن تـــوفيق|رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|5385 وى عىل|ر محمد سعد|مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

428267 ش|لفر|لبــــجم مرىس |نرص | ند |صيدله طنط

895598 ى |دل |محمد ع حمد حسي  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

87oo75 هلل خليل|ن فتـــح |نس عثــــم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

758984 ي|ذل عبــــد|محمود ش
لنعيم حفنى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

287832 لعزيز سعد بــــدر|عمر عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

34652o لسيد|لسيد موىس |رقيتـــ  ى شمس حقوق عي 

426|62 ل محمد عبــــده|رق كم|رحمه ط سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

87635o ر  |لغف|لرحمن عبــــد|ر عبــــد|لغف|م عبــــد|عص سيوط|حقوق 

4o5|33 ف خميس عبــــد ئى|لحميد علو|خميس أرسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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3|457 ى|نه ل منتـــرص كرم حسي  هره|لق|ره |تـــج

6|77o9 |حمد محمد محمود محمد مو|
ى
ق ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

63434 رق محمد محمود|محمد ط ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

37|375 هر عمر|لظ|محمد حسنى عبــــد م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

7||675 |م عبــــد |لسل|در عبــــد |لق|لد سمي  عبــــد |خ
لرحمن

ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

44572o عيل|سم|دل محمد فوزى |ن ع|نور سكندريه|ل|هندستـــ 

7|7334 م|لش| |ئى وحيد محمد عط|م| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

687878 هلل كوهيه|لمعىط محمد عىل عبــــد |ن عبــــد |نوره لمنصوره|حقوق 

695||5 ىط|لمع|بــــو |هيم نرص |بــــر|منيه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

843466 ن|هيم حسن رضو|بــــر|هلل |عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

352984 حمد|مصطفى محمد بــــسيوئى  ى شمس|د| بــــ عي 

53o58| وى|لمحل|حمد محمد |سحر محمد سيد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

368464 مد|محمود جمعتـــ جمعتـــ ح وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

283679 لمرصى|لمجيد |طف عبــــد|حمد ع| ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

7||66 نشوه عىلي محمد محمد لفيوم|بــــ |د|

23o76 م|لسل|لح عبــــد|جد حسن ص|م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

752799 ل حسن|لع|لسيد عبــــد |محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6578o هلل|رص سعيد عبــــد|هلل ن|عبــــد ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

46||| حمد حسن|د محمد |جه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

885o33 د فرج |لجو|رضوى عيون عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|48o85 هيم|بــــر|هيم حلىم |بــــر|كريم  ى شمس|زر عه عي 

784352 ف يوسف عزم عزيز|مريم  رسر زيق|لزق|ره |تـــج

63643| هيم محمود |بــــر|لمقصود |هيم عبــــد|بــــر|
للطيف|عبــــد

ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8|8|58 لس محسن عبــــد |ك حن|لمل|كي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

3337|4 صم سمي  سعيد محمد خليل|ع ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

752272 بــــرع محمود محمد| سم زيق|لزق|حقوق 

4||272 عر|لش|لحكيم |ندى صفوتـــ عبــــد  |بــــ طنط|د|

265269 ى|بــــتـــ ش|حمد يحن  محمد جمعه ثــــ| هي  |ن طنط|سن|طبــــ 
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845|64 لحفيظ|لشكور محمد عبــــد|روي عبــــد| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

4|8566 لجدع|لق |لخ|ء صبــــىح طلبــــه عبــــد |هن لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

33o75o لمنعم|م محمد عبــــد|ندى تـــه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

844425 س|نور عبــــ|لنرص |بــــو|ل |من ن|سو|بــــ |د|

26|983 لد مخلوف محمد|محمود خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

92|226 ح عىل حسن  |لفتـــ|ء عبــــد|ول |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

4|o4|o للطيف عىل|م محمد حسن عبــــد |سل| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

857578 لعزيز|تـــ عبــــد|جر مسعود عز|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

76||24 لبــــرلس|ره سيد حسن حسن محمد |س لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

642o88 لسيد محمود|محمد مدحتـــ | رن زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

79749 حمد|حمد محمد |م محمد |سل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

92o48| حمد |حمد محمد مرع | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5o2|3| ي صبــــىحي عبــــد  لمسيح|صبــــىحي هيى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|74848 حمد|محمد ممدوح حمزتـــ  هره|لق|حقوق 

3|8567 لحليم|مجدى محمود عبــــد| لي|د ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

8o633o ي لبــــيبــــ|شنوده ر
فتـــ وصفى ي |

ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

28o885 لسيد مصطفى|لعليم |م عبــــد|تـــفى هش عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

697oo3 د عىل سيد|محمد عم لمنصوره|ره |تـــج

4|77o2 هيم|جح إبــــر|هيم محمد ر|بــــر|جر |ه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

267o2| يوبــــ|هيم |بــــر|رس |طمه ي|ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

295oo2 بــــ|بــــ محمود دي|عمرو دي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|654o7 ن محمد|لكريم شعبــــ|ر عبــــد |من ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8o368o هدير سليم سيد عىلي ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

523636 ورى خليفتـــ|حمد مجدى محمد مغ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4|825 تـــى|لدين محمد نج|ء |محمد عل ى شمس|تـــج ره عي 

|78244 حمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |يمن | تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

6|7|57 زى|بــــوحج|ن مسعد محمد |نور ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

445872  عبــــ|لرحمن مصطفى |عبــــد 
ى
حمد|س |لدسوق سكندريه|ل|هندستـــ 

42|4|8 ى|هدير شعبــــ ن عبــــده محمد حسي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى
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26|622 لحليم درويش|حد عبــــد|لو|ئل عبــــد|محمد و ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|5||28 حمد|نىح  محمد سعد | هره|لق|م |عل|

|325|| لدين محمد حسن|ء |طمه عل|ف هره|لق|بــــ |د|

28|7|8 م عديل قطبــــ مصطفى|محمود عص لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

282763 بــــوجهيم|زم رشدى |هدى ح سيه|نوعيتـــ عبــــ

|64492  محمود|حمد ه|
ى
ئى صدق هره|لق|بــــ |د|

27o|5 ي|ر
لمنعم عىل|دل عبــــد |ع| ئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9o|656 ق|بــــسمه خي  ص وي |دق رسر ج|تـــربــــيتـــ سوه

75|o5| نوبــــ سمي  موريس شنودتـــ|بــــ| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

6|4|34 بــــ سويلم|لوه|يمنى محمود خلف عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|376o| هيم فكرى محمد عىل عيد|بــــر| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

24|75o بــــ|لتـــو|د محمد محمود عبــــد|جه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

25|682 لديبــــ|مصطفى مجدى محمود  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

323748 حمد زىك|سلىمي وليد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4|5425 ى  لحمضى|حمد محمد |لسعيد |حسي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

865579 حموده محمد| لنج|بــــو|لرحمن |عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7o9|o2 ى|هيم حس|بــــر|ده محمد |رق حم|ط ني  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

||8o24 ى جورج صبــــىح حبــــيبــــ| جي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

876734 حمد سيد محمد سيد | سيوط|طبــــ 

8|7687 ى عبــــد|لحفيظ حس|ن عبــــد|نوره لحفيظ|ني  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

||85|9 حمد سيد محمد سيد|هدير  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9oo8|4 لعزيز |ر محمد محروص عبــــد|مي ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

543778 ش|حمد هو|لرحمن خميس محمد |عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

497445 ئى|ر علو|لستـــ|ن مصطفى عبــــد |يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8|6|77 هلل|عىلي محمد عىلي عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

47958o حمد سيد أحمد بــــدوى| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

353|25 حمد|لد |هيم خ|بــــر|لد |حمد خ| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

86486o ى |رح رك|حمد مبــــ|بــــ حسي  |نوعيتـــ موسيقيه قن

676674 ى محمد جمعه عىل|ره |س مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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||796o هيم|بــــر|هيم تـــوفيق |بــــر|يوسف  هره|لق|ره |تـــج

2|47o6 ن د فهيم بــــطرس|وجدى فؤ| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

374397 حمد|لرحمن |حمد عبــــد|لهدى |نور  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

49o|77 م|لسل|مل سعيد محمد حسن عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

846524 ن|ن عىلي محمد حمد|يم| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

48|o73 لجربــــيد|ىط عبــــده |لع|هيم محمد عبــــد|بــــر| إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

|24934 هيم حسن|بــــر|م |م|سيد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

24844| حمد|ن مصطفى |ن ربــــيع عثــــم|نوره ي صىح بــــنه
|معهد فنى

343o45 محمد سويلم سويلم عىل ى شمس حقوق عي 

888926 هيم |بــــر|لمحسن عنتـــر |لمنعم عبــــد|عبــــد ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

442|6o نبــــيه متـــول عىل| حمد رض| لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

756o72 حمد|ح هندى سيد |كوثــــر صل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

875775 نوبــــ ممدوح مندى بــــولس|بــــ| سيوط|تـــربــــيتـــ 

273475 حمد نبــــيل محمد محمود| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

754354 حمد|ده محمد عىل |مي ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

58|59 ل|ك غ|سعد مل| يوحن طبــــ بــــنى سويف

3|3895 لرؤوف محمد|وليد نبــــيل عبــــد |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

69462o لجليل|حمد عبــــد |حمد |ره |س لمنصوره|حقوق 

7o353 ى|ل محمد |م جم|عص مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

237724 ى عبــــد|لر|م عبــــد زق|لر|زق عشر هره|لق|عه |زر

89o487 لصمد |حمد خميس لمع عبــــد| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

239275 هيم|بــــر|م محمد |ء عص|رس| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|28394 حمد|لحميد سيد |يمن عبــــد |يوسف  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

622|83 رتـــ|لح نو|هيم ص|ر محمد إبــــر|من معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|58|48 ى حسن|مريم محمد  مي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

242|74 هيم|بــــر|م |لسل|لد عبــــد|ء خ|رس| ى شمس|تـــج ره عي 

8o444o مي محمد رجبــــ محمد ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

877o37 لغنى محمود  |ل عبــــد|بــــ جم|رح سيوط|صيدلتـــ 
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282346 لمهدى|هر محمد فتـــىحي عىلي |حمد بــــ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

897o27 رف |يمن فتـــىح ع|محمد  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

88377o يف خليل محمد  محمد رسر سيوط|بــــ |د|

2524o8 زق شلبــــى|لر|حمد عبــــد|جر |ه ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

756897 مه|حمد سل|حمد |رص |لن|زن عبــــد |م  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

2|2333 يف |عبــــد لسيد محمد|لرحمن رسر ى شمس|تـــج ره عي 

2|7272 ه محمود محمد عبــــده عرنوس ني  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

877673 رص  |لن|ندى محمود عيد عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

88|399 ن  |ن مصطفى حس|رحمه حس سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

777o97 لحميد عىل بــــدر|م عبــــد |عمر س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|6o65o بــــ محمد|لوه|مه عبــــد |س|بــــ |لوه|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

325o54 لق|لخ|لمقصود عبــــد|حمد عبــــد|يوسف  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

||6932 طف بــــريس قلد|بــــيشوى ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

436787 هيم خليفه|بــــر|نرص عوض | ند |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|76326 |لبــــن|يوسف شكرى محمد طه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

699587 هيم|بــــر|ح محمد |لسعيد صل|ء |وف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

43o364 ى  ى عط|كرستـــي  ريوس|زخ| ميل خي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

339952 لخول|لمطلبــــ |فتـــ بــــيوم عبــــد|محمد ر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

766433 لم عىل عمرو|عىل س عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6355|8 لجندى|لحميد |د عبــــد|م وجدى مر زيق|لزق|علوم 

76925 س|محمد نبــــيل مصطفى عبــــ  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

4o82o| بــــوحشيش|زن فوده مصطفى |م |بــــ طنط|د|

|43342 لم|حمد س|رق |لرحمن ط|عبــــد  هره|لق|عه |زر

264982 ن محمد|مصطفى جميل رمض تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7o99|3 ن|ل سليم|ء مصطفى محمد هل|سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

626779 ج|لم محمد دغبــــ|هر س|م| ر|ي زيق|لزق|نوعيتـــ 

633|o7 لعليم|لسيد عبــــد|هيم |بــــر|حمد | زيق|لزق|حقوق 
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639852 ى سعيد بــــسط |حن| جوزفي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

253296 زى|هلل حج|هند سعيد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

68638o |لمو|هيم محمد |بــــر|لحليم |محمد عبــــد 
ى
ق |ره طنط|تـــج

77|48| لحفيظ|م عبــــد |ئل س|بــــسمه و زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

77o364 هيم|بــــر|لرحمن |كرم محمد ممدوح عبــــد |يوسف  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35275| هلل|حمد عبــــد|لد |حمد خ| ى شمس حقوق عي 

68499o تـــى|لفرح|لسيد محمود |لحسينى |ن |فن| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

83|372 ي محمد
ى
محمود محمد دسوق دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

73874 حمد|حمد |محمد حلىم  ره بــــنى سويف|تـــج

692865 عيل|سم|ن |هيم شعبــــ|بــــر|ده |غ لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4o7363 نغم محمد فتـــىح محمد زقيلح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

246o8| فع|لش|د حمدى محمد |عم ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

49o78o ن يحن  بــــكر محمد سليم|رو لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o8o4o ه ن| لدين مرىس  |رص سعد |مي  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

497225 هيم محمد بــــدر|بــــر|إنىح  حمدى  تـــربــــيتـــ دمنهور

95669 عيل|سم|عمر سمي  محمد  هره|لق|حقوق 

629578 س عىل|ن عبــــ|يمن رمض|خلود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

339692 لمعىط عرفه|محمد مجدى عبــــد ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

259|27 يف عبــــد ى|محمد رسر لقوى حسي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

622o97 ى |ه ع|لرف|حمد |جر حسي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

35484 |عيل عبــــد |سم|م عطوه |لسل|حمد عبــــد |
لرحمن

هره|لق|ره |تـــج

879579 حمد محمد |ل |ميه جم|س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

753547 حمد يوسف|حمد محمد |يمنى محمد  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8|2oo| وليد محمود حنضل محمد سيوط|حقوق 

435|59 هلل محمد دبــــل|محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

3638o3 هلل|ه عبــــد|لل|مصطفى حسن عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

254578 |م |لسل|م عبــــد |لسل|ده عبــــد |مهند حم
عص|لمج

تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

634|66 لسميع حسن|يدى حلىم محمد عبــــد|ه زيق|لزق|نوعيتـــ 
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46|373 |هيم شتـــ|بــــر|لحليم |مريم مبــــروك عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6|||62 ي|
بــــ|لوه|لدين عبــــد|ح |ء صل|نس ضى لمنصوره|حقوق 

75|39 نجىل|يز |يز كميل ف|ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

855o2o ه محمد عىلي عبــــد| هلل|مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

52|888 ء جمعتـــ عىلي محمد|شيم سكندريه|ل|حقوق 

699495 لمعىط عطيه|حمد  عبــــد |  |ثــــري لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

44|22o لحميد|م عبــــد|لسل|لحميد عبــــد|حمد عبــــد| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

75|328 ن|هيم ري|بــــر|هيم |بــــر|ن |حمد عثــــم| ره بــــور سعيد|تـــج

|4o584 ى عمر  هيم|بــــر|يوسف محمود طي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

254859 مد محمود مدكور|دل ح|محمد ع تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

527356 زق حسن فرغىل|لر|جر محمود عبــــد|ه سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

|457o فع|لش|ر محمد فرج محمد |من هره|لق|صيدله 

6|425o لليثــــي|حمد محمود |ر |من |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

64774 لح|لدين سيد ص|ح |منيه صل| لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|6o|38 لد جوده عىلي عىلي|محمد خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9o9977 ي |شنوده سمع
ن عطيه حبــــسر ج |تـــمريض سوه

892655 يف  ف محمود عىلي |رسر
رسر سيوط|حقوق 

4227|7 هلل مبــــروك|لد عىل محمود عبــــد|خ سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|2||76 للطيف|لدين حمدى محمد عبــــد |نور  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

9|o|47 م |رفعتـــ شكرى س| مونيك تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

7835|9 لم|ح س|لفتـــ|نس صبــــىح عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

6||6o4 هيم مصطفى|بــــر|مروه مصطفى  |تـــربــــيتـــ طنط

|8943 ح رجبــــ دردير محمد|صل| هي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

329393 بــــ|ردين صبــــري رزق ىطي|ن ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

77424o لمتـــول محمد|لرحمن محمد |عبــــد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

345842 ى|م| ئى نرص عمر حسي  ى شمس| لسن عي 

825224 ى عبــــد|سل| ى|م حسي  لحميد حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

3463|3 لرحمن كرم فهيم محمد|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

786669 ى حسن|يم| ن خليل حسن حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 1108 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5|377| رى|لبــــ|للتـــ عبــــد|مه عبــــد|نور سل| زيق|لزق|عه |زر

3|9493 لعزيز محمد|هلل محمد عبــــد|منتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|224o ن |لسميع محمد عمر|ن عبــــد|جيه ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

838934 ي محمود|
مل عىلي مصطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

687692 لمنعم متـــول|لسيد عوض عبــــد |محمد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

296454 حمد|حمد عيد سيد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

428354 للطيف|لرسول عبــــد |ء نبــــيل مصطفى عبــــد|ل| |طبــــ طنط

|42755 حمد|لسيد |بــــ |ء خط|وف ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

882o37 حمد  |حمد مصطفى جبــــر | سيوط|ره |تـــج

775447 س عوض|لد لي|بــــيشوى خ زيق|لزق|ره |تـــج

772573 ى عمر محمد |ي |لعلوى محمد |فظ |لح|سمي 
لخول

زيق|لزق|نوعيتـــ 

624592 ى مصطفى مصطفى | م|لتـــم|منيه حسي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

425533 هيم|بــــر|لرحمن فرج |ء عبــــد |ل| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7o4283 ن|لحميد سليم|محمد فتـــىح محمد عبــــد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4|o769 حمد حسن محمد| |يتـــ رض| |تـــربــــيتـــ طنط

487294 حمد محمد|حمد |هيم |بــــر|عمر  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8324o8 ديوس بــــطرس|قل|مجد |ن |كريم |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

2687o| ج |نىح  عبــــده سعيد ن| تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

692935 عيل|سم|هيم محمد |بــــر|لمنعم |هيم عبــــد |بــــر| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|42265 بــــ محمد|يه|رقيتـــ محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

774994 م|تـــ محمود عيد محمد عز|نعم زيق|لزق|بــــ |د|

4978oo لدين|ل |لد فوزى جم|خ| ر|ل م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

526567 حمد سعد محمد محمد يونس| سكندريه|ل|بــــ |د|

348552 وق  م|لسل|حمد عبــــد|حمد محمد |رسر ى شمس طبــــ عي 

365777 حمد|دى عيد |محمد ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

26o6|4 بــــويوسف|روق |لسيد ف|يه | ي صىح بــــنه
|معهد فنى

475662 ي
ى
درس|ض يوسف تـــ|صموئيل ري| صوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6||32 ن محمود محمد رأفتـــ|يم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

432395 ء جمعه محمد كليبــــ|دع |علوم طنط
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|42646 لسيد مسعد|عمرو | ر|ي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

33899 ي |ل|
حمد|ء جمعه مصطفى كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

4533o2 لدقش|د محمد |ئى محمد فؤ|د ه|فؤ ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

82582o وي محمد|لرحيم هلبــــ|ح عبــــد|سم دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

772727 حول|ل|ن |لعزيز سليم|ء محمد عبــــد |رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

87379 ى |عبــــد لسيد منصور|لرحمن حسي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

4o7o83 ى حم|يه محمد قن| ده|وي حسي  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

35538 |لسق|لسيد محمود |لسيد |حمد | ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

766|39 حمد يىح محمد منصور|رضوى  طبــــ بــــورسعيد

9|8o52 رص سيد عقل |لن|نجوى عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o|696 لجوهري|د محمد فرج |عم| رن زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|2ooo4 ك|لمل|دل لويس عبــــد |مريم ع ى شمس|تـــج ره عي 

5|7754 لعزيز|ح سعيد عبــــد |يه صل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

42|948 هيم|بــــر|محمد | ريم رض ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6||557 هيم عيطه|بــــر|نور |ء محمد |رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

687o72 لسيد|هيم |بــــر|ء عىل |صف لمنصورتـــ |تـــمريض 

9o2o75 ديوس  |قل|ل |هلل غبــــري| |مني  حن ج|عه سوه|زر

|44687 لسيد أحمد|منه محمود مرغنى | عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

226784 سيوس جرجس|طن|رس |رأفتـــ ف| بــــول هره|لق|حقوق 

6233oo مه|د سل|محمد سلىمي عو| رن ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

25o779 ح جوهر|لفتـــ|دين طه عبــــد|ن ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|25584 لدين|ج |لدين محمود عيس محمد رس|سيف  ى شمس حقوق عي 

2285o5 لح|ح ص|جنه بــــدر صل هره|لق|بــــ |د|

693334 ه فهىم فهىم | بــــ|مي  بــــينى|ض |لشر لشر لمنصوره|بــــ |د|

6|5|73 هيم سعيد|بــــر|ل عيد |رقيتـــ جم ى شمس طبــــ عي 

843o7o لرسول|دي عبــــد|حمد بــــغد|حبــــيبــــه  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

4924|5 ى|بــــوش|ن سعد |مي محمد شعبــــ|س هي  بــــ دمنهور|د|

|4937o ح|ملك محمد يوسف مصبــــ ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

844oo4 ض|م محمد عزتـــ ري|سل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج
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|76o2| هيم جمعه|بــــر|مجدى | دين لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

77846o ف صبــــىح جودتـــ|يه | رسر ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

768859 فظ|لسيد ح|هر |محمود م ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

336o62 هيم بــــسيوئى|بــــر|م عىل  ى شمس| لسن عي 

883334 كن جوده  |جوده م| رين|م سيوط|بــــ |د|

24|3o| يد|هر ق|ن م|دهم رمض| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

875279 ف موريس فهىم |رين |ك رسر سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

3274o3 لمهدى عوض|هلل |هلل مصطفى عبــــد|منتـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

338o35 ى  لدريدى|محمد لبــــيبــــ محمد وجدى حسي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

||9o93 حمد يوسف|لرحمن محمود محمد |عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|23245 سندس عمر مصطفى عمر ى شمس علوم عي 

9o2662 لسميع |حمد عبــــد|س محمود |ين| ج|تـــربــــيتـــ سوه

6o629| ي | لوف|بــــو|مصطفى وحيد 
لديبــــ|مصطفى لمنصوره|عه |زر

434|77 لوكيل|حمد |ثــــروتـــ محمد | ر|ي |بــــ طنط|د|

8o9988 هلل عبــــود|بــــ |حمد محمد ج| سيوط|ره |تـــج

623488 ئى محمود حبــــيسر|جنه ه سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

74966 يه عرفتـــ عرفتـــ عجىم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o4445 لنور|زىكي نبــــيل زىكي شنودتـــ عبــــد ره دمنهور|تـــج

6o|768 لحليم غيط|ء عبــــد |أروى ثــــر |بــــ طنط|د|

4o5957 لشهدى|لرحيم محمد |ن يشى عبــــد |يم| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

477565 ى هم|رحمه محمد  م|مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

425935 ى إبــــر|ي لحميد جعفر|هيم محمد عبــــد |سمي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

47835o ى محمود زكري مي  ن|حمد حس| |رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

356334 هيم|بــــر|حمد عزبــــ |عمر محمد  |ره بــــنه|تـــج

224|22 ندى محمود متـــول مخيمر  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

776o2o لعظيم|ن معتـــمد محمد عبــــد |حن زيق|لزق|بــــ |د|

836923 ن عيسي|لزمق|ء محمد |لىمي تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

5o9o88 شم|لمول ه|بــــر عبــــد |عىل ج سكندريه|ل|طبــــ 

696878 لمنعم محمد|فع عبــــد |لش|م |يوسف حس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5294o6 ىط|لحن|لمقصود |م محمد عبــــد |محمد س ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

Wednesday, September 5, 2018 Page 1111 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

776o9o  |مريم جم
ى
هيم|بــــر|ل دسوق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7644|3 عيل|سم|ئى محمد |هلل ه|عبــــد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

5o7347 حمد|در محمد |لق|ء محمد عبــــد|لىمي سكندريه|ل|بــــ |د|

346|o9 ى|لعزيز محمد عبــــد|عبــــد لعزيز حسي  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

||7234 لغمري|لسيد |ريم غمري  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

453642 لم|لسيدعىل س|در |لق|هلل عبــــد|منتـــ  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

432|59 لميىه|ل عىلي |جر جم|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

||8354 لد حسن حسن فرج|د خ|زي |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

346439 وق ي م|لسل|م عبــــد|لسل|رس عبــــد|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

277628 ى |ي ف تـــوفيق موىس|سمي  رسر شمون|نوعيتـــ 

627|98 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد | نور زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|5422o لشوربــــىح |يوسف محمد محمد  ى شمس|زر عه عي 

777o62 يل|ئى عفيفى محمد ن|هدير ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|o6o3 ج|ئى محمد رس|يمنى ه |تـــربــــيتـــ طنط

693674 ى|هلل عبــــد |عىل نشبــــتـــ عىل  لمعىط عجي  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

9|5437 مل محمد  |حمد ك|محمود  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

339|54 ى سعيد ي سعيد حسي 
منى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7oo293 د|للطيف محمد عي|هيم عبــــد |بــــر| |ند لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

848|29 سم|بــــد ق|لمغيثــــ ع|مروه عبــــد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

374259 عيل|سم|ر |لغف|ره سمي  عبــــد|س عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|6647 رص عبــــده محمد  |لن|ن عبــــد|رمض سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|75922 حمد|يه محمود حلىم | ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

769533 لحفيظ فرغىلي|محمد رجبــــ عبــــد  نوعيتـــ بــــور سعيد

693239 لعجىم|هلل عىل عىل |بــــسنتـــ عبــــد  لمنصوره|حقوق 

75272o حمد|هيم محمد |بــــر|يوسف  لمنصوره|حقوق 

327o94 ى محمد|م |ريه حمد حسي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر
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8o88|o حمد|بــــر عىلي |محمود ج ي|هندستـــ 
|لمنى

7o744 ي سيد 
حمد|حمد |مصطفى لفيوم|بــــ |د|

2468|6 لسعود|بــــو|مه عىل |مصطفى سل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

449567 ف|مه يوسف |س|يوسف  حمد رسر |هندستـــ طنط

255542 ف |حمد | رسر|رسر حمد رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2593o2 عيل|سم|عيل محمد |سم|مل | ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

676642 ق|جر محمد محمد عىل |ه وى|لشر لمنصوره|ره |تـــج

|272o| حمد طه|رس |دين ي|ن ى شمس|تـــج ره عي 

362753 هلل محمد حنفى|ن |م|محمد  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

347249  سمي  عبــــد
ر|لحميد جمعه نو|مصطفى |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع

لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

697262 تـــ محسوبــــ مسعد|محمود عرف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

343253 مد عىل عوض|رقيتـــ ح ى شمس|د| بــــ عي 

2|9o|o ى محمود عيد حمدى حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7|296 ه شعبــــ| يم|لص|ن فضل |مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

259559 د سعيد|لد رش|طمه خ|ف |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

77|776 حمد صبــــىح شقره|حمد بــــشي  |  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

8224o9 مي  جرجس منصور معزوز| ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

283|o3 فظ|لسيد ح|د |حمد فؤ| ى شمس|زر عه عي 

7o535 حمد محمد|ن |يه شعبــــ| لفيوم|بــــ |د|

437555 ع طليس|لد محمد رف|محمد خ لشيخ|طبــــ كفر 

7o6666 لفضيل محمد|لشهيد عبــــد |مح عبــــد |محمد س لمنصوره|ره |تـــج

54o463 ئيل|لجليل سعد ميخ|ر فيكتـــور عبــــد |مي سيوط|بــــ |د|

4oo838 ى | |محمد رض يف|مي  لشر ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2|9229 حمد|هلل |ئى عبــــد|حمد ه| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

439337 ى|سم| ء حمدين محمد قطبــــ يسي  لشيخ|طبــــ كفر 

496527 تـــ وصفى محمد محمد خليفتـــ ني  تـــربــــيتـــ دمنهور

2|2623 لدين عىلي عيسي|لدين شمس |عمرو نور هره|لق|حقوق 

85667 ح محمد محمد|لرحمن صل|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

75|227 هيم|بــــر|س |همسه محمد عبــــ لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

848|59 حمد عىلي|هلل |حمد عطيتـــ | ج|ره سوه|تـــج
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6o44o9 حمد شنو|لرحمن صبــــىح محمد |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

27|854 ف ح|بــــ |رح ضى|بــــور|فظ |رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

438|44 حمد موىس|ن سيد |لسعيد رمض|آيه  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

34o563 لحليم|حمد محمد عبــــد|حمد محمود | |طبــــ بــــنه

5|2|33 ر|لنج|لمنعم عىلي |حمد عبــــد |عمرو  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

86887| لحفيظ|هيم عبــــد |بــــر|حمد |هيم |بــــر| قرص|ل|فنون جميله فنون 

|32424 لق متـــول|لخ|مه عبــــد |س|هدير  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

76|886 نيوس|رم|نجيبــــ محفوظ متـــرى | رين|م تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

336o96 ى عزتـــ فرج محمد|ي سمي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

497272 لبــــيوم|ن محمد |رحمه رمض ره دمنهور|تـــج

6o|68| ئى محمد حسن لقوشه|م| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|44628 يمن مصطفى محمد|محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4476|o ي محمود|زينبــــ بــــدري مهلل عط لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

855287 لحميد عىلي|بــــر عبــــد|محمد ج سيوط|حقوق 

4359|9 بــــو دشيش|ء عبــــدتـــ عىل محمد |ل| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

5o2952 ي ي
لسيد حسن|رس محمد محمود |منى سكندريه|ل|علوم 

8|3o75 حمد طه رجبــــ مسعود| حقوق بــــنى سويف

768578 ف |حمد | متـــ|لسيد عل|رسر ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

2|3776 ى محمد  لغندور|م مجدى حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

698|47 ن|حمد محمد عثــــم|دل |مريم ع ط|بــــ دمي|د|

233998 ن|قبــــيل رشدى سليم| بــــول سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

42762o محمد جمعه محمد عبــــده محمد |صيدله طنط

|3o723 لمجيد|حمد محمد عىل عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

697484 ن|عمر عىل محمد عش ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

89o839 ج مصطفى سيد |لش|ن |نوره سيوط|ره |تـــج

786832 حمد حسن محمد يوسف|حسن  زيق|لزق|حقوق 

767o8 حمد حمزه|لدين |ء |محمد عل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

325368 ن|يم جهل|لد|عي عبــــد|حمد رف| هره|لق|بــــ |د|

4|356 ن|لمرصى سليم|دل |له ع|ه ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى
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|44469 ن صبــــره|هيم حمد|بــــر|دهم | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

334838 ي|ر
هلل|د |رص عدس ج|ن| ئى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3||394 ى عبــــد|ي لرحمن عرفه|لحميد عبــــد|سمي  هره|لق|ره |تـــج

487o59 هيم|بــــر|فظ |فظ عبــــده ح|ن ح|مرو سكندريه|ل|ره |تـــج

6oo633 لرصدى|هلل |حمد عزتـــ عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4457|7 ر مصطفى عبــــده محمد|مي ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

|5|295 ح عبــــده|لفتـــ|ديه منصور عبــــد |ن هره|لق|صيدله 

|64339 ء فتـــىح محمود|حمد عل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|43327 حمد بــــدوي|لدين بــــخيتـــ |ح |صل ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

||5575 هيم|بــــر|رق خليل |محمد ط هره|لق|بــــ |د|

699634 هيم|بــــر|م عىل |سل|حمد | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

357473 تـــه|هلل شح|لحليم عبــــد|زينبــــ محمد عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

9|2834 ل محمد |سعد محمد جل| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

827|74 حمد خلف|محمود عىلي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|9452 لرحمن هليل|م عبــــد |لسل|محمود عبــــد  لفيوم|طبــــ 

||7647 ل|رق محمد كم|محمد ط ن|حقوق حلو

6684| د سعد عىلي|هند عم ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

2|2o86 در محمد|لق|حمد عبــــد|محمد صفوتـــ  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

7623|8 ي|لبــــدر|بــــ عىل |يه|مهند 
ئى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

773o44 ن|لم سلط|لم محمد س|دل س|حمد ع| ى شمس هندستـــ عي 

246oo8 هيم سعيد|بــــر| |هيم عط|بــــر| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

645534 ر|لنج|لد مصطفى |تـــسنيم خ لمنصوره|حقوق 

239737 وق صبــــرى حسن جل ل|رسر هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

838o39 ج محمد|لحج|بــــو|لرحمن محمد |عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

8953o6 ل |لع|بــــ خلف عبــــد|لتـــو|حمد عبــــد| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

223|5o لدين عمرو محمد عيد عطيه|عز دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

6o956| ى ي|ي ن|لمجيد شعبــــ|لعزيز عبــــد |رس عبــــد |سمي  لمنصوره|عه |زر

8o6o6| س|حمد عبــــ|نعمه حمدي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|66o4o ى|هلل عل|عبــــد  ء محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o5o65 ن ممدوح مظهر مهنى حميد|مرو سكندريه|ل|حقوق 
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|763|9 ى محمد | ى|بــــر|لحسي  هيم محمد حسي  هره|لق|حقوق 

339o35 حمد محمد محمد خليل|بــــ |رح |بــــ بــــنه|د|

53|79 ي ع
ئى|لعظيم فرج|طف عبــــد|مصطفى ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

6|867| لمزين|لمقصود |يحن  محمد عىل عبــــد  ط|هندستـــ دمي

7|7339 لمحمدى|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ء |عل عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

283535 ين س زق محمد|لر|بــــ عبــــد|لتـــو|م عبــــد|شي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

7o572| تـــ|حمد بــــرك|ل |كريم جم لمنصوره|ره |تـــج

429968 زل|ح ع|لفتـــ|لعزيز عبــــد |محمد محمود عبــــد  |طبــــ طنط

47823 رف محمد|محمد ع| دين ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

4o656 ى محمد مرج|حمد حس|عمر  ن|ني  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

68985o وى|لص|ر حسن |لغف|لد عبــــد |ج  خ|م ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|6|695 حمد|هلل محمود |ن |م|بــــ محمود |يه|حمد | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

26963| لرحمن|ن عبــــد|منى سعيد سليم ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

65287 هيم|بــــر|لحميد |محمد مصطفى عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o8268 ى|مكرم مل| ري|م |ك مي  ره بــــنى سويف|تـــج

767272 لنبــــى مصطفى|كريم عيد عبــــد  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

4392o2 ىط حمزه|لع|مد عبــــد |رص ح|منيه ن| |حقوق طنط

266463 ن|لعزيز سليم|لىح عبــــد |نىح  رزق عبــــد| شمون|نوعيتـــ 

||56|2 ن|حمد محمود عن|يوسف  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

44754 مه محمد|لعزيز سل|ن سيد عبــــد|نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|6926 ن بــــر مصطفى|مجدى محمد ص| مي  ى شمس هندستـــ عي 

|6o45| محمود محمد محمود عىل ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

35|742 زى|دل محمد محمد محمد حج|بــــ ع|رح ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

||88o9 ى|ي محمد محمد محمد هيكل| سمي  م بــــنى سويف|إعل

|59o82 ن محمد|لسيد رمض|حمد | لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

7783|o ل|لع|لفتـــوح عبــــد |بــــو |بــــه |عىل زغ ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

36o679 لعزيز محمد فرج|ر عبــــد|لغف|حمد عبــــد| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

44389| وي|لص|س |ن محمود عبــــ|إيم لشيخ|ره كفر |تـــج

528967 لشيخ|ء سعد |سعد عل سكندريه|ل|هندستـــ 

642947 ن محمد|بــــسنتـــ محمد رمض زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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8857o8 حمد |جح محمد |محمد ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33|86o ن عفيفى وهبــــه|حمد رمض|صم |ع |حقوق بــــنه

77o74| ه | م|لسل|لعزيز عبــــد|مه محمد عبــــد|س|مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

355|73 حمد|بــــسنتـــ محمد محمود  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

34o353 لرحمن|سط عبــــد|لبــــ|محمد سعيد عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

838926 ي |نوره
لحمد|بــــو|ن محمود مصطفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4o62o3 لسيد مرىس|رص محمد |ن ن|رو تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

32|388 لرحيم|مد محمد عبــــد|محمد ح |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

342956 حمد|فتـــ نجدى |لرحمن ر|عبــــد عه مشتـــهر|زر

322948 طف محمد عىل|ن ع|نوره تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

52o26o ن شكر|بــــو سليم|هيم |بــــر|حمد |مل محمد سيد| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

773786 هلل|م رزق فريج فرج |بــــر| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

49567 لبــــ|بــــوط|ن |ن سليم|محمد شعبــــ هره|لق|ره |تـــج

5||6o5 لننى|لسيد |لسيد يوسف | تـــربــــيتـــ دمنهور

8o9899 لسيد|نور |حمد كريم | ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

752ooo لسيد عزوز محمد محمود| |مه ى شمس|تـــج ره عي 

342844 ء عمر فتـــوح مصطفى|سم| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

2|552 ن محمود|بــــر زهر|طمه ص|ف هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|39|89 حمد|حمد محمد |ل |م| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|4696 ى محمد |سم محمد |بــــ ى|مي  مي  هره|لق|حقوق 

52o36| د|لضي|يل |لنبــــى ن|يل عبــــد |ن ن|نوره هره|لق|ج طبــــيع |عل

76594o ى حميد|لر|هيم عبــــد |بــــر|ر |من ضى حسي  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4oo5oo حمد|لعزيز |دل عبــــد |تـــسنيم ع سكندريه|ل|بــــ |د|

8346o| ن|محمد عىلي عبــــيد جبــــر ضتـــ|ري/ن|سو|عه |زر

36o674 |ئيل جرجس حن|جد ميخ|تـــي  م|فيلوبــــ |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

529o24 محمود بــــهجتـــ نرص حشيش ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

682654 تـــ|لسيد محمد عرف|م |له هش|ه لمنصوره|ره |تـــج

|32o2| ف زكري| |ر|كل نجيبــــ| رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|58262 لمعبــــود|حبــــيبــــه محمد سيد عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

|9454 هيم|بــــر|يوسف مصطفى محمود  لفيوم|علوم 
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52237 عىل محمد عىل| رن لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

32735 حمد|هيم |بــــر|حمد |حمد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

34o95o بــــ|وى كس|هيم بــــيوم فرم|بــــر|محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

253o38 حمد محمد عوض|يه | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

355o59 حمد سيد محمود سيد|ء |رس| ى شمس|د| بــــ عي 

226988 لحسينى|روق محسوبــــ |هر ف|ط لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6474o| دى|لن|حمد |م محمد |جر هش|ه قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

5|2|o9 هيم|بــــر|ء محمود |لرحمن محمد وف|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

75|2o7 حمد محمد|يمن |د |رين وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

537347 مل طه|م ك|نسمه عص |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

268|27 منصور حلىم منصور دندن ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

483o|2 تـــتـــ|نعمتـــ نبــــيل محمود شح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|245| د|ر عو|ء سويلم نص|ل| ي|بــــ |د|
|لمنى

6|8356 لحليم|لدين نبــــيل محمد محمد عبــــد |نور  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|49o6 لسعود|بــــو|لسعيد |لفتـــوح بــــكر|بــــو|ن |رو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

259||o هيم|بــــر|د |لسعود فؤ|بــــو|لد |خ ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

8733o ى عبــــد |ط دى جوده|له|رق خي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

2394|8 لدين|لدين محمود عز|ء عز|ل| عه مشتـــهر|زر

25925| ح مهنى محمد رجبــــ|نشر| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

5o2o97 لخي  فرح جندى|بــــو |بــــيتـــر  سكندريه|ل|عه |زر

6|83|6 ف محمد |محمد  ن|للبــــ|رسر ط|بــــ دمي|د|

523489 ف عىل عبــــد |محمد  هلل منيس|رسر ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

775636 ن|عيل عثــــم|سم|ن |محمود عثــــم زيق|لزق|هندستـــ 

839899 حمد|دي |م محمود بــــغد|هش دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9|6785 ل عوف |لرج|حمد عبــــد|محمود  سيوط|بــــ |د|

8o5|7 ن شيحه|ندى محمد عزتـــ سليم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|74959 ي|ر
محمد محفوظ محمد عىلي| ئى |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 
ل|ألعم

862632 ف عبــــد|خلود  ل محمد|لع|رسر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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35234| لعربــــ نرص|لمجيد عز |يوسف عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

27573 بــــ جرجس|لوه|مريم جرجس عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

32|834 ى محسن عبــــد|ي سط|لبــــ|لعزيز عبــــد|سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

7o22o| يف|لع|م محمد عىل عبــــد |ريه ل رسر ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

338777 هلل جوهر|رق محمد عبــــد|ندى ط سيوط|عه |زر

|49353 هلل محمد محمد|فرحه نرص هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5o277 عيل|سم|رص ربــــيع |ربــــيع ن صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

338454 زق|لر|للطيف عبــــد|طمتـــ محمد عبــــد|ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|63|o ى  ف حسن خليل |حني  حمد|بــــو|رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

898867 هلل  |حمد عبــــد|ن عز |يم| ج|بــــ سوه|د|

7746oo يد|يد محمد ز|م ز|ن هش|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

26592o لبــــسيوئى|د |رق فؤ|د ط|فؤ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

32|465 بــــو زيد محمد محمود|حمد |لرحمن |عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

269657 ن|ر شعبــــ|لستـــ|ء صبــــىح عبــــد|ول ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

96o27 ع بــــدوى|م ممدوح س|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8767o| لدين محمد  |ح |حمد صل|محمد مصطفى  سيوط|هندستـــ 

43o9oo لعفيفى|طمتـــ بــــسيوئى محمد بــــسيوئى |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8653o4 ى |ي حمد غريبــــ محمود|سمي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

9o3737 لدردير |للطيف |ء محمد عبــــد|ل| ج|بــــ سوه|د|

6||999 ى عبــــد  ن|زق شعبــــ|لر|محمد حسي  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

36247| يف محمد حسن |كريم ن رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

886766 رك محمد |طف مبــــ|ء ع|ل| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

4|466| ل|لش|زينبــــ محمد أحمد قطبــــ  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

42958| ن|لنرص محمد عثــــم|هيم أبــــو |محمد إبــــر |حقوق طنط

6|4398 شموئى|ل|لحميد |محمد رفعتـــ عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|6329 ق وى محمد حسن|ندى نرص رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

848279 سكندر|ج مني  |ريمون رس ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

546272 ى محمد | حمد رض| بــــو ستـــه|مىح حسي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

8o492 حمد محمود محمد محمود جمعه|جر |ه د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

89o343 حمد صبــــره |ء صبــــره |عل ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 
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35|89 ل نرص مسعد|مريم هل هره|لق|حقوق 

|57263 وق عمرو محمد يوسف رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

677866 محمد بــــدوى محمد وهبــــه بــــدوى لمنصوره|حقوق 

9|8539 بــــد غيط  |بــــوع|حمد |جر |ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

237334 يف عبــــد حمد عىل|لعزيز |م رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

834374 ر|لغف|حمد محمد مهدي عبــــد| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

8382o| يف محمد عبــــد ج|لحج|بــــو|بــــ |لوه|رسر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

786976 بــــ|لتـــو|زى محمد عبــــد|محمد حج ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

782955 تـــه|رغده مندى محمد شح لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

436|98 ىسر|لغبــــ|ىسر |لغبــــ|محمد سمي  زىك  |حقوق طنط

|4|76| لدين رأفتـــ محمود محمد|سيف  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

77o|66 ي
ي|وى ف|محمود منى

ز|وى فو|ضل منى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

332242 حمد|لعزيز محمود |حمد عبــــد|كريم  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

9||739 حمد |رص |بــــر ن|ء ص|شيم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

523887 ف زىك مصطفى محمد|ح زم أرسر زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

2|7|77 حمد|عيل محمد |سم|م |ريم هش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

772566 ى محمود |فؤ| نور يد|لسيد ف|د حسي  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

44|692 ن|ء حسنى محمود محمد عىل عمر|لشيم| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

7|o|46 لصمد|ده عىل عىل عبــــد |ء حم|رس| لمنصوره|بــــ |د|

837|67 لمجد سعد|بــــو|محمد سعد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6||978 بــــ|مر عتـــ|مر ع|حمد مصطفى ع| |هندستـــ طنط

447428 لحميد|عيل عبــــد |سم|يمن يونس |فريده  سكندريه|ل|ره |تـــج

76362o ل|لىكي|لسيد محمد |لتـــميىم حسنى |يزه |ف نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

252344 ى مني  |سع لمزين|د عشر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

38o67 لموجود|ل هليل عبــــد |حمد جم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

28o422 لوحش|لجيوىسر |يه محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o6754 حمد |لرحيم جبــــريل |ء عبــــد|لزهر| ج|تـــربــــيتـــ سوه

6392o| محمد محفوض زىك عىل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64o38 عمر محمد بــــكرى جوده لفيوم|ضتـــ |علوم ري

8o9596 ن مل|طف يوسف ك|ع| مي  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى
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359958 م محمود|لسل|ن عبــــد|يتـــ رمض| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

864o83 نوس|سطف|يوسف جرجس | بــــول كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

388|3 حمد عويس عىلي|محمود  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

2|9948 ن محسن خليفه محمد|نور  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

8o949o لحفيظ|د عبــــد|هلل مر|محمد عبــــد |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

275|89 بــــو عوف|ح سعيد |سهيله مصبــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

||47o9  لظيم|رك م|م
ى
هر شوق ى شمس|تـــج ره عي 

|8568 بــــر طه|طف ج|رنيم ع هره|لق|ره |تـــج

7|6939 لمقصود|هيم عبــــد |بــــر|ء |ء عل|سم| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|578o6 د بــــقطر|ل عي|مريم غبــــري ن|بــــ حلو|د|

|43738 طف فهىم محمد|هدير ع |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

683327 لسيد|بــــر |حمد ص|ء |ل| لمنصوره|ره |تـــج

7|7874 ى|لمنعم عبــــده ل|محمود عبــــده عبــــد  شي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|37495 ى  ى|لحسينى ص|حسي  بــــر حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3|5o8 زي|م عز|زق هم|لر|ل عبــــد |رحمه تـــك ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

22|684 ئى|لفخر|عيل |سم|حمد محمد |محمد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

782473 لمجيد|ن عبــــد|لسيد رمض|مؤمن  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

86|692 دل عبــــده عويضه|عبــــيد ع ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

54|626 |لسق|حد |لو|عبــــده رزق سعيد عبــــد  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

48o428 هر|لظ|هيم عبــــد|بــــر|دل |محمد ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4242o|  |هيم |بــــر| |لرحمن زكري|عبــــد 
ى
حمد |لدسوق

ن|سليم
سكندريه|ل|حقوق 

6oo945 لصفتـــى|لحميد |ء محمد عبــــد |سم| |تـــربــــيتـــ طنط

|47978 ى محمد عبــــد  لحميد|لمنعم عبــــد |حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|oo6o لشيخ|حمد |متـــ |حمد سل| |حقوق طنط

56884 للطيف|لمجيد عبــــد |للطيف عبــــد |محمود عبــــد  لمنصوره|حقوق 

4|2|25 محمد محمود حسن يوسف |بــــ طنط|د|

3273|| هر محمد عمر بــــريك|بــــسنتـــ م ى شمس حقوق عي 

72876 ى قدوس| ري|م مجدى بــــشر لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن
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35798| لعزيز|رس محمد عبــــد|محمد ي لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

693o88 لبــــدج|يمن طه مسعد |هلل |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|5393| حمد|لرحمن محسن يوسف |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

279279 هلل قشطه|عىل عبــــد| لي|د دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

3286o9 دى رشدى محمود|له|ربــــ عبــــد|لرحمن مح|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|56355 س|محمد ممدوح محمد عبــــ لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

2|4724 ى محمد  ن|حمد سلط|نرمي   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

44253o ى|هيم |م عىل إبــــر|حس| دين لعشر سكندريه|ل|صيدله 

26596| لحفيظ حسن|م محمد عبــــد|سل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

69|997 رى|نص|ل|لدين فتـــىح مصطفى |ء |معتـــز عل لمنصوره|علوم 

65248 سط|لبــــ|هلل عبــــد|ر محمد عبــــد|من ن|حقوق حلو

64|4|4 ى شعل| نور ن|محمد محمد حسي  زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

372763 فظ يوسف|ن سيد ح|نوره تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

6|574| لسيد|وى |محمد هيثــــم حفن ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

783998 لمجد|بــــو |حمد محمد |هيم |بــــر|حمد | زيق |لزق|تـــمريض 

|62o57 ى|حسن عرفه حسن حس ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

42o893 لمرىس محمد حسن|لحميد |ء عبــــد|صف لشيخ|بــــ كفر |د|

9oo354 للطيف  |لدين عبــــد|ل |بــــ محمد جل|يه|حمد | ج|هندستـــ سوه

8|o84| ن|ر حسن سليم|د مختـــ|زي ره بــــنى سويف|تـــج

||8472 ئيل|ن ميخ|ثــــ|ئى يون|م|جورج  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

623392 م أحمد نرص نمرتـــ|بــــسمه عص ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8557|5 حمدعبــــود|لغفور |دل عبــــد|مح ع|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

238648 ى|تـــفى حس م محمد عبــــده حسي  ه ى نوعيتـــ جي 

49833 دل غريبــــ حسن|جر ع|ه ن|بــــ حلو|د|

497988 مر|لحميد محمود ع|ل عبــــد |أم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

899|3 ر|لنج|لرحمن |محمد عبــــد | مينتـــ رض| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

442785 عمرو محمد عىل عبــــده| دين ي صىح طنط
|معهد فنى

257882 لعزيز مليحه|ن عبــــد|محمود رمض ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

285962  عثــــم|يم|
ى
ن سيد|ن شوق ي |

لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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635272 لسعيد عليوه|م |ء س|ل| زيق|لزق|ره |تـــج

82o||7 لحميد|نمر محمد عبــــد| نور ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

49o|52 لرحمن محمود|بــــ عبــــد |يه|ندى  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

85392 ن|س حس|م عبــــ|لسل|لد عبــــد |د خ|زي لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

497258 لجليل بــــعيص|لمنعم عبــــد |آيه عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

494548 لسميع|حمد عبــــد |لسيد سيد|يوسف محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7o3723 ل|لتـــل|لجوهرى |حمد |ز |لبــــ|ء محمد |دع زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

336o63 لغريبــــ|دتـــ محمود محمود |مي |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

424698 ف |وليد  تـــه محمد|حمد شح|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

5o377| ن|حمد عثــــم|لد محمد |محمد خ سكندريه|ل|عه |زر

462|73 هيم|بــــر|م |يمن نظىم ف|نوبــــ |بــــ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

83742 ح معوض|لد صل|م خ|حل| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

88o239 دى وجيه عطيه قلدس  |ش سيوط|ره |تـــج

37272| لمعتـــمد|ىط عبــــد|لع|ن عبــــد|ن رمض|يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

69234o ف |لسيد ح|يمن |ن |نوره لدين|مد رسر لمنصوره|بــــ |د|

226695 لحفيظ|سط عبــــد|لبــــ|عىل عبــــود عبــــد هره|لق|حقوق 

255|5 د جرجس|هر ج|م| رين|م هره|لق|طبــــ 

23o658 فظ|لح|مصطفى محمود محمد عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7|2452 ر حسن|ر مختـــ|ر مختـــ|ندى مختـــ لمنصوره|حقوق 

353969 يع|بــــر فرج ط|مصطفى ص |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|28|35 لمجيد|م محمود محمد محمد عبــــد |سلىم عص ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|67255 ف |حمد | حمد محمد|رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

478934 حمد|معتـــز ممدوح محمد  سكندريه|ل|حقوق 

337337 ي عبــــد|رس|
ي|لنبــــي محمد |ء مصطفى

لففى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

337685 ف نجيبــــ |دتـــ |حم نه|لسيد شن|رسر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

|45|53 لسيد|لمقصود |دل سيد عبــــد |ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||67o4 هيم|بــــر|حمد محمود محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|585|6 لد ذىكي حسن|ن خ|يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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8|o823 يه محمود عيد تـــوفيق|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

52834| هلل||هيم عط|بــــر|هر حسن |م ط|سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7|3285 ضى|ء جمعه عىل م|ند لمنصوره|حقوق 

7|339 ى محمد ربــــيع عبــــد |ي لعظيم|سمي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

678269 ى|ح سعد حس|ء صل|سم| ني  لمنصوره|علوم 

786422 دى|له|لسيد عبــــد|هلل |محمد عبــــد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

446765 د|لجو|لحفيظ عبــــد|حمد عبــــد|محمد  |حقوق طنط

77932o للتـــ|محمد عيس خلف | محمد رض زيق|لزق|حقوق 

9o7364 س محمد |لضبــــع عبــــ|حمد | ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|25777 لحسينى|ر |لستـــ|د عبــــد |صهيبــــ رش هره|لق|ره |تـــج

636773 لبــــسيوئى عىل|ء محمد |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

834294 مد|هيم ح|بــــر|بــــوبــــكر |عىلي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

845682 حمد|م يشي محمد |حس ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

498933 ي|ر
م|لحميد موىسي محمد سل|عبــــد | ئى تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

495474 |بــــو |م |لسل|لحكيم محمد عبــــد|محمود عبــــد
حمد

سكندريه|ل|حقوق 

7o7o28 ي|د |حمد محمد محمد رش|
بــــينى لشر لمنصوره|بــــ |د|

53oo|5 ي عبــــد|محمود و
ى
لنبــــي|م عبــــد|لسل|ق |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 

لشيخ

7863o| هيم|بــــر|لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|م محمد |حس  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

69794o للطيف|س عبــــد |رس حسن عبــــ|ن ي|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

676268 لم|لدين حسن حنفى س|م |د عص|جه لمنصوره|عه |زر

774oo6 لحميد|حمد حسنى عبــــد |تـــفى  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

364287 لد|حمد مصطفى خ|متـــ |س| ن|علوم حلو

|25234 ى سيد|جنه جم ل حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

7o7224 هلل|لغريبــــ حسن عبــــد |بــــر |ء ص|دع لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

527544 زق|لر|رص فرج عبــــد |رضوى ن سكندريه|ل|هندستـــ 

5|8469 وى|لزو|حمد |د محمد عطيتـــ |سع معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

247673 هيم شلبــــى|بــــر|سعيد حمدى مصيلىح  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3723|| عيل|سم|تـــ |حمد محمود شح| |ضتـــ بــــنه|علوم ري
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|6935o بــــ|لتـــو|دل حسن عبــــد |محمد ع |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

675845 ع محمد محمد|لرف|حمد |محمد | ر|ي لمنصوره|بــــ |د|

7o4o74 ف محمد بــــه| لعجوز|ء محمد |رسر ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

68|384 حمد جعفر|لسعيد |محمد مدحتـــ  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|744o9 لرحيم|ر عبــــد |لنج|لد |عمر خ تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8|6827 ن محمد|حمد شعبــــ|ده |حم ره بــــنى سويف|تـــج

|75863 لعظيم|هلل عبــــد |هلل وحيد عبــــد |عبــــد  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

2928|| لمول|هيم محمد عبــــده عبــــد|بــــر| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

863625 ن نبــــيل شكري كندس|نوره |نوعيتـــ فنيه قن

33865| د عىلي|حمد محمد عو|ء |دع لمنصوره|حقوق 

892|2| لرحمن خميس |حمد عبــــد |حمد | سيوط|بــــ |د|

84||o| ر محمد|لستـــ|روق عمر عبــــد|لف| لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

776832 بــــر|مل ج|مل سعيد ك|ك زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

825778 ري|رس سيد نص|ر ي|من تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

43633 حد|لو|د محمد سيد عبــــد |جه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

83|724 لرحمن عىلي محمد|محمد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

22469o ي
محمود وليد محمود محمد حنفى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

2o545 نور رزق عبــــده|مي  | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|655o وي|لكرد|بــــشي  محمد | آيه رض ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

22579o بــــتـــ|لد محمد ثــــ|م خ|عص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

266542 هيم عليوه|بــــر|تـــفى محمد  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

3|6o92 لحميد|ندى عمر محمد عبــــد ى شمس| لسن عي 

839524 دق|لص|لسيد محمد |محمد  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

4774|7 ى|لحكم |لدين عبــــد |ء |يه عل| لعشر سكندريه|ل|عه |زر

436283 رص|محمد رسىم رزق محمد ن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4868|8 عيل|سم|حمد محمود |ن |محمود رمض لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

8o|4|5 يه خلف محمد فكري| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

76848 لدين طلبــــه|حمد عفتـــ عز |نىه  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

7o6oo8 لح عبــــده|بــــو ص|حمد |م |هش| ند لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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8688|2 هلل محمود مرعزي نقيبــــ|عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8642o8 حمد|تـــ محمد |مل بــــرك| ي للفن|
|دق قن|لفنى

692545 ئى زرزورتـــ|لعن|ود |سلىم صبــــرى د لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

65337 ح جبــــر نرص|لفتـــ|محمد مصطفى عبــــد  لفيوم|هندستـــ 

3|7o99 ى|ي| ر|ي رس محمد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

436449 ى سليم|لسعيد حس|بــــ محمد |يه|محمد  ني  لشيخ|ره كفر |تـــج

3|7862 |ل محمد عىل ند|در جم|ن ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

34|252 ح|لفتـــ|لق عبــــد|لخ|ء محمد عبــــد|محمد عل |بــــنه| هندستـــ شبــــر

792358 ين ئى فريد عطيه|ه| في  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

2|77|o ى  ي|عىل محمد سعيد حسي 
حمد عفيفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

63o44| لدين محمد منصور|محمد عمرو مىح  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

|3o764 ف منصور عبــــد |حمد | د منصور|لجو|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3o||4 س|ء سمي  عىلي عبــــ|لق سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

9o2o52 رفله | ر حن|لف|ل |كم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

5|5763 عيل|سم|لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|رحمه  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

687|54 نم عىل|د عىل غ|ء عم|شيم لمنصوره|بــــ |د|

44584| م يوسف جرجس|ندرو يوسف س| سكندريه|ل|هندستـــ 

484522 حمد|حمد عطيه |حمد نرص | سكندريه|ل|بــــ |د|

482|63 م محمد سعد محمد مصطفى|حس سكندريه|ل|بــــ |د|

|7244o ن محمد|لد رمض|مصطفى خ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|6|5o4 لبــــليىه|مه محمود مرىس |س|عىل  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

757547 هلل عطيتـــ|ء محمد عبــــد |شيم |حقوق بــــنه

3374o7 لسيد متـــول|هلل |ر عبــــد|من |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8|4953 ى|م ستـــليو بــــسطوروس|تـــ |نش| رتـــي  ره بــــنى سويف|تـــج

485397 لسيد محمد|لم جمعتـــ |طمتـــ س|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

867957 ل|لع|لد محمد عبــــده عبــــد|خ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

283669 ر حسن|حمد حسن مختـــ| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

366|86 هلل خليفه حلقه|خلف | رين|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

864|86 رص محمد حلىمي|حمد ن| مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع
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2|348| ف مصطفى |منه  لجندى|رسر ى شمس حقوق عي 

6974|8 هلل|لسعيد عبــــد |رق |لسيد ط| |ره طنط|تـــج

54732 بــــر سيد|لد ج|خ| سم م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

8oo|43 ى |يوسف  ى |سحق |مي  لدليل|مي  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

26o943 لبــــكل|لرحمن |حمد عبــــد|ء |سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

34o|33 مصطفى حنفى محمود محمد عبــــدون |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

4955|8 محمود عيد محمود عبــــده ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

259988 حمد نجم|ن |هدير ربــــيع شعبــــ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3377o7 حمد|لغنى سيد |لد سند عبــــد|عمر خ ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|o945 هيم عتـــش|بــــر|مل |حمد درويش ك| سكندريه|ل|حقوق 

699635 لسيد عىل|د |لسيد ج|حمد | لمنصوره|هندستـــ 

63o|25 هيم|بــــر|لمنعم |محمد صبــــىح عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

4o2o65 وى حسن|لص|تـــ |لشح|لسيد |لرحمن |عبــــد  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

267552 لسيد عىل|ىط |لع|حمد عبــــد|ن |يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

||8225 جد محمود سيد|فريده م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

77|53o لرحمن|دى عبــــد |لسيد ن|هند  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

7o5897 ى محمد عبــــد |حمد محمد | زق|لر|لخرصى لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

22693| حمد محمد عىل محمد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o9|3 لعليم|هلل شوبــــك عبــــد|مروه عبــــد لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|3253  حسن ليله
ى
محمد فريد شوق تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|

|طنط

4487o8 حمد محمد قلقيلتـــ|دي |لن|أحمد  |بــــ طنط|د|

3|6526 حمد|در |لق|لد عبــــد|سهيلتـــ خ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

446573 ن محمد صبــــره|ن محمد رمض|رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

267496 شم|ن ه|ندى سمي  رمض |نوعيتـــ بــــنه

442473 لسيد حسونه|تـــم |هلل ح|عبــــد لشيخ|علوم كفر 

884226 يىح محمود محمد | مه سيوط|بــــ |د|

92o7|5 للطيف  |حمد عبــــد|لدين |محمد نور  سيوط|حقوق 

36694 ى حسن محمد عيد يوسف|ي سمي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 
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|58766 ده وليد رجبــــ عىل|مي ن|حقوق حلو

|5728 حمد محمود|هلل محمود |عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

||5o23 ن لبــــيبــــ|فيكتـــور فتـــي| رين|م ى شمس| لسن عي 

9o34o2 حمد |محمد | مروه صف ج|ره سوه|تـــج

636785 لسيد|هيم |بــــر|آيه مصطفى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4o97oo ين  ف محمد |شي  لففى|رسر |حقوق طنط

64228o هيم حسن عىل|بــــر|هيم عىل |بــــر| زيق |لزق|تـــمريض 

35936 فتـــ يىح عبــــد ى| لمنعم زكري|مي  بــــحي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

8o856o ي |مدحتـــ جم
ى
عيل|سم|ل صدق ره بــــنى سويف|تـــج

5o|88 ى عبــــد |يوسف  ف حسي  د|لجو|رسر بــــ بــــنى سويف|د|

8949|7 لموجود |دى محمد عبــــد|له|حمد عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|74o79 حد|لو|هيم عبــــد |بــــر|د |هيم عم|بــــر| هره|لق|حقوق 

4|437o ء محمد محمد موىس جوده|رس| |نوعيتـــ فنيه طنط

34424o ي رمض
ى|د |ن ج|مصطفى هلل حسي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|

ه ى جي 

297347 حمد يسن محمد|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5458o| لمنعم|ىط محمد عبــــد|لع|رص عبــــد|حمد ن| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

8oo|3o بــــ|لبــــ|رق خلف فتـــح |ط| هي ي|طبــــ 
|لمنى

432697 عيل|سم|لمول فرغىلي |هلل محمد عبــــد |منه  |بــــ طنط|د|

9|78o7 مر |ء محمد عبــــد ربــــه ع|سم| سيوط|بــــ |د|

8o5|93 ن صموئيل|ثــــ|د ن|نوبــــ عم|بــــ| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

923o8 ن|ل مرج|هلل نظي  فتـــىحي بــــل|عبــــد ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

285778 حمد|مه عىل يحن  |س| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

846923 لرحمن يوسف محمد مهدي|عبــــد معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

5o67o8 وى|لكفر|رتـــ محمد عىل محمود |س سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

9o6855 د محمد مصطفى حسوبــــتـــ |زي دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

77o987 لسيد محمد|لد |ء خ|دع زيق|لزق|حقوق 

64|o63 لسيد|محمود حسن محمد فتـــىح  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

52886| تـــ حمد|ء و|بــــر ئل محمد خي  ضتـــ دمنهور|علوم ري

753o55 حمد|حمد محمد |د |عم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

298463 ى عبــــد|محمد سيد محمد  لعظيم|ألمي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |
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|52723 مد|مد سعد ح|حسنى ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|76698 ى|لدين سيد |سيف  حمد حسي  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

8|7|94 رص بــــولس مسعود|شنوده ن ره بــــنى سويف|تـــج

485292 هيم|بــــر|لحميد |محمد عبــــد | دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

843o57 ي نبــــيل خوفو قلدس| نىح  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

789765 فع|لش|سمر عهدى صبــــرى  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

4293|6 ضى|حمد محمد عىل م|ء |شيم |بــــ طنط|د|

764432 ى|هيم |بــــر|ل محمد مسعد |بــــل لعشر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

|9o6| ف سعد محمود|هلل |منتـــ  رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

434o8o ى محمد |م |نم س|ه وى|لبــــصن|مي  |بــــ طنط|د|

|25652 يف  رسر
ى
مريم محمد نبــــيل دسوق ى شمس حقوق عي 

752o68 دق|دق محمد ص|زم ص|ح ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

|55954 در محمد محمدى|لق|سهيله عبــــد  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

529o|7 محمد محمود محمد تـــوفيق رحومتـــ بــــ دمنهور|د|

5343o3 ه عىل|لل|لسيد محمد عبــــد |حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

234954 لسيد|حسن منصور حسن  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|348o| يف محمد حسن محمد رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

685682 سعد محمد عىل قرون|ن |يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5o5|oo لحميد محمد سعد|حمد عبــــد|حمد | سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

44376| لفضيل ذىك عبــــد ربــــه|ليىل عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

|623o يمن محمد فتـــىح|تـــسنيم  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

689388 له|لعظيم شم|هلل عبــــد |لد عبــــد |مريم خ سيوط|بــــ |د|

5432o ي خليفتـــ|لش|حمد عبــــد |سل |بــــ
ى
ق حقوق بــــنى سويف

257985 ن محمد|هلل رمض|طف فهيم عبــــد|ع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3|2o93 هلل ممدوح عزتـــ عىلي|منتـــ  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

923598 ل  |لع|لربــــ عبــــد|د|لدين ج|عىل عز  ج|عه سوه|زر

23|435 بــــ محفوظ فلتـــس مسعد|يه| ى شمس علوم عي 

|545|3 محمد شوكتـــ حسنى حسن ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

89o|96 هر فرنسيس |يق م|يوسف ر سيوط|تـــربــــيتـــ 
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364426 لغنى|محمد محمود محمد عبــــد ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

9o2o78 ى ل |ل بــــخيتـــ غبــــري|غبــــري| مي  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

9|434o حمد |وى |ن محمد طنط|نوره |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

5|278| سم|ىط ق|لع|لنرصعبــــد|م نبــــيل سيف |سل| تـــربــــيتـــ دمنهور

325oo2 رق فرج محمود|محمد ط ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

9||262 ى |ك تـــرين مرزوق عدل غبــــي  ج|علوم سوه

453858 د حسن هدهد|نور سعد محمد فؤ لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

676547 لرحمن|عيل عىل عىل عبــــد |سم|محمد | دين ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

73597 ن هلل|ر محمد عبــــد|مختـــ| مي  لفيوم|طبــــ 

|26493 بــــتـــ|عيل محفوظ ثــــ|سم|م |مريم عص هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

428836 بــــ|لوه|حمد محمد بــــسيوئى عبــــد | |علوم طنط

2|6526 لسيد حسن|ل |لع|ن محمد عبــــد|مرو ن|هندستـــ حلو

92o3o7 ى |ع حمد محمود |طف حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

62o775 مي |ل|للطيف |م عبــــد |لسل|مي عبــــد |حمد س| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

933|6 ئى حسنى محمد|هدير ه |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

6|ooo6 لبــــديع عمر ذهبــــ|مصطفى عمر عبــــد  |بــــ طنط|د|

73675 م|دى تـــم|حمد سيد ن| لفيوم |تـــمريض 

|75||4 لدين حسن محمد|م |ء عص|عل لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

43o923 ل موىس|لسيد كم|هلل |منه  |تـــربــــيتـــ طنط

4997|| ن فرج يونس سنوىسي|يم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|9436 لحيض|حسن عىل حسن خليل | عل |بــــ طنط|د|

8673o5 ي 
ى عبــــ|مي مصطفى س|مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

7757|9 حمد|ن |لرحمن لطفى محمد علو|عبــــد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

83695o مد محمود|لحمد ح|بــــو|محمد  ن|سو|علوم 

842255 هر تـــوفيق محمد|محمود ط ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

79||9o لسيد مصطفى|ر |لغف|رس عبــــد |ل ف|كم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

677647 وى|لشبــــر|طف |م محمد ع|محمد حس لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

7|o599 حمد عىل عبــــده  عيس| |مه لمنصوره|طبــــ 
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262|77 لجدع|حمد شلبــــى محمد صبــــىح | |حقوق بــــنه

2|673o عيل|سم|كريم محمد فتـــىح  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o9687 ي
وى|لشن|هيم محمد |بــــر|مسعد | دئى |بــــ طنط|د|

358368 ى|مي عص م محمد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o7699 هيم محمد عدس|بــــر|حمد |حبــــيبــــه  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6||73o بــــي|لشه|لمطلبــــ |لحميد عبــــد |محمود عبــــد  |صيدله طنط

69|44 ن عبــــيد|حمد زيد|ره |س لفيوم|تـــربــــيتـــ 

7|7|69 لسبــــيع|هلل |ل محمود عبــــد |عزه جم ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

|72845 ف |م  حمد طلبــــه|رسر ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

356848 لرحمن فرج|لسيد عبــــد|ء |وف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9o5549 ى عو ى  |د خلف |حسي  هلل خضي  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

233654 ل|لع|حمد عبــــد|حمد محمد | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

534697 وى|لشن|ر |روق مختـــ|لدين محمد ف|ء|ر عل|مي سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

26o432 لي|هلل و|ح عبــــد|فتـــحيه صل شمون|نوعيتـــ 

258354 ح عىل|لفتـــ|ح عبــــد|محمد صل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4o7|| مد عرفه|حمد ح|م |سل| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

||8389 لنبــــى سعد|محمود محمد محمود عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

259o96 لرحيم|لقوى عبــــد|مه عنتـــر عبــــد|س| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

69|2|3 |لسيد مهن|لدين جمعه |د |عم| ر|ي لمنصوره|بــــ |د|

325554 ن|ن حمد|تـــتـــ عثــــم|محمد شح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

77|648 هيم|بــــر|مه |كريم محمد محمد سل زيق|لزق|ره |تـــج

62|639 ز|لبــــ|در |لق|ل عبــــد |محمد محمد كم لمنصوره|حقوق 

259996  لبــــيبــــ عبــــد|لش|ء عبــــد|رس|
ى
|لش|ق

ى
ق ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

39629 زيه|بــــو ج|هيم |بــــر|حمد |ن |حمد حس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

859256 لرحمن|هلل عبــــد|لرحمن عزتـــ عبــــد|عبــــد لمنصوره|حقوق 

87493 ن محمد محمد|د رمض|جه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

34892o مر|نشين فهىم محمود ع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

96626 بــــى|م سيف عر|لسل|لق عبــــد |لخ|محمد عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7|o6oo لسيد|ع |لرف|لصديق |لصديق |ر |مي ط|بــــ دمي|د|

8o4995 روق عىلي|ر محسن ف|مي ره بــــنى سويف|تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 1131 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4|9445 ي|لمولي سعد |ندى عزتـــ عبــــد 
لففى لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

693427 هيم|بــــر|ن |هيم محمد سليم|بــــر|محمد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

48o766 ف سعد محمد عبــــد |ن |جيه لحليم|رسر لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

42436| حمد|لغنى سيد |نديم محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

629384 ىس|لمر|حمد عىل |دل |ن ع|يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|4655 ف خميس عبــــد|مل | دي|له|رسر بــــ دمنهور|د|

|43893 لكريم مكرم صديق|عمرو عبــــد  هره|لق|حقوق 

358475 ى عىل حسن حسن|ي سمي  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

|35663 محمد| دل زكري|ره ع|س ى شمس|د| بــــ عي 

2954o7 ع محمد فرج|د رف|سع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

228|96 محمود عبــــده عىل| مه تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

6||558 هد مرزوق|د مج|ء محمد رش|سم| |بــــ طنط|د|

262|6| لمجد عىل|بــــو|م محمد |سل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

424|74 ن|بــــر سليم|ن محمد ج|مرو ط|معتـــ دمي|علوم ج

64223| ى|لص|حمد محمد |لرحمن |عبــــد  دق حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

433928 |ده حميدو محمد ند|مي |بــــ طنط|د|

256625 لكشىك|لحميد صبــــىح |ء عبــــد|رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

33o92| م|م|بــــ طه سعيد |يه|معتـــز  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

87574 لجليل|شم عبــــد |مي  محمد ه| لفيوم|نوعيتـــ 

|34486 حمد|للطيف |مريم محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

326o77 خلف حبــــيبــــ عبــــيد| ليدي ى شمس|د| بــــ عي 

243737 ح عىل محمد|هبــــه صل ن|بــــ حلو|د|

343|3 ن|حمد مهر|ل |عمرو محمد كم ن|هندستـــ حلو

684|59 حمد محمد نعيم سعد عبــــده منصور| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

428526 رص|د فتـــوح ن|ء محمد رش|لىمي |بــــ طنط|د|

24793| ى  هيم سعد|بــــر|لنبــــوى |نرمي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

3376| ى|ره محمد حلىم ش|س هي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|32233 مي  عزيز يعقوبــــ|مريم  هره|لق|بــــ |د|

6297|o وع|حمد مط|بــــر |ج  ص|عمرو ن زيق|لزق|هندستـــ 

42o455 بــــ|لوه|حمد ذىك عبــــد|ره |س ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

3566| د حمزه قنديل|حمد فؤ|لد |خ ن|حقوق حلو
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753258 لحميد|لموجود عبــــد |كريم محسن عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

444335 ى|لسيد ش|حمد |لميس محمد  هي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

73458 ن عىلي|ء حمدي شعبــــ|سم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

48435 حمد عىل محمد محمود| ى شمس|زر عه عي 

423669 للطيف|بــــ عبــــد |لوه|در عبــــد |لق|ء عبــــد |شيم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

752475 هيم|بــــر|محمود محمد فوزى  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

838o4 لمنعم عىل|حمد عبــــد |لمنعم |عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

2379|| لسيد محرم|ر |لغف|حمد عبــــد|يه | ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

342383 ن|سليم| لسيد عيسي عط|ء |رس| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

924|4o بــــر حسن محمود |رق ص|ط ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5|24o7 وي|لسعد|لمنعم محمد محمد |عمرو عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

24o883 لعزيز عوض|لق عبــــد |لخ|عمر رأفتـــ عبــــد ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

954o2 مد|حمد ح|لح |هلل ص|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|24797 يف|ح |لفتـــ|عبــــد | ر|ي لسيد رسر ى شمس|د| بــــ عي 

49o6| هلل|هيم زين محمود عبــــد |بــــر| هره|لق|ره |تـــج

373298 ف عبــــد|جر |ه بــــ|لوه|زق عبــــد|لر|رسر زيق|لزق|حقوق 

4333|5 لرخ|ن محمد محمد |لد رمض|خ |علوم طنط

39439 رى|لسق|ن فتـــىح سعد محمود |نوره لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

3546o6 لح سيد|رتـــ نبــــيل رجبــــ ص|س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4635o2 لبــــيىل|لسيد محمد محمد |مصطفى  لشيخ|علوم كفر 

5o2|38 حمد|هلل خلف محمد |بــــ |لرحمن ج|عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|5455| لدين محمود|محمد محمود سعد  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

2|7752 ف |يمنى  بــــوكريشه|حمد مصطفى |رسر هره|لق|ره |تـــج

769598 لعزيز محمد|حمد محمد عبــــد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|3587o لسيد|رضوى محسن عزيز  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

252747 ي|ر
عىل زىك قشطه| ئى ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

764987 لزينى|ضى محمد |مؤمن محمد ر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

42358| ضل|ر موىس محمد ف|من سكندريه|ل|عه |زر

23|o33 وس|بــــيتـــر نبــــيل جمعه تـــ ورصى هره|لق|بــــ |د|

324564 لقوى|لرحمن عبــــد|حمد محمد عبــــد| ن|ضتـــ حلو|علوم ري
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8633o3 لرحمن|لحفيظ عبــــد|محمد رفعتـــ عبــــد سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

|459|o لسيد|لحميد |ر عبــــده عبــــد |من |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

324598 لبــــ|بــــو ط|حمد|حمد |حسن محمد  ن|حقوق حلو

|64o4o هلل|بــــ |ح ج|دل صبــــ|نوبــــ ع|بــــ| هره|لق|حقوق 

475748 حمد|محمد عبــــده محمد عىل  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

42|6|4 لمجيد|ئم محمد عبــــد|ر عز|لستـــ|ء عبــــد |إرس لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

86788o لرحمن|ر عبــــد|لنج|حمد |مي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

7|o7|9 ف|لبــــغد|هيم محمد |بــــر|محمد مجدى  دى رسر ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o557o د جرجس نصيف جرجس|منى عم |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

3|46o9 حمد|لدين |سعد محمد سعد  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

64o556 هيم حسن|بــــر|حمد محمد |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

56634 نور جميل| |نوبــــ رض|بــــ| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

9|7933 محمود حسن مصطفى محمد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|8||5 زىك بــــخيتـــ| بــــيشوى رض هره|لق|هندستـــ 

8|o96o ه محمد عبــــد| لجيد|لعليم عبــــد|مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

63o|3 عيل|سم|س |بــــتـــ عبــــ|يتـــ ثــــ| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

22743o بــــتـــ نصيف|يوسف مجدى ثــــ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|2o3|5 لرحمن عيد|ضىح عيد عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

27499  مني  سعيد حسن
تـــفى هره|لق|بــــ |د|

273463 حمد|ن |لم|حمد س|ء |دع سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|437oo عيل|سم|لد محمد |مروه خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9|3|4o دق |لحميد ص|عيل عبــــد|سم|لرحيم |عبــــد ج|حقوق سوه

2|7243 لمنعم محمد|رق عبــــد|ل ط|نه ى شمس|تـــج ره عي 

369594 لسيد|فتـــ محمود |محمود ر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

2|478 ى|جر صبــــرى عبــــد |ه لمجيد حسني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

678983 ي|ر
لرحمن|حمد عبــــد |للطيف |عبــــد | ئى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5oo738 در عبــــده|لق|يمن خميس عبــــد|سهيله  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o86o7 ود عبــــيد|لسيد محمد د|روى | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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6|4659 م محمد عمر|ء حس|إرس |تـــربــــيتـــ طنط

4o8223 ن|ن زيد|حمد محمود عىل زيد| |بــــ طنط|د|

22o69 ي
ربــــيع مصطفى عىل| دئى ن|تـــربــــيتـــ حلو

7o2499 ق|بــــو زيد |طف مصطفى |م ع|ريه وي|لشر لمنصوره|بــــ |د|

8|69|7 لمسيح|ركو يوسف شكري عبــــد|م ي|طبــــ 
|لمنى

282493 لمرشدى|هيم |بــــر|يمن |ندى  سيه|نوعيتـــ عبــــ

362866 للطيف منصور|حمد عبــــد|محمد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

487|94 محمود محمد طه رميح سكندريه|ل|بــــ |د|

92822 لقطبــــ|ح |لفتـــ|حمد محمد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

628|86  عبــــد|هيم |بــــر|ء |ء بــــه|عل
ى
لمجيد زيتـــون|لدسوق زيق|لزق|حقوق 

345836 مل محمد|حمد ك|ء |سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

478949 د|حمد فؤ|ح |لفتـــ|دهم مدحتـــ عبــــد | |ره طنط|تـــج

63oo94 هيم|بــــر|م فوزى محمد |عمر س زيق|لزق|صيدله 

6244|6 مر|بــــى ع|مبــــ|عزتـــ عدل | نور ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

85|o99 ي محمد حسن
محمد حسنى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4636o9 حمد|هيم سيد |طمه مصطفى سيد إبــــر|ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8792|7 ن |محمود محمد محمد عثــــم سيوط|حقوق 

75628| دق|لص|هلل |منيه عطيه عبــــد | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

2736|8 للطيف متـــول عىل|ن عبــــد|يم| لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

7o74|4 لرحمن|ن عبــــد |بــــر سليم|ح ص|يه صل| ره بــــور سعيد|تـــج

292382 ل|لجم|م محمد ربــــيع |حمد عص| لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

232o39 زى|ل مغ|محمد صبــــرى هل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

489763 مد عىلي مرىسي|ء محمد ح|هن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68|234 عيل طه|سم|عىل مصطفى عىل  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

5|9953 لفضل|بــــو|ل محمد |لع|ء عبــــد|رس| بــــ دمنهور|د|

|4385| لصبــــور|محمد طلعتـــ بــــدر عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

48o7o7 ن|ن مهر|حمد شعبــــ|طمتـــ |ف عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|9897 س|ح عبــــ|لفتـــ|جر بــــكرى عبــــد|ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|7376 در|لق|لىحي عبــــد |حمد عبــــد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|69672 لدهوف|دى عبــــد |ردين مجدى ن|ن ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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699o8 حمد|ود |حمد محمد د| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2oo52 يمن جورج لويس| |مونيك ى شمس| لسن عي 

629765 ه نبــــيل عبــــد| لمنعم مصطفى متـــول|مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

25o2|8 لبــــرع|م مصيلىح عىل محمد |هدير عص ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7o3977 لنيل|بــــو |ل محمود |لغز|لحسينى |م |بــــس |ره طنط|تـــج

45924o ن|لدين حسن سليم|ل |هيم جم|بــــر| سكندريه|ل|ره |تـــج

345387 ل|لع|لسيد عبــــد|عيل |سم|م سعيد |حس ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

258592 لخطيبــــ|لحليم |محمد سعيد محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

485776 ن|م أحمد محمد رضو|طمتـــ س|ف سكندريه|ل|حقوق 

|5|o73 ن عبــــده|حمد رمض|ندى  هره|لق|ره |تـــج

497449 بــــوعوف|هيم عىل |بــــر|يه عىل | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

774424 ر|عيل زىك محمد نص|سم|م زىك |بــــس زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

836|45 حمد عىلي|هلل |عبــــد| دين ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

893|29 لعزيز خليل |ن محمود عبــــد|نوره سيوط|حقوق 

|3767o يد|فظ ف|لح|ج  محمد عبــــد |حمد ن| ى شمس|تـــج ره عي 

7o4o|6  عىل غ|هبــــه محمد 
ى
ليتـــ|لدسوق |ره طنط|تـــج

32|569 ى عبــــد|محمود  در|لق|حمد حسي  ن|بــــ حلو|د|

764966 لمطلبــــ|لدين عصمتـــ عبــــد |د |محمد عم معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6846o6 ح|لمنعم صل|د عبــــد |لجو|لح عبــــد |ء ص|سم| لمنصوره|علوم 

642537 لدين طه|لسيد محمد مىح | زيق|لزق|حقوق 

35894 ف نج|ن |رو لح|هيم ص|بــــر|ح |رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

272865 حمد|هلل |ح عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|ول ن|سو|تـــربــــيتـــ 

7o95|| ف |حمد | لسيد حسن|رسر لمنصوره|طبــــ 

|666o| سم|سم خميس ق|ئشه ق|ع ى شمس|زر عه عي 

3|7548 ن|م محمد سليم|محمد هش دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

8o7967 عيل حسن|سم|ن نور |نوره ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

98555 حمد عزتـــ عبــــد ربــــه|عزتـــ  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

338435 وى|لشبــــر|لسيد عطيه مصطفى | |صف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

45543| ى رص عوض جرجس|ن| مي  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ
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8424|8 در محمد|لق|ء محمد عبــــد|شيم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

263642 ىط|لع|حمد عبــــد|ن محمد |يم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

22o5|o ح عليوه|يوسف محمد صل ى شمس حقوق عي 

8956|o جورج رأفتـــ حلىم يوسف   هره|لق|طبــــ 

5|||37 م|محمود رجبــــ عل| محمود رض |حقوق طنط

343|58 ف صبــــري عبــــد|ندي  لنبــــي|رسر سيه|نوعيتـــ عبــــ

6883|2 لمتـــول محمد متـــول|مريم حسنى  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

775463 لحميد|لرحمن لطفى محمد عبــــد|عبــــد  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

853437 ين فولي هل
ل عطيه|رسر ي|بــــ |د|

|لمنى

24o66 حمد|رحمه عىل محمد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

5|9264 هيم|بــــر|حمد محمد |لدين محمد |آيتـــ نرص  طبــــ بــــيطرى دمنهور

6|2526 ه ممدوح  بــــو حمود|لمحمدى محمد |ني  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

8||352 لقوي|هلل عبــــد|م مني  عبــــد|ش ره بــــنى سويف|تـــج

875572 لعزيز  |لدين حسنى عبــــد|م |محمود عص ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

22o6o7 حمد محمد|لمنعم |مد عبــــد|يدى ح|ه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

324o65 فع|لر|حمد عبــــد|فع |لر|حمد عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

323522 ى عبــــ| ن|ر س|محمد حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

253482 ف |حمد عبــــد|ء |سم| لدين|لرحمن رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

69o2o8 لعزيز عوض غريبــــ|محمد عزتـــ عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

82o724 ي ع
ي قطبــــ|مهنى

دل مهنى ره بــــنى سويف|تـــج

|2|o|| حمد |لدين |ل |لدين محمد جم|م |عمر حس
در|بــــه

هره|لق|ره |تـــج

848o82 ي عبــــد
حمد|هلل محمد |مصطفى ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

2|825o لعزيز|لد مكرم عبــــد|هلل خ|عبــــد هره|لق|ن |سن|طبــــ 

889894 لدين تـــميم  |ل |ريج محمد جم| سيوط|صيدلتـــ 

8o56o8 بــــتـــ زىكي|مح ثــــ|جرجس س ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

78oo48 مي  طلعتـــ عبــــده محمد| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

698o95 لمتـــول قطبــــ|يمن محمد |شمس  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

7o5532 لم|حمد محمد مقبــــل س|محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

75277o لسيد|بــــو |محمد مصطفى محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

47757o د|لحد|حسن عىل حسن | يش سكندريه|ل|بــــ |د|
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433526 ر|لجز|لسيد |لسعيد |م |هش ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

429634 ف محمد نرص |حمد | رم|لمك|بــــو|رسر لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

826274 ى تـــ فيلبــــس|مل شح|ك| يوستـــي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8|3555 ي |م|
حمد محمد محمد|ئى ره بــــنى سويف|تـــج

67725 ن حميده محمد|د محمد رمض|زي ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

6399o4 ي |حمد محمد |مريم 
بــــينى حمد|لشر | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

224o95 هلل|دل محمد محمد عبــــد|ن ع|حن هره|لق|بــــ |د|

|594|| تـــ|لشح|ء محمد زغلول |سم| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

|6o794 لسيد|لرحمن |لسيد مأمون عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

485oo9 ف فتـــىح عبــــد |حمد | لنعيم|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3357| لرؤف شبــــل محمود|ريم رفعتـــ عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

846465 ر عىلي|لنج|م بــــكري |ريه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

274242 لح حسن محمد|دل ص|ر ع|من ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

242o89 حمد|حمد عيد |ء |شيم هرتـــ |لق|تـــمريض 

|48266 لرحيم محمد عوض محمد|تـــفى عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o5684 رون|هلل ه|زق عبــــد |لر|حمد عبــــد |مي  | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8o6343 ي محمد عبــــد
لحفيظ|بــــسمه مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

27778| هلل|م سعيد فتـــح |حمد عص| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

77o278 م|لسيد ضي|هلل حسن |عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

2954o9 ى مصطفى عبــــد|ي لحميد مصطفى|سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

246537 لم|ر س|لستـــ|ن عبــــد|محمد عثــــم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

6|6|69 س|لنح|لسيد |مصطفى محمود  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

368383 ح عيد محمد|رقيتـــ صل ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

682256 ى ريم سعد محمد حسي  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

328o3| لسيد عمر|ذ يشى |مع |طبــــ بــــنه

232565 حمد|طمه عوض محمد |ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

423862 لغنى|لسيد عبــــد |لسيد محمد |طمه |ف ط|بــــ دمي|د|

683238 هيم فضل|بــــر|لمرىس |رحمه محمد  لمنصوره|بــــ |د|
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|742o7 يدى حسنى مصطفى محمود|ه دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

899424 فلتـــس | يوسف حن| رين|م ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

277753 ود|لعزيز د|سمي  صبــــرى عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2|5622 ن|مه سليم عىل عبــــد ربــــه زهر|س|يوسف  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

35o48| محمد حسن سيد محمود محمد سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

493729 وى|لشبــــر|لسيد |عىل حسن عىل  بــــ دمنهور|د|

4393|5 ل|هبــــه محمد عىل مظ لشيخ|بــــ كفر |د|

625589 حمد|لسيد |حمد حمدى | زيق|لزق|هندستـــ 

892498 ر |لغف|لد محمد عبــــد|ء خ|سم| سيوط|طبــــ 

3582| ى فتـــىح عبــــد هلل|مريم حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

527|9o رق مصطفى سعدمصطفى|مؤمن ط هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9|o249 ي
م وديع وديع |س| سلفى ج|بــــ سوه|د|

857577 لمقصود|مع عبــــد|لج|لنبــــي عبــــد|جر عبــــد|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

|4498o لمقصود|لدين مصطفى عبــــد |مصطفى تـــفى  ن|بــــ حلو|د|

|37383  |لد |حمد خ|
ى
لسيد|لدسوق ى شمس صيدله عي 

622334 حمد فوده|ل |بــــثــــينه محمد كم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

648732 لغنى|لسيد عبــــد|لغنى |محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|3o|8o ن عبــــده جرجس عبــــده| مي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

24|823 ين  ف عبــــد|شي  لق مرىس|لخ|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|53968 ى|دل ج|محمد ع بــــر حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

22954| لبــــ|بــــو ط|حمد محمد عىل |طمه |ف ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

2455o7 لرحمن محمد سعيد|كريمه سمي  عبــــد ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

462542 م حسن عرص|لسل|لسيد حسن عبــــد| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|69o92 ن|حمد محمود محمد محمود سليم| لمنصوره|حقوق 

824|83 لمنعم محمد|مصطفى محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

898||3 ق|ن| رمي| وى |در حلىم رسر ج|ره سوه|تـــج

|5286o د|حمد حم|يدى رفعتـــ فهىم |ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

338928 تـــ|لسيد سويلم فرح|تـــ |دتـــ فرح|مي |ره بــــنه|تـــج

334528 هيم|بــــر|عمرو محمود صبــــىح  |حقوق بــــنه
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46288 مد|تـــم عبــــيد محمود ح|ح هره|لق|عه |زر

525646 ى ص|ح حمد|لح |زم أحمد حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

87o6|6 حمد فتـــىحي محمود موىسي| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

36966 ى سيد |عىلي هيم|بــــر|ء حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68o927 ر|لغف|لح تـــوفيق معوض عبــــد |ص لمنصوره|حقوق 

622259 لديوى|لسيد |لعربــــى مسعد |ر |من ط|ر دمي|ثــــ|

2625o5 حمد عبــــدربــــه|محمود محمود  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

323895 سم|سط محمد ق|لبــــ|لقوى عبــــد|بــــ عبــــد|رح ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

642o96  محمود|لشو|هدير ثــــروتـــ 
ى
دق زيق|لزق|نوعيتـــ 

2455o هيم|بــــر|حمد |رص |لن|مريم عبــــد هره|لق|بــــ |د|

585o8 ي|ر
هلل|حسن شمروخ عبــــد | ئى بــــ بــــنى سويف|د|

5|2|85 لم|لرحمن س|د عبــــد |لرحمن حم|محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

43o833 ى|للطيف |ل عبــــد |جم| لي|د لعشر |حقوق طنط

784494 ل جبــــر|لع|ف محمد عبــــد |عف زيق|لزق|نوعيتـــ 

|64875 ى|لر|ن عبــــد |مريم رمض ضى حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o|42| ح|لفتـــ|ح محمود عبــــد|لفتـــ|يحن  عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

|577|3 ى|رف |ندى رجبــــ ع مي  ى شمس علوم عي 

|4785| لحفيظ|لعظيم عبــــد |محمد سيد عبــــد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

5235|9 م|لسيد سل|محمد مدحتـــ محمد  ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

7579|| ري|لبــــ|حمد عبــــد |س |رق عبــــ|حمد ط| حقوق بــــورسعيد

476823 مل متـــولي |لعظيم ك|مل عبــــد|ن ك|رو
لحليم|عبــــد

ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

8432| لد بــــدوى قرئى|جميله خ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4o2297 بــــ|لوه|لسيد عبــــد |لسيد محمد |م  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

78||96 مه عزبــــ يوسف عزبــــ|س| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

226722 لحميد|لحميد خلف عبــــد|محمد عبــــد ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

84455 بــــ|لوه|تـــه عبــــد |م مبــــروك شح|ريه |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

28|7|3 ن|لعزبــــ زيد|لمحسن |رس عبــــد|محمد ي ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

834|3 لح شكرى عىل|ر ف|مي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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543o7 بــــ|لتـــو|م سيد عبــــد |حمد عص| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

4795o7 لرحيم|لسيد عبــــد|مر يوسف |محمد ع ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

82o962 لعزيز|حمد عبــــد|عيل |سم|هلل |عبــــد سيوط|ره |تـــج

23|967 لقوى|كريم محمد فريد محمد عبــــد ن|هندستـــ حلو

269|o2 سلىم محمد محمد هيكل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

36784o تـــتـــ|مريم محمد حسنى محمد شح |تـــربــــيتـــ بــــنه

4969o8 هيم|لعربــــي  إبــــر|ل محمد |لتـــ جم|ه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5268|7 لسيد تـــوفيق فهيم|هلل محمد |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|64755 هيم|بــــر|ره مجدي سيد |س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

239683 دى|طف محمود بــــغد|ره ع|مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

75o92| روق بــــرهوم|مريم مجدى ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|457o| ن|فظ عثــــم|دل ح|لد ع|خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

73785 كر|تـــ حسن ش|ده فرح|غ لفيوم |تـــمريض 

7o44|2 كر|لمنعم عىل عطيه عس|خلود عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

362496 لمنصف حسن|هدير سمي  عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|7867 لغريبــــ بــــدوي|حمد محمد | لمنصوره|حقوق 

335o87 د محمود|فؤ| هلل رض|منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

442556 لغريبــــ|لحميد |لحكيم سعد عبــــد|أمنيه عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

642768 لم|حمد س|لرحمن |حمد عبــــد|رتـــ |س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|44o|9 ى|رتـــ هش|س م حسن حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

27|o87 يف سعيد محمد رسور|سلو ن رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

855284 م|م|ل سيد |كريم جم |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

3587|3 لدين مصطفى محمود|م |حس| سم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o342 هيم|بــــر|ن سيد |محسن حس بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

76648o لمول|تـــه عبــــد|لمول شح|حمد عبــــد | ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

479594 لس صفوتـــ ف يوبــــ|يق رمزي |كي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

5|2668 ن|لونيس عىطي|دل عوض عبــــد |كريم ع سكندريه|ل|عه |زر

|3533| د|لنرص محمد عو|د سيف |محمد فؤ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

233|82 ر|لنج|لسيد فضل |بــــر |منه ص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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49696o ء عىل محمد عىل عبــــيد|عىلي عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o7527 حمد|لسيد محمد |هدير محمد  لمنصوره|بــــ |د|

2282|5 لعزيز|عيل عبــــد|سم|لد |ن خ|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

543234 لمقدم|لعزيز |لعزيز عبــــد |ء عبــــد |وف بــــ دمنهور|د|

6o7762 بــــ|يمن ذىك حج|منى  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

887554 لرحيم |لمنعم عبــــد|ء محمد عبــــد|سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

322o|| وز جم حمد|ل محمد |في  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|64o44  |لقذ|حمد |
ى
لرحيم|حمد عبــــد |ق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

23|88| لمجيد|لغنى عبــــد|مه عبــــد|س|هلل |عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

76o5|4 زق منصور|لر|هلل عربــــى عبــــد |عبــــد  لسويس|هندستـــ 

677o28 عر|لش|لسميع عىل |عبــــد | هلل رض|معتـــز بــــ لمنصوره|ره |تـــج

27246o ى مسلم محمد| حمد حسي  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

9|o744 حمد يونس |حمد فرج | ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

9o7|25 بــــوبــــكر |لعربــــ |لد عز|خلود خ ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

2o|36 لرحمن عبــــده|ح محمود عبــــد |لفتـــ|عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3||6o2 ن محمود عىل نوفل محمد|نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8|82o| لحسن|بــــو|تـــه محمد |محمد شح ي|عه |زر
|لمنى

4|3oo ه | لحليم|ن عبــــد |يمن رمض|مي  هرتـــ |لق|تـــمريض 

772227 بــــ سعيد فتـــىح محمد|لوه|ء عبــــد |لشيم| زيق|لزق|بــــ |د|

342|6o تـــ محمد بــــرع|يمنى محمد شح |ره بــــنه|تـــج

763357 لكريم|لد محمود مسعود عبــــد |يه خ| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

366529 حمد سعد عيس عيس| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

248725 ق|لبــــرنس |ء وليد محمد |ميس وى|لشر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

697257 ف منصور بــــدير طه|محمد  رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

9|752o حمد سيد مصطفى  |ه |نج ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

886487 هلل محمود  |ن عبــــد|محمد رمض لجديد|دي |لو|طبــــ بــــيطرى فرع 

83o29| ن موىسي خليفه موىسي| مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8596o| بــــوزيد|لعزيز |ح عبــــد|ء صل|سم| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

65869 هيم|بــــر|د عربــــى |يوسف عم |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم
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|3|337 بــــ|لتـــو|طف محمود عبــــد |محمد ع عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

4o76o7 ئى|ء عىل محمد كيل|عل| لي|د معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

647475 ى عبــــد|ي لسيد محمد|لكريم |سمي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

862479 ى|حمد جل| ل محمود حسي  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

27|o77 لمطلبــــ عبــــيد|حمد محمد عبــــد |هلل |ره عبــــد|س ي صىح بــــنه
|معهد فنى

497o63 ل|لنو|لمعىطي |حمد عبــــد |مروتـــ نبــــيل  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5o6992 كر فرغىلي أحمد محمد|ء ش|أسم سكندريه|ل|بــــ |د|

8o952o لجيد|ر عبــــد|دهم مختـــ|ده |غ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

62|42| لودود|لشكور عبــــد|لرسول عبــــد |ندى عبــــد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

9oo73| حمد |لسيد |ء عوئى |ل| ج|بــــ سوه|د|

|4o2|2 ق|ل محمود |ره جم|س وى|لشر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

68|o68 لخميس|مصطفى محمد محمد محمد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

34348o ى فتـــىح محمد ى خي  نيفي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|35669 ن|لمنعم محمد عثــــم|ل عبــــد |ء جم|عىلي ى شمس|زر عه عي 

8367|| كم|لح|ر عبــــد|فك|ء عز |شيم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

43463| يد|مد ربــــيع ف|م ح |تـــربــــيتـــ طنط

2|7|99 لمول|حمد عبــــد |ر ممدوح محمد |مي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

||86o2 هر بــــيوم|د م|م عم|ريه ن|حقوق حلو

4|5449 ف  لدين|محمد محمود متـــول محمد رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

4|o|oo ى  عبــــد |محمد فتـــىح عبــــد  لعظيم|لعظيم حسي  |ره طنط|تـــج

444|5 ى محمود محمد|حمد | لحسي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

426862 لسميع|لسيد عبــــد |رص |طمه ن|ف سكندريه|ل|عه |زر

76769 لصمد|حمد محمد محمد عبــــد |طمه |ف عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

243|o| لم|حمد سعيد س|مصطفى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|4832 ي عبــــد| ء رض|سم| هلل|خي  ي|عه |زر
|لمنى

337679 لسيد حريز|ن |لسيد عثــــم|ن |يمن عثــــم| |ره بــــنه|تـــج

9|6|33 مصطفى محمد عىل تـــوفيق   س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

7o9o47 هيم محمد محمد فرج|بــــر| |ند لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 
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5o|383 حمد فتـــىح محمد هديه|محمد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

3485o5 ن|عفيفتـــ يوسف سمي  سعد عري ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7o|388 ى محمد |محمود عبــــد  بــــينى|لفتـــوح |بــــو |لمعي  لشر زيق|لزق|بــــ |د|

2325|7 حمد محمود مصطفى|رضوى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

369777 د|محمود عو| طمتـــ رض|ف لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

792|43 لسيد صبــــري|محمد محمد  ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

64|354 ل|لع|عيل عبــــد |سم|حمد |بــــسمه محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

5|4668 ي|لسيد عبــــدربــــه |يمن |منيه | لمسي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

75675| لرحيم|د عبــــد|لجو|لجليل عبــــد |ن عبــــد |يم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

759433 لم|ء منصور محمد س|رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

|63|99 بــــى|يم رك|لد|ره محمد عبــــد |س ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6|o372 |لحم|حمد |جر سعد سيد|ه
ى
ق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

6|4|3o تـــ|لزي|م محمد عىل |وس زيق|لزق|عه |زر

8|96|5 لشكور حمزه|رق عبــــد|خلود ط ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

34||o6 س|حمد غيط|حمد محمد |محمود  عه مشتـــهر|زر

32|9|o نتـــ يشى نبــــيل شمعون|دمي مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

5|666| في |طف عىل عص|ء ع|عىلي علوم دمنهور

|48|8 وى|بــــر حمزه مك|نهله يىح ج ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

886522 بــــوشنيف |حمد |م محمد محمود |مصطفى هش معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

2855|| لنور|بــــو |لمطلبــــ |نشوى محمد عبــــد |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

6o8445 يه|ر محمد مصطفى عىل حم|من |تـــربــــيتـــ طنط

2|93| بــــتـــ لظيم|ح ثــــ|تـــرين صل|ك هره|لق|ره |تـــج

6944|6 ع|لرف|لمحمدى محمد |يدى محمد |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

88oo68 ي
ل |غ| يىلي|عوئى | سلفى سيوط|ره |تـــج

639||o لح|مل عصمتـــ ص|د ك|زي زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

698|7o دل محمود حسن|منى ع لمنصوره|ره |تـــج

7o28|8 يف|مه عوض |رق سل|مه ط|سل هلل رسر زيق|لزق|بــــ |د|

|66o77 محمد سعيد سعد مصطفى ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

5|7|9o د محمود عريف|كريمتـــ فؤ معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري
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354o28 تـــ محمد عبــــد| دي محمد|له|مي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

643957 حمد|لسيد |لعظيم |عبــــد| ر|ي ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

28259| ن|ن سيد ريح|ده رمض|مي ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

9|69|o تـــتـــ |تـــه محروس شح|شح| دون|م ي صىح 
سيوط|معهد فنى

6|865| بــــر ونس|دل ص|هر ع|ط زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

25|oo4 بــــه|بــــو غ|سم جوده |يوسف بــــ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

33|73o ى|هيم محمد عىل |بــــر|ء |صف لسيد حسني  |طبــــ بــــنه

|667|7 ىط|لع|لدين عبــــد |ء |حمد بــــه|ء |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o776o وىسر|لحو|لحميد متـــول |هلل عبــــد |منتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6329|2 د|حمد محمد حم|ن محمد |فن| زيق|لزق|ره |تـــج

358oo4 حمد عطيه|ئل |حمد و| سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

|79396 لطيبــــ|حمد نبــــيل محمود | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

78658| بــــو عبــــده|هيم |بــــر|لرحمن محمد |عبــــد  سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

33242o د حميده|سعد محمد سعد عو ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

4o55o3 ء عىل محمد عىل يوسف|م عل|سه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o4|64 لفتـــوح خليفه|بــــو|لعزيز |حمد خليفه عبــــد| لمنصوره|بــــ |د|

7o6333 هيم محمد عبــــده|بــــر|ن عطيه |نوره ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

842454 رص سيد محمد|لن|هبــــه عبــــد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

898787 حمد |حمد محمد |ده |غ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

27969 ى سيد محمد هدير حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

88o983 دى حسن |ء سيد ن|رس| سيوط|بــــ |د|

64349o هلل|لسيد عبــــد|حمد |محمود  زيق|لزق|ره |تـــج

35|93 بــــ|لوه|بــــ رجبــــ عبــــد|لوه|هلل عبــــد|منتـــ  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

56524 ح|محمد بــــدر طه صل حقوق بــــنى سويف

|24439 لفونس|نور |رك فكرى |م |بــــنه| هندستـــ شبــــر

53648 مل فرج|ء عطيه ك|سم| بــــ بــــنى سويف|د|

339262 ي محمد عبــــد لكريم|محمد خي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8|o785 لسيد|لحميد |يه جميل عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

|6|485 ل|لع|هلل عبــــد |ئى عبــــد |حمد ه| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

75|526 ف محمد |مؤمن  لسيد|هيم |بــــر|رسر هره|لق|طبــــ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 1145 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

49o352 ضل|حمد ف|هيم |بــــر|م |رؤى عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

86|889 حمد محمد|ره عيد |س دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

46o2o2 ه ع| سح|للطيف ك|دل عبــــد|مي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

345o82 نس سيد محمد|سلىم  ى شمس|تـــج ره عي 

6o45o9 ف عطيه |دهبــــ  لعيسوى موىس|رسر |ره طنط|تـــج

324227 ح محمد حسن|محمد طلعتـــ صل ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3287o| د|دى حم|له|مل عىل |دى ك|ه م بــــنى سويف|إعل

|729o6 ن فرغىل محمد|ء مسعد رمض|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

442866 حمد محمد|ح محمد |عزه صل لشيخ|بــــ كفر |د|

482858 ي عويس محمد|رحمه سعيد 
بــــينى لشر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

239o46 ى عبــــد |لد عبــــد|ئى خ|م| لحليم|لحليم حسي  هره|لق|ره |تـــج

|44284 لمنعم|م محروس عبــــد |محمد هش هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

4o952 ي
ي | دئى

لدرعي|محمد عفيفى ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o6o|o محمد مدحتـــ حسن محمد  ج|علوم سوه

894oo7 حمد محمد |لمنتـــرص |محمد عبــــد ج|بــــ سوه|د|

254|29 لحريرى|لسيد |محمود نبــــيل عىل  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

4o975 رس محمود عىل|ره ي|س ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

64o647 ل|لع|لم عبــــد |هلل س|حمد عبــــد |حمد محمد | | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

687359 ى |لحس|ء |رس| ى محمد|لحس|هيم |بــــر|ني  ني  لشيخ|عه كفر |زر

868495 ي نبــــيل 
بــــودوح|حمد |مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

24o9o9 ى|بــــر|محمد  هيم محمد حسني  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

88o893 حمد  |لدين |زم عز |ن ح|يم| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|4o3|o حمد|رق محمود |حوريه ط ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|55|68 لبــــرع|نور خليل يس محمد |ء |ل| ن|تـــربــــيتـــ حلو

639644 تـــسنيم عىل محمد سعيد عىل زيق|لزق|صيدله 

9o8967 لسيد|م محمد |حمد هش| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

774|6o لدين حسن محمد|م |يوسف حس |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

932|4 لرحمن عمر محمد عبــــدون|عبــــد  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8797o| عيل طه |سم| |مريم زكري سيوط|تـــمريض 
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|452|3  زىك|لش|يمن عبــــد |حمد |
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

848633 قر عمر|لبــــ|مه محمد |س|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

5|o38o زى|لقوى غ|ل عبــــد |حمد كم| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

54253 |ن |محمد رمض
ى
حمد دسوق ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

9|3||| ر حفنى |لستـــ|جح عبــــد|حمد ن| ج|حقوق سوه

64433 محمد عيد طلبــــه| لي|د ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

9|o88| يف  ف |رسر ى |رسر حمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

346497 هيم|بــــر|يتـــ محمود مهنى | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9o6558 د |حمد ج|ده مجدى |مي ج|ره سوه|تـــج

69636| تـــه|بــــو شح|شم مصطفى |د ه|سع ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

44438 ح رزق|لفتـــ|محمد نبــــيل عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

69|397 هيم|بــــر|لعزيز |لسيد عبــــد |منى محمد  لمنصوره|طبــــ 

82485 د محمد|ل رش|ح جم|سم ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

368846 لسيد|لعزيز شبــــل |هيم عبــــد|بــــر|م |ريه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

8o5|32 د|ن مكرم وليم عي|ري|م ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

622684 لسعيد محمد|مصطفى محمد لطفى  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

3|5o46 لعظيم|عبــــد| لعل|بــــو |رق |حمد ط| ن|حقوق حلو

5344|4 ى محمد فؤ|محمد مختـــ د|ر حسي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

62||8| حمد محمد محمد مبــــروك|رنيم  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

252593 لعظيم درويش|ء درويش عبــــد|سم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|7435 ى حس|ي ي |سي 
م|هيم عز|بــــر|م حسن حسنى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

48o73| ن ك|ج  مرصى سدر|ن| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64|28o يزه منصور سعيد محمد عىل|ف زيق|لزق|عه |زر

766527 ر|لنج|لرحمن يوسف مسلم عطيه |عبــــد  لعريش|بــــ |د|

26o324 حمد مرىس عىل| |لي|د ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

452495 لنبــــى|م محمد محمد بــــسيوئى عبــــد |هش كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

368|4| لمطلبــــ|هيم عبــــد|بــــر|تـــ |حمد شح| ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

824768 لس عم خليل| د يوحن|كي  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 
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6o2|57 حمد عبــــده زقزوق|ندى مصطفى  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

7|8246 ى نبــــيل زكرى جرجس| يوستـــي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

4o4295 ى|لحميد |دى سعد عبــــد |ش حمد حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

49495| س|د حو|هلل رش|محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

283878 حمد|عىل ممدوح حسن  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

38424 ء محمد سيد فرج|ديتـــ عل|ن ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

63753o ى محمد فتـــىح منصور| حمد خرصى ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

642|o7 ئى|لسعيد فرج|ئى |م فرج|سل| زيق|لزق|حقوق 

8|4629 حمد شكري محمد|محمد  ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

7o5823 حمد|وى |لغرق|هر منصور |مي  ط| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

884|49 ى جوده  |وصفى بــــش| هويد سيوط|تـــربــــيتـــ 

6|532o ن|لحميد تـــوفيق حمد|مريم عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

425722 د|بــــو بــــكر حم|ل |لع|بــــو بــــكر عبــــد|سلىم  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

37487 عىل محمد عىل محمود ى شمس|زر عه عي 

622454 ف مصطفى ع|محمد  مر|رسر ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

888683 هلل  | |م رفعتـــ يوسف حن|ر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

328o57 لسيد|لح |بــــ عمرو ص|يه| ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

925o85 حمد محمد |محمد محمود  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

7|79|8 لصيفى|حمد |هلل يعقوبــــ |حمد عبــــد | هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

49345| ق|لحكيم محمد |عمر عبــــد وى|لشر تـــربــــيتـــ دمنهور

897376 لموجود شكر |محمود محمد عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

529279 ل|هيم هل|بــــر|هيم حسن |بــــر|محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

3|36o7 ف بــــدر معتـــمد|لدين |بــــدر  رسر |حقوق بــــنه

264|72 لسيد|هلل |لعزيز عبــــد|كريمه عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|63|6o يه محمد محمد وجيه|هد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|3675 تـــ  ف سعد محمد |مني  لديبــــ|رسر |طبــــ طنط

9|4343 محمد سيد محمد | دين سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

23|55 شدي|لر|م سمي  عبــــده |حس هره|لق|هندستـــ 

36||55 هيم عيس|بــــر|ح |ء حسن صل|دع ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى
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|43578 ي عبــــد |م|مصطفى 
|لبــــ|م مصطفى

ى
ق ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ ى جي 

|58574 ى عبــــد  هلل|م عبــــد |لسل|لكريم عبــــد |نرمي  هره|لق|صيدله 

|667o9 حمد|لدين |ء |محمد ول| هن يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

8233|5 ى لسيد|د|منصف عدلي ج| كرستـــي  سيوط|ره |تـــج

2|4o74 م سيد مصطفى|عهد س هره|لق|صيدله 

375o28 دى|ح محمود عبــــ|لفتـــ|دل عبــــد|رضوى ع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

85436 لحميد محمد|هبــــتـــ حمدى عبــــد لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

287646 لمجيد|هيم عبــــد|بــــر|لمهدى |محمد عبــــد تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

326255 ى مصطفى مرتـــضى عبــــد|ي لحميد|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

648257 لعزيز|ف منصور خليل عبــــد|نص| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

522|39 بــــوزيد محمود|يه عىل | معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

2682|| ئى|لتـــلو|حمد |ل |م جم|حس ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9234|2 حمد |لسيد |حمد |هيثــــم  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

52|2o| ألغبــــش|ح عيسوي |لفتـــ|دتـــ نبــــيل عبــــد |غ ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

64856o هيم فرج|بــــر|م عيس |هدير عص لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7o99| دى|له|رحمه ممدوح محمد عبــــد  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

64o958 تـــه محمد|محمود محمد شح ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

4o498o عمرو محمود محمد محمود ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

62873| ن|ن محمد مرىس محمد رشد|حن ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

6|77|9 ضى|لق|لسيد عمر |هر فخرى |بــــ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

352o64 ى محمد |ل |سلىم كم لدجوى|لدين حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|37849 بــــينى|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  لشر ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

645|8| لسيد جمعه|هيم نرص|بــــر|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

78o73o دق يوسف|لص|منى محمد يوسف  زيق|لزق|صيدله 

8965o6 بــــوضيف  |رف |لع|يمن |ره |س ج|ره سوه|تـــج

|4o8o5 ى يمن مفيد يس| |مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7|5o87 ى|بــــو |مه محمد شلبــــى |س|هند  لعني  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8948|4 ن مرىس |حمد عنتـــر شعبــــ| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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|26o7o زم محمد محمد|منيه ح هره|لق|ره |تـــج

|342| ن محمود|حمد عثــــم|بــــسنتـــ  م بــــنى سويف|إعل

|596|4 جر محمد محمود محمد|ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

36o55 ى يوسف |ء |رس| هد|لش|حمد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|48328 ىط محمد|لمع|بــــو |حمد |ء |عىلي ن|بــــ حلو|د|

4|5662 ر|لقوى عطيه عم|حمد فريج عبــــد | |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

5453|3 لجميل|ديتـــ عىل محمد عىل |ن ج|بــــ سوه|د|

43|965 وع|حمد مط|لسيد |فرح محمد  |بــــ طنط|د|

26ooo| يمن محمود مسعود|ء |سم| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

638699 لطفى صديق لطفى| دين زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

86o922 هيم عيس|بــــر|هدير محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

893249 بــــتـــ |ن عىل ثــــ|ده عثــــم|غ سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

645659 ف عىل حس|رتـــ |س ى قشطتـــ|رسر ني  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

646624 ف محمود محمد حم|محمد  د|رسر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ موسيقيه ج

424|o6 د دوس|دل عي|يكل صموئيل ع|م سكندريه|ل|ره |تـــج

38377 مه|يه محمد محمود سل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|3577 ح محمد|لفتـــ|حمد عبــــد|كريم  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

528944 ن|لعري|حمد محمود محمد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

237|o7 ضى مرزوق|ن ر|يه رمض| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

62|o45 د|حمد محمد ج|جر عطيه |ه ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

623|44 ي نعم|آيه بــــستـــ
ي|لتـــلبــــ|ن محمد |ئى

ئى ط|بــــ دمي|د|

94858 ل|لد|د حسن محمد |ن عم|نور كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

26266| ج|زق حسن فر|لر|حمد حسن عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

6o|99 بــــى|لج|لعزيز |تـــم محمد عبــــد |بــــسمه ح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

336844 هلل محمود|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

537658 لمرصى|عيل |سم|لقوى محمد |كريم عبــــد |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

48663| ريمون سمي  عجيبــــ فرج بــــسله سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|5985 د|لجو|لحليم عبــــد|ح عبــــد|ء نج|سن ي|بــــ |د|
|لمنى
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6949o| تـــه خلف|تـــه نرص شح|محمد شح ن|طبــــ حلو

448||7 ى  لسيد خميس عىل|حني  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

94|98 لحميد محمد|روق عبــــد |م ف|مه عص|س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

849566 وق محمود عبــــد ح سعيد|لفتـــ|رسر دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

54|386 بــــ|مل دي|عبــــده نزيه عبــــده ك عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5||77 ن|حمد عثــــم|ح |حمد صل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

33|759 هيم|بــــر|لسيد |هويده مجدى  |نوعيتـــ بــــنه

3|7226 هر|لظ|لرحمن عبــــد|ندى ممدوح عبــــد سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

|4634| لم|طمه محمد زىك محمد س|ف هره|لق|صيدله 

84879o ي
زينبــــ محمد حلبــــي حفنى ن|تـــمريض أسو

2668|9 لجمل|منيه صبــــرى مسعد | ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

44|92 هيم|بــــر|مح رجبــــ |سعيد س هره|لق|ره |تـــج

4o96|3 ن|ل سلط|هيم كم|بــــر|ر |من |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

854327 ى محمود |طمه |ف ى|مي  مي  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

622|23 تـــ غنيم|لشح|حمد محمد |رتـــ |س ط|حقوق دمي

6587o بــــوسيف|لمعز |لدين عبــــد|يوسف مىح  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

6326|o هيم جوده عىلي|بــــر|ء |دع زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

3|9673 هلل|لسيد عبــــد|رتـــ كرم |س وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

85399 حمد|يمن حلىمي عيد |محمد  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

2222o2 ن سيد|هلل غريبــــ سليم|منه  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

44o|99 ى عبــــد|ي در|لق|هلل طه عبــــد |سمي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

9o65|2 ئى جرجس شنوده |روم| رين|م ج|تـــربــــيتـــ سوه

229527 بــــدين محمد|ل ع|ريم جل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o6455 لسيد روؤف|حمدي | سمر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

689426 لسيد|لمرشدى |يمن حسن |هند  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

499265 لرحمن سعيد|ر سعيد عبــــد|من تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2oo|7 فظ|هيم ح|بــــر|م محمد |سل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|4o|46 لدين رسورفرج|هلل سعد |ندى عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

22323| هلل|فع عبــــد|لن|ل محمد عبــــد |بــــل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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357749 لمعىط|ن عبــــد|سلىم ممدوح محمد رمض |صيدله طنط

756447 محمد ممدوح محمد محمد ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

45569 شور|طف محمد ع|محمد ع ى شمس هندستـــ عي 

63288o زى|بــــوغ|د |حمد عبــــده رش|مز |ر زيق|لزق|بــــ |د|

7o7238 |لوف|بــــو|هيم محمد |بــــر|لرحمن |مروه عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

359676 ن|حمد عثــــم|ن محمد |نوره هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

682348 بــــ|غبــــ جبــــر غل|ر ر|من ط|بــــ دمي|د|

7|82o8 عيل بــــدوى|سم|لسيد عىل |يه | حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

279293 لقوى منصور|حمد عبــــد|سمر  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

697||4 در محمد|لق|د محمد عبــــد |فؤ لمنصوره|هندستـــ 

4596|| هيم |بــــر|هيم |بــــر|هيم |بــــر|هيم |بــــر|حمد |
ود|د

ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

332674 حمد ذىك محمد غديه|منيتـــ | |بــــ طنط|د|

28694| حمد|د محمد سيد |كريم مني  فؤ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

84o533 ي عز
ي|بــــر|لدين |منى

هيم مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9|4693 ى  هيم |بــــر|حمد |م حسي  سيوط|بــــ |د|

|23568 لمجيد محمود قنديل|عمر سيد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

252||6 لعزيز عيش|لحميد عبــــد|منيه عبــــد| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

792447 ى ع|دل |مصطفى ع مر|حمد حسي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|49|58 لرحيم|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |لحميد |عبــــد  ن|حقوق حلو

|46o|5 هيم عىل|بــــر|رتـــ حمزه |س هره|لق|بــــ |د|

5667| لريدى|حمد محمد |لد |خ تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|39267 ن|سكندر عطو|ندى فرج |س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o78|o لعزيز محمد|فرحه حسنى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|2|935 وي|لمك|لعزيز عطيه |مريم عمرو عبــــد  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

4||33 ن|ن رمض|حمد كرم شعبــــ| هره|لق|صيدله 

45o36 هيم فرج محمد|بــــر|يوسف  هره|لق|طبــــ 

4o74|| ء حسن محمد عمر محمد|آل سكندريه|ل|ره |تـــج

338948 لسيد حيدر|حمد |هلل |ده عبــــد|لتـــ حم|ه |تـــربــــيتـــ بــــنه

25292| لسيد|ن |روق رمض|مه ف|س|سهيله  |صيدله طنط
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527|o بــــ جنيدى|لتـــو|مصطفى جنيدى عبــــد ي سويف
تـــمريض  بــــنى

92|6o6 حمد طه محمد | |لي|د ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

2|4848 ح مطر|لفتـــ|حمد محمد عبــــد |د |زي  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

64o445 هيم مرصى سعد|بــــر|هدير  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8|7265 حمد|يمن محمد |محمد  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

889|35 ر حلىم محمد |ئى مختـــ|م| سيوط|حقوق 

|49625 شم محمد|ء يوسف ه|شيم لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

6328o3 ى|محمد سيد محمد عبــــد لسميع حسي  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

25|726  مني  
ج|لحسينى فر|مصطفى ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

5|46|4 هلل محمد محمود محمد|ء عبــــد |سم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

55665 عيل|سم|ل سيد |سم هل|بــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|o959 لمسينى|ن |لدين سليم|ل |أحمد عمرو محمد جم سكندريه|ل|حقوق 

|67836 وق محمد مرىس فرغىل رسر ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

463254 ه حم| لسيد عبــــيد|ده |مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

24629o مل|ئل سمي  ك|هيم و|بــــر| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5|6362 لرميس|عيل |سم|ن |يمن شعبــــ|مي  بــــ دمنهور|د|

|77898 لجليل محمود|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

5o2446 ى|بــــو |لسيد محمد |لسيد |يوسف محسن  لعيني  سكندريه|ل|ره |تـــج

6o96|2 ف محمد ذ|م| ى|ل أرسر ىكي عوضي  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

5|8854 ىسر|لبــــهو|حمد محمد |لعزيز |ندى عبــــد سكندريه|ل|نوعيتـــ 

832995 ي محمد|هلل ضمر|طمه عطيتـــ |ف
ئى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

262253 هيم محمد نجيبــــ فتـــوح|بــــر|محمد  |حقوق بــــنه

768537 مه|ن سل|هيم سليم|بــــر|عمرو  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

2|2|43 لح|فظ ص|رس محمد ح|حمد ي| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

3276|6 ى ئيل|رس|م صموئيل |عص| يوستـــي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|48964 مريم حسن عىل حسن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

685o|5 للطيف|ء سمي  محمد عبــــد |زهر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى
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4o|744 ده|حمد عىل حم|حمد محمد محمد | سكندريه|ل|ره |تـــج

5||398 حمدعيد|متـــ محمد محمد |س| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

5846o حمد|ن محمد حفنى |يم| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

26933 حمد محمد|منيه حلىم | لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

828348 حمد|ح |لفتـــ|محمد محمود عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

477o2o حمد محمد محمد|هلل مصطفى |منه  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

35|223 ى خليل|حمد محمد ح| مد حسي  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

865472  عىلي|ء عبــــد|سم|
ى لرحيم حسي  |نوعيتـــ قن

9o|8o ى|حمد |مصطفى عزتـــ  مي  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

25o896 ى فهىم | لبــــوىسر|حمد حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|39o|o لمعىط|شهد محمود محمد عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

49469| كريم نرص محمود سعد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

8874o5 ن نرص رزق بــــولس |جه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

694375 لمرىس|هيم |بــــر|لمرىس |ر |لستـــ|ره عبــــد |س لمنصوره|نوعيتـــ 

5287o لسميع|لدين عبــــد |لد عز |م خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7734|| لسيد خليل|لسيد محمد | |ر|ي ى شمس صيدله عي 

63||78 ه عز | هيم مصطفى زيد|بــــر|لدين |مي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

83|4|| عيل|سم|حمد |تـــ |عبــــي  بــــرك دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6794|9 ه عبــــد | ح|لفتـــ|زق عبــــد |لر|زق عبــــد |لر|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

85|274 بــــر محمد مسعود|ء ص|شيم دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

476o36 تـــ  حمد|بــــ سعد |يه|ني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32|o45 لجليل|هلل عبــــد|لد طلعتـــ عبــــد|طلعتـــ خ تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

269233 م محمدسعيد محمود|ء عص|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

64o744 لسيد محمود حسن عجوه|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

|2|834 لم يونس|حمد عزتـــ رسور س| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

33|224 لخي |بــــو|ء مجدى محمد |سم| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

84|292 ى|لفتـــ|ر عبــــد|من ح محمد حسني  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

89|939 ى جد فتـــىح نظي  |م| كرستـــي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

345652 بــــ|لسعيد دي|محمد سعد | ن|ر ى شمس|د| بــــ عي 
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9639| لمنعم عىل|حمد عبــــد|منه  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|62|4 ل عىل|م مصطفى كم|محمود هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|o8o6 ف عبــــد|محمد  |حمد |لعزيز محمد |رسر
مض |لحم

ج|حقوق سوه

63985o حمد يوسف مصطفى بــــدوي| |ثــــري زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

79||5| هر محمد محمد عفيفى|كريم م |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

6975|3 لكريم|هيم عبــــد |بــــر|هيم |بــــر|حمد وحيد | لمنصوره|ره |تـــج

245746 ف كم|ل |كم سم|ل ق|رسر ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

9|7462 بــــسمه زعبــــوبــــى عىل سيد   سيوط|تـــمريض 

85o7o4 ء عىلي محمد سويلم|سم| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

758755 حمد ذىك|زم ذىك |ح لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

26645o ج|بــــر بــــكرى حج|لج|جر عبــــد|ه |تـــربــــيتـــ بــــنه

|33675 حبــــيبــــتـــ كرم محمد عىلي هره|لق|حقوق 

9o6848 لحميد محمد |يمن عبــــد|م |سل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|46o2 ن|لدين يوسف محمد حس|ء سعد |سم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7o9|o6 وع|عيل عىل عىل مط|سم|محمد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

867o|8 بــــر شنوده|مونيوس صفوتـــ ص| سيوط|حقوق 

337|69 ى ص|ي ى عبــــد|سمي  لبــــصي  محروس|لحي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4o74|6 ي محمد عبــــد |م|
لعزيز حسوبــــتـــ|ئى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

535787 لجميل|حسن محمد حسن عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4226|5 لطي |مه محمود سيد أحمد |لرحمن سل|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

4765|7 يبــــى|مل عج|ل ك|مه كم|س|جورج  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

923756 عيل |سم|تـــع |لبــــ|ده ممدوح |مي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|4693 بــــوكرم|هلل |م محمد مني  عبــــد |سل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4||83 تـــ منصور معتـــمد|محمود فرح ن|معهد فنى تـــمريض حلو

|5643o ى محمد حسن|م زن عىل حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4376|7 محمد وليد عنتـــر محمد مصطفى لشيخ|عه كفر |زر

6o22|7 شه|لمجيد عم|هيم عبــــد|بــــر|هلل محمد |منه  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

326389 لرحمن|لعرينى محمد عبــــد|جر |ه هره|لق|علوم 

5|3355 ى |م فتـــىح |زم عص|ح هيم|بــــر|مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر
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35|o3| تـــه|هرتـــ وجيه محمد شح|ط |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9o4945 ود محمد |ن سعد د|يم| ج|بــــ سوه|د|

636|56 ه محمد يونس | ن|حمد محمد نعم|مي  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

6928o9 ز|لرز|لسيد |لعزيز |مروه محمد عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

9|5757 لحفيظ محمود |ن يىح عبــــد|مرو ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

282432 حمد|مي  محمد |ل|بــــدين |خلود ع كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

267484 هلل موىس|مروه مجدى عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

637592 لم|لسيد س|أحمد محمد سعد  زيق|لزق|ره |تـــج

4476| جر محسن رزق مرىس رزق|ه هره|لق|بــــ |د|

8345| لد محمود محمد|حمد خ| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|82o7 ين عل لعيله|بــــو |هيم |بــــر|لسيد |ء |شي  ط|هندستـــ دمي

477496 تـــ خليل عبــــد  حمد|م خليل |لسل|سمي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|52955 بــــ قرئى|لتـــو|حد عبــــد |لو|عمر عبــــد  ن|حقوق حلو

|5356o ي|ر
لحميد|معوض محمد عبــــد | ئى ن|علوم حلو

626594 حمد محمد محمد|هنده محمد |ش زيق|لزق|حقوق 

8452o9 ي |حمد عبــــد|زينبــــ 
حمد|لرضى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

477627 حمد|ئل عىلي |ء و|شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

627646 ئل محمد حسن|محمود و زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||9|99 مح جرجس مرقص|مريم س لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

23836o لمجيد|لسعود سيد عبــــد |بــــو|م |هبــــه هش هره|لق|ره |تـــج

447562 حمد خميس عوض حنفى|تـــفى  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

4||443 هيم|بــــر|بــــر نعنوشه |حمد ج| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

445867 حمد|لسيد عطيتـــ |ء |م عل|سل| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

2|9624 |لعل|بــــو|لح |مه ص|س|منيه | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

25635 ن|بــــتـــ حمد|حمد ثــــ|ئى |م| ى شمس هندستـــ عي 

|765|5 فع|سلىم مجدى سيد ش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6o|84 ف عل|ن |يم| ع|م من|رسر |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

545574 زق عىل محمود محمد |لر|هلل عبــــد|عبــــد
لرحيم|عبــــد

تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8289| كر ذىك|ء مجدى ش|دع هرتـــ |لق|تـــمريض 

6685| ى |ي ئى|يمن رجبــــ عن|سمي  لفيوم|علوم 
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8|4696 زق|لر|ء محمود حسن عبــــد|ل| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6o6558 سلق|ل|در مصطفى |لق|لرحمن عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|57568 هلل|د عبــــد |لد حم|سهيله خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

24977| |لمو|ح |لفتـــ|مصطفى عبــــد| نور
ى
ق لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6||5o5 بــــو هوله|ن محمد |جر رمض|ه |طبــــ طنط

34764o م|لغن|عمرو محمد عنتـــر محمود  |ره بــــنه|تـــج

8263|4 مد|حمد حمزه ح|طمه |ف دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

7o6|8o يدى|لع|حمد محمد |زينبــــ  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

22698 ى محمد  حمد بــــكري|حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|47388 لسميع|لحكيم عبــــد |هر عبــــد |لؤى م ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

33|o95  |لفتـــ|عبــــد| حمد رض|
ى
ش|لدش|ح دسوق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|74o78 لسيد|هيم |بــــر|بــــر |يوسف مصطفى ج هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|2567 م محمد مصطفى مصطفى موىس|سه ط|بــــ دمي|د|

9o2548 لمول |حمد محمد عبــــد|نهله  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

77|259 لسيد محمد سكر بــــليطه|ندى  زيق|لزق|بــــ |د|

634646 دى يوسف|له|محمد عزتـــ محمد  زيق|لزق|طبــــ 

237|2| لحليم|لكريم عبــــد|ل عبــــد|بــــسمه جم ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

4o5773 ي ف
ضل محمد|نغم محمد مصطفى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|6|o43 حمد خليفه|حمد يوسف |سلىم  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

6o|982  بــــرك|لد محمد |منيه خ|
ى
تـــ|لدسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

226||o ذل|لش|ل محمد محمد |عمر جم ن|حقوق حلو

488365 ئل سمي  يعقوبــــ|يوسف و |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

23265 ن|بــــو بــــكر سليم|حمد محمد | ى شمس حقوق عي 

3|2825 ئى محمد حسن|ء ه|رس| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|7856 لم محمد|لم س|زم س|مريم ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|6623 لد فرج حسن|منيتـــ خ| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

329773 ف عبــــد|ء |دع دى مليىح  محمد|له|رسر |بــــ بــــنه|د|

238638 ى|يه محمود | حمد محمد حسي  ى شمس|زر عه عي 

3|5767 لسيد حبــــيبــــ|ئى |ه| نور ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

8|7247 عيل|سم|ل |كريم محمد كم سيوط|حقوق 
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6448|5  محمد |لبــــ|لسيد عبــــد|هلل |منه 
ى
لليثــــى|ق لمنصوره|حقوق 

6|8635 بــــو زيد خليل|جر محمد |ه ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

752748 حمد|تـــه محمد |هلل شح|عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

87o3o7 حمد|ن محمد |حمد شعبــــ| ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

54o435 هيم فرج جمعتـــ|بــــر|هلل فرج |منه  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8473o8 لسيد|ن |هيم عثــــم|بــــر|محمود  ن|كليتـــ طبــــ أسو

48494| لوكيل|لسيد |هيم |بــــر|م |حسن عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62762 ى ش|لتـــو|شهد عبــــد  كر|بــــ حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|25476 لسيد|دى |له|مروه عىل عبــــد  ى شمس علوم عي 

|7o498 لس  ف رشدى كم|كي  ل رزق|رسر سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

296879 وى عىل|خلود محمود محمد ص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

649||7 لسيد مصطفى محمد| |ند|ر ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

227|7o ف |طه  لسيد|حمد |رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|5o9o بــــتـــ نمر|سيد ثــــ| ن|سيلف ي|عه |زر
|لمنى

6|o938 لنجول|حمد سمي  فتـــىح تـــوفيق | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

234629 م محمد|م|يوسف وليد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3577|3 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|محمد  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

6|725o ى محمد مصطفى قوره حني  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4959o4 ن محمد زيتـــون|محمد رمض| رش سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

32|266 لعظيم  عمر|ح عبــــد|يىح صل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

487o48 لعزيز|م محمد محمد عبــــد |محمد هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o|673 ي |لرحمن محمد |عبــــد
ن|سىط رسل|لدي|لحسينى دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

23874o لم|لم سيد س|مي  س|ر |من ن|فنون جميله فنون حلو

6935|2 حمد|لسميع سيد|رف عبــــد |ع| رش لمنصوره|بــــ |د|

45854  عبــــد|ن |ريم|ن
ى
حد|لو|حمد شوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

78||3 وى|لبــــنه|لحميد |محمد مصطفى عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

543o79 بــــ|حمد شه|رس |له ف|ه تـــمريض دمنهور

68644| م|لدين عىل بــــهر|حمد عىل مىح | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|9|98 حمد محمود حنفى|ء |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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49oo62 س محمد عمر|لعبــــ|بــــو|دى |له|ندى عبــــد إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

5429|6 لعظيم حسوبــــ|هلل عبــــد |سهيله فتـــح  ج|بــــ سوه|د|

|29558 هيم|بــــر|يوسف كرم محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|54649 لمنعم|محمود مدحتـــ محمود عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|62528 حمد محمد|مد |عمرو ح هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|783o م|م|هيم |بــــر|ن عمرو |نوره ن|حقوق حلو

243523 ي|ر
ى ف|حس| ئى روق محمد|ني  ي |

لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|32o7 حمد|لسيد |د |حمد فؤ|محمد  ى شمس حقوق عي 

446697 لجندى|كريم ممدوح فتـــىح  سكندريه|ل|هندستـــ 

2|4996 ح محمود|ح محمد صل|صل ن|بــــ حلو|د|

6554o ن حسن|لد رمض|خلود خ ن|حقوق حلو

268765 ئى|لفخر|حمد |حمدى | ند تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

8|487o حمد|يه ممدوح محمد | لمنصوره|حقوق 

77584 يتـــ سيد محمدين حسن| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

37237 ف ص|رحمه  س عبــــود|بــــر عبــــ|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

232|76 ف محمود سليم|يوسف  ن|رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

483443 ن|بــــوسلم|ن حسن |م شعبــــ|له حس|ص| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|5|4 هلل|بــــ تـــوفيق عبــــد|لوه|ء عبــــد|عل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

44223| هيم خرصى|بــــر|بــــ |لوه|هلل محمد عبــــد|عبــــد لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

332|o ف محمد |مريم  لخليفه|رسر ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7|498 ى عم ر سليم بــــسيس|حسي  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

2|5862 دق|سحق ص|دق |ندرو ص| ن|هندستـــ حلو

6|73o2 لسيد جمعه عشعش|ل محمد |س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

87933| لغنى |حمد عبــــد|حسن | عل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

7648|| شليىم|لطو|مريم حسنى زىك  نوعيتـــ بــــور سعيد

5|468| ه جمعه فتـــىح إسم| عيل|مي  ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

54564 متـــ جبــــر صميده|س|كريم  ضتـــ|ري/ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

3|6738 هيم|بــــر|عيل |سم|هنيه عىل  هره|لق|بــــ |د|

356839 بــــو عزبــــ|حمد محمد |جر |ه |نوعيتـــ بــــنه
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38499 م|م|ضىح نرص حسن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

793oo يف حسن عبــــ|كرم  س|لشر ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

79|675 حمزه محمد محمد يوسف جمعه زيق|لزق|بــــ |د|

|2||66 ي|لق|ريم محمود محمد يوسف 
ضى هره|لق|صيدله 

34o96o ى فتـــىح  لسيد حسن|محمد حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

656o3 حمد|دهم محمود حلىم | لفيوم|طبــــ 

8539o5 هيم|بــــر|شد |مريم سمي  ن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

365o7 ى |ح |مهند صل حمد|لدين حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

252692 لعزيز طه|حمد عبــــد| |ند ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

89|74o بــــر خليفتـــ |مدحتـــ وحيد ص سيوط|طبــــ 

483|45 ن محمود|رس منصور عثــــم|ي| ر|ي سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|2o876 هيم|بــــر|ء حمدى خليل سيد |ل| ى شمس| لسن عي 

7||32| هد|محمد ثــــروتـــ عىل حسن مج كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

683494 تـــ|فردوس محمد سعد محمدفرح م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

6864o7 جح|تـــ يوسف ر|لشح|يوسف محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89o566 ى |لحميد |حمد محمد عبــــد| مي  سيوط|بــــ |د|

233|68 ن سيد|بــــ شعبــــ|لتـــو|ل عبــــد|مريم جم هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

4|5549 لنوبــــى|كريم محمد محمد أحمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

43674o ن جمعه محمد شوشه|قمر رمض |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|43647 ج |لد محمد حر|ء خ|رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|48958 عبــــي  عىل سعيد عىل محمد ن|بــــ حلو|د|

69oo29 لمتـــبــــول|لح |ن حسنى ص|يم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

355356 ن محمد|رقيتـــ مجدى رمض ى شمس| لسن عي 

79o|34 حمد|لسيد |مه |محمد سل دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

2223o5 ر|لستـــ|محمود فتـــىح عبــــد| مه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o47|3 ى|هيم |بــــر|مه محمد |س|نغم  لبــــحي  |بــــ طنط|د|

325386 رص محمود عىل|م ن|عص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2435o4 حمد مهدى|رق |مل ط| ى شمس| لسن عي 

|45963 |عيل عط|سم|حمد |منى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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4849o5 يف عبــــد  هيم|بــــر|لرحمن |عمر غزل رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3547o2 |لسق|حمد |تـــه |ن بــــليغ شح|نوره |تـــربــــيتـــ بــــنه

29|3oo ىط|لع|ح سعد عبــــد |لد صل|ح خ|صل تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

764292 لرحمن محمد عىلي سكريه|د عبــــده عبــــد |زي معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

53823| لشيخ|لد محمد  حسن |منه خ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o8668 ص|لقو|ره محمود |عم| نور لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

43o598 ى |م حمد رمزى حسن|دلي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7649o6 ل|لع|لسيد محمد عبــــد |منى حمدى  نوعيتـــ بــــور سعيد

698275 ى م|ي ن محمود|هر رمض|سمي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

87896o ي|ر
ح حسن |لفتـــ|ه عبــــد|بــــ| ئى ي صىح 

سيوط|معهد فنى

4|2525 حمد|د محمد |حمد رش|ء عمرو |رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2467o6 هلل|بــــ |محمد ج| محمد رض ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7|o523 ر|لنج|مد |لسيد ح|ح |ء صل|حسن بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

23|748 يمن محمود مصطفى محمود| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

42553o ئى|لفخر|م عىل عطيه |له س|ص| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4|3|2 ش|حمد حو|لحميد |تـــغريد عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

4279o7 حمد|م |م|يمن محمد |ن |يم| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

357884 لمطلبــــ|طف عوض عبــــد|لد ع|خ ى شمس|تـــج ره عي 

4879|4 ى محمدين|عبــــد لرحمن مصطفى خرصى ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

633876 وى محمود محمد|لمطر|لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|8529 هيم|بــــر|حمد |طف حلىم |م ع|سل| لشيخ|بــــ كفر |د|

6o2o|8 ر|لصق|هيم |بــــر|ء محمد حسن |عىلي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

63o36| هيم محمد|بــــر|ح |م محمد صل|دى عص|ش ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

8275|o حمد|ن جبــــري |كريمه حس دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

486864 كر محمد ورده|مؤمن محمد ش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44623| ن|لسيد محمد عثــــم|حمد |ن |مرو سكندريه|ل|بــــ |د|

765442 ى|حمد محمد محمد عىل حسن | لشعي  ره بــــور سعيد|تـــج

6o786 ن|ن سليم|شمس محمد سليم لفيوم|هندستـــ 

23o||3 عيل|سم|عيل حزين |سم|رص |مي  ن| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4752|6 حمد محمد جبــــر|مريم يىح  سكندريه|ل|علوم 
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|24565 هر|حمد م|سل محمود |بــــ دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

4o24|9 ن منصور|طمتـــ محمد خليل سليم|ف سكندريه|ل|بــــ |د|

5o2o68 لصعيدي|وي |لششتـــ|وي |لششتـــ|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9245o5 ك يوسف زىك |مل| مي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

525879 هلل|ري محمد عبــــد |هلل قبــــ|حمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

8|8729 مريم نبــــيل عزمي حلىمي ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

88o846 ن  |لم|حمد س|ن محمود |نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6388o5 هلل حليمه|هلل عبــــد |مريم محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

268779 حمد|ن حمدى عىل |يم| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

36337| ى|محمد سيد شح تـــه حسي  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

45959o ىط|لع|حمد عبــــد |سلىم محمد  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|54866 غ|يه|ر |مي م|بــــ سعد محمد رصى ى شمس|د| بــــ عي 

459965 لسيد|حمد |حمد محمد |محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|374 ء محمد فتـــىح عيد|ل| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

25247o وق صبــــرى رمض ئى|لفخر|ن |رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

24276 ى|سلىم محمد عثــــم ن عىل حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|692o فتـــ صبــــىح حبــــيبــــ |مريم ر سيوط|ره |تـــج

495o4| شدي|لرو|م محمد |محمد هش تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3|695 ي
ي بــــسيوئى  يحن 

نديم مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

332658 مل محمد خليفه|در ك|ن| سهيل |بــــ بــــنه|د|

4|483 حمد|د |ء بــــدرى فؤ|رس| سيه|نوعيتـــ عبــــ

6o652o ع|لس|لسيد |د |حمد مصطفى فؤ| ط|بــــ دمي|د|

83392 ى لسيد|لشهيد عبــــد |ئى عبــــد |ه| كرستـــي  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

9|98o9 ي
ن  |لسيد زهر|ن |لدين شعبــــ|ء |ضى ج|ره سوه|تـــج

72625 هيم|بــــر|بــــ محمد |لتـــو|مريم عبــــد لفيوم|نوعيتـــ 

49oo82 لسيد خليل درويش|جر عىل |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|55o27 دي|لحميد عبــــ|عبــــي  محمد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

445o34 هلل|م عبــــد |هلل س|عزه عبــــد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

4832o8 م محمد|لسل|خلود محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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7|o7oo لسيد زغيبــــر|لرحمن نظىم محمد عىل |عبــــد  ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

35||o9 ى|بــــر سعد |ح ص|صبــــ ى حسي  مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7764o8 هيم|بــــر|تـــ |لشح|رق فتـــىح |بــــرين ط|ص زيق|لزق|بــــ |د|

67382 حمد|ن محمد |زينبــــ عثــــم لفيوم|تـــربــــيتـــ 

359347 ف غ|ئد |ر ل فرج|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

753384 يف  س عىل|هيم عبــــ|بــــر|رسر عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|7|o47 حمد|ده محمد |مريم حم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

32o837 م محمد محمد متـــولي|يحن  هش ى شمس حقوق عي 

273o48 فظ جبــــرتـــ|دل ح|نىح  ع| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

25966| ر|صم مرضى عم|ء ع|سم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

84998 س|س حو|محمد وجيه عبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|5942o ه جم| لجليل|لرحمن عبــــد |ل عبــــد |مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

342594 زينبــــ محمد تـــوفيق بــــدوى يوسف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

52642 هيم|بــــر|مؤتـــمن عىل محمد  حقوق بــــنى سويف

|77|7 لسيد| |رص زكري|مريم ن هره|لق|حقوق 

|252|5 رص|لن|حمد عبــــد |ح |لفتـــ|رس عبــــد |محمد ي ى شمس حقوق عي 

753|52 ى|سم|عىل  عيل عىل حسي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

5|oo35 ى سل ل|لجبــــ|م |لسل|هيم عبــــد |بــــر|متـــ |حسي  بــــ دمنهور|د|

477o79 بــــ بــــشي |لوه|رضوى بــــشي  عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

4|2285 م|لنبــــى سل|حمد عبــــد |محمود  |ره طنط|تـــج

34|2|2 لسيد|هيم |بــــر|ىط |لع|بــــر عبــــد|ىط ص|لع|عبــــد ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

5|259 لحميد|مل عبــــد |ن ك|تـــقوى رمض حقوق بــــنى سويف

893625 ي
بــــتـــ |لعليم ثــــ|محمدين عبــــد| دئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

835428 حمد|لليسي |حمد | |عل ن|سو|ضتـــ |علوم ري

6||2|9 بــــو عيطه|هيم |بــــر|لبــــيىل |حمد | لمنصوره|هندستـــ 

228347 ى عبــــد|بــــو|يه عمرو | در|لق|ليمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

895|74 ئيل |درس كرم فوزى مخ|تـــ ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

452299 لدين|حمد عىل |م نبــــيل محمد |حس لشيخ|هندستـــ كفر 

5852| حمد|حمد |محمد | رش طبــــ بــــنى سويف

835726 هلل|ن محمد خلف |لد رمض|خ دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن
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759423 ف|ن هش|نوره م خليل رسر لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

34594| هلل|ىط عبــــد|لع|دتـــ محمد عبــــد|ن حم|يم| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

8|8423 ن|رق فوزي عرف|زينبــــ ط ي|بــــ |د|
|لمنى

688492 ج حسن|لصبــــ|محمد عطيه محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|8849 عمرو محمود متـــول| نور ى شمس حقوق عي 

243768 زق|لر|بــــ مجدى محمد عبــــد|هيتـــ|م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

256o45 م|م مسعود عل|حمد س| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

||7678 ي|ر
رس|ء محمد ف|عل| ئى |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|

مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

7o848| لمتـــول مقبــــل|لسيد مقبــــل |ده |غ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

889623 ي |م ر|ريه
ى
ق فتـــ عدل مشر سيوط|علوم 

8o894 لرحيم|تـــبــــ عبــــد|ندى حربــــى ر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

48|5|| ف فوزي |عمر  عيل بــــسيوئى|سم|رسر سكندريه|ل|حقوق 

896294 يف ذىك محمد |من ر رسر ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

9|7692 ن |حمد عن|م سيد |سل| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

445425 ف |ر |من حمد|لنبــــى |لسيد عبــــد |رسر سكندريه|ل|حقوق 

|53|97 هلل محمد|محمد محسن عبــــد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

424348 يد|بــــو |لبــــسيوئى |هيم |بــــر|لد |زن خ|م ى لي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8|2976 حمد محمد|لكريم محمود |عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

525858 حمد مصطفى محمود|متـــ |س|حمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

6o3684 لغندور|حمد يوسف موىس | تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

54276o ح عمر محمد محمود عمر|سم |حقوق طنط

9243|8 ف |زينبــــ  حمد عىل  |رسر ج|علوم سوه

8783|7 ى ط|ن |مروه فرح هر |مي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

54272o لحميد|د عبــــد|ل فؤ|ء جم|ل| علوم بــــورسعيد

|72||4 ن|تـــفى سعد يوسف سعد حس تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

23887| محمود محمد| سحر رض ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

882395 تـــه  |لنعيم شح|تـــه عبــــد|سلىم شح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o6|85 وق محمد  هيم حسن حسن|بــــر|رسر لمنصوره|حقوق 

9|4924 لدين سيد موىس  |ل |محمد كم| رن سيوط|بــــ |د|
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876653 حمد  |نور |ل|لدين محمد عزتـــ |ء |عزتـــ عل سيوط|طبــــ 

3397o7 ى حس|ن محمد حس|يم| ى|ني  ني  |نوعيتـــ بــــنه

6|ooo3 هيم خليل|بــــر|ل محمود |محمد كم ن|سو|بــــ |د|

|22245 ن طوسون| يمن ويص| |مي  م بــــنى سويف|إعل

644732 محمود حسينى محمد عزه لمنصوره|حقوق 

4o4o93 ن|نور حسن محمد شعبــــ|رس |ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|78|2 لمريد محمد عىل|محمد سعيد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

353567 يف محمود محمد محمد رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

77|829 ى  تـــ|لشح|هيم محمد |بــــر|نرمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

83796 هلل|ل رجبــــ عبــــد |حمد جم| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

825||2 شه عىلي|لكريم عك|محمد عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

625337 لسيد منصور محمد عىل|يش  زيق|لزق|هندستـــ 

|7o87o ى|لعزيز محمد ش|تـــ عبــــد |لشح|ذ |مع هي  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

6||8|4 لسيد موىس|هدير يوسف موىس  |تـــربــــيتـــ بــــنه

77554o حمد|محمد شحتـــه محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

234433 محمد عىل محمود عىل ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

68o6|8 لسيد خليل|هند محمد محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

||6444 ء حسن محمد حسن|رس| سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

264779 لحرصى|مل |لك|حمد محمد عبــــد |طمه |ف لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

228785 د يحن  سيد مبــــروك|رضوى ج ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

7568|3 حمد عبــــدتـــ|ن محمد حسن |نوره لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

9oo349 يوسف محمد مصطفى محمود  ج|ره سوه|تـــج

37|o2 شم بــــيوم|حمد محمد بــــيوم ه| ن|علوم حلو

6o5842 لمرىس|لسعيد |محمد | ئى رض|م| لمنصوره|ره |تـــج

262234 لعيسوى|لرحمن |م محمد عبــــد|حمد س| |ره بــــنه|تـــج

|255|8 لم|لم فهىم س|رس س|حمد ي| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

27o585 ضى|لسيد ر|م عىل |محمد س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

98|72 ى  ل|لع|فظ عبــــد|حمد ح|نرمي  لفيوم|ر |ثــــ|
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|5||79 ج|هلل فر|ر سعيد عبــــد |من ج|بــــ سوه|د|

428358 ضى|لرسول محمد م|مل محمود عبــــد | لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

752546 للتـــ|ده يونس عبــــد |محمد حم ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

253962 لفقس|لمتـــجىل |حمد سمي  منصورعبــــد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

328853 حمد عىلي حلىمي عىلي| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o777| ن|لحميد علو|م محمد عبــــد لمنصوره|ل |طف|ض |ري

264|89 لسيد حسن محمد|ن |نوره |بــــ بــــنه|د|

32o848 حمد|رس محمد عوض | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

48564o ه|لل|هيم عبــــد |بــــر|هند حمدى  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

478698 ده|لسيد حم|زن محمد محمود |م |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

4|792 ل|لع|محمد سعيد محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

595|8 ء شعيبــــ ذىك معوض|شيم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

435|62 فع|لش|د محروس |محمد عم سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

64o868 دى|له|د محمد عىل محمد عبــــد |زي زيق|لزق|هندستـــ 

8626o5 لعليم محمد|زق عبــــد|لر|ء عبــــد|شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

86|96o لحميد محمد|لم عبــــد|م س|هي |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

699254 در|لق|صبــــرين متـــول محمد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

523424 حمد|ن |حمد محمود سليم|لرحمن |عبــــد  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

2o49o حمد|ل |مصطفى محمد كم هره|لق|ره |تـــج

45297o وتـــ|حمد حل|لعزيز |حمد عبــــد|محمد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

77344 هلل|هيم محمد مصطفى عبــــد |بــــر|حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

894242 هيم |بــــر|ل |لع|هيم عبــــد|بــــر|حمد | سيوط|ره |تـــج

7o78|4 لمجيد|لغنى محمد عبــــد |حمد محمد عبــــد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

895958 غبــــ  |طف جرجس ر|مريم ع ج|بــــ سوه|د|

229oo| ى ن|ي حمد|جح محمد |سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o4529 ن|دل محمد رمض|ء ع|سم| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

4323| متـــ روبــــى محمود موىس|س|عىل  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|32o67 عيل|سم|هلل |ء سعيد عبــــد |رس| هره|لق|بــــ |د|

|39893 تـــ|هيم فرح|بــــر|عيد | رند ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 1166 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

35957o ف |سلىم  هيم مرىس|بــــر|رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4347|3 هلل عطيه|هيم عبــــد|هيم إبــــر|نجوى إبــــر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o42o9 ى محمد |ش دى|لهندي ش|دى خي  سيوط|بــــ |د|

865|43 حمد|منه حمدي محمد | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

68o|82 ف يوسف عبــــده شعل|ورده  ن|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

329|3| هيم عىل|بــــر|ن صبــــرى |يم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7o|449 ئى|لقبــــ|يمن مسعد محمد | |دين زيق|لزق|بــــ |د|

8oo32o حمد|محمود محمد سيد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

|32255 د|لجو|هلل محمد محمود عبــــد |منه  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|38|38 ض|لع|رص مأمون |دهم ن| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9|52o3 ء محمد محمد |حمد عل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|426| فظ محمد|لح|حمد عبــــد|محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

345||9 ج|لسعيد محمود بــــصي  فر|حمد |منتـــ | هره|لق|ج طبــــيع |عل

623523 لبــــرع|حمد |حمد |د |ريم جه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6865|9 زق|لر|لحميد عبــــد |مجدى عىل محمود عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

447422 ى محمد |ندى أحمد حس هيم|بــــر|ني  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

252939 ن مصطفى فليله|مروه رمض تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

46|52o وي|لتـــل|د محمود |لجو|ن سمي  عبــــد |يم| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

823977 د|هلل فؤ|بــــدين عبــــد|لع|ء زين |سم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

45||53 مي|لعض|سن |لمح|بــــو | |محمود رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

64o927 ى عبــــد  لسيد فلفل|لسميع |محمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

768o72 لبــــسيوئى|لسيد |لبــــسيوئى | |ند ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

756258 هلل محمد محمد موىس|منه  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

9|252| نوس |س عزم ف|لي|يرينى | ج|علوم سوه

825359 لدين حسن عويضه|ء سيف |رس| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

333574 لرحمن حسن عىل مصطفى|عبــــد تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

369667 لحميد|حمد سعيد عبــــد|ء |لشيم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|6927 لعبــــيس|ندى حسن محمود  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 
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4o58|2 لحسن|بــــو |للطيف |ندى سعيد عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7564o8 لحق محمد|هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

629865 ى|لع|هلل عبــــد |بــــ |عمر ج ل محمد حسني  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

783386 لسيد محمد خليل|هلل |عبــــد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

84o623 دي يوسف حسن|له|حمد عبــــد| قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

9oo244 ي|لقس د|نور |نوبــــ |بــــ|
ل جبــــره |ئى ج|بــــ سوه|د|

78535| |لسيد رخ|حمد |رص محمد |لن|ل عبــــد|جم زيق|لزق|طبــــ 

45655o لعزيز حسنى شلبــــى|محمد عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

45248o ح محمد حمودتـــ|رق صل|محمد ط ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

33682 هلل|هلل محمد عبــــد |ء عبــــد |رس| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

4|2o7| لدين محمد محمود جليجل|د |كريم عم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4887oo ن|هيم سليم|بــــر|محمود محمد محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8964|5 لغنى |س عبــــد|محمد عبــــ| ر|ي ج|صيدلتـــ سوه

328282 لحلبــــى|حمد |م مصطفى محمد |حس ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

286846 ى |محمد  لسيد|حمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

859588 رص يوسف محمد|لن|محمد عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

|2|225 لدين|محمد عىل محمد زىك  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

892965 بــــ محمود يس محمد |شه سيوط|ره |تـــج

62o677 تـــ|هيم كر|بــــر|مح |ندى س ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8o|62 م سيد عىل|ء هش|سم| ج|بــــ سوه|د|

265o7o بــــ|لوه|ن سعد عبــــد|محمد شعبــــ |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

|59865 ى|رتـــ ط|س رق محمد حسني  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

84o993 م محمد مىكي|م|جر |ه ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

88528 للطيف|صف عبــــد |رضوى محمد ن تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

765872 س|لجبــــ|حمد محمد |حمد |ن |يم| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

4446|5 ن عىل|س رمض|س عبــــ|ن عبــــ|جيه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

688794 لسيد|حمد عىل |د |زي لمنصوره|بــــ |د|

436842 ى محمد |ي لقط|هيم حسن |بــــر|سمي  لشيخ|علوم كفر 

752oo5 جر كرم فتـــىح عويس حسن|ه ى شمس|زر عه عي 
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9|595 حبــــيبــــتـــ وليد مصطفى نونو دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

63||4 هلل|محمود محمد محمود عبــــد لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

5|992 ي خ
لمجيد|د عبــــد |لد فؤ|منى علوم بــــنى سويف

4|4|3 ى |ي لحريرى|حمد محمد |سي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4|o746 لضبــــع|لقوى محمد |ح عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |رس| |تـــربــــيتـــ طنط

2|6999 ى |ج حمد|لسيد |لدين طه |ل |حمد جم|سمي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

639|4| دو|حمد عىل ج|محمد محمد  زيق|لزق|صيدله 

73|64 د|لجو|حمد محمد عبــــد | |دين لفيوم|حقوق 

4oo|9 ن|نور رمض|م محمد  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

677424 بــــد|حمد ع|ل |حمد كم|محمد سعد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

86o3oo دل مندي حسن|ء ع|سم| ج|بــــ سوه|د|

778693 ن عىلي|د زيد|حمد عم| زيق|لزق|بــــ |د|

888547 ى |م حس|ر محمد هم|من ني  سيوط|تـــربــــيتـــ 

529|8| ى عبــــد|عبــــد  ى صهو|هلل حسي  ن|هلل حسي  لشيخ|هندستـــ كفر 

637972 حمد|حمد سيد |هيم |بــــر|حمد |محمد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

756785 حمد سيف|ء سمي  |سم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

2843o4 ى|ء خ|هن لد سيد حسي  هره|لق|بــــ |د|

236257 ى|م محمد محمد محمد حس|ء س|رس| ني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

92582 لح محمد|دى ص|له|هلل عبــــد|منه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

428|8o هيم هيبــــه|بــــر|هند خليل خليل  |حقوق طنط

33|o54 ى|لرحمن |م عبــــد|ل س|س مي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4378o9 ه محمد عبــــد| لح|لحميد ص|ر عبــــد |لغف|مي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

828943 للطيف|لدين عبــــد|لحميد نور|ء عبــــد|عل لمنصوره|حقوق 

49283o ف |إبــــر حمد محمد|هيم أرسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

698489 لسطوج|حمد محمد عطيه محمد | طبــــ بــــورسعيد

628284 ن|لعزيز محمد حس|يمن عبــــد|يمنى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

5|3875 هيم عويس|بــــر|هيم محمود محمود |بــــر| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

243573 ن محمد|ء رأفتـــ شعبــــ|رس| ن|حقوق حلو

54o397 لسيد حميده يعقوبــــ عىل|ن |يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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75o695 ى|ن مجدى ص|نور لح حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

329793 ى نرص عبــــدربــــتـــ|ح حمدى |سم مي  |علوم بــــنه

5|6285 هيم|بــــر|لم مسعود |مل س| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

228559 هيم محمود|بــــر|ره محمود |س هره|لق|بــــ |د|

789624 لخي |بــــو |بــــ ميشيل طنيوس |يه| |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

482764 روق مهدي|حمد ف|متـــ |س|ء |رس| ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

46566 ن فتـــىح|م رمض|زينبــــ عص ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3|43|o ل|لع|حمد فتـــىح عبــــد|محمود  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

498745 بــــو شوشه|لصمد |در عبــــد |لق|ل عبــــد |ء جم|آل تـــربــــيتـــ دمنهور

5|82o3 بــــو شنبــــ|م محمد |لسل|ء محمد عبــــد |ل| بــــ دمنهور|د|

||6o|| ئيل|لبــــي  ميخ|ديفيد ريمون  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

778694 لم|حمد عيد بــــدرى س| زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

324545 ل مهدى|لد جل|حمد خ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7555|o سيد محمد سيد مرىس عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62452| لدعدع|ره وهبــــه وهبــــه عبــــده |س ط|هندستـــ دمي

|6997o لسعيد|حمد محمد |محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|2oo63 ل|غبــــري| حن| جوني  زكري شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

75642o يوبــــ|ئيل |ركو حربــــى ميخ|م عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

58|63 هيم موىس|بــــر|يوسف مجدى  طبــــ بــــنى سويف

23897 لعزيز محمد|يمن محمود عبــــد |محمد  ن|حقوق حلو

6o7o37 م|لسل|د عبــــد |لجو|عوض عبــــد | رش لمنصوره|بــــ |د|

5294|4 ن|للطيف محمد رمض|لجليل عبــــد |محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

423279 هيم|بــــر|بــــ |حمد غر|هيم |بــــر|يوسف  ج|بــــ سوه|د|

448|88 ى|بــــو|حمد محمد |هلل مجدى |منتـــ  لعني  سكندريه|ل|هندستـــ 

2|2|o8 حمد|عىل محمد محمد عويضه  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5986o ى وى جرجس|فرج بــــبــــ| مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

494896 جتـــ|لخو|دي |له|أحمد رجبــــ عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

23|23o لدين خليفه سيد|م |محمد حس ج|بــــ سوه|د|

6o8|57 ق|لرحمن |لىح عبــــد |حمد عبــــد |ء |نجل وى|لشر |حقوق طنط
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54|838 لمقصود|لشكور عبــــد |حمد حلىمي عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

683529  فتـــوح عل|نوره
ى
ن|م زهر|ن شوق لمنصوره|صيدله 

296o48 محمد مني  سعيد حسن عىل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

446oo9 ى سويلم|بــــر|ن |مرو هيم محمد حسني  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

5375o8 م|لسل|هلل سنوىس عيد عبــــد|خي  ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

627972 لسيد|لنبــــى متـــول |ء عبــــد |ء عل|ول زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

84oo69 حمد محمد|لد |سهيله خ دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

7|7824 ى فودتـــ|حمد وحيد حس| ى حسي  ني  لمنصوره|حقوق 

36353| ى محمد ورد ي|نرمي  ي خضي 
ئى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

23|872 مل مسعود|لرحمن مصطفى ك|عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

35oo|4 ي|ر
د|لجو|حمد سعيد عبــــد| |ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

35834o ح|لفتـــ|حمد عبــــد|ء سيد |رس| ى شمس|تـــج ره عي 

|54266 م فتـــىح عليوه|محمد عص هره|لق|طبــــ 

3oo48| لعظيم ربــــيع|عيل عبــــد|سم|بــــ مصطفى |رح لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

863573 نوبــــ نبــــيل شهدي دوس|بــــ| ن|سو|علوم 

333o2o ن|هلل سليم|لرحمن عبــــد|دهم عبــــد| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

27o||7 ى|لعزيز مج|هيم جودتـــ عبــــد|بــــر| هد حسي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

6949oo دى محمد|له|لد محمد عبــــد |محمد خ ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

45o642 م محمود مرىس غنيم|ندى عص |حقوق طنط

676548 ي|ر
بــــكر سعد بــــكر كشك| ئى لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

5246|2 لق فرج|لخ|لدين محمود عبــــد|ل |محمود جم ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

37355 لقريىط|لسيد |ن حسن |فتـــحيتـــ رمض ن|حقوق حلو

|443|5 ه|بــــر|د محمد |محمد عم هيم عمي  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

6o6566 لصعيدى|لح محمد |هلل ص|عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

477225 ي|لمر|لد محمد محمود |محمد خ
دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

87577o بــــتـــ  |ن ثــــ|مصطفى ممدوح سليم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|6268 وى|لحمر|ن |ده عوض رمض|ء حم|رس| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

||6724 لرحمن سمي  محمد سيد|عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

92995 لسيد|س |ده عبــــ|ندى حم منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |
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244o22 لعزيز|هيم محمود عبــــد|بــــر|حمد | ى شمس|زر عه عي 

534439 تـــه|هيم شح|بــــر|محمد سعد محمود  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

859986 لحميد محمد|محمد رفعتـــ عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

2|2532 ف |لد |خ هيم عفيفى|بــــر|رسر ى شمس طبــــ عي 

|6o|22 ف محمد س|بــــ |شه لديبــــ|لم |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|62557 حمد|للطيف |عبــــد | محمد زكري ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|2o5|2 بــــوزيد|حمد |ل |م كم|وس ى شمس|د| بــــ عي 

|3|532 لرحمن|لسيد عبــــد |لرحمن وجدى |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

777934 لدين|لرؤف نرص |يمنى حسن عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

7o28o8 لسعيد محمد محمد سمرى|طف |م ع|سل| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

54966 ء فوزى محمد عىل|نجل بــــ بــــنى سويف|د|

37|744 ي|ر
حمد مصطفى|هر |لظ|عبــــد| ئى |حقوق بــــنه

|7|8|6 لرحيم|ن عىل عبــــد |محمد عيس عثــــم |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

|58445 لم|ندى عىل محمد س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|486 سهيلتـــ عىل محمد عىل رشدى هره|لق|صيدله 

356339 ر متـــول|لستـــ|مؤمن مجدى عبــــد |ره بــــنه|تـــج

2799|| ى عىل|ح زم نبــــيل حسي  ن|حقوق حلو

9o9223 لبــــدرى عىلي |دل |محمد ع ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

3|8526 م سعد حنفى|مريم عص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|258 لصمد حميده|حمد عبــــد | |دين هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

77663 |ن محمد عر|م عثــــم|نغ|
ى
ق ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

856o|| لمنعم|هلل عبــــد|لمنعم عبــــد|هيم عبــــد|بــــر| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

834o3o ى عط|بــــر|هند  |هيم حسي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

48o492 حمد حسن عىل محمود عىل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|9662 مه فتـــىح مغربــــى|س|سهيله  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

5o977 حمد ممدوح سيد عىل| طبــــ بــــنى سويف

|62976 هيم|بــــر|ل |هيم جم|بــــر|سهي   ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

262o5| لديبــــ|هيم |بــــر|لرحمن |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

284245 س عبــــده|م عبــــ|له|س |ين| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

534o35 هلل|حمد محمد عبــــد|محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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342366 مريم سعيد سيد يوسف |حقوق بــــنه

4787o5 لمهدى|هيم عبــــد |بــــر|محمد محمود سعيد  سكندريه|ل|هندستـــ 

7|6o44 لغنى سند|عىل حسن سند عبــــد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

356674 ن|د حسن شعبــــ|ء فؤ|نجل |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

338769 مد|تـــتـــ ح|مد شح|ر ح|مي |نوعيتـــ بــــنه

63|2o ح سيد مصطفى|حمد صل| سيوط|هندستـــ 

266663 هلل|لعربــــى محمد عبــــد |ء رءوف محمد |ل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

286383 حمد قوقه|ن |لدين عثــــم|ء|د عل|زي تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

|734o| نور محمد|لدين |ء نور |ل| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

2572o8 ى|حمد ش|ء محمد |سم| هي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

33997| مه حسن|مه محمد سل|س|ندى  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

499255 بــــوقرين|مر |د ع|لسيد مر|ن |يم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

23|94o در محمد محمد|عمر ن ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

84|928 يم يسن|لد|هند سيد عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

835466 رص يوسف حسن|لن|يوسف عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

68o725 ف حس|ء |شيم ى |رسر للـه|حمد عبــــد |ني  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

34|75o وق نبــــيل عبــــد ن|لق رضو|لخ|رسر زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

5|7635 لنبــــي محمد شيبــــتـــ|ندين محمد عبــــد  علوم دمنهور

6||963 عشوش| ش|بــــ| جر رض|ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

97757 ضى محمود تـــوفيق|طمتـــ م|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|29|4 وع |رص كليبــــ مط|لن|حمد عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

8o33o لسيد حسن|محمد حسن  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

8655o| يع|للطيف ط|ء منصور عبــــد|شيم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

765678 ف محمود محمد عبــــد |محمد  لنعيم|رسر ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

699952 مر|هيم حسن ع|بــــر|هيم محمد |بــــر|ر |من لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

8o2744 ح|لفتـــ|عيل محمد عبــــد|سم|زينبــــ  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

3|8795 ن|رق مسلوبــــ حمد|ء ط|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

2629|3 لسيد درويش|روق |روق محمد ف|ف ي|هندستـــ 
|لمنى

3386|| لدخميس|حمد |ل عىل |يتـــ جم| ن|صيدله حلو
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5|4o35 ل|لرج|صف |آيتـــ يحن  ن ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

436454 لق موىس|لخ|لحكم عبــــد |محمد رفعتـــ عبــــد  لشيخ|طبــــ كفر 

6582| بــــ|محمد قرئى جمعه كس لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

476|| در بــــيوم هدهود|لق|بــــ بــــيوم عبــــد |يه| ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

|8363 وق عبــــد  ي |رسر
حمد|لمحسن حنفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8473|6 هيم|بــــر|محمود محمد طه  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

9o845| ي
ى
ى عطيه |طف |ع| ن|تـــرق مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

686244 لجرد|لد مرزوق فهيم مصطفى |محمد خ لمنصوره|بــــ |د|

453397 ي|هيم يوسف محمود |بــــر|عمر 
بــــينى لشر لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

7653o4 ى بــــدر|هيم |بــــر|لرحمن محمد |عبــــد  مي  ره بــــور سعيد|تـــج

526473 ف ن|حسن  ل|ىط هل|لع|ج  عبــــد|رسر ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

776948 ن|لق علو|لخ|لدين عبــــد |زم |محمد ح زيق|لزق|ره |تـــج

543885 سم|بــــو بــــكر ق|هيم |بــــر|لد |هيم خ|بــــر| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

226783 لدين محمد|ح |مه صل|س|سم |بــــ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2986o حمد|هيم |بــــر|دهم محمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

496o88 عد|بــــومس|هيم |بــــر|ن محمد سعيد |يم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

49|53| لعزيز بــــيوم|ل عبــــد |مي  جل| |عل ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

9o48|6 ده |ن حم|سهيله رجبــــ عصم ج|تـــربــــيتـــ سوه

52o9o6 ن|ل محمد لبــــيبــــ سويد|جم| نور تـــربــــيتـــ دمنهور

2826oo لحميد محمد|ن جميل عبــــد|نور كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|3355o بــــ فتـــىحي عىلي|يه|زن |م دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

33387 حمد|ر محمود |لستـــ|حمد عبــــد |ء |رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

||6oo4 حمد محمد عىل|م |د هش|بــــيج هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

64639o ى مصطفى  ين حسن حسي  |لر|شي 
ى
زق عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

66|62 روق عىلي|م محمد ف|هش طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

4o82o8 هيم عبــــيد|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|حمد | |ره طنط|تـــج

627256 ى عيس|محمد نبــــيل  ى حسي  مي  زيق|لزق|علوم 

4o5645 لسيد|مل |لرؤف محمد ك|زينه عمرو عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج
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92378o لمقصود |ح محمود عبــــد|صل| هند|ش ج|علوم سوه

|455|3 لنبــــى زينهم سيد حسن|هيم عبــــد |بــــر| هره|لق|حقوق 

6|962o ى|هلل |ء محمود حمد|وف لعشر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

62958 ي|حمد ر|د |لجو|لد عبــــد |خ
ضى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

883||9 ى عل|ي ء زهجر محمود |سمي  سيوط|بــــ |د|

4o|6o6 ن|رس محمد محمد دحروج شعبــــ|ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

776o8o ويش|د مرغنى ج|حمد فؤ|طمه محمد |ف زيق|لزق|نوعيتـــ 

|5||24 ه ع| بــــ|لوه|لرحمن عبــــد |دل عبــــد |مي  ن|تـــمريض  حلو

77o745 ه عبــــد | لربــــع|ر |لغف|لعزيز عبــــد |مي  زيق|لزق|طبــــ 

6855o| هيم|بــــر|لمجيد |لسيد عبــــد |ندى  لمنصوره|نوعيتـــ 

286424 رى|لبــــند|هيم |بــــر|يمن |مهند  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7742o8 لحفيظ|هيم عبــــد |بــــر|ء |ره عل|س زيق|لزق|ره |تـــج

642876 بــــتـــ|بــــتـــ طلحتـــ ثــــ|ء ثــــ|ل| زيق|لزق|بــــ |د|

64273| ح محمد|ح صل|لفتـــ|تـــ عبــــد |ي| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

38296 لسيد|حمد حسن |محمود  لفيوم|عه |زر

5|o95 لسيد|مد |لد ح|مي  خ| ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

44749| ى |ي وع|حمد مط|هيم |بــــر|يمن |سمي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

6oo538 حمد لبــــن|عيل عمر |سم| |صيدله طنط

875847 يوبــــ |محمود بــــكرى محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4462o| للطيف|حمد حسن عبــــد |لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

475964 لسيد|د|نه مجدى حنس ج|دمي سكندريه|ل|بــــ |د|

6o5554 لرحمن |لرحمن عبــــد |رق عبــــد |تـــ ط|ي|عن
ن|سعف

لمنصوره|بــــ |د|

464542 عيل عىل|سم|لسيد محمد |محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

2|296| ى محمود |ي لحميد|حمد عبــــد|سمي  ى شمس حقوق عي 

626886 لمنعم محمد|مجد محمد عبــــد|هلل |هبــــه  زيق|لزق|عه |زر

38436 حمد بــــشندى|طف محمود |ن ع|نوره ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

374|93 حمد محمد|رق |ء ط|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

895464 لدين محمود محمد  |م |حمد حس| ج|علوم سوه

36|o62 لعليم محمد عويس|محمد سمي  عبــــد يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |
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|46285 هيم|بــــر|سيد | رض| ي|م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

885558 م |لسل|م محمد عبــــد|لسل|ء عبــــد|سم| سيوط|ره |تـــج

844454 رحمه عىلي حسن محمد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

8779|7 ل محمد سيد |طمه جم|ف سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

682429 لحنفى|هبــــه مسعد محمود يوسف  لمنصوره|بــــ |د|

8672|6 بــــر محفوظ|مريم صبــــىحي ج ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

34969 بــــوزيد|هد |دل مح|يوسف ع كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7|o587 لسيد عىل عسل|رص |طمه ن|ف لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

843o95 ي|سمر سيد محمد كدو
ئى ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

27|oo9 ى زيد|بــــو |حمد | ن محمد |يم| ن|لعني  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

252|46 ود|عىل محمود عىل د| دين ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

268o3 ئى محمد|لحمص|طمه محمد |ف لفيوم|لعلوم |ر |د

283435 هلل|حمد عبــــد|لحميد |ن عبــــد|ر شعبــــ|مي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

478|94 لسيد فرغىل|ء خميس مصطفى |دع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

493827 لحكيم دربــــك|ئى عبــــد |عىل ه |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

5|8496 ى عبــــد| طيم|ف لسنهورى|لغنى |خي  ى شمس| لسن عي 

6798|3 هلل|هيم محمد عبــــد |بــــر|هيم محمد |بــــر| تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

45276 فظ رزق|لح|هلل سعيد عبــــد|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

24|276 بــــ|حمد غر|لسيد |لد |عمرو خ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8859|7 بــــ |بــــتـــ دي|ج مرزق ثــــ|حج سيوط|ره |تـــج

|48795 ن محمد|حمد شعبــــ|رضوى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

752|28 ر محمد حسن حبــــيبــــ|من ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

785865 هلل|حسن محمد محمد حفنى عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

359322 ى|نص ي حسي 
ى مصطفى ر حسي  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

|29376 ي محمد خل|
ف|حمد مهنى ن|هندستـــ حلو

7|57|2 ر|لنج|زى |بــــو حج|هر محمد |سلىم م ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

|499|9 محمود عىل محمود عىل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

276745 حمد محمود عىل|محمود  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|54756 يوسف مجدى حسن محمد حسن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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8ooo|2 س|وي عبــــ|فهد محمد قن معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

478|76 تـــ|لصغي  طه محمد بــــرك|هلل محمد |منتـــ  زيق|لزق|عه |زر

2358o لمنعم|يوسف يشى محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

898o5o حمد محروس محمد محمود | ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

43484| حمد شعي |م |ء حس|حسن |علوم طنط

|7|965 |لعل|بــــو|ن |ن سليم|محمود سلط دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|7o86 لح عىل|حمد ص|تـــفى  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

542|o4 ح|لفتـــ|محمد فتـــىح سعد عبــــد عه دمنهور|زر

|6676| لحميد|ئى محمود بــــدر عبــــد |م| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4o94o6 لففى|لدين |ج |لد تـــ|لدين خ|ج |تـــ |ره طنط|تـــج

|2o5o4 حمد مندور|لح محمد |ندى ص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

285824 ى عبــــد هلل|محمد محمود حسي  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

773522 لشيخ عىل|لسيد |مصطفى | ء رض|لىمي ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

3644|9 لمجيد|رق محمد عىل سيد عبــــد|ط هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|9982 لموجود|حمد عبــــد |حمد عىل | ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

34|986 لوكيل|م |لسل|لسيد عبــــد|م |لسل|ن عبــــد|حن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

542726 ى خ ز|لقز|لد فتـــىح |حني  |حقوق طنط

2666o لقوى|لدين محمد عبــــد |د |حمد عم| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

|3oo74 ى  ف مرتـــىح  متـــرى|شي  رسر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

49457 بــــ|لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|عبــــد | عل هرتـــ |لق|تـــمريض 

9o3968 عيل محمود |سم|حمد محمود | ج|صيدلتـــ سوه

|5668 مل|مهند مدحتـــ محمدصبــــري ك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

463234 ن|هيم عوض رضو|ء أيمن إبــــر|أسم لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

45|3o9 ف محمد للو|إسل م أرسر ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4255o4 در حلىمي محمد هيكل|هلل ن|هبــــتـــ  ج|بــــ سوه|د|

|4866 لمحسن|بــــ عبــــد |لوه|لد عبــــد |زينتـــ خ هره|لق|ره |تـــج

|8oo6 |لبــــن|هيم محمد |بــــر|لرحمن ربــــيع |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

54|3o8 محمد ربــــيع فرج نرص جمعه لشيخ|عه كفر |زر

856856 هيم خلف|بــــر|رص |لن|ء عبــــد|عل لفيوم|حقوق 
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26836| فظ|كريم محمد رشدى ح ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

34|532 لحميد عىلي|لسيد عبــــد|لد |لسيد خ| ى شمس|تـــج ره عي 

33oo|4 لمحسن هليل|ندى فوزي عمر عبــــد لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

682678 ن عىلي|رف رمض|م محمد ع|لسل|ن عبــــد |رو لمنصوره|هندستـــ 

5|o|94 حمد|لسيد |ن |تـــ رمض|لشح|محمد  بــــ دمنهور|د|

237o42 ء محمد عىل مليىح |رس| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

779232 در|لق|لسيد خميس عبــــد |لجليل |ن عبــــد |يم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

64692 مروه محمد محمد ربــــيع حنفى لفيوم|علوم 

7545o2 رشدى فهيم سعيد| رومند تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

7o|98| يف سليم هيم|بــــر|حمد |ن |محمود رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|8458 هد|بــــسملتـــ مجدى محمد مج ى شمس|تـــج ره عي 

5|4o27 لسيد عبــــده أبــــوبــــكر|آيتـــ جمعه  سكندريه|ل|بــــ |د|

544648 ن|ن سعيد سعد رسح|يم| بــــ دمنهور|د|

3263o6 لعزيز سيد|عبــــد| رتـــ رض|س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

23924| لعليم طلبــــتـــ|هلل عبــــد |بــــوبــــكر عبــــد| |يش هره|لق|بــــ |د|

323|3o وق  لسعيد|لسعيد |يمن |رسر ن|بــــ حلو|د|

823946 بــــر|لج|لحميد عبــــد|محمد نبــــيل عبــــد ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

447496  شمه|ن |روش
ى
حمد شوق سكندريه|ل|هندستـــ 

|7272| وى|لص|رق سعيد |سلىم ط هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

322946 ى عبــــد|نور |لهدى محمود |نور  لنبــــى|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

344525 مل|حمد صبــــىح ك|محمد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

698272 ى ز|ي لحليم محمد محمد|هر عبــــد |سمي  لمنصورتـــ |تـــمريض 

764||4 ي
مرعىلي|ن ع|ل نعم|لع|عبــــد | دئى تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

352623 حمد مصطفى|دل |حمد ع| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

894o64 ن محمد |سمر فتـــىح عش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

338275 وى|لهلبــــ|حمد |مه سيد |د سل|محمد عم دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح
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9o|2o5 لحميد عىلي |ع عبــــد|لسبــــ|بــــو|لحميد |عبــــد ج|ره سوه|تـــج

6|2o49 ى|لحميد |حمد عبــــد |آيه  حمد بــــحي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|o467 لحمد محمد |بــــو|لسيد |محمد  ج|حقوق سوه

44663 ن محمود محمد نجيبــــ محمود محمود|يم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

24237 ي م|ي
ى حسنى هر محمد|سمي  هره|لق|ره |تـــج

|24287 ح طلبــــه|لفتـــ|ج  عبــــد |مر ن|ع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

642646 ى | هيم سليم|بــــر|يتـــ حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4757| بــــتـــ محمد|رص ثــــ|حمد ن| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

63545o وق محمود محمد فؤ د محمود|رسر زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

452964 حمد|مر |لرحمن محمد ع|عبــــد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

9o8o8 حمد|م سيد بــــدوى |سل| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8|3|82 ي عىلي|كريم رمض
ن مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7o39|| ري|لهو|بــــدين محمد محمد |لع|مريم زين  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

495359 لسيد|س |محمد نبــــيل عبــــ ره دمنهور|تـــج

824748 در سيد|لق|هلل محمد عبــــد|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

648oo2 حمد|حمد |مه |س|ء |سم| زيق|لزق|حقوق 

|5|838 لح فتـــىح محمد|تـــفى ص ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4o249o هيم|بــــر|ن |ل شعبــــ|ء جم|ل| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

7838oo وي|هيم مك|بــــر|عيل |سم|حمد محمد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

772783 فظ حمزتـــ|لد حمزه ح|م خ|سل| ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

2|445o هيم يوسف|بــــر|حمدينو | ر|ي هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

64|78 نشين معوض يوسف محمد لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

47645 ح محمد|لفتـــ|سط عبــــد|لبــــ|مروتـــ عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6758o4 ين  ف |شي  |لمو|ىط عبــــده |لمع|بــــو|رسر
ى
ق لمنصوره|ره |تـــج

883456 م محمد حمدى يوسف  |هش سيوط|ره |تـــج

25|855 بــــوشنبــــ|للطيف |دل عبــــد|محمد ع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

477997 ى عبــــد |عمر ط لحميد بــــكي |رق حسي  سكندريه|ل|حقوق 

865o88 سم محمد|لق|بــــو|طف |ء ع|ل| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

247843 يف محمود طلعتـــ لبــــيبــــ رسر لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج
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632663 لرحمن|حمد عبــــد |لسيد |ن |نوره زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

38839  سعد |
ى
ئى|لدرو|حمد شوق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

76|98| لم|هلل س|مصطفى خليل عوض  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

498|48 ره محمد طه طه|ن سم|نوره |حقوق طنط

6o9838 ر|لحميد عىلي نص|ن عبــــد|إيم |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

2|9||2 ل|لحميد غ|حمد محمد عبــــد |محمد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

857889 ي |ه
ق وديع جرجس|سح|ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

478633 لعيسوى|هيم محفوظ |بــــر|عىل محمد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

9o9|24 عمرو حسنى محمود محمد مصطفى  ج|عه سوه|زر

7798|o لح محمد عطيه|ء ص|ل| زيق|لزق|ره |تـــج

47936| ف مبــــروك محمد مصطفى مدينه|ر |من رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

83|||9 ي 
س|س محمد عبــــ|لعبــــ|بــــو|منى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

9|568o در  |لق|لدين عبــــد|ل |طلعتـــ جم| هويد سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

824888 هيم|بــــر|ن |محمود محمد رمض دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|63966 ي
لعزيز|بــــوزيد عبــــد |يمن | |دئى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

4o34o6 ى عليوه|لسيد عبــــ|منى  س حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2968o6 حمد رأفتـــ بــــيوم خميس| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

328463 لعزيز عطيه|حمد عطيه عبــــد| |بــــ بــــنه|د|

8487o5 دم|بــــر محمد |لرحمن ج|عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|7264 ن يوسف حسن|ده رمض|غ ى شمس| لسن عي 

76|o|9 م محمود|لضبــــع تـــم|ندى  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

44|5o6 ى ع|ي بــــ|لوه|بــــدين عيد عبــــد |سمي  ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

28444| ء عيد فخرى عيد شكل|رس| لفيوم|عه |زر

834|oo س عىلي|حمد عبــــ|مريم  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

683539 لسعد قنديل|بــــو |لمتـــول |مح |خلود س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

768|7o ن|هيم محمود سليم|بــــر|ر مدحتـــ |من لعريش|تـــربــــيتـــ 

3|2724 ربــــى|لشو|ل محمد |عمرو جم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

||8745 ى|عمر جم ل حسن حسني  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر
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77|656 لسيد حسن موىس|م حسن |سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

279835 س محروص رزق حكيم|ين| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

448569 ى هجرس|لمعىط |مؤمن محمد عبــــد لعشر |هندستـــ طنط

82474o ري|لرحيم نص|لرحيم محمد عبــــد|عبــــد دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

783427 لدين محمد|حمد مىح |م محمود |سل| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

884582 لس جميل صبــــىح حبــــيبــــ  كي  سيوط|بــــ |د|

76627o لعزيز عىل|هيم عىل عبــــد |بــــر|هنى  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

5|84|8 ر|لنج|لنبــــى محمد |ن عمر عبــــد |يم| بــــ دمنهور|د|

33476o ى ل فوزى حبــــيبــــ|هل| مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

529632 |ح مصطفى عبــــد |لفتـــ|حمد محمود محمد عبــــد |
بــــ|لتـــو

تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

34o422 لحميد يوسف|ضىحي عزتـــ عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

348229 حمد حسن|مل محمد | ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

896857 ى |رص مهر|لن|ء عبــــد|سم| ن حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

499272 ده|هيم حم|بــــر|لسيد |آيتـــ محمد  تـــربــــيتـــ دمنهور

56o5| ن|د محمد سليم|شهد عم لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

77o627 لعزيز محمد حسن|بــــسمله سعيد عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

755937 حمد شحتـــه يوسف محمد| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

75969o لمجيد|ندى صبــــىح سعيد عبــــد لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

||7342 ل سيد محمد|زينبــــ جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o3445 ئى رشدى سعيد |بــــيمن روم ج|ره سوه|تـــج

77o548 ألكتـــع|لعظيم |محمد سعيد محمد مصطفى عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

4o75o3 فريدتـــ وليد حسن حسن خليل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

767567 عيل|سم|ريج محمد سعد | لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

538786 ى بــــينى|لسيد |هيم |بــــر|ز محمد |مهي  لشر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

823496 لبــــصي  محمد|ء رجبــــ عبــــد|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

63|829 هيم فهىم|بــــر|رق |ء ط|سم| هره|لق|م |عل|

|52|95 عيل محمد محمود|سم|جر |ه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6o7655 لبــــسطويس قديس|لزغبــــى |بــــسنتـــ محمد  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

5o8576 لحليم خميس طقيشم|محمد حسن عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|6683| ى عىل|حبــــيبــــتـــ  حمد حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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6|3o88 لعجىم|ل عىل عىل |مينه جم| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

77879o لغنى عطيه|ق محمد عبــــد |شو| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

359o85 ي نبــــيل هل ل|جورج يحن  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4|7889 ى عبــــده |ي هيم أبــــو حسن|بــــر|سمي  لشيخ|ره كفر |تـــج

884954 ديفيد مني  لبــــيبــــ بــــطرس   تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

54o49o ق|هيم |بــــر|ن عىل |يم| وي|لشر بــــ دمنهور|د|

2329o4 بــــ|لوه|حمد سعيد عبــــد|ره |س هره|لق|حقوق 

697756 وى|لطنط|لسيد فتـــىح |ح |سم لمنصوره|بــــ |د|

78266| ف حسن عبــــد|رحمه  لسيد|لمنعم |رسر عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

7o86|6 هيم|بــــر|يمن يوسف |يوسف  زيق|لزق|بــــ |د|

797o6 ين سكندر|ل وهبــــتـــ |كم| في  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o|299 لشقفى|لوهيدى مرزوق |لد |دتـــ خ|حم |ره طنط|تـــج

4o32o9 ح خرصى|لفتـــ|هيم عىل عبــــد |بــــر|ء |عىلي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6396|| شم|ح ه|ء منصور صل|آل ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6|5758 ي سليم
ي |مصطفى

ر|لف|ن مصطفى ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

875787 لعزيز سيد  |لدين عبــــد|ء |حمد عل| سيوط|ره |تـــج

67783o وى|لمنش|لمرىس |ل |لرج|عزتـــ محمد عز  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7238 ح|لمنعم محمد صل|د محسن عبــــد |زي ى شمس هندستـــ عي 

23855| شد|لسميع محمد ر|ره محمد عبــــد|س حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

4752|4 ى|م بــــسخرون|لفونس وليم |جد |م| رتـــي  سكندريه|ل|ره |تـــج

64o865 ن|لحميد سليم|هلل عبــــد |لد عبــــد |خ ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

349|23 وق محمود كم ل محمد|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

63o62| لسيد حسن عىل|ل |حمد جم| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

775583 لحسينى|هيم |بــــر|هلل |د عبــــد |زي زيق|لزق|ره |تـــج

843964 ف عبــــد|زم |ح حمد|ح |لفتـــ|رسر م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

5445|8 لقوى|لسيد محمد عبــــد |هدير  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|7995 رص نرص بــــلبــــول|جر ن|ه لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

9o2938 لرحمن  |ج محمد عبــــد|هلل ض|عبــــد دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

644932 لسيد|حمد |حمد محمد |كريم  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

353542 ى مصطفى|حمد جم|  حسي 
ل مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 
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6794o6 محمود عبــــده عىل عىل بــــدوي لمنصوره|ره |تـــج

7749|5 لسعيد |ل محمد |ء محمد جم|لزهر|طمه |ف
هلل|عبــــد

ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

8|6895 ي جرجس رمزي عبــــد هلل|مي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

3672|7 ن|رس عىلي عثــــم|حمد ي| |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

8573|o ل محمد|ر هل|لستـــ|طمه عبــــد|ف ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

4|7399 ي عيد حسن 
لجوهرى|محمد مصطفى لشيخ|بــــ كفر |د|

6232oo مل محمد فتـــىح عىل| ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

8o34|| عيل محمد|سم|ل |حمد كم| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

465562 ف رمض|سعد  ن قنديل|رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

7o3472 حمد عىل عبــــده|ل |محمد كم دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

9|7498 ى|م صفوتـــ ونيس بــــخيتـــ  | رتـــي  سيوط|علوم 

8454o3 حمد|حمد محمد |ء |دع ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

922258 لحميد  |يد عبــــد|ل ز|هلل جم|عبــــد ج|بــــ سوه|د|

7o722 لح عىل|هلل ممدوح ص|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8o97|4 حمد عىلي|هلل رجبــــ |ديه عبــــد|ن ي|نوعيتـــ 
|لمنى

774|57 عيل|سم|مه محمد |س|محمد  زيق|لزق|حقوق 

32o|28 ن سعيد فتـــىح محمد|نوره ى شمس علوم عي 

522o72 دى|له|زق عبــــد|لر|تـــ عبــــد|لشح|فرحتـــ  عه دمنهور|زر

26|o58 لبــــصىل|لموجود |ن عبــــد|ن فتـــي|يم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

8o7|33 ي|ر
ن|زي رضو|لج|سليم | ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

52|932 هيم فرج|بــــر|د |عم| رين|م لسويس|معتـــ |علوم ج

82952o هلل|حمد عبــــد|منه فتـــىحي | |نوعيتـــ قن

79o496 حمد مرزوق|فتـــحيه حسن  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

62o79| لريس|لسيد عىل أحمد |ء |إرس ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2|498o هيم|بــــر|ئى محمد محمد |نبــــيل ه ى شمس|د| بــــ عي 

322355 م محمد محمود|منتـــرص عل| دين ى شمس حقوق عي 

47|85 لمنعم|دي عبــــد|له|ن عبــــد|محمد شعبــــ ن|بــــ حلو|د|
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822289 روز لبــــيبــــ|نوبــــ يشي ن|بــــ| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

42363o رون|بــــ ه|لوه|لمحسن عبــــد |هدير عبــــد سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

89o|73 وى |دى وهيبــــ فوزى بــــبــــ|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

868277 |مي
ى ر يوسف محمود حسي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

23|77| زم محمود عبــــده محمد عبــــدربــــه|ح هره|لق|هندستـــ 

6379o7 لسيد حسن محمد|رس |لسيد ي| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4|9756 ىسر|لغبــــ|عيل |سم|لحميد |هيم عيسي عبــــد|بــــر| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

62456o لمندوه شتـــيه|لعزيز محمد |سلىم عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|27677 ى |م |هند حس حمد|لدين طلعتـــ حسي  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

6o459o هلل|هيم عبــــد|بــــر|ندى عىل عىل  |بــــ طنط|د|

4o9288 ر|لجز|رس محمد بــــسيوئى |ء ي|دع |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

892o58 تـــه محمد |حمد محروس شح| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

338696 لي|لد|ح محمد |لفتـــ|لمتـــ عبــــد|س زيق|لزق|عه |زر

8545|o رد وديع خليل|دو|ن |ري|م س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

|28887 كر عىل تـــوفيق|محمد ش ى شمس|تـــج ره عي 

6|o|47 در عيسي|لق|بــــ عبــــد |لوه|بــــسمتـــ عبــــد  |بــــ طنط|د|

2|8993 لسيد حسن محمد|عىل محمد  هره|لق|حقوق 

|3o839 محمد محمد سعد جمعتـــ هره|لق|ره |تـــج

632436 ه مدحتـــ عبــــد | حمد|ل محمد |لمتـــع|مي  زيق|لزق|حقوق 

7628|| تـــ|ع عىلي فرح|لرف|لسيد |حمد | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

653|2 حمد قرئى روبــــى|محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

6986o8 ف محمد ح|هدير  لحميد|فظ عبــــد |رسر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

692395 لزميتـــى|مه |لح سل|لسعيد محمد ص|ء |ل| لمنصوره|ره |تـــج

|7|798 ى عبــــد |لص|يوسف حسنى عبــــد  در|لق|لحي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84652| حمد|ذ محمد محمد |مع ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

34o475 لمجد|بــــو|لسيد |لعظيم |لد عبــــد|خ| لي|د ن|صيدله حلو

272|8| حمد|رؤيه مصطفى حمزه  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

84|328 د عطيه جرجس|ستـــي  ميل| |نوعيتـــ قن

282694 شم حسن|ح محمد ه|سم حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و
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3|9843 ي
حمد|ز |عز| سيد عط| دئى ن|بــــ حلو|د|

|3|o22 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|هلل |يوسف سعيد عبــــد  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

|6||98 ى ك|عبــــد | رن مل|لحميد حسي  ى شمس طبــــ عي 

88o853 حمد |حمد محمود حسن | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

372|5 ى سل|يه س| مه|لم حسي  ن|حقوق حلو

6||787 ين سمي  ف رس شعله|شي  |بــــ طنط|د|

2|3|6o ى|محمد فكرى عبــــد | رن لمطلبــــ حسني  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

28o8o9 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|ح |سيد صل تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

79|4o4 ى  هيم|بــــر|كر |هيم ش|بــــر|نرمي  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

498562 ن|هيم عثــــم|بــــر|لسيد |للطيف |نهله عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

4o5o43 حمد|ضى |حسن محمد حسن ر سكندريه|ل|ره |تـــج

48|922 هلل فهىم حسن فهىم محمود|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

487344 محمود حمدى عوده محمود سكندريه|ل|بــــ |د|

923446 لد محمد عىل |ء خ|لزهر| ج|ضتـــ سوه|علوم ري

2268o لعقده|لسيد |د |يسم مر|سم |بــــ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

343|45 حمد بــــدوى|مروتـــ حمدى محمد  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|o887 زى|در  حج|لق|لرحيم عبــــد|هلل حسن عبــــد |منتـــ  |بــــ طنط|د|

4|8383 ص|لقص|هلل |ن فتـــح |ل شعبــــ|نه لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

23|3|8 تـــم محمد محمد خليفتـــ|محمود ح كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2845|4 هيم|بــــر|ن محمد محمود |ده رمض|غ ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

847724 لرحمن|جح فتـــىحي عبــــد|ن| ند ن|تـــمريض أسو

2462|| حمد محمد حفنى|محمد  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

45o333 لسيد نجم|متـــ |س|عمر  |هندستـــ طنط

46||3o ر|بــــو تـــج|لسيد محمود |حمد |بــــسنتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

822764 مه|ل عدلي سل|نوبــــ هل|بــــ| حقوق بــــنى سويف

574o3 لعظيم محمد|مرفتـــ محمد عبــــد  علوم بــــنى سويف

825o9o ن|حمد ممدوح محمد عثــــم|محمود  ن|سو|حقوق 

25443o ىط محمود حسن|لع|جر محمد عبــــد|ه ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

229o44 رف بــــدر حسن|د ع|جه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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|7496| لنبــــى|رضوى موىسي محمد موىس عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26|284 دى|له|هيم عبــــد|بــــر|ء فكرى |شيم شمون|نوعيتـــ 

442399 حمد شلبــــى|لسيد |هيم |لسيد إبــــر|وليد  ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

5237|9 لقوى حسن|لرحمن محمد مرزوق عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

39o43 وق خ لمنعم|ح عبــــد |لد صل|رسر هره|لق|حقوق 

833653 هلل|وهبــــ | لوف|بــــو|ل |ل جم|م| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

47824| هلل|م عبــــد |م هم|دين حس|ن تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4o665| حمد|روق |حمد ف|ن |رو سكندريه|ل|ره |تـــج

7895o5 ي|ح مدكور عبــــد |محمد صل
لغنى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

367235 هلل مصطفى|عيل محمد عبــــد|سم| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

6o5||6 رق محمد عطوه محمد|ء ط|ل| |نوعيتـــ فنيه طنط

224473 ى|حمد حس|ئل محمد |سل و|بــــ ني   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

62o2|3 م|لسيد ضي|سهر فتـــىح جمعه  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

43355| لكريدى|لىحي |دى  عبــــد |له|حمد يحن  عبــــد| ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

6o57| م|م|مروتـــ رجبــــ سميح  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

334325 فظ|فظ محمد ح|محمد ح |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6o|938 لروينى|مروه شفيق محمد  |علوم طنط

|49959 ن سيد|لرحمن محمد سليم|عبــــد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

24452o ح عزيز|نوبــــ حسنى نج|بــــ| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

6o4|47 ف رمض|مهند  ن فرج|رسر لمنصوره|علوم 

875oo8 ل محمد |لع|سط عبــــد|لبــــ|ء عبــــد|ل| سيوط|تـــربــــيتـــ 

82o5o9 ي عبــــد
لحليم|لحليم محمد عبــــد|منى ي|معهد 

تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

88o248 لس ن ن  |صف قيرص سمع|كي  سيوط|ره |تـــج

|58286 حمد محمد|هلل سمي  |منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

692257 حمد عبــــده|سهيله وليد ثــــروتـــ محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

642354 حمد|د محمد |لجو|خلود عبــــد لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|4535o ف عبــــد |شم |ه بــــ محمد|لوه|رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o5642 يبــــى|مل عج|هيم ك|بــــر|جد وجدى |م سكندريه|ل|عه |زر

245|44 هيم|بــــر|حمد |طمه محمد |ف ن|بــــ حلو|د|
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878873 حمد |ء عىل حسن |دع سيوط|تـــربــــيتـــ 

79234o بــــ فوزى محمد|يه|عمرو   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

43|63 محمد عىل محمود خميس هره|لق|ره |تـــج

4844|9 زن محمد محمود حنفى محمود|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

239o96 رحمه حمدى محمود خليل هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

525742 ن|مد سليم|محمد ممدوح محمود ح لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

793|54 بــــوحشيش|لسيد |يوسف محمد محمد  نوعيتـــ موسيقيه بــــور سعيد

39763 يف|محمود موىس يعقوبــــ  لشر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

5433oo بــــ حديفه|لوه|حمد عبــــد |ء محمود |رس| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|39o8 بــــينى  |رقيه محمد طه  لشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

2|826 ه سيد مصطفى عبــــد | لمجيد|مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8o3233 مل|لدين يونس ك|ء بــــدر |هن ي|علوم 
|لمنى

457|74 طر محمد محمد|م خ|يه عص| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

24896| ىط|يه محمد محمد محمود قط| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6|934o ى  ى|هيم |بــــر|حمد محمد|حني  لعجي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

79o||2 حمد|هيم |بــــر|طمه يوسف |ف عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

273o8o ى|سحق |م |عص| مور مي  ن|علوم حلو

838279 حمد ثــــروتـــ دريس محمد| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

6oo|27 هند محمد مصطفى صبــــوله لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

629|67 هيم|بــــر|لمنعم |ن فتـــىح عبــــد |يم| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

7ooo95 لمرىس رزق|ء محمد |حمد عل| لمنصوره|هندستـــ 

26o448 ي|ر
ذل|لش|هلل محمد |عبــــد| رض| ئى شمون|نوعيتـــ 

47356 لسعيد عىل|لد |كريم خ ن|بــــ حلو|د|

772|77 د مبــــروك|لجو|حمد عبــــد |د |لجو|عبــــد | مه تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|27375 لشيخ|هيم |بــــر|رتـــ محمود |س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

324763 هيم تـــفى|بــــر|ء |هيم بــــه|بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|87o6 ي
تـــ خ| دئى ئى|لطهر|لد |خي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8622|4 حمد|لرحمن محسن محمد |عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

9|7999 كر عزيز |ئى ش|ندرو ه| ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

4226o2 لعزيز|ن عبــــد|مه عوض سلط|معتـــز سل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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2288|6 وق مصطفى  متـــ|حمد محمود سل|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o5464 وع|سلىم نبــــيل تـــوفيق مط لمنصوره|حقوق 

768|82 ى عمر دقدق س|ي ن|لم|سمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

|32256 لمعىط|لرحمن عبــــد |هلل محمود عبــــد |منتـــ  هره|لق|ره |تـــج

254733 ع|ئى عىل من|محمد علو ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

43|49 م عطيه حسن سليم|م|محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|764|8 لرحمن|حمد سيد عبــــد |ن |يم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

624556 لح|هيم ص|د إبــــر|ن محمد فؤ|رو ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

8o49|5 ف محمد عىلي|سندس 
رسر ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

293|3 مهند محسن حنفى محمد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5ooo65 لمجد|بــــو |هيم |بــــر|منصور محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

82o395 ء محمد عىلي محمود|دع ي|بــــ |د|
|لمنى

87o552 يم|لد|هلل عىلي عبــــد|محمد عبــــد ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

844863 ى|ء |ل| ي حسني  حمد يحن  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

2|4665 لمتـــول|هلل مدحتـــ محمود |عبــــد  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

83693| م ثــــروتـــ حبــــيبــــ جندي|بــــر| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

825574 عي محمد|ن رف|هبــــه رمض |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

43|637 مر|لحسيبــــ محمود ع|محمد محمود عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

76724| عيل حربــــ|سم|عمرو محمد محمد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

35888| تـــ  ف ف|شهي  ي|لش|روق عبــــد|رسر
ى
ق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4|3o34 لسيس|س |بــــو حو|لحميد |مل محمد عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

526934 عيل حبــــلص|سم|لعظيم سعد |سعد عبــــد سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

264979 هيم عىل|بــــر|ئى حسن |محمد ه ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

8882o2 خلود سيد طه محمد  سيوط|تـــربــــيتـــ 

75o967 شم لبــــيبــــ محمد|منيه ه| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

69924o هيم|بــــر|هلل |لسيد عوض |ء |روفيد لمنصوره|صيدله 

26o|o4 ر|لف|م محمد |لسل|ن سعيد عبــــد|يم| شمون|نوعيتـــ 

3|865 لمعىطي|م عبــــد |لسل|بــــر عبــــد |يوسف ج ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

27|986 ه صبــــىح مني  عبــــد حد محمد محفوظ|لو|سمي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

858835 فتـــ عىلي عل م عىلي|مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى
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542935 لحميد عطيه|لسعيد عبــــد |يمن محمد |ل |م| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

9|9768 نيس صليبــــ  |طف |نوبــــ ع|بــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

272852 ى|ر |من يمن عطيه حسي  ن|صيدله حلو

|54652 ح|لفتـــ|مي  فريد عبــــد |فريد  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

||5535 عىل سعد محمد سعيد لطفى ى شمس|تـــج ره عي 

56459 ى|ندرو مدحتـــ جرجس | مي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

4996|2 حمد مصطفى|بــــوزيد |ديتـــ مصطفى |ن ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|47325 لعزيز|لعزيز عبــــد |زم محمد عبــــد |ح ن|بــــ حلو|د|

246968 يد|فظ حمدى ز|لح|عمرو عبــــد ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

479o|o ى ل وهبــــتـــ|د صبــــري غبــــري|عم| مي  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

34266o حمد عوض|يتـــ سمي  | ى شمس علوم عي 

8o|oo| ن|لحميد عثــــم|ء مؤمن عبــــد|رس| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

|43||9 لففى|لغريبــــ محمد |ل |نده جل تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

229598 ف محمد محمد| |ند|ر رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|2387 جي|لسم|لسيد |لد |محمد خ معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|26768 بــــ|لد محمود خط|م خ|ريه هره|لق|بــــ |د|

2|2847 د|بــــر محمود مصطفى مر|جد ص|م ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

855484 ي سعيد م|ه| لي|د
ي|ئى

ضى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9|o87| لبــــكرى محمد |ل |م كم|حس ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

27||7| ل|هبــــ محمد هل|لمو|بــــو | د |عم| نور لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

499|9 بــــ|لوه|لغنى عبــــد |عبــــي  سيد عيد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

23|ooo ش|شد رو|م رأفتـــ ر|سل| ى شمس|زر عه عي 

86749 ئى|هيم فرج|بــــر|عبــــي  قرئى  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

35o978 ى|هر نرص حس|محمد ز ني  |حقوق بــــنه

448|48 لم|لرحمن محمد س|ء محمود محمد عبــــد|ل| سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

8o8737 م|لسل|بــــ محمد عبــــد|حمد دي| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

687|82 لمتـــول|ح فوزى |م مصبــــ|سل| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4|3|73 هيم صديق|بــــر|ره صديق عزتـــ |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|63295 لسيد|زينبــــ محمد فرج  ى شمس علوم عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 1189 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

782322 ل|لع|د محمد عبــــد|محمد فؤ ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

4|o66| حمد شتـــيه|لدين |ء |حمد صف| |بــــ طنط|د|

6|488o مل عبــــد ربــــه بــــدوى|مح ك|عمرو س  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

8|53o5 ى ح|نوره ى|ن حسي  مد حسي  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

3|4545 حمد مطر|محمد سيد محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7|2854 س|لبــــل|ن |بــــر سليم|ن ج|طمه سليم|ف لمنصوره|بــــ |د|

92|o86 لد خلف محمد |حمد خ| |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

49|5o9 روس|نتـــ عدل سعد سد|دمي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

238495 ل|لع|حمد عبــــد|ر يشى |من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68|933 ف عبــــد | |رن لعزيز عىل محمد|رسر لمنصوره|ره |تـــج

8o9788 ى عبــــد| عل ى|حسي  لعظيم محمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

||598| ئيل ليمون سعيد|مه ميخ|س|رك |م ى شمس|تـــج ره عي 

8o7757 ن عىلي محمد|ن رمض|يم| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

42o437 ر|لف|زق |لر|د محمد عبــــد|خلود عم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

242296 ديوس|قل|بــــتـــ يس |مفيد ثــــ| رين|م هره|لق|صيدله 

879oo7 ى |لفتـــ|منى عبــــد ح سيد حسي  سيوط|بــــ |د|

429749 لسيد دبــــو|هلل عىل محمد |عبــــد  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

372476 لشيخ عىل|لحميد نجم |لحميد محمد عبــــد|عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|65378 ن عيد بــــيوم|م رمض|ريه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

428878 متـــ حسن عىل خلف|حسن أس |حقوق طنط

349o95 ى سعيد عىل| يتـــ حسني  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5o|767 ى| ي حسي 
ي حسنى منيتـــ خي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

44|o78 ي عطيتـــ|ح |لفتـــ|ء متـــولي عبــــد|رس|
لحسينى لشيخ|علوم كفر 

2|6|62 لملك|د شكرى عبــــد|روجيه عم ى شمس هندستـــ عي 

4o2997 لم|م س|لسل|عمرو محمد عبــــد  بــــ دمنهور|د|

|59426 حمد نبــــيل بــــدر|ر |نه| ن|تـــربــــيتـــ حلو

2456o8 وى|لفرم|هيم |بــــر|حمد |ن |حمد شعبــــ| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

37698 هلل مولد|هلل وليد عبــــد|عبــــد هره|لق|بــــ |د|

459o6 ف حسن |بــــسمه  هيم|بــــر|رسر ن|صيدله حلو
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7767o9 ى|لسيد ش|م رجبــــ |سل|رق |ط هي  لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

4|974 ه | هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|مي  ن|حقوق حلو

5o7734 هيم|بــــر|عيل |سم|دل محمد |ن ع|يم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

82379| ي عبــــد|حس| دين
ى مهنى لرحيم|ني  ي|علوم 

|لمنى

295239 ن|لرحمن شوم|محمد عىل محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

34|657 ن|لم عثــــم|حمد س|منيتـــ | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6oo328 |هيم شتـــ|بــــر|كريم محمد  |ره طنط|تـــج

|5o849 بــــو رسيع|مي  فتـــىح |ء |ل| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

346368 لسيد متـــول بــــركه|دى |ف ى شمس|د| بــــ عي 

775|94 ف فوزى عبــــد |لرحمن |عبــــد  لمقصود|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

626|5| يف ش لنبــــى|د عبــــد|لجو|مل عبــــد|كر ك|رسر زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

26455 هيم|بــــر|متـــ عىلي |س|بــــ |لوه|عبــــد  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

5o4||o تـــتـــ محمد حسن|منيتـــ فتـــىح شح| لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

9|979o ى محمد  |لدين محمود |م |حس مي  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

227777 ضى حسن سيد|هبــــه ر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

238|45 دل محمود محمد|ريم ع هره|لق|حقوق 

25o6|6 وي|لعشم|لحميد |رق عبــــد|ط| عل ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

427554 هلل|لقوى فتـــح |محمد مصطفى محمد عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

63o3|6 سط|لبــــ|س عبــــد |حمد محمد عبــــ| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

792837 يمن عىل حسن عىل|ص |خل| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

554|7 ر|لغف|د عبــــد|لجو|محمد خليفه عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

339642 لبــــر|محمد سعيد محمد عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

4o5||5 ي محمد فتـــىحي غ
نم|مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|23592 ح بــــدوى|لفتـــ|دل عبــــد |مر ع|شهد س مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

9|2665 ر محمد |لستـــ|ء محمد عبــــد|عل ج|حقوق سوه

477446 لبــــرع|هيم عىل |بــــر|ن ممدوح رأفتـــ |نور سكندريه|ل|بــــ |د|

633o43 لسيد|ئى وجيه بــــدر |م| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

4o439 عبــــي  سعيد محمد محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

686839 لمتـــول|زى |لمغ|حمد |زى |لمغ|حمد | لمنصوره|هندستـــ 

5|5356 ف|لكل|د محمد محمد سعد |جه |حقوق طنط
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77|635 مل محمد نوح|ش| ند زيق|لزق|نوعيتـــ 

4o8484 لبــــنبــــى|ن  محمد |حمد رضو|عىل  |ره طنط|تـــج

69895o ه عص م طلعتـــ عوض|ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4||35 ن|رس محمد عثــــم|حمد ي| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

423|26 ح|حد مصبــــ|لو|لسيد عبــــد|ح |محمد مصبــــ دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

6|8589 تـــ|بــــسمه يوسف سيد فرح ط|بــــ دمي|د|

77|o78 ه محمد جم ل عفيفى عفيفى|ني  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

497o|9 لنرص محمود موىس|حمد سيف |ء |ل| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

8o5872 تـــه|فتـــ شح|ر| كريم رض ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

496676 ن محمد عبــــده محمد خليف|ن رمض|نوره ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

27684 بــــ عىل|لتـــو|ء رجبــــ عبــــد |سم| ن|بــــ حلو|د|

27|o7o لشيخ|هيم محمد |بــــر|ء |زهر لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

77o78o لسيد محمد عىل|حمد | |دين زيق|لزق|عه |زر

52598| ه|لنج|بــــو |هيم |بــــر|حمد |حمد |رشدى  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|5922o ود|جح عوض د|ن ن|نطو| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

88o528 لعزيز خليفه  |حمد عبــــد|ندى  سيوط|طبــــ 

3|4|2| ج|بــــر فر|محمود فرج ص هره|لق|حقوق 

3573|4 ى|لدين |ل |محمد كم لسيد محمد حسي  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

37o268 ف |يدى |ه لحفيظ|تـــ عبــــد|لشح|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6292o6 ن حسن|ر حسن مرج|من لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7o7o67 لنرص|بــــو |حمد |حمد محمد محمود |محمد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3|o984 ى |خلود  لسيد|لعدل حسني  هره|لق|بــــ |د|

542334 م|ن محمد فهىمي محمد درغ|نوره |حقوق طنط

4o2286 لعزيز|رى عبــــد|رق قبــــ|مريم ط ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|8427 ى حندق بــــدوى  لسيد بــــدوى|حسي  ط|بــــ دمي|د|

67893o |هيم |بــــر|للطيف |ن نبــــيل محمد عبــــد |نوره
ل|لفض

لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

63978 لعليم|ن مصطفى عبــــد |مصطفى رمض ن|حقوق حلو

42|858 حمد عىل محمد|دى سيد |ف ره دمنهور|تـــج

832892 ى محمود شح| تـــه|حمد حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

Wednesday, September 5, 2018 Page 1192 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

327728 ف فؤ|ء |شيم بــــر|د ج|رسر لفيوم|لعلوم |ر |د

848483 ن|ل طه عثــــم|يه جم| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

24|284 لقليوبــــي|حمد محمد |ل |يوسف جم لفيوم|عه |زر

|76|o ى |عمر محمد  حمد|مي  هره|لق|هندستـــ 

52o2|5 زينبــــ كرم محمد غنيم تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

9||999 ن وليم عزيز |ن| نور ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

25283o لحسن|بــــو|س مسعد حسن |ين| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

875275 مل |ك| ئيل حن|ندى ميخ|س سيوط|طبــــ 

32|89 ورى|هلل مغ|يمن عبــــد |حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o75o9 هيم محمد حمودتـــ|بــــر|زينبــــ  |تـــربــــيتـــ طنط

6o6697 طف محمد دحروج|لدين ع|ح |صل |قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 
ضتـــ|ري/دى|لو

63|94o لسيد محمد|سحر محمد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|26|o3 ى|دى حس|له|ء محروس عبــــد |محمد عل ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|8o6o لمقصود موىسي|مي محمد عبــــد |م س|سه تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|2o455  محمد |مصطفى 
ى
بــــويوسف|حمد |حمد شوق ى شمس|تـــج ره عي 

2724|6 هيم|بــــر|د |وى عي|يكل بــــبــــ|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

35o292 لمؤمن عطيتـــ|لمؤمن عىل عبــــد|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

5|oo34 هيم|بــــر|لمنعم |رس عبــــد |حمد ي| بــــ دمنهور|د|

78668o ي عبــــد|رضوى خ ي|لد مليىح  لحكيم مليىح  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

2456|3 ح|دل محمد صل|حمد ع| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

496475 لغنى محمود|ره محمود فرج عبــــد |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

444|68 ف محمد بــــدر |محمد  فعي|لش|رسر لشيخ|علوم كفر 

7|7|2| لنمر|هيم |بــــر| |ن محمد رض|يم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

33|o37 لحميد محمد|ن عىل عبــــد|يم| زيق|لزق|صيدله 

694589 عيل|سم|لسيد |ن وففى |بــــسمه رمض لمنصوره|عه |زر

7ooo94 لعظيم محمود عطيه|سط عبــــد |لبــــ|حمد عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

|4797 ل محمد بــــيوم|هلل جم|منه  ن|حقوق حلو

689323 لمقدم|يه محمد محمود محمود عىل | لمنصوره|نوعيتـــ 

75||63 |لعل|بــــو |كر |م ش|حمد هش| تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |
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9|68| عمر حمدى مصطفى حسن كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|64655 دي سعد محمود|له|م عبــــد |هش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

23256 ف حلىم موىس|حمد | رسر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|27o59 م|حمد عل|لدين |م |مصطفى حس تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

7oo78o ض|لدم|ع |لسبــــ|حمد رأفتـــ سيد محمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

265224 ى نور عبــــد| هلل|حمد حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8o2356 ي عبــــد|زي
ي|د مصطفى

لمنعم سويفى ره بــــنى سويف|تـــج

|72|36 ف|هلل خل|جر محمد عبــــد |ه رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

268|oo ر|لنج|حمد محمد نبــــيل | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2o235 رق محمد محمد حسن|محمد ط هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

82o274 هلل حسن|مه عبــــد|س|ء |شيم ي|علوم 
|لمنى

2|27|2 حمد عبــــيد|محمد مجدى مصطفى سيد  ن|هندستـــ حلو

462o23 ن|لغنى سلط|ء صبــــرى عبــــد  |سم |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

64o7oo |لدين حموده |ح |لرحمن منصور صل|عبــــد 
هيم|بــــر

زيق|لزق|ره |تـــج

|25756 دي|له|لح عبــــد |دي ص|يدى ه|ه ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

78373o بــــدور عرفه سيد عىلي زيق|لزق|حقوق 

36645o هلل عىل|ء عبــــد|هلل عل|منتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||98o6 م عزم جورج |ن ر|ثــــ|جون ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

476443 عيل|سم|ن |عيل محمد سليم|سم|ض |ري سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34o722 لمنعم محمد|ن عبــــد|بــــ رمض|يه|محمد  |ره بــــنه|تـــج

368|56 ي|محمد  حمد صبــــري مليىح  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|6|385 حمد|ندى محمود محمد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

247329 ج|لم|حمد |لسيد محمد |لد |خ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

58|6| لمسيح|هيم عبــــد |بــــر|يوسف رفعتـــ  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

37385 م محمد|م|لحميد |يه محمد عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|555o2 لسميع|س عبــــد |ره فرج عبــــ|س ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

32|826 ى عمرو|رص |جر ن|ه لسيد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

268662 حمد|حمد ذىك |رس |روفيده ي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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496649 ن|ن صبــــىح محمد سليم|مريم شعبــــ بــــ دمنهور|د|

322794 ء صبــــره فهىم بــــخيتـــ|سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4457o5 د كليبــــ مرىس محمد عىل|يه عم| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

638452 ن|هيم محمد عثــــم|بــــر|دل |حمد ع| زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

3|599o حمد|رضوى محمود حسن  عه مشتـــهر|زر

25|87| لحكيم عمر|لمهدى عبــــد|عمر  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

828o36 بــــوزيد|رس تـــرىكي |ره ح|س |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

67o44 |وجدى وليم حن| رين|م ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

67783 لحميد|عيل عبــــد |سم|دل |ء ع|صف ره بــــنى سويف|تـــج

2463o3 س فرج|محمد مجدى عبــــ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

62634 تـــه|لدين محمد شح|ء نور |دع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|52|22 د عوض|حمد فؤ|ء |رس| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

76o96 عيل|سم|لقوى |ل عبــــد|لرحمن كم|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

54292o يم حسن|لد|م محمد عبــــد|وس تـــمريض دمنهور

4532| د|محمود سعيد محمد مر ن|حقوق حلو

642o44 ي محمود محمد سليم
ن|منى زيق|لزق|ره |تـــج

8242o9 لنبــــى مرع عىل|ندى عبــــد  ي|بــــ |د|
|لمنى

579oo م محمد محمد|م عص|سل| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

326285 ى حسن|لسيد |بــــسنتـــ  مي  ى شمس|د| بــــ عي 

|58594 عيل طه بــــدوى|سم|حمد | |لي|د هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

49o726 ى|ل|يمنى فتـــىح محمود يس  مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|2725 لس  ى ثــــ|كي  ى|بــــتـــ |مي  مي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

454|7 ن عبــــده جوده|حمد عثــــم| هره|لق|ره |تـــج

69o8oo هلل حسن فوده|صفوتـــ حسن عبــــد  |صيدله طنط

|4|66 فظ محمد|م ح|محمد حس هره|لق|حقوق 

65|63 ن محمد محمود عىل|يم| لفيوم|بــــ |د|

9|5o53 ى |ن حج|يه فرح| بــــ حسي  سيوط|صيدلتـــ 

9o862o د  |لجو|لعزيز عبــــد|لدين عبــــد|م |س| |نور ج|تـــربــــيتـــ سوه

5o79o5 حمد|لليل |بــــو |ندى محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52853o بــــوحسن|لم |رس|ن مختـــ|محمد رمض ضتـــ دمنهور|علوم ري
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692|59 مه عوض محمد غيثــــ|س|ء |ل| تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

496237 لمنعم محمد محمد فوله|س عبــــد |ين| ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

858899 بــــ|لوه|ن عبــــد|حمد عثــــم|بــــسمه  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

773|57 زى|لعزيز حج|ل محمد عبــــد|حمد جم| ى شمس هندستـــ عي 

88498| ء محمد مصطفى محمد |سم| سيوط|بــــ |د|

246722 لعزم محمد محمد|بــــو|محمد فهيم  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|54|4 هيم|بــــر|كر |محمود محمد ش هره|لق|ره |تـــج

428|57 لصعيدى|ن |هيم محمد رمض|بــــر| |نور ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

835|39 طمه محمود عىلي بــــخيتـــ|ف |نوعيتـــ فنيه قن

7|8|77 ره|لحفيظ عم|لد مصطفى عبــــد |هلل خ|منه  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

685954 لمتـــول|لمتـــول فرج عىل |ء |سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|39o28 رص زىكي نخيلتـــ|ن| رين|م ن|ضتـــ حلو|علوم ري

543349 هلل محمد|در عبــــد |لق|ه عبــــد|لل|ء عبــــد|رس| لشيخ|عه كفر |زر

63||44 يم|لد|ء فتـــىحي رجبــــ عبــــد|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

6937|2 |لعط|بــــو|د محمد محمد|خلود عم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

225492 طف فرج عويس محمد|ع| صف لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|55363 هلل|عبــــد | هيم زكري|بــــر|سهيله  ى شمس|تـــج ره عي 

8|3857 ء محمد بــــيومي|بــــيومي وف ي|بــــ |د|
|لمنى

63o83o ح|لفتـــ|لرحمن محمد حسن عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

|4||26 وى|لشن|ل |مر جل|ن تـــ|مرو ى شمس حقوق عي 

|7393o دل مسلم محمد|ء ع|وف ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

68o|6o ه | لعدل|لسيد |لعدل |مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|4268| منيه مدحتـــ ربــــيع محمد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

76o635 ندى محمد غريبــــ محمود  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

883684 دل عيد خليل |ع| مرن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

6|2873 لنقيبــــ|لح |لح محروس ص|ء ص|ل| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

252524 ز|حمد محمد در|منيه | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

2|3438 س عىل|رس عبــــ|ي| نور ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

88|497 ي|مريم جرجس د
ويرس  |ل س|ئى سيوط|تـــربــــيتـــ 
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44|395 ى |د |ل عم|جم لدين|حمد شمس |مي  لشيخ|عه كفر |زر

332|72 طف جوده محمد يوسف|د ع|جه |بــــ بــــنه|د|

89o32| يوبــــ |يوبــــ شنوده شكر | سيوط|بــــ |د|

3273o2 ويرس|سعد نرصى س|يفون | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

76|9|6 مصطفى محمد حسن نرص لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

4|5533 لرحمن فضل|زى عبــــد |دل مغ|مصطفى ع |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

68557 ن|فرج فرج رمض| دين لفيوم|تـــربــــيتـــ 

9|o97o محمود سعد محمد سعد  |ج طبــــيع قن|عل

|52892 د حبــــيبــــ|ل ميل|كرستـــينتـــ كم ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|35933 هلل محمد عبــــده محمود|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

57737 لعزيز|حمد عبــــد|مصطفى محمد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

333285 مد|رص طه ح|رحمه ن |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2572|6 ي|ر
ر|د نص|محروس محمدرش| ئى لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2224o2 هلل عىل محمد عىلي|ندى عبــــد هره|لق|ره |تـــج

436976 لعوئى|حمد |رون محمد |هدير ه تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

5|43|o ئى|لقلش|ريج محمد محمد سعد | سكندريه|ل|صيدله 

836|75 ن|مروه عىلي محمد رضو دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

6932|9 يح|لس|محمد رزق رزق رجبــــ  لمنصوره|ره |تـــج

258393 مر|لعزيز ع|محمود عيد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

543835 لعزيز طه|عيل عبــــد |سم|محمد  سكندريه|ل|حقوق 

43994o لسعيد|مي محمد |ن س|يم| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

357o75 ى عر|حمد مجدي ش|  ش|هي 
ى
ى|ق هي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

|6o339 ن|لد سعيد محمد سليم|حمد خ| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|7o79| لنظي  عمر|مصطفى عمر عبــــد  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|o474 م|لغن|لعزيز |لمنعم محمد عبــــد |د عبــــد|جه لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2|8287 لدين محمد محمود|ء|محمد عل هره|لق|هندستـــ 

325263 سعد نجيبــــ|نوبــــ صبــــىح |بــــ| هره|لق|حقوق 

444754 مل|هيم حسنى ك|بــــر|لرحمن |عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6|o425 لدين|ل فتـــىح محمد شمس |محمد جم |ره طنط|تـــج
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48|7oo مصطفى محمد مصطفى خرصى سيد سكندريه|ل|حقوق 

5|2439 لدين مني  منتـــرص مبــــروك مرع|ء |عل عه دمنهور|زر

|2727o ى عبــــد |ي هلل محمد|سط عبــــد |لبــــ|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

7767| زق سليم|لر|بــــر عبــــد|طمه ص|ف تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

6988|3 دق محمد|م مجدى عنتـــر ص تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|37848 ن|صم مسعد سيد زيد|ع هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

84556| ن|حمد محمد عثــــم|دي |له|طمه عبــــد|ف ن|سو|بــــ |د|

782422 لحكيم محمد|در عبــــد |لق|هبــــه عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

263226 هيم|بــــر|ئى عبــــده |مريم ه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|63|2 وى|لسحر|عيل |سم|ن عمرو |رو ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

7|6235 |لغنى |لعزيز عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|ن |نوره
جى|لسبــــ

لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

22oo24 لسيد|تـــ |ر فتـــىح شح|من تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

|66o38 يف محمد  نور مصطفى|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4|9494 حمد|هيم |بــــر|دتـــ رجبــــ |غ لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|39695 بــــ|لرحمن خط|ن فتـــىح محمد عبــــد |يم| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

823675 ي مهر|
حمد|ن |حمد مصطفى سيوط|حقوق 

6o455| عيل|سم|حمد |عيل محمد |سم|مروه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9|2oo4 بــــى |ء محروس محمد عش|وف ج|تـــربــــيتـــ سوه

|7o655 س|لي|بــــتـــ |ندي بــــطرس ثــــ|س ى شمس|تـــج ره عي 

44455o لمجيد فرج سعيد|ج عبــــد |فر لشيخ|بــــ كفر |د|

4|3629 ن|يمن صبــــىح محمود سليم|صبــــىح  ى شمس| لسن عي 

|473|4 مل يوسف|ل ك|م جم|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o475| بــــوبــــكر محمد رستـــم |ء |سم| ج|علوم سوه

22|437 لعزيز محمد|بــــر عبــــد|محمد ص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

27455| بــــرين محمد عطيفى عىل|ص ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

757738 هيم|بــــر|هلل |ن محمود عبــــد |نوره عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6o9o99 ى عبــــد |ي ىط|لدم|مد |لرحمن ح|سمي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

42|o22 زى|دي حج|له|د حمدي عبــــد |عم| دين لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8|545| |نجىلي حن|مريم رزق  ره بــــنى سويف|تـــج

92o295 لسيد محمد |م حربــــى |هي ج|طبــــ بــــيطرى سوه
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632|59 بــــ محمد|لوه|ل عبــــد |يه جم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

28o9o2 مريم نبــــيل فوزى لبــــيبــــ ن|حقوق حلو

77o795 ره مصيلىح محمد عفيفى|س زيق|لزق|علوم 

|6o664 حمد مسلم|محمد حسن  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

763o94 ن|ن محمد رضو|رق رضو|ندى ط بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

62o6o6 لعيوىط|حمد |حمد شوقتـــ |أحمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

3||28 هدير عىلي محمد عىلي هره|لق|بــــ |د|

6276|6 ى عطيه|حمد رشو| ن عطيه حسي  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

34o27o ي|هلل محمد |يمن فتـــح |سهيلتـــ 
لحسينى |حقوق بــــنه

2|8453 لمحسن محمد|م سمي  عبــــد|وئ ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

228922 د|لجو|س عبــــد|مه عبــــ|س|حبــــيبــــه  هره|لق|بــــ |د|

3|7559 لسيد|لسميع |مصطفى سعيد عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

49o|56 |لعل|بــــو |للطيف حسن |ن حسن عبــــد |نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

688292 ي
سعد حسن حموده| دئى لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

68|787 ل|لع|يز حلىم عبــــد |عمر ف ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

439o8| ح|حمد صحص|هيم |بــــر|هلل محمد |عبــــد لشيخ|عه كفر |زر

5|9898 لخول|حمد |ر محمود أحمد سيد |مي سكندريه|ل|طبــــ 

7|5o38 ن محمد محمد زىك محمد|رو لمنصوره|حقوق 

357666 لرحمن|حد عبــــد|لو|حمد عبــــد|ن |يم| |تـــمريض بــــنه

25254 لق|لخ|تـــ عبــــد |م فرح|يه هش| هره|لق|م |عل|

9o9o39 ى محمد  محمد طلعتـــ محمد حسي  ج|ره سوه|تـــج

7o6|67 ى حم|ء ن|سم| د|رص فهىم حسني  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o3566 لحليق|ن محمد |محمد عثــــم لمنصوره|عه |زر

58882 ى فتـــىح سيد | ى|مي  مي  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

633|45 لسيد|محمود محمد محمد عبــــده  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

53oo7o بــــ|لوه|ده عبــــد|حمد زىك سع|لرحمن |عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

6oo|32 حمد بــــكر|حمد مصطفى | لمنصوره|هندستـــ 

4365o| ي|مد أحمد |محمد أحمد ح
لروينى لشيخ|طبــــ كفر 

34|724 لسيد|لحميد |رق سعد عبــــد|ط| رن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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52595o بــــ|لعزيز عطيه رح|مر عبــــد |ل ع|بــــل سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

7o9644 زى|هيم غ|بــــر|م يوسف  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

875|33 لدين محمد  |م |حمد حس|نهله  سيوط|حقوق 

5|728 ى عوض |ميمتـــ ن| هلل|دى حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

543727 لعزيز|د بــــدوى عىل عبــــد|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

38874 ج خليفه محمد|محمود فر ن|تـــربــــيتـــ حلو

424|82 لسيد عىل محمود|لرحمن محمود |عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

5|4866 د عىل|لجو|ل عوض عبــــد |رنيم جم طبــــ بــــيطرى دمنهور

456222 د|ء حمدى عىل محمد حم|إرس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o9223 هلل|بــــ عبــــد |لوه|محمد محمود محمد عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

77899| سلىم بــــهجتـــ محمد محمود وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

694o88 ى|لعزيز |شد محمد عبــــد |محمد ر لعشر ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

4|2o82 حمد مصطفى محمد جمعه|زن |م |ره طنط|تـــج

8|692| ى ئيل|رس|دي فوزي |ن| مي  ره بــــنى سويف|تـــج

23446 لرحمن|ح عبــــد |لفتـــ|لرحمن عبــــد |هلل عبــــد |عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

86359| ي |يكل ر|م
ى عط|ضى هلل||مي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|

مس|تـــجمع خ

5o37o5 ل طه|لع|بــــدرى محمد عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

6|4546 هلل|ر خلف |لغف|غبــــ عبــــد|حمد ر| ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

|58436 ئل محمد يشى محمد|كريمه و لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

48|958 لمجيد|لد فتـــىح محمد عبــــد |فتـــىح خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

847o38 حمد عوض عىلي محمد| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

82|oo7 ي محمد عىلي
عمر مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

628875 هلل|لسيد حسن خليل عبــــد|محمد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o645| ى |ن محمد |زينبــــ عدن مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

35728| حمد|ح |لفتـــ|رص عبــــد|ن| ر|ي |صيدله طنط

33|754 ندى محمود جوده محمد عىل فرج ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6799o6 ئى عقل|لعتـــبــــ|حلىم فيصل عىل  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

64949 لم|حمد س|لم |ذ س|مع ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

33259o ء مجدى غنيم محمد|شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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78o|89 |
ى
 دسوق

ى
حمد محمد دسوق زيق|لزق|طبــــ 

8|oo99 بــــ محمد|لوه|جر محمد عبــــد|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

675339 لحميد|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |سل |بــــ لمنصوره|علوم 

9o77|4 لمجيد |محمد عىل محمود عبــــد لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

825747 ي محمود |زهره و
ى
عيل|سم|ق ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

622888 لرحمن محمد صديق|م عبــــد |ندى حس لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

35268| مع|حمد ج|كريم محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

482427 ن|حمد سليم|لمحسن |بــــوبــــكر عبــــد |ن |مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2|oo| |لبــــ|حمد رأفتـــ طه محمد عبــــد |يحن  
ى
ق كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|5987 لم|هيم س|بــــر|لد مصطفى |مصطفى خ هره|لق|حقوق 

76o273 هلل محمد|محمود فرج عبــــد  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

347765 ى|هر محمد |حمد م| مي  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

48742| لبــــرى|لمجيد محمد |زن محمد عبــــد|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

334399 ى شح|ح تـــ|زم سعد حسي  |ره بــــنه|تـــج

79||45 لم عىل|ع س|ء سبــــ|محمد رض ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

326459 عيل|سم|دى |له|يمن عبــــد|جر |ه ى شمس|د| بــــ عي 

248838 لميضى|لمعبــــود |لحكم عبــــد|د عبــــد|جه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

24|34 ن محمود|فرح فتـــىح رمض م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

3|757| ح يوسف حسن يوسف|يوسف صل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

85o686 ي محمد حسن|
حمد لطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

436o43 ى حسن عىل هجرس|ي سمي  لشيخ|عه كفر |زر

8|oo85 ى محمد رضوه محمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

9o9492 عيل |سم|حمد محمود |ندى  ج|تـــربــــيتـــ سوه

832385 لمتـــجىلي|تـــ عبــــد|رس بــــرك|زينبــــ ي دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

23|7| لعزيز مبــــروك|حمد عبــــد |لعزيز |عبــــد  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

28537 محمد عىل خليفتـــ خوجل تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

|783oo حمد|يوسف محمد مهلل  ج|بــــ سوه|د|

68832| حمد|لقصبــــى |حمد عمر |ه |نج لمنصوره|حقوق 

542ooo ل|ل بــــدر غز|ل غز|بــــ جم|يه| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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236825 حمد|لسيد |ريم محمود  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|6953 ف | |رويد حمد هندى|رسر بــــ دمنهور|د|

339|65 هيم|بــــر|حمد |هيم محمد |بــــر|جر |ه |طبــــ بــــنه

62o8|| ى حس|خلود محمد حس ى |ني  رع|لمس|ني  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

226623 عمر ربــــيع عبــــده محمود |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

33o3|6 لجندى|حمدرفعتـــ محمد منصور |جر |ه كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

36o528 لمرىس|ن |لمؤمن سليم|بــــ محمد عبــــد|رح |تـــمريض بــــنه

877479 لدولتـــ |حمد قمر |لد عىل |خ| ن|ر سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

5|235o ل محمد بــــصيص|م محمد جل|رق حس|ط ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

838o53 ى|رس محمد جبــــريل |ف مي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

26o32| لنور|هلل عبــــد|زق عبــــد|لر|ن عبــــد|يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

||7458 مد|مصطفى محمد محمد ح |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

3349o7 هيم|بــــر|هر عزوز |مريم م ى شمس|د| بــــ عي 

686384 بــــر|س ج|د حمدى عبــــ|محمد عم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|6|265 لق|لخ|ندى مصطفى محمد عىل عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

228996 هيم|بــــر|حمد محمد |ن محمد |نوره لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|35|83 |ديبــــ حن|يمن رفعتـــ |دى |ف ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

25983 ن عىلي محمد منصور|نريم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

79|oo7 ى حفنى |محمد حفنى  لوج |لف|مي  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

|27999 مي|لش|لسيد |مدحتـــ محمود | رن ن|بــــ حلو|د|

44|4|o ى عبــــد |د حس|عىل عم لمرصى|بــــ |لوه|ني  |حقوق طنط

675955 لموج |للطيف |للطيف مصطفى عبــــد |ر عبــــد |من لمنصوره|ره |تـــج

5|7437 ق|حمد فتـــىح |م |ن عص|ريو وى|لشر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

789993 بــــو دهبــــ|عيل |سم|م |م عص دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|54982 حمد محمد|دل |ن ع|رو عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

5o|89| حمد محمدين|بــــوضيف |حمد |بــــرين |ص سكندريه|ل|بــــ |د|

788666 لغنى|ن محمد عبــــد |عيد رمض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

27|9o4 دق محمد محمد ربــــيع|لص|ن |رو |ن طنط|سن|طبــــ 

689682 دو|بــــو بــــكر حسن ج|لد |ديه خ|ن ى شمس| لسن عي 
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843739 ر|لستـــ|حمد محمد عبــــد|محمد  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

3272|3 لعزيز|د عبــــد|لجو|طمتـــ وليد محمد عبــــد|ف ن|بــــ حلو|د|

226765 حمد محمد عىل محمد عىل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|94o7 وى|م طلعتـــ محمود طنط|ريه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

79o539 لسيد شعيبــــ|لسيد محمود |محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

4o7593 م سعيد محمد |لسل|م محمد عبــــد |بــــسمتـــ هش
عمر

لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

86754o ى هل ل عبــــيد| محمود حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4873o6 حد|لو|حد رجبــــ محمد عبــــد|لو|رس عبــــد|ف سكندريه|ل|حقوق 

632742 ح محمد مصطفى حسن|ر صل|مي زيق|لزق|ره |تـــج

432|43 عي|ل مرىسي رف|يمنى جم لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

64969o حمد|مد محمد |ح| دين سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

248462 لكرش|حمد |حمد |م |حس| لي|د ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

334o63 لرحمن|بــــ عبــــد|لتـــو|حمد سمي  عبــــد| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

439773 ن|لح عىل سليم|م ص|عص| هن ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

33o686 لسيد نرص|جر نرص |ه عه مشتـــهر|زر

756848 يمن محمود محمد|حمد | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

683o92 ى خليفه| يه محمد جمعه حسي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

267oo6 مر|لحميد ع|ره سعيد عبــــد|س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3626|7 تـــ محمد ج بــــر محمد بــــسيوئى|ني  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

53374| وق محمد عبــــد  ن|هلل سلم|ر فرج |لستـــ|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3336o8 لدين|ء |لىح عل|ء عبــــد|زم عل|ح ى شمس| لسن عي 

359|7o بــــر محمد خليل|يوسف ج ى شمس| لسن عي 

83697 لح|ء محمد محمد محمد ص|سم| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

675|4o لبــــرهتـــموىسر|لرحمن محمد موىس نجيبــــ |عبــــد  |طبــــ طنط

858939 لح|ح ص|لفل|رص محمد|ميىمي ن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

272694 لرحيم|حمد عبــــد|لسيد |نىه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

525o84 لرحمن أحمد محمود|ر أحمد عبــــد |بــــر| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

33o868 هيم|بــــر|هلل |تـــغريد رجبــــ عبــــد عه مشتـــهر|زر

72|7| بــــوزيد محمد|لد |نشوى خ ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6|235| ي|لكور|لد عطيه عطيه |ن خ|نوره
ئى ي للفن|

سكندريه|ل|دق |لفنى

Wednesday, September 5, 2018 Page 1203 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

43|97o لدرعه|لحميد |روق عبــــد |لحميد ف|ليىلي عبــــد  |حقوق طنط

62|332 لقوشه|حمد |محمود وصفى محمود  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

27|794 هيم مندور|بــــر|ن |ن سلم|ن رمض|يم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

62o486 ود|ود د|بــــو بــــكر د|لرحمن |عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

|5|4|o لد فوزي جمعتـــ|ء خ|ل| ن|بــــ حلو|د|

542677 ء عبــــد ربــــه عبــــد ربــــه رزق يوسف|لشيم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4|5|26 لشو|رص عىل عىل |خلود ن لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

92|476 لكريم عىل |حمدى عبــــد|عىل  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

353354 حمد|لحميد |محمد محمود عبــــد |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

445296 حمد محمود|دل |محمد ع سكندريه|ل|بــــ |د|

64|63 لدين سيد|ح |موده محمد صل لفيوم|بــــ |د|

7o|557 لم|للطيف نرص س|خلود نرص عبــــد  زيق|لزق|علوم 

6|8525 حمد زتـــون|ل |ن جم|رو ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4|6o66 وق ظريف عبــــد  مي فرج|لرؤف بــــره|رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

842525 نشوي محمود محمد حسن ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6o3299 وى|لكرد|دى |له|محمد محمود عبــــد  |بــــ طنط|د|

437543 ر|وى نو|لص|مل محمد |عمر ش |حقوق طنط

339564 ف |يتـــ | ر|لنج|ن |لسيد سليم|رسر ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|6727 هيم|بــــر|عي |خلود محمود رف هره|لق|ره |تـــج

73|68  عىلي عبــــد |س
ى سط|لبــــ|رتـــ حسي  لفيوم|علوم 

776o99 در يوسف عىل|لق|محمود عبــــد | مه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88||77 لرحمن |ن عبــــد|لجيد فرح|ن عبــــد|جيه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

339253 م عىلي|لسل|م محمد عبــــد|لسل|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5||422 م شمخ|لسل|لحميد سعد عبــــد|سعد عبــــد تـــمريض دمنهور

356398 ى محمد عطيتـــ محمد حسي  |بــــ بــــنه|د|

423863 لخطيبــــ|بــــر زىك محمد |م محمد ج|مر لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

35832| ق|ندى  حمد|وى |حمد رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

264582  عبــــد|ر شعبــــ|من
ى
در|لق|ن شوق هره|لق|م |عل|

34994o ى سيد|ن هش|نوره م حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

923o84 لس موهوبــــ تـــ د |مر ج|كي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 
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42|436 ج|ء رزق محمد عىل حج|شيم |حقوق طنط

8236o7 هلل|روس عبــــد|دل سيد|مجد ع| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

868|58 ل محمد|لع|محمود عىلي عبــــد لمنصوره|حقوق 

247o4| م|حمد محمد سل|د |زي ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6o7|25 م|حمد ربــــيع محمد عز| لمنصوره|ره |تـــج

3|53| لدين|حمد محمود عزيز| |مه ن|بــــ حلو|د|

46o36o لرحمن محمود|م أم عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2689o وى|لبــــرك|حمد مصطفى |سيف  ى شمس|تـــج ره عي 

79874 لرحمن|د عبــــد |حمد فؤ|م |يوسف حس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|8o84 شور|صف ع|محمد محمد ن |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

|46959 مصطفى نبــــيل مصطفى عىل  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

54o536 ن|هيم سلط|عيل إبــــر|ندى عىلي إسم سكندريه|ل|ره |تـــج

7o2o46 لم|تـــه س|محمد هيثــــم محمد شح زيق|لزق|هندستـــ 

256o44 لمرصى|د |لجو|عبــــد| حمد رض| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4|38o3 عيل|هيم فتـــح إسم|فتـــىح إبــــر |ره طنط|تـــج

487|2| ع|لرف|حمد |حمد عىل |زق |لر|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

445364 محمد يشى محمد حسن محمد سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

7o4|84 لمرىس شنديه|حمد محمد محمد |م |حس |ره طنط|تـــج

83598o بــــدين محمد|هبــــه محمد ع دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

369|62 هيم|بــــر|رق عطيه عفيفى |عطيتـــ ط |حقوق بــــنه

8||947 لعظيم حسن محمد|حمد عبــــد| سيوط|ره |تـــج

632oo9 هيم عبــــيد|بــــر|لسيد |للطيف |مريم عبــــد زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

272|76 هلل|لم عوض |حمد س|رص |يه ن| |نوعيتـــ موسيقيه قن

5|9368 ن|ن أحمد مصطفى حمزه عمر|رو طبــــ بــــيطرى دمنهور

73|83 طمتـــ محمد عىلي محمود طه|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

6||o|2 لقصي |وى |لطنط|زينبــــ نوير  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

446427 ق عيد|لرز|لد سعد ذىكي عبــــد |خ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

22||4 مد محمد|مل محمد ح| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|65|76 وي|لمنش|حمد محمد |ر مجدي |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|4558 ف ن لرحمن ربــــيع|هر عبــــد|لظ|رص عبــــد|أرسر |هندستـــ طنط
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8455o2 ف ج|م |هي بــــر محمد|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

422o68 عي|لر|هلل |سلىم محمد عبــــد  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9|626| عيل ذىك |سم|محمد مصطفى  سيوط|حقوق 

|64678 لدين محمود|بــــ محمد عز |شه هره|لق|بــــ |د|

48|6|4 فظ هريدي|لح|ن عبــــد |محمد عثــــم سكندريه|ل|حقوق 

|78697 لم محمد|هلل محمد يحن  س|منتـــ  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3535o6 م رفعتـــ مصلىح|محمود س |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

257999 ف|لغنى خل|ء حمدى متـــول عبــــد |عل ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

8|874o جح حبــــيبــــ|يشي ر| مونيك ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

626784 هيم عيسوى|بــــر|هلل محمد |ريج عبــــد| زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

26|63 لرحمن|لحميد عبــــد|سعد عبــــد|نسمه  سيه|نوعيتـــ عبــــ

497oo3 در غندور|لق|صف جمعتـــ عبــــد|ء ن|ول لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

2|828| ي
لسيد|هيم |لدين إبــــر|ء |عمر محمد ضى ى شمس هندستـــ عي 

638o64 لسيد مرىس|م مرىس |رنيم عص عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

72479 هلل|لحميد فرج |رص عبــــد |حمد ن| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

43o9o2 حمد بــــديوي|لدولتـــ |رص قمر|طمتـــ ن|ف |عه طنط|زر

223|5| لكريم محمد محمد|م عبــــد|عص ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

4o6733 حمد|دى |ضى عبــــ|لر|ل عبــــد|مل جم| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

635993 م|م|هلل |ء سمي  عبــــد|ل| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|644 حمد|لصمد |ل عبــــد |خلود جم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

68252 بــــر عطيه|ء محمد ص|دع لفيوم|علوم 

877555 حمد عىل عمر |ر |من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

863736 تـــرين بــــولس عدلي بــــطرس|ك دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5ooo94 وى|لسبــــع|ود |ئى عزيز رزق د|بــــيتـــر ه |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5|9oo3 ف عبــــد|ء |ل| لخي |بــــو|لحميد |هلل عبــــد|رسر بــــ دمنهور|د|

445358 لعربــــى|لح |مه محمد ص|عمر سل سكندريه|ل|حقوق 

434838 نم|زق غ|لر|تـــفى محمد عبــــد  |طبــــ طنط

4574o9 لرءوف|لفتـــوح عبــــد |بــــو |مريم محمد  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

77o757 ر|لخم|ن محمود |س مصطفى شعبــــ|ين| زيق|لزق|ره |تـــج

456|97 لد محمود حموده مبــــروك|ره خ|س ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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8o4757 لعزيز|بــــر عبــــد|لج|ل عبــــد|منيه جم| ي|بــــ |د|
|لمنى

22364o فظ|هند نبــــيل محمد ح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

682276 لحميد|لدين عبــــد |ء |سلسبــــيل محمد محمد بــــه لمنصوره|حقوق 

69o749 ه جل| ل فرغىل محمد|مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8569o6 سحق لويس خليل|بــــيشوي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

32|5o2 لعظيم|مصطفى مجدى محمد عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

886795 حمد |ح محمد |ن صل|يم| سيوط|صيدلتـــ 

763548 لحميد|حمد صبــــرى عبــــد |كريمه  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

247537 يف|عىل محمد ع طف سعيد محمود رسر ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

64945| ى|ش| ل ند|لع|هيم عبــــد |بــــر|ئى |أم هي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

7o7682 نور محمود عىل|لد |ئشه خ|ع لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

875|39 مد محمد عىل |عمر ح سيوط|هندستـــ 

|55|o6 لسيد|بــــر |لسيد ص|ندى  ى شمس حقوق عي 

4848oo ئيل|ئيل عبــــده ميخ|عبــــده ميخ تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

6937o9 ن|لسيد حسن سليم|هيم |بــــر|يه محمد | لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

48o964 هيم|بــــر|لرحمن |طف عبــــد|يتـــ ع| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2436|o ح جرجس فهيم جرجس|سم منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

6|9o37 لبــــديوى|حمد عوض |ر |من ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

853962 ى ق|ع| مي  وي|دل لمعي رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

43298| بــــي|حمد إمبــــ|مه |س|تـــفى  |طبــــ طنط

323785 حمد دردير|ندى حمدى  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

642792 هيم|بــــر|هلل عىل محمد|مريم عبــــد زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

384o7 لحميد رجبــــ|ل عبــــد |عبــــي  جم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4oo864 م أحمد يسن محمود قنديل|سل| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o4528 جهورى|ل|لمنسوبــــ |لنبــــى سعد |سلىم عبــــد |نوعيتـــ طنط

344o93 حمد درويش هندى|ء محمد |رس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

54697 ي|لفتـــ|ء عبــــد |ن بــــه|نوره
ح مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

772o42 ف محمد عبــــد |رق |ط يم|لد|رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

66386 هيم|بــــر|حمد |دل |ء ع|لزهر| لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6987|o ه محمد| للطيف محمدعيس|لمسلىم عبــــد |مي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري
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233592  حمدى خليل محمودعىلي
مصطفى ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

484694 فظ محمود|هيم محمود ح|بــــر|حمد | ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o354o لبــــرج |بــــر عىلي |ح ص|صل| نور لمنصوره|بــــ |د|

783984 لسيد متـــول كرير|حمد |يمنه  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

763853 ن لرودى|حمد |محمود | مي  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7|2388 مي |ل|ء سعد يعقوبــــ محمد |رس| ره بــــور سعيد|تـــج

855975 يه محمد حسن عىلي| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

25o|43 وق محمد عبــــد ره|ح عم|لفتـــ|رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8948|9 ى |حمد مصطفى عبــــد| لكريم حسي  ج|ره سوه|تـــج

6|8483 لكيىك|مد محمد |ح| يحن  زكري ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

233o3| لسيد|حمد |روق |حمد ف| |د|رين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|5536o لمرىسي عىلي|تـــم عوض |تـــرنيم ح ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

324857 لسيد|رق محمد |دهم ط| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

785o8o حمد|حمد محمد |ء |دع ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

4o|3o6 دريس|لعزيز محمد |ئى عبــــد |م| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

696o64 ى |ن عبــــد |ل شعبــــ|بــــتـــه| م|م|لحفيظ حسي  لمنصورتـــ |تـــمريض 

23o8|3 لحليم حسن|ح عبــــد|محمود صل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62o|63  غمس|ن |ن سليم|محمد سليم
ى
لدسوق ي صىح بــــور سعيد

معهد فنى

7o||53 هيم بــــشي |بــــر|لق |لخ|رس عبــــد |محمد ي |ره طنط|تـــج

4o548 عىل محمد عىل محمد ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

434475 بــــ|بــــ خط|لوه|د عبــــد |ء فؤ|آل | تـــمريض طنط

759594 حد حسن|لو|لعزيز عبــــد |مريم عبــــد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

769786 ف|لش|لسيد محمود عبــــد |ء |رس| ي رسر
ى
ق هره|لق|ج طبــــيع |عل

698o|9 هر|لسعيد ز|لعزيز |شم عبــــد |ه| ند|ر لمنصوره|بــــ |د|

855478 حمد مرصي|ن |ئل شعبــــ|و لفيوم|حقوق 

32|633 ى | هيم|بــــر|حمد عىل حسي   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

265|2| لحرصى|حمد نبــــيل محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

452o96 مىل|لش|أحمد حمدى فريد محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

77274| لمنعم عزبــــ|ح عبــــد |صل| لي|د زيق|لزق|نوعيتـــ 
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34552o ى|تـــسنيم ع  عىل بــــطني 
طف مصطفى وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

729|2 عيل محمود|سم|ل |كم| ند لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

496528 هلل|جر بــــليغ حمدى شفيق عبــــد|ه تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

43|o65 لغريبــــ|لسيد محمد محمود |ء |ل| |طبــــ طنط

85|355 مل محمد سيد|ك| نور ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

45289| حمد|حمد عزتـــ |عيل |سم| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

684|77 ينى|لجن|بــــد سعد سعد |سعد ع لمنصوره|طبــــ 

438829 هيم خليل|بــــر|حمد غريبــــ |لرحمن |عبــــد لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

39592 ى رض | نرمي 
ى
محمد زىك شوق ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

|596o5 عيل محمد|سم|ل |ن جم|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

56352  رجبــــ محمد |لبــــ|عبــــد 
ى
حمد|ق ره بــــنى سويف|تـــج

26574 دق حسن|ل ص|يوسف جم لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

|54552 لعزيز|ح عبــــد |لفتـــ|مصطفى سعد عبــــد  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

69564| حمد طرطوره|لسيد |يمن |يه | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

242o45 نم|لد محمد محمد غ|تـــفى خ ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

429646 لديبــــ|ن |عمر محمد سعيد رمض ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

7684|7 ف محمد محمد حبــــسر|منى  رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2|785 ن لمجيد عىلي سعودي|يشي عبــــد | مي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

||5554 هيم سليم|بــــر|ل محمد |محمد جم ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|25738 حمد|ل محمد |م جم|بــــس |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

5o2o8 هيم|بــــر|ك |د مل|حبــــيبــــ عم بــــ بــــنى سويف|د|

44o365 لسيد محسن محمد|طف |عو |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

685839 ى عل|ي لمجد|بــــو|مد |ء ح|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3|732o بــــ محمود|حمد دي|يوسف  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2685o7 لميتـــ|هيم |بــــر|حمد رجبــــ | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

225766 بــــ|حمد متـــول خط|لرحمن |عبــــد رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

248o74 ن|هر محمود حسن سليم|جر م|ه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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3o874 ح|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|رجبــــ عبــــد| ر|ي ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

6|o978 ف محمود |محمود  |رسر
ى
لنشوق تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 

بــــطموه

4||269 ي|من
ج |ء محمد خف|ر ضى |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

5o5766 يد |بــــو|س |عىل عبــــ ى ن|حمدرمض|لي  سكندريه|ل|ره |تـــج

4|6497 لخول|ر نرص نرص |لستـــ|ر ربــــيع عبــــد|لستـــ|عبــــد ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

368563 لعزيز|زق عبــــد|لر|هلل عبــــد|محمد عبــــد |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

|76o95 عمر حسن يوسف سيد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

34o4|2 مر فرج|بــــ مجدى محمد ع|ربــــ |ره بــــنه|تـــج

6|47o6 لزىك|طمتـــ عىل أحمد |ف |تـــربــــيتـــ طنط

68o675 لسيد|لنبــــى |تـــوفيق عبــــد | يه زكري| لمنصوره|نوعيتـــ 

339|9o يتـــ محمد فوزي محمد| |بــــ بــــنه|د|

2845o8 سحق بــــولس|يرينى بــــولس | هره|لق|بــــ |د|

426368 لحميد|مه جمعه عبــــد |طمتـــ سل|ف سكندريه|ل|بــــ |د|

63787| حمد|لحميد |حمد عبــــد|م محمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|7|624 ى عىل |هنده هش|ش وى|لخرصى|م محمد حسي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|6247 لرحمن زىك|لدين عبــــد |م |عص| عل عه دمنهور|زر

7572o حمد|رق سيد عىلي |ط لفيوم|بــــ |د|

256o22 بــــو عىل|حمد |م |لسل|صم عبــــد|ع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

32455o ح جمعتـــ|لفتـــ|حمد صبــــري عبــــد| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

833748 لمنعم محمود محمد|هبــــه عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|629o3 هيم محمد|بــــر|لحكيم |د عبــــد |جه ن|معهد فنى تـــمريض حلو

764993 لصمد|مه عبــــد |هيم محمد سل|بــــر|حمد | هندستـــ بــــور سعيد

9o4527 لمنعم |للطيف عبــــد|دل عبــــد|زم ع|ح ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

35|844 لغنى|لدين صبــــره عبــــد|د |حمد عم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|64|63 ي طه|
حمد محمد قرئى هره|لق|ره |تـــج

342o4| لحنوئى|محمد | ء محمد عط|سم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

363388 ر محمد عويضتـــ|لستـــ|حمد عبــــد| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

255o48 ن رأفتـــ محمود مرىس|يم| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

6ooo8 لنبــــى سيد|حمد عبــــد |ء |لشيم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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2623oo لسيد|ض |حمد محمد سعد ري| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

543473 ى عبــــد|ل |هند جم شتـــ|لحميد عك|مي  بــــ دمنهور|د|

4|647| بــــوعمر|بــــسطويس | لد زكري|حمد خ| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6||95| بــــ لسيد مصطفى|تـــ صفوتـــ رفعتـــ |رسر |طبــــ طنط

783|7| وق عبــــد لرؤف محمد يوسف|رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

79oo76 وق ف هيم|بــــر|عيل |سم|روق |رسر تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|7858| ي محمود|ره ك|س
مل حنفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9|2944 لرحيم |ن عبــــد|محمد حسن حمد قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

226352 ع|لسبــــ|مصطفى نبــــيل ذىك  هره|لق|ره |تـــج

|732o4 هيم عطيتـــ|بــــر|لبــــيبــــ | مونيك كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

827323 حمد عىلي|لحسن | |مه |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

28747o لغنى رسور|مصطفى محمد مصطفى عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

35842 ى مصطفى عبــــد|ي د يونس|لجو|سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

42|286 ن حموده|رمض| لوف|بــــو|لسيد |محمود أحمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

7795| لدين حسن|دل بــــدر |لدين ع|حمد بــــدر | ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

57545 لصمد|سيف محمد سيف عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

6o|5| ن محمود|ض رضو|ء ري|رس| صيدله بــــنى سويف

899364 حمد محمد |حمد |وليد  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

52993 حمد|ن |حمد نعم|مح |س معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

7o8963 لخميس|هيم |بــــر|يوسف محمود ثــــروتـــ  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

282872 ى|لن|حمد عبــــد| رص رجبــــ حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

459o49 لرءوف|حمد عبــــد|لد محمد |حمد خ| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

26oo89 لرؤف|ر عبــــد|لغف|د محمد عبــــد|سع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

357593 ف جوده عبــــد|م |س لحميد|رسر |كليتـــ هندستـــ بــــنه

4o84|7 ن|م|هيم محمد |بــــر|هيم |بــــر|محمد  |بــــ طنط|د|

346484 د|حمد ج|هيم |بــــر|بــــ |يه|مل | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

622853 لجبــــه|حمد |لسعيد |لسعيد |ن |رو ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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|242|4 لرحمن محمد مرع|د عبــــد |محمد عم ى شمس هندستـــ عي 

|54955 ي
لحميد|محمد زهدى عبــــد | دئى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

79295 ن|حمد سيد سليم|لرحمن |عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|42o76  زىكي محمد زىكي
مصطفى ى شمس هندستـــ عي 

278334 هلل|ج  لبــــيبــــ عبــــد|محمد ن ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

75|446 ف عزتـــ حج|نس |ن زى|رسر |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

36o547 هلل محمد عوده|طمتـــ محمد عبــــد|ف هره|لق|صيدله 

8o7946 ى  فظ|لروؤف ح|لعربــــي عبــــد|نرمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

85667o ء محمود عمر محمد|زهر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

495249 لسعود|لدين أبــــو |بــــ محمد مىحي |إيه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

642492 نم|ء محمد غ|محمد عل زيق|لزق|حقوق 

648437 حمد عىل|هيم |بــــر|محمد محمود  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

753884 ن حسن عىل حسن عىل عيس|نوره عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

262937 لقوى حسن عبــــيد|حمد عبــــد|مصطفى  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

8|7658 سيد يونس عىلي يونس سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

88848| بــــ  |لوه|ل ممدوح سيد عبــــد|نه سيوط|بــــ |د|

6|75| ن|هيم محمد سليم|بــــر|يه | طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

876722 ى |محمود  حمد |حمد بــــشر سيوط|ره |تـــج

37o|9 ر|لسيد محمد دويد|حمد محمد عبــــد | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7|8249 لدين|محمد شمس صبــــىح شمس  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

282o58 مه|بــــر محمد سل|لد ص|خ ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

8|52| لرحيم|هيم عبــــد|بــــر|محمد عىل  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

79|437 ه يوسف محمد يوسف| مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4282| رى مجدى تـــوفيق عبــــده شنوده|هل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8|56|o سحق|ديبــــ |نوبــــ مجدي |بــــ| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

||75o3 سلىم سعيد محمد حسن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

259o57 لحميد|حمد عبــــد|لرحمن سعيد |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج
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4||654 لمرصي|مريم محمد حمدي عزوز عىلي  |ره طنط|تـــج

8596o8 ي|لسل|ء عبــــد|محمود عل
م تـــوئى ره بــــنى سويف|تـــج

72426 م|لسل|حمد عبــــد |سمر مصطفى  لفيوم|ر |ثــــ|

623493 هلل حسن عزبــــ|هيم عبــــد |مروتـــ إبــــر ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

48459o لسيد محمد|ح |حمد صل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

762758 لحميد|د عبــــد |در محمد فؤ|مر ن|حمد تـــ| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

254|o لعزيز|نور محمد عبــــد |بــــسنتـــ  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

9|3o4o حمد عىل |سم |لق|بــــو|م |حس ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

6o4368 فع|لش|بــــتـــ |حمد ثــــ|ويه |محمد وليد محمد مع |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

638322 لديبــــ|محمود محمد محمود  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

36|o25 س طعيمه|حمد عبــــ|س |محمد عبــــ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|57284 نور عبــــد ربــــه|مه |س|فرحه  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

235348 ن|م محمد عرف|لد س|خ هره|لق|هندستـــ 

222646 حمد|د |م فتـــىح فؤ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9o865| ى عبــــد|م  هيم  |بــــر|لحميد |مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

24789 ن|ل محمد سليم|رحمه محمد كم كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

83728 لحليم|رق محمود عىل عبــــد |ط ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

6354|3 بــــ متـــول|بــــو عتـــ|لسيد |بــــ |بــــو عتـــ|ره |س زيق|لزق|صيدله 

|43278 ي|لسيد عبــــد |فرح عمرو 
لغنى عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

833955 م محمد عىلي محمد|ريه تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|5o74 ضى|لمجيد محمود ر|رتـــ عبــــد |س هره|لق|حقوق 

9|62o| لسميع |حمد عىل عبــــد|هيم |بــــر| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

84|o|5 هلل|حمد محمد عبــــد|ء |رس| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6||374 لحليم|ل محمود عبــــد |آيه كم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|2o96 لقطبــــ درويش|لسيد مصطفى |محمد  |بــــ طنط|د|

|55|7| ع|هيم هز|بــــر|مينه رمزى | ى شمس حقوق عي 

85o2|5 د|زم محمد طه حم|ح سيوط|هندستـــ 

229879 م محمد محمد|حمد هش| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

8765|o ن عىل  |طف حمد|محمود ع ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى
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35|955 جر زينهم حسن زينهم عىل|ه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o9233 زق|لر|دل محمد عبــــد|خلود ع ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

9|9899 يز نجيبــــ  |مه ف|س|نوبــــ |بــــ| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8|o|9| لدين محمد|لرحمن محمد نرص |عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

447834 حمد|هيم |بــــر|د محمد |يتـــ عم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

676||8 لغريبــــ موىس|بــــ |يه|مريم  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

5o44oo ى عص|ي لسيد|لمنعم |م محمد عبــــد |سمي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

833278 نىهي جمعه مسعد محمد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

85393| لسيد|هيم عبــــد|بــــر|سحق منسي | دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

769957 د أحمد حبــــرك|محمد رفعتـــ رش دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

639444 حمد|حمد محمد |ثــــي  | زيق|لزق|صيدله 

8o7996 ى مل نجيبــــ|ل ك|جم| يوستـــي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

24648| لسيد جعفر|لسميع |محمد نبــــيل عبــــد لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

426866 ء مجدى محمد محمد|لىمي سكندريه|ل|حقوق 

4|o274 لفرن|رق عىل |محمد ط ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

477oo6 هلل|حمد عبــــد |حمد محمد |سلىم  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

|7o47 للطيف عىل|ل عبــــد|لرحمن جم|عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|68243 ريو فريد فكرى يس|م كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

2o454 دل مصطفى عىل|عىل ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44679 ي
ى|نور حس|لدين |ح |صل| دئى ني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

44295| لمعىط |لعليم عبــــد|تـــ عبــــد|لشح|نرجس 
لعليم|عبــــد

لشيخ|نوعيتـــ كفر 

225928 هيم|بــــر|تـــ محمد |يوسف محمد فرح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

846673 حمد محمد|سم |مي ق|س ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

77o|86 مر|ن ع|مر زيد|ن ع|يوسف زيد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

764944 ه حسن  ل|لسيد هل|ني  هندستـــ بــــور سعيد

486o68 لرحيم|أمنيتـــ نبــــيل محمد عبــــد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

879o7o حمد |در حربــــ |لق|د عبــــد|زي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 
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2|3684 دق|ر ص|دو|يمن |ندرو | ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

|48466 لعزيز|حمد عبــــد |ل |جم| رش ن|بــــ حلو|د|

23|86 بــــ|لوه|حمد محمد عبــــد|عمرو  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

633535 هيم|بــــر|هيم |بــــر|يه محمد | |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|46867 هيم|بــــر|ل |ء كم|منه عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

78624o مر|عيل ع|سم|لسيد |هلل محمد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o5|8| هيم|بــــر| |أحمد محمد زكري| لي|د |تـــربــــيتـــ طنط

362332 ى نس|د حفىطى سلو|عم| مي  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

696349 لسوليتـــ|ء |سعد رج|ريم  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2878|7 لمزين|بــــ |لوه|م عبــــد|محمد عص ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

527536 حمد محمد|لسعود |بــــو |خلود  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|22o9| لجندى|رق نجيبــــ خلتـــ |كريم ط لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|45|26 حمد|لعزيز |حمد محمد عبــــد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

255342 لرسول عىل شعتـــ|يز عبــــد|سمر ف |هندستـــ طنط

449832 لحفيظ مشعل|ل عبــــد |محمود جم ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

54|369 محمد عىل محمد محمود غنيم ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|3966| ى|نور فوزى | |رين|م رتـــي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

2349o4 لسنوىس|حمد رزق حسن | ن|علوم حلو

477699 لعزيز أحمد|ن محمد أبــــو زيد عبــــد |إيم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7|249o بــــ|مر خط|لسيد عبــــده تـــ|هلل |سيف  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

45o447 لحميد |دى عبــــد |له|لحميد محمد عبــــد|عبــــد 
محروز

|بــــ طنط|د|

6o6|29 وى|لمك|حمد محسن بــــدر محمد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

296|7o ف|لسيد محمد عس|ء |ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|56979 ذلي مصطفى نوح|لش|حمد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

256|o9 ع حميد|لرف|ع محمد |لرف|مه |س| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4oo3o3 ف عبــــد|حمد | ولو|ن فر|دى رشو|له|رسر سكندريه|ل|حقوق 

89567| لسعود |بــــو|دل محمد |مريم ع ج|بــــ سوه|د|

|45o64 هيم|بــــر|ن |لكريم كرم حمد|عبــــد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

3258o9 ئى|لبــــر فرج|رس عبــــد|ن ي|نوره ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس
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632o56 يم عىل|لد|ن عبــــد|نغم شعبــــ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|5362 لسيد|حمد |لىح |سهيله رجبــــ عبــــد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o|3o4 ي| مؤمن رض
محمد بــــسيوئى بــــسيوئى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

769387 نويىح  سليم|هيم |بــــر|ئى |ه عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

632276 ز|ر در|لغف|لمنعم عبــــد|صم عبــــد|م ع|مر زيق|لزق|بــــ |د|

778645 حمد|محمد فتـــىح محمد  زيق|لزق|طبــــ 

7773o9 لحليم مىك|لحميد عبــــد|حمد عبــــد |محمد  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

|48|92 م|م|لد سيد |سلىم خ ن|بــــ حلو|د|

48957o يف |هلل مجدى |منتـــ  لسيد|لسيد رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

|6o78 ه هش فظ|بــــدين ح|م ع|ني  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|38839 رجريتـــ رأفتـــ عدلي جرجس|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

423|77 ى |هيم |بــــر| ى  سلط|هيم محمد   |بــــر|مي  ن|مي  سكندريه|ل|حقوق 

7o3246  محمود محمد|ء خ|سم|
ى
لد شوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

|26|8| هيم|بــــر|لد حلىم |نس خ|ن ى شمس علوم عي 

||95o5 محمود محمد عىل موىس ى شمس|تـــج ره عي 

83238 لد|ن محمود خ|ضىح شعبــــ ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

87o3o6 ى|حمد | ف خليفه حسي  رسر |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

277oo6 هدير محمد بــــدير غنيم |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

43373 لعليم سيد  عىل بــــدر|خلود عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

7|6o5| لمجيد|لعزيز عبــــد |يه ربــــيع عبــــد | ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

295|87 حمد|د محمد |محمد عم |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

843965 م|لسل|زم عبــــد|زم سيد ح|ح ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|47898 |دي حن|يوسف معوض شو ن|هندستـــ حلو

524655 لحليم عىلي|لحليم عىلي عبــــد |عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

265522 بــــ|لرحمن ع|عبــــد ش|دل عىل رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

26o6o2 ه صل| ح محمد جمعه|مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

626656 وى|لغربــــ|ريج محمد محمد محمود | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7||o8 محمد عدلي صديق خليفه رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 
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856366 ى|م يمن نصيف فرح| |رتـــي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

276997 لشيىمي|ندى محمد عىل محمود  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3497|2 لنبــــى عفيفى|تـــم عبــــد|رق ح|ط ى شمس|تـــج ره عي 

|8453 لس وجدى  سعد بــــولس|كي  هره|لق|بــــ |د|

77o936 ئى|لكر|ح |لفتـــ|فوزى عبــــد| له رض|ه زيق|لزق|هندستـــ 

8o3972 ى محمد|لرحمن هش|عبــــد م حسي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

45|74 عي محمد طلبــــه|ندى رف ى شمس|زر عه عي 

846854 عيل|سم|حمد |بــــوبــــكر |لرحمن |عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

633597 هيم|بــــر|لسيد محمد |طمه |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

92o889 حمد |عيل محمد |سم|رص |ن ج|بــــ سوه|د|

28583 ل محمد محمد عىل|طل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

63326| ي رفعتـــ ر|
س|لقيرص مصطفى زيق|لزق|حقوق 

322o95 حمد سيد غريبــــ قطبــــ| |نور ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

23o342 د|لجو|عمر جوده محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

374|o9 حمد|ء سيد عبــــده |شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

435262 ل سعد|ر محمد كم|من سكندريه|ل|طبــــ 

|57979 هر محمد عىلي|تـــفى م ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

353432 لم|د عىل محمد س|زي تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

|24997 ل محمد|ء هل|يوسف عل وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

886429 بــــتـــ صليبــــ |جرجس ممدوح ثــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

865o47 |مي |حمد تـــه|كرم 
ى مي  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

2388|8 بــــ|حمد حج|ء محمد كرم |سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|2998 ف نظىم يوسف| |ليدي رسر هره|لق|ره |تـــج

629366 ن يوسف|عيل شعبــــ|سم|مد |ء ح|رس| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5|o23o ي سليم|محمود شعبــــ
ى
ن|ن سعيد دسوق ن|طبــــ حلو

4o8949 لد فتـــىح دعميش|فتـــىح خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

858734 ى عثــــم|ي ى محمد حسي  ن|سمي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

499986 ن|لعري|لسيد مصطفى |يز |ء ف|ل| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|48377 لعظيم|حمد عبــــد |ندى محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|o4|2 لمجد |بــــو|لسيد |ل |م كم|حس ج|حقوق سوه

8|9545 ء محمد فتـــىحي محمد|ل| ي|علوم 
|لمنى
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64o479 لحميد محمد|حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|2736o ي
مي |ل|لدين محمد |ء |محمد ضى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2647o9 ه محمد رمض ن عتـــريس|ني  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

3477o7 مل|لعزيز محمد ك|محمد عبــــد ى شمس علوم عي 

693478 ي|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ل |نه
ط|لىحى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|64o| ح محمود مصلىح|م صل ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

2864|4 لحميد يحن |مه عبــــد|س|عمرو  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9o6|6o ن |ح محمد سلط|م صل|حس دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

343o97 ل|لع|حمد سيد عبــــد|ن |يم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

4||36| ن عىل|لمحسن سلط|مريم محمد عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

3|4|85 هلل قنديل|دل عبــــد|م ع|سل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

25|o74 ص|لقص|عىل محسن سعيد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2596|6 هيم غريبــــ|بــــر| |لعل|بــــو|يه حسنى | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|58888 لمنعم عوض|لفتـــوح عبــــد |بــــو |هلل |منتـــ  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8o4822 ي|لبــــ|بــــسمله مؤمن محمد عبــــد
ى
ق ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

8233o7 طمه عىلي سيد ربــــيعي|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62o376 محمود محمد محمد مرع ط|حقوق دمي

7o78|5 حمد محمد عىل محمد عىل| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

778672 فظ|لح|لسيد عبــــد |محمد صبــــرى  زيق|لزق|طبــــ 

|5428o لسيد محمد|ن |حمد رمض| ى شمس حقوق عي 

866|57 حمد|لرحمن محمد زىكي |عبــــد ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

4|995 لسيد|جميلتـــ عزتـــ سعد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4||76| هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|لدين |ء |يدي عل|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

79o778 ن|هيم حمد|بــــر|حمد محمود |ء |سم| لعريش|بــــ |د|

|39943 لكريم حسن|م حسن عبــــد |م عص|وس كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

372|46 ل محمد محمد|خلود مصطفى كم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

628|2o ن محمد| محمد فتـــىح ر مض ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|45o52 حمد|مل |عمرو ك| دين دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم
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4752|| فرح محمود محمد عزتـــ عبــــد ربــــه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

352267 حمد ربــــيع محمود|محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

23|877 م|لسل|عيل عبــــد|سم|لرحمن يشى |عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

76o|94 تـــ|لرحيم شح|محمد محمود عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

347579 فع|لد فرج ش|حمد خ| |ره بــــنه|تـــج

27o667 ر|مه محمد محمد عم|س|ل |بــــل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

249o8o د|هبــــه نبــــيل محمد سعيد حد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7926|2 حمد موىسي|رون |يه ه| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

524o87 ل قبــــيضي|ل جل|مل صبــــىحي كم| سكندريه|ل|بــــ |د|

529oo6 بــــوعيس|محمد سعد سعد  ضتـــ دمنهور|علوم ري

527o29 عيس محمد عيس خميس عيس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6498|5 ن|ل رضو|صبــــىح محمد كم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

675935 لجمل|للطيف |ح عبــــد |لفتـــ|ضىح محمد عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

264359 لبــــكرى|لمنعم عقل |ندى محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

2234o4 ل عىل رصد|يوبــــ كم|ل |كم ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8969o6 ل محمد بــــرعي |ده جم|مي ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

695357 عىل خلف| م رض|ريه لمنصوره|علوم 

4762o7 لرحمن|عيل عبــــد|سم|متـــ |س|ر |مي سكندريه|ل|ره |تـــج

2|24|7 لمقصود محمود|م عبــــد|محمد عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

758|3o لم|هيم خليل س|بــــر|محمد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

4|o596 ى|م ي|لسل|م عبــــد |محمد س سي  |ره طنط|تـــج

63329o مه|لرحمن تـــوفيق سل|لسيد عبــــد |منى  زيق|لزق|حقوق 

64457 لرحمن تـــوفيق رزق|عبــــد| عل لفيوم|بــــ |د|

257|69 لفيوم|لمنعم محمد |ء عبــــد|سم| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

|43|3o طر|لدين سعيد ش|ل |ن جم|يم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|75o64 لسطوج عطيه|ء عطيه |سم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

62o334 ه عوض ص م|لح عز|أمي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

4788|6 لرحمن|حمد عبــــد |مه |س|محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

54o8| بــــ|لوه|حمد زىك عبــــد |معتـــز | رن ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 
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9|248 ء طلعتـــ ذىك محمد|رس| لفيوم|عه |زر

55|49 هلل عبــــد ربــــه سويلم|بــــ عبــــد |يه| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

2239o7 ي|نور
ن محمد سيد مرغنى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

826256 ى محمد|ه جر عصمتـــ حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

855|33 ن سيد|حمد رمض|جر |ه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

85o79| ر منصور|لستـــ|ن سعد عبــــد|نوره لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

435488 لمىك|هلل يشى محمود |منه  سكندريه|ل|ره |تـــج

32o663 ر عبــــدربــــه|لستـــ|عمرو محمد عبــــد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

239534 حمد|ح |لفتـــ|بــــدوى عبــــد| رن ى شمس|د| بــــ عي 

62|5|7 |ل محمد عبــــده رخ|حمد كم|ذ |مع لشيخ|طبــــ كفر 

|4o846 لعدس|حمد |لخي  |حمد عوض | |دين دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|28763 ى| حمد عزتـــ محمد حسي  هره|لق|ر |ثــــ|

86893 ى عبــــد|محمود عبــــد هلل|لعليم حسي  لفيوم|طبــــ 

238o8 ن|غبــــ سمع|جون مجدى ر كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

87o29 ى محمود محمد  حمد|حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|2268 |لسق|حمد رجبــــ عيد عيد | سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

437999 لسبــــىك|ر محمد محمد محمود |من سكندريه|ل|صيدله 

35276| حمد محمد زروق محمود| ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

8o6o8 تـــ|ن عىل فرح|عىل رمض ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

|2o78o نيس عبــــده|دل |بــــيتـــر ع كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

8o|57 لكريم|س محمد عبــــد |بــــسمه عبــــ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

888|85 حمد |حمد محمد |سلىم  سيوط|حقوق 

637898 يم|لد|دى محمد محمد عبــــد|له|عمر  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|2|744 ى محمد|سهيله  ف حسي  رسر ن|بــــ حلو|د|

|2|244 ر|لستـــ|وليد محمد حمزتـــ عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|5|736 لسيد|هر |لظ|ر عبــــد |لغف|بــــسنتـــ عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

4||44| مد شعيبــــ|ن ح|محمد رمض تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط
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|5624| لرحمن|تـــه عبــــد |يمن شح|حمد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

76|2|3 حمد عىل|ء جمعه |ل| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

269299 ن|لرحمن سعف|د عبــــد|لجو|عبــــد| دين لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|624|o ن|لم رشو|د س|فريد فؤ ى شمس حقوق عي 

73226 لحميد|هدى بــــدوى مصطفى عبــــد لفيوم|هندستـــ 

|35667 ف سعيد فهىم|ضىح  رسر ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

4|o89 حمد رجبــــ جبــــريل محمد| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

4|7|8| ي عجىمي|ل م|بــــل
هر تـــوفيق مصطفى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

22o724 فع|لش|حمد محمد |ن |رو ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

477|52 ن|ن سلط|تـــي  عزيز بــــدر|فيلوبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42o762 ود|حمد د|دل |محمد ع لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

64o8|5 هيم|بــــر|ل محمد عىل |طف كم|حمد ع| زيق|لزق|هندستـــ 

|36|93 |حمد عط| |رص عط|ن| رن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|75223 حمد|حمد محمود |لرحمن |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|38o45 رق سيد محمد|سيد ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

636252 لمجد|بــــو|هيم |بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

4|298| وق  ل|ع غ|لرف|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد |رسر |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

632o2 حمد|بــــر |هدي ربــــيع ص |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|7|63| ك|لمل|د عبــــد |ك فؤ|لمل|عبــــد | رين|م ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

4o5783 ه عبــــد | هيم|بــــر|لمقصود |لمقصود عبــــد |مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

889||4 ف | حمد |حمد سيد |رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

3||366 مي  عفتـــ لمع حبــــيبــــ| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

68278o يد يوسف|هيم ز|بــــر|ره يوسف |س ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

66675 للطيف محمود|ل عبــــد |ره جم|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o5726  عىل عىل|لبــــ|حمد عبــــد |محمد 
ى
ق لمنصوره|هندستـــ 

237o8o ه سعد عبــــد| هلل محمد|مي  ن|حقوق حلو

26|25| هيم|بــــر|لحديد |بــــو|طف |جر ع|ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

884o44 تـــه  |جد عزيز شح|عزيز م سيوط|ره |تـــج

762835 لمرحومي|لسيد عىلي |دل |لسيد ع|دل |ع بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

786247 وى|لحن|بــــو عيس |ء محمد |محمد عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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78oo5o تـــبــــ|لرحمن ر|لد نبــــيل عبــــد |خ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

769|47 ن عطيه|ن سليم|لم|ميمه س| لعريش|علوم 

356737 لم صقر متـــول|هلل صقر س|هبــــتـــ  |بــــ بــــنه|د|

447643 ى حربــــى فتـــىح دربــــ|ي له|سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

732o8 ن|لسيد عثــــم|لسيد عيد |جر |ه لفيوم|بــــ |د|

23|696 ن|حمد رمض|حمد |حمد مصطفى | هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

782627 س محمد|هر عبــــ|هيم ط|بــــر|ئى |م| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

25783o لمجيد|ورى عبــــد|لسيد مغ|محمود  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

75|2o8 ى|ره محمد حس|س  حسي 
ئى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

829449 ى بــــسله|بــــو|لسبــــع |ره |س ليمي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

43|879 لفتـــوح أبــــو زيد|لمجيد أبــــو |حمد عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

68858o هر محمد مني  محمد حسن|م لمنصوره|هندستـــ 

2467| حمد|لد محمد |سلىم خ هره|لق|حقوق 

69o468 ى|در ش|لق|در حسن عبــــد |لق|عبــــد  هي  صيدلتـــ بــــورسعيد

26|7o تـــ ر| لم|يوبــــ يوسف س|ضى |مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5o7995 ه | |بــــو |لعيسوى |ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|مي 
لسعود

سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3|6|37 للطيف|حمد محمد عبــــد|ء |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2693o| رحمه نشأتـــ نبــــيل بــــخيتـــ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

43|5o5 د فوزى رزق صليبــــ|ئى عم|روم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

228274 د وهبــــتـــ عوض|يرينى وهبــــه ج| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|6767o عيل محمد حميدتـــ|سم|ء |سم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

769222 عمرو عىل عمرو محمد ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

9|2227 در محمود محمد |لق|وليد عبــــد ج|بــــ سوه|د|

42858o مه|لسيد سل|مه |م سل|حمد س|ن |رو |عه طنط|زر

6328o حمد|لد محمود |م خ|سل| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

2959o5 لم|بــــر س|حمد محمد محمود ج| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

677842 ز سمره|لبــــ|م عطيه |عمرو عص لمنصوره|حقوق 

9o57o9 حمد نيل مصطفى |ريم فريد  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

528399 ود|لمنعم د|عيل عبــــد|سم|ل |لرحمن جم|عبــــد ضتـــ دمنهور|علوم ري
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249974 م|لسل|حمد محمد عبــــد| |ر|ل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6859o8 ن|حمد محمد محمد سليم|يه | لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8|5677 حمد محمد عطيه|ء |ل| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

525o4| لرحمن|ر عبــــد |لستـــ|بــــر عبــــد |ر ص|لستـــ|عبــــد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

2|3982 حمد عىل|ن نبــــوى |يم| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

878748 ي|ر
 عزيز | ئى

ى
مدحتـــ شوق سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

237378 ى ن ل رزق|در غ|نورسي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

35748 لخرصه|لسيد |د |ح ج|لفتـــ|صم عبــــد |ع ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

86|685 م|محمود محمد طه عل رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

44857o ىس|لعبــــ|بــــو|لحميد محمود |ح عبــــد|در صل|ن ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

284|88 د مصطفى حنفى|محمد عم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

523357 يد|حمد صبــــرى رزق محمد ز| سكندريه|ل|حقوق 

27oo3 حمد|ن |ء سيد سلط|دع هره|لق|حقوق 

8988|4 ن |ئى يعقوبــــ سليم|روم| ن|دي ج|تـــربــــيتـــ سوه

69o5| حمد رجبــــ|طمه محمد |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

432877 هيم يحن  بــــدير|بــــر|تـــ |ي| |نوعيتـــ طنط

|3493o ر|لغف|لسيد عبــــد |حمد يوسف | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

834252 رك|رص سيد مبــــ|لن|محمود عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

498484 هلل يوسف|لدين محمد عبــــد|م |ر حس|من ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

337932 ف سعد |محمد  هيم عىل|بــــر|رسر |ضتـــ بــــنه|علوم ري

33o872 يتـــ حسن  هيم حسن|بــــر|خي  |نوعيتـــ بــــنه

785o96 هيم محمد مصطفى|بــــر|لرحمن |حمد عبــــد | زيق|لزق|صيدله 

4|635 لصمد محمد|محمد مصطفى عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

273|9 ي
عيل|سم|م عزتـــ |وس| دئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|535|6 س محمود|هيم عبــــ|بــــر|له |ه ن|بــــ حلو|د|

|9889 ف محمود محمد محمود|محمد  رسر ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

5o8598 لح عبــــد|يوسف فتـــىح ص لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

8|2792 ي تـــ|ن مل|مري وس|ك بــــشر ورصى ي|طبــــ 
|لمنى

69o9o7 لسبــــع|لمرىس |لسيد |ندى حمدى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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|24|46 رتـــ محمد|ل عم|لميس كم هره|لق|هندستـــ 

853357 ي|ل سيد عبــــد|محمد جم
لغنى ره بــــنى سويف|تـــج

688|7  ر|ندى 
ى
شد|حمد صوق بــــ بــــنى سويف|د|

23o747 ل|حمد عىلي هل|هلل |رق عبــــد|ط ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

4|28|8 ى|م د|سعد رمزى عي| رتـــي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

762584 لزميتـــى|هيم محمد محمود |بــــر|حمد | هندستـــ بــــور سعيد

25|457 ف |حمد عبــــد|هلل |عبــــد لدين|هلل رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

35|283 ن موىس|يز محمد سليم|ئى ف|م| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

825936 هيم|بــــر|هيم محمود |بــــر|ل |فري دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

23o7o6 م|رثــــ هم|لو|يوسف سيد عبــــد سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

3395o5 ذلي|لش|د |عبــــده ج| شهد رض |ن طنط|سن|طبــــ 

|3|724 تـــه|حمد شح|لبــــنى محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8589o2 هلل|تـــسنيم ربــــيع سيد عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

87o494 حمد محمد عويس بــــدري| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

79|844 لوزير|حمد عىل |ح |محمد صل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|7246 لجمل|فظ |لسيد ح|ئل |نىه و لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

32|4o4 ر مبــــروك|لغف|محمد عىل عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

625|3| لدين محمد عىلي بــــيوم|ح |صل| عل زيق|لزق|صيدله 

46|382  محمد|ن |يمن عثــــم|تـــفى 
ى
لدسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

75o38 ى |يوسف سيد  ى|مي  مي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

6|53|5 |لعر|ل حسن |طمتـــ بــــل|ف
ى
ق هره|لق|لعلوم ج |ر |د

228|34 لح محمد|دل ص|رحمه ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

88o||8 ين رى  |كرم فخرى زخ| |في  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

8o2295 حمد|يم |لعز|بــــو|محمود محمود  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

8oo2o8 لحميد محمد|مي محمد عبــــد دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

8588o9 شد|د حمدي ر|صفيه عم دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

826875 ي|محمد صل
ح منصور مصطفى ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 
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783596 وى|حمد عل|ء شحتـــه |شيم تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

764359 ل|لو|دل محمد عبــــد |عىل ع ره بــــور سعيد|تـــج

|38437 ى|بــــو دهبــــ حس|لسيد |ء |رس| ني  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

358295 حمد|حمد حسن |رتـــ |س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

49|o87 لنخيىل|منى مجدى حسن عىل  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

693|54 |طف محمد |مروه ع
ى
بــــو دسوق لمنصوره|نوعيتـــ 

693847 عيل|سم|لسيد |لنعيم |ر |م يىح ز ط|بــــ دمي|د|

|78oo7 يه محمد سمي  محمد| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

3|4945 ق يوسف|سح|يمن |محمود  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

627334 دى|له|دى حنفى عبــــد|له|حنفى عبــــد| نور زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

5|3985 ن مهدى سليم محمود مرع|نوره بــــ دمنهور|د|

75||8| تـــ|عمرو سعد مصطفى فرح لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

62|o54 ى |ي متـــ|تـــربــــى سل|ل|ر|هيم مختـــ|بــــر|سمي  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

36o473 ف جل|ء |شيم  عوض|رسر
ى
ل دسوق |بــــ بــــنه|د|

5o4|67 لسيد عىل رزق|مهجه سعيد  ي|بــــ |د|
|لمنى

3o249 د|حمد محمد ج|مل | منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

|29392 لملك|د عبــــد |ندرو وحيد فؤ| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

9|6325 ى موريس حن|بــــ| |  نوبــــ خي  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

779775 عيل|سم|يوبــــ |لسيد |نس |ن زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

845885 هلل عىلي محمد عىلي|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

242|9 حمد فرغىل|جر عىل |ه هره|لق|حقوق 

62o8|7 |هلل عط|لبــــدوي عبــــد |لسيد |لبــــدوي | |صف ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

324298 ف عبــــد|يوسف  لحميد سليم|رسر ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

82o7|4 عيل محمد|سم|رص |رق ن|ط ره بــــنى سويف|تـــج

|3|32| ريو مدحتـــ لطفى خله|م |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

544276 لمنعم دومه|يه خميس عبــــد| ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

7|864 ىط محمد|لع|ل عبــــد|ديه جم|ن لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

32o699 محمد عىل محمد عىل محمد هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د
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|25736 س|حد عبــــ|لو|حمد مصطفى عبــــد | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

235823 ى عبــــد|ميه ي|س لق|لخ|رس حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|3|7o  |لص|منذر طلبــــ 
ى
حمد |ق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

25547| حمد|لعليم سيد |ن محمد عبــــد|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

692594 ى  |روق حسنى |ف| لي 
ى
لخميسي|لدسوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

284265 لسيد|لعظيم |طمه عىل عبــــد|ف ى شمس|د| بــــ عي 

6|96oo ي أحمد أحمد عي|لزهر|
د|ء حسنى ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

479244 ف عط|ندى  هلل مجىل| |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

882276 ف ن|هيثــــم  دى طه  |رسر ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

62o856 م سعد عىل أحمد عيس|سل| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4o862| ر|لغف|حمد مصطفى عبــــد |ء مصطفى |سم| |بــــ طنط|د|

773|33 لرحمن|محمد مجدى عىل عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

344748 دتـــ محمد فريد محمد سليم|مي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

87o359 بــــي خليفه|مبــــ|هيم حمدي |بــــر| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

28748 طف محمود عىلي|محمد ع هره|لق|هندستـــ 

34299o ى|حمد طنط|لد |حمد خ| وى حسي  ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

4o562o حد|لو|لمنعم عبــــد |نغم محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|38945 حمد|لح |حمد ص|سهيله  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

|63975 ج|لح|حمد |د وليد |مر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

442247 حمد|لعزيز |لعزيز حسن عبــــد|عمر عبــــد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

42|3o3 وي|لمحل|لسعيد |فريج | وليد رض لشيخ|بــــ كفر |د|

42856 هيم سليم|بــــر|ح يونس |ء صل|حسن هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

782||| حمد أحمد|هلل سيد |حمد عبــــد | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

687253 ق|لمنعم |ره مصطفى عبــــد |س |وى عبــــد |لشر
لمنعم

لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

48769| هيم عىل|بــــر|ن |محمود رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3oo94 ود|بــــر خله د|ن ص|سوز ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

27o526 لرحمن|حمد عبــــد|ل ذىك |حمد جم| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|2|734 للطيف|لمحسن محمد عبــــد |مريم سمي  عبــــد  هره|لق|بــــ |د|
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9|7845 لرحمن |هيم عبــــد|بــــر|حمد |هيم |بــــر| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6|7426 زى|بــــو حج|لسيد |ن عبــــده |نوره ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

75|4|3 ي|ل حسن رسر|محمد عىل كم
ى
ق هندستـــ بــــور سعيد

442233 لمرىس تـــبــــع يوسف|رص |هلل ن|عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

6337|3 م|روق محمد عل|م ف|ن هش|حن زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

65568 ض|رس عزتـــ ري|م ف|سل| تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

7757| در|لق|م محمد عبــــد|ندى هش ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

644656 لدحدوح|بــــوزيد محمد |ن بــــسيوئى |نوره ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

54|46| يف| حمد وليد نبــــيتـــ رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

33oo47 زق|لر|يمن منصف عبــــد|بــــسنتـــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

826|47 زينبــــ محمد يسن محمود دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

8oo4|| لسيد سعد|لدين |مي  سعد | |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|29976 عيل|سم|د مصطفى |م عم هره|لق|ر |ثــــ|

348|28 ل محمد|لع|بــــر عبــــد|لرحمن ص|عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3|687o در|لق|ء مجدى محمدى عبــــد|ل| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

77o4|9 ن|هلل عمر محمد عثــــم|د عبــــد |دهم عم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o54|2 د قنديل|لسعيد مصطفى ج|لد |هدى خ لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4526o8 ه رمض| لسعيد عدل محمد|ن |مي  لشيخ|هندستـــ كفر 

|374|4 لس  مل|دق ك|مي  ص|ل|كي  ن|بــــ حلو|د|

24747| لوكيل|لدين |ل |جم| محمود رض ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

433939 ى س لسميع كشك|مي عبــــد|نرمي  |علوم طنط

827|54 لحميد حسن محمد|حمد عبــــد| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

76|699 حمد|هيم |بــــر|لدين |ل |حمد كم| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

53829| لعليم|هدير فرج مرزوق جمعه عبــــد تـــربــــيتـــ دمنهور

332464 لحليم|حمد عبــــد|لحليم |خلود عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

257965  عبــــ|حمد خ|
ى
تـــ|س فرح|لد شوق ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7|o|26 لبــــسيوئى حسن|حمدى محمد  لمنصوره|ره |تـــج

24o366 ندى مدحتـــ حسن خليفه  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

354|22 عيل محمد|سم|م |ح عص|صبــــ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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6|6744 ندى محمد محمود محمد عيد ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6||856 ف عبــــد |لق|حمد محمد عبــــد | ل|لع|در رسر ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

24722| ف محمد نبــــوى كد|محمد  ه|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|79368 هلل|مل عبــــد |عمر محمد ك لمنصوره|حقوق 

5o6393 وق عبــــد  حمد|لحميد |حمد عبــــد |لحميد |رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

83|o22 ي|د |ء ربــــيع ج|سم|
لربــــ حفنى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

|344|9 د بــــخيتـــ|حمد ج|ء |رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

646292 طه|م محمد مسعد حبــــ|ريه لفيوم|لعلوم |ر |د

|57855 حمد مصطفى|ل محمد صبــــىح |يدى محمد كم|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

284o5o ى محمد عثــــم|عبــــد لريفى|ن |لرحمن حسي  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o28|4 تـــ محمد مبــــروك | حمد|مي  سكندريه|ل|نوعيتـــ 

6o34|4 |لعر|هيم |بــــر|ل |لرج|عز | محمد رض
ى
ق |طبــــ طنط

7o8|66 ى  دى|لمتـــول عيد ش|محمود حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

778374 حمد|حمد متـــول |طف |م ع زيق|لزق|نوعيتـــ 

349665 ود|مه د|ن رجبــــ محمد سل|نوره ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4275|o ى عيسي|هيم عيس |بــــر|محمد  لنصي  |ره طنط|تـــج

8532o8 حمد محمد|ء |يه عل| ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

|28826 شد شلبــــى|روق ر|شد ف|لرحمن ر|عبــــد  ن|حقوق حلو

68976 ه|لل|حمد مدحتـــ سعد عبــــد | لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|4o33| ى عم ن|د يون|د عي|كرستـــي  سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

337|48 ئى عوض محسبــــ|ندى ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

92437 |لعل|بــــو |رف |لع|حمد |لدين محمد |زين  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

349|52 لم مرىسي|بــــر محمد س|هبــــتـــ ص ى شمس صيدله عي 

337323 لمطلبــــ|هلل عبــــد|ر محمد عبــــد |من |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3|5728 ى مرزوق|هلل |منتـــ  سعد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

82232 ى محمد | ى غز|مي  ى|ل |مي  مي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

32675o لسعيد محمد|دى |منيتـــ ن| ى شمس|د| بــــ عي 

4257o6 ي
للطيف|للطيف محمد عبــــد |عبــــد | دئى إلسكندريتـــ |تـــمريض 

3|7776 در|لق|م محمود محمد عبــــد|سل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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93o|6 يمنى محمد وديع محمد ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

9o2656 لسميع |لسيد محمد عبــــد|يحن   ج|تـــربــــيتـــ سوه

|7o872 يونس محمد لطفى حنفى دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

828o73 يوبــــ رزيق|د |عم| رين|م |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

634524 ف كم|محمد  حمد فرج|ل |رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

53662o تـــ|لزي|حمد عىلي محمد | تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

8|7283 لمجيد قطبــــ|سط عبــــد|لبــــ|محمد عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

235oo5 لحميد|مل عبــــد|ر محمد ك|عم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o8437 لسمكرى|ل مصطفى |مريم كم سيوط|عه |زر

5|7337 للبــــودي|هدى محمد محمود  سكندريه|ل|نوعيتـــ 

46324 حمد مرع|شور |نور محمد ع هره|لق|عه |زر

352369 ى حسن سويد|سم| ن|ء محمد حسي  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

44234o مد محمود نمور|ئل جبــــريل ح|و لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

35243o لدين محمود|طمتـــ محمد نور |ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o8449 ي|ر
هيم عىل|بــــر|هيم |بــــر|محمد | ئى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

32|953 لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|فتـــ |د ر|ز ى شمس|د| بــــ عي 

358|o| لحميد محمود|حمد محمود عبــــد| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

|34933 ف محمد |م |سل| لعربــــى|رسر  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

75o527 ح|لفتـــ|ل محمد عبــــد |محمد جم عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

492584 لسيس|ه |لل|حمد عبــــد |لرحمن مجدى |عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

76369| مريم صفوتـــ حرز زىك تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

4o6524 ى|ره |ي حمد محمود حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3||272 بــــ|لوه|حمد عبــــد|يمنى عمر  ى شمس|د| بــــ عي 

675|48 شوح|ل|لعزيز |لدين محمود عبــــد |ء|عمر عل لمنصوره|ره |تـــج

256725 ى |دل |ن ع|نوره لجندي|مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

264544 لسيد| |لنج|بــــو |د |لسيد فؤ|يه | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

364o57 ي
حمد|سيد محمود | دئى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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764343 ف محمد محمد سليم| ن خليل|رسر بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

33987 |لش|هيم عبــــد|بــــر|جر سعيد |ه
ى
ق لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

655|2 يف صل ن|ح عىل رسح|سلىم رسر لفيوم|ضتـــ |علوم ري

225o3 د محمد فوزى محمد|زي ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

23969 دى|له|حمد عبــــد |ديه ربــــيع |ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

56273 م صديق|لسل|جر محروس عبــــد |ه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|4354 در عىل محمد|لق|بــــر عبــــد|طمه ص|ف |ره طنط|تـــج

4||oo5 لي|لغز|ح سعد بــــيوم |نىح  نج| |بــــ طنط|د|

685829 ف رمزى |هند  نه|حمد شبــــ|رسر لمنصوره|نوعيتـــ 

529|2o ئى|للق|حمد |حمد |عىل  |حقوق طنط

495562 ض بــــطرس|مي ري|ئيل مجدي س|مخ |ره طنط|تـــج

23886o هيم|بــــر|حمد |هبــــه محمد  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

66935 مكرم ذىك سيدهم موىس| دون|م لفيوم|علوم 

464489 شم|مصطفى محمد مصطفى محمد ه تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

435958 بــــى|خط|ل|سعد أحمد محمد | ن|ر |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

92o377 د جرجس |د ج|مريم رش ج|بــــ سوه|د|

6o3968 تـــ|لحسينى مسلم فرح|ئل |حمد و| لمنصوره|ره |تـــج

68o588 وى|لح طنط|ره ممدوح محمد ص|س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

846723 ل|ل محمد جم|ء جم|رس| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

882|2| لحكيم  |حمد عبــــد|مه |س|حمد | سيوط|طبــــ 

33585| ندى محمود محمد عزبــــ محمد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

5|||57 ف|لكل|نور سعد بــــيوم بــــيوم  عه دمنهور|زر

369|53 ن|زق سلط|لر|حمد محمد يشى محمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

945|5 د|لجو|حمد عبــــد|تـــه |لرحمن شح|عبــــد ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

83|958 ى صل|ي لسيد يوسف|ح |سمي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

3734o7 حمد|سل مدحتـــ محمد |بــــ س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

697768 غبــــ عيد محمد|عبــــي  محمد ر لمنصوره|نوعيتـــ 

77252 ى حسنى | ى |مي  لكبــــي |حمد عىل |مي  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

877968 ن  |ء مصطفى محمد سليم|شيم سيوط|تـــربــــيتـــ 
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5o222| هيم مندور|بــــر|نور |ن يوسف |مرو |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

|7|743 ن|ندى وحيد حسن محمد رضو |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

29|4o| د|سيمون نعيم عيس ج ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

35o668 ن|ل عىل حسن مرج|نه ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

||5995 |لمل|فظ |م ح|دهم هش| ى شمس|تـــج ره عي 

488493 لسعود|بــــو |حمد مصطفى |حمد مصطفى | م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

347677 حمد فتـــىح محمد|شم |ه ى شمس|تـــج ره عي 

||69|9 م محمد معبــــد منصور|عص| دين ى شمس هندستـــ عي 

9o5872 ن سيد محمد |حمد حس| ج|علوم سوه

4|o|84 حمد عىل قنبــــر|يوسف  |تـــربــــيتـــ طنط

4o3o84 رق زىك مصطفى مدكور|محمد ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36o5oo لبــــدوى|ء سمي  حمزه شديد |سم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9|43oo بــــر  |نور ج|ندى محمود محمد  سيوط|حقوق 

222775 سط|لبــــ|حمد منصور عبــــد|محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|56475 هيم محمد|بــــر|لدين محروس |سيف  ى شمس| لسن عي 

22||63 بــــ|لوه|لعزيز عبــــد|م عبــــد|عص| هن ى شمس|د| بــــ عي 

957|o لح عطيه|فريد فريد ص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o8596 ى بــــدوي| ل زكري|نه ى حسي  حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

635276 لسيد يوسف محمد|هيم |بــــر|ء |لشيم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|49333 حمد|للطيف |حمد عبــــد |مريم  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|8948 حمد  |حمد محمد سعد | ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

4438|6 روق محمد عرفه|م ف|هبــــه هش ط|بــــ دمي|د|

||8o99 ى|م لمرصى جرجس|د |نه| رتـــي  ى شمس هندستـــ عي 

75|363 هيم|لعزيز إبــــر|حمد محمد عبــــد |محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

|42286 لرشيدى محمد|لدين حسن |ء |بــــسملتـــ عل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

22657| لمجيد سيد|نور عبــــد|محمد  ن|حقوق حلو

5253o2 ى عبــــد  لعزيز|سلىم سعد حسي  سكندريه|ل|حقوق 

8352|o مد|ء سعد محمد ح|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

8|696o ي عثــــم|سم عبــــد|محمد ق
ن|لغنى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

486958 ئى محمد أحمد موىس|أدهم ه سكندريه|ل|بــــ |د|
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768227 حمد|لطيبــــ يس |هدير محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

89o|5| لغنى |ل عبــــد|بــــ فتـــىح كم|رح ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

34835o هيم|بــــر|لحميد سند |م عبــــد|هدير عل عه مشتـــهر|زر

3|26o6 هيم|بــــر|هيم |بــــر|جر محمد |ه  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4|3858 لم مطر|عمرو عطيتـــ س |بــــ طنط|د|

64738| د عزيز|طف فؤ|مريم ع  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

4o9944 وي|لنكل|حمد |حمد محمود |ء |وف معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

259799 لق|لخ|م عبــــد|هدير محمد محمود س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

49oo66 لكريم|حمد طه طه عبــــد|نسمه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8767|4 لمجيد  |لدين محمد عبــــد|ح |عىل صل سيوط|ره |تـــج

2|7294 ر|لغف|د عبــــد|حمد فؤ|منه محمد  هره|لق|ره |تـــج

43475 ل|لع|حمد عبــــد |ره محمد |س تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

78o824 ل|لع|دل محمد حسن عبــــد|مح ع|س | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|7o54 لعز|بــــو |حمد |سهيله محمد  ط|بــــ دمي|د|

92o398 ن |لرحيم مهر|عىل عزتـــ عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

68|95 لمقصود|لعزيز عبــــد |ريم جمعه عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

255232 حمد فريج|بــــسمه محمد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

833586 ل زىكي حسن|حمد جم| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

354|76 ن هيم|بــــر|هلل |حمد عبــــد| |مي  ى شمس|تـــج ره عي 

272858 حمد|للطيف |مىح عبــــد| ند |ج طبــــيع قن|عل

6359o4 لسيد|روق محمد |ء محمد ف|هن ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

29562| ى|رق محمد |ط حمد حسي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

336237 هلل شكرى محمود|ن عبــــد|يم| ى شمس|د| بــــ عي 

634||3 ي محمد يوسف محمد خي  زيق|لزق|هندستـــ 

268542 ره|لسيد محمد شبــــل عم|محمد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

249234 ى|لسيد ش|رحمه يحن   هي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4o3689 ى ك أيوبــــ|لمل|مجدي عبــــد | مي  ره دمنهور|تـــج

69o238 در|لق|ء جوده صديق عبــــد |لشيم| لمنصوره|بــــ |د|

9o|938 لسيد محمود نبــــوى  |يه | ج|بــــ سوه|د|
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4||933 ي|لرحمن |حمد فتـــىحي محمد عبــــد|
لحبــــسر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

5|9332 ن|س عمر|هلل عيسوى عبــــ|ء فتـــح |دع |طبــــ طنط

43o374 ى ح|مريم صل مد صبــــرى|ح أمي  |علوم طنط

676369 سط عمر|لبــــ|طمه محمد محمد عبــــد |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4o|64| مد|حمد محمد محمود ح|دهم | ره دمنهور|تـــج

282753 لرحمن|جر حفىطى حمدى عبــــد|ه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|49|26 م|حمد محمد ضي|محمود  هره|لق|حقوق 

7o8394 ى | هيم|بــــر|حمد محمد حسي  لمنصوره|طبــــ 

62|o68 وى|لسعد|ء محمد لطفى حسن محمد |ند ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

362672 ى وحيد كم د|ل حم|نرمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

28492 ى محمد من|لحميد عرفه |عبــــد  ع|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|47o25 دل حمدى عىل مؤنس|ع| ن|ر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|6||9o مصطفى زىك مدبــــول| ر|ي ن|حقوق حلو

37443o يمن فهىم محمد محمد| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

4|49|5 م|لسل|ده ذىك عبــــد|مي  حم| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

||727| دتـــ|ل رزق سن|ريو جم|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

35|529 حمد محمد|رحمتـــ محمد  |بــــ بــــنه|د|

762668 لمرصى|لنور |لد محمد محمد أبــــو |خ ره بــــور سعيد|تـــج

78o||o لرشيد محمد|ء عبــــد |رحمه عل زيق |لزق|تـــمريض 

3293o5 لسيد|حمد |نردين محمد  |ره بــــنه|تـــج

|5o|36  حسن عىلي|خ
لد مصطفى سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 

تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

||77|7 لحميد|لحميد يوسف عبــــد |هلل عبــــد |هبــــتـــ  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|55489 حمد حبــــيش|ن محمود صبــــىح |يم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|72369 ي محمد|ندى ه ي يحن 
ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o4|29 حمد محمد قطبــــ تـــوفيق|يمن | ي|بــــ |د|
|لمنى

76o557 ه|لل|بــــر عبــــد|نىح  عىل ص| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

852634 تـــه|تـــه شح|هدير رجبــــ شح ي|بــــ |د|
|لمنى

627|6o ي
هلل قطبــــ|بــــ |م ج|لسل|د عبــــد|حم| دئى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

25|o3| يف عبــــد لخول|هلل |يوسف رسر تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

465|9 لشوبــــىك|رس محمد |ي| ر|ي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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7o8o48 ر|هيم محمد بــــش|بــــر|يه محمود | تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

69259o ن|لسيد سيد عىل رمض|قمر  زيق|لزق|صيدله 

8474o4 لىحي عيسي|هلل محمد عبــــد|ء عبــــد|شيم ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

254322 بــــ|بــــر خط|محمد ج| نور ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7|254| د|لعيسوى حم|ء رزق محمد منصور |رس| سكندريه|ل|صيدله 

|43487 بــــوسيف|مصطفى قرئى | ن|ر ن|بــــ حلو|د|

759862 لرحيم|هيم عبــــد|بــــر|ن مصطفى |رو ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

5|9556 غر|لسيد د|لعزيزى |ء صبــــىح |وف |صيدله طنط

6|2947 ر|لنج|هيم حسن محمد|بــــر|محمد  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

774976 لق جمل|لخ|ن عبــــد |دل سليم|مصطفى ع لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

4|89o3 لرحمن|ىط عبــــد |لع|لسيد عبــــد |مدين |حمد ح| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|458|2 ى  ى|يوسف حسي  لنوبــــى حسي  ن|بــــ حلو|د|

|2o239 ى صل|ي ح محمد محمد مدئى|سي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

366849 عيل|سم|نزهه عىل حسن  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

87425 ف حمدى مصطفى|محمد  رسر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

328945 بــــر محمد مصطفى سعد|حمد ص| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

627359 ى عىل |ي ى عىل حسي  لسنهوتـــى|سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

832228 ي|هيم محمد |بــــر|سميه 
لصلىحى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

9|5|o7 ريم خليفه محمد حسن  سيوط|تـــمريض 

42843| بــــ|ندى محمود محمد محمد خط |تـــربــــيتـــ طنط

46|8|5 لشندويىل|لمقصود |كريم خميس عبــــد  |حقوق طنط

6|o9|2 لعظيم عىل ملوحه|طه عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

6982o7  محمد |ندى خ
ى
لعجىم|لد صدق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|o25| لغنيىم|تـــ |لشح|ن لطفى |يم| لمنصوره|بــــ |د|

633846 بــــدين محمد|حمد حمدى ع| زيق|لزق|ره |تـــج

484787 ي جوزيف و|جوف
ن|نس دمي|ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|5544 حمد|رس مسعد |ن ي|يم| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

338o9| بــــر محمود|ن ص|هيم شعبــــ|بــــر| ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

852675 ي عبــــد|رص م|طمه ن|ف
لحليم|ضى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

33|o65 صف محمد مهدى|ر ن|من |نوعيتـــ بــــنه
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787o|6 ى|ء صل|رس| ح جوده خرصى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

752o88 لسعيد عوض|حمد |حبــــيبــــه  ى شمس|د| بــــ عي 

2|678| ل|لش|ج |هلل عمر حج|منه  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

3622|5 ف محمد عل|محمد  م|رسر ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

234o85 ىط|لع|سعد محمد سعد مصطفى عبــــد ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

7o242 ن عىلي عطيه|ريم رمض لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|42|6 ئى|لغيط|هلل محمد |ء فتـــح |لزهر| سكندريه|ل|حقوق 

325447 بــــ|لوه|محمد سمي  محمد عبــــد ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

893749 ن  |لح سلم|ن ص|رحمه سلم سيوط|بــــ |د|

4o938 بــــ|شد دي|لمنعم ر|شد عبــــد |ء ر|حسن ن|بــــ حلو|د|

3|7556 لق فرج|لخ|حمد عبــــد|مصطفى  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

363o|9 هيم|بــــر|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|جر |ه ن|بــــ حلو|د|

323772 لسيد|ن |ل شعبــــ|ندى حسن جل ى شمس|زر عه عي 

356|23 ى|هيم حس|بــــر|زى |زى محمد حج|حج ني  |ره بــــنه|تـــج

69|379 |لمقصود |لدين محمد عبــــد |ء|ء عل|حسن
هيم|بــــر

ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

8o59|2 ى نرص ربــــيع| ند حسني  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

857244 بــــ وفدي سويسي|محمد خط تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

545264 وى|س طنط|رق محمد عبــــ|محمد ط سكندريه|ل|حقوق 

755o88 هلل|حمد محمد محمد عبــــد |بــــر |ء ص|رس| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

889875 ن |حمد عثــــم|ن |لرحم|محمود عبــــد سيوط|صيدلتـــ 

54o|39 لففى|لسيد |مصطفى جمعه خميس عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68o74| ن|م محمد سليم|لسل|ح عبــــد |طمه صل|ف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

623287 ن|لعليم محمد سليم|د مصطفى عبــــد |مر ط|هندستـــ دمي

7o3647 طر|بــــ محمد خ|لوه|د حمدى عبــــد |عم ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

679o24 دى|لبــــغد|حمد عزتـــ صبــــرى محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|672| ح عيد|لفتـــ|جر عىل عبــــد|ه ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

82758o ي محمد|بــــ فتـــىحي ن|رح ج  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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24533 حمد|دل عىل |ء ع|رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6o2793 م|لحكيم تـــم|حمد سليم عبــــد |محمد  |هندستـــ طنط

354o73 ي
حمد|س |فتـــ عبــــ|ر| دئى ى شمس|د| بــــ عي 

8553|7 مجىلي| حن| س رض|تـــوم ي|علوم 
|لمنى

423692 ى|بــــو |وع |ع مط|ندى يوسف من لعني  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|8654 لدين عبــــيدو|ل |م محمد كم|ء عص|ول ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

84o688 د محمد|لدين محمد فؤ|د |عمرو عم دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

2393|2 لد محمود ديبــــ|خ| رن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|58448 ل عمرو سعد محمد|نه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

||8349 عيل|سم|حمد |بــــ |يه|حمد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

862482 لمجد حسن|بــــو|لمعز |حمد عبــــد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6o|837 د بــــدر|لجو|ورده محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

|29932 رس سيد محمد|ئشه ي|ع هره|لق|ره |تـــج

|75o94 ى جمعه |محمد حس عيل|سم|ني  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

4646|4 هيم|بــــر|حمد |حمد سيد |لرحمن محمود |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

58662 هبــــه سيد فيصل طه علوم بــــنى سويف

779o4o هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|م  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

647342 ل مرىس حسن|لع|لسيد عبــــد|ء |رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23524o حمد|لسيد حسن |در |ن دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|527| يف  لفضيل|حمد عبــــد |شمس رسر هره|لق|بــــ |د|

262432 لعزيز حفنى|دل عىل عبــــد|عىل ع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9|276o لحليم |للطيف عبــــد|ءه عصمتـــ عبــــد|بــــر ج|ره سوه|تـــج

784342 ل|عبــــي  مصطفى حسينى محمد هل زيق|لزق|نوعيتـــ 

7o|646 بــــ عيسي|لوه|مه محمد عبــــد |س|نهله  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

5|4334 لبــــدوي|لمحسن |ء حسن عبــــد |آل سكندريه|ل|علوم 

9o6223 ن |دل مهدى رشو|ل ع|طل ج|ره سوه|تـــج

759|49 لعزيز يوسف|لد عبــــد |محمد خ لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

765598 ق|هيم سعد محمد محمد |بــــر|مهند  وي|لشر تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

9||284 ى حسنى  حمد |منى حسي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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77o864 ف محمد سعيد بــــغد|ندى  دى|رسر زيق|لزق|صيدله 

777628 لعظيم عطيتـــ منتـــرص|ندى عطيه عبــــد  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

229|59 بــــتـــ|هلل عمرو محمد ثــــ|هبــــه  هره|لق|عه |زر

24o982 لرؤف عبــــد ربــــه|محمود محمد محمد عبــــد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

4|8387 طف محسن محمد محمود|يدى ع|ه لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6797|| هيم|بــــر|ىط |يه محمد حسن مع| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8877oo ق|ء عبــــد|سم| وى سعد |لمنعم رسر سيوط|بــــ |د|

6|346 لجيد|ن حميدتـــ عبــــد |محمد شعبــــ طبــــ بــــنى سويف

27|8|5 ن|عيل سلط|سم|مد |د ح|ل فؤ|س هره|لق|م |عل|

646254 لبــــرسيفى|حمد |ن مصطفى |نوره عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|54236 م منصور خليل|ندرو س| ن|علوم حلو

68388| ع|هلل محمد عىل من|سمر عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

374378 هيم|بــــر|تـــفى محمود محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

239447 هيم|بــــر|لحميد |حمد عبــــد|سهيله  ى شمس|د| بــــ عي 

2962o ل|ن غبــــري|بــــيشوى سمي  عري تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

934o3 لجليل|مل عبــــد |حمد ك|مروتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|6327 ى|ل يوسف يوسف ش|لع|سمر عبــــد  هي  زيق|لزق|عه |زر

484894 ر محمد|لحميد دويد|م حمدى عبــــد |حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|46887 دى سيد محمد|محمد ش د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

878o67 جد وليم رمزى |نىح  م| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

28|922 در|لق|م محمد حسن عبــــد |محمد عص د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

4|6|2o ى|بــــ عىل |لوه|سمر محمد عبــــد  لنعي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8|o366 وي|لد رجبــــ طننط|لحكيم خ|عبــــد ي|علوم 
|لمنى

|62437 لزغىل|ع |ح رف|لفتـــ|ع عبــــد |حمد رف| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|75848 لسيد محمد|هيم |بــــر|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

775645 ذ فرج عزتـــ بــــطل|مع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

44|2o5 ى مصبــــ|حسن عبــــد  ح|هلل حسن حسي  لشيخ|علوم كفر 

263397 هيم تـــرىك|بــــر|حمد محمد |ء |شيم |تـــربــــيتـــ بــــنه

|4|7|7 حمد محمد رجبــــ|دى |ه ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 
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7556|4 هر محمد يوسف|عزيزه م عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

32978| لطوجى فرج|زى محمد |رغدتـــ حج ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6372o حمد|ل سيد |حمد مجدى هل| لفيوم|بــــ |د|

343962 مر|لسيد محمد محمد ع|محمد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

68457 ح مسلم|لفتـــ|سط عبــــد |لبــــ|ن عبــــد |يم| لفيوم|بــــ |د|

52|526 لحميد سعيد|هبــــتـــ عبــــده عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

92o4||  تـــ|مل| تـــيؤدور
ى
مر |ك شوق ج|حقوق سوه

||8427 بــــ|لوه|لمعز عبــــد |كريم محمد عبــــد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

8455o حمد|سيد عىل سيد عىل  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

52|749 ر|لعط|م محمد عىل محمد |نغ| ط|معتـــ دمي|علوم ج

64|4o  |لبــــ|ضىح نبــــيل محمد عبــــد 
ى
حمد|ق لفيوم|بــــ |د|

88oo94 رودى |لبــــ|جح محمد |محمد ن |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

3|78o8 ن|ئى محمد سلط|لجيل|محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

287995 لعزم|بــــو|ل |لعزم هل|بــــو|ل |هل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

479743 يد قشطتـــ|للتـــ ز|م نرص |مصطفى هش سكندريه|ل|حقوق 

22|3oo لسيد غنيم|م يحن  محمد |مي  حس| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

322765 وق ممدوح يوسف عىل رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

267628 ر طه|لستـــ|طمه محمد عبــــد|ف ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

348989 ح بــــدر|لفتـــ|ء سعيد عبــــد|رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6o37|o لسيد|ح |لفتـــ|عىل متـــول عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

452748 فع|لش|لحميد |حمد مصطفى يونس عبــــد | ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

||5233 يد|م محمود ف|محمود س| ر|ي ى شمس|د| بــــ عي 

427|27 لسيد يونس|محمد | رض| ر|ي سكندريه|ل|بــــ |د|

34763 لبــــنى محمد موىس حمزه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6936|6 ن عبــــيد|ئى طه رمض|محمد ه لمنصوره|بــــ |د|

3575|8 يف|ء صل|رس| ح مصطفى رسر تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

363332 حمد|ن عىل |عىل رمض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

45o42 لجندى|مل |حمد سعد ك| هره|لق|هندستـــ 

759|67 ى س ى محمود|حسي  م حسي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و
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9o6453  سيد|دو|ره |س
ى
روس|رد صدق ج|بــــ سوه|د|

7938o6 لحليم هيكل|يمن محمد عبــــد |سلىم  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

56687 ح|لفتـــ|لعظيم فتـــىح عبــــد |ء عبــــد |عل تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|25339 ل|ل سيد محمد كم|هلل سيد كم|منتـــ  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

859759 ي عىلي|حمد عل|
ء مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

7938|o ى عم|ي ن عىل|د شعبــــ|سمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

342|| ن حسن|لرحمن محمود سليم|عبــــد  هره|لق|حقوق 

272o87 ن بــــكي |ئل حسينى سليم|ن و|نور ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

3|93|6 لعزيز|بــــ محمد سعيد عبــــد|رح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4399o| لسيد مصطفى|حمد محمد |ء |ل| لشيخ|علوم كفر 

436|9o ح|لمل|ل محمد مصطفى محمد |محمد جم لشيخ|بــــ كفر |د|

59o75 ن|لح حس|دتـــ رجبــــ ص|غ لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

24559| لعزيز محمد مبــــروك|محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o7o52 ي|هبــــه رفعتـــ عليش عبــــد 
لمنعم مصطفى سكندريه|ل|ره |تـــج

|5|959 مريم موىس فهىم خلتـــ موىس ن|بــــ حلو|د|

368o4| لرسول محمد|محمد عيد عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

78o8|9 ن عىل|لسيد رمض|ن |رمض قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

36882o لحق|حمد عبــــد|محمد | ن|ر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

462859 لرشيدي|حمد |لسيد |حمد |ء |سم| لشيخ|طبــــ كفر 

326566 يتـــ سمي  رجبــــ تـــوفيق| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

843o3o ئيل|د وهيبــــ ميخ|ج| رين|م ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6|2833 ن|لسيد عثــــم|بــــسنتـــ نبــــيل محمد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|3574o ي|مه فتـــىحي |س|تـــسنيم 
ى
لدسوق ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

23776 ر|لغف|محمد عمرو محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

65485 محمد محمود سيد عمر ضيف لفيوم|بــــ |د|

264456 وق محن  رمض س|ن عبــــ|رسر |بــــ بــــنه|د|

256562 ئى|لحلو|ده حسن محمد |مي ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4o4735 مصطفى مجدى سعد محمد مرع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33585 ى محمد عىل مروتـــ رشدى حسي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

846897 بــــوبــــكر زبــــي |ح |لفتـــ|ره عبــــد|س ن|سو|بــــ |د|
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|8|52 لدبــــور|حمد |مح محمد |نور س ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

77445| يف نجيبــــ عىل يسن محمد رسر زيق|لزق|هندستـــ 

|25|2o كتـــ|لس|عىل حسن محمد سعيد محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

89|539 ل |لع|ح عبــــود عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|شيم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3||983 ئى خلف سعد|جورج روم |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

|8o36 ى|م ف سعد زغلول| |رتـــي  رسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

254o85 ه يف محمد فتـــىح خي  مصطفى رسر ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|6936o مل محمد|رجبــــ محمود ك| ر|ي ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

485|79 ه محمد فكرى عبــــد | للطيف  مأمون عىل علبــــه|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|266o4 ز محمد|لبــــ|م |كريم هش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|28|2 ى تـــوفيق رمض ن تـــوفيق يوسف|نرمي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

355899 لجزيرى|حمد |لحميد |محمد حمدى عبــــد رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

796|9 رى|ج س|سلىم حمد حج تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

52|867 لمرصى|لحميد محمد |د فوزى عبــــد |سع |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

33o796 ي محمد عبــــد|لش|حمد عبــــد|
ى
ي|لش|ق

ى
ق |ره بــــنه|تـــج

6454|o ز|لسعيد در|لسعيد عزتـــ | ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

7o4725 ء صبــــرى محمود رسور سعيد|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7o28oo لبــــدرى|ل محمود محمد |حمد جم| زيق|لزق|عه |زر

79|757 هيم|بــــر|حمد |مي  |ل|يه | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

496o77 ن محمد خليل|ل رمض|يه جم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

3|235| حمد عيد|للطيف |عبــــد| ن رض|سليم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

496276 تـــ|هيم محمد كر|بــــر|مروه محمد  بــــ دمنهور|د|

867229 لحميد عمر|ندي عمر عبــــد م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

754o4o لحميد|م عبــــد|ء محمود س|رس| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

3|2426 لمجيد|شم حسن عبــــد|ن محمد ه|رو ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

2|2557 حمد عىل خرصى|لدين |ء |د محمد عل|زي ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف
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543|36 وى|لسيد قن| |هدير رض بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

49o328 دين حسن بــــهجتـــ محمد درويش|ن سكندريه|ل|بــــ |د|

56958 بــــ محمد|لتـــو|تـــيسي  سمي  عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

333427 هيم|بــــر|حمد محمد |لرحمن |عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

373768 ن|حمد سليم|ل |دى جم|له|عبــــد رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

649o96 حمد يشى حسن صبــــرى خلف| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

88564 لق محمد|لخ|ن عبــــد |م رمض|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2|39|3 لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|لرحمن مكرم |عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

522352 هلل شندى|حمد عبــــد |هند مصطفى  |حقوق طنط

897o35 دل بــــخيتـــ محمد |محمد ع سيوط|حقوق 

|65583 ى لمسيح|صفوتـــ شكرى عبــــد | يوستـــي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

32738 فظ محمد|بــــ ح|يه|حمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8||995 ي خلف محمد لملوم
مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

337948 لعزيز عزبــــ|تـــ عبــــد|لشح|رص |لن|محمد عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

477755 لعزيز عىلي|بــــر عبــــد |ر محمد ج|مي م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

886593 لرحيم محمد |ج  عبــــد|حمد ن| سيوط|حقوق 

48588o ى محمد عبــــد |ل |ء جم|آل در|لق|مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|5|82  |نسمتـــ ي
ى
حمد دردير عىل|رس شوق زيق|لزق|عه |زر

|3o5|5 س|هلل عبــــ|ندى محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

676|45 ن فع|لش|حمد |لدين |وليد مىح | مي  لمنصوره|حقوق 

9o||83 هيم |بــــر|وود يوسف |نوفي  د ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

|6o692 ئل خليل خليل يوسف|م و|هش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|56|| لعزيز  |لحميد عبــــد|دل عبــــد|ء ع|عىلي سيوط|نوعيتـــ 

|55892 لحميد|ح غنيم عبــــد |لفتـــ|يوسف عبــــد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

34|o32 لحميد|حمد عبــــد|حمد محمد | ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

|48335 ى|م وس|م تـــ|رمزى س| رتـــي  ورصى تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

44o3|o حمد|لصمد |مل محمود عبــــد| لشيخ|طبــــ كفر 

6oo582 ل لبــــيبــــ أبــــوزيد|محمد جم |ره طنط|تـــج

637457 ه عل لبــــليىه|ء محمود |ني  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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679||| د محمد محمد|طف فؤ|محمد ع لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

433894 لسعد منصور مسلم|بــــو|بــــعه |ر |بــــ طنط|د|

832363 حمد محمود|حمد محمد |منيه | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

55975 لعزيز محمد|محمود حلىم عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

78558| ى م عدل متـــرى|هش| جي  إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

857793 ي محمود سيف عىلي
مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

347247 ى |محمود مطيع  حمد خليفتـــ|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

4798|4 ن|حمد محمود رمض|رس |زن ي|م ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

35|543 عيل|سم|لونيس بــــيوم |طمتـــ معوض عبــــد|ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7|576o لجليل|مد عبــــد |لعزيز ح|حمد محمد عبــــد | ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

|58598 حمد|ل |د كم|رحمه رش هره|لق|بــــ |د|

2|6699 ى عبــــد |محمود محسن محمود  لجليل|مي  ن|هندستـــ حلو

9|559o ه صل| ى  |ح عبــــد|مي  للطيف حسي  سيوط|حقوق 

49647| رتـــ مجدي محمد محمد خليفتـــ|س ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

35|775 ئى|لحلو|هلل بــــيوم |رق عبــــد|ء ط|ل| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

62627| يم يوسف محمد|لد|ل عبــــد|يه كم| لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o6636 هيم محمد|بــــر|حمد خليل |ندى  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

2|886| حمد سيد|ليش |بــــو|زن |م ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

854|45 ى تـــه|بــــتـــ شح|ل ثــــ|كم| يوستـــي  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

62|364 ى|لوه|هلل عبــــد |يه محمد عبــــد | بــــ حسي  ط|بــــ دمي|د|

759652 لفتـــوح عىل|بــــو |ره سعيد مرزوق |س بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

4o8423 س|حمد حو|ن |حمد بــــدر| |حقوق طنط

9o3943 نشين محمود عىل محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

348932 هلل|س محمود عبــــده محمد عبــــد|ين| ى شمس|زر عه عي 

792o37 وى|لششتـــ|د |زم محمد فؤ|ح زيق|لزق|حقوق 

36o|52 مل محمد|م ك|ندى عص |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|4994 عمرو عىل مصطفى عبــــده ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4856o| لرؤف جمعتـــ مدكور عىل|سلىم عبــــد  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

422|5o نم|لسيد فوزي غ|ن |نوره سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

4o3o77 ف عبــــد |محمد  در حسن محمد|لق|رسر ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى
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82o653 لس زىكي زكري زىكي| كي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

226288 رى|لبــــ|حمد عبــــد|يوسف وجيه  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|79|o لغنى خويلد|حمد حسن سيد عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

67574o ر|لف|م |لسل|محمود محمود محمود عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

9|6o43 لحكيم  |لحكيم عبــــد|ء مصطفى عبــــد|صف سيوط|تـــربــــيتـــ 

5|3987 لسيدتـــوتـــو|حمد | |جر رض|ه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|7872o بــــ سيد فهىم|يه|ن |نور تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

867353 ى حم|ي ن|ن رشو|ده رضو|سمي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

46322| م عطيه محمد مليكه|لسل|هيم عبــــد|بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

437483 وى|لشه|لسيد يونس |يونس  لشيخ|طبــــ كفر 

27773 زى|لحميد محمد حج|محمد سيد عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

2498o7 ن|هيم عثــــم|بــــر|دل |منيه ع| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

253323 سمر جعفر حمدى جعفر ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

482|27 يىحي مصطفى حسن مصطفى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|o4o5 حمد |لحميد |حمد عبــــدين عبــــد| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

8|3845 حمد محمد|طف |حمد ع| ي|تـــمريض 
| لمنى

3423o2 |تـــ فتـــح |هيم بــــرك|بــــر|ء فرج |لزهر|طمه |ف
بــــ|لبــــ

ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|9269 لد فتـــىح عىل|هلل خ|منتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9|6754 س  |لدين عىل عبــــ|صبــــرى عز  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

359o57 حمد خليفتـــ|حمد محمد | رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

838897 ي|فرحه ورد ي محمد عسي 
ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

447544 ي
بــــه|وهبــــه | دئى لسيد محجوبــــ رسر سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

278262 د بــــكر|لجو|م عبــــد|حمد هش| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2|2866 هلل مصطفى|م عبــــد|هلل هش|عبــــد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

7|23oo د طه زرنبــــه|ء محمد محمد رش|سم| لمنصوره|هندستـــ 

|53o9 حمد عىل محمد|ء |لزهر|طمتـــ |ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

825467 عيل|سم|بــــدين |هلل ع|حمد حمد| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

6o98|6 لحق|لعيسوى عبــــد |قمر معوض | نور لمنصوره|ره |تـــج

3|96| حمد محمد|م |لسل|لرحمن نرص عبــــد |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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76|723 بــــر محمد|مؤمن محمد ص لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

776384 حمد|حمد محسن |ره |س زيق|لزق|حقوق 

88|589 مل محمد |حمد سيد ك| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|59||5 يف رض وليم زىك| رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

373266 ي عبــــد|حمد ه|
لمنعم محمد|ئى ى شمس حقوق عي 

84736 ف فوزي محمد حسن| رسر سيوط|حقوق 

4|o657 زي|حمد غ|د محمد محمد  |حمد زي| |حقوق طنط

529497  عبــــد|عبــــد 
ى
ى|لحق |لرحمن أحمد شوق مي  ره دمنهور|تـــج

862258 ن|ن مغربــــي سليم|حمد سليم| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

328o3o لدريدى|مصطفى وليد مصطفى  |ره بــــنه|تـــج

5||543 بــــو حلوه|لجيد |لبــــر عبــــد |حمد صبــــىح عبــــد | طبــــ بــــيطرى دمنهور

3|5244 لحميد|يمن سيد عبــــد|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

859645 سخرون|ن |ل سليم|بــــيشوي كم سيوط|ره |تـــج

46425 لدين|لكريم مىح |لدين عبــــد |ن مىح |يم| هره|لق|حقوق 

694637 ي|ل|لسيد |لسيد محمد |ديه |ش
لفى لمنصوره|حقوق 

2277|2 ى عبــــد | |رؤيه حسن عط رثــــ|لح|مي  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

32o672 لس خليل ثــــ هلل|د |بــــتـــ ج|كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|77o6 كرم حلىم بــــريقع|معتـــز  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

53725 ن عىل|ندى سمي  رمض طبــــ بــــنى سويف

8o88|8 ي محمود حسن عبــــد
لجيد|مصطفى ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

| |لمنى
لجديدتـــ

45396o ن|عيل عثــــم|سم|عيل نرص |سم|حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

683386 ئى|لجرس|حمد |ء محمد سعد |رس| لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

834|97 حمزه محمود حمزه محمود دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

2|42|7 هيم|بــــر|يمن محمود محمد |محمد  هره|لق|ره |تـــج

27o644 لسيس|لسيد |محمد بــــسيوئى عىل  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|77233 ى  ديبــــ لوس|يمن |كرستـــي  هره|لق|بــــ |د|

499384 حمد|يه محمود حمدى | تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8|6647 عيل|سم|شور |محمد ربــــيع ع ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8272oo مد|لرحيم حسن ح|حسن عبــــد ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

4529| ح|لفتـــ|عيد سيد عيد عبــــد هره|لق|ره |تـــج
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6o835| بــــينى|ج |لمصبــــ|رضوى سعد محمد  لشر |ره طنط|تـــج

4459|9 لحميد|م فوزى عبــــد |حمد حس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

756497 ن حسن|مصطفى حسينى رمض ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

235745 در سيد|لق|يمن عبــــد|يه | هره|لق|بــــ |د|

836|92 ى هدي محمود عىلي حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4o37o2 لدين محمد|لعظيم سعد|فتـــ عبــــد |م ر|ر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6o346o حمد مرع|تـــه |شح| حمد رض| |هندستـــ طنط

8532| ويرس|ض س|ض فوزى ري|ئى ري|ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

357546 ف عبــــ|س |عبــــ س محمد|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

326|24 ى ع ود|ود د|دل د|نرمي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

836|32 لصغي |ن عىلي عبــــيد |يم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

49o652 ى جل|ي ر|ر مجىلي عم|ل عم|سمي  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

355o35 ي عمر|من
ر عمر مهنى  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع

وى|لصحر |

273247 ضى|لر|حمد حمدى محمد عبــــد| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

753322 حمد|مؤمن محمد حنيدق  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

6|9687 ح شعي |لفتـــ|ء محمد جبــــر عبــــد|لزهر|طمه |ف ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|4|52o ر|لف|لمعىط |لمعىط رجبــــ عبــــد |هدى عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|63785 ه  يف|مه مسعد عبــــد |س|ني  لمجيد رسر ى شمس|د| بــــ عي 

84|o63 ي زكري بــــدوي محمد| يحن  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

3823| يمن عجىم محمد|كريم  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

233955 لدين|د غرز |لجو|ل عبــــد|م جم|سل| هره|لق|ره |تـــج

777oo7 تـــه|در شح|لق|مريم محمد عبــــد  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

373|79 طر معوض|بــــر خ|ء ص|رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|6o995 لحليم محمد|د رفعتـــ عبــــد |ره عم|س ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

625458 هيم|بــــر|هلل |م عبــــد |س| سم زيق|لزق|حقوق 

||56o5 ول ع ن|طف عوض سمع|كي  ن|فنون جميله فنون حلو

84|556 حمد|كر |بــــ ش|لوه|سهيله عبــــد ن|سو|علوم 

2|9734 لم محمد|ندى بــــشي  س ى شمس صيدله عي 

22|97 ل|لع|حمد عبــــد |فرح عنتـــر  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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844628 ف ص|طمه |ف م|م|بــــر |رسر ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

86o|69 ي|محمود محمد عبــــد
لعظيم مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

27537 شور محمد|سيد ع| سم هره|لق|عه |زر

63|26| م مسلم عوض|لسل|د ممدوح عبــــد |سع زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|5228| ف محمد |ر |من حمد|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

32o499 هيم يوسف محمد|بــــر|ممدوح  ى شمس هندستـــ عي 

9o2o69 دى |لبــــغد|حد |لو|محمود محمد عبــــد ج|طبــــ سوه

|45624 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|مصطفى يعقوبــــ  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

36526| ء محمد حسن محمد مصطفى|نجل ن|حقوق حلو

6|o677 ف نجيبــــ |ن |رو لعزبــــ|رسر |بــــ طنط|د|

63449 ى لح|ل ص|طلعتـــ كم| مي  ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

46|696 ى رفعتـــ ص لح عبــــيد|نرمي  سيوط|عه |زر

|23323 ن|ممدوح يوسف سمع| رين|م  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

5o5487 ود|ل سعيد د|سعيد كم سكندريه|ل|عه |زر

89|87o ى عط|بــــو|مل حربــــى | هلل| |ليمي  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

6||9o9 عيل|سم|لعزيز |نوره طه عىل عبــــد  |بــــ طنط|د|

624446 ن رجبــــ|هر سعد سليم|ء م|أسم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

753753 وق عىل عىل محمد  هيم|بــــر|رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

9|7o82 حمد |مل |ن ك|خلود رمض سيوط|عه |زر

7o3345 لخول|ح  عطيه |م صل|حمد س| زيق|لزق|حقوق 

3424|o يتـــ عمر حسن محمد| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

364348 ئيل|بــــيشوى رؤوف منصور ميخ  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

|72389 ي خليل|م |ر حس|يثــــ|
لدين حسنى ى شمس حقوق عي 

6|o34| لقلينى|دى عيس |له|عزتـــ عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

486742 هلل عوض|بــــ |ريو صفوتـــ هتـــلر ج|م سكندريه|ل|بــــ |د|

535983 ن محمد غريبــــ|ر رضو|مي ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4o3367 ل|لع|لبــــدرى عبــــد |طمه مصطفى عىل |ف إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

3|5|5 روق محمد فريد|سندس محمد ف هره|لق|بــــ |د|

27695| ي|ر محمد حمدى |من
ى
لزقزوق تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

889862 ف مغ|محمد  لرحمن |زى عبــــد|رسر ي صىح 
سيوط|معهد فنى
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3|8329 وي|لىحي فرم|لدين عبــــد|ء |حمد بــــه| ى شمس|تـــج ره عي 

25644o شور بــــحر|ر ع|يه نص| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|32o25 ى|م مح يعقوبــــ نرص|س| رتـــي  ى شمس حقوق عي 

26||o2 لحميد حسن|بــــسنتـــ حسن عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

27856o لم محمد بــــيوم|د س|عم| ر|ي ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

5|6469 لد سعيد محمد بــــدر|ء خ|أسم علوم دمنهور

|35353 حمد حسن رزق|نس | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

62|4o د|هلل محجوبــــ رشيدى عي|عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

7|2772 ى|س ى بــــحي  ره محمد عبــــده حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7634||  محمد |م
ى
نيس|هينور محمد شوق هندستـــ بــــور سعيد

262472 ى|طف عبــــد|محمد ع لعزيز مغربــــى حسي  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

689|63 سود|ل|عيل |سم|م محمد |محمد حس ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4|66|6 فظ رزق|رس محمد ح|محمد ي لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6o3856 ف لطفى لطفى  لسيد أحمد|محمد أرسر |ره طنط|تـــج

4|3o|4 ل محمد سعد زغلول|مريم جم |حقوق طنط

8o26o6 ن محمد|هيم شعبــــ|بــــر|ضىحي  ي|بــــ |د|
|لمنى

327853 لبــــكرى|هلل محمد محمد |عبــــد |ره بــــنه|تـــج

5||855 وليد محمد رجبــــ محمد محمود |طبــــ طنط

4oo2o8 ف فتـــىح عبــــد م|لسل|فتـــىح أرسر ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3226|| دى|له|د مصطفى محمد |ء عم|نجل ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

335375 شد عليوتـــ عىل|ن ر|سمه| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8|6473 بــــر|ن ج|ح شعبــــ|ء صل|حسن هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

852|52 لحميد|ل عبــــد|م مؤمن محمد جم|سل| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

24oo6 ى |حمد ل|ل |م| م|م|شي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

9o6397 حمد محمود حسن |ئى |م| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|43778 حمد محمود|لرحيم |جر يوسف عبــــد |ه |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

22334| محمد مصطفى محمد محمود ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6757|7 وع|لسيد مط|عمرو سمي  محمد نظىم  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

375o87 عي|شم حنفى محمود رف|محمد ه ى شمس حقوق عي 
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|32454 مل|هيم ك|بــــر| |بــــسمه رض هره|لق|صيدله 

32426 رص حسن محفوظ|عيل ن|سم| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

7||5o2  
ى
 عىلي|لد|يىح |لجر|محمد شوق

دموئى لمنصوره|حقوق 

3597|8 ن|مد فرح|ن ح|ء فرح|شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6|3o35 نور محمد شلبــــي|مه |س|هلل |عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

853|25 لحفيظ|جد عبــــد|لم|ن عدلي عبــــد|شعبــــ ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

8|55|2 طمه سيد محمود خلف|ف ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

34o6o6 ل|لد|ىط |لع|سم عبــــد|سم صبــــري ق|ق |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

3||358 لجمل|ئيل |يبــــي روف|ميل عج|ئف |كريم ر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

698|8| حمد|لسيد عبــــده |م محمد  لمنصوره|علوم 

923778 لدين مصطفى  |ره ممدوح نور |س ج|بــــ سوه|د|

||964o دق|لد محمد ص|تـــسنيم خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|994| د عوض|هيم لطفى عي|بــــر| هره|لق|بــــ |د|

49|973 يف محمد بــــسيوئى مريم رسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

72||4 ف شح|مريم  بــــ|لوه|تـــه عبــــد|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

437|o6 هلل سعد|ن وليد عىل عبــــد|يم| لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

|686o8 تـــتـــ|رق عىل شح|ندى ط رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

2|76o6 س|لمنعم عبــــ|عمر محمد عبــــد هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

524683 حمد|هيم عيسي |بــــر|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

824775 يكل حشمتـــ تـــلميذ ذكري|م دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

2|284o لرحيم|لرحمن عبــــد|لد محمد عبــــد|زم خ|ح ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

89o435 هيم |بــــر|لد سيد |لرحمن خ|عبــــد سيوط|صيدلتـــ 

5o37o3 لسيد موىسي|رص فهىمي |حمد ن| سكندريه|ل|عه |زر

|3397| هلل محمد|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

258745 ف ف|حمد | لدقوئى|روق |رسر |هندستـــ طنط

86o77o ح سنوىسي|هلل محمد مفتـــ|عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

2|2362 فظ|ن ح|ده محمد محمد رمض|كريم حم ى شمس حقوق عي 

|4|793 ل|تـــه مصطفى هل|حمد رجبــــ شح| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

252|77 م|لسل|نور عزتـــ عبــــد| |مه ي صىح بــــنه
|معهد فنى
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27o544 رى|لهو|رتـــ |مل محمد عم|ره ك|مل عم|ك ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9oo567 يه حسن محمد محمد | ج|صيدلتـــ سوه

32o876 لحليم|ل عبــــد|لع|د محمد عبــــد|زي ى شمس|زر عه عي 

|28293 لسيد|در |لق|رس محمود عبــــد |ن ي|مرو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

854943 ن عيد حسن|رس رمض|ي ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

623234 ف طه |ندى  ل|رسر ى وى|لميى لمنصوره|صيدله 

54o3|o ح|لفتـــ|م عبــــد |ل عل|ء محمد جل|ل| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

69598o ى عرفه |مح |س لمتـــول عريضه|لعشر لمنصوره|بــــ |د|

247576 لسيد عمر|بــــ |حمد دي|يوسف  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

3|5868 ر|د سليم نص|صفيتـــ حم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

43|79o س|س عبــــ|حمد محمد عبــــ| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6o439o  |لش|لسيد عبــــد|م |دى حس|ه
ى
بــــ|لطو|ق لمنصوره|بــــ |د|

3|2348 مد|هيم سعيد ح|بــــر|هيم محمد |بــــر| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

627826 ه سعيد  هيم محمد عيس|بــــر|ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

3348|2 لح|حد ص|لو|بــــطه محمد عبــــد |بــــ بــــنه|د|

426826 لغنى|لغنى محمد عبــــد |عىل عبــــد| دين سكندريه|ل|حقوق 

76o276 زق محمد|لر|زق محمد عبــــد |لر|مهند عبــــد  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

835749 لدين|رون محمود نور |ء ه|رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

63|74| لسيد زيتـــون|لسيد محمود |لمسلىم |جر فتـــىح |ه  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

39o2| ي
ن|دل محمد عثــــم|ع| دئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6855|2 بــــو ريتـــ|مد |مد محمد ح|بــــسمه ح طبــــ بــــورسعيد

29454| حمد|هلل |رس عبــــد|ظم ي|ك لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

83o89o ى|ل|حمد محمد |محمد | سه مي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|53868 م فوزى محمود|مصطفى هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

853639 ي نش|
لمسيح عبــــد|تـــ عبــــد|يرينى ي|بــــ |د|

|لمنى

4|878 يم محمد|لد|محمد صبــــىح عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4|3983 للطيف موىس شيحتـــ|حمد عبــــد|سهيلتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

44o926 لد محمد متـــولي|م خ|بــــتـــس| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|8579 لدين حسن محمد|ء |عمر عل د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و
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368568 هيم|بــــر|ىط |لع|محمد يحن  عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

769525 م|لغن|هيم |بــــر|حمد | |حمد رض| حقوق بــــورسعيد

86375o عيل|سم|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|ده |مي دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

634o59 لسيد حسن|هلل حسن |عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

66883 تـــه|ل محمدشح|لع|رص عبــــد |سلىمي ن لفيوم|عه |زر

3246|6 تـــه|لسيد شح|لد |سيد خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

446o2o روس|نيس يوسف سيد |لقس شنودتـــ |ئيل |ف|ر سكندريه|ل|ره |تـــج

52347| لكريم محمود|مد عبــــد |كريم سعيد ح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

278236 ئى|لحليم علو|يىح عبــــد|ده بــــط|حمد عبــــ| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

||7o27 لجيوىسر عىل|لد |يوسف خ ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

82355| عىلي شيىمي| لنج|بــــو|نجوي  ي|بــــ |د|
|لمنى

773o57 يف|عيل |سم|م |سل| بــــو زيد رسر  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

6968|3 لسيد|بــــ بــــيوم |بــــ دي|يه|ه |بــــ لمنصوره|ره |تـــج

56479 هيم حسن|بــــر|د محمد |زي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

357|8| زق|لر|لسيد عبــــد| |هدير رض ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5o54| د جريس|بــــيشوي وديع فؤ ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

77837o ي محمود محمد|طمه عبــــد |ف
لغنى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

2|925o مصطفى عزتـــ محمد محمود سعد تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

754323 ل|مي غبــــري|فوزى رمزى س| مونيك عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

426582 لجندي|هيم |أمنيتـــ أحمد محمد إبــــر سكندريه|ل|ره |تـــج

258oo8 نور محمد حنفى غتـــيه|حمد | ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|9834 م|م|د سيد حنفى |زي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

24675 لق|لخ|ن عبــــد |سميحتـــ نبــــيل شعبــــ ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

2444o6 وى|دق سعد|طف ص|م ع|سل| هره|لق|طبــــ 

453643 لبــــسيوئى|حمد جمعه | |ند ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

5||47o لمقصود|لموجود عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|محمد سعيد  ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

244653 لعزيز|لعليم عبــــد|حمد عبــــد|محمد  ى شمس| لسن عي 

|55962 ئل عىل منصور|ف و|عف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|35896 حمد محمد محمد|مريم  هره|لق|بــــ |د|
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5o2979 حمد|دق |لص|ن حمدى عبــــد |نوره لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

6o72o8 لغمرى|مه عزتـــ |س|عزتـــ  لمنصوره|هندستـــ 

3|87o| عيل|سم|رص حسن |رتـــ ن|س ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

||6297 ئل مصطفى محمد|ندى و ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8|27o2 ي عبــــد|عبــــد| دين هلل|هلل بــــشر حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

452|27 ر|لحليم نرص محمود  عم|م عبــــد |سل| لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

5o3744 ى|لع|حمد محمد عبــــد | ل محمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

59955 عمرو محمد صديق بــــدوى ن|هندستـــ حلو

353348 لعزيز|لحميد عبــــد|د عبــــد|محمد عم م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

846836 هر|حمد عىلي ط|يه | ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

29|626 م|لسل|ض عبــــد |محمود سيد ري هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2oo38 بــــيتـــر يشي وليم عطيتـــ ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8|3729 هلل سيد|جد ذكر|محمود م ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

6o5248 لحميد|ح عبــــد |لفتـــ|ره خليل مىح عبــــد |س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

684424 ح مندور|لفتـــ|حمد محمد عوض عبــــد | صيدلتـــ بــــورسعيد

773643 ى ك|ك ئيل|مل ميخ|مل رزق ك|رولي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

6|76o8 لزنتـــوتـــ|هيم |حمد مصطفى إبــــر| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

825336 ي محمد|ء رمض|ول
ن مصطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

629|33 لمجيد|مد عىل محمد عبــــد |دى ح|له|ل |بــــتـــه| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

5o84|9 ندى ممدوح محمد سعد زغلول ي|بــــ |د|
|لمنى

223492 لحميد|مه بــــدوى عبــــد|س|هلل |عبــــد ن|بــــ حلو|د|

|3ooo| ى هلل|جرجس محفوظ رزق | يوستـــي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

5o79|5 لحسن|بــــو|زى |لحليم غ|ر عبــــد |من لشيخ|عه كفر |زر

482759 ر|بــــسنتـــ مصطفى معوض محمود نص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62o2o8 زى|لحميد محمد حج|حمد عبــــد |زينبــــ  طبــــ بــــورسعيد

4|933| ن عىل|ن عطيه رمض|سوز |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

7o6935 ل محمد يوسف|يمن بــــل|بــــسنتـــ  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6447o| ح عبــــيد|لفتـــ|هر محمد عبــــد |ش |حقوق طنط
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3482|4 مد|ء سيد محمد ح|وف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

773524 ى محمد محمد|مروه شحتـــه  مي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

3|6584 هلل|ح خي |لفتـــ|حمد عبــــد|ندى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

49877o محمد خليفه| رضوى رض ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7|o4|3 لمتـــول|حمد محمد |تـــ |حمد عرف|ء |زهر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4o7o5o لمعىط|يدى محمد وهبــــى عبــــد |ه سكندريه|ل|بــــ |د|

57956 ضل قطبــــ|ضل عىل ف|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

72|45 ر|بــــو هج|ح محمد محمد |نج لفيوم|طبــــ 

62oo|| مه|در سل|لق|م فوزى عبــــد |عص ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

6|7273 ر|لف|بــــعي محمود |لتـــ|لسيد |رنيم  ط|بــــ دمي|د|

68o49o محمد عىل محمد محمود عىل لمنصوره|بــــ |د|

||9863 ديفيد ميشيل جورج  صليبــــ ى شمس|تـــج ره عي 

4|5435 لزيبــــق|عبــــده محمد مصطفى مصطفى  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|4757 ى عبــــد |لوه|محمد عبــــد  بــــ محسن|لوه|بــــ تـــحسي  هره|لق|ره |تـــج

85952o لس  ف هل|كي  ض|ل ري|رسر ج|بــــ سوه|د|

|44642 ل|لع|لصبــــور عبــــد |ل عبــــد |لع|حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|35279 رق عمر زهرتـــ|سمي  ط ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

529|46 لكريوئى|هلل منتـــرص عىل |عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

284469 ى|م ى|لفى خليل بــــش| |رتـــي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|6385 وز فول محمد محمود في   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

368638 سكندر|يز |نوبــــ ثــــروتـــ ف|بــــ| ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

75855 ى| لمجيد|ر عبــــد |حمد ربــــيع مي  حقوق بــــنى سويف

3728|6 ن|ئى رشو|لىح ورد|هيم عبــــد|بــــر| |نوعيتـــ بــــنه

35ooo| هيم|بــــر|هيم |بــــر|ح سعد |ن صل|نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o9774 عيل عوض منصور|سم|عيل محمد |سم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

425o99 ى مىك  ف محمد حسي  لشيخ|أمل أرسر سكندريه|ل|ره |تـــج

|6o898 س|هيم عبــــ|بــــر|ل |م جم ى شمس| لسن عي 

26o898 زينبــــ سعيد مرزوق فهىم ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

766738 لم|لم محمد س|ن س|محمد حمد ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى
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7558o4 لح|سلىم محمد فرغىلي ص لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

27o978 ره عطيه|ء محمد تـــوفيق عم|ل| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

877|79 لغنى  |شهد عىل محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

63457o لمعىط|مصطفى عبــــده محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4645o9 لرحمن|حمد عبــــد |لسيد |حمد |كرم | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|7o262 ف فهىم فهيم|بــــيشوى  رسر دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

237297 بــــ عديس طه|لتـــو|مريم عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

677769 م|لسل|د محمد عبــــد |حمد مسعد محمد فؤ| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

59967 حمد محمود|لد |محمد خ ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

88564| لعيون يوسف عىل |بــــو|طمه |ف سيوط|طبــــ بــــيطرى 

239|45 بــــر فهىم|م ج|عهد هش ن|بــــ حلو|د|

|37o4| لعظيم محمد يوسف|ح عبــــد |محمد صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

48892o ه محمد | مد حسن|لعزيزى ح|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

268664 وى|لسم|لمول |ره عزيز عبــــد|س لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

34o585 لرحمن |لحميد محمد عبــــد|جد عبــــد|حمد م|
خليفتـــ

|كليتـــ هندستـــ بــــنه

4534oo لمجد|بــــو|حمد |مد |محمد ح ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

239222 ى بــــدوي|جر جم|ه ل محمد حسي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

27o7|5 د|هيم محمود حم|بــــر|لد |محمد خ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

758587 عيل محمد|سم|مه |س|ء |ل| حقوق بــــورسعيد

922766 حمد حميد  |رص |هلل ن|عبــــد ج |تـــمريض سوه

44986o لكردى|ء محمد مصطفى |أسم |حقوق طنط

35o532 د محمد محمد|ء عم|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

22448| ن|عيل شعبــــ|سم|زم محمد |ح دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

3486o4 ر محمد|لستـــ|ر حمدى عبــــد|لستـــ|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

628457 ى مر|ء طلبــــه |زن عل|م د|مي  زيق|لزق|ره |تـــج

92o455 لرحيم |هيم محمد عبــــد|بــــر|ء |سم| ج|بــــ سوه|د|

8|9932 ى ع هيم|بــــر|ر |لستـــ|صم عبــــد|نرمي  ره بــــنى سويف|تـــج

334622 ن|زق رضو|لر|محمد مصطفى عبــــد ى شمس حقوق عي 

2444o حمد سند|مد |حبــــيبــــه ح ن|بــــ حلو|د|
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4|2355 ود|رس صبــــىح محمد د|حمد ي| |ره طنط|تـــج

33637| فتـــ سعيد صليبــــ|يرين ر| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

826o3 حمد محمد|بــــر |مؤمن ص ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

67882| هلل|د|لسيد عىل ج|رص |ء ن|رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6296o8 عيل|سم|ده رجبــــ محمد محمد |غ زيق|لزق|صيدله 

|35398 دتـــ|لغنى كو|عبــــد | محمد رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

646898 لمرىس|حمد محمد |ل حمدى |من ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

8|7466 هر حزين|حمد محمد م| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

5|5862 لىحي|لم|در |لق|تـــتـــ عبــــد |بــــ حمدي شح|ربــــ تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

633888 حمد|ء محمد غريبــــ |عمر عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28427o ى حنفى عبــــد|رس| ر|لغف|ء حسي  ن|بــــ حلو|د|

635589 ن|بــــ سكر|لوه|ء حمدى عبــــد|هن زيق|لزق|بــــ |د|

26o|89 لصعيدى|ل محمد محمدى ذىك |ره جم|س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

692269 لحجلتـــ|لرحمن |مد عبــــد |لسيد ح|عنود  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

43o73 حمد محفوظ|ء محمد ذىكي محمد |ول هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

354oo8 ف محمود عر|ء |ل| رك|بــــى مبــــ|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

444339 حمد رجبــــ|مريم أحمد رجبــــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

249446 ء عم|جر ه|ه ره عبــــيد|ئى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

79|o33 لصغي  يوسف|حمد محمد تـــوفيق عىل | زيق|لزق|حقوق 

759858 ن|ن حسن محمد عثــــم|رو لفيوم|لعلوم |ر |د

8o867 هيم|بــــر|شكري صفوتـــ شكري  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

|56426 عمرو مجدى محمد فخرى ى شمس|د| بــــ عي 

8o|oo2 بــــر|لمنعم ص|هر عبــــد|ء م|رس| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

477573 لبــــىه خميس|لمنعم |مريم محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

323|o| ج |يتـــ رزق عىل خف| ى شمس|زر عه عي 

342669 مه|متـــ فكري سل|هلل سل|هبــــتـــ  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

778947 لرحمن محمود|ه عبــــد |لل|ن عبــــد |يم| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

4|o328 |لعزيز محمد |لدين عبــــد |ء |لعزيز بــــه|عبــــد 
لخول

|بــــ طنط|د|

773736 هيم مدين|بــــر|يمن شبــــل | |ر|ي ى شمس|تـــج ره عي 
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85839| ي|منه 
ي|ل محمد ر|حمد جم|ء |هلل محمد ضى

ضى
ي |

لحسينى
دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

26o672 |د |ح سعيد حد|سم
ى
لشنوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8547|2 ح حسن|ح محمد صل|صل رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

64263| ع|لسيد يوسف سبــــ|يوسف  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

3442|2 هيم|بــــر|موريس | جورج حن |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

69o9o5 لح|محمد لبــــيبــــ ص| ند لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9||559 بــــوبــــكر |ل محمود |خلود كم ج|تـــربــــيتـــ سوه

764o47 عيل|سم|ح محمد |لفتـــ|حسن عبــــد | دين ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

2|6225 لمعىط محمد حبــــيبــــ|لدين عبــــد|ح |حمد صل| ى شمس هندستـــ عي 

896|88 ه محمود عىل محمود  | مي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

835482 فرحه فوزي محمود عىلي |نوعيتـــ فنيه قن

4|o55| رى نجم|د بــــند|م رش|د عص|زي ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

22859 لربــــ|د |يمن تـــميم ج|محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

323746 ي
|سعيد سعد تـــكل| سلفى هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

9|7475 نيوس  |هر ذىك ط|ره م|س معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

69826| ى|بــــو |حمد |لطفى | م رض|وس لعني  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

37|576 لحميد|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد|لمنعم |عبــــد هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5o9777 ى |لن|ل عبــــد|بــــل لعزم|بــــو |حمد |رص حسني  لشيخ|عه كفر |زر

843578 لعزيز|حمد عبــــد|هيم محمود |بــــر| ن|سو|بــــ |د|

857|36 يد نجيبــــ|عوثــــ بــــسيط ز|ر ي|بــــ |د|
|لمنى

224o|6 دى عىل|له|لسيد عبــــد |ن سمي  |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8865|9 ن محمد |مصطفى محمد عثــــم سيوط|تـــمريض 

8589o3 ي|س| جولي رض
مي مهنى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

757897 ف محمد محمود|ندى  رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

6o9497 ن|هيم زيد|بــــر|لمقصود |هيم عبــــد |بــــر|ن |يم| لمنصوره|علوم 

23473 هيم محمد حسن|بــــر|د |فؤ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

77586 ي
لمقصود عيسوى|محمد عبــــد | دئى ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

342|45 ن|حمد جمعه حس|م |يتـــي هش|ه ى شمس علوم عي 

296246 ف عزتـــ عبــــد| |رن لق|لخ|رسر عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ
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227768 لمنعم محمد|حمد عبــــد| |نور سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

478236 ئى طه محمد|زينه عمرو ه سكندريه|ل|صيدله 

7||583 لدين مصطفى دعبــــس|ء |عمرو عل لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

222887 تـــي|لحميد عىل زن|لدين عبــــد|عىل  هره|لق|ره |تـــج

269777 نوئى|لبــــتـــ|ضل |جد ف|ضل م|ف ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

3427o| هيم|بــــر|سمي  محمد سمي   ى شمس|د| بــــ عي 

75965o س|حمد عبــــ|حمد محمد |ن |رو ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

|62662 بــــر عمر|لسيد ص|عمر  ى شمس علوم عي 

767684 بــــ عىل|ء محمود دي|رؤى عل لعريش|تـــربــــيتـــ 

2o835 وتـــ|لحميد عىل حل|م عبــــد |معتـــز حس ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

693726 ى  لسيدهجرس|لسيد |ليىل خي  لمنصوره|بــــ |د|

|6oo73 لدين محمد|محمد حمدى بــــىه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

465o|8 هد زمزم|حمد مج|للطيف |عبــــد |هندستـــ طنط

283348 لعظيم|حد عبــــد|لو|بــــ عبــــد|يه|محمد  ن|حقوق حلو

6|9869 لد محمد عيس عىل|ء خ|سم ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

43|496 هر صبــــره|لد ط|حمدى خ |طبــــ طنط

7o3268 بــــو ليصه|لسيد محمد |بــــسنتـــ محمد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

59||2 ى|م رمىل عبــــد |سل| لحميد حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

5||22o ى عىل ع|حمدى حس شور|ن حسني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5268|3 لرحمن عىل عيسوى عىل عيسوى|عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

9|224|  |لش|مه عبــــد|س|ء |دع
ى
حمد |ق ج|حقوق سوه

75925| ر فهيم|محمد مجدى مختـــ لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

|46945 لمشد|لمقصود |دل عبــــد |عبــــدتـــ محمدع عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9o7745 تـــه |يوسف لبــــيبــــ محمد شح سيوط|حقوق 

685|46 وي|لشن|رس عىل |ن ي|يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

694349 ه محمد |  ح|مي 
ى
مد شمعتـــ|لدسوق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

42362| بــــ|لسعيد دي|لسعيد |د |جه سكندريه|ل|حقوق 

346689 هلل|حمد محمد عوض |ئل |و| رن مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

697548 لبــــرع|ح عىل |لفتـــ|ل عبــــد |ندى جم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

358o9o بــــر|هيم ص|بــــر|صم محمد |ع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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3552o3 ريم حسن سعد محمود حسن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

344338 وي|لدين محمد حسن قن|ل |محمود جم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3257o9 دم|عيل حنفى |سم|هدير حنفى  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3|7836 |لمو|لنجدى |سم |كريم بــــ
ى
ق ى شمس حقوق عي 

28449| هيم|بــــر|هيم حنفى |بــــر|ن |نوره هره|لق|حقوق 

448|36 م|م سعيد أحمد سل|هش| مه ضتـــ دمنهور|علوم ري

248773 كر محمود بــــدر|مد ش|ندى ح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

257948 يد|تـــ ف|ح شح|محمد نج ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o979 حمد محمد سعد محمد| ره بــــنى سويف|تـــج

777||8 د|لحليم سعد ج|لحليم محمد عبــــد |عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

436|99 حول|ل|لحميد محمود |ح عبــــد |محمد صل لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

622772 لرحمن|لحليم عبــــد |لحليم عبــــد |حمد عبــــد | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

87oo5| حمد|بــــر محمد |سحر ج سيوط|حقوق 

|6872 لكريم|مد عبــــد |د ح|رق فؤ|م ط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9o858o هيم |بــــر|لصبــــور محمد |ره عبــــد|س ج|بــــ سوه|د|

79o625 ج|لبــــر|هلل |سلىم زغلول جمعه عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

6o9458 لمتـــولي درويش|ر |لغف|ر عبــــد |لغف|هبــــه عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

243236 لرحمن محمود محمد|ر عبــــد|من هره|لق|ر |ثــــ|

6o2934 ى|لعيسوى |كريم سمي   لسيد حسي  لمنصوره|بــــ |د|

769o35 لرحمن|لسيد عبــــد  |دل |حمد ع| ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

6345o5 ش|لدمرد|رس سويلم محمد |عمر ي زيق|لزق|بــــ |د|

5|637 لغنى|يه طه قرئى عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

5|6466 وى|لنحر|فظ |رص ح|ء ن|رس| ط|معتـــ دمي|علوم ج

634577 ى جورج لطفى عزيز| مي  زيق|لزق|ره |تـــج

8o359 لسيد مصطفى|م |محمد عص هره|لق|حقوق 

787o73 هيم|بــــر|ن فتـــىح سعيد |نوره زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85o3|9 ده جمعه مهدي|حمد حم| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

556o3 مد|مد سيد ح|ء ح|دع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

426827 ي|ر
رى|لهو|لعزيز محمد |عبــــد | ئى |حقوق طنط

4532|6 لبــــسيوئى يوسف|هلل |حمد خليل عبــــد| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ
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9|o5o7 ى |يه| هيم |بــــر|لسيد |بــــ حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

269o54 ي
لعزم|بــــو|د محمد |عم| دئى ي صىح بــــنه

|معهد فنى

862944 لسيد|ن |لدين سليم|ء مىحي |لىمي ي|بــــ |د|
|لمنى

2|38o5 ئل محمد متـــول|لد و|خ |ره بــــنه|تـــج

427oo8 صف|رتـــ مني  أنور جيد و|س سكندريه|ل|بــــ |د|

624|24  عوض خرصى|لسعيد مجدى |
ى
لدسوق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

782424 ر|لغف|م محمود عبــــد|عص| ر|ي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|467| هيم فتـــىح شعتـــ|بــــر|ر |من لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

834429 حمد محمد|دي |لكريم عبــــ|عبــــد ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

4o389 لرؤف|رص عبــــد|لن|زق عبــــد|لر|دتـــ عبــــد|غ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

373284 لدين|حمد شمس |ح مصطفى |لفتـــ|د عبــــد|جه |نوعيتـــ بــــنه

878444 هيم  |بــــر|ن فتـــىح فتـــىح |نوره سيوط|ره |تـــج

4268o6 لدين|عيل سعد |سم|عيل |سم|دل |آيه ع سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

5o2377 م محمد عمر|كريم هش سكندريه|ل|طبــــ 

5296|8 يىلي|ن محمد |ل رمض|حمد جم|
ى ليى ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

تـــ|بــــ لبــــحي 

|28794 جون طلعتـــ سمي  نصيف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

753256 ن محمد|دى رفعتـــ سليم|ف وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

265||2 د|لجو|بــــ عبــــد|لعزيز دي|حمد عبــــد| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

237466 ي
لرحمن|حمد محمد عبــــد|طه | دئى ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

63253 لصمد|لعظيم عبــــد |شد عبــــد |حمد ر| ره بــــنى سويف|تـــج

|49|67 محمد حسن محمد عوض د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

3|6658 لرحمن|ندى محسن فوزى عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

34|86 ل معوض|سلسبــــيل معوض كم كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

67737o لدين حسن هريدى|ل نجم |حمد جم| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|2o|68 ن لسيد محمد حسن|دل |ع| مي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8oo579 لدين|ل |هيم جم|بــــر|لدين |حمد سيف | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

2|9o|4 حمد عمرو سيد مرىس| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

58286 حمد|بــــر |د محمود ص|جه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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5|7|69 در روميتـــ|لق|لزين محمد عبــــد |ن |جيه تـــربــــيتـــ دمنهور

6o7663 وى|لعشم|هلل |ن محمد عبــــد|حن ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

65229 حمد مسعد|رحمه محمود  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

462579 ى|لع|صبــــرى عبــــد | مه ىط حسي  لشيخ|بــــ كفر |د|

7|7oo9 طف محمود محمد|محمود ع لمنصوره|حقوق 

767953 حمد دندش|لحميد |يه محمد عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

8432|4 حمد محمد|ح |ء صل|رس| ن|سو|بــــ |د|

2525o2 ى عبــــد هلل عىل مشحوتـــ|نرمي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

265o3| ى|حمد فتـــىح عىل حس| ني  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

262956 حمد تـــوفيق محمدى عوض| ي|هندستـــ 
|لمنى

7o9842 طر|لحميد محمود خ|م ثــــروتـــ عبــــد |ريه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

885979 رص محمد سويفى |ء ن|صف سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

223227 نور زهرى|نور فوزى | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|24o26 لمهدى|ىس |لعبــــ|نه سمي  محمد |جم ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

28569| ى| محمد يىح زكري حسي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

428639 حمد عبــــيد|مح محمد |رغده س |حقوق طنط

8|9535 هيم حسن محمد|بــــر|ء |ل| ي|علوم 
|لمنى

432687 مح محمد سليم|مريم س ط|بــــ دمي|د|

359649 حمد|م |لسل|دتـــ سعيد عبــــد|مي |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

27634o يحن  محمد وديع محمد تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

258755  رمض|مه رمض|س|
ى
ن|ن شوق ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 

كتـــوبــــر |6 -

35o49o لم|محمد ممدوح عىل س |بــــنه| هندستـــ شبــــر

483oo5 ل|لع|لسيد عبــــد |ندى محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49o56| لتـــوئى|مل جمعه حسن |ريم ك عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

272|66 لسنوىسي|ن |ء محمد شعبــــ|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

27oo36  شبــــل محمد ر
ى
ضى|محمد شوق ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

8||762 ي | هند رض
لسيد|قرئى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

Wednesday, September 5, 2018 Page 1259 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

522247 م|لسل|شم عبــــد |زم ه|ء ح|رس| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

69|377 دى مصطفى|له|بــــسنتـــ محمود عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

3|7536 ي
محمد سعيد محمود حنفى |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|

ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

32464| هيم|بــــر|لرحمن محمود غنيم |عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

42|246 لرحمن عمر أحمد مسعد بــــيومي|عبــــد  |ره طنط|تـــج

235647 رحمه محمد رأفتـــ سيد هره|لق|بــــ |د|

5|7987 يه ممدوح فتـــىح فلفل| تـــمريض دمنهور

629o48 ئى|لتـــلبــــ|ج |لد محمد فر|خلود خ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|497|4 رس حسن حسنى|حمد ي| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6oo998 ر|بــــون|لرؤف |م عبــــد|طمه س|ف ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

3493|9 ف موىس محمدى|حمد | رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|49263 رس مصطفى عىل ذهنى|سهر ي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

897o64 لنعيم |ل يوسف عبــــد|مل جم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

356o9o دى|له|ح عبــــد|لفتـــ|ء عرفه عبــــد|رس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9|5325 م عىل مصطفى محمد  |حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|7452 نم|أحمد فكرى متـــول غ ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

825|6 دى|لن|لحليم محمد |عىل سعيد عبــــد لفيوم|عه |زر

923298 لنعيم  |لدين عبــــد|لنعيم سعد |رضوه عبــــد ج|بــــ سوه|د|

344527 ف سيد |محمد  ى|رسر مي  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

5|4238 رىس|لجبــــ|تـــ رزق حسن |ن بــــرك|إيم سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

269665 رص|سم ن|لمنعم بــــدر بــــ|سم عبــــد|بــــ ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

64oo7o هيم محمد|بــــر|لعزيز |عبــــد| رض| رن زيق|لزق|نوعيتـــ 

683446 ى|بــــر|ح |لفتـــ|بــــسمله عبــــد  هيم حسني  لمنصوره|بــــ |د|

6|7544 لجمل|هيم |بــــر|يدى محمد |ه ره بــــور سعيد|تـــج

258782 ر|لف|هيم |بــــر|محمد سعيد  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

869243 حمد محمد فرح|ء |رس| سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|3|67 حمد سعيد|حمد |ندى محمد محمود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8638|6 ء حمدي محمود يوسف|حسن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

676427 حمد فهىم عبــــدتـــ|ل |ندى جم لمنصوره|ره |تـــج
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6|4o52 وى|لص|لسيد |حمد | |يه رض| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

892442 لغنى  |هلل سيد عبــــد|محمد عبــــد سيوط|حقوق 

8287o7 ي عبــــد
بــــدين|زق محمود ع|لر|مصطفى لمنصوره|حقوق 

5|9o44 لرحمن|حمد عبــــد|لسيد |ح |صل| لي|د ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

753oo8 لسيد|لسيد محمود |مصطفى  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

8||879 ي عبــــد|
ى
زق محمد|لر|حمد شوق ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

57|77 ض|د ري|لح فؤ|ء ص|سم| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

3432|5 حمد بــــيوم|منيتـــ سعيد | |تـــربــــيتـــ بــــنه

4475o3 ى ري ج عىل|لح|ض حسن محمد نور |حني  سكندريه|ل|هندستـــ 

|44347 م محمد|م|محمود محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2593o3 لسيد|مل حسن سعد | ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

5|5o|7 بــــ|ن محمد خط|طمه شعبــــ|ف لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

34o463 هلل كيد|للطيف عبــــد|يتـــ عبــــد| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

824929 ي 
حمد|حمزه محمد مرغنى |هندستـــ قن

3235o8 لسيد|حسن محمد عىل | دين ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

77o982 ئل مشمش محمد عيس|يه و| زيق|لزق|نوعيتـــ 

287834 ح|محمد سمي  محمد صحص ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9o7223 ف |ر |من بــــدوى | لوف|بــــو|رسر |نوعيتـــ فنيه قن

6|5|o6 ى أبــــو صي |عمر ي رس حسي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

436377 وى|لديبــــ|للطيف محمد محمد |كريم عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

6oo629 فظ خليفتـــ|هيم ح|بــــر|فظ |حمد ح| |ره طنط|تـــج

9o4952 ح |لفتـــ|عىل محمد عبــــد| لي|د ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

758923 لعليم|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |يوسف  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

|5|688 لحليم|لحميد عبــــد |نور محمد عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

767494 هيم|بــــر|هيم |بــــر|لد |خ| لدن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

5|5986 تـــ ي| بــــيش|ن خر|هلل سليم|رس عبــــد|مي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

6o464 حد|لو|لحمد عبــــد|مصطفى محمد شيبــــه  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

894|24 لعزيز محمد |ء محمد عبــــد|حسن سيوط|صيدلتـــ 

787796 عيل|سم|لسيد |هيم |بــــر|نسمه  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9o3o26 درس |بــــتـــ تـــ|در ثــــ|جرجس ن قرص|ل|فنون جميله فنون 
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7|8o96 ن|حمد طم|حمد |ل |منى جم لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

9|676 ر|ل عم|لع|هر عبــــد |رق م|محمد ط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|6283 ضى فرج|رص ر|ن ن|مرو تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

299383 لرحمن|لعزيز عبــــد|لرحمن عبــــد|مصطفى عبــــد لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

4o88o9 لحليم حمد رميح|جمعه عبــــد| نور |بــــ طنط|د|

28|389 لعزيز محمود|رص عبــــد |رص ن|لن|ل عبــــد|جم ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

7|73|5 ى يحن  |رس| هيم فنه|بــــر|ء حسي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4o5276 هلل فرج|بــــ محمد عبــــد |يه| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|8756 ج|ج يوسف حج|بــــ محمد حج|رح لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

92oo57 ف عىل |د |جه لسيد  |رسر ج|حقوق سوه

|4o2|6 ين سيف  ن|لسعيد بــــدر|لنرص |شي  ى شمس علوم عي 

29374o يف سعد فريد|ج رس رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5|755 لسعود|بــــو |ر عفيفى فرج حسن |من ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

25oo5 رضوى محمد محمد عبــــد ربــــه هره|لق|حقوق 

|38o34 ح رزق محمد|حمد محمد صل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

924975 حمد |لد محمود |محمد خ ج|ره سوه|تـــج

235268 ى|سط ص|لبــــ|حمد حمدى عبــــد| لحي  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

|49483 لحميد مدحتـــ|رس عبــــد |لىم ي هره|لق|ره |تـــج

83826 بــــو خزيم|م |لسل|منى سيد عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

779494 هيم حسن|بــــر|د يوسف |جه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

33o322 ى|لسيد |ح |لفتـــ|هدى عبــــد مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

848|87 ي |لرحمن |عبــــد
وي محمد|دف|لحسينى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

2|653| ىط عىل|لع|حمد عبــــد|عمر  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6o38|7 لغنى جميل|لسيد عبــــد |ح |نور نج| |بــــ طنط|د|

43723o ده|حمد عىل عىل زي|ن |رو لشيخ|بــــ كفر |د|

484839 ل|لرج|لد مصطفى محمد محمود |خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|55427 لحميد عيس|لد عبــــد |ندى خ ى شمس حقوق عي 

779365 لنمر|سط محمد|لبــــ|لد عبــــد |محمد خ زيق|لزق|ره |تـــج

2527|2 لمنعم فوزى مصطفى|رص عبــــد |ن| ر|ي ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

Wednesday, September 5, 2018 Page 1262 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

364355 لمجيد|زق عبــــد|لر|لرحمن صبــــري عبــــد|عبــــد يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

263268 عيل|سم|بــــدر شتـــيوى | دين |بــــ بــــنه|د|

24o888 د جوده|لجو|دل عبــــد|عمر ع |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

757o65 حمد|حمد محمود |م |هبــــه عص تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

26337 ح محمد صديق|حسن صل تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

2269|8 لرحيم|رق عىل عبــــد|حمد ط| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

8325o7 مد|ل سعد ح|ن كم|نوره دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

754594 حمد محمود|ل محمد |نه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

349286 ى عىل صبــــىح عىل|ي سمي  |ره بــــنه|تـــج

9o8o99 لك زىك |لم|مروه منصور عبــــد ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

653|o هيم|بــــر|لنعيم |هيم عبــــد|بــــر|محمد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

232oo4 لجنش|ن |بــــر بــــيوم رضو|محمد ج هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

755765 م عيد صبــــيح|طمه س|ف عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

248|59 ى |نور |مل | هيم محمد|بــــر|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

59986 ى ي|مختـــ| مي 
ى|ر بــــسيط بــــنى مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

626o7| لحميد|رق محمد تـــوفيق عبــــد|هلل ط|عبــــد زيق|لزق|علوم 

4|96|6 لسيد محمد شعيشع مندور|رق |حمد ط| لشيخ|ره كفر |تـــج

78|63o حمد محمد|س محمد محمد |ين| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

27982| ح خلف|لفتـــ|رق عبــــد|ندى ط |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

64438 لسميع|م مجدى قرئى عبــــد لفيوم|علوم 

638638 تـــ | لسيد عىلي|لسيد محمد |مي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4||9|2 دق|لرحيم ص|لسيد عبــــد|حمد | |بــــ طنط|د|

225948 حمد صبــــىح سعد حنفى| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

478552 بــــوفجور|يمن محمود |سلىم  |ره طنط|تـــج

426842 هيم|بــــر|لىح |دل عبــــد |سجود ع سكندريه|ل|علوم 

35o225 لنيل|بــــو |حمد عطيه |مه |س|حمد | ى شمس|تـــج ره عي 

4573|3 لحميد عبــــد|لمقصود عبــــد |ء محمود عبــــد |شيم
لمجيد |

لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

455929 بــــر|لسيد متـــول ج|ل متـــول |نو م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 
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55|22 ضى محمد قرئى|مصطفى ر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

436275 ى|بــــدين محمد محمد |لع|د زين |عم لنعي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

9o|957 لحنفى |هيم عىل |بــــر|حمد | سيوط|حقوق 

777949 لعربــــى محمود عبــــد ربــــه|لسيد |ء محمد |رس| زيق|لزق|طبــــ 

4396o8 وق ع دو|هيم ج|بــــر|وى |لششتـــ|دل |رسر لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

77798|  عىلي حس|حسن
ن|ء محسن مصطفى زيق|لزق|علوم 

7o4332 د عىل محمد عىل|عم| رض زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6|9327 ى|محمد طه محمد  لعجي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6o7756 لمرصى|ئى شكرى |ر ه|من لمنصوره|ل |طف|ض |ري

882|2o بــــوزيد  |بــــوبــــكر حفنى صديق | سيوط|تـــمريض 

4o495 ف محمد شوشه|محمد  رسر ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

64646| بــــرى|لج|لقطبــــ |ء محمد |شيم  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

489|58 ه محمد عبــــد  بــــوكشك|لحميد |لحميد عبــــد |ني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5oo79 لعزيز عويس وهبــــه|هلل عبــــد |عبــــد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

856687 بــــر عمر|ل سعيد ص|بــــل ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

23o|44 لسكرى|عيل خليل |سم|ل مجدى |جم دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

792764 للطيف|مرغنى عبــــد | ن رض|ريم|ن عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8439|7 ي
بــــر|لج|لموجود عبــــد|ء محمد عبــــد|ضى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

2544|8 بــــجر|ل|بــــوبــــكر محمد |ندى  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

888|35 تـــه  |ئى شح|م محمد غيط|حس سيوط|ره |تـــج

77o963 ه مسعد س| لم مسعد|مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

76452o ي|حمد فهىم |محمد عمرو محمد فوزي  ر|لىح  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

438265 لق|لخ|د عبــــد |لجو|رس مني  عبــــد|ريم ي |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

85823| ي|ن طرش|محمد سيد شعبــــ
ئى ي |

سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

45o7o8  |م
ى
هيم|بــــر|يمن حليم |رق ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|727o هيم محمد نوفل|بــــر|زينبــــ محمود   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|74o83 ي حسن عبــــد |
للطيف|حمد حنفى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4364o4 وع|هيم محمد سليم مط|بــــر|حمد | سيوط|طبــــ 
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45257 د|م محمد عو|لحليم س|عبــــد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

79694 س مسعود|مد عبــــ|ء ح|شيم ى شمس|د| بــــ عي 

4o345o ن|ن محمد رضو|م رضو|جر هش|ه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

699389 ى عبــــد |رس| لحميد|لعزيز عبــــد |ء حسي  صيدلتـــ بــــورسعيد

676489 ى |ي وى|لعشم|لفتـــوح فريد |بــــو |مه |س|سمي  لمنصوره|ره |تـــج

4oo647 ر|لنج|لسيد |لسيد |يمن |ء |آل ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|544|| مصطفى نرص مصطفى حسن درويش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

944o2 بــــر محمد|لحمد ص|بــــو|خلود  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

75o427 ن عىلي|مصطفى محمد رمض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

89799o لد محمد موىس |كريم خ ج|حقوق سوه

42|o3| رتـــ محمد محمد حسن خليفه|س لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2483|2 لعزيز طلبــــه|لدين محمد عبــــد|ل |ل كم|نه ي صىح بــــنه
|معهد فنى

47263 حمد|ن سيد |متـــ رمض|س|هند  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

695|56 هلل فهيم منتـــرص|ن عبــــد |يم| لمنصوره|علوم 

684783 صف|ح ن|لفتـــ|لسعيد عبــــد |لسيد |ء |ل| لمنصوره|بــــ |د|

4957|5 در|لق|لحميد عبــــد|لسيد عبــــد|محمد  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

635525 لد عىل محمد|ء خ|نجل زيق|لزق|حقوق 

843624  عىلي 
ى حمد|محمود حسي  |ج طبــــيع قن|عل

626526 هلل|حمد عبــــد|ء مدحتـــ مصطفى |لشيم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

354333 زينبــــ محمد عطيه خليفه |بــــ بــــنه|د|

489757 لسيد حسن|جر محمد حسن |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||8426 د سمي  حبــــيبــــ رمله|تـــي  عم|فيلوبــــ ى شمس هندستـــ عي 

682825 زق|لر|لسيد عبــــد |لسيد عبــــده |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

332584 خلود رجبــــ محمود مصطفى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

263957 ى يونس عبــــد |منه  لذهبــــى|د |لجو|هلل عوضي  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

273|84 لمجيد بــــدر|يه محمد عبــــد| لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

86495o ورده فتـــىحي تـــوفيق محمد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

2438|3 ه | ود|حمد حسن عليش د|مي  ن|بــــ حلو|د|

92|473 حمد يونس |لعزيز |لرحمن عبــــد|عبــــد ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

78736o حمد موىس|رص محمد |لن|ل عبــــد|منى جم زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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35794o هر عىل محمد|حمد م| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|3826o زق|لر|لسيد عبــــد |دل |حمد ع| سيوط|بــــ |د|

922842 لدين عىل محمد  |ج |ء تـــ|بــــه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6|42o2 ين محمد عطيه عبــــ لبــــدوى|س |شي  |بــــ طنط|د|

359457 ك جيد|هر مل|ئيل م|مهر كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

6o23o2 هيم مصطفى محمد بــــكر|بــــر|ء |رس| |ره طنط|تـــج

439o78 مه|هيم سل|بــــر|م فرج بــــسيوئى |س لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

63235| ل|لع|بــــسنتـــ محمد سعيد محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

2226o7 حمد محمود وهبــــه|رضوى  ن|بــــ حلو|د|

4|8572 لمحسن سليم متـــول|لفتـــ متـــولي عبــــد| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5o8546 رم|لم مح|لسيد محمد س|لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

462929 ع|لرف|هلل محمد |مريم محمد عبــــد لشيخ|عه كفر |زر

|5497o لسيد|رحمه مجدى مهدى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||7534 لجليل محمد عىل|بــــسنتـــ محمود عبــــد  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

3694o8 ى نبــــيل عصمتـــ عبــــد لمنعم|نرمي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

25|695 لصمد|هيم عبــــد|بــــر|حمد ممدوح | تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

7o39|4 ى |هبــــه هل ط|لقطق|ل محمد حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

|6|67| لحميد|حمد عبــــد |ج  |نىح  ن| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8|96o9 ى ن|مه موريس سمع|س| |جي  سيوط|حقوق 

|78958 لجليل محمد|طمه مسعد عبــــد |ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

246564 لسيس|هيم |بــــر|هيم حسن |بــــر| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4o4777 له|بــــو غز|لعزيز حسن |د يحن  عبــــد|زي ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6|8oo8 لعيوىط|بــــه عبــــده |يمنى شبــــ ط|بــــ دمي|د|

28o5o6 لربــــ محمود|د |رم ج|ن ك|رو ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

|39|3o حبــــيبــــه يحن  سعد سيد ى شمس حقوق عي 

767269 هيم حسن عيسي|بــــر|عىل حسن  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

327427 ى|وى محمد حس|حمد ف|جر |ه ني  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

78228 لفتـــوح سيد|بــــو|جر محمد |ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

34o4|7 سمر سمي  سمي  يس |تـــربــــيتـــ بــــنه

5o647o ن خليفه|هلل نعم|لد خلف |ء خ|رس| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 
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6|o975 |لحميد |م عبــــد |لسل|محمد محمود عبــــد 
ج |لبــــلتـــ

لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

86o|| ن|د ربــــيع رشو|هبــــه رش لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

||6527 رسل|مريم شكرى فيكتـــور  هره|لق|ر |ثــــ|

823544 فتـــ خليفه عىلي|رحمه ر حقوق بــــنى سويف

8o9|7o ى|نور حس|عىلي عزيز  ني  ي|عه |زر
|لمنى

2|883o هلل|محمد نبــــيل محمد عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

924885 يوبــــ  |م |حمد تـــم|بــــ |دي ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|4525| لعزيز|زىك عبــــد | لعل|بــــو |لرحمن |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

3|3299 ي
لمجيد|ء عبــــد ربــــه عبــــد|عمر ضى ى شمس هندستـــ عي 

2|762 يمن سيد سند|مريم  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|6|93 حمد|فتـــ صبــــىح محمد |هند ر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

868o|8  مىكي|له|حبــــيبــــه عبــــد
ى دي حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

43o3|6 يد|تـــه محمد ز|زينبــــ محمد شح ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8||334 ى|عثــــم| دين ن طلعتـــ حسي  ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

5|36o لنور|بــــو |متـــ قرئى |س|جر |ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

862654 ى خلف  ى|هلل عبــــد|نرمي  لحميد حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3|2636 لدين محمد محمد|م |ء حس|حسن ى شمس|تـــج ره عي 

324o4 لعظيم صبــــىح محمد|يوسف صبــــىح عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

238764 تـــه|ندى يحن  محمد شح ى شمس|تـــج ره عي 

3|7752 ى حسبــــ   حسي 
لحسن|بــــو|لنبــــى |مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

25|62o لد|لمعىط خ|رق مصطفى عبــــد|ط ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8o7987 ى |ي فظ|لحميد ح|بــــوزيد عبــــد|سمي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

5|9|5o لحميد|شور نبــــيه عبــــد |ء ع|رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

48748 لمنعم حسن|زن سيد عبــــد|م هره|لق|ره |تـــج

2|9o58 هيم محمد|بــــر|هر |محمد م |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

495729 يف يوسف محمد يوسف رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7|o875 وى|لشه|لحميد يوسف |م محمد عبــــد |سل| لشيخ|هندستـــ كفر 

4|3558 |لبــــن|هيم محمود |بــــر|ده |غ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

243247 ندى محمد عىل فهىم ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

238o2o هيم|بــــر|حمد |حمد سيد |ء |ل| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|
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885232 رص |لن|بــــ عبــــد|لوه|مه عبــــد|يه سل| سيوط|بــــ |د|

358|4 يف|مصطفى عىل | عل لشر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

756256 لرحمن محمد|مروه محمد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

5o539o محمد حلىم جمعه محمد درويش سكندريه|ل|ره |تـــج

863|78 رف|لدين محمود ع|ئل نور|و |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

37683 ن رزق|حمد رزق رمض| ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

7|2289 هيم|بــــر|حمد محمد عوده محمد | لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

|64496 حمد|هيم محمد |بــــر|يمن | ن|بــــ حلو|د|

762682 وى|عمر محمد محمد عىل جر بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

479|o4 ح محمد مصطفى كذلك|لفتـــ|زن عبــــد |م بــــ دمنهور|د|

242732 وى|لبــــر|دل حسن طه محمد |محمد ع هره|لق|هندستـــ 

23o7o7 يوسف سيد مصطفى محمود متـــول لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

33o7|7 ر|لجز|لمنعم عىل |لتـــ حمدى عبــــد|ه |ره بــــنه|تـــج

|66|43 لسيد مغورى محمد|هلل |عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

452564 ل|محمد حمدى محمد مظ ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

356o|5 لحميد محمد|يمن عبــــد|ء |ل| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9|973o ل عمر حسبــــ  |عمر جم ج|عه سوه|زر

764298 بــــو محمود|لسميع محمد |يوسف سمي  عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

659|4 مل|دل مصطفى ك|ذ ع|مع ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o9783 ى |ي ل|لعظيم غ|حمد عبــــد|سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6|6424 وق خ ح درويش|لفتـــ|لد عبــــد |رسر ط|حقوق دمي

636485 ل|لسيد هل|لسيد محمد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|3765 وى|لشن|هيم محمد |بــــر|محمد عزيز  |ره طنط|تـــج

853622 فيبــــي محبــــ فرح وهبــــه ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

67336 حمد طلبــــه|حمد طلبــــه | لفيوم|لعلوم |ر |د

2422o3 ن محمد محمد|تـــفى محمد شعبــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2446o ل|ئى  مصطفى كم|ء محمد ه|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|525o نور محمد|ذ بــــشي  |مع هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

642o93 ى صبــــرى عبــــد حمد|زق سيد|لر|نرمي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

34o926 شور|م سمي  مصطفى ع|لرحمن عص|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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637467 ط|لبــــل|بــــ |لوه|لسيد عبــــد |لسعيد | ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|7539 لدين حسن محمود|جر محن  |ه ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

8|7579 ي|ء محمد |رس| حمد مليىح  ي|لسن |
|لمنى

854262 حمد|ء زوين |محمد بــــه ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

6342|6 هلل|هيم عبــــد |بــــر|لجليل |عبــــد| محمد رض ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|2||98 حمد|عمرو مجىل مجىل  ى شمس|تـــج ره عي 

24|236 ذل|لش|هيم |بــــر|محمد محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

34485| جورى|لبــــ|مريم عيد رجبــــ محمد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

23o839 هيم محمود|بــــر|حمد محمد | ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

4422o5 |لفتـــوح رخ|بــــو|للطيف |ئد عبــــد|ر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

259o85 عيل|سم|يمن يوسف |يوسف  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

793888 ف عىل عبــــد|زم |ح م|لسل|رسر تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

7o5o84 لحميد محمد|يه محمد عبــــد | زيق|لزق|طبــــ 

636o27 هيم|بــــر|لحسينى | |هدى رض زيق|لزق|حقوق 

238463 لحميد حسن|سلىم رفعتـــ محمد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

447487 لدين محمود عىل|د |عم| يش سكندريه|ل|هندستـــ 

|57525 ف محمد هريدى|يدى |ه رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

27299| م عىل|لسل|لدين عبــــد|ء نرص|ل| دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

429264 ف |ع| عل لمرصي|دل أحمد رسر |بــــ طنط|د|

854867 ى|بــــر|محمد  هيم نجيبــــ حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

9o|o74 لكريم  |ر حنفى محمود عبــــد|من تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

764|o| ن رفعتـــ محمد عىل صبــــيحه|يم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5o764| لعزيز مرشدى|ن سعيد محمود عبــــد |نوره سكندريه|ل|عه |زر

768342 ى س|سم| لم خليل|ء سمي  حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

79o|48 لسيد|لدين محمد |ن محمد محمد محن  |نوره زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

342746 حمد|ء سعيد |عمرو عل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

35926o قوتـــ عىل|محمد محمود ي ى شمس|تـــج ره عي 

7928|6 ي|حمد محمد سليم حر|س |ين| ج  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8824|3 هيم  |بــــر|ن |ء بــــدر عثــــم|شيم سيوط|تـــربــــيتـــ 

64o88o هيم |بــــر|لحميد محمد |لحميد عبــــد |عبــــد 
مصطفى

لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع
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778358 لسيد|مر عجيبــــ |تـــ| رن زيق|لزق|ره |تـــج

922o84 تـــه محمد |حمد شح|مروه  ج|بــــ سوه|د|

|6|5o2 بــــو عىل|حمد |هيم محمد |بــــر|حمزه  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

334595 بــــ|لبــــ|روق فتـــح |لرحمن ف|مصطفى عبــــد ى شمس صيدله عي 

7|5475 تـــ شيحه|ء سمي  رجبــــ عرف|شيم لمنصوره|حقوق 

488222 محمد عىل نصىح محمد عىل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

442678 ف خف|ء |رس| |مرعبــــد |هيم ع|بــــر|جه |رسر
لمنعم

ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|4o69 فع|لش|فع |لش|محمد | زكري ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

273362 ن|حمد حمد|ر محمود |من دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

287|49 لجندى|حمد محمد حلىم | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

589|8 لحميد|ء محمد مهنى عبــــد |لشيم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

28975 ن جبــــر|ن محمد سليم|سليم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

83364 رى|د عطيه مك|مر| رين|م لمنصوره|حقوق 

425o7 لد فضل سيد شلبــــى|حمد خ| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

8845|5  |حمد كم|
ى
حمد |ل شوق سيوط|ره |تـــج

265868 |مل لبــــيبــــ عط|هيم ك|بــــر| |بــــ بــــنه|د|

64||4| ج|لمل|لرحمن |لعزيز عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

254553 ى|ض |لسيد ري|عىل  مي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

53o|o2 هيم فريد محمود مرع|ئى إبــــر|أم سكندريه|ل|هندستـــ 

855273 ي دي
ى|مصطفى بــــ عىلي حسي  سيوط|حقوق 

522|7o يد|ره عىلي فتـــىح عىلي ف|س هره|لق|لعلوم ج |ر |د

36o874 يف  لعزم|بــــو|حمد |لعزم |بــــو |صفوتـــ رسر |ره بــــنه|تـــج

8o5898 لمولي|حمد عبــــد|زينبــــ طه  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|256|7 زى|حمد حج|زى |رق حج|كريم ط ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

682|78 يمن محمود دعيه|منيه | لمنصوره|بــــ |د|

348||4 لدين|لمنعم نور |حمدعبــــد|هر |محمود م ى شمس حقوق عي 

432974 ي|لسيد |دل |ن ع|يم| ر|لىح  |بــــ طنط|د|

26|792 ف عبــــد|حمد | لسيد|لق |لخ|رسر ي|هندستـــ 
|لمنى

43o882 |لبــــن|حمد |هر محمد |سهي  م |ره طنط|تـــج
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482853 ي|ر
لسيد|لمنعم عىل |بــــ عبــــد |يه| |ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|oo|8 ن|هيم محمد عىل رسح|بــــر|يه | |عه طنط|زر

27|3|9 يف عبــــد |ه لحميد سليم|لحميد عبــــد |نم رسر |طبــــ بــــنه

344327 ن|للبــــ|هر صبــــىح سيد |هر م|م ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

2o443 د|لجو|حمد عبــــد |رق |د ط|زي هره|لق|ره |تـــج

85||99 هلل|لمنعم محمود عبــــد|حمد عبــــد| سيوط|صيدلتـــ 

3394|o حد|لو|لسيد محمد عبــــد|طمتـــ |ف |نوعيتـــ بــــنه

63668o لسيد|لسيد محمد |محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

27|27o لحميد غنيم|زق عبــــد |لر|مه عبــــد |س|روضه  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

5|64|| ي|لعزيز |ن عطيتـــ عبــــد |رتـــ شعبــــ|س
ى
ق لمشر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

262862 ى |د |حمد رش| |لعط|بــــو |لخرصى |طبــــ بــــنه

88oo67 ئيل |رس|ك |لمل|ندى مجدى عبــــد|س سيوط|حقوق 

695798 ن|لسيد زيد|هلل |حمد عبــــد |مريم  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|622|8 ى  ل محمود|لسيد كم|محمود حسي  ى شمس حقوق عي 

649668 س|لمنعم عبــــ|له محمد عبــــد |ه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|6453 ر|لنج|رق عوض |ء ط|إرس ط|ر دمي|ثــــ|

23532| وى متـــرى|بــــ جميل تـــق|يه| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

259884 ط|لعي|ن |يه محمد سليم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

676523 هد|هيم مج|بــــر|مد |هيم ح|بــــر|ل خليل |نه تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

77o4|5 لرحمن يوسف مصطفى|لدين عبــــد |حمد نرص | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

227o52 زق|لر|ح عبــــد|لد صل|محمد خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

535838 ى |ي ف نبــــيتـــ حمودتـــ حطبــــ|سمي  رسر سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

8||239 مل|لمؤمن ك|ن عبــــد|حمد شعبــــ| ي|تـــمريض 
| لمنى

449|84 ل نور|لع|عبــــد | د زكري|لرحمن عم|عبــــد  |هندستـــ طنط

684449 مد يوسف عوض عمر|محمد ح لمنصوره|نوعيتـــ 

685336 ن لجلدى|لحميد محمد |محمد عبــــد | مي  لمنصوره|صيدله 

33779| ى|بــــر|لسيد |يوسف محمد  هيم حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

85o66| دل سيد عىلي|محمد ع سيوط|ره |تـــج

33|893 لغنى محمد|محمد محمد عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه
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236974 ى عثــــم|لدين |ل |زم جم|رضوى ح ن|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

572|o ه ع| طف سيد محروس|مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

82252o ن|طمه محمود محمد عىلي|ف ي|نوعيتـــ 
|لمنى

5|53o ي محمود|لمحسن حج|زينبــــ عبــــد  ج  ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

699472 لح سليم|ح ص|ورده صل لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

834858 ي عىلي|س|د |زي
مه حنفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

22|o53 لسيد|ء محمود فتـــىح |دع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

894386 عيل |سم|در |لق|حمد صديق عبــــد| سيوط|تـــربــــيتـــ 

499o87 فع|لش|غبــــ |مد ر|م ح|نسمه س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

434267 ل|لجم|لسيد |هيم |بــــر|مصطفى | رن |ره طنط|تـــج

7o44o4 ه محمد محمود حموده| مي  زيق|لزق|طبــــ 

268534 ع|لرف|لعزيز |ئل عبــــد|ر و|عم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

476478 رق عىلي طتـــ عىلي شكري|د ط|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

676273 ى مصبــــ لعجىم|ح شفيق شفيق |حني  لمنصوره|حقوق 

85396| ي عمر 
حمد|محمد مهنى ي|علوم 

|لمنى

86|537 حمد|مه محمد محمود |س| ج|بــــ سوه|د|

28646| زق|لر|مد عبــــد|مصطفى محمود ح ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

33o8|5 هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|ء |سم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

266374 لدين يوسف|ل |ء رشيد يوسف كم|لشيم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

696495 يف|لسيد محمد |محمد  لشر لمنصوره|نوعيتـــ 

64|23| ع|هيم سبــــ|بــــر|ع |عيل سبــــ|سم| زيق|لزق|حقوق 

8426o2 ى |ء |رس| لح|لنوبــــي ص|لحسي  |نوعيتـــ فنيه قن

867635 حمد|بــــر نرص حسن |ج ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

|5637| للطيف|حمد عبــــد |مهند رأفتـــ  ن|بــــ حلو|د|

267637 لمول|مسعد محمد عبــــد| ند ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

789899 هلل|ن محمود عبــــد |محمود حمد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

622552 ى|ن يوسف عبــــد |أمل رمض هلل حسي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

9|72|3 د |ن عي|بــــ|ريمون حسنى ل ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

782284 حمد|حمد محمد |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4|6455 ن|لسيد عثــــم|محمد أحمد محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج
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626384 ء مصطفى جميل محمد|آل زيق|لزق|حقوق 

52o7|o ى صبــــىحي محمود عبــــد |ي ي |سمي 
ى|لغنى لشقي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

5o5779 هيم متـــول|بــــر|لسيد |محمد وجيه  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

864958 لعزيز|سم عبــــد|رص ق|لن|لد عبــــد|خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

333697 هلل| |م صفوتـــ بــــدر عط|سل| ط|بــــ دمي|د|

648|53 زق|لر|در عبــــد |لق|حمد عبــــد |محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

228273 ه حمدى محمد محمد| مي  هره|لق|عه |زر

497647 ى عبــــد |ي ن|هلل بــــسيوئى عمر|سمي  ره دمنهور|تـــج

78287o شم عوض|لد ه|يوسف خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78oo|6 لسيد|س |ل عبــــ|سم جم|بــــ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

324oo9 يف س حمد سيد محمد|مح |رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

26962 ن رزق|يه جمعه شعبــــ| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|7933 لعليم|هيم عبــــد|بــــر|مريم وليد محمد عىل  هره|لق|ره |تـــج

625277 حمد|لسيد |لمحسن |محمد عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

6|4o46 د|للطيف عي|ن عبــــد |ن رمض|يم| |صيدله طنط

33o273 عيل|سم|فظ |حمد محمد ح|ء |سم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3|6227 ى |ي لسيد|حمد |حمد محمود |سمي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o5989 وى|لعشم|م محمود |محمد س |ره طنط|تـــج

7||3o7 لم|ج س|ج حج|يمن محمد حج|لملك |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

489244 ع|لرف|لعزيز محمد |رق عبــــد|حبــــيبــــه ط إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

886698 ضى حسن مهنى |ء م|لزهر|طمه |ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

49o94 لمنعم|ن عبــــد |ل زهر|حمد جم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7644|2 ن مصطفى|هيم رمض|بــــر|مل |د ك|زي حقوق بــــورسعيد

69455| مه|لسيد سل|د |لسيد مر|مل مجدى | لشيخ|بــــ كفر |د|

8o9976 ى حسن عبــــد لعظيم|محمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

348637 ى|محمود  حمد محمد حسني  ى شمس حقوق عي 

79868 ى|لحس|رق يحن  محمود |ط ني  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

4o7242 بــــ|مر عىل كس|هيم ع|بــــر|ء |دع سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

82387o لمحسن|لرحيم عبــــد|ن عبــــد|لمحسن رسح|عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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|4|679 ن|ء محمود مصطفى حس|عل |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

263o77 هيم يوسف|بــــر|محمد | ر|ي |طبــــ بــــيطرى بــــنه

3238o7 ى يىح|لعظيم سعيد عبــــد|عبــــد لعظيم حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

86o698 ى عبــــد|بــــتـــس| لكريم محمد|م حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

22327 ر|لجز|صم مجدى فرج محمود |ع هره|لق|عه |زر

638365 يوبــــ|لعظيم |لعزيز عبــــد|حمد عبــــد|محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

496o73 هلل|بــــ |يه سعيد محمد سعيد ج| عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

246355 بــــ|لعزيز عىل خط|حمد عىل عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|2|67| كرلس عوض| يىلي|ندرو | ى شمس| لسن عي 

|34o2 ى | لسيد|حمد |حمد حسي  ن|بــــ حلو|د|

||7o87 ن ي| مي  موىس سمي  هيى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

885967 دى حسن |بــــ ن|لتـــو|يه عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2673|5 ن فتـــوح سليم|ن رمض|يم| |نوعيتـــ بــــنه

78oo6o ح|لفتـــ|لمحسن محمد عبــــد|وليد عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

75|984 م|لسل|وي عبــــد |لسل|سعيد محمد | سم ى شمس|تـــج ره عي 

2289|| ى محمد عبــــد|ي لسيد عىل|سمي  ن|بــــ حلو|د|

4|oo46 ىطي أبــــو زيد بــــر|لمع|حمد أبــــوزيد أبــــو | |ره طنط|تـــج

24|948 لبــــ|بــــو ط|هيم |بــــر|رق محمد |مريم ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|497| ع|لو|حمد |محمد محمد | ء رض|شيم بــــ دمنهور|د|

64|o2 ن|لحميد عطش رسح|ن سعيد عبــــد |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

8|4267 ى ع|ي مر|مر مخلوف ع|سي  ره بــــنى سويف|تـــج

226763 حمد عىل|ء |حمد عل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9||774 لموجود حمدون فرغل |ء عبــــد|لشيم| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

339469 يد|لعليم بــــيوم ز|يتـــ يوسف عبــــد| |نوعيتـــ بــــنه

867822 لدين|محمود محمد عىلي نرص  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

4628o8 تـــ|لشح|لموجود |م عبــــد|لبــــره|ء |وف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|3533 هيم قنديل|بــــر|لرحيم |عبــــد | دين |حقوق طنط

338689 ى عبــــ|س  عىلي|رتـــ حسي 
ى س حسي  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

64o222 بــــ عطيتـــ|لوه|هبــــه جميل عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 
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524695 تـــ|تـــ فكري بــــرك|محمد فهىمي بــــرك سكندريه|ل|بــــ |د|

5o9954 حمد قمح|هيم |بــــر|محمد مسعد سعيد  |حقوق طنط

858643 حمد|دي عىلي |م ن|سل| ي|هندستـــ 
|لمنى

7|266 حمدى حسن قرئى محمد لفيوم|عه |زر

32|747 محمد عزبــــ محمود محمد ن|حقوق حلو

864||3 ي حن|م
ى
|ريو ميشيل شوق كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

528823 لحفنى جعفر|محمد محمود  لشيخ|هندستـــ كفر 

|4476| ي ص
دق|لح محمد ص|تـــفى هره|لق|طبــــ 

9o4|3| لح |خليفه محمد ص| ند|ر ج |تـــمريض سوه

85o556 هيم طه|بــــر|هيم سعد |بــــر| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

485595 لسيد محمد|ن |كوثــــر رجبــــ زيد دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

354239 تـــتـــ|حمد حتـــ|لعظيم |ء محمد عبــــد|سم| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

6|797o ن|لغضبــــ|ده محمد تـــوفيق |مي ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6273|6 بــــ|حمد حسن خط|طف محمود |عو زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

689o62 لبــــيىل رزق|ح |ئى مصبــــ|حمد ه| لمنصوره|حقوق 

5|6379 وى|لغنى محمد شه|دل عبــــد|ن ع|يم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|22o59 لرحمن محمد عمرو|حمد عبــــد |دين |ن دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

685332 لمقرش|لدين سعد حسن |م سيف  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

48oo62 محمد حمدي محمد هندي سكندريه|ل|حقوق 

664|3 ن محمد|رحمه سعيد رمض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

6375|3 تـــى|لزن|ن |لغنى سليم|محمد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

25|9|| زىك| جد وجيه زكري|م ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

|43925 للطيف|لرحمن عبــــد |حمد عبــــد |حمد مدحتـــ | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

24o234 ر|لغف|حمد عبــــد |حمد محمود |محمود  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

75696o رس محمود محمد|رق ي|ط لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

543o23 حمد|لحفيظ |ئى عبــــد|حمد علو|له |ه بــــ دمنهور|د|

64|2o4 لنور|بــــو|حمد محمد |تـــ |لشح|ء |سم| زيق|لزق|ره |تـــج

27286| هيم|بــــر|ل |لع|جر مبــــروك عبــــد|ه قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

22o76| فع|لش|هيم |بــــر|ف محمد |يل| ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

68|779 حمد|مه محمد محمد |س|هلل |عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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63685| ل|لع|حمد عبــــد|ل |لع|بــــدريه عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

55562 هلل محمد|حمد محمد عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

62863o د محمد|ء محمد ج|رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

7o7368 ر|حمد جوده محمود عوض دويد|ن |نوره لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5o859 ل|لع|ل محمد عبــــد |حمد محمد كم| بــــ بــــنى سويف|د|

68||65 تـــ|لشح|ح |لفتـــ|مصطفى محمد مصطفى عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

52932o ى|م سعد محمد ج|هش هي  لشيخ|هندستـــ كفر 

2365|5 لعزيز دردير|ر محسن عبــــد|من هره|لق|بــــ |د|

784868 لحميد|ح عبــــد|لفتـــ|منيه محمد عبــــد | زيق|لزق|نوعيتـــ 

369532 لبــــكرى|هيم محمد |بــــر|ء |عىلي |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

44o88o وى محمدعىلي|لد هند|حمد خ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8||23o ي
ي تـــوفيق سلو|رج| سلفى

نس|ئ  حقوق بــــنى سويف

6o9776 هلل|جر فوزى بــــدير عبــــد |ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o7842 ف سعيد عبــــد|سعيد  در مرىس|لق|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o3632 ديبــــ عوض|ره مجدي |س ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

4246|2  |لبــــند|محمد 
ى
إلسكندريتـــ |تـــمريض  هيم|بــــر|رى محمد شوق

232985 حمد|ح |ندى حمدى صل ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|4395 ي محمود|سم خ|بــــ لد خي  هره|لق|حقوق 

86572 حمد جمعه سعد محفوظ| لفيوم|علوم 

783652 لسيد|حمد |حمد حسن محمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

93229 محمود فتـــىح محمد عوض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

26259o لمنعم عيس|لدين عبــــد|ء|فريد عل ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

26o797 فع|لش|م |لسل|يه محمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

42|28o بــــى|مبــــ|لسيد محمود |محمد مجدى  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

52857 بــــ|لوه|ن عبــــد|طمه محمد شعبــــ|ف بــــ بــــنى سويف|د|

84829 دى|له|لعظيم عبــــد |ن عبــــد |عىلي شعبــــ ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

6237o3 أحمد محمد أحمد حسن علوبــــ ط|هندستـــ دمي

5|8273 ى|هيم |بــــر|د سعيد |سع بــــوحسي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

424|8| ر|لقص|حمد محمد |لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 
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25ooo6 ر|لشع|م نبــــوى محمد نبــــوى  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

46294o هلل|لق عوض |لخ|ن حسنى نبــــيه عبــــد |نوره لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7o75| لسميع|حمد حسنى عىل عبــــد | لفيوم |تـــمريض 

7|o52o لسيد|يه نبــــيل محمد حسن | ط|بــــ دمي|د|

277285 هيم|بــــر|هلل |يحن  حمزه عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|o42 عيل|سم|خلود محمود محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

43876| م محمود عوض|لسل|محمود محمد عبــــد  لشيخ|طبــــ كفر 

75652| زى|لسيد موىس حج|محمد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

6977o8 د|لعزيز محمد ج|يه عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

83|382 ر|حمد فوزي بــــك|ء |سم| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|66||8 لسيد عفيفى|رص |لن|نس عبــــد | يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

483o75 ود|هيم د|بــــر|لدين محمد |د نرص |جه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

245523 عيل|سم|لم |م محمد س ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

833o94 ن خليل محمد|مه حمد|س| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4|2546 هيم|بــــر|حمد |حمد |هيم |بــــر|بــــسنتـــ  |ره طنط|تـــج

8|8o57 ي |يه|س |تـــوم خنوخ|بــــ بــــشر ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

6494o3 عيل محمد|سم|لشكور |ن عبــــد |نوره  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

42899o ى|ئى |آيه ه حمد عىل حسي  |حقوق طنط

|67|oo حمد|لرحمن محمد متـــولي |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

88868o ف محمد سيد | حمد |رسر ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

82|453 زينبــــ محمد محمد سليم ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

332749 ىسر|لغبــــ|حمد |عمر حسن فوزى  |ن طنط|سن|طبــــ 

9||467 لسيد عىل |تـــيسي  عزتـــ  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

472|6 د سعيد محمد|محمد فؤ ن|تـــربــــيتـــ حلو

2394o| لدين محمد محمد معوض|ء|يدى عل|ه هره|لق|بــــ |د|

425267 ن محمد جعفر|رق سليم|هينور ط|م |ره طنط|تـــج

|458o لمجد|بــــو |لغندور |لد سيد |سلىم خ ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

|8477  محمود|
ى
نىح  محمود دسوق هره|لق|ر |ثــــ|

9|o992 لديبــــ |دهم محمود فوزى | ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 
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357697 ى|ن بــــرك|حن تـــ جوده عىل حسي  |حقوق بــــنه

|7o72 ى|ن ح|رو زم زىك حسي  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

925o48 لمبــــدى محمد |لسيد عبــــد|لد |خ ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

636928 عيل|سم|ء وليد محمد |دع |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2|6|3o ه|كريم وليد مصطفى خليل بــــ ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4|o7|8 م|تـــتـــ عز|هيم غريبــــ شح|بــــر|رين |د لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

783866 لنور|خلود محمد محمد حسن  زيق|لزق|بــــ |د|

523652 لبــــ|بــــوط|لسيد رفعتـــ محمد |م |سل| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

4|8784 هند محمد مسعد محمد لشيخ|بــــ كفر |د|

526588 لمقصود خشبــــه|حمد محمد عبــــد|د |زي ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

77|299 ى مهدى محمد مهدى |ي لمليىح |سمي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

684994 ع|لرف|مد |ح ح|ئى مصبــــ|م| لمنصورتـــ |تـــمريض 

7o437| بــــ|لوه|حمد مصطفى عبــــد |ن |نوره زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

277348 |لسيد رخ|لرحمن |منيه عبــــد| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

297324 زى|هيم نبــــوى محمد حج|بــــر|ن |نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||6|89 ك|لمل|هيم تـــوفيق عبــــد |بــــر|بــــيتـــر  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

236526 لرحمن|لرحيم عىل عبــــد|هلل عبــــد|منه  هرتـــ |لق|تـــمريض 

3|8|43 ي سيد مصطفى خليل
مصطفى ى شمس| لسن عي 

922358 د |محمد محمود محمد ج ج|بــــ سوه|د|

23754o رك|حمد مبــــ|زينبــــ مصطفى تـــوئى  ى شمس|زر عه عي 

|6|678 ى|جول جرجس صبــــىح بــــش ى شمس|تـــج ره عي 

482482 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|بــــسنتـــ  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44|956 لسيد|عزتـــ عىل حسن محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

825552 لنعيم|خلود طلعتـــ رجبــــ عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

647589 يمن محمود محمد|آيتـــ  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

239942 هيم مرىس|بــــر|هيم رسل |بــــر| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

55767 ن|ج ميهوبــــ سليم|محمد حج معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

2463|4 ح عىل سعيد عوكل|صل ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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33|9o ى |هر ش|لد ط|ره خ|س وغلو|هي  هره|لق|علوم 

|54523 لق|لخ|حمد عبــــد |م |محمود س ى شمس هندستـــ عي 

68o266 بــــوغنيم|حمد رجبــــ لبــــيبــــ | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

829367 |جرجس منعم فخري عط ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

33oo29 عي|لرف|للطيف |ء يىحي عيسي عبــــد|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76777| ى محمد |ف لبــــيك|طمه سعيد حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

262|o2 هلل طه|هر عبــــد|محمود م عه مشتـــهر|زر

268657 لقط|ح |لفتـــ|ء مبــــروك عبــــد|دع ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

29589 بــــر حلىم نرص|حمد ص| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

26972 لسيد|يه محمد رجبــــ | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|8o37 هيم|بــــر|محمد عيد جمعتـــ محمود لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

7|8o56 لحليم معوض|لرحمن تـــوفيق عبــــده عبــــد |عبــــد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

|5247o ر بــــدوى|م عم|حمد س| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

58|99 لد عيد عىل محمد|خ يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

6o4888 ر|ميه أحمد طه أحمد أبــــو ن|س لمنصوره|عه |زر

348842 م حسن|م|هيم |بــــر|هيم |بــــر|رتـــ |س ى شمس حقوق عي 

7524o7 لرحيم|روق عبــــد |طه محمد ف تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

466|2 حمد عىل|ء عىل |دع ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

2464o5 لحميد محمد يوسف|رق محمد عبــــد|ط ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

77757| ى|من ى سعيد حسي  ل عمر حسي  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

347478 ى حم|ي ده شكرى مصطفى محمد|سمي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

46744 هيم سيد|بــــر|هيم كليبــــ |بــــر| ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

6o4o23 لحميد عبــــيد|لسيد عبــــد|لدين |نور |ره طنط|تـــج

4o384| ن|لبــــخشو|مل |حمد مصطفى ك| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|356 شهد وليد قرئى محمد لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

44682 حمد|لنبــــى |رحمه محمد رشدى عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

685422 ى|هر محمد محمد |محمد م لعشر لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|48462 حمد|رحمه سيد فتـــىح  ى شمس| لسن عي 

2252o7 عيل|سم|لسيد |هيم حسن |بــــر|يه | ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

482892 م عىلي محمد عرفتـــ عطيتـــ|ريه سكندريه|ل|ره |تـــج
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|6|768 هلل|لكريم فتـــح |محمود حمدى عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

35|46| م سعيد قنديل عىل|سل| ى شمس علوم عي 

77539 هلل مصطفى عىل متـــول|منه  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4|765 ر محمود حسن محمد|عم ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

844246 هر محمد|حمد م|محمد  قرص|ل|فنون جميله فنون 

8o4o46 لحكيم|م محمد خلف عبــــد|حس ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

626o|| ى محمد نور  حسي 
لدين|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

6o9552 هيم طه|بــــر|تـــ |دل فرح|ل ع|نه لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

27|54 مريم مدحتـــ محمد يوسف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

437979 وى|لطنط|لحميد |مرفتـــ فريد عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

4|58o2 جي|لسم|هيم |بــــر|هيم |بــــر| |خلود رض لشيخ|بــــ كفر |د|

223632 ى تـــوفيق متـــول تـــوفيق نرمي  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

23o7o5 لرحمن|يوسف سيد تـــوفيق عبــــد لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

665|o ين عبــــد  لعليم|رص محمود عبــــد |لن|شي  لفيوم|حقوق 

527o2 تـــ|لد محمد مظهر عز|محمد خ حقوق بــــنى سويف

|289o6 لمتـــول|بــــ محمد محمد ضى |مه ى شمس حقوق عي 

68668o حمد محمود فتـــىح محمد فوده| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

33|486 لحميد موىس|لحميد عوض عبــــد|عبــــد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

849899 ي مدحتـــ محمد |م|
عيل|سم|ئى سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

444682 لسعيد يوسف|سعد يوسف  |وليد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

48o678 ى عبــــد ى فرغىل|لع|رحمتـــ حسي  ل حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

79o73| لخليىل|لعبــــد محمد |حمد يشى | ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8|2339 محمد وهبــــه| محمد رض سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|5952 ىس|لعس|زى |هلل غ|محمد عبــــد | دين لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8929o تـــه|لد عبــــدتـــ شح|ء خ|عل ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|5|479 لسيد|حمد |لمه زغلول |س ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

755643 دل درويش محمد|ء ع|ل| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |
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88|554 د |لغيط مر|بــــو|عىل محمود  سيوط|حقوق 

787587 وى|لص|لودود محمد |محمد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

75o728 لرحمن عيس عىل|هدى عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

524|78 ى سلىم حمدى محمد جمعه حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4354|2 در|لق|نور عبــــد |مل محمد | سكندريه|ل|عه |زر

88|266 ء عبــــيد عمر محمود |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

6|38o9 م|هلل محمد عل|هلل عبــــد|يه عبــــد| |صيدله طنط

27o952 ق|ل |لع|هند مصطفى مصطفى عبــــد  وى|لشر ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

58|65 م|فظ تـــم|لح|يوسف محمد عبــــد  سيوط|عه |زر

797oo حمد|ن |حبــــيبــــه ممدوح عثــــم  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

7|2242 بــــينى|مد محمد |س سعد محمد ح|ين| لشر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

9|5o76 لجيد |لمجيد عبــــد|حمد عبــــد|فتـــىح  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

87952| لحفيظ |ن عبــــد|حمد محمود عثــــم| سيوط|حقوق 

424792 لصعيدي|هيم تـــوفيق طلبــــه |بــــر|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

24737 هيم خليل|بــــر|لد |ء خ|ل| هره|لق|بــــ |د|

|468o8 لدين|دل سيد محمد نور |يوسف ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

244746 لصغي |لحميد بــــيوم عىل |عىل عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|7o4|2 ل محمد محمود|حمد جم| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

62o2o7 ئى|لغيط|زق |لر|م محمد عبــــد |ريه ط|معتـــ دمي|علوم ج

484282 م خليل|م|ح |لفتـــ|رق عبــــد |عىل ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

45|2o6 لسعيد يونس|م |محمود س لمنصوره|حقوق 

4299|2 يد |م عيسوي أبــــو|سل| ى لبــــري|لي  |تـــربــــيتـــ طنط

2|5676 لعظيم بــــيوم|سلىم مصطفى عبــــد هره|لق|م |عل|

328848 ي عو
لم|حمد س|لعزيز |د عبــــد|مصطفى ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

499985 ل جمعه|ن كم|ء شعبــــ|رس| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|4|885 لسيد|م |م سل|م|حمد سيد | ى شمس|د| بــــ عي 

86558o حمد|لدين |حمد نور |هلل |عبــــد س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

226343 لطويىه|ح |لفتـــ|لعزيز عبــــد |محمد سيد عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

676727 لجندي|حمد |عيل |سم|حمد | ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

32658o ن فوزى محمد مخيمر|يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 1281 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7o5566 لسيد صبــــيع|هيم |بــــر|محمد نبــــيل  لمنصوره|ره |تـــج

277482 لكفورى|حمد |مصطفى فتـــىح  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

837o9| لحميد|عبــــي  عبــــيد محمد عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

3265oo هيم|بــــر|مروتـــ حمدى سعيد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

425|8| لنعيم|ء أحمد عبــــد |مريم عل سكندريه|ل|بــــ |د|

626768 لعظيم|هلل محمد عبــــد|ر عبــــد|من زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

367|56 ي سليم|لش|عمر عبــــد
ى
 تـــه|لش|ن عبــــد|ق

ى
م|ق ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

||722| ف ج|لرحمن |عبــــد  حمد|لربــــ محمد |د |رسر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

525237 زى|حمد حج|سلىم سعيد محمود  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

359344 عيل|سم|حمد |حسن مصطفى  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

9|4648 مد عىل  |م محمد ح|سل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

353345 ي محمود|محمد عبــــد
هلل حنفى |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع

لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

8346|3 لحميد محمد محمد|مروه عبــــد لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

|657|| سم حسن|محمد حسن ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

482464 بــــو شنبــــ|لعزيز |منيتـــ سعيد محمد عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|2552 ى عبــــد |يم| ى |ن أمي  لنقيبــــ|لىح أمي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

754||2 يل|حمد محمد ن|ء |رس| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

5o8549 لرحمن منصور منصور عىل خميس|عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|342o3 لد سيد عىل|ن خ|رو ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

693||5 هيم نرص عوض نرص|بــــر|لرحمن |عبــــد  ى شمس طبــــ عي 

88o896 ل سيد |دل كم|يه ع| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o|633 د|هلل محمود حم|مريم محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

257263 لعظيم بــــشتـــه|عزيزه محمد عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

3|2452 شور سيف|رس محمود ع|سيف ي ى شمس صيدله عي 

7o77o5 حمد طه|تـــ عبــــده |لشح|حمد | بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

6245|5 ن خضي |محمود محمد محمود نعم ط|هندستـــ دمي

68|575 دى عكه|له|نور عبــــد |محمد مصطفى محمد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5o8772 محمد بــــدوى محمد محمد كريم سكندريه|ل|بــــ |د|

257253 لكوم|د |لجو|حبــــيبــــه محمد عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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6|297o لبــــربــــرى|ن |محمود سمي  فريد شعبــــ |ره طنط|تـــج

6oo377 مينه محمد حسن شبــــل خليل| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

87o756 حمد|ن |لح عثــــم|نعمه ص ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

46|3o7 تـــ سويلم|تـــ محمد بــــرك|هيم بــــرك|بــــر|م |سل| |بــــ طنط|د|

633464 ى مصطفى ك ن|مل غريبــــ سليم|نرمي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

7592|7 حمد حمدي|هلل سيد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

422343 هيم|بــــر|ح عىلي |محمود مفتـــ تـــمريض فرع مطروح 

6|o578 بــــوهيف|منى محمد محمد  لمنصوره|حقوق 

9|7o24 ن هلل دوس  | |نبــــيل عط| مي  سيوط|طبــــ 

|35939 لحميد حسن|رق عبــــد |سلىم ط ى شمس هندستـــ عي 

477|96 لمجيد|هيم عبــــد |بــــر|هيم محمد |بــــر| سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

28oo9 ن|طف محمد رضو|ء ع|ل| ج|بــــ سوه|د|

|25|32 د|هيم فؤ|بــــر|نور |يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

35o928 عيل|سم|هيم |بــــر|د |محمد عم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

868o83 ي|حمد محمد |ء |نجل
لدنفى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

8o|944 محمود عمر محمود خليفه ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|48995 لسيد|ن |مل رمض|ل ك|بــــتـــه| ن|تـــربــــيتـــ حلو

485377 بــــينى|لسيد |رق أحمد |جر ط|ه لشر سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|63396 محمد موىس| ر رض|مي ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

36o795 ى عم|ي د محمد عدس|سمي  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

2|4|46 محمود نبــــيل محمود محمد عىل هره|لق|ره |تـــج

337993 ى  ى|محمد حسي  لسيد حسي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

7655o4 حمد محمد مرىس محمد عويضتـــ| ره بــــور سعيد|تـــج

282395 فظ|لح|ء صبــــر محمود عبــــد|دع ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

6o58|| لسيد|لعزيز |لغنى عبــــد |م مصطفى عبــــد |حس لمنصوره|بــــ |د|

25439o لرخ|لمعبــــود |منيه عزبــــ محمد عبــــد | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

94o54 ى|عزتـــ سعيد مصطفى  مي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

699553 لرحمن عطيه حسن حفيظ|عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ 

77926 ي|لكريم رصم|ح عبــــد |يوسف صل
ئى لمنصوره|حقوق 

49276| لحليم بــــرجل|محمود محمد محمد عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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248933 لمعىط|م عبــــد|لسل|ء سعيد عىل عبــــد|رس| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|24897 لحميد|حمد حمدى محمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

738|4 ح|لد خليفه مفتـــ|خليفتـــ خ ره بــــنى سويف|تـــج

3328|8 تـــ محمود عبــــد لمرصى|لعظيم |سمي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

9|2979 م |لسل|ح عبــــد|لفتـــ|ء مدكور عبــــد|ول سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6||4o4 ئل طه ديغم|و| رن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

647439 هيم|بــــر|ل محمد محمود |س ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

4o5476 لسيد محمد يونس|هيم |بــــر|تـــفى  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

82754| ق|ء محمد |رس| وي|حمد رسر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

876257 لعسيىل |محمود محمد عىل محمد  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

644642 لديبــــ|حمد فتـــىح سعد | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

25|539 م|بــــر عوض سل|رس ج|ء ي|عل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

685398 ى |لبــــرع محمد |لدين صبــــرى |سيف  لبــــحي 
ن|رضو

|بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|6|8|7 وق عبــــد  ح محمد رستـــم|لفتـــ|رسر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

4886|5 بــــينى|لرحمن |لرحمن عبــــد |مح عبــــد |عمر س لشر م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

287528 م مصطفى طه مصطفى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5o757 صف لويس خليل|نطون ن| ي سويف
هندستـــ بــــنى

7|5466 |لل|ىط عبــــد |لمع|بــــو |لسعيد |ل حلىم |م| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

633938 مر|مر محمد ع|حمد ع| زيق|لزق|علوم 

|69434 يبــــى|ن عج|بــــيتـــر حبــــيبــــ سليم |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

633445 هيم|لغنى إبــــر|ء نجيبــــ عبــــد|أسم زيق|لزق|علوم 

6o5|82 ف رمزى | |لي|د لسويدى|رسر |تـــربــــيتـــ طنط

223999 هيم|بــــر|لدين |ح |تـــم صل|هلل ح|منه  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

678|o7 لسيد|لسيد محمد |حمد |رضوى  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8o7665 ل|لع|مروه ربــــيع بــــكي  عبــــد لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

8o83|8 لحليم سيد محمد|ء عبــــد|نجل ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

266446 ل|لش|بــــر |وى ص|قن| نور شمون|نوعيتـــ 

77|447 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 1284 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

88|72o حمد فرغىل  |تـــه |حمد شح| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4374o م|لسل|م عبــــد |م|ء محمد |شيم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2862o6 وز محمود  حمد|حمد محمد سيد |في  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

7o537| ح|لفتـــ|لسيد حمدى عبــــد |سعيد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

427523 ي  ر|لسيد عىلي عم|محمد بــــشر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

39||5 ئى|لمسلم|لد حسن |حبــــيبــــتـــ خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

46683 لرحمن عوض عىل يوسف|عبــــد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6|o5|4 ر|لنج|حمد |لسيد سيد |ج |محمد فر لمنصوره|هندستـــ 

437356 هيم سليمه|بــــر|هيم |بــــر|حمد |ن |نور لشيخ|بــــ كفر |د|

785677 ي
حمد عىل|سيد | دئى تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

43865o هيم|بــــر|رص سعد سعيد |ر ن|عم لشيخ|بــــ كفر |د|

76o68o سم|محمد فتـــىح ق| رن لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

6o|789 لحرصى|ل |ن فكرى كم|يم| |تـــربــــيتـــ طنط

3|9728 نورين محمود يسن محمود محمد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8|4467 د مكسيموس|بــــتـــ ج|مجدي ثــــ ي|تـــمريض 
| لمنى

4|2639 لطيبــــى|حمد سعيد منصور |ندى  |تـــربــــيتـــ طنط

42335 لخول|لسيد |ده رجبــــ عىل |غ لفيوم|لعلوم |ر |د

76988| لسيد|مسعد | هلل زكري|منى عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|3o25 لحميد|دل عىلي عبــــد |لحميد ع|عبــــد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

6256| لعزيز|دل عىل عبــــد |بــــ ع|يه| بــــ بــــنى سويف|د|

5|935| ع|لغنى  رف|هيم عبــــد |بــــر|ل |بــــ كم|رح تـــربــــيتـــ دمنهور

64|o|9 لحميد قشه|لحميد محمد عبــــد |عىل عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

9o9326 شم محمود |ج ه|طمه فر|ف تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

834494 ي حج|ء حس|شيم
ي عري|ئى ن|ج  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

238326 ى م م|م|هر محمد |نرمي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4|4253 ى |م  لدحدوح|لمتـــول حسي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

835378 ى ه شم محمد سعيد|نرمي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

8||553 جر سيد ربــــيع سعد|ه ي|نوعيتـــ 
|لمنى

8|2683 ل سعد عطيه|تـــريزه كم ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

892787 ء مصطفى خليفه بــــخيتـــ |رس| سيوط|نوعيتـــ 
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786o25 لنيص|ء محمد خليل محمد |رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

784969 م|م|ل|ن |هيم عثــــم|بــــر|ن |حمد عثــــم| زيق|لزق|علوم 

3|9|37 لفضيل منصور|حمد عبــــد|دتـــ |مي لمنصوره|حقوق 

5o678| روق محمد محفوظ|حمد ف|تـــسنيم محمود  سكندريه|ل|علوم 

5o4o63 حمد محمد مصطفى|لد عىل |خ سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5o9|34 ل|لع|عيل عبــــد |سم|هيم |بــــر|محمد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|78273 د|رد صموئيل عي|دو|جرجس  ه ى نوعيتـــ جي 

73o97 متـــ عدلي|ود سل|سيمون د لفيوم|بــــ |د|

6o4673 وق عبــــ ىط عىل عمرو|لمع|بــــو |س |رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

22325| حمد|حمد |محمد ممدوح محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|774|5 لد محمد سيد عبــــده|خ |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

4|5|3| شه|ء سعد بــــ|عل| ند|ر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

53o|99 ي |هلل |منتـــ 
لحلينى|يمن محمد مصطفى سكندريه|ل|حقوق 

232942 بــــتـــ تـــوفيق|ن طلعتـــ ثــــ|يم| لمنصوره|حقوق 

4o77|3 لصعيدى|لسيد |حمد |طف |رقيه ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

223373 ن فتـــىح سيف|لدين رمض|بــــ |شه ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|49947 هيم|بــــر|طف مصطفى |بــــ ع|يه| ن|حقوق حلو

265||6 زق عىل|لر|حمد عىل عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

238o77 بــــ|لبــــ|ر فتـــح |تـــفى محمد مختـــ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

45o4|| ىط|لدم|هيم |بــــر|حمد |محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

526447 ن|لسيد حس|هيم عبــــد|بــــر|حمد |هيم |بــــر| سكندريه|ل|حقوق 

27o|65 لعليىم عرص|لسيد |لسيد عىل | ي صىح بــــنه
|معهد فنى

78773 لدين|منى مجدى محمد مىح  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|496o عجيبــــ | يىلي|طف |نه ع|هيل سيوط|بــــ |د|

449648 ى س|ج أحمد |حمد رس| لم|حمد حسي  |هندستـــ طنط

56566 هيم|بــــر|د عزيز |نوبــــ ميل|بــــ| ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

26367o صم محمد محمود|هنده ع|ش ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

527o|o ى| حمد عط|يوسف محمد  حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

69oo43 ن|هيم محمد عىل رضو|بــــر|ء |دع ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى
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45529 لبــــ|بــــوط|هيم |بــــر|زم مجدى |ح ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4568o3 لخول|لسيد |هلل |لسيد عبــــد |عىل  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

248929 رى|لبــــ|هند مجدى معوض عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

349279 ن|لح عىل سليم|هبــــتـــ ص |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

479496 د|لحد|لحميد |رس عبــــد|عمر ي |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

5o8857 ى هندي|مه |س|حمد | مي  سكندريه|ل|نوعيتـــ 

3o944 للطيف |ل عبــــد |لع|ر عبــــد |لستـــ|ء عبــــد |سم|
جبــــريل

ى شمس|زر عه عي 

489652 ي عىلي محمد |رضوي ه
هيم|بــــر|ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

55|o9 دق|لرحمن محمد سيد ص|عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

43356o ي |عبــــد لمليىح  فرج|لسيد |لعزيز خي  ي صىح طنط
|معهد فنى

5|5646 لحليم عىل محمد بــــركه|تـــ عبــــد |نعم بــــ دمنهور|د|

75o855 هيم|بــــر|هيم سيد |بــــر|ل محمد |وص لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|475o6 هيم محمود محمد|بــــر|محمد  هره|لق|ره |تـــج

6923o4 ف |هلل |منه  حمد| |لعط|بــــو |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

465||3 ن|هيم عمر|لسيد إبــــر|سم |بــــ |بــــ طنط|د|

35o7|o ى|م حس|م|هلل سمي  |منتـــ  ني  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

9|94o6 ع  |حمد فتـــىح رف|حمدى  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

4|2799 لعليىمي|ح |لفتـــ|حمد عبــــد | |عزه رض |تـــربــــيتـــ طنط

882582 هيم  |بــــر|روز |ر ن|مريم مختـــ سيوط|حقوق 

6|8|99 لليف|بــــو |لسيد |هيم |بــــر|هيم |بــــر|ريم  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

7o35|6 حمد جوده محمود موىس عوف|لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

442685 حمد محمد متـــول|ء عىل |رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

3|74| ضل|سم تـــفى ف|ى بــــ|مي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

3||86| لرحمن عمرو عزتـــ فرج|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

|6756o ح|لفتـــ|م محمد عبــــد |بــــ هش|مه ى شمس حقوق عي 

85||93 ي محمد سيد|شيم
ء حسنى دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

37|453 ى ع|ي ح|م صل|بــــوعز|دل حسنى |سمي  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

52o75o هيم محمد مرىس|بــــر|لم |ء س|رس| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 1287 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

24|346 هيم|بــــر|لسيد |محمود محمد صبــــىح  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7o546| لمتـــول محمد|در |لق|حمد عبــــد | لمنصوره|طبــــ 

3|2562 هيم محمد|بــــر|هلل محمد |عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

699382 رتـــ|لعجىم مصطفى عم|محمد مبــــروك  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

2577oo مرزوق| لعل|بــــو|رق |هلل ط|عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

267539 لجرف|د عىل |لجو|لمنعم عبــــد|م عبــــد ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

64|2|8 هيم محمد|بــــر|نبــــيله صبــــىح  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

825o99 فع|ل مسعود ش|حمدي جم دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

5|2o49 ر طروتـــ|لغف|حمد محمد تـــوفيق عبــــد | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

27o893 لبــــدوي|لدين |ح |ر صل|هدير عم تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|3782 ر|لعط|لمجيد |لحميد عبــــد|حمد عبــــد|محمد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|5o9|| ل عىل|لع|عبــــي  موىس عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o2595 بــــ هدهد|حمد محمد حسن دي| |ره طنط|تـــج

673|| بــــينى|لستـــ|ء ممدوح عبــــد|عىلي ر رسر ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

8o3869 ى عبــــد|جر محمد ش|ه در|لق|هي  حقوق بــــنى سويف

6o4o8| لمنس|لسعيد مصطفى محمود |لرحمن |عبــــد |طبــــ طنط

97|8| ى|ء عيد حم|سم| د محمد حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

69o252 حمد|لحميد |ل عبــــد |لع|سمر عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

458449 ي|لن|لسيد محمد حسن |هلل |منه 
ى

ع لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

358o57 للطيف|د عبــــد|كريم محمد فؤ ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

59782 د|دل فوزى عي|مجد ع| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

234|67 لرحمن محمد|جد عبــــد|لرحمن م|عبــــد هره|لق|بــــ |د|

26o359 لسيد مصطفى محمد|يه | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

864o7o حمد متـــولي يوسف حسن| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

5o7529 هيم حسن|بــــر|هلل حسن محمد |منتـــ  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3285|5 ل|لع|ق عبــــد|لرز|رس عبــــد|حمد ي| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

646566 لسيد|ء محمد سعد محمد |رس| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

23|962 ذل محمد|كريم رفعتـــ ش دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

52o929 ى عبــــد |أرس بــــ|ر دي|لغف|لمقصود عبــــد |ء أمي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى
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298|47 بــــوعيش|حمد حسن |حسن  هره|لق|م |عل|

638|8| حمد|رم محمود محمد سيد |هيم ك|بــــر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

675963 لمجيد|لسيد عبــــد |هلل مصطفى |منه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

478265 ن|در شعبــــ|لق|رق عبــــد |ط| لي|ع |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|7o535 مر سمي  مسعد نرص|ندى س|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

633376 بــــ يوسف|هلل محمد أبــــو كس|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

452875 لمول|لم عبــــد|ل س|محمد جم ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|8548 حمد|لغنى |هلل عبــــد|م عبــــد|مر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

4o6|78 لجندى|هيم محمد |بــــر|حبــــيبــــه محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||89o7 مه منصور|هيم سل|بــــر|ء فتـــىح |رس| ى شمس|تـــج ره عي 

3o|52| هيم محمود بــــدوى|بــــر|محمود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

7|2o6 عيل|سم|لكريم |تـــن محمود عبــــد|ف لفيوم|تـــربــــيتـــ 

63954o دل يوسف محمد محمد عيله|ء ع|دع زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

52847o بــــوموىس|حمد محمد محمد |محمود  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

347724 لبــــ|بــــو ط|ل محمد |بــــ جل|يه| ى شمس صيدله عي 

478o|| م محمد عىلي سعيد|زن هش|م سكندريه|ل|ره |تـــج

|28865 لس روم ن|ئى جرجس سليم|كي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

5|496o وق رمض هيم قطبــــ|بــــر|ن |ن شعبــــ|رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4878o9 د غندور|متـــ محمد فؤ|س|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

689563 ئى بــــطرس جورج  رزق|ه| رن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|388o ي
لق متـــول|لخ|حمد عبــــد| |دئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|58795 مل|سميه يحن  حسن ك هره|لق|صيدله 

45|oo| زي|لم عىلي حج|محمد يشى س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

624667 م|لتـــم|لق |لخ|ئى محمد عبــــد |مه ه|س| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6o9474 فظ شكر|لسيد ح|هر محمد |ط لمنصوره|عه |زر

29623 جرجس جورج نبــــيل عزيز رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

79|496 حمد محمد عفيفى تـــقبــــيه|محمد  ي|لسن |
|لمنى

479674 هيم يوسف|بــــر|لمنعم |لرحمن مجدى عبــــد|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

62o26| ل|لسؤ|لسيد |لسيد محمد محمد | ط|هندستـــ دمي
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883696  عبــــد|ر عبــــد|من
ى
ل |لع|لمحسن صدق سيوط|بــــ |د|

4365o8 د أحمد درويش|محمد رش لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

9o5888 هلل محمد  |حمد يشى عبــــد| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

2|6652 شه|عىل محمد عىل طه عىل عك ى شمس حقوق عي 

896666 د رفله  |تـــرين نزيه عي|ك تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

85o|48 ن يوسف|لحميد شعبــــ|م عبــــد|بــــس سيوط|ره |تـــج

85o272 لمنعم|لرؤوف عبــــد|لمنعم عبــــد|مل عبــــد| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

348899 بــــوسعودي|ء محمد سيد عىل |سم| ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

|67276 مد حفنى|محمد ح| ل|ج ن|تـــربــــيتـــ حلو

|65725 ر محمد|محمود محمد مختـــ ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

496989 ره|مل مصطفى عم|حمد ك|ن |رو ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|o5|7 تـــ|هيم سليم|بــــر|محمود  ن عمي  |حقوق طنط

7|o738 دى|لص|لسعيد مستـــجي  |لسعيد |حمد | لمنصورتـــ |تـــمريض 

438o88 ل|هلل بــــ|بــــر عوض عبــــد |آيه ص لشيخ|بــــ كفر |د|

75956| ح|لفتـــ|حمد محمد عبــــد|يه | لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

247929 لشويخ|هيم |بــــر|بــــ |يه|هلل |منه  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8593| ه ع| تـــه|لمسيح شح|دل حبــــيبــــ عبــــد |مي  لفيوم|بــــ |د|

8o5o4 وى|لبــــرم|لمجيد محمد |د محمد عبــــد |سع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|62227 ر|لجز|دل سعد محمد |حمد ع| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

267793 لم|م س|لسل|مد عبــــد|محمد ح ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6o9o|9 |بــــو |د محمد |لجو|لدين محمد عبــــد |ح |صل
عيل|سم

|لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

84o733 ج|لحج|بــــو|حمد |عيل |سم|يىحي  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

678oo4 مه محمد محمد عبــــده محمد|س|محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|59837 حمد|هلل |حمد عبــــد |ء |ل| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

375o6| ن|حمد محمد مرج|يتـــ | رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

694354  |يه |
ى
لبــــيوم|لسعيد شوق لمنصوره|بــــ |د|

752247 شد|مح لوس ن|ندى س|س زيق|لزق|ره |تـــج

4|34|5 وق  ف لطفى رجبــــ |رسر عر|لش|رسر |بــــ طنط|د|

5o6433 حمد درويش|مل |ر محمد ك|مي سكندريه|ل|بــــ |د|

754228 ح محمد|لفتـــ|ن محمد عبــــد |ريم|ن تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي
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823446 لصبــــور تـــوفيق|حمد ممدوح عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|37252 هلل|لدين عىل عبــــد |ء |محمد عل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

774422 ى س| ى محمود |م |مي  دق|لص|مي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

48|932 وى محمد|لدين غريبــــ ف|عىل  سكندريه|ل|بــــ |د|

23o555 محمد مجدى محمود مصطفى هره|لق|ره |تـــج

296979 ى |ن عبــــد|حمد رمض| هيم|بــــر|هلل حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2553|6 ي|ر
حمد محمد عىل شعتـــ| |ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

تـــ|د|لس|ئ 

53oo34 م سعد حسن محمد|عمر عص لشيخ|هندستـــ كفر 

8o325 تـــ بــــكرى|لدين عرف|م |سعد عص كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

32732| ى|ن كم|حن ل محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

42o4o3 وق فضل حسن عيد حسن رسر تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

27356  عبــــد |م 
ى
فظ|لح|يمن شوق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

2657o8 ج|لحكيم فر|ء عبــــد|محمد عل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

27o98o  جمعه عطويه|ء مو|لشيم|
ى
ق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|76756 هيم|بــــر|حمد خليل |لؤى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

33||64 |ح محمد |لفتـــ|هلل عبــــد|م عبــــد|سل|هلل |عبــــد
لبــــربــــري

|تـــمريض بــــنه

39468 حمد|ل |بــــسنتـــ رجبــــ جل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7797o3 بــــي|مبــــ|لسيد عىل محمد عىلي |ء |لشيم| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

49||5 حمدى محمد فوزى سيد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

2|2294 شور|رق محمد ع|لرحمن ط|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

|48924 لعزيز|ن عبــــد |نىح  غريبــــ رمض| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

356632 لرحمن|عيل عبــــد|سم|حمد |س |ين| |ره بــــنه|تـــج

8532o7 ن|م خلف حس|س عص|ين| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

638666 ندى فوزى محمد محمد عىل زيق|لزق|صيدله 

768oo6 ع|هلل محمد من|ء صبــــرين عبــــد |لشيم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|77734 مد|م ح|م|ن عفيفى |يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

487697 هيم|بــــر|محمود عمرو محمود خليل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|47|7| بــــر محمود محمد|خلود ص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2483o2 ر|لنج|حمد |لم |حمد س|ر |من ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 
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4o|8o9 لرؤف|لمنعم مرىس عبــــد |حمد عبــــد |لمنعم |عبــــد  بــــ دمنهور|د|

|9oo9 حمد|م محمد |لدين هش|ح |صل ي سويف
هندستـــ بــــنى

69o896 ر|لستـــ|لسيد عبــــد |هلل محمد |منه  لمنصوره|علوم 

8348o4 ي ه
لمعىطي|شم محمود عبــــد|مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

26o438 هيم|بــــر|كر |ش| نبــــويه زكري ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

364842 هلل|حمد عوض |ئشتـــ مسعد |ع ى شمس|تـــج ره عي 

4785|9 لمدبــــول|ن حمدى معروف |رو معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

894532 هلل  |رس محمود خلف سعد |ي ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

9|6296 دى شفيق سعيد  |م ن|عص س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

|57988 ف |رحمه  ر|لستـــ|هيم عبــــد |بــــر|رسر ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

78579 يف  ف فتـــىحي مبــــروك|رسر رسر ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

25o58 ن|ء جمعه محمد عثــــم|رس| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

328799 نور عىل محمد|عىل حسن  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

384oo للطيف|لعزيز عبــــد |ء عبــــد |سلىم عل ن|بــــ حلو|د|

||59o2 خ|لطبــــ|لد محمد محمود |خ| ن|ر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5459o4 در|لق|حمد عبــــد|حمد عىل |خلود  |حقوق طنط

28|o25 ى مختـــ لسيد طوسون|ر |نرمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

83586| رضوي عىلي محمد محمود دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4893o2 ف محمود محمد عثــــم|ره |س ن|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

887765 ى مونس|ر م نبــــيل مكي  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

753oo| عيل|سم|لد محمد |محمود خ ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

4o79|8 ى محمد حسن|حبــــيبــــه عم د عشر ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6924o2 ي|ل|
مد بــــنه|زى عمر ح|ء ئى ن|طبــــ حلو

57392 تـــه|دل صبــــىح شح|ع| دون|م ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|64523 د|لجو|هلل عبــــد |ء محمود عوض |عل هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

464926 ي|هيم |بــــر| |يمن رض|
لففى |هندستـــ طنط

9o85o4 س مجلع |مجلع شم| مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

824539 ى يوحن|جورج  ف سفي  |رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|6892 لد رفعتـــ محمد فتـــىح|سلىم خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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3|775o ف عبــــد|محمود  فظ|لح|بــــر عبــــد|لج|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

774583 لعزيز عطيه درويش|حمد عبــــد |ئى |م| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

644839 ىط|لدم|ح |لفتـــ|لمنعم عبــــد |حمد عبــــد | لمنصوره|حقوق 

38457 ش|هر دمرد|لظ|هر عبــــد |لظ|ء عبــــد |رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

232|64 حمد|رص يىح |لن|يىح عبــــد لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

84956o دي محمود|له|سندس محمد عبــــد لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

62556| مح محمد حسن حسن سمره|يوسف س ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

63o778 حمد|لبــــدرى حنفى |محمود محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

77o458 ف عبــــد |م |س متـــ|لحميد سل|رسر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

693352 ي
حمد غنيم|حمد |ل |جم| دئى لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

22|458 لنبــــى|دل محمد حسبــــ |معتـــصم ع هره|لق|ره |تـــج

423982 حمد|ر محمد صبــــرى محمد |من سكندريه|ل|ره |تـــج

53728o لحميد شنيش|ء سعيد رميله عبــــد|رس| عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

648o24 حمد خليل|ء |حمد عل| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

57o43 هلل|ل عويس عبــــد |عبــــي  جم بــــ بــــنى سويف|د|

887773 ل محمد عمر |ء جم|سم| سيوط|ره |تـــج

684947  |رس |دى ي|ش
ى
لحنفى|حمد |حمد شوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

79o|87 هلل منصور|عمرو محمد عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

7243| لعظيم محمد|دل عبــــد |ء ع|شيم لفيوم|تـــربــــيتـــ 

8o5o9| ي خليل ن| شد خليل|نىح  سيوط|ره |تـــج

4377|o هلل|د|رك ج|ء كرم محمد مبــــ|بــــه لشيخ|علوم كفر 

362698 لطويل|ع |ل رف|محمود جم لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

27o635 لسبــــىك|دل محمد سليم محمد |مصطفى ع ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

868645 هلل|لهم محمد عبــــد|محمد  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

||6478 جد نجيبــــ جرجس|م| ندر|س هره|لق|ره |تـــج

6437|| حمد عبــــد ربــــه|هيم |بــــر|محمود حسن  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

8o6433 ى محمود|يه جم| ل حسني  ي|بــــ |د|
|لمنى
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233665 ى|رس |لمتـــول ي| لمتـــول حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

324769 حمد عفيفى|لنبــــى |حمد عبــــد| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

276945 لدين|بــــ |ء محمد صديق شه|صف شمون|نوعيتـــ 

63||43 ء غريبــــ عىل غريبــــ|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

26267o ف | ف |لدين عبــــد|يمن رسر لدين|لشكور رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

62552 لصمد|لبــــصي  عبــــد |حمد محمد عبــــد | ره بــــنى سويف|تـــج

2|354 مينه محمود حسن محمود| ن|بــــ حلو|د|

627o63 ى|لغنى ش|هلل عبــــد|لغنى عبــــد|حمد عبــــد| هي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7466o يزيد| بــــ|ل |لمتـــع|ح عبــــد |محمد صل ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

4427|5 بــــينى |ح عىل |منيه صل| م|م|ل|لشر لشيخ|ره كفر |تـــج

|476o4 ي|بــــر|ريمون 
هيم|بــــر|وى |هيم منى هره|لق|ره |تـــج

|5883o طمه حسن محمود محمد|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7o|9o7 هيم محمد مصطفى بــــنه|بــــر|رص |هيم ن|بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48325| لحميد|لحميد طه عبــــد |ره عبــــد |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

86ooo3 ء ربــــيع مهدي محمد|عل حقوق بــــنى سويف

85||oo لح مرىسي|رص ص|محمد ن سيوط|حقوق 

2|3654 مصطفى محمد زىك درويش د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

897833 مصطفى محمود جعفر سيد  ج|حقوق سوه

785437 لم|ح س|لفتـــ|هبــــه غريبــــ عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

7772o8 منى عىل محمد محمد عطيه |طبــــ بــــنه

69o8|o لحلو|لمتـــول |حد |لو|لمتـــول عبــــد |محمد  لمنصوره|عه |زر

2|8288 هيم|بــــر|حمد |محمد محمود  هره|لق|هندستـــ 

5|595| تـــه|هيم شح|بــــر|ء محمود ضيف |سم| سكندريه|ل|صيدله 

89544| مه صبــــرى لبــــيبــــ |س|ديفيد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

8|9|43 مجدي فرنسيس فيلبــــس| دون|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

223245 ى عبــــ|محمد ثــــروتـــ  س|مي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

83734 ي عبــــد
ى|ر |لغف|عمرو مصطفى مي  ي سويف

هندستـــ بــــنى

7524o| ف|د عبــــد |زي هلل محمد محمد مشر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8o|o|9 ء جمعه محمد|ن رج|يم| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى
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8927|| ح سيد محمد عىل  |سم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9o9577 وى  |س قن|ء صفوتـــ عبــــ|ل| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

83648| ى|م بــــخيتـــ |هي حمد حسي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

242535 مر|ن ع|هيم حسن زيد|بــــر|حسن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

478672 لكريم|لكريم حسن عبــــد |حسن عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

5o2597 لحسينى|حمد|د عىل |يتـــ عم| سكندريه|ل|علوم 

34|999 م محمد فتـــىح محمد شلبــــي|عص| رؤي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6|9962 ح جمعه|يزه حسن صل|ف ط|حقوق دمي

236|4| عيل|سم|حمد محمد |منيه حربــــى | هره|لق|علوم 

8o5645 محمود حسن عىلي| دين سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|3588 د|لجو|نبــــيل سيد محمدعبــــد| رن ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

5346|| لعزيز|لح عبــــد |حمد ص|م  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4|5825 عيل عبــــد ربــــه حسن|سم|ن رزق |رو معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

85o496 يد|بــــتـــ ز|م حمدي ثــــ|مر لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

62973 بــــوسيف|لحفيظ عزيز |محمد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

833o95 لرحيم|يمن موىسي محمد عبــــد| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

6552| بــــ|لتـــو|ر عبــــد |محمد مجدي عم لفيوم|طبــــ 

7o8868 ح|حمد صل|لمطلبــــ |لمهدى عبــــد |ح |نور مصبــــ لمنصوره|ره |تـــج

54228o تـــ فرح| شه|تـــه محمد بــــ|تـــ شح|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

787365 حمد محمد|بــــ |لوه|هبــــه عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

245726 محمد لطفى عمر حموده حسن |ن طنط|سن|طبــــ 

258482 تـــ|سمي  سعيد عىل فرح وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

22359o مر|لمحسن ع|لعزيز عبــــد|زينه عبــــد ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

33o269 نور هريدى|رتـــ هريدى |س |تـــربــــيتـــ بــــنه

5|8377 بــــوكشك|ئى خليل خليل محمد |أم لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|44348 لرحمن محمد|محمود محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

849942 لشهيد|يه موىسي محمد عبــــد| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

69632o لسيد تـــوفيق|حمد |منيه | |بــــ طنط|د|

232226 رك مسعود|شور مبــــ|حمد ع| هره|لق|هندستـــ 
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6o34o شم محمد|حمد محمد ه| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

439928 تـــ أيمن أحمد بــــدير أمي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

767696 لحلو|هلل |سعد جنيد عبــــد | رن لعريش|تـــربــــيتـــ 

698285 ء فتـــىح حسن شوشه|رس| لمنصوره|نوعيتـــ 

373|8 ى| ى عىل حسني  يه عىل حسني  هره|لق|حقوق 

359o77 هلل سعد||وحيد عط| بــــول دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

829398 حمد|لعزيز |حمد عبــــد|ن |رو ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

75643| وى|لشبــــر|حمد |حمد |لسيد |لم |محمد س ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

9|o24 ى|ل |هدير جم حمد حسي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

425885 ف عبــــد |بــــوىس  سط محمد عطيه|لبــــ|رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

63692o هيم|بــــر|هيم عطيه |بــــر|مل | زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

78o|36 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

2669|7 م|زينبــــ عىل محمد سل |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

48284| خديجتـــ محمد محمود محمد مرىس محمود دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

269539 نعمه محمود محمد منصور ي صىح بــــنه
|معهد فنى

5|oo9o |لبــــن|بــــ سعيد |يه|حمد | معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

5|o643 ف|ن جمعه عثــــم|مرو ن رسر سكندريه|ل|حقوق 

675922 |هيم  |بــــر|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ن |ره رمض|س
لبــــيوم

ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4o6688 حمد|لرحمن |ل عبــــد |بــــوزيد كم|منتـــ  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

493o2o لرحمن |لرحمن محمد عبــــد|حمد عبــــد|
للطيف|عبــــد

|حقوق طنط

857|39 ن محمد عىلي|رفيده عمر سيوط|حقوق 

832273 ي|مروه معروف 
ى
حمد دسوق ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

|2o8o7 لمقصود|ر عبــــد |لغف|لمقصود عبــــد |بــــسنتـــ عبــــد  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

763426  مسعد نجم|هيم |بــــر|ء مسعد |ل|
ى
لدسوق تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

2|4682 سم|مصطفى حمدى مصطفى ق م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

335666 ي
رس محمود سليم|ي| دئى |بــــ بــــنه|د|
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63|849 هيم|بــــر|لمسيح |يرينى سعيد عبــــد | زيق|لزق|نوعيتـــ 

688542 زي|ج محمد محمد حج|يه حج| لمنصوره|بــــ |د|

794oo7 يم|لد|هيم عبــــد|بــــر|بــــ محمد |يه|سمر  زيق |لزق|تـــمريض 

88243| ى عبــــد|ن س|مري هلل  |م حني  سيوط|تـــربــــيتـــ 

779|28 ضى|حمد عطيه ر|حمد جمعه محمود | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45563o لسيد|ر محمد |محمود نص ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

633788 عيل محمد|سم|زينبــــ حسن  زيق|لزق|علوم 

|33445 لرحمن محمود|سم عبــــد |بــــوق|ج |محمود حج عه مشتـــهر|زر

4o6887 ف |م |ريه لم سويلم|حمد س|رسر |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

769o7| ليىل عىل مقبــــل مقيبــــل لعريش|تـــربــــيتـــ 

9o4737 حمد |م |دل عل|م ع|هي ج|أللسن سوه|كليتـــ 

497|2o د|لجو|تـــتـــ عبــــد|لعزيز محمد شح|لبــــنى عبــــد  |حقوق طنط

49|o3o ه|لل|د عبــــد|رضوى مدحتـــ مر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33o4o8 ء مجدى سعد محمد|شيم شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

635884  عبــــد|لشو|ء |م ول|هش
ى
دق|لص|دق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

زيق|لزق|بــــ

447553 لسيد|حمد |لسيد |م سعيد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8|6299 ى ي وديع عزيز|ه| مي 
ئى ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى

2985| لمجيد|لمجيد سيد عبــــد|يوسف عبــــد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

758344 مر|هيم ع|بــــر|منصور | دين عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

232|5o لبــــديع|بــــ حمدى فتـــىح عبــــد|مه هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

5|7o|8 ى فؤ ل يوسف|د غبــــري|كرستـــي  لمنصوره|علوم 

|7|782 رى|لبــــ|محمد ممدوح محمد عبــــد  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

8o4455 ي عبــــد
لمحسن محمد|ندي حسنى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

62856| لح|عيل ص|سم|لح |محمد ص زيق|لزق|حقوق 

28376| حمد محمد|بــــ |يه|عمر  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

45o4o ى سليم|حمد حنفى حسن | ن|مي  هره|لق|هندستـــ 

87o776 هيم|بــــر|حمد |بــــسنتـــ ربــــيع  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

628599 هيم|بــــر|نم سعيد حسن |ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

287939 ورى|ن |ن محمد سليم|د سليم|مر ى لجيى ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 
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236987 وى|لقن|لمندوه |ء سمي  |شيم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7368| حمد محمد|م محمود |سل| لفيوم|طبــــ 

6||3o6 بــــ|ح عن|لفتـــ|طمه محمد عبــــد |ف لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

89o578 ل |لرحمن حسن يوسف هل|عبــــد سيوط|حقوق 

328983 لم|لسيد محمد س|كريم محمد  لمنصوره|حقوق 

692549 ى |سم فظ مهنى|لسيد ح|ء حسني  لمنصوره|بــــ |د|

783929 ى عسل|سم| ء محمد محمد حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

67985o ى ص|ضى ش|رق ر|رغده ط بــــر |هي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

272oo4 زى|هلل حج|لىح عبــــد|جر مجدى عبــــد |ه شمون|نوعيتـــ 

22483o للطيف|للطيف بــــكرى عبــــد|هر عبــــد|ش |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

7o9444 بــــر حسن|لسيد ص|بــــر |ن ص|يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

25o328 ج|بــــر تـــ|ء محمد ص|بــــسنتـــ بــــه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

877933 حمد |بــــر محمد |ء ص|هن ي صىح 
سيوط|معهد فنى

6984o7 ى  ى عبــــد |س|حسي  حمد|هلل سيد |مه حسي  لمنصوره|ره |تـــج

85|o26 ي 
عيل|سم|حمد محمد |مصطفى سيوط|هندستـــ 

6o3536 لبــــسيوئى|ر رشدى رزق |من لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7o3767 لريش|بــــو |هلل صديق نرص |مروه عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

96993 حمد محمد معوض|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

33o472 م|م|دتـــ |حمد حم|ء |رس| |علوم بــــنه

4|3o82 يد|يمن زين ع|مينتـــ | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

225896 ره عيس|ج  عم|مصطفى محمد ن د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

68oo96 حمد|هيم |بــــر|حمد |محمد  لمنصوره|بــــ |د|

758o2| حمد محمد حسن|محمد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

45387o ه حسن حلىم عىل نميس أمي  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

|655|6 بــــ|لحميد محمد خط|طمه عبــــد |ف ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|35o38 حمد سعيد حسن|محمد  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

436944 وي|لقرنش|لحليم |ء محمد عبــــد |تـــ عل|ي| لشيخ|تـــمريض كفر 

|6658| لمجيد|حمد عبــــد |م مصطفى |ده س|مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7548| مر فتـــىحي ربــــيع عىلي|ع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5o5489 درس بــــخيتـــ|صموئيل بــــخيتـــ تـــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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24o432 ء محمد حنفى سيد|صفوه عل هره|لق|ره |تـــج

545699 بــــوزيد محمد|هيم |بــــر|بــــر |حمد ج| سكندريه|ل|حقوق 

4893| ل سعد عىل|لع|ء عبــــد |عىلي ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

784985 لق|لخ|لسيدعبــــد |ن |محمود محمد سليم زيق|لزق|ره |تـــج

682789 لمنس محمد عىل|س |ن عبــــ|نوره لمنصوره|حقوق 

89|866 بــــوضيف محمود عطيه |ء |ل| سيوط|ره |تـــج

43o||| لذهبــــى|يتـــ عىل محمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

448o7| ي|لمجيد عبــــد |د عبــــده عبــــد |سع
ن|لعزيز صفى سكندريه|ل|بــــ |د|

9||4o| ى |ن خليفه خرصى |رمض مي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

24977o وى|لغمر|لحميد |م عبــــد|نهله عص ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

495963 غبــــ شعله|بــــسمتـــ نرص محمد ر بــــ دمنهور|د|

8o9942 بــــ|لوه|حمد محمد عبــــد|محمد  سيوط|ره |تـــج

8495o| لح|حمد ص|ء سعيد |رس| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

75o766 ى|بــــر|زينه جمعه  هيم حسي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

44|783 ى يحن |زينه هش  حسي 
م مصطفى لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4|o|36 كر محمد|ئى ش|محمد ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|66o|2 لعزيز محمد|رق عبــــد |محمد ط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o53|8 حمد عىل سعد|عيل |سم|حمد |هلل |منتـــ  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

64925o لعربــــى يوسف|مه محمد |س|حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

896736 ف ك|ن |نوره مل محمد |رسر ج|ره سوه|تـــج

34o6|3 ي|محمد ع دل محمد حميد بــــحي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6863|o لعزيز محمد عىل|هيم عبــــد |بــــر|م |سل| لمنصورتـــ |تـــمريض 

698559 ن|ل سليم|ن هل|رهف محمد سليم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

24276o مل|بــــ موىس رسكيس ك|يه| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

546562 لمغربــــى|لم |هيم عىل س|بــــر|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

57362 حمد محمد|ر |عبــــي  مختـــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

82o626 يف صموئيل موىسي عبــــد لنور|رسر سيوط|حقوق 

48223| حمد|دل عىل حسن |عىل ع ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

844767 م مقدم|لسل|همس محمد رفعتـــ عبــــد ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

323278 ن|ء مصطفى طه عىل رشو|شيم ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و
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67||8 دق|بــــ محمد ص|لتـــو|بــــ عبــــد|يه|هدير  لفيوم|بــــ |د|

6883o9 |لعل|بــــو |مد |م محمد طلعتـــ ح|مر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|4265 لعزيز |بــــر عبــــد|لعزيز ج|منيه عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|2|33 لمقصود|رص محمد عبــــد |محمد ن |ره طنط|تـــج

52|8o| ن|لحفيظ سليم|دتـــ عبــــد |ء حم|دع عه دمنهور|زر

|56289 هيم|بــــر|دهم مدحتـــ محمد محمود | لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

484378 حمد|هيم محمد |بــــر|هيم محمد |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o4446 بــــينى|لمحمدى |محمد عطيه  لشر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|458 حمد محمد صقر|جر ثــــروتـــ |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7396o هر|لظ|حمد سيد عبــــد|ديه |ن لفيوم|بــــ |د|

|7o777 لعزيز محمد|مد عبــــد |د ح|زي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

75||74 لرحمن عىل خميس عىل|عبــــد  لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

452|67 لمهدى|شم موىس |تـــم ه|هند ح |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

248789 يف|لدين محمد |ء علم |شيم لشر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

48427 لمجد محمود|بــــو |بــــ |لوه|لمجد عبــــد |بــــو | لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

347337 ن عبــــده|حمد سمي  شعبــــ| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

28729 مل|رق محمود عىل ك|ط ن|هندستـــ حلو

544639 م|ح محمود محمد عز|لفتـــ|عبــــد| نه |حقوق طنط

|28272 لدين جوده محمود محمد|م |سلىمي حس هره|لق|ره |تـــج

8|3354 مل|بــــر ك|هلل ربــــيع ج|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o8669 ي ربــــيع | نور ن|لسيد رمض|يحن  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

47929 بــــوبــــكر|عمرو محمد سعد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|3875 حمد سيد|محمد حسن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

244429 ى|حمد محمود عبــــد| لعزيز محمد حسي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

3475o6 حمد|رك |مروتـــ محمد مبــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|649o لعربــــى|م محمد فرج |رق عص|ط د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

344486 حمد مصطفى محمد محمود بــــريك| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر
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79o57| حمدمسعود|هيم محمد |بــــر|هلل محمد |عبــــد  |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

75465| حمد أبــــو رسيع|ل |هلل جم|منه  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8o755| ي محمد|ء محمد ن|رس| ج  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

334269 ن سيد|حمد محمد شعبــــ| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

357497 لجليل|حمد عبــــد|م يوسف  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o3483 لقرموىط|لبــــسيوئى |ل محمد |محمد جم زيق|لزق|حقوق 

3929o بــــوعوف|لرحمن محمد |هلل عبــــد|منه  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

895493 ن  |دى زي|بــــوحم|د |حمد ج| ج|تـــربــــيتـــ سوه

823696 لنظي  موىسي|خىلي عبــــد|محمود د سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4423o5 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد محمود  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

75|89| لدرس|محمد محسن مخيمر محمد  سيوط|هندستـــ 

7836|2 دريس|بــــو |لح محمد |ن محمد ص|يم| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82o747 ى|م سمي  فتـــىحي |سل| مي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

768567 لم عبــــدربــــه|مصطفى محمد س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

354372 ف محمد عنتـــر سيد محمد|عف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

23238o هيم|بــــر|هلل |روضه مجدى عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

857372 هلل|د حفظ |عي| يكل رض|م ي|بــــ |د|
|لمنى

286936 لمجيد غنيمه|لسعيد عبــــد|سعيد وحيد محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

37o8| ود|مد د|حمد ح| |محمود رض م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

2253|3 ف فرج عىل|مروه  رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|9742 مر|د حسن ع|حمد محمد رش|ئى |م| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

3285|6 ن|رس عىل محمد زهر|حمد ي| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

45o994 ن|لم|حمد شبــــل س|محمد  |هندستـــ طنط

33|554 بــــ|لوه|هيم عبــــد|بــــر|بــــ |لوه|منى عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

75o559 حمد جمعه أحمد|عمر  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

22|2o3 دى|له|لدين عبــــد|ح |حمد صل|حمد |ء |عىلي رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

3o427 ن عيد عويس سيد عويس|نوره هره|لق|بــــ |د|

6289o9 حمد|هيم |بــــر|سعيد نبــــيل سعيد  زيق|لزق|حقوق 

|89|| لد محمد محمد طه|عمرو خ دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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2226o2 ن|حمد سليم| |رضوى رض ى شمس|تـــج ره عي 

8|23|4 محمود وهبــــه محمد| رند ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

65785 ى فتـــىح س مي|فتـــىح حسي  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

525252 لعزيز|للطيف عبــــد|هلل محمد محمد عبــــد |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

626572 لحميد|لسيد عبــــد |حمدي | دين تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

236579 لرءوف|حمد محمد عبــــد|ن |نوره ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

22|369 حمد عمرو مصطفى عيد| هره|لق|حقوق 

6o647 لحميد عبــــده|منى حموده عبــــد ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2458|6 لدين|بــــ |محمد رأفتـــ محمد شه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o|389 ى محمد | |هويد ف عشر رسر ج|بــــ سوه|د|

|6373o مه محمود محمد مدبــــول|س| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6993o6 لدين|حمد عز|محمد | محمد رض لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

9|752| لرحمن  |ندى خليفه محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

65447 ن مصطفى|له طه رمض|ه طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

78657o هيم|بــــر|مد |دى ح|له|مي  عبــــد |  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

6o956 ى|هلل سل|بــــرين عبــــد |ص مه حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

339853 لشندى|حمد مصطفى منصور محمد منصور | |ره طنط|تـــج

634362 لح نرص محمود|متـــ ص|س| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

787789 لسيد|حمد |يزه محمد |ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

33497o لجنيدي محمد|م |هدير هش هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|7oo69 ن|بــــر مصطفى عثــــم|طمه ص|ف تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

762942 |لمو|ل حسن |ء بــــل|ل|
ى
ق عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

64oo33 ض|لعو|يه سيد محمود عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

847o37 حمد|لعزيز محمد |حمد عبــــد| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|4835| ى عزبــــ ى محمد حسي  ملك حسي  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

2225|7 محمد محمد متـــول مصطفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

434575 لجدى|ع |لرف|ن نجيبــــ |يم| |بــــ طنط|د|

26222o درخليل|لق|لق عبــــد|لخ|محمد ممدوح عبــــد |حقوق بــــنه

5|||78 ف|لند|هيم  محمد |بــــر|هلل |هيم عبــــد|بــــر| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 
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773|28 د|لجو|لق عبــــد|لخ|د عبــــد |لجو|محمد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

868353 حمد|لسيد نوبــــي |مل | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

754724 وى|لمعن|ح |لفتـــ|رص عبــــد |لن|حمد عبــــد | ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

69348o لجلبــــ|وى محمود |لبــــدر|م |جر عص|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

24682 ف صبــــىح سيد |ء |شيم حمد|رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

47258 ر سعد سعد عىل|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|32543 ر|لستـــ|ن عبــــد |رص مهر|لن|مريم عبــــد  ى شمس علوم عي 

486737 لس وهيبــــ  هيم خليل منصور|بــــر|كي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

624465 ن فوزي محمد عىلي حسن|ريه معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6|oo74 وى|لشبــــر|طف محمد محمد |ع لمنصوره|ره |تـــج

9o||5o ج  بــــطرس |شنوده نبــــيل ر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

452|63 ل|لع|م محمد مصطفى عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

|23o69 يف|لحفيظ محمود |لد عبــــد |كريم خ لشر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3||642 لبــــدوي|هلل محمد عىلي حسن |عبــــد ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

7o5|o6 وق محمد سيف  لبــــدرى|لدين محمد |رسر زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

767792 د|بــــ مصطفى عو|يه|هلل |منه  لعريش|تـــربــــيتـــ 

75|72| يف  ف محمد سمي  ك|رسر مل|رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

29697o لمحسن عىل|بــــر عبــــد|محمود ص ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o|88o ن محمد|لمنعم عثــــم|حمد عبــــد |محمود  سكندريه|ل|حقوق 

242642 ع محمد|كريم محمد رف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|95|o حمد|لدين محمد |ح |ء صل|رس| ي|طبــــ 
|لمنى

57478 لحفيظ محمد|لتـــ عمر عبــــد |ه بــــ بــــنى سويف|د|

54|o57 يغ|لص|عمر محمود عىل  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

758444 لم|لسيد حسن س|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

843234 لعظيم|لمهدي عبــــد|منيه خرصى محمد | ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

879756 ح محمد موىس  |ء صل|دع ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

4452|3 حمد محمد محمد|حمد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3356| ن|محمد عمر عىلي عمر سلط ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

772339 ف | |نور بــــ|لسيد محمود حج|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 
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36|625 لمجيد|مه عبــــد|لدين سل|ء عز |وف ى شمس|تـــج ره عي 

84536 حمد||كر |س ش|رص عبــــ|تـــن ن|ف طبــــ بــــنى سويف

79oo88 لسيد عىل|لسيد محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

495|o2 ي محمد عبــــد
لرحمن|مصطفى مدئى تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

42o368 عيل|سم|لسيد محمد |هبــــتـــ محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

|4|545 ي
لعزيز|لحميد عبــــد |محمود عبــــد | دئى سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

497oo| ده|حمد عبــــ|لكريم |هدير محمود عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

9223oo لحميد محمد عطيتـــ |مي  عبــــد|ل| ج|هندستـــ سوه

764634 لسعود|رص محبــــوبــــ أبــــو |محمد ن هندستـــ بــــور سعيد

6442o ي|لبــــ|ر محسن عىلي عبــــد|من
ى
ق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

68o568 بــــ|لوه|لسعيد محمد عبــــد |ن سعد |يم| لمنصوره|حقوق 

689|82 م عىل|محمد فيصل عىل عل لمنصوره|هندستـــ 

53496 بــــر|لمرضى محمود ج|هدير عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

889554 ن |مروه عىل محمود سليم سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

49|o73 يف ف محمد محمد رسر مريم أرسر سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|56373 لرحمن|دى محمد سيد عبــــد |ه د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

476|5 لمول|حمد عبــــد|لمول |حمد عبــــد|محمد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|32|94 للـه|م محمد عبــــد |ء عص|عىلي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|758o يف محمد رجبــــ خليل محمود رسر ى شمس| لسن عي 

868827 وي|ر قن|لستـــ|حمد عبــــد|محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

782774 وق صل ى محمد عطيه|رسر ح حسي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|368|2 لدين يوسف|ل |حمد نبــــيل يوسف كم| لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

689273 حمد|لسيد |مجدى مجدى درويش  لمنصوره|ره |تـــج

344949 ع حسن|ع مرىس رف|ء رف|رس| هره|لق|م |عل|

|9|4| بــــ|لوه|لحليم عبــــد |ئى عبــــد |حمد ه| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

|39|58 م|لسل|مريم محمد سعيد عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32423 مل محمود|رق ك|رس ط| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

224o35
ى
رحمه سيد حسن سعد دسوق هره|لق|بــــ |د|

372496 ى محمد  لسيد|يوسف حسي  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم
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863525 لعزيز|حمد عبــــد|حمد زىكي | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

485845 لرحيم|ج عبــــد|سهيلتـــ محمد عىل فر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

649|64 ي محمد |ء تـــوفيق عبــــد|رس|
لسيد|لغنى زيق|لزق|صيدله 

695o53 ي|عزيز رجبــــ عزيز فؤ
د مصطفى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 

 مريوط

2286o| ى |ك نور عزيز جيد|رولي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

69952o ى |ء |رس| لسيد محمد|مي  لمنصورتـــ |تـــمريض 

768363 لفى|ل|ئى |لعن|سهيله بــــشر عىل  لسويس|طبــــ 

687|o تـــ ح| حمد|دي |له|زم عبــــد |مي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|32686 هلل ربــــيع محمد|خلود خلف  هره|لق|بــــ |د|

7||353 ه ط| لمجيد|لسعيد عبــــد |لمجيد |رىء عبــــد |مي  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

222|28 فتـــىح عىل| مل رض| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

63439 ن مصلوح|يز شعبــــ|محمد ف ي سويف
هندستـــ بــــنى

625347 وى|هيم عىل طنط|بــــر|زم |حمد ح| زيق|لزق|طبــــ 

44|942 ف |رتـــ |س مه|زى سل|هيم غ|بــــر|رسر |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

628987 هلل|حمد عبــــد|حمد منصور | قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

782o45 عيل|سم|هلل |دل عبــــد |ح ع|سم زيق|لزق|حقوق 

7o4466 لح|حمد محمد ص|لبــــرع | |نه زيق|لزق|علوم 

358|4| لسيد|لحميد |رق عبــــد|حمد ط| ى شمس|تـــج ره عي 

85733o حليم مكرم حليم خليل ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

7|767 مل جمعه|لحكم ك|جمعه عبــــد  لفيوم|ضتـــ |علوم ري

62458o ى جه|ي بــــو عبــــده|لمجيد |د محمد عبــــد|سمي  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

4o823o ن محمد عىل ربــــيع|م رمض|سل| |حقوق طنط

||6o68 لبــــدرى|يوسف محمد شكرى محمد يوسف  هره|لق|حقوق 

349o57 م محمد مدكور|ل سط|ن طل|نوره ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

33|72| للطيف|هيم عبــــد|بــــر|دولتـــ محروس  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|6332 ن|ج  نعم|بــــ ن|يه|يتـــ | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

77|667 ء سعد محمد عسكر|رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

244o24 ن|ر سعيد محمد سليم|لستـــ|حمد عبــــد| ن|حقوق حلو

648647 هد|مجدى صبــــرى مج| هي |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ
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44454o لرحمن  بــــقره|رص محمد محمد عبــــد |هيم ن|بــــر| سكندريه|ل|طبــــ 

|38|5 ء محمد تـــوفيق|عمر عل |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|55o83 لدين مصطفى|هلل مصطفى سعد |منتـــ  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

253234 دق|لص|ده زغلول عطيه عبــــد|غ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

356868 حمد|لعزيز |لرحمن عبــــد|منيتـــ عبــــد| |طبــــ بــــنه

266553 لرحمن|حمد عبــــد|محمد سيد | دين ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

787233 ن عزوز|س عثــــم|د عبــــ|حمد عم| زيق|لزق|ره |تـــج

6|2289 لجليل|د عبــــد |لجو|حمد حمدى عبــــد | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

439322 ل محمد محمد يونس|ءه جم|بــــر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

2|8|6o لرحيم|محمد محسن جبــــريل عبــــد هره|لق|ره |تـــج

498926 |لبــــن|لغنى |هلل عبــــد|ء محمد عبــــد|رس| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

776278 قتـــ عمر حسن عبــــد | لعزيز|رسر زيق|لزق|علوم 

7|569 لسيد منجود|حمد محمد | دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

34|232 د|سعد محمد طوجى حم|محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|42784 هلل سعيد|نعمه عليوه عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

85o953 ي|حمد عبــــد|رقيه 
هلل مدئى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

2|5834 مصطفى حسن غنيم| مه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

37662 حمد|لسيد |مه |محمد سل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

534784 بــــوحسن|لحميد محمد |ء محمد عبــــد |سم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

475o87  عزم سوري|م عم
ى
ل|د شوق سكندريه|ل|بــــ |د|

7o|933 هيم|بــــر|عيل |سم|مه |س|حمد | كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

693856 بــــينى رس|حمد |د |كر فؤ|ش| ند |ي|لشر لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

|55663 دى جورج |د ن|نس عم|ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6558o هيم|بــــر|هلل |طف عبــــد|عمرو ع لفيوم|حقوق 

48286| حمد محمد محمد عىل|رضوى  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

284522 ى محمد عبــــد|ي لحسن |بــــو |ح |لفتـــ|سمي 
ى|حس ني 

تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|7493 ي عىلي |من
حمد|ر مصطفى ي|لسن |

|لمنى

9o566| لدين خليفه  |ل عز |رس جم|ف ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

Wednesday, September 5, 2018 Page 1306 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

625526 ى|ل أحمد ش|مه كم|محمد أس هي  زيق|لزق|ره |تـــج

7oo388 د محمد|لجو|لسيد عبــــد |مريم  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

26o589 ئى|لكيل|لح عىل |ء ص|سم| ى شمس طبــــ عي 

87892o طف محمد محمد |م ع|هش ي صىح 
سيوط|معهد فنى

8o|o97 هيم|بــــر|لكريم محمد |مي عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7778oo لرحمن |للطيف عبــــد |للطيف محمد عبــــد |عبــــد 
ن|وهد

زيق|لزق|هندستـــ 

53756 مل محمد|حمد ك|مل |ك سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52oo24 للـه|لمنعم عبــــد |يمن عبــــد |يه | معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|8729 ف سعيد |يحن   حمد حسن|رسر هره|لق|ره |تـــج

4o7987 للطيف|يمنى عىل رجبــــ عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6339|6 هيم حسن|بــــر|س |معتـــصم عبــــ زيق|لزق|بــــ |د|

837oo6 حسن| دي عط|ء عبــــ|شيم |ج طبــــيع قن|عل

6|664o |م محمد محمد شتـــ|لسل|ن عبــــد |رو ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7o5o24 دى سنبــــل|له|دى عبــــد |له|محمود محمد عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

883379 ء محمد صديق سيد  |لشيم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

692|o9 ف |محمد  يف|لسيد محمد |رسر لسيد رسر لمنصوره|هندستـــ 

839|6o حمد|س |طمه ممدوح عبــــ|ف دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

37|352 ء سيد سويلم غريبــــ|شيم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

28632| م محمد سيد|ء حس|رس| ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

356694 حمد حسن عىل|محمد | هي |علوم بــــنه

434694 مر|دى ع|له|مر عبــــد |ره محمد ع|س لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

8o89| ه | ن|حمد عبــــيد سلط|مي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

6o397 حمد|ده مجدى عويس |غ تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

259594 د|هيم مر|بــــر|لد |هدير خ |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

59273 للطيف|نسمه مصطفى محمد عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

62|3|6 لسيد جبــــر|عطوه | محمد رض لمنصوره|حقوق 

33|76o دى|لن|ء خرصى |هيم بــــه|بــــر| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

53878o ر|لستـــ|ن عبــــد |هيم سليم|بــــر|طمتـــ |ف سكندريه|ل|بــــ |د|

272428 ى وس|ندر|حشمتـــ فوزى | مي  سيوط|علوم 

3|7856 ل|لع|لدين حمدى عبــــد|د |عمر عم |حقوق بــــنه
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768773 ه|محمد سليم ن محمد عمي  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

435744 لعزيز محمد غنيه|ء محمد عبــــد |رس| ره دمنهور|تـــج

678633 دى|لحم|لسيد |دى |له|ده محمد |غ لمنصوره|بــــ |د|

763|4| يه محمد منصور غريبــــ قوطه| ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

64|793 فورى|لك|هيم محمد |بــــر|لحكيم |مي عبــــد لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

85o6|o حمد سيد|حمد محمد | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

898429 محمد محمود خليل | سم ج|علوم سوه

7882|7 ء رشدي محمود محمد|حسن زيق|لزق|حقوق 

244|2 ن محمد|هيم شعبــــ|بــــر|ء |رس| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

632427 لسيد|ن |ن عثــــم|ء رمض|ل| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

284388 هلل|عبــــد| لهن|بــــو |هلل نرص |منه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

858788 لي|مه يوسف غ|س| |دين ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

676576 لم|حمد س|م محمد يحن  |هلل س|منه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

537o|7 ف حسن محمد منصور|حسن  رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

834567 د|نسمه سعد محمد ج هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|9394 ى|خ لد حسن حسن محمد حسي  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

3|2995 ل|لش|لرحمن |م عبــــد|لسل|دهم محمد عبــــد| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

|3o|47 لسيد|ح عبــــد ربــــه |ندى صل ى شمس| لسن عي 

923784 يد نور |بــــو|ده |ء حم|صف ى لدين  |لي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

8o3484 رق عىلي حسن|محمد ط ي|بــــ |د|
|لمنى

24935o ى لم|هيم س|بــــر|مصطفى سعد | لي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

86968o رق رجبــــ محمد|ر ط|من ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

334|36 يف  ف عبــــد|رسر لمجيد|لعظيم عبــــد|رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

525o64 لم|لسيد محمد س|ره فتـــىحي |س ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

8|328o لح|سحق ص|بــــيشوي نرص  ره بــــنى سويف|تـــج

49545| لمنعم فتـــىح خرصى|محمود عبــــد ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

82763 نور محمد|م |مؤمن س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

347628 لنبــــى|هر سعد حسبــــ |د ط|عم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4635oo وى|لسعد|حمد |وى |لسعد|حمد | لمنصوره|حقوق 
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|7643| بــــر حسوبــــه|ء محمد ص|سم| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

8o259| ي 
ي عبــــد|عيل م|سم|مصطفى

لحكيم|ضى ي|بــــ |د|
|لمنى

8|529o س محمود|ر خليفه عبــــ|من ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

499335 ى محمد |ريم محمود أبــــو ى|بــــو|لعني  لعني  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8||456 نور موىسي|منيه فتـــىحي | ره بــــنى سويف|تـــج

648534 م|لش|حسنى محمود حسنى  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

67462  
ى
حمد|بــــ يوسف |يه|شوق ي سويف|تـــربــــيتـــ ري

ى بــــنى ضيه بــــني 

8|7o28 ف نعيم ملىطي|نطون | رسر ي|تـــمريض 
| لمنى

89|374 ى لح |نبــــيل حبــــيبــــ ص| مي  سيوط|حقوق 

54o|o9 ح جمعه|لفتـــ|حمد مبــــروك عبــــد|مه |س| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

26327 دل محمد مصلىحي|حمد ع| سيوط|ره |تـــج

5|9749 مل محمد|وليد محمد ك| رودين تـــربــــيتـــ دمنهور

2|446 ء سعيد محمد سمهود|سم هره|لق|بــــ |د|

5o9724 مون|حمد جر|هيم أحمد فرج |إبــــر طبــــ بــــيطرى دمنهور

7o6663 لعوضى|زى |بــــوحج|عيل محمد |سم|محمد  لمنصوره|ره |تـــج

242o56 ى |دع عيل|حمد إسم|ء محمد حسي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

242o|5 لعزيز|حمد عبــــد|لعزيز |ء عبــــد|رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

239333 لعزيز|حمد عبــــد|ء محمد |سن ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

2476oo رص عمر حسن|لن|ل عبــــد|جم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

832767 ي|هر ط|حمد م|
هر مصطفى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

38925 عيل محمد|سم|هيم سمي  |بــــر| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

62|545 تـــ محمد عوض عبــــد  لعبــــد|د |لجو|ني  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

493o7| محمد عيسي كريم كريم أبــــو خليفه ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|57|78 لمنعم محمد|مه عبــــد |س|بــــسنتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7534|2 لد محمد محمود هيكل|محمد خ |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

482387 حمد عقيل|سعيد محمد سعيد عبــــده  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

326657 وق محمد  فع|لش|هيم |بــــر|رسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

443658 ح محمد|لفتـــ|ن محمود عىل عبــــد|حن لشيخ|عه كفر |زر

76|789 ر محمد|هلل مختـــ|طف كرم |عو ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 
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32323| د محمد محمد|ر فؤ|من ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|52|8o وق رض ى|لسميع ي|عبــــد | رسر سي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7525o| لجرف|لحليم |ل عبــــد |دى كم|ش ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

84|432 تـــوفيق| لعط|بــــو|لنوبــــي |نسمه  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

247o76 هلل|لم محمد محمود عبــــد |هيم محمد س|بــــر| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|69|3| عيل محمد رشدى|سم|لد عىل |خ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

494465 ى يوسف| حن| د ند|ميل| مي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

526625 ى ى فوزى بــــبــــ| مي  وى|بــــشر |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

224969 يوسف حسن يوسف محمد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

685363 لحميد بــــدوى|د عبــــد |لجو|هدير فتـــىح عبــــد  ن|طبــــ حلو

429888 عي|روق محمد حسن رف|مح ف|محمود س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

786|26 بــــط|له|لم |هيم س|بــــر|حمد |طمه |ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

545573 ن عىل|ن سيد رمض|رمض ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

257427 مل عزتـــ سعد عشيبــــه| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

35279o هيم محمد|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|6|644 لىم يوسف حسن محمد عىلي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4o236 حمد|حمد محمد |ء |رس| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

646866 ى|بــــو |لمنعم محمد |لسيد محمد عبــــد |مريم  لعني  لمنصوره|حقوق 

|53975 محمد عىل فهىم عىل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7|o335 ع|لرف|طف محمود محمود |محمد ع ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

45|647 لمرصى|هيم سعيد |بــــر|مصطفى  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

92837 لنجوم|لدين محمود |م |ل عص|بــــل كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3o76| م|م|م حسن |م|ن محمد |نوره ج|ره سوه|تـــج

9|7o|7 ن |لرحيم سلط|بــــرين حسن عبــــد|ص سيوط|عه |زر

6o|o73  منصور حمزه
ى
كريم محمد شوق دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 

تـــ|بــــمرصوف

7o9572 هلل|حمد عبــــد |ن عرفه محمد |يم| ط|بــــ دمي|د|

|45o6o هر عيس عوض|ركو م|م ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

24oo57 ى عبــــد|لرحمن مدحتـــ ي|عبــــد لحميد|سي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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458445 لسيد|لد |لعزيز خ|عبــــد| ن رض|رو ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

79|o52 فظ بــــليطه|هيم ح|بــــر|حمد |سلوى  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

6|29o8 بــــوقفه|تـــه |نور حسن شح|بــــسنتـــ حسن  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

62o|2| ء محمد عوض محمد مرىس|لىمي ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

438546 هلل مسعود|ن عبــــد|هلل رمض|حمد عبــــد | كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

678268 هيم|بــــر|حمد |حمد |مه |س|ء |سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

345697 لرحيم|ن عليوه عبــــد|رس سليم|ي| ند ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|6o323 ى |مصطفى كم لسيد|ل حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7o3855 لعزبــــ|لسعيد مصطفى |م شحتـــه |سل| |ره طنط|تـــج

6|33o9 ى | ى ح|حمد |مي  لديبــــ|فظ |مي  |ن طنط|سن|طبــــ 

8o5927 مروه محمد محمود عىلي ي|بــــ |د|
|لمنى

464949 لشيخ|لسيد |عمر فتـــىح  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9||682 حبــــيبــــ | رمي|دى |له|ج  عبــــد|م ج|تـــربــــيتـــ سوه

845847 ي |
حمد محمد|حمد مصطفى ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 

منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

|3|827 د|منيه محمد عىل ج| هره|لق|عه |زر

63785 دى موىس|له|ل عبــــد |عمرو كم ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

3375|5 ى|ء عبــــد|رس| ى يوسف حسي  لمحسن حسي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

22|75 حمد حسن|ن محمد عىلي |نوره هره|لق|بــــ |د|

326325 شم|بــــوه|لسيد |طمتـــ محسن |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

26965 يه سعد محمد سعد| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

35755| هلل|كريم محمد غمري عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8o7o72 بــــوزيد محمد|ن خلف |نوره ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

63o|59 لمقصود|ذ محمد شفيق عبــــد |مع زيق|لزق|علوم 

4329oo ه|ندى يشى يوسف  بــــو خرصى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

788569 ظه|بــــ|هيم |بــــر|ل محمد |محمد جم |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|5o5o2 ل جوده عفيفى|عمرو جم ن|حقوق حلو

4o7947 ى تـــيسي  محمود س|ي لم عبــــده|سمي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o9992 س |حمد موهوبــــ عبــــ|لؤى  سيوط|عه |زر
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52|29o ود|خلود أحمد محمد عىل د تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

48684| لمهدى|م |م|لسميع |م عبــــد|م|مصطفى  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4592|7 لمجد|بــــو |لرحمن |محمد محمد عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

22293o لمعىط|محمد عبــــد| محمد رض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34o|35 لحميد قدح|ل عبــــد|ل محمد هل|هل |ره بــــنه|تـــج

54|o28 لحميد محمد نمي |محمود ظريف عبــــد  ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

62||72 لسيد بــــكر|حمد |رس |محمد ي ط|حقوق دمي

6497|5 ى عص م منصور حسن|نرمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

647372 وق حسن جوده  هيم|بــــر|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|2354 ن|للطيف عثــــم|لمتـــول عبــــد |كريم سعيد  |ره طنط|تـــج

7|7373 ىطي|لمع|بــــو |بــــر تـــوفيق محمود |ء ص|لشيم| زيق|لزق|بــــ |د|

28o43| حمد فهىم|مه |س|هلل |منه  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|26oo8 بــــ|لحميد محمد كس|ندى طلعتـــ عبــــد  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

635o23 لرحمن|دى عيس عبــــد|يىح محمد ه زيق|لزق|حقوق 

359898 ف فوزى يوسف|ردين |ن رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6|6546 لسيد عىل|ء محمد محمد |رس| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

25o4o2 بــــر عبــــده|بــــر ج|ء ص|وف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

32383o دق|هر وليم ص|مز م|ر |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

883822 ى محمود |ي بــــوبــــكر حفنى |سمي  سيوط|حقوق 

2||36 نديم حمدى عىل نرص فرغىل هره|لق|حقوق 

825o|5 لد محمود يسن|محمد خ دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

5|47o2 بــــ|لسيد خط|لسيد |آيتـــ شهدي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|76257 حمد محمد تـــوفيق محمد| سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

434697 وق محمود عبــــد لي|لج|د عيد|لجو|رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5422|| ح|لفتـــ|م محمد عبــــد |حمد بــــس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

25|462 حمد حمد|لقوى |حمد عبــــد|محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4393o5 لعمري| |ن فتـــوح عط|نوره لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

635985 هد غريبــــ|لم مج|محمود س زيق|لزق|ره |تـــج

682576 ى لطفى عبــــد  حمد|لمنعم |بــــ عبــــد |لوه|نرمي  لمنصوره|ره |تـــج

2726|9 رك|مبــــ|بــــر |حمد رجبــــ ج| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى
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89|764 ن حسن |هر سليم|مصطفى م سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4646o4 ج|لح|بــــو |لد محمد حسن |محمد خ |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

8o6575 دل سعيد جيد|نه ع|فرح ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

46|38| م|لحميد سل|بــــوىس سمي  محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

374396 لمؤمن|ء محمود محمد محمد عبــــد|لزهر|طمه |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

52|o95 جح مهدى عوض خليفه|رحمه ن تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

358973 لمجد حسن|بــــو|ره محمد |س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

437256 تـــي|ن عىلي حسن |ر رمض|من لنشر لشيخ|عه كفر |زر

753233 ف | حمد محمد سعيد|رسر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

55348 حمد|لموجود محمد |م عبــــد |س ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

885874 محمد زين عمر | مه سيوط|حقوق 

687382 ه محمد صل| ح محمد|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6327o5 ي|ر
لسيد|هيم |بــــر|تـــتـــ |محمد شح| ئى زيق|لزق|صيدله 

68|6| هيم مصطفى|بــــر|محمد مصطفى  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|4335 وق  لبــــيوم منصور زعربــــ|رسر |تـــربــــيتـــ طنط

498|47 ص|لقص|ن حمدى نفيس محمد |نور ريتـــ|لنوبــــ|تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
 ج دمنهور

537389 وى|لخربــــتـــ|حمد |ء محمد عىل |عىلي ريتـــ|لنوبــــ|تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
 ج دمنهور

33o82| ف عىل خرصى|بــــسمتـــ  رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

336||o ي عىلي حسن محمد|م|
ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

76846| ن|يز محمد دهش|دل ف|ع لعريش|بــــ |د|

4568|8 ن|محمد مصطفى مصطفى رمض  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

8o336o لدين يوسف|ح |ده صل|محمد حم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84o787 ن متـــولي محمد|بــــسمه شعبــــ ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

5|7387 آيتـــ مدحتـــ عىل نصي  بــــ دمنهور|د|

|35768 ئى|هلل فرج|سعيد عبــــد | دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

686342 حمد يوسف|حمد |حمد |عىل  لمنصوره|عه |زر

57o|5 سمر صبــــرى سعد خليل ره بــــنى سويف|تـــج

699o99 حمد رجبــــ شعي |محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

7||57| ي|هيم |بــــر|هيم نجيبــــ |بــــر|لرحمن |عبــــد 
ط|لىحى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر
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79o978 د|حمد شد|ح يوسف سيد |محمد صل ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

367379 ندى زيد محمد فتـــوح محمد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6|2874 لجندى|ئى محمود محمد عطيه |م| |ره طنط|تـــج

6o3787 وى حسن|لمعد|حسن محمد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

76|6|4 روق عطيه|م محمد ف|سل| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

2844|2 ى محمد حسن بــــسنتـــ محمد حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

46777 م بــــكر|م|مينه عىل | هره|لق|بــــ |د|

77567 د|فظ عو|حمد ح|ندى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

345o24 تـــ سيد محمد عبــــده | زى|لغم|مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|8342 در شعي |لق|ض عبــــد |مه ري|س|هلل |منه   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

|438o| بــــتـــ|تـــى ثــــ|لحوي|رق |حمد ط| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

827|32 حمد|لقدوس |حمد عبــــد|طمه |ف ي|بــــ |د|
|لمنى

458o2o لحميد محمد|ح عبــــد|ء صبــــرى مصبــــ|عل |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

83498o سم محمد|لسميع ق|عىلي عبــــد دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

852947 ي 
حمد|وليد سيد حسنى د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

63o644 لسيد محمد محمد|زى |حمد مغ| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

857552 م|لسل|كريمه خلف عيسي عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

69499| بــــو زيد|حمد |طف |مريم ع لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

|6|373 حمد محمد|حبــــيبــــه محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

449829 د|د عي|عىلي محمد فؤ |ره طنط|تـــج

447725 هيم يوسف|بــــر|م شفيق |م حس|مر ج|بــــ سوه|د|

437|o4 ن محمد محمد عىلي ليحتـــ|يم| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

77855 |غ|هيم خليل |بــــر|مسعد هيثــــم  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o|968 ي
لسيد محمد |ء محمد |ضى ج|ره سوه|تـــج

475973 ى|هنده ص|ش ى حسن حسي  لح حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

364636 م حسن محمد محمود دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 
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675329 لحق|لمتـــول عبــــد |م |لسل|عمرو عبــــد | دين لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

6|3|52 لعيسوى|ئى |لزعفر|عبــــد ربــــه | بــــسنتـــ زكري |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

365944 يف رزق ح د|هلل ج|فظ |رسر ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

4|5o88 لغزول|هيم سعيد |بــــر|ء |آل ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

46|64o لمعزول|هيم |بــــر|هيم |بــــر|طف |ع دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6|oo97 صف|در ن|لق|زن حسن عبــــد|م |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

52828 لح|حمد ص|هلل |عبــــد | دين ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9o3o27 ئى رمزى ذكرى |جرجس ه ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

775732 حمد سعد محمد محمد| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

64393 ح عويس|هند وحيد صل لفيوم |تـــمريض 

52o226 ى|تـــن ي|ف رس محمد حسني  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

82|67 هيم|بــــر|لمجيد |ف محمد فتـــىح عبــــد|عف عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|278o ى ن حمد|حمد عبــــده سيد |رص سيد |حسي  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

73287 بــــوزيد|حمد |محمود جمعتـــ  ره بــــنى سويف|تـــج

774527 حمد حسن حسن فضه|مروه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

22|334 مل|حمد ك|ل |بــــ عىل جل|يه|عمر  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

75|5o5 جون جورج شهدي حكيم جرجس |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

434543 ن|ندى محمد سند شعبــــ لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

23744o ء عمر محمد عطيه|رس| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

283346 لس ع زر عدل رمسيس|كي  ن|سو|بــــ |د|

633843 حمد|لسيد محمد محمد سيد |حمد | زيق|لزق|نوعيتـــ 

843432 م|لرحيم ضي|حمد عبــــد|ء |لزهر|طمه |ف |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

8|8347 ي |محمد  حمد|حمد عشر سيوط|ره |تـــج

226864 هيم|بــــر|لسيد مصطفى |مصطفى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

342o4o ي|لرحمن خف|در تـــوفيق عبــــد|سلىم ن ج  ى شمس طبــــ عي 

26o465 حمد|لسميع سيد |ء سمي  عبــــد|سم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

3342o6 ى عبــــد|عبــــد ج محمد|لفر|لرحمن حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

245o27 ر|للطيف دويد|محمود محمود عبــــد | نور هره|لق|حقوق 
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7o4773 لدهبــــ|بــــو |ل جوده متـــول عبــــده |منيه بــــل| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

367|52 هيم عفيفى|بــــر|حمد مني  | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

787954 ى عبــــد|هلل |حمد سعيد عبــــد | لرحمن|مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

47|92 حمد محمد|د |مصطفى فؤ ن|تـــربــــيتـــ حلو

427527  حج|لش|محمد حمدى عبــــد 
ى
زى|ق |علوم طنط

8958| عيل|سم|م ديبــــ محمود |بــــس كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

32o392 تـــه حسن محمود|ء شح|سم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

334457 ى نور  لدين خليل|محمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

5|||49 لمرصى|لغنى |مصطفى محمد مصطفى عبــــد ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

6o2678 لدين نسيم محمود نسيم|د |يوسف عم لمنصوره|بــــ |د|

45|o2| لسيد|ن |شعبــــ| م رض|هش |هندستـــ طنط

6o2766 ج |لبــــلتـــ|د محمد |لسيد حمدى فؤ| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|9|3| ف عبــــد|محمد  لسيد|لحكيم |رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

25|673 ى عبــــد|عيل حس|سم|محمود  لرؤوف|ني  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3|625 للطيف محمد|ئل عبــــد|منى و هره|لق|ن |سن|طبــــ 

84|||| ىطي محمد متـــولي|لع|محمد عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

26|955 م جمعه|لسل|ورى عبــــد |دل مغ|محمد ع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8942|o ع حشمتـــ محمود |جر ر|ه سيوط|طبــــ 

|66o|| ى|بــــر |محمد ص حمد عىلي حسي  ن|حقوق حلو

245459 ل|لع|ء مؤمن محمود محمد عبــــد |رس| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

84778 لمنعم عىل|حمد سيد عبــــد | صيدله بــــنى سويف

689|94 لسيد عىل دهبــــ|لد محمود |محمود خ لشيخ|هندستـــ كفر 

6843|3 ف معوض عبــــد |مروه  هلل|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o5378 لودود محمد |ل عبــــد|مل جم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

446|63 لمجيد|لسيد عبــــد|لرحمن سمي  |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4996 م|لتـــه|ر محمد |محمود مدحتـــ مختـــ ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

259925 ق|هيم محمود |بــــر|ن |نوره وى|لشر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

78o253 |لبــــ|حمد عبــــد |هيم |بــــر|لسيد |حسن 
ى
ق زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

348|83 لبــــ|بــــدين غ|لع|رغدتـــ محمد زين  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

27o65o ى |م |محمد هش ر|لنج|لسيد |مي  ن|هندستـــ حلو
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2|5267 نسمه محمد حسن محمد محمود ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

26753o ى كم|ي هيم|بــــر|بــــدين محمد |ل ع|سمي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

528573 ذلي|لش|ئى |عمرو سمي  محمد علو لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

283485 س|لرحمن سيد عبــــ|طمه عبــــد|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o7369 مر عبــــده|ن محمد طه ع|نوره لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

78|953 ل|لع|لسيد محمد عبــــد|ء |دع زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9oo264 هيم |بــــر|ق |سح|سمي  | بــــول ج|طبــــ سوه

789|26 ح شوق|لفتـــ|لرحمن عبــــد|تـــفى محمد عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

222o67 ن مد|مد خليفه ح|ح| مي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

32633| ونيك شد يوسف|مكرم ن| في  ن|تـــربــــيتـــ حلو

83o822 |عي |هلل رف|عبــــد
ى حمد حسي  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

9243|2 شم محمد  |ء محمد ه|سم| ج |تـــمريض سوه

487589 لسيد|هيم |بــــر|بــــر |دى ج|ش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

234734 حمد|بــــتـــ |عمر محمد ثــــ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

645246 هيم|بــــر|ل نصي  |م موىس هل لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

7|5944 ي
ي|محمد محمود عبــــد | دئى

|لرحمن دئى لمنصوره|حقوق 

27o446 ل|ن عىل هل|رص سليم|لن|محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6785|3 حمد شوشه|سم |هيم ق|بــــر|د |بــــسنتـــ فؤ لمنصوره|ره |تـــج

23872| طمه محمد محمود محمود فرج|ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6425| هلل|بــــ |لغفور محمد ج|ء عبــــد |رس| لفيوم|بــــ |د|

495742 هيم|بــــر|هيم تـــوفيق |بــــر|د |زي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

255434 ين مرع عبــــد م|م|لحميد |رسر ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

43o623 ل|لسيد عىل غ|ء نبــــيل |سم| |صيدله طنط

632794 بــــ عيس|عىل دي| عىل رض  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

259324 حمد|لحليم |لسيد عبــــد|ء |شيم |بــــ طنط|د|

82279o لحميد|طه محمد طه عبــــد ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

54oo49 لفضل عزوز هريدى|بــــو|ء |محمد عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

543o67 لحميد|ح عبــــد|لفتـــ|عبــــد | ء رض|لزهر|طمه |ف
 عمرو

ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

625645 لح|لح محمود نرص ص|ص ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ
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888625 لعليم عىل سيد |كريمه عبــــد سيوط|تـــمريض 

64372o هيم|بــــر|ئيل |د ظريف فهىم ميخ|ميل زيق|لزق|بــــ |د|

222|69 لعظيم محمد سليم|سلوى سيد عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

546337 ىسي|لعبــــ|بــــ |لوه|لمنعم عبــــد |بــــ عبــــد |لوه|عبــــد  بــــ دمنهور|د|

8o873| حمد|هيم |بــــر|دي |هيم ن|بــــر| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

6847|6 هلل|للطيف عبــــد |رق فوده عبــــد |هلل ط|منه  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

9|4966 نور محمود  |محمود سيد  سيوط|ره |تـــج

85724| ن|سلم|دل جرجس |جرجس ع ره بــــنى سويف|تـــج

8o3565 لس م جد وليم يوسف|كي  ي|هندستـــ 
|لمنى

64633 ن|عمرو عيد رمض| لي|د ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

5|7374 لبــــسيوئى|ء حسن طه حسن |آل معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

526469 ر|وى نو|طف حن|بــــيشوى ع لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

39636 تـــ|سعد محمد سعد حسن فرح عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3599o سلىم عىل محمد عىل حسن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|234o5 ى| حمد عىل محمود حسني  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|725o ح|لرحمن مصبــــ|هيم عبــــد |بــــر|لد |مريم خ هره|لق|م |عل|

89||o9 وى |وى عطيه ص|طمه ص|ف ي صىح 
سيوط|معهد فنى

78|4o4 عيل|لسيد إسم|ره محمد |س سيوط|بــــ |د|

486942 عيل شلبــــى|سم|عيل |سم|عيل |سم|حمد | بــــ دمنهور|د|

76o792 ه سيد عبــــد  لحفيظ عقيد|ني  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|273|8 ف محمد |ن |يم| هيم|بــــر|رسر ى شمس هندستـــ عي 

8||49| بــــوزيد|خليفه | زينبــــ رض ي|نوعيتـــ 
|لمنى

62|6o4 حمد محمد منتـــرص| |مي زكري ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7o||9 للطيف|حمد بــــدوى عبــــد |بــــدوى  زيق|لزق|حقوق 

8266o8 لرحيم|مي مجدي محمد عبــــد |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

855668 س|حمد عبــــ|عمر محمد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|23392 مد محمود|حمد ح|مؤمن  هره|لق|ره |تـــج

338488 هيم|بــــر|لمنعم محمد |هلل محمد عبــــد|منتـــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7oo427 |حمد |حمد |مصطفى 
ى
لدسوق ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 

لمنصورتـــ |بــــ
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|46277 لمنعم محمد|سهي  عمرو عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

845855 حمد|لدين حسن |يمن سعد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

423o5 لسعدئى|لمجيد |لمنعم عبــــد|جد عبــــد|عمر م ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

6|5878 لقندقىلي|هيم |بــــر|هيم |بــــر|زن |م ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

52428| ج|لحميد فر|مريم محمد محمود عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

44o46| ر|لعط|هيم متـــول |بــــر|هبــــه محمد  لشيخ|عه كفر |زر

485733 ى|ن |يم| لسيد محمد سيد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

86494 لحكيم محمد|بــــوهشيمه عبــــد|محمد  ن|حقوق حلو

8o6o8| ه شعبــــ| بــــر|مل ج|ن ك|مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

5|253| محمود حسن محمود رزق حسن سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

328449 هيم|بــــر|غبــــ |فع ر|مسعود ش ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

5|3o7o يف|هر أحمد |مجدي م لشر عه دمنهور|زر

5o48o| |غر
ى
م كرم رفعتـــ محمد دسوق إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

8449|8 لي عىلي|نىهي سيد غز زيق|لزق|حقوق 

44335o ن محمد جوده|ل محمد رمض|جم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

96584 ل سعد محمد|محمد جم ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

|696| ل محمد|حمد جم|ء |عىلي لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

236446 ى مجدى عري ن حبــــسر|شي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8486o| ى |ي عي|لسبــــ|حمد محمد |سمي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|3o825 ر|لغف|دى عبــــد |له|حمد عبــــد |محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

686473 ى بــــدير عبــــد | لعزيز|لسيد حسني  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

525667 حمد محمد سعد محمد حسن|لرحمن |عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

6|9553 بــــ|ح غر|لفتـــ|محمود نظىمي عليوتـــ عىلي عبــــد ط|بــــ دمي|د|

49|339 لسيد سيف|لسيد |ء مصطفى |سم| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

67727 د عمر محمد لطفى|عمر عم ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

649o47 نور|هلل |س عبــــد|هلل عبــــ|عبــــد |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

9|3966 رص عىل محمد  |ء ن|رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

62293o وى|لزفتـــ|ل تـــوفيق |ن جم|نوره ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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8687o8 ن|محمود عىلي مسعود عثــــم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

3|2568  عىلي
محمد سيد مصطفى ى شمس حقوق عي 

|34642 حمد|لد سيد |سيد خ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

756ooo حمد موىس|ن |لعليم حمد|محمد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

752599 لرحيم|لرحيم عىل عبــــد|لدين عبــــد |د |عمرو عم ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

37o242 لبــــرى جبــــر|لحكيم محمد محمد |متـــ عبــــد|س| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

648858 لبــــيوم|ح |لفتـــ|ح عبــــد|جد صل|م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

825ooo ن محمدحربــــ|ن رمض|حمد شعبــــ| ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

6o2992 ر|لنش|لحميد |مريم ثــــروتـــ عبــــد  |نوعيتـــ فنيه طنط

88o523 ل حسن |لع|كريم محمد عبــــد لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

426228 ى|هيم محمد |بــــر|هلل |منتـــ لسيد حسي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

442688 لمنعم مرع محمد|ء محمد عبــــد |رس| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

524993 ى |ي ل|حمد محمود غز|سي  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

9|o957 حمد محمد طلبــــ |محمد  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

3429o8 حمد|هيم سيد |بــــر|لرحمن |عبــــد |ره بــــنه|تـــج

2263|2 لعربــــى محمود|رس محمود |ي وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|58786 ندى محمد سيد عيد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

57798 لعظيم|لعظيم محمد عبــــد |دره عبــــد |ن بــــ بــــنى سويف|د|

75234o زق عطيه عىل عطيه|لر|محمد عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

757576 حمد|للطيف |ل عبــــد |جر جم|ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

92oo28 حمد  |لسيد |دل |فتـــحيه ع سيوط|حقوق 

889|29 دي |حمد نصي  ح|محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43o|7| ى|لسيد حسن |نىه  لعشر |ره طنط|تـــج

6|266 ر|لستـــ|ل عبــــد |م كم|حمد هش| طبــــ بــــنى سويف

37|77 لحليم|هلل عبــــد|محمود صبــــىحي عبــــد ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

68846 ي محروس |
حمد|حمد قرئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لفيوم|ئ 

684965 دى نبــــيه|له|هلل عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3497o6 لحميد|حمدى محمد حمدى عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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779|36 عر|لش|حمد |حمد فتـــىح محمد محمد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

59544 لحليم|حمد فوزى عبــــد|نسمه  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

253474 ل|لع|حمد محمد عبــــد|ء |شيم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

54696 محمود عويس عىل| نور دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

422oo2 ى |يم| حمد عىل|ن نمي  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

49927o ىط|لمع|بــــو|لرحيم محمد |عبــــد| هدى زكري تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o|58| لضوى|ح محمد |بــــسنتـــ صل لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

5o7264 سعد|ود |ض د|د ري|عم| جيسيك سكندريه|ل|بــــ |د|

6288o ء مصطفى عيس محمد|رس| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9o68|9 للطيف بــــدر |بــــر عبــــد|ن ص|نوره ج|حقوق سوه

6283o3 هيم|بــــر|لرحمن عطيه |عمر عبــــد زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6477o8 هيم حسن|بــــر|حمد عيد |م |سل| زيق|لزق|نوعيتـــ 

8328o8 ي|حسن
ء فتـــىحي محمد مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4||47| لعنوىس|ر |لستـــ|محمد محمود محمد عبــــد |حقوق طنط

6o3267 لعيسوى|د |لد فؤ|حمد خ| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

26o237 ج|لحميد ض|ح عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|ول ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|829|  عبــــد |مريم ص
ى
حمد|لم |لرسول س|ق هره|لق|بــــ |د|

36883| لغنى محمد|م عبــــد|لسل|هبــــتـــ عبــــد ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|8444 حمد|ن |نفيسه حسن سليم ي|بــــ |د|
|لمنى

292628 ن|يوسف مرزوق بــــخيتـــ عجل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|5|85 يف  لض|لسيد عىل |محمود رسر لمنصوره|حقوق 

786328 ن محمود|لسيد محمود رمض| ج|بــــ سوه|د|

44o255 ى |وف ى حسي  ئى|لزمر|ء حسي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

33oo8 لليثــــى|لح محمد |لدين ص|م |ء عص|سم| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

6434o رق محمود موىس|مريم ط بــــ بــــنى سويف|د|

792|9o حمد|هر محمد سيد |م| مه زيق|لزق|علوم 

92o492 خوم |مل حلىم بــــ|نطون ك| ج|بــــ سوه|د|

622837 ضى|لق|يه محمد عىل محمد | لمنصوره|طبــــ 

88|448 لسميع |لسميع سيد عبــــد |ء عبــــد |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 
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3|6487 وى زىك|ن مهن|حبــــيبــــتـــ شعبــــ ى شمس|تـــج ره عي 

878988 هر محمد |حمد ط|ء |صف سيوط|حقوق 

|58o58 ى محمد| يه حسن حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

24|496 لسيد|ء رجبــــ حسن |دع ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

636257 هيم عىلي سعد|بــــر|حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

439798 م|لش|حمد محمد بــــسيوئى |يمنى  لشيخ|علوم كفر 

425o36 هيم طه|بــــر|هيم فرج |بــــر|حبــــيبــــه  سكندريه|ل|بــــ |د|

42o645 دى موىس|له|ذىك عبــــد| لرحمن رض|عبــــد لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

244483 محمد بــــدر محمد عىل ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

247372 وى|س طنط|محمود محمد محمد عبــــ ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

42|6|9 ل|لجم|م محمد محمود محمد |له| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6492|| ي عبــــد|لزهر|
ن|لعظيم عىلي رضو|ء حسينى تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

685224 لمنعم محمد فودتـــ|لمقصود عبــــد |محمد عبــــد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

832|27 ىطي محمد|لمع|بــــو|رص |لن|ل عبــــد|جم ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

2|5485 رثــــ|لو|م محمود عبــــد|سلىم هش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

693867  عىل عبــــيد|لبــــ|م عبــــد |هبــــه هش
ى
ق ط|بــــ دمي|د|

6o7466 لسيد جمعه|هيم نرص |بــــر|كريم  لمنصوره|بــــ |د|

24|528 ج|لمز|دعىل |ره سيد محمود ج|س ن|بــــ حلو|د|

4753o2 هلل|بــــيتـــر محبــــ مرقص رزق  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

35o7o8 لسيد محمد|مريم صبــــىح  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

479883 محمود محمد يوسف محمود يوسف ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

43495 ى عبــــد |ي هيم|بــــر|حمد محمد |هلل |سمي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

25572| حمد مصطفى عوض|محمود  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

676924 عيل عىل رجبــــ|سم|لد مصطفى |خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

356558 شهد يشى حسنى خليل ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5885| ى محمد|محمد  حمد حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

||8o6o هر مخلص متـــى|م| مي  هرتـــ |لق|تـــمريض 

36o589 حمدعيد|حمد سعيد محمد | |حقوق بــــنه

|5693| حمد مرىسي|رق مجدي |ط ن|حقوق حلو

|346|8 ح محمد تـــبــــرى طلبــــه|محمد صل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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5||238 رون|حمده|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |محمد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

44o263 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ء |ل| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

4|8o|6 لجرم|ويه محمد وهبــــه |ر لمنصوره|حقوق 

5o2|8 لسعود|بــــو |حمد محمد |لرحمن |عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

48|466 لسيد محمد|م |رق س|لرحمن ط|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28o538 حمد|ل |هيم كم|بــــر|لمنعم |عىل عبــــد ى شمس حقوق عي 

79|964 ن محمود محمود محمد هندى|عثــــم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

878872 ى محمد |ء |دع حمد حسي  سيوط|بــــ |د|

245947 بــــو سمك|حمد |لسيد |حمد | ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

85o57o حمد مهدي محمد|لرحمن |عبــــد ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

|39333 لمجيد|م عبــــد |لسل|مريم مصطفى عبــــد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9449o لدين كشك كشك|م |محمود عص سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

765796 وى|لعشم|حمد |هلل |لسيد عبــــد |مريم  ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

828887 لدين|طف يوسف نور|طمه ع|ف دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

8639o3 ي|
قتـــ حلىمي محمود مصطفى رسر |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

338o77 لرحمن|د عطيتـــ عبــــد|حمد عم| |ره بــــنه|تـــج

782635 ى |بــــر|نىح  محمد | هيم|بــــر|هيم حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o523o لىح|لم|مد محمد عىل |د محمد ح|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26o893 رحمه خليل محمد خليل تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4|oo9|  |بــــر|محمد 
ى
لقلىل|لسيد |هيم محمد شوق |حقوق طنط

8|o694 ي عيد محمد سيف
لبــــنى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

82|643 لسميع|لعزيز ذىكي عبــــد|محمود عبــــد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

6353o2 هلل|ئيل فرج |كم ميخ|دل ح|يرينى ع| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|4o|88 زمزم محمد حسن طه حسنى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o626o ى |ر ي|من لمنعنع|حمد |سي  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

342o69 هلل|طمتـــ لطفى محمد عبــــد|ف ى شمس صيدله عي 

89o653 ن |ر مسعد محمد رشو|زه| سيوط|ره |تـــج

5o4288 هيم|هيم خليل إبــــر|سعيد إبــــر| لي|د سكندريه|ل|بــــ |د|

67768 ف قطبــــ معوض|محمد  رسر لفيوم|بــــ |د|
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635634 لح|هلل ص|هر عبــــد|ء محمد ط|هن زيق|لزق|ره |تـــج

825796 رك|مبــــ|ء حسن محمود |ول دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6234|7 ي
 محمد موىس ضى

ى
|سحر شوق ط|حقوق دمي

8758|6 ى عم نس  |د ثــــروتـــ |سيفي  سيوط|بــــ |د|

7o7378 لغنى تـــوتـــو|لغنى معوض عبــــد |يدى عبــــد |ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

43|62o ي
حمد عمر|لدين |ء |محمد ضى |ره طنط|تـــج

858556 ي عبــــد|عبــــد
ر فرج|لستـــ|لرحمن مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

28o984 لم مصطفى|رص محمد س|زينه ن ى شمس حقوق عي 

|45445 لنرص|بــــو |در |لق|محمد محمود عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

55445 ء مشهور محمد عىل|حسن ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

7|7o96 مر|لبــــسيوئى حسن ع|محمد حسن  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

9|5533 نوبــــ محسن حليم سعد  |بــــ| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7|2227 ء عىل محمد محمد يونس|رس| لمنصوره|ره |تـــج

235725 لمجيد|منيه نبــــيل مصطفى عبــــد| هره|لق|حقوق 

25756 مح محمود محمد|همسه س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5249|5 ى عبــــد لمجد|بــــو|لنبــــى |محمد حسي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

7778o| ف مك|هلل |عبــــد  وى|وى محمود مك|رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

7|2454 لعزيز|هيم محمود عبــــده عبــــد |بــــر|له |ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

77|287 |ه
ى
جر فهىم محمد فهىم دسوق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|9485 لغنى|لعليم عبــــد |لغنى عبــــد |رتـــ عبــــد |س لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

877664 ف فتـــىح ذىك  |ده |مي رسر سيوط|بــــ |د|

22494| لحميد|ن محمد بــــكر عبــــد|مرو سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

4439o3 تـــ محمود جمعه|لشح|تـــ |لشح|ء |رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

77726| هيم|بــــر|هلل |مصطفى محمود عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

346975 لرحمن|رص يوسف عبــــد|لن|محمد عبــــد لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

6|9o|6 ف حس وق أرسر ى أحمد |رسر ىط|لسنبــــ|ني  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

22|o26 حمد عبــــده محمود| |لي|د هره|لق|لعلوم ج |ر |د

893424 محمد سمي  مرزوق محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o99|7 لجيد  |يمن يحن  عبــــد|هلل |عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

322o3| روس|د سيد|مريم فريد عي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 1324 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

25886 هيم|بــــر|جر وجدى محمد |ه هره|لق|بــــ |د|

858996 ف محمد ك|منه | مل|رسر ي|علوم 
|لمنى

37|964 ى عبــــد|محمود مختـــ لمجيد|ر حسي  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

5||68o موس|لقوى نرص ن|لسعيد عبــــد|ر |عم تـــمريض دمنهور

778o22 هلل|بــــ |م محمد نرص ج زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|47596 زم محمد لطفى محمد|ح ن|صيدله حلو

858o9 حمد مرزوق محمد|لد |خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

364583 ى مجدى عبــــد|ي حمد|هلل |سمي  ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

624|79 عي|لسيد رف|مصطفى وحيد حلىم  لمنصوره|طبــــ 

87649| محمد حمدى محمد سيد   ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|38227 رص فتـــىحي محمد متـــول|فتـــىح ن ى شمس|تـــج ره عي 

34oo39 لسيد|لسيد يوسف |رتـــ صبــــىح |س زيق|لزق|عه |زر

479324 لدين محمد|ج |بــــ محمد تـــ|ء محمد شه|آل سكندريه|ل|هندستـــ 

645326  عبــــد | سلىم رض
ى
د|لجو|محمد شوق زيق|لزق|عه |زر

87|6|o لح حسن محمد|ء ص|رس| لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

4o589| هيم|بــــر|ن |ل سليم|لع|هينور محمود عبــــد |م سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

253o49 ره|هلل عم|لد فتـــح |ء خ|رس| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

37|996 دتـــ عمرو ربــــيع محمد|مي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64o3|7 حمد محمد عيس محمد|ره |س قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

35|757 بــــ|لوه|لعزيز عبــــد|بــــ عبــــد|لوه|ن عبــــد|نوره سيه|نوعيتـــ عبــــ

5o6856  ح|مد |ح| ر|ي
ى
مد شمعه|لدسوق سكندريه|ل|صيدله 

2|7|8| سلىم عىل محمود خليل ى شمس|تـــج ره عي 

924946 لحمد دردير |بــــو|م خلف |حس دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

353642 حمد|وى سيد |لطنط|م مىح |حمد س| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

86|82o ى| ي سعد محمود حسي  نىح  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

498454 ي
هيم محمد مغيبــــ|بــــر| |دئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4874|3 تـــه عوض|هلل شح|عمر محمود عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44|678 لسيد فرج|ء محمد |سم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

593o6 د رجبــــ قرئى محمد|جه حقوق بــــنى سويف
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266|86 لحكيم|تـــ عبــــد|ر شح|يه مختـــ| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

72o33 حمد|ن محمد فتـــىح |رو لفيوم|بــــ |د|

479383 ى|ي للمعي|لمنعم محمد |م عبــــد |حس| سمي  سكندريه|ل|هندستـــ 

29684 لعزيز|عيل عبــــد|سم|ل |لع|كريم عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|45775 لق |لخ|لق عىل عبــــد |لخ|لرحمن عبــــد |عبــــد 
محمود

دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

678o84 لشوبــــىك|زق |لر|مر عبــــد |عمر شكيبــــ تـــ ط|بــــ دمي|د|

262o39 لحميد|لبــــيبــــ محمد لبــــيبــــ حسن عبــــد تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

2684| لمجيد سيد|مه عبــــد |س|ديه |ن هره|لق|حقوق 

4|66|4 ي محمد محمد تـــر
بــــ|محمد مصطفى لشيخ|ره كفر |تـــج

44|523 ه محمود عبــــد| لعزيز محمود|مي  لشيخ|ره كفر |تـــج

6|5562 لسيد|م نعيم منصور |سل| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

825236 ي ج
ى|لكريم محمد حس|د|مصطفى ني  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

76334 محمد فتـــىح رشدى محمد م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|2o643 |ش|هيم بــــ|بــــر|يمن عىل |مهند  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

257396 ضى|لف|لسيد |ن محروس |يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

62266| هلل|هيم محمود محمد عبــــد |بــــر|نعمه  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

44493o ألشموئى|محمد أحمد محمد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

349548 لقلىل|س |عىل مصطفى عبــــ |تـــربــــيتـــ بــــنه

|23993 رك|لمنعم مبــــ|مد عبــــد |لمنعم ح|عمر محمد عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

9o4835 ى|م مي  زىك ورىسي |ل| |رتـــي  سيوط|صيدلتـــ 

5o4|9o ز محمد|بــــدين فو|ن رجبــــ ع|يم| سكندريه|ل|حقوق 

42834o دل ربــــيع محمود هجرس|ء ع|رس| |عه طنط|زر

253o4o رحمه لطفى عىل ضبــــيش ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

|5937| سم محمد|لق|بــــو |رضوى محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7868| ى نبــــيل محمود محمد|ي سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|36376 رس عىل محمد عىل|سهيله ي تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

6875o6 لعزيز مصطفى|هيم عبــــد |بــــر|بــــ |يه|هيم |بــــر| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

866|o| ي |يه|
حمد سعيد|بــــ مصطفى ي صىح سوه

ج|معهد فنى
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696o46 قر|لن|ل |لمتـــع|دل طه عبــــد |م ع|سل| ره بــــور سعيد|تـــج

5|o62o لمدبــــولي|حمد يوسف محمود يوسف | ره دمنهور|تـــج

3|4472 شم|شم حسن ه|حسن ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

76537| لحميد|حمد عبــــد |لحكيم |حمد عبــــد | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4523|6 مد محمود محمد|ود ح|سمي  د لشيخ|هندستـــ كفر 

6o7588 بــــر|ن ج|ئى حمد|م ه|سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

249956  | عل
ى
طر|لخي  عىل خ|بــــو|شوق ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

22|8|9 ر|لنج|ء مجدى محمد محمد |رس| هره|لق|بــــ |د|

6oo555 مه حسن حسن عوض|س|مح |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3|2437 ى ع|ي لح|رف ص|طف محمد ع|سمي  ى شمس|زر عه عي 

5445o9 ي|ر
ج|حمد رس|عوض | ئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

256943 لح بــــريقع|ء محمد ص|سم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

348oo2 ىط|لع|لدين محمد عبــــد|يوسف نجم  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

75434 ن|د حسن زي|حمد رش| ن|حقوق حلو

254276 ي|رس محمد رجبــــ عبــــد|سهيله ي
|لمحسن دئى ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

52o5o9 ى محمد |يه | ى عبــــد |مي  م|لسل|مي  بــــ دمنهور|د|

752829 عيل|سم|لسيد |د عىل |محمد عم تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

34528 لح|يمن فتـــىح محمد ص|لرحمن |عبــــد هره|لق|ره |تـــج

324|52 دق|لص|م محمد عبــــد|هلل عص|عبــــد ى شمس حقوق عي 

89559| لس وجيه قدرى زىك   كي  ج|بــــ سوه|د|

|59|7 د محمد|لجو|د عبــــد |محمد عم ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

756759 ى تـــيسي  عبــــده محمد حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

257634 لسيد|رق محمد |محمد ط ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3469|| ن|زم سعيد لزومي رضو|ح ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

249655 ر|لشع|يه مجدى محمد نبــــوى | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

548|84 لسعود|بــــو|لسيد محمد | |ربــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2oo25 حمد|بــــ |لوه|دل عبــــد |مي  ع| ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

64348 ح منجود|لفتـــ|هلل محسن عبــــد|منه  سيوط|عه |زر

6|6845 ل|لعزيز رجبــــ |ء عبــــد |لزهر|طمتـــ |ف ى وى|لميى ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

76289 بــــ|لوه|ن عبــــد |لرحمن سيد رمض|عبــــد  لفيوم|بــــ |د|
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48|7o4  |معتـــز بــــ
ى
هيم|بــــر|هلل محمود محمد دسوق سكندريه|ل|بــــ |د|

623445 صىم|لع|لسيد |هيم |بــــر|دين موجد |ن ط|حقوق دمي

825777 حمد|ض |ر معتـــوق ري|من وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

5o8622 وي|لقسط|هر |لظ|لسيد عبــــد|حمد |محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

8482|| ي |محمد ص
حمد|لح مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

|37468 دق|ك سعد ص|نطونيوس مل| هره|لق|بــــ |د|

334679 تـــه|رق سعيد شح|هلل ط|عبــــد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

42|35| ف محمد عبــــد |ن |رو لقن|ح |لفتـــ|رسر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

5o8|o9  محمد عىلي محمد ج
ى د|هدى أمي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

493766 عرص|ل|حمد |محمد نبــــيل  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|9|96 |لر|لعربــــى |هيم ممدوح |بــــر|
ى
زق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

256|68 ن حمزه محمود|محمود رمض ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|246|3 دق|لح ص|لدين ص|د |دتـــ عم|رين ى شمس| لسن عي 

893539  | رين|م
ى
ديوس |قل|بــــسخرون |شوق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4263|9 لرحمن|بــــر عبــــد |حبــــيبــــه يشى ج تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|4638| ض محمد|لحليم ري|طمه عبــــد |ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|6535 لجمل|لحليم |لمنعم محمد عبــــد |م عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

343379 لدين|لدين عىلي سعد |عىلي سعد  ى شمس حقوق عي 

222o89 ره محمود سيد عبــــيد|س ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

836223 حمد|ن حسن |محمد حمد دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

2|9667 وق عص م محمد صبــــىح محمد|رسر هره|لق|حقوق 

7o|827 ل|لع|تـــ عىل عبــــد |لشح|ء عىل |ل| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

864268 ى|ممدوح ج| دون|م د سفي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

449679 سم|لىح سعد ق|صم عبــــد|ع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

84|o2 يف عىل|ء سليم|شيم ن رسر بــــ بــــنى سويف|د|

537o44  عبــــد |م ر|سل|
ى
بــــو فضيله|لصمد |ق س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

|53||4 ى|عمر محمد عبــــد  لمنعم حسني   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

273368 ى|بــــر|نجوى  هيم محمد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 1328 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

36844o هلل|م عبــــد|لسل||هلل عبــــد|لد عبــــد|خ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85944| ي عبــــد ي يحن 
فظ محمد|لح|مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9222|5 هلل  |صد فرج عبــــيد |عوض ق ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

865o83 رص محمود عىلي صديق|لن|عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

7o5o5 ى عبــــد | لحفيظ صميدتـــ|حمد حسي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

784572 محمد نبــــيل بــــرجس معجل زيق|لزق|حقوق 

4o2o2o لسيد|دل متـــولي محمد |محمد ع ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

834875 هلل محمد عىلي محمد|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

793||4 م منتـــرص عرفه عىل بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

37762 غبــــ|بــــتـــ جمعتـــ ر|يتـــ ثــــ| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

675677 حمد|هلل |لمعتـــز حسن عبــــد |حمد محمد | لمنصوره|حقوق 

255243 ر|م محمد دويد|عص| عل تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4953o7 وى|لهند|حسن عيد جمعه | رض |حقوق طنط

87o948 لعظيم محمد محمد بــــكر|مل عبــــد| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

627488 لمقصود|م محمد أحمد عبــــد |إسل زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6333|5 لم مسلم حسن|ئى مسلم س|م| زيق|لزق|بــــ |د|

5o279o لحميد محمود|هيم محمود عبــــد |بــــر|ء |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

253579 يف سعيد عبــــد ىط|لع|هدى رسر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

432o|2 ي |لسل|مي عبــــد 
لمزين|م مصطفى ي صىح طنط

|معهد فنى

322586 هيم|بــــر|رى نبــــيل محروس |م ى شمس|زر عه عي 

8|o26| ي|ريوس مجدي ف|مك روق جورج  ره بــــنى سويف|تـــج

783|63 هيم محمد غنيىم|بــــر|ن |يم| زيق|لزق|حقوق 

|783o7 ى|سهيل ي رس محمود حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

92923 بــــى|مبــــ|ن حسن محمود |نور هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o7774 لسيد محمود محمود|جر |ه ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8454|7 م عمر محمد محمود|ريه ن|سو|بــــ |د|

8383o| هيم|بــــر|لمنعم |كريم محسن عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

675222 حمد|ن محمد بــــدير محمود |نوره لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

67|3o لروبــــى|لعليم |يمنى حمدى عىل عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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77577o ى |ط ى حسي  يوبــــ|حمد |رق حسي  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

35||69 ن|لم عثــــم|م طه س|لد عل|محمد خ |ره بــــنه|تـــج

689597 لرحيم حسن محمد|بــــ عبــــد |يه|ح |سم لمنصوره|ره |تـــج

37o436 كف سيد محمد|ء ع|دع ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

8|274| ى صل حمد|ح محمد |سهيله حسي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

39|23 يك|مح محمد شبــــ|م س|ريه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o|744 هلل عتـــيس|بــــ فتـــح |محمد إيه |صيدله طنط

363662 ف محمد |م |له| عيل|سم|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|895| م|لش|لمجيد |بــــر فتـــىح عبــــد |ل ص|فري ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

923|98 بــــر |مريم ريموند سعيد ج ج|صيدلتـــ سوه

9|45oo ى |محمود  لبــــ  |بــــوط|حمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42oooo حمد عيسي|حمد |لح |محمد ص لشيخ|بــــ كفر |د|

29627 ي
يف حسن حنفى حسن رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9|6|o2 رزق موىس  | محمد زكري ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

339764 هيم محمد|بــــر|يتـــ مجدى | |تـــربــــيتـــ بــــنه

77o765 لعزيز جوهر|حمد عبــــد|يه محمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

463766 ح|لفتـــ|لسعيد عبــــد |م |سم س|سم لشيخ|بــــ كفر |د|

675825 هيم|بــــر|لحسينى |ندى عزتـــ  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|49|o ى حس|عنتـــر | سه ن|مي  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

6|4523 ن|لسيد عىل يوسف شعبــــ|هبــــه  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

755||3 ه رمض لحسن|بــــو |رى |ن خض|سمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|9357 لمقصود|بــــوبــــكر محمد فهىم عبــــد|ر |مي لفيوم|علوم 

462529 هلل مصطفى بــــقوش|م محمد عبــــد|حس لشيخ|تـــمريض كفر 

|5963| ى محمد سيد محمود|ي سمي  |ره بــــنه|تـــج

783864 خديجه محمد محمد بــــشي  محمد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

692222 لديسىط|لسيد محمود | |رض| دين لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5|445| ن بــــو يوسف|حمد |لمنعم |محمود عبــــد | مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

638972 مل|حمد ك|ميتـــ حمدى |س زيق|لزق|عه |زر

|62|3o محمد محمد سيد منصور لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

88|969 م سمي  روس  |ريو عص|م سيوط|حقوق 
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8|42|3 هيم|بــــر|محمد محمد محمود  ره بــــنى سويف|تـــج

453396 عىلي حسن عىلي سنبــــل ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

84o439 ده سعد صديق عىلي|غ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

442o3 ى |لدين |رس محمد نور |ر ي|عم لديبــــ|مي  هره|لق|ره |تـــج

|29327 محمد عفتـــ حسن درويش  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

3294o7 لحميد حميده|لرسول عبــــد|م عبــــد|بــــتـــس| |بــــ بــــنه|د|

49o349 ى |ي لسيد|دى محمد |له|بــــ عبــــد|يه|سمي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|5o3o4 زم محمد طه|محمد ح ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

425984 حمد حيدر|نىه عىل محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|4o36o ن نور سيد محمد|محمد | مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

97433 لرحمن ربــــيع محمود محجوبــــ|عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

759238 لحميد|عيل عبــــد |سم|نور |محمد  لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

5|67o8 لخي |بــــو|بــــر محمد متـــولي |ندى سعد ج تـــمريض دمنهور

64577o ى محمد|  حسي 
حمد مصطفى |حقوق طنط

752555 هلل رجبــــ|محمود محمد عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

57866 بــــ محمد|لتـــو|حمد حسن عبــــد | ره بــــنى سويف|تـــج

63|954 ن|لم|لعزيزس|روق عبــــد |بــــ ف|يه|ن |سوز زيق|لزق|بــــ |د|

773992 لبــــ|بــــو ط|هد محمد عبــــده |ن ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|4745o لجندى|مد محمود |طف ح|مصطفى ع ى شمس حقوق عي 

77|978 حون|مه محمد محمود مصطفى  ط|س| زيق|لزق|علوم 

76676o ل|م محمد جل|لسل|محمد محمود عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

|294|o زر نخله|رق ع|بــــيشوى ط هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

25|653 ف فتـــىح |م |سل| عيل مقلد|سم|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7666|7 ىط|لمع|بــــو|لعزيز |عبــــد | حمد رض| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

6o399| ن|ر محمد سليم|لستـــ|هيم عبــــد |بــــر|محمد  لمنصوره|ره |تـــج

33oo97 مر|لم ع|ح عبــــده س|لد صل|نسمتـــ خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6|7959 يف |منه  ئى|لعن|لنبــــوى |هلل رسر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

226262 بــــوبــــكر|د |د حد|معتـــز عم ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

675596 لسيد محمد|رس |م ي|هش لمنصوره|ره |تـــج

685589 لفحل |ع |لسبــــ|لرسول |د |رق ج|سلىم ط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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34388o ى محمد رزق محمود منيبــــ|ي سمي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

637823 ى  ه خي  لغنى|حمد محمد عبــــد |ني  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

62o735 ي بــــره|ممدوح | ر|ي
بــــينى م|لشر ي صىح بــــور سعيد

معهد فنى

68|375 حمد|در حسن |لق|محمد حسن عبــــد  لمنصوره|علوم 

278623 لحسن|بــــو |بــــ محمد مرىس |يه|ن |يم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4||385 لس وحيد فهيم رو ف ئيل|كي  |ره طنط|تـــج

893o29 حمد |لرحمن |حمد عبــــد|مصطفى  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

753926 لبــــر|يه عمرو محمد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

278o44 ه ع| دل محمد غــزيــز|مي  شمون|نوعيتـــ 

4|o664 هيم|بــــر|لعظيم |م عبــــد|أدهم عص ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|5o29o عنتـــر محمد حسنى محمود محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

89259| دق |صف فرج ص|ن| رين|م سيوط|بــــ |د|

||7875 لسيد|د |لجو|ل عبــــد |معتـــز جم ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

3|6537 ء مدكور محمد محمود خليفه|شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

842o9o حمد|هلل |مي  عبــــد|ل|حمد محمد |جر |ه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8752|6 لكريم فرغىل عىلي |حمد عبــــد| سيوط|هندستـــ 

6|7|oo لسويس|لمقصود |هر عبــــد |هلل م|منه  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4997o3 ء محمود محمد عىلي|أسم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|7483| ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |بــــ محمد |مه ن|حقوق حلو

7o363o ف محمد حمدى عىل عبــــده| رسر ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

256273 يد|لسيد ف|مصطفى محمود فتـــىح  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|4|892 لزىك|لح |لدين ص|ل |مجد مجدى جم| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

229228 هلل|هلل شفيق رزق |ره رزق |س ن|تـــربــــيتـــ حلو

|6o892 لغريبــــ محمود|صدفه مجدى  ى شمس|تـــج ره عي 

635972 لعزيز|لعزيز عىل عبــــد |عىل عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4o4376 ر|ع محمد محمد نص|لسبــــ|يوسف  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

356234 هيم|بــــر|ن |رص شحتـــتـــ عثــــم|حمد ن| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

4773o2 هلل |فظ عبــــد |لح|محمد مصطفى عبــــد 
فظ|لح|عبــــد

سكندريه|ل|بــــ |د|

3|25|4 لحسن مسعود|ن مسعود محمد |نوره ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 
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622874 |مريم محسن عوض محمد بــــق ط|حقوق دمي

7o3422 بــــى|لعر|مد محمد |حمد محمد ح| ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

23|792 حمد عوض|د محمد |زي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|3o66 لكريم|سلىم نبــــيل عطيه عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

446|6 هلل|هلل عبــــد|هلل محمود عبــــد|منه  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

249746 ى |ي ف|سمي  ف رجبــــ رسر رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

26o772 ن|هدى محمد عىل رمض ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

923o39 يبــــى  |نوس عج|هيم ف|بــــر|لقس |ئى |روم ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

9o38o مريم مجدى فهىم جرجس ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

833475  عىلي
ى قمر عىلي حسي  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

|482|4 حمد سيد|م يشى  ن|بــــ حلو|د|

24o988 ش محمد|بــــورو|هيم عمر |بــــر|مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26654| ن|ن محمد محمد سليم|بــــي |طبــــ بــــيطرى بــــنه

7|2558 ي|لمعىط |ن عبــــد |ن صبــــرى عثــــم|رو بــــىح  لشر لمنصورتـــ |تـــمريض 

4|o882 لكريم|هلل محمد عبــــد |ر فتـــح |من |ره طنط|تـــج

69946| ف لطفى عبــــد |ء |ل| لرحمن|رسر لمنصوره|بــــ |د|

76oo28 هيم|بــــر|حمد |مل |لرحمن ك|يه عبــــد | لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

456459 ف عبــــد |سحر  هيم|بــــر|لموجود |رسر عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

322922 ى | مه لسيد|معوض حسي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

837377 هلل معوض|لرحيم عوض |يه عبــــد| |نوعيتـــ موسيقيه قن

624o76 لمتـــول محمد|لمتـــول |لسعيد |محمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|56968 هيم|بــــر|مجد سيد |لدين |سيف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9|9398 فظ |لح|ح فتـــىح عبــــد|نوره صل سيوط|تـــمريض 

22299o ح|لفتـــ|حمد معوض عبــــد|عمر  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|8996 س طلعتـــ|حمد عبــــ|زن |م صيدله بــــنى سويف

9||o|5 وى |لص|ف عىل |محمد خل ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

6349o8 هيم|بــــر|م مصطفى |هيم س|بــــر|م |س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

94|23 لدين محمد حمدى صميده عبــــد|د |صم عم|ع
لصمد |

ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

55624 بــــو رسيع مهدي|جر عويس |ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|
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62oo7| ود|لرحيم د|لرحيم حليم عبــــد |عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

226276 يوسف حمدى بــــخيتـــ محمد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5257o9 لس عدل شح تـــه شفيق|كي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

482676 ى حمدى عبــــد |ي بــــ محمد يوسف|لوه|سمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

684432 ويش|لش|م مجدى عىل عطيه |حس ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

83993o ف بــــغد|ء |شيم دي عىلي|رسر |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

46||2o ق نوفل|لرز|حمد عبــــد |لنبــــى |هلل عبــــد |منتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

533545  عبــــد|دى ر|بــــ
ى
بــــر|لعظيم عىل ج|ق ره دمنهور|تـــج

4o6o96 لنعيم عىلي|لنبــــى عبــــد |رف عبــــد |لع|نىه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68|649 وى|لحفن|يز |لمنعم ف|م وليد عبــــد |سل| لمنصوره|هندستـــ 

9o2684 لحليم |شم عبــــد|ر عصمتـــ ه|من ج|تـــربــــيتـــ سوه

257548 ف فهيم جمعه|د |زي رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

676o27 لجمل|لمجيد |ح عبــــد |مصبــــ| ر|ي لمنصوره|بــــ |د|

22|3|2 لسعود محمد|بــــو|حمد |محمد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

35426o تـــ | ف|حمد عبــــد|مي  لجليل متـــول رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6|66|o ي
هر عتـــريس|مر م|تـــ| دئى ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش

تـــ|لبــــ|ط

3773o هلل|لسميع فتـــح |م عبــــد |مي هش|ر هره|لق|حقوق 

2954|4 هلل صليبــــ| نبــــيل عط| مونيك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o43o3 لطور|محمود محمد صديق عليوه محمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

83o83| محمد ممدوح محمد محمد ن|سو|حقوق 

447554 حمد|دل محمد |دين محمد ع|ن لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

33o296 ى|ر محمد |من لسيد حسي  شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

79249 عيل|سم|لرحمن سيد منصور |عبــــد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

298o4 هر موىس|لط|ضل |لف|دق |لص| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o2247 حمد متـــول محمد صبــــره | ج|تـــربــــيتـــ سوه

2o563 لحفيظ يوسف|حسن ممدوح عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

63o42 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |م |هي صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

332|76 ي|عبــــي  
لسيد محمد محمد مصطفى |ضتـــ بــــنه|علوم ري

58726 ر|لغف|ر عىل عبــــد |لغف|م عبــــد |سل| ره بــــنى سويف|تـــج
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8|754o وي|حمد ص|حمد صفوتـــ | ره بــــنى سويف|تـــج

893452 ى هيم عزيز حكيم |بــــر| |مي  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

885799 حمد |لسعيد محمد |د محمد |فؤ سيوط|ره |تـــج

64634 حمد حيدر|مه |س| |دين ره بــــنى سويف|تـــج

483482 حد|لو|ئى حسن أحمد محمد عبــــد|أم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o8o34 عيل |سم|حمد |م محمود |له| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

923o76 لرسول |حمد محمد عبــــد|حمد عىل | ج|حقوق سوه

869|64 ك معوض مليك حمور|مل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

85o96| حمد سيد|ء نرص |شيم دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

6429oo حمد محمد|هيم |بــــر|ن |يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

787|7 هلل|ىسر |بــــوبــــكر عتـــيق |ء |دع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2864o5 دى محمد سيد|له|حمد محمد عبــــد| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

843394 رف|رف عدلي ع|لع| |ر|ي ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

79o8o6 د|لجو|سيد سيد أحمد عبــــد | سه لعريش|تـــربــــيتـــ 

252628 يد|مل شديد ز|هر محمود ك|بــــسنتـــ م ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

239o6o حمد|حمد عزم سيد |ن |يم| هره|لق|حقوق 

356693 صف محمد|هلل و|هدير عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

|34994 لسيد|ىط |لع|م محمد عبــــد |سل| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

885594 ى ن لكريم |جح نعيم عبــــد|نفي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

767994 لجدى|ء محمد محمد عىل |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

8o|44 رحمه محمود حلىم خليل حنفى ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

682558 يوسف صفوتـــ| مريم محمد زكري لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

22|376 دل مصطفى عوكل|محمد ع ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o349  محمد|
ى
حمد محمد صدق ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 

تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

|6o|9o هيم|بــــر|لسيد |م |حمد هش| ى شمس حقوق عي 

8|2697 ي فتـــح |ء ص|دع
ى
بــــ|لبــــ|لح صدق ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

26796o لجليل|حمد عبــــد|حمد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

26393 لح محمود سعيد|حمد ص| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

2477|3 لح|بــــوبــــكر محمد محمود ص| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 
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7o8o83 لمتـــول|زق |لر|زق عبــــد |لر|ء عبــــد |شيم لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

69o|66 ف عبــــد | |شهند لعزيز طه سلم|رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

43o856 بــــح عىل محمد كشكل|روضتـــ ر |تـــربــــيتـــ طنط

94548 حد|لو|بــــ محمد غريبــــ عبــــد |يه| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

7o66o6 ى محمد ص|ي بــــر محمود محمد|سمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

62o744 ع|لرف|وى |لقن|لرحمن حسن |حمد عبــــد | ط|بــــ دمي|د|

35||7o لنعيم|محمد رفعتـــ محمود عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|3645 ن مهدى مهدى دريع|يم| |صيدله طنط

4o947 لجيد منصور|ل عبــــد |ء جم|دع ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

9o3745 حمد محمد محمد |ن |يم| ج|عه سوه|زر

2|4o82 لرحمن|ده صبــــىح سعيد عبــــد|مي هره|لق|هندستـــ 

7869| حمد يىح|ن |رضوى شعبــــ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

78828 لسميع محمد|ن عبــــد |مريم رمض ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

324764 ف فريد |حمد | لعزم شعلتـــ|بــــو|رسر هره|لق|حقوق 

35423o ي محمود|رس|
ى
ء سيد دسوق كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|8|23 هيم|بــــر|لعزيز |حمد عبــــد |بــــسنتـــ  هره|لق|بــــ |د|

528728 لخي |بــــو |زق عطيتـــ |لر|بــــو بــــكر عبــــد | |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|3637  ن|محمد 
ى
ج |حمد شوق دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

767|46 تـــه|م عمرو محمد سعيد حسن شح|ر لعريش|بــــ |د|

64|575 مح محمد عيسي متـــولي عيس|س زيق|لزق|ره |تـــج

|36337 د محمود محمد|ر فؤ|مي تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

5o364 حمد محمود سيد حسن| ي|بــــ |د|
|لمنى

5285o7 حمد محمد عشيبــــه|حمد محمد | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

646|6 هيم محمد|بــــر|ن |يه شعبــــ| لفيوم|بــــ |د|

75425o هلل محمد فتـــىح|يه |طمه |ف تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

2364o9 حمد معوض|ره فوزى |س ن|علوم حلو

2|4548 ن حمد|حمد مصطفى | |مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

833|| م|هيم تـــم|بــــر|شور |ء ع|حسن ن|هندستـــ حلو

9o4357 ل حسن |محمد حسن كم ج|ره سوه|تـــج
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8|2|83 لرحمن|ن عبــــد|ء سيد رضو|ول ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

6|64|o مد شوشه|لرحمن محرز ح|عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

88|473 رص  |لن|لنعيم محمود عبــــد|عبــــد| ند|ر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

259o83 عيل|سم|لمرضى |رس حسن عبــــد|ي ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

9oo|9| لنظي  محمد |هر محمد عبــــد|ط ج|بــــ سوه|د|

232|9| م عزيز بــــطرس|يوسف عص هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

646696 مي  سعيد عرفه|ل|خلود  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

62|673 لـله|لديسىط عمر عبــــد|لـله ود |عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

756874 لسيد حسن|محمود حسن  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

642355 ي
حمد|محمد محمد | دئى زيق|لزق|نوعيتـــ 

|75886 رق رمزى محمد|ن ط|بــــي لمنصوره|حقوق 

336||| لسيد|هيم |بــــر|ئى محمد |م| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

49233o ف زكري| م|حم| هيم زكري|بــــر| |رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

759729 رقيه محمد مصطفى عىل ى شمس| لسن عي 

842532 دلي|لع|لنبــــي محمد |زم حسبــــ |ح ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

5|o873 عرج|ل|يز محمد زىك |محمد ف ره دمنهور|تـــج

|27948 بــــ محمد|ر محمد كس|مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

76747| وق سليم ن|سلم|مع |ن ج|رسر لعريش|تـــربــــيتـــ 

43|66| لسعيد محمد مصطفى زويل|مصطفى  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|54535 ى صل|ي لحميد|ح محمد عبــــد |سي  ى شمس هندستـــ عي 

7|798o ى |ي لوكيل|لسيد صديق |لعربــــ |لسيد شيخ |سمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4o2863 تـــه محمد|منى سعيد شح عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

687523 حمد|ع |لرف|بــــ محمد |يه| لمنصوره|حقوق 

8627| عر يوسف|ء يوسف و|رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

7567|7 هلل محمد|لد عبــــد |لسيد خ| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

68728 منى محمد جمعتـــ حسن لفيوم|لعلوم |ر |د

25o852 بــــو شنبــــ|لسيد |تـــه عبــــد |ل شح|ن جم|نوره ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

42946| لحوىسر|هيم |بــــر|م |محمد حس |صيدله طنط

34||o8 ى س|ح محمد |محمود صل لم|مي  ى شمس طبــــ عي 

|46222 سلىم محمد عبــــدتـــ خميس ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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88|oo9 ج  |هيم محمود ن|بــــر|خلود  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

445|56 عيل|سم|عيل حسن |سم|لرحيم |حمد عبــــد | ج|بــــ سوه|د|

7||97 وق سعيد ي ى عبــــد |رسر لعظيم|سي  ن|علوم حلو

526|o| للطيف|فظ عبــــد |لح|حمد عبــــد |كريم  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|6|47| بــــى طه|هيم رك|بــــر|عىل  ى شمس|تـــج ره عي 

345738 د|د ج|ه حم|لل|يتـــ حمدى عبــــد| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|7678 م يشي محمد|م هش|ريه ى شمس طبــــ عي 

464468 عيل|سم|عمي  محمد سعد محمد  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

28247o تـــح محمد قطبــــ|لف|خلود محمود  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

234o45 ه  عىلي مي 
ى ى عىل حسي  حسي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

863353 يبــــي|يبــــي ذىكي عج|ذىكي عج ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

5|o5o8 وي|لزو|محمد بــــدر حسن محمد  تـــمريض دمنهور

89328 ش|بــــو هو|م حلىم |لدين عص|م |عص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

23988| حمد|هيم |بــــر|مح |عمر س هره|لق|حقوق 

|26533 لسيد|لد محمد سعد |خ ى شمس|تـــج ره عي 

423|9| ل|لع|حمد مجدى عىل عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

686522 لمرىس|حمد محمد محمد |محمد  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

37o76| عيل|سم|هلل محمد |مصطفى عبــــد |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

8|234o ي فتـــىحي ك|م|
ح|لفتـــ|مل عبــــد|ئى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

32336 لحسن غنيم|بــــو |هيم |بــــر|يمن |مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

226o6|  بــــشي  تـــكل|دل روم|ع
|ئى كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

497682 ف محمود |نىه  بــــو محمد|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

63o577 |هيم |بــــر|لسيد |م محمد عدس |محمد هش
ر|لنش

زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

838883 ديوس تـــوفيق|قل|صفوتـــ | سوسن ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

777575 ف طه عبــــد |دين |ن لرحمن سعد مقلد|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

484o35 يدى محمد|لع|حمد محمد |جويريه  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5o2526 حمد عىل|م عىل |عمرو س سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

5|9o84 ع|لر|ن حسن |مروه فرج شعبــــ تـــربــــيتـــ دمنهور

486o33 نىه زغلول حسن عىل حسن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

777867 ف س|جليله  لم محمد متـــول|رسر زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 
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8372|3 نور يوسف عطيه|ء |شيم دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

892443 تـــى |ن فتـــىح زن|محمد عثــــم ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

46o4o2 حمد|لكريم |سهي  عمرو عبــــد م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

865oo5 ي محمود|لش|حمد صبــــري عبــــد|مريم 
ى
ق دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|22o|7 ى|مد |عيل ح|سم|رس |لبــــنى ي لعشر هره|لق|ره |تـــج

36768| ل|لع|لرحمن عبــــد|ل عبــــد|لع|حمد عبــــد| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|39|53 ي
وئى درس|وجيه فرج تـــ| في  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

826494 ح|حمد تـــمس|يه سيد | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

36894 تـــه|وحيد لطفى شح| رين|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|7385 ن حمد|هيم |بــــر|لدين محمد |د |عم| مي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

286o|3 هلل| |حمد عط|خلود يىح  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

898853 حمد |مه حسنى |س|ء |لشيم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

88|3o9 ن |محمد عىل حسن عثــــم لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

364o6 ن يوسف|حمد عزتـــ حمد| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

5o8863 ش قشطه|لدمرد|در |لق|ل عبــــد|حمد جم| ره دمنهور|تـــج

37o9|8 حمد ذىك|جر ذىك |ه |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9o9|oo حمد  |لغنى |لحسن عبــــد|بــــو|هلل |عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|78237 لق|لخ|ل محمد عبــــد |لد محمد جم|خ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o5839 |لحميد |لدين عبــــد |لحميد سعد |ء عبــــد|سم|
لبــــيىل

|علوم طنط

68||83 فظ خليل|لرحمن زىك ح|حمد عبــــد | لمنصوره|علوم 

6|638o ن|لنعس|منيه فكرى عطيه | ط|بــــ دمي|د|

448557 ضى|هيم م|بــــر|لسيد |حمد محمد |محمود  |هندستـــ طنط

335747 ى فرح|هن حمد|ن |ء حسي  ى شمس  تـــمريض عي 

||9o34 ى|ء |ء عل|دع لدين سعد حسي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

783|8o حمد عىل|ء مهدى سيد |رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

699568 هبــــه محمد فرج عىل متـــول لمنصوره|طبــــ 

4|3|34 ع|در من|لق|ح عبــــد |ء صل|ول ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

642493 ء محمد فتـــىح محمد|محمد عل زيق|لزق|ره |تـــج

26475o ن|ن محمد رمض|روق رضو|ء ف|شيم ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 
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623694 ى عبــــد |ي |ىطي |لمع|در محمد أبــــو |لق|سمي 
وي|لهند

ط|بــــ دمي|د|

2232o9 مح شنوده عبــــود فصيح سعيد|س ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

677o92 شه|روق محمد عك|محمد ف سكندريه|ل|صيدله 

6o9o52  مسعد صل
ى
لسيد|ح |شوق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

|8666 معتـــز محمد رجبــــ عيد هره|لق|حقوق 

346o|5 دل فهىمي محسن جندى|طمتـــ ع|ف |ره بــــنه|تـــج

63238 يف عىل سليم ن|محمد رسر حقوق بــــنى سويف

89846| حمد محمد  |ل |عهود جم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

327o63 ع|ح هز|لفتـــ|ئى فوزى عبــــد|م| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

||75|9 هلل محمد|ء سمي  عبــــد |عىلي لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

765243 لوزيرى شيخون|يمن محمود |محمود  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

4o5|22 هيم جعفر|بــــر|حمد محمد أحمد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24683| تـــى|حمد محمد سعد زن| لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

8o3772 لسيد محمد|عىلي | عل ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

878|4o س  |بــــر ديم|ندى يوسف ص|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

38473 هلل جمعه|ن عىلي عبــــد |يم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|7292o  سمي  عىلي زىك شقي |ي
ى سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

83o2|5 ي
ى بــــنى س بــــرسوم|س لوك|كرستـــي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

439462 ىطي|لدم|زي |محمد محمود مغ| ثــــري |حقوق طنط

87o942 ين محمود  حمد حسن|شي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

699576 لسيد سعيد|محمود فتـــىح  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

26737o أللفى|لحميد |لرحمن عبــــد|ل عبــــد|نو ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

75444o ى نف|لن|عبــــد | سم دى|رص محمد حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|58248 ء حسن جبــــر مسلم|سم| ن|بــــ حلو|د|

32|238 حمد|ح |رق عصمتـــ صل|ط لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

778o37 ى عبــــد |ي ى محمد حس|ح حس|لفتـــ|سمي  ى|ني  ني  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

|39952 م موىس محمد|ن هش|رو |بــــنه| هندستـــ شبــــر

693689 لحض|م |لسل|لسعيد محمود عبــــد |محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o4|o2 ى محمد|محمد ممدوح  مي  ي|لسن |
|لمنى
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4|882o ى سعد |ي ي رجبــــ|لشو|سمي 
ى
دق لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

5o9||2 هلل دغيدى|م محمد عبــــد|عمرو س بــــ دمنهور|د|

835276 هيم|بــــر|لم محمد |س| دين دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

27523 رحمه مجدى رسور موىس ن|بــــ حلو|د|

239|79 عر|لش|ل نرص |لع|ر محمد عبــــد|من هره|لق|حقوق 

2878|6 لحطيم|لدين سعد |م |محمد عص تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

2o744 هيم عمر|بــــر|هيم محمد عويس |بــــر| ى شمس هندستـــ عي 

22|477 لسيد|لمنعم فريد |حمد عبــــد| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

3|4344 هيم|بــــر|هيم |بــــر|س |م عبــــ|هش ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

684||6 ي
حمد|لمجيد |مد عبــــد |محمد ح| دئى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

598|2 ع|بــــ رف|لتـــو|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

247926 ل|لعس|حمد فوزى محمد |مريم  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

629639 هر سعيد عطيه محمد عز|ن م|نوره ى شمس| لسن عي 

64|32 حمد|عيل |سم|حمد | |ن|رو ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

27|244 ن|حمد وهد|يه صبــــرى محمد | لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

335734 هلل موىس|دل عبــــد|ن ع|نوره ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

52724| ره عىل محمد شلبــــى|س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4|o698 لبــــرلس|هلل |هلل محمد عبــــد |عبــــد |ره طنط|تـــج

349444 ف شح|د |جه تـــتـــ زىك|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|2o427 لحليم|فظ عبــــد |متـــ ح|وس|لرحمن |عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2566o4 ف أبــــو إسم|منى  يد|بــــو|عيل |رسر ى لي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4|4|9o ف عبــــد|إرس لي|لد|فظ |لح|ء أرسر |بــــ طنط|د|

7|776| ى  هيم|بــــر|ز |لبــــ|لمتـــول |لمتـــول |هيم |بــــر|حسي  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

6o8o77 ك|لحبــــ|حمد |لسميع |حمد عبــــد |ن |رو ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|72o|3 هر محمد|لط| |هر رض|ط ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

3459o8 هيم|بــــر|طمتـــ مصطفى محمود |ف ى شمس|تـــج ره عي 

64|386 ء محمد محمد محمد|رس| زيق|لزق|حقوق 

33438 ر|لنج|لسيد |ريج وليد فتـــىح | ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف
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82o7|o ي محمود|زم |ح
ف مصطفى رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o5269 حمد|مد |صد ح|حمد محمد ق| سكندريه|ل|عه |زر

84o622 حمد|لسعدي |هلل |حمد عبــــد| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

6|27o لبــــ جودتـــ|بــــوط|ن |م رمض|سل| طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

|3|748 لنبــــى|ن عبــــد |ر سيد حس|من لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

834765 ده|مد حم|هيم ح|بــــر|محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

687973 حمد|د |لجو|ميمه محمد عبــــد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5||84 بــــ|لوه|م محمد عيد عبــــد |سل| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

5|4o42 لمنعم سليم عسل|ن محمود عبــــد |يم| بــــ دمنهور|د|

|38948 وي|بــــ حفن|لتـــو|لبــــنى رجبــــ عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

46|85 رس نرص محمد|م ي|حس لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

9o5352 ئى بــــديوى محمود |لورد|بــــر |ص دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

877849 هلل  |منيه محمود حسن عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|25539 ى محمد تـــوفيق|زينبــــ  يمن حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|2733 لسيد|بــــى |مريم محمد محمد خط زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

84o245 هلل|بــــر عبــــيد |محمد نجيبــــ ص| دين دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|42|o| هيم|بــــر|لمنعم |ل عبــــد |يوسف جم ى شمس حقوق عي 

56929 تـــ ميل| بــــتـــ عطيه|د ثــــ|مي  ره بــــنى سويف|تـــج

838o59 ري متـــي|سعد مك|رك |م ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

||9647 |لش|هيم مصلح عبــــد |بــــر|ء |وف
ى
ق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

243822 دى هيبــــه|لمحسن ن|م سيد عبــــد|ريه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

635656 حمد|لرحيم |عبــــله محمود عبــــد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

7|oo6| |لبــــن|ء محمد حمدى محمود محمد |سم| ط|بــــ دمي|د|

|43|77 ل|ن غبــــري|د رمض|رول ميل|ك ى شمس| لسن عي 

25465| لم|بــــورسيع عيد س|لدين جمعه |سيف  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

33793 تـــ محمد|لشح|يه مدحتـــ | هره|لق|حقوق 

8646|| هر محمد|رس ط|ء ي|سم| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

635284 هيم عىل جمعه|بــــر|منيه | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|o384 ى عبــــد| در|لق|حمد محمد حسي  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

5|o5o5 ي عبــــدتـــ|محمد 
لسيد سعد مصطفى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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4|2224 ي عبــــد |
|لسق|لعزيز |لسيد مصطفى |بــــ طنط|د|

527773 ى |ي بــــر|يمن محمود محمد محمد ج|سمي  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

538|oo لحميد طيلون|ر عبــــد|ن مختـــ|يم| دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

|47795 ف عبــــد |لرحمن |عبــــد  لرحمن فرج|رسر ن|بــــ حلو|د|

248589 مر|لشيخ ع|هيم |بــــر|حبــــيبــــه حمدى محمد  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

447585  محمد|لش|لدين محمد عبــــد |د |منتـــ عم
ى
ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

842333 د مجلع حبــــيبــــ|نشين عي |نوعيتـــ موسيقيه قن

8952|6 هيم |بــــر|هيم خلف |بــــر|حمد | ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

763|74 لسيد محمد عىل|م |ن حس|نور بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

3|797| شتـــ|روق محمد محمد عك|زم ف|ح ى شمس|تـــج ره عي 

85o566 لق|لخ|عيل سعد محمد عبــــد|سم| ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

6oo692 لخليفى|حمد |لسيد محمد |ء |سم| لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

2563| ف زخ|نه |هيل ئيل|رى ميخ|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

286|45 مه محروس عىل|ن سل|لد رمض|خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

325|39 حمزتـــ محمود محمد عىل ى شمس حقوق عي 

34|o43 نس محمد محمد عىل يوسف| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

4o5727 ش|لنشن|رس عىلي |لحميد ف|حبــــيبــــه عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5o4395 وى|لشن|أحمد محمود أحمد | ر|ي سكندريه|ل|بــــ |د|

|5|257 ه محمد عىل محمد| مي  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

34325| مد غريبــــ حنفى|د ح|رغدتـــ عم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

62|993 شه|ل عم|يمن كم|محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

786352 لمنعم مرىس|ح عبــــد |دل صل|منى ع زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o8||| ى  محمد عبــــد |هي 
ى
بــــ|لرحيم غر|ر شوق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

784o42 ل|لع|لرحمن عبــــد|حمد متـــول عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

923854 لدين محمد  |ل عز |م جم|ريه ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

8||562 ي |فتـــ محمد |ء محمود ر|وف
حمد|لحفنى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

68oo27 ه حسن محمد | لمرىس محمود|مي  لمنصوره|حقوق 

49962| ي |ء عبــــد|دع
لسيد محمد عبــــده|لغنى تـــربــــيتـــ دمنهور

77477o ربــــيع| روق زكري|لد وليد ف|خ زيق|لزق|حقوق 

8|o997 حمد|حمد محمد |ره |س ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى
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8763|6 س  |ى متـــي|م رفعتـــ بــــش|بــــر|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

6765o مل|يز ك|م ف|مي  عص| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

68983| ى عىل محمود عىل رزه|ي سمي  لشيخ|ره كفر |تـــج

8o4677 فظ|لسعود ح|بــــو|ئى  |د ه|جه ي|بــــ |د|
|لمنى

4876o8 هيم|بــــر|حمد محمد |بــــ |يه|هلل |عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|99|8 ي 
لىحي يوسف|در عبــــد|لق|حمد عبــــد|مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

63|493 لسيد|لجليل يوسف |ء عبــــد |رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

624288 هيم|بــــر|هر |ىط ط|لمع|بــــو |لسيد |حمد | |صيدله طنط

864899 ن حسن|لحسن سليم|بــــو|طمه |ف |ج طبــــيع قن|عل

7759o3 لسيد محمد فودتـــ|ح |ن صل|رو زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|735|| لسيد|هلل |لسيد عبــــد |خلود  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

338|68 ى سل|حمد ع| ن صبــــيح|لم|مه س|يد حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

24||74 لمسيح لوندى|نوبــــ ثــــروتـــ عبــــد|بــــ| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

267|58 ن|يه فتـــىح محمود سليم| |حقوق بــــنه

354743 مل محمد مصطفى|لد ك|ء خ|رس| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

793o34 بــــ|لوه|ن عبــــد |عثــــم| م محمود رض ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

229|29 دق منس|مريم منصور ص ن|علوم حلو

3|5792 بــــ|لوه|حمد عبــــد|ل |هل| ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

86|28 حمد|رس محمد |لرحمن ي|عبــــد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

2|669| لعربــــى|م عىل |م|يوسف  ى شمس حقوق عي 

26973 ن|يه محمد سيد شعبــــ| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8||o23 هيم|بــــر|د |لجو|ره محمد عبــــد|س ي|بــــ |د|
|لمنى

82|342 فظ حسن|نم ح|فيصل غ ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

|666|4 ء حسن عىل محمد|رس| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

289944 لنبــــى عىل|حمد عبــــد|ن |نوره م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

7oo73| در|لق|لرحمن محمد عبــــد |عمر محمد عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|28|28 هلل جيد| |يرينى طلعتـــ عط| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6o3|63 ي|ر
لطليىم|يز |م ف|حس| ئى |بــــ طنط|د|

83546o للطيف|محمود حمدي محمد عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

76o6|8 هلل محمود جعفر درويش|منه  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس
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22o877 ن|خر نعم|يه ز|رحمه محمد بــــر ى شمس| لسن عي 

229552 منى كرم محمد خليل عبــــده لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

365325 لرحيم|ل محمد عبــــد|ء جم|وف لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

|74735 بــــوعيشتـــ|مد محمود |عمر محمود ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8545o3 م محمود|م|لدين |سلىمي محمود نور ن|حقوق حلو

252755 وق سعيد عبــــد لمعز عنبــــ|رسر شمون|نوعيتـــ 

28o2|8 د|لد يوسف عمر حم|سلىم خ ى شمس علوم عي 

479||7 ن|لد محمد عثــــم|يوسف محمد خ سكندريه|ل|ره |تـــج

83337| ي ط|لش|طمه محمد عبــــد|ف
ى
يع|ق دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

2o||7 هيم|بــــر|ىط |لمع|بــــو |لرحمن محمد |عبــــد  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

9676o م محمد يحن  سيد|سل| بــــ بــــنى سويف|د|

6o2|75 حمد حسن|د |هبــــه محمد فؤ |بــــ طنط|د|

328866 مر|هيم ع|بــــر|ء صبــــرى محمود |عل زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

|29852 ل|لع|لد خليل عبــــد |تـــسنيم خ ن|تـــربــــيتـــ حلو

|7423o عيل سيد محمد وهبــــتـــ|سم|ء |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

335398 بــــتـــ|حمد ثــــ|ء سعيد |رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

858849 ج محمد|هدي محمد فر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|58825  عىلي مصطفى|منتـــ 
هلل مصطفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62974| بــــ|لبــــ|ء محمد عىل فتـــح |لشيم|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

347o83 حمد محمد|متـــ |س|ن |يم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

45o485 مر|حمدي مصطفى أحمد ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2|53|6 بــــ|هند محسن خليل دي ى شمس|زر عه عي 

35228| لعليم مرىس|محمد رجبــــ محمد عبــــد ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

535945 حمد|منيتـــ محمد طه محمد | ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

68|2|| لنيل|بــــو |مر محمد محمد |م تـــ|حس لمنصوره|ره |تـــج

84o644 لكريم|د |ح ج|لفتـــ|ج عبــــد|م فر|حس ج|بــــ سوه|د|

68o2o4 محمد طه محمد محمود طه لمنصوره|علوم 

686|8o وى|لشن|ش |لدمرد|حمد سعد محمد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

766346 لعزيز عىل|م محمد عبــــد |محمد هش بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

2833|8 لقوى|ح عبــــد|ل صل|محمود جم ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى
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|4378o ى س|ي لدين عىلي|مي محمد بــــدر|سمي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

885725 للطيف محمود |عبــــي  محمد عبــــد سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

628o49 فظ|ده حمد ح|نشين حم زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

253o55 ء حسن محمود حسن|سم| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|43846 حمد قطبــــ|حمد عىل |كريم  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

436354 ود|لسعيد أحمد بــــسيوئى د|حسن  لشيخ|عه كفر |زر

439282 ح|لحميد مفتـــ|حمد عبــــد|لد |منى خ لشيخ|تـــمريض كفر 

6o6933 زق |لر|بــــ عبــــد |لوه|لىح عبــــد |أحمد عبــــد 
ن|سليم

|حقوق طنط

769o78 ندى سمي  عطيه مبــــروك لعريش|تـــربــــيتـــ 

783694 لهوبــــى|حمد فوزى |لسيد |ء |رس| زيق|لزق|ره |تـــج

64358o لسيد|حمد محمد محمود | زيق|لزق|عه |زر

|7259| وى|لفرم|نور حسن |جر حسن |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|524o ى عبــــد |ل حسن ي|بــــل لرحمن|سي  هره|لق|حقوق 

492542 بــــتـــ|م يونس محمد محمود دو|س|م |سل| بــــ دمنهور|د|

856683 ي|ء سيد عبــــد|محمد عل
لغنى ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |

سبــــتـــ منصورتـــ|مح

6945oo وي|لشن|حمد |هلل مرتـــضى محمود |منه  لمنصوره|ره |تـــج

8542o5 بــــر محمد|محمد عمر ص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

83ooo| شفيق حبــــيبــــ| ريوس زكري|مك ن|هندستـــ أسو

79o835 رص عقيل|هدى جعفر ن لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

359o8| ئيل|ميخ| دي حن|بــــيشوى ف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

28456o ن|ن محمد حس|خلود حس كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

26o357 ه | ف عبــــد|مي  هلل محمود|رسر |طبــــ بــــنه

784222 حمد قطبــــ عىل مصطفى|محمود  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

84|593 هبــــه محمود محمد سيد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

6|2332 ف محمد عبــــد | مر|لعزيز ع|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|792o ي|ر
لسيد خرصى|حمد محمد | |ئى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

449363 لدين جمعه|ح |مي محمد صل|محمد س |بــــ طنط|د|

8888o2  عىل |
ى
ه رفعتـــ شوق مي  سيوط|نوعيتـــ 

69|8o دل فتـــىحي فضل|ر ع|من لفيوم|عه |زر

493629 ي|للق|ن |د عرف|لدين زي|سيف 
ئى م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 
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63|928 لسيد محمد|ريم محمد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

6o7o82 لغيط|بــــو |ن فهىم |ه شعبــــ|بــــ لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

452866 حمد|ل |محمود فوزى كم ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

82o668 ي سيد محمد محمد خي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

84568o لسيد محمدعىلي|حمد محمد عبــــد| ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

62883o حمدعويس|ن |ن رمض|ن رمض|يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|547o7 وس|د تـــ|بــــيشوى مدحتـــ عي ورصى ى شمس هندستـــ عي 

358562 ن حسن عىلي محمد| مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

37o656 ر|ن نو|هر سعيد رمض|رضوى م كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

262|38 ره عمر محمد|محمد عم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

78429| ه | هيم|بــــر|لسيد محمد |هيم |بــــر|مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3435|7 ي |محمد ن لسيد محمد كريم|ج  ى شمس|تـــج ره عي 

5o4o74 حمد محمد فرج|لرحمن |محمد حسن عبــــد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

38|99 دى جمعتـــ|له|حمد محمد عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

265388 لمحسن محمد فرج|هيم عبــــد|بــــر|يوسف  |علوم بــــنه

52398o ي ج
بــــر بــــدوي|يوسف محمد مصطفى سكندريه|ل|هندستـــ 

|49628 درس|ك تـــ|رسيل مجدى مل|م ن|بــــ حلو|د|

679o8| حمد|فريد شفيق فريد شفيق  لمنصوره|حقوق 

42oo2| حول|ل|لسعيد محمود | |محمود رض لشيخ|بــــ كفر |د|

782oo3 عيل|سم|د محمد محمد |هلل عم|منه  زيق|لزق|حقوق 

5o2994 ي|حمد محمود |هدى 
لحسينى سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4395|7 هلل|حمد خلف |خميس | رن لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|23o3o مد|مد ح|سلىم ممدوح ح ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

|26|o2 ل|مر غز|مر سيد ع|عمر ع ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

6|3388 حمد عجيل|لسيد |ور |محمد ش ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

6|9283 ح|هيم صل|بــــر|حمد |نس ربــــيع | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

44||49 م حسن محمد عىلي|وس لشيخ|بــــ كفر |د|

86o7| دل سيد خليل|لرحمن ع|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 
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624|44 لعدل|لغنى |عمرو محمد عىلي عبــــد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

444558 دى|حمد ش|محمد سعد عىل  لشيخ|ره كفر |تـــج

3|722| وق محمد رف ع عبــــده|رسر |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

42636 د|يد متـــول حم|ز| حمد زكري| ى شمس|تـــج ره عي 

326549 ح عىل|لفتـــ|منيتـــ مبــــروك عبــــد| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

887389 بــــ |لوه|م مرىس محمد عبــــد|سل| سيوط|علوم 

47737| ن حكيم خليل|لد عجبــــ|خ| جلوري لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

|36|65 ى ع ل|ل غ|دل كم|سيلفي  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

6432|8 بــــتـــ|لسيد سليم ثــــ|م |ريه زيق|لزق|نوعيتـــ 

7698o8 لعزيز|لرحمن عبــــد |م عبــــد |بــــسنتـــ هش لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

452555 نم|لحميد غ|ن حسنى عىل عبــــد|عمر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

85o524 هيم حسن|بــــر|حمد |ن |يم| سيوط|طبــــ 

487884 حسن محمد حسن حسنى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

682552 هيم جعفر|بــــر|س |مروه محمود عبــــ لمنصوره|بــــ |د|

86842o لعربــــي|حمد محمد |كريمه  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

78722o م بــــدوى|لسل|ن عبــــد|نىه صبــــىح رمض زيق|لزق|بــــ |د|

9o3o89 هلل طه  |ء محمد ضيف |سم| ج|طبــــ سوه

4o4o|3
ى
محمود حمدى محمود محمد دسوق |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6||7|8 ع|لرف|شم |لرحمن مدحتـــ حلىم ه|عبــــد |طبــــ طنط

27o694 دهم مجدى محمد حيدر| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

822843 لعليم|بــــوبــــكر عىلي عبــــد|حمد | ي|طبــــ 
|لمنى

32o6|| عيل|سم|ح محمد |لد صل|خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|7627 هيم|بــــر|هيم |بــــر|مه |س|حمزه  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

894998 لرحمن |هر محمد عبــــد|لظ|لد عبــــد|خ
هر |لظ|عبــــد

ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

842626 ين حسن دي ى|شي  بــــ حسي  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

49477o لمنعم محمد مهينه|ن عبــــد|لمنعم حس|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

626377 ق|لسيد |لحفيظ محمد |ء عبــــد|سم| وى|لشر زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

753362 محمد جمعه خرصى خليل عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 
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489937 هلل|لسيد عبــــد |لسيد محمد |مل | سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6o8948 شد|فتـــىح ر| م رض|سل| ي صىح طنط
|معهد فنى

8844|| روق محمود |رس ف|ء ي|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

824547 يف عبــــد|زي لحميد حسن|د رسر |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6o8323 وى|لهلبــــ|ن |ل حس|بــــسمه جم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

69645| دى|لن|هند محمد سعد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

244327 دى|له|لم عبــــد|محمود محمد س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|o|3o لرؤف حمدون |لح عبــــد|محمود ص ضتـــ|ري/ن|سو|عه |زر

4||7o8 لبــــيىلي|هيم |بــــر|ن محمد |نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|69858 لمغىلي|م رسور محمدى |رسور هش دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

4|235 هلل|هلل عبــــد |م محمد عبــــد |بــــتـــس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8|5554 در|لق|ل سميح عبــــد|م جم|سل| ره بــــنى سويف|تـــج

833543 ن|حمد رسل|بــــ حلىمي |رح دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

33o638 ن عىل|حمد رمض|طمتـــ |ف |تـــمريض بــــنه

9o9o57 ى مل يعقوبــــ |مجدى ك| مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

69o39 وق  هلل|لسيد سيد عبــــد |رسر لفيوم|تـــربــــيتـــ 

6934|6 ف |حمد | وى|بــــر|ل|حمد |حمد |رسر لمنصوره|هندستـــ 

682469 زق|لر|ء محمد جمعه عبــــد |رس| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

858968 ي عوض| ي محسن بــــشر نىح  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

266252 لسيد|ن |مد رمض|يمنى ح شمون|نوعيتـــ 

226974 يف سعيد متـــول سعيد رسر ن|حقوق حلو

625534 دى|له|هيم |بــــر|ئل |نىح  و| زيق|لزق|صيدله 

443996 ح|لفتـــوح جن|بــــو |لعزيز |جوده عبــــد | ند لشيخ|بــــ كفر |د|

357|95 هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|ل |نو |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5|9527 لحمىل|ن محمود محمد رجبــــ |نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

578o9 سكندر|رينى روؤف فوزى | لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|678o9 رس مرتـــضى مندور|هدير ي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

689946 ه عص زق محمود|لر|م عبــــد |ني  لمنصوره|ره |تـــج

7|6o65 م|لعزيز بــــره|د محمود عبــــد |هيم مر|بــــر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 1349 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5343o6 ى عبــــد |حمد عبــــد | لجليل|لرؤف مسكي  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

295oo5 للطيف فتـــىح محمود هيكل|عمر عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

544424 لشبــــكه|حمد |لسيد |حمد | |دين |حقوق طنط

|66775 لحميد رحوم|رق عبــــد |بــــسنتـــ ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

676967 للوزى|م عطيه عطيه |رس حس|ف لمنصوره|حقوق 

792786 ى ص|ي ى موىس|سمي  لح حسي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2529oo ى|سم محمد شبــــل ش|سلىم بــــ هي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

5o5493 شد شعيبــــ|ن ر|طف رمض|عىل ع سكندريه|ل|علوم 

776377 ل عىل|م محمدكم|ريم س زيق|لزق|صيدله 

5||o23 يف محمد سعيد خط هلل|بــــ فتـــح |رسر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

6|o768 ي عىلي عبــــد|ن عبــــد|حن
ي شتـــ|لغنى

يه|لغنى |بــــ طنط|د|

37o759 ر|لبــــش|هيم |بــــر|لدين محمد |م |مصطفى حس |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

364726 ن|لدين عىل ريح|رضوى خميس عز  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

359274 مه|د سل|در كرم عي|ن ى شمس علوم عي 

|22628 دى|لجو|لمنعم محمد |مح عبــــد |عمر س دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

83|734 حمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|محمود  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

48428 لجيد|وع عبــــد |بــــتـــ مط|حمد ثــــ| هره|لق|ره |تـــج

6429|4 لحميد|د عبــــد |ن محمد رش|يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

476o35 غ|ن حمدى |نور حمد عىل|م |لرصى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

689283 حمد محمود عىل حسن|لسيد |ء |رس| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|3484 ى عىل |بــــو |سلىم  ى|بــــو |لعني  لعني  |حقوق طنط

7736|5 درس|ى تـــ|يوبــــ بــــش|هبــــه  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

83462 ن|لرحمن محمد فتـــىحي شعبــــ|عبــــد ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

42|72| ن|طف نصي  علو|حمد ع| |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

637|o| ص|لخو|حمد |لسيد |عىل محمد محمد عصمتـــ  زيق|لزق|نوعيتـــ 

|22|62 لعليم|لمقصود عبــــد |لعليم عبــــد |ن عبــــد |مرو كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

289|o ى محمد| ى حسي  حمد حسي  هره|لق|ره |تـــج
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373853 بــــ|ل عبــــده يوسف دي|مه كم|مروتـــ سل |علوم بــــنه

7||834 لشبــــينى|ن |رص طه رضو|لن|عبــــد | عل لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

54952 لنوبــــى حمدى|م طه  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

688233 لبــــرع|لدين |ح |حمد صل|ح |صل لمنصوره|بــــ |د|

6||976 هلل|لحليم عىل عبــــد |حمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

264366 ر|لعط|ل |لع|م غريبــــ عبــــد|عص| نور تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

333227 هلل|بــــ |در محمد ج|لق|تـــسنيم جوهر عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

687488 لمنصف عيسي|نورين مصطفى محمد عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

358|98 لغنى|رس محمد عبــــد|يمن ي| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

44|o73 هيم|بــــر|لسيد |هبــــه بــــسيوئى  لشيخ|ره كفر |تـــج

495293 هلل|هيم محمود محمود حسبــــ |بــــر|حمد | |حقوق طنط

868449 مي  محمود|ل|حمد محمد |يه | دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

25oo67 لعفيفى|حمد |هند فتـــىح  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4859| هر محمود|لظ|حمد عبــــد |مل | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

48794| هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|مجدى محمود  سكندريه|ل|بــــ |د|

755392 نم|حمد غ|حمد |مريم محمد  حقوق بــــورسعيد

628655 لمعىط|لعليم عبــــد |لحميد عبــــد |صفيه عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

34|49o بــــ|لوه|لسيد محمد عبــــد|مه |س|مصطفى  |حقوق بــــنه

782|64 هيم|بــــر|لسيد محمد |ئى |م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4|784| هلل عىلي|بــــر عوض |لمنعم ج|ر عبــــد |من ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6|||85 ف عبــــد |محمد  ىط جوده|لع|رسر |بــــ طنط|د|

856o66 ه عبــــد| لحميد محمد زىكي|مي  ي|تـــمريض 
| لمنى

497894 ز|لقز|هلل |ء محمود عبــــد |أسم تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|32872 وى جبــــريل|حمد بــــسط|جر |ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

368524 لحكيم|حمد عبــــد|يتـــ محمود | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|525 لسيد|مل |ل ك|يه جم| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

4o2356 درعىلي|لق|بــــسمتـــ محمد عىل عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o5448 حمد|بــــر فهيم |م ج|هش سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4o368 ى |د ي|ء عو|رس| لسيد|سي  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

|38229 حمد مبــــروك مبــــروك|محمد  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 
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479884 لح|رى ص|نص|لحميد |مصطفى محمد عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

267o67 |هلل |سمر محمد عبــــد
ى
لدسوق ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

62|5o5 لهريىح |للطيف |ء شكرى محمد عبــــد |أرس ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

34|34| لسيد|حمد ممدوح عرندس | ى شمس حقوق عي 

52369 حمد محمد|بــــثــــينتـــ محمد  بــــ بــــنى سويف|د|

459o45 لحميد|رص عبــــد|لن|مصطفى محمد عبــــد زيق|لزق|حقوق 

776|32 حمد|ن محمد |جر شعبــــ|ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o5385 در نوح|لق|محمد بــــسيوئى بــــسيوئى عبــــد سكندريه|ل|صيدله 

49o628 عيل محمود مسعود|سم|بــــسمه عمر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3564oo عىل عىلي متـــولي| محمد رض |بــــ بــــنه|د|

537435 لعزيز خليل|حمد عبــــد|م محمود |ريه كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

79o|37 لحميد|حمد عبــــد |لح |م ص|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o495| ن حسن فرج|لرحمن شعبــــ|مه عبــــد |س| لمنصوره|صيدله 

7o6756 لحسينى|محمد شندى محمد شندى  لمنصوره|حقوق 

5799o حمد|لعظيم |بــــوبــــكر عبــــد|محمود  ره بــــنى سويف|تـــج

|27|32 زم محمود حنفى محمد|ح ى شمس|تـــج ره عي 

78524| هيم|بــــر|محمد عىل مرىس  زيق|لزق|حقوق 

69|578 لمليىح |لسعيد |حمد |ل صبــــرى |جم| مه |ره طنط|تـــج

25493| ي|ر
لكشىك|حمد مصطفى | |ئى تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

276977 ه كم| عيل عبــــدربــــه|سم|ل |مي  شمون|نوعيتـــ 

6||926 مر|حمد ع|ء محمد غمرى |رس| ن|طبــــ حلو

478oo2 يم موىس|لد|عمرو يشي عىلي عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

4o82|2 لدهبــــ|بــــو|د محمد |ل فؤ|حمد جم| |ره طنط|تـــج

526836 ى عثــــم|س|محمد  ى|مه حسي  ن حسي  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

8433o5 ء عمر عىلي كلىحي|لزهر|طمه |ف ن|سو|تـــربــــيتـــ 

4o33|2 هلل مرىس|هيم عبــــد |بــــر|رضوى يوسف  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

49455o ن مقلد|رص عيد رضو|لن|حمد عبــــد | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|8627 لد محمد حبــــيبــــ|خ| ر|ي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

87833| لجليل |ه عبــــد|لل|لبــــ عبــــد|بــــوط|ر |بــــر| سيوط|طبــــ 

9o3o35 ل |لحميد رج|لح عبــــد|لرحمن ص|عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى
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|5o||4 لحكيم|حمد عبــــد |محمود محمد  هره|لق|هندستـــ 

864976 ي عبــــد|
|لعل|بــــو|لنعيم |ميمه مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

76297o لم|لعزيز س|يه محمد سمي  عبــــد | بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

48326o هلل هريدى|سمر محمود محمد عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6o2574 رى|لهو|لمليىح  |كريم محمود محمد  |ره طنط|تـــج

4o77|4 حمد|حمد |لغيط |بــــو |ل |ن جم|رو لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7652o3 لبــــطوط|هيم حسن |بــــر|دل |كريم ع معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

42|o24 بــــ|وضتـــ كرم محمود خميس خط|ر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4|87|9 لونيس ضيف|م عبــــد |لسل|ل بــــسيوئى عبــــد |م|
هلل |

ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

6o8783 دل|لع|أمينه مىح عطيه  |بــــ طنط|د|

858988 لحميد زين عىلي|ء عبــــد|ل| ي|طبــــ 
|لمنى

5|2o3 لحليم عويس|حمد عبــــد |محمد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

898276 هيم |بــــر|لد محمد |د خ|جه دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

254259 رون|هلل ه|صم عبــــد|روضه ع |بــــ طنط|د|

62388o شه|مل عم|مل ك|يه نبــــيل ك| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6||658 ج|يق در|ئى ف|ء ه|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o6o55 |لسق|لسيد |لسيد |أحمد محمد  لمنصوره|بــــ |د|

287744 لمحسن|ح عبــــد|لفتـــ|بــــعه رجبــــ عبــــد|ر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

367396 لغنى|حمد عبــــد|ء محمد |رس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

27959 لسعيد حسن|م |ن هش|نور ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

699o82 لغريبــــ|ل سعد |حمد جم| زيق|لزق|ره |تـــج

488969 وي خليفتـــ محمد|لر|بــــر |هدي ج سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

754963 ىطي|لع|حمد محمد عىل عبــــد | وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

442644 هيم|بــــر|مد شلبــــى |هيم ح|بــــر|دين |ن لشيخ|بــــ كفر |د|

4|768 ل|لع|عمر محمد عىل عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

54|978 لجليل عىلي|لح عبــــد |حمد ص| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

3|5o39 نوبــــ عطيه تـــوفيق عطيه|بــــ| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8655oo ى محمد|شيم ي حسي 
ء مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

6o5833 د|لجو|هيم عبــــد|بــــر|محمود محمد  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

42o55 لنبــــى عىل|ء عىل عبــــد |لىمي ى شمس|د| بــــ عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 1353 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

686386 م|محمد مصطفى طه محمد سل لمنصوره|علوم 

5|4885 لحليم محمد عبــــدربــــه|ن مسعد عبــــد |رو معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

432844 لطيبــــى|م |لسل|هلل عبــــد |بــــ عبــــد |يه|رنيم  |صيدله طنط

|59|9o ن|ن محمد رمض|مصطفى رمض ن|تـــربــــيتـــ حلو

44246| لسيد عوض|لسيد |رس |بــــ ي|يه| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

3|7|5o لمؤمن موىس|محمود محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|76|o تـــه|بــــو شح|حمد |حمد نرص | ط|بــــ دمي|د|

9o52o5 عيل |سم|دى |له|دل عبــــد|م ع|له| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6|656o لعوف|محمد محمود محمد  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

478o67 ن|ن محمد عثــــم|بــــسنتـــ محمد عثــــم إلسكندريتـــ |تـــمريض 

769227 لم عىل|محمد عىل س ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

||9o|4 بــــ|لحكيم محمد دي|هدير عبــــد  ى شمس حقوق عي 

|36354 جر كرم محمد خليل|ه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

425532 زق|لر|لرحمن عبــــد |حه عبــــد |ء سم|ل| سكندريه|ل|عه |زر

766774 جه|لسيد يحن  خف|محمود  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

2456|9 صف|هيم ن|بــــر|ر |لستـــ|حمد منتـــرص عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

322282 شد فيلبــــس|هر ن|مريم م ى شمس| لسن عي 

6287o6 لعبــــس عىل|لسيد سليم |ئى |م| زيق|لزق|بــــ |د|

322566 لدين|محمد سيف | سعيده رض ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

847727 لرحمن بــــدري|هدير سويسي عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

5|7764 ي
ي |محمد فتـــىحي عبــــد | دئى

ضي|بــــو ع|لغنى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

238939 |ود حن|ئى د|مريم روم دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

89867o ى | م زكري|هيثــــم هش حسي  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

234o93 حمد|فع محمد سيد |لش|سيد  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

6o4852 لحميد مصطفى شلبــــي|محمد عبــــد | رن لمنصوره|علوم 

9o27oo حمد  |لدين محمد |ج |حمد رس| ج |تـــمريض سوه

92o3|o ن |لعليم رشو|لسنوىس عبــــد|محمود  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

53oo68 دى محمد فهيم محمود|له|رس عبــــد|ي ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|74o7| عيل حسن|سم|عيل |سم|محمد  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|2858o لد عىل|حمد خ|رضوى  هره|لق|ره |تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 1354 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|568o6 لسعيد|ئل محمود |د و|زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

334o2o ي ج
لمجيد|بــــر عبــــد|محمد مصطفى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

277485  شلتـــوتـــ|لش|رس عبــــد|مصطفى ي
ى
ق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

628|58 ى ع ح|لفتـــ|دل عطيه عبــــد |نرمي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

25557| لسيد قنبــــر|ىط |لع|هلل عبــــد|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|44939 ى عبــــد  ح محمد عىلي|لفتـــ|نرمي  هره|لق|بــــ |د|

484992 لجمل|ل عزتـــ |عزتـــ جم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o93|9 زى|بــــ متـــول حج|لوه|حمد محمد عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

84|76o ي حسن|محمد عبــــد
لعظيم مصطفى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

7|6265 للطيف|نسمه عوض حمدى عبــــد  لمنصوره|عه |زر

5o7235 ء عىل عرفتـــ عرفه|م كلثــــوم عل| سكندريه|ل|عه |زر

39375 ن معوض|م شعبــــ|محمود عص ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

9o4946 ن |حمد محمد رشو|ء |حسن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

26|564 لعزيز عطيه|لمنعم عبــــد|م عبــــد|سل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

826967 ي|م عبــــد|لسل|هيم محمد عبــــد|بــــر|
لغنى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

444988 هلل|بــــ |لنرص ج|هلل سيف |د |دل ج|ع سكندريه|ل|هندستـــ 

6o956o ى محمد محمد أبــــو شبــــ|ي تـــ|نتـــ بــــرك|سمي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6o466o هيم فودتـــ|بــــر|هيم مسعد |بــــر|ن |رو |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

54|o|9 ىط|لدمي|ن  محمود |محمد حسن رمض لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|7673 ي دغيش|ء سعيد عبــــد|آل
لغنى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

492823 لرؤف|لحميد عبــــد |مد عبــــد |مصطفى محمد ح بــــ دمنهور|د|

4||4|4 ى|لسيد عىل |حلىم محمد  لبــــحي  |حقوق طنط

9o36o8 حمد |مؤمن مصطفى جمعه  ج|بــــ سوه|د|

8oo269 ى |ج حمد ميشه سعد|سمي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

27o75| لحميد عمر|لنبــــى عبــــد|محمود عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|37|67 تـــ|لشح|لرحمن محمود محمد |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

22|259 هيم|بــــر|لح حسن |محمد ص لفيوم|لعلوم |ر |د

|44682 ى ه|م |دل عص|ع شم|مي  ى شمس حقوق عي 

366892 للطيف|دى عبــــد|له|هدى ربــــيع عبــــد ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

29628o لمحفوظ|ح عبــــد|لفتـــ|ن محمد عبــــد|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|53348 ى|لسيد |ل |رتـــ جم|س مي  هره|لق|صيدله 
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6276|4 |لش|يمن محمد عبــــد |حمد |
ى
ق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64|886 ى محمد |ي لجليل|لسيد عىل عبــــد |سمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o7528 لسيد|خره |بــــوف|بــــ محمد |يه| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

24294| د|لجو|مه محمد عبــــد|مي  سل| هره|لق|حقوق 

22ooo7 ى مرزوق عبــــد| هند|ش د|لجو|حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|25279 لعفنى|هر حسن |م م|ديمه حس هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

76936o نم|صم موىس محمد غ|ع ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

324|55 حمد|لمجيد |لمجيد محمد عبــــد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

679446 طر|هيم خ|بــــر|هلل |لسيد عبــــد |م سمي   لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

78|556 لسيد عيسوي|ء عىل |سم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

35339| حمد حبــــيبــــ|حمد حبــــيبــــ | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

439oo8 ف|للف|لرحمن محمد |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

485242 هلل| |مريم جورج عزيز عط سكندريه|ل|بــــ |د|

687|87 بــــينى ح|لعزيز |طلعتـــ عبــــد  مد قمر|لشر لمنصوره|هندستـــ 

883||| رى |لبــــ|تـــه عبــــد|حمد شح|جر |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

546286 وى|لص|هيم |بــــر|طف |م ع|إسل ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

9|27|5 لحسن |بــــو|حمد |كوثــــر رجبــــ  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7o6469 حمد|لمتـــول |ح جمعه |ن صل|يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

789724 هيم محمد عىل|بــــر|هيم بــــليغ |بــــر| ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

4985o3 ر|لحكيم عم|ن عبــــد |ندي جمعتـــ شعبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

||9o54 ح|لفتـــ|لرؤف عبــــد |طف عبــــد |حمد ع| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

924486 لسيد|حمد |رس |هلل ي|لمعتـــزبــــ| ج|حقوق سوه

877969 ل  |لع|ده عىل محمد عبــــد|غ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|26764 م عمر تـــوفيق|سلىم عص ى شمس|تـــج ره عي 

5235|6 محمد مجدي محمد عىل سكندريه|ل|هندستـــ 

37326o عيل|سم|هلل |حمد رشدي عبــــد| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

23o596 ى ى محمود حسي  محمود حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|65289 لحميد|لسيد عبــــد |لحميد |ندى وليد عبــــد  ن|علوم حلو

24o|o4 لدين|مد محمد نرص|محمد ح لفيوم|عه |زر
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48599o لنمر|لنمر عىل |ل محمد |مروتـــ جم سكندريه|ل|ره |تـــج

4o932o ن محمود شلبــــى|مروه رضو عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

263459 فظ حليمه|شد زىك ح|د ر|جه |علوم بــــنه

6476|6 لرحمن|لمحسن عبــــد |عبــــد | لمحسن رض|عبــــد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

5225o| وى|لشه|م |لسل|لرحمن حمدى عبــــد|عبــــد معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

79o3o9 بــــوزيد|روق |منيه محمد ف| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|2|o7o ى عبــــد |ر محمد ع|مي هلل|دل محمد حسي  هره|لق|بــــ |د|

|59689 جميلتـــ عىل حسن عىل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

23897|  طه|رضوى مدحتـــ 
ى
حمد شوق دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

434765 م|تـــه سل|لصمد شح|سط عبــــد|لبــــ|تـــيسي  عبــــد |بــــ طنط|د|

622786 ج|لمز|هيم |بــــر|لسعيد |كريم سعد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

85|o94 ى محمد جمعه محمد حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

475898 د فرج|ن حلىمي محمد رش|مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

247o75 م|لسيد أبــــوسل|تـــه |يوسف شح ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

484957 هيم|بــــر|لىح محمد |عمر محمود عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

6oo52 ي|ر
ح محمد|لفتـــ|يد عبــــد |ق| ئى ره بــــنى سويف|تـــج

54935 ر سيد بــــدوى سيد|من بــــ بــــنى سويف|د|

693548 و|م محمد محمد زو|سل|محمد  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|54772 ي
حمد|لدين مصطفى |م |حس| دئى ى شمس حقوق عي 

633835 يد محمود عبــــد|بــــو |زينبــــ  ى ل|لع|لي  زيق|لزق|بــــ |د|

3|47o| ح|لفتـــ|روق عبــــد|ح ف|لفتـــ|مصطفى عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

862534 تـــ حسن عىلي|ء بــــرك|عل |هندستـــ قن

78238o جر حسن عزتـــ منتـــرص|ه زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

9o2325 محمد محمود محمد محمد  ج|تـــربــــيتـــ سوه

756232 تـــ لطفى فهيم عمر خي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o9o98 بــــر|حمد عىل محمد ص| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

852978 ى ل عزيز شنوده|كم| مي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

|6o3|2 لس وس لمسيح صليبــــ|م عبــــد |كي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

Wednesday, September 5, 2018 Page 1357 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4733o ى عشم|ي وى|هيم عشم|بــــر|وى |سمي  ى شمس|زر عه عي 

223|66 ى عبــــد|م لغنى|زن عىل حسي  ى شمس هندستـــ عي 

68567o لنبــــى شبــــل|ئى محمد عبــــد |م| لمنصوره|بــــ |د|

72729 م قطبــــ محمد|لسل|عمرو عبــــد  لفيوم|طبــــ 

5|24o| حيتـــ|لمقصود مبــــروك مش|حمد سمي  عبــــد| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

2524o5 وى|لحلف|بــــ محمد |يه|ده |مي تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6o5o84 بــــو زيد|ن محمد |رمض| ر|ي ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

35|o38 ي|لمنعم عبــــد|طمتـــ محمد عبــــد|ف
لغنى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8o6577 جده رزق يوسف عطيه|م ي|تـــمريض 
| لمنى

432736 هيم محروس|بــــر|زق |لر|همس محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4635|2 لمؤمن يونس خلف|خلود يونس عبــــد لمنصوره|حقوق 

82522o حمد حسن|عيل |سم|حمد | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5|772 حمد طه صبــــىح|ره |س لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o|269 ء محمود عزيز محمد|شيم سكندريه|ل|ره |تـــج

|47393 للطيف|للطيف عبــــد |مه عبــــد |س|محمد  هره|لق|ره |تـــج

8|42o3 محمد سمي  محمد محمد ره بــــنى سويف|تـــج

9o33|3 ن محمد |حمد عثــــم|ئى |م| ج|تـــربــــيتـــ سوه

775986 ف ممدوح |ء |ل| لسيد|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

863274 محمود محمد عىلي محمد يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

|38685 لسعيد عىلي|ن عىلي |نور ى شمس|د| بــــ عي 

69572o وق جم زق محمد جنديه|لر|ل عبــــد |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

857469 ي محمد|لبــــ|لد عبــــد|عمر خ
ى
ق ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

| |لمنى
لجديدتـــ

884|8o م |مه عل|لمجد سل|بــــو|مه |سل سيوط|بــــ |د|

925452 ى دق سعيد  |ضى ص|ر| مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6|38|2 ن|تـــغريد جوده محمد محمد رسح | تـــمريض طنط

3872| ى س| دي|له|مي عبــــد |حمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

78o685 حمد عىل|لكريم |حمد عبــــد |ن |يم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

44|357 ف محمود |محمود  ل|لجم|لسعيد |رسر |حقوق طنط

8|925 م|مد عل|حمد سعيد ح| هره|لق|حقوق 

35695| لسيد|لغنى |حمد عبــــد|دتـــ |ندى حم |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 
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37|933  محمد حسن|لش|عمرو حسنى عبــــد
ى
ق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4992| بــــو ليفه|ح |لفتـــ|لح عبــــد |ر ص|من لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

487896 فظ محمد محمود|لح|مح يشى عبــــد|س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5748| يدى وحيد محمد حسن|ه تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6|7387 ن ع|لنعن|لسعيد صديق |م |هش| مي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

9|6967 هلل  |نعيم فكرى عبــــد| رين|م سيوط|علوم 

432775 وي|لبــــنه|لحميد |طف عبــــد |ع| رن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

248957 س محمد محمود سعد|ين| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

535837 ى ش|بــــر|جر |ه ى حسي  ى|هيم حسي  هي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|5665 لففى|دى |له|حمد محمد عبــــد | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

46o8o| وى|لقرض|عيل جبــــر |ح إسم|لفتـــ|أحمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

876234 ل |لع|دى سيد عبــــد|له|د عبــــد|زي سيوط|طبــــ 

86223| لعزيز|بــــوبــــكر عبــــد|حمد |رضوي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

33|444 ن|لعزيزسليم|دل محمد عبــــد|لرحمن ع|عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

4|3794 هيم رزق|بــــر|حمد محمد | |تـــربــــيتـــ طنط

677394 حمد محمد كبــــشه|لرحمن حىح  |عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|52454 لديبــــ مهدي|يونس | ند وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

62444| شه|محمد محمد عرفه عبــــده بــــ ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

4o8623 ى |ئى عىل |ء ه|سم| لقليبــــى|مي  |حقوق طنط

|76o5 حمد|حمد محمد محمود | ى شمس هندستـــ عي 

47579o ح خميس عىلي يوسف|د صل|زي ط|بــــ دمي|د|

63o343 لحسينى عىل محمد نخله|يمن |ن |تـــبــــي زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

425|66 هيم عىل|ر محمد محمد إبــــر|مي سكندريه|ل|علوم 

226522 لعزيز|ر عبــــد|لغف|حمد محمد عبــــد| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|5729 لحليم|عيل عبــــد|سم|مروه عيسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

4362o3 يد|تـــتـــ عىل ز|دل شح|محمد ع |حقوق طنط

232659 |ء محمود |هن
ى
حمد دسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|7|5|2 هلل|هلل محمد نعمه |محمد نعمتـــ  ى شمس|زر عه عي 

35455| د|زق ج|لر|دل عبــــد|بــــسنتـــ ع ى شمس|تـــج ره عي 

8o4794 ه ع| طف سعد حسن|مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى
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52|52| م محمود محمد سعيد|جر عص|ه |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

7844|| هيم |لسيد إبــــر|فظ |لح|ن عبــــد |ء رمض|سم|
عمريه

لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

45o4|8 هيم|بــــر|لنرص |بــــو |م محمد |محمد عص |هندستـــ طنط

863953 كرم جبــــره فرح| دون|م دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

356969 ى سليم|ي ن|ن عدلي سليم|سمي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

856625 هيم|بــــر|بــــر |هيثــــم جمعه ج ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

847975 ي |س
ي|ره مصطفى

حمد مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

8|2o88 ى محمد |م |له| ى|مي  مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

334|5 ى محمد|حن ن محمد حسي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

824849 م|حمد عل|رص |لن|م عبــــد|هش دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

9|8342 تـــه  |مه شح|لدين سل|مؤمن نرص  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

427959 لضبــــع|لمجيد ذىك |رق عبــــد |د ط|جه |ره طنط|تـــج

269ooo لعبــــد|مه قنديل |س|ن |يم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

8568|3 ي محمد |حس
حمد|م مصطفى ي|هندستـــ 

|لمنى

857783 لسعدي فريج|ر |لستـــ|محمد عبــــد دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

429594 لرحمن محمد|يمن عبــــد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

462875 هيم خليل|بــــر|لسيد مرىس |محمد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

823o73 ن|لعليم فرج سليم|ره عبــــد|س ي|بــــ |د|
|لمنى

835974 لرحمن|نجوي محمد حسن عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

232664 ى |ي د|لمأمون ج|هيم |بــــر|سمي  هره|لق|ره |تـــج

|35662 ى|م محمد عبــــد |ريه لعزيز حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

622668 |شد |مه محمد ر|ء سل|هن
ى
لدسوق ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

66476 هلل|بــــ |ن ج|لمنعم شعبــــ|هبــــه عبــــد لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

7583|o ج محمود|له مجدى فر|ه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

7|o733 يف |بــــر| ر|لجز|حمد |حمد |هيم رسر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

844o|9 ي عك|زي ل|شه جم|د خي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

5o5628 ف |لرحمن |عبــــد لبــــيه|لسيد |بــــوزيد |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52o99| لحكيم معوض|ء عىل عبــــد|سم| لفيوم|عه |زر

269|89 ى عبــــد لحكيم مصطفى سليم|نفي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

64775 حمد|فظ |ن نجدى ح|حن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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363348 لمعبــــود|ن عبــــد|رص رمض|كريم ن ج|بــــ سوه|د|

777675 ي|ح |لفتـــ|هلل محمد عبــــد |عبــــد  لحرصى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68852o ج|حمد حج|ن |ن زيد|محمد شعبــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o2343 د حميدو محمد|حمد فؤ|لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|5886 ي عبــــد|لش|كر عبــــد|هلل ش|منتـــ 
ى
للطيف|ق ن|علوم حلو

495362 حمد محمد محمود مبــــروك زعيتـــر| |حقوق طنط

852562 ى عبــــد|ء عبــــد|هن لحليم|لحليم حسي  سيوط|حقوق 

3|8453 ن تـــوفيق محمد|ن سلط|يم| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

54o|26 شد|عدل ر| عدل عط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|o5o3 ل|لعس|متـــ عىل |محمد أس ط|معتـــ دمي|علوم ج

244888 هلل بــــيوم|بــــر عبــــد|منى ص ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

254|98 لخي |بــــو|هيم حمدى عىل |بــــر|ء |رس| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4|2432 جه|محمود محمد فهىم عطيه طبــــ دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

228o34 لسيد|ن جميل |طمه شعبــــ|ف ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4|65|6 ره|لعزيز بــــسيوئى عم|محمد ربــــيع عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

39o86 لبــــيدق|لحميد |ن مسعد عبــــد|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

759|| لخبــــي |دق عبــــد|لم ص|عمر س لمنصوره|حقوق 

2|723| زق|لر|ضل عبــــد|م محمد ف|سهيله عص ى شمس|تـــج ره عي 

428574 ر|للطيف عم|ء صبــــرى عبــــد |حسن | تـــمريض طنط

2347|5 لحسيبــــ|لرحمن عبــــد|لرحمن عقل عبــــد|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|28| هيم|بــــر|يدى عمرو محمد نبــــيل |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

259368 ن|طلعتـــ حلىم عثــــم| عل تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

75948o م|لسل|حمد منصور عبــــد |زينبــــ محمد  هره|لق|ر |ثــــ|

|5268 متـــ محفوظ محمد|س|حبــــيبــــتـــ  هره|لق|بــــ |د|

83o2| ى  حمد|حمد جمعتـــ |نيفي  ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

769o|2 ن خليل محمد|ء سليم|ول عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

|768oo لدين|لرحمن عز |م عطيه عبــــد |حل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o7223 ن عىلي|م محمود شعبــــ|سل| ره بــــنى سويف|تـــج

683766 لرحمن|وى عبــــد |لبــــدر|لرحمن |وى عبــــد |لبــــدر| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

Wednesday, September 5, 2018 Page 1361 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

892297 ن |حمد محمد عثــــم|ن |يم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|56o7 لحميد صقر|للطيف عبــــد |رس عبــــد |مرفتـــ ي علوم دمنهور

9o|494 ي
لمطلبــــ |فظ عبــــد|لح|حمد عبــــد|ء |ضى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

|5o|6o ف خلف عليوه|م |حس رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

788364 لربــــ|د|ء جبــــريل محمد ج|رس| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

82|2| دى مصطفى|له|محمد مصطفى عبــــده عبــــد  ن|حقوق حلو

5|9966 لمقصود حرحش|در عبــــد |لق|م عبــــد |ء عص|أسم طبــــ بــــيطرى دمنهور

9o5885 س |حمد ممدوح محمد عبــــ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

626|8 قتـــ محمد محمود فؤ| د|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

44|436 لمحيض|لحليم عيس عىل |حمد عبــــد| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

3|89oo حمد محمد عىل|منى  ن|طبــــ حلو

772494 شم محمد|دى رجبــــ ه|له|محمد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

859342 ي حسن|هيم وف|بــــر|حمد |
ئ  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3862| ل|لع|ل حسن عبــــد |لع|ء عبــــد |رس| ى شمس|زر عه عي 

5|4868 بــــوزيد|لسيد حموده |ن |رو علوم دمنهور

346636 بــــر محمد|محمد ص| جر رض|ه هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

78752o لسيد|حمد |ن محمد حسن |نوره زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6963o9 ى|بــــو |هيم |بــــر|لمقصود |ء عبــــد |رس| لعيني  لمنصوره|نوعيتـــ 

42499o بــــر محمد|لج|تـــ عبــــد |بــــسنتـــ أحمد شح إلسكندريتـــ |تـــمريض 

223232 لمرشدى|م محمد |م هش|حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6269|4 ل عىل|لدين كم|م |د عص|جه زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

883828 | بــــ حن|دى جميل تـــو|ف سيوط|طبــــ 

6|2o2 هد|ىط مج|لع|محمد مصطفى عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|32773 لفتـــوح|بــــو |ئى عىل |منيه ه| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

322|79 |حمد محمد رض|بــــسنتـــ  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

332823 يف|ندى فرج ه شم رسر |ره بــــنه|تـــج

7|6988 ن عيس|لفتـــوح عثــــم|بــــو | |عمر رض ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

5|o|44 عبــــد|سمي  عبــــد  ل|لرؤف هل|لرؤف سمي  لشيخ|عه كفر |زر

36987o ى سند محمد ر شد|رحمتـــ حسي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

758676 هيم|بــــر|س |حمد عبــــ|لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|حقوق 
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|4|997 ى غنيم|لرحمن عص|عبــــد  م حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4945o7 لعزيز خليفه|لعزيز محمد عبــــد|محمد عبــــد |حقوق طنط

9o8635 لمجيد |لحكيم عبــــد|ر عبــــد|لحكيم نص|عبــــد |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

834793 محمود منتـــرص حسن سيد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

9|877| طمه حسن خلف زيد |ف ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

47737o نسيه مجدى شفيق عطيه جيد|بــــ سكندريه|ل|علوم 

2|8878 بــــر مصطفى|ل ج|حمد جم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4422|2 يف محمد  لبــــيىل|هيم |بــــر|حمد |رسر لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

52328 للطيف|سلىم هيثــــم محمد عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

465|79 هيم طيبــــ|بــــر|ل |هيم جم|بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

37877  |سم|يه |
ى
عيل|سم|عيل شوق ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

637o78 مي محسوبــــ محسوبــــ|ر س|مي زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

2|388| ليمنى|مه صبــــرى عىل |س|محمود  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

757758 هلل|هلل منعم محمد عبــــد |منه  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

529582 د|لجو|حمد عبــــد|لدين مرىس |ح |محمد صل |هندستـــ طنط

|68477 حمد محمد|هيم حسن |بــــر|هلل |منتـــ  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5oo65 لحميد|ل زىك عبــــد |محمد جم حقوق بــــنى سويف

85o857 حمد محمد مهدي|ء |شيم لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

865862 حمد|دي |محمد عبــــده عبــــ تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

2845| هيم|بــــر|لدين |د |هيم محمد عم|بــــر| هره|لق|ره |تـــج

|3892 ن|ئى وجيه شنودتـــ سليم|جوف كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

642837 لحليم|عىل محمد عبــــد| يش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26522 لعظيم ذىك|ر يىح عبــــد|مختـــ هره|لق|حقوق 

688934 شور|لسيد ع|ر |لستـــ|لسيد عبــــد |ر |لستـــ|عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

8969o| ئيل |د زكرى جبــــر|مريم عي |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

4|9|78 لدين|حمد نور |ل سيد|لع|ء محمد عبــــد|رس| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|52|56 هر محروس|لظ|م عبــــد |يدى عص|ه ن|هندستـــ حلو

8o3365 حمد|لدين خلف |محمد مىحي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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8o7866 حمد محمد|طمه سيد |ف لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|6276 نم|عيل غ|سم|ن ممدوح محسن |نور لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o2822 يك|مد فرج شبــــ|هيم ح|بــــر|د |عم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|448o9 ن|يل ري|ء محمود حلىمي ج|رس| هره|لق|ر |ثــــ|

464657 لجليل|مريم محمد عنتـــر عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

49|2| لرحمن|لرحمن سيد عبــــد |سيد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

773747 ي زيد|ن خليل زعفر|يم|
ن|ئى لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

5oo784 هلل|دى محمود عبــــد|له|لحميد عبــــد|ره عبــــد|س عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

833492 ي |م|
حمد محمود محمد|ئى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

49|9| هيم|بــــر|حمد محمد |ء |شيم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|6937| ي حم|بــــس
د|م محمود خليل مدئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o7982 لرحيم|حمد محمد عبــــد |ء |رس| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

5|6783 م عطيه|لسل|ء محمد محمد عبــــد|رس| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

9o|857 ئيل |بــــطرس سمي  سعيد ميخ ي صىح سوه
ج|معهد فنى

696|7o ى عقيل|لحس|ء رجبــــ |رس| ني  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

4538| هلل محمد|متـــ عبــــد |س|محمد  هره|لق|حقوق 

|78877 هيم|بــــر|لحميد سعد |تـــسنيم محمد عبــــد  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

56|75 ميمتـــ رجبــــ سيد محمد| أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

43455| ى كريم نبــــيه سليم|ي لديبــــ|ن |سمي  |علوم طنط

3669o| لحميد|ح عبــــد|لفتـــ|لد عبــــد|يه خ| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9oo437 لموجود |لموجود عبــــد|محمد بــــخيتـــ عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

786438 حه|لد حلىم حسينى سم|محمد خ ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

252945 ى|مريم مجدى محمد محمد ش هي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

69|476 لبــــشبــــيسر|لسيد |سعد محمد| ن رض|يم| لمنصوره|نوعيتـــ 

626|23 ن|هيم محمد رمض|بــــر|حمد محمد | زيق|لزق|بــــ |د|

628598 ى  وى غيثــــ|لسيد طنط|هيم |بــــر|نيفي  زيق|لزق|حقوق 

793296 بــــو زيد|ر سعودى |حمد مختـــ|لد |خ سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|نظم بــــ

678|82 لعزيز محمد|هلل عبــــد |حمد عبــــد |مريم  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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242o| ى|هلل عىل |عبــــد | نور مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8976|| حمد حسن |لحسن |بــــو|عمر  ج|بــــ سوه|د|

|77638 حمد محمد مطر|حمد سيد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

832o75 ي عبــــد|لش|ن عبــــد|نوره
ى
عيل|سم|بــــ |لوه|ق دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6o5564 هيم عسكر|بــــر|لسعيد |لد |ل خ|نه |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

482725 وز بــــه |هلل |ح عبــــد |لفتـــ|لدين عبــــد |ء |في 
لجوهرى

سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

6826|3 مد|لسيد محمد ح|مد |رحمه ح لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

488367 جهورى|ل|ل |لد جل|ل خ|متـــ جل|س| سكندريه|ل|ره |تـــج

7748|6 ى|جوده عىل حس| مصطفى محمد رض ني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

635||3 لم فرج|هلل س|ح عبــــد|لفتـــ|بــــسنتـــ عبــــد عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

62576 هيم|بــــر|لموجود |محمد سيد عبــــد ي سويف
تـــمريض  بــــنى

792o| هيم|بــــر|حمد فهىم |عمر  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

6775|5 لملك|مي  وجدى عبــــد |مه |س| |بــــول ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

297o66 تـــم سمي  محمد سيف|ح |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|6o294  ك|م طل|سل|
ى
مل صقر|ل محمد شوق ى شمس|تـــج ره عي 

58857 حمد يونس|محمد رجبــــ  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

|48573 يع حسن|حمد ط|سلىم  ى شمس|زر عه عي 

766|4| |لرحمن رخ|س عبــــد |لسيد عبــــ| |رن تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

7|5333 هيم رزق|بــــر|لبــــديع |هيم عبــــد |بــــر|هبــــه  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3358|3 سلىم محمود عىل محمود ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

8o6|24 ن|ش سلط|حمد فرك|لرحمن |عبــــد سيوط|حقوق 

8o326 يف محمد عبــــد |شه لحميد تـــرك|بــــ رسر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

497493 لمقصود |لعظيم عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|ء |غيد
معتـــوق

بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5|6o7| وى|لمعد|د محمود |ن فؤ|سندس رمض ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

452286 هلل|د |صيل محمود محمد محمود ج| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

3435|2 ى  ن محمد|لسيد سليم|محمد حسي  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

9|o5|6 ك  |لمل|هلل عبــــد| |شنوده صليبــــ حن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

763237 لرحمن محمد|د عبــــد |هيم فؤ|بــــر|ره |س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

Wednesday, September 5, 2018 Page 1365 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

424829 ح محمد عبــــده|لفتـــ|مصطفى محمود عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

39o|7 لمؤمن سيد عىل|عبــــد | لي|د سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

334326 ن|مد محمد سلط|محمد ح |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

6976o3 ز|لبــــ|للطيف |حمد عبــــد |مروه طه  لمنصوره|بــــ |د|

84492 هيم|بــــر|ده فتـــىح |م حم|سل| طبــــ بــــنى سويف

8o8o59 دق|نتـــ حبــــيبــــ ص|سيمون جي |ن| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

8339|6 مد محمد|حمد ح|ن |يم| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

54569o لدين|لكريم بــــدر|مصطفى محمد مصطفى عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

252584 ي |بــــر|لد |خ| ر|ي
ى
هيم|بــــر|هيم دسوق م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

44|o4 لمنعم محمد|طف عبــــد |لمنعم ع|عبــــد  ن|حقوق حلو

|36863 حمد مرىسي|ء بــــخيتـــ |لشيم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

47795o حمد|لعزبــــ |هيم |بــــر|رس |كريم ج سكندريه|ل|صيدله 

45o48| مر|ر ع|لغف|حمد محمد عبــــد| ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس

35823| هيم|بــــر|لحميد |ء سمي  عبــــد|ل| ى شمس|تـــج ره عي 

625768 لد محمد عىل محمد حسن|خ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

36729o لسيد خرصى|للطيف |م عبــــد|هش| ند |حقوق بــــنه

|77559 بــــو زيد محمد|لعظيم |م عبــــد |ء حس|ل|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

5o2|62 ضى|لر|بــــو ضيف عبــــد |رس محمد |ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4o64o5 ى | حمد|يتـــ محمد محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

4497|9 بــــه|محمود فتـــوح عىل فتـــوح غر |هندستـــ طنط

34o29o لح|ن ص|ن سليم|هر شعبــــ|م| ند زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6|3323 بــــىل|لغر|لرحمن |حمد عبــــد|لرحمن مسعد |عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

525o3o ى كم|كرم |محمد  ل محمود مرىس|مي  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

9o5652 م |ن محمد فوزى هم|نوره ج|بــــ سوه|د|

45996| حمد|حمد |روق |لدين محمد ف|ج |رس سكندريه|ل|حقوق 

6425|3 هيم|بــــر|ن |لىحي رمض|يوسف عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

|5923o ى |عبــــد  ى مصطفى|لرحمن حسي  مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4|o272 ن محمد بــــرهومه|محمد رمض |بــــ طنط|د|

76672| ن|ز درويش حمد|بــــ ممتـــ|لوه|كريم عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

92oo48 ن لملك  |كرم ذكرى عبــــد| مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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6|44|4 حمد عليوه زميتـــر|ء عليوه |رس| | تـــمريض طنط

34424| حمد خميس|ن مصطفى |مصطفى رمض ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|9235 هلل|ل محمد حسبــــ |ر كم|من لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

48o558 لسيد محمد محمد|لعربــــى |سعيد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8|29o2 ي حبــــيبــــ|محبــــه شح تـــه بــــشر ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

868557 هيم محمد|بــــر|هيم محمد |بــــر| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

347789 بــــوزهرتـــ|ض |م عو|م|كريم سعيد  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2543o7 هيم عنبــــر|بــــر|لسيد |يمن |ندى  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

838o7| محمد محمود محمد يوسف ن|سو|حقوق 

7|o||5 محمد محمد عنبــــر| حمد رض| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

676278 ي
ل حسن|لع|س عوض عبــــد |عبــــ| دئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

286o3 وى|لشن|هيم |بــــر|فتـــ |حمد ر| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

8o532 لحكيم عىل نرصعمر تـــليمه|جر عبــــد|ه ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

222594 هيم|بــــر|م محمد |بــــسنتـــ هش هره|لق|م |عل|

2544|6 لتـــ|بــــو غز|لحميد |موده سعيد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6|4532 ل بــــدر|لحميد هل|ثــــروتـــ عبــــد | ر|ي |طبــــ طنط

858oo حمد|د |محمد سيد فؤ ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

883692 مريم فوزى مسعد غندور  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

77o|45 لجعفرى|مل محمد أحمد |محمد ك زيق|لزق|ره |تـــج

22o|65 طف حمود|لرحمن محمد ع|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

43358| لرحيم|عىل عبــــد| محمود رض ي صىح طنط
|معهد فنى

|64659 هيم حموده عيد حموده|بــــر| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

489755 |لعل|بــــو |هلل |رق عبــــد |جر ط|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

638262 هيم مرىس|بــــر|حمد |حمد مجدى | زيق|لزق|ره |تـــج

|22596 لحميد|عمرو محمد محمود عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

54o579 ى ي جرجس عبــــد | مي  ك|لمل|خي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52697o |لبــــ|للطيف عبــــد|لسيد محمد عبــــد|محمد 
ى
ق سكندريه|ل|بــــ |د|

449726 لففى|ل |لع|ل محمد عبــــد |ذ جم|مع |بــــ طنط|د|

4947|4 لىح|حمد عبــــد |لصبــــرى |ر محمد |محمد مختـــ بــــ دمنهور|د|
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|73o59 هيم|بــــر|معتـــز محمد خرصى  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

632662 لحميد فوده|لعزيز عبــــد|ن محمد عبــــد|نور زيق|لزق|ره |تـــج

766o59 لح عىل حسن|سلىم محمد ص تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

836944 ي|مي  محمد |ل| حمد خرصى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

8||o58 ي|لبــــ|حمد عبــــد|بــــ ممدوح |رح
ى
ق حقوق بــــنى سويف

442456 ن|حمد عتـــم|حمد محمد | لشيخ|تـــمريض كفر 

22|656 طف صموئيل وهبــــه|ريمون ع هره|لق|حقوق 

648|37 حمد محمد عىل|عمرو  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

834o53 لحسن محمود|بــــو|حمد |ده |غ دى|لو|ضتـــ ج جنوبــــ |معهد فنى صىح ري

866||| ه محمد سيد ج| د|مي  |نوعيتـــ موسيقيه قن

3544|2 ل محمد|مي محمد جم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8o9|97 ه جم ل محمد تـــوفيق|شهي  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

4|3888 عيل|سم|ض |كريم محمد سعيد ري ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

69882| هلل|لمتـــول عبــــد |هيم عوض |بــــر|ء |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

449285 ف محمود | عيل|سم|لسيد |عيل |سم|رسر |بــــ طنط|د|

45o743 ى عبــــد|ه لمليىح |لغنى |يدى حسي  |بــــ طنط|د|

4o6o73 ف عبــــد|ر |مي لعزيز محمد|لمنعم عبــــد|رسر سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

252673 ر|لزه|بــــر |ملكه محمود ج ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

29697| لمحسن|حمد عبــــد|رس رأفتـــ |ف ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

498496 لسعدئى|م |لسل|ديه رفعتـــ عبــــد |ن ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

766573 ن|لعزيز رمض|لسيد عبــــد |محمد فوزى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

645223 لرؤف حسن|د حسن عبــــد |جه لمنصوره|حقوق 

346ooo هلل غريبــــ|عبــــد| ء زكري|رس| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

88|2o6 هيم |بــــر|حمد |ء خليفه |هن ي صىح 
سيوط|معهد فنى

62|964 يف عبــــد  وق رسر لعز|بــــو |فظ |لرحمن ح|رسر ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

756|5o زق عطيتـــ|لر|هيم عبــــد |بــــر|جر |ه ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

4o7|6o بــــر عمر|لبــــدرى ص|دل |رقيه ع سكندريه|ل|بــــ |د|

5|6|8 ن|حمد عثــــم|سل |سهيلتـــ بــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

625|42 ج |لبــــلتـــ|حمد يىح |هلل |منه  زيق|لزق|علوم 

7|8|74 م|ء محمد محمد مصطفى هند|فد بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|
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63368 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد |محمود  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

75325 لسيد|حمد |هيم سيد |بــــر|مريم  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

6|8775 ء محمد محمود سليم|ل| ط|حقوق دمي

6o5o| لىح|ن محمد عبــــد |يوسف رمض ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

636574 لرحيم متـــول|محمود متـــول عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

485|o2 ي نرص| فرونيه نرص جورج  سكندريه|ل|بــــ |د|

5333o4 يف|مه عبــــد |س|جر |ه لعزيز محمد رسر سكندريه|ل|حقوق 

5|9947 م|بــــو عجيله سل|ء سعيد محمود |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

427|78 هلل|رق محمد عمر سعد |ى ط|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6o327 هيم عزيز|بــــر|رس محمد |ي لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|65923 ى|ه جر عىلي محمد حسي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

842|85 ي|ر محمد |لستـــ|ريم عبــــد
لدردير حفنى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|666oo حسن محمد| رض| صف ن|صيدله حلو

774459 لحميد حسن|ل عبــــد |رس جم|محمد ي زيق|لزق|هندستـــ 

545749 ئى محمد|مصطفى محمد مصطفى كيل بــــ دمنهور|د|

6|95o6 هيم|بــــر|ر نبــــيل محمد |من ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

832|62 بــــوزيد|هلل |حمد محمد عبــــد| سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

773|o4 ى|لسيد محمد حسن ل|عمرو  شي  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|679| نجوي تـــوحيد عيد عىلي ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

||5593 ن|كرم محمد محمد سليم| هره|لق|ره |تـــج

33468 جد|لسيد م|صم محمد محمود |ريم محمد ع ن|بــــ حلو|د|

98265 وي|هيم سعد|بــــر|بــــ |لتـــو|محمود عبــــد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

69447| |مل وهبــــه رخ|يمن محمد ك|م |ريه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7|5326 لسيد غربــــيه|بــــ منصور عوض |رح |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

439226 لعمروىس|حمد |لسيد |بــــسنتـــ  لشيخ|بــــ كفر |د|

676884 حمد مجدى مصطفى متـــول مصطفى| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

877623 حمد سيد  |ح سيد |سم سيوط|بــــ |د|

68|764 د|حمد محمد منصور حسن محمد حم| لمنصوره|ره |تـــج

497324 ى|ي شد|لمقصود ر|حمد حسن عبــــد | |سمي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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785o9o در محمد|لق|لعظيم حسن عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8o669| ن|دي فتـــىحي عثــــم|كريم ن ي|بــــ |د|
|لمنى

4925|2 ر محمد عرفه|لستـــ|ر عبــــد|لستـــ|محمد عبــــد لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

4|276o بــــو عوف|لعزيز |طف محمد عبــــد |رضوى ع |ره طنط|تـــج

628585 لسيد|ء محمود |يه محمد رج| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

7o868| ى |ء |شيم لم|حمد س|مي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

67622| لزىك|لمحمدى |د |لمحمدى رش|ن |يم| ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

768|34 ر سليم|هند حربــــ محمد نص لعريش|تـــربــــيتـــ 

34|947 ر|منيتـــ محمد محمود محمود عم| ى شمس|د| بــــ عي 

3282|| |لبــــ|تـــه عبــــد|د شح|رق محمد رش|ط
ى
ق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

486943 د|لجو|حمد عبــــد |لسيد عىل |أحمد حسن  سكندريه|ل|بــــ |د|

76||22 ن|ريم عمرو قطبــــ سليم وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

625235 ل|ج  محمد هل|محمد ن زيق|لزق|طبــــ 

238247 ل يوسف عزيز|مريم كم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o994 د قطبــــ|ء صبــــرى فؤ|شيم ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

7o8793 لشلفه|تـــه رزق |حمد شح|ن |جيه لمنصوره|عه |زر

284499 ى |س|م |حل| لديبــــ|مه محمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43|424 ى مصطفى| حمد سعيد محمد حسي  |صيدله طنط

3|86o5 ي|هلل مهدي |منيتـــ عبــــد|
لديدموئى عه مشتـــهر|زر

|44399 ي|لد محمد |خ
لسيد مصطفى هره|لق|ره |تـــج

227|7| حمد|حمد سعد |دل |ع ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

3862o حمد|بــــ طلبــــه |يه|ء |رس|  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

852774 حمد فتـــىحي محمود محمد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

355o75 لعزيز|لمنعم محمود محمد عبــــد|د عبــــد|جه |بــــ بــــنه|د|

32o5|7 ئيل|متـــ رمزي ميخ|س|رمزي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

493o3| س سليم|هلل عبــــ|لرحمن عيس عبــــد |عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

28o446 وى|يز بــــبــــ|هر ف|دين م|ن كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|38743 ل|للطيف حسن محمد هل|منيه عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

69727o هيم|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|عىل  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد
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34985 |لرؤف |حمد سعيد عبــــد |
ى
حمد دسوق هره|لق|هندستـــ 

759224 فظ|عىل محمد عىل ح لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

495894 لسيد فهىم|رس |ء ي|حسن عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

648769 م رأفتـــ محمد|رأفتـــ حس ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

68452| هيم|بــــر|ن |هيم عثــــم|بــــر|هبــــه محمود  لمنصوره|صيدله 

257464 بــــو يوسف|لسنوىس |يل |ء ن|شيم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8oo48o ى فؤ| س|د عبــــ|دهم حسي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

|6446| ى ى عزيز| مي  يحن  خي  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

254988 يل قنديل|يه قنديل ط| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

785o72 ره|حمد عم|شمس يونس  زيق|لزق|عه |زر

95696 حمد|محمد جمعتـــ عربــــى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

237326 هلل محمد سعيد محمد محمد|منه  هره|لق|بــــ |د|

883o69 ن |حمد محمد عثــــم|بــــسمه  سيوط|بــــ |د|

|34o95 هيم|بــــر|ن |ن عمر|كريم سليم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|69|93 ين  ف فوزى عبــــده|شي  رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

832779 لرحيم عىلي|لدين عبــــد|م |محمد حس دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

272945 لح|كر ص|لد ش|ء خ|رس| ن|صيدله حلو

686836 ى |ي لريس|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|سمي  لمنصوره|عه |زر

422o52 حمد|هيم |بــــر|حمد |ره |س تـــمريض فرع مطروح 

|4o748 هيم عىلي طه|بــــر|م عىلي |هش ن|حقوق حلو

452569 د|محمد عطيتـــ مصطفى مر |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

6234|9 لمرشدى|لسيد |سميه حسن أحمد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

426425 لمنعم عجميه|لدين عبــــد |ء|عل| نور سكندريه|ل|عه |زر

7932|3 مر|حمد ع|مر |محمد ع| ند عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

484o9 هيم|بــــر|محمد طلعتـــ سعيد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

||5o38 ى محمد شعبــــ|ي ن وهبــــتـــ|سمي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|4385 م|حمد فرج سل|مه |س|سيف  هره|لق|ره |تـــج

69o439 |هيم |بــــر|حمد |لسيد |لدين |د |عبــــي  عم
ق وى|لشر

لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

34o6|8 لزنفىل|محمود سمي  سعيد محمد  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع
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652|| در سعد|لق|يه سعد عبــــد | لفيوم|بــــ |د|

|23797 رص محمد محمود عرفه|محمد ن هره|لق|هندستـــ 

6972o2 لسعيد فضل|لرحمن محمود محمود |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

266|44 لسيد عىل|محمد عىل  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

86o229 ل|لع|ن خليفه عبــــد|حمد ري| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

44|452 ل|لجم|ل |لع|لسيد عبــــد |محمد رشدى  |حقوق طنط

6o687o حمد|هيم |بــــر|لنبــــى محمد |محمد عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

427|4 س|د محمد عبــــ|لجو|م عبــــد|محمد ضي ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|4|493 لسيد|حمد |لسيد |عمر  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

52634 ح|لفتـــ|ح عبــــد |هلل سيد صل|عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

27978| حمد|هلل |هلل جمعه حمد |عبــــد تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

3||882 ي محمد حسن |
يف|حمد مصطفى لشر هره|لق|هندستـــ 

|6|262 هلل قطبــــ|ندى صبــــرى نعمتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

52|58| لسيد|لسيد |ء عىلي |دع بــــ دمنهور|د|

633787 ح عطيتـــ|لفتـــ|لسيد عبــــد|ل |زينبــــ جم زيق|لزق|بــــ |د|

233o9| ي
وي|لششتـــ|لمنعم |مه عبــــد|س| |دئى ى شمس| لسن عي 

322o97 لبــــىه|لحميد |هر عبــــد|ء م|عل| نور لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

2236|| لحميد سيد|مريم حسن عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8o7254 ىطي|لع|لبــــدري خليفه عبــــد| |رغد ي|بــــ |د|
|لمنى

6348|4 د|دى ج|له|رق عبــــد|محمود ط زيق|لزق|هندستـــ 

6|o|55 لتـــ|لمتـــول جل|حسنى | دين |بــــ طنط|د|

8625o4 عيل|سم|عىلي بــــخيتـــ عىلي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6988o3 ح|طف محمد صل|ئى ع|م| لمنصوره|حقوق 

857355 ي عبــــد
لعليم|عمر محمد تـــوئى لمنصوره|حقوق 

42|977 ى مصطفى محمد|رس| ء حسي  تـــمريض فرع مطروح 

498o56 دى|نورتـــ محمد زين حم ى شمس| لسن عي 

26769| هيم|بــــر|ر |ء سعيد مختـــ|سم| ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

4o3426 هيم بــــشتـــ|بــــر|نور |ل |لع|درين عبــــد |ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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|62436 ي محمد عثــــم
ن|محمد مصطفى ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|2oo37 ن|لدوله سليم|لد قمر |ء خ|عىلي ى شمس|تـــج ره عي 

49||o9 لرحمن|لسيد محمود عبــــد |يدى محمود |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

498|99 وى|وى محمد حفن|مل حفن| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

76556o لدين عطيه|دل سعد |مؤمن ع ضه بــــور سعيد|ري/تـــربــــيتـــ

|52879 لشيىم|حمد محمد خرصى | |نور هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7oo423 لمرىس|حمد |محمد جمعه  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

35o99| حمد|لحكيم ربــــيع |ء عبــــد|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

238o59 حد|لو|لسيد عبــــد |لسيد |نور |يه | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o6o8| |لعر|ل عىل |ل مصطفى كم|كم
ى
ق لمنصوره|بــــ |د|

25432| ى و لرحمن|ئل عىل محمد عبــــد|نرمي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|6o734 شور|فظ ع|حمد محمد ح|د |زي هره|لق|ره |تـــج

875466 لعظيم متـــول |حمد عبــــد| |هي ج|ره سوه|تـــج

|32972 حمد|حمد محمد |مروه  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

485|3o ين زكرى  حمد تـــرىك|شي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|55o52 زر|روبــــيم ع|ر ش|مختـــ| دون|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

862|oo |يمن لمعي بــــسط| |مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|48|98 وق محمد  حمد يحن |رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|6o83| سط محمود سيد حسن|لبــــ|محمود عبــــد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

89653| لسيد  |لرحمن |ر محمد عبــــد|من ج|بــــ سوه|د|

4292o2 هيم جويىل|بــــر|م محمد |س| ند ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

44o39 هيم|بــــر|حمد محمد |عمر  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

256582 لغليض|ل |م شفيق جل لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|68877 ر عىل|يوسف سعد فرج كر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

25756o ن|بــــ عىل عمر|لتـــو|مصطفى عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9o236| ى |حبــــيبــــه محمد ك مل خضي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|55546 ن قنديل محمد عىل|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7|93o لمقصود محمود|دل عبــــد |ء ع|ل| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

||6o63 وى|لهن|م عيد  |د هش|زي ى شمس حقوق عي 
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62879o مل|طف محمود ك|ء ع|ل| زيق|لزق|حقوق 

2|6524 لمغربــــى|محمود عمرو محمود  هره|لق|ره |تـــج

23|3o4 مه|لكريم سل|م عبــــد|محمد هش ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

252o64 ف محمد بــــسيوئى|ء |رس| رسر شمون|نوعيتـــ 

823252 حمد محمد|رغده محمود  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

879o35 ى  |لصمد حس|لعظيم عبــــد|زم عبــــد|ح ني  سيوط|نوعيتـــ فنيه 

9o2o5 بــــ محمود|لتـــو|حمد عبــــد|طمه |ف هره|لق|بــــ |د|

79|642 هيم محمد حسن يوسف يوسف|بــــر| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|2|776 ن مجدي عطيتـــ نجيبــــ| مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|27283 بــــو دومه|ل |لع|حمد عبــــد |حمد عىل |يحن   ى شمس|د| بــــ عي 

86359 مد شوشه|محمود محمد ح ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

68|748 لموج |رس جعفر طه محمود |ي لمنصوره|هندستـــ 

676o43 ه ي م|بــــوبــــكر حسن بــــره|رس |ني  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

46|o43 حمد قرصى فرج|صم سمي  |ع |عه طنط|زر

5|o987 مه حسن محمد يونس بــــدر|س| سكندريه|ل|طبــــ 

323733 يتـــ مدحتـــ محفوظ محفوظ| ى شمس|تـــج ره عي 

43228| يع|مروه صبــــري طلبــــه عىلي طل ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

768o|8 لوكيل|لعزيز |ن محمد محمود عبــــد |يم| لعريش|تـــربــــيتـــ 

754|o| ن|ن نبــــيل حسن محمد رضو|نوره تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

48|883 هيم|بــــر|ن محمد |ن محمد سليم|سليم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6|o|3 ى مسعد مغربــــي عبــــد  لعظيم|نرمي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

28952 لحميد|مل عبــــد |مي  محمد ك| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|25oo |لحكيم محمد أغ|طمه محمدعبــــد|ف |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

|39683 هيم حسن|بــــر|حمد محمد |جر |ه ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8398|| هبــــه محمد عىلي عمر دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

8|9596 شم|لدين سمي  ه|ء |بــــسمه عل سيوط|ره |تـــج

488349 للطيف محمد|لد عبــــد|حمد خ| سكندريه|ل|بــــ |د|

3344|2 هيم|بــــر|بــــتـــ |هيم ثــــ|بــــر|لرحمن |عبــــد |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

8553|o د|لجو|لحميد عبــــد|مر عبــــد|حمد ع| سيوط|حقوق 
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752|6| حمد|د محمود سعيد |زي ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

5o85|8 حمد حبــــيبــــه|لسيد |حمد محمد | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

7|79|9 ل جمعه|لع|حمد عىل عبــــد | لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

78478| لحليم محمد|حمد عبــــد | |رن عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|o894 ف|لدين |ء|لرحمن عل|عبــــد  لوصيف رزق رسر لمنصوره|بــــ |د|

8o64o6 ي يون|بــــولس س ن|مح بــــشر ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

34o745 ي
م|خرصى سويلم خرصى عز| دئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

646896 ي |لسيد |ء |رس|
ى
|لسيد |لدسوق

ى
لدسوق ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش

تـــ|لبــــ|ط

|55569 ى|تـــه بــــش|ره لبــــيبــــ شح|س ى شمس|تـــج ره عي 

344347 ن فرغىل|لحميد شعبــــ|كريم عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

46788 لنبــــى|حمد عبــــد |عزتـــ | دين كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

835662 حمد|هيم |بــــر|دل |محمد ع دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

424|8o لد مصطفى مدئى محمود|م خ|سل| سكندريه|ل|ره |تـــج

5o7979 لليثــــ|ح |لفتـــ|ل مصطفى طه محمد عبــــد |نه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

766995 حمد|محمود محمد محمود  حقوق بــــورسعيد

254299 ز|لمع|ح مصطفى |صل| مه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|36586 د|لنبــــى عو|محمد مجدى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

527434 هيم عون|بــــر|هلل |دل فرج |ر ع|من سكندريه|ل|بــــ |د|

838874 م محمود مهتـــدي سيد|ريه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

544263 لجهري|حمد محمد |ن |يم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

294|6 بــــر|لعزيز ص|لرحمن مصطفى عبــــد |عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

42953o ى|بــــ سم عوض عوض محمد حسني  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

42236| ىط حسن|لع|تـــغريد عىل طه عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

886478 ى |محمد  هيم |بــــر|حمد حسي  سيوط|طبــــ 

699592 رك محمود|م محمد مبــــ|سل| لمنصوره|بــــ |د|

677oo2 لسيد عىل|محمد محمد محمد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

24587 تـــ محمود مغربــــى | هيم|بــــر|مي  كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

422||6 لففى|لسيد محمد |لحميد |مريم عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج
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27568 جرجس مريد سعيد| رين|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5463o6 ي محسن دعبــــيس|سم ه|بــــ
ئى ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 

لشيخ |

|37278 لعزيز محمود|ئى عبــــد |محمود ه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

485359 هيم|بــــر|ن |ئيل رزق سليم|مريم ميخ سكندريه|ل|ره |تـــج

635o24 يوسف عربــــى محمد محمد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

844758 لمجيد|سط عبــــد|لبــــ|د عبــــد|محمد فؤ ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|588|6 مد|ئل حسن ح|لبــــنى و هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|66|o نم|هيم قطبــــ قطبــــ غ|بــــر|لدين |عىلي  |حقوق طنط

68o73o لمجيد|لسعيد عبــــد |ح |ء صل|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6o3499 ى خ |لعل|بــــو |فع |لر|لد عبــــد |حسي  لمنصوره|ره |تـــج

8o|22o ء مكرم وديع|م بــــه|ريه|م كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

752447 يد مصطفى|تـــم ق|محمد ح زيق|لزق|حقوق 

6799|5 لشوربــــىح  نجم|هيم |بــــر|لد |م خ|سل| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

26o34| لمنعم محمود|بــــ محمد عبــــد|هيتـــ|م ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|3238o ل وصفى|ردين مجدى كم|ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

693299 ف فكرى عبــــد |عمر  لحميد غنيم|رسر لمنصوره|صيدله 

524587 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|ح |ل صل|بــــل سكندريه|ل|بــــ |د|

7o525| ن|لسم|لرحمن حسن |لرحمن عبــــد |محمد عبــــد  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

446876 لمشد|دق معوض |لص|هلل عبــــد |د عبــــد |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3565o9 م|نىح  نبــــيل عطيه ف| |تـــربــــيتـــ بــــنه

635o76 عطيه| لسيد عط|ء نوح |سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

2339|| ى| حمد محمد سيد محمد عشر |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

369236 ل|لع|وى عبــــد|لسيد هلبــــ|د |بــــسنتـــ عم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

47945 محمد حمدى قرئى زىك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|655o هلل  |ل مسعود فرج |جم| رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83983o حمد|ل |لع|حمد عبــــد|نعمه  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

424289 يد فهىم|بــــ مك|يه|ن |مرو سكندريه|ل|طبــــ 

9|9969 رس محمد ذىكي |ده ي|غ ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 
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522o3o ى عوض|ء ع|ول دل حسي  سكندريه|ل|طبــــ 

69732 هلل|رفعتـــ عوض عبــــد | لي|د لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

64|48 هيم|بــــر|هيم سيد |بــــر|مروتـــ  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4593|3 لكريوئى|لعزيز محمود |لد نبــــيل عبــــد|خ ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

69o|52 بــــينى|وى |لبــــدر|مهند نبــــيل محمد  لشر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

234275 عمرو محمد يوسف محمود دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

6o8|62 ى|لمرىس |لمرىس عيد |ندى  لبــــحي  |علوم طنط

353249 دي|له|لسيد مصطفى عبــــد|حمد محمد | ى شمس|تـــج ره عي 

|37294 ر  ى ى |هيم ي|بــــر|ميى هيم|بــــر|سي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

878348 عيل  |سم|فظ محمد |لح|ء عبــــد|ل| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

885678 بــــ عزيز بــــدروس |لتـــو|هديل عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

337899 كحيل| لعل|بــــو |نس فرج عىلي | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

899728 ى عم رى |د عزتـــ زخ|سيفي  |نوعيتـــ موسيقيه قن

837279 ه محمود | ن|حمد حس|مي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|649o| لرحمن|ندى رفعتـــ يىح عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

223228 لحليم|لمحسن عبــــد|لسيد عبــــد|بــــ |يه| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

34||78 لسيد مصلح|لحميد مصلح |متـــ عبــــد|س| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|57339 حمد|لمنعم |ندى محسن عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25o2|| نم محمد|ندى كرم محمد غ لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|6836 بــــوزيد  |حمد |لرحمن عىل |عبــــد دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8|7469 ي حسن|سل|
م مني  مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

388|o لحميد عىل|محمد يحن  عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

855732 بــــ محمد حسن|لوه|ده عبــــد|حم ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

9|o272 هيم خليل |بــــر|عيل |سم|حمد | ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

88o967 هلل  |حمد عبــــد|هلل |محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26|743 بــــد جميل هندى عىل|محمد ع ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

244587 ليه|فع محمد ع|حمد ش|محمد سعيد  ن|حقوق حلو

||6|28 ى محمود |يوسف محمود  لعيسوي|مي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|4664 عيل|سم|منيتـــ جمعه أحمد | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى
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9|9369 حسنى محمد سيد | رش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

867873 دي|هلل بــــغد|دي عبــــد|حمد بــــغد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7756|| شم|حمد شكرى ه|محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

|32736 ي|ه
حمد|عيل |سم|بــــر |ص| ئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7765|8 ى |ي لسيد|لسعيد |حمد |سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

33278 هر محمد|حمد م| |دين ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6758| لحميد|بــــ عبــــد|لتـــو|مصطفى محمود عبــــد لفيوم|هندستـــ 

2|8259 لسيد|هيم عبــــد|بــــر|كر |محمود ش هره|لق|حقوق 

6o3974 حمد عودتـــ|هيم |بــــر|بــــدير  لمنصوره|عه |زر

52|o63 |لحميد |لحليم عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|هدير 
ل|لدنش

بــــ دمنهور|د|

8o3777 |شفيق حن| فيبــــي حن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

8|6582 ين حس حمد محمد|م |شي  ي|بــــ |د|
|لمنى

623986 رق محمد محمد يوسف هيكل|هدير ط ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

5|245o لمغربــــى|لسيد |د مبــــروك |عم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|764 وس|دل فتـــىحي متـــ|نوبــــ ع|بــــ| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

6353o4 ر|حمد محمد نو|ن |يم| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

27845 حمد|لرحيم |سلىم وليد عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|77o85 لمحسن|للطيف عبــــد |حمد عبــــد |ن |يم| عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

369994 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|هيم |بــــر|م |سل| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

832|32 د|لجو|د عىلي محمد عبــــد|لجو|عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

4o6963 ي
حمد محمد|حمدى عىل | دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|5|965 حمد| |حمد رض|ر |مي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

767|o| ل|لع|لد عىل عبــــد|عىل خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2328|5 تـــه|شور شح|ح ع|ليىل صل |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

6o|5o9 ه حسن  حمد عطيه|هيم |بــــر|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6755o8 ل|هيم هل|بــــر|م رفعتـــ محمد فتـــىح |ريه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

284643 ى|حمد حس|ن نبــــيل |يم| ني  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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7o7443 حمد محمد محمود محمد يوسف|رقيه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

342|49 لسنوىس|هيم |بــــر|يمن |هدى  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

73|8| ن|شم رمض|ء ربــــيع ه|عىلي لفيوم|تـــربــــيتـــ 

||9|49 لد عطيه محمد|ره خ|س ى شمس هندستـــ عي 

494446 هيم|بــــر|حمد محمد عبــــيد محمد |محمود  بــــ دمنهور|د|

758o9o رص|مه ن|حمد عدلي سل| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

2433o5 ن صديق|منيه سمي  شعبــــ| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

434783 ى|حمد |ل |من لسيد فتـــوح حسي  |بــــ طنط|د|

23623 لعزيز|ح عبــــد |لفتـــ|هر محمد عبــــد |ش ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4o482 يمن محمد شلبــــي|محمد  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43|748 ي |يوسف عبــــد 
ي حربــــي|هيم عبــــد |بــــر|لغنى

لغنى |ره طنط|تـــج

56669 لحفيظ|حمد حسنى عبــــد |حسنى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

247o66 |لبــــن|لعزيز |محمد هيثــــم عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

|7262| حمد|لسيد |دل |لسيد ع|شهد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32839 ن|حمد سليم|حمد محمد |محمد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

35|944 لشيخ|مه عىل عىل |متـــ محمد سل|سل لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

5959| لح محمد|محمد ص| دين ره بــــنى سويف|تـــج

294582 ى محمد ن د|ج  عي|نرمي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

9o3236 بــــتـــ بــــيومي |لد ثــــ|خ| ر|ي ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

3|5554 لحميد|جر وجيه محروس عبــــد|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5|o3o8 لم ضيف|عمر نبــــيل محمد س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

23o|5o رص مسلم حسن|زم ن|ح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

525848 لي لطفى|در غ|نوبــــ ن|بــــ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

623642 لمقصود موىس|ع عبــــد |لرف|ن محمد |يم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4oo352 ى عبــــد|محمد  ي|لجليل علو|دمي 
ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|9|o8 لحميد عبــــده هلول|هلل عبــــد |ندى عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7673o8 لكبــــسر|لمنعم محمد |لسيد عبــــد |محمد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى
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6o6o36 لصم|لىح |لسيد زىك عبــــد |در |ن |تـــربــــيتـــ طنط

4|2329 |هيم |بــــر|لحميد |تـــى عبــــد |لزن|هيم |بــــر|
يس|لس

|بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

242353 ن|لسيد محمد سليم|ء محمد |دع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

339|92 لخول|ل محمد |ن محمد كم|يم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

465644 ويش|دل محمد يوسف ج|ء ع|أل ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

9|8924 لم |فظ س|لح|لم عبــــد|سن س|مح ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

42683 هيم عيد|بــــر|حمد |يمن |حمد | هره|لق|هندستـــ 

498595 لجليل دومه معزبــــ|ن عبــــد |نوره تـــربــــيتـــ دمنهور

3|8948 د يس|بــــ نف|يه|سهيلتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

77o7o3 هلل حسن|هيم سعد عبــــد|بــــر|جر |ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4257o2 ى|سم |ء يوسف ق|دع مي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

43o477 ى |ي ف درويش |سمي  ه|رسر حمد عمي  |بــــ طنط|د|

272594 بــــيشوى نشأتـــ صفوتـــ يوسف ن|حقوق حلو

85|26| ى رجبــــ محمد عبــــد لرحمن|حسي  سيوط|طبــــ 

64o93o حمد طعيمه|م محمد |محمد س زيق|لزق|هندستـــ 

|28o95 ي |بــــسمه 
ى
ف شوق هيم|بــــر|رسر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

356o47 هلل||لوجيه عط|منى جبــــر عبــــد ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

37|795 حمد مصطفى|منتـــ محمد عىل | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

839444 حمد سهري حمزه يوسف| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6|6854 د|لجل|هيم |بــــر|لسيد محمد |ر |من ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7645oo ل|لع|يوسف محمد عطيه عبــــد  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

25265o ئى|لفتـــي|حمد فهيم |سهي   ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

357o| للطيف حنفى|لد عبــــد|م خ|هش هره|لق|ر |ثــــ|

2|85o3 حمد محمد سويلم|لد |خ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4|566| حمد عيس|ج  |ء ن|حمد عل| |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

855o27 ى|م ع|عص| ند|ر دل حسي  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

643595 لم|حمد محمد س|لد |خ زيق|لزق|طبــــ 

775295 ي|محمود محمد محمد عىلي 
لبــــردينى زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري
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38456 ى يوسف |ي لشيىم عمر|سمي  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

58494 محمد محمود جنيدى| لي|د لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|66488 لسيد محمد|رص |لن|ل عبــــد |يه جم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|2638 | لعل|بــــو|لحميد |ن يوسف عبــــد|حن ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

697o45 وى|لطنط|ن |حمد سعد رمض| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

368367 حمد|هيم |بــــر|حمد |د |جه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|7oo42 مد|هلل سيد سعيد ح|منه  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

82288o ي |عبــــد
حمد فتـــىحي|لرحمن مصطفى سيوط|ره |تـــج

5o2766 م عنتـــر رزق محمد|هي هش|م لمنصوره|حقوق 

4|3287 ح شقرف|لفتـــ|ل عبــــد |محمد جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

248658 لرحمن محمد محمد|ر فتـــىح عبــــد|من |ن طنط|سن|طبــــ 

4828|7 للطيف|يه حربــــي محمد عبــــد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6o86o3 بــــ|لمقصود كس|نجوى حمدى عبــــد  |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

6|2oo7 لعزيز بــــيوم|ل مصطفى عبــــد |مصطفى بــــل ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

475967 دل محمد حسن|رنيم ع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|2996 ل|م جل|لسل|بــــو بــــكر عبــــد |م |لسل|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

6o259| حمد|لمحسن سيد |لد عبــــد |حمد خ| |عه طنط|زر

68266 للطيف|هلل عبــــد |طمه محمود حسبــــ |ف لفيوم |تـــمريض 

834333 ي|لش|حسن 
ذلي عيضه حفنى دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

4o|68o ل|لعزيز هل|حمد محمد عبــــد |محمد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

64736| بــــ يوسف محمد يوسف|رح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

642372 ى |حمد ص| ى|بــــر|لح حسي  هيم حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

4|379o بــــو عىل|ل |لد جم|حمد خ| |ره طنط|تـــج

3397|6 هيم عىل|بــــر|زينبــــ طه  |بــــ بــــنه|د|

62|o8| بــــ|لسيد غر|لسيد |لسيد رفعتـــ | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|46|2 ى|حمد فوزى | لسيد عجي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

328|93 ق|لنبــــى مرزوق محمود |حمد عبــــد| وى|لشر رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

329657 فع|لش|لحميد حسينى |ز عبــــد|م ممتـــ ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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6358|7 لعز|بــــو|رس محمود حسن |محمود ي ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

8o3775 ى|طمه فوزي حسن حس|ف ني  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

43o|6| لسبــــىح| |لنج|بــــو |هر |ر م|من |ره بــــنه|تـــج

3347|o تـــه|محمد وليد فتـــىح عىلي شح |حقوق بــــنه

|64o49 رق حسنى سيد|حمد ط| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8o4398 عبــــي  شندي حسن محمد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

637425 ن|بــــومندور سليم|حمد محمود | ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

64|4|7 حمد|ز عىل |ء محمد بــــ|ول ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

287534 بــــل|حمد بــــل|زق |لر|تـــسنيم محمود عبــــد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

82o45| حمد|حمد خلف فوزي | حقوق بــــنى سويف

766796 مه محمد محمد مرع|س|ممدوح  لسويس|طبــــ 

9o4372 لسيد |لحميد |حمد عبــــد|محمود  ج|بــــ سوه|د|

69659 لعزيز محمد محمد|محمد عبــــد  لفيوم|طبــــ 

3725| لعزيز حسن|ج  محمد عبــــد |سمر ن ى شمس| لسن عي 

343434 لنبــــى|لحميد عبــــد|حمد مصلح عبــــد| عه مشتـــهر|زر

46o252 محمد ممدوح محمد مليىح  حموده |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

|57||| حمد محمود|جر محمد |ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o2389 لطيبــــ محمد|ح |مدثــــر صل ره بــــنى سويف|تـــج

5|6o58 ق|لسيد |لسيد سعد |رتـــ |س وى|لشر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

879964 مر محمد  |ء عمر ع|رس| سيوط|تـــربــــيتـــ 

32537o هلل|لدين محمود عبــــد|د |متـــ عم|س| هره|لق|ر |ثــــ|

5443|6 ز|لقز|أمل رجبــــ حسن جمعه  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

3645|4 ح رسىل عىل|لفتـــ|محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

69o278 هلل|فع عبــــد |لش|م ممدوح |حس لمنصوره|ره |تـــج

38676 عيل|سم|ح |لفتـــ|ر محمد عبــــد |من ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

633642 ى عبــــد لسيد|لمنعم |محمد حسي  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

24oo|o ى صبــــىح محمد | هيم|بــــر|حمد محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|o735 بــــويوسف|محمود وسيم منصور  سكندريه|ل|حقوق 
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8|36o3 بــــوزيد|هر محمد سمي  |ط ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

8|3|28 مي زغلول محمد|زغلول تـــه سيوط|ره |تـــج

46|o55 ل|لجبــــ|بــــو زيد |هلل |لعربــــى خلف |در |ن |حقوق طنط

7oo666 لبــــربــــرى|لعزيز عىل |لد عبــــد |لعزيز خ|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

9|2|o3 هيم |بــــر|لديبــــ جرجس |له |ه ج|علوم سوه

63|96| وق خ ئى|لهدى عن|بــــو|لد محمد |رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

253o|| ى|هبــــه سمي  عبــــد لحكيم حسي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

632|o4 ن لعزيز حسن|بــــ عبــــد |يه| |مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|o938 بــــينى|لسعيد عبــــده عبــــده عيس |مصطفى  لشر زيق|لزق|هندستـــ 

2643o4 ل محمد جوده متـــول|م| |تـــربــــيتـــ بــــنه

64oo89 لمجيد|هلل عبــــد|لسيد عبــــد|ح |ره مصبــــ|س زيق|لزق|ره |تـــج

694358 هيم|بــــر|لنرص |بــــو|تـــغريد محمد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

6o6|3| أحمد محمد شكرى عبــــيد |صيدله طنط

49|458 وى شلبــــى|ندى محمود سيد هند عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|2475 هيم حسن|بــــر|ل |يه جم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6|5|28 ي محمد |م ي|لحلو|لسيد |ج 
ئى لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

836922 حمد محمد|يمن |كوثــــر  |نوعيتـــ فنيه قن

2o4o4 ل متـــولي مسلم|عمر جم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|8944 عيل منصور|سم|حمد محمد |محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

3||698 ن عيسي محمد|هلل عثــــم|منتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

632|3| وى|لمعن|لىح يوسف |ء يوسف عبــــد|ل| زيق|لزق|طبــــ 

293|65 لبــــكرى محفوظ|لسيد |محمد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

6o2939 لعدل|محمد جوده محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o7225 ى|حمد |لعزيز |محمود عبــــد  ألمي  لمنصوره|هندستـــ 

25653 ف محمود|حمد |ن |رو رسر ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

6869o3 ى |محمد  لسيد|لسيد محمد حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|34998 هيم نرص|بــــر|ود |ندرو د| هره|لق|هندستـــ 

7|7||7 وى|لمك|لحميد |محمود مصطفى محمود عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

339733 لغريبــــ بــــيوم|ل محمد |ندى كم |نوعيتـــ بــــنه
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493235 لحليم متـــول|متـــ مرىس عبــــد |محمد سل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8853|7 ي
طف حليم نصيف |ع| سيلفى سيوط|طبــــ بــــيطرى 

|38463 زق طه أحمد|لر|ن محمد عبــــد |يم| ى شمس حقوق عي 

845|87 عيل|سم|هلل |رص فتـــح |س ن|ين| ن|تـــمريض أسو

63o58o هلل سعود|مح محمد عىل عبــــد |محمود س ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|74592 لرحمن|لق صبــــري عبــــد |لخ|يه عبــــد | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

4|7245 |لعل|بــــو |وى |حمد محمد عشم|محمد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7|69|2 بــــينى|بــــ طلعتـــ عىل |رح لشر لمنصوره|حقوق 

5|64o3 وي|لشبــــر|لمنعم |ء محروس عبــــد |سم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4537|6 بــــو زيد|لسيد |هلل |رق عوض |أحمد ط |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

5o932 ل عىل|لعزيز كم|محمد عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

49o55 |لبــــ|طمه سعيد محمد عبــــد|ف
ى
ق ي تـــمريض 

هره|لق|معهد فنى

8|8||4 حمد|ح |لرحمن ممدوح صل|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

272992 لشكىل|ء محمد عىل |لزهر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

|48375 لجندى عفيفى|ندى طلعتـــ عىل  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

34586| لرحيم|لمنعم عبــــد|ء محمد عبــــد|لزهر|طمه |ف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

898887 دى |له|ن عبــــد|ن عىلي|حبــــيبــــه عتـــم ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9|2o85 طف محمد محمود |ء ع|شيم ج|عه سوه|زر

862235 حمد|مل |مريم محمد ك دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

762693 ي|محمد جم ل حسن محمد عشر حقوق بــــورسعيد

642752 هيم محمد|بــــر|خلود سعيد محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

92|764 نور محمد |محمد صبــــرى  ج|بــــ سوه|د|

7o89|2 لبــــكرى|بــــ محمود محمود |يه| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

69764| فعي|لش|محمود مصطفى محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

85236 حمد محمد محمود سعد| ن|حقوق حلو

4|4|75 لنبــــى محمد زغلول|هيم عبــــد|بــــر|جر |ه |نوعيتـــ طنط

75643 مل|لنور جمعه ك|بــــو|ده |غ ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6382o3 تـــه|لرحمن شح|يمن عبــــد|لرحمن |عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44||42 حمد|لحميد |عبــــد| رض| ند لشيخ|بــــ كفر |د|

4o3279 مل محمد محمد|لرحمن محمد ك|بــــسمله عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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325748 رتـــ نصىحي فتـــىحي تـــوفيق|بــــربــــ ى شمس|د| بــــ عي 

9o6829 ل محمد بــــدوى |لع|عبــــد| يش ج|بــــ سوه|د|

7o|o53 ن|محمد عبــــده سليم| محمد رض تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

79o623 ن محمد مصطفى محمد مصطفى|يم| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

878o96 ين د عزيز  |ممدوح ميل| في  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

4599|5 لزين|نور |حمد محمد |لرحمن |عبــــد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

475923 لسيد|لسيد محمد |مصطفى محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3778| مر|لدين محمود محمد ع|ل |هيم جم|بــــر| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

44o8o| لسيد يوسف يوسف|حمد | لشيخ|طبــــ كفر 

36||8o مر|هيم ع|بــــر|ح |لفتـــ|محمد صبــــرى عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7|6784 ى منصور|لحس|لرحمن مصطفى محمود |عبــــد  ني  لمنصوره|عه |زر

848555 ى لي|ره غ|در بــــش|ن| كرمي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6o7448 لبــــسطويس دعبــــس|لمنعم |عىل عبــــد تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

2644o5 لعليىم|لمهدى |مل محمد | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

648354 حمد عيد فتـــىح موىس بــــسيوئى| ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

52983| فظ أحمد|لح|أحمد سعد عبــــد  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

677|32 عيل|سم|حمد سعد عزيز محمد | لمنصوره|ره |تـــج

5o5852 ك|لمل|ديوس عبــــد|قل|ئى رفعتـــ |رس| سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

47752o م|م|رنيم وليد عزتـــ محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

65328 دى طه|لرحمن محمد ن|عبــــد ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

4o9438 للطيف|لمول عبــــد |لنبــــى عبــــد |حمد عبــــد| |بــــ طنط|د|

|42|86 هيم شلبــــى|بــــر|محمد سيد محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

68|328 ح|لفتـــ|حمد عيد عزتـــ عبــــد | لمنصوره|صيدله 

6o23o8 د سيد بــــدوى|محمد فؤ| لي|د |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

57963 حمد عبــــيد|كريم محمود  ره بــــنى سويف|تـــج

|44664 م|لسل|حمد محمود عبــــد |محمود  ن|حقوق حلو

42|684 زى عىل درويش|ء محمد حج| سن لمنصوره|حقوق 

78|o|7 حمد|هلل |هلل مصطفى عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|صيدله 
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9o295| رى عىل |لبــــ|ء عبــــد|يه بــــه| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5|933 مل|ره سيد محمد ك|س لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

7|7953 حمد صقر|هلل شحتـــه مسعد |منه  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7||842 لشى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ر |لغف|مريم عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

487235 ي محمد|بــــل
ل مدحتـــ بــــسيوئى دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

24|674 مل فوزى كريوس|هند ك هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|9493 حمد سعيد|لسيد |سعيد | ند طبــــ بــــيطرى دمنهور

34o248 لسيد|زى محمد |م حج|له| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

35555 بــــوكيله|لمنعم محمد |ح عبــــد |يمن صل| ن|بــــ حلو|د|

37|939 لهدى|بــــو |متـــ محمد |س|محمد  |حقوق بــــنه

823825 للطيف|فظ عبــــد|لح|جر مكرم عبــــد|ه ي|علوم 
|لمنى

29|23| حمد|لدين لطفى |م |مصطفى حس ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

7o9|33 مد عىل|محمد عيد محمود ح لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

89o989 ورده محمد مصطفى محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|34327 حمد|ر |لستـــ|حبــــيبــــتـــ عىل عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

4o285| يد|بــــو|بــــر |ء مجدى ص|سم| ى لي  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

238|93 وق عىل محمد عبــــد م|لسل|رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7o486o ضى|لق|شم عطيه |بــــوه|نىه عطيه  زيق|لزق|ره |تـــج

776885 لرحمن غريبــــ|سعيد عبــــد | رض| دين زيق|لزق|بــــ |د|

883332 لحكيم  |لبــــحر عبــــد|ع |دل س|لبــــنى ع سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

25432 حمد|لمجد |بــــو |حمد |هلل |منتـــ ى شمس|زر عه عي 

4o5o|7 هيم|بــــر|دى |له|ح عبــــد |دى صل|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

73426 هيم مسيحتـــ|بــــر|لسيد |مريم عبــــد  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4858o فتـــىحي محمد| هند رض لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

53555 ن سيد|محمد عيد شعبــــ دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

228859 ر|لغف|لسميع عبــــد|م محمد عبــــد هره|لق|م |عل|

865374 لصغي |م محمد |لرحمن عل|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|338o| لحميد محمد|م عبــــد |حمد س| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2486|| يف ح مد أبــــو دريع|رضوى رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

326737 لحميد|هدير محمد محمود عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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33265 لنبــــى|لكريم عبــــد |ن عبــــد |يه شعبــــ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o9586 ن|ن محمد محمد أحمد سليم|سليم سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

762398 لمقصود يوسف|م محمد عبــــد|حمد هش| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

697|64 ع محمد|رق معتـــصم رف|معتـــصم ط لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

484774 حمد|لسيد |ن |حمد رمض| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49o4o5 ل|لدين حسن عىل غز|ء |دين عل|ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||9727 ى سمي  يوسف حلقتـــ جوزفي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

49762o ف |فرحه  ئى|لطن|رى |نص|ل|رسر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

567|3 س محمد فرغىل|محمد عبــــ ره بــــنى سويف|تـــج

836955 عيل يسن محمود|سم|محمود  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

257378 صف|عيل فريد ن|سم|ضىح  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

32o998 ف رمض|حمد | ن محمد|رسر ى شمس هندستـــ عي 

28o867 عيل|سم|يه محمد فتـــىح محمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

45|685 حد غوش|لو|د محمود عبــــد |ر فؤ|من سكندريه|ل|هندستـــ 

366|47 ن|م محمد رمض|هدير حس ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

24798| ي
حمد حسن عىلي|هلل |عبــــد| دئى ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|46o3| طمه محمد يوسف مصطفى|ف هره|لق|ره |تـــج

89647o ن  |مد رسل|لسيد ح|ح |لفتـــ|ء عبــــد|ل| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

489o9| لمنعم بــــيوم سعد|ئشه سمي  عبــــد |ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33||2| م محمد|لسل|دل عىل عبــــد|عمر ع ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

224o36 هلل|بــــ |رحمه سيد محمد حسن ج هره|لق|لعلوم ج |ر |د

32|4o5 حمد|لفتـــوح |بــــو |محمد مجدى  لمنصوره|حقوق 

|7443 ى عطيه|س ره محمود حسن حسي  هره|لق|صيدله 

|4595| ل محمود|طمه محمود جم|ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

527283 بــــ|ىط دي|لع|حمد محمد عبــــد |شهد  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

6|5787 زى|بــــو حج|لسعيد |حمد محمد | لمنصوره|حقوق 

782564 ى|هلل |وى عبــــد |لشبــــر|ن محمد |مرو لعشر زيق|لزق|ره |تـــج

493|7| محمد سعيد محمد موىس ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

84||67 هر نبــــيل محمد معوض|ط ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

4o8575 ف|هلل كش| |محمد عط| دين ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

759944  عىل بــــخيتـــ|
ى
يه شوق لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج
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25986o ف|سم| ء محمد تـــوفيق رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

457o97 ق|مل |لحميد ك|وليد عبــــد وى|لشر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

233o5o ئ  محمد حسن|ء محمد رج|ل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

424337 زم عمرو حسن محمد|ح سكندريه|ل|علوم 

|45|36 حمد|طف حنفى عىل |ء ع|لبــــر| ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

7o37| لح|لد محمد محمد ص|محمود خ لفيوم|هندستـــ 

695497 د يوسف|لجو|ح حسنى عبــــد |يوسف صل لمنصوره|عه |زر

3427|7 ي ص
هيم|بــــر|بــــر محمد |مصطفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

62236 بــــ|رتـــ محمد عىل دي|س دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

639262 عيل|سم|حمد |لسيد |لسيد عىل | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o26o2 حمد حسن محمد|م |بــــ عص|رح ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

358537 ر|م مختـــ|لسل|سهيلتـــ محمد عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

695o|6 هيم عوض|بــــر|يمن سعد |جر |ه لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

5o|9|4 بــــوغنيمه|حمد حسن |ورده حسن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

245588 خرصى محمد منصور| محمد رض ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

622784 مخ|لش|لسيد |عمرو وفيق  لمنصوره|حقوق 

6o843o لمول أحمد|مه عبــــد |مريم أس ي صىح طنط
|معهد فنى

|25773 ح طه منصور|ن صل|نوره ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|2628 له|مد محمد جل|مه ح|س|حمد | ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

772|76 منى محمد محمود محمد حسن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

373662 ي
لدين سمي  سيد|ء |نغم ضى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o|o52 رص حمزه|لن|حمد محمد عبــــد| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|4o4o5 ه ر| ى ر|مي  ضى|ضى حسي  عه مشتـــهر|زر

694986 تـــ|لشح|دى |له|لحميد عبــــد |رق عبــــد |ل ط|فري لمنصوره|علوم 

5295|5 لحميد مرع|حمد مرع عبــــد|عمرو  ط|بــــ دمي|د|

228834 |يز حن|سمي  ف| دون|م تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7oo9|3 لح|ء فوزى ص|ن محمد عل|رو هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

26299| ع|لرف|لعزيز |ل عبــــد|مل جم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

242849 يمن عىل مصطفى|م |سل|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م
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355964 ل|لع|عىل محمد عبــــد| لي|د |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

498o6| تـــ ط شم|لسعيد ه|رق محمد |ني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

838823 د|لحد|ح محمد |هبــــه صل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|74o4 حمد|هيم مصلح |بــــر|مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

75787o ل|فنى جل|لع|حبــــيبــــه محمد حنيدق  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

4|2226 ف عبــــد|لد |خ لغرينى|م |لسل|رسر ى شمس| لسن عي 

3442o7 لم|ن س|حمد نبــــيل شعبــــ| ى شمس|تـــج ره عي 

3|35o| ى وحيد |ي م كليبــــ|م|لرحمن |لسيد عبــــد|سمي  ى شمس طبــــ عي 

3222o| مد محمد|محمد جعفر ح| دين وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

68477 ن|ل شعبــــ|سمر سيد كم لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

267868 هلل|لرسول حسبــــ |محمد مصطفى عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4o6|53 ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|ل |لع|هيم عبــــد |بــــر|يه | إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

629792 م|لسل|لسيد عبــــد |لكريم |حمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

833544 ي عبــــد|لر|رحمه عبــــد
للطيف محمد|ضى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

88855| ن محمد سيد يوسف |نوره سيوط|تـــربــــيتـــ 

823978 ي ع|م|
لنور|دل وجيه عبــــد|ئى سيوط|ره |تـــج

65o29 ضىح عويس عبــــيد بــــيوم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|48782 سط|لبــــ|حمد سيد عبــــد |نسمه  هره|لق|صيدله 

8o5693 لعزيز|دي حسن عبــــد|لد ن|خ ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

|633o6 ل|ن عطيه و|ندى رمض ى شمس طبــــ عي 

484288 ف |ف بــــ|هيم دي|بــــر|رس أرسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

543|32 يوبــــ محمد قنديل|ره زغلول |س |حقوق طنط

8o2859 ء خلف عمر حسن|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

49o3o2 وز فيصل  ج|حمد محمد حج|في  سكندريه|ل|بــــ |د|

37o32o لعزيز محمد|حمد عبــــد|هدى محمد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|28522 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|ء عبــــد |طمه عل|ف ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

37|5o ن|حمد سليم|سمي  صبــــري محمد  هره|لق|هندستـــ 

7o4o88 يف|لعزيز عىل |يه محمد عىل عبــــد | لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

83|39o لربــــ محمد|د|لي ج|ر هل|نه| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

Wednesday, September 5, 2018 Page 1389 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

922|7o حمد |زى |رص حج|لن|ء عبــــد|سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

69o345 د|رق عنتـــر ج|منى ط لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

348747 يتـــ عبــــد جرجس| هلل عط|مي  ن|فنون جميله فنون حلو

46|369 ء غريبــــ زىك عىل|رس| |حقوق طنط

32|984 كرم محمد عىل حسن|هندتـــ |ش ى شمس|د| بــــ عي 

636822  أحمد|ء صل|شيم
ى
ح دسوق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

624|89 مر|لح ع|هيم ص|لح إبــــر|حمد ص| ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

|56|29 لحميد سيد محمد حسن|هر عبــــد |ش ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

|32635 وق ش ن محمد|كر رمض|رسر ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

73887 هلل|يوبــــ عبــــد |م حمدى |هش ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

|24878 يف عبــــد  مل|لسيد ك|جويس رسر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

822744 هر نجيبــــ|دي محسن م|ش سيوط|حقوق 

|7683o بــــر|وي ج|بــــر عشم|ر ج|من تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|55783 ف فهىم جندى|جرجس  رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

422993 عزه عمر عىل جمعه عطيه سكندريه|ل|بــــ |د|

82248o حمد|لح حمدي |حمد ص| ره بــــنى سويف|تـــج

8||399 صم محمد عىلي محمد|ع هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

63o96| لحميد|حمد عبــــد |بــــسنتـــ محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

76626| لسيد عبــــيد|نبــــيله فوزى  نوعيتـــ بــــور سعيد

6792o3 لم|لسيد محمد س|لرحمن محمد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o6|28 لعدل|لسيد |لد محمد |ل خ|بــــل |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

42484o لسيد|لمجيد |حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|طبــــ 

282|76 حمد|حمد يس |بــــ |يه|ئد |ر رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

686o94 لبــــصي  محمد موىس شوشتـــ|ء عبــــد |دع ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

84995| ح محمود محمد|سلىمي صل سيوط|صيدلتـــ 

|5|62o ي
مل طه|محمد فريد ك| دئى ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

924399 هلل  |د |ء فوزى حلىم ج|شيم ج|علوم سوه

8o|768 ى لس| مي  جرجس عزيز كي  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

5|428o لعظيم حميدتـــ|لكريم عبــــد|لد عبــــد |ر خ|من سكندريه|ل|بــــ |د|
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458237 ن لعدل|محروس طلعتـــ | مي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|3974 حمد|لسيد |محمد سيد فتـــىح  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

884866 در |لق|دل محمد عبــــد|مصطفى ع سيوط|بــــ |د|

7797o9 هيم محمد|بــــر|منيه محمد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

85|o6| لحميد|مه صديق عبــــد|س|حمد | دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

33o|36 بــــي|يتـــ شحتـــه حسن محمد عر| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

55o|7 لمجيد عىلي|ن جعفر سيف عبــــد |فن| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

23o234 لعزيز|تـــ عبــــد|م فرح|م|دل |ع هره|لق|حقوق 

34||58 لمسلىم|وى |حمد حسينى محمد بــــدر| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

483o33  محمد عىلي سل|بــــر|هلل |هبــــتـــ 
ى متـــ|هيم حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

338429 ين مجدي عو مض|لح|د عىل |رسر |بــــ بــــنه|د|

4|3436 ى |لدين |ء|يدى عل|ه فع|لش|مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

882287 لمعز |حمد عبــــد|تـــ محمد |ي| ي|لسن |
|لمنى

6o928 ه كردى رمض| مل|ن ك|مي  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

763497 ي|هد |بــــ مج|لوه|يمن عبــــد |ندى 
بــــينى لشر بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

595o| هيم عىل|بــــر|بــــسمه جمعه  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

4957o6 ي سليم|د |زي
ي مرغنى

حمد مرغنى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

238o33 لمجيد حسن|دق عبــــد |ل ص|منيه جم| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

779|73 حمد|لسيد محمد محمد |لد |خ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

34o|43 م محمد سويلم|م|حمد سيد | عه مشتـــهر|زر

349246 دل محمود|دتـــ ع|منيتـــ حم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|58|29 بــــر|تـــ محمد حسن ص|نعم ن|بــــ حلو|د|

|33o23 حمد عىل|هلل محمد |عبــــد  ن|حقوق حلو

849858 لحكيم محمد|ر عبــــد|نسمه مختـــ ي صىح 
سيوط|معهد فنى

8||825 ي محمد عبــــد|رس|
ىطي|لع|ء مصطفى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

777o86 ي عربــــ|بــــر|حمد جميل |
ى
هيم دسوق ي صىح 

زيق|لزق|معهد فنى

9o5878 لرحيم |حمد عبــــد|ضى |لر|حمد عبــــد| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

77||69 زق سيد أحمد|لر|لد محمد عبــــد|ن خ|حن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

483|oo حمد|لسيد |نور |سهيله حسن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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764|8 فع|ن بــــدوى سيد ش|نوره لفيوم|لعلوم |ر |د

6|5|26 تـــ|لد بــــرك|كذتـــه مسعد خ ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

34998 هيم|بــــر|دل محمد |د ع|زي تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

6o4226 دى|لرم|حمد محمد |لدين |ء|عمرو عل لمنصوره|هندستـــ 

478736 ئى|لبــــستـــ|لرحمن |لسيد عبــــد |ئى |د ه|زي ضتـــ|ري/ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

22|386 حمد|حمد محمد |حمد محمد | هره|لق|ره |تـــج

842494 سعد محمد محمود|ر |من |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

9|6452 ك |لمل|عبــــد| بــــ حن|تـــو| رين|م سيوط|بــــ |د|

26|8|| ى|لسيد |ء |حمد عل| لعشر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

28||98 رم|لمك|بــــو|لمنعم |رم عبــــد|لمك|بــــو|ده |مي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

489946 للطيف|ح عبــــد|لفتـــ|ل عبــــد|أيه جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

345o7o لرؤف محمد|خلود محمد عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4846o8 ى|دل رشيد جيد بــــش|بــــيشوى ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|o944 لسيد|لد بــــسيوئى عبــــد |حمد خ| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

3||225 لسيد محمد|هيم |بــــر|ضىح  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44|979 هيم|بــــر|هـند أحمد متـــول محمود  لشيخ|عه كفر |زر

442536 عيل|سم|م أحمد زىك مصطفى |أحل لشيخ|بــــ كفر |د|

4|493o وي|لص|حمد |م |لسل|م أحمد عبــــد |لسل|عبــــد  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

424896 ىط|لع|رق محمود عبــــد |لرحمن ط|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

53928| هلل محمد|د محمد فتـــح |مروه عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|7392 م|حمد محمد عز|لخي  |بــــو | |رش لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

493398 ع|لد محمد رف|حمد خ| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

22o|28 زى|لمهدى حج|لعزيز |هبــــه عبــــد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|9458 حمد محمد محمد|ر |لستـــ|يتـــ عبــــد| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|74672 لدين عفيفى|حسن موىس وحيد  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4362| حمد سعودي|هدير عزتـــ سيد  هره|لق|بــــ |د|

|4|963 حمد عيس|حمد مصطفى | سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

2|372| بــــ|لوه|لسيد عبــــد|محمد فتـــىح عىل  ى شمس هندستـــ عي 

855556 حد|لو|جر محمد حسن عبــــد|ه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

858738 هيم|بــــر|محمد يوثــــري محمد  سيوط|حقوق 
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64o|77 لسيد محمد|محسن | ند زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

327345 ن درويش|سلىم سيد رمض ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|5|242 يه غنيم| حمد زكري|ن |رسر ن|معهد فنى تـــمريض حلو

84||99 هيم محمد|بــــر|حمد |يوسف  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6|6663 ع|لنعن|لد |حمد خ|حمد | |عل ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

347889 لعزيز عىل|محمود محمد عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

29547o ى حسن حم ده حسن|نرمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

627884 دق|لص|محمد أحمد فتـــىح عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8|4273 ى|يوسف عىلي خ لد حسي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

88||49 ف فتـــىح عىل |ن |نوره رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9oo9|6 ن |لرحمن حمد|ن سمي  عبــــد|نوره ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

6|457o بــــ|حمد دي|لسيد |لمطلبــــ |لمطلبــــ كرم عبــــد |عبــــد |ضتـــ طنط|علوم ري

26369o وى|م عيسوى مصطفى هند|ء س|لىمي |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

774538 رس محمد سعد|ندى ي زيق|لزق|نوعيتـــ 

258959 ره|ح عم|لفتـــ|محمد مصطفى عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

878533 ضى محمد |ل محمد ر|م| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

4979|| وق شعبــــ لحفيظ|لبــــدرى عبــــد|ن |رسر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6368|4 بــــرهيم محمد|مد |آيه ح زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o9677 لوكيل|لسيد |لسيد |آيه محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

222968 روق عىل|لدين محمد ف|نور هره|لق|ره |تـــج

7o8|35 ى | لم|هيم عىل س|بــــر|حمد حسي  لمنصوره|هندستـــ 

54673 ي|هد عبــــد |ر مج|لستـــ|ر عبــــد |من
لغنى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

64|7o| هلل|هلل محمود عبــــد |حمد عبــــد |منيه | زيق|لزق|بــــ |د|

33936 مل|لسيد ك|رق |ندى ط هره|لق|حقوق 

4348|8 لرؤف رزق|ل عبــــد |ء جم|آل |طبــــ طنط

85762o ح|لفتـــ|لحكيم عبــــد|عزتـــ عبــــد| دين |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

345o6| تـــه|ن محمد سيد محمد شح|يم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

477845 هيم|بــــر|حمد خليل |رق |حمد ط| زيق|لزق|عه |زر

54|474 محمد رفعتـــ محمد فتـــىح بــــدر |حقوق طنط
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|3|oo8 ل|بــــيشوى وفيق حبــــيبــــ غ |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

77888| له محمد عبــــده مهدى|ه زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

357279 لم|م سمي  محمود س|وس ج|بــــ سوه|د|

62|455 د|م حم|لسل|محمود محمد محمود عبــــد  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

3|7937 حمد|لد محمد |حمد خ| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

75479| ر|لد محمد مختـــ|محمد خ حقوق بــــورسعيد

34o998 در عىل|لق|حمد عىل عبــــد| |نوعيتـــ بــــنه

3235|5 لعزيز|لمطلبــــ عبــــد|لدين عبــــد|م |ن حس|يم| ى شمس|د| بــــ عي 

899762 لسيد |لسيد مصطفى |م |سه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

||5|37 نور زىك|ل |كم| ىسي|نستـــ| ى شمس هندستـــ عي 

2|4467 عيل|سم|هيم |بــــر|مدحتـــ | رن ى شمس هندستـــ عي 

682745 سكندر|رؤوف شفيق جرجس | رين|م لمنصوره|نوعيتـــ 

|429o7 حمد عبــــدربــــتـــ|لحفيظ |حمد عبــــد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

439|77 مه|تـــه محمود نع|ء شح|رس| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

647447 م|لسل|مل عبــــد |رس محمد ك|مريم ي لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

4356|o ي عبــــد|حمد غ| ج 
لصعيدي|دى |له|زي خرصى سكندريه|ل|علوم 

224458 م محفوظ فتـــىح محفوظ|سل| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

37|59o هيم غمرى|بــــر|محمود وجيه  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

777566 وق معتـــز تـــه لعليم غريبــــ|م عبــــد|رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|4|o| هيم|بــــر|بــــر |م ج|محمد عص ى شمس حقوق عي 

866|o2 ده نظي  طه|لؤي حم دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

8762|3 ري |ندرو عزتـــ وليم زخ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

269428 ء فريد سعد حنطور|رس| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

877|96 ف ك|يه | لمحسن |مل عبــــد |رسر سيوط|حقوق 

635|49 هلل|لرؤف عبــــد |ء أحمد عبــــد |سم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|32554 لمعبــــود|دل عوض عبــــد |هلل ع|منتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

645299 ش|لحميد هو|لسعيد عبــــد|ده |غ |حقوق طنط

629329 م|ش ضي|لدمرد|لمنعم |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

358437 حمد|طف |هر ع|رحمتـــ م ى شمس|تـــج ره عي 
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328624 ن محمد|سليم| محمد يحن  ذكري لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28|49o وى|لشس|حمد |حمد محمود |دهم | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7o37o5 ى عزتـــ جمعه عبــــد  ى|لحميد ش|نرمي  هي  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

435|94 ه|كم| ديم ل سعيد عمي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

344336 لكريم|محمد سيد محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

3735o5 محمود طه| شمس زكري وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

335573 ن منصور|بــــ دمي|يه|ندي |س |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

63o729 لق|لخ|حمد عبــــد |مه |س|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

8899|8 ى |دل شكرى بــــش|بــــسمه ع ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

|56335 لبــــقرى|لرحيم |مؤمن محمد متـــول عبــــد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

256o6 هيم|بــــر|لغنى |هيم عبــــد |بــــر| |ند|ر هره|لق|هندستـــ 

625443 هلل|بــــ |ئى بــــسيط ج|ه| تـــكل زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

6o|o86 بــــ شلبــــي|لتـــو|ء عبــــد|محمد عل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

332379 حمد طه يوسف|لسعيد |ء |دع زيق|لزق|بــــ |د|

642|66 هيم مصطفى محمود|بــــر|لرحمن |عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6oo343 خ|لطبــــ|حمد |ح |لفتـــ|محمود عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

4ooo24 لح سعد محمد فريىح|ص| هن سكندريه|ل|ره |تـــج

254836 لقطبــــ|لرحمن |لسيد عبــــد|عيل |سم|محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7758|5 هلل عىل|مه عبــــد |س|لدين |سيف  زيق|لزق|حقوق 

47565o لمنعم جمعه|مه عبــــد |س|جر |ه سكندريه|ل|بــــ |د|

6447o7  يوسف |ف
ى
لطوجى|يزه محمد شوق لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

529|9| ح بــــدوى|لفتـــ|لسيد عبــــد |محمود محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

493774 لجنبــــيىه|حمد محمد |ن |مرو ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

56834 لعظيم|ل مصطفى عبــــد |مصطفى جم حقوق بــــنى سويف

|23|57 وى فوده|لص|حمد |سلىم  ى شمس|تـــج ره عي 

36593o حمد عزتـــ رفعتـــ محمد| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

6o4224 وى|لنفر|دق |لمنعم ص|عمر محمد عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

63654| دى|له|لسيد عبــــد|يمن محمد |محمد  زيق|لزق|هندستـــ 
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374|8 لحسيبــــ|هيم رجبــــ عبــــد |بــــر|محمود  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

784556 حمد محمد|لمنعم محمد |يمنى عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

9|o353 م وصفى حبــــيبــــ |ندى عص|س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8o486 وى|لهند|تـــفى فتـــىح عبــــده محمد  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

2|9|46 لعزيز|دل محمود عبــــد|لرحمن ع|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

857o94 للطيف|م محمد فتـــىحي عبــــد|سل| سيوط|ره |تـــج

684o99 لسيد عطيه عوض بــــدوى|ء |سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

82|785 ي سليم|رص صل|محمد ن
ح محمد مهنى ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|لمنى

283343 هيم|بــــر|لد عنتـــر |م خ|حس لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

65923 ح محجوبــــ|لفتـــ|ل عبــــد |حمد جم| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

3363o8 ى ن شنوده|ق سعد|سح| |يوستـــي  ى شمس|د| بــــ عي 

425o77 لسيد|هيم |بــــر|حمد |هلل محمد |منه  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

683927 ه  حمد محمد|حمد سعد |ني  لمنصوره|صيدله 

482|o2 س مطر|مطر مدحتـــ مطر غط ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

439574 لح|عيل محمد ص|سم|سلىم  لشيخ|علوم كفر 

4|2368 ده|عيل زي|سم|ح |لدين مدحتـــ صل|ح |صل ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

43o64o لسعدئى|ل عىل أحمد |د جل|جه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

2494|5 هيم جعفر|دل محمود إبــــر|ندى ع ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

776275 دى|له|بــــر عبــــد |حمد ص|ء |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

26|6|5 لحميد|ر عبــــد|لغف|لنبــــى عبــــد|محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

779926 يمن محمد فهىم|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

78394| ي|ر
لرحمن درهوس|محمد مصطفى محمد عبــــد | ئى لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

226498 ى د رمزى فهىم|ميل| مي  ى شمس|د| بــــ عي 

4|o9|8 ندى ممدوح محمد موىس شيحه مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

46|8|3 لبــــيىلي|لمجيد |رص عبــــد |لن|لحميد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

267594 لطويل|حمد محمد |ء سيد |سم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7o6634 ء موىس موىس هيكل|سم| ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

52664| لعزيز محمد عىلي|حمد سمي  عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

6o555| تـــ|لسيد مصطفى فرح|لد |بــــسنتـــ خ لمنصوره|حقوق 

|76322 حمد|هلل سيد |لد عبــــد |محمد خ ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم
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48|347 حمد عىل محمد|حمد عىل | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

269834 حمد مني  بــــيوم محمود حمد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|4|3o لدين حمدى محمد نظي  هويدي|سيف  هره|لق|حقوق 

342957 حمد صدقه محمد مزيد|ر |عم ى شمس علوم عي 

9224|o لرحيم |ل عبــــد|لع|حمد عبــــد|ء |سم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

688273 |لحليم |لعز فتـــىح عبــــد |بــــو |ء |سم|
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

323627 لوكيل|متـــ محمد |بــــر سل|لج|عبــــد| ر|ي ن|فنون جميله فنون حلو

|2o6|6 وس|تـــد| يىلي|م |س س|تـــوم تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

527394 ف |نس |ن ن عىل|لسيد عثــــم|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

337957 مل عفيفى|محمد مصطفى ك |كليتـــ هندستـــ بــــنه

82777o لح كريم|لىحي ص|لرحمن عبــــد|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

284543 رق صبــــرى عىل|هبــــه ط هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

285882 لم سيد محمد|ن س|يم| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

525622 غبــــ|وى ر|لدين سعد|م |حمد عص| سكندريه|ل|هندستـــ 

778o77 ف محمد |محمد  دق|لص|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

3||322 لمجيد|هلل عبــــد|حمد ممدوح عبــــد| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|5|475 دى مصطفى محمد|له|زينبــــ عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

83|5|9 حمد حسن|حمد عمر | ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

23o79| زق|لر|نم عبــــد |حمد بــــدر غ|عمر  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o6656 حمد|شم سيد |مح محمود ه|جر س|ه إلسكندريتـــ |تـــمريض 

54|64o ر|لىطي|محمد سعيد قطبــــ محمد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

339354 تـــبــــ|ل ر|م|م |محمد حس ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

|4o599 هلل|هلل يوسف رزق|م رزق|ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

752|69 ى صل|ي لرحمن حزيفه|لحسينى عبــــد |ح |سمي  زيق|لزق|ره |تـــج

7796|3 حمد|حمد محمد محمد | ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

84444| ي جرجس مق|سيمون ن|ن| ر|ج  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

328o23 ح|دق محمد صل|لص|محمد عبــــد |طبــــ بــــنه

623o67 لددموئى|حمد محمد صبــــىح | صيدلتـــ بــــورسعيد

8|475o لطيبــــ حسن|ف موفق محمد|عف ي|بــــ |د|
|لمنى
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8|27o8 ي عىلي|رق كيل|ط| رش
ئى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

64o9|3 هيم|بــــر|تـــه |رق محمد شح|كريم ط ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

9o3289 حمد  |حمد سيد |هبــــه  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o7967 لحميد بــــعروره|ن محمود عبــــد |نوره لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4328o6 لخول|لسيد أحمد |حمد |ندى محمد  |علوم طنط

8|999| ى ن|لمسيح جبــــر|بــــ عبــــد|يه| |يوستـــي  ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

529433 ري|نص|ل|هيم محمود |دل إبــــر|لحسن ع| ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

246757 ح محمد|مصطفى ممدوح صل ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

8||682 ي|ء محسن محمد عبــــد|لىمي
لغنى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o8956 نوس|جورج عدلي وهبــــه ف لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

5o76|8 نودى شنوده|د ش|دل عي|مريم ع سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6387|o حمد سليم محمد|طمه محمد |ف وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

876|92 روق محمد |حمد ف|محمد  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

42|79 حمد|رص محمود |لن|طمه عبــــد|ف لفيوم|عه |زر

487638 حمد سعد محمد مصطفى|محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

527o|| لرؤوف|هيم محمود عبــــد|بــــر|ل |هيم كم|بــــر| ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

6|8524 لو|لسيد حسن مي|ن |رو ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|78747 لسيد محمد|ره محمد |س ن|حقوق حلو

27937o ي حسن محمد 
ي|له|منى

روئى ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

3|5459 وق ع ن|طف عىل حس|رسر تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

244234 هيم|بــــر|حمد عويس |دل |ع لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|5o43 حمد عطيه|ء شبــــل |مروه عل علوم دمنهور

6o4595 لجندى|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|نىه  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

339345 لعزيز عىل مصطفى|ج عبــــد|لعزيز حج|عبــــد |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

627233 يف حس ى |رسر ن|عيل شهو|سم|م خي  زيق|لزق|علوم 

|3o944 ل|لع|ل محمدى عبــــد |لع|محمدى عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

45635 حمد|م |م|مه |س|ء |سم| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8647|2 سط محمد محمد|لبــــ|خلود عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2542|| بــــى|لعر|ء مصطفى سعيد |سم| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى
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3|6577 شم|م حسن سيد محمد ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

486566 ى|حمد مصطفى | لسيد محمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

627937 هلل|لسيد عبــــد |لدين |ل |جم| ند زيق|لزق|حقوق 

326637 لنبــــى|لنبــــى محمد عبــــد|بــــ عبــــد|سح ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

75|423 |لسيد |محمد | رن
ى
لسوق ره بــــور سعيد|تـــج

5o393 هيم|بــــر|طف |حمد ع|محمد  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

8o|465 ر محمد خميس مرىسي|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

2o43| هلل|حمد عبــــد |حمد محمد | هره|لق|بــــ |د|

4935|4 ل|ىطي محمد |لمع|بــــو |معتـــز  ى وي|لميى تـــربــــيتـــ دمنهور

678569 هلل  سويلم محمود سويلم|عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

2|2764 هيم|بــــر|م محمد |محمد س |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

22374 ح|لفتـــ|مد محمود عبــــد |رق ح|رضوى ط ى شمس حقوق عي 

4234o ل|م حسبــــ |لسل|لدين عبــــد|م نجم |ر هش|مي د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

78|45| ىطي|لمع|بــــو |وى |لشبــــر|لسيد |نسمه  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

24|432 حمد|لحميد |ء مصطفى عبــــد|سم| هره|لق|بــــ |د|

846825 لح|حمد ص|لدين |ل |جم| مه ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

36663o حمد محمود|حمد صفوتـــ | ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

496245 ي |طمتـــ طلعتـــ علو|ف
ي|لزعفر|ئى

ئى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7652|4 م فخرى|لسل|حمد عبــــد |يمن |محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

29|9|o حمد محمد|محمود محمد حسن  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8785|4 تـــى محمد محمد |لعزيز زن|عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

5|878o ر|مر يىح  شكر حسن صو|سلىم تـــ ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|73|2 بــــوعيطه|لسيد |سهيله عىل  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4o676o بــــ|وى خط|لص|ن |بــــر عثــــم|رحمه ج ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6875|6 لبــــسطويس|حمد محمد محمود | لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

886|59 هلل  |ن قرئى خلف |ده رمض|مي ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

896o9| حمد |لسيد |لد |رحمه خ ج|بــــ سوه|د|

232483 بــــ|لوه|خلود محمد محمود عبــــد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

2|4o55 ي |يه|م |مر
مي|لش|بــــ محمود مصطفى ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ
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4||22 حمد|ح حلىم |مصطفى صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|36956 ى|هيم |بــــر|حمد محمد فتـــوح | لبــــحي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

649o72 لسيد سليم عىل|بــــر |يمن ج| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

346547 حمد فتـــىح غنيىم|هلل |منتـــ  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7o9965 لقطبــــ|دى |له|يه محمد عبــــد | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|38245 لسيد|م محمد حسن |سل| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

762436 ف حمد|معتـــصم  ن|حمد حمد|ن |رسر ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

767583 ل|لش|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد|ء محمد |سم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

86326o لحميد|دي عبــــد|لصبــــور حم|ح عبــــد|صل |هندستـــ قن

32|3o8 ئيل|هلل شمعون ميخ|بــــيتـــر عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

|2|34| د جنيدى|هدير حمدى رش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

25o892 ى عبــــد|حمد | خىل|لمن|لمقصود |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

6oo99 د خليل|مريم خليل ج لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

23773 لعظيم|ن عبــــد |مح محمد شعبــــ|محمد س ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

57558 بــــ|لتـــو|مل عبــــد |مصطفى عىل ك لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

335473 ى|مروتـــ خ لد يوسف حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8|955 حمد عيد محمود هريدى|سلسبــــيله  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

263|o| ى نرص س|ي لم محمد|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

43o82 ي
حمد عويس|سعيد عىل | دئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||6|o4 لعز|بــــو |لدين |حمد مىح | |يش ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7o5539 ى|مد محمد ش|لسيد ح|محمد  هي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

47847o ل|لرج|يه محمد سعد سعد | سكندريه|ل|طبــــ 

869595 هيم|بــــر|لمحسن |رص عبــــد|لن|لؤي عبــــد |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

227825 ي
حمد|عرفه ربــــيع | دئى هره|لق|بــــ |د|

27675 وق سعيد حنفى سعيد رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

245697 وى|لسنبــــ|محمود محمد محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7|577o  عر|هلل محمد |منه 
ى
 محمد|لدسوق

ى
ق لمنصوره|حقوق 

8o6||4 ي عبــــد|لك|لح عبــــد|ده ص|مي
ى
لعظيم|ق ي|بــــ |د|

|لمنى

56o|3 د محمود|ئشتـــ محمد مر|ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7||242 لغندور|لقصبــــى محمود عىل | |نور لمنصوره|بــــ |د|
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4o547| ر|لنج|هيم محمد |بــــر|منيتـــ ممدوح | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63|265 د محمد فريد|سلىم محمد محمد فؤ زيق|لزق|نوعيتـــ 

333236 ن محمد|رغده وليد رمض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

529o2o لمقصود موىس|محمد مصطفى عبــــد  بــــ دمنهور|د|

3686o8 سيد سيد حسونتـــ فرج |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

264727 هيم حسن|بــــر|م |بــــ عل|يه|م |ريه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

624|5| ج |لبــــلتـــ|م محمود محمد |كريم عص لمنصوره|طبــــ 

36||o6 ء عبــــده محمود عبــــده محمود|سم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

245o45 لعزيز خليل|يه موىس عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

424239 هلل|هلل محمد عبــــد |هلل سعيد عبــــد |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

375|9 حمد|تـــ |رس فرح|محمود ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3284|5 زى|لمعىط حج|لسيد عبــــد|د صبــــرى |زي |طبــــ بــــيطرى بــــنه

332o36 لسيد محمد|ء فتـــىحي |رس| |علوم بــــنه

356526 شتـــ|لجليل عك|رق عبــــد|ط| لي|د |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2793o| لشيخ|لعزيز |م عبــــد|لسل|طمه عبــــد|ف شمون|نوعيتـــ 

22647 حمد|ن |حمد نرص سليم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o6947 هلل محمد  |لودود عبــــد|حمد عبــــد| ج|حقوق سوه

|4346o حمد محمد|ن سعيد |نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o758o لعزيز محمد محجوبــــ|مريم مجدى عبــــد  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3|2868 ف لطفى متـــرى|كرلس  رسر ط|معتـــ دمي|علوم ج

767|34 دي|لم محمد بــــ|يوسف س ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

69|6o9 لمتـــول حسن|محمد رسور محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

462538 لجليل|لشفيق عبــــد |م حسن عبــــد |حس لشيخ|تـــمريض كفر 

536o4o مد محمد معروف|ل ح|د جم|عم إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

|53o|5 لملك محمد|م محمد عبــــد |عص هره|لق|ر |ثــــ|

8o|53 لخول|لحميد عىل |عنتـــر عبــــد | عل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

48o8|8 حمد قريش|رص حسن |ن ن|يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

699o39 لسعدئى|حمد |ن محمد |يم| صيدلتـــ بــــورسعيد
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869oo3 ي |لش|ء محمد مجدي عبــــد|شيم
ى
حمد|ق ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

22997 م سيد حسن|حمد عص| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

677o|2 ئى محمد محمود لطفى|محمد ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

688488 مر|ن محمود عىل ع|محمد حمد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

699496 ي|حمد عبــــد |مه |س|رحمه 
لغنى لمنصوره|بــــ |د|

895756 لموجود  |لمجيد عبــــد|لدين عبــــد|م علم |ريه ج|تـــربــــيتـــ سوه

627|77 مىل|لمع|لدين عىل |ء عصمتـــ نور|شيم زيق|لزق|بــــ |د|

45o43| مر|مر مصطفى ع|ع| حمد رض| |بــــ طنط|د|

4o|5o7 ى عبــــد |ي لمقصود|لمقصود محمد عبــــد |سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||7477 دى|له|لحكيم عبــــد |لدين عبــــد |م |محمد حس ى شمس هندستـــ عي 

282576 ل|هلل غبــــري| |بــــر عط|ره ص|س ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

26o883 حمد|دق سيد |ن محمد ص|يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

47358 لغنى|هر عبــــد|لظ|مجدى رفعتـــ عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

827259 هيم|بــــر|هيم محمد فخري |بــــر| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

7oo653 بــــو شمتـــ|لىح |بــــر عبــــد |دهم محمد ج| زيق|لزق|حقوق 

89o969 س عىل |ر منصور عبــــ|من سيوط|تـــربــــيتـــ 

2|9o38 يف يونس سعد يوسف رسر ى شمس حقوق عي 

6|8345 لديبــــ| |محمد يوسف رض ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

838955 سم|ء محمود محمد ق|لزهر| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

7875|3 لشملول|لبــــكرى محمد |مه محمد |س|ندى  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

698934 عىل عىل| ء رض|عىلي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

33|982 هيم|بــــر|حمد |رزق | دين |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

348935 دتـــ|هلل عبــــ|هيم عبــــد|بــــر|حمد |خلود  |بــــ بــــنه|د|

7o9594 لبــــنوى|فظ |طف ح|ء ع|دع طبــــ بــــورسعيد

38885 حمد عمرو محمد محمد| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

35575o هيم|بــــر|ء محمد حسن |سن ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

754|62 رس يشى مدبــــول|سهيله ي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

344|o3 هيم عىل|بــــر|يه عيد | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|5365 لسيد تـــومه|رق محمد محمد |ط ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3|77|4 بــــ|حمد شه|عيل |سم|لد |عمر خ ن|بــــ حلو|د|
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5|5566 هلل|بــــ |ره محمد سعيد مرىسي ج|س معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

785646 مصطفى يونس محمد عىل عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

22287o لحميد محمد موىس|لحميد حسن عبــــد|عبــــد ى شمس| لسن عي 

637547  بــــشي  حسن |م|
هيم|بــــر|ئى زيق|لزق|نوعيتـــ 

82729 مه|رس رجبــــ عيد سل|ي دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

694635 ى بــــريك|سمر سمي  ع رف حسي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

484539 يف محمد زين  بــــو زيد|بــــدين محمد |لع|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

|47788 وي|ح شعر|لفتـــ|م محمد عبــــد |سل|ل|سيف  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

497634 ر|لف|لنرص |بــــو|م محمد |حبــــيبــــتـــ هش بــــ دمنهور|د|

8|6985 ي|ر
ي شح| ئى

ي|قلينى
تـــه قلينى ي|نوعيتـــ موسيقيه 

|لمنى

266|8o لحسيبــــ|لموجود عبــــد|ل عبــــد|ن جم|يم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

625|54 ىطي محمدعمر|لع|هند محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

272247 ميل موريس عوض| |ندر|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

878886 حمد |حمد حسن فتـــىح | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

649o69 هيم|بــــر|ل |ل هل|أحمد هل وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

4537|o وى|لسعد|حمد ربــــيع محمد | |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

3539|o |فخري حن| فخري حن ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

6o25o5 ن|ع سليم|لرف|ن محمد |لرحمن سليم|عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

68oo|| ى محمود |بــــد ي|محمد ع ى|لحس|سي  ني  |صيدله طنط

4|o|87 هر|لمط|هيم |بــــر|لق |لخ|هيم سعيد عبــــد |بــــر| |ره طنط|تـــج

69|738 هيم عطيه|بــــر|حمد |حمد |م سعد |حس ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

678828 حمد|م |مد عل|ء صبــــرى ح|ل| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

764554 ى|رق محمد عبــــد |عمرو ط لرحيم حسي  ره بــــور سعيد|تـــج

3|6o73 ل|لع|بــــ فتـــىح عبــــد|يه| |مه ن|بــــ حلو|د|

267o|9 لبــــرى|لبــــر عفيفى |عبــــي  عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7|2476 م مسعد عيد جمعه|حمد س| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|5o827 لسيد|يوسف محمد محمود  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o339 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|يوسف محمد  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

648o36 لسيد|لعزيز محمد |لعربــــى عبــــد|سم |بــــ تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي
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237|o6 تـــه|حمد محمد شح|ن |يه رمض| هره|لق|بــــ |د|

92o4o4 ن |ش عثــــم|رص رو|محمد ن ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

326||4 ر محمد|لستـــ|لرؤف عبــــد|عبــــد| ند تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|5o559 ى ص ر|لغف|بــــر عبــــد |يوسف حسي  هره|لق|بــــ |د|

5|58o| زى|ئى حج|بــــر علو|ص| مه سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|238o5 ره يس متـــول عبــــده متـــول|س ن|حقوق حلو

8oo92 ف حسن عبــــد |بــــسنتـــ  لحميد|رسر ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

4|3oo9 ى لسيد قطبــــ|ر قطبــــ |سي  |حقوق طنط

256466 ي|ر
محمود محمد عمرو| ئى ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

5||49 وى|محمود محمد محمود مق معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

4|o54 ى ن لفضيل|رص محمد عبــــد|نرمي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4999o| رأفتـــ قدرى وهيبــــ| دون|م ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4476|9 ي ح|طمه حم|ف
هيم|بــــر|مد |دتـــ بــــسيوئى سكندريه|ل|ره |تـــج

48|o6 لحمد|بــــو|ج |رق فر|ء ط|رس| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

53362| هيم|بــــر|لد حسن حنفى |سلىم خ سكندريه|ل|هندستـــ 

336|48 لكريم|مجدى  رفعتـــ  عبــــد| رن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o2335 ن|لفتـــوح شعبــــ|بــــو |ندى مجدى محمد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

687o65 وى|ل|ل|نور محمد |م |د بــــره|سع لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

476996 هيم بــــديوى|بــــر|لحليم |طف عبــــد |يه ع| سيوط|عه |زر

5|7639 ف جيسر |ء |ل| هش|لد|رسر علوم دمنهور

486254 لشيخ|محمد محمد محمد رجبــــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|79232 ف محمود حفنى|ء |شيم رسر دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

96924 رم عىل|لمك|بــــو |م |مصطفى تـــم دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

844439 لعليم|حمد عبــــد|ء عمر |سم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

422665 عيل بــــدر|سم|مؤمن مصطفى  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

2|38|o ج|لفر|ر عبــــد |لغف|مؤمن محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

37338o ي
ي|ء |فريدتـــ ضى

لدين مصطفى حنفى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

7oooo6 لسعيد|لعظيم |طمه صبــــىح عبــــد |ف لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2635o4 هيم مرىس موىس|بــــر|حمد |ن |نور |طبــــ بــــنه
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87o9|5 ل حسن|لع|بــــر عبــــد|زينبــــ ص ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

9|54o9 ن  |رص سعد عمر|محمد ن لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

5o86|6 هيم عدوي|بــــر|لسيد |ن |مرو ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

44|748 ي|لفتـــي|تـــم مسعد |ن ح|حن
ئى ى شمس طبــــ عي 

3|8672 لسيد|ن |هدير محمد شعبــــ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

354675 مد|بــــوح|زي جبــــر |لسيد حج|هلل |منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

34o699 بــــى مرع|مبــــ|حبــــيبــــتـــ مرع  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

456492 هيم محمد حسن|بــــر|ر مجدى |يثــــ| عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

7664|5 وى|لشن|ء عبــــده محمد عبــــده |ل| ره بــــور سعيد|تـــج

|565o4 هلل جيد| |م عط|دى س|ف ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

446542 ي محمود |بــــر|
|لبــــن|هيم حسن حنفى ي|ضتـــ |علوم ري

|لمنى

835835 ه عبــــد| ن|ح سعد سليم|لفتـــ|مي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

786|| ل|حمد جل|جعفر | نور تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

34oo34 ن محمود موىس|م مجدى رمض|ريه هره|لق|ج طبــــيع |عل

437242 وق محمد عبــــد  لغنى بــــسيوئى أبــــو سعدتـــ|رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

59485 بــــر وهبــــه|لدين ج|ء نور |رس| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

6|6756 لصعيدى|ء سعد |ن عل|نوره ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

5o9|83 يف عبــــد  لكونتـــ|لنبــــى عىل حسن |محمد رسر ره دمنهور|تـــج

25968 ى ي فوزي صليبــــ|روم| لي 
ئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

423452 دم|بــــو بــــكر محمود |م محمود  ط|معتـــ دمي|علوم ج

426727 حمد خضي |مدحتـــ محمد | مه إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

32925 لدين صبــــىح محمد عىل|م |م عص|هش ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2928o4 لسيد موىس|لسيد موىس |موىس  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

96285 م سيد محمد خليفتـــ|هش لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

236783 لم محمد|هلل محمد س|ء عبــــد|رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2642o7 ف جوده عىل |سندس  حمد|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5443o2 ن|لد محمد محمود رضو|هلل خ|منتـــ  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

49oo44 لرحمن|ن عبــــد |ح سليم|هلل محمد صل|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o23|8 ء محمد محمد حسن عوده|رس| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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626|73 لسيد محمد صبــــرى حسن مصطفى|محمد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4258|6 وق عزتـــ  حمد|حمد محمد سيد |رسر |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

|7||96 لدين بــــدوي|مي محمد محمود علم |س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

332o69 لسيد|لحكيم محمد |ن عبــــد|يم| |نوعيتـــ بــــنه

6979|8 ه محمد لطفى محمد س| لم|مي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

322382 لق|لخ|ندى مدحتـــ بــــدير عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

334oo9 لعزم|بــــو|دتـــ عوض |محمد حم |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

|4652| لحميد|لسيد عبــــد |لحميد |م عبــــد |سل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

272558 ن|لم|س س|ل عمر عبــــ|بــــل لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

8|5|oo ي|ن ميخ|ري يون|م
ئيل قلينى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

5|o229 م|لسل|بــــر سعيد عبــــد |محمود ج سكندريه|ل|طبــــ 

648|29 عيل|سم|لرحمن محمد محمود |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

496oo7 ديتـــ خميس مصطفى محمد زيتـــون|ن سكندريه|ل|بــــ |د|

9|2785 حمد |لمنعم |لرؤف عبــــد|م عبــــد ج|طبــــ بــــيطرى سوه

|59247 كريم محمود منصور محمود ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|47857 لحميد|محمد فتـــىح حسن عبــــد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

863|2 بــــ حمدين|لوه|محمد حمدين عبــــد ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

|4|777 ن|لصمد طول|محمد عمرو عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

7||687 لبــــدرى|لرحمن لبــــيبــــ لبــــيبــــ لبــــيبــــ |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

792435 عيل|سم|هلل محمد |ن عبــــد |نوره عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

327884 محمود سمي  فتـــىح متـــول |حقوق بــــنه

922243 لسيد محمد |محمود محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

627633 لرحمن|لح عبــــد |بــــو ص|هلل محمد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|344o مروه محمود منتـــرص مصطفى خلف   سيوط|حقوق 

9o9655 لحميد عطيه |مر عبــــد|دل ع|نهله ع دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

353848 حمد شلبــــي|حمد عىلي محمد سيد | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2473o6 يف|حمد خ| لد سعيد رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

855|o5 ي عىلي|طمه عىلي عبــــد|ف
لغنى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

362574 حد عىل|لو|ن مسعد عبــــد|جيه لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
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637253 سمي  فهيم رزق رزق| مىلي|ك لمنصوره|ل |طف|ض |ري

523342 نه|حمد محمد شبــــ|حمد |هيم محمد |بــــر| سكندريه|ل|هندستـــ 

239377 بــــوزيد|لعظيم |ر محمد عبــــد|مي |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

69|o89 نبــــيله محمد محمد بــــسيوئى لمنصوره|بــــ |د|

7o26o| ن|لدين محمد عىل شعبــــ|صفيه محن   لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

362273 حمد شعيبــــ محمود|محمد حسن  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

756958 شد|لرحمن حسن  ر|ح عبــــد |لفتـــ|شد عبــــد |ر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

489267 هلل|يشى محمد سعد| دين سكندريه|ل|حقوق 

337977 هيم|بــــر|م |لتـــه|ضى |لر|حمد عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

98283 حمد|بــــر |كريم عيد ص لفيوم|عه |زر

3566o7 هيم|بــــر|ر موىس حسن |زه| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

634|97  خليل|لبــــ|زق عبــــد |لر|عبــــد | زق رض|لر|عبــــد 
ى
ق زيق|لزق|نوعيتـــ 

4|376o مه عبــــده عبــــده شلبــــي|س| ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

639775 د|هيم حم|بــــر|تـــن محمد |ف زيق|لزق|صيدله 

439725 ى هش هيم|بــــر|هيم محجوبــــ |بــــر|م |نرمي  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

|484o3 مد|مه محمد ح|س|يدى |ه ن|حقوق حلو

|34566 جر يحن  حنفى عبــــده|ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o932| ق|م محمد محمد حسبــــو |لدين عص|نور  وى|لشر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6|6946 لسعيد عىل عىل|ء |ول ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

3|3|74 عيل|سم|بــــر سيد |سيد ص ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

434o26 حمد مرزوق تـــرك|ره مرزوق |س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|o586 ف سميح |مصطفى  ي|لحلو|رسر
ئى بــــ دمنهور|د|

252874 ل|لبــــص|حمد |لسيد |ل |رحمه جم ي صىح بــــنه
|معهد فنى

34|527 لدين|حمد محمد زين |دى |له|حمد محمد | لمنصوره|حقوق 

|43|2 م عزتـــ درويش|هيثــــم عص هره|لق|هندستـــ 

233||o ى|لتـــو|م محمد عبــــد|ريه بــــ حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

635o63 لسيد مسلم سويلم|ء سعيد |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

697642 لسيد ورده|ء محمود |رس| لمنصوره|بــــ |د|

66928 ين هلل|نبــــيل خليل لطف | في  لفيوم|طبــــ 
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479885 دتـــ|لفتـــح عبــــ|مهند ممدوح أبــــو  سكندريه|ل|هندستـــ 

9|7363 لحميد |يوسف محمد محمد عبــــد سيوط|ره |تـــج

478823 ىس|لعبــــ|محمد مسعد محمد محمود  سكندريه|ل|هندستـــ 

79382| م|لتـــه|محمد محمود جوده  زيق|لزق|حقوق 

63|847 تـــ محمد ح| ى|مي  مد حسني  زيق|لزق|بــــ |د|

228955 عيل|سم|حمد |لد محمد |ء خ|ل| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

536335 م محمد|سهيلتـــ محمد يونس هم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5987| لد محمد حسن|حمد خ| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

629|83 أيمن محمود محمد| دين زيق |لزق|تـــمريض 

773737 ى |ي لغنى|حمد عسجد عبــــد |سمي  زيق|لزق|عه |زر

8|o93o ل عىلي محمد|محمد جم ي|هندستـــ 
|لمنى

6944o بــــ|لتـــو|حمد عىل عبــــد |حمد | لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|4|7o3 ف عبــــد |عمر  لجليل حسن|رسر ى شمس حقوق عي 

687|o| حمد حسن|هبــــه حسن محمد  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

325ooo هيم|بــــر|محمد صبــــري مرىسي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

35|233 حمد محمد زىك محمد نرص|لد |خ ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

25285o فظ|حمد ح|لسيد |فظ |تـــفى ح ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8525|7 هر محمد|لظ|ء محمد عبــــد|سم| ي|تـــمريض 
| لمنى

776994 تـــه|در شح|لق|ء نبــــيل عبــــد |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

9o3728 ء سعد عىل محمد |رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

86498 ل فرج عىل|ء كم|رس| لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

33|o58 ين وجدى عبــــد حمد|لعظيم |رسر |نوعيتـــ بــــنه

3|4724 لمسيح|هيم عبــــد|بــــر|هيم رفيق |بــــر| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||6o76 حمد محمد حلىم|رق |محمد ط ن|هندستـــ حلو

6|698 ي|نور محمد علو|ء |رس|
ئى لمنصوره|حقوق 

||9|6| ئيل|م مدحتـــ رؤوف ميخ|ف هره|لق|عه |زر

434|68 ره|حمد عم|د |حمد ج|يدي |ه |تـــربــــيتـــ طنط

9oo3|8 محمد طلعتـــ نعيم عىل  سيوط|صيدلتـــ 

|67455 وود|حمد عطيه خليل د|لدين |نور  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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692884 ل|لىكي|حمد عيد |هيم |بــــر|حمد |حمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

7698o4 ن|ر محمد سليم|لستـــ|دل عبــــد|نىح  ع| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

|47569 حمد|فع |د ش|محمد ممدوح فؤ هره|لق|ره |تـــج

3||532 يد|حمد محمد ز|حمد محمد |م  هره|لق|هندستـــ 

36o829 ى ن ى حس|مريم حسي  ى|دى حسي  ني  |نوعيتـــ بــــنه

46466| ي محمود عزبــــ|لسل|ر عبــــد|مي
م حنفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4439|9 لرحمن قندى|وى عبــــد|لطنط|وى |لبــــحر|ء |دع لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

2965o| لنبــــى عىل|حمد محمد عبــــد| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

7oo492 بــــ محمد|لوه|حمد عبــــد |ئى |م| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|43272 د محمد|بــــو رسيع فؤ|محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

623638 لحسينى سليم|لحسينى |م |مل عل| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

84o575 ي|ء كم|عل
ل محمد حفنى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

264842 جه|لح|هيم |بــــر|محمد شلبــــى | ند ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|4o2 ف ع| سعد|وى |طف بــــبــــ|رسر معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

242225 لحميد|لد محروس حسن عبــــد |ء خ|شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2|7|24 ف محمد طه دي|ء |رس| بــــ|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

32|378 لسيد|د |مؤمن محمد رش ن|تـــربــــيتـــ حلو

5o7|83 ه محمد محمد عىل عبــــد  فظ|لح|ني  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

79|292 هلل|ل عبــــد |م محمد كم|لرحمن عص|عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

264655 عيل محمد مرصيه|سم| |رن لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

35846o يف محمد كم|مي ل|ر رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

627798 ى موىس|ن |رو حمد موىس حسني  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

374|| عيل|سم|لطيبــــ عمر |محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

87556| ل متـــول |ح جل|محمد صل سيوط|حقوق 

92348 محمود حسن محمدين حسن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7924o9 لسيد|دى |له|د محمد عبــــد |زي عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7|6666 ر حسن محمد سويلم|يه مختـــ| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |
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3o4|9 هر محمود مصطفى|مريم م ى شمس|د| بــــ عي 

494333 م|م سل|هيم سل|بــــر|مصطفى محمود  سكندريه|ل|حقوق 

529989 ش|لدمرد|لسيد |حمد يوسف | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

537|42 ي|ر
رم|هيم مح|بــــر|حمدى | ئى ي |

سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

775832 هلل|لسيد عوض |ح |محمد صل زيق|لزق|بــــ |د|

2523|7 هيم يىح|بــــر|ن محمد مصطفى |نوره شمون|نوعيتـــ 

527388 لسيد|لسيد حسن |مريم سعيد  سكندريه|ل|هندستـــ 

268o44 لفتـــوح يونس|بــــو|مصطفى يونس  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

2|3355 ى ع|شيم رف|ء محمود حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

7o8379 يد محمد|ز| ندى رض لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

859445 ى زغلول مسعود سعد| مي  ره بــــنى سويف|تـــج

5464|8 لرشيدى|حمد عبــــد ربــــه محمد |لرحمن |عبــــد  ج|بــــ سوه|د|

|33oo9 ى |لبــــدرى ي|ء |رس| لسيد|سي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8o64|2 لعزيز محروس|حمد عبــــد|هلل |عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

635367 هيم عمر عمر|م إبــــر|حس| لي|د |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

89|739 غبــــ |مدحتـــ حمدى محمد ر سيوط|عه |زر

3|2542 ح|لفتـــ|د عبــــد|لجو|رص عبــــد|محمد ن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

689494 هيم|بــــر|ح محمد |لفتـــ|لسيد عبــــد |ن |يم| لمنصوره|علوم 

8682| لعزيز|عي عىلي عبــــد|محمود رف لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

5o9744 لح|أحمد سمي  محمد محمد مصطفى ص عه دمنهور|زر

278339 حمد|لسيد |عيل |سم|محمود  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

35o742 بــــ|لد محمود محمد محمد حج|يتـــ خ| ى شمس طبــــ عي 

496232 |لبــــن|لحفيظ محمد |مل عبــــد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

782265 هيم حسن|بــــر|محمد وجيه  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

345768 حمد رزق|ده محمد |لرحمن حم|عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6|285 ح حلىم عىل|ده صل|حم ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

495938 مل أحمد محمد كونه|ن ك|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

692628 ي|لح |رص سعد ص|لن|منه عبــــد 
بــــينى لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o242|  |لعط|سلىم 
ى
زى|لقطبــــ حج|لسيد |ق |بــــ طنط|د|

|22592 حمد طلعتـــ محمد|حمد محمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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|425|9 س|رس متـــي|ريز موريس م|م ى شمس|تـــج ره عي 

6o85|8 ح محمد بــــسيوئى|لفتـــ|ن عبــــد |يدى سليم|ه لمنصوره|بــــ |د|

||7499 مصطفى تـــوفيق مصطفى عطيتـــ ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

9|8885 ر محمود محمد |مختـــ| دين سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6493o2 حمد|لمنعم محمد |ه محمد عبــــد |بــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

282o9 حمد|حمد يوسف |يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4792o6 دى|له|لغريبــــ عبــــد |ء سعيد عىل |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

863999 ي |ه
ى
عيل|سم|يدي محمد صدق لمنصوره|حقوق 

463527 لمجيد عىل|هيم محمد عبــــد |بــــر|ريم  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77|789 ى |هلل |لرؤف عبــــد |هلل عبــــد |عبــــد  وى|لفرم|مي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

633|68 هيم مسيل حسن|بــــر|ن محمد |يم| زيق|لزق|حقوق 

33884| ي عىل 
ي عوئى

يف|رحمتـــ عوئى لشر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8|8894 ى عبــــد ه محمد ربــــيع يسي  لرحمن|سمي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

67639 ه شعبــــ ي زيد|ني 
ن|ن قرئى لفيوم|حقوق 

4964|9 تـــ محمود عبــــده محمود | لخول|مي  تـــربــــيتـــ دمنهور

|3o75| لسيد|لدين لبــــيبــــ |محمود عز  ى شمس|تـــج ره عي 

335574 ندى حفىطى عبــــيد جرجس|س |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

644778 د|ح عي|لفتـــ|لرحيم عبــــد|ء محمد عبــــد |ل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

||5992 صف|دق و|م محبــــ ص|بــــر| ى شمس|تـــج ره عي 

8|32| بــــى|مبــــ|لمنعم حسن |محمد حسن عبــــد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|2|77 شور|ىس محمد شلبــــى ع|لبــــل|ء |سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

784o87 عيل|سم|لسيد |ء |رس عل|ف زيق|لزق|حقوق 

7|4|3 ل|لع|لح عبــــد |ل ص|محمد جم لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

4o4542 هيم ربــــيع|بــــر|ىطي |لع|محمد محمود عبــــد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

346855 لمشتـــول|لسيد |لدين |ل |م جم|فرحتـــ حس ى شمس حقوق عي 

|43o67 مد عىل|مريم مصطفى ح |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

5o2554 محمد مدحتـــ محمد حسن حسن سكندريه|ل|ره |تـــج

26o485 حمد محمد غنيمه|دل |ن ع|حن ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6|778 ى|حمد |ن |ء علو|دع مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|
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4o5747 ن يوسف محمود يونس|ره شعبــــ|س سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

484243 مد|هيم ح|بــــر|مد |هيم ح|بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5|893 ى سعيد عمر بــــدر|ي سمي  ى شمس| لسن عي 

23625o ئى|لقرم|رس مصطفى مصطفى |يمنى ي هره|لق|علوم 

|293o3 لغيط|بــــو |فظ |لح|لسعيد عبــــد |كريم  هره|لق|هندستـــ 

|48|45 للطيف|عمر محمد سيد عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6o9462 لمرىس معوض|ح محمود |حمد صل| |صيدله طنط

|28342 در|لق|ه عبــــد |لل|م عبــــد |هلل هش|منتـــ  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|73246 تـــه|حمد عىل شح|لرحمن |عبــــد  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

233289 لدين حسن فهىمي|ح |م صل|ء هش|رس| هره|لق|بــــ |د|

365578 حمد محمد محمد عبــــدتـــ|متـــ |س| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

527399 ن محمود سعيد محمود يوسف|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

324874 بــــر|م مسعد محمد ص|بــــس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

686o29 لسيد|لسيد رزق |د رزق |سع لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

875772 بــــر  |معتـــصم عىل محمد ج سيوط|حقوق 

9|3599 حمد مصطفى تـــوفيق  |عمر  سيوط|علوم 

33229| لحميد|بــــ عبــــد|لوه|م عبــــد|جر عص|ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o8524 لنوج|لرحمن |هدى زينهم عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

7|o|69 ع|لسبــــ|تـــ |لشح|عزه عزتـــ محمد  لمنصوره|حقوق 

699985 لمتـــول|حمد |حمد محسن | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

49||63 يه عىل حسن عىل منصور| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76o845 ى |رو ى محمود حسي  ئى|لبــــيبــــ|ن حسي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

527397 ي محمد عزتـــ|ندي ه
ي مصطفى

ئى سكندريه|ل|هندستـــ 

462786 |ر مصطفى محمد شتـــ|رنيم مختـــ لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

5|82|7 ه | لسكرى|حمد |حمد |مي  سكندريه|ل|طبــــ 

633557 لسيد|عيل يوسف |سم|ر |مي ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

257797 هيم|بــــر|لدين عفيفى |ل |حمد جم|كريم  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

5o7o|7 يف |جه لسيد حسن بــــظيوي|د رسر لشيخ|عه كفر |زر

9o655o لمجيد |رص محمد عبــــد|لن|ل عبــــد|هلل جم|منتـــ  ج|بــــ سوه|د|

62555o يدى معز محمد مدبــــول زعزع|ه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 
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4o6536 ن|ل محمد رمض|لع|حمد عبــــد |منيتـــ | سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|287oo ى محمود|ل |محمد كم لدين حسي  هره|لق|ره |تـــج

4754o3 ه|تـــم عصمتـــ خليل بــــ|ء ح|عىلي ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|5|6o9 حمد|بــــسنتـــ محمد محمد  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

2239o2 د|حمد ج|م حسن محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|874 منى محمد عيد محمد علوم بــــنى سويف

692||9 دى|له|ن عبــــد |محمد محمود محمد محمد شعبــــ لمنصوره|ره |تـــج

697344 حمد حسن محمود محمد|ن |يم| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

88295o ن  |رثــــ عثــــم|لو|لد عبــــد|هدى خ سيوط|ره |تـــج

4o6227 مد عىل|ء محمود يوسف ح|شيم سكندريه|ل|بــــ |د|

|47356 حمد حميد|ن |لرحمن رمض|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

856646 ي 
حمد|حمد محمد |مصطفى ي|طبــــ 

|لمنى

359|95 لس جرجس تـــوفيق مع ئى|كي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

83398o مد|حسن محمد ح| عل ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

56642 لحق|د |هيم ج|بــــر|لحق |د |حمد طه ج| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

697555 دق  عطيه|م محمود محمد ص|حس زيق|لزق|ره |تـــج

8353o فظ|لح|لعليم عبــــد |محمود سيد عبــــد  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

875724 ف محمود حسن  |محمد  رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|483o9 عيل طه|سم|سلىم محمد  هره|لق|ره |تـــج

8845o3 جرجس | د بــــسط|نوبــــ ميل|بــــ| سيوط|ره |تـــج

5|4595 هلل| |لنور عط|نور عبــــد |ء يوسف |رس| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

234553 بــــوبــــكر سيد حسن عىل|مهند  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

227o|o حمد محمد|م محمود عىل |عص ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

424|35 هيم حسونه|بــــر|حمد محمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6434o7 هيم|بــــر|حمد ممدوح محمود | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

922497 ى نبــــيل وصفى فهىم | مي  ج|طبــــ سوه

22899| ن هيم تـــعلبــــ|بــــر|عطيه | مي  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

69o222 لسيد|لم |لحميد محمد محمد س|عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

782778 ل|لع|تـــ محمد محمد محمد عبــــد|عىطي زيق|لزق|طبــــ 
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492993 بــــوبــــكر|حمد محمد حسن محمد عىل | |حقوق طنط

644794 ى|س|بــــسنتـــ محمد  مه طلعتـــ محمد حسي  |بــــ طنط|د|

6o9546 ىطي|لمع|دي يشي يوسف أبــــو |له|ندى عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

8229o5 ي سيد عثــــم
ن|محمد مصطفى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

329997 لسيد|لرحمن |متـــ عبــــد|س|تـــسنيم  |بــــ بــــنه|د|

42o395 لمتـــول موىس خرصى|روق عطيه |ريم ف لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

36o543 للطيف صقر|د عىل عبــــد|ء عم|شيم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

333472 م|لتـــه|فتـــىح سعيد محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2374|5 ى محمد جل| |ر|ي ل|مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

826o53 ي|وي حج|ء محمود ف|دع ج  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

46|o85  خ|منه 
ى
لد مسلم|هلل شوق لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

265259 ى |عبــــد حمد عمر|هلل حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|34476 لق|لخ|لمطلبــــ عبــــد |لسيد عبــــد |ء |صف ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8o4296 حمد|ش |ء سيد دمرد|سم| ي|تـــمريض 
| لمنى

222o|8 حمد محمد خليل|طمه مصطفى |ف ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

2o4o9 حمد محمد مىك|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35437o هلل|د عبــــد|حمد رش|يدتـــ |ع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4|4594 عىل محمدعىل عىل أبــــوجنديه لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4o5367 ين ممدوح محمود سعد  م|لش|شي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

784958 حمد|هيم |بــــر|حمدى |محمد صبــــرى  زيق|لزق|ره |تـــج

627467 ديه طلعتـــ حسن مصطفى|ن زيق|لزق|بــــ |د|

432552 عيل|سم|حمد |لسيد |يمنى  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

37o39o زى محمد|طف مصلح حج|ن ع|يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

756996 زق|لر|لد محمد عبــــد |ء خ|سم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

475974 حمد|رق فهىم مرىس |ضى ط سكندريه|ل|ره |تـــج

|48247 ه ص| دى محمد|له|بــــر عبــــد |مي  ى شمس| لسن عي 

7o9o75 لمليىح |حمد |حمد |يه محمد | سكندريه|ل|صيدله 

82o|5o ي عطيه|لبــــ|لعظيم عبــــد|ء عبــــد|دع
ى
ق ي|بــــ |د|

|لمنى

233247 ن|هيم محمد سليم|بــــر|د |ء عم|سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

323o3| ى|م دق موىسي|لص|عدل | رتـــي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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827||6 ي|ر
حمد|فتـــ محمود |ر| ئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

5|5235 لسيد|لعزيز |لسيد عبــــد |لعزيز |جر عبــــد |ه بــــ دمنهور|د|

8|3oo2 د|تـــه عي|يكل فوزي شح|م دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

638572 هلل|وى عبــــد|لشبــــر|محمد عبــــده  زيق|لزق|هندستـــ 

8o|733 ى ي عي|ن| جي 
ى
د|جح شوق ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

284693 حمد محمد|لسيد |بــــدرى | مه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

64362o لسيد|لسيد جبــــر |محمد محمود  زيق|لزق|حقوق 

5o5669 هيم عطيه|بــــر|يوسف محمد يوسف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

789829 لح|هبــــه نبــــيل محمود ص عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

332224 ى|حمد موىس ش|حمد موىس | هي  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

765|5| لليثــــى|لسيد |مد |لسيد ح| ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

83668| ي|ن| ري|م
ن عزمي قلينى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

35|434 |لمنعم سيد مو|صبــــرى عبــــد
ى
ق ى شمس|تـــج ره عي 

843694 لنبــــي عىلي محمد|محمدعىلي عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

494463 ي نرص عبــــد
د خرصى|لجو|مصطفى |بــــ طنط|د|

|5|393 لرحمن|لد بــــسيوئى عبــــد |ندى خ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

53897 حمد محمد حسن|ندى  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|76|56 مه|لحميد سل|هر عبــــد |عهد ط دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

635346 لسعيد عليوه|لعظيم |بــــسمه عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

334832 مح محمد محمد|س| دين دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

8o7|5 ل|لع|لحميد عبــــد |ء سيد عبــــد |سم| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|48|53 ى محمود|لص|محمد رأفتـــ عبــــد  لحي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

82o|59 ين محمد مهيوبــــ حسن شي  ي|بــــ |د|
|لمنى

63|886 هيم محمد|بــــر|لد |ن خ|جيه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

35929| بــــينى محمد |حمد ي| حمد|رس رسر لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

45|954 ن|منيه عزتـــ محمد رمض| |حقوق طنط

|43938 تـــى|لح|هلل محمد مصطفى |عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

26436| ى  ضى|حمد م|لمهدى |لسيد عبــــد|نرمي  |نوعيتـــ بــــنه

492444 لعزبــــى|هيم محمود |بــــر|مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o222| ي|ر
س|ن عبــــ|حمد عثــــم| |ئى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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2635o| مىل|لز|لعزيز محمد |مه عبــــد |س|ء |نجل |ره بــــنه|تـــج

|46955 لح|محمود صبــــىح محمد ص |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

33|277 لسيد حسن|ر فريد حسن |من |بــــ بــــنه|د|

9|2786 ى  لقعود حلىم بــــولس |نرمي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

9|3863 لعليم محمد تـــرىك  |محمود عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

65943 حمد عىل حسن محمد بــــعبــــيش| لفيوم |تـــمريض 

77|386 لد حسن مرىسي حسونتـــ|ء خ|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

776549 هلل|لم عبــــد |حمد س|ر |مي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

285268 زق محمد|لر|حمد محمد عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

855392 ن محمد محمد محمد|رمض حقوق بــــنى سويف

9233|o هلل حسن  |يتـــ |رص عط|لن|مروه عبــــد ج|بــــ سوه|د|

6297oo ىسي|لمر|هلل محمد |ء عبــــد |هلل عل|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

983o7 هيم حمد|بــــر|محمد ربــــيع  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

539|49 عيل محمد مرىس|سم|محمود محمد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8|6o93 ي
ى
شم عىلي|تـــي ه|محمود ق ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

857986 مريم جوزيف فريج يوسف ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

29o888 بــــ عىل قرئى مرزوق|شه ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

7693o7 شد|بــــوزيد ر|ل |لع|ن محمد عبــــد |يم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

327o24 لحميد|ن سيد محمد عبــــد|حن |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

5o6o7o هلل|لسيد عبــــد|ح |لفتـــ|ذ محمد عبــــد|مع سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

9o|476 حمد محمود محمد |م |سل| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

9|9257 ه  |لل|د عىل عبــــد|م فؤ|سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

67363 ه محمد ربــــيع | ى|مي  مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

523|36 هلل|لعزيز محمد عبــــد |لسيد عبــــد |رق |ط تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7786o| لرحمن|ن حسن عبــــد |حسن رمض ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

22|688 لجمل|نور |محمود فتـــىح محمد  ى شمس هندستـــ عي 

6|o9o4 حمد محمد ضحوه|بــــ |و| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

9o4237 هيم |بــــر|بــــر |حمد ص|محمود  ج|علوم سوه

7o36o| ل|لتـــل|بــــ محمد |بــــو عتـــ|ن محمد |نوره |ره بــــنه|تـــج
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86o633 ل|لع|لكريم عبــــد|مل عبــــد|محمد محمدك ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

862o52 ى|مج| زكري| مونيك |هد هرمي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

3545o9 مر|متـــ ع|حمد سل|مل | ى شمس علوم عي 

4|6949 لسيد|طف حسن حسن |ء ع|لشيم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

33449| حمد|لجليل سيد |حمد عبــــد|دى |ه ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

79o773 لفى|ل|لحكيم |ل عبــــد |ء جل|رس| لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

423|94 حمد|لسيد سيد |ن |حمد محمد حس| عه مشتـــهر|زر

868536 بــــر عىلي|لسيد ج|هدير  إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

|64472 هيم|بــــر|م |م|ل |حمد جم| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

268|45 فع|لش|حمد محمود |مح |س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

429|47 يق|لع|م |لسل|لمحسن عبــــد |سهيله عبــــد  |ره طنط|تـــج

295939 حمد|محمد سعيد محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

496|23 ه عبــــد للطيف محمد عبــــده سنور|سمي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

692o46 ى خ لسيد|لد رأفتـــ محمد حسن |حسي  لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

|446| لدين|حمد نور|محمود محمد محمود  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

769259 لم|محمد ربــــيع محمد س هندستـــ بــــور سعيد

4526o لرحمن رجبــــ محمد حسن|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4843|9 حمد|وليد محمد محمد محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

838256 حمد|لرحمن |محمد عىلي عبــــد ج|ره سوه|تـــج

675846 ى |ي بــــويوسف|نور عبــــده |هيم |بــــر|سمي  لمنصوره|بــــ |د|

694|83 |لل|لمرىس عبــــد |حمد حلىم فتـــوح | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

57o7o حمد عوض|مديحه محمد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9oo922 حمد |لمقصود |ل عبــــد|همس جم ج|ره سوه|تـــج

|4482o ف محمد |بــــسنتـــ  هيم|بــــر|رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

822o99 بــــوزيد|يه سعيد سيد | ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

439o5o ي|لسيد |هيم رجبــــ |بــــر|محمود  لبــــحي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

4|o857 لحليم|لحليم محمد عبــــد |عبــــي  عبــــد  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

834435 لمجيد مسلم|بــــي عبــــد|مبــــ|محمود  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى
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23464 هيم|بــــر|لجود |بــــو |زق |لر|ج عبــــد |عمر فر تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

8o2o43 مي|عيل شلق|سم|زم مجدي |ح ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

864294 وق محمد قريش محمد رسر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2|888o لسيد محمد|حمد محمد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

63343 لروبــــى محمد|م |محمد تـــم طبــــ بــــنى سويف

6846o5 لم|روق س|لصديق ف|ء |سم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|29823 ى|م م|مل ف|ل ك|كم| رتـــي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|39699 ى|لد فؤ|ن خ|رو د محمد حسي  |حقوق بــــنه

779248 لحكيم عطيه|ح عطيه عبــــد |صل| لي|د ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

44o|62 ر|هيم عم|بــــر|هيم |بــــر|يمن |نوره  لشيخ|بــــ كفر |د|

49o93| ل خميس|ن ع|حمد سليم|د |جه سكندريه|ل|بــــ |د|

78624| لدين عىل حسن|د |عمر محمد عم | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

326543 هيم محمد حسن|بــــر|ء |ل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

442|79 زق محمد عىل|لر|رس عبــــد|حمد ي| لشيخ|علوم كفر 

838657 ره|ميه جميل خميس بــــش|س ج|ره سوه|تـــج

442876 وى|لبــــدر|لسيد محمد |طمه |ف |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

9o2353 لسيد |حمد |ل |ء كم|لشيم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7o3479 تـــه|نيس مسيحه شح|د |نيس مر| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

6822o6 هلل عبــــد ربــــه يوسف| |يه عط| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

45o||5 د|لعظيم موىس عي|حمد عبــــد |محمد  |هندستـــ طنط

7|2|4o |ن رأفتـــ رأفتـــ مرزوق رخ|رو لمنصوره|هندستـــ 

227622 ي
ر محمود|هيم نج|بــــر|سعيد | دئى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

362577 غبــــ بــــدروس|فتـــ ر|ر| رن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

269996 حمد محمد عىل مليىح  قديح| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

52o|6 حمد| |ن فرح عط|نوره بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

857323 هلل جريس|جد عبــــد|جورج م حقوق بــــنى سويف

373866 ى | هيم|بــــر|لدين محمد |حمد عز |لحسي  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر
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89368o هيم |بــــر|عىل | ره ذكري|س سيوط|تـــربــــيتـــ 

435433 ر|لنج|حمد رمزي |بــــسمه  سكندريه|ل|عه |زر

853o67 بــــ|لبــــ|رشدي فتـــح | بــــ رض|لبــــ|فتـــح  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|59o6 د مدبــــول|م محمد رش|ن حس|نور كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

886||6 ى ن شفيق حبــــيبــــ |مرج| مي  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

35|o77 ر|لنج|ل فرج |ء محمود كم|سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

7554|| لرحمن|حمد معروف عبــــد |كريمه  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o28|6 لرسول محمد|طه محمد عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4o7o74 هيم محمد|بــــر|ء محمد موىس |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

822o68 لحميد|هد رجبــــ عبــــد|هيثــــم مج ي|بــــ |د|
|لمنى

429245 ن|هيم عثــــم|بــــر|ن بــــسيوئى سعد |يم| |بــــ طنط|د|

283655 ى ه|نور عيل|سم|شم |لدين خضي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4797|| لد محمد محمود محمد صبــــره|خ سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

866228 ء شندويل محمد منصور|هن ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

|24368 لسيد حسن قصي |لسيد |منى محمود  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

249oo2  عبــــد|عبــــي  هش
ى
م ضيف|لسل|م شوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

34oo37 حمد محمد وهبــــه عرص|رتـــ |س عه مشتـــهر|زر

4o433| تـــ|محمد نبــــيل محمد محمد فرح تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6||577 لجيد عطيه عسكر|ر سعيد عبــــد |من |بــــ طنط|د|

692762 ح|ىط مصبــــ|لع|كرم محمد عبــــد |م  |ره بــــنه|تـــج

35|o9| متـــ|لعزيز سل|بــــسمتـــ محمد عبــــد ى شمس صيدله عي 

6o476o طرى|لفط|س |هيم سعد عبــــ|بــــر|ء وحيد |ل| لمنصوره|صيدله 

29|585 حمد|بــــر |رص ج|لن|بــــر عبــــد|لج|عبــــد ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

6|9563 هلل|لمتـــولي عبــــد|ل حليم |آيتـــ كم ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

263344 لعظيم محمود محمد|طمه حسن عبــــد|ف |نوعيتـــ بــــنه

482522 |لش|لسميع عبــــد|عبــــد| رضوى رض
ى
ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

263952 شقر|ل|غبــــ مرىسي |ر مرىس ر|من ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|7o772 هيم|بــــر|يز يوسف |سم ف|بــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|4456 ى|لدين شكرى ش|د|كريم عم هي  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 
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774523 هيم|بــــر|لسيد |رس محمد |ده ي|غ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o69o| حمد معبــــد|نىح  عزتـــ محمد | سكندريه|ل|ره |تـــج

924245 مد محمود  |سعد ح|يه | ج|بــــ سوه|د|

6838|2 ق|سح|حمد حسن |ل |ء جم|رس| لمنصوره|صيدله 

5|252 ى| يه محمود محمد ثــــروتـــ حسي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

9o389| لموجود  |محمد خلف محمد عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|553|4 حمد محمد لبــــيبــــ|كريمه  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

7o54o7 لبــــسطويس|لبــــسطويس محمد شفيق |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54|77o لفضل|بــــو |لد نجيبــــ |محمود خ لفيوم|لعلوم |ر |د

|3455 ن حميدتـــ|تـــن فتـــىح عثــــم|ف ي|بــــ |د|
|لمنى

86|95o يه سعد محمد محمد| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

88o87| شم محمد |عىل محمد ه سيوط|تـــربــــيتـــ 

|3o988 حمد محمود|حمد |هلل |عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7o57o8 لعدوى|تـــ |حمد بــــرك|د |ء جه|عل لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|689 د حلىمي|فؤ| محمد رض ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

542458 منيه مجدى عطيتـــ محمد عطيتـــ| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8353|3 ده محمود رجبــــ عىلي|غ دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

||7922 سكندر منس|م |فر|لكسندر | ى شمس هندستـــ عي 

26|o39 ى عص|ي ره|م عبــــده رسر|سمي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

||7844 ن ل|حمد غز|لحليم عىلي |عبــــد | مي  ى شمس|تـــج ره عي 

36o74o نور محمد|بــــسنتـــ جميل  |بــــ بــــنه|د|

328723 محمد يىح محمد محمود |ره بــــنه|تـــج

2|445 لسيد يشى|ره محمد |س ى شمس|زر عه عي 

754o98 ع محمد|ء رف|ن عل|نور عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|59|22 لسيد عىل|لرحمن صبــــىح |عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

34||48 ى محمد خميس محمود قنديل|مختـــ ر حسي  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

87592o ف سيد عىلي |عىل 
رسر سيوط|طبــــ 

256785 حمد قطيط|لسيد |نوره  شمون|نوعيتـــ 

4o9492 م محمود سعد مرىس غنيم|عص |بــــ طنط|د|

32|32 لمقصود|هر محمد عبــــد |حسن ط لفيوم|لعلوم |ر |د
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2|8375 م محمد حلىم سيد|منيه محمد هش| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

696473 لسوليتـــ|حمد محمد محمد | لمنصوره|بــــ |د|

6|4738 فوزى أحمد سيد أحمد عبــــيتـــ هره|لق|ن |سن|طبــــ 

8|4923 حمد|م فيض |ء عص|شيم ي|عه |زر
|لمنى

248o47 لربــــع|لحميد |م عبــــد|هش| عل ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

68727| بــــو زيد|مل |ن محمد ك|هلل رمض|منه  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

342757 ره|محمد جميل زىك عىل عم ى شمس|د| بــــ عي 

686o|4 حمد مصطفى|مصطفى | دين لمنصوره|بــــ |د|

26372| طف زىك سويلم|ع| نور ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

3586o ى|هر محمود محمد |مينه م| لبــــحي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7o5o|5 زق|لر|زق محمود عبــــد |لر|محمد محمود عبــــد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

68|652 ض نخله|كر جورج ري|لفريد ش| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7857|6 ي|هلل عىل |عىل فتـــح  لحضي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

423434 لح محمد|لسيد ص|مريم نرص  سكندريه|ل|طبــــ 

92|25o حمد محمد  |هلل |حمد عبــــد| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

767|4o حمد فرج|م محمد لطفى |بــــس لعريش|تـــربــــيتـــ 

58||8 حمد محمد حسن|محمد  طبــــ بــــنى سويف

44534| بــــى|ج عر|لص|حمد فتـــىح عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

4|736| لحميد محمود|لغريبــــ عبــــد |لسيد |لرحمن |عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

43o|57 رزق| مريم رزق ند ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

43o675 لخول|ن عىل |ندى عىل سليم |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

762536  
ى
بــــ|لمرىس خط|حمد |عمر صدق ره بــــور سعيد|تـــج

472o4 ى م| مون|حمد عىلي حسي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|4624 ى |عبــــد  حمد عطيه|لرحمن وليد محمد خي  هره|لق|هندستـــ 

4|6525 |لسق|محمد فوزى محمد مصطفى  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

455654 هيم|بــــر|لحميد محمود |طف عبــــد|مريم ع ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

3|5424 ى محمود محمد | ن|ر ي|حسي 
لحنفى ى شمس حقوق عي 

687833 سمر محمد فتـــىح محمد عىل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

74o|3 ن محمد|م شعبــــ|نهله عز لفيوم|ضتـــ |علوم ري

699257 ء محمد متـــول محمد|عىلي لمنصوره|بــــ |د|
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352595 لدين محمود سيد|ء |هلل عل|منه  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

7o3865 د|د يشى محمد محمد رش|زي لمنصوره|هندستـــ 

27o|35 لم|ل س|حمد صبــــرى محمد كم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

9oo472 ي|ر
لرحيم |لسيد عبــــد|ده |حم| ئى ج|ره سوه|تـــج

2|76|8 هيم|بــــر|روق |لد ف|محمد خ هره|لق|ره |تـــج

2|||3 وى|حمد طه محمد هند|يوسف  هره|لق|هندستـــ 

|22367 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|حبــــيبــــتـــ محمد  ن|بــــ حلو|د|

8|3376 ه محمد حسن | لسيد|مي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

282957 حمد غفي |لدين |بــــ |حمد شه| |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

895238 ى |ل ه|محمد جل شم حسي  ج|هندستـــ سوه

6|52|4 ح نعمه|لفتـــ|زم محمد عبــــد |ح |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

6996|8 هر|هيم ز|بــــر|بــــ محمد حسن |رح لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

57|9o ء عىل محمد عىل|ل| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8|6288 وي محمد مبــــروك|بــــور|محمود  ي|بــــ |د|
|لمنى

33oo2o ى رض|ي حمد سمي | |سمي  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

27|272 لحميد تـــوفيق|م فتـــىح عبــــد|ريه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

5o4446 ن محمد سعيد محمد يوسف| مي  |بــــ طنط|د|

894426 وى |بــــ سمي  تـــق|يه| |دون|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76||62 حمد|لدين حسن |ح |حمد محمد صل|ء |رس| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

56|4| مصطفى سيد قرئى ذىك بــــ بــــنى سويف|د|

3||259 لد عىل محمد|حبــــيبــــتـــ خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o5466 سحق لمعي|د |ئل عي|و ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

349827 ل|لع|لد مرع محمد عبــــد|ن خ|دهش ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

6|4288 ى عبــــد|فظ ش|ح ى|لحفيظ عىل ش|هي  هي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

838387 ي محمود |شه ى|بــــ يحن  لسيد حسي  ن|سو|ضتـــ |علوم ري

34563| حمد|ح |لفتـــ|ئى حمدي عبــــد|م| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7|737o لعزيز جمعه محمد|م عبــــد |ندى عص لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7837|7 لمتـــول|م محمود |ر س|مي سيوط|بــــ |د|

827oo ي نج
هيم|بــــر|م |م|ح |منى ى شمس|زر عه عي 
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5o|873 لحليم|لدين محمد عبــــد|منيتـــ مىح | ط|بــــ دمي|د|

354694  محمد|ندى 
ى
لسيد صدق ى شمس|تـــج ره عي 

529694 ه|لنج|بــــو|لبــــر |حمد عبــــد|محمود  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

682o65 ى خ|ي لجميىل|حمد |لمتـــول محمود |لد |سمي  لمنصوره|حقوق 

|53895 حمد محمد حسن جبــــر| ى شمس حقوق عي 

489849 جي|حمد ض|حمد محمد |دتـــ |حم| ند|ر سكندريه|ل|حقوق 

7o84|5 هلل|حمد عبــــد |هلل |محمد عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

765593 لمشى|يمن عىل عىل |مسلم  |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

62|98o بــــر عىل جمعه|يمن ج|حمد | تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

852|39 ن|ن محمد فرح|محمد رمض |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

863|59 لرحمن عىلي|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

9oo949 حمد عىل |يه محمد | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

498555 ف|سم|ر محمود عىل |من عيل رسر تـــربــــيتـــ دمنهور

75355| لم نويره|ح س|لفتـــ|لدين عبــــد |ح |ء صل|ل| عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

8o2392 ي حم
ي محمود|مصطفى

ده مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

45864| ى رمض ن محمد سعد|نرمي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

766769 يش عروج|ئل محمد ع|محمد و لعريش|تـــربــــيتـــ 

788692 هلل|ل سلىم حمدى عبــــد |ءه جم|بــــر مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

8|25o4 م بــــكر ربــــيع بــــكر|ريه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|27369 لدين محمد عزتـــ فهىمي|سيف  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

62875 ل|ر جمعه محمد بــــل|زه| بــــ بــــنى سويف|د|

44423o بــــ|رق محمد عىل شه|ء ط|رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

6|362 ي|حمد عبــــد|محمود سيد 
لغنى حقوق بــــنى سويف

848446 ي 
زق مرصي|لر|نور عبــــد|منى صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

353438 ي|بــــ كرم بــــشندي عبــــد|شه
لغنى ى شمس|تـــج ره عي 

25475| حمد|ن |حمد مرو|حمد وليد | تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

33|544  |لعر|هلل |طمتـــ عبــــد|ف
ى
لجوهرى|ق |تـــربــــيتـــ بــــنه
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|5|395 هدوء وليد محمد مليىح  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o558o وى|لقن| |لوف|بــــو|محمد | ل رض|جم |حقوق طنط

845426 لم محمود|س| لوف|بــــو|سحر  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

6o|o93 ى رزق خليفه محمود خي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

46o|4| ن حسن محفوظ|مريم رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44o2o حمد|حمد محمد |د |زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

325294 |ريمون مجدى صموئيل ذك ى شمس|د| بــــ عي 

64|343 لم|ن س|حمد عمر|بــــر |محمد ص زيق|لزق|ره |تـــج

287784 محمود محمد فتـــىح عطيه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

757824 شم|محمد مسعد موىس ه وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

54973 ي|خ| نور
لد محمد حسينى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

452o76 ح|ح صبــــ|لفتـــ|عمر فتـــىح عبــــد ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

5|5599 وى|لر|لحميد عيس |لد عبــــد |طمه خ|ف بــــ دمنهور|د|

6o9o66 روئى|لح|هيم |بــــر|عيل |سم|ره |س لمنصوره|علوم 

253247 وى|مه عطيه هند|س|ر |مي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

364253 يد|م محمدين سعد ع|هش لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

892o42 هيم |بــــر|يشى فتـــىح بــــيوم  سيوط|ره |تـــج

879388 هلل  |حمد عبــــد|ء محمد |دع ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

69395o لمعىط|هيم حمزه محمد زىك عبــــد |بــــر| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

7||653 حمد محمد محمد فرهود| ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

8o|46o هر|لظ|هر مرزوق عبــــد|لظ|سهيله عبــــد ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

|5765| لحفيظ خلف|دل عبــــد |م ع|ريه هره|لق|طبــــ 

368582 هيم|بــــر|م حنفى عىل |بــــ هش|يه| س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

78o654 ن|هيم سليم|بــــر|لسيد محمد محمد |هدير  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

68o6oo لسيد|لعليم محمد |مروه نبــــيل عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|5359o مد|نس ح|ديه محمد |ن هرتـــ |لق|تـــمريض 

5o8o29 ل|لجم|حمد عىل محمد |ن |رو ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

7||8| لعزيز|حمد عبــــد |تـــقوى حمدى  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

879548 حمد |روق |معتـــز صفوتـــ ف سيوط|حقوق 
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499388 ي|ر
تـــتـــ خرصى|رجبــــ طه شح| ئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

64983 جرجس حليم عيد| رين|م لفيوم|حقوق 

636693 ح يوسف|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

836889 سط|لبــــ|حمد عبــــد|مل محمد | |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

54|585 سيوىط|ل|ل |حمد جمعه كم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|47o5 ي مر
ظه|بــــ|مل |د ك|مصطفى هره|لق|حقوق 

636455 هيم|بــــر|لمعىط |لمعىط عبــــد|حمد عبــــد| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

249248 ن|وع بــــدر|لنبــــى مط|محمد عبــــد| رودين لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

756988 ى دندش|لوه|مصطفى حسن عبــــد  بــــ حسي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

536787 وى|لشن|وى |لشن|رس محمد |هيم ي|بــــر| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52|3o7 لربــــ|د |حمد ج|ء محمد سعيد |رس| تـــربــــيتـــ دمنهور

|74o24 بــــ مدحتـــ محروس محمد|مه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

32o76o ي عبــــد|حمد | ف يحن 
لعزيز|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

55667 م حسن متـــول سيد|حس ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|56o27 ع|ل رف|لع|ع عبــــد |زينبــــ رف ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

47452 هلل محمد محمود|س عبــــد |ين| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7||5|9 ز|لقز|حمد|لسيد رزق |محمود  لمنصوره|حقوق 

75968o لرحمن خليفتـــ|ر محمود عبــــد |من ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

||9992 ي محمد ح|ن ه|رو
ى|ئى مد حسن حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

428|74 ضى|لرؤف ر|هيم عبــــد |بــــر|ن |هدير شعبــــ ج|بــــ سوه|د|

|43976 حمد مصطفى محمد|دى محمد |حم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|4954 بــــونصي |حمد سيد نصي  قرئى سيد | هره|لق|حقوق 

48o24o نوبــــ أيوبــــ جوزيف أيوبــــ|أبــــ سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

766366 حمد حمود|حمد محمد محمد محمد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

689o7o حمد عدوي|ر |لغف|م محمد عبــــد |سل| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3257o2 ى سيد ي|ه ى|جر حسي  سي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5o8625 ي تـــوفيق 
ى
م|هيم عل|بــــر|محمد شوق ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

7724o| حمد حسن|لعزيز |محمد وجيه عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

6o7828 هلل خليفه|محمود محمد عبــــد | ر|ي لمنصوره|ل |طف|ض |ري
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49355 محمد طه مبــــروك سعد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

2|4|9 ف|سم| ء رفعتـــ محمد رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

699523 متـــ|لمنعم سل|لسيد عبــــد |ء |سم| لمنصوره|عه |زر

465963 وى|لقرض|حمد نشأتـــ عىل | ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

26o775 بــــ|م موىس دي|لسل|هدير عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|4|398 ن|هيم حسن زيد|بــــر|ح |لرحمن صل|عبــــد  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

33|485 لسيد|لدين سعيد |م |طه عص ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

486676 لسيد|لكريم |لرحمن نبــــيل سعد عبــــد|عبــــد لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

8o3646 ى ف ن| |كرستـــي  دق|روز ص|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

|9823 هلل محمود|لنبــــى عوض |سم عبــــد |بــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|6oo84 ل زىك سويفى|محمود جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o267| هلل|ن ضيف |لم سليم|مصطفى مفيد س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

82oo28 ف شفيق سليم| |دون|م ن|رسر سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

247449 ف محمد |هلل |عبــــد لعزبــــ|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|39529 حمد|لرحمن |لسيد عبــــد |يمن |سلىم  هره|لق|بــــ |د|

84|526 ن محمد حسن بــــزيد حسن|يم| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

78|233 لسيد|لدين |ح |لسيد صل|محمد  لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

42o6|o هيم|بــــر|حمد عىلي محمود يونس | لشيخ|ره كفر |تـــج

5oo9| شم حسن|شم نرص ه|ه لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

9o6497 ى رص رمزى جورجيوس |ن| كرستـــي  ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

|6o566 كر حسن|هيم حسن ش|بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4|488o ف فتـــىحي |خلود  لصعيدي|رسر دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

645485 |لحم|لودود محمد |يمن عبــــد|
ى
ق لفيوم|لعلوم |ر |د

44229o |لرحمن يونس رخ|محمد طلعتـــ عبــــد لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

69o993 لمطلبــــ محمد|ج مسعود عبــــد |رس لمنصوره|حقوق 

825267 هيم موىسي|بــــر|لرحمن يوسف |عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4oo892 ى محمد|ف ى حسي  طمه دمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

36o86o ن|هيم مجدى محمد يونس عثــــم|بــــر| |ره بــــنه|تـــج
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79|977 حمد محمود|هيم |بــــر|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|598o مد|حمد ح|لم |ره س|س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

837473 مد|هيم محمود ح|بــــر|كريم  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

8o6749 ي تـــلبــــ فتـــىحي محمد
مصطفى  بــــ|لي |لع|

ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

63o345 بــــتـــ لوندى|ضى ثــــ|بــــتـــ ر|ثــــ زيق|لزق|بــــ |د|

5oo47 لمنعم حميده|عمر محمود عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

32962| لعزيز|د فهىم عبــــد|عم| رن |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|263o5 ن بــــى|م مصطفى حسن كبــــ|حس| مي  ن|بــــ حلو|د|

68o728 ن|ىط رمض|لع|لسيد محمود عبــــد |ء |شيم لمنصوره|نوعيتـــ 

|67|66 لسيد|مل محمد |جح ك|م ن|ريه ى شمس  تـــمريض عي 

643748 هيم|بــــر|د يوسف |حمد ج|لد |خ زيق|لزق|عه |زر

234236 هيم|بــــر|س |لنبــــى عبــــ|سم عبــــد|عمر بــــ هره|لق|بــــ |د|

6369|4 ع|لسبــــ|ن |ع شعبــــ|لسبــــ|ء |سم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o6o92 ف عبــــد  لحنفى|لحميد |محمد رسر |ره طنط|تـــج

698983 لبــــديع عىل|لبــــديع محمد عبــــد |مصطفى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|38o65 مد مهدى|لسيد ح|عمر سمي   لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

3|98|5 لدين|ح |جر محمد فتـــىح صل|ه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7o9o2| بــــينى ن|محمد  بــــينى|جح |لشر لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9|8|67 ح محمود حسن |يه صل| سيوط|عه |زر

624|43 |ند| لسق|حمد |عمرو محمد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

635|5| لسيد|م لطفى محمد |سمر س زيق|لزق|ره |تـــج

|6|2|6 ى | ه محمد حسي  عيل|سم|مي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

7358o ر حمدى عويس حسن|من صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

254827 ف|بــــر|حمد عىل مبــــروك | هيم رسر |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

9o663 لعزيز مصطفى محمد|طه عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

543583 لدين|لرحمن عىلي |منه مجدي عبــــد  |علوم طنط

4o5542 ى|لق|لدين عبــــد |يتـــ محمد نور | در حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25453o حمد|لسيد عىل |حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

437849 لبــــدوى|للطيف بــــسيوئى |لحكيم عبــــد|يه عبــــد| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 
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8558|2 لدين|حمد شمس |د محمدعزتـــ |حمد عم| حقوق بــــنى سويف

5|9463 مروه محمود خليل شهود تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3|5638 ي
رم|لمك|بــــو |حمد |لد |خ| دئى ى شمس حقوق عي 

649|o| وق خ هيم|بــــر|حمد |لد |رسر ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

62|465 ف عم| ج|لسيد رس|د محمد |رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6o|595 حمد سعدون|هيم محمد |بــــر|محمود  |ره طنط|تـــج

455928 لح|حمد محمد ص|خلود  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5456| دق|م ص|لسل|رق عبــــد |محمد ط ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

25535o حد|لو|لعزيز عبــــد|عيل عبــــد|سم|ء |ل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6362o6 ن|حمد عىل محمد سليم|عىل  زيق|لزق|حقوق 

783236 لسيد متـــولي|حمد |ء |رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7o7678 بــــينى |سهي   لسيد|لسيد محمد |لشر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o3o32 حمد |د فتـــىح محمد |زي ج|حقوق سوه

22o994 ف شح|محمود رمض تـــتـــ|ن فتـــىح رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

235973 حمد ربــــيع|بــــر عىل |جر ص|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

525299 هيم|بــــر|ن محمد حمزتـــ محمود |رو سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

669o| ح|لفتـــ|لد سيد عبــــد |ندى خ لفيوم |تـــمريض 

24573o هلل هندى|لكريم فتـــح |م عبــــد |حمد س| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

326593 لحسينى زىك|حبــــيبــــتـــ محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

523|9| لسيد محمد|ل |م جم|هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

848587 مر|هلل عىلي ع|محمد سليم حسبــــ | ند صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8o|83 ف مصطفى عبــــد |ر |مي لبــــصي |رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

432234 ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|لسيد | |دين ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3|5872 ي عبــــد|لبــــ|دل عبــــد|طمتـــ ع|ف
ى
لعزيز|ق ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

624oo2 |لسيد نج|مد |آيه محمود ح ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

24229 لسميع|هدير محمد عىلي عبــــد  هره|لق|م |عل|

8||5oo ل محمد|ء عىلي جم|شيم ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج
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7|7|73 بــــدين|جنى يحن  طه محمد ع |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

888486 مل  |ل ك|هدير محمد كم سيوط|تـــربــــيتـــ 

|635|| عيل عىل|سم|حمد |عىل  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3o|38o لمزين|هيم |بــــر| |ء رض|ل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

65267 لفضل محمد|بــــو|ء محمد |رس| لفيوم|بــــ |د|

3288|7 م|م|بــــ رزق |يه|ح |صل ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

6o73|9 وى|لشبــــر|لرحمن |هيم عبــــد|بــــر|ن |يم| ي صىح طنط
|معهد فنى

|26698 د محمد حنفى|ندى عم ى شمس|د| بــــ عي 

|28862 لس جورج فرج جرجس كي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

29566| لسيد|هيم |بــــر|ل محمد |جم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

285|3o هلل يوسف محمد|لدين عبــــد|د|زم عم|ح عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

838289 سم جرجس نصيف جيد|بــــ ن|سو|حقوق 

27699o عيل|سم|بــــر حمزه محجوبــــ |عزه ص تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|78ooo د|د متـــولي عو|ن عو|يم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8||348 لعظيم محمد|ح عبــــد|م نج|ريه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

484669 لرحيم|ن خلف مرىس خلف عبــــد|مرو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75|o83 هيم|بــــر|سعد | ن رض|نوره عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

48|392 لسيد محمود|لسيد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

675463 شد|ح ر|لمهدى صل|حمد | لمنصوره|هندستـــ 

8|4o53 س محمد|حمد محمد عبــــ| ي|بــــ |د|
|لمنى

92o74o لدين محمد مزيد  |ء |ل بــــه|مي  ج|بــــ سوه|د|

689387 ود|ئيل د|نشأتـــ مرقص روف| رين|م لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6836|6 لعظيم|هيم عبــــد |بــــر|حمد حمدى | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

633272 ي |لسيد عبــــد |ء |رس|
وى|لغربــــ|لغنى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62o5|5 ع|لرف|سمر سمي  محمد  ط|ر دمي|ثــــ|

635388 ن|حمد محمد محمد حس|بــــ محمد |رح زيق|لزق|ره |تـــج

244|98 عمرو ربــــيع عيد محمدين ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|6425o لبــــ حسن|محمود عمر غ هره|لق|ره |تـــج
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|24423 لم|عمر منتـــرص سيد س ى شمس|زر عه عي 

9o9784 لنعيم  |هيم عبــــد|بــــر|عىل محمد  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

7|57o5 ن وى|لششتـــ|م محمد |لسل|رأفتـــ عبــــد | مي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

269383 مه|هيم مبــــروك حم|بــــر|ح |صبــــ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

68589| مر|حمد تـــ|يدى محمد |ه لمنصوره|بــــ |د|

429747 ى|ع |لسبــــ|مجد مصطفى محمد | لبــــحي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

767568 ف محمد ج|ء |رس| مع|رسر ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

4|726o عيل|سم|ح عىل |محمد صل لشيخ|بــــ كفر |د|

329o29 زى|ح حسن حج|لفتـــ|حمد رجبــــ عبــــد| |طبــــ بــــنه

|62277 مر|لحليم محمد ع|م محمد عبــــد |خلود هش بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

34833| حمد حسن|طمتـــ سيد |ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

545334 لرحيم|لرحيم محمد عبــــد|محمود عبــــد | روند ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

869329 هلل بــــحر|ن فتـــح |محمد شعبــــ  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

76524| م صبــــح|لسل|لسيد عبــــد |محمود  حقوق بــــورسعيد

273765 لمجيد|ل عجور عبــــد|عبــــي  جم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

85794o د|لجو|للطيف مقرجي عبــــد|س عبــــد|ين| ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

6934|| للقيه|هيم مصطفى |بــــر|جر |ه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

833353 حمد موىسي|لعليم |عيسي عبــــد دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

353892 مد|لدين عبــــد ربــــه ح|د |لرحمن عم|عبــــد لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

42|357 لخي |بــــو |ن نوفل |بــــر شعبــــ|ره ص|س ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

628|8o لمعىط عطيه محمد|رص عبــــد|لن|عبــــد| رض زيق|لزق|حقوق 

497455 حمد محمد قمر|حبــــيبــــه  تـــربــــيتـــ دمنهور

9|4o4| هيم معوض  |بــــر|حمد |ن |روف سيوط|حقوق 

334542 حمد|لدرديرى |لد |يوسف خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5278o3 ك|لمل|ك نور عبــــد |يز مل|ف| مونيك ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

846785 ى عمر|ره |س كرم حسي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

924|3 رجبــــ حشمتـــ تـــوفيق محمود تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

28|879 لرحمن محروس شبــــل|حسن عبــــد تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7846o2 عيل|حمد إسم|مه |س|حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

522452 ىطي|لع|لفضيل عبــــد |محمود حمد عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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|28264 للطيف|م عبــــد |لسل|ندى رأفتـــ عبــــد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

76765o ى |حمد |تـــسنيم  هيم|بــــر|يوبــــ |مي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

|35763 تـــ محمد حلىم عىل|ي| ى شمس حقوق عي 

282283 هيم مصطفى عوض|بــــر|محمود  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

23|385 حمد|حمد حسن |يوسف  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

4524|9 ج |ع بــــلتـــ|لسبــــ|ل مصطفى صبــــرى |نض لشيخ|هندستـــ كفر 

2829|| ى |بــــيل حس|لرحيم ق|روى عبــــد| حمد|ني  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

8962|2 لرحيم محمد  |ء محمد عبــــد|رس| ج|تـــربــــيتـــ سوه

2433o2 وى|مه ص|نور سل|منيه | هره|لق|علوم 

7874|2 ور|لح مج|م ص|لسل|حمد محمد عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

878529 ى |هش م محمد سيد حسي  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

8|8o52 ن|د فوزي روم|بــــيشوي عم ره بــــنى سويف|تـــج

8|839| عىلي فتـــىحي محمد عىلي ي|بــــ |د|
|لمنى

85o42 ى|هند رجبــــ فتـــىحي  مي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

765862 ن|دل نعم|لدين ع|ء |ء عل|لشيم| ره بــــور سعيد|تـــج

63764 د خليل|لجو|هيم محمد حسنى عبــــد |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

6o4475  محمود|لبــــ|ء محمودعبــــد|رس|
ى
فع|لش|لسيد |ق |بــــ طنط|د|

4928oo لمجيد|طرتـــ عبــــيد عبــــد |عمرو عبــــيد بــــخ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

646677 ى |حمدى إبــــر دى|لبــــ|هيم حسي  ط|بــــ دمي|د|

339|39 لعليم محمد|دتـــ سمي  عبــــد|غ |نوعيتـــ بــــنه

67625o لجمل|حمد محمد |ح |يه مصبــــ| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4o39|7 هيم|بــــر|هم محمد |بــــر|ل |رس هل|ف ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6346o حمد|لصيفى |لمنعم محمد |هلل عبــــد |عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

8o3369 تـــه|حمد محمد شح|محمود  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

62792| متـــ|لمجيد سل|لسيد محمود عبــــد |يه | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6o|4oo ل|لد|حمد |محمد حسنى  |تـــربــــيتـــ طنط

7258o هلل|حمد محمد عبــــد|جر |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

892987 هيم |بــــر|هيم عىل |بــــر|محمد  سيوط|ره |تـــج

26948o ى  ن|لم|حمد س|حوريه حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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7o4333 ف |رضوه  حمد محمد عطيه|رسر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|34625 ى عبــــد | لمنعم محمد|حمد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o5o23 يوسف محمد مصطفى محمد عبــــده سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

426566 لمجيد محمد حسن|ن مصطفى عبــــد|نوره سكندريه|ل|بــــ |د|

69o589 زى|لمغ|لمتـــول |حمد |سمي   لمنصوره|حقوق 

|36o84 هلل|نىح  سمي  قديس رزق | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

876267 سكندس |فيد ميشيل شفيق |د ى شمس هندستـــ عي 

252||7 لق|لخ|بــــر عبــــد|لق ص|لخ|منيه عبــــد| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

88974| لشهيد ملك |روبــــرتـــ جميل عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5299o7 بــــوبــــكر|لونيس عوض حميدتـــ |د عبــــد|زي ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

643|99 حمد|لسيد منصور |محمد  لمنصوره|حقوق 

4o76oo قتـــ | ف محمد شكري سعد محرم|رسر رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83899o طس|خنوخ بــــيل|كرم | ندر|س دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

57584 ى عيد سنوىس خليفه حمد حسي  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

||86o8 لح فرج|مريم يحن  محمد ص عه مشتـــهر|زر

2|486| عيل محمد|سم|عمر فتـــىح  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

7888o3 ى حس|مريم حس نم|ن غ|ن حسي  لعريش|بــــ |د|

7|5469 ز|لبــــ|بــــر محمد |محمد محمد ج لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5oo7o4 ده محمد|جر محمد حم|ه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|3562  س|لبــــ|محمود عبــــد| محمد زكري
ى
ن|لم|ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|2||8o ف جم|حمد | م|لسل|ل عبــــد |رسر ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

||5683 لعزيز عىل|لدين عبــــد |ملك محمد صفى  هره|لق|ره |تـــج

2|7489 ره|بــــو غر|مد محمد |م محمود ح|حمد حس| هره|لق|ره |تـــج

22326o زق|لر|هيم رأفتـــ محمد عبــــد|بــــر| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

643|25 هبــــه عيد محمد حسن زيق|لزق|علوم 

63|544 ى ع|ل ش|ن جم|يم| مر|هي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33o27o ي
زى جبــــرى بــــدير|سجده ئى |تـــربــــيتـــ بــــنه

78|993 ن|ء محمد محمد صبــــىح سليم|بــــر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7o5768 د|حمد محمد محمد مر|محمود  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى
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775875 منصور محمد| ء رض|ل| زيق|لزق|بــــ |د|

7o7463 لم|عيل س|سم|ده عىل |غ لمنصوره|بــــ |د|

768545 لسيد محمد|ل |لع|مه عبــــد |س|محمد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

26|942 هي|بــــر|لمجد |بــــو|ىسر |لغبــــ|ن |محمد رمض ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

635557 ل عطيتـــ عبــــده محمود|نه زيق|لزق|علوم 

6494|6  عىلي 
هلل|لسيد محمد عبــــد |مصطفى ي |

زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

366|5o ى زهجر عزم |ي ى|سمي  مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

639o92 هيم|بــــر|حمد محمد بــــهجتـــ محمد | ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

3|692 ق|د |دهم ج| سم|وي ق|لكريم رسر لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

8|3387 ن عىلي مقربــــ|طمه غيض|ف ي|بــــ |د|
|لمنى

767o32 لم|دوس س|لم ق|حمد س| لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85oo83 ي مفيد تـــوفيق محمد عشر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

||7652 حمد|ل |دى محمد جم|ش ى شمس|تـــج ره عي 

64|743 لسيد محمد عمر محمد|متـــ |أس ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

25o7o2 لجندى|حمد |سهيله عىل فتـــىح سيد تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

342693 ري|لبــــ|لمؤمن عبــــد|حمد سعيد عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

9||748 لشمندى |مل فهىم |ك| يش ج|بــــ سوه|د|

854227 حمد|ل محمد |ء جم|لىمي ي|عه |زر
|لمنى

45375o مه|لدين رجبــــ سل|د |مه عم|سل دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6|3487 لحميد محمد نعمه|محمد أحمد محمد عبــــد |هندستـــ طنط

282398 يز محمود|مح محمد ف|س| ن|ر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o2248 هلل حريشه|حمد فتـــح |يوسف عزتـــ  |ره طنط|تـــج

867648 وع|هيم حسن محمد مط|بــــر| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o36|9 ي|لسيد محمد |لدين |م |حمد عص| لشوربــــىح  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|65829 هيم جوهر|بــــر|هيم |بــــر|حمد |ئى |م| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

772|o5 ج  محمد محمد عىل|ئى ن|م| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

259||6 هلل|حمد عبــــد|لرحمن محمد |عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

336884 ف |مؤمن  ى|رسر حمد حسني  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم
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5|7457 ف عبــــد |شيم لغنى مرىس|ء شهدى مشر بــــ دمنهور|د|

9o2389 ن |ده عىل محمد عمر|غ ج|بــــ سوه|د|

62o323 زم محمد محمد مصطفى|ح ط|حقوق دمي

338737 حمد|لسيد يحن  |مريم  عه مشتـــهر|زر

3||592 وق ن لعمرى|هلل محمود |رص عبــــد|رسر لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

76559| محمود محمد فهىم محمد عطيتـــ ره بــــور سعيد|تـــج

|58754 د عليوه|لجو|طمه محمود عبــــد |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

97oo8 ضى متـــول|لر|محمد حسن عبــــد  حقوق بــــنى سويف

6895| ن عيد رجبــــ|محمد شعبــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

643|oo ن شعيبــــ محمد متـــول|نوره زيق|لزق|بــــ |د|

497338 ه فتـــىح | لمقطف|هيم |بــــر|مي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

283942 لعزيز|دل عقل عبــــد|حمد ع| هرتـــ |لق|تـــمريض 

494629 لسحرتـــي|محمود محمد محمود محمد  |بــــ طنط|د|

||7|34 لق محمد سيد|لخ|لق محمد عبــــد |لخ|عمر عبــــد 
حمد |

ى شمس|تـــج ره عي 

24348 حمد|د |د محمد ج|ج| دين سيوط|عه |زر

543o87 هيم|بــــر|حمد |هلل |ضى عبــــد |ء ر|أل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

452622 وى يسن|لص|لدين محمود |د |عم| سه ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

759685 مل|لحفيظ ك|هلل عبــــد |ئيل فتـــح |مهر ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

53o657 لىح|لمطلبــــ عبــــد|حبــــيبــــه محمود عبــــد تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

69832| حمد|مح محمد |يده س|ع تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

4|4622 لبــــيىل|لمجيد |مد عبــــد |رس ح|ي |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

243o2 م|ل عل|لع|طف عبــــد |جر ع|ه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

5336|o لمطلبــــ|هيم عبــــد |بــــر|رص |هيم ن|بــــر| بــــ دمنهور|د|

488oo9 حمد|وى |لص|لسيد |لصبــــور |مؤمن عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

|22|33 لقليوبــــى|حمد محمد رأفتـــ مرىس فهىم |يدى |ه دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

35287o ر محمد|حمد محمد مختـــ| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

49627o له|ح محمد غريبــــ متـــول حبــــ|سم سكندريه|ل|ره |تـــج

6396o حمد محمد|حمد |محمد سيد  بــــ بــــنى سويف|د|

4|444o لعفيفى|لسيد جبــــر |ح |لفتـــ|سمر عبــــد ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى
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5o8o9 لدين محمد حسن|ء |يوسف عل ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

827546 ي محمد نور|م|
حمد|لدين |ئى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

523|39 لم|حمد س|لم محمود |لرحمن س|عبــــد لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

9|9|o| حمد |ء محمود محمد |رس| سيوط|بــــ |د|

|38o3o لحميد عىل|طف سيد عبــــد |حمد ع| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7646|2 هيم محمد|بــــر|حسن محمد رفعتـــ  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

7|6464 مد عمر|ء عمر ح|شيم لمنصوره|عه |زر

46|54 ي عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|
ى
ر|لغف|لنبــــي دسوق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

342959 ف |كريم  ي|لطن|حمد محمد |رسر
ئى |طبــــ بــــنه

684488 لبــــدوى |حمد |لحميد |لحميد عبــــد |عبــــد | دين
هجرس

سكندريه|ل|صيدله 

|2o57| لففى|لعزيز محمد |دل عبــــد |طمه ع|ف ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|56852 مد جيد عىلي|محمد ح ن|بــــ حلو|د|

8o79|4 ى|سطف|روق |ر ف|من نوس حني  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

5|49|4 ن عىل|محمد حمد| رتـــ زكري|س عه دمنهور|زر

8o2o28 بــــتـــ حبــــيبــــ|بــــيتـــر طلعتـــ ثــــ حقوق بــــنى سويف

486595 سيدعىل| سم سيد عط|بــــ لمنصوره|حقوق 

477|97 حمد زويل|م |حمد حس| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|45645 حمد|س |لرحمن محمد محمد عبــــ|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

272|36 محمود حمدى محمد عىل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

677935 لحميد محمد|رس محمود عبــــد |م ي|سل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|o874 لسيد|ل سعد عىل |محمد كم بــــ دمنهور|د|

896697 شد  |مريم مجدى صبــــىح ن ج|علوم سوه

25839o محمد نبــــيل جمعه محمد شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

54||29 لعليم محمد محمود شملوله|كريم عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

62|848 ي|مه محمد أحمد أحمد |س| لمليىح  ط|حقوق دمي

222533 روق عىل|ن نشأتـــ ف|مرو د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

9oo335 مصطفى عىل محمد عىل  ج|علوم سوه

282549 بــــو سيف|ن |دل ونيس عري|ع| رين|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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645799 د|لضي|هيم |بــــر|لىح |حمد عزتـــ عبــــد| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

782796 ى|ن محمد حس|لسيد رمض|ندى  ني  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

6oo68 حمد|لعظيم |سحر حسيبــــ عبــــد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|2|589 ى عمرو ج بــــر محمد عىلي|حسي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

8938| لرحيم|هيم رجبــــ محروس عبــــد |بــــر| ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

39656 للطيف|حمد مجدى سيد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

789574 لحميد|مد مني  عبــــد |عمرو ح تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

888339 ن سيد  |حبــــيبــــه حمدى حمد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

459545 لدين محمد بــــرع|ء|أمنيه عل سكندريه|ل|بــــ |د|

4o4558 محمود محمد نبــــيل محمد مصطفى سكندريه|ل|ره |تـــج

4539o6 رقيتـــ محمد محمد نبــــيه |حقوق طنط

477445 بــــ|لسيد عىلي كس|لعربــــى |ل |نه ط|معتـــ دمي|علوم ج

27962 لمجيد|دل ذىك عبــــد |جر ع|ه ن|تـــربــــيتـــ حلو

25485o ج|لرحمن حسبــــ فر|لرحمن حسبــــ عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

5o32o9 حمد|حمد |لسيد |هد |هلل مج|منه  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

7|o424 وى|لمحل|لحليم يوسف |حمد عبــــد |مروه  لمنصوره|بــــ |د|

9oo263 ف سليم|نطونيوس | ن بــــخيتـــ |رسر ج|بــــ سوه|د|

224672 د محمد|هلل فؤ|محمود خي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

9|3|69 لعزيز محمد |مصطفى محمود عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

683979 ق|سح|هيم |بــــر|هيم |بــــر|دل |محمد ع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

622|82 هيم|بــــر|د محمود محمد |مريم رش ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

||5|53 ى يوسف|لدين |د |رتـــ عم|س مي  ى شمس حقوق عي 

92469| حمد  |بــــ |ن غل|حمد شعبــــ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

447946 حمد محمد|لسيد |همتـــ مصطفى  لشيخ|بــــ كفر |د|

435|78 ف عىل |ء |سم| لسعيد جعفر|رسر سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

279363 حمد|ء مصطفى فتـــىح |شيم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o8683 لمسيح عزيز|سمي  عبــــد| يوأن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

683o25 ر|لغف|درى عبــــد |حمد |جر |ه لمنصوره|بــــ |د|
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9|5743 هر  |لظ|ل محمود عبــــد|له جم|ه سيوط|حقوق 

767o33 ى حموده| حمد سمي  محمد حسي  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

824||7 محمد سيد طلبــــه محمد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4774|5 لصمد|للطيف عبــــد|لدين عبــــد|ء |ن عل|يم| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

957oo هلل خرصى|معتـــز سعد عبــــد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

428557 ه إبــــر |لبــــن|هيم مصطفى |أمي  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

497335 ئى|لقبــــ|لد أحمد |أمنيتـــ محمد خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4||226 ن|هيم رسح|بــــر|جر عىل |ه |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|78352 ح محمد|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|مريم  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

363442 لدين عىل محمد|ء |رضوى عل ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

8|o33o ي ف|بــــيتـــر ه
روق نجيبــــ|ئى ي|طبــــ 

|لمنى

|64796 ي|رس|
ى
ي عطوه دسوق

ى
ء دسوق ي |

لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6393o5 تـــ متـــول محمد|م فرح|سل| زيق|لزق|نوعيتـــ 

3393o ن|هيم سلم|بــــر|هلل بــــدوى |منه  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

58929 ل يسن|ح كم|لفتـــ|يه عبــــد | لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

22o236 لدين عىل|حمد محمد عز |لرحمن |عبــــد هره|لق|طبــــ 

353||5 هيم|بــــر|لحليم |هيم عبــــد|بــــر|ئل |يوسف و ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

83776 ى سعد عبــــد |ي عيل|سم|هلل |سمي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

56766 ى حسن محمد عىل| مي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

792|35 د عىل محمود|لسيد فؤ|ء |زهر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

626|8| حمد سمرى|لرحمن |ح عبــــد|محمد صل زيق|لزق|حقوق 

5|6369 بــــوخد|هيم |بــــر|هيم  |بــــر|حمد |ن |نوره تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

255679 لمنعم محمد محروس|لمنعم عبــــد|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7653o2 هلل حفنى|ل رزق |لع|لد عبــــد |لرحمن خ|عبــــد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

7o|347 ص|لخو|مد محمد |ل ح|مد كم|رس ح|ي زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

27252| ى دق|س ص|ميل غط| |مي  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

5|5798 |لل|ر موىس |لستـــ|ر محمد عبــــد |من
ى
ق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8|5546 ي محمد عبــــد|محمد فرج
م|لسل|ئى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى
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4|5887 هيم|بــــر|لعزيز |ح عبــــد|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|ندى  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

634936 ي|عم
زى مصطفى|د عطيه ئى زيق|لزق|حقوق 

823o98 ن|ده يوسف زيد|ده حم|غ سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

45|oo7 هيم|بــــر|عيل |سم|مح محمد |حمد س| |ره طنط|تـــج

35229o لسيد|هيم |بــــر|طف |محمد ع |حقوق بــــنه

6|6862 مد عبــــده زعتـــر|منى مصطفى ح ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6o4885 يف |س |ي|لسيد محمد قط|ره محمد رسر |صيدله طنط

8298o س محمد|للطيف عبــــ|لبــــدرى عبــــد | ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|2o7o5 بــــ رفعتـــ مصطفى|يه| |ر|ي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|47435 هيم|بــــر|حمد |محمود فكرى حفنى  هره|لق|حقوق 

3||3|9 لسيد|بــــ |لوه|مصطفى حسن عبــــد ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

|26|89 ل|ئى عويضه غ|س روم|تـــوم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

545686 ء معوض زهو|مصطفى بــــه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3684|4 سم معوض|تـــ ر|نش| رين|م |حقوق بــــنه

5o7858 ود|حمد د|لمجيد عىل |عبــــد| هويد سكندريه|ل|ره |تـــج

22879| ج|لحميد فر|يمن عبــــد|م |ريه هره|لق|حقوق 

247853 ر|رثــــ صبــــىح عم|لح|يه عبــــد| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

782568 ف |مح |س حمد|ل |لع|لسيد عبــــد |رسر ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

58|o2 لنور|بــــو |حمد محمد |ر |عم صيدله بــــنى سويف

453|46 ي إبــــر|ه
يله|عيل ط|بــــ إسم|لوه|هيم عبــــد |ئى لشيخ|ره كفر |تـــج

6|45|4 ل حبــــيبــــ|ندى محمد رفعتـــ كم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

4||647 ن|هيم رمض|بــــر|حد |لو|حمد عبــــد|ف |عف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

828745 لسيد|حمد محمد |مله |ك دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

923o5 تـــبــــ خلف|لرحمن محمد ر|عبــــد  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

|3o85| لمعىط|لم عبــــد |لمعىط س|مصطفى عبــــد  ن|حقوق حلو

6o7|8| وى|لهند|محمود عزوز حسن  |ره طنط|تـــج

6o2o63 لعزيز درويش|حمد محمد عبــــد |يه | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2|3o2o حمد مصطفى صقر|ن |نوره ن|هندستـــ حلو

84227 لسميع|ح عبــــد |مه صل|ح سل|صل تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4o5534 در مرىسي مسعود|لق|ليىلي مرىسي عبــــد  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي
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2786|4 دق عىل|لص|ن بــــكر عبــــد|يم| ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

859686 ى يعقوبــــ  هيم فرج|بــــر|كرستـــي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

25|6o3 لسيد محمد|هيم |بــــر|مصطفى  ن|طبــــ حلو

8|7856 لمجد|بــــو|لحميد |مريم سيد عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

367|47 |محمود جل
ى
ل محمود صدق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2|3249 فظ محمد بــــدوى|مح ح|س| هل ى شمس|تـــج ره عي 

9||984 مل حسن |فرحه عبــــيد ك ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

82|o39 يه فرج محمد محمد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

25|o49 لنبــــى|لح حسبــــ |حمد محمد ص| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

88685| مه عىل مصطفى |س|رقيه  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

229|45 د مصطفى|ندى محمد رش ن|تـــربــــيتـــ حلو

22o55o ره|هلل عم|عبــــد| هلل رض|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|489o4 م حسن|منه ربــــيع محمد ضي لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

86|739 عي منصور|شم رف|محمد ه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

42|38| غ|لصبــــ|لسيد محمود محمد |فتـــحيه  |ره طنط|تـــج

4o5o38 هيم|بــــر|لمقصود حسن |دهم محمود عبــــد | ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

845|75 بــــر محمود|لج|ء محمود عبــــد|سم| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

35953| ح|لفتـــ|دل محن  عبــــد|ع| لي|د ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

496|2o جح طبــــيختـــ|ء أحمد أبــــو ر|سلم |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

248924 وى|لعزيز عشم|رودينه نبــــيل عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

223874 جر محمد عىل خليل|ه هره|لق|ره |تـــج

925563 ح محمد محمد |لفتـــ|عىل عبــــد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|55597 م محمد عىل حسن|ر س|مي تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

7822o| بــــدوى محمد سعد| ند زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

284|o7 لمعىط|سعيد محمد سعيد عبــــد ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

247257 ى|بــــر يونس حس|حمد ج| ني  شمون|نوعيتـــ 

2o924 هيم|بــــر|ن موىس |حسن شعبــــ ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

648646 وى|لكفر|م محمد فهىم |ندين حس دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|4443o لرحمن|ح عبــــد |ئل صل|لدين و|سيف  هره|لق|صيدله 
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877889 نىح  حلىم محمود عىل | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76|226 بــــر|م محمد أحمد ج|لسل|سهيله عبــــد  لسويس|هندستـــ 

696892 حمد حسن محمد عىل| لمنصورتـــ |تـــمريض 

229493 ى هبــــه محمد محمود حسني  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

626||6 لسيد|عيل محمود |سم|رق |حمد ط| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|9oo3 عيل |سم|م محمد |ء عص|شيم سيوط|نوعيتـــ 

4o75|7 لرحيم|ده عبــــد |لحليم حم|منه خلف عبــــد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

493586 مي |مسعد حسن محمد عبــــده مس ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

367688 لسيد عمر|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد|حمد | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64|826 ن|محمد سمي  محمد عىل طرخ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|6849 ن محمود زىك خليل |يم| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

647|o9 للطيف محمد|لرحيم عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

|72349 يم|لد|ندى مجدي عمر عبــــد  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|53567 مل حسن|رتـــ محمد ك|س هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4386|| وى|هيم مك|بــــر|مد محمود |سعد ح لشيخ|بــــ كفر |د|

68964o ود|حمد د|لسيد محمد محمد |مروه  ط|بــــ دمي|د|

292525 لسيد موىس|ل |حمد جم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

688867 هيم منصور|بــــر|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| لمنصوره|علوم 

792|83 ئى حسن عطيه حسن|تـــه زيق|لزق|حقوق 

63|9|6 حمد حسن|لسيد |رغدتـــ  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

7577o2 بــــر حسن عىل|هلل ص|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

3|59o7 ى |ي حمد|ن |حمد رمض|سمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4o9|85 بــــو زينه|لنبــــي محمد |هيم عبــــد |بــــر|نبــــيله  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

76739| ه عبــــد | ى محمود|مي  لرحمن حسن حسني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

5896| ين ش كر|زع ش|كر من|رسر لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

84749o هيم|بــــر|وي |بــــر بــــسط|حسن ج ن|تـــمريض أسو

77594| حمد جعفر محمد|هلل محسن |منه  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

867|82 ى عجىمي| |رن حمد حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

78|o72 ي |محمد محمد  لسيد|لبــــدرى زهي  زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

6984o5 لحنفى|نس مصطفى محمد حسن | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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5o4||3 ه محمد عبــــد | لحميد محمد حبــــيبــــه|مي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

834889 لس رفعتـــ محسبــــ بــــ |ش|كي  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

6|2635 لعزيز محمد مطر|لمنعم عبــــد |ن عبــــد |يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3|793| هيم عىل|بــــر|تـــم |هيم ح|بــــر| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

485o8| د|حمد مر|محمد خليفه  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

44738| ريم خليل محمود محمد خليل سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4|973 تـــ فتـــىح عطيتـــ محمد| مي  هره|لق|بــــ |د|

92|968 ى |يه ع| لسيد |دل حسي  ج|بــــ سوه|د|

6432o8 ح متـــول|لفتـــ|ر عبــــد |لغف|ء عبــــد |لشيم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

5423|8 ديىل|لقن|يدى مجدى محمد مخيمر |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

37oo8 ف عىل محمود عىل|حمد | رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

786o93 ف |بــــ |رح شم|لد ه|لسيد خ|رسر ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

883238 م رجبــــ جعفر عمر |حس سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

23o435 وى|حمد سعيد بــــيبــــ|محمد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

85|39| ي محروس |محمد عبــــد
جي|لسم|لغنى سيوط|ره |تـــج

627244 د|لحد|حمد حسن محمد |محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

43268 ى شعر  محمود حسي 
وى|مصطفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

526499 ن|حمد محمود محمد رضو|ر |عم |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|3o925 د|لح حلىم عي|يكل ص|م ى شمس|تـــج ره عي 

2856o8 ف عبــــد|سمر  لسميع|ر عبــــد|لستـــ|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43o697 تـــ عبــــد| بــــوفرج|وى |لعشم|دق |لص|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

356222 وى|لفرم|رق محفوظ حسن |حمد ط| |ره بــــنه|تـــج

876523 ى ف ظريف ميخ| |مي  ئيل  |رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

59922 هلل محمود|لحليم عبــــد |مصطفى عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

4866o4 تـــه سعيد|د وردى شح|بــــيتـــر عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o8o62 ي | ى |نىح  ى|هيم |بــــر|مي  مي  ره بــــنى سويف|تـــج

26249 للطيف|هيم عبــــد|بــــر|يوسف حمدى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|2o|88 ل صموئيل|صموئيل غبــــري| ري|م ى شمس طبــــ عي 

62223o لمجيد|حمد عبــــد |س |حمد عبــــ|أمينه  ط|بــــ دمي|د|
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2|697o مد محمد|مد محمد ح|ح| ر|ي ى شمس|تـــج ره عي 

647639 ن|هر محمد سليم|مح ز|طف س|ع ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

34||62 ى عىل شعل| ن|حمد سعيد حسني  ى شمس|تـــج ره عي 

68o44| هيم محمد عىل محمود|بــــر|محمد  لمنصوره|هندستـــ 

233453 ى زكري|ي ى|مصطفى رضو| سمي  ن حسي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

757559 ر عىل محمد عىل|من عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

858685 يد|ن محمد خلف ز|رمض ي|صيدلتـــ 
|لمنى

778o29 د|ن مسلم عىل حسن حم|نوره زيق|لزق|صيدله 

274238 تـــه عيد طه عيد|هبــــه شح ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

847593 ى محمد|يم| ن خليل حسي  ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

37722 حمد مجدي محمد حسن| هره|لق|حقوق 

3543o مر مصطفى|جر مني  ع|ه ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

29544| ك حبــــيبــــ|ريه نبــــيل سدر|يل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|48895 لد رفعتـــ محمد|ره خ|س هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

775377 د محمود عىل زيد|حمد فؤ|محمد  |ره بــــنه|تـــج

259978 ندى محمد درويش مقلد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

847779 حمد|ء محمد صديق |صف ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

757665 حمد|د |م سمي  ج|كر|ن |يم| ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

6o2445 لنبــــى|ء محمد عىل عبــــد |نجل لمنصوره|علوم 

285o63 يمن حلىم يوسف|نس |ن ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

638696 بــــ|لوه|تـــفى محمد محمد عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6844o8  |وف
ى
لغنى|حمد عبــــد |ء عزتـــ شوق لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4932|9 لشيىم|لغنى |مصطفى عزيز عبــــد  ره دمنهور|تـــج

34598o ى محمود|بــــدر  لدين فتـــىحي حسي  ى شمس حقوق عي 

878793 ى |ء عبــــد|سم| لعظيم محمد حسي  سيوط|بــــ |د|

|63o84 ه | ى|لخ|م عبــــد |م|مي  لق حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

78595| محمد سمي  محمد مرىس خليل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

46o359 وق أحمد سعد عبــــد  لرحمن فتـــح|رسر ن|سو|بــــ |د|

45496 حمد|فتـــ محمد |محمد ر ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى
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79|242 وى|لغز|لسيد |م |م|ده |غ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8647o5 لحميد|هلل عبــــد|ح عبــــد|ن صل|يم| ج|بــــ سوه|د|

863873 هيم محمود|بــــر|حد |ل|ده عبــــد|مي |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

626o27 هيم مني  محمد|بــــر|م |سل| زيق|لزق|ره |تـــج

832633 ي حسن عبــــد
لحميد حسن|مصطفى ن|سو|حقوق 

352o59 ي
حمد|حمد لطفى | |دئى مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

638|48 لسيد|محمد محمد منصور| رض ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

262437 حمد عىل|ل فتـــىح |كريم جم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

33|8|| لمنعم محمود محمد عطيه|ء عبــــد|محمد عل ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

775587 حمد|حمد فتـــىح |رق |ط |ره بــــنه|تـــج

|69556 س|لحليم عبــــ|ح عبــــد |لحليم صل|عبــــد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

7||9|9 لسيد حمزتـــ|ء عىل محمد |سم| لمنصوره|بــــ |د|

6|825 ين رجبــــ عبــــد  ن|لغنى رمض|رسر صيدله بــــنى سويف

649|97 ي عبــــد |لديد|لنجدي |ء |رس|
لحسيبــــ محمد|موئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o47o| هلل|حمد محمد محمود عبــــد|ر |مي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

499o6| ه|عيل محمد |ن إسم|طمتـــ أم|ف لنقي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

486648 ح سعد محمد|ح مجدى صل|صل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

42o95o هلل|د |رق محمد ج|ء ط|ول لشيخ|بــــ كفر |د|

4|5536 ن|س زيد|ن محمود عبــــ|يوسف شعبــــ لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|7|o23 لسيد|لعزيز عىلي |حمد عبــــد |تـــن |ف ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

3||99| لبــــيوم|ء محمد |محمد عل ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

5|oo3 ى|حمد فؤ|بــــ |شه د حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

8||869 ه  ف عمر عبــــد|ني  دي|له|رسر ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

8|||56 لحميد|هلل عبــــد|ء ذىكي حسبــــ |ول ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

76|356  عبــــد 
ى
ي|لش|عمر محمد شوق

ى
ق لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

82o3o9 دل عىلي فوزي|عمرو ع ره بــــنى سويف|تـــج

273543 ى محمد|عمرو رمض ن حسي  ضتـــ ج بــــنى سويف|ري/رض |ل|كليتـــ علوم 

|28472 حمد سعيد عىل|يدى |ه ى شمس|د| بــــ عي 

2695o7 مه|حمد عل|حمد |لسيد |ميه |س ي صىح بــــنه
|معهد فنى
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85769 لرحمن|حمد محمد يوسف عبــــد | ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

93|69 ف م|سعيد  د|لجو|هر عبــــد |رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|7|745 هيم معوض|بــــر|محمد | ن|ر لفيوم|لعلوم |ر |د

687|63 حمد خليفه|لحكيم |حمد عبــــد |مرفتـــ  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

366||6 نور|ج  |نتـــ نبــــيل ر|دمي كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

73526  شعبــــ|لبــــ|ن عبــــد |بــــ شعبــــ|رح
ى
ن|ق لفيوم|صيدلتـــ 

3422|o ر حسن محمد حسن ريه|من |نوعيتـــ بــــنه

8825|9 شور  |بــــر محمد ع|لج|ء عبــــد|دع سيوط|بــــ |د|

49o4|o ل|لع|رص محمد عبــــد|لن|ندى عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

82962o عيل|سم|مل محمد |هلل ك|عبــــد ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

88|279 لغنى عىل سيد |مروه عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

5|4822 ي
م|م|لحديدى محمد | |دئى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

843937 مي|محمود محمد عىلي شلق ن|هندستـــ أسو

45994| د عىل|لجو|وى عبــــد |لمنش|حمد |د |عم ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

756623 | لي|د
عيد عيد خرصى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8oo546 رك|حمد مبــــ|روق |طه ف ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

6793o2 ى رض حمد حىح |بــــر |حمد ص| |حسي  لمنصوره|حقوق 

485684 ن حسن عىل|م رمض|ن هش|جيه لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

629623 ي|ليم|تـــ عدلي |لشح|هلل محمد |منتـــ 
ئى زيق|لزق|ره |تـــج

865888 ي محمد عربــــي محمود
مصطفى سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|2oo36 م|لدين عل|ل |لدين محمد جل|ح |ن صل|شكر هره|لق|عه |زر

34o273 سهيلتـــ محمد محمود محمود مصطفى غنيم ي صىح بــــنه
|معهد فنى

5|o557 لموجود مسلم|محمد محمود عبــــد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

4527o يم محمد|لد|لرسول عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد هره|لق|ره |تـــج

6o884o م|لسل|لسعيد عبــــد |طمه أسعد |ف |ره طنط|تـــج

694926 عيل|سم|هيم |بــــر|ئى محمد |م| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

73886 ف عىل س|م |هش لم|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

94386 ل يوسف مرىس يوسف بــــطيخ|طمه جم|ف ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

8|4256 ى نوبــــ|تـــه بــــ|مدحتـــ شح| مي  سيوط|ره |تـــج
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36557| حمد|بــــ محمد محمود |شه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|646|o لح|م ص|لسل|لد سمي  عبــــد |خ ن|حقوق حلو

25|9o زي|لنبــــي حج|زي محمد حسبــــ |ن حج|نوره ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

836958 مي|هيم تـــه|بــــر|محمود فرج  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

675||7 هلل|هيم عبــــد |بــــر|لدين رأفتـــ |م |حمد حس| لمنصوره|علوم 

2432|| ل|ن غ|م عري|ره س|س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

92447| فظ |لح|ده محمد عبــــد|محمد حم ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

529795 م|لحميد محمد محمد سل|محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

25|8| ي
مر سيد محمد|ع| دئى ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|44583 هلل محمد|ح عبــــد |محمد صل لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

86o363 ى|ي ى عمر خليفه حسي  سمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

648864 مصطفى مخلص مصطفى محمد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|65695 لموجود حسن|حمد عبــــد |م |حس رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

4||372 وي|لمنش|م |له|لحميد |مريم حسن عبــــد  |ره طنط|تـــج

75596| ح|يم مصبــــ|لد|لسيد عبــــد |محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

753832 ه محمد ف| د|روق فؤ|مي  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

325o|7 رص محمود محمد|محمد ن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

68o763 حمد|ئى |ليم|لسيد طلعتـــ |ده |مي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

778o38 ئى|لتـــلبــــ|لفتـــوح |بــــو |ء |يمنى عل مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

8548o9 ين ربــــيع حم د خليل|رسر ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

439522 ود|سط عىل د|لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|ن |رو لشيخ|طبــــ كفر 

3573o| لسيد محمد محمد|ندى  ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

372565 عي|حمد رف|در |لق|رتـــ عبــــد|س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

359o33 ى نصي |بــــ|
نوبــــ ممدوح هيى ي |

لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

34958| هيم|بــــر|ح |لفتـــ|بــــو رسيع عبــــد|مصطفى  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

|677o| فظ|م حسن حسن ح|حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

45||4 لعظيم محمد|مد عبــــد|مريم ح هره|لق|لعلوم ج |ر |د

83749| حمد|ح نبــــيه |لرحمن جر|عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

5||433 يف|هلل بــــكر|لرحمن فهىم عبــــد|عبــــد  لشر سكندريه|ل|نوعيتـــ 
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2|7532 لصبــــىح|عيل |سم|حمد |حمد محمد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

924676 بــــوزيد  |شم |لسيد ه|محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

7789o6 هيم محمد|بــــر|ء محمد |رس| زيق|لزق|طبــــ 

239||9 ى محمود|ره |س ف حسني  رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9|o|44 هلل  | |بــــتـــ عط|ريو ممدوح ثــــ|م ج|بــــ سوه|د|

4|9952 سعد حسن سعد حسن عىل صعوه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

438|o9 لح|لسيد جوهر ص|د |جر فؤ|ه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

||982o لس بــــولس عجيبــــ عبــــد  لمسيح|كي  ى شمس هندستـــ عي 

78638o ويش|هيم در|بــــر|لسيد |حمد محمد | س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

27|337 ى |منيه | ره|حمد عم|حمد حسي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

765763 هلل يوسف|حمد عبــــد |ريم  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

285232 روق محمد|روق محمد ف|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

54847 ي شعبــــ|رح
ي|بــــ قرئى

ن قرئى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4296o8 زيد|للطيف بــــ|محمد عمر محمد عبــــد  |علوم طنط

622842 حمد محمد عىل حسن| |حل ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7o|8|7 قتـــ س| د|لعوضى طر|حمد |لم حلىم |رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

494o48 |لبــــن|لسيد محمود |مد |يىح ح |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

249526 لشبــــلنىح |حمد محمود |ء صبــــرى |حسن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

338983 ي|لدخ|دى غنيم |له|ضى عبــــد|ضىح ر
خنى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

||85|7 هيم|بــــر|ن |بــــ رمض|يه|جر |ه تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

25973| ن|لغنى عثــــم|ن حمدى عبــــد|يم| هره|لق|ر |ثــــ|

|87|7 لمجيد|س عبــــد|لمجيد عبــــ|عمرو عبــــد هره|لق|ره |تـــج

233o7| لوكيل|لسعيد يوسف |يه يوسف | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

49|567 هيم|بــــر|لمنعم حسن |هدير محمد عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4563o2 لعزيز سحيم|م مجدى عبــــد|هش |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

26|99| لنمر|لمجد عىل |بــــو|فظ |مصطفى ح |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

453633 ى محمد  م|سم ضي|لمتـــولي ق|حني  لشيخ|بــــ كفر |د|

9o2o22 لسيد محمد |م محمود |هي ج|بــــ سوه|د|

8386o| ضل|ر ف|لستـــ|د عمر عبــــد|جه ي صىح 
ن|سو|معهد فنى
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4o2o46 حمد|تـــ |لحميد بــــرك|دل عبــــد |حمد ع| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

||632o هدير ممدوح محمد محمد عىل هره|لق|حقوق 

8452o4 ى|لحفيظ ي|بــــ عبــــد|لوه|رحمه عبــــد سي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

8o3524 حمد|يوسف محمود يوسف  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

343638 عيل فضيل|سم|مون |رق م|سمينه ط|ي ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

235o34 حمد|م رجبــــ |مؤمن عص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

835o86 ن موىسي|ل رمض|زينبــــ جل دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

7oo42 حمد محمد|حمد |ن |غفر لفيوم|عه |زر

|2298o حمد حسن|ل سيد |بــــسنتـــ جم ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

527784 زيتـــ|بــــوج|مد محمد|آيه محمد ح سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8|992| |ل حن|ردين نبــــيل غبــــري|ن ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

528|58 |ق|هلل ق|حمد عبــــد |محمد محمد  بــــ دمنهور|د|

64o842 ر|لغف|لسيد عبــــد |حمد مصطفى | زيق|لزق|ره |تـــج

353|96 لعزيز|محمد سعيد عجىم عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4|7385 |لمو|عيل |سم|ن محمد |محمد سليم
ى
ق لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|6o824 ح|لفتـــ|ن زىك عبــــد |محمد شعبــــ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

484528 ئى|م محمد علو|لسل|م محمد عبــــد |سل| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4o9865 ي د|مع
ى
لجمسي|ود |ذ محمد دسوق ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

78899 ن محمد|حمد رمض|ندى  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

8o6o|8 ء محمود عىلي محمود|دع ي|نوعيتـــ 
|لمنى

5|4786 هيم منصور|بــــر|طف عىل |حبــــيبــــه ع تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

23o426 ى رف|بــــر|محمد  ع|هيم حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

64888| هيم|بــــر|هيم |بــــر|دى |له|محمد عبــــد  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

775928 لسيد عىل محمد|عصمتـــ  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

785o62 ى|لعظيم |سمر عبــــد  حمد حسي  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

48428o هر عوض|لط|عرفه محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4853oo لصفتـــي|حمد |ملك محمود محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||5246 ى|تـــرين جورج ك|ك |مل مي  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

94437 للطيف حسن|تـــفى سيد عبــــد  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

236|9 روق محمد مصطفى|لد ف|مه خ|س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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633447 لمنعم|يمن فتـــىح عبــــد |ن |يم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

29o346 عيل|سم|لحفيظ |ل عبــــد|ء جم|ل| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

485956 |د وجيتـــ ميشيل حن|سع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9658o حمد|لمنعم |ء عيد عبــــد |عل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

227o3o رس خليفه فتـــىح محمد|ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6359o6 لسيد|لحميد |حمد عبــــد|هيم |بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6ooo47 ف محمد خف|ن |نور ه ج |رسر لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

893852 ه عىل محمدين  |لل|مروه عبــــد سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

475|22 ى|دل محمد سعيد ش|ن محمد ع|روز هي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

483|38 دل طه محمد شلبــــى|لهدى ع|نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o559 بــــ ممدوح محمد|يه|لرحمن |عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

785oo7 ز|لبــــ|ندى حسن محمد محمد يوسف  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|6594 ى |لد ي|خلود خ حمد شلبــــى|سي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|23o65 لحميد محمد|طف عبــــد |محمد ع ى شمس حقوق عي 

678722 ر|لنج|عيل |سم|لسيد |ء محمد |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

449|83 |لعط|هيم أبــــو |إبــــر| لرحمن رض|عبــــد  |هندستـــ طنط

5o7o99 ن هيم|بــــر|حربــــى فوزى | مي  سكندريه|ل|نوعيتـــ 

4o6o52 ر منصور|لغف|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|مريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

86|5|8 محمد محمود سعد عيد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6273o6 لسيد جبــــر|ح عىل |زينبــــ صل ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

44286o عيل|سم|مل |حمد ك|حمد جميل | |صف لشيخ|بــــ كفر |د|

33o3o6 هيم عطوتـــ|بــــر|ندى حمدى  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

775648 ل عليوه محمد|يوسف جم ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

78725 لحميد|هيم شلبــــى عبــــد |بــــر|مريم  تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

628292 لعزيز|حمد محمد محمد عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84973o هلل طه|م عبــــد|عص| عل لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

48275| ئل مرشدى محمد|جر و|ه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

45o269 ى عص| لعزيز محمود عمر|م عبــــد |لحسي  |بــــ طنط|د|
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6o96o7 |لحميد |لسعيد عبــــد |لمجيد |مصطفى عبــــد 
وى|لشه

تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

822767 هر|لظ|ده بــــكر عبــــد|حمد حم| ره بــــنى سويف|تـــج

37227| ل|م محمد صبــــرى هل|سل| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

|24o2| عىل محمد فتـــىح عويس هره|لق|ج طبــــيع |عل

336345 ر|لغف|ل محمد عبــــد|مريم جم ى شمس|د| بــــ عي 

327732 م|لسل|لونيس عبــــد|مد عبــــد|جر ح|ه |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

87599o بــــتـــ  |لدين محمد ثــــ|ح |معتـــز صل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|2992 عيل سعد|سم|م صبــــرى |هي ى شمس|د| بــــ عي 

2594o7 ل|لد محمد عىل هل|م خ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6936|3 بــــينى|تـــ |لشح|محمد فكرى  لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o4||7 ن |عيل عمر|سم|هدى محمد  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

4o8248 لمرحوم|لفتـــوح محمد |بــــو|سعيد أنور  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4|o387 ى ف|ي وي|لتـــط|ن |روق سليم|سي  |بــــ طنط|د|

88o2o3 ل نجيبــــ |سم كم|رل بــــ|ك سيوط|ره |تـــج

33o|o| حمد رجبــــ|يدى شحتـــتـــ |ه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

232243 لمقصود مبــــروك محجوبــــ|د عبــــد|لرحمن عم|عبــــد ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

495943 ى  ى حسي  تـــى|لديبــــ|هدير محمد حسي  سكندريه|ل|حقوق 

648|9o ده|مريم محمد فهىم عبــــ زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

57|38 ى |ي ف عىلي |سمي 
هيم|بــــر|رسر صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

32853 محمد رفعتـــ محمد محمد دبــــور دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

43446 لعزيز محمد|ئل عبــــد |ن و|يم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4||3o| ر|لجز|حمد |حمد سيد |روضتـــ  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

77|649 ن|لسيد رسيع زيد|مه |محمد سل زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|3|5o5 ن|ح عثــــم|لفتـــ|ئل عبــــد |حمد و| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

28546o ف محمد |جر |ه ى|رسر مي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

69o369 لغنى محمد|لد نشأتـــ عبــــد |خ ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

|23282 نور فرج|بــــر |بــــيشوى ج ى شمس|تـــج ره عي 

|56479 هر محمد|لظ|عمر ممدوح عبــــد  هره|لق|بــــ |د|
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2|685o وود|لسيد د|لؤى | هي ى شمس|تـــج ره عي 

24|839 لبــــسيوئى|طمه محمد مصطفى |ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

355455 هيم|بــــر| |لعل|بــــو|هدير مجدى  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

83o533 ي عبــــد|لش|عبــــد
ي حسنى

ى
ي حس|لش|ق

ى
ى|ق ني  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6|2246 بــــدين|لمجيد مصلىح ع|خلود محسن عبــــد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

92967 لحليم جمعتـــ|لحليم عبــــد |هلل عبــــد |منتـــ  عه مشتـــهر|زر

48|6o6 حمد تـــوفيق متـــولي|مر |محمد ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|9442 ن|هيم سليم|بــــر|هلل |معتـــز محمد عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

243227 دريس بــــشي |ء صبــــرى |شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6876| يه حسن محمد حسن| ج|بــــ سوه|د|

828482 يع|بــــورسيع ط|حمد |جر |ه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

537|7o هيم عيد|بــــر|رحمه سعيد محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

676856 لمرصى|لعزيز |يوسف محمد نظىم عبــــد  لمنصوره|حقوق 

83592 ن|م عيدين سليم|بــــرين عص|ص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

7o7587 |لر|للطيف محمد |رئ عبــــد |فوقيه ط
ى
زق لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

8o996 حمد محمد شيحه|جد محمود |م عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

26|539 لشوئى|لسيد |لد |محمود خ هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

8o3597 ح محمد|هيم نج|بــــر|م |حل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

47o23 حمد|لسيد |حمد | |لي|د لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

42|576 لجليل موىس|ل عبــــد|لرج|لد عز|خ| عل لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

59|74 لحميد|ر عبــــد|لستـــ|م عبــــد|محمد س ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

689267 ح جمعه|لفتـــ|لدرينى عبــــد |لحسن محمد | لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

63|674 يف عبــــد  عيل|سم|لىح محمد |مريم رسر تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

63o529 لرحمن محمد محمود خميس|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

83953 س سيد|لنح|لدين مصطفى |م |لمعز عص|عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

6|4667 ئى محمد محمد منتـــرص|أم زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

86938o ئيل|ئيل يوسف جبــــر|يوسف ميخ س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

25o3o9 بــــومسلم عيد|يمن محمد |ن |يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|28833 لرحمن محمد مهنى محمد|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 
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864336 بــــ عثــــمىلي|لوه|هلل سمي  عبــــد|عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

4|o457 هيم|بــــر|محمد سعيد عىل  |ره طنط|تـــج

|54752 ى معوض بــــخيتـــ جرجس| مي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

234723 بــــ|لمنعم دي|لد عبــــد|لمنعم خ|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

37o858 ن مدينتـــ|عي عثــــم|بــــوبــــكر رف|عي |رف س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

7o96|6 لمصلىحي|حمد محمد |ء |لزهر|طمه |ف معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8||5|3 لي|ك سعيد غ|مل| رين|م لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|6|o69 ي|وى محمد م|لص|وى |لص|سلىم 
ضى ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

65692 حمد|لد محمد |حمد خ| لفيوم|ر |ثــــ|

5|89o5 ى عبــــد |ي ن|لعزيز  رمض|حمد عبــــد |لعزيز |سمي  بــــ دمنهور|د|

7o8392 لسيد محمد|حمد محمد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

68||42 ف عبــــد |رس |ف لعزيز حسن عنبــــر|رسر لمنصوره|حقوق 

684376 قوتـــ مصطفى حسون|يمن عطيه ي| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o|95o لربــــ|د |لسيد ج|لسيد عىل | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|47746 وى|لدين حنفى محمود قن|م |حمد حس| هره|لق|هندستـــ 

69|38| ل|لو|هيم مصطفى |بــــر|خلود حسنى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6o3o65 ر|لنش|هيم محمد |بــــر|محمد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

434722 ي |لبــــلتـــ|حمد | |نور لمجد|بــــو |ج  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

68||99 لسيد محمد عوض عىل|م |سل| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

2|2778 لليثــــى|م |لسل|روق عبــــد|رق وليد ف|ط هره|لق|م |عل|

7654o6 ف |زن |م لجعيدي|هلل |لبــــدوي عبــــد |لسيد |رسر تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

642536 لحليم محيسن|لسيد محمد محمد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

259867 ل حسن درويش|ئى بــــل|م| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

3o398 حمد|ح |لفتـــ|لدين عبــــد|ن |هدي سلط ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

245|82 ى|س يد|م محمد ز|س| بــــي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

789699 حمد|لسيد |مح |هلل س|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6o5676 وق عبــــد ر|لنج|زى |لمغ|للطيف محمد |رسر لمنصوره|صيدله 

43|54o لقط|عزيز وجدى نجيبــــ  |بــــ طنط|د|

23|5|2 ف محمد صل|د |زي حمد طعيمتـــ|ح |رسر ن|ضتـــ حلو|علوم ري
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343|35 م حسنى مصطفى محمد|سه سيه|نوعيتـــ عبــــ

79||25 لعزيز مهدى|لدين مهدى عبــــد|د |هلل عم|عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

6o7|34 وى|لعتـــر|لبــــىه |وى |لعتـــر|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

689|37 لسيد منصور محمد متـــول|م |عمرو هش ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

362o3o ن سليم|لد خلف سليم|خ تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

3324|4 حمد متـــول|عىل حسنى عىل  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

87|657 د|حمد مر|د |هر مر|ط سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4227o6 لسيد|فظ |لسيد ح|حمد محمود | سكندريه|ل|ره |تـــج

767725 لمعىطي|لمعىط فوزى عبــــد |ره عبــــد |س ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

765||9 ف |حمد | عيل محمد موىس|سم|رسر حقوق بــــورسعيد

8o3522 حمد|حمد فتـــىحي |ميشه  ي|طبــــ 
|لمنى

|79239 ين  يمن محمد عىل عوض|شي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

435727 ى |بــــو|رس |لح|حمد |مصطفى  ن|للبــــ|لعني  لمنصوره|علوم 

28o546 عمرو مصطفى معوض محمود حنفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

452o4 تـــم حسن عىل|حمد ح| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

693|84 هلل محمد محمد محمد سعد|عبــــد  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

545|55 ج|هيم حج|بــــر|مصطفى حمدى محمد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

4o978 ح بــــكي  محمود بــــكي |سم ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

43o653 ن محمد محمد عيس|ء رضو|شيم |بــــ طنط|د|

6923|8 لحلو|ح |لفتـــ|ن عبــــد |نبــــيله وليد شعبــــ لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

24|722 لرحمن محمد|ن محمود عبــــد|يم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3o2o7 بــــ مصطفى محمود|يه|هدى  هره|لق|ره |تـــج

352935 فظ|لغنى ح|لد محمد عبــــد|خ |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

786o44 ه | حمد يونس محمد مصطفى حموده|مي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

5|686o ف محمد |يتـــ | متـــ|عيل سل|سم|رسر تـــمريض دمنهور

223244 س|حمد عبــــ|محمد بــــكر محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

846o2o ي عبــــد|عبــــد
بــــ|لوه|لعظيم عبــــد|لعظيم مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

69|33| لسيد|هيم |بــــر|لحميد |رأفتـــ عبــــد | نور لمنصوره|بــــ |د|

|63|89 لعزيز عىل|نور عبــــد |د |جه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 1452 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6|9876 بــــيل سعده|ئل ق|ء و|عىلي ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4463o8 ى حسن  عىل حسي 
عىل مصطفى ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

345|oo نيوس|رم|هلل |د عبــــد|ئيل ج|مهر ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

878o58 لحفيظ  |س عبــــد|ء محمد عبــــ|ل| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

34655 لعيسوى|ر فرج |يمن مختـــ|محمود   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

757493 لحفيظ|لمنعم رجبــــ عبــــد |منيه عبــــد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

634o53 م|لسل|لمنعم عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

364347 لعظيم|لسيد عبــــد|طف |د ع|ي| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

887|75 هلل مصطفى خليفه حسن  |عبــــد سيوط|بــــ |د|

27o587 حمد محمد شلبــــى|محمد شلبــــى  |بــــ طنط|د|

69||89 ى | حمد محسن محمد فريد حشيش|حمد حسي  لمنصوره|بــــ |د|

757|95 ع|هبــــه مني  محمد محمود رف عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

755|7o لمجيد|لق عبــــد|لخ|رضوى محمد عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

622o2 ى عطيتـــ محمد عطيتـــ حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

9|36|2 حمد صبــــره محمد  |محمود  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

38937 يف  ف |رسر ري|حمد بــــند|رسر هره|لق|ره |تـــج

372674 ى رمض|س ن|رتـــ فتـــىحي حسي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6o4949 ن|حمد سليم|هيم |بــــر|حمد |مريم  |تـــربــــيتـــ طنط

755o44 ج|لسيد حسن محمد فر|حسن  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

848887 ى نرصي  لعزيز|دريس عبــــد|حني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

2o223 عىل| ن عط|محمد رمض لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|73268 عمرو ممدوح حسن فرج |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6358| ى|لتـــو|مل عبــــد |خلود ش بــــ حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

||6553 ي م بــــولس|مح س|م س|مي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

333o2| لدين سليم|لسيد حسن مىح | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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3296|2 زى|ن حج|ل محمد رضو|خلود جم |تـــربــــيتـــ بــــنه

33oo75 رم جوده حسن|لمك|بــــو|طمتـــ |ف ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

7|o937 ف مسعد حسن عبــــد |مسعد  ه|لل|رسر لمنصوره|ره |تـــج

247667 ن|لسيد شعبــــ|مه فتـــوح فتـــوح |س| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

85|o|2 شهد محمد محمود سنوىسي ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

53|23 ل محمود حنفى عىل|من ي سويف
هندستـــ بــــنى

335678 ف ف|رتـــ |س تـــه|روق شح|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

6o5356 ديه محمد أحمد حمدى جوده|ن لمنصوره|صيدله 

4o67|4 ي|ه
لمعىط|م عبــــد |لسل|هر عبــــد |بــــ ط|يه| |ئى سكندريه|ل|ره |تـــج

||8oo7 ردين رأفتـــ نسيم جرجس|ن هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

475284 لصمد|هيم عبــــد |بــــر|بــــر عىل |مح ج|حمد س| |ره طنط|تـــج

|57362 ح محمود مرصى|ن صل|نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

244283 ى هلل|معوض عبــــده سعد | مي  ن|حقوق حلو

88o|75 ين ن سعيد |جرجس عري| في  سيوط|صيدلتـــ 

248339 ل|لجم|لدوله |هلل قمر|مريم محمد عبــــد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|9347 تـــ عهدي سمي  عي| دبــــطرس|مي  لفيوم|عه |زر

|623|5 ي|محمد حسن عبــــد 
لمحسن مصطفى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

886784 منيه رجبــــ حسن سيد | سيوط|تـــربــــيتـــ 

6|2362 ين  يف|رسر  عىل محمد رسر
ى
لدسوق |تـــربــــيتـــ طنط

85845o ي محمد|حمد عبــــد|ء |لىمي
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

8o5o97 ه | ف حسن محمد|مي  رسر ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

62959 لمقصود|لمطلبــــ عبــــد |لد محمود عبــــد |خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

899729 لرحيم حديوى |لرحيم مبــــروك عبــــد|عبــــد حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

25oo32 لشيخ|ر |نغم فوزى مختـــ ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

28|466 لربــــ شبــــيبــــ|د |عىل شبــــيبــــ ج ى شمس حقوق عي 

244564 لرحمن |مل محمد عبــــد|لرحمن ك|عبــــد
لبــــطه|محمود

ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6o352| ر فتـــيح|لغف|هيم عبــــد |بــــر|ن |يم| |نوعيتـــ طنط

7o|583 نور مصطفى مصطفى محمد|سلىم  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4|9365 ه س| هيم|بــــر|لفتـــوح |بــــو |لعزيز |لم عبــــد |مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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9o88|7 لبــــدرى محمد |وى |م قن|حس دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

836o76 هلل|لكريم عيتـــ |د |لكريم سعيد ج|د |ج ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

2544|7 نم|بــــ غ|لحليم دي|ديه كرم عبــــد |ن ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

68378| لسيد صقر|هيم رزق |بــــر|عمرو  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

37734 ي
حمد|لدين مبــــروك |ء بــــدر |ضى هره|لق|هندستـــ 

253o69 لمقصود بــــدر|مجدى عبــــد| دين ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

26449o ئل مأمون محمد|ندى و |ره بــــنه|تـــج

6o589o هيم|بــــر|لرحمن |ده عبــــد |حمد حم| لمنصوره|ره |تـــج

638977 ه  لطيبــــ|حمد |لسيد |مه |س|ني  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

3|98|3 دل عىل محمد|ن ع|نور لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

258727 ف ف|محمد  لدقوئى|روق |رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|2826| لح محمود|حمد ص|ديه |ن هره|لق|بــــ |د|

|58849 ن|لقشل|حمد حمدى |روق |لد ف|عمرو خ هره|لق|ره |تـــج

|7777| حمد|ء محمد |لدين عل|نور  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25|372 لشىس|محمد سعيد موىس  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

9|92|o رس محمد منصور محمد |ف ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

898337 رى |لفز|لسيد محمد |ل |مديحه جل ج|ره سوه|تـــج

334853 هيم|بــــر|حمد محمد |لد |رتـــ خ|س ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|28728 عمر رأفتـــ رحىم يوسف هره|لق|حقوق 

3|27|5 لدين بــــكر محمد|د |بــــ عم|مه ى شمس طبــــ عي 

93|4o ى|مصطفى محمد خلف حس ني  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

68746o تـــ|لشح|عيل |سم|م |لسل|رص عبــــد |مريم ن لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7o|||8 ى|مه بــــيوم |مه محمود سل|سل لدمي  لمنصوره|بــــ |د|

6|62|9 ن|ن كيو|عمرو نبــــيل رمض ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

33|389 لد سيد ذىك عىل|ندى خ ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

77|27o زى سليم|د مغ|نسمه كرم عو ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

7o3535 هلل|در عبــــد |لق|ء عىل عبــــد |رس| لمنصوره|صيدله 

4879|| هلل عىل حسن سليم|لرحمن عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4oo|o8 يه دق|روق عزم ص|م ف|ن عص|شي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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24o45 حمد مندور|لحسن |بــــو|حمد |خلود  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

26539| لطويل|لعظيم |لمنعم عبــــد|هيم عبــــد|بــــر| |حقوق بــــنه

4|725 هيم|بــــر|حمد |تـــم فرج |ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

26|227 ره ميشيل فتـــىح عزيز|س ي صىح بــــنه
|معهد فنى

79o29| رص محمد عىل|ء ن|ل| ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

62776| لرحمن|ل عبــــد |لرحمن محمد جم|محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44o284 وق مدحتـــ عىلي موىسي بــــسيوئى
رسر لشيخ|نوعيتـــ كفر 

6o4976 لم|بــــو س|لقوى |حمد محمد عبــــد |منى  ي صىح طنط
|معهد فنى

7o9o|3 ى |هيم |بــــر|جمعه  وى|لكرد|لسيد حسني  لمنصوره|ره |تـــج

23o277 لحميد|لرحمن محمود سيد عبــــد|عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7o2424 تـــ عىل مهدى|لشح|منى عىل  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

859o3 حمد|عيل |سم| |محمد رض |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

488683 ش|ن محمد بــــكتـــ|حمد عثــــم|عمر  سكندريه|ل|حقوق 

834368 دلي محمد سعد|حمد ش| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|4|426 دى خميس مصلوح|حمد ن| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

75|3|2 لرحمن عىل|نس محمد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

8683|3 ي ج|طمه عبــــد|ف
د بــــدري|لرضى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

35o623 ح حسبــــو|لفتـــ|محمد حسن عبــــد| عل ى شمس|تـــج ره عي 

|7776| ى|حمد محمد شح| تـــه حسني  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

782o23 حمد صقر|حمد محمد |ء |ل| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

245|8 حمد|لدين محمد |جر بــــىه |ه هره|لق|عه |زر

227973 م|هيم محمد عل|بــــر|ح |بــــسمه صل هره|لق|بــــ |د|

844725 سط|لبــــ|هيم محمود عبــــد|بــــر|ل |من ن|تـــمريض أسو

786o96 حمد محمد أحمد غريبــــ|يمن |ء |روميس زيق|لزق|حقوق 

3|5669 سحر عىل محمد محمد عىل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

48|849 ى عىل |جم هيم محمد|بــــر|ل حسي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

59o59 ل تـــوفيق حسن|م جم|ريه علوم بــــنى سويف

|243o7 زى|لحليم غ|لسيد عبــــد |د |زي هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|6669 م محمد عىل|م هش|سل| ن|حقوق حلو
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922675 ى |جح حس|ح ن|سم عيل |سم|ني  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

8|2437 ي عبــــد|ع| رويد
لعزيز|دل حسنى ي|بــــ |د|

|لمنى

4|284 ى نش تـــ مرزوق سعد|نرمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

47|93 لمحسن|لحكيم عبــــد|هر عبــــد|مصطفى م هره|لق|حقوق 

3263o4 سعد مجىل|هيم |بــــر|رتـــ |س ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8|72|| حمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

29o|85 لق متـــول|لخ|هر سعيد عبــــد|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o6998 لسعيد طلبــــه|يمن |حمد | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

2|2565 لعزيز|مؤمن وليد ممدوح عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

25o232 لقربــــه|ء عىل محمد محمد عىل |ل| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

335927 ي|ر
حسن محسن حسن| ئى |بــــ بــــنه|د|

4o6239 ى|فوزيه عوض  هلل دهبــــ حسي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

9||427 لسيد بــــدوي |حمد |مؤمن  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

37o383 فتـــ محمد سعيد ح فظ|مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

3|5283 هيم عتـــريس محمد|بــــر|ء |ل| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4484|o هلل خميس بــــريك|بــــ |حمد بــــريك ج| |هندستـــ طنط

|4o92| ى محمود محمد|تـــقوى  هلل محمد حسي  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

477528 فظ أحمد|لسيد ح|فظ |سلىمي ح سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

354798 تـــ|لشح|حمد |ن سيد |يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

93528 ى |لسيد حس|حمد | لسيد|ني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

373|87 تـــ معوض|لشح|م معوض |وس ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

778777 |لجليل |رس فوزى عبــــد |روى ي|
ى
لدسوق قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

677o8 لسيد|حمد |لسيد |هلل محمود |عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

287527 ه عبــــد م|لسل|لعظيم محمد عبــــد|ني  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

54543 ى عبــــد |مصطفى محمود ي لحكيم|سي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

2456|8 حمد محمد محمد قنديل| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

768|9o لدين|دق بــــدوى شمس |يدى ص|ه لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

252o52 محمد بــــدر محمد عون لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

63|462 ن مجدى محمد حسن| مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

856637 حمد|م حسن فرج |حس ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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884893 م سليم مبــــروك يونس |هش سيوط|بــــ |د|

49|358 لرحمن|رس سند عبــــد |يه ي| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4878|o ي عثــــم|محمد سعيد عزتـــ كيل
ن|ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|32o6 ن سليم|تـــفى محمد تـــوفيق رمض ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4942o6 لزنقىلي|لعزيز حسن |محمود محمد عبــــد  بــــ دمنهور|د|

422o87 دم|ن عمر |ئشتـــ رمض|ع ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|5789 لحلو|هيم |كر إبــــر|هيم ش|إبــــر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6|686o لجوجرى|لحميد |مد عبــــد |د ح|هلل مر|منتـــ  ط|بــــ دمي|د|

|5789 متـــ محمد عقل|س|رتـــ |س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

686346 عيل محمد مصطفى|سم|عمر صبــــىح  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

|432o2 د|ن نجيبــــ ج|دى عري|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

753673 رق سيد عىلي|م ط|غر عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

43695| ي|لقبــــ|حمد محمد |لرحمن |عبــــد| ند|ر
ئى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

92|o35 لسيد |عيل |سم|عوئى | ر|ي ج|بــــ سوه|د|

428346 ف سعيد محمد رح|ء |سم| بــــ|رسر |علوم طنط

|774|9 حمد|لد عىلي |عمر خ ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

434479 ح جبــــر محمد حميدتـــ|لفتـــ|ن عبــــد|جيه |طبــــ طنط

49|66o ى|دى سمي  معوض عبــــد|ف لسيد سكي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5464| وق ز رع محمد عويس|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

87oo77 لرحمن ربــــيع عبــــده حسن|عبــــد ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

4|54o8 يوسف عمرو محمود محمد بــــسيوئى لشيخ|ره كفر |تـــج

83o332 لحليم|لمجد عبــــد|بــــو|حمد |ن |يم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

24966o لعزيز منصور|محمود عبــــد | د ذكري|جه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

857633 ن خليل|سيف رمسيس مرج ي|بــــ |د|
|لمنى

|4636o دل موىس محمد|ء ع|شيم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

682232 ى يوسف|دل |ع| ن|دي مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

354746 ي عبــــد|رس|
ى
ح|لفتـــ|ء عطيتـــ شوق |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

383o6 در رجبــــ حسن|لق|وليد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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486|47 لغندور|لسيد |هيم |بــــر|ن أحمد |يم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85988 س يوسف|بــــسمه محمود عبــــ لفيوم|عه |زر

35675| ى |ل حس|ء جم|ل| حمد|ني  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

82646o ري حسن|ء حسن نص|رس| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

344332 عي|لرف|لم |ل سيد س|محمد جم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

89892o ن |هيم مرج|بــــر|كميل | ندر|س ي صىح سوه
ج|معهد فنى

5|47o9 لدين|ل |لسيد محمد جم|ل |ن بــــل|يم| عه دمنهور|زر

863725 ك|طلعتـــ نظي  سدر| رند دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

754428 عيل عىل|سم|لعزيز |خديجه عبــــد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

92355o حمد |عيل عىل |سم|هيم |بــــر| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

228|7o ئى حسن|طمه عنتـــر ورد|ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|9o86 رغدتـــ سمي  محمود محمود ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7o45|4 بــــينى |ء ممدوح |لشيم| حمد عىل|لشر زيق|لزق|بــــ |د|

496549 لديىه|عيل |سم|هيم |بــــر|ء محمد |رس| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

5337|o فظ أحمد|أدهم محمد عىل ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69|6o7 لزميتـــي|لقوى |بــــ يوسف عبــــد |يه|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68297 وى|دق مج|طه محمد ص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

42686 ى عبــــد | ى|لتـــو|حمد حسي  بــــ حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

352625 لسعود|بــــو |هيم |بــــر|حمد مجدى | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|34897 دى|له|هلل عبــــد |محمد سيد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

54o2o ن|ندى سعيد حسن محمد عثــــم م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

834327 حمد محمد غريبــــ مسعود| |هندستـــ قن

9o7945 رى |رميس شهدى زخ|مجدى  سيوط|ره |تـــج

88||38 ء محمد سيد محمد |دع ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

54o568 ف عبــــد |لكريم |عبــــد  لكريم محمد|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|46||9 ر محمد|ن حموده عم|نوره ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

32o473 مل مرىس|ح مرىس ك|حمد صل| ى شمس هندستـــ عي 

846394 ي سليم رسن|روم| دون|م
ئى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

22445| بــــ|لوه|هيم عبــــد|بــــر|عيل |سم|مه |س| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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8835o ى ح ى |حسي  حمد فلفل|تـــم حسي  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

764254 وق  ر|هلل محمد عم|حمد عبــــد |رسر تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

49936 حمد عيس|مل |تـــسنيم ك ن|تـــربــــيتـــ حلو

5o77|7 لمقصود|ندى محمود مصطفى عبــــد سكندريه|ل|عه |زر

9o444| هلل  |مرقص خلف خي  عبــــد ج|بــــ سوه|د|

372458 حمد|هر |م م|حمد عص| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

269o87 لطوجى|ن غنيم |م شعبــــ|ريه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|49223 ء عىلي محمد حسن عىل|ل| ن|فنون جميله فنون حلو

772|63 لىح محمود محمد|مريم محمود عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

678695 ف | |رن بــــ|لوه|م عبــــد |م|ل|رسر ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8792o7 ئى ثــــروتـــ منصور دوس |ه ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

243948 ف ه| ى|رسر شم حسن حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4oo3 لعسيىل|ء عمر حسن عمر |رس| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

856946 حمد محمد بــــدري|هلل |عبــــد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|32o76 بــــ|لوه|ح عبــــد |لفتـــ|ء سعيد عبــــد |سم| هره|لق|بــــ |د|

897689 لدين  |ئشه محمد محمود بــــىه |ع ج|تـــربــــيتـــ سوه

|6o982 لدهبــــ|بــــو |س |تـــفى موىس عبــــ ى شمس|زر عه عي 

54|o58 ضى|لق|لح محمد |رق ص|محمد ط سكندريه|ل|ره |تـــج

9|5678 بــــ  |هدير محمود عيس دي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

428986 لسيد سيد أحمد وحيش|ن صبــــىح |إيم |نوعيتـــ طنط

2298| هيم محمد|بــــر|محمد منصور  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4o8o25 ن عطيه|مريم عطيه سليم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

89o522 حمد |لرحمن مصطفى يىح |عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|75||2 ي عىل|عبــــد 
لرحمن محمد حسنى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

258o76 ق|سح|محمود عنتـــر محمود  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4432o| ن وجيه محمد دبــــور|طمه عثــــم|ف لشيخ|عه كفر |زر

436747 ى|مريم س ى|سمع| م مي  |ن مي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

56673 د عمرو حسنى طه|زي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

643|o8 لدين|حمد سعد |لدين |جر سعد |ه زيق|لزق|علوم 
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|46oo9 ضل|مر مصطفى ف|رضوى تـــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6o||96 ر|لجز|يم |لد|ء محمد عبــــد ربــــه عبــــد|أسم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5o9|8| لزقم|وي منصور |لص|تـــه |محمد شح لشيخ|عه كفر |زر

43|976 ئيل رزق جرجس|رزق ميخ| رين|م |نوعيتـــ موسيقيه طنط

9o2o56 لرؤف |لمعىط عبــــد|سم عبــــد|لق|بــــو|محمد  ج|عه سوه|زر

|57||6 هيم محمد|بــــر|لمنعم |ء عبــــد |ول ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8o37|| للطيف|ء محمود حسن عبــــد|سم| ي|عه |زر
|لمنى

45864 د|لجو|ن محمد عبــــد|ن رمض|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

272573 شور|رك ع|محمد سيد مبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

|22443 ن محمود عىل|تـــغريد عمرو سلم هره|لق|بــــ |د|

623997 تـــربــــى محمد|ل|ج  |سمر ن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

364746 لسميع حسن|لبــــديع عبــــد|رق عبــــد|مريم ط ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

85975o ود|ن سعد د|محمد رمض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

22|o34 شه|حمد عك|للطيف |ريم محمد عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

4|9765 ن|محمد عثــــم| ن رض|حمد شعبــــ| لشيخ|ره كفر |تـــج

52o345 لعربــــى|هيم |بــــر|عيل أبــــو زيد|ر إسم|من تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

46o5| س|در عبــــ|لق|بــــسمه محمد عبــــد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

293234 وى|لطحط|سعيد فضل | رض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

78744o متـــ|هيم سل|بــــر|دهم محمد |منيه | قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

9o8442 لعظيم عىل |ن محمد عبــــد|يم| ج|صيدلتـــ سوه

5o9|67 ن|لسيد عثــــم|هلل |لد فتـــح |محمد خ تـــربــــيتـــ دمنهور

77|743 ح بــــغيض|لفتـــ|طه وجيه عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2426|6 شد|حمزه مصطفى سعد محمد ر ى شمس علوم عي 

542827 ن|ن نرص حنفى حسن شعبــــ|يم| طبــــ بــــيطرى دمنهور

843736 لد عىلي سيد محمد|خ ن|سو|حقوق 

4599|9 حمد عىل مرزوق|مهد مدحتـــ محمد  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

453o63 ق|هيم عىل |بــــر|هيم محمد |بــــر|م |سل| وى|لشر لشيخ|هندستـــ كفر 

96678 لمعبــــود|م مصطفى محمد عبــــد |نع| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

7oo9|7 بــــو زيد|عيد | طمه رض|ف لمنصوره|بــــ |د|

8434o9 ى |ي ف عو|سمي  لحليم|ض بــــحر عبــــد|رسر ن|سو|بــــ |د|
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272|48 حمد محمد|لرحمن محمد محمود |عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|45255 ى عبــــد |عبــــد  لسميع سيد|لرحمن حسي  ن|بــــ حلو|د|

6o492o ود|لسيد د|ن |لسيد رمض|عبــــي   ي صىح طنط
|معهد فنى

9oo538 ى جم|ي لسيد |حمد |ل |سمي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

82|722 ي حم
ي|مصطفى

ن|ده رجبــــ تـــعى ره بــــنى سويف|تـــج

758629 بــــ|لوه|ل عبــــد |يه سيد جل| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

5o73| ى محمد|هلل |عبــــد  حمد حسي  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

4|72|| بــــل|لسيد قطبــــ ق|ح صبــــرى |لفتـــ|عبــــد  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

345373 ى عضمتـــ|ء محمد محمد حس|يوسف عل ني  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

852996 ي 
د|لجو|لح عبــــد|م ص|س|مصطفى ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

628783 ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ح |لفتـــ|محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

528969 بــــو محمد|لرحمن محمد خميس مصطفى |عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

526987 ن|محمد محمد فتـــىح محمد عثــــم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

88884| م |لسل|لنعيم عبــــد|م عبــــد|لسل|طمه عبــــد|ف سيوط|بــــ |د|

3595| ن|لحليم مصطفى ريح|جر ربــــيع عبــــد|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3|583 د مرتـــضى محمد مندور|زي هره|لق|ره |تـــج

829579 ء مجدي صليبــــ فرح|هن |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

75347o ى|دل عبــــد |ء ع|سم| لمنعم حسني  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|676o8 كرم حسن حسن|لرحمن |عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7||5o| ز|محمد سعد مسعد شلبــــى حر لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

8646|4 ن خليفه محمد سيد|يم| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|5884o ى|حمد |ح |لرحمن صل|عبــــد  مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o3739 لسيد|حمد محمد مصطفى | |بــــ طنط|د|

645|23 ل|لفض|عيل |سم|دل محمد |محمود ع لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

76o|98 لسيد عرص|حمد |بــــ |يه|حمد | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

7|6492 لغريبــــ محمد عىل شحم|ن حسن |نجو لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

3454o5 مي|لش|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|هلل |عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

23||73 لسيد محمود|لعزيز محمود |عمر عبــــد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و
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92|772 هلل  |مدحتـــ حسن فهىم عطيتـــ  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

322356 ي|ر
لعزيز|ح عبــــد|دل صل|ع| ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|6888 وى|لشن|ن فرج |ح رمض|ديه صل|ن ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

5o3|7o وق رشدى خميس س لم سعيد|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

865443 لحمد خليل محمد|بــــو|محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

36o767 لعظيم عرفه|طف محمد عبــــد|طمتـــ ع|ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

885|2 لغنى|ل سيد عبــــد|محمد جم ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

|625o حمد عبــــده|لد |ن خ|نوره ن|هندستـــ حلو

866o2| لشهيد|تـــ ذىكي عبــــد|جرجس بــــرك دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

75|82| هلل|بــــ |بــــح ج|هلل ر|بــــ |ريمون ج ى شمس|د| بــــ عي 

632779 ى محمد|حمد | ى حسي  لسيد حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

266852 لسيد طه عفيفى|جر محمد |ه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

524693 مر عمر|رق يوسف ع|محمد ط |ضتـــ طنط|علوم ري

48o322 حمد محمد رشدى زيد قطبــــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

236|63 عيل محمد|سم|م |تـــفى س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o8744 يف فتـــح |زي يف|هلل عبــــده |د رسر لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

848o|5 ى محمد س|ي لم حسن|سمي  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

686772 وق  ى عطيه|كرم |رسر لسيد حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

422372 حمد|لحميد |حمد عبــــد |مروه  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

493353  عبــــد|لص|حمد فكرى رجبــــ |
ى
لعزيز|ق عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

4|5o8| لسنكرى|مل عىل |ء محمد ك|رس| لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

25648 هيم|بــــر|مل |ه عرفه ك|جي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o9758 لحميد فريج|بــــر عبــــد |حمد محمد ج| ره دمنهور|تـــج

6464| ي |بــــ ن|رح لسيد جودتـــ|ج  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

4853|5 ن|رق محمود محمد شعبــــ|نىح  ط| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

858839 ر|لستـــ|ن عبــــد|ل سليم|ندي جل ي|عه |زر
|لمنى

4|33| ن|لكريم عثــــم|د مصطفى عبــــد |سع ن|تـــربــــيتـــ حلو

786|oo جربــــ|ل|حسن محمد | ره رض|س زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

76o|84 ي|لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|بــــ |يه| |شذ لعشر تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |
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32|742 مد|عمرو سمي  عبــــده ح ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

443453 |لبــــ|محمود ممدوح فتـــىح عبــــد
ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

689976 هيم|بــــر|حمد طه |مح |س ى شمس طبــــ عي 

77o28| شد|لسيد ر|لسيد |لعظيم |هلل عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

4|236o لجندى|بــــ محمد أحمد |يه| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

23|39o هلل|لعزيز عبــــد|يمن عبــــد|يوسف  ى شمس|زر عه عي 

76589o ئيل شنوده|مح زىك ميخ|نه س|دمي لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

2|2223 لملك|يوسف محمد صبــــىح عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

429o|8 ق|ء طه عطيه محمد |رس| وى|لشر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

496o22 عيل حسن|م عىل إسم|أحل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

479287 للطيف عىلي حسن مرىسي|ن عبــــد|نوره سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

4o965 لم|لدين عىل س|مجدى عىل | رن ن|حقوق حلو

362335 حمد|ه |لل|حمد عبــــد|محمد  ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

7652o| لمجيد|هيم عبــــد |بــــر|حمد |كريم حمدى  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

428849 لد أحمد نصي |أحمد خ لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

784886 للطيف محمد يوسف|ء عبــــد |ر عل|من زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

3|2885 حمد محمد جميل مصطفى| ى شمس حقوق عي 

6|2373 لسيد شلبــــى|هيم |بــــر| |محمد رض |ضتـــ طنط|علوم ري

4o9484 |طه أحمد طه محمد 
ى
لحوق |بــــ طنط|د|

4o|898 لرحمن|عيل صديق عبــــد|سم|مصطفى  سكندريه|ل|بــــ |د|

777o2o رس عليوه حسن|هدى ي زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

223577 ي
ف عبــــد| |دئى هيم|بــــر|لعزيز محمد |رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

49|432 عيل محمد عىلي|سم|مروتـــ عىلي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

542|49 يد|بــــو|عيل |محمد فرج إسم ى لي  سكندريه|ل|حقوق 

272775 لدين محمد|حمد نرص| |عل ن|علوم حلو

888596 بــــتـــ |ح ثــــ|لفتـــ|طف عبــــد|ن ع|يم| سيوط|بــــ |د|

433852 دل محمد عليوتـــ|مصطفى ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

356296 در|لق|حمد عبــــد|مصطفى مبــــروك  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

839476 لطيبــــ|رق محمد |تـــؤي ط دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن
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8252|5 تـــه|ل محمد شح|محمد هل دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

82656o لنرص محمد محمد|ء سيف |شيم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2|4858 لشيىمي|لد محمد |عمر خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

689889 لمقصود|هر محمد عبــــد |محمد ز ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

88752| يه |لوثــــ حم|لثــــ|مريم كرم عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

79o774 لرحمن|فظ سليم عبــــد |ء ح|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

6|32o5 نم|نيس محمد غ|ئل |نور و |ره طنط|تـــج

758|o2 ن|لم سليم|تـــتـــ س|لدين شح|ء |عل ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

23384| لجليل|لد طه عبــــد|حمد خ| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

638o9| فعي|لش|حمد محمد |هبــــتـــ محمد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

64|4o4 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|لبــــنى  زيق|لزق|بــــ |د|

7o365| د|لسيد حم|م عوئى |سل|عمرو  زيق|لزق|هندستـــ 

3|4753 لرحمن مسعود طه منصور|عبــــد ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

3256o8 ف |يتـــ | ي|رسر
حمد مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|735|o مبــــول|سل|ل|لدين محمد عىل |ء |حبــــيبــــه عل سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

258636 لمقصود زمزم|لمنعم محمد عبــــد |محمد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

69|2|8 |حمد من|دل محمد |حمد ع| لمنصوره|علوم 

69922o هيم|بــــر|ن حمدى محمد |يم| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4|7|7o د|هيم حم|بــــر|حمد ذىك |لسعيد | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

6|948o بــــ|لتـــو|ر عبــــد |بــــ بــــك|لتـــو|محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

5|8578 ى |هن لسيد عىل عتـــيبــــتـــ|ء حسي  علوم دمنهور

24774o لسيد عىل|لمنعم |لمنعم حسن عبــــد|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

48|359 لمجيد|لسيد عبــــد |حمد محمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

42oo78 لبــــدوي|حمد |هيم |بــــر|خلود محمود  لمنصوره|حقوق 

25oo55 رسج|ل|جر محمد محمود |ه ي صىح بــــنه
|معهد فنى

76o3|6 در|لق|حمد عبــــد|حمد محمد | لسويس|هندستـــ 

679548 لصمد|لسيد عبــــد |حمد سعد |د |نه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

335o53 م|هيم سل|بــــر|لمنعم |عبــــد| سم ى شمس|تـــج ره عي 

768869 ن أحمد|لق سليم|لخ|يوسف عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

|47433 دي|له|حمد عطيه عبــــد |محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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3287|o ن محمد|سليم| رس زكري|حمد ي| |ره بــــنه|تـــج

426724 لزقم|مريم عبــــده سعد محمد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

322|34 هدير سعيد رجبــــ محمد ى شمس حقوق عي 

48343o هيم|بــــر|لدين حسن |ء |ندي عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

763462 ى صبــــرى عي|ي ه عبــــد |سمي  ك|لمل|د بــــحي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

434757 د|لضي|لمنصف |نورعبــــد|حمد |ن |يم| ي صىح طنط
|معهد فنى

698|7 ل محمد رجبــــ|جم| رند ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

3223o7 ى خليفه  د|لضي|ندى محمد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

788699 وق ح ر|لنج|هيم |بــــر|مد عيس |رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

64|36 ي فتـــىحي حس
ن|سمر قرئى لفيوم|بــــ |د|

5223| ف سيد طه| |نه رسر ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

6464|8 ع|لحليم نعن|ل محمد عبــــد|د كم|ي| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

||5584 روجيه نبــــيل بــــدر سيد هره|لق|طبــــ 

|25o86 لرشيدى|ل عطيتـــ محمود |شهد جم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

429o67 ى |ن محمد |يم| وى|لصلح|هيم |بــــر|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

352o58 محمد| محمد زكري| لي|د  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

89346o ى محمد |حمد |ء |سم| مي  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

|2|855 م عىلي|لسل|مه عبــــد |س|يوسف  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8o7898 لد فتـــىحي محمد|مريم خ سيوط|ره |تـــج

|57924 نوبــــى نعم|ر محمد |من ن|لشر هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

7oo386 لمتـــول|لعليم |فتـــحيه محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

|743o3 ى  حمد|عزه عمرو حسي  هره|لق|بــــ |د|

5393|3 لمرشدى|ضىح محمد محمد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

368892 س|ل بــــرهم غط|مريم جم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2447o4 ن|ن محمد زهر|ن محمد حس|حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

46899 بــــ|لوه|لرحمن محمد محمود طه عبــــد|عبــــد هره|لق|بــــ |د|

3|5988 لم|ن س|ن رمض|رضوى شعبــــ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

245||4 ن تـــوفيق|حمد شعبــــ|له |ه ن|تـــربــــيتـــ حلو

||64|5 م محمود رفعتـــ محمد|حمد هش| هره|لق|ره |تـــج
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234597 ش|لدمرد|حمد محمد |م |يوسف س لفيوم|لعلوم |ر |د

366298 لحميد|يتـــ فتـــىح تـــوفيق عبــــد| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

638389 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ل |مصطفى كم زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

2|9o56 ن|هيم سليم|بــــر|م محمد محمد |حس ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|25929 مد محمد|د ح|ئل عم|حمد و| لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

52|64o ل|هيم بــــل|بــــر|هيم محمد |بــــر|يشى | دين زيق|لزق|عه |زر

76286o شور|مل ع|زن وليد يوسف محمد ك|م بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6434|7 مه|محمود محمد محمود محمد سل زيق|لزق|ره |تـــج

344775 ى |يتـــ عمرو | حمد|حمد حسي  ى شمس حقوق عي 

882||8 لنعيم ذىك  |م ذىك عبــــد|بــــر| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2|836o لسيد مرىس|رق |ط| ر|ي هره|لق|ره |تـــج

33o6|2 حمد شلبــــى|لد بــــيوم |ريم خ |طبــــ بــــيطرى بــــنه

6|2472  خي  
لدين|خلود محمد حسنى مصطفى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

63|867 ل|لزين هل|بــــسمه محمد محمود  زيق|لزق|بــــ |د|

6||868 فتـــىح محمود حبــــيبــــ| ر|ي |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5o|85 ف م|هر |م هر محمد|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

538285 وق  بــــ|لوه|حمد محمد عبــــد|رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

884853 ن |لعليم زي|حمد محمود عبــــد| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|76644 ي محمد|لق|جح |يه ن|
ضى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64|oo7 هيم|بــــر|مه محمد سعيد |س|سعيد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4o3o|3 عيل|مصطفى محمد مصطفى محمد إسم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9||76 لمجيد حنفى|ل عبــــد |محمد طل معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

47o93 ي
ف | |دئى حمد محمود|رسر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

686658 حمد قوشه|تـــ |لشح|م |سل|صم |ع لمنصوره|بــــ |د|

|5|882 هيم|بــــر| |ئل زكري|منه و تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

||63|9 |لش|ج  نجيبــــ عبــــد |جر ن|ه
ى
ق ن|حقوق حلو
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755|99 ن ى| مي  ى محمد حسي  حسي  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

336795 لرحمن|لحكيم عبــــد|نس محمد عبــــد| رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

22|o7| ن|م محمود عجل|لسل|م عبــــد|مريم هش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

439989  عبــــد | |لي|د
ى
هلل|ر محمد عبــــد |لستـــ|لدسوق لشيخ|طبــــ كفر 

|54oo ى عبــــد|محمد  لعزيز|حمد حسي  هره|لق|حقوق 

85496| ى رمض لمعبــــود|ن عبــــد|محمد حسي  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

2o|o7 ح محمود محمد|لرحمن صل|عبــــد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

296o87 تـــ|لشح|حمد جمعه بــــدر | تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

86645 هيم|بــــر|هد |حمد مج|مروه  لفيوم|عه |زر

7866|5 م|ح عوض سل|محمود صل  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

5o7o59 هلل عوض|بــــ |سيمون ممدوح ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34|839 بــــو مصطفى|لسيد محمد طه |وردتـــ  ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

|48658 ن|هلل عثــــم|مه عبــــد |س|روضتـــ  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o8489 لسيد خليل|نىه مصطفى  |نوعيتـــ طنط

4o6893 فظ|لسيد ح|رس محمد |ن ي|نوره سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

363634 لح حسبــــ|حمد ص|سلىم  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

|6684| وى عطوه|د هند|جر عم|ه ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4944o ف محمد |خلود  حمد|رسر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

352455 لحميد محمد|مر عبــــد|ن ع|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6o5574 لجميض|مد |بــــسمه يحن  ح |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

88o36| يوبــــ  |ل نرص |م جم|بــــر| سيوط|ضتـــ |علوم ري

4949o6 |رى ضح|لبــــ|لدين عبــــد |ح |بــــ محمد صل|يه| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4886|8 حمد محمود بــــكر|م |محمد حس سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|73855 ن سعيد|مريم بــــكر عثــــم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

753636 م محمود عىلي|ن هش|يم| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |
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5522o سعيد بــــدوى محمد| لي|د لفيوم|نوعيتـــ 

6932|o بــــ كبــــشه|لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

485|69 ي ي|أسم زق|لر|قوتـــ مصطفى عبــــد |ء يحن  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6953|| ه وهبــــه عبــــد  لق|لخ|هلل عبــــد |ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88o345 س  |بــــر ديم|ء ص|يرينى بــــه| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

44538| ى حريبــــه|لعظيم ش|ره محمود عبــــد |س هي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77o373 ف محمد مصطفى |هيم |بــــر| لقلىل|رسر زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

759865 لعظيم عويس حسن|سلىم عبــــد  ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

8o9o95 بــــ رجبــــ محمد|لعزيز خط|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

26|645 حمد بــــشر|رم محمد |لمك|بــــو|حمد | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

5458| س|لعزيز عبــــ|ء محمد عبــــد |ل| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

79o669 ح|لرحيم صل|نجوى محمد حسن عبــــد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

86o277 ي عنتـــر عصمتـــ ص
بــــر|مصطفى ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 

ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

|2o6|2 يز صديق|دل ف|ع| بــــول ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

33o338 لسيد محمد مسعود|د |مل عم| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

|67o89 مر|لم ع|لدين س|ح |محمد صل وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

8o9667 م محمود محمدعىلي|محمود هش ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

56276 ى محمد|هدير شعبــــ ن حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

752499 مح نبــــيل مسعد|فىل س|بــــ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

5429o2 |هيم |بــــر|لحميد |لدين عبــــد |م |جر حس|ه
زى|لعك

|حقوق طنط

6282o4 لسيد|لسيد محمد |م |ء عص|لحسن| زيق|لزق|بــــ |د|

43396| ى وجيه |ي ى عيد|سمي  مي  |صيدله طنط

768736 شم|بــــتـــ ه|عيل ثــــ|سم|عيل |سم| ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

83546 ن|طف محمود رضو|هلل ع|عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|6|778 حمد|م |لسل|حمد عبــــد |سمي   ى شمس حقوق عي 

33||9 يدى محمد سيد مصطفى|ه  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر
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|4|5|4 ئيل|ل ميخ|دل كم|ن ع|مري ن|بــــ حلو|د|

48oo84 رى|لقم|محمد عمرو محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

|42758 شم محمد رزق|يه ه| ى شمس|د| بــــ عي 

34847| ي عبــــده عبــــده |رس|
هيم|بــــر|لسيد |ء حسنى ى شمس|تـــج ره عي 

865752 لمجد محمد|بــــو|هلل |محمود عبــــد حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

9|243o هيم |بــــر|ج محمد |هيم فر|بــــر| ج|ره سوه|تـــج

249634 عيل|سم|ئى محمد |ء ه|رس| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

77776o لم|بــــر س|محمد مجدى ص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4|5329 ود|لسيد عىل د|لسعيد |لسعيد عىل | لشيخ|ره كفر |تـــج

757|38 ي|ر
ق|ربــــيع محمد | ئى وى|لشر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4|62|3 وق فيصل  نه|حمد حسن شبــــ|رسر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

22725| ء محمد عىل|محمد عل ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8496o8 ي|هد| بــــىح  ء سمي  محمد رسر لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

7oo685 حمد زيد|محمد عىل محمد عىل  زيق|لزق|بــــ |د|

26oo|| ه سعد عبــــد| لرحيم محمد|مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

229699 حمد حنفى محمود حسن|رضوى  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

48292| لمنعم|هيم محمد عبــــد |بــــر|ء |صف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75|252 ن|ندى سمي  محمد شعبــــ لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

|25o54 هيم|بــــر|م |لسل|هلل محمد عبــــد |منتـــ  ى شمس حقوق عي 

72298 حمد|مريم مؤمن محمود  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

77o248 ى |حسن محمد  ذل|لش|حمد أمي  زيق|لزق|علوم 

3|9993 رق محمد محمد|عمرو ط |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

35||47 حمد فرج|ح |لفتـــ|ء عبــــد|دع ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

9oo|8o رص فكرى جريس |جرجس ن سيوط|صيدلتـــ 

863328 ى حمدي محمد |ي حمد|سمي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

56635 وى|هيم خلف محمد طنط|بــــر| حقوق بــــنى سويف

842382 حمد|لصغي  محمد |ء محمد |سم| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

326693 ن عمر سيد سليم عمر| مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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8o9452 ى مبــــروك|هلل |محمد عبــــد مي  حقوق بــــنى سويف

8|o233 لرحيم محمد|م عبــــد|محمد عص سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9|2547 حمد |لمجد |بــــو|مه |زهره سل ج|تـــربــــيتـــ سوه

|77635 بــــر حسن|لج|حمد حسن عبــــد | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

63286o هيم عبــــده|بــــر|حد |لو|محمد عبــــد| ند زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

65o4| يوبــــ|يوبــــ تـــوفيق |جر |ه لفيوم|عه |زر

7645o7 لحميد خليل|مه خليل عبــــد |س|لد |خ لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

879674 هيم |بــــر|ف |ح خل|د صل|جه سيوط|نوعيتـــ 

256986 ى عط|بــــو|يه عرفه | |لعني  هره|لق|ر |ثــــ|

856o45 رضوي محمد عىلي يتـــيم ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

6||294 وود|م أحمد د|لسل|ويه عبــــد |ر لمنصوره|بــــ |د|

273747 لحسن محمد|دم |رقيه محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

526|o7 لس دمي ي |كي 
ى
هيم عطيه|بــــر|ن شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3392|8 لففى|نور محمد لملوم تـــوفيق محمد  |تـــربــــيتـــ بــــنه

638257 در عىل|لق|هلل عبــــد|حمد عطيه نرص| زيق|لزق|صيدله 

6|9oo4 م|رحمتـــ محمد حسن عز ره بــــور سعيد|تـــج

757|8o لرحمن|لسيد محمد محمد عبــــد|دين |ن ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

843846 يع|ج ط|خلود محمد حج ن|سو|تـــربــــيتـــ 

925652 ى عبــــود عبــــد|لن|عبــــد لرحيم  |رص حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43o5o4 وى|لحفن|حمد محمود |ضىح  |تـــربــــيتـــ طنط

479448 ر محمد رجبــــ|لدين مختـــ|ح |بــــ صل|شه سكندريه|ل|هندستـــ 

24575o لنرص عىلي|محمد عىل محمد أبــــو ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

635oo6 حمد|محمود محمد عىل  زيق|لزق|حقوق 

64273o لرحمن عىل حسن|نىح  يىح عبــــد| زيق|لزق|بــــ |د|

5|o578 م|لنو|ح |لفتـــ|محمود محمد عبــــد  ره دمنهور|تـــج

534372 حمد|لسيد حسن |لرحمن |عبــــد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

664o4 ي عبــــ|صل| لي|د س|ح عشر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2246|3 ن|لسم|هيم |بــــر|يمن محمد محمد |محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

35269 حبــــيبــــه محمد تـــوفيق محمد هره|لق|حقوق 

27237 ي|جر ربــــيع عبــــد |ه
لعزيز قرئى تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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4|2256 م|لش|لسيد طه |حمد | |بــــ طنط|د|

763423 قتـــ | ى|حمد عبــــده |حمد |رسر لعشر تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

257349 لحميد جبــــريل|م عبــــد|ء س|سم| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

7923o7 ف محمد محمد محمد ص|زينبــــ  لح|رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|72337 زق مسلوبــــ|لر|ر عبــــد |لستـــ|محمود عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7||5|6 يف|لفتـــوح |بــــو |هيم محمد |بــــر|محمود  حمد رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5o38|2 ر محمد رحيم|لستـــ|حمد خميس عبــــد | سكندريه|ل|علوم 

6|6789 س|حمد عبــــ|مي  |ء |ل| ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

2395o8 |لعل|بــــو|لمجيد |ئى عبــــد|منيه ه| لفيوم|لعلوم |ر |د

327886 لم|محمود محمد صبــــرى محمد س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7o|676 م|لحسينى قرط|لسيد |م |ورد عص لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

2|462o يف ق|سم| سم عىل سعد|عيل رسر ن|هندستـــ حلو

2|o86 لمهدى سعد|حمد محمد |مصطفى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

23|||4 حد|لو|لعقبــــى عبــــد |م محمد |لرحمن حس|عبــــد هره|لق|عه |زر

336|89 لدكروئى|لرحمن محمود |عبــــد| مه ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

258984 لد سعيد زهره|حمد خ| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

836634 وس سلو|ربــــ تـــ|بــــسنتـــ مح نس|ورصى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

822|54 جر خلف سعيد مبــــروك|ه ي|عه |زر
|لمنى

|928| لقوى|رس محمد عبــــد|يوسف ي |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

4o84|2 حمد سعيد محمد سمي  ذىك حنيش| |بــــ طنط|د|

6||589 ه عيد | هيم|بــــر|لسيد فتـــوح |مي  |تـــربــــيتـــ طنط

49368o أحمد أحمد سعد جمعه بــــ دمنهور|د|

2288o3 لعزيز محمد|سلىم محمد عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

648493 هلل|حمد حمدى محمد عوض |حمدى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

445286 محمد حمدى محمد خليفتـــ سكندريه|ل|بــــ |د|

4238o5 لحميد يوسف|لسيد عبــــد |لسيد محمد | سكندريه|ل|حقوق 

7o8o67 ء سعد محمد عىل|م عل|ريه لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

85938| م رجبــــ خميس خليل|سل| ي|تـــمريض 
| لمنى

76796o ى خضي  ريم محمد خضي  حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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6o58|7 لعزيزسعيد|لعزيز عبــــد|طف عبــــد|حمد ع| |حقوق طنط

26567 لس كم ر نجيبــــ|ل مختـــ|كي  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

78|969 ح|لفتـــ|رص عىل عبــــد|منيه ن| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

92334| ى عبــــد|ي ن  |لسم|لرؤوف جوده |سمي  ج|عه سوه|زر

48848o لمجد مسعود|بــــو|لسيد |حمد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3293|4 لعزيز محمد|ن محمود عبــــد|نوره |طبــــ بــــيطرى بــــنه

438536 |مد مصطفى |لنبــــى ح|ح عبــــد |حمد صل|
ج|لسم

لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

7o4656 عيل|سم|لحميد |رس عزتـــ عبــــد |ي زيق|لزق|هندستـــ 

776o8 لد صبــــىح حسن|خلود خ ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

455|8 حمد محمد|حمد محمد | ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

264526 ل عفيفى شديد|هدى محمد هل |كليتـــ هندستـــ بــــنه

9o|2o|  |ط
ى
رق حنفى محمود دسوق ج|حقوق سوه

285938 ء رسور عبــــده هندى|لشيم| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

444586 ل|لجم|ئى محمد مصطفى أحمد |م| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

624385 لكريم|لرحمن حلىم محمد محمد عبــــد |عبــــد  |ره طنط|تـــج

|298o9 لسيد|حمد |هيم |بــــر|ره |س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

768676 در|لق|مروه تـــوكل محمد عطيه عبــــد ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

324455 لحميد سليم|متـــ عبــــد|س|محمود  عه مشتـــهر|زر

6|||37 لمتـــيم|لحكيم محمد |محمود عبــــد  |ره طنط|تـــج

9|6558 ك  |ممدوح بــــديع سدر| رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

32o25 ي زكري|ويتـــ ه|مع
لمنعم|عبــــد | ئى هره|لق|هندستـــ 

45|79| بــــو |لعزيز |م عبــــد |لسل|حمد صبــــىح عبــــد |
خطيطتـــ

ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

75482 |بــــ عبــــد |لتـــو|لرحمن عبــــد |بــــ عبــــد |لتـــو|عبــــد 
لرحمن

ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

23||27 ى|لرحمن محمد سيد ي|عبــــد ى حسي  سي  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

222|53 |عص| دين
ى
م سعيد دسوق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

633422 لعليم|لسيد عبــــد|لمنعم |حمد عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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|9382 ى لس|بــــر| |مي  هيم موريس كي  لفيوم|علوم 

6o6oo2 ف  لدين|محمد محسن يوسف رسر |تـــربــــيتـــ طنط

773|o7 روق عىل حسن|بــــ ف|لوه|عمرو عبــــد  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

5|8|o6 ل|حمد هل|م |ر عص|من بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

329987 فظ|لح|م فتـــىح عبــــد|ندى هش |نوعيتـــ بــــنه

626|79 م عىل بــــيوم|لسل|ن عبــــد|محمد رمض زيق|لزق|حقوق 

|58||9 حمد|لمنعم |ر محمد عبــــد |مي هره|لق|بــــ |د|

24o923 لشويخ|زق حسن |لر|وى عبــــد|لشبــــر|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

687295 وتـــ|م حل|لسل|لح عبــــد |هيم محمد ص|بــــر| لمنصوره|بــــ |د|

823975 ى عبــــد|نمر ص ل|لع|بــــر حسي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o8222 للبــــده|حمد |هيم |بــــر|ء أحمد |ول ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

756922 هلل||لرحمن محمد غريبــــ عىل عط|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|29425 ى|بــــر حس|ل ص|لد جم|خ ني  هره|لق|هندستـــ 

254|46 بــــو ريشتـــ|لسعود |بــــو |رس سعد مجدى |ف ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

4453o2 لعزيز محمود|محمد مجدى عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

855o74 لسيد|ل محمد |بــــ جم|رح ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

34o|5o ف عبــــد|م |سل| لحميد|لمؤمن عبــــد|رسر |نوعيتـــ بــــنه

225735 لمهدى|لحميد محمد حسن |لد عبــــد|خ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

279332 لقفل|هر |يمن ط|ئى |م| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|2|659 لدين محمد |ح |فرح محمد شلبــــي محمد صل
شلبــــي

ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

283556 بــــ جمعه|لوه|حبــــيبــــه وحيد عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

9||o83 م |روق تـــم|ء ف|خلود عل ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|9o2o ه مصطفى رف| هيم|بــــر|ع |مي  ره بــــنى سويف|تـــج

52672o د|لمقصود محمد فؤ|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

25|488 ف محمد |محمد  لخول|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8222|5 ي|
ى
حمد محمد فتـــىحي دسوق ي|بــــ |د|

|لمنى

|64732 ح|لفتـــ|منيه هيثــــم محمد عبــــد | ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4396|6 رصه|لنو|مه |ء حلىم سل|صف لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

63562 خره|بــــوف|جر عمر موىس |ه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|3||87 محمد| لسيد عط|عمر محمد  ى شمس|تـــج ره عي 
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852688 يعي عبــــد|نوره
لحميد سيد|ن رسر ي|بــــ |د|

|لمنى

6378|3 حمد|هيم محمود |بــــر|د محمود |رين زيق|لزق|نوعيتـــ 

356299 در|لق|لمقصود عبــــد|يوسف محمد عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7649o2 دل يوسف يوسف صبــــيىح|رحمه ع ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

26o246 يم بــــدر عسل|لد|دل عبــــد|د ع|جه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

83o9|6 شور حسن عىلي|طمه ع|ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

86o8o6 م مهنى|لسل|تـــغريد محمد عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o5656 |لعر|ل محمد |حمد محمد جل|بــــ |يه|
ى
ق ي صىح ري

لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

36o337 ح|لفتـــ|حمد عزتـــ محمد محمد عبــــد| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

5o2439 وى|لحلف|حمد محمد حلىم محمد |يوسف  سكندريه|ل|علوم 

86475| حمد|وي |هي ف|لل|عمر عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

6873|3 وى|لمحل|م محمد عىل حسن |سل| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

8|2366 تـــه خليفه|شح| محمد رض ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

8oo|25 ل سيد محمد|ده جم|مي ي|علوم 
|لمنى

7o4769 ل مهدى|شم جم|بــــو ه|ء |ل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

358364 لرحيم محمد يوسف|مريم مىح عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

42o25 هيم|بــــر|بــــر |لنبــــي ص|زينبــــ عبــــد  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o3484 ر محمد حسن تـــرىكي|محمود مختـــ لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

465538 تـــع مرع|لبــــ|ئل محمود |و تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|292o8 هيم|بــــر| |هيم عط|بــــر|كريم  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

4846|2 لطيبــــ تـــوفيق|م عبــــده |زم عص|ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

527286 م خميس حسن محمد عبــــيد|عص| عل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o4||o ن|هيم حس|بــــر|يمن عىل |لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

623|45 يده|لوه|دل محمد عبــــد |ع| دين بــــ رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4o2657 ي 
هلل|مد عبــــد |ن ح|حمد مهر|منى سكندريه|ل|حقوق 

6|467o تـــ ع| حمد صمول|حمد |دل |مي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|39|26 حمد|حمد محمد رأفتـــ |تـــفى  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

25699| لم|بــــرديس ممدوح محفوظ س سكندريه|ل|صيدله 

2|9o75 لد مصطفى محمد|محمد خ ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم
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|77975 مر|مل عطيه ع|بــــ ك|يه|ء |ل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

846238 وق محمد ص ي|بــــر عبــــد|رسر
لغنى ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6o94|| مود|تـــ ع|تـــ بــــرك|طلعتـــ مجدى بــــرك لمنصوره|حقوق 

888595 تـــه فرغىل محمد |ن شح|يم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

46o86 ح|حمد سو|ندى حسن محمد  سيه|نوعيتـــ عبــــ

64o757 تـــ|لشح|هلل |هلل محمد محمد عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

|36936 لعظيم محمد|يوسف محمد عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3||997 هيم|بــــر|هيم حكيم |بــــر|ك |مل| رين|م ى شمس|تـــج ره عي 

3682| لنور|بــــو|شور |جر محمد ع|ه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o6773 له|م محمد جل|محمد عص لمنصوره|بــــ |د|

4274o7 بــــويوسف|هيم |بــــر|محمود محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|224o7 ي|لش|يمن محمود عبــــد |مر |س
ى
ق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

42o424 حمد بــــدوي|م |ء عص|سم| ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

233o3o لسيد|ء حلىم محمد جبــــر |رج هره|لق|حقوق 

|63263 ي|ر
بــــو بــــكر|محمد عويس عيد | ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6996|9 هيم|بــــر|ن |رغده رجبــــ رمض ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|5o353 زق|لر|م سيد عبــــد |يوسف هش سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

6o23o5 مه بــــشندى|س مصطفى سل|ين| |نوعيتـــ فنيه طنط

|3o23o وق حسن عبــــد  ن|لم|لرحيم س|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

244o8| صىل|لم و|ر س|عمرو بــــك ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

258433 لسيد|حمد |حمد محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

3||236 ى|ن سيد شح|نوره تـــتـــ حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

327257 طف زىكي وهبــــه|سلوى ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

633|77 ل|لع|لحميد عبــــد|عبــــد| ي|آيه مز ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4o524| ي 
لموجود|هيم فتـــىحي محمد عبــــد |بــــر|مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|7794 ى|طه محمد | دين مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o9o55 ي|حمد حسن عىل |هلل |عبــــد  ر|لىح  تـــربــــيتـــ دمنهور

34662o لشوج |مد |يمن محمد ح|ر |من |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

67244 د|لجو|ل عبــــد|ن جوده محمد كم|نوره لفيوم|علوم 
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7|589 بــــى محمد محمود|مه عر|س| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

237535 ح|لفتـــ|حد عبــــد|لو|زق عبــــد|لر|ء عبــــد|دع سيوط|عه |زر

8o5582 ء صفوتـــ عنتـــر محمد|حسن ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

|35883 حمد|رص |لن|ل عبــــد |هدى جم ى شمس|د| بــــ عي 

334864 سلىم سيد فرج مرىس ى شمس|تـــج ره عي 

3595|4 ى وهبــــتـــ|ن ط|يم| رق حسي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

78822o م محمد|م|ل|ج  |يمن ن|د |رين زيق|لزق|حقوق 

3|6979 لرحمن|لرحيم عبــــد|محمود سيد عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

353o75 بــــر محمد مصطفى|محمد ص |حقوق بــــنه

4589o| دل محمد محمد رسور|دل ع|ع ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

924688 كريم صبــــرى سعد محمود   ي للفن|
|دق قن|لفنى

9|5785 ن |هر محمد رسح|محمد ز ي|لسن |
|لمنى

9o4587 للطيف |صديق محمد صديق عبــــد ج|ره سوه|تـــج

|532|o مصطفى سعيد مصطفى حميده هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

863o77 ي
ن|رشدي محمد رشدي تـــعى لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

449394 بــــه|ض غر|مسلم محمد فكرى ري ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

864956 حمد|بــــي |ل جبــــر عر|من ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

347245 لم|بــــوس|لدين حسن عىل |ء |محمود بــــه دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

84||o9 حمد محمد محمود|عىلي  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

839|53 ي
ف | دئى لدين محمد|لدين شمس |رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

68435 ن|هبــــه رجبــــ محمود زيد لفيوم|تـــربــــيتـــ 

7o638| صف|م ن|لسل|بــــ عبــــد |يه|نىح  | لمنصوره|حقوق 

7876o6 ل|لجم|للطيف محمد |ح عبــــد |سم صل|بــــ ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

339977 لسيد|حمد |ء ربــــيع |ن عل|نوره زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6o4358 وى|لحن|د بــــدير طه |محمد عم ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

4|||38 هلل متـــول|هلل عوض |هيم عبــــد|بــــر|ء |دع |بــــ طنط|د|

3492o7 تـــ عىل|محمود رجبــــ شح ى شمس|تـــج ره عي 

27|392 يف|هيم |بــــر|ء عزيز |لشيم| لشر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|3||2| هلل محمد محمود دردير|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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4o553o ى|يمنى محمد  لبــــدري محمد حسني  سكندريه|ل|بــــ |د|

9oo23| لسيد |مصطفى محمد مصطفى  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

5|622 ن لبــــيبــــ|ل رمض|ء جم|رس| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

8349o لعليم|ل جمعه عبــــد |ء كم|شيم بــــ بــــنى سويف|د|

364oo سيد عىل| يوسف رض ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

5|487o هيم|بــــر|ل محمد |م جل|ن حس|رو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

788284 م غريبــــ فهيم مصطفى|عص |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

88598| لكريم عىل |طمه سيد عبــــد|ف سيوط|ره |تـــج

296336 ن|م حسن رمض|ندى عص ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

772oo9 هيم عىل سعد|بــــر|محمد محمود محمد  زيق|لزق|عه |زر

6o2o8| لم|حمد محمد س|حمد |ر |مي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

44|o45 هيم عىلي|بــــر|هدي يوسف  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|264o| عيل|سم|روس |لعيد|م محمد |سل| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

265545 د|حمد محمد حم|مصطفى  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

23379| حمد|دل محمد |يوسف ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|7388o ن|ده محمد سيد وهم|غ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

925o28 هلل محمد  |محمد عبــــده فضل  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

763|9| لحليم طه|ء محمد عبــــد |سم| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8825oo ه صفوتـــ عبــــد| لحكم  |لمؤمن عبــــد|مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

753864 ى ديوس موىس|قل|د |فؤ| لي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

265o79 ر حسينى|مه مختـــ|س|محمود  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

3|4|3| ي محمود 
لعزم عبــــده|بــــو |مصطفى ي |

|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

2o222 ن خليفه تـــوفيق|محمد رمض |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

7o57|6 لعز|بــــو |ئل فهىم عىل |عمر و سيوط|هندستـــ 

8385|3 حمد|لرحمن محمد |جر عبــــد|ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

88646o حمد |ل |لع|حمد عبــــد|عىل  سيوط|بــــ |د|

694395 س|حمد عبــــ|س |ر وليد عبــــ|من لمنصوره|بــــ |د|

628o46 لعزيز|ضل عبــــد|طف ف|منى ع زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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77677o هيم|بــــر|لم |م محمد س|ده س|غ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|oo|3 در|لق|ن جمعه عبــــد|م رمض|حل| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

242624 جح عطيه محمد عكوش|لرحمن ن|عبــــد هره|لق|طبــــ 

527o6 يد|هلل ف|لعزيز عبــــد |محمد عبــــد  صيدله بــــنى سويف

24|8|o يد محمد|بــــو|دل |سلوى ع ى لي  ى شمس| لسن عي 

675o|5 فظ بــــحبــــح|فظ ح|رس ح|ي| سم لمنصوره|ره |تـــج

45296 لس م بــــتـــ|ل ثــــ|هر غبــــري|كي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

87743| ه  لم محمد |لحسن س|بــــو|ني  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

43483o ف |ن |يم| لفتـــوح رسور|بــــو|رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|5532 ى|حمد |حمد محمد | لخرصى ط|حقوق دمي

65884 هيم|بــــر|حمد محمد |لرحمن |هلل عبــــد|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

238543 ن|خلود مصطفى محمد قمص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

877995 لصبــــور  |لصبــــور محمد عبــــد|ء عبــــد|ل| سيوط|بــــ |د|

6|293 ن محمد محمد|دل شعبــــ|ع طبــــ بــــنى سويف

635769 محمود عطيه محمد محمود |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

887|5| ى غبــــري ل جرجس |مريم خي  سيوط|ره |تـــج

839|52 حمد|حمد محمود |ء |حسن دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

632954 هيم|بــــر|تـــه |ندي صبــــىح شح زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

4264|4 د مرىس هريدي|هيم رش|بــــر|دين |ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o2649 لحكيم محمد|بــــكر عمر عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

46536 بــــو بــــكر|حمد |ء ربــــيع |سم| ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

9o8|o| للطيف |مريم محمد رجبــــ عبــــد ج|بــــ سوه|د|

32|768 |لبــــ|حمد عبــــد|لعزيز |حمد عبــــد|حبــــيبــــتـــ 
ى
ق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

249737 رسج|ل|د |لجو|جر عىل عبــــد|ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|73oo ره|لسيد عم|ره عىل |س ط|معتـــ دمي|علوم ج

||5427 لمنعم محمود|ج  عبــــد |ن ن|كريم ى شمس علوم عي 

78636o بــــيه|لرحمن طر|لسيد عبــــد|لسيد |ن |نوره ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

85|o48 ي عرفه |م|
سم عيد|لق|بــــو|ئى لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

752229 م محمد|لسل|دل عبــــد |دهم ع| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |
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4|5o25 يف محمود  ي|ندي محمد رسر
لطوجى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

496594  وليد محمد عىلي 
ى وي|لشن|حني  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

785|45 حمد محمد عىلي محمد|ء |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

833o|o لمعىطي|لحميد عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|حسن  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

695455 وى|لبــــدر|عبــــده تـــوفيق | هويد لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

497942 ي محمود مصبــــ|شيم
ح|ء بــــدر حبــــسر |حقوق طنط

4353| لحميد|ن عبــــد |يه محمد شعبــــ| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7627o2 هلل|حمد محمود عبــــد |لسيد |ظم |محمد ن حقوق بــــورسعيد

5|73|9 دهم|ل|ندى عىل حسن  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7|2627 هيم|بــــر|ح شعيبــــ |غصون صل لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

52o752 ى عبــــد |رس| م|لموجود سل|ء عشر عه دمنهور|زر

62625| روق عبــــده|ء محمد محمد ف|آل زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

793383 ن|لم|عمر محمد حربــــ س عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

332855 ى|بــــر|هيم حسن |بــــر|رن |نو هيم بــــحي  |ره بــــنه|تـــج

753344 لحمد بــــدر|بــــو |حمد محمد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8o6474 د|لجو|لد سيد عبــــد|ء خ|رس| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

675749 سلىم سعد محمد سعد طويلتـــ لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

348738 بــــق|حمد محمد س|صم |ء ع|رس| هره|لق|ج طبــــيع |عل

4626o6 د|لجو|لحميد عبــــد|رس محمد عبــــد|سلىم ي لشيخ|بــــ كفر |د|

|35548 ي|سلىمي ع
طف محمد مصطفى ى شمس|د| بــــ عي 

489467 هيم بــــدير محمد|بــــر|مل محمد | سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

62|5o9 لعبــــد|صف محمود حسن |ل ن|حمد جم| لمنصوره|حقوق 

76o4o7 لسيد حسن عىل|مصطفى  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

|42586 لىح|هيم عبــــد |بــــر|سلىم محمد  ى شمس هندستـــ عي 

7o8997 شه|لسميع محمد عم|ره محمد عبــــد |س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|4632| هلل محمد|لد فتـــح |خ| سم هره|لق|صيدله 

26|283 هيم|بــــر|حمد مصطفى |ء |شيم لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

487784 بــــ|حمد شه|م محمد عطيه |حس سكندريه|ل|ره |تـــج
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49|2|7 ر|بــــ محمد محمد نص|يه|جر |ه عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

694567 در فضل|لق|لمحسن عبــــد |ن حسن عبــــد |يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84463o حمد|لموجود |ر محمود عبــــد|من ج|بــــ سوه|د|

|3o536 كر|لد محمد ش|خلود خ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

33674| ورى|لمغ|لبــــكرى |هيم محمد |بــــر| |بــــ بــــنه|د|

785528 ل محمد|عمر مجدى كم عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

69243o مه لطفى عوض|ن سل|يم| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

453592 لحنفى|هيم |بــــر|عزتـــ حمدى عزتـــ  لشيخ|هندستـــ كفر 

23643| |لعزيز محمد |ح حمدى عبــــد|سم
ى
لدسوق هره|لق|ر |ثــــ|

6767|4 لحسن|بــــو |حمد |مريم مصطفى محمود  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3383o7 لح|حمد ص|ء محمد |رس| |حقوق بــــنه

438|69 ى|م نبــــيل سعد عوض| رتـــي  لشيخ|علوم كفر 

|67632 لدين مصيلىح|م |رس عص|هلل ي|عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

683677 لسيد منصور|بــــ منصور |ربــــ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|4232 لدين محمد|محمود محمد بــــىهي  ره بــــنى سويف|تـــج

|7|8|3 ى محمود محمد محمد حسي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|24|o9 هيم عىلي|بــــر|ئى |يه ه| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

34878o |ي|بــــوسق|هيم حسن |بــــر|ر حسن |من ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

334296 ى |عبــــد حد|لو|يوبــــ عبــــد|لرحمن حسي  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|48o6 لمنعم محمد|هيم عبــــد|بــــر|نس | هره|لق|حقوق 

|28|49 ن محمد عىل|يه رمض| هره|لق|ر |ثــــ|

23o3o8 بــــ محمد|لوه|بــــ ذىك عبــــد|لوه|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5435|3 لسعيد خميس حميد|رتـــ بــــدر |س |حقوق طنط

|574o د|مصطفى محمود محمد فؤ ى شمس|تـــج ره عي 

9o5486 هيم يوسف حسن |بــــر|رحمه  ج|بــــ سوه|د|

764o46 ي
ن جبــــل|لنور عثــــم|بــــو|محمد محمد | دئى بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

457563 ن|م عتـــم|لسل|بــــع عبــــد|لتـــ|م |لسل|م عبــــد |ريه |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

85375 نوس|د عزيز حبــــيبــــ ف|رك ميل|م |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى
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4|745 شور محمد|حمد ع|شور |ع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

9o|598 لسيد |م فتـــىح محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

9o454 حمد|د |لجو|ن محمد عبــــد |مرو ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

8356o شم|هلل مصطفى محمد ه|منتـــ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

24|93| ى ي|ي هيم|بــــر|رس محمد |سمي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6o95| وق ع طف رجبــــ قدرى|رسر بــــ بــــنى سويف|د|

|5667 ي
ي محمد مدحتـــ مصطفى

مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

425|69 ن ر|لغف|مدحتـــ محمود عبــــد | مي  زيق|لزق|عه |زر

869|49 لس رفعتـــ نسيم  يوبــــ|كي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

263o62 هيم|بــــر|حمد |ج  |مريم ن |ن طنط|سن|طبــــ 

|5|933 لعزيز|م سمي  عبــــد |سمر حس ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

7895o4 ى محمد ى محمد حسي  حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

286299 بــــوبــــكر عىل محمد|ره |سم ى شمس|د| بــــ عي 

242542 ن|بــــورسيع محمد محمد زيد|لرحمن |عبــــد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

235o47 لد محمد حسن|محمد خ هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

26859o مهند معتـــز فوزى خليفه كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

35||94 حمد رجبــــ|لرحمن |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ى شمس طبــــ عي 

88|252 يد عىل |ج  ع|طه ن سيوط|بــــ |د|

827394 لدين صبــــىحي سعيد محمد|ء|عل دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

67945 هلل محمود|ن عبــــد |م شعبــــ|حس بــــ بــــنى سويف|د|

5o746| ى عبــــد |ره |س ص|لخو|هلل |حمد حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

26|92o حمد|لقرصى |حمد محمد |محمد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

4|5849 وق محمد محمد مصطفى حمزه رسر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5||4|5 لحميد طه طبــــق|م محمود عبــــد|حس ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

4o3357 وق ط حمد محمد عمر|رق |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o6693 ى عىل |بــــو |عىل  ى|بــــو |لعني  لعني  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8|7627 ي |شيم
حمد محمد|ء هنى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

88|779 ج  |سط فر|لبــــ|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد سيوط|حقوق 

443639 يف عبــــد| مد|حمد ح|لمطلبــــ |يه رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

82o227 دي لوندي نصيف|ستـــي  ن| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|2o5o| ف |هلل |منتـــ  ده|لسيد محمد عبــــ|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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328789 حمد|لحكيم |حمد سعيد عبــــد| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78367o ن محمد|بــــ صفوتـــ عثــــم|مه زيق|لزق|حقوق 

834922 ده|هلل حم|حمد عبــــد|محمود  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

645436 عيل|سم|در مصطفى |لق|ء مصطفى عبــــد |عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4256|3 |لبــــ|لعزيز عبــــد |تـــسنيم فوزى عبــــد 
ى
ق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

9oo588 ل |نه لطفى سعد غ|دمي ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

859|2| فظ|م طه ح|يه عص| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

237552 سعد|سعد فهىم | |رين|م هره|لق|بــــ |د|

232658 يف محمد عبــــد رس|لسميع عىل ف|هدير رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7|o747 لطورينى|لسيد |يز سعد |حمد ف| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

35|279 هلل|فع عبــــد|هلل ش|ء عبــــد|رس| ى شمس| لسن عي 

865297 ي|محمد ض جي محمد خرصى ي للفن|
|دق قن|لفنى

2454o2 هيم|بــــر|حمد |ل |كم| دين ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

7787|3 ى رمض| ى خليل|ن |مي  مي  زيق|لزق|حقوق 

864|8 حد|لو|مصطفى سيد محمد عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

6|683| هر محمد محمدين|رتـــ م|س سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

785479 بــــوزيد أحمد|م |بــــره| لند |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

889|3| دق محمدين |محمود مجدى ص سيوط|بــــ |د|

92o393 تـــ |لل|لرؤوف عبــــد|لحسينى عنتـــر عبــــد| ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

246223 لسيد حفنى|مح |محمد س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3495oo هيم|بــــر|لرحمن |بــــر عبــــد|ميمتـــ ص| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

642335 حمد|هيم |بــــر|لعظيم محمد |عمر عبــــد زيق|لزق|حقوق 

9o|2oo لرؤف |رص عبــــد|مه سعيد ن|سل ج|حقوق سوه

|44|56 نور|نور حسن |يمنى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45532 لد ربــــيع رجبــــ محمد|خ ى شمس|تـــج ره عي 

|64568 حمد|لحميد سيد |محمد عبــــد  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

|52976 ر|لنش|حمد |بــــ مصطفى |يه|مصطفى  ن|بــــ حلو|د|

96||| ح سيد محمود|ره صل|س ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 
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25652o ه ص| لمجيد تـــعلبــــ|لح عبــــد|مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

42977| لدين محمود زهره|ح |ح محمدى صل|صل ن|سو|بــــ |د|

7o289| بــــو شلش|هيم متـــول |بــــر|لد محمد |محمد خ ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

445245 هيم|بــــر|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|رق موىس |ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54o|36 بــــ|م محمد حسن خط|محمد هش سكندريه|ل|عه |زر

54oo5o دل|لع|هيم عىل |بــــر|محمد فتـــىح محمود  سكندريه|ل|صيدله 

485o9o ى محمد عبــــد|محمود ي هيم|بــــر|لغنى |سي  سكندريه|ل|ره |تـــج

875o27 ج  |ح محمود فر|وج صل سيوط|تـــربــــيتـــ 

79545 فظ|طيمه محمد محمود ح|ف ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

843662 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|روق |لف| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

3844o جر محمد عىل محمد|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9o|98o لدين محمد  |محمد محمد سعد  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

686755 لفرح|بــــو |لزينى |م |م|ل|ل |محمد جم ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

6o|598 |لبــــن| |لحميد ند|مي عبــــد |ء س|سم| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

269|64 ن|م محمد رسل|منه س ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

476643 ن|رنيم عىل فتـــىح عىل رمض سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

37259 طمتـــ حلىم يوسف عطيتـــ عبــــده|ف هره|لق|حقوق 

7o48|2 تـــ عىل متـــول|عرف| رضوه رض ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

23346o هيم|بــــر|لسيد |مروه عىل  هره|لق|حقوق 

762|46 ى محمود   سليم|ح |م صل|عص ن|لدين حسني  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

96228 ى|بــــس م محمد وهبــــه حسي  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

|65822 ء خليل مصطفى خليل|رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

862669 لرحيم|لطيبــــ عبــــد|ري |محمد هو |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

62o455 لخول| |محمد وسيم عط ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

28754o هيم|بــــر|ميس يحن  محمد محمد |ه سكندريه|ل|صيدله 

843|76 رفيده يوسف محمد عىلي ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

68oo2 ى|ء محمود عبــــد |سم| لونيس حسي  لفيوم|علوم 

37o69 ي
محمد عىلي سيد قرئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o3324 لطوجى|ن |ن محمد محمد عثــــم|رو سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي
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52o7o| لفيومي|هلل |جر رفعتـــ محمد عبــــد |ه |علوم طنط

2822|9 حمد محمد حسن حسن|ر |عم ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

262842 مل محمد عىل|لد ك|خ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

44|22 ح محمد|لفتـــ|عيل عبــــد |سم|محمود  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

55745 حمد|متـــ سيد رزق |س| ي سويف
هندستـــ بــــنى

9o4782 لمجد |بــــو|صم حسن |خلود ع ج|بــــ سوه|د|

|5643 هد طلبــــه|بــــ مج|لوه|هر بــــهيج عبــــد |س هره|لق|ره |تـــج

|575|| لعزيز محمد|ندى محمد عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

6|996o ن|مد عثــــم|رص ح|ء ن|شيم ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

7o822o حمد|عيل |سم|بــــ عوض |لتـــو|وليد عبــــد  لمنصوره|علوم 

638|36 هلل عىلي|ن مصطفى فتـــىحي عبــــد |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

5|5724 ه س| بــــو عربــــ|م |لسل|هلل عبــــد |مح عبــــد |مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9|634o حمد مرصى  |مصطفى محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

4oo867 ى |عبــــد ى محمد حسي  هيم|بــــر|هلل حسي  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8o75|4 ف عيد عمر|ء |شيم ن|رسر لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

424665 ف محمود |محمود  حمد عىل|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

332583 حمد محمد نرص|يمن جودتـــ |تـــفى  |بــــ بــــنه|د|

6858|6 |بــــ محمد |لوه|دى عبــــد |له|ن عبــــد |نوره
لحسينى

لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o28|5 در|لق|م عبــــد|لسل|أمينه محمد حسن عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4||2o2 لنبــــى|م عىل فتـــىح عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|4776 لعزيز محمد مكرم|حمد محمد عبــــد |ريم  م بــــنى سويف|إعل

|26953 ى م تـــه نجيبــــ|جد شح|شي  ى شمس|تـــج ره عي 

367552 رص|ن ن|محمود سعد حمد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

692o2 ل سعد عىل|هلل كم|هبــــتـــ لفيوم |تـــمريض 

|26266 لسميع|لدين سيد سيد عبــــد |سيف  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|33772 تـــ|حمد شح|ن |تـــفى شعبــــ ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

2|362 ى عبــــد |من حمد|لرحيم |ر خي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

83o845 ديفيد جوزيف لمعي بــــولس ن|سو|ضتـــ |علوم ري

883o36 ل |مر غز|مصطفى عيد تـــ سيوط|حقوق 
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28o4|4 ء جميل جمعه محمد|رس| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

69|747 م|لسل|ن عبــــد |سعد رضو|ن |رضو لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5ooo47 ى زيد|ف لبــــهلول | ن محمد عىلي|طمتـــ حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

3|52o9 مه|عيل سل|سم|ء |د عل|زي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

783o2 ل محمد|ندى محمد كم ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

77o337 لم|عىل محمد س| محمود رض زيق|لزق|علوم 

22|643 ى عبــــد|مصطفى  لرشيد فهىم|مي  ى شمس علوم عي 

6o323| مل|مفرح مصطفى ك| ند |صيدله طنط

887|36 ء سيد درويش مصطفى |سم| سيوط|حقوق 

|33236 حمد عىل|مد |خلود ح ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2|3363 لسيد محمد مصطفى|مه |س|رحمه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

89|589 حمد  |ل |ء محروس غز|شيم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|8782 م عىل|لسل|م عبــــد|لسل|ن عبــــد|نوره لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

257382 لزير|م |لسل|حمد عبــــد|منى  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

||5528 بــــيي  جورج مني  جرجس ى شمس|تـــج ره عي 

678549 بــــينى محمد حبــــيبــــ|لسيد |محمود  لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

252259 م|لش|محمد محمد | نور ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6|9922 لمرىس|سمر |ل|لسيد |رس |ف طبــــ بــــورسعيد

||9493  موىس|م |ر
ى
حمد محمد شوق ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

3oo22 حمد عىلي|جح |ء ن|سم| هره|لق|بــــ |د|

|6o239 حمد محمد عىلي|محمود  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

6|92o4 ى حس|حمد محمد | ى سيد |مي  حمد|ني  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

62o274 هيم شمخ|بــــر|عىل محمد  ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

3|5457 د شنودتـــ|سيمون جرجس فؤ ن|حقوق حلو

8o2232 هيم|بــــر|ك |بــــولس وجيه مل ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

4|425 حمد رحيم محمد|د |زي ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

7563o2 ف يوسف |ليىل  هيم|بــــر|رسر ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

787o49 لسيد محمد منصور|رضوى  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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248369 ر|لنج|ىط مصطفى |لع|بــــ عبــــد|لوه|روى عبــــد| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

5|7828 ى رزق|ن صل|يم| ى حسني  ح حسي  |حقوق طنط

256462 هلل|م حسبــــ |لسل|ء فضل محمد عبــــد |دع ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

258695 ى|نور عبــــد|حمد | لمنعم حسي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

9||72| حمد |حمد فهىم |ر |زه| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|59334 لدين يونس محمود|محمد عز  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|353|3 لعزيز محمد|حمد محمد عبــــد | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

96535 ين عم لنرص عىلي|د سيف |شي  بــــ بــــنى سويف|د|

2|4764 هر محمد|لظ|طمه زىك عبــــد|ف لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

5o|4o| حمد سليم محمد|محمد محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

684399 تـــ|لزي|هيم |بــــر|دل مصطفى  |مصطفى ع ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

2627oo لعزيز طعيمه|محمد يحن  عبــــد ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

35o734 ى|ل عبــــد|ء هل|ل| لنبــــي حسي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

3|8395 عيل محمد|سم| |محمد رض ى شمس هندستـــ عي 

|27933 ح بــــكر|هدير محمود صل ن|حقوق حلو

236986 ه سل نوس ولسن|مه ف|شهي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7o8443 لمرىسي|بــــسنتـــ عىل رشدى  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

845642 حمد عىلي|ن سعد |يم| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

7o8243 ي|ر
ى| |ئى حمد سعد محمد حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8922|3 د زىك |حمد مظهر فؤ| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3455|6 ي|لكر|حمد |حمد |ح |ن صل|يم|
ئى ى شمس حقوق عي 

345622 حمد طبــــل|لرحيم |ء محمد عبــــد|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|47524 حمد|ذ محمود محمد |مع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|28o وق ي رس محمد سيد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

342847 ح محمد|لفتـــ|يتـــ محمد عبــــد| ى شمس صيدله عي 

7649o4 ي|لسيد محمد |ئى |ريم ه لمليىح  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

47735| ئيل|ميخ| جد حن|م| مونيك سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

|69o59 تـــ|حمد سمي  خليل عرف| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم
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6oo747 بــــو منصور|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ن محمد |يم| |بــــ طنط|د|

645358 ذل|لش|لسعيد سعيد |حمد | |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

777365 طه مصطفى طه مصطفى| رويد زيق|لزق|بــــ |د|

6|o|5| ى ط رق محمد مشعل|حني  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o7739 هيم عىل|بــــر|هيم |بــــر|دل |هيم ع|بــــر| لمنصوره|ره |تـــج

||9698 لعزيز|لعزيز حسنى عبــــد |عمر عبــــد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

64o847 هلل خليل|م عبــــد |لسل|حمد عبــــد |م |سل| ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

637228 ر|لنج|س |هيم عبــــ|بــــر|ن |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

7oo396 ن ن محمود|هيم رمض|بــــر| |مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

475778 لسيد بــــسيوئى|رص عبــــده |محمد ن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

77|923 ع|لر|حلىم محمد غريبــــ محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

3|8655 لحميد محمد|مريم يىح عبــــد ى شمس صيدله عي 

237397 هيم|بــــر|جر عىل محمد |ه هره|لق|حقوق 

542786 |در |لق|د عبــــد|لجو|لدين عبــــد|ء|هينور عل|م
وى|لشه

بــــ دمنهور|د|

52o547 ه محمد عىل  لسيد متـــول|ني  بــــ دمنهور|د|

85575| ى قن ح|لفتـــ|وي سعيد عبــــد|حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|44o23 ي 
ن|هيم رمض|بــــر|سلىمي مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

26oo25 لعليم|لعليم عىل عبــــد|بــــسنتـــ عبــــد هره|لق|م |عل|

2o3o7 لمطلبــــ|لعزيز عبــــد |ن نبــــيل عبــــد |مرو هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49999o لرحمن مقيدم|د عبــــد|يه عو| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

92o94| حمد  |لعزيز |دل عبــــد|ء ع|عل ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

5o|o7 ل محمد|لو|تـــم عبــــد |مصطفى ح بــــ بــــنى سويف|د|

|459o9 حمد|رف محمد |ر ع|من ن|حقوق حلو

63o2o لحميد|ن عبــــد |عويس شعبــــ| دين لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

|93|| ي صليبــــ|بــــر| م وجدي جورج  لفيوم|حقوق 

9228o5 حمد |حمد سعد محمد | ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

24|575 دل عىل محمد عطيتـــ|فتـــحيه ع ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

676o46 ن|هيم عثــــم|بــــر|لسيد محمد |ء |رس| لمنصوره|ره |تـــج
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629638 ي دهبــــ|د عبــــد |ن عم|نوره
لمقصود فهىم عفيفى زيق|لزق|علوم 

|6o8o3 ذل حسن|لش|لرحمن بــــدوى |عبــــد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

82o3o5 ي|لبــــ|حمد ممدوح جبــــر عبــــد|
ى
ق ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

82o846 بــــ|لوه|محمد سمي  عىلي عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

328776 د محمد فرج|مصطفى محمد رش |ره بــــنه|تـــج

|46337 هيم يوسف|بــــر|مر |سلىم تـــ هره|لق|طبــــ 

782639 در|لق|لرحمن عبــــد |ن عبــــد |ن سليم|يم| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|34447 عيل|سم|هلل حسن |عبــــد | لي|د هره|لق|لعلوم ج |ر |د

||6732 هيم|بــــر|دهم محمد محمد | هره|لق|هندستـــ 

4|4559 ز|لحميد عىلي عىلي حر|عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

477366 هلل|مد محمد عبــــد|لدين ح|م |نور حس سكندريه|ل|صيدله 

37||42 هيم محمود نويسر|بــــر|دل |عمر ع ى شمس حقوق عي 

2|66o| لد محمد سعد بــــيوم|خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8295|8 ي ح|م|
ى |ئى عيل|سم|تـــم حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8458o| ل سيد عىلي موىسي|من ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

|75o2o لعزيز عبــــده|د محمد عبــــد |جه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6||996 هيم عشوش|بــــر|حمد طه |محمد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

||6||9 ى محمد  هيم يوسف|بــــر|محمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

847298 حمد محمد بــــشي |محمد  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

89|96o حمد |لرحمن |ر مصطفى عبــــد|من ي صىح 
سيوط|معهد فنى

6o975| لبــــيعه|لنبــــى محمد عوض |طمه عبــــد |ف ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

9|8835 بــــوزيد |لرحيم عىل |حمد عبــــد| سيوط|صيدلتـــ 

647748 مه فتـــىح محمود|س|حمد | لمنصوره|حقوق 

769674 ن محمد منصور|حمد سليم| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

6|63|3 لمتـــبــــول|ن |ن محمد رمض|رو ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5o3743 بــــو هيبــــه|د عىل |لجو|حمد سمي  عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

|439o9 لعزيز|هلل عبــــد |يوسف عزتـــ عبــــد  ن|سو|بــــ |د|

|36798 نسمه محمد سعد محمد ى شمس طبــــ عي 

46475o لرسول|هيم عبــــد|بــــر|لسيد محمد |محمد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|5o858 ي|
ى
ي خلف دسوق

مل مصطفى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

822528 ي عىلي 
ى|هدير وففى مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى
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6|3459 عر|لش|لعزيز محمدى جوده |عبــــد لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

235433 لس عم |ن لوق|ثــــ|د يون|كي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

753|57 فع محمد|لش|ن |عمر سليم تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

47926o قوتـــ|حمد ي|لرؤف |حمد عبــــد |هلل |حبــــيبــــه  سكندريه|ل|هندستـــ 

3oo478 بــــي|مبــــ|ل|لرحيم |هدير محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|5|287 رم محمد محمد|ر ك|من ى شمس|د| بــــ عي 

462528 د|لجو|هيم عبــــد |بــــر|أحمد رأفتـــ تـــوفيق  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

492428 لدين|هيم محمد محمد عىل |بــــر|محمد  |حقوق طنط

258222 لرحمن|مد عبــــد|حمد محمد ح| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|6|396 ي
لمقصود عليم|م عبــــد |عص| دئى ن|بــــ حلو|د|

448o67 ص|لقف|مد محمد |لسيد ح|ئى |م| ضتـــ دمنهور|علوم ري

525oo3 حميد حمد|دى |له|لحميد عبــــد|مصطفى عبــــد  بــــ دمنهور|د|

779958 حمد|لسيد محمد |ء |سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

884||8 هلل  |د |هلل ج|لح عشم |رين ص| سيوط|بــــ |د|

|6o8o2 لسيد مصطفى مصطفى|لرحمن |عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

232965 عيل|سم|حمد حسن |فتـــحيه  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|342o6 لح|وي ص|زينبــــ سعيد منش ى شمس|د| بــــ عي 

873|9 حمد|فظ |ن ح|عمرو شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

39422 هيم|بــــر|حمد |لد |ن خ|يم| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4427|2 لسيد منصور|لحليم |مد عبــــد |منيه ح| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|7|o33 ين محمد محمود محمدمحمد شي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

5697o ل|لع|ء عىل محمد عبــــد |دع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

27884 حمد| ن محمد سيد |يم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

776o67 لسيد محمد|لد |ء خ|شيم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7544|8 ء محمود سعد محمود|ل| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

882||2 لبــــديع  |لبــــديع محمد ربــــيع عبــــد|م عبــــد|هش سيوط|بــــ |د|
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69o233 نور محمد عوض مىحي لمنصوره|بــــ |د|

84|428 هيم عىلي|بــــر|سم |مروه ق ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

773976 للطيف يوسف|لمنىح  عبــــد |ن عبــــد |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

5o6862 حمد حسن|لسيد |د |ء عم|إرس سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

8|96o5 عيل|سم|هر |لظ|ده عبــــد|د حم|جه ي|بــــ |د|
|لمنى

|5|43| لسيد|حمد |يه رجبــــ | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

675832 مه مني  عرفه محمد|س|جر |ه لمنصوره|بــــ |د|

63o4o5 ل|هيم سيف |بــــر|حمد |محمد  ى لي  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

636|42 |لدين محمود متـــول |ح |حمد محمد صل|
لرشيدى

زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|27593 ي كم
ي مصطفى

بــــ|لوه|ل عبــــد |تـــفى ى شمس صيدله عي 

355|83 بــــ محمد|لوه|خديجتـــ محمود عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

||745o لمنعم حتـــحوتـــ|م عبــــد |لسل|حمد عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

43o365 لنبــــوى عيس|دل محمد |كريمه ع |ره طنط|تـــج

759|94 صم ثــــروتـــ|حمد محمد ع| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6o|877 هلل|لحليم عبــــد |ء محمد عبــــد |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8|6654 لعليم|هلل عبــــد|محمد محمود عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

883252 لحفيظ  |حمد رفعتـــ محمود عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|46885 حمد محمود|كريم محمد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

28533 ر عىل عىل|لستـــ|محمد عبــــد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

32o935 لبــــصي |ء عمر عبــــد|لرحمن عل|عبــــد رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

248478 عر|لش|لنبــــى محمد |نشوى محمد عبــــد  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

886o95 ى |مروه مصطفى ز يد حسي  سيوط|طبــــ 

|2422o ى عبــــد |بــــسنتـــ مدحتـــ  لغنى|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3o927 ن محمد سعد محمد حسنى نجم| مي  ى شمس|د| بــــ عي 

424232 ف محمد |زي د|حمد ج|د أرسر سكندريه|ل|ره |تـــج

9o97o8 لد يوسف محمود |حمد خ| ج|بــــ سوه|د|

434727 |د يونس |ئى محمد فؤ|هدى ه
ى
لدسوق لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

7||354 |لجليل رخ|لجليل سعد عبــــد |ن عبــــد |يم| لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

4|o362 لسيد خرصى|محمد | رض |ره طنط|تـــج

43727| لعزيز زيدو|عيل عبــــد |سم|لعزيز |نم عبــــد|ه لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج
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8o6297 ئيل|هيم ميخ|بــــر|رين مكرم |م ي|بــــ |د|
|لمنى

332|2o ح متـــولي|ضىحي متـــولي صل |علوم بــــنه

73952 لحميد محمد|لد عبــــد |فرحه خ لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

529369 لتـــحفه|لسيد |لسعيد |در |حمد ن|لسعيد | لشيخ|هندستـــ كفر 

6377|5 لمطلبــــ|روق عبــــد |لد محمد ف|رتـــ خ|س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

882|o| لفضيل  |لصبــــور عبــــد|مصطفى صفوتـــ عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

3||279 لحكيم حسن|دل عبــــد|بــــسنتـــ ع ى شمس هندستـــ عي 

82|586 ي
|د سمي  حن|رش| سيلفى ي|نوعيتـــ موسيقيه 

|لمنى

6|5224 هيم|بــــر|لرحمن |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ط|هندستـــ دمي

7o7o46 ر|لسيد نص|لبــــيوم |محمد | رض لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

686392 لسيد|ح |د صبــــ|لجو|هلل عبــــد |محمود عبــــد  ن|طبــــ حلو

7o4497 ء صبــــرى مصليىح محمود شوشه|شيم لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

3223|3 حمد محمد|هيم |بــــر|نسمتـــ  ن|بــــ حلو|د|

323563 هيم|بــــر|د |يمنى فتـــىح فؤ هره|لق|ن |سن|طبــــ 

767234 رص عىل حسن سليم|لن|صم عبــــد |ع ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

6759o3 ي|ر
|لحميد عبــــد |لحميد عبــــد |م عبــــد |هش| ئى

ىط|لع
لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

333435 ى|لرحمن سمي  محمد |عبــــد مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

53778 حمد|ل |ء كم|م عل|حس ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

9|9858 س صموئيل فرج صليبــــ  |تـــوم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

84|533 حمد|تـــيسي  محمد رزق  دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

3242o8 هلل|رز عبــــد|حمد مبــــ|محمد  هره|لق|بــــ |د|

7o6649 حمد طه|لمتـــول |طه جمعه محمد  لمنصوره|حقوق 

25o3|o بــــر ذىكي محمد|ل ج|ن جم|يم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

28o332 لجيد|ح عبــــد|ل صل|محمد جم لمنصوره|حقوق 

3|8|68 لحميد|طف محمود عبــــد|مح ع|س ى شمس صيدله عي 

8o236| عىلي محمد عىلي حسن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

44o248 هلل|ح فرج |لفتـــ|لىح عبــــد|ن محمد عبــــد|نور لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

86o2|9 لحليم|لك عبــــد|لم|ح عبــــد|ء نج|وف ي|بــــ |د|
|لمنى

3339| هيم جوده|بــــر|لسيد |دل عبــــد |يه ع| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري
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444o2 عمر شكرى محمد محمد هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

26oo4o مد|لنعيم ح|سلىم محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

367325 لم|حمد محمد جمعه س|بــــثــــينتـــ  |تـــربــــيتـــ بــــنه

452679 ن|ن سليم|لىح رمض|عبــــد| ن رض|يم| ط|بــــ دمي|د|

|356o5 ي
لمعىط|حمد سعد زغلول عبــــد | |دئى ى شمس|د| بــــ عي 

9|82oo هلل  |لعظيم عبــــد|م عىل عبــــد|لسل|عبــــد سيوط|ره |تـــج

|74753 يكل سمي  عزيز نسيم|م سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

5|979 حمد يوسف|مريم محمد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

75|379 ي كم
در |لق|ل محمد عبــــد |محمد مني  مصطفى

ن|زيد
ره بــــور سعيد|تـــج

8|9835 ي|ر |من
ف رحيم مصطفى رسر ي|نوعيتـــ 

|لمنى

375o24 هر صبــــره|لظ|در محمود عبــــد|منيتـــ ن| ى شمس|د| بــــ عي 

85546| ي سعيد
زينبــــ صبــــري حسنى ي |

لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

63o854 لقلىل|حمد محمد |محمد محمود  زيق|لزق|حقوق 

35647o د سعيد صقر|محمد عم هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

283944 وى محمد|ىط معد|لع|حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

538|8 ل|دل محمد كم|د ع|جه ي سويف
هندستـــ بــــنى

425949 هلل|هيم عبــــد |بــــر|نو مجدى |ج سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

6o|925 يف | لهطيل|هيم |بــــر|يه رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

642958 د محمد عمر محمد|ء فؤ|دع زيق|لزق|صيدله 

27o4o3 ى|محمود جم ل محمد حسني  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

923o95 لعزيز |مصطفى محمود مرىس عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

878256 لحكيم |زم عبــــد|يه محمد ح| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22oo6 لصغي |بــــ محمد |لوه|ء عبــــد |سم| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

7o|682 لعزيز حسن|لسيد عبــــد |هر |يمنى ط لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

47835| ى|حمد محمد |ل محمد|ء جم|عىلي لشمشي  سكندريه|ل|علوم 

45|599 يفه|لط|حمد محمد رجبــــ عطيه | سكندريه|ل|هندستـــ 

5o773o ى محمد خميس|هبــــه مجدى ي سي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

264562 ى|حمد حس|هيم |بــــر|ره محمد |س ني  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|59763 ن|لسيد عطيتـــ شعبــــ|هلل |منتـــ  هره|لق|ر |ثــــ|
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258|65 هيم|بــــر| |لعل|بــــو|م حسن |سل| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

36o88| محمد فريد محمد مهدي وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

85624o مه محمد جمعه|س|مريم  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4788o8 لمنىح |لرحمن محسن يحن  محمد |عبــــد  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

6o648 ن|منى عيد فتـــىحي سلم ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

|33647 لحميد|مد محمد عبــــد |دره ح|ن ى شمس حقوق عي 

25463o لبــــدوى|مل محمد |محمود ك تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

5|44o8 وق حسن محمد عبــــد م|لش|لرحمن |رسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

3o53o ح محمد|لفتـــ|ح عبــــد |ء صل|سم| هره|لق|بــــ |د|

7829|9 للطيف محمد|حمد حسنى عبــــد |ء |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

774359 ح محمد عىل|لفتـــ|عبــــد | حمد زكري| زيق|لزق|عه |زر

356362 تـــ|لشح|ح عبــــده محمد عىل |محمود صل ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

|2|789 يمنى مجدى محمد محمود ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

882786 ق  |لرز|حمد خليفه عبــــد|ء |ل| سيوط|ره |تـــج

346o2o لسيد|رق محمد |دتـــ ط|مي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3|2829 لسيد جرس خليل|د |ل ج|جون جم ى شمس|زر عه عي 

7527o7 حمد|ن |حمد سليم|لرحمن |عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6|8273 ف | لعزيز|عبــــد | حمد زكري|رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

439634 هيم عريفى|بــــر|ده بــــدير عريفى |غ لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

86|6o4 سم|ري ق|عيل محمدنص|سم|كريم  |نوعيتـــ قن

42|783 بــــوبــــكر خليفتـــ|نم |بــــوبــــكر غ| سكندريه|ل|حقوق 

762644 دى|بــــر|ورى محمد |حمد مغ| هيم رسر ضه بــــور سعيد|ري/تـــربــــيتـــ

475|79 لسيد| |لرحمن حسن يحن  زكري|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|464 ح محمود|لفتـــ|متـــ عبــــد |س|هلل |منتـــ  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|54769 لسيد حسن بــــخيتـــ زعفر|تـــفى  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

3622|6 هيم|بــــر|م سعيد |محمد حس دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

6o6947 طف محمد محمد عنبــــه|ع لمنصوره|ره |تـــج

48o468 دق|لص|لسيد عبــــد|ع |مهند يوسف رف سكندريه|ل|ره |تـــج

443882 هند لملوم حسن أحمد عيد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر
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|69o73 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|مه |س|دى |ه ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

675|73 ي
لسيد|لدين محمد محمود |م |عص| دئى لمنصوره|ره |تـــج

54o39| بــــدين|لعظيم ع|ح عبــــد|لفتـــ|مي عبــــد ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

97836 حمد مصطفى سعيد|مصطفى  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

2|89|8 ى|ن خلف عبــــد |هلل شعبــــ|عبــــد لعظيم مهي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

685557 تـــيسي  حسن محمد حسن محمد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

486228 ى خليل  ى حسي  لبــــوىسر|نورسي  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

768826 حمد محمود عمر|محمد  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

8o68o6 بــــوبــــكر|رص سطوجي |جر ن|ه لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

623o77 حمد محمد محمد يوسف|محمد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

828473 لد محمد عىلي|مروه خ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8oo|65 لبــــدوي|حمد |حمد محمد |زينبــــ  قرص|ل|فنون جميله فنون 

639885 لمجد غريبــــ|بــــو|حمد |ح محمد |سم زيق|لزق|بــــ |د|

37oo2 لدلتـــوئى|لسيد |حمد محمد |مريم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

338o| هلل|ح عبــــد |لفتـــ|جد عبــــد |ن م|رو ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

487||3 لد شكرى حسن عىل منصور|خ سكندريه|ل|بــــ |د|

27o794 لقط|لسيد|لرحمن |دل عبــــد|لبــــنى ع ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|4722| دي|هيم ن|بــــر|هيم وليد |بــــر| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

232398 ى مصطفى محمد جم|ي |لدين عبــــد |ل |سمي 
لحميد

هره|لق|ره |تـــج

2|969o |مي
ر محمود صبــــرى مصطفى هره|لق|ر |ثــــ|

42o479 ح|لمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|هلل عىل |منه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|6929 ن|ن محمد عثــــم|ن عثــــم|ندى عثــــم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

484463 لنبــــى حسن|مد عبــــد |لنبــــى ح|محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

753568 ي
ف عبــــد | |دئى هلل محمد|رسر ي |

رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

286633 ين  بــــىل|لغر|لق |لخ|حمد عبــــد|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

686o49 لعزيز عىل بــــكر|مريم طه عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

223646 ى محمد |ي حمد محمد|سمي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

272|o| ن|زى عىلي|زى حج|ء محمد حج|سم لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

4o7o45 ئى عمر|لضمر|ح |لفتـــ|ر مني  عبــــد |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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267994 ى|ر |لستـــ|م حمدى عبــــد|سل| لخبــــي  تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

8624|7 لحميد محمد|عبــــد| لعط|حمد عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

8o2525 ي|لرحمن محمد عيسي عبــــد|عبــــد
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

23959 س|م محمد عبــــ|مريم عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

23|463 لمعىط|محمد سعيد محمد عبــــد |حقوق بــــنه

778o|8 لرحمن يوسف|م محمد عبــــد |مر زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

693529 هلل|لىح رزق |هبــــه نجيبــــ عبــــده عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|8|59 ن ى عرنوس|لرحمن |عبــــد | مي  لخرصى لمنصوره|حقوق 

326|43  محمد|لش|جر محمود عبــــد|ه
ى
ق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

333289 |لنج|بــــو|ء محمد محمد محمد |سم| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

336oo هيم|بــــر|هلل |يه محمد عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

239769 لحميد|س عبــــد|م عبــــ|عص| عل ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

324335 لحكم محمد حسن|حمد عبــــد|يوسف  ى شمس|تـــج ره عي 

826438 رص سيد حسن|ء ن|ل| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|44o5o وز فرغىلي م ضى سيد|في  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

846365 ي |سع
حمد نور|د مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

867429 ى  حمد عىلي|محمود حسي  لمنصوره|حقوق 

3474|6 ه ق| سم محمود محمد|مي  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

6|o8|7 ي |حمد نرص عبــــد|نىه 
ى|لغنى لحسني  لمنصوره|صيدله 

|4532| لعزيز|لسيد عبــــد |محمد مصطفى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|457o6 يف  حمد|لسيد محمد |رسر ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

478737 مهند محمد خليل تـــوفيق خليل سكندريه|ل|ره |تـــج

4565|6 ن|روق رسل|هدير محمد ف |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5o3249 وى|لسخ|محمد مبــــروك قطبــــ | هن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

68559 ر|لستـــ|رق جمعه عبــــد |ره ط|س لفيوم|لعلوم |ر |د

7|7569 ى | لسعيد|لسيد |حمد حسي  زيق|لزق|عه |زر

|76797 جر فتـــىح محجوبــــ محمد جبــــر|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

483|98 تـــه مصطفى يونس|شح| حبــــيبــــه رض سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

76|o5o ن عىل محمد دردير عىل|رو لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

777|2 حمد محمد حسن|م |حس كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |
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35o6| ء محمد محروس|محمد بــــه لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

768744 هلل محمد محمد فرج محمد|عبــــد  لعريش|تـــربــــيتـــ 

2|2759 ء محمد نجم |حمد ه| |لسيد |لدين محمد |ئى
لففى

دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

29|445 لسيد|مد محمد |يه ح| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

348264 لبــــنى محمود خليفتـــ محمود ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6o5769 عيل|سم|ح يوسف |لفتـــ|ء عبــــد |رس| |طبــــ طنط

682862 حمد|م محمد |سل|وى |لص|م |سل| لمنصوره|حقوق 

34o556 عيل سعد|سم|يوسف محمود فهىم  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|22796 ى درويش|لرحمن |عبــــد  حمد حسي  هره|لق|هندستـــ 

8646o3 عيل|سم|لكريم |د |محمد سعد ج ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

27|938 لعزيز|در عبــــد |لق|م عبــــد |د س|هلل عم|هبــــه  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|43o85 هيم محمد|بــــر|ء عمر |سم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|55944 ره مصطفى حلىم محمود فرغىل|س ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

623854 ن شتـــيه|بــــو سليم|ن |بــــو سليم|ن |موره سليم| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

759843 تـــفى عيد عمر محمد محمود ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

6|6589 ف محمد رجبــــ|منيتـــ | رسر حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

5o4627 ى ميشه ع دل سويلم|حني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

252542 وى|لحلف|بــــ محمد |يه|م  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

43|23| |لنج|لسيد أبــــو |مد |ره ح|ي لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

4o8745 لبــــسيوئى|حمد |حمد |تـــ محمد |نعم |حقوق طنط

|77526 ى محمود |ي م|ج سل|هيم رس|بــــر|سمي  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

6|923| عيل|سم|حمد |م محمد |محمد وس ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

68|293 متـــ|بــــوش|لحسينى |طف |ل ع|محمود جم لمنصوره|بــــ |د|

35569 لحده|حمد |عىل طه عىل  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

246667 ر|لجز|عىل محمد عىل فهىم  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2|24o2 ح محمد طه|مح صل|حمد س| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

46|377 لسيد|لسيد محمود |ء |رس| |بــــ طنط|د|
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67255 ى |تـــه |ح شح|ء صل|هن لسيد|مي  لفيوم|عه |زر

48649 حمد|حمد محمد مصطفى | بــــ بــــنى سويف|د|

866|65 ي محمد|لزهر|
ء محمد مصطفى |نوعيتـــ فنيه قن

4|3544 تـــ|ء سعيد محمود |ل| بــــو خرصى |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

339o28 يتـــ مجدى جمعتـــ محمد| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

7899|o مروه مدحتـــ محمود محمد عزبــــ |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

44979o |لبــــ|هلل عبــــد |يوسف مصطفى فهىم عبــــد
ى
ق |حقوق طنط

23|6|7 در|لق|هيم عبــــد|بــــر|هيم وحيد |بــــر| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4443|4 رومه|كر محمد بــــ|رق ش|ره ط|س هره|لق|طبــــ 

772965 هيم محمد|بــــر|هيم محبــــ |بــــر|محمد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o44|6 تـــه|لعزيز شح|حمد سعيد عبــــد|محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

682377 ي|نبــــيله 
لدين محمد عبــــده|ء |كرم ضى لمنصوره|علوم 

42488| حمد مصطفى|مصطفى جميل  سكندريه|ل|عه |زر

8|9447 جي|حمد ض|ندي يىحي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|46897 لسيد عىل|ده يشى |غ ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

328634 |هيم |بــــر|نور |عيل |سم|
ى
لدسوق ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

3|6457 لد سيد محمد|ء خ|ل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

226|7 ي|
حمد عىل|ء زينهم |حمد ضى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

44oo52 وي|لبــــديع خرصى|هيم عبــــد |بــــر|سلىم  لشيخ|علوم كفر 

75462o بــــ فوزى عىل|لوه|يه عبــــد | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

4|9|6 حمد حسن|رق |ل ط|بــــل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|68o7 ن |حمد محمد رمض|مصطفى  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

753278 ى|دل سيد محمود حس|محمود ع ني  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

78o667 بــــد|لع|لسيد |سم حسن |ء ج|روميس زيق|لزق|نوعيتـــ 

854o67 حمد محمد|حمد حسن | ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

82|629 ن|حمد محمد عمر|مر |ع رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

68|392 لحسينى|م |م|ل|كر محمد |معتـــز ش ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

3482o| لح|ن فرج ص|ر حمدى رمض|من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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|38427 ى |لن|ن عبــــد |نوره حمد|رص حسي  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|67568 ي
حمد محمود فريد|محمد | دئى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

6|7822 ى|ي محمد محمود سلوتـــ| سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

326868 ن محمد|سهيلتـــ طه محمد سليم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

683|93 ى محمد عبــــد |ي بــــ|لمرىس سنج|لمجيد |سمي  هره|لق|م |عل|

3|4226 هيم محسن|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد هره|لق|حقوق 

36248| لدين|ن رزق سمي  علم |يم| |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

|67723 جر رجبــــ محمد عزبــــ|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4856o8 لسيد محمد بــــكر|حمد |هدير  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

778642 فعي|لش|طف محمد |محمد ع زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

5o9284 عد بــــلبــــع|لسيد بــــلبــــع مس|محمود مصطفى  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

2425o4 حمد|لحميد |ن عوئى عبــــد|نوره ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

348|59  عىلي|محمد عىلي 
ى مي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|55o35 لعظيم محمود|عهد محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|538 ي عبــــد 
لعزيز|سلسبــــيل محمود مصطفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

825|79 حمد|ح محمد |عبــــي  صل دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

3733|o ي
حمد|حمد محمود | |دئى لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

||68|o ف بــــدر محمد مهر|ن |مرو ن|رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

433868 ي| |ء نشأتـــ زكري|رس| لعشر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|77687 م عىلي|م|لدين |تـــسنيم عز  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7|7423 ى|لحميد ل|ن محمد عبــــد |نوره شي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2639o9 شقر|ل|رص صبــــرى مرىس |ره ن|س هره|لق|صيدله 

425828 ن محمدين|بــــ محمد عمر|يه|ر |من سكندريه|ل|عه |زر

62585 لعظيم|لحكيم عبــــد |حمد عبــــد |م |سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6o5o46 وى|لفرم|لمنعم |ن محمد عبــــد |نوره لمنصوره|ل |طف|ض |ري

629764 ى|لسيد خليل |حمد |ئى |م| لعشر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9o249 لقوى|بــــ عبــــد |لتـــو|ن عبــــد |رمض| صف ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

48793| بــــوزيد|حمد |ل محمد |عمرو جم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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766282 يف|زق محمد |لر|ربــــى محمد عبــــد  لشر هندستـــ بــــور سعيد

4o66o7 هيم صبــــىح تـــوفيق يس|بــــر|ء |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

8o7558 ن محمد|بــــوىسي محمد شعبــــ ي|بــــ |د|
|لمنى

437722 لشيخ|لمهدى زىك محمد |محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

68o454 لسيد|لسعيد |مد محمود |محمود ح ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

82|365 لح محمد|حمد ص|مروه  سيوط|ره |تـــج

623832 لعزيز|حمد عبــــد |ء صبــــرى محمد سيد |رس| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4569o5 لمنصوري|ره محمد حسن |س |نوعيتـــ فنيه طنط

|5865| ن لصعيدى|محمد عىل | مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

273o66 لحكيم مبــــروك|لد عبــــد|عبــــي  خ ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|25oo3 بــــيي  ريمون رمسيس حكيم |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

75|947 بــــ|دى خط|له|د محمد عبــــد  |جر فؤ|ه ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|28233 عيل|سم|مر عىلي |حمد تـــ| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|42539 لكريم|جر محمد حسن عبــــد |ه ى شمس علوم عي 

778875 ف عبــــد |ن |نوره لمول|لمقصود عبــــد |رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

|24|5o هيم|بــــر|لد سعيد |خ| رن ى شمس|د| بــــ عي 

5o4452 هيم|بــــر|لرشيد |هيم عبــــد |بــــر|نور  سكندريه|ل|بــــ |د|

6o7||9 هيم عبــــيد|بــــر|لحكيم |مصطفى عبــــد  |ره طنط|تـــج

427759 مهند محمد عىل صقر ى شمس طبــــ عي 

339227 ى عبــــد|ي ن|لحليم عثــــم|ن عبــــد|لحليم عثــــم|سمي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

77|962 ى س لم|لم س|نور محمد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

45|737 بــــط|له|م |لسل|حمد محمود عبــــد |محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

489o95 ف |عىلي ف فوزى رسر لدين عطيه|ء رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

346797 وق زين  لرحمن|د عبــــد|بــــدين ج|لع|رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2574|o يل|بــــوزيد ن|كريمه تـــوفيق  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4575|3 ى رض ى|محمد محمد | حسي  بــــو حسي  |حقوق طنط

73658 حمد عوض عجىم|محمد  لفيوم|حقوق 

8o3385 م محمد بــــدوي محمد|هش ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

8||737 ي عبــــد| ند
هلل عيد|مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

49272| لسيد|م سعيد |لسل|م محمد عبــــد|سل| بــــ دمنهور|د|
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527366 ى جودتـــ|ء محمد سعيد |سم| مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

9|834o حمد محمد |شم |عىل ه سيوط|علوم 

34588 حمد|لرحمن نرص سيد |عبــــد هره|لق|حقوق 

687o49 لعدل|هيم |بــــر|لبــــديع |لد عبــــد |يه خ| لمنصوره|طبــــ 

7|3252 لسيد خليل|لسيد محمد |نىه عيد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

295455 ي
ى مصيلىح مصطفى|دل |ع| دئى مي  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|

لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

|48o33 مد محمد غنيمه|محمود محمد ح |ره بــــنه|تـــج

323783 فظ|لح|هيم محمد عبــــد|بــــر|كرم |سهيلتـــ  هره|لق|هندستـــ 

566|9 د|لجو|هلل عبــــد|ضى فتـــىح عبــــد|محمود ر ي|هندستـــ 
|لمنى

42|8o4 حمد محمد خرصى سليم| طبــــ بــــيطرى فرع مطروح

7o|87o لسعيد|لعليم محمد |يه محمد عبــــد | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

698638 لنجدى حسن|لنجدى محمد |محمد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

89|98| حمد |لنبــــى |لد عبــــد|له خ|ه ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

3283o6 لسخن|لسيد |د |لسيد عو|هلل |عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

45827 دق|ك سعد ص|مل| رس|م هره|لق|بــــ |د|

8|o55| د محمود|لجو|عبــــد| محمد رض ي|بــــ |د|
|لمنى

48o985 ى|رضوي مجدي ج بــــر محمد حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|53o78 عمرو محمد سيد سيد ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

646o7 ل عىل|ل محمد كم|نف| لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

354o6| لد محمود عليوتـــ|خلود خ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|o923 لمغلوبــــ|ل |يمن جل|محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

2|78|6 ح|لفتـــ|لدين عبــــد|لمه محمد مىح  هره|لق|حقوق 

272857 ن|حمد شعبــــ|شد |نجوى محمود ر ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

7o7657 غبــــ محمد عمر عمر|س ر|ين| لمنصوره|بــــ |د|

83o3o5 حمد|حمد حسن حسن | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7|3oo6 كريم محمد عبــــده شلبــــى مرزوق معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

924252 حمد  |حمد خليفه |هدى  ج|بــــ سوه|د|

6o|93o لرؤف معجوز|عيل عبــــد|سم|ن |رو |ره طنط|تـــج

82224o عمر محمد محمود سيد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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26o563 هيم|بــــر|لسيد |لسيد |بــــ |رح شمون|نوعيتـــ 

2654|2 لسبــــىك|لرشيد |لمنعم عبــــد |حمد محمد عبــــد | ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

7552|o ى محمد هدى رجبــــ حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

7o4546 م|م|شم |بــــوه|لصديق |هلل محمد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|6974 هلل محمد محمد عطيتـــ|ر عبــــد |من لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

778|93 د|لد محمد ج|ر خ|من زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

357352 د عىل|لمنعم ج|م عبــــد|حمد حس| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

848o49 مد|ن بــــدري ح|حبــــيبــــه رمض ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

6o4275 م|لغن|حمد |رس عبــــد ربــــه |م ي|وس ن|سو|بــــ |د|

8945|9 ء محمد جبــــرتـــى محمد  |زهر سيوط|بــــ |د|

95824 لحكيم|م فوزى عبــــد |نعمه عز ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

766936 هيم حمدى|بــــر|بــــ محمد |يه|محمد  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4|4o75 هلل سعد|ن عزتـــ محمد عبــــد|رو ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

27oo28 حمد خليفه محمود|محمد  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

77|6o9 لسيد|سعيد عزم | شذ زيق|لزق|عه |زر

|2|999 ى|محمد محمد زىك محمد ش هي  هره|لق|هندستـــ 

8o4889 لمنعم|حمد عبــــد|لرحمن |ره عبــــد|س ي|لسن |
|لمنى

222953 لسيد عبــــد ربــــه|لد خلف |محمود خ |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

88|938 يق  |محمود جمعه ثــــروتـــ ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o7|47 لعزيز|ل محمد عىل عبــــد |ل جم|جل تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

924752 حمد |د |حمد فؤ|ل |نه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

257225 ى |م محسن  ر|لجز|مي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

263879 |لبــــن|لسيد مصطفى |خلود رجبــــ  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

855o93 لحليم|لحكيم عبــــد|لحليم عبــــد|ء عبــــد|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

272446 هلل| |تـــ عط|لشح|رس |عمرو ي ن|طبــــ حلو

|77373 حمد|لعزيز |هلل عبــــد |حمد عبــــد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

258|67 حمد محمد|م مسعد |سل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|594o8 |لعل|بــــو|ء مصطفى محمد |رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

476622 ى محمد  لجود|هيم محمد أبــــو |بــــر|حني  سكندريه|ل|ره |تـــج
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34522o وى|لسيد شعر|ء محمد محمد |وف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3|3|34 فظ محمد|ر بــــشي  محمد ح|من ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|423|o ئيل|تـــرين عدل شنوده ميخ|ك ى شمس|تـــج ره عي 

344329 بــــو سعده|حمد |حمد محمد |محمد  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

3482o6 ن عبــــده|ل شعبــــ|ندى جم ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

222784 هيم|بــــر|لمنعم |ن سيد عبــــد|مرو ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

78o3o7 مر|هيم ع|بــــر|لعزيز |ء عبــــد |سم| ى شمس| لسن عي 

2556o8 |لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |حمد |
ى
ق ى  ي تـــمريض شبــــي 

لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

225838 حمد|ىط |لمع|بــــو |زىك | محمد زكري كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7|o89o لزينى|لمتـــول عىل |لد محمد |خ لمنصوره|هندستـــ 

69676 ى |يوسف صل هيم|بــــر|ح عشر لفيوم|علوم 

254|55 عيل|سم|هيم |بــــر|ء حمدى |م عل|هش ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|29579 ف حسن عىل|هلل |عبــــد  رسر تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

48|4|o حمد شتـــله|لسيد |حمد |زم |ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

538326 يس|لس|لد محمد |خ| دين تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

6||o56 هلل حموده|عبــــد | د زكري|جه لمنصوره|ره |تـــج

4|4o74 يدى|لع|لمنعم عطيه |حمد عبــــد| |رن |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9466o د|لجو|هلل عبــــد |هلل حسن عبــــد |عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|73239 حمد|لد سعد محمد |خ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

834644 لسيد|لسنوىسي |لد محمد |خ |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6|8553 حمد حسنى محمد عضمتـــ| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7oo524 لمرىسي|لسعيد صبــــىح |صفوه  لمنصوره|بــــ |د|

52|686 ر منصور محمد مصطفى|لستـــ|ء عبــــد |رس| ره دمنهور|تـــج

|23459 فظ|لح|سل عبــــد |لبــــ|مجدى | رن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

27o6o3 م|ل محمد موىس هش|حمد جم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

62|928 لريفى|لسيد عيد |لسيد |روضه  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|5o||7 ى|مصطفى  حمد فتـــىح حسني  هره|لق|ره |تـــج

6o4566 يل|ل أحمد ن|لع|هلل عبــــده عبــــد |منتـــ  |تـــربــــيتـــ طنط

64|493 وى|لشعر|محمد محمود | ر|ي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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62|239 بــــو سعدتـــ|جد عىل |هيم س|بــــر|جر |ه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

||6|73 عيل|سم|لد محمود |زم خ|ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

365|4 حمد حسن لطفى|ء ممدوح |رس| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

237|6 ر|لغف|هلل حسن عبــــد |محمد رجبــــ عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

8o3523 يف محمد|حمد ن|يف |ن حقوق بــــنى سويف

24o|3 يف عبــــد | تـــ رسر يف|له|مي  دي رسر ن|بــــ حلو|د|

7755|| م|لسل|ل عبــــد|محمود محمد جم ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

769359 مه|هلل سل|رق مسعود عوده |ط عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

843584 سط|لبــــ|هر محمد عبــــد|حمد م| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

2|8o73 هيم|بــــر|حمد |حمد |هيم |بــــر|حمد | هره|لق|طبــــ 

775o|5 زيه|ح محمد ج|لفتـــ|حد عبــــد |لو|ص عبــــد |خل| زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

636222 لعوضى متـــول|لدين |م |محمد حس زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|8973 لخريبــــى|ء طلعتـــ رجبــــ |رس| ى شمس طبــــ عي 

433979 ه | لسيد عىل عىل|مي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

36|o|9 د حسن|عو| لعل|بــــو |لنبــــى |لعزيز عبــــد|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

24|5o4 ح رجبــــ|لفتـــ|سمي  عبــــد| دين ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

9229o2 مل |لبــــدرى ك|بــــوعمره |لبــــدرى | ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

696354 هلل|لمنعم عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|ره محمد |س لمنصوره|عه |زر

439o83 |ن محمد عىل عط|رس سليم|ف لشيخ|تـــمريض كفر 

325o78 مه فتـــىح عبــــده|س|يريك | سيه|نوعيتـــ عبــــ

2367|9 ى خليل|محمد | نور مي  ى شمس| لسن عي 

2557|2 ل|لش|لسيد |هر |محمد م لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

678oo3 ر|هيم بــــش|بــــر|حمد محمد حسن |محمد  لمنصوره|بــــ |د|

448|24 ى |شمس س ى|بــــو|مح عيد بــــحي  لعني  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

86254o حمد|لدين |محمد عنتـــر سعد  ن|سو|بــــ |د|

7o598o ز محمد|لبــــ|حمد سعد |سمر  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

9|o27| هيم  |بــــر|هلل |بــــ |يوسف وجيه ج ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

6|23o7 ق|لجليل |مل فتـــىح عبــــد|لرحمن ك|عبــــد  وى|لشر معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

755|6o حمد محمد|ن |بــــسنتـــ رمض عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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48oo7o لفيل|در |لق|عيل عبــــد |سم|م |عمر هش ره دمنهور|تـــج

52o264 هلل عىل عبــــيد|آيتـــ ممدوح فتـــح  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

326o9| ر محمد|لغف|م عبــــد|مريم هش لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

52oo|8 للـه|ن محمد أحمد عبــــد |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

68983o ى عبــــد |ي لسعيد محمد مصطفى|لحميد |سمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|645o يد|يد محمد ز|هر ز|ء م|ل| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

762|55 ف محمد محمود |كريم  عر|لش|رسر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8798|| ء حسن عىل عمر  |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

484o34 م مصطفى|م|م |لسل|زينبــــ مصطفى عبــــد ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

439748 ف |جر سيد |ه حمد|لدين سيد |حمد رسر لشيخ|عه كفر |زر

|343|6 لكريم|لرسول محمد عبــــد |منيه عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

8o||94 لنبــــي عىلي|هيم حسبــــ |بــــر|ء |شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

4o38|| م نظىم عىل عيد|حمد وس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

344352 لد محمد عزيز|محمد خ تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

285734 لحليم|لحميد عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

5376o2 رص|لم بــــسيوئى ن|م يشى محمد س|سل| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

76o537 حمد|عيل |سم|حمد |روى | مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

696739 غبــــ|هيم ر|بــــر|بــــثــــينه محمد  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

7o3894 هر|هيم ز|بــــر|رس يوسف محمد عىل |ي زيق|لزق|ره |تـــج

35424| نور وجدي محمد|ء |ل| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2|8849 لسعود|بــــو|مه |مه سل|س|لرحمن |عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

525755 |للطيف |عيل عبــــد|سم|م |لسل|محمود عبــــد
لحسنى

بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

64o|78 هيم|بــــر|حمد |لسيد حسن |ندى  زيق|لزق|علوم 

67636| لح يوسف عمر|لسيد ص| |عل لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

478263 هيم عىلي|بــــر|ء محمد |عل| دين سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

34|456 دي محمود بــــيومي|له|حمد محمد عبــــد| ى شمس علوم عي 

852972 ي جم
ل محمد محمد|مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

768823 لرحمن|لرؤف عبــــد|حمد عبــــد |محمد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

24|66| ف|لصو|حمد |هلل محمد محمد |جر عبــــد|ه منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |
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6o2396 ي |لبــــ|بــــسيونيه صبــــىحي عبــــد
ى
هيم|بــــر|ق لمنصوره|علوم 

47935| ى محمد حسن|ط| ند|م|س رق حسن تـــحسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

4|7748 رس عيد عىل محمد|ء ي|ل| ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

263492 جهورى|ل|بــــ محمود محمد |لوه|ر عبــــد|من |طبــــ بــــيطرى بــــنه

62|89o لمهدى|هيم |بــــر|لعظيم |مريم عبــــد  سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

284||5 لرحمن محمد عىل محمد عىل|عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

888837 هيم |بــــر|هيم عىل |بــــر|عبــــي   سيوط|عه |زر

7o85o8 فظ|حمد ح|م |عص| ر|ي سكندريه|ل|صيدله 

285|99 لسيد|مه حكم عيس |س| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

25669o ن|لرحمن زيد|ر محمد عبــــد|من ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

4o7o|o عيل محمد عىلي|سم|طف |يمنى ع سكندريه|ل|ره |تـــج

3|7|54 ى مرىس خليفه|مصطفى  مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

893834 حمد|بــــوزيد |ر محمد |من سيوط|عه |زر

693773  |لك|يه عبــــد |
ى
 |لك|تـــ عبــــد |لشح|ق

ى
ى|ق لبــــحي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

622oo7 هلل| |محمد سعد سعد حسن عط ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7o2998 ى |يمن | |نور لزين|هيم عىل |بــــر|مي  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

26oo7 ه | هيم|بــــر|لحليم |حمد عبــــد |مي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

56987 ر|رحمه جمعه محمد عم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

67o57 حمد|يوبــــ محمود |مل | لفيوم|تـــربــــيتـــ 

647765 لحميد|محمد نجيبــــ محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|6679 حمد عىل|ء سمي  |لروميس| ى شمس| لسن عي 

4|o377 حمد حسن كريم|ض |محمد ري |ره طنط|تـــج

76o3o3 ى |خنوخ بــــشيتـــ|ممدوح | مي  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

629444 م|لش|هيم محمد |بــــر|طف |د ع|نه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

476583 ى  بــــو خزيم|لدين |ل |بــــ كم|يه|حني  سكندريه|ل|بــــ |د|

69467o لجليل|هيم عبــــد |بــــر|مريم محمد  لمنصوره|علوم 

439o44 بــــ|لمحسن شه|لمحسن محمد عبــــد|محمد عبــــد 
لدين |

لشيخ|بــــ كفر |د|

347|53 لجمل|حمد |رس درويش |ر ي|عم ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

33|2o| بــــ|لوه|ح مصطفى عبــــد|محمد صل |بــــنه| هندستـــ شبــــر
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239464 ى نص|زق |لر|ر مجدى عبــــد|مي ر|لعشر ى شمس علوم عي 

43799 جر سيد محمود سيد|ه هره|لق|بــــ |د|

5o65o3 لشنشورى|حد |لو|م محمد عبــــد |بــــيح س|تـــس سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8o3428 لسيد|جوزيف سمي  شفيق عبــــد ي|تـــمريض 
| لمنى

523947 ل|لع|ل أحمد عبــــد|لع|بــــ أحمد عبــــد |مه ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

65|7o هلل سلومه حسن|خلود عبــــد  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

2985o| حمد مصطفى|لرحمن محمد |عبــــد لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

853927 ن|محمد سيد سيد زيد ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

6o8753 بــــوزهره|عىل بــــشي  | ند لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5|492| حمد محمد متـــول|ره محمد |س سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

757675 ء محمدى محمد عىلي|سم عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

844553 ى|منيه محمد ش| ذلي حسي  سيوط|حقوق 

52722 ل|لع|حمزه عمرو محمد عبــــد  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

773o78 د|حمد محمد ج|مه |س|لرحمن |عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

|75||o لفضل|بــــو|فظ |يمن ح|لدين |م |حس تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6|4382 ىط خليفه|لمع|بــــو|مل حسن |حمد ك| |بــــ طنط|د|

84|8|3 ي 
لرحيم|لرسول عبــــد|مي  عبــــد|مصطفى ن|هندستـــ أسو

|4368o محمد| د سيد زكري|سع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

82753| حمد|ه حسن |لل|ر عبــــد|نه| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|33585 د محمد|رس فؤ|هند ي لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o387| وي|لزعبــــل|مل محمد محمد درويش |محمد ك |ره طنط|تـــج

69|32o لح متـــول|بــــو ص|رقيه محمد رزق  لمنصوره|بــــ |د|

45o69| لبــــىهي شلبــــى|رحمه محمد فريد  محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

862655 ق سم|ه ق|لل|وي عبــــد|نهله رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

455698 لسيد محمود محمد|مر |حسنه ع سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

893o42 لقوى |س حسن عبــــد|م عبــــ|هش ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

54|759 هلل|د|تـــه حسن ج|محمد حسن شح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

286997 هيم|بــــر|يمن محمد |عمرو  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

7o7375 لرحمن|نور محمد عبــــد |جر عيس |ه لمنصوره|بــــ |د|
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5o6342 ر مرىس|لغف|حمد عبــــد |د وليد |جه سكندريه|ل|حقوق 

496388 لمول|مل سعد عبــــد|ج  ك|ن| يش بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

34|529 لق هيكل|لخ|حمد عبــــد|حمد محمود | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

332266 لمعىط|حمد محمد عبــــد|بــــ محمد |رح |تـــربــــيتـــ بــــنه

7||397 |لمو|ره يحن  محمد محمد عبــــده بــــدر |س
ى
ق لمنصوره|بــــ |د|

896|o4 لرحمن متـــول |ء محمد عبــــد|شيم ج|عه سوه|زر

2656|7 ن|د لطفى رضو|حمد عم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|7|322 محمد محمود محمد محمود تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

65825 بــــ|لوه|روق عبــــد |محمد محسن ف ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

272776 حمد|ل محمد |طمه جم|ف دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

47887| لسيد زهرى|يمن |لسيد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

683o|3 ي|لفضيل |ء شكرى عبــــد |نجل
بــــينى لشر لمنصوره|بــــ |د|

|56oo6 ى |ي هيم محفوظ عىل|بــــر|سمي  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

|63535 لحليم|ج محمد عبــــد |مريم ض ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

32625o ن|عيل رمض|سم|جر يحن  |ه هره|لق|علوم 

547|87 لحميد محمد هندى|طف عبــــد |ع| ثــــري عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44|854 للطيف|حمد عطيه عبــــد |ن |هد بــــدر|ن لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7842|3 بــــيل|حمد ق|لسيد عىل |محمد عىل  زيق|لزق|عه |زر

|96|8 لجليل سيد|فرحتـــ مجدى عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

63582 حمد|ج |حمد فر|رحمه  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

265969 لعويضى|كريم تـــوكل حسن  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

682543 |لنج|بــــو|حمد محمد |لينه  ن|طبــــ حلو

69o93 ن سعيد|حمد شعبــــ|ميمتـــ | لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

57|6o ن|هيم محمد سليم|بــــر|حمد |ء |سم| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

8785o4 حمد |لرحمن عىل |حمد عبــــد| سيوط|طبــــ بــــيطرى 

432298 وي|لغربــــ|لسيد محمد |مي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

8o||5 ي
ى جوده|شعبــــ| دئى ن حسي  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

5||622 لعليم محمد غنيم|لد نشأتـــ عبــــد |خ |ره طنط|تـــج

34|633 د|عيل عو|سم|ل |حمد جل|ء |رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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96733 للطيف|بــــر رفعتـــ عبــــد |حسن ج سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

757656 مر|لسيد يوسف ع|هبــــه  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

447868 ن|هبــــتـــ محمود محمد رمض سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6455o2 مل|لعزيز ك|دل عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3|8683 سهيلتـــ حسن محمد طلبــــ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

89282| ن |يمن محمود عثــــم|ل |من ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

63||97 لرحمن|لد محمد محمد عبــــد |يه خ| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|5895 نغم محمد محمد طه زعي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

83|728 للطيف|عبــــد| لوف|بــــو|لدين |د|محمد عم ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

2|39o| ح|لفتـــ|ل محمد عبــــد|حمد جم|محمد  ى شمس هندستـــ عي 

453529 ن|لمرىسي رمض|محمد أحمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

4|o2|7 لغنى|هر عبــــد|لط|رق |لدين ط|ج |تـــ |ره طنط|تـــج

5o882 ح محمود|لفتـــ|ن عبــــد |دى شعبــــ|ش لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

848o58  عىلي|بــــو|طمه |ف
ى لحسن حسي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

9|384| كرم لويز جبــــره  |بــــيمن  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|42335 د|لرؤف عو|ء محمد عبــــد |ل| ى شمس|تـــج ره عي 

543688 لحميد محمد|ن عبــــد |ن شعبــــ|حمد رمض| سكندريه|ل|حقوق 

845365 حمد|طمه سيد محمد |ف ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

239o6| حمد|دل سيد |ن ع|يم| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

885533 للطيف  |لكريم عبــــد|حمد عبــــد|جر |ه سيوط|حقوق 

234oo3 در|لق|بــــر عبــــد|حمد ج|بــــر |ج ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

793729 تـــ|حمد بــــرك|ن محمد |لرحمن شعبــــ|عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

787627 نم|لسيد حسن غ|ء حسن |لزهر| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

874|6 حد محمود|لو|عمرو محمود عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

64|663 هد|ن مج|حمد محمود محمد سعف| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

33753o ن|نور سليم|هيم د|بــــر|ن |ن عرف|رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4o2852 ى محمد مرىس|ء ي|سم| سي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|4o669 ي |لر|لد محمد بــــدري عبــــد |خ
رى بــــكرى|لبــــش|ضى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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57779 لعظيم|ن عبــــد |زينبــــ عىل شعبــــ ره بــــنى سويف|تـــج

64o66o لحليم|عيل عبــــد |سم|رس |حمد ي| زيق |لزق|تـــمريض 

32897 م محمد نجيبــــ مصطفى|م هش|هم ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

|34726 هلل|د |حمد محمد ج|دهم محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

26845| ن|لعزيز زيد|مد عبــــد|حمد ح| لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

326oo7 هيم|بــــر|لسيد |دل |حسنتـــ ع ى شمس|د| بــــ عي 

64oo83 ى|لسيد ش|حمد محمود |لق |لخ|م عبــــد|ريه هي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

54oo87  خ
ى
 |شوق

ى
بــــوقوره|لد شوق |حقوق طنط

4|3236 ع|لرف|هيم حسن |بــــر|ندى  |بــــ طنط|د|

42437| ئيل|ئيل سمي  عوض جرجس ميخ|ميخ سكندريه|ل|ره |تـــج

49o5o| هيم محمد|بــــر|هيم |بــــر|ر حسن |مي سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

896o22 بــــ |حمد ربــــ|رق |لمه ط|س ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

43427 لمطلبــــ|هبــــه محمود محمد عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|6876 ى  حمد|لسيد |حمد |لجي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

5|o|42 شيىل|لقر|لمنعم حسن |ئى عبــــد |د ه|زي تـــربــــيتـــ دمنهور

28496o لسيد|ل عبــــد|ضى كم|لر|محمد عبــــد |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

5o966| هيم جمعه رجبــــ حسن|د إبــــر|عم لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8oo||| مر|مر رمزي تـــ|ره تـــ|س ي|طبــــ 
|لمنى

272|8 حمد محمد بــــيوم|نور  ى شمس| لسن عي 

75|2o2 حمد|لعزيز |لرحمن عبــــد |عبــــد | لي|د لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

858993 يد|بــــو|لعظيم |صم عبــــد|م ع|له| ى لي  ي|بــــ |د|
|لمنى

432o55 زق|لر|ن محمد حسن محمد عبــــد |إيم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

462239 |هلل  شتـــ|لسيد فتـــح |هلل عبــــده |ء فتـــح |أسم لشيخ|طبــــ كفر 

4o65|2 ل محمد|لع|لحميد عبــــد |جر محمد عبــــد |ه سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

675982 لجمل|لسعيد |هلل |رق محمد عبــــد |ط| ند لمنصوره|ره |تـــج

43|||| لمجيد عجوتـــ|ء محمد موىس عبــــد |شيم |علوم طنط

45|642 لصعيدى|لعدوى |محمد محمد رجبــــ محمد  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

8476|| دي محمد|حمد عدلي عبــــ| ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

4|852o ر|لنج|در مصطفى |لق|م عبــــد|محمد عص ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|4|29 م|لسل|حمد عبــــد |م |لسل|حمد عبــــد | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 
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232934 م|لسل|روق عبــــد|حمد ف|جر |ه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8299|7 ه | حمد درويش|محمد | لعل|بــــو|مي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

||8898 يف شعبــــ|عبــــد  حمد|ن سيد |لرحمن رسر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

24|o33 لرحمن|نور عبــــد|يوسف سيد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

72266 حمد سيد سعيد|مؤمن  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|37663 ى |حمد فتـــىح | حمد|مي  ن|بــــ حلو|د|

867349 ن محمود محمد محمود|نوره ن|سو|حقوق 

4968|4 ي|سم|هيم |بــــر|لسيد |منيتـــ محمد | عيل  عشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9|2835 لسيد |لضبــــع محمد |م |سل| ج|ره سوه|تـــج

85383o ف | |دون|م نور جرجس|رسر ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

322o|5 ليىل حسن سيد يوسف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

84525 ي عبــــد |م|
هلل|حمد عبــــد |لمجيد |ئى ي سويف

تـــمريض  بــــنى

9o2558  |هيم |بــــر|هدى محمد 
ى
لنوق ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

782366 مر|س ع|ميسون محمد عبــــ زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

83|5o4 م|موىسي نظي  تـــم| نه تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

82364| ي عىلي|ر معتـــز عبــــد|من
لغنى سيوط|طبــــ 

|73924 ى خ|ن عم|نوره طر|د حسني  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

|3|288 لمنعم مصطفى|رم عبــــد |بــــ ك|شه ن|تـــربــــيتـــ حلو

765|23 لعويىلي|لسيد محمد |رق |حمد ط| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

283o5 هلل حشمتـــ عبــــده محمد|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

296224 لعزيز حسن|بــــ عبــــد|لتـــو|د عبــــد|جه سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

34|553 ى بــــدوى خف ي|عز سعيد حسي  ج  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

5334|7 حمد بــــدر|لسيد سيد |لرحمن محمد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

836|26 لعبــــد| |ء عىلي رض|لشيم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

75829| بــــد|ن ع|رص سليم|لن|ريم عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

49o8o5 هيم عىل عيد جمعتـــ|بــــر|طمتـــ |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

633727 لمنعم|حمد محمد عبــــد|ر محن  |من زيق|لزق|بــــ |د|

6o5477 حمد|روق يوسف |ف| ندى رض لمنصوره|حقوق 

8|6|95 هلل|محبــــ بــــولس لوندي عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج
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493o69 د محمد فوزي محمد|محمد عم بــــ دمنهور|د|

92386o ن |لم|ء محمود يوسف س|شيم ج|عه سوه|زر

6787o8 ى مخيمر| |رن ى حسي  يمن حسي  لمنصوره|ره |تـــج

||8372 سط|لبــــ|سط عبــــده عبــــد |لبــــ|محمد عبــــد  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

547|3 لعزيز|لرحمن عبــــد|د عبــــد|ء رش|هن لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

8o3652 ي 
حمد بــــدوي|مريم حبــــسر ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

|2843o ى |ل |م جل|حبــــيبــــتـــ هش مض|لحم|مي  هره|لق|بــــ |د|

342o78 ى|م عبــــد|ليىلي هش ي حسني 
لغنى ى شمس| لسن عي 

89967| م عىل  |لسل|مروه محمد عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

25||97 ر|لنش|لعظيم |حمد عبــــد|زم |ح لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

43|775 بــــو قوره|حمد حسن |هيم |بــــر| |ره طنط|تـــج

762697 |لوف|بــــو |م محمد |محمد عص بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

526o45 لمرىسي عىل|لدين |ل |هلل جودتـــ كم|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

867895 م محمد سعدي محمد|عص دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

36256o فظ|لسميع ح|رتـــ صبــــىح عبــــد|س كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o7892 دق|يز سمي  ص|ف| مرثــــ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|2|349 يف عزيز سل| مه محمد|يه رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

922843 لرحمن  |لمجد عبــــد|بــــو|حمد |م |حس سيوط|حقوق 

|94|3 ه ه ى |ئى عزتـــ محمد |ني  لسيد|مي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

624564 بــــو عبــــده|محمد محمد | شهد رض ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

22258 ى  سمي  |ه| يوستـــي 
يوبــــ|ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

424282 لسعيد عىل|هيم |بــــر|لسعيد |د |زي سكندريه|ل|ره |تـــج

349957 حمد|روق |ء محمد ف|رس| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

32o649 يد عبــــد|بــــو |م محمد |عص ى حد|لو|لي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

684545 د|يمن سعد ج|س |ين| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

48|86o لسيد محمد|ل تـــوكل |م جم|حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5259o6 ر|حمد محمود محمد محمد صف| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

226979 ج سيد|سيف سيد حج سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|6o627 ن|عيل سليم|سم|لد |لدين خ|م |حس ى شمس|د| بــــ عي 

7o2523 هلل محمد محمود محمد سعيد|منه  زيق|لزق|بــــ |د|
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64o578 هيم|بــــر|ن عىل |محمد عىل حمد زيق|لزق|ره |تـــج

49o976 حمد حسن|لعزيز |تـــفى صبــــىح عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|745| لطويلتـــ|زق |لر|د عىل عبــــد|حمد عم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

626853 لغنى|هيم عبــــد|بــــر|لغنى |مريم عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

273627 ل|لع|عيل متـــول عبــــد|سم|ل |س لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

25o|95 لسعيد|هلل عبــــد|دل فتـــح |ره ع|س ي صىح بــــنه
|معهد فنى

897972 لرحمن |د فوزى عبــــد|حمد عم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|6477| ن|ل شكرى حس|كريمه جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4437|6 لمحسن|لسيد فكرى عبــــد|سمر  لشيخ|بــــ كفر |د|

3|4oo8 لمقصود|ل عبــــد|لدين جل|م |م عص|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

92|6o5 لمسيح |ره طلعتـــ موريس عبــــد|س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

23556 للطيف عىل|هيم عبــــد |بــــر|م |هش كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

775|oo م|لش|لمندوه |محمد وجيه درويش محمد  زيق|لزق|حقوق 

4o|728 هيم محمود|بــــر|حمد حسن | سكندريه|ل|ره |تـــج

843|68 هر|زق محمد ط|لر|يه عبــــد| ن|سو|بــــ |د|

|2462| ي متـــول|ل|
ى
ء مدحتـــ محمود فوق ى شمس هندستـــ عي 

5|5247 لضبــــع|هيم محمد |بــــر|رس |هبــــتـــ ي سكندريه|ل|صيدله 

359|66 تـــه|م فتـــىح فوزى شح|هش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8654| ى|طمتـــ رجبــــ |ف ى حسي  لحسي  لفيوم|بــــ |د|

35|267 لدين|ج |هلل محمد رس|محمود سعيد عبــــد ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

6435|7 لح|لسيد ص|ر محمد |من ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

68792 ء عىل محمد عىل|شيم لفيوم|بــــ |د|

333337 بــــر عىل|ح ص|لفتـــ|ن محمد عبــــد|حن ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

82562 د طه حسن طه حسن|جه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

94446 ح|لفتـــ|لد محمد عبــــد |حمد خ| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

267277 تـــ عىل|ل مصطفى محمد بــــرك|نو ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|5898| حمد|ليىل سيد فوزى  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

33388 ل محمد موىس|لسميع كم|ء عبــــد |رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

827559 يه سيد عبــــده مسعود| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن
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|6o|o| حمد عىل|يوسف محمد  ن|بــــ حلو|د|

25|575 حمد مبــــروك تـــوفيق جمعه| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

699565 ن|حمد عوض شعبــــ|محمد | ميىلي|ك لمنصوره|طبــــ 

47558o حمد|لمنعم |بــــ عبــــد |يه|مصطفى  |ره طنط|تـــج

62539 |لبــــ|ف حسن عبــــد|محمد خل
ى
ق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

497396 ق|هلل |لمنعم عبــــد|جر سمي  عبــــد|ه وى|لشر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

28323| ى|مد بــــدوى عبــــد|حمد ح| لرحيم حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|29664 لسيد حسن|رص محمد |رق ن|ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o|6|| حمد خليفه|لسيد طلبــــ |سلىم  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

362oo5 لشنتـــورى|حمد |حمد محمد |محمد  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

4264|8 لسيد درويش|يمن محمد |ندى  سكندريه|ل|علوم 

645644 ن|عيل رضو|سم|دل أحمد أحمد |ع ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

9o64|2 ى |لسيد ف|يه | روق حسي  زيق|لزق|حقوق 

|28|89 ف مصطفى |وليد  لعزبــــ|رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|44496 محمد نبــــيل حسن محمود ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

5o7543 وى|لمعز|لم محمد |ء متـــول س|ل| سكندريه|ل|ره |تـــج

358824 مد|هر ح|لظ|حمد محسن محمد | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|587o4 وق  حمد|هيم عىل |بــــر|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

32|522 هيم|بــــر|حد |لو|محمد مجدى عبــــد ن|بــــ حلو|د|

627226 لزرزموئى|لعظيم حسن |لحميد عبــــد|مي  عبــــد| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

646|3o لهندى|رص تـــوفيق عبــــده |ن ن|نوره حقوق بــــورسعيد

24952| تـــ|لزي|رس لطفى |ء ي|رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|24|79 لدين|ء محمد نرص |محمد عل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

783o8| ي محمد|ل |ندى جل
حمد مصطفى عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

758499 صف|مح جميل و|س| ندر|س عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|6|483 لحفيظ|بــــى عبــــد |مبــــ|سط رزق |لبــــ|حمد عبــــد | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

8||o3| دل عىلي محمد|ذن ع|م ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 
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433798 هلل|هلل عىلي فرج |دل فرج |محمد ع ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

839553 ل|لع|لضوي عبــــد|حمد | |لي|د دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

35|952 ره|تـــريزتـــ مجدى نرص جرجس بــــش لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

337677 ى يسن| مي  محمد محمد بــــحي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

98o63 حمد محمد عىل حميدتـــ| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

6o9997 حمد عبــــده|ء عبــــده |لؤى عل ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

62o437 لروس|بــــو |زم مصطفى مصطفى |ح ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

27|7| هيم|بــــر|حمد محمد |هلل محمد |منتـــ  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

83o3o روق محمود بــــدوى|حمد ف| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|94|9 هيم|بــــر|زينبــــ سيد قبــــيض  ى شمس|د| بــــ عي 

759878 يف محمد رمض|ف ن|طمه رسر لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

2|27o2 ف عبــــد|يوسف  |سط عبــــد ربــــه عط|لبــــ|رسر ى شمس|زر عه عي 

78o594 هلل|محمد سمي  محمد محمد عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

693|3o رق رزق رزق درويش|ئى ط|م| لمنصوره|طبــــ 

84233| ف عبــــد|هلل |منه  لمنعم عىلي|رسر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

45|94| س قنديل|ء مجدى عبــــ|رس| |حقوق طنط

822|22 لنبــــي|هر محمود عبــــد|رضوي م سيوط|ره |تـــج

4||7|4 بــــ|هيم دي|بــــر|مروه محمد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o754o ن عىلي محمد عىلي بــــدر|نوره سكندريه|ل|بــــ |د|

342|37 تـــ محمود محمد عىل شح تـــه|ني  |تـــربــــيتـــ بــــنه

234o79 رك|ح عمر مبــــ|د محمد صل|زي ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

2377o5 ره|مون بــــش|مريم حشمتـــ قيرص فل هره|لق|بــــ |د|

33|42 لدين فهىم|م |م عص|هند هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

687594 ف حسنى محمود | زق|لر|زى عبــــد |لمغ|رسر ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

249295 دومه|ص| لعط|بــــو|ر |لستـــ|سلىم عبــــد لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

85o543 لمحسن محمد عمر|محمد عبــــد لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

229592 ى ى محمد حسي  بــــسنتـــ عىل حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

||8o4| ئل موىس ذىك|تـــرين و|ك ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

5o25|6 لجوهرى|حمد محمود |حمد محمد | سكندريه|ل|عه |زر
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498623 لغبــــيسي|ء سمي  محمد محمد |سم| |ره طنط|تـــج

83288o هيم|بــــر|لحميد |رك عبــــد|محمد مبــــ ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

26o|85 حمد عطيه|لحكيم |عبــــد| رويد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6|3926 ه | هلل|د|حمد نرص ج|مي  |تـــربــــيتـــ طنط

3|338 بــــتـــ محمود محمد|بــــوىس ثــــ ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

643433 عيل محمد|سم|حمد مصطفى | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

64966o هيم|بــــر|زق محمد |لر|ء عبــــد|ول ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

698|38 مروه بــــهنس محمد رزق عفيفى لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6366|o لسيد حسن|مه حسن |س|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

46o2|2 هيم جمعه|بــــر|عمر صبــــري خميس  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

242|97 زى|لرحمن حج|يه عىل حسن عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

282697 زى|لمجيد عىل حج|حمد عبــــد|ء |شيم هره|لق|حقوق 

3|4378 لسيد|ح |لفتـــ|حمد محمد عبــــد| هره|لق|ر |ثــــ|

323796 لرؤف محمد|ن عبــــد|فرح مرو ى شمس هندستـــ عي 

277924 خ|لطبــــ|طمه عىل محمود مصطفى |ف لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

443383 حمد محمد|ىط |لع|هلل محمد عبــــد|عبــــد |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

8|7235 حمد|ء محمد |عمرو عل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

322|94 لسيد|لسيد محمد |خلود  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

225285 لسيد|ح صبــــىح فوزى محمد |سم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7|7249 |له محمود عىل مصطفى شط|ه لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

286|5o ن|ن محمد سليم|محمد حمد هره|لق|ره |تـــج

3479o6 م|م|مره محمد |حمد بــــخوري | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

88|549 سعيد سعد بــــسيوئى محمود  سيوط|حقوق 

788626 ف عبــــد |ء |سم| زق جمعه|لر|رسر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

62457 لجيد|ل عبــــد|طمتـــ ربــــيع جل|ف لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

52o64o |لبــــن|هيم |بــــر|رهف حسن  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

676|o هلل|د|د ج|لجو|حمد عبــــد |ن |رو ره بــــنى سويف|تـــج

5|3|32 لسيد عوض عسكر|محمود محمد  عه دمنهور|زر
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|37983 ى|لد عىل محمود حس|يوسف خ ني  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

692o92 ر عمر|لغف|حمد وفدى عبــــد |عمر  لمنصوره|هندستـــ 

853973 س محمد|دل عبــــ|محمد ع ره بــــنى سويف|تـــج

346673 هر|لظ|حمد عبــــد|لحميد |يتـــ عبــــد| ى شمس|د| بــــ عي 

89o5o3 هيم  |بــــر|لعظيم |رص عبــــد|لدين ن|م |حس سيوط|ضتـــ |علوم ري

9oo|22 هلل بــــخيتـــ محمد  |محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

273555 ن محمد|لرحيم شعبــــ|يوسف عبــــد ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

632555 هيم مسلم|بــــر|جر محمد |ه لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

3|393o يز حبــــيبــــ|نجيلوس جميل ف| هره|لق|ر |ثــــ|

679572 يف  يحه|فظ رمض|حمد ح|رسر ن رسر لمنصوره|بــــ |د|

778242 لعزيز موىس|مروه عزتـــ عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

32|226 بــــ مرصى يونس|لتـــو|متـــ عبــــد|س| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

523375 جع|رص جمعتـــ عطيتـــ مر|حمد ن| سكندريه|ل|هندستـــ 

7o58| ن|د رضو|محمود سعد حم ره بــــنى سويف|تـــج

785885 حمد |مه محمد محمد محمد |س|لرؤوف |عبــــد 
مصطفى

 بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

244|92 ي|عبــــيد 
ى

ف عبــــيد ع ض|رسر ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

2|53|7 ى ى | يوستـــي  ديبــــ|زىك هيى هره|لق|ره |تـــج

273o63 لمهدى|لكريم |لمهدى عبــــد|زينبــــ  ج|عه سوه|زر

337446 لسيد محمود عىل|محمود  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

|74249 ر محمد حسن محمد سيد|مي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

623|7 زق|لر|رتـــ حمدى سيد عبــــد |س لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

26||55 ر|عبــــي  حمدى حسن عم شمون|نوعيتـــ 

5o852 بــــ فرج|حمد فتـــىحي غل| حقوق بــــنى سويف

|7|2o3 لسيد مخلوف|نور |محمد  ي للفن|
|دق قن|لفنى

478||2 ي|ر
نرص رمزى فهىم عزيز| ئى تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

6o37o8 هلل|بــــ |لد أحمد جمعه ج|خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3378|| لسيس|لسيد يوسف |لسيد يوسف | لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

9||85o ف فتـــىح محمد |هيم |بــــر| رسر ج|بــــ سوه|د|
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883|8| هلل  |طف خليفه عبــــد|ء ع|لزهر| سيوط|بــــ |د|

365962 لسيد|ن |مؤمن وليد عثــــم ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

3656|7 مه|شنوده سل| ئى لوق|روم سيوط|بــــ |د|

92o|47 ى  لمع رسجيوس | فورتـــي 
ى
شوق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

496o59 ر|ء محمد محمد سعد صف|ل| ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

|4825 لحنفى|دم |ن محمد عىل |مره هره|لق|ره |تـــج

|67828 لمجيد حسينى|هلل رجبــــ عبــــد |رحمتـــ  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

832239 ه|لل|صبــــري محمود عبــــد| مه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7686o| ن|لم سليم|ن س|ره سلم|س لعريش|تـــربــــيتـــ 

88oo64 ى نطون |جورج لبــــيبــــ | جي  سيوط|ره |تـــج

44o834 هيم قطبــــ|بــــر|لسيد |كريم  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

4357|5 بــــون|حمد محمد محمد ص|محمد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

5o|52 شم|لد محمد ه|محمد خ ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|4o464 ن تـــه حليم|د شح|مر| مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

776473 ن فيصل محمد زىك حسن|نوره زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

756877 لرحمن|محمود محمد سمي  محمد عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

438o77 بــــوشعيشع|هيم |بــــر|لرحمن |ء عبــــد |إرس لشيخ|ره كفر |تـــج

|64o9 ن سعيد محمد|د عدن|عمر عم لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

|33342 ن محمد|حمد محمد عثــــم| هره|لق|بــــ |د|

479226 ء فضل محمود حسن|غيد ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

5o2272 ىط|لع|لسميع محمد طه عبــــد|محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35|58 حمد محمد|ئى مدحتـــ |م| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

272239 لربــــ معوض|د |د عىل ج|رحمه عم |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

429o69 ص|لقص|ن محمد حسن حسن |يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

879|65 فظ |لح|محمد مهدى محمد عبــــد سيوط|حقوق 

492449 ح|لفتـــ|لنرصى عبــــد|بــــو|لسيد |هد |وفدى مج بــــ دمنهور|د|

25|437 د محمود|محمد صبــــىح حد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

7|768o وى عيسي|لشبــــر|شم سعد |ه ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

525758 ي عبــــد |محمود محمد خلف 
لرحيم|هلل حفنى سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

Wednesday, September 5, 2018 Page 1518 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4628|3 لسيد|لعظيم |هيم عبــــد |بــــر|لد |ن خ|يم| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

5o|5|2 لحميد|مل عبــــد |مل حلىم ك|ك ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

358o34 ل|لع|ر محمد محمد عبــــد|م محمد مختـــ|سل| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

367539 ن|حمد وهد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|هلل |عبــــد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|67|22 د ونيس|يز فؤ|مريم ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7||o63 يفى|بــــهجتـــ بــــهجتـــ محمد محمد  لشر لمنصوره|بــــ |د|

5o6496 حمد محمد|متـــ |حمد سل|ن |يم| إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

5o6589 فظ|تـــه ح|متـــ شح|طمتـــ سل|ف سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

69||57 حمد محمد|زينبــــ عىل  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3|4558 م رزق|لسل|مصطفى مجدي عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

68o9o| لدموهي|هيم |بــــر|شور |لدين ع|م |حس لمنصوره|ره |تـــج

78|oo ى|لرحمن |عبــــد  حمد سعد حسني  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

77|526 حمد محمد منصور|نهله  زيق|لزق|بــــ |د|

755|96 هيم عمر قورتـــ|بــــر|مريم محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|8949 لعزبــــى|لسيد عبــــده |هدير  ط|حقوق دمي

9|4576 حمد |عيل |سم|ل |جم| لي|د سيوط|تـــربــــيتـــ 

542|6| |لحميد حمدى عبــــد|عبــــد
ى
لحميد دسوق لمنصوره|حقوق 

457662 ى|ن جل|ندى سلط ل حسي  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

229575 حمد هريدى|ل |ر جم|من دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

756262 هيم|هلل إبــــر|ء محمد عبــــد |نجل عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6997o4 لمقصود|لسيد عبــــد |حمد محمد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

62543| حمد محمود محمد|تـــسنيم  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

52965 للطيف|ر عبــــد|لستـــ|لدين عبــــد|د |هلل عم|عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

63o463 بــــ|لعربــــ محمد دي|مصطفى علم محمد عز  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

6o957o لسيد هيبــــتـــ|طف محمد |حمد ع| |بــــ طنط|د|

3598|2 لحميد|طف محمد عبــــد|رحمتـــ ع لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

3925o ى|زق حس|لر|لد طه عبــــد |منتـــ خ ني  هره|لق|عه |زر
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|45898 يه محمد محروس سيد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

268o89 عيل|سم|هيم |بــــر|يوسف صبــــىح  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

4348| هلل محسن كرم سكلتـــ|منه  ن|تـــربــــيتـــ حلو

6o3967 ع|لرف|لحميد |حمد محمود عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

45238o ألودن|رق محمد حسن |محمد ط لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

346228 لسيد|لمؤمن |م عبــــد|حمد س| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

288|56 مه مسعود|حسن غريبــــ حسن سل |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

828o88 وي|لر|ء فتـــىحي محمد |نجل ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

88978| ى محمد |ء |شيم حمد حسي  سيوط|بــــ |د|

773692 ى|لسيد حسن ش|هر |ء م|ل| هي  ى شمس علوم عي 

683||3 لمندوه محمد|ر محمد |لستـــ|سلىم عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

|75|68 محمد عطيتـــ محمد| مه ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

72o86 شم محمد|سط ه|لبــــ|ء عبــــد|عىلي لفيوم|بــــ |د|

8|3449 ن عىلي|ده خلف شعبــــ|غ ره بــــنى سويف|تـــج

|6982 ى|د |م فؤ|نوره وس مي  هره|لق|ره |تـــج

75|253 ى عزى سيمس عزيز  يوبــــ|نرمي  ن|فنون جميله فنون حلو

924673 لحميد محمد  |هلل عىل عبــــد|عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

48o3oo ح محمود|لفتـــ|د عبــــد|هيم فؤ|بــــر|هيم |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

335||6 ى حسن محمد |ي هيم فليفل|بــــر|سمي  |بــــ بــــنه|د|

2|o4| لد محمد محمود|محمد خ هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

85875o ي محمد عيسي زكري
|بــــسمه مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

28o27o بــــر|بــــر محمد ج|بــــسمه محمد ج هره|لق|صيدله 

78o96o ى|حمد محمد سليم| ن حسي  زيق|لزق|حقوق 

2|6358 مه|حمد سل|لفتـــوح |بــــو|ء |رس عل|ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|5o867 زى|رق يوسف حج|ن ط|يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

487264 لخول|فظ |لح|ح عبــــد |ء صل|لدين عل|ح |صل سكندريه|ل|بــــ |د|

296|5o حمد|لرحيم |عبــــد| د زكري|نه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||6435 ى محمود|لدين عم|بــــ |شه د حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

439|5 لنبــــي|حمد محمود محمدعبــــد |شذي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

349|75 دي|له|مون عبــــد|نور م|رتـــ |س |بــــنه| هندستـــ شبــــر
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426226 هيم|بــــر|لسيد عبــــده |هلل محمد |منتـــ  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7|5|84 محمد يوسف محمود يوسف ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

3397o8 لسيد|لمجيد |لسيد عبــــد|د |جه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

482||2 ى |ه  محمود حسي 
هيم|بــــر|ئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|52634 مل|ل ك|م كم|بــــ حس|هيتـــ|م هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

693|46 م|لرم|عبــــده يوسف | عل ط|بــــ دمي|د|

|73o93 تـــسنيم صبــــري عبــــده حيدر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

3|795o حمد محمد حلىم فهىم| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

54|55o لمرصى|لمنعم حسن جمعه محمد جمعه |عبــــد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

279825 ى بــــر مسيحه سعد|ق ص|سح| |يوستـــي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

689334 حمد|تـــ عىل |لشح|دل |ن ع|حن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

437|59 ن يد |بــــو|يىح | مي  ى وى|لقرض|لي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

47353 لمقصود|عىل نبــــيل عىل عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|4|92 لرحمن|لرحمن محمد عمرو محمود عبــــد |عبــــد لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|448| عىلي صبــــىح عىل قطبــــ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

9|||39 ن عىل محمود |يدى عثــــم|ه ج|أللسن سوه|كليتـــ 

67oo5 حمد سيد|طمتـــ تـــوبــــتـــ |ف لفيوم|حقوق 

362o|| هر|حمد محمد ظ|ئى |حمد ه| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|8o54 ح|لفتـــ|م عبــــد|ح محمد عص|لفتـــ|محمود عبــــد ن|حقوق حلو

7o9o24 محمد مسعود محمود محمد لمنصوره|ره |تـــج

|6o728 ن|مرقص فخري سليم| بــــول ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9o|866 ود |مر د|بــــتـــ تـــ|دى ثــــ|ف ي صىح سوه
ج|معهد فنى

699659 فرج عزتـــ فرج عىل لمنصوره|بــــ |د|

|5|47 ى|حمد حس|لمهدى |لرحمن محمد |عبــــد ني  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

363836 ل يحن  قطبــــ|يحن  جم لمنصوره|حقوق 

4o5459 بــــ طه|لوه|للطيف عبــــد|بــــسنتـــ محمد عبــــد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

22o695 ىط عوض عىل|لع|رق عبــــد|د ط|رن ى شمس|تـــج ره عي 
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2|37o9 ى مصطفى سيد ر غبــــ شديد|حسي  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

868o35 حمد|حمد محمد |زينبــــ  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

864o38 عيل|سم|هلل |عمر عمرو خلف  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

28|582 لكريم|حمد نرص عبــــد|مريم  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o6859  فرج|محمد 
ى
حمد شوق لمنصوره|حقوق 

6233|6 ن شتـــيه|دق سليم|دق ص|لرحمن ص|عبــــد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

|26o82 د عىل|د حم|عمر حم |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

34265o حمد سنجر|لد محمد |ر خ|من ى شمس|د| بــــ عي 

257643 لدولتـــىل|حمد عيد محمد | تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

77o755 ى محمد |يم| وى|لعم|ن محمد حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

924|44 لدين محمد  |لرحمن فوزى عز |عبــــد سيوط|حقوق 

8o997 ف محمد عىل عبــــد|محمد  ح|لفتـــ|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

||7o|7 فظ|حمد محمد ح|محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

763656 ى ن|ي ىط |لع|فظ عبــــد|لح|ج  عبــــد |سمي 
فظ|لح|عبــــد

بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

877892 هيم عزيز سعد |بــــر|يرينى | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2366o6 ي|هي
ى

ى سيد ع ط|م محمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

247688 لمعىط|لحميد عبــــد|لمعىط عبــــد|محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

97357 ف محمد يحن  عىل|عف د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

6o4645 لرحمن حسن سيد أحمد|تـــسنيم محمد عبــــد لمنصوره|ره |تـــج

5o5328 حمد مرىس|لرحمن محمد محمود |عبــــد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4||387 ن محمد محمد شحطيط|حمد رمض| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2679|9 مصطفى نرص بــــسيوئى معروف تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

5o9567 وى|بــــو شه|محمد خميس مسعود محمود  بــــ دمنهور|د|

23||6| ئى|لزرق|لغنى |د مجدى محمد عبــــد |عم هره|لق|ره |تـــج

35336| حمد|ل سعد |محمود جم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5|986o ي|بــــو|ح |روضه صل
ى
يد محمد ق ى ض|لي  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

9o4|28 لحق عىل محمد |ء عبــــد|سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

6|6598 لديبــــ|ن |شم رمض|يه ه| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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37||7 ى عبــــد|محمد  لعظيم|لحميد عبــــد|مي  ى شمس|زر عه عي 

854855 ف رجبــــ سعد|حمد | رسر ي|صيدلتـــ 
|لمنى

877|7 بــــ محمد محمد قطبــــ|رح لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

67979 ضى مهدى|رضوى محمود ر لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

6|9625 دو|لسيد ج|أحمد مجدي فتـــىحي  ط|هندستـــ دمي

32|65 دل محمود عىل|محمد ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|265|9 هيم محمود|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||7394 ن ممدوح صبــــري ديمتـــري| مي  هره|لق|ره |تـــج

|45787 س محمد|ل عبــــ|محمد جم سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

25o67| ن|لسيد محمد سليم|ن محمد محمد |نوره ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

6o5487 سم مزبــــله|ن حسن ق|يم| لمنصوره|هندستـــ 

779||| ى|حمد محمد موىس عبــــد| لمجيد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54o|4 ره صفوتـــ حسن بــــدوى|س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|2762| مىل|لطن|در |لق|ئل حسن عبــــد |عمر و ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

62o772 ري شلبــــي|لبــــند|هر |لد ط|ء خ|وف ط|حقوق دمي

75o844  نجم|لش|لسيد عبــــد |رين محمود |ك
ى
ق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

|78845 يمن زينهم سيد سعيد| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

923o|7 لسيد يوسف محمود |يوسف  ج|هندستـــ سوه

5o454 بــــ|لوه|حمد محمود محمود عبــــد | ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

247468 ى|محمود  يمن محمود لبــــيبــــ محمود حسي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

5|6oo8 لسميع|لدين عبــــد|ل |ن محمد كم|يم| تـــربــــيتـــ دمنهور

352874 هلل|لسيد عبــــد|لسيد عمر | سيوط|عه |زر

6|7874 ي
ئى|لعربــــ|س |عبــــده عبــــده عبــــ| دئى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6|3893 لمقصود نجله|حمد عبــــد |حمد فرج | |ره طنط|تـــج

446|6| وى|لشطل|بــــ حسن محمد حسن |يه|عىل  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

434428 لحميد|حمد عبــــد |لمعىط |هيم عبــــد |بــــر| |دين |بــــ طنط|د|

6|889 ع|ء فتـــىحي عىلي من|نجل سيوط|عه |زر

7673|2 لسيد فتـــىح محمد غنيم|محمود  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

845944 ي
وليد محمد محمود حفنى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|3|84| ى مج  حسي 
هد حسن|تـــفى ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 
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75o447 عيل|سم|لرحمن |لسيد عبــــد |سيف  ره بــــور سعيد|تـــج

28|||3 حمد محمد|ليد |لو|لد بــــن |حمد خ| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

||965o ود|مريم فوزى محمود د ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|49o9o عيل|سم|حمد |ن |مينه رمض| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

785584 ي
متـــ|دي سل|له|سم عبــــد |ق| دئى تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6389o9 لسيد محمد سند|جر |ه زيق|لزق|بــــ |د|

3|86|7 لعزيز|لمقصود عبــــد|لد عبــــد|بــــسمتـــ خ ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

45625o ى |س ري|لبــــش|رتـــ محمد عىل حسني  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|536|o لمجيد|ء حسن محمد عبــــد |وف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7oo995 لعظيم حليقتـــ|د عبــــد |ندى يشى محمد فؤ لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

24|83o ح قطبــــ مبــــروك|لفتـــ|ضىح عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

256384 ش|محمود محمد رجبــــ حو ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

82543| ي|مبــــ|لرحيم محمد |عبــــد
رك مصطفى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

قرص|ل|لطود |بــــ

|7|539 د حسن|ض عي|لرحمن ري|لدين عبــــد |سيف  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

833655 ي محمود محمد حسن|م|
ئى دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

9|274| بــــ محمد عىل محمد |لوه|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

539282 لسيد محمد سمك|ندى  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

92o82o ى |بــــ| س |دري| يىلي|نوبــــ بــــشر سيوط|ره |تـــج

3493o3 حمد محمدعىل|مد |طمتـــ ح|ف ى شمس|د| بــــ عي 

8o|524 هر|لظ|عيل عبــــد|سم|م خلف |ريه ي|بــــ |د|
|لمنى

432424 ر|هيم نص|بــــر|حمد |ره |س |نوعيتـــ طنط

|8584 د محمد|مريم محمد فؤ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o98o2 ي|ر
م|لسل|حمد عبــــد |سيد | رض| ئى سيوط|عه |زر

2|25o2 لسعيد خليل|مهند مصطفى  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

867636 هيم|بــــر|حمد |محمد سيد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

875472 ء حسن |لبــــه|بــــو|حمد محمود | ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

85393o ي 
ف محمد نور|مصطفى لدين وهبــــه|رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

885362 ى موىس حن|ك موىس | رولي  سيوط|حقوق 
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8|o6|o مكه عىلي محمد حسن ره بــــنى سويف|تـــج

642494 ي
محمد فتـــوح عزتـــ مصطفى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77228o لرحمن محمد|محمد عبــــد | رض| رن زيق|لزق|بــــ |د|

696o7| تـــ عبــــده يوسف|ء محمد فرح|سم| لمنصوره|عه |زر

3|9557 ل|لجم|يتـــ كرم عىل | سيه|نوعيتـــ عبــــ

774|5o ف عبــــد | |ند لنبــــى محمد عوض|رسر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

3|6343 ي
عيل|سم|لعزيز |سيد عبــــد| دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|52|7 ن عىلي|ء فريد شعبــــ|سم| ره بــــنى سويف|تـــج

327897 ن|بــــر حلىم مسعود سليم|يسن ج |حقوق بــــنه

6|7663 ن مرع|حمد رمض|مصطفى  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

9o53o| ج محمود |لبــــدرى فر|م |سل| ج|ضتـــ سوه|علوم ري

633766 لمنطلبــــ محمد|ء جمعه عبــــد |سم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

867867 لمجد|بــــو|روق |محمود ممدوح ف سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

269595 د|لجو|ن بــــيوم عبــــد|رمض| لي|د ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

683778 ن|بــــ عىل عطو|عىل جمعه سنج لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|8233 هلل|شلبــــى حسن عبــــد| نور ط|بــــ دمي|د|

|5|437 للطيف يوسف|قوتـــ عبــــد |يه محمد ي| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

38362 هلل|عيل عبــــد |سم|رس |ء ف|رس| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

435835 بــــوجنديتـــ|بــــ محمد نبــــيل محمد |رح لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

328o4| لبــــديع محمد|لد عبــــد|حمد خ| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

9|9793 ن  |ن سليم|عمر حسن عثــــم ج|بــــ سوه|د|

475756 ي عبــــد  حمد عىل|لمحسن يوسف |يحن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77479o لسعيد عىل|مد |مد محمود ح|ح زيق|لزق|ره |تـــج

6|72|| ئى|لعربــــ|لح حسن |منيه ص| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

496|44 ر يحن  يحن  مرع|من سكندريه|ل|ره |تـــج

692654 ى|بــــو |حمد |لسيد محمد |ندى  لعني  لمنصوره|عه |زر

629234 هيم متـــول|بــــر|هيم محمد |بــــر|در |جر ن|ه زيق|لزق|طبــــ 

38|58 لرحمن عىل|حمد عبــــد|هلل |عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

447658 هيم|بــــر|وى |لشن|وى مصطفى |لشن|ميه |س ج|بــــ سوه|د|

72644 ى نرص |ي حمد محمد|سمي  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف
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893|76 ره |ن عم|ن شعبــــ|مصطفى مهر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

89938| سمر حمدى خلف حسن  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

67765| لعزيز سعد|محمد ذىك عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

483|25 يبــــ فرغىلي|لش|لرحمن |ر محمد عبــــد |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|5725 للطيف مصطفى صقر|لد عبــــد |مصطفى خ لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35|873 ل|لع|ل ربــــيع معوض عبــــد|لع|محمد عبــــد |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

9o|85| لسيد محمد |دل |حمد ع| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

34|28o لرحمن رجبــــ حفنى رجبــــ|يوسف عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6o9999 ز|محمد تـــوفيق محروس فرج در |صيدله طنط

63o3o4 ى|هيم ش|بــــر|لنبــــى |حمد عبــــد | هي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

452693 م خرصى|ن رشدى عل|محمود شعبــــ |حقوق طنط

3692o6 لم عيد سعد عمرو|هلل س|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

|2o673 لس بــــدر سمي  ج لسيد|د |كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

332o7| د|لعزيز حم|د عبــــد|بــــسمتـــ حم |تـــمريض بــــنه

864736 لدين محمود فضل|ء |م عل|ريه دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|37669 ن محمد|حمد مدحتـــ سليم| ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

26|793 ف عبــــد|حمد | حمد|لنبــــى محمد |رسر ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

|39|8 حمد|زق |لر|د عبــــد |محمد فؤ ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

642624 لسيد|مل |لسيد محمود محمد ك|محمود  |ره بــــنه|تـــج

6845o9 رى|لبــــ|لدين عبــــد |حمد بــــىه |مريم  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

535o5 حمد محمد محمود محمد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

7o6o32 وى|لبــــطر|ح محمد عىل |حمد مصبــــ| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

82589o هلل||محمد عط| بــــ يىحي|رح ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

245498 حمد خليل|ء طه محمد |شيم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

64oo36 يه محمد سمي  عىل يوسف| زيق|لزق|علوم 

372766 شم|د سعيد ه|منيتـــ عم| ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

859427 زق يوسف محمد|لر|محمد عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

|2889| ر|لغف|ورى عبــــد |ر مغ|لغف|محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

854553 ه نرص  حمد سيد|ني  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى
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453334 ن|ح عىل محمد موىس رضو|لفتـــ|محمد عبــــد ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

89o764 ى |لمحسن سيد حس|خلود عبــــد ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

26o|96 ر|لف|يمن فتـــىح |سمر  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|7|428 ى |م هيم|بــــر|زن محمد تـــوفيق حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o6535 يف|بــــوسيف ن|در |لق|هدي عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

6|2997 دتـــ|هلل زي|بــــ |ج| هد صفوتـــ زكري|ن ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

678228 م|ر س|لستـــ|ل عبــــد |بــــ جم|يه|سلىم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

542525 لحميد دغيدى|ديه ممدوح عرفه عبــــد |ن |علوم طنط

77452  ح|لبــــ|م عبــــد |سل|
ى
مد عويس|ق تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 

ريتـــ|لتـــج

|597|8 ل سعد عىل|سلىم جم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6|98o5 مد أبــــوعبــــده|رس ح|م ي|سل| ط|حقوق دمي

7|6|94 م محمد|حمد بــــره|ده |حمد حم| لمنصوره|حقوق 

537498 لمجيد|رع عوض عبــــد |لد ز|حمد خ| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

855968 لحميد|ف عبــــد|ن طر|كريم شعبــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

25957| لمقصود تـــعيلبــــ|لمحمدى عبــــد|هلل محمود |منه  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

792428 حمد حسن|ح |محمد صل ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

876933 جد شكرى جورج   |م| رين|م سيوط|بــــ |د|

829727 لسيد|لمجىلي |ن عبــــد|بــــرين شعبــــ|ص دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

9o892| | لوف|بــــو|ى محمد |محمد عط |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

82|37| ى فهىمي ممدوح فهىمي نيفي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

285|73 هلل|مل عبــــد|رص ك|لن|سلىم عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3377o ف|ن طر|طمه محمد محمود عثــــم|ف كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

265387 حمد عفيفى|ء |يس عل ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

9o25o4 لحميد محمد محمد |بــــسمه عبــــد ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

344746 ف |هلل |منتـــ   |رسر
ى
لمليىح |حمد |لدسوق ى شمس صيدله عي 

68|668 حمد|ل |يمن جم|دى |ش لمنصوره|حقوق 

56795 لعظيم حسن|جح عبــــد |عمر ن ي سويف
تـــمريض  بــــنى
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|43o74 در|لق|ل حسن حسن محمد عبــــد |نو |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

4o696o حبــــيبــــه محمد محمود محمد حنفى تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|49o54 ف محمد |ء |شيم حمد|رسر هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|37432 ذل|لش|مصطفى محمود حلىم محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

345|o2 حمد|ء يوسف ليس |نجل |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

773592 تـــقوى محمد مصطفى عىل زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

756647 لسيد عمر محمد هيبــــتـــ|ن |نوره عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

9|597| يف خليل محمد |نوره ن رسر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

892o78 لكريم |حمد عبــــد|ح |مصطفى نج ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

3|59|| لديبــــ|لسيد محمد |حمد |ء |رس| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

32258o ك مكسيموس|جح مل|كرستـــينتـــ ن ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

787o86 ى |ء |رس| ى |مي  حمد|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78|67o لسيد متـــول|م محمد |حس| دين |ره بــــنه|تـــج

857oo8 حمد|هلل |ن خلف عبــــد|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2223|9 روق عىل|ئل ف|و| د|رين ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

435678 ر|ضى محمد عم|حمد ر| سكندريه|ل|ره |تـــج

4424|7 هلل|لد محمد قطبــــ عبــــد |هلل خ|عبــــد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

5o4654 ى حسن جمعه|مريم حمدى  مي  سكندريه|ل|علوم 

627328 عود|م محمد عىل ق|ندى س زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

643685 لعزيز|هلل عبــــد |منى محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

4|5o| م|لسل|م محمد معوض عبــــد |ريه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|238|| وى|لبــــحر|د جرجس |رى ميل|م |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

829269 ى |محمود فرج فؤ حمد|د حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

7o6oo5 لحميد|م محمود عبــــد |لسل|م محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

285395 لشويخ|يه مجدى فضل | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7||437 مي|لنظ|مد |حمد محمد نسيم ح| لمنصوره|ره |تـــج

893o23 حمد فرج |لعظيم |محمود عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|5953| صبــــىحي جورج  سعيد| رين|م ى شمس| لسن عي 

647627 لرحمن محمد عطوتـــ|آيه أحمد عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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356|76 لفتـــوح عزبــــ|بــــو |حمد محمد محمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|34354 دل عزيز ملك|مريم ع هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

5o4653 لسيد محمد|ليىل فوزى حسن  علوم بــــورسعيد

78892 بــــر محمد|ص| سلىم رض تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

9o2789 هيم خليفه محمد |بــــر|ن |حن ج|طبــــ بــــيطرى سوه

67644o لجمل|مد محمد |نغم محمد ح لمنصوره|علوم 

|44456 للطيف|حمد عبــــد |زم |مصطفى ح سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

5o2|98 محمد عوض محمد عوض محمود سكندريه|ل|بــــ |د|

46|37 ى محمد سل متـــ محمد|بــــشر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

434352 لعزيز يوسف سعدتـــ|جر محمد عبــــد|ه |تـــربــــيتـــ طنط

2o829 ن|لنبــــى محمد رسح|مصطفى عبــــد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

76o545 تـــتـــ|لعزيز شح|ء ممدوح عبــــد |ل| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

422652 حمد حسن رجبــــ|عمرو رجبــــ عىل  سكندريه|ل|صيدله 

3oo|9o هلل| |لكريم عط|حمد عبــــد| |مه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|3o34 ى | حمد محمد حسنى حسي  ج|حقوق سوه

2459o8  |محمد ع
ى
وى|لسنبــــ|طف شوق ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

346494 لمحسن سيد محمد عفيفى|يتـــ عبــــد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

237o|o لنبــــى تـــوفيق مصطفى|م عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

63o479 غ|لصبــــ|لسيد محمد |حمد سعيد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

329|8 |مون محمد |عمر م
ى
لدسوق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8384|2 حمد محمد|دل |منيه ع| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

9o3838 لسميع محمد |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ج|حقوق سوه

247854 لقوى جبــــي |يه محمد عبــــد| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

64o35 رص محمد عىل|عىل ن لفيوم|ضتـــ |علوم ري

5|9326 لحرصى|فظ |ن رفيق محمد ح|حن سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|458| هيم|بــــر|لدين محمد طه |ليه مىح |ع دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

865o97 ي زين |نور
بــــدين عىلي|لع|ن مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|6oo48 هلل محمد محمود محمد|عبــــد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

247o28 بــــوسعدتـــ|لسيد |م |حمد هش| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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||7327 هيم|بــــر|يمن فوزى |هدير  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

52|25| دريس|رتـــ محمد فتـــىح محمد |س ره دمنهور|تـــج

225555 حمد|للطيف |لبــــدرى عبــــد|هبــــه  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9|477| ل  |لع|ء مصطفى عبــــد ربــــه عبــــد|دع سيوط|علوم 

4||266 ى عىل |طمتـــ |ف ى عل|مي  م|مي  |بــــ طنط|د|

9o2|84 ى محمود عبــــد حمد |للطيف |حسي  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

438854 ح|لفتـــ|وري عبــــد|لمغ|لعزيز |كريم عبــــد لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

597|7 ء محمد محمد معبــــد|ول لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

37o466 مر|حمد ع|لسيد |لرحمن حسن |عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o2327 هيم|بــــر|لد محمد |خ| مه زيق|لزق|بــــ |د|

335754 لسيد عبــــدربــــه عىل|دل |م ع|حل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

62755 رتـــ محمد محمد قنديل|س لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

679445 غ|لصبــــ|مريم مصطفى فتـــىح صقر  لمنصوره|حقوق 

84o66 ء مخلوف فهىم محمد|سم| ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

494335 عيل مصطفى|سم|هيم حنفى محمود |بــــر| |بــــ طنط|د|

65|76 ن|سمر حسن عويس رمض لفيوم|تـــربــــيتـــ 

69275o للطيف|لرحمن عبــــد |لسيد عبــــد |هيم |بــــر|ء |زهر ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

3|528o ف ص|ء |رس| هيم|بــــر|بــــر مدبــــول |رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

834546 ي حسن|لر|زينبــــ سيد عبــــد
ضى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

423365 ء محمد سعد مصطفى|دع ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

432794 لرحمن |دق عبــــد |لص|لسيد عبــــد |طمه |ف
مليحتـــ

|بــــ طنط|د|

862465 لحميد دردير|محمد عمر عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

|5||o2 درس|ن تـــ|ن عطيه سليم|ريم|ن ن|تـــربــــيتـــ حلو

8o6745 ىطي|لع|ن محمود عبــــد|محمد رمض ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8326o8 ن|لسم|حمد محمد محمود | دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

332973 حمد محمد|لعظيم |بــــسمتـــ ممدوح عبــــد |حقوق بــــنه

523976 لرحمن محمد عىل محمد عىل|عبــــد سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

53729| مر|بــــوع|هلل حمدى فتـــىح مصطفى |منتـــ تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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88865o ر سيد حسن |سيد مختـــ ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

|4|92o ف مصطفى حسن|عمر  رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

425634 هيم|بــــر|بــــ محمد مرىس |يه|مريم  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

97289 |لبــــ|عمرو حمدى مبــــروك عبــــد
ى
ق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

49276o شد|محمود مجدي محمد محمود ر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25|438 وى|لحلف|لحميد محمد |محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4|7577 ود|ىط د|لع|ىط عبــــد|لع|ندى عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

||7943 لس وسيىل سمي  وسيىل كي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

324||| لرحمن|حسن محمد حسن عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

775479 هيم|بــــر|روق |ف| روق رض|ف تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

3498|7 س|لد عىل حسن عبــــ|م خ|سل| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o833o تـــ|لحميد مصطفى عرف|محمد مصطفى عبــــد  |ره طنط|تـــج

85|o|3 بــــوبــــكر|بــــرين محمد محمد |ص دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

359o5 ح|لفتـــ|لمنعم عبــــد |سلىم محمد عبــــد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

695243 ف عبــــد |ء |عل حمد ضيف|لرؤف |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48842| لسيد|لسيد محمد |رص |م ن|هش |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

27|987 ن|لم|ح س|لفتـــ|لسيد عبــــد |ن |ء رمض|شيم |بــــ طنط|د|

5o8952 يد|لنبــــي ف|ل عبــــد|لع|م محمد عبــــد|سل| |حقوق طنط

37267| لرحمن محمد|لسيد عبــــد|لد |ندى خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4493o7 ده|حمد عىلي حم|لد |بــــدين خ|لع|زين  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

236|57 ى|م ك|بــــسمله عص مل محمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

496977 ء محمد محمد سعيد عىل زويل|ل| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

3||494 لعجىم|هيم بــــدر عىل |بــــر|ء |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

343oo4 ي|حمد محمود |
حمد محمد حنفى |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع

لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

49585o عر|لش|هيم محمد |بــــر|محمود  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6o6534 ش|هيم |بــــر|د |حمد فؤ|سل محمد |بــــ بــــى|لشر |بــــ طنط|د|

276349 ميشه ربــــيع محمود محمد خميس لفيوم|لعلوم |ر |د

636|64 ي |
حمد بــــدوى|هيم |بــــر|حمد حسنى ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 
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92387| حمد  |لدين |ل |ن كم|نشوى حمد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2|648| ر|لجز|هيم محمود |بــــر|هيم محمد |بــــر| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

||6884 ى|هيم محمد |بــــر|مريم عىل  لخضي  لمنصوره|حقوق 

5o776 لرحمن محمد سيد سعيد|عبــــد  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

28|6|o بــــ سيد سيد|يه|ن |نوره تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

2252|5 ل مصطفى|لع|م مصطفى عبــــد |يه عص| هره|لق|بــــ |د|

|45327 لكريم سيد|رس عبــــد |محمد ي ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5|o728  رحومه|ن عم|مرو
ى
د محمد شوق ره دمنهور|تـــج

25488 لكريم|هيم عبــــد |بــــر|بــــ |يه|ره |س هره|لق|ج طبــــيع |عل

893o74 فق |ن حمدى مو|رمض| دين سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9229o3 در صبــــىح نصيف |ن| بــــول ي للفن|
|دق قن|لفنى

58||3 لس فتـــىح خليل غط س|كي  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

3527o6 د|لجو|لعزيز عبــــد|دل عبــــد|محمد ع |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

754o89 لسيد|وى |لحفن|روق |تـــم محمد ف|مريم ح عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

869426 ئيل|نعيم ميخ| يىلي| |دون|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

526o35 د|لعزيز مرىس حم|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

542634 ىط سليم|لع|هدير نعيم محمد عبــــد  |حقوق طنط

627832 ئى محمد محمد|سيل ه| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

787852 حمد|ء صبــــىح يوسف |سم| لمنصوره|حقوق 

6497|7 هيم|هيم تـــوفيق محمد إبــــر|بــــر|حمد | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7|o449 لمتـــول عىل حبــــلص|ء محمد محمد رشدى |رس| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

3247|| م محمد عىل حسن|محمد هش ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

355979 مر|ىط ع|لع|دل عبــــد|فرحتـــ ع ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

766|32 ى عفيفى حسن |جه  حسي 
حمر|ل|د عفيفى طبــــ بــــورسعيد

|483|o لسيد بــــيوم|سلىم محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2796o7  عبــــد |ر ط|من
ى
لمصيلىحي|لعزيز |رق شوق تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

63|328 عيل|سم|هلل محمد فتـــىح |منه  زيق|لزق|علوم 

32|36| لرحيم محمد سيد|عمر عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

832787 هيم حسن مرعي|بــــر|لحسن | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

255654 م سعيد شبــــل بــــلوز|ر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 1532 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

84|8o9 ر|لغف|ر محمد عبــــد|لغف|محمد عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

826o6| هيم|بــــر|سلىمي محمد عىلي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

|58o|2 ف يوسف حفنى|مريم  رسر هره|لق|ره |تـــج

7o|993 ف |حمد | لجعبــــرى|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|رسر هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

77o|57 لربــــع|لرؤوف |لحميد عبــــد |لسيد عبــــد |محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33oo32 مل|طف ك|بــــ ع|يه|ء |سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

248737 ج|ج محمد حج|سلىم حج ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

487o9o لغنى محمد حسن|دل عبــــد |حمد ع| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4|||8| ع|لسبــــ|ح فهىم |لفتـــ|م عبــــد |كريمتـــ عص |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|59o93 حمد فتـــىح محمد|م |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

756768 ى|بــــر |ئشه محمد ص|ع مي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

424772 هلل عمر|لعزيز محمد محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

5o6|3 لحميد مغيبــــ|حمد حسن عبــــد | صيدله بــــنى سويف

7o824o روق حسن مصطفى|رس ف|ء ي|دع لمنصوره|ره |تـــج

484757 لرحيم|لرحيم محمد عبــــد|زن عبــــد|م |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

48|859 بــــر|عيل ج|سم|بــــر |م ج|حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26254 حمد خليل|حمد محمد | ج|بــــ سوه|د|

35|3|o لد درويش محمد درويش|دتـــ خ|غ ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

22329| ى عبــــد حمد|لعليم عىل |حسي  هره|لق|حقوق 

8538|6 حمد|سلىمي طلبــــ محمد  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

6||778 حمد|م سيد|ر قرط|لغف|فظ عبــــد|خلود ح |بــــ طنط|د|

23826o رى|لبــــ|حمد محمود محمد عبــــد |ر |من ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

9|9|44 حمد |لرحمن |مد عبــــد|ح| مه سيوط|بــــ |د|

46254| لمجيد|لقوى عبــــد |لعزيز عبــــد |حمد عبــــد | لشيخ|بــــ كفر |د|

268385  ق|لش|محمد سعيد عبــــد
ى
بــــل|ق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7o64o2 ن|ن عطيه عثــــم|لسيد عثــــم|سلىم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5o9438 د محمد يونس كريم محمد|زي ره دمنهور|تـــج

35o3|4 ن|لدين عثــــم|ح |محمد سعيد صل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

857oo5 حمد|لحميد |حمد عبــــد| |مه ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

222927 محمد حسن محمد محمد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 1533 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

324336 م|تـــبــــ س|نوبــــ سعد ر|بــــ| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

2|7838 |فرح وليد يحن  زكري ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|29652 لم|سيد عفيفى س| لعل|بــــو |م |حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

228753 لدين|حبــــيبــــه محمد عطيه نور د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

3467|6 يمن عبــــده محمود يونس|طمتـــ |ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

236529 ى|م |هلل عص|منه  حمد حسني  هره|لق|ره |تـــج

45995 ي|حمد سيد حسن |ء |نجل ر|لىح  هره|لق|ج طبــــيع |عل

344273 ن|لجليل بــــدر|حمد عبــــد|هلل |عبــــد سيوط|عه |زر

85|25 لسيد|لسيد محمد |م |هي كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

4238o9 ح حسن|م صل|ح عص|صل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

293637 ر|حمد بــــك|ء |عىل عل كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

685487 حمد|حمد مرع مرشدى |ء |دع لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6o622 ن|لرحمن زيد|ره محمد عبــــد |س تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4443|7 ئى محمد محمد زغلول|ره ه|س لشيخ|نوعيتـــ كفر 

234|56 هلل|لعزيز عبــــد|لرحمن سعيد عبــــد|عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

44o|9| لسيد|لحميد |لسيد عبــــد|م |وس ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

85487 نور عمر|دل |نهله ع لفيوم|لعلوم |ر |د

|598o5 عيل|سم|هند سمي  فتـــىح  عه مشتـــهر|زر

8|3854 دل نمر عزبــــ|ع| بــــول ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4|8|4| وى|لششتـــ|هيم |بــــر|طمه صبــــىح |ف لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|58363 ي|ء عص|رس|
ى

ض|م فتـــىح ع ى شمس| لسن عي 

4oo359 لوكيل|دل عىل عىل |محمد ع سكندريه|ل|بــــ |د|

53687| ى|فهىم عرفه يوسف محمد يوسف ش هي  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

4o83o6 ى هز|ل |محمد جل ع|لسيد حسي  |بــــ طنط|د|

|43986 ن|لعزيز محمود وهد|هلل محمد عبــــد |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76743| ي
محمد محمود محمد| دئى سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|

لعريش|نظم بــــ

542759 ل|لغز|در |لق|حمد عبــــد |سلىم  بــــ دمنهور|د|

772|4 يح محمد|لس|ل |لع|لرحمن سعيد عبــــد |عبــــد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ
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3635|| حمد محمد|لدين |ء |جر عل|ه ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|6988 ل غنيم عىل|هبــــه جم هره|لق|ره |تـــج

|763o3 ى ربــــيع محمود|ف  حسي 
رس مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o2oo6 لقليوبــــي|زى |لسيد غ|زى |م غ|ريه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

432o6 د|لجو|ح عبــــد |د صل|لجو|يوسف عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

2844o2 رك|م محمود محمود مبــــ|ن محمد عص|نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8526|o لرحمن محمد|م محمد عبــــد|ره ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

5|24o6 |لعزيز |لمقصود عبــــد|لعزيز عبــــد|عمر عىل عبــــد

بــــوعىلي
بــــ دمنهور|د|

|4o2|8 شيىمي طه| ء رض|شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

288o|o يف|لعشم|لد تـــوفيق |م خ|ريه وى رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2856o| ره محمد فكرى محمد|س هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

6823o7 لمتـــول|لسعيد فرج |عبــــي  محمود  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

7oo465 لرحمن|در عبــــد |لق|لرحمن عبــــد |بــــ عبــــد |يه| زيق|لزق|ره |تـــج

69432 ء سعد غريبــــ|مل عل| لفيوم|بــــ |د|

42o32 ى |س لشور|بــــو |ره محمد حسني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

282|23 لحليم|هيم عبــــد|بــــر|ل محمد |بــــل سيوط|عه |زر

24662| |لفر|محمد | مر زكري|د تـــ|جو ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

436444 مد زعلوك|عمر محمود فتـــىح ح لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

6|4o34 لكرتـــتـــ|هيم |بــــر|لحكيم |هيم عبــــد |بــــر|منيه | |بــــ طنط|د|

2|8346 لمطلبــــ محمد سعد|مح عبــــد|مريم س هره|لق|ره |تـــج

83367| حمد|سط محمود |لبــــ|يه عبــــد| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

44965| لشوربــــىح |لعزيز محمود |حمد عبــــد | |هندستـــ طنط

5359o5 ى |ي هيم|بــــر|لغنى |يمن عبــــد |سمي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

48|96o ه|لل|حمد محمد عبــــد|هيم |بــــر|كرم  سكندريه|ل|ره |تـــج

342o9| لففى|بــــيوم | هيم رض|بــــر|مريم محمد  سيه|نوعيتـــ عبــــ

2835|6 ى|سلىم  ف محمد حسي  رسر د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

258898 لحبــــسر|لعزيز |مصطفى محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

785324 حمد أحمد|عيل |سم|محمد  زيق|لزق|حقوق 

67535o ج |ريم عمرو شفيق خف لمنصوره|صيدله 
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247239 ج|حمد صبــــىح حسن رس|محمود  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6|3426 لشيخ|حمد محمد عتـــريس فتـــوح | |هندستـــ طنط

285o86 تـــ|هيم بــــرك|لسيد إبــــر|لعزيز |ء عبــــد|سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||8||3 ر محمود محمد محمود عىل|مي هره|لق|هندستـــ 

|27|o9 ل|لع|لسيد عطيه عبــــد |ن عطيه |رو ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

2|5|33 لظريف|حمد زىك |محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

48549 حمد|حمد |يع |طمه ط|ف ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

8839o3 ح خلف مخلوف |خلف مصبــــ سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

43o6|6 ي|لمو|هلل فتـــىح |يمنى عبــــد 
ى
ق |تـــربــــيتـــ طنط

|2578o م|محمد محمود مدحتـــ عل هره|لق|ره |تـــج

252353 لسعدئى|هلل |لسيد عبــــد|ندى  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

75679o مل منصور|منيه سعيد ك| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

78225o ى صبــــرى عبــــد |ي شم|لعزيز ه|سمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8|333| لحميد محمد|مر عبــــد|محمود ع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

325623 ى حبــــيبــــتـــ محمد محمد حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

362988 كر غنيم محمد غنيم|ء ش|سم| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

42o876 ج|لسم|للطيف |ره طه عبــــد|س ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

77o369 لغنيىم|لسيد |د |ن مر|مرو زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69o396 ن|م|لسميع محمد |حمد عبــــد |م  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6||5o4 ى  نور عىل موىس هند|نيفي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

838738 سيد محمد درويش| مه |ج طبــــيع قن|عل

|2953| حمد محمد|عيل |سم|مصطفى  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

696268 لي|قدرى محمد محمد مش لمنصوره|بــــ |د|

|62|79 نور عىل|لد محمد |خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6985|5 حمد شلبــــى|محمد فكرى  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

3|5594 تـــ | لرسول|هيم محمد عبــــد|بــــر|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

67898| بــــسنتـــ محمد صبــــرى محمد موىس لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

689oo3 حمد|لسيد |لعزيز |محمود عبــــد  طبــــ بــــورسعيد

65936 لعليم|حمد سعيد عطيتـــ عبــــد | لفيوم|طبــــ 

769498 هلل محمد بــــيوم|حمد عبــــد |ردينه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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485923 ي
ن محمد|لسيد سليم|نرص | دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

787495 ن محمد خليل محسوبــــ|بــــسمه سليم قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

493499 زى عمر|لمنصف مغ|محمود عبــــد  ره دمنهور|تـــج

49||2o ف جمعه بــــدوى عبــــد|منيه | لنبــــى|رسر ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

46446 تـــ سيد|رتـــ سعيد بــــرك|س ن|بــــ حلو|د|

4o3o42 لسيد يوسف|محمد يوسف يوسف  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

632735 |لبــــن|لمنعم |م عبــــد|سل|ملك  زيق|لزق|علوم 

76286 هلل فرج بــــريك|هر عبــــد |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

8|6483 ئيل|ره عيسي صموئيل ميخ|س ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

33o8oo يع|لحميد ط|لسيد عبــــد|ل |لسيد جم| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

427225 ف عبــــد |م |حس ن|لجليل سليم|رسر سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

79o9|8 لسيد محمد|ح عزتـــ |سم لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

8|53o3 محمد حلىمي تـــوفيق| نه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6|8478 حمد|حمد مصطفى محمد |مصطفى  حقوق بــــورسعيد

78|698 عيل محمد|سم|لرحمن |رنيم عبــــد  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

77485| ى |ء |شيم ى ع|هيم |بــــر|مي  مر|مي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

244855 هيم عىل يوسف|بــــر|زينبــــ محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8795o9  عبــــد
ى
ه  |لل|محمود متـــول دسوق سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o|866 سط محمود|لبــــ|حمد عبــــد|رق |ط ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

39o95 ى عم|ي ن|د سعيد سليم|سمي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6963|4 ء نرص محمد رزق|سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

755459 وق سعد ع ن|شور زي|رسر عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

22o||7 ء طلعتـــ زىك محمد مصطفى|ل| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

8|955o ي جم|م|
بــــر|لج|بــــوزيد عبــــد|ل |ئى ي|علوم 

|لمنى

343579 ويش|هر ج|لظ|م نجيبــــ عبــــد|ء عص|ند ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

9o7o83 ء محمود موىس محمد |شيم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

638988 ل|لع|لمقصود عبــــد|عبــــد| حمد رض|محمد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

3|4838 د طلعتـــ|جون عوض فؤ لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

448525 ى عىل  لسيد عىل حسن|حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

423685 لسعود|بــــو |حمد |لسيد |ده |مي ن|علوم حلو
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53o596 ر هويدى|يه حمدى محمد مختـــ| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

629o34 م نجدى محمد عىل|نس| زيق|لزق|بــــ |د|

9|264o عيل |سم|حمد |م |ل حم|نه ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

|39748 ز|لقز|لرحمن |لدين محمد عبــــد |ء |سحر عل ن|فنون جميله فنون حلو

4o7323 ي|م م|لسل|حمد محمد عبــــد |مريم 
ضى سكندريه|ل|بــــ |د|

|7||38 ن بــــكرى بــــدر|محمد رمض |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

246723 لعوضى|مل حسن |محمد ك ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

329|7o د محمد|ر فؤ|لستـــ|ندى عبــــد |بــــ بــــنه|د|

287845 طورى|لبــــ|م |لسل|ء محمود عبــــد|ل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

453526 لمتـــولي|عىلي بــــكري عىلي  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

426779 زي|ل عز|ريج سعيد محمد كم| سكندريه|ل|بــــ |د|

6|o853 بــــ|مريم محمد محمد حج لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

4|42o لبــــر|ل جمعه عبــــد |حمد هل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|3448 مدحتـــ رسىم يوسف | رين|م سيوط|صيدلتـــ 

4o7492 ء محمد حربــــ محمد محمد|شيم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

9|53|7 ى  | ى حموده حسي  منيه حسي  سيوط|ره |تـــج

527396 ندى محمد سعيد محمود محمد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

465|4o ى|ح |لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|عبــــد لبــــحي  |ضتـــ طنط|علوم ري

3|83|2 لعليم عىل|لسيد عبــــد|مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

33584 تـــم محمود محمد|ليىلي ح هره|لق|حقوق 

8|3666 لعزيز|لنبــــي سيد عبــــد|مروه عبــــد ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

52975o وى|لكفر|هلل محمد  |هلل محمد فتـــح |عبــــد ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

8|2975 رس نبــــيل سيد|لرحمن ي|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

923357 لمجيد يوسف |ل عبــــد|لد جم|خ ج|صيدلتـــ سوه

49|253 لميس محمد محمود محمد يعقوبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

79|247 ه ربــــيع محمد عبــــد  لرحمن|ني  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

523426 مر|لسيد ع|لسيد محمد |لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

3232|5 رس عمر محمد|ء ي|لزهر|طمه |ف ن|بــــ حلو|د|

492277 لنقيبــــ|لمحسن أحمد شلبــــى |أحمد عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|63963 ى|رس| ء محمود محمد حسي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

686662 لحميد|لسعيد عبــــد |عىل حسن  لمنصوره|بــــ |د|

86783| ي محمد حسن عىلي
مصطفى ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

44627o ى|دهم عىل سعد عبــــده عبــــد | لبــــي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

682673 ى مدحتـــ زكري لمتـــول|زى |بــــوحج| |حني  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

347886 محمد نرص سيد سيد كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

4o39|2 حمد|حمد محمد موىس |عمرو  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

32|46| ن رزق تـــوفليس|بــــيشوى يون ى شمس|تـــج ره عي 

8|5|6 لعزيز|ذ محمد محمد عبــــد |مع ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

77o8|8 ر|لعط|ن |لسيد سليم|بــــ |يه|ء |صف زيق|لزق|بــــ |د|

8895|6 هلل  |مل عبــــد|حمد حسن ك| سيوط|حقوق 

5o243 لرحمن محمود مندى|حمد عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

789387 يف محمد  ى|رسر حمد حسي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

776975 حمد|بــــدين |لع|ح عىل زين |حمد صل| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

25642| ى|يوسف مجدى محمد  مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

47568 م|فظ حم|مه ح|مصطفى محمود سل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o745o ش درويش|لدمرد|حبــــيبــــتـــ محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|54272 لسيد|م محمود محمد |هش ى شمس صيدله عي 

885723 م |لسل|لمحسن محمد عبــــد|ره عبــــد|س سيوط|بــــ |د|

|22925 لدين محمود|ح |محمد صل| ن|ر هره|لق|ره |تـــج

8646o6 ى حمدي شمروخ سليم|ي ن|سمي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7o5356 ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |لسيد محمد | لمنصوره|حقوق 

246655 بــــ|لجيد عطيه دي|هيم عبــــد|بــــر|هلل |عبــــد ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

7oo245 حمد فوزى مصطفى|طمه |ف لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

7777o يف | حمد محمد محمود|حمد رسر |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

|44845 لمعىط|تـــ عبــــد |ربــــيع فرح| لي|د ى شمس| لسن عي 

539443 ي
بــــو زيد عىل|محمود عىل | دئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف
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223467 حمد|بــــى |حمد رك|ن |حمد شعبــــ| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

|758|5 للطيف محمد|حمد عبــــد |يوسف  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

648749 حمد طه طه|محمود  زيق|لزق|حقوق 

349625 ن|ن شعبــــ|ن شعبــــ|د سلط|نه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

238558 لحليم|رص محمد عبــــد|لن|م عبــــد|مر هره|لق|حقوق 

854|3 ن محمد عبــــيد|ل رشو|محمد كم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

85|92 ج  محمود|ل ن|حمد جم| ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

4379o3 رص|بــــسيوئى ن| ئى مصطفى ند|رؤى ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

85482| ف رجبــــ سعد|لرحمن |عبــــد رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

885583 لس |مريم ن ج  نعيم كي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

||6842 دى حبــــيبــــ موريس حبــــيبــــ|ف ى شمس هندستـــ عي 

8555| ى عىل|ن عزتـــ |يم| مي  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

858863 م|لرحمن عىلي هم|ره عبــــد|س ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

6894|5 ن|عيل محمد شوم|سم|حمد |ن |نوره لمنصوره|حقوق 

76o254 للطيف بــــهجتـــ|عىل محمد عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

254643 ل|لع|حمد عبــــد|مه |س|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

356||6 ل جبــــل|بــــوو|لمجيد |حمد محمد عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

683|26 هلل محمد|طمه محمد نجيبــــ عبــــد |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

423o7 لخي |دل بــــخيتـــ جمعتـــ عبــــد|محمد ع هره|لق|حقوق 

5|6977 روق عقل|سلىم محمد ف سكندريه|ل|طبــــ 

777435 د|دى عىل ج|له|لسيد عبــــد |مروه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

9|5644 ء محمود محمد تـــوئى  |ول ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

436286 لهوى|بــــو|تـــه محمد محمد |محمد شح لشيخ|نوعيتـــ كفر 

829853 حمد مهدي|د حربــــي |سع دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6346o8 مه|ن سل|م جرجس سليم|جرجس عص زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

755483 ى |ه حمد|يدى محمد حسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

74oo4 حمد خرصى|ر |مختـــ| نور ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

87o48| حمد|م حسيبــــ طه |سل| ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

62o3|8  |هيم |بــــر|ن |يم|
ى
لعربــــى|لسيد |لدسوق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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44393 هد|بــــورسيع مج|يمن مصطفى | مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

362526 لبــــدرى عىل|حمد |ر |من تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

86979o  عىلي|عبــــد| نور
ى للطيف حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

355o24 حمد|بــــ |لوه|سلىم محمد عبــــد مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

|3|2oo ن محمد صديق دقن|لدين عثــــم|ء |دى عل|ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

236933 ف عبــــد|ندى  ى|رسر لمحسن محمود حسي  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

6|5958 تـــ|ن كر|حمد عىل رمض| ط|هندستـــ دمي

3|5523 ى|حمد حس|دين محمد عىلي |ن ني  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7|6724 مي  محفوظ طه عبــــيد محمد| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

8529o3 حمد عىلي|لدين محمد منتـــرص |ء |بــــه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

45o732  محمد |ح |سم
ى
لنقيبــــ|لدسوق |حقوق طنط

7o7439 ي|ر
حمد|لمتـــول |هلل |حمدى عبــــد | ئى لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

284238 ى محمد|لبــــ|ن عبــــد|نوره سط حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4675| حمد|حمد عىل |هلل |عبــــد  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

985|2 |لبــــ|م حمدى عبــــد |م عص|سل|
ى
ق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

757|84 ى محمد  هيم محمد سليم|بــــر|نرمي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

4|32|6 لسيد قطبــــ|منيه صبــــىح | |بــــ طنط|د|

236o89 لسيد محمد|ر رجبــــ |من لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

627299 لم|لسيد س|رحمه سعيد عىل  زيق |لزق|تـــمريض 

63|88 لرحمن|بــــر عبــــد |بــــرين مؤمن ج|ص ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

837oo لعظيم|د عبــــد |لجو|جدتـــ نبــــيل عبــــد |م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

638688 ن|هيم وهد|بــــر|حمد |هيم |بــــر|يه | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

442489 لسيس|بــــ |لوه|در عبــــد|لق|محمد عبــــد |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

9|7|53 لس رسىم صموئيل عوض   كي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

899|44 لد محمود عقل |منى خ ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

353636 م عىل|لسل|مه عبــــد|س|حمد | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

58283 كر محمد|د سيد ش|جه ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

26|32o حمد|مه محمد |س|حمد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

633|65 ه محمد غريبــــ ق| سم|مي  زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف
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763699 يف  هيم خرصى|بــــر|لسيد |ندى رسر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

763678 ن|ر عىل عثــــم|لغف|ء عبــــد |ميه عل|س بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6297|5 ل|حمد محمد صبــــري هل|مؤمن  زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

257532 حمد قنديل|رق |ء ط|عىلي ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|59o88 حمد|حمد فرج عىلي | ى شمس حقوق عي 

537o95 هلل|هيم خي  |بــــر|حمد عمر | ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

92|984 محمد مجدى محمود مصطفى   ج|حقوق سوه

329266 ن|م متـــول بــــدر|ن س|ريو |طبــــ بــــنه

472|5 ن محمود منصور|محمد شعبــــ ى شمس|زر عه عي 

4o3337 كبــــى|لمر|لعزم |بــــو |هيم |بــــر|لعزم |بــــو |ره |س سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

449384 لكريم|هلل عبــــد|ل عبــــد|محمود جم |هندستـــ طنط

8|8836 ه صف| ن|حمد رضو|ء |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

6o96|3 تـــ | ن|لمتـــولي زيد|لمتـــولي محروس |مي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

822867 ف عج|مي  | يبــــي فهىمي|رسر ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

683o69 لمجد|بــــو |حمد |ده |حمد حمدى زي| لشيخ|بــــ كفر |د|

8357|| بــــ|حمد خط|هند محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

894|85 جده محمد سيد محمد |م سيوط|تـــربــــيتـــ 

386o3 ل|لمجيد هل|هيم عبــــد |بــــر|ح |جر صل|ه ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|4|684 لبــــيوم|بــــو زيد عزتـــ |حمد | ى شمس حقوق عي 

24|442 هيم|بــــر|حمد |مل محمد محمد | د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

25o952 لح|رص مني  ص|لن|كريم عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8485|4 بــــوزيد|مع |بــــر ج|م ج|ريه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

64o636 هيم|بــــر|حمد |لبــــديع |حمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

855|23 ن ي عزيز | مي 
ى
لسيد|شوق حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن

ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

68||46 ى|م  رجبــــ عىل عجي 
جد مصطفى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

443o22 له محمود عىل حبــــيبــــ|ص| لشيخ|بــــ كفر |د|

638774 ح|لفتـــ|يه محمد حلىم عبــــد | زيق|لزق|علوم 

463356 لسيد عىل بــــدوى|بــــو زيد |وردتـــ  سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح
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7727|2 لحميد محمد منصور|محمود عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

23||9o رس نشأتـــ حلىم رزق|ف ن|صيدله حلو

4375o6 نه|بــــوعي|لعظيم محمود |حمد محروس عبــــد | لشيخ|طبــــ كفر 

269654 لمطلبــــ جبــــر|ن عبــــد|هبــــه عثــــم ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

34o|58 هيم|بــــر|حمد |د محمود محمد |زي |ره بــــنه|تـــج

63246 ح|لفتـــ|ض عبــــد|در مصطفى ري|ن ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

33548| دى|له|ن |لدهش|حمد |هلل |منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

768889 ه عبــــد | لعزيز محمد محمد|مي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

33334| لحميد|هيم عبــــد|بــــر|هيم محمد |بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4848| وق حلىم  هيم|بــــر|حمد |رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

2697|o ف محمود |محمد  حمد هيكل|رسر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

47659| لسيد مصطفى عزبــــ|ريم محمود  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

278o7 جد جمعه|لو|كم عبــــد |لح|محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

442|74 |ش|لغريبــــ بــــ|حمد محمد | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

696726 |لمو|محفوظ محمد محفوظ 
ى
ق لمنصوره|حقوق 

883474 جندى  | هلل ويص|جورج عبــــد سيوط|ره |تـــج

777694 لرؤف عىلي حجر|لد عبــــد |محمد خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3||672 وى|لسيد بــــرك|هلل |حمد فوزى عبــــد| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

67987 ن محمد|طمه محمد سليم|ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8338o4 عيل|سم|حمد |محمد | دين ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

783583 هيم|بــــر|ن عبــــده محمد |يم| زيق |لزق|تـــمريض 

32355 هيم سعد|بــــر|دى نجيبــــ |يوسف ن كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

862829 لرحيم|لطيبــــ عبــــد|نسمه صبــــىحي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

764692 ده|روق سيد زي|سلىم سيد ف ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

9|8o24 هلل محمد  |ء محمد عبــــد|سم| سيوط|بــــ |د|

2|3|o| لمعبــــود|لسيد محمد عبــــد |مريم عىل  ى شمس هندستـــ عي 

545662 حمد|حمد بــــدوى سيد |حمد خميس | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84o928 لسيد|لم محمود |شمس س |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

287895 ى سعيد عىل |ي بــــوزيد|سمي  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

246439 لس جورج فوزى سليم ن|كي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي
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44|87 بــــسخرون| جوزيف محروس لوق هره|لق|ج طبــــيع |عل

233796 نوبــــ ريمون فوزى نجيبــــ|بــــ| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

6|3535 هيم بــــكر|بــــر|حمد فوزى محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

685767 حمد|حمد |لسيد محمد |ف مدحتـــ |عف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

356o7o لموجود حسن|لمرضى عبــــد|جر عبــــد|ه |حقوق بــــنه

|349|3 ي منقريوس |بــــيشوى ه
سحق|ئى ن|بــــ حلو|د|

6oo732 ه | يف|مي  ف عىل بــــدير رسر رسر |صيدله طنط

69338o لعزيز عبــــده|لموجود عبــــد |حمد عبــــد |ضىح  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|56544 م خزيم|م|لمنعم |رص عبــــد |محمد ن هره|لق|علوم 

766457 لم|لسيد عىلي س|ئى سعيد |م| حقوق بــــورسعيد

|64|59 حمد|حمد |حمد محمد | ن|حقوق حلو

89668| مل حبــــيبــــ  |طف ك|ع| رين|م ج|ره سوه|تـــج

|549|8 ح|لفتـــ|ن سمي  محمد عبــــد |يم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

34||32 غبــــرى| دق حن|م ص|فرو س|ستـــ| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

434476 مد موىس جودتـــ|ل ح|يتـــ كم| |صيدله طنط

759327 ى|محمد | رودين لسيد حسي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

843382 لرحمن محمد|ل عبــــد|جر جم|ه لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

6o8745 لحريري|لىحي |دل عبــــد |مروه ع |بــــ طنط|د|

|22|83 ف |حمد ط| لدين عقيد|رق رسر |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

755o2 بــــ|لتـــو|حمد عبــــد|دل |ء ع|عل ره بــــنى سويف|تـــج

264458 ن|م خميس شعبــــ|ء عص|شيم |طبــــ بــــنه

789o8o ر|حمد نص|حمد محمد |محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

845723 حمد|بــــي |لح رك|سهيله محمدص ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

|38242 لم|طف يوسف س|حمد ع| ى شمس طبــــ عي 

26289 تـــ نبــــيل  حمد زىك|ني  ن|حقوق حلو

35252 ج|ئى محمد فر|جر ه|ه هره|لق|ره |تـــج

85o|27 حمد بــــخيتـــ عيد بــــخيتـــ| سيوط|حقوق 

296o94 رف حفنى بــــخيتـــ خليل|حمد ع| ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

8o9734 ي محمد محمود فرغىلي|حمد ه|
ئى ره بــــنى سويف|تـــج
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69|366 يد|لسيد ز|در |لق|لسيد عبــــد |مل | لمنصوره|بــــ |د|

529432 لعسكري|هلل عىل |حسبــــ | حمد رض| سكندريه|ل|هندستـــ 

755389 حمد|ن |حمد سليم|مريم  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

489|82 هلل|فتـــ فتـــىحي عىلي عبــــد |ء ر|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

267|o7 تـــه|لسيد شح|ره صبــــىح |س ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

6957|| ن|ره حسن محمد محمد خش|س لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

485328 حمد|حمد |حمد محمد |حبــــيبــــه  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

58|96 بــــى|مبــــ|حمد محمد |حسن  ي|هندستـــ 
|لمنى

8|697 ه|ميه يوسف |س حمد خضي  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

94944 محمد رجبــــ عبــــد ربــــتـــ حسن ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

6468o| حمد|ىسر محمد محمد |لغوبــــ|ن |يم| ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

|5|5o7 تـــه|تـــه رزق شح|ن شح|يون| رين|م هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

628o84 لسيد عىل رشيد|لعزيز |بــــسنتـــ عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

357o82 ن|لسيد مصلىح شعبــــ|حمد |م |سل| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

638794  عطيه
ى
سهيله محمد عطيه دسوق زيق|لزق|نوعيتـــ 

689|48 لدين|تـــ تـــفى |هيم فرح|بــــر|محمد  لمنصوره|هندستـــ 

692369 ى محمد عبــــد |ي زى|لسيد حج|لرحمن |سمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

88645| لحميد سويفى |لح عبــــد|لحميد ص|عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

645683 لبــــرع|هيم محمد عىل |بــــر|حمد | |حقوق طنط

7||5o9 لسيد عىل محمد عىل|محمد محمود  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4|533| بــــيتـــر نسيم عزيز سعد مرقص لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

858o6 مر|لعزيز ع|ح عبــــد|مصطفى حسن صل كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2956|5 حسنى نبــــيل حسنى عرفتـــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

42645o ء عىل خليفتـــ محمد خليفه|رس| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

89|367 ج |هيم محمود فر|بــــر|مصطفى  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

2667o5 لسيد بــــدر حيدر|ن رأفتـــ |نوره ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

867995 مه محمد|ء محمد سل|لشيم| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

649297 حمد|لسيد |حمد |مه |س| ج|بــــ سوه|د|

8o24o7 هيم|بــــر|روق |حمد عىلي ف| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

24o8o2 لرحيم|لمجيد محمد عبــــد|كرم عبــــد| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

84847 ن سيد|رس شعبــــ|ء ف|رس| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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34|792 ف محمد محمد در| |مه هم|رسر |ره بــــنه|تـــج

35o886 ى عبــــد|ح |لفتـــ|سلىم عبــــد ح|لفتـــ|مي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

852677 ر محمد|لغف|ن عبــــد|مريم شعبــــ لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

4|279 صف|لمنصف ن|لدين عبــــد|م |محمد حس| مه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

675293 لسيد موىس حسن|مح |م س|هش لفيوم|هندستـــ 

8o838 ل فوزي عىلي|تـــم جم|ح ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

829288 هيم محمد|بــــر|ندي محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

267o23 لرحيم|بــــر عبــــد|م مجدى ج|مر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

263286 ى|عم| مه د طه بــــحي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

863||3 ي عبــــد
للطيف|ح زىكي عبــــد|لفتـــ|مصطفى ي صن. تـــ.ك

ج|ع سوه|فنى

4|3|33 متـــ|لرحمن سل|م متـــول عبــــد |وس |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

74925 حمد|م سيد |م|م |حمد هش| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

82|583 ي|تـــيسي  يشي عبــــد
لمنعم تـــوئى ي|معهد 

تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

8892|5 عيل منصور محمد |سم|منصور  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

57864 حمد طلبــــ|يمن |حمد | ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

7o828o هر|لسيد ز|لسميع |دهم محمد عبــــد | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4|4759 ح محمود محمود عقل|تـــغريد صبــــ ره دمنهور|تـــج

4492o9 لعزيز زىك|عمر محمد عبــــد  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

|68876 در محمد نبــــيه يسن|كريم ن دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|3869o ض|ن ري|لد عثــــم|ء خ|ل| هره|لق|ره |تـــج

7o|||3 لسيد بــــشع|د محمد سعد محمد |ي| لفيوم|ر |ثــــ|

546|7 حمد|ء سيد سيد |دع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

757|55 لسيد|محمد محمد | هند|ش نوعيتـــ بــــور سعيد

4392|| وى|لشعر|د |د ج|ن عىل ج|يم| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

33o45o دل مصطفى محمد|ع| نور |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2|8543 د موريس فيلبــــس|ديفيد عم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|6592 لفول|لسيد محمود |د فتـــىح |فؤ لشيخ|ره كفر |تـــج

||7o93 |عزتـــ رشدى بــــسط| يؤن هره|لق|علوم 

434795 ى ع|ي |لنج|بــــو|وى حسن |لبــــدر|دل |سمي  |علوم طنط
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428482 د|ء محمد مرىس محمود حش|رج ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

437|74 لزغبــــى|فظ عىل مصطفى |لح|يدى عبــــد |ه لشيخ|بــــ كفر |د|

2772|3 ى رس|لىمي لدين|ج |ء محمد فوزى حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

43977o زي|لسيد محمد غ|هدى محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

627437 حمد|لسيد|ء محمود محمد |ل| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

37o49 بــــ|س عىل خط|عىل يىح عبــــ هره|لق|ره |تـــج

6|5564 مد جوهر|ئل مسعد ح|م و|سل| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

||8763 لعربــــى|حمد فتـــىح سيد|محمد  هره|لق|هندستـــ 

839628 حمد|هلل |هلل سيد عبــــد|عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

4|984o هلل|لد يحن  عبــــد |محمد خ سكندريه|ل|حقوق 

47627 هلل|م عبــــد |م|سعد | ثــــري لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

37|879 بــــ|لوه|لد عىلي وهبــــه عبــــد|مريم خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

636o73 ن|حمد سليم|لسيد |م محمد |بــــتـــس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

5|o349 م|د عىل محمد محمد خز|ي| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

356458 ل محمود عليوتـــ|محمد جم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

275342 مصطفى درويش عىل خليفه هره|لق|حقوق 

635|83 ن  | مي 
ى
حمد عطيه|محمد شوق زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

7o|595 هلل|محمد محمود ضيف | شذ |ره طنط|تـــج

924747 عيل |سم|عيل طه |سم|مروه  ج|تـــربــــيتـــ سوه

444567 ط|لقلف|در |لق|ل عبــــد |محمود مىح هل ن|طبــــ حلو

||695| بــــو ريه|فظ |حمد سمي  محمد ح| هره|لق|م |عل|

363o2o ف عبــــد|ن |نوره حد محمد|لو|رسر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

5o2488 ى متـــ|متـــ فهيم سل|ممدوح سل| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23|92| رص مصطفى|لن|لد عبــــد|عمر خ ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

2|989o ى محسن خليفه محمد|ي سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

852|26 هيم|بــــر|يفون جميل بــــدر | تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

||925| يف حن ئيل|رس| |جوى رسر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

366582 ي
|لبــــن|ء سيد محمد سعد |محمد ضى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6924|9 ه عبــــد | لمعىط محمد عبــــده حطيبــــتـــ|مي  لمنصوره|حقوق 
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492o37 ه حموده  لسعدئى|لسيد محمد |ني  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

448|2| يمن مبــــروك محمد عيد|سلىم  سكندريه|ل|حقوق 

355456 محمد| رس زكري|هدير ي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

22753| د بــــيوم|دى محمد فؤ|ش هره|لق|هندستـــ 

422o7| ن|ج زيد|ح محمد فر|سم ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

57643 |بــــر|م |فريده س
ى
هيم دسوق سيوط|عه |زر

89965 ق|لرحمن |دهم محمد عبــــد | وى|لشر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

479|29 لحنفى محمود|حمد محمد |محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

36259| ن|ن حمدى محمد حمد|نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

73677 ى عم|حمد عبــــد | ر|لعزيز حسي  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

898|o4 ى|م مجدى سعد جرجس | رتـــي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

446434 عيل|سم|ن |لسم|حمد |لد |يحن  خ |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

8|7275 ي محمود فرغىلي
ى
محمد دسوق ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

258457 لرؤوف محمد نرص|محمود وليد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6996o3 ء محمد مصبــــح مصطفى|رس| لمنصوره|بــــ |د|

69o867 تـــ|يمن عىل فرح|روضه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6|6997 ء يوسف سعد عىل ربــــيع|ثــــن ط|بــــ دمي|د|

22o579 ود|حمد د|محمد | مريم رض ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|7662o ي|لبــــ|حمد محمد عبــــد |ديه محمد |ف
ى
ق |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

9oo86| ندى محمد محمود سيد  ج|بــــ سوه|د|

8|5o82 هلل عيد|ن عبــــد|ء رمض|دع ره بــــنى سويف|تـــج

492657 نم|لحميد غ|لمنعم محمد عبــــد|محمد عبــــد بــــ دمنهور|د|

5o424o لصعيدى|هيم |بــــر|نبــــويه محمد  سكندريه|ل|حقوق 

542o25 عمرو عوض محمد خميس عه دمنهور|زر

4|9|o9 لسيد قنعر|لسيد محمد | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

77953| لعزيز|حمد عىل عبــــد|ن |نوره زيق|لزق|ره |تـــج

4|422 د|ح ج|دل صل|مي  ع| هره|لق|طبــــ 

447462 طر|ن خميس عوض خ|ء رمض|أسم سكندريه|ل|هندستـــ 

24688 لدين محمود|ل |ء عمرو جم|عىلي ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و
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54|382 ف|بــــو شن|لسعيد |تـــ |عمرو فرح ج|بــــ سوه|د|

|3o|o9 ي|م| فيول
هر فهىم حبــــسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

374o7 ن|عمرو مصطفى محمد زيد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

639o3 محمد سيد خليل عوض لفيوم|حقوق 

|435|3 د|ر بــــدر محمد رش|من تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

84348| ى محمد |محمود  عيل|سم|لحسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

|5396| لمقصود|ل موىس عبــــد |محمد جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7624|7 ى محمد|بــــر|عمي   هيم يحن  حسني  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

53o652 ر|لف|لمنعم |حمد محمد عبــــد |هلل |منتـــ  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

23o87 لسيد معروف|حمد مصطفى | هره|لق|هندستـــ 

7555o5 هيم|بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر|عيل |سم| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|62o65 لحميد موىسي|حمد عبــــد |لحميد |عبــــد  هره|لق|ر |ثــــ|

287997 |لبــــ|لسيد عبــــد|لحسينى |ء طلعتـــ |شيم
ى
ق ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

265942 س|حمد عبــــ|مجدى عوض  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

79|997 د|لجو|تـــه عبــــد|عىل محمد شح ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

8|2o6| ى وهيبــــ موىسي مسعود| مي  ي|هندستـــ 
|لمنى

639o55 وى محمد|لشبــــر|حمد |عمر محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

835222 ي حس|م|
ي محمد حميد|ئى

ئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

84|266 ق محمد حسن|لرز|ء عبــــد|شيم ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|62372 زى|حمد سمي  فتـــىحي حج| ى شمس|تـــج ره عي 

|78695 لحميد|مل عبــــد |طف ك|ع| لن د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8595o6 ن|ن شعبــــ|م رمض|محمد عص سيوط|حقوق 

23569 لرحيم عىل|حمد عبــــد |لد |يوسف خ تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

6223o7 د|ىط محمد ج|لمع|بــــو |ء محمد |رس| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

46oo27 ي
د|لجو|هيم عبــــد|بــــر|ء فتـــىح محمد |ضى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|2o|5| ردين وفيق مجدي شفيق|ن |بــــنه| هندستـــ شبــــر

63475o مل زىك عطيه|تـــى ك|لرحمن نج|عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

8758o5 مل درويش  |ن ك|يوسف شعبــــ سيوط|تـــمريض 

Wednesday, September 5, 2018 Page 1549 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

264976 لعزيز|مل عبــــد|محمد مصطفى ك |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|38788 ى جرجس|م رأفتـــ |ريه مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

688o2o حمد|زينبــــ محمد جمعه محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

37374o ئيل|يوبــــ ميخ|د |ئيل عم|مهر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

23|9|2 حمد|ل |لع|حمد عبــــد|عمر  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

348248 ى بــــيوم معوض|س رتـــ محمد حسي  ى شمس| لسن عي 

46277o ئى|لفخر|ء مصطفى سعيد |رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6o4|o5 ى |للطيف |هيم عبــــد|بــــر|محمد  دريس|مي  لمنصوره|ره |تـــج

8|9258 لمحسن|طف عىلي عبــــد|ن ع|نور ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

|52959 ف عبــــد ربــــه |محمد  ى|رسر مي  ن|بــــ حلو|د|

68624 ى|لتـــو|هدير فكرى عبــــد بــــ حسي  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

484975 ن|ن محمد سليم|ن محمد رمض|مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6238|6 مر|لدين محمود ع|جر رفيق عز |ه ط|بــــ دمي|د|

6|8448 لي|س غ|هلل محمد عبــــ|عبــــد  ط|حقوق دمي

7|62o4 د|حمد حم|مد محمود |مؤمن محمود ح ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

543966 مه عبــــده تـــوفيق|س|نوبــــ |بــــ| ره دمنهور|تـــج

792o29 حمد|لكريم |محمد صبــــرى عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5|5265 زق محمد|لر|مد عبــــد|هند ح ره دمنهور|تـــج

43o6o7 هيم صقر|بــــر|د |هيم ج|ندى إبــــر |صيدله طنط

543o86 ش محمد أحمد مدين|لدمرد|ل |ء جم|آل ى شمس| لسن عي 

698678 هيم|بــــر|لسيد |طف فتـــىح |طمه ع|ف لمنصوره|بــــ |د|

886783 ل حسن محمد |منيه جم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

4o49o4 لدين|ح |حمد محمد بــــسيوئى  صل|محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o2|26 لنبــــى|حمد محمد عبــــد |هيم |بــــر|ره |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5|336| لحليم|هلل عبــــد|جد خي  |دتـــ م|حم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

69o6|8 ى محمد علو بــــدين|ن ع|محمود حسي  لمنصورتـــ |تـــمريض 

754387 هلل محروس محمد محمدغنيم|منه  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

687249 ي
ى | دئى ى|لبــــكرى حس|تـــحسي  ني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|7oo5o حمد|هيم محمد |بــــر|سلسبــــيل محمد  ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى
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|63o| ل مدئى|لع|رق رجبــــ عبــــد |ط ن|هندستـــ حلو

7o4429 لحليم عطوه |هلل عطوه عبــــد |عبــــد | هند|ش
هيكل

زيق|لزق|بــــ |د|

693852 لفى|ل|لسيد |لغنى |لسعيد عبــــد |ه |نج لمنصوره|صيدله 

68o633 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|دل |ء ع|سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o4597 ى عمر أحمد محمد أمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

66258 لرحمن حسن عىل حسن|عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

787962 بــــ|لوه|لسيد عبــــد |سم محمود |بــــ ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

94o85 لمجيد|هلل سيد مصطفى عبــــد |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|628o2 بــــر حنفى محمد|محمود ص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

23435| ف ص|محمد  هيم|بــــر|بــــر حسن |رسر سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

7844|5 حمد محمد|لسعيد |ء محمود |سم| زيق|لزق|طبــــ 

355423 ه وى حسن|ن حسن مك|مي  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

446769 د|حمد ج|محمد | محمد رض سكندريه|ل|بــــ |د|

|5|9|6 لد عمر حنضل|ئى خ|تـــه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

685766 لعزيز رزق|هيم عبــــد |بــــر|حمد |ف |عف لمنصوره|ره |تـــج

354656 ى|م| رين|م هر نصيف حني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

42492| لرحمن|د عبــــد |لجو|حمد عبــــد |د |لجو|عبــــد  ج|بــــ سوه|د|

637949 ى|يمن حسن محمد سليم| ن حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

43877| ى|ذ متـــولي محمد |مع لسيد حسي  بــــ دمنهور|د|

|33686 ن|در محمد فرح|مديحه ن هره|لق|عه |زر

844|27 يف حسن  هيم حسن|بــــر|رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

8|7o| ش|طر|ل|حمد |طمه محمد |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

43|o3o فع|لش|هيم |بــــر|بــــحه سعيد محمد |ص ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

25778| ى عبــــد|عبــــد لرحمن أبــــوسنه|لرحمن حسي  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

79|949 ى عبــــد |ه ى|لستـــ|يدى حسي  ر حسي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

235286 لرحمن عىل سيد|حمد عبــــد| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5383o9 يف عبــــد| لغول|لعزيز |نىح  رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

423|76 لسيد محمد عىلي|در محمد |ن ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6|64|4 لحسينى|هيم |بــــر|لحسينى |ء |رس| ط|بــــ دمي|د|
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223346 حمد محمد| |محمود رض ن|حقوق حلو

|5546 لدين محمد|ح |فرح محمد صل هره|لق|بــــ |د|

923729 هلل  |ل محمد عبــــد|عىل جم ج|حقوق سوه

|4|o35 ى محمد حلىم  عيل|سم|نرمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

25|836 خ|لطبــــ|لرحمن يشى فتـــىح |عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

8|45o2 محمود صبــــىحي محمد حسن ي|تـــمريض 
| لمنى

862389 ن|رص سليم|لن|ء محمد عبــــد|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

44|435 حمد شوشتـــ|حمد سعد إبــــرهيم | لشيخ|تـــمريض كفر 

4433o4 لمجيد منيس|ل عبــــد|م كم|هيم هش|بــــر| سكندريه|ل|حقوق 

|59438 يد|يد ز|يه عىل ز| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8247o4 ديوس|قل|بــــر |در ص|بــــيشوي ن |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

7o5858 جورى|لبــــ|لمول |لسيد عبــــد |ل |ن بــــل|يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

54||9| حمد|لسيد |رى |لبــــند|س |لرحمن محمد عبــــ|عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

64o978 حمد بــــدوي|هيم |بــــر|حمد | ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

695oo5 لح|هيم ص|بــــر|لىح |عبــــد | ندى رض ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

6446|6 ن|هيم شوم|لسيد إبــــر|متـــ |س|محمود  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

442588 حمد| |هيم عط|بــــر|ء |دع لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

|775|8 لد محمد يوسف|محمد خ يتـــ|ل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج  |لمجمع | مي 

|46|83 ي|منتـــ 
هلل عزتـــ محمد بــــربــــش بــــريفى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|74887 ء مجدى محمد موىس|سم| هره|لق|عه |زر

|7o6o3 حمد عىل رشدى زىك| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5244o  |ئشتـــ صل|ع
ى
ى|ح شوق مي  ره بــــنى سويف|تـــج

75|56o بــــر موىسي|موىس ج| ري|م بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

84|525 ي حسن|ن عبــــد|يم|
هلل مصطفى دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

263588 لمحسن شلبــــى|ره محمد شلبــــى عبــــد |س لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|3|2| ف |ر |من بــــوعكر|حمد |رسر |تـــربــــيتـــ طنط

42673o لسيد عىل شعيبــــ|ح |ندى صل سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2|4259 بــــيشوى رأفتـــ جرجس خليل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

45747 ى رمض|ي  عبــــد|سمي 
ى
هلل|ن شوق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

337|3| هلل عىل|مريم محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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8387|3 ى|ء |يسه بــــه|م لدين محمد حسي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

||5622 ف يحن  عبــــد |يحن   لعروىسي|لحميد |رسر لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9o2658 لسيد محمد |ئى عىل |م| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

762674 وى قطبــــ|لص|دل حنيدق |ع حقوق بــــورسعيد

9|7|65 ك |لمل|ق عبــــد|سح|در محروس |ن سيوط|تـــربــــيتـــ 

229o96 بــــ|رص رجبــــ محمود دي|ء ن|شيم عه مشتـــهر|زر

54|o66 لم|بــــو س|حمد |هيم |بــــر|حمد رمزى | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|o89o محمود حمدي محمد دهروىطي ي|تـــمريض 
| لمنى

855|56 ل محمد|ق سعيد كم|وف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

678458 حمد|وى |لششتـــ|ن |جر محمد شعبــــ|ه لمنصوره|حقوق 

248829 ف ف محمد رسر بــــسمه رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

26|566 لسيد|لعزيز محمد |لسيد عبــــد|سم |بــــ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

223955 عيل|سم|لسيد |عيل |سم|د |جه ى شمس علوم عي 

|58757 بــــ|لدين محمد دي|ء |فرحه عل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

857582 ه سيد عبــــد| بــــ محمد|لوه|مي  ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

3547|2 ي|لسيد |رق |جر ط|ه
لحفنى ى شمس|د| بــــ عي 

26oo73 لحميد يونس|د عبــــد|هدير فؤ ن|صيدله حلو

9o|2o سط محمود|لبــــ|ء محروس عبــــد |دع هره|لق|حقوق 

67629 لمجيد|لعزيز عبــــد |حمد عبــــد|ر |من ن|صيدله حلو

2|3563 نه|لسيد جر|دل |لسيد مصطفى ع|هلل |منه  ى شمس|تـــج ره عي 

4|9677 ى محمد ش ى حسي   حسي 
ى|مصطفى هي  لشيخ|بــــ كفر |د|

684636 ى|بــــو |حمدى فتـــىح محمد | لي|د لعني  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|255|4 لعدس|حمد |هيم مدبــــول |بــــر|حمد | شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

83o87| ي ع
ى|مصطفى طف محمد حسي  لمنصوره|حقوق 

688494 ن عرفه|حمد سليم|ن |حمد رمض|ئى |ه لمنصوره|ره |تـــج

46634 د|ن ج|م شعبــــ|م|زينبــــ  هره|لق|هندستـــ 

645456 لطهوج |لمنس |ل |هلل محمد كم|منتـــ  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

432477 سيىلي|سيىلي صليبــــ بــــ|ل بــــ|مريم جم |نوعيتـــ طنط

247554 لديبــــ|ح |لفتـــ|ىط عبــــد |لع|لد عبــــد|محمد خ ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 
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36o584 لم|هيم سيد طه محمودس|بــــر| |حقوق بــــنه

25692 فرحتـــ محمد صقر محمد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

86o2o9 زق محمد|لر|ن عبــــد|زق حس|لر|عبــــد حقوق بــــنى سويف

|38225 ى ى محمد حسي  عىل خي  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

46o2o7 هيم|بــــر|لدين |ل |رق محمد كم|د ط|سع ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

35|934 د|هدى سعيد سعد عو ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2238o4 لق سيد رزق عطيه|لخ|ء عبــــد|رس| ن|بــــ حلو|د|

8oo558 نور محمد|ء وجيه |ل| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

253446 فع|بــــوش|رفيده عىل مني   تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6776o| ئى|لعسقل|ل |لع|هلل عبــــد |لد محمد عبــــد |عمر خ ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

39||8 تـــه|ح شح|لفتـــ|فتـــىح عبــــد | دين هره|لق|ره |تـــج

|75363 حمد|ل سيد |س جم|ين| ج|بــــ سوه|د|

299589 لرحيم|حمد حسن محمد عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

333838 حمد|حمد محمد |زم |ح ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

64|654 ى |ي هيم حسن طلبــــه|بــــر|لسيد |سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

267723 ل|حمد هل|لرحمن محمد |عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8967o4 ر جميل عىل سليم  |من ج|ره سوه|تـــج

5266o م|مصطفى طلعتـــ محمود محمد تـــه ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|6o393 زي|زي حج|لرحمن عىلي حج|عبــــد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

4o766| هيم|بــــر|بــــ محمد محمود محمد |رح سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

89489 لسويدى|لحميد عىل |ح عبــــد |جر صل|ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o53o7 ى|روق |لف|م |ر هش|من حمد حسي  لمنصوره|صيدله 

792|72  
ى
لبــــرع|لسيد|محمد محمد شوق زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

54|o84 ر شعيشع|لغف|تـــ عبــــد |لشح|عىل  |حقوق طنط

5o2264 سعد عىلي سعد عىلي ج|بــــ سوه|د|

8||635 ي حن|ر| رول ي بــــشر |ج  ره بــــنى سويف|تـــج

88|o83 لس ميل ى متـــرى |د |كي  مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

|45964 لنبــــى محمد|منى فتـــىح عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4955|3 لقوى|لمنتـــرصعبــــد |محمد ربــــيع محمد عبــــد  بــــ دمنهور|د|

4799o2 رق محمد فهىم محمد|ط| سم سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري
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2467o8 محمد شبــــل جوده حسن محمد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

9o9|64 ل |حمد غز|فظ |ل ح|محمود محمد كم ج|عه سوه|زر

364857 حمد مجدى محمد عوض| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

4o89o9 لمليىح |لعظيم |لمحسن عبــــد |له عبــــد |ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o959 بــــر حسن|ريم حسن ج ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

68oo29 لسيد|لخي  محمد |بــــو |ئى |نىح  ه| |ره طنط|تـــج

523882 حمد|ن عىلي |حمد محمد رمض| سكندريه|ل|حقوق 

3397|2 ي
د|ح عو|لفتـــ|هيثــــم عبــــد| دئى شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

696273 لملط|حمد |دل |محمد ع لمنصوره|طبــــ 

7o5|3| بــــو زيد محمد يوسف نوح|نىه محمود  سكندريه|ل|صيدله 

43929o هيم|بــــر|لسعيد عىل بــــدير |ده |مي لشيخ|عه كفر |زر

3|4428 هيم|بــــر|سط |لبــــ|دل عبــــد|لرحمن ع|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

324o8o لسيد|لرحمن محمد |حمد محمد عبــــد| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

257o72 وق  ف عبــــد|رسر صف|ح ن|لفتـــ|رسر لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

489oo6 در|لق|مد عبــــد|م منصور ح|منيه حس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2o6o8 لسيد شتـــله|ر |لستـــ|حمد مجدى عبــــد | ى شمس هندستـــ عي 

764669 ل|تـــ محمد محمد مش|جن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4|2o93 ف سعيد محمد عيد|محمد  رسر |حقوق طنط

449553 ى حيدر محمود محمد نبــــيل محمد حسي  |حقوق طنط

9|845 ىط محمود|لع|هلل محمد عبــــد |منه  حقوق بــــنى سويف

776836 لسيد جوهرى|دى محمدى |لن|محمدى محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4562oo لقمش|آيه سعيد محمد سعيد  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

62369o ي|يدي حمدى محمد أبــــو مصطفى |ه
لردينى لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

324355 للطيف|د محمد عبــــد|حمد عم| ى شمس  تـــمريض عي 

249459 مل محمد زبــــي |مجد ك|هدير  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|o|6| لففى|هلل |هلل عرفه عبــــد |عبــــد  |علوم بــــنه

8656|o ى عبــــ|ده |حم حمد|س |مي  لمنصوره|حقوق 

856o75 زق|لر|زق محمد عبــــد|لر|مي عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

525o|7 لح حسن|زق ص|لر|عمر محمد عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

22o|| لعزيز|لد محمد عبــــد |تـــسنيم خ هره|لق|حقوق 
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2|76|5 لحميد|يمن سعد عبــــد|عمر  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

4|5944 ئى|لقلش|بــــو زيد |منيه ميشه محمود | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

95856 ى هدى حمدى عبــــده حسني  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

343574 ن عىلي|لسيد سليم|مروتـــ محمد  هره|لق|ر |ثــــ|

62|424 حمد|در|لق|طف محمد عبــــد|ع| نور ط|بــــ دمي|د|

335462 ده|حمد حم|عبــــي  رفعتـــ  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

2325o5 يد|لسيد ز|ده محمد |رحمه حم هره|لق|حقوق 

5o9|39 لسعيد محمد عىل|حمد محمد |محمد  علوم دمنهور

336|34 رى يوسف|لبــــ|ء محمد عبــــد|دع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4254o ىسر|لطن|يد سعيد |لرحمن مسعد ز|عبــــد  هره|لق|حقوق 

4o224| ى|بــــر|ره |س هيم محمد عىل حسي  سكندريه|ل|حقوق 

|6392o حمد|لسيد سيد |مينه محمد | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

254433 لسيد صقر|ء حمدى |ول تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

326564 ى | حمد سيد|يتـــ حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

638368 حمد|لسيد محمد محمد سيد|محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

89o67o بــــتـــ  |نور ثــــ|لدين |يه نور | سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

8624|4 ن|لحكيم رضو|لمنعم عبــــد|طمه عبــــد|ف ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

8|76|| ي سليم|لبــــ|محمد عبــــد
ى
ي|لبــــ|ن عبــــد|ق

ى
ق ي|ن |سن|ل|طبــــ 

|لمنى

279o86 ن|طف تـــوفيق عمر|تـــوفيق ع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

34454o بــــ عىل منس|لوه|محمد محمد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|3724o |لد محمد محمد ند|محمد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

232769 بــــو زيد حسن|دل خميس |يه ع| هره|لق|عه |زر

785|3o ىط|لمع|بــــو|حمد |بــــ |مصطفى فكرى دي سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

7|2672 ل|س محمد شلبــــى جل|لنح|ء محمد |عل لمنصوره|حقوق 

77|7|8 لمهدى|بــــو مسلم محمد |ح |طمه صل|ف زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

5|35|5 لسيد|لسيد سعيد |يوسف  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

364236 عيل خليفه|سم|عمر خليفه  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

4635o| لسيد حسن|حمد محمد | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

9|66o8 ى عصمتـــ عبــــد|ي فظ عىل  |لح|سمي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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262563 لحفيظ محمد |لدين عبــــد|بــــ |لرحمن شه|عبــــد
م|عل

|كليتـــ هندستـــ بــــنه

835887 حمد|مه |حمد سل|مروه  ن|سو|حقوق 

257|o| ئيل|دق ميخ|ن ص|ن ج|مري ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

6o5243 لشيخه|لق |لخ|م محمد عبــــد |ريم هش لمنصوره|علوم 

4732o ر|لم نرص مختـــ|يتـــ س| ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

|46|23 عيل|سم|صم حمدي محمد |هبــــه ع هره|لق|بــــ |د|

888o78 بــــر محمود |مصطفى سيد ج سيوط|ره |تـــج

762o98 لمرىس|هيم يوسف |بــــر|لسيد |حمد | نوعيتـــ بــــور سعيد

5439o9 ك|لسم|صف |محمد فوزى مرىس ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|o|| د|هلل محمود بــــكرى ج|عبــــد  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

9o432 ى محمد|محمود محمد حس ني  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

757684 ن|لمنعم فتـــوح عثــــم|ندى عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

35833| ل محمد رزق|هلل جل|ن عبــــد|نوره سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

92|424 لسيد |هيم |بــــر|لسيد |زم |ح ج|ره سوه|تـــج

9o56o4 رق محمد عىل |مجدى ط ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

269223 لسيد حبــــيبــــ| |ء زكري|ول ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

78|73 حمد|ل |جم| هلل زكري|منه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|2o996 لسيد|لد مصطفى عبــــد |عمر خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8657o3 لكريم حسن سعيد|ء سيد عبــــد|شيم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|69952 بــــ|حد دي|لو|يوسف حسنى عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

64o448 هلل محمد|لعربــــى محمد عبــــد |هيم |بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

627928 حمد|م محمود محمد |ره حس|س زيق|لزق|بــــ |د|

5343|3 م خليل فتـــىح خليل محمد|سل| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

869284 وي|حمد عىلي قن|لرحمن |عبــــد ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

637726 محمد محمد صديق محمد| يش زيق|لزق|علوم 

32846o د|لضي|حمد رفعتـــ محمد محمد | |حقوق بــــنه

2785|| لكوم|زق |لر|لمرىس عبــــد |هيم |بــــر|بــــدريه  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

326365 ن  رزق|ه| مي 
ى
ئى شوق هره|لق|عه |زر

639233 د|لجو|حمد عبــــد|ر محمد |من زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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27o4o5 لبــــهىح |ل |لع|رق محمدى عبــــد |محمود ط ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

37388 وق ي ري محمد مبــــروك|رس بــــند|رسر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

69|258 ه  ف عبــــد |شهي  هيم حشيش|بــــر|لحميد |رسر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

424788 لسيد محجوبــــ|فتـــىح محمد فتـــىح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

638476 حمد|لرحيم |حمد عبــــد|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|4464 لسيد هنيدى|نسمتـــ مسعود  سكندريه|ل|ره |تـــج

684576 حد|لو|مه سعد عبــــد |س|فتـــىح  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4o536o ضى حسن محمد|محمد ر| ر|ي سكندريه|ل|ره |تـــج

36364| ى خرصى|هلل شعبــــ|هبــــتـــ  ن حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|3998| حمد محمدين|حبــــيبــــه محمد  ى شمس هندستـــ عي 

77965 رق معوض حفنى|لرحمن ط|عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

239598 |لبــــطر |لعزيز |لحميد عبــــد |ل حمدى عبــــد|نه هره|لق|بــــ |د|

865457 ي محمود|مهند ه
شم حنفى  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|

كتـــوبــــر

2|8238 ى جبــــر|لع|حمد محمد عبــــد| ل حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2686o2 لجمل|عىل سعيد | دين ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4|6|95 لم|هيم محمد عىل س|بــــر|ء |وف لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

757497 ه عيد عبــــد | لسيد|لرحيم |مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2|4o72 ف |ريم  لحليم|لسيد عبــــد|رسر ى شمس صيدله عي 

78o566 ن|عيل بــــدر|سم|يوسف محمد نبــــيل  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68|o39 دى|له|محمد وهبــــه وهبــــه رزق عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3|7|o هلل حميد|حمد عبــــد |لعزيز |عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

354258 شم|بــــو ه|لحفيظ |م عبــــد|منيتـــ عص| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

845489 حمد|هر |لط|حمد |ن |نوره دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6||623 هلل عىل شديد|م وفدى عبــــد |ريه |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

24o2|| لرحمن سيد محمد|د عبــــد|ي| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

3|938o ى|رتـــ |س لسيد زىكي حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

|69|7 فهىم| عمرو رض| رض ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7o6|72 يه محمود محمد محمود | لمنصوره|بــــ |د|

8o7657 ن|ن رزق محمد سليم|يم| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

Wednesday, September 5, 2018 Page 1558 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

477829 لس  ف |كي  ي|رسر
ى|سحق بــــنى مي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

32o958 ف |در |ن هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|رسر ى شمس|زر عه عي 

5|9o94 هيم جبــــر|بــــر|ر محمد حسنى |من بــــ دمنهور|د|

87|67| بــــ|لوه|حمد محمود عبــــد|ندي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

485576 لسيد محمد|لسيد |ندى محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o584| لعزيز محمد منصور|لسيد عبــــد|ئى |أم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

24oo7 منه فتـــىح فهىم سيد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2668o2 لسيد|هلل |ورده فوزى عبــــد هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

||4835 زى|حمد محمد حج|لك |حسنتـــ م هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85622 ى محمد  ى محمد|حسي  مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

92493o فوزى منقريوس فوزى موىس  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

4o8o2 حد محمود|لو|محمد محسن عبــــد ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

7|7997 لسخرى|لعربــــى محمد مسعد |لسيد| |رض بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

33982o تـــ  ف |ني  لسيد زىك|رسر |نوعيتـــ بــــنه

6o4849 م جعيصه|د محمد س|عم| رن لمنصوره|بــــ |د|

6226|3 هلل|حمد محمد عبــــد |رص منصور |ن لمنصوره|حقوق 

4272|2 حمد|عيل |سم|لدين نبــــيل طه |نور  سكندريه|ل|بــــ |د|

48374| لسيد|عيل محمد |سم|حمد |ميمه | ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

48o77 عيل|سم|لحسن ربــــيع عويس | ن|بــــ حلو|د|

2|387o حمد|محمد رأفتـــ محمد  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

8|3287 لشهيد|ن عبــــد|يون| سمي  حن ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

529956 حمد محمد|د |محمود عم ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

5o4|34 ى رضوى سعيد محمد حسي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6384|| محمد مدحتـــ محمد مهدى عىل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8225|5 ي فتـــىحي 
ى|زيزي مصطفى مي  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

677738 وى|لمنبــــ|لمطلبــــ محمد |ئى عبــــد |يوسف ه لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|46939 عيل|سم|حمد |دهم جبــــر | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

255932 محمود محمد عىل رحمه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|52768 هيم|بــــر|لرحمن |ء فوزى عبــــد |رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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355623 هلل نجيبــــ عطيه|بــــسنتـــ عشم  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

789925 حمد|هيم سيد |بــــر|لرحمن |مريم عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

24|953 مر|لعظيم عىلي ع|رس عبــــد|ندى ي هره|لق|ره |تـــج

5425o3 وق عىلي عبــــد
لحليم محمد عبــــدربــــه|رسر سكندريه|ل|حقوق 

5|472| لشيخ عىلي|ن عىلي محمد عىلي |إيم سكندريه|ل|حقوق 

6o|637 ن|ح رسل|لفتـــ|لمنعم عبــــد |ء عبــــد |لزهر| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

7o3674 مر|ضل عىل ع|ر ف|محمد مختـــ زيق|لزق|هندستـــ 

327463 لففى|لعليم |يمن عبــــد|منيتـــ | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9|4864 ن سيد فرغىل عىل  |جيه زيق|لزق|حقوق 

7o3937 تـــه|تـــ مصطفى شح|لشح|ل |ذ جم|مع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|339|4 حمد عليوه|لمجيد |حمد محمد عبــــد|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

34o7|3 ي حسن
محمود محمد حسنى |ره بــــنه|تـــج

4|34o4 ى حسن | ه محمد حسي  هيم|بــــر|مي  |بــــ طنط|د|

24oo27 ن|د رزق عري|روبــــرتـــ عم ى شمس|زر عه عي 

269493 بــــ حسن عىل قنديل|ربــــ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

76999| هيم|ل جمعه إبــــر|ن جم|نوره ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

3|469| لبــــسيوئى|م محمود مصلىح |محمود س ج|بــــ سوه|د|

337654 مد محمد بــــكر|حمد سمي  ح| |ره بــــنه|تـــج

7|7293  ج|لش|ن عبــــد |مل سليم|
ى
دو|ق زيق|لزق|بــــ |د|

3||52| ق فرج|سح|نس رفعتـــ |ن ى شمس|تـــج ره عي 

222778 لعليىم|مد حسن |محمد محمود ح دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

55725 م لملوم حسن|محمد س طبــــ بــــنى سويف

9o7227 ء فرغىل محمود حسن |وف ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

45373o لمرصى|لوكيل |ج عبــــد |لسيد محمود رس| لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

52o96 ر محمد|لستـــ|يه عىلي عبــــد | صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

762946 حمد|لغنى |لضيفى عبــــد |ل |ء كم|ل| ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|7728 نوبــــى|هر عبــــده |ء م|سم| لشر لشيخ|عه كفر |زر

28o762 حمد عىل عيس|عىل  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4979o4 هيم|بــــر|لسعيد |دل محمد |ر ع|من |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

Wednesday, September 5, 2018 Page 1560 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

83433o ي|
ي فهيم مصطفى يمن خي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

636599 ف |عمر  م|لسل|هيم عبــــد|بــــر|رسر  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

264728 ر|مه محمد محمد دويد|س|ء |شيم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|4676 حمد قنديل|لسيد |دل |ن ع|رو ن|بــــ حلو|د|

486||3 لحميد|حمد عبــــد |حمد محمد |بــــسنتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5|4o|2 ىط|لدمي|لسيد |ء محمد أحمد |ل| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

3|54|4 ى عبــــد|حن هلل جوده|ن خي  ى شمس|د| بــــ عي 

|2o535 د|عيسوى عو| م زكري هره|لق|صيدله 

26369| ى |مروه زغلول عبــــد  حمد|لملك حسي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

423|84 حمد مصطفى|بــــر |حمد حسن ج| سكندريه|ل|طبــــ 

54358o طمه محمد نجيبــــ سعد|ف معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

78535o ح جمعه محمود|ل صل|جم زيق|لزق|طبــــ 

2|4377 وق عبــــد حمد|در |لق|ح محمد عبــــد |لفتـــ|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|68398 لد محمد بــــكرى|هلل خ|عبــــد  ن|حقوق حلو

6932o4 مل يوسف نوح|دى وجيه ك|ش لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o|759 دل محمد محمد  |محمد ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4o7|26 لعظيم|تـــبــــ عبــــد|ندى محمد ر سكندريه|ل|ره |تـــج

878723 حمد |جر رفعتـــ محمود |ه ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

5o9884 ي 
|لبــــن|حمد |لح |حمد ص|مصطفى ى شمس علوم عي 

6|697| ه | شه|بــــوعم|لسيد |حمد |مي  ط|بــــ دمي|د|

697|74 بــــدين عبــــده|لع|حمد رجبــــ زين | لمنصوره|حقوق 

8oo484 صف وهبــــه صموئيل|صموئيل ن سيوط|حقوق 

23|998 ف عىل محمد ع|محمد  مر|رسر هره|لق|هندستـــ 

49|oo| قتـــ هش| حمد عىل موىس|م |رسر سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

22oo2 ى نبــــيل ص|ي لح حسن|سمي  لفيوم|لعلوم |ر |د

4|87o4 ي |ء جل|رس|
لسيد|ل مصطفى لشيخ|بــــ كفر |د|

774o99 ل|لع|هلل محمد عبــــد |روضه عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7|6oo8 سم|سم محمد يوسف ق|محمود ق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

87oo57 لرحيم صغي |جر محمد عبــــد|ه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

7|2888 |للطيف |للطيف عبــــد |يدى حمدى عبــــد |ه
وى|لنبــــل

ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |
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343493 كرتـــ|ل|لم |دهم موىس حسن س| ى شمس|تـــج ره عي 

86923 ى محمد مصطفى صبــــىحي حسي  ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

64||55 لق حسن|لخ|مد سعيد عبــــد|ء ح|سم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

627822 لنبــــى محمد مصطفى|لد عبــــد |ندى خ زيق|لزق|بــــ |د|

355533 مه نرص حسن|س|زينبــــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

68865o ين  هيم عىل محمود عىل|بــــر|رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5|6864 ي|ل مصطفى |يتـــ جم| لقهوج  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|8285 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|هيم |بــــر|يوسف  ن|هندستـــ حلو

758492 هلل محمد محمد سليم|يه عبــــد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

779489 م سعيد|لسل|مد عبــــد |يه ح| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

759|57 هيم|بــــر|روق عطيتـــ |م ف|محمد هش ى شمس حقوق عي 

642228 ى |خ  عىل |لشو|حمد |لد محمد خي 
ى
بــــوزيد|دق زيق|لزق|هندستـــ 

54|455 حمد عقده|حمد مجدى | سكندريه|ل|حقوق 

338697 ى|حمد محمد مصطفى ش|د |سع هي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

492o23 ى منصور عىل عبــــد |ي لخي |بــــو |هلل |سمي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34o247 ح|ىط صل|لع|حمد عبــــد|رس |ء ي|سم| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

759797 لغنى|هلل محمد عبــــد|م عبــــد |ن عص|رو لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

5o7o28 ك|لمل|دير عبــــد |بــــ|نتـــ جرجس |دمي سيوط|بــــ |د|

||89o2 ف |ء جم|ل| لدين|ل محمد رسر هره|لق|م |عل|

52|39o لعظيم عفش|مصطفى عبــــد| دين علوم بــــورسعيد

752948 هيم|بــــر|لسيد محمد |هيم |بــــر|عىل  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

757267 م|م|حمد |ء رفعتـــ |سم| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

767|o9 لد محمد محمدعىل|محمد خ ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

328224 ن سيف|لعزيز سليم|ح عبــــد|كريم صل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7o8573 لفتـــوح|بــــو |هيم |بــــر|ح |محمد صل لمنصوره|علوم 

87o548 يمن محمد عطيتـــو|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

34594 حمد|لحميد |د عبــــد |محمود عم ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

452|2 حمد سعد عيد سيد| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6478o4 عيل بــــكر|سم|فريد محمد فريد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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433o2o ع غلوش|س هز|م عبــــ |ن طنط|سن|طبــــ 

|58956 ل محمد|رق كم|ديه ط|ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

639o36 لمطلبــــ|لبــــديع عىل عبــــد|حمد عبــــد| زيق|لزق|حقوق 

||9o42 س محمد|سيف عوئى عبــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3454|6 لثــــقبــــى|حمد |لسيد |حمد |كريم  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

34o|67 ئى|حمد عن|حمد محمد |محمد  |ره بــــنه|تـــج

699o5o ي
هر محمد عيس|ء م|عل| دئى لمنصوره|ره |تـــج

623||7 ى |محمد  د|لضي|حمد عىلي |لحسي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

25|49 ف عبــــد |ر |مي حمد|للطيف |رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7o653o ح|لفتـــ|حمد عبــــد |ل |عبــــي  محمد جم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

24658| لبــــدوى|ل |رق كم|حمد ط| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

884942 لنور صموئيل  |د عبــــد|در ميل|ن ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

4575|o وي|لسمل|لحكيم |حمد عبــــد |ن محمد |مرو ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

3634|8 حمد|لسيد |طه محمد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

|645o8 د محمود|د عمرو رش|رش هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

34o72o سعد عوض محمود|محمد  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

342955 لسيد|زق |لر|لسيد عبــــد|لرحمن |عبــــد ى شمس طبــــ عي 

286oo| م سيد محمد مرز|كرم س |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

89778| لحميد |بــــر عبــــده عبــــد|ندى ص ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6o3274 لجندي|حمد وليد عىلي | |هندستـــ طنط

4|9275 لمحيص|لد يوسف حسن |ره خ|س لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|3o27| وى|لحكيم مرج|عزيزتـــ مصطفى عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

86o4o| ح محمد محمد|لفتـــ|حمد عبــــد| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

|36o8| د|لجو|يمن طلعتـــ عبــــد |دين |ن ى شمس| لسن عي 

8o|6|5 رق محمد عىلي محمد|ط ي|عه |زر
|لمنى

82297o ي محمد|هيم |بــــر|حمد |عمرو 
ى
لدسوق ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|7|46 ى ديهوم|لبــــ|محمد محمد عبــــد ي حسي 
ى
ق ن|هندستـــ حلو

684755 هيم كشكول|بــــر|هيم محمود |بــــر|ل |جم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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||82o6 لح|لدين محمود ص|ن يىحي علم |لوش لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

27|699 بــــو ستـــيتـــتـــ|سمهر محمد محمود  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

234||3 لدين محمد خلف عفيفى|بــــ |شه ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

87496 حمد|هيم |بــــر|ن |خديجه شعبــــ ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

|64|2o شم|حمد ه|محمد عىل  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|67|o7 لسيد بــــكر هيله|لسعيد |ء |سم| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

|69727 لحميد طه محمود|ل عبــــد |محمد جم هره|لق|بــــ |د|

5o4o7 لمول|حمد فتـــىح عبــــد |زم |ح ره بــــنى سويف|تـــج

9||387 لسيد محمد  |هلل |لسيد خلف | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

444238 ف |ء |سم| لزغبــــى|لسيد |لعفيفى |رسر |حقوق طنط

4|72o7 ى |عبــــد  |عيل أغ|سم|لرحمن محمد حسي  |حقوق طنط

8953o3 ن |عيل مهر|سم|حمد خليفه | ج|بــــ سوه|د|

27934| بــــ|لغر|د |م فؤ|عص| ند تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

694683 هلل وجيه معوض رزق كشك|منه  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

82293 متـــ محمد|بــــر سل|م ص|سل| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3295o| ء حسن محمد خليفتـــ|هدير عل ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o9766 ن|ر محمود علو|لستـــ|ندى فتـــىح عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

897798 ى عبــــد|ي لمول |ن عبــــد|لمول عثــــم|سمي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

37|839 حمد عىلي|لسيد |يمن |حمد | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

42698o ي|ر
هيم خليفه|بــــر|دل عيد |ع| ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

259453 لصمد|زينبــــ محمد سعيد محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6||829 لدين|ل |لسيد جم|حمد محمود | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

63o5|8 يف ي د|لجل|حمد |رس |رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

9|o246 لنور |بــــتـــ عبــــد|عزتـــ ثــــ| ر|س ج|طبــــ سوه

633o|3 ن|ن بــــيوم رضو|حمد صبــــرى رضو| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

835o28 له محمد خليفه خليل|ص| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

37239 ح|لفتـــ|مه زىك عبــــد |رحمه سل هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|78422 ى|حبــــيبــــتـــ ط رق سويلم حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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222832 لحفيظ|حمد عبــــد|لحفيظ |م عبــــد|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|5653 ء صبــــىح محمود نعيم|جر عل|ه بــــ دمنهور|د|

834o42 بــــسمه سيد محمد محمود |هندستـــ قن

4|5o9 حمد|ر |لغف|ء معوض عبــــد|عىلي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8599o9 ن|طف نصيف سليم|مودي ع  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

67969o د|لجو|ن عبــــد |لم شعبــــ|ء س|سم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

2252| هلل محمد|عىل نرص محمد عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8|8o|5 ي محمد خليفه|
حمد مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

89983 ف محمد |مصطفى  م|م|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2|9|6| حمد|لرحمن |لمنعم عىل عبــــد|يوسف عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

79o687 ى بــــدوى|طمه |ف حمد حسي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

2627o5 لعزيز موىس|رص عبــــد|محمود ن |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

245666 بــــ محمد|يمن خط|يوسف  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|78425 بــــ|دل جمعه دي|ن ع|نوره ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

45||37 هلل|ل عبــــد|لد كم|محمد خ |هندستـــ طنط

629223 عيل|سم|حمد | |رض| نور زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

62885 حمد|ء عيد حسن |سم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

23|468 ن|محمود محمد محمود مهر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4528o4 هيم خليل|بــــر|لسيد |لد نظيم |خ لشيخ|هندستـــ كفر 

264269 مر|لعزيز ع|لدين عبــــد|د|مريم عم ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

623477 دى يوسف عىل غنيم|له|زينبــــ عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

9o672| للطيف |للطيف عىل عبــــد|تـــن عبــــد|ف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

33959o دق|لص|لسيد |ح |لسيد صل| |حقوق بــــنه

85926| ي ح لرحمن|تـــم عبــــد|محمد يحن  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

9o5272 ى |ه حس|لل|وى عبــــد|لف|ء |شيم ني  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

54|87 ض|لموجود ري|حمد حمدي عبــــد | ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

68982| ى|بــــو |لرحمن |ن حسنى عبــــد |نوره لعني  لمنصوره|بــــ |د|

282o69 حمد محمد|لسيد |كريم  ى شمس حقوق عي 

655|7 ل|لع|روق عبــــد |م محمد ف|سل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

4o588 لعظيم يونس|مد عبــــد|مروتـــ ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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48|5o4 هيم|بــــر|يم |لد|لسيد عبــــد |يم |لد|د عبــــد |عم سكندريه|ل|بــــ |د|

8|54o2 هيم جيد|بــــر|ره صبــــىحي |س ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

5o|749 طرى|سط منصور ميتـــ خ|لبــــ|ء عبــــد |وف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

628|92 بــــوزيد محمد|عيل |سم|طف |محمد ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54o|5 وق  هلل|بــــ |س ج|حمد عبــــ|رسر حقوق بــــنى سويف

7|264o لمرىس عوض فلفل|حمد |حمد حمدينو | |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

228629 هيم كشك|بــــر|هيم |بــــر|منه  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|2|637 ء عىلي محمد سيد|ل| ن|بــــ حلو|د|

75|897 ح|لفتـــ|مي عبــــد |ح محمد س|لفتـــ|رس عبــــد |ي مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|67||7 لم|لدين فطيم س|م |ره حس|س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

765|o4 زق|لر|ن محمود محمد محمود عبــــد |رو ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

65|39 ل سيد محمد خليل|كريم جم لفيوم|هندستـــ 

627796 زق عىل|لر|لد عىل عبــــد |خ| رن زيق|لزق|صيدله 

883688 هلل  |لسميع عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|مروه عبــــد سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

496894 يد عبــــد |دل أبــــو |ح ع|سم ى لعمروىسي|لمقصود |لي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

236|94 سم|حمد ق|ء محمد محمد |لزهر|طمه |ف هره|لق|ره |تـــج

449o45 لسيد أبــــو حطبــــ|محمد مىح  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

483|75 هيم محمد موىس|بــــر|يمن |م |نغ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|38386 زى|ح حج|لفتـــ|طمه سعيد عبــــد |ف حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|469o د حمدى مصطفى|رحمتـــ عم |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

324o63 هيم|بــــر|رق محمد |حمد ط| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

34|345 ن جمعتـــ محمود منصور|م سليم|سل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

33|983 لسيد|لفتـــوح |بــــو |رص |لن|رحمتـــ عبــــد |حقوق بــــنه

8399o8 هلل|حمد خي  |ج |ء حج|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

76|573 حمد|لكريم |دين مجدى محمد عبــــد |ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7334 لرحيم|لرحيم عىل عبــــد |لميس عبــــد  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 
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4|9|4 لحميد|لرسول عبــــد |رس عبــــد |بــــ ي|يه| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

42535| ى عبــــد |بــــر|هلل |منه  سط عىل|لبــــ|هيم حسي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

44889 لمجيد صميده|هدى محمد ربــــيع عبــــد  ى شمس حقوق عي 

4o764o هيم بــــسيوئى|بــــر|هلل وجيه بــــسيوئى |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

2428o4 محمود منصور عىل مهنى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

535448 ود|لمجيد د|حمد محمد عبــــد |ريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43892o هلل مخيمر|هيم عبــــد|بــــر|حمد |يوسف  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|5485| لحميد|ل عبــــد |م محمد كم|طمه حس|ف سيه|نوعيتـــ عبــــ

885657 ئيل |مورين محسن صديق ميخ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

72852 ى|رح دى|له|ر حمدى عبــــد |بــــ مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

4o25|7 هيم|بــــر|بــــر حمدى |ء ص|لزهر|طمتـــ |ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|3|569 لسيد|يوسف محمد عىل عىل  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

26o394 رحمه محمد سعيد عىل أبــــو عمتـــ شمون|نوعيتـــ 

899o66 د فخري |ثــــروتـــ عي| رين|م ج|بــــ سوه|د|

8o264 حمد|لرحمن مصطفى محمد |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

698629 لخميس|م فريد سعد |عص لمنصوره|هندستـــ 

6457|9 ن|هيم شعل|بــــر|ن |هلل شعبــــ|يىح عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

335|83 لم|حمد س|لد |ء خ|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

|75|75 لحكيم|ز عبــــد |نسمه خلف فو لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

9642| ى|حمد رمض| ن سيد حسي  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4o54|8 ف عبــــد | |ر|ي هر محمد بــــعيص|لظ|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

62778| ف محمد |محمد  هر|لط|رسر زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

7|836 ره مجدى نبــــيل عزيز|س لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

777383 دى محمدعطيه|له|د عبــــد |هدى عم زيق|لزق|نوعيتـــ 

|4|992 دى طه سيد طه|ش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

278oo حمد|حمد سيد |لرحمن |عبــــد  هره|لق|حقوق 

695|45 لمجيد|هيم عبــــد |بــــر|ريج محمد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3o32| ف جل|ء |رس| ل عىلي|رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

72893 ى|ن ج|جر رمض|ه ر|بــــر مي  لفيوم|علوم 
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768589 لليثــــى محمد|لرحمن محمد |عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

435622 هلل زين|عيل عبــــد|سم|عمر محمد رجبــــ  سكندريه|ل|صيدله 

|7o325 عىل فتـــىح عىل| مه سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

286697 حمد بــــخيتـــ|م مجدى |سل| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

6373o8 لمجيد شعيبــــ|لسعيد محمود عبــــد|ء |سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

849645 هيم عىلي|بــــر|بــــوبــــكر |ر |مي لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

767687 د|مل عو|د ك|يمن عو|بــــ |رح لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

4|6648 ه محمد نرص مصطفى عبــــد| ل|لجو|مي  ى د مغي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|52633 بــــتـــ تـــعلبــــ|لسيد ثــــ| |رين|م ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

357444 حمد|لمجد |بــــو |لعظيم |رس عبــــد|وردتـــ ي هره|لق|م |عل|

24|5o2 ي
هيم|بــــر|مصطفى عىل | دئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

76357| حمد موىس|لسيد محمد |بــــ |رح عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

268945 حمد|حمد قطبــــ |ء |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

||6857 ي |عمر محمد عبــــد 
ئى|لشج|لعزيز مصطفى دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

2533|5 لمرضى جعفر|بــــ سعيد عبــــد|رح ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|49934 يف | حمد خليفتـــ|حمد رسر ن|حقوق حلو

2222|6 ى عيس|زم عبــــد|ل ح|نه لمنعم حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o2o35 بــــ|لبــــ|لرحمن عقبــــ |هيم عبــــد|بــــر|حمد | |نور |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4892oo ى عىل|رق |مل ط| لسيد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4679 هلل محمود|حمد عبــــد |زينبــــ  ى شمس|د| بــــ عي 

6|8224 ى|دين محمود مسعد محمود ش|ن هي  ط|هندستـــ دمي

5357oo ى عبــــد | ن مبــــروك|لعزيز سليم|حمد حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

843533 شد|ريو عدلي ورثــــي ن|م ن|سو|تـــربــــيتـــ 

225899 حمد طلبــــه محمد|معتـــز  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|57882 مرفتـــ فريد فتـــىح عويس ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

32627 لم|محمد منصور يوسف محمد س هره|لق|م |عل|

759636 لمنعم|حمد حسنى عبــــد |يه | بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

757583 لعربــــ|رف محمد عز|هديه ع عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

333|63 لم|لم محمد س|نس حلىم س| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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75|985 ن|لمنعم سليم|لعزيز عبــــد |سهر عبــــد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

55452 هيم|بــــر|ض |ح ري|صل| رن ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

32|878 لغنيىم|دق |لص|يتـــ محمد فتـــىح عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

753o4| هيم محمد حسن|بــــر|حمد عىل | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

|5oo34 نيس منصور منصور|حمد | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|4|682 محمود صفوتـــ محمد مرىس ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

524642 ل|للطيف غ|ل عبــــد|عيل غ|سم| |لصف| سكندريه|ل|هندستـــ 

27o2o لنبــــى محمد|لد عبــــد |رحمه خ هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

248|7 لمجيد بــــيوم|حمد عبــــد |ء |شيم ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

6o236 حمد|حمد |لد |سهيله خ |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

26|2o4 ح منصور|ء صبــــىح صل|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

789689 لمطلبــــ|عيل عبــــد |سم|لسيد |محمد  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2569o8 ط|م بــــل|لسل|ندى محمد عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

774|96 كر محمد|م ش|يه حس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

79756  عىلي جودتـــ|
حمد مصطفى ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

784662 لرحمن محمد|لعزيز عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

26|222 حمد|لنبــــى سيد |حمد عبــــد|زينبــــ سيد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

5|6|2 لح محمود|ء محمود ص|هن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

28o773 مل عىل|هيم ك|بــــر|وليد محمود  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

4o5953 هيم|بــــر|حمد |ن خميس بــــخيتـــ |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|3967 يف حن صليبــــ| لميس رسر |حقوق بــــنه

425648 ى خرصى|للطيف |ل عبــــد|نو لزهي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4o683 دريس|م |رق تـــه|حمد ط| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

5|29|8 لمزين|لموجود |د مهدى عبــــد |ء عم|عل ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8475oo حمد|لعظيم |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

278283 رج|لج|ح |لفتـــ|ء عبــــد|حمد عل| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

29922 هلل|ح عبــــد|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|عمر  ى شمس هندستـــ عي 

7o2|9 ه عنتـــر غ| م|لسل|نم عبــــد |مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

24oo7o لعزيز|لبــــيىل عبــــد|حمد عمرو | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 
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6||39 |لبــــ|ن عبــــد |م رمض|م هش|سل|
ى
ق حقوق بــــنى سويف

7|8oo ع|س رف|يمن عبــــ|ء |سم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|28o93 زق|لر|ء مجدي حسن عبــــد |رس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

6|465o جد محمد مصطفى عطيه نرص|م |ره طنط|تـــج

526o53 لمنىح |عىل عمرو عىل مصطفى  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6|95o3 لغنيىم|لسيد محمد محمد |زينبــــ  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

64|422 ف محمد كيل| عيل|سم|ئى |حمد أرسر شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

536384 هيم صقر|بــــر|لفتـــح |بــــو|هلل صبــــىح |نور عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

439526 هيم محمود بــــدوى|هلل إبــــر|ن عبــــد |رو لشيخ|بــــ كفر |د|

87757| هلل محمد |هر فتـــح |هلل م|هبــــه  سيوط|نوعيتـــ فنيه 

432|4| ى ع|ي ر|لعط|لمجيد |حمد عبــــد |دل |سمي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

334525 ى مصطفى|عىل صل ح حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

89645| لحليم |طف عىل عبــــد|ريج ع| ج|هندستـــ سوه

3||3|o حمدين مدبــــول|ل|دى محمد |ش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

848872 ى صغي |لدين ي|م بــــدر |بــــتـــس| سي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

499837 لعزيز|ح عبــــد|لفتـــ|لنبــــى عبــــد|ن عبــــد|يم| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

62o979 لخي  محمود|بــــو |بــــر |ن محمد ص|يم| دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

496|5o بــــ|بــــوخط|لسيد |ر محمد محمود |مي عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23848| لعزيز|فرحه صبــــرى محمد عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|oo52 لقلىل|حمد |لسيد |رق |حمد ط| |بــــ طنط|د|

5|7268 ي|ر
لمهندس|لسيد |وى محمد |لطبــــل| |ئى سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

54392| لروبــــى|هلل عىل |هلل محمد عبــــد|عبــــد |حقوق طنط

232795 رص محمد قدرى|سلىم ن ى شمس طبــــ عي 

6o|745 بــــ|حمد دي|محمد حمدى سيد |ره طنط|تـــج

6o2o22 لمطلبــــ فيصل|هلل عبــــد |م عبــــد |ر عص|من لمنصوره|حقوق 

52|98o لسيد|لعزيز |دتـــ محمد عبــــد|مي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

32|864 لمنعم|لدين سعد محمد عبــــد|ء |منيتـــ عل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

423332 للطيف|حمد عبــــد |لسيد |ل |م| سكندريه|ل|علوم 
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52763| ه ثــــ| ى|بــــتـــ جبــــر |مي  لسيد حسي  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

78|652 ل موىس|لع|لسيد عبــــد |لبــــدوى |لسيد |تـــسنيم  زيق|لزق|بــــ |د|

|65|82 ن|ل سبــــيتـــ|لع|ن عبــــد |ن سبــــيتـــ|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

925oo7 خلود عبــــده محمد صديق  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

333983 لعزيز عىل|ل عبــــد|عىل جم |بــــ بــــنه|د|

5o5276 مح مني  فهىم|ئى س|رس| سكندريه|ل|صيدله 

242o54 |لعل|سعد سيد محمد أبــــو | لي|د ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o784| نتـــ|لص|د منصور محمد |لمهدى عم| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

878629 لحليم |لحليم عبــــد|ر رفعتـــ عبــــد|نتـــص| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

|24586 ه|لسيد عىل |رص |ن| رن حمد عمي  ى شمس|تـــج ره عي 

649|7| لحميد عطيه|حمد فتـــىحي عبــــد |زم |ن ح|يم| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

7o4|96 حمد حسن|محمد عيد محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

762|87 لغريبــــ|لغريبــــ محمد |ئى |ذ ه|مع بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

77||88 حمد محمد|هيم |بــــر|محمد | رن زيق|لزق|بــــ |د|

7oo243 ه و لسعيد|ئل محمد |ني  لمنصوره|بــــ |د|

887o5o م كلثــــوم عرفه فوزى مصطفى | سيوط|حقوق 

6|9396 رق محمد رشدى محمد متـــول|ط ره بــــور سعيد|تـــج

6|89|| بــــو خليفه|جر بــــشي  صبــــرى |ه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

869|44 لح|م ص|لسل|رق عبــــد|د ط|زي ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

4|ooo ي صبــــري عبــــد |ء ه|شيم
لصمد|ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

32526| لسيد سليم|م محمد متـــول |هش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|2935 رم|لمك|بــــو |هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|يوسف  ى شمس هندستـــ عي 

775652 ن|لحميد رضو|لسيد عبــــد |حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35254 در|لق|بــــر عبــــد |لج|ء مظهر عبــــد |ول لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

638698 هيم|بــــر|حمد |هلل محمد |عبــــد | دين زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

884559 لرحمن  |م عبــــد|يمن هش|هلل |عبــــد سيوط|حقوق 

87o854 هيم خليل|بــــر|ن |بــــ رمض|لوه|عبــــد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|6|982 ي |لر|ح عبــــد |حمد صل|
حمد|ضى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4||o8 ى محمد مرىس  هيم|بــــر|محمد خي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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7|828 بــــو زيد|بــــ سيد |يه|رحمه  ره بــــنى سويف|تـــج

34o|25 لسيد|حمد |محمد حسن  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

885425 مل |ق ك|سح|مه |س| |مونيك سيوط|ره |تـــج

|73|o لسيد محمد|يمن |محمد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

433379 بــــ|حمد خط|ح |لفتـــ|حمد عبــــد| |صيدله طنط

337757 لسيد|رون |ئل محمد ه|محمد و هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

44629| للطيف|طه رزق طه عبــــد سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

488o| لدين|لحكيم فخر|رق عبــــد |ء ط|سم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

5|6822 ر|لعط|بــــ محمد |لغنى دي|منيه عبــــد | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

488799 ي عبــــد|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد
هلل|هيم حفنى سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|

إيجوثــــ

33o684 ح موىس زعيمتـــ|لفتـــ|لحميد عبــــد|جر عبــــد|ه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

345496 لمقصود مخلوف جمعه|ر محمد عبــــد|من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

||7||9 دل محمد عىل|جر ع|ه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

457824 يل|رق محمد لطفى ط|رحمه ط لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

23o556 محمد مجدى وهبــــه محمد وهبــــتـــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

24252| ف فرج عىل حسن|حمد | رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

49673o بــــيتـــ|مد رسر|مد ح|لدين ح|منى مىح  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

886356 بــــتـــ |محمد قطبــــ عىل ثــــ سيوط|حقوق 

2|5529 ر|لغف|لسيد عبــــد|مه |س|كريم  هره|لق|بــــ |د|

762o96 بــــع مسعد محمد زنو|لتـــ|حمد | نوعيتـــ بــــور سعيد

3|3|6 لرحمن محمد|يتـــ سيد عبــــد | ى شمس حقوق عي 

22|769 ل|لع|ل محمد عبــــد |لع|مريم محمد عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

6|o2|2 وردى|لم|ع جميل |لسبــــ| |ر|ي |صيدله طنط

63269| ى |آل م|لش|ء محمد محمد حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

48o762 ن سمي  فكرى سليم|يم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

263o79 وه|طف فتـــىح حل|يه ع| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

|26248 س|حمد فتـــىح محمد عبــــ| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

474o5 لمنعم|بــــ عبــــد |لتـــو|لمنعم عبــــد |حمد عبــــد | ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7||689 موئى محمد محمد|لدد|هلل محسوبــــ |عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

Wednesday, September 5, 2018 Page 1572 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

446466 در|لق|محمد شكرى محمد عبــــد  سيوط|ضتـــ |علوم ري

63o4o لليثــــي|ن زىكي |ن شعبــــ|نوره ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4528o| هيم|بــــر|حمد |حمد محمد غريبــــ | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

899398 بــــوضيف محمد |م |عمرو عص ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

2289| مصطفى محمود محمود عىل تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

2332o لرحيم|كريم عىل محمد عىل عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

782885 تـــ|دق محمد عرف|لص|لد |محمد خ زيق|لزق|صيدله 

257287 لسيد أبــــوشكر|ء عىل |رس| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

9o2926 ن |شم عثــــم|لسيد ه|محمود  ج|بــــ سوه|د|

9o2264 لرحمن |م محمد محمد عبــــد|سل| ج|حقوق سوه

47969 لمنعم بــــيوم|لحكم محمد عبــــد |محمود عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

225975 هلل|مل عبــــد|دل ك|دم ع| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|326|3 ى |ي ف مصطفى عبــــد |سمي  لعزيز|رسر هره|لق|علوم 

4834|2 لعزيز|حمد محمد عبــــد|مريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89652o لحميد محمد  |ن عبــــد|م|طمه |ف ج|حقوق سوه

46o55| رص|لح ن|ن ص|ل سليم|يه جم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

52224 لنبــــى محمد|ء عيد حسبــــ |رس| ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

474oo ل متـــول|لرحمن جل|ل عبــــد |جل ى شمس|زر عه عي 

774282 وي|لطنط|بــــر سعدى محمود عىلي |محمد ج  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

733o8 لمقصود|ن عبــــد |حمد محمد بــــدر| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

285392 ن|دل تـــوفيق مهر|ن ع|يم| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

3|35|3 |لعط|بــــو|حمد فريد |لرحمن محمود |عبــــد |حقوق بــــنه

77o742 ه | ح محمد|لفتـــ|عبــــد| لوف|بــــو |يمن |مي  زيق|لزق|علوم 

|4|84 هيم|بــــر|محمود سعيد محمود  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

223636 هلل|سليم عبــــد| جر زكري|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

439744 لرحمن|دى عبــــد |له|ل عبــــد |لد كم|جر خ|ه لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

264|2| ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|م |نغم س ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5o43|8 مه محمد عبــــده حسن جبــــر|س|رتـــ |س سكندريه|ل|صيدله 

6|276o لحميد يوسف|لدين عمر عبــــد|ء |ن صف|نور |علوم طنط

6|2864 حمد سنه|م مصطفى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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25778o يمن محمد مني  يوسف|لرحمن |عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

438o64 ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|ء سمي  بــــسيوئى |ول لشيخ|طبــــ كفر 

699|56 ف |ء |ل| لسيد|لسيد حسن |رسر لمنصورتـــ |تـــمريض 

783|9o هيم|لرحيم إبــــر|سمر محمود عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

879725 حمد |لحفيظ |ء عبــــد|محمد عل سيوط|هندستـــ 

|6||58 د|لضي|حمد محمود |طمه محمود |ف ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

482|86 حمد|لمنعم |حمد محمد عبــــد |رس |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76526| هيم|بــــر|لروبــــي |هيم |بــــر|يوسف محمد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

868785 حمد|حمد سيد |مروه  ج|بــــ سوه|د|

6|o45o حمد ربــــيع|يدى مجدى عىل |ه لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

272o5| ل|لع|ره محمود فوزى عبــــد|س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2642|o هلل|ده رجبــــ يحن  عبــــد|غ ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

88o978 مصطفى محمد مصطفى محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

7732|6 لم|محمود صبــــىح محمد محمد س ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

354o|7 ح|لفتـــ|س عبــــد|رص عبــــ|مل ن| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

26|95 ي محمد|در محمد |جر ن|ه
لحسينى  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|

كتـــوبــــر

27o6| لسيد|سلىم سعيد محمد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

44597 لرحيم|مه محمد عبــــد|س|طمه |ف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

336733 نه|م شبــــ|م|م محمد |ر عص|من ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

843843 بــــر محمد محمد|بــــسمه ص ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63o588  عثــــم
ى
|مصطفى دسوق

ى
ن دسوق زيق|لزق|هندستـــ 

|2777| حمد فهىم لبــــيبــــ|يهم | م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

272493 ى|ركو ن|م دى نصيف حني  ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

24327| حمد|لغنى |هيم عبــــد|بــــر|ء |رس| لفيوم|عه |زر

777|o2 حمد|لحليم |محمد فتـــىح عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

265297 يمن رجبــــ عطيه|محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

829554 بــــر|بــــوزيد ج|ح عىلي |سم دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

82o9|| عيل محمد فهىمي|سم|سل محمد |بــــ حقوق بــــنى سويف

642279 ى محمود عبــــد|ي حمد|لمنعم |سمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|397o ق|شد محمد سعد |حبــــيبــــه ر وى|لشر |بــــ طنط|د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 1574 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|2o232 ن|هيم رمض|بــــر|محمد رأفتـــ  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|4|847 هيم|بــــر|ء سيد |حمد عل| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

7624oo هيم حمزتـــ|بــــر|حمد محمد |نس | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

|4677| هيم|بــــر|م |م|حمد |مل |ش |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

826528 ى|حمد رمض|ن |رو ن حسي  ن|صيدله حلو

8278|9 هر|لظ|عيل عبــــد|سم|لحميد |محمود عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

82||53 ي ج|طمه |ف
ى
د|حمد صدق ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

8974o9 ى كم|ي حمد  |ل محمد |سمي  ج|بــــ سوه|د|

6|8982 م أحمد فتـــىح أحمد قويطه|سل| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

334728 ي |حمد محروس |
ي|حمد |لعوضى

لعوضى ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|58275 حمد|حمد فتـــوح |سندس  هره|لق|صيدله 

57|84 لعظيم|س عبــــد |ء نبــــيل عبــــ|سم| طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

44o287 حمد عروق|تـــ غريبــــ |لشح|ء |شيم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7ooo9o زي|لعز|هلل |نم محمود عبــــد |ه ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

68265o ه|لقن|مح محمد |ن س|نوره وى مي  لمنصوره|بــــ |د|

355832 عيل|سم|عيل |سم|عيل فتـــىح |سم| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

4|o679 ي
يد شه|بــــو |ىط |لع|لدين عبــــد|ء |كريم ضى ى بــــ|لي 

لدين |
|ره طنط|تـــج

629o84 حمد|هلل سيد |جر رزق عبــــد|ه زيق|لزق|نوعيتـــ 

639|o9 لسيد يوسف|لد يوسف |خ زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

233474 ن محمد محمود عىلي|سمر شعبــــ هره|لق|بــــ |د|

279o68 دل مرىس سليم|حمد ع| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

27o733 ف ه| رج |لفر|ئى محروس |رسر لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

69o768 ى|من ى محمد حسي  ر حسي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

489o44 ي
لسيد محمد|لنعيم |عبــــد | دئى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|35487 فتـــ صل ح محمد ربــــيع|مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

4|5353 لسعيد ضيف محمد بــــدوى|لعزيز |عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

69367o لعربــــ|لعربــــ عز|ئد محرم عز|ر ط|بــــ دمي|د|

39628 لعزيز|حمد عبــــد |بــــر |حمد ج| هره|لق|حقوق 
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845579 حمد حسن يسن|حسن  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

3459o7 لمنس|حمد سيد محمود |طمتـــ |ف ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

528239 لمرىس|هيم حسن |بــــر|عىل  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

783||5 لعزيز حسن عىل|هلل صقر عبــــد |منه  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

786o52 دى|له|حمد عبــــد|م |ن هش|يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

7o63| لغنى|يه عبــــد |در طرف|لق|ن عبــــد |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

875493 حمد فوزى صديق |تـــفى  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

5||254 |لجليل عط|بــــر محمد عبــــد |محمد ص سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

|38734 ل|ء محمد حسن محمد هل|رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|67239 ف عثــــم|د |زي ن محمود|رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

37568 لعزيز|لمقصود مصطفى عبــــد |يتـــ عبــــد |  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

792766 ى  لسنوىسي|مر |بــــوع|لسيد غريبــــ |نرمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

228727 ف ف|ن |يم| هلل|روق عبــــد|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|8|3o لففى|لحميد |لسعيد عبــــد |ل |سميه محمد هل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

265296 ر عفيفى شعيبــــ|لغف|م عبــــد |سل|محمد  ن|سو|بــــ |د|

|3863 هلل|لدين عبــــد|ح |رق محمد صل|محمد ط هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

69|72 وى محمد|ليىل عيد ص لفيوم|بــــ |د|

89458o د فرغىل |نشوى محمد حم سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

228||8 لموجود محمد شندى|خلود سيد عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

524653 ج  وليم شنوده|دى ن|ش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o8748 لحسن |بــــو|زق فريج |لر|ء عبــــد|سم| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

2|3228 يمن محمد محمد|ندى  ى شمس|تـــج ره عي 

77262| لسيد|تـــ مصطفى |روضه مصطفى فرح زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

75|465 م عوض عوض سعيد|زينه حس لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

4|6449 بــــوبــــكر|هلل عىل مصطفى محمود |عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

29525 لحليم محمد|ل حسن عبــــد |جم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

527252 حمد|لعزيز |مينه عىل محمد عبــــد| سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

9o8459 بــــتـــ محمد |لسيد ثــــ| |دين ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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6|643| ده|بــــو زي|ل محمد مسعد |حمد جم| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

24|373 يف  بــــ حمدى يوسف|يه|رسر  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

8o|29o ى عص|ي ى|م عمر ي|سمي  سي  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

344o63 ي|صم محمد  مصلح |ع
لدين عفيفى تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

833573 حمد|رص عىلي |لن|ن عبــــد|نوره ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7575o3 ن صديق|يه صديق رسل| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

8|4772 لطيبــــ|بــــخيتـــ | مريم رض ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

52388o هيم|بــــر|حمد محمد |رق |حمد ط| ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

437789 ن|ئى فتـــىح مصطفى مصطفى رمض|م| لشيخ|علوم كفر 

358625 ح حلىم|م مصبــــ|بــــسملتـــ حس ى شمس|زر عه عي 

5o|755 ن|حمد محمد سليم|لدين |ل |ء جم|إرس سكندريه|ل|عه |زر

|59244 رس|د ف|رس محمد فؤ|ف ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

254823 لعظيم|لحكم عبــــد|حمد حمدى عبــــد| دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

446o2 س عىل مقبــــل|بــــح عبــــ|قمر ر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44376 م|م|حمد |لرحمن مجدى |عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

5o58| لنور|بــــو |لعظيم |محمد سعيد عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

222759 يف|بــــر|حمد محمد |لرحمن |عبــــد هيم رسر ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

677259 سط|لبــــ|در عبــــد |لق|كريم فخرى عبــــد  لمنصوره|عه |زر

8764|9 ون  |ء وليم |ريو بــــه|م بــــسخي  سيوط|ره |تـــج

7o77|7 د منصور|يمن محمد منصور رش| ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

68995 هلل محمد|محمد سيد حسبــــ  لمنصوره|حقوق 

3595o7 يرينى سعيد ذكرى حبــــسر| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

678o4| حمد سمره|حمد |حمد محمد | لمنصوره|بــــ |د|

883o89 رفعتـــ فتـــىح محمد | سه سيوط|بــــ |د|

684427 ن|فع رضو|حمد نبــــيل محمد ن| لمنصوره|بــــ |د|

88o|8| دل |لع|ئل يوسف |ر و|من معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

482542 حمد محمد مصطفى|ن محمد |رو لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4277| ه جم| ل حسن عىل|مي  هره|لق|ر |ثــــ|
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692|6o ن|لسعيد مأمون محمد رسل|ء |ل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

632442 هيم|بــــر|مل |مل ك|ن ك|يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

335697 مي |جد موريس |م| دون|م ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

29679o هيم|بــــر|مصطفى حمدى محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

78388o ى عبــــد  لم|عيل س|سم|ل |لع|زينبــــ حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

764454 ن|مه عىلي سلط|حمد محمد سل| ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

|62684 حمد محمد عوض عطيه| ن|هندستـــ حلو

|4o443 ي|رق عبــــد |هلل ط|منتـــ 
ى
ى ق ض|لعزيز حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

442|38 بــــ حمدى محمد فرج|مه ي صىح طنط
|معهد فنى

9|o967 شم |حمد ه|شم |محمد ه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8772|6 لح  |ء محمد حنفى ص|شيم سيوط|بــــ |د|

698777 لنبــــى|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |م |ء حس|حسن ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

5444o2 لليثــــي|ل |لعزيز جل|ء عبــــد |سم| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

4398o5 تـــتـــ|ء معوض صديق محمد شح|أسم لشيخ|علوم كفر 

322222 لحفيظ منصور|بــــ منصور عبــــد|يه|ريم  ى شمس|تـــج ره عي 

2|4958 هلل|بــــ حسن خلف |لتـــو|م صبــــىح عبــــد|بــــس ى شمس هندستـــ عي 

|5748o مد|مروه سعيد مكرم بــــدر ح هره|لق|بــــ |د|

6872|7 محمد مدحتـــ مخيمر محمد لمنصوره|ره |تـــج

359887 لحميد|لحميد مصطفى عبــــد|ر عبــــد|من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o38o4 لسيد خليل|حمد |سيد | حمد رض| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8229|7 ي 
هيم خليفه محمد|بــــر|مصطفى حقوق بــــنى سويف

78386o هلل|د |لسيد مصطفى ج|بــــسنتـــ محمد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

526343 حمد|د محمد سيد |لرحمن حسن حم|عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||97|4 لح|سلسبــــيل تـــيسي  يشى محمد ص تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

9|7378 حمد محمد |ل |محمد جل سيوط|هندستـــ 

854245 ى محمد  حمد محمد|حسي  ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

766o3o حمد نرص قنديل|هر |رحمه م ره بــــور سعيد|تـــج

37|88o م|م محمد محمود سل|مريم عص ى شمس حقوق عي 

4o4275 لح موىس|لح ص|حمد سمي  ص| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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28||9| محمود| هيم زكري|بــــر|ء |شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

325328 لس س بــــتـــ خليل|مي ثــــ|كي  ى شمس|د| بــــ عي 

288o68 دل محمود عىل محمد|يه ع| لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

85o4| ن محمد|جر سيد عثــــم|ه |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

3|4o45 هيم|بــــر|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| ى شمس|تـــج ره عي 

87o93o ي محمود عىلي حم
د|منى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o5o4o ه ف| بــــر عويضه |يز ص|مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

23|945 رس عىل متـــول عىل|عمر ي هره|لق|هندستـــ 

72786 لمجيد|م عبــــد |حمد تـــم|ح |سم لفيوم|لعلوم |ر |د

429549 طه محمد طه عىل دبــــور |حقوق طنط

78|o92 عيل|سم|عيل منصور |سم|م |هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|9725 ل|هيم سل|بــــر|رس محمد محمد |سل ي|لبــــ| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

49534o مد|ل محمد حسن ح|محمد جم |حقوق طنط

476482 لمقصود|ع عبــــد |لسبــــ|دل |صهيبــــ ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

86753 لعزيز|لدين نعيىم عبــــد|ح |جر صل|ه تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

356|34 لرحمن محمد مصطفى محمد تـــعلبــــ|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

425332 حمد رجبــــ|لدين |د |رحمه عم سكندريه|ل|بــــ |د|

2|5229 ك|فريد مجلع مس| مي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|32843 لمتـــجىل|عزتـــ محمود حسن عبــــد  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

627398 لسيد مرع|لسيد عىل |ء |عل زيق|لزق|حقوق 

894oo6 ر حسن عىلي |لستـــ|محمد عبــــد سيوط|طبــــ بــــيطرى 

3|7585 لرحمن محمد|رق عبــــد|لرحمن ط|عبــــد ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

476342 لشيىم|لشيىم بــــخيتـــ |د |حمد فؤ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6oo593 حمد مش|محمد سمي  محمد سيد |بــــ طنط|د|

8372o| تـــ|حمد عبــــده شح|ء |دع ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

683882 لمعىط|لسيد عبــــد |لمعىط |سمر عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

853852 لحكيم|حمد عبــــد|مد |بــــوح|جر |ه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

236388 ى عبــــد|لد|ن محمد عبــــد|رو هلل|يم حسني  هره|لق|ره |تـــج

353|55 بــــ|لحميد حسن دي|حسن محمد عبــــد ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 
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372595 ن محمد|سلىم محمد رمض ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

76385| لعزيز حسن|شد عبــــد |ميه محمد ر|س |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8972|2 لمعبــــود |ء حسن محمد عبــــد|لشيم| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|7o387 لسيد|لعزيز |م عبــــد |ر عص|مي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

844938 حمد|محمد عيد محمد  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|26378 هر|لط|محمود محمد | يش ى شمس هندستـــ عي 

25742o صف|ح ن|لفتـــ|س عبــــد|ء عبــــ|رس| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

6275|7 لسيد|لرؤف |رص عبــــد|ء ن|لشيم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

|6o45o لمؤمن|محمود محمد محمود عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

59785 بــــكي  عىل حسن عويس ره بــــنى سويف|تـــج

75|487 محمد طه محمود خضي | ر|ي ره بــــور سعيد|تـــج

488329 لرحمن محمود|ر عبــــد|لستـــ|لدين محمد عبــــد|نور سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4o23o2 ندى صبــــري طه حسبــــو حسن تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

6353|3 لسيد|ء عيد |ن عل|يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

26552 فظ محمد محمد|حمد ح| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6979|9 ه محمد محمد منصور يىح| مي  لمنصوره|علوم 

925637 ل |لع|ج عبــــد|جح فر|محمد ن ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

44|777 بــــ|لحط|ر |بــــ سعد مختـــ|ريح لشيخ|علوم كفر 

228o7o لكريم|حمد عبــــد|لكريم |عبــــد| ند ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6399oo ء محمود محمد محمد|ء بــــه|لىمي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

259989 لليثــــى|هدير محمد محمود  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

56o95 ي
ى
تـــى عىل|محمد عزوز ق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

498924 هيم خرصى|بــــر|ح محمد |ء صل|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

3|482o ل|لع|م محمد سعد عبــــد|سل| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

236|22 ح زىك|لفتـــ|زىك عبــــد| هويد ن|بــــ حلو|د|

3||33 عيل|سم|ئق |فرح عمرو محمد ف هره|لق|حقوق 

|53662 ن|يمن عىلي سليم|تـــفى  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|43o84 رثــــ محمد خي |لو|ح عبــــد |ء صل|سم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

23|446 حمد محمد|ح |لفتـــ|لرحمن عربــــى عبــــد|عبــــد ن|حقوق حلو
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524o77 لكريم|لكريم عىلي عبــــد |لسيد عبــــد |ء |رس| سكندريه|ل|هندستـــ 

9|4934 ل  |ئى حليم غ|جرجس ه سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

48328 حمد عىل|ندى عىل  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|4952 وى|لطر|لسيد |متـــ محروس |محمد سل لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

5249o7 دل فوزى معوض|محبــــ ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6426o حمد سيد محمود عىل محمد|منيه | بــــ بــــنى سويف|د|

328499 ضى|لق|حمد |هيم |بــــر|حمد | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

889757 ى  محمود جعفر محمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

6o|3| ف فتـــىح بــــكرى|هبــــه  رسر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

442|5 |لوف|بــــو |لعزيز |حمد عبــــد |مدحتـــ  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4|7895 عيل|سم|حمد |لنبــــى |م عبــــد|حل| |حقوق طنط

2|566 هلل محمد زىك بــــيوم|منتـــ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

92o27o ه محمد حلىم ح| فظ  |مي  ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

4|6248  عبــــد |بــــ |رح
ى
هلل فرغىل|حمد دسوق دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|29737 ضى نخلتـــ|يمن ر|ديفيد  ى شمس حقوق عي 

6o7|53 ن|ح بــــدوى عىلي|دهم صل| لمنصوره|طبــــ 

|2|745 وق عو لسعيد محمد محمد|د |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

42|7o7
ى
ق مريم فرنسيس فهىم مشر سكندريه|ل|علوم 

779795 |د عىل |نوف عىل فؤ|ه
ى
لدسوق زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

777o6o ح|لفتـــ|يدى ممدوح محمود عبــــد |ه زيق|لزق|بــــ |د|

9|8|22 حمد محمد فتـــىح طلبــــه | ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

683369 ن|حمد سليم|حمد |حمد |رص |لن|ن عبــــد |نوره ط|بــــ دمي|د|

6247o9  عبــــد|حمد |
ى
بــــوعيطه|لحميد |لمنعم عبــــد|لدسوق ي صىح بــــور سعيد

معهد فنى

7|6523 رى|لنص|لحميد |حمد يحن  محمد عبــــد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6oo9|8 تـــ|حمد سعيد بــــرك|هدى  |علوم طنط

7o9228 ى عبــــد  لمتـــولي|حمد |ح |لعزيز مصبــــ|حسي  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

2|5832 لرحيم حسن|س عبــــد|لد عبــــ|رقيه خ دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

|7477 ى |محمد  حمد|حمد حسي  ن|هندستـــ حلو

54423 ح|لفتـــ|للطيف عبــــد |م عبــــد |حمد س| حقوق بــــنى سويف

845862 بــــي سيد|حمد رك|لد |خ ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د
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6o4362 محمد محمود محمد عىل خليفه لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

37o55 يم بــــدير|لد|يم عبــــد|لد|حمد عبــــد|محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

487479 هيم محمد|لسيد إبــــر|محمد أنور  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

535688 ىط محمد|لع|لغنى عبــــد|محمد سعيد عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

256424 لجرشه|لرحمن |عبــــد| حمد رض| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

22725 |لمحسن سعودي |هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |عبــــد 
هيم|بــــر

ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

8o2|9o ح|لفتـــ|حمد عبــــد|يوسف حسن  ي|علوم 
|لمنى

62||o| ل|سم هل|مه رأفتـــ ق|س|كريم  ط|هندستـــ دمي

|34564 م محمد محمد|مريم هش هره|لق|بــــ |د|

838239 د متـــي جرجس|يكل ميل|م دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

252394 ل عدس|حمد محمد كم|ره |س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

54|o|7 سم|لسيد ق|محمد جمعه محمد  سكندريه|ل|طبــــ 

9|3939 لحميد  |يمن محمد عبــــد| |سه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68|o57 د|محمود محمد محمد رش لمنصوره|نوعيتـــ 

|54344 بــــر محمد عىل|بــــر محمد ص|ص ن|بــــ حلو|د|

6|9774 ز سكريه|لبــــ|ز |لبــــ|يه محمد | ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

23|583 محمود عزتـــ محمود عىل ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

7|6987 مه عىل يوسف شعي |س|عىل  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

25938o ى ع|ي دل معوض محمد منصور|سمي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

26686 ح محمود|لدين صل|ء |محمد عل هره|لق|هندستـــ 

2|9744 ن|د عطيه وهد|لدين عو|د|هدير عم ن|تـــربــــيتـــ حلو

4o4394 هلل|حمد سمي  حسن خي  | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2o|32 جيىل|لبــــر|لرحمن منصور عىل محمد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

74333 س محمود حسن|ضىحي عىل عبــــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5258oo  مني  حبــــيبــــ|يوسف ه
ئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

346398 حمد|لجليل |هيم عبــــد|بــــر|ء |رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

54|96 حمد بــــيوم|ل |لع|حمد عبــــد | ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

87836 لمجيد|رص مصطفى عبــــد |جر ن|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

694732 ى |ي لعدل|لسيد محمد عطيه |سمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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75295 لحميد محمد|بــــ محمد عبــــد |رح بــــ بــــنى سويف|د|

9|8526 ى كم|ج ى |بــــو|ن |لكس|ل |كلي  ليمي  سيوط|بــــ |د|

82592 لحليم محمد|محمد حسن عبــــد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

2|6o|8 لسيىل|حمد محمود |سىه  ى شمس|تـــج ره عي 

237o9o ىط|لع|ن حميدو جويد عبــــد|يم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

428972 هلل محمد هموس|عبــــد | نور |نوعيتـــ طنط

695549 فعي|لش|لعظيم |لسيد عبــــد |تـــى |لزن|ن |نوره لمنصوره|صيدله 

35|293 د حسن منصور حسن منصور|جه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

44266o ل عىل جمعه|لمنعم كم|هبــــتـــ عبــــد لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

5o782o ن قلدس|فتـــ معوض دمي|مريم ر سكندريه|ل|علوم 

5388|9 د|لحكيم حم|ن عبــــد |ن محمد رمض|يم| لعريش|بــــ |د|

495949 ى صل|ي ن|ح سعد سعد فشو|سمي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4o49o5 لكريم|حمد محمد عبــــد |محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

524|39 ى |ن سعيد ش|رو ى|حمد ش|هي  هي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

35o789 لحكيم|حمد عبــــد|محمود | عل ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4|9835 ف أحمد عىل غ زى|محمد أرسر ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|5965 لعزيز|حمد فريج عبــــد |د |ي| هره|لق|حقوق 

349825 جون سمي  جرجس فهيم رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

76o464 ى محمود|عمرو سيد حس ني  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

33o534 م|م|ل شبــــل |جر جم|ه ن|سو|بــــ |د|

82o9|7 حمد|لحسيبــــ |حمد عبــــد|هلل |عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

697748 سم|حمد محمد عىل ق|زينبــــ  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o|63o لدين|لمنعم محمد عز |حمد حسن عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

492257 هيم أحمد تـــوتـــو|بــــر|لد |ر خ|عم سكندريه|ل|بــــ |د|

625||7 هلل|بــــو عبــــد |ن محمد فوزي عبــــده |رو زيق|لزق|طبــــ 

3|3|3| للطيف|مريم محمد يحن  عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

32|99| عيل عيس|سم|هيم محمد |بــــر|ح |صبــــ ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

333356 طف لطفى شفيق|حمد ع| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3387o5 تـــ  لطوجى|حمد |حمد عىل |سمي  |ن طنط|سن|طبــــ 

5|9793 |لسق|لحفيظ |ء جمعه عبــــد |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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466o42 زى|بــــو حج|م محمد حسن |لسل|محمد عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|77833 رص حسن عىل محمد|ن ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

6o5367 تـــه|لد محمد عىل شح|ندى خ لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

4||6| لحميد|م حموده عبــــد|عمر عص ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8564|o لنعيم|ن عبــــد|لعظيم رمض|ده عبــــد|حم ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

776o|5 تـــ|لشح|لحميد متـــول |تـــفى عبــــد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

2839o4 ى|رس دي|ي  محمد حسي 
بــــ قرئى ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|

لهرم|مريوطيتـــ بــــ

36o925 تـــ بــــنه| لح|وي محمد ص|مي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

359962 خلود بــــهجتـــ رجبــــ عىل ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

757|25 جورجيتـــ نبــــيل رزق شنودتـــ بــــخيتـــ عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

7644|5 ف |عمرو  ح|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|نور عبــــد |رسر ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o839o لبــــرلس|هيم عىل محمد |بــــر| |سه لمنصوره|ره |تـــج

9o8o65 ه محمد |لل|د عبــــد|رش| رن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6332o3 ي|حمد عبــــد|مديحتـــ 
ى
لنبــــى محمد دسوق ي تـــمريض 

زيق |لزق|معهد فنى

5|7477 غبــــ محمود|ن ر|ر رمض|من بــــ دمنهور|د|

353356 ح|لفتـــ|محمد محمود محمد عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4623|9 ق|لمنعم |عيل عبــــد |سم|محمد  وى|لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7|o889 لعزوئى|ع |لرف|لصديق |لد محمد |خ ي|هندستـــ 
|لمنى

36632o عيل|سم|ل محمد |هلل جم|منتـــ  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

9|38oo حمد  |حمد محمد عىل | زيق|لزق|حقوق 

45|o95 لحفنى|مد |مل ح|هيم ك|بــــر|محمد  |ضتـــ طنط|علوم ري

226484 بــــو عيده|ح |لفتـــ|محمود محمد عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

25o4|7 لخولي|ر محمد |لستـــ|ل عبــــد |ء جم|عىلي ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|534o| لم|د س|جر محمد رش|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

68845o ف عبــــد |لد |خ دى نوفل|له|رسر ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8o6o48 حمد مرزوق|ن |مروه رمض ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

3|8o9o ى |حمد ممدوح | لسيد|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

2532o2 ه | مر|لمرضى ع|حمد عبــــد|مي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

7|o338 ل|لع|لسميع عبــــد |محمد عوض عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

24ooo8 هيم|بــــر|لح محمد |ح ص|لفتـــ|معتـــز عبــــد ى شمس| لسن عي 
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6o5428 يف |ي ى رسر تـــ|حمد بــــرك|عيل |سم|سمي  |تـــربــــيتـــ طنط

246645 لجزير|عيل |سم|رص جوده |لرؤف ن|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

852549 ي عبــــد
حمد|م |لسل|مريم مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

53o5o2 ى |تـــ محمد عبــــد|بــــسنتـــ فرح لرحمن حسي 
ىطي|لع|عبــــد

لشيخ|هندستـــ كفر 

3|4376 حمد حمدي محمد عبــــده| ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

4ooo42 در|لق|د عبــــد |لجو|د عبــــد |فريده محمود فؤ |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

87o593 دي|حمد بــــغد|محمد جمعه  ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

2383oo دق|لحميد ص|دق عبــــد|دين ص|ن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

357683 عيل|سم|لسيد محمد |حمد |مي  زيق|لزق|صيدله 

32993| بــــ فرج|لوه|لعزيز عبــــد|نجوى محمد عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

438974 لعزيز محمد جبــــر|حمد عبــــد| لشيخ|ره كفر |تـــج

26o679 لسيد|ء رجبــــ سعيد |شيم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|42o85 هيم عمر|بــــر|م عمر |هش |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

4368o9 بــــوطبــــل|هيم |بــــر|نهله محمد محمد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

265364 يف  لجليل محمد|مه عبــــد|س|رسر شمون|نوعيتـــ 

7o2336 ح زىك|لفتـــ|رس عبــــد |ندى ي |ره طنط|تـــج

68929o لم|لرحمن س|هيم عبــــد |بــــر|لم |ء س|سم| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9|8982 ف  |بــــر|ن |نوره هيم محمد مشر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|33477 لليثــــى عفيفى|لدين |يوسف نرص ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

844996 ن|حمد رجبــــ عبــــده رمض| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

849988 هيم|بــــر|حمد حمدي محمد | دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

6o2826 ف مختـــ|حمد | ى|ر عطيه |رسر لعشر |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

685393 فع|لش|ض |لسيد محمد ري| سيوط|هندستـــ 

647958 لسيد محمد|حمد |لسيد |محمد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2966| هلل محمد فتـــىحي محمود|عبــــد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

23629| ه ع| دى|للطيف حم|حمد عبــــد|دل |مي  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

6||43o |لعط|بــــو |محمد عوض | سه |علوم طنط
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||75|8 ن|ن سليم|لسيد رمض|رتـــ |س ى شمس|تـــج ره عي 

7o3759 زي|لمرىس حج|هر شفيق |ضىح ط هره|لق|م |عل|

|43352 لرحيم|لرحيم محمد عبــــد |ره عبــــد |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

84o576 رص عىلي محمد|لن|عىلي عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

7o87|5 ى عوض عبــــد |ي لعزيز|لمجيد عبــــد |سمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

488o85 حمد عطيه|م خميس |حمد هش| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

763764 ئيل شنوده|يز عزيز ميخ|مجدى ف| ر|كل ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

79|82| ن محمد|م شعبــــ|عص| شذ ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

9o6374 رق حسنى منصور |روى ط| ج|ره سوه|تـــج

8275|9 ي |لر|حمد عبــــد|ء |لشيم|
هيم|بــــر|ضى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

884534 رى سعد |بــــيتـــر نبــــيل زخ |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3243|3 ى محمود ى صبــــىح حسي  حسي  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

7o72o5 لسيد عوض يوسف|ن محمود |سمه| لمنصوره|حقوق 

|6646 ح|شد مفتـــ|د محمد ر|زي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|7358o هيم|بــــر|ن خليل |نور عثــــم|سم |بــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

243429 ئى|مه علو|مريم محمود سل ن|تـــمريض  حلو

78|o45 دق|لص|عيل عىل |سم|محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

32498o حمد|لرحمن |حمد عبــــد|محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|o556 ص|لقف|محمد محمد شبــــل محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4o|o98 حمد عيد تـــعيلبــــ نويىح | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

876439 حمد محمد  |حمد حسن | سيوط|صيدلتـــ 

|754|| لق|لخ|تـــه عبــــد |رس حسنى شح|ف |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

7|o242 وي|لشن|هلل عىل محمد |محمد عوض | لي|د لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8897o3 لغنى بــــخيتـــ |هبــــه عىل عبــــد سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

893989 لس عزيز فؤ د عزيز |كي  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

855344 ن محمد|حمد محمد صفو| لمنصوره|حقوق 

8873|5 حمد |بــــر |م محمد ج|سل| سيوط|ره |تـــج

782|53 هيم محمودى|بــــر|حمد |محمود  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ
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37253| هيم|بــــر|عيل محمد |سم|م كلثــــوم | ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

322228 م|م|حمد |رتـــ حسن |س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7o8559 لسمري|لحميد |محمود فوزى عبــــد  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

22|3o9 عىل مسعد عىل عىلي حسن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

882856 ي
ديبــــ صليبــــ  |دى |ن| رئى سيوط|ره |تـــج

9|5432 لمجيد  |لح فكرى عبــــد|محمد ص سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3269|o ن محمد مهدى مهدى محمد|نور ى شمس صيدله عي 

494o87 لشيخ|لسيد |عيل |سم|لسعود |بــــو|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

322|39 وى|بــــر بــــكرى محمد طنط|هند ص  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

847869 هي|لل|ذلي حسن عبــــد|ء ش|لشيم| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

69|339 ن|لسيد شعل|حمد |مد |حمد ح| ره بــــور سعيد|تـــج

2|5923 زق محمد|لر|لرحيم عبــــد|ندى عبــــد سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

222|o5 م سعد يىح سعد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2329|3 د|لجو|حمد عىل محمد عبــــد| |ند هره|لق|بــــ |د|

528977 حمد عىل عطيه|عىل  بــــ دمنهور|د|

36|o9o لبــــدوى|بــــر عىل |عىل ج| عل |نوعيتـــ بــــنه

6o8497 لد يوسف جبــــر|ن خ|نوره لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

45o767 لحميد عمر|م محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

339233 يف|محمد | هبــــتـــ محمد رض لطوجى رسر |نوعيتـــ بــــنه

2|5649 صف|حمد فريد محمد ن|سلىم  لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

2466|9 لسميع|لد محمد عبــــد|ل خ|بــــل ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

82|274 هلل|روق عبــــد|ء عوض ف|دع ي|نوعيتـــ 
|لمنى

9o6|45 لرحمن  |هلل عبــــد|لسيد عبــــد|لحسن |بــــو| ج|بــــ سوه|د|

85o3o| حمد|لبــــدري |ء يونس |هد| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

723o3 ر محمد ربــــيع خليفه|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

68299 ر محمد|لستـــ|هلل محمد عبــــد|عبــــد لفيوم|طبــــ 

7|555o بــــوديبــــه|هيم عىل |بــــر|حمد |هيم |بــــر| ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

7556|6 وز محمد  بــــ|حمد عىلي خط|في  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

5o2||9 لعزيز|متـــ خلف منصور عبــــد |س|د |زي سكندريه|ل|بــــ |د|
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7667o9 ن|لرحمن حس|ن عبــــد |بــــ حس|يه|عمر  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|2o889 مريم حنفى حسن حنفى ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

4365o4 ي محمد |محمد جم
د|لضي|ل مصطفى لشيخ|طبــــ كفر 

68676o بــــينى |محمد محمود   |لشر
ى
لسيد|لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

2|86|9 |لعط|بــــو |ن حسن |م عرف|يدى هش|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

|3|234 ف فرج محمد|مصطفى  رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

545787 ك|لمل|د عبــــد|ك بــــدرى ج|لمل|جورج عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

485596 م نبــــيل نجيبــــ خلتـــ جندى|مري سكندريه|ل|ره |تـــج

348462 حمد محمود عويمر|مريم حسنى  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

44oo68 وق  ى|بــــر|رسر هيم محمود حسي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|639|o ن|د محمود محمد رمض|غده فؤ|ر ن|حقوق حلو

83847o ي عبــــد|طمه حس|ف
ي محمود|لر|ئى

ضى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8475|2 لحميد|محمد رفعتـــ بــــدر عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2|2|96 ل|حمد يوسف كم|لدين عمرو |سيف  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

34|32 يه مصطفى محمد قطبــــ عىل| ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

9|o566 تـــه عىل |ق شح|لرز|محمود عبــــد ج|ره سوه|تـــج

895447  |ف
ى
حمد |رس محمد بــــرق دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

4|62o2 حمد|وي عىل سيد |ن جمعتـــ حيط|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|52525 دق|ن طه ص|محمود شعبــــ سيوط|ره |تـــج

|984| لبــــديع حسن|ئى عبــــد |هلل ه|سيف  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9o2835 لرحيم محمد |هبــــه سيد عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

5o4774 ر|ء متـــول مصطفى عىل دويد|آل سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

862o|2 ره|طمه محمود محمد عم|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|9o95 بــــوشعيشع|د |هيم رش|بــــر|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

48947 ن غبــــ|ح ر|لفتـــ|ل عبــــد |جل| مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|49399 حمد|لدين |حمد عز |ه |بــــ ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

2873o9 ى|حمد ش|هر |ء ط|سم| هي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 
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958o7 ن|لسميع زهر|ء سيد عبــــد |شيم |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

64o673 لغنى محمد|لسيد عبــــد |تـــوفيق  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

69873o ى هش|ي لسيد|م حسن |سمي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

783553 حمد|لسيد محمد سيد |د |جه سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

878353 لعظيم مصطفى  |حمد عبــــد|يه | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5427o6 |حمد ند|ء منىح  |ل| بــــ دمنهور|د|

685355 لمهدى|ن محمد |مه رمض|س|ن |نوره لمنصوره|ل |طف|ض |ري

79582 بــــى|سوميه وجيه سليم عر ى شمس|تـــج ره عي 

|5747| ن|هيم موىس سليم|بــــر|ء |شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4|||52 لعليىمي|لمغربــــي محمد |ره |س |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

243337 هلل|دي عبــــد|لن|م محمد |يه هش| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

485478 لسيد|لق |لخ|م عبــــد |ن هش|نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o33|6 ى صموئيل ولسن مني  حني  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

26|759 صف قنصوه|محمد نرص ن |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|24445 د|ح فؤ|لدين صل|ء |حمد عل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|35932 مريم محمد يس حسن ن|فنون جميله فنون حلو

6o724o |ح |لفتـــ|محمد عبــــد | ح رض|لفتـــ|عبــــد 
وى|لزعبــــل

|نوعيتـــ طنط

7|29|7 يف |ء محمد عىل |لزهر| لريس|لشر ره بــــور سعيد|تـــج

6255|2 ه|ء ربــــيع ك|شيم مل محمد خي  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

77923| حمد عطيه سعدون|لسيد |ن |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

32|665 ن|دى عىلي|له|دى نبــــيل عبــــد|له|عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

375o8| لحميد عيد فرج درويش|نىه عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

374293 لبــــكرى|عىل محمد عىل  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

29335o ى سمي  محمدى محمد عم|ي ره|سمي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

29533 فظ|ر رزق ح|لحق عم|عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

435|84 ل|مل محمد محمود هل| سكندريه|ل|بــــ |د|

8655o7 لرحيم محمد|رص عبــــد|لن|فردوس عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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|2o4o8 لحميد|لسيد عبــــد |ريم رفعتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

87948o حمد محمد محمد فرغىل  | سيوط|تـــربــــيتـــ 

8o6566 س سنوىسي|ره رشيدي نع|س ي|عه |زر
|لمنى

358986 ى|سعيد ممدوح سعيد محمد حس ني  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

478o97 ي|بــــر|ح |ره صل|س
ى
ض سمره|هيم ق سكندريه|ل|علوم 

443743 بــــينى|لسيد محمد |د |لجو|ده عبــــد|غ لشر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

237o52 دق|لمجيد ص|د عبــــد |ء زينهم فؤ|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

426766 لعزيز|لعزبــــ عبــــد |م |هلل هش|منتـــ  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

364522 لسيد|لحليم |لح عبــــد|حسن ص ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|49464 ن|محمد عىل مصطفى عىل غيض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

449357 لجمسي|ح |لفتـــ|محمد أيمن عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

255848 ي|هيم م|بــــر|يمن |طه 
ضى تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

528948 ن|لعزيز عىلي علو|دهم عبــــد | لشيخ|هندستـــ كفر 

64392| ف عوض محمد |ء |شيم ر|لف|هيم |بــــر|رسر زيق|لزق|طبــــ 

6|25o2 هيم جعفر|بــــر|ن محمد سعد |كريم |بــــ طنط|د|

475557 حمد|لسيد |حمد |حمد محمد | سكندريه|ل|ره |تـــج

838323 حمد محمود خديوي عىلي| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

|5363| هيم|بــــر|ن |حسن محمد سليم ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

333762 محمد يىحي حلىم محمد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

2454o4 بــــ حسن محمد|لتـــو|بــــ عبــــد|رح ن|بــــ حلو|د|

28|76 لمقصود محمد|ل عبــــد|ن جم|نوره هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o89o9 لنبــــي|محمود محمد مني  عبــــد سيوط|حقوق 

2|5o2 ف شح|منيتـــ | لرحمن|تـــه عبــــد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|65377 لمقصود|لمطلبــــ عبــــد |حمد عبــــد |ريم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6|7486 ف | |رن لبــــغيىل|هيم |بــــر|رسر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

329939 ى عم ن|د صبــــىح سليم|نرمي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

826|5| لرحمن محمد|م عبــــد|ره حم|س |نوعيتـــ موسيقيه قن

829255 ن|لسم|رون |لد ه|م خ|سل| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

6479|| بــــر|لسيد ص|حمد محمد رفعتـــ | زيق|لزق|هندستـــ 

7oo765 جور|لنبــــوى محمد م|بــــ محمود |مه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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4|2248 تـــى|حمد |دل |محمود ع لنشر |ره طنط|تـــج

9o67o5 ن |ن رضو|فرغىل زيد| رن ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

45663 ي
سم|محمود محمد يىح ق| دئى ن|بــــ حلو|د|

3|5388 تـــ ن| ح عطيتـــ|لفتـــ|رص عبــــد|مي  ى شمس حقوق عي 

6|2782 ن|لعزبــــ شعل|لرحمن |هر عبــــد |ء م|هن لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

685|88 ى |ي هيم بــــدوى|بــــر|لبــــدوى |لسيد |سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

863|8 زم محمد حسن محمود|ح حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

346448 لعظيم|هلل كريم نبــــيه عبــــد|منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

4|794o ين رفعتـــ عىل محمد مبــــ رك|شي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|56429 هلل|مؤمن حسن محمد عبــــد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|678|7 ن محمد|د رمض|منيه عم| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

27322 ي|ر
ي| ئى

عرفه حلىمي حنفى هره|لق|ر |ثــــ|

5884| تـــه حسن|عىل حسن شح طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

22|66o ى فتـــىح رمض ن|عمر حسي  هره|لق|ره |تـــج

896o76 ن |يه محسن محمد سليم| ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

8o5228 لحكيم|ن عبــــد|ل رمض|حمد جم| حقوق بــــنى سويف

|2o722 ى شفيق  سعد شفيق|شي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

89|82o ره سمي  رشدى سيد |س سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

96|6o حمد عىلي|ح |حمد صل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

35|oo2 عيل|سم|يمن مصطفى |يتـــ | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6|7|4 ل|لع|ء عىل محمد عبــــد |سم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

35579| بــــر محمد|لج|رس عبــــد|ن ي|نوره ى شمس| لسن عي 

276o3 لعزيز عفيفى|نهله مجدى عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

57|22 حمد|هلل |له مصطفى عبــــد|ه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

92o92o حمد |لحميد حسن |محمد عبــــد ج|هندستـــ سوه

82o3o4 ي عبــــد|
لسند|ىطي عبــــد|لع|حمد مصطفى سيوط|ره |تـــج

7765o3 لطوجى|ل محمد عىل |بــــسمه جم |ره بــــنه|تـــج

4|o|o8 لمدبــــوح|لرحمن |لعزيز عبــــد |محمود عبــــد  |بــــ طنط|د|

77922| هيم جمعه|بــــر|ء محمد محمد |رس| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر
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767585 لح|ء محمد عبــــد محمد ص|سم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

69o|67 لمتـــول|لسيد |لمتـــول |ل |م جم لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

3432|4 ي ع|م|
هيم|بــــر|ح |لفتـــ|دل محمد عبــــد|ئى ى شمس|د| بــــ عي 

7|o7o2 ف ك|عمر  حمد صبــــح|مل |رسر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4o8295 هيم محفوظ|بــــر|هيم حسن |محمد إبــــر |بــــ طنط|د|

787853 ن عبــــده|منيه جمعه عثــــم| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

836864 ى محمد  حمد|محمد حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

529993 ي ج|بــــر ن|ج بــــر نظيم|ج  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

38897 لرحمن محمد عبــــدربــــه محمد|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

273582 ى |ي حمد فكرى محمود|سمي  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

6|89o6 لزينى|غبــــ |ح ر|م صل ط|معتـــ دمي|علوم ج

246924 د|حمد محمد عبــــ|مصطفى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

82674o حمد مرزوق|هلل |ء عوض |شيم دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

25377| لجندى|لفتـــح خليل |بــــو|مهند محمود  إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

268687 لحميد عىل|نشين عىل عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4o2|26 رق محمد عىل|محمد ط ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

25523 رص|لن|لرحيم عبــــد|مريم محمد عبــــد |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

49735o حبــــيبــــتـــ أحمد محمد بــــدر تـــربــــيتـــ دمنهور

4539|8 وى|لزفتـــ|عيل زىك حسن |سم|لد |خ |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

9|677| لس روم ى|كي   سعد مي 
| ئى سيوط|طبــــ 

43847 لحميد محمد|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

69o224 وى|لطنط|عىل محمود محمد  لمنصوره|ره |تـــج

36o982 د|روق عو|ئل ف|فريدتـــ و |علوم بــــنه

9|8||5 لرحيم |بــــتـــ عبــــد|ه ثــــ|لل|بــــعه عبــــد|ر سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

449658 ي|حمد |هيم |بــــر|كر |دهم ش|
لففى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

449o88 ميه|لش|ل رشدى محمد طه |س |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

885o94 وى |رى جرجس عزيز بــــبــــ|م سيوط|تـــربــــيتـــ 

358326 بــــ|لوه|للطيف عبــــد|ندى محمد عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|
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4|445 ر|لنج|لمعىط |مصطفى مجدى عبــــد هره|لق|علوم 

759882 د محمد|لجو|هلل عبــــد |طمه عبــــد |ف تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

366636 لعزيز|لدين عبــــد|ح |لد صل|لدين خ|نور  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

853362 حمد محمد|محمود محمد  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

779343 س|لعس|حمد محمد عىل | ى شمس طبــــ عي 

4o4935 ى محمد |ل |يوسف كم ي|لدين حسي  لعشر سكندريه|ل|ره |تـــج

|53445 يف عبــــد | بــــ محمد|لوه|يه رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4433|o |لبــــن|هيم |بــــر|حمد |سعد |حمد | لشيخ|عه كفر |زر

5o|9oo لحلو|حمد |حمد رفعتـــ |مي  سيوط|بــــ |د|

69846o حمد حيدتـــ|لبــــر حسن سيد |سلىم عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

433778 ه|لل|مصطفى عىل محسن عبــــد  | تـــمريض طنط

|766|4 مد محمود|رس ح|منيه ي| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

6423|| لسيد متـــول|يه متـــول | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|34932 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد |م |سل| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

449846 م محمود|م|يه سمي  | |هندستـــ طنط

|39993 وق ح ن|ن رمض|لحكم سليم|مد عبــــد |رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

5|3o8 ين ئيل نجيبــــ عبــــيد|ميخ| في  ن|فنون جميله فنون حلو

87o73| هلل||كلوج صموئيل رمزي عط ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

752|8| ن|لم|حمد س|م محمد |حس| لؤ زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

32966| ن لدين محمد بــــيوم|م محن  |هش| مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

237oo لرحمن صبــــرى محمد محمد|عبــــد  ن|تـــمريض  حلو

|59836 هلل|ء مهدى طه عبــــد |سم| ن|بــــ حلو|د|

6o46o| وى عوض|لشه|حمد |ن محمد |نوره لمنصوره|بــــ |د|

62|538 رصى|لنو|منى صفوتـــ محمد يونس  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

45|446 ي|محمد سعد | لي|د لمليىح  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|62847 تـــه محمد|رس فتـــىح شح|ي| ر|ي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

223986 لعز|بــــو|ل فوزى |يه كم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

484355 هيم عىل حسن|بــــر|عىل  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

87684o هلل خليل  |ن عبــــد|مل حمد| سيوط|بــــ |د|

882499 حمد  |ن |حمد رمض|منيه | سيوط|حقوق 
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535868 رسليم|لغف|م محمد محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

523953 لفتـــوح موىس محمد عبــــده|بــــو |ل |در جم|ن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

5o63o6 لدخميس|لمغنى |منيه صبــــرى مسعد عبــــد | سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

2732o2 ى|بــــر|محمد  هيم محمد حسي  ن|حقوق حلو

3oo398 وع|لجيد مط|يوسف محمد عبــــد  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

7|2|94 ع|هيم عىل سبــــ|بــــر|هيم |بــــر|ل |منى جم لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

7674|7 مد|لح ح|لق حمدى ص|لخ|حبــــيبــــه عبــــد  لعريش|بــــ |د|

452257 تـــىم|لدين درويش خ|حمد درويش نرص | لشيخ|هندستـــ كفر 

2|2455 شد خليل|شم ر|حمد محمد ه| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

79|548 محمد عىل محمدعىل حمودتـــ| نور لمنصوره|حقوق 

4o844o ى ط|لعزيز ي|ن عبــــد|محمد رمض حون|سي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

499863 ل|لجبــــ|حمد محمود |ر |من |حقوق طنط

9|oo4o لسيد |عبــــد| ن مجدى عط|يم| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|66884 روق مرىسي|حمد ف|مريم  هره|لق|هندستـــ 

33o778 ن|لمعز رمض|ده عبــــد|حمد حم| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

42368o ف عبــــد |هلل |منه  سط|لبــــ|هلل محمد عبــــد |رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

764o9o ى | نور ى مصطفى|لسيد ي|تـــحسي  سي  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

52|47 ى عبــــد |ء نجم |سم| للطيف|لدين حسي  حقوق بــــنى سويف

522o|5 د عمر يونس|لجو|لمول عبــــد|هبــــتـــ عبــــد بــــ دمنهور|د|

|74858 هلل|حمد مصطفى عبــــد | |ثــــري ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

|7254 فعي|لش|لمجيد |در عبــــد |لق|ندى مدحتـــ عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3||96 خلود سيد يىح محمد ن|بــــ حلو|د|

493772 بــــو حموده|لمنعم |محمود محمد عبــــد  بــــ دمنهور|د|

345996 محمد حسن محمد حسن محمد دشيش ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|48934 ن|مل محمد محمد ري|خلود ك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

854|43 ى ي|ي لرحيم|روق عبــــد|رس ف|سمي  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

6o9o35 لعزوئى|حمد محمد حمزه | |حقوق طنط

846958 |لعل|بــــو|مني  عىلي | رند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

426728 ل|لجبــــ|حمد محمد |ن مرىس |مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

637883 وى محمود|لص|حمد عرفه | زيق|لزق|هندستـــ 
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639|75 محمود يونس محمود يونس |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

698683 |لمو|هلل عطيه |مصطفى فتـــح 
ى
ق ط|بــــ دمي|د|

3||539 لم|مر فرج محمد س|م تـــ|سل| ى شمس حقوق عي 

34o388 يد|لرؤف ف|محمد مجدى عطيتـــ عبــــد مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

87o9|| لمنعم محمد عىلي|ويه عبــــد|ر ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|594|5 دل جمعه محمد|ئى ع|م| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

824o6| ح رجبــــ رفعتـــ عىلي|صل ي|بــــ |د|
|لمنى

427887 ر|لنج|حمد |هيم طلعتـــ |بــــر|مل | |صيدله طنط

3|67o3 لمرىس|سلىم وليد محمود محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

772|85 لسيد سلىم|حمد |لسيد |حمد |نشوى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

853957 حمد محمد محمود|عمرو  ي|عه |زر
|لمنى

8o|679 ء عىلي حسن محمد|ول ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

646|49 ه  حمد محمود بــــديوى|أمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

779335 لعزيز|لسيد محمد عبــــد|حمد | زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

|5o844 ي|سم|
ى
تـــى|ء سمي  حبــــيبــــ ق ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

34|643 ء فتـــىح بــــيوم محمد|رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

68986 ن|هلل قرئى محمد شعبــــ|عبــــد لفيوم|هندستـــ 

246799 ف عثــــم|محمد  ى|رسر ن حسي  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

833535 ي مو|نور ص|ن |يم|
ى
ي|ق

ى
ق دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

489459 |يم |لد|لدين محمد عبــــد|ء|ء عل|إرس
ى
لحوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49567o لصعيدى|شم |شم فوزى ه|ه تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

||8o83 بــــ حسن|لوه|حسن عبــــد | رن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2|8|9o حمد حسنى محمود درويش|يوسف  ن|هندستـــ حلو

2874|| تـــ بــــيوم|لشح|محمود بــــيوم  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

237998 لرؤوف|فريد محمد عبــــد| ر|ي هره|لق|ر |ثــــ|

42o246 ي محمود |ء |يه عل|
لعدوى|لدين حنفى ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

7o534o بــــينى|حمد محسن محمد | لشر لمنصوره|ره |تـــج

259o| ى بــــدرى نرص |ي حمد|سمي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5367|8 لد سعد حسن خليفتـــ|محمد خ دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

62|o35 ى محمد ربــــيع عبــــد  ح|لفتـــ|نرمي  ط|حقوق دمي
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69|686 هيم عىل محمد منصور|بــــر|ء |سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

629o67 هيم منصور|بــــر|لد |مريم خ عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o964o حمد |لسيد |مه |ده سل|حم ج|عه سوه|زر

332294 عيل|سم|لرحمن محمد |هبــــتـــ حلىم عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

678|23 وق محسن حسن ح كر|مدش|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

343oo6 ر|لغف|د عبــــد|لرحيم عو|حمد عبــــد|م |سل| ى شمس|د| بــــ عي 

|289|8 يف عبــــد  دى محمود|له|يوسف رسر ى شمس|تـــج ره عي 

68|238 ف محمد عبــــد |عمر  ن|لعزيز رمض|رسر لمنصوره|بــــ |د|

48442o لسعود|بــــو|ل |لع|مد عبــــد |حمد ح|محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|4|3|6 دل عىل عمر|عىل ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2|5629 حمد فتـــىح سعد|يوسف  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

692832 لمندوه حسن|لسيد محمد |ء |ل| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|63|22 در|لق|طمه سعيد تـــوفيق عبــــد |ف ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

2|9o5| صىم|لع|هيم |بــــر|حمد |در محمد |ن ى شمس| لسن عي 

83o9o4 هيم|بــــر|شور |رص ع|ن ن|نوره دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2378o4 لسيد|هلل محمد محمود |منه  ن|بــــ حلو|د|

4892o9 ي | ضورى|لن|عيل |سم|يمن محمد |نىح  سكندريه|ل|بــــ |د|

865494 ر|ره بــــطرس محفوظ مق|س دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

9o|89| بــــوضيف |لشكور |نور عبــــد|رحمه  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

627584 لسيد عطيه عىلي عىلي|م |إسل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

753|66 بــــوزيد|حمد |زن محسن محمد |م ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

|65|99 رضوى محمد محمد حمد ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

328952 ح|لفتـــ|ل محمد عبــــد|حمد كم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

537533 ن|لفضيل عىل رمض|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o2433 سط يوسف|لبــــ|معتـــز يوسف عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

73o96 ن مجىل|ره سعد سليم|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

246486 عبــــدربــــه كشك| محمود رض لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

25o7o9 وى|لسلك|هيم نبــــوى |بــــر|هلل محمد |عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8357|7 حمد تـــوفيق|حمد عىلي | دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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34822 ح|م سمي  شحتـــوتـــ تـــمس|سل| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

835o34 لرحمن محمد يسن|ء عبــــد|لزهر| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

69357 هلل محمد محمود|ء عبــــد |رس| لفيوم|علوم 

3|2896 ف سعد محمد|محمد  رسر ى شمس|تـــج ره عي 

|38444 حمد|حمد |حمد ربــــيع |ء |ل| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5o3452 ن|تـــتـــ شعبــــ|هلل سعيد محمد شح|منتـــ  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

222389 لرحمن عىل شلبــــى|حسنى عبــــد| رن هره|لق|ره |تـــج

7o6o58 لح|هيم ص|بــــر|ن |محمد مصطفى عثــــم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2389|2 لعزيز عىل خليفتـــ|ل عبــــد|ندى كم ن|حقوق حلو

8|7253 لس سيدهم حبــــيبــــ سيدهم كي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

7o|793 لسعيد صقر|رق تـــوفيق |هلل ط|هبــــه  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

348224 ج محمد|رص فر|لن|ء عبــــد|سم| |بــــ بــــنه|د|

48278o ي سليم|سم|
ن|ء حمدي محمد يمنى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

4352o4 لمنصورى|ء عزيز حسن |سم سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

48|868 حمد|بــــر |حمد ص|لد |خ دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

8982|5 حمد |محمود عىل محمود  ج|طبــــ سوه

|64|48 لكريم|هيم محمد سيد عبــــد |بــــر| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|5926 ى خ|ي ر|لنش|هلل محمد |لد عبــــد |سمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

286475 لسيد محمد|رس محمد |ر ي|عم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9|4o68 ى  |ندى ي رس خميس حسي  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

256|94 ى ى محمود حسني   حسني 
مصطفى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

278o38 ي|لحميد |ح عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|رس|
لحبــــسر شمون|نوعيتـــ 

68|446 لسيد|لمتـــول |تـــه |ل شح|مه جم|س| لمنصوره|حقوق 

7o82o6 لمتـــول|لقطبــــ |لغريبــــ |نسمه عوض  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o552o محمود مصطفى محمد حسن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

9||656 للطيف |حد عبــــد|لو|م محمود عبــــد|هش ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

626858 مه غريبــــ محمود|س|منه  زيق|لزق|ره |تـــج

5|8582 ى ج|ي لمجيد|بــــر سعيد عبــــد |سمي  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

2|956 حمد|ح عىل |م صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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629853 فظ|لرحمن مجدى محمد ح|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

852oo| رثــــ|لو|ء محمد سعدي عبــــد|سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o97oo ي عبــــد|هلل محمد م|طمه عبــــد|ف
ي|ضى

لغنى ره بــــنى سويف|تـــج

4|2644 مر|حمد ع|هد |مر مج|ن ع|نوره ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

|47265 ن|دق عش|ل ص|محمد جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7o3877 لديبــــ|مل |للطيف ك|لد عبــــد |محمد خ ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

92435| | نوبــــ سعد مكسيموس ويص|بــــ| ج|بــــ سوه|د|

92|954 لرؤف  |حمد عبــــد|هلل عمر |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8648| ي عطيه|ل و|حمد جم|
ى
ق م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ

9|o73o ل |لع|ن عبــــد|نسمه محمد شعبــــ ج|بــــ سوه|د|

483o24 هيم عىلي محمد|بــــر|جر |ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|7|899 م|بــــ نبــــيل س|يه|نبــــيل  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

78988 كريم محمود عطيتـــ محمد بــــيومي كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|62887 لسيد|للطيف |طف عبــــد |هلل ع|منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

7o9954 عيل|سم|هيم عىل |بــــر|ن محمد |يم| لمنصوره|بــــ |د|

77845 لرحمن محمود|لرحمن سعيد عبــــد |عبــــد  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

772673 وى|لحفن|هر نور |هر سعيد ط|لط|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

4992o4 ي ليشع غط ل|س غبــــري|حنينه يحن  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

9|5286 لق  |لخ|وع مرع عبــــد|م مط|بــــتـــس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

858o|o ه عىلي محمود عبــــدربــــه ني  ي|طبــــ 
|لمنى

637677 لمحسن صديق|هدى محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

322579 ين ريمون خليل موريس| في  ى شمس|د| بــــ عي 

323948 ى |ء |خلود عل بــــوسنه|لدين محمود حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

284648 ى |تـــفى ع حمد|طف حسنى حسني  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

675543 صيل|ل|بــــسمله مصطفى مصطفى  لمنصوره|ره |تـــج

7|646 لعزيز|لعزيز محمود محمد عبــــد|عبــــد لفيوم|طبــــ 
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24|o98 ل|لرحمن حسن هل|لرحمن حسن عبــــد|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

77|632 رى|بــــز|ل|لعظيم |لدين عبــــد |د |كريمه عم زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

628333 مر|لسيد محمد محمد ع|حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68684| دو|حمد مصطفى ج|حمد محسن | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

6479o| فظ|لرحمن محمد محمد ح|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

5|5347 حمد عوده|يه محمود | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

9|o4|9 ل محمد |فتـــ كم|سيف ر ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

68|835 لدين مصطفى سعد عىل محمد|نور لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|4792 بــــ|تـــه محمد غل|تـــ شح|لشح|م  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

2693|7 ى |حمد |ندى محمد  ي|مي 
وى|لمنى  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك

ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

52||85 ر|در نو|لق|م عبــــد |عص| دين سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3346o6 ده محمد جبــــر|حمد حم| ى شمس|تـــج ره عي 

22235| للطيف|يمن محمد عبــــد|يه | هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

3|5|o2 لس عزتـــ ف س|يز كر|كي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

||8972 ف محمد |لدين |م |حس نم|لسيد غ|رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

789692 ن|ل سليم|لع|حمد حسن عبــــد | ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

5|3333 حمد وليد سيد غريبــــ| سكندريه|ل|عه |زر

5425|8 لبــــلىح|لعزيز |رق محمد عبــــد |هلل ط|منتـــ  عه مشتـــهر|زر

|69||2  جرجس|ل بــــ|ريمون ممدوح كم
ى
ق  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|

ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

38|39 م|م|دل مهدى |م ع|بــــس ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

822|34 ى  سخرون|سنيه نصي  روبــــي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|76297 حمد|رى |لبــــ|ئى عبــــد |محمد ه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

69oo|2 هيم|بــــر|ء محمود محمد عىل |رس| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

326964 لدين|م سعد مىح |مل عص| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

627575 شف|كر محمد ك|حمد ش| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

3222o3 ي|ر
 |لد جوده عر|خ| ئى

ى
حمد|ق ى شمس|تـــج ره عي 

488977 ن|ن رشو|لسيد لطفى سليم|ء |رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

67938o  |حمد |
ى
 |بــــونيل |لدسوق

ى
بــــونيل|لدسوق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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4o324| حمد|حمد محمد |م |هي سكندريه|ل|حقوق 

6oo985 ف عبــــد|رو صف|لحفيظ ن|ن أرسر |بــــ طنط|د|

|6o|29 هيم|بــــر|لمنعم |كرم عبــــد |لمنعم |عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|32o6o حمد|مريم يحن  محمود  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

25337 ى نبــــيل فؤ د متـــري|كرستـــي  هره|لق|حقوق 

8|78oo لبــــديع موىسي|مه عبــــد|س|رفيده  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

642|59 حمد|مل سعيد محمد|د ك|زي زيق|لزق|طبــــ 

79||22 لغريبــــ|ن محمد |بــــر سليم|ل ص|م| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88476| نوبــــ فريج فرج سعيد |بــــ| سيوط|هندستـــ 

345oo5 لجرف|د موىس |حمد رش|هدى  عه مشتـــهر|زر

486362 ن|ن محمد سليم|لسيد سليم|ن |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|6755 در محمد|لق|ء حسن عبــــد|ل| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

27|o3 ح|لفتـــ|لحميد عبــــد |جد مني  عبــــد |عزه م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

433o43 لبــــرل|لديبــــ |حمد |لسيد |ء |لشيم| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

526474 لرحيم محمد|لكريم عبــــد|لد عبــــد|حسن خ لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

325722 لسيد محمد فول|رتـــ سعد |س ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

32626 لرؤ ف طه عىل|محمد عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

3||459 رى منيوس|د موريس زخ|رك مر|م سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

854||o ى عثــــم|مدحتـــ عثــــم ن|ن حسي  |حقوق طنط

4o43|7 رتـــن محسن مفيد بــــخيتـــ عوض|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2445o5 ى محمد ر|مل |حمد ك| شد|مي  هره|لق|حقوق 

75466 ر مطلوبــــ مسعود|لستـــ|ده عبــــد |زم حم|ح لفيوم|حقوق 

75o43| حمد|حمد محمد |م |هش تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

3o829 مرفتـــ محمد فتـــىح طلبــــه ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

79o|65 حمد حسن|طلعتـــ منصور  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6|86o9 وز ن وى|لسمن|رص سمي  |في  ط|بــــ دمي|د|

88743| ى ن|ي حمد محمود |رص |سمي  سيوط|صيدلتـــ 

775227 لرحيم محمد عىل|حمد شحتـــه عبــــد | زيق|لزق|صيدله 

88694| مريم فتـــىح محمد سيد  سيوط|ره |تـــج

7o4|9o لح|لسيد ص|حمد |حمد |محمد  |ره طنط|تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 1600 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6|6524 لسيد رشدي جمعه| |سم ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

24oo99 ن|لرحمن محمد زيد|م محمد عبــــد |حمد هش| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5646o نطون حلىم لطفى عيد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

236o85 ى محمد|مريم عبــــد لنبــــى حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

697|4 لمجيد|لعزيز عبــــد |ء محمد عبــــد |رس| لفيوم|بــــ |د|

8|6878 لحسن محمد محمد|بــــو|ء |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

43o748 وى|لصفط|حمد |لرؤف |هدى عبــــد لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

3|2482 غ|لصبــــ|لسيد |لد محمد |رتـــ خ|س ى شمس|تـــج ره عي 

265634 تـــ فهىم عفيفى|لشح|سعيد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

443935 رك|رك حموده مبــــ|لحميد مبــــ|عبــــي  عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

689872 مد|مد سعد ح|حمد ح| لمنصوره|ره |تـــج

6o93|9 يوبــــ|متـــ فريج |س|يكل |م تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

283|95 ى روبــــيم ملك|رشدى ش| مي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

9o|66| لبــــيبــــ | سحق حن|نوبــــ |بــــ| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|67||| س محمد حسن|لد عبــــ|يه خ| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

729o5 ه ح| لحليم|حمد عبــــد |مد |مي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

83637| هيم|بــــر|د |محمد رجبــــ فؤ ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

26736 حمد منصور|حمد محمد |يه | ن|بــــ حلو|د|

4o5993 يد|بــــ حمدى سمي  ز|رح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

924652 لرحمن محمد |محمد فيض عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

339664 ى عبــــد|خ ح محمد|لفتـــ|لد حسي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

77o633 لىح|لصو|حمد |لسيد |م |عص| لي|د زيق|لزق|بــــ |د|

3273|2 لجوهرى محمد يونس|بــــسنتـــ محمد  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

64o722 لعزيز |ح عبــــد |لفتـــ|ر عبــــد |لغف|رس عبــــد |ف
عىل

|بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

863635 ل|لع|للطيف عبــــد|محمد منصور عبــــد دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

6478|o لعزيز|لمنعم عبــــد|مجدى عبــــد| رن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o74|| لرحيم |در عبــــد|لق|شم عبــــد|حمد ه|ء |بــــه ج|بــــ سوه|د|

4o4236 ل|لع|زق عبــــد |لر|لسيد عبــــد |عىل محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

899488 محمود نور حسن عمر  ج|بــــ سوه|د|
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23o|23 بــــ صبــــىح عىل محمود|يه| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

844937 ي محمد|لر|د عبــــد|محمد عم
ضى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|778o8 ن للطيف غنيم|لحميد عبــــد |رق عبــــد |ط| مي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

27764  رمض|هيم |بــــر|حمد |عمر 
ى
ن|لدسوق |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

446778 ضى|لق|محمود محمد يوسف محمد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

33972 لسيد|مح |ل مس|ر جم|من ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6||888 متـــول| عوض زينهم عط لمنصوره|حقوق 

4o29|3 ى|بــــر|محمد  هيم محمد حسن حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

9|62|o لعظيم |ح عبــــد|م محمد صل|حس |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

6oo3oo ف |حمد | م|هيم عز|بــــر|رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8||o93 هيم|بــــر|لسيد محمد |محمد  حقوق بــــنى سويف

9|6869 ى عبــــد|سم| لرحمن |ء ربــــيع حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3|9446 لغريبــــ|حمد محمد |ء |ل| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|868o ف|منيتـــ سعد عبــــد| لمقصود محمد رسر علوم دمنهور

69|986 ل|حمد هل|لمعىط |محمد محمود عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

786942 لحسينى محمود|مه |س|م |سل| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

26o69o ده رجبــــ سعد عوض|غ ي صىح بــــنه
|معهد فنى

64|o77 ي|لحق عىل |ز عبــــد|ء سعد بــــ|سم|
وى|لمنى ي |

زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

49648 لبــــ|بــــو ط|هلل |ضىح طه عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

25|86| ف |طف عبــــد|محمود ع لدين|لحسيبــــ رسر ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

36o89o حمد فتـــوح محمد|يوسف  |تـــربــــيتـــ بــــنه

37o4| وى|لمقصود محمد عشم|متـــ عبــــد |صم سل|ع هره|لق|حقوق 

872o3 ضل|محمد سعيد ف| دين هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68o863 رى محمد|لبــــند|هلل |حمد عبــــد | ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

3|6368 ى |سه لقطرى محمد|م حسي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|587o| ره مصطفى حسن مصطفى|س ن|بــــ حلو|د|
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5286|2 در عوض|لق|حمد محمد عبــــد |محمد  سكندريه|ل|حقوق 

423|97 لبــــدرى|روق |حمد محمد ف| إلسكندريتـــ |تـــمريض 

|43865 تـــ|يوسف غريبــــ محمد عرف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4o5974 بــــو عيده|قطبــــ | لعل|بــــو |عيل |سم|حبــــيبــــه  سكندريه|ل|ره |تـــج

7874o6 ى غريبــــ محمد |ي لسيد|سمي  زيق|لزق|حقوق 

265o|| لرشيد محليس|لح عبــــد|محمد هيثــــم ص ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5o7459 بــــو ضيف محمدين محمد|حمد |زينبــــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

222457 ى خليل|نوره ن محمد حسي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

876283 ل مصطفى |حمد جل|محمد  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

|3o85o ن محمود خلف محمود|مرو ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|57243 بــــرهيم|سعيده كرم عبــــده  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4|64|3 ح|بــــ جن|لوه|لحميد كرم كرم عبــــد|عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

765o2o ش|لفر|لحميد محمود |ل عبــــد |محمد جم هندستـــ بــــور سعيد

688oo7 مد حسن|لسعيد ح|د |رش| رن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

676|94 هيم يوسف|بــــر|ء محمود مصطفى |رس| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

893986 د سيد |لسيد فؤ|رس |ف سيوط|حقوق 

7|6875 ن|ن عبــــده سليم|محمد سليم لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|57759 هلل|لحميد عبــــد |دل عبــــد |يه ع| ن|علوم حلو

4797| حمد|حمد |محمود محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5||26o لنبــــي شعيبــــ|محمد عطيه عبــــد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

853526 لرحيم|حمد عبــــد|حمد نرص | ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

89o744 ى |يم| ن حمدى عىل حسي  سيوط|ره |تـــج

6|9|44 رى|لهو|رس محمد أحمد |ي| نور لمنصوره|صيدله 

|376|7 شلبــــى منصور| جورج حن لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

6o8729 لخي |بــــو|لسعيد محمود |آيه  |بــــ طنط|د|

356327 ى س|سعيد محمد  لم بــــدوي|مي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

23oo76 ى محمد سميه|بــــو|م |سل| لعني  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

683699 لبــــر|لعزيز محمد عبــــد |لبــــر عبــــد |ء عبــــد |دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

772587 ل|لمنعم محمد محمد محمد سليم هل|ء عبــــد |ل| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|5o23 يوسف نبــــيل محمد عطيتـــ محمد عطيه  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر
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758|o6 م عوض محمد|محمد هش لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

87o8o| لبــــدري|ن محمد حسن |نوره ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

686536 ى عبــــد |بــــر|محمد ربــــيع  لعزيز|هيم معي  لمنصوره|حقوق 

|8o82 دى|له|محمد صفوتـــ محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o|854 ل فتـــىحي محمود|لد جم|خ سيوط|ره |تـــج

|75o56 مل|ره سيد بــــكر ك|س ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6|769o |محمد محمود طه شط ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

2555|6 ن|ىط زيد|لمع|بــــو |ن محمد |تـــ رمض|ي| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

82|238 ي|ر
حمد|در |لق|جح عبــــد|ن| ئى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

8|6o99 ي|بــــر رزق |نمر ج
هلل قلينى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

85oo49 فهىمي مسعود فهىمي محمد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

456|72 م بــــدر|لسل|مي عميد عبــــد |ر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|34626 ص|لقص|حمد محمد |حمد سعيد | ى شمس حقوق عي 

|75o88 جورج مدحتـــ رمزى صليبــــ ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

36o34 هيم|بــــر|لعزيز محمد |ر نور عبــــد|من هره|لق|لعلوم ج |ر |د

72942 لدين عيد مصطفى محمد|ح |صل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

296333 ل محمد|رص جل|عبــــي  ن دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

79o943 لد مغيصيبــــ عوده|هيم خ|بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

692926 لعسيىلي|لمنعم محمد |ده عبــــد |بــــسنتـــ حم ره بــــور سعيد|تـــج

6|o989 لعجيل|لسيد محمد |مصطفى  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

44|652 لحميد|لسيد عبــــد |رص |ن| رو| |حقوق طنط

68o258 وى|لطنط|حمد |م نزيه طه  لمنصوره|صيدله 

84|853 حمد|لنعيم محمد |ء عبــــد|ول ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

63725o م|م|ل|لعزيز حسن |ء محمد صبــــرى عبــــد|شيم زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|78o47 م عىلي|م|ن |ء رمض|عل |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

2623o8 سم|لحفيظ فرج ق|عبــــد | ح رض|صل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

34oo87 ن سنوىس|يمن سليم|هبــــتـــ  عه مشتـــهر|زر

4|o249 ى |عمر عم وى|لدهر|د حسي  |بــــ طنط|د|

47989 ض|لعزيز ري|ض عبــــد |حمد ري| لفيوم|عه |زر
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437|92 لرحيم |عيل عبــــد |سم|لرحيم |ء عبــــد |لشيم|
دتـــ|زي

لشيخ|علوم كفر 

8|5oo7 لعزيز|لد فتـــىحي عبــــد|هند خ ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

875323 لحكيم |م عزتـــ عبــــد|عص| ر|ي سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

|34627 ن|بــــر محمد حمد|حمد ص| ى شمس|تـــج ره عي 

9o5353 د حمزتـــ |لسيد فؤ|رق |ط ج|ره سوه|تـــج

334953 تـــ ع هيم|بــــر|دل محمد حسن |ني  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

832425 ن|ك دمي|لمل|مريم بــــولس صموئيل عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

752268 متـــ|لسيد حسن سل|يه | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

64o737 د|ج| در عط|لق|حمد عبــــد |محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

|47583 حمد عطوه|هيم |بــــر|حمد محمد | هره|لق|ره |تـــج

|2344| لتـــوئى|زق |لر|محمد نبــــيل عبــــد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

87693| مه جرجس عوض  |س| |ري|م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

525|55 صف|و| ديبــــ نصيف حن| |ندر|س سكندريه|ل|هندستـــ 

478o59 ي|رق مرىسي محمد |يوسف ط
لسعدئى تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

3328o5 تـــ سل حمد عفيفى|مه عىل |ني  |حقوق بــــنه

42788| هلل عيس مرع|لحمد عبــــد|ئى شيبــــتـــ|م| |طبــــ طنط

496o39 رم|لصغي  محمد محمود مح|آيه  بــــ دمنهور|د|

68889| حمد عىل|لسيد |م نشأتـــ |سل| لمنصوره|علوم 

854o95 حمد محمد|م محمد |حس ي|عه |زر
|لمنى

44473o لمجيد|لرؤوف عبــــد|ن عبــــد|حمد شعبــــ| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

349455 ضل|ء مصطفى عىل ف|وف ن|فنون جميله فنون حلو

232o7 لديبــــ محمد محمود|محمد خلف  هره|لق|ره |تـــج

4|999 ى|ن محمد محمود حس|حن ني  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

42o943 حمد مصطفى|لسيد |هبــــه محمد جمعتـــ  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

85|oo5 د محمود|لح فؤ|ص| لي|د ي صىح 
سيوط|معهد فنى

75oo2 لح محمد محمد|محمد ص هره|لق|حقوق 

54oo9 للطيف حميده|لخطيبــــ عبــــد |حمد محمد| |دين ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

4456o5 هيم|بــــر|فظ |حمد ح|محمد ممدوح  سكندريه|ل|حقوق 

9|o784 عيل محمد  |سم|لدين |محمد نرص  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 
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24o9|2 عيل خليفه|سم|حمد |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|6293 مد|مد عىل ح|جر ح|ه لفيوم|لعلوم |ر |د

8|72oo ن|د فخري يون|صموئيل ميل ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

845o44 هلل عىلي صغي |حمدي عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|6o935 لعزيز محمد|ل عبــــد |ن جم|رو كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

6o3567 لسيد|لسيد محمد |محمد محمود  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|33458 ن|دى ميشيل تـــوفيق سليم|ش ى شمس| لسن عي 

6o347 عبــــدتـــ صبــــىح عبــــدتـــ محمد ره بــــنى سويف|تـــج

857998 حمد محمود هريدي|ديه |ن ي|صيدلتـــ 
|لمنى

753629 حمد|لمجد |بــــو |هدير محمود يوسف  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

839662 لح|لح محمود ص|محمد ص |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|389o لمجيد حسن|رس صبــــىح عبــــد |م ج|سل| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

6746o هيم|بــــر|بــــ |لتـــو|لد عبــــد|مصطفى خ ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

5||885 طر|لعزيز خ|ئى محمود عبــــد |محمود ه عه دمنهور|زر

788434 ي|بــــر|هيم |بــــر|محمد حسن 
ى
ض|هيم ق معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

34o973 لطوجى|محمد محمود محمدى محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

93||9 لرحيم|بــــر عىل عبــــد |محمد ج ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

2|4727 دم|دم محمد |تـــم |ح| لي|د ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o24o3 وى نور|لطنط|حمد |ء عيس سيد |سحر عل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8783o4 حمد  |هلل |ء محمد عبــــد|ل| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

87225 لمنعم|ل محمد عبــــد |ء جم|شيم لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

6o7|75 حمد|هلل | |محمد عبــــدربــــه عط ى شمس| لسن عي 

495898 |حسن عط| ء فلفل عط|دع سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

573|8 ح|لفتـــ|س عبــــد |ره ربــــيع عبــــ|س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

252845 لحميد حبــــيبــــ|لمحسن عبــــد|بــــسمه عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|34oo2 زى|دى سعد حج|له|محمد محمود عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

843|35 زق محمود|لر|بــــ عبــــد|لوه|عبــــد| ند ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

3|3524 مجدى سيد محمد مرىس| ر|ل وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

694226 م|رس مصطفى عىل عل|مصطفى ي ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

279|2| لمحسن جلبــــط|محمد طلعتـــ عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى
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847292 زي|ن محمد مغ|لرحمن شعبــــ|عبــــد ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

5|5o3 ى ر|ي فتـــ محمد مصطفى|سمي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|59357 س|لعزيز عبــــ|مصطفى محمد عبــــد  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

89547o بــــوزيد |بــــر |محمد محمود ج ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

84|7|8 ى ح|ل |لحسن جم| مد|لدين حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

46oo65 لبــــلكيىم|بــــوزيد |مد محمد |ن ح|رو سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

323|7o حمد|لرحمن |حمد عبــــد|هدير  ى شمس حقوق عي 

864955 هيم|بــــر|سمر عدلي محمد  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

32628o لدين محمد|ح |بــــ صل|يه|ن |يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|5724 ى|م هلل|صموئيل فريز مكرم | رتـــي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

425o88 ن|لق عجل|لخ|ن عبــــد |ن عجل|نوره سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

33o47 دل عىل رجبــــ|سوسن ع لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

243245 لرحمن|محمد فهيم عبــــد| ند ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

637938 هيم سليم|بــــر|لسيد |ن محمد |يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

82349| لرحمن|م محمد محمد عبــــد|ريه ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

543o58 ى زقزوق|نور سعد| |دين وى حسي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

327288 ى|ج محمد ش|ئى سيد فر|م| هي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o6793 حمد محمد|ن فتـــىح محمد |رو |علوم طنط

5o8o8| |لمو|لسيد |حمد |بــــ |يه|هلل |منه 
ى
ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||5|66 ود|ريز مكرم عدل مكرم د|م ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8|243| ي سلط|لحميد م|ل عبــــد|بــــل
ن|ضى ي|بــــ |د|

|لمنى

85oo9| لح|فتـــ عىلي ص|محمود ر لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

867839 بــــ محمد محمود محمد|شه لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

352969 بــــينى ص بــــينى|محمد رسر بــــر رسر ى شمس|تـــج ره عي 

448|26 |لمعىط |ح عبــــد|لفتـــ|طمتـــ محمد عبــــد|ف
دى|لبــــغد

عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

827oo| ح محمد|لفتـــ|رق عبــــد|ط| رش |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

862295 ي محمد فوزي محمد
مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

69|453 |ل محمد محمد |حمد كم|لرحمن منصور |عبــــد 
لمنصورى

لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

37o4|o نور|محمد مجدي سمي   |بــــ بــــنه|د|

883567 ل محمد |ر حربــــ كم|من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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44o22| ن|لسيد رمض|هيم عمر |بــــر|رحمه  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

729|9 حمد محمد|حمد سيد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|54858 يد|م ز|لسل|مريم حسن عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6879|4 لعكرمي|د سعد محمد |ي| لمنصوره|علوم 

365954 عمر سيد مصطفى حمزه تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8|3|o6 سكندر|لملك |لح عبــــد|س ف|تـــوم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

62764| هيم صقر|محمد فتـــىح محمد إبــــر ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

685|5o ى|لدين محمد |د |خلود عم لسعيد حسني  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

36452 هيم|بــــر|لرحمن جميل عطيه |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

757766 عيل|سم|لم |تـــ س|لشح|طف |خلود ع عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

6o6579  محمود |لش|عمر عبــــد 
ى
لعبــــد|ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

525857 حمد بــــيوم عىل عوض|حمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

7|3233 ى|سلىم  حمد محمد يوسف بــــحي  ى شمس طبــــ عي 

3943o لسيد|لسيد حسن |ء نرص |سم كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

74|8o ف عبــــد |م  ح هيكل|لفتـــ|رسر تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

78987| لم فرج|محمد س| ندى ذكري عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

44242| لقصبــــي|لمقصود |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

4472|6 ى|ح |لفتـــ|ل عبــــد |م كم|حمد عص| لهمشر سكندريه|ل|ره |تـــج

428946 وى|لصلح|ح |لفتـــ|ن عزتـــ عبــــد|يم| |علوم طنط

294537 هيم عطيفه|بــــر|ض |لدين ري|م |حمد حس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

479o3o هيم|بــــر|حمد |م |لسل|حمد عبــــد | |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

837o68 حمد عىلي|عمر محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

678o29 ى عبــــد   حسي 
يم|لد|يم محمد عبــــد |لد|مصطفى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

79|326 لجليل|لعربــــى عبــــد |ء مصطفى محمد |رس| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||6467 ه | ف فكرى محمود|مي  رسر ى شمس|د| بــــ عي 

676394 ر حسن حسن حسن عوض|من لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

79939 هيم|بــــر|لسيد |حمد |لسيد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o4726 يدى محمود محمد مصطفى سند|ه |ره طنط|تـــج

788556 لدين يوسف محمود وهبــــه|ح |صل| رودين عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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42863| لزغبــــى|يه محمد محمد عفيفى | |ره طنط|تـــج

759|88 ىط|لمع|بــــو|لسعيد |طف |حمد ع| لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

8o2|38 عيل سيد محمد|سم|محمد  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

|34|84 حمد عىل محمد حميده|ء |دع |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

478269 لمجيد|ح عبــــد |ملك محمد صل سكندريه|ل|ره |تـــج

8o4484 حمد|هند عطيه محمد  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

2522|| ن|لنور مصلىح سلط|بــــو| |دين ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

346452 زيد|شد بــــ|م ر|ر عص|مي عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

24|922 ى |ي هلل محمود|لفتـــوح عبــــد|بــــو|سمي  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|2|7|| ى محمود ف|عمر  ضل|مي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

8oo|79 ف عبــــد|يدي |ه لرحيم محمد|رسر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

435725 زى|لسيد غ|ح |محمود مصبــــ لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6o93o6 مر|هيم ع|بــــر|هيم ظريف فوزى |بــــر| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

65639 عيل|سم|لغنى |ح حسن عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

769647  عبــــد |لش|حمد عبــــد |سم |بــــ
ى
|لمفضل |ق

ع|لرف
لعريش|تـــربــــيتـــ 

526963 ي ميخ
لس جورج ملك حبــــسر ئيل|كي  سكندريه|ل|بــــ |د|

4485|8 للطيف|لقوى محمد عبــــد|حمد وليد عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

444o3o لم|لسعيد س|لحليم |عبــــد| رن لشيخ|بــــ كفر |د|

||94o2 يف|مجد عىل حسن |لدين |سيف  لشر كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

898457 لد مسعود محمد |محمد خ ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

648o6 ه محمد يوسف بــــدير| مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o999| ى| ى مصلوح محمد حسي  لحسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

8|2576 ي لبــــيبــــ| |نور
حمد مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

448oo4 وق ط لسيد|لمجيد |ن عبــــد |رق شعبــــ|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

35o355 حمد|لدين محمد طلعتـــ محمد |سيف  ى شمس|د| بــــ عي 

693438 ط|لخل|ن |حمد نرص محمد شكرى نعم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

488357 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|هلل عبــــد|زم محمد عبــــد|ح سكندريه|ل|بــــ |د|

53o638 زق|لر|لعظيم عىل عبــــد|رص عبــــد|لن|آيتـــ عبــــد ره دمنهور|تـــج
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44|448 لعتـــيفى|لسيد |ل محمود |محمد جم لشيخ|تـــمريض كفر 

789625 فىل جرجس عزيز حكيم|بــــ بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

773783 مصطفى محمد عىل محمد عىل مرع زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

92794 ى|بــــر|زم محمد |ح هيم محمد حسي  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4|27|7 عوض| لن نسيم رزق حن| ى شمس| لسن عي 

683988 لمجيد محمدين|رق عبــــد |محمود ط ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

864563 م|حمد محمد عل|لرحمن |عبــــد ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

626|9 م محفوظ محمد|ء عز|ل| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

52o||9 ر محمود خليل بــــكر|من ريتـــ|لنوبــــ|تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
 ج دمنهور

535354 ى|محمد  حمد متـــول محمد حسي  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

46oo8o لنعيم محمد|د مرىس عبــــد|ء فؤ|عىلي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|||35 لسيد خرصى|محمود خميس  طبــــ بــــيطرى دمنهور

675989 ندى عىل محمد عىل نرص لمنصوره|بــــ |د|

37o5o8 دو|حمد عدل ج|رتـــ طه |س لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

899||9 ن |ل عمر مهر|سيد جم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

35o53 عمر ممدوح محمد فخرى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

769369 مد محمد|مه ح|د سل|عم ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

6682o م|م|م عطيتـــ |م|ن سعيد |نوره لفيوم|حقوق 

34978o حمد مصطفى عىل زلط|عىل  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2472oo لشيخ|تـــ محمد |لرحمن فتـــىح فرح|عبــــد ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

4o7446 مد محمد|رى ح|تـــفى  محمد قبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

488829 رس ممدوح محمد عطيه خليل|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o7633 هيم|بــــر|محمد | مريم زكري سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

452373 ى|هلل عىل |لد عبــــد |محمد خ بــــو حسي  لشيخ|هندستـــ كفر 

675359 ه يوسف  د|لحد|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ني  لمنصوره|صيدله 

859495 ي عبــــد|عبــــد لرحمن محمود|لرحمن يحن  لمنصوره|حقوق 

48o3o6 ى|عيل موىس ص|سم|حمد | لح حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2o38o ى عبــــد |حس زق|لر|م حسن حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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6|o|42 تـــ|لق نرص سعد|لخ|ن عبــــد |يم| |نوعيتـــ طنط

484689 لسيد حربــــى|ن |حمد عثــــم|يحن  مصطفى  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||8742 محفوظ| محمد زكري| زكري هره|لق|ره |تـــج

9|2246 ي
ن |بــــسيوئى عىل سليم| رئى ج|تـــربــــيتـــ سوه

6o2287 ئى|ليم|د محمد حسن |ندى فؤ |حقوق طنط

85529| محمد عمر محمد محمد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

637474 لخميس|لحكيم عىل |ء عبــــد |لزهر| زيق|لزق|طبــــ 

4472o7 للطيف بــــخيتـــ|محمد مصطفى عىل عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

44235o ى|مجد |ن |يون نيس بــــولس حني  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6o8554 ه حمدى سعيد عوض| مي  لمنصوره|حقوق 

23224o ف مصلح مدبــــول|لرحمن |عبــــد رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

29|o2o لزيدي|حمد |حمد فتـــىح |جنه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|8472 وى شلبــــى|مه نسيم فرم|س|بــــسنتـــ  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

75823o لم|هيم زيد س|بــــر| |لي|د زيق|لزق|حقوق 

32o993 حمد محمد|يوسف محمد  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

32563| حمد|لمنعم |حمد عبــــد| |دين ن|حقوق حلو

22846 محمد مصطفى جمعه سيد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

75|678 دل عىل محمد|ع| عل عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3|2o58 حمد|هيم |بــــر|مي  |يوسف  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

6o8954 لشفيش|لسيد |هيم |بــــر|كريم  |تـــربــــيتـــ طنط

4o42|3 ف شعبــــ|ميشتـــ  ن عىل حسن|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

484696 لكريم|حمد خليفه عبــــد|زم |حمد ح| سكندريه|ل|ره |تـــج

|5o483 تـــ عىل|لرحمن سمي  فرح|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

692o39 روق محمود حسن|هر عمرو ف|بــــ لمنصوره|ره |تـــج

9o6986 ن خلف |خلف رضو| عل ج|بــــ سوه|د|

62o4o| ى مج زيد|هد بــــ|رحمه أمي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

5o2287 رص|حمد ن|حمد |لد |حمد خ| سكندريه|ل|عه |زر

4|2|26 لرؤف عطيه مكرم|محمد محمود عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

277782 لمطلبــــ|لعليم عبــــد|ن محمد عبــــد|رضو شمون|نوعيتـــ 
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5392o ن|يمن سيد سليم|د |زي ره بــــنى سويف|تـــج

4|4528 هيم خليفتـــ|بــــر|محمود ممدوح  سكندريه|ل|ره |تـــج

|32583 ول ميشيل ميخ ئيل فهىم|مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2669|o لدين عىل شقي |مىح محمد مىح | رن ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

64o674 حمد محمود مرىس|تـــم محمود |ح زيق|لزق|ره |تـــج

9|3697 دير |بــــ|د |دير ميل|بــــ|ئى |روم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44|967 بــــو حطبــــ|تـــ |لشح|وى |نسمه محمد منش لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

2|3|82 نم|ن محمد غ|حمد سليم|سلىم  ى شمس| لسن عي 

64||o6 ق|لسيد محمد |حمد |ح |ره صل|س وى|لشر ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

7583o2 لمنعم|ح عبــــد|لفتـــ|مريم محمد عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

525|8| هيم محمد|لد محمد إبــــر|ن خ|نور |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

29oo5 ل|لغز|رق محمود حمدى |عمر ط هره|لق|حقوق 

2675o5 ه  مه|ن عىل سل|يمن رمض|ني  |بــــ بــــنه|د|

24|322 ى|رص مصطفى |لن|ل عبــــد|لرحمن جم|عبــــد مي  هره|لق|حقوق 

25473 حمد موىس|حبــــيبــــه محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|33|o شم|صد محمد محمد ه|ق ي|بــــ |د|
|لمنى

69o46 ف عىل عيد|ده |غ رسر  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

2|868 حمدى عبــــده محمد موىس| دين هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

73567 هيم|بــــر|لعزيز |ن عبــــد |ليىلي رمض لفيوم|علوم 

483oo8 ن محمد|ندي نبــــيل محمد عثــــم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

365|o ى عمر |ء ج|رس| م|م|بــــر حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

285o34 هيم|بــــر|بــــ |لتـــو|يوسف صبــــىح عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|42|5o دتـــ|لرحمن مجدى سيد حم|عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7oooo4 هيم|بــــر|ىط |لمع|بــــو|مد |صفيه ح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

883o68 يه محمد زىك محمد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

42oo28 م|م|مصطفى صبــــرى بــــدير عبــــده  |حقوق طنط

7o8o46 ى |يه عىل | حمد عىل|مي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

635763 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|حمد عىل |عىل  زيق|لزق|ره |تـــج

27363o لح عيد محمد|ده ص|غ ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج
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55|84 هيم|بــــر|بــــ |لتـــو|محمد حمدي عبــــد ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

28|945 لدين محمد|ئل محمد عز|و هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o96o2 لسيد|هيم محمد |بــــر|حسن | رن لمنصوره|عه |زر

885o|8 يمن سمي  نجيبــــ | |لي|د |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

4oo7|2 جع|هلل ضيف محمد مر|عبــــد  سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

223827 لسيد|حد |لو|مروه محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o3623 حمد مهدى |محمد ممدوح  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3287o8 حمد عىل محمد|لحكم |حمد عبــــد| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o7957 حمد زغىل|حمد زغىل |ء |سم| لمنصوره|ره |تـــج

|6oo6o لجليل|لسيد عبــــد |دل |عمرو ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

459287 ى  لمؤذن|حمد حسن |حمد |عليي  سكندريه|ل|حقوق 

335783 هيم|بــــر|لمحسن |يتـــ لطفى عبــــد| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

9o|435 هيم |بــــر|بــــدين عىل |لع|حمد زين | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

84|82o لبــــدري محمود محمد بــــدري| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

29596| ل|لع|حمد عبــــد|حمد محمد | ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

5|8|73 بــــو عشيبــــه|لمنعم عوض |م عوض عبــــد |وس سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

8887|2 حمد |ح |لفتـــ|زع عبــــد|بــــسمه من سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

7o26o9 ف عبــــد |فيفى  لنبــــى |هيم عبــــد |بــــر|لعليم |رسر
زى|حج

زيق|لزق|صيدله 

5|2848 تـــ عيد|محمد مصطفى حميده عرف سكندريه|ل|طبــــ 

269o86 لرحمن|لبــــ عبــــد|دل أبــــوط|ريم ع |ن طنط|سن|طبــــ 

227649 ويش|بــــو ش|طمه مهند محمد سعيد |ف  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

25673 لح|ر محمد غريبــــ ص|من ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

86882| ي عبــــد
مي |ل|لرحيم زىكي |منى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

752o|6 رتـــ|حمد عم|لسيد |هيم |بــــر| |رن ى شمس|تـــج ره عي 

42o6o7 حمد محمد موىس|حمد صدف | ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|25252 جد عطيه مصطفى|مريم م ى شمس|تـــج ره عي 

62|237 زي|لمغ|ح عبــــده |ن محمد صل|نوره ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

75368o هيم موىس|بــــر|مريم رويشد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 
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28|648 وه|م محمود محمد بــــقل|حس| ن|ر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o4838 ى محمد |ي نور محمد|سمي  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

6o6243 بــــ|لرحمن محمد فتـــوح حج|محمد عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

3339|6 ف فوزى محمد|حمد | رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

36oo99 ي فتـــىحي ج|هويده روم
د|ئى |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

77753 مر|حمد سيد محمود ع| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

5239|2 حمد|يمن سعيد محمد سيد|محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

447365 ح|هيم مصبــــ|د محمود إبــــر|نشين عم سكندريه|ل|ره |تـــج

88oo66 كميل نجيبــــ فرنسيس | ندر|س سيوط|علوم 

2833o6 ن|ن محمود عثــــم|محمد زينهم عثــــم هره|لق|حقوق 

255447 ح خلف|يه نبــــيل صل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

425865 هلل|رص محمد عبــــد |ء ن|إرس سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|4o|98 |لسق|حمد عىل |ن محمود |نوره ى شمس|زر عه عي 

254294 ل محمد|لع|ر سمي  عبــــد|من ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

77oo43 ى فتـــح |خ هيم|بــــر|هلل محمد |لد خي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

675629 للطيف محمد|حمدى عبــــد |ل|لدين عمرو |سيف  |ره طنط|تـــج

7|7|o| م|حمد سل|هيم |بــــر|ئل |حمد و| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|86o5 لنعيم منصور |حمد سيد عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3838| لمطلبــــ|لمجيد عبــــد |ل عبــــد |تـــيسي  جم هره|لق|حقوق 

892338 تـــه |حمد محمد شح|مروه  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

44|64| لفتـــوح|بــــو |لدين عىل |ء |ء عل|شيم لشيخ|عه كفر |زر

922682 ه ع يد يوسف بــــخيتـــ |مني  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

75254| بــــتـــ|حمد ثــــ|ل |كريم جم تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|22||7 لسيد|مسعود زىك | رن ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

9ooo|9 بــــسخرون |دل موريس |جرجس ع ج|ره سوه|تـــج

5266o| مر بــــولس جرجس|د تـــ|رس يشي مر|ف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

34o3|o لعزيز عرص|رق عبــــد|لعزيز ط|عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

839975 لسيد|لصغي  محمد |حمد|ء |سم| دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

78|884 ي|
يه مجدى عبــــده مصطفى زيق|لزق|علوم 

Wednesday, September 5, 2018 Page 1614 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

234953 لحسينى|حسن عىل حسن محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

27|||3 بــــ|لوه|هيم عبــــد |بــــر| ضىح كرم محمد  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

6|9o57 لم|هيم س|ء محسن إبــــر|إرس ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

498o69 هبــــه مجدى محمد حلىم عىل حسن بــــ دمنهور|د|

442432 هيم محمد مرع|بــــر|لمنعم |محمد عبــــد لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

864935 ي |كم حمد|ل محمد محسن محمدخي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

43758 لرحمن|بــــوعيشه عبــــد |ره عطيه |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2689o4 لشورى|م محمد مصطفى |سه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

875473 ن |نور عىل رشو|ئل |حمد و| ضتـــ|ري/ن|سو|عه |زر

6o6394 لسيد موىس|كريم فتـــوح  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

82283| ي 
حمد|حمد محمود |مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|5433 حمد محمد|رضوى محمد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

92o6|| حمد محمد |لحمد |بــــو|عىل  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

6465o4 ن|د عىل طه شعبــــ|لجو|ره عبــــد |س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

885323 ى صفوتـــ ميخ ئيل مجىل |شي  سيوط|بــــ |د|

3693oo مد سليم|روق ح|مد ف|حمد ح| |حقوق بــــنه

765288 لسيد|هيم |بــــر|هيم مصطفى |بــــر|لد |خ ره بــــور سعيد|تـــج

32o959 حمد|لسيد يحن  |يحن  محمد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

6o5346 لمرىس|لسيد |لعزيز |ر محمد عبــــد |مي لمنصوره|علوم 

649377 لعزم|بــــو|لسيد محمد حموده |حموده  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o79| م محمد زغلول|زن هش|م ي سويف
هندستـــ بــــنى

899783 ن |لسيد سليم|ئى مصطفى |م| ج|ره سوه|تـــج

835286 ي
جمعه مسعود محمد| رئى دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

487734 هيم|بــــر|لمنعم |ن عبــــد |يوسف شعبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7566|5 لحميد|ن محمد عىل عبــــد|يم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

68o969 لسيد لبــــده|رس محمد محمد |ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

499|6o فوزيه عطيه مصطفى عطيه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

77784o لعزيز متـــول|ء سمي  عبــــد |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

693264 لسيد مسعد|لسيد |تـــم |يمنى ح لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 
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69973 ن طه محمد|ء حمد|رس| هره|لق|م |عل|

267732 لصعيدى|ر |ح مختـــ|حمد صل| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

64o787 حمد كفينه|محمود محمد محمود محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

529262 ن عجيبــــتـــ|ن عىل شعبــــ|لرحمن شعبــــ|عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

8|48o4 حمد|مي |هدي محمد شلق ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

776939 ج|لص|حمد محمد غنيىم |نسمه  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

43|725 لمرصي|لسيد |لسيد محمد|محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

858o2| تـــه سيد|يه صبــــري شح| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|378|3 بــــيتـــر مخلص نصىح مسيحه ى شمس هندستـــ عي 

789573 ف محمد سعد |لرحمن |عبــــد  لزعيىطي|رسر تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|74o97 ن محمد خليل|د حمد|لرحمن عم|عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

2423|6 نه منصور لويز حبــــيبــــ|دمي هره|لق|هندستـــ 

|6466 حمد|لسعيد |مر عبــــده |عمر تـــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

773958 لحفيظ عىل|محمد مصطفى عبــــد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

4o|5|2 لمجيد|ل عبــــد|جده ممدوح كم|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4276o2 بــــ|لعزيز شديد محمد رح|لرحمن عبــــد|عبــــد ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

698472 ى |م ي|حس| ند متـــ|لسعيد سل|سي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6o7|o6 ه|حمد صبــــىح عبــــده عبــــده | بــــو عمي  |ره طنط|تـــج

|9366 ى عبــــد |س لعليم|رتـــ حسنى حسي  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

84584| ي صغي |
حمد صغي  مرتـــضى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

3|34|2 سم محمود حمزه|محمود بــــ دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

493938 بــــ أحمد مرىسي|لوه|محمود أحمد عبــــد |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

6|2375 بــــوزيد|هر شديد |لظ|لد عبــــد|آيه خ |ضتـــ طنط|علوم ري

43o484 هلل|بــــ |ء محمد خليل ج|رس| عه مشتـــهر|زر

3|7|8 لمنعم محمود|سهيله محمد عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

685548 |حمد |لمجيد |لحكيم عبــــد |بــــر عبــــد |يه ص|
لعبــــد

لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

534o|6 بــــوليله|للطيف محمد |م عبــــد|عمر س سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ
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28544o مروه ممدوح خرصى عىل خرصى ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|28866 لس زكري مل|لربــــ ك|د |ج| كي  ى شمس|تـــج ره عي 

6|oo3 لفضيل|ح عبــــد|لفتـــ|محمد عدلي عبــــد تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

682947 ه ن| بــــينى|ن |رص عىل عثــــم|مي  لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8979o5 ى بــــخيتـــ لمع رزق | يوستـــي  ج|علوم سوه

5|545| غ|لصبــــ|هيم محمد عىل |بــــر|هند  بــــ دمنهور|د|

69375| شور|لسيد محمود عىل ع|ء |ل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

772879 لحسن|بــــو |رس محمد |محمد ي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o|5o9 تـــه|لرحمن محمد شح|هيم عبــــد |بــــر|رس |ف سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

766988 وى|لشعر|دل محمود خليل |محمود ع لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

|62447 حد|لو|لم عبــــد |عمر عليم عىل س ى شمس هندستـــ عي 

752424 لمول|عمر محمود يونس عبــــد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

444773 م جمعه حىح |لسل|محمد عبــــد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

844972 لمقصود|عطيه مجدي عطيه عبــــد ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

|774o7 مل|ق عدلي ك|سح|ركو |م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

235994 د رزق|فتـــوح رش| ر|ي ى شمس| لسن عي 

24o586 ى|يه|تـــ |ي| بــــ طه حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

7o2948 ف محمد نرص ج|ء |سم| دو|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

69889o لمتـــول|سعد ثــــروتـــ محمد  لمنصوره|بــــ |د|

9|9452 ل  |لع|حمد عبــــد|ن |يه عمر| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

899492 دل محمدين محمود |ء ع|سم| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

774|9| ج|لطن|حمد طه |لد |خ ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

58355 حمد محمد|م فتـــىح  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

864|24 ي محمد مح|محمد ه
ريق|ئى زيق|لزق|حقوق 

7o7o64 لس روم معوض|كي   سعد مني 
ئى سيوط|ره |تـــج

778|55 م عزبــــ|لسل|عبــــد | محمد رض ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

9o234| ى عطيه  |نور  لدين محمد خضي  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|4o386 شم حموده|م ه|سلىم هش ن|تـــربــــيتـــ حلو

9|5466 لح  |لح رجبــــ مصطفى ص|ص ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

476343 ن|ل يونس عثــــم|حمد كم| لشيخ|ره كفر |تـــج
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249238 ف محمد بــــرن| |رن ق|رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7o6788 لسيد|بــــو بــــكر |حمد محمد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8o2685 لحكيم|ن عبــــد|لدين عثــــم|ح |ن صل|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

4538o4 بــــو كريمه|هيم |بــــر|لجليل |لسعيد عبــــد |محمود  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

5|4752 حمد|بــــو|لحميد |رس مصطفى عبــــد |يه ي| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

879|39 حمد محمود محمد محمود | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

858298 ئيل|فرج ميخ| م رض|بــــر| ي|طبــــ 
|لمنى

4|2|57 ى |محمود مسعد  ي|لسود|مي 
ئى |حقوق طنط

4|6535 لديك|هيم |بــــر|محمود سعيد محمود  لشيخ|ره كفر |تـــج

339749 لسيد|لسيد عىل |ء |رس| |تـــمريض بــــنه

354|47 متـــ|مني  عزيز سل| رين|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|377 مي|ده جمعتـــ تـــه|م حم|هش طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

4|4|85 تـــ  ن|يم عجل|لد|حمدى عبــــد|ل|خلود خي  |تـــربــــيتـــ طنط

425682 حمد|لسيد |هلل |طف عبــــد|ء ع|أل سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

249|64 يف| يه رأفتـــ عىل رسر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

8|o643 لدين محمد حسن هندي|منه عز | حقوق بــــنى سويف

4o2562 ى |ء ي|رس| ى |حمد ي|سي  حمد|سي  سكندريه|ل|بــــ |د|

685444 ن محمد فتـــىح محمد مصطفى|ريم|ن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

96223 ى|حمد ط| رق محمد حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

2o792 ف عبــــد |عمرو  عيل|سم|لكريم |رسر كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

64|9|5 لسيد سليم عزبــــ|متـــ سليم |أس زيق|لزق|ره |تـــج

8o997| حد محمود|لو|عبــــد| رس رض|ي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

49o74 ن عوض|دل عيد يون|ع عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

68|352 لزرع| |يحن  زكري| زكري لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62|5o6 لعبــــد|طف أحمد أحمد |ء ع|رس| ط|ر دمي|ثــــ|

223o|o لمجيد|لعظيم عبــــد|محمد عربــــى عبــــد هره|لق|حقوق 

2946o3 لليثــــى|يمن فرج |تـــفى  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

43oo88 لحميد حمزتـــ|ر علوي عبــــد |من |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5|5323 ل|لبــــل|وى |هيم حلىم هند|بــــر|مل | |حقوق طنط
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254652 لرحيم|رص بــــدرى سيد عبــــد|بــــ ن|شه ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

269724 ج عىل|لح|زق محمد |لر|مصطفى محمود عبــــد ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

|6o77o ن عىل|ل سليم|لرحمن جم|عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

29525o ى|لستـــ|حمد سمي  عبــــد| ر حسي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

489558 وى|لعشم|لرحمن |رص مصطفى عبــــد |يمنى ن سكندريه|ل|ره |تـــج

|29553 ح محمود|لفتـــ|يوسف سيد عبــــد  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

768||5 وى|لرحمن قن|م طه عبــــد |ختـــ لعريش|تـــربــــيتـــ 

9|o555 ل سليم |رق جل|محمد ط |ج طبــــيع قن|عل

52252o هلل مرضى|لم صبــــىح عوض عبــــد|س بــــ دمنهور|د|

326o4o رتـــ كميل حلىم خله|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

767542 مد سليم|يدى خميس ح|ه حقوق بــــورسعيد

638|92 لمجيد مصطفى|لسيد عبــــد|حمد محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

7534o4 مد|مد ح|مه ح|س|محمد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

83|69o م|م محمد خليفه هم|حس |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

6|9674 لبــــيىلي|محمد | ء محمد رض|آل ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

688288 هيم فرج يونس|بــــر|تـــوحه محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33o599 لمجيد محمود|ل عبــــد|رحمتـــ جم |نوعيتـــ بــــنه

355754 لمجيد محمد|يمن عبــــد|طمتـــ |ف |حقوق بــــنه

|4o98o بــــو|لدين محمد |لدين محمد نرص |ح |ندى صل
لسعود |

ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5o393| ى|بــــر|يوسف محمد  هيم حسي  سكندريه|ل|علوم 

833398 ي ك|لر|عمر عبــــد
عيل|سم|مل |ضى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

878832 ف ر| |لي|د ى  |تـــبــــ حس|رسر ني  سيوط|ره |تـــج

4|46o9 بــــد غنيمه|دى محمد ع|ه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

85432 لدين مدين محمد|ء|ندى صف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7864o7 ن عطيه خليل|عطيه سعد رمض زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

622o56 لبــــشبــــيسر|لبــــديع |ح عبــــد |يه محمد صل| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى
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327845 لرحمن مصطفى|يمن عبــــد|لرحمن |عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

7o33|6 تـــ|لشح|لعظيم محمد متـــول |عبــــد | نور لمنصوره|ل |طف|ض |ري

688256 لحميد|لعربــــى عبــــد |لحميد |محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

94424 م|م|لسعيد |ن محمود |جيه ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

265552 لرشيد عىل|يمن عبــــد|حمد | تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

33oo56 ن|سمي  جودتـــ سليم| ن|ر ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|6|35 لد محمد متـــول|هلل خ|نور ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

247729 لشىس|لسيد |سعيد محمدى عيد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|29435 يف شعبــــ س محمد|ن عبــــ|رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

9o4253 حمد |لفرغل رجبــــ |لندى |قطر  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4o76o هيم مصطفى حميده|بــــر|محمد  هرتـــ |لق|تـــمريض 

238996 حمد شكرى حسن|مريم  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

9|3548 رع  |ل محمد ز|محمد جم ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

|763oo وليد فتـــىح محمد سيد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

58973 ده طه محمود محمد|غ أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

5o44|6 ى عىل مرج| تـــ محمد حسي  ن|مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

623o64 لبــــدوى|لبــــدوى محمد |حمد | لمنصوره|طبــــ 

22889| جر سيد مصطفى سيد|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

336539 تـــ عم| لصمد|د محمد عبــــد|مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2|5328 لمول|د |بــــ ج|لوه|رس محمد عبــــد |مريم ي هره|لق|ره |تـــج

44|76| ي|لكيل|ء محمود محمد محمد |دع
ئى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

32985o ى |ي هيم شعيبــــ|بــــر|لمنعم |لسعيد عبــــد|سمي  |بــــ بــــنه|د|

242653 مح محمد محمد|محمد س هره|لق|طبــــ 

5|6537 ن لسيد روشه|محمد | مي  ره دمنهور|تـــج

224922 محمد محمد مصطفى محمد شلبــــى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7|2o77 م غربــــه|م|ل|حمد رأفتـــ محمد |ندى  لمنصوره|ره |تـــج

|29679 يز عرنوس|ركو مجدى ف|م |ره بــــنه|تـــج

|75933 دى|نىه محمد يوسف بــــغد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|9648 لح محمد |رص ص|محمد ن سيوط|حقوق 

84|663 ي|د عبــــد|ء فؤ|طه عل
لغنى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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47823| ج|در فر|لق|لد عبــــد |طمتـــ خ|ف سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

9|734| هلل  |د |زق ج|لر|دل عبــــد|زق ع|لر|عبــــد سيوط|علوم 

9|o9o5 لحليم |دى سعد عبــــد|له|محمد عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

6939|4  مندور|مجدى محمد محمد 
ى
لدسوق لمنصوره|ره |تـــج

232394 مل محمد|جر محمود ك|ه ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

845824 ى سعد محمد رك بــــي|حسي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

227349  مح|ع
ى
ربــــ|دل سمي  صدق ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7754o| لعربــــى غريبــــ|هر |لط|محمود غريبــــ محمد  زيق|لزق|حقوق 

829859 ى|م ود|بــــتـــ د|صفوتـــ ثــــ| رتـــي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

422638 هيم|بــــر|ض محمد |هيم عو|بــــر| لفيوم|لعلوم |ر |د

8|5539 جوزيف سمي  مسعود فهىمي ي|هندستـــ 
|لمنى

48o347 لسيد حسن|لسيد حسن |لدين |م |حس ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

7o5o86 لرحمن|لسعيد عبــــد |يه هيثــــم عىل | ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

234532  معوض|لبــــ|مصطفى عيد عبــــد
ى
ق كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

822o|6 ن|هيم نعم|بــــر|رحمه محمد محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

26|o62 لد حسن|طف خ|ره ع|س شمون|نوعيتـــ 

534998 لنمىك|مديحه محمد سعيد محمد  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

62|758 |حمد محمد شتـــ|لد |خ ط|هندستـــ دمي

5o3857 حمد|هيم |بــــر|هيم محمود |بــــر|حمد | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

27o525 حمد محمد حشكيل|وليد   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

|7563| مل عيس|نور ك|نىح  | ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

5|239| ىط|لدمي|محمد محمد عىل  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

62|65o ر|جح مختـــ|ن محمود ن|يم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

3|5788  عزم|بــــ بــــ|يه|نتـــ |هيل
ى
ق هره|لق|ر |ثــــ|

78|7|| لسيد محمد|نيس |ن |ريم عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5463o7 لد|هلل محمد خ|هلل رسىم عبــــد|عبــــد |حقوق طنط

|53923 يف محمود عمر محمد رسر ى شمس|تـــج ره عي 

296695 هلل|د |دل محمود محمود ج|يه ع| لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8449|| حمد|عيل عىلي |سم|هدير  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج
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|38|9o لعزيز طه|طف محمد عبــــد |محمد ع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

227|69 حمد منصور|هيم |بــــر|طه  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

2232|8 يوسف محمد نجيبــــ عطيه محمد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4455|3 ى |ه هيم|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|جر حسي  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

77||38 ه | سعد حسن سليم|حمد محمد |مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6877o6 ف عبــــد |حمد | ل|لجم|لحنفى |هر |لظ|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6383|3 مد محمد رجبــــ|لدين ح|ل |محمد كم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

23527o وى|حمد حمدى محمد عىل طنط| هره|لق|هندستـــ 

24|63| روق بــــيوم مرىس|ده عمرو ف|مي ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

6|635| ل|لع|روق عبــــد |لسعيد ف|م |سل| ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

44589 ين  رف|مل محمد ع|حمد ك|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|74o8o حمد درويش|هيم |بــــر|حمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

435453 ل|لجم|د |ن وليد فؤ|رو لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

897ooo هر |لظ|لمنعم صديق عبــــد|رق عبــــد|ط ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

3622|o ى  حسني 
يوسف مصطفى حنفى ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|7337 ى هلل شفيق|سعد خي  | مي  سيوط|حقوق 

256922 لجندى|لمجيد |ء محمد عبــــد|هن شمون|نوعيتـــ 

8676|5 لمحسن|جر محمود محمد عبــــد|ه دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

|42358 |لعزيز علم|حمد فهر عبــــد |م |بــــتـــس| ى شمس|د| بــــ عي 

9|9o|8 ود محمد |ز د|محمود ممتـــ ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|4644 ى |ي حمد بــــكرى محمد|سمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

479775 هيم|بــــر|بــــ تـــوفيق |يه|دهم | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

83637 حمد فتـــىح محمد|ل |جل ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

4|o727 وى|لمنش|مينه يحن  حسن | |حقوق طنط

|72o65 ئى محمد شفيق|د محمد ه|بــــ جه|شه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

356897 لحكيم طه محمد|ء عبــــد|دع |تـــمريض بــــنه

76588 لفتـــوح|بــــو |روق |هلل ف|ن |م|ء |سم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o4463 ن ئيل|عزتـــ لبــــيبــــ عزيز ميخ| مي  زيق|لزق|بــــ |د|

|8929 ى|حمد محمد |ذ |مع حمد حسني  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف
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363546 حمد محمد|حمد |ن |نوره ى شمس حقوق عي 

346623 لبــــر|لعزيز عبــــد|وي عبــــد|لص| |ند ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

448555 بــــ|حمد رح|ء عبــــد ربــــه |محمد ول ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

542|5o محمد محمود محمد حسن |حقوق طنط

6o4|33 ن محفوظ|محمد وليد رفعتـــ رمض |صيدله طنط

|452|8 حمد|مجد |رق |حمد ط| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

82263| ل|لع|لحكيم عبــــد|محمود صفوتـــ عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2727o مد|هلل ح|لد عوض |خ| ر|ي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

359o76 لملك مسعود|كرم عبــــد| بــــول رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

62554| سلىم محمد محمد حسن زيق|لزق|علوم 

734|7 للطيف|رحمه ربــــيع محمد عبــــد  لفيوم|لعلوم |ر |د

524865 لخي |بــــو|لحليم |شم عبــــد |محمد عبــــده ه ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

843872 هيم محمد|بــــر|رس |هدي ي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

89897o بــــتـــ  |لدين محمد ثــــ|ر عز |من ج |تـــمريض سوه

6o383 ن بــــكرى|دل شعبــــ|يه ع| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

23o795 لمحمدى مرىس|رص |مؤمن ن دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|3o999 ؤوس|نور فلتـــ|مه |س|نوبــــ |بــــ| ى شمس|تـــج ره عي 

83439o ى  حمد محمد|محمد حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|6827o س|لي|ض |ري| زكري| دون|م ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

642476 لعزيز محمد|عيل عبــــد |سم|محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2628|7 ن|محمد عىل محمد شعل ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

24859 لدين مسلم|عي نور |حمد رف|ندى  ن|تـــربــــيتـــ حلو

839862 هيم يوسف محمد يوسف|بــــر| ن|سو|بــــ |د|

475783 حمد محمد|رق حسن |بــــ ط|مه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

422793 ف محمود أحمد| رن أرسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

924879 مر |مفيد مجدى شنوده تـــ ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

92o936 ل محمد  |لع|صم عبــــد|حمد ع| ج|ره سوه|تـــج

46833 ى عبــــد |ن سعيد |يم| لحليم|مي  هره|لق|طبــــ 

7o523o بــــ|لوه|منيه عمر مصطفى محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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49o59 لعزيز محمود|ن محمود عبــــد |يم| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

8o9283 ي مرزوق  حمد|كريم خي  ره بــــنى سويف|تـــج

495568 ضى|هيم محمد م|بــــر|مح لطفى محمد |س سكندريه|ل|حقوق 

4|6825 |محمود | م محمود عط|ريه
ى
لدسوق لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5|2344 نبــــ|لمحسن ج|حمد ربــــيع محمد عبــــد | هره|لق|ن |سن|طبــــ 

4o3o2 حمد محمد تـــوفيق محمود|لرحمن |عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

69|3o8 ن|دى رضو|لن|هر حسنى |محمد ط لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7|o822 لعوضى|هيم محمد |بــــر|هلل |محمد عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

2728|7 لرحمن موىس|هدير مصطفى عبــــد لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

6||529 مي|لش|ر مصطفى |ء نز|غيد لمنصوره|ره |تـــج

849859 مه|ل سل|لمتـــع|ل محمد عبــــد|نه لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

2|6438 ى عىل محمد يوسف|عمر  لحسي  ى شمس هندستـــ عي 

7889|| لسيد حسن|لسيد |ده |هلل حم|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|392o7 حمد عطيه|م عطيتـــ |يه هش| ى شمس|د| بــــ عي 

9o62o5 نور حسن محمد |حمد | ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

869686 ن|لدين عثــــم|ره محمد عز|س ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

75269| حل|م سو|لسل|بــــ عبــــد |يه|م |هش ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

|4694o ى|دهم محمود عبــــد | لمقصود حسي  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

45o227 د فوده|ح عرفه ج|حمد صل| |هندستـــ طنط

677854 لمقصود محمد زرزوره|مؤمن محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

9|7447 ده  |ء خلف سيد د|رس| زيق|لزق|حقوق 

43588o لق|لخ|د مصطفى عىل محمود عبــــد|جه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

897887 لرحمن مرىس |بــــر عبــــد|ر ص|من ج |تـــمريض سوه

3495o8 هيم فرج محمد جنديتـــ|بــــر| ى شمس|تـــج ره عي 

75o89o هيم|بــــر|محمد عىل | محمد زكري ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

27863 نعمتـــ محمد زينهم محمد ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o9923 عر|لش|م |زق إم|لر|ر عبــــد|من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49575o ى عبــــد|لد محمد ي|خ لحميد|سي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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||548o ى عيل|سم|د |لدين فؤ|د |عم| لي  ى شمس هندستـــ عي 

|73539 ن عىلي|يوسف سمي  زيد |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

484348 لرحمن ربــــيع محمد بــــكر محمد|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

773946 ي|بــــر|حمد فتـــىح |يمن |محمد 
ى

تـــى|هيم ع ى شمس هندستـــ عي 

896o37 م |م|د |ن عرفه ج|نوره ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

427525 ئى|لقبــــ|لحميد عىل |ل عبــــد |محمد جم |ره طنط|تـــج

5|522o ن|حمد عىل علو|ن عىل |نوره ره دمنهور|تـــج

7853oo حسينى محمد عوض| ر|ي ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|55926 عيل|سم|ء محمود محمد محمود |دع لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7o8948 محمد عوض محمد عوض محمد لمنصوره|بــــ |د|

|54627 ي كم ل محمود|محمد يحن  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

353987 ر|لغف|لد حمدى عبــــد|يوسف خ |ضتـــ بــــنه|علوم ري

7o8687 ى|لسعيد محمود |لسيد |م |مريم س لعشر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

49857| هيم حربــــ|بــــر|ىط |لع|يمنى سمي  عبــــد تـــربــــيتـــ دمنهور

|645o| حمد|د |حمد فؤ|زم |ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

62684o حمد محمد خليل|طف |عهد ع زيق|لزق|بــــ |د|

6|3726 ى|لمنعم حس|حمد عبــــد|محمد مصطفى  ني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6||259 صف|لحليم محمد ن|محمد عبــــد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

777738 زم محمود عزتـــ محمود|ح |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

25346| ء فرج محمود فرج|ول تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

89o986 لحميد عىل |لكريم عبــــد|ء عبــــد|هن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

25o|27 د|لسيد عىل عي|لعزيز |ء عبــــد|لشيم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

3|23o2 جول|ل|ر محمد |لغف|ن محمد عبــــد|فن| |ره بــــنه|تـــج

86299| در|لق|د عبــــد|در ج|لق|طمه عبــــد|ف ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

9o8523 ى ن|ي حمد عىل |عيل |سم|رص |سمي  ج|عه سوه|زر

499o44 لحليم بــــديوى|لحليم محمد عبــــد |ء عبــــد|عىلي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

269495 ف|رحمه محمد محمود خل ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

26978o حمد بــــدوى|د سيد |محمد حم ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 
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526|o2  |كريم 
ى
لسميع|حمد عبــــد |لمنوق سكندريه|ل|ره |تـــج

22|8|8 م محمد جمعه|ء س|رس| ى شمس| لسن عي 

862677 سم|محمد عىلي محمد ق ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

286772 درى|لن|هيم حسن |بــــر|مينه | ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6|924o ى ط ى |رق عبــــد |حسي  دى|لجو|لمنعم حسي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|6342| حمد عىل|حمد |ره |س ى شمس علوم عي 

42|2o| هلل حسن|هيم حسن عبــــد |بــــر| لشيخ|ره كفر |تـــج

7o38|o لشيخ|ضى رزق مصطفى |تـــغريد ر هره|لق|صيدله 

32|o83 لؤى رجبــــ محسبــــ مرشدى دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

68454o ن|لصبــــ|هيم |بــــر|ء محمد فوزى |لشيم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7664|3 ى محمود |ي لسيد حسن حمودتـــ|بــــو زيد |سمي  حقوق بــــورسعيد

826249 ي محمد|نه
ي مصطفى

ل قرىسر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

266773 ح عىل|لفتـــ|لحليم عبــــد |يه محمد عبــــد| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

486594 وس|ندر| |فتـــ حن|سم ر|بــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4|5|82 محمد جمعتـــ| رض| ند تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

772329 هيم|بــــر|لرحمن محمد |بــــر عبــــد |م ص زيق|لزق|علوم 

6|95|4 ن|ل محمد محمد زيد|هيم جم|بــــر| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

3496o8 بــــو رسيع محمد صبــــيح|طمتـــ محمد |ف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

362326  |لق|محمد عبــــد
ى
هيم|بــــر|در شوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

496636 بــــ|وى خط|لطنط|دتـــ رجبــــ عبــــده |غ ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8||89o ي مجدي عبــــد|روم
شد|لمسيح ن|ئى سيوط|ره |تـــج

33o827 ح |لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|لرحمن |ء عبــــد|شيم
شه|عك

|تـــربــــيتـــ بــــنه

5o8666 د سعد رزق شندى شميس|زي سكندريه|ل|بــــ |د|

894o34 لد |ن فهىم خ|ئل بــــدر|و سيوط|بــــ |د|

|48o44 عيل|سم|لحكيم |تـــع عبــــد |يوسف بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

43|666 ر|لسميع عم|مصطفى فتـــىح عبــــد |علوم طنط

38498 ح|لفتـــ|ء محمد حسن عبــــد |صف لفيوم|لعلوم |ر |د

44o668 ن يونس|هلل عثــــم|د عبــــد|بــــ عم|لوه|عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

6o75o لمجيد|حمد رجبــــ جمعه عبــــد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62|557 لعبــــد|لقصبــــى |ح متـــول |مريم صل ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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537445 نبــــ|لحليم ج|حمد محمود محمد عبــــد | ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|46487 د محمود|م محمد رش هره|لق|علوم 

9|4797 لحميد محمد  |طف عبــــد|ن ع|نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

228598 لشهيد|يزه نعيم وديع عبــــد|ف دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

6o6332 ف | لقليوبــــى|ن |يمن محمد نعم|رسر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

3636|8 ر بــــدوى|لستـــ|لرؤف عبــــد|بــــ عبــــد|رح تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

23296 ح محمود|لفتـــ|رق يوسف عبــــد |ط ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

33o3|5 ن غنيم|سليم| طف زكري|ن ع|نوره |تـــربــــيتـــ بــــنه

|58o|3 يمن محمد وجيه|مريم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

47534 م محمود منس|دل عل|ء ع|عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

522|24 ه عبــــد| |د |لجو|لح عبــــد|د ص|لجو|مي 
ن|بــــوسليم

ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

677|82 لصعيدي|ن |ئى رمض|لعن|دل |ل ع|بــــل لمنصوره|حقوق 

5o58o8 هيم متـــول|بــــر|هلل |هلل محمد عبــــد|عبــــد سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

7672| حمد|در |لق|طف عبــــد |يوسف ع  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

2394|9 ويش|حمد حسن ج|ء |لزهر| ى شمس|زر عه عي 

85o69| حمد فوزي يوسف مهدي| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

223538 لحميد عىل طه|ر عبــــد|من هره|لق|بــــ |د|

45955 د|ح محمد ج|لفتـــ|ء رجبــــ عبــــد |شيم هره|لق|بــــ |د|

83oo27 ي لطيف عبــــد| هلل فرح|نىح  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|47277 حمد|رس محمد |شم ي|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|29o8 د محمود|طف ج|محمد ع ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

9o53| حمد فرج|لرحمن فوزى |عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

45|33 هيم محمد|بــــر|ء محمود |سم| ن|علوم حلو

36o544 ء محمد محمد حسن|صف زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

||65o3 ممدوح وهبــــه بــــرسوم| ن|جو  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

9o|939 ي|ر
لحليم  |لحليم محمد عبــــد|عبــــد| ئى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8o5367 ي|بــــولس ع
ي قلينى طف بــــشر ي|صيدلتـــ 

|لمنى

7|o98o لرحمن موىسي|ء عىل عبــــد |يده عل|ع لمنصوره|بــــ |د|

|5648o ن|ن طه سليم|هلل سليم|محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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29989 لحميد محمد|ر محمد عبــــد |من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7688o8 يف عبــــد  حمد|لسيد |بــــ |لوه|رسر ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

252988 لد محمد رشدى عويضه|ل خ|نو ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

34o73| لدين|ع مرىس سيف |هيم رف|بــــر|محمود  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6oo762 بــــو مصطفى|لسيد عىل عىل |بــــسمه  |نوعيتـــ طنط

4o932| م|شور محمد سل|م صبــــرى ع ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

774664 طف محمود مصطفى نرص|طمه ع|ف زيق|لزق|بــــ |د|

22o7|9 ر|لسيد نص|كرم محمد نبــــيه |ء |حسن ى شمس طبــــ عي 

5o8632 ر|لد سعد محمد صف|ن خ|رضو عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2476o5 ي عىل|محسبــــ عىل محسبــــ 
لحسينى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

249499 لسيد محليس|ح |لفتـــ|ره محمد عبــــد|س ط|بــــ دمي|د|

694933 حد عىلي|لو|ل شكرى عبــــد |ن جل|يم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

35|o92 ف ح|تـــقوى  هيم|بــــر|حمد |فظ |رسر |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

78335 ء ميش محمد محمود|رس| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

423363 رص|لن|رص بــــدر عبــــد |لن|خلود عبــــد  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

8536o8  عىلي|حمدكم|كريم 
ى ل حسي  ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

|34425 س|رق سيد عبــــ|ء ط|سم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|9764 ى محمود عبــــد|ي لرحيم ذىك|سمي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

||9678 ى|لسيد مبــــ|محمد  رك محمد حسي  هره|لق|بــــ |د|

7632|7 لرحيم|حمد حسن عبــــد |تـــفى محمد  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9|22|3 در  |لق|لرحيم عبــــد|لدين عبــــد|ء عز |عل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

624649 ى عبــــد |ء وهبــــه محمد |لشيم| |لبــــ|مي 
ى
ق ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

|33398 ئى لطيف وسيىل|يكل ه|م عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

7672o4 لحق سويلم|د |لسيد ج|لمحسن |محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

37429 ح|لفتـــ|هيم سيد محمود عبــــد |بــــر| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o668| لم|مد مصطفى س|أمي  ح لمنصوره|بــــ |د|

5o9867 هلل عىل شبــــل|ح عبــــد|محمود صبــــ سكندريه|ل|طبــــ 

483477 ء عىل صديق هديتـــ حسن|أسم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

442842 فظ محمد يوسف|ل ح|سلىم طل لشيخ|بــــ كفر |د|

7||424 ن|لغضبــــ|ض |حمد حسن نعيم ري| لمنصوره|حقوق 
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256234 بــــ|محمد محمد عطيه خط ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

63o33o لح|كمل محمد محمد ص| زيق|لزق|حقوق 

854o63 حمد|دي محمد |حمد ش| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

9|o|98 ى لوندى |دى مل|ف ك بــــشر ج|ره سوه|تـــج

64o245 ى مصطفى عبــــد|ي لمجيد|لرحمن محمد عبــــد|سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

63|832 بــــ|لوه|هيم عبــــد|بــــر|بــــ |لوه|ء عبــــد |ل| زيق|لزق|حقوق 

|47|28 د|لرحمن حم|د عبــــد |محمد حم |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

44737o ره|لدين يونس نور رسر|ل |جم| دين سكندريه|ل|هندستـــ 

9oo66o بــــخيتـــ | دل حن|مريم ع ي صىح سوه
ج|معهد فنى

863345 لمحسن معوض|حمد حسن عبــــد| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

62o88| حمد|حمد خليفتـــ |لعزيز |محمود عبــــد  ط|حقوق دمي

8|4|7o روق تـــوفيق|م ف|روق عص|ف ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

366574 كر محمد|لدين ش|لرحمن عز |عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

3|5993 ى خليل|روضتـــ ري ض حسي  هره|لق|بــــ |د|

|468o7 ف |م |هش س|لنبــــوى عبــــ|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o8|7| ن |لسيد محمد عري|ن |يم| ج|عه سوه|زر

|5979o ح محمد|ن محمد صل|نوره هره|لق|بــــ |د|

35856 مد حشيش|حمد ح|ئى محمد |م| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

373864 حمد|لسيد |د |حم| حمد رض| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

223797 ن|م|ندى كرم مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o254o ح عبــــد ربــــه|لفتـــ|لمجد عبــــد |بــــو |محمد مصطفى  |نوعيتـــ طنط

36988o لحميد|لحميد فريد عبــــد|فريد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5o3964 حمد|نور مرىس محمد |حمد | ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

528||8 م حسن خلف|لسل|حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

8||258 لعليم|لحميد عبــــد|ن عبــــد|محمد رمض ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

65365 لم|حمد س|ن |شعبــــ| رن بــــ بــــنى سويف|د|

54o26o ئى|ء عوض محمد موىس علو|شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

683873 بــــى|لسعيد عر|رق |ره ط|س لمنصوره|بــــ |د|
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243833 د|لجو|لرحمن عبــــد|ر مأمون عبــــد|من ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

488876 ى محمد غز|بــــ|ل|لحميد |محمود عبــــد  ل|صي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

482995 ن ئى متـــرى جبــــره|ه| مي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

4o9698 وق س ض|بــــوع|كر |م محمد ش|رسر |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

763682 ره|لسيد عم|حمد محمد |ء |شيم لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

855|77 ح محمد|لفتـــ|لرحيم عبــــد|هلل عبــــد|منه  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

|6|397 لق محمد|لخ|تـــم عبــــد |ن ح|رو ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

374|7o هر مصطفى فرغىل|لرحمن م|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|73625 لبــــر محمود|محمد مصطفى عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35|294 رق محمد محمود سعد|ن ط|حن ى شمس| لسن عي 

89o684 هيم |بــــر|سحر يوسف فتـــىح  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

499844 يد|بــــو|ىط |لع|رص عبــــد|لن|ن عبــــد|جيه ى لي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2|5395 ل رمزى حبــــيبــــ|ردين كم|ن ن|تـــربــــيتـــ حلو

85464| بــــوحلقه زىكي|ل |محمد كم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

478|oo لكريم|ء صبــــرى سيد عبــــد |غيد سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

|2374| حمد|محمد | ن سيد رض|نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

646585 لسيد|لسعيد |لسعيد |لسيد حمدى | لمنصوره|حقوق 

354|o د بــــيوم|د حنفى عو|جه ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

|59343 حمد|لد سعد |محمود خ ى شمس هندستـــ عي 

4o6362 ى |ش ى عبــــد |سم|هندتـــ حسي  لعزيز|عيل حسي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|56474 لعمرى|د سيد حسن حسن عىل |زي لعريش|بــــ |د|

66458 س|رثــــ محمد عبــــ|لح|بــــو|ء |نجل لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o568o حمد محمود|لعزيز |حمد عبــــد |حمد محمود | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|3397 د تـــوفيق|رص فؤ|ن ن|نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

645o7| ق|ح محمد خليل |دهم صل| وى|لشر لمنصوره|علوم 

|589|9 س|عيل عبــــ|سم|يوسف محمد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

56382 حمد|ل يحن  |محمد جم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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64o9o7 ى|يوبــــ ل|لسيد |عمر محمد منصور  شي  زيق|لزق|هندستـــ 

4533o8 وى حطبــــ|لشن|تـــ محمد |لشح|محفوظ  لشيخ|ره كفر |تـــج

9o7258 لسيد |د |رضيه محمد فؤ ج|بــــ سوه|د|

4|73o9 ىط|لع|مصطفى محمود محمد محمود عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

272|79 ه فتـــىح غريبــــ محمد|جي قرص|ل|فنون جميله فنون 

7o763o حمد حمزه|لسعيد |محمود  لمنصوره|عه |زر

757253 حمد|لرحمن |م عبــــد |رس عص|ي ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

2299|| حمد|يمن محمد |عىل  هره|لق|حقوق 

|39539 يد|لحليم ز|لد سيد عبــــد |تـــن خ|ف هره|لق|ره |تـــج

649734 ئى|لعتـــبــــ|ل |لع|ح أحمد عبــــد |حمد صل| زيق|لزق|حقوق 

52|382 دل محمد محمد مطر|ء ع|دع علوم دمنهور

48|98o لرحيم محمد|لكريم عبــــد |حمد عبــــد |محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

6467o7 رحمه وفيق محمد مندور ط|معتـــ دمي|علوم ج

2|794 لق|لخ|مه محمد عبــــد |س|ء |رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

776|42 روس|ض عيد|ر ري|لستـــ|هند عبــــد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

427434 لمجيد|حمد عبــــد |لمجيد |حمد عبــــد | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|8|o2 لرحمن|لمنعم عبــــد |يمن عبــــد |يوسف  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

24o25 فع|لش|م بــــيوم |يه عص| هره|لق|ره |تـــج

4|36|| وى|لجن|ع بــــدر |لسبــــ|ء ربــــيع |عل |بــــ طنط|د|

5639| حمد|مل |محمد عمر ك ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

88455o هلل  |بــــر عبــــد|لج|دى طلعتـــ عبــــد|ش سيوط|حقوق 

5|o666 م شيبــــه|لسل|مصطفى محمد عبــــد  عه دمنهور|زر

92oo94 فظ محمد |حمد ح|ره |س ج|حقوق سوه

9o|387 | ود لوق|يدى جرجس د|ه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

53458 لعظيم عىل|ل عبــــد |جم| رش بــــ بــــنى سويف|د|

546389 تـــ| ى حمد محمد خليل حبــــلي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

64|234 حمد مسعد|لرحمن صبــــرى |عبــــد تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

894|55 ين ع دل فتـــىح محمد |شي  سيوط|تـــمريض 

63|58 ن محمد|ء محمد رمض|نجل بــــ بــــنى سويف|د|

83262| حمد|طف حمدي محمود |ع ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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|775|4 جورى|لتـــ|لكريم |هر عبــــد |حمد م| ى شمس حقوق عي 

525255 ن حمد|بــــر فهىم |فهىم ص| مي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

8486|7 س|د جندي غط|ميل| مونيك ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

4|7393 حمد|محمد عبــــده مصطفى  لشيخ|ره كفر |تـــج

8o7597 ي|لوه|عبــــد
ي محمد مصطفى

بــــ مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

83759o دق|دل فوزي ص|ده ع|غ دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

82|764 ل حسن|لع|ن محمد عبــــد|نوره ي|بــــ |د|
|لمنى

8|38|| رص خلف محمدين|بــــلقيس ن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

36756| متـــ|ن مجدى عفيفى سل|يم| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

5o97|8 دى|له|ن عىل عبــــد |مصطفى حس سيوط|عه |زر

24o485 هيم|بــــر|لكريم |هيم عبــــد |بــــر|محمد | هن هره|لق|لعلوم ج |ر |د

229362 ح|لفتـــ|صفيه محمد فوزى عبــــد ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

5o7926 ى يشى محمد محمود عليوتـــ حني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

254|97 ى نبــــوى كم|ي ل فوده|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

647592 هيم|بــــر|لسيد |ح |ن صل|نور |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

68o64 لسيد|لمول عبــــد|دى عبــــد|ر ن|من لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

835oo3 د محمود|لجو|طف عبــــد|محمود ع لمنصوره|حقوق 

883954 ى ك ك  |لمل|مل رزق عبــــد|نيفي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

234o25 حمد|يمن سيد |م |حس |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

22|68 حمد|ن محمود |ندى شعبــــ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o2352 يدى وليد أمي  عىل طه|ه |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

227o4o فظ|لح|لق عبــــد|لخ|مجدى محمد عبــــد هره|لق|حقوق 

|63|2o م محمد|لسل|مه عبــــد |س|رحمه  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

83693 دى|نور رم|ن محمد |نوره كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

847o68 هيم|بــــر|سيد فتـــىحي سيد  ن|سو|حقوق 

528759 ل سعد دعبــــيس|لسعيد كم| سكندريه|ل|هندستـــ 

538|35 لمغربــــى|ن حسن |ن مسعود سليم|يم| ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3563o ى ش|ل حلىم عبــــد |حلىم جم ى|هلل حسي  هي  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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6|||3o لدقن|لمنعم |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7|6379 زق|لر|حسن محمد عبــــد | ند لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|oo2o د |لجو|ح عبــــد |لفتـــ|د عبــــد |لجو|بــــسنتـــ عبــــد 
شويخ

|بــــ طنط|د|

|6888 هيم|بــــر|لمهدى |زى |ن حج|ء رمض|ل| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

895593 د  |هلل حم|حمد عبــــد|محمد  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|6|882 ى فرج|رفيده  حمد حسي  ى شمس حقوق عي 

368553 ر حنس|رى مختـــ|يكل س|م ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

362696 تـــ|د بــــرك|لحميد سعد ج|محمد عبــــد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

49o273 ح عبــــده|لفتـــ|عيل عبــــد |سم|ن |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

3|5|96 طف عبــــده حبــــيبــــ|ع| بــــول مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|75773 بــــ محمد محمود|لوه|محمد عبــــد  ن|حقوق حلو

7||48o لمجيد محمد|رس محمود عبــــد |ف لمنصوره|حقوق 

498863 |هلل |رثــــ فتـــح |لو|هلل عبــــد|ء فتـــح |لشيم|
عيل|سم|بــــو

ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|39778 لفول|يدى محمد عىل محمد |ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

87o636 ى  ن محمد|حمد زيد|حسي  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

24|6| ى سيد|من  حسي 
ر مصطفى كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

426236 لمحسن عىلي|ر حسن محمد عبــــد|مي |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

826|56 سلىمي محمد يوسف حمزه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33o57 لمنس|لرحمن |لحميد عبــــد|طمه محمد عبــــد|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

759529 هد حسن|لرحمن مج|ء طلعتـــ عبــــد |ول لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|32|36 هيم|بــــر|لمطلبــــ |دل عبــــد |ء ع|دع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|2|28 لمجيد|لح عبــــد|تـــه ص|لح شح|ص سيوط|ره |تـــج

32|297 ى محمد|متـــ |س| حمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|o237 لرحمن حسن رجبــــ عبــــيد|عبــــد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

325955 رق محمود سيد|ء ط|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

368536 حمد|دل حسن |ل ع|جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o98|5 عىلي خميس عىلي عطيتـــ محمد عه دمنهور|زر
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762oo2 وق  يمن خليل مصطفى|رسر لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

47o26 ي
|لعل|بــــو|ح |صل| لعل|بــــو| |دئى هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

43o2o9 ل|لسيد بــــل|ء محمود |لشيم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

58992 ن ى عي| مي  د|مجدى بــــشر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

36442| هلل سعيد|هلل عليوه عبــــد|عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

879656 حمد |ء حسن محفوظ |رس| سيوط|تـــمريض 

528366 حسن محمود| حسن زكري| زكري |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

359o68 حمد عىل محمد يوسف|م |سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

865|5o ى | حمد|يه فنجري حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|289o7 ى لملك|هيم عبــــد |بــــر|م |س| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

85o493 د|سحر محمد حمدي حم لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

2|5o43 لسيد|ن |حمد محمد سيد رمض| لفيوم|بــــ |د|

|75885 هلل|ل عبــــد |د حسن كم|ميه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

63356o لدكر|هيم |بــــر|دل |هند ع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7||o36 ى|لسيد ش|ء محمد محمد |شيم هي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|475o7 لمجيد طلبــــ|حمد عبــــد |محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

46|659 ئى|لعن|لرؤف |لمنعم عبــــد |ء عبــــد |وف |حقوق طنط

697263 مع|عيل عىل ج|سم|ن |ل مجدى نعم|هل لمنصوره|بــــ |د|

5|2o25 تـــم عطيه يعقوبــــ|حمد ح| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|496|4 د محمد عىل محمد|جه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

255672 |لعزيز |ح عبــــد|لفتـــ|لعزيز عبــــد|عبــــد
ى
لدسوق تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6|8|52 بــــى|لشه|يوسف محمد | نور ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

322o59 د محمد|هلل وحيد عو|منتـــ  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

3247|5 حمد محمود محمد|محمود  ى شمس حقوق عي 

25||8o د حمدى كمنه|حمد عم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

635888 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22|o63 يف|سلسبــــيل محمد عىل  حمد رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

69676o لسيد|تـــه |هيم شح|بــــر|رس |جر ي|ه ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

84862 تـــ حم| للطيف|هلل عبــــد |ده عبــــد |مي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ
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7o8o4o هيم|بــــر|حمد |حمد محمد |ن |يم| لمنصوره|بــــ |د|

326539 ن محمد|بــــو بــــكر رسل|ء |سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8o6263 عود|بــــ محمد ق|محمد دي ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

496324  عىل قطبــــ|لص|بــــسمه سعيد 
ى
ق ي |

رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

49285o ره|هيم جع|عبــــده محمد محمد إبــــر ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|4446 بــــوزيد |لرحمن |محمد محمود عبــــد ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

|5o265 سيف سيد حسن عدل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

689698 لمحسن|لمطلبــــ عبــــد |ندى محمد عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

8757o| هر محمد قطبــــ |محمد م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33o2|9 ى|هيم ل|بــــر|شهد عزتـــ  شي  سيوط|بــــ |د|

4898|4 ن محمود|هلل محمود سليم|منتـــ  سيوط|حقوق 

829794 حمد|طف محمد |كريم ع دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

82|6|9 لم|حمد س|حمد يونس | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8843o3 د بــــطرس  |ئيل صموئيل فؤ|ميخ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83|o|7 ه|لل|يمن متـــولي عبــــد|ء |رس| ن|سو|علوم 

|3|8|7 حمد|م سيد |ء س|رس| ن|صيدله حلو

776767 لبــــحلوض|ح غنيم محمد غنيم |سم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|252o3 روق حسن|يمن ف|كريم  ي|هندستـــ 
|لمنى

335768 ل يوسف لمع زكرى|م| عه مشتـــهر|زر

464743 زع|زع محمد من|مصطفى محمود من عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

529655 لعظيم عيس شقره|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

6o4533 يف عبــــد |شيم ود|وى د|لششتـــ|لجليل |ء رسر |نوعيتـــ طنط

476|2| حون|بــــو ط|لسيد |هلل عوض عبــــد |عبــــد | مه سكندريه|ل|بــــ |د|

779|35 هلل|بــــ |لرحمن عىل ج|حمد عىل عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4573o7 يف أحمد  لمرشدى|محمود رسر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

458o33 هلل خرصى|حمد محمد عبــــد|مصطفى محمد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|8736 دل مصطفى خليفه|ء ع|سم| هره|لق|حقوق 

495333 لجيد|حمد وليد سعد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

63|759 ى|لبــــىه حس|دل حمزه |م ع|وس ني  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

252863 ي
للطيف|محمود مهدى عبــــد| دئى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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|426o2 لسيد|ع |لرف|جر فتـــىح |ه ى شمس حقوق عي 

437735 ر|ختـــي|ل|هيم حسن |بــــر|ل |ء جم|رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

5266o8 ل متـــول|حمد محمد كم|محمد  سكندريه|ل|حقوق 

432386 دق محمود متـــول|تـــفى ممدوح ص ي صىح طنط
|معهد فنى

6o6o|8 لحميد نوفل|محمود حسن عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

|2426o ل محمود|ندى محمد كم ى شمس| لسن عي 

8o798o حمد|شم محمد |ء ه|هن هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

767264 رتـــي|لح|حمد |حمد سيد |لد |حمد خ| لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

268o65 ن حبــــيبــــ|محمود حلىم عثــــم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3|2|95 ى|بــــو|د حسن |زن عم|م لعني  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

676o|6 تـــ|لمطلبــــ فرح|هيم عبــــد |بــــر|رق |جر ط|ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|6|44 دق|ح ص|دق صل|ندى ص ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

843734 ل|ل غبــــري|د سوري|بــــيشوي ميل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

42o844 |لوف|بــــو|مه محجوبــــ حسن |س|س |ين| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6o7o3| ي
صف|محمد رزق ن| دئى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

283967 دريس محمد|ل |لرحمن جم|عبــــد كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

9|7647 ن محمود محمد |محمد رمض سيوط|حقوق 

354|6 متـــ عىل حسن حسن|سلىم سل ن|بــــ حلو|د|

42|9o2 عيل|عيل فرج إسم|مؤمن محمد إسم سكندريه|ل|طبــــ 

456|36 لسيد عىل|نور |محمود  ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

239223 لسيد|هلل محمد |م عبــــد|جر حس|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9o26o3 عيل عىل  |سم|زينبــــ محمد  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

6993o2 حمد|للطيف |حمد عبــــد |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

254o25 ر|حمد محمد نص|م |حمد س| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

784327 مر|تـــتـــ محمد محمد ع|ره شح|س زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

62858 طف فتـــىحي محمد|يه ع| بــــ بــــنى سويف|د|

89|966 ن ل مكرم بــــدروس |كم| مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

364988 غبــــ|دى ميشيل تـــوفيق ر|ف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|7629o ن|ن عربــــى محمود رضو|عمر رمض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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347|55 ره حسن محمد شجر|محمد عم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

48o675 ي محمد|محمد | ن|ر
لحسينى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

9o5244 لد حربــــى صديق حسن |خ ج|طبــــ سوه

865383 لمنعم عىلي محمد|حمد عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

68o572 |لبــــن|لسيد |لسعيد |ح |لفتـــ|ئل عبــــد |هلل و|يه | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7||343 نبــــيل محمد محمد حسن يوسف لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

277|4| لرحمن فتـــىح عبــــده معوض|عبــــد لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

279|2 لحليم محمود|سهيلتـــ محمود عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4|7572 لم|ن عىل س|هيم شعبــــ|إبــــر| لي|ع لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

4o3238 حمد|لعزيز |هدى محمود عبــــد  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7|o2o9 لم فرج|لم س|لم س|محمد س لمنصوره|ره |تـــج

26445| ر|لعط|لنبــــى |لسيد عبــــد|سلوى محمد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

489548 ن|حمد سليم|ه |لل|هلل محمد عبــــد |هبــــتـــ  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

873|| لد حميده شكل|ن خ|نوره لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

89o38o ى ف عطيه | |مي  هيم |بــــر|رسر سيوط|ره |تـــج

28787 لسيد|حمد عىلي |لرحمن |عبــــد  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

4oo7|7 هيم|بــــر|عمرو مجدي مرىسي  سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

|76347 هلل حسن|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7724o6 هيم شلتـــوتـــ|بــــر|مد محمد |حمد ح| زيق|لزق|ره |تـــج

462745 مر|ح سعد محمود ع|لفتـــ|حمد عبــــد| لشيخ|علوم كفر 

34|7oo ى |تـــفى  ئى|لطن|حمد محمد حسي  |ره بــــنه|تـــج

4|8|7 ف |مصطفى  يوبــــ محجوبــــ|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

88869| ل عبــــده تـــرىك |محمد جم سيوط|بــــ |د|

42o8o3 بــــ|لوه|لغنى عبــــد |لسيد عبــــد |محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

3|59o6 لعزيز|هدى محمد صبــــىح عبــــد هرتـــ |لق|تـــمريض 

754379  وهبــــه عطيه عىلي
سمر مصطفى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4o59o2 هيم|بــــر|ل |مل هل|ر محمد ك|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

647936 هيم|بــــر|رق عيس |م ط|سل| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

44|223 لمهدى|متـــ محمد حسنى |س| لشيخ|طبــــ كفر 
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|2o|25 يف محمد  ذلي|لش|حمد |مريم رسر ن|فنون جميله فنون حلو

548292 حمد منصور|سم محمود |بــــ |حقوق طنط

8779o2 حمد |حمد خليل |ء |دع سيوط|حقوق 

84o839 حمد|ر |لنج|لرحيم |ء عبــــد|سم| ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

7o69o5 بــــينى محمد|مه |س|ء |رس| لشر لمنصورتـــ |تـــمريض 

52o4o ى سيد عبــــد|ي لعظيم محمد|سمي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

64489 بــــسمله محمد رجبــــ فرج دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

25963o لحميد|حمد عبــــد|ل |ن جم|كريم |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

3|786 رحمتـــ معروف سيد متـــول هره|لق|لعلوم ج |ر |د

44oo38 لم دحدوح|ىك س|لشر|لم |رتـــ س|س |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

427|47 ف |طمه |ف هيم عىل محمد|بــــر|رسر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

6||965 لق شعي |لخ|م عطيه عبــــد |هبــــه س |تـــمريض بــــنه

4289o8 لجمس|هلل | |لدين عط|ء |محمد عل |طبــــ طنط

||5479 حمد|م |فريده محمد هش ى شمس|د| بــــ عي 

7|o334 لىح عىل|عبــــد | لرض|بــــو |محمد حسن محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

485|88 ى محمد يوسف ع| ل|ج مر|خي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

893545 بــــوضيف حسن محمد |منى  سيوط|ره |تـــج

5|75o| ن|هيم زيد|بــــر|دل |ن ع|نوره ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

287o92 محمد بــــدوى زىك محمد  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

37639 لحميد|ل عبــــد |لحميد كم|حسن عبــــد  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

4768o تـــ يىح محمود | حمد|مي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

37o934 لمطلبــــ شكشك|مل عبــــد|طف ك|صفيه ع |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

43o273 ي
حمد محمد|حمد زىك | |دئى |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

645448 |ش|لحليم رمزي محمد بــــ|ء عبــــد|سم| لمنصوره|حقوق 

42232o ى شيخ روحه|بــــر|حمد | هيم حسي  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

6o6238 م|لسل|لزغبــــي عبــــد |مه محمد |محمد سل ي صىح طنط
|معهد فنى

352998 لمقصود|تـــه عبــــد|لد شح|حمد خ| ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

855377 |عزيز حن| مز يىحي|ر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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54o63o لرحمن|حمد عبــــد|بــــر حميده |لدين ج|م |حس سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

6356o2 ى محمد رسى |ي ىط|لمع|بــــو |سمي  زيق|لزق|طبــــ 

753827 لق|لخ|حمد عبــــد |لسيد |ء محمد |رس| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

8o|o9 ود|هيم عىل د|بــــر|فريده عمر  ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

437836 لفيومي|هلل محمد عىلي |س عبــــد |ين| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

6oo|65 ن|حمد محمد عطيتـــ شعبــــ| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

24|645 لمنعم حسن درويش|ندى حسن عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68|725 للطيف  مسعد|محمد محسن عوض عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

3|8788 ى |ي لسعيد|لسعيد فوزى |سمي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|58762 ىسر|م محمد محمود ن|ر هش|من هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|24447 لعليم محمود|م سمي  عبــــد |سل| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

8852|4 هيم |بــــر|ل |نىح  كرم غ| سيوط|نوعيتـــ فنيه 

|8598 ي
ن|تـــ سعيد سليم|لدين عرف|ء |ضى هره|لق|ره |تـــج

79o736 عيل محمود|سم|لح |نور ص|مصطفى  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

6256o| م محمود غنيىم شندى|عص زيق|لزق|طبــــ 

266o99 للبــــودى|محمد خليفه عىل  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|45962 ن حسن|حمد زيد|هلل |منتـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|62286 ن|نور شفيق سمع|ن |ري|م ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4o6o|9 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|لسيد |سلىم  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7o5||7 لجندى|هلل |حمدعوض |لدين |رص|مروه ن لمنصوره|بــــ |د|

2699o حبــــيبــــه محمد عبــــده بــــيىه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2576|8 ر|حمد نص|لفضيل |ئى عبــــد|م ه|سل| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4|2o6  خليفه|
ى
لمهند محمود دسوق ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

5|38|3 تـــه|جيد شح| بــــر عطيه حن|ص علوم دمنهور

8o2o69 ي|لق|حمد محمد |لرحمن |عبــــد ي عشي 
ضى حقوق بــــنى سويف

|57|39 لي|لسم|هيم |بــــر|لمعىط |هيم عبــــد |بــــر|ء |ل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|64824 ي
مرىس محمود مرىس| دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8789o2 ف عبــــد|محمد  هلل محمد  |رسر ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى
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453o53 ل|لع|ىط زىك عبــــد|لع|لد زىك عبــــد |خ ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6425|5 حمد حسن|هيم سعيد |بــــر| زيق|لزق|هندستـــ 

33o563 ج|لح|هيم محمود |بــــر|هيم |بــــر|يتـــ | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|58|8| يه يىح سيد خليل| هره|لق|علوم 

9|895o ف سيد | حمد تـــوفيق  |رسر ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

5o754 لرحيم|هلل عبــــد |بــــ |م يشي ج|سل| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

335o2 وي|هلل زىكي عشم|د عبــــد |مي عم هره|لق|بــــ |د|

327o45 د|محمد حم| لوف|بــــو|رك |ر مبــــ|من ى شمس حقوق عي 

|78797 ى عم|ي د|ر عىل حم|سمي  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

77o9o| م حسن عيس حسن|يمنى حس زيق|لزق|طبــــ 

|2268| |ح |لفتـــ|دل عبــــد |محمود ع
ى
لدسوق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2753o لمجيد محمد|ل عبــــد |زينبــــ جم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68376o لسيد فوده|بــــ |لوه|حمد نبــــيل عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

877775 لسميع محمود  |هلل عبــــد|هلل عبــــد|منتـــ  سيوط|علوم 

636952 للطيف|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |هيم |بــــر| زيق|لزق|هندستـــ 

33423| للطيف|طف محمد عبــــد|محمد ع |ضتـــ بــــنه|علوم ري

479973 ل|لرج|لعزيز |ء عىل حسن عبــــد |ل| سكندريه|ل|بــــ |د|

2|343o د|لدين ميل|مر محمد نرص |مريم تـــ ن|فنون جميله فنون حلو

234352 ف عبــــد|محمد  لرحمن|لعليم عىل عبــــد|رسر ن|فنون جميله فنون حلو

83455| ي|لسل|د سعد عبــــد|سع
م مصطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

4874|7 لس جرجس عزيز ف م|كي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9o3o64 ف عبــــد|محمود  ح محمد |لفتـــ|رسر ج|صيدلتـــ سوه

|2|86o هر|حبــــيبــــتـــ محمد حسن تـــوحيد ط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

838358 تـــم محمد محمد|محمد ح |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

8o2|96 ل بــــدر|يوسف محمد فخري محمد جم ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

253254 لغنى رزق|لد عبــــد|ندى خ |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

42o972 لسيد حموده|تـــ |لشح|مد |منيه ح| لشيخ|بــــ كفر |د|

||82|8 ن|هيم وهبــــتـــ سليم|بــــر|ندى  ى شمس|تـــج ره عي 

6o473| س محمد عبــــد ربــــه|طف عبــــ|هند ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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622938 ف محمود محمد عىل|حمد | رسر هندستـــ بــــور سعيد

|7|747 ديتـــ مكرم سعيد شنوده|بــــرن ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

897787 حمد |نىه محمد محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

79375 بــــو زيد|هيم رزق |بــــر|عمرو  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

3|8oo ن فتـــىح حسن حسنى|نور ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

756942 ف رمض|مصطفى  لنبــــي|ن عبــــد |رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42346| حمد|لدين حسنى |م |ندى حس سكندريه|ل|عه |زر

28|775 هلل|هيم عبــــد |بــــر|ئى فتـــىح |م ه|هش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2376o2 لمنعم|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|يه | ن|تـــربــــيتـــ حلو

2879|4 حمد|ح سعيد أبــــو|لفتـــ|م عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4|5|6o ل محمد بــــلبــــل|ء جم|شيم سكندريه|ل|بــــ |د|

9o|697 دل لطفى وهيبــــ  |م ع|وس ج|ره سوه|تـــج

2|98|5 لعزيز|لد جمعه عبــــد|حبــــيبــــه خ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

336|3o م محمد خليل|خلود عص ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

33o399 عيل|سم|هيم |بــــر|سهيلتـــ محسن  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6979o4 ن|حمد حسن محمد غيض|منيه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5o58o4 ر|لمنعم دويد|هيم حسن عبــــد|بــــر|لدين |سيف  سكندريه|ل|علوم 

34|747 ى|ش ز محمد يوسف عليوه|هي  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

54|683 ن|لحميد سليم|لرحمن محمود عىل عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4393o2 رجي|لج|لم |س| ش|ن بــــ|نوره لشيخ|بــــ كفر |د|

695o47 لسعيد عىل مصطفى قصيف|لعليم |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

57o35 حمد|ء محمد جمعه |شيم لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

26533 ل فهىم|مصطفى محمد جم هره|لق|ره |تـــج

27|364 لسيد محمد أبــــو عفصتـــ|لحميد |مريم عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|2|788 لكريم|م سعودى عبــــد |هش| يش ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7o2|44  |ئل |حمد و|
ى
وى زغلول|لطنط|لدسوق لمنصوره|حقوق 

686||2 زى|حمد غ|ندى مجدى  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

5o9765 يف|ن محمد |حمد منصور سليم| لشر سكندريه|ل|حقوق 

4|6729 ىط متـــول|لع|لحكيم عبــــد|ن عبــــد|شج| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 
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5|67o7 م ثــــروتـــ نعيم|ندى حس معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

227o49 هيم|بــــر|بــــر متـــول |محمد ج ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

493798 ى|ن محمد |محمد رضو بــــوحسي  سكندريه|ل|حقوق 

69|355 وى|لبــــل|لبــــدوى |محمود صبــــرى محمود  ره بــــور سعيد|تـــج

49|299 تـــ عم ع|د عىل محمود نج|ني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5236o6 عيل مبــــروك|سم|لدين يوسف |م |يوسف حس دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

4|8548 هلل|هلل محمد عط|يه عبــــد| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

37653  رمض|عبــــد
ى
ن عىل|هلل صدق كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|38563 ن|جد صبــــىح روم|م| بــــيل|م دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

4965o9 سكندر ديمتـــرى|عزم | ردين رض|ن تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4355o3 هيم جمعه|بــــر|ندى خميس  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

97489 حمد سيد|ل |حمد كم| لفيوم|بــــ |د|

7635o7 ى|بــــو |يمنى عىل محمد محمد عىل  لعني  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

25|62| وى|لتـــل|لمنعم |لمنعم عيد عبــــد|عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

23o25 هلل|لمجيد عبــــد |لمجيد مصطفى عبــــد |عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

77||o8 لرحيم|فظ عبــــد|ء صبــــرى فتـــىح ح|رس| زيق|لزق|حقوق 

693894 |لفتـــوح |بــــو |لعوضى |هيم محمد|بــــر|مه |س|
ي|ل

لفى
لمنصوره|بــــ |د|

6|5863 ر زهره|عمر محمد مختـــ ط|حقوق دمي

64o552 هيم حسن عطيه|محمد إبــــر زيق|لزق|بــــ |د|

85o488 لحميد|ن عبــــد|حمد زهر| |ن|ر لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

542278 هلل محمد تـــرىك|ء عزيز عبــــد |أل سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

43|o5| ن|لم|لغنى س|رق عبــــد |ط| يش |تـــربــــيتـــ طنط

6886o6 ن عقيله محمود|محمود عقيله رمض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

893o9o ن  |هلل محمد زيد|سلوى عبــــد سيوط|حقوق 

753632 ى محمد |ي عيل|سم|حمد |سمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

679685 |لمنعم حسن محمود |ء محمد عبــــد |رس|
وى|لشن

لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

89o628 لغنى |حمد عبــــد|ج |لد فر|خ دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

266823 بــــ|در كس|لق|تـــغريد طلعتـــ جمعه عبــــد  |تـــمريض بــــنه
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5343oo ضى|لر|يوبــــ عبــــد|حمد |هيم |بــــر| |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

25o469 لبــــهىح |سهيله فتـــىح عىل  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

87o826 فظ محمود|لح|لحليم عبــــد|بــــ عبــــد|رح ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

48o923 ى محمد ع شور صبــــىح|نورسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

269558 حمد خرصى|لمقصود |ء عبــــد|سم| شمون|نوعيتـــ 

27o882 ل|لع|لرحمن عبــــد|د عبــــد|لجو|نعمه عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

33|74 دى|له|ن عبــــد |ل رمض|ء جم|دع هره|لق|بــــ |د|

483|o5 هيم|بــــر|هيم محمود |بــــر|حمد |غدير  سكندريه|ل|ره |تـــج

|65284 ن حمد سيد فرج| |مي  لفيوم|عه |زر

|74828 |لعر|حمد عىل محمد |عىل 
ى
ق |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 

ريتـــ|إلد

7789o| ى |ي حمد عليوه|لسيد محمد |سمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4635|6 ين  تـــ سعيد|م فرح|لسل|لسيد محمد عبــــد|رسر لمنصوره|حقوق 

|59472 لعزيز عىلي|عىلي عبــــد | دين ى شمس حقوق عي 

288|79 طمه عىل عيس محمد|ف لمنصوره|حقوق 

6483|2 وق عبــــد  ر يوسف|لستـــ|ر عبــــد |لغف|رسر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

443842 مه|لعظيم عيس سل|ن سمي  عبــــد |إيم لشيخ|بــــ كفر |د|

35486| حمد محمد|سمر مني   ى شمس صيدله عي 

479|94 ن|هيم رمض|بــــر|هلل نسيم محمد |منتـــ  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|4|986 م محمد حسن عىل|د هش|زي ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

93425 ن محمود|لدين عثــــم|م |يدي عص|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7o|o48 وى|لمك|مد محمود محمود |محمد ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

282o6 ر سيد|مه محمد مختـــ|س|عمر  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

827277 ي محمد
ي سمي  مصطفى

مصطفى |هندستـــ قن

272726 لرحمن محمد|لدين عبــــد |محمد نرص| نور لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

7o97o9 هلل|لسيد فرج |حمد محمد |لد |خ لمنصوره|هندستـــ 

643987 لسيد طلعتـــ يوسف|ئى |م| زيق|لزق|بــــ |د|

4|4||9 م محمد فرج|لتـــه|لحميد محمد |عزه عبــــد  |ره طنط|تـــج

853483 ل|ح عيد محمد جل|نشر| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

85543o لفتـــح|بــــو|ق |حمد سبــــ|محمود  ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى
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362274 ى ى سعودي حسي  محمد حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

79|834 حمد محمد عليوه محمد عليوه| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

296o39  عىلي محمود 
لشمندي|معتـــز مصطفى كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

52962o ى|حمد خ| لد عيد حسي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

755|27 هيم عىل|بــــر|ندى محمد  عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ 

7|8|o ن|ده فتـــىح شعبــــ|يه حم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

67756 حمد|حمد صفوتـــ معوض | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

22632 د|حمد فؤ|حمد مجدي | هره|لق|ره |تـــج

499264 ف  ف|بــــر|مديحه رسر هيم رسر بــــ دمنهور|د|

2627|4 |حمد عر|حمد |حمد جمعه |
ى
ق | معهد فنى تـــمريض بــــنه

7oo472 حمد|لسيد سيد|لمتـــول |لسيد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

35|42o تـــ رض| ض|لدم|هيم |بــــر|سعد | مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

247336 لخول|لعزيز |هلل محمد عبــــد|عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8373o ى شح|عبــــد  س|تـــه عبــــ|لرحمن حسي  حقوق بــــنى سويف

|29635 ح عىلي عفيفى|مصطفى عىل صل كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

84393 حد|لو|ح محمد عبــــد |م صل|سل| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

|26993 ي رضو|زم جل|م ح
ن|ل مصطفى هره|لق|هندستـــ 

9o8584 لرحيم |رص محمد عبــــد|ندى ن ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

248988 لح|م محمدعىل ص|ره محمد هش|س ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

369427 لنبــــى محمد محمد|عبــــد| محمد رض عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

753977 لسيد مصطفى محمد|جده |م عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

4458|2 حمد شديد|محمد سمي  فتـــىح محمد  سيد  سكندريه|ل|هندستـــ 

53o343 دريس|يمن محمد مصطفى |ندى  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|65436 عيل|سم|تـــه |مه شح|س|ء |ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

789633 لرحمن|لنعيىم عبــــد|م |محمد بــــس عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

75655| محمد محمد| ء رض|دع عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

783|32 حد|لو|لحميد عبــــد |بــــسمه قطبــــ محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

34726o لرحمن سمي  محمد محمود فرحه|عبــــد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

36|77 ىسر|لبــــهو|بــــيح طلعتـــ محمد محمود |تـــس ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 
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44563| حسن| لد عىل زكري|حمد خ| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

7o8|8o لح محفوظ|حمد ص|له محمد |ه ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

489848 د|ر محمد ج|لستـــ|د عبــــد|ج| دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|478|4 لمعطر|ح |لفتـــ|ح عبــــد |عمر صل لمنصوره|حقوق 

|6o49o ن|ن سليم|د رمض|دهم عم| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

78o597 لعظيم يوسف محمد يوسف|محمد عبــــد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

476677 ى|لعزيز محمد |هلل محمد عبــــد |منه  مي  ج|ره سوه|تـــج

79o437 ر عليوه|لستـــ|د عبــــد |ن نه|نوره ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

476467 د|لوق|حمد عىل محمد عىل | سكندريه|ل|حقوق 

3|3o|7 لشيخ|لد |لحليم خ|حمد عبــــد|مصطفى  ى شمس علوم عي 

2353|5 ى خ| لنبــــى|بــــر عبــــد|لد ج|لحسي  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

22|2|5 ء محمد فوزى محمود|لزهر|طمه |ف ى شمس صيدله عي 

366o4o ن محمد طه|مريم مرو ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

268oo2 لخول|حمد |بــــ محمد |شه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

92o|o3 ظه |بــــر بــــ|لج|ن عبــــد|رمض| مه ج|علوم سوه

23736| حمد|كر محمد |ندى محمد ش ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o5|47 ي  ف جرجس حن|مي  |رسر ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

7o485o وى|لجعفر|لم |لد عبــــده فريز س|م خ زيق|لزق|بــــ |د|

||96o4 حمد|ج |لحج|بــــو |بــــ |يه|حمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|4496 ى عبــــد|ي حمد كرتـــبــــيه|ح محمد |لفتـــ|سمي  زيق|لزق|عه |زر

36o658 م محمد سيد محمد مصطفى|لسل|عبــــد |حقوق بــــنه

64339| هيم حسن|بــــر|ئى عوض |ه زيق |لزق|تـــمريض 

|5|942 ى سعيد عويس محمد|ف طمه حسي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

3|225 لسيد عىل|مريم عىل محمد  هره|لق|ره |تـــج

342466 ى سيد |ن ن|نوره حمد مسلم|رص حسي  |علوم بــــنه

|68478 |بــــو سبــــع مو|د حمدى |عم| ر|ي
ى
ق ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8|||82 ي ري|نوره
لنعيم|ض عبــــد|ن مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

867938 لمنعم محمد حسن|عبــــي  عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

523538 ل|فظ هل|فظ عرفتـــ ح|محمود ح ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر
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84o544 ف فوزي |ر |من لنوبــــي|رسر ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

226637 ىط درويش|لع|لد عبــــد|حمد خ| هره|لق|ره |تـــج

683392 دى تـــوفيق|له|بــــسنتـــ مصطفى عبــــد  ي|هندستـــ 
|لمنى

|5o3o ى|بــــر|م عمر |سه هيم رفعتـــ حسني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

64|63| لمنعم محمد|ل سعيد عبــــد |ره جم|س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|4223 ن ي|لق|للطيف |رس محمود عبــــد |ي| مي 
ضى  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر

266477 لقشىط|ندى محمود محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8392|2 حمد|لح |رص ص|لن|طمه عبــــد|ف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

48235 دل حسن محمود|هدى ع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6o8994 |ض |م ري|آيه عص
ى
لطرق ي صىح طنط

|معهد فنى

6|769| ى شعبــــ|محمد مع ن|ىط حسي  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

327o22 زق|لر|لح محمد عبــــد|حبــــيبــــتـــ حسن ص ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

635286 ف عريبــــى محمد|منيه | رسر زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

648622 لسيد متـــول|حمد |تـــ |عىطي عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|76879 بــــر محمد سيد|منى ص سيه|نوعيتـــ عبــــ

2|3693 د محمد محمد خرصى|لدين رش|م |محمد عص لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

42565 هيم|بــــر|لنبــــى عىل |محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

|22844  عبــــد |خ
ى
لموجود عىل|لد شوق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

28|697 ف عىل |عمر  لحريرى|حمد |رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|62|4 هلل|ن مبــــروك حبــــ |لسيد رمض|ء |ل| سكندريه|ل|طبــــ 

536784 بــــوجنديه|ن محمد |محمد مىح رمض ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

353o82 ع|حمد محمد من|محمد محمود  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

855o68 لرحمن محمد|ن عبــــد|د رمض|جه ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

247|6 ى|ن مجدى صبــــرى |نوره مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

893678 ه عىل |لل|حسن عبــــد| رويد سيوط|حقوق 

25o6oo يمن فهىم عىلي محمود|سلىم  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|22|4o ح|لفتـــ|حمد عمرو محمد عبــــد | هره|لق|حقوق 

9|282 ل طه عيد|هبــــه جل لفيوم|بــــ |د|

7oo6o2 ح يوسف بــــدوى|صل| نور لمنصوره|بــــ |د|
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36o9o يع|لحميد ط|لحليم عبــــد |ل عبــــد |خلود جم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

436o24 رتـــ|زغلول سعد عم| نور بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

764596 حمد حسن|حمد |لدين |ء |هيم عل|بــــر| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7o7|85 وق صفوتـــ معن مصطفى  لبــــقرى|رسر |ره طنط|تـــج

696698 م|م|ل|لفتـــوح |بــــو|لسعيد |طمه |ف لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

|47588 ن|لدين رمض|ل |حمد مصطفى كم| هره|لق|عه |زر

25273 ى|حمد محمد |ر سعيد |من مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|529 لشيىم|مه |حمد محمد سل|ريم  ن|علوم حلو

4834o| م مصطفى محمود حسن عبــــوده|ريه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

899624 ى محمد |صل| نه ح حسي  ج|حقوق سوه

7562oo مد محمد أحمد|حمد ح| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

8||963 زم خميس حسن محمد|ح سيوط|ره |تـــج

629338 لدين محمد|ح |عمر محمد محمد صل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|8|79 شم درويش مصطفى|عمر ه ى شمس حقوق عي 

8857o4 ف محمد نور عبــــد|محمد  لنبــــى |رسر صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

6o83oo بــــ|لبــــو|كرم محمد |ن |يم| |بــــ طنط|د|

696566 ر|لغف|ر محمد عبــــد |لغف|محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

248753 لغنى محمد فهىم زيد|ئى عبــــد|م| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|68825 |هر حن|م| بــــيشوى حن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6o2|24 ن|لمنعم زهر|ن مأمون عبــــد |روز ي صىح طنط
|معهد فنى

42536 ف حسن عثــــم|لحميد |عبــــد  مر|ن ع|رسر هره|لق|حقوق 

3446|o مل حسن محمد حسن| ى شمس|د| بــــ عي 

24897| م|حمد محمد هم| |لي|د ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

254983 لبــــ عيد|بــــو ط|حمد |منيه حسن | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

3463o3 رص محمد عطيه|لن|حمد عبــــد| تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

35|422 بــــ|لتـــو|ح عبــــد|لفتـــ|دى عبــــد|شموع بــــه |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8o|352 حمد محمد|لنبــــي |م عبــــد|سل| ي|لسن |
|لمنى

53o666 بــــ|وى غر|ع منش|لسبــــ|رص |محمد ن  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

3o968 ي|ل مصطفى عبــــد |د جم|جه
لغنى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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7o5676 حمد عىل|حمد محمد |م محمد |ر لمنصوره|هندستـــ 

442972 لم|تـــ صديق محمود س|لشح|جر |ه لشيخ|عه كفر |زر

625399 عبــــله حسن محمود مصطفى مطر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26o694 ن|حمد محمد رمض|طمه |ف تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

5|5374 لد فتـــىح محمود محمد|خ| رويد ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

84686| لرسول|ه |يمن عيسي ج|محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

7|5287 حمد|فوزى | مصعبــــ رض لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

8o9663 ن رجبــــ|رمض| محمود رض ره بــــنى سويف|تـــج

7824|2 حمد|هلل |بــــر عبــــد |سهيله ج زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

527578 ح|دى صبــــ|له|ح عبــــد|مريم فتـــىح صل سكندريه|ل|حقوق 

67634| زى|سمحه محمد فتـــىح محمد غ صيدلتـــ بــــورسعيد

2|76o| لحميدهيكل|م هيكل عبــــد |مجد بــــس| ن|هندستـــ حلو

3|37oo لمجيد|لسيد عبــــد|ء |هلل عل|عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

323|25 رق عبــــدربــــه محمد عىل|رتـــ ط|س ن|بــــ حلو|د|

825|6o ي سيد ف|م|
وي محمد|ئى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

622987 بــــ|جد محمد |زن م|م ض|لشر ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

2|578o ن|دق شعبــــ|مر فكرى ص|فكرى س لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

822892 لس  لس|كي  كرم صفوتـــ كي  ي|علوم 
|لمنى

8|94o5 |ل نصيف ويص|مريم جم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

48545| تـــ|طمتـــ سعيد محمد بــــرك|ف سكندريه|ل|بــــ |د|

3|8547 ح عىل عوض|لفتـــ|ن عبــــد|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

33o443 لشيىم|دتـــ حمودتـــ |ندى حم زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

325492 ن حسن عبــــدربــــه|محمود رمض بــــ بــــنى سويف|د|

9|8255 ى عبــــد ى حسن |لبــــ|حسي  سط حسي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

885248 ل |ره غبــــري|لقمص بــــش|جول جورج  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

453629 حمد عىل|لدين محمد |ء بــــدر|ل| لشيخ|بــــ كفر |د|

7o53|9 بــــ|سط مصطفى خط|لبــــ|ء مصطفى عبــــد |دع زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

327554 لحميد محمود|ر محمود عبــــد|مي ى شمس|تـــج ره عي 

329553 ي محمد حسن عبــــد لحليم|مروتـــ يحن  |تـــربــــيتـــ بــــنه

|7456 هلل|حمدفتـــىح عبــــد|هلل |محمد عبــــد  ن|حقوق حلو
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|59523 ح محمد|لفتـــ|فوزيه جمعه عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|47463 دق|م حمدى جعفر ص|هش كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

585o6 هيم محمد|بــــر|شم |ه| دين لفيوم|عه |زر

378|8 ى|ندى سعيد عبــــد لحميد محمد حسي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

894|32 رع |لعزيز مز|ل عبــــد|جم| لي|د سيوط|طبــــ بــــيطرى 

24|846 حمد محمد|ن |ليىل سلط ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

862|93 ء منتـــرص محمود خليل|عل ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

|4|294 م جورج |طف س|نه ع|هيل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5o3||9 لحميد|حمد عبــــد |يمن |حبــــيبــــتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7795o8 لرحمن|لسيد عبــــد |مد |سلىم ح زيق|لزق|بــــ |د|

325o44 ى يـوبــــ|س |دل تــــومـ|عـ| مي  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

|27243 بــــ محرز|لوه|بــــ محرز عبــــد |لوه|عبــــد  ى شمس صيدله عي 

258226 ح عىل موىس|لرحمن عىل صل|عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

|36735 رك محمد سعد|ن مبــــ|طمه شعبــــ|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

794o32 حمد محمد|ن |ره شعبــــ|س عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

759|3| لسيد|ل |ل محمد جل|جل لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

4569o4 مل محرم|دل ك|محمد ع| ثــــري ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

4o3969 لمنعم محمود عيس|ن عيس عبــــد |مرو سكندريه|ل|حقوق 

46||o6 ي سعد عبــــد
هلل أبــــو طه|آيه مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7o9655 لسيد|حمد |لسيد |ندى  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|54|o5 ى ى محمد حسني  محمد حسني  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|6|22 لمنصف محمد|ر محمد عبــــد |من علوم دمنهور

6o8962 لمجيد زبــــيبــــ|لسيد عبــــد |م |سل| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

5|3448 ر عيد|م مختـــ|لسل|محمد عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|8535 ى |حمد محمد | هيم|بــــر|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8477|4 لرؤف سيد عىلي|ن عبــــد|كريم ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

845537 بــــ|لوه|ح عبــــد|لفتـــ|ريم نبــــيل عبــــد ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

4|754o هلل محمود عىل محمود|محمد فرج عبــــد ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

5o|563 دى|بــــوح|هيم |بــــر|هلل محمد |مل فتـــح | سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|5223o ي|ر
ن محمد|ن حس|حس| |ئى ن|بــــ حلو|د|
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8o58o4 د|د لبــــيبــــ ج|مريم عي ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

48745| هيم جمعتـــ حسن عىل محمد|بــــر| سكندريه|ل|بــــ |د|

675478 لديبــــ|رص محمد مصطفى |لن|عىل عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

6o74|7 وى|لم|لرحيم محمد |لد محمد عبــــد|كريم خ ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

3732oo حمد سيد بــــخيتـــ|يوسف  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

888843 ى جيف ل نظي  |هل| ر|كرستـــي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

37o6|8 ن|هيم عمر|بــــر|ل |لع|ء سيد عبــــد|ول لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

844946 حمد محمد|لرحيم |حمد عبــــد| ن|كليتـــ طبــــ أسو

443364 هيم طلحه|بــــر|رفعتـــ مجدى رفعتـــ  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

8|4889 ي|ر
حسن محمد محمد| ئى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

|59328 لق|لخ|محمد سعيد ذىك عبــــد  ن|حقوق حلو

||7668 م حسنى حسن|ر حس|مختـــ ى شمس هندستـــ عي 

494556 وى|لشه|بــــر محمد |كريم محمد ج دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

484632 عيل|سم|بــــر |دل حسن ص|طه ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76|o4 لعليم|عمر عىل محمد عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

6|9573 لسيد عىلي|عبــــي  قدري حلىمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

25|25 ي |ن |نوره
س محمد|لنح|حمد مصطفى لفيوم|عه |زر

772oo7 بــــ|محمد عيد محمد محمد دي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2657|2 محمد مصطفى محمود مـحـمـد مـوسـى لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

6o6738 ف حلىم يوسف نص|محمد  ر|رسر لمنصوره|ره |تـــج

826o6o ري ونيس|ء زخ|ندي بــــه|س تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

5o3o9o عيل محمد|سم|منيه محمد | لمنصوره|علوم 

494748 ي م
 |لش|جد عبــــد |مصطفى

ى
بــــوشوشه|ق تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

88742| | د يعقوبــــ بــــسط|عي| رين|م سيوط|علوم 

44o74o هد|لذ|نور |بــــ محمد |مهيتـــ لشيخ|عه كفر |زر

5|677o ن محمد عىلي دحروج|ء شعبــــ|رس| علوم دمنهور

432329 وى|لكفر|يمنى مدحتـــ سعد  |تـــربــــيتـــ طنط

4|7689 لكريم موىس|ل عبــــد|لكريم جم|ندى عبــــد  |حقوق طنط

|5629| دق|دق محمد ص|م ص|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

27o9|| ى عيطه|ر ك|بــــر| مل فوزى حسي  ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 
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3427|2 ر|محمد عىل تـــوفيق نو ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

643436 عمر ممدوح فتـــىح عوض ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

2542o4 زي زرينه|م محمد حج|ء عص|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

329o4| لمجيد سعيد|م عبــــد|م|هلل |لدين فتـــح |م |م| |حقوق بــــنه

323987 ن|لسيد عثــــم|لسيد |طمه محمود |ف وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

239o6 ء مجدى عىل منصور|سم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

486|74 للطيف محمود موىس|ن مصطفى عبــــد |رو دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

479o5o ي|لسيد |مح محمد |لرحمن س|عبــــد  لعشر سكندريه|ل|هندستـــ 

628|35 يف مجدى حمد فظ|ن ح|رسر ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

83o743 مؤمن محمد فتـــىحي محمد سيوط|ره |تـــج

2|9|6o تـــم سيد بــــهجتـــ|يوسف ح |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

794|36 لسيد مصطفى محمد عطيه|لسيد |ء |رس| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7o337 مصطفى مجدى محمود محمد أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

7o5229 م محمد حسن عىل عىل|هش ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

49254o هيم|بــــر|للطيف خليل |حمد محمود عبــــد| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7o873 لمجيد|هلل عبــــد |بــــسمه محمود عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8865|| لعظيم درويش |محمود محمد عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

237664 ل|لع|لرحمن عبــــد|لم عبــــد|ء س|شيم هره|لق|حقوق 

32447o رى|لهو|لحميد |ذ مجدى صبــــىح عبــــد|مع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6|5|92 لعلىم|حمد |م مسعد |هش| مه ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

52|o89 لعظيم |ح عبــــد |لفتـــ|لعظيم عبــــد |عبــــد | لي|د
شم|ه

بــــ دمنهور|د|

|57376 لحمد|بــــو |هلل محمد |جر عبــــد |ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45o457 لرحيم نيده|لرحيم عبــــد |مه عبــــد |س|محمود  |هندستـــ طنط

7|7235 لسيد|لسيد محمد محمد |يه | زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

496223 ى  بــــحي 
ي سعد مصطفى

هند مصطفى ره دمنهور|تـــج

234o5 ر جوده|ء فتـــىح مختـــ|بــــر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

86865 لعظيم جودتـــ|صم محمد عبــــد |ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

49893o ل|لجبــــ|م |لسل|هلل عبــــد |آيتـــ عبــــد  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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||6532 م كرم جرجس|س| مي  هره|لق|ره |تـــج

76468o لغنى رجبــــ|ن عبــــد |يمن رمض| |رن ره بــــور سعيد|تـــج

56377 بــــ|لوه|حمد عبــــد|حمد |محمد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

767||7 ن|هلل سليم|مصطفى محمد عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

4354|| رص|هيم ن|بــــر|مل سعيد محمد | ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

33|738 ف |ندى عبــــد لعيله|هلل مشر |حقوق بــــنه

8|77o5 ي |تـــه
نس|نس محمد |ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

|36539 لبــــصي  مصطفى|ل عبــــد |عمر جم دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

353923 حمد|حمد محمد عىل |محمد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

83838o لكريم سيد|يوسف محمد عبــــد |هندستـــ قن

97o85 سل محمد تـــعلبــــ عوض|بــــ |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

85494 لشفيع|لمجد عبــــد |بــــو |يه سيد | ن|حقوق حلو

|486o ى كم|محمد  ى عبــــد|ل |مي  حد|لو|مي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|74|78 ى ن|ي لفتـــوح مصطفى|بــــو|رص |سمي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|55373 ن|حمد محمدزيد|لدين |ء |زينبــــ عل ى شمس|تـــج ره عي 

339498 لجوهري|عيل |سم|زينبــــ محمد  |طبــــ بــــنه

6o98|9 ى|ي لبــــرى|لد محمد |خ| سمي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

32743| دي|له|يش عبــــد|جر محمد ع|ه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|4|33| ج|لكريم حج|مصطفى محمد عبــــد | ن|د ن|علوم حلو

284277 هيم|بــــر|حمد محمد |م |يه س| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4o3|67 م|لفح|هي بــــهجتـــ محمد |دين بــــ|ن سكندريه|ل|ره |تـــج

227|76 ل|لع|ضى عبــــد|لر|ء عبــــد|لرحمن عل|عبــــد هره|لق|حقوق 

|383o بــــرهيم|حمد فريد |لد وليد |خ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

638348 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|لد |خ ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4262|3 تـــه|لسعيد شح|د |حمد محمد رش|مريم  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

|269|9 لدين محسن تـــرىكي سبــــيه|نور  ى شمس حقوق عي 

37o333 تـــتـــ|هيم محمد شح|بــــر|ن محمد |رمض ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4|45|2 ى|مه رفيق محمد |س|رفيق  لبــــحي  سكندريه|ل|ره |تـــج

7559| شم|ر ه|رص مختـــ|لن|ء عبــــد |رس| لفيوم|لعلوم |ر |د

239845 |لكريم |هيم عبــــد |بــــر|ئى |ليم|هيم |بــــر|
هرى|لظو

ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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43o625 لمجدوبــــ|ح محمود محمد |ء صل|آل ي صىح طنط
|معهد فنى

368||9 لسيد|مصطفى صبــــىح محمد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

35o8o6 ن|هيم سليم|بــــر|م |مريم س ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

26|58o رك|حمد مرىس عىل مبــــ|لدين |سيف  |ره بــــنه|تـــج

48239o حمد مدئى|لرحمن عوض |عبــــد  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

428954 ل قطبــــ يحن |بــــ كم|رح |صيدله طنط

3|58|9 مي حسن|دتـــ مجدى س|غ ن|تـــربــــيتـــ حلو

637||7 ل متـــولي نجيبــــ متـــولي سعد|أم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

5474o2 دي|تـــ حم|تـــ عيس فرح|ء فرح|ل| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

635|32 شور|حمد ع|لسعودى محمد | |دين زيق|لزق|نوعيتـــ 

8o6366 سكندر|دل عيسي |موىسي ع ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|5o878 حمد|يمن رفعتـــ |حبــــيبــــتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

269664 لسيد عىل|حمد مصطفى | ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

437299 ود|هيم د|بــــر|لسيد |يه جمعتـــ | لشيخ|بــــ كفر |د|

7o2469 لسميع عىل محمد|حمد عبــــد |ء |ل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

33499| شور محمد|ء مصطفى ع|سم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3|727 ى  لعجىم|حمد |حمد محمود |لجي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|96|6 خلود محمد مهدي محمد ي|علوم 
|لمنى

56475 لد عنتـــر عيس خليل|خ ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

3885| بــــ|لوه|لدين عبــــد |سعد عىلي سعد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

8498o3 ن محمد|ء سعيد حس|حسن لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

889553 رتـــ |ع بــــش|ره من|بــــش| مرن ج|أللسن سوه|كليتـــ 

84562o ي محمد 
حمد|عزتـــ مصطفى ن|تـــمريض أسو

532|8 وق ع د محمود|طف فؤ|رسر ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

276756 عيل|سم|بــــو|دق |ح ص|لفتـــ|حمد عبــــد| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|33336 لسيد طلبــــه|دل |حمد ع| ن|حقوق حلو

9|494| خر  |دى يشى ز|م ن|بــــر| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

783432 لعزيز|ل عبــــد|حمد كم|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

682692 لحليم حسن|هلل حسن عبــــده عبــــد |منه  لمنصوره|هندستـــ 
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328742 لح|حمد عىل ص|حمد مجدى | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

34472 ن|مد عثــــم|لعليم ح|ن عبــــد|ندى عثــــم ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

437324 عر|لش|هيم |بــــر|لسيد |ر ربــــيع |من لشيخ|ره كفر |تـــج

4423o| محمد فتـــىح محمد محمد مندور ي صىح طنط
|معهد فنى

699489 حمد حسن|دى |له|عمر عبــــد  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

889534 يه حيدر مدكور محمد | سيوط|تـــربــــيتـــ 

6o225o بــــع|لمر|مد |رص ح|لن|بــــسنتـــ عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

6|3945 تـــ|لشح|لعزيز |طف عبــــد|عصمتـــ ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

33|526 لم|نور س|ء محمد |دع ى شمس| لسن عي 

63664 م محمد محمد|حمد عص| ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

886329 لد ممدوح سعد جمعه |خ ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

95o7o لرؤف مبــــروك|مروتـــ مجدي عبــــد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

677555 حمد رزق|لرحمن بــــهجتـــ مصطفى |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

373272 محمد سمي  يوسف محمد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8772o3 لكريم سيد  |د |لد ج|خ| رن سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

336522 ى عىل |ه |لبــــن|جر سيد حسني  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8o2||8 لس شنوده  سحق نرص|كي  ي|تـــمريض 
| لمنى

698293 هيم|بــــر|لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|ء |ل| لمنصوره|هندستـــ 

3|88o3 ى|يتـــ ع| طف زينهم حسني  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6843o6 بــــوديبــــ|لسيد |بــــ |لوه|مي  عبــــد |ئشه |ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

69999| هيم|بــــر|حمد |ل |ء جم|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

48744o ن عىل|متـــ شعبــــ|س|مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|7795 ء نبــــيل محمد محمد|عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8475|7 ي موىسي|مدثــــر محمد حس
ئى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

265323 يف مدحتـــ محمد محمد محمد رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

25o9o حمد|سلىم مجدى فتـــىح  هره|لق|علوم 

63|||6 لرحمن|لحميد عبــــد |هدى وجيه عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

444266 لخطيبــــ|لدين حسن مصطفى |لسيد زين |ن |يم| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

773276 ى|نىه سمي  عبــــد  لعظيم حسي  ى شمس| لسن عي 
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|75oo4 تـــه|مرزوق لمع حبــــيبــــ شح| مرين يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

5|5o54 مريم محمد أبــــوزيد محمود خميس سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

8|9442 لحليم|حمد عبــــد|ء فتـــىحي |نجل ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

777852 ح|لمل|ن طه عىل طه |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

78542| وق عل لسيد|ء فتـــىح |رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|6446 ى محمد حنفى|حمد |محمود  مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7||557 ج|لعبــــيدى فر|لعبــــيدى |حمد |لد |خ لمنصوره|طبــــ 

848292 ح حلىمي مجلع|ء صل|عل ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

444||9 ه|ء |حمد عل| لسعيد عمر عمي  ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

6o533| لقلينى|لسيد |دل |منه ع لمنصوره|علوم 

67967o لم|حمد س|ح |لفتـــ|محمد طه طه عبــــد  لمنصوره|حقوق 

3566|7 لعزيز|دق عبــــد|لص|مصطفى | ء رض|ل| |علوم بــــنه

337294 ي 
ي| لعل|بــــو |مصطفى حفنى

حفنى ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

246632 حمد|لسيد محمد |مد |د ح|زي ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2575o5 ه ط| ألسىط|تـــه |هر شح|مي  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

424374 ى|لسيد محمد ش| |عمر رض هي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

846294 لرحمن|تـــ عبــــد|لرحمن شح|ء عبــــد|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

32789| س|لنح|مصطفى محمد مصطفى  |ره بــــنه|تـــج

5296|6 حمد|لمقصود |فظ عبــــد |لدين ح|ء |حمد بــــه| ن|هندستـــ حلو

26o644 حه|مد سم|لسيد ح| |دين ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4447| مد محمود|ن سعيد ح|حن ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

25|689 ل|لعزيز جل|ل عبــــد|حمد جم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

8|27o7 يل حسن محمد|بــــ ن|ربــــ ي|بــــ |د|
|لمنى

7o5393 بــــر|حمد محمود محمد ص|عمرو  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

452o42 مر|لسيد محمد جمعه ع|لرحمن |عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

63565| ن|بــــتـــ عىل زهر|هيم ثــــ|بــــر|زينبــــ  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63|2|7 ى|لسيد |سعيد | لي|د مي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

7766|o لحكيم محمد منس|ء محمد عبــــد |ل| زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

|5|3| لعزيز محمد|كريم عمر عبــــد  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

8o45o5 دل حسن محمد|منيه ع| ي|بــــ |د|
|لمنى
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77o|3| وى|لمحل|حمد مصطفى |محمد سعيد  زيق|لزق|ره |تـــج

6o8o8o ن عمر محمد عبــــده زعيتـــر|رو صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

245o68 سيد محمد عيد| مه هره|لق|عه |زر

483o59 لسيد|هيم |بــــر|منه نبــــيل مصطفى | سكندريه|ل|حقوق 

755|79 ل مصطفى ربــــيع محمد|س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|3|77 هيم|بــــر|فريد محمد عطيه  ي|بــــ |د|
|لمنى

877785 يف  |حمد |لدين |لمحسن عز |ندى عبــــد لشر سيوط|علوم 

425673 بــــ شندى محروس|حبــــيبــــتـــ حج لشيخ|بــــ كفر |د|

626567 ي
ى رف| دئى ع سعيد|حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6288o7 ح محمد هجرىس محمد|م صل عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3433|6 تـــ سعيد محمد عوده|د شح|نه ى شمس علوم عي 

25o5o4 وى|لطنط|بــــدين |لع|سعد زين |ن |حس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8|||oo ى|دي |محمد زي حمد حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

886627 لمجيد فرغىل |محمود فرغىل عبــــد سيوط|حقوق 

9|9643 محمد حمدى محمد عليو  ج|عه سوه|زر

37432 حمد عربــــى محمد سيد| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

344864 ف عبــــد|م  هلل سعد|رسر رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

36895 لرحيم|حمد عبــــد |ن |مرفتـــ شعبــــ هره|لق|علوم 

2|3448 وى|لشن|زم محمد |ح| لي|د ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

336o9| ى |ي ى ربــــيع محمد|سمي  مي  ى شمس| لسن عي 

6o2925 لبــــديوى|م صبــــرى محمد |سم هش|بــــ لمنصوره|بــــ |د|

4322|o حمد رقيه|مه |س|يه | |ره طنط|تـــج

2536oo لمزين|هلل |حمد صبــــىح عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

868822 لصبــــور زىكي نور|حمد عبــــد| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

72|85 لدين حسن صميده|ل |جر كم|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

473o9 دين نبــــيل سعيد محمد|ن هره|لق|بــــ |د|

3|9682 ل محمود محمد|لع|ضىح عدلي عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

697||5 لسيد قنديل|هيم |بــــر|لسيد |رس |ف هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

53oo86 جن|لعزيز ط|هلل  عبــــد|بــــدور خميس فتـــح  سكندريه|ل|هندستـــ 

462324 ى|لسيد |حمد |لسيد | مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 1656 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

637599 بــــ|لتـــو|محمد أحمد محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o382| لعزيز|ح عبــــد |لفتـــ|د محمد عبــــد |زي سكندريه|ل|حقوق 

825562 ى |ل|ن محمد |ء حس|شيم حمد|مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

89|952 لرحمن |لحميد عبــــد|مروه عىل عبــــد سيوط|بــــ |د|

448754 وى|لشن|هر |لظ|حمد عبــــد | |رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

482737 هيم جمعه|بــــر|ل |ر ممدوح جل|مي سكندريه|ل|ره |تـــج

3485|7 ن|ن سليم عثــــم|مي عثــــم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7|5|48 بــــو زيد محمد|رق محمد |حمد ط| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

92o334 ن محمد |لسيد حس|لرحمن |عبــــد ج|عه سوه|زر

89354| لخي  سليم |يمن عبــــد|ر |من سيوط|بــــ |د|

9oo5oo ى مني  عزيز سعيد | يوستـــي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

897424 ن  |هلل محمد رجبــــ عثــــم|عبــــد لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

|32523 سعد جرجس بــــسخرون| |رين|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

693o89 ر|لنج|مد محمودعىل |ئى ح|عمر ه لمنصوره|ره |تـــج

47683 ى|يتـــ عيد سيد ح| مد حسي  هرتـــ |لق|تـــمريض 

52623o لريس|حمد |لرحمن |لح عبــــد |مؤمن ص سكندريه|ل|هندستـــ 

8|6965 لعزيز|محمود معتـــمد محمد عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

69582 ى ه ح|شم مفتـــ|عىلي حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

89|647 ن محمد |م عثــــم|ن هم|عثــــم سيوط|حقوق 

43||8o بــــينى |لسيد |ء فتـــوح |رس| ي|لشر
ط|لىحى ى شمس| لسن عي 

835|3| ي محمد حسن|طمه حس|ف
ئى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

85|276 هلل محمد|حمد عبــــد|طمه |ف لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

8757o3 محمود محمد سيد محمد  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|452| حمد|مل سيد |جر مصطفى محمد ك|ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

687346 تـــ|لمجيد فرح|سط عبــــد |لبــــ|لسيد عبــــد |مصطفى  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

246|75 م|لسيد عل|ء |دى عل|ش ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

49327 حمد|محمود سيد قرئى  هره|لق|حقوق 

296655 هيم|بــــر|ل |هيم كم|بــــر|قمر  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

782859 شم عوض|لد ه|محمد خ لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

98465 حمد محمد|حمد سعد | |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع
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26|35o مه عبــــده محمد|محمود سل لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

8944|| دق رشدى |حمد ص|ئى |م| سيوط|تـــربــــيتـــ 

24o534 لبــــ|بــــوط|هيم |بــــر|بــــ |لتـــو|ء صبــــىح عبــــد|سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

922||9 ن |لعزيز عىل عزيز مهر|عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

326||7 ح بــــسيوئى|لفتـــ|ندى بــــسيوئى عبــــد هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

287766 ل محمد شقي |مصطفى كم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

63489 ى حسن  حمد|بــــوزيد |حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

434|o4 ر|لنج|م |لسل|لد عبــــد|ء خ|سم| |بــــ طنط|د|

688|o3 ى|حسنى | نور ى محمد بــــحي  مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

69|4|9 يد يوسف|لرحمن ز|للطيف عبــــد |حمد عبــــد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

772|89 حمد|لد محمد |خ| نور ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

854566 د|بــــ محمد محمد ج|مه ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

7877o9 ح مسلم|لد وليد صبــــ|خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4934o8 ل|حمد صبــــري محمود محمد فل| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

32o859 فوزي بــــخيتـــ| نبــــيل رض ى شمس|تـــج ره عي 

457587 حسن محمد حسن عىل نرص لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|6238 لديبــــ|لحليم مصطفى |رضوى مصطفى عبــــد سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

2|586o وى|وى عبــــده بــــبــــ|نوبــــ بــــبــــ|بــــ| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|7|363 حمد|تـــه |ن محمد شح|محمد عمر ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

42o88 ف محمد |ل |نه حمد|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

89|o63 مد |ء حلىم زغلول ح|دع سيوط|تـــربــــيتـــ 

|74796 دهم مصطفى عىل مصطفى| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

867965 لهىمي|د |م ج|لسل|عىلي عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

9|o782 لكريم |د|حمد ج|محمد محمود  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

633477 بــــر محمد عمر|حمد ص| زيق|لزق|هندستـــ 

8o255o ي ن رص حسن تـــوفيق|يحن  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|24424 لعدوى|حمد |لمنعم |لد عبــــد |كريم خ ى شمس طبــــ عي 

34768o هيم زىكي|بــــر|يىحي محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 1658 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

89o7|| ى محمد حس|م حس|بــــتـــس| ى |ني  ني  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

28||68  |نوره
ى
م|لسل|هيم عبــــد|بــــر|ن محمد شوق دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

ريتـــ|تـــ إد|معلوم

85863| در|لق|بــــوبــــكر محمد عبــــد|كريم  ي|عه |زر
|لمنى

752527 بــــ|حمد حسن خط|حمد |مه نرص |س| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

847532 دم محمد|منيه محمد | ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

354685 حمد محمد|هيم |بــــر|منى  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

339|27 رتـــ مجدى فهىم محمد خليل|س | معهد فنى تـــمريض بــــنه

4o9523 لحبــــسر|لرحمن محمد |لرحمن عبــــد |أحمد عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

3669|4 متـــ|حمد سل|مه |يه سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

445976 لعزيز محمد بــــيوم|د محمد عزمي عبــــد|زي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2|9434 زى|ح حج|لفتـــ|م محمد عبــــد|يه عص| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|4o84o ل محمد جمعه|لدين كم|م |حبــــيبــــتـــ حس دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

8477o2 س محمد نور|ء عبــــ|شيم ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

246648 يف ج|عبــــد بــــر شديد|لرحمن رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8|2583 حمد|لكريم |ن محمد فضل |نوره ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

5o586 ى|محمد مجدى محمد ج بــــر حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

773o56 لقفل|مه محمود محمد |س| زيق|لزق|حقوق 

782286 ن عىل محمد|محمد رمض ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

48|772 لسيد عىل|محمود صبــــرى محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69|783 لح محمد مرىسي|فتـــوح فتـــىح ص ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

28o366 لح|لمنعم عبــــده ص|كريم محمد عبــــد كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

88o832 حمد |شم |حمد ه|ء |هن ي صىح 
سيوط|معهد فنى

47844| ف نرص |محمد  لشمس|هلل |رسر سكندريه|ل|طبــــ 

843983 لك|رون محمد م|محمد ه ن|سو|تـــربــــيتـــ 

693oo6 بــــينى|محمد فتـــىح مصطفى محمد  لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

763999  ك|هيم |بــــر| |نور
ى
مل عبــــده حبــــسر|لدسوق معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

448o74 لمجيد|لغنى عبــــد |سيمون معروف محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49956o خ|لسل|عيل |سم|هر |ره م|س عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64o99 ه عىلي فتـــىحي عبــــد | م|لسل|مي  بــــ بــــنى سويف|د|
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2|5692  محمد سليم|س
ى
ره شوق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

44|88 ى|م حسن قرئى |حس مي  ى شمس|زر عه عي 

89283| ى | ى محمد سفي  حمد سفي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|2687o ى مصطفى عز |محمد ح ى حسي  لدين|تـــم حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

||96|3 ى عبــــد |لسل|عىل عبــــد  م|لسل|م حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

868||4 لعظيم حسن عىلي|منه عبــــد| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6777|8 زى|د حج|ل حم|دى جم|ه لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2672|2 ى فكرى |ي لق|لخ|لدين عبــــد |حمد محن  |سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8|3o3o حمد|محمود ربــــيع محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

|35822 حمد محمود|مه |س|عبــــي   تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

42349 لمول|ن عبــــد |ء محمد رجبــــ رمض|ل|ء ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

826748 ي سيد 
هلل|حمد عبــــد|منى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

442395 لسيد محمد بــــدرتـــ|محمود محمد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

23o757 ى ص|لص|لد عبــــد|يوسف خ لح|لحي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

87o64o ي محمد 
حمد|محمد حسنى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

4262o9 ئيل عوض|مه ميخ|ل سل|كم| رين|م |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

267535 بــــ|هيم خط|بــــر|بــــر |ء ص|ل| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

9|7636 حمد  |حمد |ء حسن |وف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

626553 مل عطيه|حمد ك|هلل |بــــسنتـــ عبــــد |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

686788 تـــ|لشح|لديسىط |لديسىط محمد |محمد  لمنصوره|حقوق 

32384 لمنعم فضل|حمد عبــــد |م |حس لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

2246o ن|لح سليم|حمد بــــدوى ص| هره|لق|حقوق 

4|o852 لدين|ل |رق محمود جم|ء ط|شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6|4794 ن|ن محمد محمد رسح|نوره لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

7o6|5o ص محمد|لخ|عمرو محمد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

|46358 وق  لصمد|لمولي عبــــد |حمد عبــــد |رسر حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

773322 هيم|بــــر|لمقصود يوسف |ر عيطه عبــــد |من وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

424735 ي|حمد سمي  محمد |
ى
لدسوق سكندريه|ل|طبــــ 

4o9769 ى |د|هدير عم لشيشينى|لدين حسن حسني  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 1660 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6|86|7 ج|منى طه محمود فر ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

7oo586 ن محمد عطيه محمد|يم| لمنصوره|صيدله 

4oo335  نه
ى
وس|ندر|د نبــــيل |شوق سكندريه|ل|حقوق 

4o9592 ى|بــــر|رس محمود |بــــسنتـــ ي هيم حسي  |ره طنط|تـــج

875|o3 ى |سم| بــــر |حمد ص|ء حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

56838 هيم|بــــر|معتـــز ممدوح سيد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

892323 ين عبــــد ن محمود |بــــر عثــــم|لج|شي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

837266 ن خليل محمد|ء سلم|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

87854| ء محمد عىل محمد |دع سيوط|بــــ |د|

6ooo53 ن|مر نبــــيل رمض|نبــــيل تـــ لمنصوره|بــــ |د|

8o2527 دل سيد محمد|عمر ع حقوق بــــنى سويف

248346 وى|ر محمد عشم|لستـــ|هيم عبــــد|بــــر|منيه | شمون|نوعيتـــ 

4478o7 لعزيز|عبــــد | مريم يحن  محمد عط سكندريه|ل|هندستـــ 

436|62 لجيد محمد غلمش|عبــــده محمد عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

32458o ف عبــــد|م |سل| لرحمن|لنعيم عبــــد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

222959 م مصطفى محمود|مصطفى عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

76252o بــــو سمره|حمد محمود |حمد محمد | ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

4|75|4 ن|لسيد غزل|ل |لسيد جم|مصطفى  لشيخ|بــــ كفر |د|

5|5747 خ|لطبــــ|لعزيز محمود |د عبــــد |جه طبــــ بــــيطرى دمنهور

235|7 د|لحد|ن عبــــده |محمد عثــــم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3597o ى عم|ي لحميد|لدين حمدى عبــــد|د |سمي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

632886 ويش|لج|در محمد |لق|عىل محمد عبــــد زيق|لزق|صيدله 

32o852 هيم حبــــيبــــ|بــــر|م |هلل عص|عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8|7593 هيم|بــــر|لدين |ج |ن محمد محمد تـــ|نوره ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

3|7944 حمد محمد|حمد عوض | |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

34|6o حمد|دل سيد |سلىم ع هره|لق|هندستـــ 

442628 لدين عىل حسن|ج |ن رس|طمه سليم|ف |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

25|o4o يل|حمد سمي  محمد نبــــ| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

6367o8 ى محمد محمود محمد خي  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 
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329478 لعليم|حمد عبــــد|لحق |ء عبــــد|سم |بــــ بــــنه|د|

|33937 لدهشورى|حمد |م |لسل|حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9||o74 حمد عىل طلبــــ |يه | ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

3|o|3 لرحيم|ل عبــــد |م مصطفى جل|مر هره|لق|ر |ثــــ|

338o56 لسيد عفيفى|ن |لرحمن شعبــــ|عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

7|o957 ف|لغف|هيم محمود عبــــد |بــــر|محمد  ر رسر لمنصوره|عه |زر

445453 لسيد| |مي رزق عط|س| رن |ضتـــ طنط|علوم ري

4|7339 لعيسوى|لحليم حمودتـــ |حمد محمد عبــــد| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

29|9o|  |عبــــد
ى
لجيوىسر|لرحمن وليد شوق ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

89|77 لدين محمد سيد محمد سويلم|بــــدر  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

497o|o لم مني  عىل مقلد|ر س|من ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7|62|7 لسعد|بــــو |در |لق|يمنى مدحتـــ عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

4687o ى خ مي  لحليم|لد فريد عبــــد |ني  هره|لق|ج طبــــيع |عل

85o289 هيم|بــــر|مد |هيم ح|بــــر|جر |ه دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

825463 حمد|روق |هلل محمد ف|منه  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

||78|9 مي  فهيم تـــوفيق|بــــيشوي  ى شمس|تـــج ره عي 

892433 هلل محمد  |حمد عبــــد|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|8383 لنمر|ملك وليد سمي   ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6o7845 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|رق |ن ط|أفن |ره طنط|تـــج

5o984| لغنى مرىس|ضى محمد عبــــد|محمد ر سكندريه|ل|صيدله 

25|6o7 م|محمد محمود حسن سل ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

36|o99 لم|لم عىل س|يدى س|ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

27o72 لمجد|بــــو |فظ |لح|ح سمي  عبــــد |سم ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|5|474 حمد حسن|زينبــــ سيد  لفيوم|لعلوم |ر |د

|77862 رص زغلول محمد|لن|ل عبــــد |حمد جم| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

229||| جد نبــــيل لطيف|م| دون|م |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5|6382 ل سمي  سعيد يوسف|س ره دمنهور|تـــج

6|9527 لديبــــ|مح محمود محمد خليل |محمود س ره بــــور سعيد|تـــج

|5o658 لم|ئى س|حمد محمد حس| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

477764 متـــ عىلي حسن محمد|س|نىهي محمد  سكندريه|ل|صيدله 
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8246|7 ن محمد|محمود محمد رمض ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

68356 حمد محمد|لرحمن |محمد عبــــد لفيوم|بــــ |د|

|3o32o حمد|ل |زينبــــ محمد كم ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

||9486 مه|د سل|ء عو|حمد عل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

234o23 ن|لدين سمي  حنفى محمد زيد|م |حس |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

45||25 ي محمد |كر ه|ش
بــــ|عي شه|لسبــــ|ئى  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|

ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

278o63 لكريم يوسف|ن محمود عبــــد|حن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o42o9 ى خميس|ح محمد |ئى صل|ه لسيد حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

64556 للطيف|لموجود عبــــد |حمد عبــــد |سلىم  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

87|697 ي عبــــد| دين
ى
ن|ض زيد|لعو|شوق ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

826439 حمد|يه عىلي حسن | دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

493|o4 مد منصور|هلل ح|أحمد عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2639|7 ىسر|لغبــــ|لمصلىح |لنبــــى |لمصلىح عبــــد|سندس  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

95546 حد|لو|حمد سمي  طه عبــــد | ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

25983o لجمل|هيم |بــــر|طمه محمد |ف تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

43|8o8 ن|ل ري|لد محمد كم|خ |حقوق طنط

899475 فظ |لح|مؤمن مهدى سيد عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

9|o485 هيم |بــــر|لعزيز |هيم خلف عبــــد|بــــر| ج|علوم سوه

492375 ن|محمد صبــــىح سعد درويش عجل ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

354753 ن|ء محمد مصطفى محمود عثــــم|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|3o3o8 ي  ي محمود|لسم|حمد |سلىمي يحن 
ئى ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

8o6|36 هيم|بــــر|س |طف عبــــ|ء ع|رس| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

4o2592 ى صل روق محمد محمد درويش|ح ف|حني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

536364 هيم|بــــر|حمد |لدين حمدى |م |مريم حس عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

778|o4 ي| حمد حسن محمود بــــحي  زيق|لزق|حقوق 

687368 ف رمض|ء |سم| سم|ن ق|رسر لمنصوره|عه |زر

8|2568 ن مل|مل فتـــىحي ك|ك| مي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

3|||57 ئى|لعن|حمد |محمد عطيتـــ محمد سيد  ن|بــــ حلو|د|

2|42|| يف محمد رش|نور د سيد|لدين رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف
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259386 لنبــــى|لسميع عبــــد|ء محمد عبــــد|سم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

352|6o لسيد|هيم محمود |بــــر|حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

78|265 ل|لسيد محمد يوسف مع|حمد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

249775 مه فتـــىح خميس|س|ء |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

879|43 ن |محمد محمد رفعتـــ حمد سيوط|حقوق 

499|34 لد جعفر عفيفى|خلود خ تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4o3267 هلل|ح محمد عبــــده عبــــد |ن صل|يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|673| ي ط|
ى
ي|هر |يه شوق

بــــينى لشر هره|لق|حقوق 

897585 حمد |ن |م محمد حس|بــــتـــس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

28|47o هلل|د|بــــوبــــكر سيد ج|لرحمن |عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

778859 مريم محمد منصور محمد زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

368o67 لكريم| |لرحمن عط|سط عبــــد|لبــــ|حمد عبــــد| |حقوق بــــنه

4||934 د|لسيد حم|حمد |حمد كرم | |ره طنط|تـــج

|57762 حمد|لسيد |يه محمد | هره|لق|ن |سن|طبــــ 

823346 لنعيم|حمد مجدي عبــــد|هلل |منه  حقوق بــــنى سويف

6|7964 موده رأفتـــ حسن جبــــه ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

78278 ى ندى محمد عىل حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

232555 لق|لخ|يد عىل عبــــد|ضىح ع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

89665| وق محمود عىل عبــــد لمحسن  |رسر ج|عه سوه|زر

3746o شم|فتـــىحي عزتـــ فتـــىحي ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9|3|43 لمجد |بــــو|ء عبــــده سعد |عل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

849955 ي محمد|غ ده رجبــــ عشر لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

62o7o بــــتـــ محمد صميده|هلل ثــــ|عبــــد  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

266o5| هلل دعدوش|حمد محمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

33o696 ل|ل حسن هل|هل| ر|ي |نوعيتـــ بــــنه

643342 ح عىل|لفتـــ|ح عبــــد |ح صل|لفتـــ|عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

|4275  محمود مج
ى
يف دسوق لننى|هد |عمر رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

44973o س|لنح|مهند مسعد نور  |هندستـــ طنط

624|o6  عىلي|أحمد سعد محمود حس
ى ني  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

3|3476 ى لد حسن سيد|م خ|بــــكي  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع
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|57984 دق|لجزيرى ص|حبــــيبــــه محسن  هره|لق|ره |تـــج

5o8||9 ف عىل متـــول |نىح  | لبــــدوى|رسر م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

487627 لعزيز|د فوزى عبــــد|رس ج|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

436937 ى خ|ي حمد محمد غنيم|حمد |لد |سمي  ج|بــــ سوه|د|

6||o93 لرشيدى|حمد محمود تـــوفيق | لمنصوره|هندستـــ 

23354o طف فهىم سيد|منيه ع| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82o959 بــــر|لج|لرحمن محمد خليفه عبــــد|عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

25964o ن|هلل سليم| |حمد عط|ء |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|7|434 لمجيد|حمد محمود عبــــد |عمرو  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2272o4 ن|مل محمد رشو|عمرو محمد ك ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

8|2963 ن|لم سليم|ح س|رق صل|ط بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3|42|9 لرحيم|مه محمد عبــــد|س|لرحمن |عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

43878| لجريدى|لسيد محمد |يوسف عطيه  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

459|oo ى كم|ي ل عمر مىك|سمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

25334 هلل|بــــ |لبــــدوي نمر ج|حمد |طمه |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

879522 لجليل |سم عبــــد|مي  هريدى ق|ل| سيوط|حقوق 

5o33o9 ن|لحق ري|د |ن ج|بــــر ري|م ج|كر| لشيخ|بــــ كفر |د|

633o54 هيم فرج|بــــر|رق |كريمه ط زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

499|57 هيم محمد|بــــر| |طمه رض|ف تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4|25| حمد|بــــوزيد رجبــــ |يه | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|676|5 هيم|بــــر|هلل |ئى محمد عبــــد |محمد ه وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

52o24| ى عبــــد  يم|لد|رك عبــــد |يم مبــــ|لد|نرمي  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

492424 هلل محمود خليل|لعزيزفتـــح |عمر عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

863288 ي جم
ى تـــوفيق|لن|ل عبــــد|مصطفى رص حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

234239 حمد|لىح |ح عبــــد|ل صل|عمر جم كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

8|o496 لرحمن محمد محمود محمد|عبــــد ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

82639o لسعود وزيري|بــــو|لرحيم |سهيله عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

35743o لجليل|بــــ فتـــىحي عبــــد|يه|ر |من |تـــربــــيتـــ بــــنه

3235|2 لبــــدرى|هلل |لسيد عبــــد|ء محمد |ل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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328oo9 ى مزيد|لسيد حس|رق محمد |ط ني  |طبــــ بــــنه

492624 لس  يوبــــ|مل |لسبــــع صبــــرى ك|كي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

787737 عيل|سم|محمد فوزى محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

848379 ن عىلي|وي رمض|دف|زينبــــ  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

9|7366 ل |لع|لجليل عبــــد|حمد مصطفى عبــــد| سيوط|ره |تـــج

542322 ره|لكريم محمد سن|عبــــد| ر|ي سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

475544 ن|حمد سليم|بــــر |لمنعم حسن ج|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

25827| حمد|لسيد |مه |س|مصطفى  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

236|37 حمد حسن|لحفيظ |ل عبــــد|ء جم|سم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

|5o2|5 حمد|ن حسن |يوسف شعبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

28||47 لخي |بــــو |حمد حسن |ل حمدى |لي ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

4o2699 ل|بــــر سوري|ء ج|رجو عل|م عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|423 لسيد معوض عىل|ء |رس| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

9o3256 لرحمن  |هلل محمد فهىم عبــــد|عبــــد ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

787596 مصطفى ضيف محمد مصطفى قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

||944o هيم|بــــر|لرحيم محمد |مريم محسن محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

498799 زق خليفه|لر|صبــــىح عبــــد | ند تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|7799o رى|حمد بــــند|هيم |بــــر|مريم  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

26349 وي|لكرد|لرحمن سند سعد سند |عبــــد  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

64|7o9 هيم|بــــر|يه عىلي محمد حسن | زيق|لزق|بــــ |د|

35598| هيم|بــــر|فظ |لح|هيم عبــــد|بــــر|ليىل  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

886899 هيم |بــــر|سيد محمد | عل سيوط|طبــــ بــــيطرى 

7|57|8 ه | ل|لسيد هل|حمد يونس |مي  لمنصوره|طبــــ 

75o866 س|لنح|حمد |حمد مصطفى |هدى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

857o36 دي محسن عىلي محمود|ش لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

779|88 لعزيز عىل محمد|يه محمد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

854427 ي | ن|هيم مسعود روم|بــــر|نىح  ي|بــــ |د|
|لمنى

679299 حمد محمد يوسف جبــــر|ء محمد |بــــر ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف
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766944 |لعل|بــــو |بــــتـــ |محمد حسيبــــ ثــــ تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

67726| ن|وى شعبــــ|لبــــشل|كريم مصطفى حسنى  لمنصوره|حقوق 

85|8| ل|لع|محمد عىل حسن عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26967| يد خط|بــــو|ل |محمد جم ى بــــ|لي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4o5422 روق محمد|لدين ف|م |نسيه محمد عص|بــــ سكندريه|ل|ره |تـــج

4653o5 هيم|بــــر|مه محمد عىل |س| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

684o33 حمد محمد حسن|ئى |م| لمنصوره|حقوق 

47664| ن|لعزيز رسل|بــــسنتـــ حسن عبــــد  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

839|96 ي|تـــقوي  حمد صديق عشر ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

63o22 مد|رتـــ محمد حسن ح|س تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

||6223 ى|مه طه سل|سل متـــ حسي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

28383 ي عبــــد |ط بــــ محمد|لوه|رق يحن  هره|لق|ره |تـــج

47o6| ى جم|ي حمد|لدين محمود |ل |سمي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

7o6375 لمقصود|ل عبــــد |ء محمد جم|رس| لمنصوره|حقوق 

|47943 ي عبــــد |
لمقصود|لمقصود عبــــد |حمد مصطفى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|9627 لحميد|ح عبــــد|لفتـــ|منيه محمد عبــــد| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o238| مل خليل|جد لطفى ك|رك م|م سكندريه|ل|صيدله 

4|6||3 لبــــر|عيل محمود عبــــد |سم|هيم |بــــر| |لي|د لشيخ|نوعيتـــ كفر 

23262o ندى صبــــرى عىل بــــيوم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

79|7|3 م|م|رس محمود |لرحمن ي|عبــــد  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

267oo لكردي|هيم |بــــر|يوسف محمد  هره|لق|ره |تـــج

832882 ي بــــه
ي|حمد |ء |مصطفى لطي  |هندستـــ قن

697|88 لمرىس فرج|مد |لحكيم ح|يمن عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

496385 ى س|ي ر|لنج|مل |فع ك|لش|مح محمد |سمي  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

255894 صف|هيم معوض ن|بــــر|محمود  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

45|523 بــــوطرطور|حمد |لسيد عىل سيد|م |محمد هش ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

638767 ه محمد محمود مصطفى قط| |ي|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

9o9839 ه |لل|د عبــــد|ء محمود ج|سم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

76o9o6 لحميد|ن مهدى محمد عبــــد |نوره لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

76o925 لسيد|حمد |ء محمد |سم| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
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6o48o8 لح|ح محمد ص|لفتـــ|يمن عبــــد |تـــفى  لمنصوره|ره |تـــج

43946o ي|تـــفى وحيد عىل حسن 
ط|لىحى لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

8959|8 ل خليل |لدين جل|ح |ء صل|رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

695|93 ن جمعه خميس|حمد رمض| لمنصوره|ره |تـــج

55358 عىل حسن محمد عىل ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

35o675 لحكيم محمد نرص|جر عبــــد|ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

527863 ف | لي|د هيم|لسعيد نظيم إبــــر|أرسر |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

37o259 لمطلبــــ محمد|رضوي محمد عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

3|2365 بــــوزيد|ح محمود |منيتـــ محمد صل| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

8|2642 ي ف|م|
ئيل شكري|دي ميخ|ئى ي|نوعيتـــ موسيقيه 

|لمنى

432|97 لهلبــــى|رق محمد |هله ط| |ن طنط|سن|طبــــ 

23228o س|لنح|ن محسن محمد حسن |مرو هره|لق|ره |تـــج

52|799 لح|لسميع ص|زق عبــــد|لر|عبــــد| لي|د سكندريه|ل|طبــــ 

9|638 لدين|ج |لرحمن سعيد مصطفى تـــ|عبــــد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

|5|835 ى|يه محمد نرص ي| سي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

485666 لح|لح محمد ص|عبــــده ص| ند سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

9|9675 لد بــــدوى تـــوفيق |كريم خ تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

425643 حمد|ح |لفتـــ|رس محمود عبــــد |ندى ي سكندريه|ل|صيدله 

7776o7 ح|لفتـــ|ر عبــــد |لغف|ء جوهر عبــــد |زهر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

225362 ى|عيل |سم|ل |ن جم|نوره مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|637o وق حسنى  هيم|بــــر |حمد |رسر |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

446266 ي شعبــــ|حمد ه|
ن قطبــــ عطيه|ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|oo47 لمعىطي سعيد|لسيد محمود عبــــد |حمد | |تـــربــــيتـــ طنط

862273 هلل محمد عبــــيد عىلي|عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o2245 قو|ئيل قري|د محبــــوبــــ ميخ|ره عي|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o7|26 د|لضي|هيم |بــــر|هيم |بــــر|أيمن  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|69|4 روق محمد قنديل|ء عىل ف|رس| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

43492 ن مسعد عبــــد ربــــه محمد|نوره ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 
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493422 لكريوئى|م يوسف |م|طف |كرم ع| ره دمنهور|تـــج

|2|o24 لدين|لسيد عز |حمد يوسف |محمد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

364622 لعىل|حمد عبــــد|سلىم عىل  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o9566 لحرصى|ج  أحمد |محمد محمود ن تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

48o|9 لبــــ|بــــوط|لمعبــــود |لمعبــــود حمدى عبــــد |عبــــد  هره|لق|علوم 

2872o7 ل محمد طه|رص جم|نور ن سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

42|298 لبــــص|للطيف محمد |ذ وليد عبــــد |مع لشيخ|بــــ كفر |د|

9|8869 حمد |لرحمن |حمد عبــــد|كريم  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4849|7 ف |محمود  ي محمود|بــــر|رسر
هيم حنفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

829|35 ن|لكريم عثــــم|بــــسمه سيد عبــــد دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

922|48 حمد  |لسيد |منى عىل  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

622o8| لبــــرع|مد |مد عمر ح|مؤمن ح ط|حقوق دمي

7o4748 ى |ي حمد عطيه|د |حمد فؤ|سمي  زيق|لزق|ره |تـــج

488377 تـــي|لع|لشيخ |حمد |لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

6|28o7 مه عزتـــ حشيش|منى أس |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6498|3 حمد محمد حسن|وليد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

627837 ي|حمد ص|بــــسمله سعيد محمد 
ى
ض|لح ق زيق|لزق|بــــ |د|

7835o7 م عىل|ح سل|ء صل|بــــه زيق|لزق|حقوق 

|52877 وق س هيم محمد|بــــر|م |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

775958 بــــر فرج|لد ج|ء خ|وف زيق|لزق|بــــ |د|

784||8 ر فرج|زند|محمود صبــــرى فرج خ زيق|لزق|حقوق 

332|96 د|لموجود محمد رش|لد عبــــد|حمد خ| لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

86843| لضوي|لحميد محمد |هيم عبــــد|بــــر| ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

823o88 ي محمد|شيم
ى
ء محمد شوق ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

442727 ه محمود عبــــد | ويدى|ح محمد |لفتـــ|مي  لشر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

497687 وى|لجرج|حمد حسن |ل |ء جم|سم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

824578 د|لهم ج|عمرو محمد  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4o3oo7 بــــر محمد منصور|محمد مصطفى ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o9|5 ى|بــــو |لفضيل |ن صبــــري عبــــد |يم| لعيني  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى
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35928| رص منصور محمود|محمد ن دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

83427 لح|دى ص|حمد محسن ن| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

35o438 حمد|متـــ |س|يمن |م |سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

855|67 ى و ئل عىلي عويس|حني  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

46999 دق|ح محمد ص|لفتـــ|محمد عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

||8884 هيم|بــــر|سليم | حمد رض| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

89455| بــــر عىل |م حسن ج|حس ي صىح 
سيوط|معهد فنى

647893 بــــو خليل جمعه|محمد نجيبــــ محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

779o97 ف |ن |نوره فظ|لسيد ح|رسر زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

54o58 ف حنفى سيد|سهيله  رسر ره بــــنى سويف|تـــج

683288 لد عطيتـــ|لد جمعه خ|ندى خ ط|بــــ دمي|د|

|57oo7 حمد محمود سيد|دى |ش هره|لق|ره |تـــج

4794o محمد بــــهجتـــ جعفر محمد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o8645 بــــتـــ|لسيد محمد عىل ن|محمد  لمنصوره|ره |تـــج

277987 بــــو جندى|هيم سعيد |بــــر|مريم  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

84oo52 ي عىلي|حمد |لرحمن |عبــــد لطي  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

82899| ين محمد  حمد محمد|شي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

87745| فظ |لح|لكريم عبــــد|د |فظ ج|لح|ء عبــــد|دع سيوط|علوم 

57|o9 حمد مرشدى|حمد |ل |نه بــــ بــــنى سويف|د|

4o|o|7 لغنى|فظ عبــــد |لغنى ح|مه عبــــد |لرحمن أس|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

8|27o3 لرحمن حيدر|محمود عبــــد| دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

456348 ى |ش ى عك|حمد ش|هي  شه رجبــــ|هي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||898o لمجيد|لسيد محمود عبــــد |لرحمن عمرو |عبــــد  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

8|2923 ي محمد |
ى
حمد|حمد شوق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|295o |لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|م |لسل|ن مجدى عبــــد |يم|
ى
ق م بــــنى سويف|إعل

447264 لدين سعيد محمد محمد شيبــــوبــــ|عز  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9||365 هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|حمد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

638842 لطوجى|لحميد |لسيد عبــــد |ء عىل |ول لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

348o89 ى محمود  حمد عطوه|حسي  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس
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7o3446 ى|ء مسعد |لىمي لسعيد حسي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

78338| حمد عىل|ل |محمود كم ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

82o5o2 لنظي |ن محمد عبــــد|فرحه رمض ي|بــــ |د|
|لمنى

769266 ح نرص|لفتـــ|ل عبــــد |م جم|سه هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

234o47 ى محمد عبــــد لمنعم محمد|حسي  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3|3848 لق|لخ|حمد محمد عبــــد|مي  محمد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

638o3o دى نبــــيل صبــــىح يوسف|ف لمنصوره|حقوق 

24689o لق|لخ|حمد حمدى فتـــىح يوسف عبــــد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|28589 ح|لفتـــ|لهدى مجدى عزتـــ محمد عبــــد |نور  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

9o4969 لسيد |حمد |للطيف |ء عبــــد|شيم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

5|2466 لعظيم|هيم طلعتـــ محمد عبــــد |بــــر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

26o9|8 م محمد|لسل|ده عىل عبــــد|مي ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

27|9|3 لمهدى محمد عطيه|عزه محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

477773 يمنى صبــــري مصطفى أحمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|28|9 ى |بــــو|لرحمن محمد |عبــــد بــــوحليمه|حمد |لعني  هره|لق|طبــــ 

85596o حمد|حمد محمد |م |سل| حقوق بــــنى سويف

534323 طف رفعتـــ سعد|ريمون ع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8ooo6 لختـــم|محمود بــــكر رس | ل|س  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

47552o هيم عيد فرغىل|بــــر|سجود  بــــ دمنهور|د|

4646o2 ع|لس|ده محمد محمد |محمد حم ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|5254| رف|لرحمن محمد ع|يوسف عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68o346 لمتـــول|زق |لر|حمد سمي  ثــــروتـــ عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6o4625 لعز|بــــو |ء محمد محمد |ل| |نوعيتـــ طنط

272|63 يوسف محمد حسن محمد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

4|o465 م|لعزبــــ عل|لسيد عىلي |ل |محمد كم |بــــ طنط|د|

695794 وق يشى محمد  لخميس|حمد |رسر لمنصوره|ره |تـــج

889||8 ى  |د |لدين محمد ج|ء |بــــه مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

335||| |لبــــن|حمد |ل محمد |هدى جم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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33|5|4 لدين|ل |يمن محمد جم|منيتـــ | |حقوق بــــنه

4|78o8 ن عىل|هلل شعبــــ| |سلىم فوزى عط لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5|874o |لبــــن|لكريم |لىح محمد عبــــد|عبــــد| لي|د علوم دمنهور

856949 ي|لكيل|لدين محمود محمد محمد |د|عم
ئى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3245o5 ى |عبــــد هيم|بــــر|لرحمن سمي  حسي  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

885|7| حمد |رى محمد |ء هو|رس| سيوط|صيدلتـــ 

|72o82 هيم|بــــر|هيم عليوه |بــــر|يه | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

332|26 ف عيس محمد|طمتـــ |ف رسر |ره بــــنه|تـــج

448942 لبــــر|لجليل عبــــد|حمد عبــــد|يوسف شفيع  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

492339 لصبــــروتـــ|حمد |رس |سعد ج|رزق  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

686259 ل|لبــــد|بــــى تـــوفيق طه |لعر|محمود  لمنصوره|بــــ |د|

36|2o6 هيم|بــــر|لعظيم |مه عبــــد|س سل|ين| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

45|7|| حمد عيس دحروج|م |حمد هش| لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

88o347 ي
ل  |ل يوسف غ|جم| سلفى سيوط|ره |تـــج

7|6|64 موئى|لسل|هد |لعزيز محمد مج|بــــسمه عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

4o9945 لشيخ|لرؤف |عبــــده محمد عبــــد| رن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

23454o بــــ|لوه|مصطفى محمد قرئى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

634334 ف فرح|نسمه  م|لتـــه|ن |رسر ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

429764 لسعيد بــــسيوئى جمعه|لسعيد مصطفى | |ره طنط|تـــج

42443| د محمد عىلي بــــكرمحمد زغيبــــ|زي لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

758823 رس فتـــىح حسن|حمد ي| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

26o6o7 ف عزبــــ زل|ن |يم| بــــيه|رسر شمون|نوعيتـــ 

2|5433 ن|وجيه نصىح مرج| دون هره|لق|بــــ |د|

497872 لخول|ء خميس عيد |رس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|23388 لعزيز|م مصطفى عبــــد |عمرو هش هره|لق|حقوق 

4o422o ىس|لمر|لحميد محمد |حمد مصطفى عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

529o75 ح مرشدى|لفتـــ|محمد عزتـــ عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

32|485 ف |محمد  حمد|حمد |رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

343288 وى|هر محمود عشم|لظ|طمتـــ سعيد عبــــد|ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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267|69 حمد نعيم سليم|بــــ |رح ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

328467 ى طه |دهم ن| يف|رص حسي  لشر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

78842 يد محمد|بــــو |هلل |محمد فتـــح  ى لي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

52o279 ف محمد |من هيم يونس|بــــر|ر أرسر تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|398 حمد عىل بــــكر| |لي|د طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

5o4|| ى|رجبــــ عىل  حمد حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

3235|3 بــــوبــــكر محمد فرغىل|يتـــ | ى شمس|تـــج ره عي 

6455|9 فع|لش|لسيد |دل |ء ع|رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4262| فع محمد عويس|محمود ش هره|لق|طبــــ 

5274o2 نور محمد محمد مدكور|ء |هن سكندريه|ل|هندستـــ 

96656 ى وقيم| رين|م ممدوح بــــشر ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

75o6o3 هلل|منى محمود يوسف محمود عبــــد عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

453569 تـــه|لم شح|تـــ محمد س|لشح|لسيد | لشيخ|بــــ كفر |د|

459|7| حمد محمد|د محمد |جه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

75387| حمد محمد|ر محمد |من عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

586o| ك|نسيم سعد مل| رين|م ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

48658o ف حمدى محمد محمود محمد شعبــــ| ن|رسر لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|74|57 عيل|سم|هيم محمد |بــــر|لرحمن محمد |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

835429 لنعيم محمد|ده يوسف عبــــد|غ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

646647 ي|لزهد|خلود ربــــيع عىلي 
ئى لمنصوره|حقوق 

634|55 لسيد محمود|ء صبــــرى |شيم زيق|لزق|بــــ |د|

225225 ل محمد|لع|مل عبــــد|د ك|جه ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|5o879 ن محمد محمود|حبــــيبــــه رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|77|8 دى|له|عمر لطفى مصطفى عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6969o8 لحسينى بــــيوم|لغنى محمد |حمد عبــــد | سكندريه|ل|صيدله 

437229 هيم|بــــر|لسعيد |جمعه محمد | رن |حقوق طنط

885o97 ك |دى محروص سدر|ن| رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o7845 سمي  محمد محمد سليم سليم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

446438 حمد|حمد مجدى بــــخيتـــ حسن | ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف
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82o2oo حمد محمود|دي |له|حمد عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

5|2232 محمود محمد عيد عىل ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

2|542 سمر حسن محمد عىلي ن|بــــ حلو|د|

33|899 تـــ رزق|محمود ص بــــر خي  زيق|لزق|عه |زر

888296 ن محمد سيد فرغىل|نوره ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

|4o252 للـه|ريم محمد خلف عبــــد  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

36o7o4 محمد محمود شلتـــوتـــ سعد |نوعيتـــ بــــنه

895o67 لحميد |حمد عبــــد|محمد طلعتـــ  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|29355 قيم يعقوبــــ|نوبــــ وفيق يو|بــــ| ن|حقوق حلو

339o3 تـــفى وليد محمد خليل  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

5|565 مل|بــــر فهىم ك|بــــسنتـــ ج تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|2o863 لصمد|دل محمد عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

4o22|o ف محمد | |لي|د هيم|بــــر|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o5o2| ل|حمد غ|حمد |د |محمود عم ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|46559 حمد محمود حنفى|محمود  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

483|6| ء محمود سعيد محمود|ل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

222o42 ى محمد|ي ى رفعتـــ حسي  سمي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

853888 ي محمود| رن
محمد لطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

7|2956 لغنى فرج|لغنى محمد عبــــد |هلل عبــــد |منه  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

69o583 وى|حمد محمد حسن مك| |ند لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|4579| هلل|ن عبــــد |هلل شعبــــ|محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o8679 لعدوى|حمد |لمنعم |مجدى عبــــد | رن لمنصوره|بــــ |د|

763o96 لخي |بــــو |لسيد |ندى مجدى محمد  نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

6o4|38 جى|لشم|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|مدثــــر  لمنصوره|بــــ |د|

452636 هر عىل بــــسيوئى محمد عىل|ندى ش |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

477743 هلل|مريم أيمن عجىمي عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

8367|o هلل محمد|رص عبــــد|لن|ء عبــــد|شيم ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

647787 تـــه|محمد عطيه محمد شح ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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25|38| بــــيل|هيم ق|بــــر|زى |محمد غ ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

488376 لصديق رزق|بــــو بــــكر |رزق  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

67788| عيل|سم|ل محمود |ل كم|محمد كم حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

7o7754 لم محمد يوسف|لسعيد س|محمود عبــــده  لمنصوره|ره |تـــج

623223 |لرحمن عيسي |هيم عبــــد |بــــر|لسيد |طمه |ف

ي
بــــينى لشر

ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

698359 كر محروس طريف|خلود عزم ش لمنصوره|حقوق 

2496o9 لمنس|س |حبــــيبــــه محمد مرىس عبــــ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

|697o هيم محمد|بــــر|تـــفى عمر   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

49286 لم|حمد عيد قرئى س| ن|تـــمريض  حلو

78|688 ي ه|رحمه  شم|لسيد بــــحي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

82o|5 جر عيد محمد عبــــده|ه هره|لق|ج طبــــيع |عل

3|449 شم|لح ه|ر محمد ص|مي هره|لق|ره |تـــج

|42399 هلل|ن عبــــد |ندى محمد سليم ى شمس|تـــج ره عي 

32928| ر|لغف|عيل بــــخيتـــ عبــــد|سم|عزتـــ  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

53o578 لشيشينى|حمد |ء محمد زين |ل| ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

4oo4o6 ئى|لنوس|مر|لدين عطيه محمد ع|عىل  معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

7844o| ى ع|ي س|رص عبــــ|طف ن|سمي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

443||6 هيم محمد|خلود أحمد أحمد إبــــر لشيخ|بــــ كفر |د|

328779 ى ؤد|سحق د|محسن | مي  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

29985 ع|ن رف|مريم فيصل محمد رمض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

357929 لكريم|لمنعم عبــــد|رق عبــــد|حمد ط| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

482272 لمول|يخ عبــــد |لد محمد ش|خ |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2266| م|حمد محمود محمد ضي|م |سل| ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

3286|9 ح غنيىم|لفتـــ|محمد سمي  عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|6o588 عمر عىل جمعتـــ عىل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

62229 س جمعه|ن عبــــ|ن رمض|حن بــــ بــــنى سويف|د|
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66736 ي ع
شور محمد محمد|لبــــنى لفيوم |تـــمريض 

7o8389 هيم|بــــر|هلل محمد |حمد عبــــد | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

88||33 ى محمد |سم| ء هيكل حسي  سيوط|بــــ |د|

686o22 ق|ل |لع|لحميد عبــــد |ن محمد عبــــد |رو وى|لشر لمنصوره|صيدله 

84539 م|مريم سعد محمد تـــم ي سويف
تـــمريض  بــــنى

5o93|3 مصطفى محمد محمد حبــــيبــــ تـــربــــيتـــ دمنهور

483o66 م|س عل|لسيد محمد عبــــ|ن |إيم ره دمنهور|تـــج

355724 هر غنيم|لط|لدين |طمتـــ نرص |ف |ضتـــ بــــنه|علوم ري

8|5683 ه مجدي عبــــد| لموجود عىلي|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|39723 ى حسن عبــــد |من لعزيز|ر حسي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

233|6| ل|ل نجيبــــ غ|جم| رين|م ى شمس|تـــج ره عي 

|542|2 ذ محمد زىك سيد|مع ى شمس علوم عي 

845578 حمد عىلي|بــــدين |حمد ع| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

634885 حمد|م محمد حسن |سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|4449 حمد|حمد شيخ |ء محمد عطيه |ول |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|49847 د|ن مر|عمر محمد محمد نعم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

784o2 ن يوسف|نه رزق سليم|دمي ى شمس حقوق عي 

9|o327 لس جورج فيليبــــ نرص  هلل  |كي  ج|طبــــ سوه

252o7o لم|يم س|لد|ئى محمود محمد عبــــد |م| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6o37o| حد|لو|حمد عىل محمد عبــــد| لشيخ|عه كفر |زر

|22293 ىط عىل|لع|يدى مدحتـــ عبــــد |ه تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

75o663 هلل|م قطبــــ فضل |لسل|م عبــــد |هلل هش|منه  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|3375 د|لرحمن سعيد محمد حم|عبــــد  علوم دمنهور

26965| ى|هيم |بــــر|نهله تـــوفيق  لبــــحي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

76o3o| لحميد جوده|محمد مصطفى عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2276o8 وى|لف|حمد |لدين |بــــتـــول سعد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|6o6|8 دل بــــيومي عىلي|حمد ع| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

4|5463 لدين محمود حسن مصطفى خلف|عز  ره دمنهور|تـــج

444|7 وي|حمد طنط|حمد خلف | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

22o382 لدين محمود|ح |زم صل|حمد ح| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|
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48682| ل |لع|م عبــــد |لسل|لحفيظ عبــــد |محمود عبــــد 
جنيدى

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

355682 لرحيم|لمنعم عبــــد|ندى نرص عبــــد هره|لق|ج طبــــيع |عل

766858 هتـــم|ل|در |لق|ل عدل عبــــد |ل جل|بــــل ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

782952 م محمد|لسل|خلود محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

87328 حمد|محمد عيد ذىك  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

846|27 سعد محمود سعد محمد سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

346||6 ح|لفتـــ|ن عبــــد|حمد شعبــــ|محمد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

447295 ريم مصطفى لطفى محمد سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

823o2| زق عىلي|لر|حمد عبــــد|ء |ل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

867364 حمد|هلل |ر محمد فتـــح |زه| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|32|2| لبــــ|بــــوط|حمد |هلل |حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

778378 تـــ سعد|لشح|بــــ |ندى شه زيق|لزق|بــــ |د|

|9224 عيل|سم|لمحسن |م محمد عبــــد ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

479453 لمرىسي|لحليم |بــــ نرص عبــــد |يه|مح |س سكندريه|ل|هندستـــ 

254256 لمليىح |رحمه سهدى سعيد محروس  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

6||74o لجمل|هيم عطيه |بــــر|لحكم |يه عبــــد| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

446o53 ر|لصق|لعز محمود |بــــو |م |رس عص|ف سكندريه|ل|هندستـــ 

638555 م|دق أم|لص|لسيد |حمد |ء |هن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

5|9o34 هيم|بــــر|مل |لعظيم ك|س مسعود عبــــد |ين| بــــ دمنهور|د|

6o7889 حمد|هيم |بــــر|ل |ئل كم|و| رن لمنصوره|بــــ |د|

35679| لرحمن وهبــــتـــ|م عبــــد|م حس|ريه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

642982 لسيد محمد أحمد|محمد | رن زيق|لزق|صيدله 

46983 ى محمد  هيم|بــــر|حمد |حسي  ى شمس هندستـــ عي 

68254 ي|ر
حمد|تـــه |عىل شح| ئى لفيوم|بــــ |د|

63527o ن|لسميع فرج غيض|ء حمدى عبــــد|ل| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

3|527| ى  بــــى|لسيد عر|نور حسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

6o6594 حمد صنقر|لمحمدى |كريم نبــــيل  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

75568| ح|لرحمن محمد صبــــ|حمد محمود عبــــد | لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

733|7 مل|لنبــــى ك|م عبــــد |مي  عص| ن|بــــ حلو|د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 1677 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

86927 ى|جم| دين يف حسي  ل رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|8565 ي |ه
حمد محمدسعد|لتـــ مصطفى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|77465 حمد|حمد محمد|كر |جر ش|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

865224 ري|تـــ خض|دل شح|محمد ع ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

762635 هيم مزروع|بــــر|حمد |حمد محروس |مصطفى  هندستـــ بــــور سعيد

462ooo زى|ن بــــسيوئى غ|م رمض|سل| سكندريه|ل|حقوق 

7628|7 لجندي|دل حسن عىلي |حمد ع| نوعيتـــ بــــور سعيد

5459o يم|لد|ح عبــــد |منيه وليد صل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|3o|32 ئ  شكرى جيد|مريم رج ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

853544 لحليم|لنعيم عبــــد|مي عبــــد|حمد س| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6|653o ئى|لغيط|هلل |لسيد عبــــد |نس |ن لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

88328| حمد حمدى محمد  |هلل |عبــــد سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|9284 لسيد محمد محمد عىل هيكل|يمن | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

223655 هيم|بــــر|حمد |سلىم عربــــى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

422337 بــــر قنفود|در ص|لق|رس عبــــد |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

852o4| مه سعد عىلي|س|محمد  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

768356 ي
مل محمد سكسك|محمد ك| دئى ي صىح 

عيليه|سم|معهد فنى

49o83| لحميد|ل محمد عبــــد|ندى محمد كم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o8o45 مل محمد|م ك|تـــرنيم محمد هش لمنصوره|عه |زر

38oo5 وى|ر ض|لستـــ|وع عبــــد |طمه مط|ف ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

775263 ل أحمد محمد|طف محمد جم|حمد ع| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

768|29 ى  ده|متـــ حم|حمد جمعه سل|نرمي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

755759 وق محمود محمد محمود  حمد|رسر حقوق بــــورسعيد

238466 زى|لسيد حج|سلىم محمد محمد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7829oo ء محمد حسن محمد|سم| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

86o885 د محمد|ء رشدي حد|سم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8o34o6 حمد|عىلي | حمد رض| ي|تـــمريض 
| لمنى

79|6o3 لسيد|ء محمود فهىم |زهر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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83|9o3 رص محمود عىلي|لن|ء عبــــد|سم| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

824|58 هر رمزي وهبــــه|جوزيف م سيوط|ره |تـــج

88o746 ى محمود حسن | دين حسي  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

||7oo6 م بــــيومي محمد|زم هش|ح ى شمس هندستـــ عي 

263624 لديرى|ل فرج فرج |منيه جم| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

226oo3 م|م|ل |م جم|م|ل |جم  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4|9384 لغنى حميد|يه نبــــيه نبــــيه عبــــد | لشيخ|بــــ كفر |د|

494775 لقصبــــى|حمد |محمد حمدى محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

57||5 لودود|و محمد عبــــد |ن محمد هر|نوره تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

349798 حمد سويلم|مصطفى محمود  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3249o3 وى|رص نظي  ر|صم ن|ع هره|لق|بــــ |د|

4578|7 ى|ن ي|حمد رمض|ء |رس| سي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|38324 مس|لغد|ح محمد |لفتـــ|حمد عبــــد | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|752|o للطيف|مصطفى بــــدر مصطفى عبــــد  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

58983 بــــ|لوه|ء عىل محمد عبــــد |لىمي ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

2832o5 لعزيز|لعزيز عىل بــــكر عبــــد|عبــــد ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

244999 لعظيم محمد مصطفى طه|ء عبــــد|رس| هره|لق|علوم 

425o55 لرسول|لعمروىسي محمد عبــــد |حبــــيبــــه مصطفى  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

234969 متـــ|بــــوش|سعيد بــــدوى خليل  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6459o ي|لبــــ|لد عىلي عبــــد |ء خ|ل|
ى
ق لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|49466 لدين محمد ضوى|م |حمد حس| هره|لق|حقوق 

476|69 لليثــــى|م |لسل|نور أحمد نعيم عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

6|o|79 هلل مشعل|هلل عبــــد|طمه عبــــد|ف ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

76624o للطيف|لزهرى عبــــد |فظ |لح|بــــسنتـــ منتـــرص عبــــد  نوعيتـــ بــــور سعيد

7|o57o يه لطورينى|لسيد |يز سعد  |ن ف|رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

224854 ى محمود |عز عيل|سم|لدين حسن حسي  ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

|22|5| رق وجدى محمد|بــــ ط|مه كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8|8638 مل محمد|ره عمر ك|س ي|علوم 
|لمنى
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|58459 ي
ى حنفى هبــــه محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

453272  |هيم |بــــر|دل مدحتـــ |ع
ى
لدقش|حمد |لدسوق ي صىح ري

|ضه طنط|معهد فنى

362396 عهد عىل قطبــــ محمد عىل دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

9|2429 هر حسن |لظ|ل عبــــد|هيم جم|بــــر| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

7|o868 تـــه|حمد محمد طه مسعد شح| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

23|723 م حمد عىل محمد|سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32|o88 دل عزيز قديس|يكل ع|م ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8|o85o ء حسن محمود محمد|رس| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4|45|o ج  مرع|بــــ فهىم ن|يه| سكندريه|ل|حقوق 

7oo437 فع|لش|محمد محمود مصطفى محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

742o6 لرحمن|ل عبــــد |بــــرين محمد جل|ص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

29o74 لدين محمود|ل سعد |د جل|مر ى شمس| لسن عي 

|667o حمد|حمد |لسيد |شم |لدين ه|بــــ |شه هره|لق|حقوق 

443632 صف|حمد ن|ل |لع|ن محمد عبــــد|يم| لشيخ|بــــ كفر |د|

353372 لح محمد|هيم ص|بــــر|مصطفى  ى شمس حقوق عي 

6|5265 لعزيز منتـــرص|د محمد عبــــد |زي لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

833386 لرحمن|حمد عبــــد|لرحمن |حمد عبــــد| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

27o2|3 ئى|لجرو|هيم |بــــر|م محمد |سل|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

47o35 لمنعم حسن حسن|رتـــ عبــــد |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|33o3 لحليم|لمنعم محمد عبــــد|آدم محمد عبــــد |علوم طنط

4o4654 لسيد سهيل|سعيد صبــــىح قطبــــ  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

648368 ح محمد محمود|لفتـــ|ن صبــــرى عبــــد|عمر ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

5|23|7 يل|لسيد جبــــر ط|لسيد محمد | تـــمريض دمنهور

453o4o لسيد |هيم محمد |بــــر|هبــــم |بــــر|لعزيز |عبــــد
لح|ص

ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

847823 لحليم زهري|زينبــــ محمد عبــــد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

334|9o ح|لفتـــ|حمد عىل حسن عبــــد| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

357|28 لغنى|لعزيز عبــــد|ن سعيد عبــــد|يم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

779o78 ى |يه س| فع|لش|مح فهىم عشر لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ
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8o2228 هيم|بــــر|مي  عزتـــ سعد | ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

6967o3 لمتـــول|لرسول محمد |لمتـــول عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

42765o دهم|ل|هيم |بــــر|يمن محمد |محمد  |بــــ طنط|د|

437353 لروينى|لد محمد محمد |هلل خ|منه  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2|949o ر منصور|يدى منصور حسن نص|ه هره|لق|حقوق 

693|||  رزق نور |لبــــ|حمد رزق عبــــد |
ى
لدين|ق لمنصوره|صيدله 

6||3o3 ي|هلل |عبــــد | ح رض|سم
لسعدئى لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7|6832 ود|ل د|دل جل|ل ع|جل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

33|776 د|لضي|م محمد عيس |سل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

884747 ى سيد حس|مهند حس ى |ني  ني  سيوط|تـــمريض 

859o53 س|دل بــــهجتـــ عبــــ|ع| هند|ش حقوق بــــنى سويف

6|5|79  رمض|ره عم|س
ى
ن|د دسوق لمنصوره|صيدله 

2362|5 لسيد|لسيد |حمد |منى  ى شمس| لسن عي 

493|46 ن محمد|أحمد وليد شعبــــ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8|8o2o حمد يوسف يشي يوسف| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

34558o لشحرى|لعليم محمود |لمهدى عبــــد|ء عبــــد|ل| ى شمس علوم عي 

78|483 لسعدى جوده محمد|ء |ل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

77|968 لحميد|بــــر عبــــد |ل ص|حمد جم| زيق|لزق|طبــــ 

7o9977 وى|لشه|بــــ عىل عىل |لوه|زينبــــ عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

84|5o| يم محمد|لد|لعزيز عبــــد|محمود عىلي عبــــد |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

33746 ى عبــــد |ي حمد|هلل محمد |سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o76|9 هيم حسن|بــــر|ن |هيم رمض|بــــر|زينه  سكندريه|ل|ره |تـــج

24o484 ن|رس محمد مرىس رضو|ندى ي هره|لق|حقوق 

338o73 يز سعد|م ف|مرقس عص |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

36654o لبــــ|بــــوط|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

|32884 ى عبــــد |ي در|لق|حمد عبــــد |در |لق|سمي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

24||58 هر حسن محمد|محمود م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

642482 هلل|ن عبــــد|هلل رمض|محمد رأفتـــ عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82o|99 هيم|بــــر|طف محمد |حمد ع| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد
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637||9 ه مجدى عطيه عطيه أمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|o74| مل ظهرى |يمن ك|هيم |بــــر| ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

35|3||  محمد|م مصطفى عر|تـــن حس|ف
ى
ق |تـــربــــيتـــ بــــنه

8753| بــــ|لوه|هلل محمود محمد عبــــد|منتـــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

525875 حمد طه محمد طه خليل| سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

4|8o52 لدين|بــــ |عيل شه|سم|طف |نم ع|ه لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

85||94 حمد|عي |ء سعد رف|شيم دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

426377 ي عبــــد|مر
لرحمن|م مجدي سعيد بــــسيوئى سكندريه|ل|بــــ |د|

4o3892 |لحميدعبــــد |م عبــــد |لرحمن محمود س|عبــــد 
رغريبــــ|لستـــ

سكندريه|ل|ره |تـــج

273428 ى عىل| عل محمود حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|25334 حمد يحن  حمزه منجود|طمه |ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

43938| لسيد محمد خضي |يمن |منيه | لمنصوره|حقوق 

85884 هيم رؤوف جرجس|بــــر|رس |جون ي  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

25366 لد مصطفى عزبــــ|همسه خ ى شمس|د| بــــ عي 

63|389 |لسيد محمد عط|جر محمد |ه زيق|لزق|ره |تـــج

7668| حمد|هلل مصطفى رمزى |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

635885 يوسف محمد رزق يوسف زيق|لزق|هندستـــ 

244|96 لحليم محمد|عىل محمد عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7759o4 هلل حسن|زم عبــــد |م ح|ريه زيق|لزق|نوعيتـــ 

7||879 جر مني  محمد محمد سعد دبــــل|ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

64249 ى|هلل عبــــد |ء حمدى عبــــد |رس| لحسي  لفيوم |تـــمريض 

9o5968 لس  مل |روق ك|لقمص يوسف ف|كي  ج|علوم سوه

3|4457 لق|لخ|هلل محمد عبــــد|م عبــــد|ن عص|مرو ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

5|7843 زى|بــــر محمد حج|ئى ج|م| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8|6399 |تـــ حن|ك شح|مل| بــــول بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

28699 ح|لفتـــ|دل سيد عبــــد |عمر ع ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

33o2o4 لسيد طتـــ|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|هند  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7854o6 يدى|لع|يه طه محمد محمد محمد | زيق|لزق|حقوق 

4337|9 وى|لشن|حمد |مصطفى محمد  |عه طنط|زر
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68|268  دي|لش|محمد سمي  عبــــد 
ى
بــــ|ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89oo78 هيم سويس |بــــر|يوسف نبــــيل  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

5|853 دي عىلي محمود|يمنى ن بــــ بــــنى سويف|د|

868446 ه محمد عىلي ض| جي|مي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

293482 |ن عىل ند|مه نعم|س|ئى |م| بــــ بــــنى سويف|د|

787o2 سعيد محمد حميدتـــ| نور عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

5|3|64 لعليم لطيف|يوسف محمد عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

865774 هلل عىلي|م محمود حرز |سه ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

776359 ى | |دين ى|لسيد حسي  حمد يسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

44|oo8 عيل بــــيىل|سم|دتـــ محمد |غ ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

646232 وى|لشن|هر يحن  |محمد ط سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

9o8798 ن |لسم|له محمد عبــــده |ه ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

5|629 ه | س|لمعتـــز محمد عبــــ|مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

628|72 لعبــــس|لحميد |لح عبــــد|هيم محمد ص|بــــر| زيق|لزق|ره |تـــج

62974o دى|له|حمد عبــــد|لسيد |ء صبــــىح |سم| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

82o737 ي|لحليم عبــــد|حمد عىلي عبــــد|
لغنى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

254|45 ضى|لق|لحميد |فظ عبــــد |ل ح|لرحمن جم|عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

76||73 هيم عزبــــ|بــــر|لسيد |ء فرج |دع لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

627o83 طف محمد حسن عىل حسن|حسن ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|79o2 يوسف فيصل محمود فريد ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

88o32o نه شهي  نعيم سيف  |دمي سيوط|بــــ |د|

6o487o ى|وى |لششتـــ|طف محمود |ء ع|روميس لبــــحي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|58|59 ح سمي  سيد محمود|سم ى شمس|د| بــــ عي 

8458|o مد|ح محمد محفوظ ح|لفتـــ|هبــــه عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

494993 ن|د رشو|لسعيد حم|حمد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

895o3 ن منصور|ن سليم|مروه سليم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

339223 هيم مصلىح عزبــــ|بــــر|س |هدى عبــــ |بــــ بــــنه|د|

88|8o6 للطيف  |فخرى نتـــع فخرى عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o662| يف محمد محمد |شيم |لوف|بــــو |ء رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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679oo9 ن|ىط نور سليم|لع|بــــ عبــــد |يه|حور  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|44527 د يوسف محمود|لجو|لد عبــــد |محمد خ هره|لق|هندستـــ 

694599 لمهدى عبــــده|خلود محمد مني   معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

234478 لحميد حسن|م عبــــد|محمود س تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

892|o5 وق وجيه محمد محمد  رسر ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

2|748o لسيد|د |حمد سيد فؤ| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

85629| ذلي|لدين محمد محمد ش|م |ندي حس هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

36o576 ره|حمد مصطفى عم|هلل |ء عبــــد|شيم |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

62278| لسيد|بــــر |رس ص|لرحمن ي|عبــــد  صيدلتـــ بــــورسعيد

634988 محمد نرص محمد محمد عطيه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5||o83 وي|لغربــــ|لمنعم |نور محسن عبــــد |محمد  تـــمريض دمنهور

326685 هلل محمد سعد فهىم|منتـــ  ن|تـــربــــيتـــ حلو

5||242 ل|لجبــــ|ىط |لع|لسيد مصطفى عبــــد|محمد  سكندريه|ل|صيدله 

63499o هيم منصور محمد منصور|بــــر|محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|8||4 حمد |شم زغلول |ن ه|يم| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6o32|2 ك|لمل|م عزيز مرقص عبــــد |ن س|ري|م هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|683o ه  ن|مه محمد رسل|س|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

349635 تـــ سعيد عىل سيد| مي  عه مشتـــهر|زر

85||o7 حمد|ر ممدوح نرص |من ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

46o559 لمجيد طه|م عطيه عبــــد|عص| دين ي صىح طنط
|معهد فنى

|6359 مي مسعد محمد|يوسف ر هره|لق|هندستـــ 

83452 ى عبــــد |بــــر|مه |س| ح|لفتـــ|هيم حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

28793o محمود معتـــصم محمد محمود هيكل ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

679894 عيل|سم|حمد |ن |سم رمض|هد ق|ن لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

3|353o هيم|بــــر|هيم لحىطى |بــــر| |ري|م هره|لق|م |عل|

338o7| محمود مسعد محمود يوسف ي صىح بــــنه
|معهد فنى

282|5| لحليم|هلل عبــــد|دل محمد عبــــد|ع ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

774|43 فرح محمد عيد سيد عيد ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

4o|o|| بــــر محمد|أمي  مصطفى ج ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 
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622946 ى|لبــــيوم |حمد محمد | لسيد حسي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

28o32| حمد|ل |لع|لدين عبــــد|محمود عز |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

526996 لدغرى|لمنعم عطيه |رق عبــــد|محمود ط سكندريه|ل|بــــ |د|

83|983 ه بــــكر عبــــد| نع حسن|لم|مي  ج|بــــ سوه|د|

854755 لعزيز|لمنعم عبــــد|ن عبــــد|يه رمض| سيوط|ره |تـــج

479366 ن هيم|بــــر|بــــر عجىم |ئى  ج|ه| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

3643o حمد|ه |لل|ده عبــــد|محمد حم هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

849848 ر محمود سعيد حسن|مي سيوط|حقوق 

|28565 ميسون محمد حسن محمد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|68226 ى رأفتـــ سيد حسن|حس م حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

|69298 مل|لرحمن سعد محمد ك|عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2793|4 ن|لحميد سلط|ديه محمد عبــــد|ن شمون|نوعيتـــ 

7o6o|4 يف عوض |ه حمد جبــــر|جر رسر لمنصوره|ره |تـــج

6|6443 لسيد صبــــح|طه بــــكر  ط|بــــ دمي|د|

446782 هيم|بــــر|حمد عز محمد محمود | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

525983 ى عبــــد |د |زي د عمر|لجو|حمد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

62o352 ن|جر نرص مصطفى سن|ه ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

2793|3 ن ل|لغز|لسيد |يمن | |مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

623949 ه رض لمطلبــــ|لمندوه عبــــد | |مني  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

|58|79  عبــــد |لش|ن عبــــد |يم|
ى
|لش|لصبــــور عبــــد |ق

ى
ق ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

499624 ج  محمد خليل|دل ن|ء ع|رس| بــــ دمنهور|د|

784458 ع عىل محمد|لسبــــ|محمد | لي|د لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

834|5| حمد محمود محمد|طمه |ف دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

69378| بــــينى |ء محمد محمد |حسن لحض|لشر لمنصوره|بــــ |د|

96489 لرحمن|لحسن عبــــد |بــــو |كريم محمد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

755573 هلل|لجليل عبــــد|هلل عبــــد|محمد عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

3|2|57 لحليم|لحكيم طه عبــــد|م عبــــد|د هش|زي |ره بــــنه|تـــج

58|22 مد حلىم ذىك|محمد ح صيدله بــــنى سويف

6393o8 شم|لسيد ه|لبــــديع |لبــــديع محمد عبــــد|عبــــد ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى
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6|2477 ي|ر
ف عبــــده محمد ربــــ| |ئى ح|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

343876 ي محمد حسن|لورد|مل |مريم ك
ئى |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|

ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

2|5345 لحسينى|لحليم |محمد عبــــد| رن ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4||o5| ز|لقز|مد عىل |زينبــــ ح |تـــربــــيتـــ طنط

32765o مصطفى محمود محمدى عىل ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|55o36 لعليم قنصوتـــ|دل عبــــد |ده ع|غ ى شمس| لسن عي 

2692o7 نه|جر محمود محمد طبــــ|ه شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

5|99|| نهله نبــــيه صبــــىح نرص ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

2|32|4 مل محمد|لد ك|ذكرى خ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|58|75 ى| ه محمد عيس حسي  مي  هره|لق|ر |ثــــ|

6|6386 لدين|ورى عز |لمغ|لبــــكرى | |دين ط|بــــ دمي|د|

7o823o ن|ل رمض|ن صبــــىح محمد هل|يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2|632 ش|سندس محمد محمود عط ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

65|78 طمه سيد محمد مرىس|ف لفيوم|تـــربــــيتـــ 

9o8o64 رحمه رسور محمد رسور  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

23263 ن|مه مهر|بــــو ش|حمد مجدى | سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

279826 ي|يه جم|
ل محمد شقيفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

242447 س|د سعيد عبــــ|حمد رش|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

448453 يتـــ|بــــو حد|هيم |بــــر|حمد |س |لرحمن عبــــ|عبــــد  |هندستـــ طنط

8859o4 ى محمد عبــــد|حمد ص| لسميع |لحي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

477722 حمد محمد حسن عطيتـــ|رتـــ |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|37482 جد عطيه سعيد|بــــيشوى م ى شمس حقوق عي 

2435|| حد|لو|ن نصىح محمد عبــــد|يم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|242o5 لسميع|دل محمد عبــــد |محمد ع ى شمس هندستـــ عي 

3442|7 لرحمن|لعزيز عبــــد|نور عبــــد|د |عم ى شمس|تـــج ره عي 

237662 ين ممدوح عبــــد حمد|لق |لخ|شي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

339676 بــــو رسيع|لسيد |لرحمن مجدى |عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

9o4673 ل عزبــــ هدى  |م جم|سل| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

836222 حمد|حمد محمد |محمد  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى
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6|3|39 |هيم |بــــر|ن محمد |محمد سليم
ى
لدسوق |ضتـــ طنط|علوم ري

354|23 حمد|د محمد |عبــــي  عم سيه|نوعيتـــ عبــــ

824|96 لعظيم|هند رجبــــ محمد عبــــد  ي|بــــ |د|
|لمنى

77|2|4 لسيد|لسيد محمد |عزه صبــــىح  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

426457 ه محمد فتـــىح عبــــد  حمد|م |لسل|أمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

258487 لرحمن عىل محمد عىلي جويده|عبــــد ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

35o652 ى عبــــد| مه د|لجو|طه حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

27|8|7 دى محمد عىل شيحه|له|سلىم عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

66o52 صف|ن و|دى مجدى يون|ف سيوط|ره |تـــج

3|9968 شم|لدين سيد محمد ه|سيف  ى شمس|تـــج ره عي 

2o29| م محمود عويس|محمود عص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

437467 ى بــــدر|بــــو |محمد محمد محمود  لعني  |صيدله طنط

9|972| حمد  |ح خلف |زهي  صل لمنصوره|حقوق 

23oo96 صف|حمد ن|جد عىل |م م|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|6956 ى|نور  ف محمد تـــوفيق حسي  رسر ى شمس| لسن عي 

355299 ي|لسيد |م محمد |وس
لبــــهنس مصطفى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

63329| عي|لرف|لسيد عىلي |مي حمدي محمد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

339o| لح|عه ص|لعظيم ود|يتـــ محمود عبــــد | ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|8675 حمد محمد محمود رجبــــ| هره|لق|حقوق 

||54|| ع|لشم|لدين |ممدوح محمود عز| مه هره|لق|حقوق 

82922o ه سمي  حسن | حمد|مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

343399 لصغي |منيتـــ عيد محمد | ى شمس  تـــمريض عي 

|62698 ح محمود|حمد محمود نج| ى شمس|تـــج ره عي 

475433 ر|لعط|ر |لستـــ|حمد محمد عبــــد |ئشه |ع سكندريه|ل|هندستـــ 

83|938 ي|سم|ئشه منتـــرص |ع
عيل مصطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

4|5|49 لدمنهورى|لغنى |سلىم حسنى عبــــده عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|28392 هيم|بــــر|محمد عمرو محمود محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

767335 هلل محمد حسن|حمد عبــــد |محمد  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

5o3386 هيم محمد نعيم|بــــر|ل |نه سكندريه|ل|ره |تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 1687 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

644864 ف عبــــد|بــــ |شه لسعيد حبــــيشه|لمنعم |رسر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

442834 ل فوزى محمد|سعديه صبــــىح كم لشيخ|تـــمريض كفر 

36597o حمد مصطفى|محمد سيد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

263497 ن عيل حليمه|سم|ن |لحميد سليم|عبــــد| مي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o923 د حسيبــــ محمد|ء عم|ل| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

2|9|9o حمد زىك|بــــ |يه|محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

284737 خليل| ء زكري|فرحه عل منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

23355o هيم|بــــر|حمد حمدى شفيق |  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

25o99o لمحسن مودوع|حمد عبــــد|مصطفى  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

78o272 لعزيز غريبــــ|حمد عبــــد |محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

686867 ى |ي ف |سمي  لسيد|ن |لسيد شعبــــ|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o6o82  قديس
ى
مجدى مصطفى شوق ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 

بــــبــــورسعيد

332563 لرحيم|عيل عبــــد|سم|يمن |هلل |منتـــ  |نوعيتـــ بــــنه

8|2598 ى محسن مك|ي هلل|دي عبــــد|سمي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

278267 هيم بــــدوى|بــــر|هيم رجبــــ |بــــر| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

249493 ي
د|حمد حش|عزتـــ نشأتـــ | دئى هره|لق|ر |ثــــ|

623693 ى أحمد طلبــــه محمود |ي لحنفى|سمي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

8|2334 ن|حمد عمر|ن |حمد خز| سيوط|ره |تـــج

57353 ين شعبــــ ن حمدى محمد|شي  بــــ بــــنى سويف|د|

767554 لم حسن|يمن س| |ر|ي لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

|73o63 ى حس| ن|حمد محمود حسي  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

5o5986 م محمد رسدينه|عمر هش سكندريه|ل|طبــــ 

|68758 زق|لر|هيم عبــــد |بــــر|دل |محمد ع ن|حقوق حلو

9o6852 لحسن حسن  |بــــو|هلل |حمزه خلف  ج|ره سوه|تـــج

63878| ي|ر
م محمد|لتـــه|حمد |يمن | |ئى زيق|لزق|بــــ |د|

9o||64  حسن |لبــــ|حمد عبــــد|ن |يم|
ى
ق ج|بــــ سوه|د|

482636 ن لرحمن|لدين عبــــد|حمد محمود شمس | |مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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845o73 مر محمد منصور|لفتـــ ع| ى شمس طبــــ عي 

37o38o عيل|سم|هيم |بــــر|محمد | دين ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|3o98 لمغربــــى يوسف يوسف|م عطيه |ريه |تـــمريض بــــنه

768527 لرحمن محسن|رك عبــــد |ء مبــــ|عل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

346o67 ف سيد عبــــد|ندى  ل|لع|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

336|86 هيم|بــــر|هلل مصطفى محمد |منتـــ  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

273o87  عىل|لش|لد عبــــد|له خ|ه
ى
ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

2|6|7 لسيد|ن |ندى فتـــوح رمض مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

5|8254 هلل|هلل خلف |مه محسن عبــــد|س| |لي|د ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

675|75 عيل|سم|لسيد |ء محمد يىح |رميس طبــــ بــــورسعيد

233775 ى حسن عنتـــر حسن  حسي 
مصطفى هره|لق|حقوق 

75o757 لعزيز|ح عبــــد |لفتـــ|لدين عبــــد |م |محمود حس عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

45o364 ى |مصطفى  ى عبــــد |حمد |مي  لجليل|مي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

34496o ي
حمد|ح |لفتـــ|بــــر عبــــد|ل ص|جم| دئى سيه|نوعيتـــ عبــــ

87854 ى عبــــد |حم لحليم|ده سعيد حسي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

88574o مجد محمد سيد |محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

6|536o ى مسعد دحروج|حمد | مي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

85558 هيم|بــــر|هيم |بــــر|لقوى |هيم عبــــد |بــــر| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|35266 محمود حلىم مرىس محمود دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

68|o23 ز|مد حر|محمد عمرو مدحتـــ ح لمنصوره|بــــ |د|

523852 حمد عىل محمود|حمد |مؤمن  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

767594 لسعيد محمد|هيم |بــــر|رى |ء س|ل| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

5o7527 د محمد عمر خليفه|مريم صبــــري ج ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

77228 بــــو رسيع|تـــ محمد |حمد بــــرك| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2|4|oo حمد محمد حنفى محمود محمد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

29796 حمد محمود|فتـــ |حمد ر| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

56576 رص شتـــيوى خليل شتـــيوى|حمد ن| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

76o226 حمد مرزوق|هيم |بــــر|حمد | ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

37435| لرحمن صبــــيح|لرحمن عنتـــر عبــــد|عبــــد عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
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246329 لوكيل|مه |حمد بــــهنس سل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7836o2 لسيد محمد قطبــــ|نور  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|4337o ضى|لق|حمد |لدين محمد |ء |ء عل|ل| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

25||42 سط عيد|لبــــ|ل عبــــد|م جم|حس هره|لق|هندستـــ 

3|8558 هيم|بــــر|هيم |بــــر|هدير مجدى  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

8|7|3| لحكيم محمد|حمد محمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

2|77o2 ن|دى عىل ميد|له|مح عبــــد|م س|سل| ى شمس هندستـــ عي 

368|8| لرحمن جمعه محمد عويس|ن عبــــد|نوره ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

64587 حمد|دي روبــــي |ء ن|سم| بــــ بــــنى سويف|د|

9o2959 هلل  |ن بــــخيتـــ فرج |بــــ نعم|رح ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

49||59 ق| لوف|بــــو|يه | ى محمد|وى |رسر مي  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7o3425 بــــوزيد|لسيد محمد عبــــده |د |عم لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

78656o حمد|حمد محمد حسن | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|6977 ح محمد|لفتـــ|زينبــــ محمد عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

826553 حمد حسن|سهيله محمود  |نوعيتـــ قن

9o|565 حمد سيد |لحكيم |بــــ عبــــد|رح ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

32287o هيم|بــــر|ضى |لر|سندس محمود عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

8|8733 ي|طف ري|ر ع|من
ض مهنى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

|22623 هيم|بــــر| |لد عمرو زكري|خ يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

85|5o حمد|مي محمد |سلوى س صيدله بــــنى سويف

539467 لعزيز|ل عبــــد |لع|طف عبــــد |ء محمد ع|آل ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4335|| ده|لمحمدى زي|ن |محمد شعبــــ |بــــ طنط|د|

44|66 د|لجو|تـــ عبــــد |تـــ محمود فرح|فرح هره|لق|حقوق 

435633 ر|لنج|محمد عىل سعيد عىل  لشيخ|تـــمريض كفر 

3|7729 لسيد|حمد |محمد خليفتـــ  ى شمس حقوق عي 

|2794o بــــو زيد|يمن خليفتـــ |هلل |منتـــ  ن|تـــربــــيتـــ حلو

54||o5 لسيد سعيد|حمد حسن |محمد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

55356 حمد قرئى|بــــوبــــكر |عىل  سيوط|ره |تـــج

78428o ء محمد منصور بــــسطويس|لزهر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 
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78o9|7 لسيد غريبــــ|د محمد غريبــــ |زي تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

839223 ق حسن|لنبــــوي سبــــ|هبــــه  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

227957 ه محمد عبــــد| دى محمود عىل|له|مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

26496| ف حسن بــــيوم|محمد  رسر س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

64334| ىط|هيم بــــس|بــــر|د |د محمد رش|رش لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

327998 هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد محمد | |حقوق بــــنه

|5995| هيم|بــــر|ء ممدوح حلىم |عىلي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9o6|49 حمد محمود |دل |حمد ع| ج|أللسن سوه|كليتـــ 

8886o3 وى  |لدين بــــشل|ح نور |يه صل| ن|طبــــ حلو

|67494 لم|روق س|شدى محمد ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5268|o يز|هيم ف|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

79o967 محمد حمد منصور محمد عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o6827 لدين  |لصبــــور سعد |عمر عبــــد| ر|ي ج|بــــ سوه|د|

32785 لمعىط|ل معوض عبــــد |لد جم|د خ|زي كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|492|8 وز عبــــد  لمجيد محمد بــــيومي|في  ن|بــــ حلو|د|

69|||6 هيم|بــــر|حمد |م محمد |محمد عص ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

752993 حمد|محمد عىل مصطفى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|46758 ئى رجبــــ سيد|حمد ه| سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

9o564| حمد |لحميد |مل محمود عبــــد| ج|عه سوه|زر

5|5397 لسيد|حمد | |حمد زكري|ء |شيم عه دمنهور|زر

|7||oo حمد حسونه زينهم محمد| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9oo924 مه |لسيد محمد سل|ء |ول سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

759668 س عىل|حمد عبــــ|طمه سمي  |ف بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

85574| عمر محمد فيصل محمد |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

77875| لد محمد محمود|محمد خ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

767299 هلل|لبــــ عبــــد|هلل ط|يمن عبــــد |هلل |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

8o3333 ل|لع|لمعبــــود عبــــد|حمد عبــــد|لمعبــــود |عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

264o82 لم|حمد س|م مدين |حس| ر|ي |ضتـــ بــــنه|علوم ري
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485495 لحميد |لعزيز عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|م |له|
ل|لع|عبــــد

سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

226o73 هيم|بــــر|عيل |سم|لرحمن سمي  |عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

23|268 لحليم محمد|طف عبــــد|لحليم ع|محمد عبــــد ى شمس|زر عه عي 

89|323 حمد |ن محمود |حمد شعبــــ| ي|لسن |
|لمنى

25|827 دتـــ|لمحسن جر|نس يحن  عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

25|279 |لمل|ئل محمد |محمد و لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

4844o2 حمد سعد محمود بــــهنس|لدين |سيف  سكندريه|ل|ره |تـــج

|75573 ى محمود شلق ئى|ندى حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|54949 لد طه منصور|خلود خ هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|5352 لصعيدي|ء محمد حلىم |وف لمنصوره|حقوق 

5|584o محمد خليل| أمنيه محمد زكري |علوم طنط

6oo388 ى حبــــيبــــ|يه ص|  بــــدر حسي 
ى
ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|4957o سم حسن|لق|بــــو |حمد عزتـــ | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

624o96 لصعيدى|م محمد محمد |مهند س ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

536687 ر|لنج|لعزيز |ء محمود عىل عبــــد |بــــه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

476487 عر|لش|حمد |يمن |كريم  |ره طنط|تـــج

3|54|2 حبــــيبــــتـــ محمد عىل محمد محمود ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|83o4  |عمرو ريح
ى
لسيد|ن شوق ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

4oo8|5 حمد|لحميد |تـــ عبــــد |د|لس|د |زي ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

72|24 ور|لسيد مج|يمن عبــــد|ر |من ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

|539|6 ى  حمد محمد فتـــىح|حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|7|46 ى محمود|هلل ه|يه |  حسي 
ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8o642| ي|ر
لس|بــــبــــ| ئى وي رمزي كي  ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى

23329 ن|محمد حسنى محمد عرف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|4287 ى سلط|سيمون صفوتـــ  ن  |مي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

352489 ج|حمد محمد حسن سيد فر| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

845|44 لمجيد|بــــهجتـــ محمد عبــــد| سه ن|سو|تـــربــــيتـــ 

8|o477 سعد|جرجس صبــــىحي حبــــيبــــ  ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

262786 زق|لر|ن عىل عبــــد|لرحمن سليم|عبــــد ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

83354 لكريم محمد|ره محمد عبــــد |س ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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324664 شم|ر مصطفى محمد ه|عمر عم معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

25632o ن|تـــم محمد رمض|محمد ح |بــــ طنط|د|

6|o493 ى |بــــو|ر فتـــىحي محمد |من ر|لنج|لعني  لمنصوره|ره |تـــج

|25|o6 حمد|حمد |جر سعيد |ه ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

42|454 حمد|سط عىلي محمود |لبــــ|حمد عبــــد| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

5|285o ح محمد فتـــىح|لفتـــ|محمد مصطفى عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

37|235 لنيل|بــــو|بــــى |ئى مجدى محمد عر|م| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o8843 ر|لد|حمد شيخ |بــــ |لوه|طمه عبــــد|ف لمنصوره|ره |تـــج

423|24 حمد|هلل محمد عىل |محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6|7|58 رس زىك عبــــده محرم|ن ي|نور ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

3677|| لسيد تـــرىك|لدين عىل |سيف  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

478634 ى|لسيد |عىل محمد  لسيد حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

267492 ف عبــــد|ر |مي م محمد|لسل|رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

83o58o ي عل
حمد|ء سيد |مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

27358| لحسن محمود|بــــو|رس |ء ي|ول لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

7692|| رص محمد سليم|لعزيز ن|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4o8o7 هيم|بــــر|لسيد |رس |محمد ي ن|حقوق حلو

848377 هيم|بــــر|رص محمد |زمزم ن ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

79|85o لم|لمنعم عىل س|محمد عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

||656| هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|د |زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

256o7 ي 
لسيد غيثــــ|ريم مصطفى تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

436343 مر|لسيد ع|م حسن طه |هش |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

279o7 مصطفى محمد سعيد| سم ن|بــــ حلو|د|

777339 لرحمن|ن محمد محمد عبــــد |ء شعبــــ|سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

897688 ي|ر
حمد عىل فرج  | |ئى ي تـــمريض سوه

ج |معهد فنى

499|oo س محمد مصطفى|ئل عبــــ|م و|ريه تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور
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79oo48 ن|حمد متـــول عثــــم|يه محمود | عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

6|6754 مد عيس|لسيد ح|لسيد |ن |نوره ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

6877|3 زى عيس |لسعيد غ|زى |حمد غ| لمنصوره|بــــ |د|

6276|3 لسيد سليم|لحميد |لسيد عبــــد|حمد | زيق|لزق|بــــ |د|

778846 ء عبــــده حسن عىل|شيم زيق|لزق|ره |تـــج

825o83 كريم حمدي عىلي حسن دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

2|2948 م|لسل|ندى رفعتـــ فهىم عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

8o59| رص محمود سيد|لن|مصطفى عبــــد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

8223o لخطيبــــ|لح |ل فوزى ص|مه جم|س| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

542|66 ىسر حموده|لل|ن محمد |يوسف شعبــــ سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

765775 م|سلىم نبــــوى محمد محمد هم بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

2|7276 لعزيز|د عبــــد|يمن فؤ|نىح  | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|8|48 لمليىح |لحميد |ل عبــــد |لمجيد كم|ء عبــــد |رس| هره|لق|علوم 

82o642 شم|هيم محمد ه|بــــر|هلل |عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

536375 لحفيظ محمد|ل عبــــد|بــــسنتـــ محمد هل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75|6|4 مش|حمد يوسف ق|م |هش| ي|م ره بــــور سعيد|تـــج

|3o|o3 مه حسن|سلسبــــيل محمد محمد سل هره|لق|حقوق 

43||57 مل طه مصطفى خميس| |بــــ طنط|د|

69483o ه | لمرىس|لمجيد |هيم مصطفى عبــــد |بــــر|مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

37|4o3 حمد محمد|لرحمن محمود |عبــــد |حقوق بــــنه

36o|o9 منيتـــ محمود محمد محمد| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

465o4 د|لجو|ن جمعه عبــــد |ن رمض|نوره لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

245346 حمد|حمد |ره محمود |س ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6|9o65 هيم رجبــــ|بــــر|ء محمد |رس| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

556o5 ل محمد محمود|ريم كم بــــ بــــنى سويف|د|

5|826 حمد محمود|ل |ن جم|نوره بــــ بــــنى سويف|د|

8||648 هيم|بــــر|ره محسن رجبــــ |س سيوط|حقوق 

3396o2 ف عبــــد|محمد  ح عىل|لفتـــ|رسر |بــــ بــــنه|د|

9o7425 ى |حس م محمد محمد حسي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

7793|5 لديبــــ محمد عىل|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج
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5o|852 لسيد|حمد محمد |ن محمد |نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

436858 |لسيد شتـــ|ء محمد زىك |سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

4o2|oo يمن سعد عىل محمد|سعد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2582|2 لقوى|لمقصود عبــــد|محمود محمد عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

87o735 دريس|حمد محمد مرىسي عىلي | ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

437326 عيل شكر|سم|ن |طف رمض|ر ع|من |حقوق طنط

944|8 حمد|ن محمد عزم |نوره ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

427545 ر|محمد مبــــروك محمد دويد ي صىح طنط
|معهد فنى

699493 ن متـــولي|يوسف متـــول سليم لمنصوره|حقوق 

488275 ئيل|سكندر سعدين ميخ|جح |نوبــــ ن|بــــ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o7698 ل محمود عىل|لع|د محمود عبــــد |جه سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

273348 |لوف|بــــو|ء محمود عبــــده |صف لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

696344 لتـــومه|لد موىس |رحمه خ ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

8o7o44 هلل محمود|حمد عبــــد|شهد  سيوط|ره |تـــج

3|863o لعليم رجبــــ عىلي|م عبــــد|ريه ى شمس|د| بــــ عي 

459553 ل|در بــــل|لق|ره ممدوح عبــــد|س سكندريه|ل|بــــ |د|

2|6894 ى عبــــد |يمن |فريده  ش|لعظيم ش|مي  هره|لق|م |عل|

8863o4 ل |حمد جل|لد |حمد خ| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

5|8297 ن منصور|للطيف رمض|ء محمد عبــــد|لىمي عه دمنهور|زر

235739 لح|ن محمد عرفه ص|يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

645o53 مه|لسيد سل|هيم |بــــر|لحسن | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|2649  عىلي |
 حسنى

ى
حمد شوق ج|ره سوه|تـــج

763393 ه جم ل|ح محمد كم|ل صل|ني  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

4o63|o زق عىل|لر|م محمد عبــــد |فرح عص سكندريه|ل|ره |تـــج

2|7425 حمد وحيد محمد حلىم محمد تـــوفيق|ر |من ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

765|36 لح شتـــيوى|لسيد ص|حمد محمد | حقوق بــــورسعيد

27o5o| بــــر محروس مدكور|حمد محروس ج| شمون|نوعيتـــ 

8|o35o ي ي فرغىلي محمد خي  خي  ي|عه |زر
|لمنى

43o873 وى|لششتـــ|حمد |لسيد مصطفى |سلسبــــيل  |صيدله طنط

326|85 حمد حمدى فرج|يتـــ | ى شمس|د| بــــ عي 
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42479 هيم|بــــر|ن محمد |مصطفى محمود رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|4o39 تـــ عبــــد | ن|ر عنتـــرعثــــم|لغف|ر عبــــد|لغف|مي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|6372 بــــوسنتـــ|هر محمود |محمد م لمنصوره|حقوق 

4|9667 ن |ح شعبــــ|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد
ح|لفتـــ|عبــــد

لشيخ|ره كفر |تـــج

2778o2 محمد حسونه محمد حسونه |كليتـــ هندستـــ بــــنه

44886 ر|لجز|حمد عىلي موىس |جر محمد |ه هره|لق|ر |ثــــ|

2|289| لحليم|عيل عبــــد |سم|حمد محمد |محمد  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

77|472 عيل|سم|لسيد محمد  |حمد |محمود  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6o3|o2 ن عىل عسكر|م عسكر سليم|هش لمنصوره|حقوق 

234768 لد|س خ|لحكم عبــــ|رس عبــــد|محمد ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

625933 س محمد سليم|حسن محمد عبــــ ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

24532| ى عبــــد|ي لعظيم محمد|دى عبــــد|له|سمي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

488o44 محروس حسن بــــيوم| لحليم رض|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78o9|| عيل غريبــــ|سم|نور |عيل |سم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

643444 ل|لع|د عوض عبــــد |محمد عم زيق|لزق|صيدله 

22o362 ض محمد|نور ري|رس محمد |رس ي|ف ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

25552o صف بــــدر|صف فتـــح ن|ح ن|سم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|65o|7 سيد محمد محمود| ن|ر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8|6877 وق سعيد عىلي 
هيم|بــــر|رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

3678|5 هيم سليم|بــــر|خليفه | ده رض|غ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o659| ه محمود  هيم|بــــر|لسيد |حمد |ني  لمنصوره|علوم 

347o2 ن د شفيق|مدحتـــ مر| مي  هره|لق|ره |تـــج

22oo|5 شم متـــول|حمد ه|ل محمد |فري ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4o6492 ى|لر|منى حمدى متـــول عبــــد  زق حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

445937 دل محمود يونس منصور|محمد ع |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

33758 ف |ريم  لغريبــــ حسن عىل|رسر هره|لق|ره |تـــج

337553 رس|لرحمن محمد ف|نىه نبــــيل عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

64o8oo حمد|موئى |لديد|لعزيز |محمد محمد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 
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2298|4 ن سيد محمود جمعه|م رمض|ريه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

77|342 لح|لد محمد ص|ء خ|ول زيق|لزق|هندستـــ 

6o4978 لمتـــبــــول|لعظيم |م عبــــد|منى س |علوم طنط

8o4592 رحمه طه سيد مخلوف ي|بــــ |د|
|لمنى

35922| يوسف| ل حن|نطونيوس غبــــري| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

7|7838 لنمر|مروه محمد محمد محمود  لمنصوره|نوعيتـــ موسيقيه 

258477 ظه|لدين بــــ|ج |لسيد تـــ|ج |تـــ ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

242536 ى عبــــد ى ح|حسي  مد سليم|لنبــــى حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|55835 كريم محمد ليثــــى محمد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

53826| ن مبــــروك محمد بــــسيوئى|روحيتـــ عثــــم تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

69268o  عىل خليفتـــ|هيم |بــــر|ن محمد |نوره
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

8|569| رص محمد خلف|لن|يه عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

48|93o بــــى|فظ عر|لح|لسيد عبــــد |ء |عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

773367 هلل حبــــيبــــ ضيف|رحمه محمد عبــــد  ى شمس| لسن عي 

64o775 هيم|بــــر|لبــــديع عىل |ئل عبــــد |محمد و زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

336256 مد عىل|ن ح|رتـــ شعبــــ|س ى شمس|د| بــــ عي 

|24863 ن|ئيل جبــــر|مريم مخلص ميخ ى شمس|تـــج ره عي 

69764 لمجيد|ج  مصطفى عبــــد|ء ن|ول لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

24|466 يمن سيد عىل|يه | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8o9837 محمد حسن عىلي حسن ي|هندستـــ 
|لمنى

336o3o ى عبــــد|م نرص |سه لرحمن|مي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

88|425 حمد  |حمد محمد سيد | ي صىح 
سيوط|معهد فنى

862763 ف محمد سليم|بــــر |ص ن|رسر ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|66oo9 ي
ي مقبــــل مصطفى

عمر مصطفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

77475| ن موىس رشود|دل حمد|محمد ع ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

|7o|58 لعظيم محمد|بــــدين عبــــد |لع|سلىم زين  ى شمس علوم عي 

627238 م|بــــر حسن تـــم|عمر سمي  ص زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

9o3o79 ي |ء |رس|
لجزيرى محمد مصطفى ج|بــــ سوه|د|

73634 هلل|ج سيد عبــــد |يه حج| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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236|o4 لد محمد بــــكرى|ندى خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8o9985 حمد|محمد | حمد رض| ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

7o6o44 بــــينى |حمد |محمد  ى|لسيد |لشر لبــــحي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

535863 ن|عيل عثــــم|سم|ن |لدين عثــــم|م نرص|ريه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

86857o ي |يم|
ى
د|لحد|حمد |ن صدق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8|4533 ي مدحتـــ رجبــــ 
حمد|مصطفى ي|علوم 

|لمنى

76755o لكريم خليل|هيم جمعه عبــــد|بــــر|ء |هن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

3358o9 لعزيز|رتـــ مسعد عىل عبــــد|س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

22556o حمد محمد بــــرع| |هويد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o795o هيم|بــــر|م عىل حسن |ده عص|مي ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

526o|3 حمد محمد صقر|هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|35728 ن|هيم رمض|بــــر|مريم محمود  ى شمس|د| بــــ عي 

699672 لفتـــوح|بــــو |دى محمد |له|عبــــد | رض ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

3678|| هيم|بــــر|ء سعيد |ء عل|دع لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23o84o لخي |ن عبــــد |حمد محمد رمض| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

83oo66 لمجد|بــــو|رص صبــــري |لن|ضىحي عبــــد |نوعيتـــ قن

34o9o7 شم|حمد ه|لعزيز |لسيد عبــــد|يمن | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o229o ر|لنج|لنبــــى |حمد محمد عبــــد |ئى |سلىم محمد ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

426669 م|م| |لعل|بــــو |م |م|م |هلل هش|منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

676985 طر|حمد محمد خ|طر |محمد خ لمنصوره|بــــ |د|

775856 ى |م ص|ر هيم|بــــر|بــــر خي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

792785 وق موىس محمد موىس رسر عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

897769 ى ج  نجيبــــ فهىم |ن| كرستـــي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

268283 ه|حمد | ف محمد صي  رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

88|948 سكندر  |م عنتـــر |وصفى س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

774oo3 لبــــقىل|حمد محمد محمد |يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

764oo2 ه حسن  لقيع|عيل |سم|وى |لمنش|ني  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

54|992 ي مرعي
أحمد مدحتـــ بــــشبــــيسر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

438659 دل محمد عىل سعد|عمر ع لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 
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8983o5 حمد فرغىل محمد |روى | ج|طبــــ بــــيطرى سوه

295583 حمد|هلل مهيدى محمد |عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

6o94o8 ف عبــــده عوض رمض|لد |خ ن|رسر |تـــربــــيتـــ طنط

2|848o حمد فرج فتـــىح محمد حنفى| ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

68875o لعز|بــــو|لعزيز |هيم مجدى محمد عبــــد |بــــر| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

847933 حمد محمد|رص |ء ن|ل| ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

88o422 ف فيليبــــ بــــطرس |نىح  | رسر سيوط|طبــــ 

2775o لدين حمدي سيد|م |لد حس|خ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|864o حمد|ن |رس مهر|عجىم ف هره|لق|ره |تـــج

3|8828 وى|لششتـــ|م |م|ل|م |مديحتـــ شه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

28|oo9 ى عبــــد|دع هر عىل|لظ|ء حسي  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

83926| لك|لم|وي عبــــد|لدندر|هلل |م فتـــح |سل| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

857o75 ى|لحكيم |هر عبــــد|هيم م|بــــر| مي  ره بــــنى سويف|تـــج

675643 د|حم| لعط|بــــو |عيل محمد |سم|حمد | لمنصوره|هندستـــ 

764725 ل محمود|لع|لد عبــــد |خ| مي  نوعيتـــ بــــور سعيد

677596 لي|لغز|حمد مصطفى |لسيد |عمر  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4|2895 لعزيز|لدين عبــــد |ح |رق محمد صل|مريم ط |حقوق طنط

7|o|62 |تـــ عىل عط|لشح|حمد |ره |س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

64833o لسيد|للطيف |ديه مصطفى عبــــد |ن ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

5o2668 ى وس|د كرومل جورج  تـــ|ميل| كريستـــي  ورصى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

62oo4| ين فوزى عبــــد  لمنس|لحكيم |رسر ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

684|o3 مل محمد رأفتـــ محمد مصطفى| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|52|37 لبــــديع|روق عبــــد |مه ف|س|حبــــيبــــه  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

475259 ف عبــــد  ف|لجو|سجود رسر د موىس رسر سكندريه|ل|علوم 

433||2 لبــــرل|ح |ندى مصطفى صل ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

84|5|6 مد|هلل محمد ح|ء جبــــر |لزهر| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

878|7|  متـــرى  | مور
ى
رأفتـــ شوق سيوط|بــــ |د|

|62588 ن يوسف|لعزيز رمض|مجد عبــــد | ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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8|8782 ى|يدي نش|ه تـــ فتـــىحي حني  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

779386 ىس|لعس|حمد |هلل |حمد عبــــد |هلل |عبــــد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

433733 ح محمد عىلي|لفتـــ|ف عبــــد |حمد خل| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

89592o ه |لل|لسيد عبــــد |بــــسمتـــ محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

783647 هيم|بــــر|محمود محمد محمود محمد  زيق |لزق|تـــمريض 

337743 محمد عيد حسن عىل حسن عدس ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

26|855 ئى|لعن|حمد |حمد |جح |م ن|حس |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

9|9435 ل محمد |ضىح عنتـــر نح سيوط|طبــــ بــــيطرى 

346|o2 ن|ن سعيد سليم|سعيد سليم |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

22o53o ى م|عم سكندر|هر |د خي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

464342 وندي|مريم يعقوبــــ ذىكي ل ج|بــــ سوه|د|

4o3oo ى محمد |ط لسعود|بــــو|رق حسي  ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

327737 رس|ء محمد بــــدر مطر ح|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|2|o33 ن فودتـــ|رس محمد سليم|يوسف ي هره|لق|حقوق 

5|8794 ف |سم|ء |شيم عيل|سم|لدين |عيل محمد رسر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

329759 لسيد عيسوى|لدين |م |حمد عص|س |ين| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

22982 م|لسل|هيم عبــــد|بــــر|م |لسل|مسعد عبــــد ى شمس|زر عه عي 

2232oo شور محمد|لمنعم ع|يوسف عبــــد ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

357o34 ي  لم|هيم س|بــــر|محمود خي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

243792 لمعىط|لعزيز عبــــد|طف عبــــد|ع| عل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

25934| ف فهىم عبــــد|هدير  هر|لظ|رسر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

83|8|| حمد|حمد |محمود مجدي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

336699  شلبــــى|لش|مريم مصطفى محمد عبــــد
ى
ق ى شمس حقوق عي 

225969 لصبــــور محمد|حمد محمد عبــــد| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

649|37 لسيد محمود|حمد ثــــروتـــ محمود |ء |آل قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

24934o تـــى|فظ زن|فرح محمد سعيد ح ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

23667 ى ف سند فرنسيس| |مي  رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|279| ى خ|ي  نجم|لد |سمي 
ى
لدسوق ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 
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42o286 لديبــــ|حمد |د |ء محمد فؤ|وف لشيخ|بــــ كفر |د|

898577 لحفيظ سيد |حمد محمد عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

849666 ي|بــــسنتـــ محمد 
نور مصطفى هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

435724 لرحمن|ر عبــــد |لستـــ|ن عبــــد |محمود فتـــي لشيخ|ره كفر |تـــج

98235 ف | حمدى|حمدي محمد منصور|رسر |حقوق طنط

7o92o3 يف|هيم |بــــر|عيل |سم|لمصلىح |حمد | لشر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2345o5 لحميد|لسيد عىل عبــــد|ء |ن عل|مرو هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|4764 ود|هيم د|متـــ إبــــر|س| |دين |صيدله طنط

7|2992 لزينى|لسيد |لحسينى |لرحمن محمد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7226| هيم محمد|بــــر|يوسف مدحتـــ  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

5o85o3 ش|لحش|هيم |بــــر|هيم محمود |بــــر| سكندريه|ل|عه |زر

||5oo3 حبــــيبــــتـــ محمد حمدى محمود ن|بــــ حلو|د|

24896 مه سيد سيد|س| |ر|ي ى شمس|تـــج ره عي 

||794o تـــي  سمي  جوئى لبــــيبــــ|فلوبــــ دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

2434o5 للطيف|د محمد عبــــد|طمه حم|ف ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

292965 هلل محمد|د عىل عوض |ن فؤ|نور شمون|نوعيتـــ 

5|739o ن رفعتـــ عيد محمد رزق|يم| ن|سو|بــــ |د|

7|oo29 وى|لكفر|هيم |بــــر|ندى محمد محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

439247 لعزيز مرىس عيس|زينبــــ نبــــوى عبــــد ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|43|93 س حبــــيبــــ|ردين صبــــىح دري|ن ى شمس هندستـــ عي 

332433 ى|بــــر|نوبــــ |بــــ| |هيم منصور يوسف مي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8|4|6| لح خليفه محمد|عىلي ص حقوق بــــنى سويف

8|o662 د|ء سيد محمد ج|حسن ي|بــــ |د|
|لمنى

226664 لغنى|حمد لطفى عبــــد|بــــ |يه| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

4o3657 يف محمد |ج |تـــ ش|لقم|لدين رسر |بــــ طنط|د|

75|956 ي
وليد محمد خليل محمد| دئى ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

889736 د فخرى |يز عي|وليفر ف| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

2|4252 ى تـــه|لنور زىك شح|سمي  عبــــد| مي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

7835oo دي|له|حمد عوض عبــــد|زينبــــ  زيق|لزق|بــــ |د|
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463349 لخول|حمد |لفتـــوح سيد|بــــو |طمه محمد |ف لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

625|33 لسيد عطيتـــ عطيتـــ|فدوى محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

523777 لكريم|لكريم عبــــد |لسيد عبــــد |محمد خميس  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

37|7|7 جر حمدى سيد سيد بــــدوى|ه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8||233 ي|جح عبــــد|عزه سعد ن
لغنى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

44422o ي|لق|محمود مبــــروك عبــــد ربــــه 
ضى لشيخ|عه كفر |زر

5238|2 م محمد|لسل|محمد مصطفى عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

62|327 محمود حمدى حمدى مصطفى ضيف معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

346543 رس|يمن سعد ف|مريم  تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

3|87|7 مل محمد|ر مصطفى ك|مي ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4||o3o لبــــرلس|م فتـــىح |هد س|ن |تـــربــــيتـــ طنط

2844|4 ي|زينبــــ ط
ى
بــــر|تـــى ص|رق ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

59277 م|لسل|بــــر عبــــد |م ص|لسل|لتـــ عبــــد |ه صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

3|39o| حمد|هيم |بــــر|بــــ |يه|حمد | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

4oo29| محمد محمود محمد عيس دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

9|6289 م  |م|نور |محمد عىل  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|5263 جورج صبــــري حبــــيبــــ| ليدي ن|فنون جميله فنون حلو

25o|78 ى صل ح محمد محسبــــ|هدى حسي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

85535| ى عيد محمد كشوي حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o697| لجعنى|رق أحمد |حمد ط| ى شمس طبــــ عي 

78392| ى|تـــم محمد عبــــد |هي لحفيظ محمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34o769 |لمنعم |لبــــكرى عبــــد|رص محمد |لن|بــــسمتـــ عبــــد
لديبــــ

زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

3|6295 حمد|بــــدين |لع|جر عمر زين |ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

249645 لميىهي|حمد |حمد |ن |يم| ى شمس| لسن عي 

4777|7 لح|ء مصطفى محمود ص|ن عل|رو لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|5o2|6 ن عطيه|لرحمن سعيد دق فرح|عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2384|9 لسيد محمد|لدين |ل |لسيد جم|ن |نوره هره|لق|م |عل|

63696o لمحسن عليوه|حمد محمد عبــــد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

55928 حد|لو|ن عبــــد |حمد محمد سليم| حقوق بــــنى سويف
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2|6768 حمد|حمد |هيم |بــــر|محمد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

76585| ى |ي لسيد عيد محمود موىس|سمي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

57o3o لغنى|ء سيد محمد عبــــد |شيم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

85978| حمد|ر |عيل مختـــ|سم|ء |ل| ي|علوم 
|لمنى

45947 هيم يوسف|بــــر|ح محجوبــــ |ره مد|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63o2oo ل محمد عيس|لع|مح عبــــد |لدين س|سيف  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

9||44| مد |لسيد ح|ح |محمود صل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

839878 هيم|بــــر|دي |ده بــــغد|م حم|عص دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

3284|o ح محمد|لفتـــ|م محمد عبــــد|سل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8|9985 ي|ي
ي مصطفى ى محمود مليىح  سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

8o2758 هيم عىلي|بــــر|ندي خلف  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

69344 بــــ عىل|لتـــو|رس عبــــد|له ي|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

759575 حمد|لمنعم |دل عبــــد |ع| رن |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

69o33o لسيد مصطفى|ره عوض |س لمنصوره|حقوق 

8o973o حمد حسن|لد |حمد خ| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

22|7oo حمد|ل |لدين كم|حمد نور| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

22o459 زى|بــــوحج|زم محمد محمد |محمد ح ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

246436 هلل|د|لعزيز ج|د عبــــد|كريم عم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

||6265 يكل مريد كرلص مسعود|م ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

8694|8 ه سعيد | ي|حمد جيل|مي 
ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

45o678 يدى مصطفى سعد مصطفى رجبــــ|ه |ضتـــ طنط|علوم ري

7o5353 ى|د محمد حس|لسعيد منصور محمد رش| ني  لمنصوره|حقوق 

286554 لجمل|لمعبــــود حموده |تـــغريد عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|39||3 ى ن|صبــــرى نصىح مطر| يوستـــي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|33649 مه حسن محمد|س| |نور |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

775882 ه عبــــد | هلل جوده حسن|مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

62|725 هيم حنفى|بــــر|حمد |مريم محسن حسنى  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

333639 تـــ محمد|د فرح|محمد عم ى شمس|د| بــــ عي 

894458 لكريم |ه عبــــد|لل|ر رجبــــ عبــــد|نتـــص| سيوط|بــــ |د|
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697o67 لمنعم محمد غريبــــ|مي  عبــــد | لمنصوره|حقوق 

7733|8 لعيسوى|هيم |بــــر|مد |مد ح|مريم ح ى شمس حقوق عي 

7|7885 ح|لصحص|حمد عبــــده |مح عبــــده |س لمنصوره|علوم 

64o27o ره|هيم محمد عم|بــــر|ء مصطفى |لزهر| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2268|7 ل|لع|نور عبــــد|رق |عمرو ط هره|لق|هندستـــ 

77o927 لىح|حمد محمود عبــــد|د |مريم عم زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

89o224 ى عىل سليم |صف ء خي  سيوط|بــــ |د|

373|4 ه | ى|لق |لخ|دريس عبــــد |مي  مي  هره|لق|عه |زر

3|4369 محمود يوسف سطوج يوسف ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4|7|o3 ي إبــــر|محمد ع
لجريدى|هيم |دل حسنى لمنصوره|حقوق 

694|o3 للطيف|هلل عبــــد |محمد محمود عوض  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

29832 م|لسل|حمد محمود عبــــد|محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

244o7| |
ى
حمد مجدى حسنى دسوق هره|لق|حقوق 

9o3o3 ن|در نرص سكر|لق|عبــــد | دين هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o558 لعليم سيد|ره محمد عبــــد |س تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6o3847 بــــ|لبــــ|لسعيد فتـــح |رق محمد |عمر ط ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

849964 ر محمد يوسف محمد|مي دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

3|587| دق|لص|حمد |طمتـــ حمدى |ف هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

5|5|32 لمول|لدين محمود محمد عبــــد |ء |نجوى عل بــــ دمنهور|د|

6o|737 رص عىل عطيه|عىل ن |ره طنط|تـــج

8562o| لدين محمود محمد|ء |هند عل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|8437 فرحه محمد عىلي محمد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6|55o9 ن|للبــــ|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |حمد | ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8857o6 حمد |رص |لن|محمد عىل عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|o722 ى أغ|ندى  |لسعيد حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

895723 دق  |لص|هلل |ئى حسن عبــــد|م| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

64346o هيم|بــــر|حمد |زينبــــ مندور  زيق|لزق|علوم 

9|o855 ل |لع|لسيد عبــــد|طف |حمد ع| ج|ره سوه|تـــج

||5729 لغنى|ح محمد عبــــد |منيه صل| هره|لق|ره |تـــج
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632o34 لسيد منصور|تـــى مصطفى |هلل نج|منه  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

76|2o4 لدين|لرسول محمد نور |هلل عبــــد |منه  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

6|9o33 م محمد محمد جزر|مريم عص ره بــــور سعيد|تـــج

4o3452 ئى غيط محمد محمود مصطفى|يدى ه|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27397 نىح  كرم قشمر ذىك| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

367|99 لمعبــــود عىل صقر|عبــــد| محمد رض |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4o6oo3 ف رمض|ن |رو دى|له|ن عبــــد |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77869o لرحمن محمد حسن|حمد عبــــد | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

434778 حمد سمور|حمد |هيم |بــــر|ء |شيم ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

3|827 لجوهرى|لح |يوسف عمرو محمود ص هره|لق|حقوق 

276|7 در|لق|رق محمد عبــــد |م ط|هي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

228257 ى عز لدين عىل|نشوى بــــشر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|46o87 حمد موىس|ليىل حسن  ن|بــــ حلو|د|

833252 دي|رشدي عبــــ| سيمون مسي| ن| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

758||9 لم|حمد محمود موىس س| ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

63827o لسيد محمود|مه محمد |س| زيق|لزق|صيدله 

8|9299 ه ن| ر|لغف|لعزيز عبــــد|رص عبــــد|مي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|6533| جر|هيم محمد ه|بــــر|ء حمدى |لزهر|طمتـــ |ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

226465 ق|هيم محمود |بــــر|محمد لطفى  وى|لشر ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

2442o2 لمنتـــرص عويس|حمد عبــــد|محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

692o78 لبــــيومي|زق معوض |لر|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

827764 ي
ي عبــــد|لر|ء عبــــده عبــــد|ضى

هلل|ضى ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

3553o2 ى لسيد|هلل عبــــد|دى عشم |لف|عبــــد| يوستـــي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

45||62 مر|حمد ع|يوسف محمد  |هندستـــ طنط

4679| نس محمود|بــــ |لتـــو|زمزم عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

2238|5 زق|لر|سلىم بــــدوى ذىك عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

483693 لمطلبــــ|لحكم عبــــد|ندى محمود عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

324759 مل محمد يوسف|يوسف مصطفى ك ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 
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|9376 ممدوح سيد حسن| ر|ي هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

9|o98o  |حمد |
ى
حمد |لسيد دسوق ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 

(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

6o33|| بــــو قوره|لدين محمد محمد |نور  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

337|78 تـــ|لشح|ع |لرف|حمد |ر مدحتـــ |من تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

424375 يف سعيد عبــــد  |زق |لر|رسر
ى
حمد|لدسوق |علوم طنط

4459|7 وي|لشن|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|يمن |حمد | ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

753899 دق|لص|حمد |ء محمد |سم| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|36995 هلل محمد|لد حمد|لرحمن خ|عبــــد  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

247|6o لصعيدى|ح عبــــده |محمود صل ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

349||2 ح|لفتـــ|م حمدى عبــــد|هش| دين |طبــــ بــــيطرى بــــنه

52|752 هلل|هيم فرج عبــــد |بــــر|ن |يم| طبــــ بــــيطرى دمنهور

63o96o ى |بــــسنتـــ محسن محمد  ش|لقم|مي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

883779 د سيد |د فرج فؤ|نه سيوط|حقوق 

||899o م|يوسف عىلي عنتـــر عيس هم ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|72864 د|هيم محمد رش|بــــر|يده |ع وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

752625 يوسف عزيز زكرى شنوده عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

529645 لحليم سعدون|هيم سعدون عبــــد|بــــر|حمدى  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

4|83|8 حمد عىل طلبــــه|لمقصود |حمد عبــــد|ء |ول لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

53798 يه محمد محمد مؤمن| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

89497| هلل محمد هريدى  |حمد عبــــد| دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

24|6|3 ف محمد |ل |من هيم|بــــر|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

337|99 |لسق|لسيد |هيم |بــــر|م |م عص|سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4893o4 ي
بــــيل جريس|عزتـــ ه| سلفى سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

42647 د|هلل خميس سعد خليل حم|عبــــد  هره|لق|طبــــ 

84764 لفضيل|عيل يونس عبــــد |سم|م |سل| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

8692|7 ى|ل مغربــــي حس|سحر جم ني  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

925427 تـــه  |شم شح|حمد ه|ن |حن سيوط|عه |زر

27o|46 هيم بــــكر|بــــر|هر حمزه |حمد م| ط|معتـــ دمي|علوم ج
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|7o796 مر|لجيد ع|ض عبــــد |يوسف محمد ري ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

33o2o5 |لم عر|لحميد س|طف عبــــد|هند ع
ى
ق |تـــربــــيتـــ بــــنه

63265 حمد|ر عىل |حمد عم| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

23||48 وي|لبــــطر|لدين عىل سعد حسن عىل |عز هره|لق|حقوق 

6o6248 هلل|هلل محمد عبــــد |محمد عبــــد  |عه طنط|زر

773482 ل عوض عطيتـــ|منى جم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

835479 حمد محمد حسن|طمه سيد |ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

||9|4o حمد محمد|لد |هلل خ|منتـــ  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|78279 ح|لفتـــ|لحفيظ عبــــد |محمد محمود عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

7572|9 در محمد محمد محمد|هيم ن|بــــر| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

624o5| لو|لسيد كربــــ|رس شفيق |دل ي|ع ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

84o|89 لحسن|بــــو|حمد |بــــدور محمد  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

5o6789 لسيد عىل|ن |لسيد رمض|ن |رو ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

639896 م جمعه|لسل|لسيد خليل عبــــد |طمه |ف زيق|لزق|حقوق 

442449 لم|مل س|ده ك|أحمد حم لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

28557 هيم|بــــر|لسيد |مصطفى مدحتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|3267 ن فكري محمد|حمد رمض| ي|هندستـــ 
|لمنى

77o32o ن أحمد|حمد سليم|رى |لبــــ|محمد عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

36879o عيل|سم|هبــــتـــ معوض شيبــــه  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

29o7o9 مد شفيق|ح ح|صل| عل مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

|363|o ى محمود محمد محمود  ى ص|لقص|كيى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

44|33 شور|تـــ ع|مصطفى جمعه شح  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

8|56|3 نطون شنوده عزيز حزين| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

326448 حمد|كريمتـــ يىح حسن  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

87943o هيم |بــــر|ه |لل|هند خميس عبــــد سيوط|بــــ |د|

278554 حمد عىل|محمود محمد | ند ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3||682 عيل محمد شلبــــى|سم|دل |يوسف ع ى شمس هندستـــ عي 

445292 حمد محمد| |محمد سمي  زكري ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

35976o لم محمد|ح س|منيتـــ صل| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى
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|292|8 لمطلبــــ|لسيد عبــــد |لدين |م |محمد حس ى شمس هندستـــ عي 

636943 ىط|لع|ل عبــــد |ندى حسن هل ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

25o783 ي
ى|م ه|هش| نوئى ء حسي 

ئى ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

27366o روق لبــــيبــــ|طمه عزتـــ ف|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|4279 لعزم|بــــو |لمرىس عىل |در |ندى ن ى شمس| لسن عي 

6|o|5 حمد محمد جودتـــ|م |سل| بــــ بــــنى سويف|د|

36||57 لعفيفى|لسيد |زينبــــ محمد محمد  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

432987 دى وهبــــه|له|حمد عبــــد|ء |دع |بــــ طنط|د|

|3497o مه محجوبــــ مصطفى|س|مهند  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

345339 لدرع|عيل محمود |سم|لرحمن |محمود عبــــد ى شمس طبــــ عي 

7|8o2 لحميد|رس فتـــىح عبــــد |ء ي|سم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|9529 تـــ ك حمد جنيدى|لحليم |مل عبــــد |ني  بــــ دمنهور|د|

77|638 بــــي|يمن عىل عيسي خط|م |سل| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

47974| لسيد|تـــ |مح فرح|محمد س ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|4785o هيم|بــــر|محمد سيد جمعتـــ  ن|سو|بــــ |د|

253|29 ض|م ري|ئى محمد عل|م| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

475683 لح|لح منصور ص|م ص|دهم عص| سكندريه|ل|ره |تـــج

6|||73 بــــو زهره|لىح |لىح مني  عبــــد |عبــــد  |طبــــ طنط

9o4523 لرحيم |لفتـــوح عبــــد|بــــو|طف |عيل ع|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7oo223 لسيد|عيل |سم|م فتـــىح |هش ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

492238 لسيد خرصى نمي |مهند محمد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

238592 هيم|بــــر|روق ذىك |ء ذىك ف|رس| هره|لق|بــــ |د|

35o344 هيم محمد فرغىلي|بــــر|مهند محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9224o| حمد محمد |لرحيم |ء عبــــد|عىلي ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

24279o لمنعم|تـــه عبــــد|محمد جمعه شح هره|لق|بــــ |د|

6o7559 |لسيد رخ|حمد حمدى | تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

3|876 ن عويس عىل حسن| مي  هره|لق|ره |تـــج

4o5457 ى درس|ئيل جورج  تـــ|ريمون ميخ| يوستـــي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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|382|6 حمد فتـــىح بــــدوى محمد سعيد| ى شمس علوم عي 

2|95o2 ي|لق|لحكيم |دل عبــــد|ء ع|ل|
ضى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

45|683 حه|لمل|ر |لغف|جده محمود حسنى عبــــد |م سكندريه|ل|حقوق 

63|397 لعظيم|لعظيم محمود عبــــد |هدير عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

435949 ن|هيم محمد عىطي|بــــر|خلود جوده  سكندريه|ل|حقوق 

5o4652 هلل|لحكم محمد عبــــد|ن محمد عبــــد|كريم سكندريه|ل|حقوق 

357552 نرص محمد مصيلىح| محمد رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9o5846 ى جوده تـــم|مصطفى  م |مي  ج|ره سوه|تـــج

7o6o2o لمتـــولي|ن حسنى حسن |هند رمض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

754647 ل|هلل غبــــري|بــــ |تـــرين جورج فوزى ج|ك ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

837488 ى محمد عبــــد| لنعيم عىلي|لحسي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8|6o37 ى|حمد سيد |رق |ط مي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

3562|o ن|هيم عمر|بــــر|لصديق |طف محمد |مصطفى ع |حقوق بــــنه

7|6359 ى|بــــو|حمد محمد |هر|هدير ط لعني  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

9|9329 حمد  |هلل |د |حمد ج|م |بــــتـــس| ج|بــــ سوه|د|

|35449  ي|م
ى
مل عزيز|رس ك|رق |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

625738 هلل محمد عفيفى|هيم عبــــد|بــــر|جر |ه لمنصوره|حقوق 

4|3|27 ف محمد عمر|جر |ه رسر |نوعيتـــ طنط

|6o56o حمد|حمد نرص |نرص  ن|بــــ حلو|د|

44283| حمد محمد|لنعيم عىل |ره عبــــد |س لشيخ|بــــ كفر |د|

238o98 لغنى محمود|رص محمد عبــــد|خلود ن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7|o527 لمرىسي|حمد عبــــده |للطيف |عبــــد | لي|د صيدلتـــ بــــورسعيد

368435 ف | |بــــول بــــر|نيوس ص|رم|رسر ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

34977 هيم محمد عىل|بــــر|لد سمي  |خ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

46o8|8 بــــ|لطو|لسيد |م مجدى |هش |بــــ طنط|د|

45965 ن خرصى|هلل سليم|ن عبــــد |طمتـــ سليم|ف ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|7||25 ل حسن محمود|دى جم|ش عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

63878 دى|له|ل عبــــد |بــــر كم|سيف ص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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829272 ه|لل|لسعد عبــــد|بــــو|لكريم |د |م ج|هش دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

54|336 ن|لسم|ن |عمر محمد محمد عرف طبــــ بــــيطرى دمنهور

489654 لحميد محمدحسن|محمد محمد عبــــد | رن |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2678|5 س|لتـــر|م متـــول |محمود س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3534o5 لحميد|لسيد عبــــد|حمد محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2462| عيل|سم|رك |بــــوبــــكر مبــــ|ء |رس| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

84428 ء سيد فتـــىح محمد|سم| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

49733 هلل|دل سعيد عبــــد |ر ع|من ن|بــــ حلو|د|

6o5683 عيل|سم|لمغنى مصطفى |مريم فكرى عبــــد لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

9o2457 للطيف عىل |ده عبــــد|محمد حم ج|صيدلتـــ سوه

5242|6 لجمل|حمد |رص |ن محمود ن|إيم سكندريه|ل|بــــ |د|

499375 لكريم|غبــــ عىل عبــــد |دل ر|ء ع|أسم تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|52238 لحميد|ره يوسف محمد عبــــد |س هرتـــ |لق|تـــمريض 

3237o2 مح يحن  محمد عىل|نىح  س| هره|لق|علوم 

68o|9 ر محمود عىل|خلود مختـــ ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

3|38oo م محمد محمد|محمد عص ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

836oo9 ح عطيتـــو محمد|لفتـــ|طه عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

4|942| ضىح عىلي حميده عىلي لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

677879 لعظيم محمد|محمد فتـــىح عبــــد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

85455o لحميد|بــــدين عبــــد|مروه محمد ع ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

5o687o حمد|لعليم محمد |مل رفعتـــ عبــــد| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

52||4 ن حسن|سمر محمد رمض ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

487249 ن|فظ سليم|لسيد ح|لد محمد |خ سكندريه|ل|بــــ |د|

7oo|27 لرحمن|حمد عبــــد |لددموئى |خلود صبــــىح  ط|بــــ دمي|د|

4|4|o6 لخفي |ل |ئى فرج هل|م| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

43|232 ن|هيم شعل|بــــر|ر |يمنى نبــــيل مختـــ |طبــــ طنط

228336 لغنى يونس|م عبــــد|ء س|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3493|5 تـــ محمد طه محمدعبــــد| لحميد|مي  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

6|6o|7 مد نجم|حمد ح|لد |خ ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

68|63o هيم محمد|بــــر|حمد عيد | ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 
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34|4o6 تـــه|رق محمد عىل شح|مصطفى ط |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

539734 حمد يوسف|حسن محمد سيد | عل بــــ دمنهور|د|

489|2 يه لطفى محمد لطفى| هره|لق|ره |تـــج

|45595 حمد محمد محمود عىل|عمر  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

68o737 لمهدى|لسعيد |لسعيد محمد |ده |غ لمنصوره|علوم 

44|o67 لعزيز عىل|ل محسن عىل عبــــد|من لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

323|95 لرسول قطبــــ|لد عبــــد|خ| لي|د ن|علوم حلو

|29582 ن|حمد سليم| |عىل ذكري ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

878|32 حمد محمد  |مجد |جر |ه سيوط|بــــ |د|

34|22| وى|لسل|روق |طف ف|عمر ع دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

497|39 لقوى|هلل محمد عبــــد|هبــــه عبــــده عبــــد تـــربــــيتـــ دمنهور

79|2o7 لرسول|لجليل عبــــد|لخي  عبــــد |بــــو |جد |لم|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4ooo62 ى أرم| بــــريسكل نيوس|نبــــيل هيى سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

35oo87 س|لعزيز عبــــ|عبــــد| لد رض|مريم خ ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4|667| مد عبــــده|لمنعم ح|ره محمد عبــــد|س لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

77457o هيم|بــــر|حمد عبــــد ربــــه |لسيد |ء |سم| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

4667o بــــوخزيم منصور|م حمدى |سل| هره|لق|بــــ |د|

679865 هيم نجم|بــــر|هيم |بــــر|لمتـــول |هيم |بــــر| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

28o8|7 ى محمد ش|عبــــد ي|لبــــ|كر عبــــد |لرحمن حسي 
ى
ق لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

54|895 لمقصود بــــكر|حمد محمد عبــــد |عمرو  ره دمنهور|تـــج

526o29 ن|مل محمود رضو|لرحمن ك|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

4895|9 ى مرىسي|بــــو|ر عىلي |من لعيني  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8678|8 لرحيم عىلي|ج عبــــد|محمود حج ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

529587 هيم حشيش|بــــر|هيم |بــــر|هيم |بــــر|يوسف  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

4o368| لحسن|بــــو |ضل |دل عىل جودتـــ ف|ع ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

637o95 عيل|لد زىك زىك عطيتـــ إسم|خ زيق|لزق|ره |تـــج

528|47 م|لنظ|لسيد |هيم |هيم إبــــر|محمد إبــــر ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

5o659 ح|لفتـــ|عبــــد | لرحمن محمد زكري|عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2|2|65 ئى|لشنو|م |لتـــه|لعزيز |مه عبــــد|س|محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف
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6|4|7| ى|عمر سليم ن تـــوفيق حسي  |هندستـــ طنط

7|2875 م|لش|لبــــدوى |ندى عىل  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4o8452 ي رض
بــــوكحله|حسن | مصطفى ى شمس| لسن عي 

54635| بــــر بــــليحه|عيل ج|سم|ذ |مع لمنصوره|حقوق 

278523 يف|سم|هيم |بــــر|دى |ء ن|عىلي عيل رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

27|o69 لعليىم موىس|بــــدين |لع|م شبــــل زين |ريه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8|282| ي جم| مه
ى
ل محمد|دسوق ي|بــــ |د|

|لمنى

4o6|o5 لبــــربــــرى|حمد |حمد حلىم سيد |يدى |ه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

446||6 لتـــرىكي|م حسن حسن |نديم هش سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

85329 عيل عويس|سم|محمد مصطفى عويس   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

48742 ن محمد|لمنعم شعبــــ|ن عبــــد |شعبــــ هره|لق|حقوق 

855252 رق حسن محمود محمد|ط ي|تـــمريض 
| لمنى

253o82 لبــــر جلهوم|سلىم محمد عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

8|9887 ي محمود هل ي يحن 
ل|منى حقوق بــــنى سويف

789952 حمد|م محمد |حمد عص| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

864728 ي محمد |
ه لطفى لصغي |مي  د شعبــــتـــ |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع

تـــ|تـــربــــويتـــ أسيوط بــــمرصف

7o282| هيم شعيبــــ|بــــر|هيم |بــــر|حمد |هلل |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|2849 لخطيبــــ|لسيد عىل |ندى حمدى  |بــــ طنط|د|

8o3875 ي|هر محمد عبــــد|ء ز|سم|
لغنى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

547|96 يف زيد| ن|منيه رمزى خميس رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|634 طمتـــ حسن سيد حسن|ف ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

449759 ل|لمش|ن |حمد وحيد فوزى رمض| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4|75o6 ل|لمش|محمد فهىم محمد محمود  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

43o8| ن محمد|تـــغريد محمد رمض ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

82227 لبــــنى سعيد فتـــىح سيد يوسف ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

77388o طر|لغنى خ|رق محمد عبــــد |ط زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

2|93|9 دى عىل|له|يوسف محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

488666 بــــ بــــخيتـــ|يز ىطي|س ف|تـــوم |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد
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49243| لفى|ل|يمن محمد |محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

32|45 ى منصور|لرحمن مجدي |عبــــد مي  هره|لق|ره |تـــج

53587| ى ع|ي يم|لد|دل محمود عبــــد |سمي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|5352 د|لكريم عي|شم عبــــد |لسيد ه|ل |لع|عبــــد |حقوق طنط

|6443o مد محمد خي |عمرو مصطفى ح ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

36o493 عيل|سم|ء حمدى محمدى مصطفى |رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

85987o مجد|ئيل |مفدي مجدي جبــــر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

774o9o هر|مد ض|مد مكرم ح|يه ح| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7|759| وق  ف عبــــد |رسر لمنعم محمد عىلي|رسر تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

9o3|o9 س |حمد عبــــ|مه |س|ن |يم| ج|طبــــ سوه

8o7826 ي|زينبــــ محمد عبــــد
ى
لعزيز دسوق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

94448 شور حمزه|ن ع|حمد رمض| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

6|37o8 ى|لرحمن مجدى عبــــده عبــــدربــــه ش|عبــــد  هي  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

5|94|6 ين عطيه محمد حمد  لعربــــى|شي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|4867 ئل سعيد محمود فتـــوح|سهيلتـــ و |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

3663o8 ضى سعد عبــــوده|ر| ند|ر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77|357 لسيد|م |ء عىل ضي|دع زيق|لزق|بــــ |د|

42o99 ر|لغف|ح عىل عبــــد |هبــــتـــ صل هره|لق|لعلوم ج |ر |د

436733 هلل صقر|د عبــــد |لجو|ل عبــــد |طمتـــ جم|ف |حقوق طنط

478734 د|حمد حم|حمد حمدى محمد | لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

823647 ى محمد|عم| ند د حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

5|37|9 محمد خرصى سعد شعوط طبــــ بــــيطرى دمنهور

34o|9o لمنعم تـــوفيق محمود|زم محمد عبــــد|ح |بــــنه| هندستـــ شبــــر

9o5335 حمد  |لدين |حمد محمد سعد | ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

22629 هلل عىلي|حمد عىلي حسبــــ | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

352764 مد|حمد مصطفى سيد ح| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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553o4 لنبــــي|طف سيد عبــــد |ده ع|غ بــــ بــــنى سويف|د|

25767 حمد|ء محمد حسن |رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

6o3926 د|للطيف حم|ج  عبــــد|حمد ن|محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

35354 ء عبــــده محمد محمود|سم| هره|لق|حقوق 

23935 بــــورسيع عىل|دل |ع| زين ه ى نوعيتـــ جي 

28|29 لعظيم محمد جعفر|رق عبــــد |لرحمن ط|عبــــد  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

8o2652 |لعل|بــــو|حمد |محمود عنتـــر  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

362263 وس|ندر|د لندس |دى فؤ|ف مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

759396 مل عىل|مل ك|ء ك|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

69533| يف  هيم بــــربــــيش|بــــر|هيم جمعه |بــــر|رسر لمنصوره|عه |زر

4659o5 |هيم عط|بــــر|محمد محمود محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

85o|79 ل درويش محمد|محمد جم لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

26o5|9 حمد|يمن محمد |ر |من ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

229572 ى محمد عبــــد |طمه ن|ف |لك|رص حسي 
ى
ق هره|لق|حقوق 

|38524 لصفتـــى|لسيد عبــــده |م |سلىم عص ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

28553o ى عبــــد|ضىح عبــــد |لبــــ|لمجيد حسي 
ى
ق ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9|967o لرحيم |رص محمد عبــــد|لن|حمد عبــــد| ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

62o344 لغنى|ح مصطفى صبــــرى عبــــد |سم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

435o4o ج |ن ن|فتـــىح مسعود شعبــــ لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

23o572 هيم|بــــر|محمد محمود موىس محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

425574 ن|طمه أحمد محمود رضو|ف سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

5o8869 حمد|لرحيم |حمد عبــــد|لد |حمد خ| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

7|7344 نه|بــــ شبــــ|بــــوعتـــ|دل |محمد ع |ره طنط|تـــج

794||2 لسيد عىل|دى |له|طمه عبــــد |ف لمنصوره|حقوق 

854347 نور خلف|لد عىلي |خ ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

25982o ح محمد|لفتـــ|لدين عبــــد|ل |ء كم|رس| شمون|نوعيتـــ 

65865 حمد|حمد جوده |لد |يوسف خ |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

229262 س|رى غط|جده مجدى زخ|م ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6|o953 لرحمن محمد مصطفى محمد عمرو|عبــــد  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ
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5o8644 ى بــــكر | ئى|لصفو|حمد |حمد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

7o95oo عىل سمي  محمود عىل| ر|ي لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

3299| زى|هيم محمد غ|بــــر|هلل |منى عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

683388 بــــتـــ|لرحمن ثــــ|بــــتـــ عبــــد |ء ثــــ|سم| لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

|74666 س|سمي  صبــــرى موريس معوض غط ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

8683|5 ى  ي موىسي|مرلي 
لجندي رزيفى |نوعيتـــ فنيه قن

37636 لكريم|بــــر عبــــد |م ص|م س|حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

876943 بــــر محمد محمد |ص| مه سيوط|ره |تـــج

26|8|2 عيل|سم|لدين |ء لبــــيبــــ سعد |حمد عل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8|2o93 رحمه سعيد عىلي محمد ي|بــــ |د|
|لمنى

25oo38 لمحمدى|هيم |بــــر|مجد |ن |نوره ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8|oo94 ي س
لم قطبــــ محمد|منى ن|صيدله حلو

||9549 لغنى محرم|ندى مدحتـــ محرم عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

6|92|5 ى محمد | ى |مي  ى |مي  ئى|لتـــلبــــ|مي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

284732 لسيد محمد|ره محمد |س ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

428o88 قوتـــ|قوتـــ محمد ي|هيم ي|بــــر|مريم  |بــــ طنط|د|

6o4o28 لجليل|عبــــد| بــــ زكري|لوه|عبــــد | يىح زكري |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

84488 لرحمن كريم|حمد محمد عبــــد | |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

756733 لمنعم مسعود|عيل عبــــد |سم|ء |رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

853938 تـــه|هيم شح|بــــر|بــــيتـــر ظريف  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|57766 حمد محمد فرج|م |بــــسنتـــ هش  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

5o4o2o لرحمن أحمد محمد أحمد عىل|عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

4o|776 ى|للطيف حس|حمد عبــــد |لد حمدى |خ ني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7o5572 زى|حمد حج|د |رس فؤ|محمد ي ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

3|8294 د|ل ج|لع|محمد حسن عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6|oo72 مه ربــــيع|لد حسنى سل|خ لمنصوره|بــــ |د|

239628 ه مختـــ هيم|بــــر|لحميد |ر سعد عبــــد |سمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

336o7o لرحمن|ن سمي  عطيه عبــــد|نوره ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 1715 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

836723 رف|ل سعد ع|م كم|سل| ي للفن|
|دق قن|لفنى

45565 ف حسن عبــــد|محمد  لرحمن|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|42238 |لبــــ|ن عبــــد |م سيد قرئى سليم|سل|
ى
ق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

98366 حمد|لعليم |ح عبــــد |م صل|بــــتـــس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

343752 ى|مه ش|متـــ سل|منيتـــ ممدوح سل| هي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

249688 حمد بــــكر|م |سهي  عص ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

756543 لرحمن محمد حسن|ن عبــــد |يم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

52|743 لسيد محمد|أمنيه محمد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2824|9 م موىس محمد|ء س|رس| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|4377 لمنعم محمد بــــسيوئى|لمنعم عبــــد|رحمه عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

775559 ف عبــــد |حمد | ى سكينه|رسر لغنى حسي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

||7474 ف رفعتـــ محمد بــــشي |عمر  رسر هره|لق|حقوق 

9||4o9 حمد  |لضبــــع |صم |هلل ع|عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

49453| هيم مخلوف|بــــر|هيم بــــسيوئى |بــــر|ر |عم تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

36279 عيل محمد مخيمر|سم|محمد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

635462 ي محمد |صبــــ
م عىل|إلم|ح حسنى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

85354o لمنعم محمود|لدين عبــــد|ء|محمد عل ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

643373 ن|لسيد عىل سليم|رس |ف لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

3|9|9 هيم محمود|بــــر|د |حمد عم| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3592|6 للطيف|ح عبــــد|حمد محمد مصبــــ| ى شمس|زر عه عي 

925429 ي
لعزيز  |لدين عىل بــــدرى عبــــد|ء |ضى سيوط|ضتـــ |علوم ري

54|635 بــــ|حمد غر|محمد محمد فوزى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

362765 حمد محمود محمد|عمر  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o4473 ن فرج محمد|ء عىل حمد|رس| لمنصوره|بــــ |د|

55635 ى جمعتـــ بــــسنتـــ جمعتـــ حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2557|8 تـــ|رس فريد بــــرك|محمد ي تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6|7554 ف سعد |ء |رس| لمتـــبــــول|رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

838485 صليبــــ مني  بــــطرس| رين|م قرص|ل|فنون جميله فنون 
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64o583 ى|محمد محسن  حمد محمد حسي  |ره بــــنه|تـــج

32|43 ى عطيه|عبــــد  لرحمن مجدى حسن حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

237728 ن جرجس لويز وهبــــه| مي  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

26|639 ن|ن فرج سليم|لرحمن فرج سليم|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

33o9|7 مر محمد محمد|محمود تـــ |بــــ بــــنه|د|

845249 ي بــــشي |لص|ر عبــــد|من
نع مصطفى ن|سو|بــــ |د|

5|4577 در مرىس|لق|ء صبــــرى رجبــــ عبــــد|رس| ط|بــــ دمي|د|

88298| لعزيز فهىمي |حمد عنتـــر عبــــد| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

892489 لح |يوسف محمد عىل ص سيوط|حقوق 

426224 حمد رجبــــ|ر عطيه محمد محمد |من لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

677889 لدين|بــــ |حمد شه|مه محمد محمد |س|محمود  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|||99 ل|لجم|حمد عبــــده عىل عىل | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

24o842 حمد|لعزيز |صفوتـــ رزق عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

826|63 لخي  سيد عىلي|ء عبــــد|شيم |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

79|967 ن|م سليم|لسل|ء سعيد عبــــد |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o746 ف|حمد بــــسيوئى | حمد مشر بــــ بــــنى سويف|د|

5259|5 حمد|بــــتـــ |م ثــــ|حمد هش| ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

|22524 ف محمد مصطفى خ|يوسف  طر|رسر كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

536957 ي |ط زى|ن حج|حمد زيد|رق يحن   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

687424 فعي|لش|لسيد سعد محمد |بــــ |رح لمنصوره|بــــ |د|

49475 بــــ|لتـــو|نوره فوزى محمد عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

359o|4 هيم|بــــر|هلل متـــول |لرحمن عبــــد|عبــــد |بــــ بــــنه|د|

7|76o5 لمحسن سنجر|رس عبــــد |ء ي|شيم ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

7542|6 ن|هلل عثــــم|ل عمر فضل |بــــتـــه| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|7o55 لد عزتـــ محمد مرىس|ربــــى خ كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

7o29|6 ى عبــــد |حمد | ع|لرف|لمفضل محمد |مي  زيق|لزق|ره |تـــج

625374 حمد عزتـــ محمد رزيق|نور  زيق|لزق|طبــــ 

83oo6o ى|ش حمد|حمد بــــهيج |ز |هي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

6o5|24 لغريبــــ|د |لجو|مح عىل عبــــد |منيه س| لمنصوره|علوم 
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499744 لح|جع ص|عزه محمد مر بــــ دمنهور|د|

2|5|8 يف مصطفى حسن هريدى|رح بــــ رسر هره|لق|بــــ |د|

2|968o عيل|سم|م |م|مريم محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36683o ء محمد محمود حسن|شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o5672 وى|لص|ح محمد |ميه صل|س |بــــ طنط|د|

356385 هلل عبــــده|يمن عوض |هلل |عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

2|73| ى عبــــد  ى|رحمتـــ حسي  لعزيز حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

446976 ح شبــــل|لفتـــ|مصطفى شبــــل عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

7795|9 لسيد محمد|هلل عبــــده |منه  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

757392 ل زىكي نسيم|ئى كم|ركو ه|م لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

643958 ى محمد عبــــد|ي لعزيز |للطيف عبــــد|سمي 
لمقصود|عبــــد

زيق|لزق|ره |تـــج

7554|o حمد|هيم |بــــر|طمه عىل |ف عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|4974 حمد محمد محمد|ن |نور هره|لق|هندستـــ 

242779 عىل مصطفى حسن بــــليغ ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

27524o حمد محمد مصطفى|ء حسن |سم| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

696345 لبــــديوى|محمود | رحمه رض لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|6o737 ى|طلعتـــ رأفتـــ طلعتـــ  مي  ى شمس حقوق عي 

569|9 بــــ مصطفى|لتـــو|لد طه عبــــد |شم خ|م ه| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|8265 |لد تـــوفيق تـــوفيق عر|خ
ى
ق ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 

(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

7764|7 رق محمد فتـــىح عليوه|طمه ط|ف زيق|لزق|بــــ |د|

7ooo92 لك|لم|هيم عبــــد |بــــر|لحسينى |د |سع لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4437|8 مر|رس فتـــىح محمد ع|سميه ي لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

2386|2 ه سعيد ح| مد عىل|مي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6258|4 هلل| |لحليم عط|لحليم يشى عبــــد |يشى عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

69528o د|لجو|هلل محمد عبــــد |ن محمد عبــــد |يم| لمنصوره|بــــ |د|

2|29|9 ف محمود |حمد | حمد|رسر |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

252864 م|حمد محمد سعيد عل| |دين ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

825563 ن|ده رجبــــ حسن سليم|غ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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7o392o هيم حسون|بــــر|لدين |حمد محمد سعد | ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

8|39|9 ف محمد محمد|ر |من رسر ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

884229 هلل  |لبــــ عبــــد|هلل بــــدر غ|هبــــه  سيوط|بــــ |د|

|476o بــــر فهىم|م محمد ص|محمد هش هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

7687o| ن|ء موىس عوده سليم|ول عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

25|938 ر|لنج|يمن رجبــــ |رجبــــ  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2|97|o تـــ|ن بــــرك|هبــــه مصطفى شعبــــ ى شمس حقوق عي 

62274o لبــــدج|تـــ حسن |لسعيد بــــهج|محمد | عل ط|حقوق دمي

6||6|2 ى|بــــو|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|ل |نه لعني  |علوم طنط

78825 لدين محمد|ل |رس كم|ء ي|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|6o273 بــــو نيده|حمد |حمد محمد |محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

||8667 م سنوىس|م|حمد |عمرو  ى شمس حقوق عي 

4565o9 صور|ل|ئى محمد صبــــرى محمد |م| لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

324824 ي|حمد |
ف سعيد عفيفى رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

46|4|6 ر|لد رجبــــ نو|طمه خ|ف |بــــ طنط|د|

69752| لبــــطل|عيل |سم|عيل محمد |سم|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

5|7656 ل|سم حمدى ش|فرح بــــ ره دمنهور|تـــج

6|3793 رش|لد ق|لحكيم خ|محمد عيس عبــــد |طبــــ طنط

2|739| لرحمن|لعليم عبــــد|لد عبــــد|خ| هن هره|لق|ره |تـــج

24|822 ين سيد  لحميد|هيم عبــــد|بــــر|رسر هره|لق|حقوق 

|78539 هيم|بــــر|م محمد سيد |سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||6922 وق مجدى عىل عىل  هيم|بــــر|رسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

5|4|24 ف نرص ذىك مج|نوره هد|ن أرسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

779979 بــــ نرص|م محمد دي|بــــتـــس| زيق |لزق|تـــمريض 

329385 لنبــــي محمد بــــيومي|محسوبــــ | مريم رض |طبــــ بــــنه

86o635 تـــ|لحكيم فرح|تـــ عنتـــر عبــــد|ي| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

765423 لسيد غريبــــ هلهول|محمد محمد  علوم بــــورسعيد

23|58 مد سيد|تـــ ح|حمد فرح|حسن  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

425467 لمجيد|حمد عبــــد|لرحمن |ويه محمد عبــــد |ر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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754376 لسيد عمر|س محمد |كر عبــــ|زينبــــ ش لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

8343o| ي هل|مؤمن محمود عبــــد
ل|لغنى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

264483 محمد محمد يونس| دره رض|ن |تـــمريض بــــنه

6|8539 ىط زمو|لع|بــــدين عبــــد|لع|ندى زين  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ فنيه ج

|5|367 مه|زي نمر سل|منيه حج| ى شمس حقوق عي 

6|3o77 وى|لعربــــ|د ممدوح |مح فؤ|س |علوم طنط

286|oo لعظيم|لرحمن محمد يس عبــــد|عبــــد هره|لق|هندستـــ 

5|7o98 ي |نغم عص
بــــو شعره|م محمد حنفى سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

428469 ى|م فرج |لسل|ن محمد عبــــد|يم| لزعي  |عه طنط|زر

|673o8 لصغي |بــــر |سلىم عزتـــ ص هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

75964o ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |يه غريبــــ | ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

4o72|9 لرحيم|آيتـــ أحمد عطيتـــ محمود عبــــد إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

|73283 |لعل|بــــو |عيل يوسف سيد |سم| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

75||76  عىلي|هلل محمود حس|عبــــد 
ى ي حسي 

ئى لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

6o8|69 لمنسوبــــ محمد شقدومه|ندى كرم  لمنصوره|علوم 

624o53 ن|هيم زهر|بــــر|هيم |بــــر|لسيد |لرحمن |عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2695o| ى|لسيد |رهف محمد حمدى  بــــوحسي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

278826 لد تـــوفيق مزروع|تـــوفيق خ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5342|6 ف | |ر|ي هيم فرج|بــــر|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|582o| لكريم|د محمد محمود عبــــد |سع هره|لق|علوم 

9o6773 ج |طر فر|دل خ|خلود ع ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|4455 ل عىل محمد|كريم عىل كم هره|لق|هندستـــ 

432o32 ى سعد درويش|ن عبــــد |رو لعزيز أمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

97583 طمتـــ خليفتـــ محمود خليفتـــ|ف |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o|6o8 |لبــــن|حمد |ل محمد سيد|له جم|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

53o256 بــــوخميس|لعزيز |لحميد عبــــد|حفصتـــ صبــــرى عبــــد بــــ دمنهور|د|

439|29 يد غنيم|بــــو|رتـــ محمد مصطفى |س ى لي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

33|73| ن|ح زيد|لفتـــ|لمنعم عبــــد|لسيد عبــــد|عبــــي   زيق|لزق|صيدله 
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24|996 جر زىك سيد زىك|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

223466 د|حمد حمدى نجيبــــ فؤ| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

253658 حمد محمد مصطفى|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6oo99| لحميد محمد|زينبــــ رجبــــ عبــــد |حقوق طنط

639477 هيم|ر محمد عىل إبــــر|مي زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

7o6657 لسيد|م عوض محمد |عوض عص |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8893|7 ي|ر
حمد  |هلل |حمد عبــــد| |ئى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4426o2 حمد عىل|ن |لعزيز رضو|تـــ عبــــد |زين لمنصوره|حقوق 

64952o لرحمن حسن|لرحمن محمود عبــــد|عبــــد | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o6946 حمد|لسيد |ن |لزغبــــى نعم|د |زي |ره طنط|تـــج

|62957 ف فرج عىل|ن |سوز رسر ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

6oo953 ي سليم|لقذ|ء |لشيم|
ى
ن عيسي|ق بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

لسويس|بــــ

47646o لعزيز مرىس|هيم عبــــد |بــــر|حمد | |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

|76o42 س|لجبــــ|هيم نبــــيل بــــن محمد سيد |بــــر| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

79|78o ن مر|هيم ع|بــــر|هيم حسن |بــــر| |مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o47|| هيم|بــــر|م |لتـــه|م |لتـــه|يه عىل | زيق|لزق|بــــ |د|

5|8647 لمنفى|لحميد |لسيد عبــــد |ء زىك |سم| سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

648649 ى محمد محمد عفيفى عبــــيد|ي سمي  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|3444 د محمد|حمد فؤ|ء |لزهر|طمتـــ |ف ن|بــــ حلو|د|

32|952 ن حسن|م محمد حسن رمض|ريه ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|6|9o9 بــــ فتـــىح طه محمد|يه|ن |رو ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

493896 للبــــودي|لمنعم محمد عوض |د عبــــد |زي عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

63894o يدى محمود محمد محمود|ه لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

246669 لد حسن حسن حنوتـــ|ر خ|عم لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

85o|53 حمد|لرحمن |حمد عبــــد|حسن  سيوط|تـــمريض 

784|5| هيم عىل|بــــر|بــــر |لص|هر محمد |دهم م| زيق|لزق|علوم 

454|2 حمد بــــدر سيد محمد| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

69388 ء حميده خرصى حميده|زهر لفيوم|بــــ |د|
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79|536 ح|هيم مصبــــ|بــــر|حمد | |دين علوم بــــورسعيد

783o7o ى حلىمي عبــــد  ن|هلل قطبــــ  دهش|نرمي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8o6774 ي|ر
سعد سيد محمد| ئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

227875 ى محمود ل|ي ى عفيفى|سمي  شي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

477884 لح عبــــده|محمود مدحتـــ محمود ص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

636355 هلل|لسيد محمد عبــــد|محمد  زيق|لزق|صيدله 

49597o ئى|للبــــ|بــــرين محمد أحمد محمد |ص إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

|6229o هلل|يه عيد حسن عبــــد | ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

|38554 فيبــــى نبــــيل عبــــده يوسف ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

3|9749 يتـــ محمد سيد عىل محمد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

55252 حمد|هيم |بــــر|نوره سعد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|72227 ن لغنى محمود|ء حنفى عبــــد|عل| مي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

4o3645 ى ح|محمد  مد|لسيد محمد حسي  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

839434 ي محمد عبــــد
ي|مصطفى

لعظيم مصطفى قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

62|57| محمود أحمد محمد عوض موىس ط|هندستـــ دمي

25423o ي|لسيد مصطفى |رق |ن ط|يم| لمليىح  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|572o4 ر بــــسخرون|رى نو|نه صبــــرى زخ|دمي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6385o2 حمد|حمد مصطفى |أمنيتـــ  زيق|لزق|ره |تـــج

2|49|| |حمد محمد يشى مو|
ى
ق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

34389| عيل |سم|عيل |سم|جد |عيل م|سم|
ح|لفتـــ|عبــــد

|بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

635|3 ىط|لع|لمعتـــمد عبــــد |ح عبــــد |مصطفى صبــــ ي سويف
تـــمريض  بــــنى

336463 لعزيز|سلىم محمد حلىم عبــــد |حقوق بــــنه

677226 ل يونس|لع|حمد محمد عبــــد |هلل |عبــــد  ن|صيدله حلو

333635 هيم|بــــر|لمؤمن |محمد سعد عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|73839 لعظيم|ء سيد عىلي عبــــد |دع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9o58|3 حشمتـــ صبــــرى فلتـــس | بــــول ج|ره سوه|تـــج

7|6678 لح|حد ص|لو|ء سعد عبــــد |سم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

42o345 رج |لفر|لىح عىل |لنبــــي عبــــد|د حسبــــ |عم| عل لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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4o75o7 ل|لع|حد عبــــد|لو|فظ عبــــد |مريم حربــــى ح سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

34425| مح متـــولي محمد|بــــ س|شه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

43o8o2 ف|لقطبــــ عىل |لبــــيوم |يتـــ | بــــورسر |صيدله طنط

3527|6 هيم|بــــر|لسيد |رص محمد |محمد ن |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

458622 ي
حمد جميل|عمرو محمود | دئى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

758o65 مه عوده|فتـــىح محمد سل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

34o539 لكريم مصطفى|لكريم مصطفى عبــــد|عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

7||268 وى|لنبــــر|لحفنى |ر |لغف|دى عبــــد |له|حمد | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|26986 ن|تـــ عثــــم|لحميد نش|م عبــــد |فرح هش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4852o5 لمرصى|هيم عيد |بــــر|رحمه حسن  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

45|o62 حمد سعيد رزق غنيم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

526439 ل فرغىلي منصور|مصطفى جم |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4|2227 وى|لعشم|لعزيز |لد عىل عبــــد|خ |بــــ طنط|د|

3|5995 هلل|جد سعد عطيه |زينبــــ م ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7|2o|4 معوض| م عط|م|ل|ده محمد محمد |ىسي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

95o28 لرؤف|ل فرج عبــــد |د جم|جه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

326544 ل حسنى محمد|ء كم|ل| هره|لق|بــــ |د|

44366| هيم|بــــر|حمد محمد |خلود بــــكر  ط|بــــ دمي|د|

|8358 ي حن|سيمون ه
سحق| |ئى سيه|نوعيتـــ عبــــ

78332| عيل حميد|سم|طف |محمد ع  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

488967 بــــو زيد|جر محروس عىلي |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

226254 عيل|سم|لوجود محمد |نس |رق |مصطفى ط هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4oo57o لرحمن مصطفى|ل محمد عبــــد |نه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

497393 لحليم محمد بــــكر|ن مدحتـــ عبــــد |نوره بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

543326 ين محمد عبــــد  لشيخ|لحليم |شي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

22ooo8 بــــ محمد حسن|يه|ضىح  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

426248 س حسن عىلي|رص عبــــ|ندى ن إلسكندريتـــ |تـــمريض 

|46o24 ى|ص مل|ن ك|دل رمض|ز ع|في  هره|لق|ره |تـــج

436466 بــــو |لدين محمد محمد |ح |محمد محمد صل
سمره

لشيخ|ره كفر |تـــج
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332754 ضى|لق|لق |لخ|لسيد عبــــد|لد |محمد خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

76o739 س عوض|دل عبــــ|ء ع|سم| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

823|o4 لرحيم عىلي|م عبــــد|كريمه عص ي|بــــ |د|
|لمنى

|5522 بــــو زيد|هيم |بــــر|ن حمدى سعيد |نور هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|344o9 لحميد|ىط عبــــد |لع|د عبــــد |ن عم|نوره ى شمس هندستـــ عي 

7562o4 هلل محمد خليل|حمد عبــــد | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

5|5694 هلل|ندى محمود محمد عىل عبــــد لمنصوره|حقوق 

628432 ضى محمد عىل جريده|هدير ر زيق|لزق|بــــ |د|

66877 لد محمد حسن|خ| ن|جوم لفيوم|بــــ |د|

272584 يوبــــ|م وجيه صموئيل |وس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|622o| بــــر جندي|لرحمن سعيد ج|عبــــد  ى شمس حقوق عي 

|47879 يف مصطفى  لبــــلك|هيم |بــــر|مصطفى رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

45o494 محمد عىل محمد غلوش |هندستـــ طنط

2|5o77 لسيد|م محمد محمد |هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7582o8 ل لطفى|لع|حمد عبــــد |ء |سم| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

349333 دى|له|م محمد عبــــد|د هش|عم |حقوق بــــنه

629582 لمجيد|لسيد عبــــد|هلل غنيم |عبــــد| ن|ر زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8|9336 لرحيم|عزتـــ محمد عبــــد| دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

4|825 عيل|سم|عيل |سم|مه |س|لدين |نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

336267 لمنعم|لزغبــــى عبــــد|لمنعم محمد |ء عبــــد|شيم ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

475867 ن|متـــ سليم|لكريم سل|محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88|o8| لحفيظ هديه |حمد مصطفى عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7799|6 حمد زهرتـــ|طف |منيه ع| زيق|لزق|هندستـــ 

2722o6 لمجيد|منه محمد محمد محمد عبــــد دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

|32||3 ئى|زم فهىم كيل|تـــفى ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

364256 هيم عمر|بــــر|يوسف حنفى  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

96|96 حمد|رس سليم مرىس |ن ي|نوره ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

4653o3 محمود أحمد خليل| أحمد رض ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

8o5458 ف محمد سيد|محمد  رسر ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

353|6 حمد|م هنيدى |حوريه هش هره|لق|ره |تـــج
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6|6374 ل|لد|محمد مصطفى يوسف  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

|47272 بــــ|لوه|حمد محمد عبــــد |مصطفى  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|73798 سيد محمد سيد عىل ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

3682|6 فظ|عيل ح|سم|ن محمد |نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

29|393 حمد محمود|ئشه سيد |ع دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

753545 لسيد|عطيه سليم محمد | ر|ي زيق|لزق|حقوق 

|5438| هيم رجبــــ|بــــر|ل |محمد جل ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

26|628 ى ر|محمود منصور محمد  غبــــ|مي  |ره بــــنه|تـــج

54o|29 تـــ|نم عىل بــــرك|م غ|سل|محمد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

9|65|9 لمعىط مرىس  |تـــه عبــــد|خلود شح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68638 لجيد|ر عبــــد|د مختـــ|لجو|محمد عبــــد لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

78o28o محمد عوض محمد منصور زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

84|27| حمد محمد محمد|صفوه  سيوط|صيدلتـــ 

|248|7 ى حسن|لوه|لحسينى عبــــد |ن |رو بــــ حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|336|9 م محمد محمد|م|ح |صبــــ هره|لق|حقوق 

2922o2 ى هش|ي وى|لعشم|لعزيز |م عبــــد|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

28|oo5 ف عىل محمد عىل  |مه |س| ضى|لق|رسر تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

4o7o62 ذل|لش|للطيف محمد |م عبــــد|هنده عص|ش لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

3628o8 هلل|سكندر عبــــد|دى فكتـــور |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

44|959 فردوس عىل منصور محمود شيحه لشيخ|عه كفر |زر

854494 رص نور محمد|زم ن|ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o|548 حمد حميده|دل محمود |ء ع|آل |بــــ طنط|د|

53439 تـــ محمود سيد | ى|مي  مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

75789 ء حسنى سعد سيف|شيم لفيوم|لعلوم |ر |د

554o5 لغنى فيصل|هلل نرص عبــــد |عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

543o32 بــــوأحمد|لدين سيف |ل |ء سعيد كم|رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|22423 لرحمن عمر|لرحمن طه عبــــد |محمود عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

679722 ن|لمطلبــــ زيد|ن عبــــد |ره شعبــــ|س ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى
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693366 ى|تـــ حس|د|لس|بــــو|ره مصطفى محمد |س ني  لمنصوره|بــــ |د|

78o43| حمد حزين|س |ره عبــــ|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

645785 ى يسن|هيم فتـــىح |بــــر|فتـــىح  مي  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

78|27| د محمد|رس فؤ|حمد ي|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

4o|o53 لقوى|لغنى عبــــد |حمد يحن  عبــــد | سكندريه|ل|حقوق 

429494 لصعيدى|عيل |سم|ن |يمن رمض|حمد | |ره طنط|تـــج

764975 يف|هيم |بــــر|حمد محمد محمد | لشر طبــــ بــــورسعيد

255976 ي|لعزيز |محمد عزتـــ عبــــد
|بــــو ضى ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|2|975 س بــــسيوئى|لد طلعتـــ عبــــ|خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

54356o ي|ر
عيل|سم|محمد محسبــــ | ئى سكندريه|ل|عه |زر

8o|443 لمعز عىلي|هلل عبــــد|لي عبــــد|س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|48||2 حمد|لعزيز مصطفى |محمد ربــــيع عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

76o724 هيم|بــــر|ح |لمل|حمد |نعمه  ى شمس حقوق عي 

684844 تـــ محمد|لشح|ن مصطفى |يم| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|4|4|4 مصطفى مجدى محمود سيد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o|36 وق عبــــد  لخول|هيم |بــــر|هلل |رسر تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

52|2|8 م سعيد حزين|هند هش ره دمنهور|تـــج

2785o5 ن محمد فهيم علوه|شعبــــ| نور ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|2o79 ل|لح مش|لح ص|د ص|جه | معهد فنى تـــمريض بــــنه

844o57 هلل|محمد محسن محمد عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

233|39 ين  حمد|حمد خميس |رسر هره|لق|ره |تـــج

878859 | لعل|بــــو|بــــدين محمد |لع|محمد عىل زين  سيوط|ره |تـــج

8o6895 هلل|ل عبــــد|حمد جل|عمرو  سيوط|حقوق 

288o43  عبــــد| دين
ى
ضى|لبــــصي  ر|شوق ي|بــــ |د|

|لمنى

838o57 لموجود|رص سيد عبــــد|كريم ن |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

4799|o لسيد|هلل |بــــ |ح ج|لفتـــ|يدى محمد عبــــد |ه سكندريه|ل|هندستـــ 

257|o6 م|لحليم عىل سل|مريم عبــــد ن|سو|بــــ |د|

82o62 م محمد|لسل|لد عبــــد|م خ|لسل|عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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839262 ي محمد |رمض
هيم|بــــر|ن مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

248o92 ه خ| ن|بــــو سليم|حمد محمد |لد |مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

5|6567 تـــ مصطفى محمد محمد  ج|لحل|أمي  تـــمريض دمنهور

|373o8 لحفيظ|ء محمد عبــــد |يسن عل ن|بــــ حلو|د|

34478o رص محمود محمود عفيفى|يتـــ ن| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

|54777 لسيد|م حلىمي |ن عص|رو ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

496295 هيم خليل|بــــر|للطيف |هلل عبــــد |رضوى فتـــح  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3594oo مد|حمد ح|محمود عيد  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

273652 حمد|د |سندس غريبــــ ج بــــ بــــنى سويف|د|

83365 هيم|بــــر|ن |حمد رمض|مريم  ن|حقوق حلو

7558|7 حمد محمد محمود|ر |من عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|39|o7 ن|جر حسن محمد حسن سليم|ه ى شمس|د| بــــ عي 

9oo7|5 تـــ عىل |ريج حنفى بــــهج| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

349588 لق درويش|لخ|ء عىل عبــــد|سم| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

2322|2 ح بــــدر|لفتـــ|هر عبــــد|حمد م| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

4||o5 لم عطيه دومه|لسيد س|عمرو  هره|لق|حقوق 

|77277 عمر محمد سمي  محمد مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

64|8o3 ى|ن عبــــد|جر سليم|ه لرحمن عىل حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

62226o وى|لحفن|ن مصطفى |د حمد|هلل عم|منتـــ  ط|حقوق دمي

863355 |لوف|بــــو|حمد |رق محمد |ط ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75625o ي
حمد|لعزيز |سعيد عبــــد | دئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

عيليه|سم|ل|ئ 

787467 لد|هلل  خ|لرحمن محمد عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45542  عبــــد |لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |عبــــد 
ى
|لبــــ|ق

ى
ق

كم|لح |
ن|ضتـــ حلو|علوم ري

82597 هلل عىل سيد|مصطفى عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o96|o بــــينى|لدين |سميه محسن محمد نرص لشر لمنصوره|حقوق 

483338 بــــ|د عىل خط|يمن فؤ|نغم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44727 لحق|لرحمن عبــــد|حمد عبــــد|ر محمد |من ن|علوم حلو

895o7| حمد |حمد |محمد عىل  ج |تـــمريض سوه

8o93o2 ى س|ن وديع غط|سليم| مي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

633984 ف ص|محمود  بــــر رجبــــ|رسر زيق|لزق|طبــــ 
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769399 دى عىل خليل|له|حمد عبــــد |يه | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

26489o ى شديد منصور زينبــــ خي  |بــــ بــــنه|د|

8687|| ر|لغف|ج عبــــد|لفر|ل عبــــد|يه جم| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

58229 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمود  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

886665 لحليم |محمد طه عبــــد| لي|د سيوط|بــــ |د|

3332|5 ى|لبــــر محمد |ء جميل عبــــد|سم| مي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

525ooo ف محمد |محمد  تـــتـــ|هيم شح|بــــر|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8|465| ي عبــــد
لمعىطي عىلي خلف|مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7o486| نور عربــــى عطيه طه ج|أللسن سوه|كليتـــ 

4o8394 لعزيز يحن |يوسف فخرى يحن  عبــــد |حقوق طنط

762294 وى|لمنش|هيم |بــــر| |ء رض|حمد عل| صيدلتـــ بــــورسعيد

2|2653 وى|لشعر|دل عبــــود |ء ع|عمر عل |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

54363o دى|له|وى عبــــد|لص|ح محمد |سهيله صل سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

2569|6 ره|حمد عم|ح |جر صل|ه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9o693| وع محمد |ء مصطفى مط|شيم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

438272 لعزيز دبــــوس|لحميد عبــــد |طمه فريد عبــــد |ف لشيخ|عه كفر |زر

35926 س|موريس سعد غط| رين|م كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

2793o4 ل|لغز|روق |لد ف|ء خ|لىمي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

48549o هيم|بــــر|لنبــــي حسن محمد |ء عبــــد |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

7|o5o8 لعفيفى رزق|لحسينى |رق |س ط|ين| لمنصوره|حقوق 

79o3| ى |عمر محمد  تـــ|لشح|لحسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|782o هد|لش|س حلىم |رق عبــــ|د ط|جه ن|بــــ حلو|د|

|548| لحليم محمود|جر عمرو عبــــد |ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4624o6 ي |لق|ن محمود عبــــد|نوره
وي|لحفن|در مصطفى |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|

لشيخ

324o5 يوسف محمود محمد زينهم ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

64|545 ى|ء |يدي وجيه محمد بــــه|ه لدين حسي  زيق|لزق|علوم 

57|59 لعليم|ء محمد محمد عبــــد |رس| لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

5479| ل موىس|لع|حمد عبــــد |ن |يم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى
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26o358 ضى|م ر|م|مد |ن ح|يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

69769o ه محمد عثــــم| لجمل|ن |ن سليم|مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5|2|2 حمد عيد مهدى محمد|هيم |بــــر| ره بــــنى سويف|تـــج

2|763o يمن محمود حسن نعيم|عمر  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

766792 دى صبــــره|له|حمد عبــــد|مصطفى ممدوح  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

8o3||| لرحمن|لحميد عبــــد|منيه حمدي عبــــد| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

89|||2 ى ع|ك يق فرج |دل ف|رولي  سيوط|صيدلتـــ 

7o5828 ن رزق|ن شعبــــ|لسيد شعبــــ| |رض معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

697|5o ي|محمد محسن سعد 
ى
لدسوق ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 

لمنصورتـــ |بــــ

8798o4  
ى
ى  |مصطفى شوق حمد حسي  ي تـــمريض 

سيوط |معهد فنى

86768| حمد عىلي|ح |حمد صل| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|7o533 ر|لغف|لدين محمود عبــــد |م |م حس|ريه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33o469 ى محمد جم|ي لعزيز|لدين عبــــد|ل |سمي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|337|| هيم|بــــر|دى رمسيس جرجس |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6833o9 لح حسن سمك|هدى حسن ص لمنصوره|ره |تـــج

63o834 ل مصطفى محمد عىل|كريم كم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

255|7 حمد|هلل |مه حسبــــ |س|مروه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

259968 لعظيم سمره|طمه محمد عبــــد|ف شمون|نوعيتـــ 

337838 ر|لنج|هيم معوض |بــــر|محمد  |صيدله طنط

5o|529 مل حسن صقر|لقوى ك|محمود عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

684|88 لق حمزه حسونه|لخ|ر محمد عبــــد |عم لمنصوره|طبــــ 

878756 ى |تـــ سيد حس|حمد نش| ني  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

499253 ن|لسيد محمود سعيد رمض|ئى مبــــروك |م| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

287422 ى| حمد محمد عيد بــــحي  |طبــــ بــــنه

39|33 لزمر|س |حمد عبــــ|سهي   هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

485829 حمد|وى سيد |لشبــــر|رس |منيتـــ ي| سكندريه|ل|بــــ |د|

262||9 هيم|بــــر|حمد ممدوح محمود | |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o477| لعليم|لنعيم عبــــد |منيه محمد عبــــد | |بــــ طنط|د|

76o933 ه | ضى محمد|لر|حمد عبــــد |مي  لسويس|طبــــ 
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759oo لد سعيد محمد محمود|خ |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

62|o49 ى عبــــد  ى حسن|هدى حسي  لرحمن حسي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

263468 ى عبــــد|زينبــــ عم لجليل|د لبــــيبــــ حسي  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

9|64|9 حمد محمد محمد محمد |ء |سم| لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

8o5|7| حمد|حمد |رؤي محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

449348 م|د فتـــوح محمود عز|زن عم|م |بــــ طنط|د|

897oo مل نرص|ن فتـــىح ك|عىل شعبــــ ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|28896 در|لق|محمد محمد حفنى قويه عبــــد  هره|لق|ر |ثــــ|

756977 يف ص ن|بــــر سليم|نور رسر ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

567|6 محمد محسن محمد محمد حقوق بــــنى سويف

464258 ر|مروتـــ محمد لطفى محمد عم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8o7262 هيم|بــــر|نعمه محمد محمد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22||38 ن ئى مرتـــىح  جندي|روم| مي  لفيوم|عه |زر

3227oo ن|حمد عثــــم|د |هيم فؤ|بــــر|هديل  ى شمس هندستـــ عي 

267225 مر|لسعود ع|بــــو|حمد |منيه | شمون|نوعيتـــ 

87625 حمد ربــــيع سيد محمد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

696646 ي|لن|لسيد |لقوى |سحر محمد عبــــد 
ى

ع لمنصوره|نوعيتـــ 

33636 ده رجبــــ محمد عىل|غ هره|لق|بــــ |د|

373365 ى سنوىسي حسن|سل| م حسي  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

|35o|7 ن|هيم عثــــم|بــــر|ء |لرحمن بــــه|عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6o893| مه|بــــو سل|عبــــي  صبــــىح محمد  |بــــ طنط|د|

5o9o48 لرحمن محمد فتـــىح محمد|عبــــد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

272|35 محمد عىل محمد محمد ن|علوم حلو

4o85|3 ر|لغف|مه أيمن محمد بــــسيوئى عبــــد |س| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

74523 فظ|للطيف ح|رص عبــــد|ندى ن د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

7|7575 ي|ح |لفتـــ|مح محمد عبــــد |حمد س|
بــــينى لشر لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|567o2 حمد محمد|لدين رجبــــ |ل |محمد جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8755o| وس |نوبــــ حمدى تـــوفيق تـــ|بــــ| ورصى سيوط|حقوق 

2|8o6| ضى|لق|حمد |لد محمد محمود |خ هره|لق|م |عل|
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8894o6 حمد محمد |حمد مخلوف | سيوط|حقوق 

645oo| بــــر عوض|لسيد ص|ئى مصطفى |م| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5o5284 وس|ندر|روس |سك|نطوئى فرج عبــــده | سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

34742o وى|لفرم|م |م|لنبــــى |يه رزق عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43o4o9 عر|لش|لدين محمد فهىم |م عز |ره طنط|تـــج

|78354 هلل|بــــر عبــــد |ر سمي  ج|من ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

49756o ي|ر
لح|لحميد ص|تـــه عبــــد |ن شح|رمض| ئى سكندريه|ل|حقوق 

543532 لق نبــــيوتـــ|لخ|ن مرضى عبــــد |يدى رمض|ه بــــ بــــنى سويف|د|

7769|| ن|لسيد محمد سليم|محمد | لي|د زيق|لزق|نوعيتـــ 

5o2|9| هيم جويىل|بــــر|مد |محمد صبــــىح ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

479o22 ن|رق خليل محمد سليم|يوسف ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

283752 فظ|هلل مصطفى طه ح|عبــــد سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

523586 د محمود رزق|هيم فؤ|بــــر|حمد | سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

373347 ف مصطفى ك|بــــ |شه مل|رسر ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

326o68 ى م|م|م |م|ز سعيد |صفي  هره|لق|حقوق 

43o668 ر عىل محمد سليم|من |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

834o94 هيم|بــــر|ده بــــكري محمد |غ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

||75|3 بــــينى|لم |م محمد س|منيه بــــس| لشر ن|فنون جميله فنون حلو

326545 حمد|رص محمد |ء ن|ل| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

752894 ح محمود|لفتـــ|حمد حسن عبــــد | حقوق بــــورسعيد

|56854 محمد حسن عىل تـــوفيق د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

892587 ى |محروس بــــش| حن| رين|م سيوط|بــــ |د|

|24438 وى محمود جبــــر|عىل بــــسط ى شمس هندستـــ عي 

|43399 هلل حسنى محمد عىل محمد|منتـــ  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6783o9 ن هيم محسن|بــــر|هيم محمد |بــــر| |مي  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

66375 كل|بــــر|سحق |نوبــــ |بــــ| ووس|هيم مي   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

896o|8 هيم |بــــر|لرحيم |دهم عبــــد| |رن ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|2257| ى عبــــد |يمن ش|مريم  لعزيز|هي  ن|بــــ حلو|د|
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455|87 خ|لطبــــ|هلل خميس محمود محمود |منه  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

775884 ن|لهدى رمض|بــــو |هيم |بــــر|ن |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

773o69 لم عودتـــ سليم|نور س|م |حس ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

8o3459 ي|دي نبــــيل جرجس بــــش|ف ي|بــــ |د|
|لمنى

338372 طرون|ل|عيل |سم|د بــــدوى |تـــيسي  رش |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8|7653 عبــــوده| سعد عط| حن ي|نوعيتـــ 
|لمنى

374|89 د|دل محمود فؤ|ئى ع|م| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|4647 ق|مه |له فتـــىح سل|ه وى|لشر م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|5|246 لرحمن|ندى سمي  يوسف عبــــد  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

4|7|53 حمد محمد شعيبــــ مصطفى عجىم| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

8778|6 فظ حسن  |لح|سلىم منتـــرص عبــــد سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

22|9|7 لسيد مصطفى|س |هدى سيد عبــــ هره|لق|ره |تـــج

8o|857 شد|رس ر|ئد نبــــيل ف|ر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

644876 ئى|لفخر|دل محمد عىل |ره ع|س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|7374 ك |سم وليم سدر|دى بــــ|ف سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

625478 لعزيز|د عبــــد |حمد فؤ|حمد وليد |  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

2|8596 ل|لع|حمد محمد عبــــد |يمن |مريم  ن|بــــ حلو|د|

366|4| لرحمن|د عبــــد|لجو|نىه حمدى عبــــد ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

336o| لسيد طعيمه|يمن |رضوى  هره|لق|ره |تـــج

36o693 ي|ل|حمد محمد حسن |محمد 
مروئى |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

27|7o3 ن عيسوى|حمد شعبــــ|ء سمي  |شيم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7788o4 ى|مينه | لسيد محمد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

35326 لسيد بــــخيتـــ|رتـــ بــــخيتـــ |س سيه|نوعيتـــ عبــــ

33|556 ف |م  ح|لفتـــ|نور عبــــد|رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|49o34 لغنى محمد سعيد|طف عبــــد |منيه ع| عه مشتـــهر|زر

8o482 للطيف|رى عبــــد|ن بــــند|ده ريح|مي ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

335|49 لحميد محمد لبــــيبــــ|ء عبــــد|شيم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

845339 يوسف رشدي حكيم| ري|م ن|سو|تـــربــــيتـــ 
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352553 هيم|بــــر|حمد |حمد سعيد | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

638999 لعصلوج |لدين عىل محمد محمد|م |حس ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

6927o ى عبــــد|محمد حمدي  د|لجو|مي  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

33|98| ي
هيم|بــــر|محمد عيس | دئى |حقوق بــــنه

897848 ه | ف عبــــد|مي  سط |لبــــ|ه عبــــد|لل|رسر دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

643994 ي|عيل عبــــد|سم|لرحمن |لسيد عبــــد| |نور
لغنى زيق|لزق|نوعيتـــ 

|3|844 هلل|هلل متـــولي عبــــد |خلود عبــــد  هره|لق|حقوق 

498232 ن|حمد رمض|عيل |سم|د |فؤ| دين ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3696oo هيم عتـــلم|بــــر|حمد محمود محمد | ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

|299|8 هيم|بــــر|ره مجدى سيد |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

22o622 ف محمد صبــــرى عبــــد|ر |مي لعليم|رسر ى شمس طبــــ عي 

32294 حمد عىل مصطفى|محمد  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

7549|o هيم|بــــر|مؤمن عىل خليل  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

3635o لشيخ|ر |لغف|ده عبــــد |مل حم|م ك|سل| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

77o2o9 ح محمد عىل حمد|حمد صل| زيق|لزق|علوم 

49|o33 لسيد فريد سليم|ن |رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|95|8 قوتـــ ضيف|قوتـــ ي|لقوى ي|لد عبــــد |خ ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس

4o8263 ن|لرحمن سليم|حمد عبــــد |لرحمن محمد |عبــــد  |بــــ طنط|د|

223645 ى خ|ي حمد|لد عىل |سمي  ى شمس| لسن عي 

64|637 وق محمد عيد محمد  لسيد|رسر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

3|4|o7 حمد|تـــتـــ |محمد محمود شح ى شمس حقوق عي 

|46|57 قتـــ شعبــــ| لحكيم|بــــو بــــكر عبــــد |ن |رسر ن|ضتـــ حلو|علوم ري

42986 ن حمدى مصطفى سيد|نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

839445 حمد محمد|وي سيد |م دندر|سل| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

69578o هيم مرع|بــــر|لمقصود مرع |ء عبــــد |دع لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5|7234 بــــوخطوتـــ|م |لسل|منيتـــ محمد عبــــد| بــــ دمنهور|د|

4|3264 حمد محمد مسلم|ح |هيم صل|بــــر| |حقوق طنط

254339 ف|ره محمد نبــــوي محمد خل|ي ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى
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8|2668 دق|ن ص|ن محمد سليم|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

64o8o2 م|لسل|هلل عبــــد |هيم عىل عبــــد |بــــر| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

|76395 حمد عىل|رق |لدين ط|بــــ |شه ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8752o3 سحق |لقس |رص حلىم |ندى ن|س سيوط|بــــ |د|

||6323 متـــول مصطفى متـــول| د|رين ن|حقوق حلو

3|5734 ى محمد|لز|هلل عىل |منتـــ  هر حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|7o|7o نيوس|س ط|ك تـــوم|مل| رين|م ى شمس|د| بــــ عي 

7842|4 محمد عىل مهدى محمد خليل زيق|لزق|نوعيتـــ 

33o323 ر|لحكيم نو|هدى مصطفى عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4|9223 ف منصور محمد عبــــد | |دين لعزيز|رسر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6o3365 د|هلل ج|لد عبــــد |ء خ|رس| لمنصوره|بــــ |د|

447|8o يد |بــــو |م حسن |حس ى |هيم |بــــر|لي 
ى
لدق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

359638 لنبــــى|لمؤمن عبــــد|حمد عبــــد|هلل |منتـــ  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

76942| لوصيف|لسيد |لسيد عىلي |س فهىم |ين| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

3|377| بــــوليله|ن وليد بــــخيتـــ سيد |رو ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

85989 ى محمد تـــسنيم مدبــــول حسي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

3324|6 يف نديم موىس محمد لطفى رسر |حقوق بــــنه

678545 حمد|ح |لفتـــ|كرم محمد عبــــد |محمد  لمنصوره|عه |زر

639o| لسيد|ل محمد محمد |محمد جل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8o8995 ي ص
لح|محمد محمود مصطفى ي تـــمريض 

ي|معهد فنى
| لمنى

7o5|56 ع|عيل عىل هز|سم|عيل |سم|عزه  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

234579 هيم|بــــر|هيم بــــيوم |بــــر|يوسف  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

82o6o7 يبــــي|رنس عج|فرج | رمي|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

79|o22 لح|لم|لحكيم |رق محمد عبــــد|عمر ط زيق|لزق|حقوق 

627o9 لحق|د |ن مخلوف محمد ج|يم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

485873 لسيد|ء محمد رجبــــ حسن |إرس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|774|o |هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|
ى
لدسوق ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

632o45 لح|ندى حسينى عزيز عىل ص زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

697|3| حمد|لسيد |ن |محمد رمض سيوط|هندستـــ 
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75947| وى|لتـــرس|لسيد |مه سعد |س|ن |رو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

42|o38 حمد منصور|هلل |حمد عبــــد|ء |شيم لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

632644 لعزيز|لخي  محمد عبــــد|بــــو|م  زيق|لزق|علوم 

423596 حمد عىل|ندى محمد عمر  سكندريه|ل|علوم 

494588 قوري|لن|لدين |كر مىحي |كر محمد ش|ش |حقوق طنط

35|87o ن سيد عىلي|محمد سيد رمض ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4253o7 يد|لسيد ز|م |هش| هي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

4324o2 ىط|لسنبــــ|لسعيد محمود بــــدوي |محمود | ن|ر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4299|7 ى رض ى بــــكر| حسي  حسي  ي صىح طنط
|معهد فنى

694479 لعوضى عىل عوض|ء مجيبــــ |سن لمنصوره|ره |تـــج

8|527o هيم|بــــر|حمد |م |شموس هش ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

338947 حمد حيدر|هلل |رص عبــــد|لن|م عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

328424 لرحمن محمد فتـــىحي عبــــده يونس|عبــــد |صيدله طنط

48|3o4 ف|لسيد |هيم |بــــر| حمد درويش رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

543o66 تـــ|طمتـــ يوسف محمد بــــرك|ف ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|54o27 ن محمد|ء رمض|حمد عل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

37239o هيم|بــــر|محمود شكرى محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6o893 ن|بــــوشقره سليم|دي |محمد ن ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

267ooo ي
شه|دل محمود عك|ع| دئى ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

254999 بــــوحموده|لسيد |لسيد |رحمه سمي   تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

77o83 ن|ثــــ|م ظريف موريس ن|بــــر| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

36372 لسيد|لمقصود |حمد عبــــد|محمد  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

459o86 سط فرج محمد|ره بــــ|س سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

683o65 هر|بــــو ز|حمد محمد محمد |يوسف  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

438758 لحجرى|لسعيد |لسيد |محمود محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

77975| ي |ريه
ي|م سعيد خميس محمد مصطفى

لمغنى زيق|لزق|بــــ |د|

86|864 لفضيل محمود خليفه|ء عبــــد|سم| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

865459 ن|ن محمد عثــــم|ء حس|سم| ي للفن|
|دق قن|لفنى

3|3564 ى خلف|يدى ي|ه رس يىح حسي  ى شمس حقوق عي 

8o29o7 هلل|نور عبــــد|ء رفعتـــ |لىمي ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى
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3|||o7 لجعىل|لرحمن محمد عىل |هلل عبــــد|منتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

68|695 عمر نرص معروف مصطفى محمد لمنصوره|هندستـــ 

776||6 ى عبــــد  زر|هلل نجيبــــ ع|نرمي  زيق|لزق|بــــ |د|

239399 هلل|جر قدرى سيد عبــــد|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68o674 ن|لسيد رمض|يه حمدى خميس | لمنصوره|عه |زر

||9|94 م حلىم تـــوفيق|هش| دين ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

755529 هلل|لبــــدرى خلف |طف |محمد ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

244577 حمد محمد عطيه حسن|محمد  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

765o52 |عيس حن| مريم حن لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|55o75 هيم فتـــوح|بــــر|ر محمد |من لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

622o68 ى|م حس|لسل|حمد عبــــد |محسن | ند ني  ط|حقوق دمي

85352o ي خ
حمد محمد|لد |يمنى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

456|39 هلل|ل محمود عبــــد |لع|محمود عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

8268o5 ج|ل فر|هيم جل|بــــر| |عل |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

42|32 ء عىل محمد محمد|ل| هره|لق|حقوق 

83|97| فظ محمود|ء محمد ح|رس| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

8o88o9 لعظيم|يمن محمود عبــــد|محمود  ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

6|8o63 |رحمه سمي  محمد عط ط|معتـــ دمي|علوم ج

53752o سعيد سعد محمد هنيدى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o9424 لعيوئى|هيم |بــــر|لرحمن |مصطفى عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

49477| لكمشيسر|مل محمود |عمر محمد ك بــــ دمنهور|د|

78o455 تـــه أحمد|رص شح|ر ن|مي زيق|لزق|بــــ |د|

43|574 لس عم لشهيد|د جرجس عبــــد|كي  |علوم طنط

754836 ى يشى محمد عبــــد |حور  دي|لن|لحميد |لعي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

66455 لد محروس معوض رزق|ده خ|مي لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

7637|4 د|لرحيم ج|رص خليل عبــــد |لن|تـــ عبــــد |ي| ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|23444 ء عبــــده محمد|مصطفى عل ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

32|994 شم سعيد|حسنى عىل ه| عل ى شمس حقوق عي 
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35o837 هلل محمد|هبــــتـــ محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

5|4oo2 ء محمد حسن محمد بــــرمو|رس| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

294682 شد|ح حسن ر|لفتـــ|لد عبــــد|عزه خ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6457|8 لمنصف عييى|لسيد محمد عبــــد|محمود  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

8o22o لقصبــــي|س محمد |د عبــــ|يوسف عم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|6897 ن تـــوفيق تـــوفيق محمد عليبــــه|نوره لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

83oo68 طف حلىمي بــــكي  بــــطرس|عو |نوعيتـــ فنيه قن

2377|9 فظ|لح|حمد عبــــد |حمد حمزه | |مه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4362|| يل|لمجد ن|بــــو |هيم |بــــر|محمد مجدى محمد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

643o7| حمد|دتـــ محمد |م حم زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|67499  متـــولي |بــــسنتـــ جم
لجوهرى|ل شكرى مصطفى ى شمس|د| بــــ عي 

|65886 ى مسعد |منتـــ  عيل|سم|هلل حسي  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

|62773 لعظيم|م سيد عبــــد |محمد هش رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

32|7|5 بــــ|لتـــو|مصطفى محمد حبــــيبــــ عبــــد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

457|57 ى  ف منس بــــش|نرمي  ره بــــولس|رسر سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

68o9|5 لغيط|بــــو |مسعد محمد | د رض|زي لمنصوره|بــــ |د|

9o|453 | لعل|بــــو |يه محمد محمد عمر| ج|حقوق سوه

8475|5 ن|در عمر|لق|حمد عبــــد|محمود  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

46363 لس س ن|هيم سليم|بــــر|مي |كي  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

256245 لشيخ|لدين محمد |ح |حسن صل لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

335829 تـــ|رى شح|بــــخيتـــ زخ| رين|م هره|لق|ج طبــــيع |عل

852953 حمد حسن محمد|لحسن | ي|بــــ |د|
|لمنى

2|395| م محمود|لسل|لد حمدى عبــــد |محمد خ لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

643863 هلل|ل عوض |لع|حمد عبــــد |حمد |ء |سم| زيق|لزق|عه |زر

247875 ه | |لسيد حسن ند|مي  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

23497 ى فهيم عبــــد |محمد  هلل|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

77245o بــــ|حمد محمود خط|لسعيد |حمد حمدى محمد | زيق|لزق|هندستـــ 

863954 درس|تـــ| سحق لوق| |رين|م دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن
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823o86 ى عبــــد|لل|ء عبــــد|شيم ه|لل|ه حسي  ي|لسن |
|لمنى

|2576| هيم|بــــر|دل عىلي |سلىم ع ى شمس|تـــج ره عي 

||8462 مر|حمد محمد ع|محمود محمد  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

259955 ى عيد|قنديل حس| دين ني  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

348|38 لم|لد سعيد س|محمود خ ى شمس|تـــج ره عي 

7685o| د|ح سليم لبــــ|يمن صل| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

6|32|| حمد مصطفى موىس|لسيد |حمد عىل | |ره طنط|تـــج

694o53 ن يوسف عىل|حمد يوسف رمض| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7ooo99 م زين زين زين زين|سل| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

52oo73 دى قميحه|له|ح يشى عبــــد |سم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7|7355 هل|ل|مل سيد |ن عطيه ك|حمد حمدى سليم| س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

639433 لسيد حسن|حمد |محمد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

3|9284 ف ف|ن |نور س|روق عبــــ|رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

528|4o ي نمي |عبــــد
هلل بــــدوي حسن بــــسيوئى تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع

سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

784987 ى عىل حس|رسء حس| ى كرسوع|ني  ني  زيق|لزق|بــــ |د|

3|944| مريم ممدوح جرجس موىس ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7924o6 ل فهىم خليل|سهيله جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||8299 لفتـــوح محمد|بــــو |بــــ |يه|عمر  ن|هندستـــ حلو

35|869 وي|لشن|ح |لفتـــ|ضل عبــــد|محمد رجبــــ ف |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

49747| ح عطيه محمود رزق|لفتـــ|م عبــــد |ريه تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

9||798 فع  |فظ ر|لح|ج عبــــد|لض|ء |زهر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

353538 حد|لو|هيم عبــــد|بــــر|هيم نبــــيل |بــــر| عه مشتـــهر|زر

2|7756 نىح  مصطفى حسنى مصطفى زغلول| ى شمس صيدله عي 

359738 ى محمد|طمتـــ سعيد |ف مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o3279 عيل عطيه|سم|ورى |لمغ|لرحمن |رحمه عبــــد  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

337986 لسميع|كريم محمد سعد عبــــد |حقوق بــــنه

45|6o2 لسيد دبــــوره|حمد يوسف | ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

639499 هيم|ئل محمد إبــــر|محمد و عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

83||o5 ي ثــــ|روم| رين|م
بــــتـــ ذكري|ئى ن|سو|بــــ |د|
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25o675 حمد شلبــــى|سيد | له رض|ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

754287 م محمد عوئى|ر هش|زه| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

355o4| شور محمد|منى سيد ع ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

895264 ى لقس جورجيوس  |يمن رمزى | |مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

885772 ون |ر نصيف |دو|عوئى  بــــسخي  سيوط|هندستـــ 

68o833 هيم مصطفى|بــــر|هيم محمد |بــــر| لمنصوره|ره |تـــج

36o998 ل عىل|ل سعيد كم|نه |ره بــــنه|تـــج

26||7| سهيله عصمتـــ محمد محمود هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

276429 ى محمد ن|ي يف|دى ن|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

28364 ن|هر سيد عثــــم|م ط|سل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

35||37 لدين حسن سيد|ح |جر صل|ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2356o8 لمحسن|دهم محمد حسنى عبــــد| ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

|46276 د حسن|حمد فو|سندس  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|47672 يوسف محمد طه يوسف مدكور ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

767|23 لعيسوى|تـــم محمد مصطفى |حمد ح| لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

87245 لحفيظ|لم طه محمد عبــــد |س لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

527685 لجوهرى مصطفى|لحميد |هبــــه عبــــد سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

349|2| سهيلتـــ سيد محمد سيد فرج هره|لق|م |عل|

58264 ن|ن فتـــىح شعبــــ|مل شعبــــ| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|4o575 محمود عرفه محمود جمعتـــ محمد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

||969o سم|م ق|م|لد شكرى |دهم خ| ى شمس|تـــج ره عي 

778398 ن|د جرجس يون|نه عم|دمي لمنصوره|حقوق 

|7o26o هلل|هيم وليم سعد |بــــر|نطون | |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

|2733| ئل عوض محمد خليل|نور و ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

237733 ده|مجدى مفيد بــــس| لي|نتـــ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

82o44 لموجود|طمه جمعه عيد عبــــد |ف لفيوم|عه |زر

79o242 لسيد محمد زىك|لرحمن |عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

327598 ن طه|ء عثــــم|د عل|جه ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

3|6433 |رص محمود |ن| ر|ي
ى
حمد شوق تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 

ريتـــ|لتـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 1739 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7o84|o هيم|بــــر|حمد نظيم |محمد  لمنصوره|بــــ |د|

|2928o ل|لع|حمد محجوبــــ عبــــد |م |حس  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

824794 ي|محمد ط
رق محمد حفنى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|6698o لغنى|نور محمد عبــــد |مؤمن محمد  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

3|2423 طف حمزتـــ محمود|منيتـــ ع| ى شمس|تـــج ره عي 

83533o هلل عربــــي|كريمه عصمتـــ عطيتـــ  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

26o696 بــــوحميده|حميده | طمه عط|ف ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

37|37o لعظيم|م محمد عبــــد|سل|م محمد |بــــتـــس| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

6|6849 بــــ|لحط|هيم محمد |م إبــــر|مر ط|معتـــ دمي|علوم ج

52437 للطيف|مه عويس عبــــد |شهد سل صيدله بــــنى سويف

|59|2| لبــــ|بــــو ط|لسيد |لد |لرحمن خ|عبــــد  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

838|48 ذلي|لش|لسهري |حمد محمد |لحسن | |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

49o3|8 صل|حمد و|لسيد |هلل ممدوح محمد فتـــىح |منتـــ  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

429966 حمد عفره|د محمد |محمد ربــــيع رش |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5|246o لذكرى|لم |هلل فتـــىح حسن س|عبــــد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

757542 وق عص م عيس محمد|رسر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

643646 ى|لسيد حس|ح محمد |ء صل|لزهر| ني  زيق|لزق|بــــ |د|

489655 ف |ن |رو هيم قطبــــ متـــول|بــــر|رسر ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

68488o هيم محمود صبــــرى|بــــر|نس محمد |مجدى  شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

8o774| ه |  عىلي|مي 
ى حمد حسي  ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

32o439 لحفيظ محمد عدل|هيم عبــــد|بــــر|لحفيظ |عبــــد هره|لق|طبــــ 

2|6688 يف محمود محمود زهدى عمر رسر ى شمس|تـــج ره عي 

4274o6 هيم|بــــر|لحميد |هلل محمود عبــــد|محمد عبــــد لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

7o8o62 هيم|بــــر|لسيد |ىط |لمع|بــــو |ويه حربــــيه |ر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

783358 هلل مسلم عطوه|زينبــــ عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

4|8588 ء عىل محمد ربــــيع|ء عل|عىلي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o3298 هيم محمد فودتـــ|بــــر|لسيد |ء |لق زيق|لزق|علوم 

|3|458 عيل|سم|يمن محمد |ن |مرو هره|لق|بــــ |د|
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623788 ى |ف لمندوه جمعتـــ|طمه طه حسي  ط|ر دمي|ثــــ|

758578 لم|ن س|ل سليم|محمد جم ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

6o39o حمد سيد|ن |ن شعبــــ|سوز لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

263o38 هيم|بــــر|حمد |حفصه نجيبــــ  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

7o8425 لمرىس|ء محمد فوزى مصطفى |رس| لمنصوره|طبــــ 

364272 لحميد|لد محمد يشى عبــــد|متـــ خ|س| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6o3o84 د|هيم ج|بــــر|محمد محمد  |نوعيتـــ طنط

437463 |لسق|حمد |رص محمد |لن|محمد عبــــد  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|6743o بــــو زيد|رس محمد يوسف |ي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

476737 لنرص|حمد سيف |م |لسل|حمد عبــــد |ن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

495642 لفيوم|م محمد محمود |سل| ره دمنهور|تـــج

684|96 تـــ|لزي|هيم |بــــر|لؤى حسن محمد محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54227 ح محمد|لفتـــ|لرحمن فوزي عبــــد |عبــــد  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

26526| يمن لطفى مهدى|حمد | هره|لق|ج طبــــيع |عل

9334| لسميع|لسميع سيد عبــــد |عبــــد | ن|ر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3o|6o| وكي  محمد كجر حمد|محمود  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

5o932o ى درس|وديع وليم عيس تـــ| مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

64398| لمعىطي|م محمد عبــــد |لسيد عص| زيق|لزق|طبــــ 

484938 حمد|حمد خليفه حسن |زم |ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|55228 ى|حمد عبــــد |ضىح  لغنى حسني  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|22753 ي صل
ح|لفتـــ|ح عبــــد |سندس مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3373o9 ن|لسيد عثــــم|سمر محمد  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

356o6o لسيد محمد حسن|مل | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

627322 ر|هيم نص|بــــر|حمد |حمد |مريم  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

4o459| لجمل|تـــه محمد |ن شح|م رمض|حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62o873 لحسيبــــ|وي محمد عبــــد |محمد ص ط|حقوق دمي

84|487 شد|لرحمن صديق محمد ر|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|58oo5 ل زىك|ء زىك جل|شيم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

68o935 حمد محمود سليم|دل |ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

254696 ى عبــــد| جه|ن عىل خو|لحميد سليم|لحسي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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62|234 ن محمود|ض رمض|ر ري|من ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4|oo5| لم|حمد محمد س|حمد |حمد سيد | |ره طنط|تـــج

465o6 ي محمود 
هيم|بــــر|هبــــتـــ حنفى ن|تـــربــــيتـــ حلو

63o|29 هيم عطيه|بــــر|ل |لع|محمد عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

44|422 لمنس|هيم |بــــر|حمد حسن |محمود  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

6|o94o ن|لطح|هلل محمد |حمد عىل | لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

|6||69 بــــر|هر محمود ص|م م ى شمس|د| بــــ عي 

827265 |حمد عط|دل |د ع|زي |هندستـــ قن

6764|5 ن  |ف| مي 
ى
لديبــــ|روق محمود صدق لمنصوره|حقوق 

685o7o حمد بــــكر|م وهبــــه |حمد هش| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

272546 لميىه|د |لسيد حد|شم |محمد ه دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

42|o9| ى|هر عبــــد|م| لي|د لعزيز حسي  لشيخ|بــــ كفر |د|

768689 لحكيم محمد|عبــــد | رض| ند ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

32298 |لبــــ|محمد حمدى سيد عبــــد
ى
ق ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 

كتـــوبــــر|6 

7|o7o8 هلل| |د حسن عط|ح رش|لسو|محمد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

345237 ي عبــــد
لم طبــــل|لمجيد س|لمجيد عبــــد|مصطفى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

72642 عمر حسن محمد| ر|ي لفيوم|بــــ |د|

693987 لمرىس غبــــور|د محمد فتـــىح |زي لمنصوره|عه |زر

445994 لدين محمد بــــريقع|ح |عمرو محمد صل سكندريه|ل|هندستـــ 

632255 ده عىل|روق عبــــ|م ف|ء هش|لزهر|طمه |ف زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|93o9 ر فرج عسكر|لغف|م محمد عبــــد|محمد هش ره بــــنى سويف|تـــج

|58|55 لعزبــــ|لعزيز |بــــسنتـــ محمد عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

347638 ئى|لطربــــ|هيم |بــــر|هيم |بــــر|عمر محمد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

675746 لموج |ن عبــــده |نىح  محمد رمض| لمنصوره|صيدله 

5267|2 حسن عىل محمد سعد ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

27o6oo لبــــدرى|مصطفى محمود فهىم  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4|5576 رفعتـــ محمود رفعتـــ فوزى محمود |حقوق طنط

773558 ى وديع  وس|ندر|مريم بــــشر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3|8982 ى |سم| لق|لخ|عبــــد| لعل|بــــو|ء حسي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

33887o ى |ي هيم|بــــر|لحسينى |حمد |سمي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر
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8376|o ى|لىحي محمد |عبــــد| مه مي  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

|323|4 ى يوسف محروس يوسف| يوستـــي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o8389 ج|لسم|هيم |بــــر|لقوى |محمود فريد شعيبــــ عبــــد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

482478 هلل|زق ضيف |لر|ن نور عبــــد |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o|489 ي عثــــم
ن محمد|رضوه مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

698995 تـــ|لشح|لنبــــوى عبــــده |ح |جده صل|م لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

8o474o |نسي طلعتـــ شفيق حن|ن ي|بــــ |د|
|لمنى

87o688 ي 
زق محمد|لر|حمد عبــــد|مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|345|3 حمد سيد محمد|هند  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6|56| لح|لصمد ص|ح عبــــد |ء صل|سم| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|75752 لرحيم|ن عبــــد |ل مهر|حمد جم| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

257|43 لسيد سويد|هبــــه عىل  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6o6966 ن|بــــر عقيل سلط|جر محمد ج|ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

268482 لسيد ذىك دندوح|محمد  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

94o69 ي|ئل سيد م|و
ضى مهنى سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|

إيجوثــــ

3|4388 عمرو ربــــيع محمود محمد يوسف ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

6|9727 لسيد|د |محمد وجدى عيد فؤ ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

233o9 لسعدئى|لسيد |لسيد عىل |عىل  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|5|67 حسن فرغىل | ده عط|مي سيوط|ره |تـــج

7o8968 حمد عىل|مد |ء محمد ح|لشيم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

87932o ي |له|حمد عبــــد|
دى خلف مرغنى سيوط|تـــربــــيتـــ 

3|687| بــــورسيع حسن| |ئى زكري|م| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

42844| حمد حمزه|لشهيد |ل عبــــد |يدى جم|ه |علوم طنط

28497| هيم محمد مصطفى|بــــر|هلل |عبــــد ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

89222| ى |مي  عبــــد|ل| لحق محمود حسي  سيوط|بــــ |د|

6|2o26 وى|لشن|ء حبــــسر فكرى |ل| |بــــ طنط|د|

|24463 صفوتـــ صبــــىح سيد| لي|د ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

88|o44 ليىل محمد عىل مصطفى عىل  سيوط|بــــ |د|

67944o ر|لمنش|لمتـــول عيد |هيم محمد |بــــر|طمه |ف لمنصوره|بــــ |د|
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22|552 جد محمد حسن|محمد م لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

825946 ى|من ر عيد محمد حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

8589|| ي|ر
ى|زخ| ئى ري وجيد حني  ره بــــنى سويف|تـــج

4o6|o6 بــــ حسن|بــــ حسن خط|يدى خط|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

238374 هند محمد خرصى يوسف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9o4539 عيل |سم|ل عطيه |محمد جم ج|حقوق سوه

6o7|94 ن|لمنعم سلط|لدين محمد عبــــد |م |حس تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

4o3374 لد|حمد محمود صبــــرى خ|ليىل  سكندريه|ل|حقوق 

782448 ى محمد|مجد فتـــىح | لسيد حسي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

892636 ل حسن |لع|لمحسن عبــــد|هبــــه عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

8994oo لس ر هيم |بــــر|هيم |بــــر|شد |كي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6o|77| ى|هيم سنطبــــ|بــــر|هيم |بــــر|ء |سم| |بــــ طنط|د|

356223 هيم|بــــر|ح فتـــىح محمد |لفتـــ|حمد عبــــد| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

69o555 محمد عىل رفعتـــ عىل محمد لمنصوره|هندستـــ 

96763 لعظيم|سعد فوزى سعد عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|58893 ى ن|ي لح|رص محمد ص|سمي  عه مشتـــهر|زر

888o|4 يمن عىل بــــدوي |لد |خ ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|53oo حمد|لسيد |رق |جر ط|ه هره|لق|ر |ثــــ|

77796o  عو|ئى ع|م|
ى
جه|طف دسوق ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 

 سويف

4244|| ل|لسيد غز|لسيد محمد |يحن   |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

228433 ي|ر
ن|ح سليم|لفتـــ|خلف عبــــد| ئى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|7o|2 ي|سليم عل
ى ضى ء|ء حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

486688 لحسن فتـــىح محمد عىل|عىل  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

8274|3 هلل|ن عبــــد|محمد عنتـــر حس ي للفن|
|دق قن|لفنى

876689 لمنعم محمد |سل محمد عبــــد|بــــ سيوط|هندستـــ 

|7259o صل حسن|حمد و|جر |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77|535 ن عيس|لمجيد عثــــم|لسيد عبــــد |حمد | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4o|99o بــــ خميس محمد|يه|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26o283 ن سعد|ء محمد رمض|شيم ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 
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646223 ن|لم رسح|ن س|لم عىل سليم|لسيد س| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|656o7 نيس|هيم |بــــر|ء محمد |رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22599o هلل|عيل حمدى رشيدى عبــــد|سم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

782o2o ن|لسيد سلىم سليم|حمد | |ر|ي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

525o99 |حمد |لمنعم عىل |لدين عبــــد|د |تـــسنيم عم
وى|لطبــــل

سكندريه|ل|هندستـــ 

73|9o ى ن|م سليم|نعيم س| مرفي  لفيوم|علوم 

6|o777 لوش|محمد محمود ق| رن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

685538 تـــى متـــول عىل|لزن| |نىح  ذكري|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|642|o ن محمود فضل|هلل شعبــــ|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8oo44o لدين محمد|لدين نرص |ء |ن عل|جيل ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

33|78 هيم|بــــر|لحليم |ح محمد عبــــد |صل| دين ن|بــــ حلو|د|

87639o د فكرى تـــوفيلس بــــهنه  |نوبــــ رش|بــــ| سيوط|بــــ |د|

525|6o وق  ف يوسف |رسر لعزم|بــــو |رسر سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

443858 لدين|ح |لسيدعىل صل|منى عىل  لشيخ|بــــ كفر |د|

246469 لشخيبــــى|هيم |بــــر|هلل عدوى |محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6429o3 هيم|بــــر|ز عىل عىل |ن بــــ|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

433867 ن|ح عىلي محمود سلط|ء صل|رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

43|o68 ود|هيم فوزى مرىس د|بــــر|مل | |بــــ طنط|د|

|28845 فظ|لح|عمر محمد عزتـــ عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

264627 ن|ن حسن سليم|منيه سليم| |ره بــــنه|تـــج

862|64 حمد|حمد محمد |محمد  سيوط|حقوق 

|65537 لسيد|ء سيد عىلي |ول ى شمس|تـــج ره عي 

479278 لدين|د مىح |حمد فؤ|لدين |ء مىح |رس| سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4924|| ى عجوتـــ حمدى سعد سعد محمد حسي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|8892 ل محمد |لع|حمد محمد عبــــد| سيوط|حقوق 

84|824 ي|لنوبــــي جيل|حسن محمود 
ئى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

285|92 حمد محمود|يمن |حمد | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

773575 حمد|م محمد طلعتـــ |بــــتـــس| ى شمس| لسن عي 

892352 ج  |لرحمن فر|لدين عبــــد|ن نور |نور سيوط|ره |تـــج
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4o|3o2 لعزيز|ن عبــــد|رق رمض|ن ط|نوره عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

834459 حمد محمود عىلي عىلي| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|25o|o حمد رجبــــ محمد|محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

785||8 ى حسن|مصطفى ج بــــر حسي  |ره بــــنه|تـــج

34454| لمجيد محمود|محمد مرزوق عبــــد |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

436669 لعيسوى|عيل |سم|ل |محمدى كم| دين لشيخ|بــــ كفر |د|

446869 ى|خ لد فتـــىح محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48726o لحمض|لدين |ز مىح |لدين فو|سعيد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o3766 عي|سلىمي عمر طلعتـــ رف ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

22723| بــــو ريتـــ|محمد حمدى محمد عوض  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

695784 لسيد محروس|ن محروس |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

347547 لسيد|بــــ محمد محمود |يه|محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

87o63 ر|لستـــ|حمد عبــــد|لنبــــى |محمد عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

878237 د |لجو|هيم عبــــد|بــــر|ء محمد |ل| سيوط|حقوق 

6|62o3 وى|لغز|حمد | |كريم زكري ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|7|946 حمد|لكريم محمد |د |حمد ج|محمود  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

86|863 ذلي|ء ممدوح محمود ش|عىلي دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

23o485 للطيف|محمد رجبــــ محمد عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

||9o3o مد محمود|حمد ح|لد |مه خ|ش ن|حقوق حلو

8o677| لد محمد عىلي|ء خ|دع ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

2|9337 لم|حمد سعيد س|محمد  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

|8|4o هيم|بــــر|منه مجدي محمود  هره|لق|بــــ |د|

5o375o هيم|بــــر|طف محمود |ن ع|مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

773836 د|هيم مر|بــــر|لرحيم |هيم عبــــد |بــــر| زيق|لزق|بــــ |د|

9|8482 حمد  |هدير بــــكرى محمد  سيوط|ره |تـــج

4394o8 م|مىل مرىسي سل|لش|ح |آيتـــ صل لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7o8445 لسيد|هيم |بــــر|خلود خليل  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

423338 ه | زى موىس|حمد حج|لسيد |مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

||626| حمد|م محمد |لرحمن عص|عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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498985 وى|لدرش|غبــــ |لدين ر|ل عز |عزتـــ كم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

422997 بــــ|لحميد خط|ر محمد عبــــد |من |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|276|9 يف  حمد نعيم محمد|رسر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

686o96 لعيسوى|لمقصود |رفعتـــ عبــــد | رن لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

9o7o32 بــــوزيد عىل  |لحكيم |هلل عبــــد|هبــــه  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

48o36o لعزيز محمد|لحميد عبــــد |د محمد عبــــد |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6877|8 لذىك|حمد محمد محمد عطيه | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84363o ي محمد عبــــد
ي عبــــد|لر|مصطفى

يم|لد|ضى ن|تـــمريض أسو

676|23 لعز|بــــو |لسيد عىل |لدين |ل |ر كم|من لمنصوره|صيدله 

254672  
ى
ي|لفخر|نبــــيل وليد شوق

ئى ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

438|o5 ى سعد|ر رمض|من لدين|ن حلىم حسي  لشيخ|بــــ كفر |د|

63|852 بــــ محمد نجيبــــ محمد|يه|ن |يم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

287454 ح عطيه محمد عطيه|مه محمد صل|س| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

423||o ف قرئى مرىس قطبــــ|لرحمن |عبــــد رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

||9395 د|لجو|روق عبــــد |عمر محمد ف ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

258||| لغنى|ر عبــــد|لغف|ن عبــــد|محمد شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|8|98 محمد تـــوفيق| محمد رض ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

698|2 بــــ محمود سعد محمود|رح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

62o793 ينى|لجن|ء محمد طه محمود |رس| ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

|387|7 هيم|بــــر|ز |دين وليد بــــ|ن ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

8|8o5o هلل|فضل رزق | رض| بــــول ره بــــنى سويف|تـــج

879957 لبــــصي  حسن  |لحميد عبــــد|محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24o256 تـــه|حمد شح|هيم |بــــر|ديه |ن هره|لق|علوم 

4o425| ف محمد محمد حسن|محمود  رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|46o5 محمد قدري محمد سعد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

858oo4 ح مهدي محمد|نهله صل ي|بــــ |د|
|لمنى

49oo96 ق|حمد |م محمد مرىسي |حل| وي|لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|7937 حمد فليفل|لعزيز سيف سيد |لسيد عبــــد |ئى |أم لشيخ|عه كفر |زر

897o74 ى |يه عليو خلف | مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه
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333572 لحميد|لبــــصي  عبــــد|حمد محمد عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

4o8347 ض|ض محمد ري|مصطفى ري لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|48524 لمنعم محمود بــــشندى|ن عبــــد |نوره هره|لق|ره |تـــج

33o495 ى|خلود بــــهجتـــ عبــــد لحكيم حسي  |تـــمريض بــــنه

234393 د|فظ عو|محمد سعيد محمد ح كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

92|469 لرؤف |يمن محمد عبــــد|يوسف  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

536o33 هيم سلومه|بــــر|لم |هيم س|بــــر|مصطفى  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

5|9487 ى|هيم عىل حس|بــــر|ن |ده رمض|مي ني  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6o83|9 بــــ صقر|لوه|ح عبــــد |آيه مصبــــ |تـــربــــيتـــ طنط

776987 لحميد |د عبــــد |لجو|لمعبــــود عبــــد |محمود عبــــد 
مصطفى

زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

633|47 وى|مد قن|د ح|ن عم|مرو زيق|لزق|ره |تـــج

344o66 ف محمد |محمد  عيل|سم|رسر عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

772o93 ورى|هلل محمد مغ|ء عبــــد |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

78oo6 لمول محمد|بــــو بــــكر عبــــد |ن |مرو لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

257473 رثــــ عمر|لو|رص عبــــد|لن|ندى عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

7o6628 ى ن للطيف|رص محمود عبــــد |رني  لمنصوره|بــــ |د|

86663 حمد|ن |حمد حمد|لرحمن |عبــــد  ن|حقوق حلو

3|6525 لحميد|هيم محمد عبــــد|بــــر|سندس محمد  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

436877 بــــرهيم محمد مقلد|آيه محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

78243o ى|هيم حس|بــــر|هيم محمد |بــــر| ني  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

||5|4o ف حسنى عيد عىل|ره |س رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

755273 هلل|مل محمد محمود عبــــد | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

92362 ف مغ|م |هش ورى متـــول|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|468o ق|دل محمد |أيتـــ ع وى|لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

48236| لمصلىح|هيم |بــــر|هيم مصلىح |بــــر| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|2489o |مريم فتـــىح فرج تـــوم ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

885o|3 لرحيم |د محمود عبــــد|لجو|عبــــد| حل سيوط|بــــ |د|
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8o9492 ي|حمد عبــــد|محمود 
لعظيم مصطفى لفيوم|حقوق 

264|3o لسيد فتـــىح محمد|ء |سم| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

3|2654 لىحي جمعتـــ|لد عبــــد|تـــسنيم خ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

85222 محمود عىل محمد حسن ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

348|7| ل عىل|رق كم|يتـــ ط| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2695| لنبــــى|لد محمد عبــــد |ن خ|يم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|42664 هيم محمد|بــــر|ن |ره رمض|س ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

899o67 ى غبــــري|ل |جم| رين|م ل |مي  ج|علوم سوه

848554 م فتـــىحي سيد|فرح عص كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2254o3 هيم يوسف|بــــر|حمد |ء عبــــده |رس| رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

76548| ئى|دركيل|لق|در محمد عبــــد |لق|هيم عبــــد |بــــر| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

852553 مي محمد عىلي محمد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

|2667o ى ع م جمعه|لسل|لسيد عبــــد |طف |لوجي  هره|لق|م |عل|

|6|6|5 ر|لغف|ل عبــــد |ل يىح كم|كم |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

237525 ى مصطفى عرف|ي هيم|بــــر|تـــ |سمي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

26o229 ى محمد خط|بــــو|حمد |هدير  بــــ|لعني  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

457o5 ر محفوظ هيبــــه|لغف|طف عبــــد|ء ع|لىمي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|4244 وق نبــــيل ك مل شمخ|رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

759763 حمد|لرحمن |حمد عبــــد |ل |نه لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

4o9|97 لسيد|حمد محمد |زق |لر|ن عبــــد|نور لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|6797 لدين محمود محمد|م |ندى حس هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

63o|8o ن محمد|م سليم|حمد عص| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4||3o هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|دل |هيم ع|بــــر| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

784o63 بــــ فوزى عىل محمد سعد|يه| زيق|لزق|ره |تـــج

28623| ى|حمد خليل |هيم |بــــر| |ند|ر لبــــحي  ى شمس| لسن عي 

54|354 ف |حمد | حمد يوسف|حمد |رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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628273 حمد عىل|عيل |سم|نىه سمي   زيق|لزق|طبــــ 

4955o| لسعدى محمد|ر |لغف|سيف محمد عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

258556 زق|لر|ل لبــــيبــــ عبــــد|محمود جم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

35||75 ح محمد صقر|لفتـــ|محمود محمد عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

7o537 ى جمعه|ء رمض|حسن ن حسي  لفيوم|حقوق 

|65|6 لجوهرى|م |لسل|حمد عبــــد |كريم  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|9294 لمعتـــمد|لح عبــــد|ل ص|ده جم|غ لفيوم|طبــــ 

789582 |لنج|بــــو|لسعيد محمد |ح |عمر مصبــــ ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

49|6oo حمد|هيم محمد محمد |بــــر| سكندريه|ل|بــــ |د|

526286 هلل|هلل محمد محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

79o48o م|م|لسيد |لحليم |حمد محمود عبــــد | لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

32994| هلل قمر|ئل عبــــد|ن و|نور |طبــــ بــــنه

79o839 تـــي|لزن|لحميد |بــــسنتـــ عصمتـــ محمد عبــــد  تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

|287|2 حمد طه| |حمد رض| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

759938 رك|س مبــــ|ئى منصور عبــــ|م| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

52|4| ى|ي ى حسي  ى صفوتـــ حسي  سمي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

324748 ف يىح محمد|يوسف  رسر سيوط|بــــ |د|

76545| لحلو|عىل حسن عىل محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|3o5o9 لمنعم عىل|ن عىلي عبــــد |عن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

876723 لرحيم |ن محمد عبــــد|مصطفى رمض سيوط|تـــربــــيتـــ 

698794 حمد عىل|حمد محمود عىل | لمنصوره|ره |تـــج

7365| لرحمن|م صبــــىح محمود عبــــد |سل| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

792o|o هيم محمد|بــــر|لسيد |محمد سمي   لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

6o2555 هيم محمد عىل كرم|بــــر|حمد | لمنصوره|ره |تـــج

482o3o م محمد فهيم غريبــــ|محمد عص سكندريه|ل|بــــ |د|

457584 قتـــ|لن|لسيد |لسيد محمد |محمد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

488oo8 لسيد سعد|ل سعد |مؤمن جم ره دمنهور|تـــج

44|389 لدين|لسيد نور|عيل |سم|ء |حمد عل| لشيخ|تـــمريض كفر 
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5o45|2 بــــو زيد محمد بــــدوى|ل |ن جم|رو سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4o2946 لسيد عيد|حمد محمد |محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

|66|36 لسعيد|ح محمود |لسعيد صل| ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

443874 لرحمن|لسيد عىل عبــــد |ضىح وحيد  لشيخ|ره كفر |تـــج

63557 حمد|حمد |عبــــي  محمد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

5|2o52 لطويل|لعظيم |حمد محمد عبــــد | |عه طنط|زر

7o3389 م|عرفه عل| ح عط|لفتـــ|محمود عبــــد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

7o9525 بــــ|لوه|حمد محمد عبــــد |م |حس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

86o|4 هيم|بــــر|ن محمد حسن |يم| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

5296o6 هلل عمر محروس محمد عطيتـــ|عبــــد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

69o2| لق|لخ|حمد عىل عبــــد |د |جه لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

8|272| ر|لغف|م حسن محمد عبــــد|ريه ره بــــنى سويف|تـــج

34o427 مي|لرحمن تـــه|هيم عبــــد|بــــر|ر |من |حقوق بــــنه

857622 لح|ن ص|حمد شعبــــ|مروه  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

883|75 حمد محمد |ء محمد |سم| سيوط|تـــمريض 

83o337 ي|ر
حمد|هيم ذىكي |بــــر| |ئى ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

364785 ف محمود سيد |هدير  حمد|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

357923 يمن حمدى عىل|وليد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6958|7 لسيس|لىح |مه عبــــد |وس|منيه | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

492782 وى|لص|لغنى |ن عبــــد |حمدى رمض سكندريه|ل|حقوق 

422|42 فظ محمد|لح|ندى حسن عبــــد تـــمريض فرع مطروح 

6o9432 لم|وى س|لششتـــ|مح |يه س| لمنصوره|بــــ |د|

42|637 ط|لقلف|م |لسل|كر عبــــد|طمتـــ محمد ش|ف لشيخ|بــــ كفر |د|

259o97 هيم محمد|بــــر|هيم مجدى |بــــر| ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

4|6257 ين م لسيد غنيم|بــــر |هر ج|شي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2|59o لسعيد|هيم |بــــر|يدي سيد |ه هره|لق|صيدله 

2642|5 لسيد|لسيد محمد |م |يشيه عص تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

767563 ن|هيم شعبــــ|بــــر|ن |ر حمد|بــــر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|65233 حمد|هر |لد م|تـــسنيم خ ى شمس|زر عه عي 
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6236o هيم|بــــر|منى حمدى عىل  بــــ بــــنى سويف|د|

697634 لم|لم عىل س|عىل فتـــىح س سيوط|هندستـــ 

6834|2 بــــينى رضو|م |ر هش|من ن محمد|لشر لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

638592 ف صل|صل ح محمد عطيه|ح أرسر ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

82652o لم محمد|بــــ محمود س|رح ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

49636| مر|لحكيم محمد ع|منى زين عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

87528o ى ئيل صموئيل عشم |ميخ| كرستـــي  سيوط|صيدلتـــ 

5|7528 ود|وى د|صف عيس|مد ن|ء ح|حسن |حقوق طنط

|668o5 منه وليد حسن محمد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

82o7oo ئيل|تـــ نجيبــــ ميخ|ئيل نش|ميخ ره بــــنى سويف|تـــج

239357 يف | ي|م عيل|سم|نور محمد |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

83|758 ل|لع|حمد عبــــد|د |لجو|حمد عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

27577 ده|ل فتـــىح قل|مريم كم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3||4o5 ى فريد محمد |ي ف|لصو|سمي  هره|لق|ره |تـــج

8|9384 ف عزر|لورين  ل|كم| رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6|75|3 ىط|لسنبــــ|لرحيم |يمن عبــــد |م |مر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

2|8739 لمول عيس|ن عبــــد |مه محمد ري|س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

259323 ف عبــــد|ء |شيم لحميد|لمنعم عبــــد|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

82456o لحفيظ حسن حسن|لرحيم عبــــد|عبــــد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

635467 لعمريىطي|هيم نشأتـــ محمد |عزيزه إبــــر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83344o حمد محمد|لبــــحر |لد |خ دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

629479 لجندي|ل تـــوفيق |ج  كم|م ن|سل| زيق|لزق|ره |تـــج

78863o حمد موىس سعد حسن|سلىم  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

244266 حمد محمد|ح |لفتـــ|دل عبــــد|هلل ع|عبــــد هره|لق|حقوق 

3|44| لحسن|بــــو|رس عىل |ر ي|هي|م تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

343239 ف |حبــــيبــــتـــ  حمد محمد شوشه|رسر ى شمس علوم عي 

7o5527 هيم|بــــر|م |لسل|لعربــــى عبــــد |مجدى  لمنصوره|ره |تـــج

6o486| ن محمد زىك عىل زين|رو لمنصوره|علوم 

494293 د عرص|لجو|رم عبــــد|محمود ك ره دمنهور|تـــج

853693 لحليم|لدين عبــــد|ل |مجدي جم| هي ي|عه |زر
|لمنى
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49o245 ي
ل|لد|محمود عوض عوض | دئى دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

642|74 مد سليم|لعظيم ح|لسيد عبــــد |عىلي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75o7o7 د|لسيد ج|حمد |ن عمرو |رو عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

4o|74| لسعدئى|هيم |حمد مجدى محمد إبــــر| لمنصوره|حقوق 

426483 حه|سلىم مصطفى عىل محمد عىل سم سكندريه|ل|صيدله 

|25744 هيم|بــــر|لدين مصطفى |م |محمد حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

69|42| لبــــديع|حمد محمد حسن عىل عبــــد | ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

|52o|9 حمد|طف عمر |ع| دين ى شمس|د| بــــ عي 

26|234 لسيد|ل |ء مجدى جم|شيم شمون|نوعيتـــ 

|5o678 ح محمد محمود|محمد صل ن|تـــمريض  حلو

696o2o حد بــــدوى|لو|لحسيبــــ عبــــد |لد عبــــد |م خ|ريه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o345o ح|م صل|لسل|لمجيد عبــــد |ل عبــــد |ن جم|نوره ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

8562o9 ي محمد ش|سم|
كر|ء مصطفى ي|علوم 

|لمنى

8|o573 بــــوبــــكر محمد|هيم |بــــر|مل | ي|بــــ |د|
|لمنى

8o9845 ي|ي
ي يوسف مصطفى

رس جمعه قرىسر ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

|3949 لمحسن|ر محمد صبــــىح عبــــد |عم هره|لق|هندستـــ 

452433 بــــوزيد|ن |لد محمدى شعبــــ|حمد خ| لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

475|o5 لسيد|هيم |بــــر|لسيد |م حسن |مري سكندريه|ل|بــــ |د|

362525 ك|لمل|روس عبــــد|سك|صبــــىحي | رين|م سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

482955 ى محمد|مريم محمد  حمد حسي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

836945 لعبــــدحسن|لرحمن محمد |عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|62652 شم|طف محمد ه|محمد ع ى شمس|تـــج ره عي 

8372o9 سميه محمد عىلي محمود دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

429539 محمود محمد غنيم| د رض|زي |طبــــ طنط

476398 ل|ل خليل غ|ن غ|نطو| سكندريه|ل|ره |تـــج

5292|8 لخطيبــــ|لسيد |م |لسل|حمد سمي  عبــــد | ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

3|9256 كر|شم ذ|لد ه|طمتـــ خ|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

937|4 لجمل|حمد |مه حسن |س|تـــسنيم  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

6|8|82 ء مصطفى مصطفى جبــــه|ل| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

92o366 لعزيز رزق |دل عبــــد|تـــ ع|عىطي ج|طبــــ بــــيطرى سوه
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269o53 ي
عيل حشيش|سم|د |عم| دئى ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

786525 لسيد نرص|بــــ نرص |يه|مريم  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

65832 لحميد محمد|عبــــد| لعل|بــــو|محمود  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

26|45o لدكر|حمد محمد |محمد  |بــــ بــــنه|د|

282887 ه|لل|مصطفى كرم سيد عبــــد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

3|67o8 لح|هلل ص|م عبــــد|ء عص|شيم ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

7|658| محمد عىل محمود عىل جمعه ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

4|6o56 ي|ر
ى ضي|زى حس|دل مغ|ع| ئى م|ني  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

32o892 لس فرج حبــــيبــــ ف كيوس|كي  ى شمس|تـــج ره عي 

8o7447 للطيف|ر عبــــد|لغف|جمعه عيد عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

78|||7 هيم محمد سعيد|بــــر|سيف  زيق|لزق|ره |تـــج

7|2863 ي|د عىل عمر |لجو|ر عبــــد |من
لبــــسيوئى لمنصوره|ره |تـــج

58276 حمد|لحليم |يه محفوظ عبــــد | ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

696548 ه عبــــد  بــــر|لحميد محمد ج|ني  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

69|38o م عىلي|م|ل|لسيد عىل |ن |حن ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

6o2|| لسيد رشيد|د|رص ج|نه ن|دمي تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

524975 لشهود|بــــو |حمد محمد محمود محمد | ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

365794 م يىح عىل يىح|هش كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

877949 حمد  |در |لق|لدين عبــــد|ح |ء صل|ل| سيوط|نوعيتـــ 

8o62o5 ف شح|تـــرين |ك تـــه بــــرسوم|رسر ي|علوم 
|لمنى

7o227| تـــه عطيه|حمد عىل شح|حور  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

628323 |لعل|بــــو|دق |لص|ء محمود محمد |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

626596 وق جم ن|ل محمود محمد عثــــم|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

449683 ل|لغز|لبــــيوم محمد |لرحمن محفوظ |عبــــد  |بــــ طنط|د|

762894 هلل|لمبــــدى عبــــد |بــــر منصور عبــــد |حمد ص| ره بــــور سعيد|تـــج

8||94| ي|ن فرج|ده حمد|حمد حم|
ئى سيوط|حقوق 

8o4668 ه يىحي | د|حمد رش|مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

7555oo روق حسن|دل ف|حمد ع| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5928| بــــ|هند طه سيد دي ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى
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923376 هلل  |بــــ مصطفى صديق عبــــد|رح ج|علوم سوه

54723 ى سيد تـــم|ي مد|م ح|سمي  حقوق بــــنى سويف

497|84 حمد جمعه|ده رجبــــ |غ |حقوق طنط

23549| ى |رق محمد |محمود ط ي|مي 
آللفى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

327322 ى محمود رمض حمد|ن |حني  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

2o94| دى|له|للطيف عبــــد |لمنعم عبــــد |د عبــــد |زي ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|56472 يمن محمد بــــيوم|زم |ح ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

58799 هيم محمد|بــــر|هيثــــم خليل  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

3594|9 ن محمود|ل عثــــم|جم| مه ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6o9893 تـــ عبــــد دي|لبــــغد|ح |لفتـــ|زق عبــــد|لر|أمي  |تـــربــــيتـــ طنط

4|559 ي|ر |من
ف ظريف مصطفى رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

449368 لمليىح |لسيد |رق |محمد ط |هندستـــ طنط

7|626o ف |لسيد | لسيد حسن|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|45286 لصمد|لمقصود عطيه عبــــد |كريم عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

75|99o ى كم|ك ل حبــــيبــــ زىكي رزق|رولي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|66673 سم|د ق|رف ج|يه ع| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

92|439 حمد |لمنعم |رع عبــــد|محمد ز سيوط|حقوق 

86386| ه محمود|لل|لك عبــــد|لم|زينبــــ عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

24|555 هلل منصور|زم عبــــد|صدف ح ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|83o9 هيم|بــــر|رس |جد ح|م| ري|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

45258o ف  لخول|محمود مجدى عىل رسر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

754|32 ل محمد|لع|حمد عبــــد |ن |يم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

326996 لدين صبــــىح محمد|د |هلل عم|منتـــ  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

543859 هيم شعي |بــــر|عمرو محمد عىل  بــــ دمنهور|د|

763927 لجعبــــرى|يوسف محمد حلىم عوض  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

48639 لم سعيد|لم س|هيم سعيد س|بــــر| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

78oo44 تـــه محمد|محمود محمد شح زيق|لزق|ره |تـــج

439669 لسيد محمد عىل يوسف|هلل |منه  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

46|522 هيم|بــــر|هيم جندى |بــــر|نبــــيل | رين|م لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

45|92o ى  لسكر|د |لجو|بــــ عبــــد |لتـــو|هيم عبــــد |بــــر|نرمي  لشيخ|بــــ كفر |د|
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84o57| حمد|مر محمد حسن |ع ن|سو|حقوق 

8o3669 ه جم بــــ|لوه|ل محمد عبــــد|ني  ي|بــــ |د|
|لمنى

29535 حمد|لرحمن سيد مصطفى |عبــــد  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

|64|68 لح|هلل ص|م سعيد عبــــد |سل| هره|لق|بــــ |د|

885644 ى مح معوض تـــوفيق |س| كرستـــي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o682 نم يوسف|ح محمد غ|حمد صل| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

32|492 لمنعم|لحليم محمد عبــــد|محمد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|78527 زم سعيد عطوتـــ عىل|ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5439|3 لمقصود هندى|مسعود عبــــد| حمد رض| ره دمنهور|تـــج

896578 حمد محمد  |لدين |ء |ء عل|نجل ج|بــــ سوه|د|

|74989 لدين موىسي|ل |زم جم|مريم ح ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3275|3 رقيتـــ عىل محمد محمد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

32879 محمود محسن محمود حسن هره|لق|هندستـــ 

634|63 ن سعيد محمد خليل محمد|نوره زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|378o ي
هيم|بــــر|ن |يمن زهر| |دئى هره|لق|حقوق 

2333|8 جر محمود محمد محمد|ه هره|لق|طبــــ 

8o3346 ل محمد|كريم محمد كم سيوط|حقوق 

843oo4 لعزيز محمود|ن عبــــد|ء رضو|لشيم| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

9o4764 ه سعودى صبــــره حسن | مي  ج|بــــ سوه|د|

22|4o6 حمد محمد صبــــىح عىل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|68276 ي |محمد 
فع|هيم ن|بــــر|حمد مصطفى ن|حقوق حلو

32o449 ق|لسيد |ء عطيه |زن عل|م وى|لشر هره|لق|طبــــ 

9|5848 ى س  |د عطيه كر|عم| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

483362 ل بــــخيتـــ|حمد هل|هند  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8456o8 هلل يسن|حمد رجبــــ عبــــد| ن|سو|علوم 

3|3424 لدين حسن|ل |حمد كم|عمر  ى شمس|تـــج ره عي 

8|67|6 لس عفتـــ تـــ درس يوسف|كي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|73o49 ي |عبــــد 
ي سعيد|حمد عبــــد |لغنى

لغنى ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

353|67 حمد|ح حسن |لفتـــ|ء عبــــد|عل وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

3579o6 لسعيد|عمر مجدى حسن  ي للفن|
|دق قن|لفنى
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272o79 لسيد|ن |لحسينى رمض|ن محمود محمد |مي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

47|43 ى محمد مرع |ي م|م|سمي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

87532o حمد مصطفى  |لدين |م |محمد حس سيوط|صيدلتـــ 

345455 لمليىح |حمد محمود |عمر محمد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

|8|47 لمنعم محمد نبــــيل|ندي عبــــد ن|بــــ حلو|د|

4484|7 ر|لنج|هلل عىل |حمد عىلي عبــــد | لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

2o935 لمنعم محمد|لد محمود عبــــد |خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

359936 ئل خليفتـــ عىل|م و|وئ |طبــــ بــــيطرى بــــنه

228o48 هلل جيد| |لفى عط|مريم  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

8|3633 ي عزتـــ رف|م|
عي محمد|ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

|22o33 م|لسل|روق عبــــد |محمد ف| هن |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

3||3| لم|حمد س|حمد محمد |مينه | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

626o|4 لسيد|مصطفى محمود محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

46|o24 ئى|لكيل|محمد محمود نجيبــــ  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

883|96 بــــ سيد |بــــدوى دي| لي|د سيوط|حقوق 

|327o5 ه شعبــــ ن محمد عوض|سي  ن|حقوق حلو

226o94 ى|هلل محمود |عبــــد حمد حسني  هره|لق|ره |تـــج

|5887o لمقدم|لحميد |حمد محمد رفعتـــ عبــــد |ء |رس| هره|لق|ره |تـــج

4o67o6 ندى محمد موىس محمد نجم سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

423399 ن|ء محمد بــــهجتـــ مصطفى رمض|سم ن|سو|بــــ |د|

235447 ى|لدين عبــــد|ء|محمد بــــه لسميع عىل خبــــي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

356592 ح عفيفى|لفتـــ|لسيد عبــــد|ندى وجيه  |تـــربــــيتـــ بــــنه

858o|2 ل سيد محمد|جر كم|ه ي|علوم 
|لمنى

5o3466 هلل|بــــ محمد عبــــد |لوه|رس عبــــد |ي| رن سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

279649 ن|نور عىل مصلىح عىلي رضو شمون|نوعيتـــ 

7536o2 بــــوبــــكر|ن |ء مصطفى حس|عىلي وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

274585 بــــ مجدى محمد عىل موىس|رح رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

63|727 يز|لدين ف|ن مسعد نور |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

|58239 ى نبــــيل عبــــد |ي لرحمن حسن|لرسول عبــــد |سمي  ى شمس|تـــج ره عي 
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|3o457 لدين|سمر مدحتـــ محمد عز عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

43447o ء سعد محمد تـــرىك|وف |بــــ طنط|د|

897675 حمد محمد |ء كرم |دع ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4o9|86 لرحمن|فع عبــــد|لش|حمد مصطفى |ندى  |ره طنط|تـــج

424398 لكردى|هيم |بــــر|محمود محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

785oo6 لغنى محمد|لعزيز عبــــد |ر عبــــد |مي زيق|لزق|نوعيتـــ 

5|o979 شم محمود|د ه|حمد محمود رش| سكندريه|ل|طبــــ 

|73388 ي عبــــد   عبــــد |لبــــ|محمود يحن 
ى
لعزيز|ق هره|لق|حقوق 

246|o7 يد|لدين محمد ز|حمد مصطفى سعد | ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

6|9875 ألفندى|حمد |حمد |نرص | عل ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

487366 لربــــ محمد مسعود|د |مؤمن محمد ج |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

54o|89 معتـــز فوزى محمود يعقوبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

236845 وق محمد ص دق محمد|رسر ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

22o34| لجيوىسر|م |لسل|مؤمن حلىم عبــــد ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

57327 لدين حلىمي عىلي|ء |سلىمي عل أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

459385 حسن صبــــرى حسن محمود تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o8742 ل|لغز|حمد |د |ندى محمد فؤ |بــــ طنط|د|

5o5523 در|لق|در فريد عبــــد |لق|جد عبــــد |مصطفى م سكندريه|ل|بــــ |د|

335368 بــــ|لتـــو|رس وفدى عبــــد|هدير ف ى شمس|د| بــــ عي 

876796 لمول |د |بــــتـــ محمود ج|لجليل ثــــ|عمر عبــــد سيوط|حقوق 

7o||o9 بــــ محمد بــــدوي|لوه|حمد محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

6|9984 ذل|لش|كرم محمد محمد | |ر|ي ط|ر دمي|ثــــ|

5o6998 هلل|منيتـــ محمد ربــــيع محمد عبــــد| سكندريه|ل|عه |زر

837349 ه محمد دردير|لل|حمد عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

3|9|97 لكريم|حمد محمد عبــــد|ء |رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|73oo دى|له|حمد مظهر عبــــد |عمر  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

638266 لدين|فع محمد مىح |لش|حمد مصطفى | زيق|لزق|طبــــ 

5|9327 بــــو عربــــ|لعزيز |ن فوزى محمد عبــــد |حن |عه طنط|زر

22946 حمد محمد يوسف محمد| هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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66526 ن دل رجبــــ جرجس|ع| مي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

|6659 دى|له|ن محمد عبــــد |لرحمن رمض|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

8322o3 دق|لص|يوسف محمد عىلي عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

4227o7 ه|ج  |حمد مسعد ن| بــــوصي  سكندريه|ل|عه |زر

888o|| حمد |دل فتـــىح |م ع|حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44772o وق عىل مسعد عىل محمد رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

542854 لرحمن رجبــــ|ء مصطفى سعيد عبــــد |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76775o ح|ء فكرى محمد صل|شيم ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

462o33 ي|هيم حسن خف|بــــر|ء |آل ج  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

434437 وق جم لقط|هيم  |بــــر|ل |ل وص|رسر |بــــ طنط|د|

527633 هيم يوسف محمد|بــــر|محمد | رويد إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

8o24|9 ى|حسن محمد حسن  لفكري حسي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

24|45| ه محمد | حمد حسن|مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

79653 ح|لقوى مفتـــ|ح عبــــد|ده مفتـــ|غ لفيوم|عه |زر

4o9734 د|فظ حم|طف ح|له ع|ه |بــــ طنط|د|

3|878o لفلىكي|حمد |جر رجبــــ |ه ى شمس حقوق عي 

4o434| ى مسيحه حبــــسر| د حن|ميل| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76699| لجندى|عيل |سم|هلل |محمود محمد عبــــد  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4o6677 رى كريم|طمتـــ محمد هو|ف سكندريه|ل|ره |تـــج

46755 ى  لحليم|م عبــــد|م|مؤمن حسي  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

7o728o هيم طه محمد رسور|بــــر|وى |لشبــــر|ء |رس| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

78o4|9 ي
عيل خليل|سم|لروؤف |عبــــد | دئى زيق|لزق|بــــ |د|

783|29 ى خ|ي ىط|لع|لفتـــوح عبــــد |بــــو |لد |سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

826272 ى رضو|ي هيم|بــــر|ن عىلي |سمي  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

49|85 ضى محمود|لر|س بــــكرى عبــــد |ين| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7825oo تـــ يوسف عىل|لشح|محمود يوسف محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

57933 حمد محمود محمد|دل |ع ره بــــنى سويف|تـــج

357992 ى|يوسف محمود رمض ن حسني  عه مشتـــهر|زر

474o4 ر محمد|لغف|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد | ن|سو|بــــ |د|

6828|3 لم|لسيد محمد محمد محمدى س| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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69696o هيم|بــــر|لرحمن |هلل عبــــد |لرحمن عىل عبــــد |عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

878696 لرحيم |تـــبــــ عبــــد|حمد ر|ء |دع ي صىح 
سيوط|معهد فنى

2368o6 لسيد محمد فرج|م محمد |حبــــيبــــه عص ى شمس هندستـــ عي 

826673 ر عىلي|لنج|جر سيد |ه تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

767436 د|يد عو|رحمه جمعه ز سيوط|حقوق 

||5|6o ونيك در كريم يوسف جوده|ن| في  ى شمس حقوق عي 

632576 مل حسن محمد تـــوفيق| زيق|لزق|بــــ |د|

63o3|2 شه|ل محمد محمد خر|حمد كم| زيق|لزق|بــــ |د|

93282 ن|شوكتـــ ممدوح سليم| ندر|س م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

895o87 يح فضل |لس|مصطفى محمد  ج|ره سوه|تـــج

849825 ل|لع|ن فتـــىحي محمد عبــــد|سوز سيوط|حقوق 

87288 رغده محمد شعيبــــ محمد لفيوم|لعلوم |ر |د

5o69o لم سيد سعد|محمد س ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

5oo|4 حمزه محمد سيد عفيفى دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7|6547 ء محمود محمود حسن عوض|عل ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

322|o  |لبــــ|مه عبــــد |س|
ى
لعدوى حسن|بــــى |لعر|ق هره|لق|ره |تـــج

424937 مد|حمد محمد ح|م |سل| سكندريه|ل|حقوق 

72447 م|لسل|ء محمود عىل عبــــد |لشيم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

456|7o لصمد|لغريبــــ عبــــد |محمد جودتـــ محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

57528 ى|جر عص|ه م محمد حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|4266o لسيد|دل محمد |رضوى ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

67763| ى حس|حمد حس|هيم |بــــر|محمد  ن|ني  لمنصوره|هندستـــ 

647752 للـه محمد|لعظيم عبــــد|حمد عبــــد| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

9||367 لصغي  سويلم |ل |حمد جل| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

635o99 دى|له|ن مؤمن محمد عبــــد|يم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

332833 لغنيىم|ىط محمد مرىس عىل |لع|ن عبــــد|يم| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

3|4253 ى كريم مجدى سيد محمد حسني  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

5o82|8 در|لق|لحسن عبــــد |بــــو |قمر محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

539462 لسيد مسعود|هيم |بــــر|سلىم  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

3|2|38 وى|لصلح|لعزيز |يمن عبــــد|محمود  |كليتـــ هندستـــ بــــنه
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6434|3 ى|بــــر|مح محمد |محمد س هيم حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|63o6 سم|لق|لملقبــــ بــــأبــــى |لرحيم محمد |محمد عبــــد
حمد سليم  |

ى شمس حقوق عي 

|53886 لسيد|ح |لفتـــ|حمد سعيد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

488947 عبــــي  عىلي محمد عىل محمد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

38955 لزمر|لسيد |ل |محمد كم هره|لق|ره |تـــج

5458|5 بــــر سعد فرج مرىس|محمد ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62953 مل|تـــ ك|مل بــــرك|م ك|ريه ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

627325 ل|لفض|ل |لع|ح محمد عبــــد|م صل زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

23o|83 لد بــــكرى محمد يس عىل|خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|5|o8 م حسن محمد حسن|لسل|حسن عبــــد هره|لق|حقوق 

37o7o| ف ق|ء |دع لم|سم س|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3576| م|لسل|لربــــ عبــــد|د |م ج|لسل|محمد عبــــد  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

|324|o لمسيح سعد|سحق عبــــد | |ري|م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6756|2 ى وليد محمد |ي دى محمد محمد عطيتـــ|له|سمي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

77425 حمد|للطيف |عمر محمد عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2294oo س|دى عبــــ|له|هيم عبــــد|بــــر|ن |حن ى شمس|تـــج ره عي 

854233 جر طه يسن يوسف|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

3549o4 هيم|بــــر|م |م|مريم خرصى  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4||965 ضي|بــــو ع|مه عدلي حسن |س| |ره طنط|تـــج

493523  قن|لش|وى حسنى عبــــد |يوسف قن
ى
وى|ق ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6o3892 ح|لسعيد صحص|نبــــيل سعد  |بــــ طنط|د|

843293 حمد|لدين |شهد محمد فخر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

|396o8 حمد عىل|لحميد |ئى عىل عبــــد |م| ن|حقوق حلو

345333 |محمد ق
ى
سم محمد دسوق عه مشتـــهر|زر

895|42 بــــتـــ |رص محمد ثــــ|محمد ن ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6o|63o حمد مدكور|حمد محمد |ء |سم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

84|453 يم|لد|حمد محمد عىلي عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

543457 هلل مريم|ل عبــــد|د نشأتـــ كم|جه زيق|لزق|عه |زر

|22o8| صم عىلي أحمد مصطفى|سهيله كريم ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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375o63 مروتـــ خليل محمد عمر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|46o2o حمد|لدين سيد |حمد عىلي |سلوي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

753449 لسعيد|ىطي |لع|محمد محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

24o8|| ف محمد غريبــــ سيد|تـــم |ح رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33474| سعيد حمد عبــــد ربــــتـــ شبــــل حمد ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

8o|357 سعد|وي |دل سعد|جد ع|م سيوط|حقوق 

7o||24 ىط محمد|لع|ح عبــــد |لرحمن عمرو صل|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

4|77o9 ى|دى |له|هلل مجدى محمد عبــــد |هبــــه  وى|لجي  لشيخ|بــــ كفر |د|

8|8|43 ي عىلي محمود|كريم 
لحسينى ي|طبــــ 

|لمنى

8||64| ن|ل يونس محمد رشو|زمزم جم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

9||9o ل عيد محمد عىل|بــــتـــه| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

3o896 ي|ر
لرحمن|حمدعبــــد |محمد فرج | ئى ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 

معهد فنى
شمس

244568 لحميد عفيفى|هلل عفيفى عبــــد|عبــــد ى شمس|زر عه عي 

6882o7 لزغيبــــى|لسعيد |سلىم محمد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

6o7||5 لحميد|طمه حمدى عزتـــ عبــــد |ف لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6435|8 لم|ضى س|لر|محمد عبــــد| نور زيق|لزق|عه |زر

922926 لنعيم |لرحيم بــــدوى عبــــد|حمد عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

44|595 ى  لعبــــد مصطفى حسن غنيم|حني  لشيخ|ره كفر |تـــج

232o|8 هيم حسن سيد|بــــر|لد |محمد خ هره|لق|هندستـــ 

3477o5 تـــه عوض|ح شح|محمد صل ى شمس|د| بــــ عي 

524937 هلل|ن عطيتـــ عوض |لعري|ألبــــي   سكندريه|ل|هندستـــ 

7|7398 هيم|بــــر|لرحمن |هر محمد عبــــد |حمد م| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

5|o366 لحليوى|عيل |سم|حمد صبــــىح | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8o8346 لعظيم محمد|ء محمد عبــــد|هن ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

3435o لدين|ح |مريم محمود محمد صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

64o498 ى| مي  كرم محسوبــــ صبــــىح حسني  زيق|لزق|بــــ |د|

42447 هيم|بــــر|لدين |ح |حمد صل|بــــ |شه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4847|9 ي|ل |لع|عيل عبــــد |سم|محمد 
حمد مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2|664o عمر مصطفى محمد طليىح ى شمس صيدله عي 

|68539 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|يمن |محمد  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ
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|54455 هيم|بــــر|حمد منصور بــــيوم | |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

2634|o ح محمد خلف|لفتـــ|مريم سمي  عبــــد ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

56465 ى فوزى جرجس بــــولس بــــشر ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

7565o7 ح|لفتـــ|لرحمن عبــــد |حمد يوسف عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|22434 لعزيز|رس محمود عبــــد |مجد ي| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

699o69 ى |مريم ممدوح  ى|هيم ل|بــــر|مي  شي  لمنصوره|ره |تـــج

|59563 حمد عىل|لجميل |هلل صبــــرى محمد|منتـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o38|4 ع|هيم محمد رف|بــــر|رق |عمرو ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

329769 هيم|بــــر|لحميد عىل |حبــــيبــــتـــ عىلي عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

423458 |لعل|بــــو |حمد |لسيد |هيم |بــــر|ندى  لشيخ|عه كفر |زر

|522|8 لرحمن|بــــتـــ حسن عبــــد |ن ثــــ|يم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

|682o3 ى وس|س تـــ|لرؤف دري|طلعتـــ عبــــد | روجي  ورصى ن|حقوق حلو

786638 لسيد محمد|حمد محمود | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

85666 لحميد مهدى|لحميد طلعتـــ عبــــد |عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

63775o لرحمن|لحميد عبــــد|مي مؤمن عبــــد زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

32|732 يتـــ محمد|حمد محمد طرف| ى شمس|د| بــــ عي 

6725o لدين محمود محمد|جر سعد|ه لفيوم|بــــ |د|

79o966 لحليم|لدين حلىمي عبــــد |م |محمود حس ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

637||5 مر سليم|ء عوض عوض ع|سم| زيق|لزق|بــــ |د|

2455|4 مه|لمحسن سل|لد محمد عبــــد |ر خ|من ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|27864 لس ع ر|يد فهىمي مق|كي  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

64||32 ى رمض ن مصطفى عىل مصطفى|نورسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

68736| ح قروف|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ل |ء جم|رس| |طبــــ طنط

76o7|7 لمجد|بــــو |محمد عيد | ند لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

45|o68 لح أحمد سعد|لح ص|ص ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

788724 ي سعد بــــرك|لش|محمد حمدي عبــــد 
ى
تـــ|ق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

449439 لعزيز محمود خليفتـــ|محمد محمود عبــــد  |هندستـــ طنط

24o769 ل|لع|لرحيم عبــــد|حمد سيد عبــــد| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

|39799 هيم|بــــر|حمد سعيد |سهيله  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|
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893|o8 ى  ى يىح حسي  فرحه حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

527o85 لدين محمود|محمد متـــول نور  سكندريه|ل|هندستـــ 

64|462 ه عبــــد حمد عبــــدربــــه|لحميد |أمي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

68772 لسنوىس|لعليم |زق عبــــد |لر|خديجه عبــــد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

6|4oo4 دى|له|طف بــــدير عبــــد|محمد ع زيق|لزق|حقوق 

42298 لظيىطى|ن |تـــوفيق سيد غريبــــ شعبــــ ن|هندستـــ حلو

6o2o|9 ن|لطح|حمد محمد محمد |طمه |ف |ره طنط|تـــج

6o7||| شقر|ل|لسيد |ء جمعه |رس| |حقوق طنط

255o5o وى|لششتـــ|لعزيز محمد |ن محمد عبــــد|يم| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

28o862 حمد محمد عىل|خلود حسن  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

649548 ى|تـــن |ف حمد محمد حسي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5o235o لنبــــوي محمد|لرحمن شعيبــــ بــــدوي |عبــــد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

475|87 ى حن|م عوض| ركوس رفيق بــــشر سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

76oo79 حمد محمد|عمر محمد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

269|3o دو|لسيد ج|عيل |سم|عبــــي   |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

499625 لوكيل|لسيد عبــــد |ء عطيتـــ |رس| ره دمنهور|تـــج

459588 بــــ حسن محمد أحمد|رح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o5|o6 مد|لعزيز ح|ء أحمد عبــــد |إرس |بــــ طنط|د|

443425 لمطلبــــ حميده|لمطلبــــ عبــــد|محمد عبــــد لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

352o28 سط|لبــــ|لح عبــــد|حمد محمد ص| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

635|24 لنبــــى حسن|ن عبــــد |خلود رمض زيق|لزق|حقوق 

24|97 حمد|تـــ مجدى محمد |نعم ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

495223 حد محمد سعد|لو|م عبــــد|لسل|محمود عبــــد ره دمنهور|تـــج

|8|65 هر غندور|حمد محمد ز|دي |ف كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

332329 لطوجى محمد خلف|حمد |لد |تـــفى خ |علوم بــــنه

248992 سندس صفوتـــ سعد شعيبــــ تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

495433 حد مكتـــوبــــ|لو|طف عبــــد|ىطي ع|لع|عمرو عبــــد |حقوق طنط

526752 ح مصطفى|لفتـــ|حمد مصطفى محمد عبــــد| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 
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2588| لليل|بــــو |طف خلف |ن ع|نوره رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

923397 ى هلل  |طلعتـــ جرس عبــــد| مي  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

3|44o5 ع|لسبــــ|هيم |بــــر|ع |لسبــــ|حمد | ن|حقوق حلو

4o6o86 نجوى محمد عرفه فنجرى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

624768 لعوضى|هيم |بــــر|محمد سعد  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

7867o4 متـــ|بــــو حم|مل محمد |مل ك|ندى ك تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|58963 ح|لفتـــ|د عبــــد |هدير طلعتـــ رش كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6852oo ي|حمد |لسيد |
لسيد مصطفى مصطفى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9||32o نور ذكري |جد |نه م|هيل تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

4o8554 ى|مل محمد |ء ك|رس| ى لخني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

755|74 يرى|لفط|زينبــــ عىل حسن  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

29864| حمد|حمد عيس |بــــده |ع ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

323953 ى|لعزيز عبــــد|سلىم محمد عبــــد لعليم حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

676|33 حمد|لعزيز |هلل محمود عبــــد |منه  لمنصوره|علوم 

7|2|96 لسيد عريف|لمهدى |لسيد | |نور لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

93653 كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد | فع|لش|ن |بــــر رمض|سمي  ص

497244 ح عبــــد ربــــه شمسيتـــ|لفتـــ|طف عبــــد |منيتـــ ع| تـــربــــيتـــ دمنهور

63o2|| لمنعم عىل|دل عبــــد |لمنعم ع|عبــــد  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

498o|6 ل خليف|حمد جل|ريم  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

625283 مر محمد يحن  محمد هيكل|د س|زي كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

25o4|8 بــــيل|لمجد ق|بــــو|بــــر |مروه ج ي صىح بــــنه
|معهد فنى

5o|386 لمول متـــول|لسيد عبــــد|محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

82274o بــــوقي |هلل |دي فرج |بــــوقي  ن| ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

484695 حمد جعفر فتـــىح جعفر| سكندريه|ل|ره |تـــج

356379 حمد|ع |م سمي  رف|سل| |طبــــ بــــنه

855o39 ء سعودي حمدي محمد|رس| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

645|o7 صف|مه فوزى ن|مهند سل لمنصوره|بــــ |د|

887286 لدين عىل محمود محمد  |م |حس دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

3|74o9 لسيد محمد|يوسف سعد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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864o|4 ن|حمد عىلي محمود عثــــم| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

89824o مه عىل محمد |س|عىل  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

5|6||7 ىكي|لز|هلل | |لجيد عط|لسيد عبــــد|ر |من سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

6|2422 تـــى|لرصم|حمد |حمدعىل |هلل |منه  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

33||55 م|حمد محمد عىل محمد سل| هره|لق|ج طبــــيع |عل

89o858 ى محمد قن|ي وى رزق |سمي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

297759 دى نرص مسعود محمد|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

339o65 ى سعيد |نه ق|ل محسن حسي  وى|لشر |نوعيتـــ بــــنه

262284 ن|لحميد شعل|محمود رزق عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

4|6794 ن|وى عثــــم|بــــ قن|لوه|ن منصور عبــــد |إيم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

256337 ل|ل محمد قص|م جم|سل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|32797 مل حسن|م ك|ن س|نوره لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7|||7 م|م|زم محمد سيد |ح |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

4o6o45 ل|هلل قويه غبــــري|ريتـــ مدحتـــ عبــــد |ك سكندريه|ل|ره |تـــج

9o68|6 ى  رف |حمد ع|لسيد |نرمي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

48536o لسيد| |لعل|بــــو|لسيد |ر |من سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

42|o|9 د عىلي محمد مصطفى|ء عم|دع لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

24939o رى|لبــــ|لمعبــــود عبــــد|ده مجدى عبــــد|مي |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

6o79o| ل محمد محمد سويف|زينبــــ كم لمنصوره|بــــ |د|

2oo43 ن|ن بــــدر رمض|زم رمض|ح ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

33|767 حمد|ن عفيفى |حمد رمض| |ره بــــنه|تـــج

2438o4 تـــه|هلل شح|ء محمد عبــــد|رس| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

69252| هيم محمد|بــــر|حمد |م سعد |ريه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

375o62 لحميد|د عىل عبــــد|ء عم|عىلي عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

6|o9o دق|نور ص|لم |ء س|عىلي ي سويف
هندستـــ بــــنى

334|87 حمد|دل فتـــىح سيد |حمد ع| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

894455 ل |لع|لغنى عبــــد|عيل عبــــد|سم|ء |ل| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

24o|24 حمد|شم |لد محمد ه|سيف خ ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

767733 بــــ محمد خليل|لتـــو|لدين عبــــد |ء |سلىم عل لعريش|علوم 
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343262 تـــتـــ|لسيد شح|لسيد |حمد |ء |رو عه مشتـــهر|زر

82289| لم|بــــ س|لتـــو|ح عبــــد|رس صل|ف حقوق بــــنى سويف

2|5595 رتـــ|زق عم|لر|مد عبــــد|مجد ح|مح |س ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

332|66 هيم|بــــر|لسيد |ء سعيد |ول | معهد فنى تـــمريض بــــنه

89o8o7 لحسن محمد |بــــو|لبــــنى محمد  ج|بــــ سوه|د|

|42793 ى|مريم محمد عبــــد  لمنعم حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7|o63o نه|لسيد محمد مسعد شبــــ|جر |ه بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8636|6 حمد محمود|طمه جمعه |ف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5o334o لنجيىل عىل محمود|نىح  عىل | سكندريه|ل|بــــ |د|

8397o| ى |مروه محمد  هر|لط|مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2629o8 لعظيم|لمحسن عبــــد|لسيد عبــــد|لمحسن |عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

3434|9 حمد عطيه محمد عطيه جزر| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

636825 لسيد|ل مصطفى |لع|حمد عبــــد|ر |من زيق|لزق|طبــــ 

55|99 هلل|رص عدلي فرج |محمد ن ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

89o237 ن |ن محمد عدل ري|نوره ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

339o33 ي
لرؤف محمد|محمد عبــــد| دئى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6o5868 ى| لسيد محمود محمد حسي  ط|بــــ دمي|د|

2342|7 زى|ل حسن محمد مغ|عىل جم هره|لق|ره |تـــج

|42487 ى عىل|م |يمنى حس لدين محمد حسي  ن|علوم حلو

286635 هبــــه محمد يوسف عقدتـــ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

34|732 بــــر محمد عمر|زينبــــ سعد ص ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

846945 ي سلط|لبــــ|ن عبــــد|يم|
ى
حمد|ن |ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

362ooo م|هيم تـــم|بــــر|حمد حسنى | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

63964o ى|حمد مطيع |بــــسمه محمد  مي  زيق|لزق|عه |زر

4|6847 لجلمه|سهيله محمد يوسف  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

2234|9 لحميد|بــــ عبــــد|بــــو رح|رس |لحميد ي|عبــــد ن|حقوق حلو

336|68 هلل|رص حسنى عبــــد|لن|طمتـــ عبــــد|ف ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

838o97 حمد يوسف عطيه|يوسف  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

792879 لحفيظ محمود|ح محمد عبــــد |ره صل|س ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

639367 لسيد محمد|حمد محمد | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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33o8o8 هيم عبــــدتـــ|بــــر|طف |محمد ع دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

5|457o مر|م طه حسن ع|ء س|رس| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|4o569 م|لسل|س عبــــد |عبــــ| محمد رض لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

242956 حمد|م قرئى |مصطفى هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

878728 حسن محمود محمد | ر|ي ي صىح 
سيوط|معهد فنى

883864 حمد |لمنعم |لد عبــــد|سمر خ سيوط|حقوق 

|5246o لمنعم محمد|ر عبــــد |رتـــ مختـــ|س ن|حقوق حلو

4752o4  حسن محمد خي |تـــيسي  حسن 
ى
حمد شوق سكندريه|ل|بــــ |د|

325o39 هيم|بــــر|مصطفى محمد مصطفى  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

682939 ن|محمد زيد| لكريم زكري|ئى عبــــد |م| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

682696 هيم بــــدوى|بــــر|لمتـــول | |نور لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

42|o46 عر|لش|لحميد |مريم متـــولي محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3398|2 لسيد محمد|مه |نهلتـــ سل |طبــــ بــــيطرى بــــنه

263963 دى|لن|للطيف عطيه |رص عبــــد|منى ن لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

332|8| لعزيز محمد نعيم|زم حلىم عبــــد|ح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

957o7 بــــ خرصى|لتـــو|هلل عىل عبــــد|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

753|78 ن محمد|محمد عىل رمض وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|592|4 يد|حمد ز|حمد سيد |حمد عمرو | ى شمس حقوق عي 

4246| لمجيد محمد|ن عبــــد|لمجيد شعبــــ|فكرى عبــــد هره|لق|ره |تـــج

526|9o ل|لع|لنعيم عبــــد |حمد محمد عبــــد |محمود  سيوط|ضتـــ |علوم ري

875597 عيل جوهر |سم|لد |محمد خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o7662 ي|لم كيل|عبــــي  عطيه س
ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

7766o5 دق|لص|لمنعم عبــــد |ء نبــــيل عبــــد |رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o443o لمتـــول|لسعيد |صف |محمود ن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

793694 يف زىك |جه حمد|د رسر |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

78|38o محمد محمود محمد| دين لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

875|62 حمد حسن  |ء محمود |عىلي سيوط|حقوق 

76|633 هر غريبــــ محمود حسن|ط دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص
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|5895| لصمد|لصمد ذىك عبــــد |ئشه عبــــد |ع ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

52|3|| ى مهدى |سم| لشيخ|ء حسنى حسي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

369684 بــــ سعيد محمد عىل|رح هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4|o26o ف عيد مصطفى |مجدى  لشورتـــ|رسر |تـــربــــيتـــ طنط

754|27 لحميد محمد جبــــر|حمد عبــــد |منيه | بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

336o28 ى عىل محمد|سم ح خي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

234|6o ح صبــــرى|لرحمن صبــــرى صل|عبــــد  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

7|2||9 ى |ي لسيد عىل|لسيد |حمد |سمي  لمنصوره|بــــ |د|

783534  عبــــد |لبــــ|حمد عبــــد |
ى
د محمد|لجو|ق |ره بــــنه|تـــج

26945| مل عىل مبــــروك عطيه| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6997o9 مد|ر ح|لغف|مد عبــــد |هر ح|ط لمنصوره|بــــ |د|

6||276 ف فتـــىحي شعل|رس| ن|ء أرسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

858397 ء يىحي فتـــىحي محمد|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

22353o بــــ رشدى خرصى|يه|ره |س هره|لق|ره |تـــج

2|3933 لمجيد|حمد بــــدر مني  عبــــد| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

3322|3 ن|لم|لسيد س|ن نرص محمد |لم|محمد س | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|692oo م محمد محمود محمد|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5437o4 هلل|د|لمنصف ج|سمي  فتـــىح عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

75554| لسيد|ده فرج |حمد حم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

3||5|| دق زغلول|دل مرقس ص|ع| ندر|س ى شمس|تـــج ره عي 

785227 ن غمرى|ضل سليم|محمد ف ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

8456|| ى بــــكر|سل| م محمد عىلي حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6|7|5| يد|لرحيم ف|رق عبــــد|ن ط|نور ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

897o54 حمد |لمنعم |ء خلف عبــــد|رس| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

45|8o2 هيم عبــــده عىل يسن|بــــر|لرحمن |عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

5356|3 ئى خلف نصي  خله|دى روم|ف لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

875932 سم |لمقصود ق|م عبــــد|محمد س سيوط|ره |تـــج

|4|849 ل|لع|حمد محمد محمد عبــــد | ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

69493| لعدل|حمد مأمون حسن |ن |يم| لمنصوره|بــــ |د|
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62|739 لغنى محمد عوض|يدى محمد عبــــد |ه ط|بــــ دمي|د|

77869 لففى|لسيد |لعزيز عىل |يمن عبــــد | ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

446367 ى|م محمد |لسل|حمد عبــــد |مؤمن  لزهي  سكندريه|ل|هندستـــ 

4|9949 عيل|سم|م محمود |س| زكري لشيخ|ره كفر |تـــج

9o467 ي
حمد|عىل فتـــىح | دئى ي |

لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|29o7o ى|عبــــوده | لرحمن رض|عبــــد  مي  ن|حقوق حلو

25|o|8 ى سعد محمد سعد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

764896 ى|ن محمد سعد محمد ش|نوره هي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

5|o864 |لبــــن|بــــ محمد عزيز |يه|ر |عم |حقوق طنط

6755o4 ل|هيم هل|بــــر|محمد رفعتـــ محمد فتـــىح  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82|55| وس|سحق جرجس تـــ|يوسف  ورصى ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

24539 هيم محمد|بــــر|حمد |ن |يم| ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

4o||64 حمد قطبــــ|حمد |محمد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6975|4 ف سعد جبــــر | حمد|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4478oo ل منصور|جورج كم| فيول سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

79|925 ى|لسيد |ندى محمد نرص محمد  لنصي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

882996 لرحمن |صديق سيد صديق عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

789332 جه|لسيد عو|حمد مصطفى |مد |حمد ح| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

9257o9 ل  |لع|سعد حريص عبــــد|لرحمن |عبــــد ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

85o668 ي محمد 
حمد|محمد مصطفى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

868747 ي|جورج ن
ى
ق ن صبــــىحي مشر |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

6o8o79 مه|مه سل|لمنعم سل|ن عبــــد |رو |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

322929 هلل مهدى|حمد عبــــد|ديتـــ |ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|549 عيل|سم|لبــــديع |عيل عبــــد |سم|ء |رس| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

246833 شه|لهبــــ|هيم محمد |بــــر|ر محمد |عم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

45o|79 ن|محمود سعيد محمود رسل |حقوق طنط

6|648| تـــ  لم|لسيد صبــــرى س|أمي  ط|بــــ دمي|د|

64||77 ن|لم شوح|حمد محمد محمد محمد س| سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

7oo296 بــــورسيع|ن متـــول محمد |نور لمنصوره|حقوق 
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76|344 عود|حمد دردير ق|مهند  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

47527| حمد عطيتـــ|ل عطيتـــ |ن جم|نور سكندريه|ل|بــــ |د|

|6943o ى مدحتـــ محمد | ى|مي  مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

83524| هر محمد|لظ|يه صبــــىحي عبــــد| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

8|55o5 لح|لدين محمد ص|ء |دين بــــه|ن ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|532o3 هيم مصطفى|بــــر|حمد |محمود  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

857322 د حبــــيبــــ|مي فؤ|جورج س ي|بــــ |د|
|لمنى

6o4548 موئى|لبــــر|لقصبــــى |كريمه محمود مني   ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o3739 لسيد|حمد صبــــىحي |محمد مدحتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

864o66 ن|حمد حمد|لد |حمد خ| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6o682| هيم|بــــر|لرحمن محمد |حمد عبــــد | ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

65233 م رجبــــ قرئى طلبــــ|ريه لفيوم|بــــ |د|

48965| وى|رضوى محمد صديق طنط |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

32|oo2 وي|لحمل|هيم |بــــر|حمد حسن عىل | سيوط|بــــ |د|

63473| سعيد محمد عىل جمعه زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7|7567 حمد|لىح محمد |هلل مصطفى عبــــد |عبــــد  سيوط|ضتـــ |علوم ري

||8628 ئيل|ن ميخ|بــــسنتـــ مجدى بــــهن ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

4o9o38 ف|محمد جل ل موىس محمد رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

762359 ضل|لمصلىحي ف|لمصلىحي |لعربــــى |محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

3|882 حمد|تـــ |ء محمود عرف|ل| ى شمس| لسن عي 

85354 ي سعيد حسن عبــــد|ه
لنبــــى|ئى ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

8||547 لنبــــي تـــوفيق|ن محمود عبــــد|نوره ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

628649 للطيف|عيل عبــــد |سم|حمد |ء |دع زيق|لزق|طبــــ 

58326 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|ء يوسف |شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

54985 لحسن محمود خليفه|بــــو|جر |ه لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

444|4 لمنعم|هيم محمد عبــــد |بــــر|حمد | هره|لق|ره |تـــج

77|2o| مه محمد عطيتـــ|سلىم محمد سل زيق|لزق|حقوق 

846|o| حمد|د محمود يوسف |زي ن|سو|حقوق 

4|7584 ر|لعط|حمد |ن عىل |لسيد رمض|ء |رس| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

89825 هيم|بــــر|ل |لع|طمتـــ محمد عبــــد |ف لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
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6o2993 ل محرز|مريم محمود جل لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5628o شم|حمد سمي  محمد ه| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7o56| بــــ حسن محمود|لتـــو|حمد عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

89oo52 دى فهىم عوض |م ن|ريه سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

|5o759 لكريم محمود مرىس|محمود عبــــد  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

8|6|2 ء عزتـــ جمعه محمد|سم| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

33|363 لعدوى|لمنعم |يمن عبــــد|ر |من زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

6o|4o4 محمود مؤمن محمود طه |عه طنط|زر

78|3|8 عيل|سم|هيم |بــــر|د |هيم فؤ|بــــر|محمود  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

76873 شم|شم محمود ه|محمود ه ن|حقوق حلو

35o8|9 ن ى |رص ي|ن| مي  لسيد|حمد |سي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|236o5 ر حمدى محمود عىل|من هره|لق|علوم 

|4o267 م عىل خميس|ئشه عص|ع ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

2668o4 ر|لجع|ل معوض |ء جم|ول ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|66674 د صبــــرى سيد حسن عىل|جه مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

34|o44 م|د مصطفى محمد عل|م عم|بــــس ى شمس حقوق عي 

263o93 ي
هد|ن مج|محمد سليم| دئى شمون|نوعيتـــ فنيه 

92797 لرحمن محمد|طف عبــــد |هلل ع|عبــــد  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

33854o لرحمن|لنبــــي عبــــد|لعزيز عبــــد|م عبــــد|وس |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

33833| تـــ س| لسيد|لسيد |حمد |لم |مي  ى شمس| لسن عي 

774987 ف |خلود  م سيد أحمد|م|لسيد |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

5435o9 م محمد عىل حميد|ء حس|دع ن|سو|علوم 

834365 لحسن|بــــو|يوسف منتـــرص يوسف  |قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 
ضتـــ|ري/دى|لو

7o||34 لس رض لمسيح|فوزى جندى عبــــد | كي  |ره طنط|تـــج

28636| وي|لحن|يمن يحن  |يحن   تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

77o|76 لسيد جوهر|مصطفى محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

425763 لجليل كريم|هلل كريم عبــــد |نور  سكندريه|ل|طبــــ 

267427 لسيد فهيم|يه عىل | |تـــمريض بــــنه
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5|7459 لمنعم دغيش|ء يحن  عبــــد|شيم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5|7243 لم|زق س|لر|يتـــ محمد فرج عبــــد | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7629|| ود حبــــيش|يىح د|لجر|حمد محمود | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8|42|8 هيم رجبــــ|بــــر|ح |محمد مفتـــ ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

3|842 ري|لبــــ|لد حمدى عبــــد |حمدى خ هره|لق|حقوق 

428594 عيل|سم|لقوى |لموجود عبــــد|عبــــد| يزتـــ رض|ف |ن طنط|سن|طبــــ 

|54833 لحفنى|لعزيز |م عبــــد |رحمه س ى شمس|تـــج ره عي 

334944 ندى وليد نرص سيد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

75793| ى ن|د سمع|بــــخيتـــ ج| مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2565o6 لرحمن|حمد عبــــد|ل |ء جم|رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

24496| |لمطلبــــ عط|ن طلبــــ محمد عبــــد |يم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3449oo ش|حمد رو|ن سيد |هدى شعبــــ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

489528 لرحمن|بــــر عبــــد|ن ج|مي خميس رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52232| |ن متـــولي ند|بــــدر شعبــــ| عل بــــ دمنهور|د|

777337 هيم|بــــر|لد محمد |ء خ|سم| زيق|لزق|حقوق 

755535 لح يوسف|محمود يىح محمود ص لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

9|8|9o سط عصمتـــ محمد |لبــــ|طمه عبــــد|ف سيوط|ره |تـــج

845|69 ل|لمتـــع|مل عبــــد|ل ك|ء كم|رس| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

223599 ى ج|ء ربــــيع عبــــد|شيم د|لرحيم حسي  ى شمس حقوق عي 

6|2554 لبــــهنس|لسعيد |حمد |لسعيد |آيه  |بــــ طنط|د|

35552 م مجدى عطيه فكرى عطيه|سل| هره|لق|ره |تـــج

6|5|64 قتـــ ح روق شوشه|فظ ف|أرسر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7|7354 ي|لمو|م |لتـــه|بــــو رسيع |هر |هلل ط|منه 
ى
ق ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|

تـــ| بــــمرصوف

835o64 ى محمد سعيد|حن ن حسي  سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

255422 |لدرش|در |لق|بــــو نجله عبــــد|بــــر |ف ج|عف تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

66839 ح فتـــىح|رس صل|هدير ي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

58|5| ي محمود عبــــد 
هلل جمعه|مصطفى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

6|o973 ع شعيبــــ|لرف|ىط أحمد |لع|محمد عبــــد  |هندستـــ طنط

4|39| لصمد|هيم عرفه محمد عبــــد |بــــر|يد |ف هره|لق|ره |تـــج
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836672 ى مردخ ي وليم زكري|كرستـــي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

3oo36 ي عوض|
ى
ه فتـــىحي شوق مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

43o535 ن|لسيد شعبــــ|ء محمد |أسم ي|بــــ |د|
|لمنى

45843 ى|لحليم حس|م عبــــد |م|هلل |منتـــ  ني  هره|لق|ره |تـــج

63o7|6 لرحمن|حمد محمد عبــــد |كريم  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

695|47 لسعيد|لعوضى |ء عطيه |رس| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

69589| لجندى|هيم |بــــر|محمود حلىم محفوظ  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

339539  عبــــد|لبــــ|بــــ محمد عبــــد|ه|ندى 
ى
لعظيم|ق زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

486523 ى سعيد زويل| حمد خي  سكندريه|ل|حقوق 

68|3o8 لحبــــسر|لسيد |حمد |حمد يىح |يوسف  لمنصوره|حقوق 

2|3|23  حسن|س| |نور
ى
مه دسوق هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

443353 وى|لهند|مد |مد ح|مد محمود ح|ح ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

32835o لرحمن|محمد مصطفى محمد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8|2874 ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|هن ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

35|974 ي ن|ح شعبــــ|صل
ي|ن حنفى ج  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

678|42 ن بــــ|لحط|سعيد مصطفى محمود | مي  لمنصوره|حقوق 

64|26| لسيد متـــول|بــــسمه محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

663|3 ي سيد 
حمد|حمد |مصطفى لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

62736o ى كم|ي طه|ل محمد عطيه مصطفى بــــل|سمي  زيق|لزق|علوم 

37|342 رزق| طمتـــ مرىس رض|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

73733 ل حسن محمد|لع|منه عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|62656 لمنس|م فتـــىح |محمود س ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7o7|9| رق عىل لبــــيبــــ عىل|هدى ط لمنصوره|ره |تـــج

4|34|4 زى|حمد حمدى غ|د |سهيله عم |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6827o8 ه عىل بــــدر بــــدر عىل| مي  ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

|22483 لمعىط|حمد عبــــد |د |رس محمد رش|طمه ي|ف ى شمس| لسن عي 

25436| طمه سمي  مصطفى محمد|ف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|2643o لمنعم محمد|دل عبــــد |لدين ع|نور  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

52935 ى عبــــ دو|س ج|محمد عشر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف
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244452 للطيف قرئى|طف عبــــد|محمد ع دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

2853o8 حمد سيد|لرحيم |حمد عبــــد| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

5|954 تـــ|ن سعيد بــــرك|ء زهر|عىلي لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

25o46o ي|ر
ن|محمد مصطفى محمد سليم| ئى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|28638 رى|رس مك|فىل رفعتـــ ف|بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

498oo6 ه|لنج|للطيف عبــــده أبــــو|بــــوىس عبــــد تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

328577 لمقصود بــــرهومتـــ|محمود صبــــىح محمد عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

6o3|74 وى|لد عىلي عىلي عشم|ن خ|رو لمنصوره|حقوق 

77|742 رئ حسن محمد|سعيد ط زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

754847 م|م|م محمد |م|جد |ن م|نور ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

522397 ى حمدى عبــــد بــــ|لتـــو|لغنى عبــــد|نرمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7|7985 |لعط|بــــو |هدير محمد محمد محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4872|6 لح حسن|ن حسن ص|حمد شعبــــ| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

7o|45o ر|لنج|لحميد |لحميد عبــــد |حمدى عبــــد | دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

779366 ى|ح |صل| محمد رض مي  زيق|لزق|عه |زر

247|69 شم|بــــوه|لسيد |لبــــربــــرى محمد |هيم |بــــر| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6o|o56 يرل|لجز|ن |لد محمود عثــــم|خ ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

2|3737 ل عىل|لع|مريم نبــــيل عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4|o75| وي|لشن|ء محمد نرص فتـــح |أسم |تـــربــــيتـــ طنط

675o69 ى محمد |لسيد |حمد |دهم | هيم|بــــر|مي  لمنصوره|هندستـــ 

47924| لدين|حمد مىح |حمد |حمد |دتـــ |غ لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

5o49| رس|رص سيد ف|لن|زم عبــــد |ح ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

689499 م|لسل|لعزيز عمر عبــــد |ن عبــــد |يم| لمنصوره|ره |تـــج

6|9592 لشيخ|لسيد حلىمي عبــــده |م |إسل ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|552o3 وى|لخرصى|حمد قطبــــ عىلي |بــــسمه  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

424447 لدين محمد محمود|ء مىح |محمد عل ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|58|6 د محمود حسن|يف|ج |ريم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

528423 ل|لجم|عيل محمد |سم|كريم محمد  بــــ دمنهور|د|
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5|824 حمد|ح |لفتـــ|نورتـــ سيد عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

343578 ى عىل زغ| ء رض|ند ليل|حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

9o4882 عيس | لوف|بــــو|طف |هدير ع ج|تـــربــــيتـــ سوه

333923 محمود فهىمي| حمد رض| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3284o3 ى عبــــد| يم|لد|حمد سمي  حلىم حسي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

6|474| بــــوريتـــ|لحميد |ح عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد |صيدله طنط

|55965 لح|حمد ص|مل |كريمه ك سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

832355 س محمود|ء فتـــوح عبــــ|رس| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

|7|38| |عمر 
ى
ف محمد دسوق رسر هره|لق|حقوق 

859o58 ن محمد|ل عثــــم|ء جم|شيم ي|علوم 
|لمنى

54637 سمر محمد محمود محمد أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

96529 ي|ر
ح مؤمن|يز صل|ف| ئى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

54|o3o د|لجو|محمود محمد محمد عقل عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

639o|4 ف|لسيد طر|هلل |لسيد عبــــد|ن |يم| زيق|لزق|عه |زر

8o8573 حمد|محمود محمد محمود  سيوط|ره |تـــج

7o9o28 د|لحد|لسيد محمد يوسف |ئى |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

75889o د محمد مجدى|محمد عم لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

46o36 ى لمسيح|ن عبــــد |جرجس قزم| يوستـــي  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

8926oo حمد محمد حسن |ر |من سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

84592 حمد|هر محمد |د م|جه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

35|997 ى |حمد |لد |خ حمد زىكي|مي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

853594 ي محمد عبــــد
هلل محمد|مصطفى ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى

487845 بــــينى عبــــد| حمد|لحكيم |حمد رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o9583 هلل شفيق|م عبــــد |لسل|مح عبــــد |س |بــــ طنط|د|

25293| لبــــش|ن |رضو| طمه رض|ف هره|لق|صيدله 

773969 لق|لخ|يوسف مجدى عىل عبــــد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|3o454 ح|لفتـــ|ح حسن عبــــد |ره وليد صل|س ن|حقوق حلو

37o657 ى محمد |طمتـــ |ف ى هيكل|مي  مي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

4868o7 ل|محمد هيثــــم محمد عىل غ ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

9o6387 ف |بــــتـــ عس|لسيد ثــــ|ء |سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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9|4|8| ن عىل  |مروه عىل شعبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

92o986 لسيد محمد |ن محمد |يم| ج|بــــ سوه|د|

8|9968 ى|هدير سيد حسن حس ني  ي|طبــــ 
|لمنى

4o4245 ن|ر محمد حسن سليم|لستـــ|محمد عبــــد  بــــ دمنهور|د|

235678 هلل هيثــــم محمود حسن|منه  ى شمس| لسن عي 

74988 ى|دق عبــــد |حسن ص لعظيم حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

354|92 ي رمض|ن جم|نوره ن|ل عشر تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

787347 هيم|بــــر|س محمود خليل |ين| لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

|295|9 ى عىل محمد محسن حسني  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

3266|9 لسيد|حمد |ح |روضتـــ صل هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

422828 هلل|لسعيد عبــــد |يتـــ سعد | سكندريه|ل|بــــ |د|

48o223 ن|ر سليم|لدين مختـــ|عمر محمد عز  سكندريه|ل|حقوق 

3565o2 بــــ|حمد تـــوفيق دي|لمجيد سيد|ئى عبــــد|م| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

89247o ج سيد حسن |مصطفى فر ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|73984 عيل محمد|سم|دهم محمد | |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

68|68 ء حمدى رجبــــ محمد|سم| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

226o| ى مسعود بــــل| ل|حمد حسي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

776435 نور|لحميد |ن محمد عبــــد |مريه زيق|لزق|بــــ |د|

2366|| ى|رق |ط| ر|ي نور حسي  هره|لق|صيدله 

8o7|59 ى  حمد|عبــــي  محمد حسي  ي|طبــــ 
|لمنى

|5663o لدين|روق نور|جد ف|عمرو م ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

44856o ضى|حمد م|لمنصف محمد سيد|محمود عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

845424  عىلي|س
ى ره محمد حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

77|9|6 ف خ| لد محمد ضيف محمد عىل|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4532o هيم|بــــر|يمن محمد |محمود  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o4396 لعزبــــ قنديل|د |ء محمود فؤ|ل| زيق|لزق|ره |تـــج

2572o5 لنرص|بــــو|ء نرص ربــــيع |رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4o4546 ي | حد سعد|لو|محمد مصطفى محمد عبــــد
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

678o23 لم يوسف|لسيد س|محمود حمدى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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6oo39| لعتـــر|تـــه |يه عىل شح| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|3863o حمد يحن |ن محمد محمد |نوره لمنصوره|حقوق 

63846o لحليم سيدأحمد|م عبــــد |لسل|م عبــــد |إسل زيق |لزق|تـــمريض 

6953o9 ع|لرف|هيم |بــــر|هلل |مصطفى عبــــد | نور لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7683o3 ئ  محمد|سلىم مصطفى رج عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

29629 ء حسن عبــــده|حسن عل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9oo436 بــــتـــ عىل |لرحمن حسن ثــــ|عبــــد ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

422883 مستـــور فرج رويع| لي|د سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|6288 صليبــــ  | طف زكري|م ع|ر ن|حقوق حلو

425243 زى|لعك|هلل مصطفى |ن رجبــــ فتـــح |رو سكندريه|ل|علوم 

82o936 ي محمد عبــــد|
لرحيم|حمد مصطفى ي|هندستـــ 

|لمنى

484692 ى|بــــر| هيم حسنى محمد خضي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

686847 هلل عىل محمد حسن|عىل عبــــد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

777|48 لسيد محمد محمد| |لي|د زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|6432| ن|لم|ح محمد س|لفتـــ|دل عبــــد |محمد ع ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|6722 هيم|بــــر|رضوى محمد قدري  هره|لق|علوم 

53|8o ي محمد عبــــد
حمد|دي |له|مصطفى ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 

كتـــوبــــر |6 -

|658o ن|حمد عثــــم|لد |يدى خ|ه دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

365oo9 ى عبــــد|عمر  لمجيد|حمد حسي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

8593|| ىطي محمد|لع|يوسف فيصل عبــــد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

8o3376 ي فهد عبــــد
م محمد|لسل|مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

326||3 تـــ محمد عىل محمد|نج ن|تـــربــــيتـــ حلو

5|55|o هيم نصي |بــــر|حمد بــــسيوئى |يه | بــــ دمنهور|د|

255482 لمرضى مرىس محمد|بــــ عبــــد|رح ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

486794 سم|د ق|محمد مجدى حسن ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42338 ح|لفتـــ|عبــــد| لرحمن زكري|مريم عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

463747 ي |وي |لمعد|حمد |زينبــــ 
هيم|بــــر|لسعدئى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6467o لروبــــي|لد محمد |شدوى خ لفيوم|بــــ |د|

265697 حـمـد بـــــدوى|حمد عيد |عيد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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|2||oo هيم|بــــر|سعيد محمد سعيد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

286o64 لعزيز عزوز|ر عبــــد|لغف|ده عبــــد|حم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|944| دى عبــــد ربــــه|له|لسيد عبــــد |ء |عىلي ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

2895o6 لحميد|ن طه عبــــد|محمود عثــــم  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

64|558 حمد عىل قوره|روق |لسيد ف|حمد | لمنصوره|حقوق 

42|2o5 ق|لسيد  محمد |مه |حمد سل| وى|لشر لمنصوره|حقوق 

48o695 م طنه|هيم سل|بــــر|هلل |د عبــــد |سع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45o44 لللطيف|طف محمد عبــــد |حمد ع| هره|لق|هندستـــ 

||6976 يبــــى|عج| يىلي|ير جرجس |ن هره|لق|ج طبــــيع |عل

6|9324 رس صبــــرى عىل شبــــيبــــ|صبــــرى ي حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

|2o78| د|بــــيتـــر مجدى جريس ج ن|هندستـــ حلو

854873 ي عثــــم|لح ر|محمد ص
ن|ضى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

23|o49 هلل|ر عبــــد|لغف|زم ممدوح عبــــد|ح هره|لق|طبــــ 

5|664o ج |ره مسعد حسنى بــــلتـــ|س ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

358454 لرحيم|لحليم عبــــد|بــــ عبــــد|يه|مروتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|9o68 لعظيم جمعه|حمد سعودى عبــــد | ي سويف
هندستـــ بــــنى

9o4569 لدين محمود  |ن نرص |حمد حمد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

249723 ندى محمد سيد محمد حموده ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

254o3| لحريرى|طف محمد |حمد ع| ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

43|47| س|فظ محمد عبــــ|فظ حسن ح|ح |بــــ طنط|د|

6o4459 هيم|بــــر|لمتـــول |هيم |بــــر|حمد | لمنصوره|حقوق 

8o9523 فظ|لم ح|دل س|مريم ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

436668 ي عبــــد | دين
ي بــــسيوئى

ن|ه زهر|لل|لطفى تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

82679 در|لق|لموجود طه عبــــد |ندى عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8473o7 ى|محمد ع مر محمود حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

7685o5 ى سعد|زم عبــــد |ح لمنعم حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

875|o6 لعزيز حسن |م عبــــد|مؤمن هش سيوط|حقوق 

22o472 حمد محمد حسن|لسيد |مه |س|محمد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

5o65|8 ي
تـــه فضل سليم|م شح|حس| دئى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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344|54 دى|له|يمن محمد محمد |منى  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

687877 حمد فضل|حمد |لسيد |حمد |ن |نوره لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8|55o| رق يىحي خليل|ط| ر|ي ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

79|o7| ى |دهم محمد حس|روضه  ر|لنج|ني  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

952|3 رس|نم ف|نم مصطفى غ|ندى غ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|4247 حمد سميح يوسف|عمرو  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

878663 لم منصور |لحكيم س|رق عبــــد|ط سيوط|طبــــ 

487975 يم|لد|رى عبــــد |لبــــخ|ل حلىم |محمد كم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|989o لمغربــــى|ىط |لع|ر محمود عطوه عبــــد |من ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

838229 لس صفوتـــ س هيم|بــــر|ويرس |كي  سيوط|صيدلتـــ 

446828 ى رجبــــ|حمد جم| ل حسي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

632853 هيم|بــــر|د |لجو|ء محمد حميده عبــــد|شيم زيق|لزق|بــــ |د|

|5o829 ن|يوسف ممدوح عىل مهر يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

58796 ح|لفتـــ|مصطفى محمد طه عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

45||49 رس محمد هندى|محمد ي |هندستـــ طنط

8|7823 لكريم|مه عبــــد|رق سل|بــــرين ط|ص ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

323448 در|لق|در مصطفى عبــــد|لق|ح عبــــد|صل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

859389 جورج عزتـــ عبــــده رزق ره بــــنى سويف|تـــج

9o933| ن |لسم|ر حمدى خليفه |من ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

268728 ى عبــــد|سميه حس حد سويلم|لو|ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

8o923o حمد|بــــ محمد |لوه|حمد عبــــد| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|57|5 عيل|سم|لحمد |بــــو |ح |مروتـــ صل سيه|نوعيتـــ عبــــ

765o|5 لحميد محمود|مؤمن رفعتـــ محمود عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

826989 حمد|ن |محمد حسن عثــــم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7|673| م|لغن|محمود محمد | لحميد رض|عبــــد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|54||8 در|لق|ر عبــــد |د مختـــ|محمد عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4523|o تـــىم|لىهي|مد |هيم ح|بــــر|د |زي ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

75|686 دتـــ|لعزيز زي|ل مصطفى عبــــد |نه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

9|75|o قوص  |مريم جوزيف فهىم قري سيوط|صيدلتـــ 

|8576 ي|ن ه|نور
ئى محمد نبــــيل مصطفى هره|لق|هندستـــ 
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7676o6 لبــــدوي حسن|حمد |مل | عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

283982 نوس جرجس|سطف|ل |ركو جم|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|||79 ي خلف 
حمد|محمد مصطفى ي |

لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|2o99 ي |هيم |بــــر|ن |محمد رمض
ى
ق|لدسوق وي|لشر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

366644 حسن محمد حسن محمد محمد لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

524998 بــــو عىل|لرحمن محمود عىل محمد |عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

522365 ن|ن محمود حلىم محمد سليم|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|27||3 م|م|يز محمد |ء عمرو ف|غيد ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

333587 لجوهرى|لسيد |حمد |م |حمد س| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

456287 بــــ سمي  رزق طوسون|رح ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

498242 حمد متـــول|ل |زينبــــ محمد كم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

542996 ل|لج|لسيد عبــــدتـــ |ح أنور |سم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

768577 هيم محمد|بــــر|ح |محمد مصبــــ ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

6||o32 لوكيل|حمد |حمد |د |زي لمنصوره|ره |تـــج

|478o3 حمد|هلل محمد لبــــيبــــ |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

624596 ه رض| محمد زىك شتـــيه| مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

9|5228 حمد  |حمد سيد |محمد  سيوط|ره |تـــج

438|o2 بــــ|لمطلبــــ شه|لعزيز عبــــد |ده عبــــد |طمه حم|ف لشيخ|نوعيتـــ كفر 

542|32 لسيد|م محمد أحمد محمد |إسل سيوط|عه |زر

34269 للطيف|ئ  عبــــد |مصطفى محمد رج هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o2723 لس فرج  هيم|بــــر|هيم فرج |بــــر|كي  |ره طنط|تـــج

3243|2 ى |بــــل لسيد|ل محمد حسني  |حقوق بــــنه

277747 ط|لعي|لموجود |بــــ محمود عبــــد|شه ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

46o23 هدى محمد حسن عقل ى شمس طبــــ عي 

6o5654 م محمد|لسل|هلل عبــــد|طف عبــــد|ء ع|آل لمنصوره|علوم 

33|264 مد|لبــــر ح|ضىح ممدوح عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

227267 هيم محمود|بــــر|رق |محمود ط هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|569| لمجيد فخرى محمود  |ء عبــــد|لشيم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|73548 لعربــــى حسن سيد|ء |شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

788|3o لجليل يوسف|رس مصطفى عبــــد |ي تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |
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7o9||2 لسعيد خريبــــتـــ|لسيد |محمود يوسف  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

24694| مد تـــعلبــــ|رس ح|حمد ي| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8863| لد محمد محمد|محمد خ سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

546229 ن عمر|أحمد رجبــــ أحمد رسل سكندريه|ل|هندستـــ 

83|768 حمد محمد|ر |م مختـــ|سل| دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

3|9994 عيل|سم|لمنعم |ن عبــــد|كريم رمض وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

924256 ن  |لسم|بــــر سليم |رحمه ص ج|بــــ سوه|د|

273563 حمد|خلود رجبــــ عىل  دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

|54653 لعزيز محمد|حمد سمي  عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

329455 يتـــ محمود محمد حسن مسلم| |بــــ بــــنه|د|

|39678 ل فهىم زىك زىك محمد|نه ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

756687 لم عبــــده نمر|لرحمن س|عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

88o|4| ى محمد نرص |محمد ح مد حسي  سيوط|حقوق 

479357 وز رض كونتـــ| أحمد زكري| في  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

||79|5 طف سمي  عيس|مرقس ع هره|لق|ر |ثــــ|

|4232| بــــر سيد|يمن ج|م  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|65344 ى |ي حمد محمد عىلي|سمي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|846| حمد حنيطتـــ|لحميد |م أيمن عبــــد|ريه ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

69o8o| لحميد|لموجود عبــــد |ح عىل عبــــد |صل لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

2565o5 لدين|لم علم |هيم س|بــــر|م |بــــتـــس| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

678o68 ر|م بــــش|لسل|حمد عبــــد |محمد نبــــيل  لمنصوره|بــــ |د|

6|47|8 د|لسيد حم|لسيد | |نور |تـــربــــيتـــ طنط

32||29 تـــ سيد|رس عرف|حمد ي| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8o5653 ه سمي  حبــــيبــــ لوندي سمي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

499988 ه | نور عبــــدربــــه محمد هشيمه|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

5o6|22 هيم سعيد|بــــر|ء محمد |محمد عل سكندريه|ل|حقوق 

88|427 بــــتـــ سيدهم  |بــــتـــ فوزى ثــــ|ثــــ سيوط|بــــ |د|

232o32 وى|لرص|لسيد يوسف |محمد سعيد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o3975 بــــر خلف|ء ج|عىلي عل ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى
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5o2573 لسيد محمد|لمجيد |حمد عبــــد |ء |سم| سكندريه|ل|صيدله 

689957 لد محمد عىل|هيم خ|بــــر| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

27349 حمد عزتـــ|لحليم |مريم عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

9o|o3| حمد |ل خليفه |جر جم|ه |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

48|o39 تـــ مصطفى محمود مط وع|ني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

825786 حمد|ندي سعد محمد  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4|o7o3 لجرف|لسيد |م |حبــــيبــــه حس |حقوق طنط

287o|9 لعزيز رزه|حمد فتـــىح عبــــد| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

8|2239 هلل|نوبــــ صليبــــ فليمون رزق |بــــ| ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

|29432 مد|مد ح|سيف حميده ح ن|بــــ حلو|د|

5oo77o جده مسعود رزق قطبــــ|م ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

925||2 وى |مل قن|هر محمد ك|ش ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

68o759 ل|لرج|هيم عز |بــــر|ل |لرج|منى عز  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6395|4 حمد عطيه|ء محمود محمد محمود |آل معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|48569 مل|م محمد ك|عص| رويد هره|لق|بــــ |د|

645o65 حمد حشيش|هيم |بــــر|محمد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

226|8| يل|محمد رأفتـــ سعد عىل ط هره|لق|ره |تـــج

698o8o ن|ن عثــــم|د عىل سعد مرو|سه لمنصوره|صيدله 

|7o426 ى د|طف لبــــيبــــ ج|ع| مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|48838 ويش|كر محمود ج|هلل وليد ش|منتـــ  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

|4o389 ي قزم|د ن|رى ميل|م ن|ج  ى شمس|تـــج ره عي 

3|8429 لقط|هيم |بــــر|ح |ء صل|سم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8339|4 ي صبــــىحي فؤ| لزقيم|د |نىح  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4o85o6 لعمري|م محمد |لسل|وليد فتـــىحي عبــــد  |بــــ طنط|د|

79o6|6  |ن |شعبــــ| دين
ى
|لمحمدى |لدسوق

ى
لدسوق بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

4|43|9 ح فرج|لفتـــ|ء صبــــىح عبــــد |ثــــن |بــــ طنط|د|

534385 لسيد|ل عىل |معتـــز جم ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

76|2|2 م محمد فرج|ء س|سم| لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

759522 لح|م ص|لسل|لدين عىل عبــــد |ح |نىه صل ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 
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884987 ل تـــوفيق موىس |ئى جم|م| سيوط|بــــ |د|

7|oo5 ين يونس منصور س لم|شي  ره بــــنى سويف|تـــج

833894 ي تـــوفيق|حمد حج|ء |سم| ج  ن|سو|علوم 

39o5o لطويل|عبــــي  عىل طه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2962o5 مه سليم محمد|س|تـــ محمد |ي|عن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

244o86 ن|ح محمد محمود عثــــم|محمد صل هره|لق|هندستـــ 

7oo6o| حسن منصور عىلي| ند لسويس|طبــــ 

343|25 بــــ وجدى سعيد طوجى عبــــده|رح ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

774|4| لعزيز سليم|سليم عبــــد | ر|س ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

6|9||2 لدين محمد|د محمد زين |شذى مر ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

5o88o6 بــــر|لص|م فهىمي |صبــــىحي عص سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

|65488 مد محمد|ج ح|جر فر|ه ن|حقوق حلو

258|58 مصطفى محمد حنفى محمد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

84||94 ي ج
ى|س حس|بــــر عبــــ|مصطفى ني  ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

76o59| حمد محمد|دل |سمر ع لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

4492|4 لمسيح|يكل رفيق رفعتـــ عبــــد |م ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

8o447| ى عبــــد|ن ط|نوره د|لجو|رق حسي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

9|8997 لرحيم |حمد عبــــد|للطيف |بــــسمه عبــــد سيوط|بــــ |د|

326|3| للطيف|لمنعم عبــــد|لمنعم عبــــد|ن عبــــد|نور ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

25389 ه عبــــد | ى|ل عبــــد |لع|مي  لنبــــى حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

264o48 مل محمد|حمد ك|ئى |ن ه|يم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

624496 ى هش|ي لسعيد زوين|م محمد |سمي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

36264 محمد فرج| عمرو رض هره|لق|ره |تـــج

634648 محمد عىل نجيبــــ حسن حسن زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

23o63| ن|ن شعبــــ|حمد رمض|مصطفى  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6938oo لحض|ر |لغف|ن عبــــد |رس رمض|ن ي|رو لمنصوره|طبــــ 

22oo49 س|لمنعم عبــــ|لد محمد محمدعبــــد|ريم خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6334|| ى محمد|طمه ه|ف  أمي 
ئى زيق|لزق|بــــ |د|

22|39| ى خليل ى حمدى محمد حسي  حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

327338 ى خلف |م عم|ريه هلل|د حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ
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2598o3 ى سعيد محمد أبــــوع|ي ليه|سمي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

764978 لنقيبــــ|لعيسوى عبــــده |م مجدى |سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

423958 لسيد|ن |لم|هيم س|بــــر|رحمه خلف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

432293 ن|ن بــــرز|ر محمود رمض|من ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4538|4 ى عبــــد |مصطفى  د|لحد|لحميد |لمنعم عبــــد |مي  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

325792 هلل|لمحسن عبــــد|هلل عبــــد|مريم عبــــد ن|علوم حلو

649257 ف | حمد عىل|لسيد |حمد |رسر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

343o|o لدين|هيم نور |بــــر|ل مصطفى عىل |جم هره|لق|هندستـــ 

688973 لدجوى|وى محمد |لشن|طف |محمد ع لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

5726| لمعبــــود محمد|ء عىل عبــــد |حسن علوم بــــنى سويف

5o6222 ل|لع|لسيد عبــــد |ن محمد جمعتـــ |يم| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

32o|75 حمد|طف مرىس |حمد ع| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

4|6|53 زى عطيتـــ|لعليم غ|لعزيز عبــــد |ء عبــــد |رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

8824|5 لح  |مل ص|د ك|ء عم|شيم سيوط|ره |تـــج

779|25 ل|هيم جبــــ|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

82|686 ي|هدي تـــوفيق 
حمد مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

496||o حمد|تـــه محمود |رحمتـــ محمود شح عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36o394 مد محمد عوض|هيم ح|بــــر|ء زغلول |رس| |ره بــــنه|تـــج

634784 لد فتـــىح محمد محمد|محمد خ زيق|لزق|هندستـــ 

924448 لمجيد  |هلل عبــــد|ء وحيد فضل |شيم تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|5||o9 د|حمد عو|ء محمد |رس| ن|بــــ حلو|د|

76|o25 ى  ى محمد|نورين حسي  لسيد حسي  ى شمس حقوق عي 

2|486o هلل|ن محمد عبــــد|دل رضو|عمر ع ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|662|2 حمد|هيم يوسف سيد عبــــده |بــــر| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

||5|87 نسيم| ئى حن|مريم ه ى شمس|د| بــــ عي 

499778 ى محمود عبــــد|ي م|لحميد محمد سل|سمي  ره دمنهور|تـــج

6||893 عيل|سم|لم |محمود محمد س |ره طنط|تـــج

4o7997  محمد محمد|س
ى
ميه محمد شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2|444 د|لجو|مصطفى حمدى محمد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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777977 عيل عزبــــ|ح فتـــوح إسم|بــــسنتـــ صل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

87o262 حمد|ل عبــــده |لرحمن كم|عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

837264 حمد|حمد جبــــر |ء |رس| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

76683o حمد حموده|هلل |حمد فوزى عبــــد| ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

756459 حمد محمد|لسيد |حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

346927 ي|يمن عبــــد|لعزيز |عبــــد
لعزيز مصطفى ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

3725o8 حمد |لق |لخ|ىطي عبــــد|لمع|بــــو |لدين |ء |بــــه
بــــختـــيه

ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

792944 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد |ئى |م| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4|2984 ن زلط|ن محمد سليم|ضىح سليم |تـــربــــيتـــ طنط

498754 ى |بــــو |ر محمد|لستـــ|ن عبــــد|يم| لغندور|لعني  بــــ دمنهور|د|

4559|2 هيم|بــــر|ر محمد |لستـــ|ميشتـــ عزتـــ عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

7|733o لسيسي|د محمد عىل محمد |زي ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

636975 مد مصطفى|لسعيد ح|محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

6466|4 ي محمد|زينبــــ رجبــــ عبــــد 
لغنى لمنصوره|حقوق 

32|288 ى|دل  محمد |حمد ع| مي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

366o7 ن|روق رمض|م ف|ء حس|شيم ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

97663 محمود معوض معوض غريبــــ لفيوم|بــــ |د|

893575 لرسول |ح سيد عبــــد|سيد صل ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

4|3o7| لغزيرى|هيم |بــــر|لسيد |ر مبــــروك |من |بــــ طنط|د|

325o48 ح|لفتـــ|ن عبــــد|د رضو|لدين عم|نور  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|o4o7 ئى|لكيل|لرحمن مسعد مسعد |عبــــد  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

267549 لدين|ىط نور|لمع|بــــو|ىط |لمع|بــــو|ء |ل| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

677649 لسيد|ز |لبــــ|د |محمد حسن فؤ |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

|389|3 حمد محمود|هيم |بــــر|ن |نوره هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

7896|3 ن مصطفى محمد خرصى|محمد رمض تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|2o325 ى|فبــــي ن حمدى محمود حسني  ن|بــــ حلو|د|

7o286 ي |وف
لسيد|ء عزتـــ مصطفى لفيوم|حقوق 

75695 م|م|لمهيمن |م عمر عبــــد|وس لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
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|25928 هيم خميس|بــــر|حمد محمد | ى شمس هندستـــ عي 

83874| حمد|لمنعم |مي مجدي عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6o662o لسيس|محمد عىل عىل عىل  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

52855| ر|ىطي عم|لع|لدين عبــــد |ح |حمد محمد صل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

9oo39o هلل  |ل عىل عبــــد|لع|محمود عبــــد ج|ره سوه|تـــج

234273 ن|هيم رمض|بــــر|عمرو محمد  هره|لق|بــــ |د|

5445|7 ح محمد محمود|ء صل|سم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5|68o| ف|سم| ء محمد فتـــىح رسر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

52o|7o ف محمد حموده|م |وس رسر سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

5o|34 شم|لرحمن محمد سيد ه|عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

3|8998 هلل|مجدي شحتـــه عبــــد| ند ى شمس هندستـــ عي 

4o3o5| ورى عبــــده عقيل|لمغ|حمد سمي  محمود | سكندريه|ل|بــــ |د|

452o87 هلل|بــــ |عيل ج|سم|ن |عيل رمض|سم|حمد | تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|283o7 لرحمن عمرو محمد عفتـــ|عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

92o|57 لرحمن مصطفى  |يه محمد عبــــد| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

92o349 ه |لل|ن عبــــد|لسيد سليم|ء |رس| ج|بــــ سوه|د|

53937 لعزيز|يمن محمد عبــــد|محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

46oo33 ن لسيد قطبــــ|سمي  عىل | مي  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

893o58 لسيد |ن خلف |م شعبــــ|نغ| سيوط|بــــ |د|

86|697 ى|ح مبــــ|محمد نج رك حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

495353 لسيد محمد سعد|رس محمد |ف تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

44697 لقوى|د وجدى عبــــد|رش| عل عه مشتـــهر|زر

22844| هيم فرج|بــــر|ن فرج |نوره هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

224o5o بــــدين|لع|مي  حسن زين |عليه  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o57o7 حمد|ر محمدين |لستـــ|لد عبــــد|هلل خ|عبــــد إلسكندريتـــ |تـــمريض 

2|5oo4 ى|عمرو محمد عبــــد لرحيم حسي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

9|5o7 لسيد|هيم |بــــر|عىل محمد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

94246 بــــ مرتـــضى محمد محمدين|رح هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

639466 ل|لع|خلود محسن سعيد عبــــد  زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

4559|8 لنرص|بــــو |عيل |سم|لحميد |د محمود عبــــد |زي م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 
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7|82|2 هلل|لنبــــى عبــــد |حمد محمود عبــــد |بــــسنتـــ  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|25722 ى محمد محمد عبــــد |ي ح مسعود|لفتـــ|سمي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

5368|8 ف محمد عبــــد |حمد | لعقده|لمطلبــــ |رسر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

62875o لسيد محمد|هيم | بــــر|ء |ول ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|23268 لسيد محمود|لحميد |لد عبــــد |خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|9|23 حمد سليم|ملك تـــوفيق  ي سويف
هندستـــ بــــنى

62|o23 لدين|بــــ |لرحمن شه|لسعيد عبــــد |حمد |ر |من ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

6|3366 هر زىك مصطفى موىس|حمد م| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

462879 وى|لشن|محمد لطفى مصطفى  |حقوق طنط

42o289 ى|ي لسيد|هيم |بــــر|لعزيز |فخرى عبــــد| سمي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

47732| ى|بــــو |يمن مصطفى |مصطفى  لعيني  سكندريه|ل|طبــــ 

6372|5 طر|هيم خ|بــــر|دتـــ متـــول محمد |ر| زيق|لزق|بــــ |د|

4|43|7 ق|لمحمدى |ن محمد |إيم وى|لشر |تـــربــــيتـــ طنط

626399 هيم سليم نوح|بــــر|هر |أيه م زيق|لزق|عه |زر

769867 هيم عىل|بــــر|ل |ء كم|وف تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

624o68 ى|ن حسن |رس رمض|ف لحسينى عجي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|44|98 بــــدين مرىس|ن ع|ء شعبــــ|سم| ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

256259 بــــ|لحميد غر|مه عبــــد|س|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

8o934 ي|بــــتـــ عبــــد |د ثــــ|بــــ عم|رح
لمغنى تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

6oo659 لسعيد سعيد|محمد سعد  |طبــــ طنط

78396o ظه|بــــ|مه محمد |ندى محمد سل زيق|لزق|بــــ |د|

633o46 در حسن خليفه|لق|أيه محمد عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

82|8o8 لدين فرغل|دل كريم |م ع|سل| ي|بــــ |د|
|لمنى

698544 تـــه|لحميد شح|هلل عبــــد |ن مصطفى عبــــد |يم| زيق|لزق|طبــــ 

677|92 رق فتـــىح بــــيوم خليفه|لد ط|خ لمنصوره|علوم 

633o74 لرحمن محمد|لد عبــــد|محمد خ زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

9o|6o5 حمد سند |ل محمد |نو تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|259o3 |ظ|لد عىلي محمد ظ|ن خ|نوره ى شمس|تـــج ره عي 

244o44 م|م|ح |لفتـــ|م عبــــد|م|ح |لفتـــ|عبــــد ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر
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9o7o|4 لمجد |بــــو|للطيف محمود |د عبــــد|عم ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

6o286 حمد|ندى ممدوح محمد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

762|29 بــــي حسن|مد عر|د عبــــده ح|زي بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

777336 رس فتـــوح سليم عيس|ء ي|رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27873o هيم محمد|بــــر|ورى |ح مغ|رقيه صل |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

26o||9 لعقده|م محمد فيصل |ره عص|س شمون|نوعيتـــ 

6o947o هر صبــــىح عبــــده عبــــدربــــه|بــــ ي صىح طنط
|معهد فنى

279587 ى|لسيد ش|ندى فريد  هي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

352|75 لعظيم محمود|حمد عزتـــ عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

769225 ن|لعزيز سليم|ن عبــــد |محمد سليم ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

487oo6 ن|حمد مرج|عىل محمد عىل  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7||46o ر محمد رفعتـــ محمود قنديل|د مختـــ|زي لمنصوره|حقوق 

36944o هيم|بــــر|ع |لد رف|لعليم خ|محمود عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7875o3 ى عمرو|ح صل|سم ح محمد حسي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

677368 ىط|لع|لدين عبــــد |يمن محمد مىح |حمد | لمنصوره|ره |تـــج

8|48|o حمد محمد|ء فتـــىحي |هن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

258452 بــــوحشيش|ل محمد |محمد جم تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

5333o7 ف|بــــر|ء محمد |رس| هيم مصطفى رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

525662 حمد|هيم |بــــر|وى |هيم بــــسط|بــــر|سيف  ج|بــــ سوه|د|

64|||7 ف محمد عوض عىل|مريم  رسر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

49o8|2 سعد سعد خليل| |رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o5o99 حمد محمد بــــيومي|يمنى محمد  لمنصوره|عه |زر

4o4646 حمد قنديل|بــــر |م ج|بــــر عص|ج ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

642995 لحفيظ|حمد عزوز عبــــد|ره |س زيق|لزق|نوعيتـــ 

2o238 سط محمد محمد|لبــــ|محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

8o|o68 ي|لك|لدين محمد عبــــد|ء |ء عل|شيم
ى
ق ي|بــــ |د|

|لمنى

8|3|56 حمد|لدين |لدين صفوتـــ محمد زين |عز  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

357o2o هيم محمد|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|كريم  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o6367 لسيد|ح |لفتـــ|يدى وحيد منصور عبــــد |ه ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

7|755| لحميد محمد|ء محمد فتـــىح عبــــد |شيم لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 
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|9|67 ى ئى فوزى فهيم|ه| كرستـــي  بــــ بــــنى سويف|د|

499|o2 لموجود|بــــتـــ عبــــد|طمتـــ مجدى ثــــ|ف تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4934|6 هيم|بــــر|حمد محمد مسعود | بــــ دمنهور|د|

42557 ل|بــــوبــــكر محمد عىل غ|محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

89|857 ى حد|رس| د |ء حسن حسي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

||5538 |لعزيز |هيم محمد شفيع عبــــد |بــــر|محمد 
لسنوىس مرع

هره|لق|ره |تـــج

66o|3 لرحمن حسن محمد محمود|عبــــد علوم بــــنى سويف

6o3552 مد مصطفى|مد ح|لد عيد ح|خ ي صىح طنط
|معهد فنى

87|59o ن محمد|ح سليم|حمد صل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|28273 لخي |بــــو|مي  محمد يىحي محمد |ندى  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|49453 ى|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|هلل |عبــــد  مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78494o هيم|بــــر|لسيد محمد |حمد |محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

232253 ى عمر يحن  محمد عىل حسني  ى شمس هندستـــ عي 

|3|239 مل ذىك|مه ك|س|نوبــــ |بــــ| |حقوق بــــنه

679oo4 وى|لرمل|لبــــنى مصبــــح معوض محمد  لمنصوره|عه |زر

88o|53 لغيط |بــــو|زم طلعتـــ محمد |ح سيوط|حقوق 

7935|8 در|لق|لعزيزعبــــد|محمود يوسف محمد عبــــد |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

53|68 ن|م سيد سليم|محمد عص طبــــ بــــنى سويف

6955o| لمنعم محمد|لد محمد عبــــد |م خ|له| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

622285 لمرىس|غريبــــ | دى رض|ش ط|معتـــ دمي|علوم ج

772|47 هيم منصور |بــــر|لسيد محمد منصور |ء |شيم
ن|سلط

زيق|لزق|بــــ |د|

2859|7 د|حمد بــــكر حم|لح |ء ص|نجل ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

|455o9 لمعىط|لمنعم عبــــد |مصطفى منصور عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

6||879 لشوربــــىح |دق |لص|حمد محمد عبــــد | ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

349375 ى|لد ي|هلل خ|عبــــد ى محمد حسي  سي  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

344468 ف محمد مصطفى|حمد | رسر |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

684245 لمهدي|حمد محمد |ئى جوده |م| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

86248| حمد|طف محمد |حمد ع| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

8o6386 مل متـــي|ف محروس ك|عف ي|صيدلتـــ 
|لمنى
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52|653 لزينى|حمد |ن |ل نرص سليم|من ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

45584 محمود عىل جمعتـــ محمود ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

697|47 ع|تـــه نعن|محمد عوض شح ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

48954o حمد سعد|حمد عبــــده |جر |ه سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

77227o هلل| |بــــ رأفتـــ مصطفى محمد عط|رح زيق|لزق|بــــ |د|

|7665 ى سيد|لدين طل|سيف  ل حسي  ى شمس هندستـــ عي 

8342|3 رك|ج فريد مبــــ|لحج|بــــو|هلل |عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

79235| لسيد|نور |بــــسمله مجدى  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

832296 سكندر|جد فرنسيس |بــــيتـــر م دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

493|57 حمد|بــــو|هيم |بــــر|لونيس |محمد عبــــد| رض ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7||597 ف |محمد  ى عبــــده |بــــ|ل|رسر |هيم |بــــر|صي 
عىل|لمش

لمنصوره|ره |تـــج

9|5888 وس |ر تـــ|رك كرم مق|كل ورصى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4775|o ى معروف رأفتـــ  بــــ|لشيخ عىل خط|نرمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

492263 تـــتـــ بــــرمو|محمد رزق محمد سعد شح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

84375 ل طه محمد|محمد جم ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|56||6 ه ع| ن|لم حمد|طف س|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

694332 هيم|بــــر|لبــــسطويس |لسيد |ء |سم| لمنصوره|ره |تـــج

92o637 ن |عىل معروف محمد مهر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

437o|5 لمدئى|لق |لخ|م عطيه عبــــد |سل| لشيخ|بــــ كفر |د|

4474|3 ور|لعزيز مج|مريم جمعتـــ محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

2586o9 لجمس|لرؤف |للطيف عبــــد|كريم عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

||8856 ن هلل|هيم عبــــد |بــــر|جد |م| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3||o67 وق جم لرحمن محمود|ل عبــــد|رسر تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

6|o92| حمد عزبــــتـــ|حمد |محمد  لمنصوره|صيدله 

4|3862 لكشك|لحميد |لعظيم عبــــد |كرم عبــــد  |ره طنط|تـــج

844|3| ي عبــــد|عبــــد
ي بــــغد|لش|لرحمن مصطفى

ى
دي|ق |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

9|9|o4 حمد |ر |ز مختـــ|ء ممتـــ|سم| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

278943 لسيد غنيىم|رس حلىم |ي| ن|ر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

52432 وق ط ل عىل|رق كم|رسر علوم بــــنى سويف

236596 م|لسل|بــــ تـــوفيق عبــــد|لوه|هبــــه عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 1791 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

862572 ى  ى محمد حسي  عيل|سم|حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

48289| ز محمد|ل سيد فو|م جل|ريه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

48|89o ي حسن عبــــد |ط د|لجو|رق يحن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

37699 ي|بــــر|ن |عثــــم
هيم محمد حنفى ن|تـــربــــيتـــ حلو

|6969| ن سيد عوض سيد|نور لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6|4732 ى خرصى  ى|بــــو|حسي  لفتـــوح حسي  |حقوق طنط

9429| ى رسى محمود محمد|ي سمي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

642246 ى بــــدوى محمد|محمود  لسيد خي  زيق|لزق|هندستـــ 

33|499 بــــ|لوه|طف محمد عبــــد|محمود ع |كليتـــ هندستـــ بــــنه

247|27 | 
ى
ه|حمد منصور |حمد شوق بــــوخرصى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

43|743 لمجيد محمد تـــرىك|مصطفى محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2o89o بــــينى|حمد وليد محمد | لشر هره|لق|حقوق 

352277 ذى محمد|لد ج|محمد خ |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

673o8 مل عبــــده|رضوى يحن  ك لفيوم|نوعيتـــ 

233o73 لحلوس|حمد |بــــسمله محمد مصطفى  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

23923 عي|مه مبــــروك سيد رف|حبــــيبــــه سل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|9478 ص|لقف|ن |ر محمد مصطفى رمض|من ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

2335|3 ى|ره |س حمد محمد حسي  هره|لق|حقوق 

3|6856 ن عويس محمد|لتـــ شعبــــ|ه ن|بــــ حلو|د|

77o|36 محمد صبــــىح محمد حسن محمود زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49o7|2 حمد|ن |ندى محمد مرىس سليم ى شمس| لسن عي 

53559o ن|لم|بــــو ضيف س|م محمود |محمد عص ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

86o6|9 ه طلعتـــ عىلي ع| مر|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

836392 لربــــ|د |لربــــ محمد ج|د |ء ج|ثــــن دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

345435 ي سعف|م|حمد |محمود 
ن|م عفيفى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|73282 لرحمن حموده|دهم محمد عبــــد | دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

693563 ى زيد|بــــو |لسيد |يحن  | لي|د لعني  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

24o496 لحمد|ره مسعد عىل شيبــــه |س هره|لق|علوم 

257|3o ف محمود خليل| |نور رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 
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443794 هيم منصور|بــــر|لسيد |ندى محمد  لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

5o957o لم|لمجيد س|لم عبــــد |ن س|هلل رمض|عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

|52947 حسن جميل حسن عطيه ن|حقوق حلو

892756 هلل  |لحميد فرغىل حمد |ء عبــــد|صف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|8o5| يف محمد مصطفى عبــــده ندى رسر هره|لق|علوم 

6o3758 بــــ|لوه|هيم محمد عبــــد|بــــر|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

484536 عيل|سم|عيل حسن |سم|د وليد |زي سكندريه|ل|بــــ |د|

634532 تـــ|لشح|بــــ سمي  محمد |يه|محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

|5|3|7 لصمد|تـــ عبــــد |م|لكر|بــــو |حسن | يش ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

527359 ي 
هيم محمود عوض|بــــر|هدير مصطفى ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

|77843 لسميع|س محمد عبــــد |د منصور عبــــ|سع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|735| لحفيظ جعفرى |محمد عمر عبــــد سيوط|ره |تـــج

342764 حمد فهيم منصور|دهم سعيد | ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

884o5o بــــ  |لتـــو|د عبــــد|لجو|ل عبــــد|محمود جم سيوط|بــــ |د|

827694 هر|لظ|ر رشدي عبــــد|ء مختـــ|لزهر| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

|38484 لمحسن|حمد عبــــد |لد |خلود خ ى شمس|د| بــــ عي 

786|75 لسيد|لمنعم |لد عبــــد |نور خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

783259 هلل|لمصيلىح محمد عبــــد|له محمد |ه عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

68o72 لحسن|بــــو|بــــر رزق |نوره ص لفيوم|حقوق 

5|845| رون|فظ ه|هيم عطيه ح|بــــر|بــــ |ربــــ بــــ دمنهور|د|

6o7572 لديبــــ|مي فتـــىح أحمد |س |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

7o6269 ف عثــــم|ره |س حمد|ن |رسر ن|طبــــ حلو

487964 م|محمد سعيد محمد غن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

53977 يف فؤ هلل محمود|د عبــــد |رسر ره بــــنى سويف|تـــج

49o376 لرحيم|لسيد عبــــد |لدين |ء |جدتـــ عل|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

353322 ن|متـــ محمد عثــــم|س|محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

45498 ن عبــــده|محمد عبــــده شعبــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|673o حمد رسور عرفه|ندى رسور  ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

33|939 لعزيز|تـــ عبــــد|لشح|لنبــــي |هلل عبــــد|عبــــد |حقوق بــــنه

327o75 د|حمد حم|بــــسمتـــ صبــــىح  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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|33574 ى خليفه|رس| ء طه حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

2258o3 وى|دى مجدى رزق بــــبــــ|ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

26||64 ى مسعد مني  ج|ج د|كلي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6|388| ى|مه يوسف |س|محمد  لبــــحي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

286469 ى زن|د محمد حس|عمر فؤ تـــى|ني  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

34||3o لحسينى محمد سعد|حمد محمد متـــول | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7778|3 لسيد حسن عيس|محمد حسن  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

8|9o95 زينبــــ حمدي محمد سيد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

78|o44 لسيد|حمد محمد |محمد  زيق|لزق|علوم 

426639 لغندور|د محمد مصطفى |سمر عم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

54|oo2 ل|لرج|شد |دل ر|حمد ع| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6|8238 ى فقوسه|جر حسن |ه مي  ط|بــــ دمي|د|

26|||o صم محمد خلف|رحمه ع هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

495|6o مصطفى صبــــرى قطبــــ فرج محمد حبــــور بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

644995 تـــ |رس| يف خي  لبــــسطويسي|عيل |سم|ء رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4|7997 ميه سعد مصطفى يوسف|س لشيخ|نوعيتـــ كفر 

48225o يد |بــــو |لمولي |دل عبــــد |محمد ع ى حمد|لي  سكندريه|ل|ره |تـــج

242967 ى|حمد رجبــــ عبــــد| لحميد محمد حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

826|6o بــــتـــ عزيز|ن ثــــ|سوسنه سمع دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

233576 لمحسن|لمنصور محمد عبــــد|ممدوح  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

849o8 ى طه كم|ي لجليل|ل عبــــد |سمي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

898o73 ف محمد محمود |محمود  رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

77852 جورى|لبــــ|محمد عبــــده رجبــــ عبــــده  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

475568 تـــتـــ محمد|لسيد شح|لرحمن طلعتـــ |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

235467 هلل محمد حسن|لدين عبــــد|ء|محمد عل ى شمس حقوق عي 

47346 لسيد محمد| |رق رض|ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

333728 هيم|بــــر|لسيد عيسوى |لد |عمر خ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

325|42 لصمد|سعيد محمد سعيد عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9o6735 ه |لل|بــــوضيف عبــــد|هد سعد |ن ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

464o65 تـــ صبــــىح  |عيل عط|سم|لسيد |أمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

||9o7| لحميد|هلل عبــــد |د محمد عبــــد |جه ى شمس صيدله عي 
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|75934 هيم|بــــر|حسنى | جر رض|ه ن|بــــ حلو|د|

82|35o هيم|بــــر|محمد عيد محمد عىلي  ره بــــنى سويف|تـــج

62o395 ى م|لش|فظ |ء ح|عل| جي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

7o429o لسيد زىك|رص |لن|لدين عبــــد |نور  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

3672o2 لرحمن|لسميع عبــــد|حمد عبــــد|مصطفى  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

675952 دى يوسف|له|مل عبــــد |دى ك|له|ن عبــــد |مريه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7|298o حمد لطفى محمد خليل خليل| لمنصوره|ره |تـــج

43o343 ء مسعد محمد دبــــو|شيم |بــــ طنط|د|

36936o لق رزق|لخ|لسيد عبــــد|ميتـــ مجدى |س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

54848 ر|ل نص|لع|دل عبــــد |رحمه ع علوم بــــنى سويف

897923 لمنعم محمد |ل عبــــد |ء جم|رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5628| ء فرج شلبــــى عىل|سم| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

|7237o ريم سيد حسن محمد وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

5466|5 لم محمد صبــــرتـــ|هدير صبــــرتـــ س بــــ دمنهور|د|

628|76 |لك|لدين محمد عبــــد|ء|حمد عل|
ى
ق ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

9oo3o| لس و ئيل |ئل سمي  ميخ|كي  سيوط|صيدلتـــ 

3634o هيم تـــوفيق|بــــر|حمد |هيم |بــــر| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

436o5 تـــ عز هيم|بــــر|لق |لخ|لعربــــ عبــــد |شهي  ن|علوم حلو

3|48o4 ئى حلىم محمد|حمد ه| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|75|8 لمذنوبــــ|هر عبــــده |مريم ط ط|حقوق دمي

82574| ي سليم ح
مد|رقيه مصطفى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

58964  حسن|لبــــ|ء محمد عبــــد |شيم
ى
ق بــــ بــــنى سويف|د|

|33||o حمد|لعزيز |حمد عبــــد |عمرو  ى شمس|تـــج ره عي 

8o3966 لمنعم|صم وليد محمد عبــــد|ع ره بــــنى سويف|تـــج

44|6o| ده متـــول|ح محمد حم|سم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

25|373 ر|لنج|حمد |حمد |محمد سيد  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

4o592o ن خليفه|ء محمد محمد مهر|ل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85653o لشهيد|ن عبــــد|يون| هبــــه حن حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

77o273 لسيد|ئل نجيبــــ محمد |لرحمن و|عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 
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267|98 ر حسن عليىم|لستـــ|لعزيز عبــــد|عبــــد| ند ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2|4o32 لعزيز|ل عبــــد|م حسن جم|مر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

489595 ي إبــــر|أم
تـــ|هيم أحمد شح|ئى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

35o77| دل تـــوفيق محمود|رتـــ ع|س ى شمس صيدله عي 

77864| دق|لص|ح عطيه |محمد صل زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

34o696 عيل|سم|لطوجى |مر محمد |ن ع|نوره |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3388o4 هلل|للطيف عبــــد|شم عبــــد|جر ه|ه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|52o9 لعزيز محمد قرقورتـــ|هلل محمد عبــــد|هبــــه  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

84|76 ن حسن|حمد محمد حس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|2683o ي|زق عبــــد |لر|دل عبــــد |سلىم ع
لغنى ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 

مس |خ.تـــ

|55856 تـــ محمد|د شح|محمد عو لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

|37||| ف صليبــــ ثــــ| بــــتـــ جرجس|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

273|97 لسعيد|حمد محمد | |رويد لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

7o4o63 لشيخ|حمد |حمد مصطفى |ضىح  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

678659 مه|لغنى سل|لدين محمد عبــــد |د |مجد عم| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

284|45  عبــــد|لش|بــــ عبــــد|محمد حج
ى
لحليم|ق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|693| ى محمد |ء مختـــ|ول ر حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|3o989 ن|لرسول شعبــــ|كرم صبــــىح عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

339484 حمد|لرحمن |محمد محمد عبــــد| دين |طبــــ بــــيطرى بــــنه

4o8367 ى عبــــد|س ى |له|م حسني  ئى|بــــوه|دى حسني  |بــــ طنط|د|

859o82 هر طبــــيبــــ|م| مريم رض ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

44458o لحميد عىل سليم|لحميد عبــــد |ء عبــــد |ل| لشيخ|طبــــ كفر 

||63o3 بــــسنتـــ هيثــــم محمود محمد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7||757 ء عزتـــ محمد محمد شلبــــى|ل| لمنصوره|ره |تـــج

8583o9 ن|لحكيم عثــــم|محمد محمد عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

482o|6 دي|له|لمقصود عبــــد |هلل عبــــد |محمد ضيف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

834o22 لصعيدي|حمد |لمنعم |يدي عبــــد|ه دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

543372 لمقصود|سميحتـــ محمد حسن عبــــد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

6945|3 وند|يدى مصطفى مصطفى مصطفى ل|ه لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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434756 ه | لسيد غنيم|م |لسل|حمد عبــــد|مي  |ره طنط|تـــج

753477 ه | عيل محمد عىل|سم|حمد |مي  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

2362o6 هيم|بــــر|شم محمد |مريم محمد ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

369654 لمنعم |لطوجى عبــــد|لمنعم محمد |حمد عبــــد|
تـــه|شح

سيه|نوعيتـــ عبــــ

|69435 لقمص مرقص|طف نجيبــــ |ريو ع|م سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

447577 ن ي عبــــد| مي 
ي نبــــيل مصطفى

لحليم|مصطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

|35957 هيم|بــــر|ء يىحي محمد |سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

645o| ه ص|رضوى محمد  بــــر|بــــوعمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

5344|8 لنبــــى|حمد فوزى عرفه مصطفى عبــــد | |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

249958 ى |مجدى | عل لجمل|مي  ى شمس صيدله عي 

88737| روفيم |مريم فوزى عجيبــــ ص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|64449 رص محمد محمود|محمد ن ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

334969 هر محمد سيد|هدير م ى شمس|تـــج ره عي 

255897 وى| لسنبــــ|ن خليل |وليد رمض ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

26o|9 مر|ك حلىم تـــ|ره مل|س ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

6572o حمد محمد يوسف منجود|م |سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5|o58o لمزيودى|محمود محمد محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

464o6| عيل قدرتـــ|سم|لسعيد |ء صبــــىحي |أسم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

268379 لح|ن ص|لد رضو|محمد خ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

262|3o ى|بــــر|محمد  هيم محمد بــــحي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

29778 هلل طه محمد عيس|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o333o ل|لتـــي|هيم |بــــر|دى |له|حمد محمد عبــــد | |ره طنط|تـــج

6o|224 ي|لمحسن |ء رجبــــ عبــــد|عل| ند لشوج  |حقوق طنط

923523 حمد يونس  |هبــــه يونس  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

536895 لرحيم خليف|محمد ثــــروتـــ سمي  عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

879797 حمد سيد  |رق |محمد ط سيوط|عه |زر

34|993 م|لحليم سل|لحليم محمود عبــــد|ء عبــــد|دع |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|25987 لمعىط|ر محمد عبــــد |لستـــ|مي  عبــــد |محمد  ن|بــــ حلو|د|
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9o8oo2 هيم |بــــر|لموجود |لرحمن مرتـــضى عبــــد|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

266876 لففى|ل فهيم |ء هل|سم| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

82696o هيم عىلي|بــــر|لق |لخ|محمد عبــــد دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

|77272 ره|حمد محمد عم|طف |لرحمن ع|عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

5823| محمود عىلي رجبــــ عىلي معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

428245 لرصدى|ره سعيد عىل |س |علوم طنط

435896 ي رمض
عيل محمد منصور|سم|ن |منى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3|442| د عطيه|لجو|د عطيه عبــــد|لجو|سعيد عبــــد ى شمس حقوق عي 

868|49  عىلي
ى لؤي محمود حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

535643 محمد نرص عىل عطيه محمد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o6|2o بــــر خليل|لج|حمد عبــــد|حسن  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

6|7379 ن ع|لسعيد عبــــد | |مي  ن|لحميد رسر صيدلتـــ بــــورسعيد

78o226 حمد|لرحمن |محمود عىل عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

37445| حمد محمود|ء عيد |عل ج|بــــ سوه|د|

9|6252 بــــ |لوه|بــــ عبــــد|لوه|محمد رجبــــ عبــــد سيوط|عه |زر

2|8oo ح|لفتـــ|ح طه عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

63|34| ن ف فهىم يوسف| |مي  رسر ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

68654o حمد|لحسن |بــــو |ح |محمد صل ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

27675| للطيف محمد عون|محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

285o32 بــــ هليل|لتـــو|محمد مجدى عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

335436 د|عمرو سعيد محمد ج| دين ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

9|549 بــــ محمد|لتـــو|لد عبــــد |جر خ|ه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7|7996 هيم شتـــيه|بــــر|حمد عبــــده |ن محمد |يم| لمنصوره|حقوق 

782963 حمد|مه |هيم سل|بــــر|منى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|2o76| يز مرقس|ندرو بــــرسوم ف| ن|علوم حلو

|44667 لسيد|مصطفى وليد محمود  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

322492 للطيف محمد|ندى محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

69oo|9 ن|ل شعبــــ|لهل|ئى محمد |م| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

6oo334 فظ محمود|لح|محمد محمود عبــــد  |ره طنط|تـــج

639|79 لسيد|ن |لسيد عثــــم|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 
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328|86 ف ف|يوسف  لديبــــ|روق عىل |رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

77o636 لمعىط|مل عبــــد|لد ك|رضوى خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78|934 ه يشى عىل  حمد|ني  زيق |لزق|تـــمريض 

766o|2 لبــــسيوئى|هيم |بــــر|روق |يه مجدى ف| علوم بــــورسعيد

|73988 يف محمد عبــــد  ي|لعظيم عبــــد |رسر
لغنى د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

295957 لد محمد عىل|محمد خ لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8o7438 ح محمد|يىحي زين صل ره بــــنى سويف|تـــج

69|o73 هيم عيس|بــــر|ن |طف رمض|بــــ ع|رح ط|بــــ دمي|د|

5|37o حمد|زق |لر|ء محمد عبــــد |سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

49o439 هيم ذىك|بــــر|أمنيتـــ يشى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

876|98 حمد |محمد ربــــيع مصطفى  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

2|25o3 حمد وليد حسنى|يوسف  ن|حقوق حلو

3627o4 د|ء مدحتـــ محمد حم|سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

256258 س|لنح|لخي  عطيه |بــــو|حمد | ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

43442o لمرشدى|مينه محمد رضى محمد عىل | | تـــمريض طنط

84872| م|ل عل|بــــدين بــــل|ء ع|رس| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3476|7 ى سليم|لرحمن سيد ح|عبــــد ن|مد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

259546 هلل غنيم|لرحيم عبــــد|زينه وحيد عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7578| دق|ن ص|ح رضو|دهبــــ صل لفيوم|لعلوم |ر |د

428884 لرحيم أبــــو حمر|م عبــــد |لسل|صم أحمد عبــــد |ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

68|429 لسيد|هلل محمد |حمد عوض | لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

79|535 ي
تـــه|ن شح|عىل حمد| دئى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

354759 مل مرزوق|حمد ك|ء |ل| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

3o649 حمد بــــيومي|رق |لينه ط هره|لق|حقوق 

238|8o لحميد|ع عبــــد|مه رف|س|سميه  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9oo748 لعزيز |حمد عبــــد|يه محمد محمد | ج|تـــربــــيتـــ سوه

494823 لكريم|عبــــد | حمد سعيد زكري| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

6|39|7 لخشن|ل محمود |محمود محمود كم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

256398 م|لش|لفتـــوح |بــــو|حمد محمد | شمون|نوعيتـــ 
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42855o ص|لقص|حمد |ء محمد محمود |إرس |حقوق طنط

83o|o4 بــــرهيم محمد شيبــــه|نجوي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

846334 ي|لوه|حبــــيبــــه سيد عبــــد
بــــ مدئى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

792437 وود|حد د|لو|حمد عبــــد |ثــــروتـــ  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7772|9 ى |ي ى د|حمد بــــربــــرى |سمي  ؤد|مي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

78482 لمجيد|مل عبــــد |هدير بــــشي  ك كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

86o279 ى ض|لكريم ري|مفرح عبــــد| مي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

85o4o8 بــــوزيد|ل |لع|حمد عبــــد|محمود  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

6o9o54 طه|ئى بــــ|ليم|حمد |كريم صبــــىح  لمنصوره|صيدله 

757678 هيم فضل محمد|بــــر|ئى |ن ه|كريم زيق|لزق|حقوق 

348653 هيم|بــــر|هلل |عيل عبــــد|سم|محمد  ى شمس  تـــمريض عي 

4|9986 مه محمد غنيم|س|محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

645424 متـــ|بــــوسل|حمد |حمد محمد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

48776 هيم سيد محمد|بــــر|سيد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

83846o ي |سوسنه ن نيوس|رم|هيم |بــــر|ج  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

922o4| ح محمد  |لفتـــ|هلل حسن عبــــد|عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|62654 م فوزى حسن|محمد هش ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4o|o58 ىط|لع|هلل أحمد عىل عبــــد |عبــــد  ى شمس| لسن عي 

|649o2 بــــ|لم دي|لم محمد س|ندى س ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

686443 ف|حمد مجدى محمد عبــــد | لحميد رسر لمنصوره|بــــ |د|

9|o222  | |ري|م
ى
يمن صفوتـــ شوق ج|ره سوه|تـــج

9|849| ئيل |ستـــي  مكرم صديق ميخ| سيوط|بــــ |د|

|35|25  ح|عبــــد 
ى
مد|لرحمن محمد شوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

258873 لمقصود|رجبــــ محمد رجبــــ عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

924|93 مل جويد |ل ك|ء كم|سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

322246 ن بــــولس جودتـــ|سيمون سليم ن|بــــ حلو|د|

69884| دي|له|لمقصود عبــــد |كر عبــــد |ء ش|صف ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

429593 لشوج |هيم |بــــر|لسيد |محمد  |ره طنط|تـــج
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38564 لح|يوبــــ بــــيوم ص|د |حبــــيبــــه عم هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

898935 حمد محمد عىل |ء |شيم ج|ره سوه|تـــج

484945 يف م لنور|هلل عبــــد |هر عبــــد |رسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4949|6 لدهيبــــى|هيم |بــــر|لسيد |عىل محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|7|74 لعليم محمد|د عبــــد|ن رش|حس ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

9|4982 ف وليم قدىس  |وليم  رسر  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

682693 فع|حمد محمد سعد ن|منى  لمنصوره|هندستـــ 

52o|45 ندى نرص عىل كفورى عه دمنهور|زر

624oo9 ل|لع|لمنعم بــــدير عبــــد |زينبــــ محمد عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|9876 لعزيز بــــدر|ئل سمي  عبــــد|شهد و سكندريه|ل|طبــــ 

35288o حمد|م حسن عطيه |حس ى شمس علوم عي 

|39233 ف عىل |ء |دع عيل|سم|رسر هره|لق|بــــ |د|

923866 حمد |مروه عمر محمد  ج|بــــ سوه|د|

452|39 تـــ عبــــد| ف|مي  لحميد محمد محمد رسر لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

434724  درويش|لبــــ|لد عبــــد |ن خ|نوره
ى
ق ي صىح طنط

|معهد فنى

845466 ف عبــــد|ر |من رثــــ محمود|لو|رسر ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

628837 رضوى مظهر مصطفى عبــــده عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|6543 هيم مطر|بــــر|شم |رحيل ه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

848574 لعزيز حسن|ل عبــــد|ر كم|من ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

328469 لصغي  عفيفى عىل حبــــل|رك محمد |تـــبــــ |حقوق بــــنه

755599 ى محمد عبــــد  هلل عىل|بــــشر |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

9|3779 دى  |م محمد عبــــده عبــــ|سل| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

686489 تـــ|لشح|د محمود فريد |زي زيق|لزق|هندستـــ 

75|957 ي|ر
لم خليل|لسميع س|لمنعم عبــــد |عبــــد | ئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4534o ى عبــــد|نور  م عىل|لسل|هلل حسي  هره|لق|حقوق 

326694 ن بــــه|د حلىم بــــرن|ميل| مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

442225 لسيد عىل عطيه|يمن |لعزيز |عبــــد |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|78753 ل موىسي|لع|ن عبــــد |محمد طه شعبــــ |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

482382 زق|لر|حمد عبــــد|نس محمود حسن | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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8o6424 لعزيز|ر خلف محفوظ عبــــد|من ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

8o9588 لليل|بــــو|حمدرفعتـــ |د |ندي عم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|27o م محمود|م|طمتـــ جوهرى |ف ى شمس| لسن عي 

246826 ح صقر|لفتـــ|لسيد عبــــد |يوسف محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

537|| عزيز سعد فهيم| مرن ره بــــنى سويف|تـــج

92||o6 ى سيد |مل | نور خي  ج|ره سوه|تـــج

78488| ى |عبــــي  ي ل|حمد كم|سي  زيق|لزق|حقوق 

23|277 ىط|لع|ج  عبــــد|محمد عىل ن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

322o28 لد محمد محمود عزبــــ|مريم خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

823o7o لمهيمن|حمد عيسي عبــــد|زينبــــ  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

45o633 ن|للبــــ|حمد |ح |لفتـــ|مريم محمد عبــــد  |هندستـــ طنط

35|798 ئى نرص سويلم|هبــــتـــ ه ى شمس  تـــمريض عي 

6995| ي عىلي شيل
بــــي عىلي|مصطفى لفيوم|علوم 

75|o72 حمد محمد مصطفى|محمود  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

4o|998 حمد|لعظيم محمد |محمد عربــــى عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

|5392| ى عبــــد |س للطيف|مر رأفتـــ خي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2643|7 ي
لعزيز|روق عبــــد|حسن ف| دئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

296ooo هيم فوزى حبــــيبــــ|بــــر|م |بــــر| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

79|44 لق|لخ|ل محمد عبــــد |محمد جم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

496749 حمد|حمد محمد سيد |ء محمد سيد |رس| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

868863 ء محمد بــــكري نوبــــي|هن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

69|77 ف ربــــيع عبــــد|ر |من ل|لع|رسر لفيوم |تـــمريض 

|6||63 حمد|ر محمد مصطفى |من ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6967o2 لعوضى بــــريك|لحميد |حمد عبــــده عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

825o73 س|يمن سيد حمزه عبــــ| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

4|75|o  |زى |محمود غ
ى
ر|لجز|لدسوق لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|6|3oo ى|مريم محمد ص لح حسي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

63|o58 د|شم مرىس ج|بــــو ه|لسيد |منى  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|o777 ى|محمد ن جح حسن حسي  ي|عه |زر
|لمنى
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|46|97 هيم محمد|بــــر|حمد |منيه | هره|لق|بــــ |د|

4||32o حمد درويش|لعيسوى سيد |حمد |مريم سيد  |تـــربــــيتـــ طنط

6|885o ص|لقص|حمد محمد محمد | ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

438942 هيم شلبــــى|بــــر|حمد |حمد طه | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

6|o573 لديبــــ|مريم محمد محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

26|7o6 ن|لرحمن وجيه محفوظ محمد سليم|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

479835 ي |مصطفى عل
هيم|بــــر|م محمد عفيفى هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

259768 مر|عبــــي  غريبــــ سعيد ع تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4o4739 مصطفى مسعود معوض عوض سكندريه|ل|بــــ |د|

3|33o| لمسيح|هلل عبــــد|دى محسن حسبــــ |ف ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|2oo9| يم فهيم|فر|دل |رين ع|ك ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

842o76 ل حسن محمود محمد|من دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

777899 ى|در ش|لق|ء محمد عليوه عبــــد|شيم هي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6997o3 د محمد متـــول|حمد عم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

257334 ن|م شعبــــ|لسل|مح عبــــد|ء س|رس| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

47672| جي|هيم ض|بــــر|لدين حسن |ء |سلىمي عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

67983| ى|بــــو|لمرىس |ن محمود |ء حمد|عل لعني  لمنصوره|ره |تـــج

434oo5 ن|يز سليم|ن ف|د سليم|جه |نوعيتـــ طنط

755582 دى|له|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |رس| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

48844| هيم|بــــر|رق عىل |حمد ط| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

43289o مروه محمود حميده نصي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3|9362 بــــل محمد عىلي جبــــر|م ق|وس ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

78|8o5 ئى|محمد محمد عىل عن| ن|نرف بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

852576 بــــي|عر| ش|رحمه محمد بــــ سيوط|حقوق 

|27399 ن|ل رمض|لع|محمد عىل عبــــد  ى شمس حقوق عي 

48935 هيم|بــــر|لمنعم |طمه عىل عبــــد |ف هره|لق|صيدله 

76724o ى|عص م عمر عىل عىل حسي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

476665 حمد محمد عطيه|ن محمد |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89|623 ى محمد |يه| بــــ محمود حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

539|57 ن|لمقصود سليم|تـــي محمد عبــــد |لزن|حمد | ن|سو|بــــ |د|
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245o6 ف شعبــــ|هلل |منه  ن مبــــروك محمد|رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

52436 ى محمد ى|ل|شهد حسي  ى حسي  مي  بــــ بــــنى سويف|د|

765o|| هيم عبــــد|بــــر|لمجيد |لمجيد محمود عبــــد |عبــــد 
لمجيد |

هندستـــ بــــور سعيد

686548 ى|لحس|هيم تـــوفيق |بــــر|محمد مجدى  ني  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

87983| ئى عرفه  |ن فتـــىح كيل|يم| سيوط|علوم 

362554 حمد|م |لسل|حمد عبــــد|ن |نوره |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

87o493 حمد محمد حسن|هيم |بــــر| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

7247o لحفيظ|لحميد عبــــد|هلل عبــــد|هبــــه عبــــد لفيوم|بــــ |د|

423383 بــــ|لوه|لحسن عبــــد |بــــو |ن محمود |رو سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7o266| ف محمد محمد |ء |رس| لتـــيه|رسر تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

243856 ء عيد محمود محمد|ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

43|34o لمعبــــود|هيم عبــــد |بــــر|لمعبــــود |ن عبــــد |يم| |بــــ طنط|د|

63|443 ل|هلل غ|ج  شكر |نه ن|دمي زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

5o394 ح محمد|لفتـــ|مي  عبــــد |حمد | ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

37|89| ن|ر سلط|لغف|ثــــروتـــ محمد عبــــد ى شمس حقوق عي 

4532|7 لبــــيىل|حمد محمد | |حمد رض| لشيخ|ره كفر |تـــج

2|643 ر|س محمد كر|يتـــ عبــــ| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

779859 لمغربــــي|طلعتـــ محمد محمد | رول ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|57757 حمد|حمد محمود |ن فوزى |يم| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

|48|o5  محمود|عبــــد 
ى
لرحمن عمر شوق ن|هندستـــ حلو

33|724 ي شه|ريم 
بــــ|لسيد مصطفى |بــــ بــــنه|د|

|44875 ى|رق حليم بــــش|يرينى ط| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3292|4 لحق|لدين عبــــد|ل مىح |جم| نور ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

636592 لرحمن|لمنعم عبــــد|هر أحمد عبــــد|بــــ زيق|لزق|هندستـــ 

627892 د|لضي|ح محمد محمد |روى صل| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

9|4253 لرحمن محمد  |لعظيم عبــــد|ندى عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||8o77 مح لبــــيبــــ مرقس|ن س|جولي ى شمس هندستـــ عي 

8563|9 ي ر|د عبــــد|طه عم
ي|لغنى

ضى سكندريه|ل|صيدله 
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8272|| حمد|هيم |بــــر|رس |لرحمن ي|عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

66363 تـــ|د وهيبــــ فرح|دى عم|ش لفيوم|هندستـــ 

33485 روق مصطفى مصطفى|م ف|ن هش|نور هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

255777 ى|د ش|لجو|د ممدوح عبــــد|لجو|عبــــد هي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

32o364 حمد رزق|تـــ محمد |ي| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|73559 ى عبــــد  لمجيد|ح عبــــد |لفتـــ|عمرو حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

636346 لمرصى|هيم |بــــر|ر |لغف|هيم عبــــد|بــــر|لؤى  زيق|لزق|طبــــ 

627352 وى|لبــــرم|لمجيد |هيم عبــــد|بــــر|هند محمد فتـــىح  زيق |لزق|تـــمريض 

25|5o4 لمرصى|لرحمن حسن |ن عبــــد|سليم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

32335o حمد يوسف خليل|يوسف  ى شمس|تـــج ره عي 

7824o7 ي|ر
لرؤف محمد|محمود عبــــد| ئى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o6848 فظ|ن ح|د عثــــم|لجو|ن عبــــد|نوره سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

629299 ى س|ي لىح|لص|هر محمد حبــــيبــــ |سمي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6|46|6 ويش|لج|حمد |حمد رؤوف سيد | ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

8362oo ي |بــــر| لنوبــــي حسن|هيم خي  ضتـــ|ري/ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

834393 رص محمود محمد|لن|محمد عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

755o43 حمد حسن سيد مهدى| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7o89o6 لعزبــــ|بــــ |لوه|حمد محمد عبــــد |لسيد | لمنصوره|هندستـــ 

833493 حمد سمي  محمود يعقوبــــ| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

493||9 ن|يز سلط|هلل ف|عىل حسن عبــــد |حقوق طنط

75o73| عي|لسبــــ|لرحمن عمرو محمد |عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

8|26o8 ح|لفتـــ|لعزيز عبــــد|رص عبــــد|لن|عبــــد| رو| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

6|2857 يف|محمد محمود محمد | رن لشر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|4889o دى مصطفى محمد بــــكر|بــــ نف|ربــــ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

524|62 هلل زىك|حمد عبــــد|هيم |بــــر|ئى |م| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|2926| ي |حمد خ|
حمد|لد مصطفى ى شمس هندستـــ عي 

32o9|4 شم|لمجد ه|بــــو|شم |ئى ه|شم ه|ه وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

449|44 لدين فوزى |ح |لدين محمد صل|ح |صل
د|بــــو ش|لمقصود |عبــــد

|لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

23553o حمد|ل سيد |حمد كم|م |هش ن|بــــ حلو|د|
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79o626 لم حميد|حمد محمد س|مه |س|عبــــي   عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

23|244 م محمد|ن جد|محمد رمض هره|لق|علوم 

829|79 م|لد محمود عل|ريم خ دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|4o344 لشيىم|هر محمود |مروه م تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

52454 يمن محمد محمد|لميس  ره بــــنى سويف|تـــج

755467 ف عبــــد |طمه |ف بــــدين|لموجود ع|رسر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

768862 ر|لغف|لعزيز عبــــد|ذ محمد عبــــد |مع هره|لق|طبــــ 

836o38 حمد عىلي عيد| |دين دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

356569 ن|دق سلط|لص|لعزيز |ر عبــــد|من س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

87584| تـــه |للطيف شح|لرحمن عبــــد|ء عبــــد|عل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|493oo م محمد سيد طه|حس هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48|7o3 ي عبــــد|ذ فتـــىحي عبــــد |مع
د|لجو|لحميد بــــسيوئى سكندريه|ل|بــــ |د|

4557o6 ح محمد حسن|لفتـــ|يمن محمد عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|255o5 وى|لحسن محمد هند|بــــو |لدين محمد |سيف  ى شمس|د| بــــ عي 

||6949 رى|لبــــ|حمد عبــــد |محمود محمد  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

367639 هيم|بــــر|لمعىط محمد |م عبــــد|حس ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

5|o499 حمد|لمنعم خليل |حمد عبــــد |محمد  عه دمنهور|زر

278493 ه حمدى عىل خليفه ني  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

365342 س|لمنعم محمد عبــــ|بــــدور عبــــد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|42467 دق|لعزيز ص|م محسن عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

76343| يه مرىس محمود مرىس محمد| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

3||228 هلل|ح عبــــد|لفتـــ|عبــــد| جر رض|ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26585| لمنعم جميل|محمد جميل عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

736o5 تـــ محمد|محمد شح| نور لفيوم|صيدلتـــ 

496853 بــــ|يدى حمدى حسن جمعه حج|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

836377 ي فتـــىحي محمد خليل
مصطفى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3|2297 يف صبــــىح مصطفى محمد| حمد رسر |طبــــ بــــنه

6o33o| لعظيم حمد|للطيف عبــــد |محمد منتـــرص عبــــد  لمنصوره|حقوق 

89843| وى  |لمس|ن محمد |لدين عثــــم|ء |عل| عل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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629834 هيم|بــــر|لد مجدى محمد |خ قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|34499 هر|لظ|لسيد عبــــد |ندى حمدى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75|569 ف نجيبــــ وديع| |نيل|د رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

8894|4 ه |لل|ن عبــــد|تـــه حس|ن شح|حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|57253 سلىم محمد سيد موىس ن|تـــربــــيتـــ حلو

37|754 هيم|بــــر|يمن خليفه عىل |م |سل| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

6|o476 ن|رمحمد حس|لغف|ء محمد عبــــد|دع لمنصوره|بــــ |د|

9|94o3 حمد محمود  |محمد حمدى  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|68428 هلل|زق ذكر|لر|مه عبــــد |س|ء |وف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

334324 م|م|ل وهبــــه |محمد جم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7674o4  فتـــىح حمدى|لش|يه عبــــد |
ى
ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لعريش|ئ 

|8|o| لعظيم قطبــــ|ء عبــــد|مصطفى عل هره|لق|هندستـــ 

83535| ي رمض
حمد|ن زىكي |منى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

89|566 م فتـــىح فرغىل عبــــد ربــــه |بــــس دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

452892 ىسي|لبــــلق|لسيد يوسف |لسيد يوسف | ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|47453 د محمد|مصطفى محمد فؤ ن|بــــ حلو|د|

243525 لكريم|مح سعد عبــــد|ريم س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8|3558 لعزيز|منيه عمر سعد عبــــد| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4o3||3 ى|لسل|محمد يىح فهىم عبــــد م حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

266o87 ح|لفتـــ|لعظيم عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|رق عبــــد|ط ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|73483 |رغدتـــ 
ى
ف محمد شوق رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|32637 مريم حسن يوسف محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

843o72 د|لجو|حمد عبــــد|م |حبــــيبــــه هش قرص|ل|فنون جميله فنون 

286444  محمد |محمد سعيد عر
ى
ه|ق بــــوخرصى ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

322443 حمد محمد مخيمر|سلىم فتـــىح  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

||5299 ف محمد |ليه |ع حمد نجم|رسر ى شمس حقوق عي 

7o|o67 ه مصطفى | حمد|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|مي  زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

255o7o ق|خديجه عمرو شفيق  وى|لشر تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

87|648 هلل|حمد عبــــد|هيم |بــــر|حسن  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
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63932 ى|بــــو|حمد ممدوح مليىح  | لعني  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

43o|55 لمرشدى|در |لق|حمد عبــــد |مريم  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

36||86 ر|لسيد عىل نص|هلل عىل |عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3693|| لجوهري|حمد |لفتـــوح |بــــو |ء مجدي |دع ن|صيدله حلو

|522o4 شم|ئى ه|ج  عن|نشين ن ن|حقوق حلو

63538 ى صديق بــــسمه مبــــروك حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

62||2| لعدوى|محمود أحمد محمود  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

45259o يمن صبــــىح عىل حتـــحوتـــ|يوسف  لشيخ|ره كفر |تـــج

|6||36 هيم حسن|بــــر|بــــسنتـــ حسن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|5783o حمد|لدين محمد |جر سعد |ه ى شمس|د| بــــ عي 

4772|7 يف مط|ف وع|رس يوسف رسر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

226737 ى ح|مصطفى  هيم|بــــر|لسميع |فظ عبــــد |مي  ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6|9|67 ض|بــــ عو|لوه|هيم عبــــد |هيم إبــــر|إبــــر| دين ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

335235 نور محمد|م |رتـــ عص|س ى شمس|د| بــــ عي 

6|342| م يوسف منصور بــــوشه|أحمد عص |هندستـــ طنط

256632 تـــه|حمد شح|لسيد |منيه مسعد | ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

622556 ن رشدى نور محمد سيد|إيم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7625|o مل محمود عليوه|محمود محمود ك حقوق بــــورسعيد

883oo9 د |حمد رفعتـــ ج|محمد  سيوط|حقوق 

773735 لسيد عىل|ء عىل |وف تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

353|63 هيم|بــــر|د حسن |لرحمن عم|عبــــد دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

486o|8 حمد|ح |لفتـــ|رق عبــــد |ر ط|مي سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6333|6 هلل|بــــر محمد محمدعبــــد |مل رفعتـــ ص| زيق|لزق|بــــ |د|

2|8344 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|نورين محمد  هره|لق|م |عل|

278o78 لمنعم نرص عزبــــ|وليد عبــــد| رند شمون|نوعيتـــ 

85o89 بــــد|حمد ع|لحميد |ء عبــــد |رس| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

|38923 لصغي  هريدى|ممدوح محمد | هي لفيوم|لعلوم |ر |د

2|35o6 لرحمن|ح عبــــد|لفتـــ|م محمد عبــــد|مر ى شمس حقوق عي 

77o587 عيل جبــــريل|سم|يمن محمد |مصطفى  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

9o48o4 لرحيم |بــــر عبــــد|موىس ج| رويد ج|بــــ سوه|د|
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89|oo6 ل محمد |ء حسن جم|رس| سيوط|طبــــ 

6|8698 ف|لصو|لسيد |حمد سمي  | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

76855| ى س لم|محمد عىل حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

8575o| ي|لستـــ|ء رفعتـــ عبــــد|سم|
ر مهنى ي|بــــ |د|

|لمنى

22882 دق محمد نعيم|مصطفى ص |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

78o|o4 لسيد محمد محمود|منيه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

2|78o| ه ط حمد|رق مصطفى |ني  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

75|485 لحسينى جبــــر|نور معتـــز حسن محمد  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|43444 م عتـــريس|م|هدى محمود  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9o3926 هلل  |لرحمن عبــــد|رص حسنى عبــــد|لن|عبــــد م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

5o2687 هيم|بــــر|ر محمد منصور |من ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

2322|7 د|مد صديق حسن مر|محمد ح هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|9555 لسعود محمد|بــــو|محمد | مه ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

35|4o فظ|ئى محمد ح|ر ه|مي |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

9o|858 قص |لقمص قري|ى |ئ  بــــش|بــــيشوى رج ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

267|5o لعجىم|يمن محمد ربــــيع محمد |ن |يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

764|9 هيم|بــــر|مد |لد ح|ن خ|نوره لفيوم|حقوق 

|5274| ف محمود محمد|م |سل| رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4866o| هيم|بــــر|ل جمعه خميس حسن |بــــل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

88527o ع |ن من|حسنى ري| ن|ر سيوط|طبــــ 

68256| مريم محمد منصور جمعه حبــــيبــــ لمنصوره|علوم 

98o37 ى|لد |حمد خ| حمد حسي  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

474o8 لسيد|حمد فضل |سعيد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

67657o د|لحد|ىط حسن |لع|لعزيز عبــــد |مريم عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

778o78 غنى|محمد حمدى محمد  لمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

498634 د محمود محمد صبــــرتـــ|ء فؤ|ول بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

349o9o د نجم|متـــ فؤ|س|منيتـــ | عه مشتـــهر|زر

683o5o زق عىل درويش|لر|هلل محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|
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|7937| حمد|بــــتـــ |حمد ثــــ|ى |مي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

634582 ف |يوسف  هيم|بــــر|لسيد غريبــــ |رسر زيق|لزق|ره |تـــج

26882 ى زكري|ي لرحمن|مد عبــــد |ح| سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

692256 دي|لن|مه |مه عطيه سل|م سل|سه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

856692 لقوي موىسي|حمد عبــــد| |هويد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

258279 لحسيبــــ محمد|لسيد عبــــد |محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6|328o لسيد عبــــدربــــه|ل |لدين كم|ل محمد مجد|كم زيق|لزق|عه |زر

689|79 عيل|سم|ىط محمد |لع|م عبــــد |محمد عص ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

35749| لمقصود مطر|دق عبــــد|لص|ن عبــــد|ل رمض|من |نوعيتـــ بــــنه

879488 لرؤف|ر عبــــد|لرؤف مختـــ|مل عبــــد| سيوط|بــــ |د|

3444o| بــــوشوشتـــ|ح سعيد بــــيوم |مصطفى صل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

686686 د محمد|لجو|يمن عبــــد |د |لجو|عبــــد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

4|49|| هلل||هيم عط|بــــر|م عىل |سل| لشيخ|ره كفر |تـــج

6o8242 تـــه طه|لسيد محمد شح|ء |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8|5||5 ي عبــــد|لش|هلل عبــــد|ء فتـــح |رس|
ى
لحكيم|ق ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

7|o8|4 |هيم |بــــر|يىح خليل |لجر|م |محمد حس
ن|لسقع

لمنصوره|حقوق 

89o59| صم مرع صديق |محمد ع ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

424836 لمطلبــــ حسن|هيم عبــــد |بــــر|لد |هيم خ|بــــر| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

23343 محمد عمر محمد حسن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

249||4 ود|بــــ د|لتـــو|ء يشى عبــــد|سم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

32o48o ف سيد رف|بــــ |شه ع|رسر ى شمس هندستـــ عي 

273|29 ى|لرحيم سيد ي|م عبــــد|سل| سي  دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

|48695 ورو|ستـــ|مريم سعد نبــــيه  هره|لق|حقوق 

6o5669 ن|تـــبــــ عىل شعبــــ|لسعيد محمد ر|م |ريه لمنصوره|علوم 

9|o33 لعزيز|ل عبــــد |ء فكرى جم|شيم |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

24o|78 ح نظي  منصور|لدين سعيد صل|ح |صل هره|لق|حقوق 

245897 د عطيه عىل عطيه|مؤمن فؤ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6|o88o لجندى|بــــر |لد مرع ج|خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o|944 بــــ  |لوه|لعظيم عبــــد|حمد عبــــد|ره |ي ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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524254 لسعيد يونس|رس |يتـــ ي| سكندريه|ل|بــــ |د|

|7393| حمد محمد عطيه|م |ريه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

679498 للطيف|ن عبــــد |زق سليم|لر|ل عبــــد |د جم|سع لمنصوره|صيدله 

78|325 هيم|بــــر|د |لسيد فؤ|ء |رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o888| خىل|لدو|لسيد |له قدرى محمد |ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|655o9 روق مدبــــول|رق ف|بــــ ط|رح هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

53o46o ل|لجم|سلىم محمد سعد سعد ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

424988 ل|لع|لسيد عبــــد|نور |يه سمي  | سكندريه|ل|عه |زر

6o7969 ى  يد ضوه|بــــو |هبــــه حسي  ى لي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7583o7 ه ه ي|ئى شح|ني 
تـــتـــ حفنى عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|47445 زى|لسيد محمد عىل غ|مصطفى  هره|لق|ره |تـــج

65942 حمد|طف محمد |حمد ع| لفيوم|طبــــ 

882o|9 ف محروس سمع|م |بــــر| ن  |رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

868|42 ى | حمد محمد|حمد حسي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

773684 حمد عبــــده عىل جردوح|نسيبــــه مجدى  ى شمس صيدله عي 

866|54 در|لق|لحسن محرم محمد عبــــد| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

43|7o7 لمقىلي|حمد مندوه سعيد مندوه | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

762242 ى رى|ن زخ|رى عجبــــ|مني  زخ| مي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|2995| لمسيح|طف فريد عبــــد |ع| ري|م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

23||4 سم محمد|لق|بــــو |عمر محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

7648o5 عيل|سم|حمد |ره محمد عبــــده |س ره بــــور سعيد|تـــج

49774| ي
ى|لدين |ء |عل| دئى حمد حسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

36o93| لغنى سعيد محمد|زينبــــ عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

54668 د جرجس لبــــيبــــ|مريم عم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

683|4| له|بــــكر محمود غز| هلل رض|منه  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|53629 د|رص حسنى حم|لن|ل عبــــد |جم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

35274| رق محمد محمد عىلي|م ط|هش ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7|593 ء عىل محمد|م عل|سل| لفيوم|حقوق 

9o4o55 ى |ن محمود محمد حس|يم| ني  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

7oo967 ن|لدهش|حمد |هيم |بــــر|ل |ء جم|دع لمنصوره|ل |طف|ض |ري
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536966 ر|ر مختـــ|مختـــ| حمد زكري| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

649|69 ه محمد عىل محمد | زق|لر|هيم عبــــد |بــــر|مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|225|8 بــــيتـــر عصمتـــ سعد خليل ى شمس|تـــج ره عي 

866|3o ن محمد عىلي|محمود رمض ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

||5422 كيندى لبــــيبــــ جورج | جسيك ى شمس|تـــج ره عي 

86|6|8 محمد يشي محمود سليم ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

34843o عيل|سم|حمد متـــول |حمد |هدى  ى شمس حقوق عي 

4925o2 لحميد|بــــ عبــــد|وى كبــــك|يمن منصور هند| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

342253 ى يحن  صل|ي ح|لفتـــ|ح عبــــد|سمي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

833oo9 نبــــيه| د يوحن|لميل|س وبــــ|لقمص متـــي|جورج 
 شنوده

|ج طبــــيع قن|عل

5o2634 هيم عطيه محمد|بــــر|ن عىل |رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

683594 ض سيدهم|لح ري|نىه ص لمنصوره|حقوق 

4o5522 مرعىل|مر عىل ع|ندى ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|233| ى فؤ حمد |د |محمود حسي  ج|هندستـــ سوه

224773 هيم|بــــر|حمد مصطفى جوده | لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

53o|55 لحميد محمد عمرو|لغنى عبــــد|ء عبــــد|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

54|846 لفيومي|هر عىلي |محمود م معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

4||9|6 حمد خليل|حد |لو|ل عبــــد|حمد جم| |ره طنط|تـــج

25954o لمجيد|لحميد عبــــد|ء عيد عبــــد|دع ن|صيدله حلو

26767 م|بــــ تـــه|لوه|م عبــــد |رحمه حس ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

493669 ي|عمر محمود محمود ن ج  |حقوق طنط

3|6oo3 حمد يوسف|لدين |م |سلىم حس دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

222878 لرحمن مصطفى محمد مصطفى|عبــــد رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

255|77 للـه عىل|م محمد عبــــد |د س|جه ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

833798 عىلي| خلود خليفه عط ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

92395 لجنيدى|حمد |حمد عىل |محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

434498 لنور|بــــو|ر |لستـــ|ندى محمد عبــــد لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

2|499| لعزيز|لدين مصطفى سعد عبــــد|م |حس |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل
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83226o حمد محمد|ل |د جل|جه |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

9oo868 ى ص|ي حمد |بــــر محمد |سمي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

842628 لنعيم حسن|حمد عبــــد|ده |غ |نوعيتـــ فنيه قن

26o923 ى|ن حس|يم رمض|لد|نعمه عبــــد ني  م بــــنى سويف|إعل

353o9o ن|روق مرو|ء ف|محمود عل  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

32|6|7 مل جوده|حمد ك|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

76|o99 لفتـــوح|بــــو |للطيف |ء محمد عبــــد |رس| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

53o39| ي شعبــــ
سم|ن عيد محمود ق|منى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

888297 لحميد حسن  |ن مصطفى عبــــد|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

4|6668 ده|بــــوزي|هيم عىلي |بــــر|روضه  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

||8|35 ى لم|لم عطيتـــ س|س| لوجي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|2|6o5 ي محمد |نعم
ي |ن مصطفى

ي|لنعم|حمد مصطفى
ئى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

267325 هيم فهيم جمعه|بــــر|يه سعيد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

787o58 وق صل بــــ|لتـــو|ح عيد عبــــد |رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

9|39|8 حمد عمر حسن  |ء |ل| سيوط|حقوق 

776483 مي  عىل خليل|جر |ه زيق|لزق|طبــــ 

334687 عيل|سم|م مدبــــول |عمرو عص |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

252o79 بــــ نوفل|هر فوزى خط|خلود م تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4||433 حمد|ن حسن |محمد وليد عثــــم |ره طنط|تـــج

8o5oo4 ن د|مجدي شكري عي| مي  ي|طبــــ 
|لمنى

8466|9 لح محمد|ء محمود ص|ميس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

86354 ى|ه جر مفرح يوسف حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

92oo3| ى|م فرج وليم جيد  | رتـــي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

447|5| ف محمد عىل محمد غندور|محمد  رسر ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|742o لغيط|بــــو |ل مصطفى |يحن  عمرو كم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

325557 م|لبــــدرى عل|محمد مرتـــضى  ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

5|8432 بــــسمتـــ محمد محمد عىل سيف سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

42|64| ئى|لبــــيط|ن حسن |منى محمد رمض لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|78778 روق عيد حسن|محمد ف| دين ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط
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273476 لك سيد|حمد نرص م| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

768o87 ى|لمجيد ل|هبــــه محمود عبــــد  شي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

835689 بــــر موىسي|لح ج|ء ص|زهر  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

435882 ئى|لفخر|للطيف |خلود محمد محمد عبــــد لشيخ|تـــمريض كفر 

438258 ده|لفتـــوح حم|بــــو|م محمد |يه عص| لشيخ|عه كفر |زر

366949 م|م|ن وليد رجبــــ |نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

43892 هيم دكروري|بــــر|محمد سيد | نور تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

27||34 ن|مروه محمود محمد مرج لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

63|422 مل محمود جمعه|مريم محمد ك زيق|لزق|نوعيتـــ 

4o9278 لسيد مرع|ء رفعتـــ رجبــــ |آل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

53743 لمول محمد|زى عبــــد |حمد حج| بــــ بــــنى سويف|د|

7|46o لسيد مرصى|لحكيم |عبــــد | ند ره بــــنى سويف|تـــج

839678 ه ج| ى محمد|مي  بــــر حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|53o36 لسيد محمود|هيم |بــــر|حمد | هره|لق|ره |تـــج

6|7686 تـــي|لزن|ر أحمد أحمد |عم ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

3|43|3 محمد| متـــ رض|س|محمود  ى شمس|د| بــــ عي 

82oo88 دق|لدين سعد ص|ل |خلود جم ي|بــــ |د|
|لمنى

845843 لمحسن محمود موىسي|حمد عبــــد| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

9|72o8 زر |د ع|طف مر|سيوس ع|ثــــن| سيوط|ره |تـــج

632257 هر|لط|لرحيم |طمه محمد عبــــد |ف زيق|لزق|طبــــ 

7538oo ف عبــــد |مروه  ع|لحميد فز|رسر لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

2|4|95 م|م|لرحيم |عمر حسن صبــــرى عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

345466 دل محمد سعيد حسن|يتـــ ع| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

924977 تـــ عىل محمد  محمد محمد خي  ج|ره سوه|تـــج

4|8646 ن حسن|حمد رمض|حمدي  لشيخ|بــــ كفر |د|

637o|9 هلل نزيه سعد|ئيل عبــــد |مهر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5o25o3 ى|محمد رمض ن عوض حسي  ط|بــــ دمي|د|

478422 يبــــ|لش|ن |يوسف سمي  سعيد سليم عه دمنهور|زر

838964 ي محمد|لر|ل عبــــد|ن جم|يم|
ضى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

4|96|5 لخي |بــــو|حمد محمد |حمد صبــــىح | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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3o868 د|محمد عىل حم| ر|ي  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

7o|635 ن لبــــن|لسيد عثــــم|يمن |ندى  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

9o5376 رس محمد عىل محمد |ي ج|ره سوه|تـــج

543o83 ئى|لفخر|حمد |لسيد |تـــ |لشح|م |بــــتـــس| |صيدله طنط

582o7 لرحمن محمود محمود محمد|عبــــد  ضتـــ ج بــــنى سويف|ري/رض |ل|كليتـــ علوم 

762494 ف ص|محمد  رف|لسيد ع|لح حسن |رسر |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

6|6594 ي عبــــد |س عبــــد |ين|
ي عبــــد |لغنى

زق|لر|لغنى ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

25543 ى عبــــد|لسل|نعمه عبــــد م|لسل|م حسي  ى شمس|زر عه عي 

244724 حمد|ل محمد |لع|محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|7626 ىسر|لغبــــ|دى نعيم محمد |ش معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

364225 ئى طه محمد|سيف ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

83o3|5 محمد سيد محمد يوسف ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

235696 ء سمي  سيد بــــدوى محمد|رس| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

22|59 لد سيد مدبــــول كحيل|ر خ|من هره|لق|بــــ |د|

68oo7| لعدل|ندى مني  محمد فتـــىح محمد  لمنصوره|ره |تـــج

75|392 م|نور حسن عل|يوسف حسن  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

89956o ل |لع|بــــ مصطفى عبــــد|بــــورح|ر |زه| ج|بــــ سوه|د|

52777| لسيد عىل عىل|هدى عىل  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

|44544 ر حسن|لدين مختـــ|م |مصطفى حس بــــ بــــنى سويف|د|

3728|o ف زين |حمد | حمد|بــــدين |لع|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|668|2 لعزيز|لعزيز حسن عبــــد |جر عبــــد |ه ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

68458o لنبــــى|لسيد عبــــد |يمن |محمد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

326598 ي | لي|د
عيل سيد|سم|مصطفى ي |

لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

88636| ى محمد مرزوق |محمد ي سي  سيوط|ره |تـــج

3|8583 ى  مي  حمد محمد|لسيد |ني  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|4636 ى محمد  |لنعيم |م عبــــد|تـــه مي  د شعبــــتـــ |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|تـــربــــويتـــ أسيوط بــــمرصف

22o725 نوس|سطف|دق |ن ص|سيمون يون ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|64|25 رس|حمد محمد ف|محمود لطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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878898 حمد |لد محمد |عمر خ سيوط|ره |تـــج

756|58 ي|لسيد محمود محمد محمود |رحيمه  لزهي  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

523687 لم|حمد س|حمد محمد |د |زي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

324754 هلل مصطفى عىل حسن|يوسف عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

46o82|  |ء |حمد عل|
ى
يش|لغ|لدين محمد شوق |ن طنط|سن|طبــــ 

49982 ى| حمد صبــــىح محمد حسي  حقوق بــــنى سويف

2|678o لدش|ل زىك |تـــم كم|فريده ح ى شمس صيدله عي 

8o2o|o س محمد|م محمد عبــــ|سل| ره بــــنى سويف|تـــج

434555 لمجيد يس|هيم محمد عبــــد |بــــر|ء |رس| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

783599 م شلبــــى عىل|مروه عص زيق|لزق|حقوق 

632oo3 هيم عليوه|بــــر|هلل |مروه عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

4536| هيم محمد|بــــر|م عىل |حس هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

4455|| بــــر حسن|ن حسن ج|نوره لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

33|2|3 محمود محمد محمد معروف عطيه |بــــنه| هندستـــ شبــــر

828975 حمد محمود|محمود محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

3o753 زق|لر|ر محمد يىح محمود عبــــد |من ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

26292| س بــــدوى|محمد زىك عبــــ ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

38395 لسيد|ن |ء عزتـــ زيد|زهر دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|8926 د محمود مرىس|حمد رش|محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

833995 لصغي |ر عىلي محمد |من ن|سو|حقوق 

6o7396 ى|ر ش|لملك مختـــ|طمه عبــــد |ف هي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

436237 م|لسل|وى محمد مرشدي عبــــد |لشن|مرشدى  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

7o7974 لسيد نجم|هيم |بــــر|دل محمد |حمد ع| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

24o594 ى|حمد سليم|بــــى | ن حسي  هره|لق|حقوق 

75|359 ي|لر|لسيد عبــــد |حمد محمود |
ضى معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|53647 ى|ء عبــــد |سم| لمجيد محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

329684 ق محمد|لرز|لمجيد عبــــد|عبــــد| هن شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

7|7464 لحكيم طلبــــه عىل عليوتـــ|مريم عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4o3949 حمد|محمد عىل فرج عىل  بــــ دمنهور|د|

35o35o د عطيه سعد|يوسف عم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 
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|67o82 بــــوغريبــــ|لحكم |رس عبــــد |ر ي|عم ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|45|95 حمد سعيد مهدى|مهدى  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

||7878 ه س| لم|حمد س|لم |مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6836|9 رج|هيم نو|بــــر|لسيد |د |لجو|حمد عبــــد | لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

478768 ى|ذكرى ممدوح محمد حسن ل شي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

778539 د محمود سيد|محمد حم زيق|لزق|ره |تـــج

26327o لح|لسيد محمد ص|رضوى  |علوم بــــنه

26979 ن محمد|ح رمض|بــــسمه صل سيه|نوعيتـــ عبــــ

|4992| لسعيد حسن|ر |محمود محمد مختـــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o2|36 ى |مد |محمود محمد ح عيل|سم|مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8942|| ى |ء ش|جر عل|ه كر حسي  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

83|56o حمد|محمود منتـــرص محمود  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

42|42| هلل|بــــر عىل عىل ضيف |ص| ر|ي لشيخ|بــــ كفر |د|

7|6488 لسيسي|هلل |زينبــــ تـــيسي  محمد عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

9|o32o ن |لد خلف مهر|د خ|زي ج|طبــــ سوه

2529|2 ل|لبــــص|سلىم مهدى محمد  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|44|o| حمد نرص|حبــــيبــــه مجدى محمد  هره|لق|حقوق 

78|48o وي|حمد محمد قن|هيم |بــــر|روى | لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

35852| لسيد فرج|د |عم| ن|ر ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

2|392| حمد حسن|تـــم |عمر ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6||o43 لجندي|محمود مصطفى محمد  لمنصوره|ره |تـــج

4956|5 م محمد محمد مرىس|محمد عص بــــ دمنهور|د|

27746 حمد|لرحيم |حمد عبــــد |م |حس  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

6o39o| هيم|حمد محمد محمد درويش إبــــر| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

693|96 ج|لسم|هبــــم |بــــر|دل محمد محمد |ديه ع|ن ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

8|43o2 حمد محمد|فعي |حمد ش| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

3|6674 ء محمد حلىمي عىل محمود|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o45|6 لدين|دل فهىم عز|رقيه ع |بــــ طنط|د|

763|99 ه | لدين|هيم سعد |بــــر|بــــر |هيم ج|بــــر|مي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

863555 هلل حسن|هلل محفوظ عبــــد|عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى
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87527 ى عبــــد م|لسل|مروه محمد عشر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

758o6| يف مسعد مسعد ص لح|رسر لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

63|877 لحميد|بــــوىس سعد حسن عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

8827o9 ى  |مل ه| شم فكرى حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

4o||97 ل خميس محمد عىل|حمد جم| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

683o68 ى فتـــح  لحميد|هر عبــــد |هلل صبــــىح م|نرمي  لمنصوره|حقوق 

438o44 ج|بــــو زيد حج|بــــسيوئى | جر رض|ه |حقوق طنط

7586oo حمد غريبــــ عىل|بــــسنتـــ  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

23689o ى محمود محمد هدير حسي  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

8462|8 ي زكري عيسي|
ي لطفى نىح  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

48865o زى|ن غ|هيم عش|بــــر|هيم محمد |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

676o25 هلل|مه محمد عوض |س|ء |ول لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|594|8 منيه سعيد محمد فرج| ن|تـــربــــيتـــ حلو

7|o388 |لكف|ره محمد مصطفى مسعد |س
ى
ق ط|بــــ دمي|د|

346||o حمد محمود|لسيد عبــــده |عبــــده  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

825|78 هلل سليم|ء سليم عبــــد|صف دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

693336 وى|لقن|لبــــصي  |وى عبــــد |لقن|م محمود |نغ| ط|بــــ دمي|د|

2|847 لنبــــي محمد|ل عبــــد |د جم|جه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

86483| ء محمود حمدون عوض|لحسن| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

543934 ر|لغف|د صبــــىح فتـــىح رجبــــ عبــــد|زي |حقوق طنط

343|76 ى |ي حمد بــــصيله|يمن منصور |سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

25o225 لسيد|تـــ |ر محمد عىل فرح|من ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

|226o5 ف عوض جعفر|حمد | رسر ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

642296 لجيد مرصى |ح عبــــد|لفتـــ|محمود عبــــد
للطيف|عبــــد

زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44246o لسيد|لبــــيىلي |لسيد |لسيد |لبــــيىلي | |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

7|9|9 ح|لفتـــ|لمنعم محمد عبــــد |ء عبــــد |سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3|24o7 مد|شم ح|ه| محمد رض |بــــنه| هندستـــ شبــــر

677492 |لمجيد |لمنعم عبــــد |دم محمود محمد عبــــد |
هيم|بــــر

لمنصوره|بــــ |د|
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452|58 مر|د ع|لجو|ح عبــــد |لفتـــ|جد عبــــد |ن م|إيم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|292|7 لمجيد|لشكور عبــــد |ل عبــــد |محمد جم ن|ضتـــ حلو|علوم ري

424378 حمد حمدى عىل بــــكر عىل| لشيخ|عه كفر |زر

8|7778 دم|ل فوزي |ن جم|يم| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

9o|3o ى ع ى|دل حسنى محمد حس|بــــشر ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

34o96| شد|لسيد ر|لد محمد زغلول |محمد خ ى شمس|تـــج ره عي 

42o726 ف عبــــد لح|لونيس ص|محمود أرسر لشيخ|بــــ كفر |د|

443|49 ى س ى|هيم |مح سعد إبــــر|نرمي  لعشر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

5o7535 ى عبــــد |لشح|ء |إرس د|در عي|لق|تـــ حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

83928o هلل|ميه عمر محمد حرز|س ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7o6994 ف |ي ى رسر بــــينى عوض محمد|سمي  لشر لمنصوره|بــــ |د|

359882 ي|مريم عم د عليوتـــ خرصى ى شمس|د| بــــ عي 

346|3o لمليىح |حمد ربــــيع |لدين مجدى |بــــدر  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6ooo52 حمد|زق |لر|حمد عبــــد|كريم  |ره طنط|تـــج

844523 حمد مهلل|بــــرين محمد |ص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6923|| لقط|لدبــــوىس محمد | |منى رض تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

43o674 ي|ندى ع
ء فهىم|بــــد ضى ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

336475 ء لطفى شبــــل جبــــر|شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2|249| عيل|سم|ح |لفتـــ|م عبــــد|د هش|زي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

435833 ى|دل محمد |ء ع|دع بــــو حسي  لشيخ|عه كفر |زر

283337 محمد يىح سليم حسن ه ى نوعيتـــ جي 

372437 لمقصود|لمقصود محمود عبــــد|حمد عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5|9856 يف|حمدى عبــــد| رن لرحمن رسر ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

893343 بــــ |ن دي|ن محمد سليم|محمد سليم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|76o4 ف حمدى |ن |رو بــــوزيد|لنبــــوى |رسر ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

23239| بــــى|ل ميىك حسن عر|نو ن|بــــ حلو|د|

499772 عر|لش|هيم عطيتـــ |بــــر|هدير مجدى  تـــربــــيتـــ دمنهور

235534 ى م|ي لسيد|جد يوسف حسن |سي  ن|هندستـــ حلو

284o3 لحميد|ر محمد عبــــد|كريم مختـــ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 
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754222 حمد حسن|يمن |ره محمد |س مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

5o4o|7 ل عىل عىل حسن حمد|لدين كم|م |بــــ حس|شه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

235755 د|لجو|بــــسمله محمد عطيه عبــــد ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

767623 م|م|ن محمد نجيبــــ |يم| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

8|5o87 عوض نمر فرج| ريموند ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

229889 م ممدوح بــــهلول محمد|حس هره|لق|بــــ |د|

847752 يف حسيبــــ عبــــد هلل|ري عبــــد|لبــــ|رسر ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

2o3oo لق|لخ|لحميد عبــــد |محمود ممدوح عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

434245 ى|هيم ل|بــــر|وى |لششتـــ|م |ن س|جيل شي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

34o47| لسيد محمد|بــــسنتـــ محمد  |تـــربــــيتـــ بــــنه

3665| هلل ربــــيع|م محمد خلف  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

82o2|| ي محمد عبــــد|عبــــد بــــ|لوه|هلل يحن  ره بــــنى سويف|تـــج

6o6894 ى محمد مصطفى|عبــــد  لرحمن يحن  أمي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

679396 حمد|ئى |لكن|رص |لن|كريم عبــــد  لمنصوره|حقوق 

5o3286 حمد حسن|هلل |هلل خي  |منتـــ  سكندريه|ل|عه |زر

6o5857 لسيد سعد|ر حمدى |من لمنصوره|صيدله 

5|39o7 ل|لح سعد بــــل|ء سعد ص|سم| سكندريه|ل|ره |تـــج

754537 ن|حمد سليم|ندى محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

63|o95 ل|لد|لسيد |لمجيد |لد عبــــد |ن خ|نوره زيق|لزق|حقوق 

353|47 ق حلىم بــــسليوس|سح|نيوس |رس| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

67993| لمقصود محمد مسعود|لرحمن منتـــرص عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

259828 لمنعم غيثــــ|عنتـــر عبــــد| عل شمون|نوعيتـــ 

98539 عيل عىل|سم|محمود عيد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2388| لعزيز محمود جمعه|سيد منتـــرص عبــــد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

354227 لسيد|لسيد عىلي |ء |رس| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|8648 محمود سيد مصطفى سبــــسوبــــه ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

89o944 ن |حمد زهرى مهر| |عل سيوط|حقوق 

483oo7 ى ندي نبــــيل زيد محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

67665 حمد عىل عوض|يوسف  ي|لسن |
|لمنى

924|67  
ى
لسيد  |عمر رزق صدق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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284345 عيل|سم|ه |لل|لسيد محمود عبــــد |م |بــــتـــس| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

62o978 يد|ن ز|ن فتـــىح محمد رضو|يم| ط|ر دمي|ثــــ|

782657 ي
ر|لنج|ح سعيد |لفتـــ|وليد عبــــد | دئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4oo543 يد ش|بــــو|لمنعم |طمتـــ عبــــد|ف ى متـــ|لي  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9|o799 مون مىكي |لم|حمد مؤمن محمد | ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

49|956 لمنعم|ئى عىل محمد عبــــد|منيه ه| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

358327 د محمد|ندى محمد عي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

35564| لمعىط محمود|لنرص عبــــد|بــــو |رتـــ |س ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

88|7|7 لك  |لم|عبــــد| ن عط|حمد رمض| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

42o457 ر محمد|لستـــ|نور عبــــد|سلىم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

26964o للطيف غنيم|صبــــىح عبــــد| ند ي صىح بــــنه
|معهد فنى

7|oo83 يمنى ربــــيع محمد عيد جبــــر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

479982 فرح محمد محمود منصور |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

448685 بــــوعلوه|م محمود محمد |در هش|ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

564|7 للطيف|حمد عبــــد|طف |لدين ع|نور ره بــــنى سويف|تـــج

84|o6 لمول|د|لعظيم ج|مصطفى عبــــد| عل ره بــــنى سويف|تـــج

52376| ل|لع|حمد عبــــد |هيم محمد |بــــر|محمد  دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

322545 حمد|لسيد |صف |لسيد ن|تـــسنيم  هره|لق|صيدله 

25|o4 ى|م ف عطيتـــ جرجس| |رتـــي  رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7o4226 هلل|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|دل |يوسف ع ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

4877o3 لعزيز محمد|هيم عبــــد|بــــر|مصطفى  سكندريه|ل|ره |تـــج

63843 لمجيد|يوسف محمد يوسف عبــــد ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

6478|3 حمد محمد حسن محمد عطيه| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

2|4872 هيم محمد|بــــر|بــــدين |لع|محمود زين  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

627466 در|لق|منى عزتـــ عفيفى عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o9422 ف محمد عبــــد|بــــ |رح ه |لل|رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

34|772 لرحل|لعزيز |ىطي عبــــد|لع|لد عبــــد|لبــــيبــــه خ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

322287 هلل|هيم عبــــد|بــــر|ر محمد |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|oo39 ن|ل محمد عمر سليم|له محمد كم|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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89825o حمد مصطفى |لسيد |مصطفى  ج|ره سوه|تـــج

3|8974 ن محمد مصطفى محمد متـــول|نوره ن|علوم حلو

|5833| ح محمد|سندس محمد صل هره|لق|هندستـــ 

35665| زى|د غنيم حج|رتـــ محمد فؤ|س ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|33287 بــــ محمد حسن|يه|حمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

87633o لمنعم جوده  |رص عبــــد|حمد ن| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8||5o8 لحميد|طمه محمد سيد عبــــد|ف ي|لسن |
|لمنى

843986 ي حكوم عىلي حسن
مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

53697| حمد طوير|د |د فؤ|م عم|سل| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

886834 ى |بــــ سليم|لتـــو|ء عبــــد|دع ن حسي  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

|659|| س مصطفى|ندى معوض عبــــ لفيوم|لعلوم |ر |د

686422 لمقدم|هيم عىل عىل |بــــر|حمد | لمنصوره|بــــ |د|

54994 لتـــ عىلي قرئى محمد|ه ره بــــنى سويف|تـــج

33952| ن يوسف رزه|مروتـــ يوسف رمض زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8|o276 ي عص در|لق|م محمد عبــــد|يحن  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6274|6 م أحمد فوزى أحمد|عص زيق|لزق|بــــ |د|

32962 د|ح محمد ج|لفتـــ|ء محمد عبــــد |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

849629 هلل سليم|ره محمود عبــــد|س دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

36o79| لسيد عىل|لمنعم |لتـــ وجيه عبــــد|ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

77oo59 |لحكيم عطيه عبــــد |لحكيم محسن عبــــد |عبــــد 
دى|له

زيق|لزق|بــــ |د|

5o4|4 م|لسل|لعظيم عبــــد |لد عبــــد |لرحمن خ|عبــــد  لفيوم|ر |ثــــ|

85o925 ي محمد|محمد صل
ح حنفى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

7o6336 لجليل|ن محمد عبــــد |لدين عثــــم|ل |هبــــه كم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69o793 هلل|م عيد صبــــىح عبــــد |سل| لمنصوره|علوم 

3566o3 دق عىل|لص|ء علوى |ول |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2|37|o عيل|سم|حمد |مه |س|هلل |سيف  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

45886o ف|ء فتـــىح درغ|رس| م محمد رسر دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

4|89o2 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد | لشيخ|نوعيتـــ كفر 

7|2527 مه|حمد محمد محمد سميح سل| لمنصوره|علوم 
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8|2824 حمد|عيل |سم|تـــه |مي شح ي|بــــ |د|
|لمنى

256o59 لمجيد شلبــــى|هلل رجبــــ عبــــد|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

45896o هيم عيس محمد كمون|بــــر|ء |إرس |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

869|59 لحميد عىلي|محمد منتـــرص عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

623|25 ن|لمقصود شعبــــ|محمد وجدى محمود عبــــد لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

836732 ى عبــــد ج|لمعز محمد فر|حسي  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

829o55 ن|سم سليم|لق|بــــو|كريم صبــــري  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

86|54o ي ونس|
نطونيوس قيرص ينى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

646756 لعزيز عوض|هلل محمود عىل عبــــد |يه | ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

6472| ن|حمد عىلي زيد|نهله  لفيوم|صيدلتـــ 

786868 مه|هيم طه محمد سل|بــــر|ء |سم| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

284o8 حمد محمد|مه |س|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o29o7 حمد|محمد وحيد فهىم محمد سيد  |ره طنط|تـــج

32|336 لرحيم فرغىل|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|33668 ى دل رشدى تـــوفيلس|ع| كرستـــي  ن|علوم حلو

2|4656 روق عبــــده|بــــ ف|يه|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

435|o3 لدين|ج |لرحمن تـــ|لح عبــــد |سعد ص لشيخ|عه كفر |زر

59799 سيد سعيد طه سعيد ره بــــنى سويف|تـــج

45o36o لشلبــــى|حمد |م محمد |كريم س |ضتـــ طنط|علوم ري

767367 لم سليم|ء عوده س|سم| لعريش|تـــربــــيتـــ 

4|247o لعبــــد|لسيد محمد محمد |صم |ع |بــــ طنط|د|

492499 هلل مرع|دل يوسف فتـــح |حمد ع| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

357o|5 هلل محمد|حمد عبــــد|هلل |عبــــد |حقوق بــــنه

76974o شد|ضى مسلم ر|رضوى ر لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

63o945 لدين محمد|ن مدحتـــ محمد سعد |يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

63o893 لسيد|عيل |سم|ر |لستـــ|محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

27|o73 هيم|بــــر|لح فرج |تـــ ص|لشح|ره |س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

629725 م|ل سل|لع|لعظيم جمعه عبــــد|محمد عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

5|9592 دتـــ|لسيد عىل حم|ن محمد |يم| تـــربــــيتـــ دمنهور

49855o ع|حمد من|ل |ح صبــــىح كم|صبــــ بــــ دمنهور|د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 1823 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

356384 ي محمد عبــــد|عبــــد
هلل|لرحمن مصطفى ي صىح بــــنه

|معهد فنى

7||8|9 ي|مد محمد حسن |مد ح|سلىم ح
وى|لمنى لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

76|93| محمد حبــــسر حسن عىل| ند لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

234567 ى|لضوي |م محمود |هش حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

63566| س|مروه أيمن محمد عبــــ  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

8oo38| ي عبــــد|محمود مو
ى
ي ند|هلل محمد مو|ق

ى
|ق دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|77|66 مد محمد|ء عزتـــ مسعود ح|شيم هره|لق|هندستـــ 

477535 ى|ندى أحمد عبــــد لحميد أحمد حسي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

89598o ه |لل|م يوسف عبــــد |مروج عص ج|بــــ سوه|د|

9|299o ى  |حمد ج|هلل |عبــــد بــــر حسي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

633356 رص|لن|للطيف عبــــد|لعزيز عبــــد|م عبــــد|بــــتـــس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

525|69 لعيسوى|هلل محمد سعد عىل |منه  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6o2566 بــــر محمد غنيم|هلل محمد ص|عبــــد  |ره طنط|تـــج

|6|o54 ن لس عبــــد |س| مي  ك|لمل|م كي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

677352 لبــــم|هيم محمد |بــــر|لدين |ح |وليد صل لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

25423 ى ي حلىمي زىك|ه| كريستـــي 
ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|44723 لمنعم حسن محمود|طمه عبــــد |ف سيه|نوعيتـــ عبــــ

7|7475 بــــ تـــوفيق حسن كلوبــــ|يه|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35943| تـــ عبــــد| لسيد|نور |دى |له|مي  |بــــ بــــنه|د|

853792 ي مجدي | ديبــــ وهبــــه|نىح  ره بــــنى سويف|تـــج

8249oo لدين مغربــــي سنوىسي|ل |حمد جم| ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

843478 ن|لسميع عثــــم|محمد عمر عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

|6|73 لمعىط متـــول|ئل عبــــد|و| ر|ي هره|لق|حقوق 

727o2 ف ربــــيع عبــــد |نس | لعليم|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

344787 ن عىل محمد|ن عىل شعبــــ|يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

279344 لففى|هيم مصطفى |بــــر| |لي|د هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2575|| هلل|ح حسبــــ |لفتـــ|يه فوزى عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3|76o6 حمد|لسيد |حمد وليد | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف
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6327| حمد محمد محمد محمد| ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

8|o652 هيم محمد|بــــر|ن |يه رمض| ي|عه |زر
|لمنى

4o33|o |بــــر|لد سعيد |رضوى خ
ى
هيم دسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

779|27 س|هلل محمود عبــــ|لسيد عبــــد |حمد | زيق|لزق|عه |زر

78ooo ن بــــيوم|ن حمد|لرحمن نعم|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

676664 بــــ|لشنه|هيم |بــــر|مح محمود |بــــسنتـــ س لمنصوره|حقوق 

76978o ى عىل |ي لزينى|لسيد |هيم عىل |بــــر|سمي  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

853|o| ي|لغف|حمد محمد عبــــد|
ر مهنى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

632593 لسيد|لسيد حسن |يه | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

268299 لخول|لفضيل |لمنعم عبــــد|حمد عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

923926 ن |حمد عثــــم|حمد |لنور |بــــو| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

529o5 ء محمد محمد|حمد عل| ره بــــنى سويف|تـــج

8|7225 هيم سعد زىكي|بــــر|لمسيح |عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

75|o2| نىح  قيرص نعيم فوزى| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

268oo لعزيز|لعزيز محمد عبــــد |طمه عبــــد |ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

29562 ل محمد|لع|هر عبــــد |محمود ط كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

5o8|3 ى|ن مني  عبــــده |يون مي  ي سويف
هندستـــ بــــنى

243229 لبــــر|هيم تـــوفيق محمد عبــــد |بــــر|ئشه |ع ن|تـــربــــيتـــ حلو

353997 ف تـــوفيق |ء |رس| لسيد|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

332o37 د رشيد|ن حم|ء مجدي سليم|رس| عه مشتـــهر|زر

526964 حد|لو|هيم محمد سعد عبــــد|بــــر|محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

48759o ف  ي |دل ح|لدين ع|رسر
دى|لبــــد|مد مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77|96o م محمد محمود|مصطفى عص زيق|لزق|حقوق 

26o57o ى حسن محمود|من ر حسي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

3o287 هلل يحن  تـــوفيق حلىم|منتـــ  هره|لق|علوم 

6824oo لبــــسطويس|ل |ن مدحتـــ منصور هل|نور معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

629|4 ى رحمه فتـــىح عىل حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|8948 لغيط|بــــو|لعزيز عىل |رتـــ شندى عبــــد |س هره|لق|ره |تـــج

54273| لصعيدى|لد مسع محمد |ء خ|شيم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8|4546 ى ي| د حن|ميل| مي  بــــشر ي|علوم 
|لمنى
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259992 ى محمد زكري|ي لكريم|عبــــد| سمي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

529485 ى شبــــل |جم عيل|سم|ل سعيد حسي  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

42385| زى|لمغ|حمد محمد |منيه | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3o629 بــــو زيد|جر فتـــىح عمر |ه |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6422|| حمد عىل|طف |حمد ع| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

679899 هيم حسن خليل|بــــر|دل |ع| نور لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4o63o6 د حسن درويش حسن|مر| ر|ي سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

767879 عرج|ل|لرحمن |هيم عبــــد |بــــر|دهم | |ر|ي لعريش|تـــربــــيتـــ 

683o78 لمحسن محمد حسن|حمد عبــــد |ء |رس| لمنصوره|بــــ |د|

|67||5 ى محمد شكرى| رن حسي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

83o644 مون|هلل بــــل|بــــ |هلل ج|مون فتـــح |بــــل ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4o7355 ي |لحميد مصطفى عبــــد|لسيد عبــــد |ندى 
|لغنى

لنويىهي
سكندريه|ل|بــــ |د|

8347|7 ي |حمد سيد عبــــد|
لدردير|لغنى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

63oo24 مر|رص محمد محمد ع|لن|حمد عبــــد | زيق|لزق|صيدله 

438|53 بــــويحن |ن |ن شعبــــ|رس شعبــــ|ره ي|س لشيخ|بــــ كفر |د|

368562 هيم|بــــر|زق محمد |لر|محمد عبــــد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

336|62 حمد محمود عفيفى|سمر  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2965o8 ده محمد محمد|حمد حم| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

458oo| ض|حمد ع|حمد سيد |لدين |لمنعم نرص|عبــــد لمنصوره|حقوق 

|33997 ي|لعظيم زىكي |محمد عبــــد 
ى
لدسوق ى شمس حقوق عي 

3o933 لرحمن|مد عبــــد |ح ح|لفتـــ|ندى عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

3|424o لعزيز عيس|ضى عبــــد|لر|عمر عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o545o متـــ مرىس بــــسيوئى|ريم سل سكندريه|ل|بــــ |د|

3492|| مه عىل سيد|مصطفى سل ى شمس|تـــج ره عي 

5|9237 زق محمد|لر|لونيس عبــــد|منيه رزق عبــــد | سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

4o9635 ش|هيم مقل|بــــر|هيم |بــــر|حد |لو|عبــــد| ند |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

96439 ن يوسف|م سلط|محمد غر لفيوم|لعلوم |ر |د

784835 سط|لبــــ|محمد فتـــىح محمد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 
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254882 لديبــــ|لعزيز |عمرو موىس مرع عبــــد  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

766332 م|لسيد بــــس|محمد بــــكر محمد  حقوق بــــورسعيد

9o3o67 لشمندى |لحكيم |مصطفى محمد عبــــد ج |تـــمريض سوه

32o96o م|لسل|سم عبــــد|حمد ق|يوسف  ى شمس حقوق عي 

629747 هر محمد مصطفى|روضه جميل ط ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

356264 لسيد منصور|لسيد منصور |كريم  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

4o2542 ى |عبــــد| نور وى|لمحل|هلل محمود حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

254792 ن|سط عىل حسن رضو|لبــــ|عىل عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

55958 ن محمود محمد|لم شعبــــ|س معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

7|o5|| ف مسعد عوض عوض|يه | رسر لمنصوره|طبــــ 

8o99|| هيم محمد يسن|بــــر|حسن  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

738oo ي تـــوفيق|وف
ء محمد قرئى لفيوم|علوم 

6|6|73 ن|م|لسيد |جح |ممدوح ن ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

5|368o ور|نور ش|ل |نور جم| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

6|o22 لصمد|لمنعم عبــــد|لرحمن حمدى عبــــد|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6|63|4 دل|لعو|ل رفعتـــ |م جم|ريه ط|حقوق دمي

52487 ن ل|متـــ طلعتـــ غ|س| |مي  طبــــ بــــنى سويف

44|562 حمد محمود|ل |لع|تـــن حلىم عبــــد|ف لشيخ|تـــمريض كفر 

477937 هلل|د|ي ج|دل سعيد بــــش|نور ع بــــ دمنهور|د|

783684 لم|لسيد س|ر محمد |من زيق|لزق|ره |تـــج

328958 لسيد|حمد مصطفى |هيم |بــــر|لسيد | ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

6o45|7 هيم|بــــر|لسيد |ن سعد |رو |ره طنط|تـــج

883896  |لبــــ|للطيف محمد عبــــد|حمد عبــــد|
ى
ق سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

429753 ى |هلل |عبــــد  ف محمود حسي  بــــ|لخش|رسر |ره طنط|تـــج

9o477| دي |له|رس محمد عبــــد|ن ي|يم| ج|علوم سوه

4379o7 وى|لغربــــ|ريم محمد عىل عبــــدربــــه  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

273553 لحميد محمد|حمد عبــــد|مصطفى  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

6778o7 م عيس كشك|م|ل|د محمود |زي ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

695299 ف عبــــد |مروه  لق يونس جمعه|لخ|رسر لمنصوره|بــــ |د|
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5|3295 مه|هيم سل|هيم محمد إبــــر|إبــــر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

63o656 لسيد بــــيوم|تـــ |لشح|لسيد | زيق|لزق|ره |تـــج

285226 رس|لف|لنبــــى مصطفى |حمد عبــــد|عمر  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

792968 سلوى سعد محمد سعد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

268889 بــــو حجر|فظ |حمد ح| |لي|د تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

854o9| ى عثــــم| ي حسي 
ن|حمد مصطفى ي|عه |زر

|لمنى

526327 فع|لش|بــــ حميدتـــ |لوه|يز عبــــد|حمد ف| سكندريه|ل|بــــ |د|

34978|  عبــــد
ى
م|لسل|عمرو محمد شوق ي |

|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

828263 لمجيد|حمد عبــــد|م |حمد هش| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

925682 حمد  |لرحمن فتـــىح متـــول |عبــــد ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

43o539 لحو|هيم محمد |ء محمد إبــــر|لزهر| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

868584 حمد محمد|ن سيد |محمود رمض |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

3535o2 ئى محمد|تـــ فرج|محمود بــــهج زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

769989 مر|لعظيم ع|ن مجدى عبــــد |يم| لعريش|تـــربــــيتـــ 

45224| حمد|لسيد |هر عبــــد |هلل م|عبــــد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

5|2289 وى|لكفر|عيل |سم|عيل |محمد طلعتـــ إسم هره|لق|ج طبــــيع |عل

886587 | نوبــــ صبــــىح مسعود حن|بــــ| سيوط|بــــ |د|

694979 لح|حمد محمد ص|طمه |ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

629oo8 عيل حسن|سم|هلل |محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24o957 ر موىس|لغف|محمد محمود عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

896967 نوبــــ نعيم فكرى جريس |بــــ| ج|تـــربــــيتـــ سوه

6|94o2 مل محمد محمد محمد عيس|ك ط|هندستـــ دمي

8o9642 هلل مفرح محمود حسن|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

476596 وق خ لرحمن|حمد عبــــد |لد |رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

627|27 ف محمد عطيه قنديل|ء |رس| رسر زيق|لزق|بــــ |د|

495446 م|لسل|س عبــــد |محمد يشى رجبــــ عبــــ |حقوق طنط

|29464 عمر محمود مصطفى محمد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

688o55 ر|لبــــديع نص|ده محرم عبــــد |فؤ لمنصوره|بــــ |د|

74o6o ى خ|ي لد محمد روبــــى|سمي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|29693 |ر ند|لغف|لد محمود عبــــد |مصطفى خ كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|
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4||958 هر|لمط|رس بــــيومي |حمد ي| |ره طنط|تـــج

6o6457 لخي |بــــو|للطيف |ء عبــــد |مدحتـــ عل لمنصوره|علوم 

6293o7 لعظيم عطيه|ل عبــــد|حمد هيثــــم جل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

894325 حمد |حمد عىل | |دين سيوط|نوعيتـــ 

25||36 هيم عنبــــ|بــــر|ع |لرف|حمد | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

485o98 در|لق|هيم عبــــده عبــــد|بــــر|يوسف  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|6396 رسيل صفوتـــ نسيم فهيم |م ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

34248 حمد عىل|محمود محمد محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

46876 ر عىل محمد محمد|زه| ن|حقوق حلو

3459|| حمد|بــــى |مبــــ|حمد |هر |مروتـــ م ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

55783 بــــ رزق معروف قرئى|رح  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

35o5o| حمد|تـــ |محمود محمد فرح سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

696|36 لسيد حبــــتـــه|لعدوى |رس |هبــــه ي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

44o675 هيم يوسف|بــــر|محمد بــــدير موىسي  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

3|9|94 ى كرم |ي لعليم|حمد عبــــد|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

792oo6 ل حسن|لمتـــع|حلىم عبــــد | مه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2|5898 ى عىل محمود|س ره حسي  ن|بــــ حلو|د|

7o8838 هد|لحديدى مج|حمد محمد |مريم  لمنصوره|طبــــ 

239668 |مر عط|ع| د عط|سمر جه هره|لق|بــــ |د|

6oo|85 ى  ى سيد |يه|حسي  حمد بــــسه|بــــ حسي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

622253 حمد محرم بــــلح|ء محرم |شيم ط|حقوق دمي

852954 |نطونيوس مرزق عزيز حن| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

|45382 بــــر عيد|لرحمن عيد ج|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8855|6 حمد  |هلل محمد حسن |ء عبــــد|دع سيوط|حقوق 

|34472 در عزبــــ|لق|ح عبــــد |سندس صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

62oo|7 ض|لسيد عو|لسيد |محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

825923 بــــ محمد|لوه|عبــــي  محمد عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

444565 محمود محمد محمد محمد كمون زيق|لزق|عه |زر

877654 ى عبــــد لحميد محمد  |مريم محمد خي  سيوط|حقوق 
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9o4342 كوكو |د صليبــــ تـــوم|ء عم|عل ج|ره سوه|تـــج

4o688| د سعيد|لجو|تـــتـــ عبــــد |ل شح|مل جم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||9867 ريو عفتـــ عزتـــ فوزى|م ى شمس هندستـــ عي 

35o699 يمن محمود محمد|بــــسمتـــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

848674 مد محمدعىلي|ن ح|ره رمض|س ن|تـــمريض أسو

|47957 م يحن  سيد|مصطفى هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

492798 حمد عوض|عىل نرص  |حقوق طنط

25oo57 رس حمدى يوسف|جر ي|ه ي صىح بــــنه
|معهد فنى

783476 لسيد|حمد محمد |سمر  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|8828 ندى أحمد زىك شولح ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

24|458 يبــــى|سعد عدل عج|ن |يم| ن|بــــ حلو|د|

9682| ي|ر
لرحمن|محمد حسن عبــــد | ئى لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

462748 ي ح|
ر|لنج|مد |حمد محمد مصطفى |حقوق طنط

492276 رم|هيم محمد مح|بــــر|هيم محمد |بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5|996| د حرفوش|ء رمزى محمد رش|سم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7o427o لعزبــــ|هلل محمد |لمنعم عبــــد |ء عبــــد |عل زيق|لزق|هندستـــ 

|72784 فظ|لح|ء محمود سيد عبــــد |شيم وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

626794 لعزيز بــــكر يوسف|بــــوزيد عبــــد|منيه | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4||2o8 هيم عنبــــ|بــــر|ندى مسعد عىل  |تـــربــــيتـــ طنط

899744 لحميد تـــميم |ن تـــميم عبــــد|يم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

49422o حمد محمود مبــــروك محمود عقل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5|74|8 لمقصود حزيمه|هيم عبــــد |بــــر| |دين تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

69324o ى|مد حسن ش|ن ح|حن هي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7573|5 ه عبــــد  لرحمن|ن عبــــد |لرحمن سليم|ني  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

7o||96 ى |عبــــد   |لرحمن حسي 
ى
ر|لف|لسيد محمد |لدسوق زيق|لزق|علوم 

7|7939 هر|لظ|حربــــى نتـــع محمد عبــــد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

366233 وق محمود سعيد عىل رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

239547 لعزيز محمد|مه عبــــد|سهيله سل ن|تـــربــــيتـــ حلو

96836 تـــ فتـــىح مرىس يسن ني  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

238959 ى عم|ج د متـــرى|د عي|كلي  سيه|نوعيتـــ عبــــ
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76|682 ى|لرحمن حس|عبــــد  م حلىم حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7668|7 د|لم عو|لدين حسن س|م |حمد حس| ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

756732 ى|مع ذ مجدى محمد حسي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

69|82| ى حمزه عط هلل| |محمد قدرى خي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

48|583 در محمود|لق|محمد حسن عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8o66o7 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد|مؤمن عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

9|3829 بــــر ربــــيع عيد  |لرحمن ص|عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

225827 ف |محمد  لسيد محمد|رسر ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

853478 ن|لسيد عثــــم|لرحمن |طمه عبــــد|ف ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

|3|oo4 ي رزق |يه|نطونيوس |
هلل|بــــ حبــــسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

346352 ح|يمن سعيد صل|د |زي |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

|4427| |لعط|بــــو |لد متـــول مهدى |يوسف خ ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

7549o4 حمد|محمد محسن محمود  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|35||7 ي ح|سل|
ى
مد|م محمد شوق تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

868|69 ي 
ى حنفى ي حسي 

حمد|مصطفى لمنصوره|حقوق 

4973|8 لغنى|لدين سعد عبــــد|ء|سجده عل ره دمنهور|تـــج

26o382 ي|بــــر|زى |ء حج|سم| هيم صي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

77637o ى ك|رضوى حس مل محروس|م حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

327o8o ى محمد حسن عىل عبــــد هلل|حني  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

42o797 ل|زق بــــل|لر|لحليم عمر عبــــد|مصطفى عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2853|| تـــ|لسميع فرح|حمد محمد عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

76428o دي|لن|عىل محمد عىل متـــولي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8o978| مل|هلل ك|ره حسن عبــــد|س تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

685o33 لمرىس|ن خليل حسنى عبــــد ربــــه |نوره ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

863626 لرحمن|هيم محمد عبــــد|بــــر|مه |س|هدير  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

68373o بــــينى عشيش|لدين محمد |د |جر عم|ه لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

24o32 ل محمد|لع|ل عبــــد |تـــفى كم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|996o ي عبــــد|لرحمن هش|عبــــد
م|لسل|م لطفى لمنصوره|حقوق 

824o8| ي محمد يىحي حمدي يحن  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى
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8|o528 ي ط
ر عىلي|لستـــ|رق عبــــد|مصطفى ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |

|لمنى

243945 ى محمد محمود ج  حسي 
لمول|د |مصطفى |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

698883 لقطبــــ محمد|مملكه صبــــح فهىم  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

843637 ى ديوس|قل|س |يعقوبــــ دري| مي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

263267 ي
حمد حميد|هيم |بــــر| |دئى |بــــ بــــنه|د|

|55522 لحسينى|لحميد محمد |ء عبــــد |ندى عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

54|883 تـــتـــ|لقوى شح|ل سعيد عبــــد |سعيد كم بــــ دمنهور|د|

3645o ن عىل|ر عمر|حمد مختـــ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

424|o2 لشدى|هلل مصطفى |حسن محمد عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

69o8|3 لم|حمد س|محمد صبــــرى شكرى  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

263929 لسعدئى|ح عيس |ضىح نج ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

24255o بــــ موىس بــــدوى|لوه|هيم عبــــد|بــــر|بــــ |لوه|عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

67998 بــــ محمد|لبــــ|حمد فتـــح |ء |سم| لفيوم|عه |زر

|2893| وى|لغربــــ|لرحمن |حمد محمد عبــــد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9233|| ه محمد |لل|منصور عبــــد| مه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

22944 هيم|بــــر|بــــ صبــــرى |يه|مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|63|4 ىط|لع|غبــــ عبــــد |رص ر|لن|ء محمد عبــــد |رج ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|8338 ر|لغف|حمد محمد عيد عبــــد| هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

282|37 دق|لص|شم محمد |حمد محمد ه| ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

|25965 م رفيق محمود|حبــــيبــــتـــ هش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

228|2o ف محمد يوسف|ء |دع رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

836285 حمد محمد|لدين |ل |ء جل|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

33775o لحليم محمد|محمد محمود عبــــد |ره بــــنه|تـــج

79o683 رفعتـــ لحىطى عبــــود| رين|م ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

23544o مل محمد|حمد عوض ك|محمد  هره|لق|بــــ |د|

367977 حمد محمد|طلعتـــ محسن  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2323|8 لغنى|ل عبــــد|لع|حمد عبــــد|د |زي |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|647o2 لحليم|لسيد عبــــد |لد محمد |خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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45o245 لبــــدرى عبــــده|حمد محمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

45o|62 وي|لهلبــــ|محمد مرزوق محمد محمد  |ره طنط|تـــج

56o77 م رجبــــ طه يسن|سل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2584o2 قه|لن|لد بــــدر |م خ|سل| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

838534 ئشه محمد ربــــيع محمد|ع ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

25o69 ف عبــــده عبــــده|بــــسنتـــ  رسر هره|لق|حقوق 

|33542 ى|بــــ ش|لوه|حمد رفعتـــ عبــــد |عمر  هي  ى شمس هندستـــ عي 

5||83 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|متـــ |س| ره بــــنى سويف|تـــج

3293oo ن لخطيبــــ|حمد |هلل محمد |عبــــد| مي  |بــــ بــــنه|د|

339788 لرحمن|لسيد عبــــد|لرحمن |ف عبــــد|عف | معهد فنى تـــمريض بــــنه

4364o3 هيم ودن|بــــر|لصمد |هيم عبــــد |بــــر|حمد | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

784|86 ىط|لع|عيل عبــــد|سم|هيم |بــــر|عمرو  زيق|لزق|طبــــ 

365959 ن جودتـــ|فهد محمد رمض وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

4o2o85 لربــــيع|ن سعيد عفيفى |محمد رمض لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4o8767 ى |ي وى|لقلع|لسيد |لسيد محمد |سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4|o65o ج|لطن|لسيد |رص |وليد ن |ره طنط|تـــج

634574 لسيد منصور محمود منصور|منصور  زيق|لزق|ره |تـــج

223764 حمد|مد سيد |زينبــــ ح هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6|4o8 حمد محمد فتـــىح محمد| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

6o|225 ى عبــــد ح جوهر|لفتـــ|عبــــد| ح زكري|لفتـــ|نرمي  |بــــ طنط|د|

5o5783 ي عبــــد |مؤمن ممدوح عمر عبــــد 
لمجيد|لغنى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6o983 ل جرجس جريس|جم| سيند|ج هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

75o986 ى|ر مجدى حسن ص|مي لحي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

4||466 ليه|بــــوع|لرحمن محمد |طف عبــــد|لد ع|خ |ره طنط|تـــج

252465 ره محمد حسن بــــر|س ي صىح بــــنه
|معهد فنى

827o76 ي 
ف محمد محمد|مصطفى رسر ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

497877 وى|لقسط|ن |لسيد شعبــــ|رص |ء ن|ثــــر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4o396 لعزيز|لكريم عبــــد|ء فتـــىح عبــــد|نجل هره|لق|ره |تـــج

3372|3 هيم خليل|بــــر|حمد |لم |س |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د
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6o|977 لم|لبــــيوم س|هلل |ء محمد عبــــد |ل| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

72883 ى ص لح|بــــ ص|لح دي|م حسي  لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

6o2624 جح|هيم ر|بــــر|عىل محمود عىل  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|6o848 حمد موىس| |زكري| رن ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

686o98 للطيف حسنى عوض|ريم عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

8o88|9 ي محمود عبــــد
لحفيظ|بــــ عبــــد|لتـــو|مصطفى دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

279||2 ف محمد ز|كريم  يد|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

329ooo حمد|محمد عىل محمد عىلي سيد  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2|9o7 حمد|لح حمزه |سندس ص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

86o|57 ي عبــــد|لش|رص عبــــد|لن|رقيه عبــــد
ى
للطيف|ق ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

9|2996 بــــر محمد |م ج|محمد هم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

486o87 ره|هيم بــــش|بــــر|د |زر فؤ|تـــرين ع|ك سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5o72|| ح محمد زقله|دل صل|هدير ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9oo439 ل زىك حسن |مصطفى جم ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|2632o لنقيىط|لسعيد |م مصطفى |ضىح حس سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

25844o ن|ج  شديد سليم|نور ن| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

256624 ق|لزر|طف محمد |ء ع|رس| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

78|978 يف عبــــد  ح عوض|لفتـــ|يمنى رسر زيق|لزق|هندستـــ 

839759 ل محمد عىلي|رق كم|ط دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

459332 بــــ|لعزيز عفيفى خط|كريم حمدى عبــــد ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

667|o ى عبــــد |ء ي|شيم د|لجو|رس حسي  لفيوم|علوم 

26689| لخول|ن قطبــــ شفيق |يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8868o3 حمد |ه |لل|يه خلف عبــــد| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

8o3458 دق|ل ص|د كم|دي عم|ف حقوق بــــنى سويف

5o5694 حمد طه|عيل |سم|فتـــ محمد |ر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

83533 تـــ قرئى رمض| ن محمد|مي  طبــــ بــــنى سويف

923|74 ف محمد محمد |ء |شيم رسر ج|علوم سوه

76o484 دق|هلل ص|يوسف محمد عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3425o7 ن|زق زيد|لر|محمد مصطفى عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|63352 يه غريبــــ منيفى حميد منيفى| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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|79|97 يف محمد محمدى مرىس رسر |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

6253|o رتـــ|هر محمد عم|لظ|رق عبــــد |رنيم ط لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

43|o25 ي|ء محمود |سم
ى
ض|حمد ق لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6423|2 يه محمد مصطفى عىل حسن| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

63o5|3 لح|بــــو ص|د محمد محمد لطفى محمد |زي زيق|لزق|هندستـــ 

356292 |لنج|بــــو |حمدى | لنج|بــــو |مصطفى  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2863o هيم محمود|بــــر|بــــر |محمد ج ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4657| يفه  ف مجدى جمعه|رسر رسر لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

9o2564 بــــر محمد |حمد ص|يدى |ه ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

78435 س حمزه دعبــــس|لي|حمد |لدين |ء |بــــه د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

|3273| حمد خليفتـــ|لدرينى |لدين |م |ن عص|نور وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

536|7 ين عم لرؤوف محمد|د عبــــد |رسر بــــ بــــنى سويف|د|

32||o4 حمد|ن |رس شعبــــ|محمود ي دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

269856 ف |فكرى  لغنيىم محمد يونس|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2|5934 لدكرورى|لفرج |بــــو|لم |يوسف محسن س ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8928|5 ن |ح محمد رشو|فرحه صل سيوط|بــــ |د|

83769 لحميد|حمد عبــــد |سلىم محمد  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

758734 لمجيد|تـــم مصطفى عبــــد|مصطفى ح رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

686o4| لسعيد عىل جبــــر|هيم |بــــر|ضىح جبــــر  لمنصوره|طبــــ 

439o63 م|لش|هيم |بــــر|حمد مصطفى |مصطفى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

68o888 هلل رجبــــ|ل عبــــد |لسيد محمد كم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

444|77 بــــوزيد|لدين محمد يوسف |محمد سعد سعد  لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

9o6685 لعزيز |لسيد عبــــد|بــــ |لوه|م عبــــد|له| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

4||o|4 ي
ر|لجز|زق محمود |لر|عبــــد | دئى |ره طنط|تـــج

754648 ح محمد فضل|لفتـــ|ء محمد عبــــد |لىمي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4|7894 ى هر فهىم جرجس|مدحتـــ م| يوستـــي  لشيخ|بــــ كفر |د|

26|865 ن|سعد مجدى سعد رمض زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

327|84 ف فتـــىح س|ئى |م| لم|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

23o947 لجمل|حمد حمدى بــــهنس | هره|لق|طبــــ بــــيطرى 
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523645 لح عبــــده خليل|حمد مصطفى ص| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

22654| طه محمد طه محمود عىل محمد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|747o7 لحميد محمد|مه عبــــد |هيم سل|بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

273|74 شم عىل|لسيد ه|مريم محمد  ن|حقوق حلو

9o4896 لحميد |للطيف عبــــد|رحمه حشمتـــ عبــــد ج|ضتـــ سوه|علوم ري

6o6275 ل|لجبــــ|لعظيم |بــــ عبــــد |لوه|محمود عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

5||867 ن|لدهل|مد محمد |مدينه ح|حمد ح| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

29|59o حمد محمد بــــشندى مصطفى| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

|45893 لسيد|تـــه |يوسف محمد شح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

757o94 يمن محمد سعيدحسن|منيه | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

433o22 لح|مي محمود مصطفى ص |عه طنط|زر

8|3949 زق|لر|هيم عبــــد|بــــر|ء خليل |سم| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

43o5|4 لريدى|م فكرى محمد |مريم هش |تـــربــــيتـــ طنط

329999 ي|حبــــيبــــتـــ محمد جل
ل حنفى |كليتـــ هندستـــ بــــنه

5o645 مل|حمد ك|مد |د ح|زي دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

258722 ل|لجم|يم |لد|م عىل عبــــد|عص ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6|9365 لغريبــــ|ء محمد محمد مصطفى |لشيم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6|5288 ف محمد زقزوق يوسف أرسر لمنصوره|طبــــ 

38343 ى|زن يوسف درويش حس|م ني  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

33|923 ي محمد محمود سعيد| حمد يحن  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

524643 ل|هيم زكرى غبــــري|بــــر|نور |ندرو | سكندريه|ل|بــــ |د|

5|5546 ي|ر
هلل||ض عط|سعد ري| ئى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

9|36o8 لدين  |محمد عمرو محمد بــــدر  سيوط|حقوق 

7o267o يع عىل|رق سعيد ط|ن ط|رو |بــــ طنط|د|

5o5|83 ج|لسم|هيم محمد خليفه |بــــر|محمد طه  سكندريه|ل|بــــ |د|

869236 ن|ء رشدي محمد عثــــم|دع ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

357699 ى جم| ى عطيتـــ|ل |مي  مي  |ره بــــنه|تـــج

882744 ين ئى شنوده فوزى  |ه| في  سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

6775|4 هلل محمود عىل|هلل عبــــد |سل عبــــد |بــــ لمنصوره|هندستـــ 

778o99 ن|لسيد عىل عثــــم|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج
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44645 ى|محمد ص| ر|ي لح حسني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2463|5  عبــــد|عبــــد
ى
|ح مصطفى سيد |لفتـــ|لرحمن شوق

حمد
ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

456547 لمقصود عطيه|لعزيز عبــــد|بــــر عبــــد|محمد ص |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7794|9 ه | بــــو زيد مصطفى|حمد |مي  زيق|لزق|بــــ |د|

683698 يه|حمد شلبــــ|حمد |مه |س|ن |حن لمنصوره|بــــ |د|

832759 ن ود |ود جميل د|د| مي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

6o627| لغنى رسور|محمود رسور عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

695557 لشورى|ح محمد |لفتـــ|هند محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

225378 جر محمد سيد عوده|ه |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

23592o لمقصود|لرحمن عبــــد|رس عبــــد|هلل ي|منه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

86|823 ي 
هيم عىلي|بــــر|رحمه مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7897|8 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|هيم محمد عبــــد |بــــر| حقوق بــــورسعيد

767378 لبــــيك|ن |بــــ حمد|لوه|ء محمد طلعتـــ عبــــد |ل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

789639 رص محمد عطيفى موىس|حمد ن| س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

6977|| لغندور|عيل محمد |سم|يه محمد | لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

235o3 هيم|بــــر|يوسف | محمد رض لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

||827| ئيل|نطونيوس ميشيل يعقوبــــ ميخ| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|428o د|بــــيتـــر ميشيل عزم عي هره|لق|هندستـــ 

89o954 ء سمي  رجبــــ حسن |لىمي سيوط|ره |تـــج

3628|6 حمد|رق محمد |محمد ط |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

635|2| ح|لفتـــ|خلود حسن محمد عبــــد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

425o27 ئى|لمسلم|لسيد |م محمد |ن عص|رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

263232 ن حمدى مصطفى محمد|نور |تـــربــــيتـــ بــــنه

24|oo5 لمــول|د |معتـــز مصطفى محمد محمد ج هره|لق|ره |تـــج

85o292 مد عويضه|هيم ح|بــــر|مد |ح سيوط|طبــــ 

346|92 حمد|در |لق|حمد عبــــد|يمن |محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

|22|o2 ى عبــــد  لسيد|ىط |لع|محمد حسي  ى شمس|زر عه عي 

265766 ر|محمد عفيفى محمد عم |ره بــــنه|تـــج
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493728 لحجرى|حمد |م |لسل|عبــــد | م رض|لسل|عبــــد تـــربــــيتـــ دمنهور

|34|7 عيل|سم|عمر يوسف عبــــده  ن|بــــ حلو|د|

336333 |لبــــ|ح عبــــد|لفتـــ|عبــــد| سمر رض
ى
ق ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4494o5 ي|ح |م صل|هش حمد محمد زهي  |حقوق طنط

769o6o ى |رس| هيم|بــــر|ء حسن حسي  لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

49o377 ى| دون|م |مجدى عطيه مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o5||| ء محمد زىك منصور|رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

788796 ه | حمد بــــدرى محمد|مي  لعريش|علوم 

4474|2 هلل|للـه عطيه رزق |مدحتـــ رزق | رين|م سكندريه|ل|ره |تـــج

536|4o رس محمود محمد يونس|محمود ي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

53642| ى|ن خ|نوره لد محمد عويس حسني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|o267 ى جمعه |ء |لزهر|طمه |ف لسيد|لسيد |لحسي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

852662 محمد عىلي خلف عىلي حقوق بــــنى سويف

|39838 م فتـــىح عىل حسن|سهيله هش هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

353||8 حمد|لمجيد محمد |مح عبــــد|هيم س|بــــر| ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

5|8o37 لصفتـــى|لعزيز |ح عبــــد |لفتـــ|عبــــد | رن بــــ دمنهور|د|

|6o5|o عيل|سم|لدين |ج |لرحمن محمد تـــ|عبــــد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

4|2742 وى|لص|لسيد عبــــده |حبــــيبــــه محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

456o37 ى|منه  هلل حلىم جمعه مرىس حسي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

44672 ى |م حسن عويس حس|حبــــيبــــه س يف|ني  لشر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

92|838 حمد محمد |رص |حمد ن| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

79o727 حمد|حمد مهنى |ل |لكريم جم|عبــــد  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

29626 م محمد محمد مصطفى|حس هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68938| لدين|تـــ تـــفى |دل فرح|عهد ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|2|oo عيل|سم|عيل |سم|لحميد |ن محمد عبــــد |نوره لمنصوره|حقوق 

|7o537 ن|م سليم|رمزى سل| رين|م ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

676o6 فظ|لرحيم ح|دل عبــــد |رحمه ع لفيوم|تـــربــــيتـــ 

448|85 ن|لسيد سليم|ن رأفتـــ |مريه سكندريه|ل|هندستـــ 
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476o74 م|ج عل|رس محمد فر|فرح ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

338789 دي|له|رس حلىمي عبــــد|ي| نور زيق|لزق|عه |زر

434688 ى ن ح عبــــيه|لفتـــ|ج  عبــــد|رني  |علوم طنط

43574 لجليل محمود|ر ربــــيع عبــــد |من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|57962 هيم متـــول|بــــر|له محمد |ص| ن|بــــ حلو|د|

46269 ف محمود مصطفى|محمود  رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

374492 ل|حمد حسن محمد هل|عىل  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

333987 حمد سيد|لسيد |عمر  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

94377 تـــ | ح محمد|لفتـــ|حمد عبــــد |مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2|354| لبــــرى|هيم |بــــر|يمن محمود |ن |نور ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

2|4o43 لسعيد|لمصطفى محمود |م محمد |تـــسنيم حس ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

5|4o|| لديبــــ|ن |لق رمض|لخ|ن عبــــد |ء زيد|آل إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

||86o4 س محمود|سلىمي سيد عبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|8oo2 ورى|لمغ|لسيد لملوم |دتـــ |غ ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

333853 للطيف سعيد|لرحمن محمود عبــــد|عبــــد ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

839338 ى |عىلي حس ى|ن حسي  مي  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

628|94 محمد عطيه محمود عطيه محمد زيق|لزق|بــــ |د|

788o2 ن محمد خليل عىل|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2578o| ئى|لقرم|لمنصف |دل عبــــد|مؤمن ع لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

|678|o ف عبــــد |م |وس ى|رسر لمحسن حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o2|58 ىط|لمع|بــــو |مد |لدين ح|م |مد عص|ح لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

77oo35 مه سيد محمد سويلم|م سل|بــــس ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

777345 لعظيم|للطيف عبــــد |ح عبــــد |نىح  صل| زيق|لزق|حقوق 

6|824| دل|لعو|هر |هبــــه محمد ط ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

82o5|o ر|لستـــ|خىلي عبــــد|جي د|جر ض|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

62477o ل|هيم هل|بــــر|ن |لسعيد سمع|مصطفى  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

283463 لموجود|حمد محمد عبــــد|مروه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22||35 لح|لد ص|لح خ|طمه ص|ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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63352o لمجيد شلبــــى|لسيد عبــــد |ء محمود |سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|886 ه فتـــىح حسن ص| لح|مي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

676287 ى |رحمه محمد  لطوبــــىح |حمد حسي  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

|4333o لموجود|حمد محجوبــــ عبــــد |محجوبــــ  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

534o24 لخي |بــــو|لد محمد |صم محمد خ|حمد ع| ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

482772 ى|ء محمد رمض|رس| ن حسي  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

|24842 حمد مصطفى شكرى|ئى |ه| نور ى شمس|تـــج ره عي 

778332 لعزيز|دى عبــــد|له|ل |ر جم|عم  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

6|4675 ئى|لدرو|طف محمد |ن ع|إيم لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

63588 وق ص وى|لح روبــــى سعد|رسر ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

337254 ود|فخرى د| يوسف زكري |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|3|48o شم|ح ه|لفتـــ|محمود محمد عبــــد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

5427|o ن هندى فهيم نبــــيه| مي  سكندريه|ل|طبــــ 

27|546 ل|مصطفى عطيه هل| ندى رض ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

492996 ى|حمد رضو|حمد مصطفى | ن حسي  ره دمنهور|تـــج

835525 محمد عيد محمد سعيد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4o2556 ى عدوى محمد محمد|ي سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

543483 بــــ|روى محمد عىلي محمد غر| بــــ دمنهور|د|

3|73|| ل محمد|هلل مجدى كم|عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

524|2o ندى محمود محمد محمود يوسف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75897o لرحيم|م عبــــد|نور عل|محمد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

498o58 س|بــــور|ن سعد هليل عىل منصور|نوره |حقوق طنط

7|7574 ىط|لمع|بــــو |لعدل |ح محمد |سميه صل لمنصوره|نوعيتـــ 

4577|6 رس محمد قطبــــ جوده|منى ي لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5o|98 مه سيد فكرى سيد|س| سيوط|هندستـــ 

855477 ي رض
د|لجو|لدين عبــــد|مىحي | مصطفى لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

9o9o55 حمد |بــــدين |لع|مصطفى محمد زين  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

5|84o هدير سعد تـــوفيق محمد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

Wednesday, September 5, 2018 Page 1840 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

497|38 ن|هيم سليم|بــــر|ح |جر عمر صل|ه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

47227 مد|محمد عمر فضل ح هره|لق|ره |تـــج

257564 ف محمد غ|محمد  زى|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2422| جر محمد يوسف محمد|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4245o8 روبــــيم|ن ش|سلط| ريو مجدى زكري|م سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

48863o م|لسل|هيم عبــــد |بــــر|حمد |هيم |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

222o7 د محمد قرئى|ء رش|رس| ى شمس|زر عه عي 

26o56 حمد|عبــــده | لعل|بــــو|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

88o889 سم سيد |لق|بــــو|ئى سيد |م| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

32|257 هيم محمود محمد|بــــر|محمود  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

56o52 هيم|بــــر|طمه مصلح عبــــود |ف تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

239693 حمد محمد|هبــــه محمود  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9|2|57 حمد  |ء مصطفى محمود |شيم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

895845 ى محمد محمود  لىم عشر ج|طبــــ سوه

4o9oo لح|لحميد ص|منيه محمود عبــــد | ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

498589 يف|لدين |د سيف |م عم حمد رسر |حقوق طنط

5|6|94 لسيد عىلي خليل|جر خميس |ه سكندريه|ل|طبــــ 

278233 هيم معوض|بــــر|لدين |ء|محمد عل س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

542623 ى عبــــد |سم مون|ن جر|لمنعم رمض|ح خي  بــــ دمنهور|د|

54633 عيل|سم|رتـــ يشي محمود |س ره بــــنى سويف|تـــج

523579 ج|لنظي  فر|ن عبــــد |يوسف شعبــــ سكندريه|ل|هندستـــ 

22o493 مصطفى محمد محمود عىل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

346o77 ن|جر عمرو حسن عمر|ه مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

5oo963 لفضيل|لحميد عبــــد|لعزيز عبــــد|طمه عبــــد|ف عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

349524 مه درويش|سيد صبــــىح سل ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

27|o2 حمد|حمد محمد |عبــــي   تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8299o عيل محمود|سم|هنده محمود |ش ن|بــــ حلو|د|

679963 ن جمعه|لعدوى رمض|يه محمود | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

49o796 هيم|بــــر|يدتـــ حمدى محمد محمد |ع دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

4||949 حمد محمد محمد جمعه| |ره طنط|تـــج
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465|42 ى|يمن محمد ش|محمد  هي  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

695329 ى|دى سعد ش|له|حمد عبــــد |يمن | هي  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

|937| لمنعم محمد|حمد عبــــد| |طيم|ف لفيوم|صيدلتـــ 

66597 يه محمد سعد محمد| لفيوم|حقوق 

22557 لعزبــــ محمد|محمد ممدوح  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

48ooo8 در|لق|لسيد فتـــىح عىل عبــــد|لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

244o6| ن|حمد بــــطر|ن |محمود مصطفى رمض ن|حقوق حلو

|344|6 ى زكري مي  م|لسل|لحليم عبــــد |عبــــد | ني  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6223o| ى رض|ي لنورج|لرحمن محمد |عبــــد | سي  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

684382 لعز|بــــو |لسعيد مصطفى |زن محمد محمد |م تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

263725 دى محمد|له|جر مجدى عبــــد|ه |علوم بــــنه

4|99|9 هد فوده|ح مج|لفتـــ|هد عبــــد|حمد مج| لشيخ|ره كفر |تـــج

23987o هيم محمد طلبــــه|بــــر|مه |س|حمد | هره|لق|هندستـــ 

58o3o بــــ|لوه|لعزيز عبــــد |لدين عبــــد |ء |حمد عل| طبــــ بــــنى سويف

22o23 وق خ لكريم|لد فتـــىح عبــــد |رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

428353 ن|عيل رمض|سم|حمد أبــــوضيف |ء محمد |آل |علوم طنط

429673 لرحمن|حمد محمد عبــــد|لرحمن |عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

354o43 ي ع|
ك|لمل|ود عبــــد|دل د|يرينى ى شمس|د| بــــ عي 

777778 مد يونس|حمد ممدوح ح|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

426352 ئيل|ن ميخ|نشأتـــ لطيف سلط| ن|سلف سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

876655 لمنعم  |ء عزتـــ عبــــد|لدين عل|عىل  سيوط|طبــــ 

246445 مد بــــدر|حلىم ح| مجدى رض |ن طنط|سن|طبــــ 

7o4288 لسيد|مصطفى مجدى بــــدر مرىس  زيق|لزق|هندستـــ 

65259 بــــر عىل جمعه|جر ج|ه لفيوم|تـــربــــيتـــ 

4o57o9 عيل محمد حسن|ء مجدي إسم|إرس سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

26|387 ه عم لعزيز|لمنعم عبــــد|د عبــــد|مني  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

848592 وي|دف| |لوف|بــــو|ن حسن |نور ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6859o4 لكريم|لمجيد عبــــد |منيه محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

898555 ن مجلع |ريمون ثــــروتـــ رسح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج
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|37393 ر|لنج|لعظيم |لنجم محمد عىل عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

263692 لق بــــيوم|لخ|مروه مجدى عبــــد لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

52o386 ذ رميح|يمن حسن مع|ن |يم| سكندريه|ل|علوم 

|3883 ى|لحكيم سل|يوسف عبــــد  متـــ حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|6o89 للطيف|ن سنوىسي عبــــد|محمد رشد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

6o8674 ج|ح محمود حج|لفتـــ|جر عبــــد|ه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6|384| لديبــــ|بــــ |لوه|هدى فيصل عنتـــر عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2498oo لم|ء مصطفى حسن محمد س|ل| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

775|45 ى|بــــو |ل |طمه جم|ف لفتـــوح أمي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

8245o| لرحيم|لعظيم منصور عبــــد|هيم عبــــد|بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

529626 حمد محمد ذىك ريه| تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

|6o3|| لعزيز بــــيوم|ئى  عبــــد |س ه|فر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2349|4 هلل حبــــيبــــ|مل يوسف عبــــد|حمد ك| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

78|283 ن|م محمد عثــــم|لسل|ده عبــــد |حم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

283783 هيم|بــــر|حمد محمد |يمن |زن |م ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

92o537 ع  |بــــ هلهل محمد من|رح ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4|9769 لح|لح محمد ص|حمد محمد ص| لشيخ|ره كفر |تـــج

28365| حمد|هلل فهيم سيد |محمود عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

4|36o5 ي جر|
بــــ|لسعيد رشدي مصطفى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

623|o9 ر|لنج|لفتـــوح |بــــو |حمد عىل |ر |عم ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

23763 حمد محمد|رق |لرحمن ط|عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

48723| مل|روق ك|م وجيه ف|سل| سكندريه|ل|بــــ |د|

226774 ىط محمد|بــــر مع|م ج|سل| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

7o572 ئى|هلل فرج|رص سعد|عىل ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

688|58 لدمهوج |لنعيم محمد |رص عبــــد |لدين ن|عىل  لمنصوره|هندستـــ 

25o53 حمد حفنى مصطفى|ء |ول ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o4865 فظ  |ن ح|لدين عرف|ندى عز  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

23542 ف مصطفى سعد|مصطفى  رسر دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

|5oo6 سم|لمعىط ق|مه عبــــد |س|مروه  هره|لق|ره |تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 1843 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

263o74 زق|لر|ن محمود عيد عبــــد|نوره ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

26347| وى مصطفى عىل|لديس|ح |ره صل|س |طبــــ بــــيطرى بــــنه

439594 روئى|له|هيم |بــــر|عىل محمد | سه لشيخ|بــــ كفر |د|

8|75o2 يع|لعزيز ط|لرحمن عمر عبــــد|عبــــد ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

8o|346 ي محمد|ندي سيد م
ضى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

52|663 ى يشى سعد |ي هيم محمود حسن|بــــر|سمي  علوم دمنهور

8928oo س محمد |بــــوعليم عبــــ|بــــسمه  سيوط|بــــ |د|

7oo757 لدنديىطي|حمد متـــول |تـــ |لشح|حمد |مصطفى  ى شمس طبــــ عي 

|64||o م|د عل|لجو|دل صديق عبــــد |كريم ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

33|629 د عىل|كر ج|بــــسنتـــ ش |ره بــــنه|تـــج

|7|765 لحسينى|لدين |جر محمد شمس |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|77899  |ي
ى
حمد|من محمد شوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

753283 يوسف مجدى فكرى جريس لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

536649 ن|هيم محمد زهر|حمد عىلي إبــــر| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5||75 ن وطنى مصطفى|حمد رمض| ره بــــنى سويف|تـــج

25922o ن|طمه جميل حلىم سليم|ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

64253| حمد محمد محمود محمد صقر| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

52o526 لحميد محمد|يمن عبــــد |يه | تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

54453| ء سمي  محمود سعدون|إرس ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

7||2|5 للطيف فتـــوح محمد حسن جبــــر|مريم عبــــد  لمنصوره|عه |زر

6o5779 لسيد عىل|ن |ن سليم|حن لمنصوره|علوم 

8|927| فتـــ محمد عقل|ء ر|رس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

2297o7 حمد عىل|مريم مجدى  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

69887| لسيد|لسيد محمد |ء نبــــيل |ل| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

45642 ه رمض| ح|لفتـــ|ن رزق عبــــد |مي  ى شمس| لسن عي 

4o3|38 يف|لح محمد |مصطفى عىل ص لشر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o9639 لمتـــول|لحميد محمد |فظ عبــــد |منى ح ره بــــور سعيد|تـــج

8583|2 ي عبــــد
رص محمود محمد|لن|مصطفى سيوط|ره |تـــج

6o8499 وى|لبــــن|حمد |حمد |ن محمد |نوره لمنصوره|علوم 
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357|58 تـــه غنيم|فظ شح|لح|قمر سعيد عبــــد شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

|66o63 عيل|سم|لعزيز |بــــدين عبــــد |لع|مه زين |س| هره|لق|حقوق 

2674o لموجود|ج عبــــد |لعليم فر|يه عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|654| رس محمد طلعتـــ|د ي|بــــج هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

868296 ن|لرحيم عمر|حمد سعد عبــــد| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

2|85o ف محمد حج|حبــــيبــــه  زى|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

48767 حمد محمد|حمد نبــــيل | ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

6o4654 ى ح| دين مد حموده|شفيق حسي  لمنصوره|ره |تـــج

94563 لمقصود|لمقصود حنفى عبــــد |محمود عبــــد عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

27|572 وق عبــــد لنرص|بــــو |لعظيم متـــول منتـــرص |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

88425| هم محمود  |محمد صديق  مي  سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

882756 دى  |له|بــــ حمدى عبــــد|ه| |مه سيوط|بــــ |د|

633433 لسيد فتـــىح|محمد عزبــــ  |ره بــــنه|تـــج

||7325 طف وديع بــــسخرون|يدى ع|ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

439274 ح حميده|لفتـــ|د عبــــد|مروه رش لشيخ|طبــــ كفر 

34|522 لعزيز محرم|هيم عبــــد|بــــر|حمد |حمد | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

222978 يع|هر ط|يوسف سيد عزتـــ م |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

224o|5 عوض| لد زكري|ن خ|يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26993o ف | يد|لحميد ز|هيم محمد عبــــد|بــــر|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2628o4 س|م عبــــ|لسل|حمد عبــــد|كريم  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

884765 فظ |لح|طف فرج عبــــد|حمد ع| سيوط|هندستـــ 

6o6539 وي|لهلبــــ|لنبــــى |زم مصطفى عبــــد |ح لمنصوره|حقوق 

255327 لسميع خميس|لم عبــــد|ء محمود س|شيم تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4o6392 ن|حمد رمض|لسيد محمود |منيتـــ | سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

57o28 وي|سعيد س| ء رض|شيم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

62|742 لمجيد|ىط عبــــد |لمع|بــــو |لسعيد |هند  ط|حقوق دمي

923873 للطيف |ن شوكتـــ محمد عبــــد|نوره دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

624569 ء محمد محمد عبــــده|مريم عل لمنصوره|ره |تـــج
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766726 حمد فوزى محمود عليوه|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

638o8o ى |لدين |محمود نرص حمد|مي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

6oo867 لبــــلظم|مد |مريم يشي محمد ح |طبــــ طنط

7||866 لبــــقرى|حمد |حمد |لسيد |ندى محمد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

648797 ى محمد|هيم حس|بــــر|مصطفى  ني  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

87|2| بــــ|لوه|حمد عبــــد|دل |ع| عل ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

2467o| ده|ده بــــيوم عىل حم|محمد حم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4o85|| حمد محمد خضي  يوسف| |حقوق طنط

9||424 بــــوليله |حمد |لسيد |كريم  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

9o8|53 لعزيز |ء محمد حسن عبــــد|سم| ج|عه سوه|زر

359895 ى محمد سعيد|مي ر حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27399 مل|متـــ محروس ك|يرينى سل| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

27327o بــــ|لوه|سط عبــــد|لبــــ|محمد بــــشي  عبــــد ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

8|9498 حمد|هيم |بــــر|حمد |ريج | ي|نوعيتـــ 
|لمنى

57|93 ل|لع|عد مسعد عبــــد |ء مس|ل| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

245|56 لرحمن|حمد عبــــد|يمن |هند  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

7233o لسميع|بــــر عبــــد |دي ص|ن| دين لفيوم|علوم 

368|26 رق حسن محمد|حسن ط |بــــ بــــنه|د|

||48|6 لسيد|دل خميس |لدين ع|بــــ |شه هره|لق|بــــ |د|

|6827| مكرم يسي عبــــيد| دون|م |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

689595 لمعىط حسن|هيم عبــــد |بــــر|ء |سم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

32o884 صم محمد محمود|هلل ع|عبــــد ن|بــــ حلو|د|

853424 عيل محمد|سم|يه نرص | ي|بــــ |د|
|لمنى

8o|o|4 در خليفه|لق|لحميد عبــــد|منيه عبــــد| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|78436 لرحمن طه فهىمي|ء عبــــد |وف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

639o87 لحميد عىل|لحليم عبــــد|حمد محسن عبــــد| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

8863|7 يم رمزى فرج |فر|ستـــيفن | سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

634669 لس جميل جميل ف م|كي  زيق|لزق|طبــــ 

9o|49| حمد عبــــدربــــه |لد عىل |خ ج|صيدلتـــ سوه

272533 ل|دل مجدى إسحق غ|ع دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف
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2452|8 ء محمد تـــوفيق جنيدى|سم| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7o8o84  عبــــد |لبــــ|ء محمد عبــــد |صف
ى
لحميد عىل|ق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|47893 هلل محمد حنفى|يوسف عبــــد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

8|23o2 بــــورسيع مرىسي|جر محمود |ه ي|نوعيتـــ 
|لمنى

443423 لمرىس محمد حسن|لحميد |محمد عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

488o8 لجيد|بــــتـــ عبــــد |ن ثــــ|ئى شعبــــ|م| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2394o3 هدير سعيد عدل مصطفى هره|لق|ره |تـــج

|5o7|2 وى خليل|محمد سعيد عشم هره|لق|ره |تـــج

2653o9 ي
لدين محمد مصطفى|ء |محمد ضى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

6|6226 حمد محمود محمد زقزوق|بــــ |مه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

632885 هلل شميس|هلل محمود محمد عبــــد|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

45844| ي|
ي سفى د محمد|لجو|ن عبــــد|نىح  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

7668o2 هيم منصور سنبــــل|بــــر|وليد محمد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

6|6459 ىسر|لغبــــ|لصديق |رحمتـــ مني  بــــكر  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

2569|2 ى|لمول ش|حمد عبــــد|ن |نوره هي  شمون|نوعيتـــ 

8863|6 ى |لنبــــى عىل حس|مه عبــــد|س| ني  سيوط|بــــ |د|

25o828 روق هنديه|محمد لبــــيبــــ ف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

264o42 لعبــــد|لرحمن محمد |ح عبــــد|ر صل|بــــر| شمون|نوعيتـــ 

6|3397 هلل ضيف|حمد محمد عوض |مصطفى  |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

4988o6 ود|لحميد د|ح عبــــد |لفتـــ|يدى وليد عبــــد |ه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6862o6 ى عىل حسن عبــــد  مه|در سل|لق|حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

526448 يمن خرصى سيد خليل|حمد | زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

9o639| دى محمد مسعود |له|ء عبــــد|ل| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4o|379 ود|هدي صبــــىحي محمد د سكندريه|ل|ره |تـــج

778362 لحميد|لح عبــــد |سيده شحتـــه ص زيق|لزق|نوعيتـــ 

6286|6 ى حسن صقر|عمر عبــــد لعزيز محمد حسي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

5|2o|6 رتـــ|م صبــــىح عم|سل|حمد | بــــ دمنهور|د|

238o3o وى|لقن|هيم |بــــر|مه |س|مل | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|663|8 لفرغىل|حمد |حمد محمد | ن|علوم حلو

89|8o8 ي
نبــــيل رشدى خليل | دئى سيوط|تـــربــــيتـــ 
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9|9|93 ع |عيل رف|سم|عيل محمد |سم| سيوط|حقوق 

46|6|3 لدين|د فخر|م ج|لسل|ئل عبــــد|محمد و |عه طنط|زر

|6694| ل محمد|لع|محمود مصطفى عبــــد  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

79|947 عيل|سم|محمود عىل مصطفى  زيق|لزق|هندستـــ 

3|3775 لسيد|لق |لخ|م عبــــد|يتـــ س| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

524o7| ى يوسف م|ر |مي مون|مي  |ضتـــ طنط|علوم ري

63||65 د|لجو|لسيد بــــىه عبــــد |ل |م| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

68922| لدين|حمد عز |مح محمد محمد سيد |رس س|ي لشيخ|هندستـــ كفر 

839598 ى | ج|حمد فر|حمد حسي  ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

577o5 ن ربــــيع فتـــىح محمد|رمض ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

542966 لرحمن محمد سعد|ديتـــ محمد عبــــد |ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|54822 حمد محمد محمد|ل |بــــسنتـــ كم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3|87|6 للطيف عطيتـــ|م عطيتـــ عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

484949 |لبــــ|حمد عىل عبــــد |لرحمن محمود |عبــــد 
ى
ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

423||5 روق بــــدرعطيتـــ|رق ف|عمر ط سكندريه|ل|ره |تـــج

|559o| ء محمد حلىمي عىلي|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

698256 لمنعم محمود|هدى هيكل عبــــد  لمنصوره|صيدله 

|75883 زى|بــــر محمد عىل حج|خلود ص |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

6|o96| عمرو محمد فتـــىح عيس دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

87942 لموجود|رغده فتـــىح محمد عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

366o82 لسيد|حمد حبــــيبــــ |رتـــ |س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

857|38 رفيده عىلي سيد درويش ي|بــــ |د|
|لمنى

|4|899 لدين عمر محمد محمد مدين|سيف  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

878632 حمد |د |يه فتـــىح مر| سيوط|بــــ |د|

9|8762 حمد |لمنعم محمود |بــــ عبــــد|رح سيوط|ره |تـــج

7o3|58 ى|ح حس|لفتـــ|د صديق محمد عبــــد |سع ني  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7oo5|o حمد|حمد رفعتـــ | |دين لمنصورتـــ |تـــمريض 

889889 ن محمد |وليد محمد عثــــم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|53327 ى|بــــوحلقه |طف |ع| لي|د مي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

883237 حمد |لحميد |بــــر عبــــد|حمد ص| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى
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6o|762 ف محمد |مصطفى  قور|ل|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

226825 بــــو سمك|لسيد |مؤمن عمرو محمد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

859947 ين كم لحسيبــــ محمد|ل عبــــد|رسر س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

7o|892 ى|ي زى|هيم عز|بــــر|حمد محمد | |سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

22o4|5 حمد|نور |لد |محمد خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|o99o حمد صبــــىح بــــكرى|ر |من |بــــ طنط|د|

287236 لجزيرى|ذ فوزى محمود |مع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|424o8 ي عبــــد |م|
ي مصطفى

لمنعم محمود|ئى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3434|8 لسيد|لسيد جمعه |عبــــي   ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

||8432 ىط|لدم|هلل |مصطفى محمود عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

36755| مد محمد صبــــيح|محمد ح ي صىح بــــنه
|معهد فنى

45|46 هيم طه موىس|بــــر|م |ريه لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

42o636 ي|مصبــــ| رض
ح محمد سويفى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

5o864| ئى|لعجو|لعزيز |حد عبــــد|لو|حمد عبــــد|حمد | سكندريه|ل|بــــ |د|

843o76 حمد|عد |لد مس|خلود خ ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

263348 هيم عجوتـــ|بــــر|بــــر محمد |ء ص|رس| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

22388o ه ط| د|لجو|رق محمد زينهم عبــــد |مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

93463 دى فول|له|دى محمد عبــــد |ه ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

66869 حمد|بــــ |لوه|ء سيد عبــــد |رس| لفيوم|صيدلتـــ 

479838 ف محمود فتـــىحي ص|بــــ |مه لح|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

|64o85 س|دى محمد محمد وهبــــه عبــــ|ش ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|54|49 حمد ذىك|يوسف مجدى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

282348 ى | ى محمد|مه |س|مي  مي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

296o|3 ى|محمود دي  محمد حسي 
بــــ قرئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

62855o لحفيظ عطوه|م سعيد عبــــد |سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|76778 هيم زىكي حسن|بــــر|رضوى زىكي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

|5265 لشبــــينى|لعزيز |ن فوزى عبــــد|نور هره|لق|ره |تـــج

856|24 حمد خلف|للطيف |يه عبــــد| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

834624 ي ع
دل عىلي محمد|مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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29668 ى|لحميد |لدين عمر عبــــد |ء |عمر عل وى|لجي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9ooo2| م |لعليم تـــم|لشكور عبــــد|زم عبــــد|ح ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

22984 ف ف|مصطفى  ضل عىل|رسر هره|لق|صيدله 

2737o2 عد|هلل س|مدينه محمود عبــــد دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

683872 لسبــــىك|وى |لغربــــ|ره سعد |س ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|5625 فظ  |لح|ل محمود عبــــد|جم| مه سيوط|بــــ |د|

7o75|2 لسيد|ح |لفتـــ|م عيس عبــــد |ن هش|نوره لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

354926 ي|حمد مصطفى عبــــد|مصطفى | مه
لغنى ى شمس  تـــمريض عي 

24o925 |محمد 
ى
يمن محمد حسن دسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3592o7 لمجيد|حمد فتـــىحي عبــــد|هيم |بــــر| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

255o|4 للطيف طه|حمد عبــــد|جر |ه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

256578 ن|لسيد رمض|هر |م| ر|ي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|2o287 لح محمد سنبــــل|لدين ص|ح |محمد صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6834o3 يه ن عوض رجبــــ عوض|شي  |هندستـــ طنط

4o942| ى محمود عيد فتـــىح حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

369926 لسيد|زق |لر|هلل عبــــد|حمد عبــــد|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

32374 محمود مصطفى محمود مصطفى دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

622458 ى بــــلح|لدين محمد |ء |محمد عل مي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

77o774 محمد| ء محمد رض|حسن زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

367835 لرحمن محمود|جر محمد عبــــد|ه |نوعيتـــ بــــنه

9o|54| ن |مل محمد فرغىل سليم| ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

23743o ى يىح محمد محمود ريس|ي سمي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

|7|o99 مه محمد محمد|س|حمد | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

265893 محمد ممدوح مصطفى طعيمه دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

479334 هلل محمد عبــــده هندي أحمد|حبــــيبــــتـــ  سكندريه|ل|ره |تـــج

6o6586 لخي |بــــو|روق |رس أحمد ف|ف ج|بــــ سوه|د|

783232 للتـــ غبــــن|هيم عبــــد |بــــر|رص |محمد ن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

33||34 حمد محمد ضيف|جد |محمد م |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

68982o هيم|بــــر|حمد عىل محمد |ن |نوره لمنصوره|هندستـــ 
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6|8|o2 لمرىس|لسيد حسن |ء |لزهر|طمه |ف ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|3|395 ن|محمد مصطفى محمد رضو ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

495489 روز|لمريد ف|لجليل عبــــد|مصطفى عبــــد بــــ دمنهور|د|

4|2934 ى يوسف وديع مسيحه| يوستـــي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

284777 لسيد حسن حسن جوهر|خلود حسن  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

465772 ده عىل محمد|رف حم|ء ع|رس| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

885573 س مرعي |ء عىل عبــــ|شيم سيوط|تـــربــــيتـــ 

447747 ى عىل مرىس|بــــو|يه عىلي | لعني  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o5682 هيم سمره|بــــر|لسيد عىل |م |س ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

344359 لديبــــ|لرحيم |ل محمود عبــــد|حمد جم| ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

35|9o5 حمد عىلي|هدير محمد سيد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

22|572 محمود مجدى رمزى عىل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

23723 لعربــــ عىل|محمد مصطفى محمد عز  ى شمس|زر عه عي 

6o6229 ل جبــــر|لع|سم عبــــد |محمد بــــ لمنصوره|طبــــ 

9|939 لق|لخ|د عبــــد |حمد رش|حمد | لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

49|389 حمد موىس قنديل|ريم فرغىل  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

86978 ن|بــــ سليم|لتـــو|جر قطبــــ عبــــد|ه لفيوم |تـــمريض 

46|5o9 هلل صبــــىح يوسف|د رزق |ميل| رين|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

534o8| ى خ|ي لسيد|رف |لد ع|سمي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|63oo3 رحمه فتـــىح محسن عطيه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

||54o9 ف رشدى فريد| |ر|كل رسر ى شمس|تـــج ره عي 

465o|3 لدين درويش بــــدر|لمنعم سعد|محمد عبــــد ي منش. تـــ.ك
تـــ بــــحريه بــــور سعيد|فنى

439992 هيم محمد|بــــر|لمنعم |مه عبــــد |ء سل|دع لشيخ|علوم كفر 

642643 ى عطوتـــ|هر |نىح  ط| مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

74|53 سلىم جمعه مصطفى محمود ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

79o35 ن|ى مرج|مرقس رسىم بــــش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

687474 مد|مه فرج يوسف ح|س| |ند لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6374|4 ئى|لعتـــبــــ|د محمد محمد |رس رش|ئى ي|ه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 1851 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|53987 حمد حنفى|شد |حمد ر|محمود  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7246o لمقصود محمد|ر سيد عبــــد|من لفيوم|نوعيتـــ 

5o6o|| لغنى محمد |حمد عبــــد|لدين |م |مصطفى حس
ره|عم

سكندريه|ل|صيدله 

|36983 بــــوبــــكر عبــــدربــــه|لد محمد |خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

48|o66 ن|ع سليم|حمد رف|لسيد |يمن |ره |س عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76||96 ن|س زهر|لسيد سعد عبــــ|مروه  لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

7337o لغنى|ج عبــــد|مصطفى عمر فر لفيوم|طبــــ 

7888o5 لبــــعي |ن |لد عوض سليم|ود خ|د عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3|||64 يف يوسف محمد رشيد رسر ى شمس|تـــج ره عي 

76oo42 بــــر هريدى محمد|ء ج|لزهر|طمه |ف لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

892229 حمد محمد |حسن محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|8829 ف شح|مل | هلل|تـــه عبــــد|رسر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

3|2342 ف منس |م |ري|م ن|لكس|رسر |ضتـــ بــــنه|علوم ري

253432 د خليفه|د مصطفى رش|ود تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

533|5 ي|ر
ن محمد|طف رمض|ع| ئى طبــــ بــــنى سويف

93534 شه|حمد يىح حسن بــــ|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

9||463 حد |لو|لسيد عبــــد|رس |يه ي| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

42|3o5 د|مل عي|م ك|محمد س لشيخ|ره كفر |تـــج

92||53 لرحمن |ن عىل عبــــد|عىل عش ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|26o26 نور محمود مصطفى|حمد | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

86o77| م|لسل|بــــو بــــكر محمد سيد عبــــد | سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

26398| لحميد|يوبــــ محمد عبــــد|ح |لفتـــ|ندى عبــــد رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

|5o369 لدين|حمد بــــىه |مي  |حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

885582 هيم عزيز |بــــر|ك |لمل|مريم عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

329|27 تـــ عم| حمد|د محمد |مي  |ره بــــنه|تـــج

7o8955 لبــــيىل|حمد محمود |محمود  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

482745 ندى وجيه محمد خميس وهبــــتـــ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|3oo57 ى فخرى معوض ونيس نيفي  هره|لق|بــــ |د|
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34o8|| |لعل|بــــو|حمد |زن محمد |م رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

694868 هيم مصطفى شعيبــــ|بــــر|هيم مصطفى |بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|3|348  عجىم|لبــــ|محمود حسن عبــــد 
ى
ق د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8|8872 ي|ر
ي عبــــد| ئى

لعزيز|محمد تـــفى ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

5||38| هلل|لمجيد عوض |ء فوزى محمد عبــــد|حمد عل| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

27o237 هيم|بــــر|محمد مجدى محمد محمد  |طبــــ بــــنه

676842 لدين حسن محمد محمد عىل|نور  لمنصوره|بــــ |د|

488283 هيم|بــــر|سحق |ج |فر|سحق صفوتـــ | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

774o73 لمنعم|ن وليد محمد عبــــد |نوره ى شمس صيدله عي 

42|||8 ر|لغف|حمد لطفى عبــــد |محمود  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

232o68 ى مختـــ|محمد كم ر|ل حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8879o6 مل مصطفى متـــول |حمد ك| سيوط|حقوق 

72285 د محمود عويس محمد|جه لفيوم|حقوق 

864986 لموجود محمود|لموجود فتـــىحي عبــــد|عبــــد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

3432o3 ن سنجر|لسيد سليم| |ء رض|سم| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

|74339 ضى|ح ر|لفتـــ|يمن عبــــد |حمد |  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

4|o36o هيم تـــوفيق كريم|بــــر|تـــوفيق  |حقوق طنط

4|9985 هيم محمد نوفل|بــــر|محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

923963 هلل محمد  |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

833||6 ى سيف |عزيزه عبــــد ن|لنرص حمد|لمعي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

523536 حمد|ل محمد سعيد |محمود جم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|55475 لسيد|حمد عزوز |هبــــه  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

65979 ض|ك ري|بــــيتـــر يشي مل ي|لسن |
|لمنى

2855|9 ل|لونيس هل|هدى سمي  عبــــد |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

443|o2 ى عىل|ء نشأتـــ |أسم لسيد حسي  لشيخ|عه كفر |زر

26||89 ي|
لسيد|لدين محمود |ء |يه ضى ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

|36o35 مد|يه جمعه طلعتـــ ح| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

823o83 ي عبــــد|ء ص|شيم
ر|لستـــ|بــــر مصطفى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى
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43o92o لم|لمنعم س|بــــ عبــــد |هلل خط|منتـــ  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

675748 مد تـــوفيق عبــــده قورتـــ|سلىم ح طبــــ بــــورسعيد

27864 لحليم|ل عبــــد |فتـــ كم|رتـــ ر|نو لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|733|8 ي |محمد 
لسيد|لسيد لطفى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

479955 بــــر بــــدر عىل|مل بــــدر محمد ص| ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

77o93| لكوش|ندى مصطفى محمد محمد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

26346| وى|لشعر|بــــر صبــــىح حسن |خلود ج ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

45|76o دى|هيم جن|بــــر|محمد مصطفى مصطفى  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

|5422| رس رأفتـــ مصطفى|يوسف ي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

67753| بــــر سليم|م حلىم ج|لد هش|خ ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

433528 ر|لنج|يحن  عىل محمود عىل  |علوم طنط

|6|422 ح عىل|حمد صل|هلل |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

625476 للطيف محمد نجيبــــ|حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

3784| هيم|بــــر|سمي  خليل | لي|د هره|لق|بــــ |د|

7568|4 ه محمد عبــــد  هيم|بــــر|لعزيز |ني  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

48853 م محمد محمد|لسل|ء عبــــد |شيم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

225764 د عيد ملك|دل عم|ع ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

5258o6 ف زينهم محمود|عمر  رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6|75|6 ف محمد |مريم  ن|سعد زهر|رسر مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7544o| صف|يز و|رين وحيد ف|ك عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

245389 ن رمزى قرئى محمد مصطفى|يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

792898 م|بــــسمله عمرو محمد غريبــــ هم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9|7o|o ن |حمد محمد سلط|ء |حسن سيوط|بــــ |د|

229o7o ره محمد عىل حسن|س هره|لق|صيدله 

886229 نعمه عىل محمد عىل  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83683o بــــوبــــكر|مه |لد محمد سل|خ ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

32337 لم|لسيد س|مل |مصطفى خليل ك ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

63358o حمد|لسيد |ء فيصل |رس| زيق|لزق|علوم 

7o6958 نور معوض فهىم|ده |غ طبــــ بــــورسعيد

|6644 م|بــــ عوض عل|لوه|لدين محمد عبــــد |ل |جل ى شمس|تـــج ره عي 
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643452 ل|لع|دل عوض عبــــد |يه ع| زيق|لزق|حقوق 

675322 ى حسنى|لحميد محمد |ر عبــــد |مي مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

44o366 لسيد|لغنى |ح عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|لزهر|طمتـــ |ف لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|4o692 عمر فهد محمد محمد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

272398 ى بــــيوم|م |سل| حمد حسي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

779446 وى|لص|ء محمد |ء عل|عىلي زيق|لزق|بــــ |د|

852|7 بــــ عىل|بــــ عىل كس|كس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5||736 رى|ل س|لع|لكريم عبــــد |محمد حمدى عبــــد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

68|942 د|س حم|ريم محمد حسن عبــــ لمنصوره|حقوق 

2|6666 ل خليل|حمد محمد كم|يوسف  ى شمس هندستـــ عي 

762759 ي|حمد عطيه عر|حمد عطيه |
ى
ق ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

84oo47 ي |
ى |حمد مصطفى حمد|مي  لمنصوره|حقوق 

45o926 لشىسي|بــــرهيم |ل محمد |محمد جم ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

692668 ى  ز|لبــــ|هيم |بــــر|مه لطفى |س|نرمي  ره بــــور سعيد|تـــج

4|779| ى   حسني 
يد|بــــو |روضتـــ مصطفى ى لي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

876942 حمد  |ر |لغف|ر محمود عبــــد|من سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

342243 ى |للطيف حس|ء محمد عبــــد|لزهر|طمه |ف ني 
حسن

سيه|نوعيتـــ عبــــ

42|279 دى|لحم|لسيد |هر |محمد م لمنصوره|حقوق 

4||232 لعنتـــرى|حمد |م محمود |س| ر|ي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

33|3|6 يتـــ بــــيوم حسن بــــيوم هدهود| |علوم بــــنه

9o8o33 حمد |ء محمد دنور |لحسن| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9o7435 حمد محمد محمد |ن |رضو ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|7828| ى ي|ممدوح مل| مي 
ك حبــــسر |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 

ريتـــ|إلد

2|943| هيم محمد محمد موىس|بــــر|يه | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

53o|7 ح محمد|د صبــــ|مصطفى عم ي سويف
هندستـــ بــــنى

6787|4 لخي |بــــو |لد محمد محمود |ر خ|مي لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

7|6838 لنبــــى منصور|حسبــــ | طمه رض|ف لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

488|42 ج عىل حسن|لرحمن عىل رس|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|7789 بــــو عوف|مد |ء رجبــــ ح|شيم ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى
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6268|4  محمد محمد|لش|ء عبــــد|رين عل|د
ى
ق |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|6o9|6 لم|م محمد س|همسه هش ى شمس حقوق عي 

838252 بــــي|لحميد حسن عر|محمد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8|697| ء فتـــىحي عمر جمعه|سم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

76578| وق عبــــده حسن محمود حسن رسر بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

424876 ف عبــــد |محمود  ي سل|لبــــ|ر عبــــد |لستـــ|رسر
ى
مه|ق ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|42695 ل محمد|لع|رضوى خليفه عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

447288 ن حسن|ء محمد رضو|محمود عل |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

8|2653 بــــ|حمد دي|منيه محمد | سيوط|ره |تـــج

25|269 د معوض رزق|محمد عم تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

328o33 هلل|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد|يوسف  |ره بــــنه|تـــج

63|539 هلل حسنى|نىح  سعيد عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

526948 عيل|سم|لرحمن محمود عىل عوض |عبــــد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

687o76 رص|مد ن|طمه محمد محمد ح|ف لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

256925 مر|لسيد ع|م محمد |بــــتـــس| ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

|65345 حمد محمد عبــــده|ء |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

229652 ين ئيل|ئيل رزق ميخ|ن ميخ|عري| في  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

3|7434 لنبــــى|حمد سيد منصور عبــــد| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

786722 |لعل|بــــو |حمد |لحفيظ |يمنى عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

57728 حمد|هلل محمد |محمد عبــــد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

62o|79 هيم محمد شمخ|بــــر|هيم |بــــر|مل | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

35373| يف مختـــ| ر محمد|حمد رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o58|5 لسيد|حمد محمد |م محمود محمد |هش لمنصوره|بــــ |د|

8o674| لح|حمد رشدي ص|محمد  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

9o2574 رس محمد |لح|ح بــــخيتـــ عبــــد|صل ج|ضتـــ سوه|علوم ري

7o342| حمد جبــــريل|هيم سيد |بــــر|دل |حمد ع| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

|4o777 حمدحسن|م بــــخيتـــ |كريم عص ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

7768oo ل|مر هل|لرحمن ع|محمد عبــــد | رن ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

4993| ف | هلل عيد|لدين عبــــد |منيتـــ رسر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6|3882 لديبــــ|لعزبــــ |لح |لد ص|ء خ|رس| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 
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635448 وق عىل  لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

763|7| حمد محمد محمد عيس|ندى سيد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

764958 عر|لش|ح محمد محمود |لفتـــ|حمد عبــــد | سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

78o429 نور|ل|هلل محمد |يد عبــــد |ع| رويد زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6328o7 ر|لنج|حمد مصطفى |لمنعم |مصطفى عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

97327 ش|بــــو رو|ضل |ليىل مني  ف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

343443 د محمد|د ج|هيم عو|بــــر| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

33o999 لرحمن|م عبــــد|م|ئى |رضوى ه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

774|84 وى|لبــــندر|دل محمد عىل |محمد ع  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

692995 |دى |له|لد عبــــد |حمد خ|
ى
حمد دسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o||24 ل|لع|لعربــــى محمود سليم عبــــد|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

632729 لعظيم|ىط عبــــد |لع|لد عبــــد |مريم خ زيق|لزق|علوم 

4|5728 رى|لكعبــــ|ممدوح محمود مليىح   س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

23366| ى|لفتـــ|حمد عبــــد|حمد |مه |س| ح خطي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

4o749o حمد محمد|لرحيم محمد |شهد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

84962| لمنعم محمد عمر|عبــــد| ن|ر لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

2229o9 دل عيد فرج|فتـــىح ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

676oo8 بــــينى |رس محمد محسن |ن محمد ي|نور |لشر
هيم|بــــر

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|63935 ندى عزتـــ مصطفى محمد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|76o84 حمد مجدى محمد مسلم| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|5oo66 لحليم|حسن محمد حسن عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|9748 لليثــــي|دل بــــيومي |سهيله ع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9o895 ي |ف حمد سيد|طمتـــ يحن  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

69285 م حميده|بــــتـــ تـــم|حمد ثــــ| |حقوق طنط

97o99 زق|لر|محروس عىل محروس عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|964 يه رجبــــ حسن سيد| لفيوم|بــــ |د|

27||29 لم|زى س|رق محمود حج|ء ط|لىمي تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 
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487446 بــــتـــىل|لحميد |تـــتـــ حسن عبــــد |در شح|ن لشر سكندريه|ل|ره |تـــج

433622 مه محمدى عىل عطيه|س|عىل  |علوم طنط

546469 زق|لر|عيل أحمد عبــــد |سم|رس أحمد |ي ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

699742 بــــ|لوه|لسيد عبــــد |ل |ء جم|سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

895588 لس مفدى غبــــري يوبــــ  |ل |كي  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

7o8768 |لح |لمجيد ص|لمجيد عبــــد |ء عىل عبــــد |ل|
لحديدى

لمنصوره|صيدله 

6|933| طه|هيم شل|بــــر|م طه طه |بــــتـــس| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

79o466 هلل|لكريم عبــــد  |د |م ج|ن هش|رو ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

9o5o39 ه ص| رس |بــــر محمود ف|مي  ج|بــــ سوه|د|

79o5|4 حمد|لمقصود |م عبــــد |س| ند |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

68o34 ن|ء مصطفى فكرى عثــــم|روميس ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

633254 للطيف|فظ عبــــد |ن ح|شعبــــ| فريد رض لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4o4223 لسعود|بــــو |حسن ثــــروتـــ حسن محمد  سكندريه|ل|حقوق 

69oo9o حمد محمد|ل |حمد كم|م  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|669o4 ه بــــدوي | م|م|م |م|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22|8|2 نم|د غ|لجو|عيل عبــــد|سم|جر |ه ن|بــــ حلو|د|

25|395 لحكم زللو|لد عبــــد|حمد خ| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

9|647 ن|ل بــــدر|بــــ محمد مدحتـــ مصطفى كم|مه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

539257 ل|لع|م عبــــد|ر محمود عل|مي سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

759|99 ن بــــيومي|د رمض|رس فؤ|م ي|سل| لسويس|هندستـــ 

5|4673 تـــ إبــــر ثــــ|هيم رجبــــ محمد أبــــو ثــــل|أمي  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

482345 لعزيز|ىطي عبــــد|لع|لدين عبــــد|كريم نور |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|||76 ى|لرحمن ش|لرحمن مجدى عبــــد |عبــــد  هي  لمنصوره|صيدله 

9|6263 حمد |مه عىل |س|محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|58427 ى |سندس  وى|لبــــرم|حمد رفعتـــ حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

43|585 ئيل يوسف|ئى ميخ|يكل روم|م |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

86744| لم محمد|لصبــــور س|حمد عبــــد| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

9|2945 ى عىل محمد  محمد حسي  ج|ره سوه|تـــج
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9oo3|4 محمد حسن عرفه محمد  |ج طبــــيع قن|عل

879o63 لمحسن |ن ممدوح محمد عبــــد|نوره سيوط|بــــ |د|

75o44o حمد|حمد مصطفى محمد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

78o66o در|لق|لول عبــــد |ن عبــــد |ء سليم|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

63679 لد عىل مرتـــضى عىل منصور|خ ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

52998| محمد عيد محمد عىلي مصطفى سكندريه|ل|هندستـــ 

23o9|o ى د فوزى متـــى|ميل| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o52|3 حمد سعد|رق |حمد ط| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

889935 ي|ر
د |محبــــ عشم عي| ئى سيوط|تـــربــــيتـــ 

84|784 بــــوزيد|لصبــــور |وليد ربــــيع عبــــد ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

893794 مه محمد  |بــــوش|لبــــدرى |ن |يم| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

2|7524 لح دكرورى|لح ص|عمرو محمد ص هره|لق|حقوق 

|49254 لق موىس|لخ|لدين مصطفى عبــــد |د |دين عم|ن هره|لق|بــــ |د|

677324 لسيد كرم|حمد |د محمد |محمود رش لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

5|89|| لزغبــــى|شم محمد طلبــــتـــ |ء ه|رس| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|78565 ي |ء |سم|
ي|بــــو |لحسينى

لسعود مصطفى ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

5oo|67 وى|لغر|م جوده محمد جوده |سل| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

82456| لرحيم|شم عبــــد|لرحيم عىلي ه|عبــــد ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

877|o بــــورسيع|بــــورسيع منصور |ء |سم| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

7oo2o3 لمعىط|لسيد عبــــد |فظ |لسعيد ح| |رض ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

283888 حمد بــــدر|عيل |سم|لحفيظ |محمد عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

689272 ل حسن|كريم محمد جل ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

36o977 ن مصيلىح عبــــدتـــ مصيلىح|يم| |طبــــ بــــنه

8o2538 ى محمد مخلوف|زي د حسي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

5|9o72 ى محمد شلبــــى|ء |شيم نور حسي  ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

3|544 ى حسن  م|م|ل|هبــــه حسن حسي  هره|لق|ره |تـــج

5347o6 ك|لمل|د عوض عبــــد |يدي ميل|ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

424489 شور|حمد ع|مي  محمد بــــسيوئى سيد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

83895o لنعيم|عي عبــــد|ء سيد رف|رس| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|
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5|5234 لح|هيم ص|بــــر|دل مصطفى |جر ع|ه معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

3329o5 لحميد|م عنتـــر عبــــد|ر عص|عم |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

293799 ف |محمد  ن|لمجد محمد عثــــم|بــــو |رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4526|3 هيم أحمد هيكل|هيم محمد إبــــر|حبــــيبــــه إبــــر ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

3257o7 هيم عىل|بــــر|دل |هلل ع|هبــــتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

34|243 لم خليل|صبــــىح س| محمد رض لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

3|7377  عبــــد
ى
 دسوق

ى
لحميد|عمر دسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

847o85 ء سعدي حسن عىلي|سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

268553 يس|هيم عر|بــــر|مصطفى محمد  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

876225 حمد عوض محمود عوض | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76853 حمد|دل محمد خلف |زن ع|م هره|لق|حقوق 

785889 مل|يمن محمد ك|لرحمن |عبــــد  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

2497o| سكندر|هلل |م عوض |س| رين|م ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

32o5o| ى س|سحق فرج غط|وحيد | مي  ى شمس هندستـــ عي 

677839 بــــو زيد|عمر محمود محمد عىل  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

37|9o5 ى محمود |حمد | ى|مي  مي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

4||||4 لحو|ل حبــــس |لع|منيتـــ محمد حبــــس عبــــد | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

833685 لمبــــدي خليفه محمود|م عبــــد|ريه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

83o82 حمد|هلل |هلل نبــــيل عبــــد|عبــــد تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

2674o7 حمد|منيه حمدى محمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

875979 در  |لق|لمجد عبــــد|بــــو|حمد |سيد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

6|8295 بــــ محمد فرج|يه|لرحمن |عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

753284 يوسف وليد عوض مصيلىح بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

453o57 ن|هيم عىل محمود شوش|بــــر|محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

336|43 دم|هلل |متـــ عبــــد|س|رحمتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

524233 لرحمن|مد عبــــد|آيتـــ أحمد سعيد ح سكندريه|ل|بــــ |د|

86858| لد نوبــــي رزق|بــــيشوي خ ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

23|263 هيم محمد|بــــر|بــــر |لج|رق عبــــد|محمد ط هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|7963 مجد نبــــيل محمد|ن |رو ى شمس هندستـــ عي 
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43o853 مه|حمد سل|مي  |ن |رو |ره طنط|تـــج

74634 ل|لع|ل عبــــد|لع|طف عبــــد|نسمتـــ ع هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

7o4266 عيل طلبــــه|سم|ح |لدين محن  صل|ح |صل ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

78886 يتـــ سعيد عربــــى محمد| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

44965 ن درويش محمد درويش|رمض ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

693758 بــــر|ن ص|رس مرو|ئى ي|م| لمنصوره|ره |تـــج

||6896 ئل عىل حسن|ندى و ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

8|o345 ى عبــــد ى عبــــد|حسي  د|لجو|لعظيم حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

5435|4 هيم|بــــر|تـــ |رتـــ عزتـــ فرح|س بــــ دمنهور|د|

44||6 ح محمود|لفتـــ|محمد محمود عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

82929 ي فتـــح 
هلل عىلي عيد|مصطفى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|92|| وى|لشن|لرحيم |د محمد عبــــد |ء فؤ|أل ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

232|78 ى|لحميد ي|يمن عبــــد|يوسف  سي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|3|63 ح يس مصطفى|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|رضوى  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

4o6729 حمد محمد|ل |ىط كم|لع|ء عبــــد |ل| سكندريه|ل|بــــ |د|

494536 ح|لمل|مه فتـــىح نرص |س|محمد  |ره طنط|تـــج

5|5o6 ى ئيل|مح يوسف ميخ|س| يوستـــي  ره بــــنى سويف|تـــج

347223 حمد|حمد فرغىل |يتـــ | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

827247 ي عىلي|هيم حس|بــــر|هلل |عبــــد
ئى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|72|6| يه محمد حسن رأفتـــ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

688579 ى|لمنس |م |فهىم حس لدكرورى عجي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

4||969 لعزيز محمود عمر|م عبــــد |لحسن عص| |بــــ طنط|د|

545696 د|لنور ج|نوبــــ رفعتـــ فرج عبــــد |بــــ| إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

8333|5 ي|مون م|مون ثــــروتـــ بــــل|بــــل
ضى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

87643 بــــ عىلي|لتـــو|جر محمود عبــــد|ه |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

65|53 حمد عىل|ح |وليد صل ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

63|827 تـــه|لحليم شح|م عبــــد |ء س|سم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

2o982 س|عىل محمد عىلي عبــــ ن|هندستـــ حلو

6|652 حمد محمود|فتـــوح محمد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف
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789359 ه عىل عبــــد | بــــينى|ل |لع|ل عىل عبــــد|لع|مي  لشر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

52948 لخي  محمد محمد|بــــو|حمد | ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

853o28 فظ|لح|لنظي  عبــــد|محمد بــــكر عبــــد ي|تـــمريض 
| لمنى

3494o8 بــــر حسن بــــدر محمد|تـــ ص|ي| ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

6oo38o لحميد حسن|ء محمود عبــــد|ن عل|يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

446299 ى محمد|عبــــد  لرحمن محمد سعد حسي  |ره طنط|تـــج

9o7443 حمد |حمد سعد |بــــ |شه ج|بــــ سوه|د|

779338 حمد صبــــىح خليل خليل| زيق|لزق|علوم 

536983 مر|ر ع|لغف|د عبــــد |مصطفى محمد فؤ دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

24274| محمود مني  محمود مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

826o46 نور نسيم|يمن |يرين | |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8|84oo ي محمد محمود حسن
مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

355|63 لمجيد محمد|يتـــ ممدوح عبــــد| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

477557 ين  ف |شي  شقر|ل|حمد محمود |رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|3453| لضوى|لعزيز |لطوجى عبــــد |ن |يم| ى شمس علوم عي 

227888 ض محمد|بــــ عىل ري|لتـــو|ء عبــــد|حسن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

32|24| حمد حسن خليفه|لرحمن |عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o6455 وي|لبــــل|لسيد محمد |محمود مسعد  |بــــ طنط|د|

|2568| |لعل|بــــو |حمد |لموفق |سجود  ى شمس|تـــج ره عي 

47954| ف ك|هلل |عبــــد وى|لسعد|لحميد |مل عبــــد|رسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

523995 ف هم|يه | تـــ|م عبــــده محمد فرح|رسر لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

529|48 لجنيىه|هيم محمد |بــــر|عمرو محمد  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

59743 سم حميده|لق|بــــو|هيم محمد |بــــر| أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

|5|843 ي
لرؤف محمد|دل عبــــد |ع| دئى ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

328|7o ف|لفتـــ|محمد سعيد عبــــد ح محمد مشي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6||49| متـــ|لسيد سل|ندى محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o83o2 هر|لسيد ز|محمود محمد محمود  لمنصوره|هندستـــ 

8o83o8 ن خليل|د سليم|ميل| مي  ره بــــنى سويف|تـــج

7939o7 محمد حسن عىل محمد محمد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3743|9 ين  ف |شي  حمد|لسيد |رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

Wednesday, September 5, 2018 Page 1862 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

88|552 حمد |لعزيز سمي  محمد |عبــــد سيوط|حقوق 

6|6|54 مه بــــدر|محمد مصطفى سل لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5||45 حمد محمد محمد|محمود  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

427633 محمد محمود فوزى محمود جوده |تـــربــــيتـــ طنط

479553 ن|ن محمد رمض|محمد رمض بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4333| لحلبــــى|لرحمن |مه محمود عبــــد |س|د |زي كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

92246o هلل فوزى محمود عيس  |د |ج سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

832837 ه ن رص مغربــــي صبــــره|ني  دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

45o|55 لجندى|محمد عمر محمود  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

|376o7 ر عبــــدربــــه|لغف|حمد محمد عبــــد | ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

5|||66 رس يوسف عطيه فليفل|يوسف ي تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

7|6659 وى|لبــــر|هيم |بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر|مديحه  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

573o7 حمد عوض|ل |زينبــــ جم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

368262 |لوف|بــــو|هلل عىل |ء عبــــد|دع زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

5o9663 لعظيم نعيم|عمرو سعيد عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

87973 ن|لرحمن سلط|هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |عبــــد  لفيوم|حقوق 

684o2 ر|لغف|مصطفى محمد جيوىسر عبــــد لفيوم|هندستـــ 

5o2643 حمد رزق|حمد |ء |م عل|ريه سكندريه|ل|بــــ |د|

488|7o للطيف|لعزيز عبــــد|عمر مصطفى عبــــد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

343772 ي|سمر ي  يحن 
ي مصطفى رس يحن  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 

ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

7|3o5o تـــتـــ|عيل شح|سم|مل |يمن ك| ره بــــور سعيد|تـــج

626378 ء عطيه محمد عطيه محمد|أسم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

759453 لحميد|ل عبــــد |بــــسمه عىل جل نوعيتـــ بــــور سعيد

25996| وق  لسيد حسن يونس|رسر تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

342845 تـــ | لسيد|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد|مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5|6o79 ي|شيم
رم|لمك|بــــو|زى |ء حمدى أحمد ئى تـــربــــيتـــ دمنهور

6|4|58 لخول|لعزيز |فظ صقر عبــــد |بــــ ح|شه ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

4|8o48 رى|لسنبــــ|ن عىل بــــسيوئى عىل |نوره لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|4739| هيم|بــــر|لرؤوف |هيم عبــــد |بــــر|محمد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

|6|o52 ف محمد عبــــد |ر |مي لمنعم|رسر ى شمس صيدله عي 

248488 ى ر|رق |ئى ط|م| شد|لعشر شمون|نوعيتـــ 

4|o279 لسيد|محمد محمد مسعد عيد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7o3685 ج|لمن|ن |هيم سليم|بــــر| |مصلىح نرص زكري زيق|لزق|ره |تـــج

8o2|6o ي عبــــد
لرحمن|لمنعم عبــــد|محمود مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

|25735 جد محمد محمود|حمد م| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

876965 ر سيد  |يه مجدى مختـــ| سيوط|صيدلتـــ 

7654oo ن|ن عبــــد ه بــــدر|هلل محمود بــــدر|عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

49887| يه حلىم جمعه عمردرويش| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

896687 نصىح فهيم عطيه  | رين|م ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

85o346 ل عىلي مسلم|عىلي كم لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

9227|5 لنعيم |لمنعم محمود عبــــد|له عبــــد|ه ج|علوم سوه

7o263o ى سيدهم |بــــولج| مي  سكندر|ني  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

24|296 لمعىط|حمد محمد صقر عبــــد| ن|هندستـــ حلو

38494 شىم محمود|هيم ه|بــــر|رتـــ |س هره|لق|بــــ |د|

4o852 ى محمد سعيد عبــــد ىط|لع|نرمي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|48746 ى قنديل|رس| ى قنديل حسي  ء حسي  ن|بــــ حلو|د|

28|476 يف عثــــم ن|ن عثــــم|مصطفى رسر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

784|o9 حمد يوسف|هلل |محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4783|8 ى عبــــد|د |عم| يش هلل|لدين جهيد حسني  سكندريه|ل|علوم 

43o575 ي
ل|لفض|محمد سعد | دئى ي تـــمريض طنط

| معهد فنى

782725 ن حبــــيبــــ|لسيد فرح|لسيد |هدير  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63o|o بــــر|نم ص|ء عيد غ|سم| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

9|2263 حمد |حمد محمد عمر | ج|حقوق سوه

838765 لرحيم|حمد عبــــد|لحفيظ سيد|ن عبــــد|نوره دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

7o2|57 ى محمد | ى |مي  ى|هيم  ش|بــــر|مي  هي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|o|52 |لعل|بــــو|بــــ |لوه|م عبــــد|م عص|سل| ره بــــنى سويف|تـــج

245469 هيم محمد حسن خليل|بــــر|ميمه | ى شمس  تـــمريض عي 
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6|43o5 ن|لحكيم محمد سليم|محمد عبــــد  |نوعيتـــ فنيه طنط

348957 لمقصود|دل سيد عبــــد|مريم ع عه مشتـــهر|زر

687448 بــــى|لعر|ن عطيه محمد |يده شعبــــ|ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

898244 حمد خليل |مؤيد فتـــوح  |ج طبــــيع قن|عل

5423o2 للطيف مدين|لح عبــــد|للطيف ص|زينبــــ عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

538327 لكوم|رحيل محمد عىل عىل  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

479844 ى|لغنى بــــسيوئى ش|لدين عصمتـــ عبــــد |نور  هي  سكندريه|ل|حقوق 

86|654 لدهبــــ|بــــو|حر محمد |محمد س ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

228|68 ى |طمه عبــــد|ف ى|هلل حسي  مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

85|4o5 ن|سحر حسن محمد عثــــم لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

2285|4 بــــ|بــــ عىل دي|خلود حمدى دي ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4o2295 هيم محمد زمره|بــــر|حمد |منى  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

84|982 يم|لد|ري عبــــد|لبــــ|يم عبــــد|لد|محمود عبــــد ن|هندستـــ أسو

877965 حمد  |در |لق|ح محمد عبــــد|سم سيوط|نوعيتـــ 

35|382 سهر محمود محمد عىل نرص ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

234o97 للطيف|نور صديق عبــــد|لدين |سيف  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9|4|3| ي
لعزيز  |حمد سليم عبــــد| |دئى سيوط|عه |زر

765o5o حمد|لسيد |ح |لفتـــ|رق عبــــد |ء ط|لىمي عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9o6|7o دى |لصمد عمر عبــــ|عمر عبــــد ج|ره سوه|تـــج

488o92 ى محمد|م صبــــىح محمد |سل| مي  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

37o5o| دو|حمد ج|ندى محمود عزتـــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

627477 لدين أحمد محمد|ء |حمد بــــه| زيق|لزق|طبــــ 

79983 ل محمد|لع|رص عبــــد |لن|محمود عبــــد  |حقوق بــــنه

898253 لدين محمود محمد  |د |مهند عم ج|أللسن سوه|كليتـــ 

3|||38 لعظيم|مد عبــــد|لدين محمد ح|نور  هره|لق|حقوق 

76|o73 س|لد حنيدق عبــــ|ر خ|من لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

526o2| لحميد |م عبــــد |لسل|لرحمن حمدى عبــــد |عبــــد 
ى حسي 

ج|بــــ سوه|د|

27834 حمد|هلل |حمد عبــــد |ن |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

348257 لح صقر|ح ص|يمن صل|ء |شيم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

269872 ر|لعط|وى |لمنش|ل محمد |محمد هل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 
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65o|o حمد حميده|حبــــيبــــه نور  لفيوم|عه |زر

35oo6 ى محمد مجدى فرج حسي  هره|لق|هندستـــ 

6|5635 زق|لر|ن عبــــد |لرحمن محمد بــــدر|عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6|3237 شقر|ل|ن نرص |عثــــم| عمر رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

33978| ى عبــــد|رتـــ عبــــد|س للطيف|للطيف حسي  |ره بــــنه|تـــج

496|o3 ج|لمنعم محمد رس|ء مجدى عبــــد |دع لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

63362 محمد عىل طلبــــه محمد دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

83|956 زق حسن|لر|لدين عبــــد|د |جر عم|ه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

773225 م|يمن يوسف س|يوسف  ى شمس هندستـــ عي 

7o447 حمد محمد|زينبــــ عىل  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|8268 دريس|لدين مؤنس محمد محمود |تـــفى  ن|هندستـــ حلو

539769 هيم|بــــر|لسيد |دل محمد |حمد ع| ج|بــــ سوه|د|

|49924 حمد|لمقصود |مهند مدحتـــ عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3622o8 حمد حسن|حمد |محمود  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|3943 لسيد محمود|ر محمود حسن |عم |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

|5o474 بــــو بــــكر محمد محمد|زم |ح ن|ضتـــ حلو|علوم ري

284323 لد خلف محمد عىلي|هلل خ|منه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

339588 هيم|بــــر|مصطفى | متـــ رض|س| |ره بــــنه|تـــج

4o5952 شور|لرحمن محمود ع|ن جمعه عبــــد |يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

6884|7 هد|ل مج|لغنى محمد هل|ره عبــــد |س لمنصوره|علوم 

|376oo روس|سك|نوبــــ سمي  فهيم |بــــ| ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

68o9|2 هيم|بــــر|لسيد |ل |م كم|ر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|2282 عي|لسبــــ|لعظيم عىلي |هيم عبــــد|بــــر|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6958o3 لبــــر|حمد شفيق محمد محمد عبــــد | لمنصوره|صيدله 

44|74 هيم محمود|بــــر|هيم حسن |بــــر| هره|لق|ره |تـــج

2476|5 ىط حسن|لع|رص محمد عبــــد |محمود ن ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

76545o نس سعد عطيه خضي |كرم محمد |عبــــده  ره بــــور سعيد|تـــج

689297 لح|د متـــول ص|ج| ئى رض|م| لمنصوره|بــــ |د|

498892 |لمحسن |هدير حمدى عبــــد
ى
لبــــرق ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

8497|9 لرحمن|لرحيم عبــــد|سندس فريد عبــــد دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 1866 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|298o3 مي  مكرم لبــــيبــــ| |دين هره|لق|ره |تـــج

|355o7 ه عص| وى|لطنط|لرحمن |م محمد عبــــد |مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

243499 لكريم|لمنصف عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|ء |سم| هره|لق|ره |تـــج

6|4524 ره|حمد عم|هبــــه محمد عزتـــ  |علوم طنط

827924 ى عبــــد|لبــــ|عبــــد فظ|سط ح|لبــــ|سط يسي  سيوط|حقوق 

32783| حسن محمد حسن فريد حسن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|7324 حمد محمد مصطفى بــــكر | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|486o4 ى عبــــد | قتـــ حسي  ى|له|رسر دى حسي  ى شمس| لسن عي 

68787| ل|لع|ندى محمد عزتـــ محمد عىل عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|5587 ى|ء سعد عبــــد |شيم لعزيز حسي  ره دمنهور|تـــج

373875 تـــ هش ى س|ني  لم مرىس|م حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

47775| ى |منتـــ  لسيد|هلل ممدوح محمد أمي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|22754 حمد|لمعز |ن محمد عبــــد |سوز هره|لق|حقوق 

5||578 حد قطبــــ|لو|حمد محمود محمد عبــــد| تـــمريض دمنهور

7585|2 لرحمن عىلي|ء محمد عبــــد |هن لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

86|923 ي عبــــد|ء |حمد عل|
لمطلبــــ|لدين مصطفى تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

237592 |يرينى يوسف رزق حن| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

422243 لحميد مصلىح سعد|آيه صبــــرى عبــــد ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

44o778 لبــــيوم|حمد |ر يوسف حمدى |من لشيخ|طبــــ كفر 

685743 يف|س عبــــد |ره عبــــ|س لمنعم مسعد رسر لمنصوره|حقوق 

|3422o ى|لح عبــــد |عزه ص لحميد حسني  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

356568 ى|لمنعم ك|مريم عبــــد مل خي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

892257 ل محمد حميد |محمد جم ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

675||8 لجندى|لحكيم |رق محمد عبــــد |حمد ط| لمنصوره|حقوق 

2572|8 ى |رون ر|لف|ء محمد حسي  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

85||7| هلل|لمنعم عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|بــــ |رح سيوط|نوعيتـــ 

|56492 لعزيز|دل منصور عبــــد |نس ع| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|6457| لضوى|د متـــول |محمد عم ن|حقوق حلو

7o9|96 لسيد حسن عىل|ء حسن |ثــــن ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|53228 نبــــيل طلعتـــ محمد| لي|د ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5|8748 |ش|لعزيز بــــ|هيم عبــــد|بــــر|ن |شعبــــ| دين ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى
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324374 مل|ل ك|جد كم|يمن م| ى شمس صيدله عي 

5oo|43 نم|هيم غ|بــــر|لسيد |ض |يوسف ري |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

266|o4 ل|لع|لىح عبــــد|محمد مصطفى عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

6o9|22 ه عبــــد | طر|لعزيز رجبــــ خ|مي  |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

6232|| لسيد معروف|هر |رنيم ط ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

4o4244 لسيد|محمد سعيد محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2644oo در|لق|رص عىل عىلي عبــــد|ء ن|ل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

88oo3 لمقصود|محمود ربــــيع محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

258539 و|مصطفى بــــكر محمد  ي|لرصى
ئى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7o8638 لعدل|لمرىس | |رس رض|ف ط|بــــ دمي|د|

|443o5 ج|لصبــــ|عمرو محسن محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

||8526 زق|لر|محمد نجدى عبــــد | رن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

864o22 بــــ|حمد دي|حسن محمود  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7o42o7 حمد|ح |لفتـــ|دل معوض عبــــد |معوض ع لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

272o49 يف|لجو|صم عبــــد |ره ع|س د محمد رسر لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

6oo3|5 لحليم|لعزيز عبــــد |م وجيه عبــــد |سل| |تـــربــــيتـــ طنط

69o453 فظ|لسيد ح|هدى عىل  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9o42o4 ح محمد مرىس |محمد صل ج|ره سوه|تـــج

2528o2 ف|هيم كم|بــــر|ء |سم| ل رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2698| لحميد غريبــــ محمد جوهر|بــــسنتـــ عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8343|| محمد| حمد عط|محمود  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

676oo5 ل|هيم |بــــر|ن سعد حسن |نور ى وى|لميى لمنصوره|بــــ |د|

346583 ء محمد بــــيوم محمد محمود|ل| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

785425 لمغربــــى|تـــ متـــول |لشح|ر |من لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7oo889 م منصور|لسل|لسيد عبــــد |ح |لسيد صل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

447266 ى محمد |لح|عمر محمد  ي|ج حسي 
لزينى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|84o| ي|لبــــدوي |عيل |سم|محمود مصطفى 
بــــينى لشر ط|حقوق دمي

2|34|9 ف لطفى محمد |رؤى  لمجد|بــــو |رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7|o779 يف محمد  ق|رسر ئى|لغيط|وى عىل |لشر لمنصوره|عه |زر

8537|5 ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|طمه محمد |ف س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم
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2455| ح عىلي|لفتـــ|حمد عبــــد|ر |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

48|9|6 ح محمد يونس|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

867286 م وهيبــــ حبــــيبــــ|وثــــ|ريوس |مك ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

255967 ن يونس|جد محمد سليم|م ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

5|73|o شم|لسيد ه|هلل محمد جوده |منتـــ  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6|7|79 ىسر|لغبــــ|ل عبــــده |هدى يحن  كم ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

7o|242 ف صل|حمد | مد محمد|م ح|م|ح |رسر |بــــ طنط|د|

242987 حمد|ضل |ح محمد ف|محمد صل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

755375 حمد محمد|لسيد |ريم  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

57oo7 هيم عزتـــ حسن|بــــر|ره |س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

643o54 حمد محمد|حمد محمد |ر |من زيق|لزق|بــــ |د|

|436|7 لنبــــى|لحكيم عبــــد |ء محمد عبــــد |شيم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7626|9 لسعيد محمد سعيد عمر|محمد  هندستـــ بــــور سعيد

2|75o9 حمد|لرحمن |دل محمد عبــــد |د ع|زي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

543783 حمد محمد جزر|د محمد |زي ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

46889 هيم|بــــر|حمد محمود موىسي | هره|لق|بــــ |د|

47779 وى|عمرو محمد زغلول شعر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84|422 ن|حمد رشو|بــــرين محمود |ص |نوعيتـــ قن

775529 حمد|تـــ |لشح|حمد عىل | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

366493 ى سعد محمد سيد|ي سمي  ن|بــــ حلو|د|

224|2o م فتـــىح محمود طلبــــه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

523827 ي|لسيد ق|دق عبــــد |محمود ص
ضى سكندريه|ل|بــــ |د|

326o9 لغنى|لرحيم عبــــد |لد عبــــد |لرحمن خ|عبــــد  لفيوم|عه |زر

889775 م عوض |ن حفىطى عل|حن  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

||5285 بــــ سعيد سعد|يه| |ثــــري ى شمس|د| بــــ عي 

85||79 ف محمود | س|حمد عبــــ|رسر ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

78|5o6 ن|حمد محمد أحمد جمع|ن |رو زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

497767 لسعد|بــــو|د صبــــرى سعد |رين عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|78|7 حسن حشمتـــ حسن محمد  لمنصوره|حقوق 
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24|2| د سيد|بــــر حم|ء ص|شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|794o9 |لعل|بــــو |لم محمد |جر س|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

489462 للطيف|لمول عبــــد |ء نبــــيه عبــــد |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64394 هيم|بــــر|دل سمي  مجىل |نه ع|هيل لفيوم|صيدلتـــ 

64o9oo هيم|بــــر|بــــ محمد |لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|عبــــد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

44o846 عيل|سم|لصمد جمعه |محمد عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

45863o هيم|بــــر|حمد |لنعيم |طمه حسن عبــــد|ف لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||6|76 هيم|بــــر|بــــ خليل |يه|محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22|43| ف|زم |ح حمد محمد محمد رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4534o6 لمرىسي بــــدر|رص |يوسف ن |حقوق طنط

436836 نوبــــي ليمونتـــ|لسميع |محمد عبــــد | ر|ي لشر لشيخ|علوم كفر 

42988o ف|هيم عىل |بــــر|رق |محمد ط بــــورسر |طبــــ بــــيطرى بــــنه

78|44| لم حسن|لم موىس س|نبــــيله س زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|7489 دي أحمد محمود|كريم زغلول بــــغد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|44|o لجندي|عي محمود |حمد رف|سهيله محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

238o3 يمن حسن بــــكرى محمد| ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

423577 نيس فرح متـــى|د |مريم عم إلسكندريتـــ |تـــمريض 

68|||8 لعجىم|لمهدى |حمدى عمر محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

68997 هلل رجبــــ|محمود نبــــيل فرج  بــــ بــــنى سويف|د|

25578 د لحىطى سند|نجيل ميل| ى شمس|د| بــــ عي 

2284|8 دل محمد محمود|ع| ن|ر ن|هندستـــ حلو

763787 رى شنوده|ج  لبــــيبــــ رخ|ن| مونيك ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

778oo3 ى |ره حس|س ى خليل حس|ني  ى|مي  ني  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

64454
ى
وق رجبــــ سيد دسوق رسر لفيوم|هندستـــ 

826393 ي  بــــوبــــكر محروس|ضىحي خرصى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

63275 د|لجو|هيم عبــــد |بــــر|حمد يس | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|4535 ى ع|ي بــــ|لودود دي|در عبــــد |لق|دل عبــــد |سمي  |علوم طنط

4944o7 لبــــصيىلي|هيم خليل خليل |عىلي إبــــر ى شمس| لسن عي 

538|2 ل مصطفى مندور|ء جم|صف ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى
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452o2o ى|وى |لشن|حمد محمد عوض |محمد  لمسي  لشيخ|هندستـــ كفر 

59267 ن محمد|م رمض|ر حس|من بــــ بــــنى سويف|د|

6o674o ف محمد |محمد  ر|لنج|رسر |هندستـــ طنط

3oo624 محمد عىل محمد عىل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|53996 هيم|بــــر|حمد زىك |مصطفى  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

822953 د|حمد درويش فرغىلي ج| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

79383o هيم|بــــر|لسيد عىل |محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

365884 لحميد|لمجيد عبــــد|لمجيد محمد عبــــد|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|9583 لمرصى|لعظيم مصطفى |حمد عبــــد |مصطفى   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|3599| بــــر محمد|سلىم محمد ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

82958 طمه بــــشي  محمد بــــشي |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|2499 هيم قطبــــ|بــــر| |رضوي رض ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

62o2o4 د محمد شمخ|لجو|ن محمد عبــــد|رو زيق|لزق|عه |زر

5o6863 هلل|حمد خلف |لرحمن |ء محمد عبــــد |رس| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

62o6o8 حمد|لرؤف سيد |أحمد مجدى تـــوفيق عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

269747 شم|لحميد ه|لحميد عبــــد|محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

834242 محمد عىلي سعد حسن |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

6358oo روق عيسوى|محمد ف| يش زيق|لزق|نوعيتـــ 

7o5o65 ق|لسيد |ء محمد محسن |لشيم| وى|لشر زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

4575o2 وى|لسحم|ن |للطيف رمض|محمد عىل عبــــد  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

3|5|53 ح|لفتـــ|حسن عيد محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5o5|62 |رك مجدى صبــــىح نصيف عط|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6455o3 مل|لعزيز ك|د عبــــد |محمد عم ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

5295o2 لمجيد حمروش|ن عبــــد |هلل أحمد سليم|عبــــد  |هندستـــ طنط

429597 جى|لسبــــ|محمد حسن محمد حسن  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

232574 كرم مني  بــــخيتـــ| رين|م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

35o7o| ي عىلي |تـــفى ن هيم|بــــر|لسعيد |ج  ى شمس| لسن عي 

26745 ى محمد|ئى محمد حس|تـــه ني  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

349369 لسيد|لم |محمود مدحتـــ س هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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255585 هلل|لمول عزبــــ مكرم |حمد عبــــد|محمد  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

68|957 مي|لنظ|لمتـــول محمد |لمتـــول |سهيله محمد  لمنصوره|ره |تـــج

|23658 لدين سعد محمد|ء |لرحمن عل|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|3423 ى |بــــو|حمد |حمد محمد | يدى|لع|لعني  |هندستـــ طنط

43o859 هيم عيد|بــــر|هيم |بــــر|نه محمد |ريح لمنصوره|ل |طف|ض |ري

688879 لبــــشي |ىط |لع|لحكيم عبــــد |حمد عبــــد | صيدلتـــ بــــورسعيد

|6726| لسيد|لرحمن |لم عبــــد |فتـــىح س ى شمس حقوق عي 

4|847  حسن عىلي|
حمد مصطفى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

374477 حمد|مل محمد محروس | لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

6o58|8 لبــــيىل|دق |د ص|محمد عم |ره طنط|تـــج

26||35 ع|تـــ رف|لحديد شح|بــــو|ن |نوره ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

9o3||6 يه محمد عىل مرىس | ج|صيدلتـــ سوه

8|||69 هيم|بــــر|تـــ |دل شه|هر ع|م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

34735o مل محمد|تـــم مجدى ك|ح س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

79o935 درويش|يد |لم ز|عمر س ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

28o852 لعظيم خليل سويلم|هيم عبــــد|بــــر|ندى  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

773469 لسيد محمد|ضىح محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

784568 تـــه|هيم شح|بــــر|د |لجو|حمد عبــــد | زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

635937 لسعيد|م محمد |ر حس|من ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

453575 ن محمد|محمد حمزتـــ حمد ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

266956 جورى|لبــــ|محمد | ن رض|نوره ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

48|657 لمنعم حسن|لسيد عيد عبــــد |محمود  سكندريه|ل|حقوق 

24252 سم|ن عىل محمد ق|يم| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

425|2| د|لضي|حمد |عيل |سم|مه |س|سهيله  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

67585o بــــينى عبــــد |يمنى  حمد|لمقصود محمود |لشر لمنصوره|بــــ |د|

|77323 ن|هيم عثــــم|بــــر|رق |حمد ط| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7||o94  محمد |لبــــ|لرحيم عبــــد |عبــــد 
ى
|لمو|حمد |ق

ى
ق ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|3o|27 ن عىلي|مروه محمد عثــــم لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

64o555 لم عديله|حمد س|حمد فتـــىح |محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 1872 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7686o2 محمد محمود محمد| سم لعريش|تـــربــــيتـــ 

25o642 |لعل|بــــو|ر محمد محمد |من ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

492578 د|د محمد محمد ج|حمد ج|لرحمن |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4o5784 م محمد محمود|يه س| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

88244| طف مصطفى محمد  |م ع سيوط|نوعيتـــ 

52|o|o بــــسمه محمد سيف محجوبــــ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

635322 هلل| |لغمرى عط|س صبــــىح |ين| سيوط|بــــ |د|

9|9679 حمد |زق |لر|لد عبــــد|كريم خ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

759o62 دى|م فتـــىح محمد عبــــ|سل| زيق|لزق|حقوق 

2|674| ى|حمد |لعزيز |حمد عبــــد| حمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

|5o383 حمد|حمد محمد |لد |خ هره|لق|حقوق 

|46o36 يف  ى عىل |قمر رسر حمد|مي  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

424|o| م محمود حميدو|حمد حس| سكندريه|ل|عه |زر

3o67| س|عيل عبــــ|سم|فتـــ |هلل ر|منتـــ  هره|لق|حقوق 

5|7455 يد|لغنيىم خليفه سعد ز|ء |شيم بــــ دمنهور|د|

25|328 لرؤف جمعه|هر عبــــد|حمد ط| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

425|3o مروه محمد فتـــىح محمد حسن سكندريه|ل|ره |تـــج

526|25 ى محمد أحمد طلعتـــ أحمد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

753988 حمد|دى |له|ر محمد محمد |من عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5o32|8 ي سعد |مي
ز|لقز|هيم |بــــر|ر مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

676||9 لمتـــول|بــــ فوزى محمد |يه|مريم  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

822|8| لرشيد عىلي|عزتـــ عىلي عبــــد ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

|33487 ض|مجدى حلىم ري| بــــول ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

87787o ن محمد |حمد عثــــم|هدير  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7647o3 ن|بــــتـــ رشو|حمد ثــــ|م |بــــ هش|هيتـــ|م ره بــــور سعيد|تـــج

33|95 هلل بــــدر|سلىم محسن عبــــد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

45o478 هيم حلىم مستـــقيم جمعه شكر|بــــر| |هندستـــ طنط

62o39o ر|لغف|للطيف عبــــد |ر عبــــد |لغف|ن عبــــد |إيم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

364886 لسيد|د |نبــــيل قدرى فؤ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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9|2825 رى |مشمش زخ| يدى زكري|ه ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

47933| ي محمد مكرم|بــــسنتـــ ح
ى
مد أحمد شوق |ره طنط|تـــج

69|oo3 بــــو عىل موىس عىل محمد وزه|موىس  لمنصوره|حقوق 

37|7o3 لسيد|دل سعيد |يتـــ ع| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

272484 ن محمد|شم عثــــم|ن ه|عثــــم ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

689265 بــــ يس|لوه|مه عبــــد |س|حمد | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4o|o|o بــــ عىل|لوه|فظ عبــــد |أدهم نبــــيه ح سكندريه|ل|حقوق 

87o7|| محمد عىلي محمد حسن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

346824 م جعفر|يمن عيد تـــم|ن |نور ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

6|6478 ره|لسيد شبــــ|لعربــــى |لسيد | لمنصورتـــ |تـــمريض 

346236 ح هيكل|حمد صل|مح محمد سيد |س عه مشتـــهر|زر

5|4o72 ل مصطفى حسن خميس|ن جم|رو سكندريه|ل|ره |تـــج

226644 حمد عىل|حمد عىل | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

524o38 ن|رى سليم|رى محمود بــــند|م بــــند سكندريه|ل|هندستـــ 

49o84 ح محمد|لفتـــ|ده عبــــد|محمود حم ن|حقوق حلو

656|4 ل|لسيد خليل و|منيه محمد | د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

5||o|5 لد مسعد حمد محمود حمد|خ معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

3|88|9 سلىم محمد محمد محمود ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|45454 عيل|سم|هيم |بــــر|يمن |هيم |بــــر| ن|حقوق حلو

2o2|| هيم|بــــر|لمتـــول |م |محمد حس لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

463936 ى|لغنى محمد ش|لعليم عبــــد |هند عبــــد  هي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|6347| ود حسن|د د|حمد عم| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

278658 ن|لسم|مد محمود |ن عرفه ح|يم| ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

629395 لحميد عىل|هلل عبــــد|ن صبــــىح عبــــد|حن قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

778|9 در محمد وهيبــــى محمد|ن كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

642568 وى محمد|بــــوزيد حفن|محمد عبــــده  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

783395 لمجيد|بــــر عبــــد |دل محمد ص|سنيه ع |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

425656 ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|محمد | هدى رض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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|46|59 خلود يوسف سعد مليكه رزق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

49593 لم|حسن محمد حسن س ى شمس هندستـــ عي 

5o7736 ف|للف|هيم |بــــر|شهد ممدوح مصطفى  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

49436| ش|هيم حو|بــــر|ح |لفتـــ|حمد ممدوح عبــــد| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

24||67 لسكرى|لنبــــى |حمد عبــــد|يوسف  هره|لق|ره |تـــج

7o5744 لسعيد|لمنعم |محمد حسن عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

683399 دوفه|حمد محمود ش|دل |ن ع|رو لمنصوره|هندستـــ 

6|6634 تـــ|بــــو كر|لسعيد |رحمتـــ يوسف  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

||8846 ى|بــــو |لطوجى محمد |ندى عمر  لعيني  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

436894 تـــ محمد فوزى جوده مقلد سمي  لشيخ|ره كفر |تـــج

4764oo حمد محمد|ئل نبــــيه سيد |هلل و|سيف  سكندريه|ل|بــــ |د|

|7o9oo د شيحه|د سعيد ج|ج |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

82|675 ي عىلي|م م|مر
هر مصطفى ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 

ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و
|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى

(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

8695|6 هر|بــــ ط|لوه|حمد عبــــد| |يش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|42668 ئشه نبــــيل يوسف تـــوفيق|ع ى شمس حقوق عي 

63996| حمد عىل فوزى محمد| |ر|ي | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6277o| ى|فتـــىح صبــــىح معروف  مي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

6346o| ل|لنح|أحمد محمد منصور محمد منصور  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

37o743 هلل محمد|م فتـــح |ء حس|سم| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

83||37 ى عبــــد م|حمد تـــم|لمغيثــــ |نرمي  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

4|||o2 ي|سم|
هيم محمد|بــــر|ن |ء بــــسيوئى طعى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

2|399o حبــــيبــــه محمد محمود مرعي محمود د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8575o2 ح|لفتـــ|لحفيظ عبــــد|لفتـــوح عبــــد|ء عبــــد|سم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3599| حمد حلىم حنيش|ن |يم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6o29|o مر|هيم ع|بــــر|د |محمد فؤ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

296327 حمد|ن |حمد عثــــم|ندى طه  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

Wednesday, September 5, 2018 Page 1875 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

83754| مد سليم خليل|عبــــي  ح دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

66774 هيم عىل|بــــر|م محمد  لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

|59289 ى طه مرزوق طه حسي  ى شمس حقوق عي 

759o47 لسيد|حمد |م محمد |سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

332552 دى عىل حسن|له|يتـــ سعيد عبــــد| |حقوق بــــنه

4o2|| ى |لد حس|خ ى|حمد حس|ني  ني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

528779 |هيم نج|بــــر|لرحمن شكرى محمد |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

853272 ي|لبــــ|ء سعيد حسن عبــــد|نجل
ى
ق ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

7622o| حمد حسن عدس|حمد وجدى |د |زي ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

683828 حمد جبــــريل|لعزيز |ل عبــــد |ء كم|لشيم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

92oo66 ى  |لمنعم |ل عبــــد|من حمد حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

324442 لسيد|هلل |لعزيز عبــــد|محمد عبــــد ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

5o9948 لم|عثــــ محمد س|لبــــ|محمد طلعتـــ عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49842o هلل شلبــــى|متـــ محمد عبــــد|ء مدحتـــ سل|لشيم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

449225 لسيد|س |روق عبــــ|لد ف|حمد خ| |ضتـــ طنط|علوم ري

25977| لعجرودى|طمه جمعه حلىم |ف ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

8o3979 لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|عمرو محمود  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

22528 بــــ ربــــيع سعد|لتـــو|كريم عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8456|7 هيم عىلي|بــــر|لدين |ح |هلل صل|عبــــد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

54|835 در محمد سيد أحمد محمد رجبــــ|ن لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6784|o تـــ محمود محمد|جر عرف|ه لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|566oo ن|حمد محمد غيض|حمد |مه |س| هره|لق|ره |تـــج

883o63 لسيد |س محمد نجيبــــ جبــــر |ين| سيوط|بــــ |د|

6|67|9 لعدوى|لدين |ئ  سعد |م وف|مي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

7o3583 ل عىل سكر|لع|طمه محمود عبــــد |ف زيق|لزق|صيدله 

7597o4 ى فتـــىح محمود عبــــد |ي ح|لفتـــ|سمي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

43o85| متـــ فوزى عطيتـــ|س|ن |رو |بــــ طنط|د|

55o97 رس عويس محمد|حمد ي| طبــــ بــــنى سويف

9o3|68 ي
ى
ل عدل جوهر |مريم حزق ج|بــــ سوه|د|

422336 لمجيد|دى عبــــد |له|ىط عبــــد |لع|رس عبــــد |ف تـــمريض فرع مطروح 

Wednesday, September 5, 2018 Page 1876 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

879882 ن عبــــود  |لد رمض|هبــــه خ سيوط|بــــ |د|

529968 |لبــــن|هيم |لسعيد إبــــر|د بــــديع |زي سكندريه|ل|هندستـــ 

265462 حمد|لجليل |شه عبــــد |محمد رفعتـــ عك |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|233|4 حمد فتـــىح|لعظيم |طمه عبــــد |ف لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

78329o ن فوزى محمد عىل محمد|نوره هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

645338 وى|لمك|هيم مصطفى |بــــر|تـــ |جي |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

||9728 لسيد|لدين |هيم مىح |بــــر|حبــــيبــــه  هره|لق|حقوق 

795|3 ى رى|كر زخ|بــــ ش|يه| |كريستـــي  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4o452 ي
مد محمد|لمنعم ح|عبــــد | دئى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

24727 مر|م محمد محمد محمد ع|حل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

295984 لم|هيم محمد س|بــــر|ل |هيم جم|بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|3342 لموجود|حمد عبــــد|ن مجدى |رو ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

8999|| طف محمد  |لدين ع|م |محمد حس ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

228|9 مح محمد عىلي|محمد س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|44o98 ل|ء عمرو محمد مصطفى هل|ثــــن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3232o6 ي مح| |ندر|س
ى
ربــــ|نور شوق ى شمس|د| بــــ عي 

692o65 ي|لدكرورى |لمجيد |ح محمد عبــــد |صل لشوربــــىح  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

29o699 حمد محمد|ن مرتـــضى |نوره ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

348736 ن|حمد زهر|هيم |بــــر|ندى  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

35o428 مد محمد|حمد محمد ح| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

42493| در|لق|ر عبــــد |لستـــ|لدين عبــــد |م |مؤمن عص سكندريه|ل|نوعيتـــ 

|67323 حمد|م |لسل|نعمه محمد عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

83789 لقوى|لحليم عبــــد |لقوى عبــــد |حمد عبــــد | ره بــــنى سويف|تـــج

9|3826 ى وجيه بــــسيط عزيز | مي  سيوط|بــــ |د|

925o42 حمد |ه |لل|عمر حمدى عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

825|38 ى  لحسن حسن|بــــو|محمد حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4|o74| لدين محمود محمد خليل|ء |ء بــــه|رس| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

692349  يحن  |جر هن|ه
لسيس|دى مصطفى معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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345388 هيم عىل|بــــر|در |م ن|حس |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

7o448| حمد|م |م|طف مهدى |ء ع|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

9o874o حمد |لحمد |بــــو|مصطفى محمد  ج|ره سوه|تـــج

499|99 لي|لغز|لمؤمن |ء رجبــــ عبــــد |سم| تـــربــــيتـــ دمنهور

633675 ف جم| ل فتـــىح بــــشر محمد|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

6o4438 لشوج |لمحمدى |دل |د ع|زي لمنصوره|حقوق 

33||77 بــــ|لسيد خط|حمد |حمد حسن | ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

69o4o7 ن|لسعيد سليم|رس |مريم ي لمنصوره|بــــ |د|

7o7923 فتـــ رمض لحليم|لسيد محمد عبــــد |ن |مي  لسويس|طبــــ 

6|8359 بــــ|لوه|م محمد محمد عبــــد |هش ط|بــــ دمي|د|

326656 وق قطبــــ  هيم قطبــــ|بــــر|رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

||5744 ى|م د سليم زىك|عم| رتـــي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

2772o9 حمد رسور|مي  |ريم  شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

78336o لرحمن|مروه صبــــرى فكرى عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o4449 ن دق|يز ص|سمي  ف| مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

763286 حمد محمد درويش|ندى محمد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

353836 ف محمد مصطفى|حمد | رسر ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

69339| حمد|ده حسنى محمد |ر حم|من ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

355873 فظ|ن حسن ربــــيع ح|كريم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|4659 سلوى محمود محمد سند ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

87o|o| س|د دري|س عي|نه دري|دمي ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

36478o حمد|حمد عىل |ندى  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

766oo2 لزغبــــى|حمد |لسيد |ل |ء جل|ئى عل|م| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|3|97| لنبــــى|ق حسبــــ |سح|حمد |فرحه  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

637427 مه رزق|مه محمد سل|محمد سل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54o289 لمول|شم عبــــد |م محمد ه|هند هش سكندريه|ل|حقوق 

52|332 للطيف بــــديوى|منيتـــ عزم عبــــد | زيق|لزق|عه |زر

4||o84 لىح|م عبــــد|لسل|هلل محمد عبــــد|منتـــ  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

45832 لمعبــــود|مروه ربــــيع وجيه عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

64o285 لغنى محمد|ء محمد عبــــد|لزهر| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

Wednesday, September 5, 2018 Page 1878 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

232599 ضى مسعود|لر|لعليم عبــــد|هلل عبــــد|منه  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5|89|9 تـــ محمد عبــــد| للمس|ن |هلل سليم|مي  عه دمنهور|زر

287o|5 لمغي |لد عيد خرصى |خ ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

32o479 لسيد|تـــبــــ عبــــد|فتـــ ر|ريمون ر ى شمس هندستـــ عي 

62o97o تـــ|أمل محمد سعد عىل بــــرك ط|حقوق دمي

63687o لمطلبــــ|هيم عبــــد |بــــر|مصطفى سعد  زيق|لزق|ره |تـــج

267839 لغنى حبــــيبــــ|لم عبــــد|م س|سل| ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

5|848 ى محمد فؤ|ي د سيد|سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|7238 ي موعود عن|عن
ي عزيز|ئى

ئى سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

6o|882 ي |ذلي |لش|أمل 
ى
ذلي|لش|لدسوق |بــــ طنط|د|

8|o6o6 ى |ك سحق ذىكي حبــــيبــــ|رولي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|346o ر|د عم|سلىم محمد محمد ج |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

457225 هر عجيىمي|لظ|عيل عبــــد |سم|محمد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|42o73 لسميع|م عفيفى عفتـــ محمد عبــــد |محمود هش سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

677685 هيم فتـــىح متـــول عوض|بــــر|محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

458o|| لحليم شلبــــى|لسيد محمد عبــــد |لسيد | |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

636oo7 ل|م رزق هل|س| دين زيق|لزق|نوعيتـــ 

636375 هلل|هيم عبــــد|محمد صبــــري فتـــىحي إبــــر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

|58599 ى |ره |س حمد|بــــو بــــكر حسي  ن|علوم حلو

63o69o لحليم|لحليم محمد محمدى عبــــد |عبــــد  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

496o82 ئى|لفتـــي|ء محمد مصطفى محمد |سم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

765925 لغريبــــ|بــــر |سلىم غريبــــ ج بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

692oo6 هيم شلبــــي|بــــر|لسيد |شم |ه ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

49|537 ل|لع|ح محمود عبــــد |قمر محمود صل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7oo697 حمد سعودي|لعطيوى |لسيد |هيم |بــــر| زيق|لزق|صيدله 

|3o965 لح|لد معوض ص|يوسف خ ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

76856o محمود حمدى محمود محمد بــــكي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

423258 وى عبــــيد|لض|محمد عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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7o|33o ف ح|محمود  لعزيز شلبــــى|مد عبــــد |رسر ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

58567 بــــر محمد|ء محمد ج|شيم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

696877 تـــ|ح فرح|لفتـــ|رق عبــــد |وليد ط لمنصوره|ره |تـــج

54o4|6 لكريم|لح محمد عبــــد |آيه محمد ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

337282 ز|نس فو|هيم |بــــر|لدين |نور  |بــــ طنط|د|

3|3628 لحميد محمد|ندى لطفى عبــــد ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

845656 سمر مرىسي محمد طه ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

335223 هر|حمد ط|حمد عبــــده |لد |رضوى خ |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

479367 دين أحمد سعيد عىلي محمد|ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

86o537 ي محمد رضو|
ن|حمد مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|3478 بــــيشوي جورج مني  لبــــيبــــ ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

635324 ف حسن شعبــــ|يه | ن عىل|رسر زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|o748 |لنج|بــــو|حمد فكرى عمر محمد | لمنصوره|طبــــ 

73o36 حمد محمد ميهوبــــ محمد ميهوبــــ| ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

646628 يمه|ىطي محمد عىلي ص|لمع|بــــو |رتـــ |س سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

|22877 حمد|لدين |ء |حمد ول|يوسف  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

9|3898 لمطلبــــ عزوز |عىل عيد عبــــد سيوط|بــــ |د|

|2o936 لبــــ|بــــو ط|عيل |سم|مريم محمد  هره|لق|حقوق 

9|o383 فظ |لح|م محمد عبــــد|ندى محمد س ج|طبــــ سوه

64932| مر|م سعد محمد ع|حس لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4932o8 حتـــ|ل نرص عىل تـــف|نرص جل سكندريه|ل|حقوق 

5o8|9o لديبــــ مهنى حموده|عمرو | رودين |حقوق طنط

2484|6 زى|ح حج|لفتـــ|لمقصود عبــــد|ن محمد عبــــد|عن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

9o68o6 حمد  |لدين |ر جبــــريل نور |من ج|بــــ سوه|د|

783|o6 غ|لصبــــ|لسيد |لحليم |سهيله محمد محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

32937| وق ه ي |رسر
|لسيد عط|ئى |طبــــ بــــيطرى بــــنه

854|92 لبــــصي  فرغىلي|رق عىلي عبــــد|ط ي|تـــمريض 
| لمنى

6386|3 هيم حسن|بــــر|آيه عطيه  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

447774 ء نور عيس عىل عيسي|سم| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط
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|5|o|9 ه شعبــــ| لربــــ|د |ن نبــــيه ج|مي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|67336 ى محمد قطبــــ|منتـــ  هلل محمود عشر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4435o8 م|لش|حمد |يمن محمد رفعتـــ |محمد  لشيخ|عه كفر |زر

87992 ى عبــــد |عبــــد  لحميد|لحميد محمود حسي  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

85266| روق محمد|لف|جد محمد |لدين م|عز  حقوق بــــنى سويف

773|39 حمد|حمد مني  |م |محمود حس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o8|42 لح|بــــر حسن ص|ج| ند|ر ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

|388|o وق سيد  لسيد|هيم |بــــر|رسر هره|لق|ره |تـــج

44o747  عبــــد|لح |يدى ص|ه
ى
در|لق|لدسوق ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

|45578 هيم|بــــر|حمد |لدين ممدوح محمد |بــــدر  هره|لق|حقوق 

35o469 عمرو محمد صبــــرى محمد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

258o52 ى|لسيد ش|حمد محمود | هي  لفيوم|عه |زر

5|7463 ف محمد حسينى عزى عىل|عف بــــ دمنهور|د|

252283 لمؤمن محمد|لمحسن عبــــد|سمر عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

338o46 ن بــــكرى محمد|حمد رمض| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|23o92 لمجيد|هلل عبــــد |هلل يحن  عبــــد |عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

25554| خ|لطبــــ|حمد |هيم محمد |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

43o6|| هلل جمعه|لحميد ضيف |هيم عبــــد |هدير إبــــر |طبــــ طنط

|78339 د|لجو|رك مشهود عبــــد |منيه مبــــ| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

62595o ح فتـــىح حموده بــــيوم|لرحمن صل|عبــــد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

6o|464 ف عبــــد |تـــم |ح يم|لد|لسميع عبــــد |رسر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||85o7 س|لنح|حمد|لعظيم |سلىم وليد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

473|| هيم|بــــر|هبــــتـــ محمد عمر  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|5286 حمد مصطفى|سلىم محمود  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|o267 بــــر عزيز |كريم مهيبــــ ج ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

6|9352 يه|مد قتـــ|محمد ح| ند لمنصوره|حقوق 

|3|834 لسيد محمد محمد|س |ين| هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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87o|75 لم محمد خليل|ل س|نه ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

4967|7 د يشى أحمد أحمد حبــــيس|سع عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|69|28 قتـــ محمد وليد محمد | حمد|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|652o2 بــــر فتـــوح مأمون|ليىل ص ن|بــــ حلو|د|

8|335o بــــ سيد محمد|لوه|ده عبــــد|حم ره بــــنى سويف|تـــج

428263 للبــــيدى|للطيف |تـــه عبــــد|م شح|ر س|من |طبــــ طنط

|59o75 سم|حمد ق|ل |هيم جم|بــــر| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3363o7 ى محمد عبــــد|ي دى محمد|له|سمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

79o592 لمغربــــى|ل محمود درويش |هلل جم|منه  نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

|246|6 هيم|بــــر|لرحمن |دين وحيد عبــــد |ن ى شمس طبــــ عي 

68||9 لمحسن محمد|بــــر عبــــد |يوسف ج تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

898o68 ى هم م |م هم|محمد خي  ج|ره سوه|تـــج

|66487 ه سمي  ح| مد عىل|مي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

644979 ن ر|لزه|ل |يمن جل| |مي  لمنصوره|حقوق 

|4oo92 ى عبــــد |بــــسملتـــ مجدى عبــــد  لحليم|لمعي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

642|4 ي
ف يوسف صمؤئيل| |فبــــروئى رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2876o9 هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

475723 دل سعد درويش|ل ع|بــــل |ره طنط|تـــج

84844| لرحيم بــــدري|ل عبــــد|جم| ر|ي ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

832568 دي|له|هلل سعد محمد عبــــد|عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

25342| |هر يشى حن|نه م|دمي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

675|3o لبــــيس|لسيد عىل |هيم |بــــر|لد |زم خ|ح لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

7o|66 حمدى تـــوبــــتـــ محمد بــــيوم لفيوم|ضتـــ |علوم ري

5o4859 آيتـــ عطيتـــ محمد عطيتـــ قطبــــ سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

465756 محمود محمد محمود محمد مرىسي ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

923468 ى ك| شف عىل |حمد حسي  ج|علوم سوه

2552o6 حمد محمد|عيل |سم|مريم  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

775597 روىط|لط|مل |عزتـــ محمد عزتـــ ك ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 
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7|7928 وى|لكرد|تـــ محمد |د|لس|ذل |لش|محمود  لمنصوره|حقوق 

7793|2 سط محمد|لبــــ|حمد عبــــد |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

335997 لحسينى حسن|حسن | لي|د ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

38375 عيل|سم|يمن صديق |يه | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|7643o  |ء ع|سم|
ى
حمد|دل دسوق |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|

ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

5|o478 ي|لحميد |عمر محمد عبــــد  لشوربــــىح  تـــربــــيتـــ دمنهور

829564 ى حن|م ري|كر زخ|ش| رلي  |نوعيتـــ فنيه قن

|37397 لمهدى|رق حسن محمد نور |حسن ط مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6|7o77 شد|لبــــدرى ر|بــــ محمد |لوه|ج  عبــــد|م ط|بــــ دمي|د|

55554 حمد|ل سيد |ئشه جم|ع بــــ بــــنى سويف|د|

7o4|27 ى محمد عطيه عطيه  دى|لن|نرمي  ى شمس| لسن عي 

||6678 ي فتـــىحي بــــش|ديفيد ه
ره|ئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

879269 مح مصطفى محمد |طمه س|ف سيوط|عه |زر

75|372 دى|له|لسيد عبــــد |حمد |مح |حمد محمد س| ره بــــور سعيد|تـــج

464744 ق عوض|م رو|لسل|ح عبــــد |زم صل|ح م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

4888o4 حمد عىل حلبــــي|مد |هلل ح|عبــــد لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

25o829 م|عمر محمد محمد حلىم عل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4459o2 ى|سل|محمد  م محمد محمد حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

6o32|9 ى|مريم محمد محمد  ى لعجي  لمنصوره|بــــ |د|

335983 لق|لخ|مي  سيد عبــــد|يتـــ | ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

8|75o6 لحميد محمد|ء مني  عبــــد|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

62o993 لح محمود|حمد ص|رحمه  ط|حقوق دمي

78675| ح جمعتـــ|لفتـــ|ح محمد عبــــد |سم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

422363 لعليم|لد محمد عبــــد |خ| رن سكندريه|ل|بــــ |د|

84o6| هيم|بــــر|هبــــه جمعه قنديل  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

86855o ي محمد عبــــد
لعظيم محمد|منى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

687936 لعزيز محمد|للطيف عبــــد |محمد حسن عبــــد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

263753 لمهدى|هلل صبــــرى محمد |منه  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6o8267 بــــو مصطفى|عيل محمد |سم|ء |آل |بــــ طنط|د|

68|336  |لش|دهم حمدى عبــــد |
ى
هيم|بــــر|ق لمنصوره|علوم 
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33o467 ى ر|ي هلل غنيم|فتـــ عبــــد|سمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

675274 لمول|د|بــــ محمد عىل ج|يه|محمد  لمنصوره|هندستـــ 

43|795 لبــــليىطي|لسيد |رص |حمد ن| |ره طنط|تـــج

6|85|8 ي
د|د حسن عي|عم| دئى ط|بــــ دمي|د|

3688o7 لسيد فرج|ل |جر بــــل|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|22459 لدين سيد عىل|م بــــدر  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

78429o حمد مصطفى|منيه مصطفى | زيق|لزق|حقوق 

54oo54 ن|لسيد عمر عمر|مصطفى عمر  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

28634o هيم|بــــر|ء عيد محمد بــــيوم |وف ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4838o لرؤف عمرو|لد عبــــد |د خ|زي هره|لق|حقوق 

|6|279 ع|لرف|حمد |لح |ء ص|ل| ى شمس|تـــج ره عي 

7o2|23 ن|لفتـــوح شعبــــ|بــــو |لمحسن محمد |محمد عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

76|||3 ه محمد|لل|ل عبــــد |خلود جم ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

2537|6 نور مطر|د |نور عم| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

||8854 د متـــى|دل عي|ع| رين|م ى شمس هندستـــ عي 

537482 لرؤف|حمد محمد عبــــد |هيم |بــــر|محمود  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

42|22o لبــــدوي|لعزيز |لسيد عبــــد|ح |بــــ صل|يه| |حقوق طنط

|7o443 مح مسعد فريد|ل س|من ن|حقوق حلو

8|524| هلل|دل فوزي عبــــد|بــــثــــينه ع |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

232o38 بــــوزيد|محمد صبــــىح صبــــرتـــ  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

62676o لسيد|روق محمد |لميس محمد ف |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

445299 م محمد سعيد|محمد عص ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

75395| حمد متـــول|هيم صديق |بــــر|ره |س ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

646587 لعبــــد|لمتـــول |لمتـــول |ء |بــــه |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

32|87o لمجيد|نىح  مصطفى محمود عبــــد| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

8o2|52 ي محمود عىلي
محمد مصطفى ي|تـــمريض 

| لمنى

68729 لح|رص رشدى ص|لن|ء عبــــد|نجل لفيوم|لعلوم |ر |د

488|44 بــــ|لسعيد غر|ل قطبــــ |لرحمن كم|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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85o788 رز|دل محمود مبــــ|ندي ع لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

327934 ى  حمد شفيق|مهند حسي  |بــــ بــــنه|د|

5o3393 لمقصود فتـــىح مصطفى محمد|ء عبــــد |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

3|5324 تـــه|حليم شح| مريم رض ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|6342o لعزيز سيد|دل عبــــد |رحمه ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

89|823 لغنى |ره عبــــد|م عم|سلوى س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6357o6 ألكرتـــ|هلل محمد |ح محمد عبــــد|سم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6|6248 ى  لبــــوه|يم |لد|لسيد عبــــد |حني  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

543255 د عىل مهينه|لصمد فؤ|عبــــد| دين تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|22o83 ى ز|هيم |بــــر|رق |فريده ط يد|مي  هره|لق|بــــ |د|

675865 |لعل|بــــو |هيم |بــــر|لسيد محمد عوض |منيه | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7|3|7o ج|بــــو زيد حج|لصديق محمد |حمد | لمنصوره|علوم 

227324 هيم رجبــــ حسن|بــــر|هيم محمد |بــــر| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

633865 لمسيح|بــــيمن وصفى وليم عبــــد زيق|لزق|نوعيتـــ 

52597| وى|حسن محمد حسن محمد قن سكندريه|ل|بــــ |د|

83o556 لنبــــي|جد عبــــد|ل م|محمد جم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

835839 لعبــــدخضي |ن |ن رمض|يم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|9852 لرحمن محمد سيد عمر|عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

2|6o56 ل|مه يوسف غ|س| |مور هره|لق|ره |تـــج

|28578 هلل محمد|جنه محمد عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

52494o ي مسعد فرج بــــش|جورج روم
ى|ئى تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

896398 ى محمد عبــــد ن |دى عثــــم|له|نرمي  ج|ره سوه|تـــج

6o775 محمد فتـــىحي شكري عىلي ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

479oo8 مي|لسل|حمد محمد |بــــ محمد |مه سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

886|58 منى فرغل عىل محمد  سيوط|بــــ |د|

542|26 هيم|بــــر|دل محمد |حمد ع| سكندريه|ل|حقوق 

632||4 هلل|هيم عبــــد |بــــر|رص |لن|ء عبــــد |رس| زيق|لزق|صيدله 

|22997 ن|لد محمد سليم|هدير خ ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2462o8 ره|فوزى محمد فوزى حسن عم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

689|4 مي  حسن موىس محمد| لفيوم |تـــمريض 

|44974 لرحيم|ل عبــــد |يوسف سيد كم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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5o|54 ء جنيدى جنيدى|محمد عل بــــ بــــنى سويف|د|

4|3|3| لبــــدرى عكر|زق |لر|ء عبــــد|هن |تـــربــــيتـــ طنط

4|3657 ضى|د ر|لجو|عىل محمد عىل عبــــد |بــــ طنط|د|

7o7|4o دى|له|لنبــــى عبــــد |دى عبــــد |له|هدى عبــــد  لمنصوره|حقوق 

333857 لحليم محمد|عىلي عبــــد| عىلي عط |ره بــــنه|تـــج

428oo6 ن|حمد محمد عىل رمض|روفيده  |عه طنط|زر

2|3422 لرحيم موىس|حمد عبــــد|دين |ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|34896 ن|ل رمض|محمد سعيد كم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8448|6 | لي|د
ى حسن محمد حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

58779 ى |ن |محمد شعبــــ ن|لسم|مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

493649 لق شعتـــ|لخ|هيم عبــــد|بــــر|حمد |محمود  بــــ دمنهور|د|

4358|| لقليوبــــى|جر صبــــرتـــ محمد صبــــره |ه سكندريه|ل|عه |زر

42|23o وي|لمك|حمد |لحميد |لعظيم عبــــد|لد عبــــد|خ لشيخ|بــــ كفر |د|

4|4o2o لجنيدى|نور محمد تـــميم |جر |ه معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|26374 حمد|بــــ |لوه|بــــ عبــــد |يه|بــــ |هيتـــ|م |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

69493o ن|هر مرتـــضى متـــول وهد|نىح  ط| لمنصوره|بــــ |د|

6348o حمد|حمد سيد مصطفى | طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

283396 حمد مصطفى|محمود | ند |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

45o56o لح|بــــو ص|حمد بــــسيوئى |بــــ |يه| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

432282 ر|لجز|مروه طه محمد  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

26667| ىط مزيد|لع|حمد عبــــد|يه | تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

287o62 لجوهرى|بــــسمه عمرو محمود  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

25343 هيم|بــــر|عيل |سم|مريم مجدى  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|o779 فظ حنوتـــ|لمنعم ح|بــــسنتـــ ممدوح عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

84|48| حمد محمد نوبــــي|ن |رمض ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

28o5|o لبــــسيوئى|لمنعم |م محمد عبــــد|نىه هش ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

46o54 |نه قسطن لمبــــى بــــسط|دمي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

268538 يف|ل |كريم محمد كم لشر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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7||85o ضى|لق|روق محمود |هلل محمد ف|منه  لمنصوره|بــــ |د|

4|5894 لسيد|نغم محمد عىل عيس  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

4|6557 ى عط|حمد محمد نبــــيه حس| هلل||ني  لشيخ|بــــ كفر |د|

8o956 ى |ي نور ربــــيع يوسف|سمي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

34|587 لحليم منصور|لمعز عبــــد|يتـــ منصور عبــــد| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3365o موريس رزق بــــولس| نور هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

377|3 لسيد|م |لسل|لدين عبــــد |م |مصطفى عص لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

|23469 ى|يدى ه|ه  مصلح حسي 
ئى هره|لق|بــــ |د|

645o46 ف صبــــىح |حمد | لسبــــىك|هيم |بــــر|رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6395|5 وى|لبــــحر|حمد |مل رزق سعيد فرج | زيق|لزق|حقوق 

76||o2 ى|لغنى ل|تـــ عبــــد |ء محمد فرح|ل| شي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

258674 ى محمد عبــــد بــــ|لوه|عىل خي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

32|23o در|لق|م عبــــد|لسل|بــــدين عبــــد|لع|زم زين |ح ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

445|7o ر|لستـــ|محمد فتـــحىمحمد عبــــد  بــــ دمنهور|د|

833552 للطيف رجبــــ|بــــرين عىلي عبــــد|ص دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

367524 ى عىل خلود محمد حسي  |حقوق بــــنه

266498 لسيد عمرو|مه |س|ء |سم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

675945 ي|لصمد |لصمد عبــــد |مريم محمد عبــــد  لزهي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

63594o لعزيز متـــول|ده محمد عبــــد|مي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o2822 يف| يحن  زكري عىل عىل رسر |بــــ طنط|د|

8|o578 هلل جوده|ن عبــــد|ن شعبــــ|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

422682 ي منصور عبــــد 
لمحسن مرىسي|مصطفى سكندريه|ل|علوم 

772o3o حمد موىس محمد سعيد موىس| زيق|لزق|هندستـــ 

3|39|| د|حمد ج|بــــ محمد |يه|طمتـــ |ف ج|بــــ سوه|د|

23348| ن هلل|بــــر خليفتـــ عبــــد|مهند ص| مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o5888 رق بــــخيتـــ محجوبــــ|طمتـــ ط|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|48255 ى| يه محمد عزتـــ حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26234o حمد مليىح  محمد|حمد |در |ن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7759|7 حمد|لسيد سيد |د حمدى |سع زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7939o ى صل ى عبــــد |حسي  ح|لفتـــ|ح حسي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ
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35737| لسيد|لسيد زىك محمد |زىك  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

8o7o27 لسيد محمد|ء بــــشي  |زهر سيوط|حقوق 

769843 حمد|ر حسن محمود |من ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

372o26 زق|لر|بــــر زىك عبــــد|ن ص|محمد سليم |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

333495 حمد منصور|محمد تـــوفيق تـــوفيق  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

624|73 لمتـــول|هيم |بــــر|محمود | محمود زكري ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

23226 لم محمود محمد|محمود س كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7o6335 حمد|نم عصمتـــ مصطفى |ه لمنصوره|ره |تـــج

693|68 وي|لمن|مد محمود محمد |جر ح|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

45|788 ع|لسعيد عىلي  من|بــــ |يه|محمد  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

6|238 عيل نوح|سم|حمد ربــــيع | حقوق بــــنى سويف

33o797 لفتـــوح رجبــــ|بــــو |حمد محمود | |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

878oo| تـــ عبــــد | رص بــــخيتـــ محفوظ |لن|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o662| هيم محمد قنديل|بــــر|يتـــ | سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

784399 حمد|ل |لع|ح عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد |عل| ر|ي ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

35|765 ضوتـــ| ء سيد ند|رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

28|65 لشورى|لمهدى |سمر سمي  محمد  ن|طبــــ حلو

6|72|7 ه محمود عطيه | ل|لفو|مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

56735 وليد سيد سعيد طه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

45828 رى جرجس يوسف جرجس|م هره|لق|ره |تـــج

324257 ن|ن حسن سليم|محمود حمدى سليم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

783854 حمد مصطفى|لسيد مصطفى |ر |نو| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2556|8 لمنعم محمد|بــــ عبــــد|يه|حمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

243666 هلل محمود مسعد|طمه عبــــد|ف لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

527226 ى محمد |ي  عبــــد |لص|سمي 
ى
لعزيز|ق إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

755737 حمد محمد|ن سعيد |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

72758 ذل|لش|محمد عيد محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

6489o7 تـــتـــ محمد|هلل شح|حمد عبــــد| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

34o|74 هيم محمد|بــــر|دل |محمد ع لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

3||7|7 رص بــــيوم عىل|ئى ن|م| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 1888 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

53498| لرحمن محمود|طف عبــــد|ء ع|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

484837 لحق|م حسن عبــــد |زم محمد س|ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

843|7| ى عبــــد ى|خديجه حسي  لرحمن حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

24o|84 حمد محمد|حمد عىل |عىل  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4oo|26 ن هلل|سحق فرج |طف |ع| مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

23746o |لبــــ|ن سعيد محمود عبــــد|حن
ى
ق كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|2652 لصعيدي|هلل محمود محمد حسن |عبــــد بــــ دمنهور|د|

|74|o3 ن|لحميد سليم|حمد رجبــــ عبــــد |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

879o74 ممدوح رتـــيبــــ موريس جرجس  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|6994o هيم|بــــر|لدين موىس |د |ل عم|بــــل لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

268ooo لمنعم خليل|د سمي  عبــــد|زي ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

896o47 ل عىل محمود |يه جم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

64o463 ن|تـــه رمض|حمد صبــــرى شح| لمنصوره|حقوق 

79|8o6 هيم محمد حسن|بــــر|منيه | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

47695|  محمد عىل|لل|د |رس فؤ|ف
ى
ق سكندريه|ل|حقوق 

236944 ى يشى ص|ي ن عىل|دق عثــــم|سمي  هره|لق|هندستـــ 

9o4776 يه محمد عبــــده محمد | ج|تـــربــــيتـــ سوه

46|422 تـــ عبــــد  ن|لقطبــــ محمد زيد|لمنعم |أمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

755447 عيل|سم|رؤى غريبــــ مغربــــى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

685oo5 ن|لسيد رمض|لمجيد محمد |ن محمود عبــــد |حن لمنصوره|صيدله 

8|2445 تـــ|نور فرح|ء محمد |سم| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

625||| تـــ ن| د|لجو|حمد رأفتـــ عبــــد |ئل |مي  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

255oo3 لسيد|لسيد عىل |سميه محمد  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

36o422 ى |شم |رتـــ ه|س يق|لع|حمد حسي  |نوعيتـــ بــــنه

6o6|oo محمد مسعد عبــــده محمود نرص ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

33|674 حمد محمد|محمد عمرو  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

235254 يز بــــطرس|نوبــــ فتـــىح ف|بــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4|7236 مد محمد|كريم محمد حسن ح لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

6o797o ود|ن د|هبــــه فوزى رجبــــ سليم لمنصوره|حقوق 
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86|98| ي عبــــ|رس |ن ح|حن
س|لتـــوئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

229|87 لرحيم|طه عبــــد | ئى محمد زكري|م| هره|لق|عه |زر

8986o9 عيل محمد |سم|حمد |عمر  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

68||6 لعليم|لعظيم عبــــد|ىط عبــــد|لع|محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

5o48| لعظيم|لعزيز عبــــد|مصطفى محمد عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

9632| ن|ء محمد سيد سليم|سم| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|6oo88 لرحيم محمد|لدين عبــــد |د |محمود عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

895955 |  ل لمع تـــوم|كم| دون|م ج|بــــ سوه|د|

78855 ى خميس محمد فهد حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

462789 ن|رق فتـــىح محمد غيض|م ط|ريه لشيخ|علوم كفر 

85647 يد|بــــو |لحميد قرئى |ء عبــــد |شيم ى لي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|72|24 ف حن| |دون|م ل|غ| رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

484428 ن موىس|د عثــــم|ء فؤ|محمد عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

883967 مد مصطفى عىل محمد |ح ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

779697 لرحمن مصطفى درويش|ء محمد عبــــد |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

592|9 شم عىلي عويس|محمد ه ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

484985 لح|حمد محمد ص|لدين محمود |نور عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

699664 ن|حمد عثــــم|ن |خلود عثــــم لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

823|2 زق|لر|فتـــ محمد عبــــد |حمد ر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

848|49 ي |بــــر|
هيم حسن|بــــر|هيم مصطفى ن|سو|بــــ |د|

|8||3 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|م عبــــد |دى هش|ه هره|لق|هندستـــ 

|52|55 جر يحن  فتـــىح وهبــــه|ه ن|بــــ حلو|د|

449887 ئى|لحلو|هيم |بــــر|سلىم محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

756563 حمد|لسيد |ح |لفتـــ|ء عبــــد |شيم عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

355496 |لدين |ح |لد صل|مينتـــ خ|
ى
لدسوق ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|62|34 د زينهم عىلي غريبــــ|رس عم|ي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

76|5| لد حسن محمود|بــــ خ|لتـــو|عبــــد  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

22|443 هيم|بــــر|م عزتـــ محمد |حس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|7452 حمد|دى |له|عيل عبــــد|سم|محمود  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

6o5966 لد حسن مرىس حفور|مجدى خ ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 
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8626o8 حمد|لرحمن |هيم عبــــد|بــــر|عيل |سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|6422 لرحمن |حمد عبــــد|حمد |ئى |م| سيوط|بــــ |د|

8o3o45 لحكم محمود|بــــوبــــكر عبــــد|محمود  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

|53463 طف شفيق محمد|ن ع|نوره ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

86|698 م|حمد هم|م |محمد هم ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4|52o4 ف |جر |ه لمعىط عطوه|حمد عبــــد |رسر لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

||73|5 ى ح|ي تـــم محمد فرج|سمي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

36o4o9 حمد يىح بــــدر|يتـــ محمد | |تـــربــــيتـــ بــــنه

5523| لعزيز|حمد يسن عبــــد |رضوه  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3|2824 ن|ىسر سليم|ء محمد غبــــ|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4298o7 هيم عفيفى|بــــر|هيم |بــــر|كريم  ي صىح طنط
|معهد فنى

325977 تـــ مصطفى محمد عبــــد| لرحمن|مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

77|6| لحميد|لمنعم عبــــد|مه عبــــد|س|ن |مرو ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

|2724o حمد معتـــز حسن عىل| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

68o45| حمد جمعه حسن محمد|محمود  لمنصوره|هندستـــ 

8854|7 حمد سيد  |لدين |ر مىح |من سيوط|بــــ |د|

494633 ي معروف محمود 
وي|لنكل|مصطفى |بــــ طنط|د|

32o368 هلل|ل مىح موىس عبــــد|من ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

886964 م محمود محمد محمود  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

624|29 جدر|ل|حمد |هيم |بــــر|مح |س لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

7o4996 ئى|لعن|حمد |لعزيز |م عبــــد |عزتـــ عص زيق|لزق|هندستـــ 

|6|65 حمد|لدين |رق فخر|عىلي ط تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

2|9845 بــــر|حمد ج|يه حسن | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

23|965 لمجيد|لغنى عبــــد|لمجيد عبــــد|كريم عبــــد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

825398 لرحيم|ره عىلي محمود عبــــد|س دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

6|68o2 هيم مهدى|بــــر|يتـــ حسن | ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

23o|85 لد محسن محمود تـــوفيق|خ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

46476o ن|هيم عثــــم|بــــر|حمد محمد |نس | لشيخ|بــــ كفر |د|

247642 ى محمود| حمد محمد محمد حسي  ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 
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7|7522 بــــينى|لمؤمن عوض |ء عبــــد |ء عل|سم| لشر ط|بــــ دمي|د|

94852 |لمجيد وف|عبــــد | م وف|جر هش|ه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o2758 لرحيم|لسيد عبــــد |هنده حسن محمد |ش عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o3o58 ى | حمد فضل|حمد متـــولي حسن |لحسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

359|o4 هيم|بــــر|ضى |هلل عيد ر|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7534o| هيم محمد محمد|بــــر|محمد  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

2|856| موىس| لقمص لوق|ندرو بــــولس | ن|هندستـــ حلو

424573 ى عبــــد|بــــر| لغنى|هيم محمد يوسف حسي  |حقوق طنط

752333 لعزيز محمد|در عبــــد |عمرو ن تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

838o| بــــو خزيم|زق |لر|رق محمد عبــــد |ط دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6o883| ين محمد  لديبــــ|حمد |شي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

436795 بــــر عيس|حمد ص|دل |ندى ع سكندريه|ل|صيدله 

6o5623 بــــو شعيشع|حمد |ء مجدى |شيم |ره طنط|تـــج

68599 لجليل كريم|عىلي عبــــد| عل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

92373o رسر  جد |عيل م|سم|فتـــىح رسر لمنصوره|حقوق 

6o|597 وى|لسمل|د محمد|ء ربــــيع رش|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

833||9 ي|مريم فوزي فؤ
د حفنى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

64o6o3 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|محمود مصطفى عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

42969| يف|هيم |بــــر|م منصور |منصور عص لشر |طبــــ طنط

89|9oo ئيل |نه مني  يعقوبــــ جبــــر|دمي سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

25oo86 بــــو حشيش|روق محمود |ء محمد ف|دع ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

33|9o8 سكندر|دل عزم |مكسيموس ع |علوم بــــنه

432543 ى |ي حمد |هيم |بــــر|هيم |بــــر|هيم |بــــر|سمي 
خليفه

|تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

64o5o محمد مجدي زىكي محمد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

373355 مصطفى محمود محمد عىل وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

4|7884 ضى|لق|حمد |لكوم |لسيد |هدير  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

47537o لحميد عىل عطيه|مصطفى عمر عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o|429 لحكيم|طمه حسن رجبــــ عبــــد|ف ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى
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49583 د|لجو|هيم عوض جمعه عبــــد |بــــر| ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

345465 يتـــ سيد محمد محمد عطيتـــ| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

64|98| لىح|لحميد محمد عبــــد|محمد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

8|8672 لكريم عيد محمد|طمه عبــــد|ف ي|عه |زر
|لمنى

432289 لسيد حسن محمد|ر |من |ره طنط|تـــج

6o36o7 لنفيىلي|لم |ل س|ميه جم|س |نوعيتـــ طنط

699578 لسيد|حمد محمد |حمد |ء |ل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

35o6|9 ء محمد حنفى محمود|شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|8755 وى|لشعر|ل محمد |لع|كريم محمد عبــــد  كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

249742 لدين|م جوده زين |لسل|هبــــه جوده عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

28944 دهم محمود سمي  قرئى| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|5|86 لسيد|م سعيد |لسل|نعمتـــ ممدوح عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

266796 ه ط  محمد كس|لش|رق سعيد عبــــد |ني 
ى
بــــ|ق م بــــنى سويف|إعل

772|27 ى|ء صل|حسن ى محمد حسي  ح حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5278|9 |ش|زى بــــ|ر عطيه غ|نىح  مختـــ| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

|35934 لسيد|هيم زىك |بــــر|رص |ندى ن ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

4|834| فع|لش|هلل |لسيد عبــــد|حبــــيبــــه مجدى  لمنصوره|حقوق 

9|37|4 دل فرج مرقص  |ستـــيفن ع| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

3577|| لسيد|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد|لرحمن |عبــــد |بــــ بــــنه|د|

5|5969 ي |م|
لمر|لعزيز |مه محمد عبــــد |س|ئى ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

48233 يف سمي  عزيز|ه يدى رسر ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

857496 يه|بــــوحلف|ج |هلل فر|وهيبــــه عبــــد ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

4|678o تـــه|حمد محمد شح|منيه | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|2958o دى|له|تـــ عفيفى عبــــد |هلل نش|عبــــد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

337o6o ف محمود |منيتـــ | عيل|سم|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

27|ooo مينه محمود محمد خرصى| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|6o8o4 تـــه عىل|لرحمن عىل شح|عبــــد  ى شمس حقوق عي 

775828 لسيد محمد عىل|محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

334945 د|عيل حسن عو|سم|نسمتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

768o|5 ه معوض | لسيد ورد|حمد |مي  لعريش|تـــربــــيتـــ 
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432589 ر|لبــــيط|دق |ء ص|عل| دين |علوم طنط

758493 زق|لر|بــــسمله عىل محمود عبــــد عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

697o68 مي  محمد عوض متـــول| هندستـــ بــــور سعيد

9o35o3 ديبــــ جوده بــــخيتـــ |م |ر ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8834|5 مل طوسن  |حمد ك|ئشه |ع ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

43o669 لمغربــــي|منتـــ رشدي فتـــىحي  |بــــ طنط|د|

769252 لم|لعزيز محمد محمد س|عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|36|25 نجيلوس تـــوفيق سيدهم|لقس | |ليدي ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

642449 در|لق|لسيد عبــــد |حمد |لسيد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

425|4 بــــر عىل|م جمعه ج|حمد عص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o7259 لقلىل|م محمد |لسل|ره عبــــد |س لمنصوره|ره |تـــج

778o82 مر|مر غريبــــ ع|محمد ع زيق|لزق|ره |تـــج

|53925 عيل|سم|حمد حسن |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o47o9 لعزيز بــــيبــــرس|ندى محمد عبــــد لمنصوره|ره |تـــج

675885 فع|لش|نور محمد خليل |ن |حن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4|6989 بــــوزيد|لسميع |محمد عزتـــ نرص عبــــد ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

922324 بــــوضيف  |رس محمد |عمرو ي ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

88383| شم  |هلل ه|شم عبــــد|محمد ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

688876 |تـــم فتـــىح محمد عط|حمد ح| لسويس|طبــــ 

6o96|4 لم|بــــوخليل سعد س|تـــيسي  مصطفى  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7||427 ي|بــــو |حمد سعود |
ى
ض|لسعود محمد ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|757 مد|تـــفى محمود محمد ح ن|هندستـــ حلو

4627o| لعزيز عىل خميس|ل عبــــد|لد جل|خ سكندريه|ل|حقوق 

696o4 هلل|بــــ عبــــد|لتـــو|هلل عبــــد|مصطفى عبــــد لفيوم|تـــربــــيتـــ 

496532 |لكف|حمد |ل |هلل كم|جر عبــــد |ه
ى
ق تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

696977 لجميل محمد مهدى فرج|محمد  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

78|529 ى|لع|يدى محمد عبــــد |ه ل حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o3957 رس محمد عىل محمود|محمد ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

223775 لمنعم|ء مصطفى محمد عبــــد|دع ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

68436o لجليل|د عبــــد |لح ج|محمد ص| ر|ي ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

344975 عيل صقر|سم|لسيد |مروتـــ يوسف  ى شمس|د| بــــ عي 
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2|6353 غ|لصبــــ|يوسف هيثــــم محمد حسن  ى شمس هندستـــ عي 

|78659 لدين محمد حسن|حمد سيف | تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

886699 لحليم محمد |م عبــــد|طمه عص|ف سيوط|تـــربــــيتـــ 

4288o9 وي|لعم|قطبــــ | ربــــيع رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7o7999 لسعيد نصي |محمد | محمد رض ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

752873 م يحن  سعد زغلول|حس تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|52655 ندى محمد محمد محمد سيد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

259745 يد محمد|بــــسمه ممدوح ف تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4776|3 لسيد خريبــــي|ن محمد عىلي |رو لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4||23 ل محمد|حمد جل|ج  |ن |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|73|65 حمد|هلل |خلود محمد عطيتـــ  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

7||748 زق|لر|هيم شلبــــى عبــــد |بــــر|روق |ء ف|رس| ره بــــور سعيد|تـــج

3|5356 حمد محمد سعد|هند  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2o26o رص|لن|مل عبــــد |بــــ مصطفى ك|يه|حمد | ى شمس|تـــج ره عي 

32247 ح|لفتـــ|لرحمن مجدى سيد عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

785395 ف محمد |محمد  دى|لىكي|حمد |رسر ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

4||63o لعزيز خميس|رفيده حمدى عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

356247 لزير|س محمد |سمي  عىل عبــــ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

55294 لقوى|بــــ محمد عبــــد |رتـــ دي|س ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

45o773 ء محسن جمعه مرىس|ل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9o4|83 لسيد |حمد |حمد فوزى | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

83o248 حمد محمد|طف |ء ع|نجل دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7|847 محمود حمد| ء رض|شيم لفيوم|لعلوم |ر |د

85o62o حمد|يمن عمر سعيد | ي صىح 
سيوط|معهد فنى

524867 لبــــيىل|محمد مدحتـــ محمد محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43673 لعليم|بــــ محمد عبــــد|لتـــو|لعليم عبــــد|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

785294 لعزيز|لعزيز حسن عبــــد|ندى عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

52|345 تـــ نرص سيف حميدتـــ ش| ى|مي  هي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل
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|54|o لسيد|حمد قدرى محمد |عمر  ن|هندستـــ حلو

6|983o ى محمد يوسف محمد حسي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

792842 ى عىل سعد زغلول|ي سمي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

628385 د|هيم محمد مر|بــــر|هيم |بــــر|ء |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

6282oo حمد زيتـــون|لسيد محمد |ء |رس| سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

5|6|65 م|لسل|عثــــ أحمد عبــــد |لبــــ|جر عبــــد |ه بــــ دمنهور|د|

234oo حمد|ل |لع|دى عبــــد |له|م عبــــد |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

69|827 ح|لمل|لرحمن |لرحمن عبــــد |محمد محمود عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

534725 ر بــــيوم|لغف|لسيد عبــــد|بــــ |يه|هلل |هبــــتـــ  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7668o6 لخول|لدين حسن |مه مصطفى نرص |س|م |سل| لعريش|تـــربــــيتـــ 

453262 لعزيز محمد متـــول|مح عبــــد|د س|زي لشيخ|هندستـــ كفر 

22632o لحليم|لحميد عبــــد|ل عبــــد|م جم|سل| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

528|67 حمد جعبــــوبــــ|لعزيز |محمود خليل عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

83572| هيم|بــــر|م محمود محمد |سل| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|56976 ى|لدين |ح |زم صل|مصطفى ح مي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

29|97 س عمر|لنح|محمود محمد  هره|لق|عه |زر

33|43o لسيد عيد|رص |وليد ن ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|336|| حمد خلف خليفتـــ|رتـــ |س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

44|794 ذلي|لش|لدين محمد مصطفى |هنده نور |ش لشيخ|بــــ كفر |د|

279|6| حمد|بــــر |لدين ج|د|محمد عم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|26843 حمد|سيف يشى محمد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

782845 تـــ محمد ك| مل|حمد خي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

37|33| بــــر|حمد ج|محمد نبــــيل  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

6o2|39 بــــ|هيم محمد دي|بــــر|فرحه مسعد  ي صىح طنط
|معهد فنى

889549 ليىل ممدوح سيد عىل  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

794|3 روق محمود|دل ف|سلىم ع تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

676988 محمد رفعتـــ حسن عىل مرىس لمنصوره|بــــ |د|
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623|55 لسيد حسن محمد عىل|ن |نوره ط|بــــ دمي|د|

8|4993 ي |حمد رج|ن |نوره
حمد|ئ  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

6247o5 ل|هيم و|بــــر|مصطفى صبــــرى محمد  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

5464|3 عيل مرىسي شلبــــي|سم|سعد  بــــ دمنهور|د|

444356 لخطيبــــ|ر يوسف محمد يوسف |من تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

2|68|9 ل محمد فهىم|لد جم|شهد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

835|43 وز  لح محمود|حمد ص|في  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|5o348 هيم حسن|بــــر|يوسف محمد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

268o56 عفيفى سعيد عفيفى هنيدى تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|5|723 د|ء سيد محمد عىل ج|رس| ن|حقوق حلو

448854 هيم|بــــر|حمد محمد |ء محمود |سم| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

4462o4 حمد مىك محمد مىك|م |لسل|عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

3356|2 ي|بــــر كيل|ص| نور ي محمد عشر
ئى ى شمس| لسن عي 

444o57 ى |ي ر|لعفيفى عم|لعفيفى مخلوف |سمي  لشيخ|تـــمريض كفر 

34654 لحسينى|لرحمن |حمد عبــــد |محمد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

499o32 ن بــــدوى|لحميد سليم|ء عبــــد |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

4|628o لدين محمد بــــدوى|دى مىحي |ن ف|نوره لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

47486 وى محمد|محمد عقبــــ| نور ى شمس|د| بــــ عي 

5|7o9o وي|لقر|ندي طلعتـــ عىل سيف  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

372o|3 ى | حمد|حمد محمد حسي  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

2234|8 رق صبــــرى يوسف|صبــــرى ط ن|بــــ حلو|د|

8o4492 لح حسن|ء مبــــروك ص|ول ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

229o76 سحر محمد مصطفى محمود ى شمس|زر عه عي 

|5|2|4 لحليم|هيم عبــــد |بــــر|لي |هدير جبــــ ن|بــــ حلو|د|

882283 لمنعم زين قرىسر |ء قرىسر محمد عبــــد|سم| سيوط|حقوق 

7|5|o| محمود محمد محمد حسن سعيد| دين ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

5o3447 عيل|سم|م سعد محمود |ء عص|عىلي سكندريه|ل|صيدله 

52||47 بــــو أحمد|هيم مصطفى |بــــر|لدين |ء|سهيله عل سكندريه|ل|طبــــ 

356726 ضى محمد|بــــور|مودتـــ عىل محمد  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ
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6o|865 هيم معجوز|بــــر|عمرو محمد  |حقوق طنط

253|54 لمعز قنديل|ل عبــــد|هد جم|ن ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|69497 ه|عىل محمود محمد  بــــو عمي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

692oo تـــ|جر عيد عىلي شح|ه لفيوم|طبــــ 

643859 م محمد|م|ل|عي محمد |لسبــــ|ء |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

35o8|8 يمن سيد جمعه|ر |مي ى شمس صيدله عي 

829849 لي|خلود محمد سعد هل |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

3|2483 حمد عبــــد ربــــه|س |ء محسن عبــــ|لىمي دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

272o73 هلل|در عزبــــ عبــــد|لق|لسيد عبــــد|هلل |منه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|5255o حمد|لمحسن |ن نرص عبــــد |مرو سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62|o6| ي مصطفى ند| |طه ند| نىح  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6|3o73 لكوم|محمد محمد محمد | نور |تـــربــــيتـــ بــــنه

|3o84o |لبــــ|لعزيز عبــــد |محمد مصطفى عبــــد 
ى
ق هره|لق|ره |تـــج

84o|6o ى|سم| ء حسن محمد حسي  ن|كليتـــ طبــــ أسو

225924 ع|لموجود كر|يوسف كرم عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9|4444 ن عىل  |لدين رضو|جر سعد |ه سيوط|ره |تـــج

283|2| ن محمد|رم رمض|لمك|بــــو|لرحمن |عبــــد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

23o768 ملىطي جندي| جون زكري ى شمس| لسن عي 

|2o63o لس نشأتـــ  ن|ديبــــ سليم|كي  ن|هندستـــ حلو

|8362 مح سمي  عبــــده|ندي س|س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

223677 لد سيد عمر|ذكرى خ عه مشتـــهر|زر

89234| ر حسن سيد محمود |من سيوط|ره |تـــج

28o48 لسيد|م |لسل|هلل مجدى عبــــد|منتـــ هره|لق|بــــ |د|

4|354o وي|لبــــهنج|لمرىسي |ء |مروه عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

35o9o9 رص تـــوفيق صديق|لن|حمد عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

3485|5 ر سعيد محمد سيد عطوه|من ى شمس|د| بــــ عي 

22|698 ى عىل|حمد محمد ي| سي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|29o23 لحميد محمد|مصطفى محمد عبــــد  لفيوم|عه |زر

45|5o8 ى عىل محمد  ر|لعط|عىل خي  سكندريه|ل|هندستـــ 

824o46 ن|حمد صديق مهر|كريم  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى
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22|774 حمد محمود حسن|ن حنفى |نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

892|o2 لغنى |لنعيم عبــــد|ره حسن عبــــد|س سيوط|ره |تـــج

6||858 ن|لمعز وهد|حمد عبــــد |محمد  |ره طنط|تـــج

245764 رس حسنى بــــدر|مه ي|س| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

374377 لحفيظ|تـــه عبــــد|ء محمد شح|شيم ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

32463o هيم|بــــر|لرحمن حسن عمر |عبــــد عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

79o646 لشوربــــىح |ل |ود غ|د رفعتـــ د|ي| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7696|5 شور محمد محمد محمد|لسيد ع|هلل |عبــــد  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

24|6o8 حمد|لمحسن |ر حمدى عبــــد|من د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

545965 ج  محمد  عىل|لرحمن ممدوح فرغىل ن|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

83o||| حمد موىسي|لنعيم |عبــــد| هويد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2|3462 م محمود محمد|جر هش|ه هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

33945| لزقزوق|هد |لعليم مج|ء محمد عبــــد|سم| عه مشتـــهر|زر

8|586| بــــ محمد محمود|لبــــ|مي فتـــح  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

27|933 حون|ن ط|م حسن رمض|جر س|ه ي صىح بــــنه
|معهد فنى

94366 ح عمر|لفتـــ|لنبــــى عبــــد|ح عبــــد|ن صل|ريم|ن ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

296o3 لسيد عىلي|رص |حمد ن| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|52997 لمتـــول|لمتـــول فهيم |هيم |بــــر| هرتـــ |لق|تـــمريض 

2833o9 لرؤوف محمد فوده|محمد عبــــد ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|5|43 سمر|ل|لسيد |محسن | ر|ي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|6947| مه|حمد سل|رق محمود فهىم |مصطفى ط سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

283473 ى محمد|يه محمد فؤ| د حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45o|32 ى|در ل|لق|مل عبــــد |لد محمد ك|محمد خ شي  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

2|6223 لق|لخ|لعربــــى عبــــد |تـــم يحن  |يحن  ح ى شمس هندستـــ عي 

272o6o لديبــــ|حمد |هيم |بــــر|ئشه مصطفى |ع |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

32279o طف سيد عىل|ء ع|رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

434578 ل|لع|لسعيد عبــــد|ء فتـــىح |يه عل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9o946| ع |ن رف|ء محمد شعبــــ|لزهر|طمه |ف ج|عه سوه|زر

85|489 ف محمد بــــيومي|ء |رس|
رسر لجديد|دي |لو|طبــــ بــــيطرى فرع 
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8o6629 عيل|سم|لحميد |مروه محمد عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

3569|2 لمعبــــود|لمعبــــود محمد عبــــد|رتـــ عبــــد|س |بــــ بــــنه|د|

478756 لسيد|ل عطيه |ن جم| سكندريه|ل|هندستـــ 

|68746 ى |هلل |هبــــتـــ  ىط|لمع|بــــو |حمد خي  هره|لق|ره |تـــج

|55355 ى خ|ي محمد سعيد| لد زكري|سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

4383|7 ن ف صبــــىح جبــــر| |مي  ن جرجس|رسر |ره طنط|تـــج

757o| ل رجبــــ خميس|حمد جم| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

325392 لمطلبــــ|ش عبــــد|لدمرد|هيم |بــــر|محمد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

|5|626 ي|ر
لسيد عىل عيد محمد| |ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4o5|3| لقوي|لدين عبــــد|ل |حمد محمد جل|ل |جل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8886o| لحسن محمود سيد |بــــو|يه | سيوط|تـــربــــيتـــ 

|2999| حمد|هيم |بــــر|مه |ن سل|نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69|647  ج|ف
ى
مد|بــــر ح|طمه شوق معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4o3843 لعزيز|حمد عبــــد |حمد وليد محمد | سكندريه|ل|ره |تـــج

6oo344 محمود محمد عىل حسن |بــــ طنط|د|

5o9|59 ق|هلل |زى عبــــد|لدين مغ|ل |محمد جم وى|لشر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

689336 هلل محمد|لسيد يوسف عبــــد |خلود  لمنصوره|بــــ |د|

476689 حمد|لرحمن |م محمد يوسف عبــــد |مر سكندريه|ل|ره |تـــج

8894o2 تـــي |ه زن|لل|سط عبــــد|لبــــ|حمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2o627 حمد حسن مرىس بــــيوم|كريم  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

432|82 ى | وى|لمعد|مل محمد حسني  |طبــــ طنط

84|756 ى محمد نور محمد حسي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

373594 لفونس فوزى يوسف|نوبــــ |بــــ| ى شمس علوم عي 

69867 ى عبــــد|ن هلل|هد محمد حسي  لفيوم|بــــ |د|

||68o8 طر|لرحمن محمود خ|محمد رفعتـــ عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|54o6 |لحميد ند|حمد لطفى عبــــد |محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

436876 س كسبــــه|آيه رجبــــ محمد عبــــ ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

32456| هيم|بــــر|حمد محمد خليفه | ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

436o3o د|لضي|ن |نورين لطفى نعم لشيخ|تـــمريض كفر 
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296|7| هيم|بــــر|م |لسل|ء محمد عبــــد|ل| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

||7555 س|لي|لسيد |نطون نبــــيل عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

765o76 ح|هلل صل|م محمد مصطفى عبــــد |ريه ره بــــور سعيد|تـــج

646847 لحميد طه شعله|ر محمد عبــــد|فتـــخ| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

9|o925 حمد  |لدين محمود |م |حمد حس| ج|حقوق سوه

774o44 ء جبــــر محمد جبــــر عىل|ل| ى شمس|تـــج ره عي 

837478 بــــوزيد|محمد عيد عىلي  دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

223|49 حمد حسينى ذكرى|ض |حمد ري|هلل |عبــــد هره|لق|ره |تـــج

448823 ي|لق|حمد |يه محمد حمدي سيد |
ضى |ره طنط|تـــج

8o3665 زق|لر|ن عىلي عبــــد|رسح| ند ي|نوعيتـــ 
|لمنى

7o7o43 ح|لفتـــ|هيم فهىم عبــــد |بــــر|لد |خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7825 ء صبــــيح|هيم ه|بــــر|ريم  ئى هره|لق|ره |تـــج

5|6527 بــــوفول|م |لسل|دل محمد عبــــد |ء ع|لىمي معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

9o67|7 لدين  |ء محمد يوسف نور |شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3374oo لسميع|هلل عبــــد|بــــ حسبــــ |لوه|د عبــــد|سع |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|6562o حمد|حمد رجبــــ رجبــــ | ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

255o34 بــــ|لسيد محمد محمد بــــيوم غر|ء |ل| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

496o38 حد درويش بــــصله|لو|هيم عبــــد |بــــر|أيه  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8|73o| محمد يشي جليل حموده ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

242966 ل|لع|بــــ عبــــد|ل دي|مصطفى جم هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

23o|62 حمد فرج حسن|تـــ |م عرف|حس هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2|5458 ى مر ى حسي  ل|لع|حمد عبــــد |د |نرمي  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

623758 لبــــهوتـــى|بــــ عيد |لوه|ل عبــــد |آيه جم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

68782 نم|ح محمود غ|رحمه صل بــــ بــــنى سويف|د|

|66846 هلل حسن متـــولي|منيه عبــــد | ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

23242o ى|سم|ء مجدى |سم| عيل حسني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

493|9| زى|ل حسن غ|حسن جم بــــ دمنهور|د|

42|o97 ح عوض بــــكر محمد|صبــــ ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

5237o8 بــــوزيد|لرحمن أحمد أنور محمد |عبــــد  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

64|57o هيم|بــــر|لسيد |ن |لسيد رمض| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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6o4824 روق مصطفى عىل|ل مصطفى ف|دل لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

54|465 هيم طعيمه|بــــر|لمنعم عربــــي |عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

63o578 غ|لصبــــ|ح نرص |لفتـــ|محمد وليد محمد عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

786386 لبــــدوى|حمد |م محمد محمد |سل| زيق|لزق|حقوق 

87o|o9 ن|خليل سليم| ء زكري|رس| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

6|6||4 لفيومي|مد |حمد ح|محمد  حقوق بــــورسعيد

285748 ر بــــشي |لجبــــ|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

632542 عيل|سم|مل محمود |لمعتـــز محمد ك|سلىم  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85o725 هلل حسن|محمد عىلي عبــــد لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

4o236 لغيط حسن بــــكر|بــــو|محمود محمد  لمنصوره|حقوق 

|37|46 ى|لسيد حس|هيم |بــــر|دل |د ع|زي ني   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

863685 ربــــ|ك بــــولس مح|لمل|مريم عبــــد دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

6o4964 هلل|د |ن ج|ر محمد محمد غيض|من |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

252548 ى محمد رمض|ي ش|ن قل|سمي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

49442| يوبــــ|لسيد شوكتـــ محمد |محمد  |ره طنط|تـــج

6425o6 س محمد سعيد|هيم عبــــ|بــــر|مصطفى  زيق|لزق|ره |تـــج

685|8| له|لعزيز عىل غز|لق عبــــد |لخ|لسيد عبــــد | |نور لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

456|23 حمد عىل سعد عىل محمد|عىل  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

229o4 حمد|هيم |بــــر|حمد |يوسف  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

446o35 سم|حمد ق|تـــم محمد |عمر ح سكندريه|ل|ره |تـــج

44|969 ل منصور عطيتـــ منصور|جر جم|ه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

52832 م عيد جبــــر|رفيده عص ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|62||o لرحمن|يوسف مجدى يوسف محمود عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

64|299 ى |ي لسيد|لسيد محمد |سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

858266 لس عبــــد لنور|غو عبــــد|لنور عبــــدن|كي  ي|بــــ |د|
|لمنى

62|7|2 لسيد|مد قطبــــ |لد ح|ره خ|س طبــــ بــــورسعيد

8||952 ي عىلي|حمد هل| ل يحن  ي|بــــ |د|
|لمنى

84o224 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمود  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

||83o| ء جميل محمد|كريم عل وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف
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36436| حمد رشدى|تـــم |عمرو ح  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

5|75|| لرحمن حشيش|لعظيم عبــــد |هدير محمد عبــــد  لمنصوره|علوم 

649o33 ء محمد عىل رجبــــ|شيم سيوط|بــــ |د|

859964 لعزيز|طف عىلي عبــــد|منه ع| ي|بــــ |د|
|لمنى

8o75o9 ي|ر
ى رمض| ئى لسيد|ن |حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

95o65 |مل |ل ك|ء كم|شيم
ى
لدسوق  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر

525333 نور مجدى سعد يوسف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|234o2 حمد|يمن منصور |كريم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|4||9 ضى|لسيد م|ندى محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

62563| ى أيمن سمي  عدل هيلي  زيق|لزق|صيدله 

342882 لرسول ليثــــي|د سعيد عبــــد|جه ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

39798 ف ص|محمد  لح محمود|لح محمود ص|رسر ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

26o332 هلل حسن|سىه حسن عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2793|| منى ربــــيع سعيد حنطور ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|68359 ربــــ|حمد مح|لسيد |لدين |م |عص| مه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2233o6 لرحمن محمد زغلول محمد|عبــــد |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

3||266 حمد مصطفى|سلىم وليد  ى شمس|تـــج ره عي 

62424o لسيد أحمد بــــليطتـــ|محمود  ط|هندستـــ دمي

784785 لحميد حسن|حمد عبــــد |ء |رون لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

46465o در|لق|دي عبــــد |له|لد محمد |ر خ|مي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|96|8 ن مصطفى حسن محمد|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

75|o86 مد محمد|هدى محمد ح تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

4888o ى|جر محمد فكري |ه مي  هره|لق|ره |تـــج

|26565 لح|حمد ص|لح |ء ص|ل| |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

786274 د|لحميد رش|ره محمد عبــــد |س زيق|لزق|بــــ |د|

4|9925 لمتـــولي| |حمد مؤمن زكري| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|8365 فتـــ عطيتـــ حبــــيبــــ|ر| دون|م هره|لق|حقوق 

93339 حمد|ح |ريج محمد صل| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
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756|24 هيم|بــــر|لد محمد |رغده خ ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

7|4|2 ن عىل|د عثــــم|ن رش|عثــــم لفيوم|صيدلتـــ 

4|4978 ى محمد | خنى|لدخ|حمد |حمد حسي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|54383 ن منصور|تـــم شفيق رضو|محمد ح ى شمس|تـــج ره عي 

|33452 ف بــــختـــ|فىل |بــــ ن بــــخيتـــ|رسر ى شمس|زر عه عي 

|2773| ن|لمنصف رمض|رق عبــــد |سهيله ط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

632527 لعزيز محمد|يدى عبــــده عبــــد|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6o9896 بــــ|لحس|ح |لفتـــ|لمنعم عبــــد|أمينتـــ عبــــد لمنصوره|بــــ |د|

54|oo ن|ثــــ|نوبــــ صبــــىح موريس ن|بــــ| ره بــــنى سويف|تـــج

757o3 د محمد حسن|حمد عم| ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

|74|86 زغلول بــــخيتـــ عبــــده| رين|م ن|بــــ حلو|د|

685749 بــــو خريبــــه|حمد محمد |بــــ |لوه|ح عبــــد |سم لمنصوره|بــــ |د|

752o57 لجندي|للطيف محمد |حمد عبــــد |مهند  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

4|||25 رى|لزن|لمجيد |ن رشدي محمد عبــــد|يم| |تـــربــــيتـــ طنط

7|634o ن|ن عىل سليم|مريم سليم س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

97256 لرحمن|رص محمد عبــــد |حمد ن| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

352769 لسيد|لعزيز محمد |حمد يشى عبــــد| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

||9256 ن هلل|ن فرج رزق |طف يون|ع| مي  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

5343o5 ى|دل عبــــد |حمد ع| لمنعم محمود حسني  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

44|684 لكريم|لسيد عىل سيد عبــــد|ء |ء عل|ل| لشيخ|عه كفر |زر

3379o9 حمد|زق |لر|سعيد محمود عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

685642 ى|لغنى محمد ل|منيه عبــــد | شي  |ره طنط|تـــج

682652 لنمىك|لسيد|لصبــــور نعيم |جر عبــــد |ه لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

5o763o ل|لع|هيم عىل محمد عبــــد |هلل إبــــر|منه  سكندريه|ل|عه |زر

5|9897 لعزيز حبــــيبــــ|م وحيد عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

6o3|93 |لحميد |هيم عبــــد |بــــر|سميه 
ى
لدسوق ي صىح طنط

|معهد فنى

46|98 ي
هيم محمد|بــــر|ء محمد |ضى هره|لق|ره |تـــج

8475o9 ي كريم محمد حمدي خرصى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

4|9449 ذل|لش|حمد |مه |لهدى سل|نور  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

62|774 لمتـــول عوض|لمدبــــر |محمد عوض عبــــد ط|هندستـــ دمي
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264528 حمد مصطفى قطبــــ عىل|ء |رس| |بــــ طنط|د|

333|64 لعظيم|حمد عبــــد|حمد محمد |ء |بــــه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4758oo ي صبــــرتـــ محمد بــــخيتـــ|عبــــد 
لرحمن محمد حسنى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|7677 لد سيد |خ| لعل|بــــو|يه | سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|733|6 حمد مهنى|ح |حمد صل| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

5o762| ى محمد|ر |من لسيد محمد أمي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

854383 دق|بــــر ص|ل ص|كرستـــينه جم ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

|7|373 حمد سعيد|عمرو مصطفى محمد  هره|لق|حقوق 

696o|2 حمد عىل حسن|لرحمن |يه عبــــد | ط|ر دمي|ثــــ|

34|o38 هيم عىل محمد|بــــر|حمد وليد | ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

4|o933 لخليفى|لسيد |هيم |بــــر|رق |ن ط|نوره |بــــ طنط|د|

66o44 هلل|بــــ |بــــ ج|لتـــو|حمد عبــــد|عمر  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

937|| حمد محمد عىل|مه |س|ن |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

26o279 ي|ر
دل رجبــــ زىك|ع| ئى تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

2|3o|9 ن|هيم رمض|بــــر|لحسينى |مد |منه ح رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

35678| بــــ|لوه|لحق عبــــد|دل عبــــد|ع| دين شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

5|5|4o ف سعد محمد ص|ندى  لح|رسر لمنصوره|حقوق 

5o32|6 لعزيز عىل عطيه|ن عبــــد |ر رمض|مي سكندريه|ل|عه |زر

9o37|3 شم |هيم ه|بــــر|شم |محمد ه ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8o894o |هيم حن|بــــر| |ندرو حن| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

634|8o ى سل|لسل|حمد عبــــد| مه|م حسي  زيق|لزق|طبــــ 

6o|586 هيم عطيتـــ|بــــر|متـــ |س|هيم |بــــر| |بــــ طنط|د|

765|o9 حمد دعبــــس|نور |حمد |هلل |منه  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

463775 ل عىل محمد يوسف|حفصه جل لشيخ|بــــ كفر |د|

86|69| حمد محمد|بــــر |حمد ج| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

689o92 لقصبــــى|لسيد محمود |لد محمد |خ لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

238347 جر سيد محمود عىل عبــــيد|ه ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

867o78 ريوس|تـــ وهبــــه مغ|ريمون نش ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

3|93| جد يوسف سيد عىل|م ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

37826 ىطي|لع|حمد فرج عبــــد|هدير  ى شمس|د| بــــ عي 
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923964 ى عىل حسن |عصمتـــ  مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||8|96 ى|ن ي|ن سعد رمض|نور سي  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

2628|o لبــــهنس|حمد |ل محمد |محمد جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3||97| ئيل|هلل جرجس روف|ديفيد عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6888|4 لسيد|زق |لر|عمر مجدى سعد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

64945 سم|لق|بــــو |لح |محمود طه ص لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

358o24 حمد|مصطفى محمود سعيد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

6|82| وق رجبــــ بــــكرى سيد رسر علوم بــــنى سويف

322|9| ي
حمد|ح محمد |زى صل|حبــــيبــــتـــ ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8959oo ف محمد عبــــد |رضوى  بــــ عىلي |لوه|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

635747 ف ص|ر |من بــــر تـــوفيق|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

27458o لقريىط|ل حمدى |ن جم|نوره دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|48o5| يوسف محمد عبــــده سيد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

52534o حمد|ن |مد رضو|رضوى سعيد ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|37556 لكريم|صم محمد عبــــد |محمد ع ى شمس|تـــج ره عي 

49487 حمد محمد|د |بــــ فه|رح ن|ضتـــ حلو|علوم ري

6493|| د|لحميد محمد رش|ئى محمد عبــــد |ه  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

229285 ى|سم|نىه  عيل محمد حسي  هره|لق|علوم 

84427o ى حج ى|طه حسي  ي حسي  ج  سيوط|عه |زر

32|733 بــــ|لوه|دهم مرىس محمد عبــــد| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

434478 ح|بــــ محمد صبــــ|لوه|طف عبــــد |بــــسنتـــ ع لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6225o3 بــــو شنبــــ|ن |رق سليم|ندي ط ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ فنيه ج

2538|8 ح تـــرىك|لفتـــ|ندى سعيد عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

7|o992 لسيد عويد|حمد محمد محمد | زيق|لزق|عه |زر

|2o8|7 عطيه| لملك حن|بــــ عبــــد |يه| |رين|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

26327| م صليبــــ جرجس|رفقه س ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3494|o لمنعم|لمحسن عبــــد|ن رزق عبــــد|يم| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

262928 بــــو حطبــــ|محمد متـــول عزتـــ متـــول  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

278293 حمد محمد|نس محمد مرع | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج
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3oo5| لرحمن|حمد عبــــد |ح |د سيد صل|جه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|62268 دى|سمر جمعه حسن بــــغد هره|لق|م |عل|

353592 ن|ل رضو|لعربــــى كم|ل |كم ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

3526o6 هيم محمود|بــــر|رص |لن|ء عبــــد|رس| سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

332554 هلل حسن|محفوظ عبــــد| ء رض|دع |تـــربــــيتـــ بــــنه

25|785 لشوي|د |كريم سعيد ج ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

26|752 ى سعد|محمد مجدى عبــــد هلل حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3ooo|| حمد يونس|جد سيد محمود |م ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

6o35oo |هلل عبــــد |لحليم عبــــد |لحليم عزتـــ عبــــد |عبــــد 
|لبــــ

ى
ق

|بــــ طنط|د|

67566o لسيد|ىس |لبــــل|لح |رق ص|ئى ط|م| ط|بــــ دمي|د|

236222 ن|دين نبــــيل حسن رمض|ن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

768778 م محمد محمد يوسف|حمد س| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

36||5o لبــــربــــرى|لسيد حسن |رس |ء ي|ل| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

7||439 حمد محمود محمود محمد فرهود| لمنصوره|حقوق 

523647 حمد|حمد محمود |م |حمد هش| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

498687 ى|بــــر|طمه عصفور |ف هيم حسني  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

42|8o لرحمن يونس|طمه يحن  عبــــد |ف ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

85394 لسيد|حمد عيد |يمن |رق |ط لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

634292 ره مصطفى عطيه خليل عطيه|س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

875928 لحليم |لحسن محمود عبــــد|بــــو|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

52224| تـــه|لد مصطفى عيسوى شح|مروه خ ره دمنهور|تـــج

43653o بــــر مصطفى عىل|بــــر محمد ج|ج ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

633595 هد|هيم مج|بــــر|صفيه عطيه  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

7859o9 هيم|بــــر|لنبــــوى |حمد |هلل محمود |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

7o3536 ن|ورى سلو|لمغ|تـــ |لشح|ء محمد |رس| زيق|لزق|علوم 

22|693 لم|بــــو ذكرى س|حمد صبــــرى فتـــىح عىل | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o5498 ي
لمعىط بــــدوى|م عبــــد |عص| دئى لمنصوره|حقوق 

847o2o حمد|ن يس |طمه سليم|ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

45|432 لحلبــــى|لكريم |محمود فوزى عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

327||o هلل|بــــ |ض ج|هلل ري|بــــ |ج| رين|م ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 
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377o5 ي |محمد 
حمد|حمد حسنى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

||8636 طف شديد|م ع|ر عص|مي ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6|9oo7 ى عمر عبــــد  ن|لعي|لرحيم عبــــده |رني  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

89oo72 فظ |لح|حمد سيد عبــــد|سيد  سيوط|حقوق 

7|734| ي
 |لش|هلل بــــكر عبــــد |ء عبــــد |ضى

ى
وي|لشعر|ق زيق|لزق|طبــــ 

7o584o ق|يد |هر ز|محمد م وى|لشر ره بــــور سعيد|تـــج

78785| ى محمود عبــــد |ي بــــ محمود|لوه|سمي  زيق|لزق|حقوق 

6|3|oo لمقدم|لم |لم محمد س|ل س|س هره|لق|ج طبــــيع |عل

83o347 دي محمد بــــكري|له|بــــرين عبــــد|ص دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

7o476o ي|مد فتـــوح عن|ء فتـــوح ح|رس|
ئى |بــــ طنط|د|

487364 ن|هيم عثــــم|بــــر|م فتـــىح |مهند هش ط|بــــ دمي|د|

|48385 س محمود|بــــر عبــــ|م ج|نهله هش بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

42445| محمد موىس مرشدى محمد عوض إلسكندريتـــ |تـــمريض 

|2934| دق بــــسيوئى|لص|مصطفى محمد محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

75|294 لحميد محمود|حمد عبــــد | |دين لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

|247o9 ى |هيم عبــــد |بــــر|محمود  بــــو ليله|لمطلبــــ حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

785246 لسيد|حمد |مل حسينى | زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|6434 ن|لسيد رسح|ن عىل |أحمد رسح لشيخ|ره كفر |تـــج

897|22 حمد |لموجود |يدى محروس عبــــد|ه ج|تـــربــــيتـــ سوه

26o6|| وي|لحلف|مه محمد |س|س |ين| ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

5o5622 مل نرص منصور|رص ك|حمد ن| سكندريه|ل|بــــ |د|

|46956 ن محمود طه محمود|مرو كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

48685o هلل فضل|لعظيم عبــــد |لد عبــــد |ذ خ|مع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

64234 ميتـــ محمد عيد حسن عريفتـــ|س لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

545||| بــــوزيد|ل فوزى حسن |حمد جم| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

327439 هيم|بــــر|حمد يشى |رس |يمنى ي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

839534 ي محمد سيد محمد
مصطفى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

52|4|3 دق|لص|لعزيز عبــــد|لسيد عبــــد |سحر  سكندريه|ل|طبــــ 

424967 ئل رجبــــ محمد حميدو|عمرو و سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 
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68|o22 |لمقصود عبــــد |لدين عيس عبــــد |ء|محمد عل
لغنى

لمنصوره|بــــ |د|

|475oo ى|ن عبــــد |لرحمن شعبــــ|عبــــد  لحميد حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

7o6883 حمد بــــىه|لسيد |ل |عمرو هل لمنصوره|طبــــ 

5|547| ر|لف|لغنى |ء صبــــرى محمد عبــــد |سم| بــــ دمنهور|د|

26487| لسيد ضبــــش|ل |ء جم|رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|3254 طر|لش|لسيد |لسيد |رس محمد |ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2959o7 هيم|بــــر|يمن مجدى محمد | ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

457o23 س|يد عبــــ|حمد ف|لرحمن |عبــــد |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

75o95o حمد محمد محمود عىل| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

832||7 حمد|حمد حمدي سعيد | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|4765| حمد|محمد محمود محمد  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

27|878  بــــسيوئى عبــــيد|م يحن  |سل|
ى
لدسوق |ن طنط|سن|طبــــ 

6446|7 نور سيد حسن|ل|محمود نبــــيل محمد  |حقوق طنط

7o2o7o هلل |لعظيم عبــــد |لعظيم عيد عبــــد |حمد عبــــد |
جعفر

لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|45357 هيم|بــــر|بــــ محمد |يه|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

54o298 ن|عيل عثــــم|سم|لسيد معروف | |دين سكندريه|ل|حقوق 

|66435 نعم محمود خليل|رس محمود |ي ن|حقوق حلو

7|o3|8  |ئى |لكن|حمد |دى |ش
ى
ئى|لكن|لدسوق لشيخ|هندستـــ كفر 

6o|o54 بــــو عمر|عيل |سم|م حسن |حس |هندستـــ طنط

86|8|7 لدين|ل |يع كم|منيه يسن ط| دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

56239 بــــو رسيع|هيم سيد |بــــر|يتـــ | علوم بــــنى سويف

637|96 لريس|لرؤف محمد عىل |محمد عىل عبــــد  لمنصوره|حقوق 

77226| ن حلىم فتـــوح محمد عىل|حن زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

842446 حمد عىلي محمد|نعمه سيد دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

8||4o3 حمد|روي محمود خلف | ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

4494|2 عيل|سم|ل |لع|للطيف محمد عبــــد |يوسف عبــــد  |هندستـــ طنط

2589|6 ف محمد عىلي من|محمد 
ع|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

767o87 مر|حمد ع|حمد محمد |طه  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

783863 ن|ء سعد سليم|حسنه عل زيق|لزق|حقوق 
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47865o حمد|لحليم بــــدر |مؤمن محمد عبــــد  ج|بــــ سوه|د|

|2528| ح|لرم|يمن فهىم محمد | |رن ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

534727 لىح|لىح محمد عبــــد|حمد محمود عبــــد| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

32o82o لد سعيد محمد|محمد خ ى شمس|تـــج ره عي 

8|4598 د طنيوس عزيز|ريمون ميل ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

69432o لعقيىل|ن |بــــو سلط|لحكيم |هدى عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

4439o2 زى|هيم غ|فع معوض إبــــر|لش|ء |إرس لشيخ|بــــ كفر |د|

8898|5 دل فتـــىح عمر |حمد ع| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|6949 ر|لغف|م محمد عبــــد|هيم س|بــــر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|64622 ن|مد محمد رضو|حمد ح| ن|تـــربــــيتـــ حلو

636596 هيم خربــــك|بــــر|م |م|ل|هيم |بــــر|سيد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2626|7 ى |دل |محمد ع هيم|بــــر|مي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4474o5 لنيل|هر |بــــى محمد ط|مبــــ|رحمتـــ محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

3284|6 وى|لبــــنه|بــــو زيد عىل |د عىل |زي |تـــربــــيتـــ بــــنه

23o498 محمد سيد سيد خلف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

44o462 لمرصى| |يىح زكري| د زكري|ود تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7o|883 هيم حسن|بــــر|دى |له|حمد |محمد | عل ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

5|8232 ي|لجن|ن سعد |دي شعبــــ|له|ن عبــــد |يم|
ينى بــــ دمنهور|د|

22876o م|لسل|عبــــد| جح عط|ء ن|دع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

63|227 لمنعم|فرج محمد عبــــد | رض ى شمس| لسن عي 

6|o248 دريس|لمجيد |كريم محمد عبــــد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

78o954 لحميد|د متـــول عبــــد |حمد عم| زيق|لزق|حقوق 

42o7o5 ل عطوه بــــدوى محمد|محمود كم لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

268749 دو|لسيد شبــــل ج|رحمه  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

2543o| لمخرط|فظ |ن ح|شور رمض|م ع ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

424885 سم|لق|بــــو |بــــو زيد |لدين عىلي |ح |مؤمن صل سكندريه|ل|صيدله 

3266|5 ى ى حسي  رحمتـــ محمود حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

357|4 هيم عىل|بــــر|مل |م ك|لسل|حسن عبــــد  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

759|35 حمد محمود|لرحمن محمود |عبــــد  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 
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8|6668 ي|هيم محمد عبــــد|بــــر|ن |يم|
لغنى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|78|76 ى متـــول |محمد  هيم|بــــر|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7|684 دى محمد|له|لد عبــــد|محمد خ بــــ بــــنى سويف|د|

267554 للبــــودى|هيم |بــــر|ن |ن سليم|ن رمض|يم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

824997 ن محمد عىلي|يوسف عمر ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

2|733 ن|ل رسح|لدين كم|ء |رنيم عل ن|بــــ حلو|د|

777|3o وى|لبــــهنس|لعزيز منصور |عبــــد| محمود رض ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

759||5 ن|مصطفى نبــــيل سيد عمر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

523779 هيم|بــــر|حمد |محمد ربــــيع مرىس سيد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

3266o4 ي
محمد فتـــىح محمد| دئى هره|لق|بــــ |د|

63265| ن بــــليون يوسف|نبــــيل ن| مي  زيق|لزق|عه |زر

|37779 طف وليم عيد|م ع|بــــر| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

256949 لبــــدوي|زق مصطفى |لر|ء عبــــد|ل| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|64494 ل فتـــىحي محمد|مه جم|س| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

493758 لغنى قنديل|شم عبــــد |لغنى ه|محمد عبــــد  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o977o عر|لش|لمنعم |هيم عبــــد |بــــر|لسعيد |م |هش لمنصوره|هندستـــ 

|56583 لحق محمد رزق|مه عبــــد |س|حمد | هره|لق|هندستـــ 

||7384 ى |ك د جورج|بــــ رش|يه|رولي  هره|لق|بــــ |د|

34o565 ل|لع|لمؤمن عىل عبــــد|يمن عبــــد|هي |بــــ ي|لسن |
|لمنى

|7948 م محمد عويس|فرح هش ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

52o258 مر|د ع|ل محمد رش|ء جم|أل ره دمنهور|تـــج

6976|6 ل|حمد هل|لسيد |ل |ن جم|نوره لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5o87|6 ح كسبــــر|لفتـــ|مؤمن محمود محمود عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5|8357 ن عقبــــتـــ حسن عقبــــتـــ|رتـــ رمض|س بــــ بــــنى سويف|د|

|29572 لغنى عىل محمد|لدين عىل عبــــد |م |حس  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

3|6|2 لمجد|بــــو |حمد يوسف |يوسف  هره|لق|حقوق 

3|5338 حمد|دل |م ع|ندى عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

678832 ج |لمتـــول خف|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |مل | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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84o69 بــــ محمد|لوه|لد عبــــد |ء خ|ل| ره بــــنى سويف|تـــج

366427 هلل عيد سعد عويس|منتـــ  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o4833 وى عىل |لدين محمد عشم|م |حس| دين
وى|عشم

لمنصوره|علوم 

9oo27 قتـــ شح| د|تـــ سيد عو|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

766439 ن محمد مسعود|محمد رفعتـــ عثــــم حقوق بــــورسعيد

634373 حمد|حمدمحمد صبــــىح |محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

|5|548 بــــو بــــكر|ن رجبــــ |هدير شعبــــ ن|بــــ حلو|د|

5|o649 شور|ن ع|زم عثــــم|لدين ح|نور تـــربــــيتـــ دمنهور

95494 دى|له|لغنى عبــــد |حمد عبــــد |ء |دع |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

788||2 ى |ن لسيد حموده|ديه محمد حسي  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

4o5926 طون|م يحن  حسن ق تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

22247 ي صل
ح محمد|قمر حسنى ن|بــــ حلو|د|

236o3o ح|لفتـــ|لحليم عبــــد|مه عبــــد|س|بــــسنتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

84794o حمد حسن بــــدري|منيه | ن|كليتـــ طبــــ أسو

35|o36 حمد حسن|لسيد |طمتـــ سمي  |ف ى شمس حقوق عي 

7o4647 هلل|طف عبــــده متـــول عبــــد |محمود ع ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

2452|4 لحليم سعد|هيم عبــــد|بــــر|ن |يم| ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

8869o3 بــــتـــ محمد قطبــــ |ء ثــــ|لزهر|طمه |ف سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

223994 لسيد|م |حمد هم|ء |لزهر|طمه |ف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|43343 عيل هريدى|سم|رص |لن|لغفور عبــــد |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o4o95 زى|لحميد حج|لسيد عبــــد |لحميد |م عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

838539 لمجد محمود|بــــو|جر محمود |ه ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

87|5o8 ي|يه |
حمد عىلي مصطفى |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|

ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

8o4|2| ي |
حمد|حمد |حمد مصطفى ي|ضتـــ |علوم ري

|لمنى

72543 محمد فتـــىح محمد محمود لفيوم|ضتـــ |علوم ري

68273o س حسن|حمد عبــــ|ره محمد |س س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

684655 |يمن عىل ري|سلوى  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

759285 لسعود|بــــو |دل فوزى محمدمحمد |منيه ع| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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29oo59 م مصطفى محمد محمد|خلود عص |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

693o| سل|لعزيز بــــ|هلل عبــــد|محمد عبــــد لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

8|o966 ي عطيه ر|ر| دين
ي|ضى

ضى ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

25343o ص|لقص|ر |م عىل مختـــ تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4o8o66 لسيد|حمد |لبــــنى محمود محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27|84o لحميد|رس عبــــد|طف ف|جر ع|ه |كليتـــ هندستـــ بــــنه

4|388o ل|لنح|لحسينى |حسن محمود محمد  |ره طنط|تـــج

35o392 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ل |محمد جم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

428899 فظ حمودتـــ|لسيد ح|لنبــــى |كريم عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|58oo ألسىط|عيل |سم|حمد عصمتـــ | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

366857 ن |ئى كم|ه| مي 
ى
ل شوق ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

69|o|| لسيد عىل عىل سعده|ده |م حم|نع| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

68o83| ى|هيم متـــول محمد |بــــر| بــــو حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

892o|6 هيم |بــــر|ل |لع|بــــ عيس عبــــد|يه| سيوط|حقوق 

264296 ل مصيلىح|لع|حمد عبــــد|ء |سم| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

634876 د محمود عىل محمد سعد|حمد محمد عم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

782659 هيم محمود حلبــــه|بــــر|لبــــديع |عبــــد | دين عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4o8o7| ي
حمد|هلل |بــــر محمد عبــــد|ص| دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2o888 در|لق|يمن رشدى عبــــد |مريم  ى شمس|تـــج ره عي 

285787 حمد|يم مبــــروك |لد|مدثــــر عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

695298 عيل فتـــى|سم|د |طمه جه|ف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

24667o ئى|لسود|ن |ر محمد قمص|عم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|59|58 حمد محمد خلف|لسيد |محمد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

5o745o ي|ر
طف عىلي محمد|ع| ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

793832 لسيد محمد عويضه|دل |حمد ع| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o2463 بــــر حسن|بــــر ص|ن ج|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24|26o للطيف محمد|م عبــــد |م|رس |حمد ي| ى شمس|د| بــــ عي 

54|7|4 ي|حمد |بــــ |لوه|محمود محمد عبــــد 
لففى |عه طنط|زر

4962o| ق|لدقم|رس يونس |م ف|ريه عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ
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34|2o8 لسميع بــــدر|حمد عبــــد|لرحمن مجدى |عبــــد |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

4|72|5 لجوهري |لحميد |لدين عبــــد |لمؤمن عز |عبــــد 
عقبــــه

لشيخ|ره كفر |تـــج

62|86| ى|لسعيد |يه حمدى | لخرصى ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

88o2|7 دير  |بــــ|رص ميشيل |يوسف ن ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

5342|| طمه شلبــــى فتـــىحي شلبــــي قطبــــ|ف إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

5|6647 ف ف روق فهىم|سيلفى أرسر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

46|o3 ى محمد طه فرج|ي سمي  ن|بــــ حلو|د|

22754o لس ر دير ملك|بــــ|سم |كي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6482|| نه صبــــىح وديع شكرى|دمي قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

8o8282 ي| لقس بــــول|مريم  وليم بــــشر ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

8o|227 لسيد|ك عبــــد|لمل|ن عوض عبــــد|مري ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

8o4248 در|لق|ن عبــــد|لحسن شعبــــ|بــــو|مي  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

776253 طر|هند محمد جوده خ زيق|لزق|ره |تـــج

4|7454 حمد مطر|حمد محمد | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

62|3o| وى|لشبــــر|عمر محمد حسن  لمنصورتـــ |تـــمريض 

27|oo ل|لع|لدين سعيد عبــــد |ء |ضىح عل ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2649|4 لحليم محمد سعد|جر حلىم لبــــيبــــ عبــــد |ه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

853867 در|لق|لرحمن عبــــد|سهي  طه عبــــد ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

759o5| ن|ل محمد بــــدر|لع|زم عىل عبــــد |ح لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

2|28|6 يمن محمد حسن|حمد | هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

7778|| |ل|عيل ح|سم|هيم |بــــر|عيل |سم|محمد  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

|7o677 لسيد محمد|هد محمد |ن ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

273699 ر يىح محمد حلىم|جلنه قرص|ل|فنون جميله فنون 

5|o783 لمطلبــــ حسن صقر|ن عبــــد |محمد عثــــم ره دمنهور|تـــج

268624 وى عىل بــــدوى|لص|ء |رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

636985 هيم عبــــده|بــــر|حمد |زينبــــ  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

695483 ن|ء محمد عىل محمد عن|لىمي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

35364o حمد حمدى عىل عرفتـــ| ى شمس حقوق عي 
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243|6| لمنعم محمد حسن|ل مجدى عبــــد|بــــتـــه| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|44o34  جمعتـــ|من
ى
ر سعيد شوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

639846 ى|هلل |لسيد محمد عبــــد |بــــسمه  مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

68oo46 لعدل محمد عىل|حمد |ل |س لمنصوره|بــــ |د|

|3ooo7 ى ط|يم| نيوس بــــولس|ج خي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8|2354 ى عبــــد|لعزيز |مي  عبــــد| لعزيز|مي  سيوط|ره |تـــج

3459|o ى وى|لعمر|محمد يوسف محمد | لي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

9|o652 ف عزيز فهىم | |رين|م رسر ج|علوم سوه

3|3o49 ف محمد |لد |خ لحىل فول|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

44372 ل حسن حنفى منظور|جل هره|لق|ره |تـــج

495772 ل محمد محمد|وليد مصطفى كم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

546327 لمنعم مكرم|كرم محمد عبــــد |مؤمن  |حقوق طنط

25738o حمد عزيز|عبــــي  صبــــىح  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

629353 لح|ح صديق ص|محمد صل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|99|4 نسي|لدو|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد|حمد صبــــىحي | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

223895 ج|ج محمد فر|ء فر|شيم ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

83944 هيم|بــــر|لمحسن |ن عمر عبــــد |زيد تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

623294 تـــ ر ن|حمد رسح|لمعبــــود |غبــــ عبــــد |أمي  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

7667o8 دى|له|لسيد عبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |عمر  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

33484 ور|د حسن بــــكرى مج|ي|ن |نور لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

83|oo7 ي|مروه مسعود محمود مو
ى
ق لمنصوره|حقوق 

|62666 ى حسن ى محمد حسي  حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

7875o9 ن|ن محمد عمر|ر حسنى سليم|من زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|2|o6 هيم|بــــر|ن |لنبــــى عدل|رف عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

||5|4| سلىم محمود محمد صقر ى شمس|تـــج ره عي 

295|98 ى عىل |عبــــد حمد|هلل حسي  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

|34995 لعزيز|م يشي محمد عبــــد |سل| ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

496826  حسن عىل حسن 
ى
بــــتـــ|لثــــ|ندى شوق عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

27|425 حمد مصطفى متـــول ديبــــ|ره |س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 
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374384 لسيد|سم |هلل ق|ل عبــــد|بــــل لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

|453|4 حمد|ل |لع|لحليم عبــــد |محمد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

693oo3 لعربــــى|لمتـــول |لربــــ |د |عمر عىل ج لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o3954 ي محمد|زم ط|ح
رق محمدمصطفى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

3||7|2 وى|لششتـــ|لمنعم مصطفى |ر عبــــد|مي د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8845o8 ل |حمد حسنى سيد جل| سيوط|تـــربــــيتـــ 

683559 لخول|حمد محمود |م |لرحمن هش|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

894568 لق |لخ|مل عبــــد|بــــر ك|ن ج|حن ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

879o48 م  |له|ضى |لر|حمد مصطفى عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

93|28 لس ممدوح ص دق عوض|كي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

79|362 ء محمد عىل عىل|عل زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

83|8o7 ن|حمد عىلي سليم|محمود  سيوط|ره |تـــج

84436| ي عبــــد|
حمد|ح |لفتـــ|دهم مصطفى سيوط|صيدلتـــ 

756699 دى|له|حمد محمد |محمود  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

373||6 لسيد|تـــ |لشح|رص محمد |ن ن|يم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|35924 ى|لمنعم محمد حد|مريم عبــــد  د حسني  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

6|6865 ر محمد محمد محمد منصور|مي ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

3393o6 م|محمد عىل محمد عىل تـــه |تـــمريض بــــنه

2|2248 ل نجيبــــ وهبــــه|حمد جم| ى شمس طبــــ عي 

35756 مه|لعزيز مصطفى سل|كريم سعيد عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

67582| وى|لحفن|ده سمي  عوض محمد |مي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

68787o لغيط|بــــو |هيم |بــــر|ندى محمد  لمنصوره|ره |تـــج

|49874 ى|حمد فوزى | حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|8|44 عيل|سم|ذ محمد محمود |مع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

756o43 ه سيد | هيم|حمد إبــــر|مي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o4|26 ئى قنديل|لكيل|ل محمد خرصى |جم| ند لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5o862 لمول|د |م ج|لسل|دهم عمر عبــــد | صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

845|45 ن|هيم عجل|بــــر|محمود | سه ن|سو|تـــربــــيتـــ 

537342 لدين شلش|مىح | هبــــتـــ رض عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

Wednesday, September 5, 2018 Page 1916 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

35|82| لرحمن|م محمود عبــــد|هدير س ى شمس حقوق عي 

|39488 وى|حمد معن|ل |بــــسمله جم ى شمس|زر عه عي 

4o3|8| |نسيه محمد متـــول محمد عط|بــــ دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

497653 تـــ | حمد محمد بــــطيشه|مي  بــــ دمنهور|د|

|23|3| هيم|بــــر|لحسينى |بــــر |هلل ص|منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

8672o4 ري مخلص ثــــروتـــ زكري|م |نوعيتـــ فنيه قن

9|9726 حمد  |مل |هيم ك|بــــر|لرحمن |عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

9o2|98 دي |لبــــغد|حمد |لسيد |س |ين| ج|حقوق سوه

|58353 يف ص|ف م|م|لح |طمه رسر ن|بــــ حلو|د|

4|9254 لمقصود  حسن عىل|يتـــ  حلىم  عبــــد | ره دمنهور|تـــج

868727 حمد|لسيد |حمد |ء |سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

48384 لحليم|سمي  طلعتـــ سمي  عبــــد  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

254656 ف|سم أبــــو شن|ن ق|لرحمن محمود سليم|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

76375o ن|لدين سليم|ل |ل محمد كم|ء كم|رس| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

884248 لمجيد حلىم تـــوفيق  |عىل عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

822495 ى محمد يىحي عىلي يسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4474o6 ر|هلل عم|رتـــ طلعتـــ عبــــد |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

432699 ى|هيم ش|بــــر|لسيد بــــسيوئى |م  هي  |علوم طنط

2|5484 لففى|هيم |بــــر|سلىم قنديل جودتـــ  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|77645 روق سيد شديد|ل ف|لدين طل|بــــ |شه |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

8336o6 بــــوبــــكر عىلي|طف |لرحمن ع|عبــــد دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

9o8o6 هيم|بــــر|حمد محمود محمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

7o748 رق محمود عوض|يوسف ط لفيوم|حقوق 

67554| ح محمد|لفتـــ|دى عبــــد |له|عمر عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

862548 هلل|س عبــــد|محمود صبــــري عبــــ دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

3569|3 ن سعيد|لدين سليم|م |رتـــ عص|س |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

627|95 بــــ|زق خط|لر|دل مصطفى عبــــد |ندى ع لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

366|8o |لش|لح محمد عبــــد|طمتـــ ص|ف
ى
ق ن|بــــ حلو|د|

6o|672 لصبــــروط|مي حسن حسن |لجليل س|عبــــد ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

267423 حمد محمد سليم|يه | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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638577 لسيد مصطفى|لعزيز |ن محمد عبــــد|إيم زيق|لزق|هندستـــ 

358|64 حمد مصطفى خليل خليل|مصطفى  ى شمس|زر عه عي 

|5323| بــــ|لتـــو|رحمه سيد عويس عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|4654 ن|دل رجبــــ عثــــم|خديجتـــ ع ى شمس| لسن عي 

689352 لرحمن|ء محمد محمد عبــــد |ريم عل لمنصوره|ره |تـــج

364788 ى|ق محمد|لرز|ل عبــــد|ميمتـــ جم| مي  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

37oo82 لحليم|ر حسن عبــــد|ج  مختـــ|هلل ن|منه  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

77o489 ى |عل بــــينى|حمد |ء نبــــيل حسي  لشر  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

3|2969 يرينى مكرم معوض عوض| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2953o3 ن|دتـــ سيد سيد سلم|مصطفى حم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o622 لصمد|هر عبــــد |حمد م| |لي|د ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

767347 عيل مرىسي|سم|مصطفى مجدى  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

48|588 ق|لسيد عطيه |ده |محمد حم وى|لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4754|3 لمليىح |لسيد |محمد حلىم | ر|ي سكندريه|ل|ره |تـــج

4o5572 هيم|بــــر|ر محمد وهبــــه |مي سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

758489 نىح  يشى فخرى قديس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7o4o68 لدين عريبــــه|ن محمد نور |حمد رمض| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

|25447 ى|بــــر| |رن هيم حفنى حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

647o9 لعظيم|م عبــــد |لسل|حمد عبــــد |ندى  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|5874o لح عىل|يه محمد ص| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

893|66 ن |لم|دى محمد عىل س|له|عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|56496 لرحمن|ل عبــــد |د محمد جل|زي ن|تـــربــــيتـــ حلو

6o8382 ى هريدى محمد|سلىم محمد  مي  لمنصوره|صيدله 

296|53 ين عل لروبــــي|حمد عىلي |لدين |ء|شي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

49235 رتـــ رجبــــ موىس زىك|س هره|لق|عه |زر

438|77 ج|ديه عىل يوسف محمد فر|ن لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7o6o54 بــــ|لهبــــ|لحميد |لحميد محمد عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|74|67 هلل عزتـــ عزتـــ محمد|عبــــد  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

7oo569 ه محمد مصطفى  ن|لقمص|بــــو |ني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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||66|3 متـــرى| نو وجيه حن|ج ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

675o5 حمد محمد مرزوق|لرحمن |عبــــد  لفيوم|طبــــ 

4574o3 هيم لبــــن|بــــر|هيم حسنى |بــــر|محمد  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

625979 ى |محمد جم لسعيد|ل حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

6364o5 محمود محمد أحمد فهىم أبــــوزيد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o878o رس فتـــىح محمد |بــــرين ي|ص ج|تـــربــــيتـــ سوه

9|2592 وى حسن |رص ف|حمد ن| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|538o5 ى جمعتـــ|حن ن حسن حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

622473 لحميد ضبــــش|لسيد عبــــد |در |ن معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

829748 م|رجبــــ محمد هم| مه ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8o43|3 لمسيح|مل عبــــد|سيمون عزتـــ ك|ن| ي|تـــمريض 
| لمنى

5o9334 لم عىل|فتـــ س|يوسف ر سكندريه|ل|طبــــ 

4424o6 غبــــ|م محمد ر|تـــم عص|ح لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

7|548o هيم|بــــر|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد |محمود  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

265o83 لعزيز محمود عىل|محمود عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

696|oo لسيد شعي |لسيد |هلل |ره عبــــد |س ط|بــــ دمي|د|

28|||5 حمد صبــــىح|حمد فتـــىح |محمد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

52989| م|لسل|م محمد عبــــد|لسل|عمرو محمود عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

773485 ن |لسعد نصيف حن|بــــو | |مي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

769o|3 ى سليم|ي هيم نوفل|بــــر|ن |سمي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

3|7257 لحميد|هلل محمود سيد عبــــد|منتـــ  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

4538|o لفتـــوح زغلول|بــــو |حمد  |محمود مسعد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

243545 للطيف|د عبــــد|حمد رش|طمه |ف ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

928|o لنبــــى|عيل عبــــد |سم|محمد رجبــــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|6545 ح|لفتـــ|لحليم عبــــد |مصطفى محمد عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|29559 ى|بــــ |لوه|يوسف محمد عبــــد  مي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

7oo63| ن|م محمود عثــــم|مصطفى س ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

845739 لحفيظ سعيد محمود|حمد عبــــد| ن|سو|معهد فنى تـــمريض 
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3723|9 عىل محمود سيد عىلي رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

4o3oo5 لسيد متـــول|محمد متـــول  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

358783 ى خليل عبــــد| يم|لد|يتـــ حسي  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

|78789 لدين|دق نور |هر ص|سهيله ط دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

344984 ى ه ى سليم|ئى سليم|نرمي  ن|ن حسي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

329247 حمد|لسيد |مر |لمجيد ع|تـــفى عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

7o9|75 ى|بــــو |لمرىس |بــــ فخرى محمد |رح لعني  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

8587|9 ي م|حم لحميد|دح عبــــد|ده خي  ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

762656 هلل|لسيد عبــــد |ن |لسيد حسن شعبــــ|حمد | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

32983o بــــر|هيم محمد ج|بــــر|هلل محمد |منتـــ  |بــــ بــــنه|د|

28|4o8 د|لجو|زى عبــــد|ن حج|مه شعبــــ|س| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

424437 حمد|ح عوض |لفتـــ|حمد عبــــد |رس |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o486| لحميد |مل عبــــد|م رسور ك ج|طبــــ سوه

7o3474 لوتـــ|ىط غنيم ش|مد عطيه مع|حمد ح| زيق|لزق|ره |تـــج

85868o هيم محمد|بــــر|هلل |ر عبــــد|نو| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|425o3 حمد محمد حسن|ء |دع ى شمس حقوق عي 

82oo36 ى|عيل |سم|كر |هدير ش مي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

689|97 لسيد جمعتـــ|لرحيم |محمود سعد عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

6784|7 رودى|لبــــ|لنبــــى |يحن  محمد عبــــد | ر|ي لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

357o6 حمد|ع |لسبــــ|لد محمد |حمد خ| ن|بــــ حلو|د|

37445 هيم|بــــر|لرحيم |ن عبــــد |لد رشو|خ كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

36833| مر عزتـــ محمد|ن ع|يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

76o844 لغنى محمود محمد|رغده عبــــد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

|2634o حمد عبــــده خليل|بــــسنتـــ  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

42376o لجمل|مل عوض |ئى فتـــىح ك|م| إلسكندريتـــ |تـــمريض 

6398|4 لسيد|لحليم محمد محمد |ء عبــــد|ل|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

8|7|87 ي رمض|زي
ن سيد|د حسنى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6422oo د محمود مرع|محمود عم زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

9oo|27 ح |لفتـــ|لشكور عبــــد|مصطفى محمود عبــــد ج|ره سوه|تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 1920 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

78o686 حمد|لسيد محمد |مه |س|ن |يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

854222 ره طه يسن يوسف|س ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

648765 حمد|لعزيز سيد |لحليم عبــــد|بــــ عبــــد|يه| ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

345569 بــــوزيد|تـــ محمد |لشح|يتـــ محمود | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9|9897 هيم  |بــــر|حمد فتـــىح عىل | ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

89o358 شم |ض ه|لعو|لد عبــــد|محمد خ لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

4397|4 حمد|بــــوبــــكر |ندى محمد محمد  لشيخ|علوم كفر 

7|327| لمرىس|هيم |بــــر|لحكيم محمد |محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|827o لدين صبــــرى|صبــــرى محمد عز  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6244o ه | زق محمد|لر|حمد عبــــد |مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

43o65 لم|س س|ن محمد عبــــده عبــــ|نوره ن|صيدله حلو

7739|5 هر نبــــوى خليفه|حمد م| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

42||2 س|عيل عبــــ|سم|ل |جم| هويد ى شمس| لسن عي 

|24oo3 لدين عىل محمود|ح |طمه محمد صل|ف هره|لق|بــــ |د|

245822 بــــ|محمد محسن محمد شه ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

|33o3| ف |ش يف محمد رسر لدين|دى رسر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

5|o436 شد رزق|شد محمد ر|ر بــــ دمنهور|د|

89|225 هلل سيد  |محمد عبــــد| رش سيوط|بــــ |د|

6|7|45 ج|لطن|هيم |بــــر|لدين محمد |م |نور حس ط|حقوق دمي

9o5395 ل خليل |عيل جل|سم|ره |س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7o6929 لم|روق س|م ف|ن هش|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

243253 ه  حمد محمد محمد محمد|ني  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

229899 حمد فتـــىح مرشدى جمعه|لرحمن |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

63577o محمود نشأتـــ محمود محمد محمود زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|284o لدين|د بــــدر |د صفوتـــ فؤ|فؤ لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

4798| يوسف حسن سيد عىلي عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9o6494 ي
سحق |ظريف تـــوفيق | فبــــروئى ج|علوم سوه

27|926 لمرشدى عليىم|دل عليىم |ه ع|نج ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

2|84o8 عمرو سيد سيد| ر|ي ى شمس هندستـــ عي 
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3|3734 ى|جر |ه ف عزبــــ حسي  رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o|489 بــــر مرج |سط مرضى ص|بــــ إلسكندريتـــ |تـــمريض 

4282|4 لعجرودى|لعزيز يوسف |لعيسوى عبــــد|أمنيتـــ  |بــــ طنط|د|

43|95 لحميد|هيم سيد عبــــد |بــــر|دى |ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

356559 ن|ء محمد سعد شفيق شقر|شيم |تـــربــــيتـــ بــــنه

3|2227 د عبــــده|سحق مر| |مونيك ى شمس|تـــج ره عي 

58|67 هيم خليفه|بــــر|هيم محمد |بــــر| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

273o99 دل حسن حفنى|ن ع|عن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

53o28 لعظيم تـــوفيق|ء عزبــــ عبــــد |ل| بــــ بــــنى سويف|د|

69876 لحميد|يد عبــــد|جر محمد ف|ه لفيوم|حقوق 

43|5o8 بــــ|لسيد زىك خط|د وليد |زي |طبــــ طنط

3542o ح خليفتـــ|لفتـــ|مروتـــ محمود عبــــد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

346255 د سنوىس|حمد محمد عي| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

493767 هيم رجبــــ|بــــر|شم |محمد ه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

22o|84 س محيسن|لمول عبــــ|دهم محمد عبــــد| هره|لق|ر |ثــــ|

2|7866 ن|ن محمد محمود محمد نعم|يم| ى شمس هندستـــ عي 

5|o8o6 يد|بــــر ز|هلل محمد ج|عبــــد  بــــ دمنهور|د|

|26696 لكريم|وى عبــــد |لشبــــر|مي  |ل| |رول ى شمس|تـــج ره عي 

3|8|o5 ي محمود محمد|ش
دي مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

285858 لحميد|محمد عربــــى محمود عبــــد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|6672| حمد عىل|لحميد |يه سيد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

338456 حمد|طمتـــ محمود محمد محمود |ف شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

766797 لغمرى|حمد |منصور محمد منصور  لعريش|تـــربــــيتـــ 

|4o75 هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|يه | ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

8o5957 لحكيم سعيد|حمد عبــــد|محمد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|4634o م|م|مصطفى | ء محمد رض|عىلي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

27|944 رج |لفر|دل محمد |ء ع|ل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6252o7 نوبــــ وجدى رمزى سعد|بــــ| زيق|لزق|طبــــ 

634636 مه مرىس متـــول شلبــــى|س|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

9o5373 شم محمد |عيل ه|سم|مصطفى  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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682o88 ز|لبــــ|هيم |بــــر|هيم بــــدير |بــــر| |لي|د ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5o4222 وق بــــسيوئى محمد رسل ن|رسر سكندريه|ل|علوم 

854254 لولي|حمد جمعه عىلي عبــــد| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

227|2o مه مصطفى محمد|س|حمد | ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

777o5 هلل|مل فرج |ك| حمد رض| هره|لق|ره |تـــج

847735 ي محمد|م |ريه
بــــوزيد مدئى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

78|722 دى|له|عيل عبــــد |سم|حمد |سلىم  زيق|لزق|ره |تـــج

22|992 حمد|حمد عطيه |مل | ن|سو|بــــ |د|

444o|5 لسعيد محمود|ن مجدى |سمه| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2|427 ف طلعتـــ سيد|بــــسنتـــ  رسر ى شمس طبــــ عي 

5|8765 ر|لعط|بــــ |م سعيد موىس دي|ريه بــــ دمنهور|د|

8872|o ه جمعه مصطفى | حمد |مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

272696 ضل|حمد سيد ف|جر |ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

497|5 بــــ|لوه|حمد فيصل عبــــد |سحر  هره|لق|بــــ |د|

62|o34 ى  يدى|لشر|زى |حج| لسيد زكري|نرمي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

228o63 حمد|تـــه |هلل مدحتـــ شح|منه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|96o لسيد|حمد محمد |يه | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o96o9 لسيد|لسميع |لسعيد عبــــد |سمر  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

68|959 هلل| |لملك عط|سيمون سمي  رزق عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

349426 لعزيز محمد|حمد عبــــد|طمتـــ |ف ى شمس| لسن عي 

849595 ى عص|ي ى|م عز |سمي  لدين حسني  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

678584 ع|مهند مدحتـــ صبــــرى محمود هز لمنصوره|علوم 

36269| م|ميتـــ محمد محمد بــــره|س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

89o8o8 س |لمهيمن عبــــ|لنبــــى عبــــد|ء عبــــد|لىمي ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

7552|| ىطي|لع|هدير عوض حسن عوض عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3366o4 حمد فهىم محمود|هر سيد |ء م|صف ى شمس|د| بــــ عي 

5|7o28 لصفتـــى|مروتـــ محمود عطيتـــ محمود  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

4o7|87 ى صل|ي لسيد نوير حسن|ح |سمي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|447|6 حمد|سلىمي محمد محمد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8|4895 ي محمد|رضوي م
ى
هر شوق ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى
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3|2o|4 لمرصى|نغم مجدى عىل  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8o|7o4 د مغربــــي|لرحمن حم|ل عبــــد|جم ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9oo5o7 تـــ حمدى محمد عطيه |ي| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|o69o لشبــــينى|محمد عىل | شد |علوم طنط

52o63 حمد حلىم محمد|ندى  ن|حقوق حلو

36|567 در|لق|لسيد عبــــد|دل |ل ع|كم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

49969o غبــــ|دل جويدتـــ ر|هدير ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7757oo ل|لع|م جوده عبــــد|محمد س زيق|لزق|ره |تـــج

3|4|59 عيل|سم|شتـــ |حمد خليفتـــ عك| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6935o9 لحسينى|لحسينى محمد |نبــــيل | دين لمنصوره|بــــ |د|

87o69| عيل|سم|لعزيز |حمد عبــــد|بــــوبــــكر | ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|75956 |ميمه محمد صل|
ى
ح غنيم دسوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6244o6 ن|عبــــي  عوض صديق صديق سلم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

54|o34 ي محمد محمد عبــــد ل|لعزيز بــــل|يحن  سكندريه|ل|علوم 

75|93 حمد حريز|للىهي |م عمر عبــــد|عص لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

77629o تـــ جوده عزبــــ|ء نش|ل| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

|5754 حمد|طف |بــــ ع|يه|د |جه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

282727 د محمد|لجو|ء حسنى عبــــد|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8o9949 محمد رجبــــ محمود محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

763498 ج |بــــ فوزى محمد خف|يه|ندى  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

47528 لرحمن جمعتـــ محمود حسن|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

498796 ي|منه 
ن|بــــوري|ن |ء مرىس سليم|للـه ضى ره دمنهور|تـــج

8|294o حمد|بــــ محمد فضل |يه| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o46|2 لعوضى|دل محمد |ء ع|آل سكندريه|ل|ره |تـــج

89o723  عىل عثــــم|سم|
ى
ن |ء شوق ي|لسن |

|لمنى

|5338 مه|لحميد عبــــيد سل|م سمي  عبــــد |بــــس هره|لق|حقوق 

835496 حمد عىلي محمد موىسي| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

85245 نيوس|رم|د صموئيل ينى |ميل ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

52322 م|لسل|ن عبــــد |محمد رضو| ر|ي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4|6639 هلل| |ء صبــــري محمود عط|سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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|7826| محمد بــــخيتـــ محمد حسن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

57596 ل زين صقر|يه غز| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|275|7 ف سيد محمد|عمر  رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

782875 تـــ|لشح|حمد مصطفى محمد فرج | زيق|لزق|نوعيتـــ 

295o| لعزيز|لرحيم عبــــد |ذ محسن عبــــد |مع ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

7o5286 يه محمد محمد مصطفى عمر| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2562o6 ى غ|ل |محمد جم زى جبــــريل|مي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

282323 س|عمر مصطفى محمد عبــــ  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

4498|| مه|لمنصف سل|د عبــــد|حمد جه| ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

464oo7 شور|بــــر حسن ع|يه مجدي ج| لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

4o8o7o ن|حمد محمد رشو|ن عيد |نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

826957 عيل محمد|سم|حمد |ء |وف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4o2452 فظ محمد|فظ محمد ح|ندى ح ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5o8|97 درس سويحه|هيم معوض تـــ|ستـــر إبــــر| سكندريه|ل|عه |زر

5397|2 قتـــ هش| ن|لسعيد عطيه سليم|م |رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

222|6 لرحمن|س عبــــد |ل عبــــ|حبــــيبــــه جم ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

453979 لعزبــــى|حمد |هلل كوكبــــ محمد |عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

2|377 هيم|بــــر|هيم فرج |بــــر|ر |نتـــص| ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

68859 مل محمد|حمد ك|لرحمن |عبــــد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

869899 حمد|ر |دل مختـــ|حسن ع ن|سو|بــــ |د|

8o959o ى ن|ي جح جمعه محمد|سمي  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

826846 لحميد محمد عىلي|لرحمن عبــــد|عبــــد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

268374 ىط رزق|لع|لسيد عبــــد|محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

84587 ى|بــــو|رص |لن|حمد محمد عبــــد | لعيني  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

7566o3 لعزيز نرص|لدين عبــــد |مل نرص | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|2o364 ن|ميل صبــــىحي سليم|يوسف  ى شمس هندستـــ عي 
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44|92| د|ن مر|آيتـــ حسن رضو ط|بــــ دمي|د|

898o84 وه |حل| ر مجدى عط|نو| ج|ره سوه|تـــج

48o56o ي|هيم |بــــر|حمد |محمد 
لحنفى سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|

إيجوثــــ

793o3o دل محمد|كريمه محمد ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

756o9 طف محمد جنيدى|ن ع|يم| لفيوم|لعلوم |ر |د

82934 لم|ئى س|م علو|م عص|سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

855o6| ي ف|يل| هلل|نوس رزق |ري بــــشر ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

|58684 عيل|سم|عيل عمر |سم|ء |رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8355|9 عيل|سم|هيم |بــــر|حمد |محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2|994 لد|د حسن خ|يدى عم|ه هره|لق|بــــ |د|

49o578 حمد|ن |متـــ شعبــــ|ء محمد سل|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

298|43 لمرىس سليمه|محمد | مرىس زكري ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

864442 ى|فظ حس|لح|حمد عبــــد|مصعبــــ  ني  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|46o34 ى حسن|فرح س مي سعد حسي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

827736 ي ج|
لكريم|د |حمد عزتـــ مصطفى |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

23oo8o ف وهبــــه زىك|م |سل| رسر هره|لق|ره |تـــج

24oo67 ئى يوسف يعقوبــــ|نوبــــ ه|بــــ| هره|لق|ره |تـــج

254889 لمرىس|ىط |لع|مصطفى صبــــىح عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

497269 ي
ص|لقص|لسيد |متـــ |س| |دئى تـــربــــيتـــ دمنهور

763958 يدى|لع|هيم |بــــر|ئى |رحمه ه معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4833o3 ن|ر مصطفى عطيتـــ محمد سليم|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54636o عيل|سم|بــــو |ن محمد |م شعبــــ|حمد هش| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

5|35|6 عيل عبــــيد|سم|يوسف عبــــيد  ره دمنهور|تـــج

7o85|2 ف |هيم |بــــر| هيم زىك|بــــر|رسر لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

5o4396 لجزيرى|لسيد |متـــ أحمد |أس| ر|ي سكندريه|ل|علوم 

776o93 هيم|بــــر|محمد | ر زكري|من زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

55364 ى بــــدوى|حمد حس|مصطفى  ني  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

75525 محمد رجبــــ محمد حسن ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

452o33 رى|لهو|مصطفى وليد مصطفى يوسف  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي
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|72428 سهي  حسن منصور محمدين هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

885575 حمد |مد |دل ح|ئشه ع|ع ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

27||5o هيم|بــــر|لمعىط |دى عبــــد |له|ر عزتـــ عبــــد|مي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

7699|o وى|لشس|مر |دى ع|له|لم عبــــد |روى س| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

849573 لح|لف|حمد عبــــد|ر محمود |من لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

493683 لمغربــــى|لسيد محمد نعيم |حمد | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84746 هيم محمد|بــــر|م |طمه هش|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

64o944 هيم لعبــــوطه|بــــر|محمد فتـــىح محمود  زيق|لزق|حقوق 

22777 ى  ي محمد حسي 
هيم|بــــر|عمر لطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o4798 ن|ئى عثــــم|ن رأفتـــ محمد عن|حن هره|لق|ج طبــــيع |عل

5|4939 لسيد متـــول أبــــو قويتـــ|سلوى سعيد  تـــربــــيتـــ دمنهور

9oo939 حمد عىلي |يد |ئى ق|م| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

343494 ى |لد |يمن خ| لعبــــيدى|حمد |مي  |حقوق بــــنه

|77956 حمد|لسيد محمد |عبــــي   ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

539|8 م حسن محمد حسن|حس ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

6884o| طر|لش|للطيف |يه مصطفى مصطفى عبــــد | لمنصوره|عه |زر

4o4637 لسيد|هلل مصطفى |بــــ |لحسن محمد ج| سكندريه|ل|ره |تـــج

375oo9 لفتـــوح|بــــو |لد وليد يوسف |خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

33o2o9 يتـــ لطفى محمد سعيد| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

332422 ف حس|فهد  ى عثــــم|رسر ن|ني  عه مشتـــهر|زر

8o882o ي محمود عىلي محمد
مصطفى ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|لمنى

253248 ن حمد جبــــر|وليد | مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

344243 د|مصطفى محمود قرئى مر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6|5567 لرحيم|سعد محمد عبــــد |مي  | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|39478  محمد|ء خ|سم|
ى
لد شوق هره|لق|بــــ |د|

9oo688 ن  |هيم عمر|بــــر|لدين |ن سيف |نوره ج|صيدلتـــ سوه

|58o54 ء محمد شمروخ تـــوفيق|سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

84769 م|م|محمد معوض ذىك  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

763347 رص محمد نرص|لن|ء عبــــد |ول تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

4o|256 ز|عيل محمد در|سم|رجبــــ | رن سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 
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783856 حمد|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|يه | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

428o| لمجيد|ء معوض فضيل عبــــد |لزهر|طمه |ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

897553 لسيد |شم |ل ه|ئى كم|م| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

6o993| لعظيم عيد|ن يحن  عبــــد|نور لمنصوره|صيدله 

|333oo د محمد حسن عىلي|زي ن|حقوق حلو

|4784 ى فكيه  حمد|هدير حسي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

452347 ى|بــــو |لسيد منصور |شم |عمر ه لعني  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

493o|5 بــــ|لمعىط خط|محمود محمد محمود محمد عبــــد لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

47579| رص|لمطلبــــ ن|م محمد حلىم عبــــد|د عص|زي سكندريه|ل|ره |تـــج

7oo535 فظ|س ح|لسيد عبــــ|ده |مي لمنصوره|بــــ |د|

698369 ى مر ى عرمه|منى حسي  د حسي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

36329o رص زغلول تـــوفيق|لن|كريم عبــــد ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

287892 لمزين|لد محمد |ن خ|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6|o782 بــــو هيف|هيم |بــــر|ره سعد |س لمنصوره|بــــ |د|

8548|3 حمد|ن زىكي |له سليم|ه تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

827o8| ى|لد |رص خ|ن حمد حسي  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

853857 ى محمد عبــــد|ي لمنعم عىلي|سمي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

2|3576 لسطوج|رق مصطفى |ن ط|يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

23|999 ف محمد عبــــد|محمد  لك|لم|رسر هره|لق|هندستـــ 

25oo96 بــــ|لعزيز خط|منه عمر عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

35666o لسعيد عدروس|حمد |شهد  |تـــمريض بــــنه

27o995 ه شعبــــ| هيم|بــــر|ن سعد عزبــــ |مي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

43369 ء سيد محمود محمد|حسن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9|7|25 هيم |بــــر|يكل ممدوح فهيم |م دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

47223 للطيف|زم حسن خرصى عبــــد |ح هره|لق|هندستـــ 

2o536 حمد محمد|م |حمد هش| ن|تـــربــــيتـــ حلو

685428 لمرىس|حمد |كف |حمد ع|ذ |مع لمنصوره|هندستـــ 

684o79 |لنج|بــــو|حمد |لمول |د عبــــد |محمد عم ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

86o37o ن|هر محمد علو|ل م|من ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

|5oo54 ض|بــــر يوسف ري|م ص|سل| هره|لق|ر |ثــــ|
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2|8565 ديفيد وسيم وصفى ونيس ن|هندستـــ حلو

8|36|3 ي عبــــد
لمنعم محمد|كريم مصطفى ي|عه |زر

|لمنى

2544o6 بــــ زعيمتـــ|لوه|رحمه مصطفى عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3268o8 هيم|بــــر|حمد |لدين |ء |منيتـــ عل| ى شمس|تـــج ره عي 

8|55|4 ن ك شفيق صموئيل|مل| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

649553 لحديدي|عيل |سم|هدير محمود محمود  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

96222 ى|حمد ربــــيع | ى حسي  مي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

2|7|o3 لد محمود مصطفى|رقيه خ ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6o43oo لغمرى|حمد محمود محمود عىل | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|3o|29 ي
مريم جميل خلف مهنى هره|لق|بــــ |د|

864238 ي عمر
ن عىلي خليل|مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

64o526 ح|لفتـــ|لكريم محمد منصور مرىس عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

6o697 ن محمد سعيد|محمد سلط ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

2652o4 زى|ر حج|لستـــ|يمن عبــــد|مصطفى  |ره بــــنه|تـــج

423|o عيل|سم|هلل |شور عبــــد|محمد محمود ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

439789 ى |ي ن|لحميد زهر|م عبــــد|هيم س|بــــر|سمي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

239o95 رحمه حمدى محمد فتـــىح هره|لق|حقوق 

6o7|83 مصطفى يوسف محمد جوده |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2|4|43 بــــ|لق محمد كس|لخ|لسيد عبــــد|لرحمن |عبــــد ن|علوم حلو

8|o|46 حمد محمود بــــربــــر|حمد محمود | ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

78o554 ر|لنج|محمد صبــــىح محمد عىل  زيق|لزق|صيدله 

4oo743 تـــ | عيل|سم|عيل محمود |سم|مي  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

54|84o هر|ر أنور ط|لستـــ|أنور عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6|6352 لكريم|د |مي  محمود عىل ج| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

27o|38 يد |بــــو|لليثــــى |طف |حمد ع| ى لغمرى|لي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

79|792 يه شحتـــه محمد عىل موىس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

683983 يد عىل|لج|حمد عبــــد |محمد محمد  لمنصوره|هندستـــ 

695327 وى|لغربــــ|م بــــهجتـــ حسن مصطفى |سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

752756 لحليم محمد رمزى|لؤى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

624o|8 ر|لنج|للطيف |ن عوض حسن عبــــد |مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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69874| ى عزتـــ |لدين |ء |لم عل|س عيل|سم|مي  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

2578o6 ف سعد عبــــد|محمد  در|لق|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|6o378 دى|له|لق عبــــد |لخ|لد فخرى عبــــد |خ ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

5|9226 ن|هلل محمد سلم|ئى عبــــد|أم علوم دمنهور

445984 لنبــــى|لسيد عبــــد |لرحمن عىلي محمد |عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

859489 عيل|سم|ربــــيع محمد ربــــيع  حقوق بــــنى سويف

5|4543 لرحمن|حمد عبــــد |ل |ء هل|ول سكندريه|ل|صيدله 

3558o ى |س حس|حمد عبــــ|محمد  لجنيدى|ني  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

2437o9 هيم يس حسن|بــــر|ن |حن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3223|| مل|نور ك|ندى مصطفى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|927 هيم سمي  سيد محمد|بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

688965 لدقم|حمد محمود |ل |محمد جم لمنصوره|صيدله 

756888 عيل منصور|سم|طف |حمد ع| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

839|oo هيم|بــــر|لرحمن |حمد عبــــد|خلود  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

4577| هلل|ن محمد سيد عبــــد |يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o4554 وى|لعمر|حمد محمود |مريم سمي  سيد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

459566 لحمد محمد|بــــو |ن |يه رمض| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

432756 ي عىلي |أم
لخولي|حمد عىلي |ئى |بــــ طنط|د|

|4|3|3 مه|حمد سل|لسيد |م |لرحمن س|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

222747 ي حس|عيل سيد محمد |سم|
بــــينى ى|لشر ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

63o695 |لنبــــى |لدين عبــــد |ل |لرحمن سعيد جم|عبــــد 
هيم|بــــر

زيق|لزق|حقوق 

52o876 ن|مريم نزيه محفوظ سلط لشيخ|عه كفر |زر

236o58 حمد|م منصور |سلىم حس هره|لق|ره |تـــج

248564 م عىل عسكر|ن س|يم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|32|58 ن عىل محمد عىل محمد|رو هره|لق|حقوق 

28o336 لمجيد|م محمد عبــــد|محمد هش ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

858959 |لحفيظ عط|حمد عبــــد|خلود  حقوق بــــنى سويف

44849| يد|محمد حسن محمد ز |هندستـــ طنط

26oo75 ى خ|ي لرحمن موىس|لد عبــــد|سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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889o34 لرحيم عىل محمد |هدى عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|235|8 ى محمد  لحسينى|عمر محمد حسي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

67259 ى محمد |ي ن عىل|عيل زي|سم|سمي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

2279o2 وق  هيم محمود محمد|بــــر|رسر هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

459|o7 ن|ل شعبــــ|محمد جل| مرن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

788422 ره|هيم خليل رسر|بــــر|هيم خليل |بــــر| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

34|393 عيل|سم|لدين قطبــــ |ح |محمد صبــــرى صل سيه|نوعيتـــ عبــــ

648oo7 مد|يمن محمد ح|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

677569 |سعد متـــول مو|ل |هلل جم|عبــــد 
ى
ق ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

444555 ف مختـــ تـــ|ر محمد بــــرك|محمد أرسر سكندريه|ل|صيدله 

24o|47 |لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|محمد محمود 
ى
ق هره|لق|حقوق 

4|663| لجندي|لمقصود |محمد محمود عىلي عبــــد  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

35534o حمد محمد|هيم |بــــر|تـــفى  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

8o7oo3 حمد|ل حسن |يه جم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

239673 دي |له|ل محمد عبــــد |ء جم|لزهر|طمه |ف
عرندس

سيه|نوعيتـــ عبــــ

6923|3 بــــوعيس|لكريم حسن |عوض عبــــد | مه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

265|89 د|لجو|لمدبــــول عبــــد|هيم |بــــر|د |محمد عم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

6o9436 لزغبــــى|لسعيد |دل محمد |ع| لي|د لمنصوره|حقوق 

35|8o4 تـــ مىحي محمد مصطفى|ي ى خي  سمي  |طبــــ بــــنه

63978o هيم|بــــر|رس محمود عىل |مريم ي زيق|لزق|ره |تـــج

246472 موئى|لسل|لسيد |هيم |بــــر|محمد عىل  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

3|6384 ىط|لع|لسيد عبــــد|ء محمد |لزهر|طمه |ف ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

2|8924 هيم محمد|بــــر|وليد مصطفى  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o934| بــــ|حمد خميس منصور حسن منصور حج| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

367975 هيم|بــــر|لحكيم محمد محمد |م عبــــد|سل| ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

6|7633 ر|لنش|ل |لد كم|عىل خ ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

624298 ف عبــــد|محمد  هيم|بــــر|د |لجو|رسر لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

693828 لعربــــى|زى |هلل غ|حمد عبــــد | |عل لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

922542 در  |لق|در متـــول عبــــد|لق|محمود عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 
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7|o4o| عيل|سم|حمد |ن حمدى رفيق |يم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

3563|7 دهم عىل عىل عمر| |حقوق بــــنه

|64564 لمجيد|مل عبــــد |ح ك|محمد صل ن|بــــ حلو|د|

5|5839 مل|ن محمد زىكي ك|ء عرف|لشيم| طبــــ بــــيطرى دمنهور

9o6278 لسيد |طف محمود |محمود ع تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

676o84 زى عليوه|س غ|خلود عمر عبــــ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|6337 حمد  |لكريم |حمد عبــــد|رق |ط سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

7|827 بــــ عىل سعيد عىل|رح لفيوم|بــــ |د|

63|o24 عيل|سم|لدين |عيل سعد |سم|سهيله محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

263|49 لغندور|هلل |م رفعتـــ عبــــد|ريه |بــــ بــــنه|د|

79o589 ن موىس|هيم محمد سليم|بــــر|منه  حقوق بــــورسعيد

2|328 حمد|ن محمد فوزى |نوره ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2389|o ى |م |ندى حس هيم|بــــر|حمد |لدين حسي  شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

62563 ن|رشو| بــــ زكري|يه|م |حس طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

|7|268 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |زم |ن ح|نور ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

7565|| هلل حسن|حسن محمد فضل  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

827535 حمد|هلل |د|ر عىلي ج|زه| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5o6672 لخول|حمد |ر |لستـــ|لد عبــــد |خ| ر|ي سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|4o223 ح عيس عطيه|م صل ى شمس صيدله عي 

864637 ى |ي مه|دق سل|لص|بــــوعمره عبــــد|سمي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

2|887| ع|محمد مدحتـــ محمد عىل رف وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6||33| ىط دشيش|لع|ن عبــــد |ء رمض|رس| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

2|8845 لق|لخ|د عبــــد |حمد فؤ|سل محمد |بــــ ى شمس هندستـــ عي 

832543 هلل|فتـــىحي محمد فتـــىحي عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|57779 ى عط|روز فوزى زىك| لي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5o52|5 م محمد سيد محمد عىل|هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5o994 وق خ لد محمود فرج|رسر هره|لق|بــــ |د|
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449835 مه|بــــر طه سل|بــــريتـــى محمد ج |هندستـــ طنط

272883 شم مصطفى|مريم محمود ه |هندستـــ قن

3|2863 يمن نبــــيه محمد|م |حس |علوم بــــنه

454o2o ن|لسيد رمض|لسيد |عىل فريد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7o368 ى|محمد ن رص جمعه حسي  لفيوم|بــــ |د|

629|8o ي
ف مصيلىح | |دئى لسيد عطيه|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3826 ه|لل|ر عبــــد |لغف|هيم محمد عبــــد |بــــر| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

6364o4 لسيد|هيم |بــــر|محمود فتـــىح محمد  زيق|لزق|طبــــ 

337754 محمد مصطفى فهىم محمود عبــــدربــــه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

64939| حمد محمد مسلم عىل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

448573 بــــوخليل|لسيد محمد |يىح محمد  |هندستـــ طنط

862o83 ي|ك جرجس بــــش|مل| ن|سلف قرص|ل|فنون جميله فنون 

7o6262 روضه محمد حسن رزق حسن لمنصوره|بــــ |د|

438642 لسعودى|لد عىل تـــوفيق |هلل خ|عبــــد  لشيخ|علوم كفر 

789|99 ل|لع|مه عىل عبــــد|س|محمد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

695685 دو|ن فرج عىل محمد ج|يم| لمنصوره|علوم 

237o94 هيم|بــــر|ح حسن |ن صل|يم| لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

54493 حمد محمد عىلي|عمرو  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

3448|8 كتـــ|لس|ريم مصطفى فتـــىح  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9o|49 حمد منصور|حسن عىل حسن  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

||8237 رق مصطفى رفعتـــ|ط| عل وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

6o7||6 ن عنبــــه|عيل محمد سليم|سم|م  |حقوق طنط

9o7872 للطيف |حمد عبــــد|مصطفى عبــــده  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

85o682 سم محمد محمد|لق|كريم عبــــد ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

|34467 ل|لع|زينبــــ محمد محمد عبــــد  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

3|2692 ىط|لع|بــــ محمود عطيتـــ عبــــد|رح عه مشتـــهر|زر

9|79|5 ه  |لل|نور عبــــد|دل |مصطفى ع ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9o7926 ى |بــــر|بــــر |رفيع ص هيم حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

52666o م|لسل|لحميد عبــــد|لحميد خميس عبــــد|عبــــد زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري
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847539 لمعىطي|حمد عبــــد|ح |لفتـــ|يه عبــــد| ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

837338 ى |محمد منصور  وي|لر|مي  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

496|72 ء مصطفى سعد محمد منصور|رس| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

43745o |طر جح|هلل خ|دل عوض |هر ع|م لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

225|4o مد|حمد محمد ح|هبــــه  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

6|oo29 لحسينى بــــدوى|س |زى عبــــ|فيه غ|ص |بــــ طنط|د|

885|65 ل |لع|لمجيد عبــــد|ح عبــــد|ء صل|رس| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

35282| لسيد|در |لق|عبــــد| لعل|بــــو |محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

45o7oo ف |سلىم وجدى  لدين|لسيد رسر |ره طنط|تـــج

496oo9 م خميس|لسل|مه عبــــد|ندى حسن سل سكندريه|ل|ره |تـــج

8||47o حمد|زق |لر|فتـــ عبــــد|يه ر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4848|| ي
ى عيد محمد محمد  فرج|محمد بــــنى مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

824573 حمد|ن محمد |عمر جهل دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

3384|5 ي|زينبــــ ف
ى حنفى يد محمد حسي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|

إيجوثــــ

864798 لعزيز|هلل عبــــد|ء محمد عبــــد|لشيم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|742o ى محمد|وليد شعبــــ ن حسي  لشيخ|ره كفر |تـــج

43337o ي|
حمد حسن سعد عمر عفيفى ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6o965 ي سيد| ند
محمد قرئى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

77567| حمد عطيتـــ|رق |يوسف ط ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

864337 عيل|سم|هلل محمد صديق |عبــــد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|6o674 دق|لص|هلل عبــــد |عتـــ|رك ود|محمد مبــــ ى شمس|تـــج ره عي 

43o7|| ي مرىسي أبــــوعيسي|ليم|بــــ محمد |رح
ئى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

7oo|4 هلل|ء محمد فتـــىح عبــــد |سم| لفيوم|نوعيتـــ 

5|68|4 لحفيظ نوفل|ء محمد رزق عبــــد|ل| تـــربــــيتـــ دمنهور

||8683 محمود محمد محسن محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|2o9o قد عويس|حمد ن|م |هش ى شمس حقوق عي 

52oo72 ي|لجر|مل |ح ك|لفتـــ|ح مصطفى عبــــد |سم
دينى بــــ دمنهور|د|

43426 هبــــه متـــول عزتـــ حسن ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

4o|697 بــــو ضيف|حمد محمد |محمد محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68o752 لسيد|لرحيم |حمد عبــــد |مريم حمدى  لمنصوره|بــــ |د|
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7o46|3 لمعبــــود|لسيد غريبــــ عبــــد |هيم |بــــر|لسيد | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

2|3833 حمد|حمد سيد |سيد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6847|9 ره|لط|لعدل |لسعيد |ل |مه محمد هل|س| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

295959 حمد|هر محمد |محمد م لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

679||4 وى|لسلك|محمد مجدى محمود محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|274|4 ن|ر عثــــم|لغف|م عبــــد |زم هش|ح ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|2o7o4 ي عبــــد |نسمه ن ن|ل سليم|لع|ج  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

33o4o7 لعليم|دل محمد عبــــد|ء ع|شيم ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

477943 حمد|لعزيز حسن |محمود حسن عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

75o99| رص محمد عىل|ن ن|رو تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

237357 حمد|حمد |د |ندى عم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

445948 بــــو زيد|لسيد |ل محمد |لع|محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

54o296 هيم منصور|بــــر|ء منصور محمد |دع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

288o74 ذ محسن عىل محمد|مع |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

752oo| لسيد محمود|ل محمود |م جم ى شمس علوم عي 

48|725 لسيد قبــــيض|ن |وليد رمض ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

92o984 لسيد |ل |لع|لسيد عبــــد|ن |يم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

346o|| وى|لسيد  طنط|بــــ مدحتـــ |رح هره|لق|م |عل|

3|5438 هلل|حمد محمد وهبــــ |زينبــــ  ى شمس|د| بــــ عي 

238749 هيم|بــــر|هيم محمد رسى |بــــر|م  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4|8226 هيم مبــــروك عىلي|بــــر|حمد مبــــروك | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

779374 فع|لش|ل محمد حسن |حمد جم| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

8o7644 بــــ|لوه|رف عبــــد|لش| |ن رض|نوره بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

3868| عيل|سم|لحميد |م مبــــروك عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

2|543o ه عبــــد | د محمد|لرحمن فؤ|مي  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

846358 ج طلبــــ|زينبــــ محمود حج ن|سو|بــــ |د|

79|8|3 لح أحمد|حمد محمد ص| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54|277 |بــــ محمد كف|لوه|يوسف محمد عبــــد 
ى
ق ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 
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5|7565 ى شعبــــ|ي حمد|نور |ن |سمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

57684 ن محمد|ن رمض|محمد شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

69o938 عيل عىل|سم|حمد عىل | ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

248|73 لحكيم ذىك محمد|رق عبــــد|خلود ط ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4o3269 هيم عىل محمد عىل|بــــر|يه | لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

476693 وى|ح قن|لفتـــ|حمد عبــــد|ئى |م ه سكندريه|ل|ره |تـــج

72368 لعليم|لمنعم قرئى عبــــد |ء عبــــد |رس| ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

485225 لمنعم|مه فرج عبــــد |سميتـــ أس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

444286 ى سيد  شور|حمد محمد محمد ع|حني  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4o4478 ن|لمجيد رضو|ن عبــــد |عىل رضو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o9479 لحوتـــى|لرؤف محمد |لرؤف عبــــد |د عبــــد |زي ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|38878 هلل محمد|رس عبــــد |ر ي|من ن|تـــربــــيتـــ حلو

439963 لق|لخ|يه محمد بــــدير محمد عبــــد | ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

34o9o5 لرحمن|مي  محمد محمود محمد عبــــد| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

324|95 لس مل د|ك رزق عي|كي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

477o28 ى حنفى|هدى محمد حنفى  مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

756352 ه  لسيد محمود يوسف|ني  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

48|452 لعزبــــ محمد|م فوزى |لدين هش|سيف  سيوط|بــــ |د|

6368|2 لعربــــى|ن |مد سليم|لسيد ح|أمينه  زيق|لزق|بــــ |د|

329293 ح محمد|لفتـــ|رق عبــــد|مريم ط ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6839|9 |ل |ه محمد كم|نج
ى
لدسوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

784884 مل سعد نرص سعد|ك| كلودي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|623| هيم بــــندق|بــــر|حمد محمود |ء |رس| هره|لق|بــــ |د|

685799 ن ر|لنج|ىط |لمع|بــــو |رق منصور |ط| مي  لمنصوره|علوم 

692784 در|لق|زق عبــــد |لر|هلل صبــــرى عبــــد |عبــــد  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

77o352 لعجرودى|ن |معتـــز سعيد سليم زيق|لزق|حقوق 

772o|7 م|لحو|مل |لد محمد ك|ذ خ|مع زيق|لزق|طبــــ 

838635 ن|عيسي محمد عىلي| رن دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

77|562 لسيد|محمد سعيد محمد  زيق|لزق|هندستـــ 
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227245 ز محمد|سط محمود حر|لبــــ|محمد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||6o38 هيم خليل|بــــر|دل |لدين ع|نور  هره|لق|هندستـــ 

893982 حمد |ل عمر |عمر جم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

4o94|6 محمد حسن محمد حسن شعلتـــ لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4o7566 لحريرى|أروى حمدي أحمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

679o54 نور|م محمود محمد |حس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o4697 بــــتـــ صديق حسن |بــــ ثــــ|رح ج|أللسن سوه|كليتـــ 

637598 هلل|كريم رأفتـــ حسن عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

49|26o ن صبــــىح يونس عوض|نوره لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

86543 ى شعبــــ|ي لسيد|لحميد |ن عبــــد|سمي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

879349 ى عبــــد|ي بــــتـــ محمد |ضى ثــــ|لر|سي  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

2496| هر محمد متـــول|هلل م|منتـــ  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|47955 محمد وحيد محمد عىلي أحمد هره|لق|ره |تـــج

839777 ى صديق|عيل |سم|يه | مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

33667 ي |جر ه|ه
حمد|هيم |بــــر|ئى هره|لق|حقوق 

|7|o25 مل صبــــره محمد|ج  ك|جر ن|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26oo27 لعظيم|لحفيظ عبــــد|حمد عبــــد|د |جه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

868|43 لمجيد|بــــ عبــــد|لوه|حمد محمد عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

244o29 ى محمود ج|م سعيد |سل| د|مي  هره|لق|عه |زر

78o936 ن|هيم سليم|بــــر|هيم محمد |بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o492| ن|لشهيد سمع|سوزي مني  عبــــد ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

24|9|7 لجليل|عيل محمد عبــــد|سم|هند  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4|2677 رى|لصبــــ|حمد مصطفى |سلىم  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3o|2o جد يشى رشدي|م| رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6993|5 ه محمد  لسيد محمد|ني  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

5274|o س|بــــتـــ إلي|إيرينى صفوتـــ ثــــ ج|بــــ سوه|د|

27||32 لسيد سعيد|لسيد محمد |مروه  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

865|56 روحيه محمود يوسف محمود دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن
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249662 لسميع|لد محمد عبــــد|خديجه خ ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|2|65o ن محمد مصطفى|شهد مجدى رمض ن|حقوق حلو

|43o9| نجيل سليم نظي  سليم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|76244 ر|حمد محمد عم|تـــم |رقيه ح |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

22|67 حمد|ش |حمد رو|ندى  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6449|8 لمرىسي|محمود | حمد رض| لمنصوره|حقوق 

63o782 حمد جمعه|محمود محمد محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o9437 هر محمد|حمد م|لسيد |ئى |م| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

234374 ى سيد  حمد|محمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|5|289 لعزم|بــــو |دل فتـــىح |ع| مه ن|بــــ حلو|د|

6o4762 لحميد عوض|ء محمود عبــــد|لزهر| |صيدله طنط

437o8o وي|لشل|هيم |بــــر|هيم مسعد |بــــر|ء |سم| لشيخ|تـــمريض كفر 

63378 ى عبــــد  حسي 
لول|لعظيم عبــــد|مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

648986 لسيد عطيه حسن|حمد | |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

543o9o لسكرى|لسيد |لسيد محمد |ل |آم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

892654 هلل محمد  |مل عبــــد|هلل ك|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

8|2o52 ي تـــوفيق ك|لرحمن ن|عبــــد مل|ج  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

785566 حمد|لرحيم |ر عبــــد |حمد مختـــ| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2224|| ى عيد جبــــر رحمه حسي  ن|بــــ حلو|د|

695422 لعوضى|ن حمزه |يدى محمد سليم|ه ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

49656 لم|د س|كريمه محمد عو ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

3676|2 حمد عوض|هيم |بــــر|رص |هيم ن|بــــر| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o2986 ق|هلل |ح عبــــد |لفتـــ|مريم يحن  عبــــد  وى|لشر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

778475 حمد|ء عوض محمد |رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

235955 م حسن رزق|لسل|ن عبــــد|نور هره|لق|ره |تـــج

3426|9 رص منصور|لم محمد ن|رتـــ س|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

25948o ن|هبــــه عىل بــــكر رسح ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

89967 لنبــــي منصور|ح عبــــد |زم صل|ح ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

495|86 لمجيد|حمد عبــــد|محمد سعيد  |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل
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42|4o3 ى  دى|لحم|لسميع |دى عبــــد |لحم|نرمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

236699 لعزيز حسن|مريم حسن عبــــد ن|بــــ حلو|د|

|38773 لحميد|لعزيز عبــــد |ن محمود عبــــد |حن هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

8oo598 هيم|بــــر|محمود عبــــيد حسن  ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

|65|65 ر|لغف|لعظيم عبــــد |ل عبــــد |مروه جم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

76|o|4 ن  فريد|ع| مي 
ى
دل شوق لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

449639 متـــ محمد عطيه محمد|س|حمد | |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

362829 زق مرىس|لر|عمر محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||8835  
ى
يف محمد شوق لليثــــى|مروه رسر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

85oo7| فظ|مح محمود ح|محمد س دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

8|4o87 ي|بــــيتـــر ف يق مجدي بــــشر سيوط|ره |تـــج

27759 هيم|بــــر|حمد |لسيد |لرحمن عىل |عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

89254| ن  |هلل عمر عمر|عبــــد| دين سيوط|بــــ |د|

863348 يوسف حمدي حسن محمود دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

43|778 ضى|لق|لغريبــــ |لجوهري |حمد | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|6647| هدير عىل حسن عىل مصطفى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4o||89 ن|لسيد سليم|مؤمن محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

8o837 ى |سل| حمد|م حسن حسي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|4556 بــــوزيد بــــدوى|محمود محمد عىل  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

6828oo هلل عىل|لسعيد عبــــد |م |ن عص|نوره  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

||6422 ئيل|مجدى فرنسيس ميخ| بــــول هره|لق|ره |تـــج

687697 لسيد|م طه طه |وليد هش لمنصوره|حقوق 

425379 حمد عىل بــــريدى|لدين |أيتـــ مىح  سكندريه|ل|بــــ |د|

9|446o م محمد |لسل|رص عبــــد|لن|ء عبــــد|صف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

326452 هيم|بــــر|هيم نصي  |بــــر|مريم  ى شمس حقوق عي 

447|38 ره|ل محمد محمد عم|لمتـــع|رس عبــــد |لد ي|خ لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

78|o69 د محمد عىل|محمد عم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|48|o9 ف ع|محمد  لم|شور س|رسر بــــ بــــنى سويف|د|

3266|| لعزيز|لمنعم عبــــد|بــــ هنى عبــــد|رح ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

79|6o9 ن|هيم عثــــم|بــــر|حمد محمد محمد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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4465oo مه|كريم ذىك عىل مرىس سل ضتـــ دمنهور|علوم ري

523834 بــــ خميس|بــــر دي|محمود مصطفى ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

79o395 حمد محمد|دل |ء ع|شيم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

752582 د|تـــبــــ ج|طف ر|ندرو ع| عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

347433 هيم محمد|بــــر|ح |لفتـــ|ل عبــــد|بــــ جم|رح ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

332866 م عيس محمد عيس|ميس هش|ن |بــــ بــــنه|د|

37o9o7 ى|بــــتـــ |رق ثــــ|م ط|هش مي  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

3|95|2 فظ|حد ح|لو|فظ عبــــد|هبــــتـــ ح ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

639324 هلل غريبــــ|مل محمد محمد عبــــد| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|69o76 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o664o بــــوبــــكر|روق |لرحمن سيد ف|عبــــد لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

373|5| لسميع|لفضيل عبــــد|منتـــ سمي  عبــــد| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|52429 ي عبــــد |
لمنعم عىل|حمد مرتـــضى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|395 ن هلل|ه محمد عبــــد |لل|عبــــد | مي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

45o358 روق محمود قنديل|ئى ف|د ه|فؤ |حقوق طنط

6854|9 حمد قويطه|محمد سعد عبــــده  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

49553| لسيد زىكي|د |لجو|أيمن عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|495o9 زى|حمد غ|ود |مريم د كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

7672|5 ي|بــــ محمود |يه|محمود 
بــــينى لشر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

|55565 ى |ره |س لسيد زويل|حمد |مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

78959| لدين|ل |مه محمد جم|س|هميس  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

272|59 وي|حمد ف|محمد منصور  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

225874 حمد|محمود حسن معروف حسن  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|9823 لسيد عىل|د يوسف طه |ي| لشيخ|ره كفر |تـــج

5o3875 حمد محمد|لسيد |م محمود |حس سكندريه|ل|بــــ |د|

88|565 بــــر |لج|ء طلعتـــ عىل عبــــد|رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|o79| لد بــــشي  محمد آدم|خلود خ |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

64||6 مل|د مصطفى ك|حبــــيبــــه عم ره بــــنى سويف|تـــج

47846| ن|لحليم صو|دل عبــــد|سل ع|بــــ معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 
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8|3952 مل|د ك|ك عي|مل| دين لمنصوره|حقوق 

8|54o8 سلىمي سعد عبــــده محمد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

25|6o9 بــــى|مبــــ|ل|لدين |ل |بــــى كم|مبــــ|حمد | ى شمس| لسن عي 

7o67|3 لق |لخ|لق محمد عبــــد |لخ|مه عبــــد |س|
ح|صحص

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

678752 لعوضى|لسيد |لسيد محمد | |رض لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4o|794 بــــى|حمد رك|لسيد محمد |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

435o2o يم|لد|حسن سعيد حسن عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

49325| عيل|سم|زق |لر|عيل عبــــد|سم|هلل |عبــــد ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

326292 نتـــ عزتـــ تـــوفيق خليل|دمي ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4o3837 حمد محمد عطيتـــ عىلي| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|27578 كرم سيد مرىس|محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

249498 م|لش|ل فريد |كم| رويد لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

478996 |لعل|بــــو |لعزيز محمد |حمد عبــــد |محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

882738 لعزيز  |ئشه مصطفى محمد عبــــد|ع سيوط|بــــ |د|

4o945| ح|نرص يوسف محمد محمد صحص |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|7|66 ه  ى|حمد يوسف ش|ني  هي  ط|بــــ دمي|د|

2o429 حمد محمد|مد |حمد ح|حمد عمر | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7oo547 حمد محمد|هيم |بــــر|حمد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

273o54 |هيم |بــــر|د |د محمد رش|سع|ل|بــــو|نه |جم
ن|لدهش

سيوط|ره |تـــج

838337 يف  ف عبــــد|رسر وي|لرحيم قن|رسر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

33|643 ر حسن|لستـــ|حسن رفعتـــ عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2752o8 وي|م رجبــــ شعر|زينبــــ عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

336|4 رق محمد فرج|فرح ط ى شمس| لسن عي 

86|694 ل|محمد ثــــروتـــ محمد جل |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|45o3o ن|لحميد سليم|لدين عبــــد |ل |بــــ جم|شه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|76|8 ي ف|ورد
يز منصور فرج|ئى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

498392 در محمد|لق|د عبــــد|ن رش|هدير شعبــــ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o3699 د|لجو|حمد عبــــد |حمد محمد |زم |ح ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

263o36 حمد عوض|يه سعيد | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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75794 حمد|لبــــنى روبــــى محمد  لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

776769 ي|ده حمدى عبــــد |غ
لرحمن عفيفى زيق|لزق|نوعيتـــ 

|556|| ه ع ن|دل فتـــىح سليم|ني  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9||o68 تـــ عىل | حمد |مل خي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|345|6 ء عىل حسن مصطفى|وف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

26435 لمقصود|لعزيز عبــــد |رق مصطفى عبــــد |ط سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o3682 لرحيم|لنعيم عبــــد |حمد عبــــد |عمر أيمن  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

684897 در رخيه|لق|لسيد عبــــد |محمد طلعتـــ  لمنصوره|نوعيتـــ 

87o938 ي |رس|
ي|ء مصطفى

حمد مصطفى م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

5o5955 لسيد محمد|حمد رجبــــ | لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

347937 حمد|لىحي |رف عبــــد|هلل ع|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

9o6899 رف |حمد ع|ء حمدى |رس| ج|تـــربــــيتـــ سوه

863o22 ئيل|سيمون نبــــيل شكري ميخ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

82o258 لنبــــي|بــــر عبــــد|طف ص|محمد ع ي|علوم 
|لمنى

7|o457 ء رفعتـــ عىل محمد حزه|سم| ن|طبــــ حلو

483|o3 ى|ح ح|لفتـــ|بــــرين عبــــد |ص فظ حسي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

278347 مصطفى عبــــده غريبــــ عبــــده تـــرىك شمون|نوعيتـــ 

3o49o وي|للطيف هند|فرح قطبــــ عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

688467 هلل|م عبــــد |م|ل|رق فوزى رجبــــ |ط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

342422 ر فرج درويش|لم مختـــ|ن س|رو ى شمس  تـــمريض عي 

8o63| ف عبــــد|محمد  تـــى|ح نج|لفتـــ|رسر |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

4|579 وى|لسيد عشم|طف |ء ع|عل هره|لق|حقوق 

74447 يمن محمد ذىك فرج|رحمه  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

526245 حمد|حمد محمود محمد |رس |ي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

26o|54 ح|لفتـــ|هر محمد عبــــد|ء ط|سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

87834| ى  |ح سيد حس|ء صل|سم| ني  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

438|95 لعزيز محمود سمك|ء عبــــد|سم| لشيخ|تـــمريض كفر 

45829 هيم جندى|بــــر|ج  |ن| رين|م لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

42478 م عيس عيسوى|مصطفى عص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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623553 تـــه|مريم وحيد محمد محمد شح ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

269265 ه|شبــــل عبــــد| صف هلل صي  هره|لق|طبــــ 

4|9968 ي عبــــد|ر جم|عم
هلل عجور|ل مصطفى |حقوق طنط

53o344 يف|حمد |ندي محمود  لشر سكندريه|ل|هندستـــ 

679|45 رم|لمك|بــــو |هلل |هلل عبــــد |دهم عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

8623o وى|رص سعد|لن|ل عبــــد |ء جم|لشيم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

33844| لشيخ مصطفى|هر محمد |ء م|عىلي |حقوق بــــنه

433424 لخولي|لدين |لسيد نرص|كريم طه  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

32||66 ى سيد عىل عمرو حسي  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

28796o لسيد مرىس|مصطفى محمد مرىس  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

3424o8 لسيد|لسيد |حمد |ح حسن |لفتـــ|يتـــ عبــــد| هره|لق|ج طبــــيع |عل

344o68 ى ح يف|مد عبــــد|محمد حسي  لحميد رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o43o ي|حمد عبــــده ح|
مد قرئى بــــ بــــنى سويف|د|

|4o455  محمود ج|بــــر|يدى |ه
ى
مع|هيم دسوق ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|52oo عيل|سم|د حسن عىل حسن |زي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

48762| |لفتـــ|لعزيز محمد عبــــد|عمر عبــــد
ى
ح دسوق ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6|4823 ى|عمر محمد طلخ ن حسي  |بــــ طنط|د|

3377|5 ن فتـــىحي حموده|فتـــىحي رمض |حقوق بــــنه

44|934 يد|ن بــــسيوئى محمد ز|حن لشيخ|عه كفر |زر

265999 ر عطيه|لرحمن عطيه محمد مختـــ|عبــــد لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

538293 |لوه|مروه محمد محمد عبــــد
ى
بــــ دسوق سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|

إيجوثــــ

5o639o للطيف محمد|لمقصود عبــــد |سمر عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

42639o لبــــرعي|ح عىل |لفتـــ|ر عىل عبــــد|من سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

2|36o2 حمد طلعتـــ محمد| |دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

676785 ى ص|عمر  لح محمود|حمد حسي  لمنصوره|حقوق 

752|87 هلل|حسبــــ | هلل حن| |نوبــــ سمي  عط|بــــ| زيق|لزق|ره |تـــج

762247 هيم يوسف محجوبــــ|بــــر|هيم محمد |بــــر| تـــمريض بــــور سعيد 

92o269 تـــ  |حمد محمد بــــرك|ء |عىلي ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

4o3974 متـــ|س سل|حمد عبــــ|معتـــز محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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4|9o4 حمد حمدى فتـــىح مرع| ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

3635|5 حمد|مروتـــ حمدى حسن  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

338794 هيم مصطفى|بــــر|يمن |ن |نوره |بــــ بــــنه|د|

9|3|5o كريم محمود محمد عىل  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

2|44o7 ر محمود|ن مصطفى نو|نور ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|396o4 ى فوزى عدل بــــدروس| يوستـــي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

465|| مد|هبــــه محمد محمود ح ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

77779 زم محمد محمد عطيه|ح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

778778 ف |ء |رس| هيم حسينى|بــــر|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

885o78 ح محمد مهنى |ح صل|صبــــ سيوط|تـــربــــيتـــ 

75624| بــــر خليل|سم ص|يه ق| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

43o652 ل محمد طلبــــ|ء جم|شيم |بــــ طنط|د|

264964 هيم|بــــر|يمن محمد |محمد  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

27o456 ل|لمرىس هل|لعظيم |لعزيز مجدى عبــــد |عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

9|o362 لكريم  |حمد عبــــد|لدين |ر مىح |من ج|بــــ سوه|د|

6o63|7 حمد مصطفى محمد سنبــــل| |ره طنط|تـــج

3|6873 يف محمد عىل | دين بــــوغنيم|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

698386 حمد|هيم فهىم |بــــر|بــــسمه محمود  لمنصوره|بــــ |د|

88357| ن لفى جرجس |جرجس | مي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

7|5982 هيم|بــــر|ل محمد |لسيد و|دل |ع لمنصوره|حقوق 

|5o767 عيل|سم|يوسف سمي  محمود  ن|هندستـــ حلو

774747 ى|لرحمن ش|لد محمد عبــــد|محمد خ هي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

85o787 لرحمن محمد|مي  عبــــد|ندي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o7|5o ى حسن ك مل|حبــــيبــــه حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

8|7252 لس جرجس ص لح قدوس|كي  ي|بــــ |د|
|لمنى

789987 حمد|هلل |لد عبــــد |ء خ|سم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

769628 مل حبــــيبــــ|حمد نرص ك|محمود  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

62o4|8 ن حمودتـــ|مريم معتـــز حس ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

35|59o لم رفيع|ن مصلح س|ء سليم|رس| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و
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7252o لعزيز|محمد ربــــيع محمد عبــــد لفيوم|حقوق 

6463o2 لعز|بــــو |لدين محمد |رص |ن| ثــــري ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

27o|73 ىط خليفه|لع|تـــوفيق سعيد تـــوفيق عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

68|35| وش|لح جر|نس ص|لد وليد |خ لمنصوره|علوم 

867|26 م|لضوي عل|حمد حسن |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o685 لفضيل محمد|م رجبــــ عبــــد |حس ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

345o45 ح|حمد محمد صبــــ|جر |ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

35o649 حمد|منى محمد مصطفى  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

896669 مجد جوده فهيم  | |دون|م ي صىح سوه
ج|معهد فنى

366o9| لرحمن|حمد عبــــد|لرحمن |مي عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2|5773 يف  حمد حموده|ندى رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

78o27| لح|هيم نرص ص|بــــر|محمد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

6346|8 ى عقل|لعزيز |عبــــد حمد حسي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

273|22 ل لبــــيبــــ|مريم عيد كم لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

273643 ه عمر عبــــد| لمنعم|بــــ عبــــد|لتـــو|مي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

49o85o لدرديرى|لد فرغىل |هدى خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o69o9 لحميد |حمد عبــــد|خلود محمد  ج|بــــ سوه|د|

649736 هيم|حمد محمد عىل محمد إبــــر| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

649299 دريس|حمد |لمجيد |حمد عبــــد |لسيد | زيق|لزق|حقوق 

8o46|3 يق|روله جرجس نبــــيل ف|م ي|تـــمريض 
| لمنى

865|9 لجيد|بــــ فرج عبــــد|لوه|طمه عبــــد|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

433o55 لديبــــ|لسيد محمود |ن |يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

693939 لطيبــــ|محمود محمد مأمون  لمنصوره|بــــ |د|

859o32 مح سمي  سيد|بــــ س|رح ي|بــــ |د|
|لمنى

342928 زق شتـــله|لر|حمد محمد عبــــد|محمود  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

86868o د|لسيد حم|طمه محمد |ف |ج طبــــيع قن|عل

896569 ده عىل  |حمد حم|ره |س ج|ره سوه|تـــج

43o5|| ن|لدين ميد|مريم حمدي محمد شمس  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

449947 ود|لعظيم د|لسيد عبــــد|ء |سم| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

276486 لقرش|جوده محمد جوده مصطفى  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 
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||8877 ف عوض عبــــد | هيم|بــــر|لحميد |رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|8|45 بــــ|للطيف غل|ن محمود محمد عبــــد|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

3293|| بــــو زيد|لسيد |لد |ن خ|نوره |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

48435| حمد|لحميد |حمد عبــــد|ج  |لرحمن ن|عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

769339 ى |حمد ص| سويلم|لح حسي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

246847 تـــ|مه عىل فرح|لعزيز مصطفى سل|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5|6973 ى محمد عبــــد  لنبــــي|سلىم حسي  تـــمريض دمنهور

642979 رغده محمد حسينى حسن خليل هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|6773 ن|ده عىل مهر|حم| مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

63|2o9 لقلش|عيل عىل عطيه |سم|تـــفى معتـــز  زيق|لزق|ره |تـــج

|75o29 روق محمود|فرحه محمد ف سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

22738 بــــتـــ|لرحمن مجدى حسن ثــــ|عبــــد  ن|حقوق حلو

546456 لتـــحفتـــ|ن محمد |لد رمض|ن خ|رمض دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

696|72 وى|لعشم|لمنعم فوزى محمد |بــــسنتـــ عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

922536 لسيد  |مي  عىل |ل|د |ج ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|6844o بــــ سند|لوه|نشين فوزى عبــــد  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

|4|422 سم محمد|حمد سمي  محمد ق| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

77|349 م محمد محمد خليل عبــــده|ن س|يم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

777|63 لم مشهور|حمد س|طمه |ف زيق|لزق|ره |تـــج

88327o بــــ |لتـــو|محمود نبــــيل سمي  عبــــد معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

623875 نه|لبــــكرى شبــــ|د |آيه جه لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

2|625o ى بــــسيوئى|حسن  حمد حسن حسي  ى شمس هندستـــ عي 

42927| ى هديبــــ|ه جر محمود محمد أمي  |بــــ طنط|د|

|6|327 حمد|لعزيز |حمد عبــــد |خلود  ى شمس|تـــج ره عي 

7792o5 ى|منى عبــــد  لغنى محمد محمد حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

485695 حمد عبــــده|حمد حسن |سهيله  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

333834 نطون منصور لبــــيبــــ منصور| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

353899 لمؤمن|لكريم عبــــد|لد عبــــد|لكريم خ|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

882454 ح بــــكر سيد  |ن صل|نوره سيوط|تـــربــــيتـــ 
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35256 ل بــــدر|ء جم|يثــــربــــ عل هره|لق|ره |تـــج

|73975 رق محمد حسن|حمد ط| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|756|9 رف محمد|لمع|بــــو |ن |ر رمض|من ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

545762 ل|سعيد خليفتـــ بــــس| بــــول إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

272687 ي|مي
ن سيف منس|ر تـــعى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

765895 ي
د|عمر محمد مصطفى ج| دئى ره بــــور سعيد|تـــج

64o456 هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

356957 م محمد عىل|ن حس|نوره ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

27oo75 ل عويضه|ل محمد مصطفى كم|كم مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

7|5764 لديبــــ|لمرىس |حمد عقل جمعه | لمنصوره|حقوق 

6356|3 ل مصطفى|لع|ن محمود عبــــد|فن| زيق|لزق|ره |تـــج

846962 وي|زينبــــ منصور محمد قن ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

774|78 محمود محمد محمود محمد ى شمس حقوق عي 

894o25 رون |لرؤف ه|وى عبــــد|لبــــحر|مصطفى  سيوط|تـــمريض 

52774 مصطفى حسن محمد| عل لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

484782 ل|لسيد جل|م محمد صفوتـــ محمد |سل| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

898844 ى سعد |سم| ء حسنى حسي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5o59o ح|لفتـــ|لموجود عبــــد |محمد نور عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

6|952o ئى|لعن|حمد |لد محمد نرص محمد |خ ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

525984 يد شو|بــــو|لمنعم |حمد عبــــد|د |زي ى ربــــ|لي  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

69|||| ى|س ى محمود حسي  ره محمود حسي  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

26|259 ف محمد |يمنه  م|م|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o3372 لففى|لكريم |نبــــيل عبــــد | دين لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8482|o ى|محمد شعبــــ ن محمود حسني  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6948|9 ى عبــــد | محمد رض تـــه|لحميد شح|حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

484349 ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|لدين |د |لرحمن عم|عبــــد 
 عوض

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

777439 لرحيم محمد نقله|م محمد عبــــد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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229|82 ف محمد عبــــد|ء |سم| لحفيظ|رسر ن|علوم حلو

|37o33  عبــــد |هيم |بــــر|بــــ |يه|محمد 
ى
لم|هلل س|لدسوق ى شمس|تـــج ره عي 

9|457o مه حسن محمود |س|محمد  سيوط|علوم 

634464 م عىل عىل عىل|س زيق|لزق|بــــ |د|

529797 هيم مرزوق|بــــر|لعظيم |رص عبــــد|مصطفى ن بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

287624 لمصلىح|شم محمد |لح محمد رأفتـــ محمد ه|ص |بــــ بــــنه|د|

83664| ي|ر
ي عبــــد| ئى لفضيل|لموجود عبــــد|خي  ي صىح سوه

ج|معهد فنى

33383 لرحمن محمد|لسعيد عبــــد |ر |من هره|لق|بــــ |د|

76|428 رس مصطفى محمد|مؤمن ي لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

542537 لحميد محمد|لسيد عبــــد|مجدى | نور معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

42o|54 وى|لمنط|لمجيد |لد عبــــد |منى خ لشيخ|نوعيتـــ كفر 

347594 لعظيم محمد|تـــم حسنى عبــــد|نس ح| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5o6964 هلل|هيم حسبــــ |بــــر|ل محمد |تـــفى جم سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

5o9547 ن|عىل سعيد عىل عىل زيد بــــ دمنهور|د|

329|25 رص بــــدوي|مي ن|مل س| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

||955o نور نبــــيل تـــوفيق عىل ى شمس|تـــج ره عي 

96395 ض|ض حلىم ري|بــــ ري|رح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o8449 ءه محمد خلف عىل |بــــر ج|طبــــ بــــيطرى سوه

893644 حمد فرغىل |ل |حمد كم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

448969 بــــوحبــــسه|لدين محمد |بــــ صفى |لوه|عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

764|57 رس عوض محمد يوسف|هدوى ي بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

347359 حمد|لح |لمنعم ص|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

24oo5o حمد|حمد |رس محمد |مصطفى ي م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

363|6 لسيد|لد عويس |محمود خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

28567o للطيف|بــــوزيد عبــــد|ره رفعتـــ |س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

362564 م محمد عوض محمد عىل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78829 هلل سعد متـــول محمد|منتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|63537 لرحيم|د عبــــد |بــــر فؤ|ن ص|نوره ى شمس|تـــج ره عي 

6o5|28 مه|لسيد سل|ح |لفتـــ|منيه محمد عبــــد| |علوم طنط
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89o932 هلل  |ميه حسن سيد عبــــد|س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9o7oo6 رى |لبــــ|لمنعم عبــــد|ء عىل عبــــد|شيم ج|بــــ سوه|د|

|54962 ى ص| ن|ر هيم|بــــر|بــــر |حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7oo433 لحليم عىل|تـــم محمد عبــــد |ن ح|يم| لمنصوره|بــــ |د|

|422o3 سم|لرحمن عىل خميس محمد ق|عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

822442 خرصى محمد خرصى صديق ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

52|878 لمطلبــــ|لمنعم محمد عبــــد|سهر عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3445|| ن|للبــــ|لدين رجبــــ محمد يوسف منصور |عز  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

877359 |  دل مبــــروك بــــسط|مريم ع سكندريه|ل|صيدله 

295887 حمد محمد حلىم محمود| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

635o58 رق محمد حموده غريبــــ|روى ط| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

465|6o  عبــــد |هيم |بــــر|ء محمد |ل|
ى
|هلل |لدسوق

ع|لس
|بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

38o85 ى  ى حسي   حسي 
ى مصطفى رى|لزن|حسي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3427|o هلل|هلل حسنى عبــــد|محمد عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4|2766 ى|بــــو |ن محمد مصطفى حلىم |رو لعني  |تـــربــــيتـــ طنط

34|322 ي عبــــد
هلل|هلل محمد محمد ضيف |مصطفى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|374|6 حمد|فض |لح|حمد عبــــد |محمد  هره|لق|حقوق 

4|9782 ى متـــول خرصى كريم خي  لشيخ|بــــ كفر |د|

|258|2 يمن صبــــىح جرس|فىل |بــــ ى شمس هندستـــ عي 

839823 حمد يىحي|ن |ء حس|شيم دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

3o258 لهدي|بــــو|هيم |بــــر|جنه محسن محمد  ن|بــــ حلو|د|

79|764 هر|روق ط|مه محمد ف|س|ر |مي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|424o3 لبــــ منصور|د غ|ن عم|نور ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

427425 فع|لش|ن حسن |ح سليم|حمد صل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9|6549 ى س|ك ه صليبــــ |م ز|رولي  سيوط|صيدلتـــ 

878|96 ى  |مد |ده ربــــيع ح|غ مي  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

37|647 لحميد زىكي|رس عبــــد|ن ي|يم| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

3|4o68 حمد صديق محمد|لد |خ ى شمس|تـــج ره عي 

33o799 ى عو|سل| د محمد|م حسي  لفيوم|لعلوم |ر |د

38247 دل محمد حبــــيبــــ|مصطفى ع هره|لق|طبــــ بــــيطرى 
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4|9857 طه|لمتـــول بــــل|هيم |بــــر|ممدوح مجدى  لشيخ|بــــ كفر |د|

456|86 ي محمود عبــــد |ن عل|مرو
لصمد|ء قرئى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|73o35 حمد محمد سيد|محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

693325 ل|لع|حمد عبــــد | |لعل|بــــو|مه |س|ء |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

638859 ن لسيد|ل محمد |لع|منصور عبــــد | مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

22247o ي عبــــد ربــــه|لد كم|محمود خ
ل عفيفى ى شمس|تـــج ره عي 

|6|244 ن|فرحه محمد حسن سليم ى شمس صيدله عي 

266267 لنبــــى|ن عبــــده عبــــد|ميمه سليم| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

536ooo ن عوض|يه عيد رجبــــ شعبــــ| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

225873 غر|هيم محمد د|بــــر|محمود  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

56976 بــــر|ر محمد ص|مختـــ| دين لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

44279| لسيد محمد|ويه مصطفى بــــدير |ر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

835669 لم|طر س|ء سمي  ش|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

2|9659 هيم|بــــر|لمؤمن |سلىم محسن عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|64267 حمد عقل|رق |مهند ط كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

54576 ء سعيد بــــيومي حسن|سم| بــــ بــــنى سويف|د|

7|o349 لسيد محمد زيد|محمود نزيه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75|434 تـــ|رق رؤوف يوسف فرح|ط| مي  ره بــــور سعيد|تـــج

4|972o ن|عمر محمد محمد نعم لشيخ|ره كفر |تـــج

354o7 لغنى|لعزيز عبــــد |بــــثــــينه محمد عبــــد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

752533 ح|لبــــل|لسيد |رق حسونه عبــــده |ط لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

47657o عيل مصطفى|سم|لسيد محمود |بــــرين |ص لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

326652 وق  حمد فتـــىح سيد|رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

898o57 حمد خلف محمد |خلف  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4828o ي
محمد عطيتـــ حسن عطيتـــ| دئى تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|

لمقطم|بــــ

5273|7 ى |نور  محمود حسي 
لسليسىل|ن مصطفى سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|464|o ف كم|مل | ل عزتـــ|رسر هره|لق|حقوق 

7799o3 هيم محمد|بــــر|يمن |هبــــه  هره|لق|ج طبــــيع |عل

|45269 بــــ|بــــر سنج|عىل محمد ص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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425439 لحليم|ح عبــــد |لحليم محمد صل|ء عبــــد |سم| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|5|945 ى مجدى شفيق نخلتـــ| كريستـــي  ى شمس علوم عي 

6|27o5 ر|لرحمن فيش|ميه محمد عطيه عبــــد |س زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

4o68|3 حمد|لحميد محمد |ء محمد عبــــد |لىمي سكندريه|ل|بــــ |د|

284635 لعزيز|لعزيز سيد عبــــد|ء عبــــد|ل| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

26784 سلوى محمود حسن محمد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|66| |لنج|بــــو |حمد محمد مندوه |مدحتـــ  هره|لق|حقوق 

|63|53 يوبــــ|حمد فتـــوح |م  سيه|نوعيتـــ عبــــ

48256o لمهدى|هلل محمود |سلىم محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|3|oo3 شد قرئى|حمد مصطفى ر| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

857734 هيم محمد|بــــر|مر قضبــــ |تـــ ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

8||748 مل محمود|در ك|لق|ل عبــــد|نه ي|صيدلتـــ 
|لمنى

76o499 ن عمر|ح سليم|حمد طلعتـــ صبــــ| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

6969o3 لسيد|ىط |لع|حمد سعيد عبــــد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

352622 ي|
ء منسوبــــ محمد|حمد ضى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

242o63 ي|ر
هيم|بــــر|حسن نرص | ئى ى شمس|د| بــــ عي 

526o52 ن محمد|ن عىل عثــــم|عىل شعبــــ لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8|625| كرم فهىمي نصيف مرزوق| ي|هندستـــ 
|لمنى

|5632o ى ى عىل حسي  عىل حسي  ن|بــــ حلو|د|

495627 ي عبــــد|ىطي فرج|لع|محمود عبــــد
لجليل|ئى عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

55984 حمد|روه حميد مرىس | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

258|3o م محمد محمدى مرىس|حمدى س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

45664 طه سيد هندى| دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||77o3 روق محمد|منه محمد ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

68oo52 ويش|حمد بــــدوى ج|لمتـــول |ج  |ء ن|شيم لمنصوره|ره |تـــج

8o3762 ى نرص|لمه |س حمد حسي  حقوق بــــنى سويف

449o78 ن مخلوف|يه حمدى شعبــــ| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

292625 لدين سعيد عيد|م |محمود عص ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

5294o4 رى خرصى|لبــــ|لد عبــــد |محمد خ سكندريه|ل|هندستـــ 
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82746| ي | بــــوزيد عىلي|حمد يحن  دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

|7|226 حمد|لحكيم مرىس |لد عبــــد |حمد خ| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

5|259o ر|بــــ نص|لوه|حمد سمي  محمد عبــــد | ره دمنهور|تـــج

36o32o ن|محمود محمد عىل سليم عه مشتـــهر|زر

26358 ى جوده غ نم|كريم حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|5945 للطيف|لرحمن موىسي عبــــد|دل عبــــد|ء ع|سم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

272843 |ن عىل ند|مه نعم|س|ره |س ن|بــــ حلو|د|

62|487 ن محسن رجبــــ يوسف منتـــرص|إيم ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

9o5||6 لمجد |بــــو|ح جبــــريل |ء صل|سم| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

489989 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|ن |لنعم|زينبــــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|32o4 لغنى|مصطفى محمد مصطفى محمد عبــــد |بــــ طنط|د|

79o884 لفول|لمعز |نسمه محمد عبــــد  سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

437o38 حد فضل|لو|حمد محمد عبــــد |ء |حسن لشيخ|بــــ كفر |د|

263589 ى سعد|سلوى  يمن حسي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|6o853 ن محمد|سهيله فوزي شعبــــ ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6||oo5 ي|لغبــــ|متـــ محمد محمد |س|
ىسر |ره طنط|تـــج

|27|73 ي ك
لحميد|مل عبــــد |كريم مصطفى |بــــنه| هندستـــ شبــــر

423228 س|ر عبــــ|لفق|رق ذو|لرحمن ط|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

34675| |ق يوسف حن|سح|نتـــ |هيل ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

258685 حمد سعده|رس محمد |محمد ي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|55|3o حمد تـــوحيد خليل|جر |ه |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

453732 للطيف رجبــــ|مد عبــــد|هر عىل ح|بــــ لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

837||3 عيل|سم|ح |لفتـــ|ري عبــــد|زينبــــ نص دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

6|64|8 لعتـــمه|منيه مصطفى محمود | لمنصوره|حقوق 

|35o55 سم|لق|بــــو |مصطفى سعيد حلىم  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

322629 لعربــــ|هدير مدحتـــ فتـــىحي مصطفى عز  ى شمس طبــــ عي 

49o387 لسيد|ن عبــــد |مريم ظريف سليم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5|2|2o ى|ح عبــــد |هلل مصبــــ|عبــــد  هلل حسني  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4o3824 ن محمد محمد مبــــروك|حمد رمض| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|56584 لسيد عزتـــ عليوه|حمد | ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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82335 لصمد|ح عبــــد |لفتـــ|زينبــــ محمد عبــــد  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

6|9574 لبــــيىل|بــــع حسن |لتـــ|طمه مدحتـــ محمد |ف ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

7o55|7 ن|حمد محمود رمض|عمر نظىم  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

232o| ف مدئى |محمد  ى|رسر مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

447686 دل حسنى يونس يوسف|روى ع| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

36465 نوس جريس|نوبــــ موريس ف|بــــ| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

76o748 ه وحيد عبــــد | ن|لعزيز سليم|مي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

|5569o تـــم حمزه محمد|د ح|سع ى شمس|تـــج ره عي 

463922 حد|لو|حد رجبــــ عبــــد |لو|هند محمد عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

5||24o هيم جوهر|بــــر|محمد أحمد محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

448743 لسيد عنتـــر|لسيد |محمد سمي   |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

28584|  نرص عبــــد|لبــــ|حمد محمد عبــــد|
ى
هلل|ق ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

2|44o4 لد حسن موىس|نور خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

32677 لبــــديع عىل|لرحمن عمرو عبــــد|عبــــد هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

369893 ق|لم |رق محمد عيد س|ط وى|لشر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o||88 محمود محمد محمود محمد سعيد |علوم طنط

238538 حمد|د |يه مصطفى سعد ج| هره|لق|حقوق 

88o5o7 ل |لع|ل عىل عبــــد|ء جم|عىلي سيوط|طبــــ بــــيطرى 

8o967| منتـــرص عىلي محمد عىلي ره بــــنى سويف|تـــج

48|38 ى ى سيد حسي  تـــغريد حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|27229 لسيد|محمد لطفى | ربــــ  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

75|343 حمد جلمد|حمد محمد |مريم  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5|25|4 ف عبــــد |محمد  للطيف عوض|رسر |عه طنط|زر

|5835 ف محمد محمد بــــدوي| |ن|روف رسر هره|لق|حقوق 

283238 بــــوريه|حمد |حمد |لسيد |حمد محمد | لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

33o26o ح حسن|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|رحمتـــ عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2354o5 لرحمن|رق سيد عنتـــر عبــــد|ر ط|عم لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|75256 لحميد عىل|حمد وجدى عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

626355 حمد|لنبــــى |ن عبــــد |حمد شعبــــ|جر |ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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53o335 وق عبــــد  ي|لفتـــ|لحميد عبــــد |رسر
ح مرىس حنفى سكندريه|ل|هندستـــ 

6o|oo9 م مجدى محمود طلبــــه |تـــربــــيتـــ طنط

84o4o5 ل|حمد جل|ره محمد |س دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

|72oo5 حمد|م وليد زىكي |هش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26767| ر عىل محمد|لستـــ|حمد محمد عبــــد| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

82472 لنبــــي|هيم عبــــد|بــــر|هلل |م عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o5775 لغريبــــ|حمد محمد |لسيد |ن |يم| لمنصوره|علوم 

7||5|7 حمد|حمد مصطفى |حمد |محمود  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9o559o لسيد محمد |لسيد محمد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

759667 مد محمود|دل ح|ضىح ع ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

||974o ى|بــــ لهريدى|حمد |هيم |بــــر|زم |م ح|كي  ى شمس|تـــج ره عي 

54537 رع محمد|م ز|مصطفى س ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

2|7459 ح|لسو|ئل عىل حسن محمد |ملك و ى شمس|تـــج ره عي 

||9278 |بــــ فيليبــــ |يه|ندرو |
ى
ق سحق مشر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

44o|o3 هيم|بــــر|ن |كوثــــر عىل بــــدر لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6|o796 هيم|بــــر|لدين |ء محمد عز |عىلي لمنصوره|ره |تـــج

6o7844 ف |ء هش|سم| لدين|م محمدى رسر |ره طنط|تـــج

92o723 لدين محمود محمد  |م |محمود حس ج|صيدلتـــ سوه

|5o53| ىط|لمع|بــــو |تـــ |هر فرح|محمد م ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

35o444 ي عبــــد|
لحميد|مي  مجدي مصطفى |بــــنه| هندستـــ شبــــر

68|49o ع|هلل محمد من|مه عبــــد |س|لرحمن |عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

754o28 هيم|بــــر|حمد محمد |م محمد |وس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

842o34 لبــــكري حسن|يه عىلي | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4|36oo وى|لهند|هيم |بــــر|هيم محمود |بــــر| |بــــ طنط|د|

3654o ح محمد|لفتـــ|ل عبــــد |بــــسمله جم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|46893  عىل|حمد محمد |
ى
لدسوق ن|هندستـــ حلو

|68853 ر مصطفى محمود محمد مخلوف|مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3||399 لدين مصطفى محمد|م |ريم حس ى شمس|د| بــــ عي 

845745 ى يسن  در|لق|حمد عبــــد|حسي  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 
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|78976 هيم|بــــر|حمد محمد |عمر  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

77o||8 ى إبــــر|محمد  وى|لزعبــــل|هيم |لسيد حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

5o|6| هلل|هلل محمد عبــــد |مصطفى عبــــد  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

|6|426 حمد محمود محمد|ن |يم| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|287o6 |لبــــن|مندوه طه مندوه طه محمد  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

4792|3 بــــ|لوه|مل عبــــد |ن مصطفى ك|رو ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|6o|86 حد مرىسي|لو|م يس عبــــد |حمد عز| ى شمس حقوق عي 

39573 رف محمود|لمع|بــــو|مه |س| |ن|ر  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|3||49 ى|محمد ي رس محمد حسي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

42o6|2 ل محمد يوسف قطبــــ|حمد كم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|62955 ف محمد عفيفى|سميه  رسر ن|فنون جميله فنون حلو

52647  عبــــد |محمد جم
ى
لمحسن|ل شوق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5o|568 هلل|لرحمن خلف |بــــر عبــــد|دل ص|يتـــ ع| |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

699776 لسيد|يه محمد صبــــرى | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

767735 ن محمد|ء محمد سليم|سم لعريش|تـــربــــيتـــ 

97|o9 ى|لمجيد حس|لد يحن  عبــــد |يحن  خ ني  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

4o4964 حمد|د أحمد أنور فرج |زي ن|سو|بــــ |د|

762|56 لي|هر عىلي و|كريم محمد ط ره بــــور سعيد|تـــج

76|9|| لمجد|بــــو |لد منصور |محمد خ لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

79|o2 ى هم|محمد ط م|رق حسي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

48|495 يف|هر عبــــد |لمنعم م|عبــــد  لمنعم مصطفى رسر سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

649o68 هيم|بــــر|حمد منسي محمد محمد | ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|645o لدين يوسف محمد|لدين محمد نور|نور رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

645392 |لحم|رغده مصطفى محمد 
ى
ق دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

272948 ن عىل محمود خليفه|يم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

522842  كم|لك|ضىح عبــــد 
ى
|لك|ل عبــــد |ق

ى
ق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

485473 هيم مرىس|بــــر|لحميد |ح عبــــد |ندى صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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646537 ع|لبــــي|لنبــــي |روق حسن حسبــــ |محمد ف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

228o3 حمد فتـــىح محمد|محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7||322 جىح|لر|محمد ثــــروتـــ محمد حسن  لمنصوره|هندستـــ 

8483|8 |سعد بــــسط|ئيل جورج |ميخ ن|سو|علوم 

7o6985 ل|لحسينى محمد جل|هدير  لمنصوره|علوم 

4|o398 |م رجبــــ زكري|حمد عص| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

445825 ي|هيم ر|بــــر|ح |لفتـــ|عمر محمد عبــــد 
ضى سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

9o2626 هلل  |هلل محمد عبــــد|حمد عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

|4o665 ى مصطفى |ح لخول|زم محمود حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7oo563 ء فوزى محمد|ء عل|ل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

783o|9 تـــ|هر سعد |م ي عمي 
حمد مصطفى ي تـــمريض 

زيق |لزق|معهد فنى

329946 جر محسن فريد محمد|ه ى شمس| لسن عي 

2464|4 ن|لعربــــى رضو|م محمد |لرحمن هش|عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|44826 ن حسن محمد|ن رمض|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

885255 خلود سيد شندى محمد  سيوط|بــــ |د|

483o74 رتـــى|لح|هلل محمد |حمد عبــــد |د |جه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

334293 لحليم|مل عبــــد|هلل ك|لحليم عبــــد|عبــــد |حقوق بــــنه

8|7o88 لرحمن|لدين عبــــد|ل |جر سيد محمد كم|ه ي|عه |زر
|لمنى

83659 ي |بــــر|ء |رس|
ى
هيم|بــــر|هيم دسوق لمنصوره|حقوق 

259945 ظه|هلل بــــ|حمد عبــــد|ن |يم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

685629 لحميد رجبــــ عطيه|هلل عبــــد |جر عبــــد |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

362425 هيم|بــــر|نطون بــــطرس |رى |م لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4642|9 هيم يوسف|بــــر|فرح فكرى يوسف  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

678385 حمد|يز بــــدير |هلل حسنى ف|منه  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

6o2576 لحليم|لبــــسيوئى عبــــد|هيم |بــــر|عيل |سم|محمد  لمنصوره|ره |تـــج

267372 تـــه|حمد شح|محمد | نور دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

692447 هيم مطر|بــــر|حمد عىل |يه | لمنصوره|حقوق 

7|o77 سعد محمد محمود مهدي ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

486768 ود|حمد محمد د|ل محمد |محمد جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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|4|7o2 لد محمد حسن|ر خ|عم ى شمس|تـــج ره عي 

762246 حتـــ|حمد محمد سم|ئل عىل |عمر و حقوق بــــورسعيد

2874|9 زق موىس|لر|مجدى وهبــــه عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

876273 ف |مه خل|حمد محمد سل| سيوط|هندستـــ 

25|868 لرسول عىل|حمد عمرو عبــــد| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

863296 حمد|م محمود |لسل|ء عبــــد|دع ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

6|o265 هيم|لسيد إبــــر|س |ن عبــــ|ء شعبــــ|هن |تـــربــــيتـــ طنط

7o4676 هلل|لد مصطفى طه عبــــد |حمد خ| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

337787 لسيدعىل حمودتـــ|ممدوح محمد  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o5775 ديس|لسم|حمد مرىس |جر محمد |ه سكندريه|ل|ره |تـــج

22764 حمد|رص عىل |عىل ن سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

489o42 ي
ن محجوبــــ|ن سعد رمض|رمض| دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34|9|7 ح|لفتـــ|بــــ عبــــد|لوه|ن عبــــد|ء رمض|رس| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

9o658| دق |لص|حمد |جد |نىه م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7652o6 ج|لمز|س |رس جمعه عبــــ|كريم ي معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

343|86 ريج محمد مصطفى محمد خليفه| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

256649 ر|حمد طلبــــه دويد|حبــــيبــــه  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

423352 لمجيد|لمنعم محمود عبــــد |آيه محمد عبــــد  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

6o38|8 لسيد محمد|بــــ محمد عبــــد |يه| |بــــ طنط|د|

694745 نه|حمد شبــــ|حمد مصطفى | |ن|دي لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

453|93 وى|لهند|لعظيم |نم عبــــد|عمرو غ لشيخ|هندستـــ كفر 

4oo649 هلل|حمد عبــــد|يه رفعتـــ | ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

238657 لموجود|سعيد خليل عبــــد| لي|د هره|لق|حقوق 

9|639o حمد محمد عزتـــ محمد |بــــرين |ص ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2722|7 ى ك|هبــــه  لمجيد|مل عبــــد|هلل حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

863543 ي|د
مر بــــكي |ل وليف بــــولس تـــ|ئى دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

2868|4 ذل|لش|محمد | ء رض|وف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

685837 ى سعد |ي رى|لبــــند|لسيد محمد |سمي  لمنصوره|حقوق 

8|6oo9 حمد محمود|ن |جر شعبــــ|ه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

426342 هيم خليل|بــــر|م سعد |ن هش|رو سكندريه|ل|صيدله 
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3|798o لعزيز عىلي|لد فهد عبــــد|خ لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

779372 م|حمد ضي|محمود جمعه حسن  زيق|لزق|طبــــ 

786|86 ى محمود فؤ هد|لش|هيم |بــــر|د |نيفي  زيق|لزق|حقوق 

838889 لم محمد|ء محمود س|شيم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

247349 هلل| |لطفى محمد لطفى عط ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

634724 ن|س عثــــم|حسن محمد حسن عبــــ ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

9|639| بــــ عىل |لتـــو|طف عبــــد|ء ع|صف ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

776669 ى رض|ي ورى فرج|لمغ|هلل |عبــــد  | سمي  زيق|لزق|صيدله 

7675|8 هلل|بــــ |هيم ج|بــــر|ن محمد |م رمض لعريش|تـــربــــيتـــ 

29o||7 هيم|بــــر|ىط |لمع|بــــو|دل |كريم ع ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

29o7oo ن محمود محمد جميل|نوره تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

76|78| لدين سيد حفنى|ج |ره رس|س وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

6o3oo8 لسكرى|ن محمد بــــكر |نور لمنصوره|بــــ |د|

3|7899 ف حمدى رجبــــ|محمد  رسر لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

286683 مصطفى نبــــيل محمد شلبــــى سيوط|عه |زر

|4o||o ح محمد|لفتـــ|در عبــــد |سلىم ن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|65994 لحميد|يوسف محمد محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

496|68 بــــينى|لعزيز |رى عبــــد|لبــــند|يمنى  لشر بــــ دمنهور|د|

6o898o لسبــــع|لد أحمد |منه خ لمنصوره|صيدله 

772653 لسيد محمد|محمد | نور زيق|لزق|بــــ |د|

|79o79 |لر حمن محمد |محمد محمد عبــــد 
ى
لصوق |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 

ريتـــ|إلد

85o3|2 ي عبــــد|ل |محمد جم
لحميد|لدين مصطفى سيوط|هندستـــ 

696374 |لنج|بــــو |ضىح محمد محمد  لمنصوره|طبــــ 

34755| هر عزوز سيد|محمد م |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

295729 لح|لد محمد ص|كريمه خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

855865 رفيع سعيد محمد مخيمر سيوط|حقوق 

755|73 بــــ محمود|لرحمن دي|ريم عبــــد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

623324 وى|لشعر|ن |هيم محمد مصطفى سليم|بــــر| زيق|لزق|عه |زر

4355|3 تـــ  |غ|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|ني  سكندريه|ل|طبــــ 
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777936 وى|لمك|للطيف محمود |تـــم عبــــد |ء ح|لزهر| زيق|لزق|ره |تـــج

287876 رص محمد شعيبــــ|مريم ن ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

263284 ي|د د|عي| رين|م
ل بــــخيتـــ|ئى |حقوق بــــنه

9o44o3 لموجود |لرحمن عبــــد|يمن محمد عبــــد| ج|بــــ سوه|د|

4o4|55 حمد نور|در |لق|محمد مصطفى عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8o|368 حمد|هر سيد |ء م|لشيم| ي|بــــ |د|
|لمنى

493682 لروبــــى|لسعيد محمد بــــيوم |حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

475548 لرؤوف|حمد محمد عبــــد |عمرو  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

332438 ح|لفتـــ|تـــه عبــــد|حمد محمد ربــــيع شح| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

328o45 |حمد طلعتـــ محمد عط| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

28644o بــــوزيد|حمد |بــــ محمد |مه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

489827 لرحيم بــــطتـــ|بــــر عبــــد |ء عىل ج|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

696696 لمنيىل|لبــــدرى |ء وهيبــــ |رس| ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

2395oo لمنعم محمد|رس عبــــد|ء ي|رس| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

494782 ف مبــــروك صنيدق|حمد | رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

542|35 ن|هلل محمد محمد محمد عرم|عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

693836 مح تـــوفيق|ليىل محمد س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

782|69 ن|هلل محمد سليم|يه عبــــد | زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|2|947 ى محمد|خ لد وليد حسي  هره|لق|حقوق 

828o76 ه محمد|لل|مروه محمد عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

3277|8 حمد محمد|هيم |بــــر|نىح  | ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|639o2 ى|عيل ي|سم|رص |حمد ن| سي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

637792 ر|لجز|هلل |مه محمود محمد عبــــد|س| زيق|لزق|ره |تـــج

477379 ج|لحل|لصمد |م فتـــىح عبــــد|ن هش|رو سكندريه|ل|طبــــ 

|55592 لسعود|بــــو|هد |عيل مج|سم|منى  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

64o9o شم|متـــ مسعد ه|س|منيتـــ | لفيوم|بــــ |د|

265654 لرحمن تـــرىك|لحميد عبــــد |دل عبــــد|محمد ع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

5|34o6 ل محمد|ل فتـــىحي كم|كم |عه طنط|زر

3|8o98 ى و هلل|بــــ |حمد ج|عر |حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم
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253o47 حه|لفل|م محمد |هدير هش تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

43o746 ل|لحميد فرج هل|لسيد عبــــد |نورتـــ  |بــــ طنط|د|

465568 لشملول|بــــر محمد محمد |حمد ج| سكندريه|ل|هندستـــ 

8o7o97 ه | ف عىلي حميده|مي 
رسر ي|صيدلتـــ 

|لمنى

9o5955 لفتـــوح محمود |بــــو|حمد |عىل  ج|ره سوه|تـــج

782934 هبــــه محمد سيد درويش زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

826669 حمد محمد|در |لق|هلل نبــــيل عبــــد|منه  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8382| ل عىلي|لع|طمه بــــدوي عبــــد |ف بــــ بــــنى سويف|د|

7o6525 لسيد جوده|لمحمدى |مح |س| سه لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

8|o37o لرحمن محمود محمد جنيدي|عبــــد ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

|44797 بــــ|لتـــو|رتـــ سعيد فوزي عبــــد |س ن|هندستـــ حلو

6394|3 لسيد|حمد سمي  |نجوى  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

5o65|7 ي
حمد محمد|روق |حمد ف| |دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6||527 روق عبــــده|هلل ف|عبــــي  عبــــد  |ضتـــ طنط|علوم ري

779753 س|زينبــــ محمد محمد عبــــ زيق|لزق|حقوق 

695o52 ن عبــــيد|حمد عثــــم|لسيد |ن |عثــــم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

26||8o لحميد تـــوفيق محمد|ء عبــــد|نجل ى شمس| لسن عي 

||5o33 لحميد محمد|نينتـــ محمد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

85o869 بــــ|ن زىكي دي|هلل رضو|منه  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

235394 ن|هلل عىل محمود عىل رضو|عبــــد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|57732 ى محمود|ه جر سمي  حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

633634 هر محمود محمود رزق|س زيق|لزق|هندستـــ 

499259 ن|لسم|بــــو زيد محمود |ء |زهر تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|63274 وق س لففى|م عىل |رسر ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

87o387 ي|ر
هر محمد|لط|محمد | ئى ي صن. تـــ.ك

ن|سو|ع |فنى

695752 وى|لعشم|بــــ محمد محمد |يه|هبــــه  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

3||5|4 لعزيز حلىم محمد عيس|هلل عبــــد|هبــــتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4|o7|7 حمد رجبــــ|دل |نىح  ع| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

425526 لديبــــ|هيم |بــــر|مد محمد |يمنى ح سكندريه|ل|ره |تـــج

43626 لنبــــي|لنبــــي حسن عبــــد |ء عبــــد |صف ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى
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495876 ل|لرج|لحميد |لحميدعبــــد|ن عبــــد |يتـــ شعبــــ| سكندريه|ل|حقوق 

62445| ر|لنج|مد |ل ح|م محمد كم|أمنيتـــ عص ط|ر دمي|ثــــ|

63449o ى|هلل |عبــــد حمد محمد حسي  زيق|لزق|حقوق 

8o5|62 جي عىلي|ء سعيد ض|ول ي|هندستـــ 
|لمنى

32853| لحكيم محمد|لحكيم محمد عبــــد|عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

56o96 ي 
ي|بــــو|محمد قرئى

لفتـــوح قرئى ره بــــنى سويف|تـــج

86593| ل|لع|لمجد عبــــد|بــــو|ء محمد |ل| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

44o43 ى|عمر عبــــده  حمد حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

772343  بــــيوم|لبــــ|ن مصطفى عبــــد |نوره
ى
ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

6|6643 م|لسيد هج|ن محمد |رو ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

5444|2 هيم عيد|بــــر|لحميد |نعمتـــ محمد عبــــد تـــربــــيتـــ دمنهور

9o4|7| حمد محمد محمد  |ء |هن تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

37o67 ح نرص|لفتـــ|د عبــــد|لنبــــى ج|محمد عبــــد ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

92o335 عيل عىلي |سم|شور |عمر ع ج|عه سوه|زر

2698o4 ن|دو زي|لسيد محمود ج|م |حمد عص| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

3|9|63 ى  حمد محمد خليل|نيفي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|76683 يف عبــــد  لق حسن|لخ|نبــــيله رسر لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

787o6| نه|شد محمد جفل|ضى محمد ر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

37|9o3 هيم خليل|بــــر|هيم خليل |بــــر| ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

362587 مه|حمد سل|لد |تـــ خ|نج ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

3293|7 صف|جر صبــــري مرعي ن|ه |بــــ بــــنه|د|

439o95 هلل|حمد ول |محمد مصطفى  |حقوق طنط

23|857 هلل|حمد عبــــد|لرحمن قطبــــ |عبــــد هره|لق|هندستـــ 

766|6| وى|لسحر|عيل |سم|عيل |سم|ره محمد |س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

67228 ن معوض|حمد رمض|م  لفيوم|بــــ |د|

||9o4| زق غريبــــ|لر|نور عبــــد |زم |د ح|زي هره|لق|ج طبــــيع |عل

64o229 حمد|ء محمد عوض |هن لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

|695|8 بــــو زيد|لسيد |هلل مرصى |عمر عبــــد  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

7o7852 هيم|بــــر|لسيد محمد منصور |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

Wednesday, September 5, 2018 Page 1961 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|383o3 لعزيز|د محمود عبــــد |محمود نه ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

7|53| ي جبــــريل
ي عمرو مصطفى

مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

844o79 هيم|بــــر|س حزين |حمد عبــــ| ن|سو|حقوق 

697853 ء عىل محمد عىل|رس| لمنصوره|بــــ |د|

7893|6 ر|لعط|حمد |هلل |هلل عبــــد |ح عبــــد |سم عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

76723 هلل حسن محمد|ء فتـــح |شيم د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

626|84 لسيد أحمد|مه |م سل|محمد عص لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

769966 سط محمد|لبــــ|حمد عبــــد |سمر  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

48528 ن سعيد محمود|ره شعبــــ|س دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

3|397 ل محمد|كم| تـــفى زكري ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|6422 بــــتـــىل|مه سعد |أس| رن لشر ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

899462 حمد محمد عىل |م |سل| ج|ره سوه|تـــج

489||6 قوتـــ|قوتـــ مصطفى ي|مريم ي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

23523 لعزيز لطفى|محمد محمد محمد عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

42433 لنور|بــــو |حمد |حمد |ر |بــــش ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

7754o7 د|دل سعيد محمد رش|مصطفى ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

428|2 حمد|جر محمد عىل سيد |ه ى شمس| لسن عي 

6|6463 لخليفه|ن |متـــ سليم|س|سمر  ط|حقوق دمي

887532 ن شكرى |ثــــ|هر ن|بــــيتـــر م سيوط|صيدلتـــ 

632o|5 ح|لفتـــ|لحميد عبــــد |ل عبــــد|ر جم|من ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

49383o ق|عمرو محمد سعيد  وي|لشر |حقوق طنط

4o8278 ن|ن محمد حس|عمر حس |ره طنط|تـــج

24253o بــــورسيع|لدين |حمد محمود نرص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

233789 هيم|بــــر|لعدوى |ل |يوسف جل ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|267| فظ محمد|س عزتـــ ح|ين| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

645o63 رق محمد حرفوش|وجيه ط ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

5|938 س|عيل عبــــ|سم|هندتـــ محمد |ش لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

774355 لحليم محمد عىل|ذ محمد عبــــد |مع زيق|لزق|ره |تـــج

|3|89o حمد|رس فتـــىح |ر ي|من ى شمس طبــــ عي 

699|37 لمعىط عوض|لرحيم عبــــد |محمود عبــــد | رن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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8o3|63  عىلي 
ى عيل|سم|سلىمي حسي  ي|نوعيتـــ 

|لمنى

6o48|| ى عىل أحمد  عىل حسي 
تـــفى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

|47632 لس س |هلل حن|مح عبــــد |كي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

8363|8 ى|ه جر حسن محمد حسي  زيق|لزق|حقوق 

265o86 ى نظيم|مصطفى  حمد حسي  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

|2|o53 ل|لع|فريده عمرو عىل محمد عبــــد  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

327|7 ى ص|محمود حس ى|دق حس|ني  ني  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

|69737 ى|لع|محمد عبــــد | شذ ل حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26||4| ى محمد خي | دين هلل|خي  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o632 هلل محمود فرج|م عبــــد |سل| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

942|5 نم|حمد غ|فريد محمد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

|57293 حمد فتـــىح محمد|مروه  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

426256 جر محمد فتـــىحي محمد شلبــــى|ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

767854 ح عيد مصلح حمد|جر صل|ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

8582o هلل||هلل جمعه عط||حمد عط| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

45o49o رى|لسي|حمد محمد |محمد  |ضتـــ طنط|علوم ري

338658 ي
محمد محمد حسنى سعيد| دئى زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

|65o|9 روضتـــ محمد محمد طه هره|لق|عه |زر

64o233 هيم عطيه محمد|بــــر|لدين |ح |م وليد صل|هي زيق|لزق|بــــ |د|

479327 تـــ محمد عبــــد م محمد سليم|لسل|أمي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

784|32 حمد محمد يوسف|حمد حسن | زيق|لزق|عه |زر

6o2386 د|لجو|د عبــــد|لجو|ن محمد عبــــد|يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5238o حمد محمد|حبــــيبــــتـــ سعيد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

845|34 هلل محمود|محمود عبــــد| دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

225926 لقوى|يوسف مجدى بــــدوى عبــــد كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

65o2o ره حمدى حيدره فهيم|س ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|295|6 لنبــــى|محمد عىل محمود عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|6o526 لس يوسف جورج يوسف كي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 1963 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|65748 مل|لعزيز ك|م محمد عبــــد |سل| |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

2353|7 ى بــــش| هيم|بــــر|ي |ندرو بــــشر هره|لق|هندستـــ 

22493 ح|لفتـــ|مد عبــــد |مد سيد ح|ح ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|35o3 ى| |ر|ي ف محمد حسي  رسر ى شمس|د| بــــ عي 

822582 لحكيم|رص عىلي عبــــد|محمد ن ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

2949o3 ى |د |م عم|سل| ى|مي  لحسي  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

|24366 ل جميل|هر جم|ليىل ط ى شمس|د| بــــ عي 

689575 لرحيم مصطفى|م عبــــد |لسل|ئل عبــــد |م و|ريه
ف | لشر

لمنصوره|بــــ |د|

6|846o ى  وي|لبــــد|حمد |محمد حسي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|648o2 لعزيز|دل عىلي عبــــد |ء ع|ل| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

45o2o7 زق حسن|لر|هيم عىل عبــــد|حمد إبــــر| |هندستـــ طنط

492677 بــــوخطوه|بــــ |محمود محمد محمد خط عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|3983 ح|لفتـــ|حمد عزتـــ عبــــد|بــــسنتـــ  هره|لق|بــــ |د|

8o3329 ي عىلي فؤ|عبــــد
د|لرحمن مصطفى ي|معهد 

تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

28|334 ف | حمد|يمن بــــخيتـــ |رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

827889 لكريم|محمد عبــــده حسن عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

26924o مر|بــــو ع|لفتـــح |بــــو|لسيد |منيه | تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

25599 هيم|بــــر|ل |د جم|ئى عم|م| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

248235 لسيد|مل |لسيد ك|يمن |سهيله  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

68o793 ى|لعزيز محمد جمعه حس|هدى عبــــد  ني  لمنصوره|حقوق 

42o67 حمد|ن فوزي |ل شعبــــ|من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

263797 ون حليم ك ئيل عوض|مل ميخ|مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|6o22 د|مصطفى محمد ج| هل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|2|6o2 مر محمد سعيد زىكي|عمر تـــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9o8|73 ف محمد مصطفى |يه | رسر ج|ره سوه|تـــج

2|2||o تـــه|عمرو محمد سعيد مصطفى شح ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

34289| لقوىسي|لسيد |ح |لد صل|حمد خ| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

223634 ح يوسف|لفتـــ|ل محمد عبــــد|نه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

352329 عيل|سم|ل |مصطفى محمود كم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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4|2982 بــــ|حمد كس|لعزيز |ء عبــــد |شيم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7574o7 ى سيىلي|عزتـــ عزيز بــــ| مي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|5829| ندى محمود ربــــيع محمود ن|علوم حلو

259969 ظه|رص عىل بــــ|طمه ن|ف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

488589 بــــخيتـــ شيتـــ عىل| لدين زكري|سيف  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

53o27o حمد|لحليم يوسف سيد|ء يوسف عبــــد|وف تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

483474 حمد محمد|حمد محمود |ء |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

29o496 ن|لم|ن س|ن مهر|محمود سلم ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

4299|6 ى  لكوم|حمد محمد |حسي  | تـــمريض طنط

9|7323 لرحيم |حمد عبــــد|حمد محمد | سيوط|حقوق 

426543 رتـــ يحن  سعد زغلول حسن مصطفى|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4o295 ى سليم|منيه سليم| ن|ن محمد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

6||38| ل فوده|د محمد كم|جه | تـــمريض طنط

87|84 ل عىلي جوده|يوسف جم لفيوم|عه |زر

4|3268 حمد حسن|حمد محمد | |بــــ طنط|د|

|4995o مد مرىس|ضل ح|مد ف|ح هره|لق|علوم 

848o99 ي ن| ي ثــــ|نىح  بــــتـــ زكري|ج  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

7||6|7 خه|محمد عىل عىل حسن فر لمنصوره|ره |تـــج

2|3286 تـــه حسن|لمنعم شح|مل عبــــد|ن ك|نوره ى شمس|د| بــــ عي 

78o545 لحميد محمد|لحكيم عبــــد |مؤمن عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

693|22 ىسر|لبــــر|صف محمد |صف ن|م ن|هش لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

72596 لعزيز|ن حسن محمود عبــــد |يم| لفيوم|طبــــ 

27o298 بــــيل|هيم ق|بــــر|م محمد |حمد س| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

267|o| لغنى|محمد محمود عبــــد| رن هره|لق|ج طبــــيع |عل

4656o2 لجندى|حمد محمد |حمد محمود | ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

878369 حمد  |طمه محمد مصطفى |ف سيوط|بــــ |د|

2269o9 ي|حمد حسن عبــــد|
ن|لرحيم تـــعى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o3659 لشحرى|لليثــــى |لحكيم |لد عبــــد |محمد خ  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

822228 يف خلف عبــــد لكريم فرج|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

4942|| |لبــــن|لم |ذ محمد نرص س|مع ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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236823 مل|ريم حسن صفوتـــ ك هره|لق|حقوق 

356733 لريس|رس محمد محمود |هلل ي|هبــــتـــ  لفيوم|هندستـــ 

||5o|6 حمد|سلىم محسن محمد  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

3536|| دل عيس مصطفى|محمد ع ى شمس| لسن عي 

8786o محمد جمعه محمود محمد ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

84o85 هلل محمد|مندي عبــــد | دين تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|25293 لرحمن|حمد عبــــد |حمد حلىمي |مريم  ى شمس|تـــج ره عي 

69|oo6 بــــر|ء محمد محمود متـــول ج|سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4424|2 ح|لفتـــ|لرحمن عبــــد |مد عبــــد |لرحمن ح|عبــــد  لشيخ|تـــمريض كفر 

767952 ن|سم عمر|يه عبــــد ربــــه ق| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

667o| يه بــــر|ح ص|يمن صل|ن |رسر لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8247|7 ى محمود شح|تـــم حس|ح تـــه|ني  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

2|74o6 د محمد|فريده محمد رش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o||87 هيم جرجس|بــــر|عصمتـــ جرجس | بــــول زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o226| لم مصطفى سليم|يه مجدى محمود س| زيق|لزق|عه |زر

784338 ى|ء سمي  يوسف ش|شيم هي  زيق|لزق|ره |تـــج

876oo7 كريم قطبــــ محمد بــــدوى   سيوط|تـــربــــيتـــ 

8o93o6 لحليم|بــــر عبــــد|يوسف مستـــور ص ي|بــــ |د|
|لمنى

2679o| لعزيز عطيه|لح عبــــد|لعزيز ص|عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

|72o64 لرحمن|م محمد مسعود عبــــد |حس لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

538838 هلل| |هيم محمد عط|بــــر|لد |هيم خ|بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

635o7o حمد|ح |لفتـــ|ء حمدى عبــــد|سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

9|267 لرحمن محسن محمد مسعود|عبــــد  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

688426 حمد|ن حسن |لد شعبــــ|ر خ|من ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

69692 ف |هلل |عبــــد بــــ|لتـــو|حمد عبــــد |رسر لفيوم|بــــ |د|

83639 لعليم|حمد عبــــد |لد محمد |خ ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

24335 بــــتـــ|بــــر ثــــ|وى ص|لبــــدر|مل | هره|لق|م |عل|

855o5o ل محمد محمد|ء كم|ل| ي|بــــ |د|
|لمنى

42o57o مد شلبــــى|مد معروف ح|بــــسنتـــ ح لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

88|356 لصبــــور |عىل خميس محمد عبــــد سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ
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869998 رقيه محمد محمود محمد ن|سو|علوم 

359345 ى حسن ى حسن حسي  حسي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

458|8| هلل|ء محمد محمود محمد عبــــد|شيم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8583| لليل|بــــو |هر محمد محمد |ط ن|حقوق حلو

84|28 حمد|ر |ندى محمد مختـــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|6|457 لحوتـــ|لعزيز |لد محمد عبــــد |لرحمن خ|عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

9o7796 للطيف |لعربــــ عبــــد|بــــو|ن |محمد حس ج|هندستـــ سوه

|362o3 ه ن لمنعم محمد|رص عبــــد |ني  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

693554 لصده|لمجيد |حمد عبــــد |محمود محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

443593 لمنصف عىل|جح عبــــد|ء ن|لشيم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

825227 ف |محمد  ى|نور |رسر مي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

222655 حمد|لح |ء محمود ص|رس| ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

633335 ندى عىل لطفى عطيه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5282o| ىط أحمد|لمع|بــــو|حمد |لسيد |در |ن سكندريه|ل|بــــ |د|

3283|8 لنيل|بــــو|هلل محمد |يمن عبــــد|رس |ف زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

|62543 حمد حسن محمد|هيم |بــــر| هره|لق|صيدله 

247995 ح محمد تـــعيلبــــ|ن صل|نزى رمض|ك لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

2|4364 لعزيز محمد|ريم محمد مصطفى عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

643537 لسيد متـــولي شلبــــى|منيتـــ محمد | ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

25|6oo ر|لجز|فتـــىح محمود سعد  |صيدله طنط

63o67| ض|لبــــي|حمد |لرؤف |م عبــــد |ل عص|جم زيق|لزق|حقوق 

6332o| ى مصطفى|ف طمتـــ محمد حسن حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

442592 لكريم|سم عبــــد|لمنعم ق|هيم عبــــد|بــــر| |دين لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

49o3|o هيم |بــــر|لنرص |بــــو|لحميد محمد |مريم عبــــد 
زوين

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24oo28 يف ح تـــم محمد عبــــده تـــرىك|رسر ن|علوم حلو

8755|8 عي |مؤمن طلعتـــ سيد رف سيوط|حقوق 

8|387 لسيد خليل|لسيد مصطفى |محمد  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

4229o5 در محمود موىس|لق|لنبــــى عبــــد |ليىل عبــــد  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 
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4o6424 ى محمد عبــــد  حمد|ح عوض |لفتـــ|حني  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

66|39 ض|حمد ري|مهند محمد  لفيوم|صيدلتـــ 

22o3|3 هيم|بــــر|د |ئى مر|محمد ه ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

5o9o72 هلل حسن محمد محمد قطيط|عبــــد معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

2776|o وع|م محمود مط|ر س|من تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

25|256 لمجيد عتـــلم|م عبــــد|محمد س لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|4o834 له عصفور عزتـــ معوض|ص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3ooo2 ى عبــــد |لد ي|ن خ|نوره |لبــــ|سي 
ى
ق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

482358 هم ري|بــــرأم عيد | وس|ض تـــ|مي  ورصى دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

287592 لغنى عفيفى عجم|ن مجدى عبــــد|جيه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

523|67 جع عىل|لسيد محمد مر|محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

437639 لحفيظ|لمجيد عبــــد |ء عبــــد |كريم عل لشيخ|طبــــ كفر 

7756|5 ى |محمد  ى|لص|بــــو |حمد|لسيد حسي  لحي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

6|7525 ده|لسيد عوض عي|منه محمد  ط|هندستـــ دمي

3o7o2 د محمود|رس فؤ|ن ي|نور  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

7526o8 لصغي |ن |دل رمض|محمد ع عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8369o ي| مي فتـــىحي رمض
ى
ن عبــــدتـــ دسوق |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|

ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

77|982 ى م ى صقر سل|حسي  م|هر حسي  |ره بــــنه|تـــج

282o75 لح|حمد ص|بــــ |لوه|محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

258373 حون|ء لبــــيبــــ ط|مه عل|س| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

439433  سعد ج|
ى
يس|لس|د |يه شوق لشيخ|بــــ كفر |د|

785268 لعبــــيدى|حمد |حمد عىل |م |وس زيق|لزق|نوعيتـــ 

4||94o شم|حمد مهدي ه|حمد محمد | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

89|824 ين ثــــروتـــ د ي|رسر
هيم |بــــر|ل |ئى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

287o59 لنورى|حمد |مل |ء ك|رس| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

222943 يط|محمد مجدى محمد سعد ظ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

752278 لحميد|ر عبــــد|لستـــ|يحن  عبــــد | ربــــ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o92o5 ذل |لش|مل |حمد محمد ك|لرحمن |عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

3|9699 حمد|مريم محسن خليل  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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443787 رص|لن|لسيد عبــــد|تـــ وجيه |نج |حقوق طنط

22635| عيل|سم|مصطفى سيد مصطفى  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

43oo5| عي|لرف|هلل محمد محمود |عبــــد |ره طنط|تـــج

65269 ي|ر
حمدى محمود قطبــــ| ئى لفيوم|هندستـــ 

35979 د يوسف|لجو|ء يحن  عبــــد |سم| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

7o3439 ر|لعط|لسيد محمود |ء محمود |دع لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5258|3 وى|لسخ|بــــر أحمد |زن محمود ج|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

858233 بــــوبــــكر|ن |محمد عمر عثــــم سيوط|ره |تـــج

7676o5 ود يعقوبــــ|ء محمد يعقوبــــ د|لشيم| لعريش|تـــربــــيتـــ 

7|7644 مح عيد محمود|محمد س معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

675|42 هلل|حمد عبــــد |هلل وليد |عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

9|2853 ن |لجهل|حمد لطفى محمد |محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

843o78 ر محمود سليم|لستـــ|عبــــد| لي|د ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

26563 ره|لرحمن مني  سيد عم|عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

779995 سم يوسف|تـــ ق|لشح|مريم  زيق|لزق|عه |زر

352696 لق سيد عىل|لخ|لد عبــــد|محمد خ |ره بــــنه|تـــج

2488| ى لويس عي |د حن|نيفي  هره|لق|م |عل|

834|64 ى معوض |ي هيم|بــــر| |لوف|بــــو|سمي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

77437o ى حنوفتـــ|لسعيد | |م رض|بــــس مي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|43oo م|م|م مسعود |م|زم |ح هره|لق|حقوق 

5|5443 ى|هيم ص|بــــر|ن محمد |نوره لح حسي  بــــ دمنهور|د|

7|68o4 ى |ره فتـــىح |س لدقدوىس|لحسني  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4o6o75 لسيد|لزهرى |لسيد |ر خميس |مي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|9978 هلل|حمد عبــــد |لغنى |حمد عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

24925 ى محسن محمد عبــــد |ي لمنعم|سمي  ن|بــــ حلو|د|

|4674 لجندى|لعزيز ممدوح |عبــــد | هن هره|لق|علوم 

23|o9 ي |عمر عبــــد 
لرشيدي|هلل عىلي مصطفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|2744 هيم|بــــر|هلل |مه عبــــد|س| |ند ى شمس|تـــج ره عي 

58935 ل جودتـــ محمد|ء هل|حسن تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

9o6627  محمد حس| دين
ى
ن |شوق ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 
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845o27 بــــر سيد عىلي محمود|حمد ج| ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

494574 بــــ|د رجبــــ محمد خط|حمد فؤ| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

42o73 ر|م محمد عىل نص ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

625434 لجمل|لمعبــــود |محسن عبــــد | رون زيق|لزق|بــــ |د|

|2797o عيل محمد|سم|هيم |بــــر|عيل |سم| سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

34o628 ش|لحش|مي محمد ربــــيع محمود  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

448o52 لحق ذىك|مودتـــ محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

7||624 ى عميش|محمد مصطفى فوزى محمد حس ني  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

53336o مر|نىح  محمد رفعتـــ ع| بــــ دمنهور|د|

66683 ك|لمل|د يعقوبــــ عبــــد |ره ميل|س لفيوم|صيدلتـــ 

777927 هد|مر مج|لسيد ع|هند ممدوح  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

256544 مه محمود لبــــن|سلسبــــيل سل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

432577 تـــفى محمد محمد قشطتـــ |عه طنط|زر

68973o در محمد محمود سمره|لق|عبــــد | ر|ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84469o ء محمود محمد محمود|سم| ن|سو|حقوق 

252388 لقليوبــــى|ن |نىح  عطيه رمض| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

33892| لعزيز|دى عبــــد|له|فتـــ عبــــد|طمتـــ ر|ف |نوعيتـــ بــــنه

235674 ى محمد |ر |من ى|مي  مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

678o26 ن عجور|هيم سليم|بــــر|لمعبــــود |محمود عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

23664o حمد|دل محمد سيد |ء ع|سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7|7588 حمد|ن مجدى محمد سيد |رو ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

868687 ى كم ود|ل فوزي د|نرمي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

92478| ى  |له |ه لفول محمد حسي  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6767o يق عوض|د ف|ندرو عم| لفيوم|هندستـــ 

3255o6 مصطفى محمد عىل محمد ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

5|3368 رى|لحليم س|يز عبــــد|رى ف|س سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4o3|5 وليد محمد صديق عبــــدربــــه تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

77|586 تـــ|لشح|بــــو زيد محمد |ن |ريم|ن زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

632842 ور|ل محمد ش|جم| رويد |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ
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6o53o2 ى |رق جل|مريم ط وي|لسعد|ل أمي  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

4384o9 س|لنح|حمد |لمنعم |هلل عبــــد|حمد عبــــد| لشيخ|ره كفر |تـــج

639988 لسيد|لحميد |هلل عبــــد|ء محمود عبــــد|سم| زيق|لزق|ره |تـــج

8936o6 م عىل محمد |محمد درغ ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

54o|74 ن فرج|حمد سليم|حمد |ل |بــــل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4884o| لونيس|در عبــــد |لق|محمود سعد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

4366o4 بــــوسوسو|منيه محمد محمد محمد عىلي | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

3|6883 مر|لسعيد ع|ن صبــــىح |يم| ى شمس|د| بــــ عي 

26|86o |لحميد عط|لد وجدى لطفى عبــــد|خ لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|487|4 لعليم محمد|م معتـــز عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|7248| ي
حمد سويلم|د |لد رش|خ| دئى مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

6o564o ى محمد رض|ي لبــــسطويس|سيد | سمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|5362 ي
بــــوزينتـــ|ن |سعيد محمودعىل سليم| دئى عه دمنهور|زر

683227 ي
بــــينى |رق محمد |ط| دئى لوصيف|لشر لمنصوره|بــــ |د|

693|34 |لفتـــوح عبــــد |بــــو|لعزيز |م عبــــد |ن عص|يم|
ح|لفتـــ

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|8332 مد محمد|رق ح|حمد ط| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

35335 دم|لينه ممدوح محمد  هره|لق|حقوق 

773479 حمد|ن |لد رمض|هلل خ|منه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

643o9o ي عبــــد| نور
ى
للطيف عىل|شوق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o|246 ردين فوزى فتـــىح متـــرى |ن ج|بــــ سوه|د|

92572o لعليم تـــوفيق  |دل عبــــد|محمد ع لمنصوره|حقوق 

332369 لم|م عربــــى محمد طلبــــه س|وس زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8o843 للطيف|لفتـــوح عبــــد |بــــو |در |لق|محمد عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|34528 وى|د دندر|رص عو|ء ن|سم| ى شمس علوم عي 

323o55 حمد غريبــــ|لدين |هدى عز  ن|تـــربــــيتـــ حلو

496||| ك|لسم|هيم محمد |هيم إبــــر|رحمه إبــــر سكندريه|ل|حقوق 

59522 لعظيم عىل|بــــر عبــــد |ء ج|صف ره بــــنى سويف|تـــج

6o5444 هيم|بــــر|هيم حسن  |بــــر|ء |رس| |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

8o277o ى جمعه عبــــد|عبــــد لحميد|لرحمن حسي  ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى
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2|6o42 لح|حمد ص|لعزيز |حمد عبــــد|هبــــه  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7842|2 هلل محمد محمد حموده|محمد عبــــد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

5|9o55 هلل محمود|مفرح عبــــد| رن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

647853 لجمل|ن |ن سليم|لسيد سليم|مروه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o438| دي سمي  سعد|سوسنه ن ره بــــنى سويف|تـــج

54|425 هلل حبــــسر|حمد عبــــد |محمد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

5262o7 ف فرح|ن |مرو تـــ عىل|رسر ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4oo2o| حمد محمد محمد عيس|لرحمن |عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

66553 ى محمود|ء خ|سم| لد حسي  لفيوم|بــــ |د|

|9oo7 ل عىل عويس عطوه|بــــل ره بــــنى سويف|تـــج

42794 وق  ف |رسر ى|بــــر|رسر هيم حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o465o بــــر |حمد محمد ص|محمود  زيق|لزق|حقوق 

776827 ج|حمد حج|لعظيم عىل |جر عىل عبــــد |ه زيق|لزق|بــــ |د|

253|23 ف |بــــر|م |لبــــنى س لدين|هيم رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|44296 تـــتـــ|فع شح|فع نبــــيل ش|ش ن|تـــربــــيتـــ حلو

698|65 ر محمد مصطفى محمد منصور|من لمنصوره|بــــ |د|

328o5| ى|رص رمض|حمد ن| ن حسي  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

37|562 ل|ن هل|رص شعبــــ|م ن|سل| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

783|9| حمد|حمد فتـــىح | |نور زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

223o3o يف رمض |لبــــ|لحسن عبــــد|بــــو|ن |رسر
ى
ق هره|لق|حقوق 

26|563 لحميد قنديل|غبــــ عبــــد|م ر|سل| ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

626|35 لسيد|م |لسل|رس عبــــد|م ي|سل| ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

5o5757 د محمد سيد محمد|زي تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4852|| ح عىل|لفتـــ|لحبــــسر عبــــد |وليد محمد | رن سكندريه|ل|ره |تـــج

267963 لجيد محمد|حمد ممدوح عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

32|77| لسيد|لسيد طلبــــه |رؤى محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

25698 ى محمد  ى حسي  لسيد|نرمي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

54||oo هيم كشك|بــــر|لد عىلي محمد |خ زيق|لزق|عه |زر

76oo95 عمر محمد حمزه حسن دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

223982 ه محمد|لل|ل عبــــد|ن كم|نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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|37228 حمد|وى |حمد ف|محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6|5893 وى|لشه|ض |لعربــــى ري|محمد  حقوق بــــورسعيد

25o|89 ى محمد حس|تـــفى حمدى حس ى|ني  ني  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

4o7438 حمد محمد|دل |يه ع| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|52695 لم|لفتـــوح س|بــــو|لم |نىح  س| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

452862 تـــ|محمد قطبــــ خليفه شتـــ ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

8|9|| تـــى|هر محمد نج|لط|ح محمد |عمر صل ن|بــــ حلو|د|

87o235 هيم|بــــر|هيم عيسي |بــــر|ن |حن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|77484 د|م فؤ|ضىح محمد س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3697|9 لشوج |هيم موىس |بــــر|طمتـــ محمد |ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

487866 ن|لىح عىل عثــــم|مه محمود عبــــد|س| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63o565 ره|ل عم|محمد رجبــــ محمد غز زيق|لزق|هندستـــ 

||6264 لس ميل ل|د لمع غ|كي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

335282 لعزيز محمد|جر محمود عبــــد|ه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

3673o9 لمنعم محمد عبــــده|حمد عبــــد|هلل |منتـــ  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

54o583 ىط|لع|لرحمن عبــــد|حمد محمد عبــــد|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|24664 لح|روق ص|يمن ف|ئى |جوف وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

33oo38 رتـــ|لحميد رسر|ن عبــــد|يتـــ سعد نبــــه| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

445234 ن مقلد|د محمد فتـــىح سليم|زي سكندريه|ل|بــــ |د|

64o6oo مر|محمود محمد فتـــىح محمد ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5232o6 وى|لزعبــــل|لرحمن محمود محمد |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

22727| ل|لع|محمود مصطفى عىل عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

534636 متـــ|م سل|لسل|لسيد عبــــد |سلىم  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

296864 روق محمد|خديجه محمد ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

835966 حمد|طمه محمد جبــــر |ف دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

424|68 حمد|لمنعم محمد |ء عبــــد |كريم عل ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

||8375 حمد|ن |ل حمد|يوسف جم |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

77937| هيم|هلل إبــــر|لسيد فتـــح |محمود  زيق|لزق|علوم 

7o|697 ن شلش|هلل سليم|ن عبــــد |مه سليم|س|ن |رو زيق|لزق|ره |تـــج
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647655 م سيد درويش|سمر عص ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

58928 ن|لم حس|لرحمن س|يه عبــــد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|73523 ه ثــــروتـــ محمد عبــــد | لصمد|مي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

235798 ن|رحمه مجدى رفعتـــ رمض لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

44|578 بــــ محمد يوسف|لوه|هنيتـــ عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

7|o5o3 د|لضي|حمد |مد |ن محمد ح|يم| لمنصوره|بــــ |د|

296247 زق|لر|سمر محروس رجبــــ عبــــد ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

426465 ى حسن خديجه محمد سيد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

847o67 حمد|دل حسيبــــ |م ع|حس ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

679775 ن|لسعدئى رضو|ح لبــــيبــــ |ن صل|يم| ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

529698 وى|لح|لحميد محمد |حمد عبــــد|مصطفى  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

867595 ى شبــــيبــــ رجبــــ محمد حسي  ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

263734 لحميد محمد|ء مني  حمدى عبــــد |سم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

46|o6  لقم|لبــــ|ء سعيد محمود عبــــد |ل|
ى
ن|ق ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

48|47| مل عىلي حسن عىل|لرحمن ك|عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|3927o لحسينى محمد عطيه|حمد |سلىم  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

77|o|4 ى  لسيد محمد أبــــو عيس|سهيله حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

23o93 لحسن عىل|هلل |م عبــــد |حس هره|لق|هندستـــ 

369737 حمد محمد يوسف|د محمود |جه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

335692 لعزيز|لعزيز سيد عبــــد|ء عبــــد|عىلي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

542422 ن|لسكر|عيل |سم|سم سعيد |ده ق|غ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

645349 ن|بــــو غضبــــ|لنبــــى |مي  محمد عبــــد | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|73525 حمد|ر محسن سعيد محمد |مي تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

62|454 حمد مصطفى يونس|محمود محمد  ط|هندستـــ دمي

3676|4 ى عرفه|ء عبــــد|ل| لرحمن حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o2||7 ي
ى نص|لحميد |محمد عبــــد | دئى ر|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|549| ى|حمد ص|مريم  بــــر حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

326|32 ى|ن فريد نزيه |نور مي  سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

5|94|7 بــــو زيد عنتـــر|م |م|ء |شيم |عه طنط|زر

75525| لسيد|س |لم عبــــ|ر س|مي ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى
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76258o م حسن محمد حسن عىل فرح|حس لسويس|طبــــ 

68225 ى سعيد محمد محمد|ي سمي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

34o3o9 شور منصور|لدين ع|ء |شور عل|ع |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

53662 هلل|ن محمد عبــــد |ن رمض|يم| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

634838 يوسف محمد سعيد خليل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

28827 م|م|م سعد عتـــريس |سل| هره|لق|بــــ |د|

88o426 ى  ف خله ك|شي  مل |رسر سيوط|ره |تـــج

|2oo75 هلل||ن سمي  نصىحي عط|ري|م دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

764775 ن|حمد سليم|ء محمد عرفه عىل |ل| نوعيتـــ بــــور سعيد

9o9426 رضوى محمد سعد محمود  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

9o9|6o حمد عىلي |لسيد |محمود عىل  ج|علوم سوه

3|5o95 ميل فهيم خليل|دى |ف ى شمس صيدله عي 

24548o د|لجو|حمد عبــــد|د |لجو|بــــوىس عبــــد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

425772 م|م سل|م|حمد محمد |ء محمد |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

23|9|7 لق محمود|لخ|يمن عبــــد|عمر  هره|لق|حقوق 

57869 لنبــــى|دتـــ محمد عبــــد |حمد حم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4346o4 متـــ|ح عطيتـــ سل|ميتـــ محمد صل|س لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

42o284 لسيد محمد|حمد محمد |هند  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4o3735 هلل|هر عبــــد |مح م|يوسف س ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

833468 مر عبــــيد|ره محروص تـــ|س تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

6o||76 بــــسيوئى محمد بــــسيوئى غريبــــ سند ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

332382 بــــ محمد|لوه|عمرو حسن عبــــد| عل ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

63428o بــــوزيد|بــــسمتـــ عزتـــ محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6262|| لسيد عىل|مصطفى سعيد ربــــيع  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

9o8553 لحميد |بــــ عبــــد|ده نبــــيل دي|حم ج|ره سوه|تـــج

|72|78 ده|ن طلعتـــ محمد حم|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

47493 ن عىل|هلل رمض|ء عبــــد |دع ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

76628| ى|بــــو |هيم سعد حسن |بــــر| |دين لحسي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3|8386 رص ذىك محمود|عمرو ن مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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8oo43| س|ء مخيمر سيد عبــــ|سم| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

36o642 حمد مرىس حسن|ح |يوسف صل سيوط|ره |تـــج

352o3o لسيد|حمد |رق |عىل ط كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

777743 عيل |سم|لعزيز |عيل عبــــد |سم|لعزيز |عبــــد 
بــــيوم

ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

36o523 ىط محمد|لع|بــــسمتـــ حسنى عبــــد |حقوق بــــنه

326347 نيس|ئى دهبــــى |ه| رين|م ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

9o5273 حمد محمود |ه |لل|ء عبــــد|شيم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

346397 ن|لحميد مصطفى سلط|عبــــد| يوسف محمد رض ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

5|55|4  عبــــد|يه جم|
ى
ر|لجز|حد محمد  |لو|ل دسوق بــــ دمنهور|د|

23633o لغنى|ئل سعيد عبــــد|تـــفى و ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

32|688 مل|لد عطيتـــ ك|محمد خ ى شمس|تـــج ره عي 

8|o|58 حمد عىلي محمد|زم |ح ره بــــنى سويف|تـــج

28683o م|ل سل|هيم كم|بــــر|محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8|75|o ف شح| |دين تـــه عمر|رسر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

3|9859 نم تـــوفيق|ء عنتـــر غ|سم| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

52o676 وى|لغربــــ|لدين محمد |ل |رس كم|كوثــــر ي تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

369648 ن|لم محمد سليم|محمد عنتـــر س ى شمس حقوق عي 

3|5o77 ي|مل حس|لرحمن يوسف ك|عبــــد
ئى ى شمس صيدله عي 

282844 حمد|لعزيز محمد |عبــــد| نور سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

|398| ح سيد|لفتـــ|فظ عبــــد |مريم ح ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|4544| هيم|بــــر|عمر محمد محمود  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

865225 حمد موىسي|حمد |محمود  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

62|549  أبــــو | |ر|ي
ى
ىط|لبــــس|لخي  معوض |لدسوق ط|معتـــ دمي|علوم ج

4o9o|2 لخول|ن |هلل محمد شعبــــ|هلل محمود عبــــد|عبــــد لمنصوره|حقوق 

5|5o78 لجندي|د عىل محمد |ر محمد فؤ|من سكندريه|ل|علوم 

486527 ف|ن طر|م حسن عثــــم|حمد س| سكندريه|ل|ره |تـــج

65|32 ي عبــــد|لعزيز كيل|لرحمن عبــــد|عبــــد
لعزيز|ئى ي صىح ري

ضه بــــنى سويف|معهد فنى

8o373 دل عىل محمدين|طمتـــ ع|ف رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

236772 تـــه محمد|حسن شح| ر|ي ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 
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|675|2 لسميع يوسف|م عبــــد |لرحمن عص|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

253429 لجيد صقر|ح عبــــد|منى صل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

376|7 لسيد محمد|حمد رفعتـــ | هره|لق|حقوق 

2o7o9 زق حسن|لر|يوسف حنفى عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

884o74 ره محبــــ فتـــىح مهنى  |س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

665o| ي عزيز يس|ن ه|يف|
ئى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

6986|o هند حسن محمد حسن جوهر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

88o2|2 هلل  |هلل عزيز لطف |صموئيل لطف  سيوط|ره |تـــج

7655|6 هيم|بــــر|سل محمد صبــــح محمد |بــــ ره بــــور سعيد|تـــج

|5||2| حمد|مل مدحتـــ محمود | هره|لق|طبــــ 

7o224o حمد محمد شميس|ء سعيد محمود |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

354237 ء سيد صبــــىحي محمد مصطفى|سم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

34225o لصفتـــي|لعزيز |د محمود عبــــد|جر فؤ|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

452997 |يشي محمد طه ذ
ى

دتـــ محمد شوع |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

44o2|o لسيد محمد حسن محمد|بــــسمتـــ  لشيخ|علوم كفر 

844o5| عيل محمد|سم|محمد سيد  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|6429o لسيد|بــــ مسعد منصور |يه| هره|لق|ره |تـــج

8|4||o لجيد|رص سعد عبــــد|حمزه ن سيوط|ره |تـــج

|556|3 لغريبــــ محمد حسن|جر حمدى |ه ن|بــــ حلو|د|

494954 لكلنج|حمد |لغنى |محمود عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

2|9773 م مدحتـــ مصطفى محمد حسن|مر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

76949o جه|لمولي خو|سليم رزق عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

33885o وق محسن شح تـــه عىل سعد|رسر ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

69|528 لمني |زق |لر|ء محسن محمد عبــــد |ل| لمنصوره|علوم 

|64|4| مر|حمدع|ح |حمد صل|يوسف  هره|لق|حقوق 

865o99 هبــــه محمد محمد تـــوفيق |نوعيتـــ فنيه قن

7928oo ى شحتـــه محمود |ي لشوربــــىح |سمي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4|9|3| بــــ|لتـــو|محمد عوض محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9|4735 هيم محمد  |بــــر|ح محمد |صل سيوط|حقوق 

9o2326 حمد حسن  |لدين |محمد مىح  ج|تـــربــــيتـــ سوه
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756663 ى| ره رض|س محمد حسي  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

49887o لنبــــى|دى عبــــد|له|لسيد عبــــد|يه | تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

695|87 لغريبــــ|لبــــسيوئى |جر حمدى |ه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

864|3| ي محمود 
حمد محمود|مصطفى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

9|o53o ج  بــــكر محمد |عمر ن ج|ره سوه|تـــج

6o534o |لرحمن مصطفى ند|م عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

8|3894 مل|ن لبــــيبــــ ك|تـــرنيم فرح ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

9o89o2 حمد |بــــوزيد |رس |م ي|حس ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|647|7 ي|حمد |ء سعيد |رس|
ى
لدسوق هره|لق|بــــ |د|

9o9o43 محمد فتـــىح فتـــوح عبــــيد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

485794 م خليل|م|ح |لفتـــ|ده عبــــد|هلل حم|منه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5393|5 ى جوده مريم محمد يىح حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6o43| ى عبــــد | ل مبــــروك|لع|حمد عشر حقوق بــــنى سويف

84362o ي|ل |محمد محمد جل
لدين عفيفى |ج طبــــيع قن|عل

882375 بــــ حنفى محمود محمد  |رح ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

228767 ي
زق موىس|لر|لدين عبــــد|د|عم| دئى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

76936| للطيف مصطفى عوده عويض|عبــــد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

4o4oo6 ى |عبــــد  ى محمد حسي  وى|لمك|لرحمن حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|74|72 ف عبــــد |مل | لعظيم محمد|رسر م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

25o|49 ل|حد بــــل|لو|ل عبــــد |حد بــــل|لو|ن عبــــد|نوره ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

52498| ف محمود عبــــد |لرحمن |عبــــد  لعزيز|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

87o648 حمد|لبــــدري |هيم |بــــر|ميمه | ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9|3569 ر محمد |د مختـــ|مصطفى محمد عم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o85o| لعدل|حمد |هلل سعيد محمد  |عبــــد |بــــ طنط|د|

638395 تـــ|لشح|هيم |بــــر|هلل |عيل عبــــد|سم|محمد  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7|o355 لحميد سعيد|ن عبــــد |يوسف محمد شعبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77454o ه عبــــد  م|لش|هلل |هلل محمود عبــــد |ني  زيق|لزق|نوعيتـــ 

|46728 ف |هلل |عبــــد  لسيد مصطفى|رسر لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

|572o7 ي
حمد موىس|حمدى مصطفى | دئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

825o64 ي سيد عبــــد
لعليم دنقل|مصطفى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د
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89|334 كر حسنى |د محمد ش|زي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

224o76 ي|ه
حمد فتـــىح متـــول|م |هش| ئى ن|فنون جميله فنون حلو

252222 لحجرى|در مصطفى |لق|ره عبــــد|م| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

885635 ى  سحق حبــــيبــــ سعيد |شي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

267836 لق|لخ|د عبــــد|لق حم|لخ|مه عبــــد|س| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

232785 لموجود|د عبــــد|لموجود ج|بــــحه عبــــد|ر ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

337735 وى|لم حلف|محمد سعيد س ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

878554 ء محمد محمد محمود |شيم سيوط|حقوق 

699466 لسيد|حمد غندور|مريم محمود  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

|46o8| ىط|لدم|لسعيد |روق |بــــسنتـــ ف ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

686729 بــــى|لخط|هيم |بــــر|لسيد |مه |س|هيم |بــــر| لمنصوره|حقوق 

85|o52 ن|لكريم رضو|د محمود عبــــد|جه دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

4633|6 لففى|لسعود |بــــو |أحمد ممدوح محمود  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

5|5o62 هيم حميدتـــ|بــــر|هيم محمد |بــــر|ر |من بــــ دمنهور|د|

9|59o3 لحكيم |لحميد عبــــد|يه عىل عبــــد| سيوط|بــــ |د|

8o27|2 ى رمض|حس ن|م يىحي حسي  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

8o2754 ف فتـــىحي عىلي|ر |من رسر ي|عه |زر
|لمنى

|6|2|9 حمد|حمد فرغل |يه | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

222946 لرسول|ن عبــــد|محمد ممدوح سليم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

69542| حمد|نشين محمد جمعه مصطفى  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

8357o| ر|لستـــ|ل ربــــيع عبــــد|تـــن كم|ف |نوعيتـــ موسيقيه قن

485|27 حمد سيد أحمد محيسن|سهي  فرج  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

858o78 عىلي محمود محمد جمعه لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

226o9o ر|ن نص|ر سليم|ن نص|هلل رمض|عبــــد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|6o246 يف محمد درويش|مه بــــ رسر ى شمس|زر عه عي 

355399 ن عطيتـــ|لد محمد سليم|مريم خ ى شمس|د| بــــ عي 

863|o8 لرحمن|شم عبــــد|لرحمن ه|حمد عبــــد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|38964 ي|لشيم|
ء محمد سعد مصطفى ن|هندستـــ حلو

256687 مروه محمد محمد مطر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 
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5|255| ج |هلل رجبــــ محمود ن|عبــــد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

8|9525 لمحسن|ء حمدي محمدفتـــىحي عبــــد|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

5249o8 ن|هيم يوسف محمد محمد حس|بــــر|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6334o4 يمن مهدى مهدى|ن |رو زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

344|34 لعظيم|جد محمد عبــــد|م| ن|ر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6849o5 لعزيز عوض|لسيد عبــــد |لسيده | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

823|84 ه سجيع صبــــىحي | ى|مي  مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

2|7|o| لعزيز|لمعبــــود محمد تـــوفيق عبــــد |ء عبــــد|دع ى شمس| لسن عي 

756999 حمد محمد|ء محمد |سم| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7|5|54 لسعيد خليفه|هيم |بــــر|ذ |مع وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

49532| بــــر|هيم ص|بــــر|دق |لص|لسيد عبــــد|كريم  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

34692o سيد مصطفى سيد حسن |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

5|2|94 م|لعلق|ن |م دره|محمد عص ره دمنهور|تـــج

4289o9 م|محمد عىل محمد غل ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

5oo|o نوس|هلل ف|بــــيشوى صبــــىح عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

863562 ل محمد عبــــده|محمود جم |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

636236 هيم|بــــر|يمن رأفتـــ |محمود  زيق|لزق|بــــ |د|

6837|7 لخن|لحميد |رزق عبــــد | دين رض|ن لمنصوره|نوعيتـــ 

449424 لسيد|وي |لشن|حمد |زم |ح |هندستـــ طنط

|23|2| حمد|لدين مسعد |د |عم| رن هره|لق|بــــ |د|

|34743 زم محمد حلىم عوض|ح تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

64847o حمد|هيم محمد |بــــر|هيم سعيد |بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

856||6 لسيد|عويس | محمود رض ي|عه |زر
|لمنى

7|oo58 ى |ي بــــ|بــــ محمد دي|لمحمدى دي|دى |له|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6946o6 وي|لشه|تـــ |لشح|روق |محمد ف| دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

35224| محمد| هلل محمد رض|عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|2973| ى|حمد مجدى عبــــد | لحليم حسي  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

43395| ده|مد عىل زي|رق ح|هدى ط |بــــ طنط|د|
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6376o7 هيم|بــــر|ن محمد منصور |حن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

534o74 لمجيد|لسيد عبــــد |متـــ |س|ح |صبــــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

449352 حمد قنصوه|ن |حمد عثــــم|محمد  |هندستـــ طنط

23453| م|لسل|ء عىل عبــــد|مصطفى عل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

75852| ه منصور سليم| ن عىل|مي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

42785o د|هلل ج|لنبــــى محمد عبــــد |ء عبــــد|سم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

45935 لعزيز محمود|بــــ يوسف عبــــد |رح هره|لق|طبــــ 

879|27 وق  ضى  |ه ر|لل|حمد عبــــد|رسر سيوط|تـــمريض 

6o356 ل مصطفى محمود|محمود جم ره بــــنى سويف|تـــج

72855 لح|يمن محمد ص|رضوى  ره بــــنى سويف|تـــج

78|587 ى رمض| ى|مل حسي  ن حسي  زيق|لزق|علوم 

|35o87 مؤمن سيد محمد سيد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|9346 مريم بــــسيوئى بــــسيوئى حموده طه ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

2|237| لسيد|ن |لنور محمد عثــــم|حمد عبــــد| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|32775 س|حمد عبــــ|لد |ن خ|يم| ى شمس|د| بــــ عي 

769727 حمد|ن محمد حسينى |يم| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

226622 حمد فوزى قرئى محمد|عمر  هره|لق|صيدله 

867ooo حمد حسن عىلي|بــــوبــــكر | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

78638| لضبــــيع|لم |لسيد س|حمد محمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|72273 يف صل لدين رفعتـــ فريد|ح |رسر |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

9o9725 ن  |ن رشو|يه حسنى عثــــم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4o|656 ج عىل بــــدوى|طف بــــخيتـــ ض|ع سكندريه|ل|ره |تـــج

782o77 لسيد عىل|حمد محمد | زيق|لزق|بــــ |د|

863477 ن سعيد موىسي عىلي|رو دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

3|5o| ي ط
ى|لسيد |رق منصور |تـــفى لعشر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|5|776 لمعبــــود|لدين عبــــد |ح |منيه محمد صل| ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

|35434 ن عدل زكرى شفيق|حن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

635463 لسيد متـــول محمد بــــدوى|عبــــي   زيق|لزق|بــــ |د|

859569 ل محمد|فرحه رجبــــ كم ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى
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8|48o| له وليد طه محمد|ه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

294945 غ|لصبــــ|للطيف |محمد فتـــىح عبــــد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

854955 بــــ محمد|لد محمد خط|خ ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

4|3o6 ي ك|يم|
لمجيد|مل عبــــد |ن مهنى ي تـــمريض 

هره|لق|معهد فنى

437||5 لم|حمد س|لد محمد |خ| لي|د |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

878899 عمر عفتـــ محمد دردير  سيوط|حقوق 

329855 ن|هيم عثــــم|بــــر|م سيد |ء هش|رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

7|6|57 ل|لع|محمد بــــدير عبــــد | محمد رض ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

345852 د محمود عيد عىل فضل|زينبــــ عم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

36565| روس|لعزيز محمد عيد|لد عبــــد|خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

834|o8 ن|لربــــ محمد عثــــم|د |هبــــه ج دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

775588 م|لسل|هر عبــــد|يمن ط|هر |ط ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6oo96 ع|ر رف|لستـــ|لد عبــــد|مروه خ تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7o5|42 ل|لع|وع عبــــد |ل مط|لع|عبــــد | ء رض|ل| زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

863653 ن|ح تـــوغ|لفتـــ|عي عبــــد|نوره رف دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

23764o ى تـــه|ل حبــــيبــــ شح|كم| روفي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o8527 هيم|بــــر|لدين |لدين محمد عز |عز  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

5673| لسيد محمد|مصطفى فتـــىح  لفيوم|ر |ثــــ|

68o7o7 ن|لفتـــوح عوض رمض|بــــو |رص |لن|م عبــــد |ريه لمنصوره|حقوق 

246658 ف|هلل عىل موىس خل|عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

23oo9o ي عىل|م ط|سل|
ى قرئى رق حسي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

84|56| حمد|حمد سيد |عبــــي  محمد  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

6585| |لتـــو|مصطفى محمود عبــــد
ى
بــــ فرج دسوق ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

234o|2 هيم|بــــر|ض |جون فوزى ري لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

83558| ه سعيد  حمد بــــخيتـــ|سمي  ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

645o4 حمد محمود|ن |د رمض|سع ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

8o97o8 للطيف|لحميد محمود عبــــد|ل عبــــد|من هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

62o4o4 ئى|لطهر|ق |لرز|م محمد عبــــد |ريه لمنصورتـــ |تـــمريض 
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|52456 حمد صبــــره|مه |س|فريده  هره|لق|بــــ |د|

|57673 ى محمد|شيم ء مجدى حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o5689 لمحسن|ن عبــــد|حذيفه محمد شعبــــ ي|بــــ |د|
|لمنى

836o22 حمد|بــــدين عىلي |ء ع|سم| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7686|4 ن ى عىل| مي  عىل حسي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

43595 حمد|حمد محمود |يمنى  ن|علوم حلو

3|5379 عيل|سم|عيل محمد |سم|ء |ل| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|6752o ف وحيد حسن|دى |ش رسر ى شمس|تـــج ره عي 

635|38 لمعىطي|هيم عبــــد|بــــر|لمعىطي |ء عبــــد|رج هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

64o|49 عيل|سم|د عطيتـــ |ح فؤ|لفتـــ|ر عبــــد|من زيق|لزق|حقوق 

496247 بــــ|وي دي|ر يىحي منش|من سكندريه|ل|ره |تـــج

2869|7 لقوى حمد عيد|م عبــــد|هيم س|بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

528599 سعد عيد سعد محمد محمد ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

64395| لسيد منصور|وحيده حسن  زيق|لزق|ره |تـــج

36o253 لسيد حسن|ل |محمد جل |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

774754 حمد عىل ربــــيع|محمد محمود  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

33|7o8 هلل رجبــــ جودتـــ محمد|منتـــ  شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

782784 حمد|هيم |بــــر|لعزيز |ء عبــــد |لىمي عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o96o5 ن |حمد مرىس سليم|بــــ |شه ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

75|5o8 لعز|بــــو |يمن فتـــىح |لدين |عز  ره بــــور سعيد|تـــج

362|89 حمد|محمد حسنى سيد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

924|53 م صبــــىح عدل مسعد  |ر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

865275 يمن بــــكري بــــكري|ء |ول دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

43|7o8 وى|لتـــل|ح |لفتـــ|روق عبــــد |م محمد ف|سل| |بــــ طنط|د|

4|737| هيم شعيبــــ|بــــر|م فوزى |فوزى هش ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

878335 طمه مصطفى محمود سيد |ف سيوط|بــــ |د|

755468 لنبــــي|لد محمد حسبــــ |طمه خ|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

286o53 ى محمد عبــــد|ح |د صل|عم بــــ|لوه|مي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

268|34 لعمروىس|دى |له|عبــــد| حمد رض| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

33|569 ي|هبــــتـــ مصطفى عبــــد هلل بــــيوم بــــحي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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42o979 ح مني  أحمد|ء صل|أسم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|223o4 ن|هيم سليم|بــــر|م نبــــيل |هي هره|لق|ره |تـــج

86389| ونيك م|نيوس بــــهن|ح ط|صل| في  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

834759 ن|لطيبــــ حس|ل |عمرو جم وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

85548o ى|سم| ي حسي 
ء فتـــح حسينى حقوق بــــنى سويف

49|o78 لمجيد|لغنى عبــــد |مريم ممدوح عمر عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

485|53 لعليم محمد محمد|ل عبــــد |ندى جل سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

52o25 لد عطيه|ميس محمد خ|ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7|7527 وق س |بــــ عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لوه|م عبــــد |رسر
لجليل

ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

293o46 ر|فع نص|لش|م رجبــــ عفيفى |حس د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

698378 د|مد حم|ح ح|ء محمد صل|رس| لمنصوره|صيدله 

|386|4 لسيد عىل|كرم يونس |دين |ن ى شمس|د| بــــ عي 

|93o3 شد|ك ن|ريو محسن مل|م لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

345588 ل|لفج|لعزيز |ن عبــــده محمد عبــــد|يم| ن|صيدله حلو

224|76 لرحمن محمود محمد|ضىح عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4|8382 ى ممدوح فتـــىحي عبــــد  مر|لغنى ع|نرمي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

62755| ى|عوض يونس حس| ل رض|من ني  زيق |لزق|تـــمريض 

677o45 دى|له|يوسف محمد لطفى محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

327467 لسيد|بــــو زيد |حبــــيبــــتـــ خليل  هره|لق|حقوق 

54|785 لنبــــى|ن سعيد عبــــد|محمود شعبــــ لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|8|87 ء محمد محمد محمد سعيد|رس| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

23o938 ف ص|حمد | ح|لفتـــ|لح عبــــد|رسر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

265976  سل|لش|محمد يحن  عبــــد
ى
م|ق ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

395o4 لسيد|حمد محمد محمد |عمر  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

2628o| حمد|ر |لغف|حمد عبــــد|عمرو  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

2632o2 هيم محمد|بــــر|ن مصلىح |يم| |بــــ بــــنه|د|

342|27 ن|لم عثــــم|ن وليد س|نور |نوعيتـــ بــــنه

4927|9 لرشيدى|هيم محمد |بــــر|دهم حسن | سكندريه|ل|حقوق 

4|9|2| ى |ء نعيم |عل ن|حمد زقد|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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4|7623 هيم عيد|بــــر|هيم |بــــر|ء عيد |دع لشيخ|نوعيتـــ كفر 

444387 بــــ رجبــــ|لتـــو|ن محمد عىل عبــــد |نوره سكندريه|ل|حقوق 

76o96o م سيد حسن|ء عص|دع لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

8795|9 حمد |ح خرصى |لفتـــ|حمد عبــــد| سيوط|حقوق 

56|7| ل حسن سعد عىل|م| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|6||67 بــــوحسيبــــه محمد|مدحتـــ | مه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6o2565 ف سليم|هلل |عبــــد  ن|حمد سليم|لمرىس |ن |رسر |ره طنط|تـــج

8|634| يه سيد عىلي محمد| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

278595 ف ح|مريم  ي|رسر
مد عفيفى منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

83|8|9 ي محمود يوسف سليم
مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

344933 لبــــيىل|لمنعم |لد محمد عبــــد|د خ|رين |بــــنه| هندستـــ شبــــر

89369o ر محمد حسن محمد |من سيوط|بــــ |د|

8o4729 ي مشي  عبــــد|مريم ه
لنور|ئى هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

3497o8  خليل|هيم |بــــر|د |ذي
ى
لدسوق ي |

|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

4348o7 ى|ء محمد محمد عبــــد |رس| هلل حسي  |نوعيتـــ طنط

8483o4 هيم|بــــر|هلل |لد عبــــد|محمد خ ن|سو|تـــربــــيتـــ 

96528 بــــ محمود|لوه|يه ممدوح عبــــد | لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

6|o47 هلل محمد|ح عبــــد |ء صل|شيم لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

67|95 ي|ر
لد|يمن ربــــيع خ| |ئى لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o3538 ى ح|ء خ|سم| عي|لس|حمد |مد |لد حسي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

239847 زم حسن عويس سيد|لرحمن ح|عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

83539 لحميد محمد|حمد محمد عبــــد | ي للفن|
|دق قن|لفنى

4o|7o6 لعزيز محمد هريدى|حمد عبــــد |ن |مرو |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7|7726 لمرىس|حمد |لعزيز |عبــــد | لد رض|خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8434| هلل|صف عوض |ن نرص و|مري ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

3|5794 ى صل|ي بــــو زيد|لم |ح س|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|32|37 ره|لسعود عم|بــــو|ء محمد فتـــىح |دع هره|لق|ره |تـــج

324653 هلل|هلل محمد عبــــد|عىل عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

338774 لبــــقلول|حمد |حمد محمود |ندى  عه مشتـــهر|زر

6o8|67 ق|ح محمدى |لفتـــ|ندى عبــــد  وى|لشر لمنصوره|حقوق 
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63o977 رف|لدين محمد ع|ل |خلود كم زيق|لزق|بــــ |د|

676482 ى عبــــد |ي لمهدى عبــــدربــــتـــ|لمتـــول |رص |لن|سمي  لمنصوره|حقوق 

825674 ى|رك عبــــد|ء مبــــ|عل لحميد حسي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

57o72 لعزيز|لرحمن فتـــىح عبــــد |مرفتـــ عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3258oo هلل محمد|م محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

853523 لنور|م نصىحي يعقوبــــ عبــــد|بــــر| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

6o5oo| لمصع|هيم |بــــر|لسيد حلىم |ندى حلىم  | تـــمريض طنط

26|2|9 ن سعيد محمود|شعبــــ| دين ي صىح بــــنه
|معهد فنى

36594o حمد|حمد |زم سمي  |ح لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

7|6922 ن هلل حسن|دى عبــــد |له|هر عبــــد |م| مي  لمنصوره|بــــ |د|

868237 لحميد محمود|لرحيم عبــــد|محمد عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

|59249 لسيد محمد|حمد |محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

44255| ل محمد يمنى|ئى محمود كم|أم لشيخ|بــــ كفر |د|

246299 تـــىم|لىهي|هلل |بــــ |عمر مجدى ج تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

24568 ي عبــــد |يه ن| تـــه|ح شح|لفتـــ|ج  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6o2899 زى|لمغ|لمرىس |ئ  |لمرىس رج|محمود  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

327279 لمنعم|حمد فتـــىح عبــــد|ء |رس| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

6469|6 ر|لنج|م محمد يونس |ندي عص ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

44529| ن سعد محمد|محمد سليم هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

9o9335 ر محمود محمد عبــــده |من ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8677o2 حمد محمد حسن|طف سيد |عو دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

2622|2 لصعيدى|ل |لع|للطيف عبــــد|بــــر عبــــد|محمد ص |حقوق بــــنه

863369 ي|ر
ي صبــــري محمد| ئى

ى
شوق تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

3498o9 لففى|لسيد |حمد |حمد سيد | ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

765229 ى|لدين عبــــد |ء |محمد عل لحميد عشر ره بــــور سعيد|تـــج

5o2679 وي|لحن|حمد | حمد مسعود |مريم  سكندريه|ل|بــــ |د|

649|7 لعليم|لحليم عبــــد|محن  عيد عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

485985 تـــرين صبــــرى فوزى سعيد لوز|ك سكندريه|ل|حقوق 

648737 يز بــــولس سيدهم|بــــيشوى ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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2783o9 لمنعم|يمن عزبــــ عبــــد|عزبــــ  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

346oo4 لنبــــي عليوتـــ|حمد عبــــد|يتـــ | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

45472 ي سيد ذكري
لجعودي| |مصطفى كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

25o762 ه|ل عىل عىل |ء جم|رس| ى بــــو عجي  شمون|نوعيتـــ فنيه 

|2948| لس جم ل فهىم كوكبــــ|كي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

2|439o ى|لدين محمد |م |بــــسمله عص لبــــحي  هره|لق|ره |تـــج

75||47 مون|حمد م|م |ح محمد س|مهند صل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6o47o3 ى|دين عمر |ن حمد حسني  |ره طنط|تـــج

252383 وي|لحلف|لسميع |هدير محمد عبــــد ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

427757 وى|لقرص|محمود محمد محمود  ط|بــــ دمي|د|

888787 لم |لحسيبــــ يونس س|يونس عبــــد سيوط|حقوق 

2786o7 |لبــــ|لد محمد عبــــد|ن خ|نوره
ى
ق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

32462| لح|حمد ص|لح |حمد ص|لح |ص ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6486o2 ف عطيه | |سه وى|لكفر|دق |لسيد ص|رسر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|34oo3 ن يوسف|لدين عثــــم|محمد مىح  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7||665 ى |بــــ ي|سل محمد فهىم يسي 
ط|لىحى لمنصوره|هندستـــ 

|3|546 د|لجو|مل عبــــد |محمد صبــــرى ك ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|62926 وى محمد|لشبــــر|منيه محمد | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6|572 تـــ ممدوح عبــــد | لعظيم|لرحمن عبــــد |مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

786o34 لحمد|بــــو |حمد لطفى |ء |ل| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

493o7o محمد عنتـــر عوض عنتـــر أحمد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

352627 ن مصطفى|حمد محمد رمض| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

625637 |لحميد محمود |لمجيد عبــــد|م عبــــد|سم عص|بــــ
حمد

زيق|لزق|هندستـــ 

44o283 وق عبــــد وي|لقبــــل|حمد محمد |هلل |رسر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

687745 لعزيز|عوض محمد عوض محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

34|472 بــــوكريمتـــ|دى |له|هيم محمد |بــــر|هلل سعيد |عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

84639| ى جرجس سعد شح|ك تـــه|رولي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

8oo37| مه|سهيله قطبــــ حسن سل حقوق بــــنى سويف

84|878 دل سعدي محمد|مريم ع دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|386|7 لحسينى|لحسينى فهيم |ندى  ى شمس حقوق عي 
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86o236 ك|لمل|يم عبــــد|فر|مي |بــــيتـــر س ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

698852 ى هيم|بــــر|ود |هيم د|بــــر|مجدى | كرستـــي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|3|354 حمد حبــــيبــــ|محمود ممدوح  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

323599 ى عثــــم|هلل خ|منتـــ  ن|لد مغربــــي حسي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

2oo84 يف  ف محمد |رسر حمد|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

476|64 ر|لق نص|لخ|هيم محمود عبــــد |بــــر|سجده  سكندريه|ل|ره |تـــج

543537 ف دي|ء |رس| لحميد فريجه|بــــ عبــــد |رسر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

923958 لرحمن |لعزيز محمد عبــــد|سمر عبــــد ج|بــــ سوه|د|

4o8922 هيم محمد|بــــر|لدين محمد |م نرص|ريه |بــــ طنط|د|

69|4|2 ى|لكريم مصبــــ|هلل عبــــد |ء عبــــد |وف ح حسي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

348892 وردتـــ عطيتـــ خليل يوسف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|47447  سمي  مصطفى سعد
مصطفى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

524596 ء محمد تـــوفيق عىل|رس عل|ف سكندريه|ل|بــــ |د|

852693 بــــوضيف محمد|رص |ء ن|رس| حقوق بــــنى سويف

7268o  محمد|عبــــد
ى
لرحمن ربــــيع صوق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3626|4 حمد|حمد مصطفى |ندى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

634253 هيم محمد|ء مني  إبــــر|أسم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

494545 ن مرىس|هر سعد رمض|معتـــز س |ره طنط|تـــج

5o8786 لسيد كرم|منصور حلىم سعد  بــــ دمنهور|د|

497523 تـــ|ندى محسن عطيه بــــرك |حقوق طنط

6|3385 لجوهرى|ح يوسف |لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|محمد  |ره طنط|تـــج

837oo7 لمنعم محمد حسن|عبــــد| عل تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

787742 لسيد|حمد محمد |محمود  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

255378 حيتـــ|لرحيم مش|جر يحن  محمد عبــــد|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

4o7499 تـــ محمد|لشح|شد |لد ر|طمتـــ خ|ف تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

783|6 ل محمد|ء محمد جل|سم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

64|34| حمد محمد عطوتـــ|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

524|o4 هيم مصطفى|سلىم محمد خليل إبــــر ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

363788 لرحمن محمد طلعتـــ محمد|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

45|282 هيم|بــــر|د حسن محمد عىلي |جه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى
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446937 ن|محمد تـــيسي  محمد عبــــده حس ضتـــ دمنهور|علوم ري

62o267 هلل|د عبــــد|دل محمد فؤ|دل ع|ع ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

536997 لسيد|عيل |سم|م محمد مصطفى |سل| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

33273| لدهبــــ|بــــو|رص فريد محمود عىل |فريد ن |حقوق بــــنه

67655| ى محمود |رو وى|لغمر|حمد |ن حسي  لمنصوره|هندستـــ 

839o95 لدين محمد عىلي|ء |منتـــرص بــــه ن|سو|حقوق 

7o6|o5 للطيف رزق سعيد|ء فيصل عبــــد |رس| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|59844 ه نج| ح محمود محروس|مي  هره|لق|بــــ |د|

96595 لح محفوظ|ل ص|ن كم|شعبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o36o6 للطيف|بــــ عطيه عبــــد |لوه|ئل عبــــد |هند و زيق |لزق|تـــمريض 

4o48| ى|محمد  حمد يونس حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

84762 لجليل|ل عبــــد |حمد محمد جم| حقوق بــــنى سويف

6o82o4 يبــــ|لش|ن عىل |حس|جر محمد |ه |ره طنط|تـــج

|23565 مه فتـــىح محروس|س|لدين |سيف  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|7|978 ن مسعود|م موريس مرج|بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

752o76 ى ش|محمد عبــــد  ى|لعزيز عىل حسي  هي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

|54o38 بــــو زيد|ح محمد |لفتـــ|حمد مصطفى عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

9o|2o2 ل |لع|ل عبــــد|زق كم|لر|رق عبــــد|ط ج|تـــربــــيتـــ سوه

7o6758 هيم حسن|بــــر|محمد عىل  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

7o|978 ن مرىس|هيم غمرى رمض|بــــر|محمود  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

753978 عيل|سم|هلل |لعليم عبــــد|رس عبــــد |مديحه ي ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

8254|6 حمد|عيل |سم|جر محمود |ه |ج طبــــيع قن|عل

35|25 م|لسيد ضي|رتـــ عىل |س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

369763 ى |محمد  حمد منصور|لعربــــى حسي  |حقوق بــــنه

8|8439 مريم حمزه مخيمر حمزه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

354|8 وق ط لسيد بــــدوي|رق محمد |رسر ن|هندستـــ حلو

676584 بــــ|لوه|لسعيد عبــــد |لسيد |ئل |نغم و ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

3|6944 حمد متـــول|مصطفى محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|27887 لمجيد|ن محمود حسن عبــــد |نوره هره|لق|علوم 
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492793 نور|لرحمن عيد محمد |عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5o6487 تـــ حم| ى عبــــد |مي  م|م|ل|د حسي  سكندريه|ل|صيدله 

33|3o ره مجدي محمود مرىس|س ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|598o8 ء يشى عىل جودتـــ|وف ن|حقوق حلو

5766| لعظيم|رق محمود عبــــد |حمد ط| حقوق بــــنى سويف

2985o9 ى مح عشم فهيم|س| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

479486 ى محمود رف|عبــــد ع|لرحمن حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|67|o5 در محمد|لق|محمود محسن عبــــد  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

7|5|87 لزقرد|ن |حمد عثــــم|حمد |مصطفى  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

62o259 ف جم| وى|لغز|عيل |سم|رص |لن|ل عبــــد |رسر زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|5866 هيم|بــــر|د نرص |يوسف فؤ| رين|م لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

26oo9| عيل مصطفى|سم|مروه محبــــ  ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

689223 ف تـــوفيق محمد عيد|يوسف  رسر تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

263|94 ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|صبــــىح | ر|ي ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

8|39|o بــــرين عىلي محمد محمد|ص ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

76o255 ن|هلل عرص|عىل محمود عوض  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

42983o هيم|بــــر|لسيد سعد زىك  |حمد | |ره طنط|تـــج

698567 س بــــهنس محمد|ء مدكور عبــــ|سم لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

275|92 ن|تـــه خليل عىلي رسح|ء شح|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48o44| حمد|ز فتـــىح محمد |محمد فو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|58544 ي
حمد محمود|د |عم| دئى ى شمس|زر عه عي 

|323|8 لدين محمود|ء عىل نور |ل| لفيوم|عه |زر

242o8| هيم|بــــر|ح |لفتـــ|سلىم مصطفى عبــــد هره|لق|حقوق 

425753 |هيم عىل محمد عط|بــــر|نس |ن سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

2544o5 لعزيز شلبــــى|لغيط عبــــد |بــــو |رحمه صبــــىح  |صيدله طنط

23832o ندى محمد عىل محمد يوسف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

683748 ى شعل|دل رش|حمد ع| ن|د حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

52472 ر سعيد سيد سعيد|من علوم بــــنى سويف

37o428 ي محمد|لش|هيم عبــــد|بــــر|طمتـــ |ف
ى
ق ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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333336 لحميد عىل قنديل|لسيد عبــــد|ء |ل| |حقوق بــــنه

4484o6 لمزين|حمد |يز |حمد ف|بــــو بــــكر | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

7697|8 ن عسل|حمد محمد سليم|معتـــصم  لسويس|هندستـــ 

5|7o25 ئى|لزلبــــ|لحميد |مرفتـــ وجيتـــ سعد عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|9656 هيم محمد مصطفى خميس|بــــر|محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

8o85|3 ن|بــــ سليم|لوه|ء محمد عبــــد|عل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|26o5 بــــوعربــــ|لمنعم محمود |م محمود عبــــد |سل| |تـــربــــيتـــ بــــنه

636659 ىس|لمعىط بــــل|هلل ممدوح عبــــد|عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|5737 هيم محمد حسن|بــــر|م |يوسف عص |حقوق طنط

8269|3 حمد|جر محمد عبــــيد |ه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

882o89 يف  حمد سيف  |محمود رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

845597  عىلي|من
ى ر عىلي حسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6o95|8 عص|لمج|هيم |هلل حسن إبــــر|بــــ عبــــد |رح لمنصوره|عه |زر

8o8647 لح|لسيد عبــــدربــــه ص|لرحمن |عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

363|o2 حمد محمد|ء ثــــروتـــ |رس| لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

2|8223 وى|لغربــــ|هلل حسن محمد |مؤمن عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

5|||48 وى|لهند|حمد |مصطفى محمد  سكندريه|ل|علوم 

|2329o در|لق|عمر مجدى مصطفى عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

5|9745 بــــ|لمجيد عىل غل|عىل عبــــد| لي|د تـــمريض دمنهور

3o39o ى  ف سعد ري|نرمي  ض|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|56o8 ى|ن |ن محمد شعبــــ|يم| مي  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

33554 ن|ء محمد طه محمد عثــــم|ل| ى شمس علوم عي 

264242 ه نور| دق|لص|حمدى عبــــد|لدين |مي  شمون|نوعيتـــ 

9oo764 ن |رحمه محمد محمود عثــــم ج|تـــربــــيتـــ سوه

888728 لرحمن |ن محمد عبــــد|ملكه سليم سيوط|بــــ |د|

25o468 بــــوزيد|سمر سمي  سعد  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2685|o لنقيبــــ|لحميد مبــــروك |حمد عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

27483 ح محمد|لفتـــ محمد صل| لفيوم|عه |زر

33|47 مه|لعوضى سل|لعوضى محمد |ء |رس| هرتـــ |لق|تـــمريض 

3o387 م|لسل|حمد عبــــد |منى جمعه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 1991 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|24437 ف عبــــد |عىل  بــــ عىل|لوه|رسر ى شمس هندستـــ عي 

3|6724 ل|ئيل نسيم لمع غبــــري|مهر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8|o965 لجيد|لعليم عبــــد|لد عبــــد|د خ|جه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7498o هيم رزق|بــــر|هيم محمد |بــــر| هره|لق|حقوق 

|65572 ى محمد|حمد |هلل |منتـــ  لديبــــ سعد حسني  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

255|36 ى |عيد | ند ل|لىلي|بــــو |مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

54o|65 ره|لنور بــــش|رك مكرم عبــــد|م سكندريه|ل|حقوق 

7o|654 ن محمد عىل محمد عىل|نوره زيق|لزق|حقوق 

893775 م  |ن عل|مل نعم|محمد ك سيوط|بــــ |د|

266|54 ى حشيش|ء ك|مصطفى عل مل محمد بــــحي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

225959 لمعىط|حمد عزتـــ محمود عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|69852 لدين حسن متـــول|م |حمد عص| تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|29387 ميل وديع صديق|ندرو | ى شمس هندستـــ عي 

|74849 محمود حلىم محمد سيد ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

2o386 لرحيم|بــــتـــ حسن عبــــد |دل ثــــ|كريم ع ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

885688 حمد عمر |حمد فتـــىح | ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

8||6o| ل تـــوفيق خلف|يه كم| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

3|7o26 د|لجو|لدين عبــــد|عيل نرص |سم|مصطفى  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

|25582 ى محمود ى محمود حسي  حسي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

54238| ل دحروج|لع|بــــر عبــــد|طمه مفرح ج|ف بــــ دمنهور|د|

58o5o مجد محمد فول سيد| طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

6o8348 بــــ سمي  محمد مصلىح|رح لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

9o6382 ح محمد |لفتـــ|ح عبــــد|ء صل|رس| قرص|ل|فنون جميله فنون 

844957 ى|شوكتـــ ع دل عىلي حسي  لمنصوره|حقوق 

689652 لجوهرى|حمد |مريم يىح محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

326o34 هيم|بــــر|نور |فتـــ |زينبــــ ر ى شمس|د| بــــ عي 

476567 لسيد|سلىم محمد حسن حسنى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

496oo4 بــــدين|ن محمود ع|لحكيم سليم|بــــ عبــــد |رح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8495|2 لرحيم عىلي|ء عىلي عبــــد|لشيم| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 
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642225 حمدى محمد فريد|لد |خ زيق|لزق|هندستـــ 

78|96| لحميد عىل محمد|لمعىط عبــــد |ندى عبــــد  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

3942| ن|ن حلىم رمض|تـــ سعيد حمد|ي| ن|بــــ حلو|د|

8757|7 زق مصطفى  |لر|زق محمد عبــــد|لر|عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

643478 هيم|بــــر|منى منصور عبــــده  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o88o4 بــــر |حمد ج|ق محمد |وف ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

83o433 ي|ر
ي محمد| ئى

ى
محمد صدق دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2687|3 ل عسكر|حمد كم|ل |مريم جم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

684638 ي
ى|بــــو |حمدى فتـــىح محمد | دئى لعني  لمنصورتـــ |تـــمريض 

6|3526 لمنعم|ح نرص عبــــد |حسن صل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

923289 م متـــول |ل سل|يه كم| ج|بــــ سوه|د|

6o2598 لحق|لح خليل |حمد محمد ص| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

488|79 لصعيدى|حمد |هيم |بــــر|فتـــىح سعد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6239o6 بــــر غلوش|ره مجدى محمد ص|س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7o2784 ى فن|فتـــىح عبــــد  |لمجيد فتـــىح حسي  |ره طنط|تـــج

28779 سحق|د |سحق ج| |بــــول ن|بــــ حلو|د|

77|7|5 ح طه شويخ|لفتـــ|ره محمد عبــــد |س زيق|لزق|علوم 

343|94 ي عط|رس|
ى
 بــــدوي| ء دسوق

ى
دسوق ى شمس حقوق عي 

9|9226 بــــ محمد |محمود محمد دي سيوط|نوعيتـــ فنيه 

47o74 ي|
ظريف ديبــــ جورج | فروئى هره|لق|بــــ |د|

86o3o4 لمجيد|لمنعم عبــــد|ء محمد عبــــد|ل| ي|علوم 
|لمنى

73899 ى رجبــــ تـــوفيق|عبــــد  لرحمن حسي  لفيوم|عه |زر

76552 حمد طه|حمد يوسف |ن |ريم|ن كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

33oo43 يتـــ كفيل محمد بــــديوى| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

853455 ي عبــــ
ده|ندي محمد حبــــسر ي|بــــ |د|

|لمنى

8264oo ل وهبــــه رستـــم|تـــرين هل|ك دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

755o9o ل بــــكرى محمد|ء كم|سم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

248o8 ى نور  لدين|سلىم محمد حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

356263 حمد سعد محمد عىل|عمرو  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|247o8 ى |سيف  عيل|سم|لدين محبــــ محمود حسي  ى شمس|تـــج ره عي 
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9||67o حبــــيبــــ | رمي|دى |له|يفون عبــــد| ج|تـــربــــيتـــ سوه

|4o784 هيم حلىم تـــوفيق مرىس|بــــر| ى شمس حقوق عي 

42393| ى محمد|س ره منتـــرص حبــــسر حسي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7777|6 مل محمد يونس|ل ك|يوسف جم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

337242 لمجيد|بــــ عبــــد|لوه|محمود رجبــــ محمود عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

97674 رون|دق ه|حمد ص|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

43|476 ى هل لسيد شوربــــه|ل |حسي  |بــــ طنط|د|

893oo2 صم مصطفى محمد |محمد ع سيوط|ره |تـــج

498237 رى|لىطي|مل مصطفى |حسن ك| رن |ره طنط|تـــج

2|4|7o ف عبــــد|د |زي لحميد|در عبــــد|لق|رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

76273o لس س ى عطيه |كي  نيوس|رم|م مكي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2oo8| مي |ن |لسيد شعبــــ|سيف  هره|لق|حقوق 

6|9||| سهيلتـــ سعد سعد طه كسبــــه ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

9oo34 ندى بــــهلول عيد بــــهلول ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

844o27 حمد|ح |لفتـــ|م عبــــد|لرحمن هش|عبــــد ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

34628| لد عزتـــ عبــــده عزبــــ|محمد خ ى شمس|تـــج ره عي 

5|35|7 لكريم|ىط عبــــد|لع|يوسف عطيتـــ عبــــد معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

766862 ن|حمد مرو|رق محمد رفعتـــ |م ط|حس ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8278o5 ي خليفه محمد|محمد روم
ئى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

5|4893 ف محمود عىل | |رويد لعبــــد|رسر عه دمنهور|زر

237677 ى|ك م بــــنوتـــ عجيبــــ|س| |رمي  ن|بــــ حلو|د|

7o772 ربــــ بــــشي  محمد|هلل مح|عبــــد لفيوم|علوم 

8o8562 ي عبــــد
لصمد محمد سعيد|مصطفى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

|43339 بــــو بــــكر عىلي|حمد |يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

844|54 ي عبــــد
لرحيم محمد موىسي|مصطفى سيوط|عه |زر

8256|8 ي ه|لر|محمود عبــــد
بــــي|شم عر|ضى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

452256 هيم|بــــر|لدين عصمتـــ متـــول |ل |حمد جم| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

76o66o ن|حمد محمود رضو|ء |ل| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

42655| ي
 قنديل|ن رش|فيفى

ى
ق د مشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

753o|8 هلل|بــــ |عيل بــــيوم ج|سم|م |وس لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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|5257| ى|ن محمد سل|يم| مه حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

427745 لسيد|لعظيم |حمد محروس عبــــد| |تـــربــــيتـــ طنط

7o8o35 ه صل| لسيد صيوح|ح محمد عبــــده |مي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

3|4887 ورى|هلل مغ|عبــــد| عمرو رض ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5o47|4 عيل يوسف|سم|دولتـــ محمد  ى شمس| لسن عي 

6388|4 يم|لد|حمد عبــــد |حمد |د |جيه| ند زيق|لزق|حقوق 

695865 هيم|بــــر|د رجبــــ |مصطفى عم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

875o7 مل طلبــــه|م طلبــــه ك|ريه لفيوم|صيدلتـــ 

643842 ي
ل|لع|لمنعم محمد عبــــد|لدين عبــــد |ء |تـــيسي  ضى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|9953 محمد مصطفى| حمد رض| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8||7|4 هيم عىلي محمد|بــــر|ر |من حقوق بــــنى سويف

453625 محمود سعيد مسعود محمد أحمد لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

344836 ن|لم سليم|ح جمعه س|ء صل|شيم ى شمس|د| بــــ عي 

75o9|6 ى  ل نصيف|يمن كم|شي  ى شمس| لسن عي 

88o524 رحمه محمد سيد عىل   سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7544o3 لرحمن|بــــ عبــــد|ح عق|يه صل| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

43565 ى|لبــــنى سعيد سل متـــ حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|4o53 ي|حمد عن|حمد محمد |
ئى تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

33o397 د|لجو|ء محمد عبــــد|سهيلتـــ عل دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

233o89 ل|لع|حمد عبــــد|خلود طلعتـــ  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|48|7 لرحمن عىل|عىل محمد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

647688 ى عمر  ى محمد حسي  ف|لشن|حسي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

48678 لحميد|د عبــــد|حمد فؤ|د |فؤ هره|لق|ره |تـــج

|7|4o6 وس|رك جميل وليم تـــ|م ورصى لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

6836|3 د|لضي|هيم |بــــر|لسيد محمود |حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4936|8 ط|روق محمد سم|حمد محمد ف| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

368753 بــــر|د ج|لجو|م عبــــد|ل هش|م| سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

84584o س|ن محمود عبــــ|حمد رمض| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 
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|5o947 ن|ندى شكرى محمد سليم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5o|798 يد ر|بــــو |ن |رو ى هيم|بــــر|لمول |شد عبــــد |لي  سكندريه|ل|بــــ |د|

4o44o8 لسيد محمد ربــــيع|حمد |م |سل| سكندريه|ل|ره |تـــج

5o7279 ي|ر
بــــى|لدرش|م محمد |عل| ئى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

9o|757 د  |هلل محمد سيد حم|عبــــد ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

652|9 حمد|خلود محمود جمعه  لفيوم|بــــ |د|

5|6668 ي|لبــــنو|فرحه محمد فهىم 
ئى عه دمنهور|زر

859|o6 حمد|بــــوحسيبــــه |م |ن عص|نوره ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

275849 ن سيد عوض|رحمه عثــــم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2|4748 ى|ن |منيه محمد شعبــــ| مي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

774||o لعزيز|طف قنصوه عبــــد |ر ع|من |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

35o283 دل محمد|حمد محمد ع|لرحمن |عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

||838| لدين عىل رزق|ل |عىل جم دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

2454|7 بــــورسيع|ء صبــــرى محمد |شيم هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|64|75 لحميد محمد|سم محمد عبــــد |بــــ ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

436264 تـــ|هيم بــــرك|بــــر|حمد |م |سل| لشيخ|ره كفر |تـــج

682242 ر|لبــــي|وى |لشبــــر|هيم |بــــر| |رن لمنصوره|طبــــ 

539o78 م سعيد|د يحن  عطيه تـــم|زي سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

6o9332 ف محمد |حمد | بــــوجميل|رسر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

87oo76 هلل مرزوق|ن رزق |دل سليم|ع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6oo777 ه|لل|لسيد عبــــد|د |خلود فؤ | تـــمريض طنط

9o4997 ن |نهله محمد محمد مهر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

447765 م حسن|نهله جميل سل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o8883 بــــ|بــــ محمد خط|لوه|ء محمد عبــــد |أسم |بــــ طنط|د|

66334 ر سعيد|لستـــ|متـــ عبــــد |س|حمد | ن|حقوق حلو

778|9o طمه سمي  حسن محجوبــــ|ف لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

52524| ل|لعس|حمد |لسيد |محمد سعد | عل سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

7|||6 مد مصطفى|مصطفى محمد ح طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

358o63 ف محمد عىلي|محمد 
رسر |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 
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53o|52 سم|مل ق|ل محمد ك|ندى محمد كم بــــ دمنهور|د|

|68832 ن محمد رجبــــ عىل|نوره عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

25832o لعو|لسميع |ن عبــــد|محمد شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

267927 لحق|در عبــــد|لق|ح عبــــد|صل| رض هره|لق|ر |ثــــ|

48o658 حمد|لسيد |فظ |لح|ن محمد عبــــد|يم| سكندريه|ل|ره |تـــج

|24467 ين ن|جورج وديع يون| في  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2378|6 حمد شلبــــى|م محمد |ء هش|ل| سيه|نوعيتـــ عبــــ

49o237 لخطيبــــ|لرحمن محمد محمود |حبــــيبــــه عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o6o46 ن طوسون|لجهل|ج |كلثــــوم ض سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

276799 م|بــــو ظل|حمد |ئل |مصطفى و لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

6o75o2 لبــــدري|ر عىل |عىل عم ي صىح طنط
|معهد فنى

|52o| حمد عىلي|ل |لرحمن جم|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

254333 لمحسن محروس|ح عبــــد|له صل|ه تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

428956 بــــ|هيم خط|بــــر|د عتـــريس |روضتـــ فؤ |طبــــ طنط

269o|2 ج|بــــو فر|ن محمد محمد عىل |يم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

426o4o هلل|لد عىل عبــــد |روفيده خ سكندريه|ل|ره |تـــج

64o7o9 حمد|لسيد عىل محمد |عىل  زيق|لزق|صيدله 

78279| حمد|ل |لع|د عبــــد |هلل عم|منه  زيق|لزق|بــــ |د|

258963 لحميد طه|دل عبــــد|محمود ع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o9|88 ى محسن |ي لحديدي|لسيد محمد |سمي  لمنصوره|طبــــ 

6789oo ز سمره|لبــــ|ل |لكم|بــــو |لسيد |طمه |ف لمنصورتـــ |تـــمريض 

46o75 تـــه محمود|مروه محمود شح ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

252778 عيل خميس|سم|لمرضى |نىه عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

53457o حمد فتـــىح|لد |د خ|سع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

827oo8 ن|شم رشو|حمد ه|كريمه  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

497842 ر|لغف|نديرتـــ مسعود رجبــــ عبــــد  بــــ دمنهور|د|

4|7526 بــــ|بــــورح|حمد سعدى |م |سل| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

25|285 لمنعم عيسوى|ح عبــــد|محمود صل لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

5|4o7| ى م|ن أس|رو ضى|متـــ محمد حسي  سكندريه|ل|صيدله 

287786 لمرصى|ئى فوزى |م ه|سل| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

Wednesday, September 5, 2018 Page 1997 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

23o499 ح قرئى|محمد سيد صل هره|لق|ر |ثــــ|

462|76 ن حسنى حسن عرفه|حسن رمض |حقوق طنط

4563|6 دى|ىط بــــغد|لع|محمد مجدى ربــــيع عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o4846 ضى|حمد م|ر سيد |لستـــ|لد سعيد عبــــد |خ سكندريه|ل|ره |تـــج

646362 لزىك|لد محمود |ريم خ |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8646o2 ي|لر|هلل محمد عىلي عبــــد|عبــــد
ضى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9|5498 ئيل  |رس|بــــيشوى ثــــروتـــ عزتـــ  سيوط|حقوق 

24o5|5 ل سيد|لع|ح عبــــد |لفتـــ|طف عبــــد|ء ع|عىلي هره|لق|م |عل|

832853 ء محمد محمود عىلي|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

25||o7 لمرصى|محمد نبــــيل محمد  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

28o376 حمد محمد عروج|مه |س|حمد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

477723  عىلي نعمتـــ |س
هلل|رتـــ محمد مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

69o65 |مل بــــكرى و|م ك|بــــتـــس|
ى
ق بــــ بــــنى سويف|د|

45|o33 |ل |لع|لمهدى عبــــد |لك |هلل م|لمعتـــزبــــ|
ى|بــــو لعني 

ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

76586 لرحمن محمد|همس معتـــز عبــــد  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

437o4| لسعيد محمود أبــــو معبــــد|خلود منتـــرص محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

6|993o ن|حمد كيو|لبــــدوى |لسيد |دل |ء ع|سم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

88|38o ى محمد  |رس| ء محمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

82277 لحميد|ع عبــــد|بــــر رف|هلل ج|عبــــد ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

789937 لعزبــــ|بــــر |بــــو بــــكر ج|ء |سم| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23|84 بــــ|حمد خط|بــــ |عمر محمد خط  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

|2326| هيم|بــــر|لمسيح |ن عبــــد |روبــــي  عري ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

349464 ىط|لع|ل عبــــد|ن محمد جل|يم| عه مشتـــهر|زر

5|8686 تـــ محمود مصطفى فر| دلي|لخر|ج |مي  بــــ دمنهور|د|

||759| لمجيد|حمد محمد عبــــد |مصطفى  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

73696 بــــ|لتـــو|حمد عبــــد |محمد جمعه  لفيوم|حقوق 

2683|7 لح|حمد ص|مد محمد |ح ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى
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523|o7 بــــر عىل|م ج|حمد س| سكندريه|ل|بــــ |د|

|44944 ى ق|ي حمد|سم زىكي |سمي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

848729 ري عىلي|زينبــــ فهىمي نج ن|سو|تـــربــــيتـــ 

96o93 م|لسل|خرصى عبــــد|هد مدئى |ن ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

4o74|5 ي عز |أم
لدين صديق أحمد عوض|ئى سكندريه|ل|بــــ |د|

37439 هيم|بــــر|م محمد سعيد |سل| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

677439 ح حسن|لفتـــ|د عبــــد |محمود مر لمنصوره|هندستـــ 

526o|9 ر|لىطي|هيم |بــــر|لرحمن أيمن سعد |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

49774o ي
لحوىسر|ح |لفتـــ|لمنعم عبــــد |هلل عبــــد |عبــــد | دئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|3o43| لعظيم محمد|بــــسملتـــ محسن عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

636898 ندى عىل محمد عىل لمنصوره|بــــ |د|

|5|72| فظ|لح|لعزيز عبــــد |م محمد عبــــد |بــــتـــس| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

9249|6 تـــه عىل يىح |ء شح|ثــــن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

76|553 ى |زم محمد هش|ح رى|لزغ|م محمد حسي  لسويس|معتـــ |علوم ج

233733 لس صموئيل  تـــبــــ|ر ر|دو|كي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

342|7o ي
فع|لش|ع بــــكرى |محمد رف| دئى سيه|نوعيتـــ عبــــ

72297 ى عبــــد  ى|سمر حسي  لموجود عشر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

496o86 ه عل| وى|لجد|ح |لفتـــ|ء محمد عبــــد|مي  ره دمنهور|تـــج

6|43|3 لغريبــــ|ع |لر|غبــــ محمد |مصطفى ر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

3|234o ى |هلل محمود عبــــد|منتـــ  ق|لحميد حسي  وي|لشر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

646882 حمد محمد عىلي حبــــيبــــ|مي محمود  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

2|97|8 ى خ|ي هر عىل|لظ|لد عبــــد|سمي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6o92o ء سيد مصطفى محمد|سم| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

5|6459 بــــ|مل عطيتـــ وه|أروى سعيد ك سكندريه|ل|طبــــ 

476397 وي|لعمر|د غنيم |لجو|رق عبــــد |أدهم ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76o37o ك|لمل|دى ظريف رشدى عبــــد |ف لسويس|هندستـــ 

626646 لصبــــور محمود محمد|يمنى محمد عبــــد زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

8o9|45 لعظيم|رحمه محمود زىكي عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

25772 لعزيز كريم|ن عبــــد |منيتـــ شعبــــ| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62535 |لبــــ|ج  عبــــد|عىل حسن ن
ى
ق ره بــــنى سويف|تـــج
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37329o ق|عيل |سم|م ربــــيع |لتـــه|ن |يم| وى|لشر |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|27o8| حمد خرصى|لد فكرى |حمد خ|نىح  | ى شمس|د| بــــ عي 

45842o حمد|هلل |هر محمد عبــــد|ريم م لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4633|o ى|هيم |بــــر|يز |محمد ف وى|لجي  |حقوق طنط

5|4665 يف|هيم |بــــر|منيه حسن محمد | لشر سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

7546o7 لسيد|لد محمد |ء خ|رس| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

4|94o2 ي|ر
هلل|هلل عىل عبــــد |ضى عبــــد |ر| ئى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

4934o2 لديبــــ|دى |له|حمد رجبــــ عبــــد| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26o|95 لمعبــــود عىل|سلىم ثــــروتـــ عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

|33972 حمد|رى |لرحمن محمد قبــــ|عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|5|84 لزمر|هيم سيد أحمد |بــــر|دتـــ |ندى حم تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

8428| د|لجو|منيه سيد عويس عبــــد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|24o88 نور متـــولي|بــــر |وليد ص ى شمس حقوق عي 

645422 لنمر|د محمود |بــــ محمد رش|يه|زينبــــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

42523o لفتـــوح|بــــو |لسميع |بــــسمتـــ محمد حسنى عبــــد  ن|علوم حلو

785444 هيم|بــــر|ج  وهبــــه |ء ن|رس| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

754762 هيم حسن دحروج|بــــر|هيم |بــــر|حمد |رضوى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5o28o| لنبــــى حسن|لدين محمد عبــــد |ح |ء صل|ل| سكندريه|ل|عه |زر

37772 ي
لعزيز|محمد سعيد عبــــد | دئى |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

86986o لموجود نوبــــي|حمد محمد عبــــد| لمنصوره|حقوق 

8434|o لدين محمد عىلي|ل |روي جم| ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

862979 ى  ي حسي 
لرحمن|حمد عبــــد|مصطفى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

696868 لشقرى|لسيد محمد |محمد مدحتـــ  |ره طنط|تـــج

236645 لح|دل سيد ص|منيه ع| ن|بــــ حلو|د|

535296  محمد م|آل
ى
بــــو بــــكر|ضى |ء شوق عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

2|6335 لصغي  عىل|ئى محمد |مصطفى ه ى شمس هندستـــ عي 

324o29 لمجيد|ل محمود عبــــد|مصطفى جم هره|لق|حقوق 

343|7 وع|د مط|لجو|محمد حفنى عبــــد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|
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89o743 حمد محمد بــــخيتـــ |ن |يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

32oo3o ي |محمود مرو
حمد|ن حفىطى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o482o ي|لبــــستـــ|حمد حمدي عىلي محمد |
ئى سكندريه|ل|ره |تـــج

68|454 ف | لسيد محمد محمد يوسف|رسر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

528274 عيل|سم|بــــو|ل محمود عىل |هلل كم|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

324898 بــــ محمد صبــــرى محمد|شه ى شمس حقوق عي 

8627|| لدين|حمد ثــــروتـــ نور | |دين دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

52478o دى|له|لكريم عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|كريم  سكندريه|ل|هندستـــ 

34759| ف رض|م |سل| هيكل| رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

46|o33 لعفيفى|مل محمد |هلل ك|عبــــد  |ره طنط|تـــج

48o85 ر|لرحمن صبــــىح فريد مختـــ|عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

3|546 حمد يوسف|هبــــه محمود محروس  هره|لق|بــــ |د|

2|9236 حمد|د |م حم|لسل|عمرو عبــــد ن|حقوق حلو

693o97 ء محمد محمد محمد نرص|سم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

8659|9 ي محمود حسن|لر|هلل عبــــد|عبــــد
ضى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2735|6 در|لق|ذ محمد سعيد عبــــد|مع ن|علوم حلو

836o87 لرحيم عبــــيد محمد خليل|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

433o| ئى|لحلو|حمد |در |لق|حمد عبــــد |سيف  هره|لق|هندستـــ 

35939| محمد مجدى عىل مصطفى ى شمس حقوق عي 

4|42|4 ئى|لعن|ر محمد |لستـــ|هبــــه محمد عبــــد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

837|58 لرحمن عىلي بــــربــــري طه|عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

687944 لسيد|محمد فتـــوح محمد عوض  لمنصوره|ره |تـــج

428982 نم|ئى محمد حسن محمد غ|أم |علوم طنط

|6o75| حمد محمد|محمود يشى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

864248 لرحمن|حمد عبــــد|لدين |د |زينبــــ محمد عم سيوط|حقوق 

298395 لسيد حسن|فوزى محروس | ند تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

27o278 هلل|لسيد عبــــد|هيم عزبــــ |بــــر|مر |يوسف تـــ لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

893259 ى خليل |حمد حس|ر |من ني  سيوط|صيدلتـــ 

4o49|2 حمد|لسيد |رص محمود |محمود ن سكندريه|ل|بــــ |د|

339448 |لعليم |لبــــكرى عبــــد|لعليم محمد |ء عبــــد|سم|
ى مي 

ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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883576 ف عبــــد|نوره  ه محمد |لل|رسر ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

623839 زى عيس|لىح حج|ل عبــــد |ء كم|سم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

||8939 نوس|لبــــي  بــــديع سعد ف| |كونيتـــ مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3276o لعظيم|لسيد عبــــد |حمد ممدوح | ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o64|8 مه|ظه سل|بــــ|ر |مه مختـــ|رسيل سل|م سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

292o6 م|لسل|هيم عبــــد |بــــر|ل |هيم جم|بــــر| هره|لق|ره |تـــج

|558|2 سم حسن|لق|بــــو |حمد |لرحمن |عبــــد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

9|o|8o ئيل |ئيل رشدى ميخ|رك ميخ|م معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

852|65 ي|يه|حمد |م |حس
بــــ طلعتـــ مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

69243 لسيد محمد|حمد |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

2|6769 يوسف محمد مصطفى عطيه محمد ى شمس حقوق عي 

6833o2 لسيد|هلل |حمد عبــــد |رس |ن ي|نوره لمنصوره|بــــ |د|

4|7892 ى محمد محمد عبــــ|ي س خليل|سمي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7792|o لمعىط|لرحمن عبــــد |لسيد محمد عبــــد|هديه  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5o8532 لعربــــى رزق شندى شميس|زم |ح |حقوق طنط

42355o حمد حسن|سلىم حسن  سكندريه|ل|حقوق 

846778 نور حسن|ن محمد |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

757733 رك|هيم مبــــ|بــــر|ل |قمر جم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22o58| ل|رد حل|دو|دين روبــــي  |ن ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

89|62o س |لي|ل |مي  مكرم غ| سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

756889 هيم محمد عطيتـــ|بــــر|ء |حمد عل| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

8|9o35 ي |
ن|مه وليم دمي|س|يرينى هره|لق|طبــــ 

786|o2 لحليم منصور|دل طه عبــــد|ره ع|س ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

66225 ف مصطفى قرئى مصطفى| رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o4798 عيل |سم|هيم |بــــر|بــــ طلعتـــ |رح ج|بــــ سوه|د|

83oo83 ى|م غبــــ رميس|ر| شحتـــو| رتـــي  |نوعيتـــ فنيه قن

424753 للطيف حسن سيف|حسن عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

5o|8o2 لح سعد|ل ص|زينبــــ جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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256|87 عطيه عىل عطيه عىل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

86572| عيل محمد|سم|م |لسل|ء عبــــد|وف |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

94775 تـــ محمد عبــــد  م|لسل|ح عبــــد |لفتـــ|ني  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

259|62 لخولي|ح رشدي |حمد صل| |ند شمون|نوعيتـــ 

93466 لرحمن|مد عبــــد |م فتـــىح ح|سل| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

68|964 وق محمد  ى|لمتـــول |رسر لزهي  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

842o99 ي محمود عبــــدربــــه|حمد عبــــد|
لغنى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

4o|||5 لمول|ل حميده عبــــد |طف هل|ع سكندريه|ل|بــــ |د|

522o46 زى|م عطيتـــ غ|لسل|ء عبــــد |سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

27856 لسيد|رص |لن|دتـــ وليد عبــــد|مي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o||72 ح محمود سعيد|لفتـــ|حمد عبــــد| ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

78|648 لسيد محمد|بــــسمه محمد  زيق|لزق|علوم 

7oo735 |تـــ تـــوفيق حن|لشح|تـــي  مرقوريوس |فيلوبــــ ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

633||4 عيل محمد بــــرع|سم|حمد محمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8o|375 لحميد|شف سعيد عبــــد|روضه ك ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4329|2 يد|لسيد ع|ء محمد |سم| |ره طنط|تـــج

82|945 ي عبــــد|م|
ر|لغف|لرقيبــــ عبــــد|ر عبــــد|لغف|ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

776229 ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|ضل |ده ف|مي زيق|لزق|نوعيتـــ 

7896|9 ممدوح محمد حسن عطيه موىس عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

786977 دى|له|ن محمد محمد عبــــد|محمد رمض قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

774593 ه محمود عبــــد | لعزيز حبــــسر شنبــــ|مي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

4964o6 بــــودومتـــ|عيس عىل | ء رض|ل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|7|2 ء مفيد سعد فهىمي عمر|سم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|3628o ى |روز ئيل|هلل ميخ|ميل رزق |لي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

2|9827 ش|شور عبــــده |ئى ع|مريم ه بــــى|لشر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

243489 حمد|ر محمد |لغف|طمه عبــــد|ف ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

543743 وى|لبــــر|ج يوسف خليل |يوسف حج بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

346449 لسميع مصطفى|هلل مصطفى عبــــد|منتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7797o8 ى|دل محمد |منيه ع| لسيد محمد حسي  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6o59|4 حمد نرص يوسف محمد رزق| |تـــربــــيتـــ طنط
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76o4|2 بــــ سمي  مرقص خليل|يوس لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

48o77| صف|د سيدهم مشحوتـــ ن|سع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

46|2o6 ل أحمد أبــــوعىلي|مريم أحمد جل |حقوق طنط

|445o8 هلل|م عبــــد |هيم عل|بــــر|يوسف  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

6oo87o يف|لق|دل نرص عبــــد |ر ع|من در رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

7o9426 ي|هيم |بــــر|محمد محمود 
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

637553 لسيد|در |لق|بــــ عبــــد|يه|يتـــ | ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

675678 حمد محمود محمد محمد عىل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|22983 ن محمد سيد|سمر سيد سليم ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

37277 بــــ|حمد دي|هلل نبــــيل محمود |منه  ى شمس| لسن عي 

9653o بــــي|لحليم عر|رغدتـــ سعد عبــــد  حقوق بــــنى سويف

437933 تـــى|لدين |هيم شمس |بــــر|سلىم نبــــيل  لنشر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7|o48 لعظيم|لعظيم عىل عبــــد|هدير عبــــد لفيوم|بــــ |د|

|75o32 حد|لو|زق عبــــد |لر|هلل حمدى عبــــد |منتـــ  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

63|94| ح خميس|د نرص صل|سع زيق|لزق|حقوق 

26o377 حمد محمد|نبــــيله محمد  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6|96|4 لحديدي محمد عرص|هلل عرفتـــ |منتـــ  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5o6654 هيم|بــــر|دي |له|حمد عبــــد|ن محمد |نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o4863 هيم  |بــــر|حمد |لدين |د |دين عم|ن ج|حقوق سوه

8388|7 لمسيح|هيم وليم عبــــد|بــــر|بــــسنتـــ  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

83o998 حمد| |لوف|بــــو|ء سيد |وف دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

329o68 ن|هيم زيد|بــــر|لرحمن عطيه |حمد عبــــد| ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

689o|4 لعزيز|لمرىس عبــــد |ل يىح |يىح جم لمنصوره|صيدله 

4572|8 ر|لجز|حمد محمود |حمد محمد | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3|6393 لمغربــــى|حمد |مريم محمد محمد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

53oo65 هيم يونس عطيتـــ محمد|مصطفى إبــــر ن|هندستـــ حلو

44332| تـــه|يم محمد شح|لد|يم عبــــد|لد|حمد عبــــد| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

4454|3 حمد|زينبــــ محمد مصطفى عىل  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

256975 لحميد محمد محمود|ن عبــــد|يم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 2004 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|6998| د صبــــىح سمور|بــــيتـــر عم لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

448634 ى  ل|بــــوهل|ن |لسيد رمض|محمود خي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8579|3 شد|رص حبــــيبــــ ن|ن| رين|م |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

54o4|2 شد|لد محمود محمد ر|منيتـــ خ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|56358 ن|دل تـــفى نعم|محمود ع هره|لق|ره |تـــج

9oooo9 لسيد محمد |جح |حمد ن| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

763767 رى عوض|مجدى نجيبــــ بــــد| مونيك طبــــ بــــورسعيد

836496 ي محمد|ء محمود |عل لطي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

676468 م|م|لعزيزى |حمد محمد |هند  |بــــ طنط|د|

496952 حمد عبــــود|ن قرئى |ن سليم|حن سكندريه|ل|حقوق 

7857|3 هلل|لرحمن حسن عىل عبــــد|عبــــد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

233897 رى|لسق|حمد طه |حمد عمر | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

444o4 لعزيز صديق|عمر محمد عبــــد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|585| ر|لجز|هلل حمدى حسن |عبــــد لمنصورتـــ |تـــمريض 

4899o3 بــــوسمرتـــ|حمد عىلي عبــــدتـــ |ندى  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

254387 نم|لعزيز غ|طف عبــــد|ء ع|ل| شمون|نوعيتـــ 

26593| محمد وجدى طه عجوه تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

222o27 نجوى حسن حنفى حسن هره|لق|حقوق 

355o| م|لسل|مل عبــــد |ن ك|لد رمض|خ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4o423o مر|لعزيز ع|لحسن محمد عبــــد|لدين |ح |صل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

64o47o لسيد|حمد |رص محمود |لن|حمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

776oo وى|فتـــ عطيه منش|ر ر|من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

28568 ح سيد|لفتـــ|هلل عبــــد |يوسف عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

9o8843 ن عويس |يه محمود عثــــم| ج|أللسن سوه|كليتـــ 

256383 لخليفى|هيم |بــــر|محمود صبــــيح  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7843o| عيل|سم|لسيد محمد |هيم |بــــر|لسيد |يه | زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

7|||o4  عبــــد ربــــه|لمرىس |جد |روفيده م
ى
لدسوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

44384o ن|رسليم|لغف|أيتـــ حمدى عبــــيد عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

85|73 لحميد محمد|جر محمد عبــــد|ه دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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7o657| ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |نجوى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|657|9 وى|حمد شعر|محمد محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8727| ح|لفتـــ|محمد عىل هيبــــه عبــــد لفيوم |تـــمريض 

45|4|3 حج محمود|أمجد محمد أبــــو ر سكندريه|ل|هندستـــ 

3428|| وتـــ|لحق حل|لسيد عبــــد|هلل |نحمدو عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

763|65 هيم مصطفى مسعد محمد|بــــر|هلل |منه  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8o|84o ي سيد|س|هلل |لمعتـــصم بــــ|
مه تـــوئى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|4|48 يمن سعد بــــطرس|نوبــــ |بــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

34||39 يوبــــ|لسيد |روق محمود مصطفى |ف هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

84o35 حمد محمد|لد رجبــــ |خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

438924 عيل|سم|هيم |هيم ربــــيع إبــــر|إبــــر ط|بــــ دمي|د|

23385| د|حمد رش|د |حمد رش| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

628769 هلل|هلل محمد عبــــد|سعيد عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

||544| ج |لرحمن خف|م عبــــد |فرح هش ى شمس|تـــج ره عي 

4524o6 ض|لع|حمد |محمود عىل محمود  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

85865o حمد|د ممدوح زىكي |زي سيوط|حقوق 

|57592 لعظيم عىل|در عبــــد |لق|ء عبــــد |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

35o972 لسيد|حمد |ل |هلل جم|عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

85oo53 هلل|فتـــ محمد حسبــــ |مؤمن ر دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

788o68 نتـــ|حمد محمد حسن شح|ء |سم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

368496 هيم|بــــر|لرحمن |عبــــد| ء رض|سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8538o5 ي|ر
لسميع|لسميع فرغىلي عبــــد|عبــــد| ئى ره بــــنى سويف|تـــج

77|894 ى عص|ي ى |بــــر|م |سمي  هيم|بــــر|هيم حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

867|37 ي|عمر بــــدري 
لليثــــي مصطفى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

قرص|ل|لطود |بــــ

437|6o ل|هيم محمد جل|بــــر|در محمد |دين ن|ن لشيخ|علوم كفر 

8o746 وق ع دل حلىم نرص|رسر ن|حقوق حلو

9|5493 ى  |حمد |حمد محمود | مي  سيوط|ره |تـــج

76244| لعربــــى بــــخيتـــ|لسيد |يوسف تـــيسي   ره بــــور سعيد|تـــج

2|6|89 لعزيز|لدين عبــــد|ل |لد جم|محمود خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4427oo ى|ء سعد تـــوفيق عبــــد |ل| لغنى حسي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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2699|3 حمد|د |لضي|لعظيم |د عبــــد|لضي|محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

68o868 لحسينى|طف محمد |حمد محمد ع| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

79|7o7 ن حسن|مه صبــــرى سليم|س| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

53679| ي|م
ض خميس|ن ري|زن سعد تـــعى تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع

سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

349724 حمد محمود|كريم سمي   ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

45275| لد سمي  حسن زىك|زم خ|ح ط|بــــ دمي|د|

|538|4 لرحيم|رحمه سيد غريبــــ عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

44939o بــــد عىل|تـــتـــ  ع|ن محمد شح|مرو |هندستـــ طنط

355|o7 حمد فرج محمد|مي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

696626 هيم|بــــر|حمد |لموجود |هيم عبــــد |بــــر|يه | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

2742|9 ك|لمل|يوبــــ عبــــد | |يىلي|طف |نىح  ع| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

449685 حمد فرج|حمد محمد |هلل |عبــــد  |هندستـــ طنط

5|6265 مد|هلل ح|حمد عبــــد |ن |م شعبــــ|بــــتـــس| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

476276 ي|ه
لسيد|ن |أحمد شعبــــ| ئى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

646685 مل|ء يشى لطفى عىل ك|رس| لمنصوره|حقوق 

479||2 حمد حسن|عمر حسن  سكندريه|ل|ره |تـــج

8|5963 هيم|بــــر|تـــ سعيد |م عرف|بــــتـــس| لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

328825 بــــ|لوه|هلل وهيدى عبــــد|مصطفى عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

327o73 دى مسعود|لمنعم نج|ن عبــــد|يم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

462828 يش|لغ|ده محمد محمد |ده حم|مي لشيخ|علوم كفر 

6o6776 ن|بــــو رمض|ل محمد |محمد كم لمنصوره|هندستـــ 

66|6| در|لق|روق عبــــد|محمد رفعتـــ ف لفيوم|تـــربــــيتـــ 

||8377 ي|م د|دل س|بــــيتـــر ع
ل قلدس|ئى هره|لق|ره |تـــج

262o85 لحميد عمرو سعيد موىس|عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

779945 هلل موىس|محمد مصطفى نعمه  زيق|لزق|حقوق 

2o322 ي عىل محمد 
عيل|سم|مصطفى لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 

(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

647782 عمرو شحتـــه مرىس طلبــــه ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o722| لسيد محمد جمعتـــ محمد|يتـــ | لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ
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334|2| لسيد محمد|ل |م جم|سل| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6o88|7 ر|لنج|سعد عىل عطيه | رش | تـــمريض طنط

34|687 لعزيز|لمقصود عبــــد|ىط عبــــد|لع|ن عبــــد|يم| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

6293|6 هلل غريبــــ|بــــر عبــــد|م حسن ص|حس زيق|لزق|بــــ |د|

4247|3 لنعيم|هر محمد عبــــد|زم محمود ط|ح بــــ دمنهور|د|

3|85|5 طمتـــ محمد حسن محمد|ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

765676 لعطوى|لح |حمد محمد ص|محمد  هندستـــ بــــور سعيد

|65|54 د|لحليم مر|ره سيد عبــــد |س ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

859247 لكريم سنوىسي|لد عبــــد|حمد خ| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

5o54|5 بــــى|سعد محمد عر|محمد ممدوح  علوم بــــورسعيد

27883| لعظيم جبــــر|محمد حمدى عبــــد وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

235|97 لجميل|طف |دى حسن ع|ش هره|لق|حقوق 

363525 ى محمود حمد|دع ن|ء حسي  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

642577 محمود يونس محمد محمد عىلي لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

856965 ي|حمد حسن عبــــد| |ر|ي
لغنى ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

تـــ بــــنى

5o93o7 بــــوزيد|لمجيد |نور عبــــد|مصطفى عزتـــ  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

54o557 لرحمن|م محمود عبــــد|فريده عص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

76o72| ى ندى ربــــيع محمد حسي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

496588 هيم عىل|بــــر|د جمعه عىلي |جه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

79o76 لمول محمد محمود|محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

4o6o|7 حمد|حمد |ح |لفتـــ|رص عبــــد |د ن|سع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

245938 ف محمد عبــــد|محمد  لغنى|رسر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

8|56|4 يمن جميل ظريف نمر| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

776o87 مه يوسف محمد|س|مروه  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

86925 سم سنوىس|ء ممدوح ق|سم| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

258396 حمد محمد|سط |لبــــ|حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

9|2297 لرحمن |حمد عىل عبــــد|م |ريه ج|بــــ سوه|د|

885438 ه لحفيظ |زم محمد عبــــد|ن ح|مي  سيوط|بــــ |د|

628|49 رس جوده سعد|ي| دين س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

848396 حمد عىلي|هيم |بــــر|ده |غ ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
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6384o8 ورى عطيتـــ|محمد محمد مغ زيق|لزق|بــــ |د|

22o73| م|ل|ن |هلل محمد مصطفى شعبــــ|منه  رسر ى شمس|د| بــــ عي 

2656o8 ف عىل طعيمه|حمد | رسر هره|لق|ن |سن|طبــــ 

|658o9 ي|مل عبــــد |ندى محمد ك
لغنى ي للفن|

لمطريه|دق |لفنى

239|68 حمد عقل|لنبــــي |مريم رفعتـــ عىل عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

869o38 ء محمد محجوبــــ عىلي|سم| ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

7733o4 هيم|بــــر|ل |لع|لسيد عبــــد |ريم محمد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|7736 لسيد|زىك | ء مسعد زكري|رس| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

76o5|5 هلل محمد محمد حسن|عبــــد  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

84655| ي سيد |ف
حمد|طمه مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

4485| ل|بــــو و|بــــر محمد |ن محمد ج|ريم|ك هره|لق|طبــــ 

763399 لق|لخ|روق حميد عبــــد |يه محمد ف| هندستـــ بــــور سعيد

|75925 سم لبــــيبــــ جيد|رينيه بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

39749 لسيد محمد| |زن عط|م د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

4|7347 دل عزيز بــــطرس مرقص|بــــيشوى ع |حقوق طنط

2|673| ل|حمد يحن  فوزى جل| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

267493 لسيد حسن|ديه محمود |ن هره|لق|ج طبــــيع |عل

82o526 وي|ح مرىسي قن|عمرو صل ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

5o28|7 زي|حمد محمد حج|يه | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

622659 ن حمد محمد محمد رزق| |مي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

93885 ن|عيل محمد رشو|سم|يوسف  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|4478 لمعدول|لدين محمد محمد |ل |نور محمد جم هره|لق|بــــ |د|

827445 د|دل عبــــده ج|هلل ع|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

43687|  محمد نجم|ن |ن شعبــــ|يم|
ى
لدسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|5755 سم|رص محمد ق|محمود ن ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|34764 سم|عيل ق|سم|طه سيد  ن|حقوق حلو

8o|9|o وي|لبــــرك|دهم |عيل |سم|محمد  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

7o6497 ح محمد محمود محمد|صل| دين ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

3|77|3 ى| مه زكري|س|عمر  حسي  ى شمس|تـــج ره عي 
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8|2777 ى|م مل|ق رزق ك|سح| |رتـــي  ره بــــنى سويف|تـــج

25866| هلل|م معتـــمد مسلم عبــــد|سل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8|8589 |لعل|بــــو|يه محمد عىلي | ي|عه |زر
|لمنى

2372o5 لمهيمن|ره مجدى محمد عبــــد|س ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

5|26o6 لمول محمد|حمد محمد عبــــد| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

543557 عطيتـــ فرج سحيل| لي|د سكندريه|ل|حقوق 

6|3o54 يد|د ز|لجو|ن محمد محمود عبــــد |يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

528958 بــــيشوى جورج عزيز صليبــــ بــــسطوروس تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

782o64 هيم سليم خليل|بــــر|يدى محمد |ه زيق|لزق|صيدله 

4359|2 ف عطيه سيد |آل لعربــــى|حمد |ء أرسر لشيخ|طبــــ كفر 

89988| هلل محمد حسن  |ندى عبــــد سيوط|ره |تـــج

66o56 حمد|شه حزين |كريم عك ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

498479 هلل سعيد|مريم حرص سعيد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9257| ى|ر ي|لستـــ|لحسن عبــــد | |رن سي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

449696 هيم محمد بــــخيتـــ|بــــر|محمد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

7|799| حمد|لمرىس |حمد |حمد |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

7o|547 لخلوتـــى|لسعيد محمد |هر محمد |ن م|يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

485672 هيم|بــــر|طف حسن عىل |ء ع|سم| سكندريه|ل|حقوق 

8|7588 ي مونس ميخ| مرس ئيل|بــــشر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

6o8767 تـــ|ء محمد عبــــد |رس| لمطلبــــ أبــــو خرصى ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

426882 ن|نس عثــــم|ف |منى خل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69883| حمد محمود|محمود | جميله رض لمنصوره|نوعيتـــ 

3645o4 بــــ موىس|لوه|حمد موىس عبــــد| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

625|97 لرحمن غريبــــ|ن محمود عبــــد |ريه ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

675o4o ف محمد |محمود محمد  حمد|رسر لمنصوره|علوم 

222325 يمن محمد زغلول متـــولي|ن |شهد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

54536 دى|له|م عبــــد |م|مصطفى رجبــــ  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

336557 لجليل|هلل عبــــد|طمتـــ جميل عبــــد|ف |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

5o4|3 لحميد|ح عبــــد |دل صل|تـــه ع|شح ره بــــنى سويف|تـــج
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48o668 ف محمد مصطفى مصطفى|خلود  رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

286253 هلل محمد حسن|طف عبــــد|د ع|جه تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

57o|2 ى|ح عبــــد |ء صل|سم لمنعم حسي  حقوق بــــنى سويف

228534 ل بــــيوم|رحمه بــــيوم كم ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4643o3 هلل|حمد عبــــد |ل |محمد فتـــىح جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|2o2 لبــــدوي|ل |لع|حمد سعيد عبــــد | لفيوم|لعلوم |ر |د

3|2oo9 مريم محمد محمود فتـــوح ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|47|2 حمد|ئى |ح كيل|لفتـــ|لدين عبــــد|نور  ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

|62658 تـــ|لشح|لمطلبــــ محمد |مصطفى عبــــد  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

482834 لسيد مخيمر|ض |حمد ري|د |جه ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

4944o4 م طلعتـــ محمد محمود خليل|عص |ره طنط|تـــج

53287 حمد|ن |ره طلعتـــ رمض|س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

879833 ل سيد عىل  |يه جم| سيوط|بــــ |د|

476|49 حمد حميدو|سلىم حسن  سكندريه|ل|ره |تـــج

|7|45 لعزيز عىل|محمد عىل عبــــد  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

8|7379 ي|ل |حمد جم|
دم عطيفى ي|عه |زر

|لمنى

437|5| خ|لطبــــ|ع عىل |لسبــــ|ر سعد |من لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

5443| هلل سنوىسي محمد|حمد عبــــد | ي سويف
هندستـــ بــــنى

336937 تـــه محمود|محمد محمود شح |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

8|72o4 رق عمر عىلي حسن|ط سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

86oo7o ي سعد عىلي
محمد وففى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

357234 لحميد عىل طه|ميتـــ طه عبــــد|س |تـــربــــيتـــ بــــنه

|55|88 عيل محمد|سم|رص |لن|ندى عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

452266 حمد عىل بــــدير محمد محمود| لشيخ|هندستـــ كفر 

4o|284  محمد
ى
ندى محمد شوق سكندريه|ل|بــــ |د|

232o83 لح|ئى محمد ص|محمد ه هره|لق|هندستـــ 

4|o537 م|م|لسيد |ئل فكرى |حمد و| |بــــ طنط|د|

4o225 حمد بــــدوي محمود|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

39o85 لعزيز|حمد عبــــد |لعزيز |ن عبــــد |نوره هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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484825 لنبــــي|نور عبــــد |لدين سعيد |نور  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

649465 ى ع|محمد متـــول  مر|حمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

7o|7o7 ى|ح عبــــده فتـــىح |صبــــ لسيد حسي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|47252 لدين حسن محمد|حمد نور|عمر  هره|لق|بــــ |د|

272929 حمد|دين محمد حسن |ن لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

3287o5 لسيد سعد|مي  |حمد | |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

639752 ى محمد محمود|مريم  مي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

889827 حمد |رس محمود |م ي|سل| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

24o939 ى عفيفى|محمد ص بــــر بــــيوم حسي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

345385 لع|لخ|م حسن يوسف مرشدى |حس |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

439o9 بــــ محمد|لوه|ندى محمد عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3||44o ى|بــــ سمي  فتـــىح ي|مه سي  ى شمس هندستـــ عي 

48748o هيم|بــــر|ن |ن عثــــم|محمد سعد عثــــم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

295433 شور محمد عفيفى|منيه ع| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|4|373 د حسن|لجو|ن عبــــد |محمد منتـــرص عثــــم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

845||2 ي حسن عبــــد
لمجيد|مريم مصطفى صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

9o69|7 لمبــــدى محمود |ده محمود عبــــد|غ ج|بــــ سوه|د|

367|94 شهبــــ|ل|لمطلبــــ محمود |مه عبــــد|س|لرحمن |عبــــد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|48427 ه نبــــيل عبــــد | لحميد مرىس|مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

479985 حمد محمد بــــيوم|حبــــيبــــتـــ مجدى  سكندريه|ل|ره |تـــج

44269 ح|لفتـــ|عيل عبــــد |سم|حمد |مصطفى  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

5||2oo شوح| حمد عىل عىل عطيه رسر سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

479|o2 ي حسن عىلي
حسن مصطفى سكندريه|ل|هندستـــ 

322424 هلل|رحمتـــ سمي  محمد عبــــد ى شمس|زر عه عي 

7||924 لحنفى|ء عىل عىل عىل |لزهر| لمنصوره|بــــ |د|

45248| لسميع عبــــده|لمنصف عبــــد |محمد عبــــد  لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

|64788 |لش|زهي  فكرى عبــــد | نور
ى
ق ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش

تـــ|لبــــ|ط
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|56399 لحكيم|م سعيد محمود عبــــد |حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|55557 ن|لحليم طم|ء مدحتـــ عبــــد |دع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|8682 ى |لشح|محمد  عيل|سم|تـــ عىلي حسي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

372|3 بــــومجيد|لسيد محمد|نىح  محمد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22oo45 هيم|بــــر|لعظيم عليوه |رأفتـــ عبــــد| دين هره|لق|علوم 

5353|9 ى يز دوس|ض ف|ري| روجي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

85726o ي شتـــيوي|حمد لزمي علو|
ئى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

4o|6o2 لحليم|لسيد عبــــد |حمد صبــــىح | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6334o6 ه سعيد حسن عىل سمي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

||8833 ى هش ى ن|حمد سليم|م محمود |كيى ى شمس|د| بــــ عي 

2565|8 ئى|لفخر|لسيد |منيه محمد | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

2825oo ى |ي لمحسن|عيل محمد عبــــد|سم|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|75|7 |لنج|يوسف محمد فتـــىح أبــــو  ن|فنون جميله فنون حلو

|2789o ى لح|بــــرنس خليل ص| يوستـــي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

637974 بــــى|محمد مصطفى محمد محمد إمبــــ زيق|لزق|ره |تـــج

423382 للطيف|د عبــــد |ن محمد فؤ|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

73955  مرىس عبــــد |لبــــ|مريم محمود عبــــد 
ى
ل|لع|ق لفيوم|تـــربــــيتـــ 

8o9649 هيم|بــــر|حمد محمد |محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

338|73 ى سل|م حم|سل| مه صبــــيح|ده حسي  |ره بــــنه|تـــج

|57495 هلل محروس محمد هديه|منتـــ  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

772|69 لسيد محمد|د |ر عم|من زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2544|| هلل|هيم حسبــــ |بــــر|لرحيم |طمه عبــــد|ف ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

248437 ى صبــــىح فتـــىح سيد  حمد|نرمي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

428||8 ى محمد |بــــو |ر محمود |مي ر|لنج|لعني  |صيدله طنط

35|926 ى|حمد عدلي |م  مي  ى شمس صيدله عي 

89|233 ن |ود عزيز سليم|جده د|م سيوط|تـــربــــيتـــ 

6o27o3 ى  ى |حسي  ى حسي  ف حسي  د|لضي|رسر |ره طنط|تـــج

46o582 لخول|هيم عجىم |بــــر|حمد |ن |نوره دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6o|867 هيم عبــــيد|بــــر|محمد فوزى  |بــــ طنط|د|
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||59|5 ن ف جم| |مي  لدين محمد زمره|ل |رسر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6o3752 لسعيد سعد|هلل مؤمن |عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

368495 لح|حمد ص|ء زين |رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

267|59 دق|دق عىل ص|بــــسنتـــ ص ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

46462o لحكيم عىل|هلل عبــــد |ل عبــــد |ء جم|رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

|492|7 ي محمود 
حمد|سلىم حنفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|6764 حمد محمد  قمبــــر|ئل |ء و|سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

84385o حمد محمد|رص سيد |زينبــــ ن ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

3|5423 للطيف|لسيد عبــــد|ر محمد |دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

22|999 حمد|بــــورسيع |يه ربــــيع | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

327376 |ئيل حن|صبــــري ميخ| ري|م ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

453|6| لحسينى|هلل محمد عىل |عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

|255o7 م|لش|مه محمد فتـــىح |س|محمد  ى شمس حقوق عي 

349289 بــــ|لوه|ح عبــــد|لفتـــ|لعزيز عبــــد|ل عبــــد|م| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

326o76 حمد محمود|مد |لبــــنى ح ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

88o65 لعزيز محمد محمد|ره عبــــد |س كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

74576 لكريم سيد|رق سيد عبــــد |ط سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2272oo ى|عمر محمد ك مل حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o9|48 د كشك|بــــسمه عىلي فؤ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

778867 ن نبــــيل محمد محمد| مي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|5755 بــــويوسف|لمنعم |لسيد ممدوح عبــــد |ء |دع ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

865727 دي معوض|هيم بــــغد|بــــر|ء |سم| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

478o72 حمد سليم عمر مرىس|ن |رو سكندريه|ل|صيدله 

855353 لس ر فتـــ مني  جرجس|كي  ي|بــــ |د|
|لمنى

37o379 هيم|بــــر|لمنعم محمد |عبــــد| دين ى شمس|د| بــــ عي 

324|88 ح تـــوفيق|كريم محمد صل سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

355285 مل|هيم ك|بــــر|دل |جر ع|ه ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

89o6oo م |مل س|ثــــ ك|يوسف حد سيوط|بــــ |د|

9o38|8 د |لجو|حمد فرغىل محمد عبــــد| ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

4||93o حمد|د محمد |حمد رش|حمد عمرو | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 
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772424 مد|لحميد عيد ح|حمد عبــــد |لحميد |عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

497359 ف كم|زيزى  بــــد|ل ع|رسر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

765747 هلل|لسيد عبــــد|هيم |بــــر|رحمه محمد  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

239|62 ليىل ممدوح حيدر جمعه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5o745| ي|ر
|طف لطيف حن|ع| ئى ره دمنهور|تـــج

698384 هيم عمر|بــــر|ئل محمد |يه و| لمنصوره|بــــ |د|

775o77 لمنعم محمد حسن|طمه طلعتـــ عبــــد |ف زيق|لزق|عه |زر

3|6||4 حمد عىل|رق |جر ط|ه ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

7|o8o8 زى|هيم حج|بــــر|ورى |لمغ|لعربــــى محمد |محمد  لمنصوره|علوم 

878792 | لعل|بــــو|لحميد محمود |تـــ عبــــد|نعم سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

|26o88 مر محمد موىس|لدين تـــ|سيف  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

848294 لكريم خليل|عمر خليل عبــــد ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

85o||9 ح|حمد معوض مصبــــ|يوسف  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

6o8534 لفيوم|هلل |لسيد عبــــد |يمن |م |وس |تـــربــــيتـــ طنط

26928 لسيد سعيد|مل محمدى | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|225o  محمد عىلي|رق |ر ط|من
ى مي  |حقوق طنط

829|52 ركو عزمي|ركو هنفر م|م دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7o9366 هيم|بــــر|ن |لدين سليم|مصطفى عز لمنصوره|بــــ |د|

696876 بــــ محمد عمر محمد متـــول|مه لمنصوره|حقوق 

5|95|5 ل|لع|هيم عبــــد|لمحسن محمد إبــــر|نىه عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

2653|4 لبــــيوم زين|محمد محفوظ محمد  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

823374 بــــر فتـــىحي محمد|ن ج|نوره ي|تـــمريض 
| لمنى

792|69 محمد سعد حسن حسن لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

862394 فظ|لح|هلل سيد عبــــد|سميه حمد  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8|||93 م محمد محمد حسن|سل| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

2|5276 مد عىل محمد|تـــفى ح ن|تـــربــــيتـــ حلو

7899|4 منيه محمود يونس محمد| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4|8396 حمد|لسيد |لعزيز محمد |محمد عبــــد| ر|ي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

489974 مع|عيل ج|هلل إسم|محمود عوض | رش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 2015 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|26o78 تـــ محمد|لبــــرك|بــــو |ء |حمد عل| هره|لق|حقوق 

63765|  محمد زىك|مر
ى
م صدق زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|46569 لد سيد مصطفى يوسف|مصطفى خ ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

24|o45 حمد|هيم عىل سيد |بــــر| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

2479|2 وق عص م محمد تـــعيلبــــ|رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

884665 بــــ |سعد جل|ود |ره د|بــــش سيوط|تـــمريض 

5o4o39 حمد محمود محمد محمد محسن| |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

43978o لعتـــربــــى|لعز |بــــو |تـــربــــى |ل|يمن |ء |ول لشيخ|عه كفر |زر

685o63 لتـــ|د يوسف غز|هيم فؤ|بــــر|حمد | لمنصوره|ره |تـــج

|49|84 حمد|حمد سيد |هلل |عبــــد  ن|هندستـــ حلو

296o43 لم|حمد محمد س|رس |حمد ي| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

238676 لسنوىس|بــــر |لسنوىس ج|رضوى  هره|لق|بــــ |د|

|47828 ل فرغىلي عىلي|مؤمن جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

43888| بــــو ريشتـــ|لعزيز |محمد عىل عبــــد  لشيخ|طبــــ كفر 

4|9695 لحميد محمد|زق عبــــد|لر|م محمد عبــــد|سل| لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

62|498 لبــــشبــــيسر|ىط فرح |لمع|هر أبــــو |مريم م ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

643|6o هلل محمد|ء محمد عبــــد |رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

627964 ن محمد يوسف طه|ندى شعبــــ زيق|لزق|علوم 

774944 لحميد|لحميد محمد عبــــد |رس عبــــد |ر ي|عم ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

868675 هيم حجزي|بــــر|حمد |ء |شيم ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

6|3497 ل غنيم|لع|هيم عبــــد|بــــر|دل |محمد ع ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

676876 د|لح محمد ج|حمد صبــــرى ص| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3554o7 ى عبــــد|من لرحمن|هلل عبــــد|ر حسي  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

37|644 متـــ|لق سيد سل|لخ|يتـــ سيد عبــــد| ى شمس|د| بــــ عي 

358936 هيم|بــــر|د محمود |فرحتـــ عم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

435275 وى|لمك|ء محمد محمد عبــــده |ل| سكندريه|ل|علوم 

232|79 حمد|مل سيد |يمن ك|يوسف  هره|لق|هندستـــ 

5|o8|o ىط|لع|لمجيد عىل عبــــد |حمد عبــــد |محمد  ره دمنهور|تـــج

|37473 د|سم ممدوح عطيه عي|بــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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825277 ن عىلي|لجهل|محمد محمود  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

3534|4 رس عىل طه|حمد ي| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

328274 بــــو عىل|نور |نور حمدى | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

269o9o بــــ|زينبــــ مجدى محمود دي ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

265686 لـسعـود|بـــــو |حمد محمد مـصطـفـى |لرحمن |عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

324258 ف|محمود خ لد محمد حسن رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

24465| م|لسل|لعزيز عبــــد|ر محمد عبــــد|عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

96724 بــــر|ل ج|حمد محمد كم| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

784492 ن|هلل سليم|ىس عبــــد|ء حسن بــــل|شيم |علوم بــــنه

682|95 ر|لنج|حمد|زق |لر|ن ممدوح عبــــد |يم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|7|29| حمد عىل|هدير سيد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

257562 زى|رص محمد حج|مصطفى ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|7|86 ىطي|لع|ح محمد عبــــد |ء صل|شيم هره|لق|ره |تـــج

445258 لسيد محمد|بــــر |لحميد ج|لرحمن عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

62|235 لمرىس أحمد|ر سمي  محمد |من ره بــــور سعيد|تـــج

854o| لدين سيد عىلي|محمد سعد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

73689 حمد|بــــدين |فتـــ سيد ع|ر ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

486|96 ف عي|فيبــــى  ي|رسر
ى قري|د بــــنى قس|مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

8822|5 حمد جمعه سيد  |محمود  سيوط|صيدلتـــ 

7|294| مريم عىل محمد عىل غنيم لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

889987 مرقس شنوده يس| مور سيوط|بــــ |د|

53|82 لعظيم محمد|ن عبــــد |يه رمض| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

843425 لموجود|فر حمزه عبــــد|ء ظ|رو ن|هندستـــ أسو

9|7885 حمد |حمد سيد |يوسف  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

639827 لرحمن يوسف بــــدوى|متـــ عبــــد|س|ن |يم| زيق|لزق|حقوق 

7877|9 دى|له|لم عبــــد|لسيد س|محمد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

2|6779 هيم|بــــر|ل |يمن هل| |صبــــ ى شمس|تـــج ره عي 

443579 هيم|بــــر|مد |هلل عىل ح|ء عبــــد|سم| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

247828 لدين جعفر جعفر|لدين محمود شمس |م |حس
لحفنى |

ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 
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29|34 حمد محمد|لرحمن محمود |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

499233 فظ محمد غنيم|ء محمد ح|صف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

37o742 هلل محمود محمد|بــــسنتـــ عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

49o9o| لشيخه|حمد |مريم محمود حسن  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

6937o5 در محمد حسن|لق|ن حسن عبــــد |يم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|6|o32 لعزيز منصور|لسعود عبــــد |بــــو |ء |دع عه مشتـــهر|زر

|28883 ى|لتـــو|ل عبــــد |محمد جم بــــ حسني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68o79o ف رجبــــ عىل |هبــــه  ع|لرف|رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

897|65 ه |لل|ل عىل عبــــد|عىل جم ج|صيدلتـــ سوه

7929o5 ن|محمد مصطفى عوض رمض ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

2382|6 ى|ف طمه عىل محمد عىل حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

692558 فعي|لش|م مصطفى محمود |سهيله هش لمنصوره|عه |زر

529o94 ع|حمد بــــسيوئى مرىس رف| ره دمنهور|تـــج

4o375 ي|طف ح|بــــسمه ع
مد مصطفى ى شمس علوم عي 

443o39 ئى|لكيل|لسيد محمد عوض |تـــسنيم  لشيخ|طبــــ كفر 

766o55 حمد عىل|م عوض |سلىم س صيدلتـــ بــــورسعيد

|7|653 لم|هيم س|بــــر|لسيد |محمد | دين ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|2oo33 زر|ل ع|مح كم|س| ندر|س ن|علوم حلو

449|7o م|لسل|فظ عبــــد |م محمد ح|حس |هندستـــ طنط

44966 ف عبــــد |د |زي هيم|بــــر|ح |لفتـــ|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8997o5 حمد |ل عىل |عىل جم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

77o73| لقوىسر|لعزيز |ء وليد محمد محمد عبــــد|ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

37|684 حمد محمد سعيد|كريم  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23|7|7 بــــر|ن محمد ج|مه رضو|س| ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

326444 ف سيد متـــول|طمتـــ |ف رسر هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

224933 حمد|هلل محمود |محمود عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|8722 رع|دل فوزي ز|مريم ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى
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44|529 لرحمن|لرحمن طه محمد عبــــد |آيه عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6o7||2 لسجينى|ىسر |لل|ئى أحمد |أم |بــــ طنط|د|

|36o88 حمد محمد محمود|رتـــ |س هره|لق|بــــ |د|

|24344 حمد|هلل |ء مصطفى سيد عبــــد |رس| ى شمس|تـــج ره عي 

44o|35 د|لجو|هيم عبــــد|بــــر|لنبــــى |ده عبــــد|مي لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

636255 لسيد|بــــوبــــكر صديق |هيم |بــــر|حمد | زيق|لزق|صيدله 

22|73 حمد|هد |مه مج|سل| نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

837577 ي|ر
هلل محمد|فتـــىحي عبــــد| ئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

432o88 لد|ء رجبــــ محمد خ|رس| |علوم طنط

272942 |لبــــن|لحليم |لحليم محمد عبــــد |ء عبــــد|ند لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

479783 ى |ح لسيد محمد محمود|زم حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

47327 لحكيم محمود|طمتـــ صبــــىح عبــــد |ف ى شمس|زر عه عي 

56|62 ى |ف هيم|بــــر|رس زينهم حسي  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

6435o5 ل|لجم|هلل |حمد حسن عبــــد|خلود  زيق|لزق|حقوق 

645|97 لغيط|بــــو |لق |لخ|ن جميل عبــــد |رو |نوعيتـــ فنيه طنط

44785| طمتـــ مصطفى محمود مصطفى عىل|ف سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

335379 د|د عي|هيم حم|بــــر|بــــسنتـــ  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

492544 ف محمد خط| مد|بــــ ح|رسر ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

477o74 هلل|بــــ |ندى محمود محمد محمود ج سكندريه|ل|صيدله 

4327|2 بــــو غطفه|لسعيد يوسف |يمن |ندى  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

77|284 عش|ل|م حلىم محمد |جر حس|ه زيق|لزق|طبــــ 

8o59o3 ي عىلي تـــه
مي|سميه مصطفى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

425496 ك جريس|لمل|نسيم عبــــد | ند ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

478o45 حمد|لسيد عىل |ء |دى عل|ش ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

459943 ي
حمد عىل|حمد محمد |لدين |ء |ضى سكندريه|ل|بــــ |د|

33|49| ن|لم رضو|عمر مجدى س ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

24o548 ى جمعه بــــدوى|ف طمه عشر ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|2499 نور ممدوح منصور حسن حرز لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

443985 بــــوشعيشع|حمد محمد |ح |ء مصبــــ|شيم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

773938 رس محمد محمود فرج|ف زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري
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9o|8o7 لرحمن |ل يونس عبــــد|ن جم|رمض ج|ره سوه|تـــج

53o4o8 رك|يز محمد مبــــ|دين ف|ن |حقوق طنط

|2686o حمد عىل نجم|مريم  ن|بــــ حلو|د|

63|977 ئى|لزعفر|حمد |لسيد |ء محسن عىل |عىلي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

444656 ى عبــــد  ى خي  لنيل|لرحمن |لحليم عبــــد |نرمي  لشيخ|ره كفر |تـــج

787726 مر|هلل ع|د عبــــد |محمد رش زيق|لزق|حقوق 

9o2766 حمد بــــكي  عىل |ء |سم| ج|حقوق سوه

7oo5oo مل|لسيد فرج ك|يه | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

453976 بــــر|حمد ص|مد سعد |سعد ح لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

27|3o6 ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|م محمد محمود  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4|5979 ن|لعرص|زى محمد |ء محروس مغ|ل| |حقوق طنط

5|92|3 م|لش|ء محمد حسن |آل |طبــــ طنط

52o938  نصي  عبــــد |أم
لخول|لعزيز |لكريم عبــــد|ئى تـــمريض دمنهور

62662| ى|ح محمد |حمد صل|ندى  حمد حسي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

5|86o د|م حسن فؤ|ء عص|رس| بــــ بــــنى سويف|د|

2365|8 ح|لفتـــ|ر مصطفى سيد عبــــد|من ى شمس علوم عي 

4|5333 |لسيد عر|زم محمد عىل |ح
ى
ق |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

858672 ى رص مني  شفيق|ن| مي  حقوق بــــنى سويف

|775o6 دريس محمد|خلود مصطفى  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

35o89| لدكرورى|لسيد محمد عىل |غدير محمد  |حقوق بــــنه

629266 لسيد عىل|عمر محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

||8o|| بــــر حسن|ئل ج|يدى و|ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

36459| ن|ء مجدى محمود محمد سليم|ل| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

783699 ى محمد محمد سمره|ء مسعود حس|ل| ني  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2945|5 حمد محمد|حمد سعد | ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

496336 لمقصود هويدى|لحميد عبــــد|رحمه حسن عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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287932 لبــــيس|محمد مصطفى محمد مصطفى  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

325337 هيم|بــــر|رص محمد |محسن ن هره|لق|هندستـــ 

695332 ع|لسبــــ|لحميد مصطفى |عمرو عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

296675 لشويخ|م |م|لد فهىم |طمه خ|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

897975 حمد عىلي |م عىل |سل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

56499 لرحيم محمد|حمد عبــــد|لرحيم |عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

25969o دريس|شور |مروه محمد ع تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

52o964 لقرضتـــ|حمد |ر محمود |من ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|7|552 لعزيز محمد|م عبــــد |هش| دين سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|2|938 هيم محمد|بــــر|رنيم محمود  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

694735 ى عبــــد |ي بــــينى عبــــد |لعزيز |سمي  لعزيز عىل|لشر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

42695| ح|لفتـــ|لعزيز محمد عبــــد|ن محمد عبــــد|يم| سكندريه|ل|علوم 

2|839 ل عبــــده محمد|يه جم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

265628 جبــــر حسن جبــــر شديد تــــركـى ي صىح بــــنه
|معهد فنى

8o839| ي محمد |
هيم|بــــر|يه حسنى ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

|لمنى

346347 لغنى عمر|لغنى عبــــد|ن عبــــد|بــــ رمض|يه| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

223o|9 ج|لسيد عج|حمد مجدى جوده | هره|لق|ره |تـــج

|36763 حمد|لمنعم |حمد عبــــد |جر |ه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

233832 عيل|سم|حمد حسن محمد | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|37229 حمد عطيه|حمد محمد |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|||4| لمطلبــــ|متـــ محمد فهىم عبــــد|س| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

92245| بــــر |حمد ج|ن |حمد شعبــــ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

277452 ى ميىم لطفى غربــــيه حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

3229|| ح|طف صبــــىح مفتـــ|ر ع|من ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

686876 لمرىس|لسيد محمد عىل |م |هي لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

249647 ع|لرف|ن محمد محمد |يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

675|8o ى |روف هيم|بــــر|ن محمد حسي  لمنصوره|حقوق 

54278o لجيد خميس|جليله فرج عبــــد  بــــ دمنهور|د|

36724 ه ي| لرحمن|رس محمد عبــــد |مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

2|8422 بــــو بــــكر|م |م|لحميد |حمد عبــــد| |ر|ي هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|
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2852|5 ن|هيم سليم|بــــر|ن |بــــ سليم|شه دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

88594o محمد رجبــــ محمد رويش  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

76|574 يمنى حسن محمد حسن سليم تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

42827| زل|لش|حمد |ل |بــــ جل|جر دي|ه |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

43o722 لعبــــد|لمنعم |رتـــ سعد عبــــد |س |حقوق طنط

55473 ن لطفى محمد|م رمض|كر| بــــ بــــنى سويف|د|

699o86 هيم|بــــر|لسيد يوسف |حمد محمد | ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

|578|| هيم|بــــر|للطيف |مريم يشى عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

676666 للطيف|ء صفوتـــ عىل عزتـــ محفوظ عبــــد |ثــــن لمنصوره|حقوق 

62876| هيم يوسف|بــــر|طف |م ع|سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2545|8 حمد محمد موىس|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

823oo7 حمد|زي |دي حج|ء ن|رس| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

359866 مل|سحق يوسف ك| |ريسك|م ى شمس علوم عي 

54374| كريم مرع خميس محليس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62944o هيم سليم|بــــر|ندى محمد سليم  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

637|2 يم|لد|رس عزتـــ محمد صميدتـــ عبــــد|ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

242783 لمعىط|لمحسن عبــــد|لد عبــــد|عمرو خ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

3|7877 بــــر مصطفى حسن|زم ص|ح ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

7o5474 لرحمن|حمد محمود محمد عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

439|65 ى عبــــد|ي رس|للطيف ف|للطيف رزق عبــــد|سمي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

36o65 م|لمحسن محمود سل|طف عبــــد |ئى ع|م| هره|لق|علوم 

628|9o ف محمد عبــــد|محمد  لغنى|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

62553o هيم|بــــر|مصطفى محمد مصطفى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

86o|59 مل فهىمي|حمد محمد ك| سيوط|حقوق 

2|7772 ف |ن |نور هلل|حمد عبــــد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

82677| عيل|سم|حمد |محمود منصور  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

9o||9| بــــوزيد |ل |لع|حمد فتـــىح عبــــد| ج|حقوق سوه

635923 لبــــيىل أحمد|لرحمن |مل عبــــد| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

764427 ن|ن عثــــم|هلل عتـــم|ن عطيتـــ |حمد عتـــم| ره بــــور سعيد|تـــج

44524| لعربــــ|لدين عمرو محمد محمد محمد عز |سيف  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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846954 حمد|شد |حمد ر|حليمه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

33oo9| بــــ|لسيدغر|لحكيم |سعيد عبــــد| ند |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

686267 لعدوي|لذىك عىل |مح |مصطفى س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

336595 حمد|ر |لغف|ح عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|زبــــيدتـــ بــــه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

87o78 لعزيز عىلي|ره محمود عبــــد |س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|47542 لعظيم|يمن فتـــىحي عبــــد |حمد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

254636 ن|مصطفى محمود مصطفى سلط ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|6599o حمد|مد |حمد محمد ح| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|26449 ح عرفه|لسيد صل|ريم  ى شمس| لسن عي 

543384 ى  ف عبــــد |نرمي  لحليم كريم|لمنعم عبــــد |رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4o2323 ى عمر|ي ن عطيه قبــــيض|سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

522o84 ل|لع|حد عبــــد |لو|دى عبــــد |له|بــــوىسي عبــــد  |حقوق طنط

45o532 ئل عىل مدكور|عىل و |حقوق طنط

542|4| ل متـــول|لحميد كم|ل عبــــد |كم عه دمنهور|زر

77|2o9 بــــ محمد محمد|لتـــو|سهر محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

836846 ي خليل| حمد خليل خرصى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

682944 ه حم| ده زين حسن جمعه بــــيضون|مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4989|3 ض|بــــو ع|عيل |سم|ر |سحر حسن مختـــ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

9o225o بــــوضيف |لسيد |حمد محمد | ج|ره سوه|تـــج

7o42|8 لىح عىل عىل عزبــــ|عىل محمد عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

2837o7 ى عطيه|لقس س|جورج  ويرس بــــشر تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

6|27oo هيم دقه|بــــر|هيم |بــــر|لحكيم |ره عبــــد|س |صيدله طنط

42675| ن عىل خميس محمد محمود|رو سكندريه|ل|بــــ |د|

863244 م|دل محمود عل|ء ع|ول ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|6738 ن|د عيد رمض|محمد عم لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

632378 بــــرهيم عىل حسن|رضوى عىل  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

495986 تـــ  ح حسن|لفتـــ|هيم أحمد عبــــد|بــــر|أمي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

247o62 لليثــــى|لعزيز محمد |محمد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

7|5278 لمعىط|مصطفى محمد طه نبــــيه عبــــد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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4|o6|6 ل|لع|س عبــــد|شور عبــــ|مصطفى ع |بــــ طنط|د|

537536 ح محمد زمزم|لفتـــ|حمد عبــــد |عمرو  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76o864 ضىح محمد محمود بــــدر لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

54||73 ى حسن نص ى حسن حسي  ر|حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

436247 ه|لنج|بــــو|لسيد |ه عبــــد |لنج|بــــو |منصور  لشيخ|ره كفر |تـــج

8|o674 ى محمد|بــــ عىلي محمد |رح مي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

9o8o66 ن |س سمع|لشم|ره رفعتـــ |س ج|ره سوه|تـــج

8o765| ض|غبــــ ري|محمد خميس ر ره بــــنى سويف|تـــج

2358o| لسيد|رغد مصطفى متـــول  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6o7o32 ن|لطح|حمد محمود | |دين |ره طنط|تـــج

257oo5 ط|تـــفى محمد عىل بــــل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

69|752 ى|لفتـــوح |بــــو|د صبــــرى |د عم|زي جي|ليى تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

6787o7 ى محمد حسن|بــــوىس عص م حسي  ط|بــــ دمي|د|

8|8|o6 ى محمد حسن|عبــــد لرحمن حسي  ي|طبــــ 
|لمنى

356|48 بــــوزيد|لدين محمد |محمد حسن سعد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5|83o| خ|لطبــــ|هيم |بــــر|لمعىطي |مريم محروس عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

223532 سلىم سيد محمد سيد ى شمس|تـــج ره عي 

768|oo لمطرى|حمد |هيم |بــــر|ء سعيد |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

79||49 ى|جم ل محمد مرصى مرصى حسي  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

33o559 زي|لموجود عفيفى حج|م عبــــد|منيتـــ حس| |بــــ بــــنه|د|

7|297 ه محمد محمد | هيم|بــــر|مي  لفيوم|بــــ |د|

|5773| |لمول |عيل عبــــد |سم|جر |ه
ى
لدسوق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

687432 لمهدي|م محمد محمود |ريه لمنصوره|حقوق 

42857o ر|لعط|شم |لد حسن ه|آيه خ لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4o9846 لدقله|يد |لمجيد محمد ز|ن محمد عبــــد |يم| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

273||5 ي
ف | |دئى لسيد محمد بــــيوم|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

7o3876 لسيد|حمد |ده محمد |محمد حم لمنصوره|هندستـــ 

46o5|6 ى|لق ش|لخ|لق فتـــىح عبــــد |لخ|محمد عبــــد  هي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

274225 لحميد سعد موىس|دق عبــــد|مريم ص ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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52o23| لدقرئى|مروه عىل محمد  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4488o8 د عوض|طف محمد رش|مريم ع ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

76|7|5 رس|لمجيد ف|مه عبــــد |س|هلل |عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

3263o9 تـــه|ر شح|د كعبــــ|رتـــ عم|س ن|بــــ حلو|د|

637269 هيم متـــول|بــــر|هلل |هند عيس عبــــد زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

9o282o زى |هيم حج|بــــر|مريم محمد  ج |تـــمريض سوه

8|5397 عيل|سم|لعزيز |سم عبــــد|زينبــــ ق ي|نوعيتـــ 
|لمنى

85999 عبــــي  محمد سيد محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

922752 سط  |لبــــ|حمد عبــــد|ن محمد |يم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

74562 بــــى محمد|مبــــ|حمد بــــخيتـــ | ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

4986o3 لع|لق|طمه سمي  عىل سعد |ف ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

477432 وز مصطفى عبــــد ق عىلي|لرز|هلل عبــــد|في  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o8943 لدين|حمد شمس |لدين |بــــد محن  |محمد ع لمنصوره|هندستـــ 

6863o7 د|لعو|هيم |بــــر|لغنى |حمد يحن  عبــــد | لمنصوره|علوم 

2529o6 د|ن حم|رق سليم|سلىم ط ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2438o6 هيم|بــــر|ء جمعه فتـــىح |سم| ن|بــــ حلو|د|

3|2|86 لسميع|لسميع سعد عبــــد|لدين عبــــد|د |عم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|6|53 بــــورى|لش| |محمد مصطفى زكري تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

923567 لدين محمد  |رص عىل |لن|حمد عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

8568o7 لعربــــ محمود|ن محمود عز|حن ي|بــــ |د|
|لمنى

82oo82 لعظيم|ن محمود يشي محمد عبــــد|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

896685 ن  |دمي| مجدى حن| رين|م تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|674o3 لبــــسيوئى|لسيد |لمتـــول |كريم سعد  هره|لق|حقوق 

84||79 لس زكري ك|لمل|فهيم عبــــد| كي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4936o3 ي |بــــر|محمد 
لمغربــــي|هيم مصطفى بــــ دمنهور|د|

83932 لرحمن|لجيد عبــــد |حمد محمد عدل عبــــد | حقوق بــــنى سويف

5|39|7 لسيد محمد حسن عيدريشه|ئى |م| سكندريه|ل|بــــ |د|

777669 |لق محمد عبــــد |لخ|حمد عبــــد |لق |لخ|عبــــد 
لق|لخ

ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

753455 لحويىط|لمقصود |لسيد عبــــد |در |ن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7o3552 حمد حسن عيد حسن|ن |يم| زيق|لزق|بــــ |د|
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685364 بــــ محمد مصطفى|لوه|رص عبــــد |ورده ن ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

63474 ل تـــوفيق|لع|م منصور عبــــد|هش ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

52|5|o ك|لسم|د |عيل محمد رش|سم|ن |نور ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8|4o43 هيم|بــــر|محمد | حمد رض| ي|بــــ |د|
|لمنى

254435 ى حسينى عبــــد|ي نم|لعليم غ|سمي  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

85o46o يعي|لفتـــ|يمن عبــــد|ح |لفتـــ|عبــــد
ح رسر ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

27256o هيم|بــــر|زم سيد فوزى محمد |ح لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

449595 ج  محمد خميس بــــريشه|هلل ن|عبــــد  |هندستـــ طنط

687597 وى|لهل|لسيد |ن عىل |لرحمن شعبــــ|عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

477666 لم عربــــ|لعزيز محمد س|ر لؤي عبــــد |مي بــــ دمنهور|د|

777o27 لسيد محمد|ء وحيد |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

7739o3 وى|لمعد|حمد |ئل منصور |منصور و ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

|366o9 لدين رجبــــ رزق عطيه|نور  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

243652 |لبــــ|بــــدين عبــــد|لربــــ ع|د|يه ج|
ى
ق ن|حقوق حلو

4593|6 ن|حمد زي|لد رزق سيد |محمد خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32374o لسيد|هيم |بــــر|جد |م| ن|ر ن|صيدله حلو

496376 لكريم محمد|لكريم محمد عبــــد|ل عبــــد|نه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

48796 در|لق|حمد عبــــد |ء محمد |رس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

2|78o6 هلل|للطيف مصطفى عبــــد|ره عبــــد|س ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

4|25o6 كبــــى|لمر|محمد محمد محمود  |حقوق طنط

849598 قتـــ محمود عبــــد| هلل محمد|رسر لجديد|دي |لو|طبــــ بــــيطرى فرع 

6479oo لىح عىل محمد|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

866|73 سط|لبــــ|ل محمد عبــــد|وليد كم دى|لو|ضتـــ ج جنوبــــ |معهد فنى صىح ري

3o8|o لم|لد عىلي س|سلىم خ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

759724 ي
هيم عطيتـــ|بــــر|يمن | |دئى لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

5o54|2 بــــ زيتـــون|لوه|محمد مجدى أحمد عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

286767 يف عبــــد| يد|لمجيد ز|يه رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

837oo| حمد صديق|ه |لل|زينبــــ عبــــد |نوعيتـــ قن

4575o5 ف يوسف فر|محمد  ويله|رسر |حقوق طنط

346495 لسيد محمد عيد|يتـــ فرج | ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 
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85786o لغفور|حمد عبــــد|س مبــــروك |ين| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

57o7| وى فهىم|مرفتـــ بــــطل قن بــــ بــــنى سويف|د|

828687 عيل|سم|لدين |عىلي حسن عز  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|6o876 حبــــيبــــه محمود سيد عزبــــ ى شمس|تـــج ره عي 

|46o3 لحليم شعي |حمد عبــــد |حمد محمد |دهم | هره|لق|حقوق 

5o9o63 ى|لرحيم |هلل مسعود فرج محمد عبــــد|عبــــد  لعسي  عه دمنهور|زر

|4688 لبــــىه|لحميد |ن عبــــد |حمد حمد| |ر|ي هره|لق|حقوق 

48|5o محمد حفنى بــــشي | دين هره|لق|بــــ |د|

368898 ى |ي حمد حلىم سعيد|سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4828o7 حمد محمود عىلي|يتـــ محمد | سكندريه|ل|بــــ |د|

683o94 حمد بــــخيتـــ مىك|لسيد |حمد |تـــفى  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

48|79o  جمعتـــ عبــــد |لص|حمد |
ى
|لبــــ|ق

ى
ق دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

2662o8 حمد محمود|ء محمد |شيم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

44o743 لبــــرع|ر عىل |لغف|نهي  صبــــىح عبــــد لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

36oo8 ش|لرحمن حو|رفيده فتـــىح عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

494842 حمد|لجوهرى |حمد |ل حسن |جم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36276 حمد|لسميع |حمد عبــــد |محمد  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

358837 م|تـــ عل|محمد مرىسي فرح ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

687238 ي|لبــــ|تـــه عبــــد |شح| يه رض|
ى
ق لمنصوره|بــــ |د|

323o9| سط|لبــــ|لسيد عبــــد|ه |لل|ء محمود عبــــد|رس| ى شمس|تـــج ره عي 

4297o5 د|لعظيم محمد أحمد مر|مه عبــــد |س| |بــــ طنط|د|

53o486 هلل منصور|هيم عبــــد|بــــر|سميه حسن  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

9|8797 حمد  |ل محمد |ء هل|سم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|396o5  |م |لسل|عبــــد | لي|د
ى
لشورى|حمد شوق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|58|25 هيم محمد|بــــر|ندى رجبــــ  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

882787 لوكيل  |د عبــــد|حمد فؤ|ء |ل| سيوط|ره |تـــج

546639 ن ر|محمد حسن محمد نص| مي  |حقوق طنط

535788 ن|ح سليم|لفتـــ|ح نبــــيل عبــــد|لفتـــ|عبــــد |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

779923 ى  ى محمد خليل|حسي  ف حسي  رسر زيق|لزق|حقوق 
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5334|3 ي محمود صقر
يوسف فتـــيحتـــ حنفى |حقوق طنط

5|2252 ى محمد يونس|بــــو |م سعيد |هش لعني  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

637829 حمد مصطفى|رق حسن |د ط|زي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

526497 رق عىل فرغىل|عىل ط ضتـــ دمنهور|علوم ري

6|4386 لدين|بــــ |حمد شه|لمنعم |بــــ عبــــد |يه| ى شمس طبــــ عي 

339863 حمد عىل بــــيوم عىل|عىل  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

265652 ج|هيم رس|بــــر|حمد |محمد صبــــىح  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

442295 مه عىل|هيم سل|بــــر|لعزيز |محمد عبــــد لشيخ|تـــمريض كفر 

257o9o  |طمه يوسف |ف
ى
ذل|لش|لدسوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7827o9 ى محمد عبــــد  لمجيد|لمنعم عبــــد|نرمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

62864| حمد|لحليم |حمد عبــــد|مل | زيق |لزق|تـــمريض 

495456 ل فتـــىح غريبــــ|مصطفى جم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

44|68| هيم حسن|بــــر|ء مفرح |سم| لمنصوره|علوم 

77o454 ف فكرى عبــــد |لد |خ لىح|رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8334|3 ي رمض|
ن محمد|يه حفنى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|342|7 حمد سعد منصور|شمس  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

7o886 هيم|بــــر|هيم مكرم |بــــر|رحمه  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

63|594 ي
حمد محمد شلبــــى|محمد | دئى قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

678373 لسيد|تـــ |عيل بــــرك|سم|شمس  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

35774o ف |لؤى  د محمد|حمد فؤ|رسر |نوعيتـــ بــــنه

758459 ف محمد سعد|حمد | لدين|رسر حقوق بــــورسعيد

34|583 م|ن عل|هيم عثــــم|بــــر|منيتـــ سعيد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9o8o8o بــــوبــــكر مرىس |ج |ء فر|شيم ج|تـــربــــيتـــ سوه

|5|654 وق ح حمد|مد منصور |رسر هره|لق|طبــــ 

675469 حمد عيسي|حمد محمد | لمنصوره|هندستـــ 

533625 لرحمن|لدين عىلي عبــــد |ح |كريم صبــــري صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|587| ى شح|ره عوض ح|س تـــه|مد أمي  عه دمنهور|زر

3573o5 لنبــــى مسعود|وى سعيد عبــــد|هيم هند|بــــر| |ره بــــنه|تـــج

23o44o لسيد محمد|حمد محمد |محمد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

68|54o لسيد|لسيد محمد |يمن |محمد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري
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9|9999  عىلي |يم|
ى ن بــــخيتـــ حسي  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

8468o6 مر محمد خليل|حمد ع| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

48389 ن محمد جمعتـــ|هلل شعبــــ|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

623563 لم|لعزيز س|لسيد عبــــد |لعزيز |حمد عبــــد | ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

6|777| آيتـــ مصطفى عبــــده كركر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

432333 هيم|بــــر|بــــو |دي عىلي |له|حمد عبــــد |ء |رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8||99o فظ|لح|محمد عىلي محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

4o2759 حمد|بــــر |ء محمد ج|شيم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o6|69 ى |عم حمد |لسيد |د حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|26726 حمد محمد|رس |لدين ي|عز وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

9|49o5 غبــــ  |بــــيشوى جوزيف ر| جيسيك سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43o46o ي عبــــد|ه
ي لطفى

ه|لل|جر مصطفى |ره طنط|تـــج

7|6426 ن عىل عوض|دى رمض|له|محمد عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

23o878 كريم عنتـــر حسن خليل هره|لق|حقوق 

6o692| لعيسوى|د حسن محمد |م عم|سل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

442932 ه لمجد|بــــو|حمد |وى |لمنش|حمد |ن |مي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

7826o3 لح|هيم ص|بــــر|لعزيز |محمد محمود عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

|26|45 لمنعم عىل|يوسف محمد عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4|4757 لمنعم تـــوفيق عمر|آيه عبــــد  هره|لق|م |عل|

696|77 ح|لفتـــ|يد عبــــد |ء مسعد ز|صف ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

8482o9 زق مرىسي|لر|لد عبــــد|محمد خ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

246597 تـــى|حمد زن|حمد محمد محمود | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

345752 حمد|ل محمد |هلل محمد جل|منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6546o م رفعتـــ سيد معوض|ريه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4o7o98 هيم|بــــر|بــــ |لوه|لنبــــي عبــــد |دولتـــ عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

478o58 حمد محمد قطبــــ|ل |يوسف جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

336296 |لوف|بــــو |ضل |هدى عربــــى ف عه مشتـــهر|زر

626584 لمقصود|لسيد عبــــد|لمنعم |ره عبــــد|س قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر
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||52|| هلل وليد سعيد محمد|يتـــ | ى شمس|د| بــــ عي 

||9636 ي|لتـــلبــــ|لمجيد |حمد عبــــد |ن |مرو
ئى وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

32o673 لسعود|بــــو |مؤمن محمد خليل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

58885 حسن محمد حسن محمد لمنصوره|حقوق 

344229 د حسن|محمد عمرو محمد عو |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|77656 مصطفى محمد سيد محمد |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

648793 بــــ|لوه|حمد عىل عبــــد|محمود  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

26|2o2 ره محمود عبــــود محمد|ي شمون|نوعيتـــ فنيه 

||9245 ن جميل عدل سعد| مي  ن|بــــ حلو|د|

24|288 فظ|لح|هيم عبــــد|بــــر|دل |هيم ع|بــــر| هره|لق|حقوق 

|6|4|| يع|بــــدين ط|بــــ ع|لتـــو|محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|37498 فوزى| ئ  رض|ريمون رج هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

4o6|8| هيم|بــــر|حبــــيبــــه يوسف سعيد محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

432o53 لجوهرى|ن يسن محمود |ن عثــــم|يم| |علوم طنط

76338 ي|بــــ عبــــد |لتـــو|لخي  عبــــد |بــــو |محمود 
لغنى لفيوم|حقوق 

83oo85 ى ري| |رين|م ود|ض د|مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

22233| ء عىل حسنى عىل محمد|رس| هره|لق|بــــ |د|

698|o2 لبــــسيوئى|مد |د ح|ء عم|شيم لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

435367 حد|لو|ده عبــــد |لح أحمد حم|عبــــي  ص سكندريه|ل|عه |زر

||7498 ذل|ل محمود محمد ش|محمود كم ى شمس هندستـــ عي 

4o8442 لجليل شلش|محمد سعيد عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

774867 عيل|سم|عيل موىس |سم|ر مجدى |من زيق|لزق|نوعيتـــ 

69835o ى محسن عزتـــ |ي دى|له|هيم عبــــد |بــــر|سمي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

2259o8 دى|له|دى محسن محمد عبــــد|ه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

369852 ن طه|خلود سعيد سليم ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

25924o لحميد|له حمدى عىل عبــــد|ه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

24376 هيم محمد|بــــر|مريم محمد  هره|لق|بــــ |د|

75|395 |لبــــن|لسيد |لسيد عبــــده أحمد |حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8287|5 ى محمد حس|ء حس|سم| ى|ني  ني  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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359323 حمد حسن|ح |مح صل|نور س عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

754o37 ى عبــــد |ي لحليم|حمد عبــــد|لحليم |سمي  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

578o4 هند مصطفى خلف منصور بــــ بــــنى سويف|د|

258295 س رزق|ح عبــــ|سعيد صل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

833523 هيم حسن|بــــر|لحميد |ص عبــــد|خل| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

773|8| لعزيز|لمنعم عبــــد|رق محمد محمد عبــــد|ط لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

7|||2o لعزيز يوسف|لق عبــــد |لخ|جر عبــــده عبــــد |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

273449 مر|ندى حلىم حسن ع ن|سو|علوم 

774757 ح|لفتـــ|لحميد عبــــد |لحكم عبــــد |محمود عبــــد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

4|944| ي قنديل|له|هر عبــــد |ء م|نجل
دي بــــسيوئى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7684|6 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|محمد | نور لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6675o يوبــــ سدره|كرم |مريم  ره بــــنى سويف|تـــج

6|7577 لشى|سمر سعيد يونس عبــــده  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

23|29 ح سعد محمد حسن|لفتـــ|مصطفى عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

3|35o7 كرم محمد تـــيسي  مصطفى صبــــىحي|سلىم  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

62637o ى ع|ي ى|هلل |دل مرىس عبــــد |سمي  مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

357|59 لسيد|مروتـــ سعيد محروس  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|69632 س مرزوق|مه عبــــ|س|جر |ه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5229|3 شم عبــــده طه|ه| دين ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

34726 لد حسن عىل|ريم خ هره|لق|بــــ |د|

43o822 ه|لس|حمد عيد مصطفى |تـــمنى  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

26|268 ه محمد تـــوفيق عبــــد| للطيف|مي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

63|929 د أحمد|ن فؤ|زينبــــ سليم زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|44337 ن|هيم زيد|بــــر|بــــر |هلل ص|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

6952o5 لعزبــــ|م محمود |محمد عص ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

63869o لرحمن|مل عبــــد|حمد ك|لدين |ح |يه صل| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5234|6 هيم|بــــر|مل محمد |طف محمد ك|لدين ع|سيف  |ضتـــ طنط|علوم ري

68|329 لدين|ل |حمد محسن متـــول جم| لمنصوره|حقوق 

85||88 ى محمد بــــشندي| ميمه حسي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
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767642 يف|يش محمد |يه محمد ع| لشر ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

535847 حمد هويدى|حمد محمد |فرحه  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

829525 ى محمود محمد|يم| ن حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

24o445 ي
س حلىم|لدين عبــــ|ح |رس صل|ي| دئى ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

|لمنى

8234o4 ى|حمد عبــــد|رؤي  لعزيز حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

5o9348 ى | عيل حسن|سم|حمد عىل حسي  عه دمنهور|زر

346446 هلل بــــيوم سيد بــــيوم|منتـــ  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

322729 ى|سم|مريم سيد  عيل حسي  ى شمس حقوق عي 

227679 ل|هل| لمحمدى قطبــــ ند|ء |رس|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

858747 ي عىلي|م|
ي محمد مصطفى

ئى ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

88o38| | هيم حن|بــــر|ح |صل| ري|م سيوط|تـــربــــيتـــ 

5o36o7 هلل|هيم عبــــد|بــــر|ء فتـــىح |ندى عل سكندريه|ل|علوم 

239483 مد|دل خرصى ح|ء ع|هن هره|لق|ره |تـــج

437926 عتـــ|لحميد محمد نعن|حمد عبــــد|سلىم  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

34o325 ن|لمحسن رزق سليم|مصطفى عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

487965 يف محمود سيد محمد محمد رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

7|683o ي
ى|بــــو |لحمد |شم شيبــــه |ه| دئى لعني  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

858472 هلل سيد|حمد محمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

9|2645 يدى محمد حسنى محمد  |ه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4962|9 ن|ج    غضبــــ|لم محمود ن|ن س|نوره سكندريه|ل|بــــ |د|

8674o6 مد|م محمد فهيم ح|ريه دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

643535  محمد عبــــد|لبــــ|حسن عبــــد| رض
ى
|لبــــ|ق

ى
ق زيق|لزق|حقوق 

882369 دريس  |بــــ |ء عىل دي|حسن سيوط|بــــ |د|

45675 ص|لقف|لرحمن |م محمود عبــــد |ريه هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

693|56 هيم محمود كرم كرم|بــــر|مريم  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

75778o ن عىل|ن سليم|لم|رس س|ف |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

5o62o7 لبــــرديس|ح |هيم مفتـــ|بــــر|ء صبــــىح |رس| سكندريه|ل|صيدله 

756776 ن محمد|محمد سليم| ند عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

58827 للطيف خميس|لد رجبــــ عبــــد |خ بــــ بــــنى سويف|د|
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37|87| يد|لعزيز ز|عمر محمد سعيد سيد عبــــد |حقوق بــــنه

26o|98 ر|بــــو ن|د محمد |لجو|هر عبــــد|سمر م تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

857592 لحميد|لمجيد عبــــد|لك عبــــد|لم|حمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|38339 حمد سعيد محمد|لرحمن |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7898oo هيم|بــــر|حمد |لعربــــى |سيد محمد | لي|د لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

649o59 ن محمد|عبــــي  مصطفى سعف م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

9|2|62 ل شنوده  |دل كم|هبــــه ع دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

|57977 لحميد سيد|تـــسنيم سيد عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

756328 م جنيدى محمد جنيدى|له| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5o74|8 هيم|بــــر|دهم |جر عنتـــر |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

247334 هيم|بــــر|م محمد عليوه |لرحمن عص|عبــــد ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7549o9 ف سيد محمد|مي  | رسر لسويس|هندستـــ 

785869 ئى|لسيد كيل|م |لد عص|خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

249|o2 ء حسنى مصطفى شعيبــــ|سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4|9784 لجوهري|وي |لبــــدر|لجوهري |محمد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

638567 لعزيز|سعد مدحتـــ سعد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52632| حمد|حمد حمدى عودتـــ محمود | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23o3|6 بــــوحميدتـــ|مه عىل محمد |س|عىل  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

4973o6 ن|دل رجبــــ عمر|هند ع ى شمس| لسن عي 

4|7|86 لخطيبــــ|ح محمد |لفتـــ|لد حمدى عبــــد |خ لمنصوره|حقوق 

487579 زي|لد محمد محمد غ|د خ|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

258749 ح|لصحص|حمد كرم فتـــىح | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

26o5| ن|عىل محمد عىل مهر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o7267 لففى|حمد محمد |حمد محمد |هلل |عبــــد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4|47o لحميد|لخي  عبــــد|بــــو|رس |ر ي|عم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3398o2 حمد محمد محمدى|منى  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

428924 دتـــ|عيل زي|ل إسم|حمد نظىم كم| |ره طنط|تـــج

23||66 حمد محمدحمدى|تـــم |عمر ح هره|لق|ره |تـــج

689|o6 مل مصطفى|د محمد ك|دل عم|ع لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|44822 لغنى|دل نرص عبــــد |ع| دين ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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23oo85 ن|م حمدى زغلول طه سليم|سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|o87 ل عجىم عجىم|محمد جم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83825o لدين محمد خليل|ح |محمد صل ن|سو|علوم 

|2|3|7 ى حسن  هيم|بــــر|ندى حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

4869o| دريس|هلل |لونيس عبــــد |يوسف محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|74842 لمعىط|ل عبــــد |رس جم|محمد ي لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

48456 هيم|بــــر|طف فضيل |ء ع|عل ى شمس|زر عه عي 

287632 ف عبــــد|عمرو  ص|لـقـصـ|لـسيـد |لمحسن |رسر سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

42592 لد عىل عىل نرص|لرحمن خ|عبــــد  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

77968 ى غريبــــ|بــــ|ل| |لدين رض|عز  صي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

87954 لمجيد|هر محمد عبــــد |لظ|مريم عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

2o949 س|دى محمد سيد سعيد عبــــ|ش ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3659o9 لسميع|لحليم عبــــد|عمر محمد عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|o7|5 ي|لعر|مي محمد سعد 
ى
ق لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

843229 لحفيظ محمد|هلل عبــــد|هلل عبــــد|ء |ل| سيوط|عه |زر

||9222 مل متـــرى|جد مني  ك|نويل م|م ى شمس|تـــج ره عي 

49o83o لرحيم جبــــريل|س عبــــد|ندى فيصل عبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

329o27 عي|لرف|حمد |لجليل |عبــــد| حمد بــــن بــــيل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|74552 ده محمد عزبــــ|طمه حم|ف ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

35947o ىط محمد جبــــريل|لع|ل عبــــد|بــــتـــه| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

7844o2 ى عثــــم|ي لعوضى|حمد محمد |ن |سمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6|26| لدين حسن|حمد محمد عىل | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

||66|o رق جودتـــ فودتـــ|مريم ط ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

43|468 تـــه حموده|هيم شح|بــــر|زم حمدى |ح |ره طنط|تـــج

4o|978 لعزيز محمود محمد|دل عبــــد |عمرو ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|42383 ي|لد محمد |ء خ|عىلي
ى
لدسوق ى شمس|تـــج ره عي 

|377o3 هيم|بــــر|يمن عىل |لرحمن |عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

79o|2o لمعىطي|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |ره |س عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3o382 ي عيس|من
ر محمود مصطفى هره|لق|ره |تـــج

873|7 د سيد محمد محمود|زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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|6996 ى غريبــــ محمد بــــدر حسي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

6||57| هلل محمد يوسف|رق فتـــح |ريم ط لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

2577|o لمقرف|حمد مصطفى |محمد  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

||6|3| يف محمد س|س مي يوسف|رتـــ رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

434|3o بــــ محمد شليق|لتـــو|هيم عبــــد |بــــر|ن |رو هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

42oo9| سم|هيم عىل محمد ق|بــــر|لد |ره خ|س لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6697o لد بــــدوى سيد|منيتـــ خ| لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

43o|2 لعظيم|هيم عبــــد |بــــر|لد |ندى خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

768263 ر|لنج|ن فتـــىح محمد محمد |رو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

335487 د|هلل محمد عمر فؤ|منتـــ  |حقوق بــــنه

546596 ر|لنج|حمد محمود محمد |ء |ل| بــــ دمنهور|د|

24453o لبــــطه|لح محمد |ح ص|لفتـــ|ح عبــــد|حمد صل| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

263295 ىط عيس|لع|ح عبــــد |دل صل|ن ع|نوره ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

52o564 ى |ي حمد عمر|لسيد |سمي  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

277275 وى|لص|ر |لغف|رس عبــــد|ر ي|لغف|عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

73|94 م|لسل|لعظيم عبــــد|ح عبــــد|مريم صل لفيوم|تـــربــــيتـــ 

52533| ح |لفتـــ|حمد نجيبــــ عبــــد |لمهدى |ندى محمد 
رف|ع

لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|66992 تـــه|ن سيد محمد شح|يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o6664 فظ|لح|لسيد عبــــد |سم |لق|بــــو |سلىم  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3o674 لرحمن محمد|م عبــــد |هلل هش|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|26922 حمد|لسيد |م |هش| دين مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

6396|5 هيم|بــــر|أمنيه حسن محمد عىل  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

897532 ى صديق عثــــم|جيه ن |ن خي  ج|بــــ سوه|د|

863669 بــــوعمره عىلي|تـــسبــــيح فخري  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

638693 ل عىل|لع|يه محمد محمود عبــــد | زيق|لزق|نوعيتـــ 

629|54 هيم|بــــر|ئى محمدى عبــــده |أم زيق|لزق|حقوق 

9oo|67 لسيد |لبــــدرى |لبــــدرى مصطفى | ج|عه سوه|زر

676485 فظ سليم|هيم ح|بــــر|م |ريم حس ط|ر دمي|ثــــ|

49o27o ن حسن|حمد عثــــم| |رن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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27o334 حمد محمد مرىس مسعود|ح |صل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8|9758 ل جرجس فلتـــس|كم| فرين|ك  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|69o7 لسيد هيكل|جر محمد محمود |ه ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

266|25 م|ض هج|لمنعم ري|هلل عبــــد|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

52|26 هلل محمد|مريم عيد عبــــد  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

|5||38 ى شح  متـــى|جرمي 
ى
تـــه شوق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

36623| د بــــخيتـــ محمد|عم| لي|د كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

77||23 د حبــــيسر|ج  عي|ء ن|سم| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

26o9o9 لشيىم|عبــــي  عىل محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

328752 لعظيم|لرؤف عبــــد|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

6o3|24 ء محمد ربــــيع محمد محرز|ل| لمنصوره|علوم 

|23224 هلل|نور عبــــد |تـــرين مني  |ك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

765482 تـــ|لسيد أبــــو كر|هيم |بــــر|هيم محسن |بــــر| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

3|9932 ل وليد محمود حنفى|من |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

32||32 رم|لمك|بــــو |هيم |بــــر|لسيد |متـــ |س|م |سل| ى شمس هندستـــ عي 

7o5692 هلل|لوصيف عبــــد |صم محمد |ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|37265 ح محمود مرىس|محمد مدحتـــ صل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

429433 ي|للطيف |روق عبــــد|رس ف|محمد ي
ى
لدسوق |طبــــ طنط

2628|9 فظ محمد|لح|محمد فوزى عبــــد لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

5o297 لىح|مل عبــــد |لد ك|كريم خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9oo663 يد |د ز|مريم نشأتـــ عي ج|صيدلتـــ سوه

693o74 لموج |لغنى |بــــ عبــــد |لوه|كريم نرص عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

636767 لسيد|لفتـــوح |لسيد أبــــو|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

688448 ى سعيد محمد|س| مه محمد حسي  لمنصوره|حقوق 

625|78 تـــ|يتـــ | ى حسن عمي  لسيد حسي  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

62225 لمحسن|متـــ سيد عبــــد |ء سل|حسن تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8o656| لسميع جمعه|يه رجبــــ عبــــد| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

26875o ر|لجز|لعزيز |رحمه سمي  عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

7o4843 زى|حمد حج|م |مح س|ر س|من هره|لق|ج طبــــيع |عل
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6||548 مد سنجر|هلل ح|منى عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

677837 ن|مد خليل بــــدر|م ح|م|هيم |بــــر|عمر  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

63924 لحميد صميدتـــ|ل عبــــد |م كم|هش |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

79|692 حمد محمد مصطفى|مصطفى محمد  زيق|لزق|حقوق 

768|5| بــــورى|لش|لحميد |ج  محمد عبــــد |يه ن| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

45845| لليتـــى|هلل |مهجه حيدر مسعد عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

866285 مد حميد|بــــدين ح|لع|سمر زين  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

4758|o هيم|بــــر|لسيد عبــــده |زن يشى |م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78|34| زق حسن|لر|ذل عبــــد |لش|ء |ل| زيق|لزق|ره |تـــج

485565 عيل|سم|رى |دل محمود قبــــ|ع| مه |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

769295 ه س| د|لم عىل حم|مي  لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

6794|3 هيم عىل سند|بــــر|لسيد |ء |ل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|o655 ري |م زخ|مريم مجدى س ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

84o|93 د معروف محمد عىلي|جه تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

3|5448 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|رص |سلىم ن لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

879525 لمول |زم عىل محمد عبــــد|ح سيوط|ره |تـــج

49734| تـــتـــ أبــــوزيد|آيتـــ حسن شح تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

75o595 ىط|لع|م محمد عبــــد |هش| ي|م ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

627899 حمد حديوى|ء عىل |م عل زيق|لزق|هندستـــ 

465|74 بــــ|حمد محمد خط|محمود  |حقوق طنط

75233| ى|طف عبــــده |عمر ع مي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|6o66 ح سنوىس سيد  |منتـــرص صل سيوط|صيدلتـــ 

||5447 ى سكندر|ئى نبــــيل |ه| يوستـــي  ى شمس هندستـــ عي 

758254 هلل|شد عبــــد |د ن|رى ميل|م لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

647395 لرحمن عىل عوض|لسيد عبــــد |ن |نوره زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

275|94 حمد|وى |لسيد ف|ملك  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|34|33 هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|مروه محمد  هره|لق|ره |تـــج

78|448 لحميد محمد محمد|ندى محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|
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268768 ه  حمد محمد حموده|ني  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|7o34 لجوهرى|ئى فكرى |بــــسمله ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|7266 لدهبــــ|بــــو |مد محمد محمد |هلل ح|منه  زيق|لزق|عه |زر

26892| ندى سمي  محمد سعيد عطيه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

25582o زى|لحليم غ|دهم محمد صبــــىح عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

687427 للطيف|عىل محمود عبــــد | رن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

484495 حمد عيسي محمد عيس|عيسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

854|| حمد رجبــــ عىلي عىلي|محمد  لفيوم|ضتـــ |علوم ري

34|258 وي|لمعل|حمد |د |حمد عو|محمود  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

828354 ثــــي محمد|لثــــل|ء محمد محمد |سم| |نوعيتـــ فنيه قن

6|9|77 وى|لنحر|بــــع يوسف |لتـــ|منه فتـــىح  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

825579 ى سيدهم سيد دي|ي بــــ|سمي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4o9529 ف محسن إبــــر ج  عبـــــيد|هيم بــــلتـــ|محسن أرسر |تـــربــــيتـــ طنط

5|7549 زى|لمنعم حج|عبــــد| سلىم رض ره دمنهور|تـــج

2529|o سلىم محمد محمد عبــــيد تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

84784o ي 
ن محمد|حمد سليم|منى ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

4|9||8 لعزم عىل محليس|ء أحمد أبــــو |عل |ره طنط|تـــج

4|8795 لوكيل|مل فتـــىح عىل |مل ك| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

339265 محمد عىلي محمد عىل يحن  |ره بــــنه|تـــج

28|5o9 لسيد محمود|لد محمد |هلل خ|منه  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

4o|896 مد|حمد محمد ح|ن |مرو سكندريه|ل|ره |تـــج

323o85 هيم|بــــر|حمد حسن |جر |ه هره|لق|عه |زر

5o8|4 ى سل|م |بــــر| ى|مه |مي  مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

44|73o  عبــــد|لش|ل عبــــد |يه حمدين كم|
ى
|لرحمن |ق

وي|لقلم
لشيخ|ره كفر |تـــج

365839 وى|لزو|حمد محمد |عمر  ى شمس حقوق عي 

3|758o هيم سيد خلف|بــــر|لدين |م |حس ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8|6786 ل سعيد فوزي|ر جم|من ي|علوم 
|لمنى

3|662 ع|لرف|س مرىس |يه عبــــ| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

262968 لرحمن منصور|عبــــد| عمرو رض تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

236695 دى|له|فرح محمد مظهر عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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253o66 تـــه|حد شح|لو|ء محمد فرج عبــــد |حسن تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

62869o لعزيز حسن|لسيد عبــــد |محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

|46668 ن رسور|نعمه عزتـــ مرج وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

246575 فتـــىح جزر| حمد رض| لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

|2558| هر محمد|حمد م|محمود محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|24|68 هيم يوسف مرقس|بــــر|ديفيد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

479659 م حسن|لسل|لسيد عبــــد |كريم محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

|69285 ه صل| ى|ح عبــــد |مي  لمجيد زىك حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|42|99 لرحيم|روق عبــــد |رس ف|حمد ي| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

|38865 ىط|لع|مريم لطفى محمد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

|29333 عيل|سم|محمود رأفتـــ رجبــــ  ى شمس|تـــج ره عي 

28||53 لحفيظ|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد| |نور لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8o2|64 ى رش ي حسي 
د محمد|مصطفى ي|علوم 

|لمنى

|42o|| عىل محمد عىل محمد شلبــــى ن|هندستـــ حلو

|27652 حمد|دى |محمد محمود محمد عبــــ ى شمس|تـــج ره عي 

|3|982 لمجيد|لمجيد محمد عبــــد |هلل عبــــد |منتـــ  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

68354 ل قطبــــ نرص|م هل|عص ره بــــنى سويف|تـــج

4|367| حمد صديق بــــدوى مغربــــى|مصطفى  |بــــ طنط|د|

76778 هيم|بــــر|دى محمد |حمد صقر ن| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

3735|3 ى حسن |ء حس|نسمه عل وى|لشعر|ني  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4347oo هيم عبــــد ربــــه|بــــر|ء عبــــد ربــــه |ء عل|صف |بــــ طنط|د|

73o|7 محمد محمود قطبــــ عيسوى لفيوم|طبــــ 

57776 هلل|لمول عبــــد |هلل عبــــد |عبــــد | رض تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

543o36 موس|بــــوج|ن |بــــ عش|لوه|ء محمد عبــــد|سم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

52o4|| د|عيل عطيه حم|سم|لمقصود |بــــرين عبــــد |ص تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

862458 ء محمد حسن|حمد وف|لرحمن |عبــــد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

359977 تـــ | جوهر قليتـــه| يىلي|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4|864o هيم كلش|بــــر|هيم سعد |بــــر| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

32o77| ن مهدي|د نبــــه|سم عم|بــــ ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

429o72 لجمسي|بــــدين |لع|ن مرعي زين |يم| | تـــمريض طنط
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7o|7o3 ى حطبــــه|لخي  سعد |بــــو |سوزى  لدين حسني  لمنصوره|هندستـــ 

4|9657 لمتـــول| |لمتـــول عىل وف|محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

272|93 لدين|ج |حمد مصطفى تـــ|سلىم محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

7o9|97 لمرىس|لمهدى |لمرىس |خلود محمود  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|53438 لفضيل|ح عبــــد |لفتـــ|ء سيد عبــــد |رس| ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

5|9228 غر|بــــود|لسيد |لعظيم |هيم عبــــد|بــــر|مل | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

26o354 ى سعيد |ي هيم حسن|بــــر|سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|9396 ى|حمد |مل |سحر محمد ك لبــــحي  طبــــ بــــيطرى دمنهور

7256| بــــ محمود|لتـــو|خلود معوض عبــــد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

27693| بــــوكبــــشه|هيم |بــــر|ء محمد |رس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

633363 حمد حسن|حمد حمدى | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

787556 س|وى عبــــ|لشبــــر|لسيد محمد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3444o8 ى محمود|حمد ونس | مي  ى شمس علوم عي 

4|8o25 لديبــــ|ندى بــــسيوئى خليل عطيه  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6|3384 ئى|لحلو|لمنس |لغريبــــ |محسن عىل  زيق|لزق|حقوق 

253o27 ى محمد صل|ي لدين بــــدر|ح |سمي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

3|264 وق محمد رف ى|رسر ع حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23976 ى عبــــد  ض خميس|بــــ ري|لتـــو|نيفي  هره|لق|م |عل|

22o|53 حمد|حمد محمد زغلول |مصطفى  ى شمس|تـــج ره عي 

453358 لحميد|لمغنى محمد مسعد عبــــد|مصطفى عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

|25439 يوسف محمد حسن عىل ى شمس حقوق عي 

69939| ء ممدوح عبــــده جبــــر|رس| لمنصوره|عه |زر

|4|62o ى ه|ي ي محروس |سمي 
لسيد|ئى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8|37o| ى| د حن|مريم عم حني  ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

|2|494 حمد|هلل محمد مجدى |سيف  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|7642 لحميد|لسيد عبــــد|محمود يحن   ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4335|8 هيم زعي |بــــر|محمد نشأتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

23o7o3 لح|ن رجبــــ ص|يوسف رمض هره|لق|حقوق 

846|22 هيم عوض|بــــر|سم نرص |بــــ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

896357 هيم |بــــر|سلىم فتـــىح محمد  ج|تـــربــــيتـــ سوه
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43o883 ح|لفتـــ|سهيله حسن محمد حسن عبــــد |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

48966| ى|ريم ن رص سعد حسن حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|4467 ى موىس بــــسنتـــ محمود حسي  هره|لق|حقوق 

52533 ى ل|نبــــيل حلىم غبــــري| يوستـــي  ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

26598 بــــ|لتـــو|بــــ محمود عبــــد|لتـــو|محمود عبــــد ن|بــــ حلو|د|

9242o| ي|ر
لبــــدرى حسن |محمد | ئى ج|تـــربــــيتـــ سوه

6||439 لدرس|ضىح محمد تـــوكل  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

47375 حمد|ر |لغف|حمد عبــــد|يوسف  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26442 لرحمن محمد|لرحمن مجدى عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6o87oo ى|لسيد |حمد |رق |ندى ط لعشر |حقوق طنط

5o|5|3 يف عىل|هيم عبــــد |محمد إبــــر لنبــــى رسر زيق|لزق|عه |زر

46974 ى فرج|لحكم |حمد مدحتـــ عبــــد | مي  هره|لق|هندستـــ 

6265o7 لمشد|مر سيد عىل |ن تـــ|نوره |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|463o2 هيم|بــــر|لمنصف حسن |جر عبــــد |ه ن|بــــ حلو|د|

238o5| لحميد|لعزيز عبــــد|ن خلف عبــــد|يم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

347652 م سيد|م|رون |مه ه|س|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

628492 بــــ جبــــريل|لوه|م عبــــد |م|رتـــ حسن |س زيق|لزق|نوعيتـــ 

55865 ى محمود محمد نسمه حسي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

236284 |غ|ن محمد |منيه شكرى رمض| هره|لق|علوم 

3|5936 لعظيم|منيتـــ محمد مغربــــي عبــــد| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

||6|23 لح سعده|ح ص|لفتـــ|حمد عبــــد |هر |س ن|هندستـــ حلو

684374 لح حسن|هيم ص|بــــر|حمد نرص | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

76||39 ع|بــــر من|ر غريبــــ ص|من د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

755364 ى ع طف محمد أحمد|حني  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

84|66o ح|لفتـــ|ج سعيد عبــــد|لحج|بــــو|سعيد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

9|9732 لس صبــــرى يعقوبــــ ج بــــر  |كي  ج|بــــ سوه|د|

692476 ن عمرو محمد حسن بــــدوى|حن ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

7|3o64 زق|لر|لسيد عبــــده حسن عبــــد |لرحمن |عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

29|44| رم|ء مسعد محمد رزق ك|ل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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6|928| لسعيد غريبــــ|لسعيد عىل |لسعيد | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

2|9697 زق|لر|حمد محمد عبــــد |ندى محمد  هره|لق|بــــ |د|

4||659 لسيد|رق صبــــىحي |هلل ط|منه  |نوعيتـــ فنيه طنط

5o682 للطيف|حمد فوزي عبــــد |محمد  سيوط|حقوق 

|268|5 لسيد محمد زعي |حمد |محمود  ى شمس حقوق عي 

622426 مر|دى ع|لحم|حمد محمد رزق | ط|حقوق دمي

624654 |هيم |بــــر|لسميع |لسميع عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|
لبــــربــــرى

ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|49829 هيم|بــــر|ل محمد سيد |حمد جم| ى شمس|تـــج ره عي 

8|96o3 لعزيز|مه سيد عبــــد|س|د |جه ي|بــــ |د|
|لمنى

22284o ج |لنو|م محمد محمد |سم هش|بــــ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9oo9o6 ل |لع|ر مصطفى عىل عبــــد|مي ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2|8o65 ىس محمد|هيم بــــل|بــــر|محمد سعيد  |ره بــــنه|تـــج

|284o6 سط|لبــــ|لد محمد عبــــد |نور خ |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

2|7597 ى صل|ي رى|لسق|ح طه محمدعىل |سي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

648778 لعمريىط|هيم نشأتـــ محمد |بــــر|محمد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

455663 ن|ء خليل محمود رمض|شيم ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

65925 ى |  جد|حمد حسي 
ى
وى|حمد دسوق لفيوم|عه |زر

628777 لطفى ممدوح لطفى عطيه زيق|لزق|بــــ |د|

878367 ى |لزهر|طمه |ف هيم عىل|بــــر|ء حسي  سيوط|بــــ |د|

365229 ه محمد فر| ج محمد|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|8o8| |لعل|بــــو|حمد |زم محمد وجيه |محمد ح ن|حقوق حلو

|37|6o ن|حمد عىل رضو|بــــ |شه دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

865334 لحكيم محمد محمد|حمد عبــــد| |نوعيتـــ فنيه قن

857568 ي|ديه محمد طر|ن بــــيش هروج  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

23655| هد غنيم|لسيد مج|لسيد |ن |ريم|ن هره|لق|عه |زر

679476 بــــ|لوه|ل عبــــد |لع|حمد وجيه عبــــد |محمد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

77964o لحميد|م عبــــد|لسل|فتـــىح محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|
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426856 زق مرىس|لر|حمد عبــــد |طف |عو سكندريه|ل|عه |زر

366o6o تـــ جميل حسن عىل ني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

258938 لشيخ|حمد فرج |ح |م صل|سل| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

2|9o45 يف  ى|يمن |رسر حمد عىل حسي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

856746 لعزيز بــــحر|ره محمد عبــــد|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

649268 لعقبــــه|هلل |لسيد محمد عبــــد |محمد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

2|33|4 ى ر|لغف|رق محمد حلىم عبــــد |ط| لي  ى شمس هندستـــ عي 

848473 ه | ى|حمد ح|مي  مد حسني  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

68|2o7 بــــوورده|عيل |سم|للطيف |رس عبــــد |لحسن ي| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

28|433 حمد|ن |محمد حسن علو تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

835234 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ن |يم| دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

7|28|| لشوه|تـــفى مصطفى مصطفى مصطفى  لمنصوره|بــــ |د|

7655oo بــــو زيد|حمد |حمد محمد سيد | تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

|48297 لعفيفى|لعزيز |ريم هيثــــم عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

35o589 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|حمد | |رن ى شمس|د| بــــ عي 

|867o هلل عتـــريس|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ى شمس طبــــ عي 

69826o حمد هيبــــه|مد |ء محمد ح|هن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

329428 جر سند جوده سند|ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

92|o84 ن عىل محمود |عمر رضو ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

689634 مل|وفيق فتـــىح ك| رين|م لمنصوره|ره |تـــج

368325 لسيد عىلي|لسيد |م |نغم هش دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

7o6568 هيم|بــــر|لسعيد |حمد |لسعيد |ن |ريم|ن لمنصوره|بــــ |د|

4o6638 ء يشى محمد عىل|دع سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

868o9o دم|در |لق|حمد عبــــد| |نور دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

6|727 لعظيم سيد|مل فتـــىح عبــــد | تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

538757 تـــه|حمد زن|ء محمد عىل |سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o9855 جح جمعه محمد عمر|ء ن|لزهر|طمه |ف لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

828274 لكريم محمود|رق محمد عبــــد|ط ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى
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42|47| لقصبــــى|لعزيز جمعه حلىم محمد |عبــــد سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

685|7o تـــ|لمتـــول بــــرك|در |لق|عبــــد | رض| عل لمنصوره|حقوق 

|6676o م مخلوف حسن|ء س|ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

752|o5 ح  حكيم جرجس|بــــيشوى نج ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

632624 حمد عزبــــ|سحر محمد  زيق|لزق|حقوق 

4675o للطيف|مد عبــــد |متـــ ح|س|للطيف |عبــــد  هره|لق|حقوق 

4o59|2 ح محروس|لفتـــ|لرحمن عبــــد |جر عبــــد |ه لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

855823 حمد|حمد عدلي |حسن  ي|بــــ |د|
|لمنى

84425o د مقلد|لجو|لد عبــــد|خ| رن ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

|9274 ى |س مل محمد|حمد ك|لمي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4|2oo9 ظم محمد زىكي خليل|د محمد ك|زي ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

33o648 دى يوسف|له|لسيد محمد عبــــد|م |مر |ن طنط|سن|طبــــ 

488544 لجمل|لمنعم يوسف |لسيد عبــــد|حمد |محمد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

6|o693 حمد حمزه|لد |ضىح خ لمنصوره|علوم 

|73567 ئيل|سيىل ميخ|وى بــــ|ديفيد بــــبــــ دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

4452o7 ه|لل|حمد محمد عبــــد |رص |لن|حمد عبــــد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5|9922 ع|لبــــي|يدي محمد أبــــو شوشتـــ |ه ره دمنهور|تـــج

6252o9 لسيد|لسيد مسلىم |حمد | لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

924967 حمد  |فظ |لح|لحمد عبــــد|بــــو|س |ين| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

774442 حمد|هلل |هر عبــــد |حمد ط|محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

45o52o حمد|ئق |ل ف|لمع|بــــو |س |حم |هندستـــ طنط

6|5|36 نيس عيد عوض خميس|ن ط|ر دمي|ثــــ|

68|572 هيم|بــــر|لسيد |نور |محمد محمود  |ره طنط|تـــج

7o9873 هد|ن مج|هيم رضو|بــــر|مه |س|ندى  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

775|68 لدين فهىمي|لد سعد |مروه خ زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

877562 ى |مي حمد |لحميد |فعي عبــــد |لش|ر حسي  سيوط|بــــ |د|

865272  عىلي|لزهر|طمه |ف
ى ء عىلي حسي  ي للفن|

|دق قن|لفنى

465525 ى|بــــو |محمود محمد محمود  لعني  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ
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2|3376 ف عيد عبــــد|يمنى  ح|لفتـــ|رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

68oo47 مه|ن سل|ل محمد ذىك شعبــــ|س لمنصوره|طبــــ 

4o3895  محمد عىل|لص|حمد |هلل |عبــــد 
ى
ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34|9o8 ى |ي |دى |له||هيم محمد |بــــر|دى |له|سمي 
بــــوكريمتـــ

ى شمس  تـــمريض عي 

767o8| ئى|لفرج|م عىل |لزو|لجليل |حموده عبــــد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

89922o مريم مصطفى محمد يونس  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

32892o م|لسل|لفتـــوح عبــــد|بــــو|د محمد |عمر عم |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

846o67 ي 
حمد|محمد يوسف مصطفى ن|سو|بــــ |د|

|675o7 فعي|لش|عيل |سم|حمد محمد | ى شمس|تـــج ره عي 

875633 حمد عىل محمد |محمد  سيوط|طبــــ 

488995 لمرصى|لعزيز |لد محمد عبــــد|ء خ|لشيم| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

6453o9 ن|لسيد سعف|يه محمد | لمنصوره|عه |زر

5|4584 ز|لحميد در|ء عزتـــ محمد عبــــد|رس| تـــربــــيتـــ دمنهور

37287 حمد|ن |نشين محمد حمد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

77o562 لهجرىس|هلل محمد |د عبــــد |محمد عم زيق|لزق|هندستـــ 

87822| ى سعد نرص نرص  هلل  |شي  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|2|652 لم|لرشيد عبــــد |لمعىطي عبــــد |دين ممدوح عبــــد |ن ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

8o89o| ي عبــــد
لموجود|محمد فتـــىحي قرئى ره بــــنى سويف|تـــج

32527| حمد فهىم تـــوفيق خرصى| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

9o8223 ه صموئيل زكري منصور | سمي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

7732|3 ف سعد |محمود  حمد يوسف|لدين |رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

4o29|4 ن|لسيد شعبــــ|هيم |بــــر|محمد محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54||84 لنبــــى|لرحمن عىل عىل حسن عبــــد |عبــــد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

7537|9 لعزيز سعد عبــــيد|ء عبــــد |ل| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

4358|o ى محمد فتـــىح رستـــم|نورين س مي حسي  لشيخ|علوم كفر 

8o29|6 ي عبــــد|ندي بــــه
ي|ء مصطفى

لغنى ي|نوعيتـــ 
|لمنى

248993 لسبــــىك|حمد |ن |م رمض|سندس وس ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

63o963 هيم|بــــر|مل محمد |بــــسنتـــ محمد ك زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

643637 لح|ء سمري عصمتـــ ص|سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 
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643|94 هيم|بــــر|لسيد |عي |رف|لسيد | زيق|لزق|ره |تـــج

2639o2 م فوزى عىل قنصوه|م هش|ريه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

844788 جر محمود فوزي عىلي|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

852o4o ك|لمل|د يوسف عبــــد|ديفيد عم كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

256253 م|بــــوسل|لعظيم |محمد محمود عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7882o2 عيل|سم|عيل يونس |سم|حمد | نوعيتـــ بــــور سعيد

5|89|7 تـــ رجبــــ قطبــــ جمعه سعيد حميده أمي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

84|o53 ن|لحسن رضو|بــــو|عيل |سم|لرحمن |عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

76749o دل عيد يوسف قويدر|فرحه ع لعريش|تـــربــــيتـــ 

7784o7 ين محمود عبــــد  حمد|لحميد |رسر زيق|لزق|بــــ |د|

776o45 لرحمن|حمد سعيد عبــــد |م |ريه لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

635||9 حسنيه فوزى محمد مرىس زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

32o997 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد | ى شمس هندستـــ عي 

4963o9 مل قطبــــ بــــيوم|م ك|ء حس|رس| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

348967 ى | نور بــــو دشيش|محمد حسي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

852669 ى ن| ي مرىسي|منيه حسي  ج  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

63868 مر|حمد ع|م |حمد س| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

87oo26 قتـــ فوزي عط| هلل عىلي|رسر ن|سو|حقوق 

5|984| هلل|د |لعظيم ج|حبــــيبــــتـــ طلعتـــ عبــــد  |علوم طنط

|3|2|3 ى عبــــد |سل| هلل|م محمد حسي  هره|لق|حقوق 

647754 لسيد محمد|لسيد عىل |جر |ه زيق|لزق|حقوق 

4|994o ي محمد عىلي|حس
م محمد مصطفى لشيخ|ره كفر |تـــج

||74|| ك عزيز منصور|مل| ري|م كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|284o| نسيمس عزيز|م |نىح  عص| هره|لق|بــــ |د|

49797| ذل عنتـــر|لش|ح عىل |لفتـــ|مروه عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6|o745 ى مصطفى عبــــد |ي يف|سمي  لحميد رسر ي صىح طنط
|معهد فنى

69o847 زق محمد|لر|يه خليل عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

524|49 يبــــ|لش|لسيد عىل |هدى عىل  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|345|2 حمد|ج سيد |هدير فر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

878734 كر |ئى لمع ش|صموئيل ه سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ
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497552 بــــ|لشر|حمد |آيه محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6348|9 لسيد|لنبــــى |لنبــــى طه عبــــد|مصطفى عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

6794o7 مه محمد ربــــيع|محمود محمد مرزوق سل لمنصوره|حقوق 

72|76 حد|لو|لد محمد عبــــد|ن خ|نوره ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

4o5689 ن|وى رسور شعل|نيه فوزى ششتـــ|ر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

343636 ى|يتـــ ن|هد ى محمد حسي  ج  حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

35223| ف جم|ح |صل لسيد|ل |رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

||7764 ى ي |متـــي روم| مي 
ديوس|قل|ئى ج|بــــ سوه|د|

3543o9 م محمد عىل|عص| دين ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|4754| لمجيد|مصطفى محمد عيد عبــــد  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

64|673 رون|عمر يشى محمد محمد حسن ح زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

648526 ىط|لع|ح متـــول عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4||7|2 ن|ح سعف|لفتـــ|لسيد عبــــد|ميه |س |حقوق طنط

||6|88 م فهىم|مح س|مي  س| ى شمس|تـــج ره عي 

22o43 هلل|مح فرج عبــــد |ء س|رس| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

5|9867 ود|لسعيد قطبــــ د|رتـــ قطبــــ |س سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

8|227 ى |لفتـــ|محمود عبــــد حمد|ح حسني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

638o5| ن|حمد محمد زىكي عثــــم|سلىمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

766979 مد بــــكي  محمد|محمد وليد ح ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

7o265| ئى|لكيل|حمد محمود |جر محمد |ه زيق|لزق|بــــ |د|

6o8974 وي|لعشم|هيم محروس |بــــر|ره |س |نوعيتـــ طنط

|2358| حمد|م محمد |سهيله عص ن|حقوق حلو

6o7o2| وى|لطنط|تـــ محمد |لشح|أيه منصور  لمنصوره|علوم 

78||99 ى |لسيد محمد | لسيد|لسيد حسي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

8528|4 لح|فيد نبــــيل لطيف ص|د هره|لق|طبــــ 

437|99 شه|ء محمد تـــوفيق محمد قل|هد| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

7575|5 لرحيم|حمد عبــــد|بــــ |لوه|ن عبــــد |حن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3|326 لخول|در|لق|طمتـــ سعد مصطفى عبــــد|ف هره|لق|عه |زر
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259743 يه محروس نوح منصور| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

82|645 عيل|سم|لعظيم |لعربــــي عبــــد|محمود محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

545527 لديبــــ|لعزيز |محسن محمد محسن عبــــد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

36o|oo ف محمد يونس|ء |رس| رسر دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

862794 ي عبــــد|دع
ي|لبــــ|ء لطفى

ي مدئى
ى
ق دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

9o2|28 حمد |حمد محمد |عبــــي   ج|عه سوه|زر

247|42 مد عيد|ئى عبــــده ح|عبــــده ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

848754 حمد محمد|لرحمن |محمود عبــــد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|65o6 حمد مسعود|لرؤوف |ليىل حمدى عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

|45892 عيل محمود بــــرع|سم|رس |ي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o2|94 ئيل بــــحر|يوسف فرح ميخ ي|طبــــ 
|لمنى

336449 ي|ر
لح|ذكرى فخرى ص| ئى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

9o22|3 لسيد  |م محمد |له عص|ه ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

35|645 م غنيم|لسل|هلل مجدي عبــــد|منتـــ  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

25|84| لم|بــــو س|ن |هلل نرص رمض|عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

823827 ي محمد مبــــروك
هدي عوئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

77595 حمد|لحليم |حمد عبــــد |مريم  ن|حقوق حلو

6465oo ى|يم| ى محمد عوضي  ن عىل عوضي  لمنصوره|حقوق 

|433o د|د محمد رش|تـــفى عم ن|بــــ حلو|د|

34|923 لليثــــي|لحميد |ء محمد محمد عبــــد|رس| ى شمس  تـــمريض عي 

448|38 ن|هيم محمود رمض|بــــر|ر محمد |مي سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

3|2|4 لحميد|حبــــيبــــتـــ حسن محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

87595 ح محمد|لفتـــ|تـــه عبــــد|نوره شح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|6563 تـــ جمعه حسن | د|لضي|مي  ره دمنهور|تـــج

36o434 بــــ|ذل غر|لش|حمد |طمتـــ نبــــيل |ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

85|348 حمد سيد|زينبــــ محمد  لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

|6564o ي|سمي  حمدى فر
ج حفنى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

58723 حمد|ز |حمد مصطفى مع| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

72569 ء بــــكرى زىك عىل|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

4o7383 ل|لع|هبــــه محمد حسن عجىم عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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5o|746 ي |بــــر|كر |له ش|ه
بــــوزينه|هيم مصطفى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|28765 حمد|لسيد |حمد مجدى | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

52236o لحميد جمعه|م محمد عبــــد|ء س|ل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

76|23o لد|دل عوض خ|ر ع|من بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

323oo3 ي عبــــد|رح
لسيد|ىطي |لع|بــــ مصطفى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8oo327 حمد محمد محمد|مريم  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

2|3659 لمجيد|مل عبــــد|لمجيد ك|حمد عبــــد| ى شمس علوم عي 

4|9|oo لعتـــيفى|لسيد |حمد حسن عىل | |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

62o788 |هد مصطفى محمد قض|يوسف محمد مج ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

92o695 ف عىل فؤ|عىل  د |رسر لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

73|29 ريم ربــــيع محمد عىل كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

|6|43 لجنيدى|حمد عىل |حمد | |رن هره|لق|ره |تـــج

56522 لمطلبــــ|لعظيم عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|محمد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

268|84 لمرصى|در |لق|در محمد عبــــد|لق|عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

483o37 هلل محمد|دل فتـــح |همستـــ ع سكندريه|ل|بــــ |د|

648447 م|حمد فوزى محمد تـــه| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

269836 ى|لسيد ي|مه محمد |س| ى حسي  سي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

752798 هيم حسن حسن مصطفى|بــــر|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

68948 محمد حسنى محمد محمود لفيوم|طبــــ 

3|3o|4 لعزيز|لدين عبــــد|ح |رق صل|عمرو ط م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|2498o ف عبــــد |محمد  م|م|لمنعم |رسر هره|لق|حقوق 

2|7o2 لعزيز سعد محمود|بــــ عبــــد |رح ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

627788 لمرصي|لرحمن خليل محروس |ء عبــــد |رس| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

774|79 هيم|بــــر|حمد سيد |نور  ى شمس|تـــج ره عي 

447o7 بــــ|بــــوجل|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|رص |طمه ن|ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

6|9|24 لبــــريسر|مريم عبــــده محمود محمد  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 
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69o283 بــــينى |حمد |كريم  لمتـــولي|لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|628|6 لسيد محمود|م حسن |ر ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

227354 حمد|لرحمن نرص محمود محمد |عبــــد ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

627o22 لم|محمد عطيه عىل س| نور زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|o387 زق عبــــده|لر|حمد مسعد عبــــد| ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

6o|4o9 م يوسف خرصى|ء س|ل| |عه طنط|زر

7||323 لغندور|عىل | ل بــــكر عط|محمد حسن كم ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

|42675 ى عنتـــر ظريف فؤ|ي د محمد|سمي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

29o|79 حمد محسن سيد عىل| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

449557 سم|لحميد ق|م عبــــد |ن عص|مرو ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

||4726 م حسن|لسل|م محمد عبــــد |هش ى شمس|تـــج ره عي 

4|o847 وق سعيد  محمد فرج  عيل|سم|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

42o84 ن|لدين محمد رشو|ندى محمود نور  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8o4|8o ي وجيه شفيق قلف| وي|نىح  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

344985 هبــــتـــ فوزى محمد محمد حسن زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

2|23|o ده|هلل زي|م محمد محمد عبــــد |حمد هش| ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

7735|6 ي
ش|لدمرد|حمد |محمد محمد | دئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

255743 بــــو يوسف|لحميد |يوسف محمد عبــــد لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

5||548 دل أحمد عىل جمعه أبــــو عمر|حمد ع| |حقوق طنط

6788|5 حمد|حمد محمد يوسف |ء |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3|2|92 د|حمد رزق عزبــــ عو| ى شمس|زر عه عي 

257659 لرؤف جمعه|مصطفى سعد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

678422 لح محمد|سم ص|نىه حسن ق تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

869o9| بــــر جمعه|ء محمد ج|ول ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

5o92|2 محمد عوض عوض خليل ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

3256o9 هيم|بــــر|لعزيز محمود |هلل عبــــد|يتـــ | دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص
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37426o وى|لسمبــــ|حمد |لحليم |لم عبــــد|ئشه س|ع ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

824|8 م|ج  عز|ح ن|لفتـــ|مصطفى محروس عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

79o732 هلل يوسف|تـــبــــ عبــــد |مه محمد ر|س| ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8o8785 كريم سعودي جبــــريل حلىمي حقوق بــــنى سويف

685o72 |حمد |لحميد |مه رفعتـــ محمد فتـــىح عبــــد |س|
لفى|ل

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o2865 ف عبــــد |محمد  لمسدى|حمد |لمنعم |رسر لمنصوره|هندستـــ 

23|334 ن|ورى شعبــــ|لمغ|محمود محمد فتـــىح  ى شمس|د| بــــ عي 

492974 ى محمد |محمد يحن  ح لعمرى|مد حسي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

9|56o8 ء سيد خلف عىل  |شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||6||8 ى  حمد|يوسف محمد حسي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

857789 هلل|بــــوسيف عبــــد|ر |محمود كر سكندريه|ل|صيدله 

5|5o25 فوزيتـــ محمد محمد عىل بــــرع ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

232o53 لمجيد بــــشي  مىك|رص عبــــد|لن|محمد عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

46627  |يه |
ى
لخطيبــــ|حمد شوق ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

48|2o ه ع| شم جبــــرى|بــــدين ه|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2632o7 ر|لغف|لحميد عبــــد|بــــ يشى عبــــد|رح |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|29893 د نصىح فريد|نىح  عم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

64|6o6 هيم|بــــر|ء محمد سعيد محمد |رس| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

2|7249 ى حسن ز|ه رع|يدى سمي  حسي  ى شمس حقوق عي 

5285|7 |متـــ محمد محمد محمد عبــــد |س|هلل |عبــــد 
للطيف

ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

76o778 ل|لع|لح عبــــده عبــــد|طمه ص|ف بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

8894|8 ل عشم فرج |ريمون جم سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

5|7837 تـــ عوض عىلي خميس زيد ن|ني  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

922669 ل محمود محمد  |كم| عل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4o6o56 قيم حكيم بــــولس|دل و|مريم ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2369|9 لنبــــي مصطفى محمد|ل |بــــ عىل جم|يه|ء |عىلي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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77||29 ى|ء ن|ل| در سعد حسني  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

9|o|8 مريم سمي  فتـــىح زىك ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|27525 لرحمن عىل|لد عبــــد |تـــم خ|ح هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

348243 لمنعم عيد محمد|خلود عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

892|3| لرحمن |صم محمد عبــــد|محمد ع سيوط|بــــ |د|

793|52 ى|محمد عبــــده  حمد مسعد عني  سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

4o2o47 لحميد |لرحمن عبــــد|لحميد عبــــد|حمد عبــــد |
ن|رمض

تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|65539 حمد|روق |لد ف|ء خ|رس| ن|بــــ حلو|د|

463727 لسيد|بــــر |لحميد ج|بــــر عبــــد|ن ج|يم| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

922299 لسيد محمد محمد |دهم | دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|8832 حمد عىلي|مه |س|بــــسمه  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

7o8589 ف عبــــد |ره |س هلل محمد|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

88|88o عر مصطفى  |دهم و|مر | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|5o726 سكندر|نوبــــ سعد جرجس |بــــ| ى شمس هندستـــ عي 

22|742 ج|محمد مصطفى محمد مصطفى فر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

276957 ى مرصيه|بــــو|دى |له|هلل عبــــد|هبــــه  لعني  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8943|4 لحق |هيم عبــــد|بــــر|منه حسن | سيوط|بــــ |د|

8o6739 هلل عىلي عصمتـــ محمد|عبــــد حقوق بــــنى سويف

|36222 جورج محروس يوسف| مونيك ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

869|o5 لدين محمد|ن مىحي |ء سليم|لشيم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|3842 ي محمد|
حمد بــــدري معنى ي|طبــــ 

|لمنى

5o3|76 لحميد|طف محمد عبــــد |ء ع|شيم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

2|8254 ود|ل د|دى كم|رك ف|م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

242389 يص|له|هيم |بــــر|م محمد |حمد حس| ن|حقوق حلو

|6o928 ي| لي|د
لدين محمود بــــديع|ء |ضى هره|لق|بــــ |د|

752875 لرحمن عىل محمد حسن|عبــــد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

79683 ل|لغ|مل محمد طه محمد عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

62o7|6 لمرىس|بــــ أحمد |لوه|ض عبــــد |ريم ري ط|حقوق دمي
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4929|5 س غنيم|لعزيز عبــــ|هيم عبــــد |بــــر|د |زي ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

338363 لمنعم مصطفى|ن وحيد عبــــد|يم| م بــــنى سويف|إعل

895773 لرحمن  |هلل عبــــد|هيم عطيتـــ |بــــر|ء |شيم ج|طبــــ سوه

3638|8 مصطفى محمود رزق عوض دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

696665 زق|لر|هيم عبــــد |بــــر|ن |هيم رمض|بــــر|له |ه طبــــ بــــورسعيد

|623o3 لعزيز|بــــر محمد سيد عبــــد |لع| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

339949 مه|حمد محمد عبــــده سل|محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4o56|7 ى ن مي  رص فوزى أحمد بــــدوي|ني  ره دمنهور|تـــج

7o|253 لسيد عىل معوض|حمد عطيه | ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

228265 لسيد محمود|بــــرين |ء محمد ج|رس| هره|لق|علوم 

43|o44 ى سليم|لدين |د|ندى عم ن|مي  |علوم طنط

463535 وى|لص|لمنعم محمد |منى محمد عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

543739 يد|ن ق|ن رجبــــ رمض|عىل رمض تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

6779|| هيم حموده|بــــر|حمد |ح |وليد صل لمنصوره|ره |تـــج

779764 ي|ء رمض|شيم
ن محمد محمود حسينى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4657o6 زى|لح غ|هيم يوسف ص|بــــر|مصطفى  لشيخ|هندستـــ كفر 

6|853o حد|لو|م حسن عبــــد |ر عص|من ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

42o98| لسيد عىل سليم|حمد |ء |ل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

63|429 قتـــ | ل محمد محمود|يمن كم|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

645747 حمد موىس|حمد محمود  |ء |رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

685437 ى |حن ى|ن محمد حسي  لبــــدوى حسي  لمنصوره|نوعيتـــ 

283248 ف | ح|لفتـــ|م عبــــد|لسل|يمن عبــــد|رسر ن|حقوق حلو

8o6784 لمجيد|حمد عبــــد|ء محمد |شيم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

48o94 لعزيز|لعليم عبــــد|لنبــــى عبــــد|محمد عبــــد ربــــ  ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

|469o2 هيم محمد عوض|بــــر|ل |سيبــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

773888 لس محسن شكرى حن نوس|ف| كي  ى شمس هندستـــ عي 

256277 حمد عيس|ن |حمد رمض| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

465||4 |هر أنور محمد |سم م|بــــ
ى
ق لصي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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879o25 حمد  |هلل |ن سيد عبــــد|نوره سيوط|طبــــ بــــيطرى 

358355 ف |روضتـــ  هيم محمد|بــــر|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

35|4o2 لسعيد محمد عىل مدين|محمد | ند ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

493389 يمن عىلي عطيه|عىلي  |حقوق طنط

33572| ن تـــ فهيم يوسف|فهيم فرح| مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

352788 حمد عىل|لرحمن سيد |عبــــد |بــــ بــــنه|د|

852846 ي عبــــد|بــــ ف|مه
م|لسل|روق مصطفى حقوق بــــنى سويف

899|43 حمد |لحميد |ر محمد عبــــد|من ج|بــــ سوه|د|

4|23o6 هيم شلبــــى|هيم محمد إبــــر|إبــــر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

22|645 لمنعم|مصطفى محمد عىل عبــــد ى شمس|زر عه عي 

33o473 لحميد|حمد سعد عبــــد|ء |رس| |نوعيتـــ بــــنه

64o388 ف عبــــد|يه | لمعىطي|لحميد عبــــد|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

35o92 ن|ن محمد سليم|محمد سليم ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

|23824 لم|حمد س|ره محمد |س هره|لق|علوم 

6254|o يد|لرحمن محمد طه ف|عمر عبــــد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

338o49 ى |حمد محمد حس| لطوجى|ني  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

432|96 ه ي| بــــع|لمر|لسميع |رس عبــــد|مي  ي صىح طنط
|معهد فنى

63|o77 ر|هلل دود|لرحمن يوسف عبــــد |ندى عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

6|6474 غبــــ غنيم|حمد محمد ر| لشيخ|عه كفر |زر

229277 هلل مصطفى حسن مصطفى|منه  هره|لق|عه |زر

282|9| ى ج د|محمد مجدى حسني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

435o22 ى منصور أحمد  لصعيدى|حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

|4524o ن|ن حس|ن عمرو رمض|رمض ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|2|398 ى يوسف محمد منصور زىكي حسي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

334842 م محمد|م|لصبــــور |رحمتـــ عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8382o9 لملقبــــ حلىمي محمود|بــــ محمد |يه|هلل |عبــــد |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

2|4966 فرغىل يونس| لرحمن رض|عبــــد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

6o5777 لمرىس|هيم |بــــر|لمرىس |بــــسمه  ي صىح طنط
|معهد فنى

5|3772 ي عبــــد |لص|طف |ر ع|بــــش
ى
لمولي|ق لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

632329 ف عبــــد |ن |نوره ل|لع|لرحمن عبــــد |رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 
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845|o8 ف |ه لحفيظ|نور عبــــد|لدين |جر رسر ج|بــــ سوه|د|

823375 لحسيبــــ محمود|د عبــــد|ن عم|نوره ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

36263 لدين محمد|ح |مر صل|عمر تـــ ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

238|35 هلل|للطيف عبــــد|مح عبــــد|ن س|رو ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

3|2597 زق سيد|لر|لد عبــــد|ء خ|حسن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|74o2 لجحر|دق محمد |يمن ص|ندى  ط|بــــ دمي|د|

846372 حمد|حمد محمد |ء |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

339ooo جر محمد يوسف عىلي بــــدوى|ه ى شمس صيدله عي 

86834 ح|شم مفتـــ|ر محمد ه|من تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

83|27| ي حبــــيبــــ|ريوس |مك مجد بــــشر سيوط|ره |تـــج

765463 در محفوظ منصور|لق|هيم عبــــد |بــــر|محمد  ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

696o49 لجندى|رس حلىم محمد |حلىم ي لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4o4753 دق|يوسف محمود يوسف محمد ص سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

424598 ق|حمد |هيم |بــــر|حمد |لرحمن |عبــــد وى|لشر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

825373 لرحيم|حمد عبــــد|ح |ن صل|يم| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

54o444 بــــوكليله|ن محمود محمد محمود|يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8757o9 تـــبــــ  |مي  ر|حمد |مي  | سيوط|بــــ |د|

5o|878 ن محمد محمود عىل|يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54866 لمول سنوىس|سلسبــــيل بــــشي  عبــــد  صيدله بــــنى سويف

|5||43 حمد|لفتـــوح مسعود |بــــو |خلود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6363|8 بــــر متـــول|بــــر متـــول ص|ص زيق |لزق|تـــمريض 

4679o عيل مهدى|سم|وى |سعد| رن هره|لق|ره |تـــج

7686|8 حمد قويدر|ل محمود |هديل جم ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

29649o لموجود سيد|عمر سيد عبــــد معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

8495|3 ي |م|
حمد|حمد محمد |ئى لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

26o392 زق|لر|عيل عبــــد|سم|نبــــوى | لي|د تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

27495 هيم متـــولي عطيه|بــــر|بــــسمه  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7|3257 ى |ي لدين|م |حمد حس|حمد |لسيد |سمي  لمنصوره|بــــ |د|

43o644 ن|لعزم شعبــــ|بــــو |ء محمد |دع ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o|55o تـــ عنتـــر محمود|لشح|هيم |بــــر|بــــدر  زيق|لزق|بــــ |د|
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26o|67 غبــــ|سحق لطفى ر|لدين |ح |يه صل| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7687| لمعىط سليم|حمد مصطفى عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

455697 لكريم|د عبــــد|ن أحمد حد|د رمض|جه ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

55o95 كر|حمد حسن سيد ش| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o3|27 رس|هلل ف|هلل عبــــد |بــــ عبــــد |يه| |شذ |ره بــــنه|تـــج

5456o د|لجو|نس نجيبــــ سيد عبــــد | ي سويف
هندستـــ بــــنى

842o|8 ي صبــــري عبــــ س محمد|يحن  ن|سو|حقوق 

4768o4 وى زىك محمد|حمد رجبــــ طنط| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

786||4 ن|هيم علو|بــــر|هيم سيد |بــــر|ء |شيم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

34292| م سيد بــــيوم|محمد س ى شمس|تـــج ره عي 

|47887 لم|حمد س|حمد فتـــىح |يوسف  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4o5o94 ج |هيم ن|مد إبــــر|هيم ح|يىح إبــــر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

843o9o ي عبــــد|س د|لرسول ج|ره يحن  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

5397|5 تـــتـــ موىس|لحليم شح|ق عبــــد |لرز|ن عبــــد |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|||23  حم|حمد |ن |يم|
ى
لصعيدى|ده |لدسوق |تـــربــــيتـــ طنط

5985o بــــ سيد|لتـــو|محمود محمد عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

254787 حيتـــ|حمد حمدى محمد غريبــــ عىل مش| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

525675 لحسن مصطفى|د أبــــو |لرحمن مصطفى ج|عبــــد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

352234 لق|لخ|دل عبــــد|دل وليد ع|ع تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

766344 ف |لرحمن |عبــــد   |هيم |بــــر|رسر
ى
|لسيد |لدسوق

لبــــوص
ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

273755 در|لق|مد محمود عبــــد|منه ح| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

224o| ى سيد | حمد|حمد محمد حسي  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

8336oo هيم|بــــر|لموجود |ه عبــــد|لل|حسن عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

453oo4 ج|هيم فر|بــــر|ن |ء رمض|عل كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

6284oo ل نرص صديق منصور|خلود جم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6922o8 هلل محمد سعيد|حبــــيبــــه محمد فتـــح  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

23|o|3 لعظيم|لمهند يحن  محمد عبــــد| ى شمس|زر عه عي 

47|46 هلل|حمد عبــــد |لمنعم |ء عبــــد |ل| ن|تـــربــــيتـــ حلو

77|877 يوبــــ|هيم حسن |بــــر|هر |ر م|مي زيق|لزق|ره |تـــج
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5||898 د سعد|لجو|ل حسن عبــــد|لد كم|خ |ره طنط|تـــج

8|953| حمد محمد|ء |ء عل|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

|5669 د|لجو|لدين سعيد عبــــد |ء |م عل|هش تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|23538 ن|لحميد خش|تـــ عبــــد |لشح|عمرو محمد  هره|لق|صيدله 

42593 دل جمعه محمود منصور|محمد ع ى شمس|زر عه عي 

9|77o2 حمد محمد |ل |ره جم|س سيوط|صيدلتـــ 

94655 لمجيد|بــــ عبــــد |لوه|محمود محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

266644 لجندى|لسيد |د مسعد |جر عم|ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|5o342 لشيخ|حمد محمد |حمد |يوسف  ن|تـــربــــيتـــ حلو

487345 لبــــرديس|عيل |سم|ن |شعبــــ| محمود رض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

224727 حمد|وليد عرفه محمد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4772o4 ر|لعط|ل مؤمن خليل محمد |بــــل |ره طنط|تـــج

4o262 بــــوز|ل|ن |ل سليم|محمد حسن جم هره|لق|حقوق 

85575o ى |بــــر| بــــ|لوه|هيم عبــــد|بــــر|هيم حسي  سيوط|حقوق 

7o6o8o ى|حمد حس|حمد لطفى |ء |رس| ني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

285846 سم|ن محمود ق|حمد محمود رمض| ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

6|o28 ي|لق|بــــو |لرحمن |محمد عبــــد 
سم حنفى معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 

سويف

484643 ن|عزيز رفعتـــ عزيز سعيد روم سكندريه|ل|بــــ |د|

879oo لحميد|مصطفى عيد صبــــىح عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3429|6 دى عدوى|له|حمد محمد عبــــد|عمرو  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|46468 لفتـــوح محمد|بــــو |ر عىل |مي هره|لق|ج طبــــيع |عل

694324 ى |ي ى|بــــو|حمد |حمد محمد |سمي  لعني  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

698479 هيم محمود عىل|بــــر|ئل |هيم و|بــــر| لمنصوره|بــــ |د|

447|73 وى|لمنعم بــــدير خرصى|لدين عبــــد |ح |حمد صل| سكندريه|ل|ره |تـــج

3|4||3 حمد|لدين محمود |محمد نرص  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

358883 لكريم عبــــده عبــــيد|محروس عبــــد| ري|م سيه|نوعيتـــ عبــــ

4872|5 يف | ى محمد |حمد رسر ى |مي  طبــــى|لش|مي  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

|38399 ز|لبــــ|حمد |هيم |بــــر|حبــــيبــــه  هره|لق|م |عل|

63357| هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|حمد |كريم  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 
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|35225  محمد عىل|حمد |
ى
لسيد محمد شوق عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|36398 ف | |رين|م خنوخ|سحق |رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|53o4| هيم|بــــر|ر |لغف|محمد صبــــرى عبــــد  هره|لق|عه |زر

685527 وى معتـــوق|لص|لغنى |حمد عبــــد |ء |سم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6789|2 لمتـــول عىل ورده|لمتـــول |ر عىل |من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

86828o لمجد|بــــو|لدين |لد نرص |هدي خ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

342o3o ي|لديو|ن |دى سليم|له|ن محمد |رتـــ سليم|س
ئى ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

84822 لرحمن محمد|حمد محمد عبــــد | ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

22|364 دى|له|ن محمد عبــــد|لرحمن سليم|عبــــد هره|لق|هندستـــ 

|25873 ي |محمد 
ى
ر|لعط|حمد شوق ن|حقوق حلو

246228 محمد صبــــرى سمي  سيف ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

25o839 ن|م أبــــو سليم|لد س|يه خ| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

463255 يد|د منصور ف|ن محسن ج|حن لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

2965o9 ى|حمد طلعتـــ | حمد حسي  ن|حقوق حلو

6o9o88 لمزين|ل |لع|يز عبــــد|تـــغريد ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

328352 دق|لح|م محمود طه محمد |سل|محمود  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

6o9773 رزق محمود| زكري| نور |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

843393 لختـــم عبــــده محمد|ن رس|وجد ن|سو|علوم 

886855 ن فهىم سيد |رمض| رن سيوط|علوم 

7|oo75 ع|لرف|لسيد |مريم محمود عبــــده عىل  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

84998o ن|بــــ عثــــم|لتـــو|رس عبــــد|جر ي|ه لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

|39359 د محمد عىل|م رش|ر هش|مي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6|7922 بــــرين محمود عىل رشيد|ص ط|بــــ دمي|د|

898746 دل محمد محمود |محمد ع ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

232o75 لفتـــوح|بــــو |ئق |محمد محمود محمد ف ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

687429 زى|مدحتـــ محمد عبــــد ربــــه حج| رن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

36o2o2 بــــر عىل|ده مصطفى ص|مي رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

|4|5|5 مد|كر محمد ح|مكه محمد ش دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم
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|42697 هلل عىل|هيم عبــــد |بــــر|هلل |عبــــد | رودين ى شمس|تـــج ره عي 

857|59 ي
نبــــل لبــــيبــــ مرزوق|ن |ففى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

68497o لموج |لسعيد محمود |محمد محسن  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4779o6 ي|لسود|محمد كريم سيد محمد 
ئى سكندريه|ل|طبــــ 

7567o2 يل|هيم ن|بــــر|محمود محمد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

34598| لمجيد|يد محمد عبــــد|لرحمن ع|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

264|46 يه محمود محمد خليفه| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

493549 لصمد حموده|حمد بــــسيوئى عبــــد| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

69763| هيم|بــــر|هلل   |عيل عزتـــ عبــــد |سم|حسن  لمنصوره|بــــ |د|

4993oo لمرصى|لسيد |بــــر |لص|ء |ء عل|إرس بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

36|o6 ى |زهر ى محمد حسي  يف|ء حسي  لشر ن|صيدله حلو

|33978 فظ عىل|لسيد ح|عىل  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62276o لمتـــول قنديل|ء قنديل محمد |سم| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

887699 ء تـــوئى محمد قوشتـــى |سم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

45585 لكريم|ل سيد عبــــد|محمود هل هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

332339 لسيد بــــكر يونس|ء طلعتـــ |شيم |بــــ بــــنه|د|

446842 لخطيبــــ|لسيد |حمد محمد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76844o شموع يشى يونس حميد تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

|69498 لدين قطبــــ|ح |عمر رأفتـــ صل ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

485793 لسيد فتـــيحتـــ محمد|هلل محمد |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

56556 ى يوبــــ|هلل سعد عبــــيد |فرج | مي  صيدله بــــنى سويف

48768o تـــه|محمد محمود محمد شح ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

498362 م|لبــــشتـــ|لحميد محمد |منيه يوسف عبــــد| إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

223676 در|لق|در عىل عبــــد|لق|حبــــيبــــه عبــــد هره|لق|ج طبــــيع |عل

262828 لسيد محمد|محمود محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6o|98o ضى|لق|س عىل |دل عبــــ|ل ع|م| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6o5o32 لمحجوبــــ محمود عبــــده نده| |نور ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

37|6o4 زق حسن|لر|لد عبــــد|حمد خ| |بــــنه| هندستـــ شبــــر
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|4oo72 حمد|رس محمد |ن ي|نور ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8|675| هلل|بــــسنتـــ فتـــىحي زكري نرص  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

2|69|6 شور زىك|حمد ع|هلل عمرو |منه  هره|لق|ره |تـــج

62693o حمد محمد|لعليم |ريم عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|5|84 لصمد|مل عبــــد|حمد محمود ك| ى شمس هندستـــ عي 

75|o56 ف سيد محمد|محمد  رسر ى شمس حقوق عي 

4o3926 بــــو عريبــــه|هيم |بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|337|3 تـــه|جد جرجس شح|يوسف م |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

6o|97 ى|يه هليل شح| تـــه حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|867 حمد|ر محمد |يوسف مختـــ هره|لق|هندستـــ 

3895o ى فيصل خلف  هلل|فيصل حسي  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

496o|9 ى | هويد ئى|لديبــــ|سعد حسن حسي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

4285|9 حبــــسر مصطفى غنيم| دين ي صىح طنط
|معهد فنى

77334| عيل|سم|زم محمد حسنى محمد |حمد ح|يمنى  ى شمس| لسن عي 

24853 لسيد|حمد |هر |ده م|مي ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

2|5354 حمد محمد نور|لبــــدرى |ن |رو ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

343559 لرحمن حلىم سليم محمد مغنم|عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|395o4 لجليل|عيل عبــــد |سم|ن فرج |حن هره|لق|ج طبــــيع |عل

6|o7o| لحميد|رص محمود عبــــد |مروه ن لمنصوره|صيدله 

58278 م|م|ح |بــــثــــينه رجبــــ مصبــــ بــــ بــــنى سويف|د|

4636| ي|هلل |لم عبــــد|عيد سعيد س
لبــــردىسر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

864344 ن|دل محمد رسل|هلل ع|عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

2|9226 حمد محمد|حمد محمد |محمد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

|55689 مح موىس محمد|ره س|س ى شمس|تـــج ره عي 

3|7549 لسيد|ن |ل شعبــــ|محمود جم ى شمس|تـــج ره عي 

489|6| لحميد|هلل عبــــد |جر محمود عبــــد |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4|o66 م|لد محمد تـــم|لرحمن خ|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|22o35 لرحيم|نبــــيل محمد عبــــد | ر|ي مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع
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84243o ى|طمه |ف حمد محمود حسي  ن|سو|بــــ |د|

53o29o ي عىلي فهىمي عبــــد 
وي|لقمح|لمعىطي |يمنى سكندريه|ل|هندستـــ 

357o58 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|مل |ل ك|نض عه مشتـــهر|زر

784995 لبــــطل|حمد |هيم متـــول |بــــر|ء |رو زيق|لزق|بــــ |د|

6o2684 ى|حمد ر|غبــــ |حمد ر| غبــــ حسي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

92|7|9 محمد محمود معتـــوق محمود  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

273742  خليل|هيم |بــــر|هلل |عبــــد
ى
لدسوق دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3374|6 ى |طف فهيم حن|ع| يوستـــي  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

4o7738 فرح مصطفى سعد عىل حسن عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

37|955 حمد|د |محمد محمود عو رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

2574| حمد|لمجيد |ن حسن عبــــد |كريم هره|لق|بــــ |د|

332234 ي|لكرم|حمد |حمد محمد | |م رض|عص
ئى |تـــمريض بــــنه

8653o3 مد|لنبــــي محمد ح|نعمه عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

3|7438 لرحمن عىلي محمد عوض|عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

||7775 حمد محمود محمد|تـــفى  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

85935 ي|بــــ محمود محمد عيد قذ|رح
ى
ق لفيوم|بــــ |د|

23|648 هلل|ح محمود عبــــد|حمد صل| ى شمس هندستـــ عي 

347o97 حمد|هلل |د|لمنعم ج|رتـــ عبــــد|س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5o9446 ن|ن سليم|مر قمص|لرحمن عىل ع|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

754|8| حمد محمد محمود| |ر رض|من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

495483 هلل|مر مسعود تـــوفيق فضل |ر ع|عم تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

832829 حمد|ل |لد كم|ر خ|من |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

59596 ي|ر
حمد|ح محمود |صل| ئى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

76|444 لمنعم محمود|هيم عبــــد |بــــر|حمد | لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

83|945 حمد|لرحمن منصور |مروه عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

6oo854 هلل عطيه|حمد عبــــد |حمد |فرحه  |علوم طنط

3535|| بــــو حسن|د مصطفى حسنى |مر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 
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|572|8 هيم|بــــر|هيم جودتـــ |بــــر|رحمه  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

763664 ن جمعه|هلل عش|لسيد عطيتـــ |منيه | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|796| حمد لوكش|لسيد |رس |ن ي|ريم|ن هره|لق|ره |تـــج

6358o9 هيم|بــــر|لمنعم |هيم عبــــد|بــــر|هيم |بــــر|فيصل  زيق|لزق|طبــــ 

544o| حمد|د |ئل فؤ|حمد و| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

5o453o ى شعبــــ|ف ج|ن محمد فر|طمتـــ حسي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

477534 لمنعم محمد عزوز|صم عبــــد |مي ع سكندريه|ل|ره |تـــج

458o2| ء سعد مرىس زيتـــون|ر عل|عم لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|7923 سلىم مجدى محمد زىك هره|لق|هندستـــ 

|33636 ي |مريم عم
هيم|بــــر|د لطفى كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

847484 ي محمود|لمتـــع|حمد عبــــد|
ل عفيفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

8o4697 ي
سحق منقريوس|مىحي | سلفى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

242472 ن|لرءوف محمد عثــــم|ن محمد عبــــد |يم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o7o57 ى ى محمد حسي  سهيله حسن حسي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

322632 مل|جد محمد مصطفى ك|يمنى م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

478523 لعقدتـــ|م عىل |ء هش|عىلي سكندريه|ل|طبــــ 

79|946 ى|يمن عبــــد |حمد | لعليم حسني  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

355o27 خليل| لعل|بــــو |وري |حمد مغ|ء |شيم ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

4oo322 ف |مي  | يد جوهر|بــــو |رسر ى لي  سكندريه|ل|بــــ |د|

347578 ل عبــــده محمد|حمد جم| ى شمس| لسن عي 

548o68 ى |كريم  للطيف|لضوى عبــــد |لضوى حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2936o حمد|يمن محمد |حمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

2482o5 هيم حسن|بــــر|هلل |عبــــد| نور ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8267|o ي غز|حم
لي|ده محمد مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

46|85o لعجىمي|ح |لفتـــ|رنيم سعد عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

822426 ى هيم حبــــيبــــ|بــــر|ثــــروتـــ | مي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

9o5823 هلل محمود  |هلل محمد عبــــد|عبــــد ج|حقوق سوه
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|6244| مر|مه ع|حمد محمود سل| تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

9|8||3 ه محمد حسن محمود | مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o|486 هيم موىسي|بــــر|د موىسي |جه ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

898625 شد |حمد ر|محمد حسن  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5o89|4 ج|لحل|لحميد |حمد محمد عبــــد | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

3|9582 حمد|ل سعيد |ء جم|عىلي هره|لق|ر |ثــــ|

2|2825 ر|ح نص|لفتـــ|لم عبــــد |محمد محمد س هره|لق|م |عل|

858983 ىطي محمد|لع|ء حسن عبــــد|سم| ي|عه |زر
|لمنى

|623o9 هيم|بــــر|دل |رس ع|دل ي|ع ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

68||62 ى |ضى |لحميد ر|مصطفى عبــــد  |لمو|مي 
ى
ق لمنصوره|بــــ |د|

878|9| ل محمد  |محمد كم| دين سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

624438 ى محمد رخ|محمد  لحديدي عرص| |مي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

894286 لحليم |لبــــ عبــــد|بــــ غ|كهه غل|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2ooo| بــــ|لتـــو|حمد عبــــد |مه سعيد |س|مريم  ى شمس| لسن عي 

772682 حمد|د محمد طه |محمد عم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|3528 ى مصطفى عثــــم| ند ن بــــدوى|حسي  ن|بــــ حلو|د|

496o|7 لزعيىطي|وي عطيتـــ عىل |لتـــ مك|ه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

28456| ي
بــــينى |حمزه | دئى بــــينى صف|لشر |لشر ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

86554o ن|لخي  محمود رمض|حمد عبــــد| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

|3|947 نيس فوزى|مي  |سيمون |ن| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

327834 لعمرى|م مصطفى |لسل|د عبــــد|د عم|زي ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

5|4674 تـــ | ف حلىم محمد سليم|مي  رسر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

695o5 ء مخلف محمد جنيدى|هد| لفيوم|علوم 

6|o72o وى|لطنط|ه محمد أحمد |نج لمنصوره|صيدله 

7o7374  محمد|لعر|جر عوض وهبــــه |ه
ى
ق لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

93834 روق محمد|لدين ف|م |يه حس| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

5|98o3 لسعود محمد منس|بــــو |ء صبــــرى |سم| سكندريه|ل|طبــــ 

333|83 لغنى|هيم عبــــد|بــــر|مه |س|محمد  |حقوق بــــنه

7o4363 ندى حسن عىل حسن حسن زيق|لزق|حقوق 
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62|475 لعربــــي|ن محمد قوره |محمود أحمد رسل ره بــــور سعيد|تـــج

7|5958 حمد محمد غنيم|م |نشوى هش س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

|566|6 مل محمد|حمد سيد ك|لرحمن |عبــــد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

5|3445 شور|حمد عىل ع|در |لق|دل عبــــد|محمد ع سكندريه|ل|طبــــ 

492548 يد|يم ز|لد|لحميد عبــــد|يم عبــــد|لد|ء عبــــد|بــــه بــــ دمنهور|د|

6||o7| لوكيل|لغريبــــ محمد |منى  لمنصوره|حقوق 

78226 لرحمن|حمد عبــــد |م |سلىم عص |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

855o73 ي|ر
هلل| |تـــه عط|شح| يىلي| |ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

6982|| هيم|بــــر|لسيد موىس |ندى محمد  لمنصوره|علوم 

889|56 ي
لدين عىل سيد محمد  |ء |ضى ي تـــمريض 

سيوط |معهد فنى

5o947 مل جنيدى|مصطفى محمد ك بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

27|959 رى|لزن|لمطلبــــ |لمطلبــــ محمد عبــــد |ء عبــــد|ل| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

89|8o6 تـــه |نه كميل نعيم شح|دمي سيوط|تـــربــــيتـــ 

675553 ى كرم |م عبــــد |عمر عص لدين|للطيف حسني  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

29979 ين محمد ربــــيع محمد شي  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

77o|26 طر|لش|د حسن |زم رش|محمد ح زيق|لزق|ره |تـــج

788698 لبــــيه|ن |ء عىل سليم|ره عل|س |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

764479 م|لغن|كريم محمد فرح  هندستـــ بــــور سعيد

46375o لسيد حموده|تـــ |لشح|يه محمد | لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8|3932 مل|هيم ك|بــــر|بــــيشوي مجدي  ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

6|9246 رق عىل مصطفى يوسف|عىل ط لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

64746| لشيىم|هيم عطيه |بــــر|رق |تـــفى ط ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

7o7|67 نور محمود|حمد محمد محمد | لمنصوره|ره |تـــج

9|o443 لعزيز محمد |رف عبــــد|محمد ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

5|oo|8 هيم|بــــر|هيم محمود محمد |بــــر|حمد | تـــمريض دمنهور

|34694 لمنعم عىل|يوسف محمد عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

429452 حمد يوسف|عمر محمد  |ره طنط|تـــج

487567 لعبــــد|هيم |بــــر|ود نرصي |د سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52|22o ى حسنى عبــــد|ي لمعىط فوده|سمي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 
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77|937 دى|له|هلل عبــــد |لسيد عبــــد |هلل |عبــــد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

239723 هلل|حمد عبــــد|حبــــيبــــه زىك  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

424577 |لسق|ن عىل |لد شعبــــ|حمد خ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

449346 هلل|د |مه هديبــــ ج|فتـــ سل|زن ر|م دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

772o25 لعبــــس|مصطفى محمود | حمد رض| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

2397o8 عر|لش|لحميد |روق عبــــد |لد ف|نس خ|ن هره|لق|هندستـــ 

464947 وق حسن محمد  ن|حمد رضو|رسر بــــ دمنهور|د|

2|7475 حمد|لق محمد سيد |لخ|ل عبــــد|يمنى جم ى شمس علوم عي 

52o442 شور|لحميد مصطفى ع|ن مصطفى عبــــد|يم| بــــ دمنهور|د|

26o2|| لنبــــى مطر|مروه عبــــدربــــه عبــــد تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

35335o زي|مر محمد حج|د ع|محمد فؤ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5|8593 يد عبــــد|بــــو|ء |ل| ى يد|بــــو|لرؤف |لي  ى لي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

345o49 هيم ذىك|بــــر|ء محمد |رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

428485 ى|هر |ن محمد ز|رو لنصي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

53o225 تـــه شلبــــي|عزتـــ محمود محمد شح ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4|o|95 حمد خليفه|ل |حمد جم| |بــــ طنط|د|

3|65|2 لبــــيس|عيل |سم|محمود محمد | رن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

256947 ج |حمد زيد ن|ء |ل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6o8598 لمطلبــــ|لسيد عبــــد |هلل مجدى محمد |منتـــ  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|4355 ى محمد|ه جر حسن حسي  هره|لق|عه |زر

2948o9 حمد عىل|مريم صفوتـــ محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|4329 لمقتـــدر محمد جعفر|خلود محمد عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

234|94 لعيسوى|حمد |لدين محمود |ء|هلل عل|عبــــد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

485766 لعزيز محمد عبــــده|ض عبــــد|ره ري|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89|5o4 حمد |ن سيد |منيه رمض| سيوط|بــــ |د|

9694| در|لق|متـــ عبــــد |د عمر سل|جه ره بــــنى سويف|تـــج

336|97 ندى سيد محمد قطبــــ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8235oo لمعز محمد|ئشه خلف عبــــد|ع سيوط|ره |تـــج
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|68228 ى|مصطفى ط رق محمد خي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

39568 ى|يوسف مصطفى عبــــد  لمنعم حسي  هره|لق|ره |تـــج

28425 ى |فتـــ ي|محمود ر هيم|بــــر|سي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

853o87 ء سيد فتـــىحي محمد|ول ي|نوعيتـــ 
|لمنى

752544 حمد محمد زويد|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6o9o|o لغيط|بــــو |محمد طلعتـــ محمد  لمنصوره|بــــ |د|

|494|9 رس زينهم محمد|لدين ي|سيف  لمنصوره|حقوق 

345477 رك|لسيد محمد مبــــ|رحمتـــ حمدى  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

63|986 حمد|لمنعم |طمه وجيه عبــــد|ف زيق|لزق|بــــ |د|

482897 ن|حمد عثــــم|لسيد محمود |ره |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3294oo طف تـــوفيق محمد صقر|هلل ع|هبــــتـــ  |حقوق بــــنه

22o6|9 ي
س عيس|محمد عيس عبــــ| دئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

22|755 لحميد|حمد عبــــد|رق |يوسف ط ى شمس|د| بــــ عي 

778o88 لسيد|محمود محمد جوده  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

527oo7 ن|حمد حسن بــــدر|ل |يحن  كم ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

49|34 ى|حمد حسن حس|محمد  ني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2o494 دهم محمود محمد|مهند  هره|لق|ره |تـــج

372932 لمحسن|ض عبــــد|نوسه يحن  ري س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

777374 هيم غز|بــــر|مروه محمد مهدى  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

353o74 يف ع لسيد|لحميد |طف عبــــد|محمد رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4795oo لسيد|هيم حميدو |بــــر|حمد |محمد  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|2225o ى |ي هيم|بــــر|حمد محمد |سمي  هره|لق|بــــ |د|

329569 وى|لسعد|ضل |هدير طلعتـــ ف ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

63o9oo هيم|بــــر|ء محمد |روى عل| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

697|39 طف محمود محمد|محمد ع ن|هندستـــ أسو

8|9|4o ى ئيل|د ميخ|مجدي عي| كرستـــي  ج|بــــ سوه|د|

62326| هيم|بــــر|لمنعم |ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

7o352o ل|حمد قنديل هل|محمد بــــدر  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

68|473 زق|لر|بــــ عبــــد |لوه|لد محمد محمد عبــــد |خ ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 
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4||38| ن|لشيخ محمد رمض|لرحمن محمد مصطفى |عبــــد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

44|698 ي|دق |لص|منيه مصطفى لطفى |
لسعدئى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4o37|| د كشك|رس محمد فؤ|ر ي|عم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

69|3|7 ف عوض عبــــد |بــــدور  ح محجوبــــ|لفتـــ|رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4||392 ل|لع|حمد عبــــد|ن |هيم رمض|بــــر|لغنى |عبــــد س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

56|7o لحسن|بــــو|ن |لرحمن رمض|ء عبــــد |سم| أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

8426|5 حمد|د عىلي محمود |جه ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

69o||2 لموج |روق عىل |ح ف|حمد صل| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

767736 مه عىل عىل محسن|س|ء |سن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

8847o8 ن |كريم عىل زىك حس معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

82232| لس رفعتـــ عزيز فهيم كي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82553 بــــتـــ|شم ثــــ|بــــتـــ ه|شم ثــــ|ه ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

6767|o لسكرى|زينبــــ محمد طه محمد  لمنصوره|بــــ |د|

9|2892 حد موىس |لو|يه موىس عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

62o578 نور شده|ديه سمي  |ش حقوق بــــورسعيد

68725 وق  ن|لسيد عمر|حمد |رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4o5769 حمد عىل|لحسن |بــــو |ل |ر جم|مي سكندريه|ل|ره |تـــج

8526o7 يمن محمد محمود| |لي|د ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

7825|o لدين محمد عىل|ح |ء محمد صل|محمد عل ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

5o4672 هيم خليفه|بــــر|هدى سعيد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

445467 عيل|سم|حمد |در |لق|جده محمد عبــــد |م لمنصوره|حقوق 

45|527 بــــوطرطور|لسيد عىل |م محمد |هش سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

62|5o7 م محمد|لسل|ر عبــــد |ر مختـــ|من ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

629388 ف محمد عبــــد|يه | لمطلبــــ محمد|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

59892 لرحمن حسن فتـــىحي حسن مرىس|عبــــد  صيدله بــــنى سويف

6322o5 ر|حمد عم|رق زىك |رحيق ط زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

244|55 محمود قرئى محمود قرئى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7oo8|4 فظ|لح|حمد حمدى عبــــد |مح محمود |س لمنصوره|هندستـــ 

9o|69| ن  |حمد رضو|هر |حمد م| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

92|548 سيىل |سعد بــــ|دل |ع| رين|م ج|بــــ سوه|د|
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6o5oo9 س|لجس|لحميد |ندى عىل عبــــد لمنصوره|بــــ |د|

859673 ه | ك|هيم ذىكي مس|بــــر|مي  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

5||693 ى عمرو مجدى عوض مرع حسي  |بــــ طنط|د|

488527 حمد|لد محمد |هلل خ|عبــــد |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

6|2382 عمرو محمد محمود محمد عمرو |ره طنط|تـــج

262|85 هيم|بــــر|دهم شفيق منصور | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4||35| ج|ج فر|هدير مصطفى فر |بــــ طنط|د|

25o592 وي|لعبــــس|لرحيم محمد |ره عبــــد|س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4|6283 ىط جوده|لع|ح عبــــد |ء صل|وف لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|4o76| حمد حسن سيد|حسن  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

856238 ي ظريف عبــــد| رين|م
لنور|هنى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

45|264  فهيم شيحه|رس|
ى
ء محمد شوق |ره طنط|تـــج

484477 لحليم مرىس|لد عبــــد |يوسف خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

296|45 حمد خليل محمد|جر |ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

635o45  محمد عيد|محمود 
ى
 دسوق

ى
حمد دسوق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|55986 ي عىلي حسن|ندى ه
ئى ى شمس|د| بــــ عي 

|77456 حمد محمد|م |هلل هش|منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

2|4463 لعظيم محمد|لدين عبــــد|مه عز|س|دين |ن ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7|7284 هد|لش|ح يونس |لفتـــ|حمد عبــــد |عمرو  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

7o23|6 مه|لسيد محمد محمود سل|مريم محمد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2674|4 هلل|نىح  جورج شفيق رزق عوض | لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

5|o372 غر|دى محمد د|له|حمد عبــــد | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

349728 حمد موىس|ل |محمد جم ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

426584 ح أبــــو عجيلتـــ|لفتـــ|إنىح  أحمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|2|5o8 عيل|سم|م |لسل|محمد حسن عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

333|32 ى|بــــو|حمد عىل |يدي محمد |ه لعني  |حقوق بــــنه

756667 ى|بــــر|هيم محمود |بــــر| هيم حسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

75635| ه  لرحمن|حمد محمد عبــــد|ني  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7395o بــــ|لتـــو|م كرم قرئى عبــــد |ريه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 
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4o4o8o هيم محمد مرىس|بــــر|حمد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|827| د|لحد|حمد |حمد سعيد |فوزى  لشيخ|ره كفر |تـــج

22969 م محمد سعد عويس|هلل هش|عبــــد  هره|لق|حقوق 

86384 بــــر فرج|حمد ص| |ند لفيوم|بــــ |د|

364928 ن|ه سلم|لل|جح عبــــد|م ن|هش ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

8|546o ي|ر عىلي حج|من
زي مهنى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

348862 لسيد|د |مه سيد مر|مريم سل سيه|نوعيتـــ عبــــ

237|73 ى تـــوفيق|رؤى ع طف حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

5|783o لحميد يوسف|م محمد يوسف عبــــد |سه تـــربــــيتـــ دمنهور

25o8|6 ده|لمجيد حم|محمود عىل عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

|6o7|2 حمد|لسيد |هلل محسن |عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26939o لمنعم زلط|مه عبــــد|ل سل|من ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

675444 لعزيز فرج|وليد عبــــد | مه صيدلتـــ بــــورسعيد

5o7946 لعزيز مرىسي|هيم عبــــد |بــــر|ندى  سكندريه|ل|عه |زر

|2o|26 ف |م  ي فريد محمود|هيم |بــــر|رسر
ى
لدسوق ى شمس|تـــج ره عي 

7oo28o ر محمد|لستـــ|محمد عبــــد | رن لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8||4|6 صف خليل|جورج و| ليدي ي|هندستـــ 
|لمنى

859||o ي حسن خرصى|ه
وي|جر مصطفى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

2556|o لسيد عطيه هيكل|حمد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

27o|27 مر|د ع|لعزيز ج|لسيد عبــــد|حمد | ي صىح بــــنه
|معهد فنى

29|29o دق|عمرو محمد رفعتـــ ص ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

775492 زق|لر|محمد ربــــيع محمد عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

33|858 لمجيد|لح عبــــد|بــــو بــــكر ص|لح |ص زيق|لزق|صيدله 

76o643 حمد|هلل ممدوح جمعه |هبــــه  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

262547 لرحمن مصطفى طه محمد|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

2|7895 |لعزيز ند|سلىم محمد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

|36o99 مد|لمنعم محمد ح|رس عبــــد |يمنى ي مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

87966 حمد|ح |لفتـــ|سلىمي نبــــيل عبــــد  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

8|4976 م محمد زىكي|ر هش|مي ي|صيدلتـــ 
|لمنى

679629 ف عىل حبــــيبــــ عىل س|حمد | لم|رسر لمنصوره|ره |تـــج

326773 حمد عىل|ل سيد |ن جم|نوره ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى
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3|2|9 عيل|سم|رص محمد |لن|سهيلتـــ عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

49368 ف فوزى |ء |رس| م|م|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

26349| ر|لنج|دق محمد |لص|مريم سعيد عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

362o76 هيم|بــــر|م محمد |محمد حس ج|بــــ سوه|د|

6|9757 لم|لسيد رجبــــ س|لسيد محسن | ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

542687 ن ربــــيع محمد محمد محمد موىسي|نوره بــــ دمنهور|د|

|652o| طمه محمد فتـــىحي محمد|ف ى شمس|زر عه عي 

693||9 وى|لبــــدر|حمد لطفى |كريم  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

42682 هيم محمد|بــــر|هيم مسعد قطبــــ |بــــر| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

542o7 |لبــــ|ل عبــــد |دل هل|لد ع|خ
ى
ق ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

635|99 قوتـــ|حمد محمد ي|ل |نه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

75o457 لمجد|بــــو |هيم |بــــر|لد |عمر خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

344583 حمد حسن محمد طلبــــه|حمد مصطفى | ى شمس|تـــج ره عي 

843989 ى مكرم مفيد بــــقطر| مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

28237| حمد ممدوح|دين عمرو |ن |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

263682 ئى|لكرم|لسيد مليىح  |ء فتـــىح |عىلي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|26659 وي|دف|ل|لوليد محمد |سلىمي  ى شمس|د| بــــ عي 

778392 يف عىل عو|لزهر| د عىل|ء رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

32667o ف سيد ص| |طيم|ف لح|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

22855| حمد|حمد محمود محمد |ريم  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|7282 لحميد بــــكي |رس محمد عبــــد|رتـــ ي|س ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|5429| لحميد حسن|حسن لطفى عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

639469 ي 
|لبــــ|لطيبــــ عبــــد |زينبــــ مصطفى

ى
ق ي تـــمريض 

زيق |لزق|معهد فنى

8573o4 ي س
ين حفنى هلل|لم عبــــد|شي  ي|بــــ |د|

|لمنى

7o2839 بــــر|دل محمود عطيه ج|هيم ع|بــــر| لمنصوره|هندستـــ 

|754o| لشوربــــىح |لسيد محمد |رق |نسمه ط تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

529o82 نسيم لمع| جون رض دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

758744 حمد خليل محمد حسن| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

23384o ن|لد طلعتـــ عثــــم|حمد خ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2|782 ي
مصطفى محمد محمود| دئى هره|لق|حقوق 
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528|9o ي مبــــروك عبــــد|ء عبــــد|عل
لحميد|لغنى سكندريه|ل|هندستـــ 

452588 هيم مرىس|بــــر|ن بــــسيوئى |در رمض|ن ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

34|9|9 ن|لقط|دل سليم محمد |ء ع|رس| ى شمس|زر عه عي 

52|336 تـــ حس| لسيد محمد خليفه|م |مي  ن|سو|علوم 

7738|| هيم عىل|بــــر|ل |محمود كم زيق|لزق|بــــ |د|

24347| لق|لخ|لق مصطفى عبــــد|لخ|يدى عبــــد|ه هره|لق|ن |سن|طبــــ 

26656o ف محمود |ن |رو ضى|لق|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

449474 ود|لسيد د|لسيد |ل |محمد جم |هندستـــ طنط

8868o7 يه محمد سعد سيد | سيوط|علوم 

83|936 ن محمد|ء محمد عمر|شيم دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

895423 لسيد حسن |محمد حلىم  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7|5644 حمد حسن عيس|مح |ل س|نو لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

898997 ح منصور |لفتـــ|ندى منصور عبــــد ج|ره سوه|تـــج

|54878 مل|حمد ك|ن وليد |نور ى شمس حقوق عي 

63|3|2 لحميد|لسيد حسن عبــــد |مريم محمد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

8899o5 ه | ل |لع|نور فيض عبــــد|مي  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

32|72o لسيد|ر مصطفى |معتـــز نص ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

64o793 لغنى|مه محمد محمد عبــــد |س|معتـــز  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

257529 وق  ضى|لق|هيم |بــــر|مه |س|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

62225| وق وفيق يحن  عبــــد  لعظيم خليفه|رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4o22o6 لمجيد|لسيد عبــــد|حبــــيبــــه يشى  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

62856o لد محمد عطيتـــ|محمد خ ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

259|o6 دى|له|لرحمن عبــــد|ن عبــــد|م حمد|حس ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

26|o|4 ج|ن حج|لسميع مهر|ر عبــــد|من ى شمس| لسن عي 

4|94o| لسعيد|دل |م ع|عص| دين معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

2358|o بــــر حريز|بــــر مدبــــول ج|ريم ج هره|لق|ره |تـــج

28438 حمد|لد سيد |مهند خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

279|oo ن|ن سليم|ن محمد سليم|سليم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

768362 وى|لعل|لسيد |هيم |بــــر|سلوى يشى محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

635535 هيم طه|بــــر|هيم طه |بــــر|ندى  زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف
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8267|5 عيل محمود|سم|حمد |محمد  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

5o7653 يبــــ|لش|زينبــــ محجوبــــ حمدى محجوبــــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

895539 لق  |لخ|حمد عبــــد|حمد ممدوح | ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

359838 وق مصطفى  لحليم|عيل عبــــد|سم|رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

8ooo6o بــــوزيد|حمد |حمد مجدي | ي|طبــــ 
|لمنى

52o34 حمد|مر فكرى |م ع|وس بــــ بــــنى سويف|د|

854275 ى ح|ي تـــم رشدي فهىمي|سمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

359729 هيم حسن|بــــر|لعزيز |ء عبــــد|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

868587 ي |بــــر|
وي|هيم قن|بــــر|هيم مصطفى لمنصوره|حقوق 

7o8|57 هلل فرج|تـــ عوض |لشح|لسيد |كريم  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

|53689 هلل|ن حسن عبــــد |رضوى شعبــــ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

73496 د عيد رجبــــ جمعه|جه ن|حقوق حلو

|78474 رص محمد فرح|لن|فضيله عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

68423 سكندر حميدتـــ|هر |لظ|ضىح عبــــد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

2|5747 حمد محمد|لد |محمد خ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|27938 ي|حمد |رتـــ |س
نور حنفى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

883798 ء عرفه حسنى حسن |شيم سيوط|تـــربــــيتـــ 

95337 ده|لمعز حم|عزتـــ عبــــد | رش دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|22|67 م محمد محمد صبــــرى عفيفى|ر هره|لق|ره |تـــج

7o74| لسيد|محمد نرص مصطفى  |ره طنط|تـــج

262993 لمرضى محمدى|منيه محمدى عبــــد| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

26|828 هلل محمد حسن|حمد مصطفى عبــــد| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

349778 هلل محمد عبــــده محمد|عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

49287o در هيبــــه|لق|ن محمد فخرى عبــــد|مؤمن مرو سكندريه|ل|حقوق 

624358 ن|لسعيد محمد موىس سليم|ء سعد |آل ط|حقوق دمي

6o8o|2 ح محمد رجبــــ|لفتـــ|أمل رأفتـــ عبــــد لمنصوره|حقوق 

227495 حمد محمد|محمد عىل  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

432849 |لبــــن|ل |لع|مد عبــــد |م ح|ره س|س |طبــــ طنط

87484 ه محمد عبــــد | بــــ محمد|لتـــو|مي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 
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3386o| تـــ عو| م|م|هيم |بــــر|د |مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

424694 حمد محمود|مصطفى محمود  سكندريه|ل|عه |زر

7o643| لسيد|لعليم محمد |ل عبــــد |ء جم|رس| لمنصوره|بــــ |د|

2|5938 ى نص ر|رحمه محمد حسي  ن|سو|بــــ |د|

3779o تـــ|ح فرح|مه صل|س|سلوى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3||487 بــــر هندى|يوسف سمي  ص سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

|48648 بــــ عىل حلىم عىل|ربــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3739oo سمر عىلي محمد عىل يوسف ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|6|98 تـــى|هيم محمد نعيم زن|بــــر|حمد | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

492243 |ن درويش سليم رخ|يوسف شعبــــ ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

644992  |ندى محمد محمد مو
ى
لعيسوى|ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

329246 لسيد فرج|تـــغريد يوسف  |بــــ بــــنه|د|

9o6|9| محمود بــــدوى محمد بــــدوي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

443946 يد|جح فتـــىحي محمود ز|نسمتـــ ن لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

854o7 حمد|مد |حمد ح|رق |ط ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

366925 ى بــــدوى محمد|رق ي|يدى ط|ه سي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

69o|57 ى|بــــو |م عوض يونس |يونس عص لعني  لمنصوره|حقوق 

235993 هيم جمعه|بــــر|حمد محمد | |ر|ي هره|لق|بــــ |د|

447|2 م سمي  شكرى جندى|عص| دون|م ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

4|9637 حمد محمد حبــــسه|تـــ |لشح|ل |لرحمن كم|عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

64756o ي خليل رشدى خليفتـــ يوسف نجيده| نىح  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8|595 ضى|لرسول ر|هدير سعيد عبــــد هره|لق|حقوق 

8|82|6 د|محمد عىلي محمد ج ي|صيدلتـــ 
|لمنى

5o55|9 لمجيد|ن عبــــد|ن شعبــــ|محمود محمد عثــــم زيق|لزق|عه |زر

9|o|38 مد  |ن مهنى ح|ء رمض|شيم سيوط|صيدلتـــ 

44953| لشيخ|هيم |بــــر|حمد |حمد |عمرو  |بــــ طنط|د|

4|47|3 تـــ م ي عبــــد |ني 
هلل|لعظيم خي  |ضى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6o|63 ن محمد|حمد محمد عثــــم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o7o89 بــــ|لوه|لسيد عىل عبــــد|لحميد |عىل عبــــد لمنصوره|ره |تـــج
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327o68 لسيد|لسيد محمد |يتـــ | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|56|9 زق|لر|ن فتـــىحي عبــــد|لرحمن رمض|عبــــد ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

55263 لمنعم عىل|ء عمر عبــــد |رس| علوم بــــنى سويف

535895 ح|لفتـــ|محمد جمعتـــ عبــــد | نور إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

7827|9 لمطلبــــ|دى محمد عبــــد|له|جر عبــــد |ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|5|78 سىط محمد مصطفى|لدي|رق |محمد ط ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

499755 ي|مل
هر قدس رزق|م| ئى تـــربــــيتـــ دمنهور

4877|5 لموجود|جه عبــــد |مهند محمد عو |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|764o9 حمد|بــــ |لوه|سيف محمد عبــــد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

7o4254 ى محمد حمدى عبــــد | لق|لخ|مي  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

5|3887 وع|د محمد مط|لجو|سمي  نبــــيه عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

7|75o9 حمد يونس|م يونس |محمد عص ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

3593o3 هيم|بــــر|هيم عزتـــ |بــــر|عزتـــ  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

6872o2  |لبــــ|بــــ عبــــد |يه|م |سل|
ى
هيم|بــــر|لمتـــول |ق دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

84o8o2 عزه محمود حسن محمد دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

54|546 م|لسل|حمد محمد عبــــد |لرحمن ممدوح |عبــــد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

694o|2 ده|ورى عرفه مصطفى عي|لمغ|محمد  لمنصوره|عه |زر

43o|8o يمن طلعتـــ محمد|يمنى  لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

863583 ن محمد|عمرو سعيد سليم دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

78227o حمد|حمد |لمحسن |مصطفى عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75o829 ء محمد محروس مصطفى عبــــده|لزهر|طمه |ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

367644 لسيد|دق |لص|طلعتـــ عىل عبــــد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

47544| يتـــ رض ج  لبــــيبــــ جرجس|ن| مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

845854 ى عبــــد| ي عبــــد|لر|لحسي 
لرحيم محمد|ضى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

847o9 هلل|لمول فرج |دى عبــــد |منى ن بــــ بــــنى سويف|د|

25|467  |دل |محمد ع
ى
بــــو فرو|لدسوق ي صن. تـــ.ك

|ع قويسن|فنى

698982 ن|ن سليم|ل رمض|محمود هل لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|672o2 ف مختـــ|يه | ر|لنج|دى |له|ر عبــــد |رسر ى شمس|د| بــــ عي 
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437o75 حمد غنيم|حمد محمود |ريج | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5o885 يف م شم محمد|هر ه|رسر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

287467 زق يوسف يونس|لر|عبــــد| محمد رض |تـــربــــيتـــ بــــنه

86237| لح|ن عبــــيد ص|محمد رمض دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|49388 ى حموده|م |سميه حس لدين حسي  ى شمس هندستـــ عي 

6|4o43 نىح  عرفه موىس موىس نحله| |بــــ طنط|د|

3546oo ل محمد|لع|حمد عبــــد|رتـــ |س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

62359| فظ عطيه|لح|بــــر عبــــد |آيه جمعتـــ ص ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

696o5 ي محمود مج
هيم|بــــر|هد |مصطفى |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

862287 حمد|ىطي |لع|مي محمد عبــــد|ر |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

23948 ح|مد مفتـــ|ده ربــــيع ح|غ مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

78955 حمد|مه خميس |س|نور  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

868o5o ى|لفتـــ|لطيبــــ عبــــد|ء |شيم ح حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6||767  |ئى نبــــيه |م|
ى
لقطسر|لسيد |لدسوق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

693794 هيم|بــــر|ن |رضوى عىل عوض رضو لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

||6325 س هريدي|د عبــــ|سلىم عم هره|لق|ره |تـــج

9|9453 نشوى فرج محمد سيد   ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

889899 ه محمد |لل|ء نبــــيل عبــــد|سم| سيوط|صيدلتـــ 

62|885 ل|لجبــــ|ر كريم |لستـــ|دل عبــــد |رحمه ع ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

698447 هيم|بــــر|لمعىط |يمن عزتـــ عبــــد |بــــسنتـــ  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3362|3 ض|لمجيد ري|حمد عبــــد|هلل |هبــــتـــ  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

453773 عي جعفر|لسبــــ|لمنصف |حمد عبــــد |عمرو  هندستـــ بــــور سعيد

277372 ن جرجس فرج نسيم| مي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

7|6893 ن سويدى|م صبــــرى فتـــىح بــــدر لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|7297| ى عبــــد |عبــــد  ل محمد|لع|لعزيز عبــــد |لعزيز حسي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

339522 م|هيم عل|بــــر|هيم محمد |بــــر|بــــو بــــكر |مريم  |بــــ بــــنه|د|

|48374 ى|رق عبــــد |ندى ط لحميد حسني  ن|بــــ حلو|د|

46|o65 روق بــــولس|ض ف|مريم ري |علوم طنط

428363 ه محمد رش| لجندى|د محمد |مي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري
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789499 لرحمن|طف مصطفى عبــــد |ء ع|دع حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

434796 ى ع|ي ى|بــــر|دل مصطفى |سمي  هيم حسي  ي صىح طنط
|معهد فنى

8258o| ي|مريم منصور ص
بــــر مصطفى |نوعيتـــ فنيه قن

348o|2 لم|بــــوس|لحليم |لسيد عبــــد|سهيل مسعد فوزى  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

5|894o ي بــــدر |لسيد عبــــد|د حلىمي |سع
لدين|لغنى معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

7627|8 يوسف حسن فهىم محمد محمد ره بــــور سعيد|تـــج

647758 م عىل محمد|مهند عص ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

27o4|2 لمعىط سليم|مصطفى غريبــــ محمد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

353o49 در|لق|لعزيز عبــــد|در عبــــد|لق|لعزيز عبــــد|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

633223 محمود عطيه غريبــــ| هدير رض ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

78o848 ف سليم|عمرو  ن|ن قطبــــ سليم|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

275336 ل حسن|لدين جل|ل علم |د جل|مر هره|لق|حقوق 

63252o حمد|لدين |حمد نرص |جر |ه زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

64o66| عرص|ل|لعزيز محمد عطوه |حمد يىح عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

|32392 ى عفتـــ عبــــد |ي دى|له|لحليم عبــــد |سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

492285 يف محمد محمد زيد |لبــــن|ن |رسر ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|77o3 لعزيز حنوره|لنبــــى عبــــد |م عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4949o7 سم|تـــوفيق سمي  محمد ق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|588|8 ن سيد|مريم مصطفى سليم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

322o85 لحليم|ندى سيد محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

776376 لحسينى|هيم |بــــر|لد |ريم خ زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

782783 حمد|حمد محمد |طمه محمد |ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|44385 لمجيد|لعزيز محمد نور عبــــد |عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

2676o3 ن عوف|يه سعيد محمد عثــــم| شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

924||2 حمد محمد سليم محمد | ج|بــــ سوه|د|

3||o8 ي مبــــروك|هلل حسن ن|منتـــ  ج  هره|لق|عه |زر

822829 ي|لبــــ|لعليم عبــــد|محمود محمد عبــــد
ى
ق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34846| م|لغن|مروتـــ بــــدوى محمد  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

843678 مل حبــــيبــــ|يق ك|دي ف|ف ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

486|86 لسيد|م |لسل|حمد سعيد عبــــد|ء |شيم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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86|563 لس يوحن سيوس كندس|سط| |كي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

442436 هيم|بــــر|هيم سعد |بــــر|حمد |محمود  لشيخ|ره كفر |تـــج

338355 ي|لطن|لسيد |ن |ن رمض|يم|
ئى |ره بــــنه|تـــج

||6258 ميدس نعيم|ندرو محسن بــــر| هره|لق|هندستـــ 

|6944o لم|لد محمد س|حمزه خ ن|حقوق حلو

44|o32 لكريم|ندي تـــوفيق فتـــىحي عبــــد لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|6o297 لرحيم|لعزيز عبــــد |م عبــــد |ه عص|بــــ شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

57676 وى عيد|ن مك|طه رمض صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

357679 للطيف|لحليم عبــــد|هلل عبــــد|ئشتـــ عبــــد|ع ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

835o32 حمد|عيل |سم|حمد |ء |لزهر| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|54847 ع|لموجود كر|ح عبــــد |سميحه صل ى شمس|تـــج ره عي 

877236 ى جميل يوسف رزق  | يوستـــي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42|477 مو|لعليم محمد مصطفى حم|محمد عبــــد دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

878|4| سكندر  |يشى موريس | فيول سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

348539 حمد سيد|لدين |د زين |بــــسمتـــ عم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

689645 لسيد محمد نرص|مريم صبــــرى  لمنصوره|طبــــ 

|5|325 ه | لعليم|شد عبــــد |حمد ر|مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

33778 ه  ى |ني  ى عيس|حمد |مي  مي  لفيوم|عه |زر

3548| ن خليل محمد|حمد رجبــــ رمض| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

783735 ى |ي حمد|حمد محمد |سمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

864759 عيل|سم|رك نور |مبــــ|محمد  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

4|58o3 رتـــ|حمد عم|دل عبــــدتـــ |خلود ع لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78378o ل|لع|لسيد موىس محمد موىس عبــــد | زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

838|62 صفوتـــ فرج يسي| بــــول |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

7|||67 بــــ محمد حسن|لوه|لسيد عبــــد |ئى |م| لمنصوره|علوم 

2|9|64 وى|لدفر|هيم |بــــر|بــــر|حمد وحيد ج| هرتـــ |لق|تـــمريض 

264878 لسيد محمد بــــكر|ن |يم| |بــــ بــــنه|د|

43|78o حمد عفيفى|بــــ |يه|حمد | لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

6598o هلل|ن عبــــد |ل مصطفى شعبــــ|جم ن|حقوق حلو
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63|547 هلل|حمد محمد عوض |لسيد |ن محمود |يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

682668 دى|له|دى محمود عبــــد |له|هلل عبــــد |ء فرج |ل| لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

38567 ن|دل محمدى رمض|خلود ع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

76868| مه|لكريم سل|هلل عبــــد | |ر عط|من لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

822894 ي عبــــد
لرشيد عيد|مؤمن مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o728o ى عبــــد لحليم |للطيف عبــــد|محمد حسي  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

486o|3 لح محمد|ح ص|دتـــ ممدوح صل|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o896o لرؤف|لسيد عبــــد |ح |ذ رم|مع سيوط|هندستـــ 

429226 هلل|حمد حسبــــ |هيم |بــــر|م |ورود عص دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

92|932 لمجيد|حمد فوزى عبــــد|مجدى رشدى  ج|ره سوه|تـــج

35o88 ن سيد|لكريم رمض|د عبــــد |لجو|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

634559 حمد|بــــوزيد |محمد محمود  زيق|لزق|بــــ |د|

|25o23 خ|لسل|ىط |لمع|بــــو |ىط زىك |لمع|بــــو |سلىم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

889896 ل |لع|بــــر محمد عبــــد|ء ص|رس| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

|39265 ف سمي  بــــش|ندى |س هيم|بــــر|ى |رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

267884 بــــيل|حمد ق|حمد محمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

688968 دم|ن |لمنعم رمض|ن عبــــد |محمد رمض لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

85o29| هلل عبــــدربــــه|حمد خلف |هبــــه  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

843864 لمجد|بــــو|ن |ر محمد رمض|مي ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

266392 بــــو مسلم عيد|لم |ل س|ن جم|حن لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

278558 لسيد محمد|ل |يمن كم|ء |ول |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

48o38o لحنبــــىل غريبــــ|لسيد محمد |هلل |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3252| ى|م  تـــ|رم| |رتـــي 
ى
مر جرجس|نيوس شوق ن|بــــ حلو|د|

775662 هلل|هيم عبــــد |بــــر|هلل سعيد |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

86|589 د|لجو|عي عبــــد|حمد حلىمي زنبــــ| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

754776 لخول|لدين محمد حسن |ء |منه عل عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

763|o7 لدين|فظ نور |مجدى محمد ح| نور نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

|4|79 م مرىس|م|لنبــــى |حمد عبــــد |عمر  هره|لق|حقوق 

49236o لم|لنجيىل س|حمد |لدين حسن |ء|عل ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

75|6|3 بــــو سعده|لسيد طه عىل |فرح  ط|ر دمي|ثــــ|
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|67|58 لسيد فرج|لد |خلود خ ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

449452 رتـــ|رق عيد منصور عم|حمد ط| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

324529 مد محمد|هيم عىل ح|بــــر| ى شمس هندستـــ عي 

|3|555 حمد محمد محمود|محمود  هره|لق|هندستـــ 

4|736o وى|لسخ|هيم |بــــر|هيم |بــــر|د |لحميد عم|عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

87665o محمد | لرحمن عمر زكري|عبــــد سيوط|ره |تـــج

9|o224 رفعتـــ عطيه جندى | ري|م ج|أللسن سوه|كليتـــ 

37o226 لجمل|بــــورسيع |لمنعم |لمنعم وليد عبــــد|عبــــد ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

6433|9 روس|دق عيد|لص|حمد |محمد  زيق|لزق|حقوق 

|2o235 د|د مر|محمود سمي  فؤ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

358843 لكريم|د |ن ج|مجد سيد رمض| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

8o2o35 د سمي  حبــــيبــــ|بــــيشوي عم ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

5347|2 ن|ر محمد سليم|لغف|م محمد عبــــد |له| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|4|66 ن درويش|دل حس|حمد ع| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23359o ى |لرحمن مجدى |عبــــد ى|مي  مي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8||467 ن محسن سيد عطيه|يم| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

438o49 جر يحن  محسوبــــ محمد يوسف منصور|ه لشيخ|بــــ كفر |د|

4998o| ح|لفتـــ|ئى خليل عبــــد |ر كيل|نو| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o454 لحكيم محمد عويس|كريم عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

52|o92 لمجيد|ل محمد محمد عبــــد |بــــ بــــل|رح بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

2|72o لرحيم|لجيد عبــــد |رق عبــــد |يه ط| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

48o398 بــــتـــ|روق نبــــيه ثــــ|رس ف|ف دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

792|79 لدين محمد محمد|ح |طمه صل|ف قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

2342|6 بــــوغنيمه سيد محمد|عىل  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

836565 م|م صديق هم|لسل|ره عبــــد|س دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

33853| لسيد|حمد |هلل |هدير عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|889o ك بــــرسوم|دى مل|رول ن|ك هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

2274| ى ح|لرحمن مر|عبــــد  مد|د حسي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4|5538 لبــــيسي|محمد | حمد رض| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج
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334387 حمد محمد عىل|حمد محمود | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

443338 لمرىس|حمد محمد نبــــيل محمد | |حقوق طنط

|4o8o4 هلل محمد|مصطفى محمد عبــــد  ن|حقوق حلو

8643|7 دولف حلىمي بــــرتـــوس|شنوده  ن|كليتـــ طبــــ أسو

6||723 لدين مطر|ء |حمد محمد مك|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8686|5 لجليل|حمد عبــــد|هيم |بــــر|يه | ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

|78944 يح|لس|لحميد مطر |جر عبــــد |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

643753 لمقصود|لرحمن عبــــد |لسيد عبــــد |م |عص ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

||8623 لعزيز|ئى فكرى عبــــد |يه ه|هد ى شمس هندستـــ عي 

79842 لرحمن محمود عىل محمد|عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

68o47| ئى|لنوس|لسيد |لسيد مىح سيد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42|o6o هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر| |ء رض|سم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

763||8 جر عمرو محمد بــــخيتـــ محمدين|ه بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

|26387 د|لجو|لسيد عبــــد |لمنعم |كريم عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

24425 د|يتـــ عمرو حسن محمد ج| ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

697788 حمد|هيم موىس |بــــر|هلل يشى |منه  لمنصوره|نوعيتـــ 

494o23 غ|لصبــــ|هيم معروف |بــــر|مه |محمد سل سكندريه|ل|حقوق 

489||7 لدين|ل |يمن حمدون كم|ر |من سكندريه|ل|بــــ |د|

9|o258 مجدى فهىم قريصتـــ | مي  ج|بــــ سوه|د|

|7348| يمنى يوسف محمد يوسف ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

9|7459 حمد  |لسيد محمود |يه | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33o|2| د|لجو|لمىح جودتـــ عبــــد|ء عبــــد|رس| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

49454| هلل خليل غنيم|محمد مصطفى عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

626879 ى محمد |ه لطنبــــ|جر حمدى حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

5334|5 بــــيتـــ|مد رسر|مد ح|لدين ح|ء |د عل|زي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4|o2|4 ئى|ليم|لسيد عىل |لسيد عىل | |بــــ طنط|د|

5o799 مل سيد|محمود مجدى ك ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

534593 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ريم  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

2|3333 ر|لسح|فرح مجدى حسنى جودتـــ  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي
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|498oo محمد مرىس بــــكرى قرئى ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

888254 سحق بــــسنتـــى  |م |ره س|س سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

|5|58o شد|د حميد ر|جر رشيد عي|ه ن|تـــربــــيتـــ حلو

5|53|o ل|حمد هل|ء ممدوح محمد |رس| عه دمنهور|زر

85o349 رك|طف عيد مبــــ|كريم ع سيوط|حقوق 

239444 حمد|لرحمن |سلىم سيد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

232456 يه محمد محمود محمد سعد| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

693293 ى|بــــو |تـــ عىل |لشح|هيم |بــــر|م |حس لعني  ن|صيدله حلو

362549 ن|ء محمد فهىم محمد بــــدر|عىلي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

298|4o محمد سمي  محمود خليفه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

364254 وليد محمد سيد بــــشي  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

448636 يه|حمد محمد سف|محمود مصطفى  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

629723 م|لسل|لحميد عبــــد |م عبــــد |محمد س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

233569 للطيف جمعه سويلم|محمد رجبــــ عبــــد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|32854 مريم سمي  مكرم يوسف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43624| حمد|هلل محمد |مصطفى محمد عبــــد  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

778527 لسيد|كريم عمرو محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

|5o638 حمد طه|للطيف |يوسف عبــــد  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

4o899o لحميد محمد عيد|محمد محمود عبــــد |حقوق طنط

|4|375 هلل محمد|يمن عبــــد |بــــ |مه |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

364354 لهلوتـــى|بــــر حسن |لرحمن حلىم ج|عبــــد ن|حقوق حلو

7o3666 |لمتـــول عط|هلل |محمد عيد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

78746o عيل عىل|سم|عبــــده مجدى  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7787|7 بــــ|لرحمن دي|لد محمد عبــــد |خ زيق|لزق|حقوق 

7o8479 هيم محمد|بــــر|رص |عبــــي  ن لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

8|967 هيم|بــــر|عيل |سم|حمد |عيل |سم| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

358337 لح جزر|لك عيس ص|هديل م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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84657| در|لق|ن عبــــد|نعمه ممدوح رمض |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

776327 يه سعد فتـــىح محمد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4497| عيل|سم|عيل رجبــــ |سم|لرحمن |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

256|26 مد حبــــش|ل ح|محمود جم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

496554 س|للطيف عبــــ|ن محمد عبــــد|ء حس|سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

238546 ي
لسيد فرج محمد عطوه| |دئى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8||4|o ى| مريم محمد رض محمد حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

4|52|5 ى أبــــو عتـــم|وف ن|ء حسن محمد حسي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

542643 |لص|هر |ر ط|لستـــ|م عبــــد|ء عص|سم|
ى
ق ره دمنهور|تـــج

|5o5o7 ي|مؤمن محمد عبــــد 
ى
ض|لحميد ق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|227o5 حمد يوسف|لدين |د |مريم عم هره|لق|ره |تـــج

843o5 س|هيم عبــــ|بــــر|هر |ء م|ل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

825239 ء سيد فكري حسن|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

325o29 حمد|محمود محمد محمود  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4o8364 لففى|لحميد |دل عبــــد|حمد محمد ع|حمدى  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

885384 هلل  |لحميد عبــــد|عىل عبــــد| ي|م سيوط|حقوق 

2o3|8 حمد بــــدوى|تـــ |دل شح|مصطفى ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

49o455 وق  م|بــــو ضيف هم|حمد |هيم |بــــر|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

837222 هيم|بــــر|هلل |هيم عبــــد|بــــر|ده |غ ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

8o828| لرحمن عىلي|حمد عبــــد|مريم  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

|58o93 بــــينى محمد|حمد |د |سع لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

859|45 ي | بــــر حبــــيبــــ|يمن ص|نىح  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

8324o| يح|ل سعيد س|جم| عل دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4945o3 يف خ مض|لحم|حمد |لد محمد محمد  |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

875769 ى عبــــد  حسي 
حمد  |لنعيم |مصطفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3568o| وق سمي   هيم عبــــده|بــــر|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

77357| مه محمد|ل سل|يدى محمد غز|ه زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

634244 هلل|ء يىح عىل عبــــد |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

2|4o34 ء فتـــىح فهىم مرصى|ل| هره|لق|صيدله 

82|978 بــــتـــ محمد|طمه سعيد ثــــ|ف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى
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8o2844 حمد|ء محمد |محمود عل ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

78389o هيم حسن عىل محفوظ|بــــر|شهد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

763|92 |حمد شط|لسيد |حمد |ء |ل| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

2634o9 هيم محمد خلف|بــــر|م |طمه هش|ف |نوعيتـــ بــــنه

23868o هيم|بــــر|ل حسن |جم| رن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2244|3 لقط|لسيد محمد |ل عبــــد|حمد جم| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|37o87 هيم مصطفى|بــــر|هيم حسن |بــــر| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

684o2| ىط|لمع|بــــو |لسيد لطفى |محمد  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

48o386 ن محمد|حمد عىل عمر|عىل  سكندريه|ل|ره |تـــج

6334|9 لق|لخ|حمد حمدى فوزى عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

4|8|8 مصطفى سيد محمد عىل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|2252 ل|بــــوبــــكر محمد جم|ء |سم| ي|لسن |
|لمنى

4|4968 ى|محمود سمي  محمود ش هي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

825o4o جي|لقوي ض|لرحمن حسن عبــــد|عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

897o|2 هلل  |هيم فخرى نرص |بــــر|د |عم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

25o|59 ر|لنج|حمد |ن حسن |ريم|ك ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

6959o يم مرزوق|لص|بــــ |لتـــو|كريم عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

88oo2 محمد معوض محمود عىل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|2469| ى محمد نه|ي لحريري|حمد عزتـــ |ل |سمي  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

3|65|4 ن|لسيد سليم|طف |ء ع|روميس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

353|77 هيم|بــــر|هيم جميل |بــــر|دى |ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

97832 م|لسل|محمد سيد محمود عبــــد رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

635|7 لعظيم يونس|هلل عبــــد |م حمد|سل| ي سويف
هندستـــ بــــنى

33273o هلل|هيم عبــــد|بــــر|هلل |لعزيز عبــــد|لدين عبــــد|عز  |تـــربــــيتـــ بــــنه

6o9363 م|لرحمن عز|حمد عبــــد |يمن |محمد  |هندستـــ طنط

262o|6 فظ|لح|هلل محمد سعد عبــــد |ن |م|محمد  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

859434 يع|سعد فوزي ط|محمود  سيوط|حقوق 

|64254 ى عبــــد  زق|لر|محمود مجدى حسي  هره|لق|بــــ |د|

|78259 حمد مسعود مرىس|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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|24996 د|لد ذىك مر|يوسف خ ى شمس حقوق عي 

87o||4 حمد|هيم |بــــر|حمد |يثــــربــــ  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

69|95o للطيف|لمطلبــــ عبــــد |دل عبــــد |عمرو ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

676956 ف |عمر  لغنى|لسيد عبــــد |رسر ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

648573 لسيد عمر|حمد |حمد محمد |بــــسمه  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

499424 لحميد|د محمود عبــــد |سحر عم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

33|828 هيم محمد|بــــر|دل |هيم ع|بــــر| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

73654 |لبــــ|ده محمد محمد عبــــد |حم
ى
ق م بــــنى سويف|إعل

754885 متـــ|ن سل|لم|مه س|محمد سل حقوق بــــورسعيد

42|932 ئى|م علو|لسل|ء نبــــيل عبــــد|آل منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

348528 ي جعفر|ي
 زىكي طوجى

ى سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

8o5592 ى طه مخلوف عبــــد|ي ه|لل|سمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

757o67 نور فتـــىح عمر| |ر|ي ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

867oo4 حمد|مل |ح ك|حمدي صل دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

4755oo هيم محمد رحيم|بــــر|دل |حمد ع| سكندريه|ل|بــــ |د|

694|73 ل|لع|لمرىس عبــــد |رق محمد |محمود ط ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

77336 للطيف|لنبــــى عىل عبــــد |مصطفى عىل عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8o93o8 حمد|بــــر مرزوق |ء ج|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

779|5 لسيد|ن محمد |محمد شعبــــ ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

9o4|9| حمد |رص حسن |لن|ل عبــــد|جم ج|ره سوه|تـــج

563|3 ى| حمد محمد سيد حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

62oo83 عىل عوف بــــصله| محمد شط ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

786o49 ن|ر سيد لطفى عىل رمض|نتـــص| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5357|7 م لطيف|لسل|حمد عبــــد |مصطفى  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

49o396 لونيس|ر عبــــد |لستـــ|ر مسعد محمود عبــــد |من سكندريه|ل|ره |تـــج

79o77 ى|عيل |سم|محمود محمد  مي  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

65998 ح|لحميد مفتـــ|لعظيم عبــــد |د عبــــد |زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8o6883 ن|هد عثــــم|ء محمد مج|ول ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6956|4 لسيد عطيتـــ|لسيد معوض |ء |رس| لمنصوره|بــــ |د|
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36299 حمد|دل محمد |محمد ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

52942o لسيد موىس|محمد عىل  سكندريه|ل|حقوق 

|53434 لسيد عمر|لسيد |رس |مريم ي ى شمس|زر عه عي 

35o|| ل|لع|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد|مصطفى  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

4||332 دى|بــــوش|حمد محمد |نيس سيد |جر |ه |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|4362 هر|حمد حسن ط|ئشتـــ |ع ى شمس|د| بــــ عي 

4963o7 رك|حمد نبــــيه محمد مبــــ|حمد |ء |رس| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|2o892 ى|بــــو|هيم محمد |بــــر|حمد |م  لعني  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

683|84 لسيد|لقطبــــ |لد محمد |م خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3887| لسيد فوزي|محمد وحيد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

7o657o ل حمودتـــ|لع|لرحمن عبــــد |ه عبــــد |نج ط|بــــ دمي|د|

3o|o3 لمجيد|لرحمن عبــــد |لد عبــــد |ده خ|غ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7||423 ضى|لق|حمد حسن عىل محمود | عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|32o56 هلل عبــــده|ل عبــــد |مروه جم لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

373588 تـــ|لشح|م محمد مرزوق |هش ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

546527 حمد فيصل محمود عىل قنديل| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

|62972 يف محمد  ى رسر هيم|بــــر|لجي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

264397 فظ|ن ح|فظ رمض|ء ح|ل| |ره بــــنه|تـــج

95299 ش|بــــر مدئى هبــــ|لرحمن ثــــروتـــ ج|عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o|9|9 يوسف حسن عىل عوض حلىم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

487o4o حمد محمد|ح زغلول |محمد صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

428o24 بــــو فرد|مه سعيد |س|سلىم  |صيدله طنط

525637 لسيد حسن عيس|لسيد عزتـــ | سكندريه|ل|بــــ |د|

224243 هلل|ع عبــــد|طف رف|ء ع|رس| ن|بــــ حلو|د|

8866|o ى  محمود سعد محمد حسي  سيوط|حقوق 

325482 بــــو شمه|ح |لفتـــ|ن عبــــد|ح شعبــــ|لفتـــ|عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

44o84o محمد حسن محمد سعد هند |حقوق طنط

5o7987 لريس|م حسن محمد |ره هش|س سكندريه|ل|ره |تـــج
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4|3625 لعزبــــ|دل محمد |هيم ع|بــــر| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

8236o2 ى|نوره ن صبــــىحي نجدي حسي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

82543o س عىلي|س عىلي عبــــ|عبــــ ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

852o28 س|قيم دري|تـــ و|سل نش|بــــ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

88|o45 ى|م  عشم | رتـــي 
ى
عشم شوق سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

766825 لدين فوزى جبــــر يوسف|ح |حمد صل| ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

78o452 ى محمود محمد م حسي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

887o38 ء عىل محمد فرغىل  |نجل سيوط|حقوق 

268723 حمد حموده|يه عمر | ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

823642 هد سيد حمدين|مج| مه سيوط|ره |تـــج

7o983| لعدوى|لسيد |حمد |ح رزق |يه صل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|4|68 حمد عىلي|لدين |ل |مصطفى محمود كم هره|لق|هندستـــ 

6788o5 بــــينى |هلل |لد عبــــد |جر خ|ه ى|بــــو|لشر لعني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85|27| نور سيد|ن منصور |حن دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

439893 ص|لقص|هيم |بــــر|ء عىل محمود |سم| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

238876 ن لح محمد|محمد ص| مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4232o7  |م ن|سل|
ى
حمد|رص دسوق إلسكندريتـــ |تـــمريض 

45o|39 لجرف|تـــه تـــرىك |محمد شح |هندستـــ طنط

286536 ن|لم|جر محمد محمد مصطفى س|ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

88683| لصبــــور عىل |ء زين عبــــد|دع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

75929| رى دحدح|لبــــند|ل |لسيد كم|ن |يم| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|34387 ي|ر
د محمد|لحكيم حد|عبــــد | ئى ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

2758o5 ى ج|يم| د محمد|ن حسي  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

|348| ى|س محمد|محمد جمعه عبــــ لعشر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6o9o86 ن محمد محمد جرمون|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8o9487 هيم|بــــر|لدين |ل |لد جم|محمد خ سيوط|ره |تـــج

5o|9o4 ى|ر محمد |مي حمد حسي  لشيخ|بــــ كفر |د|

244886 لحميد سيد عجوه|ر محمود يسن عبــــد|من ن|معهد فنى تـــمريض حلو

||754o س جعفرى|محمد عبــــ| رن تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

2|7o43 لبــــقرى|هيم |بــــر|ن |بــــوبــــكر سليم|ن |ريم|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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62o5|o ي
د حلوه|لجو|د عبــــد |لجو|عبــــد | دئى ط|ر دمي|ثــــ|

6o2o39 ر|لشع|لسيد |ن محمد |ن رضو|نوره |تـــربــــيتـــ طنط

425723 مد خليل|سلىم محمد فتـــىح ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3377|8 هيم|بــــر|هيم عىلي |بــــر|محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

859893 لعزيز محمد|زق عبــــد|لر|مروه عبــــد ي|تـــمريض 
| لمنى

328233 طر|ع خ|لرف|طر |محمد خ |ره بــــنه|تـــج

|4624| ى محمود|ندى و ئل حسي  ن|بــــ حلو|د|

345635 لخي |بــــو|حمد |عيل |سم|منيتـــ صبــــىح | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

89433o حمد عىل بــــدوى |ح |سم ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

335689 لق|لخ|ن سيد عبــــد|ء رمض|شيم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|6|995 ضى|حمد ر|حمد حسن |زم |ح كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|722o9 حمد|هيم |بــــر|دل |حمد ع| لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

8o894| م|بــــر|د |ندرو وجدي فؤ| ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

9|o336 ى ك |لمل|هيم عبــــد|بــــر|دل |ع| مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

224448 حمد|حمد نرص فتـــىح | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

656o7 محمد بــــدوى عويس جمعه ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

63478o مل|لسيد ك|لسيد محمد |محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

255o8 ئى|لعن|طمه شكرى محمد |ف هره|لق|علوم 

7776o6 ى|عل| رن ء سعيد خرصى زيق|لزق|علوم 

276652 م|لش|لمقصود |ذ عبــــد|ء مع|رس| لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

8||893 لرحيم|نور عبــــد|ح سيد |صل ره بــــنى سويف|تـــج

83998o لرحمن|حمد عبــــد|مل جمعه | سيوط|صيدلتـــ 

5|69o6 بــــيل|حسنيتـــ حسن محمد ق تـــربــــيتـــ دمنهور

8677|6 حمد|هيم محمد |بــــر|محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

527325 ى عبــــد |ي ى|ل ش|لحليم كم|سمي  هي  بــــ دمنهور|د|

864553 لعظيم|هد عبــــد|ن مج|حمد عدن| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

76|o|5 حمد مصطفى|لمجيد |دره عبــــد |ن ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

27o85 وق محمد  ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|رسر تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

9|9872 لعظيم محمود  |م محمود عبــــد|هش ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|39834 للطيف|لجيد عبــــد |ره صفوتـــ عبــــد |س ى شمس طبــــ عي 
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85579o لح|بــــدين ص|هدير سعيد ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|54o45 لعزيز|بــــر عبــــد |يمن محمود ج| ى شمس|تـــج ره عي 

53263 م|م|حمد |ن |محمد شعبــــ ره بــــنى سويف|تـــج

3268| ف وجيه فهىم|عمرو  رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

899478 ى محمدين |محمد  حمد حسي  ج|ره سوه|تـــج

42|45 لجمل|لحكيم |نور عبــــد |بــــسمه  ن|علوم حلو

|4o826 ى ري|ريو |م ض سعيد|مي  ن|حقوق حلو

|66279 ح|يد نوفل مفتـــ|محمد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

443633 لسيد|زى |هر حج|ن يشى ط|يم| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

7|5488 لح قويطه|ح عىل ص|لفتـــ|حمد عبــــد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

424689  رمض|لبــــ|يمن عبــــد|محمد 
ى
ن|ق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

286956 حمد|للطيف |يونس عبــــد| لي|د تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2826o3 ى|ل |جر جم|ه لدين حسن حسي  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

627454 حمد محمود|ره محمود |س زيق|لزق|حقوق 

497936 ج محمد كشك|هند حج تـــربــــيتـــ دمنهور

247254 هيم حمدى نبــــوى متـــى|بــــر| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

64|2|| عيل|سم|لحميد |خلود طلعتـــ عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

494482 حمد|زق سيد |لر|حمد عبــــد |م محمد |حس |ره طنط|تـــج

323o34 هيم عىل محمود|بــــر|مروتـــ  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6o8|79 ف |نشوى  هيم محمد دبــــور|بــــر|رسر |بــــ طنط|د|

7|455 لجيد|لرحمن عبــــد |رص عبــــد |لن|ضىح عبــــد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

223|99 يف عبــــد س|ح عبــــ|لفتـــ|يوسف رسر ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

2|67o لرحيم|ح حلىمي عبــــد |لفتـــ|خلود عبــــد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

77o897 لنجدى محمد|م سمي  محمد |وس زيق|لزق|علوم 

6o32|3 لبــــ|بــــو ط|تـــه |لد شح|مروه خ لمنصوره|عه |زر

6o6468  نرص |مه رشدى |س|مهند 
ى
لدين|لدسوق لمنصوره|علوم 

284486 ن وليم نرصى سعيد| مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|789o هيم سعيد زىك |بــــر|ء |عىلي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

24654| س|لنح|محمد محمد مصطفى عىل  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

884598 لعزيز |حمد عبــــد|لىح |محمد عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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452499 ى|لفتـــ|زم محمد عبــــد|ح ح حسي  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

|25972 يف نمر ن| بــــول |روز حن|رسر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

679534 تـــ|لحميد فرح|ل عبــــد |هدى عزتـــ كم لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

5|27|4 ض|لع|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|محمد مصطفى عبــــد ره دمنهور|تـــج

243||4 ى|بــــس ى محمود حسي  م حسي  ى شمس|زر عه عي 

6367|| ج حسن|محمود نزيه تـــ ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

8888|5 لحفيظ فرغىلي |ل عبــــد|ئى جم|تـــه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|77386 حمد عزبــــ|ن |حمد شعبــــ|عمر  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

54679o حمد طه|حمد |حه |عىل سم م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

867|89 نوس|سطف|ض |هر ري|ندي ز|س لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|28743 حمد منصور|م |لسل|محمود عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

25664o ى|ن محمد محجوبــــ |يم| لعشر تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

449897 ى|هلل محمد عزتـــ |منتـــ  لبــــحي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

22|492 ف عبــــد|زم |ح دى|لحميد بــــغد|رسر هره|لق|بــــ |د|

3|4|3 م|لسل|ح عبــــد |دين محمد صل|ن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

287697 هيم عطيه|بــــر|حمد محمد |ء |ل| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

7538|2 حمد|ل |ن هل|تـــؤه شعبــــ تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

344986 ى عو|ء |عىلي ع|د حسن رف|لنمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

345655 لكريم|ل زىكي عىل عبــــد|رحمتـــ جم ى شمس|د| بــــ عي 

879276 لدين عبــــدربــــه  |ء عبــــد ربــــه زين |هن سيوط|عه |زر

57|86 ى|ن صل|فن| ح محمد حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

5358|| س مصطفى|حمد عبــــ|محمد فكرى | رويد م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

2224o6 بــــر|لج|بــــسمه محمد مصطفى محمود عبــــد  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

27o593 ه|محمد ن ج  محمود ذىك عمي  ي|معهد ع |تـــ مرص |بــــرصي| لي تـــكنولوج 
.تـــ|لجديدتـــ بــــمرصوف

52873 ى|عيل |سم|ر قرئى |مي مي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

64o6o7 لحوتـــ|لمنعم محمد |مصطفى محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85o867 مل محمد|ر محمد ك|من دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

4468o5 لحميد مرع|حمد محمد محمود عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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256o4| لفضيل بــــشتـــه|حمد حسن عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

8434|2 لح|لح محمد ص|ء ص|سم| ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6o43|6 لزينى|لسيد محمد |مه |س|د |زي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

689o2o ئيل رزق|وروس وهبــــه ميخ|م بــــسط|بــــر| لمنصوره|ره |تـــج

9o5|75 ى |حمد محمود حس| حمد |ني  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

3o967 ر|لنج|حمد |لدين |ل |د جم|جه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

85|o23 ي محمد|لر|حمد محمد عبــــد|
ضى ضتـــ ج بــــنى سويف|ري/رض |ل|كليتـــ علوم 

744o3 لسيد محمد|حمد وجيه | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

857o|7 ه خلف حسن محمد|نج ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

47458 حمد|ح |لفتـــ|رص عبــــد |لن|ح عبــــد |سم ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

25477 ى|ط| دين رق فتـــىح حسي  هره|لق|ره |تـــج

782|29 ل|لع|لعزيز عبــــد|لسيد عبــــد |محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

23|484 لد بــــخيتـــ محمد|حمد خ| هره|لق|هندستـــ 

28o894 ن|لدين عش|حمد نور|يدى |ه |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

3|3328 دى عىل|له|هلل محمد عبــــد|منتـــ  ى شمس حقوق عي 

25o6|3 لعكل|رف |لمع|بــــو |ل محمد |حمد كم|ضى  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

47568| مر|حمد ع|حمد وجدى | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26|5|9 م|حمد عز|در |لق|حمد محمد عبــــد| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

83449 تـــه سعيد|لد شح|سهيله خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|7333 حمد عىل|شهد محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|633o لعليم|لحليم يوسف عبــــد |عبــــد| ر|ي هره|لق|حقوق 

6|75o4 زق موىس|لر|بــــ عبــــد |يه|شدوى  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

5o7788 طر|لسيد محمود سعيد خ|ن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o2226 ن|هيم محمود رشو|بــــر|حمد |رغده  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|65o7 لدين محمد|ل |لد محمد جم|ن خ|مرو ى شمس هندستـــ عي 

8|739 لرؤف محمد|مه عبــــد |س|لرؤف |عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

84267 هلل محمد|محمد رجبــــ وهبــــ  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

34589| لرحمن|سم عىل عبــــد|يتـــ ق| ى شمس  تـــمريض عي 

89265o ن  |لدين يوسف سمع|د |نوبــــ عم|بــــ| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ
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77|43o ى حسن محمد حسن عبــــد|ي لكريم|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

764o|3 لسيد محمود عويضه|حمد |مريم  نوعيتـــ بــــور سعيد

688976 ن|لسيد زهر|در |لق|محمد عبــــده عبــــد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

359599 زى|تـــ غ|تـــم شح|طمتـــ ح|ف ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

6o|522 لمجيد صقر|لصمد عبــــد |نسمه عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|29629 لح|دل محمد ص|محمد ع دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

4|9755 هلل|هلل أحمد عبــــد|هيم عبــــد|إبــــر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

639o46 حمد|تـــه محمد |جمعه محمد شح زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

78346o ن خليل محمد|ء عثــــم|ل| لمنصوره|حقوق 

438229 ده|ء محمد فتـــوح عىل عبــــ|عىلي |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

5|6o3 حمد محمود|ل |نعمه جم صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

886867 سليم محمد | زينبــــ زكري ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

64o686 لسيد محمد|لرحمن |ح عبــــد |سعود صل زيق|لزق|عه |زر

322664 حمد عيس|ن حمدى محمد |حن ى شمس|د| بــــ عي 

4o5226 رص|محمد سمي  محمد عبــــد ربــــه ن |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

34256o محمود عمرو محمود محمد ى شمس|تـــج ره عي 

886o4o لمعز |مل عبــــد|م محمود ك|ريه سيوط|تـــمريض 

545982 لمنعم حسن|دل محمد عبــــد|يوسف ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

622o86 ه حسن | للطيف عيطه|لحسينى عبــــد|مي  ط|بــــ دمي|د|

32|34| حمد|لد حسن |لرحمن خ|عبــــد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

43375| ى|عيل |سم|صبــــرى رجبــــ  لحرصى لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

848775 ن|ميمه محمد يسن عثــــم| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

62688| ى عبــــد|ه هيم|بــــر|هلل |جر فتـــىح حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

42o977 ى|هيم أبــــو |ل إبــــر|ء كم|إرس لعني  |حقوق طنط

2|3875 حمد عىلي|عىل سمي  سيد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3o8|9 ل|لع|بــــر عبــــد |مر ص|ح ع|صبــــ هره|لق|بــــ |د|

25975 ى|ر طه عبــــد|من لمنعم حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

335938 ف عيس |ر |من حمد|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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333547 لغنى|لسيد عبــــد|ئى |مصطفى ه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

366628 لعزيزى|لمعبــــود |ء محمد عبــــد|محمد عل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|962o ى إبــــر|لتـــ عبــــد |ه هيم|لغنى محمد حسي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

697o53 هيم عطيه سعد|بــــر|حمد مجدى | ن|هندستـــ حلو

34689o لفتـــح محمد|بــــو|حمد محمد | س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

63|658 |لمنعم محمد |ء ثــــروتـــ عبــــد|لزهر|طمه |ف
رى|بــــز|ل

زيق|لزق|حقوق 

365766 بــــوزيد|لد محمد محمود |محمد خ |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

856953 ي|محمود جم
ى
عيل|سم|تـــي |ل ق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6oo872 وى|لشه|لسيد |دى |له|ر محمد عبــــد|من |صيدله طنط

4|78o2 لمقصود أحمد|روق عبــــد|لف|ره محمود |س لشيخ|بــــ كفر |د|

335867 تـــ | ف فهىم محمد|مي  رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

86224| حمد محمد|ح |لفتـــ|م عبــــد|سل| دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

355745 ء يونس حلىم محمد|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o9649 لسيد عىل|حمد |ء |نجل لمنصوره|نوعيتـــ 

4237|6 رحمه حسن عىل محمود عىل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

634o43 ى |ش ظه|بــــ|دى محمد فريد حسي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

32526 ع|لسبــــ|ع حسن |م من|حسن هش لفيوم|عه |زر

7o23o3 لعيسوى|لدين محفوظ |طمه سيف |ف زيق|لزق|طبــــ 

825589 ل محمد|لرج|ء محمد عبــــد|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

365624 يف  هيم محمد|بــــر|محمد رسر هره|لق|حقوق 

5|534 حمد|دتـــ رجبــــ فرج |غ ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

8997|9 لحميد |لسيد عبــــد|لحميد |محمود عبــــد ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

6o6994 ن|لعري|م |م|ء مجدي |رس| لمنصوره|عه |زر

25oo|2 لشهدى|ئل سعيد |دين و|ن ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9|6o96 لصبــــور خليل  |حمد محمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

698258 هدير صبــــىح طه محمود كشك لمنصوره|نوعيتـــ 

2o|6o ح|لفتـــ|عمر محمد فوزى عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

898563 رتـــن ممدوح بــــخيتـــ يس |م قرص|ل|فنون جميله فنون 
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35o965 لسميع|تـــ عبــــد|لد وليد شح|خ |قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 
ضتـــ|ري/دى|لو

764295 لكريم حسن|زن محمد سعد عبــــد |م دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|2|847 ي س|هيم ه|بــــر|ء |عل
هيم|بــــر|لم |ئى هره|لق|ره |تـــج

343o2o دو|لغنى ج|لرحمن محمد حلىمي عبــــد|عبــــد ى شمس حقوق عي 

52o926 ى مصطفى |ي لعبــــد| هيم حسن حسن |بــــر|سمي  ره دمنهور|تـــج

5||o| بــــ محمد|لوه|حمد عبــــد |م |حس ي سويف
هندستـــ بــــنى

249396 ن م|د عل|لجو|لحليم عبــــد|عبــــد| مي  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

4|2952 ف محمد سعيد |تـــفى  وى|لشهد|رسر |حقوق طنط

353336 لسعود|بــــو|محمد سيد سيد  ى شمس|تـــج ره عي 

45o365 حمد مبــــروك|ر سيد |لستـــ|يمن عبــــد |مصطفى  |هندستـــ طنط

||8|22 يف |نوره دق|هيم ص|بــــر|ن رسر ى شمس|تـــج ره عي 

78o399 حمد محمد|ء محمد |ل| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

54o|94 حمد|عيل محمد حسن |سم|حسن  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

477|35 ن|ود سليم|م صبــــىح د|ديفيد بــــس سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

38675 ح نرص محمد|مريم نج هره|لق|عه |زر

252532 درى|لن|ح |لفتـــ|مجدى عبــــد| ن|ر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

42o|44 |ىط عبــــد|لمع|بــــو|لمنعم |دل عبــــد|مريم ع لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

83879 حمد سيد محمد|تـــسنيم  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

|3436o لد ذىك بــــدوى|دين خ|ن هره|لق|ره |تـــج

8o3898 محمود محمد هرون| عل ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

484876 ل|لرج|هيم وهبــــه |بــــر|محمود محمد محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

547792 يبــــ|لش|زى مصطفى بــــسطويس |محمد حج تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o964| بــــو بــــكر|لدين محمد |ر نجم |زه| |بــــ طنط|د|

693957 متـــ|لحميد سل|حمد عبــــد |لحميد |حمد عبــــد | |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

938o| ن سيد محمد عزم|رو  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

32o3|5 ه | يمن سيد عبــــده|مي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

255965 لخي |بــــو|لرؤف |لسيد عبــــد|كريم  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6|8393 دى|محمد حسن محمد بــــغد لمنصوره|حقوق 
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8o|87o ف حلىمي محمد|لرحمن |عبــــد رسر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|26989 ى|مريم ع دل سعد حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|4|32 لعزيز شلبــــى|لسعيد عبــــد|روى محمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

32454 دى|له|م محمد عبــــد |عمر س هره|لق|ن |سن|طبــــ 

365687 طف محمد محمود|محمد ع لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

477728 قوتـــ|ن ي|ن محمد رمض|سهيلتـــ رمض سكندريه|ل|ره |تـــج

346o28 رص عيد عبــــده بــــريك|ئى ن|م| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

689|o3 ج|لسميع محمد رس|رق حمدى عبــــد |ط لشيخ|هندستـــ كفر 

367734 عيل|سم|يمن حسن محمد |محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9|o865 ن |مه رزق عزم رشو|س| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

783697 مل محمد|ء محمد ك|ل| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

54|893 لمول|لونيس عبــــد|لمول عبــــد|لدين عبــــد|ء |عل
حمد |

|حقوق طنط

5o6836 لسيد سند|حمد محمود |ندى  سكندريه|ل|عه |زر

855976 لليل|بــــو|لدين |ح |حمد صل|ء |رحمه عل ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

6|3o46 للطيف|لسيد عبــــد | |رس رض|منصور ي |ره طنط|تـــج

35|773 ف |ء |ل| حمد حسن عىل|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

7o59o2 |م عوض عوض |مه عص|س|
ى
لدسوق طبــــ بــــورسعيد

|3|584 ى|غ ده محمد حسن حسن عشر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

69o249 م صبــــرى سعد محمد|ريه لمنصوره|ره |تـــج

52857| لسيد|لرؤف سعيد |هيم عبــــد |بــــر|هلل |عبــــد  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

768987 لم عىلي|مروه عيس س ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

25o935 وى|لشعر|حمدى مفرح محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

428|66 ه عىل عبــــد  وى|لمحل|لرحمن عىل |ني  |تـــربــــيتـــ طنط

7oo833 هيم|بــــر|بــــ محمد |لوه|لدين عبــــد |د |عمر عم ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

|53433 لجبــــرتـــى|ح |حمد صل|طمه |ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2535o6 ى ل|د غ|مجدى فؤ| روجي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

35o772 ى عبــــد|سلىم سعد فرح ل|لع|تـــ حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

826o58 لفضل محمد|بــــو|ره بــــدر |س قرص|ل|فنون جميله فنون 

|32764 تـــه|مروه موىس فهىمي شح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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5o2253 وس|ل تـــ|هر غ|نوبــــ م|بــــ| ورصى سكندريه|ل|عه |زر

4595o3 ي |بــــ ه|مه
حمد معوض|حمد |ئى |حقوق طنط

57299 بــــ عيد محمد محمد|ريح هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4894oo حمد|حمد يوسف |ندى يوسف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o|8o4 للطيف|حمد عبــــد |سلىم محمود  سكندريه|ل|بــــ |د|

782o93 لرحمن|حمد عبــــد|هيم |بــــر|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

853877 دق|بــــ مني  ص|يه|لي |تـــ|ن |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

676o52 ف عبــــد |ء |سم| يف|هيم |بــــر|لحميد |رسر لشر لمنصوره|بــــ |د|

78|892 لسيد|لسيد |لد |تـــقوى خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

6o4865 ي متـــولي |رو
حمد متـــولي|ن مصطفى |صيدله طنط

496838 ه | ن|لفر|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|مي  بــــ دمنهور|د|

79oo|4 فع عطيتـــ|لش|م محمود |سه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|55263 بــــسمله محمد قبــــيض محمد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

848693 حمد|حمد حسن |جر |ه ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

68||3 دق|كريم عىل بــــدوى ص لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

628547 حمد محمد حلبــــي محمد مصطفى غيثــــ| زيق|لزق|حقوق 

52|56 ه مفرح شعبــــ| ن محمد|مي  علوم بــــنى سويف

65643 ى ر|عبــــد ى زكري|حمد |فتـــ |لرحمن حسي  |مي  لفيوم|علوم 

4|4oo9 لعزيز|ده محمد مصطفى محمد عبــــد |مي |تـــربــــيتـــ طنط

34o56| د|لسيد جميل حش|محمد محمود  هره|لق|طبــــ 

4o55o2 ن|لسيد ري|سلىم مصطفى محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

62o8|5 لعز|بــــو |حمد |رص |رتـــ ن|س ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

696759 ى  ه حسي  ل صقر|لع|لمتـــول عبــــد |ني  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6o3778 ح محمد|ر مفتـــ|محمود مسعد مختـــ |ضتـــ طنط|علوم ري

857325 هيم|بــــر|م جمعه حسن |حس ي|بــــ |د|
|لمنى

69673 حمد|ن |حمد رمض|مصطفى  لفيوم |تـــمريض 

8|5573 د|لجو|لفتـــح عبــــد|بــــو|لدين منتـــرص |نرص  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

7666|3 سم|لق|بــــو |سم عىل |لق|بــــو |حمد حسن | لعريش|تـــربــــيتـــ 

264oo2 بــــ غز|دل شبــــل كس|جر ع|ه |ره بــــنه|تـــج

|2834| ي |رتـــ ه|س
هيم محمد|بــــر|ئى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 
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|844o ى|حمد محمد | لسيد حسي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|67636 ى |محمد  ف محمد حسي  ن|لىلي|رسر د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

695864 مد حشيش|لسعيد محمد ح|مصطفى  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

689624 ف سمي  عبــــد |طمه |ف م|لعزيز عل|رسر لمنصوره|بــــ |د|

8424o5 ي|ر
ح محمد حسن|صل| ئى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

539232 حمد متـــولي|آيتـــ فريد  سكندريه|ل|حقوق 

7o3o94 فظ عمر|فظ ح|منى محمد ح زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|2642| ي محمد سعيد |عمر ه
لسيسي|هيم |بــــر|ئى هره|لق|ره |تـــج

457o42 عيل|سم|لحميد |هلل محمود محمد عبــــد |منتـــ  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

4|2759 ن|لد محمد نبــــيه شعبــــ|رضوى خ ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8|9354 ره منتـــرص حسن محمد|س ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

765|o5 وينه|حمد قل|هيم |بــــر|هيم |بــــر| |روهند ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o362o ق|ىط |لع|عبــــد| ر رض|من وى|لشر ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

257o7 لمعىط محمد|ء محمد عبــــد |رس| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|56739 محمد سيد محمود محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|358|8 لسيد|سلىم يشى عىل  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|7||26  
ى
 عثــــم|شوق

ى
ن|حمد شوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|85|| هد|لز|لمغربــــى |محمد | يه رض| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

75|8o4 ي|لق|طف عبــــد |ندى ع
در بــــسيوئى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

645779 بــــدين محمد مولد|لع|ن مصطفى زين |جيه تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

8648o9 حمد حسن محمود محمد| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

4o|83| رس|لف|هيم خليل عبــــد |بــــر|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

224457 لصمد|م سيد عبــــد|م عز|سل| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

75468o ى عص|ي لسيد|تـــ |لشح|م |سمي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

624444 ي عوض زىك |ه
هيم خضي |بــــر|ئى ى شمس طبــــ عي 

264o4o لحسينى محمد|ل |ندى كم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

629|62 حمد عيس|هيم محمود |بــــر|ن |يم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

693263 ف معوض | |ر|ي بــــينى عىل حسن|رسر لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

269726 لبــــعل|هيم عفيفى |بــــر|ل |بــــ جم|مه زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 
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459348 لحميد|ن محمد فرج عبــــد |إيم |حقوق طنط

|47469 لمجيد زىكي|يوسف حمدى عبــــد  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

9|49o محمد سعد حسن| رش لفيوم|لعلوم |ر |د

899|52 عىل بــــكرى | ء زكري|حسن ج|تـــربــــيتـــ سوه

92o546 ل محمد محمود  |محمود هل ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

35924| ي|كريم ربــــيع محمد عبــــد
لغنى |ره بــــنه|تـــج

23347o ي|ر
لق|لخ|رق محمد سعد عبــــد |ط| ئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

642877 لمنعم|ل محمد عبــــد |ء جم|ل| زيق|لزق|بــــ |د|

3538|6 حمد|تـــ |محمود محمد عرف ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

783o8o ل|لسيد محمد و|ئى |عزه ه زيق|لزق|بــــ |د|

852883 هيم|بــــر|رف |لع|يمن محمد |محمد  ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

766983 بــــ محمود بــــكي  محمد|يه|محمود  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

23o2|| ن خليل|مه عبــــده رمض|س|دى |ش ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

5|8676 ي هل|م|
ن|هيم مصطفى زي|بــــر|ل |ئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

66228 تـــ|ن فرح|حمد رمض|جوده  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

692692 بــــينى صقر|ل محمد |جر جم|ه لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54o23 هدير محمد زىكي بــــيوم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

863476 ق|ي| رن وي حسن|رس رسر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6o5|49 زيه|لدين محمد أبــــو ج|ح |هلل صل|يتـــ | لمنصوره|طبــــ 

233o65 هلل|هلل محمد سيد حمد |يه | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

67863| ين عم بــــينى |روق |لدين ف|د |شي  هيم|بــــر|لشر لمنصوره|ره |تـــج

28|o89 حمد حسن محمد محمد| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

335239 وق  حمد سعيد محمد|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4437o9 لمتـــجىل|حمد عبــــد|لسيد|مح |ره س|س ط|بــــ دمي|د|

3343o8 حمد عىل محمد|عىل  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5434o7 در أبــــو بــــكر|لق|در ضيف عبــــد|لق|رحمتـــ عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

||8847 ى ح|ي تـــم محمود عطيه|سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

86|83o يف  حمد عىلي|سلىمي رسر دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

5826| ئى سعد محمود طلبــــ|م| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف
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857o|9 حمد|عزمي محسن عزمي  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

784227 لرحمن محمود محمد نرص|محمود عبــــد  زيق |لزق|تـــمريض 

424oo4 قتـــ | فظ|حمد حسن ح|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

26724| ى|لعظيم ش|دل عبــــد |تـــفى محمد ع هي  |علوم بــــنه

8393o| رحمه مجدي زىكي عىلي دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

6o5872  عبــــد |محمود 
ى
لغنى محمد منصور|لدسوق ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

4|774| لدين|لدين محمد عزيز |ء عزيز |سم| لشيخ|ره كفر |تـــج

763742 ن|هيم سليم|بــــر|لحليم |ندى مسعد عبــــد  علوم بــــورسعيد

6|o|2 لحليم|طف محمود عبــــد |محمد ع ره بــــنى سويف|تـــج

859o8| سعد|فتـــ عيد |مريم ر ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

|53479 دي|له|لسعيد |منيه محمد | ن|حقوق حلو

9|37oo ف عبــــد|محمود  ى |لنعيم حس|رسر ني  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

224586 بــــ|لتـــو|كريم محمد محمد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|89|2 حمد|م حسن فتـــىح حسن |حس لشيخ|بــــ كفر |د|

24o63o هلل|بــــ |ر ج|لحكيم عم|هلل عبــــد|عبــــد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|74679 ن زىك|ء رمض|حمد عل| ن|بــــ حلو|د|

|22|97 |هيم |بــــر|لرحمن محمود محمد محمود |عبــــد 
لبــــسط

تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

837o53 حمد|وي |ج خل|لحج|بــــو|حمد | ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

879o68 ي
ى حن|ل |ديفيد دئى | مي  سيوط|بــــ |د|

|4947 هلل|عبــــد| يىلي|ريو مجدي |م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

754346 ن|حمد سليم|طمه مدحتـــ |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|47oo هيم علوه|بــــر|يتـــ خميس حسن | علوم دمنهور

422896 ده محمد|ره محمد حم|س دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

35o5|8 ى|لح |ن ص|حمد رمض| مي  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

6o8794 ى|ل|د |لجو|هلل عبــــد |آيه عبــــد مي  |تـــربــــيتـــ طنط

|57839 ف عبــــد |ء |رس| لنبــــى محمد|رسر ى شمس هندستـــ عي 

8o|933 ي 
ى شمس |محمد منتـــرص مصطفى لدين|حمد حسي  ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

792788 ي| رن
لدين عىل|ء |طلعتـــ ضى ي صىح 

عيليه|سم|معهد فنى

6|o589 د|لعدوي سعد ج|نسمتـــ  |تـــربــــيتـــ طنط
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685625 لعزبــــ|ن مجدى سعد |نوره لمنصوره|ره |تـــج

92oo|2 د مسعد  |مريم ممدوح مر تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

887346 ر |لغف|ل فرغىل عبــــد|ء كم|سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

|75|55 ي بــــيوم ه
رون|زيزي مصطفى |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|585o| سم|م عمرو محمد ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4|33o4 د|لجو|لمجيد محمد عبــــد |يوسف عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

864953 بــــوضيف|طف عربــــي |بــــ ع|رح دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

4o742 لمنعم شلبــــى|لمنعم محمد عبــــد|عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|49|3o لسيد محمد عيس|محمود | رن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7832o2 لسيد|يمن حسن |محمد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

624o34 لفيوم|لم حسن |حمد فتـــوح س| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

33o424 هلل تـــوفيق يوسف| |مريم عط |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

849726 ف عبــــد|ء |شيم فع محمد|لر|رسر لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

464726 لنبــــي قميح|لد مفيد محمد عبــــد|خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

622692 بــــو جندى|حمد محمد محمود | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

369328 لمجد|بــــو |هيم |بــــر|ء محمد |ل| عه مشتـــهر|زر

676294 ف محمد |محمد | رن بــــينى حم|رسر د|لشر لمنصوره|ره |تـــج

43|239 رق محمد قنبــــر|ط| رودين |ره طنط|تـــج

24||83 |لعل|بــــو|لدين |حمد محمد نرص| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|o92 للطيف|مد عبــــد |د ح|لجو|ج عبــــد |رس سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

87o3| لد محمود تـــوفيق|لرحمن خ|عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6o452o مول|لس|مه مصطفى محمد |س|ء |روميس |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4947o7 لكريوئى|هلل |محمد صبــــرى عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

24o424 حمد غريبــــ محمد|يه | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

256364 لح|حمد ص|ن |حمد شعبــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

97o8| بــــ خليفه|لبــــ|بــــر فتـــح |حمد ج| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

7o3525 هلل|نرص | ج  حن|ك ن|مل ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

338|o7 لغنى|دل فوزى عبــــد|محمد ع ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

56|58 م مجدى محمد محمد|عص بــــ بــــنى سويف|د|
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3|5762 ى روم ئى جرجس صموئيل|نرمي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

678o7| وى|لقن|د |لجو|لسيد عبــــد |لرحيم |يوسف عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

6|8933 ح بــــديع عطيه|محمد صل تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

4o64|5 بــــسنتـــ محمد عوض محمد عوض سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

2454|8 لعظيم|حمد سيد عبــــد|ئشه |ع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

||83o5 محمد نبــــيل محمد سعيد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

637994 ى  م|لش|سلىم محمد أحمد حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

345475 محمد  عىل  منصور| دين ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

7|972 يه مؤمن فتـــىح محمد| بــــ بــــنى سويف|د|

5977| لعزيز موىس|حمد موىس عبــــد | حقوق بــــنى سويف

8o626 ى مسعد سيد|ء |عل لدين حسي  هره|لق|حقوق 

248|64 هيم خميس|بــــر|ل محمد |ن كم|يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6||8o| لسكرى|حمد |م محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

865488 ريوس|عبــــيد مغ| زكري| دين |نوعيتـــ موسيقيه قن

855o67 يمن محمد عىلي|د |جه ي|بــــ |د|
|لمنى

633326 لحميد|لبــــ عبــــد |جح غ|م ر|سمر عص زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

782982 ى |يمن | هيم منصور|بــــر|لسيد حسي  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

4o4424 ن|لح سلط|زق ص|لر|رق عبــــد|زم ط|ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|29|42 ي|لخ|يوسف محمد عبــــد 
لق حنفى ى شمس|زر عه عي 

285792 هلل|هيم عىل عوض |بــــر|لد عيد |خ ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

264379 ي |لسيد |ء محمد |ول
وي|لعبــــس|لحسينى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7o|o|2 فظ|لعطيوى محمد ح|لحسينى |حمد محمد | زيق|لزق|هندستـــ 

6376o9 لسيد حسن|حمد |سندس  زيق|لزق|بــــ |د|

8|5ooo جر محمود عىلي يوسف|ه ي|نوعيتـــ 
|لمنى

32|875 ن|دم محمد سليم|يتـــ محمد | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|6o49 لسيد محمد سويلم|رحمه محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

247756 لعزيز|م محمد عبــــد|محمد عص دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

9|||22 لنمر |مريم ثــــروتـــ متـــى  ج|تـــربــــيتـــ سوه
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254789 حمد طلعتـــ مشحوتـــ محمد عطيه| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

9|45o6 لد حلىم محمد  |ميمه خ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

754863 لحليم|هلل محمد محمود عبــــد |هبــــه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

497592 هلل|ندي عمر فرغىلي عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

272794 م مكرم عبــــده|مريم س ن|فنون جميله فنون حلو

494756 لح|لدين عىل ص|ح |حمد محمد صل| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7|764o مل|مل جمعه ك|ن ك|نوره لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|766 مل|ن فهىم ك|رمض| رن ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

48|o44 ي محمود عفيفى|ه
جر محمود حنفى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

828o32 عي|لسبــــ|حمد |لمحسن |م عبــــد|ريه دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

453636 لعزيز|م يوسف محمد مصطفى عبــــد|سه لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

325246 لحكم|عبــــد| لوف|بــــو |دل |حمد ع| ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

|5974o طمه مصطفى حميدو مصطفى|ف ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

7|6259 بــــر|هيم عوض محمد ص|بــــر| لمنصوره|عه |زر

65o34 حمد|لطيفه محمد جمعه  لفيوم |تـــمريض 

2846| م|لسل|ح عبــــد |لفتـــ|حمد فوده عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82467o حمد محمد|لد |حمد خ| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

9oo596 ن رجبــــ |بــــ محمود شعبــــ|رح ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

7|o59| ويه|هيم محمد محمد فتـــىح كر|بــــر|جده |م لمنصوره|بــــ |د|

279|4 وق طه عىل  م|لتـــه|رسر دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

645o6o لمرغنى|وى |لششتـــ|محمود محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

55o52 ل|لع|حمد عبــــد |ن |ء رمض|شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6|69|9 |لعر|لسعيد |سحر حسن عبــــده 
ى
ق ط|بــــ دمي|د|

||5822 لغنى|حمد عبــــد |ء |فرح عل هره|لق|بــــ |د|

76|o83 ل حسن شلبــــى|هد جل|ن لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

28o352 |لسق|هلل |لد محمد عبــــد |ن خ|نوره ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3265o5 د قديس|هر عي|مريم م ى شمس حقوق عي 

432o56 مه مصطفى|هيم سل|بــــر|ن مصطفى |يم| |بــــ طنط|د|

56677 ن|لعمر|بــــو|هيم |بــــر|ن محمد |شعبــــ ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8769|7 ي|ر
ود جرجس  |محسن د| ئى ي|لسن |

|لمنى

498|72 ع|لرف|حمد |عبــــي  عىل  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور
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82558 بــــد خرصى|ل ع|كرم جم دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

253423 كر عيس|ء محمود ش|رج تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6|5872 ف جم|رس |ف م|لش|لدين |ل |رسر كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

675349 ن|مه فتـــىح يونس زيد|س|ريم  لمنصوره|طبــــ 

76|245 ى عىل| حمد غريبــــ حسي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

5|484 ندى بــــدر حمدى حسن حقوق بــــنى سويف

885o|9 لقوى يونس |محمد عبــــد| لي|د سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|3869 حمد عىلي|عىلي محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

6o8343 ي
ى | دئى ى|حسي  حمد حسي  |حقوق طنط

4o93|4 صف|ء محمد مرىس ن|شيم ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

5|o6|4 رى|لص|هيم |بــــر|هيم |بــــر|حمد | سكندريه|ل|طبــــ 

348956 لم|لرحمن محمود س|ن عبــــد|مريم رمض عه مشتـــهر|زر

6o6923 بــــو موىس|د |حمد فؤ|م محمود |حس |بــــ طنط|د|

68327o حمد|لسيد |مد محمد |ده ح|غ لمنصوره|حقوق 

45o329 م|لسل|م عىل عبــــد |عىل عص ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

32|244 ى|د و|عم ئل محمود حفنى حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

29472 ي محمود|ه
ي مصطفى

دي حسنى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|94o| ل |لحكم جل|سط عبــــد|لبــــ|م عبــــد|هش ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

5o5697 هيم زبــــي |مه يوسف إبــــر|د أس|زي حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

63o835 رق عىل حسن جمعه|زن ط|م زيق|لزق|حقوق 

54o|o2 هيم حسن|بــــر|مل |هيم ك|بــــر|مل |ك سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

6|878 ى| مه ر|عرفه عطيه مي  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

889858 هيم محمد سيد |بــــر|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|76o5o م محسن عطيتـــ محمد|سل| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

24||68 هد|رق بــــخيتـــ مج|يوسف ط تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

8o9o|3 د|لجو|د رجبــــ عبــــد|لجو|حمد عبــــد| ي|هندستـــ 
|لمنى

372575 ن فظ|حمد ح|م |هش| مي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد
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28|o37 لح جوده|لح طلعتـــ سعد ص|ص لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

323428 د|ن حم|حمد صبــــىح رضو| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

46499 عيل|سم|نسمتـــ سيد خليل  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

766o3 حمد صقر|حمد شكرى |يمن |مؤمن  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

9o84|4 ن محمود |ر محمود رمض|من ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7o8678 بــــ محمد عىل|لوه|زم عبــــد |ح| رن لمنصوره|ره |تـــج

78|842 هيم|بــــر|هنوه منصور محمد  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

|664o7 هلل محمد|ل عبــــد |محمد جم يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

834||4 ي|م حسن ك|بــــتـــس|
مل يمنى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

353887 لرحيم|بــــ عبــــد|لتـــو|بــــ حسن عبــــد|لتـــو|عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

76969 ن|ن محمد رضو|مريم رضو ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

244389 ن عزوز محمد|عمرو رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

866338 لدين محمود|بــــ نور |عزتـــ دي |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

223856 ح خميس|لفتـــ|عبــــد| رحمه رض هره|لق|بــــ |د|

|54249 لمنعم|لرحمن بــــرئ محمود عبــــد |عبــــد  ى شمس حقوق عي 

333o69  سمي  محمد|حمد ه|
ئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

52593o لعجىم|زق |لر|م محمد بــــدر عبــــد |سل| ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|25435 ف يعقوبــــ |يوسف  هيم|بــــر|رسر ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

44|947 لشفيع|لنبــــى |سلىم محمد يوسف عبــــد  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

5|6682 يف|مل |مريم محمد حمدى ك لشر سكندريه|ل|حقوق 

63297o ى عص|ي لرحيم|لحليم محمد عبــــد|م عبــــد |سمي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

52637 لعظيم طه|مر عبــــد|لعظيم ع|عبــــد حقوق بــــنى سويف

228363 لنرص مىكي|ره سيد سيف |س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28|o26 بــــرى|لج|حمد |هيم |بــــر|زم سيد |ح رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

522873 ر|در نو|لق|حفصه سعيد عبــــد معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

9|6488 حمد  |لمقصود |ج عبــــد|ره ض|س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8o5273 مد|رص محمد ح|حمد ن| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

8|7236 لحكيم سيد|عمرو محمود عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

68353o لغريبــــ عىل محمد سنبــــل|هدير  لمنصوره|علوم 
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28297 دي|له|دي سيد عبــــد |له|سيد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33469o فعي|لش|تـــم عىلي محمد |كريم ح |بــــنه| هندستـــ شبــــر

637944 لحميد|تـــ محمد عبــــد|لشح|هند محمد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

87o837 م حسن يونس حسن|له| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

6o8398 لصعيدى|وى |لعشم|وى |لعشم|ء |شيم |صيدله طنط

6|3532 لصيفى|حمد |لفتـــوح محمد وحيد |بــــو|مصطفى  لمنصوره|حقوق 

639528 هيم محمد عىل|بــــر|آيه محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

329223 لنبــــي محمدى|ء محمدى عبــــد|رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

284|84 ن بــــشي |م نعيم عثــــم|كريم هش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

449345 ى يوسف|لسيد |زن |م مي  |هندستـــ طنط

243755 لبــــديع يوسف|د عبــــد|ج| نور دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

864669 رص عبــــده حسن|لن|ء عبــــد|شيم ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

266236 دى|له|بــــد محمد عبــــد|ن محمد ع|نوره |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

283724 م رأفتـــ عويس|م س|س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

435492 حمد للو|م محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

6o2454 لحميد محمد عىل|ن رشدى عبــــد |نوره لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|328|o د عطيتـــ يوسف|ن فؤ|يم| ى شمس| لسن عي 

9o249| ه محمود عبــــد| عيل |سم|لرحيم |مي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

836454 دي|له|ن محمد |ء رمض|شيم دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|59474 ق|سح|د |جورج فؤ| ن|ر ى شمس|د| بــــ عي 

8938o| دى  |ء محمد عمر عبــــ|حسن سيوط|بــــ |د|

6|5682 لرحمن|حمد فتـــىح عبــــد|محمد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

||8765 لعزيز|كرم محمد سعيدعبــــد |محمد  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6||7| يد|لغنى ف|م محمد عبــــد |عص ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

823296 حمد|بــــد |حمد ع|ء |عىلي ي|بــــ |د|
|لمنى

324o8 لجمل|لمتـــولي |لمتـــولي |بــــوبــــكر | هرتـــ |لق|تـــمريض 

|2|||8 ى لبــــر|ر عبــــد |يوسف محمود مختـــ| لي  ه ى نوعيتـــ جي 

8533o9 لمنعم عيسوي حمزه|ء عبــــد|سم| ي|هندستـــ 
|لمنى

6447o8 ف محمدى عبــــد|نو م|لش|لعزيز |ل أرسر |ره طنط|تـــج
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784467 مه عىل|محمد سل| ند|ر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|44|36 ر وليد سيد خضي |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

823587 لدين|رس صفوتـــ عز|ر ي|عم ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

48498| ى ك شنوده|لمل|هيم عبــــد |بــــر|د |عم| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|53684 بــــر|جر طه محمود ص|ه ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

699844 ى |ي لمتـــول|لمنعم |لمشى عبــــد |سمي  لمنصوره|علوم 

8564|3 ي محمد|حمد ر|رس |ي
ضى ي|بــــ |د|

|لمنى

763o86 فع|لش|حمد محمد غريبــــ |دين |ن تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

|76|34 ء رأفتـــ صبــــىح يس|ل| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

92|694 ي|ر
س |لد خليفه عبــــ|خ| ئى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

35oo45 لحميد|ن مصطفى محمود عبــــد|مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

432358 يمن عنتـــر حسن خليفه|منيه | |بــــ طنط|د|

4|36|5 |لحسينى حسن شتـــ|هيم |بــــر|محمد  |ره طنط|تـــج

|56||o يف حمدي عبــــ|ش س|هنده رسر مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

34323|  خرصى|لش|دل محمود عبــــد|ن ع|يم|
ى
ق |بــــ بــــنه|د|

8|7334 ى ي | مي 
سعد جرجس|رضى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

7o3892 مصطفى متـــول جبــــر متـــول رحمه لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

755747 ى محمد| |دين لسيد حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

52o882 هلل هيبــــه|زق عبــــد|لر|ر عبــــد|من سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

369898 مر|رس لطفى محمد حسن ع|ي |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

72357 سم محمد|لدين ق|جر عز|ه لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

632428 ن|ء محمد محمد شعبــــ|آل ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

35923| لكريم|لد سيد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

35343| عيل محمد|سم|حمد |د |زي لفيوم|لعلوم |ر |د

347938 ى شد|هلل عزتـــ سعيد |عبــــد د|مي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

695694 لبــــيه|يه محمد محمد عىل | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4572|4 لسيد موىس عوض|م |هش| ند لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8963o8 م |لسيد عىل تـــم|ء |رس| ج|علوم سوه

||84|3 ن|ن روم|ض سليم|صمويل صفوتـــ ري ى شمس صيدله عي 

3|5756 هيم محمد|بــــر|ندى سعيد  هره|لق|ره |تـــج
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|6456o متـــ|لسميع سل|مه عبــــد |محمد سل هره|لق|هندستـــ 

4|6o2 ى ى محروس حسي  طلعتـــ حسي  هره|لق|حقوق 

8o|448 لليل|بــــو|ض |فرحه محمد ري ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

249846 يف عبــــد| وى|لسعد|م |لسل|يه رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

||5776 ى ميشيل ملك |ك نوس|سطف|رولي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

786828 لم|لنبــــى س|م جمعه عليوه عبــــد |سل|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

45236| هيم وهيدى|بــــر|حمد عىل |محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

7o53o6 رس|لسيد ف|مروه حلىم محمود زيق|لزق|صيدله 

6262|6 مصطفى مخلص محمد حسنى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

543867 حمد ذىك موىس|حمد محمد | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

779396 ى ى عىل حسي  محمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

768864 هلل محمد|حمد عبــــد |در |ن عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

753|5o بــــينى|هيم محمد |بــــر| |هلل رض|عبــــد  لشر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

37o4o8 ود|لحميد د|حمد نرص فتـــىحي عبــــد| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

423|67 هيم محمد محمد|بــــر|لرحمن |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|8942 ن عبــــد ربــــه|مريم عىل سليم ن|حقوق حلو

282964 حمد محمد حبــــيبــــ سيد محمد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

48o247 يف  ى|هيم |بــــر|عمر رسر لسيد حسي  ن|سو|ضتـــ |علوم ري

255255 ع|حمد من|هر |منه م| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

479o74 هيم|بــــر|محمود عىل سعد  سكندريه|ل|ره |تـــج

292946 ن|لدين سليم|تـــه نور |ء محمد شح|رس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5o4686 لرحمن عزوز|رتـــ رجبــــ سليم عبــــد |س سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

64278 شم|ن ه|حمد شعبــــ|تـــقوي  لفيوم|عه |زر

3|776| هلل|لصغي  محمد عبــــد|لسيد محمد |حمد | تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

2428|6 ل محمود|لع|بــــتـــ عبــــد|ثــــ| حمد رض| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

54|843 لعظينى|دل مبــــروك |محمد ع |حقوق طنط

75433o بــــر|لرحيم محمود ص|نىه محمد عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7o792| هلل|حمد عبــــد |لسيد |ر |من ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

755|84 وق  لسيد محمد عىل|رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|625|| ى|محمود جم ل محمد عمرو حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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4975o| مل محمد محسبــــ|طف ك|ر ع|من ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

89|238 مريم نرص فوزى نرص  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

239675 بــــ|لسيد دي| |طمه محمد محمد رض|ف هره|لق|بــــ |د|

76o466 لس س غبــــ|دق ر|م ص|كي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

7|o7o4 هيم معوض|بــــر|لرحمن |هيم عبــــد |بــــر|محمد  لمنصوره|ره |تـــج

753|26 حمد محمود|بــــ |لوه|حمد عبــــد | عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

|44947 هيم|بــــر|ء |لعل|بــــو|منه محمد | ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

753382 ى ح ى ح|حسي  مد|مد حسي  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

6|7o2o ى|م يوسف ش|رحمه حس هي  ط|بــــ دمي|د|

9o886 بــــدين عيد|م ع|بــــ عص|رح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|2686 لحميد بــــعلط|حمدعبــــد|رق |ط| رن |حقوق طنط

||8373 ف عىل محمد محمد عىل رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|2563 هيم|بــــر|دق |هلل محمود ص|عبــــد كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|5|888 لرحمن|حمد عبــــد |س |مه عبــــ|س|نىه  هره|لق|حقوق 

22o678 لعظيم|روق عبــــد|بــــ ف|يه|نىح  | ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

6o4oo ل محمود سيد|هبــــه جم صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8|3589 م يوسف وليم يوسف|بــــر| سيوط|عه |زر

98547 لعزيز خليفتـــ|ضل عبــــد |محمد ف ن|حقوق حلو

8|8399 ي رض
محمد محمد| مصطفى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

676274 بــــ|لوه|لسيد عبــــد |لسيد محمد |خلود  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

48278| هيم عىلي|بــــر|لرحمن |لد عبــــد |ء خ|سم| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

4644o لرحمن|بــــ محمد يسن عبــــد |رح ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

9229|| روس |سك|ل ذىك |مرقس كم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

427938 ورى|لعظيم |د شكرى عبــــد |يه عم| ى لجيى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

638|9 ن عىل محمد|طه رمض ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

5o7855 هيم محمد|بــــر|م محمود |هدير عص سكندريه|ل|علوم 

5||496 دل|لخر|لحميد بــــسيوئى |مصطفى عبــــد بــــ دمنهور|د|
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624|63 هلل|لنبــــي محمد ربــــيع عبــــد |محمد عبــــد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

22623| هلل|لسعود عبــــد|بــــو|هلل |محمود عبــــد ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

5|4772 حمد موىسي|هيم سيد |بــــر|لسيد |د |جه سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

758oo8 ى |بــــيتـــر جم نيوس|رم|ل يقي  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

4|7276 لحميد يوسف كبــــشه|محمد مصطفى عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

4o9878 ذلي زيد|لش|ل |محمد كم |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

5|3266 محمد أحمد محمدى محمد عيد ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|53o43 شد جنيدى|ر| يوسف رض ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

62242 هيم|بــــر|لعزيز |هيم عبــــد|بــــر|طمه |ف ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|o48o لبــــيوم|هيم |بــــر|زينبــــ شكرى  لمنصوره|بــــ |د|

63o962 بــــسنتـــ محمد عزبــــ محمد عزبــــ زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|342o4 ى عبــــد  رص|لن|ريم طلعتـــ حسي  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

25o|92 لسيد يوسف|رحمه مصطفى محمود محمد  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|539|3 فظ بــــيوم|فظ محمد ح|ح ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|34664 لبــــدرى|لسيد محمد |محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

96o5| حمد محمد|لدين محمد |م |حس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

369976 لمنعم|لح عبــــد|حمد ص|محمد  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|37635 بــــ|لسيد محمد شه|كريم محمد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

84o|o6 ى محمد|ء حج|سن ي حسي  ج  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

92458o لسيد  |ل عرفه |محمد جم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

477453 وى|لكرد|ء محمد محمود |ل| سكندريه|ل|صيدله 

5|67|4 لسعيد خرصى|ندى محمود  سكندريه|ل|طبــــ 

2|5|o حبــــيبــــتـــ عبــــده محمد محمود ى شمس علوم عي 

4954o8 شتـــ|مل عك|هيم ك|هيم عوض إبــــر|إبــــر سكندريه|ل|حقوق 

4526o4 مه|مه عىلي سل|ن سل|ء رمض|سم| لمنصوره|حقوق 

25o687 لرخ|وى |ىط حفن|لع|م عبــــد|وس ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

686553  عبــــد |لحم|شم |محمد ه
ى
 عبــــد |لبــــ|ق

ى
لنبــــى|ق سيوط|هندستـــ 

6|6|93 وى|لشعر|در مصطفى |لق|يوسف عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

696|43 ى زكريه |ي لسيد شعي |لسيد |سمي  لمنصوره|حقوق 

Wednesday, September 5, 2018 Page 2108 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

33o867 ل|لمتـــع|لسيد حسن عبــــد|بــــسند  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

363757 حمد محمد|يمن |حمد | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

838542 ن|هبــــه سمي  عبــــيد سليم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

444575 |لسيد |لسيد |سط |لبــــ|ء محمودعبــــد |سم|
لسهيىل

ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7|5o48 ه رض| لعربــــى|منصور محمد | مي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

86o225 بــــي|روق عر|محمد مهدي ف سيوط|ره |تـــج

423486 دى|ش| لعل|بــــو|ء سعيد محمد |رس| ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

63|969 لعظيم جوده|ء جوده عبــــد |شيم زيق|لزق|حقوق 

6|589o لحلبــــى|لسيد عبــــده |محمد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

496|3o رم|طمه جوده محمود يسن مح|ف تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

49376| رون|هر محمد ه|محمد م بــــ دمنهور|د|

332689 لسيد محمد|رحمتـــ مسعود  |تـــمريض بــــنه

676692 غ|لصبــــ|لنبــــى |ء عبــــد |نور عل لمنصوره|نوعيتـــ موسيقيه 

7629o2 رى|لبــــ|مل عبــــد |لبــــيىل ك|محمد  نوعيتـــ بــــور سعيد

7656|7 وى|لشن|حمد |يوسف محمد عيس  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

65437 حمد|ديه مصطفى زىك |ن لفيوم|نوعيتـــ 

897244 لمنعم |بــــر محمد عبــــد|ص| دين ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9o3492 لسيد |فتـــ محمد |م ر|سل| ج|بــــ سوه|د|

268629 ش|حمد محمد طعو|ء |سم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

693896 س فرج|للطيف عبــــ|م محمد عبــــد |سل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

24479| مل محمد مرىس|ء ك|رس| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

9oo435 ى ض لسيد محمد |ج |حسي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

35oo55 تـــ | ف سل|مي  ج|متـــ عوض حج|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

25o376 ف محمد رف ع|منه سعيد رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

789697 لرحيم حسبــــ|لدين عبــــد |لسيد سعد |حمد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

778||| دق|لص|ل |محمد حسن هل زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

8855|7 ي|ر
تـــه  |لعزيز حسن شح|عبــــد| ئى سيوط|حقوق 

9388| ى عوض|دق حس|لص|د عبــــد |حمد عم| ني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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38536 وى|لص|لرؤوف |ل عبــــد |ء جم|سم| ى شمس|زر عه عي 

3|3257 حمد|هلل |محمد عبــــد| لي|د ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

32|94| حمد محمود|حمدى | رند ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|3|66 ل بــــكرى|تـــ جل|عمر عرف |حقوق بــــنه

337772 بــــ|لفتـــ|محمود محمد محمود عبــــد ش|ح رسر |ره بــــنه|تـــج

898347 شم |طف ه|م ع|هلل عص|منتـــ  قرص|ل|فنون جميله فنون 

6o|87| ود|عيل أحمد د|مصطفى إسم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9oo5|7 ره محمود جنيدى بــــدوى |س ج|حقوق سوه

538|48 حمد عفيفى|مريم محمود محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o223o سعد محمد|هدى محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8|3o37 ي رض
لمجيد عىلي|عبــــد| مصطفى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

82|4oo ى صموئيل يوسف حبــــيبــــ حني  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

696472 لشويىمي|لحميد |حمد محمد عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

|69698 لرحيم|ن عيد عبــــد |سلىم رمض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o|985 هيم محمد|بــــر|هر محمد |مصطفى م زيق|لزق|حقوق 

|249|6 يوسف وليد محمد ثــــروتـــ ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

35o6o8 سندس فهىمي عىلي حسن ى شمس|د| بــــ عي 

37||78 ى|د ل|لغنى عو|عيل عبــــد|سم|نىه  شي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

434598 بــــو نعيم|م محمود محمد |ريه |بــــ طنط|د|

|665|| هلل| |حمد عط|لحميد |ر محمد عبــــد |مي ن|حقوق حلو

7563|3 ى |ي |مه محمد عط|س|سمي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

939o| حمد|تـــه |حمد شح|عىل  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

|2o987 ل|لعس|عمرو محمد عىل محمد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

6o7787 ى|نسمه عىل محمد عىل  مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9oo223 ن |مرج| لعل|بــــو|محمود محمد  ج|علوم سوه

|7758| د عصمتـــ خليل|حمد عم| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

2|6o2o لرحمن حسن عىل|طمه عبــــد|ف هره|لق|بــــ |د|
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278467 ن|زي| ش|حمد سعيد بــــ|حبــــيبــــه  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

44474  سيد حس|لبــــ|ن عبــــد |زيد| لي|د
ى
ى|ق ني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

834269 ى|يوسف محمد حر ي حسي  ج  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

42449 ن|شور شعبــــ|ن ع|شور شعبــــ|ع هره|لق|بــــ |د|

24o|33 لعليم|لسعد عبــــد |ل |ئى هل|م ه|هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

43|89o متـــ|هيم  سل|بــــر|لمنعم |تـــ عبــــد |لشح|محمد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

5o83| ي محمد |يه|محمد 
لجمل|بــــ محمد قرئى ي سويف

هندستـــ بــــنى

6|9|9 س|م مجدى سيد عبــــ|وس ره بــــنى سويف|تـــج

4757|o د|لجو|ل محمد عبــــد |لع|محمود محمد عبــــد  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

679547 يل|لمتـــول حم|يه محمود مصطفى | لمنصوره|علوم 

678562 هلل|لد محمد محمد نعمه |م خ|سل| لمنصوره|ره |تـــج

883842 دل شهدى رزق |يرينى ع| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

287426 ن|حمد رضو|ج  عىل |محمد ن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

285825 ن محمد|حمد سليم|مصطفى  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

268294 لسيس|حمد سعيد محمد | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|74734 هيم|بــــر|حمد |حمد مصطفى | ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

36o43o حمد|لسميع بــــدر |حمد عبــــد|طمتـــ |ف |حقوق طنط

4o3425 ن س حميدو|محمد عبــــ| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o786| ده عربــــي عىلي لبــــيبــــ|غ ي|نوعيتـــ 
|لمنى

877946 لمتـــجىل  |هلل مجدى محمد عبــــد|منتـــ  سيوط|حقوق 

22o77o ر|لعط|حمد |م |لسل|روى محمد عبــــد| ى شمس| لسن عي 

262239 لعبــــد|حمد محمد |حمد محمد | لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

5|778 وق شعبــــ وي|ن عوض سعد|رسر لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

69o56o در جمعه محمد|ن ن|يم| لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

48o5o4 حمد عىل|حمد عىل |ل |بــــل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3339|5 لسيد محمد|عيل |سم|حمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

858794 رضوي سيد فخري محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|46o63 نور سليم حسن سليم ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

86324| ى|حمد |هند حسن  مي  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن
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4o||72 بــــينى|محمد سمي  زىك  لشر سكندريه|ل|ره |تـــج

327677 لعظيم|لعظيم محمد عبــــد|وليد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|6oo57 ن|بــــ عثــــم|لتـــو|عمر محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|8oo7 حمد|حمد |فهىم سيد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

784oo4 |لمقصود |هيم عبــــد|بــــر|هيم محمد |بــــر|
لجوهري

زيق|لزق|نوعيتـــ 

6o|828 ذل|لش|لدين |لسيد نرص |نشين  ي صىح طنط
|معهد فنى

|28663 عيل|سم|هيم |بــــر|عيل |سم|ء |حمد بــــه| ى شمس|تـــج ره عي 

63438o مر|محمد مىحي محمد محمد ع تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

82o834 مل|ك| بــــ|طف بــــرن|يكل ع|م ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

46776 ه نزيتـــ رمض| ن سيف|مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

48478o دق|م رجبــــ ص|حمد هش| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|22o| عيل زيد|سم|عيل |سم|حمد |لرحمن |عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

9o7864 ف محمود عبــــد|محمد  لرحيم |رسر ج|ره سوه|تـــج

753723 ى |نىح  وليد | لغريبــــ|حمد حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5oo|7 هلل محمد|د محمد عبــــد |زي بــــ بــــنى سويف|د|

279||6  |لشح|محمد 
ى
حمد|بــــو سيد |تـــ شوق شمون|نوعيتـــ 

6|6323 بــــ|بــــ عبــــده |لوه|هلل عبــــد |منتـــ  ض|لشر ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

8|4652 ي عم
لدين فوزي حسن|د |مصطفى حقوق بــــنى سويف

24958| ر حموده حسن|لستـــ|محمد عبــــد| سم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

49595| ى محمد فتـــىحي عبــــد|ي ل|لرج|لمحسن |سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

4|o52| ف عبــــد | يف|لجو|حمد أرسر د عىلي رسر |ره طنط|تـــج

233|96 ن|لسيد بــــيومي عمر|رق محمد |ط| ند هره|لق|ره |تـــج

338643 هيم|بــــر|د |حبــــيبــــتـــ محمود محمد عو |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

858536 لنبــــي|م حسن حلىمي عبــــد|حس ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

529486 ن|لدين أحمد محمد أحمد حمد|م |حس |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|26752 ح محمد|لفتـــ|فظ عبــــد |ر ح|يثــــ| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2467oo ى عبــــد م|لسل|زق عبــــد|لر|محمد حسي  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

75||o4 لدين عىل|ل |حمد عىل جم| زيق|لزق|حقوق 
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333258 لسيد مليىح |لسيد محمود |ر |من تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

25o68| لىح|هبــــه مصطفى محمد عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

499267 يوبــــ رزق|ردين صليبــــ |ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

858|7| لعليم|رص عبــــد|لن|د عبــــد|ء عم|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

88o878 لبــــ محمد سيد محمد |بــــوط|ء |رس| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

499699 لسيد بــــكر|هيم |بــــر|ء |سم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

486774 ن بــــدر|محمد رجبــــ عثــــم سكندريه|ل|حقوق 

3392oo لسيد سليم|زق |لر|ل عبــــد|شمس جم |طبــــ بــــنه

8o|2o ى|بــــر|حمد |بــــسنتـــ  هيم محمد حسني  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6339o7 لمعىط|محمد محمود محمد مصطفى عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

52|478 ك|لسم|در |لق|ح يوسف عبــــد |ر صل|من ط|معتـــ دمي|علوم ج

4o6439 لحميد عمر|هيم عبــــد|بــــر|فتـــ |ن ر|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

682764 حد|لو|ء عىل محمد عىل عبــــد |رس| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9o78|| ى ربــــ |ئى فهيم مح|روم| مي  ج|بــــ سوه|د|

648859 لمنعم|ن حسن عبــــد|محمد محمود رمض قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|449o8 ى|د حس|يمن حم|فرح  ني  هره|لق|حقوق 

23|9|5 ف عم|عمر  ر محمد|رسر ن|هندستـــ حلو

44625| هيم|بــــر|روق مرىس |حمد حمدى ف| ضتـــ دمنهور|علوم ري

847568 حمد|يدي محمود حسن |ه ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

8|8265 ى مجدي فهىمي عزيز| مي  ي|عه |زر
|لمنى

64|379 تـــتـــ|تـــتـــ محمد شح|محمود شح زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

822285 ى|عيل محمود |سم|بــــوبــــكر | مي  ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

6|335o هيم بــــيبــــرس|بــــر|محمود محمد  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

6|5963 حمد نرص|حمد محمد | ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

2249o| هيم|بــــر|حمد |لد |محمد خ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

286o9| دى محمد|له|لم عبــــد |م محمود س|سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83|922 ي
ي سيد مصطفى

خلود مصطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

35o885 ح حموده|لفتـــ|حمد عبــــد|سلىم  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

6286| فظ محمود|حمد ح|بــــ |رح لفيوم|نوعيتـــ فنيه 
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6758oo ن|ح سليم|لفتـــ|حمد عبــــد |لدين |ح |ل صل|س لمنصوره|حقوق 

822||o وتـــهم خليفه محمد سعيد|حل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

4347|| وى|لشن|ديه محمد فوزى |ن |طبــــ طنط

45|396 هيم محمد عىل درويش|بــــر|محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

326|36 ن|سم سليم|لق|بــــو |ن محمد |نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

434|5o حمد مرىسي|لسيد |ح |مريم صل |بــــ طنط|د|

7||479 ن|لقط|ئى |ليم|ئى |ليم|رس محمد |ف لمنصوره|ره |تـــج

753|53 لمغربــــى عىل|عىل مغربــــى محمد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

826437 ي سيد 
حمد محمد عمر|يمنى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6|4o23 حمد كشك|حمد |ء |سم| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

494475 بــــوزيد جنيدى|هيم سعيد |بــــر|م |سل| |بــــ طنط|د|

234578 مد|لحميد محمد ح|لمنعم عبــــد|يحن  عبــــد ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|o74 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|محمود حمدى  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7oo347 زق|لر|ر عبــــد |لغف|م فوزى محمد عبــــد |حس لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

424592 هيم عىل متـــول|لرحمن محمد إبــــر|عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

33o|97 ق|هر عىل محمد |ن م|نوره وى|لشر سكندريه|ل|صيدله 

35o478 لمؤمن|بــــ سيد عبــــد|يه|محمد  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

49572 لمطلبــــ|ل حسنى عبــــد|محمد كم هرتـــ |لق|تـــمريض 

3474o4 تـــ|عىل محسن عىل شح |ره بــــنه|تـــج

777873 ى محمد معروف| |دين لسيد حسي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

268453 يف|لعظيم |حمد سعيد عبــــد| لشر ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

7o6622 ى |بــــو |ن مجدى |نور لبــــرع|لعني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5292|| هيم حسن مدين|بــــر|هيم محمد |بــــر| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

82883| لنمر جندي|رس |مريم ح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

636568 لسيد عمر|ىط |لمع|بــــو|لسيد |محمود   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

7|6955 لشقرى|عيل |سم|هيم |بــــر|تـــ |لشح|محمد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

69769| ه محمد فتـــىح | لخي |بــــو |مي  لمنصوره|ره |تـــج

5|5|9| بــــيتـــ|ىط رسر|لع|نهلتـــ محمد حسن عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

692724 يف  ي|لسيد |حمد |يمنى رسر
بــــينى لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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63298|  |سل|
ى
لق محمد|لخ|دق عبــــد |لص|م دسوق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

65598 لشيىم|محمد ممدوح محمد محمد محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

349975 هلل محمد محمد|ل عبــــد|كم| دين ى شمس|تـــج ره عي 

62593o ى صموئيل | ى سليم|مي  ن نرص|مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o5767 شه|حمد عك|م مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32833 مل|رد ك|دو|يمن |رسلينو |م كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

6o723 لحميد محمد|ن رجبــــ عبــــد |يم| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

3|3ooo يوسف محمد يوسف محمد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

332352 د حميد|لجو|هلل محمد بــــيوم عبــــد|منتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

454o|7 ى|سم|لسطوج |عيل |سم|رق |ط عيل دهي  لشيخ|بــــ كفر |د|

765959 طروش|ل|مد |حمد مصطفى ح|ندى  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

372959 ل|سليم عزوز هل| دين |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

358874 ى محمد| يتـــ عمرو حسني  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

243273 ح جنيدى|لفتـــ|ء حسن عبــــد|رس| هره|لق|علوم 

5|3o56 س عىل|لد عبــــ|عمر خ عه دمنهور|زر

3|3592 لس ممدوح شح ئيل|تـــه ميخ|كي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

22o855 لغنى|بــــ فهىم عبــــد|يه|مريم  ى شمس| لسن عي 

775278 لسيد|لحميد |ر عبــــد |لستـــ|لحميد عبــــد |عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

84o57o ى |ع دلي|لع|صم محمد حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

753553 ه محمد | عيل|سم|حمد |مي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

424|7| هلل|مد محمد عبــــد |حمد ح|محمود  سكندريه|ل|صيدله 

75769o حد غريبــــ|لو|هلل غريبــــ عبــــد |عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

25o9| لعزيز|سلىم مدحتـــ حسن عبــــد  هره|لق|علوم 

36o299 ى|م |حمد هش| ى حسي  حمد حسني  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

89|786 ه عبــــد| بــــوخطوه |لرحمن عىل |مي  ج|ره سوه|تـــج

328267 لشيىم|حمد |ر |لغف|حمد محمود عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

48487 عيل طه|سم|لمنعم |ء عبــــد |رس| هره|لق|حقوق 

47977o بــــو كرم|لمنعم |حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

778|68 ى حسن |ء محمد |سم| لسيد|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

698588 ى |لسعيد |مريم فتـــىح  ق|لسو|مي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 
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8569o8 د|لجو|حمدي محمد تـــوفيق عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

4ooo35 ن|مه محمد محمد سليم|س|ء |سم هره|لق|م |عل|

442||6 وى|لشن|لغريبــــ محمد|د |ء عم|بــــه لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

37|3|2 لحفبــــظ محمد|طف عبــــد|هدير ع ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

899228 زى |جر عىل محمد مغ|ه ي صىح سوه
ج|معهد فنى

28o792 ف سعد عبــــد|دهم | فظ|لح|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5|3|28 بــــ مصطفى صقر|لوه|محمود عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

438956 ي ك
حمد|للطيف |مل عبــــد|مصطفى لشيخ|عه كفر |زر

6|o65| ه محمد | وى|لحفن|حمد |مي  لمنصوره|علوم 

886836 هيم حليم |بــــر|مه |س|نه |دمي سيوط|علوم 

4o5563 ى |سم|ره محمد |س عيل|سم|عيل حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

639855 ق|روق محمد موىس |ن محمود ف|حن وى|لشر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

632ooo ف هش|بــــ |هيتـــ|م م عطيتـــ|رسر |ره طنط|تـــج

75|452 ف|لصو|لسيد |ر محمد فتـــىحي |يثــــ| حقوق بــــورسعيد

7748o3 لسيد حسن|محمد حسن  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

233876 ن|دل فوزى محمد رمض|حمد ع| ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

2|22| جد محمود سيد|م م|حل| هره|لق|ره |تـــج

452253 ف |حمد | لسعيد طلحه مصطفى|رسر لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

2825|6 ين يوسف عبــــد هلل مصطفى|شي  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5|55o| بــــو يوسف|هيم |ن رجبــــ عىل إبــــر|يم| بــــ دمنهور|د|

323o49 م محمد خميس طلبــــه|ن هش|نور ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

328o73 ح|لفتـــ|بــــ عبــــد|لدين حج|م |عمر عص |كليتـــ هندستـــ بــــنه

866o23 ي ف|روم
د نسيم|يز ميل|ئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

789826 مد|هلل محمد محمدح|روى عبــــد | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

268o4o لمجيد|محمود شبــــل رزق عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o933o لجعفرى|هيم |بــــر|لكربــــم |هيم عبــــد |بــــر| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

355737 ن|لبــــيىل سليم|رق |لتـــ ط|ه |نوعيتـــ بــــنه

7852|4 هلل|بــــ عبــــد|لوه|حمد عبــــد |عمر  زيق|لزق|صيدله 

||9857 لمنعم يوسف|مه محمد عبــــد |س|حمد | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

357672 هيم عفيفى|بــــر|د |رضوتـــ عم |تـــربــــيتـــ بــــنه
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233|9o ف محمد |ر |مي هيم|بــــر|رسر هره|لق|ره |تـــج

9242|6 لعزيز |هر عبــــد|لظ|لح عبــــد|ده ص|غ ج|عه سوه|زر

76o955 ى|لمنعم محمد |ء عبــــد |حسن لخرصى لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

9o7445 لرحيم|لنعيم حسن عبــــد|بــــ عبــــد|شه ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

267825 حمد رزق|عيل محمد |سم|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

346588  ك|لش|يتـــ عبــــد|
ى
روس|مل عىل عيد |ق ى شمس طبــــ عي 

823473 ه زكري| در|لق|حمد عبــــد| |مي  ي|لسن |
|لمنى

5o977| ي محمد |لص|مد |م ح|إسل
ى
وى|لحمر|ق سكندريه|ل|صيدله 

36o7|6 لحميد محمد نرص|م عبــــد|محمد هش ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2583o4 لديبــــ|حمد سمي  محمد | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2443|6 ي|بــــ |لوه|حمد عبــــد |عمرو محمد  لشوربــــىح  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

84797o لحمد عطيتـــو|بــــو|زينبــــ سيد  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

5o7599 رتـــ|محمد محمد عم| شذ سكندريه|ل|بــــ |د|

8844|7 يق فهىم |يه رجبــــ ف| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

54432 هلل محمود|يز عبــــد |حمد ف| سيوط|هندستـــ 

63662 د|لجو|د عىل عبــــد |لجو|حمد سيد عبــــد | لفيوم|بــــ |د|

923735 لرحمن  |فظ عبــــد|لح|حمد عىل عبــــد| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

694|o4 لسعيد محمد|محمد مهدى  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

629274 لجندى|لسيد |ل متـــول عطوه |محمد جم زيق|لزق|حقوق 

3|665| عيل|سم|هلل |حمد عبــــد|هلل |منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o9832 ح|عيل صحص|عيل إسم|هد إسم|ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6982o3 ن عىل|فظ رضو|لح|رص عبــــد |ن| ند زيق|لزق|ره |تـــج

53o54| ى عبــــد |ء و|ل| م|لسل|ئل سعيد أمي  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

475565 لرحمن|س عبــــد |د محمد عبــــ|زي سكندريه|ل|ره |تـــج

277783 ن|لحميد سلط|سعيد محمود عبــــد سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

|7263 ف محمد |ريم  ى|رسر مي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

883333 |  جده عشم عدل بــــسط|م سيوط|بــــ |د|

52oo97 ف حمد|طمه |ف ن سيف|رسر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

64|975 ن|هلل عىل سليم|هلل عبــــد |عمرو محمد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

||839| ج عمر|سم ح|حمد ق|مصطفى محمود  عه مشتـــهر|زر
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6oo|88 ي 
لسيد زمزم|لمنعم |حمد محمد عبــــد |مصطفى |ره طنط|تـــج

26o86o حمد سمرتـــ|مريم يشى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

443|o| لقصبــــى|لبــــيىل |لبــــديع |ء عبــــد|سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

846654 بــــي|لدين محمد عر|ء |مروه عل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|468o5 مصطفى محمود عىل متـــول وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

9|3772 بــــخيتـــ  | نوبــــ ممدوح عط|بــــ| سيوط|حقوق 

722o9 ى عيد رسح|ي ي|سمي 
ى
ن دسوق لفيوم|بــــ |د|

37|868 بــــوعوف|حمد |د |بــــورسيع عو|صبــــرى  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

52937 محمد مصطفى طه محمد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

6955|3 س خرصى|ورى عبــــ|د محمد مغ|جه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

325329 لس سمي  فهيم زخ رى|كي  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

843657 ي محمد|حمد ع|
دل مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

68o955 بــــل|لسعيد ق|بــــ |لوه|هيم عبــــد |بــــر|عمر  لمنصوره|حقوق 

6453|o ن|هيم عرف|بــــر|طف |ء ع|حسن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

49246o د حمدي محمد حتـــحتـــ|زي سكندريه|ل|حقوق 

36362o متـــ|بــــدر محمد سل| ر|ي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|7o|3| حمد|لعزيز |حمد عبــــد |لميس  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

6o6639 لحسينى عطيه|محمود عطيه  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5oo789 ى|بــــر|ئى عىل عىل |نوره ه هيم بــــحي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62o84o تـــ ع| ي موىس |دل |مي 
ى
ي|لدسوق

لعزوئى ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

635|48 ي |د ه|سع
ح|لسيد جمعتـــ عىل بــــط|ئى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

4|72oo حمد رزق رزق يحن |لرحمن |عبــــد  ى شمس| لسن عي 

846243 مر محمد حسن|عبــــي  ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

7o|o5| رتـــ|لد محمد عوض عم|محمد خ ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

85||89 حمد حسن|ن مجدي |يم| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

3|485| يوبــــ|لمعز فهىمي |بــــر عبــــد|ص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

54o25| ن محمد مدين محمد|د شعبــــ|جه سكندريه|ل|عه |زر

25|644 تـــ محمد|لشح|يوسف رجبــــ  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر
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95849 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|روضه فرج  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

756383 ى حسن|لظ|حمد عبــــد | هر حسي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|32|7o ره محمد عىل محمد|س هره|لق|بــــ |د|

348|62 لدين|لنبــــى نور |حمد عبــــد|لدين |نور  |ره بــــنه|تـــج

4|8275 هيم نوفل|بــــر|لرءوف |حمد عبــــد|ل |كم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

787956 دريس فرج|هلل محمد محمد |عبــــد تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

76o8o2 لنرص|بــــو |ء مصطفى محمد |رس| ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

868472 بــــ|لوه|لحميد عبــــد|عيل عبــــد|سم|حمد | ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

283595 حمد|لعزيز |دل فتـــىح عبــــد |ع| دين تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

84437o بــــ|لوه|ء محمد عبــــد|عمر عل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

62925o ضى عىل عىل عطيه|م ر|سل| زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

327833 ى هد ي زغلول|حسي 
يتـــ حسينى |بــــ بــــنه|د|

8662o لجليل|ن عبــــد |يه مصطفى رمض| لفيوم|صيدلتـــ 

2465|| لدين|ل |لسيد جم|دى حسن |ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

229352 ل محمد|لشكور كم|ء عبــــد|سم ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

2274|4 لس رأفتـــ بــــطرس مق ر|كي  ى شمس| لسن عي 

9||968 للطيف محمد |بــــعه جعفر عبــــد|ر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

22489| ى|محمد  نور محمد حسي  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

822827 م بــــكر عىلي|محمود عص سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

375o4| يف فتـــىحي محمد محمد رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

238897 ن سيد|ء محمد رمض|عىلي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o63o2 نور محمد|هد محمود |ن ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

239854 زم محمود عىل|محمود ح هره|لق|ره |تـــج

|556o7 ن|حمد حس|ن محمد |ن حس|نور ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5o|68| ق|حمد |هر حسن |ء م|سم| وى|لشر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

449469 هيم شلبــــى|بــــر|متـــ |هيم سل|بــــر|محمد  |هندستـــ طنط

|3|593 لمغربــــى|لسيد |حمد |ر |مي  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر
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36|88 لمول|لحميد عبــــد|ميس عمر محمد عبــــد|ل هره|لق|هندستـــ 

7o7|83 وق  ن عىل|مد شعبــــ|هيم ح|بــــر|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7442| متـــ يش محمود|س|يوسف  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

5468o8 ر|لىطي|مخ |يمن محمد ش| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|345|o لعزيز|طف فتـــىح عبــــد |هبــــه ع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

497473 ىس|لشبــــ|زينه يحن  محمد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

78o647 ر|لف|عيل |سم|محمود فرج محمد | ند زيق|لزق|نوعيتـــ 

5o4733 ع|هلل محمد من| |مه عط|طمه أس|ف سكندريه|ل|بــــ |د|

4|7693 ى ع لسيد|لسيد عىلي |طف |نرمي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

5|843 ى|هدير عمر عىلي  مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

96269 يف  حمد سعيد قرئى|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

493875 حمد|لح يوسف سيد |محمد ص |حقوق طنط

255|83 م|لكتـــ|لحليم |م عبــــد|رحمه هش تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4425|3 هلل محمد عىلي محمد حسن|عبــــد |حقوق طنط

223426 لىح|حمد محمد عبــــد|عمر  ن|تـــمريض  حلو

95838 |ح سعيد |منه صل
ى
لدسوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

482473 ن|لجليل محمد عمر|بــــر عبــــد |يتـــ ص| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

52292o ج |لقر|هيم |بــــر|بــــسمه سعد محمد  سكندريه|ل|حقوق 

5796| هلل|كريم سعد محمود عبــــد  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|88|3 بــــر محمد محمود هريدي|دين ص|ن كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

7732oo يمن محمد محمد حبــــيبــــ|مؤمن  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

336o4| لحميد محمد مهدى|طمتـــ عبــــد|ف |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

5789o ي|
حمد محمد مصطفى قرئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|37653 يف  بــــورسيع|حمد |يوسف رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

776o5o ويش|د مرغنى ج|حمد فؤ|يمن |سلىم  زيق|لزق|حقوق 

495674 م محمد مسعود محمد يوسف|حس سكندريه|ل|حقوق 

92338 ئى محمد عىل|محمد ه ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

5||699 ن|هيم محمد عثــــم|بــــر|رس محمود |ف ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

357232 لسيد|لدين محمد |ل |ريم كم زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|
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5o596 ى ئى نصيف شفيق|روم| مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

85723| ي محمد|سهيله حسن م
ضى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

864527 حمد|ق |لرز|لطيبــــ عبــــد|حمد|زين  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

272465 فظ|لح|حمد عبــــد|حمد محمود | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6|38|7 هيم عطيه عوض|بــــر|ر |لغف|بــــ عبــــد|رح |طبــــ طنط

|4232o ن محمد|محمد زيد| مه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|7572| لمهدى|مه محمد |س|حمد | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|27289 فظ|مصطفى يوسف محمد ح ى شمس|تـــج ره عي 

633659 ى عبــــد |رس| هلل سليم عيس|ء حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

|49868 حمد|ل |كم| حمد رض| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

8o6383 مل|مل مني  ك|م ك|ريه ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

63598 عيل|سم|لرحمن قرئى |م عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7599|6 لسيد|لنعيم |يدى عىل عبــــد|ه لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

477442 م|حمد عل|د |حمد فؤ|دين |ن سكندريه|ل|صيدله 

9|3928 ى عىل | هيم  |بــــر|يه حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o98|4 لسيد خرصى|د |ره عم|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

||825o س بــــقطر|هلل تـــوم|شمس بــــهجتـــ سعد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

228o93 لمعىط موىس|م عبــــد|ء عص|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

887|3| لس يوسف جورج متـــي س |كي  سيوط|حقوق 

2665|| ئى|لجرو|لمحسن محمد |م عبــــد|منيه عص| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

499398 لغنى حمد|ء مسعود عبــــد|صف تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

77239 لسيد|حمد محمد سعد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|74568 مل حلىم طه|يمنى ك سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

6|26oo وى|لقرش|لسيد |هيم محمد |بــــر|أروى  |بــــ طنط|د|

5946| ى تـــه|حس عيل|سم|مي |م حسي  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

82396| بــــر جعفر محمد|لج|ء عبــــد|ول سيوط|ره |تـــج

332|94 ف طه عربــــى عىل خلف|محمود  رسر ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

6778|5 لجميل|لسيد محمد |لدين |ح |رق صل|ط ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

924|38 ى |خ ن |لسم|لبــــدرى |لد خي  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى
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35o483 ل|لع|محمد سعيد محمدين عبــــد ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

32855o لس مني  عدل فريد سليم ن|كي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6o6945 ز|لىح در|لمجيد عبــــد|م عبــــد|حس لمنصوره|حقوق 

3|8439 ى|د |طف ج|منيتـــ ع| لكريم حسي  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|735|2 ى عبــــد |ديه خ|ن لعظيم|لد حسي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

6324o5 لدين رجبــــ يوسف|ء |عل| ند ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

34838| لح|لمنعم منصور ص|ن محمد عبــــد|يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

83855 دى|له|حمد محمد عبــــد |تـــغريد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

268|3o  فرج مشعل|لبــــ|يوسف عبــــد
ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4|2|o3 حمد|رق محمد سيد |محمد ط تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

434624 هيم|بــــر|ر محمد محمد |من ي صىح طنط
|معهد فنى

4554|6 م محمد غريبــــ ونس|سل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64499 هيم|بــــر|هيم جمعتـــ |بــــر|رحمه  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

5o5473 لسعيد محمد|حمد وليد فتـــىح | سكندريه|ل|بــــ |د|

346755 لنقيبــــ|رس سعيد محمد |سمينه ي|ي كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

477678 ن حمدي أحمد سعيد تـــوفيق|نوره سكندريه|ل|حقوق 

24o57| ح صديق|لفتـــ|طمه محمد عبــــد|ف ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

525278 هيم|بــــر|هيم عىلي محمد |بــــر|رقيه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

775637 ء طه مسعود|محمود عل زيق|لزق|ره |تـــج

||8475 لسعود|بــــو |حمد فهىم |لرحمن |عبــــد  هره|لق|حقوق 

9229o6 ى تـــكل لس صبــــرى بــــشر | كي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6o4|o3 ر|رك مجدى رمسيس جرجس نو|م |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

85o48o هلل محمد|تـــ هلندي عبــــد|ي| ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

4|3448 لحميد جبــــر|حمد عبــــد|مه |س|م |له| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

35329| لدين عمر عىل|ء |بــــ عل|شه |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|5|38|  سعد|بــــر|جر |ه
ى
هيم شوق |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 

ريتـــ|إلد

282|6o حمد|حمد حسن |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

758225 ى عبــــد |بــــسمه ج لحق|د حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 
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483593 ن ف بــــكي  فهىمي| |مي  رسر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

3599o3 حمد|ندى حسن محمد  ى شمس صيدله عي 

69625 لرسول|دي محمود عبــــد |م ن|سل| ن|حقوق حلو

4862oo ى روم|م ي|رلي 
ن|ن سليم|ن زىك فنى سكندريه|ل|حقوق 

85434| وس|س تـــ|ض غط|ري| يىلي| ورصى ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

54885 |بــــر|ء |شيم
ى
هيم محمد دسوق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o3292 حمد متـــول|د |خلود محرم فؤ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4965o3 يف عبــــد|منتـــ  نم|هلل محمد غ|هلل رسر تـــربــــيتـــ دمنهور

42|66 م|م|هيم سعيد |بــــر|رتـــ |س هره|لق|بــــ |د|

599|7 ل|لجبــــ|م مصطفى تـــوفيق |محمد هش ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

885836 م محمد |لد عل|طمه خ|ف سيوط|ره |تـــج

689|59 شه|يمن محمود عىل عم|محمد  لمنصوره|هندستـــ 

7||682 لجميع|حسن |د مجدى محمد  عط|زي لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|69345 ده محمود عىل محمد|مي |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

772834 عر|لش|هيم عىل |بــــر|رس |حمد ي| زيق|لزق|بــــ |د|

9|9634 ن |لحميد سلم|حمد عبــــد|كريم  ج|ره سوه|تـــج

|5o9|2 رثــــ حسن|لو|ء صبــــرى عبــــد |عىلي ن|تـــربــــيتـــ حلو

268222 هلل|بــــ |ن ج|حمد رمض|محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

27858o هيم|بــــر|عيد فهىم مصطفى | دين |ره بــــنه|تـــج

235334 شد|جون يوسف فخرى ن ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

762o52 ن محمد خميس|م شعبــــ|سل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4|5684 سعد محمد سعد محمود محمد خليل دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

3|97o لرحيم|مرح محمد محمودعبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

5|49o4 ن|ن حس|صل|زينبــــ محمد محمد  تـــربــــيتـــ دمنهور

899358 حمد |محمد خلف محمد  ج|بــــ سوه|د|

449|o8 لمزين|هيم محمد |بــــر|لسنوىسي | |ر|ي |نوعيتـــ فنيه طنط

6o79o6 لم|رتـــ زىك مصطفى س|س |ره طنط|تـــج

479563 لمنس|لسيد |لعليم محمد |يوسف محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o6594 ىسي|لمر|ن محمد |ل محمد عش|نه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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374|o4 لمحسن محمد|مصطفى عىل عبــــد عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

688342 ع|لرف|حمد فتـــىح عطيه |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|29859 د|ء سعيد عو|سلىم عل ن|بــــ حلو|د|

|262o6 لس مدحتـــ مقصود  لقط|كي  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

436337 هلل مقلد|لفتـــوح حسبــــ |بــــو |محمد محمد  زيق|لزق|عه |زر

8||66o ين شعبــــ ن دكروري محمد|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

|23o46 عيل|سم|بــــ طلعتـــ محمد |شه ن|حقوق حلو

435968 هلل عطيتـــ|هلل فتـــح |رتـــ فتـــح |س ي صىح طنط
|معهد فنى

|74588 لمول|جر سمي  محمد عبــــد |ه ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

775725 ى عىل لطفى|محمد عبــــد  لعزيز خي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

266879 مد|ء حمدى صبــــىح ح|ل| شمون|نوعيتـــ 

646622 لدكرورى|رس فريد سمي  فريد |ف ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

694824 حمد يوسف|محمد نرص محمد  لمنصوره|ره |تـــج

782o4 لسعود|بــــو | |هدير نبــــيل زكري هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o347o ع|لرف|ن |لحميد محمود رمض|رأفتـــ عبــــد  |ضتـــ طنط|علوم ري

699852 ىط محمد|لع|ل عبــــد |حمد حمدينو كم| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

87628 حمد|لمعبــــود |عمرو محمد عبــــد  لفيوم|عه |زر

924583 عيل  |سم|حمد محمد |محمد  ج|عه سوه|زر

6647o ده فتـــىحي محمد|ن حم|نوره لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2|3267 ج |حمد ن|يه نبــــيل محمد عىل | ى شمس| لسن عي 

329oo ر محمد|لستـــ|لحسن عبــــد |بــــو |يوسف  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o4|73 شم محمد|لد ه|م خ|له| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

79o7o5 ويرس|لمسيح س|جورج عبــــد | يوحن ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

2279o| حمد حسن|م عىل |سه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

269666 دل محمد مصطفى موىس|ع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

323|59 ن|حمد عىلي عىل عثــــم|ندي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

854739 لح|لسيد ص|دي خلف |ه ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

676992 لعدوى|هيم |بــــر|محمد طلعتـــ فرج  لمنصوره|حقوق 

5|9|25 ر|لغف|ج  عبــــد|ح ن|لفتـــ|هند عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى
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789485 ر عطيه|لسيد دويد|فطوم  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|45o|9 لد|لد سعيد خ|زم خ|ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7934o| حمد منصور حسن|يه | |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

499574 خليفه|لعزم عط|بــــو |ضى |آيه ر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

823462 لحليم حسن|م عبــــد|محمد هش ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

7oo5|| لم|ح س|لفتـــ|سعد عبــــد | دين لمنصوره|طبــــ 

332||5 وق محمد سعد عليوه  لجمل|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

876444 حمد عىل  |حمد سيد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

766437 ف |زن |م بــــع محمد مسعود|لتـــ|رسر |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4o7379 ي عطيتـــ عبــــد|ه
ى
لجليل|يدى عطيتـــ صدق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8867oo ى |كريمه ج  عشر
ى
بــــر شوق سيوط|بــــ |د|

896|42 هلل حسن مزيد  |ء كرم |ول ج|بــــ سوه|د|

6343|6 تـــ|لشح|ر محمد حسن حسن |من زيق|لزق|علوم 

8759o2 مه محمد مصطفى |س|حمد | سيوط|طبــــ 

36o8|7 هيم|بــــر|ن محمد حسن محمد |رو |ره بــــنه|تـــج

48249 لمنعم|ل عبــــد |ء عيد جل|رس| هره|لق|بــــ |د|

6o|92o ى سلم|لرحمن حس|منيه فوزى عبــــد | ن|ني  |عه طنط|زر

|67|5| هيم|بــــر|فظ محمد |لح|ن محمد عبــــد |يم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

63887 لرحمن تـــوفيق|دل عبــــد|هلل ع|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

|2354o ف محروس مرقس|ريو |م رسر ى شمس|زر عه عي 

4329o7 ى إسم|ي ى شه|سمي  وى|عيل حسي  ي صىح طنط
|معهد فنى

526|6o رق محمد فهىم جمعه|محمد ط ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

9o3o48 ز |لسيد فو|مؤمن عىل  |ج طبــــيع قن|عل

9|688| ن مرىس حسن |ر رمض|نتـــص| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

33|398 هيم حسن|بــــر|حمد مصطفى | |حقوق بــــنه

686999 لسيد|لمجيد |حمد عبــــد |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

838|35 هيم|بــــر|حمد |رص |لن|حمد عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

|32895 نم|لنبــــى حسن محمد غ|ء عبــــد |سم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|369|o م محمد تـــوفيق حسن|لرحمن هش|عبــــد  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى
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8o4|83 ن طه عىلي محمد|يم| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

6|6833 ي|لعر|رتـــ محمد محمود |س
ى
ق ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

6|o39 ف محمود عبــــد |يه | لعليم|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

694554 عر|لش|د حسنى محمد |منيه عم| لمنصوره|صيدله 

24|6o| لعربــــي|هيم |بــــر|مريم عوض فهيم  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

624o94  رمض|لبــــ|ل محمد عبــــد |مصطفى جم
ى
ن|ق ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

23363 ى عم|بــــ م|مه ره|جد محمد حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

478o88 ي|هلل عىلي محمد محمد |منتـــ 
لتـــوئى سكندريه|ل|بــــ |د|

26o2|6 |لش|يم عبــــد|لد|هلل رأفتـــ عبــــد|منه 
ى
ق تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4493o3 هيم شفتـــر|رج إبــــر|لج|م |د س|زي |هندستـــ طنط

857275 مي بــــكري محمد|محمد س ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6239o2 تـــربــــى|ل|بــــ |لوه|زينبــــ محمد عبــــد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

|649| حمد سيد مصطفى|لد |خ| ر|ي ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

3493|3 ى ع|ي لق|لخ|طف فتـــىح عبــــد|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

7o|4o4 ى نبــــيل عبــــد |ي حمد|در |لق|سي  لمنصوره|حقوق 

9|4|43 ل عىل محمد  |ء كم|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

359o9| ضى مسعود|ئى ر|ريمون روم ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

874|8 بــــ عيس محمد|لوه|عيس عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

893432 رص صديق محمد |محمد ن سيوط|بــــ |د|

|2697| لرحمن|هر عبــــد |جنتـــ مجدي ز ى شمس|تـــج ره عي 

522|o5 هيم|بــــر|ن |لعزيز رمض|ء عبــــد |سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6|76|8 ف محمد عبــــد |هر |بــــ رى|لبــــ|رسر ط|حقوق دمي

||9437 م|لسل|طمه طلعتـــ سعد عبــــد |ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

338844 ن|زينبــــ ممدوح سعيد رسورسليم |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

78|473 لحفيظ محمد|لعزيز عبــــد |هند عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

372658 ن|ء سعودي عىلي رضو|سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

35o28o لحميد محمد|لحميد محمد عبــــد|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7|o975 ي|ء |ل|
ى
ض|لسيد محمد عىل ق لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

238|87 سهيله محمود محمد محمود ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7|225o لسيد مسعد كردوشه|هر |خلود ط لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6|2|3o لجحش|وى |لشن|لمجيد |يمن عبــــد |نسمه  |بــــ طنط|د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 2126 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

45399 محمود يشى محمود زىك ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

433988 لعزم|بــــو|للطيف محمد |ن عبــــد |يم| ن|صيدله حلو

647986 يف محمد  زى|لعز|لسيد |لسعيد |رسر ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

447599 بــــ خرصى محمد مرىسي|يه|تـــفى  ضتـــ دمنهور|علوم ري

3|o45 لم|رق مطر س|هبــــه ط لفيوم|لعلوم |ر |د

24o84 ف |رتـــ |س عىلي| لعل|بــــو |رسر كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

5o9834 بــــوقدير|لح |ر ص|لستـــ|محمد ثــــروتـــ عبــــد تـــربــــيتـــ دمنهور

493|8o لق عىل محمد رزق|لخ|هر عبــــد|مصطفى م دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

367272 هلل|لد محمد عبــــد|رتـــ خ|س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

83oo48 ي|ر
ن|عزتـــ عىلي عثــــم| ئى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

266348 لحليم|لنبــــى تـــوفيق عبــــد|ل عبــــد|من |بــــ بــــنه|د|

|42o|o ن|لده|هيم |بــــر|حمد |هلل |عىل عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

44395 ن|لسيد رسل|شبــــل | سعيد رض حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|2o294 هيم|بــــر|هر حسن |لد م|يوسف خ ى شمس|تـــج ره عي 

4o6888 وق محمد حمدى مصطفى  بــــوسعيد|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25|984 |لعل|بــــو|حمد |محمد صبــــىح سيد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

5224|9 ود|تـــرين نرص يوسف نرص د|ك تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

8o5o7o ي عبــــد
رون|ن ه|لرحيم عثــــم|يمنى حقوق بــــنى سويف

684778 لمطلبــــ|لمهدى عبــــد |حمد محمد |م |هش لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9oo269 س سمي  فتـــىح متـــى |تـــوم ج|علوم سوه

2586o| لمغربــــى|عيل |سم|م عىل |سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|597|4 ى ض عطيتـــ|طف ري|ع| روجي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

23|o5| لسيد|حمد فتـــىح |م |حس هره|لق|حقوق 

434653 ى|عيل |سم|ء مصطفى |وف بــــو حسي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

37|3|o لرحمن|هيم محمد عبــــد|بــــر|مريم  سيه|نوعيتـــ عبــــ

6|9o35 هيم أحمد عيد|مريم محمد إبــــر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4|4||7 هلل|بــــ |ل ج|ن كم|ره سليم|س |بــــ طنط|د|

2|4628 د محمد محمد|د عم|زي لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

39393 ر|لغف|لعظيم عبــــد |ن عبــــد |لجيد شعبــــ|عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

5|7925 |لسق|هيم محمد |بــــر|حمد |ء |ل| |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل
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676oo9 ى سمي  عىل  لديبــــ|لبــــدرى عىل |نورسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

842|| هر يوسف محمد|حمد ش| ره بــــنى سويف|تـــج

8o235| هيم محمد|بــــر|م محمد |حس ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

84628| ي عبــــد|ء |رس|
لسيد|حمد مرتـــضى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

443286 تـــه|رك شح|بــــو زيد مبــــ|رك |د مبــــ|رين لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

7o977 لمقصود|خلود ربــــيع محمد عبــــد  لفيوم|علوم 

778878 ن محمد محمد عطيتـــ|نوره زيق|لزق|نوعيتـــ 

362452 لدين محمد|مريم فتـــىح مىح  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

37|2|5 ي محمد مصطفى
ى
منى شوق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

756285 زع|بــــو ضيف محمد من|يه | حقوق بــــورسعيد

|55|98 در|لق|مل محمود محمود عبــــد | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

55|87 ن|مد زيد|محمد سيد ح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

839725 عبــــي  سيد حمزه محمد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

83oo|5 ل|حمد محمد جل|ء |سم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

332|38 هد|نور مج|هد |مديحتـــ مج ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2686|9 بــــو عشوبــــ|محمود | جر ذكري|ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|527o تـــ حسن موىس حسن|ء شح|ول ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

3576|3 متـــ عوض|لعزيز سل|يتـــ عبــــد| |نوعيتـــ بــــنه

|64883 ف |هلل |منتـــ  حمد سيد|رسر هره|لق|حقوق 

266698 د سبــــيع|مد محمد ج|لد ح|خ| ند ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

6|2392 ن|هيم رمض|بــــر|ن محمد |أمل عثــــم |بــــ طنط|د|

5o422o لعزيز|لمنعم عبــــد |لعزيز عبــــد |سميه عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

78o899 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد|در عبــــد |ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|6385 زى|لمغ|حمد محسن محمد محمد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

362835 ئى|لسم|ر محمد |لستـــ|ح عبــــد|لفتـــ|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|4o248 س|بــــسمله سيد محمد شكري عبــــ يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

762765 م|عيل عل|سم| |عيل عط|سم| هندستـــ بــــور سعيد

845363 عيل خليل|سم|تـــن محمود |ف ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

489o|4 ى حسوبــــ سليم|ن ج|يم| ن|بــــر حسي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

43|949 ه سيد  حمد محمد تـــوفيق|سمي  |تـــربــــيتـــ طنط
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452968 لفتـــوح|بــــو|حمد فكرى |م |سل|ل|ء |فد ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

459265 يس|لس|دى محمد |له|مد عبــــد|هدى ح ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

78oo|o محمد مصطفى محمد عقيل زيق|لزق|ره |تـــج

3523|| رك|محمود سمي  غريبــــ صديق مبــــ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

47669o حمد رسي|ر معتـــز مصطفى |مي سكندريه|ل|بــــ |د|

433755 م|وى هم|لفرم|هيم عىل |بــــر|عىل  ي صىح طنط
|معهد فنى

448o7o لعزيز|زينبــــ عمر محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5oo|69 بــــو عمه|ن |دل نرص سليم|نرص ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

449728 لعليم محمد عيد بــــليدي|معتـــز عبــــد  |بــــ طنط|د|

892295 ى | ه محمد بــــكرى حسي  مي  سيوط|حقوق 

259677 لحنفى|ن سعيد |بــــ رمض|رح شمون|نوعيتـــ 

2|34o8 لدين|محمود عز | ء محمد رض|رس| ن|حقوق حلو

4o9595 ف |دع لجندى|ء عوئى مشر |بــــ طنط|د|

543243 حمد محمد سمك|ن |طمه رمض|ف علوم دمنهور

889798 ن |زق حمد|لر|ح عبــــد|لفتـــ|هبــــه عبــــد سيوط|بــــ |د|

69247o دو|حمد ج|حمد |ىط |لع|حمد عبــــد |ن |جيه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o44oo هيم محمد|بــــر|حمد |حمد محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

864963 ى دردير|خ لد حمدي حسي  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

743o2 ي|ر
حمد محمد فتـــىحي| |ئى رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع

دي|لمع|بــــ

253426 تـــ|لحميد عىل بــــرك|عبــــد| عل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

859982 مل|ل ك|بــــيشوي مدحتـــ كم لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

|57|66 بــــ|لوه|دق عبــــد |يه حمدى ص| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

37oo|8 لديبــــ|حمد محمد محمد | تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

|4o36 ى  ح محمد|لفتـــ|حمد عبــــد |حني  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

272738 لسيد محمود منصور|مل | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

|62256 ه  ج|حمد رس|حمد محمد |مني  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

3|497o حمد|مصطفى نزيه متـــول  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

37387o ي زكري|م|
لشيخ عمر|ل محمود |لع|عبــــد| ئى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

755289 حمد|م |لسل|سلىم محمود عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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6o22|5 زى|لمصيلىح حج|محمد | ر زكري|من |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

84o4o6 لرحمن محمد|ره محمد عبــــد|س ج|صيدلتـــ سوه

6|39o7 حمد طعيمتـــ|لمرىس سيد |ل |محمد جل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

33632o ى س| ى|يفيلي  مح رفعتـــ هيى تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

9oo4o9 س ممدوح فكرى لمع |تـــوم ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

|6|6o6 لرحمن محسن سعد زغلول مصطفى|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

679937 لحسينى نرص|لحسينى محمد |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

259759 ود|لدين معوض د|ء|سلسبــــيل عل |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

92|532 حمد عىل |بــــر |ر ص|زه| |نوعيتـــ قن

|65973 ى|جه د نبــــيه محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

87772o فظ  |لح|م عبــــد|ل تـــه|يه جم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

76o425 |ن |م محمد رمض|سل|
ى
لدسوق ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

23o5| ي عبــــد 
لشكور|محمد سيد مصطفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7568o ميه محمد محمد منصور|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|66895 سلىمي سيد محمود محمد م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

6o||22 ضى|حمد بــــرع ر|ح |لفتـــ|محمد عبــــد  |حقوق طنط

82|824 ىطي|لع|عيل عبــــد|سم|حمد جمعه | ي|بــــ |د|
|لمنى

|42852 ى|ش ن|ل يونس سليم|ز جم|هي  ن|بــــ حلو|د|

28|252 لكريم|هلل عبــــد|رص عبــــد|لن|كريم عبــــد |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

635696 للطيف|لغنى عىل عبــــد |يه عبــــد | | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

323|33 حمد|لرحيم |محمود عبــــد| عل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

22o299 لبــــيوم|لعزيز محمود |يمن عبــــد|عمر  ى شمس هندستـــ عي 

6|o365 رق سعد شلبــــى|ندى ط ي صىح طنط
|معهد فنى

354963 لجندى|جر نبــــيل مصطفى مصطفى |ه ى شمس|زر عه عي 

72775 ه عبــــد | ى|لرؤف عبــــد |مي  هلل عشر لفيوم|بــــ |د|

83426o ي عبــــد
حمد محمود|لمنعم |مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

28|935 زى مصطفى|مه حج|س|ن |مرو لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

5o827 حمد|ن |يمن شعبــــ|هلل |عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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6o48o2 لحميد طه|ء عبــــد |بــــسنتـــ عل |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

88o996  يحن  هوى عىل |م|
ئى سيوط|ره |تـــج

44|6|6 لسيد شديد|لحميد |د عبــــد |ل عم|من لشيخ|عه كفر |زر

7o32|3 لمرىس|لمرىس محمد |جر محمود |ه زيق|لزق|بــــ |د|

63|843 رق محمد نجيبــــ محمد خليفتـــ|مل ط| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

643625 ى عبــــد ربــــه محمود فوزى حسني  زيق|لزق|عه |زر

45|o34 لمجد سليم|بــــو|لمغورى |رف |أنس ع لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

253386 در يوسف|لق|ح محمد عبــــد|سم ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

|347|3 ى|لمنعم ي|لدين عبــــد |ء |حمد عل| سي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

44523o ف حسنى محمد محمد عقل|حسنى  رسر ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

238345 جر حسن محمد حسن خليفه|ه هره|لق|ره |تـــج

5o2966 لسـيد|لمنعـم |نــدى حلمــى عبــــد  |علوم طنط

253934 ء عيد خليف|عمرو عل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

922477  |لش|محمود رفعتـــ عبــــد
ى
حمد |ق ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

854426 دي فتـــىحي محمود|ء ش|رس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

9o|253 حمد حمدى محمد عىل | ج|حقوق سوه

6o6225 ف محمدعبــــد  مر|د ع|لجو|محمد أرسر لمنصوره|بــــ |د|

25326 ن|لم|للطيف س|زم عبــــد |ء ح|شيم سيه|نوعيتـــ عبــــ

7|7778 وى|لعشم|هيم |بــــر|محمد محمود محمد  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

76|4|o لحميد محمد درويش|ئل محمد عبــــد |ر و|من لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

288o65 لرحمن غريبــــ محمود محمد مصطفى|عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

767664 ى  ن|لم|حمد سليم س|حني  لعريش|تـــربــــيتـــ 

693882 ع|لسيد محمد متـــول رف|حمد | لمنصوره|بــــ |د|

5337|4 ي عبــــد لعظيم محمود محمد|يحن  سكندريه|ل|حقوق 

693527 وى موىس|لشه|ل |دل كم|يدى ع|ه لمنصوره|طبــــ 

|4o625 له|هلل عطيتـــ بــــدوى غز|ن عطيه عبــــد |مرو ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

252o23 ر|لغف|ن عبــــد|مصطفى محمد سليم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

539||4 ق|هيم |بــــر|ل محمود |يوسف جم وى|لشر سكندريه|ل|علوم 

|33|87 لسيد حسن|بــــ |يه|يه | هره|لق|حقوق 
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|27|89 ن مجدى محمد محمد|نور ى شمس|تـــج ره عي 

63388| ح|لفتـــ|لعزيز عبــــد |يمن عبــــد |لعزيز |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|5|464 ى|بــــر|رضوى تـــوفيق  هيم تـــوفيق حسي  ن|بــــ حلو|د|

|4||5| ر|لنج|رس محمد عىل |محمد ي ن|ضتـــ حلو|علوم ري

5765| لرحيم|محمد عبــــد | ء رض|ول ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|3489 هيم محمد|بــــر|محمود مبــــروك  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|28597 يف عمر  روق حسن|لف|سيف رسر لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

8o83|5 ئيل|سحق ميخ|نسي يعقوبــــ |ن ي|علوم 
|لمنى

|7o694 |لعل|بــــو |محمد مصطفى مشحوتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43755| لمليىط|حمد |عيل |سم|حمد |محمد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

4o962 ن محمد|لمنعم عثــــم|رس عبــــد |رحمه ي ن|معهد فنى تـــمريض حلو

258729 محمد حلىم زىك جبــــريل ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

546223 ى |بــــو |حمد | ى بــــرك|بــــو |لعيني  تـــ|لعيني  سكندريه|ل|هندستـــ 

782557 هيم|بــــر|جد حسن محمد |محمد م زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|6369 ن فرج قويه  |مصطفى رمض تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

4|6262 لزيبــــق|لسميع |مل محمد عبــــد |لطيفه ك لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o7798 ح محمد محمد عمر|منى صل لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8383| ى عمرون سيد حسن|ي سمي  لفيوم|لعلوم |ر |د

92|898 حمد محمد فرغىل محمد | ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

695729 لبــــرع|ل |لع|ده عىل محمد عبــــد |غ ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

463236 هيم محمد حموده|بــــر|يتـــ محمد | |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

|67o7 هلل| |نبــــيل ديبــــ عط| رين|م هره|لق|بــــ |د|

347727 ى سيد ى سيد حسي  حسي  |نوعيتـــ بــــنه

6|3566 محمد مجدى مرىس فضل محمد ى شمس| لسن عي 

88o466 هر |لظ|ن عبــــد|حمد عثــــم|محمد  سيوط|حقوق 

3|8438 مل محمود سيد عىل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

424596 هيم|بــــر|ل |لع|هلل محمد رجبــــ عبــــد |عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

282367 يمن يشى نخله|تـــرين |ك |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

35645o سط يوسف|لبــــ|م عبــــد|هلل عص|عبــــد ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 
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3|o8|4 د|ميشيل جورج سعيد عي ى شمس هندستـــ عي 

82422 دريس|شتـــ |هيم عك|بــــر|محمد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

62o328 ل محمد حموده|محمد جم ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|49486 ن|منى يوسف سعد سليم ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

676696 س|لدين تـــيمور عبــــ|ء |ء صف|ول لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8o7|7 ف محمود عبــــد |يه | ل|لع|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

83|964 سط سعيد|لبــــ|مه عبــــد|س|ء |رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4o|8|o يف|حمد |هيم |بــــر|هيم عزتـــ |بــــر|عزتـــ  لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

343842 رق محمد عبــــده|محمد ط زيق|لزق|حقوق 

3|8325 لرحيم|هيم عبــــد|بــــر|يوسف محمد  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

5o9||9 هيم|بــــر|هيم متـــى |بــــر|يز |فليبــــ ف ره دمنهور|تـــج

757|o9 مه|مه محمدسل|حمد سل|يه | لمنصوره|حقوق 

793794 ى ق|خلود خ بــــيل|لد طه حسني  زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

423263 هد سبــــيكتـــ|هيم ذىك مج|بــــر|محمود  لشيخ|عه كفر |زر

7o3||o |لرحمن سيد |لرحمن رزق عبــــد |جر عبــــد |ه
هل|ل

زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

69o966 حمد محمد|لدين |لدين محمد نور |نور  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

22|o8| لهجع|لعزيز |رس محمد عبــــد|جر ي|ه ى شمس|تـــج ره عي 

52o2|7 هيم قشطه|بــــر|ء محفوظ |سم تـــمريض دمنهور

8326o| هلل| |حمد عط|هبــــه محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6o|45| لحكيم محمد سعد|ء عبــــد |دع |بــــ طنط|د|

|2o989 ى جم|ي لسيد|لدين محمد |ل |سي  هره|لق|حقوق 

32|974 ر|ر عىل نص|سلىم عىل نص |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

22988o حمد|روق |دهم محمد ف| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

3|73o3 لسيد|مد |حمد سعيد ح| لفيوم|لعلوم |ر |د

|2|665 لمهدى محمد|تـــ |بــــرك| ر|ي ن|حقوق حلو

|394o4 قتـــ محمد | حمد|دى محمود |لسو|رسر مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

8463|8 م|لسل|لعزيز عبــــد|ميمه مجدي عبــــد| ج|ره سوه|تـــج
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528786 حمد|بــــو |هيم |بــــر|لمطلبــــ |حمد عبــــد |هلل |عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

6224o5 محمد محمد جبــــل| يدى رض|ه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

789655 رح|ل بــــ|فتـــ جم|جرجس ر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

4323|8 ئى|لشنو|مل |هدى محمد ك |بــــ طنط|د|

634|73 عيل|سم|ل |لع|لسيد محمد عبــــد |حمد | زيق|لزق|بــــ |د|

25|745 لسيد رجبــــ|لحميد |هلل محمود عبــــد|عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

277478 هلل|بــــ |ر ج|لستـــ|ل عبــــد|محمود بــــل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

79742 ي شهدي سيف| رين|م
وصفى  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|

كتـــوبــــر

895824 منيه رفعتـــ خليفه محمود عىل حسن | ي صىح سوه
ج|معهد فنى

42967o لسيد|لرحيم |لسعيد عبــــد |مز |ر |علوم طنط

883682 هلل حكيم  |وى فرج |ر| رين|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

432847 ر|لنج|لسيد |حمد |هيم |بــــر|ره |س |تـــربــــيتـــ طنط

4|8274 ل|لع|مد محمد عبــــد|م ح|كريم هش |حقوق طنط

335522 ى |ي ف فؤ|سمي  د مرىس|رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

245657 م ضيف|لسل|محمود مصطفى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8|4954 لمسيح فرج مكسيموس|رسيل عبــــد|م ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

|2o727 ن عىلي|هلل حسن ذىكي سليم|عبــــد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

2o978 لعليم محمد|حمد محمد عبــــد |ء |عل د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

3547|5 رون|لسيد ه|ن |جر محمد رمض|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|o595 لعجىم|مصطفى محمد زىك  تـــمريض دمنهور

7772o7 لطيبــــ مشهور|منى حسن محمد  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

7669o2 |ن |بــــ محمود حمد|لوه|لدين عبــــد |ء |عل
يف لشر

هندستـــ بــــور سعيد

9o47o7 س |ء عىل محمد مو|شيم تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

8874|7 م |لسل|حمد مرشود عبــــد|ء |شيم ي صىح 
سيوط|معهد فنى

44o83 سم حسن محمد منصور|بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

358o2| ي عطيه محمد|محمد ن ج  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

244767 حد|لو|حمد محروس محمود عبــــد| ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

6o4||| لحميد سعيد|تـــه عبــــد|ل شح|محمد جل ي تـــمريض طنط
| معهد فنى
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9|89o3 ه صل| لم |ل س|لع|ح عبــــد|مي  سيوط|ره |تـــج

63455| لحليم|حمد عبــــد|رق |محمد ط زيق|لزق|ره |تـــج

846586 ن|حمد عىلي|ن يوسف |عىلي دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2|834 ن مصطفى محسوبــــ مصطفى|يم| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

4382|4 لمطلبــــ محمود عطيه|ن عبــــد|ء ريح|حسن لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|22644 ف |ر |مي لرحمن|حمد عبــــد |رسر هره|لق|ره |تـــج

492977 لسيد جوده محمد بــــيوم|مصطفى  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75|72o م|لعو| |منيه محمد زكري| ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

426574 ل|بــــو هل|لحميد محمد |عيل عبــــد |سم|ء |رس| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

2522o| |خلود محمود عىل 
ى
لدسوق ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

768995 ى س| مه ى|حسي  لم حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

633998 ف عطيه محمد |محمد  بــــوزيد|رسر زيق|لزق|طبــــ 

6295o8 لحميد فرج|لسيد محمد عبــــد|كريم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

649296 حمد|لسيد |حمد منصور | ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

479o45 فظ|ن ح|هر دمي|جد م|ديفيد م سكندريه|ل|بــــ |د|

36|324 لح|هلل ص|ن ممدوح عبــــدربــــه عبــــد|رو ن|فنون جميله فنون حلو

||64o3 حمد|لرؤوف |لد عبــــد |حمد خ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8||278 لحليم|ح بــــديع عبــــد|خلود صل ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|3934o ىط غنيىم|لع|ر مصطفى عبــــد |من ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

63|46| ن م|لسل|حمد حسن يوسف عبــــد | |مي   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

|49459 حمد طه عبــــدتـــ|لرحمن |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

477o73 دتـــ أحمد سعد يوسف مرىس|مي سكندريه|ل|بــــ |د|

878985 وق  لمجيد |حمد حسن عبــــد|رسر ي صىح 
سيوط|معهد فنى

223o4o بــــ|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|كريم عبــــد ن|تـــمريض  حلو

|37|93 ف |دى |ف مي  فهىم|رسر ى شمس حقوق عي 

9|2324 دور حليم رزق |حليم  ج|هندستـــ سوه

76|442 حمد مرىس محمد|محمود مرىس  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

529775 ي|لعزيز |للطيف عبــــد |لعزيز عبــــد |عبــــد  ر|لىح  |هندستـــ طنط

8|4|99 محمد خلف محمد محمود بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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863373 ي متـــو|عم
ضع جويد|د وصفى ي صىح ري

ج|ضه سوه|معهد فنى

43|o33 لديبــــ|لسيد فهىم |مروه  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|52|54 در سيد محمود|لق|ندى عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

694323 نتـــ|عيل شبــــ|سم|لسيد |م |م هش|وس لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

25o973 لغنى عويضه|د عبــــد|محمد عم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|72834 ف |جر |ه عيل|سم|حمد |رسر دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|8379 لبــــسيوئى|لحميد|حمدى محمد حمدى عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

22862o رق مصطفى محمود|مريم ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o3294 ندى حنفى محمود محمد عىل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

46o383 هبــــه عطيه رزق عطيه رزق عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|697|| لمعبــــود محمد|تـــ محمد عبــــد |ي| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o58|3 هيم حسن|بــــر|ء |ندى عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o426| ل|لمعىط هل|لمعىط محمد عبــــد|محمود عبــــد |هندستـــ طنط

485857 حمد|سم محمد |ر محمد ق|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

485922 ي
هيم عىل حسن|بــــر|محمد | دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

65994 لد يوسف سيد يوسف|خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o2478 حمد|لق عىل سيد |لخ|رق محمد عبــــد |بــــسنتـــ ط
بــــو جويله |

لمنصوره|بــــ |د|

8o|899 هيم|بــــر|ن محمود |كريم شعبــــ ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

6|62o حمد|لعليم سعد |سمر عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

495553 مي|لتـــه|هلل |لحليم ضيف |محمود ربــــيع عبــــد ره دمنهور|تـــج

|53977 ى  لجبــــرتـــى|محمد عمرو حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

||6669 حمد|دق |لص|صبــــري عبــــد | ي|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9o873| هلل  |د عبــــد|لعزيز ج|محمود عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

868828 حمد محمد|ر |لستـــ|محمد عبــــد سيوط|حقوق 

63o559 هيم محمد حسن خرصى|بــــر|محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

9239|o ى محمود  رون |حمد ه|حسي  ج|بــــ سوه|د|

79o799 ر|لغف|رص محمد عبــــد |ء ن|دع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

346|56 ى سعد  لجليل محمد|لدين عبــــد|حسي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 
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644oo| لرحمن|د عبــــد|حمد ج|رف |لدين ع|ء |بــــه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

762432 خرس|ل|روق وجدى محمد |محمد ف ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

878326 دل عىل محمود |ء ع|سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

822|59 هلل محمد|ء سعيد عبــــد|ول ي|صيدلتـــ 
|لمنى

34o9oo لصفتـــى|حمد مصطفى محمد محمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

439||| لسيد|ل |لع|ل محمد عبــــد|تـــفى جم لشيخ|ره كفر |تـــج

3339|3 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|حمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6o263| زى|لعزيز حج|ىط عبــــد |لع|زن محمد عبــــد |م |ره طنط|تـــج

27|934 مه|م عىل سل|لسل|م عبــــد |لسل|جر عبــــد|ه ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

2865|4 ل|لش|لقوى |جر عىل عبــــد|ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o||oo لزيدى|دى طلعتـــ محمد |ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

88496o لمعز  |دل محمد عبــــد|محمد ع وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

8o5356 ى ي|زر غربــــ|ع| مي 
وي حبــــسر ي|نوعيتـــ 

|لمنى

|63377 ي
لسيد|لحسينى |مصطفى | دئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5||4oo هيم عىل حمودتـــ|بــــر|هيم |بــــر|م |سل| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

332786 ف عم|م |عص وى|لحمل|لدين |د |رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5377o2 ن|للطيف سليم|للطيف سعيد عبــــد|عبــــد |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

248o62 ى |حمد حس|سمر محمد  لخطيبــــ|ني  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

859697 ى هيم|بــــر|د |ء ميل|بــــه| يوستـــي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

83442| هلل|هيثــــم محمد طه عبــــد دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

779|3o حمد محمد| |حمد زكري| زيق|لزق|ره |تـــج

6|6692 وى|لبــــقس|لسعيد صديق |ر أحمد |من ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

25252 لسيد|حمد منصور |يه | هره|لق|م |عل|

69466o لبــــطل|لسيد محمد |ميس عطيه |ل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

43|46 كرم محمود كرم محمود سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|53|6 لمنعم بــــدر|هلل عبــــد |حمد شكرى عبــــد | لشيخ|ره كفر |تـــج

26358| ي|ر
لسيد|طه محمد موىس | ئى |ره بــــنه|تـــج

6|7567 ي  يف|رحمه يحن  لسيد مصطفى رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8|4|26 هلل|لدين عبــــد|لدين محمد سعد |سعد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

||5754 ف مصطفى يوسف|نىح  | رسر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|
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294954 حمد|حمد محمد |محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|46o7 لد محمد فتـــىح محمد|خ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

637276 ى محمد مصطفى عبــــد|ي للطيف بــــدر|سمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

84434| ه مختـــ لنعيم|بــــر عبــــد|ر ج|مشي  ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|45223 حمد محمد يوسف درويش| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

286545 تـــه|حمد شح|لدين |د|ن عم|نوره م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

4457o6 ل حسن محمد نرص|بــــثــــينه حسن جم سكندريه|ل|هندستـــ 

479|98 ي مخلوف|لحميد عبــــد |ن عبــــد |رو
لنبــــي حنفى سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

62||66 |لق عبــــد |لخ|دي عبــــد ه عبــــد |له|ندى عبــــد 
لحليم

ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

233292 ه محمد محمد | بــــتـــ|لسيد ثــــ|هيم |بــــر|مي  هره|لق|حقوق 

275o7 بــــر محمد|م ج|لسل|خلود عبــــد  هره|لق|طبــــ 

856|44 حمد حسن|هلل |محمد عبــــد سيوط|حقوق 

5|35o5 دى|له|رص مسعود عبــــد |مصطفى ن عه دمنهور|زر

25|43 تـــ سمي  ميل| د عطيه|مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

286||o لصغي  قرئى|مصطفى محمود محمد  لمنصوره|حقوق 

285|33 لسيد|بــــ محمد |لوه|لرحمن عبــــد|عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

2|6684 ل وهبــــه|د جل|يوسف عم تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

478944 ي طعمه|هيم |بــــر|حمد عزتـــ |
ى
لدسوق سكندريه|ل|هندستـــ 

9oo337 حمد |للطيف |حمد عبــــد|مهند  ج|طبــــ سوه

69o52 ن|عيل عثــــم|سم|دى |منى ن لفيوم|تـــربــــيتـــ 

634572 ن|ر محمد محمد حمد|مصطفى مختـــ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64368o ى |لسيد |عبــــي   حمد|لسيد سيد |مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

876328 تـــر |لس|حمد محمد عىل عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

675333 ن ف محمد ج| |مي  عيل|سم|بــــر محمد |رسر لمنصوره|ره |تـــج

4o7354 ى  عبــــد ن|لفضيل  محمد سليم|ندى  خي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|872 بــــورسيع|حمد |ء سيد |ل| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

77|4|8 مريم محمود محمد محمد حسونتـــ زيق|لزق|حقوق 

4867|5 لخي |بــــو |رس محمد حسن |ف ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

826|97 هلل|فتـــ عوض عبــــد|ر| رين|م دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن
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863798 ح محمود محمود|لفتـــ|سحر عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

477372 ى متـــول|ن |رق رضو|خلود ط مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

4|9o|7 مل خليل|هر ك|جد م|هر م|م |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

859452 ي قطبــــ|عمر ع
دل مهنى حقوق بــــنى سويف

44o68o | |لنج|بــــو |لغنى |لعزيز عبــــد|محمود عبــــد
بــــوشعيشع

|بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|6444 تـــ|لحليم فرح|عبــــد | لرحمن زكري|عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

27|574 ن|لرحمن شعبــــ|دل فوزى عبــــد|ع| عل |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

54|528 لبــــيىل|لسيد |هيم محمد |بــــر|حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

285889 لحميد خليفه|ر حمدى عبــــد|من تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

466o5o لعزيز|حمد محمود عبــــد |ف محمود |عف لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7829|8 ين محمد عبــــد  ز عىلي|لبــــ|لرحمن |رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

885376 هلل شكرى  |ظريف عوض | رين|م سيوط|ره |تـــج

452857 فوزي نسيم فوزي وهبــــه لشيخ|هندستـــ كفر 

2|286 ف سعيد عبــــد| |عل لحميد|رسر ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

|54|26  محمد|لش|محمد يشى عبــــد 
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|8449 ر سيد|حمد مختـــ|ح |جر صل|ه دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

428834 لبــــشتـــ|عيل |سم|محمود سعيد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

5|3|9o شور|حمد ع|لمنعم محمد |حمد عبــــد | عه دمنهور|زر

278o73 مينه محمود محمد محمود| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

|78438 منيه مجدى محمد طلبــــتـــ| ن|تـــربــــيتـــ حلو

29|66 ى عبــــد | ن|لحميد رضو|حمد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

543247 م منصور|لسل|م محمد عبــــد|لسل|ء عبــــد|ل| تـــمريض دمنهور

8558|8 د فتـــىحي حبــــيبــــ|بــــرسوم عم صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

47oo8 ر|بــــ نص|لوه|هر عبــــد|محمود م هره|لق|هندستـــ 

9|44o| ن محمد  |ل عثــــم|نعسه جل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o278 حمد سيد|د |مه جر|حمد سل| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|4673| هيم|بــــر|د |مه فؤ|س|عىل  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7|7535 لسيد|جد رفعتـــ |م| رن لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 
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35o4oo محمود محمد سعد محمود ى شمس|زر عه عي 

475892 ي
بــــوقورتـــ|ء محمد محمد |يوسف ضى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

335464 لنبــــى عىل|دل عبــــد|ء ع|عىلي |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

26827| ف عبــــد|محمود  ىسر|لغبــــ|ر |لستـــ|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

76888o لم|ن س|ل سليم|محمد جم |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

44|97 هلل|لرحمن فتـــىح فتـــىح عبــــد |عبــــد  ن|حقوق حلو

25588o لسيد شلبــــى|ل |مصطفى جم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4284|5 ي|هيم |بــــر|محمود محمد | مه لنصي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

6|8o29 م مرىس|لسل|منيه حسن عبــــد | صيدلتـــ بــــورسعيد

6o249 لربــــ|د |حمد ج|م |عهد عص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

77oo39 ى|حسن سمي  حسن عبــــ س حسي  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

||472o ه كم حمد حسن|لدين |ل |ني  هره|لق|م |عل|

423o3 شور عدس|لسيد ع|شور |ر ع|عم ن|هندستـــ حلو

849732 ى|ل فؤ|طمه كم|ف د حسي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

24o765 عيل|سم|حمد |يمن |حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

332285 حمد محمود محمد|هيم |بــــر|ندى  |بــــ بــــنه|د|

84|2|4 ر محمد|يوبــــ عم|ء |ل| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

687734 لسيد|رزق | محمد زكري| زكري لمنصوره|ره |تـــج

35o929 بــــو زيد|محمد فتـــىح محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

64|68 ح|لفتـــ|وى عبــــد|هيم ص|بــــر|حمد |د |ميه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2o629 يوبــــ|لمجد |بــــو |حمد |كريم  هره|لق|حقوق 

6o87o4 تـــ|ن محمد عزتـــ ميمن|نوره لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|4oo65 هد مؤمن مرىس محمود محمد|ن ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

45957 د|ء مجدى جمعه ج|شيم ن|حقوق حلو

325456 محمد فرغىل عىل فرغىل تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

|57322 لح|لمنعم ص|هيم عبــــد |بــــر|م  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

533o|3 يم|لد|دتـــ محمود أحمد عبــــد |محمود حم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

834845 لح سويحه|بــــيمن عدلي ص ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

225679 لمنعم|لد محمد عبــــد|حمد خ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|249oo تـــه|لدين شح|رق محمود صديق علم |ط ى شمس|تـــج ره عي 
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636778 ه مسلم محمد مسلم أمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8588o5 ين محمد فتـــىحي  حمد|شي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|57695 ح|لفتـــ|لرحيم عبــــد |لسيد عبــــد |ر |من ن|حقوق حلو

|8835 لصبــــور طه عيس|محمود طه عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

|5|94o ن محمد محمود محمد|عن ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|428|3 هيم|بــــر|حمد |دل |سندس ع |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

255956 هيم زلهف|بــــر|طه محمد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

86o549 هيم|بــــر|ح يوسف |محمد صل ج|بــــ سوه|د|

8o8||8 ي محمود |حن
حمد|ن مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

375o6o حمد|ن سعيد |يوسف شعبــــ ى شمس|تـــج ره عي 

|72422 حمد محمد|لدين |ح |ده صل|مي م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

785483 لسيد|ده فتـــوح محمد |مي زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

7o7249 لمرىس|لمرىس يوسف |ل محمد |نو لمنصوره|علوم 

298|59 هلل|كريم محمد محمد عبــــد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

45824o لديبــــ|رق محمد محجوبــــ |منيه ط| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

866223 لحميد|لنعيم عبــــد|مح عبــــد|ن مس|نوره دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

8|o848 ي عىلي محمد|وليد ه
ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

3|56o ل|لعليم محمد و|دى عبــــد |له|منيه محمد | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4|6|92 نوبــــى|هيم |بــــر|هدى محمد  لشر لشيخ|بــــ كفر |د|

68332| هيم|بــــر|مه محمد فوزى |س|ء |رس| لمنصوره|بــــ |د|

|57884 حمد نرص|حمد محمد |مريم  هره|لق|هندستـــ 

25|358 لعظيم أبــــو عطيه|لسيد عبــــد|عىل  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4|37|2 ر|مل عم|وري ك|لمغ|ل |محمود جم |ره طنط|تـــج

6428|6 هيم|بــــر|لسيد |هلل |مر| |نور زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

893o87 ن |ره فيصل محمد مهر|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

33|33o لسيد|م عىل |م|تـــسنيم محمد  |نوعيتـــ بــــنه

|65842 ف|يه ممدوح عىلي خل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6378o8 حمد محمد محمود عليوه|ميمه | زيق|لزق|نوعيتـــ 
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|6o2|7 ن|رس رمض|م ف|عمر عص مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

7||997 لزعره|حمد |ء محمد |ره عل|س لمنصوره|صيدله 

6|o27| حمد نظيف|يمن |حمد | لمنصوره|ره |تـــج

692o37 لمرىسي|يمن محمد زغلول |يمن | لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

|3|3oo حمد عىل درويش|م |عص ى شمس|تـــج ره عي 

4o|o63 لغنى|هيم عبــــد|بــــر|هلل |عىل عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o2536 ى|حمد طه محمد |لدين |نور  مي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

33o|4 لكريم|د |س جندى ج|مكرم متـــي| ري|يل| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|65252 زي|ح حج|مد صبــــ|طف ح|سمر ع هره|لق|بــــ |د|

85859 هلل|يمن يوسف عبــــد|محمود  لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

2756|3 ح عبــــد ربــــه|ن مفتـــ|عمر عبــــد ربــــه رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9||456 لحليم |ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد|ئى |م| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

534462 هيم|بــــر|هيم منصور |بــــر |يمن منصور | |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o7424 بــــ|محمد مجدى محمد دي ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

535829 ن|حمد محمد رضو|رتـــ |يمنه عم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23o683 هيم|بــــر|حمد |دق |ئل سعيد ص|و هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

329424 لدين|ل |حمد يوسف كم|مريم  |بــــ بــــنه|د|

826o69 ى|م وس عبــــد|مي  تـــ| |رتـــي  لمسيح|ورصى قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

6o892 ى محمد|لغف|محمد عبــــد  ر حسي  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

|44754 ى |ي ن|لبــــديع رضو|عيل عبــــد |سم|سمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o8|9 لمنعم صقر|محمود مصطفى عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

239963 لجليل|لعزيز عبــــد|محمد حمدى عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

63867 مل عىل|ن عىلي ك|حمد رمض| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

43786o ن|هيم مرو|بــــر|لعزيز محفوظ |بــــسنتـــ عبــــد لشيخ|علوم كفر 

689439 ن محمد عوض محمد عمر|ري|م لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

2|789 لخطيبــــ|حمد محمد |وعد محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|o986 حد|لو|حد عبــــد|لو|دل عبــــد|طمتـــ ع|ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o8399 ل عبــــده|ء رشدى هل|شيم سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

|48249 لد|حمد خ|لد |عيل خ|سم|م |نع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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4o3659 لسيد محمد|عمر مجدى مليىح   سكندريه|ل|ره |تـــج

273o88 ى تـــوفيق شكر|ميس ه|ه  محمد خي 
ئى دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

23328 لطويل|عيل محمود عىل |سم|بــــ |يه|محمد  دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

9o2282 حمد |لسيد |حمد |سيد  ج|بــــ سوه|د|

8|9365 ي ه|لبــــ|شذي محمد عبــــد
ى
شم|ق ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

694983 لدمسيسي|ن مصطفى مصطفى |طمه رمض|ف لمنصوره|صيدله 

252423 لمقصود|ء حسن محمد عبــــد|ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

9||6|8 لعزيز عىل |ل عبــــد|حمد جم| ج|حقوق سوه

248|36 لبــــسيوئى|هيم |بــــر|يمن | |رن |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

368o96 ن|ن رضو|حمد محمد سليم|د |زي |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|9379 ي|دل عبــــد|رضوى ع
لحميد مصطفى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

37|37 حمد محمود|حمد محمد | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

68o665 هيم|بــــر|عبــــده | ن فكرى عط|يم| لمنصوره|صيدله 

437972 لزغبــــى|هلل |مي عبــــد |طمه س|ف لشيخ|علوم كفر 

425o97 ى وس|هيم فهيم سدره تـــ|بــــر| |يوستـــي  ورصى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o554 لسيد|لدين سعيد |م |د عص|ذي دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

79o997 مي|م محمد تـــه|محمد عص عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

54|7o2 |لسيد عبــــد |ثــــ |لور|لمنعم عبــــد |محمد عبــــد 
در|لق

|حقوق طنط

4o8242 ى محمود محمود جودتـــ حسي  |ره طنط|تـــج

52878| لففى|لرحمن مجدي محمد |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

76383o لعيسوي|لسيد |عمر حلىمي مسعد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

342o28 ف |رتـــ |س بــــوريتـــ|لم |لسيد س|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

766276 لسيد عجوه|س |س عبــــ|ء محمد عبــــ|ل| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

496994 متـــ|لرؤف محمد سل|سلوى عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

847599 حمد|حمد سعد |ء |شيم ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

634287 هلل| |لرحمن عط|لحميد عبــــد|روضه محمد عبــــد زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

775|62 ف محمد رش|ء |شيم لسيد|د |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

5|973 مروتـــ رشدي عىلي محمد ي سويف
تـــمريض  بــــنى

22|3o ن|ر رضو|حمد مختـــ|روفيدتـــ  ن|علوم حلو
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893652 ل محمد عىل |لع|لرحمن عبــــد|عبــــد سيوط|عه |زر

7|7o44 للطيف محمد|حمد مجدى عبــــد | ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

23oo65 حمد وحيد محمد فهىم| هره|لق|ره |تـــج

424245 ي|لسيد ك|عمر 
مل بــــسيوئى سكندريه|ل|بــــ |د|

7|73o6 لعليم جودتـــ|هر  محمد عبــــد |حمد   م|ر |مي لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

|44656 حد|لو|هلل محمود محمد محمود عبــــد |عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

249553 ندى محمد محمد محمد سيف ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

62367o ج |دى محمد |له|مريم ممدوح عبــــد  لخرصى ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

33857o هيم|بــــر|لحسينى |ن |ء شعبــــ|رس| عه مشتـــهر|زر

8|7|35 حمد محمد عيد سيد| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

77|||5 عيل محمد حسن|سم|ء نبــــيل |رس| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3|8599 لحميد|ن عبــــد|مر شعبــــ|ء ع|ل| ى شمس|د| بــــ عي 

68o388 بــــر بــــدوى|لمؤمن ص|لعدل عبــــد |كريم  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|332 ف محمد سيد|د |جه رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

96o|8 ىطي|لع|لحليم عبــــد |محمود سعيد عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4787|2 ى عص|ي لعربــــى|لدين محمود محمد |م |سي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

843534 ى عبــــد|ل|حمد محمد |محمد  هلل|مي  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

2|4555 ضى|لر|حمد عبــــد|مريم حمدى  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|53|35 لم حمدى|حمد مصطفى س| ن|بــــ حلو|د|

8|258 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|سلىم محمد عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6825o7 خلود حسن عىل حسن حبــــيتـــتـــ ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

6||228 يد|هيم ف|بــــر|حمد محمد | |هندستـــ طنط

27o45 هيم|بــــر|هيم فتـــىح |بــــر|م |ريه |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|64244 لعزيز|ن لملوم عبــــد |محمود رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

643o65 لعوضى|لزين |ن عطيه |منى عثــــم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

497869 ى عص|ي ي|لق|لعزيز |م عبــــد |سمي 
ضى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

6|6966 ئى|لغيط|لسيد |لسيد |ئى |م| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

632o35 ى س|لسيد زىك محمد عبــــ|ر |مهي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3295|9 ع|للطيف هز|ن عىلي عبــــد|ر سليم|نه| |طبــــ بــــنه
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83662 ء عيد محمود محمد|سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o29o9 لوزيرى|لدين |رق نور|محمد ط |ره طنط|تـــج

2585o9 عيل|سم|عيل محمد |سم|يوسف  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

46383 ن سعيد محمود|زم رمض|ح تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

78|949 ن|حمد رمض|ء محمد |ل| زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|786|2 ع|حمد محمود رف|هدى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

24933| رسر|ء عبــــد|عىلي لعزيز محمد رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

334698 لمطلبــــ خلف|ل عبــــد|محمد جم |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

48o7|7 |طف زكري|مريم رمسيس ع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o|95 حمد|لحليم |حمد محمد عبــــد | ن|هندستـــ حلو

|5|435 وي|لغمر|لمحسن عىل نجم |يه عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

22o|78 س محمد|ئل سمي  عبــــ|محمد و ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

43864| روق خليفه محمد|مد ف|هلل ح|عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

45|558 ر|لف|ن |ح حس|ل ربــــ|بــــل لشيخ|بــــ كفر |د|

52o9o4 لغنى موىس|لغنى عبــــد|نهله موىس عبــــد علوم دمنهور

6o462o عيل محمد|سم|مد |م ح|عص| يش |بــــ طنط|د|

|58269 ى محمود رضوى محمود حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o763o ي محمد|طمه جم|ف ل عشر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

846|55 ى يبــــي نجيبــــ|ثــــروتـــ عج| مي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

753526 ئى|لنوس|حمد |نيس |حمد |منى محمد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69|64| بــــينى |حمد |لسيد |خلود فوزى  لموج |لشر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

529552 ي| |لعل|بــــو|محمود سمي  محمد عىلي  لزهي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

|28822 ئيل|دل ميخ|د ع|دل عم|ع هره|لق|حقوق 

63o938 زق|لر|لسيد عبــــد |حمد |مينه | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|5394 حمد شعيبــــ  |لكريم |لحسينى عبــــد| سيوط|صيدلتـــ 

|75|52 رس سيد محمد|رضوى ي ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

55682 ى محمد تـــم م|محمد حسي  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

775o2| ن|لحميد سليم|محمد عبــــد | رن ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 2145 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2|9545 وق تـــوفيق صل ذل|لش|لدين |ح |رسر ى شمس حقوق عي 

2582|8 ع|م فتـــىح رف|حمد س| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

245|9| |ئيل حن|مخ| مريم حن ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|8o78 ى عبــــد |سيف  ح|لفتـــ|لدين محسن حسي   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

4492|5 لبــــ محمود|مجد محمد غ|محمد  |هندستـــ طنط

895|49 ن وحيد فتـــىح فرج |مرو ج|تـــربــــيتـــ سوه

86o|6| ده|بــــيمن مدحتـــ زىكي قل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8483|9 ى بــــ رفعتـــ يس|يه| |مي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

3264o7 لرحمن مسعود|ء محمد زىك عبــــد|ل| ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

773|52 ف عويس |يوسف  حمد|رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

83848o حمد|لر حمن |ليىلي عمرو عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

527852 م محمد عزم|هلل محمد هش|منتـــ  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

22239 لم|لحفيظ س|بــــر عبــــد |ن ص|يم| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

|6|828 بــــر عىل|ء سمي  ج|ل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

26499 لدين محمد لطفى|م |محمد عص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

425922 ى نص|ر سعيد |من ر|حمد حسي  ن|سو|بــــ |د|

694974 ن|للطيف محمد محمد رضو|م عبــــد |سه لمنصوره|نوعيتـــ 

875786 لعزيز  |حمد سمي  محمد عبــــد| سكندريه|ل|صيدله 

9o3756 ج  فرج عزيز |نه ن|دمي ج|طبــــ بــــيطرى سوه

27927o لنرص بــــدوى|بــــثــــينه ميشه سيف  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

358549 لرحمن فضل|يتـــ مجدي عبــــد| ى شمس حقوق عي 

44|378 لمسيح|ك عبــــد|لمل|ئيل مسعد عبــــد|ميخ لشيخ|علوم كفر 

3499o| ر وحيد محمد عىل|مي ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

22486| لحليم|د عبــــد|حمد فؤ|عمر  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2|2728 لمنعم حفنى منصور|حمد عبــــد|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

654|8 ن مصطفى|م سيد رمض|ريه لفيوم|طبــــ 

242555 محمد| هيم زكري|بــــر|محمد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

757586 ئى عمر|ن محمد كيل|ودي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|36389 هيم|بــــر|زق |لر|لد عبــــد |مريم خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

434855 لسيد|م |لسل|لمنعم عبــــد|سلىم عبــــد |بــــ طنط|د|
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9o3o39 بــــر عىل محمود |لج|عىل عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

37|8o| حد|لو|م عبــــد|زق تـــم|لر|م عبــــد|تـــم ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

|3826| ن منصور|زق بــــى عثــــم|لر|حمد عبــــد | ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

|5|7|7 ن هر معوض بــــخيتـــ|م| مي  ى شمس|د| بــــ عي 

|8366 ي محمد عطيتـــ بــــدر
منى مصطفى هره|لق|حقوق 

|854| ن عمرو فوزى جمعه|مرو ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|39995 دق|دق صبــــرى ص|ده ص|غ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

||9677 هيم محمد|بــــر|عمر محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

782896 ن محمد عىل|ل سليم|ء جم|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

9o88|3 ى |لفتـــ|م عبــــد|م محمد هش|بــــس ح حسي  ج|حقوق سوه

|2oo86 وه|لدين محمود عىل حل|د |ريم عم ى شمس|تـــج ره عي 

444955 هلل|د |مبــــروك ج| يىح زكري ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

3455|4 لفحل|يتـــ محمد محمود محمد | ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|7|424 حد|لو|لدين سيد عبــــد |عمر سيف  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3|357 حمد عمر محمد حسن|مصطفى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

456822 يف|لحميد |هيم عبــــد |هدير محمود إبــــر لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

629629 لمنعم|لسيد محمد عبــــد |ديه |ن ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

924845 لشمندى |بــــر محمد |محمود ص ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

332o22 لسيد محمد|هبــــتـــ عىلي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7o3|66 وى|لستـــ|م محمود محمد  لمنصوره|حقوق 

33387o لس ي رس نصىحي مسعد|كي  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

8373| ى|هلل حس|هلل قرئى عبــــد |عبــــد  ني  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

438278 ي مغ|نوره
ل خليفه|وري غ|ن بــــسيوئى لشيخ|بــــ كفر |د|

8o4oo8 ى لس|مكرم روف| مي  ئيل كي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

52|634 لونيس|آيتـــ محمد فرج عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

85386 |م وديع حن|مجد عص| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

827396 ي محمود محمد|عىلي ن ج  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

9|4382 حمد  |مجده عىل محمود  سيوط|تـــربــــيتـــ 

8o|97 ل محمود عىل|م كم|بــــتـــس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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|25549 لمنعم|حمد عبــــد |ح |حمد صل|سلىم  هره|لق|م |عل|

497844 ى  |لبــــن|لعزيز درويش |لسعيد عبــــد |نورسي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

36o964 مد|فدوه محمد فريد ح |بــــ بــــنه|د|

8864oo لرحيم |مل عبــــد|طف محمد ك|حمد ع| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o4oo6 يمن عزيز موىس|ئى |رس| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

357273 هيم|بــــر|م |لسل|جر مجدى عبــــد|ه |طبــــ بــــيطرى بــــنه

689466 فظ|حد ح|لو|فظ عبــــد |ء ح|ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

354769 ج محمد|لحج|بــــو |حمد |منيتـــ | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

768754 محمد ربــــيع فرج محمد ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

7o9o3o  صقر|هيم |بــــر|ل محمد |وليد بــــل
ى
لدسوق لمنصوره|ره |تـــج

57644 تـــه|صبــــىح زكرى شح| فيول دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

52438 شهد محمد عىلي محمد صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

49525o هيم|بــــر|مد |مي  ح|مد |ح بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

257273 فوزى عرفه عمر| ند هره|لق|ر |ثــــ|

|69|2 طمه مصطفى محمد مصطفى|ف هره|لق|حقوق 

8774o6 ي|ر
س  |ن دري|مظهر سمع| ئى سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

32o654 در|لق|عبــــد| حمد عط|عمر  ى شمس|تـــج ره عي 

8o9888 ي|لح ك|ئل ف|و
مل مهنى ره بــــنى سويف|تـــج

96863 لعزيز|روق عبــــد |رس ف|ء ف|دع لمنصوره|حقوق 

48|687 زى|د محمد نرص حج|حمد رش|مصطفى  سكندريه|ل|بــــ |د|

5o9939 لسوىس|عمرو فرج محمود موىس  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

82o9o9 ى سمي  | هيم عزوز|بــــر|لحسي  سيوط|ره |تـــج

753|63 لسيد|لسيد مرىسي |عمرو محمود  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

347|o8 حمد|لسيد |دق |لميس ص |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

348|65 مد|د ح|ئى فؤ|ء ه|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6|6829 ن|حمد رفعتـــ عثــــم|حمد |رتـــ |س ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

678889 وق رض ن|لحميد عثــــم|ن عبــــد |عثــــم| رسر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

2|69o7 ي|ر
هيم|بــــر|رس يشى |ي| ئى هره|لق|م |عل|

8||556 هيم|بــــر|مي  |ل|جر نرص |ه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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9o297| دير |لشهيد بــــ|بــــدير عبــــد| رين|م ج|تـــربــــيتـــ سوه

8878o2 | نىح  نبــــيل تـــوفيق حن| سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

534o48 د نرص مبــــروك فرج|لرحمن عي|عبــــد  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

262392 ذ عىل ذىك عىل|مع بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

875236 ك |لمل|د فخرى عبــــد|جوزيف عم سيوط|ره |تـــج

42426o |م عبــــد |محمد حس
ى
لمقصود دسوق سكندريه|ل|حقوق 

2|9648 ي|ر
ي|للطيف |حمدى عبــــد| ئى

لدكروئى تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

5272o4 هلل|يوسف مني  يوسف عبــــد  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

|52646 بــــتـــ|روق ثــــ|هلل محمد ف|منتـــ  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

92|||9 يف جم تـــه |ل صديق شح|رسر حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

4|26o9 هيم يوسف|بــــر|حمد |ريج | لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

3|9864 حمد|حمد محمد |ن |يم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

59o8o طمه مبــــروك حسن مبــــروك|ف تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

689839 ه محمد|لز|لغنى |لعربــــى عبــــد |هلل |منه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7824|7 ل منصور أحمد|طل| ند زيق|لزق|صيدله 

8|73|o محمود محمد محمود عطيه سيوط|حقوق 

53o556 ى محمد عبــــد |ي ن|لطح|ه |لل|سمي  سكندريه|ل|هندستـــ 

77o52o درس|د نجيبــــ تـــ|محبــــ عم زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

285o23 حمد|مل عىل |فظ ك|لح|بــــع عبــــد|لتـــ| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

68295 بــــدوى مصطفى محمد بــــدوى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

35823 ر عىل محمد عىل|من ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

696|96 ى|بــــو |لسيد |لحنفى |كريم محمد  لعني   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

637|69 ى محمد|محمد جم ل سعد أمي  زيق|لزق|هندستـــ 

|34345 در|لق|طمه سيد جمعه عبــــد |ف هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|3||4| ى ر|محمد رفعتـــ محمد محمد مي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7266| عيل|سم|هيم |بــــر|ن |رمض| نور لفيوم|ضتـــ |علوم ري

53|93 هيم سعيد سلومه|بــــر|ميمه | ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

76o462 هيم|بــــر|هيم |بــــر|م |لسل|عمر حلىم عبــــد  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج
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228o6o ل محمد|ر كرم كم|من ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2|4|32 ز|سم حر|حد ق|لو|لدين عبــــد|م |يوسف حس هره|لق|حقوق 

|6|5|6 حمد عىل|يوسف محمود سيد  ى شمس هندستـــ عي 

4|359 ح عيد|لفتـــ|تـــ عبــــد|م نش|وس ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6o3766 لسيد|لمنعم |لعزيز عبــــد|محمد عبــــد لمنصوره|حقوق 

5o4238 ن|منى أحمد محمد أحمد عثــــم تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|2333| لحميد|لحسينى عبــــد |لحميد محمد|هبــــه عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

|6552 لحليم|مريم فتـــىح محمد عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

64|572 م|م|م مصطفى محمد |م| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26747 د محمود عويس محمود|جه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

77o4|o ن|در عثــــم|لق|حمد محمود عبــــد | ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

8o|795 ي قطبــــ عبــــد|ر ه|من
لحميد|ئى ي تـــمريض 

ي|معهد فنى
| لمنى

42o772 م|م|ل|مد محمد |حمد محمد ح| لشيخ|بــــ كفر |د|

9o334o لرحيم |حمد عبــــد| |د عط|زي ج|طبــــ سوه

84o299 ى|هيم |بــــر|م |بــــتـــس| حمد حسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

435388 بــــر|بــــوزيد محمد ج|هبــــه سمي   لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2|46|2 ى|مصطفى مجدى محمد  مي  هره|لق|عه |زر

25267| بــــوهيبــــه|م نظي  |مريم هش شمون|نوعيتـــ 

64o324 زق|لر|عيل عبــــد|سم|لح |لرحيم ص|سلوى عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

63|782 ء حلىم عىل محمد|ل| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

79|37 هيم فتـــىحي محمد حسن|بــــر|دي |ف دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

63272o وق محمد عىل  لسيد عليوه|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

67|46 رق محمد محمود|سهيلتـــ ط لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o|377 لعويس| |تـــم محمد صفوتـــ عط|محمد ح لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6|4829 لعجورى|لحليم |كر عبــــد |محمد ش |هندستـــ طنط

92||8| تـــ نجيبــــ كريوس |ئى نش|م| ج|تـــربــــيتـــ سوه

258943 ى|بــــو |لحميد |تـــم محمود محمود عبــــد|ح ليمي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

285746 طف محمود عيس|لرحمن ع|عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

825625 حمد سليم|يمن سليم | دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 
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646|84 هلل|حمد عىل عبــــد |مريم سمي   ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8o93oo ي محمد حسن عيد
مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

8|735 ى |حس عيل|سم|م حسن حسي  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

|65563 ى ي متـــى حن| كرستـــي  |يحن  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

3|9o6 لرحمن فوزى خليفتـــ عىل|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

267|24 ر|لد نص|م محروس خ |علوم بــــنه

478846 حمد|هيم |بــــر|هيم محمود |بــــر|محمود  |ره طنط|تـــج

|26|85 يف محمد عبــــد  للطيف|يمنى رسر ى شمس|تـــج ره عي 

2|5754 حمد عوض|رحمه محمد صديق   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

63o923 ي|ء |ل|
لسيد محمد محمد مصطفى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

322732 تـــ وليد حسن  هيم حسن|بــــر|مني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

787844 متـــ|ل فرج سل|م جم|ريه ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

6o9oo| هدير محمد سعد جمعه |بــــ طنط|د|

9|oo69 ى |لسيد |ء صفوتـــ |شيم مي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8||74 ى|منى خرصى ذىك ي سي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4||88 حمد|لحكيم |حمد عبــــد |مصطفى  هره|لق|صيدله 

8|985| تـــه|تـــ شح|سم شح|مريم بــــ ي|بــــ |د|
|لمنى

959|6 ي
لعظيم قرئى|مه عبــــد |س| |دئى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

229529 حمد|د زىك |لمنعم فؤ|سلىم عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o3949 ى|حمد محمد |هيم فوزى |بــــر| لعشر لمنصوره|ره |تـــج

8o4873 ء محمد محمد|رنيم عل حقوق بــــنى سويف

3323|| ي يوسف |سم| حمد يونس|ء خي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6345| لحليم حسن|هيم حمدى عبــــد |بــــر| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

253398 لعظيم عمر|ن عبــــد|م عثــــم|مر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

82|35 شتـــىل|لبــــ|حمد |روق |دل ف|محمد ع ن|ضتـــ حلو|علوم ري

2|9o93 ر|عمر صفوتـــ محمد عم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

299ooo ر|هيم نص|بــــر|لرؤوف محمد |لرؤوف عبــــد|عبــــد ى شمس حقوق عي 

259532 لعظيم حسن|بــــثــــينه حسن عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

6|2769 ى|لسيد |مه محمد فتـــىح |س|جر |ه بــــو حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

835563 ي محمد |جيه حمد|ن خي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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|5|329 ي|ر
لرحمن|لمجيد جمعه عبــــد |عبــــد | ئى ن|ضتـــ حلو|علوم ري

74454 ن|لعزيز زيد|طمه محمد عبــــد |ف كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

4|8792 لحسينى عطيه|ح |لفتـــ|ء متـــول عبــــد |سم| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

297|7 ر خميس|لستـــ|رص عبــــد |محمد ن ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

8o269| تـــه|مه محمد شح|زينبــــ سل ي|بــــ |د|
|لمنى

23o462 لفرغىل|ن |ل رشو|محمد جم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|o285 ر|لعزيز نو|زن بــــهجتـــ عبــــد|م |تـــربــــيتـــ طنط

537398 لد|لونيس حمد خ|هند محمد عبــــد ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

|3o963 حمد محمد محمد|يوسف  ى شمس|د| بــــ عي 

767447 مه حسن مبــــروك|ن سل|رو لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

678725 رق محمد محمد خرصى|ء ط|سم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

78|344 لسيد|هلل |لد عبــــد |ء خ|ل| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

776964 ف لطفى عبــــد |محمد  لغنى|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45|695 لهلوتـــى|بــــر حسن |حمد ج|ء |لىمي لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

84|7|| زق تـــوفيق|لر|حمد محمد عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

87o63o هيم|بــــر|ن محمود |نسمه رمض ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

329o43 حمد|لسيد |م محمد |حس |تـــربــــيتـــ بــــنه

475738 حمد|س عوض |عمرو مجدى عبــــ سكندريه|ل|ره |تـــج

345497 ح|لمد|لمعىطي محمد |منى محروس عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

238||5 هلل| |ن عط|محمود سليم| دين هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

863586 لس تـــوم يوبــــ|تـــ |شح| كي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

846629 ى  بــــوزيد محمد|محمد حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8o|88o ى|عبــــد هلل سيد زىكي حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

6327o3 لحميد يوسف|د يوسف عبــــد |رؤى جه زيق|لزق|صيدله 

689338 خلود مجدى محمود حسن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

69o246 ى|خلود محمد محمد حس ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

535665  خليل|حمد بــــدوى ص|لرحمن |عبــــد
ى
ق |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

9o52oo مفدى نبــــيل مني  يس  ج|تـــربــــيتـــ سوه

5238|| رف|حمد ع|بــــو حسيبــــتـــ |محمد مصطفى  سكندريه|ل|بــــ |د|
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29252| لطوجى|حمد |زى |حمد مغ|محمد  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

|5o976 عيل عوض|سم|ئى وليد |م| ن|بــــ حلو|د|

269|5o لدين|لد محمد نرص|مروه خ شمون|نوعيتـــ 

2|8|44 بــــوبــــكر حسن محمد|حمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|9298 ج|لمجيد بــــسيوئى فر|ج عبــــد |آيه فر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

9|543| ى  |محمد سيد عبــــد لموجود حسي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

5774| ح|لفتـــ|حمد عبــــد |حمد رجبــــ | ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

324|2| لرحمن|رجبــــ عىل رجبــــ عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

|39|62 حمد محمد|ر مجدى |من هره|لق|ر |ثــــ|

323364 عي|لسبــــ|لسيد |ل |حمد جم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

542o92 ي|لرحمن ح|كريم عبــــد 
مد بــــسيوئى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|23|65  يحن  عبــــد 
لم|ر س|لستـــ|تـــفى ى شمس هندستـــ عي 

4|8o44 ى عبــــده منصور| |ر رض|من مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

324274 لمقصود|لربــــ عبــــد|د |م ج|مصطفى عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8o9o|2 تـــه مرىسي|ح شح|حمد صل| ي|هندستـــ 
|لمنى

859863 دم|حمد |لد محسن |خ سيوط|عه |زر

7o5972 ز|لمجيد محمد عز|م رأفتـــ عبــــد |ريه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5337 لح|لدين مصطفى سيد ص|م |م عص|هش لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

489584 لنبــــي عىلي عمر|حمد عبــــد |ء |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

482574 س محمد|لمنعم عبــــ|بــــرين سعيد عبــــد |ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33562 حبــــيبــــه حمدى محمد صقر ن|علوم حلو

9|5597 ره  |بــــسنتـــ فوزى لبــــيبــــ بــــش ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

|656|5 لمنعم محمود|حمد عبــــد |حبــــيبــــتـــ  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

3|95o2 ي| ند
محسن محمود مصطفى ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

536o9o حمد لطفى حسن رحومه|دهم | |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7|6975 هيم|بــــر|لمنعم |هيم عبــــد |بــــر|مصطفى  لمنصوره|حقوق 

76257| عيل محمد|سم|حمد |محمد فرج  صيدلتـــ بــــورسعيد

23729| ف عبــــد|مريم  حمد|در |لق|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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78275| ل|لع|م عبــــد |لسل|حمد عبــــد |يه | |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

84ooo ي مرصي عبــــد |سل| م|لسل|م عشر  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

483743 ن|هيم سعد عثــــم|بــــر|يتـــ | م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

863253 ن|م محمد محمد رشو|بــــس ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|6|834 هيم|بــــر|لخي  |بــــو |لد |خلود خ ى شمس حقوق عي 

3|4842 ى|حمد سعد |لد |خ لدين حسني  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

825874 يع محمود|ج ط|لحج|بــــو|يه | دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8o6994 زق معوض|لر|ء محمود عبــــد|سم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

892|37 ء حمدى محمد سيد |رس| سيوط|تـــمريض 

899922 ن سيد  |ن محمد رضو|رضو ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

63o76o رس فتـــىح حسن|محمد ي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

364866 مل|لد محمد ك|لق خ|لخ|عبــــد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

|66779 ى محمد ف ى|حني  روق حسي  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

757272 حمد|منيه محمد عىل | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

6|7378 دى|لن|ل مدحتـــ محمد عوض |مي  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5o637 دق|هيم ص|بــــر|مي  | |بــــول بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

27o497 تـــ يوسف فرج شبــــل محمد شعي  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

526242 ن حسن|دل رفعتـــ عثــــم|نور ع |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3645o3 لحميد محمد عىل|حمد عبــــد| رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

62o244 ى سمي  عبــــد |ي بــــ|لغو|ر محمد |لغف|سمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6|846 حمد|دتـــ محمد بــــكرى |غ لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

845772 ي |لشيم|
حمد محمد|ء مصطفى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

323o3 هر|لظ|محمد سيد محمد عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

83|o43 حمد|يه محمد خميس | ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6885|2 لغر|لسيد |هلل |ل عبــــد |ن جم|نوره لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

9o7|29 لحميد |لق موىس عبــــد|لخ|رضوى عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

253|53 لجريس|منى محمد فوزى  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|
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493o5 بــــ|لتـــو|وي محمد عبــــد |لرحمن كحل|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

34266| لسيد|حمد طه |ن |حن عه مشتـــهر|زر

937o| لفتـــوح|بــــو|زق |لر|تـــن محمد عبــــد|ف كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

892985 لعز |بــــو|ل |لع|لعز عبــــد|بــــو|مجدى  سيوط|ره |تـــج

49649o لحميد عوض|لحميد محمد عبــــد|طمتـــ عبــــد|ف ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9oo54| ء محمد سيد عبــــده |رس| ج|تـــربــــيتـــ سوه

|8o26 لق|لخ|حمد محمد جميل عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

26|586 هيم|بــــر|لرحمن |لرحمن فكرى عبــــد|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|769| هيم طه|بــــر|رتـــ عوض |س سكندريه|ل|حقوق 

437572 ر|لنج|حمد |حمد |محمود  لشيخ|ره كفر |تـــج

765693 هيم مهدى|بــــر|محمد نرص محمد  حقوق بــــورسعيد

6364|3 لصمد|لعزيز عبــــد|مصطفى محمد عبــــد زيق|لزق|طبــــ 

786952 بــــ عىل|لد محمد حج|خ عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

684557 ى عبــــد | لسميع محمود ليله|حمد حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

899|o6 حمد محمد|حبــــيبــــه جعفر  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

786o|7 م عىل محمد محمد جبــــر|بــــتـــس| زيق|لزق|حقوق 

684582 م محمد|م|ل|لدين |ح |محمد صل ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

84|52| ى طنط|مينه محمود | وي|مي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

75|282 لدين محمود محمد محمد|عز  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

9o2735 ن محمد |حمد عمر|محمد  ج|عه سوه|زر

459445 ف فوزى عبــــد |ح |سم د|لجو|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

898329 م سليم|م|لسيد |يمن |ضىح  ج|طبــــ سوه

346767 عيل|سم|مصطفى محمد | بــــرين|ص ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3326|o زى مدكور|لد حج|زى خ|عربــــي حج |بــــ بــــنه|د|

842o22 لفخري منصور|لسيد |ء |سم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|52435 حمد عبــــدتـــ نصىح|هلل |لمعتـــز بــــ| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

8|5682 ه فتـــىحي ح| فظ محمود|مي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

7o59|6 يل|لمحسن ن|دل محمد عبــــد |محمد ع لمنصوره|ره |تـــج

352o4| للطيف|ن عبــــد|ح عدل|محمد صل ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ
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2|534 هيم|بــــر|لرسول |لنبــــى عبــــد |ره عبــــد |س ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

47264 ى عبــــد|ي لبــــر محمود محمد|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

848722 ي خميس محمد|رس|
ء مصطفى ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

6o97o6 بــــو غديتـــ|لحميد |لحميد عبــــد |ن عبــــد |يم| |تـــربــــيتـــ طنط

64o765 هلل محمد|موئى عبــــد |لديد|محمد محمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

3284|8 ي
حمد محمد عىل|لدين محمد |ء |ضى |ره بــــنه|تـــج

2|9o6o لمليىح |لدين محمود |ح |م صل|يوسف حس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

32|473 لسيد مصطفى|عمر محمود  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|7|9| ىسي|لشبــــ|لسيد |مروتـــ محسن  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

295932 لس رأفتـــ منس د ود|كي  ن|بــــ حلو|د|

443368 لمقصود جوده|لدين عىلي عبــــد|د |هر عم|ش |حقوق طنط

28o2o4 ل فتـــىح محمد|ندى جم ن|حقوق حلو

||5955 فيليبــــ عوض نبــــيه عوض هره|لق|م |عل|

526||3 ك|لمل|رك ظريف بــــطرس خليل عبــــد |م بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|75375 ن ئيل|صبــــرى حلىم ميخ| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4993o8 ر|لف|لعليم |ئى محمود محمد عبــــد |م| |حقوق طنط

89449| هبــــه حسن محمد بــــكر  سيوط|بــــ |د|

64o97| هيم عىل|بــــر|هيم |بــــر|طف |وليد ع زيق|لزق|هندستـــ 

44o77 لجليل|حمد محمد سعد عبــــد | ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|77999 لجوهرى|هيم |بــــر|تـــ |لشح|حمد |سهيله  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

|3o8o3 يم|لد|لرحمن صبــــرى تـــوفيق عبــــد |عبــــد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5487| ي|ل عبــــد |لع|سميه معوض عبــــد 
لغنى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8|3835 لدين رجبــــ|جر محمد سعد |ه ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

6369| ن سيد عىلي|لد رمض|كريم خ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

863|22 هلل عىلي|م حسن عبــــد|حس ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

64|2|3 لسيد|لحميد |حمد عبــــد|ء |شيم زيق|لزق|نوعيتـــ 

687767 ى عبــــد  لغنى|وليد محمد حسي  لمنصوره|ره |تـــج

768343 بــــ|حمد كس|حمد محمد |ء |ل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

9o7932 لرحيم  |لد مصطفى عبــــد|هلل خ|عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

9|22o8 لقس فيلبــــس ذكرى يس |ذكرى  ج|ره سوه|تـــج
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778299 حمد عمر|مه رشدى |س|حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

756838 لجليل عطيتـــ|محمد رجبــــ عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

87o32 حمد محمد جبــــر|هلل |عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

234|38 ح|لفتـــ|نور عبــــد|كرم |لرحمن |عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

627465 لحميد مصطفى|رص عبــــد |ر ن|من زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

686928 بــــينى |لسيد|يه محمد نبــــيل | حمد منس|لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|6528 ى سكندر|جوزيف شفيق | يوستـــي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

864435 ح محمود عىلي|لفتـــ|محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

299842 وع محمد عىل|مصطفى محمد مط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

85373o رك|مبــــ|لحميد |ن رسير عبــــد|بــــن ي|عه |زر
|لمنى

244o67 ى عبــــد| لعزيز|لرحمن عبــــد|حمد حسي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

89|o94 حمد |رص حسن |لن|ء عبــــد|شيم سيوط|تـــربــــيتـــ 

83|6o8 لحميد عىلي|ء خلف عبــــد|بــــه دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

852532 ه عبــــدربــــه|لل|لعزيز عبــــد|م عبــــد|ريه حقوق بــــنى سويف

5o9276 لدين|د خي |لجو|محمود محمد شبــــل عبــــد |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

6o8476 لعزيز عيسوى عوض|ندى عبــــد |بــــ طنط|د|

96488 ى |عمرو ع حمد|دل حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

264664  سليم
ى
ن|ن محمد سليم|سلىم شوق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

347769 فظ عىل|لنبــــى ح|م عبــــد|سل| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

7|7383 يف|كريم عبــــد  هلل صديق رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

688234 مد|حمد ح|لبــــشي  |طه محمد  لمنصوره|ره |تـــج

|5267 ل عبــــده حسن|ء جم|رس| ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

92o|78 بــــيل خليل  |نىح  نزه ق| ج|علوم سوه

259947 مل عىل|ن ك|يه حمد| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

9|o483 دى محمد |لرحيم حم|نىح  محمد عبــــد| ج|بــــ سوه|د|

767|o3 لعيسوى|كريم صبــــىح فتـــىح محمد  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

33|oo4 ح يوسف|لفتـــ|طمتـــ محمد عبــــد|ف |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

9o|8oo حمد |لسيد |ح |حمد صل| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

784|79 |لرحمن |سم محمد عبــــد|لق|بــــو |لعظيم |عبــــد 
درى|لق

زيق|لزق|ره |تـــج
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4oo645 لبــــدري محمد|ء فهىمي |شيم ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

32o775 حمد|حمد |د |زم فؤ|ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

496o7o يف عبــــد|ف لحميد محمد مخيمر|تـــن رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

825o45 ح سعيد سعد|لفتـــ|عىلي عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|29335 لسيد|محمود سيد محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|6898o لحميد حسن|لدين كرم عبــــد |بــــ |شه كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

76479o ى| رن محمد عوض عىل محمد حسي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

6o723| لعليم فرج|تـــى فرج عبــــد|نج |ره طنط|تـــج

756378 ن|حمد حسن عىل عىلي| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

75624 بــــوجليل|دى |له|حليمه جمعتـــ عبــــد  لفيوم|نوعيتـــ 

274|24 ي
ضل|بــــر ف|دل محمود ص|لرحمن ع|ء|ضى لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

59962 حمد سيد مصطفى|محمد  ن|هندستـــ حلو

625585 يف|هبــــتـــ إبــــر هيم أحمد حلىم محمود رسر زيق|لزق|طبــــ 

696o56 كرم محمد محمد هرجتـــ|محمد  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

78o632 لحميد|سهيله محمد عزتـــ عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

896643 لسيد محمود  |ره محمود |س ج|بــــ سوه|د|

685349 ز|لبــــ|ز |لبــــ|روق |نسمه حسن ف لمنصوره|بــــ |د|

5o86o2 تـــه فتـــىح محمود حبــــيبــــ|حمد شح| سكندريه|ل|بــــ |د|

879972 ي|ر
حمد عىل  |حلىم | ئى سيوط|حقوق 

2427|o لمجيد|لرحمن صفوتـــ ليثــــى عبــــد|عبــــد يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

883522  محمد |
ى
ميمه محمد شوق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

||7||2 ود بــــطرس|رن جورج د|ك ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

22639 حمد|حمد محمد سيد | هره|لق|ره |تـــج

354285 بــــسنتـــ محمد محمد خليل م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

26465| بــــ|لطو|م محمد محمود |س| ن|ر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

427|43 ره|للطيف عىل عم|عبــــد | عل سكندريه|ل|صيدله 

696722 ى رسور |لحس|لرحمن |عبــــد  لخشبــــ|ني  لمنصوره|حقوق 

864763 ي مبــــ
بــــر محمود|رك ج|مصطفى دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 

تـــ|بــــمرصوف

2666o3 ذل|لش|ذل عوض |لش|ر عوض |من ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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636249 حمد محمد صقر رزق محمد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

697o|5 حمد عىل|لمحمدى |ل يوسف |محمود كم لمنصوره|ره |تـــج

773943 لس صبــــرى عبــــد  س|لي|لسيد |كي  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

848752 لحميد|مد عبــــد|هيم ح|بــــر|محمود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|2o787 م جيد معوض شنوده|دى س|ش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|974o ل|لري|ره مدحتـــ حسن |س سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

686748 وع|ن مط|حمد شعبــــ|ئى |حمد ه| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

62825 ى|دل عبــــد |ء ع|ول لعظيم حسي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

227227 لعزبــــ|بــــ محمد |يه|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4265|| لح|لعزيز ص|لح عبــــد |ن محمد ص|نور لشيخ|عه كفر |زر

67695| ن|ن محمد عىل رشو|هلل رشو|عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

422554 ئى|لبــــرد|س |ن عبــــ|رمض| ند ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

865397 ن محمد|حمد سليم|ن |سليم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

779793 ن|هلل محمد عثــــم|جر سعيد عبــــد |ه زيق|لزق|حقوق 

422o49 عيل عبــــده|سم|د |زينبــــ عم |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

786o82 حمد حموده|عيل |سم|عيل |سم|خلود محمد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5245o6 ىط مصلىح|لع|لغنى عبــــد|عيد عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

6|9o4| لدين|لسعيد عز |رق محمد |ده ط|مي ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

784658 د|ر عو|لجبــــ|لرحمن عبــــد|زم عبــــد |ح زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

3737|5 ي|ندي ن
رص نبــــيل حنفى ى شمس ي تـــمريض عي 

معهد فنى

768833 لحميد|محمد حسينى محمد عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

76oo98 ى مؤمن محمد حسن حسي  لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

|77|58 ى|لن|هدير عبــــد  رص محمد خي  ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

858445 هلل عىلي|عبــــد| رض| رند ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

5368|7 عي|لحميد رف|محمد حلىمي محمد عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|9|72 غ|لصبــــ|هيم |بــــر|هلل |ء رفيق عبــــد  |سم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

358586 لعزيز|هيم محمد عبــــد|بــــر|مريم  |ره بــــنه|تـــج

279342 ء فتـــىح سعد محمود يوسف|رس| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |
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5|o65o عيل|سم|مد محمد |حمد ح| سكندريه|ل|طبــــ 

42634 ل|لع|حمد عبــــد|لد خلف |يوسف خ هره|لق|ره |تـــج

5o7472 وق  ن محمد صبــــرى|حمد سليم|رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|2|627 دق|مد ص|يوسف محمد ح ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

36628| ر محمد محمود|لنج|ء محمود |شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

924227 ده  |ن حم|لدين حمد|ل |ل كم|نه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

2524oo بــــو زور|سميحه محمد رشدى  م بــــنى سويف|إعل

5|o4|5 لصبــــور دردير|أنس محمود يشي عبــــد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

5446o5 جر فتـــىح فتـــىح موىس|ه ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

45o673 يه ود|م جرجس تـــوفيلس د|مي  |هندستـــ طنط

334653 ى|لنبــــى |لد عبــــد|م خ|سل| لبــــحي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

628856 م|لسل|فتـــىح محمد عبــــد| نور زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

545|o8 لنبــــى|هيم يوسف عبــــد|بــــر|هيم محمد |بــــر| سكندريه|ل|حقوق 

4448|2 جر محمد يوسف محمد|ه ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

624548 حمد|آيه متـــول متـــول محمد سيد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

768777 هيم|بــــر|ن عىل |حمد رمض| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

7o4489 عيل موىس|سم|ورى |ن مجدى مغ|يم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

773o7| حسن عىل حسن عىل حسن دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

758453 ور|حمد محمد ش|هلل |محمود عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

834298 بــــ|رك دي|عمر محمد مبــــ دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

7oo925 بــــو عىلي|هيم |بــــر|هلل |ل عبــــد |ندى جم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8679| لعزيز|ل ربــــيع عبــــد |حمد كم| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

5|523 تـــتـــ محمد|ر شح|يتـــ مختـــ| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

63|334 سعد|ك فكرى فهىم |مل| مونيك عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3685|9 لرحمن|حمد سعيد عبــــد|ن |نوره دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

7o|629 وى|لغمر|هيم |بــــر|نس سمي  سعد |ن هره|لق|ج طبــــيع |عل

4|398| حمد جعفر|جد |سهر م |ره طنط|تـــج

787499 ى سعد|بــــر|حسن | رن هيم محمد حسي  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

389|8 ع|لرف|لعظيم |لسيد عبــــد|لرحمن |عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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48|577 بــــينى|محمد بــــسيوئى محمد عىل  لشر سكندريه|ل|حقوق 

7229o ي حسن محمود|حن
ن حسنى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68o93o لسيد|ح |ح محمد صل|صل لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

32o873 ف ه| ي فوزي عبــــد|رسر
للطيف|ئى ى شمس حقوق عي 

4|4975 ر|لمقصود عبــــده مسم|نزيه نزيه عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

||7|56 ى س مسيحه|مني  غط| مي  ى شمس هندستـــ عي 

33o498 ي|ر
د|لجو|ض عبــــد|محمود ري| ئى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

687234 ن|لدين سلط|لدين مىح |ن سعيد مىح |يم| لمنصوره|حقوق 

26783o  محمد |
ى
وى|لمك|حمد شوق ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|77586 ن|مريم عمرو يوسف سويد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

2276| هيم يوسف محمود|بــــر|عىل  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

768o74 زق|لر|د محمد عبــــد |نغم محمد حم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

623443 ن|ن عيد بــــدر|موده نشأتـــ بــــدر ط|بــــ دمي|د|

483498 ف عبــــد |يه | ى|رسر لرحمن حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

42o82 مل عرفه|ندي بــــدوي ك تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

5o4oo5 هر مقبــــل|دهم محمدفوزى ط| ن|طبــــ حلو

8o5o98 هيم|بــــر|مي محمد فتـــىحي زىكي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

9o92o8 لحميد |لسيد عبــــد|لمنعم مظهر |عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o92|| ى|حمد عىل | حمد عوضي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|38799 حمد|ح |حمد صل|سلىم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

355328 مد محمد|يتـــ عىلي ح| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3389|2 وق سعيد عبــــد لتـــ|لرحمن محمد بــــل|رسر شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

327927 لدين|م جودتـــ نور |مجدى حس ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

6o5238 دى|روضه محمد بــــديع محمد ش ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

69295| لمني |تـــ |لشح|ده وحيد محمد |مي |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

9o8834 زع محمد حفنى |م من|بــــتـــس| ج|بــــ سوه|د|

638377 لبــــديع محمد صبــــيح|محمد مصطفى عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

|48o54 ف عبــــد |حمد | حمد|لمحسن |رسر ى شمس| لسن عي 

2|4582 ن|للطيف سلط|رم عبــــد|لمك|بــــو|ندى  هره|لق|ره |تـــج
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5|653 م|لسل|ضى عبــــد |ل م|جم| رن بــــ بــــنى سويف|د|

485o77 حمد عىل|حمد محمد |محمد  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

6648o حمد|محمد طه عليش | ر|ي لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

329487 |لدين عىل محمد |م |بــــ محمد عص|هيتـــ|م
وي|لنحل

زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6879o8 ى |م |سل| هيم|بــــر|لسيد نعيم حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|7oo6 ف إسم|عىلي ن|عيل سليم|ء أرسر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|38466 لموجود محمد|ح عبــــد |يه صل| هره|لق|بــــ |د|

4|5o26 تـــ|لزي|حمد حسن |ح |ء مصبــــ|سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

44253| ضى|م م|لسل|لعزيز عبــــد|د محمد عبــــد|سع سكندريه|ل|حقوق 

6978o8 ئى|لعجو|لسعيد |ندى محبــــ محمد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

44o73 حمد|حمد فتـــىحي محمود | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

847|85 ه ع| لحليم|دل محمد عبــــد|مي  ن|سو|بــــ |د|

682625 عيل|سم|سهيله محمد مسعود عوض  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

79|28 حمد خليل|تـــ محمد |هلل شح|عبــــد كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

247o8o تـــ|لزي|لسيد |لرحمن |حمد عبــــد| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

8368|2 د|فؤ| د يوحن|ك عم|ج لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

763783 هلل|ه عطيه |لل|ه عوض عبــــد |لل|سلىم عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

436988 ل|هيم عىلي محمد بــــل|بــــر|منه | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

833762 ي|دل عىلي حر|ء ع|سم| ج  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

44o275 ىط|لع|م عبــــد|ن عوض سل|حن ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

763|52 سلىم جمعه محمد جمعه ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

826894 ن عىلي محمد محمد|حن تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

866|o9 ي معوض|محمد ي
رس حفنى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

24|5o6 حمد تـــرىك|دل محمد |ع| دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

78o9|5 هلل|حمد محمد عبــــد|بــــ |يه| زيق|لزق|حقوق 

8|3||7 ى محمد عثــــم|م |حس ن|لدين حسي  ي|تـــمريض 
| لمنى

4oo527 لدين عمر|ل |زينبــــ حسن كم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o9932 لحميد |م فوزى عبــــد|خلود عص ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

526383 لمول|لمنعم محمد بــــربــــرى عبــــد|محمود عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

527694 منيه خميس رجبــــ عبــــده حسن| |ضتـــ طنط|علوم ري
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|73365 يد مرىس|بــــو|لسيد |محمد  ى لي  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4o3365 حمد|ر |هيم محمد عم|بــــر|ء |لزهر|طمتـــ |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

834787 ى|هلل عبــــد|محمود حسبــــ  لمجيد حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|2766| يوبــــ|هلل | |سحق عط|مح |رك س|م ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|5o966 حمد|لحميد |حمد عبــــد |م |حل| ن|حقوق حلو

822|4o ل|لع|فرحه فتـــىحي ذىكي عبــــد ي|علوم 
|لمنى

244368 مد|لحليم ح|ن عبــــد|حمد شعبــــ| هره|لق|ره |تـــج

456237 لغروبــــى|هيم |بــــر|ء محمد |رس| |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

|2o9|4 حمد محروس|مه |س|مهند  ن|هندستـــ حلو

49557o هلل محمد|ء محمد فوزى عبــــد|عل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

3|4452 م محمد عىل|محمد هش عه مشتـــهر|زر

255|85 بــــو جليله|ن مصطفى |روضه شعبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

79o3o8 ى ي|ي رس سعيد محمد بــــيوم|سمي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

46o39 ح|ل محمد سو|ء جم|سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

334662 حمد حسن عىل|حسن  ى شمس|د| بــــ عي 

84|o68 لنوبــــي محمد عىلي|مل | دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

68o436 لعدل|لعدل |م |م محمد س|س لمنصوره|هندستـــ 

768488 مد|د ح|حمد محمد حم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

923774 ن محمد |بــــ محمد عثــــم|رح ج|بــــ سوه|د|

448||2 لبــــسوم|لمنعم بــــيوم |لسيد عبــــد|ن |يم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

89852o حمد |د عبــــده |رق بــــن زي|لرحمن ط|عبــــد ج|حقوق سوه

||4885 بــــوسعيد|لىح عفيفى |ح عبــــد |حمد صل| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

457oo8 ل|لجبــــ|حمد |هلل |حمد عبــــد|هلل |عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

8664| لبــــنى حسن يوسف محمود حقوق بــــنى سويف

284275 ه ف|ل| طمه محمد عىل حسن|مي  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

678974 رف|لع|ن |حمد عثــــم|رق |منيه ط| |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

53732 ن درويش|لد رمض|جر خ|ه ي سويف
تـــمريض  بــــنى

25|824 لعيسوى|ل |لع|لمقصود عبــــد|ر عبــــد|حمد مختـــ| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

||5582 حمد|مل |ج  ك|حمد ن| هره|لق|ره |تـــج
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69|22 للطيف|ل محمد عبــــد |جم| دين لفيوم|بــــ |د|

286o8o نور محمد جنيدى|لد |خ |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

5o73|8 وى|لعمر|حمد خليل |لدين |م |سلىم عص لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

768599 ن سعد زيد|زينبــــ سليم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

2o627 لرحيم|روق عبــــد|لرحيم ف|روق عبــــد|ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o477o ف نعيم محمد عبــــد |م |له| هلل|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

2382o2 لديبــــ|ء محمد محمد فرج |شيم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4|9363 هيم جربــــيع|بــــر|منيه محمد نبــــيه | لشيخ|بــــ كفر |د|

897383 ل عىل |م سيد هل|هش ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

77229o ف |م |ريه لسيد مصلح نرص|رسر زيق|لزق|عه |زر

42|2|9 ل|لجم|م محمد محمد |أنور عص ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

25746| لففى|لدين |عيل مىح |سم|ء |شيم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4|654o لمول مرىس شلبــــى|د صبــــىح عبــــد |مر ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

5446|7 لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|هلل |عبــــد| دين تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|4688 لسيس|د طلعتـــ محمد |عم| دين |ره طنط|تـــج

6|8679 وى|لمنش|لجيوىسر |سلسبــــيل صبــــرى  لمنصوره|حقوق 

626897 وى|لغربــــ|كر محمد |ء محمد ش|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|59766 لمقصود|بــــر محمد عبــــد |منه ص هره|لق|حقوق 

233685 ئى|لدمر|هيم محمد |بــــر|لد |خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o6356 |حمد جمعه |س |ين|
ى
لدسوق زيق|لزق|هندستـــ 

698|67 زق|لر|لعوضى عبــــد |نور |هلل |منه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

48256 حمد عىل سيد|ئى |م| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

822529 ي ر|حمد ر| شد|شد عشي  ي|عه |زر
|لمنى

6|2792 ى فوزى |ي ى|ن |سليم| لنج|بــــو |سمي  لعمي  |تـــربــــيتـــ طنط

2|7499 ئى|لحلو|بــــر |حمد محمد ج|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

36oo77 ي|د سليم|بــــرين عو|ص
ن عفيفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

28o865 ه حس| ن|لنرص حس|ن سيف |مي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

8868o9 رص محمد عىل |يه ن| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

223927 لسيد|هلل |رص عبــــد|نور ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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4|9642 يش|لط|حمد |لعزيز |لعزيز عبــــد|ء عبــــد|عل لشيخ|بــــ كفر |د|

|29|95 حمد|ل محمد |لمنعم جم|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

7o49|o ى|هدير  حمد محمد حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6o4922 لعيسوى|عزه وليد محمد محمد  |ن طنط|سن|طبــــ 

25845| لغنى محمد|ل عبــــد|محمد جم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

524697 عيل مصطفى|سم|محمد مصطفى محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

7o38o| لمنعم متـــول عبــــده سعيد|ء عبــــد |ل| زيق|لزق|طبــــ 

45o558 لدمنهورى|حمد محمود سعد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

294822 هلل|بــــ |هلل ج|هلل نرص عبــــد |بــــثــــينه عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

235|5| ى زي|محمد سيد  ده|مي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

285588 ى|لمنعم |ء محمد عبــــد|رس| مي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

758222 ن|يه عدل محمد حمد| ج|بــــ سوه|د|

6o9559 ى زينهم فريوز ح|ي مد عمر|سمي  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

75|493  محمد |غريبــــ | هن
ى
عيل|سم|لدسوق هندستـــ بــــور سعيد

227382 محمود محمد حنفى محمود ى شمس|د| بــــ عي 

4o8532 هيم نبــــوى|بــــر|م نبــــوى |محمد هش |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|42379 لح محمد سيد بــــدر|ره ص|س وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

255929 محمد مصطفى محمدى عبــــده ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8o4|23 ي زىكي|حمد و|
ئل حبــــسر ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى

2643|| ح مرىس|لفتـــ|يه محمد عبــــد| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

646629 لسيد فوزى حسن حبــــيبــــ|ره |س |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

333|38 دى|له|لسيد عبــــد|رق |حمد ط| |حقوق بــــنه

23o763 وى|حمد قن|حمد محمد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|o|73 لسيد|ن |لرؤف زيد|هبــــه محمد عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

354677 ن|ل مصطفى رضو|هلل جم|منتـــ  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

688o99 مه|لغنى عىل سل|لسعيد عبــــد |لغنى |ندى عبــــد  لمنصوره|علوم 

7595|9 ندى محمد عطيه عىل لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

63|925 لعكش|ن محمد طتـــ |رو زيق|لزق|بــــ |د|

326o8o لنور|رى مدحتـــ طلعتـــ عبــــد|م ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4o5929 لرحيم|لغنى عبــــد |دى عبــــد |له|لسيد عبــــد |ء |إرس سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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8|o|6| هيم|بــــر|حمد |لد |م خ|حس حقوق بــــنى سويف

843926 حمد سليم|ج |لحج|بــــو|حمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

297o73 تـــم|محمد محمود قطبــــ ح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

26o558 ى|ن |ء مسعد سليم|ل| لمقيى شمون|نوعيتـــ 

25724o ء سعيد عبــــده شلبــــى|رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

78|932 ه عبــــد  ن|لرحمن رضو|هلل عبــــد|لمنعم عبــــد |ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|2o825 ى|م تـــه قلدس|د فكرى شح|عم| رتـــي  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

268587 شقر|ل|ح |لفتـــ|بــــر عبــــد|لرحمن ج|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4985o4 لحميد عطيتـــ سبــــيتـــه|نعيمتـــ سعد عبــــد  ط|ر دمي|ثــــ|

5432| حمد|ح |سم محمد صل|بــــ تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

762|o3 لكوم|ضى |لمحسن ر|ح عبــــد |حمد صل| ره بــــور سعيد|تـــج

6o6436 ح|لمد|لحميد |م محمد عبــــد |محمد هش ط|بــــ دمي|د|

56876 لح عىل|محمد عىل ص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|6|o66 هلل|ر عبــــد |لغف|رحمه فتـــىحي عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

325834 د|منيتـــ محمد مصطفى فؤ| ن|هندستـــ حلو

629o|8 ى|زق |لر|ح عبــــد|ء صل|رس| مي  زيق|لزق|بــــ |د|

83|844 لدين|م |لمنعم حس|حمد رجبــــ عبــــد| تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

|32o95 حمد|لحميد |ن عىل عبــــد |يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|62|76 ىط|لع|شم عبــــد |هيم صبــــرى ه|بــــر| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|o64 ي
للطيف|مل عبــــد |حمد ك|ء |ضى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o7o2 ل عرفه محمد|حمد جم| ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

272674 عيل|سم|عطيه عطيه | سم لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

23458| لخطيبــــ|هلل |حمد عىل عبــــد|يوسف  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

64||49 طف محمد حسن|لشهي  بــــع|محمد حسن  لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

4o2o68 د|لجو|هلل عبــــد |هلل محمد عبــــد|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|53|o م خليفه سيد  |ن عل|رمض سيوط|بــــ |د|

44|54o ي|ر
بــــر|لسعيد ج|سعد عزوز | ئى لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

825967 هر مسعود|لظ|جر حمدي عبــــد|ه سيوط|عه |زر

3547|8 جر مصطفى سعد مصطفى|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

883o35 ى نص  حسي 
ى |مصطفى ر حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 
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445942 ن|هلل محمد فرج سليم|عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

27|946 ى |لنبــــى ش|لد عبــــد|ن خ|يم| لسيد|هي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

89o935 ين ع م عىل |لسل|دل عبــــد|رسر سيوط|بــــ |د|

|2o449 عيل|سم|لدين |ح |يوسف مجدى صل هره|لق|بــــ |د|

238o85 ج|بــــ فر|لوه|لمنعم عبــــد|حبــــيبــــه عبــــد هره|لق|ره |تـــج

5|o737 ن|ل زهر|د جم|حمد عم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

853553 حمد طه محمد|صم |ع سيوط|حقوق 

52o828 ى نوفل|مد عبــــد |ن ح|رو لعزيز حسي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

265963 جد زينهم زين|لد م|خ |حقوق بــــنه

23634 م محمد عىل|محمد هش  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

254625 لرحمن سعيد|لرحمن سمي  عبــــد |محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|5o36o ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|حمد |لرحمن |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3673o2 للبــــودى|وى مصطفى بــــيوم |يدى منش|ه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

2|6o93 ع|لسبــــ|ج  محمد |عمرو طلعتـــ ن ى شمس|تـــج ره عي 

||7467 ن|ئى سعيد مدبــــول رمض|عمر ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|o69 حمد|حمد خليل |كريم  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

36|o34 ى |بــــو|م محروس |سل| لسيد|لعني  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

44|66o هيم جربــــيع|بــــر|لعظيم نبــــيه |ء عبــــد |رس| لمنصوره|علوم 

898o|8 هلل  |د عبــــد|لجو|محمد وجيه عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

8|25|8 ين رض دهم عمر| |رسر ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

4o2558 حمد|هلل |عيل عبــــد |سم|هلل |ن عبــــد|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

634534 لسيد|محمد حسن محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o|96 ي عل
زق|لر|ء محمد عبــــد|منى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لفيوم|ئ 

43o48 وق سيد رجبــــ محمد رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7|o96| ز|لقز|هيم |بــــر|لمتـــول |لمتـــول |هيم |بــــر| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

23o634 حمد محمود عىل رحمه|مصطفى  هره|لق|حقوق 

|5|972 لشيىم|حمد سليم محمد |ن |نوره هره|لق|ره |تـــج

2|824 تـــ محمد نرص | ى نرص|بــــو |مي  لعني  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

352692 تـــى|لبــــرص|ل محمد |محمد جل |ره بــــنه|تـــج

753489 حمد|زى عوض حسن |يه عز| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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783|98 زق عىل|لر|حمد عبــــد |م |سل| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|3||o9 بــــيي  ثــــروتـــ جرس جندى ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3|8326 هر|لظ|وي عبــــد|لشه|يوسف محمد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|5o52 حمد محمد عيس جوده مقلد| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|28988 لسيد حسن|رق |حمد ط| ى شمس|تـــج ره عي 

528489 مه محمد حسن مرع|هيم سل|بــــر|مصطفى  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

639788 ح|لفتـــ|لمنعم عبــــد |ء محمد عبــــد |ل| زيق|لزق|هندستـــ 

6o9364 لرسول محمد خليل|محمد عىل عبــــد لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

33o||o يحن  فتـــىح حلىمي| ر|ي |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3|96o2 جنتـــ مصطفى محمد حنفى سيد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

79o|o8 حمد محمود حمد|ء |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

24|628 عيل|حمد إسم|لسيد |م مجدى  هره|لق|بــــ |د|

6o39o2 لهيتـــىم|لعزيز |حمد عبــــد|رس |حمد ي| |حقوق طنط

6|9568 ي
هيم قنديل|بــــر إبــــر|رق ص|ط| دئى ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ط|معتـــ دمي|ئ 

5|8233 وى|حمد قن|لكريم |م عبــــد |ن عص|يم| طبــــ بــــيطرى دمنهور

|5645o ف محمد عفيفى ص|محمود  لح|رسر ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

259oo6 بــــو |د |لجو|لحميد عبــــد |مصطفى محمود عبــــد 
حسن

|هندستـــ طنط

784636 ى|لفتـــ|م عبــــد |لسل|محمد عبــــد  ح حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

2|7556 ى خليل  هيم|بــــر|محمد حسن حسني  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

2564o6 ئيل عزيز|دل ميخ|صموئيل ع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6376o5 تـــ عبــــد لحميد|لرحمن فتـــىح عبــــد|أمي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

63o685 لسيد غريبــــ|لمحسن |م عبــــد |لدين هش|بــــ |شه زيق|لزق|ره |تـــج

352738 ى نجيبــــ تـــوفيق سعد| مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o4929 لسيد عسكر|ح |لفتـــ|بــــ عبــــد |يه|طمه |ف لمنصوره|عه |زر

|59385 لسيد|لعزيز |لد عبــــد |جر خ|ه تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

45|o93 لحفنى|مد |مد ح|لسيد ح|حمدى  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

7|77oo لعدل|لسيد |بــــر |مريم ص لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6|8739 هيم|بــــر|ع |لسبــــ|رس |ريم ي ط|بــــ دمي|د|

7o4882 ف محمد |يمنى  حمد سويلم|رسر زيق|لزق|عه |زر

7o2846 عىل محمد درويش| حمد رض| زيق|لزق|هندستـــ 
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838357 حمد|ل محمد بــــخيتـــ |محمد جم ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

84o89 حمد|رحمتـــ عمر محمود  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

35|94o لم|لرحمن س|م عبــــد|س| عل ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

7|o293 مر|هلل ع|هبــــه فتـــىح محمود عبــــد  لمنصوره|علوم 

4|4|3| قرع|ل|لسيد |ل |جم| هويد |تـــربــــيتـــ طنط

58924 ميمه حسن محمد تـــوفيق| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|6|5|| لعظيم محمد|ئى عبــــد |محمد ه |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

3|6925 بــــوريه|حمد |م عىل محمد  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

4|9878 ىط رزق|لع|هلل عبــــد |وى عبــــد |لحن|م |حس لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

486o49 ي محمد محمد عبــــ
ظه|بــــ|س |يمنى سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8|4|62 دل ربــــيع مرقص|د ع|عم ره بــــنى سويف|تـــج

82|o58 لبــــديع|دل حسن عبــــد|م ع|سل| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

784347 مجد محمد محمد سمرى|ء |عىلي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6984 ى خ|ي لحميد منصور|لد عبــــد|سمي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|238o ح حسن محمد|ر صل|من حقوق بــــنى سويف

8849o3 د لبــــيبــــ فرج |يكل ميل|م سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o2o67 هيم محمد موىس|بــــر|هلل محمد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88377| يف عبــــده موىس  محمد رسر سيوط|ره |تـــج

648o|4 لمغربــــى محمد مصطفى|حمد | ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|7o235 لعزيز محمد|بــــدر محمود عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|58683 ى |ي حمد جمعه بــــدر|سمي  هره|لق|بــــ |د|

4|o|47 م|لغنى عل|ر عبــــد |حمد مختـــ| |بــــ طنط|د|

3484o2 ي جميل بــــخيتـــ| رين|م
عوئى ى شمس طبــــ عي 

478727 س يشى عيس حبــــيبــــ جرجس|لوك تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4|2||9 ف|هيم خل|بــــر|مي |محمد عمرو س |ره طنط|تـــج

684768 هر بــــدره|دل ط|محمد ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o847o بــــو حديد|محمد صبــــرى عىل رزق  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9o6|57 ى |بــــه ى |ء محمد حسي  مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9o4232 يد |بــــو|زن عىل محمد |م ى لي  ج|حقوق سوه

26o762 مل كشك|لعظيم ك|جر عبــــد|ه شمون|نوعيتـــ 
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6o92o2 هيم مدين|بــــر|ع |لرف|حمد | لشيخ|عه كفر |زر

643347 ي نبــــيل محمود |م|
ل|لع|عيل عبــــد |سم|ئى زيق|لزق|بــــ |د|

62549| ئ  محمود|حمد وف|عمرو محمد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

888622 حمد |ر محمد |لغف|طمه عبــــد|ف ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

77o348 مصطفى محمد سويلم عىل فرج زيق|لزق|عه |زر

|7|9o5 لحميد حسن|عىل حسن عبــــد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

895|54 حمد |بــــدين |لع|لح زين |وليد ص ج|علوم سوه

|64335 ل|لع|لد محمد عبــــد |حمد خ| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|8|o| لسيد بــــيوم|زم حسن |يوسف ح كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

32o696 ي حسن|دل كيل|محمد ع
ئى ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 

(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

7|7382 |ج محمد مهن|لصبــــ|لدين |ء |محمد عل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

85o544 لسعود|بــــو|تـــ محمد |محمد فرح لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

49549| ي جم
حمد|لقوي |ل محمد عبــــد |مصطفى ره دمنهور|تـــج

254554 لسيد|عىل رجبــــ عىل  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|45394 س|مي محمد عبــــ|هلل س|محبــــ  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

9|9|46 هيم |بــــر|هيم عىل |بــــر|محمد  سيوط|حقوق 

2|6|86 حمد عوف|زن وليد محمود |م ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

296|78 طف قدرى عىل|ع| دين ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

627o5| ف رش|يه | لم|هيم س|بــــر|د |رسر زيق|لزق|حقوق 

859554 حمدي قعود جمعه خليل ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

7536o5 مروه محمد مصطفى عىل حسن عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

763||2 ض|لع|لمطلبــــ |ن محمد عبــــده عبــــد |نوره بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

768498 لمرىس|عيل |سم|هلل |كرم مجدى فتـــح | لعريش|علوم 

|72o4| ئى|لنعم|هلل صبــــىح محمد جوده |عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

534398 لح|هيم ص|بــــر|هيم سعد |بــــر|مؤمن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

492532 م|لسيد قبــــيض سل|حمد فوزى | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

53o|2 محمد مجدى سيد محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|48463 حمد عىل|طف |رحمه ع ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

6453|3 لسيد عيس|طمه نرص عيس |ف لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

Wednesday, September 5, 2018 Page 2170 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

842388 ي حمد|م|
مع محمد|هلل ج|ئى دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

625552 لرحمن عنتـــر يوسف|مه عبــــد |س| زيق|لزق|هندستـــ 

426932 ح عىل عيد|لفتـــ|ء حسن عبــــد|آل سكندريه|ل|طبــــ 

2|3465 ى هيم|بــــر|ره |عيس بــــش| يوستـــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

42|o89 لبــــيىل|ع |لرف|ع |لرف|يه | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

69485| مريم محمد محمود عبــــيد عطيتـــ لمنصوره|بــــ |د|

766|54 لصمد|مل محمد عبــــد |دل ك|ن ع|روف طبــــ بــــورسعيد

|39996 عيل|سم|هلل |طمه بــــدر محمد عبــــد |ف ى شمس هندستـــ عي 

49249 ي ممدوح 
بــــو حمد محمود|منى ى شمس علوم عي 

5||7o لعليم|لدين عبــــد |ل |ن عمرو جم|مرو ن|هندستـــ حلو

7|3o66 هلل محمد محمد محمود محمود خرصى|عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

37739 لصمد|لصمد عبــــد|لسيد عبــــد|محمد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

527328 ي إبــــر| هيم أحمد عىلي قطبــــ|نىح  ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

524838 لسيد|حمد |زم محمد مصطفى |ح |ضتـــ طنط|علوم ري

84||52 يم|لد|هلل عبــــد|لحسن محمد عبــــد| دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

843975 م|لسل|زم عبــــد|حمد ح|م |لسل|عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

24o8o مل محمد|م محمد ك|ريه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

449775 ن|حمد سليم|زق |لر|هلل محمد عبــــد|عبــــد  |هندستـــ طنط

67867| دق|حمد محمد ص|ئى |حمد ه| لمنصوره|هندستـــ 

28463 ي|بــــر مصطفى ن|حمد محمد ص| ج  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

5|4538 لسعود|حد أبــــو|لو|سم عبــــد|ن ق|نوره بــــ دمنهور|د|

82|8|6 ي عبــــد|س
هلل صديق|ره مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

55232 ر|لحليم دويد|م سعيد عبــــد |ريه صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

32|769 لغنى محمد|حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

649286 شم|بــــو ه|لسيد |شم |بــــو ه|حمد |عمر  زيق|لزق|عه |زر

9o9o6o بــــر نخلتـــ |ئى ج|نوبــــ روم|بــــ| ج|بــــ سوه|د|

7777|5 لسعيد مريخه|لسيد محمد |يوسف  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5o|665 جر محمد قطبــــ محمد|ه ن|سو|بــــ |د|

5847| هيم|بــــر|يه سيد فتـــىح | ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

4|5|5| لبــــ|بــــو ط|هيم بــــسيوئى |بــــر|سلىم محمد  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

Wednesday, September 5, 2018 Page 2171 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

3ooo28 حمد|ف |حمد خل|محمود  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

788355 لسيد عىل|مريم محمد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

68|2oo ى |م عمرو محمد |سل| بــــينى|ورى |لمغ|لحسي  لشر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

69o26 للطيف محمد|ء مكرم عبــــد |دع لفيوم|بــــ |د|

87|667 ي عبــــد|ط م محمد|لسل|رق يحن  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

8|4||8 ى|رس سوري|ديفيد ي ل حني  ره بــــنى سويف|تـــج

79|769 حمد|ز حسن |لبــــ|هدى  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

26o447 لحكيم محروس|ئى عبــــد|منيه ه| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

367653 متـــ محمود عىل|س|محمود  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|9996 لسيد محمد محمد غريبــــ|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

259oo5 ي|مصطفى محمد منجود  لدمهوج  ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

7588o8 حمد محمد|حمد رجبــــ | لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

68o634 ى رضو|ء ع|سم| حمد|ن |رف حسني  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

822o2o هلل|هدير محمود سعد فرج  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

477o|  |لش|لنبــــى عبــــد|دتـــ عبــــد|غ
ى
هيم|بــــر|ق هره|لق|بــــ |د|

||632| يف جم|ي ى رسر لدين حسن|ل |سمي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

345823 م|عيل محمد ضي|سم|م |محمد ضي ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

546794 يف|د |لجو|ن مبــــروك عبــــد|م شعبــــ|سل| لشر |حقوق طنط

|6|2|| لجلبــــ|ء سعد محمود سيد |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o6846 ه محمد فوزى محمد ني  لمنصوره|نوعيتـــ 

8498o9 هيم|بــــر|حمد محمد |رحمه  سيوط|طبــــ 

489996 لطليىم|ميه مصطفى فتـــىح |س سكندريه|ل|ره |تـــج

54o386 لوكيل|لمنصف محمد |رحمه سعد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

839|99 ي
لرحيم زكي |ج عبــــد|حج| دئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

|46|34 ء محمود بــــخيتـــ محمد|شيم ن|حقوق حلو

8544|8 لملك|سمي  يوسف عبــــد| رين|م ي|بــــ |د|
|لمنى

7o256| لمجيد عربــــيه|ع عبــــد |لرف|لمنعم |ئى عبــــد |م| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4o6525 ى أمجد محمد فتـــىحي خميس عوض |ي يف|سمي  لشر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o3889 ي|ر
م حسن خليفه|هش| ئى دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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23884| شد عىل|طمه نبــــيل محمد ر|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

225797 بــــو سيف|بــــ |لتـــو|حمد عبــــد |عمر محمد صبــــرى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

253335 ف ج|ندى  بــــر مصطفى|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

53965 لرحيم محمد محمود عويس|عبــــد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

8937|6 بــــوزيد |عيل |سم|ده خليفه |غ سيوط|بــــ |د|

76479| لنبــــي|حمد محمود عبــــد |محمود | رن تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6|4685 لخول|لمنعم |هيم عبــــد |خلود إبــــر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

276796 ل|لشه|هيم |بــــر|حمد سعيد | لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

9|3433 ئى يوسف حسن بــــهلول  |هدى ه سيوط|بــــ |د|

5o2998 حمد|ء لطفى محمد |هن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

346445 ف |ر |من ى رسر حمد شبــــكه|لدين عىل |مي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|3468| حمد مصطفى محمود|مصطفى  ى شمس|د| بــــ عي 

7|7342 سعد رزق|لسيد |د عبــــد |عم لمنصوره|حقوق 

885852 ى ي|سعد صديق د| مي 
ل |ئى سيوط|طبــــ 

|7248o تـــ|مد شح|تـــ ح|حمد محمد شح| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|36966 تـــ|حمد بــــرك|حمد |م فهىم سيد |سل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o8845 لعظيم|طمه مصطفى رجبــــ عبــــد|ف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|59359 ح زىك|لفتـــ|لدين زىك عبــــد |نور  هره|لق|ره |تـــج

|436|5 ى س م سيد محمود محمد|حني  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

443788 لحميد|للطيف عبــــد|لحميد عبــــد|ء عبــــد|نجل ي صىح طنط
|معهد فنى

879722 محمد سيد محمود يوسف  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9o4829 فظ |لح|ن عبــــد|ن رشو|طمه حس|ف ج|طبــــ سوه

265|6o ى|لحليم ش|ن عبــــد|لق رمض|لخ|عىل عبــــد هي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|24655 ي|بــــ عبــــد |يه|دى |ف
لسيد حبــــسر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 
ل|ألعم

69|o64 خلود طه محمد طه محمد لمنصوره|عه |زر

29858 روق|دل مصطفى ف|حمد ع| ن|حقوق حلو

7|3259 ى محمد رزق ف يد|يمنى خي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6|2359 ى|لسيد ش|خلود جوده لبــــيبــــ  هي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

9|4|9| ه محمد عبــــد|  محمد  |لبــــ|مي 
ى
ق ي |

سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

24o|4o لدين عىل محمد عىل|م |عص هره|لق|حقوق 
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7|78o5 لسيد|ض |لسعيد ري|م |حل| ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

869829 مد|هلل عيسي ح|ره عبــــد|س ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

6|5762 لعوضى|معتـــز محمد محمد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

486775 عيل|سم|ق |لرز|محمد عبــــد | محمد رض ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

425846 شقر|ل|هلل |م عبــــد |هدى عص سكندريه|ل|بــــ |د|

4|2899 فع|لش|حمد |مريم محمود أنور  |ره طنط|تـــج

4o4524 لسعيد بــــخيتـــ|محمد سعد محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

33o245 دق|لح|يتـــ عجىم محمد عجىم | |بــــ بــــنه|د|

8654|o ي|لر|يمن محمد عبــــد|محمد 
ضى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

69735| ف تـــوفيق محمد محمود|حمد | رسر تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

3457o2 عيل صبــــيح|سم|حمد |ل محمد |نه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

433573  
ى
د|لضي|حمد محمد |محمد شوق ي صىح طنط

|معهد فنى

7o3586 مه معوض فرج|س سل|غط| رين|م زيق|لزق|بــــ |د|

443|89 مه|حمد سل|ره حسن عىل |س ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

683438 ي|لق|هيم |بــــر|ل حسن |ء جم|رس|
ضى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

822|43 لسيد|تـــه عبــــد|دل شح|ع| رين|م ي|طبــــ 
|لمنى

78|538 لعزيز|م عىل عبــــد|ل حس|بــــتـــه| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|8243 لق|لخ|ح عبــــد |لفتـــ|د عبــــد |رين عم|ك هره|لق|ره |تـــج

|56483 يم|لعم|بــــو |حمد مصطفى |محمود محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

82|2o ض|محمد مجدى عىل ري ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o437 هلل|ل محمد فرج |تـــسنيم جم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

254o2o ف |حمد | ر|حمد نص|هيم |بــــر|رسر ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

48756 |بــــر|حمد |مصطفى 
ى
هيم دسوق هرتـــ |لق|تـــمريض 

889944 ف يوسف عي|م |ريه د |رسر سيوط|علوم 

7o|448 ع|لرف|حمد |حمد يوسف |دولتـــ  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

5|2764 بــــوزيد|مد عىل |حمد سمي  ح| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|4575 حمد|كرم سيد موىس سيد |بــــسنتـــ  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

49327| لشيخ عىلي|ن محمد |محمد رمض بــــ دمنهور|د|

63375| لرحمن عيد بــــكرى محمد عيد|عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

698956 ىطي|لمع|بــــو |عيل |سم|ء محمود |ول لمنصوره|بــــ |د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 2174 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|526o4 عيل يوسف|سم|روضتـــ يوسف  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

8o7953 لح محمد محمد|ل ص|نه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

27|2o3 ىط مصطفى تـــرىك|لع|ن طه عبــــد|فن| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

4655|4 ل|لنش|تـــ |رس محمد فرح|ي دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

4|o339 محمد محمود محمد خليل |بــــ طنط|د|

3|o59 ئى|لعسقل|يمن محمد |حبــــيبــــه  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

52|89o ن سعيد صميدتـــ|ء شعبــــ|شيم تـــربــــيتـــ دمنهور

|67266 ف |محمود  حمد محمد|رسر ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

345747 رس محمد محمد حسن|رتـــ ي|س مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

448494 مل محمد يوسف|ك| محمد رض |هندستـــ طنط

497o5o لسنوىسي|يز سعيد محمد |ذكري ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

282392 مصطفى| رس زكري|بــــسنتـــ ي ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

244225 ن محمد محمد|حمد رمض| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|63o4 ئى|لديو|مه فهىم محمود |س|لرحمن محمد |عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

836oo8 ى محمد|رش د عىلي حسي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

6987|| ء محمد طلبــــه طلبــــه عوض|هد| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

85983o محمد موىسي حسن خليل لمنصوره|حقوق 

4898|| هلل يونس|لحليم عبــــد|مريم فرج عبــــدين عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

53863 ي طه 
لسعود محمود|بــــو |مصطفى ي |

ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

345o7| سيد عيد محمود جوده| دين |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

682|24 لمدئى|لسيد |ح |لفتـــ|ء عبــــد |دين عل|ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8|544o ئيل|ن خلف تـــوفبــــق ميخ|ري|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

4394o2 ي محمد عطيتـــ|لسيد علو|يتـــ |
ئى |حقوق طنط

69|42 لرحمن عىل|زينبــــ جوده عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

4|3559 لسيد|لرسول محمدين |ده عبــــد|غ لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7o43|2 رس مصطفى محمود مصطفى|مصطفى ي ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|63563 ى | حمد عبــــده|كرم خي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

447||2 ى ى|سكندر بــــش|كر |طف ش|ع| مي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

2575o7 ألسىط|لحميد |يمن عبــــد|يه | ي صىح بــــنه
|معهد فنى
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||8|o4 ى|بــــ شكرى بــــش|يه|مريم  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

244872 ج|طمه رجبــــ محمد محمود عج|ف هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

4|2o75 لس س هلل|روق عوض رزق |م ف|كي  |ره طنط|تـــج

62|753 لمعبــــود محمود فتـــيح|حمد محمد عبــــد | ط|بــــ دمي|د|

37679 ى|حمد محمد حس|هيم |بــــر| ني  هرتـــ |لق|تـــمريض 

4|5977 مر|لبــــدري ع|لعزيز |ء محمد عبــــد |سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

8o7358 ي رمض
هيم عىلي|بــــر|ن |مصطفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

25o5|4 وى|لبــــط|هلل |ء يسن محمد عبــــد|رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

498967 بــــ|لعليم خط|مد عبــــد |خلود محمد ح بــــ دمنهور|د|

62435| ن بــــدوى|ن سويلم سويلم سلط|سلط هندستـــ بــــور سعيد

263847 ه لطفى عبــــد| فظ زعي |لمحسن ح|مي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

628282 حمد فضل|د محمد |عم| ر|ي زيق|لزق|بــــ |د|

64||57 وى|لص|لبــــديع |ح عبــــد|ل صل|ء جم|ل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

845599 حمد محمد عىلي|نىهي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

5|2835 ع|لرف|لجليل |لجليل محمد عبــــد|محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6o4546 ح|لفتـــ|لمرغنى عبــــد |هر |فرح م |تـــربــــيتـــ طنط

75366o |رضوى غريبــــ محمد محمود مو
ى
ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

عيليه|سم|ل|ئ 

899o8 دتـــ|حمد رسر|م سعد |لسل|عبــــد | ند هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

677972 لسيد محمد|حمد |بــــر |ر ج|عم لمنصوره|بــــ |د|

329|75 ن|دل محمد عثــــم|جر ع|ه |بــــ بــــنه|د|

89o32o س |لد محمد عبــــ|بــــ خ|يه| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

64o28 ف ك|لدين |بــــ |شه مل عطوه|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

24oo4 للطيف|للطيف سعد عبــــد |ء عبــــد |سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|65|97 ي |لبــــ|حبــــيبــــه حسن عبــــده عبــــد 
ى
د|لضي|ق عه مشتـــهر|زر

6774o| مل|م محمد محمد مصطفى محمود ك|عص لمنصوره|هندستـــ 

64|559 هيم|بــــر|لسيد فتـــىح |حمد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

29|o37 س|لدين عبــــ|ل |ن تـــوفيق جم|نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

229396 ن|حمد عثــــم|لمعىط |بــــسنتـــ عزتـــ عبــــد ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

753776 لعزيز|لسيد عبــــد |حمد |ندى  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

756963 حمد|لمجيد |دل عبــــد |ر ع|عم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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529887 لمقصود |حمد عبــــد|للطيف |لرحمن عبــــد|عبــــد
م|سل

ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

756689 مح رزق حسن|هلل س|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

||6298 عيل|سم|حمد |هلل |روى محمد عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

79383 حمد|لرحيم |يوسف محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2|5269 ي|نوره
ج|لش|زى محمد خليل |ن ئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

352589 عيل محمد|سم|ء محمد |شيم ج|ره سوه|تـــج

779|55 ح محمد قطبــــ عصفوره|كريم صل زيق|لزق|طبــــ 

8|2|25 ى|مه ربــــيع قنديل |س| مي  ره بــــنى سويف|تـــج

822453 نجىلي|ن |دي شعبــــ|نجليوس ن| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

6o2o97 ف عبــــد |منيه | يد|لنبــــى أبــــو |رسر ى لي  لمنصوره|عه |زر

522879 ي|ق بــــش|سح|هيم فهيم |بــــر|ره |س بــــ دمنهور|د|

|672|5 لعليم|ل عبــــد |محمد جل| هن ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

847952 يه محمد سعدي محمد| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

867|93 لحليم محمد|حمد عبــــد|ضىحي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

9o2o86 لمعتـــمد |نور عبــــد|ن محمد |فن| ج|بــــ سوه|د|

256984 بــــىل|لبــــ|د محمد |يه رش| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

648844  عبــــد|لش|محمد عبــــد
ى
لسيد محمد|ق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|42782 ف سمي  حسن|ندى  رسر سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

6o6433 وي|لشه|محمد محمود عىلي  لمنصوره|حقوق 

89ooo6 حمد |ح عطيفى |لفتـــ|جر عبــــد|ه سيوط|بــــ |د|

7|383 حمد|ن |ن محمد رمض|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|3|497 ى حنفى|حمد خ| لد حسني  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8756o7 حمد عىلي |مه |س|حمد | سيوط|حقوق 

5|3279 هلل موىسي|هلل محمد عبــــد|حسن عبــــد لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

45666 هيم|بــــر|بــــوبــــكر |ن |بــــ رمض|رح ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

358|o4 ى خ هيم|بــــر|لد جمعه |حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4o8348 هلل|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|م |لسل|مصطفى عبــــد |بــــ طنط|د|

367249 لسيد يوسف|لمنعم |ج  عبــــد|م ن|سل| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

374|9 مد|مه محمد ح|محمود سل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

423|3o د تـــوفيق يوسف تـــوفيق|مكرم عم سكندريه|ل|حقوق 
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5|83|2 هيم عون|بــــر|هلل |دل عبــــد |دين ع|ن طبــــ بــــيطرى دمنهور

358726 ف عىل |محمد  حمد|رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

7278| بــــ فرج|لتـــو|ح عبــــد |د صل|جه لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3|6868 لمزين|هيم |بــــر|م محمد |يمنى عص ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

||6767 م عمر يوسف|لسل|يمنى محمد عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|498| لرحمن رشدى سعودى محمد عوض|عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

453452 مر|لبــــىه ع|ىط |لع|حمد عبــــد |عمر  ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

356659 وق خ من|لض|حمد |تـــتـــ |لد شح|رسر |حقوق بــــنه

|32439 لرحمن|مه محمود عبــــد |س|مينه | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5|7232 ىط|لسمخر|ء مرىس محمد |ل| بــــ دمنهور|د|

8594o2 بــــدين|لع|م زين |لسل|دل عبــــد|هلل ع|عبــــد ي|معهد ع |تـــ مرص |بــــرصي| لي تـــكنولوج 
.تـــ|لجديدتـــ بــــمرصوف

638|43 متـــ|لمعىطي سل|ن أحمد عبــــد |حن ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|63532 ن|دى علو|له|حمد حسن محمد |رين |د ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|7||4o لسيد منصور|محمد سعيد  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

35659 د رسج|لجو|م محمد عبــــده عبــــد |سل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

424869 كريم محمد غريبــــ محمد عىلي لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

42|o2 ن محمد|هلل رجبــــ شعبــــ|هبــــه  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|69328 حمد|محمد رفعتـــ سيد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|6|647 لسيد|لسميع عىل |م عبــــد |هش| دين ى شمس| لسن عي 

276648 هد منيع|هدير صبــــىح مج ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

43877o يد|ن ز|يد بــــدر|ذ رأفتـــ ز|مع لشيخ|ره كفر |تـــج

6426|6 محمد سعيد يوسف محمد لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

69728o ي
لفتـــوح محمد|بــــو|ئل |و| دئى لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|63o26 لدين عفيفى حنفى|ل |بــــسنتـــ جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

88|4|4 ى ن جح عشم صليبــــ  |نرمي  سيوط|بــــ |د|

2|4334 حمد عرفه|هدى محمد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

|7|4o| عمر محمد سعد محمد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

2|3372 م|هلل عل|لدين يوسف عبــــد|د|ره عم|س ن|ره ج حلو|فنون جميله عم
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6|7|35 لبــــربــــي |طف خليل |ندى ع ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

83o3|7 ي
ي محمد حفنى

محمود حفنى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

92445| حمد محمد |حمد |مروه  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

73542 لسيد محمد|رتـــ محمد |س لفيوم|تـــربــــيتـــ 

3334|2 حمد عىلي|حمد سيد |سيد  ى شمس حقوق عي 

9o|989 ى محمد عىل |ي لسيد |سي  ج|حقوق سوه

349344 ى|محمود عبــــد لمنعم يسن محمد حسي  |ره بــــنه|تـــج

9o484| رفعتـــ سعيد مجلع | رين|م ج|بــــ سوه|د|

688228 ر خليل|لغف|لسيد عبــــد |رص |لسيد ن| لمنصوره|ره |تـــج

355oo3 ن|د رمض|حمد فؤ|تـــفى  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|66477 م محمد|لسل|خلود لطفى عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

24o98 م|لسيد محمد عل|سمر  ن|بــــ حلو|د|

5|753| وع|رى مط|لبــــ|جر نرص عبــــد |ه ره دمنهور|تـــج

434894 ى |ي لسيد عىلي طعيمه|سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7|6623 لحسينى فودتـــ|د |دل فؤ|محمد ع لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

|4|63| هيم|بــــر|م محروس خليل |ء هش|رس| ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

33|38 لمعىط|عمرو حسن عبــــد | ند ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

922222 بــــوزيد |لديبــــ محمد |ء |سم| ج|بــــ سوه|د|

||9434  محمد عىلي|وس|حمد |د |عتـــم|
م حسنى كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

22929 هيم|بــــر|عيل |سم|رس |يوسف ي ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|36272 لدين سيد|سيد محمود بــــىه | ن|ر لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

23|979 لعليم محمد خميس|مؤمن محمد عبــــد هره|لق|هندستـــ 

435737 يد محمد |بــــو|ح |سلىم صل ى |لي 
ى
لدسوق ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

844336 ي محمد ق
يد يس|مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

7|6427 تـــربــــى|ل|حمد حسنى محمد |يوسف  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

89|485 لك |لم|بــــ عىل حسن عبــــد|شه سيوط|ره |تـــج

864328 حمد سعد محمد محمود| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

689834 لدرينى محمد|لعزيز |يمنى محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

634424 حمد عىل محمد|حمد عفيفى | زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 
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3276|7 هيم|بــــر|در |لق|لد عبــــد|دهم خ| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

423953 ي
لبــــدرى|لمجيد |دل عبــــد |ع| دئى سكندريه|ل|بــــ |د|

22oo|| ح محمود بــــيوم|طمه صل|ف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

35o|22 ى|حمد محمد عبــــد|محمد  لغنى حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

68o4|| حمد محمد|لطفى | محمود رض لمنصوره|حقوق 

5372o9 ؤق عبــــد وى|لتـــد|لمنعم |لمنعم محمد عبــــد|رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

55|42 م|لسل|ح محمود عبــــد |م صل|سل| بــــ بــــنى سويف|د|

327854 لدين محمد فضلول|لد عزيز |لدين خ|عزيز  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

263632 لسيد|ىط مصطفى مليىح  |لع|م عبــــد|سل| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|5o73 لدين محمد|ن محمد سعد |روش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

765435 ى نبــــيل حليم يوسف| مي  تـــمريض بــــور سعيد 

5288| لعظيم|حمد عبــــد |ن |شعبــــ| نور حقوق بــــنى سويف

859525 ي عىلي عبــــد
لرحيم خليل|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

537357 لعزيز محمد فهيم|حبــــيبــــه محمد عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

499674 لمجيد خليفه مصطفى|ء عبــــد|ل| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|3482 |للطيف |للطيف مصطفى عبــــد |سلىم عبــــد 
لسنديوئى

|تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|34oo| محمد محمد فوزي محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

867699 حمد بــــرصي|ء جمعه |شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3||724 ن|نبــــيل موىس عجبــــ| دون|م ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

4o5o|6 حمد عىل محمد|مؤمن محمود  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8||392 حمد محمد نجيبــــ محمد| ي|طبــــ 
|لمنى

76|647 حمد|كريم سمي  محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8896|4 ي|ر
سحق |ل يعقوبــــ |كم| ئى ي صىح 

سيوط|معهد فنى

78o2|7 ى ع|محمد سعيد  مر|لسيد حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

25|422 للطف|لحميد |لمنعم عبــــد|لدين عبــــد|ح |صل لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

54259 زق|لر|محمد عىل سيد عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

36o279 لغمرى|وى حسينى محمد |حسينى حفن | معهد فنى تـــمريض بــــنه

688368 لمعىط|لعزيز عبــــد |سم عبــــد |لعزيز ق|ندى عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج
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77o228 لهلوتـــى|مه حسن مسعد |س| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89|22| حمد محمد |ن محمد |يم| سيوط|بــــ |د|

|48438 حمد محمد محمد|تـــسنيم  سيه|نوعيتـــ عبــــ

|25o52 حمد هريدي|ليىل مجدي محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|9922 ي| يىلي|نسي |ن
رمزي ينى ي|علوم 

|لمنى

7645o2 بــــينى|هيم محمد |بــــر|هيم يحن  |بــــر| لشر هندستـــ بــــور سعيد

2|8||6 لليثــــى حسن|دل |مر ع|تـــ هره|لق|ره |تـــج

69|o53 ى|بــــو|لزينى |ده حسن |منيه حم| لعني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

75o6oo حمد يوسف خليل غنيىم|هلل |منه  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

25258o ن|حمد شعبــــ|ئى |ندى ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|346o8 لموجود|لرحمن عبــــد |م عبــــد |لرحمن هش|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

267887 لنبــــى|ل حسبــــ |لع|بــــوبــــكر عبــــد|م |سل| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

8o9576 ف  ي رسر
ي صديق|مصطفى

لدين مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

92ooo4 لسيد |ن حمدى محمود |نوره ج|بــــ سوه|د|

836597 ي ح|نج مد|ه محمود خرصى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4|o9o| لدين محمد خليل|م |ر حس|مي |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

86oo55 مل|حمد موىسي ك|د |زي ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

763475 رس|لحميد ف|مح عبــــد |يه س| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6485o2 لغنى حموده|ل محمد عبــــد|عمرو جم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

33|493 تـــ|لمجيد عرف|عيل عبــــد|سم|محمد  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

327327 ي
 عىلي| دئى

ى سعيد حسي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

5|362| لمنعم|يز عبــــد|عيس محمد ف طبــــ بــــيطرى دمنهور

43|584 ي رزق |م يوبــــ|يكل جورج  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

697474 لسيد مىح|رس |طه ي لمنصوره|هندستـــ 

82|53o |مل حن|لمسيح ك|مل عبــــد|ك لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|23484 |دق محمد |لص|بــــ محمد صبــــرى عبــــد |هيتـــ|م
لففى

هره|لق|بــــ |د|

7o4953 لزيدى|هيم |بــــر|مي  متـــول متـــول | زيق |لزق|تـــمريض 

357|62 ر مني  صبــــىح عىل|من |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

22o|64 رك|لحميد مبــــ|لدين موفق عبــــد|م |حس ى شمس|تـــج ره عي 
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28498o ء فتـــىح رحيم|عىل عل ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|5o626 فظ|لعزيز ح|رس عبــــد |كريم ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

78o|46 ن|ل رجبــــ محمد سليم|م جم|سل| زيق|لزق|بــــ |د|

5|6836 ه ن| ن|لسعيد رضو|رص |مي  بــــ دمنهور|د|

346825 لمقصود محمد يسن|لرحمن عبــــد|ن عبــــد|نور هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

825455 هيم عبــــيد عىلي|بــــر|ء |سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6796|7 فع|لش|لسيد |لسيد |مريم ثــــروتـــ  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

632383 لسيد|م |سلىم محمد س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

878697 ى وهيبــــ بــــ| |دين | ش|مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|94o6 ن|نور حسن بــــيومي عجل|ن |رو ى شمس|د| بــــ عي 

452947 هيم|بــــر|حمد محمد حسنى قطبــــ | لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

79o99| لح عيد موىس|محمد ص ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

34|o33 ح عفيفى|لفتـــ|لعزيز عبــــد|حمد محمد عبــــد| ى شمس طبــــ عي 

5o|854 حمد حسن|حمد محمود |هلل |هبــــه  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

4|8972 حمد محمد محمود محمد بــــهنس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

443o58 ح عزبــــ|لمنعم مصبــــ|غدير عىلي عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

432493 ره|لسيد عم|هيم |بــــر|منى  ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

25224o ن|ح حسن شعبــــ|لفتـــ|ء فتـــىح عبــــد|نجل تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6976o حمد|محمد معبــــد | نور لفيوم|بــــ |د|

6464o| لمطرى|ح |يمن صل|ء |سم| ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

423234 يف مسعد عمر فتـــىح رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2865|o ل|ح محمود عطوه قبــــ|نىه صل |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|438oo ر|هلل عطيه عم|هيم رجبــــ عبــــد |بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|59532 خورى|ف| قديس يوحن| رين|م تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

75864o هيم محمد|بــــر|نيس |هيم |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

372o37 بــــوزيد|لم |محمد محمد س  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

864335 حمد محمود تـــرىكي|هلل |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

8|57|| ن|مل بــــدر|ء مجدي ك|شيم ي|نوعيتـــ 
|لمنى

23oo67 لمجيد|رس رفعتـــ عبــــد|حمد ي| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 
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58385 ى يىح عبــــد |ي هلل محمد|سمي  حقوق بــــنى سويف

2o7|7 كر عطيتـــ|يوسف محمود ش لفيوم|عه |زر

|4858| ء عطيه عطوتـــ عطيتـــ|شيم ن|تـــربــــيتـــ حلو

3|9856 لم|حمد س|يتـــ محمد |هد ن|هندستـــ حلو

858967 ي عبــــد|
ى
ه دسوق ي|مي 

للطيف مصطفى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|4546 ن|ن محمد زعف|حمد رمض| |دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2||o2 ى |فكرى زىك حن| مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62o322 بــــ|لوه|حمد محمد محمد عبــــد| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

678oo2 |لبــــ|حمد عوض عبــــد |محمد 
ى
ق لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2o522 ن محمد يوسف|حمد عثــــم| هره|لق|علوم 

49|577 |لص|هيم عوض حميده |بــــر|
ى
ق إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |

رتـــ|لإلد

|67368 ل|لع|ر محسن فوزى عبــــد |من ى شمس صيدله عي 

45oo5 لم|ء حنفى س|محمود عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

649542 خوم|لملك بــــ|أرينى مجدى عبــــد زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

268468 ج |هيم ن|بــــر|م محمد |حس ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

34589 ف مصطفى كم|عمرو  ل|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|43954 ى| لعل|بــــو |نور عىلي |محمد محمد  حسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

66o57 لحليم محمد|كريم عويس عبــــد لفيوم|علوم 

6782o3 حمد رجبــــ|هند محمود محمد  لمنصوره|حقوق 

698778 حمد|حمد |رص عسكر |ن| حل زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

87545 ل فتـــىحي محمد|جر كم|ه كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

4|5942  جمعه|لش|مل سمي  عبــــد|
ى
ق لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

68747 حمد محمد محمد|ء |سم| لفيوم|بــــ |د|

|2o3o8 ف خرصى عثــــم|ن |نوره ن|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

47978 ى كم|ي ى عبــــد |ل |سي  لمطلبــــ|لدين حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|8o5o ئى|لعتـــبــــ|لحسينى |لسيد منصور |لسيد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7o5228 لمعىط|ح عبــــد |لفتـــ|محمد مصطفى عبــــد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9o35o5 ل محمد عمر |عىل كم دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

47||2 بــــرى|لج|سلىم نرص محمد  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس
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8883|8 ن  |در سلط|لق|ء محمد عبــــد|ل| علوم بــــورسعيد

267966 ن|يمن محمد محمد جبــــر زهر| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

69o|5 ي محمد| يتـــ حسن عشر أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

264597 لسيد|ندى نرص محمد محمد  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

427o8 عيل|سم|ده عىل محمود |عىل حم هره|لق|حقوق 

35o358 لمؤمن محمود|ن عبــــد|حمد شعبــــ|د |عم ى شمس|تـــج ره عي 

755532 لسيد محمود محمد|محمود  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

426687 حمد حموده|حمد محمد |ن |نوره سكندريه|ل|صيدله 

68588| لمنس|حمد |هيم |بــــر|م |سلىم عص لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

3355|2 حمد|لبــــديع |ن مجدى عبــــد|نوره |تـــربــــيتـــ بــــنه

687729 لسمكرى|لسيد محمد |حسن عنتـــر  لمنصوره|ره |تـــج

|588|3 ذل|ن ش|ن زهر|يه شعبــــ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

255955 ى غ|لدين عثــــم|م |د حس|زي زى|ن حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

699986 ن عىل|مد محمود سليم|رس ح|ف ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

7o7o6| رس محمود محمد محمد عىل|ف مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

8984|2 لغنى بــــكر |طف عبــــد|محمد ع ج|حقوق سوه

88||6| لدين سويف سويف  |لعظيم نرص |عبــــد لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

779568 لمسلىم|ن |رص سليم|لن|حسن عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

7o9694 بــــو خليل|عيل |سم|عيل محمد |سم| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

7o4425 حمد عىل|دل محمد |ره ع|س زيق|لزق|طبــــ 

689928 لعزيز|وى عبــــد |لمعد|يزه عىل |ف لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9oo566 حمد مصطفى |ن مجدى |يم| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4oo824 حمد محمد محمد|ح |صل ج|أللسن سوه|كليتـــ 

642487 هلل محمد|ح عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد زيق|لزق|حقوق 

3||525 هيم محرم|بــــر|لدين |رضوى نبــــيل سعد  ى شمس هندستـــ عي 

447453 رفيق صبــــىح طه نويىح | ر|ي سكندريه|ل|ره |تـــج

3747o لسيد|بــــ |لوه|رق عبــــد |يوسف ط هره|لق|ره |تـــج

23o777 لمجيد|ل عبــــد|لمجيد كم|سيف عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

365674 حمد سيد فهىم محمد|محمد  ن|حقوق حلو

|5|572 مريم محمد سميح حسن هره|لق|صيدله 
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639472 ن|مل سليم|ء محبــــ ك|شيم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

348o5 ج  عيد عمر|عمر ن هره|لق|ره |تـــج

|28o48 ميل حليم فهىم سعد| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

355965 لمرصى|حمد عىل |حسنى | ن|ر  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

3|5392 لد عنتـــر معوض|يتـــ خ| ن|تـــربــــيتـــ حلو

27865o تـــه|لسيد شح|تـــه |شح| منيه رض| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

8|7878 جي فتـــىحي محمد|ندي ض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

9o4|99 بــــوضيف عىل محمد |محمد  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

692852 ن|شعل| لنج|بــــو|ح محمد |م صل|ريه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

878727 ء محمد محمود محمد |وف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

7|68|3 لمرشدى|ل محمد |نىح  جل| لمنصوره|حقوق 

438|85 هلل|لعزيز محمد خلف |يد عبــــد|ن ف|نوره لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

542|o8 لمول طلبــــه|حمد عبــــد|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4996o7 لحميد|دتـــ رجبــــ عىل عبــــد|غ تـــربــــيتـــ دمنهور

6|o8|4 ر|لنج|ئى |ليم|ندى سمي   ي صىح طنط
|معهد فنى

83923 هيم طه محمد|بــــر|هيم |بــــر| ره بــــنى سويف|تـــج

76483o هيم محمد|بــــر|لغريبــــ |حمد |نسمه  نوعيتـــ بــــور سعيد

787586 روس محمد|هلل عيد|محمد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

424998 ين أحمد  لروبــــى محمد منصور|شي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

768o36 ي
ن|حمد يوسف رمض| |دئى لعريش|تـــربــــيتـــ 

27|673 ى حسن عبــــد|ن صبــــىح |يم| لكريم|مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

837oo4 ى عبــــد|شيم ى|لبــــ|ء حسي  سط حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

686o55 لنبــــى محمد|لسيد محمد طلعتـــ عبــــد |منى  لمنصوره|بــــ |د|

896497 ى  |رح بــــ رجبــــ محمود حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

4o43|6 تـــى عطيه معوض|كرم محمود زن ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

66||2 لىح|بــــ عبــــد |لتـــو|محمود عزتـــ عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5o87o4 بــــوخليل|محمد محمد محمد عطيه  علوم بــــورسعيد

7o44|7 ي|ر
ى عبــــد |عبــــد | ئى هلل عىل نصي |هلل حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3643|3 هر|لسيد م|ء |حمد عل| ى شمس حقوق عي 
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6|3264 لم|مصعبــــ عىل أحمد محمد س |بــــ طنط|د|

5|332| للطيف|حمد عطيه عيد عبــــد | عه دمنهور|زر

5235|5 لروبــــى|محمد متـــول محمد متـــول  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

79o8o7 د|ء طه فتـــىح مر|شيم ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

45795 للطيف|رحمه محمود جميل عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

782992 هيم|بــــر|هيم |بــــر|محمد سند محمود  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

642|53 لعطفى|عيل |سم|ن |هيم رمض|بــــر|زم |ح زيق|لزق|ره |تـــج

8547o7 ج|م سيد محمد فر|حس |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

487382 بــــو سيف|هلل |هيم سعد|بــــر|مل |نوبــــ ك|بــــ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62o446 ي ح|محمد ر
ر|لف|فظ |ضى ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

834892 حمد|حمد سليم |محروس  ن|سو|بــــ |د|

9|2527 لدين  |حمد سعد |يه محمد | سيوط|صيدلتـــ 

68o889 هيم|بــــر|ل محمود |د جم|ي| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

355|59  محمد|لبــــ|ل عبــــد|يتـــ جم|
ى
ق ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

754536 حمد حسن متـــول|ندى محمد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

6822o8 حمد|يه محسن محمود محمد  سيد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

759934 حمد|ء محمد مصطفى محمود |سم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

695|55 هلل|عيل عبــــد |سم|بــــ |يه|ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

329|49 ي|لسيد ن|رتـــ |س
رص عفيفى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

5367|5 م عىلي فتـــىحي حسن عىلي|سل| بــــ دمنهور|د|

|5496| رص سيد سيد فرغىل|ن| دين ى شمس| لسن عي 

629399 حمد محمد|خلود عطيه يسن  زيق|لزق|حقوق 

7|362 حمد|ح محمد |صل| دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|67553 حسن محمد حسن محمد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

9o92|3 ى خليفه عىل حسن  عمر حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

63832o ي|لسيد شح|محمود عىل 
ى

تـــى|تـــه محمد ع زيق|لزق|طبــــ 

232o69 حمد محمود موىس|محمد محمود  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

229o87 ى حس|سيده حمدى حس ى |ني  هيم|بــــر|ني  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

26o749 ف محمود |نسمه  هيم|بــــر|رسر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

864734 مد|ء بــــردويىلي سعد ح|حسن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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3589o6 ل|لمتـــع|محمود سعيد محمود عبــــد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

4992|| هيم|بــــر|مريم سعيد عيد محمد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|26|o6 مريم مجدى محمود هديه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

54||52 ن أحمد أحمد|أحمد سليم طبــــ بــــيطرى دمنهور

84|99 لمقصود|ر سيد عبــــد |محمود عم ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

9666o ن محمد شعيبــــ|ن رمض|نوره ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|o739 لبــــسيوئى|لمهدى |لرحمن حمزتـــ محمد |عبــــد  ره دمنهور|تـــج

229933 لسيد|لسيد محفوظ |محمد محفوظ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

42835o ن|حمد محمود سليم|ء محمدى |أسم |نوعيتـــ طنط

6o2245 لدين|ح |ء فريد محمد صل|شيم لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

379|7 دل محمد بــــيوم|محمد ع كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

623346 ي|مل |ن وليد محمد ك|رو
ط|لىحى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

845o|7 حسن حمدي محمد حسن محمود ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3||84o ي محمد عل
لدين محمود محمد|ء |يمنى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

53794 لح محمد|حمد ص|ء |رس| أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

8|o|89 ي ذىكي|لرحمن مجدي ن|عبــــد ج  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|3923 ء محمد فوده محمد فوده|سم| |ره طنط|تـــج

4|9724 ن شلوف|حمد حسن سليم|محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

2|6594 حمد عيس سيد عيس|يوسف  ى شمس حقوق عي 

323427 حمد حمدى محمد فتـــىح فتـــوح| ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

42oo97 فع|لش|لرؤف محمد |ميه محمود عبــــد|س لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

278583 ى سل|بــــ صبــــىح عبــــد|رح م|لسميع حسني  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

332439 حمد مصطفى محمد بــــدوى قريش| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

|66|85 نور|حمد |بــــ |يه|حمد | ن|بــــ حلو|د|

4|4598 لدين|لسيد أحمد بــــدر |محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

286o82 ى |د |حمد رش| بــــوزيد|هيم |بــــر|مي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

262225 مرىس محمد مرىس محمد رزق |ره بــــنه|تـــج

362474
ى
هدى غريبــــ حسن دسوق ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o7495 لح|عيل محمد ص|سم|ن |عبــــي  رمض سكندريه|ل|بــــ |د|
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2455|8 حمد مهدى|ر محمود |من ن|علوم حلو

3|794o رم|لمك|بــــو |ح قطبــــ |حمد صل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|5893 ي محمود عبــــد |مي
لحميد|ده وليد نبــــيل حنفى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

3472|6 هيم|بــــر|ن |يز رمض|يتـــ ف| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

6o453o وق  لمرشدى|لبــــسيوئى |حمد مصطفى |رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

692887 ن|لحميد عطو|حمد عبــــد |حمد محمد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

786|48 ى حسن|بــــر|رف |منه ع هيم حسي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

956o9 ي|فهد منصور سليم علو
ئى دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

ريتـــ|تـــ إد|معلوم

5ooo55 ء مجدى بــــيوم عطيه جعفر|ول بــــ دمنهور|د|

77594o لحميد|ر منتـــرص عىل عبــــد |من زيق|لزق|بــــ |د|

6o4|o7  ن|مه محمد |س|محمد 
ى
صف|لدسوق ي صىح طنط

|معهد فنى

4o4949 ج عبــــده|بــــر فر|حمد محمد ج| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

362828 ف محمد حسن|مي  | رسر |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

37||92 نه|لغنى طبــــ|لحكيم عبــــد|مه عبــــد|س|ندى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|64635 لحكيم محمد|م عبــــد |حكيم عص ن|بــــ حلو|د|

538855 ي |
زى|لرحمن حج|لدين محمد عبــــد |حمد صفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

42o674 لس مجدى عدل وهبــــتـــ كي  |حقوق طنط

233472 ع|حمد من|محمد محمد يوسف | رودين هره|لق|حقوق 

237244 حمد|مد |لد ح|طمه خ|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

97629 مه محمد رجبــــ|س|محمد  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

85o3o4 ي |س
ح|لفتـــ|حمد عبــــد|ره مصطفى لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

464585 بــــىل|لغر|لسيد محمد محمود |زن |م ج|بــــ سوه|د|

|25952 هلل محمد|لدين عبــــد |ء |هلل عل|يتـــ | ى شمس حقوق عي 

677233 هلل بــــدر|لسيد عبــــد |لدين |د |هلل عم|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

26486 لد نرص سعد|محمد خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

247938 م|لد محمد حسن عل|له خ|ه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

64o696 ف محمد |لرحمن |عبــــد  لبــــحطيىط|هيم |بــــر|رسر هره|لق|ج طبــــيع |عل

884|84 رق محمود محمد بــــشي  |ط سيوط|بــــ |د|

494544 ى|د بــــكر |مصطفى محمود فؤ لبــــحي  |بــــ طنط|د|
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|64o| حمد|لدين عرفه |م |عمر حس هره|لق|ره |تـــج

|6o99 م شفيق بــــجيىم|جوزيف عص وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

8|5o62 ي عبــــد|فرحه صل
لحكيم|ح مرتـــضى ي |

سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2368|o ي
لعظيم|لرحمن عبــــد|مه عبــــد|س| |دئى هره|لق|ره |تـــج

||5476 لرحيم|لنبــــى عبــــد |محمد عبــــد | ر|ي ى شمس|تـــج ره عي 

2|6o27 دق|مروه حسن محمد محمود ص ى شمس|تـــج ره عي 

72455 طمه عيد محمد سيد|ف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

493859 لخولي|لم |هيم س|بــــر|محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

67845| ى|لد ف|هلل خ|منه  روق جوده حسني  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o7959 هلل|ندى محمد محمد عىل نعمتـــ  |تـــربــــيتـــ طنط

4||24 م|م|لنبــــي |مي عبــــد |وليد س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o95|2 لصعيدى|ح عرفه |محمود صل |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

493925 محمد سمي  عىلي شيحتـــ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64|22 ى|يمن ج| |دين بــــر حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

26o668 لعوينى|لعزيز |لسيد عبــــد|سلىم  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

28248 حمد حسن|رضوى ضيفى محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

845|29 ى|ل|حمد |تـــيسي  سعيد  مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

857|72 تـــ عبــــده|مريم نبــــيل فرح ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

47872o ع|هيم مصطفى محمد رف|بــــر|محمود  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

2279o8 ى |مروه ص حمد|بــــر حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

22243 لرحمن محمود|رضوى محمود عبــــد  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

784393 ل|لع|م صبــــرى محمد عبــــد|وس زيق|لزق|حقوق 

5|3|5 ي |من
لوكيل|ر حسن مصطفى حقوق بــــنى سويف

3487o7 |مد محمود رخ|طمتـــ عمرو محمد ح|ف ى شمس| لسن عي 

253o4| لبــــكرى بــــشر|يمن |م |ريه ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

54229o لنبــــى مصطفى عىل غبــــور|ئى عبــــد |تـــه بــــ دمنهور|د|

27|89 ح|لفتـــ|دين مجدى سمي  عبــــد |ن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|77829 ى|رس سعد زغلول |حمد ي| حمد حسي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

2564o| وى|هيم بــــبــــ|بــــر|دل |مي  ع| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 
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65475 حمد|بــــ |لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|عبــــد |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

362296 |لسيد ند|تـــ |طف فرح|محمد ع |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

364242 وى|لششتـــ|دل محمد |محمد ع ى شمس حقوق عي 

2357o7 لرحيم|ل عبــــد|لمتـــع|ء محمد عبــــد |سم| ى شمس| لسن عي 

36|698 ل|لع|ن عبــــد|رص محمد سليم|لن|سندس عبــــد ى شمس حقوق عي 

8o6753 حمد|نرص حمدي محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

222596 ن منصور|د سليم|د عو|نه م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

29|oo صف نجيبــــ|نوبــــ نبــــيل و|بــــ| هره|لق|حقوق 

6|8246 |لمو|رقيه فيصل محمد 
ى
ق ط|بــــ دمي|د|

4o3o48 بــــ|لوه|ز محمد عبــــد |عيل ممتـــ|سم|حمد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|55384 ى ط|ي لقوى|لسيد عبــــد |لدين |رق مىح |سمي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

79o476 لرحيم|ريم محمد محمد محمد عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

767386 د غنىمي|ئى طلعتـــ عو|م| لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6976o2 لسيد محمد محمد|فتـــحيه محمود  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|67845 ندى سيد صبــــىح محمدى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

22o4o2 |لمر|لعظيم عىل |مصطفى محمد عبــــد
ى

ع دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

49oo|7 ىط|لع|حمد عبــــد |بــــر مهدي |طمه ج|ف سكندريه|ل|ره |تـــج

|53|o2 لرحيم محمد سيد|حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|49o2 لحميد|لرحمن عبــــد |مح عبــــد |ن س|يم| ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

3|269 عيل|سم|هيم |بــــر|م |ضىح حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

756o|5 م محمد|لسل|لسيد عبــــد |لرحمن |عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

832866 حمد محمد|ح |لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر| |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

4654o لحميد|حمد عبــــد |ء محمد |سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

629965 لم|م س|لسل|لم عبــــد |سعيد س زيق|لزق|حقوق 

888228 حمد  |م خلف |مل س| سيوط|بــــ |د|

|623o5 ي|لسيد بــــش|ل عبــــد |بــــيشوي كم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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4347|o ن رك|مل مبــــ|در ك|لق|عبــــد| مي  |تـــربــــيتـــ طنط

82|9o3 تـــ|هلل عوض كسو||د عط|عم ي|نوعيتـــ 
|لمنى

342927 ع|لطوجى هز|م محمد محمد |محمد هش ى شمس|تـــج ره عي 

3589o3 لرحمن محمد|محمد سعيد عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

272739 لدين|د عزيز |منيه عيد محمد رش| سيوط|تـــربــــيتـــ 

255572 لدين|هلل محمد عبــــده بــــدر|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8|869| ى ميل|م د مني  لطيف|جدولي  ي|علوم 
|لمنى

777|87 تـــ|لشح|لسيد مصطفى |يه | ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

4873|5 رفن حشمتـــ سعد وهبــــتـــ شنودتـــ|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52|389 م|لسل|لد خميس عبــــد |خ| دين معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

35657o ر عزبــــ لبــــيبــــ عزبــــ|من ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|4897 س|س زىك قد|سحق قد| |ريموند علوم دمنهور

|6924 ى|عمرو معتـــز مني   لعشر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|4o77 هيم|بــــر|ئى عليوه |جر ه|ه ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

32484 حمد محمود سعيد|يوسف  هره|لق|حقوق 

96979 حمد|بــــ |لوه|دى عبــــد |حمد ن| صيدله بــــنى سويف

4o24o4 ى صديق|دى |ء بــــغد|شيم مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

229773 ل حسن سعيد|ر كم|عم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

85536| ى |كورلس عدلي طوبــــي| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

782437 لكريم|حمد محمد متـــول عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

5||4|8 م|هيم سل|بــــر|حمد |حمدى  ط|معتـــ دمي|علوم ج

226239 محمود مصطفى محمود مصطفى |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

64|492 هند يوسف محمد يوسف لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|5o354 يونس منصور عىل يونس عىل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

48o7o مه|دى سل|لدين ن|م |حمد حس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

646363 ن محمد محمد سمره|مرو ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

227824 هلل محمود|معوض محمود عبــــد | لي|د ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

35837| د عطيتـــ|ديتـــ مجدى فؤ|ن وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

6425o| لسيد محمد فرج محمد|محمود  زيق|لزق|ره |تـــج
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228693 حمد محمد|ل |لع|ل محمد عبــــد|بــــتـــه| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

859oo| ي محمد|
ى
ه سيد شوق مي  ي|بــــ |د|

|لمنى

7636|7 لعزيز عنبــــر|طمه محمد عبــــد |ف تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

6|o|82 ل|بــــو دل|لحميد |در عبــــد |لق|ء عبــــد |فيح لشيخ|بــــ كفر |د|

|34649 وى|م حمز|عمر محمد عل تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

45642| ي
ر|هر رسن مق|ح م|صل| دئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|47|73 لرحمن|محمد محمد عيد عبــــد | دين هره|لق|لعلوم ج |ر |د

32663o حمد|لعزيز |زينبــــ محسن عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

283272 هيم|بــــر|لرحمن سعيد فتـــىح محمد |عبــــد |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

899555 ى يز صبــــىح فلتـــس |ف| مي  سيوط|علوم 

4|2975 بــــو زيد|حمد |د فوزى طه |سلىم مر |حقوق طنط

|46448 لق|لخ|هيم عبــــد |بــــر|رق |يمنى ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

89939| در سيد |لق|صم عبــــد|ندى ع ج|تـــربــــيتـــ سوه

|56o6o لليثــــي|لسيد |هلل محمد |عمر عبــــد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

849643 لد|ل محمد خ|مي جم دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

424764 ن|ن محمد سليم|ل رمض|رق جم|ط سكندريه|ل|ره |تـــج

6o3452 هيم زىك محمد|بــــر|جر رفعتـــ |ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|27326 ن|لعليم رمض|بــــ زىك عبــــد |يه|لدين |سيف  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4977|4 ه | د|عيل حم|سم|مه |س|مي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4777| مد منس|م ح|لرحمن عص|عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

63738 عىل محمد عىل مرزوق لفيوم|بــــ |د|

4|5o33 ى رجبــــ|محمد ح| رن فظ حسي  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

7|o245 حمد|ء حسن محمد حسن |دع ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

247|35 د|حسن عىل حسن عىل محمدعي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

292626 بــــو حميده|محمود عىل طه  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

84o92 لسيد|مل |ن ك|رفقه سليم ره بــــنى سويف|تـــج

7o4238 هلل|لعزبــــ عبــــد |حمد محمد حسن | لمنصوره|هندستـــ 

56358 د|لجو|للىه عىل عبــــد|هلل محمد عبــــد|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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522o33 هيم|بــــر|حمد محمد |ء محمد |ول سكندريه|ل|حقوق 

9oo673 ن |ر محمد محمود زيد|من ج|بــــ سوه|د|

8828|3 حمد  |ن ثــــروتـــ مرىس |يم| سيوط|بــــ |د|

4||932 ي|لق|لسيد |حمد عيد حلىمي |
ضى |بــــ طنط|د|

332|83 عطيتـــ محمد سعيد محمد عىل محرم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

528747 ش|لفر|حمد محمد رجبــــ | سكندريه|ل|هندستـــ 

97499 شم يوسف جودتـــ|هلل ه|عبــــد  ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

279588 بــــ|ح عزتـــ دي|لفتـــ|حبــــيبــــه عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

333926 لونيس|لحليم محمد عبــــد|حمد صفوتـــ عبــــد| لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

2|o62 حمد|حمد |رص |محمد ن ن|هندستـــ حلو

6|8|48 ى|لتـــ|ل عزيز |نه بــــع حسي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

3|6o56 ف عبــــد|مريم  هلل فرج|رسر ن|بــــ حلو|د|

8o88o5 ي|محمد نجيبــــ عىلي عبــــد
لغنى ي رى ورصف ومس. تـــ.ك

لمطريتـــ|حه |فنى

68433| هلل| |د عط|لجو|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |م  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

35|573 ي محمد |زي
حمد|د مصطفى |بــــنه| هندستـــ شبــــر

||89oo لسيد محمود|مه |عمر سل هره|لق|حقوق 

8252o| عيل محمد|سم|نىهي محمود  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

4o8467 ر|لعط|شم |هيم ه|بــــر|حمد |عمرو  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|42o2o لمنعم محمد|عمر محمد عبــــد  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

|46o9o هلل محمد|ن عبــــد |منى رمض ى شمس|زر عه عي 

8|4635 دل محمد عىلي|محمد ع ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

434|4o لعزيز محمد عىل|عبــــد| ره رض|س |طبــــ طنط

27o8o4 در|لق|ء محمد حمدتـــه عبــــد|رس| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|6|||o لسيد محمد|سلىم محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

923|97 بــــر محمد |م ج|م|مروه  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

286|8o حمد حسن|بــــوبــــكر مجدى | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

777497 دى|له|م فهىم |محمد عص |ره بــــنه|تـــج

|33o52 رص محمد مبــــروك|حمد ن| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|6374| لحسن عىل محمد يوسف|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

82387| بــــ|لتـــو|دل محمد عبــــد|رص ع|لن|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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|658|| نوره عيس جميل عيس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

679o49 لسيد|لحليم عطيه |زم محمد عبــــد |ح لمنصوره|ره |تـــج

434266 لخي |ح أبــــو |لفتـــ|عزيز عبــــد | رن |بــــ طنط|د|

3|26o4 ل|لع|رق سليم عبــــد|ن ط|نوره ى شمس| لسن عي 

|5336 ئل سيد محمود محمد خليفتـــ|محمود و هره|لق|ره |تـــج

23934| وق يشى سعيد م مون|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7||433 ى حسن طبــــل| حمد محمد حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

63|4|3 لبــــطريق|حمد محمد |لد |ء خ|ل| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

|42o93 لحفيظ|لح عبــــد |رص ص|يونس ن كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2599o8 ح عىل|لفتـــ|لق عبــــد|لخ|عبــــي  عبــــد تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

437|22 سم|بــــ محمد ق|لوه|حسينى عبــــد | رش لشيخ|تـــمريض كفر 

4998o ف |هيم |بــــر| شم|هيم ه|بــــر|رسر ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

7o49|3 د فتـــىح عىل|لسيد نزيه فؤ|ء |سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|||48 م|لسل|در عبــــد|لق|نعمه عيد عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

899385 بــــد عىل |ح محمد ع|صبــــ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

338566 لصمد|د عبــــد|ل فؤ|ء جم|رس| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

6|3|7| لحميد يوسف|م عزتـــ عطيه عبــــد |عص |حقوق طنط

84695| تـــسنيم محمد حسن بــــليله ن|سو|بــــ |د|

6o|659 عي|لسج|ح |لفتـــ|هيم عبــــد|هيم إبــــر|نىه إبــــر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

269|22 لطهويىه|شمس محمد محمد  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|4297o وى|ىط حمز|لع|محمد نرص عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

27679 ى يوسف يوسف يوسف نرمي  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

822762 نوبــــ شنوده حبــــيبــــ مسعد|بــــ| سيوط|ره |تـــج

6|4456 |لبــــ|لسيد عبــــد |ع |لر|لسيد |ن |بــــي
ى
ق زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

425762 بــــ|لسيد شه|رس فوزى |ل ي|نو سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

428275 ي عبــــد|ي
ى بــــسيوئى حمد مرعي|لمول |سمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

8o9o48 لس مجدي فخري  نيوس|رم|كي  ره بــــنى سويف|تـــج

5o34o| ي 
سم|مه محمد ق|س|تـــفى سكندريه|ل|ره |تـــج

4o8oo| لدين فتـــىحي محمودكشك|ء|ليىلي عل ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o9284 لمجيد طه|آيه سعيد محمد عبــــد |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

85732o هيم جرجس|بــــر|يد |جرجس ع ي|عه |زر
|لمنى
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738o2 حمد|ن |حمد بــــدر| |ر|ي لفيوم |تـــمريض 

252647 سلىم يحن  مصلىح متـــول ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

69293o لبــــكلتـــ|رق طه عوض محمود |ء ط|سم لمنصوره|بــــ |د|

6|39|5 ن|لمعبــــود عىلي شعل|محمود عبــــد  |ره طنط|تـــج

325582 ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|مروتـــ محمد  ن|بــــ حلو|د|

343353 تـــ|لشح|هلل |محمد سمي  عبــــد ى شمس حقوق عي 

|26675 لسيد|لعزيز محمود محمد |سلىم وسيم عبــــد  ن|صيدله حلو

827747 لرحيم|لرشيد عبــــد|فتـــ عبــــد|ل ر|جم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

79|993 ي|عبــــد | نسمه رض
ى
لمقصود دسوق زيق|لزق|عه |زر

629786 للطيف بــــيوم|ح محمد عبــــد |حمد صل| زيق|لزق|ره |تـــج

|39953 ىط|لع|ىط حمدى عبــــد |لع|ريم عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

|57348 ى محمد عىل عيد مرىس نرمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

527o4o وى|لديبــــ|هيم محمد سعد |بــــر|حمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

||8434 ى منصور|لدين ن|نور  رص حسي  ى شمس هندستـــ عي 

833o|| ى  هيم محمود محمد|بــــر|حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

856oo4 محمد ربــــيع عىلي عىلي ن|حقوق حلو

533|23 ى|بــــو |لدين حسن |ل |سلىم جم لعني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

897|5| لرحمن مسلم  |ز عبــــد|لدين فو|م |حس ج|عه سوه|زر

676o9 ن|ن رمض|محمد شعبــــ| رن لفيوم|بــــ |د|

43783 ل|ير محمد كم|ن| ن|ر ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

43|549 بــــ|د دي|حمد ج|لسيد |عمر  |ن طنط|سن|طبــــ 

359|85 لعزيز عيد بــــدوي عيد|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

8o93|4 بــــر محمد|يه حسن ج| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

422987 وى|لعم|لمجيد |نور عبــــد |هيم |بــــر|رغد  سكندريه|ل|عه |زر

4|7336 حمد مجدى نبــــيه يوسف شلبــــى| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

477968 يد قشطه|هلل ز|م نرص|كريم هش سكندريه|ل|ره |تـــج

4o28o2 ي محمد فتـــىحي محمد
مصطفى |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

355634 لسيد|لنبــــى |سعيد عبــــد| ند|ر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|892o لخطيبــــ|ن |محمد عزتـــ رمض ى شمس|زر عه عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 2195 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

29878 هلل|محمد مجدى محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

68923o عيل محمد|سم|روق |عيل ف|سم|يوسف  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

755885 حمد|لعزيز |سم عبــــد |لبــــدوي ق|حمد |ء |شيم
ن| سلط

لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

22979 د|محمد عيد سعيد ج ن|تـــربــــيتـــ حلو

234398 لعزيز|حمد سيد عبــــد|محمد سيد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

647653 ء عطيه عزبــــ|محمد عل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

699639 حمد مصطفى حسن|حمد مجدى | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8846o8 لح |محمود جمعه محمود ص سيوط|ره |تـــج

34o55o |هيم عليوه محمد ند|بــــر| |محمود رض |ره بــــنه|تـــج

838627 ن|حمد محمد حس|رحمه  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

858865 لرحيم|ء فريد عبــــد|مريم عل ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

845784 ري|رحمه محمود محمد سن ن|سو|تـــربــــيتـــ 

627|49 ع|لسيد رف|ح |لفتـــ|لعظيم عبــــد|يه عبــــد| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

444953 س|ل حو|لع|لبــــديع نرص عبــــد|محمد عبــــد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

5|6473 لمشد|لسيد |ء محمود |أسم معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

37o5o3 هيم|بــــر|لمنعم |لد عبــــد|هدى خ حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

9oo873 لعزيز |رص محمد عبــــد|ء ن|سم| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7826|3 لسيد عبــــده عوض غريبــــ عوض| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o4|3o لسيد|بــــو عمره |لسيد |رحمه عصمتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

6|2732 لرحمن محمد حلىم يوسف فرح|مريم عبــــد  |عه طنط|زر

26|343 لم|حد س|لو|محمد جبــــريل عبــــد شمون|نوعيتـــ 

5337o2 ى فهىمي|رو ن محمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6o2877 وي|لكفر|ر |لغف|عبــــد | بــــو ري|محمد مصطفى  لمنصوره|هندستـــ 

|28723 ف عبــــد |لرحمن |عبــــد  لعظيم عىلي|رسر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

372429 د تـــوفيق|د مجدى مر|مر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8o4|95 ي عىلي|جم| لي|د
ل سىحى ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

تـــ بــــنى

777599 هيم|يه سعد محمد محمد إبــــر| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

95666 لرحمن مجدى عىل محمد بــــدوى|عبــــد ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

786853 يوبــــ|مصطفى محمد محمد غريبــــ  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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49|438 ى محمد|ر رجبــــ سيد |من مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

779o8| ى مدحتـــ عبــــد  م محمد|لسل|نورسي  زيق|لزق|طبــــ 

33579o ل عىل عىل|تـــسنيم جم ى شمس طبــــ عي 

484896 رص محمد محمد محمد عىل|د ن|زي |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

28|9|4 يف ج ى رسر هلل|د|محمد حسي  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

59626 عيل|سم|نىه صبــــىحي مصطفى  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

757468 دي|لمد|مصطفى طه محمود  ج|بــــ سوه|د|

6o8|25 هيم نجم|بــــر|هيم أحمد |بــــر|ليىل  |تـــربــــيتـــ طنط

68667| |لش|لعزيز عبــــد |محمد مجدى عبــــد 
ى
ق لمنصوره|عه |زر

23o7oo |مرقس يوحن| يوسف حن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3494|9 هيم|بــــر|ل |ء مجدى كم|حسن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

826946 هيم|بــــر|لحليم |سط عبــــد|لبــــ|ئشه عبــــد|ع ي صىح سوه
ج|معهد فنى

5|o378 روق فتـــىح نعيم|حمد ف| ن|سو|بــــ |د|

27||2o لسيد زىك بــــدر|طمه حمدى |ف تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

49o725 ى يحن  عبــــ|ي ن|س محمد عثــــم|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o642o يمن عمر محمد|مريم  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

2|858| د محمد خليل|حمد محمد رش|لرحمن |عبــــد ن|حقوق حلو

68|26| |هيم عبــــد |بــــر|لحسينى |لد محمد |محمد خ
د|لجو

لمنصوره|حقوق 

8o3638 ي  سحق يعقوبــــ|مه |س|شي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

7622|3 بــــدين|لع|بــــدين عىل زين |لع|عىل زين  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|6|947 لدين مىكي|ح عز |لفتـــ|م عبــــد |ر هش|من ى شمس|د| بــــ عي 

23o4o7 لرحيم|لسيد عبــــد|مل |كريم محمد ك ن|بــــ حلو|د|

5|5336 صف|لرحمن عىلي نرص ن|آيتـــ محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

48527 ن|هيم رمض|بــــر|ن |ره شعبــــ|س ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

85592| ى ئق وهبــــه|م ف|عص| مي  ره بــــنى سويف|تـــج

528|94 محمد حسن محمد عيد تـــوتـــو سكندريه|ل|هندستـــ 

267398 ى|لعزيز ش|حمد عبــــد|ء |ل| هي  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

3|8498 للطيف محمد|سلىم سمي  عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o5o75 مد |ده فوزى ح|ل حم|من |ج طبــــيع قن|عل
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7683|5 لغمرى|حمزه مصطفى | دين لعريش|تـــربــــيتـــ 

865884 وي|لر|زق |لر|ء عىلي عبــــد|سم| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

6o83| رص مطر مطر|لن|رص عبــــد|لن|عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

22o747 ن|لمؤمن محمد حس|ن بــــكرى عبــــد|ي|م ى شمس|تـــج ره عي 

7|28|5 لحوتـــ|لسيد |حبــــيبــــه غريبــــ  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

227667 لسعدئى|لعزيز |لسيد عبــــد |م محمد  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|67o83 ن|ىط محمد طول|لع|رق عبــــد |محمد ط ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|55779 م محمود عىل|كرم عص| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

6|5985 م محمد فريد أبــــو قمر|حمد هش| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

54392o لق|لخ|ىط عبــــد|لع|ج  عبــــد|لرحمن ن|عبــــد عه دمنهور|زر

64|376 لحميد محمد محمد عىلي عوض|محمد عبــــد لفيوم|طبــــ 

7|6|6| ه فتـــىح عنتـــر عبــــد | ى|لعزيز |مي  لدمي  ط|بــــ دمي|د|

9|2929 حمد |لضبــــع |ح يوسف |صل ج|حقوق سوه

|49o2o سندس صبــــرى عىل محمد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5o6629 لمقصود|حمد عبــــد |ر خميس |مي سكندريه|ل|حقوق 

922678 لحميد |لرحيم عبــــد|كوثــــر عىل عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4352|3 ن|بــــر محمد زيد|د ص|ف عم|عف ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

34|428 ر|حمد نص|حمد محمد |محمد  لعريش|علوم 

636849 سط|لبــــ|حمد عبــــد |محمود مصطفى  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

63898 ف محمود |محمد  د|هيم ج|بــــر|رسر لفيوم|حقوق 

62o|4| ى عبــــد |ي هلل|لسيد عبــــد |لرحمن |سمي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

777|o7 ي |حمد |
ى
 محمد دسوق

ى
هيم|بــــر|لدسوق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

زيق|لزق|بــــ

|725oo لحميد|رق عنتـــر عبــــد |مصطفى ط د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

229|46 لم سليم|ندى محمد س ى شمس|زر عه عي 

55823 ن زىكي محمد|ء رمض|دع ي سويف
تـــمريض  بــــنى

7634oo لسيد عىل|حمد |بــــسنتـــ محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

32|o53  عبــــد|عبــــد
ى
ر|لنج|لرحمن |لرحمن شوق ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6o2973 وى|لرخ|لسيد |لعزيز |عبــــد | دين ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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525o86 هلل|لشهيد عبــــد |ء حسن عبــــد |رس| سكندريه|ل|هندستـــ 

9o485 عىل عىل فول| نه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

3329|4 حمد|لرحمن |حمد عبــــد|محمد  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

5299o5 لد فوزى عوض خليفتـــ|م خ|حس سكندريه|ل|هندستـــ 

6o|46| م|لكتـــ|حمد |نس شعيبــــ فرج | |ره طنط|تـــج

339843 ف سعيد خ|ندى  لد|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

686oo7 بــــ|مد غر|هيم ح|بــــر|بــــسنتـــ محمد  لمنصوره|ره |تـــج

4o2o7o م أحمد|حمد تـــم|دل |ء ع|عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o8277 لم|ء محمد فهىم عمر س|حمد عل| ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

246293 ج|لدين رس|ل |م محمد جم|مه هش|س| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

43o266 لبــــرع|ل |لع|ل عبــــد |لع|حبــــيبــــه مصطفى عبــــد  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

|743|8 لعزيز|لح عبــــد |مل ص|محمد ك |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|58465 ن|لقمص|بــــو |ل شبــــل |ء جم|رس| ن|بــــ حلو|د|

4|6597 لبــــشبــــيسر|حمد |عيل |سم|حمد | |ره طنط|تـــج

884974 مد محمد |ء فوزى ح|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54522 د محمد|محمد يوسف فؤ ي سويف
هندستـــ بــــنى

45o987 ي سيد|حمد سعيد |
حمد فروج|لحسينى يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

77|439 هيم|بــــر|لرحمن نرص |كريم عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

265736 ىط|لع|ىط حسنى عبــــد|لع|م عبــــد|حس ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3||739 وى|هيم يوسف حن|بــــر|رتـــ |بــــربــــ ى شمس هندستـــ عي 

433o7o هيم هديه|بــــر|مه |خلود سل |بــــ طنط|د|

422992 حمد|عبــــي  محسن محمد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

5|2775 ج |حمد وجيه يوسف محمود بــــلتـــ| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6|o838 ى مصطفى عبــــد |ي لخول|ح |لفتـــ|سمي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

545558 زق معوض|لر|ر ممدوح محمود عبــــد |مي سكندريه|ل|بــــ |د|

43254| |دل |لجليل ع|ء عبــــد |ول
ى
لمنوق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

345534 لغنيىمي|لد محمد محمد |رتـــ خ|س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|6o3o تـــ محمد عيسوى عليبــــه|لشح|ء محمد |سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

729|7 م عىل محمد|هيم حوس|بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 
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84|546 رص محمود خليل|ء ن|زهر دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

|592o8 هيم|بــــر|م محمد |عمرو عص ى شمس علوم عي 

766878  رف|هلل ل|د سعيد عبــــد |زي
ى
ع|ق تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

لسويس |

693833 طمه محمد يوسف محمد حشيش|ف لمنصوره|صيدله 

889|45 ل |لح تـــوفيق سوري|نه ص|مري سيوط|تـــربــــيتـــ 

2534|8 صبــــرى مزروع| ء رض|سم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7o5282 ه جم| در حسن عىل|لق|ل عبــــد |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

632o33 وى|لطهر|هيم |بــــر|هلل |هلل مصطفى عبــــد|منه  زيق|لزق|بــــ |د|

264555 غبــــ|لسيد ر|ل |دهبــــ جم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

899389 ن |ر مهر|لغف|م محمد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

492634 لحليم|ن عبــــد |هيم محمد شعبــــ|بــــر|محمد  سكندريه|ل|حقوق 

|5ooo7 عمر محمد مصطفى محمود ى شمس| لسن عي 

333|2 |لبــــ|رق يوسف عبــــد |ئشه ط|ع
ى
ق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3362|4 حمد|ليس | هبــــتـــ يىحي عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|4|5|2 حمد حسن مدئى حسن|ء |عىلي لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o3o9| ي |
تـــ مصطفى ى محمد|هيم |بــــر|مي  مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

685423 هيم بــــدوى|بــــر|لسعيد |محمد مصطفى  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

5|824o ى|ح |ل صل|هلل كم|يه | لدين خي  سكندريه|ل|حقوق 

|7876 بــــر بــــكر|محمد وليد حسن ج لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

85894o حمد|روق فهىمي |ن ف|ريم|ن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

54377 محمد نجدي بــــدوي محمود ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

89|524 ن |حمد عثــــم|روضه محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88oo45 ن كرم دوس |ثــــ|ريو ن|م معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

52||44 ل|لجم|لرحمن محمد |سحر عيد عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

227966 شم|لد سمي  ه|يه خ| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

457576 ين ح ره|مد لبــــيبــــ عم|شي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

28228| حمد حسن|تـــ |محمد نش ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

255773 هر رجبــــ شبــــل غنيم|بــــ ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|6o|5o مصطفى محمد محمد عىل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o2285 حمد حسن|هيم عىل |بــــر|مريم  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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885859 لنعيم عىل |يه جميل عبــــد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3568|4 لىحي|دتـــ محمد عبــــد|ليىل حم |بــــ بــــنه|د|

8|4766 سط|لبــــ|مه عبــــد|ج سل|مروه فر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

23842| ن|لد حسن سليم|ء خ|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

34652 لدين|لرحمن نور|هلل يشى عبــــد|عبــــد ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

328279 ى رمسيس  سعد|بــــيتـــر بــــشر |ره بــــنه|تـــج

|32832 لمنعم عىلي|ن عىلي عبــــد |رو ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

8|9752 لح|ود ص|هيم د|بــــر| |فيول ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|29577 د|حمد رش|رس |طه ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4|22|o ل|لجم|س |هيم عبــــ|بــــر|مه |محمد سل |ره طنط|تـــج

85|389 لمتـــجىلي|ن محمود عبــــد|محمد رمض ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

76o842 دى|له|لسميع عبــــد |رحمه كردى عبــــد  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

246549 لد يوسف تـــعيلبــــ|يوسف خ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

75o489 بــــو مسلم|حمد محمد فتـــىح | ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

77844o حمد|حمد محمد فوزى |د |مر  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

649636 لسيد محمد عوض|ره |س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|3|o7 ش|لدمرد|مل |مه ك|س|سلىم  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

5293o3 لم عوض|حمد محمود س|محمود  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

4o78o لنمر|محمد سعيد محمد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

869238 ي |ف
هيم|بــــر|طمه حسن مصطفى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

258536 محمد سعيد محمود محمد لفيوم|ر |ثــــ|

7426| ى |ف حمد|طمتـــ فوزى حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|4|4| يف محمد محمود يوسف رسر |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

2655|5 بــــ|لتـــو|مل عبــــد|لد ك|زم خ|ح ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7|7258 لسيد محمد|لسيد عىل |مل | زيق|لزق|حقوق 

22|844 حمد فرغىل|دل |خلود ع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5295o8 بــــ|لوه|حمد عبــــد|ن |رس عرص|ء ي|عل |هندستـــ طنط
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823379 رص|لن|جر ثــــروتـــ عىلي عبــــد|ه ي|تـــمريض 
| لمنى

626|o3 ى محمد |مصطفى  حمدى مصطفى|ل|مي  زيق|لزق|صيدله 

8|63o6 ى عبــــد| ىطي حسن|لع|يمن حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

28446| حمد عىل|سندس عيس عىل  هره|لق|حقوق 

499377 ر|ن محمد عىل دغ|مل سلط| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

42727 ن|س شعبــــ|س عبــــ|يوسف عبــــ ن|هندستـــ حلو

|448|7 تـــ محمد|لشح|رق |بــــسمله ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|7973 لس سمي  فتـــىح لوندى  كي  سيوط|بــــ |د|

93544 عمر فوزى محمد محمد عىل كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

328455 ف عبــــد|كريم  لسيد|سط |لبــــ|رسر كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

239657 حمد عىل|رس محمد |ي| دين هره|لق|علوم 

787489 ى|لرؤف عبــــده طه |ء عبــــد |ل| مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

773ooo لرحمن محمد|عبــــد | حمد عط| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8|52oo ي|دل محمد عبــــد|م ع|وس
لغنى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

49o694 وز م ر|لنج|لعزيز |هر فكرى عبــــد |في  سكندريه|ل|نوعيتـــ 

62|2o4 ورى محمد مرزوق|ء مغ|ح عل|سم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|72965 سم محمود محمد حنفى|بــــ د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|29874 سيد مخيمر عىل| ند لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o3795 رك|محمد سعيد محمود مبــــ سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|22898 ديوس|قل|جورج فهىم | دون|م ى شمس|تـــج ره عي 

52||56 هيم محروس حربــــ|منى إبــــر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8|8o9 لونيس|بــــر محمد عبــــد |يوسف ص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

836|34 عيل|سم|يه حسن محمد | ي صىح سوه
ج|معهد فنى

824o67 هلل|مه محمد عبــــد|س|محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

8266o9 حمد محمود| |ده مهن|مي ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

369345 حمد|ن |حمد سليم|هيم |بــــر|م |سل| |تـــمريض بــــنه

82oo4| ى|م لملك|مجدي يوسف عبــــد| رتـــي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

347753 مد حسن|ل ح|مصطفى جم ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

368|| لدليل|ل محمد شوين محمد |نه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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324249 لحميد|بــــ عبــــد|لتـــو|يل عبــــد|محمد ن ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

87494 حمد محمد|ء مصطفى |حسن لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

47|9o ي|محمود مني  محمد زعفر
ئى هره|لق|ره |تـــج

42o42o لبــــيىل|ل |لع|ح عىل عبــــد|م صل|وس لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

896999 عيل |سم|ه |لل|مل عبــــد|دى ك|ش ج|بــــ سوه|د|

847899 ء فريىح  حسن عىلي|عل ن|تـــمريض أسو

|53oo8 حمد محمود محمد محمود| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8o|3|o عيل محمد|سم|ن عمرو |نوره ي|بــــ |د|
|لمنى

3|5896 ى|ندى ط رق محمد حسني  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

25|523 ئى|لتـــلو|لسيد |سم رأفتـــ |بــــ زيق|لزق|عه |زر

8377o وق سل بــــ|لوه|مه سيد عبــــد |رسر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|37458 ل فتـــىح حسن|حمد كم| ى شمس|تـــج ره عي 

79o233 ن|لحميد محمود رشو|يوسف تـــودى عبــــد  ى شمس حقوق عي 

59o73 حمد حسن|لدين |ل |دتـــ جم|غ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

335o|8 لعزيز|بــــ محمد عبــــد|يه|حبــــيبــــتـــ  ى شمس|زر عه عي 

369883 لعظيم حسن|محمد عيد عبــــد تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

272478 مد عىل|مح عىل ح|س |د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 
ضتـــ|ري/لسويس

343633 ن|هيم عىل سليم|بــــر|حمد |نهلتـــ محمد  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

82|9o6 لرحيم|لعزيز عبــــد|عمرو محمد عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

|557o3 لدردير|للطيف محمد |لرحمن عبــــد |مريم عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

52|38 لمجيد|لحميد عبــــد|لمجيد عبــــد|هدير عبــــد صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|49o37 يه سعيد محمد محمد سعيد| ن|علوم حلو

93o|| رص محمود|لن|ضل عبــــد |ء ف|ول هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

699643 هيم محمد|بــــر|بــــ محمد |شه ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

256473 ضى|لق|ح |لفتـــ|لد عبــــد|سمر خ ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

28365o محمود رفيق محمد حبــــيبــــ ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

349o34 لزيدي|ء محمود عىلي عىل |شيم هره|لق|ر |ثــــ|
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|7575o ر محمد عىل|لستـــ|محمد عبــــد  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

924o58 لدين  |ل |لدين كم|د سعد |عمر حم |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|594|7 مل محمد بــــخيتـــ محمد| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

265729 بــــ|لعظيم خط|حمد محمد عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

647872 حمد خرصى|لعربــــى |لسيد |محمد محسن  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|6939 حمد|مه |حمد سل|فرح  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7o975| لرحمن|لكريم عبــــد |لمجيد عبــــد |محمد فريد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3||8|9 م عبــــده|م|ئل محمد |هلل و|منتـــ  ى شمس هندستـــ عي 

|63o75 بــــر محمد|طمه محمد ج|ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

444|39 هلل|لمقصود عبــــد |هلل عبــــد |ح عبــــد |صل لشيخ|ره كفر |تـــج

42|996 ى عىل|مه |س|نىح  | لخرصى سكندريه|ل|طبــــ 

853934 دق|بــــتـــ ص|ديفيد بــــطرس ثــــ ره بــــنى سويف|تـــج

23625 لمجيد محمد منصور|حد فهىم عبــــد |ل|عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|5o28 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ن |قمر رمض ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9|42o8 لنعيم محمد |ل عبــــد|ء كم|سم| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

269479 ي|رص محمد محمود |حور ن ر|لىح  ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

25|4|3 غ|لصبــــ|د |لجو|حمد محمد عبــــد| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|64666 حمد|لسيد |عمرو رجبــــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

889759 ل |لع|ن عبــــد|حمد سليم|مصطفى  سيوط|بــــ |د|

865875 ي سعدي 
هيم|بــــر|سمر حسنى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

246326 ف |حمد | |حمد أبــــو ري|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

476|32 ى ع|ي هيم|بــــر|دل محمد |سمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

8867|| ر عمر خميس سيد |من سيوط|تـــربــــيتـــ 

|22353 لحميد|لموجود عبــــد |يمن حمزه عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

24|o29 ف سيد محمد|يوسف  رسر ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|58o73 ىط محمد|لع|نه مصطفى عبــــد |د هره|لق|ر |ثــــ|

69o||4 ن|د حمدى رمض|حمد عم| لمنصوره|هندستـــ 

325474 حمد محمد مرىسي محمد| ن|تـــمريض  حلو

675482 لعزبــــي|حمد |م محمد مصطفى |عمرو عص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3o8|8 لسيد|فهد سعيد محمد عطيه  ى شمس حقوق عي 
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332o55 ي سعد جرجس عوض بــــولس| نىح  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

26872 ى  هيم|بــــر|هدى صبــــرى حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|56723 حمد محمد محمد محمد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o7852 لودود  |هلل عصمتـــ يوسف عبــــد|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

9o8|97 ي|ر
يمن عبــــود عزيز | |ئى ن|فنون جميله فنون حلو

77967 هلل مرغنى|ئى عبــــد |هلل ه|عبــــد  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

86464o لحميد|ء رجبــــ محمود عبــــد|لزهر| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

853|87 تـــه|ن خلف شح|ء شعبــــ|سم| ي|تـــمريض 
| لمنى

62364o هلل|د|لق ج|لخ|أمنيه عمر عبــــده عبــــد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

3|9897 مريم محمد فتـــىح محمد ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

923|93 لكريم |د |هد مني  ج|مج| رين|م ج |تـــمريض سوه

646868 لعزبــــ|لمعىط |هيم عبــــد |بــــر|هد محمد |ن ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

89534| حمد |حمد |بــــر |محمد ص ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

433oo3 لذهبــــى|لرحمن |سلوى محمد عبــــد |علوم طنط

6|7439 لىك|لم|هدى سمي  مصطفى  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

82354| بــــ|لوه|ح عطيه عبــــد|ء صل|دع ي|عه |زر
|لمنى

56754 لرحيم حسن محمد|حمد عبــــد | ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

42|824 لسيد قطبــــ زعتـــر|حمد |د |زي سكندريه|ل|صيدله 

442338 ى هيم جرجس|بــــر|هلل |مجدى نعمه | مي  لشيخ|طبــــ كفر 

4423o6 لعزيز محمود عىل|محمد محمود عبــــد لشيخ|طبــــ كفر 

|65592 ف هريدي حسن |م |ريه حمد|رسر ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

85o|2 حمد محمد فرج|ء |رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

3|643o وى|ء محمد سيد منط|وف تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

49795o صف|ح محمد ن|لفتـــ|ن محمد عبــــد|يم| ره دمنهور|تـــج

76||99 حمد محمد|مريم حميدى  لسويس|معتـــ |علوم ج

34|4oo ى|حمد محمد ش|صف |محمد ن هي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

273666 ل|جر محمد حسن هل|ه ي|عه |زر
|لمنى

6|3765 لسيد يوسف|زق |لر|لسيد عبــــد|ء |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2539| لحميد|بــــتـــول لؤي محمود عبــــد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج
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262962 ج|لصبــــ|ن |عثــــم| نس رض| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

754957 حمد محمد بــــدوي|حمد محمد |ء |شيم |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

59|82 محمد عىل جمعه محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|7|354 لرحمن |ح عبــــد |لد محمد صل|لرحمن خ|عبــــد 
عىل

تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|o395 تـــه|هلل شح|م محمد عبــــد |حمد هش| ره دمنهور|تـــج

85422 لزينى|م سيد عىل |م| |دين كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

887|23 ى  |من ى محمد حسي  ر حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|6o|6 ن|هلل عثــــم|م سعد|ره هش|س هره|لق|حقوق 

|2843| هيم|بــــر|حمد سعد |ملك  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

338|79 رق عويضه متـــول محمود متـــول|ط ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

885488 لمجيد |لمحسن عبــــد|ء نرص عبــــد|سم| سيوط|ضتـــ |علوم ري

9238|o بــــ |لوه|رس عويس عبــــد|جر ي|ه دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

354862 لمجيد|لم عبــــد|سميتـــ فتـــىح س ى شمس|د| بــــ عي 

26892 ى|ء خ|رس| لد عيس حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

337853 ى|محمود  حمد محمد بــــحي  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

856926 ده|لعظيم عبــــ|ل عبــــد|هلل جم|يه | ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

445658 طر|لسيد خ|ل محمد |محمود جم سكندريه|ل|هندستـــ 

68o757 لبــــيوم|هلل |لدين عوض |ر محن  |من ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

8o7474 لسيد|مخلوف محمود مخلوف  سيوط|ره |تـــج

699o35 ه نعيم شبــــ| لعزيز شعي |نه عبــــد |مي  لمنصوره|علوم 

|6858o حمد مبــــروك|دق |هنده محمد ص|ش ى شمس حقوق عي 

497483 ئى|لرحم|در |لق|حمد عبــــد |ن |سوز تـــربــــيتـــ دمنهور

93|26 ن|م محمد محمود رضو|أحمد هش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

498735 لعو|ل |لع|ء منصور محمد عبــــد |رس| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

3489o| ح سيد محمد|لفتـــ|يتـــ فرج عبــــد| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

525o38 لس ممدوح سليم ن جرجس|كي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

437964 بــــ يوسف حسن|لوه|ل عبــــد |لع|تـــن عبــــد|ف لشيخ|علوم كفر 

298538 لكريم محمود|د |ورده حربــــى ج زيق|لزق|حقوق 
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37o|o5 عيل|سم|ر |لستـــ|مد عبــــد|جر ح|ه دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

354796 ر|لغف|حمد محمود عبــــد|ن |يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8|892 لي|لعزيز جبــــ|ل عبــــد|محمد جم لمنصوره|حقوق 

|23737 حمد يوسف|ل محمد |م| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

52o845 لمزين|لمقصود |سحر محمد سعيد عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

57683 لعظيم|حمد حسن عبــــد |محمد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4oo558 لدين جمعتـــ|م نرص |هلل حس|منه  سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

337239 هلل||لسيد فتـــح |تـــ |حمد شح|محمود  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

|46339 حمد محمد فودتـــ|ن |ء عثــــم|عىلي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

352o65 ي عبــــد
ي|سلىمي مصطفى

هلل مصطفى ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

45934 لدين تـــرىك|لدين عزيز|بــــ محمد حبــــ |رح هره|لق|عه |زر

9o5||7 رى طلعتـــ شهدى فرنسيس |م ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

3|5852 ى عوض بــــسنتـــ سيد حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

685824 تـــ|لحميد فرح|لسيد عبــــد |جر محمد |ه لمنصوره|علوم 

488828 م عىل عىل كشك|لسل|رس عبــــد |ف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|692|2  محمود وجيه|
ى
حمد صدق  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|

ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

54|727 تـــ|محمد يوسف محمد يوسف عرف ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|39984 عيل عوض محمد محمد|سم|رضوى  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

429855 ل مصطفى خلف|لرحمن جم|عبــــد  |طبــــ طنط

|7598 لبــــكرى|لد فتـــىح |عمر خ ى شمس هندستـــ عي 

88335o مح محمد فوزى  |د س|زي سيوط|ره |تـــج

|686oo لحميد|مل عبــــد |حمد مصطفى ك|ن |ريم|ن ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

28|o28 لمنعم عىل|لمنتـــرص عبــــد |ن محمد |يم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6oo553 ص|لقص|زى بــــيوم |لح غ|لد ص|خ |ره طنط|تـــج

79oo57 هيم|بــــر|لسيد |رس |ن ي|يم| زيق|لزق|حقوق 

7o6588 لمقصود|هيم عبــــده عبــــد |بــــر|ن محمود |نور ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

48o95 عيل محمد|سم|م |محمد هش ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

75|893 لسيد|لعزيز |يمن عبــــد |محمود  ى شمس هندستـــ عي 
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686379 ى|بــــو|دل محمد محمد |محمد ع لعني  |بــــ طنط|د|

58325 ى|شيم ء محفوظ محمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

6||5|7 طه|لرحمن شل|ء محمد عبــــد |آل ط|بــــ دمي|د|

22|367 مصطفى صبــــرى محمد فهىم هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

449773 ن حسن|هيم محمود سليم|بــــر|هلل |عبــــد  |ضتـــ طنط|علوم ري

|73295 بــــر حسن|محمد حسن ج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

63|736 لسيد|هيم |بــــر|لعربــــى |جر |ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

77o667 لحكيم مصطفى|لد بــــيوم عبــــد|ليىل خ زيق|لزق|بــــ |د|

485o53 تـــه فلتـــس|د جرجس شح|نوبــــ عي|بــــ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7854|4 لسيد محمد عبــــده|م |ريه لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

353926 ف محمد عبــــد|محمد  لمقصود|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

763|58 ى|لسيد |هيم |بــــر|حمد | |عل لزهي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

4o5983 ى ص لرحمن|ل محمد عبــــد|بــــر كم|حني  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

7685o3 يوبــــ سلىم|لق |لخ|ر عبــــد |بــــش ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

867684 سم|لق|بــــو|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|كريم عبــــد دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

427||2 ىط محمد|لع|د فوزى عبــــد |جه سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

29384o عيل قطبــــ|سم|مروه طه عوض  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

536|4| ى حسن|محمد س م سيد حسني  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2523| ف |لبــــتـــول | لرحيم|عيل عبــــد |سم|رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

896932 حمد |فرحه بــــدوى محمد  ج|بــــ سوه|د|

35|oo8 هيم|بــــر|هيم عوده |بــــر|خلود  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

26o54| ن|جر سعد يىح رمض|ه شمون|نوعيتـــ 

9|8529 هر عىلي |لظ|فرحه طلعتـــ عبــــد ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

4|o25| هلل قمر|لمجيد خي  |رق عبــــد |عمرو ط |بــــ طنط|د|

75o749 ى حمزتـــ|خ لد حمزه خرصى وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

77328 ي منصور حميدتـــ
عمر لطفى ي |

لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

35744 ل|هيم جبــــ|بــــر|د سعد محمد |زي ن|ضتـــ حلو|علوم ري

347464 لمجيد|حمد محمد عبــــد| |نور ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

778972 لسيد محمد|حمد | |ند|ر زيق|لزق|بــــ |د|
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27374o ر موىس|ر عيس كر|كر ن|حقوق حلو

5|4462 رسج|ل|ندى محمد عىل محمد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

23|o78 م فريد سعد زغلول حبــــيش|ر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

4773|8 حمد محمد|م |لسل|زم عبــــد |لدين ح|سيف  سكندريه|ل|صيدله 

6|6|57 ضى|لق|جح محمد |محمد ن ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

2362o4 ق|ح تـــوفيق |مريم صل وي|حمد رسر هره|لق|حقوق 

685|64 جز|لع|ره مصطفى عىل مصطفى |س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

776|38 للطيف|لرحيم عىل عبــــد |يدى عبــــد |ه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

5|9367 بــــو خشبــــه|ل محمد |هيم كم|بــــر|ن |رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2293|9 حمد|رص محمد |د ن|سع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

764348 حسن محمد يوسف عبــــده قنديل حقوق بــــورسعيد

648226 يد|كريمه وحيد عطيه ف ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

5|43|2 ح|لسيد محمد محمد مشك|ء |رس| |علوم طنط

6268o3 د فوزى تـــوفيق|بــــتـــول فؤ عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

84o227 ي سيد عمر 
هيم|بــــر|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

68583o ده|لعزيز حم|هيم عبــــد |بــــر|رق |هند ط لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

353349 ى عىل|محمد عم د محمد حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6o479| ل|عيل |سم|رص محمد |لن|أيه عبــــد  ى وى|لميى |تـــربــــيتـــ طنط

5o834 لح|بــــ ص|لبــــ|يمن فتـــح |يوسف  ره بــــنى سويف|تـــج

77555 هيم محمد|بــــر|رق |ئى ط|م| لمنصوره|حقوق 

62|266 هيم|بــــر|لغنى محمد |هيم عبــــد|بــــر| |رض |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|9353 ندى محسن مني  محمد عيد ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

45|62o لدمنهورى|لسيد |هلل |عمر محمد عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

65629 ن|لد محمد سلبــــم|جر خ|ه بــــ بــــنى سويف|د|

|32369 ن بــــخيتـــ|مريم ممدوح بــــهن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82|2o9 ر|ف سمي  مختـــ|مه خل|س| ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

6|8446 حمد عىل كركر|هلل حسن |عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

858276 عيل|سم|رص محمد |محمود ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

72768 سحق مصطفى|ء محمد |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 
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33697|  سمي  عبــــد
لعليم بــــسيوئى|مصطفى |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |

لجديدتـــ

4o9853 حمد سنبــــل|هيم |بــــر|هيم |بــــر|سهيلتـــ  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5295o هر|كرم محمد م|لرحمن |عبــــد  ن|حقوق حلو

848357 سط|لبــــ|لحميد عبــــد|ء محمد عبــــد|لزهر| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|9|43 صف|س صفوتـــ حليم و|تـــوم ي سويف
هندستـــ بــــنى

4o9453 لحرصى|دل محمد مصطفى |أحمد ع |ره طنط|تـــج

9o3535 سهي  محمود عىل محمد  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

69|249 لعجوز|يه يوسف محمد محمد | ن|طبــــ حلو

444276 لطبــــىح |لغنى محمد |لغنى عبــــد |آيه عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

834o83 ي|ر
م محمد|لسل|رص عبــــد|ن| ئى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

28224o  محفوظ 
ى
هيم|بــــر|محمد شوق |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

لشيخ

|66o32 بــــو بــــكر عىل فهىم محمد|لحمزه | دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

2578|| ل هيبــــه|محمد جميل كم ي صىح بــــنه
|معهد فنى

8o646o عيل|سم|لحميد |عيل عبــــد|سم|لرحمن |عبــــد حقوق بــــنى سويف

757|9o ه عمر محمد حسن مصطفى ني  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

79o923  حميد ل|ن ل|ريف
ى
|ق

ى
ق لعريش|تـــربــــيتـــ 

853398 لرحمن محمد عىلي|مهند عبــــد ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

28o8o3 ى ى مني  عىل عىل حسي  يوسف حسي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

5|7849 ى محمود | ئى|لري|يه حسن حسني  بــــ دمنهور|د|

93748 ل فخري حسن|ء جم|ل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

533543 لففى|سم محمد مخلوف |م بــــ|ر ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

45856 هر جوده|حمد م|ندى  ن|بــــ حلو|د|

47767| ي|ل محمود مو|رق كم|ندى ط
ى
ق |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

22|857 حمد|وى |حمدى زىك قن| رن ى شمس| لسن عي 

43|933 ره مجدى حمدى محمد موىس|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|6o4o4 م فتـــىح محمد|عىل هش ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

84|24 م|حمد تـــم|دتـــ محمد |مي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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43o43o هلل| |لمنعم عط|م عبــــد |ندى عص |صيدله طنط

5|3953 ىط تـــوتـــو|لمع|بــــو|م صبــــىح عيد |سه لشيخ|عه كفر |زر

64226| حمد محمد منصور|مد |محمد ح هره|لق|لعلوم ج |ر |د

343287 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|طمتـــ |ف ى شمس حقوق عي 

498|| ن عبــــده عبــــده|ح قنع|سم ن|بــــ حلو|د|

64435 ي محمد سعد|غ
ده مصطفى لفيوم|بــــ |د|

85885| ف ع|ء |هن شور عىلي|رسر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7522|2 لمتـــيم|حمد عىل |حمد محمود | زيق|لزق|صيدله 

8o3786 مريم بــــدوي ربــــيع طلبــــه ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

899|65 ى |ج  ظريف نبــــيه بــــش|م ج|أللسن سوه|كليتـــ 

69925| لسيد حسن|هيم |بــــر|ء |شيم زيق|لزق|طبــــ 

36o7|8 لسيد مصطفى|هلل |محمود عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

632o62 لسيد متـــول|روق |حمد ف|ن |نوره زيق|لزق|حقوق 

25o268 ه|زم حسن محمود |ده ح|مي بــــو خرصى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

88|834 رس محمد تـــوفيق  |محمد ي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

679o98 م|لحليم ضي|محمد حسن حسنى عبــــد  لمنصوره|حقوق 

6494o8 ي رش|منيه | د|كرم محمد خي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|47766 ر|وى عم|شم طنط|حمد ه| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o8966 لمنصورى|ل محمد تـــوفيق |م| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4434|7 تـــه خليل|لعزيز شح|تـــه عبــــد |محمد شح لشيخ|بــــ كفر |د|

5o8556 ضى|لسيد سليم م|هلل محمد |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6||369 |لمل|لحميد عىلي |آيه عبــــد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

43343o ف |محمد  هيم عىل فوده|بــــر|رسر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

9|o8o4 لح طلعتـــ حسن عىل |ص ج|هندستـــ سوه

878995 ح |لفتـــ|لعزيز فرغىل عبــــد|طمه عبــــد|ف ج|بــــ سوه|د|

||9578 لنبــــى|رس منصور عبــــد |ء ي|ل| ى شمس علوم عي 

45978 سم|فظ ق|لح|ل عبــــد |مريم سعد كم هره|لق|بــــ |د|

74363 حمد محمد مبــــروك|محمد  هره|لق|حقوق 

4866o8 هيم|بــــر|هلل عىل |ثــــروتـــ عبــــد لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

855769 ى| كرم محمد عزتـــ يسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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36o|75 رتـــ|لح بــــش|جرجس ص| رين|م سيه|نوعيتـــ عبــــ

62824| ى |محمد حمدى  لسيد|حمد |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6762o3 حمد|ء محمد فوزى محمد |ل| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

352oo8 ح|لفتـــ|دل حسن عبــــد|لدين ع|سيف  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

4o9652 س|لرو|رص يوسف يوسف |ء ن|ل| |بــــ طنط|د|

|55382 لرحمن|هدير محمود عفيفى عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

5|2375 لسعدئى|هيم |بــــر|متـــ أحمد |أس |علوم طنط

|7o33 لعيسوى|ء محمد |حمد عل| شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

262|79 نه|حمد شبــــ|لرحمن |حمد محسن عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

8796|4 حمد |ورده عىل مصطفى  سيوط|ره |تـــج

437o33 نه|ل|حمد |لنعيم |م عبــــد |يه عص| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

9|243| بــــر خليفه |لج|حمد خليفه عبــــد| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|6867| هلل محمد|لد مصطفى عبــــد |خ رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

647384 هيم|بــــر|لدين |لسيد سعد |م  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

5|745 حمد|لح |حمد ص| |لي|د ره بــــنى سويف|تـــج

277947 لمول|لجليل عبــــد|رس عبــــد|نشين ي ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

65|88 ن صبــــرى محمد جمعه|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

923757 هلل  |م محمد عبــــد|دل تـــم|ع| نور ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

65245 لحليم|ح عبــــد|مريم محمود صل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

34853| حمد بــــكري|عيل |سم|ء محمد |رس| ى شمس علوم عي 

8||35o ى نج|س لسيد|هيم |بــــر|ح |لمي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

4|o275 لسيد|هيم |بــــر|دل |محمد ع ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

495|35 لمجيد مصطفى|لحسينى ممدوح عبــــد|لدين |عز |حقوق طنط

5374|| لسيد جودتـــ|ء رجبــــ |ول |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|6653o مر جوده|يه حمدى محمد ع| هره|لق|ر |ثــــ|

877|8o ى  |ل محمد حس|ء كم|لزهر|طمه |ف ني  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

336592 لخول|لحكيم محمود |لسيد عبــــد| |رن ى شمس طبــــ عي 

546274 صف|كر جوده سليم ن|لد ش|خ ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

489478 لمرىس|ن محمد |تـــفى صفو تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري
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23|27| لمنعم|لمنعم سعيد عبــــد|محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

6o8798 بــــو سويلم|آيه محمد محمود  |بــــ طنط|د|

869593 ى بــــدوي|كريم ي رس حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

779583 حمد عىل محمد يونس|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

682485 ه محمد محمد خليل ج| د|مي  لمنصوره|ره |تـــج

26|o7o ع|عبــــي  معوض فهيم رف شمون|نوعيتـــ فنيه 

54o7|2 تـــى|ي|لمل|ندى محمد مصطفى شلبــــى  سكندريه|ل|بــــ |د|

9o4642 ن |حمد علو|م عمر |حس ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

62472 تـــ محمد عبــــد | لفضيل عوض|مي  بــــ بــــنى سويف|د|

3o922 ن|ر عثــــم|لغف|ر محمد محمد عبــــد |من |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

42o|74 ضى|زق ر|لر|ورى عبــــد|لمغ|ن سعد |نوره لشيخ|بــــ كفر |د|

336962 لفضل|بــــو|لسيد عىل |محمود فتـــىح  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

48552 قدريه محمود مبــــروك محمد هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

8o4ooo ي حم
هلل محمود|ده عبــــد|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

277o2o ى سعيد موىس ش ى|بــــشر هي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|34|77 م عزيز|دل س|ينس ع|ج هره|لق|ره |تـــج

3|ooo بــــر عىل|لد ص|طمتـــ خ|ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

43|947 د عىل|لجو|م عىل عبــــد |سلىمي هش |ره طنط|تـــج

24|287 |هيم بــــسط|بــــر|م |نوبــــ س|بــــ| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

436732 لنرص محمد وحد|بــــو|تـــن محمد |ف ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

52|o78 هيم |بــــر|دي |له|دي عزتـــ عبــــد|له|ء عبــــد|سم|
دوير

تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|6|73o هر|لمجيد ط|ن محمد عبــــد |مرو تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

5o82|2 تـــه جندى|طف شح|مريم ع سكندريه|ل|علوم 

325545 هلل عبــــده|عمرو محمد عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

428274 لصفتـــى|بــــوزيد |هيم |بــــر|ء |هن |تـــربــــيتـــ طنط

625oo ى صفوتـــ سيد مهدى|ي سمي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

83329 تـــ عويس محمد|ليىل بــــرك سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

429|92 ر|لنج|رص عبــــيد محمد |لن|م عبــــد  ى شمس| لسن عي 
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55784 هلل|لعظيم عبــــد |رغده جمعه عبــــد  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

||68|2 لدين تـــوحيد محمد تـــوفيق نرص|نور  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8488|2 ى |جر |ه حمد|حمد حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

35|668 |لم عط|مه محمد سيد س|س|ل |بــــل ى شمس|د| بــــ عي 

|3o8o5 لفتـــوح عدلي|بــــو |م |لرحمن عص|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

4|579| حبــــيبــــه عمرو مصطفى درويش لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

|72747 ء محمد عىلي مصطفى|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

32o765 لكريم|لسعيد عبــــد|حمد محمد | ى شمس|تـــج ره عي 

49o862 حمد موىس|منيه حسن محمد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68|85 ل معوض محمد|جل| لي|د لفيوم|تـــربــــيتـــ 

644o3 لريس|يمنى عىل محمود محمد لفيوم |تـــمريض 

4|9679 حمد|هلل أحمد |ممدوح مجدى عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

423|72 لشيخ|لقوى |رق محمود عبــــد |لرحمن ط|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4266|8 هر أحمد جمعه أحمد|ط| رودين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|42o|4 لد نرص محمد|عمر خ ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

6286|| ويش|لج|هيم |بــــر|م عىلي |سل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

25|432 هيم قنديل|بــــر|حمد |محمد  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

9|o3|6 جح فهيم |د ن|بــــيشوى عم ج|ره سوه|تـــج

|44956 لحمد محمد|بــــو |دل |حمد ع| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o2863 ه | حمد|لصبــــور |حمد عبــــد|مي  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

73274 ي محمود تـــوفيق محمد خي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26637o ن|لحكيم محمد عثــــم|يمن عبــــد |ء |سم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

766897 ى عبــــد|عبــــد  لىح|لرحمن مدحتـــ محمد حسي  لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7|6863 لسيد|لم |لسيد س|لسيد لطفى | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

642o72 ي|ر
يف| ئى طه عىل رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

4635|3 ن|عيد سعد محمد رمض| ن|ر لمنصوره|حقوق 

84||8| لمطلبــــ محمد|هي عبــــد|محمد بــــ ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|6874o وى غريبــــ|لدين هند|م |سلىم عص ن|بــــ حلو|د|

867539 هيم|بــــر| |بــــ عبــــيد رض|لوه|عبــــد ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

893233 ه سمي  محمد عمر ن |سمي  سيوط|بــــ |د|
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8|84o2 ن عىلي محمود|م شعبــــ|بــــتـــس| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

268877 بــــو عجم|عيل محمود |سم|يه | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o8239 بــــو قوطه|دل محمود محمد |م ع|أحل ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

79o752 عيل حسن سعد|سم|هيم |بــــر|ء |سم| لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

83o6o9 ي محمود سعد 
ى|لدين ي|مصطفى سي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

785399 هيم|بــــر|ده منصور |منصور حم ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

224554 ن|ئى عوض عثــــم|لرحمن ه|عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

274o7 سم|لق|بــــو |حمد |لد محمد |هلل خ|يه | ى شمس|د| بــــ عي 

23938o ن م سيد متـــول محمد|س| مي  هره|لق|ره |تـــج

9733| ى فتـــىحي محمود|منتـــ  هلل حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5458|4 مد بــــيوم|مل ح|حمد ك|ل |كم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8o373| ي عيد جيد ش|
كر|يرينى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

|5o298 ف محمد فتـــىح|محمد  رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8294o| عيل|سم|لدين |عود عز|ح ق|سم دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

7o|44o  عبــــد |لش|تـــفى عبــــد 
ى
دغم|ل|لسعيد |لكريم |ق زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4824o2 عمر محمد سبــــع يونس متـــول |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|62o92 ى نص|محمد س ر|مح حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o9635 ى |مر حس|سمر عمر ع ني  ج|بــــ سوه|د|

5|4o3o بــــو عجيلتـــ سعد جويدتـــ|د |آيتـــ رش سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|3473 ي|ر
هيم|بــــر|رس بــــدر |ي| ئى ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

26244o لدين محمود|ح |مه محمد صل|س|محمد  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

6664| حمد|ح |لفتـــ|بــــ عويس عبــــد |رح لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|6289 لرحمن|محمد وليد محمد رأفتـــ عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

|3429 ي |م ه|مر
لشموتـــي|لسيد |ئى ن|حقوق حلو

852837 ي|د محمد عبــــد|محمد شد
لغنى ره بــــنى سويف|تـــج

6|3||5 ى يحن  عبــــد|ي ع يوسف|لسبــــ|ح |لفتـــ|سمي  |ره بــــنه|تـــج

8oo26o ي|ن يوسف عبــــد|ء رمض|صف
لغنى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

766444 بــــي|لشر|لح محمد |حمد ص|محمود  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|79357 ى عبــــد |ندى محمد حس لسميع|ني  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد
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|48|3 ن|بــــ محمد شعبــــ|يه|لي |س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

639|74 لدين محمد زنون|محمد نرص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26oo65 عزى|لمر|ء عيس |عل| نور تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o6953 س |هد حسن عبــــ|حسن مج دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

57o4o هيم حسن|بــــر|يز |ف| صف حقوق بــــنى سويف

3|86|6 ورى|سط محمد مغ|لبــــ|ن عبــــد|يم| هره|لق|بــــ |د|

6254o5 ى عبــــد |ي ق|لرحمن محمد |سمي  وى|لشر زيق|لزق|بــــ |د|

6|o|24 ي بــــدير 
وي|لشن|يوسف حسنى ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

287492 بــــيل|حمد ق|لعزبــــ |حمد | عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

25|8o4 هلل هيكل|رص عبــــد|حمد ن| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

2528oo لجمل|لح مسعد |ء ص|رس| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

429|o6 وى|لقرص|لم |ح تـــوفيق س|لفتـــ|عبــــد | دين |طبــــ طنط

3|7454 هيم|بــــر|رم |لمك|بــــو |ئى |يوسف ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

23654o ن حليم|جد عري|ر م|مي هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

368|35 ف محمد حمدى |محمد  لسيد|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|27366 لدين|ح |لدين محمد صل|ء |حمد عل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

463348 تـــن أحمد يوسف محمد عطيتـــ|ف ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|67539  عىلي ص
لح عىلي|مصطفى ى شمس صيدله عي 

277785 لنوبــــى|تـــ |محمد موىس فرح سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

4|82|3 عيل موىس|سم|يمن فتـــىحي |حمد | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

368497 ي محمد محمود بــــسيوئى|
قتـــ بــــسيوئى رسر ي |

لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

64365| تـــ | لح عىل سمرى|لرؤف ص|حمدى عبــــد |مي  زيق|لزق|بــــ |د|

5|247o ى| حمد عمر صديق حسي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|263|9 ى|م خليل |سندس هش مي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

823264 فع|لحميد ن|زينبــــ عمر عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

876357 عمر محمد خلف سيد   ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

766479 لدين خليل محمد|ح |حمد صل| لعريش|بــــ |د|

883554 ى | لدي ى سعد حني  حني  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6o6492 ن|نيس رسح|لمهدى |نيس عبــــد |حمد | حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و
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629737 ف محمد ج|ء |رس| هلل|م عبــــد|م|بــــر |رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

356543 حمد محمد سعد محمد|رتـــ |س |بــــ بــــنه|د|

76o|o2 ن حسن|محمد مصطفى رمض عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

235o| حمد|محمد حنفى محمود  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7772o6 يز|مريم سعيد بــــصي  ف زيق|لزق|علوم 

|5322| ه س| مي حمزتـــ محمود|مي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

6|6796 ل|لش|رس محمد |ر ي|نتـــص| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6|22|| ن|م سليم|م|ل|ليىل مسعد محمد  |بــــ طنط|د|

452823 ى |ي لسيد محمد ربــــيع|لسعيد |سمي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

337279 لقوى|محمد نرص محمد عبــــد |بــــ بــــنه|د|

|4422 يف |ف حمد محمود|تـــن رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

54o5|3 بــــو نوح|هلل |هيم عوض |بــــر|مر |حبــــيبــــه تـــ سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

855729 لريدي|رجبــــ | م رض|سل| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o547 صف|حمد عىل ن|ء |عل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35|98 لغنى طلبــــه|ندى محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

3|9|66 سم شكرى|مح ج|جر س|ه ى شمس|د| بــــ عي 

5o4594 ضى|لر|لعزيز عبــــد |طمتـــ رجبــــ عبــــد |ف سكندريه|ل|علوم 

477628 مح محمود مصطفى أحمد|يدتـــ س|ع سكندريه|ل|ره |تـــج

5o6474 ر|لحميد عم|لمقصود عبــــد |ء أحمد عبــــد |أسم سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|65785 لعزيز|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |سهيله  هره|لق|حقوق 

89o2o8 حد |لو|در محمد عبــــد|لق|ن عبــــد|حن سيوط|طبــــ بــــيطرى 

76473| حمد محمد أحمد أبــــو ورده|هد |ن نوعيتـــ بــــور سعيد

8|9688 ى عبــــد|لص|رص عبــــد|ره ن|س هلل|لحي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|5458| جرجس لطيف نصيف جندي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

52978o لفيل|طف تـــوفيق |محمد ع سكندريه|ل|هندستـــ 

6868o4 بــــد|لسيد ع|هلل |ن عبــــد |يه رمض| لمنصورتـــ |تـــمريض 

258o44 ح منصور|لفتـــ|حمد محمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|52369 عيل|سم|بــــدين |لع|سهيله محمد زين  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

887589 ى لويز يعقوبــــ |طف |ع| كريستـــي  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

7o3868 لشورى|لكريم |حمد عبــــد |تـــم |هلل ح|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 
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|5o83 سندس محمد فرغل محمد هره|لق|م |عل|

9o9|72 لحفيظ |لسيد عبــــد|مصطفى محمود  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

73o48 يف عىل عقيلتـــ عمر رسر ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

84324o ه هل| ل عىلي محمد|مي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|77487 هيم|بــــر|ر طلعتـــ فتـــىحي |من وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

53|39 هلل رجبــــ سيد محمد|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

485656 وى|لنكل|رفيق محمود محمد | رن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

227o89 م محمد عطيه|لسل|محمود وليد عبــــد |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

27279 ى محمد رمض|ي س|ن عبــــ|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

57846 سط|لبــــ|حمد عبــــد |ء ربــــيع |وف ي سويف
تـــمريض  بــــنى

9|5566 ن فكرى جمعه |زينبــــ قنع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o92|7 ه ح| مد محمد عىل مرع|مي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|o254 ىس|لعبــــ|لمول |خلود محمد عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

3|||24 هلل|لرحمن محمد عبــــد|طه عبــــد ى شمس| لسن عي 

4348o| جح|حمد ر|ح |لفتـــ|مريم عبــــد |عه طنط|زر

4|7|83 مر|د ع|لجو|ن عبــــد |ل سليم|جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9oo597 ف حسنى |رحمه  حمد |رسر ج|علوم سوه

34o924 بــــى حشيش|دى صو|له|لد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

7|5497 لد|محمد ميىم مسعد مدحتـــ خ لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o|52o ى ن|ي |هيم عط|بــــر|رص |سمي  ي|هندستـــ 
|لمنى

845946 ي خ هر|لح ط|لد محمدص|يحن  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

238o4| ه ط| حمد محمد|م |رق س|مي  ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

455|3o عي|رق خميس ر|مريم ط سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

6o3742 |شد |ح محمد ر|لفتـــ|حمدى عبــــد
ى
لمنوق لمنصوره|ره |تـــج

653o2 لقوى محمد|طف عبــــد|لقوى ع|عبــــد ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

47o52 لحليم عمر|ندى عىلي عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

77749| لسيد عقيل|ح |لفتـــ|م عبــــد |محمد س زيق|لزق|حقوق 

339o34 ي
حد محمد|لو|م محمد عبــــد|هش| دئى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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|463|8 ل|يه محسن محمد كم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

5|57|8 لففى|ء عطوتـــ محمد مرصى مصطفى |آل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

8|o34| حمد|حمد محمود |زم |ح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

772o26 ن|حمد سليم|لبــــكرى |حمد صفوتـــ محمد | زيق|لزق|هندستـــ 

4378o8 ه ع دل فرج عىل فرج|أمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6|4737 هلل قورتـــ|هلل مصطفى عبــــد |عبــــد  |طبــــ طنط

5o522o يوسف سعيد لبــــيبــــ سنتـــه سكندريه|ل|بــــ |د|

||9888 عيل|سم|حمد |ف حسن |س|حمد |ريم  ن|حقوق حلو

75o83| لجعىل|حمد |هلل محمد مصطفى |منه  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|322|4 حمد حسن عىل|ء عىل |لق دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

9o2o7| عيل قبــــيض محمد |سم|مصطفى  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

3287|6 ن محمد|ن محمود عثــــم|عثــــم زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

2296o حمد|مه محمد محمد |س| ن|حقوق حلو

434672 لعزم|بــــو |ن عىل محمد |يم| |نوعيتـــ طنط

234283 لشهيد|دى رفعتـــ بــــولس عبــــد|ف هره|لق|م |عل|

42o|99 وى|لعشم|حمد |يمنى ممدوح محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

35242o هيم محمود|بــــر|حمد |رتـــ |س س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

8984|6 ن |لسيد محمد سلط|ئى |ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

3|9759 ى|سلىم  حمد عىل حسني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

867o|4 لدين محمد خليل|ح |حمد صل| دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

356968 ى |ي هر|لظ|هلل عبــــد|حمد عبــــد|سمي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

72o44 حمد|نور |ره سعيد |س لفيوم|عه |زر

845oo6 ي محمد عىلي|محمد ع
دل مصطفى ي صن. تـــ.ك

ن|سو|ع |فنى

77o662 حمد بــــكرى|طمه مجدى نبــــوى |ف لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

4o29o8 ل|ح عىلي عىلي هل|لفتـــ|د عبــــد |د عم|زي ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

527433 ي |لش|مريم محمد عبــــد 
ى
هلل|لصفتـــي عبــــد|ق سكندريه|ل|بــــ |د|

92|o9o م محمد خليفه |لسل|مصطفى عبــــد ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

877o23 ل محمود  |ء ثــــروتـــ كم|ل| سيوط|صيدلتـــ 

8o|82 دق عبــــدون|منى سمي  عىل ص ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|26793 ى ز|لميس هش هر|م حسي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 
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2|9o67 حمد|م محمد فوزى محمد |حس ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|277|7 ح حفنى|لفتـــ|لجليل عبــــد |حمد عبــــد | رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

52|843 |حمد زكري|طف |ن ع|رو سكندريه|ل|طبــــ 

|7478| غ|لصبــــ|لسيد |محمود سعيد سعيد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

86o484 لرحمن|لمنعم عبــــد|لمنعم عبــــد|عبــــد| رن ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

7oo887 ي|
لحميد عيس|ح محمد عبــــد |ء صل|حمد ضى لمنصوره|ره |تـــج

2582o3 محمد سمي  لطفى عبــــدربــــتـــ لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

767|33 ى|لمجد |بــــو |بــــدين |لع|محمد زين  لسيدعىل حسي  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

7o259 ي عيد ربــــيع عبــــد
للطيف|لبــــنى لفيوم|صيدلتـــ 

22384o فظ محمود|حمد ح|جد |منه م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|289| محمد منصور محمد عوض عوض بــــ دمنهور|د|

24|896 هيم|بــــر|ن حمدى سعيد |نوره ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|2425o ل|لعس|بــــ محمود محمد |يه| |دين ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

263658 ر خرصى|لغف|ح عبــــد|لفتـــ|عبــــد| دين |بــــ بــــنه|د|

7|8o6 يف | حمد حموده|مل رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7798|8 هيم|بــــر|هلل |هيم عبــــد |بــــر|منيه محمد | زيق|لزق|علوم 

248222 ئى|لفخر|هيم |بــــر|د |هيم ج|بــــر|ء |سم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

499|84 ن|م بــــدوى محروس محمد سليم|حل| بــــ دمنهور|د|

2|34o7 رس محمد محمد محمد|ي| ر|ي هره|لق|م |عل|

768552 عر|لش|حمد محمد |محمد عمر  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

35o499 محمود محمد سيد هلول ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

28o75o لدين محمد|ح |حمد صل|لمهدى |لرحمن |عبــــد
لمجيد| عبــــد 

ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

37|9o4 ف محمد مرىس و|حمد | |رسر
ى
ق عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|45236 ل|حمد هل|لحميد |بــــ عبــــد |يه|لدين |م |حس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

438923 ل فرج|لح كم|يوسف نبــــيل ص ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

847559 فرح زغلول فرح| رين|م ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

4|9237 در|لق|طر عبــــد |تـــ محمد خ|ندي فرح لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

24|527 فع محمد|لن|زق عبــــد |لر|ره سيد عبــــد|س هره|لق|حقوق 

448973 ل|لمحسن محمد غز|محسن رجبــــ عبــــد |هندستـــ طنط
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5|5922 مل تـــوسن|لكريم ك|زينبــــ عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

86|667 ن محمد|زينبــــ عبــــده حس ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

699333 محمد يوسف عىل حسن يوسف ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

6o8629 |لنج|بــــو|هلل محمد |محمد رزق | رند لمنصوره|حقوق 

4ooo2o مر|حمد ع|م طه محمد |ن هش|نوره سكندريه|ل|بــــ |د|

676|55 ندى مدحتـــ حلىم يونس شلبــــى لمنصوره|ره |تـــج

8|3422 وس|ك محروس وهيبــــ تـــ|مل ورصى ي|علوم 
|لمنى

768938 ج|لسيد جوده فر|مل | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

36o|33 ى محمد محمود|ف طمتـــ حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6o4|49 هلل فرج| |د عط|د فريد ميل|ميل ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

649229 ى|ل| ء مدحتـــ محمد محمد حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|64984 عيل|سم|هلل محمد حسن محمد |منتـــ  هره|لق|حقوق 

|59|48 |لوف|بــــو|كريم محمد سيد  ى شمس حقوق عي 

3383|7 دي بــــيومي|له|ء محمد عبــــد|سم| |بــــ بــــنه|د|

243642 ح|لفتـــ|خلود سمي  محمدين عبــــد ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

68634| |لبــــ|زق عبــــد |لر|حمد عبــــد |ء |عل
ى
ق لمنصوره|ره |تـــج

427899 ه مرضى ع| لهمسه|ن |طف رمض|مي  |ره طنط|تـــج

633|48 مصطفى عنتـــر عبــــده محمد متـــول زيق |لزق|تـــمريض 

9|4o95 ء خليل حسن عىل |سم| سيوط|بــــ |د|

72788 حمد|ء محمد حسن |شيم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4|9o68 لسعيد بــــهنس|حمد محمد حمدى | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

878o3| مروه محمد محمود سيد   سيوط|علوم 

3|94o5 تـــ عبــــد رص عيد حسن|لن|ني  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|32688 ي|ر
هيم|بــــر|حمد |بــــ |يه| |ئى هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

|39393 ى سعيد عىل هيكل|ي سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3224|9 لمعىط|هلل عبــــد|محمد حسبــــ | دين ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

6||648 ل|لفو|لسيد |هيم |بــــر|م عمر |سل| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

773o6| رى محمد بــــيوم|بــــر بــــند|نس ص|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

77287o د حسن|هلل حم|م عبــــد |محمد عص زيق|لزق|ره |تـــج
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268|99 يل|محمد مبــــروك محمد ط ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

32468| لغنى|م عبــــد|لسل|يمن عبــــد|محمد  ى شمس هندستـــ عي 

5397|3 حمد محمد رجبــــ|منيتـــ محمد | سكندريه|ل|بــــ |د|

6|3684 م|ن سل|ن محمد سليم|جر سليم|ه |بــــ طنط|د|

64o879 هلل حسن|لجليل عبــــد |ل عبــــد |لجليل جم|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

8373o| هيم|بــــر|لبــــ عىلي |بــــوط|طمه |ف |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

837o86 لحليم سعيد سليم|عبــــد| سه دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

7o8529 لغفور صديق|لحسينى عبــــد |محمد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o4o|2 هيم|بــــر|بــــ |لتـــو|يوسف محسن عبــــد ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

4828|8 ي شمس |يه حسن عطو|
لدين|ئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

636|66  محمد مندور|
ى
حمد صبــــىح محمود شوق زيق|لزق|حقوق 

4889oo تـــه|م محمد شح|لسل|يوسف عزتـــ عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26|548 ف عبــــد|نبــــيل  متـــ|ح محمدسل|لفتـــ|رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

495733 در|لق|لحميد عبــــد|لحميد شبــــل عبــــد|عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

47762o ري|لهو|لم |ح س|لفتـــ|زينتـــ سعيد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

459836 ن|لمجيد محمد رسح|كرم عبــــد| |ند سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o96| ض|ن جمعه عىل ري|يم| لفيوم|لعلوم |ر |د

488735 وى|لعقبــــ|لسيد محمد عىل |ن |حمد رمض| ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

92|828 ن |ن بــــهن|مريم طلعتـــ نعم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

5|7|72  مبــــروك|لحص|رص محمد |ن| لي|د
ى
ق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

3|82o7 لسيد|بــــ محمود |يه|حمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

287|45 لجليل|زق محمود عبــــد|لر|حمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

478667 لسيد محمد|ن |يمن سعيد رمض| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

229o98 ح|لمل|لم محمد عبــــده |حسينى س| عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

336632 نه|ح شبــــ|لفتـــ|رق عبــــد|ن ط|نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

255683 ي عبــــد|لدين |ء|د عل|عم
م|لسل|لبــــسيوئى ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

5272|o ن|لرؤف عمر|متـــ جمعتـــ عبــــد |س|لرحمن |عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

2|4559 ه رض ي|حمد قطبــــ | |ني  لعشر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6792o7 حمد لطفى عىل|عىل  لسويس|طبــــ 
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333425 لعزيز محمد|هيم عبــــد|بــــر|لرحمن |عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

368327 حمد|دي |له|جر رجبــــ عبــــد|ه لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|8o52 لقنيىل|ىط |لمع|بــــو|ء محمد |دع ط|بــــ دمي|د|

777|83 فع|لش|لقوى |مل موىس عبــــد | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

6768|6 حمدعىل|لدين |محمد سعد زغلول سعد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4427|8 ه | د|حمد عو|لبــــسيوئى |حمد |مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

26626o لسميع|لسيد عبــــد|م |ء هش|سم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

2|7o9 لمجيد|دل طه عبــــد |ء ع|رس| هره|لق|بــــ |د|

8o45o8 ره محمد درويش بــــدر|س ي|بــــ |د|
|لمنى

|4566| ل|لع|حمد محمد عبــــد |يوسف  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

54o728 ج |در خف|لق|لد محمد عبــــد |ء خ|دع لشيخ|عه كفر |زر

58653 هيم محمد|بــــر|ل |جر جم|ه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5o|328 لكريم|د|بــــطرس طلعتـــ شجره ج سكندريه|ل|علوم 

763||5 هيم|بــــر|رص عيد حسن |ن ن|نوره ره بــــور سعيد|تـــج

9|3869 حمد |بــــر سيد |عىل ص سيوط|ره |تـــج

5||454 ن|لطح|حمد |هر خليل |حمد م|محمد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

844675 حمد بــــيومي محمد|هلل |هبــــه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|9o76 س حسن|يمن عبــــ|مصطفى  ره بــــنى سويف|تـــج

24862o لجندى|سلىم محمد عىل  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

234778 ل فرج سيد|مصطفى جم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|3966 هيم|بــــر|د محمد محمد |ر عم|مي  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

773|54 لم محمد|حمد س|ن |يوسف شعبــــ زيق|لزق|بــــ |د|

9o62|8 لمنعم محمد |سعد عبــــد|حسن  ج|طبــــ سوه

46|23 ح|لفتـــ|ل عمر عبــــد|ندى جم ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

5o5555 بــــوديبــــ|حمد |رس عىل محمد |ف سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4|2|39 ف محمد عبــــد |محمود  لحميد عدس|رسر |حقوق طنط

4|785 ى ص بــــر مبــــروك|محمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

3268|7 ن بــــخيتـــ|نىح  نبــــيل عري| هره|لق|بــــ |د|

336o5 حمد محمد عىل|ره محمد |س ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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5o9894 لقصبــــى|لح يوسف يوسف |يوسف ص بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

25o259 لدجوى|بــــر مصطفى |تـــن مسعد ص|ف لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

625474 لسيد|لدين محمد |ح |م صل|حمد حس| زيق|لزق|هندستـــ 

67o67 رق سيد قرئى محمد|ن ط|جيه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|8727 رك عىل|آيه حسن محمد مبــــ ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|5589| يف صل ح بــــيوم|يوسف رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

495335 ن|حمد حلىم ثــــروتـــ رشو|ثــــروتـــ  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

7o8843 لسيد|رف |مريم عىل محمد ع لمنصوره|حقوق 

5o7o46 ى عثــــم|هيم |بــــر|رتـــ |س ن|لحرصى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

328295 ء محمد يوسف رحمه|دل عل|ع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

36333o محمد مصطفى محمد عىل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

839|8 ى جل|محمود حس لعليم|ل عبــــد|ني  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

692855 در محمد شلبــــي|لق|م عبــــد |لسل|ره عبــــد |س لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

223328 حمد محمد غنيم|محمد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

8o852| لحميد محمد|تـــ عبــــد|د|لس|فهد  ره بــــنى سويف|تـــج

|5|72 د حسن قنديل|ن محسن مر|نوره ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

824992 ى ي متـــي|رص |ن| مي  ى س|نجلي  |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

683324 ن|لدهش|لعزيز |روق عبــــد |ء محمد ف|رس| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|22|o4 دق|حمد عىل محمد صبــــىح ص| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

36797o حمد شكرى محمد عزبــــ| ى شمس|زر عه عي 

5|o2o2 ى محمود ك ى|مل |محمد خي  لمسي  تـــمريض دمنهور

2829|8 ى صبــــىح|ي ى مجدى حسني  سمي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

786346 بــــو سمره|لحميد عطيه |تـــن حسن عبــــد |ف ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

246823 تـــم|حمد ح|ح |رس صل|ي ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

898289 ر محمود محمد محمود |من ج|ره سوه|تـــج

845845 حمد محمد رفعتـــ حفيظ| ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 
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754275  |هيم |بــــر|طمه محمود |ف
ى
دق |لص|لدسوق

لمنىهي|محمد 
|تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

5|952 بــــ|لوه|بــــر عبــــد |عبــــي  محمد ج تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

638479 دى حسن|له|محمد | محمد رض زيق |لزق|تـــمريض 

846988 سم محمود|لق|بــــو|هند حسن  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

45774 ى محمود | ل|لد|يه حسن حسي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|4o53 ى  مي  ف |جي  سكندر جوئى|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

264534 لحفيظ محمد|رس محمد عبــــد |ء ي|سم| |بــــ بــــنه|د|

526o3 ء وحيد فريد عىل|رس| ره بــــنى سويف|تـــج

485|4o لسيد محمد خليل|ر محمد |من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

542o74 لحليم|در عبــــد |لق|يمن محمد عبــــد | لشيخ|عه كفر |زر

75o693 هيم سعيد|بــــر|هيم حسن |بــــر|ندى  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

423566 حمد عىل|بــــ |لوه|فرحه محمد عبــــد  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

8|o348 هلل|ن عىلي عبــــد|لد مرو|خ ي|صيدلتـــ 
|لمنى

9|3739 ل  |لع|حمد عبــــد|لرحمن علوى |عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8ooo79 هلل بــــرسوم|بــــ |د ج|يكل عم|م ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

6o|588 وى|لعم|هيم |بــــر|ل |ء جم|رس| |ضتـــ طنط|علوم ري

44622| ىطي يوسف|لع|ىطي عبــــد|لع|رق عبــــد|محمد ط سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

422447 بــــر|لحليم خميس ص|مي  عبــــد | سكندريه|ل|حقوق 

29|278 لمنعم|محمد وليد محمد محمد عبــــد  سيه|نوعيتـــ عبــــ

546463 ي عبــــد |
لعليم فضل|دي عبــــد |له|حمد مصطفى ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

تـــ|بــــ لبــــحي 

62o782 لجمل|لقدرى |لنور |بــــو |محمد منصور  لمنصوره|صيدله 

228263 لسيد|لرحمن |لسيد عبــــد |لسيد |ء |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

57538 حمد|ل |ن جم|م سلم|سل| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7752|8 حمد|هيم |بــــر|م |يوسف عص زيق|لزق|بــــ |د|

6382o ن|لعبــــدين محروس حسن عثــــم|لرحمن زين |عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

66||o ى عبــــد |محمود ط بــــ|لتـــو|رق حسي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

2o368 حمد محمد|يوسف محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|o|92 زق|لر|لنبــــي محمد عبــــد |مه عبــــد |س|حمد | |ره طنط|تـــج

7|6876 حمد محمد|محمود ظريف محمود  لمنصوره|صيدله 
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|67423 بــــ|مد حسن خط|عمر بــــدر ح ن|بــــ حلو|د|

7836|| دق محمد محمدعىل|لص|ئى |م| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o7o8| لسيد|لسيد |بــــ عىل |يه| |ضتـــ طنط|علوم ري

2662|7 لعليم|لسيد عبــــد|لعليم |فوزيه عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8oo4|3 ي بــــيومي|يه|محمد 
ى
بــــ شوق |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي

لسويس

45o684 ء محمد عبــــده عبــــده رحمو|سم| |بــــ طنط|د|

6||2o7 لبــــطشتـــ|محمود مصطفى محمود  |طبــــ طنط

323|22 د|لجو|زينبــــ محمد عبــــد ربــــه عبــــد ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

8|84|o ى عبــــد|سم| م|لسل|ء نجيبــــ حسي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

62o325 م|لش|لفتـــوح |هلل أبــــو|لد عبــــد|خ لمنصوره|حقوق 

68254| وز عىل  لجميىل|هيم |بــــر|في  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

33|22o لسيد|ء حسينى متـــول مرىس |رس| |نوعيتـــ بــــنه

8o8|9 وى|لص|ح محمد |لفتـــ|ء محمد عبــــد |ل| تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

899o88 لسيد |حمد |لسيد |هند  ج|بــــ سوه|د|

634455 ى عطيه |ل مختـــ|جم بــــرى|لج|ر حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

29|295 ل عىل قبــــيض|عمر جم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

778662 عيل|سم|مصطفى ثــــروتـــ محمد  زيق|لزق|طبــــ 

3|8923 ي |م|
تـــ محمد|مه بــــرك|س|ئى ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

297322 لربــــيع|ل محمد |ن كم|يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

483777 ىط|لع|حمد عبــــد |حمد محمد فتـــىح |ر |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

683792 تـــى|لمكبــــ|لمنعم |تـــ عبــــد |محمد مجدى بــــرك لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

85423| ي |نوره
ى|ن محمد مصطفى مي  ي|بــــ |د|

|لمنى

52o2|8 ىط|لدمي|ح صبــــرى مسعد |سم بــــ دمنهور|د|

9oo|5| ل |لع|بــــر عبــــد|حمد محمد ج| ج |تـــمريض سوه

295389 م محسن مصطفى مرىس |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

9|9782 حمد نبــــوي |لد |محمد خ سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

625268 هيم|بــــر|لد حسن |تـــم خ|ح زيق|لزق|هندستـــ 

6|66o ن تـــوفيق|ده رمض|ر حم|من بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

277778 حمد|لد محمد |حمد خ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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27|45| ن|لوز|ل |لع|ح عبــــد|لفتـــ|نور محمد عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|7|7o6 مه مصطفى عيس|س|ر |مي حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

23338| حمد|حمد حسن |هر |سهر ط ى شمس|تـــج ره عي 

79|638 ه يشى  ج|لسيد عىل حج|ني  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|o879 وى|لتـــرك|حد |لو|م محمد محمد عبــــد |حس |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

476494 هلل|م محمد عبــــدتـــ عبــــد |حمد هش|محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|3|6oo لعيسوى|ن محمد |يثــــربــــ عثــــم سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

92o925 ى تـــه يوسف |عوئى شح| مي  سيوط|هندستـــ 

34|54 ن|لحميد مرج|بــــسمه محمد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

756oo4 لسيد|هيم |بــــر|محمود محمد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

453282 م|لسل|لعزيز بــــدير عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

23532o مه بــــدوى|مه سل|يمن مجدى سل| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

886535 ح مصطفى عىل |وليد صل سيوط|طبــــ بــــيطرى 

6||27o تـــ شوشه|لسيد فرح|مصطفى محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

36oo8o ل|لع|ن فتـــىح عبــــد|ء عري|رس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

636476 لسيد خليل|تـــم |م ح|سل| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

77544o لرؤف رزق|هر عبــــد |حمد م| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

529769 هلل محمود|هيم عبــــد|هيم عىل إبــــر|إبــــر ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

26o759 ى|م فرج |جر س|ه لمقيى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|8927 ن|عىل محمد طه كيو معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4578o8 س عيس|هيم عبــــ|بــــر|لسعيد |عمر  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

3266o ف زكري|د |زي لعزيز|عبــــد | رسر ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

48|7|| لمنعم حسن|ل عبــــد|مؤمن جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

359397 بــــ محمود سيد محمود|يه|محمود  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

32879o مد|لعزيز ح|دل عبــــد|حمد ع| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

356|62 بــــوزيد عىل|محمود محمد عىل  |ره بــــنه|تـــج

777|53 ريم زينهم جوده مهنى زيق|لزق|ره |تـــج

332297 مد|عد ح|هند لطفى مس |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

283685 لمجيد|لعزيز عبــــد|حمد محمد عبــــد| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد
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33445o م|لش|يمن محمد محمد |محمد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4948|3 لم|حمد س|ر |محمود مختـــ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

424|89 يف|لحميد |مه عبــــد|س|د |زي لشر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

25544o لنبــــى محمد عىل عيس|ء صفوتـــ عبــــد|ل| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

686oo2 ى عىل محفوظ | يس|لس|يه حسي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

644ooo حد|لو|هيم عبــــد |بــــر|لسعيد |لسيد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2558oo هيم محروس|بــــر|محمد فتـــىح  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

27o4|o زم متـــول محمد فوده|ن ح|مرو ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

782377 هيم |بــــر|لعزيز محمود |ن محمد عبــــد |نوره
ى|موىس ل شي 

لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5||45| لم|هيم س|بــــر|حمد |هيم |بــــر|محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7o9273 حمد|لسيد |حمد محمد | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

824o86 ي|حمد ر|يه |
ظ|تـــبــــ ئى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

3|2o48 لدين|لد محمد نزيتـــ شمس |خ هره|لق|هندستـــ 

769|2o هلل|لم عبــــد |حمد س|محمود  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6862|2 ن عىل|ن صبــــىح عثــــم|صبــــىح عثــــم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

49356o لغنيىمي|مد |مه ح|س|زم |ح ى شمس| لسن عي 

48|o22 ي عرفه محمد محمد 
هيم|بــــر|منى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|55833 حمد حسن|م |كريم عص ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

288|oo يف عبــــد رك|لموجود فكرى مبــــ|رسر دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

243922 ن محمد مصطفى|حمد محمد شعبــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3588oo ء محمد محمود|تـــفى عل ى شمس هندستـــ عي 

7o|383 ئى|لقبــــ|محمد عىل محمد عىل  زيق|لزق|حقوق 

62o|45 لزقرد|ل |ل هل|حمد فوزى هل| صيدلتـــ بــــورسعيد

35o69 لغنى|محمود محمد محمود عبــــد  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

79|6|5 مل فتـــىح طلبــــ عطيه| زيق|لزق|حقوق 

|23|3o هيم|بــــر|ن عدوى |ليىل رمض ى شمس حقوق عي 

638959 لرحمن|لبــــديع عبــــد |ء مصطفى عبــــد|رس| زيق|لزق|صيدله 

|53866 دى|لدين حم|ح |لح صل|مصطفى ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|22o3 مر محمود|هر محمود ع|م |ضتـــ بــــنه|علوم ري

2664o7 لدين محمد|م محمد نرص|ريه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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3343|2 لس سمي  ك يوس|كي  مل كي  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

5|4o|3 تـــ|بــــر|رق محمد |ء ط|لشيم| هيم عشر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|5o995 م محمد عىل|ء هش|عىلي هره|لق|بــــ |د|

8364|3 لجليل|حمد عبــــد|لصبــــور |ء عبــــد|هن دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|24943 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|يوسف  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

62o252 لدين|تـــه بــــدر |تـــه شح|حمد شح| ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

853778 وق محمد فريد محمد رسر ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

444499 ط|لبــــط|يمن عىل |ء |وف لشيخ|بــــ كفر |د|

67683 ى  درس|مي  فهيم تـــ|كرستـــي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

245o82 حمد محمد محمود|م عىل |له| ن|تـــربــــيتـــ حلو

494264 ذل|لش|لحميد |حسن قدرى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

25|38 فظ محمد حسن|لح|عبــــد | ر|ي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

35|5oo عيل|سم|لفتـــوح عىل |بــــو |رتـــ محمد |س ى شمس|د| بــــ عي 

475636 مه محمود يوسف|س|ن |رو لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

62267| م|حمد محمد عوض درغ| ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

|3|596 ف عبــــد |ن |نوره لمنعم محمد|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

6o9|9| مر|ر بــــدير ع|كريم مختـــ لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

32552o يف ع لملك|هلل عبــــد|طف عبــــد|رسر ى شمس حقوق عي 

7553|3 عيل|سم|بــــوزيد عىل |يدى محمد |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

|7|33 للطيف|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |صم |ع هره|لق|ره |تـــج

224346 در|لق|در محمد عيد عبــــد |لق|محمد عبــــد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

45632o س|تـــ عبــــ|لشح|لمنعم |مه عبــــد|س|دهم | سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

2|23|2 ج  محمود خليفه|م ن|سل| ى شمس هندستـــ عي 

4o5o36 لىح|دهم عىل محمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

678642 ن لسعيد|لعجىم |يمن محمد | |مي  لمنصوره|صيدله 

6|765o دل|لعو|رق منصور |محمد ط ط|بــــ دمي|د|

7ooo22 حمد|هلل |لرؤف عبــــد |عمر عبــــد  لمنصوره|علوم 

766692 ى نرص |عبــــد  هلل محمد ديبــــ|لرحمن حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

846965 بــــي|ح عر|لفتـــ|فظ عبــــد|لح|سهيله عبــــد ن|سو|معهد فنى تـــمريض 
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323797 نور ريتـــى فهىم|رى |م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

876833 د منقريوس يوسف |عم| دون|م ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

|54o84 عمر محمد ممدوح يوسف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

59465 لسيد عمر|لر حمن فوزي |عبــــد  ضتـــ ج بــــنى سويف|ري/رض |ل|كليتـــ علوم 

5o|475 م|م|هيم |بــــر|حمد خليل | ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

5o4843 ي
عمرو محمد محمد| آئى سكندريه|ل|بــــ |د|

4453o سم|س ق|لرحيم عبــــ|ء عبــــد |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

87637| بــــوضيف  |محمد عىل محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

7876o| |م عزتـــ محمد مو|صم عص|ع
ى
ق | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

48o927 لحميد|م عبــــد |لسل|ن مصطفى عبــــد |نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7878| ء فتـــىح محمود محمد|شيم سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

|42|3o ى وس|ندر|ئى يوسف |ه| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

283266 ف سعد عىل|لرحمن |عبــــد رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

36|65 مر|لد مرىس محمد مرىس ع|ء خ|رس| هره|لق|حقوق 

73427 لرحمن محمد|لد عبــــد |ر خ|من ي|بــــ |د|
|لمنى

7|564| دى|له|سم عبــــد |ق| كنوز رض ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

282565 ن|هيم عىل سليم|بــــر|يه مصطفى | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52o4o3 لمطلبــــ عىل مهينه|رفيده عىل عبــــد  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

62943 محمد طه محمد| نور بــــ بــــنى سويف|د|

432764 وى|لحمز|تـــفى محمد محمد سيد أحمد  |بــــ طنط|د|

7||224 لمعىط|لخميس عبــــد |هيم |بــــر|لسيد |م  لمنصوره|علوم 

6o3553 لبــــسيوئى|لسيد مصطفى |لد محمد |خ |ره طنط|تـــج

63755o ه عبــــد| م نرص غمرى|لسل|لرحمن عبــــد|مي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

227oo5 لم لبــــنه|هلل عمر محمد س|عبــــد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

2|||6  
ى
حمد محمد|يوسف شوق هره|لق|ره |تـــج

4o6653 حمد|ن حسن |ن خليفتـــ شعبــــ|رو سكندريه|ل|بــــ |د|

3583o| رون محمد|بــــ ه|يه|سهيلتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

||4728 سيد محمد سيد محروس هره|لق|حقوق 
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|29996 حمد مصطفى|لعزيز محمود |هند عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

6992|6 ه | هيم محمد عوض|بــــر|مي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

288o26 ه حمدى | لرحيم عبــــيد|هيم عبــــد |بــــر|مي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

482654 هيم|بــــر|لعزيز|حمد عبــــد |هلل محمد |نور  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62|643 ل|هيم غ|بــــر|لمتـــولي |حمد |محمود  ط|بــــ دمي|د|

77676| محمد فتـــىح محمد عطيتـــ| دين زيق|لزق|نوعيتـــ 

4|8|o محمود فرج خليفتـــ ذىكي ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

223558 ه خ| لسيد مدكور|لد عىل |مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7|6o22 مي  مصطفى|ل|لسعيد |مي  |ل|ميه |س لمنصوره|بــــ |د|

687o89 لعزيز نرص|ندى محمد صبــــرى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

87|662 حمد سيد|سيد | ر|ي لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

493696 ن محمد عبــــيدتـــ|حمد مصطفى شعبــــ| تـــربــــيتـــ دمنهور

|75584 حمد حفنى|د |رتـــ عم|س ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

68o7o| لمول محمد نرص|رحمه عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o5o9 ن محمد|حمد رضو|لرحمن |عبــــد  ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

86|764 لي|ه غز|لل|لق عبــــد|لخ|محمد عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4462o9 حمد عىل يونس|عىل  سكندريه|ل|بــــ |د|

|38557 د بــــولس جرجس|رين عم|ك ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

43o35o لرؤف سعد محمد حسن|ء عبــــد |عىلي |تـــربــــيتـــ طنط

772228 لسيد هلول|هلل غريبــــ |ئى عبــــد |م| زيق|لزق|عه |زر

7o3373 لنفري|عيل |سم|حمد محمد |محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

9|9722 رس  |د ف|م سمي  ميل|س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

54o422 ي|ر
زق|لر|لحميد محمود عبــــد |سعيد عبــــد | ئى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

85558o هيم محمد مرىسي|بــــر|م |حل|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

43258 حمد|حمد سيد |بــــو بــــكر |عيل |سم|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

527o43 ح مسلىمي عوض|لفتـــ|تـــم عبــــد |حمد ح| سكندريه|ل|هندستـــ 

869725 ربــــ|يز رزق مح|ره ف|س ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

636235  محمد|لش|رس عبــــد|محمد ي
ى
ق زيق|لزق|ره |تـــج

524584 لبــــشبــــيسر|ح شفيق |رق صل|دهم ط| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري
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5o7|9| هيم|بــــر|ن |رص جهل|ء ن|رس| ج|عه سوه|زر

439654 ف عىل |مريم  ى شتـــ|رسر |مي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

9|69|2 وس |فيل تـــ|ئيل رص|لقس ميخ| |رين|م ورصى سيوط|تـــربــــيتـــ 

|2|726 زم سيد محمد|عىل ح ن|بــــ حلو|د|

5o6844 ي عبــــد 
لرحيم محمود عىل|ندي مصطفى سكندريه|ل|علوم 

483539 درعىل|لق|لسيد عبــــد |حمد |ريم  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|466|3 لسيد|دى سمي  محمد |له|عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

49o723 ى رمض|ي ى|لرحمن |ن عبــــد |سمي  لشيخ حسي  سكندريه|ل|حقوق 

84o698 س|ريو جوزيف شفيق دري|م |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

9o947o ن |ع رضو|لقوى من|مروه عبــــد ج|صيدلتـــ سوه

34o|97 بــــ|ن غل|لسيد طلخ|ء عزتـــ |رس| |حقوق بــــنه

897669 لبــــدرى  |طف |مي  بــــخيتـــ ع|ل| ج|بــــ سوه|د|

35599o م محمد محمود|لد تـــه|ر خ|من ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

256||| مل شلتـــوتـــ|م صديق ك|سل| شمون|نوعيتـــ 

|67465 هلل|د |عيل جوده متـــول ج|سم|ن |نور هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2335|4 هيم محمد مطر|بــــر|سلىم سعيد  ن|بــــ حلو|د|

683335 لعدوى|بــــ |ل محمد خط|س جم|ين| لمنصوره|ره |تـــج

68234 حمد|حمد ربــــيع |م |سل| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

875|69 كريم مصطفى درويش مصطفى  سيوط|حقوق 

75487o لصمد|سندس محمد حسينى عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

427o8| وز سمي  محمد  لرحمن|لسيد عبــــد|ني  سكندريه|ل|صيدله 

3|6|22 ر شفيق تـــوفيق|دو|نتـــ |هيل ى شمس|د| بــــ عي 

6|5657 وى|لشه|تـــم فتـــىح |عمرو ح ط|حقوق دمي

676246 لقط|د حسن |يه عم| لشيخ|بــــ كفر |د|

2|7268 ندى وليد عىل مصطفى عيس ن|حقوق حلو

6o269o لمرصي|لسعيد |حمد محمد سعيد | ي صىح طنط
|معهد فنى

267935 حمد محمد حميده|محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

498279 مخ|لر|لسيد |هلل |نىه سعد عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

277456 لحميد مهدى|لحميد فوزى عبــــد|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

9|3464 ى يحن  مصطفى عبــــد|ي لحميد  |سمي  سيوط|ره |تـــج
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88467 بــــ|لتـــو|لرحمن محمد حنفى عبــــد|عبــــد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

45|882 لسعيد سعد|محمد فريد محمد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

353343 طف رزق محمد|محمد ع |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

487538 هلل|ل محمد عبــــد |كمل محمد كم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

436|46 سم|للطيف ق|لسيد عبــــد |د رجبــــ |زي |حقوق طنط

452323 لرحمن |لعزيز عبــــد |حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد 
رتـــ|زم

|بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

73763 يه عطيه سعيد سيد| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

854686 مي عىلي|ن شلق|طمه شعبــــ|ف ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

28o38 هر محمد|لح ط|سندس ص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

788747 ى عيد محمد سعد محمود حسي  ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

822753 صف|ل و|رص كم|دي ن|ن سيوط|حقوق 

8|7o26 لحليم|لحميد عبــــد|م خلف عبــــد|سل| ي|عه |زر
|لمنى

336669 ف|لحميد شن|بــــر عبــــد|م ص|ر عص|من ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

8o2728 ي|ء حسن محمد عبــــد|سم|
لغنى رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

9o5965 ض حكيم |دى روبــــيل ري|ف دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|5523 ر|رق عوض دويد|ن ط|نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9oo895 مر |لسيد ع|بــــر |ميه ج|س ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

4o7437 لسيد|هيم |بــــر|لد فتـــىح |يه خ| سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

9o4725 لنعيم خليفه |ء خليفه عبــــد|نجل ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8|5624 حمد|م خلف عيسي |هش ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

364487 تـــم سيد حسن|حمد ح| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

78355 لسيد|حمد |ء محمود |ل| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

9o755o نيوس |لديبــــ ط|ريوس جرجس |مك ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

|358| ن محمد|لرحيم سليم|سحر عبــــد  ج|بــــ سوه|د|

||8823 م|ن مجدى نبــــيل س|ري|م ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

42974o غه|حمد محمد ص|محمود محمد  |ره طنط|تـــج

458438 ي حم|د |ء حم|ل|
ى
ر|لنج|د |حمد شوق لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|
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357885 ل|لع|دل فتـــىحي عبــــد|فتـــ ع|ر ى شمس|تـــج ره عي 

6|9884 لصعيدي|مريم محمد أسعد أحمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

2833|5 حمد عىل|محمد وليد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o46o8 ى حمدى  لعدل صديق|حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8oo3|9 محمود عرفه عوض سيد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

443o73 ى جم د|لدين عىل محمود حم|ل |نرمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

||899| سم محمود|لق|بــــو |يوسف محمد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

775|6| عيل محمود ربــــيع|سم|هر |سمر م زيق|لزق|صيدله 

78|8|| لعمرو|حمد أبــــو |دل محمد |ع| نور عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

338239 حمد|لسيد محمد |دهم عصمتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

849544 سيد غريبــــ عىلي| لي|د دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

359443 رحمتـــ حسن مصطفى عبــــدتـــ لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

925o78 هيم |بــــر|بــــ |لتـــو|بــــر عبــــد|حمد ص| ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

786655 د|دى ج|لسعود عبــــ|بــــو |رس |ي  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

63o6o6 لسيد|يوسف مدحتـــ محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

4|9989 وى|لكفر|لسيد عبــــدربــــه  |محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

4329o8 ى محمد شح|ي زى|تـــه حج|سمي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

789462 تـــ|لشح|هبــــه حموده محمد محمد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|4o|36 لحبــــسر|ن |حمد محمد سليم|ر |من ن|بــــ حلو|د|

695554 يف|جر محمد عىل عىل |ه لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

338827 حد|لو|مريم حمدي نرص عبــــد ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

433937 د|لمحمدى ج|ندى فتـــىح  ي صىح طنط
|معهد فنى

5|3|82  عطيتـــ|لص|ن |أحمد شعبــــ
ى
ق بــــ دمنهور|د|

42o|o| ر|لدي|بــــو|حمد عىل |لد |سلىم خ لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

786823 وى|هيم طنط|بــــر|حمد شحتـــه | زيق|لزق|ره |تـــج

326o48 ر|لغف|سلوى محمد مني  عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|57668 وق عمرو عص س|لدين عبــــ|م |رسر ن|بــــ حلو|د|

692o|o لحجله|هيم |بــــر|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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9227|3 ى محفوظ فهىم ش كر |نرمي  ج|طبــــ سوه

4|4|4| مل محمد مصطفى محمد حسن| |تـــربــــيتـــ طنط

526938 لشهيد|ر عزيز عبــــد|دو|دل |ع ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

8o885 فظ|لح|حمد عبــــد |هلل |يتـــ صبــــىح عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

845235 ى خليفه|ف طمه محمود حسي  ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

7oo45 لمقصود|لسيد عبــــد|طمه عىل |ف حقوق بــــنى سويف

29223 لمنعم تـــوفيق|حمد وحيد عبــــد | ى شمس|زر عه عي 

85|39 هيم مسعود|بــــر|ن |محمد رمض دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|47884 لمؤذن|شم |مد ه|شم ح|ه ى شمس هندستـــ عي 

877886 ه حسنى عىل بــــيوم | مي  سيوط|بــــ |د|

856767 لليل|بــــو|نشين ممدوح موىسي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

37377 ى|حمد عيد |م |وس حمد حسي  ى شمس|زر عه عي 

7632o8 هيم حسن|بــــر|ن |لسيد رمض|يه | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

26o32 ء مصطفى حلىم حسن|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

92|54o للطيف محمد |روق عبــــد|بــــ ف|رح ج|بــــ سوه|د|

678284 ر|مد مختـــ|لح ح|حمد ص|ره |س لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

3633|7 لحميد|لدين محمد عبــــد|ء |محمد عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o43|4 لشيخ|ن |يد سليم|عمرو ف |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

822548 ي عبــــد|بــــ ن|يه|يه | ر|لستـــ|ج  ره بــــنى سويف|تـــج

678|6| ر|منيه مصطفى محمد مختـــ| لمنصوره|حقوق 

3452o8 ي|لم عبــــد|سمر حمدي س
لغنى ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

2688o7 فع|لش|لدين محمد |ح |جر صل|ه ي صىح بــــنه
|معهد فنى

26527| يمن سعيد مصطفى قشتـــى|م |سل| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

42oo77 ى محمد|خلود محمد عبــــد هلل حسني  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

9o|7|4 بــــوضيف عىل |طف |ء ع|سم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

7o5|68 هيم مصطفى|بــــر|حسن | محمد رض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

426734 ض|حمد ع|هلل محمد متـــول سيد |هبــــه  سكندريه|ل|ره |تـــج

28o|78 ل|لع|لمعىط عبــــد |هد عبــــد |ل مج|محمد جم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

6o767 ل حسن حسن|محمد جم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

757|79 لعزيز محمد مصطفى|م عبــــد |ر حس|مي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 
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234|3 ع|روق هز|هيم ف|بــــر|ن |حس ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

522|96 يف سليم ى|مروه رسر ن حسي  بــــ دمنهور|د|

455433 بــــ|يشى عطيه عىل دي سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

9o4|4| لمجيد |لحميد عبــــد|م محمد عبــــد|سل| سيوط|هندستـــ 

626523 ى عىل|بــــ|ل|حمد محمد |ء |ل| صي  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

786666 ه | لسيد|تـــ |لسيد حلق|مي  زيق|لزق|حقوق 

687o43 ى محمود |بــــو |رص |لن|ن عبــــد |يم| لسيد|لحسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

479396 حمد سعيد|د محمد |لجو|رف عبــــد |فرحتـــ ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25833| نس|حمد جمعه محمد | هره|لق|صيدله 

447|23 يوسف نرص رجبــــ عيسوي حسن سكندريه|ل|ره |تـــج

763oo9 لعدروس|لسيد عبــــده |هيم مسعد |بــــر|رضوى  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8o|837 ي عىلي|بــــر عبــــد|م ص|سل|
لغنى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

768359 |لكف|حمد |لحليم |لحليم عبــــد |ن عبــــد |رو
ى
ق ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|

لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 
لعريش|بــــ

55847 ود|عبــــي  سيد عمرون د تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

259687 لسميع محمد|ده نبــــيل عبــــد|غ تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

336339 لدرديرى محمد|ج  محمد |م ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

8o572 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

772864 ى|لد عبــــده |محمد خ مي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

5o4|93 ى|ء محمد عثــــم|آيه عل ن حسي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

76o729 جر مصطفى محمد محمود|ه ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

3oo32 ج|لسيد عىل حج|حمد محمد |منيه | هره|لق|ره |تـــج

367523 عيل|سم|رق |حمد ط|حكمتـــ  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

89o244 لحميد سيد |م عبــــد|محمد عص ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

42o|78 ى محمد محمود عز  لدين|نيفي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

335967 لمغنى|بــــر عبــــد|ء بــــكر ص|سم| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

777246 لمنعم محمود منتـــرص|محمد عبــــد  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

45|44 لرحيم|هلل يسن عبــــد |ء عبــــد |دع لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 
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8|3o83 لد محمد|حمد محمود خ| ي|بــــ |د|
|لمنى

678977 لفتـــيىك|لسيد عىل |ن عوض |يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

84872o  محمود عىلي|رس|
ى ء حسي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

234789 حمد جمعه|لدين محسن محمد |نور ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

876235 يف عىل ثــــ بــــتـــ فرغىل |رسر سيوط|تـــمريض 

39462 لموجود مهدى|حمد عبــــد |جر سيد |ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2687|9 زى|ء فتـــىح محمود حج|رس| هره|لق|ر |ثــــ|

7652| زق|لر|مصطفى محمد محمود عبــــد ن|حقوق حلو

|4587 بــــ|حمد دي|حمد محمد | لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

2229|6 لرحيم|هيم عبــــد |حمد إبــــر|هيم |بــــر|محمد  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

439|o2 رصتـــ|لنو|أريج أحمد عزتـــ محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

2|7o|8 ض|لدين عىل فهىم ري|ء|طمه عل|ف ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

27|285 ن|م سليم|م|ل|لغنيىم |ء سعيد |شيم ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

27o9|9 ى|يه محمد عبــــد| لصبــــور محمد حسي  شمون|نوعيتـــ 

8678|3 لرحمن|حمد عبــــد|هيم |بــــر|كريم  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

22699o حمد عىلي|ل |حمد كم|لرحمن |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

698224 لسيد عىل|ئل عطيه |ل و|نو لمنصوره|بــــ |د|

6o6o|5 لعزيز عبــــيد|رس عبــــد |محمد ي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

263436 عيل|سم|هدير مجدى مصطفى محمد  |حقوق بــــنه

64o2o7 ه  ى عىل |بــــر|ني  هيم|بــــر|حمد |هيم خي  زيق|لزق|ره |تـــج

632|47 عيل محمود|سم|ر نبــــيل |يثــــ| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

847o4| دق|لص|حمد خي  |لد |خ ن|سو|بــــ |د|

3|8797 بــــ فتـــىح طلبــــتـــ|لوه|ء عبــــد|ل| ى شمس|تـــج ره عي 

8||483 ي
ي| دئى

محمد محمود مصطفى ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

27|39 يف حسن س لم|مروه رسر هره|لق|حقوق 

356oo3 ى|لمنعم عبــــد|عبــــد| ند لمنعم خرصى ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

24695| لجحش|لسيد |رق |م ط|حس ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

7883o وى محمد|دل بــــسط|ن ع|نوره كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9242|7 دق حسن |هد ص|طمه مج|ف ج|بــــ سوه|د|

4o64|6 ى ل لبــــيبــــ بــــدير|جم| تـــرفي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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42o|29 وي|لمعد|دل عىل محمد |طمه ع|ف لشيخ|ره كفر |تـــج

59429 ي ف|لرحمن ه|عبــــد 
روق فتـــىحي|ئى |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|

ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|37462 ف لطفى |ندرو | هيم|بــــر|رسر ى شمس علوم عي 

3379o3 لديبــــ|لد |يمن خ|لد |خ |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5o4639 ى محمد عبــــد|بــــرين محمد ي|ص هلل|سي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

826729 ى|حمد |يه | حمد حسي  دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

33|oo2 هلل فهيم|ل عبــــد|تـــن جم| ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|27|22 حمد محمد محمد دريس| |هن مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

237o4|  عزبــــ|لش|ء محمد عبــــد|رس|
ى
ق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

8o6|23 حمد|طه محمد طه  حقوق بــــنى سويف

77o4o7 م محمد|لسل|م عبــــد |لسل|حمد محمد عبــــد | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

8o433o مي  شكري زىكي|نو |ج ي|نوعيتـــ 
|لمنى

257568 ى|م عىل |بــــ عص|رح لبــــحي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9|92o8 لمعز محمد |عىل عزتـــ عبــــد سيوط|حقوق 

69955| هيم|بــــر|لسيد | |سعيد رض ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

766o76 |فع محمد ند|لش|ر حسن |من بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

629696 وى|لح|لحميد |لسيد عبــــد|لح |لرحمن ص|عبــــد  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

869966 لعزيز محمد|هيم عبــــد|بــــر|محمد   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

24o8|5 لدين محمد|لدين حمدى مىح |م |حس ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

88|936 هيم  |بــــر|حمد |محمد محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

4798o3 لح|لحميد محمد ص|للطيف عبــــد |عمر عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

78||| ن محمد|محمد جمعه فهىم حس لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6457|5 رتـــى|لح|نيس محمد |بــــسنتـــ محمد  |حقوق طنط

35887 هيم حبــــيش|بــــر|لمحسن عىل |حمد عبــــد |رحمه  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

477o57 وس|سكندر جرس تـــ|جرجس | مي  ورصى عه مشتـــهر|زر

5|4848 ى حسن|رحمتـــ حسن عبــــد للطيف حسي  عه دمنهور|زر

87|7| بــــر عىلي|ء قطبــــ ج|عل لفيوم|طبــــ 

882|7| لرحمن محمد خليف محرم  |عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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877875 بــــ محمد فرغىلي |يه|ن |نور سيوط|تـــربــــيتـــ 

224266 مريم مصطفى معوض محمد هره|لق|علوم 

436|45 سم|بــــو ق|لسعيد خليل |د رأفتـــ |زي لشيخ|علوم كفر 

24659 ي|ر
هيم|بــــر|هيم |بــــر|لسطوج | |ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

48|885 دي محمد رشدى عىل سعد|ش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

282|95 نور يوسف عفيفى|يوسف سعيد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

24oo|5 |رس محمد |لرحمن ي|عبــــد
ى
لدسوق ى شمس|تـــج ره عي 

88548 هيم عىل|بــــر|لبــــدرى فتـــىح | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

876|o4 مه دردير محمد |لغنى سل|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

8|6o27 ين عبــــد حمد محمد|ح |لفتـــ|شي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

427877 د عىل نجيبــــ عىل|ل فؤ|م| |علوم طنط

768o78 عي محمد|لسبــــ|ن فهىم محمد |نور ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

63|274 ف عىل سليم|سهيله  ن|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

839795 ئشه عىلي حسن محمد|ع دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

8o2952 |م محمد سيد عط|سل| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|2o828 ن|ن عثــــم|حمد عثــــم|ندى  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|385|4 لحميد عمر متـــول|زهره بــــدر عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3426|8 هلل|لبــــديع عبــــد|حمد عبــــد|رتـــ |س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|52o74 لرحمن|ن محمد محمود عبــــد |نور هره|لق|بــــ |د|

|22758 ف |ء |ل| لشيخ|حمد |رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

82242 لدهبــــ|بــــو|ل |حسن عىل محمد هل هره|لق|حقوق 

842|63 ي 
ى|ل|بــــسمه مصطفى ى محمد حسي  مي  ن|سو|حقوق 

4o62|| سلسبــــيل محمد حسن محمد سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

52o|37 ف |ندى  ى قبــــل|رسر ن|حمد حسني  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

98oo6 ن|لحليم شعبــــ|لحليم مجدي عبــــد |عبــــد  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

368685 ى|محمود سعيد محمود  مي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

7o46o5 حمد|لعزيز |طره عبــــد |حمد عىل بــــخ| زيق|لزق|هندستـــ 

64o89o محمد| لرحمن عط|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

7o3945 لخي  بــــدوى|بــــو |مد |حمد ح|ميمه | زيق|لزق|بــــ |د|
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6o63oo |لبــــن|فظ |لسيد ح|ل |حمد جم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

648348 ن بــــيوم محمد بــــيوم|رو زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|5975| جرجس نرصي مجلع| رين|م ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

264634 لسيد عىل|حمد جوده |بــــ |هد| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

34||94 |حمد |لكريم |حمد عبــــد|رص |لن|م عبــــد|ر
|ش|بــــوبــــ

|لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

755642 هيم عىل|بــــر|له عىل |ص| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

3676|7 وى|لشعر| |مد عط|ل ح|عبــــي  جم |حقوق بــــنه

364824 حمد|لد جمعتـــ |يتـــ خ| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|4|326 ه كرم بــــيوم | لسيد|مي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

792979 حمد|حمد محمد |مه |س| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

52o933 للبــــودي|ء محمود حمزه |رس| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

22762 ء محمد محمد|عىل عل ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

79|o9 ف حنفى |حمد | هيم|بــــر|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|67oo بــــر عبــــده محمد|م ص|لد هش|خ معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

82o233 ف عىلي|يه محمد |
رسر ي|بــــ |د|

|لمنى

5|79|2 بــــر|لسيد ج|هيم |بــــر|ء محمد |رس| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

283o78 ف عبــــد|يوسف  لمنعم محمود|رسر ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

83579 لحميد|د عزتـــ قرئى عبــــد |زي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6883| لمجيد|لحليم عبــــد |وردتـــ قطبــــ عبــــد  لفيوم|بــــ |د|

||5378 ى |جوزيف مدحتـــ فكرى مي  ى شمس هندستـــ عي 

865595 ه مرىسي|لل|زي عبــــد|محمد حج سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|o6|| |لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|كم محمد |ندى ح
ى
ق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7|o343 لعظيم محمود|لسيد عبــــد |محمود  لمنصوره|حقوق 

4774o4 بــــو عيد|لنرص |بــــو |ئشتـــ محمد محمد |ع سكندريه|ل|علوم 

4|4287 ف |ء |ول لمسلىم|حمد |رسر |تـــربــــيتـــ طنط

7726|9 لصمد|يوبــــ عبــــد|لد محمد |رغده خ لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

6||54 يف عرف بــــ كريميد|لبــــ|تـــ فتـــح |رسر بــــ بــــنى سويف|د|

|433| لعزيز محمد|حمد عبــــد |روفيده  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

Wednesday, September 5, 2018 Page 2240 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

529429 م|م|لرحمن مهدى |يوسف مهدى عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

26348 حمد|مد |طف محمود ح|ع ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

357894 ف ن|صم |ع لعليم|يل عبــــد|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

779942 يم|لد|محمد جوده عيس عبــــد زيق|لزق|صيدله 

256358 زى|ر محمد حج|لغف|لعزيز عبــــد|عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

5|o3|2 لس سمي  مني   نيس|كي  طبــــ بــــيطرى دمنهور

9227o2 عيل |سم|عيل طلعتـــ مصطفى |سم|ء |ل| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|36324  سمي  
حمد|مريم مصطفى |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |

لجديدتـــ

626|86 ى |محمد عل لعربــــى محمد|ء حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3476|o ى محمد بــــيوم|شه بــــ حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5o7o6 هيم شعيبــــ|بــــر|محمد يحن   بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

25322| لغنى|م حلىم عبــــد|سمر حس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

6o2436 حمد|هلل سيد |لسعيد حسبــــ |طمه |ف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3|6437 ى صبــــرى سبــــع منس| يوستـــي  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

326785 ح محمد|لفتـــ|حمد عبــــد|ر |من ى شمس طبــــ عي 

78682| حمد مصطفى|لد سعيد |حمد خ| زيق|لزق|ره |تـــج

|39o96 ى رأفتـــ عزيز جرجس خليله|ك رولي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

226|98 لليثــــى|لدين صبــــرى |ء|محمد عل ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

783|83 حمد محمود|ء عىل |لزهر| زيق|لزق|نوعيتـــ 

248||7 ن|لق سعف|لخ|لعزيز عبــــد |م عبــــد |جر عص|ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7o433 هلل محمد|ن محمد عبــــد |يم| لفيوم |تـــمريض 

626|47 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد|م عبــــد|ر ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

26576 ي حسن |بــــر|
لسيد|هيم حسنى عه مشتـــهر|زر

2|2962 ى|ي ف | |سمي  ى محمد مصيلىح|رسر مي  ى شمس حقوق عي 

8o4332 مي|حمد محمود س| |لي|د ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

7|5587 لبــــط|هيم حسن |بــــر|مهند محمد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

63|9o7 لم|هلل س|رس عبــــد|ي| دين زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o4467 ى |ح |زم صل|ح حمد حسي  سيوط|هندستـــ 

|27976 لحميد|يمن محمد عبــــد |محمد  هره|لق|هندستـــ 
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8|97|2 هيم|بــــر|بــــتـــ |رق ثــــ|سهيله ط سيوط|ره |تـــج

9o7|66 يه لحميد حسن محمد |ن عبــــد|رسر ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

25|957 ج|لنس|تـــ عىل |عىل شح ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

626467 لسيد|لد عىل محمود |يدى خ|ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

249348 حمد حسن|لعربــــ |ء يوسف عز|لىمي لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4937|| هيم محمود محمد|بــــر|زم محمود |ح ره دمنهور|تـــج

837548 حمد|حمد حسن |مروه  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

698579 |لنج|بــــو |لسعيد محمود |بــــ |لوه|طمه عبــــد |ف ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

834o2| ن|لحميد رمض|جر منتـــرص عبــــد|ه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

85||o| ي محمد 
هيم محمد|بــــر|مصطفى سيوط|ره |تـــج

3255o8 رى|وديع صفوتـــ بــــخيتـــ زخ ى شمس|د| بــــ عي 

66932 |روق حن|رين نبــــيل ف|ك لفيوم|علوم 

84o|6 ى عىل عبــــد  فظ محمد|لح|عىل حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|7o982 تـــن سمي  محمود محمد|ف هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

628893 تـــه|لبــــديع شح|حمد محمد حفىطى عبــــد | قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

4|3337 لم محمود جبــــريل|محمد س |ره طنط|تـــج

766|o2 هلل|لحسن عبــــد|بــــو |روق |ن محمد ف|نوره علوم بــــورسعيد

8545|5 عيل عىلي|سم|هيم |بــــر| |دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

77||35 ر|لنج|لسيد حسن |منيه | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

2224o| حمد محمد|بــــر |ندى ص م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

32453| ي|هيم مجدى |بــــر|
ى
ض|حمد مصطفى ق ى شمس|تـــج ره عي 

6426o6 وى|حمد محمد عىل حفن|ح |لفتـــ|عبــــد ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

43|249 هلل |لحميد عبــــد |وي عبــــد |لص|ن محمد |نور
حبــــيبــــ

هره|لق|م |عل|

235899 للطيف محمد حسنى حسن بــــدوى|ر عبــــد|من هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

53446 مل|ل ك|ن كم|بــــسمتـــ شعبــــ بــــ بــــنى سويف|د|

2652|3 لمغربــــى|وليد نبــــيل محمد  |ره بــــنه|تـــج

23o465 م|لسل|محمد جمعه عويس عبــــد هره|لق|بــــ |د|

878373 ى  |م مصطفى حلىم حس ني  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

23756 ح حنفى فرج|سعد صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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|27622 |هيم شتـــ|بــــر|دل |د ع|ي|محمد  ن|هندستـــ حلو

255o72 س|لعبــــ|هلل نصي  |خلود وليد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|43255 مل عطيه|ن محمود ك|عن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

89699| ل |لع|سط حلىم عبــــد|لبــــ|حسن عبــــد ج|ره سوه|تـــج

2582o4 محمد شفيق محمود محمد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

675537 م|لىح عم|هيم عبــــد |بــــر|لد |تـــم خ|ح |ره طنط|تـــج

894968 حمد محمد |ع |حمد رف| ج|طبــــ سوه

84246 |لبــــ|لرحيم عبــــد|مصطفى جمعتـــ عبــــد
ى
ق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

83399| ى|ر سمي  سيد |من مي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

475262 درس|رين فرج سعد فرج تـــ|ل سكندريه|ل|ره |تـــج

78|o29 لسيد|لرحمن |حمد عبــــد |عمرو  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

483626 د|لجو|دم محمد عبــــد |ء محمد ي|سم| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

639226 لمجيد|م محمد محمود يوسف عبــــد|سه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8|o|53 ى | حمد سيد عىلي|لحسي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

329696 هلل متـــى|بــــ |شكري ج| جولي |بــــ بــــنه|د|

2395|4 بــــد|بــــسنتـــ غريبــــ محمود ع هره|لق|حقوق 

623955 بــــى|ر عر|ن محمود مختـــ|ريم|ن لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

462555 ي|لرحمن محمد عتـــ|لرحمن عبــــد |ء عبــــد |سم|
ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

837o2o هيم|بــــر|ري |نص|ل|مروه صبــــري  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

76694o ئى|دى كيل|له|ل حمدى عبــــد |محمد جم ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

7o857o هيم|بــــر|رق محمد محمود |ط هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

29o476 لصمد محمد|س عبــــد |محمد مجدى عبــــ |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

84822o محمود حسن محمد حمزه دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|7932  عم|م
ى
د فهىم فرج|ق هره|لق|بــــ |د|

35|6o3 لعزيز|لحميد عبــــد|لكريم عبــــد|ء عبــــد|شيم ى شمس| لسن عي 

754o5o فظ عىل|لح|لمطلبــــ عبــــد |ء نرص عبــــد |ل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

257854 ى ئيل|ئيل تـــوفيق ميخ|ميخ| مي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

838675 لمجد محمود محمد|بــــو|ء |شيم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4o2468 هلل محمد عبــــده محمد عمر خليفه|هبــــه  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

6484o| لسيد عىل|لسيد محمد | ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى
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||6o43 هيم|بــــر|نطون |دى جورج |يوسف ش ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

22|97| هيم|بــــر|ن حسن |يمن شعبــــ|يدى |ه هره|لق|بــــ |د|

45o77 مل شيىم|ح ك|رص صل|ء ن|سم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

84837 لفضيل|مل عبــــد |حمد ك|محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5|5353 بــــوشوشه|لحكيم سعد عىلي |بــــسنتـــ عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

22357 لمنعم|لسيد بــــدر عبــــد |ل |بــــل| رن ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

52|397 |لل|لسعيد محمد عبــــد|ل |كم| رن سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

7|3|94 محمد محمود محمد رزق لمنصوره|طبــــ 

32989| لحميد محمد|لدين عبــــد|د |ريم عم |طبــــ بــــيطرى بــــنه

37|654 وق  حمد حسن حسن|رسر لمنصوره|حقوق 

4|3988 عي|لرف|ء زىكي محمد محمد |شيم |بــــ طنط|د|

7o7|8 بــــ|لوه|لمول عبــــد |بــــ عبــــد |لوه|م عبــــد |حس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7776o بــــ بــــدر عىل|عمرو دي د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

37|57| لعزيز|ح عبــــد|ح محسن صل|صل دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

325348 ى محمد محمود محمد محمد حسني  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

59866 ل|لجبــــ|لمؤتـــمن |م عبــــد |يوسف عص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|6|7|6 لرحمن|لرحمن عبــــد |م عبــــد |لرحمن س|عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

684o34 بــــ|حمد حج|حمد |حمد |ملك  لمنصوره|حقوق 

7|656| لحسينى جمعه غنيم|هيم محمد |بــــر| ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

644698 لصبــــرى|لمعىط |هيم عبــــد |بــــر|حمد | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2948o| هيم|بــــر|لرحمن محمد |رحمه عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|55386 م|لسل|منيه حسن عوض عبــــد | ن|هندستـــ حلو

53372 لرحيم|محمد ربــــيع سيد عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

9o2oo8 هيم عىلي |بــــر|ء مجدى |شيم ج|حقوق سوه

886247 لعظيم |محمد رفعتـــ عيد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

227|57 هلل|مد خلف |تـــم قدرى ح|ح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

63264o ل يوسف|لع|ر محسن عبــــد|من زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

756448 لسيد|محمد وحيد فوزى  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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63o359 لحليم|م محمد عبــــد |سمي  س ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|774o8 ج  عطيه|حمد ن|در |ن ى شمس حقوق عي 

427728 لمليىح |لعظيم |ح عبــــد |عمرو صل |علوم طنط

899393 ى |لصبــــور |ل عبــــد|نه بــــوضيف يسي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

87o97o فوزي عبــــدربــــه محمد عىلي ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|9o9| د|لرحمن ج|ن ربــــيع مصطفى عبــــد|حن لمنصوره|صيدله 

685|4| ه ع|  فضل|هيم |بــــر|لعدل |بــــد |مي 
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

784o|7 دق نويرتـــ|لص|هبــــه موىس محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

23oo4 حمد عيس|يمن ممدوح | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o93oo له|بــــو غز|حمد |ل |لع|ء محمد عبــــد |نجل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

643|o6 هيم محمد|بــــر|ن منصور |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

25o63| مروه محمد مليىح  ضوتـــ ي صىح بــــنه
|معهد فنى

26624| ئى|لشلق|حمد |ر |لستـــ|نم عبــــد|ه |نوعيتـــ بــــنه

82743 ج|حمد حسنى فر|فتـــحيه  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

485|45 لسيد|ل محمود |ر محمد مصطفى كم|مي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

359446 ن مقبــــول صبــــره|رضوى شعبــــ |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

36o87| ف حمدين عىل|رؤوف  رسر |نوعيتـــ بــــنه

7o685o ن جمعه|م سلط|م عص|هي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

446764 لس شنودتـــ لمع شنودتـــ س ويرس|كي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|453o| لمغيثــــ رسيع|لسيد عبــــد |م |محمد حس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

322269 ئيل|نور روف|ميشيل | دون|م لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|47484 لغنى قنديل|حمد حسن عبــــد | ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

8o2o49 ح|لرحيم مفتـــ|حسن مجدي حسن عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

638|54 مه|مه سل|طمه محمد صديق سل|ف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

64884o ف |محمد  لسعيد|لسعيد محمد |رسر ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

68465 ن خليل|لسيد عثــــم|د |جه لفيوم|علوم 

8447|3 دل محمد عوض|ء ع|حسن ن|سو|تـــربــــيتـــ 

443887 ء محمد يوسف محمد|أسم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|4849 حمد حشمتـــ محمد بــــهجتـــ محمد تـــوفيق| هره|لق|ره |تـــج
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259588 ه كم ى |ل |ني  بــــوسنه|مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

239895 هر عمر قطبــــ|كريم م ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

885o96 رى |يز زخ|سمي  ف| رين|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

244462 لح|حمد محمود ص|مه |س| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

257924 لحليم يوسف|لرحمن يوسف عبــــد|عبــــد ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

253366 ئى|لشلق|لنبــــى |يه محمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

544522 لحبــــروك|حمد محسن |رحمتـــ  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

684934 حمد|هيم |بــــر|هيم وجيه |بــــر| لمنصوره|ره |تـــج

634623 عيل متـــول رجبــــ محمد|سم|عمرو  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6|46o5 م|لسل|ضىح صبــــرى فتـــىح بــــهجتـــ عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

838875 حمد|هلل بــــدوي |زهوه عوض  قرص|ل|فنون جميله فنون 

694653 لرحمن عيطه|طمه فكرى محمد عبــــد |ف لمنصوره|علوم 

|46327 ي محمود|
ه محمد محمد مصطفى مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|323o| ى محمد|بــــر|م |هي هيم حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

42|84o بــــ سعد|لوه|ل عبــــد|لرحمن جل|عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

25338o وى|لمعد|لحميد |مه عبــــد|س|بــــ |رح ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

2|7|4| لعدل|محمد | يمن عىل رض|ن |نوره ى شمس هندستـــ عي 

487572 ن سعد|هيم رضو|بــــر|ن |رضو سكندريه|ل|بــــ |د|

5o|4o ئيل|دى عزتـــ ذىك ميخ|ف بــــ بــــنى سويف|د|

|6229 عمر عىل محمد مصطفى ن|هندستـــ حلو

9o8|86 لكريم موىس |د|خلود خليفه ج ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

37o322 لم محمد|ندي سيد س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4845|o رق محمد محمد يوسف|هيم ط|بــــر| سكندريه|ل|ره |تـــج

3325o2 ف سيد |منيتـــ | حمد محمد|رسر |كليتـــ هندستـــ بــــنه

42978o م محمد سعد مليىح |محمد س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

629544 |لم ند|ء صبــــرى سعد س|ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|355|7 مح سمي  شفيق|ره س|بــــربــــ |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

347246 لحميد|لحميد لطفى عبــــد|محمود عبــــد |حقوق بــــنه

6929o7 لعزيز عوض|لعزيز بــــكر عبــــد |عمر عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط
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787|33 ق|حمد |ن سعيد جوده |نوره وى|لشر  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

8|9594 حمد|عيل |سم|حمد |بــــسمله  ره بــــنى سويف|تـــج

8o7263 للطيف|نوره ربــــيع عىلي عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69o26|  |ندى 
ى
عيل|سم|حمد |حمد شوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

49|o|3 بــــوعوف|ن |حمد فتـــىح ريح|تـــفى  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

6374|o دق محمد كشك|لسعيد ص|محمود  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6o4286 لسيد عىل وهبــــه|لد |حمد خ| |هندستـــ طنط

527786 ه|بــــر|لحكيم |لفضيل عبــــد |رص عبــــد |د ن|جه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|668|5 ى محمود محمد بــــكر|ي سمي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|24|o2 هيم|بــــر|ل |رق غ|يكل ط|م وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

854538 بــــ|لوه|لح عبــــد|د ص|معتـــصم عم ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

32796o عمر رؤف طه طه عىل |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

88o42| روس فرج |طف سيد|يوسف ع سيوط|طبــــ 

493644 ر محمد صبــــره|لستـــ|محمد صبــــرى عبــــد  |حقوق طنط

694857 ن|ن رسح|حمد رمض|م |ندى س لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

636446 لسيد|لسيد يوسف |ضى |حمد ر| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|7o487 يف|لحميد |حمد سعد عبــــد | لشر دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

839o96 شم محمود سعدي تـــوفيق|ه دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

76|6o8 س حسن شمعه|حمد محمد عبــــ| س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

2236o| عيل|سم|مد |هلل ح|ء عبــــد|شيم تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

3289o9 حمد|حمد فتـــوح محمد | |كليتـــ هندستـــ بــــنه

7o9362 وى عىل حسن|لبــــدر|ج  |محمد ن لمنصوره|ره |تـــج

4237o8 وق صل لمجيد|لدين محمد عبــــد |ح |رسر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

8|365| د|د محمد حسن مر|سع ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6o75o3 ل|لجم|لعزم |بــــو |حمد محمد |عمرو  ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

3|6o28 لمغيثــــ|دل محمود عبــــد|طمتـــ ع|ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

437759 ل محمد منصور|يدى كم|ء ع|سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

62o|65 ن|محمد محمد موىس موىس عتـــم ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 
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529229 بــــو بــــكر عىل عوض|حمد مجدى | ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

4o6752 ى ي هيم محروس|بــــر|هيم |بــــر|رس |حني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43|5o2 لعزيز عبــــيد|لدين حسن عبــــد|د |ن عم|رمض |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

348567 ى سعد نبــــيه عبــــد لحميد|نرمي  ى شمس صيدله عي 

33365| عي|لسبــــ|مد |مد محمد ح|محمود ح |حقوق بــــنه

355393 حمد سكر|د |ل رش|مروتـــ جم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

255727 لمول عزبــــ|محمود محمد فريد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

772o54 نم|لسيد مهدى غ|عمر محمد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

45|42 دل نبــــيه محمد|يه ع| ن|بــــ حلو|د|

355o74 حمد|لحميد |لسيد عبــــد|لحميد |بــــسنتـــ عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o2559 ى عيس حس|ل عيس حس|م| ى|ني  ني  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

223997 هيم|بــــر|ر حتـــيتـــه |لستـــ|مريم عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

48|6o8 هيم|بــــر|لحميد محمد |محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

776|4| لعظيم شلبــــى|د عبــــد |حمد فؤ|ء |هن زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

6958|8 متـــ|حمد سل|هيم |بــــر|مه |س|ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

238548 ف محمد س| |ن|ر لم|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

527o7o ل|لحميد هل|يق عبــــد|بــــ ف|يه|محمود  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

834325 د تـــوفيق|يز فؤ|حمد ف| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|75562 ه ط| لسيد|رق محمد |مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

46855 ن محمد محمود محمد|ريم|ك |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

68559| طر|هيم خ|بــــر|م محمود محمد |سه لمنصوره|بــــ |د|

8o5|5 م |لسل|م محمود عبــــد|لسل|مريم عبــــد
لرحيم|عبــــد

ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

792524 ه محمد عىل بــــل| ىس|مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4o422 ى|حد |لو|يمن عبــــد|محمود  مي  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

69393| لطيبــــ|زق عطيه |لر|لد عبــــد |محمود خ ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

89|385 ى حس|ء حس|ل| ى حسي  ى |ني  ني  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|7o6 هيم محمد درويش|بــــر|نجوى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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35o436 هيم عىلي|بــــر|حمد وليد | تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

68|435 لمنعم محمود موىس|حمد محمود عبــــد | ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

85o722 بــــر سيد يونس|مه ص|س| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

5o7283 حمد خليل|ن خليل |رحمتـــ شعبــــ سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8|65|o ن ن شلبــــي فهىمي|فرح| مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

828995 للطيف|لسيد محمد عبــــد|طمه |ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

62o7o8 يف|خلود ح تـــم أحمد أحمد رسر ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

78o6o3 محمد ممدوح محمد نرص زيق|لزق|هندستـــ 

35836o جدتـــ مجدى وهيبــــ وهبــــه|م |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

28495o ى|سم|حمد فتـــىح | عيل حسني  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

6o49o3 لمنس|حمد تـــوفيق محمد |سميحه  |بــــ طنط|د|

7o2675 عيل|سم|سم |حمد ق|ده مسعد |غ زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9|o72 مل مهدى|عيل ك|سم|محمود  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

6|7o7o رم عبــــده عوض شمسو|ده ك|غ ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|544|5 دى جورج |د ن|ج  عم|ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

498|97 ع|لرف|حمد |در سيد |لق|ل محمد عبــــد|م| سكندريه|ل|نوعيتـــ 

443582 هيم|بــــر|للطيف محمود |ء محمد عبــــد|سم| لشيخ|تـــمريض كفر 

34|465 لمول|لد سعيد عبــــد|سعيد خ ى شمس|تـــج ره عي 

|42874 لسعود|بــــو |حمزه عىل محمد محمد  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

83|254 نس عبــــيد|كتـــور سلو|جورج ف ن|سو|علوم 

527525  خي  |
ه عىل فوزى مصطفى لدين|مي  ضتـــ دمنهور|علوم ري

5342o5 ل بــــخيتـــ|قوتـــ بــــل|تـــفى محمود ي ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6o772 حمد مرىسي|لحميد |محمد عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

777543 هلل|د |هيم ج|محمد زهدى محمد إبــــر زيق|لزق|هندستـــ 

68o835 هيم محمد عيد محمد|بــــر| ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

43o9|4 لعنتـــرى|حمد |يمن محمود |مريم  |علوم طنط

225357 ح عىل بــــسيوئى|لفتـــ|عبــــد| نور سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

884355 لسعود محفوظ |بــــو|حمد محمد | ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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7o7429 بــــينى|هيم |بــــر|هلل |لسيد عبــــد | |لي|د لشر لشيخ|عه كفر |زر

25|53| ل|لعس|محمد فتـــىح مصطفى  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

844428 ى|س|ندي  مه محمود حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

63|278 وق خ ى|لد عبــــد ربــــه حس|رسر ني  زيق|لزق|حقوق 

25|346 صف|لمعبــــود ن|حمد يىح عبــــد| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

37367o بــــر ملك|ل ج|نتـــ جم|هيل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9o3992 عىل محمد عىل محمود  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

49o562 ى عىل عبــــده فرع|ريه ص|م حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o|456 يف|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|محمد | رن لشر زيق|لزق|بــــ |د|

65o87 ن|ء محمد رمض|حمد عل| ن|حقوق حلو

||5288 دل محمد|لد ع|حبــــيبــــه محمد خ ى شمس حقوق عي 

6|o7o4 لزلفى|للطيف مصطفى |مريم عيد عبــــد  لمنصوره|علوم 

2|8||3 لبــــرى|لغنى |نور عبــــد |مه |س|يوسف  هره|لق|ره |تـــج

436883 ي
حمد عيسوى زبــــيده|محمد | دئى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

||8||| ح عرفه|م محمود صل ى شمس هندستـــ عي 

699892 لسيد|لسيد لطفى محمد |محمد  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

86o898 مل سيد حسن محمود| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

863o95 هيم محمد|بــــر|ليىلي ثــــروتـــ  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

878764 ى عبــــد|محمد  لعزيز |حمد خي  سيوط|بــــ |د|

754o44 لسيد حسن|لمنعم |لرحمن عبــــد |ء عبــــد |سم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8523o يوسف محمد خليفه حسن ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

68|o32 حمد|لمجيد |محمد مهند عبــــد  لمنصوره|حقوق 

475282 لغتـــىم|حمد |هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| سكندريه|ل|هندستـــ 

686o8 حد محمد|لو|وى عبــــد|لبــــنى طح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

4942|9 ن|حمد غزل|للطيف |حمد محمود عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

425683 ى س د يوسف|مح فوزى فؤ|ألي  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

759845 لمحسن محمد أحمد|ء عبــــد |حسن لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

22|764 ن|رضوى محمد محمود محمد رضو ن|بــــ حلو|د|

87342 د رجبــــ محمد محمود|ود لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

4838|5 هلل|حمد عمر عبــــد|حمد يشى |لد |خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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447573 لبــــصي   محمد|حمد صبــــرى عبــــد |طمتـــ |ف ضتـــ دمنهور|علوم ري

345579 لشيىمي|لعزيز محمود |ء سعيد عبــــد|سم| عه مشتـــهر|زر

359o23 ي حسينى مصطفى
محمد موىس حسنى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

48o4o7 يم|لد|يز محمد عبــــد|حمد محمد ف|محمد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

2574o هلل|هلل محمد عبــــد|فرح عبــــد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

694o39 ر|لعىل عىل طوبــــ|لسيد عبــــد |حمد | لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

79|322 يه ج بــــر محمدى محمد|خي  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

4383|8 صف|لحميد متـــول ن|ميشه محمد عبــــد ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

78|929 لوكيل|لطيبــــ محمد |هلل |ن عبــــد |نور ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

239o88 ي
ى محمود|دل |ع| دئى مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|22|78 يف عبــــ هلل سعد|س سعد عبــــد |رسر هره|لق|ره |تـــج

924o|| لحمد محمد |بــــو|لحمد خلف |بــــو | ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

9o2796 د محمود |لجو|بــــ محمود عبــــد|رح ج|تـــربــــيتـــ سوه

535686 ى |روق ص|ف حمد|دق محمد حسي  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

483558 هيم|بــــر|حمد |ء محمد |شيم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4938 ن محمد|لحن|لرحمن سيد عبــــد |عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|5548 لدين محمد عىل  |ح |محمد صل ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

|3o47| مل|د حسن ك|ندى عم كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

5|62o6 مر|ن ع|هر زىك عثــــم|ء م|رس| طبــــ بــــيطرى دمنهور

758586 ء ممدوح محمد غنيىم|رس| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

334o6o س عىل|م عبــــ|حمد س| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

54o443 لسعد|بــــو |حمد حسن |منيه محمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||9835 وجيه وصفى ونيس| يوحن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

482|32 ي محمد|يوسف صل ح محمود خضي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

622344 لمحجوبــــ|خلود مصطفى فتـــىح مصطفى  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

3569oo ى عزبــــ حسن|حس| دين ني  |ره بــــنه|تـــج

75798o لس شهيد س هلل|ويرس عوض |كي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

835758 هر|لظ|حمد عبــــد|لجليل |ر عبــــد|نو| ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

Wednesday, September 5, 2018 Page 2251 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|37958 لسيد|لسيد |مصطفى محمود سعيد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|3986 لمنعم محمد محمد محمود|مريم عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||534| ل|ل يعقوبــــ سوري|يرينى سوري| ى شمس هندستـــ عي 

4o48|5 ن|حمد رمض|لسيد محمود |حمد | سكندريه|ل|ره |تـــج

4372| ح فتـــىح سيد|عيل صل|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|6o553 هيم بــــيومي|بــــر|دل |ن ع|مرو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

444oo3 لحمد خليل حسن|بــــو|م |هدى عص لشيخ|بــــ كفر |د|

89|22o مه |مه محمد سل|ن سل|شج| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

678o37 هيم محمد|بــــر|لمحمدى عرفه |حمد | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

85286| لحسن محمد|بــــو|بــــ محمد |يه| ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

498867 لمغربــــي|د كرم |لمحسن رش|آيتـــ عبــــد ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

25|97o ىط عىل مرع|لع|حمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

82|26| لدين|ل |محمد نبــــيل محمد جم ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

78o328 ف عبــــد |ذكرى  لمنعم محمود|رسر زيق|لزق|حقوق 

63o4|| لسيد عىل|لسيد محمد |محمد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

349577 هيم صقر|بــــر|محمد مجدى  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

263942 لحميد محمد حنضل|يمن عبــــد |مروه  لفيوم|ر |ثــــ|

338754 ل محمد منتـــرص|ر محمد جل|من |بــــ طنط|د|

63858| لح|مد ص|هيم عبــــود ح|إبــــر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|6|9o4 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|ء |رس| ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

772398 لحليم رحيل|عمر حسن عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

63o3oo لسيد هليسه|لرحمن محمد محمد |حمد عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

9o9|59 ى |محمود ع طف محمد حسي  ج|علوم سوه

6o388o  |محمد وهبــــه سعد 
ى
لجمل|لدسوق |ره طنط|تـــج

423388 هيم|بــــر|م |م|حمد |زينبــــ مصطفى  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

64oo88 د|ره محمد محمد ذىكي ج|س زيق|لزق|بــــ |د|

84o899 ن|لم|حمد س|لجليل |رغده عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

645697 س|لدعبــــ|حمد مصطفى محمد |حسن  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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8674|5 هي محمد|لل|لصبــــور عبــــد|ء عبــــد|سم| ج|بــــ سوه|د|

328835 ء عىل حسن|عىل عل |علوم بــــنه

3528|9 هيم|بــــر|مد |هيم ح|بــــر|محمد  |ره بــــنه|تـــج

9|3445 سم  |حمد محمد ق|نشين مصطفى  سيوط|بــــ |د|

335|45 ريم سعيد محمد سيد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

67993o لرحمن محمد عوض محمد|عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|5934 حمد بــــكر عمر|حمد عىل | هره|لق|ره |تـــج

78|827 ه محمد مصطفى  هيم|بــــر|ني  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

47695o يز فتـــىح فوزى ملك|دى ف|ف سكندريه|ل|علوم 

3o627 ين  لحميد|متـــ حسن عبــــد |س|شي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

5o575 ف جوده مك|محمد  وي|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|32o68 طف فوزى محمود|ء ع|رس| هره|لق|بــــ |د|

769693 لعزيز|حمد محمد عبــــد |حمد |عمر  زيق|لزق|حقوق 

839o88 لمنعم حسن|حسن يوسف عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27563 ف محمد ح|لبــــنى  فظ|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

69o3|3 رق مخيمر خليفتـــ|يه ط| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

867o74 خوري|لي ف|جورج فكتـــور غ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

84|69o ن|ن رضو|ن شعبــــ|شم رضو|ه ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

698347 حمد|ن سيد |ورده محمود رمض لمنصوره|هندستـــ 

787244 هيم|بــــر|لمنعم |لمنعم حمدى عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o4|2 لنرص محمد|سيف وحيد سييف  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

6997|o لرحمن عوض|يمن عبــــد |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

477457 ى سمي  محمد |ر لبــــليىه|حمد |مي  سكندريه|ل|صيدله 

49952 عيل|سم|لح حسن |مريم ص هره|لق|صيدله 

|4|2o4 جر وليد محمد صديق|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

948o2 رس محمود عىل خليل|طمه ي|ف كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

84429 ي عىلي عبــــد |م|
لمعبــــود عىلي|ئى ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

35|922 ء محسن محمود يشى|لزهر|طمه |ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

754|97 شم|ندى سمي  فتـــىح ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

7554oo ى حسن عبــــد  لعزيز عطوه|نرمي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 
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685996 ق|ل |لع|لحميد عبــــد |ئى محمد عبــــد |م| وى|لشر لمنصوره|حقوق 

5o9748 حمد|بــــر محمد |حمد ص| سكندريه|ل|عه |زر

3247o5 |لعل|بــــو|مد |ل محمد ح|محمد كم سيوط|بــــ |د|

643o64 ي عبــــد 
لنبــــي محمد منصور|منى ي صىح 

زيق|لزق|معهد فنى

4957o2 ي ق|دتـــ ن|حم للطيف|سم عبــــد|ج  بــــ دمنهور|د|

83359o حمد|حمد محمود محمد | دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

893642 حمد سيد حسن محمود | سيوط|عه |زر

7o46oo هلل خليفه|حمد رمزى عبــــد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

29|4|o حمد|زق |لر|حمد عبــــد|عزيزه  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

37o932 لشوج |حمد |دل محمد |ندى ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o4799 صف|ء صبــــىح صبــــىح عصمتـــ و|شيم سكندريه|ل|بــــ |د|

753666 محمد| لحكيم زكري|ريم عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5|4423 لدين |ح |ء محمد محمد صل|لزهر|طمه |ف
نم|غ

عه دمنهور|زر

42|628 لمغربــــى|هيم |بــــر|خرصى زىك | دين معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7|o7|5 ي|س محمد شح|محمد عزيز عبــــ تـــه زهي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6593o ض سعيد|حمد رجبــــ ري| لفيوم|حقوق 

35476o ف فتـــىحي خليل|ء |ل| رسر ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

|6848o م خليل منصور|دى عص|ف ى شمس|تـــج ره عي 

9o9|38 لموجود |مد محمد عبــــد |محمد حشمتـــ ح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

696|26 مل|لرحيم قز|ده محمد فتـــىح عبــــد |مي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

92449 حمد رسى محمد رسى| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

777o|| غبــــ|حمد محمد ر|ده |مي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|5547 ي|ر
لرسول|لحميد |لسيد عبــــد |محمد | ئى طبــــ بــــيطرى دمنهور

268599 ش|بــــوزيد طعو|ن سعيد |حن ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|3oo25 حمد موىس|لحليم |لمجيد عبــــد |سلىم عبــــد  سيه|نوعيتـــ عبــــ

72227 لخطيبــــ|ن |مي محمد سليم لفيوم|نوعيتـــ 

497o35 ج  محمد صقر|نجل ء جمعتـــ خرصى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|643o7 رص|لن|ن عبــــد |شم عثــــم|ن ه|عثــــم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34|99| ي| لي|د
حمد|ن |لدين فرح|ء |ضى ى شمس صيدله عي 
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786299 رى|لبــــ|لسيد محمد عبــــد|لسيد بــــدر | ج|ره سوه|تـــج

645469 تـــه|لحميد شح|رفيده محمود عبــــد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

8|2356 ى|ء محمد محمد |بــــه مي  ره بــــنى سويف|تـــج

92456o ل |لع|حمد عبــــد|مصطفى حمدى  |ج طبــــيع قن|عل

47697 ى|س |ره رفعتـــ عبــــ|س مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|6865 لنبــــى|م محمد عبــــد|ل هش|س ى شمس هندستـــ عي 

62|49o ح خلف|لفتـــ|هيم عبــــد |إبــــر| رحمتـــ رض ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

|77|9 لربــــ|د |لموجود ج|ل عبــــد |جم| ر|ي ى شمس|تـــج ره عي 

6o4837 ي|ر
ل عبــــده محمد قنديل|جم| ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|398o6 ف |مروه  لسيد محمد محمد|رسر ى شمس|زر عه عي 

52873o د|لحد|متـــ رجبــــ |أحمد أس سكندريه|ل|هندستـــ 

4o993 ر|م حسن عم|ء س|شيم ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

443927 تـــ جوده|سلىم محمد عىلي بــــرك لشيخ|عه كفر |زر

4o8372 بــــوعيس|لقوى عىل |لقوى محمد عبــــد|عبــــد |نوعيتـــ طنط

69o543 هلل محمد|محمد عبــــد | هويد لمنصوره|بــــ |د|

482657 هلل محمود|ن سمي  عبــــد |نوره لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

52584o دق|لص|محمود فتـــىح محمد عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

48582| ى يشى محمدين عثــــم|ي ن ربــــيع|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|45oo أحمد مجدى أحمد أبــــو حنيفتـــ سكندريه|ل|بــــ |د|

23656| هيم|بــــر|د شفيق |ندى عم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

45o23| عي|لرف|حمد |هر |حمد ط| |حقوق طنط

435989 لم|د عبــــده س|ء عم|عىلي سكندريه|ل|صيدله 

6|4539 وى|لغربــــ|طف محمد |ده ع|غ |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

444|38 ي|لمو|حمد |رف محمد |كر ع|ش
ى
ق |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 

لشيخ

2647|5 لبــــغدى|هلل حسن عىل حسن |هبــــه  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

23564| فظ|در ح|لق|لد عبــــد|خلود خ هره|لق|ره |تـــج

783|52 لحميد|محمود محمد محمود عبــــد تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|22354 بــــدين مرىس|لع|ندى وليد زين  ى شمس|تـــج ره عي 

457o66 ى|م تـــلميذ زىك بــــش|هر س|بــــ |ره طنط|تـــج
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5|5266 ي|شد |هيم ر|بــــر|م محمد |هي
لقلينى ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

865866 ي محمود عبــــد
هيم|بــــر|لرحيم |مصطفى سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9o4368 سم |رص متـــول ق|محمد ن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

89|682 حمد |حمد عىل |ن |مهر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o4o|2 لظريف حمتـــو|حمد محمود |ن |نور زيق|لزق|عه |زر

7685o9 ى محمد س|خ لم|لد حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

26|9|5 ل شفيق بــــدوى|لد كم|ل خ|كم هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

688959 لسيد مرىس|در |لق|حمد عبــــد |محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

756629 ن|وى سليم|ل قن|سحر جل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

6|99|8 لم|للطيف س|د محمد زىك عبــــد |ي| ى شمس طبــــ عي 

53723| م مىك|لسل|طمه سعد عبــــد |ف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

688447 ى|لسيد ش|حمد محمد متـــول | هي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

699633 بــــو زيد متـــول|م |سل|حمد | لمنصوره|هندستـــ 

49777| مجدى سمي  معوض| ن|سلف ره دمنهور|تـــج

5438|2 أحمد محمد بــــسيوئى عبــــده بــــ دمنهور|د|

32982 دل محمد محمد|ء ع|شيم هره|لق|حقوق 

6o74|o يف مجدى محمد سلط ن|رسر |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

223756 ىط|لع|ر محمود سيد محمد عبــــد |من هره|لق|عه |زر

34o8o6 ف عبــــد| لسيد|م |م|لسيد |لنبــــى |رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

28||55 ر|لغف|دل سيد عبــــد|ء ع|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o4893 ء محمود محمد شيخون |رس| ج|هندستـــ سوه

3|7672 حمد عمر|م |حمد هش| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

635385 تـــه|هيم شح|بــــر|ن |بــــ سليم|ربــــ ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6884|| ي|ر
لسعيد|م |س| رض| ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

845432 لرحمن|لصغي  عبــــد|ء محمد |شيم ن|سو|علوم 

25o747 ى|مل محمد ش|محمد  هي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9o5o45 ى يو|ج لنور |قيم شهدى عبــــد|كلي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

634967 لعزيز تـــرىك|لعزيز عبــــد|محمد حلىم عبــــد ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

642843 لم|لعزيز س|حمد عبــــد|هلل |ء حمد|رس| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |
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832238 لحليم حسن|ر محمد عبــــد|من ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

263|43 لقرموىط|ن |د محمود سليم|همس رش |ره بــــنه|تـــج

||4777 حمد|ن |هيم عمر|بــــر|محمد  هره|لق|حقوق 

54o79o ر|لجز|ن محمد محمد |حن سكندريه|ل|حقوق 

89672| ن ي| مي 
ل مليكه جبــــره  |دئى ج|ره سوه|تـــج

97854 ى  حمد طلبــــه|حمد |عىل حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

626843 لسيد محمد|هيم |بــــر|طمه محمد |ف زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

7o6682 لمتـــول|لح |رق ص|مه ط|س| لمنصوره|عه |زر

47878| ظر|لن|م |شم س|دل ه|م ع سكندريه|ل|ره |تـــج

8577|9 ى عبــــد ي حسي 
هر حسن|لظ|مصطفى ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

معتـــ بــــنى

5|o53| لدين|ل |ح محمود محمد جم|محمد صل |علوم طنط

537|24 بــــوبــــكر|ن محمد محمد |يم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|39389 |لبــــ|هند عىل حسن عىل عبــــد 
ى
ق ى شمس|د| بــــ عي 

25375 يم|لد|لجليل عبــــد |د عبــــد |ء عم|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

36o9o6 لغنى|وى عبــــد|لد مطر|لرحمن خ|عبــــد |طبــــ بــــنه

4o4438 هيم|بــــر|حمد عىل |حمزه محمد  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

9||4oo ىط ذىك محمد |ع مع|رف ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|85|2 بــــ عفيفى|لوه|هيم عبــــد|بــــر|طمتـــ |ف ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

54635o لجندى|هيم |بــــر|مصطفى محمود  |حقوق طنط

757698 ور|هلل محمد مج|محمود فتـــح  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

346|69 ره|شد عم|ل ر|رق محمد كم|ط |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|47742 حمد سيد|هيم |بــــر|حمد | هره|لق|حقوق 

|32994 مريم مجدى محمود محمد هره|لق|هندستـــ 

442467 لد مصطفى طلعتـــ لملوم|خ لشيخ|طبــــ كفر 

5|oo25 ص|لقص|محمد بــــدر عىل محمد  سكندريه|ل|حقوق 

27o6o| لغندور|لدين محمد حلىم |مهند نرص ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

45425 لعليم|م محمد عبــــد |حمد هش| هرتـــ |لق|تـــمريض 

437643 ص|لخو|حمد |حمد |محمد حسن  ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

6o955o ى  لعليىمي|للطيف محمد |لعليىمي عبــــد|نرمي  لمنصوره|بــــ |د|

3|5o62 سحق|جورج مني  فرج  ى شمس|تـــج ره عي 
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325279 لدين محمد سيد|د |م عم|سل| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4o7344 ر محمود|لنج|حمدى عطيه | مه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8842|4 ى محروس حسن |بــــطه ص لحي  سيوط|بــــ |د|

534|| مصطفى عيد سعيد محمود ي سويف
هندستـــ بــــنى

338|7o هيم بــــرغوثــــ|بــــر|رس سعد |حمد ف| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4|3|23 ىط خي |لع|ر محمود عبــــد|من |تـــربــــيتـــ طنط

489575 ى |ي وى|لدفر|حمد |حمد عىلي |سمي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

87676 لحليم|بــــ عبــــد|لتـــو|لحليم عبــــد|محمد عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

33o|29 ف |ء محمد متـــول عبــــد|ل| لدين|لمقصود رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

254956 حمد|مد |هلل مصطفى ح|منه  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

67639o يد|مريم محمد محمد ز لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

64|237 |لسيد عط|لسيد محمد |محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

2578o لرحيم محمد|يه عطيفى عبــــد | ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

757425 لسميع|نور كريم عبــــد|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

52498o حمد|جد محجوبــــ |لم|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

624323 فع|لش|لسيد |محمد | رن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

296479 ي فرغىل زغبــــى
محمد مصطفى دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|

ه ى جي 

62|493 زى|هيم حج|إبــــر| م رض|ريه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

23255 لغنى محمود|هيم عمرو عبــــد |بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

436|6o بــــط|له|م |لسل|حمد عبــــد |هلل محمود |عبــــد سكندريه|ل|صيدله 

426923 لقرش|ن |ء عىل عىل رمض|رس| سكندريه|ل|عه |زر

283492 تـــ يحن  محمد خليل|نعم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

543745 لجليل مطي |بــــ عبــــد |لوه|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

763873 بــــو غربــــيه|لعزيز |لسيد عبــــد |م نبــــيل |سل| حقوق بــــورسعيد

|543|9 شم|لق ه|لخ|حمد رزق عبــــد | رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

44|587 ي|لسيد |ء محمد عىلي |أل
لعتـــيفى سكندريه|ل|حقوق 

28o4|9 هيم|بــــر|حمد محمد |رضوى سيد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

||9876 ن|لفونس لويس يوسف سليم|يرينى | ى شمس|تـــج ره عي 

369885 لسيد حسن عىلي|يوسف  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 
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|42749 لبــــر|لبــــر محمود عبــــد |مريم محمد عبــــد  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

496oo شيىم سيد فضل شيىم ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

245478 حمدعوض|عيل |سم|يه محمد | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

544558 ى صبــــرى عبــــد ن|غبــــ سكر|لمحسن ر|نرمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

339o22 لطوجى|بــــرى صبــــيح |ء ص|سم| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

7o|786 هيم محمد حسن|بــــر|ن محمد |نوره لمنصوره|حقوق 

3545o2 لقط|ىطي عفيفى |لع|رق عبــــد|ء ط|ل| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

627945 ض محمد رأفتـــ عىلي عزتـــ|محمد ري عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2|837| شذى محمد محمود رزق عوض ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

243572 ى سليم دي|ي بــــ محمود|سمي  هره|لق|بــــ |د|

77756| لمعز عرفتـــ أحمد|رغده مرع عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

9245oo لس س مح وديع زىك |كي  سيوط|ره |تـــج

869887 حمد|لحليم محمد |محمد عبــــد |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

68934 تـــ محمد|لرحمن محمد فرح|عبــــد لفيوم|علوم 

763746 لسيد مصطفى|لسيد |هبــــه وليد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

33242| ن|رق سويلم محمود شعل|د ط|فؤ |تـــربــــيتـــ بــــنه

446772 لمرضى فتـــوح|محمد محمود عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

8|4462 لح محمد|م ص|مؤمن عص سيوط|عه |زر

|4997 هيم|بــــر|حمد |حمد سيد |يوسف  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

855494 هلل|هبــــه وهيبــــ حبــــيبــــ عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

6375|6 حمد عبــــده عطيه|ح |يه مصبــــ| ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

4537o| ي |دل عبــــد|هيم ع|بــــر|
لبــــيه|لعليم مصطفى ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

838846 حمد محمد|ج |ء حج|سم| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

7|52o3 لدين|هيم محمد شمس |بــــر|لدين محمد |شمس  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|8238 لسيد|ن |رق عىل رمض|مه ط|س| ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

823325 ري سمي  فريد سعيد|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

78|533 هلل مرىس|لسيد عبــــد |ء |ول لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

524996 حمد|حمد حسنى |لد |خ |ضتـــ طنط|علوم ري

|2o452 لمجيد|لمجيد محمد عبــــد |عدلي عبــــد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي
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9|7799 حمد محمد |لرحمن |حمد عبــــد| سيوط|ره |تـــج

|53o99 م سيد محمد|هيم عص|بــــر| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

54|6o4 يف|ن محمد |حمد محمد رمض| لشر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

24|865 هد|لش|ئ  محمد محمد |مريم وف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o8325 لعظيم محمد|نهله خرصى عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

4|o889 بــــو زيد|بــــو زيد محمد |هلل محمد |منتـــ  |بــــ طنط|د|

334272 حمد محمد وجيه حسن| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

546662 ل|ن مدحتـــ محمد موىس بــــل|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8oo273 لطيبــــ|بــــ محمد |رؤي شه |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

9|5275 ل  |لع|ن عبــــد|ل مهر|لع|مصطفى عبــــد ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

429267 يف|لمنعم |ل معتـــمد عبــــد |نه لشر ي صىح طنط
|معهد فنى

2|46o8 مد|ئل محمد ح|محمد و هره|لق|حقوق 

5|448o لعزيز حبــــش|جر سعد محمد عبــــد|ه تـــمريض دمنهور

7o46|o ر|لغف|مه عيد محفوظ عبــــد |س| زيق|لزق|هندستـــ 

8o2865 هلل|لح عبــــد|ن طه ص|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

77648o حمد|هيم |بــــر|مه |س|جر |ه زيق|لزق|بــــ |د|

879o92 نورين حسن محمود عىل  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

766|74 وق س وى|لشن|لسيد |مح محمد |رسر صيدلتـــ بــــورسعيد

924|92 حمد |م صبــــرى محمد |سل| ج|ره سوه|تـــج

7||64o ل|حمد ح|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

64o889 حمد|لرحمن |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

45o37| د خلف|لجو|مصطفى مسعد محمد عبــــد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

779o35 حمد|لرحمن |لسيد عبــــد |منى  زيق |لزق|تـــمريض 

69|373 ى هويدى ص|يه | لح|مي  ط|بــــ دمي|د|

62653| طر|لسيد خ|لحميد |ء عبــــد|ئى عل|م| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

792399 لسيد حسن|هلل |دين عبــــد |ن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6|9895 بــــو حطبــــ|حمد فتـــىح |ندى  ط|بــــ دمي|د|

4|o952 لديبــــ|لدين |د شمس |م مر|هش| هل |حقوق طنط

46o543 رى|لهو|لسيد |كرعىل |ش| لي|د سيوط|بــــ |د|
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4859|3 مر|حبــــيبــــتـــ محمود محمد يوسف ع سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5|648o ى|لسعيد عىل |ء عىل محمد |آل لبــــحي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8||652 لسيد|مجد وليم |ندي |س طبــــ بــــنى سويف

|57o67 م|لسل|م محمد عبــــد |لسل|لسيد عبــــد |رحمه  ى شمس|د| بــــ عي 

43953| فع|لش|عيل |سم|ن يىح |رو لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

44|o47 لسعيد مغنم|ح |لفتـــ|هند عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

636329 ن|ل محمد سليم|ل عبــــده هل|هلل هل|عبــــد زيق|لزق|طبــــ 

74995 هيم|بــــر|لد زغلول |لرحمن خ|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8o8896 ي عبــــد
يف مصطفى للطيف|محمد رسر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

255|3 وى عىل|لص|ل |لميس جم ى شمس|د| بــــ عي 

3|9746 ف محمد سعيد|يتـــ | رسر ى شمس|تـــج ره عي 

25744o م خميس|م|ن محمود |يم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

34o548 لعزيز عىلي|لدين رفعتـــ عبــــد|د |محمد عم ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

27o988 |لمجيد ند|لودود عبــــد |منيه محمد عبــــد| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

7|2||4 لعلىم|حمد |در |لق|هديل محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

255835 لديبــــ|للطيف |حمد محمود عبــــد| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|6623o عيل محمد محرم|سم|حمد |م |سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

545578 لسيد محمد|حمد حسن محمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

88|979 د  |در مفدى نجيبــــ عي|ن سيوط|بــــ |د|

33|63| لدين|ج |بــــ عىل رس|لوه|ء عبــــد|بــــسمتـــ بــــه |بــــ بــــنه|د|

442748 لسيد|لمليىح  |بــــ محمود |يه|يه | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

262768 زق|لر|حمد محروس محمد يوسف عبــــد| ن|سو|بــــ |د|

357338 طر|جد مؤمن خ|لحكيم م|جد عبــــد|م عه مشتـــهر|زر

254487 لرحمن|مي  جمعه عبــــد|لرحمن |عبــــد تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

3|863| حمد|رق عىل |زينبــــ ط ن|بــــ حلو|د|

293622 ض|م محمد مصطفى ع|محمد هش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o|56 للطيف بــــسيوئى|ن عبــــد |لح شعبــــ|ص ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

54o598 هيم محمد محمود|بــــر|حمد |محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9555| هر|لظ|ل عبــــد|هر كم|لظ|حمد عبــــد| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى
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246|2| لسويع|حمد محمود |هيم صبــــىح |بــــر| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

63o532 هيم|بــــر|مد |هيم ح|بــــر|مد |لعزيز ح|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

6992oo حمد محمود محمد|ذ |مع لمنصوره|علوم 

6o|9o حمد محمد مني |يه | ي سويف
تـــمريض  بــــنى

63o748 ل|محمد صبــــرى مهدى كم ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

9o9944 ئيل |د ميخ|دل فؤ|ع| مرثــــ ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

69497o لنمر|ره محمد حسن محمد |س لمنصوره|بــــ |د|

9|9o3 للطيف|زم محمود بــــكرى عبــــد |ح ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

48696| بــــر محمد|لحميد ص|متـــ محمد عبــــد|س| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

524||6 ى|قوتـــ |هيم ي|بــــر|حسن | مه لعشر ن|سو|ضتـــ |علوم ري

833o7| ء محمود محمد عىلي|عل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7885|8 ى  ىس|لبــــل|سلىم غريبــــ غريبــــ حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9o9o7o لسعود |بــــو|لنرص |حمد محمد سيف | ج|طبــــ سوه

||785| لسعد|بــــو |د |رق فؤ|ط| رين|م |حقوق بــــنه

7o246o  عطيه| رض| ر|ي
ى
محمد دسوق زيق|لزق|حقوق 

9|3745 لعليم محمد  |حمد عبــــد|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

876678 محروس محمود | ذ زكري|مع سيوط|بــــ |د|

6|6366 مؤمن مصطفى محمد جويده ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

752848 لسيد غنيم|لسيد |ل |لرحمن جل|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8|9459 ن فولي خليل|جر سليم|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

82o785 ي عبــــد|لحميد ق|عبــــد
حمد|لحميد |ضى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

4358|3 ش|لحش|ء حسن فتـــىح محمد |ول لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

756959 شم|لد محمد ه|سمي  خ ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

6358|3 فظ محمد|لجيد ح|فظ عبــــد |محمد ح لفيوم|ر |ثــــ|

6|9769 ى |بــــو |لق |لخ|ء عبــــد|سم| ى |بــــو |لعني  بــــو |لعني 
|ري

ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

323954 ين سيف  لنرص محمد حسن|شي  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

|9886 در|لق|حمد عبــــد |حمد |محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5|359| خري|لف|حميد عوض | محمد مهن ره دمنهور|تـــج

225934 هيم محمد|بــــر|هيم سيد |بــــر| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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359994 حمد محمد|زينبــــ طلعتـــ  |حقوق بــــنه

547687 بــــوعمر|نم محمد |محمد غ| نور تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o7o89 هيم|بــــر|مل |حمد ك|له |ص| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

33|7|o لسيد|م محمد محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

693229 لعزيز كبــــشه|دعبــــد |حمد فؤ|ء |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

32|282 ن|مد شعبــــ|حمد حمدى ح| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

3282o3 يف|بــــر|مد |لسيد ح|مد |ح هيم رسر ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

358|6| لعزيز موىس|ر عبــــد|محمد مختـــ ى شمس علوم عي 

4o7o99 لحميد|هلل عبــــد |بــــشر فتـــح | دين سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

693|o6 لبــــدوى|دى محمد |له|مريم محمد عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

687256  حسن عويضه|د حسن |سع
ى
لدسوق دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

475oo5 فظ|لح|هر محمد عبــــد |حمد م| سكندريه|ل|ره |تـــج

754625 ي
فظ محمد|لح|ل عبــــد |جم| دئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

62648 حمد|هيم رجبــــ |بــــر|سلوى  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

825393 ي محمد | رش
ى
لصغي |صدق ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

828927 ي |م عبــــد|زينبــــ عص
حمد|لغنى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

242888 ح|لفتـــ|لرحمن صبــــرى محمد عبــــد|عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

89926o لحميد |دى عبــــد|بــــوش|ل |لد جم|خ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6o|286 ض|لع|حمد |حمد |دل |ميه ع|س عه مشتـــهر|زر

|37242 لخول|مح محمد محمود عىل |محمد س ى شمس حقوق عي 

7|73o2 ود|لسيد د|لسيد |مجدى | عل لمنصوره|ل |طف|ض |ري

64|895 هيم سمك|بــــر|حمد |د |يه عم| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

2|22|7 ى |وليد  ف محمد حسي  ف|رسر |لشر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

357345 ف عك|محمود  شتـــ طلبــــه مسعود|رسر |حقوق بــــنه

8o339 م ممدوح سيد حسن|حس ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

254932 لحميد نجدى|لد عبــــد|ويه خ|ر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

7572o2 لنجدى|موئى عىل |لديد|م |ء هش|ول لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|532|4 ى|ل شعبــــ|م جم|هش ن حسني  هره|لق|هندستـــ 

422544 بــــ محمد مسعود|لوه|عبــــد| رض تـــمريض فرع مطروح 
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774o35 وع|رق محمد مط|هدى ط زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

273495 ل محمد|لع|هر عبــــد|مصطفى م ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

776||8 ى ع دل سعيد بــــدوى|نفي  زيق|لزق|بــــ |د|

25667o وق جل نوئى|لبــــتـــ|ل معوض |رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

95663 سل متـــول|م سيد بــــ|بــــس هره|لق|حقوق 

3|2o2| هيم|بــــر|حمد |فتـــ |حمد ر| |حقوق بــــنه

6o8o3| زق|لر|آيه حسن محمد عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|7|37 تـــ مصطفى|د|لس|ندى منصور محمد  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

637888 ى محمد محمد عيس |س| تـــى|لحلو|مه خي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52246| لبــــرلسي|لنبــــي محمد |لد عبــــد|مصطفى خ ي|بــــ |د|
|لمنى

25484 ى عم لسيد|لدين بــــخيتـــ |د |رني  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

6o76|| لعسيىل|حمد عزتـــ |ء |آل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

895352 لحكيم عمر محمد |مصطفى عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

3|8|2o هيم|بــــر|ن |ء سيد رمض|عل ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|533|9 حمد|لق |لخ|د عبــــد |لجو|يه عبــــد | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3692o2 زق|لر|حد عبــــد|لو|بــــ وليد عبــــد|يه| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|66566 هيم محمد عيس|بــــر|عيل |سم|ء |ل| ن|تـــربــــيتـــ حلو

482843 حمد محمد|ثــــروتـــ محمد | لي|د سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48695o لشورى|لسيد |حمد محمد محمود | سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

245322 ى لطفى محمد |ل |بــــتـــه| لبــــدرى|مي  ن|حقوق حلو

479|55 ر|لنش|ىط |لع|عمر محمد عىل عبــــد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|58246 هلل|ء محمد فوزى محمدعوض |رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o7o64 ن|ع شعبــــ|لسيد محمود رف|طمتـــ |ف سكندريه|ل|ره |تـــج

499o6o لديبــــ|روق يوسف |ء محمود ف|عىلي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

2646o6 لسيد|ئى سعيد |هلل ه|هبــــه  شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

332457 وى|سط طنط|لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|رتـــ |س |تـــربــــيتـــ بــــنه

296799 ى |لرحمن ي|عبــــد حمد حسن|سي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

68o344 لمجيد عمر موىس|لعدل عبــــد |ل |حمد جم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

864|o5 م|لمجيد هم|حمد عبــــد|عمرو  ن|سو|علوم 

Wednesday, September 5, 2018 Page 2264 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

259o76 هيم|بــــر|كر |ر ش|محمود مختـــ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3|2388 لسيد|يوسف سعيد حسن  عه مشتـــهر|زر

24772o ر محمد|لغف|بــــ عبــــد|حمد كس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

498355 هلل|هيم عبــــد|بــــر|لعزيز |ء محمد عبــــد|سم| ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

4233|6 حمد حسن محمد|ء حسن |رس| سكندريه|ل|ره |تـــج

888598 ن عىل سيد يو سف |يم| سيوط|بــــ |د|

539|o2 وي|لجد|حمد |حمد خميس |بــــ |يه| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

69o62 لسيد|محمود جلول عبــــد| ر|ي لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

259789 لمرصى|لسيد |دل |ع| نور ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

3285o8 م|حمد محمد حسن محمد عل| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

775436 لمنعم غنيم|حمد طه عبــــد | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|67342 هلل محمد عىل|لح عبــــد |رس ص|ن ي|نوره مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

823o77 ح|لفتـــ|فظ عبــــد|لح|بــــ عبــــد|سلىمي محمود خط ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

839|82 ىطي محمود|لع|محمد عزبــــ عبــــد هره|لق|طبــــ 

|3o543 ى عبــــده |حمد |سهي   وى|لشن|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

754436 لسيد محمد نبــــيل|بــــ |رح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25o27| زق فرج|لر|جر فرج عبــــد|ه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7873|9 حمد محمود|محمود مسعد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

449663 لمحمدى محمد صقر|م يشى |سل| |ره طنط|تـــج

|56939 لح|بــــتـــ ص|بــــتـــ ثــــ|رس ثــــ|ف ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|4oo87 ه ع| حمد|لحميد محمد |دل عبــــد |مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|9288 طه محمد| محمود رض ن|سو|بــــ |د|

8|392o مي|ح فهيم تـــه|ر صل|من ره بــــنى سويف|تـــج

|5|637 طف زىكي عبــــده|ره ع|س ى شمس|د| بــــ عي 

7o3o|9 دتـــ|ن جبــــر زي|حمد سليم|ء |سم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

43679 لحميد|لعزيز عبــــد|لحميد عبــــد|كريم حمدى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

633454 م عىل محمد|ريم هش عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o599o ي
ى|حمد محمد |ممدوح | دئى لعشر إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

6o6937 ف محمود  زى|زم|ل|محمد أرسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

23|||2 حمد محمد رجبــــ|لرحمن |عبــــد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 
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3335o لعزيز محمود|هدير محروس محمود عبــــد  ى شمس حقوق عي 

9o3987 بــــ خلف محمد محمد |لوه|عبــــد ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

|3o88o ن|لسيد رضو|دهم حمدى | ى شمس|تـــج ره عي 

53874| مد|س ح|للطيف عبــــ|محمود محمد عبــــد ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

487|27 ى|يمن |هلل |عبــــد  ف حسي  لسيد مشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

48o27  فرح عوض 
ى
هلل|فرح شوق هره|لق|حقوق 

63672| يمن عيد رزق|هيثــــم  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

784o37 حمد|لحميد |م عبــــد |حمد عص| زيق|لزق|بــــ |د|

6||584 مه سمي  محمد عبــــدون|س|م |حل| |بــــ طنط|د|

322998 حمد|لمطلبــــ محمد |يمن عبــــد|تـــفى  ن|بــــ حلو|د|

329397 ح حسن|لفتـــ|مه محمد عبــــد|س|جر |ه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

85o3o5 لحميد محمد|م عبــــد|ء سل|شيم دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

525|o2 ل منس|لع|ردينه محمد حسن عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

44o245 ف طه حسن قريطنه|ندى  رسر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|46287 لعيسوى منصور|بــــر |مريم محمد ص سيه|نوعيتـــ عبــــ

|35959 لىح|لح سعد عبــــد |ئى ص|م| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

8o4|38 ي عبــــد|عبــــد
لمنعم|لرحمن محمد مصطفى ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى

5|38|4 ن محمد|لحفيظ سليم|طف مستـــور عبــــد |ع لشيخ|عه كفر |زر

37o859 محمد حمدى منصور ضيف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7|5o55 هيم رجبــــ|بــــر|لسعيد |لد |طمه خ|ف لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

846468 وق عبــــد لعزيز سيد|رص عبــــد|لن|رسر ن|كليتـــ طبــــ أسو

695877 زى|حمد حج|دق |هيم ص|بــــر|لسيد | لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

269o73 ف رش| |رش د|د حم|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

337855 لسيد يوسف|لسيد يوسف |محمود  |ره بــــنه|تـــج

|53887 ى|حمد سيد | حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|97o6 نوبــــ رفعتـــ عدل لبــــيبــــ  |بــــ| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|27324 دق مصطفى|محمد صبــــىح ص مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

372989 لدين|ل |حمد جم|ء محمد |دع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|6o|6 لحميد|هلل عبــــد |ه |فرح مصطفى يوسف ج سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2525|2 لقديم|لمنعم |جر محمد عبــــد|ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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72452 حمد خليل عىل|طمه |ف لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

3|895| ل|لع|ل محمد عبــــد|ضىح جل ى شمس| لسن عي 

45652 لمول|لمنصف عبــــد |م عبــــد |حبــــيبــــه عص ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8o56o6 لعليم|ح عىلي عبــــد|م صل|بــــس ي|نوعيتـــ 
|لمنى

285o62 ح|بــــو جن|هلل مصطفى خلف |منه  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

862725 ن|هيم رسل|بــــر|سم |سهي  ق دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

847859 حمد حسن|هلل ربــــيع |عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6oo5o6 ضى|حمد بــــرع ر| |نور |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

3|6774 ي 
ي|در |لق|حمد عبــــد|تـــفى

لحسينى ى شمس|د| بــــ عي 

5|4922 ي |س
حمد محمد|ره محمد بــــسيوئى معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

635943 تـــ عنتـــر أحمد  ى|لشبــــر|ني  وى حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

359666 ى ط رق سعيد صبــــيح|نرمي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

684254 ه | لعز|بــــو |لرحمن |حمد محمد عبــــد |مي  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

772575 هيم|بــــر|يم |لد|حمد مأمون عبــــد|ء |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

264377 م حسن|لسل|م حسن عبــــد|وئ شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

292329 د مسلم|وى رش|تـــن منش|ف لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22o456 لم|حمد محمد رشدى محمد س|هلل |عبــــد ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

53o656 ى|جر محمد شح|ه تـــ محمد حسي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3||66| ح شفيق سلوم|لفتـــ|دل عبــــد|حمد ع| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

2477o5 لوكيل|لسيد رجبــــ |رص |هلل ن|عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

762834 د محمد محمد مسعد عىلي جمعه|زي بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

647656 لمحسن| يدى مجدى محمود عبــــد | ه ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

|454o4 لعليم فرج|محمد فرج عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4375|2 وى|دى محمد هند|له|متـــ سمي  عبــــد |س| لشيخ|عه كفر |زر

48659 م وحيد مصطفى محمد|س ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|259| حمد |ض |دق ري|حمد محمد ص| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

758655 لعليم|هر محمد عبــــد|حمد م| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33388o حمد طلعتـــ|محمد زىك  ى شمس|تـــج ره عي 
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482469 ى| لح|رق جورج ص|ط| وجي  سكندريه|ل|بــــ |د|

753598 ى|سهيله ط ى حسي  رق محمد حسي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

|4633| ي
بــــ فوزى مصطفى|يه| |دئى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|4o24| هيم خليل|بــــر|ره محمود |س ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

372o7o لعزيز زىك محمد|محمود عبــــد |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

6o4276 د محمد عيس|يحن  محمد محمد رش ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

4948o رثــــ جمعه|لو|هبــــه سعيد عبــــد ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

29o875 ى|يمن |محمد  بــــورسيع حسي  ن|حقوق حلو

68|894 هد  فوده|رص فوده مج|ن ن|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4o5358 ل محمد محمد جويد|يدى جل|ه سكندريه|ل|ره |تـــج

525678 ي |عبــــد 
وي|ح بــــهنس|لفتـــ|حمد عبــــد |هلل حسنى سكندريه|ل|هندستـــ 

845996 ي ثــــ|روم
ي|ئى

بــــتـــ وغيم حبــــسر ن|سو|تـــربــــيتـــ 

62o7|8 ي غربــــيتـــ|س
رتـــ محمد محمد مصطفى ي صىح بــــور سعيد

معهد فنى

5o373 للطيف|عمر سعد عىل عبــــد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

639653 دو|حمد عىل ج|رضوى محمد  زيق|لزق|صيدله 

27633 دق|ن ص|يه عيد شعبــــ| ى شمس|زر عه عي 

9o7o82 لمجد محمد |بــــو|زينبــــ محمد  لمنصوره|حقوق 

633284 بــــو زيد|لسيد |لمعز |لسيد عبــــد|ء |صف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

444947 ى|م محمد ش|مه عص|س| هي  سكندريه|ل|بــــ |د|

338452 حمد|عيل محمد |سم|طمتـــ محمد |ف  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

5o7973 ن رفعتـــ فهىم زكرى| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

478648 دى دعبــــس|له|معتـــز محمد محمد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

76o56o ن محمد أحمد|ن رمض|يم| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

4o7429 يتـــ محمد مفضل بــــكر| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

239|9o فتـــ هيثــــم مكرم سيد مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|72o4 هلل||ن عط|للطيف زيد|ء محمد عبــــد |ل| صيدلتـــ بــــورسعيد

499669 لعظيم خليفتـــ|د عبــــد |م عم|حل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|3|36 متـــ محمد مخيمر|س|محمد  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 
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7o839o حمد|م محمد |حمد عص| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|22654 ل|هيم محمود هل|بــــر|ء |دع هره|لق|ره |تـــج

|2o6o5 ى ى زىك ظريف| مي  روبــــي  ى شمس|تـــج ره عي 

4|4766 س|حمد تـــوفيق غط|م |ريه |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

43o|96 قتـــ محمد حلىمي يونس ي| قوتـــ|رسر لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

3|774| محمد عمرو سيد سيد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

772549 حمد حسن|هيم |بــــر|حمد |ء |شيم زيق|لزق|ره |تـــج

34o639 ن مصطفى صبــــره|د رمض|فرح فؤ |حقوق بــــنه

758233 ئيل|سعيد صديق رسن ميخ| دين ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

52772o ي عبــــد|لر|م عبــــد|هي
لرحيم|هر عبــــد|لظ|ضى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|76325 لعزبــــ ربــــيع|محمود محمد سعد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

26879 لسيد محمد|ء صفوتـــ |وف لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o238 ى|ش شم جبــــر|ر ه|ز مختـــ|هي  طبــــ بــــنى سويف

4|29|7 در|لق|لسيد محمد عبــــد |ن عمرو |نوره |بــــ طنط|د|

43573 ن فهيم|لد شعبــــ|ر خ|من هره|لق|ره |تـــج

897746 لمجيد |س عبــــد|د عبــــ|فؤ| دين ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|28|69 هيم|بــــر|دل سيد محمد |عمر ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|o|2 رص عوض|لن|ن عبــــد |رص رمض|لن|عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

9o58o5 حمد |نور |حمد محمد | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

||769o حمد محمد|لد |هلل خ|منتـــ  ى شمس حقوق عي 

636oo2 لبــــيوم|حمد محمد |ح |يه صل| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

7558|9 لح|لم ص|م محمد س لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

79|237 لففى|لسيد محمد فرج |سلىم  زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

54o4o4 لق|لخ|حمد سعد عبــــد|ح |ء صل|لزهر|طمه |ف سكندريه|ل|بــــ |د|

4528o5 نم|لسيد غ|س |مح عزتـــ عبــــ|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2727o6 يم|لد|در عبــــد |لق|هلل عبــــد |ن محمد فتـــح |يم| سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

|27566 لد عىل عىل|زن خ|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|2o479 ء سعيد عزيز محمود|لشيم| ن|حقوق حلو

624o43 ي|حمدي حمدي مصطفى مصطفى  لمنىح  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

3|3|o8 لعزيز|يتـــ وليد محمود عبــــد| |بــــ بــــنه|د|
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2|399| هلل زىك|ح عبــــد|لفتـــ|زينبــــ عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9o47|4 يف محمد ح|ليىل  مد |حمد رسر ج|بــــ سوه|د|

2637o3 |هيم |بــــر|مه |س|م 
ى
لدسوق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

775693 لسيد عيس أحمد|عيس  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|9897 ع|أحمد حسن رف| نور ط|بــــ دمي|د|

|683o| ح مولد|لفتـــ|لمنعم عبــــد |ذ عبــــد |مع دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

42o3|8 ح|هيم محمد مصبــــ|جه إبــــر|خف| دين لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75|834 لس ع ر|دل نظيف مق|كي  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|76583 عود موىس|حمد ق|جر |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

78658 نيوس|رم|نوس |هيم ف|بــــر| |رين|م د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

68444| مي|لتـــه|يمن سعد محمد |عمر  لمنصوره|علوم 

5|6|26 ه|ل |ل جم|من حمد عمي  بــــ دمنهور|د|

39487 لدين درويش|ل |محمود فريد كم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

27683 لحكيم مرىس|ء محمود عبــــد |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

69|863 لدين|بــــ |م شه|م|ل|لسيد |حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

6o8666 لجد|لسيد |لرحمن |رق عبــــد|نسمه ط ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

58o57 ض|ن ري|جورج عدل يون ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

684786 ه عبــــد | |لعزيز |لعزيز محمد تـــوكل عبــــد |مي 
ل|لجم

لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

483|34 هيم بــــدر عىل|بــــر|حمد |نغم  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

847294 دق|لص|فتـــىحي رجبــــ زىكي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

33475| لسيد|رق محمد فتـــىح حسن |فتـــىحي ط ى شمس|تـــج ره عي 

767958 حمد|حمد محمود |بــــ وليد |رح ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|67|87 لرحمن|لحفيظ عبــــد |سميه محمود عبــــد  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

2|7773 حمد|لمجيد |محمد منصور عبــــد| شذ ى شمس علوم عي 

24636o بــــ|حمد محسن سيد | ش|حمد رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

849924 يم|لد|ء جمعه محمد عبــــد|ند دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

6o|434 هيم سيف|بــــر|ده |جر حم|ه |تـــربــــيتـــ طنط

895526 ى  شم  |عيل ه|سم|محمد حسي  ج|ره سوه|تـــج
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646242 هيم|بــــر|مجدى سعد محمد | روفيد ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

869o88 لعزيز محمد|ره سيد عبــــد|س ن|سو|بــــ |د|

648463 رق محمد محمد خليل|محمد ط عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

426498 هلل مصطفى أحمد مصطفى عىل|منه  سكندريه|ل|ره |تـــج

75|333 ى عبــــده |لرحمن محمد |عبــــد  سم|لق|بــــو|مي  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6o8|76 |م محمد مو|ندى هش
ى
ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9|3789 ن عىل  |محمود عىل عثــــم سيوط|هندستـــ 

4|2853 د|لسيد حم|ئل محمد |ندى و |تـــربــــيتـــ طنط

78246 د|لد محمد ج|ء خ|سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

767288 لبــــرعي|حمد مصطفى محمد محمد | لعريش|تـــربــــيتـــ 

63o26| يس مسعد يس عىل مصطفى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

35o299 ي|كريم محمد 
لسيد مصطفى |بــــ بــــنه|د|

4|5939 حمد|حمد |ء محمد زين |ل| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

785657 عيل|سم|عيل مصطفى |سم|حمد | ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

754273 شور|لسيد ع|سلىم محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4||73| يبــــ|لش|لحميد |ء محمد عبــــد|شيم |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

369326 ى  لسيد محمد|محمد حسي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|59798 م|لسل|تـــ عبــــد |لشح|رس |له ي|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5277o9 ن|حمد رجبــــ سعد سليم|كريمه  سكندريه|ل|بــــ |د|

647499 ء محمد محمد مرىس|ء عل|رس| لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

2|7984 ى|لرحمن |حبــــيبــــه محمد عبــــد لبــــشر هره|لق|حقوق 

7|3|o4 ض|لع|لمرىس عىل |لسيد |محمد  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

23594o رص مصطفى حسن|ديه ن|ن هره|لق|م |عل|

754545 ه سعد ح ى|ني  تـــم حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

25|7o7 للطيف محمود|لرحمن محمود عبــــد|عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

92o3|6 حمد |ل محمد |ليىل جم ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

93588 هلل|حمد محمد حسن حسنى محمد سعد| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

88687| ل |سحق جورج  سوري|ره مجدى |س سيوط|علوم 

9o6566 ن جون عطيه مسعد | مي  ن|صيدله حلو

Wednesday, September 5, 2018 Page 2271 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6o32o7 ن محمد سليمه|طمه بــــدر|ف | تـــمريض طنط

245495 لحفيظ|نور عبــــد|حمد |سميه  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

42o388 لسيد محمد|لعليم |لد عبــــد|خلود خ لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

273462 ر طه|لغف|حمد عبــــد| |لي|د دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

2634|9 ن|لرحمن شعبــــ|لحكيم عبــــد |رق عبــــد |نىه ط ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o4o45 منيه محمد محمود محمد | |نوعيتـــ فنيه قن

37o59 ى محمد محمود  لعرنوىس|محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6438o9 لعوضى|لدين محمود محمد |ل |حمد كم|محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|547|| ى محمد عبــــد  بــــ|هلل خط|حسي  ن|بــــ حلو|د|

|697|o يوبــــ|ردين نبــــيل فخرى |ن كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

27|383 لعليىم|لسيد |لعليىم |لسيد |ء |رس| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

48o485 يوسف سمي  يوسف عبــــده عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3372|| لسيد|م |م|لد محمد |خ هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

33369 ج|ج حمدى رس|مريم رس ى شمس|زر عه عي 

446966 هلل|تـــه عبــــد |ىط شح|لع|تـــه عبــــد |محمود شح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2635o7 ف محمود محمد |جر |ه لجندى|وى |لديس|رسر |ره بــــنه|تـــج

|5|5o5 ن|ن جرجس سليم|جرجس سليم| رين|م |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

452559 بــــوعيده|لعزيز عنتـــر |بــــوزيد عبــــد |محمد  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

33|375 عيل|سم|لمنصف حسن |دى عبــــد|له|نعيمتـــ عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

46|35o لففى|ئى محمد |بــــ ه|يه| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

769856 لغمرى|لغمرى |ن |لغمرى شعبــــ|ل |نو لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

3399o8 هيم موىس|بــــر|هيم |بــــر|ن |ض شعبــــ|ري ي صىح بــــنه
|معهد فنى

9|5532 ل  |ل سمي  غبــــري|نوبــــ جم|بــــ| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

638|65 ى صبــــرى حلىم محمد|ي سمي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

768323 لعجوز|ءمحمد |لسيد محمد بــــه|صفوه  لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

332||9 حمد حسن بــــيومي|ضىح  زيق|لزق|صيدله 

728|6 ى عطيه عبــــد |سم| لحميد|ء حسي  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

353o32 س|ن عبــــ|حمد سليم|م |س ى شمس حقوق عي 

2|9998 هيم|بــــر|ن فتـــىح محمد |رو ن|بــــ حلو|د|

8o2867 بــــوبــــكر|بــــر |هيم ص|بــــر|يه | ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى
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3|388| رف|م محمد ع|رضوى عص ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

85o|65 ي|لش|ن عبــــد|هلل محمد رمض|عبــــد
ى
ق سيوط|صيدلتـــ 

3o666 حمد محمد|ر سعيد |من هره|لق|حقوق 

343723 لسيد|م محمد |يتـــ س| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4394|o هيم|بــــر|لمرىس |حمد |ن جمعه |يم| |حقوق طنط

|8||o محمد صبــــرى مسعود محمد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

759268 حمد|بــــو ضيف |يوسف محمد  ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

4|5|48 دى|لبــــغد|ره ربــــيع أحمد |س لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

278864 لرحمن|محمد عىل لطفى مرزوق عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

234274 لحميد|عمرو محمد حسن عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o37o4 حمد عيسي محمد|روي | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

9o9952 لرحيم |مل عبــــد|هيم شوكتـــ ك|بــــر| ج|طبــــ سوه

3728o8 يوسف سيد محمود عطيه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

788|o5 ف |مل | لسيد مصطفى|رسر حقوق بــــورسعيد

84993 حمد محمود جبــــر|محمد  ن|حقوق حلو

822766 هيم يوسف محمد|بــــر|حمد | سيوط|حقوق 

493257 لح جمعه عبــــيد نويىح  سعد|ص ره دمنهور|تـــج

7|o347 ن|حمد يوسف ريح|محمود فتـــىح  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

3737|9 ى صل|ي لم محمد|ح س|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

53oo|7 لرحمن محمد|د عبــــد|حمد رش| ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

84o782 ي|ن ن|يم|
رص حسن مصطفى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

434372 ى طلعتـــ محمد غ|ي نم|سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

283892 م|لسل|حمد عبــــد|م |لسل|م عبــــد|محمد هش رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

85675| حمد|حمد سيد |ل |جم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

86|975 لبــــدري عىلي|ن حسن |يم| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

678479 ي|د |لجو|لرحمن منصور عبــــد |عبــــد  لعشر لمنصوره|حقوق 

9|3467 ى  |حمد بــــخيتـــ خ| لد حسي  سيوط|حقوق 

456|o9 لغنى|لسيد عبــــد |لرحمن محمد |عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

67344 لحميد|لحميد محمد عبــــد |محمود عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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76295o لصفورى|ئى محمد محمد عىل |م| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

682574 لبــــىهي|ندى محمد محمد  لمنصوره|حقوق 

45|929 ضى|لق|حمد عطيه |يه محمد | |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

5o4676 لحليم بــــكرى|حمد عبــــد |ء محمد |سم| سكندريه|ل|علوم 

244692 دق محمود|حمد شويىم ص| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|45369 حمد ممدوح محمد محمود| هره|لق|ره |تـــج

26459 طف عدلي لمعي|د ع|عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

865945 ره سعيد|بــــش| ره رض|س |نوعيتـــ فنيه قن

|56oo2 حمد حسن يوسف|هدير  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

679o38 ى|د حس|ل رش|لد محمد جم|دهم خ| ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3487o8 بــــوعىل|ر مرىس |لستـــ|هر عبــــد|طمتـــ م|ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|487oo مريم مدحتـــ خرصى حسن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

78763o لسيد عدوى عىل|حمد |منيه | تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

884o5| لد محمد عىل  |محمود خ سيوط|بــــ |د|

83o548 لس جرجس ف يز خله|كي  ن|سو|بــــ |د|

|74892 مد سيد|بــــسمه مهدى ح لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

7932o3 لغندور|رق يوسف محمد |ء ط|روميس عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|29356 شد|بــــتـــ ن|م جرجس ثــــ|بــــر| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|497|6 ء سيد تـــوفيق|م عل|سل| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

7543|9 جح محمد مسعود|حمد ر|ر |من عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

2369|7 لحليم|لرحمن سيد عبــــد|ضىح عبــــد ن|هندستـــ حلو

628897 عيل أحمد محمد متـــول|أسم زيق|لزق|حقوق 

77|63o هيم|ن عبــــده إبــــر|ء رمض|شيم زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

78||28 لبــــديع موىس|عمر محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2334o7 ألشقر|لسعيد |م |لتـــه|محمد | مروه رض ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

49739 هلل حسن|هد سعد عبــــد|ن هره|لق|ره |تـــج

66623 هيم مصطفى محمد|بــــر|خلود  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

98297 عيل|سم|محمود محمد سيد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

3o|54 لح|ل ص|دل جل|ندى ع ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى
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64|o5| ى جمعه|ل |دل كم|محمد ع مي  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

654|7 لعزيز|لد محمد عبــــد |م خ|ريه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4523o3 لد|رك عىل خ|مبــــ| لد رض|خ لشيخ|بــــ كفر |د|

52o579 ف |ء |ل| ف محمد مهدي رسر لدين|رسر علوم دمنهور

273273 محمود سعد محمد محمود ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

65278 م|لسل|تـــ عبــــد |م حميده عرف|سل| لفيوم|بــــ |د|

69|952 لسميع عطيه|جد عبــــد |عمرو م لشيخ|عه كفر |زر

3|6o66  عىلي|بــــر |ر محمود ج|من
ى مي  ى شمس|د| بــــ عي 

639|99 حمد عطيه|د محمود |محمد رش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

36oo3o حمد|بــــ محمد |يه|يدي |ه ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

6o579| لسيدغزتـــ|لسيد |طمه محمود |ف |ره طنط|تـــج

2|5696 لجوهرى|جر محمود محمد |ه ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|5|752 ى عزيز عبــــد | ليدي لمسيح|بــــشر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

485o22 عيل حسن|سم|مه |مز محمد سل|ر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6|2|o3 ن|ن عىل رسح|م محمد سليم|سل| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

862o75 ن حسن|رص شعبــــ|رضوي ن ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7o|367 حمد محمود|لحق |حمد عبــــد |هلل |عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5269o2 ره|لرحمن ذىك عم|حمد ذىك عبــــد| سكندريه|ل|هندستـــ 

8398| يف جم ل سيد محمد|رسر ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

2o348 ف عىل طلبــــه|يوسف  رسر هره|لق|ره |تـــج

32529o م محمد محمود صبــــرى|حس وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

528788 م|لدين قرط|ح |هلل محمد صل|عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

453535 ى محمود  حمد|هيم |بــــر|محمد حسي  لشيخ|بــــ كفر |د|

86674 وق جنيدي  ح|لفتـــ|حمد عبــــد |رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

273533 يم محمود|لد|عيل عبــــد|سم|طه  ن|هندستـــ حلو

778o79 لد محمد طه|محمد خ زيق|لزق|بــــ |د|

3|933 ي |محمد حمدي زعفر
س|لعبــــ|بــــو |ئى لمنصوره|حقوق 

757258 حمد مرىسي|يمن |عمر  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

7o3o|| ن|لسعيد رضو|عيل |سم|مه |م سل|بــــتـــس| زيق|لزق|بــــ |د|
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|5927| زق|لر|حمد حسنى سعد عبــــد | ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

46o6o5 لففى|در رجبــــ |لق|يه محمود عبــــد| |بــــ طنط|د|

783|2| ه هش تـــ|م |ني  لسيد محمد عىل عمي  زيق|لزق|ره |تـــج

2694|| ل مصطفى جمعه|هل| دين تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

34oo23 ح|لمل|لعظيم |ن عبــــد|خلود سمي  سليم |طبــــ بــــيطرى بــــنه

487393 حمد عىل|م محمد |بــــس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49935| مجدى فكرى مجلع| ن|مري ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

76|7| م|لسل|حمد عبــــد |ء محمد |دع كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

||5|38 ل|لد يوسف عس|خ| ريتـــ ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

3|879 ي زيد|يمنى عبــــد
لحميد يونس بــــسيوئى هره|لق|ره |تـــج

9o|666 ئى فضىل جندى |لروم|لد |خ ي صىح سوه
ج|معهد فنى

763768 حمد مسعود|لسيد |لسيد |م  علوم بــــورسعيد

773748 لحميد عيسوي|عبــــد | در زكري|لق|يه عبــــد | زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

3|8686 ئى|مل محمد عن|هند مصطفى ك تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|9399 حمد محمد جربــــيع|حمد |لجميل | |دين |حقوق طنط

5||3|8 دى|حمد زبــــ|حمد حنفى |بــــ |يه| سكندريه|ل|صيدله 

875579 حمد مصطفى |حمد مصطفى | لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

4343|8 لديبــــ|حمد |ح |لفتـــ|لدين عبــــد|ء|هلل عل|منه  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

3293|3 ن عىلي محمد عىلي|نوره |ره بــــنه|تـــج

4o426o لوزيرى|لعزيز محمد |م عبــــد |مؤمن حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64744| وق حمدي محفوظ محمد زىك رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|665 لعليم|ربــــيع محمد عبــــد | مه بــــ بــــنى سويف|د|

8o|77| حمد|لمطلبــــ |ر عبــــد|لمختـــ|هيم |بــــر|ء |رس| ي|تـــمريض 
| لمنى

343246 ي|ر
ر|لجز|حمد فضل سيد | |ئى مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

89oo68 ض |يمن مكرم ري|ن |نوره ج|أللسن سوه|كليتـــ 

25|998 ى|لغنى ش|بــــر عبــــد|م ص|هش هي  |بــــ طنط|د|

622582 هيم|بــــر|مد |محمد وليد ح ط|هندستـــ دمي

54o572 ر|بــــو نش|هيم |بــــر|لمعىطي |حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|حقوق 

26752| هيم محمد خليفه|بــــر|م |وس |نوعيتـــ بــــنه

79o352 حمد|ن |مصطفى محمد شعبــــ عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

832367 د محمود|س محمود بــــشي  مر|ين| دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن
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239228 ر|لغف|لد قرىسر عبــــد|هدى خ ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

2|5|75 ين عمر مصطفى ه شم|رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

88697o يتـــ ع دل شفيق نوس |مي  سيوط|ره |تـــج

428892 ميتـــ|لش|عىل مصطفى عىل  |حقوق طنط

2|7254 لسيد|لسيد محمد |عروبــــ محمد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

429667 ود|لسيد د|لسيد |ل |لسيد جم| |علوم طنط

83o|46 لطيبــــ|للطيف |شم عبــــد|ء ه|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

843775 لضوي|حمد محمد |ن |يم| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

2|9634 حمد|يه حمدى خرصى | ن|تـــربــــيتـــ حلو

82o384 ه ع| حمد|دل محمود |مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

34239o حمد|لسيد |طف |ء ع|سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5253o8 تـــ عىل محمد عىل حسن|نعم |ضتـــ طنط|علوم ري

6o|9|9 ده|وى زي|لششتـــ|حمد |ء يشى |سم| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

34235 هلل سعد|زن فتـــىح عبــــد|م لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

892||9 ف |مر خل|دهم ع|ل|هند  سيوط|تـــربــــيتـــ 

353562 شد|حلىم سمي  حلىم ر |حقوق بــــنه

3|5576 ن زىك|ء سيد شعبــــ|رس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

295944 لحفيظ محمد فرج|م عبــــد|محمد عص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

846743 حمد|حمد حسن |ء |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6|3274 ى حس ى بــــيوم مج|م |حسي  هد|لدين حسي  |ن طنط|سن|طبــــ 

288o85 مد|هلل ح|حسن حمدى عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

7|8||6 يه دهم|ل|حمد |لسيد عوض |لح |ن ص|مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

33o57| حمد|لسعود بــــيوم عىل |بــــو |ن |يم| |بــــ بــــنه|د|

6o3558 ج|لسم|د |لجو|لسيد عبــــد |د |لجو|عمرو عبــــد لمنصوره|عه |زر

833642 حمد محمود|ء فتـــىحي |رس| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

35452 ف منى محمود متـــول رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o22o8 خلود رشيدى عىل حسن موىس عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

638o26 هيم|بــــر|رق طلعتـــ محمد عيد |ط ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

266539 ى|بــــر قطبــــ ش|بــــسنتـــ سعيد محمد ص هي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

5o|46| وى قنعر|محمد محمود هند بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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77||65 لكردى محمد|هيم |بــــر|تـــقوى محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

3oooo ري|هيم هو|بــــر|مح |لهدي س|نور  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7o2526 ن|هيم عثــــم|بــــر|لمنعم |لد عبــــد |ده خ|مي هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

8o79o3 ن محمد محمد|مريم عمر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

238oo7 سط|لبــــ|ء سمي  عطيه عبــــد|رس| ى شمس|تـــج ره عي 

247o85 ن|حمد محمود شوم|مه |س| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

478|28 ن د|لجو|ح سيد عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد| مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

45594| هر محمد موىس محمد|ء م|سم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

863623 ي ر
لمجيد|غبــــ عبــــد|نهله مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

525o77 لسيد محمد عيسوى موىس|ر |مي سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

442o7 لعظيم سيد|حمد عبــــد |محمد  ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

87687o مل  |ء محمد محمد ك|دع ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o3oo5 ىس|لم|ن |فتـــىح نعم| نور لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

67836o ي
عىل عىل محمد شندى| دئى لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9|||93 يه محمد خلف محمدين | ج|علوم سوه

69|849 م|م|ل|حمد |شم سمي  فرج سيد |ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

875o|5 حمد محمود خشبــــتـــ |مجد |عمر  سيوط|حقوق 

282642 لسيد عبــــدربــــه|ح |مروه صل د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

|46946 ل|لع|لد عىل عبــــد |عىل خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|3465 ود|لحميد د|مل عبــــد|عزيزه حسن ك |ره طنط|تـــج

33o985 هيم|بــــر|هيم سيد |بــــر|يتـــ | |تـــربــــيتـــ بــــنه

32o796 ى محمود محمد|ر |عم حمد حسي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

629526 م|لش|لمجيد محمد |مصطفى محمود عبــــد  زيق |لزق|تـــمريض 

|46o48 لبــــدرى محمد|ل |م جل د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

242532 سن عبــــده|لمح|بــــو|لد |م خ|سل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

73|32 ى عمر |رس| لسيد|ء حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

8o|836 للطيف|لحميد عبــــد|لدين عبــــد|دهم نرص | ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

9o3595 ى مرىسي |ن جم|حمد ل عشر ج|بــــ سوه|د|

|25363 ى يز مسعود|ئى ف|ه| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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222o74 لقوى مهدى|لعزيز عبــــد|ء عبــــد|رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

35|855 لدين|رس فتـــىح نور |محمد ي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

63||oo ه محمود عىل محمد ني  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

63|335 ئيل جرجس|ك ميخ|ميشيل مل| مونيك زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

62|54 لمولي|د |مد ج|بــــو ح|حمد |محمد  طبــــ بــــنى سويف

8237|7 لسيد|عىلي عبــــد| سمر زكري ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8328o9  عىلي ع|حور ه
مر|ئى  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

785o67 ح|لفتـــ|لحميد محمد عبــــد|م عبــــد |بــــتـــس| زيق|لزق|بــــ |د|

854592 رس خلف محمد|زم ي|ح حقوق بــــنى سويف

436|o لمقصود|هيم عبــــد |بــــر|ده مسعد |غ ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

37o6|2 ن|لم|حمد س|محمد محمود سيد  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

6|247 حمد|هيم |بــــر|لنعيم |حمد عبــــد | ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

33692 لمجيد|بــــر عبــــد |حمد ج|ره سيد |س ى شمس|تـــج ره عي 

773895 هيم قطبــــ|بــــر|م يوسف |محمد عص ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

272o95 ل طه طعيمه|م كم|هش| ر|ي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

28466| سلوى محمد مسعود محمد بــــدر ى شمس|زر عه عي 

6|9382 م|لسل|ر محمد رفعتـــ عبــــد |من لشيخ|عه كفر |زر

|63359 ى|ده رجبــــ |غ لسيد حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

9o6265 |لحميد |رص عبــــد|لن|ل عبــــد|لحميد جم|عبــــد
حمد 

ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

7o3|83 لرحمن|مد محمد عبــــد |لسيد ح|حمد | زيق|لزق|بــــ |د|

|274o6 ر|حمد حسن نص|لدين |نور  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6|7o6o ل|حمد هل|لسيد |ء |شيم ط|بــــ دمي|د|

7625o| ن|حمد رشو|للطيف |لحميد عبــــد |محمد عبــــد  حقوق بــــورسعيد

63339 بــــوكيفو محمد محمد|محمد  |حقوق طنط

762949 لشوه|لعجىم خليل |در محمد |لق|ئى عبــــد |م| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

62|52| لعبــــد|ء محمد حسن محمد |إرس ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

63659| لسيد|لسيد محمد محمد | زيق|لزق|هندستـــ 

3o293 لكريم|ح مصطفى عبــــد |لفتـــ|م عبــــد |ر عص|مي ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

49o632 حمد محمد درويش|لحليم |ء عبــــد |دع سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

48722| ن|م عثــــم|دل محمود س|حمد ع| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|
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87o59o ي|
ي مهلل حسينى

ى مصطفى لحسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

527662 هيم|بــــر|حمد |ر مجدي خميس |من سكندريه|ل|هندستـــ 

243934 |لمز|حمد سعيد |محمد 
ى
رق سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

229339 ي|ر
سط عىل|لبــــ|ل عبــــد|جم| ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

526622 محمود محمد محمود محمود عبــــيد ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

443885 ي عبــــد|أسم
لم|لعزيز س|ء بــــسيوئى لشيخ|عه كفر |زر

527838 ى محمد يونس يونس عوض موصىل| لوجي  |ضتـــ طنط|علوم ري

52997 ف محمد |لرحمن |عبــــد  حمد|رسر ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

8|o94| لدين|ن محمد نرص |طمه شعبــــ|ف ي|بــــ |د|
|لمنى

7o5|69 لغريبــــ بــــدوى|لرحمن |سط عبــــد |لبــــ|محمد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

9o|||2 حمد |لرحمن |حمد حسنى عبــــد| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

477842 م|ن سل|هيم رضو|بــــر|يوسف محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

422837 س|بــــر ربــــيع عبــــ|ء ج|سن سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|4379 لشورى|لح |هيم ص|بــــر|حمد محمد زىك | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8984|7 يحن  محمود محمد محمد  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

854983 ي |تـــه
لعدوي حسن محمد|ئى ي |

رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

|74928 لعزبــــ|لمجيد |شمس حمدى عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o5|58 ى|هيم يوسف |بــــر|ء يوسف |وف لعشر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|64o يوبــــ|نىح  تـــوفيق فهيم | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

266744 ى شعله|لمعىط |ل عبــــد|ن محمد جم|يم| مي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

27o542 س عربــــ|هر عىل عبــــ|عىل م ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

763689 لسكرى|حمد محمد |ل محمد |فري تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

459952 لسيد|وى |لص|هيم |بــــر|رس |لدين ي|م |حس ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

32533o لس ع مي|طف فنتـــي  س|كي  ن|بــــ حلو|د|

635o95 ه سمي  فتـــىح عبــــد| لمقصود|مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6o67o8 ى|لرحمن محمد موىس |عبــــد  لحسني  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

7926o4 ى مصطفى محمد عىل محمد حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4|922o حمد عىل نوح|حمد |نتـــ |بــــره لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o6743 حمد|ج |لحج|بــــو|للطيف |ر محمد عبــــد|مي سكندريه|ل|بــــ |د|
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7o9433 لسميع|ر عبــــد |رس|ل|بــــو |ء محمود |رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

3462|9 لدين|لفتـــوح محمد عز |بــــو |يحن  ممدوح  |ره بــــنه|تـــج

924748 ى   حسي 
لطيبــــ |مروه مصطفى ج|علوم سوه

4|2234 لمرىسي عمر|طف |ء ع|عل |تـــربــــيتـــ طنط

525659 م|لسل|مه حسن عبــــد |د عدل سل|زي ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|35695 د حلىم سعد|عم| فرونيك هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|46336 ي رجبــــ|بــــر|رتـــ |س
هيم حنفى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7667|4 لم|سليم س|نم |عمرو غ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

6o2o|6 لق حسن عىل غديه|لخ|ء عبــــد|صف |تـــربــــيتـــ طنط

6|o858 م|ل|ده مصطفى |ء حم|ل| رسر لمنصوره|حقوق 

4|3723 |حمد |عيل |سم|رص |لن|لدين عبــــد |ح |صل
لسنبــــوك

|حقوق طنط

25|666 لد محمد حشمتـــ زرينه|محمد خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|726|o حمد|وى |تـــ رفعتـــ هلبــــ|ي| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|2|585 ف |هيم |بــــر| هلل|هيم محمد عبــــد |بــــر|رسر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

496|26 يغ|لص|مه محمد |ء سل|صف بــــ دمنهور|د|

63522| وق رض ى عبــــد| |رسر لرحمن|مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|2o3o9 عيل محمد|سم|لدين |د |عم| هي ن|فنون جميله فنون حلو

36987 وى بــــدر|لمعز فرم|يمنى جوده عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|64255 ر|حمد مختـــ|محمود محمد محبــــ  هره|لق|حقوق 

9o47o2 لمنعم |حمد عبــــد|دى |له|عبــــد| رن ج|بــــ سوه|د|

624767 مد محيلبــــ|مد ح|لد ح|لك خ|م ط|هندستـــ دمي

33|28o ى|زق ش|لر|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد|مي  هي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

333986 لمقصود متـــول|عىل محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

4|7262 لمجيد عوض مصطفى|رق عبــــد |محمد ط لشيخ|بــــ كفر |د|

75853| زق محمد|لر|ء محمد عبــــد |لزهر|طمه |ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3||923 عيل|سم|ن مصطفى |حبــــيبــــتـــ محمد سليم ى شمس طبــــ عي 

7673|7 شف|لك|هيم سمي  محمد مسلم |بــــر| لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

9o6287 للطيف  |مصطفى محمد يوسف عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

68357o زينبــــ وليد عىل محمد رزق لمنصوره|ره |تـــج

237759 ى محمد عبــــد|ي هلل|دى خلف |له|سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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283823 حمد|لرشيد |رس عبــــد|لدين ي|نور هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

293288 لسعيد محمد طلبــــه يوسف|محمد  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

|3o439 م محمود محمد|يدى هش|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|5788 هيم عىلي عبــــيد|بــــر|هلل |رس عبــــد |ء ي|لىمي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8oo42o لبــــرتـــ نبــــيل نجيبــــ|س |تـــوم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4424|o هلل محمود محمد|لغيط عبــــد|بــــو|دل |ع لشيخ|تـــمريض كفر 

29328 ن|هيم ديو|بــــر|يمن |م |بــــس هره|لق|بــــ |د|

824o33 ى|ل |رص جم|نجوي ن مي  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

25567 ى عثــــم|يمنى ي ن|رس حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7866|6 هلل محمد محمد عىل| |محمود عط ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

847o34 ى محمد|طمه سمي  |ف لسيد حسي  ن|سو|ضتـــ |علوم ري

754267 ه لطفى قل| تـــ|تـــه شح|ده شح|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

5oo9o4 ى سعيد رمض ن|ن محمد رضو|نرمي  بــــ دمنهور|د|

286779 بــــر عوض|حمد ص|ل |رضوى جم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

82|999 لمجيد|شه عبــــد|وي عك|نسمه سعد ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

24385| لرحمن طه|حمد طه عبــــد | |ند ن|بــــ حلو|د|

8|o55 ش|هيم رو|بــــر|هيم |بــــر|دل |ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

696569 زق|لر|هلل عبــــد |مصطفى جمعه محرم عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

629|o3 تـــه سليم|هلل شح|رص عبــــد|حمد ن| زيق|لزق|عه |زر

6o9625 مود|مصطفى محمد مصطفى بــــكر ع تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

8357o9 د|حمد حم|نهله محمد  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

844976 حمد|رص سيد |لن|كرم عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

527835 عيل حسن|سم|عيل |سم|م |شهد عص ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

778976 ن|لسيد رضو|رضوى ربــــيع  زيق|لزق|صيدله 

|5o669 لسيد|در |لق|در غريبــــ عبــــد |لق|عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

626535 ل محمد|يه محمد كم|لسيد محمد هد|منيه | قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

9|5o22 حمد |ل |محمد سيد كم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

546943 لم|نم س|ء نرص محمد غ|رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

33o94| |لمنعم عط|عمر محمد عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

Wednesday, September 5, 2018 Page 2282 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

9o964| يف محمد عبــــد لرحمن |للطيف عبــــد|رسر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|3o382 لد محمد يوسف محمد|خ كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

6o7232 ن|هلل عىلي|دى محمود فتـــح |ه |هندستـــ طنط

|5|87| ف |فرح  لسيد يوسف|رسر مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

7o5o88 ى محمد عبــــد  |لعوضى |هيم |بــــر|زق |لر|بــــشر
لبــــسيوئى

زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

47897| ل عىل عبــــده|لدين جل|عز  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

7o73o| م عىل محمد محمد|ئى عص|م| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3258o4 ى محمود عبــــد ع|ه رف|لل|نرمي  ى شمس طبــــ عي 

864|49 هلل|بــــ خلف |لوه|ل عبــــد|حمد جم| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

628494 هلل مرىس حسن|ن عبــــد|سمر شعبــــ ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

7742o2 مه|هلل سل|مه عبــــد |ره سل|س وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|757o2 مل عىل|حمد مصطفى ك| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4|o9o6 لحميد عىل عىل فوده|لسيد عبــــد |نس |ن |حقوق طنط

4o8965 يد|بــــو|هيم |بــــر|حمد رجبــــ | ى لي  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

28377 لسميع|ن عبــــد |تـــ رمض|ن فرح|رمض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

244258 ف سعيد | حمد محمد|رسر ن|حقوق حلو

83o889 بــــر|ن محمد ج|ء رمض|زهر |نوعيتـــ فنيه قن

69476o لديبــــ|هبــــه جوده محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

258689 محمود فتـــىح سعيد فهيم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|6465 لغنى|سميه محسن أحمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6o9755 ج|مريم وهيبــــ رزق رس ي صىح طنط
|معهد فنى

|46|2| بــــورحيل|يمن محمود |يدى |ه سيه|نوعيتـــ عبــــ

2874|5 ى خ|عيل |سم|لسيد | لد|لسيد حسي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

549oo ء عيد يوسف عويس|عىلي |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

48o65 ئيل عوض|د ميخ|وليم عي هره|لق|طبــــ 

434o54 لجندى|ح |لفتـــ|ح محمود عبــــد |هلل صل|منتـــ  |ره طنط|تـــج
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9|8oo| لحميد محمد |محمد مصطفى عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

897289 ه عىل |لل|مريم عىل عبــــد ج|علوم سوه

337232 مد|محمد ح| محمد رض |تـــربــــيتـــ بــــنه

344857 لروينى|هيم |بــــر|لدين |ل |ر محمد محمد جم|من مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

867598 لعزيز|بــــر محمد عبــــد|محمد ج دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4957o ن فضل|د رمض|محمد عم هره|لق|طبــــ 

36o435 ل يوسف مصطفى|منى جم |بــــ بــــنه|د|

6|9379 وق عىل عىل عىل  بــــينى|رسر لشر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

49oo75 ح فتـــىح|لفل|د |ن عم|نوره سكندريه|ل|بــــ |د|

9o|947 هيم محمد  |بــــر|ر |لستـــ|ء عبــــد|لىمي ج|بــــ سوه|د|

525|54 هيم عوض|بــــر|رق محمد |م ط|ريه سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7o|o98  |حمد |
ى
تـــ|لشح|حمد |لدسوق زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

755828 رص|م ن|لسل|هدير رشدي نور عبــــد ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

5|2|66 |لسق|محمد رجبــــ محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

774429 ي|هر |ح م|صل ى بــــحي  مي  زيق|لزق|هندستـــ 

|6|556 لمجد عىل|بــــو |هيم |بــــر|لد |مريم خ ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

529666 لزقيىطي|ن محمد |عمرو شعبــــ ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

|39o7 فظ|لح|عىل عمرو عىل عبــــد  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

894257 هيم عىل |بــــر|لعزيز |محمود عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

7|6o57 لسعيد عطيتـــ|نىه عطيه  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

52oo4| لشيشينى|لد محمود |خلود خ عه دمنهور|زر

4o4||9 ى عبــــد|عبــــد  محمد حسي 
فظ|لح|لرحمن مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

55586 حمد محمود قرئى سيد| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

464355 هلل|حمد عبــــد |حمد محمد رشدى | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o|||3 ى محمد سيد عط|ي |سمي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

9|3438 مصطفى عىل  | لرحمن رض|عبــــد سيوط|بــــ |د|

224877 لمول|د |كريم محمد عبــــده ج تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

229346 هيم|بــــر|لمعىط |حمد عبــــد|ره |س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

33o763 لم|ن س|لمجيد شعبــــ|حمد عبــــد| |بــــ بــــنه|د|

8|7672 يد|يوسف محمد محمد ز ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى
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2683o5 حمد محمد مبــــروك محمد| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4646|7 لروبــــى|لسيد |مل |حمد ك|فرح  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6o97o9 س|لعد|ن |ن يىحي بــــدر|يم| ي صىح طنط
|معهد فنى

|384| هلل محمد|زم سيد عبــــد |ح هره|لق|ره |تـــج

265||4 لمول|لمول محمد عبــــد|حمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o6o98 وى|لبــــشل|لحكيم موىس |محمد محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

859787 بــــر|لج|لمنعم عبــــد|ن عبــــد|ء رمض|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

64947o ى|ء عدل |رس| لسيد حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

265932 لسيد|هيم |بــــر|ل |محمود جم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

62|375 ر|لنج|حمد مصطفى عىل |بــــ |رح ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

4o|336 لرحمن مصطفى|مه عبــــد |هلل سل|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

24|9o2 |جر سمي  عبــــد|ه
ى
لمحسن دسوق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

35o35| لم|يوسف مصطفى محمود س ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7o5653 لسيد|لسيد محمود محمد |لسيد محمد | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

335699 نبــــيل زكرى جلوعه| رين|م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

453433 ن|هيم محمد سليم|بــــر|هيم |بــــر|مل | ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

6|6|3 لجيد|رحمتـــ سيد محمد عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

499239 لدردير|هر خليل |هلل ط|منه  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

52662 ى م|وديع طنيوس خز| مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|8738 تـــ يونس لبــــيبــــ رزق|ي| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8695o3 زيد|بــــ|منيه حمدي محمد | ن|سو|بــــ |د|

||6438 ى |ك ف فؤ|رولي  |د حن|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

3|266 زى|دق حج|ء سمي  ص|شيم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

63469 لحميد|محمد مصطفى زغلول عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

26|663 ى |د |حمد فؤ| لسيد محمد|مي  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

262459 لسيد فرج حسن|م |مصطفى س |كليتـــ هندستـــ بــــنه

835549 حمد عىلي|ن |ء رمض|سم| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8|6767 ن|محمد محمد عثــــم| صف ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|74o84 يل|لد فتـــىح ط|حمد خ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

83223 حمد|ر معز محمد |مي لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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649|39 تـــتـــ محمد عىل|لسيده شح| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5o9895 لسميع|م عبــــد|لسل|يوسف عيد عبــــد ره دمنهور|تـــج

82595| هلل سعد محمد محمود|منه  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

228|56 ش|سهيله عىل نظىم عىل حسن منط سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

679954 ى|لسيد |ء جوده محمد محمود |رس| لبــــحي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4o97|5 هلل محمد عيس|بــــر عبــــد|ر ص|من |تـــربــــيتـــ طنط

686884 لسيد محمد قنديل|هيم |بــــر|مه |س| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

|5o|54 حمد|عيل |سم|حمد محمد | ن|هندستـــ حلو

27|88 ى عىل|مي ر محمد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

342o64 ى |ف لسيد محمد|طمتـــ حسي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

6226|2 لسيد|هيم |بــــر|لسيد |ض |محمد ري ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

7637o5 د|ن مر|ء عىل محمد نعم|رس| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

834383 ى|ن ح|لرحمن شعبــــ|عبــــد مد حسي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|2225| فع|لش|زينه محمد حسن محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

334586 رى|لبــــش|محمد مصطفى نرص  عه مشتـــهر|زر

423942 لعزيز مصطفى محمد مصطفى نعيمه|ء عبــــد |لزهر| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

54|296 لشىس|حمد خميس حسن عىلي | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

78747o ي|ن نص|مصطفى رمض
ر محمد مصطفى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

49o933 ن|حمد عثــــم|ن |حمد عثــــم|رضوى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4979| يز محمد|ن ف|محمد شعبــــ ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

27o98 ء يشى محمد نجيبــــ|صف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

69429| ي|ر
لحليم|حمزه حسن محمد عبــــد | ئى لمنصوره|ره |تـــج

826593 فظ حسن|ر حسن ح|من دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|5633o ى|عمرو  ى حسي  ف محمد حسي  رسر مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

68|546 لدرينى|لحسن |بــــو |محمد حسن  |ره طنط|تـــج

2223|8  حسن|لش|لح عبــــد|ء ص|دع
ى
ق ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

279264 لغنى نصي |ء عبــــد|يه عل| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

266444 حمد حسن|ندى لطفى فتـــوح  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

9674| د محمد|لجو|محمد حمدى عبــــد  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

7o5|82 فظ عىل عوض|م وحيد ح|هش لمنصوره|حقوق 
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2|259 عيل سعد|سم|لد |رتـــ خ|س ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9|2743 حمد |ج |ج هريدى فر|فر ج|طبــــ سوه

337326 لحميد|بــــ عبــــد|لوه|ح عبــــد|لفتـــ|ندي عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8557o8 بــــوزيد|سعودي | حمد رض| سيوط|حقوق 

3|79o2 ى محمد |محمد خ هيم|بــــر|لد حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7|5o|6 هيم محمد عمر|بــــر|رس |نسن  ي|ن تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

689|4| لسيد محمد محمد عيد|كريم  لشيخ|هندستـــ كفر 

2|5o66 |ضى زكري|جد ر|م م|ر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

27674 ه|لل|سهيله سيد سعد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

|28227 ي |سندس ط
لسيد|رق لطفى هره|لق|هندستـــ 

427|3 يد عىل حنفى|محمد ز هره|لق|هندستـــ 

85|2o8 ن صبــــىحي فتـــىحي حسن|يم| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

8|7765 ي عبــــد|سم|
لرحمن محمد|ء وففى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

|7|62o |م رزق نسيم رزق حن|ريه |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

64o624 ل جرجس رميس جرجس|هيم كم|بــــر| زيق|لزق|عه |زر

5||79| مر|بــــ يوسف ع|لتـــو|محمد محمود عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7o94o ء محمد خليفتـــ حميدتـــ|رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|535o رون|لح|لسيد عبــــده محمد |عيل |سم|محمد  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

5o|3|o لنبــــى زعي |دل محمد عبــــد|حمد ع| عه مشتـــهر|زر

434|87 ف عبــــد|رس| لشيخ|س |لبــــصي  عبــــ|ء مشر |تـــربــــيتـــ طنط

|33749  سمي  يوسف|ه| بــــول
ئى هره|لق|حقوق 

5|7479  محمد |منه 
ى
لشيخه|هلل شوق بــــ دمنهور|د|

|66|73 ن سيد ظريف|محمد عثــــم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

792|86 ح يوسف|محمد صل| ر|س لمنصوره|حقوق 

|34|29 هلل|ل زينهم عبــــد |سحر جم هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

76324o حمد شندى محمد|سلىم  حقوق بــــورسعيد

627253 وه|لسيد حل|محمد فوزى عىل  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

338832 تـــ سعيد عبــــد| حمد عبــــدربــــه|هلل |مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

92o826 لسيد عىل |حمد صبــــرى | سيوط|عه |زر

895o23 حمد |لسيد |يمن |لرحمن |عبــــد سيوط|حقوق 
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25|75| لسعود|بــــو|لسيد فوزى |محمد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

42o362 ف محمد |ن |نوره لسيد|دى |لحم|رسر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

434292 لدين|ء محمود فهىمي عىلي محمود نرص|صف |ره طنط|تـــج

|47|69 محمد سعيد سعيد غنيىمي| يش ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

6|92|4 ى | ى |مي  ى |لمتـــول |مي  ىط|لسنبــــ|مي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3|5265 فظ|لح|ح عبــــد|لفتـــ|مصطفى يىح عبــــد ن|بــــ حلو|د|

25762 ى|رس| ى محمد حسي  ء حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

682235 لسيدعطيه محمد جوده|محمد | دين لمنصوره|طبــــ 

44|365 ئى|مد محمد ه|محمود محمد ح لشيخ|طبــــ كفر 

525242 هيم|بــــر|حمد |لسيد |فرحتـــ موىس  لشيخ|بــــ كفر |د|

86oo66 د|خر عي|نفرد بــــقطر ز|م عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8436|9 بــــ|حمد دي|رف |محمد ع دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

433353 لرحيم|لسيد محمد عبــــد|محمود فتـــوح  |طبــــ طنط

4436o4 |لبــــن|ح عىل |لفتـــ|منيه رجبــــ مصطفى عبــــد| لشيخ|بــــ كفر |د|

4242o9 لسيد حسن||لدين محمد |د |زم عم|ح سكندريه|ل|علوم 

2725o5 ل|لع|لسيد عبــــد|محمد عمرو  سيوط|بــــ |د|

7587|5 س|بــــ محمد عبــــ|يه|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o7745 لمتـــول|هد عىل |دل عىل صبــــرى مج|ع لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

82284 ى عبــــد|محمد محمود  د|لجو|حمد حسي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

78o2|4 ى|لسيد محمد |محمد  لسيد حسي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

448937 |لسق|حمد طه |محمود  ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

52922o صيل محمد|حمد |طف |حمد ع| سكندريه|ل|هندستـــ 

6o4467 لرحمن|هيم محمد عبــــد |بــــر|ر |ثــــ| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

23459o يوسف بــــكر محمد محمد بــــكر ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

6438o4 لحميد|لعزيز عبــــد |ض عبــــد |ض محسن ري|ري زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o7o56 ف|بــــو شن|لفضيل |طف عبــــد |ل ع|من ي صىح طنط
|معهد فنى

44o65 لبــــدرشينى|حمد |لد حلىم |حمد خ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|4o99 |لبــــن|هيم متـــول |بــــر|سن محمد |مح سكندريه|ل|بــــ |د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 2288 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

37o632 لحديدى|بــــ |لوه|ل محمد عبــــد|محمد جم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

595o6 ن محمد سيد|د رضو|جيه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

695o85 مد حسن عىل|مد ح|ء ح|رس| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

243667 مروه عبــــده محمود عىل ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

325429 ف فوزى محمود|لرحمن |عبــــد رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

363624 بــــو دوح|منيتـــ مصطفى محمد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

482893 رتـــ أحمد زىك محمود محمد|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

237356 لرحمن عىل|ه عبــــد|لل|ندى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5464o| أحمد حسن محمود محمد عمر سكندريه|ل|حقوق 

695227 هلل خليفتـــ|حمد عبــــد |حمد فتـــىح | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

36o229 |لبــــن|عيل |سم|محمود عىل محمد  |بــــ بــــنه|د|

627o|8 ف |مي لرؤف|لدين عبــــد|ر ثــــروتـــ محمد رسر  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

4444oo لبــــهنس أبــــوزيد|هدى أبــــوزيد طلعتـــ  |حقوق طنط

7o49|7 لدين مدبــــول|ل |دل جل|ع| دين زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

28o94 عيل محمد|سم|محمد | ن|ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

266|78 م غنيم|لش|حمد |منيه فوزى | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

49o745 بــــر محمد محمد فرج|ن ج|يم| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

678|39 هيم|بــــر|م محسن محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49937o ى رض|ي هلل|يد حمد عبــــد |ف| سمي  تـــربــــيتـــ دمنهور

424292 لنبــــى محمد|د عبــــد |حمد مصطفى فؤ| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3|9455 يتـــ سيد عىلي سيد| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

628648 ى عبــــد |حسن دى محمد|له|لرسول عبــــد |ء حسي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

362o27 ف محمد صبــــىح شح| تـــه|رسر  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

352768 عيل|سم|م عىل |حمد هش| ى شمس|تـــج ره عي 

352662 ن محمد حسن|لرحمن سليم|عبــــد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

22o534 هلل|مه شفيق حسن عبــــد |س|محمد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

855464 لح|لملك ص|حمد رجبــــ عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

449622 لغريبــــ يوسف|حمد محمد محمد | |هندستـــ طنط

346647 لحكم|لحميد عبــــد|م عبــــد|فرح عص ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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435462 ن|ل عثــــم|سلىم محمد كم سكندريه|ل|صيدله 

2223o8 ى|ره ن|س رص يوسف حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

484642 هلل مصطفى محمود عطيه محمد|عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

9|3o84 لحسن محمود |بــــو|فهد سعودى  ج|بــــ سوه|د|

43667| ي|ر
ن|لطح|وليد لطفى محمد | ئى لشيخ|نوعيتـــ كفر 

633762 محمود سعيد حسن محمد زيق|لزق|طبــــ 

328376 لسيد محمد|رق طلعتـــ |حمد ط| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

32o875 ي|جون 
ى قلتـــه|يمن فهىم بــــنى مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

646673 محمد| وف| ن وف|ندى رمض ط|بــــ دمي|د|

|37749 لبــــدوى|حمد |عيل محمود |سم|محمود  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

345873 رص محمد موىس|هدى ن سيه|نوعيتـــ عبــــ

3|8|8 هيم|بــــر|بــــيتـــر وجيه موريس  ى شمس|د| بــــ عي 

57oo5 حمد محمد|رتـــ محمد |س بــــ بــــنى سويف|د|

93323 ندى محمود محمد عىل سعيد م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

898795 بــــودهبــــ |حمد |حمد |هلل |منتـــ  قرص|ل|فنون جميله فنون 

32639o جر سيد مسعد حسن|ه ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

827638 حمد|لعليم |حمد عبــــد|طمه |ف |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

755492 ن|لمعىط سليم|هلل عبــــد |ء عبــــد |ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

54|783 ف ح|محمد  ر|مد محمد عم|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|2|532 لحليم|ن عبــــد |حمد شعبــــ|ن |مرو ى شمس|تـــج ره عي 

7oo4o3 وى|لطنط|حمد محمود |همسه  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|34734 يف محمد | لسيد|من رسر رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

37486 ف غريبــــ |لرحمن |عبــــد حمد|رسر ى شمس|زر عه عي 

7o5|6| هيم محمد محمد خليل|بــــر|رغده  زيق|لزق|بــــ |د|

75|377 لمنعم|ل عىلي عبــــد |حمد كم|يمن |عمرو  ره بــــور سعيد|تـــج

2484|9 ن|حمد سليم|ن |لحليم رمض|طمه عبــــد|ف ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

856467 د|لجو|م عىلي عىلي عبــــد|بــــتـــس| ي|بــــ |د|
|لمنى

7oo698 لمتـــول محمد عيد|هيم |بــــر|حمد | ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

35|33o لىح|هدير محمد رجبــــ محمد عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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4o44|o ى حسن خليل|سل| م خليل حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

787||5 ف عىل |عبــــي   ى |بــــر|رسر لسعدئى|هيم حسي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

484997 هلل|م عبــــد |لسل|لدين عبــــد |م |هلل عص|عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

|58|26 ى يف محمد حسي  ندى رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

85|354 ي سيد قوشتـــي عبــــد
يم|لد|منى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

282788 رص يحن  محفوظ|جر ن|ه عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

6||58o لسيد|لمقصود |رس عبــــد |لد ف|خ| ند |بــــ طنط|د|

87|652 لم|حمد زهر موىسي س| سيوط|حقوق 

25||38 حمد سعيد مبــــروك خليفه| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

34257| لمجيد|هر عبــــد|م م|محمد هش ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

637528 هيم|بــــر|هيم |بــــر|لسيد |هدير  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64|23 لحميد|حمد عبــــد |لدين |ل |حمد جم|بــــحتـــ |ر ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

||7933 بــــر|هلل ص|هر عبــــد |دى م|ش |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

|3o573 ه سنوىس عبــــد | لق محمد|لخ|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

28|364 ى |مجدى يوسف حن| مي  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

228655 حمد|حمد محمد |لق |لخ|ندى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|77387 محمد رجبــــ عيس محمد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|38722 للطيف حلىم خليل|ن محمود عبــــد |نوره ى شمس علوم عي 

|7o9|3 يد عم|بــــو |كريم محمد  ى ره|لي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

8|7437 حمد|لفضيل |ن عبــــد|محمد شعبــــ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

34o|68 لسيد سعد|لسيد |محمد  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

437287 ود|هلل د|ء رجبــــ محمد عبــــد|سم| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

7|6886 ح|لفتـــ|لمجيد عبــــد |ح عبــــد |لفتـــ|عبــــد | رض ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

482o|7 هلل|ن عبــــد |رق محمد رمض|محمد ط سكندريه|ل|ره |تـــج

88o384 نوبــــ شنوده جورج ونيس |بــــ| سيوط|ره |تـــج

2386|7 لعظيم|مينه عربــــى لطفى عبــــد| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3257o6 هيم سيد|بــــر|رق |هلل ط|هبــــتـــ  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|58222 د محمود ربــــيع|هلل عم|منتـــ  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|
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4|297| ن|لفتـــوح شعبــــ|بــــو|محمد | رويد |بــــ طنط|د|

595oo ر يوسف|لستـــ|يه يوسف عبــــد | ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

859744 لرحمن حسن محمد|هلل عبــــد|عبــــد ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

64|45| لمقصود محمد|محمود محمد عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

8o2352 لدين حسن عقيىلي|م نرص |حس ي|بــــ |د|
|لمنى

8293| وليد سيد معيقل درويش ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|25335 لق جبــــر|لخ|ل عبــــد |لد جل|مريم خ ى شمس|د| بــــ عي 

|42267 هيم مرغنى ضوى|بــــر|ن |رو ى شمس|تـــج ره عي 

32o823 رق مصطفى محمد مصطفى|محمد ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

465653 لدمنهورى|تـــم سعد مبــــروك سعد |ح |حقوق طنط

|59828 لعزيز|جر نبــــيل محمد عبــــد |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

689786 ل|لفض|لسعيد |حمد يوسف |م |ريه ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

4o967| لحميد خرصى|لمجيد عبــــد|لحميد عبــــد|يه عبــــد| |بــــ طنط|د|

|3|566  عبــــد |يوسف 
ى
ل|لع|حمد شوق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

889536 ر يونس |لستـــ|لحكم عبــــد|يه عبــــد| سيوط|تـــربــــيتـــ 

3|983| رق عمر محمد مدبــــول|ريم ط وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

4|9933 وي|لطنس|لح محمد |م مدحتـــ ص|سل| |ره طنط|تـــج

4848o لرحمن|م بــــدوي محمد عبــــد |حل| ن|تـــربــــيتـــ حلو

7o684o جده عىل مقبــــل عوض|م لمنصوره|نوعيتـــ 

4o348| حمد|هيم بــــرىس |بــــر|هيم |بــــر| |ن|ر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|46673 ي|مه |س|يه |
بــــو بــــكر مصطفى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

27o|44 حمد فرج محروس مصلىح مطر| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

37o8|7 لمجيد|لفضيل عبــــد|يه مصطفى عبــــد| |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

46oo|3 م مجدى عبــــده يوسف|هش سيوط|بــــ |د|

2o948 د محمد|بــــ فؤ|يه|دي |ش مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

268758 لخول|طمه محمد عىل |ف ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

2|9693 بــــ|لوه|بــــ حلىم عبــــد|يه|نس |ن ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

86o3| بــــسمه خميس سعيد محمدطلبــــه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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2|8|65 لكريم حسن|حمد عبــــد|يوسف  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|43345 ى|لرحمن |يوسف عبــــد  حمد خي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

268569 لسبــــىك|هيم |بــــر|م |زم هش|ح ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

35347o لحميد محمد|حمد عبــــد|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

|3o|9o ح|حسن محمد عىل فل| دين هره|لق|هندستـــ 

85o38o ى عمر|هيم حمدي عبــــد|بــــر| لمعي  ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

|5627| لحكيم محمد|ر عبــــد |يوسف مختـــ ن|تـــربــــيتـــ حلو

4789|5 لسيد|حمد محمد موىسي |د |زي سكندريه|ل|هندستـــ 

879266 ح محمد عىل حسن |سم سيوط|تـــمريض 

67826o ى مجدى عبــــد |ي لمرغنى|لودود |سمي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3|2988 هلل عىل|رص عوض |لن|سيف عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|66|22 لحليم|حمد عبــــد |رق |عمر ط ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

755877 مصطفى محمد مصطفى سويلم عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

69347 حمد مصطفى حميده|هدى  لفيوم|نوعيتـــ 

79o422 ضى محمد|لر|هر عبــــد |سلىم ط ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

292o4o د|لجو|حد عبــــد |لو|حد يىحي عبــــد |لو|عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|2o225 سيد محمد سيد محمد ى شمس حقوق عي 

4485o د يونس|طمه يونس ج|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|9583 زينبــــ حسن محمد حسن ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

836|54 حمد|سميه سعد سيد  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

62732| بــــيوم| لعل|بــــو|ئل سعيد |مروه و زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7549|4 ي|لمقصود عبــــد |د عبــــد |هلل عم|عبــــد 
لغنى عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

5|5o56 لرحمن محمد|مريم محمد بــــسيوئى عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

754oo7 تـــه|فظ شح|رق ح|ندى ط عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

8253o ل عىل درويش|لد كم|محمد خ |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

63o87o ى محمد | ى ربــــيع|مي  مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o9936 ه عبــــده محمد حسن فرج| مي  لمنصوره|بــــ |د|

7o767 حمد محمود|م حسن |حس لفيوم|عه |زر

3oo4|o ف شعبــــ|هلل |عبــــد  ن محمد محمود|رسر تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|
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|67755 بــــ|ن حج|لحكيم سليم|لدين عبــــد |ء |يه عل| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

69o7| بــــى|مبــــ|دل محمد |ء ع|رس| لفيوم|عه |زر

343||2 تـــ|لمنعم |تـــسنيم عبــــد حمد محمد شعي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

226397 لسيد|ج  جرجس عبــــد|جرجس ن كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

247499 رى|لبــــ|نور عىل عبــــد|حمد | دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

787o44 لم|دق س|لص|لم عبــــد |س| ن|ر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|69359 ض|ل ري|هدير محمد جم |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

844655 ي ورد|يم|
ي عىلي|ن مصطفى

ئى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

766o72 لشبــــىك|محمود | ليىل يحن  زكري تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

43o|88 لسعود|بــــو|س |ء سمي  عبــــ|رس| |بــــ طنط|د|

6|3543 وى|لغز|لدين عىل عىل |د |محمد عم تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

228492 هلل|حمد عبــــد|يه حسن | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

5oo5o حمد| |عمرو محمد زكري حقوق بــــنى سويف

|54895 لشوبــــىك|لسيد |ء حسن محمد |سم| ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

323835  عبــــد
ى
لحليم|محمد نبــــيل محمد شوق |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |

لجديدتـــ

4o2|5o ئيل|هيم جرجس ميخ|بــــر|ئى |فيبــــى روم سكندريه|ل|بــــ |د|

52o95| ن|فظ لطفى عمر|لح|د عبــــد |جه سكندريه|ل|طبــــ 

|63688 لحكيم مهنى|محمود عزتـــ عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

847973 لي|لغ|ره حسن خميس عبــــد|س ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

55668 فتـــ محمد محمود هندى|ر دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

258653 لق|لخ|لدين عبــــد|رص مىح |حمد ن| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

758528 جرجس| رمي| |زكري| رين ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

788897 ن|حمد حس| |هدير زكري ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

7693|9 يدى محمد فوزى عرفتـــ|ه ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

244732  مصطفى محمد عبــــد|لبــــ|مصطفى عبــــد
ى
|لبــــ|ق

ى
ق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

278587 عيل موىس خليل|سم|ء موىس |شيم ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط
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6|64oo عيل شوشه|سم|ح |موده صل ط|ر دمي|ثــــ|

239467 بــــ مسعود|لتـــو|بــــ بــــدوى عبــــد |لتـــو|عبــــد| ند ى شمس|زر عه عي 

679o94 ى ز|تـــح |لف|محمد  هر|حمد سعد حسني  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

923257 لسيد  |هلل محمود حسنى |منتـــ  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

75252o رون|رون عيس محمد ه|ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

68o983 ى|هيم |بــــر|كريم مصطفى  حمد عوضي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

83598| لمنعم|ن عىلي عبــــد|هديه سلم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6|||7 حمد طه عىل سيد| دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

27|95| ى خضي |لقوى |عبــــي  حسن عبــــد مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6o3|89 دى يوسف|له|ر عبــــد |لستـــ|ل عبــــد |سلوى جم لمنصوره|حقوق 

6469|8 ه ر| ح رجبــــ|لفتـــ|ضى عبــــد|مي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

486|52 ف حسن عبــــد |د |جه لجليل|رسر سكندريه|ل|حقوق 

225oo3 ن|لد محمد شعبــــ|لرحمن خ|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

|696|3 لنعيم عىلي|ء عىلي عبــــد |لشيم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|23|9o للطيف|دل مني  عبــــد |حمد ع| ن|هندستـــ حلو

676778 ى|هلل |هلل بــــهجتـــ عبــــد |عبــــد  بــــو حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

822597 ي عبــــد|ح
ح يوسف|لفتـــ|زم حسنى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

477386 ى ر|لعزيز |حمد عبــــد |ملكه  سم|حمد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|4335| رتـــ حسن محمد منصور|س ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

646688 لرمىل|منى مجدى أحمد محمد  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

8758o ى عبــــد |س| لسميع|بــــ عبــــد |لتـــو|مه حسي  لفيوم|هندستـــ 

28|32| نور محمد حسن|حسن  لفيوم|لعلوم |ر |د

8|399o ي شفيق ميخ ئيل|هبــــه بــــشر ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

487735 هيم|بــــر|س |لفضيل عبــــ|يوسف عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

373693 ى محمد  ي حسي 
لسيد|زينبــــ مصطفى ى شمس|د| بــــ عي 

4392|8 ض|ن زىك ع|رص رمض|لن|هلل عبــــد |يه | لشيخ|بــــ كفر |د|

845842 ن|در حس|لق|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد| ن|سو|بــــ |د|

849o2 ن|لونيس سليم|حمد عبــــد |جر |ه صيدله بــــنى سويف

456o7 بــــ|لوه|ح عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|عبــــد ن|هندستـــ حلو

6|25|4 ى|لسيد |بــــر |لسيد ج|م  بــــو يسي  |ره طنط|تـــج
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495468 هلل| |هيم عط|بــــر|د عوض |جد عم|م ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

63938| لسيد|محمود محمد عطيه  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

28565o ش|بــــورو|مه عمر |س|مل | ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3o6o7 عيل محمود|سم|د |ره عم|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6332|9 هيم|بــــر|لسيد يوسف |جر |ه زيق |لزق|تـــمريض 

335||4 مجدى عوض عىل| ر|ي ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|67o45 ى|ء |حمد عل| حمد حسني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5976| حمد محمد|تـــه |حمد شح| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

924233 ى |ي مد محمود |لحمد ح|بــــو|سمي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6788o8 ى|هبــــه عىل محمد عىل ش هي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

482247 هلل|لم عبــــد|هلل محمد محمود س|عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

57253 بــــ محمد|لوه|تـــسنيم عرفه عبــــد  صيدله بــــنى سويف

|69||8 ى مندر محمد عبــــد |ي ل عبــــده|لع|سمي  ى شمس حقوق عي 

2257o5 ى محمود |م ه|سل|  حسني 
هيم|بــــر|ئى دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|

ه ى جي 

69|4| ح|لفتـــ|عيل عبــــد|سم|م مجدي |ريه لفيوم|عه |زر

88555 رس|لرؤف ف|رس عبــــد|لدين ف|عز ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4|o766 ه عل  محمد |ء |أمي 
ى
لزينى|لدسوق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

7|7386 ن|هيم رمض|بــــر| |ء رض|رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

437o47 لي|لفض|لسيد |سحر حمدي رزق  لشيخ|علوم كفر 

85o67o ي |محمد ه
حمد محمد|ئى سيوط|ره |تـــج

43|774 يد|هيم ز|بــــر|دل |يوسف ع |عه طنط|زر

|5844| لمعىط|لرحمن عبــــد |ده محمد عبــــد |مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

776532 لم|لسيد س|لم |س| دين زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

354254 حمد حلىمي شمندي|منيتـــ | |حقوق بــــنه

32||27 مي|حمد تـــه|لد |حمد خ| ى شمس هندستـــ عي 

8|7|79 ك لبــــيبــــ|لمل|ود عبــــد|ديفيد د |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|489|5 ن سيد|وى شعبــــ|ء طنط|رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o|3|7 ن عىلي نجيبــــ محمد|يم| ي|نوعيتـــ 
|لمنى
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25o6o5 ورى|لسيد |شم |سمر ه ى لجيى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5247|3 هيم|بــــر|معتـــز محمد محمد عىل  سكندريه|ل|هندستـــ 

|5244 زق|لر|ن عبــــد |د عثــــم|عمر عم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

69446| لعيسوى|فظ |لعيسوى متـــول ح| |دين ى شمس| لسن عي 

764754 |هيم |بــــر|لمحجوبــــ |حمد |هبــــه 
ى
لدسوق ره بــــور سعيد|تـــج

63|3|| هلل|ل عبــــد|ل مني  غ|مريم غ زيق|لزق|علوم 

852823 حمد|لرحمن مجدي محمد |عبــــد ي|علوم 
|لمنى

769627 د|لعو|حمد مصطفى |ج  |محمد ن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|5539 لق عطيتـــ|لخ|رص عبــــد |لن|د عبــــد |سع هره|لق|صيدله 

52o23o لمجيد|ن عبــــد |لمجيد شعبــــ|طمه عبــــد |ف ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6o48o5 |لبــــن|حد |لو|لمنعم عبــــد |بــــسنتـــ محمد عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

222873 لعزيز|لرحمن رجبــــ عطيه عبــــد|عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24388 ئى|لصو|بــــى نرص نرص |لعر| |ند لفيوم|عه |زر

62955 بــــوهشيمتـــ|د |لجو|حمد حمدي عبــــد | ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

843988 ي عبــــد
ي محمد تـــم|لر|مصطفى

م|ضى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

3|4995 لمعىط|زق عبــــد|لر|يوسف محمد عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

78oo67 لمجيد محمد محمد|ء عبــــد |ل| زيق|لزق|نوعيتـــ 

|25465 بــــه هرون|هرون بــــرن| ري|يل| ى شمس|تـــج ره عي 

423896 حمد يوسف|ره طه |س لشيخ|بــــ كفر |د|

358439 لسيد عطيتـــ|ر |رضوى عم ى شمس علوم عي 

46o49 يه محسن عىل محمد| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

787224 وى|لقل|لسيد |هيم عطيه |بــــر|يدى |ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|232| حمد عىل عيس|حمد |محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|7o45| ل|هر رشدى كم|بــــيشوى ط  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

7|5ooo وى|لعشم|ن |حمد حمد|هلل |منه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

237994 م عىل|يدى عىل عل|ه هره|لق|ر |ثــــ|

699363 لخي |بــــو |هيم |بــــر|هيم |بــــر|حمد سعد | |ره طنط|تـــج

763698 جح عىل حسن نوفل|هد ن|ن بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6|o567 ف فتـــىح ر|ده |غ شد|رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

678o43 حمد محمد محمد منتـــرص| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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8o7796 هيم|بــــر|عىلي محمد | لي|د ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

63534 ه جم| بــــر سيد|ل ج|مي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

|54749 ى سعيد موىسي جيد| مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5o6934 حمد عىلي|ر سمي  سيد |من سكندريه|ل|بــــ |د|

35329o حمد|حمد تـــوفيق |بــــ |شه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

2688|2 لشيشنى|لمول |م جمعه عبــــد|سل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3272|7 د|م محمد حلىم ج|مروتـــ عص ن|بــــ حلو|د|

7|5554 هيم|بــــر|لسيد |ن محمد يوسف |رضو لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2689|| لوكيل|لمجيد |نور عبــــد|مروه  شمون|نوعيتـــ فنيه 

82o|4 ج|ن عزتـــ محمد فر|نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

68596| لسيد|د |ر ج|لغف|مي  عبــــد |ل|يه | لمنصوره|حقوق 

8o5688 حمد|لحكم |ل فتـــىحي عبــــد|جم ي|بــــ |د|
|لمنى

54523| لسيد متـــول|حمد محمد |معتـــز  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

475888 ى|حمد محمود |حمد منصور |لدين |عز  لنمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|2o776 ئيل|هيم روف|بــــر|ل فهىمي |ندرو جم| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

499363 م رزق محمد|لسل|ح عبــــد |ن صل|نوره بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|5o692 محمود حسن| حمد زكري| ى شمس| لسن عي 

6||76| ى محمد عبــــد |ي د|لفتـــوح مر|بــــو |زق |لر|سمي  |بــــ طنط|د|

2229o6 |لعل|بــــو |طف منصور فهىم |عيد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

33|424 ى|ء |محمود عل لدين محمود حسي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

26||92 ى |رحمه صبــــىح عىل  هيم|بــــر|مي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

836849 حمد|ر محمد |لستـــ|حمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

8|3|45 حمد|ل دردير |لرحمن كم|عبــــد ي|علوم 
|لمنى

697364 لمتـــول|يه نشأتـــ مصطفى موىس | لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

5293o8 لففى|هيم |بــــر|د محمد |محمود فؤ لشيخ|هندستـــ كفر 

523737 لسيد عىل|عمر عىل  سكندريه|ل|هندستـــ 

62oo69 ود|هيم محمد د|بــــر|لرحمن خليل |عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

679|86 جورى|لبــــ|لسيد |لسيد عىل عىل | لمنصوره|علوم 

372484 حمد|لسيد متـــول |هيم |بــــر|كريم  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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5|836 هبــــه محسن خليل طه بــــ بــــنى سويف|د|

6|6583 د زقزوق|م رش|ء هش|ل| ط|بــــ دمي|د|

2|6799  
ى
لبــــدوى|مريم محمد شوق هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

3|2o|| |لدين عىل محمد ند|ح |رق صل|هلل ط|منتـــ  ى شمس حقوق عي 

88o359 لدين  |بــــ |د شه|لجو|سلىم محمد عبــــد سيوط|طبــــ 

87oo59 لدين جمعه محمود|ل |ء جم|سم| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

56658 لد عتـــريس حسن|م خ|سل| ره بــــنى سويف|تـــج

643o53 لمقصود|حمد عبــــد|ئى محمد |مع زيق|لزق|طبــــ 

6|67|o لسيس|منه محمود مسعد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

236244 لسيد طه|حمد | |ر|ي هره|لق|عه |زر

5|2854 ر|لنج|لسيد مسعود |ئى |محمد ه سكندريه|ل|طبــــ 

4|2735 لسيد|لسيد محمد |بــــسنتـــ محمد  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

255227 ح عمر|ل سمي  صل|بــــتـــه| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

885268 حمد |ح زىك |محمد صل| دين سيوط|بــــ |د|

537656 محمود عىل محمد عىل سعد خليف ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

896378 ل |مريم محبــــ موريس غبــــري ي صىح سوه
ج|معهد فنى

357757 ى سليم|حمد حمدي | لجوهري|ن |مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

692996 لمهدى|م حسن محمود محمد |حس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o74o5 دى|له|ح محمد عبــــد|لفتـــ|عيل عبــــد|سم|نور  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

352624 حمد عىل حلىم محمد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

258736 م|لش|لجيد |محمود نجدى محمود عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

53494| هلل أحمد حزين|رى عبــــد |طمتـــ قبــــ|ف عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

845679 حمد|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر| ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

635238 لحميد محمد عوض|ن عبــــد|ء شعبــــ|رس| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

8|2984 عىلي محمد عىلي محمد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o3849 لغمري|دل محمد عطيه |حمد ع| زيق|لزق|هندستـــ 

66242 لحليم|لد عبــــد |لد حمدي خ|خ لفيوم|هندستـــ 

|75o33 ح سعد|ن سعيد صبــــ|نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43o367 يتـــ|م مصطفى هد|ليىل هش |بــــ طنط|د|

355o54 ى حسن عبــــد|ي زق ربــــيع|لر|سمي  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 
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436322 ن طه خليل خليل عيس|رمض لشيخ|تـــمريض كفر 

8o926o د|لجو|حمد عبــــد|د |لجو|حمد عبــــد| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

4334|5 لدين|بــــ |هيم شه|بــــر|هيم |بــــر|هر |م م|عص |طبــــ طنط

7o449o ن|لسيد مهدى شعبــــ|ن يحن  |يم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

783|42 دى|له|لسيد محمد |عمرو  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

46223 ض محمود|ل محمود ري|كم هره|لق|ره |تـــج

9o|439 بــــخيتـــ يوسف بــــخيتـــ عىل  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|2948o لس بــــولس منصور سيحه كي  ى شمس هندستـــ عي 

9o29|o يع |حمد مصطفى ط|لد |خ ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

4o2o66 تـــه|لعظيم مصطفى شح|رق عبــــد |لرحمن ط|عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

68o864 ف |رص |لن|حمد عبــــد | |لسعيد عيد محمد رسر
لدين

لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

288o72 هلل|م فهىم عبــــد|نوبــــ س|بــــ| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

6||2o د|لجو|لفضيل عبــــد |لمنعم عبــــد |حمد عبــــد | ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o3853 م بــــيومي|لسل|ء عبــــد|مي  عل| سكندريه|ل|ره |تـــج

|579|4 رضوى معىط عمر خرصى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|45349 لسيد|ل نبــــيل |نبــــيل جم هره|لق|ره |تـــج

4o|64o ن|لم|هلل عيس س|حمد مرىس عبــــد | ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|7|63o مني  منس| رض| رين|م لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

2|552| لسيد محمد|بــــ محمود محمد |مه كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

626959 حمد|هيم عطيه محمد |بــــر|مريم  زيق|لزق|علوم 

9o29|2 ن محمد طه رزيق |رضو ج|حقوق سوه

|54932 حمد|لكريم |ل عبــــد |بــــسنتـــ جم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

542825 ي عىلي عبــــد |ء ن|إرس لعزيز|ج  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

84437| لخرصى محمد عصمتـــ|كريم محمد  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

8338o6 ي|ر
ى |حمود ي| ئى حمد|سي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

355557 ربــــ|لظيم شفيق مح| دون|م ى شمس صيدله عي 

869327 لكريم|ود عبــــد|هلل محمد د|عبــــد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

7o984 ل|لع|ء محمد عىل عبــــد |دع ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

8o7o|| هيم محمد|بــــر|ن |ء رمض|حسن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى
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888458 عيل  |سم|لحميد |ده مصطفى عبــــد|مي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

754895 لسيد محمد كريم|لرحمن |عبــــد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

496o|8 لم|لعزيز س|لدين محمد عبــــد|ء |هدير عل سكندريه|ل|بــــ |د|

6228o2 ح محمد|لفتـــ|محمود محمد عبــــد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

85o242 ي عبــــد
حمد|دي محمد |له|مصطفى لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

42o35| محمد أحمد متـــول| ر رض|من لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

322855 حمد|تـــه |بــــ محمد رؤف شح|رح ن|تـــربــــيتـــ حلو

|56953 هيم|بــــر|محمد نبــــيل خليل  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

229484 هيم|بــــر|حمد |لدين |نرص| نور ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

3244o2 لرحمن محمد معنى محمد|عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

87632 بــــ|لتـــو|لسيد عبــــد |م محمد |حس لفيوم|هندستـــ 

3|8789 ى محمود عىل محمود|ي سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

452377 بــــر محمد رزق رزق|محمد ص ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4|56o9 لحميد عرفتـــ|لسعيد محمد عبــــد |حمد | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

6o9o| ى|يوسف حسن رمض ن حسي  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

|62o96 لسعود|بــــو |هر |محمد عىلي م م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

249743 لحميد خربــــوش|مل عبــــد|هبــــه ك ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5267o6 حمد|فظ |بــــر ح|حمد محمد ج| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

438425 ى|عبــــد   أمي 
لرحمن مصطفى مصطفى |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 

لشيخ

|2o729 بــــ|حمد محمود مصطفى خط|عمر  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

27|937 ى |هلل |هبــــه  لسيد|حمد عىل حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

685862 لحليم سيف|ء خلف عبــــد |سم| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

254763 ى|لرحمن حس|محمود حسن محمود عبــــد  ني  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

346859 ى|ل عىلي حس|ر جم|من ني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8|5764 هد محمد|ء فرج مج|سم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

8o5636 لربــــ|د |حمد ج|ء حمدي |سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

|547o| لدين سعد حسن|حمد سعد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

75222| لسيد|ع |لسيد سبــــ|م |محمد حس زيق|لزق|صيدله 

87|34 در|لق|غبــــ عبــــد|ن يوسف ر|نوره لمنصوره|حقوق 
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25o75o ى رجبــــ سعد |ي ف|لصو|سي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7o6765 تـــ|لق محمود بــــرك|لخ|محمد محمود عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

5467|2 لغنى|لسيد موىس عبــــد |ن محمد |رمض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o2o57  |ح |هيم صل|بــــر|
ى
|لمو|هيم |بــــر|حمد شوق

ى
ق زيق|لزق|ره |تـــج

36o3oo لصيفى|متـــ حسينى محمود محمد |س| عه مشتـــهر|زر

2|7o22 مريم محمد مصطفى يوسف عىل فهىم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

44o3|| |لعظيم |لمنعم عبــــد|منيتـــ عبــــد|
ى
لدسوق لشيخ|ره كفر |تـــج

|3|o59 حمد سيد|دل |لدين ع|بــــ |شه هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

366255 بــــوعيسي|عبــــي  نبــــيل عىل محمد  ى شمس حقوق عي 

327296 تـــ محمد سيد محمد| مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

768||8 ف فوزى بــــدر موىس|ره |س رسر لعريش|تـــربــــيتـــ 

32o7|2 لسيد يس|محمد يس  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

284948 ر عىل مرزوق|لستـــ|محمود محمد عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

254|56 ن|عيل عىل شعبــــ|لدين إسم|د|يوسف عم ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|6oo9| رق يوسف عيس|مصطفى ط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

||6995 لم|حمد سيد محمد س| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|5o33o ن|لحميد عثــــم|يمن عبــــد |مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

766|83 ن|حمد سليم|حمد فتـــىح |مروه  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

527479 ى بــــر جرجس يوسف|سعيد ج| كرستـــي  لشيخ|بــــ كفر |د|

57885 بــــ|لتـــو|حمد عبــــد |حمد محمد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o9254 لسعيد محمد عجوتـــ|محمود  |تـــربــــيتـــ طنط

79oo49 ر محمد|لغف|د محمد عبــــد |جه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

82|535 لس عط وس حزين|تـــ| كي  ورصى سيوط|حقوق 

35267o ف عىل |عىل  عيل|سم|رسر رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

|7|7|5 حمد|لجليل |حمد عبــــد |ح |سم ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

83994o حمد|لد عىلي |مريم خ ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

356o87 لمجيد|ل عبــــد|مريم حمدى كم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|5|2|3 عيل حميده|سم|هدى محمد  ن|بــــ حلو|د|

272364 ى|ئيل جرس مسدر|ك ميخ|مل سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ
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47224 لرحمن محمد|لرحمن عىلي عبــــد |عبــــد  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

642387 ن سعدون صبــــرى|أمجد سعدون سلط زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

67692 رس محمد طه|بــــسنتـــ ي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7o|2|9 لبــــنوى|لسيد |لدين متـــول |د |محمد عم هره|لق|ج طبــــيع |عل

272495 سم|هيم محمود ق|بــــر|محمد  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

|6283 لح|ح ص|لح صل|محمود ص ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

227425 محمود سيد عىل محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|2363 محمد يوسف محمد فرج هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|6|869 هيم|بــــر|هيم مرزوق |بــــر|يه | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|44|7| ن جمعه محمد محمد|يم| عه مشتـــهر|زر

487343 حمد بــــدر بــــدوى بــــدر|محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

867334 لرحيم|لرحيم يوسف عبــــد|ء عبــــد|صف دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

249782 لشيىم|ء صبــــىح محمود |رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

842o7 ى ك| ن|مل رمض|حمد حسي  حقوق بــــنى سويف

32697| تـــ عص| ن|م محمد رمض|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

28734o در ربــــيع كشك|ره ن|س ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|35844 ى عبــــد |ي مد|لمجيد سعيد ح|سمي  ى شمس حقوق عي 

5|96o6 ن|لدين عش|ل |ل محمد كم|مريم كم معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

69824| |مد مو|مد عوض ح|جر ح|ه
ى
ق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|76985 ى |لدين خ|سيف  حمد|لد خرصى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

32999| ى يحن  محمود |ي لدجدج|هيم |بــــر|سمي  |بــــ بــــنه|د|

365247 مريم محمد عىل محمد حموده ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|oo|8 لعليم|ء ربــــيع حسن عبــــد|سم| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

8o3387 د|لجو|هيثــــم محمد منصور عبــــد حقوق بــــنى سويف

446o23 ي ن|لورد|لدين عىلي |سيف 
صف عىل|ئى |ره طنط|تـــج

2|923 ل|ل حلىم كم|طمتـــ كم|ف ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6o2o25 حمد محمود حسن|هلل محمود |منه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23|834 حمد|لعربــــى عىل |لرحمن |عبــــد  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

8|755o لدين فرج|تـــه نرص|ئد شح|ر ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

286|o| لبــــكرى محمد خليل|عيل محمد |سم|محمد  هره|لق|هندستـــ 
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|7788o لعزيز محمود|يمن ممدوح عبــــد | ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

282583 ئيل|هر عزيز ميخ|ن م|ري|م هره|لق|حقوق 

44|747 لحليم|حمد عبــــد |لحليم |ء عبــــد |حسن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

52633o در|لق|ن عبــــد|لسيد رمض|حمد |لسيد | سكندريه|ل|بــــ |د|

4|75o4 لغنى أحمد رسور|لمحسن عبــــد|محمد عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

46522 ه عبــــد | ضى|لق|رى |لحكيم بــــند|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

697|o5 ن يوسف|هلل يوسف رمض|عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|37o74 وس عزيز |يوسف تـــ م|فر|ورصى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

787459 ى محمد |عبــــد  ي|هلل حسي  لزهي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

25958 لعزيز|ن محمد عبــــد |رضوى رمض هره|لق|ره |تـــج

23568o يه صبــــىح محمد|م طرف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|3|67 |شم محمد نج|رودينه ه ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

448842 وع|هيم مط|بــــر|هيم |بــــر|ندى مصطفى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o|683 لجعبــــرى|هيم |بــــر|مه |س|هيم |بــــر| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

883|97 لم |لع|ح عبــــد|لفتـــ|لم عبــــد|لع|عبــــد| لي|د سيوط|بــــ |د|

222o2| مريم محمود عيد محمود هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|3oo9 لمجد محمد |بــــو|بــــر |لج|عىل عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|4|74o لسيد|لصمد |يمن عبــــد |ن |مرو دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4885o2 ضى|لر|لسيد عبــــد|سم محمد |بــــ تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

69o556 لقليوبــــى|فظ |لح|محمد محسن محمد عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

2332o2 ز|ز شكرى فو|ندى فو تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

84|297 لضوي|جح |ر محمد ن|مي تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|229oo نوبــــ|بــــ|صف |مه و|مريم مجدى سل ى شمس| لسن عي 

875|28 يمن محمد عىل |زينبــــ  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

26o872 لحميد|بــــ عبــــد|ل خط|ء طل|سم| ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

856734 |تـــه حن|شح| بــــ حن|يه| ي|هندستـــ 
|لمنى

5663o يف سيد|ئى فتـــىح محمد |ه لشر ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى
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642|58 عيل|سم|لسيد|عيل |سم|رق |د ط|زي | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

25|628 طف مبــــروك بــــدر|هلل ع|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8|4o33 ك|لمل|هلل عبــــد|دل فرج |م ع|بــــر| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

229869 لسيد|ض |تـــبــــ ري|رق ر|حمد ط| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

286665 فع|ن ن|عيل رمض|سم|مصطفى  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4499o3 |لسيد عىل جح|ندى أنور  |ضتـــ طنط|علوم ري

||477o لح|روق محمد ص|طف ف|محمود ع هره|لق|م |عل|

75893 حمد خميس|يمن عىل | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5o8||3 حمد سيد|لعزيز |مصطفى عبــــد | ر|ي سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

87925 شم|هلل ه|ل سيد عبــــد |م| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

86733| س سيد|لنح|ديه سيد |ش سيوط|حقوق 

643596 لسيد|ن محمد محمد |لد عثــــم|خ زيق|لزق|ره |تـــج

3o36| سميه محمود عيس عىلي هره|لق|عه |زر

263277 م|لتـــه|سميه مجدى مصلىح  |علوم بــــنه

78|227 دى سىحى فوزى عزيز|ف زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

75732 مد|محمد خليفه محمد ح ره بــــنى سويف|تـــج

77o365 ئى|لشنو|هلل |لسيد عبــــد |هلل |يوسف عبــــد  زيق|لزق|علوم 

6|2o35 لطويل|أحمد حسن متـــول  |ره طنط|تـــج

6|7|7o حمد محمد|ل |جر جم|ه ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

23679 حمد|لعزيز |حمد محمد عبــــد | سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

2627|3 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|تـــم |هيم ح|بــــر| |تـــمريض بــــنه

283o|9 لمرغنى مصطفى|مل |دى مصطفى ك|ف د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

49986| زق|لر|طمه محمد سعد عبــــد|ف سكندريه|ل|حقوق 

793683 لمظلوم|روه طه محمود عىل | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6o246 لحميد طلبــــ|دى عبــــد |طيبــــه ن علوم بــــنى سويف

84o248 ي محمود|جده حم|م
ده حفنى |نوعيتـــ موسيقيه قن

88o4o2 لس عص ي |كي  م حربــــى هيى سيوط|تـــربــــيتـــ 

76|5o4 ى |لن|ء عبــــد |سم| حمد|رص محمد حسي  ى شمس حقوق عي 

|4o899 لشهيد زىك|هبــــه محمد عبــــد  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ
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38459 لعزيز|لسيد عبــــد |ء محمد |رس| هره|لق|بــــ |د|

48397 هيم|بــــر|حمد فضل |فضل  هره|لق|ره |تـــج

643o38 ق محمد|لرز|ء حسنى عبــــد|لىمي زيق|لزق|بــــ |د|

4|4|53  مط|حسن | دين
ى
وع|لدسوق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

6298o2 عيل|سم|لرحمن |حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

34o477 ي
لدين محمد محمود|ل |جم| دئى |حقوق بــــنه

239973 لح|حمد محمد ص|م محسن |هش |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

682767 حمد|د |حمد محمد رش|بــــسمه  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

48o472 ى م يوسف يعقوبــــ|س| مي  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|25839 م حسن بــــدوي|ن هش|نور ى شمس|د| بــــ عي 

22o827 ى محمد س|ء |ل| لم محمد|مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9|4696 ى مدبــــول |عبــــد  حسي 
لعزيز مصطفى سيوط|بــــ |د|

268o5o لجمل|حمد |مه محمد |س| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

35523| ر عىل|لستـــ|هيم عبــــد|بــــر|طمتـــ |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

85o459 ن عىلي|هيم ريح|بــــر|لرحمن |عبــــد لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

76249o حمد عيس مصطفى درويش|زن |م عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

35244o لدين|رس فتـــىحي نور |ر ي|من لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

697o42 ن |لسيد عثــــم|ده |حمد حم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o282o لسيد|لعظيم |يه محمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

877o7 ج|لمجيد حج|محمود عىل محمد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2258o6 روق محمود نرص|روق محمد ف|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

365757 لسيد فرغىل|لنبــــى محمد |ء عبــــد|عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

428356 كوىس|لبــــل|ن |د سليم|لجو|ء سعيد عبــــد |لشيم| |تـــربــــيتـــ طنط

6o7|95 بــــوعىل|حمزه مصطفى محمود محمد عىل  لمنصوره|هندستـــ 

33675  |هيم |بــــر|ن محمد |نوره
ى
حمد|لدسوق هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|42243 ى حنفى|حس  حسي 
م مصطفى ى شمس حقوق عي 

4|87o2 ى|لنبــــى يوسف ش|لسعيد عبــــد|نوح  هي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

326388 هيم محمدى محمد|بــــر|جر |ه ى شمس|د| بــــ عي 

676882 وى|لقن|د محمد |حمد متـــول فؤ| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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86425| هر محمد|لط|حمد محمد | ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

772964 ل سليم يونس|هيم كم|بــــر|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|425|o فظ محمود|لح|سهيله محمود عبــــد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

8o93|9 سحق|ن عيد سعيد |حن ي|بــــ |د|
|لمنى

6||679 هيم مطر|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|خلود  |بــــ طنط|د|

349427 ى محمد|ف طمتـــ محمد حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|498o9 حمد|محمود سمي  محمود  ن|حقوق حلو

85||86 لموجود عىلي|فتـــ عبــــد|مل ر| دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

6984|7 لحنفى|لعزيز عىل |حمد عبــــد |محمد  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

6||86  |لش|حمد عبــــد |محمد 
ى
حمد|ق ره بــــنى سويف|تـــج

8|9282 ي قطبــــ ر|ل| تـــبــــ|ء عشي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|4o79 لح|م ص|لسل|ح حسن عبــــد|صل| عل ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

34o6o3 لمنعم محمود|عمر مفرح عبــــد |بــــ بــــنه|د|

8|o|77 حمد دكروري محمد عىلي|بــــ |شه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

447339 لكريم محمد حسن|د |نه مصطفى ج|جم ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

235976 ف محمد عىل|يدى |ه رسر هره|لق|ره |تـــج

7o654| لحميد محمد عىل|مرح سعد عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|2o263 حمد وجدى محمد محمد| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|7o|o8 سلىم محمد سيد عطيتـــ شكر رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

|76|o| هيم محمد محجوبــــ|بــــر|د |حمد عم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5234o3 حمد جوهر|حمد |هيم |بــــر|زم |ح ن|سو|ضتـــ |علوم ري

|2o|36 سحق نرصي سيف| |ندر|س ى شمس|تـــج ره عي 

324|9| لس خ تـــه ملك|لد شح|كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

693222 تـــه|محمد عىل عىل محمود شح لمنصوره|بــــ |د|

85844o ء عمر فخري محمد|حسن ي|بــــ |د|
|لمنى

7||o2| هيم محمد ليله|بــــر|م |ء عص|سم| لمنصوره|عه |زر

7o72o3 ن|رس محمد محمود رمض|ء ي|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|2o533 ل حسن|لمتـــع|ل لحىطى عبــــد |ن جم|نور هره|لق|ن |سن|طبــــ 
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8|4665 لحليم عىلي|عمر عبــــد| مه ي|بــــ |د|
|لمنى

4oo347 دى مني  فتـــىح قلدس|ف سكندريه|ل|بــــ |د|

|2882| ء بــــسيوئى خليل|دل عل|ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

63748| |لش|بــــ عبــــد |لوه|بــــسمه محمود محمود عبــــد 
ى
ق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o4329 يم عىلي|لعز|بــــو|لحسن |بــــو|تـــغريد  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

25634| ى| حمد عىل محمد مي  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

6o333| حمد وليد مصطفى محمد تـــوفيق| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34543o لم|لد محمد محمد س|محمد خ ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

7|679o |لوف|بــــو |عيل |سم|رق متـــول |حمد ط| لمنصوره|بــــ |د|

33|7o7 |من
ى
 لطفى دسوق

ى
ر دسوق |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

5366o7 نم|هلل غ|عمر نبــــيل فتـــح  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

2|6795 ف محمد عزتـــ حد|فرح  د|رسر هره|لق|ر |ثــــ|

622748 ن|عيل عطيه رسح|سم|م  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6o3455 زى|زى حج|لسعيد محمد غ|هدير  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

752243 لح محمد حسن|مجدى ص| جوكرن زيق|لزق|بــــ |د|

|37838 وى مصطفى يوسف|د سيد شعر|زي هره|لق|هندستـــ 

5o7825 وى|زق تـــم|لر|مريم محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

47655 لسعود منصور|بــــو|دتـــ محمد |مي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

782924 ن محمد|سليم|منى محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

754573 ل محمد محمد|تـــسنيم كم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

78oo55 ى أحمد إدريس عىل سعيد حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

343o9o تـــ محمد سعيد سيد| مي  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

54o333 ل بــــشر محمد|هلل كم|منتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

54447o ي|هيم كيل|يم إبــــر|لد|ء عبــــد |أسم
ئى سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9|8282 ضى سيد |لر|ح عدل عبــــد|سم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

779836 ى عىل | لمسلىمي|حمد |يه وجيه حسي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77588o لدكمتـــ|لرحمن أحمد |حمد عبــــد |منيه | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

87o|3o حمد|لدين |هر سيف |لظ|ء عبــــد|نجل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

877382 جر حفنى محمد عىل|ه سيوط|عه |زر
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353424 حسن عمرو عىل حسن ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

63|o75 لمعىط|مر عبــــد |لد ع|ندى خ زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6|3942 هلل|بــــ | لسيد ج|بــــ |لوه|ء عبــــد|شيم |بــــ طنط|د|

6|26|4 قرع|ل|لنبــــى |ء محمود عبــــد |سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4o5934 حمد يوسف|لسيد |ح |لفتـــ|ء عبــــد|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82664 دى محمود|يه محمود ن| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

894o8o ى منصور |ح حس|م صل|بــــتـــس| ني  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

78|o56 لعجىم|روق |محمد حمدى ف ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

8o5o72 ى ي| يوستـــي 
سمي  فخري مهنى ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 

ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و
تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى

ريتـــ|د|ل |

33|753 وى|لشعر|ى عىل |لشعرو|مريم  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

7oo|5o ن|لعدروىس رمض|ئى محمد |تـــه لمنصوره|علوم 

269729 كحل|ل|هيم |بــــر|حمد|حمد فتـــىح | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

888|34 يس  | ج  عط|جرجس ن سيوط|بــــ |د|

|33|5o دل حلىمي دوس|ندي ع|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3739|9 هيم عمرو|بــــر|ئى عمرو عىل |ه |نوعيتـــ بــــنه

9o58o4 حمد |لحكم ربــــيع |حمد عبــــد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

324o5| بــــ سعيد محمد|لتـــو|ج عبــــد|حمد حج| |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

769678 م فتـــىح مصطفى عطيه|سل| ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

375o|4 لي|لد|حمد |ح |لفتـــ|حمد عبــــد|م |حس ى شمس|د| بــــ عي 

6oo834 وق  ف بــــسيوئى محمود |رسر بــــوغربــــيه|رسر |بــــ طنط|د|

526456 لسعدئى|لحميد محمد محمد |حمد عبــــد| ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

25456o ف عبــــد|محمد  ح سمرى|لفتـــ|لعليم عبــــد|رسر دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|4|34 ف |جورج  ى ص|رسر لسعود|بــــو|دق |مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|o|97 محمد حسنى عىل فرج |علوم طنط

278597 در محمد|لق|ر محمود عبــــد|من ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

855|6o مل سيد عزيز ذىكي| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7799|8 ى |بــــر| هيم حسن|بــــر|هيم خي  زيق|لزق|ره |تـــج

2776|3 ن درس|م عبــــده تـــ|س| مي  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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22594o ى عبــــد| ى محمد|لر|حمد حسي  زق حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9|5767 لحق |لحفيظ عبــــد|د رجبــــ عبــــد|جه ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

686577 ي|لمحسن محمد عبــــد |يىح ربــــيع عبــــد 
لغنى ي|هندستـــ 

|لمنى

789327 هلل سعيد محمود|سعيد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||85o6  صل
ى
|سلىم دسوق

ى
ح دسوق ى شمس| لسن عي 

43|63| لحق عىل نرص|د |محمد عمر ج |ره طنط|تـــج

||84|4 هلل محمد خليل عىل|عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

697724 لدين محمود خليل محمود|خلود سعد  لمنصوره|حقوق 

6895|4 فظ|يه عىل عوض عىل ح| لشيخ|بــــ كفر |د|

3389o5 زل|رتـــ مجدى محمد محمود هو|س |نوعيتـــ بــــنه

42884| د|لضي|محمد صبــــىحي محمد محمد  |طبــــ طنط

|595o3 سلىم مدحتـــ محمد منصور ن|بــــ حلو|د|

848885 ى |ل|حسنه محمد  حمد|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

78526| وى|م طنط|لسل|وى عبــــد |عبــــي  طنط زيق|لزق|نوعيتـــ 

25|273 لجندى|حد |لو|محمد محمود فوزى عبــــد  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

7o|537 لمجبــــر|لحميد مصطفى |منيه محمد عبــــد | |ره طنط|تـــج

46375 لحكيم|ري عبــــد |ن بــــند|محمود مرو هره|لق|ره |تـــج

223896 ء يحن  سعد فرج|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

223233 حمد عىل|ل |حمد كم|سيد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|4|486 دل مصطفى محمد مصطفى|مصطفى ع ى شمس|تـــج ره عي 

767o37 ئى|لحلو|س زىك |لد عبــــ|م خ|سل| ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

288o2o ف  لدين|سلسبــــيل مجدى محمد موىس رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7|o5o| زي|ن عزيز محمد محمد حج|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|56288 مل محمد|حمد ك|دهم | هره|لق|ره |تـــج

7837o3 ى محمد|خلود ش كر حسي  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

678425 ه محمد يىح | لسيد|هيم عوض |بــــر|مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

869968 ه | سكندر يوسف|مه |س|مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

|65434 لمنعم|هيم عبــــد |بــــر|لمنعم |ء عبــــد |سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7o9235 عزتـــ محمد محمد يوسف محمد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6o8o38 ع|لرف|ح |لفتـــ|آيه مصطفى محمد عبــــد  |طبــــ طنط

26o7|9 يف|لعظيم |ر محمد عبــــد|من لشر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل
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89o7oo حمد محمد |ده سيد |مي سيوط|تـــربــــيتـــ 

3|9o9o ن محمد|رتـــ محمد عثــــم|س ى شمس| لسن عي 

2433|o ه رمض| لرحمن صبــــره|ن عبــــد|مي  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

|3o574 ه مكرم شح| وس|تـــه تـــ|مي  ورصى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4|||3o ى|تـــغريد فزدق كم ل حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

2|2622 هلل|عمر سيد متـــول محمد عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|6o255 ن|هيم مرىسي عثــــم|بــــر|هيم محمد |بــــر| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

532o3 ى  وق مجدى حسي  حمد|رسر دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5o3829 ى|بــــو |لسيد محمود |ل محمد |عمر جم لعني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

238822 ه عم| لسميع|هيم عبــــد|بــــر|د |مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3839| حمد|حمد مصطفى |ء |رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75424| ف رزق |تـــفى  حمد|رسر عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

43o524 يف|للطيف |هبــــه محمد عبــــد  لشر لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

356293 ر|حمد مختـــ|حمد محمد |مصطفى  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

477364 ج|لطن|هيم |بــــر|ل محمد |من سكندريه|ل|بــــ |د|

6o|||7 حمد قطبــــ سلطح|لد |محمد خ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

438293 |غ|ل|لحميد |لحليم عبــــد|يه عيد عبــــد| لشيخ|تـــمريض كفر 

7o4387 شم|بــــوه|هلل فتـــىح |ء عبــــد |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

343584 لسيد عبــــده عيس|ء صبــــرى |رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

78584 ل|لع|لد محمد محمد عبــــد |خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

424234 دريس|ن محمد |د عىل عثــــم|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

626345 مد|مه ح|مه محمد سل|نهله سل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|6o9| د|لعق|عيل |سم|عمر عىل  ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

693765 ى|لحس|رق مصطفى |ن ط|يم| ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

84459 ى|ن محمد طه |سوز مي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

42oo26 د|لسيد محمد حسن ج|ن محمد |مرو |ره طنط|تـــج

8546|4 |س عط|لنح| |عط| ند|ر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

77|4oo د محمد محمد حبــــسر محمد|جه زيق|لزق|علوم 
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325|77 ن|ن محمد سلط|محمد سلط ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

437537 ى|لسيد ش|هلل محمد عىلي |عبــــد  هي  لشيخ|طبــــ كفر 

676658 لكريم محمد سبــــيع محرم|ن عبــــد |يم| لمنصوره|حقوق 

762299 ق|بــــ مني  سمع|يه|بــــيشوى  وى|ن رسر ره بــــور سعيد|تـــج

|447o ي|ر
جتـــ|بــــوحبــــ|ن |هيم عثــــم|بــــر|وليد | ئى ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

28o763 ى محمد عل|محمد  م|حمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43o7|3 لبــــمبــــي|هيم |بــــر|رص محمد |ن ن|رو |تـــربــــيتـــ طنط

68o256 در محمود طلبــــتـــ|لق|ر عبــــد |من لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|72o88 هيم|بــــر|ره حسن محمد |س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

84|47o هلل|ل رزق عبــــد|يده جم|ع ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

526529 حمد محيسن|محمد مصطفى محمد  سيوط|بــــ |د|

3463o4 لليثــــى|د |حمد عو|د |حمد عم| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|327|o ين ئى منصور مكرم|روم| في  ى شمس هندستـــ عي 

8|9256 مل|مل وهبــــه ك|ك| ري|م ي|هندستـــ 
|لمنى

86o663 لحميد|كريم عنتـــر مفضل عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o|769 تـــ محمد | د|حمد حم|حمد محمد |مي  سكندريه|ل|طبــــ 

3549|o هد|لد محمود ليس مج|ر خ|من ى شمس علوم عي 

79523 هلل بــــكرى|مديحه عىل عبــــد  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

8o|37 ف مجدي محمد|ء |شيم رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

79|486 ي
بــــ|م غنيم شه|سل| |دئى زيق|لزق|صيدله 

5||766 در حسن|لق|رص محمد عبــــد |لن|محمد عبــــد  |صيدله طنط

86395 ي محمد سعيد|
ى
حمد شوق ن|حقوق حلو

|72984 وق خ لعزيز|لنبــــي عبــــد |لد حسبــــ |رسر ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

355|38 لعزيز محمود|ء محمود عبــــد|رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

87|622 لي|دل سعد و|ء ع|ول دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

33|558 در فريد|لق|يز عبــــد|ف| ند شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

393o3 رى|ل زغلول بــــند|مصطفى جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

23|733 ي رمض|
ف محمود وطنى ن|رسر ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 

مس |خ.تـــ

||677o حمد بــــيومي محمود|ملك  هره|لق|ره |تـــج

453|2o يل|ىط ط|لمع|هيم أبــــو|هيم أحمد إبــــر|إبــــر لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري
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257726 وليد محمد طه محمود ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

3|964o حسنى مىك حسن| ىسي| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

423343 وى|لض|لمنعم سليم |ن مصطفى عبــــد |يم| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

6o9529 سم|هيم بــــدوي ق|بــــر|طمتـــ محمد |ف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o9887 لد|لرحيم خ|لسيد عبــــد|لسيدتـــ | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|2896 بــــ|روق كس|حمد ف|محمد  ى شمس حقوق عي 

9o29|| خلف محمد عىل حسن  ج|تـــربــــيتـــ سوه

863672 ي|ر
ى | |ئى لسيد|حمد حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7|6444 حمد|مخ صبــــرى |ش| مه |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

8o2887 ي|ر
ي عف| ئى

ن|ن عثــــم|مصطفى ي|نوعيتـــ 
|لمنى

423396 لسيد خليل|لدين |لعزيز سعد |سلىم عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

766|99 ن ن|حمد عثــــم|لسيد |حمد | |مي  صيدلتـــ بــــورسعيد

758544 لم|لسيد سلىم س|هدى  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

7o235o ح|لفتـــ|حمد عليوه عبــــد |هدير  زيق|لزق|ره |تـــج

25|o67 ذل|لش|لحكيم |عبــــد| صم زكري|ع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|55999 ح|لفتـــ|جر محمد بــــهجتـــ عبــــد |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

82398 ح محمد|لفتـــ|ل عبــــد|محمد جم كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

49953| لحليم شعيبــــ|س عبــــد |ن محمد عبــــ|رو تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

356342 ري|لهو|حمد |حمد محمد |محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5|8286 ء حسن فهىم حمد|شيم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6o2o3| حمد عيد|مد |ندى وليد ح لمنصوره|بــــ |د|

422o66 لدين محمد محمد مرىسي|سلىم عز سكندريه|ل|حقوق 

243o68 لمسيح|در عطيه عبــــد|نوبــــ ن|بــــ| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9|579| ء محمد حسن محمد حسن |ل| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

3488|2 بــــ|م فوزى عمر خط|م هش|حل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

356927 هلل محمد محمد نرص|طمتـــ عبــــد|ف |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

9|8366 شم |لسميع ه|حمد عبــــد|عمرو  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

446o93 فظ فهىم عىل|حمد محمد ح| ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

2o6o5 متـــ محمد عىل مصطفى|س|هلل |عبــــد  ى شمس|زر عه عي 
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|36|5| مريم سيد محمد مطر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|9349 مر|لرحمن ع|ندى حمدى عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

897867 حمد حسن محمد |ء |حسن ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7766| ى |لسيد |ء |سم| لسيد|لخرصى هره|لق|بــــ |د|

8|3o|5 ن محمد عىلي|محمد شعبــــ ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

5|8457 لسعيد يوسف شعتـــ|لسعيد |رحيل  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|327o4 لسيد|سهيله صبــــىحي محمد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

328562 ى عبــــد دى عفيفى|له|محمد خي  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

8|6729 محمد فتـــىحي محمد محمد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

43625o هيم محمد|بــــر|م |لسل|در عبــــد |ن لشيخ|طبــــ كفر 

499o96 شور|لكريم محمد مصطفى ع|ن عبــــد|يم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|33697 لعظيم|ل عبــــد |لع|لعظيم عبــــد |هلل عبــــد |هبــــتـــ  هره|لق|عه |زر

2534|6 لمغنى زعزع|هر عبــــد|ندى م ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

42o427 | 
ى
حمد|لدين |بــــ |حمد شه|منيه شوق لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

498783 ين  ف محمد |شي  غ|لصبــــ|رسر تـــربــــيتـــ دمنهور

434377  تـــعيلبــــ|ء |سم|
ى
لسيد شوق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

688757 لسيد|حمد |لسيد |حمد | لمنصوره|ره |تـــج

52|37 بــــ محمد محمود|لوه|هبــــه عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|63|72 ق|ريم جم وى محمد|ل رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

27667o ج|هيم فر|بــــر|ره عبــــده عبــــده |س ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7|2787 ل|لع|حمد عبــــد |لسيد |لسيد سعد |ء |رس| لمنصوره|عه |زر

7o2964 لنحريتـــى|ل محمد محمد مصطفى |ن هل|يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

68|249 ى|لع|عبــــد | رس رض|ف ىط حسي  ن|صيدله حلو

28|549 ربــــيع سلىم محمد| دين ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|4772| ف مني  صديق|عمر  رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|75679 ى |ي |لبــــ|حمد محمد عبــــد |سمي 
ى
ق ي |

لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

63o5o6 لحميد سليم|د عبــــد |لد محمد فؤ|خ ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

336o89 ى عبــــد|وف بــــ محمد|لوه|ء خي  ى شمس|د| بــــ عي 

82868o عيل|سم|يز عىلي |رفيع ف دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6o7237 ر|لجبــــ|طف تـــوفيق سعد |م ع|حس لمنصوره|بــــ |د|
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492398 ن|يحن  كرم يحن  محمد طم |حقوق طنط

248294 ه عبــــد  مر|د ع|تـــه حم|إلله شح|سمي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

7o9692 لسيد محمد عىل محمدين|مه حمزه |س| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

|3827o للطيف|حمد عبــــد |لدين |مصطفى محمد رسى  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|4||33 حمد|حمد عزتـــ محمد | مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|55259 ه | حمد محمود درويش|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

699584 ف س|مريم  لم|لحميد س|لم عبــــد |رسر لمنصوره|نوعيتـــ 

77o937 د|لجو|لعزيز محمد عبــــد|حمد عبــــد |ء |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

6963o3 م محمد مصطفى بــــخيتـــ|حل| لمنصوره|نوعيتـــ 

8484|| ى|د عبــــد|مريم عم لنبــــي حسي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

258797 رص محمد محفوظ|حمد ن| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6|6624 لمرصى|لسيد عىل |هيم |بــــر|رحمتـــ  ط|حقوق دمي

2574|8 لبــــسوم|لعزيز |ء محمد عبــــد|ول تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

65745 لمقصود|ن عبــــد |يمن رمض|ن |رمض كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

79225o لمليىح |لعزيز |بــــدور محمود محمود عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

756278 رص مصطفى محمد|لن|ء عبــــد |ل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

84oo85 هلل فتـــىحي يوسف|م عبــــد|له| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

||5654 يف | لي|د لعزيز|حمد عبــــد |رسر هره|لق|ره |تـــج

4933| حمد محمود|مه |س|مدثــــر  هره|لق|حقوق 

|38532 لخولي|لحميد محمود |سوسن سعيد عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

488454 حمد عىل|لنرص |حمد سيف |عمر  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

259o63 لحديد|بــــو|كريم محمد عىل  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

255245 ر محمد|لغف|ر عبــــد|لغف|طمه عبــــد|ف كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|4647 هيم|بــــر|ء ثــــروتـــ حسن |روميس ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2955o7 لرسول|لرسول محمود عبــــد|م عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||6873 ك|لمل|مجدى عزيز عبــــد | رين|م ن|فنون جميله فنون حلو

68o895 هلل|م عبــــد |يحن  س| بــــول لمنصوره|ره |تـــج

22o|o5 لم|روق س|هدى محسن ف ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

263283 ن محمد مصيلىح|طمه رمض|ف |علوم بــــنه
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76o879 ن|ر سعيد سليم محمد عثــــم|من لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

267oo3 ض محمود|لدين ري|د|رضوى عم شمون|نوعيتـــ 

78oo47 س|لسيد عبــــ|لسيد عىل |  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

245787 سعد خليل|جد |بــــيشوى م ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

325866 حمد|در |لق|رص عبــــد|طمتـــ ن|ف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

32838| لسيد|لجليل |لرحمن حسن لطفى |عبــــد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

784o46 حمد عىل|حمد محمد محمد | زيق|لزق|بــــ |د|

8o4594 وس|د تـــ|ن فؤ|رمض| رويد ورصى ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

83o787 ي منتـــرص رجبــــ خليفه
مصطفى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

675|54 ف محمد |محمد  لرحمن |هيم عبــــد |بــــر|رسر
دوس|ق

م بــــنى سويف|إعل

8|33oo ي محسن شعبــــ
ن دردير|مصطفى ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

| |لمنى
لجديدتـــ

4|647 لحميد|ل محمد عبــــد |ر جم|من هره|لق|حقوق 

774o68 منى محمود محمد موىس ى شمس صيدله عي 

2|7938 ر نرص|لغف|د حمدى عبــــد |سلىم عم ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|46642 يف  ف محفوظ عبــــد |رسر لغنى|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

852882 ي|يكل ميل|م
ى
د سمي  شوق دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

69382| لديسىط|لمطلبــــ |حمد عبــــد |ء |شيم ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

446453 لدين خليل محمد خليل|هلل عز |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

6|82|| |لص|ر |حمد مختـــ|حمد |ليىل 
ى
ق ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

4|o84o ل|لش|حمد |تـــ |سلىم محمد بــــرك |تـــربــــيتـــ طنط

27o835 ى سعيد  حمد محمد مرع|حني  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|66887 هيم|بــــر|زق |لر|ن محمد عبــــد |يم| هره|لق|بــــ |د|

77|27 وز ط مد|لمنصف ح|رق عبــــد|في  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

6|3862 مه|حمد سل|محمد حمدى محمد  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

543556 زم محمد صبــــىح حسن|بــــسنتـــ ح سكندريه|ل|علوم 

882o96 لصبــــور  |ح عبــــد|محمود مصطفى صل سيوط|بــــ |د|

9o5892 هلل محمد  |م عزتـــ عبــــد|سل| ج |تـــمريض سوه

76|289 رص محروس محمد|ن| ند ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|345oo هلل|م محمد فتـــح |ندى س ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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5o42oo ن محمود محمد متـــول سيد أحمد|جيه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|34982 وى|حمد ثــــروتـــ محمد عشم| ى شمس حقوق عي 

344536 ن|للطيف سليم|لرشيد خلف عبــــد|محمد عبــــد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

256558 لنقيبــــ|لسيد محمد |مروه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4|6|65 ح|هيم عمر محمد مصبــــ|بــــر|ن |يم| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

25o|63 لعزيز قطبــــ|لد عبــــد|ء خ|رس| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

243o6o حمد عىل|هر فضل |محمد م ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9|227o هيم |بــــر|م محمد جبــــريل |سل|ل|سيف  ج|حقوق سوه

|47292 لنبــــى حسن|ل عبــــد |حمد جم| ى شمس|تـــج ره عي 

23994 ل محمد خليل|ء جم|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6966|| وى|لعمر|حمد |لسعيد سيد |ء محمود |رس| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

9|4|7o يمن مصطفى محمود  |د |جه سيوط|بــــ |د|

366o35 عمرو محمود محمد محمد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

32|484 م|م|ل|حمد محمد حسن |محمد  ى شمس حقوق عي 

2499o6 وى|لسنط|ن |رس رمض|ن ي|رو ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

645755 شم أحمد عطيه|جد ه|م |ره طنط|تـــج

324342 م محمد مهدي|حمد حس| ى شمس|تـــج ره عي 

6486|5 لدين لبــــيبــــ محمد|ن نور|يم| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8|o97| ى ف يز تـــوفيق عىلي|نرمي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

79|332 لسيد جعفر محمد|مصطفى  زيق|لزق|حقوق 

338676 ر|لجز|لسيد |رقيتـــ نرص نبــــيل نرص  |نوعيتـــ بــــنه

43o3|7 ن خليل|زينبــــ محمد فوزى محمد سليم |حقوق طنط

86|63o ي عيسي خليفه 
هيم|بــــر|مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

75o594 مجدى جرجس صموئيل| رين|م عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ 

847628 ل سيد حسن|ء كم|عل ن|تـــمريض أسو

72254 لمجيد|حمد محمد يوسف عبــــد | لفيوم|هندستـــ 

4|9439 ن|لعري|لرحمن |ل محمد عبــــد |هل| مه |حقوق طنط

|549o3 هيم فهىم عفيفى|بــــر|منيه | ى شمس| لسن عي 

636|62 لسيد خليل|لسيد محمد |حمد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|72o|8 لنبــــى|لسيد حسبــــ |حمد |لد |محمد خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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7|o87| وى|لمحل|لمتـــول |حمد محمود محمود | ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

236||2 هيم|بــــر|س |لدين عبــــ|ء|ن عل|نوره هره|لق|ره |تـــج

428235 ي|ر
هلل|حمد عبــــد |م متـــول |عص| ئى |بــــ طنط|د|

46279 م محمد|حمد صديق عل| ى شمس|زر عه عي 

237845 ه|لل|ح محمود محمد عبــــد|سم ن|بــــ حلو|د|

695|3o ن|لرؤف عثــــم|م عزتـــ عبــــد |حمد عص| ى شمس طبــــ عي 

638824 حمد عىل عفيفى|عىل عفيفى | نور لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

|46289 ى محمد شعبــــ|من ن|ر حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

86|9|o حمد|لم |محمود سعيد س لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

2|935| لسيد|حمد |لسيد |حمد محمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

698|o5 لسعيد سليم|ء محمود محمد |صف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

335653 تـــ|تـــ محمد عىل بــــرك|بــــسنتـــ بــــرك ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6932o6 ى |لرحمن جم|عبــــد  وى|لمك|ل حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|7|534 بــــح|حمد ر|حمد لبــــيبــــ |محمد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

23286| يدى محمود عبــــده عىل|ه ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

482965 دى محمد حبــــلص|له|ر محمد عبــــد |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|78|62 حمد عىلي|عيل محمد |سم|ن |حن لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7||339 وى|لنبــــر|لجليل |وى عبــــد |لنبــــر|مل |محمود ك لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8384o| ء ممدوح حلىمي سيد|رس| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

495||| ن|هيم رمض|حمد محمد إبــــر| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

493o4o لسيد محمد مرىس|محمد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

2453|3 دره محمود محمود عىل|ن ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

686794 حمد فرج|ء عىل |رس| لمنصوره|ره |تـــج

6o5726 طف محمد عيس عىلي|محمد ع ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

628762 هيم|بــــر|لمعبــــود محمد |م عبــــد|سل| زيق|لزق|حقوق 

864o92 لرحمن محمد|ل عبــــد|د كم|زي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

47564o لحميد|حمد عبــــد |سلىم محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

828|96 نرصي وردي بــــرسوم| ري|م دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

77o537 لرحمن محمود وصفى|محمد ثــــروتـــ عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

686263 ف فكرى فهىم |محمود محمد  لمرىس|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 
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3|2782 ن محمد عويس|بــــ محمد شعبــــ|شه |بــــنه| هندستـــ شبــــر

32584o ن سيد|ن سمي  شعبــــ|صفوه ن|بــــ حلو|د|

784o26 ى محمد | ى محمد|حمد حسي  مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

273|4o لمزمل محمد مصطفى|م |سل| |د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 
ضتـــ|ري/لسويس

262273 وى|لكل|ن |هيم سليم|بــــر|ن |زم سليم|ح لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

776o96 ص|لقص|لد محمد محمد محمود |هلل خ|منه  زيق|لزق|بــــ |د|

47233 لمجيد|لرحمن عبــــد|ل عبــــد|عمر جم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

32o888 هيم|بــــر|ن |دي فيكتـــور سليم|ف سيوط|بــــ |د|

|59933 محمد سيد فريد يوسف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

42o26| لدين محمد محمود|لسعيد عزيز |ره |س لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

46892 بــــري|لج|لحليم |لد عبــــد |تـــم خ|ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|5o542 حمد|تـــ |بــــرك| محمود رض هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

438553 م حسن عىل رزق|حمد محمد س| لشيخ|علوم كفر 

5|8458 رتـــ|لسيد حسن محمد عم| |رش سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

8542|9 ي|ر
عىلي محمد عىلي| ئى ي|نوعيتـــ موسيقيه 

|لمنى

77oo66 لرحمن عىل محمد زىك زويد|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28727 سيد محمد سيد حسن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2|8343 ء عصمتـــ محمد مهنى|ل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

689557 ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر| |بــــ رض|رح بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

486386 وي ملك نجيبــــ|ملك حن| كرين|م سكندريه|ل|حقوق 

64|258 هيم|بــــر|لسيد |ن |يه سليم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7||246 بــــدين|لمعىط ع|ل عبــــد |جر جم|ه سكندريه|ل|صيدله 

82592o لسعود رشيدي جريو|بــــو|ء |صف دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8o8352 ى جمعه رجبــــ محمد|ي سمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

4|9||9 ل|لجم|تـــ عطيه متـــولي |لشح|ء |عل لمنصوره|حقوق 

264463 ق|تـــه |هيم شح|بــــر|د |عم| عل وى|لشر |ره بــــنه|تـــج

44o779 ئى|لعن|لمهدى |هيم |بــــر|م  يىح  لشيخ|طبــــ كفر 

7684o2 س|لنح|حمد |هلل |حمد عبــــد |هلل |عبــــد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

43553 وق ط دى عتـــريس|له|رق عبــــد |رسر هره|لق|عه |زر

888698 لرحمن |ء محمود محمد عبــــد|رس| سيوط|بــــ |د|
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|5962| ل|لع|حمد عيد عبــــد |هبــــه  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

325775 ي ر
ي|عزتـــ مصطفى

ى
غبــــ دسوق ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

33735 زق حمدى|لر|ء حمدى عبــــد |رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8658o5 حمد|رك حسن سيد |ء مبــــ|سم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

329498 ح محمد فتـــيح|لفتـــ|بــــدر عبــــد| نور |حقوق بــــنه

5374|4 طف نجيبــــ خليل|مريم ع ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

888952 د محمد |سلوى سمي  حم ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

696oo8 م|حمد سل|سعد محمد |ء |رس| هره|لق|م |عل|

85o|5| حمد فهىمي|مي |زم تـــه|ح ي صىح 
سيوط|معهد فنى

772539 هلل|ن نعمه |محمد سليم| رغده رض زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

75289| لحفنى|هيم محمد حسن |بــــر|حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

49476o ضي|بــــوع|هيم |بــــر|لسيد |لحسن عىل | ى شمس| لسن عي 

479373 لم شعيشع|هيم س|نغم نبــــيل إبــــر سكندريه|ل|بــــ |د|

3|67o| ف محمد س|سلىم  لم|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

2|2895 تـــه|لدين سعد عىلي شح|ل |عمر محمد كم ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

238475 نور حسن محمد|سونه رأفتـــ  هره|لق|ره |تـــج

635o87 لغنى يوسف|د محمد عبــــد|لجو|مل عبــــد| زيق|لزق|بــــ |د|

754426 ر محمد شلبــــى مرزوق|بــــسنتـــ محمد مختـــ عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|o8|| ف محمد |ندى  بــــو جميل|رسر |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

6|2558 ج|عيل فر|سم| |عبــــده محمد رض| دين ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

633|35 لسيد بــــرع|لد |محمد خ زيق|لزق|ره |تـــج

8283oo محمود مخلوف محمود عىلي |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7689o8 لمنعم عطيتـــ|هلل عطيه عبــــد |منه  لعريش|تـــربــــيتـــ 

44636 ى  مي  هيم محمد يونس|بــــر|بــــورسيع |هيم |بــــر|ني  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|5|9o6 ف رجبــــ عطيتـــ|يه | رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

84|o88 حمد|لحسن |بــــو|ل |لع|جر عبــــد|ه دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

3|95|| هيم|بــــر|رص سيد |يدي ن|ه تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

|53486 لم|لدين محمد س|ح |د صل|جه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5|929o ى عبــــد  لجيد محمد بــــدر|آيه خي  طبــــ بــــيطرى دمنهور

764986 لس س ى حبــــسر|بــــو|ن |مح سمع|كي  ليمي  صيدلتـــ بــــورسعيد
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834243 ن|محمد محسن محمود عثــــم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8659o9 لمعىطي عىلي|محمود محمد عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

333|75 هيم|بــــر|لمتـــجىل |محمد غريبــــ عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|665|5 لمجيد|د عبــــد |ن محمود فؤ|نور ن|حقوق حلو

8957o9 هيم |بــــر|ء قدرى محمود |رس| ج |تـــمريض سوه

||9689 روس|سك|يز |دي ف|ريو ن|م ن|حقوق حلو

443o93 ى جل|ي حمد|لمنعم عىل |ل عبــــد|سمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

2|5o25 ى محمد عبــــد| لمعز|حمد حسي  هره|لق|حقوق 

835||9 حمد عىلي|عبــــي  عنتـــر  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

782o49 |طمه محمد عبــــد |ف
ى
لمنعم عىل دسوق زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

78335o لسيد|نىح  محمد عوض | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

464727 لسيد فرج|لح |حمد ص| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

77|oo5 لخي |هيم مصطفى أبــــو |بــــر|د سعيد |سع زيق|لزق|نوعيتـــ 

45|3|4 بــــ|لسيد شه|هيم |بــــر|لسيد |م |حس ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

869|82 ن محمد|ن شعبــــ|حمد عثــــم| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|6823 فتـــ حسن فهىم|لدين ر|ء |حمد عل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|6934 ه ثــــروتـــ محمود حسن  لعبــــيس|ني  |لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه 
لمنصورتـــ

28522o لمليىح | |لغنى ذكري|حمد عبــــد|لغنى |عبــــد لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6387o| بــــوزيد|رغده محمود محمود محمد  زيق|لزق|حقوق 

9o699o بــــتـــ محمود |مريم محمد ثــــ ج|علوم سوه

4|8o83 محمد سعيد قطبــــ محمد لشيخ|ره كفر |تـــج

32595| ى  |دور| |يوستـــي 
ى
سعد|د شوق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6o8o93 ردى|لمو|سلىم فتـــىح جميل  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6o3|6o لحميد تـــره|محمد عبــــد | دين لمنصوره|ره |تـــج

498|o5 |لبــــن|ء يوسف عبــــده يوسف |دع تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

|6|893 بــــر حسن|بــــو بــــكر ج|ندى  ى شمس|تـــج ره عي 

925623 ده عىل محمود محمد  |حم ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

9o8|8 بــــو زيد عىل|دل عىل |عىل ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

834o|2 رك|هر مبــــ|لط|بــــر |نعمه ص قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي
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322654 قتـــ | ف محمد سيد|رسر رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33o554 ي|ح مصطفى |لفتـــ|ء مصطفى عبــــد|ل|
وى|لمنى |تـــربــــيتـــ بــــنه

636o69 لم سليم|در محمد س|ن ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|2o625 تـــ|لزي|ح محمد |طف صل|عمر ع ى شمس هندستـــ عي 

683334 وع|لبــــدوى مط|لسيد |ن محمد |يم| لمنصوره|ره |تـــج

4o286| لخي |ه نظي  عمر عبــــد|لل|هند عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

635|9| لسيد|لحميد |حمد عبــــد |ندى  زيق|لزق|حقوق 

79o85o له|عيل دربــــ|سم|ء محمد محمد |لشيم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

8o|o22 ر|لح عم|مر ص|يه ع| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

77945 ى  محمد حسي 
محمد مصطفى تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|

مس|تـــجمع خ

344337 ن|هيم حفنى زهر|بــــر|محمد محمد  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

837|o8 حمد عىلي محمود|خلود  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

632o8 ط|رتـــ ربــــيع مسعود شبــــ|س دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8577o2 ي عقيله ح|هدي 
فظ|لحسينى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

46o|9o مريم قطبــــ محمود قطبــــ عشيبــــه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

262685 ن|مه جوده سليم|س|محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

782297 ى |حمد | ى|لخرصى حمد حسي  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|28455  سليم|م فؤ|محمد حس
ى
ن|د شوق ى شمس|تـــج ره عي 

68o|63 لذىك|م |لسل|يمن عبــــد | |رن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

24624| ح سيف|لفتـــ|محمد محمود عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

446o46 لح|هيم ص|بــــر|حمد |دهم |بــــ |يه| |ره طنط|تـــج

697|32 ن|وى سليم|لشبــــر|ن |محمد رمض ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

74o|2  |لبــــ|سميه محسن عبــــد 
ى
حمد|ق لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

366824 ره محمد عىل طلبــــ|س |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

25|5|8 دى مسعود|له|حمد عنتـــر عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o4825 ن|لعوضى محمد حس| |دندنه رض لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

32887 للطيف|مصطفى محمود عىل عبــــد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

|7|332 |م فتـــىح حسن |عمرو عص
ى
لدسوق كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

34o||6 م منصور|لسل|تـــم حلىم عبــــد|ح |ره بــــنه|تـــج
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523775 دل زىك رجبــــ|لد ع|محمد خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3627o8 لحميد سعد|حمد عبــــد| |هند|ش ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7|25|2 ي
مي |ل|مصطفى مصطفى مصطفى | دئى لمنصوره|بــــ |د|

426874 ر حمدى صديق محمد|من سكندريه|ل|بــــ |د|

78||2| ن|لرحمن محمد عىل رسح|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

425565 وق  حمد|وع |حمد رجبــــ مط|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

779549 ن|يه سعد محمد سليم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o9424 بــــ عىل عويضه|لوه|م محمد عىل عبــــد|سل| بــــ دمنهور|د|

89772| سم |لرحيم ق|لد عبــــد|مصطفى خ ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9o3856 لسيد محمود عىلي |م |هش ج|هندستـــ سوه

9o9546 لسيد محمد |ن |بــــر حمد|ء ج|سم| ج|حقوق سوه

3464o5 ء بــــربــــرى فهىم|ء عل|ل| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6|86|8 ن لذىك|هر |حمد ط| |مي  صيدلتـــ بــــورسعيد

242565 محمد عىل حسن عىل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o2o94 ي|لسيد مصطفى ك|مصطفى 
مل مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|6984 هيم يحن |بــــر|زم عىل رزق |ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9|8426 ى ص| رض لح |مسعود حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

886888 ى قدرى ص هيم |بــــر|بــــر |شي  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

|492o4 ي سليم |رنيم  |ر محمد سليم |لسلحد|دهم خي 
ر|لسلحد

هره|لق|ره |تـــج

4393|o لرسول درويش غنيم|جر مصطفى عبــــد|ه لشيخ|طبــــ كفر 

237|o2 رف|يه بــــدر محمد دردير ع| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|737| ن|لتـــركم|ء مجدى محمد |سم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

646355 ي | |لسيد عط|هيم محمد  |بــــر|حمد |نىح  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

92228o حمد |د |يمن رش| |عل ج|علوم سوه

45568 لد محمود حسن|محمد خ ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

8|o799 ن قطبــــ|ن رمض|ن حس|نوره حقوق بــــنى سويف

|62636 ي
لمصلىح|لسعيد محمد|ء |عمر ضى ن|حقوق حلو

45|352 ن|لمنعم فتـــىح زيد|محمد عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|382|4 حمد فوده|هلل |لسعيد عبــــد |هيم |بــــر| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

37o474 محمد مصطفى محمود محمد ى شمس حقوق عي 
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234563 هيم|بــــر|لحديد |بــــو|لدين محمد |نور ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

8822o3 ر  |لغف|حمد عبــــد|م |محمد عز ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

85|395 هلل|ء محمد مبــــروك عبــــد|ل| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

|5oo38 لرسول|لمنعم عبــــد |لد عبــــد |حمد خ| ن|حقوق حلو

3|67| ي
س سيد|رق عبــــ|ط| دئى مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

63o437 لعزيز محمد|لسيد عبــــد |لعزيز |محمد عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

4o2422 ف |بــــر|ليىل محمود  لدين|هيم رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2623| بــــينى|لدين |لسيد سعد|عمر  لشر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

64647 در|لق|ح عبــــد |حمد صل|رضوه  ن|علوم حلو

687235 لح|ن عىل طه محمد ص|يم| لمنصوره|حقوق 

35o946 حمد محمد|لرحمن |هلل عبــــد|عبــــد |بــــ طنط|د|

6|8773 ء حسن عىل حموده|سم| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

528|97 ي|هيم خليل |بــــر|ن |محمود فوزي رمض
بــــينى لشر ي صن. تـــ.ك

سكندريتـــ|ع |فنى

8|o4|| هيم|بــــر|دل عجيبــــ |يكل ع|م ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

8|3o79 لسيد فرج|حمد عيد | ره بــــنى سويف|تـــج

46389 لعزيز محمود|رص عبــــد |محمد ن تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

6|925o ودى|لد|م محمد رجبــــ |محمد س لمنصوره|طبــــ 

|45|o لحتـــو|لحليم |ئى عبــــد |حمد محمد ه| ى شمس طبــــ عي 

6396|6 وى محمد حسن|لشبــــر|ن |أمنيه رمض زيق|لزق|بــــ |د|

4|6||5 وي|لشه|م |لسل|هلل عبــــد|رضوى محمد فتـــح  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

63|865 دل|لع|حمد |ل |بــــسمه جم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25|o46 حمد مجدى حسن أبــــوشنبــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

78|o8 ن سعيد|مه محمد زي|س|محمد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

8|6673 ي عثــــم|ء محمد ر|سن
ن|ضى ره بــــنى سويف|تـــج

633|o8 لسيد|هيم |بــــر|لسيد |حمد | زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

448487 لمجيد محمد|لحميد عبــــد |لسيد عبــــد |محمد  |حقوق طنط

786954 طف صبــــىح عيد|م ع|ر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

248||o ه محمود فوزى سليم  حمد|ني  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

37255| لم|هدى محمد سيد س لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
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4|936 ى عطيه محمد مجدى حسني  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

29o38 بــــ|لوه|ل محمود عبــــد |محمد جم هره|لق|حقوق 

247842 دى|لبــــه|محمود صبــــرى محمود عىل  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

373665 لنعيم|لحكم عبــــد|ن عبــــد|ء شعبــــ|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

62|548 هيم محمد طه|ء إبــــر|وف ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

329|4o ي
حمد|هلل |حمد عبــــد| |دئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8867o9 مل |ل ك|دل جل|ر ع|من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4233|2 ى عبــــد  لسيد|م |لسل|هدينه حسي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8o437o ن|ن محمد عثــــم|د رمض|سع ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

34|9oo وي|لنو|م محمود محمد منصور  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

248o44 لنبــــى|لم عبــــد|حمد س|هد فتـــىح |ن ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

77784| بــــون|هيم محمد ش|بــــر|ء فوزى |رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

247o22 ن|للطيف سليم|حمد محمد عبــــد| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

82669 |لغف|م قرئى عبــــد |ريه
ى
ر دسوق لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|7|936 لس جندى خليل  سحق|كي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

3|63|8 منيتـــ محمد صبــــىح محمد عىل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|75o76 هلل|ر عبــــد |لغف|هلل غريبــــ عبــــد |منتـــ  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

27468 حمد محمد سيد|له |ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

835323 حمد|طمه محمد محمود |ف دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

24||38 تـــه|لدين عبــــده شح|ء|محمد عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o3452 حد|لو|بــــ رزق عبــــد |لوه|هبــــه سعد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

647579 س|لمؤمن عدلي عبــــ|محمود عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

323974 لنبــــى|بــــر عبــــد|دل ص|د ع|سع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4976o2 لم|لرحيم س|دين عمرو محمود محمد عبــــد |ن |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

26o7o| ئى محمد محمود|طمه ه|ف منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

456546 بــــ|لحميد خط|لحميد عبــــد|تـــم عبــــد|محمد ح سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

35|253 لدين محمد|مه محمد فخر |س|محمد  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

||7|oo رق عيد محمد|رتـــ ط|س ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|72o7 لدين|فظ  نور |لح|يمن محمد عبــــد |محمد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|
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276598 وى|لسخ|لد محمد |يه خ| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4|5565 ر|لنج|هيم |بــــر|دل يوسف |هيم ع|بــــر| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

85o7o هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|حمد | ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

33455 ى شعبــــ|نوره ن|ن فوزى محمد حسي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

2o33o م|لسل|هلل محمود عبــــد |معتـــز عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

86|655 حمد سليم|بــــر |محمد ص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

897952 بــــ |حمد دي|بــــر |ن ج|يم| ج|علوم سوه

284|28 ن|شم بــــدر|حمد ه|رص |عمر ن لمنصوره|حقوق 

2|94o| هلل مصطفى|ديه مصطفى عبــــد|ن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

84|247 در|لق|لجليل عبــــد|رم عبــــد|لمك|بــــو|ل |رئ ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

68|97o لسيد محمد زلطه|ن |لسيد رمض|عزه  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

34o578 ن عرص|يمن محمد رشو|حمد |بــــ |يه| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

236|24 حمد|زق |لر|حمد عبــــد|ء |وف هره|لق|بــــ |د|

686o34 تـــ عىل|م سعد بــــرك|ء س|سم لمنصوره|عه |زر

34o925 لق عفيفى |لخ|لرحمن عربــــى محمد عبــــد|عبــــد
زعبــــوط

ى شمس|تـــج ره عي 

2365|| لمنعم عىل|ر حربــــى عبــــد|من تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

449989 م|لمطلبــــ سل|متـــ عبــــد |س|هلل |منتـــ  |هندستـــ طنط

7o4o42 لدعبــــس|هلل |حمد صديق عبــــد |محمد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

25|78o حمد بــــدوى|م |محمود س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7|6388 مد محمود صبــــح|ء ح|مد عل|ح لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

96o2o حمد|حمد سيد |دل سيد |مصطفى ع ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

435767 لكليك|ل محمد محمد |ن جم|جيل لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

3|25o2 لعزيز محمود|متـــ عبــــد|س|هدير  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|786|8 هيم|بــــر|حمد محمد موىس | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7oo3o| ى ممدوح |ي هيم متـــولي|بــــر|سمي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

23|8o9 ح عصفور|لفتـــ|كر عبــــد |كر محمد ش|ش كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

848649 مد|بــــر حمزه ح|حمزه ج ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|38224 لد محسبــــ بــــسيوئى|لرحمن خ|عبــــد  ى شمس حقوق عي 

335688 ن|حمد سليم|ء رجبــــ |شيم ى شمس|د| بــــ عي 

787252 ى|محمود عبــــد  هلل محمد عىل حسني  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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4|9956 |لبــــن|حمد محمد |دل |ع لشيخ|بــــ كفر |د|

752263 لي|ء محمد عىل حسن مع|وف تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

527o42 ف عبــــد|حمد | ى|ش| لعل|بــــو |لحميد |رسر هي  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

5|oo96 ى بــــخيتـــ| حمد سعد حسي  بــــ دمنهور|د|

54|226 لرحمن ربــــيع|لسيد عبــــد|محمد ربــــيع  لمنصوره|حقوق 

64|357 ي محمد|ء |صف
لسيد مصطفى زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

3|8252 حمد محمد فتـــىح ذىك| ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

546642 حمد عبــــده طعيمه|م محمد |ريه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

2|7292 ئل محمد موىس|مريم و هره|لق|بــــ |د|

7|33o| ن|لسعيد رمض|د شكرى |زي لعريش|بــــ |د|

843368 ر|دين محمود محمد مختـــ|ن ن|سو|بــــ |د|

5|32| ن|مل سلط|حمد ك|ل |من ره بــــنى سويف|تـــج

78|544 حمد محمدمحمد|ء طلعتـــ |رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

297485 وق فريد عبــــد رك|د مبــــ|لجو|رسر ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

6855o ل محمد حسن|ل هل|بــــتـــه| لفيوم|بــــ |د|

293843 هيم مصطفى محمد|بــــر|م محمد  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7o4o7o لعزيز عصفور|حمد عبــــد |د |حمد فؤ| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

68o558 لسيد|هيم جمعه محمد |بــــر|ئى |م| لمنصوره|حقوق 

265448 لعزيز|ح عبــــد|لفتـــ|زق عبــــد|لر|عمرو عبــــد |حقوق بــــنه

5|274| ل|هلل بــــل|لمقصود نرص|مصطفى منصور عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

6o8|99 ه|لفتـــ|م محمد عبــــد |سل|جر |ه ح حرحي  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

|29922 لحميد عىل|م عبــــد |سلسبــــيل عص كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

2362|2 لد فوزى عىل نرص|هلل خ|منه  هره|لق|بــــ |د|

285998 م|ن سل|حمد سليم|سيد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

72|92 مه عىل قرئى|هدير سل لفيوم |تـــمريض 

54o6o2 لسيد عىل|يل محمد |لرحمن ن|عبــــد إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

822249 هلل|لحكيم محمد عبــــد|بــــوىسي عبــــد سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

769|o7 ن|لم|هيم س|بــــر|ن |ن سلم|نوره لعريش|تـــربــــيتـــ 

844368 يف  لرحيم محمد|حمد عبــــد|رسر ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج
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245867 لشهيد صليبــــ|طف عبــــد|بــــيشوى ع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

878947 لبــــصي  فرغىل |بــــوىس فرغىل عبــــد ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

286|84 ن|هلل يوسف عثــــم|حمد عبــــد| ن|هندستـــ حلو

89|996 م خليفه روبــــيل  |عص| ليدي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|52o57 لبــــهنس بــــدرتـــ|لمرىس |مريم محمود  هره|لق|بــــ |د|

6292oo يم عىل|لد|مح عبــــده عبــــد|طمه س|ف زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

27|92 هيم|بــــر|لعليم محمد |ن عبــــد |ريم|ن كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

223298 ف محمد عبــــد|لرحمن |عبــــد لعزيز|رسر رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

475697 لحميد مرىس|حمد عبــــد |لدين |ء |حمد عل| سكندريه|ل|ره |تـــج

|66|84 هيم يوسف موىس كريم|بــــر| هره|لق|ره |تـــج

62|743 لمتـــول|لـله |يمن عبــــد |ء |ول ط|بــــ دمي|د|

439895 بــــ|م غل|لسل|لسيد عبــــد|ء مجدى |أسم لشيخ|بــــ كفر |د|

22548 لمولي|د |لعزيز ج|عبــــد | محمد زكري ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

64533o ء رمزى نرص غنيم|شيم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

42783| |لسق|حمد محمد  |هبــــه محمود  |نوعيتـــ طنط

648233 حمد|م محمد |سل|نور  زيق|لزق|حقوق 

3|4857 متـــ محمد محمد|س|دل |ع ن|حقوق حلو

76488o لرؤف|ن عبــــد |لرؤف سليم|مريم عبــــد  نوعيتـــ بــــور سعيد

6|5767 مهند محمد محمد عيد ط|حقوق دمي

5|6|63 تـــه محمد مسلم|جر سعد شح|ه علوم دمنهور

4|5|9 ىط|لمع|بــــو|د |تـــه رش|ر شح|من هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o775| لبــــرلس|م محمود |لسل|ر بــــهجتـــ عبــــد |من |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|6756| لعزيز|د عبــــد |رتـــ سعيد محمد فؤ|س وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

3o2o6 ي
بــــورسيع حسن|وليدبــــهلول | دئى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

847698 لد محمود سيد|م خ|سه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7524|o عيل محمد|سم|عيل |سم|لرحمن |عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

8o3637 ه ى|دل فؤ|ن ع|شي  د حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2|9o6| م|لمنعم سل|يوسف محمد عبــــد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم
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68993o لعزيز|ن نجيبــــ عبــــد |مريم رمض لمنصوره|بــــ |د|

|23|28 ى محمد حسن|ف طمه حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

34|4o4 ل عىلي|لع|حمد عبــــد|لسيد |ل |لع|محمود عبــــد وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

75|69o |د بــــولس حن|مر عم|س هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

|5|988 لسيد محمود|لسيد |ء |لشيم| ى شمس|زر عه عي 

54335o مل محمد ذكرى|لدين ك|ء قنديل |رس| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|9967 ى عتـــريس|حمد ط| رق حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|98|| لعظيم خليل|مروه سيد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

6o3249 ه  وى|لكفر|لمحمدى |ئى |ليم|ني  لمنصوره|عه |زر

|587o5 ى عىل وق نور حسي  رسر ن|بــــ حلو|د|

493959 ف |حمد | ق|وى موىس |لص|رسر وى|لشر ره دمنهور|تـــج

495o|7 وي|لدكم|حمد محمد مبــــروك عىلي | ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

837|33 ى |هلل ح|عبــــد هيم|بــــر|مد حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

443796 مد شعيشع|لسيد ح|وى |لبــــدر|ندى نرص  ط|معتـــ دمي|علوم ج

688|4 ىط سعيد|لع|محمد عبــــد| ند بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

869362 ن|محمود يوسف محمود عثــــم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

372428 محمد منصور عبــــده سيد عبــــده ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

256|3o لمنصف عبــــيد|لد عبــــد|حمد خ| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

89o697 م بــــدرى عىل |ر عص|من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

434o59 لحميد يحن  بــــريه|مي عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|38458 هيم|بــــر|تـــ حسن محمد |ي| ى شمس|تـــج ره عي 

|64443 لح|لرحمن ص|تـــه عبــــد |محمد شح ن|بــــ حلو|د|

695577 هيم|بــــر|وى |لص|هيم |بــــر|د |زي ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

44|6|9 لعزيز زيد|لسعيد عبــــد |ندى محمد  سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

54655| ي محمد عبــــد
هلل|لمحسن عبــــد|مصطفى ج|بــــ سوه|د|

8o4555 ي محمد|من
ر طه مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8o|853 ح حسن|ئى مفتـــ|لجيل|در |لق|حسن عبــــد سيوط|ره |تـــج

428374 هلل|د |حمد درويش درويش ج|تـــفى  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

8|29|7 ي وليم |نوبــــ ن|بــــ| سحق|ج  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

276655 ى  يمن محمد عىل نرص|نرمي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى
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487582 د محمد أحمد كشكه|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

639|65 نور|هلل |ر محمد عبــــد|عم زيق|لزق|هندستـــ 

356448 وي|لبــــحر|لرحيم طلبــــه |لرحيم مدحتـــ عبــــد|عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

698|28 هيم هيكل|بــــر|لسيد |قمر جمعه  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

787o32 يه صبــــىح محمود محمد مرىس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

35862| ي
لدين صبــــرى محمود حسن|ء |هدير ضى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

|36952 لجرشه|حمد عمرو محمود عمر | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||9663 لمهدى|حد محمد |لو|محمد عبــــد | نور ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7|5232 ى حمدى محمد محمد  هيم|بــــر|حسي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o3|o6 زق|لر|لسيد محمود عبــــد |م |عص ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

779|39 هلل|هر عبــــد |لط|حمد مسعد يونس | زيق|لزق|عه |زر

25498| د محمد|لجو|هر عبــــد |لظ|ء محمود عبــــد|رس| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

265288 ن|لعزيز حس|ن عىل عبــــد |عىل رمض هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2|2636 تـــ|لزي|حمد |يوسف حسن محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

69496| تـــ يوسف|ل عرف|ريم جم لمنصوره|صيدله 

2|86o9 م محمد حبــــيبــــ|سلىم عص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6447|3 د|ن عبــــده ج|لدين حيدر زيد|ء |يمنى عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

422869 يه مبــــروك زغلول مبــــروك| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|69o| لعزيز عيد|بــــ مصطفى عيد عبــــد |ربــــ هره|لق|طبــــ 

6|6o42 د محمود محمد عطعوط|زي ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

||7835 مد محمد|لدين ح|ء |يه عل| سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

477664 ى يوسف|ر أحمد أبــــو |مي لخي  حسي  سكندريه|ل|علوم 

29|9o2 شد|لرحمن محمد ر|ء عبــــد|عل ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

489|o5 ن|لسيد سلط|هيم |بــــر|كرم محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|8237 س محمد  |رق عبــــ|وليد ط سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

9o8489 رى جرجس نرصى لبــــس |م ج|تـــربــــيتـــ سوه

87884 لعزيز|د صبــــري عبــــد |مح مر|س لفيوم|تـــربــــيتـــ 

675777 ى  رتـــ|هيم سعد محمد رسر|بــــر|حني  لمنصوره|بــــ |د|

22338o لعظيم|لعظيم عبــــد|مصطفى رجبــــ عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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765226 ر|هيم  حسن طوبــــ|بــــر|لغريبــــ |رق |محمد ط ره بــــور سعيد|تـــج

345876 لعظيم خليل|ر سيد مصطفى عبــــد|من | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o64o3 حمد محفوظ|هيم |بــــر|حمد |محمد  لشيخ|عه كفر |زر

342||7 |لبــــ|م عبــــد|لسل|رق عبــــد|ندى ط
ى
ق سيه|نوعيتـــ عبــــ

8|49|7 شمس عىلي حسن محمد ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|454|6 هلل|لمحسن عمر عبــــد |مصطفى عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|23253 فع|لبــــدوى ش|لسيد |بــــسنتـــ  ى شمس هندستـــ عي 

8o7664 لعبــــد|مكرم صديق | رين|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

29|297 د|لجو|سيد محمد سيد عبــــد  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

5263|2 بــــى|يوسف محمد سعيد عىل عر ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

7867|6 ن|مد عجل|هلل محمد ح|هدى عبــــد  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

||573o حمد محمد غريبــــ|ريم  هره|لق|حقوق 

|29|o8 لد وجدى مصطفى|محمد خ هره|لق|بــــ |د|

482763 م محمد عزتـــ محمد محمد|أحل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o5||4 لسيد حبــــيش|لسيد |حمد |ء |ل| ي صىح طنط
|معهد فنى

772238 ى حسن مسعود| ه شحتـــه حسي  مي  زيق|لزق|ره |تـــج

75488| د سيد عبــــد ربــــه محمد|زي وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

774629 لبــــري|محمد محمد حسن | رض| دين زيق|لزق|بــــ |د|

85247 رس ربــــيع يوسف|حمد ي| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|3589o بــــ|ردينه عربــــى سيد دي ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

346925 لرحمن يوسف محمد يوسف|عبــــد لمنصوره|حقوق 

52679 م محمد محمد قرئى|سل| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

44743| ن|هلل مرزبــــ|حمد عبــــد |نور محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

6|9679 تـــ محمد نجيبــــ  لغريبــــ|لمهدي |أمي  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

48598 لعزيز عىل|ن عبــــد |ن شعبــــ|يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

282997 لموجود|لرحمن محمد درويش عبــــد|عبــــد تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

4|3933 بــــوموىس|ء مصطفى محمد مصطفى |دع ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

44|868 لمنعم بــــسيوئى|لفضل عبــــد |بــــو |ل |نه لشيخ|علوم كفر 
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338227 لعظيم محمد يىح|عبــــد| محمد رض |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

35o527 لرحمن|ء حسن وهبــــي عبــــد|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

49o4o2 هيم محمد|ده عىل إبــــر|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|73325 ف |محمود  حمد عفيفى|رسر ن|حقوق حلو

49oo33 مريم مني  تـــوفيق سيدهم جرجس إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

6|6724 ن لعيسوى|حمد |مصطفى مصطفى | مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

9o2985 ف محمد محمدين |ء |سم| رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|35o88 ى|محفوظ  ف محفوض حسي  رسر |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

843o35 دي طه محمدين|رس عبــــ|ندي ي ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

55568 يف قرئى عبــــد |رمض لمول|ن رسر لمنصوره|حقوق 

3|9|82 يف|ح محمد |لفتـــ|ل عبــــد|هدى محمد كم لشر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

449284 هلل| |لسيد عىل عط|عيل |سم| |ره طنط|تـــج

496|38 تـــى|ي|لمل|لسيد |مريم محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28558| لعزيز|هدير نبــــيل محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|5|7o7 ح محمد|لفتـــ|نهله سيد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

268224 لعزم|بــــو|لسيد فتـــىح |محمد  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6o2539 دى|ل بــــو|محمد محمود كم |ره طنط|تـــج

34899 ي عبــــد  لنعيم محمود|محمد خرصى هره|لق|حقوق 

6|483| لد أحمد قش|محمود خ زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|58466 ى سعد عبــــد |ء حس|رس| لىح|ني  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

495945 ل|ىط بــــل|لع|هند محمد قطبــــ عبــــد بــــ دمنهور|د|

|5797o م|لم سل|ح س|لفتـــ|كر عبــــد |يه ش| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o3326 لمقدم|دل محمد |ندى ع |ضتـــ طنط|علوم ري

||7592 عيل|سم|مصطفى محمد حسن عىل  ى شمس هندستـــ عي 

32||62 لد مشحوتـــ محمد|عمر خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|72546 حمد|ه |لل|حمد محمد عبــــد | ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

67775o لسيد محمد|دى |بــــو حم|حمد | لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

438439 د محمد عبــــده|كريم عم |حقوق طنط

23457o ن|ل عىلي|لدين هل|م |ل حس|هل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|57569 وق جم رز سنوىس|ل مبــــ|رسر ى شمس|زر عه عي 
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4953o| ئى|لعزيز شنو|هيم عبــــد|بــــر|ء |م عل|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

348966 حمد|سط سيد |لبــــ|نور عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

68|6|8  |ن |عيل عثــــم|سم|حمد |
ى
عيل|سم|لدسوق زيق|لزق|هندستـــ 

4|4o|3 ع|لسبــــ|نهلتـــ محمد محمد  |ره طنط|تـــج

646337 حمد محمد حسن كسبــــر|ندى حمدى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

82|o82 حمد محمد رتـــيبــــ محجوبــــ| ي|طبــــ 
|لمنى

45|494 لشو|ح عىل |لفتـــ|حمدى نرص عبــــد سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

4|8269 ن|كر حسن محمد عىل سليم|ف لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

767|83 وي|لحج|لرحمن قدرى عىل حسن |عبــــد  ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

227o43 ح بــــيوم|لفتـــ|حمد عبــــد|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43||37 لنبــــى حسن نعيم|نشين حسن عبــــد |بــــ طنط|د|

454o23 لدكرورى|لجليل محمد |محمد عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

78o|87 د|حمد عوض متـــول ج| زيق|لزق|طبــــ 

824623 ي عبــــد
حمد|رص سيد |لن|مصطفى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

7|||9o لحميد|ل عبــــد |دهم يوسف كم|رضوى  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

3|9754 ن عفيفى|خلود محمد حس ى شمس|د| بــــ عي 

4|9945 هيم عىلي|بــــر|حمد |لد عزتـــ |خ لشيخ|بــــ كفر |د|

|6|337 يه ن عىل محمد عىل|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

768372 ل حسن فرج|ن حسن جم|نوره ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

77oo7o بــــوزيد|حمد |لسيد |هلل |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

693456 عيل|سم|لمتـــول |لد محمد مسعد |خ لمنصوره|بــــ |د|

857747 حمد محمد مهدي سيد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

22o496 ى | ى حلىم حسني  ق|حمد حسني  وى|لشر لمنصوره|حقوق 

65797 ل محمد|حمد كم|محمد  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

854|o| حمد محمد|مؤمن محمود  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

265336 ئيل|ئيل رأفتـــ فهىم جبــــر|ميخ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|27|6 لقط|لمقصود |هيم محمود عبــــد|بــــر|عزه  |علوم طنط

2|7389 هيم|بــــر|بــــر |هدى محمد ج ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

42o72| عيل|لسميع إسم|لسعود عبــــد|رق أبــــو|ط لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6o2258 لمرشدى|لبــــسيوئى |ح |لفتـــ|ء عبــــد |رس| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط
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7o4753 هيم|بــــر|لق |لخ|بــــر عبــــد |ء ج|رس| زيق|لزق|صيدله 

332665 لم|لم ذىك س|ل ذىك س|نه |حقوق بــــنه

6o28|3 نم|محمود محمد محمد يوسف غ تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

23726| دق جيد|لص|تـــدرى | دون|م هره|لق|حقوق 

776423 ئيل|سمي  وديع ميخ| دون|م زيق|لزق|علوم 

3323o5 ري مكرم سعد منصور|م |تـــربــــيتـــ بــــنه

72858 م ربــــيع قرئى مرىس|ريه لفيوم|لعلوم |ر |د

444o33 |لل|لسيد محمد عبــــد |ره محمد |س لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3|5639 ي
ج|م محمد محمد حج|ر| دئى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

835769 ي محمد عىلي| رش خي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

27352o س حسن|حمد حمدى عبــــ| ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

757662 لسيد عىل|م |ء عص|ل| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

6o48|2 هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|ن |ن رمض|جيه |عه طنط|زر

92247| لعزيز |مد عبــــد|لنرص ح|محمد سيف  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

627|36 لسيد|هلل |منيه صبــــرى رأفتـــ نعمه | زيق|لزق|نوعيتـــ 

55272 ن حميده|رص رمض|لن|ء عبــــد |ل| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

2277|9 هيم|بــــر|ل حلىم |رضوه جم ى شمس حقوق عي 

3||655 ل|لع|هلل عبــــد|هر عبــــد|عمرو م ى شمس|تـــج ره عي 

56o2| مه مرىس|طمه سيد سل|ف لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

|273|o لجميل|حمد محمد |ء محمد |رس| ى شمس|تـــج ره عي 

692|77 ه رزق زين | ن|لدين سليم|لدين زين |مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|7965 ن|م محمود حسنى سلط|ملك هش هره|لق|بــــ |د|

444882 كر سعد محمد|ن ش|نوره سكندريه|ل|هندستـــ 

479933 لرحمن محفوظ|لسيد عبــــد |م مصطفى |مر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

298|52 ج |رق محمود ن|محمود ط ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

829893 تـــ نجيبــــ فهيم|دي نش|ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7o4o24 ي|لفتـــ|ح صديق عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |
ل|ح جى لمنصوره|هندستـــ 

447245 لصحن|لد عىل |محمود خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

354723 شور|يتـــ محمود سيد محمد ع|هد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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249|5 د|لحميد ج|ل عبــــد|مريم جم ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

696757 وى|لششتـــ|هيم |بــــر|حمد |ن |نوره لمنصوره|بــــ |د|

826279 للطيف|عيل عبــــد|سم|يه محمود | دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

52o4o6 ي|بــــر|ء |م عل|ريه
ى خيمر|هيم بــــنى مي  سكندريه|ل|طبــــ 

258637 م مرتـــضى هيبــــه|محمد عص ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

49943 در|لق|حمد عبــــد |ر مجدى |من ن|بــــ حلو|د|

464472 ن|مر سمي  سعد محمد شعبــــ|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83o979 ي 
ي حسن|ىطي عبــــد|لمع|بــــو|منى

لمرضى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

43626| بــــوزور|لحميد خليل |هلل عبــــد |حمد فتـــح | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6842o3 للطيف|ن عبــــد |مجد حمد|محمد  لمنصوره|ره |تـــج

4o9774 ي
ي|للق|ح |لفتـــ|لحميد عبــــد |عبــــد | دئى

ئى |تـــربــــيتـــ طنط

846o84 ى روس|سك|س |وجيه غط| مي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

7|542 ئيل سليم|لقس بــــقطر طلعتـــ ميخ|نوبــــ |بــــ| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|46429 ر محمد محمود عىل|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2627|9 حمد مصطفى عفيفى يوسف| |بــــ بــــنه|د|

252968 م حسن بــــيوم عويضه|م هش لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

75oo4 هيم|بــــر|ح |محمد عربــــي صل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o4896 هلل|وى عبــــد|لكل|تـــ |لشح|سلىم عىل  لمنصوره|بــــ |د|

87o43 محمود حسن محمد حسن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

326326 ى |ف هيم|بــــر|طمتـــ محمود حسني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

835||4 حمد|ء حسن ربــــيع |شيم ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

547544 ن عىل|هيم رضو|بــــر|عمر حسن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

54|9oo ل عزيز|يكل فوزى كم|م |حقوق طنط

4o7299 وق ط ي|رسر
ى
رق حسن دسوق لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|553o4 ين م هر محمد حسن|شي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

75796| محمود محمد محمود عىلي ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

477329 ن يوسف حسن محمد|مهند شعبــــ سكندريه|ل|صيدله 

7535|4 ى محمد سعيد|طمه |ف مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|57998 ى|ن محمد حس|سمر شعبــــ ني  هره|لق|بــــ |د|

|39435 د|لغنى ج|م عبــــد |ندى عص ى شمس|د| بــــ عي 
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37oo3 منه سعيد محمد طلبــــ هره|لق|هندستـــ 

|4|oo8 لسيس|لعزيز|مريم مجدى محمود عبــــد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

828o7| عيل محمد|سم|لميس خلف  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

76828o ى ص|منه  حمد|هلل |لح عبــــد |هلل حسي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

33o869 ي عبــــد|تـــغريد فوزى 
لحليم|لحسينى هره|لق|ن |سن|طبــــ 

24448 ضى عطيه|نه ممدوح ر|دمي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

623748 حمد عوض جوهر|مل | ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

884596 هيم |بــــر|تـــه يىح |محمد شح ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|7oo36 م|لسل|حمد عبــــد |لد |ء خ|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75o57o ى|نسيمون جورج بــــسلتـــ خليل بــــش| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

4o9oo6  حسنى محمد عم|
ى
ر|حمد شوق لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

5|6|5 لعظيم عىل|حمد عبــــد |ر |زه| ره بــــنى سويف|تـــج

3228|5 ن|يتـــ جمعه محمد محمد سليم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

284|35 لس  هيم فوزى نجيبــــ|بــــر|كي  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

9|626o رص |لن|محمد مخيمر محمود عبــــد سيوط|بــــ |د|

4|5|o3 ع|لس|نىح  جمعه محمد | لشيخ|ره كفر |تـــج

488|67 شور|هلل ع|تـــ عبــــد|عمر جمعه فرح |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

6o6574 ن|لسيد عتـــم|لغنى |عىل سيد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

5o7o|3 ج |بــــر محمد بــــلتـــ|يه محمد ص| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

648o4 ى ص|منيه حم| هيم|بــــر|بــــر |ده حسي  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8898o7 لكريم |د|ل عىل ج|حمد جم| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

896792 لحميد  |حمد عطيه عبــــد|هنده |ش ج|بــــ سوه|د|

|74956 حمد|م محمد فهىم |مل س| ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

52o65o عيل|سم|رتـــ صبــــىح عيد |س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7|5696 يد|ل عىل ز|تـــسنيم محمد هل زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|4|957 سعيد سعد| حمد رض| ى شمس هندستـــ عي 

487|54 وى|لنحر|لرؤف |لمعىط عبــــد |نور عبــــد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

86|8|5 لرحيم|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد|ل |م| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

3|9372 |ن حن|رى مجدى سليم|يل| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 
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|228o7 لس ع س هرميله|كي  طف زمي  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

869635 ي ح|لحكيم ع|ر عبــــد|من
مد|مر مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

7|6485 لمتـــولي|لمندوه |لمتـــول |ل |هبــــه جم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

77o323 ئى|لعجو|هيم |بــــر|لم |هلل س|محمد عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

426726 ل|لع|حمد عبــــد |مد |ل ح|ر جل|من |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8362|| س|لي| |بــــفنتـــيوس حشمتـــ يوحن دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

9o6|5| رثــــ محمد |لو|حمد محمد عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

422|85 هيم يوسف|بــــر|م عىل |حس سكندريه|ل|بــــ |د|

7|7796 ى|لم |هيم س|بــــر|حمد |سميه صبــــيح  لمسي  ره بــــور سعيد|تـــج

4689| حمد|لحميد |حمد عبــــد |دهم | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|77o9 لقوى|عيل عبــــد|سم|ض |حمد ري| هره|لق|بــــ |د|

496|73 ء حمدى محمد محمد عجوتـــ|سم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

96296 بــــر محمد محمد|محمود ص لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

365988 ل|لع|حمد عبــــد|هيم محمد |بــــر| سيه|نوعيتـــ عبــــ

685924 لىح يوسف|ر يىح محمد عبــــد |من لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o7|53 وى|يز ف|خلود رفعتـــ ف عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

323264 لمليىح |هلل محمد |يتـــ محمود عبــــد| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

838o6| حمد عربــــي يونس|محمد  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

3|853o هلل|تـــتـــ عبــــد|متـــ شح|س|منتـــ  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4428|o ي |ر |لستـــ|م عبــــد |ريم حس
حمد|لحسينى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85oo4 هلل|ن محمود عبــــد |مل رمض| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|552|4 سليم منصور سليم| رن ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

269o95 م|در هم|لق|ره مني  عبــــد|س ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

63432| ن سعودى محمد|م شعبــــ زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

|55o| ي
 محمد ئى

ى
زى|بــــسنتـــ شوق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

494263 لخولي|لمحسن |هيم محمد عبــــد|بــــر|حسن  |حقوق طنط

885234 هيم محمد |بــــر|بــــر |يه ص| سيوط|حقوق 

445342 لفتـــوح محمد|زق أبــــو |لر|حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|oo33 ل|لجبــــ|لسنوىس |ر |لستـــ|محمد عبــــد  |حقوق طنط
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2|595 محمد فتـــىح محمد| ر|ي هره|لق|طبــــ 

478|7 ل محمد حسن|مريم جم ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|566|| يمن عوض معوض|د محمد |زي ى شمس هندستـــ عي 

893o24 هلل محمد  |محمود عىل عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

236oo عيل|سم|بــــر |ء زين ص|عل هره|لق|ره |تـــج

4|4567 ى|لد نعم|محمد خ ن حسني  لشيخ|بــــ كفر |د|

4943|4 ح|ل زين صبــــ|محمد محمد كم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6|5|2 لنبــــى|حمد سيد عبــــد|محمود  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

42477o جح|لرحمن محمد ر|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

82o665 تـــه|محمد حربــــي غريبــــ شح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2493o7 ح فهيم|لفتـــ|م عبــــد|سهيله عص ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

772|34 ي|ر
ف محمد س| |ئى |لم بــــعلشه|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

894293 ل محمد |رص كم|لن|ل عبــــد|جم ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

|8238 لمحسن|لسيد عبــــد |لمحسن |عبــــد | يش ن|علوم حلو

2|76o5 |عمر 
ى
 بــــدوي دسوق

ى
حمد دسوق ن|هندستـــ حلو

323594 لشقر|دق |لص|بــــ عبــــد|يه|رحمتـــ  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

489289 سم|لق|بــــو |هيم |ن طه قطبــــ إبــــر|رو |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

48o92| د|لجو|ل عبــــد |حمد كم|نعمتـــ  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|88o| ده محمد عىلي شلبــــى|بــــسمه حم لشيخ|بــــ كفر |د|

247o48 رس مصطفى محفوظ|ر ي|عم ي صىح بــــنه
|معهد فنى

8o475| ل|لع|لدين عبــــد|م عز|هدير هش ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

|639| حمد|ح عىل |لفتـــ|عىل يشى عبــــد  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

5292o5 بــــوزيد|حمد مصطفى محروس | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

898585 حمد |م ثــــروتـــ محمد |سل| ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

536694 هلل غنيم|لرحمن محمد عىلي فتـــح |عبــــد |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

2726o2 رى بــــطرس|دل مسد|ريو ع|م ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

249363 تـــ|لزي|م محمود |مريم هش ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 
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537|47 نط|لص|لجليل |هلل مجدى عبــــد |منتـــ  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

367389 هيم|بــــر|د |لجو|طمتـــ سيد محمد عبــــد|ف عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o468| لحكيم عويس|طلعتـــ عبــــد| لي|د ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|662o8 لمجيد محمد|لحميد عبــــد |مصطفى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3274|5 بــــ عفيفى|لوه|ندى محمد عبــــد ن|حقوق حلو

237878 مي  محمود محمد محمود|ن |نوره هره|لق|ره |تـــج

4266o لح|لبــــر ص|مد عبــــد|محمد عزتـــ حسن ح ن|بــــ حلو|د|

854468 خر جبــــره|ف ز|يوسف خل ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

5|9948 لمنعم عىل موىس|ن عبــــد |ء سليم|رس| ره دمنهور|تـــج

545843 شه|لسيد مصطفى عك|محمد مصطفى  إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

355996 م محمد سيد عبــــده دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

2|8753 م محمود سليم|محمود عص ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

523978 ي|لح محمود |محمد عبــــده ص
ى
ق لمشي  سكندريه|ل|هندستـــ 

6|o759 ه محمد | بــــر|حمد مهدى ص|مي  لمنصوره|صيدله 

9|829| مه |رع سل|مكرم ز| مرن سيوط|هندستـــ 

5599o حمد رزق|ن |ء رمض|سم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|7264 مر|حمد طه ع|محمد طه  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|7833o ن|بــــو ضيف سلم|حمد |م |ريه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|59|23 لمتـــولي|طف ذىكي |لرحمن ع|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

899279 خلود محمد عمر محمد  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4443|9 لعليم مصطفى جلو|لسيد عبــــد |سلىم  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

63735 بــــ عمر درويش|لتـــو|بــــ درويش عبــــد |لتـــو|عبــــد  لفيوم|علوم 

237272 نيس|ستـــ|يق |فتـــىح ف| رين|م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

69677| فظ|لح|حمد عبــــد |د |لجو|حمد عبــــد |رق |ط تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

626|33 هيم|بــــر|م عبــــده محمد |م عص|سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64762| د|حمد ج|محمد | لرحمن رض|عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8o3658 م محمد مني  محمد|هلل عص|منه  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى
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35698| وق محمد عبــــد حمد|لرحمن |رسر ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

49o79 ل|لع|د عبــــد |م محمد فؤ|عص ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

32o265 حمد|لد حلىم |محمد خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

892999 مل |وى محمد ك|محمد طنط ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

7634|7 تـــه شنوده|تـــه شح|هر شح|م| ن|يولي هندستـــ بــــور سعيد

868229 سكندر|جبــــره | ريو يوحن|م ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

82|936 ى محمد سليم ن|محمود حسي  سيوط|ره |تـــج

222393 هيم|بــــر|هيم |بــــر|مه |س|سلىم  هره|لق|حقوق 

2|2|52 حمد بــــيوم|هلل نشأتـــ |عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

676o2| روق رزق عودتـــ|يدى محمد ف|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

484242 حبــــيبــــ مرقص| يىلي|ل |نوبــــ جم|بــــ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

324646 ى محمد عبــــد|عبــــد لرحمن|هلل حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

485527 ضى محمود|لر|حمد عبــــد| |رويد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

345o48 شعل|ل|حمد |ء سيد حسن |رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

863634 د|قديس شفيق ميل| بــــ|بــــض ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

57976 ل محمد صديق|محمد جم لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

463524 ء محمود محمد|أمنيه عل لشيخ|عه كفر |زر

527|25 حمد|رى |مصطفى محمود بــــدوى سن ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|67249 عمر كرم محمد مرىس ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

3||73 لحميد يوسف|ء محمد عبــــد |سم هره|لق|ره |تـــج

4o3928 لجليل|هيم جمعه عبــــد |بــــر|حمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|254o5  بــــسك|سعد ن|جون 
ى
لس|ج  شوق ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6oo859 مد نجم|مروه فكرى ح |ره طنط|تـــج

829385 حمد|طف |حمد ع|م |نع| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

3|5467 ي سيد عبــــد|صبــــ
ى
لرحمن|ح عصمتـــ دسوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

692644 تـــ عىل محمد جبــــر|لري|بــــو |ديه عىل |ن لمنصوره|عه |زر

78|548 ن|ء محمد يوسف سليم|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

253653 هلل|د|حمد ج|فتـــىح فرج  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 
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634237 ف محمد عبــــد|ء |رس| ح|لقتـــ|رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|59695 ن|ىط رضو|لع|خلود سيد عبــــد  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

23o226 لحميد|ل عبــــد |رق حسنى محمد جل|ط ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|4|69o حمد|بــــوزيد |حمد محمد | ى شمس|د| بــــ عي 

866|82 محمود محمد سيد مهدي ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

22o865 هيم محمد عيد|بــــر|نىه عمرو  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

62|3oo لنمر|لعزيز |لسيد عبــــد|عىل  ط|حقوق دمي

|776|5 ى محمد|حمد خ| لد محمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

2|432o س|نىح  وجيه سمي  عبــــ| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|672 لغنى|لسيد محمود عبــــد |ندى  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

9|9o77 مع حمدى حفنى  |ء ج|حسن سيوط|حقوق 

87o953 لعظيم محمدعىلي|حمد عبــــد|محمد  ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

5|2479 ف شعبــــ|أدهم  لرحمن فرفور|ن عبــــد |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

35485 لسجينى|حمد طلبــــه |ح |لفتـــ|حمد عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

86o566 لحليم موىسي|هلل عبــــد|ن عبــــد|حن ي|عه |زر
|لمنى

79o459 رك|هبــــه محمد بــــخيتـــ محمد مبــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69o759 ر محمد|لغف|زق عبــــد |لر|ء عبــــد |رج لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|3o48 س  |لحسن عىل عبــــ|هلل |عبــــد ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

53523 حمد عىل محمد|هيم |بــــر| حقوق بــــنى سويف

783748 م محمد محجوبــــ محمد محجوبــــ|حمد عص| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

7o|594 هيم مطر|بــــر|طف مصطفى |ع| هند|ش لمنصوره|صيدله 

522|2o ه|مل سمي  عبــــده عىلي | بــــوخرصى لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

9o|7|o حمد |عىل محمود سيد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|4434 لم|س سمي  س|رس عبــــ|ف ى شمس|زر عه عي 

24o394 ى قطبــــ صميده|رس| ء حسي  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

84o86 حمد|حمد |رؤى محمود  ره بــــنى سويف|تـــج

434237 ي|يه ي|
ي محمد مصطفى

رس مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8oo5|3 زم محمد محمد عىلي|ح ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7o2o99 لسيد|لم |تـــ س|لشح|طف |لرحمن ع|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج
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23||2| ن|لرحمن عيد قنديل سليم|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

||8|36 ى|م ود هرئى|م د|س| رتـــي  ى شمس|تـــج ره عي 

268o6| لديبــــ|لفتـــوح |بــــو|محمد مشحوتـــ  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

33o668 لمجيد|يمن محمد عبــــد|هد |ن |تـــربــــيتـــ بــــنه

|78|34 لسيد يوسف|لد |م خ|حس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

64o9|o لسيد محمد محرم|لمجد محمد |بــــو |كريم  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

526929 لسحيىم|ض محمد |رص ري|لن|ض عبــــد|ري ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

7|o844 هلل|بــــ |لمتـــول ج|محمود فكرى عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

48o426 حمد|رق عزتـــ منصور |محمد ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

458864 وى|لنحر|يه شحتـــه فتـــىح | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

894269 حمد عىل حسن |ء |سم| سيوط|نوعيتـــ 

22o594 هيم دعبــــس|بــــر|بــــ محمد رشدى |ربــــ ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

644856 بــــو وردتـــ|محمد محمود مصطفى عىل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

829347 لق|لخ|هدير عىلي مرزوق عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

28379| ن|لد رفعتـــ رمض|محمد خ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

5o524 لرحمن|حمد عبــــد |هيم |بــــر|حمد | ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

9|9o68 ى |ن |محمد مهر حمد حسي  سيوط|حقوق 

6224|6 ميط|لحميد قر|سط عبــــد |لبــــ|يمنى مجدى عبــــد  ط|حقوق دمي

8|9873 حمد|مل |طف ك|ر ع|من ن|حقوق حلو

7|2|89 ين محمد محمد  لمتـــول|لمتـــول |شي  لمنصوره|ره |تـــج

3|9234 محمد محمود محمد| رويد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

242|98 لدين بــــدرى محرم|يه نور| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

838833 بــــ سنبــــل|لوه|ء سعيد عبــــد|شيم ي للفن|
|دق قن|لفنى

438285 تـــ|حمد نبــــ|لغفور |ن حسنى عبــــد|يم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

2945o3 حمد أبــــوزيد|لسيد |حمد |سل |بــــ رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

336438 فظ سعيد|لح|بــــسمتـــ عزتـــ عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|428o7 ل|لع|ل بــــيومي عبــــد |لع|مريم عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|3|53o لرحمن حمدى محمد مرزوق|عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

25746o ين ه شم مبــــروك عىل|شي  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج
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7o8345 لبــــيوم|زق |لر|هيم عبــــد |بــــر|ء |رس| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

675569 م يوسف|لسل|ل محمد عبــــد |م جم|سل| ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

64o55 مصطفى نبــــيل محمد مفضل |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

76o287 حمدي|لسيد |حمد محمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7|7o29 هيم|بــــر|يمن سمي  حسن | ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

633|53 ء سليم رشدى سليم حسن|رس| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

342878 ى|زق صبــــىحي ش|لر|عبــــد| ر|ي هي  ى شمس طبــــ عي 

379oo رص رسىم عىل|ء ن|رس| لفيوم|عه |زر

64o6|6 ر|لستـــ|لنجدى عبــــد |حمد |مه |س|ئل |و زيق|لزق|حقوق 

345||o هيم|بــــر|هيم مشحوتـــ |بــــر|هند  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o86o3 ى محمد عبــــد|ي جه|لبــــر|لعزيز |سمي  |ره طنط|تـــج

4||2|| للطيف|ل سعيد محمد عبــــد |نه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

44|7o8 ه محمد عبــــد ربــــه بــــدوى أمي  سكندريه|ل|حقوق 

759|36 لضوى|لعزيز |لرحمن يوسف عبــــد |عبــــد  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

6839|4 لعقده|حمد منصور |لسيد |هلل مجدى |منه  لمنصوره|بــــ |د|

9248|| بــــر حمودى |لج|ء حمودى عبــــد|هن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

646243 وق طلعتـــ  تـــ|لزي|هيم |بــــر|رسر سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

5o3348 م|لسل|حمد عبــــد|لسيد |لسيد |حبــــيبــــتـــ  سكندريه|ل|علوم 

244662 لحفيظ|محمود فتـــىح محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

252o34 مرىس محمد مرىس مصيلىح ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6o4252 حمد شتـــيوى|لسيد سيد |محمد فتـــىح  |هندستـــ طنط

82o64o لعزيز|رس محمد عبــــد|لرحمن ي|عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

765399 بــــىلي|لغر|لسيد محمد |هلل محمد |عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

675437 لعزيز شلبــــى|لد محمد عبــــد |سلىم خ لمنصوره|ره |تـــج

355295 لسيد|هبــــتـــ يوسف محمود  ى شمس| لسن عي 

489o46 حمد فهيم سيف قطبــــ| |دين سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

36244| هيم|بــــر|ن محمد محمد |نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

48229o هيم|بــــر|حمد منصور |محمود محمد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

886|87 خلود سيد عبــــده بــــيوم  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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287736 لسعدئى|لسيد |يمن |يه | |بــــ طنط|د|

6374o3 حمد محمد|لرحمن |دل عبــــد|محمد ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|48273 ن|هيم سليم|بــــر|لح |م ص|خلود هش دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

6995o8 حمد حسن خليل حسن| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

73275 تـــ|د شح|لجو|ضى عبــــد|محمد ر ره بــــنى سويف|تـــج

5|535o وى|لشن|ن |يمن مسعود سليم|بــــسمه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6o57o وي|لشن|تـــم عىلي |حمد ح| تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|25445 ل|محمد كم| رحمه محمد رض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

54o5|8 لقط|لسعيد |حبــــيبــــه سعد عىل  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

77674o لمهدى حسن مهدى|محمد وليد محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

|4465o بــــتـــ خرصى|بــــتـــ عىل ثــــ|ثــــ ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

24235o دى|له|مه محمد عبــــد|س|ندى  ن|بــــ حلو|د|

637275 ى محمد محمدعرفه سليم|ي لدركس|ن عىل |سمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26492| م محمود شديد|سلىم س |ضتـــ بــــنه|علوم ري

8|5634 هلل خلف|حبــــيبــــه مخلوف عبــــد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

828792 ى  لرحمن|حمد عبــــد|محمد حسي  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

64oo5 ن محمود|رص عثــــم|حمد ن| لفيوم|هندستـــ 

7|59|5 مد|لسيد محمود ح| |ره رض|س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

322|9 رص محمد سيد|ء ن|بــــه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

29924o دى|له|ل شبــــل عبــــد|محمد جم ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

347695 ن فوزى سويلم|مجد شعبــــ| |حقوق بــــنه

6832|9 د عزيز شنوده|جول مجدى فؤ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|27634 ض|ل ري|رفيق كم| ري|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

824553 وي|لحميد قن|لحميد جعفر عبــــد|عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

82o237 ي عبــــد|خلود محمد ثــــ
دي|له|ئى سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|

لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

7|o636 ز|لبــــ|شم محمود يوسف محمد |جر ه|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

924877 لسيد |لديبــــ |حمد |محمود  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

5839| م مخلوف مسعد|ستـــر عص| بــــ بــــنى سويف|د|
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526||4 رك مجدى نرص سعيد|م سكندريه|ل|هندستـــ 

6|274o ل|لفض|هلل مصطفى محمد محمد |منتـــ  |ره طنط|تـــج

88|82| لحفيظ  |محمد زهي  محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54767 للطيف|للطيف سيد عبــــد |مل عبــــد | طبــــ بــــنى سويف

482423 عيل|سم|هلل ربــــيع محمد |محمد عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|4663 ف عك|لرحمن |عبــــد هيم|بــــر|شه محمد |رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

85933| لحميد|بــــر عبــــد|نشين عىلي ص ي|بــــ |د|
|لمنى

764973 لعدروىس|روق |رس محمد ف|ي معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

82o48o هيم|بــــر|يه ربــــيع مسعد | ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

858596 محمد محمود محمد فهىمي سيوط|حقوق 

5|2476 ى محمد| حمد محمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

49|3o2 لرحيم|لسيد عبــــد|ر |لغف|لسيد عبــــد |منيتـــ | سكندريه|ل|ره |تـــج

34o2o3 لمقصود بــــدير |لسيد  عبــــد|لسيد  |مل  | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

82572o ى |يم| حمد|ن منصور حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

426597 ن|حمد محمد عىل سليم|خلود  سكندريه|ل|طبــــ 

83355o ى محمود|ء |شيم حمد حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

838o45 ي |عبــــد
لدردير|هلل محمد حفنى ج|ره سوه|تـــج

237oo9 ف حسن فهىم سيد|م  رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|899| ن|لسعيد زيد|لسيد |لسعيد |ء |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

76o637 عيل حسن|سم|ن فرج |نوره ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

69o997 مر|هلل حسن عوض حسن ع|عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

||683| حمد|حمد حبــــيبــــ |لد |حمد خ| ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

|585o لىح|هيم محمود عبــــد |بــــر|بــــ |مهيتـــ هره|لق|بــــ |د|

6777o3 بــــو شوشه|هلل مصطفى |مصطفى عبــــد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

775o55 لحميد عىلي|ح عبــــد |رق صل|ن ط|يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

8o5oo| د صموئيل زىكي|ي عم|مي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

2|7228 ي
ى|ء مدحتـــ |منه ضى ى حسي  مي  هره|لق|ره |تـــج

4o7559 لضبــــع عىلي|تـــن فريد محمد |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24o|42 هلل|رص مصطفى محمد عبــــد |عمرو ن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|6|349 بــــر|لج|ن سعد عىل عبــــد |نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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648863 لسيد مصطفى|ل |محمد نض | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

922738 ى عبــــد| دق  |لرحيم ص|يه حسي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

||7848 حمد|ء سعيد محمد |سم| ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

|6663o حمد|لجليل |ء عبــــد |هلل عل|منتـــ  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

67536o ي|ه
دل عىل عوض دغيدى|ع| ئى لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

255638 حمد محمد عطيه شعيبــــ| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

25o94 در|لق|م سيد عبــــد |سهيلتـــ هش ى شمس|زر عه عي 

278ooo ده|هيم حم|بــــر|تـــ حمدى |ي| |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

85947 ل|لغنى هل|ل محمد عبــــد|مريم كم لفيوم|عه |زر

89656o هيم  |بــــر|طلعتـــ خلف | لي|د ج|ره سوه|تـــج

285667 ي|ر
حمد مصطفى محمود| |ئى د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

2|2699 لسميع|عمر عىل محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

237892 لحميد|هيم عمر عبــــد |بــــر|مريم محمد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

4o2o35 لقوي|حمد عبــــد |يحن  محمد سيد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

698o94 وق محمد  هلل|حمد عبــــد |رسر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

356332 هيم|بــــر|لسيد عىل |عىل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

829392 حمد عىلي|خلود محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

7oo979 هيم|بــــر|لحنفى |يمن محمد |سمر  لمنصوره|صيدله 

76o5o6 ن|بــــد نبــــيل سليم|جرجس ع لسويس|هندستـــ 

54635 حمد|ره عىلي بــــدوي |س ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

285o22 ضى محروس صديق|حمد ر| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

433o62 لبــــربــــرى|لفضيل قطبــــ |تـــفى محمد عبــــد |ن طنط|سن|طبــــ 

474o| حمد محمد|محمد طه  عه مشتـــهر|زر

|46o5 عيل|سم|يمن محمد فكري |د |زي هره|لق|هندستـــ 

259435 يه سطوج محمد عىل زلوم| شمون|نوعيتـــ 

432o3 حمد مرىس|يوسف سعيد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24277 ن|لحميد سليم|ن عبــــد |محمد سليم| سم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

266|39 حمد|محمد سعيد محمد بــــيوم  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

4345o5 لتـــ|لد عيس غز|ء خ|رس| |بــــ طنط|د|
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534432 ي خي  |بــــر ص|ص
ى
ن|هلل سليم|ق |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

356666 حون|لعزيز ط|س عبــــد|طمتـــ عبــــ|ف زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|9286 ي
ىسر|لبــــكبــــ|ن محمد صبــــري |مدحتـــ رمض| دئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

893987 لس  ف ذك|كي  جريس | رسر سيوط|علوم 

453626 لعزبــــ محمود|محمود عبــــده محمود  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6|5227 لبــــدويىه|يمن عىل |عمرو  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

227789 لمعىط|رق رشدى عبــــد|رضوى ط لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

86835 جر مصطفى محمد عىل عيد|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

36o98o حمد|لسيد |طمتـــ مهدي |ف |ره بــــنه|تـــج

688758 لسيد حسنى وهبــــه عريض|حمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

354o47 ن|لمول زهر|متـــ عبــــد|ن سل|يم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|3586 ن  |بــــ سليم|لوه|لمنصف عبــــد|حمد عبــــد| سيوط|صيدلتـــ 

3|723 حبــــيبــــه سيد عيد سيد لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

24|7o6 م|م|بــــ |ء صبــــرى خط|سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32652| ن طلبــــه|طف شعبــــ|ء ع|هد دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|77422 زل|بــــو ن|بــــ عىل عىل |يه|محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

34|82| ن|دى عىل عزقل|لن|م |لتـــ س|ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

67o64 يد|بــــ ق|لتـــو|يه محسن عبــــد | لفيوم|بــــ |د|

32o28 روق زىكي|روق محمد ف|ف ن|هندستـــ حلو

4479| ه حسن عىل | ن|حمد سليم|مي  هره|لق|بــــ |د|

6385|3 ي سويد|يتـــ عل|
ى
ء محمد صدق زيق|لزق|ره |تـــج

64|5|3 هيم|بــــر|ء عمر سعيد |رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|5399 لخول|هيم |بــــر|ن |ن رمض|ء شعبــــ|شيم تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

286684 ف حموده |لرحمن |نور ى|رسر لشقنقي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

493o4| لح عىلي|هيم ص|بــــر|محمد رجبــــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|69o6o حون|در مصطفى ط|لق|عيل عبــــد |سم|ن |مرو ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2|6o89 للطيف|هلل عبــــد|لدين عبــــد|د|محمد عم هره|لق|حقوق 

||66|2 د رجبــــ صديق سليم|عم| ر|ي هره|لق|بــــ |د|

862396 د|شور محمد ج|ئشه ع|ع دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|
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56286 عيل عىلي|سم|لكريم | |دتـــ عط|غ بــــ بــــنى سويف|د|

2|3|26 ى |ي مه|حمد يوسف سل|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

886o8o لرحيم |يه مصطفى محمود عبــــد| سيوط|نوعيتـــ 

4|4o89 هيم حمره|بــــر|حمد |نس زين |ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|6|653 لحميد عطيتـــ|م سيد عبــــد  هره|لق|ر |ثــــ|

|352|9 حمد معوض|ن |محمود رضو وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

42o434 ى |ء |حسن ى بــــخيتـــ|لسيد |مي  مي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

||9394 سليم| رق فتـــىح عط|عمر ط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7764o6 |لش|دى عبــــد |له|لحكم |ء عبــــد |شيم
ى
ق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

465439 لفتـــوح|بــــو |لمنعم سند |حمد عبــــد | ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

7576o6 ج  فوزى مجلع|نىح  ن| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|75399 للطيف|در عبــــد |لق|جر محمود عبــــد |ه ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

77785| ن|رق طه وهد|ن ط|يم| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o7768 بــــ|لوه|لسيد عبــــد |حمد جمعه | زيق|لزق|ره |تـــج

3394o7 ى|سم|دل |رتـــ ع|س عيل حسني  |ره بــــنه|تـــج

|48268 ى محمد حج|نور |لد |حبــــيبــــتـــ خ زى|مي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

769846 بــــ|لوه|بــــدين عبــــد |لع|هلل جوده زين |منه  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

333257 دى|له|فتـــ مصطفى عبــــد|مروه ر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

536oo لحميد|يه محمد عىل عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

5o97o2 صف|رس محمد سعد محمد ن|ي معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

239348 لسيد|ء محمد محمود |طمه عل|ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|93oo لحكم بــــكر |صم عبــــد|سلسبــــيل ع سيوط|علوم 

77273o لحسينى يوسف|ن سعيد |يم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|38898 ى|ض بــــش|كرم ري| مي  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

53559 ضى|لدين مبــــروك ر|د|محمود عم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

838335 لسميع محمد عطيه|حمد عبــــد|د |زي ن|هندستـــ أسو

8o725o خلود حمدي محمد مبــــروك ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

49o334 رص مهلل محمد محجوبــــ|نشوى ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77o92 لمطلبــــ|لمنتـــرص عىلي عبــــد |حمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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867894 در محمد|لق|مر محمد عىلي عبــــد|ع ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

2239|7 لرحمن|لسيد محمودعبــــد|لدين |ء|بــــسنتـــ عل هره|لق|بــــ |د|

7|o67o عزيزه فيصل محمد مصطفى لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

5o6282 هند عىل عوض عبــــد ربــــه عىل سكندريه|ل|عه |زر

7o3634 ن يوسف|ئيل سليم|م ميخ|نطونيوس عص| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

52982o ى|ح حسن |لفتـــ|حمد رجبــــ عبــــد| لعمي   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

8828|o ق مسعد|لرز|نىح  رمسيس عبــــد| سيوط|نوعيتـــ 

359oo4 فظ سليم|لح|م عمر عبــــد|سل| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

629|5| لسيد هيبــــه|حمد عىل |ء |لشيم| زيق|لزق|ره |تـــج

5345oo لسيد|لعزيز |م عبــــد |محمد عص |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7o|473 لشوربــــىح |لفتـــح |بــــو|طمه سعد محمد |ف لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

2|52o| ى|بــــ م مصطفى محمود محمد هجرس|كي  هره|لق|ره |تـــج

476o45 د|لرحمن محمد ج|لد عبــــد |هلل خ|نور  سكندريه|ل|ره |تـــج

2352o د محمود صقر|محمد عم ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

434|78 لرحيم|حمد عبــــد|هر |هر ط|م| ر|ي |بــــ طنط|د|

6o|69 ي ع|م|
دل سيد محمد|ئى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

|63|o9 ندى مدحتـــ صبــــىح محمود لفيوم|عه |زر

255o64 لعربــــى|بــــسمه صبــــىح مسعود  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4o7|59 ن|رحمه عىلي حسن عىلي رضو سكندريه|ل|بــــ |د|

7793o7 هيم|بــــر|لمطلبــــ |لرحمن عىل عبــــد |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

269o56 لسيد محمد هيكل| |دين لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

632|5o لشيخ|لك |لم|لسيد عبــــد |ن |يم| زيق|لزق|عه |زر

6o23o7 جه|لخو|بــــسملتـــ محمد محمود محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

846538 عيل|سم|هلل |روه مهدي عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

77524 لرحمن|ح سيد عبــــد |لفتـــ|مصطفى عبــــد  هره|لق|حقوق 

56342 لمقرم|سليم محجوبــــ خليل شتـــيوى  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|24|o4 محمد مجدي محمد محروس ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

|4527o ى |حمد |عمر  حمد|مي  هره|لق|ره |تـــج
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5364o9 ز محمد|لبــــ|مد |حمد ح|جر |ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

257|85 لزق|م |لسل|مروه طلعتـــ عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7|269 لحميد|عمر عطيه محمد عبــــد  ن|حقوق حلو

4336|5 ق|دهم مصطفى |لرحمن |عبــــد  وى|لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

623|38 مصطفى مصطفى محمد رفعتـــ مصطفى ط|حقوق دمي

524|44 لصمد|ر مجدي محمد سعيدعبــــد |من سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

6o4776 ه رض لشيخ|در حسن |لق|عبــــد | أمي  |تـــربــــيتـــ طنط

476o7| ي محمد عبــــد |س مر|لعزيز محمد ع|ج  سكندريه|ل|ره |تـــج

86934o هيم محمد|بــــر|محمد صبــــري  ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

22874| ف عىل |بــــسنتـــ  حمد|رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

357676 لفضل|بــــو|لفضل محمد |بــــو|ح |سم |تـــربــــيتـــ بــــنه

285|75 بــــ حسن|لتـــو|ن جمعه عبــــد|نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

92o|64 قوس  |مدحتـــ عطيه قري| دون|م ج|ره سوه|تـــج

78274| مل|هلل فتـــىح ك|مل عبــــد | زيق|لزق|نوعيتـــ 

373|29 هيم|بــــر|مد |يمن عزتـــ ح|عزتـــ  |بــــ بــــنه|د|

43|7o9 لسيد تـــوفيق|لسيد محمد | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

444765 ن|دى جرجس رزق سمع|ف سكندريه|ل|هندستـــ 

285834 حمد سعيد سيد|م |سل| لفيوم|عه |زر

498645 ج|لم|لقوى |ء محمد أحمد عبــــد |شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

76998| لعربــــي|عيل محجوبــــ |سم|حمد محمد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

846o33 حمد|عمر طلعتـــ بــــدوي  ن|سو|علوم 

368637 ح سعيد نرص|لفتـــ|عبــــد| حمد زكري| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

95782 فع|بــــر ش|هيم ص|بــــر|يه | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

35o489 لسحيىل|محمد محمد محمود  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3288|5 لسيد|هيم |بــــر|حمد منصور | |ره بــــنه|تـــج

427o84 هلل خرصى|ح عبــــد |لفتـــ|هلل عبــــد |جر عبــــد |ه سكندريه|ل|بــــ |د|

9244o| هلل  |منى سعودى محمود عبــــد ج|طبــــ بــــيطرى سوه

4|o2o| ع|لرف|حمد |لسيد |لسيد عىل |رس |حمد ف| |ره طنط|تـــج

|278o9 لحليم|ح عبــــد |لفتـــ|ملك محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

7o4523 | |رويد
ى
يمن عىل محمود دسوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 
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6283|3 لمجيد|لمجيد لطفى عبــــد|محمد عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

883|84 ى شح|منيه جم| تـــتـــ |ل حسي  سيوط|نوعيتـــ فنيه 

|4976| لفى محمد حندوسه|ل|بــــ |يه|عمر  ن|حقوق حلو

26536 حمد محمود|م |مصطفى هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

752|6o دهم بــــهجتـــ شبــــل|د |زي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3|778 لمهدى|جر محمد محمد عوض |ه ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

498|9 هيم|بــــر|ل |نور كم|هند  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8o5684 م عيسي محمود عيسي|سل| ي|بــــ |د|
|لمنى

782o|2 حمد محمد|م |هش| نور عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4o6323 بــــ|بــــر عىل خط|لج|بــــ محمد عبــــد |ربــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

645686 لجمل|لسيد |هلل سعيد عوف |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

92|965 حمد |حمد يونس |رس |ي ج|بــــ سوه|د|

85543 هيم|بــــر|محمد سمي  محمد  لفيوم|هندستـــ 

95|54 لحديد|بــــو|مي محمد |محمد س ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

338654 ي|ل|ىطي محمد |لمع|بــــو |مي |ء س|دع
طروئى |نوعيتـــ بــــنه

632488 ل|هيم محمد و|بــــر|لرءوف |مريم عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

349397 حمد|لحميد |لد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

247o57 لمنعم حبــــيبــــه|هيم عبــــد|بــــر|محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|7o948 ن قطبــــ حسن|ء عثــــم|دع دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

698o64 دق|لرسول ص|ح عبــــد |لفتـــ|سحر عبــــد  لمنصوره|حقوق 

282552 جر محمد جبــــر محمد|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

284o3o مي  محمد|لرحمن محمد |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|6|o ى|ء |كريم عل لدين رجبــــ حسي  ضتـــ|ري/دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

76424| لسعيد عىل مصطفى|ن رجبــــ |نوره طبــــ بــــورسعيد

4o62| خلود سعيد عبــــدربــــه مرع ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

239|75 يف|ر |من حمد محمد محمد رسر هره|لق|حقوق 

66449 ي محمد |ر ه|من
حمد|ئى لفيوم|حقوق 

232788 لمعىط|ح عبــــد|لفتـــ|رضوى محسن عبــــد ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

25838 حمد محمود محمد|حمد |طمه |ف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

64o|6 هلل|در سعد|لق|مجدى عبــــد | بــــول لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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789759 لسيد محمد|ل محمد |م| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

84|9o8 ي محمد ج
لكريم|د |محمد يمنى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

9|9|o2 م |ن محمد عل|ء بــــدر|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

325445 فظ|لد محمد ح|محمد خ ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|725 بــــسنتـــ مدحتـــ عىل حسن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

867655 ج|لحج|بــــو|لسعدي |ح |لفتـــ|طه عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

766295  |مروه 
ى
هيم|بــــر|ن |حمد عثــــم|لدسوق نوعيتـــ بــــور سعيد

6oo446 دى منديشتـــ|بــــوش|دى |بــــو ش|منى ذىك  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8||22o فظ|فتـــ ذىكي ح|ء ر|سم| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

62854o ى طلبــــه |يوسف  ى |مي  لسيد|مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

337543 ى |م محمد |طمتـــ هش|ف ر|لجز|مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5973| للطيف|بــــسمه يوسف محمد عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

899396 لرحمن بــــخيتـــ محمد |لد عبــــد|خ ج|ره سوه|تـــج

25|627 لىح|زق عبــــد|لر|زق عيد عبــــد|لر|عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

758644 دق|لص|لد فتـــىح |حمد خ| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

5|9676 لعزيز غنيم|هيم عبــــد|بــــر|محمد | لي|د |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

49o744 تـــ فؤ| ن|د سليم|ن فؤ|د سليم|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|o82 رس عىل محمود|م ي ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

63|457 لعزيز|لعزيز محمد عزتـــ عبــــد |هلل عبــــد |منتـــ  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

2|6432 لبــــيه|جد سعيد |محمود م ى شمس صيدله عي 

94o55 م|لدين مصطفى مصيلىح هم|د|عم كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

|4548 م|روق محمد عل|لدين وليد ف|نور ى شمس|تـــج ره عي 

46|4oo لحكيم|م عبــــد|لسل|لحكيم عبــــد|ن عبــــد|يم| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

628394 هلل محمد يوسف|يه سعيد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

626284 ى مر|بــــو ع|مل بــــيوم |محمد ك| جي  زيق|لزق|بــــ |د|

78736| حمد|دي محمد |لن|ل محمد|م جم زيق|لزق|ره |تـــج

52o9oo م|لمقصود سل|ح عبــــد|لفتـــ|ندي محمد عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

243366 هيم|بــــر|دل محمد |ن ع|رو هره|لق|ره |تـــج

83644| ف عبــــد|د |جه لمجيد|ح عبــــد|لفتـــ|رسر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

77o572 وى|لحفن|لجليل |رص حسن عبــــد |محمد ن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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35799o حمد محمد|يوسف محمد  عه مشتـــهر|زر

434o75 لمنعم|ع عبــــد |لرف|لسعيد |هيم |جر إبــــر|ه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7|2o32 تـــتـــ|حتـــ| نور شط|طمه محمد |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

764o87 م|ندى محمد عبــــده محمد بــــره بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

7575o5 زق|لر|لسيد عبــــد|يه لطفى | بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

6o942o حمد درويش|يمن محمد |محمود  لمنصوره|بــــ |د|

545837 ى خليفتـــ|لق|حمد عبــــد|نس | در حسني  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

33488o وق عبــــد لمعىط محمود|هيم عبــــد|بــــر|لمعىط |رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

27|943 بــــر خضي |م ج|زينبــــ حس ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

7o827| لم|حمد عمر س|رق |ء ط|وف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

235786 ي
حمد سيد حسن|محمد | دئى دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

2|4637 هيم|بــــر|هيم صبــــرى |بــــر|محمد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

338885 ع عىل|هيم عىل رف|بــــر|ء |ل| |حقوق بــــنه

324o57 بــــ|حمد سيد فوزي خط| ى شمس|تـــج ره عي 

5o8998 ي|د عىل حسن عىل |زي ر|لىح  ط|بــــ دمي|د|

7|666| ه  حمد محمد منصور يونس|ني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

682|89 حمد محمد|محمود | ن رض|يم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

5|4468 لبــــدوى|يم |لد|ل رمزى عبــــد |نه تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

778225 لمقصود|مه رزق عبــــد|س|ئى |م| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|42445 د|د وحيد رش|سلىم رش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

47854o حمد سعيد عدوى|رحمتـــ  سكندريه|ل|حقوق 

4|7994 ى حسن ر|ريه شد|م حسن خي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

76o828 بــــسمه مدحتـــ خليل خرصى |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

24oo9 لسميع|لفتـــوح عبــــد |بــــو |منيه طلعتـــ | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o7|8o لسيد|لسيد عويضه عبــــده |ميه |س لمنصوره|بــــ |د|

893765 ه محمود  |لل|لدين عبــــد|حمد شمس | سيوط|حقوق 

8|2273 م عىلي محمد|حمد هش| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

475369 حد سيف|لو|ل محمد عبــــد |مصطفى جم ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

2|29o2 ن|شور محمد شعبــــ|حمد ع| ى شمس|تـــج ره عي 
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||8o8| ن|حمد رجبــــ سليم|رين |د دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

23|744 ك|لمل|هيم عبــــد |بــــر|نطون رأفتـــ نبــــيه | ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6o935 لحليم حميده|شم عبــــد |يه ه| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

2447o8 بــــ مصطفى|لتـــو|بــــ سعيد عبــــد|لتـــو|عبــــد هره|لق|حقوق 

|33643 س رشيد|نعيم عبــــ| مونيك ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|4856o ى ح| مد|يه محمد حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4773o لنبــــى|بــــ عبــــد|لتـــو|ء حسن عبــــد|هن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8|297| ي ص|عبــــد
وي محمد|لرحمن حسنى ره بــــنى سويف|تـــج

77o363 رس محمد خميس غريبــــ عطيه|ي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

7|75o6 لدين|لسيد عز |ورى |لمغ|د حمدى |حمدى عم ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

779|87 ى د| ى محمد حسي  ؤد|يه حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|6647 وى|لبــــنه|م محمد |ن هم|رو ط|حقوق دمي

239o55 ه سل| مه|مه عمر سل|مي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

529948 لد حميدو محمد|محمد خ ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

677|88 لعزبــــ|لدين حسن |م |مه حس|س|م |حس لمنصوره|صيدله 

833|24 دي محمد|ء محمد عبــــ|ول دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

323|7| لرحيم عطيه|م عبــــد|هدير هش لفيوم|عه |زر

8258|7 هيم|بــــر|رضوي محمود حسن  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

849795 يه محمد محمود محمد متـــولي| ي|لسن |
|لمنى

29354| ى|محمد عبــــد لسيد محمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

8||64 رص جمعتـــ|لن|ل عبــــد |ن جم|يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

257o67 هيم طعيمه|بــــر|رق |ء ط|سن صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

633483 دى عىل محمد|له|دى |له|لد |خ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

3253o5 يمن طتـــ محمد|لرحمن |عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

366|7 بــــوزيد|ده رجبــــ مصطفى |غ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

255o6 ده حسن حمد سيد|غ هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

348o26 لحويىط|لم |نم س|محمد محمود غ لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

333627 سعد شفيق|رك جرجس |م ى شمس|تـــج ره عي 
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485475 ى |ندى ه  حسي 
عيل|سم|ئى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

797|8 هلل|مل عبــــد|متـــ سيد ك|س|ء |عل هره|لق|حقوق 

499|68 ف عىلي |ده |مي
لبــــربــــرى|لمرىس |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

325732 حمد|لسيد |حمد |لتـــ |ه ى شمس|تـــج ره عي 

258648 لنبــــى|ر عبــــد|ن مختـــ|حمد شعبــــ| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5|9|34 ود حمروش|م حمروش شوكتـــ د|بــــتـــس| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7696o9 ن حميد حمد|د حس|زي دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

438646 ن|لعزيز طول|م عزتـــ عبــــد |عزتـــ عص لشيخ|طبــــ كفر 

336224 ى سيد|رس| ء محمد حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

223786 نيس سيد عطيه|ندين سيد  |حقوق بــــنه

7|6967 لشويل|لسيد |هيم |بــــر|يمن محمد |لد |خ لمنصوره|حقوق 

4o84oo ن|لعري|متـــول |  محمد رض| رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2683|9 هيم عطيه|بــــر|د حسن |زي مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

452227 ورى|محمد مصطفى محمود  ى لجيى لشيخ|هندستـــ كفر 

83|56 حمد حسن|ح |لفتـــ|رص عبــــد |لن|سيف عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

283792 لد|لد محمد محمد محمد خ|محمد خ |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

438|6| وق  ح|لق مصبــــ|لخ|لعزيز عبــــد |لسيد عبــــد |رسر لشيخ|عه كفر |زر

583o5 ي|ر
محمود محمد سيد| ئى بــــ بــــنى سويف|د|

336926 هلل ذىك عىل|محمد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7683|| ى|بــــ حس|ن فريد دي|يم| ني  لعريش|تـــربــــيتـــ 

83|495 س|مل عبــــ|نور ك|مل |ك ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

256326 د خليل|لرحمن لطفى فؤ|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6o9792 |تـــه عبــــد |ح شح|لفتـــ|لعظيم عبــــد |رضوى عبــــد 
زق|لر

لمنصوره|هندستـــ 

239o26 لمجيد|ل عبــــد|لع|ل عبــــد|ء جم|رس| هره|لق|حقوق 

7o9735 لسعيد|لسيد محمد |حمد |محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

777976 مل|رس بــــديع محمد ك|يه ي| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5596o ى طلعتـــ محمد محمد حسي  ن|هندستـــ حلو

7|52|| لحول|هيم |بــــر|صم مصطفى |محمود ع ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

267627 يمه|ل حسن محمد د|طمه جم|ف ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 
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|3o438 ه مختـــ لحريرى|ر محمود |ني  سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

6777|7 وى|لقن|د محمد |نور محمد فؤ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

49729| حمد عقده|هلل محمد |منه  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

638899 وى|لمعد|حمد |سلىم عىل  زيق|لزق|ره |تـــج

68879 بــــ|لوه|ري عبــــد|لبــــ|بــــ عبــــد|لوه|محمد عبــــد ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|365o| دى سمي  لبــــيبــــ جندى|ش |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

76||4| ي|ن
روق محمد|لدين ف|ء|دين ضى لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

|2o346 مه|حمد محمد سل|عمر  ى شمس|تـــج ره عي 

356394 لمنعم عىلي|هلل عبــــد|حمد عبــــد|محمد  |حقوق بــــنه

33o378 ره|ن رسر|لد رضو|خ| رن |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

57o37 تـــه عىل عىل|بــــرين شح|ص ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

698775 لق عبــــد ربــــه|لخ|لق محمد عبــــد |لخ|يه عبــــد | لمنصورتـــ |تـــمريض 

776382 لعزيز خليل|م هيثــــم عبــــد |ريه زيق|لزق|علوم 

45999| لزبــــيدي|لعزيز حسن |حمد عبــــد |لعزيز |عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

54o262 عيل|سم|ل رزق |م جل م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

25|82 محمد حسن محمد| ن|ر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8854||  محمد |من
ى
عيل |سم|ر شوق سيوط|ره |تـــج

4352o3 يف رزق  غ|لصبــــ|حمد |سلىم رسر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

62867o يف|جر محمد عبــــد |ه للطيف عزبــــ عىل رسر زيق |لزق|تـــمريض 

82o625 لحكيم|لحميد عبــــد|لحكيم عبــــد|سيد عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

485745 س|لغس|لمنعم مصطفى |حبــــيبــــه مصطفى عبــــد تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

33393 رؤى محمد يوسف حمدى هره|لق|بــــ |د|

2|7793 هر محمد جنينتـــ|م مرىس م|ريه ى شمس علوم عي 

|76729 در سعد طهرى|حمد ن| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

647989 غر|لسيد محمود محمود د|محمود  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

8364o2 نور سعيد عىلي| |عل ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

249682 لنور|بــــو |شور |هيم ع|بــــر|ل |سلىم جم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

9o3832 حمد |هر طلعتـــ محمد |ط ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

775383 هلل|ح عىل خي  |محمد صل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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2|29|8 هلل|د عبــــد|مه فؤ|س|يوسف  ى شمس|د| بــــ عي 

6|7875 هلل|د |بــــو ج|حمد |عبــــده | ن|ر ط|بــــ دمي|د|

63o674 |لعزيز سيد |وى عبــــد |لص|حمد محمد |حسن 
حمد

ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

37626 ل عىل|م عىل بــــل|سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

758543 حمد محمود محمد|هدى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

773963 بــــ|لوه|لسيد محمد عبــــد |مصطفى محمد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

4|o977 م|لش|هيم |بــــر|حمد |لحسينى | |دين |تـــربــــيتـــ طنط

632o59 هر محمد نجيبــــ محمد خليفتـــ|ط| نور زيق|لزق|بــــ |د|

358424 هلل محمد|تـــفى وحيد عبــــد ى شمس حقوق عي 

436892 |لبــــن|سحر محمد محمود محمد  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

678|65 لجمل|لدين عىل حسن |ل |تـــسنيم كم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6||6|o ى| |لعل|بــــو|هلل متـــول |عبــــد | ند لعشر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

354456  |لش|جر محمد عبــــد|ه
ى
لسيد|ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6875|2 ي|ن |حمد سعد محمد رمض|
ى
لدسوق لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|5o53 ر|لغف|مريم مجدى محمد يوسف عبــــد  بــــ دمنهور|د|

4o3349 لرحمن|سلىم متـــول محمد متـــول عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

37293 لخي |بــــو|جر يوسف عىل محمد |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

823289 ء محمد خليفه مرىسي|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

4|5448  عبــــده |محمد حم
ى
هيم|بــــر|دتـــ شوق لشيخ|بــــ كفر |د|

9|8||7 حمد محمود |حمد بــــخيتـــ | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9o96o| ج محمد حسن |حمد فر| ج|بــــ سوه|د|

896345 هر |لظ|رحمه محمد خليفه عبــــد ج|بــــ سوه|د|

36o785 لسيد عىل|لسيد |ىط |لع|م عبــــد |بــــ بــــنه|د|

7892|8 لسنى|محمد محمود عىل محمد عىل   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

779939 لمنعم عرفتـــ|لمنعم عرفه عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

44o9o هيم|بــــر|لد سيد |زم خ|ح حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

45929 مصطفى محمد حسن| دين ن|بــــ حلو|د|

89288| لمغيثــــ |حمد عبــــد|دل |ميه ع|س سيوط|عه |زر

|353o9 عيل|سم|لسيد |عيل |سم|حمد | رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ
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8|2669 هلل|يبــــ فرج |ن مرعي ش|يم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

45|9|4 لقزعه|شم |لسعيد ه|ل محمد |نو ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

855479 حمد|ح |حمد صل|ء |سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5|9|6 حمد|شد |خميس ر| دين هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

764738 حمد|لحميد عطيه |ندى سعد عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

78|565 حمد عصمتـــ|قه محمد |رسر| هره|لق|طبــــ 

9257o4 ى هر  |ع ز|يمن نعن| |يوستـــي   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

|7534 بــــ|لوه|حمد عبــــد|يمنى محمد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

33|537 لرحمن|لرحمن عبــــد|م عبــــد|رتـــ هش|س |بــــ بــــنه|د|

9oo83| ندى محمود حسنى منصور  سيوط|طبــــ 

7588|8 هلل|حمد عيد عىل عبــــد| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

4|582 لسيد|لسيد محمد |محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

9766| ي|لعليم عبــــد |محمد يوسف عبــــد 
لغنى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

78o4|8 هيم محمود أحمد|بــــر| |لي|د زيق|لزق|علوم 

259492 وى|لص|وى معوض |لص|ء |حسن ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4|865 م عىلي|م|لرحمن عىلي |عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6o2653 محمد محمد حسن نونو |صيدله طنط

8|7ooo لرحمن|لدين عبــــد|طمه حسن مىحي |ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

248o86 ف صبــــىحي شعبــــ|جر |ه |ن ند|رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

||889o مر|نم ع|لسيد غ|م |محمد س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

685344 لسيد|لق محمد |لخ|حمد عبــــد |ندى  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

49663o ي|ء سمي  محمد عبــــد|صف
لغنى سكندريه|ل|حقوق 

27434| رص محمد عىل|محمد ن |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

42|75 لحميد|لد عبــــد |ن خ|تـــ شعبــــ|عىطي هره|لق|صيدله 

82759o لنظي  محمود|ء موىسي عبــــد|شيم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

524854 زى محمود جوده|بــــر حج|عمرو ج سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

49oo5o عيل|سم|حمد محمد |ر |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|2759 ف محمد عبــــد |بــــسمه  مر|هيم ع|بــــر|سط |لبــــ|رسر لمنصوره|بــــ |د|

42o384 لسيد عوض حنوره|لحسينى |آيه  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26o7o4 لسيد|لسيد حسن |مروه  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 
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9o3|7o ل |ود غبــــري|مريم فريد د ي صىح سوه
ج|معهد فنى

75382| حمد محمد|بــــو زيد |هر |مروه ط عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

4o7o9 لحميد|لسميع عبــــد |هر عبــــد |مه م|س| هرتـــ |لق|تـــمريض 

|36992 بــــوزيد|لجليل |هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

285379 لشويخ|ن محمود حنفى محمود |حس| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|4o297 لمطلبــــ|حمد محمد عبــــد |ء |نىح  عل| ى شمس|تـــج ره عي 

697o93 لرحمن رجبــــ محمد عزبــــ|عبــــد  لفيوم|هندستـــ 

|4567 لسيد عىل حسن|فرح هيثــــم  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6|8862 عيل|سم|ل حسن حسن أبــــو |آم لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

9246|3 ى محمد |مؤمن ع دل حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6o583o ى  ى سعد حسي  ى|حسي  حمد حسي  لمنصوره|صيدله 

76282o لكريم أحمد|د |حمد ج|حمد محمد | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

827774 ى|هلل محمود عبــــد|عبــــد هلل حسي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

769925 ى حسن جوده |ي لسيد|سمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3|846 دل محمد|دل محمد ع|ع ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

3||o44 لجليل|لسيد عبــــد|ء |لدين عل|نور  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

858944 لنبــــي|حمد فضل عبــــد|ندي  ي|بــــ |د|
|لمنى

443685 لم|هيم محمد س|بــــر|عىل | ن|ر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3369o| ل محمد زىك|محمد جم دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

33o59 ل|تـــرين جرجس خلف غبــــري|ك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

896955 رص ورد فرج  |يدى ن|ه ج|بــــ سوه|د|

5464o7 س|لنجيىل رجبــــ عبــــ|م مجد ى |سل| ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

79o28| وى|لبــــحر|هلل طه محمد طه |منه  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2862o| ش|لقر|يد |مل ز|حمد ك|ديه |ش ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4|4668 م|لرؤف عل|مىل عبــــد |لش|ء |فد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

888387 سلىم حشمتـــ محمد حسن   سيوط|بــــ |د|

359o34 نوبــــ يوسف رزق مسعد|بــــ| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

4494o2 ن|مؤمن مجدي محمد عىلي  رسل |هندستـــ طنط

435|4 ء سيد محمود سيد|رس| لفيوم|عه |زر

7o635| ر محمد|ر مختـــ|رحمه مختـــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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683o62 |لرحمن |محمود جبــــر عبــــد 
ى
لدسوق ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

28o2o8 ى عىط|ل جعفر حس|ف جم|يل| ني  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

876776 حمد  |هلل موىس |كريم عبــــد سيوط|ضتـــ |علوم ري

435o47 ن|مل محمد رضو|حمد ك|محمد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

262889 سط عجم|لبــــ|محمود حليم عبــــد |ره بــــنه|تـــج

49|58o يوسف سعيد مبــــروك محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

689449 هيم|بــــر|حمد |مح |ء س|رس| تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

9oo336 لعزيز |مصطفى محمد محمود عبــــد ج|طبــــ سوه

64|888 لم|نور س|لسيد |لبــــديع |أحمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

63o743 ن|بــــو علو|ده هليل محمد |محمد حم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|64772 شم|بــــو ه|در |لق|مه عبــــد |س|مريم  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

499429 حمد هند|نىه صبــــرى هندى  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

284553 لمجيد|ن عبــــد|ن مصطفى رمض|يم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o9|7| ى |ي بــــدين|لع|حمد محمد زين |سمي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

346374 ي|لفخر|ن محمد |محمد سعيد رضو
ئى ى شمس حقوق عي 

3|o99| حمد|لحميد |حمد عبــــد|رفيدتـــ   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

9|8653 رى |نس رسىم زخ|دى |ش ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

88o487 د محمود مصطفى |م رش|سل| لسويس|معتـــ |علوم ج

697969 لليثــــى|هيم |بــــر|هيم عىل |بــــر|بــــسمله  لمنصوره|علوم 

5|oo57 زق سعد|لر|هيم منصور عبــــد |إبــــر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

432||| لعزيز|لعزيز فهىم عبــــد |ندى مدحتـــ عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

5368o9 ف محمد حسنى مكرم|حمد محمد | رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

34483o يف ف وق رسر  |رسر
ى
بــــوشنبــــ|لدوله |روق دسوق ى شمس|د| بــــ عي 

345953 متـــ حسن|محمد صبــــري سل ى شمس حقوق عي 

88o|98 حمد فرغل |لرحمن عمر |عبــــد ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

7|o873 هد عىل سليط|لسيد مج|م |سل| لمنصوره|حقوق 

262|63 ى|لق حسن حس|لخ|حسن عبــــد ني  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

97946 لحفيظ جنيدي|ء نبــــيل عبــــد |رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|
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33|oo6 رس محمد طه|مريم ي |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

534347 ف |ن |مرو حمد|لسيد حسن |رسر دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

2735|4 لمندوه|لحميد |ده عبــــد|محمد حم ن|طبــــ حلو

24526 لكريم محمد|ء صبــــرى عوض |ول هره|لق|حقوق 

|9o73 حمد قرئى مرىس|محمد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

8o7489 هلل|م حسن قطبــــ عبــــد|حس ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

4458|o ي ر|م
ى
شد رزق|يكل مني  شوق سكندريه|ل|هندستـــ 

|48973 بــــ عىل|لتـــو|ندى حمدى عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7o87o3 لمرىس طه خليل|ن لطفى |نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

63o655 ف محمد خ| ل عزبــــ|لد محمد كم|رسر زيق|لزق|حقوق 

|36434 لم|هيم س|بــــر|ن مجدى |مرو تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

638353 لسيد|لسيد محمد |حمد |رق |ط زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|6322 لحميد بــــدر|بــــر بــــدر عبــــد|م ج|ريه بــــ دمنهور|د|

2697|5 د|لجو|محمد مبــــروك محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6|335 ى حس ن محمود|محمد حسي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

29o489 هيم محمد محمود|بــــر|لد |خ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

682o2| ن|حمد سويد|لسيد |ندى محمد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

37o24| لمقصود|بــــ عبــــد|لتـــو|ن طه عبــــد|حمد رمض| |حقوق بــــنه

484278 تـــه|تـــه شح|هيم شح|بــــر|لرحمن |عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8276|o حمد سعودي عبــــدربــــه| |نور دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

8|o98| لد حسن|محمد محسن خ ي|بــــ |د|
|لمنى

699546 لسيد حسن عىل يوسف|حمد | لمنصوره|هندستـــ 

752|94 حمد|لسيد محمد |مز |ر زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

824734 ي|لرحمن سعد س|عبــــد
لم مصطفى دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

254793 هلل|هلل خلف |زى عبــــد |زى محمد غ|غ ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

878885 عيل |سم|حمد |عيل |سم|حمد | ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|5987 خر |رس بــــدر ز|مز ي|ر زيق|لزق|حقوق 

526o2o ى عىل محمد حسن|عبــــد  لرحمن حسي  ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

25|o52 |لسق|لح |حمد وليد ص| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

88|633 هيم |بــــر|رص محمد |لن|حمد عبــــد| سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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826o87 سعد عزيز|نورين نبــــيل  |نوعيتـــ فنيه قن

7583|8 عيل|سم|حمد عبــــده |خلود عبــــده  حقوق بــــورسعيد

|48|72  |ل|
ى
لسيد|ء وليد شوق ى شمس|د| بــــ عي 

|28367 ى شد|مدحتـــ حلىم ن| مي  هره|لق|بــــ |د|

332|2| ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|ضىح وجيه  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

685o94 حمد عويضتـــ|بــــو زيد |حمد |مل |بــــ ك|شه لمنصوره|نوعيتـــ 

445|88 هيم قبــــيض|بــــر|بــــدين |م ع|لرحمن عص|عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

|7839 ف محمد محمود|سلىم  رسر هره|لق|هندستـــ 

|3|33o ى محروس عبــــد  لعزيز|محمد حسي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

64584 ح|لفتـــ|ل ربــــيع عبــــد |ء جم|سم| لفيوم|صيدلتـــ 

75658 ه ص لحميد|بــــر ديهوم عبــــد|مي  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

4oo753 ي عوض رزق 
هيم|بــــر|منى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

73989 ىط|لع|حمد عبــــد|محمد | عل لفيوم|بــــ |د|

56|48 حمد بــــدر سيد بــــدر| بــــ بــــنى سويف|د|

9||4|3 م محمد محمود عىل |عص ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

264oo لسيد|حمد |لحميد |لدولتـــ عبــــد |م عز |سل| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

675552 ى محمد هويدى|بــــ |يه| مي  لمنصوره|ره |تـــج

453|o بــــ|لتـــو|بــــ مصطفى عبــــد|لتـــو|محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

57223 للطيف|ن عبــــد |يتـــ محمد عثــــم| بــــ بــــنى سويف|د|

36o|3 لخول|هيم عبــــود |بــــر|ل |ميه جم|س ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

25|o35 لنفرى|لحميد |يمن عبــــد|حمد | |ن طنط|سن|طبــــ 

824|5 لصمد|محمود سعد محمود عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|9472 وى|ىط هند|لع|ن عيد عبــــد |ر شعبــــ|من |بــــ طنط|د|

45o85 بــــ|لتـــو|مد عىل عبــــد |يتـــ ح| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o9479 لبــــيوم|درويش أحمد | محمد رض ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

7656o2 تـــه|رق محمد حسن عىل شح|م ط|هش معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

487|68 يف شعبــــ ر|لنج|ن بــــهنس |محمد رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

82|374 لسيد|د|دق ج|نوبــــ مندي ص|بــــ| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

||94|4 |سط عفيفى كف|لبــــ|يوسف محمد عبــــد 
ى
ق هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

|59456 حمد سعيد محمد|د |جه هره|لق|بــــ |د|
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276948 ده رجبــــ محمد بــــدوى|غ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

64|926 حمد|ء محمد محمد عبــــده |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

5o9425 هيم عىل|بــــر|م محمد محمد |سل| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

832233 رك محمد|لرحيم مبــــ|عزيزه عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

47568o حمد محمد مرىس محمد مرىس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2o6o3 تـــ حسن|لرحمن ممدوح فرح|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

887539 يبــــى جبــــره  |هلل عج|د |يبــــى ج|عج سيوط|علوم 

5|686 م|لسل|ضى عبــــد |ل م|ندى جم بــــ بــــنى سويف|د|

3o625 شمس محمد سيد محمد تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3399o6 ن عفيفى محمد|لد عفيفى شعبــــ|خ |ره بــــنه|تـــج

85433 م|سل|حمد |م محمد |سل|ن |نوره لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|72|9 وى|لشعر|لدين محمد |م |ن حس|يم| ط|معتـــ دمي|علوم ج

8o4237 دم سيد|جورجيوس | مرثــــ ي|نوعيتـــ 
|لمنى

3|7843 ح|لفتـــ|مد عبــــد|حمد ح|ممدوح  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

46o86o حمد محمود منصور| |ر|ي |صيدله طنط

82o424 ر|لغف|د عبــــد|لجو|م عبــــد|نعمه عص ي|بــــ |د|
|لمنى

275o3| يد|لحكيم ز|مل عبــــد|محمد ك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|5|39 بــــوزيد |ء محمد سيد |هن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|476o هس|لد|لمتـــول |هيم |بــــر| |ثــــري |ره طنط|تـــج

8o6ooo لد محمد تـــوفيق|منيه خ| ي|عه |زر
|لمنى

8o|638 ي|ل عبــــد|ء جم|لزهر|
هلل مصطفى ي|تـــمريض 

| لمنى

757496 ه ع| ىط|لع|ر عبــــد |دل نص|مي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6895o6 دى|لعبــــ|حمد عمر |لىح |لسعيد عبــــد |يه | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

637493 هلل|لسيد محمد عبــــد |مريم محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

482o52 د محمد|رص نورى مر|محمد ن سكندريه|ل|حقوق 

4859|8 م محمود فرج|س| لي|د سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

97322 بــــسنتـــ ربــــيع عىل محمود طلبــــتـــ ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

52|322 ر عبــــده عطيه|ء عبــــده مختـــ|ل| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

54|o6o ن محمود بــــسيوئى|ء نعم|محمد عل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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35o284 حمد يشى كفورى|لرحمن |عبــــد |حقوق بــــنه

79o338 حمد|رص محمود |يىح ن كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

45|3oo لدين|بــــ |هيم مصطفى مصطفى شه|بــــر| ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

|6238| ن|لرحمن سلط|رق فيصل عبــــد |ط ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

46424| هيم|بــــر|عىل | حمد رض| سكندريه|ل|ره |تـــج

5|8476 ه وليد ع لوكيل|طف محمد |سمي  سكندريه|ل|طبــــ 

84|7|3 عيل|سم|حمد يشي محمد لبــــيبــــ | ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

5o4752 لرسول|زق عىل عبــــد|لر|ن محمد عبــــد|يم| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5o392| |لنج|بــــو |لموجود |هيم عبــــد |بــــر|ن مجدى |مرو لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

784o4| لحليم|هر محمد عىل عبــــد|حمد م| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

373o6| حمد طه|م سيد |حمد عص| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|42397 لمجيد حمزه|دل عبــــد |ندى ع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

337879 لسعود|بــــو|لسيد |حمد سمي  محمود | دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

4|2o2 شم محمد نبــــيسر|حمد ه| ن|بــــ حلو|د|

237oo8 ل|لع|موده فتـــوح محمود عبــــد هره|لق|ره |تـــج

53oo| د|لجو|هلل عبــــد |هلل يسن عبــــد |عبــــد  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

23||65 فظ محمود|ل ح|عمر جم  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

344757 ه|ء محمد شعبــــ|رس| ن محمود حسن جي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4787o3 نه|بــــو شبــــ|لحميد يسن |محمد عبــــد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

346o94 ره|لح محمد جبــــ|حمد محمود ص| ى شمس|د| بــــ عي 

53655 د محمود محمد|منيه عم| ره بــــنى سويف|تـــج

3342|5 ل قبــــيص حسن|قبــــيص جم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

778o39 ن|هلل مرج|لسيد عبــــد |م |ن س|يم| زيق|لزق|علوم 

645o33 لمتـــول|حمد |لمتـــولي سيد |م |سل| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

84225| مل محمد|محمد رجبــــ ك دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

45|28o لسيد محمود عبــــد ربــــه|ن |يم| |بــــ طنط|د|

6|25|8 تـــه|لسيد شح| |ندى زكري |نوعيتـــ بــــنه

338|44 فظ|فظ يوسف ح|محمد ح |بــــنه| هندستـــ شبــــر

9o||4| ى |س ه |لل|لسيد عبــــد|ره حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 
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753778 بــــ خرصى عمر|يه|ندى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

849994 هيم سيد|بــــر|ء |حمد عل| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

778622 فرج محمد فرج محمود زيق|لزق|صيدله 

6o|824 ن|مروه مصطفى محمد عثــــم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4|o3o3 لسيد|رق بــــسيوئى |يوسف ط |بــــ طنط|د|

49|448 لعزيز محمود كريم|ر محمد عبــــد |مي لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

229|43 حمد|ندى حمدى سيد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

366o22 ن|د رزق دمي|م عي|ر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

4o2|69 ن|لسيد زيد|رس |ء ي|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o726o حمد شتـــيه|حمد محمد محمد | ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

24o845 هيم|بــــر|رق سيد محمد |ط تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

269497 لعزيز لولح|دل عبــــد|ردينه ع كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

487738 يم|لسيد ص|ن |يوسف محمد رمض سكندريه|ل|حقوق 

784559 لحليم رزق|حمد محمد عبــــد|شمس  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

848426 بــــدين محمد|نسمه محمد ع ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

|6375o حمد عيسوى|يوسف محمد محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

77549o حمد|لحميد |حمد محمد عبــــد|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|2223 زى|ن محمد حج|محمود شعبــــ عه دمنهور|زر

|5634o ف عبــــد |محمد  شم|لحميد ه|رسر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

4o5o7| هيم عليوه|بــــر|لسيد عليوه |يوسف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

87327 ح عىل|لفتـــ|محمد عىل عبــــد لفيوم |تـــمريض 

52|97| رزق محمود خميس| مه |حقوق طنط

529258 ل|لجم|هلل عمر ||هيم عط|بــــر|لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

8434o| ي 
ى ص|يمنى لح|حمد حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

425523 سم طه|ن محمد ممدوح ق|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

694348 ه سعيد عبــــد | لعزيز محمد رزيق|مي  لمنصوره|بــــ |د|

4o68oo ل|لع|هيم بــــيوم عبــــد|بــــر|يده محمد |ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

227o23 ى|فظ حس|هر ح|عمر م ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o8253 درس|سمي  يوسف تـــ| فيول ره بــــنى سويف|تـــج

|8749 وى|لشن|لسيد |مه شبــــل |س|تـــم |ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5438o4 لسيد|لسيد محمود |محمود  سكندريه|ل|حقوق 
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266462 ء محمد محمد عىل عيس|رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

76|97| حمد|لعزيز |حمد عبــــد |محمد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

56|28 مه|عىل سمي  سعد سل ي سويف
تـــمريض  بــــنى

475|2 ن محمود خليفه|م سعيد شعبــــ|سل| ن|بــــ حلو|د|

692|28 |لسيد |لسعيد |لسيد |محمود 
ى
لغرق لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4345|9 بــــوغريبــــ|ن محمد عىل |جيه |بــــ طنط|د|

|9368 س نبــــوى|س عبــــ|لد عبــــ|سلىم خ لفيوم|صيدلتـــ 

434o42 لسيد فودتـــ|هلل |طمه عبــــد|ف لفيوم|لعلوم |ر |د

326663 لرؤوف عىل محمد|دتـــ عبــــد|غ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

267933 لمنعم خليل|عمرو سمي  عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

336|58 ح مصطفى|ن صل|رتـــ رمض|س |بــــ بــــنه|د|

45254o لغنى خرصى|حمد أحمد عبــــد |هلل |لمعتـــصم بــــ| لشيخ|هندستـــ كفر 

3394o9 ر|لجز|حمد |لسيد |حمد |طمتـــ |ف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

32952o هيم|بــــر|هيم سعد |بــــر|يتـــ | |تـــمريض بــــنه

7o4994 حمد مصطفى جندي|طف |هلل ع|عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

785226 محمد عىل محمد عىلي عطيه زيق|لزق|حقوق 

787794 ل محمد|لع|لحميد عبــــد |مىحي عبــــد | ند ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

4876o6 ن|لعزيز رمض|لعزيز محمد عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|o44 هلل|جح وهبــــتـــ عبــــد |جر ن|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

66o73 فظ|د ح|فظ فؤ|محمد ح ن|حقوق حلو

6|o864 لسيد سعد قنديل|ر |من لمنصوره|حقوق 

4|569o لطور|عىل حسن عىل محمد  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

76242 هيم|بــــر|لسيد محمود |طمه |ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

67o3o ي|طمتـــ عص|ف
م محمد مصطفى تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

8775o9 هيم سيد عىل  |بــــر| |ر|ي سيوط|ره |تـــج

6o925| لصعيدى|م محمد |محمد هش لمنصوره|بــــ |د|

484422 تـــه|م فتـــىح محمد محمد شح|سل|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

4o846o بــــوسليم|لصمد |أحمد محمد عبــــد |حقوق طنط
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|33764 مصطفى محمد مصطفى محمود شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

248852 ل|لد|لسميع |حمد عبــــد|ره |س ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

327333 حمد|بــــر سيد |رحمتـــ مجدي ص ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

7697|9 يد|م فريج كليبــــ ع|حل| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

348|86 لكريم سيد|هيم عبــــد|بــــر|زينبــــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

34o676 فع|لش|د |هيم محمد ج|بــــر|ن محمد |يم| مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

453829 عيل|سم|عيل محمد محمد |سم|مه |أس ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

|553o5 م محمد|لسل|مد عبــــد |ء ح|شيم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

848886 عيل موىسي محمد|سم|ن |حن ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

528|7| سىط|لبــــ|حمد محمد حسن |مصطفى  ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

487369 ى صف|جورج شفيق و| مي  ره دمنهور|تـــج

3524o9 لرحمن عىل محمد|عبــــد| دين هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|4957 بــــ بــــدر محمد شتـــيوي|هيتـــ|م ي|تـــمريض 
| لمنى

4|659| م عطيه زىك عطيه فرج|لسل|عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6o2845 ي |مر |د تـــ|زي
ي|لحنفى

لشوئى |نوعيتـــ طنط

|28|77 ف يحن  حسن|محمد  رسر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|6||35 شور|فظ ع|حمد محمد ح|بــــسنتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

79|3|7 وق  لح|لسيد ص|حمد محمد |رسر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

7o648 ى|م سعيد عبــــد |حل| لحفيظ حسي  لفيوم|بــــ |د|

28398 ن|لجيد محمد سكر|ن عبــــد |عمر رمض رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

896||3 ف خلف محمد |مروه  رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9o9377 ه رفعتـــ سعد عبــــد| لحفيظ |مي  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

4o48|4 عيل عيد عىل قنديل|سم|حمد | سكندريه|ل|ره |تـــج

68o387 ن|هيم شعبــــ|بــــر|حمد عيد |عيد  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

329873 لسعيد|روق |د ف|حبــــيبــــتـــ عم |ره بــــنه|تـــج

524668 لرحيم|لسيد محمد عبــــد |در |لق|هلل عبــــد |عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

427824 تـــ|هيم  بــــرك|بــــر|ن محمد |م شعبــــ ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

454o|o حمد كرد|حمد غريبــــ | لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري
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2|3425 هيم|بــــر|ره ثــــروتـــ عىل |س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

258634 م محمد جمعتـــ حلوتـــ|محمد حس ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

298572 يه عبــــيد محمد يس| لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

839454 ى حسن كريم عدلي حسي  ن|سو|حقوق 

882|7o طف محمد سليم  |لرحمن ع|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

9||384 فيض محمد | مي  رض|ل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

263o3o لمليىح |لسيد |رس |ء ي|لزهر| |صيدله طنط

2565o4 ى عبــــد|ي لحليم |م عبــــد |لسل|لحليم عبــــد |سمي 
بــــدوى

ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

35225 لحفيظ عىل|ء محمد عبــــد |عىلي ن|تـــربــــيتـــ حلو

54|762 محمد عوض حسن عوض ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

762748 للطيف|لدين مسعد عبــــد |ج |محمود رس بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

3488o8 تـــ عىل محمد حسن  ن|لعري|ني  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

523|57 ى|لص|م حسن |كريم هش دق حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

266287 ئى|لشلق|محمد | سلىم محمد رض هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

89o394 حمد زين عزم صديق | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82o465 محمود محمد محمد قطبــــ ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

28356| ين رض هيم|بــــر|محمد | شي  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|794| ن|لوهد|رق يونس |مريم ط ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

464593 ن|بــــر محمد فرج سليم|هلل ج|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

7o8336 للطيف عىل|لسيد عبــــد |محمد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

775639 حمد|رس محمود |محمود ي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6|5|77 ر|لغف|لرحمن عبــــد |مي محمد عبــــد |ر| رول صيدلتـــ بــــورسعيد

857756 ن محمد|سط شعبــــ|لبــــ|م عبــــد|حس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

62o894 ي|ر
لصمد|هيم عبــــد |بــــر|هر |م| ئى ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

|25262 رق محمد عىل مصطفى|لهدى ط|نور  ى شمس| لسن عي 

43|925 حمد درويش|حمد جمعه |ريم  |بــــ طنط|د|

88o8|3 حمد |حمد محمود |محمود  سيوط|حقوق 

7796o3 لسيد|لسيد محمد |حمد | زيق|لزق|صيدله 

2|983| لسيد|حمد |ئل |ر و|مي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

75|6o9 لجوخ|مل أبــــو |م محمد ك|سل|يوسف  هندستـــ بــــور سعيد
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|58524 ي فر|ف
ج سيد|طمه مصطفى هره|لق|م |عل|

368|6 حمد|حمد |ن محمد |نوره تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

2|9854 ن محمد متـــول|نعمه رمض هره|لق|بــــ |د|

25o9|9 لرشيدى|لسيد |لسيد مجدى | تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4o89|5 لغنى|بــــ عبــــد|ل شه|ئى جم|م| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2732|5 لرحيم|حمد محمود عبــــد|زينبــــ  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

856765 ي |ن ه|يم|
هيم|بــــر|حمد |ئى ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

57|94 د حسن|رس محمد رش|ء ي|ل| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

626486 فظ محمود|حمد ح|ن |يم| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

896968 دق |د محمد ص|حمد فؤ|مه |س|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|34426 لمجيد|م عبــــد |ء مجدى حم|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

248|7| ن نجم|حمد محمد سليم|ن |جيه تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

27o45o ل|د موىس موىس هل|هيم عم|بــــر| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

826o82 ي|ر ج|مي مختـــ
بــــر مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|5559 لرحمن عىل|ندى يس عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

5|58o9 ن بــــسيوئى مرىس محمد|ل رمض|نه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6o345 حمد عبــــده محمد|لرحمن |عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

5o77o لىح يسن|مجد عبــــد |د |زي ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

888823 ليوس |ج  بــــس|عوئى ن| دين ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

3447|3 لنيل|بــــو |لدين عبــــده |ء |دين عل|ن |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

826797 ي
رنده عبــــيد يوسف مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

82|345 هر|جح ز|جد ن|يكل م|م ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

7559|9 هيم|بــــر|ل سيد|رس كم|روضه ي تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

258565 ح|لفتـــ|مه سعيد محمد عبــــد|س| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5|4678 تـــ م| لسيد|هيم |بــــر|هر حسن |مي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

78695o لسيد حسينى غيثــــ|حمد |حسينى  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

5o5586 جي محمد جبــــر|لصبــــ|لدين محمد |نور  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6296o| وق ه هلل|لحميد عبــــد|ل عبــــد|ئى جل|رسر زيق|لزق|علوم 

258635 ى محمد صبــــرى|محمد حس ني  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

34o|3o حمد|محمد ممدوح محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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5|5826 لم غنيم|ر محمود محمد س|أزه تـــمريض دمنهور

3323|8 ن|لسيد محمد عزتـــ محمد عرفه رضو|هلل |يتـــ | |بــــ بــــنه|د|

|2||79 لسيد|يوسف محمد سيد عىل  هره|لق|ره |تـــج

64|377 ح عىلي|لفتـــ|م عبــــد|لسل|محمد عبــــد ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

477948 لرحمن محمد نديم|طلعتـــ طلعتـــ عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

76566| عىل محمد عىل مسعد شتـــيوي هندستـــ بــــور سعيد

7777o5 ى عبــــد لمقصود|محمود محمد خي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

543o5o غ|لصبــــ|عيل |سم|حمد |دل |آيه ع طبــــ بــــيطرى دمنهور

|4967 عيل|سم| |حمد رض|دين |ن هره|لق|صيدله 

89774o لرحيم |ح عبــــد|ن محمد صل|يم| ج|بــــ سوه|د|

528398 لمعىط|بــــ عبــــد|لوه|لسيد عبــــد|بــــ |لوه|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

357826 ى عبــــد|زينبــــ مصطفى  ل|لمتـــع|مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

78o634 لسيد محمد محمد عىل|تـــه |ء شح|شيم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

67589| هلل|لسيد عبــــد |ح نجىل |ء صل|دع لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8873|3 لعزيز |حمد محمد سيد عبــــد| سيوط|ره |تـــج

456|94 ر نبــــيل محمد مرىس|مي سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

277985  عبــــد
ى
د|لغنى عي|سمر شوق شمون|نوعيتـــ 

|7|o6| لرحمن رجبــــ رجبــــ محمد|عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

26oo28 ن|د حمدى محمود رمض|جه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7o|544 ن|هلل سليم|لسيد مصطفى عبــــد |ن |يم| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

6|6oo9 لدريىح |لدين |ل |رص جم|لن|ل عبــــد|جم ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

|28467 ين س حمد|مح فكرى |شي  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

424|65 ى ز ى محمد حسني  يد|عمر حسي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

9o|927 لحليم فرغىل |دل عبــــد|ع| رش ج|حقوق سوه

89|6o3 ف فوزى سيد |حمد | رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

359|2o لس ز  تـــوفيق|كي 
ى
هر صدق وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

3||o99 تـــ سمي   صف|ق و|سح|مي  ى شمس|زر عه عي 

629768 لعزيز محمود منصور|يمن محمد عبــــد | زيق|لزق|طبــــ 

33o2|8 حمد محمد نجيبــــ|سهيلتـــ  |ضتـــ بــــنه|علوم ري
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8|4575 حمد|لبــــ |وي غ|عيل طنط|سم| ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

8|932| ي|هر نجيبــــ بــــش|م| تـــريز سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

257575 هلل|ندى محمد محمود خلف  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4366|9 لخي |بــــو |ئى سعيد محمد |يتـــ ه| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

792948 هر محمد عىل|لعربــــى م| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|54327 حمد محمد سيد عىل| ى شمس حقوق عي 

682776 ى س لم|لمتـــول س|لمتـــول |نور |م |نرمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4|6573 لطويل|حمد |م محمد سيد |محمد عص لشيخ|ره كفر |تـــج

343547 |لسل|م عبــــد|لدين عص|سيف 
ى
م دسوق ى شمس حقوق عي 

5o643 ى عبــــ|ر ي حسي 
ى|س محمد حس|ضى ني  سيوط|عه |زر

686775 بــــينى هل|م |س| عل حمد|ل سيد |لشر لمنصوره|ره |تـــج

344282 لسيد مسلم|د |متـــ فؤ|س|م |هش عه مشتـــهر|زر

3683|6 ي حمدي خليل رمض
ن|تـــفى ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

43856 هبــــه محمود محمد محمد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

78334| موىس فرج| ن رض|نوره لمنصوره|ل |طف|ض |ري

25|478 شور|بــــو ع|لح |حمد كرم ص| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2|6872 هيم عىل|بــــر|مريم عىل  ى شمس|د| بــــ عي 

79|736 لرحمن حسن|ء حسن عبــــد |رس| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

769|4| لسيد نرص محمد|ء |شيم لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

84|685 ي 
حمد محمد يونس|مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

342729 هيم|بــــر|طه حسن مصلح  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3567o4 لشهبــــتـــ|ء مصطفى محمد مصلىح |شيم |بــــ بــــنه|د|

6835o9 د محمود|لقطبــــ رش|ح |لفتـــ|خلود عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|57332 ندى حسن محمد حسن هره|لق|بــــ |د|

4|3488 |مريم مجدى سعيد حن |نوعيتـــ فنيه طنط

645|2| در|لق|حمد ممدوح محمد عبــــد | ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

28896 لدين محمود|مصطفى عىل عىل  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6283o6 لحميد زيتـــون|هيم محمد عبــــد|بــــر|محمد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

649782 ح فخر|لفتـــ|لسعيد عطيه عبــــد |مل |  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

6o75|o ر حمودتـــ|لستـــ|ن عبــــد |طمه رمض|ف |تـــربــــيتـــ طنط
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4||275 لديبــــ عىل|ن نبــــيل |نوره |بــــ طنط|د|

2|362| د|ئى نعيم مر|ه| هل ى شمس علوم عي 

79824 هيم|بــــر|حمد |حمد حمدى | حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|45|69 محمد حسن فهيم عىل ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

646426 مل عىل عىل ستـــيتـــه|محمد ك لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

33|4o4 لسيد محمد|لرحمن محمود |عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

787767 ى|سم|ل |لع|ريم عبــــد  عيل حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

898732 لبــــدرى بــــطرس فريج |م |ف ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

9o25|6 ي|ر
حمد محمد |د |رش| ئى ج|طبــــ بــــيطرى سوه

2|5684 دى لويس جورج |ف| ري|م ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2|5465 م|حمد سل|لسيد |ندى مصطفى  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

7o638o ه محمد محمد | فع خليفه|لش|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6822|9 س عمر|دى عبــــ|له|رق عبــــد |بــــسنتـــ ط لمنصوره|حقوق 

42|424 ى محمود طلحه محمد |ي لطويل|سمي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

476582 حبــــيبــــتـــ مؤمن حسن طلعتـــ محمد سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

7o9684 لسعيد|حمد محمد |حمد عىل | لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

5o2528 ى يس ميخ|م ئيل|يكل مكرم بــــشر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

5|448 د|لجو|مريم مصطفى مصطفى عبــــد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8|3637 سعد|هلل |يرين محروص فرج | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

922932 رف عز حسن |م ع|سل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

494427 |لل|ح عبــــد|لفتـــ|نور عبــــد|محمد سمي   بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

892347 ى  ن |حمد حمد|ندى حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

36o656 فع|هيم ر|بــــر|فع مجدى سيد محمد|ر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

53oo46 لدرينى|حمد |د |لجو|لدين عبــــد|ء|م عل|هش هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6866|| يف|لغنى |هيم عبــــد |بــــر|لغنى |محمد عبــــد  لشر لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

64|358 وز محمد عبــــد لبــــديع عىلي|في  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

23o5|8 مه محمد موىس|محمد طه سل ى شمس| لسن عي 

3|6627 تـــ | لرحيم|لحسن تـــوفيق محمد عبــــد|بــــو |مي  ى شمس حقوق عي 

85o743 حمد|هد |هدير سيد مج دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
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266278 لد محمد بــــدوى|خ| دين |بــــ بــــنه|د|

8o474| لحكم|لوكيل عبــــد|ندي بــــهجتـــ عبــــد ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

68o33o لسيد|لسعيد |لعزيز |م عبــــد |محمد حس لمنصوره|بــــ |د|

3|8883 لمقصود|ز محمد عبــــد|سحر بــــ ى شمس|د| بــــ عي 

|27723 بــــر|رق محمد سيد ج|ط هره|لق|صيدله 

798o5 دق|لنرص ص|بــــو |دق محمد |لدين ص|م |حس
لجندى |

|ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

782799 بــــو زيد|بــــو زيد عىل |ندى مجدى  زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

5|6|78 ء عىلي محمد عبــــد ربــــه ورده|هن بــــ دمنهور|د|

756645 لحميد|لحميد محمد عبــــد|ندى عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

787o55 ره محمود محمد عوض شديده|س تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5372|o ر مصطفى|لعص|منيتـــ مصطفى محمد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

34855 حمد محمد|كريم شوكتـــ  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

844534 بــــودوح|لبــــكري |بــــوزيد | |ند دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

925o84 لصغي  |محمد كرم محمد  ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

324946 يف سمي  عىل عمر رسر لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

245o58 ورده جمعه عىل سيد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

54878  شح
ى
وق شوق لم|تـــه س|رسر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

5o2924 لم|حمد س|حمد محمد |طمه |ف ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

898237 لدين  |مل محمد مىح |لرحمن ك|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

49826o ئيل|رمزى زىك جرجس ميخ| رين|م ط|ر دمي|ثــــ|

5|639o وي|لنكل|تـــه |هبــــتـــ سعد شح ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

9o435o ى عبــــد|فهد عبــــد ل |لع|لرحيم حسي  سيوط|حقوق 

38687 حمد|م |لسل|ن نرص عبــــد |نوره لفيوم|عه |زر

832|5 وئى|لش|ء محمود محمد حسن  |شيم ي سويف
تـــمريض  بــــنى

|4o6o5 ل طه|لع|لبــــدرى عبــــد |لرحمن |عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|55358 لزينى|لبــــدوى محمد |حمد |لزينى |نىح  محمد | ى شمس|زر عه عي 

725o| هيم|بــــر|مصطفى عىل محمود  لفيوم|حقوق 

8896o| رثــــ |لو|ع عبــــد|يه حسينى فز| ج|بــــ سوه|د|

7662|8 شور حسن|هلل محمد محمود ع|هبــــه  حقوق بــــورسعيد

9oo525 وز محمد محمد حج زى |في  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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676|77 حمد|ئى سيد |لعن|محمد محمد | هن لمنصوره|علوم 

4|85|2 لعزيز|لمرىسي عبــــد |عوض سمي   لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

758679 ف صل|لرحمن |عبــــد  ع|ح رف|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

865o74 ى|سحر  بــــوبــــكر سيد حسي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|74667 لعظيم محمد|م عبــــد |حمد س| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

65o27 ى|ء خ|شيم لد محمود حسي  لفيوم |تـــمريض 

75o52o ه|لل|حمد تـــوفيق عبــــد |كريم  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

3488|4 |ء سعد محمد سيد رض|رس| ى شمس| لسن عي 

|59659 ء نجيبــــ محمد محمد|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3|9267 ى ص|من دق|ر عمر حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6827o4 وى|لبــــط|لغنى رجبــــ |رق عبــــد |ء ط|ل| لمنصوره|بــــ |د|

7264| لحميد|ن عبــــد|جر محمد رمض|ه لفيوم|بــــ |د|

227738 هلل|دل محمد عبــــد|ده ع|غ تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

5|765 مي|ل محمد تـــه|رفيده جل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

3484|| بــــوزهرتـــ|ل عمرو فرج محمد |مي  |علوم بــــنه

488|o4 ف سعد مصطفى محمد|ل |بــــل رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

627o56 يمن عىل معوض معوض|حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

369988 لسيد عىل|ن |لم|ح س|م صل|سل| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

3896| معتـــز فتـــىحي حسن رويع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|43596 ح|لفتـــ|ن عبــــد |ل مهر|محمد هل عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

246466 وى|لهلبــــ|لرحمن |ح عبــــد|محمد صل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

478|o4 مريم محمد محمود محروس عىل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

37365| ي
م سيد فرج|هش| دئى رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع

لخيمتـــ| |بــــشبــــر

|59|45 ن نبــــوى حسن|كريم رمض ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

622966 لم|لم س|هيم س|بــــر|طف محسن |ع ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

359627 ى مريم ظريف عدل حني  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

222o54 ى | |دين حمد|حمد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

695867 مد عىل معوض|ء عىل ح|ل| لمنصوره|بــــ |د|

886765 بــــر محمد |لج|ء طه عبــــد|ل| لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 
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8o55o2 مجدي صموئيل بــــطرس| رين|م ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

888785 مصطفى محمود محمد محمود  سيوط|تـــمريض 

79423 يف  لحميد مرىس|لمجد عبــــد |بــــو |حبــــيبــــتـــ رسر |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

536633 ى عبــــد |بــــر|هلل |عبــــد  لرحيم|هيم عىل حسني  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

838o69 ي |رص حس|لن|محمد عبــــد
عيل|سم|ئى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

444626 |غ|زى |ن محمد حج|م رمض|ريه لشيخ|بــــ كفر |د|

32395| لدين محمد محمد|رضوى مىح  ى شمس|تـــج ره عي 

45o3|3 بــــ|هلل حسن غل|م عبــــد|هلل س|عبــــد |حقوق طنط

||5598 لسكرى|حمد |د |سيف مصطفى رش هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|3o39o ف محمد عوض|عمر  رسر م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

46||oo لمجدوبــــى|دق ذىك |ن ص|يم| |بــــ طنط|د|

5o7658 حمد|ء عىل حسن عىل سيد |سم| بــــ دمنهور|د|

4|6498 بــــ |لوه|م عبــــد|لسل|م عبــــد|م هش|لسل|عبــــد
غيثــــ|بــــر

لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

7|o877 لتـــميىم محجوبــــ يوسف|دل |لمتـــول ع| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

354493 ي|لعن|حمد |بــــ |لوه|ء يحن  عبــــد|رس|
ئى ى شمس حقوق عي 

648244 ي|ر
رجبــــ محمد محمد| ئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

773785 ى لم مرشد|ئيل س|رس|وجيه | مي  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

776|o2 لحميد|م عربــــى محمد سعيد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

2|68| فع|لش|حمد |ىط |لع|لد عبــــد|مريم خ ن|بــــ حلو|د|

233558 وى|لبــــط|لمؤمن معوض |حمد مجدى عبــــد| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|35579 لدين حمدى عبــــده|م |ن حس|نور ى شمس|تـــج ره عي 

3|5o38 ف عبــــد|نوبــــ |بــــ| لمسيح سعيد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

7|8o5 ى | سم محمد|لق|بــــو|مل حسي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

85|292 حمد سيد|هر |ء ط|لشيم| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

637277 لعزيز|طف نسيم عبــــد|نوبــــ ع|بــــ| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

57655 ن|در عثــــم|لق|ء طه عبــــد |شيم ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

6o6364 هيم|بــــر|لرحمن أحمد عىل خليل |عبــــد  |صيدله طنط

877266 ى بــــه ء قيرص بــــولس  |شي  سيوط|ره |تـــج

5|76|| زق غزى|لر|يتـــ محمود عبــــد | بــــ دمنهور|د|
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337739 هيم|بــــر|بــــر فوزى فرج |محمد ص |بــــ بــــنه|د|

2|9446 هلل خلف|يمن محمد فتـــىح عبــــد | |دين هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8825o ي عبــــد |ء عبــــد |سم|
لحكيم|لحكيم حنفى ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

46o569 مد|ء ممدوح محمد حسن ح|شيم |بــــ طنط|د|

347387 عيل|سم|محمد سعيد حسن  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6476|2 لمقصود|هيم عبــــد|بــــر|سهيلتـــ محمد  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

844549 جد|لم|لرؤف عبــــد|جد عبــــد|لم|ء عبــــد|رس| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

924825 لسيد |مد |لسيد ح|مد |ح ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

523922 حمد|د |بــــر ج|لدين محمد ص|نور  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

33|57 ن محمد|منيه محمد رضو| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

628886 لحميد|لحميد محمد عبــــد|عبــــد| دين ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

67648| ى حسن حسن |ي لسيد عىل بــــكر|سمي  لمنصوره|ره |تـــج

783535 ن|حمد عىل عبــــد ربــــه حسن سليم| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

7o|699 هيم|بــــر|لمرىس |ن |ميه فرج حس|س زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

6|283| لكوم|هلل |بــــ |هيم ج|بــــر|بــــسنتـــ محمد  |هندستـــ طنط

422368 ى| حمد زكري|ء |شيم عزبــــ حسي  سكندريه|ل|صيدله 

8677|8 محمود فرج عيد محمد سيوط|حقوق 

4986o8 شد|حمد ر|هيم محمد |بــــر|جر |ه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5|9968 لحوىسر|للـه  |ء فتـــىح محمد فتـــح |سم| تـــربــــيتـــ دمنهور

4329|o ر|ء حسن عطيه محمد  نص|سم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

26676o ء مصطفى محمود مصطفى حموده|لشيم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5874o حمد حسن سيد|سعد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

238665 ي
ى|رق محن  |ط| دئى لدين حسي  ى شمس|زر عه عي 

232884 عيل ذىك محمد حمزه|سم|ء |سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

767265 |لعل|بــــو|تـــى محمد |حمد محمد زن| ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

8269oo حمد محمد|هلل |ره عوض |س |نوعيتـــ فنيه قن

848o62 ه عبــــد حمد|لمنعم محمد |مشي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

43689 حمد متـــول|يوسف عىل  ى شمس| لسن عي 

349o84 ي عىلي رف|رس|
ي|ع |ء مصطفى

لطوجى ى شمس|زر عه عي 

5|2684 صور|ل|محمد حسن مبــــروك حسن  لشيخ|عه كفر |زر
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242|52 حمد بــــدوى|سيد | نور ن|معهد فنى تـــمريض حلو

7848o2 ف محمد عبــــد|م  ج|لحميد فر|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25|o79 غبــــ ضبــــش|م فهىم ر|عمر هش ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

446483 |لمحسن عط|عبــــد | يوسف محمد عط ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

47636| لسيد|محمد عىل محمد عىل  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

67|56 ن|حمد عثــــم|ده |ء حم|سم| لفيوم |تـــمريض 

28652o حمد مرزوق|لرسول |ح محمود عبــــد|سم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

96472 هيم عىل|بــــر|م محمود |سل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

82789| ي محمد حس
ى|محمد لطفى ني  دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

37oo38 هد|لمجيد مج|م عبــــد|محمود هش |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

53o64o ى عزتـــ مهدى فتـــح  هلل سمك|نرمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

677682 لعربــــى|لعزيز |محمد وليد مصطفى عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

7577|9 د|ل محمد محمد عو|ء جم|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

256447 م|بــــوسل|ندى حسن محمود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

9o5285 لموجود |حمد عبــــد|سعد |ديه |ن ج|بــــ سوه|د|

4|8736 هيم|بــــر|مد |حمد عزتـــ ح|رحمه  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

2457o لغنى|ر عبــــد |لستـــ|هيم عبــــد |بــــر|زينبــــ  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

769548 ي|لحكيم عبــــد |يزه عبــــد |ف
لعزيز مصطفى لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

526o6 ف |تـــفى  عيل محمد|سم|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

345o75 ف محمد مصطفى |بــــ |رح ن|للبــــ|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

482949 حمد عفيفى|لمنعم |بــــ عبــــد|مريم إيه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43998| هيم ضبــــيش|بــــر|حد |لو|ده عبــــد|خلود حم لشيخ|طبــــ كفر 

83o685 يبــــي|ح مني  عج|مر صل|س دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

8|675o ى عثــــم|يه محمود | ن|مي  ي|طبــــ 
|لمنى

627827 ر|لغف|د سعيد عبــــد |يدى عم|ه زيق|لزق|حقوق 

5||427 بــــ وليد فتـــىح محمد مخلوف|شه سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

5o264 حمد فضل مصطفى محمد| حقوق بــــنى سويف

6|4553 لحميد|دى مصطفى عبــــد|له|حمد مصطفى عبــــد| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

7o25o7 محمد عىل محمد عىل| شذ |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي
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769o75 لم|زق رزيق س|لر|ر عبــــد |من عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

783482 ل|لع|حمد عبــــد|ء سمي  |رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

857o5o ى حسن|عىلي محسن  مي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

424||8 لبــــربــــرى|حسن محمود معوض حسن  سكندريه|ل|علوم 

|4|47 لحليم|لرحمن عبــــد |دل عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

79|558 عيل|سم|حمد عىل عويضه |ديه |ن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4|6|6o ن|ن شعبــــ|لفتـــوح سليم|بــــو|منيه رجبــــ | سكندريه|ل|حقوق 

8o2546 لم|محمد محمود سليم س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|7o78 لمني |م محمود |م حس|مر ط|بــــ دمي|د|

|28924 حمد محمد عىلي|لسيد |حمد | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

476224 تـــ محمد أبــــو ضيف بــــ |ش|ني  سكندريه|ل|حقوق 

689337 بــــيل|هلل حسن عىل ق|ل عبــــد |خلود جم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

844277 لعزيز|در عبــــد|رس محمد ن|ف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

82|665 ي|ر
حمد|ل |مر محمد كم|ع| ئى سيوط|حقوق 

7|777| وى|لكفر|هيم |بــــر|لسيد |لسيد |محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

35278 ح محمد حسن|لفتـــ|ء عبــــد |م عل|ريه هره|لق|ن |سن|طبــــ 

435745 ح|لقم|ء حسنى محمد |سم| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

86|9o5 هلل|د|محمد حسن محمود ج ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

6|842o لنمر|م محمد محمد محمود |سل| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5o2|28 ن|سعيد محمود طه محمد عثــــم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

887747 ء سعد عىل محمد |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

234837 لحميد محمد|حمد عبــــد|لحميد |عبــــد لفيوم|عه |زر

858225 تـــه محمد|حمد شح|محمد  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

283o93 رق محمد يوسف|مصطفى ط هره|لق|صيدله 

543564 ى غبــــ|سكندر ر|عزتـــ | روجي  ره دمنهور|تـــج

8|o77o حمد محمد محمد|لرحمن |عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

625967  ع|رق |عمر ط
ى
مر|حمد محمد شوق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62727 حمد|حمد |ء محمد |دع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|72368 هيم تـــوفيق|بــــر|ندى تـــوفيق  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

7|3297 حد|لو|لمهدى عبــــد |لرحمن محمود محمد |عبــــد  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 
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68o26| هيم|بــــر|جمعه فكرى رجبــــ | نور لمنصوره|طبــــ 

|324|4 ف محمود|ر |من يمن رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|5|76 لدين محمود|ح |م صل|عص| ر|ي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o|899 ى محمود عىل بــــدر |ء فريد |عل لدين|مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|723| ى محمد نجيبــــ|مه |س|محمد  مي  هره|لق|ره |تـــج

27324o مصطفى عبــــده عىل محمد دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

4o45|3 حمد معوض حسن|محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

53255 حمد|ن |حمد مصطفى سلط| ره بــــنى سويف|تـــج

236786 لعزيز|فظ محمد عبــــد|ء سعد ح|سم| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

368|58 لسيد محمد سيد|محمد سعد  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

786o27 لسيد|حمد|رس محمد |ء ي|رس| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

326849 لسيد|بــــ |لوه|رحمتـــ ربــــيع عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

26|885 لرحمن مصطفى محمود عيس|عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|6739o لسيد|لسعود |بــــو |لدين وليد |سيف  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

52756 حمد عىل|لمحسن |منيه عبــــد | لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

92|o62 ى نبــــيل ف|ك يق شنوده  |رولي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6|2755 لعويل|ن |لىح سليم|دل عبــــد|ندى ع |صيدله طنط

7547o5 زق|لر|حمد عىلي عبــــد|تـــم سيد |ن ح|حن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5o7454  محمد 
ى
خ|لطبــــ|رحمتـــ شوق سكندريه|ل|عه |زر

7|o82| لرحيم عبــــد|عيل عبــــد |سم|لرحيم |محمد عبــــد 
للطيف |

ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7o565| لعز|بــــو |للطيف |ل عبــــد |كرم طل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

485273 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ن محمد |نور ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

4|4375 لشيخ|بــــثــــينه محمد مخيمر مخيمر  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

895692 د |هنده نبــــيل حسن فؤ|ش ج|بــــ سوه|د|

77568 ر|لغف|يمن حلىم عبــــد |ندى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o2249 ن مرىسي|ل رمض|لرحمن جم|عبــــد سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

44677| تـــه|م محمد شح|لسل|محمد عزيز عبــــد ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

697o9 حمد|حمد محمود |ء |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

5o2882 لمقصود محمد|لمقصود محمد عبــــد |عبــــد | رودين سكندريه|ل|صيدله 
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3437o5 لسيد عطيه|محمد وجدى خليفتـــ  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

9o438 بــــر نمر|حمد محمد ج| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

35o8|3 رون عصمتـــ محمد|هلل ه|منتـــ  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

89|4|9 ي|ر
فظ |لح|ممدوح يوسف عبــــد| ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

سيوط|ئ 

255899 حمد|ن |حمد محمد شعبــــ| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

4|73|6 لجعبــــري|لسيد |م عزتـــ |م عص|هش |ره طنط|تـــج

9|49o9 هلل  |د |عزتـــ عدل ج| مي  سيوط|ره |تـــج

9oo483 لسميع |لرؤوف عبــــد|ل عبــــد|ر جم|من ج|تـــربــــيتـــ سوه

3|69|| ي
رق محمد محمود محمد|ط| دئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

753227 د|حمد مجدى محمد ج| ره بــــور سعيد|تـــج

247779 ى حبــــيبــــ عوض | هلل|لبــــي  خي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4|o9o3 ن|حمد سليم|رىء محمد |ر ط|مي |تـــربــــيتـــ طنط

|47975 |لنج|بــــو|لحسينى | |لنج|بــــو|م محمد |بــــس هره|لق|ره |تـــج

|29o2| لبــــقىلي|حمد |محمد محمود حمدي محمود  هره|لق|م |عل|

|54|o3 ى محمد حسن سيد حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|53997 لرحمن|مصطفى تـــوفيق صبــــيح عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

336o8|  عبــــد|يدى |ه
ى
هيم|بــــر|لحميد |لدسوق ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

349275 ى مسعود|حمد |ن |نوره لسيد حسي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

754472 ف عبــــد |ء |ل| لرحيم عىلي|رسر حقوق بــــورسعيد

524784 ك|لمل|رك منصور فوزى جرجس عبــــد |م سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

426996 ى يوسف زكري|روضتـــ  عىل| لحسي  سكندريه|ل|عه |زر

876|86 ى محمد  طه محمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

755322 هيم يوسف|بــــر|تـــسنيم مجدى بــــرع  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

29958 ي|لبــــتـــ|لمعىط |ن فتـــىح محمد عبــــد |يم|
نوئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o|94| رك|مبــــ|لحميد |محمود رسير عبــــد ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

38579 لجيد|لرحيم عبــــد |طف عبــــد |ء ع|سن هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

643|97 لم|ح جمعه س|شحتـــه صل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6479|5 حمد|مه محمد خليل |س|محسن  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

536877 د محمد فرغىلي|محمد عم |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد
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88|959 زر  |يز ع|مجد لطيف ف| سيوط|هندستـــ 

644745 لجخو|بــــ |لوه|يوسف عبــــد| لصف| لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

88586| بــــوزيد |د |جميله خلف ج ي صىح 
سيوط|معهد فنى

249965 لسيد|مد |تـــن سعيد ح|ف ي صىح بــــنه
|معهد فنى

26|934 |لبــــ|مد شفيق عبــــد|محمد ح
ى
ق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

23535| ن مصطفى|لد مصطفى شعبــــ|خ كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

2|7669 لخرصى|كر |ن ش|ن محمد مرو|مرو ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

27o6|7 ر|لنج|هلل موىس |د عبــــد|مصطفى حم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

684|2o لق منصور|لخ|محمد عبــــد | رويد لمنصوره|بــــ |د|

54|865 حمد محمد عفيفى|حمد محمد | سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

8||2|| فظ|فظ حسن ح|محمد ح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

897647 حمد |د |لنظي  حم|عبــــد| مه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

237872 ندى حسن محمد حسن ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5o4645 شور|هيم صبــــري ع|بــــر| |عل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|7o534 |ديبــــ حن|مجدى | ندر|س دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

336872 لرحمن|دل فتـــىح عبــــد|فتـــىح ع ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

6||935 م|لغن|د |ح رش|أمنيه صل ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

838528 ى تـــه|هلل شح|حسبــــ | زكري| يوستـــي  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

8o3349 كر|ديبــــ ش|دل |ريو ع|م ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

846247 حمد محمد|بــــدين |لع|طمه زين |ف ن|سو|تـــربــــيتـــ 

76oo82 بــــوبــــكر|لمني  |م |محمود عص ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

6o9o55 يف|هلل طلعتـــ |محسن عبــــد  بــــو رسر لمنصوره|بــــ |د|

773879 فع|لش|بــــ عىلي |لوه|حمد عبــــد |رق |ط ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

627536 لم سيد أحمد|سعيد أحمد س| سه تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

544283 ن|حمد محمد عىلي عثــــم|ء |رس| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

348399 ي سيد عىل |غ
لصعيدي|دتـــ مصطفى ى شمس صيدله عي 

647749 تـــ مصطفى|لشح|ن مصطفى |يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o2995 هلل محمد فتـــىحي محمد|عبــــد ي|علوم 
|لمنى

925392 حمد  |لنعيم |سيد عبــــد| ر|ي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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6|5|46 أحمد فرح| حمد زكري| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

2272|4 لس خ لد وهبــــه ذىك|كي  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

||8994 ي|لمنعم عبــــد |محمد مصطفى عبــــد 
لغنى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|66455 ن محمد خي |بــــ محمد سلط|رح هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o337o فظ|لح|لسيد محمد محمد عبــــد |مؤمن  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

482985 لكريم|لسيد محمد عبــــد |متـــ |س|ر |مي إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

|54|46 لح|لح فتـــىح ص|يوسف ص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|885o بــــدين مصيلىح|لع|م زين |جر س|ه ى شمس| لسن عي 

3|345 بــــرع محمد| رحمتـــ رض هره|لق|لعلوم ج |ر |د

75657o لحميد|ح عبــــد |لفتـــ|م فتـــىح عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

||9858 ر|جد شفيق مق|بــــيشوى م ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|25857 ي|هلل محمد |كرم عبــــد |
ى
ق لصي  ى شمس|د| بــــ عي 

6o9387 لدرس|لسيد |حمد |لسيد |زم |ح لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7788|| ى  ى عىل|حني  حمد خي  زيق|لزق|ره |تـــج

3557|o بــــر|لج|حمد محمد عبــــد|ن |حن |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7659o4 ن|لسم|للطيف |حمد عبــــد |ن سعيد |رو ره بــــور سعيد|تـــج

|6o272 هيم|بــــر|ح صديق |يكل صل|م ى شمس حقوق عي 

6|955o لسيد شتـــيوي|لسيد كريم |هلل |عبــــد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

78o896 ن|ن محمود سليم|م محمود سليم|محمود هش زيق|لزق|حقوق 

42969 لغيط|بــــو|لغيط عىل |بــــو|ء عىل |شيم ن|تـــربــــيتـــ حلو

37236o لسيد سليم|حمد |محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

625288 ف |يوسف  عيل|سم|لمجد |بــــو|لمجد |بــــو|رسر زيق|لزق|هندستـــ 

632354 لعزيز|هر عبــــد|لظ|حمد عبــــد|سلىم  زيق|لزق|ره |تـــج

48oo98 م زيد|لسل|رس عبــــد|هلل ج|منه  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

525882 حمد عزتـــ عىل عىل مندور| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

9|||33 مه |بــــوش|ضى |لر|رص عبــــد|ل ن|نض ج|ره سوه|تـــج

678868 س|لعبــــ|لرحمن محمد |ن عبــــد |رمض| رضو ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

786459 لسعود عىل قميش|بــــو |ل |ء جم|سم|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

89382| لطيف  |ء هديه محمد عبــــد|شيم سيوط|بــــ |د|

238o42 ه ع| حمد مصطفى|دل |مي  هره|لق|ره |تـــج
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7o2|o7 ف عىل |عىل   شلبــــى|رسر
ى
لدسوق زيق|لزق|حقوق 

483o|5 ى  ى |نيفي  لحميد|لسيد عبــــد|حمد |مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

5|8242 لخول|حمد |بــــر |يه محمد ج| سكندريه|ل|طبــــ 

|45764 حمد|ل محمد فرج |بــــل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|6563 مر|فهىم تـــ| مريم رض ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7o6o94 وي|لعشم|لسيد |وى محمد |لعشم|حمد | لمنصوره|طبــــ 

3482|| ش|ن منصور خليل |نوره بــــي|لشر  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

53699o |لل|هلل |رص عبــــد |محمد ن
ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

756o26 حمد محمد يشى|محمود  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

683834 ق|لسيد |منيه | وى محمد عبــــده|لشر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

484557 ل|لجم|هيم حسن محمد |بــــر|محمد حسن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

842625 لضوي|سط محمد |لبــــ|شوهنده عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

||88o3 ف |ندى  ع|حمد رف|رسر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

5o534o عيل|سم|لد |لد محمد خ|دى خ|له|عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

334o72 للطيف|لد عزتـــ محمود عبــــد|خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

369844 لعزبــــ|حمد حسن يوسف |مل | ى شمس حقوق عي 

642959 بــــدين|لع|حمد زين |لشكىل |ء محمد |دع زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

36o379 ى حل وتـــ|زينبــــ محمد محمد بــــحي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

76|852 لعزيز غريبــــ|ئشه سيد عبــــد |ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

448657  |لش|لعزيز عبــــد |محمد مصطفى عبــــد 
ى
د|لحد|ق ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 

تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

45656 حمد محمد|سيد | لي|د ن|تـــربــــيتـــ حلو

78299o هيم محمد صقر|بــــر|لسيد |محمد حسن  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|9o96 لسيد يوسف|لدين |لد سيف |محمود خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4||6o7 يه محمد تـــوفيق محمد سليم| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

445439 قوتـــ|د زىك مصطفى ي|نه لشيخ|بــــ كفر |د|

|59437 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد |يه عبــــد | تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

47647o عىلي| لعل|بــــو |لسيد |لعزيز |م عبــــد |دهم هش| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

362o7| لم |هيم س|بــــر|م |هيم هش|بــــر| ج|بــــ سوه|د|

324o93 ل محمد مصطفى|نس جم| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

779665 رص محمد حسن عىلي سويلم|ذ ن|مع هره|لق|م |عل|
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232o6o لرحمن|ء محمد عبــــد|محمد عل كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

83|o|6 هيم|بــــر|حمد عىلي |ء |رس| سيوط|صيدلتـــ 

5|5238 ل|لع|جر محمد أحمد محمد عبــــد|ه سكندريه|ل|علوم 

5|8|o7 ن|لبــــهلو|هيم |بــــر|ر محمود عىل |من ج|بــــ سوه|د|

627396 ع|ع محمد رف|مح مصيلىح رف|ل س|س زيق|لزق|هندستـــ 

693924 لد|ل خ|محمد فوزى جل لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

8558o2 ي شهي  سمي  صليبــــ|ه
ئى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

335|56 فطيمتـــ محمد محمود نرص ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

7o28| د عىل|حمد عىل ج|هدى  لفيوم|علوم 

|8o38 حبــــيبــــتـــ مصطفى محمد حسن هره|لق|ره |تـــج

|74|89 يف سيد | مه حمد|رسر ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

484765  حس|محمد فتـــىح محمد مو
ى
ى|ق ني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|45723 ن|لعزيز سليم|حمد عبــــد |محمد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

236932 ده سويلم محمد|دين حم|ن ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

92oo54 مد حفنى|هدير حنفى ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

444798 ألهل|هلل عىل سيد |ء عوض |ل| سكندريه|ل|حقوق 

428376 ي|ر
لففى|مد |لمول ح|مد عبــــد|ح| ئى |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

235428 |كريم هش
ى
م وهيبــــ دسوق هره|لق|حقوق 

768852 حمد سليم سليم|محمود  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

493oo4 ذل|لش|د |لجو|ئى محمد عبــــد |لرحمن ه|عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

68o29 ي|ر
لعظيم|بــــ عبــــد |لوه|حمدى عبــــد | ئى لفيوم|طبــــ 

43o76| د عطوه|ن محمد فؤ|روى فوز| |صيدله طنط

783634 |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد 
زق|لر

ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

479492 ر|لنج|حمد محمد |هلل |حمد عبــــد|هلل |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5259o4 |لور|حمد محمد محمود محمد |
ى
ق ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

|7549o لرحيم عىلي|عليه ممدوح عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

64|333 س|حمد عبــــ|س |حمد عبــــ| زيق|لزق|نوعيتـــ 

488oo7 ى محمد  حسي 
مهند محمد مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

3||83| لسيد محمود|بــــ |يه|حمد | ى شمس هندستـــ عي 
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3|5o4o ن|ل عزيز سليم|نوبــــ كم|بــــ| ى شمس|تـــج ره عي 

3576|8 حمد محمد|د مصطفى |جه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

447oo6 هيم متـــول|بــــر|ل |حمد جم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

53567 م محمد زغلول كردى|ر ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

32oo25 حمد|لمجيد |مصطفى محمد عبــــد ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

224o89 ن مرىس|رق رمض|بــــسنتـــ ط ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

7674o| لسيد تـــوفيق محمد|يه بــــدوى | لعريش|تـــربــــيتـــ 

942o4 هيم|بــــر|م محمود حسن |سل| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

82o444 ى عص حمد عىلي|م |نرمي  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

786473 فظ|تـــسنيم محمد يوسف ح تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

278274 ه| |حمد زكري|  عمي 
لسيد مصطفى ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

76962o يد عبــــد |بــــو |محمد  ى ى|لبــــديع |لي  لعشر لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

527752 لعزيز|حمد عبــــد |رص |شهد ن ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

|39268 روز|ندى موريس نبــــيتـــ ن|س ى شمس|تـــج ره عي 

86o645 ي جم
لمجيد|يد عبــــد|ل مك|مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77847| ى ن هيم مصطفى|بــــر|رص |نرمي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|38543 لعليم أبــــو|م محمد عبــــد |ء عص|لزهر|طمتـــ |ف
|لعل |

ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

484686 حمد متـــول خليفه|يحن   ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

774569 لحليم مسلم|زق عبــــد |لر|حمد عبــــد |ء |سم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|25o88 ى حسن محمد صبــــىحي نرمي  ى شمس صيدله عي 

8949|6 حمد حسن محمود محمد | ج|بــــ سوه|د|

763723 لسيد|لرحمن |ن عبــــده عبــــد |جيه علوم بــــورسعيد

|24o7o ى|حمد وجيه سيد | مي  ى شمس|تـــج ره عي 

35962| عيل|سم|حمد محمد |مروتـــ  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

25896 هند محمود فرج صديق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|7988 لعزيز حسن|حمد عبــــد|بــــ |يه|جنه  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

639637 ن|م محمد سعف|لسل|يه محمد عبــــد | زيق|لزق|عه |زر

463778 لمرىس|لغنى |ن عبــــد |م يوسف شعبــــ|ريه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

77o54| ى محمد حبــــسر  ي|محمد حسي 
ل|لىحى زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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78476| قتـــ محمد عىل أحمد سل| مه|رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4946|| ي |محمد ح
ى ن|فظ مصطفى موس|مي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

494964 لبــــرى|ن |حمد محمود شعبــــ| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|43o55 ل|لع|حمد عبــــد |لمنعم |وجيه عبــــد | رن وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

4938o د|س ج|م عبــــ|خلود س هره|لق|ره |تـــج

6o2369 حمد عبــــده|ء سعد محمد |سم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

77|352 ل مهدى محمد دحيتـــ|يه جم| زيق|لزق|بــــ |د|

453242  محمد عبــــد|
ى
ى سعده|لسميع |لدسوق لعشر لشيخ|هندستـــ كفر 

4o|97| عىل عىل حسن مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

678272 وى|لششتـــ|ن |منيه فتـــىح شعبــــ| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|||7 دريس سيد حسن|هلل حميد |عبــــد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

689||4 ن|لسم|لديبــــ محمد |عيل |سم|هلل |عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o|264 ل|دل زىكي سوري|ن ع|نوره ي|بــــ |د|
|لمنى

358864 ى|ميتـــ عص|س م حسن حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

686|97 ىط|لسنبــــ|لكريم |لسيد تـــوفيق سند عبــــد | |ره طنط|تـــج

424357 ه|لبــــ|حمد محمد |مصطفى محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

922o22 لسيد يونس |حمد |مي  | ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

352ooo ن|هلل رسل|ده عبــــد|هلل حم|عبــــد ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

34|953 ي محمود عبــــد| لم محمد|هلل فكري س|نىح  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4|8o42 ى|زى ي|ح أحمد مصطفى غ|سم سي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

886o2| يوبــــ |ل ذىك |محمود جم سيوط|بــــ |د|

3|49o8 ف محمد |محمد  لسيد|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|4854 س|للطيف عبــــ|هلل محمد عبــــد |سيف  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

76549o حمد حسن محمود محمد عىل خليل| ضه بــــور سعيد|ري/تـــربــــيتـــ

72927 ل طه محمد|دهم جم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

||6558 يف مجدى فوزى|بــــ سم رسر هره|لق|حقوق 

|76292 محمد حسن عىل ذىك رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

33||o4 م مسعود عىل مسعود عىلي|سل| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2449|8 لمقصود|كر حسن عبــــد|ء ش|ول ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى
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|32o|8 فرحه محمد مصطفى محمد مصطفى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

43o87o ي|ره محمد مصطفى خف|س ج  | تـــمريض طنط

5o4853 حمد|ح عفيفى محمد |نغم صل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

359572 سلىمي سيد محمد حسن |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

322883 متـــ محمد عزوز|س|ء |شيم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

495|4| هلل|زق محمد فتـــح |لر|كريم سعيد عبــــد |حقوق طنط

323452 لمول|لرحمن فوزى محمد عبــــد|عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

45o9o3 كر سند موىس رجبــــ|حمد ش| |بــــ طنط|د|

|33645 لغيط|بــــو |فتـــىحي فكري | مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

43|438 ى|حمد فرح| تـــ محمود حسي  |ره طنط|تـــج

265649 ح يوسف|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|محمد  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

322988 لم|لمنعم محمد س|ء عبــــد|لشيم| مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

9|23o3 حمد |محمد جبــــريل | سه ج|بــــ سوه|د|

25ooo9 ن ر|لبــــز|هيم |بــــر|مصطفى | مي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

24|o9 ى|ش ي |هي 
لدين حلىمي محمد|ز صفى هره|لق|ره |تـــج

|24284 ف سيد |حمد | لخطيبــــ|هيم |بــــر|رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

33454| هيم|بــــر|حمد محمد |يوسف  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2544o9 لربــــيع|ء يحن  غريبــــ يوسف |شيم ي صىح بــــنه
|معهد فنى

2646|3 وى|لجد|ن |دى محمد رمض|له|ء عبــــد|رس| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5||4|9 هلل حسن|لغنى عبــــد|د حمدى عبــــد |زي عه دمنهور|زر

7529|8 ل|لع|م محمد نجيبــــ عبــــد |سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6o3294 لح|لسيد ص|تـــه |محمد شح |هندستـــ طنط

34o743 لطوجى عوض|لد جوده |خلود خ شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

899|23 هيم بــــخيتـــ |بــــر|ل |محمد جم ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

34oo27 ي
 عبــــد|لبــــ|حمد عبــــد| |دئى

ى
م|لغنى ضي|ق | معهد فنى تـــمريض بــــنه

8|9889 هلل|هلل سيد فرج |فرج | مور ي|علوم 
|لمنى

|52995 لحميد مرع|لحميد محمد عبــــد |محمود عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

83o282 ن|شم مهر|ندي حلىمي ه ن|سو|بــــ |د|

45|39| لعزيز|لسيد عبــــد|لد |حسن خ لشيخ|هندستـــ كفر 

8o57|4 حمد محمد محمود|محمد  ي|عه |زر
|لمنى
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4o|828 ع منصور محسبــــ|لدين محمود رف|لؤى  سكندريه|ل|ره |تـــج

5|597 حمد|بــــدر حسن | مه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

87o|57 سندس سمي  محمد عيد دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

446742 حمد محمد محمد حسن عىل| ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

332789 ده|حمد حم|لعربــــى |ل محمد |عمر جم |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|53522 هيم محمد عبــــد ربــــه|بــــر| |ر|ي تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

36o4o4 ن|ح سليم|لفتـــ|ل عبــــد|مل جم| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

2426o3 ى|عيل |سم|لحسن محمد | مي  هره|لق|ره |تـــج

|4|87 هيم|بــــر|لمنعم |تـــم عبــــد |بــــسملتـــ ح لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

5o764o جور|ح م|لفتـــ|م عبــــد |لسل|ن محمد عبــــد |نور سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

428546 لشيخ عىل|روى مسعود عطيه | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

42o|97 ى|ي محمد نبــــيل محمد غنيم| سمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

67693| ى |د ي|زي هيم يسن محمد|بــــر|سي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|3|55 حمد|نهله فتـــىح محمود  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|46724 لدين|ئى محمد سيف |لدين ه|سيف  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

682||7 م|م|ل|لد محمود محمد |هلل خ|منه  لمنصوره|حقوق 

863268 حمد|محمد حلىمي محمود  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

767827 ى س لم مسلم محمد|نرمي  لعريش|بــــ |د|

696|22 تـــبــــ|لك|لرحيم |ل عبــــد |مروه جم صيدلتـــ بــــورسعيد

9o4584 تـــه |ديفيد وليد عبــــده شح ج|بــــ سوه|د|

757|45 لمحسن|محمد عبــــد | رض| رويد لمنصوره|حقوق 

4|78|7 حمد|هنده زين محمد |ش لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

88o|94 ل |ل جل|ئل جم|حمد و| سيوط|هندستـــ 

33|4o5 لسيد|م |لسل|لسيد عبــــد|م |لسل|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

42o8|5 بــــو زيد|لحميد حسن |جدى عبــــد|ء م|رس| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7o5299 حمد|لسيد |حمد |سميه  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

498628 لرحيم|لسيد أحمد عبــــد|ء أحمد |شيم بــــ دمنهور|د|

364956 ف ف|محمد  وى|لشن|روق محمد |رسر |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

37|836 للطيف عيس|بــــو رسيع عبــــد|للطيف |بــــ عبــــد|رح |حقوق بــــنه
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6||o25 لقصي |د |شه عىل ج|حمد عك| لمنصوره|ره |تـــج

284967 محمد مصطفى سعد حسن لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9o|27o حمد |لد محمد |لرحمن خ|عبــــد ج|صيدلتـــ سوه

8394|3 كم|لح|عبــــد| مهند محمود عبــــدو ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

25229| لم|ن مبــــروك س|مروه شعبــــ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|32844 ى|رص ج|غدير ن بــــر بــــحي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

266929 لغنى|لغنى محمد عبــــد |ء مجدى عبــــد|شيم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

836o56 مروه عىلي يوسف محمد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

459963 لقوى|ل تـــوفيق عبــــد |محمد جم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

465|45 ى|لسيد ش|أحمد محمد  هي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

222697 نور خليل|ء ميىم |نجل |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

72o56 ى محمود عبــــد  ر|لغف|سهيله عشر لفيوم|علوم 

76748| ن|هلل حمد|ئى عبــــد |ئشه ه|ع لعريش|تـــربــــيتـــ 

22885o ر عىل محمد عىلي حسن|من هره|لق|بــــ |د|

7|8228 هيم|بــــر|لسيد |لسيد محمود |ء |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

325655 ي|حمد |عيل |سم|صفيتـــ سيد 
لصيفى ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

6755|4 بــــو جبــــل|منه محمد محمد مصطفى  لمنصوره|بــــ |د|

848664 لسيد ربــــيع عىلي|ء |سم| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

227225 لمجيد|حمد محمد عبــــد|محمد  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

9|6o73 ه ن| ل  |ن جل|دى شعبــــ|مي  سيوط|حقوق 

253o7o ل تـــوفيق عزبــــ|رحمه جم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|57|63 |لبــــن|ن مصطفى محمد عىل |يم| ن|بــــ حلو|د|

52995o لرقيبــــ مسعود عطيتـــ|محمد عبــــد  |حقوق طنط

3||24o لق|لخ|لرحيم مصطفى عبــــد|هدير عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|5o79| هيم|بــــر|لد حسن |حسن خ ن|بــــ حلو|د|

4||oo2 روق حرحش|لسيد ف|ء |سم| |بــــ طنط|د|

6o5882 لشىس|لمقصود |لسيد عبــــد |هيم |بــــر|حمد | لمنصوره|ره |تـــج

39|37 لجبــــيىل||ء ربــــيع |ء عل|شيم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2|9|93 م جميل فضل محمد|محمد هش ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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483oo6 مر|جح محمد عىلي عىل ع|ندي ن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9o|936 محمد صفوتـــ محمود محمد   ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

37|894 ف محمد بــــدر |مجدى  |لنج|بــــو|لدين |رسر |حقوق بــــنه

268968 هيم موىس|بــــر|ء محمود |رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

6o65o7 ضى|بــــو ر|حمد |لونيس |حمد مجدى عبــــد | |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

334736 ف عبــــد|سل |بــــ د|لصمد حم|رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

434|9o  |ء |سم|
ى
ي |هيم |بــــر|لدسوق

ى
هيم|بــــر|لدسوق ي صىح طنط

|معهد فنى

452232 زى|ن حج|لمول مرو|حمد يشى عبــــد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

4987o| يم ف يو|مه بــــر|رس فرج قدىس سل|مي  ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

69253o ى |س ي|لسيد ح|ره حسني 
فظ مهنى لمنصوره|بــــ |د|

2|63o5 ض|روق يوسف بــــي|عىل محمد ف ن|حقوق حلو

647923 هيم|بــــر|بــــر محمد |طف ج|حمد ع| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

4252o9 بــــو سعيد|لحميد حسن |لد عبــــد |خ| رن سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4|2778 ح مصيلىح  عمر|سلىم محمد صل ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2845|8 وصفى روبــــيه صديق جرجس| رين|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

442o8 در رجبــــ|لق|حمد عبــــد |محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

863232 ى غندور فكري قديس|م رتـــي  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

8o673 لعزيز حسن|يه محمد عبــــد | دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

495234 لتـــ|هلل محمد محمود غز|عبــــد ره دمنهور|تـــج

26859| هلل عبــــدربــــه|م فتـــح |ء س|رس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6|7494 لمر|لسيد |ن محمد |رو ط|هندستـــ دمي

7o|936 لمقصود درويش|لسيد عبــــد |حمد حمدى | هره|لق|ج طبــــيع |عل

635292 لعزيز حسن|لعزيز محمد عبــــد|منيه عبــــد| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

25577| بــــ محمود محمد دبــــور|يه| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

824o94 ى|م هيم|بــــر|هيم مسعود |بــــر| |رتـــي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

52|229 لعزيز|لكريم عبــــد|لعزيز عبــــد|ء عبــــد|سم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

34|6o4 بــــ|بــــر محمد محمد دي|م ص|سه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|55786 ر|لنج|لم موىس |ل س|زم جم|ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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6292|o لم|ده محمد محمد س|هلل حم|منتـــ  زيق|لزق|بــــ |د|

6o5358 ى رجبــــ | ند لبــــيىل|حسي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

269|4| ى |بــــو|لقوى |طمه عبــــد|ف ئى|لزعفر|لعني  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|57|5 ن أبــــو شعيشع خميس|بــــد رشو|ء ع|ل| ره دمنهور|تـــج

284878 حمد|حمد |مل |دل ك|سلىم ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

359269 لسيد|لد فتـــىح |مصطفى خ ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

86924o هلل|لىحي عبــــد|هلل محمد عبــــد|منه  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

87o4o5 سط محمد|لبــــ|لرؤف عبــــد|ده عبــــد|غ ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

762983 ى محمد  هلل|لعربــــى محمد عبــــد |حني  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7o4973 ى محمد يوسف جندى| حمد خي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

543632 لحميد محمد عمر|ء عوض عبــــد |سم| بــــ دمنهور|د|

4|4523 لكتـــبــــى|ل |م جم|محمد س لشيخ|ره كفر |تـــج

89835| نور عىلي |هيم |بــــر|ندى  ج|طبــــ سوه

|5o632 ي|حمد عىلي |محمد معوض  ر|لىح  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

75o848 ئى|لعزيز محمد كيل|م عبــــد |ر هش|مي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

346524 هيم|بــــر|ل محمد |م كم|ريه ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

2|7o55 هيم محمد|بــــر|ئشه محسن محمد |ع ى شمس|تـــج ره عي 

338|3| لمقصود عىل|ح عبــــد|م صل|حس |بــــنه| هندستـــ شبــــر

279652 شد|لق سيد ر|لخ|تـــفى مصطفى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

2538|6 فندى|ل|ده ممدوح عمر |مي شمون|نوعيتـــ فنيه 

75o962 حمد محمد محسن مصطفى خليل|ن |مرو عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

896297 لرحمن |يم عبــــد|لد|نوره عىل عبــــد دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

6844o5 ى لطفى عبــــد |مريم حس للطيف بــــدوى|ني  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

34|765 يوبــــ|حمد عىل |طمتـــ محمد |ف |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

24|438 ه|حمد عىل خ|مل | لد عمي  هره|لق|حقوق 

7o7438 لح محمد عبــــده|نده ص|ر لمنصوره|حقوق 

924387 ه | لموجود |يمن محمد عبــــد|مي  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

|78794 لسيد محمد|مل محمود | د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

4oo557 لجندى|لدين مصطفى |ل |متـــ جم|س|هلل |منه  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

353436 هلل|لسيد عبــــد| |سيد رض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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6oo478 لسيد رجبــــ|ء محمد عىل |وف |بــــ طنط|د|

|26o|o يد|لدين عىلي عىلي ز|ء |ء عل|حسن ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

43o592 ر|ء صديق فتـــىح صديق عم|شيم |ن طنط|سن|طبــــ 

323584 ى ممدوح |ي حمد|لسيد |سمي  هره|لق|م |عل|

9o478 تـــى|طمتـــ مجدى محمود محمد زن|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

92o395 تـــم محمد رشدى عيس |ح ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

69938  عبــــد |لش|متـــ جمعتـــ عبــــد |س|
ى
لحفيظ|ق لفيوم |تـــمريض 

765ooo عطيه جريس| لي|جون جورج  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5|3843 م|لسل|لمجيد عبــــد|حمد سمي  عبــــد| سكندريه|ل|طبــــ 

8348o2 ي محمد سعيد محمود
مصطفى  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر

54o|22 حمد محمد|رق سيد |د ط|زي |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

334254 ف |حمد | لسيد عىل|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

|22246 ن محمد سيد محمد| مي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

57322 ره محمد خليفه عيد|س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

499289 لمليح|لسيد سعد حسن خليفتـــ |ء |إرس عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

875743 ه محمد  |لل|حمد محمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

785o38 هيم بــــدر|بــــر|ء عىل محمد |له عل|ه زيق|لزق|علوم 

7787|9 لرحمن|لسيد محمد عبــــد |ل |د جم|زي زيق|لزق|هندستـــ 

|32o98 لحميد|حمد عبــــد |حمد محمد |يه | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

639763 هيم|بــــر|هلل |لسيد عبــــد |محمد  زيق|لزق|صيدله 

7|67|6 هيم|بــــر|حمد |حمد محمود |ل |م| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

64o435 ح|لفتـــ|حمد فوزى محمد عبــــد|ر محمد |من زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

79o768 بــــوشيتـــه|عيل |سم|م محمود عىل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8|7|4 ن|لجبــــ|ر |لستـــ|جر موىس عبــــد|ه |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

8||625 ل محمد|لحميد كم|عبــــد| دين صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8926|8 رون حسن |نعمه محمد ه سيوط|عه |زر

|6485| لفتـــوح|بــــو |لسيد |سلىم محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7833|| حمد|حمد محمد قطبــــ | زيق|لزق|بــــ |د|
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79o8|| ى|مريم عبــــد  هلل درويش حسي  لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o2||4 لكريم|ضى عبــــد |لر|لد عىل عبــــد |خ سكندريه|ل|عه |زر

|2o|43 وس|ندر|بــــتـــ |سم ثــــ|رين بــــ|ك ى شمس هندستـــ عي 

|6||66 س محمد شبــــل|منه سمي  عبــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o552 ى ع ى |حسي  لحسن|بــــو |دل حسي  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

9o67o لىح|حمد محمد عبــــد |محمد  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

62934o ن|كريم محمد سليم عليوه سليم زيق|لزق|حقوق 

286845 تـــه|لم شح|لم محمد س|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

793769 دوس|ج ق|بــــ نبــــيل محمد فر|شه | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5|9455 زى|هيم يوسف غ|بــــر|م محمد |ء س|لىمي |ن طنط|سن|طبــــ 

226467 محمد محمد رزق رزق ن|حقوق حلو

3584|5 م محمد|منيتـــ طتـــ سل| ى شمس|زر عه عي 

524266 ز|حمد در|د |طمتـــ عطيتـــ رش|ف سيوط|بــــ |د|

76792|  محمد ر|شيم
ى
شد يعقوبــــ|ء شوق هندستـــ بــــور سعيد

8o9552 بــــ|لوه|زم محمود محمد عبــــد|ح حقوق بــــنى سويف

439o87 ف مصطفى عبــــد|محمد  بــــو موتـــه|در |لق|رسر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

23928| لسيد سعد|منيه محمد | لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

255839 لعتـــر|وى |لشن|مي  كرم | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o7725 نم|ضىح عطيه محمد عطيه غ لمنصوره|بــــ |د|

89o52| لرحمن محمود محمد محمود |عبــــد لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

|579o6 حمد|لسيد |بــــر |ء ص|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

63864o عيل|سم|حمد عىل |تـــتـــ |يتـــ شح| زيق|لزق|نوعيتـــ 

86ooo7 ل طلبــــه|ج جل|محمد فر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|27825 م|لسل|هند مجدى يحن  عبــــد  ى شمس حقوق عي 

244|58 ى|لعظيم محمد حس|محمود نجدى عبــــد ني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25o594 مد عليوه|ره كرم ح|س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

44829 ل سعيد محمد|ره جم|س ى شمس|زر عه عي 

449744 لشوره|مل |لعظيم سمي  محمود ك|عبــــد |ضتـــ طنط|علوم ري

96592 حمد|لعزيز |لد عمر عبــــد |خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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8385o| ن نور شفيق فرنسيس| |مي  |نوعيتـــ فنيه قن

|74o48 مه|ر سل|مي نج|هلل س|عبــــد  سيه|نوعيتـــ عبــــ

|2o798 ن|حمد رمض|رس صبــــىح |زن ي|م ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

2|6535 هيم|بــــر|رس محمد |زن ي|م ى شمس علوم عي 

6oo36| لسيد حسن|ح |لفتـــ|محمد محمود عبــــد  |ره طنط|تـــج

6259o7 م|ن عز|لسيد محمد سليم|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

7o2645 لرحمن|لسعيد عبــــد |روق |لسعيد ف|ن |نوره لمنصوره|بــــ |د|

362|43 لرسول|لربــــ عبــــد|د|ر ج|محمد مختـــ م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

42293 لعليم عىلي مرعي|حمد عبــــد |محمود سيد  هره|لق|طبــــ 

|6475 مد|بــــر ح|سل وجيه ج|بــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

852o56 دق سيد|طف ص|حمد ع| ن|سو|بــــ |د|

3245o| لشوربــــىح |لسيد |م |لسل|متـــ عىل عبــــد|س| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

5o93|8 متـــ|لحميد عىل سل|مؤمن محمد عبــــد  بــــ دمنهور|د|

5o34o لس عم د|د فهىمي عي|كي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

5272|9 لخي |بــــو |لحميد |هلل عبــــد|ء عبــــد|سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o2|7o حمد محمود |صم |بــــوع|هبــــه  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8|2o26 حمد|تـــ |ل بــــرك|ء جم|شيم ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

86|852 ء محمد عبــــده محمد|وف |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

524789 هيم|بــــر|ده محمد محمد محمود |محمد حم سكندريه|ل|هندستـــ 

5225o3 |لزرق|ل |ئى  محمد كم|حمد ه| ره دمنهور|تـــج

354999 تـــ ممدوح محمد غريبــــ| مي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

57825 س محمد|رحمه عىل عبــــ بــــ بــــنى سويف|د|

32|474 ر موىس|لستـــ|حمد عبــــد|عمرو  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

483754 هيم عىل حسن|بــــر|دل |ع| دين ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|4|o93 لق سعد|لخ|لق عبــــد |لخ|بــــو زيد عبــــد |محمد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

88|8o3 عمر ممدوح سيد محمود   ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

67|43 حمد|بــــ |لتـــو|ن عبــــد |رحمه رمض لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

885886 ه عنتـــر محمود ج| لحق |د |مي  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ
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89|637 ى مسعود |خ لد رشدى حسي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

6o32|5 ى بــــدر|مروه كم وى|ل حسني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

679748 ر|هند سعد عطوه عىل عم لمنصوره|علوم 

4354oo ء مهنى مهنى خليفه|رس| سكندريه|ل|طبــــ 

3|866| ى فضل|حمد حس|ندى  ني  ن|تـــربــــيتـــ حلو

476595 حمد|ر |حمد مختـــ|سهيلتـــ محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

43o42 ي|هلل |رتـــ كرم عبــــد |س
|بــــودئى هره|لق|عه |زر

36643 ى|لسيد مك|ئى |هلل ه|منتـــ  وى حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

435|74 لسيد|ن |ل سمي  سليم|س سكندريه|ل|ره |تـــج

76455| هيم محمد حمزتـــ|بــــر|عمر محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

76938o ى سليم د|ن عو|محمود حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

879585 لمجيد |طف سيد عبــــد|ء ع|شيم ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6232o6 ح|لمل|لسيد |لعليم |رق عبــــد|بــــسمله ط ط|حقوق دمي

35238 ي ج|لسيد |ندى محمد 
ى
د|لدسوق هره|لق|بــــ |د|

24742| لحميد|در عبــــد|لق|در محمد عبــــد|لق|حمد عبــــد| زيق|لزق|عه |زر

89856| لرحيم |لسيد عبــــد|حمد |ظم |ك ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

3|2347 ن|لري|هيم محمد |بــــر|رق |هيم ط|بــــر| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

2|96|4 لسيد محمد|ء محمد |لزهر|طمه |ف هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|73544 حمد|ن |حمد شهو|ل |جم |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

|7659| ى حسن يوسف حفنى نرمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|8o53 ف |د |زي ل|لىكي|ن |ن حس|تـــ حس|د|لس|رسر ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

3|9865 ف جم|ن |يم| حمد|لدين عبــــده |ل |رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

489966 ن|دى رشو|له|د عبــــد |فرغىل رش| دين ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

52846 حمد|ء عيد ذىك |سن ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

446289 ىس|لعبــــ|بــــ |بــــر خط|د محمد ص|زي ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

|54489 حمد|هلل |هلل يوسف عبــــد |عبــــد  ن|حقوق حلو

5258|4 ى|لدين محمد قن|ء |محمد بــــه وي حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

537|43 ي|ر
بــــويوسف|لمنعم محمد |رجبــــ عبــــد| ئى ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش

دمنهور

684879 لعزبــــ|هيم |بــــر|هيم فتـــىح |بــــر|فتـــىح  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ
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493o75 ى إسم  أمي 
عيل حسن محمد|مصطفى ره دمنهور|تـــج

8238|6 ر|لغف|ل محمود عبــــد|ديه جم|ن ي|علوم 
|لمنى

35983o
ى
سلىم مصطفى عىل دسوق ى شمس علوم عي 

239423 للطيف|م عبــــد|للطيف هش|بــــسمه عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

69|o52 حمد محمد|ل |مل كم| لمنصوره|علوم 

7o6o6o لمقصود|لعليم عبــــد |حمد عبــــد |محمود  ره بــــور سعيد|تـــج

47878 در|لق|دئ محمد عبــــد |حمد ه| هره|لق|ره |تـــج

696o5| مل|لسعيد قز|طه محمد طه  لمنصوره|صيدله 

|2|76o سط|لبــــ|ج  عبــــد |ء محمد ن|شيم ى شمس حقوق عي 

3523o| عيل|سم|لدين سيد |محمد نور  |حقوق بــــنه

3o9|4 ي محمد |لزهر|طمتـــ |ف
لسيد|ء مصطفى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7|8o99 ل|م ح|لسل|د عبــــد |م فؤ|لسل|هبــــه عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o8|86 ف |ل محمد |جم| نور لدين|حمد رسر ي صىح طنط
|معهد فنى

888657 بــــتـــ |فتـــ فرغىل ثــــ|محمد ر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3o868 يوسف محمود بــــدوى مصطفى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

44|o84 لرحمن|لد فوزي عبــــد |ء خ|ل| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

542926 وق خ يد |بــــو |لد |رسر ى ر|لنج|لي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

777257 مد|للطيف محمود ح|محمود عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

765329 ي|لسل|لسيد |لد |محمد خ
طينى معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2326o5 ح محمد محمود محمد|منى صل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

464929 ن|للطيف محمد عثــــم|محمد عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

8774|3 بــــوغدير  |منى مصطفى محمد فهىم مصطفى  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

677o82 بــــو ليله|د حسن |حمد فؤ|عمرو  لمنصوره|بــــ |د|

245735 لجوهرى|حمد محمد محمد عىلي | لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

4235oo عيل|سم|لعزيز |هيم محمود عبــــد |بــــر|مينه | سكندريه|ل|حقوق 

22o3o حمد|ء سعيد فتـــىح |صف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

823973 د محمد ربــــيع|لجو|محمود عبــــد ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

|4|3|o لحميد عبــــده|لدين عبــــد |ء |حمد عل| ى شمس حقوق عي 

4|3893 لدين|ن ذىك مىح |محمد رمض |ره طنط|تـــج

68|322 خرى|لفو|هيم |بــــر|تـــ محمد |لشح|لد |حمد خ| لمنصوره|عه |زر
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||6|4o يف  ي|لكرد|حمد حمدي |جميلتـــ محمد رسر
ئى ى شمس|د| بــــ عي 

696799 وى|لمنش|حمد |لسيد |هيم عىل |بــــر| لمنصوره|ره |تـــج

3|4683 |لعر|تـــ حلىم |محمد نش
ى
ق تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

76o353 عيل محمد|سم|لرحمن يوسف |عبــــد  لعريش|بــــ |د|

37|856 م|عيل محمود محمد ضي|سم|حمد ممدوح | |حقوق بــــنه

825628 ي 
حمد|حمد عمر |مصطفى ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

3|27|7 لنبــــى درويش|حمد درويش عبــــد| لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

778|7o دق|لص|تـــ |ئى بــــرك|ء ه|لشيم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|675o لملك|در نعوم عزيز عبــــد |دى ن|ش ى شمس| لسن عي 

7668o4 ف عط|يوسف  حمد فرج| |رسر سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|نظم بــــ

788855 حمد|لمنعم محمد فهىمي |هدى عبــــد  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

689738 ى محمد سلط|ي ن|لم محمد سلط|ن س|سمي  ط|بــــ دمي|د|

6368|o ل محمد مصطفى مصطفى|م| زيق|لزق|بــــ |د|

26668 هيم|بــــر|ن |رس زيد|ن ي|زيد هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

8o467 حمد عىل |لعظيم |رص عبــــد |لن|لد عبــــد |خ
رون|ه

ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|293|3 حمد|تـــ |حمد شح|محمد  ن|بــــ حلو|د|

366555 حمد قرئى محمد|محمود  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

48o529 رو جرجس فهيم بــــقطر|م سكندريه|ل|بــــ |د|

49|952 ل|ن هل|نسمه محمد رجبــــ رمض سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

|39o54 بــــي|مبــــ|ن رجبــــ سيد |نوره ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

5|o668 لحميد|م محمد عبــــد |أحمد هش حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

435243 ه سعيد محمد فضيله بــــشر سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

6|97|4 ن|للطيف زهر|رص محمد عبــــد |لن|محمد عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

493|65 هيم|ن محمود إبــــر|ن طه عثــــم|عثــــم دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

777693 ى محمد رس لدين|ج |محمد حسن حسي  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

528795 لسعيد محمد|لمنعم |يز عبــــد |عمر ف |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

875298 ول روز |مح وديع ن|س| مي  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 
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7543|3 ى عبــــد |ك تـــ|لمسيح معوض شح|رولي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

5|6964 لبــــربــــري|هيم |بــــر|حمد |رتـــ |س طبــــ بــــيطرى دمنهور

49o688 سم|ء وليد مصطفى ق|صف سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

473o| سكندر|لم |ن س|ء سليم|صف ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

68582o ه  هيم هدهود|بــــر|لسيد محمد |ني  لمنصوره|حقوق 

436984 لحليسي|للطيف |للطيف عىلي عبــــد |ء عبــــد |رس| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

633384 ن محمد|لسيد سليم|نور  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|45433 هلل|مد عبــــد |لدين ح|ء |حمد عل| سيوط|عه |زر

36o759 وق ح ح|لفتـــ|تـــم عطيتـــ عبــــد|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6o2o79 د محمد|ل فتـــىح رش|م جم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

46o838 تـــ|لزي|زين محمد | رض ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|46o67 جر حمدى متـــولي محمود|ه هره|لق|حقوق 

336o64 ر وحيد ربــــيع محمد|مي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5o4576 بــــورى|لش|سمر محمد محمود حسن  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

6|4593 لمقتـــدر عىل ربــــيع|م محمد عبــــد|هش |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

792378 لعزيز|لنبــــى عبــــد |م فتـــىح عبــــد |سل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|68484 ي|ه
ف ك| |ئى حمد|مل محمد سيد |رسر لمنصوره|حقوق 

|6o469 ى محمد محمود عبــــد |ي لحميد ربــــيع|سي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|6o55 ندى محمد محمد محمود موىس هره|لق|بــــ |د|

78844o ي|بــــر|هيم |بــــر|محمود حسن 
ى
ض|هيم ق نوعيتـــ بــــور سعيد

69452o ف نبــــيه عبــــد |ره |س لح|لحميد ص|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6374|7 ن|لم شعبــــ|هيم س|بــــر|مل محمود | ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

8|457| ي حمدي محمد|حمد وف|
ئ  حقوق بــــنى سويف

8o4|o6 ي محمد عبــــد
لمنعم محمد|مصطفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

3|4852 |لبــــ|بــــر محمد عبــــد|صبــــرى محمد ص
ى
ق هره|لق|حقوق 

|25633 ف |هيثــــم  ي|حمد محمد |رسر
ى
لدسوق ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

36645| لد عمر عىل محمد|م خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o4346 هر|هر محمد ط|ل ط|محمد جم لشيخ|هندستـــ كفر 

5252|7 تـــ حمدى | |لوف|بــــو |سم |لق|بــــو |مي  بــــ دمنهور|د|

62|794 تـــ محمد|لحميد فرح|حمد عبــــد|جر |ه لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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33797| ي ح|يوسف ر
ى|بــــو|حمد |مد |ضى لعني   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|

ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

783463 حمد محمد|ء عىل |لزهر| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3497o4 حمد|لعزيز |لدين مصطفى عبــــد|م |حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

836|58 ء سيد محمود حسن|شيم ج|صيدلتـــ سوه

34362 لفتـــوح حسن|بــــو |دين فيصل |ن لفيوم|عه |زر

7598o8 م سعيد صبــــىحي|هلل حس|منه  لسويس|هندستـــ 

255838 لحميد عبــــده|لسيد شهي  عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

836|38 هيم عىلي|بــــر|حمد |د |جه ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|6957 ن|ء نبــــيل محمد مرج|دع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

497||5 دتـــ عىلي محمود يونس محمد|غ لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

9o7586 لحميد سليم  |لدين عبــــد|ء |حمد بــــه| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

367945 لصديق|لموجود |حمد محمد عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7oo25o د|للطيف محمد عي|طمه محمد عبــــد |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

62794o ى عبــــد |ي ر عىل سمره|لغف|لمطلبــــ عبــــد |سمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

62|763 ل|لرج|بــــو |لسيد|لـله |حمد عبــــد |م |عص ط|هندستـــ دمي

325|48 فظ|لد محمد ح|لرحمن خ|عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|743|5 ى|يوسف محمد كم ل محمد حسني  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

48o629 لحميد موىس خليفتـــ|مصطفى عبــــد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2|92|9 فظ|لسيد ح|لكريم |ء عبــــد|زم عل|ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

25|459 لمنعم صبــــره|لسيد عبــــد|لمنعم |عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

863726 ى|عيل حس|سم|ء رجبــــ |زهر ني  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

439768 ن|هبــــه طلحه مصطفى طلحه زغد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|4652o حمد|لسيد |دل |م ع|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3o529 لسيد|ء سيد محمد |سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|7978 حمد سيد عىل|حبــــيبــــه عىل  ن|هندستـــ حلو

36433o عيل|سم|حمد|فتـــ سيد |عمر ر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

49645| ي
لعبــــس|ن محمد |لعربــــي رمض| |دئى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

893687 ل |لع|لحليم عبــــد|ر عبــــد|فرحه مختـــ ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|5236o هيم|بــــر|دل مصطفى |منيه ع| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |
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47999 عيل|سم|حمد محمود حسن يىح | هره|لق|ره |تـــج

87396 لسيد|در |لق|حمد محمد عبــــد | ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|76o77 للطيف|بــــو عوف عبــــد |سم عىل |بــــ ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

5o9o4o دل محمد محمد قطبــــ|لرحمن ع|عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

247526 لدين|حمد نور|لدين |حمد عز |هلل |عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

3|8475 ي
هيم|بــــر|تـــم سمي  |ح| دئى لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

775838 ى |ل |محمود جم حمد|مي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

|67353 د|رقيتـــ مني  محمد شد ى شمس  تـــمريض عي 

494|94 ن|لطح|محمد عبــــدتـــ محمد خليل  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

773292 لديبــــ|لعزيز محمد |عبــــد | ن رض|يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

767592 فظ|لح|ن عبــــد|ن فهىم حمد|ء حمد|ل| لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

849567  عىلي|ء ص|شيم
ى بــــر حسي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

6|6793 تـــ ف لعزيز|يز محمد عبــــد |أمي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

7o7936 ف |ل |جم لسيد عىل عىل|رسر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o4667 لسيد محمد محمد حسن|حمد |محمد  زيق|لزق|حقوق 

6o9|86 بــــو ستـــيتـــ|ن |حمزه مصطفى رمض سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8488o8 حسن عوض طه| يش ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

33|572 ى هش|ي م عىل محمد عىل|سمي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

7555o6 م محمد محمد|يمن حس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o78o7 محمد محمود| طمه محمد عط|ف بــــ دمنهور|د|

2837o3 لمجيد|لدين مدحتـــ محمد عبــــد|ء|بــــه دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

248975 وى|لحفن|لد محمد |بــــ خ|رح ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9||6o2 سط  |لبــــ|مه عبــــد|بــــوش|مصطفى صبــــرى  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

793928 ى محمد|م |يمن عص| مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9o3924 ل |حمد محمد جبــــ|لحميد |عبــــد ج|بــــ سوه|د|

35o752 حبــــيبــــتـــ محمد عوض مصطفى عوض ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

64oo|4 حمد|حمد |لعظيم |حمد عبــــد |تـــ |ي| هره|لق|ج طبــــيع |عل

253392 ده رجبــــ عيد صقر|غ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

263895 بــــوعيش محمد جنيدى|دل |ع| رن |تـــربــــيتـــ بــــنه
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8o4358 رفعتـــ رمزي مرقس| ريموند ي|بــــ |د|
|لمنى

7o2388 ه | ف محسوبــــ حسن حسن|مي  رسر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

842o42 لكريم|جي عبــــد|ل ض|رنده جم دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

326226 ي
ل|لع|لسيد عبــــد|بــــكر | دئى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

76|874 حمد|ن عبــــده |ء رمض|ل| لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

48539o جه|لعزيز محمد خف|ء محمد عبــــد|دع سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

62|398 ى موىس|لخ|ء عىل عبــــد |شيم لق حسني  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

2|854 ه محمد|لل|لق عبــــد |لخ|خلود عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

368o66 ي|حمد رمض|
ي عطيه عفيفى

ن عفيفى رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

62o2o2 عيل|سم|م محمد رزق عىل |ن س|رو ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6|9433 |حمد |ن |ده عثــــم|محمد حم
ى
لدسوق ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

349727 ي|لخرز|لرحمن |بــــ عبــــد|يه|محمد 
ئى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

783899 لسحىلي|ن |لديه محمد محمد محمد سليم ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

85|34o نور سنوىسي|ح محمد|هلل صل|عبــــد ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

63748 عيل محمد|سم|محمد سيد محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

32265o ى ي|ي لرحمن|لسعود عبــــد|بــــو |رس |سمي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

26|676 ف محمد عبــــد |د |ي| هلل|لرحمن عبــــد |رسر |ره بــــنه|تـــج

64o|73 رتـــ|هلل عم|نس حسنى فوزى عبــــد|ن زيق|لزق|حقوق 

4o6o68 حمد عفيفى|مه ذىك |س|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

693579 لسيد|حمد |ل |حمد محمود كم| لمنصوره|بــــ |د|

9|o424 شم  |حمد ه|هلل رفعتـــ |عبــــد ج|ره سوه|تـــج

699772 ن|ن محمد رمض|يه شعبــــ| لمنصوره|صيدله 

5|85|5 لشيخ|ر محمد حسن عىل |من سكندريه|ل|علوم 

648587 ى  ف فكرى |نرمي  لسعيد|رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5o8|99 ضى|لق|لسيد |لعظيم |تـــسنيم محمد عبــــد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

3|5o42 سعد|ن جميل |نوبــــ مرو|بــــ| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

69788 م|لسل|لعزيز عبــــد |ن محمد عبــــد |يم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76o246 عيل |سم|لرحمن |هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |عبــــد 
شور|ع

لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

5o965 لح محمد|بــــر ص|هيم ج|بــــر| سيوط|حقوق 
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34o|o7 زق|لر|حمد عىلي محمد عىل عبــــد| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

626|87 لمسلىم|ل |د محمد حلىم محمد كم|محمد عم زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

368|43 لعزيز|م محمد عبــــد|حمد عص| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

83|437 تـــه|لمنعم شح|بــــ عبــــد|يه|حمد | ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

52526o عيل|سم|هيم |بــــر|لح |ن محمود ص|نوره سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

33558 ن|بــــو ضيف رشو|دل |ن ع|يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

98545 لس وجيه صبــــىح نجيبــــ كي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

439972 ن|هيم رسح|بــــر|هيم |بــــر|تـــسنيم  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

9o8575 ي
لدين  |لدين نور |ل |عبــــده كم| دئى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

769827 لرحمن يونس|ره نجيبــــ عبــــد |س عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

8|7935 ه رمزي فرج ميخ| ئيل|مي  ي|طبــــ 
|لمنى

684362 ى رض|ي ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|هيم |بــــر| |سمي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

646784 ر مرزوق|لغف|حمد عبــــد |حمد |عمر  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

9348| هد|حمد عىلي مج|يمن | د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

8o|867 يف|د موىسي |حمد فؤ|صم |ع لشر ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

|65792 وز محمد شعبــــ ع|ن رف|في  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

859739 ى هلل|عدلي عبــــد| زكري| يوستـــي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

26287 حمد|م غريبــــ |نور هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

244679 حمد حسن|لحميد |حمد عبــــد|د |عم وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

623282 محمد عرفه عىلي حسن لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

||579| ميشيل مرقس بــــطرس بــــرسوم |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

769728 لحميد|ن مصطفى سيد عبــــد |يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2|2732 لسيد|ن |م عثــــم|مهند حس مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

7o62|8 د|لضي|فظ محمد |ء نبــــيل ح|سم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

53933| تـــ|لنبــــى محمد فرح|م عبــــد|هلل صبــــرى هم|منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42|62o لح|هلل ص|لسعود عبــــد|بــــو|شم |ئى ه|م| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

66638 هلل محمد رجبــــ|عبــــد | دين لفيوم|صيدلتـــ 
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35436| حمد|لسيد |لد |ء خ|شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

639777 هلل|حمد عبــــد|طمتـــ حلىم عىل سيد|ف ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

4765|6 ى ي| د|لجو|رس عيس عبــــد |لحسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

783283 |لرحمن عط|ندى عىل عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

692539 لمرىسي|لدين محمد زغلول |د |سحر عم ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

6|o396 بــــينى محمد |محمد  ض|بــــوع|لشر |هندستـــ طنط

422|44 دى|له|لدين عبــــد|ندى طلعتـــ محمد محن   لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

434542 لمنعم|هلل محمد عبــــد|يوسف عبــــد| ند |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9o84o2  
ى
حمد خليل |كريمه شوق ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

92|2o5 خر جندي |ل ز|جرجس جم ج|هندستـــ سوه

48o858 حمد|لحميد |هر عبــــد |خر ط|ل|ره عبــــد |س سكندريه|ل|ره |تـــج

46444o يم|لد|ن وجيه عيد حسن عبــــد |نوره ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7o7997 ىط|لدمي|هيم محمد محمد |بــــر|محمد  ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

|474|8 لنعيم محمد|لنظي  عبــــد |محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

76o432 ي|هيم |بــــر|هيم |بــــر|لسيد |محمد 
لشبــــينى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5o2849 ف |خلود عم لدين|د عبــــده رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

886933 ود |وجيه موريس د| رين|م سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

825566 حمد|حمد محمود |طمه |ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

9o9369 حمد |لغنى محمد |يمن عبــــد|ء |ل| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|939| ن مل يعقوبــــ|نرص ك| مي  لفيوم|طبــــ 

6863o8 حمد|بــــو خليل محمد |دهم محمد | لمنصوره|علوم 

497|42 لمقصود|ىط عبــــد |لع|عيل عبــــد |سم|هند  بــــ دمنهور|د|

34|52 لعظيم|يه محمد سعيد عبــــد | ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

84755| لضوي محمود|زينبــــ محمود  ن|كليتـــ طبــــ أسو

7o58o6 لمتـــول محمد|هيم |بــــر|محمد  لمنصوره|هندستـــ 

25|852 ن|لعظيم زيد|محمد سعد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

4oo|o3 ى سعيد|بــــو |روز خلف بــــحر  ليمي  سكندريه|ل|هندستـــ 

879476 محمود محمد محمد حسن   سيوط|بــــ |د|

245878 بــــر زللو|ن ج|رق سليم|ط |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

9|55o| لمعتـــمد  |لمعتـــمد فكرى عبــــد|زم عبــــد|ح سيوط|ره |تـــج
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335984 حمد|حمد |بــــ |يه|يتـــ | ى شمس|د| بــــ عي 

43797 تـــ محمد فضل محمد|جن ن|تـــربــــيتـــ حلو

76|2|7 ي
سم|للطيف ق|لدين عبــــد |ء |تـــسنيم ضى لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

6oo655 لريش|بــــو |لحليم |حمد عبــــد |تـــم |محمد ح |صيدله طنط

533548 بــــو حليمه|يوسف وجيه محمد مرىس  سكندريه|ل|طبــــ 

33879 بــــورسيع طلحه|دل سيد |م ع|ريه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

639559 لسيد|طمه سعد بــــكرى |ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

784|3o لسيد محمود عىل|حمد | زيق|لزق|عه |زر

89353o بــــوضيف حسن |ن |عزه رمض سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

75o987 لعزيز محمود|ندى محمود عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3o463 يه محمد فوزى محمود| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4o3286 لرحمن|حمد محمود عبــــد |حبــــيبــــه محمد  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

|4765o محمد محمود حسن متـــول عسل د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|58844 يف محمد عبــــد  زى|ر مغ|لغف|عمر رسر هره|لق|ن |سن|طبــــ 

324o69 |ش|لبــــ|م سعيد |حمد عص| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

43344o لشويخ|لسيد |م |لسل|بــــ عبــــد|لوه|محمد عبــــد |طبــــ طنط

6338o| لمنعم محمد|هر عبــــد |لمنعم ط|هلل عبــــد |منه 
لعكش |

زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

7|3272 لسيد عنبــــر|لحميد |لدين عبــــد |يوسف نرص  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

78|3o2 لعدوى|للطيف |مي عبــــد |حمد محمود س|محمد  زيق|لزق|حقوق 

|76o|3 محمد سيد محمد محمود لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

67975 ي
ى عبــــد |ندى ي|غ| دئى لغنى|سي  لفيوم|بــــ |د|

232877 ئى|ن محمد محمود كيل|يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

78562o ىطي تـــوفيق|لع|محمد محمود عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

766644 هيم خليل|بــــر|رس |حمد ي| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

25o528 ى|لع|م عبــــد|ء س|لشيم| ىط محمد حسي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

322524 قتـــ حمدى مصطفى خ| طر محمد|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

6798|2 لصيفى|يونس فتـــىح محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24o5|7 حمد محمود|زق |لر|لمنصف عبــــد|عبــــد| هي هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

693357 ى|بــــو|هيم عطيه |بــــر|رحمه  لعني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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437|27 رى|لقم|متـــ محمود عىل |س|ره |س لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

35o835 ى  مي  ف عبــــد|ني  لعجىمي|لحليم |رسر ى شمس صيدله عي 

829693 حمد متـــولي|لفتـــوح |بــــو|بــــسمه  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

85o4|9 ن حسبــــ|محمد محمود شعبــــ لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

83495o هيم عطيتـــو|بــــر|هيم محمد |بــــر| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4346|6 طمه محمد فتـــىح زلط|ف ي صىح طنط
|معهد فنى

|5665o ن|حمد زيد|محمد سيد محمد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

||733o م|سكندر س|مريم نسيم  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8o3366 لرحمن|ر محمود عبــــد|محمد مختـــ ره بــــنى سويف|تـــج

4426|2 |لكريم عبــــد |حمد عبــــد |ح |لفتـــ|ح عبــــد |سم
ح|لفتـــ

|لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

64o992 لسيد|لسيد محمد |حمد محمود |  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

879327 ه | ف مصطفى طلبــــه |مي  رسر سيوط|بــــ |د|

7936| ف فلتـــس نجيبــــ|نوبــــ |بــــ| رسر هره|لق|حقوق 

2573o8 ل نبــــوى بــــشتـــه|ره جم|س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

262687 ف عبــــد|محمد  م|م|لغنى |رسر ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

3|6973 بــــ محمد موىس|لوه|حمد عبــــد|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

693337 بــــينى طر|تـــ محمد محمد |ي| بــــيه|لشر لمنصوره|بــــ |د|

4|8o7| لحميد|لرحمن عبــــد |هدير شكرى عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

34|685 لىح|لد محمود حسن عبــــد|ن خ|يم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9o626| ى  ى |مه عبــــد|س|حسي  لرحمن حسني  ج|هندستـــ سوه

3265|6 تـــبــــ يوسف|نشوى شلبــــى ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2664|7 م سطوج|م|س |م عبــــ|م|شمس  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

332|34 هيم|بــــر|لسيد |متـــ |س|ء |لىمي |ره بــــنه|تـــج

79|83 لرؤوف محمد|طف عبــــد |حمد ع| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

835oo محمد حسن بــــكري عرفه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7|622o وى|لبــــدر|زق محمد |لر|ء نشأتـــ عبــــد |رس| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

427o|3 حمد محمد|دل محمود سيد|سلىم ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|3839 وى|لعقبــــ|حمد |لسيد محمد |حمد | لتـــعدين بــــمطروح|لبــــتـــرول و|علوم 

|4o|82 ر محمد|ء وليد مختـــ|حسن سيه|نوعيتـــ عبــــ

8|8249 ي عزتـــ ش
هر محمد|مصطفى ي|علوم 

|لمنى
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636|58 ندى عطيه مصطفى زىك محمد زيق|لزق|هندستـــ 

892586  شنوده | |رين|م
ى
ميل شوق سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

68o4|2 ن محمود|ن محمود شعبــــ|محمود شعبــــ لمنصوره|طبــــ 

77226 تـــه|لجيد شح|محمود رزق عبــــد  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

552|9 ل يسن محمد|حبــــيبــــه جم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|42||7 ى سيد|عمر خ لد حسي  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

42|574 لحليم |لحليم محمد عبــــد|هنده محمد عبــــد|ش
عيس

|عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

86|53| لرحيم محمد|حمد ربــــيع عبــــد| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

7|7596 ى محمد بــــكر ندى محمد حسي  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

6|3443 هيم|ن إبــــر|ن أحمد سليم|لدين سليم|ج |رس |ضتـــ طنط|علوم ري

439466 م محمد محمد يوسف زرد|د عص|جه لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

64|534 لم|م عبــــده محمد س|ريه زيق|لزق|صيدله 

4o2|95 د هندى|تـــسنيم سمي  محمود حم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8oo57| ي|عبــــد
ي محمد حفنى

هلل مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

453356 هيم خليل|بــــر|محمود | مصطفى رض لشيخ|ره كفر |تـــج

766552 لحميد عمر|محمد بــــدر عبــــد  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

3473o6 مه|رتـــ مصلح محمد سل|س |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

442244 دى|لزي|حمد |لمنعم |لد عبــــد|عمر خ لشيخ|طبــــ كفر 

|28873 مز جوزيف ميشيل|رك ر|م كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7||o56 لدين|لد عىل نور |لسعيد خ|هند  لمنصوره|بــــ |د|

28o62o ف |محمد  حمد محمود|رسر دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

68o355 لسيد عسكر|لحميد |حمد محمد عبــــد | لمنصوره|علوم 

697|75 لسيد محمد حسن|م |حمد س| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

683|7| ح عىل|لفتـــ|تـــفى محمد حلىم عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|64464 ن|ضل نعم|يحن  مجدى ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

852867 ن|عيل رمض|سم|لد فتـــىحي |خ ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

224|67 لسندبــــيس|ل محمود |بــــسمه جم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|3|42 عيل|سم|ئل محمد محمد |محمد و |ره طنط|تـــج
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526o83 ل عىل خليل|عمرو جم ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

45|657 ى جبــــر|سوز ن نرص محمد حسي  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

765974 ع|لرف|ل |لع|ن وليد محمد عبــــد|نور عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

32o67o هر|لط|حمد |لرحمن |كريم عبــــد مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

638o27 تـــ|لزي|هيم أحمد |لرحمن عىل إبــــر|عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7595o كوثــــر محمد عطيه محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

52|447 ف عوض |ء |عىلي رى|نص|ل|رسر |حقوق طنط

44938| ج|لعزيز رس|رس محمد عبــــد|محمد ي كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

6o4|o8 ل|لجم|ن |لسيد سليم|يمن |محمد  |ره طنط|تـــج

623o45 رتـــ|عيل أبــــودبــــ|أنس محسن إسم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

68|963 وق عبــــد  هيم|بــــر|بــــر |لمنعم صبــــرى ص|رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|55655 وق سعد  ى|رسر لدين موىس حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4|35oo  محمد |هلل محمد |منتـــ 
ى
لدهبــــ|بــــو|لدسوق ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

5|2oo ج|دل حج|ل ع|عمرو جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|64|38 ى  محمود محمد حسني 
مصطفى ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

5o7322 هيم|بــــر|مل محمد |سمر مجدى ك سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7626oo ف | بــــرهيم فرح|لسيد |لعربــــى |رسر هندستـــ بــــور سعيد

|496|7 شم|ه| لنج|بــــو |روى |دند| لي|د ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

92o2o9 تـــرين فرح رؤوف فرج  |ك ج|علوم سوه

246333 ى عىل رسل| ن|حمد حسي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

355378 حمد|هيم |بــــر|رم |ء ك|شيم ى شمس|تـــج ره عي 

47833o للطيف|لحسن محمد عبــــد |بــــو |دل |م ع سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

688|o5 هيم شعيبــــ|بــــر|محمد | نور |ره بــــنه|تـــج

8|2oo5 عي|بــــوبــــكر نرص رف|ء |سم| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

677997 لغنى|نور عبــــد |جد محمد |م ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

7o|839 د|لرحمن عزيز ج|ء عبــــد |شيم زيق|لزق|ره |تـــج

43|847 ي|محمد مسعد حسن 
لقرنينى | تـــمريض طنط

5266o6 لس مدحتـــ حن سحق| |كي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

536393 دل سيد سيد|ندى وليد ع لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

8o47|5 ء فكري نظي |ه| ر|كل ي
ئى لفيوم|ر |ثــــ|
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529842 ح حسن مىك محمد|حسن صل ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

7o4||4 مرىس محمود | حمد رض| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

684|7o م عبــــيد|م|ل|مح طه |بــــ س|يه| لمنصوره|حقوق 

82o795 ن|لك عثــــم|لم|ن عبــــد|لرحمن عثــــم|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

67969| لخميس|لسيد |لسيد |كر |ء ش|سم| لمنصوره|بــــ |د|

84396 ده سيد محمد بــــيوم|حم بــــ بــــنى سويف|د|

862o29 ره سيد محمد سليم|س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

27343| ى عبــــد|ف ر|لستـــ|طمه حمدى حسي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|4o287 يدى محمد حسن محمد حسن|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

889927 خديجه مصطفى محمود تـــبــــع  سيوط|عه |زر

464o66 ن|ميمتـــ محمد محمد عطيه بــــنو| لشيخ|ره كفر |تـــج

6344|o لسيد|لمحسن |لد عبــــد|حمد خ| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

28333| ز|م محمد سيد حر|هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3oo2o حمد|هيم |بــــر|لد |ء خ|رس| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

3o45|  محمد|بــــ |يه|ء |سم|
ى
لدسوق هره|لق|بــــ |د|

572o5 ه | ض|هيم محمود ري|بــــر|مي  بــــ بــــنى سويف|د|

|646o| نوبــــ سعيد يوسف تـــوفيق|بــــ| ن|حقوق حلو

789575 لسيد|هلل غريبــــ |مصطفى غريبــــ عبــــد  لمنصوره|حقوق 

2336o8 لكومي|ر |لستـــ|حمد عبــــد|مر |تـــ تـــ|زين ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

234547 لغنى|للطيف عبــــد|معتـــز سيد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

769|59 ن|لم|ن عطيه س|طمه رضو|ف تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

25o4|4  صل
ى
وق شوق دى|بــــو ش|ح عىل |رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

355958 ن نرص محمد|يتـــ رمض| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

887795 بــــر |مل محمد ج|محمود ك سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|62|99 سيف رؤف محمد عىل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

676536 ه محمد عبــــد | ر|لىطي|هد |لمنعم مج|مي  لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

488277 لمصيلىح بــــدوى|حمد حسن حسن | سكندريه|ل|حقوق 

2877o6 ى|لمعبــــود محمد ش|ن صبــــىح عبــــد|يم| هي  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

2263|| ف عبــــد|مصطفى  حمد|لحميد |رسر |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل
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322o5o هلل|لسيد عبــــد|ن |هلل رجبــــ شعبــــ|منتـــ  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

37532 محمد سعد فتـــىح رحيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

435889 ء خليل حسن حسن نعيم|شيم لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

363438 لعربــــى ذىك|متـــ |س|ء |دع ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5o6478 لسيد|س |لعز عبــــ|بــــو |لد |ء خ|ل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4o|832 ى|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  هيم حسي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6o4738 بــــو مصطفى|هيم |بــــر|تـــه |حمد شح|ء |رس| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

34|895 مد محمود عىل|منى شكرى ح هره|لق|ج طبــــيع |عل

2|8734 حمد عمرو نبــــيل عىل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7|53|4 لسيد|هيم |بــــر|رق محمد |ندى ط لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4242|2 بــــو رسيه|لمنعم |د عبــــد |محمد ممدوح رش بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

89o|3| هم |هيم ر|بــــر|وى |ر وى مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

48|57 لم|حمد محمود س| |رش ن|تـــربــــيتـــ حلو

77623 لعزيز محمد|ل عبــــد|هدى جم ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

229|39 ء عىل محمد|م عل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

63||24 بــــوزيد|حمد |رق |ط| ر|ي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34787| |محمد س
ى
م حسن دسوق |ضتـــ بــــنه|علوم ري

574o2 م حسن|ه حسن شلق|م حقوق بــــنى سويف

769884 ف عمري رجبــــ حم|يدى |ه د|رسر لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

629o5o ي|ر
محمود غنيم محمد عىل| ئى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

249972 عر|لو|لعليم |فرحه فتـــىح عبــــد لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

372|59 ء محمد محمد محمد خرصى|رس| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

329736 ل محمد رجبــــ|هبــــتـــ جم |بــــ بــــنه|د|

77|49| دى|لبــــغد|مه يوسف محمد |س|ندى  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

6|o65 حمد محمد|محمد | لي|د ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8||46o ه رمض| لعظيم محمد|ن عبــــد|مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8764|6 لس و ئل رؤوف نمر  |كي  سيوط|بــــ |د|

48323 ى |م فوزى  ى|مي  مي  هره|لق|طبــــ 

446835 لشيوي|حمد عليوه |هلل |حمد عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 
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63826| وى|لسيد عىل طنط|حمد قطبــــ | زيق|لزق|طبــــ 

257539 ه مني   ي|لق|هيم |بــــر|مني 
ضى ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

|6842o روق محمد عىل|مصطفى محمد ف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3525|6 لمنعم حسن|لمعبــــود عبــــد|ء عبــــد|سم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

924oo5 ي|ر
د |لسيد حد|محمود | ئى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|73957 يمن سعد عىل|حمد | دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

524782 لمسيح|ل عبــــد |ل يوسف سوري|رك سوري|كل ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

5|88o9 ي حشيش|ل بــــلتـــ|طمتـــ جم|ف ج  ره دمنهور|تـــج

3|5636 ي
هلل|حمد محمود عبــــد| |دئى ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

85o2|| هلل|م محمد مسلم عبــــد|سل| لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

4o438| لدين محمد|ح نور|هيم صل|بــــر| سكندريه|ل|ره |تـــج

63699o هيم|لسعيد إبــــر|لدين |ح |هيم صل|إبــــر زيق|لزق|ره |تـــج

78964| لحسن|بــــو |د حسن محمد |زم جه|ح عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

754554 ى نبــــيل ع|ي طف محمد|سمي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4468|5 حمد فريح|حمد محمود |محمد  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

|59582 يمن محمد رشدي|ندى  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

363288 لمدهون|مل |تـــ ك|لشح|كريم  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

863o|o د|حمد حم|محمود محمد  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

7o4835 د عىل عمر|لجو|حمد عبــــد |طمه |ف زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

28668o ى|فظ ش|لح|م عبــــد|محمد هم هي  |بــــ طنط|د|

94o83 حمد عىلي محمد|لد |خ ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

56266 ي محمد محمود عزوز
منى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

265974 يف ش شد|كر محمد ر|محمد رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5443|8 حمد أحمد بــــسيوئى سقيطه|أيه  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3229|8 لسيد عىل|هلل مدحتـــ |منتـــ  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

456437 دم|دم مصطفى |ن |نوره |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

45|36 تـــ مختـــ| بــــتـــ|هيم ثــــ|بــــر|ر |مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

569o6 ي|ح عيد |ء صل|سم|
ط|لىحى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف
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3|67o2 يف محمد عيد سلىم رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

249848 لقلعه|لمعىط |يه صبــــىح عبــــد| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

692766 هيم نور|بــــر|لسيد |عطيه محمود صبــــرى | نور لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7|2833 حمد محمد محمد بــــقشيش|روفيده  لمنصوره|ره |تـــج

6477|o لشوربــــىح |لق |لخ|لكريم محمد عبــــد |د عبــــد |زي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

92438o حمد  |هلل كرم محمد |عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

3|42o7 لحميد|لسميع عبــــد|دل عبــــد|م ع|ر لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

282263 ى مصطفى حج ى محمد حسي  بــــ|حسي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

853896 ك|لمل|يوبــــ عبــــد|دل |ع| رين|م م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

||9773 مح محمود حسن حلىم|عمر س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

|63689 در محمد سيد عوض محمد|ن ن|حقوق حلو

|62722 هيم فهىم حبــــيبــــ|بــــر|عمر  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

32|626 ي|يمن لبــــيبــــ عبــــد|حمد |
لغنى |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع

وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

849592 ن حسن|ح سليم|صل| ر|ي دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

8o|977 ف عدلي ش|م |بــــر|
كر|رسر ي|طبــــ 

|لمنى

36298| د شبــــل|هيم ج|بــــر|بــــسنتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

764o72 د صبــــرى|لد فؤ|مريم خ نوعيتـــ بــــور سعيد

634242 لسيد محمود|ء عوض |رس| زيق|لزق|عه |زر

|47785 سم|د سيد كريم ق|زي هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

7oo665 تـــه|د شح|لجو|تـــه محمد عبــــد |لرحمن شح|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

|2|728 هلل|حمد عوض |مه |س|عمر  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|66426 لعظيم عىلي|ن محمود عبــــد |مرو تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

893o64 حمد |د محمد مرشد |جه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

267826 حمد محجوبــــ|مصطفى سعد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

699o54 لبــــسىم|لرحمن |بــــ محمد عبــــد |رح ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

422|2 فظ|يدى وليد محمد ح|ه هره|لق|بــــ |د|

43o338 ين عص مد دحروج|م ح|رسر ي صىح طنط
|معهد فنى

54o466 ن ى عىل| مي   حسني 
مجدى مصطفى سكندريه|ل|علوم 

9o57|3 حمد محمد |مريم حشمتـــ  ج|بــــ سوه|د|
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365|5 ئى فتـــىح محمد|ء ه|رس| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

42694o تـــ ح| يد ح|بــــو |مد |مي  ى مد محمد|لي  سكندريه|ل|بــــ |د|

23o|74 لد|حسن نبــــيل حسن عىل خ ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

6o8285 وى حسن منصور|أمنيه طه سعد |بــــ طنط|د|

2643|5 ى|د جمعه ح|جه فظ حسني  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

238382 ف تـــوفيق عىل| ر|ي محمد أرسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

42o35o لمجد|بــــو|حمد |دتـــ |لح زي|مروتـــ ص معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

63o824 لشهيدى|حمد |حمد مسعد عطيه | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

772|o8 ه | لم محمد|د س|لعربــــى محمد حم|مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

34|25o م حسن محمد عوض|محمد عص |بــــنه| هندستـــ شبــــر

536856 رىسي|لجبــــ|لسيد |لمنعم |لدين طلعتـــ عبــــد|م |حس ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

5o52o9 ى نيس حلىم رزيق خليل| |مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

26o885  |بــــر|بــــسمه 
ى
لبــــكل|هيم شوق شمون|نوعيتـــ 

49o22 حمد|محمد نبــــيل محمود  هره|لق|هندستـــ 

7o234 ء ممدوح قرئى مصطفى|حسن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

348367 لكوم|ح محمد موىس |ء صل|ل| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

4626|6 بــــ|س متـــول دي|محمد أحمد عبــــ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4o6264 ن|لعزيز عىل شعبــــ|دل عبــــد |هلل ع|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

256635 لشيخ|د |لجو|حمد محمد عبــــد|ف |نص| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

|34oo8 لمقصود محمود|محمد يشى عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o3784 مل محمد|مروه مجدي ك ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

88o67 هر عىل|لظ|حمد عبــــد |م |حل| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

342|28 بــــر محمد شلبــــي|متـــ ص|س|ن |نوره |حقوق بــــنه

8835o5 د فول |لك ج|لم|محمود عبــــد ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

539653 ح|لفتـــ|لرحمن عبــــد |لحليم عبــــد |ره عبــــد |س م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

4o6379 هيم|بــــر|م محمد |ء عص|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

236568 يف س|نه م محمود|ل رسر هره|لق|عه |زر

256579 ى محمد |ي ئى|لسود|حمد |سمي  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

333866 لدين|ن بــــىه |لدين رمض|كريم مىح  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|568|3 عيل|سم|هلل |دل عيد عبــــد |ع |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي
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534925 ل|لع|لزهرى محمود عبــــد|هلل عىل |منه  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

52oo3 لم|سعيد شبــــل س| ند لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

777222 تـــ|لسيد بــــرك|م |يه هش| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4|3536 ي محمد بــــد|ن عص|ريو
ر|م جيوىسر |بــــ طنط|د|

2432o6 رس فتـــىح فهيم يونس|ريم ي ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

754263 م سليم|ئى عيد سل|م| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

649225 ز|لبــــ|لرحيم منصور |هيم عبــــد|بــــر|جر |ه |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

888568 ي
لحفيظ هريدى |ء محمود عبــــد|ضى كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

349654 ن|ء محمد عىل مهر|شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|57oo| ي 
لسيد|حسن محمد قرئى ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

2772o6 حمد|لسيد |س |رص عبــــ|بــــسمه ن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

779367 لح|محمد ص| محمد رض زيق|لزق|عه |زر

|49387 حمد محمد مصطفى|سلىم  هره|لق|ره |تـــج

2625o3 م|م|محمود محمد محمد  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3o|68 ح عليوتـــ|ن محمد صل|نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|o879 لبــــسيوئى|لسيد |يمن محمد خليل | ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

4|65o5 ف عبــــد|عمر  لديىه|ده |لمنعم حم|رسر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

523726 هلل|ل محمد عبــــد |هلل كم|عبــــد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2|4247 بــــه|ج حسن غ|يوسف حسن حج ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

4o7|7| حمد|لعليم |مروه محمد محمد عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

68|592 |د محمود |هيم مر|بــــر|د |مر
ى
لدسوق تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 

سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

4|4264 ى |سم| لبــــردينى|ء عبــــد ربــــه حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

692|o4 لس ف ئيل|ئيل ميخ|روق ميخ|يز ف|كي  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

357535 ف محمد عبــــد|ن |نوره طر|لمنعم خ|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|46445 ى سيد محمد |ي هيم|بــــر|سمي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

826o73 م فتـــىحي نرص|مروه عص |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

24965 بــــو قريش|لهدى مفيد فوزي |نور  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

847283 لليثــــي مهدي|حمد محمد |حسن  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

358|46 مل جمعتـــ|م حسن ك|حس ى شمس|تـــج ره عي 
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783877 حمد حسن زينه|رحمه حسن  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45625 حمد ربــــيع|مصطفى وليد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

6o4727 بــــو جوهر|وى |لشه|هيم |دل إبــــر|هبــــه ع ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

365332 ن|لقوى عش|ن محمد عبــــد|نوره ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

23348o در|لق|م عدل عبــــد|هلل هش|منه  ى شمس|زر عه عي 

6465|| لسيد|تـــ أحمد |دين أحمد فرح|ن ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

76oo94 لمجيد رفعتـــ محمد حسن|عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

64o43 م|ل محمد حزين ضي|محمد جم لفيوم|هندستـــ 

768o99 مر محسن عبــــيد|ع| ر|ي ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

75979o ن|تـــفى بــــكر محمد رمض لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

353298 لرحمن سمي  نبــــيل محمد|عبــــد |بــــ بــــنه|د|

3|428 ن حمدى حسن محمود محمد|رو ن|فنون جميله فنون حلو

68464| |زق |لر|لسميع عبــــد |لدين عبــــد |م |بــــ حس|رح
دق|لص

لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4o5396 يوسف محمد يوسف| دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

765529 ل|لع|تـــتـــ عبــــد |بــــو بــــكر محمد شح|لرحمن |عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

263|88 ه عبــــ| س|ج عبــــ|س فر|مي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

895o9o ى هيم خلف ذىك |بــــر| |مي  ج|حقوق سوه

7575o9 ى تـــسنيم نرص زىك حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

635864 لد شبــــل|لعزيز خ|م عبــــد |حمد س| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

2|6o59 لسيد عىل|لسيد |دين محمد |ن هره|لق|ره |تـــج

296666 لكريم سيد|رغده محمد عبــــد دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

6784o| مد|حمد محمد حبــــيبــــ ح|ندى  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2|95o8 هيم|بــــر|رص يوسف محمد |لن|سلىم عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

344o|6 لم عىل عىل|لسيد س|لمتـــ |س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

768947 لدين|لسيد زين | |يه يحن  زكري| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

768582 حمد|هيم محمد |بــــر|مه |س| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

36986|  عو|لش|د عبــــد|رقيتـــ عو
ى
د درويش|ق دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

8856oo در |لق|د مرزوق عبــــد|مر| ر|ي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44727| لحميد حموده|ح عبــــد |مد صل|محمد ح سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري
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245896 لس جورج ميل د صليبــــ|كي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

53473| لم|هيم س|بــــر|هلل |محمد حمدى عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o62|8 لغنى|لغنى طلعتـــ عبــــد |سمر عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

342565 د|لعزيز عو|حمد محمد عبــــد| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

862878 ن مرزوق|لحليم سليم|كريم عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

894||9 ن |فظ حس|لح|بــــخيتـــه خلف عبــــد سيوط|بــــ |د|

84o7o| ى|لع|حمد |محمد  دلي حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

356346 ن|يمن محمد رمض|محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

78|735 ده سويلم|كر محمد سع|ء ش|شيم زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

44o57 ن عيد محمد|هيم رمض|بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

57|42 ى محمد عمر |ي حمد|روق |لف|سمي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

67736| د يوسف|يوسف وليم يوسف ج لمنصوره|بــــ |د|

76o789 لسيد محمود عىل|ندى  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

|75|87 ي حم|حمد عبــــد |حمد محمد |
د|لغنى ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 

ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

622554 لديسىط|لسيد |مد أمجد |ن ح|يم| ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

52664o عيل|سم|حمد أيمن محمد أحمد | سكندريه|ل|بــــ |د|

5o|69 لىح|لسميع عبــــد |لدين عبــــد |د |يوسف عم صيدله بــــنى سويف

39o4| وق  لح|لخي  فتـــىح ص|بــــو|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

43732o بــــ|مديحه عىل مرىس عىل غل لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

83|4|2 تـــ عىلي وزيري|عزه بــــرك دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

837o26 ىطي|لع|حمد محمد عبــــد|هدير  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

23o788 لحفيظ|عىل ربــــيع عىل عبــــد لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

36578| عيل|سم|طفي  |متـــ |س|محمود  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

247888 ض مصطفى|رق محمد ري|بــــسمه ط تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

885237 هر |لظ|دى محمد عبــــد|يه ن| سيوط|تـــربــــيتـــ 

5o7299 لمقصود مصطفى|ح عبــــد|ن صل|رو ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6929|| ن|م شعل|م|ل|م رزق |م|ل|محمد  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |
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763666  |يه |
ى
ف سيد دسوق هيم|بــــر|رسر ره بــــور سعيد|تـــج

3|335| مريم عىل حسن عىل ى شمس|تـــج ره عي 

9657| بــــ|لتـــو|بــــشي  عىل محمد عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

3544|9 هر فهيم|در م|ديتـــ ن|ن ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

35642| مر|نس محمد عيسي ع| |ره بــــنه|تـــج

6935|9 بــــ|لمتـــول رسر|رس محمود |مرفتـــ ي لمنصوره|بــــ |د|

5|9886 لشيخ يوسف|عيل |إسم| ء رض|لزهر|طمتـــ |ف تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

688o57 دي|لحم|لسيد محمد |طمه |ف لمنصوره|بــــ |د|

895|37 ي
لكريم محمود |ء عبــــد|محمد ضى ج|صيدلتـــ سوه

|5352o هيم صبــــيح سليم|بــــر|هند  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

23|765 ىط|لع|لحميد عبــــد|تـــم محمد عبــــد|ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7779o3 هيم|بــــر|هيم |بــــر|طمه عزتـــ |ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

465766 لجندي|هيم عىلي مصطفى |بــــر|يمن |محمد  لمنصوره|حقوق 

5o8859 ي|سم|عيل عوض |سم|حمد |
عيل بــــسيوئى طبــــ بــــيطرى دمنهور

2648o5 لمليىح |مر |هلل ع|مر عبــــد|ن ع|يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5o9597  عىل عبــــد |لص|محمد خميس 
ى
دى|له|ق دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

79o|9| لحسينى|لحسينى |محمود محمد  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

7|22|9 هلل سعيد|هلل عبــــد |محمد مسعد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

698399 لحميد محمد موىس|جر مجدى عبــــد |ه لمنصوره|ره |تـــج

7o5|59 ن|مه مصطفى تـــوفيق حس|س|يمنى  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

92465| حمد |لسيد |ح |محمد صل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

||65|2 ي
جينى وى|ن حن|فيكتـــور صلبــــ| في  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

83|944 هيم|بــــر|ن محمد |ء رمض|لىمي دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

367997 د|لجو|هلل عبــــد|حمد عبــــد|محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

453889 هيم عيد|بــــر|لجليل |مريم محمد عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

4o|o69 لحسينى عىل حسن تـــوتـــو|محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

437o|| ي|للق|لرحيم محمد |يمن عبــــد |هند 
ئى لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

45883 شور تـــرىك|دل محمود ع|م ع|سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

26|59o هلل ممدوح لطفى عفيفى|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

89876| ه ر| حمد |ضى محمود |مي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه
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755788 للطيف|حمد موىس عبــــد|منيه | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

324oo ع|محمد محمود سيد رف هره|لق|ره |تـــج

255o8o مر|ر ع|لغف|عىل عبــــد| رن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5|||o| ح محمد عىل عطيتـــ|محمد صل بــــ دمنهور|د|

4423|5 مد|هلل محمد ح| |مد عط|محمود ح ي صىح طنط
|معهد فنى

|29779 هيم|بــــر|لربــــ |د |لرحمن محمود ج|عبــــد  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

25|792 |لمحسن |لمحسن عبــــده عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد
وى|لعشم

ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

852529 ى |بــــ ع|رح حمد|طف حسي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

22o893 لبــــدرى|ح محمد |لفتـــ|مريم سعد عبــــد م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

696469 دي|لن|حمد عىل محمد | تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

5|3o2 حمد|حمد فتـــىح |شهد  ره بــــنى سويف|تـــج

3|2623 للطيف|زق عبــــد|لر|ء محمد عبــــد|شيم ى شمس|د| بــــ عي 

68366o زى|لمغ|هيم عىل |بــــر|محمد عىل  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

49o353 ل|لجم|لنبــــى |يمن عبــــد|م |ريه سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

456399 محمد عمر محمد محمد| مه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

766|89 سكندر|مريم نبــــيل بــــرزى وهبــــه  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

757|6| هيم|بــــر|تـــتـــ |ء عيد شح|صف |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

3664o6 ر|لغف|هلل عبــــد|ن عبــــد|رتـــ رمض|س ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

848464 لكريم|لمنعم عبــــد|ء محمود عبــــد|ل| ن|تـــمريض أسو

4oo455 ى|د جمعه عبــــد |جه لمنعم حسي  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7647o5 حمد|مه محمود بــــدوى |س|مريم  نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

8|o784 د|لجو|ح محمد عبــــد|ن صل|يم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

89|924 هلل  |حمد محمد عبــــد|سلىم  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

253778 ىط|لع|لعزيز عبــــد|ء مني  عبــــد|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

347o79 حمد محمود|لنبــــى |يتـــ عبــــد| لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

27o7o| لح|هيم محمود ص|بــــر|لحميد |عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

7o89oo ن|حمد محمود عىل بــــدر| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

8o46o5 ء محمد محمد سيد|شيم ي|تـــمريض 
| لمنى
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8o395o رق محمود محمد|هر ط|لط| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

479356 هيم محمد رحىمي|فرح محمد إبــــر سكندريه|ل|ره |تـــج

7o5924 لحسينى|مصطفى محمد عبــــده محمد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

26o638 يد|حمد ز|هيم |بــــر|ء |دع ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

358922 ن طه|د رمض|يتـــ عم| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

29|97o لحفنى|ض |طمه حفنى ري|ف ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|52|69 حمد يحن  محمد|بــــسمه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

623537  محمد عبــــد |لش|حمد عبــــد |نور 
ى
لحميد|ق ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|4o299 حمد مرصى|لرحيم |حمد عبــــد |هلل |يتـــ | ى شمس| لسن عي 

897795 رف |دل خلف ع|ء ع|ول ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

62o888 ويش|لش|هيم |بــــر|ء رجبــــ محمد |سم| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7o9835 تـــفى محمود تـــوفيق عيس لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6866oo ح|لدين عبــــده صل|ح |محمد صل لمنصوره|هندستـــ 

6|2o|9 بــــ دغش|لوه|بــــ رفعتـــ عبــــد|لوه|مريم عبــــد  |ره طنط|تـــج

28773o ر|لرؤف محمود نص|هيم عبــــد|بــــر|بــــسمه  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

338845 حمد|زق سيد |لر|ح عىلي عبــــد|لفتـــ|د عبــــد|سع |ره بــــنه|تـــج

55|o| ي سعد|سل|
م محمد قرئى ره بــــنى سويف|تـــج

27682 فظ خلف|هلل ح|ء عبــــد |رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|825o لسيد محمود|حمد محمد | ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

347738 لنبــــى|در عبــــد|لق|دى عبــــد|له|عمر عبــــد عه مشتـــهر|زر

|6o84 ف عفيفى عبــــد |مريم  لمقصود|رسر ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

7o47|o ى|لسيد محمد حس|م |يه حس| ني  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

3|34o4 لد محمد طه|م خ|هش ن|فنون جميله فنون حلو

254225 م|روق سل|م ف|سل|نىح  | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

348|6o فيه|ذ موىس محمد مصطفى ع|مع  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

264|98 وى|لقرص|هدير ممدوح محمد بــــيوم  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

286729 يف محمد عىل|هش م رسر ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

68355| لسعيد|لدين محمد |ح |صل| محمد محمد رض لمنصوره|حقوق 
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296|57 تـــ|بــــسمه نرص جوده مهدي عرف ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

4236| ى عبــــد |دع لشيخ موىس|لحميد |ء محمد حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

258o9| لتـــرج|للطيف |هيم عبــــد|بــــر|م |سل| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

2783o| لبــــ|بــــوط|حمد |حمد بــــكر |سيف  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

65o9o هيم عىل|بــــر|ح |جمعه صل زيق|لزق|حقوق 

623|53 ن ر|لف|محمد محمود | مي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

25o96o ف |مه رش|س|محمد  لبــــيه|د رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4|39|9 لغنى|حمد عبــــد|محمد مرزوق محمد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

46592 ندى محمد سيد محمود ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

47676 م منصور|م|ء سيد قرئى |رس| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

8766|2 محمود محمد قطبــــ محمد   ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

7o75o9 ى |ن سمي  ف|نوره زى|حمد غ|روق حسي  ى شمس طبــــ عي 

437333 لمرصى|له رجبــــ محمد محمد |ه لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

845|42 سط|لبــــ|سمر طه عىلي عبــــد ن|سو|حقوق 

45842| حمد|هلل |هر محمد عبــــد|م م|ريه لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

457o9| لم|س| رق زكري|محمد ط ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

847985 س بــــدوي|ن عبــــ|بــــرين رمض|ص ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

346875 لكريم|هلل محمود عبــــد|ندى نرص ى شمس|د| بــــ عي 

844o|2 م محمد محمود عىلي|حس ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

3|2695 ى ى عىل حسي  بــــسنتـــ حسي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|23784 بــــ|لخش|حمد |م |م|م لطفى |سيف هش دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

88o837 حمد  |سم |هلل عمرى ق|عبــــد سيوط|بــــ |د|

7o|o96 ز|هيم محمد تـــمر|بــــر|هيم محمد |بــــر| دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

347537 لىح|لىح محمد عبــــد|سعد عبــــد|ر |عم لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

2|3442 ف محمد |مل | هيم سليم|بــــر|حمد |رسر هره|لق|م |عل|

5|67|5 لسيد|هلل |ندى محمود عوض  |ره طنط|تـــج

757723 دى محمد بــــسيوئى|ن ه|يم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

896o46 ه خ| حمد |لسيد |لد |مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|8|82 ي|م عىلي و|لسل|حمد عبــــد |ء |رس|
ى
ق لشيخ|عه كفر |زر
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|72o85 سط|لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|خلود محمد  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

4336|4 لىح عيس|لىح محمد عبــــد |عبــــد  |صيدله طنط

68o273 زق خرصى خرصى|لر|زق محمد عبــــد |لر|عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

6o549o |ن|مول| لوف|بــــو |غبــــ |يه مجدى ر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

278542 ه | لسيد محمد|د |لسيد فؤ|مي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6|||77 صف|م وحيد ن|هلل هش|عبــــد  لمنصوره|عه |زر

323789 لشوربــــىح |حمد محمد |ل |ء جم|ل| ى شمس هندستـــ عي 

6o2o58 منيه محمد عىل حسن قنديل| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32o894 زر|ئيل ع|د ميخ|يكل عم|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6||35| لوزه|أمنيتـــ أنيس فتـــىحي  لمنصوره|بــــ |د|

|257o5 لسيد محمد مصطفى|لبــــصي  |رتـــ محمد عبــــد |س
ى خرصى | مي 

مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7|2442 حمدعجوه|هيم |بــــر|زينبــــ محمد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

8o4652 ن عيوش محمد محمود|يم| سيوط|حقوق 

8|738 وى|لحميد عشم|لحميد محمد عبــــد |عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

2599|8 يد|لحميد محمد ف|منى عبــــد تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

542943 حمد|ىط |لع|حمد عبــــد |ن محمد |يم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|76|32 بــــ بــــربــــرى|لوه|ء محمد عبــــد |رس| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

7o487o لدين محمد حمودتـــ|ح |هدى محمد صل زيق|لزق|طبــــ 

779o6o س|لمنعم عبــــ|يدى عطيه عبــــد |ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

236|23 د سيد حموده محمد محمود|ود هره|لق|بــــ |د|

833299 ي رجبــــ 
فظ|سم ح|لق|بــــو|مصطفى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 

 مريوط

85||36 هر|لدين ط|ح |رق صل|ء ط|لشيم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

354o8 وى|لكل|لعزيز |نور عبــــد |بــــسملتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25o729 م محمد شلبــــى|محمد عص ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

675226 ى|هيم |بــــر|طف |هبــــه محمد ع لعوضي  ى شمس| لسن عي 

222|7| يف سيد حسن سهيله رسر تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

875242 هر |ن طه محمود م|نوره سيوط|حقوق 

69537| ى |ي فع|لش|لسيد محمد |سمي  لمنصوره|عه |زر
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64|257 بــــومسلم عىل|حمد |يه | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|93|8 دق|مه ربــــيع ص|س|يوسف  لفيوم|حقوق 

|868| لمجيد محسن|حمد عبــــد |ره |س تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7o6995 ى محمد سعد |ي لمتـــول|سمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

863o38 عىلي حمدي عىلي محمد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7679o3 ح حبــــلص|لفتـــ|ن محمد عبــــد |يه رمض| ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

2|2554 ن زىك بــــيوم|لد شعبــــ|خ ى شمس حقوق عي 

27o997 ه ف| لرسول فرج|يز محروس عبــــد|مي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4o7528 حمد عىل|ل |لع|ندى خميس عبــــد سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

892o63 تـــ |سيد صبــــىح سيد بــــرك سيوط|بــــ |د|

69o536 هيم|بــــر|حمد حمزه |ل |نه لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

5|652o لخدرج |م محمد |م| |دتـــ رض|غ تـــربــــيتـــ دمنهور

45|755 د|محمد محمد مرىس ج لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

784|67 د محمد|م مر|لسل|عبــــد | زكري زيق|لزق|حقوق 

|29|4| تـــ|لحميد بــــرك|لشكور عبــــد |يوسف عيد عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

3o639 ن|مه سعيد عثــــم|س|فرح  ي|بــــ |د|
|لمنى

429639 حمد عىل بــــشعه|حمد | |مجد رض| |صيدله طنط

4496|8 تـــه|هيم شح|بــــر|حمد |يوسف يحن   |ضتـــ طنط|علوم ري

2267o هيم  محمد|بــــر|م وليد مصطفى |سل| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

5|7|4o وي|لحن|ن عطيه |ء خميس شعبــــ|ول سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

56||3 ى مصطفى | لنور|بــــو |حمد حسي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

76786| شم|بــــوه|لحميد محمد |هبــــه عبــــد  لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

7o242| زى|لعز|لمقصود مصطفى |مريم سمي  عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

499o63 يد|ل محمد ز|طمتـــ هل|ف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

46oo98 لنعيم معوض|لمنعم عبــــد |رص عبــــد |بــــسنتـــ ن سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

8o2982 لجيد|عيل عبــــد|سم|ء |طف عل|ع ره بــــنى سويف|تـــج

8o777| ل محمد|يه محمد جم| ي|بــــ |د|
|لمنى

||9588 ى خ|ي لغنى|لد فتـــىح عبــــد |سمي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

32598o هيم مصطفى|بــــر|عيل |سم|يتـــ | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|6o67o هلل محمد|قوتـــ عبــــد |محمد سيد ي م بــــنى سويف|إعل

Wednesday, September 5, 2018 Page 2421 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8|4797 بــــ شلبــــي|ن محمد دي|نوره ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

68363 لعظيم محمد|حمد محمد عبــــد | ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

|75846 ى|رق ك|لرحمن ط|عبــــد  مل حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

|4|673 ي عبــــد |
ى
لحميد مخلوف|حمد شوق ن|حقوق حلو

3|5736 هلل محمود سعيد محمد|منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

752o3| سكندر| |مريم نبــــيل زكري كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

77|555 ن|هيم محمد محمد سليم|بــــر| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7oo843 لم بــــدر|هيم محمد س|بــــر|محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

636668 لغنى|لرؤف عبــــد|لغنى عبــــد|د عبــــد|عم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9|5583 بــــوزيد  |بــــوزيد حلىم |طمه |ف ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|2|5|7 يف محمود سيد محمد رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

543868 |حمد رسر|روق |محمد سعيد ف
ى
ق ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع

تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

476|86 فظ|فظ أحمد ح|رتـــ ح|س سكندريه|ل|ره |تـــج

75|62| هلل|لسيد يوسف محمود حسبــــ |هلل |منه  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

829874 ديوس|قل|نوبــــ جوده عبــــيد |بــــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

654o6 ن عىلي|يه عىل شعبــــ| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

8|6759 مل محمد|ن فتـــىحي ك|رو ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

2|98|8 حمد|ء سمي  محمد سيد |حسن ى شمس هندستـــ عي 

5|4498 ى عىل |ي حمد محمود عىل|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76|29| حمد|رس محمود |هدى ي لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

772353 هيم عرفه|بــــر|تـــه |جر فهيم شح|ه زيق|لزق|عه |زر

497263 ئى|ل فتـــي|تـــفى محمد كم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

22o878 ن|لدين بــــدر|لدين سعد |رغد سعد  ى شمس|تـــج ره عي 

676467 وى|لسعد|حمد |يمن عىل محمد |هدير  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

845778 ى|ن سعدي بــــهيج |جيه مي  |ج طبــــيع قن|عل

486949 د محمد|حمد محمد عويس ج| سكندريه|ل|بــــ |د|

4|9623 زى|لسيد محمد غ|لسيد محمد | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

3|35|6 ى|م |دى حس|ش لدين فكرى حسي  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

6||o77 لقصي |هلل |نسمه فهيم عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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253235 لعزيز خليل|طمه سعيد عبــــد|ف تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

687356 |لصفص|لدين عىل |حمد كريم |ء |رس|
ى
ق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9o354| هلل  |بــــ |نيوس ج|كرم ط| رين|م ج |تـــمريض سوه

5|7599 حمد محمدعصفور|نورين محمد  سكندريه|ل|طبــــ 

857243 ن يعقوبــــ|هر سليم سليم|م ي|طبــــ 
|لمنى

787584 لسيد محمد عىل|ح |محمد صل زيق|لزق|ره |تـــج

845799 لد محمد حسن|ن خ|كريم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

24|675 عيل|سم|رس سيد |هند ي ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

8385o2 ن ك|شلبــــي ديمتـــريوس صدر| مي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

32o637 ن|حمد محمد سلط|لدين |ء |لرحمن عل|عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o334| در محمود|لق|ح محمد فكرى عبــــد |محمود صل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

224843 حمد|بــــر |لج|حمد عبــــد |لرحمن محمد |عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3548|9 ي
مر يسن|حمد ع| |دئى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7723o لح|ل محمد ص|حمد جم| سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

45953 ين  ى |شي  ف حسي  م|م|رسر لفيوم|عه |زر

493242 م|ن محمد محمد عز|مصطفى شعبــــ تـــربــــيتـــ دمنهور

76o465 دى|سم عبــــ|لق|بــــو |عمرو غريبــــ  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

82o38| ي محمد عبــــد|م|
لرحمن|لمجيد عبــــد|ئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

757964 درس|يق تـــ|يق عطيه ف|م ف|بــــر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8o9|77 يمن عزيز محمود|منصور  سيوط|ره |تـــج

246857 محمد مليىح  قطبــــ مليىح  يوسف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|63736 لدين محمد شلبــــى|ح |كريم محمد صل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o793o حمد|لرحمن |لعظيم عبــــد |جر عبــــد |ه لمنصوره|طبــــ 

537o|9 لدين محمود وهبــــه|ىطي سيف |لع|محمد عبــــد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

453999 ر|لف|لحليم طلبــــه |لحليم عبــــد|يوسف عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

6|7225 دى|له|س محمد عزبــــ عبــــد |ين| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

539|5 ن محمود|رس رمض|حمد ي| حقوق بــــنى سويف

269523 لففى|هلل مبــــروك |طمه عبــــد|ف |ن طنط|سن|طبــــ 

839857 ي يسن|لضمر|ر محمد |لغف|مي عبــــد|س
ئى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

283|7 يكل مجدي فهىمي يعقوبــــ|م كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|
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|56622 م|لش|هيم |بــــر|حمد |هلل ممدوح |عبــــد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

3|8772 ل|هلل مبــــروك محمد هل|منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3|8596 حمد|ء منصور حسن |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5|645| م محمد|نور عز|ء محمد |ل| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

82494 ل|لع|حمد محمد سيد عبــــد | ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|585o8 هيم خليل محمد|بــــر|ن سمي  |نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

523439 حمد|ن |حمد محمود سليم|هلل |عبــــد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

69825 لمجيد|لسعودى محمد عبــــد |رتـــ |س لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

239262 لسميع جمعه|ء قطبــــ عبــــد|شيم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

876248 ى عبــــد لحكيم محمد |محمد حسي  سيوط|ره |تـــج

276257 ى محمد|ه |سلىم محمد بــــ لدين حسي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

888266 لرحمن  |ن عبــــد|ء محمد سليم|شيم سيوط|تـــربــــيتـــ 

36o|37 هلل| |لسيد حن|عجيبــــ عبــــد| دون|م ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o4687 سم|عيل ق|سم|مه محمد محمود |س|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

85447o هلل محمد|لد عبــــد|حمد خ| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

9oo744 ف |ن معتـــمد محمد عس|يم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6|378 لبــــدري محمد|حمد |ئل |و ي سويف
تـــمريض  بــــنى

222765 عيل|سم|لدين موىس |ء|هلل عل|عبــــد ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

922547 ر  |لغف|لمول عبــــد|ح عبــــد|محمد صل دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

77o687 ن يوبــــ|وليد محمود رجبــــ | مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|46672 لم|لرحمن س| عبــــد  ح |لفتـــ|لد عبــــد |يتـــ خ| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

258849 ره|لعزيز عم|ل عبــــد|محمود جم ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

274544 لمنعم عفيفى|هيم عبــــد|بــــر|ح |صبــــ ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

752695 لسيد يوسف أحمد|حمد بــــلبــــل | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6o6|42 لعبــــد|حمد مصطفى محمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2678|4 محمد محسن محمد طرطور ط|بــــ دمي|د|

677o43 لموجود سعد صحصح|يوسف محمد عبــــد  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

769343 مه|لم سل|حمد موىس س| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |
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46655 بــــوزيد|بــــر |هيم رجبــــ ص|بــــر| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|8|o3 د|لجو|حمد عىلي عبــــد|د |لجو|عبــــد حقوق بــــنى سويف

|49|45 ن محمد|محمد حس| رن لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

|28697 حمد عىل|م |م|يمن |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

835668 س محمد|حمد عبــــ|ء |سم| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

63o5o ن طه|يتـــ رجبــــ رمض| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9|9||8 حمد |طمه محمد سيد |ف سيوط|بــــ |د|

4|5799 لديبــــ|لحليم محمد |ه محمد عبــــد|جي لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

37|237 ن|ن محمود سليم|تـــفى سليم ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

79ooo7 محمد عبــــده حسن حسن عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

24|792 لحق عىل|معتـــز عبــــد| رن ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

63o58| هيم محمد|بــــر|لحسينى |ح |محمود صل زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

6872o5 حمد عىل مصطفى|حمد |زم |ح لمنصوره|ره |تـــج

7694o6 مد|ن محمد ح|زيد| رن لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

45o377 حمد محمد حسن|لسيد |بــــ محمد |مه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|8662 ى فتـــىح خضي  محمد حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

|4o69o لسميع محمد حسن|حمد عبــــد |عمر  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

62575o ى|لمحسن محمد |سميحتـــ عبــــد لخرصى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

535225 حمد|حمد خليل |حمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

229426 رؤى يحن  محمود سيد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6474o2 لسيد قنديل|حمد |هلل |هبــــه  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

33|o97 م|ذل عل|لش|لسيد منصور |رق |حمد ط| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

77|752 ف |حمد | حمد محمد|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

49623o ى سيد|حل| ى حسي  وي|لبــــر|حمد |م حسي  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

628|54 لسيد|حمد |بــــ |يه|ء |لىمي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||88|6 لحليم|ء طه سيد عبــــد |لزهر|طمتـــ |ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

52|839 ى محمد| رقيه رض حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

233466 شد عىلي|حمد محمد ر|تـــسنيم  ن|حقوق حلو

6492|9 لسيد|حمد عىلي |عىلي | صف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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9oo685 ج |حمد فر|ل كريم |نه ج|ره سوه|تـــج

44379| لمجيد عطوه محمد|ء مدحتـــ عبــــد|ند ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

4569o| لعفيفى|لسيد محمد |ء |سم| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

265o66 روق سليم|يمن ف|محمد  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

336473 ف |ء |شيم ى|بــــر|رسر هيم حسني  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|5||49 حمدى جمعه محمد| رش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

675775 ئيل|نس نسيم ميخ|كرم | |ل|ج لمنصوره|ره |تـــج

67755 هر|لظ|ء محمد عبــــد |ن عل|يم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

7|2384 حمد|هيم  |بــــر|لسيد |لسيد |محمد محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o|763 لصمد|د عبــــد |لجو|ء فتـــىح محمد عبــــد |شيم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|672oo د|حمد حم|لد |ء خ|شيم ى شمس|زر عه عي 

247972 ص|لقص|لعزيز محمد |مه عبــــد|س|يه | ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|4|946 بــــ|لتـــو|حمد محمد عبــــد |ذ |مع هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

24o22 تـــ|لسيد |يه حسن | بــــو عمي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

497652 ئى|لمسلم|أمل مصطفى فتـــىح  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o863| لريس|دل عىل محمد |ريم محمد ع لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

37375 حمد شقوير|لحميد |لد عبــــد |خ| هن هره|لق|حقوق 

295277 عيل عىل|ه إسم|لل|بــــر عبــــد |م ص|سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

46875 ى ربــــيع عبــــد |ي ح محمود|لفتـــ|سمي  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

|28|4| ل|لع|لمصلىح عبــــد |ح |صل| ند ن|صيدله حلو

6|7442 يف عبــــده  ئى|لسعد|هدير رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

359463 ن|جر مجدى صبــــىح علو|ه ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

6765o4 ى  مد|لسيد ح|لسيد محمد |حني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

228742 بــــسنتـــ حمدى حسن سيد |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

4|939 حمد|ح |لفتـــ|هلل عبــــد|محمود عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

823436 لك|لم|بــــ عبــــد|حمد حلىمي غل| ره بــــنى سويف|تـــج

698957 وي|لطنط|هيم |بــــر|حسن رجبــــ محمد  لمنصوره|هندستـــ 

2|688| م عطيه|م|ره عمرو |س ى شمس| لسن عي 

489o55 د عىل حسن|لجو|عبــــد | رض| رن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 
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449925 ن|ح محمود رسح|ء محمود صل|لىمي ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

6o7279 صف|ل ن|م فتـــىحي كم|حس |طبــــ بــــنه

28o789 مل|حمد ك|ل |مل كم|حمد محمد ك| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

2o282 لحليم|ل محمد عبــــد |محمود جم دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

3244|| دق|لحميد محمد ص|عىل عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

53o88 ى |رح هلل|حمد عبــــد |بــــ حسي  صيدله بــــنى سويف

|64o89 حمد|لحميد |لحميد محمد عبــــد |عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9722| ف محمود محمد|حمد | رسر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|6||8 هلل|لمنعم عبــــد|مر عبــــد |ن تـــ|نور ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
ستـــ|لدر|)ريتـــ |د|علوم . لعريش ش|بــــمدينتـــ 
|لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر|م | للع

(عيليتـــ|سم|ل|لبــــديل بــــ

49272 حمد حمدى عىل موىس| لفيوم|بــــ |د|

899779 ى عنتـــر عىل ضيف |ي سمي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9o96|  عبــــد |لبــــ|حمد عبــــد |هلل |عبــــد 
ى
لحليم|ق ره بــــنى سويف|تـــج

868|67 د محمد عبــــده محمد|زي |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

343832 عيل عمر|سم|جد سعد محمود |م |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

634||7 يف عبــــد | لرحمن|لعزيز عبــــد |حمد رسر زيق|لزق|هندستـــ 

627|94 ندى طه محمد صبــــرى طه محمد زيق|لزق|بــــ |د|

249|68 حمد|بــــو|لحميد محمود |يه عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

2266o8 حمد|لسميع |محمد عىل عبــــد هره|لق|عه |زر

2o2o9 هيم محمد|بــــر|محمد جوهر  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

499496 يل|بــــ محمد مبــــروك عىل ط|رح تـــربــــيتـــ دمنهور

329977 لصمد|د عبــــد|م محمد رش|رتـــ عص|س شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

9o3232 حمد |ح |لفتـــ|جر ممدوح عبــــد|ه ج|حقوق سوه

865|24 حمد|هدي عىلي محمود  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

87582o حمد  |ح محمد |لفتـــ|عمرو عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|97o متـــ عىلي|ل سل|ن هل|رمض دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

237|82 هيم|بــــر|لسعيد طه |هلل |ء عبــــد|رج تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

Wednesday, September 5, 2018 Page 2427 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|8|37 رص عىل بــــشي |طمتـــ ن|ف هره|لق|ره |تـــج

7o|4|| شقر|ل|حمد |لسيد |ل |ء جم|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

267386 بــــ|م حمزه خط|م هش|حل| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

779842 ضى|لق|لد محمد مصطفى محمد |خلود خ زيق|لزق|بــــ |د|

29678 دي مدحتـــ بــــهيج مسعد|ف وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

8o4874 ى ي|رؤوف رفعتـــ ر| روجي  ج  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

37|45| ر|لجز|د |دل فرج عو|شمس ع |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

863|29 حمد|حمد محمود |عيل |سم| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

7o2o2| وى|لغربــــ|لمجيد حسن |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

622||6 منيه محمد عرفتـــ محمد عيطتـــ| ط|معتـــ دمي|علوم ج

5|2926 رتـــ|محمد ربــــيع محمد عم لشيخ|عه كفر |زر

6|8386 فوزى محمود فوزى محمود قنديل ط|بــــ دمي|د|

9|o9|9 ى وس |رزق عدل تـــ| مي  ورصى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

2|5|2 وى محمد|لشن|خلود محمد  هره|لق|عه |زر

479o7| مد|لىح ح|لمنعم عبــــد |ئل عبــــد |محمد و ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

494|77 ي محمد |محمد 
لتـــحفتـــ|حمد بــــسيوئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

696|o7 ه جم ى|لسيد |لمتـــول |ل |سمي  لزهي  لمنصوره|حقوق 

2453o8 ن|طمه محمد سيد رمض|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

78o285 ط|لبــــ عي|ج  محمد ط|محمد ن كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

442888 ئيل|تـــوفيق عزيز تـــوفيق ميخ| دون|م لمنصوره|علوم 

86oo58 حمد|لرحمن محمود فرغل |عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3o444 جر سليم حسن سليم|ه ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7o6763 نه|لحبــــسر شبــــ|لعزيز |محمد محسن عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

3377|9 حمد محمد|سم |لق|ج |بــــو فر|محمد  |تـــربــــيتـــ بــــنه

643o6 ى معوض عىل| رن حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

3|2|35 لعظيم|حمد عىل عبــــد|د |زي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5||937 ح|ح عىل رم|لفتـــ|محمد عىل عبــــد  |حقوق طنط

83333o ى هلل|د رزق |دل فؤ|ع| روجي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

246246 حمد صبــــرى قشقوش|محمود  شمون|نوعيتـــ 

8|oo28 لمنعم محمد|ن عبــــد|يه حمد| ره بــــنى سويف|تـــج
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|49|92 هيم|بــــر|دي |له|حمد عبــــد |عمر  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

|39992 لبــــدرى عىل|دل فوزى |سلىم ع ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

527|97 سم ألبــــي  حلىم جورج |بــــ ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

542o5o عدى|لس|تـــه |محمود مسعد محمود شح سكندريه|ل|عه |زر

3387|4 لمقصود|لبــــديع عبــــد|كرم عبــــد|ء |شيم | معهد فنى تـــمريض بــــنه

274||o ف حسن |نور  لعليىم|رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

8o2475 ر محمد|لغف|لرحمن عبــــد|رق عبــــد|ط ي|نوعيتـــ 
|لمنى

229429 ندى محمد محمد سعد هره|لق|ره |تـــج

627666 حمد|حمد محمد |ء |شيم لمنصوره|بــــ |د|

693662 ن|ىط محمود عن|لمع|بــــو|حمد محمود | ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

23329| لق|لخ|ئى حسن عىل عبــــد|م| هره|لق|ر |ثــــ|

24o827 د مرىس|د مهنى رش|رش تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

79|96 ى|ع ى محمود حسي  دل حسي  هره|لق|حقوق 

766649 هيم|بــــر|د فريد |مه محمد فؤ|س| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

2423|4 حمد|هلل |بــــ |حبــــيبــــه سعيد ج هره|لق|حقوق 

347562 ل محمد حسن|محمود جم ى شمس|تـــج ره عي 

878|25 كر وهيبــــ  |شنوده ش| رين|م سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7o32o5 م قنديل|لسل|لم عبــــد |روضه محمد س لمنصوره|بــــ |د|

24353 ل|لع|حمد عبــــد |بــــ محمود محمد |رح هره|لق|عه |زر

5o79o| لوكيل|ن |يمن زىك سليم|منى  سكندريه|ل|بــــ |د|

6999|7 هلل|مصطفى ثــــروتـــ محمد عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

6779|3 ى|رق |يوسف ط  حسي 
ى مصطفى مي  لمنصوره|ره |تـــج

92o494 لسيد محمد |ه |لل|عمرو عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

547oo4 هلل|هيم منقريوس رزق |بــــر|منقريوس  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

82o569 لعليم محمد|مر عمده عبــــد|جر ع|ه ي|علوم 
|لمنى

442852 ح|لفتـــ|لق عبــــد |لخ|صف عبــــد |ن حسن ن|سوز
لوكيل |

لشيخ|علوم كفر 

23343| لرحمن منصور|ندى محمد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

253439 حمد|بــــو |لعزير |منيه محمود عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 
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338846 ف |سلىم  ي|لسيد |عيل |سم|رسر
بــــينى لشر ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

5o6774 بــــوقوره|لسيد |س |ن محمد عبــــ|يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

499646 لجندى|لحميد |ء محمد سعد عبــــد|سن تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8o7834  عىلي|سع
ى د عىلي حسي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

649o29 وى|لبــــيش|ن سمي  عىل محمد عىل |نوره ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

497629 حمد زعطوط|حمد |هلل |منه  بــــ دمنهور|د|

4934|2 لبــــسوم|حمد |حمد محمد | بــــ دمنهور|د|

25444| هر|لظ|هلل محمد |ن عبــــد|شعبــــ| رض ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

73849 ي
بــــورسيع|محمد هليل | رئى لفيوم|نوعيتـــ 

||5|3o ربــــ|م شكرى مح|عص| ندر|س هره|لق|صيدله 

867o77 وم صفوتـــ صبــــري جيد جي  ن|سو|بــــ |د|

4o|984 ن|لنبــــي شعبــــ|ل عىلي عبــــد |كم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3676o هلل معوض|لح عبــــد |سلىم ص ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

37o843 لرحمن عمر محمود بــــشي |عبــــد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

353872 لحميد|هد عبــــد|لحميد مج|يمن عبــــد| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5o2944 للطيف|لسيد عبــــد |هلل خليفتـــ |منتـــ  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

||5697 لمجيد|حمد عبــــد |ريم عمرو  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

298o9 لموجود سيد|ل سيد عبــــد |جم هره|لق|ر |ثــــ|

52o8o3 لعزيز قويس|لمنعم حسن عبــــد|يه عبــــد| |علوم طنط

33o829 مه|عليتـــ محمود محمد سل ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

|628o6 لشيخ محمود|لرحمن |لرحمن يوسف عبــــد |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

842256 لبــــكري|هر |لط|سط |لبــــ|ء عبــــد|ل| ن|هندستـــ أسو

|64||5 لم|لم مأمون س|ح س|محمد صل تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

4o9o33 د|حمد محمد محمد مر|محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

774495 س محمد|لمنعم عبــــ|يه طلعتـــ عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

||995o ر عىل محمد عىل|ر مختـــ|مي ى شمس| لسن عي 

888o85 ى ن |وصفى رزق مرج| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

882994 مل |حمد ك|ل |ده كم|حم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

338838 لدوبــــى|رص فوزى عزبــــ |لن|بــــ عبــــد|رح |ضتـــ بــــنه|علوم ري
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5o6o|9 لروبــــى|يوسف محمد عىل محمد حسن  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

44845o خ|لطبــــ|لسيد |مه محمد |لرحمن حم|عبــــد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

826|85 ى عبــــ| دون|م دي لبــــيبــــ|سيفي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4o5996 مه عزيز حسن|س|رحمه  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

828|3o لي محمود محمد|لهل|حمد |منيه | سيوط|صيدلتـــ 

9|5837 لحكيم  |لدين محمد عبــــد|ل |رحمه جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52o739 لم|بــــو س|هلل |هيم محمد عبــــد|ء إبــــر|شيم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

27924o ي|لسيد |ء سعيد |رس|
لغمرينى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

637525 ى ع|م طف بــــطرس عطيتـــ|رلي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24|3|7 لىح عقل|لىح عبــــد |رق حمدى عبــــد|ط ى شمس|د| بــــ عي 

54525| لم|هيم س|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7||2o4 ز|سميه محمد فتـــىح مسعد عىل در لمنصوره|حقوق 

529o5| لجنبــــيىه|م محمد |لسل|حمد عبــــد | ضتـــ دمنهور|علوم ري

36777 طمه سيد مصطفى محمد|ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|642| ي فؤ ش|لحش|د محمد |عمر منىح  لشيخ|ره كفر |تـــج

5o3o29 ن|د شعبــــ|ل رش|سلىم جم سكندريه|ل|عه |زر

822o88 لنبــــي|ء دكروري محمود عبــــد|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

352275 هيم|بــــر|حمد |ل |محمد جم |حقوق بــــنه

8636o3 ه كم| ى|ل سليم|مي  ن سلمي  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

624oo ن|هلل عثــــم|ن عبــــد |حمد عثــــم| ره بــــنى سويف|تـــج

4|3472 شم|بــــوه|هيم |بــــر|لعزيز |عبــــد| ند ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

282556 ف محمد بــــدوى|ء |رس| رسر لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4948o5 مر|هيم ع|بــــر|عمرو محمد فوزى  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3698|8 ى محمد|حمد |تـــن |ف مي  ى شمس|تـــج ره عي 

2959o6 فع|حمد ش|م يشى محمد |سل| ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

9o2|49 عيل محمد محمد |سم|ر |من ج|بــــ سوه|د|

5|9786 هلل|د|لمنعم محمد ج|حمد عبــــد|هند  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o577| ي|دهم جميل محمد |ل |عتـــد| لفروج  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

768683 مد محمد|م صبــــرى ح عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  
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4o22o| لفضيل محمد|طف عبــــد|ن ع|جيه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

234325 لزرنىح |حمد |در |لق|ج  عبــــد|زن محمود ن|م ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

6239|7 بــــ|حمد عىلي عق|ل |ل كم|عزتـــ كم زيق|لزق|عه |زر

|2o582 حمد حسونه|سم ممدوح محمد |بــــ ى شمس حقوق عي 

87526o فظ |لح|م سعيد محمد عبــــد|هش سيوط|حقوق 

862733 تـــرين وديع رمسيس بــــطرس|ك دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

27|24o حمد|ل محمود |لع|ن عبــــد|يم| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

496835 حمد بــــسيوئى محمدعيد|مل | ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

237953 لقرىسر|ن عمرو محمد محمد محمود |عن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|26o54 شم|حمد ه|يدى سمي  |ه وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

763773 ه | ى|بــــو |بــــع عىل |لتـــ|بــــع |لتـــ|مي  لحسني  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6o5894 لبــــلقينى|لىحي |حمد عزتـــ محمد عزتـــ عبــــد | |ره طنط|تـــج

32|782 رس سعيد محمد مصطفى|رتـــ ي|س ى شمس|د| بــــ عي 

44|8o8 ي | عل
ي محمد عفيفى

لسيد فرج|حسنى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

338786 حمد محمد|لعزيز |نىه محمود عبــــد ن|سو|بــــ |د|

922495 مد |مصطفى منصور محمد ح ج|علوم سوه

427||o لرحمن مجىل|لد عبــــد |ء خ|إرس سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

752232 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|حبــــيبــــه محمد  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

774689 ه محمد  لبــــرى|لسيد |لسعيد |ني  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

63856o هيم يوسف|هيم محمد إبــــر|إبــــر زيق|لزق|هندستـــ 

57|99 لحفيظ|ن عبــــد |لدين زيد|ل |منيه جم| ره بــــنى سويف|تـــج

443249 هلل|لسيد عىل عبــــد |هلل |ذ عبــــد |مع ن|طبــــ حلو

7o996| ى|يه سمي  محمد محمد ش| هي  لمنصوره|بــــ |د|

85o487 ي
حمد عوض|فيصل | دئى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

46444| رضوى محمد محمود يوسف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7|oo62 ر|هر قنديل محمد دويد|مل ط| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

8|6627 ويرس|ن س|دي قزم|صموئيل ن ي|بــــ |د|
|لمنى

|72592 حمد عمر|جر محمد |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

238|28 ىط|لدم|عيل |سم|عيل |سم|رحمه محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

64o|56 لحليم عىل عىل|منى رفعتـــ عبــــد زيق |لزق|تـــمريض 
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88672o لكريم |بــــ محمد عبــــد|لتـــو|ديه عبــــد|ن سيوط|تـــربــــيتـــ 

|76757 ى ه|زن حمدى |م شم|مي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

266246 ر عفيفى|م مدحتـــ مختـــ|وس |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|67385 ل محمود|جر بــــدوي جل|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

222487 ض|م ري|حمد س|محمود  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|4439o لحميد|د عبــــد |محمد محمد رش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3739|o ى جوده عبــــد لزغبــــى|لغنى |فوزى خي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

68|523 ن|هلل محمد سليم|هلل عبــــد |كريم عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

685o52 ح|لنبــــيه مصطفى صل|ل |محمود جم ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

4|4o42 ل|فتـــ محمد موىس بــــل|ء ر|زهر |تـــربــــيتـــ طنط

453|84  رمض|لعر|مي  محمد |
ى
ن|ق لشيخ|هندستـــ كفر 

752486 رس محمد عىل مسعد|ي تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

3|3|22 مد|للطيف ح|رق عبــــد|رضوى ط ى شمس علوم عي 

338|7 بــــو رسيع|مه |ر مسعد سل|من ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

642597 لسيد|لحكيم |م مصطفى عبــــد|حس زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o87|7 لغندور|لسيد |بــــ |لوه|دل عبــــد |حمد ع| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

85o5|4 لحليم|بــــر عبــــد|محمد خلف ص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|4678 لمعز عىلي|حمد عبــــد|ر |من ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

83|245 ى محمود|جر مجدي |ه مي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

67699| ح محمد|ح مصبــــ|محمد صل لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

649487 لرحمن سعيد عطيه محمد|م عبــــد|ريه ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

34354| لسيد عبــــيه|ج  محمد |محمد ن ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

86o6|2 هيم محمد|بــــر|ل |م جم|عص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|572o كثــــم محمد شلبــــى|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

239378 ن  عبــــد | مي 
ى
ق لشهيد|جميل نعيم مشر دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|

ه ى جي 

2|o2o زن مجدى محمد عىل|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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7|75oo ف |مي  صل| لدين|ح محمد محمد رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

363895 محمد محمود زىك حسونتـــ دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

438o2 تـــ محمد عبــــد | مد|لمقصود ح|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

442554 هيم موىس مصطفى|بــــر|مل محمد | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

3579o5 لد عيس محمد|عمر خ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

|4|677 لحميد|حمد محمد عبــــد |لدين |سيف  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

347875 ي|لجن|لمطلبــــ |لدين عبــــد|ء |محمد عل
ينى دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

9|3|2| بــــيتـــر رزق سليم رزق  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|7397 بــــر|حمد  قدري ص|مريم   هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

29757 هيم يونس|بــــر|هيم محمود |بــــر| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

766359 دتـــ عيد|لحسينى عبــــ|نس عوض |مهند  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

8|44o8 ل محمد سيد|لع|لرحمن عبــــد|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

4258|7 وق محمود حسن محمود  لسيد|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

42|272 لسعود كشكوشه|بــــو|بــــر محمد|محمد ص لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

86533o ذلي مهدي محمد|لش|ن |يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o6|o7 لفى|ل|حمد |حمد |ء |سم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

32882| هيم محمد عىلي|بــــر|م |لرحمن هش|عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

283|7o لمسيح|د عبــــد|ميشيل خلف ج هره|لق|حقوق 

7528o3 ن|حمد سعيد خليفه طه رشو| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|56396 نور|ل محمد منصور |بــــل هره|لق|ره |تـــج

9oo798 لسيد محمود عمر |مريم  ج|علوم سوه

428oo8 لرحمن مرىس|ل محمد عبــــد |ريم كم |نوعيتـــ طنط

8249|2 س|حمد عبــــ|حمد محمد | دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

438988 م|م حسن عىل عل|حس لشيخ|تـــمريض كفر 

33998o ء حلىم عىل محمود عىل جبــــر|ل|ء عه مشتـــهر|زر

23|o37 وس|تـــ|بــــيشوى منصور جميل حن ورصى هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

494489 وى|سم مطر|محمد سمي  قدرى ق |ره طنط|تـــج

9o8376 للطيف محمد  |هيم عبــــد|بــــر|م |سه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

64o82 زي|زي حزين حج|ء جمعتـــ حج|سم| لفيوم|تـــربــــيتـــ 
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4o2543 هيم|بــــر|بــــر حمدي |نوره ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5467o| ح محمد|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|ح |لفتـــ|عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

232236 هر محمود محمود فرج|ش ن|ضتـــ حلو|علوم ري

6o28|o لحنش|وى |لمؤمن محمود شه|محمود عبــــد  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

524o64 لرحمن|حمد عبــــد|رى |حمد قبــــ|ن |رو سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

222379 جر مسعد محمد محمد عىل|ه ى شمس|د| بــــ عي 

44|835 هلل|ر ثــــروتـــ محمد محمد عبــــد |من لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

|58634 لمجيد|حمد عبــــد |سلىمي سعيد  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

7992| ى معوض|لن|هلل عبــــد |عبــــد  رص حسي  هره|لق|حقوق 

9|2o58 مل |تـــ سيد هيىم ك|ي| ج|تـــربــــيتـــ سوه

234o67 سط بــــدوى|لبــــ|بــــد عبــــد|ن ع|رمض هره|لق|حقوق 

3|3474 ى عبــــد| تـــ حسي  لعزيز|ىط عبــــد|لع|مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6345o| لبــــديع محمد|لدين محمد عبــــد|د|عم زيق|لزق|بــــ |د|

7o98|2 ل|لجم|جمعه محمد | ء زكري|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|3383 حمد|حمد محمد |ن |نوره ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

82|4o3 ش محمد عىلي|لدمرد|عىلي خلف  سيوط|ره |تـــج

|44364 لم فرج|مجدى تـــوفيق س |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

9|o936 ى خلف | ه |لل|عيل عبــــد|سم|لحسي  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

9|5o8| ه جم| حمد معوض |ل سيد |مي  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o4|5| هلل|هلل عوض |هلل فرج |عوض | نوفي  رض لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

242|89 لبــــسيوئى|ج  |بــــ ن|يه|ن |يم| سيوط|عه |زر

6643| ي محمد خضي 
يف مصطفى وق رسر رسر لفيوم|لعلوم |ر |د

||7628 ى |ي ف |سمي  لسيد محمد محمد|رسر ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

227276 مصطفى سعد سيد عىل ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o|7|4 ل غندور محمد محمد|زينبــــ هل سكندريه|ل|بــــ |د|

4o876| بــــينى عبــــيد رحيم هدير يىح رسر |تـــربــــيتـــ طنط

484926 ر|لرحمن بــــد|لسيد سعد عبــــد |حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|9274 ن |هلل بــــدر|م  فوزى  عبــــد |رتـــ  عص|س لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

43783| ي محمد ف|يم|
يد عيسي|ن مصطفى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

42923 ى سيد سيد |ي هيم درويش|بــــر|سمي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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772246 ح غنيىم|ده صل|يه حم| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

249397 ن لسميع عزبــــ|ممدوح عبــــد| مي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

82385 لعزيز|مل محمد محمد عبــــد | لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

76794o هيم رجبــــ|بــــر|لح مصطفى |ء ص|رس| ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

3|5723 لرحيم محمد|مريم عمرو عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

359922 لرحمن حمزتـــ|جر طلعتـــ عبــــد|ه عه مشتـــهر|زر

2472|| ف سعد عبــــده|عمرو  رسر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

837o55 حمد سعيد|ذلي |حمد ش| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

8o9265 لعزيز|لعزيز عىلي عبــــد|م عبــــد|حس ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

9o3|52 ى ن محمود محمد محمد |شي  ج|ره سوه|تـــج

|5|976 ن رزق|هبــــه محمد شعبــــ ن|تـــربــــيتـــ حلو

3647|| لسيد|لرحمن |رحمتـــ محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

77o332 لجليل مهدى حبــــيسر|محمد يحن  عبــــد زيق|لزق|علوم 

922|87 هيم |بــــر|حمد عىل |ر |من ج|بــــ سوه|د|

89|992 م خليفه روبــــيل  |ندى عص|س سيوط|حقوق 

2582o9 بــــيشوى عطيه سيدهم عطيه ي صىح بــــنه
|معهد فنى

39488 لففى|لحميد |د محمد عبــــد |مصطفى عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o4o7o هلل صقر|حمد خميس عبــــد|مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

437638 تـــ محمد فتـــىح بــــدوي|فرح لشيخ|طبــــ كفر 

223624 هيم|بــــر|لح محمود |ئل ص|م و هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|929| لسميع محمد|ئى عبــــد|جر ه|ه ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

843658 ي محمد|لحس|حمد محمد |
ئى سيوط|ره |تـــج

427976 وى|لسعد|بــــتـــ |رص ثــــ|لن|عبــــد | دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6495o7 دى محمد|له|ء محمد عبــــد|عل عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

26o266 لسيد محمد|ل |ئى جم|م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

78|6o5 حمد|لحميد شحتـــه عىلي |نىح  عبــــد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5o423 لدين|ح |لد محمد صل|هلل خ|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

84||76 هلل هجرس|بــــوبــــكر عبــــد|هلل |عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

8|254o هيم مسعد|بــــر|رنه خلف |م ي|بــــ |د|
|لمنى
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492866 مه|مصطفى رجبــــ محمد حسن سل دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

4||37| وق خ لبــــسيوئى|لد سيد أحمد |رسر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

339436 ي |هبــــتـــ ه
لجدع|لسيد عىل متـــول |ئى زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

3|75|5 طف شكرى محمد|لدين ع|عز  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

|4262o ن|حسنى خليفتـــ سليم| نور ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|635o7 للطيف محسن|لسيد عبــــد |ئى |لد ه|خ ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

34o945 لسيد حمود|فظ |دل ح|فتـــىح ع ى شمس|تـــج ره عي 

26|899 حمد عىل شديد سويلم|ر |عم ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

4o6|67 بــــسنتـــ سعيد حنفى حمزه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35|4o5 محمود منصور محمود منصور| نور ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

5|55|8 لمليىح  عىلي يونس|بــــوبــــكر |يه محمد | ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

5o593o لسيد عويضه|نور |حمد محمد | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

54382o ى ى |يون| مي  نطونيوس|ن عوض حني  بــــ دمنهور|د|

486844 دل مرىس مرىس محمد|مصطفى ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45|4o ر محمد|لستـــ|هيم عبــــد |بــــر|يه | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

354823 ي
ي|لسيد |حمد محمود |محمد | دئى

لففى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9o25|2 ي
حمد |زى |هيم حج|بــــر| |دئى ج|حقوق سوه

|7654 لمنعم محمد|م نبــــيل عبــــد |حس  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

|52|82 حمد|حمد محمد |طمه |ف ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

272249 ذل سيد|ء ش|سلىم عل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6882|| حمد|لغنى |لسيد محمود عبــــد |منه  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

758625 هيم|بــــر|بــــ |هيم دي|بــــر|ن |نور حقوق بــــورسعيد

335422 حمد محمود نجم|لسيد |ن |يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

32668| ى سعيد |من م خميس|م|ر حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

649537 م محمد سيد محمد نجيبــــ|عص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

278536 لسيد|لسيد محمد |هند  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

267639 ى بــــزه ندى محمد محمد حسي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

257o6| ى محمد  لجرش|سلىم حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 
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639o|9 ي|ر
لدين عىل سمك|هيم عز|إبــــر| ئى زيق|لزق|بــــ |د|

347558 لمغىل|رص محمد محمود |محمد ن ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

496856 هيم مصطفى|بــــر|دهم |هبــــه محمد  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|3|464 لسيد|حمد |لسيد |حمد | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

768|75 بــــى|حمد عر|د حمدى |دين عم|ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

7o4866 ن|لد رأفتـــ سليم|جر خ|ه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

899693 حمد محمد عىل |م محمد |حس ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9||634 ى  ن |حمد سلم|طه حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|996o لمقصود محمد|حمد سعيد عبــــد | |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

8|3|89 لس ممدوح فهىمي جريس كي  ي|علوم 
|لمنى

|5767o ى|شيم ى عمر بــــدر حسي  ء حسي  هره|لق|بــــ |د|

854587 ي|ر
ي طلبــــ|صل| ئى

ح مصطفى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|6679 ل|هل| لعربــــى زكري|مريم  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

27|656 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد |ء عبــــد|رس| ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

832o43 ي فتـــىحي عطيه|ه| لوسند
ئى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|7|98 لرحيم سيد|حمد عبــــد |سلىمي  هره|لق|هندستـــ 

6o||92 ق|ئل محمد محمود |ء و|رس| وي|لشر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|5|44 لجيد نرص|ن عبــــد |ندى خميس شعبــــ سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

227o6o لرحيم|لرحيم عىل عبــــد|محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5oo275 ل محمود محمود طه|بــــل ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

77673 هيم محمد عمر|بــــر|مروتـــ  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

862842 فتـــ نظي  عزيز|يرين ر| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7|8o2| ود|لسيد محمد د|عيل |سم|ء |رس| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5o|73| تـــ فتـــىحي محمد سليم ن خرصى|مني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2962oo ى زىك خليل|حس| رن ني  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4998o3 د|لجو|ء محمد عبــــد|آيتـــ عل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

646|65 ى|ي ف ر| |سمي  هيم|بــــر|ضى |رسر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

775o3o نم|حمد غ|حمد محمود محمد | ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ
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|3o4|o لعظيم|مصطفى محمد عمر عبــــد  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

266|37 د|د بــــيوم ج|ج| محمد رض |كليتـــ هندستـــ بــــنه

344|86 هيم|بــــر|د |م سيد رش|سل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|o965 بــــو زيد سعيد|لسيد |حمد مجدى | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

359672 ن محمد حسن|ن رمض|نوره ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

49o2o8 ج عىل|حمد ح|ء |م عل|إبــــتـــس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o4976 حمد|لسيد |بــــو عربــــ |م |حمد س| لمنصوره|هندستـــ 

4||245 شقر|ل|زق |لر|م عبــــد|ء س|سم| هره|لق|ر |ثــــ|

2834|7 زينبــــ محمد عىل محمد مصطفى ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|67435 حمد جودتـــ|حمد وليد محمد | ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

337937 هيم|بــــر|لمؤمن |شور عبــــد|يمن ع|محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

9o9269 ج محفوظ |لرحمن يحن  ض|عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

775667 حمد|للطيف |محمد سمي  عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

8o45o| ى ي ز| يوستـــي  خر وهبــــه|يحن  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

785824 حمد|لرحمن |لحميد عبــــد |م عبــــد |حمد س| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

498o|4 لمجد|رحمتـــ محمد سعيد أبــــو  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8o8o93 بــــ يوسف|يه محمد دي| طبــــ بــــنى سويف

|656o6 ى محمد|ء جم|رس| ل حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

356663 لرحمن|مل عبــــد|مل عبــــده ك|ء ك|شيم |بــــ بــــنه|د|

4|6o79 ح|لمل|شور |ندى محمد عبــــده ع لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

229|3| ى محمد|ل مصطفى |من مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

768|68 وى|لحج|ل عىل حسن |مريم جم لعريش|تـــربــــيتـــ 

69o3o8 لسيد|تـــه |حمد شح|ن |يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5|93o2 يوبــــ سعد|آيه محمد عىل محمد  |صيدله طنط

27o563 ز|لسيد فتـــىح محمد تـــمر|حمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

836oo2 جر محمد رشيد محمد|ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

343395 لسيد محمد عىل|سوميتـــ  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4|o584 حمد محمد مصيلىح جبــــر|محمد  |ره طنط|تـــج

497o44 ي|لستـــ|ء عبــــد |ل|
ر سعد حسن بــــسيوئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6|3|95 لحميد حسن بــــكر|لحميد حسن عبــــد|عبــــد |ره طنط|تـــج
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645|62 لشوربــــىح |لدين |طف عىل |حمد ع| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

356325 لسيد عزبــــ|ن |لد رمض|خ |بــــ بــــنه|د|

5|45o6 لكريم محمد حموده|ء محمد عبــــد|رس| سكندريه|ل|عه |زر

|36737 رص محمد محمد|طمه ن|ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

3343|| لس روم ي سمي  حبــــيبــــ|كي 
ئى |بــــنه| هندستـــ شبــــر

226256 م|لسل|مصطفى فهىم رجبــــ عبــــد هره|لق|ره |تـــج

5|4845 رتـــ|هلل عبــــيد عم|ل عبــــد|بــــ جل|رح بــــ دمنهور|د|

26959| رص|لمنعم ن|ن مني  عبــــد|يم| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

689o8| ر|لجز|يوسف يوسف | هر رض|بــــ لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

228722 لق محمود|لخ|منيه محمود عبــــد| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

34o867 م|وى محمد عل|لشبــــر|لرحمن محمد محمد |عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8o445| ى|دق حس|ن محمود ص|ريم|ن ني  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

694543 شعيبــــ| لعل|بــــو|دل محمد |ء ع|ل| لمنصوره|نوعيتـــ 

|4|o5| ى صبــــرى|ل |حمد هل| مي  ى شمس حقوق عي 

4o78o6 للطيف|للطيف محمد عبــــد|دهم محمد عبــــد| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

866|95 س|عيل عبــــ|سم|ن |حمد شعبــــ| لسويس|طبــــ 

446|48 رق محمد عبــــده|محمد ط |بــــ طنط|د|

29o|46 ي|لق|ن محمد ربــــيع |هلل وجد|عبــــد
ضى دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|

لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

8o782o ده محمد|سيد حم| رودين ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

3634|4 حمد سيد محمد|محمود  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

425549 مد محمود شتـــله|محمود ح| دين إلسكندريتـــ |تـــمريض 

687978 لزغيبــــى|حمد |زى |مه حج|وس|ن |يم| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|59987 لقوى|م محسن عبــــد |لرحمن حس|عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|25o ن|حمد محمد رمض|يه | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|7832 بــــ|طمه محمد فتـــىحي دي|ف ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

775o58 لنبــــي|م عبــــد |حمد إم|ء حمدى |دع هره|لق|م |عل|

79o873 مر قنديل|ء سعيد محمود محمود ع|رس| لعريش|تـــربــــيتـــ 

5o2372 لرحيم مبــــروك|عمر مصطفى مبــــروك عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

33|o89 ر محمود|لغف|ء محمود عبــــد|لزهر|طمه |ف |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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475427 حمد حسن|ري |لبــــ|ل عبــــد |ندى جم سكندريه|ل|بــــ |د|

29|289 لرحمن نويتـــو|م عبــــد |لسل|حمد عبــــد |يوسف  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

23|53o مد محمد مبــــروك|طف ح|هلل ع|عبــــد ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

2|9878 ف حسن محمد حسن|ره |س رسر ى شمس|د| بــــ عي 

7o7859 لمجيد عبــــد ربــــه|حكمتـــ محمد محمد عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

895o7o بــــوشوشه  |لدين محمد |ء |محمد عل ج|تـــربــــيتـــ سوه

249o66 ى |همسه محمد حس ى|حمد حس|ني  ني  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|46933 لدين|جد نور|جد محمد ن|ن لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

32599| ي محمد طلبــــ|يم|
ن مصطفى ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

4387|3 تـــى|للو|طف محسوبــــ محمد يوسف |محمد ع لشيخ|علوم كفر 

34|7|| حمد محروس محمد جزر| |دين ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

88222 حمد حسن|لرؤوف |ء رجبــــ عبــــد |شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|2322 زهري|ل|ح |لفتـــ|حمد نبــــيل محمد عزتـــ عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

247|85 حمد عىل هشهش|م عىل سيد |سل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6oo|o4 بــــويمن|لسيد محمد |رنيم  م بــــنى سويف|إعل

||8368 لشوئى| |يوسف ممدوح حسن عط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

86582| ي محمود
ى رضى طه حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|48675 لحميد محمود|ء محمود عبــــد |شيم ن|علوم حلو

68|3oo زق شليوه|لر|سم عبــــد |محمود محمد ق |بــــ طنط|د|

35|933 هيم|بــــر|هيم صبــــىحي |بــــر|هبــــتـــ  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

77o997 |لسميع عر|ء مصطفى عبــــد |روميس
ى
ق هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

833464 هلل سعيد محمد|تـــيسي  خلف  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

475762 بــــى|لسيد عر|حمد محمد محمد | سكندريه|ل|حقوق 

78727| ى | ى جوده خرصى د|لحد|حمد خرصى ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

64|o8  |لبــــ|حمد جمعه عبــــد |سنتـــ |بــــ
ى
حمد|ق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

352o22 هيم عىل|بــــر|لدين وليد |سيف  ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

242|84 |لبــــ|دعبــــد|يمن سعيد ج|منيه |
ى
ق ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

638|o2 ى محمد|م محمد عبــــد |سل| لحميد حسي  ى شمس طبــــ عي 

5||2|4 ط|لقلف|حمد |متـــ  محمد |س|م |سل| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 
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9o49|5 ى صمو ك|لمل|ئيل عدل عبــــد|نيفي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6o4397  
ى
وى|لشبــــر|أحمد أحمد شوق تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|

|طنط

4o|3|| سهي  أحمد مرىس محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3397o4 لرحمن|م محمد عبــــد|ء س|سم| |نوعيتـــ بــــنه

286345 زى محمد|ن حج|لدين رمض|ح |بــــسيمه صل هره|لق|حقوق 

8o8488 لد تـــوفيق|مد خ|لد ح|خ ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|29542 ى ى عي| مي  د مجلع|خي  هره|لق|هندستـــ 

83|35| ح محمود|لفتـــ|ح فكري عبــــد|لفتـــ|عبــــد |نوعيتـــ قن

335588 هلل|د|سمي  وليم ج| دون|م ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

499||6 ف أحمد مصطفى |ل| لوكيل|ء أرسر حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

69774| حمد هيكل|لسيد سعد |ن |رو لمنصوره|بــــ |د|

756866 لسيد محمد محمود|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

854oo8 لعزيز|زق عبــــد|لر|محمد محمود عبــــد ي|صيدلتـــ 
|لمنى

833|69 محمود عبــــده محمد محمد |هندستـــ قن

7785o4 ى عىل| حمد محمد خي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|42|9 بــــى|سعد محمد عر|ء |رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

35399| لعزيز عطيتـــ|يوسف عطيتـــ عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9|4|83 بــــ محمود  |لوه|هلل محمد سمي  عبــــد|منتـــ  زيق|لزق|حقوق 

||9o84 حمد|ء محمد مهدى |ل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

237626 ي
م حسن|حسنى عل| دئى ي تـــمريض 

هره|لق|معهد فنى

3|965| م|لسل|هلل عبــــد|بــــسمتـــ محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|9293 عيل|سم|د |م رش|ء عص|عىلي لفيوم|صيدلتـــ 

5|4o76 لمهيمن جنيدى|حمد عبــــد |رتـــ |س سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|2238| حمد|هيم |بــــر|م |حمد هش| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

452|5| |ضلو| شور طه زكري|م ع |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

256769 ىسر|لغبــــ|حمد رجبــــ |حسنيه  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

3|6|62 رق محمد محمد محمود|ء ط|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

69276o بــــى|بــــ يوسف رسر|لوه|مد عبــــد |هلل ح|منه  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

34o59| ي|ح ي عدلي بــــحي  زم بــــحي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر
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7oo474 لمجيد|دى عبــــد |له|لمحمدى عبــــد |محمد  زيق|لزق|عه |زر

35363 ى محمد  لسيد|ندى سيد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8479o5 وي|مي  بــــسط|ل |محمد جم |ج طبــــيع قن|عل

|27386 ي|لد عبــــد |مريم خ
لعزيز مصطفى ى شمس هندستـــ عي 

89|6o5 عيل  |سم|لدين |ده علم |حمد حم| سيوط|بــــ |د|

63o9o2 ف كم|ء |رس| مل|ل محمد ك|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

33|92o هيم|بــــر|لمنعم |طف عبــــد|حمد ع| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

46829 بــــد|عيل ع|سم|منيه سعيد | ن|علوم حلو

45|633 لرحمن عطيه|محمد سعيد محمد عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

3|93o7 لعزيز|لحفيظ عبــــد|ء فرج عبــــد|سم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4o825o ح جبــــر|لفتـــ|سعيد محمد سعيد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|8983 فظ|ن ح|حمد حس|د |زي حقوق بــــنى سويف

768828 لم محمد|لسيد س|محمد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

9o3634 ن  |لدين سليم|ل نور |ء جم|رس| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

788524 لكريم|لعظيم عبــــد|ل عبــــد |ء جم|لزهر|طمه |ف
 وزيره

تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

553|9 ى ري|هدير عبــــد  ض|لعظيم حسي  علوم بــــنى سويف

37448 دل رشدي صليبــــ|سعيد ع ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

75o325 |بــــو خضي  محمد عىل رخ|مصطفى حسن  هندستـــ بــــور سعيد

284|39 لح|ر فوزى ص|دو|رتـــن |م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4365|3 ل|لد|مد |محمد عزتـــ محمد ح لشيخ|عه كفر |زر

52|2o هلل|بــــ |ل ج|لع|حمد عبــــد | |عل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7823o9 هيم محمد|بــــر|م محمد |حس ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

658o7 م|لسل|محمد حلىمي عيسي عبــــد  لفيوم|بــــ |د|

362799  سل|
ى
مه|حمد مجدى دسوق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o489o د محمد|عيل موىس رش|سم|رحمه  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

6|56o5 ن|مد رسح|مد ح|د ح|زي |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4o8588 وق مصطفى عىل مصطفى كشك رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

634495 بــــ عبــــده محمد سعد عبــــده|لوه|عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

67o|3 ى عبــــد  بــــ|لتـــو|منى سيد حسي  لفيوم|نوعيتـــ 
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87o|27 بــــوبــــكر|ء سمي  محمد |شيم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|8279 لجنيدى|حمد |لسيد |زم |ح ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8|o95o ي|سود|طه حمدي حسن 
ئى ره بــــنى سويف|تـــج

6|23|| ى|هلل محمد عطيه عبــــد|عبــــد لرحمن بــــحي  |هندستـــ طنط

36988 ح عبــــده مصطفى|ء نج|سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4582|2 شم محمد|حمد ه|م |ء س|سم| |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

75739| لس نبــــيل ن هلل| |در عط|كي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3|7839 لرحمن محمد|محمد فريد عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

|4o28o ف سمي  نصيف|ره |س رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

||63|2 لسيد|ن عمرو سعد |ريه|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

633935 ج محمود عىل|حمد ىسي| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

636oo5 ى عىل |حسن هلل|لدين عبــــد|ء حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

9|744o ى  |جح بــــش|مريم ممدوح ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

786982 لم|محمد مجدى متـــول س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3oo7o| لجندي|حمد |مه |س|محمد  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

296|37 هيم|بــــر|جد محمد |بــــسنتـــ م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8758|2 حمد محمد  |حمد محمد | سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

34374|  سمي  |مي
ئى|لطن|لسيد |ر مصطفى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

763338 لمرصى|لسيد محمود محمد |ندى  تـــمريض بــــور سعيد 

545|42 حمد محمد رويشه|طمه |ف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8329o6 لمجيد|لحميد عبــــد|مل رجبــــ عبــــد|ك دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|934o ود|يز فهيم د|لفريد ف| لفيوم|هندستـــ 

3436|9 ليل|لح عىل زغ|نوهي  عىل ص ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

337649 تـــه عيد|حمد حسن مهدى شح| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

22o|97 رس مجدى محمد محمود قرقش|ف  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

6884|8 لمتـــول مندور|لمحسن |ح محمد عبــــد |سم لمنصوره|ره |تـــج

22o292 لمجيد|يمن حمدى عبــــد|حمدى  سيوط|بــــ |د|

863464 ي|لر|ل عبــــد|يه جم|
ي حفنى

ضى ن|سو|حقوق 

82o633 مل|ئق ك|هر ف|لرحمن ط|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى
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49|5o8 ف محمد محمود عبــــد |ء |دع ر|لغف|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76|o59 م|لسل|ح عبــــد|لفتـــ|دى عبــــد |له|ف عبــــد |عف
لصيفى |

لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

4o5||7 هيم أحمد عينو|هيم عبــــده إبــــر|إبــــر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o7864 ل حسن محمد حويره|يمنى كم إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

7o9o77 ى مهدى شح تـــه بــــكر عبــــده|حني  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

87779| ه  |لل|حمد محمود عبــــد|ن |نوره سيوط|حقوق 

855|9o لرحيم|لعظيم عبــــد|ء طه عبــــد|سم| حقوق بــــنى سويف

65726 ف ممدوح | حمد قطبــــ|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9o5|o2 ي
ه محمد |لل|م عبــــد|غن| دئى ج|صيدلتـــ سوه

675299 لحنفى|ن تـــوفيق مسعد محمد |مرو لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|53|o3 حمد|حمد محمد سيد | هره|لق|ر |ثــــ|

|372o8 هلل|م محمد عبــــد |كريم هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

777792 ى عبــــد|د تـــ|زي د|لحميد ج|مر خرصى زيق|لزق|نوعيتـــ 

6o7|9 لحميد محمد|لد عبــــد |هدى خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

3542|8 ى محمد |ي هيم محمد|بــــر|سمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

75372o ء محمود سيد غريبــــ|ل| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

5343|2 بــــدين|م عفيفى ع|م|ل |دهم جم| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

59232 ى|لم |نور س|ء |سم| مي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o385o ف محمد زىكي|منيه |
رسر ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |

|لمنى

4o29o7 لمحتـــسبــــ|هيم |بــــر|م |مر حس|تـــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|44933 هيم|بــــر|يفل جميل بــــرسوم |م ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2392o بــــورسيع|هيم |بــــر|تـــ |يه فرح| ن|حقوق حلو

64o8| ى|ء مصطفى رجبــــ |رس| مي  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

432833 ي خ
لد محمد حموده|تـــفى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

846o42 لس فؤ د عطيه بــــطرس|كي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

7638|4 ي|ح محمد |لفتـــ|سلىم معتـــز عبــــد 
بــــينى لشر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6o65|4 لحميد قنصوف|حمد محمد عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

8|8972 حد محمود|لو|ل عبــــد|جر جم|ه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى
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685o6| |ع محمد |لرف|هيم |بــــر|مر |هيم ع|بــــر|
ع|لرف

لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|5o5 لسيد|هلل |د عبــــد |حمد مجدي ود| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3o373 رجريتـــ مجىلي مني  مجىلي|م ن|بــــ حلو|د|

629|3o ى عبــــد|مصطفى  لحميد|لسيد حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

|564o3 فظ|مه سيد ح|س|سيد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8o42o4 ي محمود|عيل م|سم|رقيه 
ضى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

|47473 لمجيد|نور عبــــد |طف |يوسف ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

768o64 لسيد حسن عيس|هلل |منه  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

344553 |نور بــــيوم |مصطفى مىح محمد 
ى
لعوق |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|55|4 رس|لح|هيم |بــــر|ل |دتـــ هل|حم لشيخ|بــــ كفر |د|

44|67o لجمل|لم |لم عىل س|ء س|سم| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

4|223o رى|لبــــ|ح سعيد عبــــد|لرحمن صل|عبــــد |ره طنط|تـــج

52o3o بــــر عويس دردير|هدى ج ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

266954 كرم محمد حبــــيبــــ|ندى  |ره بــــنه|تـــج

297|83 ن|مد عبــــيد حمد|مه ح|س| سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

6956o6 لمجد بــــنه|بــــو |رى محمد |لبــــند|ذىك | رن لمنصوره|بــــ |د|

|28784 سط مصطفى|لبــــ|هر مصطفى عبــــد |بــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

453436 تـــ خ رى|لبــــ|وى عبــــد|لبــــدر|لد رجبــــ |أمي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

82|264 ي محمود عبــــد
ن|لرحمن عثــــم|مصطفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

63957o كر محمد موىس بــــكرى|ديه ش|ن زيق|لزق|بــــ |د|

36o975 ى|يتـــ محمد عبــــد| هلل محمدحسي  |بــــ بــــنه|د|

4o63|4 ى محمد|ئى عبــــد |م| هلل محمد  حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

74298 خميس محمود خميس| لي|د ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

42o364 لديبــــ|لسيد حسن |لسيد |ىط |لع|ن عبــــد|نوره ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

4o296o حمد|ح بــــيوم |مصطفى صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62574 لعزيز|محمد رفعتـــ سعد عبــــد  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

|7|94 رص محمد|لن|بــــسنتـــ محمد عبــــد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

7737o8 م|تـــه عل|يه محمد شح| زيق|لزق|بــــ |د|
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8o9342 لفتـــح طلبــــه|بــــو|ء طلبــــه |نجل ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

447787 رى طيبــــ محروس|لبــــ|محمود عبــــد | رن ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

449o55 زتـــ|لخبــــ|عيل |لقمرى إسم|عيل |مصطفى إسم عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o|765 لنعيم|بــــ عىلي خليفتـــ عبــــد|يه|منيتـــ | لشيخ|عه كفر |زر

498|39 ر|لنج|هيم خليل عطيه |بــــر|ر |من ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

733o6 لعزيز محمود|حمد عوض عبــــد | طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

227879 ن|لدين محمد عثــــم|ء مىح |رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

863848 ى  ي حسي 
ى محمود|مصطفى مي  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

277622 خ|لطبــــ|جر صفوتـــ مصطفى |ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2o2o4 نور سيد محمد|محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4825o3 لسيد|لسيد |خلود ممدوح  سكندريه|ل|ره |تـــج

428985 بــــ|هيم محمد عق|إبــــر| ن رض|إيم لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

33434o لكريم|حمد عبــــد|محمد كرم  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

25975| م سعيد خليفه|هش| دين تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

687|85 مه|لعجىم سل|لعجىم محمد |لد |خ لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

684595 شوح|ل|حمد |لسيد عوض |محمود محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

||9284 ك عبــــده|ريو جورج مل|م |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

|4567| لرحيم|مي  محمد عبــــد |رص |مي  ن| ن|حقوق حلو

5|39|5 ى عىل |م عبــــد |له| ئى|لحلو|لحميد حسي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

442988 لسيد محمد|همسه محمد جميل  لشيخ|عه كفر |زر

327738 لسجينى|ره محمود محمد محمود |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|5755 فظ|هيم ح|بــــر|م |ندى س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

267789 هيم مبــــروك عبــــده|بــــر|محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

68|45o ل|مر زو|م سمي  عىل ع|سل| لمنصوره|هندستـــ 

9|2734 ي  صبــــرى نزيه صبــــرى خرصى ج|صيدلتـــ سوه

|52762 ن|م عىل حربــــى مهر|هش لمنصوره|حقوق 

9|7393 لرحيم سيد  |لدين مصطفى عبــــد|م |حس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|5|237 يف محمد  حمد|زينبــــ رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28336  مني  محمد محمود
مصطفى ى شمس| لسن عي 

253269 ن محمد حفيشتـــ|ء رمض|ول تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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7o7876 تـــ|حمد فرح|حمد محمد محمد | لمنصوره|طبــــ 

4|oo9o ئى|لعن|لسيد |دل |كريم ع |ره طنط|تـــج

|63574 جد|مر محمد م|زن تـــ|م دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

76943o لسيد|خلود محمد محمد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

||5745 لعزيز عيسوى|مريم عمرو عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

85444| مه خليل|رس سل|نوبــــ ف|بــــ| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

75o562 مر محمد منصور|محمد تـــ عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

38o87 لعزيز|ن عبــــد |حمد رمض|د |زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

66447 لفول|حمد عمر عىل |ر |من بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2|859 | لي|د
محمد دردير مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

64|55o شم|بــــوه|لحكيم |ل عبــــد |عمر جم زيق|لزق|هندستـــ 

|2675o س سليم|ء عطيه سيد عبــــ|ل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

365669 م عىل|لسل|ء عبــــد|كريم عل |حقوق بــــنه

766|87 بــــر|هلل محمد ج|مريم محمود عبــــد  نوعيتـــ بــــور سعيد

866o98 بــــ عدوي|بــــوبــــكر محمد غر| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

487955 وى|لشعر|ن |محمد حسن رمض |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6o832| لبــــطل|آيه نسيم محمد  ي صىح طنط
|معهد فنى

3|9735 م محمد عبــــد ربــــه حسن|وس ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

879o58 ن |هيم رشو|بــــر|ء فرغىل |شيم م بــــنى سويف|إعل

859|o3 ى حسن عبــــد|نور لودود|ن حسي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

8o9994 ى|حس ى محمد حسي  م حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8||o47 لمنعم|ح عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|ل صل|م| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

482642 لحميد عىل|ندى بــــيوم محمد عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|596|| م|م|جر عىل محمد |ه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

53oo49 لحميد رحيم|عطيتـــ محمد عطيتـــ عبــــد  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

682292 سهي  محمد نجيبــــ محمد نسيم بــــدير لمنصوره|حقوق 

6|3525 شم|حمد يىح عطيه ه|شم |ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

25o8o| لم|لع|سعيد محمد سعيد  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

3|77o9 لبــــصي  عىل|ز عبــــد|هلل بــــ|عبــــد لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

979o9 ح|لفتـــ|حمد عتـــريس عبــــد |لبــــنى  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و
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678326 سىط|لدي|لسيد |حمد |مح |ن س|رو لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

426|3 لففى|ن محمد |سط عثــــم|لبــــ|ن عبــــد |عثــــم هره|لق|ره |تـــج

7o2625 لرحمن|لغنى مصلىح عبــــد |رس عبــــد |منى ي لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

348849 ن خضي |حسن سليم| ء رض|شيم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

2|6646 هيم عطيه زمزم|بــــر|مهند يحن   ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

442823 ىط|لع|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |حمد |ره |س ج|بــــ سوه|د|

9|268o  
ى
ن |لسم|مصطفى محمود دسوق ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

235296 مل كريم منصور|حمد محمد ك| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

284882 ف فتـــىح |تـــرين |ك سعد|رسر ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

847452 ى س| يح بــــدري|حمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

|5|oo2 للطيف فتـــىح|محمد عبــــد | نور ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

854652 ي سلط|تـــه
ى محمد|ن |ئى مي  ي |

سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|6o336 ي عبــــد |
لحميد عىلي|حمد حسنى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

84|697 يمن قدري محمد|حمد | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

7o6|49 مد|لرحمن محمد فتـــىح ح|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

625523 يف هش لعزيز|م محمد سعد عبــــد |رسر زيق|لزق|حقوق 

6||266 ى|محمود جمعه بــــدير  لمسي  لمنصوره|بــــ |د|

76o569 حمد محمد|فظ |تـــفى ح بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

35876 لد|حمد خ|لمجيد |خلود محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

52395o لسيد حسن|م محمد |عمر عص سكندريه|ل|هندستـــ 

687o8| مد متـــول|لعربــــى ح|بــــ |يه|مروه  لمنصوره|حقوق 

6oo34o ى ر|حمد |محمود  شد|نور حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

485433 حمد|د خليل |لجو|رضوى محمد عبــــد  ى شمس| لسن عي 

|38884 ى|منتـــ  هلل محمد عىل حسي  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

446972 لتـــرىك|حمد محمد |هيم |بــــر|مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

648277 لحميد|دريس عبــــد|م |يه عص| زيق|لزق|حقوق 

65324 م سعيد جمعه سويلم|سل| لفيوم|هندستـــ 

844424 دي محمد|له|لح عبــــد|مروه ص ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

9o9625 حمد |ده |ن حم|مينه شعبــــ| ج|تـــربــــيتـــ سوه
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24|759 لنعيم|حمد عبــــد |حبــــيبــــه محمد سيد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

832528 لعبــــد|لحسن فكري |بــــو|لدين |م |حس ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

7o732o وي|لغربــــ|هيم محمد |بــــر|حمد سعد | |دين لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

77|779 ن|م محمد سليم|تـــتـــ تـــه|حمد محمد شح| ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

282o|8 فظ|لمنعم ح|مصطفى محمد عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

7||54o حمد مجدى فريد فهىم تـــعيلبــــ| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

772396 ن|ل محمد محمود سلط|لرحمن جم|عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

7o2797 هيم|بــــر|لنبــــى |هيم محمد عوض عبــــد |بــــر| زيق|لزق|حقوق 

|46567 هيم|بــــر|يمن مصطفى |مصطفى  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

4999o حمد|ر |لستـــ|حمد محمد عبــــد | ره بــــنى سويف|تـــج

24898 بــــر|م يحن  ص|ره هش|ي هره|لق|ر |ثــــ|

4|253| د|حمد مر|ء مصطفى نبــــوي |ل| |بــــ طنط|د|

|5253 يحن  حمدى محمد سيد ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

898388 هيم عىل محمد |بــــر| |ند ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

82554o ل|ن عىلي محمد كم|مرو ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

||8564 ف عبــــد |نهله  لنور|لسميع فج |رسر ى شمس حقوق عي 

498566 لحليم بــــىه خميس|لسيد عبــــد|ن |نوره |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

362||6 د|د سعد حد|محمد حد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

893797 حمد  |هيم |بــــر|ن عمر |يم| سيوط|بــــ |د|

64392 مد بــــدوى|هند عىل ح لفيوم|حقوق 

9|927o لرحمن بــــخيتـــ |ندى سعيد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23o935 مه محمود يوسف|س|حمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

524657 هيم خليل|بــــر|لرحمن حمدي |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

695926 ل متـــول|لرج|محمد وحيد عز ى شمس طبــــ عي 

|6|3o6 لرحمن|حمد عبــــد |ن محمود |نور ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

2277|7 رحمه يوسف محمد يوسف ن|تـــربــــيتـــ حلو

5o8424 هيم |بــــر|لمجيد |هيم عبــــد |بــــر|هلل |بــــسنتـــ عبــــد

نصي 
سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|44844 ي فرج|حبــــيبــــتـــ 
ى
نور شوق ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سيتـــى ط
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8|29|8 ئيل بــــطرس|ن ميخ|نوبــــ يون|بــــ| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

493455 ف نبــــيل ميخ|ف ئيل|دى أرسر |حقوق طنط

635o5 لحميد محمد|بــــ عبــــد|لتـــو|محمد عبــــد  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

228o37 تـــه|روق شح|بــــر ف|ص| فيول ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o4262 ئيل |مز رفيق سليم ميخ|ر زيق|لزق|هندستـــ 

5452|3 ف ح|لرحمن محمد |عبــــد  فظ محمد|رسر سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

8o7844 ه غ لسيد|لبــــ سنوىسي عبــــد|شهي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

353|24 ن حسن|حمد حسن رمض| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

9|845o لغنى |بــــتـــ عبــــد|ء محمد ثــــ|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

629o35 ى |حمد |ن |يم| هيم|بــــر|مي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|6985 رون|جد لبــــيبــــ ه|م| دون|م د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

75o65| م|لسل|ن نبــــيل حسن عبــــد |سوز لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

54|338 ي محمود و|محمد 
ى
ي|حمد شوق

ى
ق علوم دمنهور

238o53 بــــينى حسن|ره |دل عم|ن ع|يم| لشر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o8786 هيم |بــــر|لمسيح شفيق |عبــــد| رين|م ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

846o37 ي عبــــد|غريبــــ عبــــد
فظ سيد|لح|لرضى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

|48275 ن|حمد عثــــم|حسن | لي|د ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

449589 لشوربــــىح |د |د محمد رش|رش |بــــ طنط|د|

6o6|87 ج|حمد حج|طف محمود |لرحمن ع|عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5o7|95 تـــه|سنتـــ رمزى شهدى شح|بــــ ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

689342 ي
زى عوض حسن|لمغ|هلل |عبــــد | دئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83o79o لمجىلي محمد|حمد عبــــد|ز |مع دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3424|9 هيم حسن|بــــر|حمد |هيم |بــــر|بــــ |رح ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

255|37 لسيد|لمحسن |لسيد عبــــد|ندى  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

||8895 مل|ك| ندرو يىح زكري| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|546|3 لس فهيم يوسف فهيم كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|47o7  محمد  |رس|
ى
ء مصطفى شوق سيوط|بــــ |د|

7|o626 ويه|لسعيد محمد فهىم كر|ن |نوره لمنصوره|ره |تـــج

884579 ف كم|كريم  مل |ل ك|رسر سيوط|حقوق 
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334737 طف بــــطرس يؤنس|بــــيشوى ع |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o|5|2 لرشيد|رص عىلي عبــــد|ء ن|وف ي|علوم 
|لمنى

527679 ن لسيد محمد درويش|حمد | |مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

24592| |ش|محمود محمد محمد بــــ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

262998 ى بــــسمه سعيد بــــيوم حسي  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|2|458 لدين|هيم يوسف عز|بــــر|لدين |هيم عز |بــــر| ى شمس هندستـــ عي 

42o|2o دم عىل هشهش|ل محمد |عبــــي  جم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

45282| لمهدى|لسيد |طف |ع| ند لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4o5o99 ن|ل محمد محمد عىلي شعبــــ|بــــل ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

338393 ي|ر
لغنى|حمد عبــــد|يمن | |ئى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4562o3 لمدئى|متـــول مصطفى مصطفى | عل سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

443922 ع|لحليم نعن|لحليم عبــــد|بــــ عىل عبــــد|رح ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

8|4|69 مح مكرم فهيم|دي س|ف ره بــــنى سويف|تـــج

2o||2 م محمد|لسل|هلل محمد عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

536835 ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|ء محمود |عىلي عل ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8447|7 لح|لحفيظ ص|محمد عبــــد| عل ن|سو|تـــربــــيتـــ 

84|955 حمد حسن|لعظيم سيد|ء عبــــد|رس| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

628638 لكريم|ء مصطفى رجبــــ عبــــد |لزهر| زيق|لزق|بــــ |د|

|5|o53 حمد محمود|لحميد |عبــــد | عل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o295 لحميد|شم عبــــد|ء ه|ن عل|نوره علوم بــــنى سويف

6|2765 فع|لش|هيم |بــــر|فع |لش|ن محمد |نوره |بــــ طنط|د|

893|86  محمد |ء رمض|سم|
ى
ن دسوق سيوط|بــــ |د|

53763o لدين|بــــ |لعظيم شه|حمد عبــــد|حمد مصطفى | لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|5o674 كريم حنفى محمد محمود ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

539|5o س|هلل عبــــ|محمود محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||694| جورج نجيبــــ جرجس| جوشو هره|لق|حقوق 

863|47 ن|ل حسن سليم|لد جم|خ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

326555 تـــ رمض| ح|لفتـــ|مي  عىل عبــــد|ن |مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

329828 م عىل محمدعىل|هلل س|منتـــ  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 
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775o76 م|حمد غن|لعزيز يوسف |ء عبــــد |شيم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

846o22 هيم|بــــر|لسيد |حمد عبــــد|هلل |عبــــد سكندريه|ل|صيدله 

5|322 متـــ سيد عويس|س|هلل |منتـــ  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7726o9 لعزيز عطيه|م عبــــد |خلود عص زيق|لزق|علوم 

632639 لم|ده محمود س|ر حم|من ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

265229 حمد مبــــروك محمد عىل عيس| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

255|29 دل فهىم مرصى|هلل ع|منه  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

5o3|o8 لوكيل|تـــتـــ |حمد عىلي شح|يه | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

34o62o  |لش|محمود يشي حلىمي عبــــد
ى
لدوبــــي|ق يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

|2443o حمد محمود يوسف معروف| ى شمس حقوق عي 

685o5o حمد محمد|لبــــكرى |عمر محمد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

8|8||6 هر|لظ|ىطي عبــــد|لع|هر محمد عبــــد|لظ|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

9o|625 هلل سليم  |م سليم عبــــد|هش ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

765o5 حد عىل|لو|عمر محمد عىل عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

623662 حمد محمدربــــيع عوض بــــدوى|د |سع ط|معتـــ دمي|علوم ج

6o549 س سعد محمود صديق|ين| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4556|9 ذل|لش|يوسف محمد محمد يوسف  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

694oo4 ئى  ميشيل صبــــىح|يكل ه|م لمنصوره|حقوق 

645336 ى عبــــد |بــــه زق|لر|لحق عبــــد |لعزيز عبــــد |ء حسي  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

9|97|8 لم فكرى جبــــره  |ديفيد س ج|علوم سوه

|3o265 حمد شديد|ل سيد |سندس جم ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

249338 |لور|رى |لبــــ|طمه محمد عبــــد|ف
ى
ق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8o2838 محمد عىلي محمد موىسي ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

689288 لرحمن عىل|ء وجدى عىل عبــــد |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

447464 رص|لحميد عبــــد ربــــه ن|ئى محمد عبــــد |يه ه| سكندريه|ل|هندستـــ 

649238 ه مصطفى جوده عبــــده  حمد|ني  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|24|| لففى|رص |لموجود ن|مي عبــــد |محمد س ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

255|o8 لدين|طمه رفعتـــ محمد عز |ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

542284 ر|لنج|هيم محمد |بــــر|أيتـــ محمد  سكندريه|ل|عه |زر

886863 لجليل سليم |م محسن عبــــد|ريه سيوط|تـــربــــيتـــ 
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65843 ي 
لقرئى|حمد عويس |مصطفى لفيوم|بــــ |د|

348559 لسيد|مسعود رزق عبــــد| دون|م ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

75o5|9 روق عطيتـــ|عمرو محمد ف عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

47959 زق عبــــود|لر|ر عبــــد |محمد مختـــ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

923682 مد خليل |حمد زغلول ح| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

76o829 لسيد عطيتـــو|حمد |بــــسنتـــ  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

76277 هلل|م محمد عيد عبــــد |سل| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

23o||5 لفريد صبــــىح ذىك|ندرو | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2839|2 يف حسن مصطفى حسن رسر ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

296|52 دم|ندى سيد عىل محمد عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o7495 لديبــــ|مي أحمد |أحمد س |طبــــ طنط

7|235 زق|لر|لغنى عبــــد |ده محمد عبــــد |حم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

764826 ن|هيم سلط|بــــر|لخرصى محمد |ندى  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

7879o2 لح|روق ص|ره محمد ف|س زيق|لزق|بــــ |د|

4|677 ر|لغف|لسيد محمد عبــــد |يدى |ه هره|لق|حقوق 

6245o3 ي إبــــر|س|
ره|هيم عم|بــــر|هيم |مه عوئى ط|هندستـــ دمي

889|8o ف نصي  محمد | |عل رسر سيوط|صيدلتـــ 

367252 ى|محمد محمود مغ ورى حسن بــــحي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|7|843 لرحمن سيد تـــرىك محمد|ء عبــــد |رس| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

284247 بــــسمه مصطفى محجوبــــ عىل كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

6|35o4 ود|لغنى مصطفى د|محمد مصطفى عبــــد هره|لق|هندستـــ 

766|5| عيل|سم|رس جعفر محمد |ن ي|رو تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

6|6458 رتـــ|بــــ زين محمود شبــــ|ربــــ لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

77924| ح محمد محمد عىل|لفتـــ|ن عبــــد |يه سليم| زيق|لزق|بــــ |د|

374|65 رثــــ محمد|لو|بــــدر وحيد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o634o لسيد محمد خرصى|حمد عبــــد|نغم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

65783 ن محمد|لد سليم|عمر خ ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

4o4349 لعزبــــ|ع |لرف|حمد |يوسف  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

45o965 لشيخ|فظ |لح|فظ ذىك عبــــد|لح|مجدى عبــــد |هندستـــ طنط
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778462 ي|ر
هيم|بــــر|دل لطفى |ع| ئى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

25768o لىح عىل|محمود صبــــىح عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

535226 ن|لسيد سليم|لحليم |حمد عبــــد |محمود  ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

89o9|9 ح حفىطى محمد |صل| دين سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6856o| م|م|ل|لح |حمد محمد ص|مريم  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

323|29 وق  ف عبــــد|رسر لحسيبــــ محمد|رسر ى شمس حقوق عي 

355366 م|لسل|حمد عبــــد|لحليم |سلىم عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

9|8662 ضى سيد  |لر|لد عبــــد|محمد خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78|564 رس محمد عىل عىل|ء ي|سم| زيق|لزق|بــــ |د|

433339 لس  هيم|بــــر|مجد رزق جرجس |كي  |ره طنط|تـــج

358|69 ف محمد مصطفى|يىح  رسر كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

64849| هلل||لسيد محمد عط|لسيد محسن | زيق|لزق|حقوق 

62534 كر|ل يحن  ش|م جم|عص ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

53562| ن|حمد رضو|ه |لل|عمر محمد عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|3|8o م وليد محمد محمد حبــــيبــــ|هش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

623686 ه محمد زىك محمد غنيم ني  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

762692 ج|سم محمد محمود فر|محمد بــــ بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

777438 لسيد صقر|لعزيز |ر محمد عبــــد |من زيق|لزق|عه |زر

|4|874 لحسن|بــــو |لغمرى |مصطفى محمد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

75783| شم|ء حسن محمد ه|سم| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o|478 بــــ|لسيد دي|لمتـــول |لسيد |مريم  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

693|44 وع|ء يوسف يوسف عىل مط|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

42522| ي بــــرصي|حمد ك|ندى 
مل مدئى سكندريه|ل|ره |تـــج

4|5784 لق|لخ|هيم عبــــد |بــــر|يه محمد عيس | لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

58o9o بــــ|حمد دي|هلل حسن |عبــــد  طبــــ بــــنى سويف

89|37o حمد |مصطفى سيد محمد  سيوط|تـــربــــيتـــ 

8|9559 منيه سيد عطيه جمعه| ي|طبــــ 
|لمنى

4|4443 ن عطيه قنديل|شعبــــ| رض| رن |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|295|8 لعزيز محمد|محمد قنديل عىل عبــــد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

884o48 لعزيز  |محمد منتـــرص فرغىل عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

4|38|| لقلينى|در |لق|نور عبــــد|در |لق|محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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6o676o ر محمود|لغف|زق عبــــد |لر|دل عبــــد |محمد ع لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

366o93 حمد محمد سيد سبــــيع|دتـــ |مي سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

9o8465 ن |لمبــــدى عثــــم|م محمد عبــــد|ريه ج|تـــربــــيتـــ سوه

85565 لحفيظ|حمد محمود عبــــد|عمر  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

323249 ى هيم|بــــر|د مسعد |عم| يوستـــي  ى شمس علوم عي 

3|5698 ى |ء محمود حس|شيم بــــو عريضتـــ|ني  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

27|74o ى ص|ي |لنج|بــــو|بــــر محمد محمد |سمي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

336o83 حمد عىلي|هبــــتـــ محمد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8o|28| ي |يدي كم|ه
هيم|بــــر|ل مصطفى ي|طبــــ 

|لمنى

35756| لسيد عطيه محمود عطيه|مصطفى  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|596| هيم محمد  عىل|بــــر|ء مسعد |ل| عه دمنهور|زر

2|5859 بــــو عيون|حمد |حمد محمد |محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5o932 ر محمد موىس حسن|من هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

23396o لعليم|ح عبــــد|لفتـــ|م محمد عبــــد|سل| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

237233 لحميد|ل عبــــد|ء محمد كم|شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23432o ر سويلم|رى عم|هيم خض|بــــر|زن |م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

||7769 لدين حسن بــــدوي|م |بــــرلنتـــى حس ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

326|48 لعزيز عىل|هدى كرم عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

444277 لطبــــىح |آيه عىل عطيه رجبــــ  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

22936| هلل محمد حسن|ء عبــــد|شيم ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

699o26 لشيوى|محمد عليوه | ء عط|ل| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5o94o2 ف عمر عبــــد |حمد | لمجيد|لعزيز عبــــد |رسر لشيخ|عه كفر |زر

79||3o لدين|عيل عز |تـــ محمد إسم|م عرف|سل| زيق|لزق|حقوق 

464338 روق عبــــده محمد|هلل محمد ف|منتـــ  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

8387oo نور فخري معوض|رسيل |م ن|سو|علوم 

7o7842 تـــه|لسيد حتـــ|بــــكر محمد بــــكر  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

547545 عيل|سم|لسيد |محمود محمد مصطفى  |حقوق طنط

893o78 ي|ر
ن عىلي |ن عثــــم|بــــدر| ئى سيوط|حقوق 

4|4273 ل|بــــدين بــــل|ء فتـــىح ع|شيم |نوعيتـــ طنط
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5|677 ى|لص|مد عبــــد |بــــر ح|مروتـــ ج لحي  ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

475769 رص|لن|لدين هيثــــم سمي  محمود عبــــد|سيف  سكندريه|ل|ره |تـــج

774o92 ن محمود|ل رمض|لع|م عبــــد |لسل|يه عبــــد | زيق|لزق|عه |زر

|6745| ح|لفتـــ|محمد محمود محمد عبــــد  ى شمس حقوق عي 

|284|2 محمد محمود طه| مرن ى شمس|تـــج ره عي 

62o8o9 هيم سعده|بــــر|آيه محمد أحمد أحمد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

697429 لسيد محمود|هلل |د عبــــد |هلل عم|عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

53oo63 وى حسن|لر|ن محمد |محمد رمض سكندريه|ل|هندستـــ 

546265 تـــه|حمد شح|وليد سمي  سعد مسعد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|54946 ح محمد|لفتـــ|حمد عبــــد |خلود  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

|2o869 رس|س ف|محمود سيف عبــــ |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

85|3o| ي|لهدي عىلي سليم|نور 
ن مدئى صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

49|63 حمد|مصطفى محمد حربــــ  هرتـــ |لق|تـــمريض 

|48o48 لعليم|ل عبــــد |يوسف عزتـــ جل تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6|5392 لشوربــــىح |حمد شلبــــي عىل حمزه | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

|28|75 م جبــــر|م|هر |دل ط|هر ع|ط ى شمس هندستـــ عي 

2|4382 يتـــ سمي  فهىم شفيق مسيحه مي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

6245|3 جي|لمل|لرحمن |مه عبــــد |رس سل|محمد ي ط|هندستـــ دمي

753|79 هر محمد فريد|محمد م عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

8oo2o4 لدين يوسف عربــــي|م |سمر حس ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

6|76o| بــــ|حمد غر|حمد محمد |حمد | ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8|5929 ى ج هلل محمد عىلي|د|حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

52o4|6 رى|لبــــند|ر سعيد أحمد |من تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

245669 ى |بــــر|محمد  تـــ|خو|بــــو|هيم |بــــر|هيم حسني  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|54896 ى|رص سعيد |ء ن|سم| مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|29|76 لمتـــولي|ح |حمد صل|زم |ح |بــــنه| هندستـــ شبــــر

254689 حمد جمعه|مه محمد |س| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|4989o ى محمد|ئف عبــــد |ر هلل خرصى ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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9oo9o2 حمد فتـــىح محمد |قمر  ج|تـــربــــيتـــ سوه

923874 جر فتـــوح عىل حسن |ه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

226439 لدين|عيل عز|سم|عمرو محمود  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

32945| دي ذىك طعيمتـــ|له|يتـــ سمي  عبــــد| |حقوق بــــنه

2|6o4 لرحيم|حمد عبــــد |دل |بــــسمتـــ ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

639o84 هيم|بــــر|حمد صبــــىح محمد | |ره بــــنه|تـــج

33743 هيم|بــــر|د |مريم محمد ج دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

8o5o88 ي ع
حمد|طف يونس |يمنى ي|طبــــ 

|لمنى

86335o م|بــــوبــــكر تـــم|ح |لفتـــ|حمد عبــــد| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

63o323 لحميد رشيد|مه عبــــد |س|دهم | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

49o692 ح|لسو| |لعل|بــــو |طمه محمد |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|72oo ئى|لعن|تـــ محمد |لشح|ل |ء جم|ل| ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

2|8338 عيل|سم|نشين محمد محمود  لفيوم|هندستـــ 

755732 مل سعد حسن خليل| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

255o73 ج|لد محمد فر|خ| ن|دي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

23628| ى|ر عىل |لغف|ر عبــــد|لغف|مل عبــــد| لعشر هره|لق|صيدله 

8|8383 لحليم|ح عبــــد|لعيد صل|بــــو|م |حس ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

48462| هيم محمد شلبــــى|بــــر|حمد |د |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2787o لحميد محمد بــــدر|هيم عبــــد |بــــر|بــــسنتـــ  هره|لق|ره |تـــج

8546o2 هيم|بــــر|لدين |ح |لبــــر محمد صل|محمد عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

362o7 ح محمد حسن|حمد صل| هره|لق|بــــ |د|

7|5|9| لشوج |لحسينى |حمد نبــــيل حسنى | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

442425 د نور جمعه خميس|عم لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

44898 رس عيد عيس محمد|ي| ر|ي لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

647927 ىط|لع|حمد محمد محمد عبــــد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9oo6|| لرءوف عىل |ره عىل عبــــد|س ج|صيدلتـــ سوه

9oo536 خر |دل ظريف ز|نه ع|هيل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

836449 حمد محمد موىسي|زهره  دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

898669 ى د فوزى جرس |عم| مي  ج|حقوق سوه
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285835 ى محمد | ى ر|مي  شد|مي  هرتـــ |لق|تـــمريض 

2564o3 مر عشيبــــه|ن ع|مر زيد|تـــ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6|2|o6 |لمصيلىح هل|لمصيلىح محمد |حبــــيبــــ  لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

633943 زى|حمد محمد محمد حج|دهم | زيق|لزق|علوم 

246739 محمود صبــــرى محمد شعيبــــ لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

32876o لمعز|عبــــد| هر عط|مه م|س|هر |م تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

8|4236 لليل|بــــو|تـــ محمود |د فرح|مر ره بــــنى سويف|تـــج

4o4534 فظ سيد|رف ح|لرحمن ع|محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

433839 ن|در زيد|لق|دى عبــــد |له|محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

445926 زق|لر|لعزيز سعد عبــــد |لعزيز مبــــروك عبــــد |عبــــد 
لففى |

|ضتـــ طنط|علوم ري

626834 ن|ل مصطفى شعبــــ|لع|سمر محمد عبــــد زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

352o|8 لجمل|لعزبــــ |حمد |لدين |محمد محن   ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

539258 ن تـــبــــ فهىمي جندي|مجدي ر| مي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

9o5428 ى |ي تـــ حسن |حمد عرف|سمي  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

23|o55 م حسن عىل حسن|حس ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6oo74 ى عويس|سم|ء |شيم عيل حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

68895o لفتـــوح جمعه|بــــو|مه محمد |س|كريم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

838586 ج محمد بــــخيتـــ|لحج|بــــو|يه | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

257692 للطيف|حمد عبــــد|س |لد عبــــ|خ شمون|نوعيتـــ 

846728 حمد|لد محمد |بــــسنتـــ خ ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

7oo573 حمدى موىسي|ل| |حمد رض| لمنصوره|ره |تـــج

26|9o7 حمد|لعظيم محمد |عمر نرص عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

866274 حمد محمد|ل |محمد كم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

8|2433 ن محمد محمود محمد|عثــــم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o3798 يح|لس|حمد |لمجيد |محمد محمود عبــــد  ن|علوم حلو

34339| ي
لفتـــوح|بــــو|رص محمد |ن| دئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o853o لحلو|لمنعم |همس محمد عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

7852o4 لجندى|هيم مرىس مرىس |بــــر|م |سل| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

9o3746 حمد |عيل |سم|طف |ن ع|يم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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|3528| وى|لنكل|لمنعم مصطفى |ن عبــــد |رس عثــــم|ف ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

788257 ف غ|سلىم  لسيد|هيم |بــــر|زى |رسر عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

455687 هلل| |لسيد عط|ء سعيد |رس| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|28664 لرحمن محمود حديوي|حمد عبــــد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

792824 م|ل عل|ل هل|محمد جم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|78|55  عبــــد |لبــــ|مريم حسن عبــــد 
ى
لق|لخ|ق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

24o8|3 لشويخ|مد محمد محمود خليل |ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

694527 لديبــــ|حمد محمد |لسيد |ء |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

754845 ن محمود|ء محمد زيد|شيم زيق|لزق|حقوق 

34998o عيل محمد بــــدر|سم|رتـــ محمد |س |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

355584 لكريم|د|هلل محمد ج|نشوى جبــــر ى شمس|د| بــــ عي 

6392|4 ي محمد
تـــ محمد مصطفى أمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

438226 م|لش|هيم |بــــر|ء شهدى |شيم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

8|82|8 مل|د عىلي ك|محمد عم حقوق بــــنى سويف

4529|4 لمجيد حسن|م عبــــد|لسل|ح عبــــد|رتـــ صل|س لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

629o33 تـــ محمود عبــــد | هيم|بــــر|يم |لد|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

353925 ف رجبــــ |محمد  يد|لصغي  ف|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

|63852 م عىل|لسل|فرح محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o6735 ه | ف عبــــده محمد موىسي|مي  رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

266o|2 يف محسبــــ قطقط| حمد رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

|59772 ف موىس عو|ر |مي د|رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

9o9227 ي |محمد كرم فوزى خلف عبــــد
لغنى ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

688o65 ى|ء جعفر ح|ء عل|لىمي فظ حسي  لمنصوره|حقوق 

4485o9 ن حسن معجبــــه|حمد حمدى رمض| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5|46o5 هلل|لسيد عوض سعد |ء سعيد عبــــد |سم| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

3565|6 لم|در س|لق|تـــفى سعد عبــــد ى شمس| لسن عي 

6o3775 ل|محمود سمي  زىك غ لمنصوره|هندستـــ 

2o69o لسيد|محمود محمد جمعتـــ  ى شمس|زر عه عي 

284266 ى عط ى بــــشر بــــولس| مريم معي  ى شمس علوم عي 
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33753| زق|لر|زى عبــــد|د حج|جدتـــ فؤ|س ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

34o68 وق محمد فتـــىح  لسيد|رسر لفيوم|عه |زر

43|856 |رص شبــــل شتـــ|محمود ن |ره طنط|تـــج

823864 در|لق|بــــر عبــــد|مي بــــدر ج|ر سيوط|ره |تـــج

8673o8 مل يوسف|نور ك|ء |رس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6469|9 نه|هيم شبــــ|بــــر|ن حسن |نوره لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4o5|8 ي ري| نعمه رض
ض|حنفى ي تـــمريض 

هره|لق|معهد فنى

22|8|6 حمد محمد محمد عىل|ء |ل|ء هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

878847 هيم |بــــر|حمد محمد حسن | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|4||55 ى سيد|مهند سيد  حمد محمد حسي  ى شمس هندستـــ عي 

6963|9 نم|لسيد غ|حمد |حمد |منيه | لمنصوره|بــــ |د|

464673 نسمه سعيد عىل يونس م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

853942 رص محمد حسن|حمد ن| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

4o6297 لرحمن|لسيد محمد فرغىل عبــــد|هبــــه  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

63o9|6 ح محمد|لفتـــ|حمد عبــــد|ء |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

342468 سم|سم ق|لسيد ق|جر محمود |ه ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

77325 لم|س| لوف|بــــو |لمغنى |لمغنى عبــــد |عىل عبــــد  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

883698 ه |لل|بــــ عبــــد|لتـــو|ل عبــــد|منى جم سيوط|بــــ |د|

8o6o38 س|لعظيم عبــــ|عبــــي  سعد عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

92o22| نه ممدوح زىك حبــــيبــــ  |مري ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

446946 حمد سليم|طف محمد عوض |محمد ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36o595 ن|حمد عثــــم|لعزيز رجبــــ |حمد عبــــد| |حقوق بــــنه

|6525 رق محمد محمد|سلىم ط كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

83o497 ى |ي حمد محمد محمود|سمي  |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

4o3834 هيم|بــــر|بــــر |حمد فتـــىح ج| ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

897468 ئى محمد محمد |ر جيل|من ج|ره سوه|تـــج

875777 ضى عىل خليل  |لر|م عبــــد|سل| سيوط|حقوق 

4o4437 وي|بــــوزيد بــــدر|مي |حمزه س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

47962 ى|محمد يوسف محمد  مي  لمنصوره|حقوق 

7o2o5| لمرصى|ع عىل |حمد رف|مصطفى  |بــــ طنط|د|
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753|42 ى أحمد|مه ص|س|لح |ص لح حسي  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

882949 دى خميس محمد  |هبــــه ن سيوط|بــــ |د|

2949o|  |لبــــ|لمغنى عبــــد |حمد فتـــىح عبــــد|
ى
لكوم|ق تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|

مس|تـــجمع خ

2||o7 رس عىل محمد محمد سبــــع|ي هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o8663 ى|لسيد ش|م |لسل|حبــــيبــــه رجبــــ عبــــد  هي  |ره طنط|تـــج

83622| ي|لخ|عمرو عبــــد
لق محمد مرتـــضى ن|هندستـــ أسو

339682 |للطيف محمد |للطيف محمد حلىمي عبــــد|عبــــد
هيم|بــــر

|بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9o85oo ل |لع|ع عبــــد|لر|رس |ر ي|من سيوط|ره |تـــج

692o47 هلل|حمد عىل عىل عبــــد |لد |خ ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

6||65| لسيد موىس|لحليم |عىل عبــــد |ره طنط|تـــج

856o83 هيم|بــــر|عيل محمود محمد |سم|ل |نه ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

79o875 ى|ميمه غيثــــ بــــرك| تـــ حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

4|66o9 لق|لخ|لمحسن محمد محمد عبــــد |ء عبــــد|عل لشيخ|ره كفر |تـــج

9|6923 ن ى |جح وديع |ن| مي  مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

247727 ف عبــــد|لد |خ وى|لعبــــس|لحميد عطيه |رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

232o7o هلل حسن|بــــ |محمد محمود ج ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6|6972 ه | ف سعد |مي  وى|لمغل|رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5o28o يف  ف |رسر رم حمودتـــ|لمك|بــــو |رسر ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

6|9928 لح جمعه|طر ص|ء صبــــرى خ|إرس ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

2787o| وز نج ى|حمد طلبــــه |ح |ني  لشطي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7o5o85 عي|لو|للطيف |لرحمن عبــــد |يه محمدين عبــــد | زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

6o4392 لخميس|دى |لن|دى محمد |لن|يوسف  |هندستـــ طنط

92|933 ف عبــــده حمزه |محمد  رسر |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

64o|2| هيم|م محمد محمد إبــــر|ء س|عىلي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5|99o3 ن|لطح|هيم خليل |بــــر|ندى سمي   تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

675457 مد جمعه|م فهيم ح|هند هش لمنصوره|حقوق 

462o67 رى|لمسم|هلل أحمد |نعمه أحمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

759434 حمد غنيم محمد|ء |سم| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

8332o5 ي | ي حكيم بــــش|نىح 
ره|لفى |نوعيتـــ فنيه قن
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88o374 دى وديع يعقوبــــ  |ن| رين|م سيوط|بــــ |د|

5|78o8 دى هويدى|له|حمد عبــــد|ن نرص |نوره عه دمنهور|زر

894564 ه | لمنعم حسن |حمد عبــــد|مي  سيوط|عه |زر

264978 مه محمد|محمد نزيه سل |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|o295 ن|م سلط|لسل|لسعيد عبــــد|مؤمن  |ره طنط|تـــج

27o353 يف|د مصطفى حس|عمرو فؤ ى رسر ني  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

|469o6 دل محمد حنفى|لرحمن ع|عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6o48|8 لح|بــــو ص|بــــر محمد |مل ص|خلود ك |تـــربــــيتـــ طنط

3o98| ى تـــه|هلل شح|وليم عبــــد | روجي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

898737 لس ه ن عطيه |ئى سمع|كي  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|765|| لمجيد|رحمه سيد محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|42378 لسيد|د |رتـــ محرم فؤ|س ى شمس| لسن عي 

83323| هيم زىكي يوسف|بــــر|جرجس  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

266546 ن|لقوى فتـــىح رضو|ء عبــــد|دع ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

686757 |فظ |لح|ر محمد عبــــد |لغف|محمد عبــــد 
لمهندس

حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

22|92| ش عىل|ل عىل رو|جم| ر|ي هره|لق|ر |ثــــ|

78|249 محمد مصطفى محمد سليم زيق|لزق|هندستـــ 

5o4825  عىل|لص|هيم |بــــر|ندى حسن 
ى
ق سكندريه|ل|حقوق 

776333 لسيد|ر |لغف|يه محمد عبــــد | زيق|لزق|طبــــ 

63969o ى|حمد منصور حس|ل |مروه جم ني  زيق|لزق|نوعيتـــ 

699|98 محمد طلعتـــ محمد حسن لمنصوره|بــــ |د|

44o528 لسعيد عطوه متـــول|محمد  ط|بــــ دمي|د|

492994 لرحيم|حمد محمد عوض محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|2358 حمد|لسيد |ج محمد |لصبــــ|آيه  |تـــربــــيتـــ بــــنه

333||7 حمد|لسيد حسن |حمد |ء |لشيم| |نوعيتـــ بــــنه

|8o56 نيس|لمول |تـــفى محمد عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

4o4342 ن|حمد خليفه مصطفى رمض|لدين |نور  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6326o| هيم|بــــر|لسيد |بــــسمه مجدى  زيق|لزق|بــــ |د|

9o2588 حمد  |لدين |ح عز |لفتـــ|محمود عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى
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32|oo4 بــــومسلم|ىطي |لع|حمد حمدي عبــــد| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6|35o2 حمد|لعزبــــ سيد |محمد محمد محمد  |هندستـــ طنط

43o742 لجمل|مه محمد |هد أس|ن |بــــ طنط|د|

4|6459 شف|لك|لعزيز |د محمد عبــــد |محمد عم لشيخ|بــــ كفر |د|

9|4249 ى عىل حس|مروه حس ى  |ني  ني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|684 محمد مجدى جمعتـــ جودتـــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

26o739 لمحروق|م محمد |ندى س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

437949 ى محمد  وق خي  هيم حبــــيبــــ|بــــر|رسر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

69969o ي|ر
ح محمد|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر| |ئى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3236|5 ن حميدتـــ|لد سليم|ء خ|حسن ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

693|75 هيم |بــــر|هيم |بــــر|م |لسل|هيم عبــــد |بــــر|
دشيش

ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

7|6667 بــــوعجوتـــ|ء حسنى محمد محمد |سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

78|7o7 دل محمد عىل محمد نجم|ع| رويد زيق|لزق|بــــ |د|

646|23 ر|لنج|هيم |بــــر|ره طلعتـــ |س زيق|لزق|عه |زر

34o659 لعمروس|نور محمود يوسف |مجد |هلل |منتـــ  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

437|33 لففى|لحليم يوسف |د محمد عبــــد |سع لشيخ|تـــمريض كفر 

892o76 ز |ح فو|لفتـــ|ل عبــــد|محمود جم سيوط|ره |تـــج

634369 عيل عىل|سم|لرحمن محروس |عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

3622o5 عيل|سم|م محمد |حمد هش| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4798|5 ي|حمد |مه |س|محمد 
لسمنى سكندريه|ل|هندستـــ 

338||5 لرحمن عىل موىس|محمود مسعد عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7o7|34 حمد|هيم حسن |بــــر|ن |هلل وهد|عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|33475 ك|لمل|درس عبــــد |جد تـــ|يوسف م ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

43|858 لسعيد كسبــــر|محمود وليد  |ره طنط|تـــج

923o64 ى محمود |م خ|حس لد محمد عشر ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

783695 |لبــــ|لحفيظ عبــــد |تـــح محمد عبــــد |ء ف|رس|
ى
ق زيق|لزق|بــــ |د|

2459|8 بــــ|ر غل|لستـــ|طف عبــــد|محمود ع ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

24|53o |هيم حن|بــــر|لسيد |ره وجيه عبــــد|س ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

69524| هيم|بــــر|حمد |لق |لخ|حمد عبــــد |هلل |عبــــد  ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 
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69|||9 هيم|بــــر|زق |لر|ء خرصى عبــــد |لزهر|طمه |ف لمنصوره|نوعيتـــ 

558o5 بــــ محمد|لتـــو|ء حسن عبــــد |لشيم| رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

94492 در محمد محمود|لق|مصطفى عبــــد |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

259569 لفضيل محمد|لدين عبــــد|د|ر عم|من ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|32855 لبــــسيط عجىم|مريم محمود عبــــد  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

887o62 ي
لمنعم محمد |محمد عبــــد| دئى سيوط|حقوق 

7|6344 زق|لر|زق محمد عبــــد |لر|ميشه عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

785433 لسيد|م |لسل|د محمد عبــــد|نه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

97822 لمجيد|ن محمد عبــــد |حمد شعبــــ| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

88||65 رص |لن|لحميد عبــــد|محمود وجدى عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

28223o لم|لغنى محمد س|كريم محمد عبــــد رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

2853|7 لم سيد|لم سليم س|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

875974 مر سيد محمد  |م ع|حس سيوط|تـــربــــيتـــ 

6|42|8 طر|لحكيم محمد يىح جبــــر خ|عبــــد  |ره طنط|تـــج

86379| لدين محمد محمود|محمود نور |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|4|737 لس فريد موريس خليفتـــ كي  ى شمس طبــــ عي 

6|8o|2 ن|د محمد حس|هر فؤ|دين م|ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

273586 ن حسن|رمض| يه زكري| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

84|979 بــــوبــــكر|حمد عىلي |مروه  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

57735 ى مصطفى عبــــد   حسي 
للطيف|مصطفى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

8329|3 حمد|محمد محسوبــــ محمود  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5|65|9 ى حسن |لسيد |ء |عىلي لسبــــىك|مي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

3|265 بــــر محمد|ئى ص|شمس تـــيج هره|لق|ره |تـــج

85o945 ي  حمد|هيم محمد |بــــر|بــــشر لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

35|2|4 لمعىط|هيم عبــــد|بــــر|لمعىط |هيم عبــــد|بــــر| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

36o24| وى|لسعد|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|زم محمود |ح ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o8965 ل|صموئيل رشدي شفيق غبــــري |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

2|8369 سم|حمد ق|ئى نجيبــــ |سنتـــ ه|بــــ هره|لق|حقوق 
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6|56|7 هيم عيد|بــــر|م محمد |م س|س ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

42o|73 وى محمد|لشن|لسيد محمد |ن |نوره لشيخ|بــــ كفر |د|

339739 لمجيد عىل|ء محمد عبــــد|هن |نوعيتـــ بــــنه

5335o8 وق س وى|لحفن|مح سعد يوسف |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

52576| بــــر|محمود وليد محمود ج لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

2239|o شم|جر حمدى محمود ه|ه د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8|2595 حمد تـــوفيق|تـــوفيق | ر|ي ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

2578|o ر|لم عم|ل س|محمد جم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

225243 ي
هيم|بــــر|حمد محمد | |دئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3||57| ى ن نصي |مجدى عري| مي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

679864 حمد عيسي|طه محمد طه  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

5|9|48 يف صبــــىح عويس|رس| ء رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

68o739  |لش|حمد عبــــد |طمه |ف
ى
حمد عىل|ق لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

49|46| لكريم|دل محمد عبــــد |نىهي ع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32|55o حمد عىل مصطفى|عىل  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

493282 دتـــ|لسيد زي|لسيد فتـــىحي |محمد  تـــربــــيتـــ دمنهور

67539| ه محمد ص| ن موىس|لقمص|بــــو|بــــر |مي  طبــــ بــــورسعيد

8o78|5 فظ|لعظيم ح|رضوي حسن عبــــد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

8o6792 لجيد محمد|مروه جبــــريل عبــــد ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4762oo لحلو|لدين محمد محمد |م |مريم حس سكندريه|ل|ره |تـــج

2548|2 ل عىل|لع|لمجيد عىل عبــــد|محمد عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

54|6o6 هلل|لسيد محمود عبــــد|لسيد محمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9|5|o9 سنيه مصطفى موىس سيد  سيوط|بــــ |د|

79|352 ق|طه صل مد|وي حسن ح|ح رسر  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

379o3 ح|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|لد عبــــد |حمد خ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

28|529 حمد|ل |هلل هل|لسيد عبــــد|م |بــــتـــس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o5487 لفتـــوح|بــــو |د عىل |حمد ج|م |حس لمنصوره|طبــــ 

75476o ى سعيد فوزى |ي لسعيد|سمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

839o65 رثــــ محمود يوسف|لح|ء عبــــد|شيم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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44oooo سم سعد|د ممدوح ق|عم| دين لشيخ|نوعيتـــ كفر 

36o326 ن|لم|لحميد محمد س|حمد عبــــد|محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

345|4 هر|حمد م|كرم |ر |مي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

857o69 ئيل|ئيل عزيز ميخ|نوبــــ ميخ|بــــ| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

8|o232 لعزيز|س عبــــد|م حو|محمد عص ره بــــنى سويف|تـــج

33|o33 هيم محمد غريبــــ|بــــر|ن |يم| |تـــمريض بــــنه

642o42 لسيد أحمد|دل محمد |ر ع|من زيق|لزق|بــــ |د|

434o|6 ي
ى |لعربــــى | |دئى د|لحد|لخرصى |علوم طنط

59695 جح محمد|ن محمد ن|يم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

54573o م صبــــىح يوسف عبــــد ربــــه|سل| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

26oo4| حمد قطبــــ|ء قطبــــ |سم ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

2o2oo لد محمد|لحمزتـــ خ|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2655o6 ن مدره|ن سليم|ئى سليم|حمد ه| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

623684 ن|حمد زي|ن أيمن زىك |نور ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

5|9246 تـــ محمود مصطفى عوض  لقوئى|أمي  طبــــ بــــيطرى دمنهور

8|4734 ل بــــكري حسن|ح جم|سم حقوق بــــنى سويف

895|93 م سعد مرىس |سل|محمد  لمنصوره|حقوق 

477|3 ن|يمن زينهم ذىك شعبــــ|ر |من ن|بــــ حلو|د|

6762|4 س|لنح|لسيد محمد |منيه محمد | لمنصوره|صيدله 

6|774| لريش|بــــو|عمر متـــول عوض  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3739| حمد يوسف|رص محمود |مريم ن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

485787 لخي |بــــو|لسيد |هيم |بــــر|ر محمد |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|462| ي كرم فهيم|كريم ه
ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

342586 ي
ر منصور|لستـــ|مجدى عبــــد| دئى ى شمس|تـــج ره عي 

|45o93 بــــو رسيع|مل |سيف سعيد ك كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

83|4o دل محمد محمود مخيمر|محمد ع ره بــــنى سويف|تـــج

|5|5o4 ى|م د بــــسخرون|مه ميل|س| |رتـــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

29|455 ي
حمد سيد|عمر سيد | دئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

68325 ى|تـــقوى رمض ن بــــكري حسي  لفيوم|طبــــ 

835883 ى|ج |طمه فر|ف حمد حسي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن
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|26362 لد بــــيومي عبــــده|رنيم خ ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

54||7 م محمود|كريم رسى س حقوق بــــنى سويف

6957oo هيم|بــــر|لمتـــول |لرحيم |ن مرزوق عبــــد |حن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|o255 بــــ|متـــ دي|لد سل|وليد خ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9o|86| حمد |حمد بــــخيتـــ |حمدى  ج|حقوق سوه

527742 فع|ن| لنج|بــــو|حمد |لجيد |حمد عبــــد | |رن |ضتـــ طنط|علوم ري

2o655 تـــه|لد سيد شح|محمد خ هرتـــ |لق|تـــمريض 

89|324 لكريم عىل فرغىلي |حمد عبــــد| سيوط|تـــربــــيتـــ 

758369 له محمد عىل حسن|ه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

33|453 ف مهدى محمد |محمد  هيم|بــــر|رسر |ره بــــنه|تـــج

65488 د نصىحي لويس|مز عم|ر لفيوم|هندستـــ 

778952 لرحمن حفنى|حمد عبــــد |س |ين| زيق|لزق|بــــ |د|

77583| د|لجو|محمد سعيد محمد عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6|o3o لقوى محمد|ء محمد عبــــد |رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|246o2  عىلي|سلىم خ
ى لد حسي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

4|4oo4 لبــــسيوئى|لمنعم |م عبــــد |ر س|من ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|5696 هيم محمد عىل بــــدر جوهر|بــــر|محمد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

434897 ف عبــــد |يمنى  هلل|بــــ |بــــ ج|لتـــو|رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|36385 ى|ريز ع|م طف عزتـــ بــــشر ى شمس|د| بــــ عي 

7598o7 د محمد|رق ج|ر ط|من لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

63oo58 جد سمي  حليم|جون م |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

9|44|8 بــــر محمد عىل |محمد ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

79o724 للبــــودى|لسيد |ل يوسف |محمد جم ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

852665 ي
مريم طلبــــه عزيز قلينى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

5o375| م مصطفى محمد عىل|مصطفى عص سكندريه|ل|حقوق 

|57375 ر|لعط|لح |ح حسن ص|جر صل|ه ى شمس|تـــج ره عي 

626|| ى ح|رس| لمطلبــــ|فظ عبــــد |ء حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

252|o2 لمجد|بــــو|حمد محمد |ء |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3578| ى مبــــروك |م مجدى |بــــتـــس| لخرصه|مي  هره|لق|ره |تـــج

|4774 ه مىح | حمد محمد شكري|لدين |مي  هره|لق|ره |تـــج
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845349 لسيد|نعمه جمعه عزبــــ   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

758953 |لبــــ|لرحمن محمد حسن عبــــد|عبــــد 
ى
ق لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|635o3 رك|لمجيبــــ محمد مبــــ|حمد سعيد عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

427498 بــــو فرد|عىل عىل سعيد  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

7oo682 لطويل|بــــ محمد |لوه|ح عبــــد |محمد صل زيق|لزق|بــــ |د|

6o5694 حمد|لسيد|لعليم |ل عبــــد|نىه جم |ره طنط|تـــج

27o7|9 ن|لمغربــــى رمض|لمصيلىح |محمد فكرى  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

786224 ح|بــــر محمد ربــــ|ح ص|جر ربــــ|ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

783497 ل|لع|لسيد عبــــد|هدى محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

79446  محمد|لك|ميمه عزتـــ عبــــد |
ى
ق ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

354|93 لسيد حسن|ن حسن |نوره تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

369|92 ى محمد ربــــيع يوسف حسني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

343497  محمد محمد يونس 
ى
هيم|بــــر|شوق ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 

ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

|24773 بــــو |رم محمد |لمك|بــــو |حمد |لرحمن |عبــــد 
مر|ع

ن|طبــــ حلو

528454 نم|لمغنى محمد غ|هلل عبــــد|محمد عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

7oo286 هيم |بــــر|لمنعم |حمد صبــــرى عبــــد |ئشه |ع
تـــتـــ|شح

لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4|5599 لسيد|در |لق|محمد محمد محمود عبــــد  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

43o75o حمد عىل عمرو|هند  ي صىح طنط
|معهد فنى

|46o7| ئل يىحي محمد|هبــــه و ى شمس|د| بــــ عي 

|29339 حمد|فظ |لح|ل عبــــد |مصطفى جم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

895345 ن |حمد عثــــم|بــــر |محمود ص ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

||898| ح محمود|لفتـــ|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

494262 لفيوم|هيم |بــــر|مد |ح| مد زكري|ح ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

23477o وى ضوه|لعشم|ن محمد محمد |محمود رمض د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|28243 ى|لد |حمد خ| حمد حسي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

442836 لعتـــل|لسعيد |لسيد سلوع |لسعيد |سلىم  لشيخ|بــــ كفر |د|
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33772 كريمه نبــــيل محمد رفعتـــ محرم ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

364o93 ل محمد عوض|بــــسنتـــ جم ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

232628 حمد عىل|ندى محمد عىل  هره|لق|بــــ |د|

4992|3 مه|لحليم سل|لرحمن عبــــد|ل عبــــد|هد جم|ن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

46463o لحويىط|رتـــ حسن حنفى محمود |س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|27824 لغنى غلوش|يدى محمد عبــــد |ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6386o5 ى ص|لق|دتـــ عبــــد|غ لح|در حسي  زيق|لزق|حقوق 

29o728 هيم عوض|بــــر|هلل مجدى |يه | تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

83299 ى عبــــد |لمسيح وديع حن|نيفي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

2339|9 لمجيد|حمد محمود محمد عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

33744 دق|لص|تـــه عبــــد|حمد شح| |ند هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7798o9 وي|لسنط|لسيد عىل |ن |ء شعبــــ|ل| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

792467 لرحمن محمد|ئل سعيد عبــــد |و ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

788689 ن|صل|حمد |ء محمد محمد |ل| تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

|68343 ى عثــــم|ي حمد محمود|ن |سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

544637 لمغربــــى|جر سمي  بــــسيوئى |ه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|33|55 ى لمسيح|سعد شنودتـــ عبــــد | كرستـــي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4o3787 در قنديل|لق|لدين عبــــد |در سعد |لق|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25o|o9 لبــــقىل|م |م|ح |لفتـــ|د عبــــد|يه محمد فؤ| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

35898 حمد منس|ن محمد زىك |م رمض|ريه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

42697o حمد محمد|ن عمر محمد |حن إلسكندريتـــ |تـــمريض 

25o49| هيم متـــول يونس|بــــر| |نور ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

||7695 ى عزتـــ حنفى عىل|ي سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33958o لسيد|د |س محمد رش|ح عبــــ|حمد صل| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

5o6866 ضى|لر|لمحسن محمد عبــــد |ء عبــــد |أسم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

293789 لمليىح |ح |لفتـــ|لعزيز عبــــد |يوسف محمد عبــــد ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

9|2922 ل  |لع|هلل عبــــد|حمدى محمد عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8822o6 تـــه  |ىط شح|لع|محمد عيد عبــــد سيوط|حقوق 
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68575| لمحسن محمد محمد|د عبــــد |سمر عم سكندريه|ل|صيدله 

825496 هيم|بــــر|ن محمد |ر شعبــــ|من دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

887276 ى |ل |لع|هدير عبــــد حمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

8256|o هيم|بــــر|ن ربــــيع |حمد رضو| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

7885o3 |حمد محمد وف|يمن |رحمه  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

832688 حمد محمود|عمر عنتـــر  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

24295| لصفى محمد محمود|رص عىل |محمد ن ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

76o4|| ى تـــتـــ|مي  شفيق شح| |مي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

7o8|63 لسيد محمد|محمد ثــــروتـــ محمد  لمنصوره|بــــ |د|

888499 حمد شيىم  |ندى خلف  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

328773 لدين محمد عىل|م |مصطفى حس |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|43o3 ف عىل عبــــد|محمد  لمعىط|رسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

67982| لغريبــــ|م حسن محمد |حس لمنصوره|ره |تـــج

9o35|3 لرحمن |حمد محمد عبــــد|رس |ي ج|علوم سوه

4|62|5 ف عطيتـــ ك|دتـــ |غ لخولي|مل |رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

444346 مد رجبــــ|مريم عىل مصطفى ح لشيخ|علوم كفر 

8ooo93 حمد|ء نبــــيل سيد |ل| ي|طبــــ 
|لمنى

|3899| هيم|بــــر|رحمه محمد عىلي حسن  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8838|| سعد |مل جندى |مريم ك ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

8386|3 تـــ عزتـــ نظي |نه نش|دمي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

27|346 لبــــيسي|لحميد |عبــــد| بــــثــــينه رض تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

753o79 ن|لسيد نجيبــــ عىل وهد|حمد | عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

7o4389 لسيد|لسيد سليم |ء محمد |سم| زيق|لزق|صيدله 

367344 ي|لق|حمد |يمن محمد |جر |ه
ضى |ره بــــنه|تـــج

6388|o ح طعيمه|لفتـــ|لرحمن عبــــد |هلل محمد عبــــد |منه  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

45262| ئى|لفخر|لمجد مرىسي  |بــــو |سمر محمد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4o39|9 هيم فتـــىح دغيش|بــــر|فتـــىح  سكندريه|ل|ره |تـــج

6|5949 لسيد عيس|حمد حمدى | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

33o982 تـــ خ| حمد|لد عربــــى |مي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

758659 حمد رشدى حسن|م |سل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2373oo ى|حمد ش|جد محمد |مريم م هي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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3|7885 ف ص|لح |ص لق|لخ|لح عبــــد|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

78|634 زق|لر|حمد محمد عبــــد|لسيد |ل |يه جم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

58353  عبــــد |ل عم|من
ى
د|لجو|د صدق لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

238|o9 ي
يف عبــــد| دئى ن|حمد سليم|لمنعم |رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62o493 ل|لجبــــ|لصديق عبــــده |محمد مجدى  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

699698 لمتـــول|لسيد فتـــىح |حمد | لمنصوره|طبــــ 

72236 ى|لبــــ|حمد عبــــد|محمود   حسي 
ى
ق لفيوم|حقوق 

476o2 حمد حيدر|دل سيد |مصطفى ع ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

349842 ن|ع زهر|ن رف|هيم سليم|بــــر|كريم  |حقوق بــــنه

452655 لحميد بــــدوي|ن فتـــوح عبــــد|يم| لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

35958o لح|يمن محمد ص|سهيلتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3486|8 ي 
ن|ل ري|ن جل|هيم ري|بــــر|مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

8o|754 مل|مل يىحي ك|نجيلوس ك| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

6|o|65 س|لتـــر|لحميد |ن عبــــد |زينبــــ رمض ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4889|4 ي عبــــد|لص|ئى حمدي عوض |م|
ى
در|لق|ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8572|3 مريم نمر ملك بــــقطر ي|علوم 
|لمنى

6o|74o بــــى|ورى رسر|لمغ|دى |له|رس عبــــد |ف ي صىح طنط
|معهد فنى

7|oo93 ن|ن سليم|سحر محمود محمد سليم لمنصوره|حقوق 

3928o ى ع|بــــر|مل سعد | بــــدين|هيم حسي  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

6|3592 ف |خلود  هيم موىس نرص|بــــر|رسر |ره طنط|تـــج

|6o635 ن|د محمد سيد رشو|زي ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

283o59 بــــ عمر محمد|يه|مصطفى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|24479 د|لجو|ن عبــــد |د شعبــــ|ن عم|نور ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

425368 ى محمد قنديل ندى محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

448632 لم|بــــوس|ئى محمد حسن |محمد ه |ضتـــ طنط|علوم ري

329o83 لسيد ستـــه|لسميع |هلل محسن عبــــد|عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

5|84|9 لمزين|تـــه |ن محمد أحمد شح|يم| بــــ دمنهور|د|

7|7566 لمتـــول|فظ |روق ح|سمي  محمد ف لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|78887  عرفتـــ
ى
يف منوق عىل رسر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 
ل|ألعم
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4|6572 ي محمود | |محمد رض
ذلي|لش|لحسينى لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

48694o هلل|ن حرز |ميل سمع|م |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

46562o عىل محمد عىل محمد كريم ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

9|78|9 لمجيد |بــــد محمد عبــــد|رس ع|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

286789 لعظيم عبــــيد|ن محمد عبــــد|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

342o|7 دتـــ|لمنعم محمد حم|ن صبــــرى عبــــد|رو كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

895|86 لعزيز حسن  |هلل حسن عبــــد|عبــــد ج|هندستـــ سوه

24o358 حمد عىل|حمد |بــــسنتـــ  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

628943 ن|لحكيم سعد عىل دهش|محمود عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

92o499 ى عوئى خليل جرجس |م دلي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

885974 ى |ريه م منصور محمد حسي  سيوط|بــــ |د|

69o724 هيم|بــــر|لك |لم|حمدى سمي  عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

8|8758 ح|لفتـــ|ل عبــــد|محمود كم| ند ي|علوم 
|لمنى

37235o لسيد عرفتـــ|حمد عمرو | |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

365|65 يل|لغنى ن|يه محمود عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

69962o لسيد|بــــر مرىس |ء ج|زهر لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

|3o82| ليس  ف خليل فهيم|كي  رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

33o282 ي عزبــــ عويس|ء نج|شيم
ح قرئى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

75o696 ى عىل سليم ح|لفتـــ|ن عبــــد |نورسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

499|8 حمد محمد|رتـــ طلعتـــ |س ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

36485o ى ط رق سعيد مرموش|نرمي  ى شمس صيدله عي 

2624|o حمد|ن |ىط زهر|لع|حمد عبــــد| سيوط|ضتـــ |علوم ري

327236 حمد|زينبــــ منصور مصطفى  ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

696|5| ى |م محمود |سل| جه سنه|لخف|مي  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

629538 بــــومسلم|لسيد |لسيد |ء |سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

36935 م مدبــــول|م|ء سيد |سم| ى شمس|زر عه عي 

2455o5 لم|حمد س|طمه عيد محمد |ف هره|لق|صيدله 

699647 ف |محمد  ىط|لع|لسيد عبــــد |رسر مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

344747 هلل سعيد محمد نرص عفيفى|منتـــ  ى شمس علوم عي 
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6247|o مر|لسعيد ع|يمن |حمد | ط|معتـــ دمي|علوم ج

24|7o9 حمد|رق خلف |له ط|ص| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

774623 فع|لش|حمد محمد |لد محمود |خلود خ زيق|لزق|علوم 

88558o هيم عزيز |بــــر|د |ميل| رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

844|93 زق حسن محمد|لر|لرحمن عبــــد|عبــــد ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

349339 حمد سيد|نور |محمد  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

8o924 دم عىل محمود|هيم تـــق|بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

498422 مل منصور فتـــىح محمد منصور| |حقوق طنط

83925 حمد|د |لجو|هلل عبــــد |حمد حسن عبــــد | ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

4|o565 هلل محمود عىل محروس|عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

494326 ى عىل |زي لفحل|د فتـــىح أمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9o|337 هلل  |هم سعد |م محمد ف|بــــ عص|رح ج|طبــــ بــــيطرى سوه

838oo4 لرحيم|ء محمد عبــــد|حمد عل| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

764827 حمد محمد عوض|يمن |ندى  ره بــــور سعيد|تـــج

269536 لدرس|هلل |ندى سعيد عىل عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

9o|6|7 حمد عىل |حمد |ء |عل ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

865|93 م ربــــيع عىلي محمد|سل| ي للفن|
|دق قن|لفنى

482376 لسيد محمود مهدى|دهم محمد | بــــ دمنهور|د|

64638 ي|ر
س|نيس غط|هلل |رزق | ئى لفيوم|صيدلتـــ 

429439 هلل تـــوفيق|مه عط|س|ئى |رس| |ره طنط|تـــج

88458 ى فتـــىح حس|فتـــىح حس ى|ني  ني  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5o7242 ن فرج محمد|آيتـــ يوسف سليم سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

332269 هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|ريم محمد  |نوعيتـــ بــــنه

68242 د|لجو|لعظيم عبــــد |ن ممدوح عبــــد |يم| لفيوم|عه |زر

497|o7 ن|ن محمد محمد وهد|ء وهد|سم بــــ دمنهور|د|

|52|74 د درويش|ن حد|رمض| دين ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|4|4o| بــــوجندى|كريم حسن حلىم  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

7o7684 هيم متـــول|بــــر|لسيد محمد |ده |غ ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

3o556 د مرزوق|لجو|ن محمد عبــــد |يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4295|5 ي محمد عثــــم|
ن يوسف|حمد مصطفى |حقوق طنط
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477239 لمغربــــي|لسيد مرىسي |لسيد محمد |م |هش صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|38o|o لح|ن محمد ص|لح سليم|محمد ص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o6742 ى يشى |ي لحميد |حمد عبــــد|سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

87799 ء صميده بــــيوم محمد|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o||3o  محمد|لرحمن محمد |عمرو عبــــد 
ى
لدسوق لمنصوره|ره |تـــج

364568 ن|رق عىل سليم|سلىم ط ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

683||6 لنمر|لسيد |رس محمد |سلىم ي لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

276998 عيل عىل مقلد|سم|نىه محمد  شمون|نوعيتـــ 

635723 ل|لع|يدى سمي  محمود عبــــد|ه  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

237335 د زهجر جمعه عطيه|م عم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

678574 بــــو زيد|لسيد |ل |لرج|عمرو جبــــر عز  لمنصوره|ره |تـــج

235737 لمقصود|ن حمدى عبــــد|ن شعبــــ|يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o4533 هيم محمد محمد  |بــــر|هلل |عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

544373 ي
حمد محمد عىل| |دئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

23o335 حمد|لعظيم |حمد عبــــد|عمر  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

45779 هيم|بــــر|د حسن محمد |جه هره|لق|بــــ |د|

528623 طر|أحمد محمد متـــولي محمد خ |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

4o2292 هلل|طف نظىمي حرز|هلل ع|منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5328 لمجيد|د عبــــد |لجو|م محمد عبــــد |هش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

33473 سكندر|نيس |مه |س| |ري|م كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

75759o ي|د |ء عم|رس|
ى
حمد دسوق عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

786285 ى عبــــد  لحميد|بــــو مسلم عبــــد |لحميد |نرمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

277967 ه ر| لق|لخ|حد عبــــد|لو|ضى عبــــد|مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

336624 مه|مه سعيد سل|ندى سل ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

869|96 رزق لطيف رزيق| هدر دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

246438 لحفيظ حنفى|رس عبــــد|كريم ي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8|o463 ل محمد محمود|حمد جم| ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

5939o ي 
حمد|كريم محمد قرئى حقوق بــــنى سويف

23495 فظ|حمد محمد عىل ح|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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83|||5 لحميد|م عبــــود عبــــد|مريم هش ج|ره سوه|تـــج

||6248 لس نبــــيل نظي  حن |كي  هره|لق|حقوق 

432675 ه محمد عبــــد | يد|بــــو |لرحيم |مي  ى لي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

524o74 هلل|دي عبــــد |له|ن عبــــد |ندى رمض سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

4|4ooo وى|لشن|حمد |جده محمد |م ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6|8847 يمنى محمد محمد معروف ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

783289 ن|ن فتـــىح محمد سليم|نوره زيق|لزق|بــــ |د|

692965 مد عمر|د ح|لجو|عبــــد | لمه رض|س ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

5|4453 لبــــروتـــ|حمد |نبــــيلتـــ خميس  سكندريه|ل|علوم 

7o676o د محمد مسعد|محمد عو لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|85o6 ي|لبــــ|د |لجو|لسيد عبــــد|ء |سم|
ئى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

53|45 رى|ن مرتـــضى هو|محمد حس بــــ بــــنى سويف|د|

45237o ضى|لق|دى |له|م عبــــد |محمد حس ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

782873 م|لسل|لدين عبــــد |حمد حسن عز | زيق |لزق|تـــمريض 

6|766o ن سبــــح|ن عثــــم|محمود عثــــم ره بــــور سعيد|تـــج

8|2|96 حمد|لسيد |هلل محمد |عبــــد حقوق بــــنى سويف

4o7683 حمد رمزى شبــــل|منيتـــ ممدوح | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

756683 س|ح محمود محمد عبــــ|لد صل|خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

2399|2 هلل|عمر فتـــىح سيد محمود عبــــد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|58|5 ي محمد|بــــ محمد عبــــد |لوه|عبــــد | رن
لمغنى هره|لق|بــــ |د|

6||773 ر|لزه|م عىل |س س|ين| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

436792 ي محمد خضي |هيم |ندى أيمن إبــــر
ى
لدسوق تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

23|496 سط|لبــــ|سط طه عبــــد|لبــــ|حمد عبــــد| ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

63|53 بــــوهشيمتـــ|رجبــــ خليفتـــ | لي|د لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

234o4o لدين|لم سعد|حسن رفعتـــ حسن س كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

64|859 هلل|صبــــىحي محمد عبــــد| شذ زيق|لزق|بــــ |د|

6469|7 لسيد|د |محمد محمود محمد ج عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

26o527 فع|لش|لسيد |منه محمد  ى شمس| لسن عي 

2287o3 حمد|لمنعم |ج  عبــــد|ء ن|رس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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7o7289 مر محمد|دى ع|له|لحكيم عبــــد |ء عبــــد |رس| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|5752 ن|بــــو رمض|محمود محمد محمد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ موسيقيه ج

52497 حمد منصور|بــــ |لوه|ندى عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

7653o9 مي|لش|لدين عىل محمود |عمر عز  ره بــــور سعيد|تـــج

4o2oo6  محمود منصور
ى
محمود شوق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

283577  ينى| ري|م
ى
وحيد شوق لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6o923| لرحمن محمود معوض رجبــــ|عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

4o4|o2 ى محمد|ن محمد |رمض مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

49o934 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|رغده حسن عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

675542 لعظيم منصور|طف عبــــد |يوسف ع لمنصوره|طبــــ 

7oo35| لسيد|لسيد عىل |محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

683372 ه ي ن|لحميد عثــــم|رس فتـــىح عبــــد |ني  لمنصوره|صيدله 

6o878| ه مصطفى محمد  جي|لطن|أمي  |طبــــ طنط

256o93 لحميد حمد|ده عبــــد|محمد حم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4846|5 ع|لحميد رف|حسن محمد حسن عبــــد ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

69||o8 لعليم محمد|هلل عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

69o|2o حمد|ن محمد |حسن رضو ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

43o695 عيل|سم|لفتـــ سمي  خليفه محمد | |بــــ طنط|د|

847632 حمد|هلل |لد عبــــد|كريم خ |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

325664 زق عىل|لر|روق عبــــد|لسميع ف|جدتـــ عبــــد|م ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4o2o79 لس س ئيل|م موىس جرس جبــــر|كي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

757|7o لعظيم|مروه محمد مصطفى عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

48o4o د|دل قرئى عو|محمد ع عه مشتـــهر|زر

868758 وي|محمود حمزه محمد دشن دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

|288o| حمد|عيل مصطفى |سم|حسن  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|935| ي ري|س
ى
ى صدق ض|ره حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

53o255 ف أحمد عوض  لبــــدوى|تـــفى أرسر سكندريه|ل|هندستـــ 

4o2|55 هلل عىل خليل|ر فتـــح |مي سكندريه|ل|ره |تـــج

4836|o لق محمد|لخ|ل عبــــد |هلل جم|هبــــتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

347538 ف صبــــرى |عمر  هيم|بــــر|رسر |بــــ بــــنه|د|
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6|3646 هلل|حمد محمود عبــــيد عبــــد|آيه  |علوم طنط

264|69 لحميد حسن فرج|طمه عبــــد|ف | معهد فنى تـــمريض بــــنه

33|898 لغنى|محمود رجبــــ محمد عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

228542 محمود فتـــىح معوض| رش ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

8o4828 ي 
شور عىلي|حمد ع|تـــفى ي|طبــــ 

|لمنى

|4254o جر محمد محمود فرج|ه وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

853985 شد|سم عيد عدلي ن|بــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

444|33 لسيد عطيه|حمد |حمد |زم |ح لشيخ|عه كفر |زر

5o7563 هيم حسن خليفتـــ|بــــر|بــــسنتـــ عمر صبــــىح  سكندريه|ل|علوم 

5|8778 نوبــــى|هيم |بــــر|محمود | سفر زكري لشر طبــــ بــــيطرى دمنهور

29438 لس زرعي ج لشهيد|لكريم عبــــد |د |كي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|624|| رثــــ|لو|لد حسن عبــــد |محمد خ ى شمس حقوق عي 

774762 بــــر تـــوفيق محمد موىس|حمد ص| زيق|لزق|عه |زر

|5645| ى|محمود سمي  محمد  مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

338o36 لىح عبــــدربــــه|محمد يشى عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|7|56o ى ى محمد خرصى مريم محمد خرصى سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

763988 ل|ن هل|ر محمد سليم|مي معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

774476 لسيد مصطفى|لد غريبــــ |ء خ|رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

27884| وى جبــــر|لشبــــر|لسيد محمد |محمد  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

333292 حمد محمد محمود جمعه|حبــــيبــــه  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

434242  
ى
بــــوعىل|حمد |تـــسنيم محمد شوق |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

2223o9 ن|حمد حلىم حمد|ء |سم| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

464624 حمد عىلي محروس عىل|م |ريه ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

257953 حمد شعي |محمود سمي   ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

265|7| لسيد بــــدوى|حمد |محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

642645 مد|لسيد محمد ح|يه | زيق|لزق|حقوق 

228987 حمد|ر رفعتـــ محمد |من دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

262399 ف عبــــد|حمد | لمجيد محمود عىل|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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6o2254 لعز|بــــو|لسيد |يمن عىل |ندى  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

5o|884 لكريم عىل|د|حمد ج|ن |شعبــــ| دين سكندريه|ل|عه |زر

7668o| زى|لعز|هلل محمود |عيل عبــــد |سم|لدين |نور  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

856989 حمد|حمد محمد |محمود  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|9o66 لمنعم محمد|حمد عبــــد |د |زي حقوق بــــنى سويف

548o8 م|لسل|يه سيد محمد عبــــد | علوم بــــنى سويف

427|7 هلل|محمد عيد عىل عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

287654 لنبــــى|ر عبــــد|لستـــ|هلل حمدى عبــــد|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

42444o ن|ن رضو|حمد عثــــم|ل |محمد جم ج|عه سوه|زر

86573 ي عبــــد |حمد عبــــد |
ي قرئى

ي|لغنى
لغنى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o3969 ى حس|حمد محمود | ى |مي  ني  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

426984 لمول|لحليم عبــــد|رضوى محمد فوزى عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

9|o5o9 | لعل|بــــو|وى |ء مجدى ف|بــــه ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

||9896 ىط|لسنبــــ|لمعىط |طف عبــــد |شهد وحيد ع مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

8263o3 ل حسن|لمتـــع|طلعتـــ عبــــد| ر|ي سيوط|عه |زر

88389o هيم بــــرع  |بــــر|هلل محمود |هبــــتـــ  سيوط|تـــربــــيتـــ 

89|244 لرؤوف محمد|حمد عىل عبــــد| ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

362555 ن سعد طه|جر رمض|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

895668 سيىلي |مجدى ديمتـــرى بــــ| دون|م ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

84o884 ى|د عىلي حس|لجو|تـــوئه عبــــد ني  ن|سو|بــــ |د|

2638|9 ر|لنج|لحليم |حمد محمد عبــــد |ء |رس| |ره بــــنه|تـــج

287546  |هيم |بــــر|ء فتـــىح |دع
ى
عيل|سم|لدسوق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

32o||2 م عىل|لتـــه|حمد محمود | |ن|ر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

4|3277 لبــــي  يوسف تـــوفيق|جون  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4||3|7 ج|لم|لغريبــــ |طمه مصطفى |ف |نوعيتـــ طنط

35863 وى|ل حلىم محمد طنط|ن جم|يم| هره|لق|حقوق 

|33286 حمد|نور عىل عىل |حمد | ى شمس|تـــج ره عي 

69754 حمد|حمد محمد |مروتـــ  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

5o269o تـــتـــ حسن|تـــتـــ حسن شح|هلل شح|منتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|
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5o4259 در أحمد محمد|هدى ن سكندريه|ل|طبــــ 

6449o7 لشيخ|حمد |كريم محمد عىل  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

372935 طف محمد قرئى|مريم ع ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

69624o ى محمد درويش|سم |بــــ لبــــحي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

||7978 ى|لعظيم ل|ء عبــــد |ره عل|س شي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8o4554 ح زىكي خليل|مريم صل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

77o583 لحليم فرح|محمود محمد حسن عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

3383| حمد|ريم محمد مصطفى  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|682|5 هر حكيم عيس|حكيم م ى شمس|تـــج ره عي 

337|2 لطيبــــ|م محمد |لسل|حمد عبــــد |سهيله  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o8||o ر |لحميد عم|رس عبــــد|ر ي|من ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

7824o| ه عبــــد | لرحمن|روق عبــــد|لرحمن ف|مي  زيق|لزق|صيدله 

|6o597 هيم|بــــر|محمد سعيد مهلل  هره|لق|م |عل|

|822| لسيد عىل|لد |تـــفى خ هره|لق|طبــــ 

4o6945 هيم|بــــر|عيل |سم|يمن |روى | سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

345594 ى |ل|مجد محمد |ن |رو عيل|سم|نور حسي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

242793 محمد رجبــــ محمد عيد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|24566 |هلل مهن|حمد جميل عبــــد |سم |بــــ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4o5|4| هلل محمد محمود عىل محمود|عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

854898 ل|لع|حمد محمود عبــــد|محمود  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

7|o478 لسيد عوض|رق فتـــىح |مل ط| لمنصوره|عه |زر

|45879 مي  محمد حسن محمد| هره|لق|حقوق 

22|389 ل عىل فرغىل حسن|جل ى شمس|تـــج ره عي 

|2o849 م محمد حنفى|محمد عص |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

26|7|8 لجليل|دى عبــــد |له|لسيد عبــــد |رس |ر ي|عم |حقوق بــــنه

7|||9| حمد عريف|حمد |حمد عنتـــر | |رن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|46|46 حمد|ن |س محمد رمض|ين| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

783952 ي|بــــر|لم |عيل س|سم|مروه 
هيم حسينى زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4|2o83 ى فرج |يكل |م ئيل|هلل روف|يمن حني  |بــــ طنط|د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 2480 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|57974 دى عىل محمد|يه ن| هره|لق|ره |تـــج

693526 وى|لعزبــــ|لسيد محمد |جر نرص |ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|4o637 هيم عىل|بــــر|ل |حمد جم| ى شمس|تـــج ره عي 

543|49 ن خليل|عزيزتـــ رزق رمض ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5o865 م حمدى محفوظ محمد|سل| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

45|644 هيم بــــن|بــــر|لسيد |حمد |محمود  لشيخ|بــــ كفر |د|

8o|979 ود ضبــــيع|د د|م عم|بــــر| ي|تـــمريض 
| لمنى

4422o9 ز|حمد محمد بــــ|لد سعد |سعد خ لشيخ|تـــمريض كفر 

4|oo28 مه|هلل مصطفى سل|عمر مصطفى عبــــد  |ره طنط|تـــج

624|37 مه|لحميد سل|لرحمن عهدي عبــــده عبــــد|عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

67|24 ى|وس م محمود جبــــيىل محمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

6964o8 ى|بــــو |لحمد |هيم شيبــــه |بــــر|منى  لعني  طبــــ بــــورسعيد

222836 ن|نور محمد عمر سليم|نس | دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

69|352 لعدل|لرحمن عىل |هلل عبــــد |محمد عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|5|957 د|مح سعد ميل|مريم س هره|لق|صيدله 

|5284| محمود محمد فضل| دين ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

338o83 لمؤمن|حمد عبــــد|لمؤمن |محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

326782 رس سعيد محمد|زينبــــ ي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6|4358 هد شكر|هد مج|محمد مج| مه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

64||9o هيم|بــــر|لسيد |لمنعم |حمد عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

422734 لسيد مصطفى|لمجيد |طف عبــــد |محمد ع سكندريه|ل|بــــ |د|

|23|5o |لعل|بــــو |منى سعيد فهىمي  هره|لق|ره |تـــج

8|55o2 ى عزتـــ شلق|ي مي عىلي|سمي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

6oo8o ف عبــــد |عبــــي   مد|لحليم ح|رسر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

272748 يه سيد بــــكرى محمد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

5o4638 ن|ئيل سليم|ء مرزوق ميك|شيم سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

434|27 ي
ى|هلل |محمد عبــــد| دئى لسيد حسي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

835|o7 مي|لتـــه|حمد |هلل |سهي  حصبــــ  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

629727 وى|محمد فوزى محمد بــــدر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

64966| ى |ي هيم|بــــر|وى |لشبــــر|حمد |سمي  زيق|لزق|بــــ |د|
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|4364o للطيف|محمد فوزى سيد عبــــد | ي|ه ى شمس|د| بــــ عي 

75|696 جد فيكتـــور فهيم موىس|مريم م ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس

4|8253 ح عيد|لفتـــ|لرحمن عىل عبــــد|عبــــد لمنصوره|حقوق 

489oo7 لموجود محمد|ن عبــــد |منيه رمض| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

859o|| ل محمود محمد|ن جم|يم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|8o|4 لمجد محمود|بــــو|بــــ |يه|جد |م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

354297 هيم|بــــر|لسيد |لسيد |لد |خلود خ ى شمس|تـــج ره عي 

33o9o ى محمد نبــــيل |ي لسيد|سمي  هره|لق|م |عل|

292523 يد|هيم ز|بــــر|هيم شبــــل |بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|7465 ي محمد|
حمد محمد لطفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

|6|293 لجميل|لجميل حنفى محمد |ره |س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|3|2o2 ف زىك محمود |وليد  لليثــــى|رسر  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

7o3|5| مر|لحسينى ع|هيم |بــــر|بــــ عىل |رح زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7926|| لمجيد|لدين عبــــد |لد سعد |خلود خ ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

887383 هلل  |ل عبــــد|ء عىل كم|ول سيوط|تـــربــــيتـــ 

258249 حمد|لسيد |محمد محمود  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

6932o7 |لفى شط|ل|دل محمد |لرحمن ع|عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

7o|45| بــــو شونتـــ|ء محمد محمد |عل| دين لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

5|6998 ى|شيم  محسن محمد حسني 
ء مصطفى سكندريه|ل|طبــــ 

5345|7 لربــــ شيبــــه|د |يمن ج|ل|ئل |و عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43||o5 م|هيم مصطفى سل|بــــر|سحر  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

4|256| ع|لسج|حمد | |رضوى رض |بــــ طنط|د|

||52|5 ي|مه محمد محفوظ |س| |رودين ر|لىح  ى شمس|تـــج ره عي 

827433 نوبــــ عزي نعيم جبــــره|بــــ| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

7739|8 لمقصود|حمد محمود يوسف عبــــد | ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

77467o م|لحميد حبــــسر مصطفى ضي|عبــــد | ر رض|من زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8|4672 هيم|بــــر|د خلف |عم| دين ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

4o5323 ي 
لسحيىمي|حمد |هيم |بــــر|محمود بــــسيوئى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 
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62o333 ه رجبــــ  د|ز يوسف مر|لبــــ|أمي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

8766o4 محمد مصطفى محمد محمد   سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83356| وز محسن محمود  هيم|بــــر|في  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

522o8o جر حمدى محمد فرج|ه ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

863658 ى محمود|ء |سم| حمد حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

428268 ل سعد هنطش|لع|ح عبــــد|د صل|نه |ره طنط|تـــج

42o673 مد|لحميد ح|لد جميل عبــــد |ل خ|كم لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77o59o وى|لشبــــر|مصطفى محمود حسن موىس  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|47o39 يوبــــ حسن عيد|جر |ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

867o|9 ي وليم فهىمي|نطون روم|
ئى سيوط|صيدلتـــ 

63524o حمد|بــــ |لوه|رق عبــــد|ء ط|رس| زيق|لزق|ره |تـــج

234645 لدين|مصطفى منصور حسن عز ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

679348 هلل|مد عبــــد |رس وليد مصطفى ح| لمنصوره|هندستـــ 

|79363 ىسر عبــــده|لح محمود غبــــ|لرحمن ص|عبــــد  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

42|646 حسن يوسف|ه جرعىل خرصى |حقوق طنط

5|3389 هلل|يع يسن عبــــد|عمر فتـــىح ط ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

699547 حمد سعيد جوده حسن| لمنصوره|هندستـــ 

876985 ى م  |ز نع|وجيه ممتـــ| كرستـــي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o4|96 تـــه|لحكيم شح|ء فولي عبــــد|دع ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

253263 لمعز خليل|لمعز عبــــد|جر عبــــد|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

8o7924 لي|هلل فض|رص عبــــد|هلل ن|منه  حقوق بــــنى سويف

96293 ضى سيد محمد|محمد ر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|3o739 هلل|لرحمن عبــــد |لرحمن محمود عبــــد |عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

647233 ن|لسعيد عثــــم|لد حلىم منصور |خ ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|56345 ن|ن عربــــى محمود رضو|محمد رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

675338 حمد مطيع عطيه بــــيوم| طبــــ بــــورسعيد

478833 حمد بــــدوى|لعظيم |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

543487 مل بــــديوي|لفضيل ك|مل عبــــد |ء ك|رس| ره دمنهور|تـــج

5|8494 بــــوخديجتـــ|حمد |طمتـــ محمد فتـــىحي |ف تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور
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488298 ن حرحش|حمد محمد بــــدر|عمرو  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3625|3 لرحمن محمد محمد|مريم عبــــد وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

4o||62 لس ع ل|هيم غ|بــــر|دل لويس |كي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|6|89 لمرىس حسن|حمد |دل |مروه ع لمنصوره|حقوق 

678296 جه|هيم خف|بــــر|طمه محمد محمد |ف لمنصوره|عه |زر

787||8 هلل|حمد محمود عبــــد |حمد |ده |غ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|67426 هيم محمد|بــــر|م سمي  |سل| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

4o|2o7 حد بــــسيوئى|لو|حسنى عمر محمد عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

49227 لدين زكرى محمد|ء |ء عل|دع ه ى نوعيتـــ جي 

76893 ى|لرحيم |مهند محمد عبــــد  مي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

258336 ي|حمد محمد مشحوتـــ |
لحنفى تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|

مس|تـــجمع خ

428o57 ى عبــــد |كم| عل لكريم|ل محمد حسني  |ره طنط|تـــج

|76498 ن|منيه محمد تـــوئى سلط| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

5o5|3o لسيد مصطفى|د محمود |زي سكندريه|ل|بــــ |د|

88o|72 لكريم |ر حمزه عبــــد|لغف|يه عبــــد| سيوط|تـــربــــيتـــ 

27987 ن محسن لطفى عىل|حن سيه|نوعيتـــ عبــــ

|6|9o5 حمد محمد|ر |لستـــ|هلل عبــــد |ء|ل| ى شمس هندستـــ عي 

358385 لم|نيس س|رس |تـــ ي|جن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

35o9o7 حد|لو|عيل عبــــد|سم|حمد زينهم | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5335|o هيم|بــــر|هيم محمود |بــــر|طمتـــ محمد |ف لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

324649 دى|له|لمحسن عبــــد|لسيد عبــــد|لمحسن |عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

||76o5 ن|شم محمد حس|حبــــيبــــه محمد ه ى شمس|تـــج ره عي 

5o9384 ري|لخم|محمد عطيتـــ خميس متـــول  سكندريه|ل|طبــــ 

3|683o ن وجيه نصيف جرجس| مي  ن|بــــ حلو|د|

26o687 هلل|م حسبــــ |لسل|ف منصور عبــــد|عف ي صىح بــــنه
|معهد فنى

488983 در عيس|لق|ح عبــــد |لفتـــ|ء صبــــرى عبــــد |رس| إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

|2|68o طر|حمد خ|لسيد |حمد |ن |مرو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o58oo مل بــــنشوى|د عبــــده ك|عبــــي  عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27746| بــــو فطوم|لمنعم عىل |رق عبــــد|كريم ط شمون|نوعيتـــ 
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75937 ى|محمود يوسف محمود حس ني  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

3|439 ى هيم|بــــر|مل |م محمد ك|س| لي  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

43684 لنبــــى يونس محمد|محمود عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

33|9|o ي |لبــــ|حمد عبــــد|يد |م ف|هش
ى
حمد|ق زيق|لزق|صيدله 

33922o ن|لسيد سليم|ن |هبــــتـــ سليم |طبــــ بــــيطرى بــــنه

699589 لسيد|بــــر مرىس |حمد ج| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

769o94 ن|لم|حمد س|لم سيد |ميه س|س ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

496|78 لحميد رجبــــ عمرو|ظتـــ عمرو عبــــد|لم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4533|5 لسيد بــــدوى محمد|محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

478988 يف أحمد عبــــد  ي|للق|لمنعم |محمد رسر
ئى لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

7|7784 ن|لسيد محمود سليم|هلل |مل عبــــد | لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6oo443 ف حميده |هلل |منه  لسيد رزق|رسر |نوعيتـــ طنط

4o3945 لكريم|حمد عبــــد |محمد صبــــىح محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|38|4 لرحمن محمد محمد عوض فريد|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

293626 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|ج |حمد فر| ى شمس حقوق عي 

459929 هيم|لسيد إبــــر|ن |حمد شعبــــ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

539o67 هيم|بــــر|دهم فتـــىحي عطيتـــ محمد | بــــ دمنهور|د|

527448 مه محمد مرىس|سلوى سل لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

9|5984 حمد |وى |يمن سعد|حمد | سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|25|76 تـــم محمود عبــــده|لدين ح|سيف  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

355538 م حسن محمد|سلىم عص ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

336694 لقطبــــ|بــــر محمد |سلىم محمد ج ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

352533 وق محمد  لحميد|حمد عبــــد|رسر عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

6433o2 هلل|لمنعم عبــــد |لسيد عبــــد |يه | زيق |لزق|تـــمريض 

27|9|5 ى عىل صقر|ف طمه حسي  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

2525|o ر|لنش|لرحمن |ن يحن  عبــــد|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|5|665 ئيل|ك ميخ|د مل|عم| رين|م هره|لق|عه |زر

5||485 ى|بــــو|عيل |سم|لعليم |لسيد عبــــد|محمود  لعيني  سكندريه|ل|طبــــ 

37273o ف محمد |هندتـــ |ش حمد|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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5285|2 لصبــــرى|سم جمعه عبــــده |بــــ سكندريه|ل|هندستـــ 

|4|84o لفتـــوح|بــــو |يوسف محمد سعد  ن|علوم حلو

696||2 هلل|تـــ محيسن نرص |لشح|لسيد |ء |شيم لمنصوره|علوم 

28|759 محمد سيد محمد عىل تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

87o622 عىلي عبــــده عىلي عبــــده ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

355383 هيم|بــــر|مصطفى خليل | عل دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

4|29|o رى|بــــي|ل|روق |م ف|دين هش|ن |تـــربــــيتـــ طنط

758o|o ى صديق رسن|ريمون  مي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|4896 يم|لد|هيم محمود عبــــد |بــــر|لعزيز |ن عبــــد |نور ى شمس|تـــج ره عي 

752885 ذ محمود حمدى محمود|مع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

785257 در محمد رجبــــ|لق|رؤيه عىل عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

8|7527 ي|ر
ي|ح يم|لفتـــ|ن عبــــد|شعبــــ| ئى

ئى ي|بــــ |د|
|لمنى

544659 ئى|لسوس|عيل منصور |سم|هدى  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9|47|o لمنعم محمد  |ن عبــــد|يه شعبــــ| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|29oo6 |حمد |هلل |لمنعم عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد 
بــــ|بــــورح

هره|لق|ن |سن|طبــــ 

67o49 د|ن مر|ء عزتـــ رمض|رس| لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

697842 لي|لد|لسيد |لسيد |ء |رس| لمنصوره|حقوق 

88752o لمعز مصطفى |مروه محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

58o84 حمد عىل حسن|لرحمن |عبــــد  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

772537 ن|لرحمن محمد سليم|ن عبــــد |رحمه سليم زيق|لزق|نوعيتـــ 

257649 وى|لشعر|ح |لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

858666 بــــي|هيم عر|بــــر|طف |محمد ع ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

37o74 محمد نبــــيل محمد محمد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

283546 حمد|هيم محمد |بــــر|طمه |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

238|63 عيل|سم|د |وى ج|لبــــدرى قن|سلىم  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|42779 ى قن|م |مر حمد محمود|وي |لحسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|4557| هلل|ج  مصطفى عبــــد |حمد ن| ى شمس هندستـــ عي 

2|43|5 لحميد|د محمد عبــــد|يمنى عم ن|حقوق حلو

237975 ل|ء طلعتـــ هل|م محمد رج|ده هش|مي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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257756 ج |لسهو|حمد مصطفى كرم | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

3694|3 لسيد عوده منصور|سلوى طلعتـــ  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o34|7 زى|زى حج|يوسف عىل يوسف غ ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

242||7 ي|مريم خلف ك
مل فهىمي حبــــسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6343o2 لمجيد|شم عبــــد |لمجيد أبــــو ه|ح عبــــد|صبــــ زيق|لزق|نوعيتـــ 

|6||82 هلل|سط عبــــد |لبــــ|ل عبــــد |ن كم|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

867763 لمجد|بــــو|روق |سمي  ف| ر|ل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

685849 بــــه عبــــده|لبــــيوم خط|حمد محمد |هلل |منه  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

2237o4 د عىل|لمجيد ج|لرحمن عبــــد|بــــسنتـــ عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

45336| ر منصور محمد فضل|منصور مختـــ ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

5|76o3 ره|رعم|لغف|طمه فتـــىح محمد عبــــد|ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

366278 دم|د |حمد عبــــدون مر|مينتـــ | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

87628| حمد |ن |حمد عمر|عمر  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7|3o4 يح|لس|لحميد |يه عيد عبــــد | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

73652 |لبــــ|يمن قطبــــ عىل عبــــد |
ى
ق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2|5459 ع|لسبــــ|حمد محمد سيد |ن |نوره هره|لق|ره |تـــج

42485 يوسف عىل يوسف عىل محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

546679 لمقصود|ء صبــــرى عوض عبــــد|وف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

84o247 ى عبــــد|ل|ء محمد |شيم لرحمن|مي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

357o45 بــــ محمود عىل عىل سعد|يه| |حقوق بــــنه

|59728 وق محفوظ ح فظ عفيفى|رسر سيه|نوعيتـــ عبــــ

3558o6 لرؤف سيد|لحليم عبــــد|دهم عبــــد| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

268828 لبــــلوئى|ح محمد |يه صل| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

9o448o لسيد محمد |محمد طه  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

6|o984 ج |لبــــلتـــ|م |لسل|محمود محمد عبــــد  |هندستـــ طنط

543|8| هلل|هلل عزيزعط||عط| رين|م |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

|475o3 لعزيز حسن|لعزيز مصطفى عبــــد |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

476699 بــــوعوف|حمد خليفه يونس |ر |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|2||| ثــــروتـــ شيتـــ مجلع شيتـــ  ج|هندستـــ سوه
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877o28 حمد بــــكرى  |مل |منيه ك| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|87o8 لحميد|حمد محمد عىل عبــــد |رحمه  هره|لق|ره |تـــج

64828o ن|هيم عىل سلم|بــــر|وليد | دين لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o582o مل|رون ك|لجليل ه|جر عبــــد|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

|59||2 م سيد محمود|سيد عص ى شمس حقوق عي 

35|35| ج|مد حج|ء حسن محمد ح|ل| ى شمس طبــــ عي 

6o2o3o لخويتـــى|لجليل محمد |ل عبــــد |ندى نض لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|32||| بــــسنتـــ مصطفى محمد عطيه مرزوق ى شمس|د| بــــ عي 

785|99 هلل|لم محمود عطيتـــ |محمد س زيق|لزق|بــــ |د|

7597o8 ى|لسيد |سط |لبــــ|ء عبــــد |سم| لخرصى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7556|3 ر|ء محمد منصور نص|شيم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

42966o لمطلبــــ|ر محمد عبــــد |لد مختـــ|حمد خ| |ره طنط|تـــج

453oo لسيد محمد حسن|محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

23469| ح|لفتـــ|تـــ عبــــد|لشح|ل |د هل|زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

27oo92 لسيد محمود رسور|محمد مني   ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|63||8 لبــــ|بــــو ط|ن محمد ممدوح محمد |جيه دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

25448 ى خ|ي د|لضي|لرحمن |لد محمد عبــــد |سمي  هره|لق|بــــ |د|

63993| لبــــرنس عىلي|مه |س| |ند قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

246|34 عيل عطيه|سم|حمد سمي  | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|33284 ي|هيم |بــــر|ء |هيم عل|بــــر|
ى
لدسوق هره|لق|بــــ |د|

27o83 وق سمي  ربــــيع  لسيد|رسر ن|فنون جميله فنون حلو

765923 حمد محمد فرح|سلىم عبــــده  ره بــــور سعيد|تـــج

433o82 لشوبــــرى|هيم |بــــر|م مصطفى |ريم س |ره طنط|تـــج

23|589 ف محمد سيد|بــــ |مه رسر مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

687o84 ى|م |سل|رص |ر ن|من لعشر لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

4o2999 حمد|زن عطيتـــ محمد عطيتـــ |م لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|38738 م محمود عىل حسن|ء س|ل| ى شمس|د| بــــ عي 

424688 لصغي |لكريم |لصغي  عبــــد|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

527424 ي
ئى عطيتـــ رزق عويضتـــ|ن روم|فيفى سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري
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23536| ف عبــــد|م |سل|ل|سيف  لد|لحميد خ|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|4722 ح محمد|لفتـــ|ح عبــــد|صل| دين ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

||7646 لحسينى محمد|ئى |حمد ه| ن|بــــ حلو|د|

75|35o بــــينى|ن عىل عىل متـــول عوض |حن لشر ره بــــور سعيد|تـــج

75|o54 حمد محمد| |م رض|ر لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

492343 بــــوزيد|حمد |د بــــكر محمد |زي عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8882o| مل فرغىل |د حمدى ك|جه سيوط|صيدلتـــ 

4288o4 لبــــر|حمد عبــــد |مر |حمد ع| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9|62o8 هيم  |بــــر|ح |لدين محمد صل|م |حس ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

36555 ى عبــــد |حوريه  لمجيد|لكريم عبــــد |مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4378o2 ه شعبــــ| ر|لبــــ مصطفى نو|بــــوط|ن |مي  لشيخ|علوم كفر 

484953 عىل خميس عىل محمود عىل رجبــــ سكندريه|ل|ره |تـــج

6o|o36 م|حمد رجبــــ حسن محمد عل| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

7o5328 لسيد|هيم حمدى محمد |بــــر| لمنصوره|ره |تـــج

27|977 حمد محمد حرحش|هيم |بــــر|ريم  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|9658 ين حسن محمد سلىم شي  ى شمس|د| بــــ عي 

82|93 ضىح فندى محمود محمد هره|لق|ره |تـــج

2445o3 هيم شلبــــى|بــــر|د |هيم رش|بــــر|د |هيم رش|بــــر|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

84973| عيل محمود حسن|سم|ده |غ لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

4|7868 م|لش|حمد |م |لش|ن |نور لشيخ|نوعيتـــ كفر 

764545 م|لرحمن منصور هم|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

877989 درس |ن تـــ|فرح سليم| ن|ري|م سيوط|بــــ |د|

373624 عيل صبــــىحي محمد عىلي|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

76622| |لعل|بــــو|لسيد محمد |لسيد |هدير  حقوق بــــورسعيد

688262 حمد رزق|ء |محمد ول لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

273646 يه محمد عيد زكرى| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

24|39o لنبــــى عويس خلف|محمد عبــــد هره|لق|هندستـــ 

246|97 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|م عبــــد|عىل هش ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

48362| لرحمن|لدين عجىمي عبــــد |م |حس| ر|ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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|45586 ي|رق نرص فرح|ط
ى
تـــ دسوق ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

4o5662 مريم ممدوح عبــــده محمد خليل سكندريه|ل|بــــ |د|

6|6362 ف ع|عىل  بــــو ملوه|شور |رسر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

782269  سمي  مهدى عىل
مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

357999 ى |لسيد حس|حمد | ى|لسيد حس|ني  ني  ى شمس حقوق عي 

362235 حمد|م مجدى شفيق |سل| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

486533 ج |حمد سمي  عىل ن| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

67875| ليه|مل محمد محمد ع|رحمه ك لمنصوره|حقوق 

268878 لمقصود جنه|يه سعيد عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

442|56  |مر |حمد تـــ|
ى
لمجد|بــــو |لمتـــول |لدسوق لشيخ|طبــــ كفر 

43|73o ر|لجع|ر |ء محمد مختـــ|محمد عل زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

754583 للطيف محمد زىك|ريم عبــــد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|57|82 هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|تـــؤه  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8696o3 در|لق|ر رجبــــ يوسف عبــــد|عم ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6348o9 لرحمن|دريس عبــــد|م |محمد هش زيق|لزق|هندستـــ 

2224|o ي
لخولي|دل محمد عيس |ع| دئى هره|لق|عه |زر

47652| ى عبــــد|رص |سيف ن للطيف محمد|مي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

337568 بــــتـــ محمدى|ن فوزى ثــــ|يم| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

25|26o نوبــــى|لمنعم |دل عبــــد|محمد ع لشر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

637424 هلل|ء فرج محمد عبــــد|زينبــــ عل زيق|لزق|بــــ |د|

|23768 م محمد محمود محمد|محمود هش ى شمس| لسن عي 

278239 ى |حمد ي| لسيد حليمه|سي  شمون|نوعيتـــ 

758553 حمد|زق محمد |لر|عبــــد | دين تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

697392 لح|لنبــــوى ص|محمد مجدى محمد  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

8938o6 ي|ر
هيم  |بــــر|بــــهجتـــ حسن | ئى سيوط|عه |زر

3|52o8 ل محمد|هيم كم|بــــر|د |زي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

343o54 ر|لعط|ح |لفتـــ|محمد محمود عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

547o|2 لسيد محمد|حمد |ن محمود |رو عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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822593 لحميد رزق|م محمد عبــــد|سل| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

78|655 عيل|سم|ئى |تـــيسي  طلعتـــ كيل زيق|لزق|بــــ |د|

793o4| لمجد محمد عوض|بــــو |بــــر |يه ص| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

6433o8 هيم|بــــر|يده محمد مصيلىح |ع زيق|لزق|بــــ |د|

26839| لعجوز|لمعبــــود |لعزيز عبــــد|محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

372692 رص فرج عىل عىل|ميتـــ ن|س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

264753 ي
عطيه| مه حن|سل| فبــــروئى ي|هندستـــ 

|لمنى

5||773 ى عبــــد|بــــو |م عىل |محمد عص يم|لد|لعني  |عه طنط|زر

26346o ن مدين|لسميع سليم|لد عبــــد|ء خ|حسن ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

57936 حمد محمد جمعه|لرحمن |عبــــد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

34|445 يس|لح|ن |يوسف محمد محمد سليم ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

2265|| ى | هيم|بــــر|حمد حسن حسنى حسي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

533692 ل|روق لبــــيبــــ غبــــري|بــــ ف|وس إيه|أندر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

3229|4 لمقصود|لسيد عبــــد|م |هلل س|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

77453o مل عليوه محمد يوسف|ل ك|جم| مه زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|633|7 ي محمد عبــــد  بــــ محمد عىل|لوه|سىح  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

27|855 شدى|لرو|د |ن محمد فؤ|رو شمون|نوعيتـــ 

7o8546 حمد|هيم سيد |بــــر|لرحمن |حمد عبــــد | |مه هندستـــ بــــور سعيد

48933o م|لحم|لسيد محمد |رس |ء ي|شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||7872 ى|لرحمن عمرو ف|عبــــد  روق حسي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

6o5|48 بــــس|ل|عىل تـــوفيق | هلل رض|يتـــ | لمنصوره|حقوق 

284248 مد محمد|خديجه منتـــرص زينهم ح كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

264398 لسيد بــــكر|ء عىل |ل| |نوعيتـــ بــــنه

3|4666 ن|دل حلىمي سليم|محمد ع  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

365844 لس  تـــه|د شح|كمل عي|كي  هره|لق|صيدله 

8o|229 مريم جميل عزيز ملك ي|بــــ |د|
|لمنى

88||8o ي
حمد |مصطفى سيد | دئى سيوط|تـــمريض 

372629 لسيد سليم|ء محمد |رس| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

44o975 ىك|د رسر|لجو|ن ممدوح عبــــد|حن |علوم طنط

|6468| عمر محمود سمىح محمد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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626383 ء محمد أحمد محمد محمد موىس|آل ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

762453 عيل|سم|دى عطيه |له|حمد محمد عبــــد | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

282443 ء سيد صديق خليل|شيم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

34|259 لوكيل|م |لسل|لسيد محمد عبــــد|محمود  ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

26|496 |لحم|ىس يوسف |عمرو سعد مر
ى
ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9|7364 لرحيم |ن عبــــد|بــــر رمض|حمد ج| سيوط|هندستـــ 

8o9o4 لنبــــى|هيم عبــــد |بــــر|هيم حسن |بــــر|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

6853|7 |وى مو|لشبــــر|عيل |سم|لسيد |مروه 
ى
ق لمنصوره|بــــ |د|

2|3262 ج|عمرو محمد صبــــىح رس| ر|ي ى شمس حقوق عي 

89|o2 لرحمن|لم عبــــد |لرحمن س|حمد عبــــد |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

229476 ى محمد ق|ر ع|من بــــل|طف حسي  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

3385o| ح|لفتـــ|هر محمد عبــــد|ندى ط |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

92824 د زىك|م مر|حمد غر| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

6o39|7 بــــ|حمد دي|لد عىل |عىل خ لمنصوره|ره |تـــج

8372| ف مصطفى سعد كيل| ئى|رسر ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

64|262 هيم محمد|بــــر|بــــسمه محمود  زيق |لزق|تـــمريض 

|52|39 حمد|لم |حمد س|رضوى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

463723 صي |لنرص من|مه سيف |س|ء |ل| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

364423 ف سعيد عبــــد|عمر  لمجيد|رسر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75265 وى|ن سعد|ن رمض|حسن شعبــــ بــــ بــــنى سويف|د|

9|39|| هر شفيق  |صبــــرى ز| ري|م سيوط|نوعيتـــ فنيه 

499443 لمعىط فودتـــ|ئى عبــــد |آيتـــ ه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

862574 بــــ|هر خط|لز|عمر خلف عبــــد ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

24987| لمقصود|حمد عبــــد|دل |تـــفى ع لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|785| بــــوعطيوى|هد |هيم مج|بــــر|يه محمد | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

229|o3 لسيد|ن رجبــــ |طمه شعبــــ|ف ن|حقوق حلو

56336 حسن محمد حسن عىل سيوط|حقوق 

27|433 وق مصطفى محمود  ى |رسر ر|لنج|لخرصى ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|55476 عيد عىل محمد| يش ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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767o6o بــــو شتـــيه|مصطفى محمود حسن يعقوبــــ  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

|667|2 حمد|دل عىل |طمه ع|ف هره|لق|ره |تـــج

2726|8 ل مصطفى|ء غز|هيم عل|بــــر| سيوط|هندستـــ 

4843o2 عيل محمد|ج مصطفى إسم|محمد فر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64|3o6 ن|هيم سليم|بــــر|حمد محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

|5|55| بــــ|لوه|ء وليد محمود عبــــد |وف دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

44|598 يد غبــــي |بــــو|در |لق|ريم حسن محمد عبــــد  ى لي  لشيخ|عه كفر |زر

|58|6| هلل محمد|ء محمود عبــــد |شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

24|6o6 لرحيم|حمد محمد عبــــد|ر |من هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|34|72 هلل|يه كرم يوسف عبــــد | تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

339388 بــــ|لوه|لعظيم عبــــد|بــــ عبــــد|لوه|يتـــ صبــــىحي عبــــد| |نوعيتـــ بــــنه

76924| ره سليم|يمن محمد عز| ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

||9877 ئيل|رأفتـــ فتـــىح حبــــيبــــ ميخ| ن|يف| هره|لق|بــــ |د|

|68497 ى عبــــد |لرحمن ي|عبــــد  هيم|بــــر|لرحمن |سي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2347o6 وى|لص|لسيد |لحكيم سيد محمد |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|48772 يف م| دون|م |هر ملك حن|رسر ى شمس| لسن عي 

6|8o7 ي محمد محمود|س
رتـــ قرئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

33|o6o ي|عبــــي  محمود مصطفى عبــــد
لغنى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

96389 هدير مدحتـــ محمد مرىس صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|28952 ق|س|رؤوف  وي|مه رؤوف رسر ى شمس علوم عي 

|29462 لونيس|عمر محمد مصطفى عبــــد  هره|لق|حقوق 

369336 لعزيز|لعزيز محمود محمدى محمود عبــــد|عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

48o825 ى محمد محمود|د حس|جه ني  سكندريه|ل|ره |تـــج

334ooo حمد محمد|هيم |بــــر|محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

488656 ل|ح محمد فض|رق محمد صل|حمد ط| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|28286 لمتـــجىل|لسيد عبــــد |لد |محمد خ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

82337 هيم عطوه|بــــر|ء صبــــرى سيد |شيم ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

4555| ىط عبــــطتـــ|لع|ن عبــــد|لرحمن فتـــىحي شعبــــ|عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

33778o ف |مصطفى  بــــوليله|لحميد|لسعيد عبــــد|رسر ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى
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9o39|| طف بــــخيتـــ عىل |محمد ع دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

498375 ى|لحميد |سمر عزتـــ عبــــد لسيد حضي  بــــ دمنهور|د|

83o442 هيم محمد|بــــر|زينبــــ محمد  لمنصوره|حقوق 

5|723o ن|ن عثــــم|لرشيد سليم|دل عبــــد |ء ع|ل| بــــ دمنهور|د|

69649| لشيخ|لفضل |بــــو |رس |كريم ي لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2682o7 م|لسل|حمد عبــــد|حمد محمد | تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

43853o بــــ|حمد سمي  محمد عوض فوده شه| لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

6899| بــــوزيد|حمد |عمر محمد  لفيوم|هندستـــ 

599|3 ى|محمد عبــــد   حسي 
هلل قرئى حقوق بــــنى سويف

255o45 ح محمد متـــول|مينه صل| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

87636o حمد حسن محمد  |محمد  سيوط|حقوق 

824774 كمل مني  قسطينس|يكل |م |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

624|87 لسيد بــــدر|ن |حمد حمودتـــ نعم| ط|هندستـــ دمي

6|4847 فظ|لح|د عبــــد|لجو|يمن حلىم عبــــد|عمرو  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

847|27 م محمد|لسل|رص عبــــد|هدي ن ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

73348 لسيد قرئى خميس|محمد  ن|حقوق حلو

5|o844 ف  لعزبــــ أحمد|لسيد |أرسر بــــ دمنهور|د|

757552 لنبــــى مصطفى|طمه مصطفى عبــــد |ف عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

239749 هد|حمد مج|ر محمد |مي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69|8|| ى|لمتـــول ي|محمد سمي  فتـــىح  سي  لمنصوره|ره |تـــج

5|8682 تـــ أحمد عبــــد  |لعزيز نرص ند|أمي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

33929o لحليم طه|لد عبــــد|ئى خ|لد ه|خ | معهد فنى تـــمريض بــــنه

372979 لسيد|هدير محمود عىل  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

265349 ل|لصمد هل|حمد محمد عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6452|5 ن|لسيد محمد زهر|أمل محمد  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4o5923 لعظيم|لمجيد عبــــد|سط عبــــد|لبــــ|عبــــد| دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|7o28 هلل|لح دخيل |بــــر ص|منى عىل ص ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|33282 كر|كر فوزى ش|م ش|بــــر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|8579 ن لعزيز|دل سعيد عبــــد|ع| مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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|5o686 ن|مد عىل سليم|ل ح|مصطفى جم ى شمس|زر عه عي 

75273o حمد عزتـــ محمد محمود عىل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8o57|2 بــــوبــــكر|لرحيم |رص عبــــد|مؤمن ن ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

49279| د محمد|ل محمد رش|دل جم|ع ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

45|o9| ى نعيم|ح |لفتـــ|حمد عبــــد | لخرصى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3|87|4 يز حسن عىل|منى ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

28692o هر محمود طعيمه|حمد م| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4992|o د|للطيف ج|بــــي عبــــد |لسيد عر|طمه |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

6299|8 ئى محمد محمد سعد سبــــيع|محمد ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24o3o7 بــــينى|وى محمد |لدين ص|د|ن عم|رو لشر هره|لق|ره |تـــج

6933o7 ئى|لكن|بــــى |لعر|لد سعد |محمد خ لمنصوره|صيدله 

762o74 ن|هيم زيد|بــــر|جر خلف |ه ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

899888 لحميد |لعليم عبــــد|حمد عبــــد|يدى |ه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|3|472 حمد|عمر محمود حنفى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|6783o لسيد|ل محمد |رقيه جم |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|25255 ئى|لعن|لحميد |حمد محمد عبــــد |م  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

2434oo لعظيم|ن عبــــد|عبــــي  سيد سليم هره|لق|عه |زر

24oo84 م سيد منشتـــح|رس عص|ف ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8o786 بــــر مهدى حسن|ء ص|لزهر|طمتـــ |ف ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

489579 لم|بــــر يوسف س|حمد ص|ء |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

255444 م|ن سمي  محمد محمد كل|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

6277|3 شتـــ نرص|هر عك|حمد م|ء |حمد بــــه| زيق|لزق|ره |تـــج

62547 ن|ور زيد|ر مج|ئى عم|ه ره بــــنى سويف|تـــج

85722| بــــوعوف|تـــ |تـــ عرف|ء نش|رس| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

4|8559 لمهدى|حمد |تـــ محمد |لشح| |عل لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|59927 لعزيز محمد|عيل عبــــد |سم|لرحمن |عبــــد  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

22299| ل عىلي مصطفى|رس وليد جم|ف لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

878576 شم محمد |عمرو موىس ه سيوط|ضتـــ |علوم ري
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|35488 بــــر|هيم ج|بــــر|ن |دين رمض|ن ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

489892 ى|لنبــــى ش|لدين محمد عبــــد|ء|هلل عل|منتـــ  هي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o799 ف نرص عبــــد|محمد  لحميد|لمجيد عبــــد|رسر تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

256|3| وى|لعشم|هيم |بــــر|ء |حمد عل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

524767 لحسينى|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |لرحمن محمود |عبــــد  ي|بــــ |د|
|لمنى

4o||o3 لدين|سيد محمود سيد نور سكندريه|ل|بــــ |د|

5|o|52 ى عبــــد |عبــــد  ى ص|لظ|لرحمن حسي  لح|هر حسي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

77o|2o ى محمد مصطفى عم|محمد  ر|مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63467o لس سوري ل|ل بــــولس سوري|كي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

6|37|4 م|هيم محمد عل|بــــر|مجدى حمدى  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

|3788| دم|حمد محمد |عمرو محمد  ى شمس هندستـــ عي 

23o4|8 ي |هيم |بــــر|حمد |زن |م
ى
حمد|لدسوق |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 

ريتـــ|إلد

5|6|64 ي شح|ه
ى
وى|لنكل|تـــه |جر سعد شوق بــــ دمنهور|د|

6|3o6o ي عبــــد | دين
م|بــــ حس|لوه|لرحيم عبــــد |مصطفى

لدين |
ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

23|6|| ر|هيم مصطفى عم|بــــر|لد |هيم خ|بــــر| هره|لق|هندستـــ 

23o||| حمد محمد سيد|مي  | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9oo98| بــــر محمد |سهي  محمد ص ج|بــــ سوه|د|

49o447 وى|لعمر|رحمتـــ محمود مصطفى  سكندريه|ل|حقوق 

434346 لعزبــــ صبــــرى|حمد محمد |جر |ه |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

77426| ح محمد حسن|حمد محمد صل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

834576 لمجد|بــــو|رك |مبــــ|ء محمد |ول |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

537|2o لسيد مبــــروك|دل |لسيد ع|رص |ن تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

495892 يف محمد  ج زوين|لح|تـــغريد رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

499364 م|لعليم سل|ن محمد عبــــد|نوره عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

783976 هيم محمد نرص|بــــر|عليه نرص  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

324438 م حنفى محمود|محمد س ى شمس|زر عه عي 

2574o3 ي
هلل يوسف|م عبــــد|هش| دئى ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4|2942 لم|حمد محمد س|حمد |ء سيد |لَ| |ره طنط|تـــج
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265283 ل|لحميد بــــل|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد |علوم بــــنه

447347 لعزبــــ|صفوه جوده أحمد جوده  سكندريه|ل|هندستـــ 

332872 عبــــي  محمد فوده محمد بــــيوم |كليتـــ هندستـــ بــــنه

44|o7 مه|لد محمد سل|كريم خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

476738 لمطلبــــ|ل فتـــىحي عبــــد |ن كم|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o65o2 وندى|لل|هيم |بــــر|بــــسنتـــ محمد محروس  سكندريه|ل|ره |تـــج

64o644 ره|حمد محمد عم|لودود |مل عبــــد |حمد ك| زيق|لزق|صيدله 

373427 مه|حمد هليل سل|هلل |عبــــد  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

7|7447 رى|م بــــدر بــــند|محمد س ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

626295 ن|هيم محمد عىل سليم|بــــر|بــــ |ربــــ زيق|لزق|ره |تـــج

2|5265 لدين طه يوسف|م |ندى عص ن|فنون جميله فنون حلو

28688o |لسيد ند|ح |هبــــه صل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

237657 وق تـــوبــــه عىل عبــــد لمقصود|رسر هره|لق|ره |تـــج

7o3224 بــــو نرصه|لسيد |سعد محمد سعد عىل  |ره بــــنه|تـــج

4|7436 رك|هيم أحمد فرج مبــــ|بــــر| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

||6oo6 ده|تـــيودور وصفى هنتـــر بــــس هره|لق|ره |تـــج

334o6| م محمد عىل|حمد س| ى شمس|د| بــــ عي 

493|oo لعزيز|لوكيل عبــــد |ل عبــــد |لع|هيم عبــــد |بــــر| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

753824 ن حسن|لدين سليم|ء |هبــــه عل عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

844363 حمد|لعظيم |ر عبــــد|لستـــ|محمد عبــــد ن|سو|حقوق 

68584o ز|لبــــ|لمنعم |نور عىل عبــــد |يمنى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|9966 ء مصطفى محمد مصطفى|سن ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

9|2o32 فظ حسن  |لح|ن عبــــد|هلل شعبــــ|عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

849558 لجيد|بــــ عبــــد|لوه|لمه مدحتـــ عبــــد|س دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

83|65o عىلي محمد محمود محمد |هندستـــ قن

645o97 لبــــيىل|لد عبــــده |عبــــده خ ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

2398|| ن|ن حسن سليم|حمد شعبــــ|هد |لز| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

757o5o م محمد مصطفى محمد محمد موىس تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |
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7779|| لجوهرى|د |هيم عو|بــــر|ندى صبــــىح  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

26836o لمزين|للطيف |طف عبــــد|كريم ع تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

7o6322 لدين|عيل علم |سم|دى |له|ء مجدى محمد |ند لمنصوره|صيدله 

4o7366 لسيد|لسيد حسن |هر |م| نور سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

259o|| ء سعد زىك|حمد بــــه| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

6|997o م|لش|لح |منى حمدى ص لسويس|طبــــ 

27o545 لم فرج سمرتـــ|لحميد س|ن عبــــد |كريم رمض ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8383o4 ي محمد|حمد حج|محمد  ج  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

448687 ي|هيم عبــــد|بــــر|يىح 
ى
ض|لبــــديع محمد ق سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9|2o39 لس نبــــيل بــــش نيوس |رم|ره |كي  ج|طبــــ سوه

6265|9 لىح|لحميد عبــــد|ج  عزتـــ عبــــد|ء ن|رس| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o|63| ر|ر جزر عم|ء سعد مختـــ|سم| |طبــــ طنط

|5o4o6 فظ محمد|لح|دل عبــــد |محمد ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

26|287 ف سعد جوده|طمه |ف رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

54o563 له فرج مصطفى سعد حميده|ه ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

283746 لرحمن مجدى معوض سيد عىل|عبــــد لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

33676 |يه طلعتـــ محمد بــــيوم كف|
ى
ق هره|لق|ره |تـــج

36255o ن|ح علو|لفتـــ|لدين عبــــد|ء |طمتـــ عل|ف لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

43368| للطيف حمود|بــــر عبــــد|ص| حمد رض| | تـــمريض طنط

7|499 حمد محمد يونس|حمزتـــ  لمنصوره|حقوق 

86328o لرحيم|د عبــــد|د عز فؤ|فؤ |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

76|35| هيم|بــــر|حمد دردير |م |سل| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

8oo237 لسعيد|كريم وليد محمود  ن|سو|بــــ |د|

5432o3 قطش|ل|لمجيد |تـــغريد شكرى عطيه عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

365692 ى عثــــم ن|محمد منصور حسي  ن|حقوق حلو

4|7825 ي عيسي بــــلتـــ|شيم
ج |ء عىلي مصطفى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

62o622 متـــ|لسيد محمد فوزى جبــــر سل|محمد  ط|هندستـــ دمي

7935o5 |لرحمن وجيه عدل عمر ند|عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

777356 هيم|بــــر|م محمد |بــــسمه س زيق|لزق|حقوق 

876556 حمد يوسف  |لد |حمد خ| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى
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885835 بــــر محمد |لج|محمد عبــــد| عل سيوط|ره |تـــج

646699 لشويىح|مد |ن ح|تـــ عثــــم|د|حمد س| ط|معتـــ دمي|علوم ج

6o27o9 لشفيش|وى |لششتـــ|هيم |بــــر|ء |ن بــــه|سلم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68646| هلل|لحميد عبــــد |لحميد محمد عبــــد |م عبــــد |سل| ن|هندستـــ حلو

7738oo هلل لطفى شبــــيبــــ منصور|عبــــد  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

89|834 مل |ل ك|م كم|س| رين|م سيوط|بــــ |د|

834273 |لبــــن|لحميد محمد |حمد عبــــد| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

||9587 ى|لجيد |ء عبــــد |ن عل|نوره مي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|786|6 حمد محمد|م سعيد |ريه ن|بــــ حلو|د|

856679 لعزيز|بــــ جمعه عبــــد|عزتـــ كس ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
ستـــ|لدر|)ريتـــ |د|علوم . لعريش ش|بــــمدينتـــ 
|لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر|م | للع

(عيليتـــ|سم|ل|لبــــديل بــــ

8|o8o2 هبــــه محسن قطبــــ خليفه ي|علوم 
|لمنى

77895 حمد|حكيم محمد سيد  ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

7oo597 لسيد|ر محمود يوسف |من لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

525633 ي|در |لق|حمد عبــــد |دهم عزتـــ | لحرصى سكندريه|ل|بــــ |د|

9|2343 ن  |طف حسن سليم|ن ع|نور ج|بــــ سوه|د|

2|6658 يف عبــــد|م ن|لمطلبــــ سليم|زن رسر ى شمس هندستـــ عي 

7523|3 لعبــــد|بــــيتـــر عيس تـــوفيق  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

272o37 ف محمد |تـــسنيم  ى|لحس|لسيد |رسر ني  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|5o44 هيم|بــــر|ئيل |متـــ ميخ|س| |بــــول هره|لق|بــــ |د|

7o5o26 د جودتـــ|لجو|دل محمد عبــــد |مصطفى ع ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

62|4o9 بــــينى|لق |لخ|للطيف عبــــد |مريم محسن عبــــد  لشر لمنصوره|طبــــ 

6894|3 روق عىل مخيمر|محمد ف| نور لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

489o93 هيم عىل محمد بــــسه|بــــر|محمد | عل سكندريه|ل|نوعيتـــ 

|45o69 هيم|بــــر|خلود حلىمي عىلي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

784837 حمد|لحليم |حمد عبــــد |محمود  زيق|لزق|ره |تـــج

86o29 دى حسن حسن عريفتـــ|ن| يش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

52623| هيم|بــــر|لسيد |طف |مؤمن محمد ع لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج
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7ooo3 ض|هلل محمد عىل عو|منه  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6o876| ى ط|ي |لبــــن|رق بــــدير |سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

52oo56 محمد سعد| رؤى مبــــروك زكري بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

272|43 ى محسن ى سليم حسي  حسي  ن|هندستـــ حلو

4o2728 حمد خليل|أمنيه محمود لطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

423o63 هبــــه وليد حسن محمد |حقوق طنط

5348o طمه ربــــيع محمد حسن|ف ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o2922 صف|حمد محمد محمد ن| لمنصوره|بــــ |د|

|3222| لسيد بــــكر|لحميد |لسيد عبــــد | |ري|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|48752 يف عبــــد |ل| لعزيز محمد|ء رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

476686 در|لق|يدى محمود محمد عبــــد |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

482299 هيم مرىس|بــــر|رس فرج |د ي|زي سكندريه|ل|ره |تـــج

339oo3 لدين|حمد عزبــــ زين |لمجيد |ء عبــــد|ول |طبــــ بــــنه

79822 جح|ء محمود ر|لدين عل|نور  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

623659 لغندور|در |لق|زينبــــ وليد عبــــد لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

254373 ى وليد سعد محمدعبــــد|ي لرحمن|سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o3657 حمد |ره محمود محمد |س ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

45ooo9 لطوجى|لحليم |ء عبــــد |مريم عل ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

6|o329 ج |لبــــلتـــ|للطيف |زينبــــ محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

87|598 ل سيد محمد|لع|عمرو عبــــد  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

86o55| ن محمد مرىسي|محمد مهر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o2|6| وى|لشعر|لسيد |لرحمن محمد عزتـــ |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

753777 لحليم|ل عبــــد|لع|حمد عبــــد |ندى  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

855||2 ى| مروه رض تـــميم حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

832569 دق صديق|لص|طف عبــــد|هلل ع|عبــــد دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

4824o5 تـــه|م فوزي شح|عمرو عص عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7733| لحميد محمد|محمد حسن عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

698686 ء عبــــد ربــــه رجبــــ عبــــدربــــه|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3||756 ج  عىل|م ن|عمر عص ى شمس صيدله عي 

9|449o حمد  |لمجيد |حمد عبــــد|ره |س ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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4888|6 لنعيم عىلي|ن عبــــد|عمر شعبــــ |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

246566 يف |حمد | ف رسر حمد|رسر ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

6392| د موريس جرجس|در عم|ن لفيوم|تـــربــــيتـــ 

4o4933 ي |يوسف علو
ي |هيم علو|بــــر|ئى

هيم|بــــر|ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49953 لحميد|رفيدتـــ عىل صبــــرى عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

24|539 هيم|بــــر|سلىم ربــــيع مرزوق  هره|لق|بــــ |د|

63|889 تـــه|لسيد شح|لىح |لسيد عبــــد|خديجه  زيق|لزق|بــــ |د|

8o4o72 بــــ مرىسي|لوه|عمر حمدي عبــــد ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

238589 عيل|سم|حمد محمود سيد |ء |رس| هره|لق|ره |تـــج

5|o572 لع|لخ|محمود سعيد محمد حسن  تـــمريض دمنهور

4o4363 ف |عمر  لسعدئى|هيم حسن |بــــر|رسر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

523|76 م|لسل|ح عبــــد|لفتـــ|م عبــــد|لسل|محمد عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

924ooo  |لش|لحميد عبــــد|زم عبــــد|سىم ح|
ى
ق ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

||8o36 مل|ندى ممدوح عزم ك|س هره|لق|م |عل|

626432 يمن محمد بــــيوم|سهيله  ج|بــــ سوه|د|

4|42o8 ر|هيم محمد نص|بــــر|ح |نج| ند |نوعيتـــ طنط

69987o ىط|لع|وى عبــــد |لطنط|تـــ |لد فرح|خ ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

758983 تـــم محمود عىل|محمود ح مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

9o9|9| حمد محمد |يبــــك مصطفى | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

3|9528 ي|خلود خ
 حفنى

ى
لد شوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

64oo65 در|لق|للطيف محمد عبــــد|لد عبــــد|ء خ|رج زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

684395 ج|رص محمود عبــــده حج|محمد ن ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

7|o9|2 لخرصى محمد عيطتـــ|حمد |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

79|7o4 حمد متـــول عىل جبــــر| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

49332| ر|لنج|كريم محمود محمد محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89336o لجيد |لرحيم محمد عبــــد|م عبــــد|ريه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|9653 هر|د حنفى محمد ز|ر عم|من بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

52o636 ي|ر
يوسف محمود يوسف| ئى تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 
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4832|3 ن|لغنى سليم|ن مرىس عبــــد |ء رمض|دع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o4494 وق سمي  عبــــد  حمد|لحميد حسن |رسر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

6|53|4 ى يحن  |ء حس|سم| بــــومحمود|ني  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

89644 ى سيد حس|ي ى عبــــد |سمي  لمقصود|ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

359|9| موىس دوس| ستـــيفن رض| سيوط|عه |زر

648366 ف سمي  محمود محمد |سمي   لبــــردينى|رسر  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

758o79 ن|محمود سليم محمد حمد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|24386 لخرصى محمد عىل|يدى محمد |ه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

37267o ن محمود محمد مصيلىح| مي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

62o87| لح|حمد ص|حمد |ضى |محمد ر ط|حقوق دمي

497o4o |ء سعيد حسن عىلي شتـــ|رس| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2|7o94 ى |ي ل|بــــوبــــكر هل|حمد |سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

3|5665 ى|دل محمد |رتـــ ع|س مي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

45984 د|لضي|ر محمد فرغىل |من ى شمس|زر عه عي 

6868o9 لسيد|لمعىط |لحميد عبــــد |ح عبــــد |م صل|ريه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

538|38 ى خ|ج رص|لشهيد عىل ن|لد محمد عبــــد|سمي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

633289 ح عىل سعيد|لفتـــ|مروتـــ مجدى عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

337275 م محمد|م| |محمد زكري تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

529437 تـــ|يز محمود بــــرك|مصطفى محمود ف ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

228285 ر مصطفى|لستـــ|هر عبــــد|زينبــــ م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|o847 ل|رم حمدي جم|محمد ك ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

25336 لم|لدهبــــ س|بــــو |ء ذىك |فرح عل هره|لق|حقوق 

3|86o9 سم|روق ق|ح حلىمي ف|نشر| هره|لق|حقوق 

25|9o6 عيل حبــــسر|سم|لرحمن |عمرو عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

6o6o78 لففى|ر محمد |لغف|م عبــــد |فتـــىح س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

622o|9 ل|لرحمن عوض غ|وليد عبــــد | ند ط|حقوق دمي

4947o9 لشيخ|حمد |لرحمن محمد |محمد عبــــد  ره دمنهور|تـــج

34|885 ل|حمد لطفى كم|لدين |ل |ديتـــ كم|ف ى شمس  تـــمريض عي 

635828 ى ح|س|ن |يم| مد|مه حسي  زيق|لزق|بــــ |د|
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82|793 ي مني  | ى|بــــوبــــكر خي  مي  سيوط|حقوق 

444995 ل|كريم محمد تـــوفيق عوض بــــل سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

237|32 حمد|لغنى |حمد عبــــد|تـــيسي   لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8o2o2| ي بــــولس ش|بــــ
ى
كر|فىلي شوق ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

88o|89 ى محمد محمد عبــــد|ي لرحمن |سمي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

83oo37 ى تـــ|د شعبــــ|جه يه|ن حسي  |نوعيتـــ قن

5o3375 ك|لمل|ن عبــــد |م يعقوبــــ نس|كتـــرين س سكندريه|ل|عه |زر

368797 لرحمن|بــــو رسيع عبــــد|يتـــ مصطفى | سيه|نوعيتـــ عبــــ

782756 حمد|لمنعم محمد |ن محمد عبــــد |حن زيق|لزق|بــــ |د|

49o342 لرحمن|ل محمد خليفه عيس عبــــد |نيه سكندريه|ل|ره |تـــج

679867 تـــه|تـــ محمد محمد شح|لشح|حمد | لمنصوره|بــــ |د|

|2|722 ى محمد عبــــد | رثــــ|لو|حمد حسي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

3733o8 م محمد|رتـــ طه سل|س سيه|نوعيتـــ عبــــ

5|86o5 حمد منصور عىل منصور|ء |حسن هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

44375 ن|لد مرىس شعبــــ|رق خ|ط ن|حقوق حلو

32o359 ر مصطفى وهبــــى بــــدوى|من تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8336|9 ن|ن محمد رسل|محمد جهل ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

8645|o هلل|طف رشدي عبــــد|هلل ع|عبــــد ي للفن|
|دق قن|لفنى

25394o ل|لجم|حمد |بــــر |لدين ج|ء|محمد بــــه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5|9574 ى محمد عبــــد |ي للطيف عبــــد|لمعبــــود عبــــد|سمي 
ل|لع |

|بــــ طنط|د|

3695o2 هد|م مج|م|هد |لنبــــى مج|مي عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

244683 ل محمد عىل|محمد هل هره|لق|حقوق 

85|2|7 حمد محمد|دي |له|حمد عبــــد| ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

8oo3|7 لس ه ي |كي 
ي|ئى ي هيى

لفى |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

||9983 لدين|حمد بــــدر |حمد عىل رمزى |ل |نو ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

368|7o سيد قوشتـــى| ء زكري|دع كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

772|57 د|هلل عي|حمد محمد حسبــــ |مرفتـــ  زيق|لزق|نوعيتـــ 

6o49|o ين  ف محمد مصطفى |شي  لمغربــــل|رسر لمنصوره|حقوق 

4854o7 زى محمود محمد يعقوبــــ|ء حج|رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

348587 ش|لحش|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر| ى شمس|تـــج ره عي 
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623o82 هلل|د |مد ج|محمود محمد محمد ح ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

623959 ف | |ند |لعل|بــــو |لمتـــول لبــــيبــــ |رسر صيدلتـــ بــــورسعيد

77|854 هلل|ن محمد مسلم عبــــد|يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|45o92 بــــورسيع عطيتـــ|دل |محمد ع دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

24o7| سم|رضوى عز حلىم ق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4|6|75 لسعيد محمد|هيم |بــــر|م |ريه لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

33323o ف عبــــد|حبــــيبــــه  حمد|لحميد |رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

829838 زق|لر|محمود طلعتـــ بــــدري عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

48|998 م محمد|لسل|م محمد عبــــد |محمد حس عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o4o93 رق محمد تـــوفيق|عمر ط سكندريه|ل|عه |زر

|62o74 رس|هلل ربــــيع عيد ي|عبــــد  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

28|93| دى|له|ده عبــــد|ن حم|محمود رمض لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7o||55 |لسعيد عط|هيم |بــــر|لد |محمود خ زيق|لزق|ره |تـــج

33324 وى|لغمر|فظ محمد |مروه ح ن|حقوق حلو

527285 حمد|بــــو|هيم حسن |حمد إبــــر|ضىح  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

4oo573 تـــه|لسيد ذىك محسن شح|ن |نوره ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

883355 لنظي   |حمد عبــــد|ده |محمد حم سيوط|حقوق 

3599o7 هيم عىل|بــــر|د |ندى فؤ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9o4867 حمد حسن |ل نبــــيل |نه ج|ره سوه|تـــج

633992 ى رس|ي هيم عوض|بــــر|لدين |ج |سي  زيق|لزق|ره |تـــج

646524 كر|هيم ش|بــــر|ح |محمود مصطفى صل دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

89o852 م مكرم عىل محمد |هي سيوط|طبــــ 

53o365 تـــ سعد شيبــــه|لشح|سحر محمد  بــــ دمنهور|د|

48o933 ى|رس عىلي فر|يدي ي|ه ج حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

7|2752 لحريرى|ء عبــــده محمد محمد |سم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

23o849 يز لبــــيبــــ|جون مجدى ف لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

85o848 رص محمود سيد|ره ن|س لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

|2572o ى|بــــ محمد عبــــد |يه| |ر|ي لغنى حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

7|686| ن|صل|عىل | م رض|كرم هش| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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784764 حمد يوسف|لكريم |ح عبــــد |نشر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|6337| ف فتـــىح |ء |رس| حمد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

826|66 ن|لسم|حمد |ضىحي محمود  دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

757875 حمد|بــــ محمود |لوه|ريم عبــــد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

254|2| لدين قلمتـــ|حمد محمد سعد |مؤمن  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

8o5|3 فرحه فرج لطفى جمعه فرج ن|بــــ حلو|د|

7o36o5 لسيد عزيز|هند عمرو محمود  زيق|لزق|صيدله 

262244 ز|لعزيز عىل در|لسيد عبــــد|مه |س| عه مشتـــهر|زر

75o676 ى عبــــد  لرحيم|هدير حسن حسن حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

83o4o سعد عويضه| دي يوحن|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6|2o37 بــــوزيد|بــــو جندى |لنبــــى محمد |حمد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

4o4484 وي|لبــــحر|حمد |لرحمن |مي عبــــد |عمر س سكندريه|ل|بــــ |د|

86|9o8 ح|ج تـــمس|ل حج|م جم|حل| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

329o44 ى|حسن محمد حسن مرىسي  لهمشر ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

|23733 لق مرىس|لخ|ح عبــــد |محمود صل هره|لق|هندستـــ 

858|2 شم عىل|مصطفى عىل ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

52476o ف عبــــد |لرحمن |عبــــد  لخطيبــــ|لمنعم محمود |رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

448o|2 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|هيم فتـــىح |بــــر|ر |مي |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

296262 ى  ن|حمد حس|خلود خي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

4|9976 بــــوعطيه|لسعيد عزتـــ محمد |كريم  لشيخ|ره كفر |تـــج

|34859 يف محمد يف محمد رسر رسر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

692o|2 بــــ|لوه|بــــوبــــكر حسن عبــــد |حمد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|7377 لسبــــىك|حمد |لعزيز |حمد عبــــد|محمد  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

255854 لكوم عيس|ء |محمد عل ي صىح بــــنه
|معهد فنى

||55|| هلل بــــولس| |ديفيد مجدى عط ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

928|7 ى|حمد حسن | حمد حسي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

452367 م|لش|لسيد محمد |محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

896854 للطيف|حمد عبــــد|ل |سمر هل ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7||232 وى|لغربــــ|ندى محسن مستـــجي  عىل  ط|بــــ دمي|د|

535745 وى|لمعد|ن محمد محمد |حمد رمض| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى
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|29759 لدين|لرحمن نور |حمد عبــــد |عىل  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o7447 يس|لس|لبــــدرى محمد |هلل |عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

335454 لسعود|بــــو |لمنعم |رتـــ حسنى عبــــد|س ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

33|o32 مد محمود|هيم ح|بــــر|ن |يم| |تـــمريض بــــنه

686889 ن|ن محمد مرج|لد رمض|مجد خ| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4||2o6  محمد شعل
ى
دى|لن|ن |ندى شوق |تـــربــــيتـــ طنط

87o876 لح محمد عىلي|محمود ص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

429898 ح|لفتـــ|تـــ محمدى محمد عبــــد|مصطفى عرف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

325425 لسيد بــــدوى|م نرص |سل| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

43|o34 ى|سم|عيل رمزى |سم|مريم  عيل محمد حسي  |عه طنط|زر

79|73o يمن سعيد عىل محمد|وليد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

8|2639 لحليم|ء محمد عيد عبــــد|لشيم| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

844|22 حمد يوسف عىلي|د |زي ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

685o24 ف محمد |ليىل  بــــينى|حمد |لسيد |رسر لشر لمنصوره|ره |تـــج

432o87 لد محمد تـــوفيق عبــــد ربــــه|ء خ|رس| |ره طنط|تـــج

877672 ندى محمد عىل محمد   ي صىح 
سيوط|معهد فنى

693899 لمرىس هيكل|لسيد فرج |ن |سلط لمنصوره|بــــ |د|

84oo88 ي محمد|
ي محمد مصطفى نىح  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

254228 لدويك|هيم محمد |بــــر|ن |يم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

363396 لرحيم|لرحمن محسن محمد عبــــد|عبــــد لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

4932|2 يم|لد|هيم بــــيوم عبــــد|بــــر|هيم محمود |بــــر| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

24o|56 حمد|للطيف فوزى |يوسف عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|7646 مؤمن محمد محمود فرغىل  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

||693| |مر تـــوم|بــــيتـــر رسىمي تـــ ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

26o334 لعليم|لسميع عبــــد|لعليم عبــــد|ء عبــــد|شيم ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

486983 لرشيدى|لسيد محمد |د |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|2oo5 ء محمود محمد محمود |ول ج|ره سوه|تـــج

6o6572 بــــرى|لج|م عىل محمود |عىل حس |حقوق طنط

7||32o لم عىل|ىط س|لمع|بــــو |بــــتـــ |محمد ثــــ لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

76o376 حمد|كريم محمود محمود  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

924|28 محمود مؤمن محمود محمد  ج|عه سوه|زر
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355857 يتـــ محمد سيد محمد| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|42689 ي
لعظيم|ده محمد عبــــد |حم| دئى تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

6|2285 ى|محمود ش كر عطيه بــــحي  |صيدله طنط

4o2o|9 حمد|لسيد |حمد |يوسف محمد  سكندريه|ل|حقوق 

357648  جودتـــ عىلي|ه
ى لتـــ حسي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

637|o4 ف |محمد  بــــوشنبــــ|لسيد محمد |رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

266843 س|ر محمد فريد عبــــ|من ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

47559 لبــــ|بــــوط|هيم محمد |بــــر|محمود  ن|بــــ حلو|د|

6834|| ن|لغنى رضو|رص عبــــد |لن|مريم عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

838o37 لرحيم بــــخيتـــ|لد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

3234|3 ى ن|هيم يون|بــــر|مه |س| |مي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

79o487 لمنعم|مريم محمد سعيد عبــــد  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

46o554 ذل|لش|يه محمد عىل محمد عيس | |عه طنط|زر

2|564o لغنى محجوبــــ|لدين عىل عبــــد |د|م عم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

446682  عىلي|هلل |هلل عيد عبــــد |عبــــد 
ى ن|مي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

274525 للطيف|رص فرج عبــــد|ء ن|عىلي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

855795 لسيد|بــــر |ك ج|ديفيد مل ره بــــنى سويف|تـــج

69|55o خلود محمود محمود حسن محمد صيدلتـــ بــــورسعيد

7737oo هيم فوده|بــــر|يمن محمد |ن |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

69o992 لبــــصي  عفيفى عىل|لد رفيق عبــــد |خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

253oo2 ص|لقص|لح |جر محمود محمد ص|ه تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|25752 شد|نسي محمد محفوظ ر|ن ى شمس| لسن عي 

4386|3 لنبــــى يوسف|لنبــــى محمد عبــــد |دى عبــــد |ش لشيخ|علوم كفر 

354|6o ر يوسف سيد يوسف|من ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o49|| ن محمد|سمر محمد رمض دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

79|749 ى |ي ىط|لع|لسيد محمود عبــــد |سمي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

355877 ن|ح سليم|رس صل|مي ي |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|6|953 ن|تـــه رسح|ن شح|مريم محمد رسح عه مشتـــهر|زر

74457 ى خليفه|ديه نبــــيل ص|ن لحي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

64559| حمد|ل رزق |مصطفى محمد كم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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32|762 وى|هيم عىل هند|بــــر|حمد |بــــسنتـــ  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o9|58 ى |س ى حسني  يد |بــــو |ره خي  ى بــــو ديغم|لي  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

4627o ن|محمود عزتـــ رجبــــ شعبــــ هره|لق|حقوق 

76|339 حمد حزين|حمد سيد |هلل |عبــــد  |حقوق بــــنه

6|29|2 لمسدى|هلل |لسيد ذىك عبــــد|هدير  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

||6696 محمد عمر فوزي عيد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3529| حمد| |هلل محمد زكري|منه  هره|لق|ره |تـــج

6769o3 حمد|لرحمن |حمد عبــــد |رس |مي  ي|ل| لمنصوره|ره |تـــج

844733 ء عىلي بــــدير محمد|ول ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

8969|2 رص محمد عىل |ن ن|نوره ج|حقوق سوه

534o8 للطيف|حد عبــــد |لو|نور عبــــد |مصطفى  بــــ بــــنى سويف|د|

52885o |حمد خميس محمد شتـــ| سكندريه|ل|هندستـــ 

339|77 ن|لسيد شعبــــ|مد |ء ح|رس| |تـــمريض بــــنه

54o3|7 حمد محمد|لمول |خلود خلف عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

244642 بــــ وليد محمد متـــول|يه| هره|لق|ره |تـــج

3|2|67 ي عبــــد|كريم ه
لعزيز حسن موىسي|ئى |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|434o8 د|ندى مجدي محمد رش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

64|885 تـــ|ل عرف|لع|ن محمد عبــــد |حمد عثــــم| |ر|ي ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

7o786| حمد|بــــر محمد |لقطبــــ ص|ء |صف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

769|7| لم|ح عىل س|لفتـــ|عمر عبــــد  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6oo994 وى|لشعر|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|ء |شيم |تـــربــــيتـــ طنط

4|7344 حمد|لىح سيد |لسيد عبــــد |يمن |لسيد | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

774323 لحرصى|ح |لفتـــ|هلل محمود نبــــوى عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

|4433| لخشن|بــــ |لوه|بــــ عبــــد |يه|مي  | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

542657 لكريم|ن عبــــد|م مسعد سعيد سليم |علوم بــــنه

75|3o9 زق|لر|هيم عبــــد |بــــر|يوسف سمي   لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

458o46 ذل|لش|بــــر عىل |بــــر عىل ج|هلل ج|منه  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

785|72 رؤى صبــــرى تـــوفيق منيع زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

29292 لسيد|لسيد نبــــيل |د |زي هره|لق|حقوق 

7|6786  سعيد|هيم |بــــر|هر |لظ|محمد عبــــد 
ى
لدسوق لمنصوره|حقوق 
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9o6385 مل يوسف |بــــوبــــكر محمد ك|ء |سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

9|o23o ى |نور بــــش|مجد | |مونيك ج|طبــــ بــــيطرى سوه

87|6|4 لرحمن|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ن عبــــد|حن دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

845372 بــــدين محمود محمد|لع|ء زين |رس| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

2579|4 د حكيم|هر عي|جوزيف م ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

3263|4 سميتـــ سعيد بــــيوم عىل ن|علوم حلو

6o88o3 ئى|لقطع|لحميد |تـــغريد بــــشي  عبــــد |بــــ طنط|د|

9oo|96 لس مني  زىك بــــ سيىل |كي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

54|559 دى|حمد محمد حم|فتـــىحي محمد  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

35|oo5 لم عىل|بــــدور طتـــ س هره|لق|م |عل|

6|947o لبــــيىل|حمد محمد |مد |ح| ر|ي ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

484482 هلل محمد|حمد سعيد سعد فتـــح | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|6568 لحكيم حسن|حمد عبــــد|عمرو  شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

28|824 هيم|بــــر|هيم جرجس |بــــر| |نور تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

3|7593 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمود  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

635543 هيم|بــــر|لعظيم حسن متـــول |ندى عبــــد زيق|لزق|طبــــ 

|7577| ف محمد |لدين |عز  حمد|عيل |سم|رسر  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

75o969 م محمد عىل|خلود هش عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6|7557 بــــوموىس|هيم |بــــر|ء حسن |سم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5|2654 لشفيع حسن منصورسعد|ء عبــــد|عل ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

63o39 د|لجو|د عبــــد |لجو|محمد عبــــد | نور ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

894856 لس  درس|لقمص تـــ|لقمص يعقوبــــ |نس |كي  ج|بــــ سوه|د|

8922|o م |حمد محروس محمد لم| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

84o7|| بــــر|حمد محمود ص|محمود  ن|كليتـــ طبــــ أسو

862484 ى|حمد محمد حلىمي | بــــوقوطه حسي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

344242 ن|در عثــــم|لق|مصطفى محسن عبــــد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

525oo حمد طلعتـــ|ندى محمد  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

852638 ى ي عزيز يو| يوستـــي  قيم|بــــشر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى
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449287 ى | ى عبــــد |هيم |بــــر|مي  لكريم|مي  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

272733 لدين محمد نور خليل|ل |ء كم|سم| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

354643 حمد|لد مصطفى سيد |طمتـــ خ|ف ى شمس|د| بــــ عي 

449692 ي نعم|عمرو محمد عبــــد 
ن|ن شعل|لغنى |هندستـــ طنط

32|455 ف ن| ي|در عي|رسر
ى
د شوق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6475|| لبــــدوى|لم |حمد محمود س|رتـــ |س تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

772o|2 هيم|بــــر|هيم جوده |بــــر|محمود محمد  زيق|لزق|عه |زر

5o54|7 بــــر أحمد مصطفى|رس ج|محمد ي سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

868662 ن|هيم عىلي حس|بــــر|خلود  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|2o23o ى| عمرو مجدى زكري حسني  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

445634 ن|س محمود عثــــم|حمد مجدى عبــــ| سكندريه|ل|بــــ |د|

8|2893 ح محمود|لفتـــ|ن عبــــد|تـــسنيم رمض ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

||5456 ئى فتـــىح جورج |ه| نشيسك|فر هره|لق|حقوق 

25368 ل|لع|وى محمد عبــــد|بــــهنس| ر|ي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

63oo|2 ن|ح عمر|لفتـــ|م حسن عبــــد |حمد س| زيق|لزق|ره |تـــج

5|o7o2 بــــوزيد|هيم |بــــر|حمد |بــــ |يه|حمد | تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

367422 حمد فرج|لمىح |حمد عبــــد|م |بــــتـــس| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

79o386 |عط| ره سعيد عط|س ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

|56o92 لمعبــــود محمد|حمد عبــــد |حبــــيبــــتـــ  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

8|o29o ي|لبــــ|ن عبــــد|ر مرج|لغف|هيم عبــــد|بــــر|حمد |
ى
ق ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

82777 لغنى|هيم عبــــد |بــــر|محمد سعيد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o2273 ف |ح |سم لزىك|هيم محمد |بــــر|رسر لمنصوره|حقوق 

|59432 بــــر طه محمد|يه ج| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

84oo75 حمد|حمد محمد |هديل  سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

|37o98 حمد|لعليم |حمد مجدى عبــــد | رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

346662 ن|مل وليد سعودى محمد سلط| عه مشتـــهر|زر

779662 لسيد محمد عيد|مصطفى محمود  زيق|لزق|صيدله 

|59834 ن|م محمد سليم|ء عص|رس| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|27|o| ود|حمد د|رق مصطفى |ن ط|نوره ى شمس|تـــج ره عي 
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|54442 ج  مصطفى|حمد سيد ر| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

42o|3o هيم سعديه|بــــر|رى |لبــــ|طمه عىل عبــــد |ف لشيخ|نوعيتـــ كفر 

846ooo سمي  عوض محمد سليم ن|تـــمريض أسو

43523| ى محمود محمود |ي ص|لقص|سمي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

9|o|57 ج  نسيم جيد |بــــيتـــر ر ج|طبــــ سوه

264o58 مر|لمنعم ع|فع عبــــد |لش|لمنعم |ره عبــــد|س |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

85o977 ض محمد|هدير محمد ري دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

9o28|7 عيل |سم|حمد يوسف |مرفتـــ  ج|تـــربــــيتـــ سوه

3458o| ي|لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|رق |محمد ط
ى
ق ى شمس  تـــمريض عي 

62827 مصطفى سيد مصطفى| ر|ي أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

25|362 ى زيد ن|كريم محمد حسني  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

877|95 ن محمد محمد تـــوفيق  |يم| س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

7||26| ى |ي لغريبــــ محفوظ|لسيد محمد |سمي  لمنصوره|صيدله 

7||895 ى |ي لنور|لعيسوى |حمد |لسيد |سمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7756o| هيم|بــــر|لعزيز لطفى |عمر عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|69||7 س|ح محمود عبــــ|ريج محمد ولقبــــه صل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

439596 ي عىلي رزق|سم|سهيله 
عيل بــــسيوئى لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

48|36| فع|لش|حمد |حمد محمد خميس | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

482899 مي |ل|حمد محمد |ره مرىس |س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

34322 لىح سيد محمد|محمد مصطفى محمد عبــــد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

453|9 لنرص|بــــو |لنرص عىل |بــــو |محمود  هره|لق|ره |تـــج

2|5|83 ندى سيد محمد عجىم هره|لق|ر |ثــــ|

9o3|97 بــــوعوف |ندى محمود فهيم  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9o4||| حمد |لسيد محمد |ن |نوره ي صىح سوه
ج|معهد فنى

477474 ح رزق عبــــيد|ل صل|هلل جل|منه  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

9|o77 ن|بــــ رضو|لتـــو|بــــ سيد عبــــد |لتـــو|عبــــد  علوم بــــورسعيد

6828o4 د|لجو|هيم عبــــد |بــــر|يمن |هيم |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

77||72 خلود محمد فتـــوح عىل غريبــــ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

843559 ى محمد كم| لرحيم|ل عبــــد|لحسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

6938o5 ن|ل سمي  عطيه رسل|س لمنصوره|بــــ |د|
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76|392 ى محمود بــــشي  عىل خليل|ي سمي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

439oo3 ر|لنج|لعزيز بــــسيوئى |هيم عبــــد |بــــر|لعزيز |عبــــد  لشيخ|علوم كفر 

|45253 م محمود حسن|م|لرحمن |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

339968 هيم مصطفى|بــــر|ر ممدوح مصطفى |من زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

3496|6 هيم شيىم|بــــر|ر محمود |من لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

6|46|9 حمد عطيه|م عنتـــر |محمد حس ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

3||92o حمد محمد عىل حميده|مريم  هره|لق|ره |تـــج

8o6oo| م محمود محمد|منيه هش| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

648978 وى|لسيد طنط|وى |محمد طنط| رض زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

695|38 د صبــــح|حمد ج|هيم |بــــر|محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

83o593 ن عىلي|م عىلي سليم|هش |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|43349 لسميع|لمنعم عبــــد |سيد عبــــد | لي|د ى شمس حقوق عي 

4|6|72 لسيد عطيتـــ|عيل |سم|رحمتـــ محمد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

899|49 حمد عمر |ل عيد |م| ج|بــــ سوه|د|

267||7 طمه محمد شفيق يحن |ف ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8|4339 |مي  خلف عبــــد حن| ي|طبــــ 
|لمنى

64937o لرحمن|ح حسن حسن عبــــد |م صل|هش عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3253|9 حمد|حمد |م |عمرو عص ى شمس|تـــج ره عي 

2639o8 ل هديه|لع|ره محمد محمود عبــــد |س ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

77o|55 يوبــــ|هيم زىك |بــــر|حمد |محمود  زيق|لزق|بــــ |د|

899|79 طف محمود محمد محمود |ع ي صىح سوه
ج|معهد فنى

22||67 هلل|د|لكريم ج|هلل عبــــد|فريده عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

|357|8 عيل|سم|زينبــــ سعيد فهىم  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

675|85 لحميد|حمد حميدو عبــــد |ره ثــــروتـــ |س لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

539|o6 لحليم عطوه|حمد عبــــد|ل |محمد جم |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

349362 حمد|لغنى |محمود محمد عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

683||8 سهي  محمود فتـــىح محمد عوض لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

56577 حمد|للىه |رص عبــــد |حمد ن| ي|هندستـــ 
|لمنى

5o57o لحليم|عمرو محمد سعيد عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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|57|65 حمد محمد محمد محمود|يه | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

63|o7| هيم|بــــر|مد |هيم ح|بــــر|نجوى  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

88|982 ي|يوسف د
ل علوى شفيق  |ئى سيوط|ره |تـــج

434365 لح|ل سعيد ص|هدير جم |بــــ طنط|د|

|25|35 لد سميح موىس بــــدر|حمد خ| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

69|o77 وق نج هيم محمد حموده|بــــر|لمجيد |ح عبــــد |رسر صيدلتـــ بــــورسعيد

46|3|5 مه|محمد يشى محمد سل لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

7o7|59 لسيد صقر|بــــر |وليد عبــــده ص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|6589 محمد محمود فرغىل جمعه  سيوط|ضتـــ |علوم ري

35328| روق فهىم|لد فهىم ف|خ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|5o|o4 |لبــــ|كر عبــــد |لكريم ش|محمد عبــــد 
ى
ق يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

877o8o ى |ي حمد جوده عىل  |سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|677o لرحمن ممدوح لطفى عىل عزبــــ|عبــــد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

6o285| ى|محمد محمود | لرحمن رض|عبــــد  لعشر لمنصوره|هندستـــ 

86964| ح عىلي|لفتـــ|تـــ سعيد عبــــد|ي| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

637622 عيل|سم|عيل محمد |سم|دل |عيل ع|سم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

497492 لسيد فوزى عقده|م |غر بــــ دمنهور|د|

32|548 مه بــــدوى|لرحمن محمد سل|عبــــد هره|لق|حقوق 

34o766 مل محمود|هيم ك|بــــر|ء محن  |سم| |نوعيتـــ بــــنه

69|5o6 زى|هيم محمد غ|بــــر|م |م عص|سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25o|96 ى محمد|ره نبــــيل حس|س ني  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

3|63o4 ى محمود |ي لسيد محمود|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

479o|4 هلل عىل|هلل عبــــد |رس محمد فريد عبــــد |ي سكندريه|ل|ره |تـــج

679584 ى عىل محمد شح تـــه|محمد عىل حسي  لمنصوره|حقوق 

76|326 وى|لحن|محمد زىك محمد زىك محمد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

6|3847 لحكم|جد عبــــد|لم|ل عبــــد|حمد بــــل| |هندستـــ طنط

6544| وي|حمد عىل محمد منش|نعمه  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

95887 عيل جمعتـــ|سم|ء سعد |ول سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق
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6o4|95 ى|حمد محمد |زم |ح لسيد حسني  لمنصوره|هندستـــ 

9||323 لدردير محمد |طف |م ع|وس ج|علوم سوه

363278 ن سيد محمد|حمد عثــــم| لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

6||444 قنص|ل|عبــــي  موىس محمد  ن|صيدله حلو

84o788 هلل|لدين بــــدر عبــــد|حبــــيبــــه مىحي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4|67o4 ي
لخول|هلل بــــسيوئى |محمد عبــــد| دئى لشيخ|بــــ كفر |د|

457o69 هيم رجبــــ طبــــل|بــــر|رجبــــ  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

6o5522 ن لصم|ل رأفتـــ رفعتـــ |جم| مي  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

5|2445 بــــو عيسي|هيم |بــــر|حمد |نور |حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

445954 عيل|سم|د عيد |حمد فؤ| سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

|3|3|o مر|بــــ ع|لوه|لحكيم عبــــد |عمر عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|53|69 ق| ى|حمد عمر رسر وى حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

268665 لمرىس|ره عطيه مصطفى |س ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|3o94| حمد محمد|لدين |محمد نرص  هره|لق|حقوق 

7o6747 لسعيد|لحميد |لسعيد عبــــد |محمد  هندستـــ بــــور سعيد

43o262 ى|حبــــيبــــه تـــ ى بــــيوم حسي  مر حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

236482 دق|لص|لد بــــكرى |ل خ|لي هره|لق|علوم 

257846 لمجيد|ورى عبــــد|لسيد مغ|مصطفى  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

762362 م|لسيد حم|محمد حسن مصطفى  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6|4643 لشيسر|له |ل|ح عبــــد |مز صل|ر لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

465||5 در مصطفى|لق|ء عبــــد |ء عل|بــــه |حقوق طنط

45752| ربــــ منصور|شد مح|هيم ن|بــــر|بــــولس  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2|654o حمد|لعزبــــ |دل |لرحمن ع|عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

922963 لس عبــــد لمسيح مهنى متـــرى |كي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

625984 د|لح عىل عو|محمد ص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|282o7 حمد|يه عىل محمد | هره|لق|علوم 

6|9798 ىس|لعبــــ|زق |لر|حمد حمدى محمد قنديل عبــــد| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

78585o م|لش|ل محمد مصطفى |م كم|سل| زيق|لزق|ره |تـــج

4|4||3 خلود سليم عىل سليم يوسف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

23o359 لحليم|بــــوهريره عبــــد|عمر محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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9o6296 لطيبــــ محمد |حمد |ء |سم| ج|بــــ سوه|د|

85||66 حمد محمد|ن سعيد |يم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

483o87 رحمتـــ يوسف محمود محمد مصبــــح سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

2|2797 للطيف|لرحيم عبــــد|يوسف صفوتـــ عبــــد ى شمس حقوق عي 

89747o حمد محمد |ل |حمد جم| ضتـــ|ري/ن|سو|عه |زر

885383 فظ |لح|فظ عزتـــ عبــــد|لح|بــــ عبــــد|هيتـــ|م سيوط|طبــــ 

|58|7o ى خ|ي لعزيز|لد فوزى عبــــد |سمي  هره|لق|حقوق 

5|4233 حد عرفه قطبــــ|لو|يتـــ سعد عبــــد | سكندريه|ل|حقوق 

8657o8 لعظيم|ل محمد عبــــد|ء جم|شيم |نوعيتـــ فنيه قن

677|7| لمنس|لغريبــــ |ن حسن |م وهد|سل| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|72955 ي
بــــو بــــكر عىل سيف محمد| |دئى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

3|9687 بــــيل|مد محمد ق|ء عمرو ح|لزهر|طمه |ف تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

|24776 ى عبــــد |لن|محمد عبــــد  رص|لن|رص حسي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

46786 ي
دق|رس حسن ص|ف| دئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4982|| يد|عيل ز|سم|لعزيز |ن سعيد عبــــد|يم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

77997 لكوم|حمد مني  حسن | ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

6o28o6 ئى|لشج|ر |لستـــ|محمد محمود عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

755o53 مه محمد|لد سل|د خ|زي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

32349| در محمود|لق|رس عبــــد|حبــــيبــــتـــ ي مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

6369o5 ح عىل خليل|لفتـــ|حمد عبــــد |ح |لفتـــ|عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

763373 لد وجيه عويس طويله|ء خ|سم معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3423o5 لوكيل|هيم محمود |بــــر|مروتـــ سعيد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|53o|9 ن محمد عىل|عمر محمد شعبــــ هره|لق|ره |تـــج

9|4282 م  |دل موىس خز|نسيمون ع| سيوط|بــــ |د|

869494 ن|ن مهر|ء محمود زيد|شيم ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

7o23|9 لحميد|ئى عبــــد |لعن|ر محمد |من زيق|لزق|ره |تـــج

7|5525 |لحليم عبــــد |زق عبــــد |لر|مروه صفوتـــ عبــــد 
للطيف

لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

37o388 ى ن|سم|يتـــ | صف محمود|عيل حسي  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

677|3 لحسيبــــ|ل عبــــد|كريم محمد كم ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد
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2435oo لد عمر محمد|ء خ|سم| هره|لق|بــــ |د|

694648 نه|م شبــــ|نور سل| |ده رض|غ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

63|797 ى|ء محمد عبــــد |رس| لحميد حسي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

52985| ر|لنج|حمد فتـــىحي |فتـــىحي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

643o37 ن|لسيد بــــدر|حمد عىل |لدين |ء|عل| ميىلي|ك زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|2|555 ن حمدى عىل محمد|نوره هره|لق|ره |تـــج

6o3o73 |هلل عط|لسيد عبــــد |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

|626|5 ن|حمد رمض|ن |عمرو رمض لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

|7242o ر محمد|لغف|ره محمد عبــــد |س ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

6|25o3 ر|لسيد محمود نص|ميس ممدوح |ل ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

359234 هلل طه|هلل مجدى عبــــد|عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

34949 روق محمد|روق محمد ف|ف مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

|58629 م|دي عل|له|هيم عبــــد |بــــر|هلل حمدى |يتـــ | ى شمس حقوق عي 

2643|o هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ء |يه عل| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|2862 ل|لع|حمد حلىم عبــــد|م |حس |حقوق بــــنه

365623 ل محمد بــــيوم|محمد جم  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

68|5|8 ح|لفتـــ|طف وفدى عبــــد |لدين ع|فخر  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

35o968 دى|له|سمي  محمد مصطفى عبــــد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

43oo6| محمود ثــــروتـــ محمد صقر |حقوق طنط

85||39 ه | ي خ|س|مي 
لد|مه لطفى صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

47453 شتـــ|شتـــ عك|د ثــــروتـــ عك|جه ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

89225o حمد حسن عىل |لعزيز |عبــــد ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

23o549 محمد عيد عيس سعيد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

58256 حمد|لحميد |مه عبــــد |س|ء |ل| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

259763 حون|لرسول ط|سميه عىل عبــــدربــــ  شمون|نوعيتـــ 

86445 ه جبــــيىلي عبــــد | لمعىطي منجود|مي  لفيوم|عه |زر

|234|9 هيم|بــــر|د |لرش|مه عبــــد |س|دهم | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|6|44o ي نخلتـــ|ثــــ| رين|م بــــتـــ بــــشر هره|لق|حقوق 
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787o72 يز عويس|م ف|ن حس|نور عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

344543 بــــدين مهدى|رس ع|محمد ي |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|25426 تـــربــــى|ل|ل |محمد عىل مصطفى كم ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

755337 حمد مصطفى محمود|زينبــــ  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

7|o453 ى|لسيد محمود |ء |سم| لسيد حسني  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

69o943 بــــينى|لعزيز |حمد محمد عبــــد | لشر لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

638799 ن|ء ثــــروتـــ محمد سعيد رسح|فد زيق|لزق|ره |تـــج

268|8o ى |بــــو|د |زي لمرصى|هيم |بــــر|لعني  ضتـــ|ري/دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

435666 لي|لد أحمد عو|أحمد خ سكندريه|ل|طبــــ 

84o6o3 ي خ
بــــوبــــكر|حمد |لد |مصطفى قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

4|2555 ي
هيم|بــــر|دل |وليد ع| دئى |بــــ طنط|د|

4|77o4 مه|ئى سعد محمود سل|جر ه|ه |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

679926 لعوضى مصطفى|ل مصطفى |لسيد جم| لمنصوره|بــــ |د|

9|o724 ف |لعل|رص حسن عىل |دين ن|ن ج|ره سوه|تـــج

345272 لمعىط|لرشيد عبــــد|دتـــ عبــــد|محمد حم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43o49o ي أحمد إسم|يتـــ ه|
عيل|ئى |حقوق طنط

3|6||8 ى|جر ممدوح عبــــد|ه لكريم حسني  ى شمس حقوق عي 

855599 نسي جرجس عطيه زىكي|ن ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

2|4392 لمجيد|حمد عبــــد|ح |صل| دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|6644 حمد مصطفى تـــرك|محمد سيد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

9o59|7 ى عطيه |جرجس مسعد من سيوط|طبــــ 

843732 حمد محمود يوسف محمد محمود| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

783o54 دي|سلوى محمود محمد بــــغد زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|65o|8 ى محمد عبــــد |رو در|لق|ن خي  ن|علوم حلو

54o372 لسيد مكيوى|هيم حسن |بــــر|سهر محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

827293 لرحمن محسوبــــ محمود محمد|عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6|o4o| لسيد شلبــــى|ممدوح يوسف  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

774557 ح بــــكرى محمد|لفتـــ|ء بــــكرى عبــــد |رس| زيق|لزق|صيدله 

34o443 ن موىسي|هلل رمض|هيم عبــــد|بــــر|ء |سم| |حقوق بــــنه
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42233| ى|عبــــد هلل عيس محمد محمود حسي  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

|52964 دل مسمح محمد|محمد ع هره|لق|بــــ |د|

|26|6| ح|لفتـــ|لمنعم عبــــد |محمد سعيد عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

774275 لديبــــ|م محمد فتـــىح |محمد هش ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

22475 مل محمد|حمد مصطفى ك| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|44483 دق|عمرو مدحتـــ محمود ص يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

|59356 مد|ن ح|مصطفى محمد شعبــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

444939 ى|رق محمد |لدين ط|ء|عل لسيد محمد حسني  سكندريه|ل|هندستـــ 

264498 لسيد حرحش|م مسعد |جر عص|ه ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

834428 لحكيم محمد عىلي|لرحمن عبــــد|عبــــد ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

24o84o بــــر|حمد ج|لدين محمد سعد |بــــ |شه كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

624752 ي مصطفى مصطفى رمل|صم ر|ع
ضى ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

2|46o2 لرحيم|لدين يوسف عبــــد|د|د عم|زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

428867 ق|لمعىط محمد |أحمد محمد عبــــد  وى|لشر |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

477|69 حمد مصطفى|لدين محمد |م |محمد حس سكندريه|ل|حقوق 

43|74 ى محمود محمد محمود سيد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|58o52 ل|لعظيم كم|ء محمد عبــــد |رس| هره|لق|ر |ثــــ|

2|3773 ىط|لع|در عبــــد|لق|لد عبــــد|مريم خ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

436588 هر|م محمد ز|ء فتـــىح بــــره|ل| لشيخ|بــــ كفر |د|

4422|| يف  |م |لسل|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد|رسر
ق وى|لشر

سكندريه|ل|صيدله 

78754o ده|حمد متـــول حم|لسيد |ده |حمد حم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

327584 محمد| رضوى يحن  زكري سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|49598 وى محمد مدبــــول|ر هند|من ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

|69oo3 م عىل|سل يوسف س|بــــ م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

9|7347 ى |محمد سمي  ثــــ بــــتـــ حسي  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

7o3532 زى|حمد حج|ء حسن حسنى |رس| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

Wednesday, September 5, 2018 Page 2518 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

443o45 لمنعم محمد هيكل|ن محمود عبــــد |رو تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

77989 لسيد|هيم |بــــر|دل |م ع|هش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

365588 هيم|بــــر|حمد |لمصليىح |حمد |لرحمن |عبــــد ى شمس حقوق عي 

69267 ي شن|لسيد عبــــد|محمد 
وي|لغنى لفيوم|طبــــ 

2|98|3 غبــــ معوض|نىح  عيد ر| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

6867oo للطيف جمعتـــ|د عبــــد |محمد عم |هندستـــ طنط

764445 لمغربــــي|حمد |حمد عمرو محمد | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

67399 حمد رفعتـــ قرئى سعد| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|9o44 لرحيم|رص سعد عبــــد |لن|ندى عبــــد  لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

6|3492 لغرو|رشدى محمود | محمد رض |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

7|6728 لبــــسيوئى|لعوضى |لسيد |لسيد |محمود  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

832487 ي عبــــد|ء |شيم لبــــصي  محمد|لنمي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

35355 حمد|ء يشى سيد |سم| هره|لق|بــــ |د|

44o746 حمد|لرحمن محمود |جر نشأتـــ عبــــد|ه لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

4443o6 نس|لدو|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|ريم  لشيخ|بــــ كفر |د|

249528 ي
لعفيفى| |هر عط|م| دئى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|94|2 ل|دق سوري|مح ص|مريم س لفيوم|حقوق 

3|8769 لدين ميهوبــــ|ر محمود سعد |من ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|529 زم مصطفى سيد محمد|ح ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

4|4|73 للبــــودي|ىط |لمع|بــــو|لحكيم |نسمتـــ معروف عبــــد  |نوعيتـــ طنط

8464|4 ي سلم
ن|ن عىلي سلم|منى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

84|79o حمد|ح |لفتـــ|حمد محمد عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

6||52| ألخرصى|ء محمد نظيف |حسن تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

822576 هلل|سحق فرج |د |بــــيشوي عم ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

6o244 ى|ص هلل|ز ربــــيع محمود عبــــد |في  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4o285o هيم|بــــر|رس سعد محمد |ء ي|ل| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

887776 فظ |لح|ء مصطفى محمد عبــــد|سم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

638954 ى|محمد حمدى محمد  مي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

92o5|2 ن  |فظ مهر|ء رجبــــ ح|سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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4o9488 هيم|لد ممدوح محمود إبــــر|لرحمن خ|عبــــد  |ره طنط|تـــج

2828o6 لنعيم|م عبــــد|لسل|دل عبــــد|ن ع|نوره كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8|2345 ن رجبــــ سيد محمد|نوره كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

62|48| ي محسن عوض 
لحسينى خليل|مصطفى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7o5|98 لزميتـــى|هيم |بــــر|د |هيم عم|بــــر|محمد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

634oo| مل حبــــيبــــ|نوبــــ مجدى ك|بــــ| زيق|لزق|بــــ |د|

6326| ن عىل عىل|حمد شعبــــ| طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

85678o هيم خليفه|بــــر|نوره خليفه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

7o|62 ن|رص محمد رمض|حمد ن| حقوق بــــنى سويف

32336o حمد|لدين سمي  محمد |نور  ى شمس هندستـــ عي 

37|847 ن|هر عبــــده عىل سليم|ء ط|رس| ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

78474| حمد|لسيد محمد سيد |هلل |منه  زيق|لزق|نوعيتـــ 

23668| ن|سلىم مرىس سيد عىل عثــــم لفيوم|عه |زر

|5o753 لدين محمد|ح |محمد سيد صل ن|حقوق حلو

986|5 مه محمد يسن|س|رحمه  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68442o دى|له|دى عبــــد |له|حمد ربــــيع عبــــد | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

92|97o لكريم |لك حلىم عبــــد|لم|بــــ عبــــد|رح ي صىح سوه
ج|معهد فنى

46284o لقط|عيل |سم|ن |طمه عىل شعبــــ|ف لشيخ|بــــ كفر |د|

76o|95 هيم محمد|بــــر|حمد |مهند محمد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

72264 لد محمد محمود|هلل خ|عبــــد لفيوم|حقوق 

8o7444 ج|حمد سعيد فهىمي فر| سيوط|حقوق 

8339o3 هلل محمود|ل عبــــد|ء جم|ل| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

49o33o د|لحد|شم عىلي |لد ه|خ| ند سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

8638o2 ي رس
لمجد|بــــو|ر |لغف|ج عبــــد|منى ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

37|42 د عدل ذىك|درس عم|تـــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o59o6  محمد|لش|أحمد محمد عبــــد 
ى
ق لمنصوره|ره |تـــج

233o99 رحمه سيد ذىك ذىك محمد كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

225|2o متـــ|لدين محمد قطبــــ سل|ء|مريم عل رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

826427 ر محمود|د محمود نج|نه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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338|97 هلل| |ح محمد حسن عط|محمد صل |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

347463 للطيف|هيم عبــــد|بــــر|ندى محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

826246 ي 
حمد|ندي محمد مصطفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

448633 ره|شم عىل غبــــ|حمد ه|محمود  ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

44924 وق حنفى محمود فرج لدهبــــ|بــــو|ئى |رسر ن|ضتـــ حلو|علوم ري

2|474| هلل محمود محمود مصطفى|منه  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8||73| ن ك|لمل|ملك عبــــد| يىلي| |مي  ي|علوم 
|لمنى

86549| لمجد محمد|بــــو|لحكيم |رقيه عبــــد قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

326|o4 |يمن |دتـــ |مي
ى
حمد شوق ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

862268 ي حمدي سعد حسن
مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

789893  محمد عبــــده| دين
ى
شوق عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|584|5 لق|لخ|ن عبــــد |س شعبــــ|عبــــ| ن|ر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

235963 حمد محمد|رق |ن ط|نوره ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

68658o حمد حموده|لعزيز |يوسف محمد عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4888|o للطيف|للطيف عىل عبــــد|عىل عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

488937 هيم|طف حسن زىكي إبــــر|رحمه ع سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

6348o6 محمد مقبــــل عيس مقبــــل زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

229454 لسيد|حمد |لمنعم |عبــــد| زينبــــ رض سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

482|3 لق|لخ|عمر حسن عبــــد| ند لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

333|68 لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|فتـــ |لرحمن ر|عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

22826 مون|رق طه م|محمد ط هره|لق|بــــ |د|

634533 فظ|لح|حمد عبــــد|محمد حسن  زيق|لزق|ره |تـــج

43756| عيل|سم|لرحمن |ح محمد عبــــد|محمد صل لشيخ|نوعيتـــ كفر 

282923 بــــ|لوه|م محمد عبــــد|يدى هش|ه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

839346 هيم|بــــر|ج |ل فر|محمد جم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64o465 بــــدين شلتـــوتـــ|بــــدين فرج ع|حمد ع| زيق|لزق|حقوق 

7oo2o7 هلل|هيم عبــــد |بــــر|عمر ثــــروتـــ  لمنصوره|هندستـــ 

827577 ي|ر
لسيد|شور عبــــد|فتـــىحي ع| ئى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

677255 مه|دى عمرو محمد محمد سل|ف لمنصوره|حقوق 

6|2|82 مر|لدين حسن محمدعىلي ع|ره نرص |س م بــــنى سويف|إعل
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498937 لدين|لسيد أحمد عز|ء أحمد |شيم ى شمس| لسن عي 

86295| لفنص حلىمي عزيز| |مي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

699989 تـــ|عيل فرح|سم|حمد |ل |محمود جم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

475925 ي محمد ط
ى
هر|يوسف محمد شوق سكندريه|ل|ره |تـــج

753593 لرحمن|لرحمن سعد عبــــد |ره عبــــد |س حقوق بــــورسعيد

7|2o53 ش|لفر|مد محمد محمد |هلل ح|منه  لمنصوره|علوم 

8oo534 لد ربــــيع حميد| محمد خ ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

697|78 حمد متـــول|ل |حمد كم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3632o محمود محمد سعد محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

439o67 د|لضي|هلل |مصطفى محمود عبــــد  لشيخ|تـــمريض كفر 

848374 ن|مع سليم|فتـــىحي ج| رند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

22962 ودى|لد|يمن حسن محمد | حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

45o774 مل سعيد محمد محمد حمود| |هندستـــ طنط

438928 حمد محمود|حمد يشى | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

36|o84 ي|ر
بــــ|لوه|لمحسن عبــــد|بــــ عبــــد|لوه|عبــــد| ئى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8o56|5 لفضيل حزين|لرحمن حسن عبــــد|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

45339 ف |ج  |ن بــــوزيد فرج|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

53338 لعظيم|لعظيم سيد عبــــد|يوسف عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

533299 ئيل|نبــــيل جندي نصىحي جندي ميخ سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

699938 لسيد|تـــه |ء صبــــىح شح|هن لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

8o4852 عي محمد|محمد محمد رف| دين ي|بــــ |د|
|لمنى

478824 ن|للطيف محمد عن|عيل عبــــد |سم|محمود  سكندريه|ل|هندستـــ 

668o6 وى|هيم سعد|بــــر|ل |ل جم|نه لفيوم|صيدلتـــ 

|77o69 عيل|سم|سم |محمد عىلي ق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4|7395 لحميد|لحميد محمد عبــــد |د عبــــد |محمد عم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

534755 ن|هيم سليم|بــــر|محمد محمد مسعود  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

225998 ن عطيه|بــــر رمض|بــــ محمد ص|يه| هره|لق|ره |تـــج

522|95 عزتـــ شمع ذىكي| رين|م بــــ دمنهور|د|

69938| عيل|سم|لسيد محمد |محمد  لمنصوره|طبــــ 

8||822 لخطيبــــ|ن سيد محمود حسن |نوره ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى
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924552 د يس |هيم عي|بــــر|ريوس |مك ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

348893 هيم يوسف|بــــر|وردتـــ مجدى  ى شمس حقوق عي 

859829 ي خليل
محمد عمر مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

752332 يمن خليل محمد|عمرو  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

756423 ف عيس عبــــد|محمد  لقوى|رسر عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

7o5333 ف محمد |حمد | ىطي|لمع|بــــو |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

685ooo بــــينى|ن عىل سند عىل |يم| لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

762o48 لمول|ء فرج مغربــــى عبــــد |رس| لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

287337 ى عبــــد| دين وى|لمعـرص|لرسول |حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

||58o| لسيد|لرحمن |عمر محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

262948 ى |د |محمود عم هيم|بــــر|نور حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

46oo4| ل|لجم|لسيد |دتـــ محمد مؤنس محمود |مي إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

6863|7 لبــــيوم|لسعيد خليل |لسيد |لبــــيوم | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

92332o لحسن  |بــــو|هلل |مح عبــــد|ر س|من ج|ضتـــ سوه|علوم ري

8453oo ى |سم| |لوف|بــــو|ء محمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|427|2 هيم|بــــر|م محمد |ليىل حس م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

2282|4 نىه محمد محمود عطيه هره|لق|م |عل|

2|9|7 لعليم محمود|ء محمود عبــــد|عصم ى شمس|د| بــــ عي 

|56947 حمد|محمد حسن طه محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|6984 ى حسن عبــــد|ي للطيف بــــدوى|سي  ى شمس| لسن عي 

6o|5|8 ن|لد بــــدوى رضو|منى خ |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

35o|23 دى|له|لسيد عبــــد|حمد |لسيد | دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

45|4o8 لسنور|أحمد محمد عىل  سكندريه|ل|هندستـــ 

|76537 ى نف|ي هيم|بــــر|لرحيم |ده عبــــد |سمي  لمنصوره|حقوق 

69229o يس|مريم حسن فتـــىح حسن ح لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|64722 لد سيد بــــدر|ء خ|سم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

6o5624 ى عبــــد  ى خرصى|عبــــي  خي  هلل حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

68959 لسيد|لحفيظ |لدين عبــــد|ل |محمد محمودجم لفيوم|علوم 

62454o لعزيز|د عطيه محمد عبــــد |م جه|له| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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527686 حمد|شم |حمد محمد ه|هدى  |حقوق طنط

84|568 تـــه|ن شح|طمه سعد رمض|ف ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

7784|9 جر عىل محمود عىلي|ه زيق|لزق|علوم 

878273 رع حسن |بــــدين ز|لع|ء زين |صف سيوط|طبــــ 

629558 تـــ فكرى حسن عىل فد| ر|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7|63o2 ل محمد|لهل|ء عزتـــ يوسف |سم| لمنصوره|علوم 

237769 د|لوق|مه حسنى |ئى سل|م| هره|لق|بــــ |د|

2|994o ه شعبــــ| لجيد|ن محمود عبــــد|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

32225o عيل|سم|ء محمد زىك |شيم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

44||43 صبــــرى بــــسيوئى عطيتـــ| نور لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4848| ق محمد رجبــــ محمود|رز| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

2675| يمن جمعه بــــيوم|خلود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|5769| دل حسنى يوسف|مريم ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

863743 مه|ىطي عدلي سل|ع| مرثــــ دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

44929o لسيد سليم|هر |لظ|هر عبــــد|لظ|يمن عبــــد | |هندستـــ طنط

4639|| رى|لغبــــ|حمد محمد |ء ممدوح |آل |حقوق طنط

26|247 عيل|سم|لحكم |ن سعد عبــــد|نوره ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

86387| لضبــــع حميد محمد|كرم  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|36|7 ى محمد حسن عىل  لحديدى|نرمي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

6|5|87 ربــــ|بــــو شو|مريم محمد محمد  لمنصوره|صيدله 

89o6o| بــــوزيد |رص محمد |يوسف ن ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

356383 حمد مىح هندى|لد |لرحمن خ|عبــــد |طبــــ بــــنه

|6257o ح|لفتـــ|رص محمد عبــــد |حمد ن| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o4598 دى عطيه|لنف|بــــر عطيه |حمد ج| زيق|لزق|هندستـــ 

|37o32 لم|ن س|يمن مني  رمض|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|45o89 هيم|بــــر|لد محمد |خلود خ ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

326o24 بــــ محمد ذىك محمد|رح ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

698o59 حمد خلف|ره نشأتـــ عطيه |س لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

96438 لليل|بــــو |لدين محمد |د|محمد عم ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

439o72 حمد محمد زىك مخلوف| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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|44624 هلل عطيه|عبــــد | هلل رض|عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

256752 لدى|لخ|لسيد |دل فتـــح |ره ع|س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7|o553 هيم صبــــح|بــــر|بــــع |لتـــ|بــــع |لتـــ|ره |س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2|6858 لسيد غنيم|لمنعم |لد عبــــد|خ| لورن ى شمس حقوق عي 

77523| لحميد|لسيد عبــــد |حمد غريبــــ | ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

356827 ي 
تـــ|لشح|تـــ محمد |لشح|منى |بــــ بــــنه|د|

33|555 مون|سعيد عىل م| مه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

59o79 ي محمد|طمه عبــــد |ف
لعظيم حفنى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

528495 د سند عسكر|مصطفى محمود محمد عو ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

236|34 تـــه|ء عمرو محمدى شح|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

29o742 ن محمود|طمتـــ محمد سلط|ف ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

23334 |لبــــ|تـــه محمد عبــــد |محمد شح
ى
ق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

43465o لسعود|بــــو |لعربــــ مصطفى |ء عز |هن ي صىح طنط
|معهد فنى

68||39 رص محمود سعد|لن|عمر عبــــد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

497|73 لمقصود جبــــر|لدين عىل عبــــد|د|رحمتـــ عم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5|867| تـــ عىلي|ل| ل|لجم|لرحيم |د محمد عبــــد |ء عم|مي  ى شمس| لسن عي 

7|o548 تـــ|حمد فرح|مد |لمتـــول ح|لمتـــول |ء |روميس ط|بــــ دمي|د|

42o45 هيم|بــــر|هلل ||طمتـــ محمود عط|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

54585o |ش|بــــو بــــ|حمد |م |لسل|عمر مجدى عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

768||3 وى|لطح|يز محمد محمود |ف| ثــــري ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

264oo| شموئى|ل|لغنى |ح عبــــد|جر صل|ه ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

87oo38 هيم|بــــر|ح محمود |ن صل|يم| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|29||| هيم|بــــر|محمد سيد حسن  ن|علوم حلو

|6|85| د محمد|هينور مني  فؤ|م وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

83o423 ن معوض محمود عىلي|يم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

24|2o9 تـــه|تـــه عبــــدربــــه شح|عىل شح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

762|75 لىح محمد منسي|م عبــــد |محمد هش عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9o345o لديبــــ  |لدين قبــــيض |ء نور |عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|57|25 لحميد|حمد عبــــد |طف |ء ع|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|43o4 ئل محمد طه|محمد و |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

Wednesday, September 5, 2018 Page 2525 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

446347 لمهدي|لمنعم |م محمد عبــــد |محمد هش ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

5|4348 لمسدى|حمد محمد |نىح  محمود | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

847597 وي|مر جمعه قن|سحر ع ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4o2569 ه حسن | ىطي حسن حسن|لمع|بــــو |مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

922344 للطيف محمد عىل |حمد عبــــد| ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

42723 لمقصود محمد|م سمي  عبــــد|محمود هش ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

2|89o6 تـــ|لشح|لدين محمد |ء|محمد عل لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

35953o ي عبــــد مي|لعزيز تـــه|خلود يحن  ى شمس| لسن عي 

6o|7oo لجعبــــرى|حمد |ن محمد سيد|حن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2|8557 ئل محمد|مهند محمود و ن|بــــ حلو|د|

9|9o|9 س |حمد عبــــ|هيثــــم محمود  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

225283 حمد|مه |حمد سل|سلىم  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

755943 لمجيد|هيم محمد عبــــد |بــــر|م |سل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7|o6o4 لعزيز|حمد عبــــده محمد عبــــد |هلل |ء فتـــح |نجل لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

543||o  محمد غ|ره عبــــد|س
ى
زى|لحميد شوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6395|9 ه محمد سمي  محمد محمد مرىس| مي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

76o625 ف عبــــد |ر |مي هلل محمد|رسر لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

3|9o35 مل|مل فتـــىح ك|ء ك|رس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8955|3 بــــوزيد عىل  |حمد |لرحمن |عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

683849 لدين محمد عىل|مل عز |يه ك| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

784366 در|لق|هيم عبــــد|بــــر|هيم |بــــر|م مجدى  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

2662|8 دريس|زى |رق حج|م ط|مر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

24923 حمد محمود|ن |دتـــ  رمض|مي لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

484469 مر|مصطفى عىل محمد عىل ع ج|ره سوه|تـــج

643935 لم|عيل س|سم|لرحيم |ر رأفتـــ عبــــد |من لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

4o88|8 وى|لحص|لصمد |هدير فوزى فتـــىح عبــــد ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

78|663 بــــو فندود حسن|حمد |ء |دع زيق|لزق|بــــ |د|

679652 مد|لم سليم ح|سليم س لمنصورتـــ |تـــمريض 

76|7|o ى |خ ى محمد حسي  لخشنى|لد حسي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف
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758668 ى خ هيم قطبــــ|بــــر|لد |حسي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

6|485| م|ح محمود عل|لفتـــ|يه عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|35346 ى محمد رشدى زين حسي  هره|لق|بــــ |د|

6|2437 لسيد محمود عيد|يدى محمود |ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

322696 حمد|ن عيد محمد سيف |نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7o6oo9 لرحمن|حمد عبــــد |حمد محمود |ندى  لمنصوره|بــــ |د|

686|53 ه نرص | لعيسوى|هيم عوض |بــــر|مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

68o254 لعدل|مريم محمد عبــــده  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

363676 ى عبــــد|م ص|له| ى|لعزيز ص|لحي  لحي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

|4o|9| بــــ|لوه|د عبــــد |سلىمي سيد عو ى شمس|د| بــــ عي 

|2935o روق عىلي|يوسف محمد ف ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

443oo3 ى محمد سليم|ي ن|ن شبــــل رشو|سمي  لمنصوره|حقوق 

6o32|8 هلل بــــصل|لحميد عوض |مريم عبــــد  ي صىح طنط
|معهد فنى

77764| ن|ح سليم|لفتـــ|حمد طه عبــــد |س |ين| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

6o2848 لصفىط|م عبــــد ربــــه |لسل|ح محمود عبــــد |صل |هندستـــ طنط

4844oo ن|ن حسن سلط|ن محمد رمض|رمض سكندريه|ل|بــــ |د|

338727 لمنعم|ل عبــــد|لع|طمتـــ محمد عبــــد|ف لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

679523 يدى|لع|لسعيد |لعربــــى |حمد |كريم سميح  |ره طنط|تـــج

62|72| هيم|بــــر|تـــ |لشح|هيم |بــــر|مريم  لمنصوره|صيدله 

44575| ح منصور محمد|لفتـــ|ل عبــــد |يدى جل|ه سكندريه|ل|بــــ |د|

922396 ي
لرحمن  |لد زىك عبــــد|خ| رئى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

445324 حمد|لمقصود |لرؤوف عبــــد |مصطفى عبــــد  |ضتـــ طنط|علوم ري

677oo6 ه محمد محمود محمد محمد جمعه طي  لمنصوره|حقوق 

343o7o ن|مصطفى محمود فتـــىح محمود سليم ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

526932 مه|د محمود لطفى محمد سل|د عم|زي سكندريه|ل|هندستـــ 

9oo368 حسن مصطفى عىل محمد  ج|هندستـــ سوه

693842 لقصبــــى|لعجىم |منى محمد  لمنصوره|بــــ |د|

|2289o مد حنفى|مه ح|س| |رودين هره|لق|ره |تـــج

|6666o لسيد|لسيد |ندى رسىم  ى شمس|زر عه عي 

7o6885 هيم|بــــر|لسيد جمعه |محمد  سكندريه|ل|صيدله 
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42|94o ض مرىس|حبــــيبــــه فوزى ري سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

793798 لنبــــوي مرىسي|م محمد |ئى حس|م| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

433426 مل وهبــــه|ريو مرقص ك|م لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

282463  محمد |لشيم|
ى
 |ء دسوق

ى
ه|لنج|بــــو |لدسوق ى شمس ي تـــمريض عي 

معهد فنى

4|6474 تـــ|لزي|لرحمن عوض طلحه |حمد عبــــد | |ره طنط|تـــج

252957 سط عبــــيد|لبــــ|ح عبــــد|هلل صل|منه  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

649573 للطيف منصور محمد|محمد عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

49o3o7 حمد محمد حسن محمد|مريم  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

879834 لصمد  |بــــر عبــــد|لج|لرحمن عبــــد|يه عبــــد| لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

|6495 لرحيم|هلل عبــــد |لدين خلف |ل |ن جل|نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

792o54 حمد محمد|عيل |سم|ء |دع ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

73939 ء حمدى عويس عىل|سم| لفيوم|حقوق 

92479| م محمد عىل محمود  |سه ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|o26 حمد|لرؤف |عيد عبــــد | مه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2o592 بــــتـــ حنس|د ثــــ|مز عم|ر هره|لق|حقوق 

6924|3 ه | زى|حمد حلىم محمد غ|حمد |مي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

258462 لنبــــى|مصطفى محمد منصور عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

6357|| ل|لع|لدين محمد عبــــد|م |ء وحيد إتـــم|عصم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9|9456 وى سيد  |محمد سيد طنط ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

27|334 حمد خليل|لسيد |حمد |ء |لزهر| ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

894865 لمجيد |حمد محمد عبــــد|محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

958|5 هيم|بــــر|طف عىل |هينور ع|م ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

77257o ى عىل ى محمد حسي  هديه حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

638o43 لعظيم سليم|رق محمد عبــــد|ء ط|آل زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

898o96 ف محمد |لرحمن عس|عبــــد| رض ج|بــــ سوه|د|

346926 ىط محمد|لع|ىط عيد عبــــد|لع|عبــــد |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

3|8347 ف كيل| ئى|ئى محمود كيل|رسر لمنصوره|حقوق 
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|72oo4 ميشيل صبــــرى فخرى رمسيس لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

367622 ى هيم|بــــر|د |سمي  فؤ| كرستـــي  |ره بــــنه|تـــج

465|5 ن|ء فرج محمد رضو|هن ى شمس| لسن عي 

9o4677 ن |شم سيد مهر|ء ه|رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

83|67| هيم حمزه|بــــر|عىلي محمد عىلي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|54336 ف محمد ق|سم |بــــ سم|رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

49273 عيل|سم|بــــ |لتـــو|حمد محمد عبــــد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|5o969 ئى محمد|ء يىحي ه|رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

785|44 لسيد|ء رشدي عوده |زهر |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

569o9 زق مسلم مصطفى|لر|ء عبــــد |سم| بــــ بــــنى سويف|د|

75|342 ى هلهول| لبــــنى محمد زكري حسي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5o4o32 حمد بــــدير|لغنى |حمد عبــــد|محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

24264 ي
لمجد|بــــو|ئل عربــــي |و| دئى ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

96573 ح مصطفى|رص صل|م ن|حس س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

8828| لحميد صديق|له مؤمن عبــــد |ه سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

3488|8 لرحمن|كر محمد حسن عبــــد|ء ش|سم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

85||47 هلل محمد|ره محمد عبــــد|س لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

56||5 حمد محمد محمد محمد| لعريش|بــــ |د|

68o7o4 ر|لنج|لسيد |لعزيز عبــــده |ن عبــــد |رو ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

684652 لبــــسيوئى عنبــــر|ره محمود شفيق |س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2649o6 ندى بــــشي  محمد بــــدر |ره بــــنه|تـــج

82|3|9 هيم|بــــر|م سليم صبــــىحي |بــــر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

677232 ن|هلل عىل عثــــم|رق عبــــد |هلل ط|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

247739 لىح|ر عبــــد|لغف|هلل طه عبــــد|عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7677|2 ريم محمد عوض محمد غنيم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

5|8896 ضى|لق|هيم عبــــده |بــــر|ء |ء عل|ول تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|688o ى|م ى فهىم حن| رتـــي  مرقس| معي  هره|لق|ره |تـــج

8o2635 رس سيد محمد|ليىلي ي ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى
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3678|9 ف عبــــد|ء |رس| ى غن|م |لسل|رسر م|مي  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

765368 لمرصى|لحسينى أحمد |لعربــــى |حمد | طبــــ بــــورسعيد

69338| ى مج هد |هد مج|عبــــي  حسي  لمنصوره|علوم 

2522o2 طمه سمي  فتـــىح حسن زعيمه|ف ي صىح بــــنه
|معهد فنى

628855 ى محمد  هلل زرد|لسيد محمد عبــــد|نرمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

494o99 |لبــــن|مد |لحميد ح|مد محمد عبــــد|ح سكندريه|ل|نوعيتـــ 

774738 ل حسن موىس رشود|حسن جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

353658 ي عبــــد|
لمجيد محمد|حمد مصطفى ى شمس حقوق عي 

359262 ن|محمد مسعد شفيق سليم ى شمس|تـــج ره عي 

76522 تـــ|عيل فرج بــــرك|سم|متـــ |س|دهم | |بــــ طنط|د|

36oo58 ف عبــــده محمود|مؤمن  رسر كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

477o42 لمنعم عطيه|لعزيز عبــــد |لمنعم عبــــد |خلود عبــــد  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|683| ل محمد|لع|لرؤوف عبــــد |حمد محمود عبــــد | ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

|5466| هيم حسن|بــــر|م حسن |حس هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

68o657 ه ص| حمد عطيه|لمتـــول |لح عزتـــ |مي  لمنصوره|بــــ |د|

6o3494 وى|لمرع|هلل |بــــ |لعزيز ج|حمد عبــــد | زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

47895o هيم مصطفى|بــــر|هيم محمد |بــــر|د |ي| |ضتـــ طنط|علوم ري

|6o84o هلل|ئيل نرص |ك مجدى ميخ|مل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

24233|  جمعه ص|هلل |منه 
ى
دق|حمد دسوق ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

9o8693 ل |لع|بــــ مدين حريص عبــــد|لوه|عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

7|2o42  مسعد |هيم |بــــر|ل |مريم جم
ى
حمد|لدسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

849623 ي|ر
هلل|محمد حسن عبــــد| ئى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

37269 يف عبــــد  هلل زىك|مروه رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|36|3 يم|لد|لرحمن عبــــد|ل فتـــىح عبــــد|فتـــىح جم |بــــ طنط|د|

894826 مي  جميل فخرى مسعود | ج|تـــربــــيتـــ سوه

88|78| حمد  |د فرغىل |لرحمن مر|عبــــد سيوط|ره |تـــج

497463 ي
رتـــ|هيم رسر|بــــر|طف |ع| دئى هره|لق|م |عل|

264266 لعز|بــــو|لعظيم |ئل عبــــد|هنده و|ش ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9ooo58 لح |لسيد ص|د |محمد رش ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|23822 دى محمود|له|م عبــــد |زينه محمد س هره|لق|حقوق 
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8o8726 يد|رس عيد ذىكي ز|ي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

364239 حمد|لد صبــــىحي |محمد خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o5542 ى لملك|ئى وليم عبــــد |ه| يوستـــي  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

28o7|3 رس|لنبــــى ف|حمد محمد عبــــد| مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

839|78 لد محمد وهبــــي عىلي|خ سيوط|صيدلتـــ 

42763 ى |ي لمغيثــــ|عيل زىك عبــــد |سم|سمي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

858oo8 ي |مي غري|ن شلق|نوره
لليل|بــــو|ئى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

848562 ى مريم بــــدري عىلي حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

42o|o6 يل|هيم حم|بــــر|حمد |يل |سميه حم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6o3753 يد محمد|بــــو|هلل محمد |عبــــد ى لي  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

3|8o59 ف محمد عبــــد|مصطفى  ىطي|لع|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

26|3o4 ى|لعظيم ش|هبــــه محمود عبــــد هي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

53795 لعظيم محمود|لخي  عبــــد |بــــو |ء |سم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

62|62 ي ك|لش|متـــ عبــــد|محمد سل
ى
مل|ق علوم بــــنى سويف

79o425 ر سيد محمد عىل|مريم مختـــ ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

24723| ج|لمجيد بــــسيوئى سعد رس|محمد عبــــد |طبــــ بــــنه

25o955 لس شمس جورج يوسف كي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3|7345 د وليد محمد محمود|ي| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

244898 ى  س|ل عبــــ|يمن كم|نرمي  هره|لق|صيدله 

||7658 ر عىل محمد|محمد عم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

52o266 لففى|سط محمد عىل |لبــــ|ن عبــــد |إيم تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

54||48 زن|لحميد م|حمد حمدى رزق عبــــد | لمنصوره|حقوق 

9|48|4 |  حن| د حن|نوبــــ عم|بــــ| سيوط|حقوق 

44926| شم|لد حسن ه|حمد خ| |هندستـــ طنط

9722o هيم|بــــر|هيم عىلي |بــــر|حمد | ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

9o3842 لس  د |مر ج|لنمر تـــ|كي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

894422 ى |ء حس|شيم حمد |ن حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

543569 ه|لسيد خ|حمد |ره |س طر شعي  ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ
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9o44|6 ف صل|هلل |عبــــد ح محمد  |رسر ج|ره سوه|تـــج

|234|5 ف |حمد | هلل|عيل حسن عبــــد |سم|رسر ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

645o34  عبــــدربــــه قوره|لعر|لعزيز محمد |عبــــد
ى
ق ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

228o57 مد سيد|لغيط ح|بــــو|ر |من تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

2|9464 هيم حسن|بــــر|مه |س|ء |شيم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

855452 هلل|بــــر عبــــد|ء رجبــــ ج|عل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5o7884 لغنى محمد|مه محمد عبــــد |بــــسنتـــ سل سكندريه|ل|بــــ |د|

839297 ي |محمد 
لمجد|بــــو|حمد حفنى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

432|22 ه خ حد|لو|لد حسبــــ عبــــد |ني  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

623873 ف موىس|هلل محمد عبــــده من|لمعتـــز بــــ|آيه  لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

833562 ي عيسي|سم|ملك 
عيل مصطفى |نوعيتـــ فنيه قن

6|396| لم|لخي  محمد س|ندى محمد أبــــو  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

432oo9 لسيد تـــوفيق محمد عنبــــر| |مه |طبــــ طنط

834296 رك|عىلي محمد سيد مبــــ دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

2454|9 ى عىل  هيم|بــــر|عبــــله عىل حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|3o|53 ى|جر سيد محمود حس|ه ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

633948 لسيد|مجدى جورج  عبــــد | بــــول زيق|لزق|علوم 

2|3735 س|م محمد عبــــ|حبــــيبــــه هش ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

923859 حمد |حمد |هر |ء م|شيم ج|عه سوه|زر

4752|5 ف سعد بــــولس| |ري|م رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

35432| هيم|بــــر|لح |هيم ص|بــــر|عيل |سم| |رن |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

895533 س محمود  |لدين عبــــ|ء |محمود عل ج|ره سوه|تـــج

68o8|6  |لش|د عبــــد |ح محمد مر|سم
ى
لعدل|حمد |ق لمنصوره|هندستـــ 

23|338 ح|لفتـــ|م محمد يحن  عبــــد |محمود هش هره|لق|ره |تـــج

344|35 ي|ر
لبــــكليش|م |م|طف سيد |ع| ئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|o654 م |نيس س|يمن |مريم  ج|ره سوه|تـــج

7o756o هيم يوسف|بــــر|ن |ر محمد عثــــم|من ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

643785 لمعىط محمد|ل ممدوح عبــــد|بــــل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77792 حمد|لرحمن مجدى غريبــــ |عبــــد د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

|53983 محمد مدحتـــ محمد محمد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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72522 محمد مصطفى محمد زىك لفيوم|حقوق 

47928 متـــ سعد سيد|س|عمرو  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

255425 رى|لبــــ|د عبــــد|صف حم|ل ن|فوزيه كم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

545|43 ن|حمد زي|م رؤوف |ليىل عص سكندريه|ل|بــــ |د|

|62o37 هيم محمود|بــــر|رق |حمد ط| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62592 لحميد يونس|م مجدي عبــــد |عص ره بــــنى سويف|تـــج

84443| هيم موىسي|بــــر|حمد |هدي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

73|27 س جرجس|نه حكيم غط|هيل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

489335 ع|لسبــــ|لحليم محمد |محمد عبــــد| عل ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|9384 لدين|هيم شمس |بــــر|حمد محمد | |ند ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

296536 ى| حمد محمد يونس نعيم حسي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

633o8o حمدي عطيتـــ|محمود محمد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

62889| لمعىط|لعظيم عبــــد|حمد سمي  عبــــد | ج|ره سوه|تـــج

|5433| لح|هيم ص|بــــر|لرحمن |م عبــــد |دهم هش| سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

857683 لعظيم محمد|روق عبــــد|ف| لي|د |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5268o3 ه|لبــــ|لحليم |ل عبــــد|لحليم كم|لد عبــــد|خ سكندريه|ل|هندستـــ 

225459 حمد بــــيوم|رحمه بــــيوم  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

747o| لليثــــى|محمد ممدوح محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

||7954 ميشيل سمي  يوسف نرص وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6o96o8 ي ع|ل |معتـــصم هل
مود|لدرينى دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

643366 هلل منصور|ح عىل عبــــد|لفتـــ|نفيسه عبــــد زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

464||5 وى|لحن|هيم خليل |بــــر|عمر خليل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26264 حمد عىل|حمد |هلل |منتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

356546 د|در ج|لق|رتـــ محمد عبــــد|س عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

4o4857 ى عىل حج|ل |لرحمن جم|عبــــد  زى|لدين حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

5|8693 ف محمد محمد درويش |يتـــ | لجلبــــتـــ|رسر تـــربــــيتـــ دمنهور

36357 م فتـــىح لبــــيبــــ|ئى عص|روم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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8o4595 ن|ري فهىمي يون|م| ريموند ي|نوعيتـــ 
|لمنى

7777|3 هلل|لدين عبــــد |رس محمد صبــــىح عز |ي هره|لق|لعلوم ج |ر |د

67974 ى عبــــد  ىط محمد|لع|هلل عبــــد |حني  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

366|78 ين  لسيد محمد محمد خليل|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

844376 ى|لح|يمن عبــــد|ريج | فظ حسي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

858599 ي
ي يوسف عفيفى

محمد مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

45o29 محمد حلىم محمد محمد ن|صيدله حلو

75|542 ف محمد |عمر  د|لعو|هيم |بــــر|رسر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

4o559 حمد محمد|ح |محمد صل ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

69|96| وى|لشن|يمن محمود محمد |محمد  لمنصوره|طبــــ 

|3|595 مد|س ح|ر محمد عبــــ|مي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8942o3 لرحمن |ل عبــــد|لع|ء فتـــىح عبــــد|نجل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|483 حمد عىلي سيد|ندي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

484924 مه|ئى ميشيل فريد سل|نوبــــ ه|بــــ| بــــ دمنهور|د|

||4763 ى|مح تـــوفيق بــــش|مريم س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

364729 وق  د|بــــ موىس عو|يه|رسر ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

4o6444 ى سليم|ح |ن مجدى صل|رو ن|لدين حسي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|7249 ى  لمرىس|لسيد |يمن |حني  ره بــــور سعيد|تـــج

|5o664 ألزهرى|رق طوسون |د ط|زي هره|لق|صيدله 

6o|9|4 هلل|د|مصطفى محمود محمد ج |صيدله طنط

433724 ى عبــــد|يوسف عبــــد زق|لر|لرحمن حسي  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

645555 لنبــــى|بــــ عبــــد |لوه|رغده محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

33267 تـــى سليم|يه محمد نج| هرتـــ |لق|تـــمريض 

247528 رك شندى|هلل شندى مبــــ|عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

452246 ل عليم|لع|مصطفى محمود حسن عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

27o683 حمد عمرو|لحفيظ |حمد عبــــد|هيم |بــــر| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4o5439 هيم محمود|بــــر|تـــسنيم محمود محمد  سكندريه|ل|حقوق 

2479|9 لجمل|شور محمد عىل |ء ع|عىلي ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

32||43 ى م حمد|ن |جد سعيد سليم|خي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

356697 ء محمد مصطفى محمد|وف |ره بــــنه|تـــج
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257483 ه|لل|لعزيز عبــــد|هبــــه محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

426426 حمد يونس|ن محمود |نور تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

52|633 ى نرص عبــــد|يتـــ محمد ص| هلل|لح حسي  ط|بــــ دمي|د|

66979 ي|لش|حبــــيبــــتـــ فرج عيد عبــــد 
ى
ق ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

27o975 مه زيد|حمد سل|ح |ء صل|ل| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|2|929 س|حمد عبــــ|س |رتـــ عبــــ|س دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

6oo8o3 لحميد شلبــــى سعد هجرس|رنيم عبــــد |صيدله طنط

6oo389 بــــو سنه|لحميد |لحليم عبــــد |دل عبــــد |يه ع| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

233272 شور حسن محمد|طمه محمد ع|ف سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

349797 ى سيد محمد  حسي 
مصطفى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8o433 بــــ|حمد غر|يوسف سيف محمود محمد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

323695 ن|ن محمد وهد|حمد سليم|نبــــيلتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7824|o هيم|بــــر|لسيد | |ريم رض ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

5o|3|8 ل|لع|حمد مصطفى عىل حسن عبــــد| سكندريه|ل|عه |زر

436277 لعسيىلي|هلل محمد |ن عبــــد |عمر شعبــــ سكندريه|ل|صيدله 

242o42 حمد|ئل سيد محمد |بــــثــــينه و ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4368o عيل|سم|حمد عيس |محمد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|73243 ن|حمد محمد عمر|ن |حمد نعم| لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

493775 يف|حمد محمد |مصطفى  لشر تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

355|44 لبــــر خليل|ن محمد خليل عبــــد|فن| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|49463 لحسينى|محمد سعيد محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

82o35o ي عبــــد|رص ن|لن|عمرو عبــــد ل|لع|ج  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

686538 محمد سعد محمد بــــدير محمد لمنصوره|هندستـــ 

3|7972 هلل|حمد محمد عوض |م |حس ى شمس|تـــج ره عي 

6|3722 ل محمد محمد عىل هجرس|محمد كم |هندستـــ طنط

4|758| هيم خليل|بــــر|ء محمد مرىسي |ول لشيخ|بــــ كفر |د|

9|6544 ي|ر
در |لق|محمد فرج عبــــد| ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85|5o7 ي 
لمتـــولي|حسن محمد مصطفى ي صىح ري

سيوط|ضه |معهد فنى

54524| حمد سليم|حمد حسن جمعه | ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى
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628859 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|محمد مجدى | ر|ي زيق|لزق|ره |تـــج

||9593 س محمد|ن عبــــ|رق سليم|ط هره|لق|ره |تـــج

688877 حمد شوكتـــ محمد عبــــده| لمنصوره|علوم 

5o8795 حمد محمد رزق زغلول| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

437o99 يف عىل عبــــد |يم| هيم|بــــر|لمنعم |ن رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

79385 ي محمود|حمد جم|
ل مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

839o46 ي فرح|يدي روم|ه
د|تـــ ج|ئى ن|سو|بــــ |د|

534353 رى حنفى|محمود صبــــرى قبــــ |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

||7759 عيل|سم|محمد مظهر سيد حنفى  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

54295| لعبــــد|نور|أنور مني | دين ريتـــ|لنوبــــ|تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
 ج دمنهور

4o7|8o ن محمد|مد شعبــــ|حمد ح|م  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

57358 ح عىلي سيد حسن|صبــــ ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|33934 ى| حمد سعيد سيد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6366|4 حمد|لعظيم |دل عبــــد|حمد ع| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|2647 در يوسف|لق|هلل عبــــد |ل عبــــد|يه جم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

225546 لح|هر حسن ص|ن م|نور تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

42|o49 منى محمد حسن عىل حسن لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6|8649 بــــيه|رق حلىمي طر|حلىمي ط ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

|4o42| لملك|سكندر عبــــد |شد |ن| ن حن|ريف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

479943 ف عبــــد|هلل |منتـــ  حمد|للطيف محمد |رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

766642 مد|لح ح|ر حمدى ص|حمد نص| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

852592 ى|هلل مجدي عبــــد|منتـــ  لحميد حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

64o||7 لسيد يوسف|ن |ء عثــــم|شيم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|5oo3o حمد|مه فتـــىحي |س|حمد | ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

246376 وى|لعقبــــ|لسيد |ده |م حم|سل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

34|ooo زق|لر|حمد محمد عبــــد|حمد محمد | ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

5o7269 ى عبــــد  ن|لحسينى فوزى محمد عثــــم|هلل |حني  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3|7o46 هيم|بــــر|حمد عيس |ء |رتـــ عل|س ى شمس| لسن عي 
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36o847 هيم|بــــر|لسيد |ئى سيد محمد |م| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

34o894 بــــ|لبــــ|د فتـــح |حمد فؤ|لدين |ء |حمد عل| ى شمس|تـــج ره عي 

464494 ر|درعم|لق|حمد محمد رجبــــ عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

9244|9 لموجود |لسيد عبــــد|لكريم |د|عمر ج ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|38288 حمد محمود|لرحمن محمد |عبــــد  ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

267o37 لجزيرى|حمد فتـــىح |هد |ن ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6|3849 لديبــــ|فظ |بــــ ح|لوه|حمد عزتـــ عبــــد| |هندستـــ طنط

32o662 د بــــحور|عمر محمد عو تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

362|oo للطيف|للطيف عبــــد|لد محمد عبــــد|خ لمنصوره|حقوق 

|8oo3 لمجيد|س عبــــد|ن عبــــ|محمود عثــــم ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

33555o غبــــ|لسعد ر|بــــو|يرينى ميىم | ى شمس حقوق عي 

8|o388 لمحسن عويس محمود|عويس عبــــد حقوق بــــنى سويف

682659 هد|هد محمد مج|محمد مج| هن ط|بــــ دمي|د|

352559 ئى محمد حسن|د ه|زي ى شمس حقوق عي 

838o4| ن|حمد شعل|لرحيم |لكريم عبــــد|عبــــد ن|سو|حقوق 

6925|5 ي|رنوه يىح محمد 
لبــــسيوئى لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

24|25o م|حمد تـــه|يوسف سيد  هره|لق|بــــ |د|

6oo6|| ن محمد عيس|محمد نشأتـــ رمض ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

346o34 ى سل مه كبــــريتـــ|زينبــــ محمد حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

896542 للطيف  |محمد محمود عبــــد| نور ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

527774 ى رمض|ي لم|لم محمد س|ن س|سمي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

|5o9o9 ئشه سيد عيد محمد|ع ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

776422 ى|لع|ء سعيد عبــــد |لىمي ل حسي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

528|o4 لغنى شقيدف|مل عبــــد |حمد حسن ك| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

|28o3o در|لق|هيم عبــــد |بــــر|محمد حسن  هره|لق|ره |تـــج

|36565 ن|روق شعبــــ|حمد ف|محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

784436 حمد مصطفى|لدين |ل |ن جم|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

693699 ن|حمد محمود سلط|مل محمود | لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

7o2562 ه ك| هيم|بــــر|مل |مل محمد طلعتـــ ك|مي  زيق|لزق|عه |زر
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7|2294 لسبــــىك|لسيد عىل تـــوفيق |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

25o324 شد|يه محمد سعد محمد ر| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

823937 هيم مجلع فوزي بــــخيتـــ|بــــر| ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

677684 روق بــــدير محمد|هيم ف|بــــر|محمود  لمنصوره|بــــ |د|

3o665 |لبــــ|ر ربــــيع محمد عبــــد |من
ى
ق هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8259| محمد بــــسيوئى محمود بــــسيوئى ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

252o8 ي|رضوى طلعتـــ 
حمد محمود مصطفى دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

6||979 لمعىط جعلص|ح عزتـــ عبــــد |حمد نج| |هندستـــ طنط

|76o24 ىس|لعبــــ|لغنى |طمه محمود عبــــد |ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

83386o ل يوسف|له محمد جل|ه دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

9|7o26 حمد محمد محمد |يمنى  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

54oo|| كر|مل ش|وي ك|إلسن|دي |ف ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

9787| لسيد|شم |رص ه|ر ن|عم حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

5|oo52 فع|لش|دى |له|حمد صبــــرى محمد عبــــد| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|8354 لرحمن|لرحمن عبــــده عبــــد |عمر عبــــد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

834585 لمنطلبــــ حسن|لرحمن عبــــد|رك عبــــد|مبــــ| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

628438 در|لق|حمد حسنى محمد محمود عبــــد| زيق |لزق|تـــمريض 

762447 ف |حمد | يف بــــرك|لدمرد|رسر تـــ|ش رسر بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

4oo295 طمتـــ عزتـــ محمد أحمد|ف ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

487685 عبــــد  ل محمد|لع|محمد يوسف بــــشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o8548 ئى|لحلو|نيس |لرحمن محمد عىل |عبــــد سكندريه|ل|صيدله 

236924 لمهدى محمد متـــولي|لد محمد |م خ|مر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8||83| تـــه|روق شح|ن ف|نجريد ج| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

88565| ئيل |هيم ميخ|بــــر|سحق |ن |ريه|م سيوط|تـــربــــيتـــ 

76|236 ي|هيم عبــــد |بــــر|مه |س|حمد |
لغنى ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

786468 ى محمد زنون|س |ين| ف محمد حسي  رسر زيق|لزق|حقوق 

24|6|5 هلل بــــدر حنفى سيد|منه  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

63344 حمد|بــــر محمد |محمد ج بــــ بــــنى سويف|د|

253272 ى |ي ى عل|بــــو|لسيد |سمي  م|لعني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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692285 ع|ح رف|لفتـــ|حمد حسن عبــــد |مريم  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o2456 ى عمرو  حسي 
ى
ندى محمد صدق سكندريه|ل|بــــ |د|

7|6989 لمرىس|فظ |هلل ح|لحميد عبــــد |محمد عبــــد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

876463 وى  |يمن مصطفى عش|نس | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82|5o5 در سعد فكيوس|نوبــــ ن|بــــ| ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

27585| بــــو يوسف|لسيد |لدين فتـــىحي |ح |ملك صل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

624|99 مه يوسف عوض عىل خلف|س| ط|هندستـــ دمي

|66|94 لرحمن محمد خليل حسن|عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

753847 حمد|لغنى |رحمه منتـــرص عبــــد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

9o6694 لمجد |بــــو|يه محمود محمد | ج|تـــربــــيتـــ سوه

|436|9 ي|ن
لدين عىل عوض|ء |نس ضى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9673| لكريم تـــوفيق|د|دل ج|د ع|ج دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

426267 ى محمد نج|ي ح محمد مصطفى بــــدير|سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

7o|o85 لحق محمد عوض|رق محمد عبــــد |محمد ط زيق|لزق|بــــ |د|

34|392 ى|لح محمد محمود ي|محمد ص سي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8|2889 ى ر حلىمي جرجس|بــــد| يوستـــي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

452263 وى|لشه|هيم |بــــر|لحميد |حمد عبــــد | لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

|55o72 شد|هر موريس ر|ملك م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|4o59 لسميع محمد|بــــر عبــــد |هلل ص|منتـــ  هره|لق|حقوق 

689986 لسيد|لىح |لرؤوف عبــــد |كرم عبــــد |هلل |عبــــد  ى شمس طبــــ عي 

52756| عيل|سم|لمعىط عطيه |سهيله عبــــد سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

44522o ن محمد|م محمد رمض|سل| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

53o499 لخطيبــــ|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|لحميد |م عبــــد ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

54|5o8 لعزيز حزيمه|لعزيز محمد عبــــد |عبــــد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

69||82 ىك|لشر|ن |لحميد عثــــم|بــــسنتـــ محمد عبــــد  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

6852o9 د|لجل|لعزيز محمدين |رق محمد عبــــد |ط ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

776347 بــــ|جوده محمد حج| د رض|جه صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8|258| ل|د جم|ح فؤ|ن صل|نوره ي|نوعيتـــ 
|لمنى

322549 شور|ع| لعل|بــــو |ل |حبــــيبــــتـــ معتـــز كم ى شمس|د| بــــ عي 
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35o437 ف سعيد عبــــد|م |سل| لعزيز|رسر |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

|64589 مل|د ك|ريوس وديع عي|مك تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

9|o3o9 ي|ه |لل|حمد عبــــد|ل |حمد جم| ر |لىح  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

889936 بــــ محمود محمد عيد |رح ي صىح 
سيوط|معهد فنى

478277 عمرو صبــــىحي سعيد بــــيومي| هن سكندريه|ل|ره |تـــج

234834 عيل عىل حسن|سم|لدين |سيف  ي|بــــ |د|
|لمنى

8|9454 حمد محمد|نوسيله نرص  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

|29687 ن محمد|محمد عىل رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

88668| ى |لدين سيد حس|ل |سندس جل ني  سيوط|تـــربــــيتـــ 

5257o8 لس ع ر|دل فلتـــس مق|كي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

698o35 حمد|ل سيد |لع|رضوى سعيد عطيه عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

76|472 لسيد ربــــيع|محمد مدحتـــ محمود  لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

42|6o7 بــــى|عىل أحمد محمد عىل حسن رسر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

354o64 خلود محمد فتـــىح محمد ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

684o26 هيم|بــــر|ح حموده |لفتـــ|ئى عبــــد |ء ه|دع لمنصوره|حقوق 

5o3o3o سلىم محمد فهىم محمد يوسف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

336484 ى |طمتـــ هل|ف ى|ل حسي  حمد حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

765769 وى|لمحل|حمد محمود حسن |سلىم  ره بــــور سعيد|تـــج

6254| محمد ممدوح سيد عىلي ره بــــنى سويف|تـــج

6|9577 لسعيد فتـــيح|هيم |مريم إبــــر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

7o398 حمد|لسيد |ن |ء شعبــــ|دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

756935 هيم جمعه|بــــر|محمد ممدوح محمد  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

36529 حمد|صبــــىح | ن رض|يم| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

45868 لعزيز|يمن ربــــيع عبــــد |هند  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

256o69 |غ|ل|طف عىل |محمد ع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o9427 ع|لسج|لعبــــد محمد |ل محمود |م| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

233556 د|لضي|حمد |عيل محمود |سم|حمد | هره|لق|ره |تـــج

3|534 حمد|ندى مجدى محمد حسن  لفيوم|عه |زر

5|4594 بــــو زيد|لرحمن عىل |ء يشى عبــــد |رس| تـــربــــيتـــ دمنهور
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9o255| لبــــدرى محمد |حمد |ن |نوره ج|ره سوه|تـــج

23457 بــــو بــــكر عىل|حمد محمد |عمر  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

||8658 هلل|للطيف عبــــد |زم محمد عبــــد |ح |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

|49249 ه  ف |سمي  حمد محمد|رسر هره|لق|بــــ |د|

7oo895 د عوض حسن|لجو|رس عبــــد |محمد ي زيق|لزق|ره |تـــج

333o78 لسيد|محمد محمد يوسف  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

4482oo يف |نوره ىط محمد خليل|لمع|بــــو|ن رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

54|259 تـــه|د عمر شح|محمود محمد حم تـــربــــيتـــ دمنهور

876737 ده |عيل زي|سم|تـــ |م نش|سل| سيوط|طبــــ 

|5|365 ء حمدى عطيتـــ عىل|رس| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

23376 حمد بــــدر محمد بــــدر| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

265|65 ر|لجع|ر محمود |لغف|كريم رفعتـــ عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4|2oo7 د|بــــ حسنى طه ج|يه|د |زي |ره طنط|تـــج

|76688 ى عل|ي بــــ|لوه|حمد عبــــد |لدين |ء |سمي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

839852 حمد محمد|بــــ سيد |رح ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

6372|7 ف ف|ء |رس| لديبــــ|لسيد |روق عبــــده |رسر ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

768345 ل عىل حسن|طف كم|ء ع|ل| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

25437| هيم|بــــر|هدير ممدوح فتـــىح محمد  ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

4334o2 لد سعد عىل سليم يوسف|خ لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

23|396 حمد|فظ سيد |يوسف سيد ح هره|لق|حقوق 

325862 ء معوض سيد معوض|شيم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

279o78 هلل|بــــ |حمد محمد عطيه ج| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|3848| ى وحيد عىل بــــيه محمود حني  ى شمس| لسن عي 

863o|5 ل زىكي|جي جم|لص|يرين | ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4o465 سم|لمؤمن ق|حمد بــــهلول عبــــد | ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

648922 هلل|محمود محمد غمرى عبــــد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

8o4563  عىلي|بــــو|مي محمد 
ى لحسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

485822 ى نعيم لمع قدوس جنيدى| يوستـــي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76o737 مر|حمد ع|ح |لفتـــ|ء عبــــد |رس| لسويس|هندستـــ 

43|353 ئى|لحلو|بــــر |له مجدى ص|ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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6o|o53 ر|ض دويد|ل ري|م جم|حس |ضتـــ طنط|علوم ري

52o923 صف|ح محمد ن|ء مني  صل|ول معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|8o67 حمد|مل |د ك|مي مر هره|لق|هندستـــ 

234298 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|كريم رأفتـــ  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

52o859 لعزيز|لعظيم عبــــد|ده رجبــــ عبــــد|غ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8o4956 ي|مروه عل
ى
ء محمد دسوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

23o844 ى عويضتـــ|م |سل| ف حسي  رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27895 ل محمد|لد جم|رضوى خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o9o76 نم|سعد سعد غ| ند ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9oo42 ي|ر
بــــ|لحميد دي|لد عىل عبــــد |خ| ئى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

36|64| بــــر حسن|حمد ج| |نور ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

8553| مل|ده لطيف ك|لرحمن حم|عبــــد ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

47862| مر|لسيد ع|عيل يس |سم|حمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

4|3253 ي|هيم يوسف عبــــد |بــــر|ئل |عمر و
لغنى |بــــ طنط|د|

3296|4 ف | |لي|د م|م|هيم |بــــر|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7834o3 عيل محمد|سم|هيم |بــــر|ء |سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|7383 ى عبــــد |ش| محمد رض ىط|لع|هي  |حقوق طنط

755498 هيم|بــــر|لم عيد |هيم س|بــــر| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

25997o قه|لن|لحميد |لسيد عبــــد|مروه  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

284963 لحمد|ج شيبــــه |لحج|بــــو|هلل محمد |عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48|432 ى س|زي ى حسي  لم|د جميل بــــوحسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48o856 تـــتـــ|لسيد مرىس شح| |رتـــ رض|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8||526 هيم|بــــر|هلل |رس عبــــد|منه ي ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

496293 ى عل ئى|لمسلم|ل |ء محمد كم|حني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|35359 ل|لجم|حمد حسنى |حمد | ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

3|35o4 ن بــــودوح|ر مصطفى |مؤنس مختـــ| مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7826|6 ل|لع|عيل عبــــد |سم|هلل |حمد عبــــد |محمد  زيق|لزق|حقوق 

359326 هلل|د |رى ج|هلل زخ| |م عط|بــــر| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

76825o مح محمد محمد سعد|بــــسنتـــ س لعريش|علوم 
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9o5438 س مصطفى |م عبــــ|لسل|م عبــــد|حس ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

9234o8 لمجيد محمد |لعزيز عبــــد|ل عبــــد|كم ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

2783|| زق حسن|لر|يمن عبــــد|كريم  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

6|o|89 ح قمر|لفتـــ|مريم مسعد عبــــد  |نوعيتـــ طنط

49397| ذل|لش|لعزيزعىل |حمد عزتـــ عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2|8872 ن|مد سليم|محمد نبــــيل ح ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

698469 ح محمد|لفتـــ|طمه محمد عىل عبــــد |ف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3|66o| لفضيل|هر محسن عبــــد|هبــــتـــ ط ى شمس| لسن عي 

538324  خليل بــــدر|ن |يم|
ى
حمد شوق عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

66739  ص|م
ى
 |رق

ى
|ديبــــ حن|ق لفيوم|علوم 

879945 لمعز حسن |هيم عبــــد|بــــر|م  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44|o87 لحميد|زق عبــــد|لر|زق عبــــد|لر|مل عبــــد| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

786647 لسيد بــــيوم|رص |عمر ن ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

2|744| لحسينى|يمن محمد محمد |يدى |ه ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

66466 حمد يونس|ل محمد |نه لفيوم|بــــ |د|

4o2797 لمجيد خليفه|حمد عبــــد |لرحمن |عىلي عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|4|5| ي|للبــــ|نم |متـــ أحمد غ|س|بــــسمتـــ 
ئى |علوم طنط

36328o د عبــــد ربــــه|لبــــي  نسيم فؤ| ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

789533 ن|حمد فريد محمد سليم|عمر  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

8o2342 لحميد|لد ممدوح عبــــد|حمد خ| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

62o489 |هلل عط|بــــد عطيه |رس ع|ف ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

362|56 حمد محمد|ح |حمد صل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|8|5 لعظيم|سمر سيد محمد عبــــد  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

34o399 تـــ فكري محمد معروف| مي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

885424 محمد مصطفى محمد | مه سيوط|بــــ |د|

688798 يمن سعد محمد سعد|سعد  لمنصوره|ره |تـــج

67828o س|لي|يوبــــ |مح |س| ن|دي لمنصوره|حقوق 

4|9443 ى|بــــو|لغنى |تـــ عبــــد |محمد بــــهج| ند لعني  لشيخ|نوعيتـــ كفر 
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2858|3 حمد محمد|محمد مجدى  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

356o54 نور حلىم|ن عىل |نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o8|66 رس |مجد مني  ف|نىح  | ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|8472 ي|هد جميل |مصطفى مج
|بــــودئى هره|لق|هندستـــ 

499993 ئى محمد بــــخيتـــ|د ه|جه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

79274 عيل جلبــــى|سم|يوسف محمود  هره|لق|حقوق 

75o23 حد|لو|حمد عبــــد |حد |لو|عبــــد | رض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

345975 ف عقل عبــــد|ء |بــــه م|لسل|رسر ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

35o7|| هلل سيد سعيد محمود|منتـــ  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

32997 م|لسيد عل|محمود | هدير رض كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|29695 ى زر|م عبــــده ع|س| مي  ن|حقوق حلو

3|4276 فتـــىح محمد| محمد رض سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|2|828 ي|د حمدي عبــــد |عمر عم
لغنى هره|لق|هندستـــ 

257937 لبــــرى|عمرو مجدى محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

53o357 لسيد مرصى سليم|ن |رمض| رويد |حقوق طنط

322969 شه|ئل عبــــده عك|م و|وس ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

9||o63 لحسن محمد |بــــو|ن |ء رمض|سم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7|252| لكريم|لسعيد عبــــد |منه محمد محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5|o399 ذلي|لش|دهم محمد محمد محمد | تـــمريض دمنهور

4|o|28 ىط|لمع|بــــو |حمد |يوسف محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

6825|| نتـــ|محمد مسعد محمد شبــــ| لي|د لمنصوره|ره |تـــج

|46|88 ى |ي لسيد عىلي محمد|سمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

362298 محمود سليم محمد سليم هره|لق|طبــــ 

354|84 رس محمود محمد|ندى ي |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4949|3 |لحميد |لرحيم عبــــد|لرحيم محمد عبــــد|عبــــد

ي
لبــــسيوئى

تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|o866 د|ء محمود فؤ|لبــــنى ول ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

247o| هيم|بــــر|حمد سعد |هلل |منتـــ  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

88249| ن مصطفى عىل  |ء رمض|لشيم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

822927 م ربــــيعي فتـــىحي محجوبــــ|هش حقوق بــــنى سويف
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6424|6 هيم يوسف|بــــر|ء |محمد عل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

427646 لسيد زغلول|ن |هيم محمد رمض|بــــر|حمد | |علوم طنط

|593o8 حمد|للطيف |هر عبــــد |ء م|عل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|7o832 ى  ى |س|حسي  لسيد|مه حسي  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

676o83 حمد عىل محمد محمد خلف|خلود  ط|بــــ دمي|د|

6|44|7 ن|هلل محمد بــــدر|ء أحمد عبــــد|أسم |حقوق طنط

|6o893 شم محمد|عبــــي  محمد ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8984oo ى فرغىل  |لدين حس|محمد مىح  ني  ج|صيدلتـــ سوه

8|9262 ن|روق مهر|روي ممدوح ف| ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

9|8927 ى |هيم سيد حس|بــــر|ر |من ني  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|4|83| هيم|بــــر|زق |لر|محمود نرص عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

699258 هيم محمد حسن|بــــر| |طمه رض|ف لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

862|7 ى  حمد|محمد محمود حسي  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

345o52 هيم خروبــــ|بــــر|يوبــــ محمد |ء |سم| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

8|||58 ى صل|ي لعزيز|حمد عبــــد|ح |سمي  ي|عه |زر
|لمنى

687556 دق|حمد ص|لسيد محمود |محمود  لمنصوره|هندستـــ 

876893 لدين |لدين خي  |ل |لدين كم|ح |ء صل|نجل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

86622 بــــوىس محمد محمود عىل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

629828 فع|لش|لسيد عطيه |تـــوفيق  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

25o744 وى|لهلبــــ|زق تـــوفيق |لر|م عبــــد|زق هش|لر|عبــــد لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

538823 ي
عر محمد|محمد و| دئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

299587 ل مخيمر حسن|حمد جم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

59367 حمد تـــوفيق|حمد محمود | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|57496 د|لجو|هلل محمد نصي  عبــــد |منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o4|37 مر|لمنعم محمد ع|زن محمد عبــــد |م عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

629486 طف محمد محمد|يمن ع| زيق|لزق|حقوق 

268329 لشيخ|ح |لفتـــ|ل عبــــد|لرحمن جم|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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7o5697 س|لعبــــ|شد |لسيد ر|لرحمن موىس |عبــــد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

825433 حمد|عىلي سيد عىلي  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

73|87 هيم|بــــر|حمد |لسيد |لبــــنى  ره بــــنى سويف|تـــج

46o5|8 حمد طه|محمد مسعود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

692494 تـــ|مجد | |ن|ر لسيد عىل عمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

859995 ر محمد|ح نص|لفتـــ|حمد عبــــد| ي|تـــمريض 
| لمنى

623645 لحريرى|آيه محمد محمدربــــيع  ط|معتـــ دمي|علوم ج

835735 دق|سم ص|لق|بــــو|لنور |بــــو|محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

6787|6 حمد شمعه|ن سعيد سيد |نوره ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

|43653 لمنعم|لمنعم عبــــد |ل محمد عبــــد |م| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

7o65o8 ى |روحيه محمد عرفه حس بــــينى|ني  لشر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

||557| دى|بــــو ش|دل |حمد محمد ع|كريم  هره|لق|ره |تـــج

536935 ى|لقوى حس|مد عبــــد |مه ح|س| ني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

234|9| ف|لعظيم خل|طف عبــــد|هلل ع|عبــــد م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

837|4 زى|حمد حسنى سيد حج| ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

772837 رص سعيد محمد بــــدوى|م ن|سل| زيق|لزق|حقوق 

4o52|8 وى|لطمل|حمد |حمد محمد |زن |م لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

6|944o ضى|لق|مد |مد ح|محمد وليد محمد ح ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2|7232 حمد مني  يوسف|د |ندى فؤ| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

245568 لحميد مصطفى ضيف|لكريم عبــــد |حمد عبــــد| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

862227 لصغي |ح محمد |لفتـــ|ء محمد عبــــد|سم| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

273589 س محمد شعيبــــ|لعبــــ|بــــو|سعيده  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

|79|5 لليثــــى|هيم |بــــر|لليثــــى |ئى |ل س|لد جم|خ هره|لق|هندستـــ 

378|4 لم|هيم س|بــــر|جح |دره ن|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

677264 سكندر|ضل فهيم |ئل ف|رك و|م لمنصوره|بــــ |د|

522228 ى فرج رمض|ي هيم ملك|بــــر|ن |سمي  طبــــ بــــيطرى دمنهور

262823 لعظيم محمد عفيفى|لسيد عبــــد|محمود  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

35|457 د محمد|لجو|حمد محمد عبــــد| ى شمس علوم عي 

9oo583 حمد |مصطفى فتـــىح | لي|د سيوط|ره |تـــج
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439459 ره|ح زر|لفتـــ|تـــفى محمد محمود عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

6o68|9 ق|طف محمود محمد |حمد ع| وى|لشر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

888348 نه حمدى رزق جرجس  |دمي ي صىح 
سيوط|معهد فنى

75638 ء محمد نجيبــــ عبــــيد|سن لفيوم|نوعيتـــ 

8|8583 فظ|لح|لسميع عبــــد|فظ عبــــد|لح|يه عبــــد| ي|عه |زر
|لمنى

696278 د|لضي|محمد عىل محمود  لمنصوره|حقوق 

4|9972 تـــه محمد|لسيد شح|فتـــىح  لشيخ|ره كفر |تـــج

|28242 ر|لستـــ|هيم محمد عبــــد |بــــر|محمد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|26637 حمد وهبــــه|م |حمد هش| ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

358794 لرحمن|رف حسن عبــــد|رتـــ ع|س وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

54248| لعزيز محمد عىل|مجدى عبــــد | لي|د لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

8o96o6 ي| |حمد رض|
حمد مهنى ره بــــنى سويف|تـــج

89|672 ن |حمد زيد|محمود حسن  سيوط|حقوق 

3454o6 عيل سليم|سم|فتـــ |حمد ر|هلل |عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

29689 ى|رك ع|م دل شنوده مكي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

259oo8 ج |ر ن|ن محمد مختـــ|بــــ شعبــــ|مه ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

628o8 مل|حمد قنديل ك|ن |نوره بــــ بــــنى سويف|د|

43996| للطيف دحدوح|يه متـــولي محمد عبــــد | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

435|22  |لص|
ى
 محمد عىل |لص|ق

ى
بــــو سعد|ق سكندريه|ل|علوم 

69|oo7 لعدل|محمد | ء رض|ل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4||9o مصطفى محمد محمد جمعه ن|معهد فنى تـــمريض حلو

4999o8 ى محمد متـــول |ي لطوجى|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|76|9 ق|لعز|مد |م ح|لسل|زم حمدى عبــــد |ح ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

849743 رع جرجس|هلل ز|نسي عبــــد|ن دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

287683 لطويل|ء فتـــىح محمود محمد |سم شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

446543 لحليم مسعود|م عبــــد|لسل|هيم عبــــد|بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|2|865 هلل فودتـــ|لدين عبــــد |م |حس| ند ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

252872 بــــ صبــــىح منصور زنفل|رح ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

7|6272 لمرىس|رص بــــدير |لن|بــــدير عبــــد  لمنصوره|عه |زر

858844 لد ربــــيعي محمد|ن خ|نوره ي|تـــمريض 
| لمنى
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|483o6 م|لسل|لحميد محمد عبــــد |سلىم حسن عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4o3oo4 لشوربــــىح |يز محمود |محمد حسن ف سكندريه|ل|بــــ |د|

6o2334 لسيد مصطفى|د عبــــدون |جه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

883269 بــــ  |هلل ج|محمد فتـــىح محمد  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

562o2 ي|ء ه|شيم
شم محمد قرئى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

854368 محمود| رس عط|ء ي|رس| سيوط|حقوق 

|7|634 هيم محمد محمد|بــــر|هلل فتـــىح |منتـــ  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

||3|6 لعزيز محمد|ح عبــــد|ئل صل|حمد و| هره|لق|ره |تـــج

5||5o5 ى |حمد عبــــ|محمد  لفحل|س حسي  |حقوق طنط

54oo88 لسيد|لسيد فرغىلي |لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

245o33 لبــــكرى محمد خليل|حمد محمد |طمه |ف ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

642o65 دل مصطفى محمد عىل|ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

847o47 حمد حسن|تـــم |ء ح|رس| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|72294 ه|لل|بــــر عبــــد |ص| م زكري|سل| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|74538 ى حميده|لدين |ضىح عز  مي  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

778823 بــــ محمد فرغىل سيد|ربــــ زيق|لزق|بــــ |د|

|53834 نور حسن|نور عىل | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

497868 ى عص|ي |لحميد |هيم عبــــد |بــــر|م |سمي 
ى وي|لجي 

ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

46394 ى |ء خ|رس| حمد|لد حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5276o3 ى حسن| ر|ي حسن محمد حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

334227 محمد سيد عيد محمود ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6|75|o ى فتـــىح صديق  لفيوم|لجي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

6|4o83 لجوهرى زعي |لحليم |صفيه عرفه عبــــد  |ره طنط|تـــج

6o|484 ى |بــــر|دل |محمود ع لسعدئى|هيم حسي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

33o995 خلود محمد طه مسعد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

79o32 لم عىلي|محمد خميس س هره|لق|حقوق 

765o6o لحق|حمد عبــــد |حمد زىك |روى وليد | ره بــــور سعيد|تـــج

639333 لعزيز|لحميد عبــــد|عزه نرص عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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3367| ى ى محمد حسي  مريم حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

64366| لسيد عىل سمرى|لرحيم |آيتـــ عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

348829 ن موىسي حسن محمود منصور|يم| ى شمس| لسن عي 

299833 هيم حسن بــــدوى محمد|بــــر|حسن  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

879474 بــــ  |زى دي|لدين حج|ء |يوسف بــــه ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

26|2| لعزيز|عيل عبــــد |سم|مه |س|حمد | هره|لق|هندستـــ 

6342|2 هلل|لعزيز عبــــد|هلل عبــــد|يمن عبــــد|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

37|89 ي|حمد |هيم |بــــر|رق |م ط|حل| لشوربــــىح  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

88||99 لجليل |هيم عبــــد|بــــر|لجليل |ر عبــــد|من هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|338|6 ي
ى غبــــري|بــــيتـــر ظريف بــــنى ل|مي  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

328o|8 لعزيز عليوتـــ|حمد عبــــد|محمد  ط|بــــ دمي|د|

6834|6 م|لسل|لعزيز عبــــد |يدى وجيه عبــــد |ه لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

828474 ه خلف  حمد يوسف|هلل |مشي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8|3747 هيم|بــــر|ن فتـــىحي محمد |حن ي|بــــ |د|
|لمنى

629247 شم|شم محمد ه|حمد ه| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

44695| لسيد حسن محمد|محمد محمود  سكندريه|ل|هندستـــ 

624256 لسيد شلبــــي|روق |د محمد ف|زي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

49|96 ي عبــــد |لع|ر عبــــد |من
ل|لع|ل لطفى ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

638467 حمد|تـــه |بــــر شح|لد ص|خ لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

286923 مل محمد سيف|م مصطفى ك|ر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|353 وق عىل  حمد عىل|رسر لفيوم|عه |زر

|3277| لسيد نوفل|دل بــــكرى |ء ع|ل| ى شمس|د| بــــ عي 

636987 لعزيز|م حسن عبــــد |ل حس|من زيق|لزق|بــــ |د|

5773o ر عىل محمد|محمد مختـــ سيوط|حقوق 

7o3694 ى مصطفى عبــــده رجبــــ رغده خي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

43o763 ن|لسيد سلط|ئى |ليم|لسيد |ء |رس| |تـــربــــيتـــ طنط

3o855 ف محمود محمد محمد| ن|ني  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3396o6 روق عىل|هر ف|محمد م |بــــ بــــنه|د|

4|9225 لقوي|د عىلي عىل عبــــد |رش| رش لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

78648| ف عبــــد  ف|لحميد عبــــد |رضوه مشر لسميع مشر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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77o354 ن|حمد علو|ن |بــــ علو|مه زيق|لزق|ره |تـــج

753678 لخي |بــــو |لسيد |لسيد |حمد |مريم  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

||9393 ى محمود عىل عمر حسي  ى شمس هندستـــ عي 

9o298o ه |لل|بــــدين محمد عبــــد|لع|نىه زين  ج|ره سوه|تـــج

86o|5| لرحيم|لجيد عبــــد|م محسن عبــــد|سل| رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

|43845 ى محمد |م |رس عص|ف لسيد|لدين حسي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

692874 حمد صقر|دل حسن |ندى ع ن|صيدله حلو

695236 ف |م |سل|  رمض|رسر
ى
ن|لدسوق عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

28478| حمد معوض|يه محمد بــــخيتـــ | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o3235 زق|لر|لعزيز عبــــد |لدين عبــــد |م |جر حس|ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|35767 لمنعم ربــــيع|ء يشي عبــــد |دع تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

35998| لسيد|هلل |يتـــ طه عبــــد| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

42o2o| لحميد|ن عبــــد |ن عثــــم|ء شعبــــ|أسم ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|8o35 لكريم مصطفى |محمد عبــــد| دين سيوط|بــــ |د|

277576 جي|لسم|لمعىط |يه محمد عبــــد| شمون|نوعيتـــ 

2|4|8o هيم محمد|بــــر|هيم قدرى |بــــر| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

3|7582 حمد حمزتـــ|حمد |حمزتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

245743 ج |هيم ن|بــــر|عىل عرفه عىل  تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

6o4779 ه مصطفى  ر|ختـــي|ل|هيم مصطفى |بــــر|أمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

237o49 لحليم|يمن حلىم عبــــد|ء |سم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

82o229 لرحيم|منيه محمد محمود عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

694|5o زى|ن حج|عيل شعبــــ|سم|رس |ء ي|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

346472 لسيد يوسف|ء عمرو |رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

64|3| در فهىم محمد محضيه|لق|رنيم عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4|o9|2 حمد خليفتـــ|لسعيد |ندى  |حقوق طنط

4o|692 محمد عمرو محمد محمود عوض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o463| ن|رضوى عىل طلبــــ عمر سكندريه|ل|علوم 

9||757 م محمد  |هلل محمد تـــم|عبــــد ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

|66932 ي
ى | دئى ى|حسي  لسعيد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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6|2677 للطيف|لحكيم عبــــد |حمد عبــــد |محمد | دين |بــــ طنط|د|

763o| لجيد|ح مصطفى عبــــد|ء صل|عل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5||574 لقروىطي|حمد محمد محمد محمد | سكندريه|ل|صيدله 

||5446 ى سم يعقوبــــ فهيم حبــــسر|بــــ| يوستـــي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9ooo37 ح |لفتـــ|لحليم عبــــد|د محمود عبــــد|عم سيوط|حقوق 

684639 ي
عر|لش|تـــ |دى بــــرك|له|ج عبــــد |فر| دئى لمنصورتـــ |تـــمريض 

244557 حمد خليل سيد|رق |ط ن|معهد فنى تـــمريض حلو

2624o2 ى|حمد سعيد عبــــد| هلل حسني  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

3|2679 ى|ل حس|محمود نرص كم ني  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

2|257o لحليم|هلل عبــــد|محمد مصطفى عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

425327 هيم|بــــر|لسيد خليل |خليل | ميىلي|ك سكندريه|ل|عه |زر

876365 محمد رأفتـــ بــــكر محمد   ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

692o53 لسميع|لسيد زىك عبــــد |د |زي ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

|39278 ح|لفتـــ|رس فتـــىح عبــــد |سلىم ي دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

488356 ف  رى|نص|ل|لدين محمد حسن |بــــدر رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

22|639 د سيد محمد|محمد فؤ هره|لق|حقوق 

528oo8 ح محمود طه|صل| يش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

857795 نور ملك|مي |مني  س ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

863|6o للطيف محمد|رص عبــــد|لن|ء عبــــد|سم| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6866o2 تـــ بــــدوى محمد بــــدوي|محمد فتـــىح بــــرك لمنصوره|هندستـــ 

4||o72 لمليىح |هيم |بــــر|يمن |خلود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2|7239 قيش|حمد قر|يمن |مريم محمد  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

699525 للطيف|ن عبــــد |لسعيد زهر|ن |يم| زيق|لزق|عه |زر

75747| ى|لمجيد فكرى ش|در عبــــد |ن هي  حقوق بــــورسعيد

9|7599 لد محمود خليفتـــ |ء خ|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

466o54 لجليل|لمقصود عيد عبــــد|عبــــد| مهن ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

|3|3|4 فتـــىح محمد فتـــىح محمد هره|لق|بــــ |د|

57979 هلل|لد فتـــىح عبــــد |محمد خ ره بــــنى سويف|تـــج

529427 عيل عوض محمد رجبــــ|سم|مصطفى  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى
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35o37 حمد|ر |لغف|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  هره|لق|حقوق 

347956 ى|حمد شمندى ي|محمد  سي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|o|62 ج  نسيم |يمن ن|تـــومس  ج|طبــــ سوه

79o45| لغريبــــ محمد|زينبــــ محمد  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

444275 |لحميد عبــــد |عبــــد | لوف|بــــو |لحميد |آيه عبــــد 
لرؤف

لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

6|4579 ن|لسيد محمد وهد|محمد طه  |هندستـــ طنط

225466 حمد حسن محمد|د حسن |رين لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

32|376 لس روم ئى محروس سعيد|كي  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

9o38o8 م |م|لد محمد |ئى خ|م| ج|بــــ سوه|د|

428646 بــــوزيد|هيم بــــدر |بــــر|لربــــ |د |ء ج|ول |علوم طنط

36o|8 ين رض لسحيىم|هيم |بــــر|لسحيىم | |شي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

253oo9 ط|لربــــ|يدى نبــــيل مني  |ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

29748 لمنعم|م عبــــد |حمد س|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

356785 لمطلبــــ عبــــد ربــــه محمد|عبــــد| رض| رند |تـــربــــيتـــ بــــنه

|53|29 حمد|هيم |بــــر|مصطفى صبــــىح  هره|لق|حقوق 

7867|o ن محفوظ فهيم عىل|نوره زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o7563 د|لجو|ء ربــــيع محمد عبــــد|عىلي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|3o8| لقوى|لعزيز عبــــد|بــــر عبــــد|محمد ج عه دمنهور|زر

753394 يف رف ع منصور|عمر رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

76864o هيم|بــــر|ن محمد محمد |يم| لعريش|علوم 

479737 نبــــيل محمد سعيد محمد محمد سليم ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

79o945 ل جمعه شحدتـــ|د جل|ي| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7595|2 ن|هلل مهر|بــــ |ن ج|رمض| ند زيق|لزق|حقوق 

5|9449 ق|حمد محمود محمود |طمه |ف وى|لشر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

7o4943 وى|لنبــــر|لسيد |حمد |ن |دل نعم|حمد ع| زيق |لزق|تـــمريض 

364773 لديبــــ حكيم|مي  |ل| |رين|م ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|6o888 وق عص م محمد خميس|رسر ى شمس| لسن عي 

257o62 د|لضي|لرحمن محمود |سلىم عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

36o44| هيم دبــــور|بــــر|حمد |ن محمد |نوره |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

253779 هيم عيد|بــــر|ء موىس سعيد |رس| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى
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886537 فرغىل مهنى | يحن  زكري سيوط|ره |تـــج

699522 تـــه وهبــــه|لسعيد حسنى شح|ء |سم| لمنصوره|نوعيتـــ 

5oo|73 ن جبــــريل|محمد مسعد شعبــــ بــــ دمنهور|د|

8296o بــــ سعيد|لوه|ر عمر عبــــد |من ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|7o2 م قرئى|م|عبــــي  قرئى  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

64|o7o لحميد محمد|لسيد عبــــد |در |ن | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

42|834 لحجرى|حمد |لسيد |لدين جمعه |د|صم عم|ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

695o5| ضل|لمطلبــــ ف|عبــــده محمد عبــــد  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

8|5422 مل خلف|غدير صبــــىحي ك هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8994o7 لرحمن محمد حسن |ء عبــــد|رس| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

282o63  حسن|لرحمن |عبــــد
ى
ف دسوق رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

453|77 ي|هلل |لمنعم عبــــد|يوسف عبــــد
بــــينى لشر لشيخ|هندستـــ كفر 

3||58o تـــ زغلول سعد|مر نش|س ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

835833 هيم|بــــر|ضل |منيه عبــــده ف| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

338||o لسيد|د محمد |محمد عم ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

7o|278 ف محمود سيد |بــــ |شه |حمد محمد |رسر
لسندبــــسىط

لمنصوره|هندستـــ 

65|58 لفضيل|شور عبــــد |ء فتـــىح ع|رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

762892 فظ|س ح|لعبــــ|لمرىسي أبــــو |حمد |هيم |بــــر| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

372645 درس|ن تـــ|متـــ سليم|ن سل|ري|م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

862369 ي | حمد محمود|حمد يحن  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

5o5643 تـــ|ن بــــرك|لمحسن رمض|زن محمد عبــــد|م سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

75|o65 دى|له|ن نور |زن نور عثــــم|م لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

25o497 م مصطفى مصطفى أبــــومسلم|وس شمون|نوعيتـــ 

2494|3 كرى|لش|لعزيز |رق عبــــد|ندى ط ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

3439|6 ح|حمد صبــــ|روق |روضتـــ محسن محمد ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4o|o| بــــو بــــكر عبــــدربــــه|لرحمن |رحمه عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

826|58 حمد محمد|سهيله سيد  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

33953 بــــسنتـــ ممدوح حسن عويس ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

233382 ح حسن محمد|سهيله صل عه مشتـــهر|زر
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675435 لبــــدرى|غبــــ محمد |لدين محمد ر|ء |عل| رن لمنصوره|حقوق 

256599 ن|شهد عزتـــ محمد رضو ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

429546 يد |بــــو |سيف  ى |د |حمد فؤ|لي 
ى
لمنوق |بــــ طنط|د|

35379 حمد خليل|بــــدين |لع|حمد زين |هلل |منه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

862357 ى  بــــوزيد|محمد خليفه حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|784|6 هيم محمد|بــــر|حمد |ء |رس| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|29oo لهبــــل|لحميد محمد |حمد عبــــد|يدى سيد |ه لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

773o8o لسيد رشدى مصلىح عمر|لرحمن |عبــــد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

34567o لدين عبــــده|بــــ فخر |يه|سلىم  ى شمس|زر عه عي 

78248 هيم|بــــر|لمؤمن |ء محمد عبــــد |ل| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4636o6 م|لسل|لعزيز بــــدير عبــــد |خلود عبــــد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

54394| ى  ف عبــــد|حسي  ى|رسر لمعىط حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

764882 ى عبــــد |مريم ي لحميد محمد|لمنعم عبــــد |سي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

9|4|67 ه عبــــد| لعظيم شتـــيوى عيس  |مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

493874 لمزين|ن محمود |محمد شعبــــ |حقوق طنط

6786|9 ى فهىمي| دين ى محمد مجدى حسي  حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89o469 محمود محمد عىل محمد  لمنصوره|حقوق 

232|89 لرحمن|ن عبــــد|لرحمن رمض|يوسف عبــــد هره|لق|هندستـــ 

696728 هلل زىك|محمد زىك عبــــد  صيدلتـــ بــــورسعيد

34477o لعهده|لفتـــوح محمود عليوه |بــــو|يتـــ | |تـــربــــيتـــ بــــنه

465453 لعقده|ن |لعزيز عطيه سليم|ره عبــــد|س |حقوق طنط

342322 لعزيز حسن|حمد عبــــد|لسيد |هديه  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

523523 ن|هلل مصطفى سلط|م فتـــح |محمد هش سكندريه|ل|هندستـــ 

885|47 لمعز |هيم حسنى عبــــد|بــــر|ء |ول سيوط|حقوق 

779323 حمد عطيه|لمنعم |طف عبــــد |محمد ع زيق|لزق|ره |تـــج

|6968| م|م|لغنى |م عبــــد |م|ن |نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8829o للطيف|ىطي سيد عبــــد |لع|سليم عبــــد  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

7|o|88 مر|م فوزى محمد عىل ع|حس ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

635o|3  مدحتـــ مني  محمود 
حمد|مصطفى ي |

زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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336955 ى هل ى محمد حسي  ل|محمود حسي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7578o8 شم|حمد محمد ه|حمد محمد | ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

768|5o حمد|حمد حسن |ن |يه شعبــــ| لعريش|تـــربــــيتـــ 

33376| هلل متـــول|محمد وحيد عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2285|5 م كرم محمد|خلود عص هره|لق|بــــ |د|

28|448 حمد خليفه|مصطفى محمود  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4o4|7 ل جرجس|ج  غ|طف ن|ع| دين هره|لق|طبــــ 

84o982 بــــوزيد|وي |ندي محمد بــــسط دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|448|5 بــــر|رق محمد ج|يه ط| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|48246 ن|منيه مؤمن حسن سعد| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4883|4 لمغيثــــ|رص محمود هريدى عبــــد|مصطفى ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|9269 خلود محمد سعد محمد نعيم سكندريه|ل|حقوق 

44943 لمجيد|لنيل عبــــد |بــــو |ضى |لر|حمد عبــــد | ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3329|9 لمصيلىح تـــرىك|محمد صبــــري عزبــــ  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

493688 حمد متـــول محمد موىس| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

252|47 مر|زق ع|لر|رص عبــــد|ن| دين ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|43993 فظ|ن سعيد ح|محمد رمض ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

|3o735 لرحمن|د سيد عبــــد |د عم|زي رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

3|47o3 د|لم عو|مصطفى محمد س لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

857648 عمرو نبــــيل رجبــــ سيد ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

4|5762 لجوهرى|هيم محمود عىل |بــــر|أمنيتـــ  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

686967 ى ي|ي ى عىل|رس فتـــىح |سمي  مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

34345| لق|لخ|هيم عبــــد|بــــر|ئى |يمن ه| |حقوق بــــنه

36oo28 د محمد|بــــو زيد فؤ|جر |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

223372 ى و ئل حسنى عىل|حسي  هره|لق|حقوق 

|4o88o هيم|بــــر|مر |مه سعيد ع|س|ره |س ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

848|28 حمد|لجليل محمد |مروه عبــــد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

756469 لعظيم|حمد محمد فوزى عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

4o|o47 لحميد|ن محمد عبــــد|يوسف شعبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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75758| ي|هيم عو|بــــر|هدى 
د طريفى عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

5|5oo كر|ل ش|مح كم|نتـــ س|هيل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6o25|o |لبــــن|لسيد |يمن عىل |عىل  لمنصوره|بــــ |د|

792485 حمد|لحميد محمد سيد |ن محمد عبــــد |حن تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8964|2 ن |هدير مجدى مصطفى سلط سيوط|حقوق 

755762 ضىح محمد عوده عيد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|37579 ى هلل عبــــيد|لبــــيبــــ ضيف | مي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|58564 وى|مريم مجدى سيد محمد شعر هره|لق|بــــ |د|

3529|| ل|لع|محمود محمد محمد عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

229|55 هد|م مج|جر سيد عل|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o2629 |لحم|حمد محمد |لؤى 
ى
ق لمنصوره|ره |تـــج

75|934 منه|بــــو |هيم |بــــر|بــــسنتـــ وحيد خليل  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4945o6 ر|لىطي|لرحيم |ح سعد عبــــد|محمد صل تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

46749 يف محمد |ح حمد|زم رسر هره|لق|حقوق 

344966 عبــــدتـــ محمد شبــــيبــــ| ن|ر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

85397o جي عىلي محمد|كريم ض ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

8|o938 لسيد محمد|ن |ء عثــــم|دع ي|بــــ |د|
|لمنى

34729 ل مجدى عيد خليل|من دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

2367oo حمد|مد |حمد ح|مريم محمد  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

678658 هلل|لسيد عبــــد |ل |لجبــــ|حمد محمد مجدى | لمنصوره|هندستـــ 

|6|6|8 ف صليبــــ ض|جورج  ئى|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

679758 لمتـــول|لمتـــول |لعيسوى |لمنعم |م عبــــد |ر ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

28|o24 ء محمد بــــكرى محمد وهبــــه|ل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

786|52 هيم قبــــر|بــــر|مهدى | م رض | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|55274 در|لق|لعزيز عبــــد |حبــــيبــــه محمد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

426349 لد حسن عبــــده عرنوس|ره خ|س لشيخ|عه كفر |زر

644844 عثــــ|لبــــ|مه نور عبــــد|س|رق |ط تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

49|267 لح|لدين صبــــىح ص|ء |م بــــه سكندريه|ل|ره |تـــج
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87679| ل |لكريم جل|لد عبــــد|محمد خ ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

8373o2 مي حميد|ح تـــه|فرحه جر ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8|6o56 لمرصي|حمد موىسي محمد | ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

|539|2 ى|بــــر|رس |ج هيم يونس حسي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

889279 ي
لدين مصطفى محمد  |ء |محمد ضى ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4o|278 ه|لل|حمد محمد عبــــد|ر |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o69o2 لسيد|ن |هيم شعبــــ|بــــر|ر |تـــ عم|ي| ى شمس| لسن عي 

4|2479 ضى|لق|لرحمن محمد عىل شلبــــى |عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6226|| ن|مه محمد رمض|س|محمد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

3|o94o ر|لغف|هيم عبــــد|بــــر|ر |لغف|هيم عبــــد|بــــر| ى شمس هندستـــ عي 

24|68o ى عبــــد|ي ر محمد|لغف|لحكيم عبــــد|سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|9539 دى|لبــــغد|لحليم |ندى سعيد محمد عبــــد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

9o68|4 للطيف |ن محمود عبــــد|ديه سليم|ن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5|o|55 لبــــسوم|لم |شور س|لرحمن محمد ع|عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

|3667| ه محمد|لل|لحميد عبــــد |م عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6763|8 لعيسوي|ره محمد فوزى محمد |س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

227o82 لرشيدى|محمود حبــــيبــــ محمد  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

9o787o ى |محمود عبــــد لغنى يوسف حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

876398 ن عىل  |لسعيد مهر|م محمد |سل| سيوط|طبــــ 

228475 ء عيد حسن جلبــــي|ل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

366o34 لدين عىل مصطفى|ح |عىل صل ن|حقوق حلو

762924 لخميسي|دل يونس عىلي |محمد ع بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

775277 رى|بــــد محمد محمد بــــند|ع لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

853462 عي|ء محمود طلعتـــ رف|وف ي|علوم 
|لمنى

8|2464 ي ع| لعزم محرم|بــــو|شور |نىح  ره بــــنى سويف|تـــج

7|5o92 لمرىس طربــــىل|حمد محمد |سلىم محمد  |لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه 
لمنصورتـــ

369483 ى محمد |ي لسيد متـــولي|لسيد |سمي  ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

775o28 هيم محمد عبــــد ربــــه|بــــر|حمد محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32298o م|لعزيز عز|م عبــــد|ء عز|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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864o97 لكريم|د |ل ج|حمد كم|لرحمن |عبــــد زيق|لزق|حقوق 

78o2o3 ن|لمنعم ريح|حمد عبــــد |ن |صفو ن|صيدله حلو

489573 ى|بــــر|ل رأفتـــ صبــــىح |نه هيم حسني  سكندريه|ل|ره |تـــج

83o8o4 ي مسعود نرص ى|لدين |يحن  مي  سيوط|ره |تـــج

24o643 بــــر عزيز|لح ص|رسلينو ص|م ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

2228|| ل|لع|بــــر عبــــد |حمد مجدى زينهم ج| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

42|899 ه|لل|حمد محمد عبــــد|ذ |مع |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

7599|4 حمد|جر مصطفى فريد |ه لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

54535 ى   حسي 
ي|بــــو |مصطفى

ى
تـــي|لفتـــوح ق ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

84||68 ى عبــــ حمد|س |طه حسي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

483|78 ى عبــــد|ن ع|يم| هلل|دل محمد حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

496967 لجويىلي| |ء حسن زكري|ن عل|نوره دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

8o6794 ر منتـــرص سيد محمد|من ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

7o3577 د جبــــريل|لجو|تـــ عبــــد |لشح|عيل |سم|شهد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

4|728o لسيد|لبــــ بــــسيوئى |ئى ط|محمد ه لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

7|5562 ل محمد خليفتـــ|محمود محمد كم ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

92o65| حمد |ه |لل|حمد محمد عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

697966 لظريف سعيد يوسف|يه مصطفى | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

767o36 مه عصمتـــ محمود عىل|س| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

826872 حمد محمد محمود|محمد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

4o88o2 |لنبــــى |لعزيز عبــــد|هيم عبــــد |بــــر|ده |مي
ص|لقص

|بــــ طنط|د|

|6o2|4 بــــ محمود|عمر جبــــرين دي ن|حقوق حلو

26|565 لسيد|ندرو مجدى حليم عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

7o98o8 ى|رس| ء سمي  عىل محمد حسني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|5438o يمن عىل محمد|محمد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

422o7o ر|لد مىح محمد عم|خ| سم سكندريه|ل|حقوق 

437893 رسر|لسل|رغد عبــــد م عىل رسر |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ
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|34343 مح محمود محمد|ء س|شيم ى شمس طبــــ عي 

443555 لسعيد محمود|ممدوح مدحتـــ  لشيخ|علوم كفر 

48838| لمجيد|لمجيد محمد عبــــد |ر محمد عبــــد|عم سكندريه|ل|حقوق 

|76276 هيم|بــــر|لد عيد |محمود خ هره|لق|ره |تـــج

||5684 ف محمد ص|م  لح|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

77399o ه  بــــو حمده|حمد تـــوفيق محمد |مهي  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

343996 يف|شم |محمد سعيد محمد ه لشر ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

22o78 فظ|ل سيد ح|م جم|ريه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35|637 لمقصود|مه سمي  عبــــد|س|ء |شيم ى شمس|تـــج ره عي 

4|6845 للمع|لسيد |حمد |سهيله عىل  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

24959| لعزيز|هلل عبــــد|ر محمد عبــــد|من ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

496|77 ىسر|لخر|لسيد |لحليم |ن عبــــد |ء رمض|آل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43o447 ه محمد  لمغورى شلبــــى|ني  |طبــــ طنط

824o76 دي محمد عىلي|محمود ن ي|بــــ |د|
|لمنى

757534 حمد محمود|م |ره عص|س لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

7o3574 لبــــسيوئى|د محمد |ره محمد رش|س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

22659o للطيف|مصطفى محمد فكرى عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|9924 وي|حمد طنط|مهند محمد رجبــــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

76o2oo ى|ن عبــــد |هلل رمض|عبــــد  هلل حسي  لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

6824o6 لبــــيوم|لسيد محمد |رق |ن ط|نوره |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

77o335 لحميد سعد|حمد محمود عبــــد|محمود  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

239266 لبــــديوي|لق فرج |لخ|مه عبــــد|س|ر |مي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3498|8 لعزيز|متـــ محمد عبــــد|يد سل|م ع|سل| |حقوق بــــنه

878oo6 مع حموده  |د ج|د حم|يه رش| سيوط|علوم 

248567 ن|لحليم محمد رضو|ن عبــــد|يم| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

862|29 م|عل| لوف|بــــو|م |هدير عل ج|بــــ سوه|د|

|45896 |م|
ى
ل عمر حبــــيبــــ دسوق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8|o|88 حمد عىلي|لرحيم |لرحمن عبــــد|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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78||24 تـــه|وى محمد شح|لشبــــر|تـــه |لدين شح|د |عم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

792oo7 دى|له|ج  محمد عبــــد |لن|م  زيق|لزق|حقوق 

82|765 جر سيد محمد فهىمي|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

92o4|2 ل |لع|وى محمد عبــــد|لص|ده |غ ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

356|25 ف مأمون مدئى |لد |خ هيم|بــــر|رسر |حقوق بــــنه

277766 مل|لرحمن محمد ك|محمد عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|379|6 ف سيد سيد|محمد  رسر ن|حقوق حلو

68o286 سم|ز ق|لبــــ|ن |منصور عثــــم ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6|9226 ى |محمد حسنى ربــــيع  لجديىل|مي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

763696 ن|حمد مرد|ل |ر محمد جل|مي بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

778647 لسيد محمد|رص |محمد ن لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

4o6274 ن |هيم |بــــر|رجبــــ محمد محمد مصطفى | مي 
ي|لحلو

ئى
سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|6|847 لحسن محمد مرىس|هنده |ش ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

4||32| لحميد|لق محمد عبــــد |لخ|ر عبــــد |من ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

46252 سم|لحكيم ق|حمد عبــــد|نرص  هره|لق|حقوق 

9|836| ح حسنى حمدى عىل |صل زيق|لزق|حقوق 

|7396| هيم|بــــر|مح محمد عىلي |حمد س| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

3375|2 هيم محمد|بــــر|م محمد |م عص|بــــتـــس| تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

6||597 د|لعظيم ج|حمد عبــــد |ريم مسعد سيد  |علوم طنط

676636 حمد|لعليم |نسمه فتـــىح عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|483o8 ن|سلىم لطفى محمد عثــــم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3o8o4 هلل|هر صبــــرى عبــــد |ريم س رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

|2o494 ل|لع|لغنى محمد عبــــد |م عبــــد |سلىم هش ى شمس|تـــج ره عي 

9o5o8 فظ|مد ح|د سيد ح|سع ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

|6|3o2 لد محمد سيد|هلل خ|منتـــ  ى شمس حقوق عي 

3|7655 د|حمد رش|بــــدين |لع|حمد زين | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

345|68 ح|حمد يوسف مفتـــ|بــــسنتـــ مجدى  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

33958| لرحمن صبــــيح|حمد عنتـــر عبــــد| |ره بــــنه|تـــج
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276627 لكريم |لعزيز عبــــد |لكريم عبــــد|طمه عبــــد|ف
ن|طم

تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

435723 وى|لشن|للطيف فتـــوح |حمد عبــــد |محمود  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|7|248 حمد مصطفى|م |ء هش|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|38989 هيم|بــــر|رع |طر مز|خلود خ ى شمس|د| بــــ عي 

852|94 ى محمود|مه |س|محمد  مي  زيق|لزق|حقوق 

7589|o ي|هلل شلق|مصطفى محمد عبــــد 
ئى لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

489967 ي سليم| دين
ن|محمود خميس مصطفى دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

2|4|63 هلل عىل|مح عبــــد|يوسف س هره|لق|ره |تـــج

333596 حمد محمد فوزى فرغىل معوض| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3|3762 لح|ء يىح عبــــده ص|ر عل|مي دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

829o72 بــــوبــــكر|هلل |م عبــــد|م عص|هش دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8o754 ل|يوبــــ فريد سوري|مريم  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

762592 حمد زرنبــــه|حمد سيد |حمد محمد سيد | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

7|77|8 ح|لفتـــ|دق عبــــد |ح محمد ص|لفتـــ|محمد عبــــد  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

5|3867 تـــ|لرحيم خليفه شتـــ|دل عبــــد|مصطفى ع سكندريه|ل|صيدله 

|29777 ى محمد عىل فرح تـــ|حسي  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

865482 س|لرسول عىلي غط|يه عبــــد| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

2|9o8| لسيد متـــول|لسيد |ر |مختـــ دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

478o69 ى نجيبــــ  ر نجيبــــ|دو|جوزفي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

3386|9 ى شح|ن صبــــىح |يم| |ش|تـــه بــــ|مي  |حقوق بــــنه

4|29o2 حمد زيتـــون|م محمد |هلل س|منتـــ  |تـــربــــيتـــ طنط

||6763 ي جل
ل مصطفى سعد|ندى مصطفى هره|لق|بــــ |د|

5|2385 لبــــربــــري|حمد عىلي |عىلي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

862468 ى عبــــد|محمود عبــــد ي|لر|لعليم حسي 
ضى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

2|48|5 لمنعم محمد|دل عبــــد|هلل ع|عبــــد عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5o4|o ي محمود|لد شعبــــ|خ
ن حنفى م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ

7628o9 لمهندس|يوسف حسنى محمد عوض  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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2|7547 يف  لبــــر|مرعبــــد|مل ع|حمد ك|يحن  رسر هره|لق|هندستـــ 

752352 لخولي|لعزيز |مصطفى محمد محمد عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3|2|o| ى هيثــــم  ج|هيم حج|بــــر|هرمي  |بــــ بــــنه|د|

28524 حمد|هيم |بــــر|بــــدين |لع|محمد زين  ن|بــــ حلو|د|

86o266 ي|بــــر|محمود 
هيم فهىمي مهنى سيوط|حقوق 

5|4554 |لبــــ|ج  عبــــد|م صبــــرى محمد خف|بــــتـــس|
ى
ق سكندريه|ل|صيدله 

785866 دريس عىل محمد|رس |حسن ي زيق|لزق|ره |تـــج

87|635 ى ي حسي 
ى حنفى منصور حسي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|

ه ى جي 

|44|69 ن|نىح  حسن سيد رشو| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

3598|3 حمد|رضوى سعيد محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

35o562 ح|لفتـــ|ح عبــــد|ن محمد صل|يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|62326 لسميع|لحميد عبــــد |عبــــد | يوسف رض لمنصوره|حقوق 

7o5o82 |حمد |م |لسل|ل عبــــد |لدين كم|يه كريم |
بــــي|لشه

زيق|لزق|بــــ |د|

8|4|2| حمد|تـــه |تـــه شح|د شح|زي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

757|5o لرحمن|لعربــــى سيد عبــــد |زينبــــ سيد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6o9o65 زق|لر|حمدى عبــــد|ل|ل |ريم جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

424498 لدكر|لموجود |لسيد عبــــد |لد محمد |خ ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

2447|2 دق محمد|هلل محمد ص|عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

628|93 هيم|بــــر| |م محمد زكري|محمد عص زيق|لزق|حقوق 

8||62 لمعىط محمد|هند حسن عبــــد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|5535| م حلىم سيد|حس| ر|ي ى شمس|تـــج ره عي 

354332 حمد|لعظيم |زينبــــ صبــــىح عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2895o لمجيد|لنبــــى عبــــد |ء عبــــد |لسويدى عل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

48o897 لدهبــــ|بــــو |لد محمد خليل |مريم خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

689672 ى محمد مبــــروك|م محمد  مي  لمنصوره|ره |تـــج

62538| لسيد يوسف|عمر محمد  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس

497|77 لعزيز بــــدر|ره مسعد محروس عبــــد |س لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

32679o حمد|مل |بــــ ك|يه|روى | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|9|5 يد|لسيد ز|حمد سيد محمد | هره|لق|حقوق 
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76|988 حمد|هيم |بــــر|ئى محمد |م| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|62o66 ى محمد|لرحمن |عبــــد  حمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

|56527 مل|ل ك|حمد مصطفى كم| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

49775 ح|لفتـــ|محمد صبــــرى محمد عبــــد هره|لق|حقوق 

677o9  |عمر 
ى
ف صوق ن|حمد رمض|رسر لفيوم|صيدلتـــ 

48|98 صف|يوسف و| مريم رض هره|لق|حقوق 

263249 مه|هيم سل|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|ء |لزهر| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

623578 لمهدى بــــصيله|لنبــــى |مح عبــــد|محمد س ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

683754 لعويىل|لسيد |لحميد |حمد محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

25|o6o د|لحد|د |م كرم رش|حس تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6o2768 لعزيز يوسف|ل محمود عبــــد|سم جم|بــــ |ضتـــ طنط|علوم ري

843445 لحميد|عبــــد| زينبــــ محمد عط س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

27|843 لقمرى|ء سمي  |ء عل|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

22|o76 ن م سيد تـــوفيق محمد|هش| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

9|4|56 حمد  |تـــه |حمد شح|د |نه سيوط|علوم 

63oo9| لرحمن محمد|ء محمود عبــــد |عل زيق|لزق|طبــــ 

|5678| حمد| |ش|لبــــ|م |حمد هش| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|5866 زى|هيم محمد رفعتـــ حج|بــــر|محمود  هره|لق|بــــ |د|

77o2|7 لحميد عرفه|مد عبــــد|حمد محمد ح| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

636855 لد محمد محمد|حمد خ| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5|o|48 ى |هيم حس|بــــر|لرحمن |عبــــد  ى|حمد حس|ني  ني  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

9||994 ق جرجس فهىم |سح|مريم  ج|تـــربــــيتـــ سوه

25|647 لدين|م |د بــــسيوئى حس|لغيط ج|بــــو|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

75o32 لحميد عىل|مصطفى عىل عبــــد عه مشتـــهر|زر

758656 ح عيد|لفتـــ|حمد مجدى عبــــد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6963|| ء محمد عىل رزق|رس| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

36286o حمد محمد|مصطفى محمود  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

6|43o8 دى عبــــدربــــه|له|لسيد عبــــد|محمود  |بــــ طنط|د|

253259 وى|نرص حلىم هند| نور ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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9o84o9 سيىل |نيوس بــــ|مريم بــــطرس ط ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

6o4934 ى |ف وى|لحن|طمه محمد بــــدير حسني  |تـــربــــيتـــ طنط

9|5296 شم مرغنى |بــــر ه|مصطفى ص ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|9928 لع|لق|لدين |م محمد نور|وس معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

624o78 ن|حمد عجل|لسيد وهيبــــ |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

3638|5 زق محمد محمد|لر|غريبــــ عىل عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

85|5o9 مه|لسيد سل|لسيد مسعد |طه  سيوط|هندستـــ 

7o645| ء محمد عىل محمد موىس|ل| لمنصوره|ره |تـــج

635599 ى |ي ف عىل عبــــد|سمي  لحميد|رسر زيق|لزق|صيدله 

325o|9 هيم|بــــر|محمد يىح محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2649o9 ى خ لق قرشم|لخ|لد عبــــد|نرمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

34|45o لم عويس|حمد سعيد محمد س| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

647838 لزق|حمد متـــول محمد متـــول |م |سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

336||8 د محمود|فتـــ ج|ن ر|يم| ى شمس|د| بــــ عي 

32o378 ن عىل يونس عىل يونس|يم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76oo23 ه عىل عبــــد | للطيف محمد|مي  لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

347536 شد|م نعيم عوده ر|عز |ره بــــنه|تـــج

|293|5 ف شعبــــ|محمد  ن غريبــــ|رسر  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

7o|47| لحميد|لسعيد عبــــد |هيم محمد |بــــر|عزه  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

923824 سط صبــــرى محمد |لبــــ|مريم عبــــد ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

7237o يه سيد محمد عىل| لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

5|954o رص|ضى ن|حمد محمد ر|يه |هد ره دمنهور|تـــج

37||58 يل|لط|ن |نس عىلي سليم|عىلي  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

864o93 لفضل سليم محمد|بــــو|سليم  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

482924 يع|لسيد ط|يع |غصون عنتـــر ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

446843 مي|لتـــه|حمد عىلي |حمد محمود | سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

255o66 مه محمود بــــدر|تـــفى سل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

9o4447 ريوس خله فهىم خله |مك ج|علوم سوه

7o8646 يد مط|بــــو |مد |محمد ح ى وع|لي  لمنصوره|ره |تـــج
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352724 ى خليل بــــدوى محمود حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o4o47 لحنفى|لعزيز مصطفى |لسيد عبــــد |محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

829374 حمد|حمد عىلي |عىلي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

37446| حمد|حمد محمد |ء |عل |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

8o2789 ي عم درس|د جميل تـــ|شي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4oo2o3 ى|عبــــد  لرحمن مستـــور سعيد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2465o ى مجدى يوسف فرج| مي  ى شمس علوم عي 

32375| ر|لعظيم نص|ء محمد عبــــد|سم ى شمس طبــــ عي 

35|756 ى نرص |ن وى|لسد|ديتـــ ممدوح حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

25|o42 م شلبــــى|حمد شلبــــى عل| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

||9586 حمد جمعتـــ|حمد |لدين |بــــ |يه|ن |نوره هره|لق|بــــ |د|

78o7o9 ئى|لرحمن محمد حسن طن|عبــــد | رش ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6|o6o4 لشيخ|ر عىل |لغف|ء عبــــيد عبــــد |رس| لفيوم|ر |ثــــ|

3||877 هلل|حمد رجبــــ محمد محمد عبــــد| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

28o2o لبــــ|لط|هيم عبــــد |بــــر|س يشى |ين| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

358443 حمد|ر |سلىم وليد مختـــ |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

7766|3 هيم يونس مصلىح|بــــر|منيه | زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

88|389 ن  |مع رمض|مل ج|ن ك|يم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

364787 هيم سيد طه|بــــر|ء |رس| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

264573 حمد|م |م|هيم |بــــر| |ء رض|عىلي لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

432993 محمود حسن عكر| دين ي صىح طنط
|معهد فنى

||6425 هلل|نطونيوس لطفى عدل رزق | كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

4|6|78 لسيد عطيتـــ|عيل |سم|سهي  محمد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

78o7o2 هلل|ن محمد عبــــد|خلود مصطفى رمض زيق|لزق|ره |تـــج

356|82 ى عىل عشم ى يوسف حسي  وى|حسي  زيق|لزق|صيدله 

33257 لم|ن طلعتـــ عوض عىل س|يم| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

676543 ر|لغف|تـــسنيم مصطفى عبــــيد عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

629559 ي جوده|بــــر|ن |يم| هيم خي  زيق|لزق|بــــ |د|

832|96 ي محمود|محمود طلعتـــ غبــــ
ىسر ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د
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26o52| بــــو موىس|رص عىل |لن|ر عبــــد|من ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2358|8 دق|دق عبــــده ص|ره ص|س ن|تـــربــــيتـــ حلو

37|8o حمد|محمود فريد عتـــريس سيد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3457|4 لخولي|ن |هيم عثــــم|بــــر|لدين |ح |لتـــ صل|ه عه مشتـــهر|زر

5o4485 يحن  محمود حسن حمدون| هل سكندريه|ل|ره |تـــج

4|oo67 لذهبــــى|لدين حسن |حسن نور  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6|8o36 ئى|لسن|ل |حمد محمد كم|ن |يم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6455| ى مصطفى محمد عبــــد|ي بــــ|لوه|سمي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

432o7| ي محمد مصطفى رمض|آل
ن|ء مصطفى | تـــمريض طنط

492874 ن|لبــــهلول شوم|هيم محمد سعد |بــــر| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

649222 |ش|حمد محمد بــــ|لدين |ح |مريم صل س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

|622|6 حمد|ح |لدين صل|محمد مىحي  ى شمس حقوق عي 

84o952 |لعل|بــــو|حمد |دي |له|طمه محمد |ف صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

222975 ل طه|بــــ كم|يه|يوسف  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

6o89o ر حسن|لستـــ|محمد رجبــــ عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

26o642 ي
بــــو حميده|بــــر |سمي  ج| دئى شمون|نوعيتـــ 

624|o لعليم|مه سعيد عىل عبــــد |س| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

2|7|5 نور عىلي|منيه محمد | هره|لق|بــــ |د|

6o||39 فتـــ  حمد|حمد محمد |مي  |بــــ طنط|د|

637799 ي|بــــر|عيل مصطفى |سم|محمد 
هيم مصطفى زيق|لزق|ره |تـــج

4|986 لعزيز حسن|ح عبــــد |يه صل| ى شمس| لسن عي 

87863 حمد|حمد مصطفى |مصطفى  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

28|4o5 |لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|حمد مخيمر |
ى
ق تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

756595 هيم|ن إبــــر|لسيد سليم|ء |سم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

345|39 سم محمد|ء رجبــــ عىل ق|شيم ى شمس حقوق عي 

882|55 بــــ فول  |لتـــو|حسن نبــــيل عبــــد ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

|63552 م|م|هلل مجدى محمد |منتـــ  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|7|723 ء يحن  محمد يحن |رس| |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن
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522||| ج |لعزيز خف|ن عطيه عبــــد |ء رمض|ل| ره دمنهور|تـــج

8559o بــــ|لوه|مصطفى رجبــــ مصطفى عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

6|o994 لقدوىس|هيم |بــــر|ده |م حم|هش لمنصوره|هندستـــ 

7|79o7 |حمد محمد يونس شط|حمد يونس | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

43||6| ده محمد محفوظ|يه حم| |تـــربــــيتـــ طنط

9|||59 ن محمود |د عثــــم|ء فؤ|سم| ج|طبــــ بــــيطرى سوه

458|7 م قطبــــ|لسل|م عبــــد |بــــرين هش|ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6928o3 ي|لحسينى فهىم |محمد | دين
لحسينى لمنصوره|بــــ |د|

84|53| ل|لع|يه محمود فتـــىحي عبــــد| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

2532|6 لحميد نرص|ره طلعتـــ عبــــد|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

79757 تـــ محمد فهيم|م نش|سل| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

899469 لمحسن |حمد عبــــد|لمحسن سليم |عبــــد ج|بــــ سوه|د|

6o359 يمن سيد قرئى|حمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

763o3 عىل محمد عىل محمد ره بــــنى سويف|تـــج

676866 تـــ ضيف|لشح|حمد |لسيد |حمد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7836|6 وى|لنو|لرحمن حسن حنفى سيد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82|ooo عيل|سم|ن |ل عثــــم|حمد جم| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

889797 حمد سيد |ليش |بــــو|هبــــه  سيوط|بــــ |د|

266774 هر محمد رزق|لظ|مه عبــــد|س|بــــسمه  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

||7698 ى| رن سيد عىل حسي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

75|826 هلل سعيد|مه خي |حمد حمدى سل| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

64235 وق عم نور محمد|د |رسر لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

694493 لمنعم|لعربــــ عبــــد |لمنعم عز|ليىل عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|78645 تـــم|محمد مصطفى قطبــــ ح هره|لق|حقوق 

44347o دق محمد|لص|لسنوىس |ز |ل ممتـــ|كم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

449984 بــــو يوسف|لعليم عىل |طف عبــــد |سلوي ع |بــــ طنط|د|

8o28|o هيم|بــــر|رس خليل |خليل ي ره بــــنى سويف|تـــج

835237 ن|قوضي حس| ن عط|يم| دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

|5492o ف محمد ف|يه | روق|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

83|479 لرحيم حسن|ء محمد عبــــد|لىمي |نوعيتـــ قن
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4|o239 ئى|لعن|ح عبــــده |لفتـــ|لد عبــــد|ح خ|لفتـــ|عبــــد |ره طنط|تـــج

277984 لسيد شلبــــى|محمد | رن شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

256669 ىط قيقتـــ|لع|ئى عبــــد|م ه|سه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

777396 تـــه|للطيف مصطفى شح|ء محمد عبــــد |ل| زيق |لزق|تـــمريض 

|24|49 ى رش  حسي 
د حسن|تـــفى دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

6o7o36 ي|ر
ل|لفض|ن |يوسف رمض| ئى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

27|4o7 لجنش|لسيد |هيم |بــــر|عيل |سم|يه | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4|9768 لحفيظ|حمد فتـــىح مصطفى عبــــد | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

445652 هيم|بــــر|لسيد |حمد عيد |لدين |بــــ |شه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

64||25 ن|هلل سليم سليم|ز عبــــد|م بــــ قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

675675 ن محمد محمد شلبــــى|محمد ثــــروتـــ عثــــم لمنصوره|هندستـــ 

48474| لكريم|د|لسيد ج|هيم |بــــر|لسيد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

355954 تـــ محمد شكرى محمد| مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

483o5| لروبــــى|هيم محمد محمود سعد |بــــر|يمنى  سكندريه|ل|بــــ |د|

246879 ئى|لفخر|لحميد |يمن محمود عبــــد|محمود  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

867793 ي سليم|نوبــــ روم|بــــ|
ي|ن بــــش|ئى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

25728| لكريدى|ح محمد |م صل|هي ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

98588 هيم|بــــر|سم محمد |يه ق| لمنصوره|حقوق 

6o9882 لشيخ عىلي|بــــدين |لع|ء محمد عىلي زين |إرس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|356|6 ن|حمد محمد شعبــــ|مريم  ى شمس|د| بــــ عي 

844o|8 لعزيز تـــوفيق|حمد عبــــد|د |زي سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

78|o47 لسعيد مسعود|لسيد |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

9o4735 حمد |هدى محمود عىل  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

49o263 نم|ن محمد غ|ن محمد محمد شعبــــ|رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4559o7  عىلي عمر|حمد ك|
ى مل حسي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

87|668 د محمود نرص سيد|جه لجديد|دي |لو|طبــــ بــــيطرى فرع 

4o6445 ن مصطفى محمد عوض يوسف|رو سكندريه|ل|بــــ |د|

7o46o| لرحمن طلبــــه بــــيوم|حمد طلبــــه عبــــد | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

286559 ق|سم محمد |ن بــــ|رو وى|لشر ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد
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|44783 م|لسل|د عبــــد |مل فؤ|كريمه ك ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

64|699 ر|لنج|تـــه |لعزيز شح|ء أحمد عبــــد |لزهر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

36232o حمد|تـــه |عمرو مصطفى شح ن|حقوق حلو

373952 ن|حمد عىل ري|حمد |محمد  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

26824o بــــر عدس|هيم ج|بــــر|محمود  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3o248 بــــوحشيش|لسيد |ء حمدى |ل| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

65899 ف سمي  | |بــــول هيم|بــــر|رسر كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

6o|2o| كس|حمد محمد |مينه محمد | لشر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

92o572 لرحيم |د محمود حسن عبــــد|جه ج|بــــ سوه|د|

792846 وق زكري لمعىطي|قرضه عبــــد| رسر عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

23827 ر|لغف|لعزيز عبــــد |حمد عبــــد |لعزيز |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69|28o لعز كشك|بــــو |لسيد |دهم محمد | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

762869 يمن حسن محمد عطعوط|محمد  حقوق بــــورسعيد

765767 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|مه عبــــد |س|ره |س ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

||7o73 وق عىل محمد عىل عىل رسر هره|لق|بــــ |د|

7|o7o| ل|لع|لحسينى مصطفى عبــــد |عىل محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

26o58| ي |ء حمدى |رس| بــــوزيد|لمليىح  |طبــــ بــــنه

5|7663 لطي |وي محمد |ل هند|ندى كم سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

68|498 ل|ل تـــوفيق هل|لعزيز هل|عبــــد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

223o43 لس سلط ن رمزى لمع|كي  ن|حقوق حلو

24888| لحميد|يمن زىك عبــــد|ل |نه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|o43o ئى|لكيل|حسن محمد سمي  حسن  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

682264 حمد عطيه عيد حسن|م محبــــ |ريه لمنصوره|ره |تـــج

2||5o س|لدين عبــــ|لدين محمد عز |عز  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

4o82o7 حمد نوفل|هيم |بــــر|حمد | |بــــ طنط|د|

4|759o بــــىل|لطر|ىط |لع|ء محمد عبــــد |رس| لشيخ|ره كفر |تـــج

|68997 ى جمعتـــ| حمد محمد حسي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

33|624 حمد محمد|م حسن |هبــــتـــ هش | معهد فنى تـــمريض بــــنه

9|2|63 يد  |حمد ز|ء حمدى |ول ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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242896 لم|محمد سعيد سليم س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

628666 ش|لدمرد|هلل |ش عبــــد|لدمرد| |نور زيق|لزق|علوم 

7865|6 مر|ح محمد حسن ع|هدير صل ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

|5742| ن|ن محمود نعم|يه نعم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

349482 ج |لعظيم خف|ر عبــــد|س مختـــ|ين| عه مشتـــهر|زر

693248 ى عبــــد  ى حسي  لحميد رزق عوض|سمر حسي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

8485o6 لم|لح س|هد ص|مج| رض ن|كليتـــ طبــــ أسو

786838 در محمد بــــدر|لق|بــــ محمد عبــــد |شه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

82558| حمد|سعد بــــخيتـــ محمد  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

442462 ر محمد|لستـــ|عبــــد| هر رض|بــــ ي صىح طنط
|معهد فنى

84||o8 هلل|هيم عىلي عبــــد|بــــر|هلل |عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

7854|8 لسيد محمد|ح محمود |سم زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

5|297o موئى|لشل|ل حسن عوض |يمن جل|م |سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

6785|7 د|لعق|سعد عىل |سحر عىل  لمنصوره|ره |تـــج

36o26| ئى|لورد|مد عىل |لسيد ح|محمود  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

642442 هيم|بــــر|حمد محمد لطفى | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

696258 دل مصطفى قرع|ن ع|عرف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28o742 فظ|مه حسن ح|س|هر |س د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

228|29 ي|ر
لسيد|ح |حمد صل| |ئى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|3852 حمد|حمد عمر |لرحمن |عبــــد  هره|لق|طبــــ 

7537|3 حمد|نم |ل غ|ء جم|رس| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

443|64 حمد محمد محمد حسن|ء |سم| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

6o3o58 لعيسوى|د |لد فؤ|عمر خ لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6o543 حمد|م محمد |منيه عص| بــــ بــــنى سويف|د|

27o725 زى|هيم بــــشندى حج|بــــر|ل |هيم جم|بــــر| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

47587o لنبــــي مسعد محمد|محمود عمرو محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

355o65 نور مشهور|ء محمد نبــــيل |ل| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

4o955 يىحي لبــــيبــــ زلط| دين ه ى نوعيتـــ جي 

26729 ه صل| ح حسن يونس|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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854276 ى عبــــد|ي لكريم|ح عبــــد|لكريم مفتـــ|سمي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6595o زق|لر|حمد عبــــد |حمد محمد | ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

2|55| ء محمد عىل محمد|لزهر|طمتـــ |ف هره|لق|طبــــ 

452646 ن|مد سعف|لحليم ح|م عبــــد|م عص|وس ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

3||449 رعزبــــ|لستـــ|حمد عزبــــ محمد عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2823o| شد محمد|محمد محمد ر |حقوق بــــنه

425525 ى محمد |ي هيم عىل|بــــر|حمد |سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

||8743 بــــىل|لن|لحليم |د محمد عبــــد |زي ى شمس|د| بــــ عي 

232||9  زىكي |هيم حس|بــــر|مصطفى 
ى لعسلوئى|ني  ى شمس|د| بــــ عي 

683923 لديسىط|ح محمد محمد |ندى نج ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6o8243 |بــــو ري|ر |لستـــ|ده عبــــد |ء حم|رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|6o237
ى
محمد عقيل محمد مصطفى دسوق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|47559 لقس بــــيشوي صموئيل|يكل |م هره|لق|حقوق 

4823o8 لحميد|تـــ جمعتـــ عبــــد|جمعتـــ شح |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

8o2367 مل|لويس عيد لويس ك ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

7o5998 لرحمن|مريم عىل محمد عىل عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

775965 ى محمدسعيد فؤ|ي لسيد|د |سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

223|8 م|م|عمر محمد سعيد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6oo95| ن|هيم سلط|بــــر|ء محمد |ل| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|5452 بــــرى|لج|لحميد حسن |م عبــــد |هند عص بــــ دمنهور|د|

5|66o8 لحميد قويسي|م محمد عبــــد |خلود هش سكندريه|ل|حقوق 

43682| مه|عيل سل|سم|لنبــــي |مه عبــــد |جر سل|ه لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

8|6549 ي طلعتـــ محمد|ء ه|رس|
ئى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

773428 ميمه عيس محمد عيس| ى شمس طبــــ عي 

428393 ي ج|ء سعيد أحمد عبــــد |شيم
هلل|د |لغنى ي صىح طنط

|معهد فنى

646236 ف |ء |رس| لعربــــى بــــدر|رسر حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

9|9|54 لرحيم لطفى  |م لطفى عبــــد|ريه ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2oo35 بــــتـــ نظيم|بــــيتـــر جرجس ثــــ ن|حقوق حلو

253|o2 شموئى|ل|لمنعم |عبــــد| لعل|بــــو|جر |ه شمون|نوعيتـــ 

7|o884 ى|حسن محمد حسن محمد  لعجي  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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5o3oo2 وع|دق محمد مط|خليفتـــ ص| ر|ي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

524o5 محمد سيد محمد| رن بــــ بــــنى سويف|د|

897|33 حمد محمود |حمد حلىم | ج|صيدلتـــ سوه

63o369 هيم صقر|بــــر|هد |هيم مج|بــــر|لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

624626 هيم سويده|بــــر|م صبــــري عىلي  لمنصورتـــ |تـــمريض 

67666o لسيد محمد رجبــــ|يه بــــدير | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

52||oo وق ممدوح  لمجيد|حمد عبــــد|رسر بــــ دمنهور|د|

6ooo97 ن|حمد مظهر محمد عثــــم|محمد  |ره طنط|تـــج

449484 لزغبــــى|هيم |بــــر|مد حسن |مصطفى ح |حقوق طنط

44648 ن محمد سيد|م رمض|ن عص|نوره هره|لق|م |عل|

22823| لصغي  عىل|وى |لدين مك|ل |ء جم|سم| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

||7697 ي|ر
مل عدل|ل ك|كم| ئى ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8||94 ي محمود ع
طف محمود|مصطفى |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|

ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

2|3523 لحريرى| |ل زكري|هلل جم|منه  ى شمس|تـــج ره عي 

43825o ى|حمزه محمد رزق ش| ء رض|رس| هي  لشيخ|عه كفر |زر

96852 حمد|حمد عىل |ره |س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

253|33 ف حلىم |ن |يم| ىس|لعبــــ|رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

22o7|3 حمد|لسيد |دين محمد |ن ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

6o5948 لفى|ل|حد |لو|هلل محمد نبــــيل عبــــد |عبــــد  |بــــ طنط|د|

|28325 بــــورى|لش|يمن عىل |فرحه  ى شمس حقوق عي 

66968 حمد|لد عمر |ء خ|ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

76|373 حمد محمد عطيه|رحمه  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

3|339| ىسر|لغبــــ|هيم |بــــر|لحكيم |د عبــــد|ن عم|نور عه مشتـــهر|زر

3|7764 ى|حمد طه عبــــد| لمنعم حسني  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

364o| تـــه|حمد شح|تـــه |يوسف شح ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

586o6 م محمد|ىط تـــم|لع|مروه عبــــد  صيدله بــــنى سويف

9|9o46 دل محمد مهنى |ح ع|سم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|2o565 للطيف محمد حسن|محمود محمد عبــــد  ى شمس علوم عي 

638284 ج|لحل|م |م|لسيد |م |زم هش|ح زيق|لزق|طبــــ 
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8|9oo6 حمد محمد|ء محمد |سم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|5||96 لرحيم|م محمد عبــــد |ندى عص هره|لق|علوم 

84422 ن عىل محمد|محمد شعبــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

32o74| بــــدين عىل|حمد ع|نبــــيل  ى شمس|تـــج ره عي 

5o229o ك|لسم|لسيد |حمد |ن |حمد رمض| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22792| ف ف|ره |س لسيد|روق |رسر ى شمس|زر عه عي 

5|5924 ف رمض ى أرسر ليتـــ|لنبــــى مق|ن عبــــد |نيفي  |حقوق طنط

2533o3 ل|لمظ|د عىل |ء عم|رس| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

23394| ن|لرحمن شعبــــ|دهم سمي  عبــــد| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

7783o| هيم فضل|بــــر|حمد رفعتـــ | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

8297|5 ى حس ي حسي 
ن|ريم يمنى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

278697 لبــــقرى|ح |لفتـــ|ء حمدى زىك عبــــد |شيم تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

35659| هيم|بــــر|مر |هيم ع|بــــر|ندى مصطفى  |حقوق بــــنه

76489o زق جمعه|لر|ندى محمد عبــــد  نوعيتـــ بــــور سعيد

526872 |لسق|هيم حسن مسعود |بــــر|لرحمن |عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

79|97| هيم محمد|بــــر|حمد |ء |بــــسم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|683 لح|حمد ص|مريم عىل  سيوط|عه |زر

34825 لد فريد فكرى محمد|خ كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

7|6322 ري|لغبــــ|حمد عىل |ر |لغف|نسمه عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

6o4685  ذىك عىل |فرح محسن 
ى
لدين|لدسوق لمنصوره|ره |تـــج

||8oo9 بــــ|لوه|لموجود عبــــد |م عبــــد |ن عص|نور ى شمس حقوق عي 

338392 مد هندي|صبــــىح ح| رض| ن|ر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|2343 ضى|لق|حمد |حمد محمد |مصطفى  ى شمس حقوق عي 

488888 ى|مؤمن محمد ج بــــر محمد حسني  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

7o2o68  عىل عبــــد |
ى
حد|لو|حمد شوق عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| | شبــــر

885943 محمد عىل يوسف عىل  سيوط|حقوق 

775475 عمر محمد محمد خليل زيق|لزق|ره |تـــج

645773 مد|يه عىل محمد عىل ح| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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354|66 بــــ|لبــــ|لسعيد فتـــح |منى حمدي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7o2498 ل|رق محمد حسن و|م ط|ريه زيق|لزق|حقوق 

3433o5 ي|لش|متـــ عبــــد|س|منى 
 عفيفى

ى
ق ى شمس ي تـــمريض عي 

معهد فنى

9|7|26 ن |لنرص محمد عثــــم|لد سيف |محمد خ سيوط|حقوق 

2423o ن|ل محمد رمض|هديل جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|8965 ي ح
لبــــديع|تـــم يشي عبــــد|منى ى شمس|تـــج ره عي 

856224 بــــ|لوه|لد حسن عبــــد|رحمه خ ي|بــــ |د|
|لمنى

7o57o6 |بــــو |هد |ىط مج|لمع|بــــو |دى محمد |له|عبــــد 
ىط|لمع

لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

85872| هلل|لمسيح فرج |دل عبــــد|شنوده ع ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

4||2o3 هيم|بــــر|زى |هيم غ|بــــر|ده مصطفى |مي ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

25o378 م محمود مرغىل محمد شلبــــى ي صىح بــــنه
|معهد فنى

785|o5 هيم محمد|بــــر|م |لسيد س|هلل |عبــــد  هره|لق|ر |ثــــ|

639824 لمتـــيم|نىح  صبــــرى أحمد محمد | زيق|لزق|بــــ |د|

34o53 هلل مصطفى|تـــ عبــــد |لدين عرف|س عز |ين| ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|7258 بــــينى|ره مصطفى |س لسيد رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

893o|o لحليم |محمد محمود عىل عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

2432|4 ى محمد يونس|دل |ره ع|س مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3|4925 حمد حسن|شه |محمد عك ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

24|5|8 ى محمد مش|رحمه ع ل|صم حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

792484  محمد |هيم |بــــر|جر |ه
ى
حمد|لدسوق ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 

منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

|357|4 ل|يه محمد مصطفى كم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o8927 حمد مني  فوزى عىل مرع| سكندريه|ل|طبــــ 

834628 تـــ|هيم عىلي بــــرك|بــــر|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

|73332 حمد|لرحمن يحن  محمد |عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

28o386 لمحسن محمد|محمد عبــــد| محمد زكري هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

58498 لحق|ل عبــــد |ء نبــــيل محمد كم|دع ي سويف
تـــمريض  بــــنى

776oo4 لسيد عىل|ل |حمد كم|يه | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

344o23 |لش|طف حسن عبــــد|هدير ع
ى
ق |حقوق بــــنه

|7o776 جح حلىم حسن|حسن ن ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى
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35|799 للطيف|هدير تـــوفيق حسن عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

823874 حمد|بــــ محمدرفعتـــ |يه|محمد  سيوط|ره |تـــج

69337 لسيد|منى حسن محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

686697 لدنف|لمنىح  |لذىك |لد |محمد خ لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

679958 ه فوزى | |محمد نج| لنج|بــــو |مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

29||92 محمود محمود تـــوفيق| محمود رض |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

627o87 لدين محمد عىل |ح |ئل صل|لدين و|ح |صل
طعيمه

لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

688245 دى|لزي|هيم |بــــر|رس محمد |ر ي|عم لمنصوره|ره |تـــج

28|o59 ع|لسبــــ|بــــر |بــــر سعيد ص|ص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

764|5 ن هيم حبــــيبــــ جرجس|بــــر| |مي  لفيوم|ر |ثــــ|

83oo65 عيل|سم|بــــ محمد |ء دي|صف دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

368o83 هيم|بــــر|فظ |حمد ح|محمد  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

6|955 ف سمي  محمد|حمد | رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

357o72 هلل|لعزيز عبــــد|هلل عبــــد|حمد عبــــد| مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

259446 هلل|هلل فهىم عبــــد|عبــــد| دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

7755|o ى مصطفى|محمود محمد  لسيد حسي  زيق|لزق|حقوق 

2|54o2 لمجيد|لح عبــــد|ر محمود ص|مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o329 ر|ح دود|لفتـــ|عمرو طه عبــــد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

5|5|59 حمد|هيم سيد |بــــر|لمنعم ذىك |ندى عبــــد ط|بــــ دمي|د|

|2|593 ن|ن مهدي سلم|زن رمض|م |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

6o5o|4 لسيد محمد فوده|ندى محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

|7882 لبــــلىك|محمود عىل محمود عىل  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

33o95 تـــي|ء مصطفى سيد خليفه زن|ل| ن|تـــربــــيتـــ حلو

9o5653 ن |لحميد مهر|هبــــه صفوتـــ عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

2|6|o5 ل|لعس|يم |لد|مح عبــــد|ندى س هره|لق|حقوق 

35||74 د عىل|لجو|هلل محمد عبــــد|محمود عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

257448 لففى|حمد حسن |حفيظه  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

8o26o| يه سعيد عبــــده محمد| ي|بــــ |د|
|لمنى
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2|7899 لعزيز عىل|حبــــيبــــه محمد عىل عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2685|8 لدين|هيم علم |بــــر|د |مه عم|س| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

4|358 حمد محمد|بــــر |هدير ص ى شمس|تـــج ره عي 

23674| هيم|بــــر|دل محمد |يمنى ع هره|لق|ره |تـــج

|34867 لحميد|حمد حمدى عىل عبــــد | هره|لق|علوم 

9||o|3 ى |محمد  ذلي |لش|حمد |حمد محمد خي  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

|65|4o م|لسل|م محمد مرىسي عبــــد |ء س|دع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

679oo5 هيم|بــــر|لمرىس |هلل محمد محمد |منه  لمنصوره|حقوق 

233oo7 ي
لدين يوسف|ل |يوسف جم| دئى ن|بــــ حلو|د|

636498 بــــوزيد|لد محمد فتـــىحي محمد |خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|7459 لجوهرى|بــــ |لوه|محمود محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

463223 لديبــــ|حمد |ل محمود |محمد جل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

684o28 ى|م |نوبــــ فرج حن|مني  بــــ| رتـــي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

43o463 م محمد مصطفى|يدى هش|ه |حقوق طنط

339o|3 ى|م|لمنعم عىل |طف عبــــد|ريم ع م بــــحي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

632983 ف صبــــىح رش| م|لسل|د عبــــد|رسر زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

626|95 لحميد محمد محمد|رس عبــــد|محمد ي عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7737o5 هيم|بــــر|ن |ن محمد زىك سليم|يم| ى شمس|د| بــــ عي 

826o75 مل|مه نبــــيه ك|س|مريم  |نوعيتـــ فنيه قن

256754 ى|لص|منى فوزى  وى مي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

366562 هيم محمدى|بــــر|حمد |يوسف  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

4348|6 لم|لمرىس س|لسيد أحمد |م |لسل|ء عبــــد |أسم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

528282 هلل|هيم نعمه |بــــر|هلل |لمنعم فتـــح |محمد عبــــد ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

54327 رع خليفتـــ سيد|لد ز|خ ره بــــنى سويف|تـــج

37|79| حمد محمد نرص محمد|يتـــ | |نوعيتـــ بــــنه

446|89 هيم|بــــر|حمد فرج فوزى محمد | سكندريه|ل|ره |تـــج

22275| حسن سعيد حسن محمود محمد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

67584 ض|دي ري|له|طف عبــــد|معتـــز ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2846|8 ى|عبــــده | رض حمد حسي  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم
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48o992 حد|لو|لسيد عبــــد|ن |لكريم عش|رتـــ عبــــد|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

843698 لح سعيد|ن محمد ص|مرو ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

287539 لنمر|روق عىل |ن محمد ف|نوره ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|29955 ويرس جرجس|ن س|يون| رين|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

57876 رص سعد|حمد طه ن| ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

9|2846 ىط محمد صديق |لع|لح عبــــد|ص ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4478|6 ى |ه فع|لش|حمد مصطفى |جر حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

487686 مل|هيم محمود ك|بــــر|محمود  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

2239o8 ن|ن وليد ليثــــى محمد عثــــم|نور ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

433o4| ي أبــــو |أسم
يد محمد عم|ء مصطفى ى ر|لي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6|6496 ر|لف|لح محمد محمود |ص ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

774642 ن|ل سعيد محمد عثــــم|رغد جم زيق|لزق|بــــ |د|

2832o| |لعزيز عر|صهيبــــ رفعتـــ عزوز عبــــد 
ى
ق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

332|62 لم|لعزيز س|متـــ عبــــد|س|هدير  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

875235 هيم |بــــر|ئد لوس |بــــيي  ر سيوط|ره |تـــج

2458|8 لرحمن بــــسيوئى عيس|محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3|7oo5 روق محمود|عمر محمود ف هره|لق|عه |زر

6468|9 ش|مد |لد ح|ء خ|سم بــــى|لشر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|55899 لدين منصور محمد|ح |ء صل|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

42563o ربــــ|هيم محمود مح|بــــر|ضىح محمد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

537288 م|هيم عل|بــــر|لم |م س|رتـــ محمد س|س تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|74546 فع|لش| |بــــوري|جر مصطفى سعد |ه تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

536999 ن عىل أحمد موىس|هلل شعبــــ|عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

44|756 ي
خلود عىلي محمد مصطفى لشيخ|ره كفر |تـــج

426652 ى ك زىك عطيه|لمل|عبــــد | كريستـــي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

372262 وى محمد|محمد سمي  بــــسط لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

23925| ن|ن محمد عثــــم|ء عثــــم|حبــــيبــــه عل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o7262 تـــ|لزي|لسيد  |لدين محمد |ء |عل| رش سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|787o4 ضى|لسيد ر|حمد |صفيه  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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7|o872 ف|بــــر|دهم مجدى محمود | هيم رسر لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

|22658 ل مصطفى خليل|جم| هل ى شمس|زر عه عي 

424467 |لحم|عيل متـــول |سم|مل |عيل ك|سم|دهم |
ى
ق |علوم بــــنه

784o83 عمر فتـــىح محمد غريبــــ محمد زيق|لزق|ره |تـــج

43o682 ه رجبــــ  ي |ني 
ى
عر|لش|لدسوق ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

69o93| ى محمد فتـــىح |ي ى|بــــو |سمي  لعني  لمنصوره|طبــــ 

337288 سم طلبــــه|لد طلبــــه ق|خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

46o8|4 لدين|هيم سعد |فتـــ محمد إبــــر|محمد ر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

855oo8 ه كم| حمد محمد|ل |مي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

2|7948 لحميد|مل عبــــد |محمد حسن ك| ي|م هره|لق|حقوق 

4o574o لعزبــــ|لم |حمد س|لسيد |رغده محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

24|46 ي|ح محمد كيل|مريم صل
ئى ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

22||46 لحليم طه|ل عبــــد|جر جم|ه ى شمس علوم عي 

6|7892 ن حسنى رجبــــ فويله|رو ط|بــــ دمي|د|

692o52 يده|لوه|مه متـــول عبــــد |س|د |زي بــــ رسر لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

764865 مه رمزى موىس|س| |ن|سلف علوم بــــورسعيد

52|3o6 لشيخ|ىط |لع|لحميد عبــــد|هلل عبــــد|ء فتـــح |رس| طبــــ بــــيطرى دمنهور

484998 لسيد|بــــوزيد |لسيد |ن وليد |مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o9268 بــــو عوف يوسف|د |ل ج|حمد جم| لمنصوره|صيدله 

7|5o26 ه خ س|لد عىل عبــــ|ني  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

68229o ء نشأتـــ عىل حسن|سن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8433o4 ى عبــــد|لزهر|طمه |ف لبــــ|ه غ|لل|ء حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

6844o3 لسيد|هيم |بــــر|لمجيد |هيم عبــــد |بــــر|رحمه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

868||| ي ك|ء حس|رس|
هيم|بــــر|مل |ئى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2|485 ن مصطفى|يمن محمد رمض|يمنى  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8o5o4| شد خلف|ء ر|جر بــــه|ه ي|تـــمريض 
| لمنى

68o476 ود|حمد عبــــده د|هيم |بــــر|لد |خ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

642o6| ي خليل|لع|هبــــتـــ زين 
بــــدين أحمد مصطفى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

483396 هيم محمد حسن|رضوى إبــــر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

869429 حمد|حمد سيد |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 
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|42253 رى|محمد محمود محروس هو وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

883288 للطيف  |ل عبــــد|لع|للطيف عبــــد|بــــدر عبــــد سيوط|ره |تـــج

263769 ى|سم|ن محمد صبــــىح |يم| عيل حسي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

35o679 حمد حسن|هبــــتـــ سيد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

5o|66o ه|لل|لد محمود صبــــره عبــــد|خ| نور ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

436867 تـــ ط رق محمد رجبــــ مصطفى|أمي  لشيخ|علوم كفر 

6|4296 ره|م محمد موىس عم|عمر عص |حقوق طنط

|58o| ى عىل|ن يف حسي  نس رسر كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

834562 لحسن سيد|بــــو|مروج محمد  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

8o9343 ى خي  محروس  هيم|بــــر|نرمي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

64o947 لسيد|لسيد جمعه |محمد محمود  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|4862o هيم|بــــر|حمد محمد |ن |يم| هره|لق|ره |تـــج

8o9458 ى|م دق|هر نسيم ص|م| رتـــي  ره بــــنى سويف|تـــج

82|589 سكندر|لديه رمسيس شفيق  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

32765| لخربــــوطىل|حمد محمد محمد |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

786872 س|لسعيد محمد عبــــ|مه |س|منيه | قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

97424 لدين|ح محمود مرىس مىح |حمد مجدى صل| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

68734o دم محمد عطيتـــ|محمد عىل  لمنصوره|حقوق 

|2247o مل عىلي محمد|يه ك| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

453343 هيم سيد|بــــر|محمد مصطفى سيد  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

7756o4 بــــى|دل عطيه عر|عمرو ع لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

83o96 نور محمد|م |حمد حس| حقوق بــــنى سويف

9||662 لدين  |ء خلف عىل عز |سم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

75|435 ن ف محمد محمد بــــرك| |مي  تـــ|رسر ره بــــور سعيد|تـــج

493326 ن|لسم|لد فتـــىح محمد |محمد خ دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

859694 رشدي يوسف| يدي لغ|ه سيوط|ره |تـــج

478268 ى سعد |لدين محمد حس|م |مريم حس هلل|ني  سكندريه|ل|بــــ |د|

477683 ى سليم|جر نبــــيل عبــــده ي|ه ن|سي  سكندريه|ل|صيدله 

679756 لسيد|لسيد فتـــىح |رس |عيل ي|سم| ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

486|o9 بــــو ضيف حسن حسن|ء محمد |ل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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92475o لحليم |حمد عبــــد|مريم محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|488|| ح|لفتـــ|هيم محمد عبــــد |بــــر|هند  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

227448 ن فرغىل|حمد سيد شعبــــ| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

35599 در|لق|هيم عبــــد|بــــر|محمود سعيد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2599|6 ه|مريم  حمد حسن أبــــو طي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

22|455 ى|محمد فر ج محمد محمدعشر ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

|775o2 ل|لع|شور سيد عبــــد |محمد ع ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

7|723| بــــو زيد|هيم عبــــده |بــــر|ء محمد |رس| لتـــربــــيتـــ|لنوعيتـــ بــــميتـــ غمر شعبــــتـــ |لتـــربــــيتـــ |
لموسيقيتـــ |

4|6687  محمود عىلي 
ى ده|بــــوزي|نرمي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

697o9| هيم عزيزه|بــــر|فع |لش|لرحمن |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

477228 وى|لمحل|ر |ر محمود مختـــ|محمد مختـــ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

79282 لرحمن محمد|عمر محمد عبــــد  ى شمس حقوق عي 

2482o9 يف|هبــــه حسن عبــــد  لغنى حسن رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

922565 هلل  |ىط عطيه |لمع|بــــو|د |عمر حد ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

5o79|3 ن محمد مصطفى|مريم عىل رضو سكندريه|ل|ره |تـــج

3337o2 يمن محمد فتـــىح بــــدوى| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

833248 ي فهىمي|ء صل|سم|
ى
ح شوق دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

4|7235 هيم|بــــر|هيم فكري نور |بــــر|فكري  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|427o4 س|سلىم يحن  محمود عبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

23o|89 ل فهىم خليل|م جم|ر |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

325522 لمنعم|لمنعم محمود عبــــد|محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

62|252 لهريىح |عيل |لمرىس إسم|ندى حربــــى  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

49984 هلل|لدين سلومه عبــــد |م |حمد عص| ره بــــنى سويف|تـــج

697oo4 محمد فوزى حسن رجبــــ محمد ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

327o25 لعليم موىس عىل|عبــــد| لي|د ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

764o94 ل محمد|لشل|لسيد |ء |سم| نوعيتـــ بــــور سعيد

3476o8 دلي|لع|لح |لد صبــــيح ص|دي خ|ش ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

424924 حمد|هلل |روق عبــــد |عىل يشى ف سكندريه|ل|عه |زر

366|oo حمد|لمجيد |حمد عبــــد|مريم  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|
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43o558 ى |لسيد شح|آيه  وى|لص|تـــه حسي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

69534 ى |زه| لسيد حميده|ر حسي  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

|4924 ي  حمد محمد رجبــــ|يحن  هره|لق|حقوق 

32|884 مر|حمد فهىم ع|ن محمد |يم| ن|بــــ حلو|د|

355||4 حمد محمود عىلي|ندى  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

883|79 لكريم حسن |ء صبــــرى عبــــد|ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

452o47 ى عبــــد  ح درويش حموده|لفتـــ|محمد خي  لشيخ|هندستـــ كفر 

|42578 حبــــيبــــه سعد حلىم عزتـــ ى شمس|د| بــــ عي 

359267 ي 
نه نرص|عيل شبــــ|سم|مصطفى هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

834977 لرحيم محمود|دل عبــــد|هلل ع|عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

87755 زق|لر|هلل عبــــد |حمد محمد عبــــد | لفيوم|بــــ |د|

52525o قدى|لو|لونيس محمد |م عبــــد |ر حس|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||9966 لقط|حمد |سندس عطيه حسن  ى شمس|تـــج ره عي 

326642 حمد|سلىم مجدى نجيبــــ  ن|بــــ حلو|د|

42o24o ف محمد عبــــد|يتـــ | ن|لق سليم|لخ|رسر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

87224 ين فتـــىحي ربــــيع زمزمي رسر لفيوم|بــــ |د|

447687 لحميد عيد|هيم حسن عبــــد |بــــر|بــــسمه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

24947 رم مهدى محمد|لمك|بــــو |لسيد |هر |ريم م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5o5|8 ف محمد |يوسف  حمد|رسر ن|هندستـــ حلو

5|7|79 نم|ل محمد غ|ن كم|رو طبــــ بــــيطرى دمنهور

448495 لمرحوم|لفتـــوح محمد |بــــو |محمد سعيد  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

|673|o وق رض حمد حسن|هد |مج| رسر ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

9o96o8 ى  |هلل |عبــــد يمن حسن حسي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

835725 لصغي  محمد|م حسن |حس دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

497o7o ء مدحتـــ يوسف يوسف بــــسيوئى|رس| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

783752 مي |ل|عيل |سم|لسيد حسن |ده |حم زيق|لزق|حقوق 

2|53oo نوئى|لبــــتـــ|د |دل فؤ|ع| رن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4|43o7 لدعمه|فظ |ء حمدى محمد ح|رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9o8758 هلل  |ل رزق |ئى مرس|لسود|يه | ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

8|o43| ء عىلي محمد مرىسي|محمد عل حقوق بــــنى سويف
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9oo376 ل |لع|طف عبــــد|عمر مدحتـــ ع سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

867255 بــــر|لحسن سعدي ص|بــــو|ء |رس| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6897o| ى محمد  هيم|بــــر|هيم صبــــره |بــــر|نرمي  لعريش|بــــ |د|

7|2o86 حلبــــتـــ| لعط|بــــو |لنبــــى |بــــد عبــــد |ندى ع لمنصوره|ره |تـــج

|384o حمد|حمد محمد عمرعبــــده عىل | ي|بــــ |د|
|لمنى

84|79 بــــسمه محمد زىك محجوبــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

73772 لكريم محمد|رقيه سعيد عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

7533|2 لد محمد محمد|مي  خ| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

5|oo2o مع|لمنعم عبــــده ج|ر عبــــد|حمد مختـــ| عه دمنهور|زر

772545 ف مصطفى نرص|ح |سم رسر زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

475o69 ى |ي ن|هيم محمد عثــــم|بــــر|سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4|68|5 ي
ؤىط|ألرن|حمد مصطفى |مصطفى | دئى لشيخ|بــــ كفر |د|

263359 عيل حليمه|سم|منيه سعد تـــوفيق | |نوعيتـــ بــــنه

883584 ل فهىم سعد |ورده كم سيوط|بــــ |د|

259629 سط|لبــــ|لمؤمن عبــــد|لح عبــــد|طمه ص|ف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

756597 ى |سم| لسيد محمد|ء حسي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49645 وق حمدى ضيف  لغنى|هلل عبــــد |رسر ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

9255o2 ئيل  |جرجس لويز رمزى ميخ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3593o7 ى عزيز شفيق لس خي  كي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

366587 نس محمد عىل|كريم  ن|بــــ حلو|د|

5|875 ي ع|م|
بــــ|لتـــو|طف عيد عبــــد |ئى لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

45o5o8 لسيد|لسيد محمد |حمد حمزه | |هندستـــ طنط

268939 حمد خليفه|ره فتـــىح |س ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|27757 ر|لنج|د |محمد عم| عل ى شمس هندستـــ عي 

496o2| ط|لقلف|مه سعد محمد |م أس|بــــتـــس| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|66|26 لسيد عىلي|محمد صبــــري  ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

522339 ي أحمد|جر محمود مو|ه
ى
ق ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

238395 هيم|بــــر|لكريم |يمنى مصطفى عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

882687 للطيف |مه حسن عبــــد|س|ر |مي سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|22447 م محمد عفيفى هيكل|رتـــ هش|س ن|بــــ حلو|د|
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|38758 ي عريبــــى |
لسيد|يه مصطفى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7662|| |لعل|بــــو |تـــم محمد محمد |ح| نور لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

342837 تـــ عم ن|ل سليم|لدين كم|د |مني  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

63|o68 ن هيم|بــــر|هيم محمود |بــــر|وليد | مي  زيق|لزق|حقوق 

492396 حمد سنور|لسيد محمد |وليد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

675953 ى عبــــد |ن مختـــ|مريه ر|لغف|ر حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7622o5 ي|بــــر|لرحمن |عبــــد 
لعزيز|ن محمد عبــــد |هيم تـــعى ره بــــور سعيد|تـــج

434o2| بــــوزيد|رق فتـــوح |ره ط|س |تـــربــــيتـــ طنط

844634 لسيد|ن |يدي محمود مهر|ه ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

257559 بــــو يوسف|ر |لستـــ|حمد عبــــد|مصطفى  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8765o8 ن  |حمد محمود سليم|محمود  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

77|346 حمد|دق |لص|لحميد |مد عبــــد |منيه ح| زيق|لزق|بــــ |د|

236485 ى|م |مي لوق|ق س|سح|مح |س| رتـــي  هره|لق|عه |زر

4o3o25 هيم|بــــر|بــــر |حمد محمد عطيه ج| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

827266 لكريم محمد|طه محمد عبــــد |هندستـــ قن

64239 مريم محمود محمد رجبــــ لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

2627o9 ى زهرتـــ  حسي 
مصطفى محمد مصطفى ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

854|65 لحميد|شد عبــــد|ده ر|يه حم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

44782o هيم|بــــر|حمد |حمد محمد |هلل |هبــــتـــ  لشيخ|بــــ كفر |د|

2393o2 هيم محمد|بــــر|محمد | ن|ر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o|774 لمقصود حوله|ن شبــــل عبــــد |يم| سيوط|بــــ |د|

284425 سكندر عىل|سلىم محمد حسونه  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78o454 هيم|بــــر|حمد |م عىل  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

699722 لحميد عرفه|محمد سعد عبــــد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

8o9543 لعظيم|ء محروس عبــــد|م عل|سل| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

3594|3 لسيد|لسيد محمد | |لي|د ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

5o9693 هر|مصطفى محمد مصطفى ز سكندريه|ل|طبــــ 

253824 ى طوطح|مه |س|همس  مي  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

33295o وي|لحمل|للطيف |حمد محمد عبــــد|محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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685o83 لسيد يوسف|لسيد محمود |حمدى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

228o27 ء عىل محمود عىل|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

326669 حد|لو|ء سيد سيد عبــــد|لزهر|طمه |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

49o77 لبــــدوي عربــــي عىلي|حمد |هلل |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|5|728 لم|لرحيم س|ل فتـــىح عبــــد |م| هره|لق|بــــ |د|

7o2743  محمد |جر محمد سعد |ه
ى
لدين محمد شوق

ن|عرف
زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

63|8|7 هلل غمرى|لحليم عبــــد|ء عبــــد|رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

|322oo لغمرى|حمد سعيد |طيمه |ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

42642o وى|لشن|ندى محمد فيصل محمد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

2|6378 حمد سليم|لسيد سيد |مه |س|محمد  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

232o62 د|محمد عىل محمد حسن عىل عي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8868|| مد عىلي |بــــسمه فرج ح سيوط|علوم 

4o7527 هد|ر مج|لستـــ|ندى حمدى عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

694o49 لسيد محمد|دى |له|حمد محمد عبــــد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

826|69 د|غدي محمد خليل ج |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

4|4269 لديبــــ|رق عىل محمد |ن ط|حن |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

46o525 ل|لسيد موىس هل|لعربــــي |لرحمن |عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

|55o8o ح|لفتـــ|لدين عبــــد |ح |طف صل|هلل ع|منتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

337887 وى|لص|حمد محمد عفيفى محمد | |حقوق بــــنه

54o|69 لهريدى|د محمود |محمد فؤ سكندريه|ل|ره |تـــج

882929 ن ده  |مل بــــس|د ك|ميل| مي  سيوط|صيدلتـــ 

35587 لحكم محمد عطيه|محمد عبــــد رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

646|56 رنيم عبــــده محمود محمد أبــــو زيد ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

777oo
ى
خلود محمد ذىك دسوق هره|لق|حقوق 

85642o حمد|لفضيل |رحمه محمد عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

476|o7 ي عبــــد|رق |ره ط|س
بــــينى لحليم محمد|لشر سكندريه|ل|ره |تـــج

695498 ن|حمد طلخ|حمد رشدى |ل |ء جم|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|45593 ف عبــــد |لمنعم |عبــــد  لمنعم رجبــــ محمد|رسر هره|لق|هندستـــ 

25|859 ن|محمد محمود محمد شعل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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822|87 ن سمي  محمد|لعمر|بــــو|محمد  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

27oo52 لمجيد|زي عبــــد|لغريبــــ حج|رف |حمد ع| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

346863 لمعىط|مي  يوسف عبــــد|ندى  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

|53235 ى خليل|رتـــ خ|س لد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|47482 حمد|بــــ رمزى |يه|حمد | هره|لق|بــــ |د|

27852o لدين محمد سعد|ح |ره صل|س لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|o637 ف |يدى |ه در بــــدر|لق|حمد عبــــد |رسر لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

26|oo ى ص|حمد محمد عص| لزنقىلي|لح |م حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|3|o55 ى ن ى سيد|حسني  رص حسني  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

94436 رتـــ معوض عىل عىل|س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o4697 ر سعيد سعد محمد منصور|مي لشيخ|عه كفر |زر

|6843 ر|لغف|لعليم عبــــد |لدين عبــــد |د |حسن عم تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

495532 كر|محمد ش| لوف|بــــو|لد |خ سكندريه|ل|حقوق 

452765 محمد| ل زكري|مهيبــــ جل ط|بــــ دمي|د|

435|9o د أحمد مىك|يه فؤ| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

52o|47 ف|نسمتـــ ك مل محمود مشر بــــ دمنهور|د|

533|8 ى|ن |حمد رمض|هدير  مي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

429465 لبــــدرى|محمد عىل عبــــده عىل  |ره طنط|تـــج

6o373 هلل محمد|تـــ عبــــد |هلل شح|عبــــد  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

249372 حمد|هيم سيد|بــــر|حمد |ن سيد |هلل شعبــــ|منه  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

335|o5 ل محمود عيد محمود|نو ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|9o|9 لحميد|م محمود عبــــد|ضىحي عص ن|حقوق حلو

8o|699 م جمعه|لسل|ل عبــــد|لع|ن عبــــد|يم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

364o49 ه | لعزبــــ|مه محمد |س|مي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

8529o7 محمود محمد عىلي سليم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

695775 ل|لع|هر محمود محمد عبــــد |محمد ط لمنصوره|ره |تـــج

36||9o ف عبــــد|منيه | ح|لفتـــ|حد عبــــد|لو|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

Wednesday, September 5, 2018 Page 2585 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

9o9388 حمد |فظ |يه حسن ح| ج|بــــ سوه|د|

249263 ره|ن عم|حمد عثــــم|ره |س ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7738o2 عمر مدحتـــ جمعه محمد عىل  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

242644 لس سعيد تـــ ل|درس غ|كي  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

3|62|8 لحميد|لحميد محمد عبــــد|ندى عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

2283|6 ن حمد|ن |ممدوح حسن عثــــم| مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

53734 ى عبــــد |ه لعزيز|جر طه عشر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o4239 مل عىل|ر محمد ك|مي سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

8o773 لسيد|حمد محمد |حميده  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o5778 هر محمود محمد|بــــسمه م |بــــ طنط|د|

|56532 ن|د سليم|طف يوسف ج|مي  ع| هره|لق|ره |تـــج

247|45 لسيد|م عبــــده محمد |كريم س ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

778824 هر محمد|هر ز|بــــ ز|رح زيق|لزق|بــــ |د|

83932| |د عدلي تـــكل|جرجس عي ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

69978o مد عطيه|حمد ح|د |جه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

232325 لفتـــوح محمد|بــــو|لرحمن محمد |عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6374|| لسيد|لحميد |لحميد محمود عبــــد |محمود عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

684497 حمد محمد محمد عوض|ء |سن لمنصوره|بــــ |د|

|6o95 ف |يوسف  حمد محمد|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o9|3o عيل|سم|لمنعم |حمد محمد حلىم عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

7o54|| لسيد محمد محمد عىل فوده|محمد  ط|بــــ دمي|د|

6|2273 |طف محمد أحمد |مصطفى ع
ى
لمنوق |ره طنط|تـــج

82|967 مد|بــــ ممدوح حسن ح|رح ي|بــــ |د|
|لمنى

8o6o39 لحميد حسن|عبــــد| عزه رض ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

499|32 حمد محمد|ء محمد |حسن تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

343335 لريس|حمد عىل |لد |ء خ|دع تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

24o268 وق محمد سل مد|حمد ح|مه |رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4||287 بــــ|ن كس|مر شعبــــ|ن ع|منيتـــ شعبــــ| |بــــ طنط|د|
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7||58 طمه خليفه محمد رجبــــ|ف لفيوم|حقوق 

495|25 بــــ|عيل خط|سم|د فهىم حمدى محمد|زي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

56443 س وهبــــه|حمد عمر عبــــ| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8625o5 عمر محمد محمود محمد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4o|866 مر|رص ع|لن|لسيد عبــــد |محمد عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o239o لقوي تـــوفيق|حمد عبــــد|ن |مرو ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|66529 بــــوزيد|فظ |لح|س محمود عبــــد |ين| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

775499 حمد|لعظيم |ر عبــــد|د مختـــ|محمد عم زيق|لزق|علوم 

295872 ى|ح |م صل|محمد هش مي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

33o62o لرحمن|م عىل عبــــد|حمد عل|سلىم  زيق|لزق|صيدله 

784488 لحق|ح حسن محمود عبــــد|سم هره|لق|ج طبــــيع |عل

25449 هيم|بــــر|حمد سعيد |ء |رس| ى شمس|زر عه عي 

69o4o| خلود فكرى تـــوفيق محمد لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

27|49 حمد|مريم محسن رشدى  ى شمس| لسن عي 

244628 محمد عبــــود جمعه محيسن دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

6|3|78 لجندى|س عىل |ره محمد عبــــ|س |بــــ طنط|د|

8694o هلل|ل بــــكري سنوىسي عبــــد |م| لفيوم|علوم 

|7o85| ج حسن|حمد حسن فر| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

486869 ى ي|ن د|سمي  فوزى سليم| مي 
ل|ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88o5o ى|حمد |حمد محمود | مي  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

434322 لزغبــــى|هيم |بــــر|ل |م جم |بــــ طنط|د|

4o7|56 ن تـــرك|هيم سليم|بــــر|بــــ عىل |ربــــ سكندريه|ل|ره |تـــج

43o||9 وى|لنحر|لم |مريم محمد س |بــــ طنط|د|

8o6699 لنبــــي عيسي محمد|ء عبــــد|رس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

36o94o لعزيز محمد|فتـــ عبــــد|ندى ر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|35o42 لعظيم|لسيد عبــــد |لدين |ء |محمد عل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

855757 يز سعد|لمنعم ف|سعد عبــــد ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

695||| لم|لعزيز موىس س|كريم محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

63o836 حمد عسل|لسيد |محمد  لمنصوره|حقوق 
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83|7o6 هيم حسن محمد|بــــر|لمنعم |عبــــد لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|38o88 لمقصود|لمقصود خليل عبــــد |محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

386o4 فع عىل|دل ش|جر ع|ه هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

65978 |ن حن|فتـــ سمع|ر| بــــول لفيوم|حقوق 

232875 لبــــرى|هيم |بــــر|يمنى مجدى محروس حسن  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

84|6| م|ن رجبــــ سل|ن رمض|سوز حقوق بــــنى سويف

428|4 لحميد|لسيد مهدى عبــــد |هبــــه  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4oo||7 مه محمد طه|لد سل|يمنى خ سكندريه|ل|هندستـــ 

426745 در حسن محمد|لق|د محمد عبــــد |جه تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

6o9824 ي|لمجيد |حمد محمد عبــــد|
ى
ق لصي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o6955 ده محمود|ء محمد حم|شيم لمنصوره|نوعيتـــ 

64o979 مه حسن بــــيومي حسن|س|حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8||567 ي|ل عبــــد|ء عىلي هل|رس|
لغنى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

7o963o فظ محمد منيع|مريم محمد ح لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

862532 هيم محمد|بــــر|هلل محمد |عبــــد سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

6|388 مد|حمد ح|حمد حمدى | ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

8434|| ء سيد شفيق صغي |رس| ن|سو|ضتـــ |علوم ري

2672| ى |ر |نو|ل|بــــو |تـــم |ل ح|م| لليثــــى|مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|3||78 هيم|بــــر|دق |لص|دق محسن عبــــد |لص|عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

686323 لعزبــــ|عيل طه |سم|لمطلبــــ |حمد عبــــد |حمدى  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3|6286 ئى|لفخر|ندى مصلىح محمد مصلىح  ى شمس حقوق عي 

5|6|95 مد زيد|هلل ح|جر سعيد عبــــد |ه معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

44322 سيف محمد سيد محمود محمود ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

77895| م محمد محمود|ن هش|يم| |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

25675o ن|لم|د محمد فتـــىح س|بــــسمه عم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

35o738 تـــ سمي  مىح | لح|لدين ص|مي  ى شمس| لسن عي 

879537 ل |لع|سعد محمد عبــــد|محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

49o39 حمد محمد|ل |د هل|جه |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

444|94 عيل شميس|سم|لفضيل |مصطفى محمود عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 
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|64422 لعظيم محمد|هيم عبــــد |بــــر|لعظيم |عبــــد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

||8o5o وهبــــه زىك وهبــــه بــــخيتـــ| ري|م ى شمس|د| بــــ عي 

|65oo4 د قبــــيض|نىح  حسن عبــــده ج| ن|تـــربــــيتـــ حلو

636578 لجندى|لحميد |د عبــــد|د مصطفى مر|مر زيق|لزق|هندستـــ 

7||554 هيم معوض|بــــر|ل حلىم |سل جل|بــــ ط|ر دمي|ثــــ|

|44|2| لبــــرى|حمد |هيم حمدى محمد |بــــر|سندس  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5487o  محمد|سميحه ي
ى
رس دسوق لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

455938 لزعيم|للطيف حموده |ء حسن عبــــد |رس| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9o4|9o صف |د و|س محروس ج|تـــوم ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

635366 هلل بــــدوى|دى عبــــد |له|ل عبــــد |خلود جم هره|لق|ج طبــــيع |عل

28|oo8 ى محمد فريد | حمد|منيه حسي  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

33|||7 حمد |لحديد |بــــو|لمنعم محمد|هلل عبــــد|عبــــد
مرىس

|حقوق بــــنه

2678|9 ن|رص فتـــىح أبــــو عىلي|مصطفى ن ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

4344o4 ليبــــ|هيم د|بــــر|هيم محمد |بــــر|هدى  |بــــ طنط|د|

6|2843 د جورج  نخله|ئى عي|ليىل ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7587o هبــــه عدل سعد محمد لفيوم|بــــ |د|

|633| ن|حمد عثــــم|ء محمد |ل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

326|o5 در|لق|لنبــــى عبــــد|در عبــــد|لق|دتـــ عبــــد|مي ى شمس|د| بــــ عي 

|77278 ر حسن|رس محمود نص|ف ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

2|989| حمد عطيه|حمد |رق محمد |يه ط| ن|فنون جميله فنون حلو

4o228o لسيد محمود عرفه|ليىل  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

342|44 رودى|لبــــ|لعزيز|لدين محمد عبــــد|ل |لتـــ جم|ه سيه|نوعيتـــ عبــــ

3||747 ى محمد يونس|فظ |هلل ح|منتـــ  مي  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

|72|o6 لمنعم|شم عبــــد |م ه|عص| دين تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|9559 تـــ رجبــــ أحمد أحمد حج زي|أمي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

855394 للطيف|هيم عبــــد|بــــر|محمد حسن  ي|طبــــ 
|لمنى
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273438 ه ك مل حسن محمد|مشي  ن|صيدله حلو

249942 سهيله نور محمد نور ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

6o23|| شد|لحليم ر|ن عبــــد|مريم محمد رمض لمنصوره|حقوق 

686o45 ن حميده محمد|جده رمض|م لمنصوره|طبــــ 

3|5745 ن ن فوزى|صبــــىح يون| مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7796o2 در محمد عىل محمود حسن|ن زيق|لزق|ره |تـــج

6972|o مه|هيم عىل سل|بــــر|لسيد |محمد  لمنصوره|نوعيتـــ 

9|852o ى جرجس |خر |له ف|ه مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

628359 لنبــــوى محمد محمد|ئى محمد |لد ه|خ زيق|لزق|بــــ |د|

4|7432 شد فوده|ن ر|تـــ رمض|عرف لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

489298 ص|فتـــىح محروس بــــ| رتـــ رض|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

483437 بــــر موىس|لسيد ج|هبــــه محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64275 لد سيد محمد|بــــسنتـــ خ لفيوم |تـــمريض 

7o494| بــــوجليلتـــ|لمنعم عىل |حمد عبــــد |مر |حمد تـــ| لمنصوره|علوم 

72|98 د محمد|ء محمد ج|ول لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

855o87 مل|ره صبــــىحي سعيد ك|س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

6|255 حمد محمد سيد محمد| طبــــ بــــنى سويف

247547 ن|لدهش|ل عىل |مؤمن جم لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

5o3889 حمد|بــــر عىل |عمر عىل ج سكندريه|ل|صيدله 

49o693 هلل جوهر|شد عبــــد|طمه محمد ر|ف سكندريه|ل|ره |تـــج

|38o46 يف محمد  م محمد|م|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

324|28 لمحسن|صبــــىح مدحتـــ صبــــىح عبــــد ن|بــــ حلو|د|

|32596  محمد|لش|لد عبــــد |ن خ|نوره
ى
ق ى شمس|تـــج ره عي 

536755 ن|ن محمد مهر|محمد رمض |حقوق طنط

759o87 بــــوبــــكر|لسيد نوبــــى |محمد  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

345452 يف سمي  محمد عىل زهر| ن|حمد رسر ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

634979 حمد محمد|بــــد |محمد ع زيق|لزق|ره |تـــج

3555| ش|حمد منط|سط لبــــيبــــ |لبــــ|مه عبــــد |س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

485o83 دل رجبــــ عىل|محمد ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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|72|26 نيوس|رم|مجدى قديس | دون|م وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|32983 حمد محمد سنه|رص |ء ن|رس| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

87|59| حمد محمد عوف محمد| سيوط|حقوق 

446734 ن|د عىل رسح|لجو|ل عبــــد |محمد هل ضتـــ دمنهور|علوم ري

639586 حمد|حمد |ء عبــــده محمد |وف زيق|لزق|بــــ |د|

786848 حد جندى|لو|محمد حمدى محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

267746 محمد مبــــروك محمد صقر ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

75o658 وز عم لسيد محمد كريم|د |في  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

|63299 وق عىل محمد  حمد|رسر مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

834555 لعزيز حسن|يمن عبــــد|ء |شيم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

699427 ء تـــوفيق يوسف|م عل لمنصوره|نوعيتـــ 

45362 تـــه|لد فرج شح|حسن خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

345o38 ى|م ع|حمد رف|ر سعد |هي  |حقوق بــــنه

445||4 لحميد|لمجيد عبــــد |متـــ عبــــد |س|ل |بــــل |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

427939 لعبــــيس|وى |لص|لسيد |يه محمد | |بــــ طنط|د|

7528oo دل عبــــده محمد|محمد ع عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

793797 وق ط ى |رق |رسر لحسينى|مي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

36467o حمد|رك |م مبــــ|لسل|نهلتـــ محمود عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|36o9o سهيله محمد قدرى محمود ن|علوم حلو

864893 محمد عىلي بــــدوي يوسف ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

342984 هيم مصطفى محمد عيسوي|بــــر| ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

2|3695 محمد وليد محمد متـــول ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

547295 ي محمد|محمد ع
ى
طف صدق تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع

سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

85o||7 حمد|هلل |تـــ عبــــد|رس عرف|ي سيوط|حقوق 

867843 لسويسي|ل محمود |عمرو جم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6oo|98 تـــفى أحمد حلىمي عطيه حرحش |ره طنط|تـــج

33973 لرحمن|م عبــــد |ل ممدوح هم|من ن|تـــربــــيتـــ حلو

794|2o لرحمن عفيفى|تـــ عمر عبــــد |ي| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
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|25429 ى|ر رشدى |لغف|مصطفى عبــــد  مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9o7475 ل |لع|عىل محمد عىل عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|43257 رق عىلي صبــــىحي|ط| لي|د ى شمس حقوق عي 

7564|2 هيم|بــــر|ح محمد |هلل صل|عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

9||9o7 ن |لحمد عش|بــــو|عمرو فكرى  ج|ره سوه|تـــج

676o|| يف عبــــد |نوره ره|لرحيم محمد رسر|ن رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

276628 ل|هلل بــــل|فتـــحيه محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

526493 حمد حميد|ل يوسف |هلل هل|عبــــد |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

925565 ى ل حزين |ممدوح كم| مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

36o64| |لبــــ|مد محمد عبــــد|مصطفى محمود ح
ى
ق |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

34623o ى|م طلعتـــ |حمد عص| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

4835oo هيم|بــــر|لحليم حسن |يه حسن عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

636oo| حمد عبــــده فرج حنفى|يه | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

329844 حلىم مسعود| جر رض|ه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|22244 لمسيح بــــخيتـــ|طف عبــــد |ر ع|مي هره|لق|ره |تـــج

6385o6 تـــ عبــــد  ؤد|لعزيز حسن سليم د|أمي  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

2|298| لح|حمد سعيد ص|حبــــيبــــه  ى شمس|تـــج ره عي 

488946 ين طلعتـــ حسن مبــــروك حسن رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

464|2 ه خ| يع |مي  عيل|سم|لد رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

2o827 ى محمد|مصطفى صل ح حسني  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

|2|64o وي|لمشل|لجليل خليل |هلل فتـــىح عبــــد |منتـــ  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

82|99 لد يوسف محمود|جر خ|ه ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|62952 لنعيم|لح عبــــد |بــــ ص|لتـــو|بــــ عبــــد |رح ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

57563 حمد|دى |له|م محمد عبــــد |هش لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

627925 ي|ر
ي حسن|لستـــ|طف عبــــد |ع| ئى

ر مصطفى زيق|لزق|بــــ |د|

6o6839 وع|هيم مط|بــــر|لسيد |ئى |لد ه|خ |ره طنط|تـــج

327242 لعزيز|لسميع عبــــد|رص عبــــد|لن|ليتـــ عبــــد|ع ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

6o284 ض|عمر سيد ري| ند لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

863276 ي محمود حم
لجعفري|دي |مصطفى ي صن. تـــ.ك

|ع قن|فنى

77|569 مصطفى غريبــــ محمد مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 
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698o54 عيل عىل|سم|مل |عيل ك|سم|ره |س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6288|7 يق لوندى|جد نبــــيل ف|م زيق|لزق|حقوق 

78677| ندى محمد طلعتـــ مصطفى  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

462852 محمد رجبــــ محمود سعد| نور لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|39|2 هيم|بــــر|حمد |لد حسن |خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77o893 ر|لعط|ن |م محمد سليم|هدير عص زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

847997 ى ميل|م ي|رلي 
ى ميخ|د بــــنى ئيل|مي  ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

433692 لديبــــ|ن |حمد عزتـــ ممدوح سليم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

353o|9 ري|لبــــند|رق عطيه |م ط|سل| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

78562 ن محمد|حمد فرج رمض| ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

782258 لح مىح محمد عىل|ص لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|6|77 ن|لسن|نبــــيل سعد نبــــيل  |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

7675|3 ألهتـــم|لعزيز |عيل عبــــد |سم|هلل جميل |منه  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

6o8452 لعمرى|لعزيز |عيل محمود عبــــد |سم|منى  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

26662o تـــ|لسيد فرح|يمن عبــــد|ء |نجل ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

2843o3 ى عبــــد لحميد سيد|نورين حسي  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

868752 هيم بــــدري عىلي|بــــر|هلل |عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

53o33o مه|حمد عىل سل|سندس  ضتـــ دمنهور|علوم ري

354o3| تـــ ي| رس حمدي محمد|مي  ى شمس حقوق عي 

234|97 لحميد|ىط عبــــد|لع|هلل محمد عبــــد|عبــــد هره|لق|بــــ |د|

44o||6 ظ|لم|ر سعد فتـــوح سعد |من لشيخ|تـــمريض كفر 

|53446 مد عىلي|حمد ح|بــــسمه  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|3796 مه حربــــي عيد|س|بــــيشوي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

6936oo مه|هيم ش|بــــر|لسيد محمد محمد |كريم  |ره طنط|تـــج

|7|674 بــــو زيد حسن|رم |هدير ك ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|38993 م|م|هيم |بــــر|رضوى محمد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

4o66|7 تـــ | ف |مي  لم|هيم محمد س|بــــر|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

629237 لسيد|لسيد حسنى |ء |هن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3|77|o ج |لن|هلل محمد |لد عبــــد|هلل خ|عبــــد ى شمس| لسن عي 
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7o3394 مل|عيل ك|سم|حمد |مصطفى طه  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

2276|5 ى فهيم محمد عبــــد لمقصود|حني  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|4oo2 ى ل نسيم|فوزى كم| يوستـــي  هره|لق|ره |تـــج

43oo99 ف عفيفى عىل سيف|م |مر رسر |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

6|278| لنبــــوى مرموش|رق محمد |هدى ط ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4448o9 ى ع|لسل|منه عبــــد ض|م فتـــىحي حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|8963 هبــــه فهىم عىل فهىم عىل هره|لق|حقوق 

527482 |هيم حن|بــــر|مريم عدل نسيم  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

3|4562 بــــتـــ بــــربــــري|يوسف وليد ثــــ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

27o|o7 وى|لشعر|دل محمد محمد |مصطفى ع لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

79229| لسيد مرصى|دل محمود |م ع|سل|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

426|35 لعليم محمد|يمن محمد عبــــد|يه | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

45o32 لغنى|محمد محمود عيد عبــــد هره|لق|حقوق 

7oo5o8 لسيد|طف عىل |ع| لي|د لمنصوره|بــــ |د|

229545 حمد|لضوي |ليىل بــــدوى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

235|oo ل محرم|مصطفى محرم جل هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

276592 ه | لقلىل|حمد محمد |مي  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

485999 مريم نبــــيل محمد ونيس جمعه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|4452 ه مصطفى محمد نوح أمي  |نوعيتـــ طنط

4452| ء قرئى محمود عتـــريس عىل|وف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

477736 ى| فيد ف أرنستـــ يس مي  |أرسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

86o824 ض|عمر محمد عمر ري ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

264322 حمد|م رجبــــ محمد موىس |ريه شمون|نوعيتـــ 

267|95 ل معتـــز محمد فتـــىح قطبــــ|من لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

889785 عزه فرح حبــــيسر فرح  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|74|98 ى عبــــد |س لغنى|رتـــ محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o673 لس  ف صبــــىحي عبــــد |كي  هلل|رسر حقوق بــــنى سويف

|49962 لد عىلي محمود|هلل خ|عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|345o| ى محمد|نور عبــــد  لرحمن حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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33|546 ود|لرحمن د|لسيد عبــــد|طمتـــ محمود |ف |حقوق بــــنه

7795o| لسيد محمد حسن|محمود | دين هره|لق|ج طبــــيع |عل

69o9|8 حمد|ع |لرف|لدين |جر فخر |ه لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

72o49 ره مصطفى سيد مصطفى|س لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

327945 ي|حمد نج|
ح خليل مصطفى |حقوق بــــنه

256o57 لكوم|ر |لغف|م عبــــد|دى هش|ش ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2869oo بــــيشوى سمي  قصدى عدل ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

754887 روق محمد|رق ف|يوسف ط تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

2|29|2 ره|ح محمد عم|لفتـــ|حمد عبــــد|عمر  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2449|9 بــــر قرئى محمد سيد|دل ص|ء ع|ول هره|لق|صيدله 

2|8784 هيم مصطفى|بــــر|بــــ |يه|مصطفى  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

632o24 لسيد|لمنعم محمد |عبــــد | هلل زكري|منه  زيق|لزق|بــــ |د|

5|3347 شور|لنبــــى محمد حسن ع|ل عبــــد |بــــل سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

425|95 سكندر|ى فتـــىحي شفيق |مي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

7||229 لعز|بــــو |نشأتـــ محمد يوسف | ند لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

45822o ي|ر
وى|لم|د |حمدى حسينى ج| ئى لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

4963|4 لشويخ| |لعط|بــــو|ء محمد عىل |ل| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|3836 ك يوسف حبــــيبــــ  |نوبــــ مل|بــــ| سيوط|نوعيتـــ فنيه 

526o39 ع|لرف|لسيد |لرحمن منتـــرص محمد |عبــــد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

82555| يه حسن سيد حسن| |نوعيتـــ فنيه قن

897969 زىك  | د حن|يعقوبــــ عي ج|بــــ سوه|د|

4o963 بــــوزيد|حمد |رحمه يوسف  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

769o64 م مصطفى حسن|م|يه | لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

8o56|2 لعزيز|سط عبــــد|لبــــ|مي محمد عبــــد|ر ي|لسن |
|لمنى

249986 هيم عيس|بــــر|دل |مريم محمد ع تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

2292o8 لسيد|روق |بــــسمه مجدى ف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|4365 لسيد|دى |له|م عبــــد|سلىم س ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

64o5|7 هيم|بــــر|حمد |صبــــرى محمد صبــــرى  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر
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76644o ي|مل محمد عبــــد |محمد ك
لغنى وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|63488 يوسف حمدى عيسي عمر عيس  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

28572o رس حشمتـــ صديق|ن ف|نوره ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

33|347 لنبــــوى شلبــــي|م سعيد |سهي  حس |بــــ بــــنه|د|

4o65o5 ى مغربــــي|ندي جم ل محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

523443 ي|عبــــد 
 عبــــد |ء |هلل ضى

ى
هيم|بــــر|لمطلبــــ |لدسوق ط|بــــ دمي|د|

34349o ل محمد|خلود محمد كم ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

7o8875 لسيد|لمتـــول مصطفى |جر مصطفى |ه لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

678382 هيم|بــــر|وى |لقن|لسيد |لد |مريم خ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

684845 لسيد مصطفى محمد بــــدوى|حمد |يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

2776|| لبــــقىلي|ح |لفتـــ|منى محمد فخرى عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

337|79 ن|ن محمد سليم|هلل سليم|منتـــ  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

69|692 مه|لسيد سل|هيم محمد محمد |بــــر| لمنصوره|بــــ |د|

36597| عيل|سم|محمد سيد محمد  ى شمس حقوق عي 

357o42 لمحسن عىل|حمد عيد عبــــد| زيق|لزق|صيدله 

325769 ن|مل عثــــم|سلىم سعد ك ى شمس حقوق عي 

33335| دى|له|ن عبــــد|لد عثــــم|حمد خ| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

26|83 ع|ر من|ع مق|يدى كرم من|ه لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

4o8687 يع|لسيد عىل طل|مصطفى | رودين |بــــ طنط|د|

478oo6 ح محمد|لفتـــ|م محمد عبــــد |لؤى عص سكندريه|ل|ره |تـــج

88|928 ضى محمد  |لر|دل عبــــد|محمد ع سيوط|بــــ |د|

898|47 حمد عىلي |ر طه |من ج|تـــربــــيتـــ سوه

7895o9 تـــ|م حسن شح|حسن س وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

269525 هلل|حمد محمد عبــــد|مديحه  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

3447|5 هلل|ج يوسف حسن عبــــد|ندى حج ى شمس|تـــج ره عي 

82267| ل جميل بــــولس|لمسيح جم|عبــــد ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

2578|5 لبــــرى|لسميع |محمد سيد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

855|76 حمد|لح محمد محمد |مروه ص ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

6|276| حمد|حمد يوسف |هيم |بــــر|ن |نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

64|33o ى محمد سليم|ي هيم|بــــر|ن |سمي  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 
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5|5746 ى|حمد مصطفى ش|تـــيسي  رجبــــ  هي  علوم دمنهور

7o2438 لسيد دره|ل |يمن جم|يدى |ه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9|3598 شف عىل  |لرحمن متـــول ك|عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

34o|o5 لسيد عزبــــ|ح عىل |حمد صل| |بــــ بــــنه|د|

529675 ى|لع|لسيد محمد عبــــد |محمد  ىط حسي  ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

7||o65 هيم|بــــر|لبــــسيوئى  |ده محمد يوسف |حم لسويس|هندستـــ 

367|3o هيم عىل مصطفى|بــــر|هيم مصطفى |بــــر| ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

95552 ن شبــــل حميده|لنبــــى شعبــــ|حمد عبــــد| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

67394 ى سيد |ي محمد| حمد عط|سمي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

7|o79 حمد|بــــر |عمرو جمعه ص ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

53366| ى|مرو ن عىل محمد عىل حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

|25|7o ى  ى حسن حسي  حمد محمد|حسي  |ره بــــنه|تـــج

77o346 لوليىل|حمد |فع |لش|بــــ |مصطفى رح ى شمس طبــــ عي 

6o886 ن محمود|ن ري|عمرو شعبــــ يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

6o8864  | ند
ى
ح|لفتـــ|حمد عبــــد |شوق لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

682627 ى ه ئى ميشيل خليل خورى|شي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|52o| |هلل |للطيف عبــــد |د محمد عبــــد |لد عم|خ
ج |لبــــلتـــ

ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

858|25 د محمد|زينبــــ فتـــىحي مر ي|بــــ |د|
|لمنى

249898 لسيد شقي |حمد |رحمه  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|27295 لخول| |لعل|بــــو |ئل تـــوفيق |حمد و| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6364o2 لسيد|لسيد محمد |سط |لبــــ|محمود عبــــد هره|لق|ج طبــــيع |عل

3467|3 ل عىل نوح|لع|دل عبــــد|عزتـــ ع ى شمس|د| بــــ عي 

78|836 م محمد قطبــــ|هلل س|هبــــه  زيق|لزق|نوعيتـــ 

26684| دى قنديل|له|لمنعم عبــــد |لد عبــــد |مريم خ |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|73|25 ى |رحمه مصطفى  لسيد|مي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2|79o9 ى|م ر حمدى خليفه محمد حميده|هي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

676973 لحنفى|حمد |حمد |مجدى محمد  لمنصوره|حقوق 

452586 ن|لد مصطفى محمود عىطي|مصطفى خ ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6|982 رص سيد فتـــىح سيد|ن ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

5o2435 حمد حمزتـــ|مهند مدحتـــ محمد  سكندريه|ل|طبــــ 
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8||92 لسيد|لغنى |محمود عىل عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

86o278 ي عيسي عليوه عبــــد
رص|لن|مصطفى دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

263542 ى زين عبــــده |ي لسيد|هيم |بــــر|لسعدئى |سمي  |حقوق بــــنه

95265 وى|لص|عىل محمد عىل  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o3486 طر محمد|رتـــ محمود خ|س |بــــ طنط|د|

7|8|26 وى|لنبــــل|هيم عىل محمد |بــــر| |دين عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

835o92 بــــي|ن عر|زينبــــ محمد سليم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

335842 ن|لدين محمد علو|حمد سعد |م  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

758726 ى رض|محمود  |حمد حسي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

7|2o49 ى حمدى محمد غز|من ل|ر حسي  ط|ر دمي|ثــــ|

6|2697 ى|لسيد ش|ل |هر كم|م م|ريه هي  زيق|لزق|عه |زر

9|6|o9 ن محمد |مجد مهر|م |ر| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

847965 مد عىلي|لدين ح|رقيه نور  ن|سو|علوم 

63947| لسيد محمد|ء سعيد |شيم زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

62o55 حمد|ح |لفتـــ|شم عبــــد |حمد ه| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

433854  |لبــــ|لرحمن عبــــد|مصطفى عبــــد
ى
لخول|ق ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

5|6683 ق|هيم |بــــر|در |مريم ن وي|لشر تـــربــــيتـــ دمنهور

482||3 ف محمد عبــــد |م |هش هيم|بــــر|لمنعم محمد |رسر ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|72o93 لعزيز|ليىل محمود رجبــــ فكرى عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7o3o69 وق محمد محمد محمد  لعجرودى|رسر زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

7o|59| حمد محمد|م |لسل|طف محمود عبــــد |سهيله ع
ر| عم

زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

883|78 لك |لم|م عبــــد|لرحمن مني  عل|ء |ل| سيوط|تـــربــــيتـــ 

75657| هيم محمد|بــــر|ندى محمود  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|786o2 لعليم|حمد حسن عبــــد | |مه هره|لق|حقوق 

62543 لحسن|بــــو|بــــر محمد |محمود ج ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

54|623 لرحمن|لرحيم عبــــد |دل عبــــد |مفيد ع لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

5|7446  |لص|مه |س|سلوى 
ى
ج|لسم|ق تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|52226 لسيد محمد مصطفى|ء |دع ن|بــــ حلو|د|

4|o754 وى|لبــــرم|م محسن |لسل|ء عبــــد |ل| |ره طنط|تـــج

754924 ندى نبــــيل محمود محمد|س عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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57946 |لبــــ|دى عطيه عبــــد|له|هلل عبــــد|عبــــد
ى
ق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2295|5 ر غريبــــ|لغف|ن حسن عبــــد|يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

83o55| ئيل|مل مملوك ميص|رك ك|م |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7|25o| ي|لسل|ن عىل |حمد سليم|ء |رس|
موئى لمنصوره|بــــ |د|

85756o تـــه|ل نسيم شح|كم| مرن ي|بــــ |د|
|لمنى

7|3o9| لبــــدوى غزى|لسيد |لسيد |يوسف  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

69877 لعزيز محمود|جر محمود عبــــد|ه لفيوم|تـــربــــيتـــ 

632323 ندى محمد وصفى حسن زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

78|222 ي|حمد محمد |عمر  لخرصى زيق|لزق|هندستـــ 

87o566 شم منصور عىلي بــــدري|م ه| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

36726 هيم|بــــر|رق مصطفى |يه ط| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

72928 حمد حسنى عىل|م |سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

697|97 ح|لفتـــ|نه محمد محمود عبــــد |شبــــ لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

649|o7 تـــه|مح محمود مصطفى شح|رحمه س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5||644 مل محمد|ن ك|مل رمض|صبــــرى ك طبــــ بــــيطرى دمنهور

6|6358 يفى|لط|لسيد |مح عبــــده |س ط|بــــ دمي|د|

423oo8 حمد|ل |لع|در عبــــد |لق|جد عبــــد |م| عل سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

76|683 حمد|لرحمن طلبــــ مصطفى |عبــــد  لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

6o2o23 بــــوورده|نور خليل |ر محمد |من لمنصوره|ل |طف|ض |ري

696694 لجندى|حمد |ذ محمد عىل |مع ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

84483o ي سيد محمد|من
ر مصطفى ن|سو|علوم 

768953 حمد|لسيد |حمد |هيم |بــــر|تـــفى  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

23|486 تـــ ح| هيم موىس|بــــر|مد |حمد خي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43695o ز|هلل حسن در|لد عبــــد |ء خ|دع سكندريه|ل|حقوق 

423|33 بــــر عىل|هيم ص|حمد محمد إبــــر| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

759526 ن حسن|جر سيد عثــــم|ه لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

355768 لسميع محمود|ئى عبــــد|ء ه|سم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

356|24 لعزيز حسن|حسن طلعتـــ حسن عبــــد |ره بــــنه|تـــج

5|7426 ف بــــسيوئى عبــــد | |رض زق|لر|رسر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

522|8 حمد محمد|هند محمد  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى
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272853 رى|هلل بــــش|لرحيم عبــــد|م عبــــد |نوعيتـــ فنيه قن

5689| بــــرهيم محمد|ن |ء شعبــــ|رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6o44|2 ى|غ ى حسن حسي  نم فريد خي  |ره طنط|تـــج

8832o3 حمد |رغده مصطفى تـــوفيق  سيوط|تـــمريض 

|3|o|2 مد|لحمد ح|بــــو |حمد |عمر  ى شمس علوم عي 

676232 حمد|لسيد |هيم |بــــر|ن وليد |يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7o6632 ى|بــــر|ره محمد |س هيم محمد حسن بــــحي  لمنصوره|بــــ |د|

|34656 كريم حسن سيد محمد ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

838669 م محمد رجبــــ|سهيله عص ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

354525 لرحمن كيلتـــ|صبــــح عبــــد|يتـــ | هره|لق|ج طبــــيع |عل

8||o52 ي|يه صبــــىحي عبــــد|
هلل مصطفى لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|29o22 ى حسن  حسي 
محمود مصطفى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

65538 بــــسنتـــ محمد جمعه محمد لفيوم|حقوق 

88|9o7 عىل بــــدر عىل محمد   سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|99|8 هلل|بــــ |روق جمعه ج|حمد ف| لشيخ|بــــ كفر |د|

|53o76 لسيد محمد|عمر محمد  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

2|4969 لرحمن عودتـــ|مل عبــــد |م ك|عمرو هش تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

52|oo6 ى محمد س| لم|يه دمي  تـــربــــيتـــ دمنهور

56o22 لمقصود|حمد عبــــد |لطيفتـــ جمعتـــ  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

29o335 دين حسنى سمي  حسن حسنى|ن كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

832o55 م محمد محمد|هلل محمد عص|منه  دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

345o4o تـــه حسن|هلل شح|تـــم عبــــد|منى ح تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

7o5263 ن عطيتـــ|ن رمض|ء طه رمض|لزهر|طمه |ف لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4o4397 هلل|حمد عىلي عبــــد|حمد صبــــري | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

228684 هيم|بــــر|بــــر |ئى ج|هند ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6||3|9 لغريبــــ|لمنعم |هند محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8794|o للطيف |سط محمود عبــــد|لبــــ|كرم عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

449544 ى|محمد عزتـــ  حمد محمد عزتـــ حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

43|o|3 حميده طلعتـــ عىل عليىم علول قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

77o|65 لشوربــــىح |هلل |بــــ |محمود محمد محمد نجيبــــ ج زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 
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|2442| حمد|لمنعم |لدين عمرو عبــــد |عز  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

353488 لعزيز|م محمد عبــــد|محمد عص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|25976 ئى|لشج|هلل |دل حسن عبــــد |محمد ع دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

852o84 لسيد|ن |لسيد مهر|هر |سم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8ooo5 لسيد|ئ  رشيد عبــــد |رج| رين|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8433|| مر|مر خليفه ع|طمه ع|ف ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

287562 ع|لرف|هيم سعد |بــــر|جر |ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

865oo8 ى ر ي محمد|فتـــ محمد مو|نرمي 
ى
ق دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|34543 ى عبــــد |ع يف حسي  در|لق|ئشه رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8477o9 عيل|سم|ده رجبــــ فهىمي |غ دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

4o526| حمد|ح |لفتـــ|حمد عزتـــ عبــــد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

325o|3 م|لسل|محمد مصطفى محمود عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

68o3|6 حمد|لعدل سيد |مه محمود حسن |س| لمنصوره|ره |تـــج

4|4292 ق|ن |ن رمض|ن شعبــــ|ندى رمض وى|لشر |بــــ طنط|د|

255496 تـــى|لزن|تـــى سعيد |لزن|ء |لىمي ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

89374o هلل محمد  |ض عبــــد|م عو|هش ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|8687 لح|بــــر ص|لسيد ص|ن |نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o8oo7 حمد فرج|لسيد محمد |نغم  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

84||3| بــــ محمد|لوه|لرحيم عبــــد|منه عبــــد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

773o47 لعيسوى|لحليم |لسيد عبــــد|لحليم |حمد عبــــد | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

3|647| يتـــ عىل عرفه حسن بــــسيوئى| سيه|نوعيتـــ عبــــ

464329 ف |وع |حمد مط|لد |خ لدين|حمد رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

39|22 محمد| م رجبــــ زكري|ريه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o874 هيم|بــــر|للطيف |ن محمود عبــــد |جيه لفيوم|تـــربــــيتـــ 

783762 تـــه|لسيد شح|عيل محمد |سم|محمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

3|665 هلل محمد|ن عبــــد |ره شعبــــ|س رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

8|75|| هيم|بــــر|حمد |ح محمود |سم ي|بــــ |د|
|لمنى

63o268 سكندر|هيم |بــــر|صف |نوبــــ ن|بــــ| تـــ ونظم |سبــــ|رتـــ وح|لي عبــــور إد|معهد ع
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|بــــلبــــيس شعبــــتـــ علوم ح
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476562 ى محمد|لرحمن ر|ندى عبــــد  شد حسي  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

7|7978 لمول محمد|لسيد عبــــد |لد |خ| نور بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

6oo44| وى|لهند|هيم |بــــر|ر محمد |من ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3596|5 هيم عطوه|بــــر|جدتـــ مجدى |م هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

893577 ن |حمد سليم|محمد حسن  سيوط|هندستـــ 

252469 لبــــ|بــــوط|هلل عىل |م عبــــد|سه ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

762893 هيم محمد|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

75|3o5 لفضيل محمد|ندله خميس محمد عبــــد |ر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4449o8 ي|لرحمن محمد |حمد عبــــد |يمن | لمسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

529|o حمد سيد|م محمد |سل| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

9|2237 بــــ موىس |لوه|ل عبــــد|ميمه جم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

36442o لحفيظ|هلل سيد محمود عبــــد|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o5339 لمجيد|هلل عبــــد|صم عبــــد|م ع |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

52o56| ي|مريم عىلي  لسيد يونس بــــحي  عه دمنهور|زر

8534oo ي|ن
ى
ل خليل|در يىحي حزق ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

253537 لحفيظ محمد|طمه حسنى عبــــد|ف تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4366|5 تـــ|لنرص محمد بــــرك|بــــو |دل محمد |آيتـــ ع لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7o332| ن|بــــورمض|جر محمد حمدى محمد |ه لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

232687 لسيد سليم عىل|ندى حمدى  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7o4|43 ى سبــــع|حمد |لد |خ| سم مي  زيق|لزق|عه |زر

|2|27o ي محمد|لرحمن خ|عبــــد 
لد مصطفى هره|لق|هندستـــ 

7o9369 ف|معتـــز عبــــد  لحميد عىل محمد مشر  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

859|oo رص بــــكر حسن|ندي ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33328 لحفيظ|يه عبــــد |ن طرف|ر شعبــــ|من ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

264o64 ى|م |د تـــكل|نبــــيل حبــــيبــــ عي| رتـــي  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

3|2o89 تـــ صفوتـــ  ى|شهي  لسيد حسي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

63737 لخطيبــــ|دل محمد قطبــــ |لرحمن ع|عبــــد ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

78|6|9 لسيد محمد|مح |ن س|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|52852 دل حسنى عبــــيد|ندى ع كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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688o|| حمد عىل|لدين حسن |ء |ريم عل لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4|272| ه سمي  | د|لضي|لسيد |حمد |مي  |بــــ طنط|د|

9o4564 دى تـــوفيق حسن |له|عمرو عبــــد ج|ره سوه|تـــج

649678 طر|فظ خ|لعزيز ح|ح عبــــد |ره صل|س قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

62o2o9 ى|دل محمود محمد |زينبــــ ع لخضي  لمنصورتـــ |تـــمريض 

6|258| ح حلىم عليوه|رق صل|ط| ند |تـــربــــيتـــ طنط

22286 |در تـــوفيق محمد تـــوفيق |ن
ى
لدسوق ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6|8435 لمزين|مه |هيم سل|بــــر|مه |سل ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

757o42 حمد|حمد |بــــ محمد |يه|طمه |ف عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

864695 ف محمد عبــــد|محمد  لعزيز|رسر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

85772o ي محمد عبــــد
حمد|لحميد |مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|3573 ف ج|محمد  بــــر محمد|رسر ن|سو|بــــ |د|

9|8845 د  |لجو|ل محمد عبــــد|حمد كم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

9o||84 يوسف شبــــيبــــ شنوده قلدس  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

4959o2 حمد|حمد |رحمتـــ محمد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o98|6 لمرىسي|ح عبــــده |لفتـــ|ل عبــــد |ء جم|ل| حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

852o|4 ل فنجري محمد|لؤي كم ي|علوم 
|لمنى

5|7o63 لحميد قطبــــ زعيتـــر|نسي محمود عبــــد |ن علوم دمنهور

7o5347 ره|حمد عم|حمد ممدوح | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

734o| ى|يوسف نعيم بــــولس بــــش ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

|26|78  سل|ره |س
ى
م|حمد دسوق هره|لق|علوم 

267|46 لحفيظ قنديل|ء محمد عبــــد|ل| شمون|نوعيتـــ 

|8773 سكندر|نتـــ |متـــ جر|س|ن |يف| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

69|o2o بــــينى |زى |لمغ|م  لبــــسيوئى|زى |لمغ|لشر لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

269332 زق|لر|ود عبــــد|يه خميس د| هره|لق|م |عل|

4597|9 لسيد عىل خليل|بــــر |ح ج|سم لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

358|67 بــــو زيد|لم |ئى غريبــــ س|ه عه مشتـــهر|زر

22o862 لم|ح س|لفتـــ|لم عبــــد|رس س|ديه ي|ن ى شمس|تـــج ره عي 

42565o ي |نوره
عيل|سم|حمد محمد |ن مصطفى إلسكندريتـــ |تـــمريض 
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77576o هيم|بــــر|لسميع |مه عبــــد |حمد سل| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

9|5o2 م|م|لق |لخ|ل عبــــد |محمود جم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

43|462 يوبــــ|يوبــــ جرجس |بــــيتـــر  |طبــــ طنط

2836|2 رص سيد محمد|لن|حمد عبــــد| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

43|867 لجوهري|غبــــ |ر| حمد رض| |بــــ طنط|د|

69825| ء فتـــىح محمد محمد|هبــــه بــــه ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

785836 لبــــ محمد عىل|بــــو ط|حمد مجدى | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

79|545 ن|ئى طلبــــ سليم|لميس ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

675837 ر|م محمد نو|له حس|ه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

766|34 ء حسن حميد قويطه|دع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

3725|3 لح سيد محمد|لرحمن ص|عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

623867 س|د عبــــ|هلل ج|هلل عبــــد |س عبــــد |ين| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

244oo| لح|دى محمد ص|له|محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|6o3o مريم محمد عمر عىل هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

783847 ء فوزى مهدى محمد طه مرع|سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3256|5 حمد سعيد|ن |حمد سليم|ن |يم| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

4|2789 وق محمد ف م|د عل|روق عو|رسر |تـــربــــيتـــ طنط

2|97o4 ن سعيد محمد محمد سليم|نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7827 هيم|بــــر|عيل |سم|لدين |م |ره حس|س هره|لق|بــــ |د|

823686 ر|لستـــ|فتـــ جميل عبــــد|عىلي ر ي|بــــ |د|
|لمنى

424427 لجندى|بــــيتـــر جرجس محروس  سكندريه|ل|ره |تـــج

8|5425 حمد|حمد محمد |طمه |ف ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

75629| حمد محمد حسن| |دين لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

8228|2 ن|هيم محمد رضو|بــــر|محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

249o3 لفتـــوح|بــــو |د محمد نرص تـــوفيق |جه ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|57549 هلل محمد|ن محمود عبــــد |يم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

9o5|o| ى عبــــد حمد |للطيف |خديجه حسي  ج|بــــ سوه|د|
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|79425 ن|حمد عثــــم|هيم |بــــر|يستـــ |م ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

283785 بــــ مصطفى|لوه|حمد عبــــد|محمد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

484879 هيم|بــــر|زق حسن عىل |لر|مؤمن عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

768923 ل محمد حسن|ء جم|رس| ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

229638 ه سعيد عبــــد م|ح سل|لفتـــ|سمي  هره|لق|بــــ |د|

52o952 ي
ي عبــــد | دئى

يف|م عبــــد |لسل|مصطفى لونيس رسر سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

44|752 ى عص زق|لر|ح محمد عبــــد |لفتـــ|م عبــــد |حني  لشيخ|بــــ كفر |د|

499564 عيل مسعود|سم|لك |لم|يزه عبــــد|ف ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

368|36 زق بــــيوم|لر|محمد بــــيوم عبــــد |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

8256|4 بــــ يسن|لد خط|هلل خ|عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

639866 ي|ر
لسيد عطيه|لغنى |محمد عبــــد | ئى زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|8723 لس لس يوسف كي  مريم كي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

85|487 مز فوده|طف رحيم ر|ع دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

5|6968 لعزيز|هيم عبــــد |م فهىم إبــــر|رتـــ إم|س ره دمنهور|تـــج

4|5543 ن|للطيف عن|رق أحمد محمد عبــــد |ط لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4798|o لدين أحمد فريد|ح |كريم سعيد صل سكندريه|ل|هندستـــ 

34268o لسميع محمد|متـــ عبــــد|هيم سل|بــــر|ء |شيم |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8||o4o ي عبــــد|عبــــد
يف مصطفى لجيد|لرحمن رسر سيوط|حقوق 

448858 دى|بــــوش|مر |حمد ع|ه |ن بــــ|حن ن|سو|بــــ |د|

68o8|o حمد حسن|زق |لر|هيم عبــــد |بــــر|ء |رس| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

|79o43 كريم محمد عىل فوزى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

4o6564 لحليم|محمد محمود محمد عبــــد| رن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

479257 ل|هلل محمود حسن عىل غ|هبــــتـــ  |ره طنط|تـــج

6o|o47 ر|لنج|يمن صبــــىح |م |سل| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

63|388 بــــدين محمد|لع|لرحمن زين |جر عبــــد |ه زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

7o67|2 لرحمن|حمد محمد مصبــــح عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

37o6|3 لنقيبــــ|هيم |بــــر|مصطفى محمد مصطفى  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

322439 لحكم محمد|رتـــ محمد عبــــد|س هره|لق|بــــ |د|
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|72333 ن|ئل شكرى ولع|جورج و ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

759379 تـــ|رص محمد شح|نسمه ن لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

4773o6 حمد تـــميم|لرحمن سعيد فتـــىح |عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

8363|| حمد|لدين عربــــي |ح |شمس صل دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

332|86 تـــتـــ|فظ شح|ح ح|محمد صل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

333o53 ي
ى
محمد محمد ممدوح محمد دسوق ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 

ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

762457 حمد عىل مشه|حمد مشهور رزق | بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

33o|94 لحميد محمد|لسيد عبــــد|ندى محمد  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5239o تـــتـــ مكس|لمسيح شح|نتـــ عبــــد |دمي ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|6334| م|م|مروه ممدوح محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|67o59  
ى
لسيد|محمود مجدى دسوق ن|حقوق حلو

6|o|88 دريس|مريم محمود عطيه  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|68o3 لزعويىلي|لمنعم |يه محمد فتـــىحي عبــــد | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

439|55 ح محرم|ن مصطفى فوزي مفتـــ|نوره لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

83648 وى|ز حمز|ز حسن مع|مع يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

83569| ي |ره حس|س
ى |ئى هيم|بــــر|مي  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

844o9 ح معوض|مي  صل|ل|هر |س |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

6|3623 ن|لم|لحليم س|لمغوري عبــــد|رق |هدير ط |تـــربــــيتـــ طنط

4357|8 د|محمد سعيد محمد محفوظ حم لشيخ|تـــمريض كفر 

6o4365 حمد فضل|رص عىل |محمد ن لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

44|3oo لحميد|لمجيد عبــــد|لحميد عبــــد|صم عبــــد|ع سكندريه|ل|حقوق 

9|2299 يبــــى |لعبــــد عج|ره بــــهيج |س ج|عه سوه|زر

35|552 ل|ستـــ مصطفى و|ح حم|محمد صل |حقوق بــــنه

|46ooo دل|حبــــيبــــه محمد محمد ع ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

82|566 دي شنوده فكري جرجس|ف ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

446274 حمد|حمد حلىم محمد |م |سل| سكندريه|ل|هندستـــ 

5|75o4 ى م|مد |رس ح|ن ي|نوره زن|مي  بــــ دمنهور|د|

442358 لسيد محمد مبــــروك|حمد خليفه | لشيخ|طبــــ كفر 

||89o4 حمد طيور|رس محمود |هنده ي|ش ن|حقوق حلو
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8|2435 لربــــ|د |لعزيز ج|عبــــد| محمد رض ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

487o26 هلل حميده عىل|كريم محمد عبــــد  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

447oo2 ل|لفو|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|م |هيم س|بــــر| سكندريه|ل|هندستـــ 

35392| عيل|سم|حمد عبــــده |محمد  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

34o486 بــــ|د رفعتـــ محبــــ حج|سع ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

264574 عيل|سم|لدين محمد عىل |د|ء عم|عىلي |بــــ بــــنه|د|

|532| لسوبــــرىك|لسيد |هيم |بــــر|مه |س|هيم |بــــر| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

2|2692 عيل|سم|حمد |لد |يوسف خ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

45756o لدين|ء |لحميد عل|حمد عبــــد |ء محمد |سم| لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

8884|8 م  |يز نعيم ف|ف| دون|م سيوط|عه |زر

3|5235 م عىلي|لسل|رق عبــــد|مؤمن ط ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

|585|4 ل|حمد هل|ئل طه |ء و|رس| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

248779 د|حمد ج|صفوتـــ سيد | ر|ي ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

877o93 تـــفى عزتـــ مرزوق سيد   سيوط|بــــ |د|

|6368| ن|شعبــــ| لعل|بــــو |د |م مر|حس ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

3324|2 فتـــ محمد فهىم عطيتـــ|حمد ر| |ره بــــنه|تـــج

24o335 لعزيز|مريم عىل فهىم عبــــد هره|لق|حقوق 

464246 لم|يمن محمد نوبــــى يونس س| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

5258|2 درس|رك جورج لويز بــــطرس تـــ|م سكندريه|ل|هندستـــ 

|29822 لنور|تـــتـــ عبــــد |موريس شح| دون|م لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7769|9 ين س ن|م درويش سليم|رسر زيق|لزق|صيدله 

853674 زر|ع| طف حن|ع| رين|م ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

2643|4 هيم|بــــر|زق |لر|حمد عبــــد|د |جه |تـــربــــيتـــ بــــنه

767943 لح|ء محمد مصلح ص|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

8545o| ي محمد|روي حس|
م حسنى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

353975 ض|لدين عو|بــــ مدحتـــ مىح |مه |حقوق بــــنه

|2o289  جوده|محمود 
ى
حمد دسوق ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 

مس|لخ

23598o در متـــول|لق|د عبــــد|يدى مر|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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839536 لسيد|هيم محمد |بــــر|معتـــصم  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

525292 مه|ء محمد محمد ذىك سل|سم| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

|62846 لمحسن|عىلي عبــــد | رض| ر|ي د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

344676 ي|ر
هيم|بــــر|لرحيم |عبــــد| رق زكري|ط| ئى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

35o39 وي|لحميد ص|لدين عبــــد |م |لرحمن حس|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

5|8692 حمد خورشيد|آيتـــ أحمد محمد  ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

5|8|53 وى|لبــــسطر|حمد |د |حمد فؤ|لتـــ |ه ط|بــــ دمي|د|

|4oo9o لسيد|لق محمد |لخ|يه عبــــد | دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

684874 لعز|بــــو|لسيد |لسعيد |حمد وحيد | لمنصوره|هندستـــ 

24392 ندى مجدى محمد عيد ن|تـــربــــيتـــ حلو

6986o ض|ض محمد ري|ر ري|من لفيوم|بــــ |د|

|482|3 ن|م محمد نبــــيل رمض ن|حقوق حلو

434|76 نور|حمد محمد عطيه | |ر|ي |ره طنط|تـــج

443753 هلل|لسيد عبــــد |محمد | طمه زكري|ف لشيخ|بــــ كفر |د|

36925 ن|م سعد عثــــم|عص| هن ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

369859 لسيد محمد هيكل|لحميد |ميمتـــ عبــــد| سيه|نوعيتـــ عبــــ

72524 ي محمود|حمد حم|
ده مصطفى لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4||2|7 لمهدى|لرحمن |ن محمد صبــــرى عبــــد|نوره |بــــ طنط|د|

8o4352 ي | رن
حمد محمد|مصطفى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

2|2394 حمد قنديل|لرحمن |ل عبــــد|محمد كم ى شمس|تـــج ره عي 

773263 ن|ن سليم|لم|مه س|س|مريم  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

288|2 لعظيم محمد|حمد حسنى عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

359893 ره|بــــ عم|لتـــو|هلل مصطفى عبــــد|منتـــ  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

868286 ن|ن فتـــىحي رمض|م سلط|هي ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

879663 ه حس| ل محمد  |لدين كم|م |مي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

6|3oo6 وى|لبــــرم|متـــ |ئل فتـــىح سل|حمد و| |حقوق طنط

76|386 ن زق سليم|لر|محمد مصطفى عبــــد | مي  لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

247973 ل|د غز|لجو|ن عبــــد |لسيد سليم|يه | ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|639|3 لدين لطفى محمد|ء |ء عل|شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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6o5|55 سند| د زكري|حمد فؤ|سنتـــ |بــــ لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

32893o حمد|م عمر |محمد عص ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

239442 مل محمود|ن ك|ره رمض|س ن|تـــربــــيتـــ حلو

636247 مد محمد حنيش|د ح|يوسف عم ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

69o6|2 حمد محمد|طف |محمد ع لمنصوره|صيدله 

4o6325 ى بــــرك|رو تـــ|ن محمود زىكي حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

292723 هيم جمعه حسن|بــــر|ء |ل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

483736 حمد محمد|لمنصف |ء محمد عبــــد |ل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|o662 فظ عبــــد ربــــه |رص ح|ر ن|من ج|بــــ سوه|د|

687o83 هيم|بــــر|حمد |زق |لر|لد عبــــد |ر خ|من لمنصوره|صيدله 

855278 لحكيم|لفتـــح عبــــد|بــــو|ل |حمد جم| ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

|24235 ح|لفتـــ|م عزتـــ عبــــد |هلل عص|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7|2586 مه|لسيد سل|لغريبــــ |لسيد |ل |نه |ره طنط|تـــج

26794 ر|لغف|متـــ محمد عبــــد |س|ضىح  ى شمس| لسن عي 

423948 ء حسن محمد حسن|د بــــه|جه لشيخ|عه كفر |زر

249725 ى محمد عبــــد لحميد مرىس عىل|نرمي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

5373o| ئى|تـــ محروس محمد محمد كيل|آي عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3273|5 عيل|سم|لدين سيد |ء |تـــفى بــــه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

7o|255 لشوربــــىح |لسيد عىل |حمد عىل | ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

78362o هيم محمد محمد|بــــر|محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

9|753o لحميد محمد  |زق عبــــد|لر|يدى عبــــد|ه سيوط|حقوق 

|56867 محمد عمر عزم خليفه ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

7539o3 |لد محمود محمد عط|ء خ|ل| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4o4456 للطيف متـــولي|بــــر عبــــد |رص ج|لرحمن ن|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

679825 بــــينى|لسيد |لسيد |يمن |لد |خ لشر لمنصوره|ره |تـــج

5|385 لعظيم|بــــر عبــــد |ن ج|يتـــ رمض| علوم بــــنى سويف
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369837 للطيف|ح عبــــد|لفتـــ|م مصطفى عبــــد|ريه  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

6||3o9 دي|لزي|بــــ |لوه|م عبــــد |مريم عص لمنصوره|ل |طف|ض |ري

27o295 لحميد عيس|ل مصطفى عبــــد|حمد جم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

48o3o| ف |هيم |بــــر| هيم|بــــر|هيم خليل |بــــر|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|5392 بــــو نور|بــــر محفوظ غريبــــ |محمود ج ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

229|74 |لسق|حمد |ء رفعتـــ محمد |رس| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

3726| ن|طمه شندي مصطفى خليل سليم|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

859466 هيم|بــــر|لرحمن محمد فتـــىحي |عبــــد سيوط|حقوق 

9|54|2 د  |محمود محمد خليفه حم ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

68o693 لعزيز|م عبــــد |لسل|م سعد عبــــد |ء هش|دع لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2396o2 لحليم|ن حمدى محمد عبــــد|نوره كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

34234 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |ئل |عمر و تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|68622 هيم|بــــر|سط محمد |لبــــ|يوسف حمدى عبــــد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

266624 لجوهرى|لمحسن |حمد عىل عبــــد |ندى  |ره بــــنه|تـــج

544532 ى مبــــ|سم| رك|ء نرص حسني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4|862 ى |ل حسن حس|حسن جم حمد|ني  هرتـــ |لق|تـــمريض 

5o543o س|لم|هيم |بــــر|هيم |بــــر|لد |مصطفى خ سكندريه|ل|ره |تـــج

737|8 ن|بــــتـــ سيد سليم|حمد ثــــ|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

635548 ى  لسيد|لحليم |هيم عبــــد |بــــر|نرمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

|43o7o هلل محمد فتـــىحي خليفتـــ|منتـــ  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9o28|3 بــــودهبــــ محمد |عىل | عل ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|2799o ي|ه
ي حسن مصطفى

يدى مصطفى هره|لق|ره |تـــج

49||8 لمول|م عبــــد |م|ربــــيع عبــــده  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

6o5896 م|لش|هلل |م عىل عبــــد |حمد عص| |حقوق طنط

423|74 ن محمد عىل|حمد رمض|محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

2o3|5 لد محمد عبــــده|مصطفى خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o8288 |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز محمود عبــــد |عبــــد 
لجليل

سيوط|هندستـــ 

868659 ى مل سويحه|شهدي ك| تـــريفي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

4|9o34 م|لسل|محمد لطفى محرم عبــــد |ره طنط|تـــج
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5o4894 حمد|لد عرفه محمد |مريم خ إلسكندريتـــ |تـــمريض 

|68328 ى تـــوبــــه |ي هلل|حمد محمد عبــــد |سمي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

6|9o99 لدين|رحمه حسن محمد محمد شمس  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

295866 جد محمد محمود|حمد م| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

3723o9 حمد|ح |لفتـــ|حمد محرم عبــــد| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

353|66 لدين رجبــــ سعيد محمد|ء |عل ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

5o4243 شم مدكور|ح ه|نديره نبــــيل نج سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

477363 هيم|بــــر|مريم محمود عىل  سكندريه|ل|بــــ |د|

35237o ى محمد|سم| ء محمود حسي  |حقوق بــــنه

4484o3 هيم كشك|بــــر|هيم لبــــيبــــ |بــــر| |حقوق طنط

9|8347 ف محمود ج|محمود  لكريم |د |رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

|6o668 لد ربــــيع محمد|محمد خ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

63634o ع|لسبــــ|هلل |هلل عبــــد|فهد عبــــد زيق|لزق|طبــــ 

69263o لسيد حسن طلبــــه|منى حمدى  لمنصورتـــ |تـــمريض 

28867 حمد|ح |لد صل|لدين خ|د |عم كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

78o|44 ن|حمد يشى محمد محمد رمض| زيق|لزق|ره |تـــج

6839o9 ضى|لق|لعزيز مصطفى |دل عبــــد |مريم ع لمنصوره|حقوق 

38968 ن عىل|رص عثــــم|دهم ن| ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

|34235 ود خليل|مح د|يبــــل س|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

684823 ف مجدى عبــــد | لمتـــول|د عىل |لجو|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

338|24 ي عبــــد|لر|حمد عبــــد|
م محمد|لسل|ضى ي صن. تـــ.ك

|ع بــــنه|فنى

4964|3 لكريم خميس|لكريم سعد عبــــد |منيتـــ عبــــد | |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

666o6 لح|ح ص|لفتـــ|مه عبــــد |س|بــــسملتـــ  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

6||6|3 لشدودى|سمي  فتـــوح محمد | نور تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

34|648 ى |سل|د |عتـــم| ي حسي 
لدبــــيس|م حسنى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

854949 بــــدين|جح محمد ع|حمد ن| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

28796| |يوسف عىل فهىم 
ى
لبــــرق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|76|2 لجندى|بــــ |لتـــو|بــــ عبــــد|لوه|آيه عبــــد ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 
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786939 حمد مصلىح صبــــيح مصلىح| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2545o4 حمد صقر|در |لق|بــــر عبــــد |م ص|محمود عص كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|7545o دى|له|رص جنيدى عبــــد |لن|لد عبــــد |خ ن|هندستـــ حلو

|53o72 عىل نبــــيل سعيد محمود هره|لق|بــــ |د|

6o3634 د|لضي|هيم |طف إبــــر|ء ع|ول |بــــ طنط|د|

24|347 عر|لش|تـــ |محمود معروف بــــرك ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

|5o92o |ف
ى
 بــــيوم دسوق

ى
طمه دسوق ن|حقوق حلو

|75999 حمد|رق فتـــىحي |ح ط|صل ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|4o723 حمد|لسيد |ل |محمد كم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

483o46 ى |ي ى د|سمي  لمخزنىح |ود |كرم حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69|739 ر|لنج|لعزيز حسن |لدين عبــــد |ء|حسن عل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

282747 هلل تـــوفيق|ر محمد عبــــد|مي |حقوق بــــنه

|22275 زيد|سلىم نبــــيل محمد بــــي هره|لق|ره |تـــج

|6|94 معتـــصم محمد مدحتـــ محمود |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

4o3|63 هيم|بــــر|لرحمن |لنبــــى عبــــد |جر سعيد عبــــد |ه
ن| سليم

سكندريه|ل|حقوق 

4|3646 |هيم حسن علم|بــــر|حمد |هيم |بــــر| |ره طنط|تـــج

49o|27 عيل حسن|سم|ن |لسيد رمض|سندس  سكندريه|ل|حقوق 

696oo5 ى محمد محمد |محمد ي لجندى|سي  لمنصوره|بــــ |د|

63o4|6 بــــ|لبــــ|لعزيز جمعه فتـــح |محمد جمعه عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

256892 لحق|مديحه محمد محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6485o يف سيد ثــــ بــــتـــ فهيم|رسر ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

237o28 ى|لتـــو|مد عبــــد|هدير ح بــــ بــــحي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

87973| ء محمد خرصى محمد |ل| سيوط|بــــ |د|

|5782| م مصطفى سيد محمود هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|7o463 ي ع|ئيل مدحتـــ ر|رف زر|ج  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

686|95  |سل|
ى
هيم|بــــر|لسعيد |م فتـــىح شوق لمنصوره|ره |تـــج

2|3o86 يف يىح عىل حسن| يتـــن رسر |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

4874o6 |لدين محمد عبــــد |طف بــــدر|لرحمن ع|عبــــد
فظ|لح

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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833374 مه لوندي|يعقوبــــ سل| مرن دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

768924 لعزيز رجبــــ|لحميد عبــــد |ء عبــــد |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

|4634 ن عىل|د سليم|ل فؤ|ء جم|صف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

783768 ء منصور عىلي محمد|محمد عل زيق|لزق|بــــ |د|

52|74o د|لجو|أمنيه سعيد عطيه عبــــد ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2|932o للطيف|ل حنفى عبــــد|حمد جم| ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

25|545 ى عبــــد|مي  | لعزيز سليم|لحسي  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

8o357 سحق|دي صبــــىح صبــــىح |ف عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

535984 حمد|ر سعيد جمعه مرىس |مي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|558| سحق| |سحق زكري|جورج  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

9|7o62 لعزيز |لمعبــــود عبــــد|بــــ عبــــد|لتـــو|محمد عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

526|o4 كريم عمرو محمد طلعتـــ محمد حسن سكندريه|ل|هندستـــ 

67698o ن محمود عويضتـــ|مه شعبــــ|س|محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8|95|6 ى|حمد حس|ء |ء عل|رس| ني  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

534o36 لسيد مرىس|بــــر |محمد ج عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

846955 ي محمد |حن
حمد|ن مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

354794 هيم موىس|بــــر|يتـــ محمد | |تـــربــــيتـــ بــــنه

636448 لىح متـــول موىس|م عبــــد|أحمد س ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

85|8o م|م محمد عل|محمد عص ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|35824 ف فؤ|طمه |ف حمد|د |رسر لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

93|62 دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع| ح|لفتـــ|لرحمن عبــــد |حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد 

322o57 ع|ح محمد رف|لفتـــ|هلل مصطفى عبــــد|منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

62|358 وى|لسعد|لبــــيوم |ن محمد |ن رمض|يم| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

8384|o حمد عىلي|منه محمود | ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

893936 حمد |ل محمد |حمد كم| سيوط|تـــمريض 

8|495 لمنعم|م عبــــد |لسل|بــــر عبــــد |دتـــ ص|مي ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

77622| ج|شم عج|هيم ه|بــــر|ر محمد |من زيق|لزق|بــــ |د|

757445 رك طه|د بــــدوى مبــــ|زي عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

677|69 م|لعو|لزىك |ن محمد |م محمد حمد|سل| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل
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24727| لحكيم|تـــ |بــــر فرح|لسيد ص|بــــر |ص ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

774o24 لسيد محمود عبــــده|ر |من زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

6o76o5 لعنتـــرى|ء محمد محمد |رس| لمنصوره|بــــ |د|

49367| ف يف محمد رسر محمد رسر م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

3245|4 ن|محمد حشمتـــ عطيه درويش رضو |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

239o7o لرحمن حسن|طف عبــــد|يه ع| هره|لق|بــــ |د|

5|9888 ي|بــــو ن|دل سعد محمد |طمه ع|ف
ىسر ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

839|4 هيم|بــــر|ل محمود |عمرو جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

9492o لكريم|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |لحميد |عبــــد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

5o25o حمد محمد|ر محمد |عم ن|هندستـــ حلو

766o82 نتـــ|بــــو خز|منه مصطفى محمود محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|2|646 ىطي سند|لع|بــــسمه مدحتـــ عبــــد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

243|oo دى|له|محمود نظي  عىل عبــــد ن|حقوق حلو

47986| ي عبــــد |لد |م خ|سل|
لىحي غنيم|لحسينى سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

84569 لغنى|حمد قرئى عبــــد |رس |ي دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

78677 لعربــــى محمد يىح|نم |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o3o2o |ح عط|لفتـــ|لسيد عىل عبــــد |ء |سم| هره|لق|ج طبــــيع |عل

758922 هيم محمود عىل|بــــر|يوسف  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

476239 هيم أبــــو ريدتـــ|س إبــــر|حبــــيبــــتـــ نبــــيل عبــــ سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

3436|5 هيم عودتـــ|بــــر|ندى محمد حسن  |علوم بــــنه

649325 حمد محمد |لحميد |لحميد محمد عبــــد |عبــــد 
تـــه|شح

ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

|42727 ح محمد عىلي|ندى صل سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

|2o797 درس|در عدلي تـــ|ريو ن|م ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

68o|47 رس ثــــروتـــ حلىم|محمد ي لمنصوره|حقوق 

427o|| لسنهورى|حمد محمد |ن |سلىم رمض سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

764o26 لو|لغريبــــ كم|حمد |لغريبــــ |ء |رس| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

23oo64 حمد وجيه تـــوفيق مصطفى عىل غنيم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|o466 لعزيز|لعزيز حسن عبــــد|حمد عبــــد| ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

542|6 لحليم|طف عبــــد |ح ع|طف صل|ع بــــ بــــنى سويف|د|
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6o4o9| لعبــــد|لسيد عىل |عمر مجدي  |ره طنط|تـــج

22o|63 عر|لش|حمد |لسيد |ح |لفتـــ|حمد عبــــد| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

328536 ى |لرحمن محمد يوسف ي|عبــــد يف|سي  لشر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

75353o |مي
ر مصطفى عىل مصطفى |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي

لسويس

42o438 لسيد|س |خلود محمد عبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4o4|4| ي|ح كيل|حمد صل|محمد 
ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

639524 وى|لبــــحر|حمد |ن فتـــىح فرج |يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

463924 هلل محمد موىس|رص عبــــد |لن|يمنى عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

693565 لحسينى محمد|حمد |حمد |ء |عىلي لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4442|5 محمد محمد عىل عىل وهيبــــ لشيخ|ره كفر |تـــج

345383 حمد وليد عبــــده يوسف| ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

834o26 ش عىلي محمد|هدي حش |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

823276 لعزيز|سلىمي عيد محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||5|74 يف سعد  يم رسر هيم|بــــر|مي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

3|9633 هيم|بــــر|هبــــتـــ محسن محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2|8582 لس ع كر|دل نبــــيه ش|كي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

733|| حمد|ر محمد |حمد مختـــ| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

422957 مد مصيلىح|تـــفى يشى ح سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|43232 ى مفيد| نىح  مدحتـــ حسي  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

43o254 ف محمد محمود |تـــفى  لقلىل|رسر لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

5363o4 ى محمد طه |رو حمد|ن حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

647825 تـــ محمد محمد هل| ل طه|مي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4o35|| ف عىل ج|ن |نوره بــــر عىلي|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

862o24 كرم خميس سليم|ء |رس| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

2527|8 لمعز عنبــــ|ح عبــــد|ء صل|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

322873 س|سوتـــي  مجدى فرج غط ى شمس|تـــج ره عي 

8837oo ى | تـــ حن|ر نش|مي حني  سيوط|تـــربــــيتـــ 

3467o2 حمد محمد بــــدوى|هر |رتـــ م|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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8|o8|7 فظ|دل حسن ح|حسن ع ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

238582 لح محمد عىل|رس ص|هبــــه ي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4o6447 لونيس|هلل عبــــد |لد فضل |ريم خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9388o ف رمض|حمد | ن مصطفى|رسر |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

9|2566 لحميد كعبــــ |محمد عبــــد| مه ج|طبــــ سوه

4285o4 رمزي محمد سمي  زىك حنيش| هويد |بــــ طنط|د|

4o849 ن محمد سعيد فرج بــــدوى|حن رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

4o9937 ي|سم|ن محمد |نوره عيل يحن  |بــــ طنط|د|

|39474 هلل|لمعز نعمتـــ |ء محمد عبــــد |رس| ن|بــــ حلو|د|

637987 لمقصود|لمقصود عبــــد|م عبــــد|ء عص|ثــــن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8o5o63 ء حلىمي محمد|عل| ر|ي ره بــــنى سويف|تـــج

6|3|57 |لعل|بــــو |لعزبــــ |لعزبــــ |عزتـــ محمد  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

433477 ر|لنج|لمرىس |لعزيز |حمد عبــــد| |عه طنط|زر

|25|65 هلل|لسيد عىل مرىس عبــــد |لدين |م |م حس|سل| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

3|6592 حمد سعد|ن محمد |نوره ن|بــــ حلو|د|

328757 رق فتـــىح محمد|عمرو ط ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

296|63 لحميد حسن|دين حمدى عبــــد|ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|9866 س وليد سعد سيد|ين| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6o265 حمد|بــــ |لتـــو|بــــ نبــــيل عبــــد |هيتـــ|م صيدله بــــنى سويف

56693 بــــ|لوه|شور عيد عبــــد |عمرو ع أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

25277o ن|لسيد محمد عجل|م  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

483o2o ن محمد|رق سليم|ن ط|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

778296 ن حسن حسن بــــدوى|مصطفى شعبــــ زيق|لزق|ره |تـــج

53565 ن|حمد سمي  حسن عثــــم| ي سويف
هندستـــ بــــنى

78538| بــــ محمد حسن عىل|مه زيق|لزق|صيدله 

686664 لحديدي|لسعيد | |عمر رض لمنصوره|حقوق 

22o3o5 لمنعم وهبــــه|لدين عبــــد|ء|رس عل|ف ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6|9847 بــــ|ئى رزق محمد رزق غر|أم ط|حقوق دمي
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5|55|| حمد محمود|حمد رمزى |يه | سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

779672 هيم|بــــر|جد متـــول محمد |حمد م| زيق|لزق|هندستـــ 

287|6 رم|لمك|بــــو|حمد   |حمد |حمد مصطفى | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

877462 تـــبــــ |حمد ر|ن محمد |نوره سيوط|صيدلتـــ 

7|76|5  فر|هيم |بــــر|لسيد |ر |مي
ى
لسيد|ج |لدسوق لمنصوره|حقوق 

423355 لمجيد|تـــسنيم محمد متـــول عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

264788 ل|لنبــــى غ|ء حمدى عىل حسبــــ |رس| شمون|نوعيتـــ 

9o54o3 مي  |ل|حمد |ء عىل |شيم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

75358o لرحمن|م محمد عبــــد |رحمه هش حقوق بــــورسعيد

64|o32 ن عىل|ن حسينى سليم|حمد سليم|كريم  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

86|8o8 ي|ر
يوبــــ|لسعود |بــــو|حمدي | ئى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5ooo48 حمد محمود|دل |مروتـــ ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|5365 مل بــــكرى|لد محمد ك|مينتـــ خ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

522|74 هيم متـــولي خضي |بــــر|ء |سن عه مشتـــهر|زر

32797| بــــى|لشه|حمد |حمد |ر |لستـــ|محمد عبــــد |بــــ بــــنه|د|

33|5o4 ي ي
ي محمد|مصطفى

رس مصطفى |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|53395 رق محمد محمد|ن ط|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5o599 حمد|روق |بــــ ف|يه|نور  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

643358 مرىس عطيتـــ مرىس عىل| ند|ر زيق|لزق|بــــ |د|

5|279o تـــ|تـــه بــــرك|ن شح|حمد رمض|د |زي بــــ دمنهور|د|

445883 ئيل|نوبــــ صبــــرى مرزوق محروس ميخ|بــــ| ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|425o6 هلل|رق محمد عبــــد |ط| ن|ر ى شمس|تـــج ره عي 

26|979 حمد متـــول|حمد فتـــىح |محمود  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

5|2272 لحميد هويدى|حمد عبــــد|لدين |م |حمد عص| عه دمنهور|زر

6|2|7o ل|بــــر محمد حسن غ|ء ج|رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

28837 م محمد محمود محمد محفوظ|حس هره|لق|حقوق 

5o4738 لسيد|لسيد عطيه محمد |هلل |منه  سكندريه|ل|بــــ |د|

432o33 بــــر|حمد مصطفى ص|ن مصطفى |رو ط|بــــ دمي|د|

9|2287 ن |لسم|رص بــــدرى |يه ن| ج|تـــربــــيتـــ سوه

42674o  محمد بــــسيوئى|رق |منيه ط|
ى
لدسوق إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 
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|7|928 طف عنتـــر وهبــــه عطوه|معتـــز ع ن|حقوق حلو

899o82 ن محمد |رف عثــــم|ردين ع|ن سيوط|علوم 

77999o سمي  محمد محمود| رن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

699826 ى|ندى  حمد ثــــروتـــ حسي  لمنصوره|بــــ |د|

884o66 لوكيل  |ح محمد عبــــد|يه صل| سيوط|بــــ |د|

42856o بــــو ديه|مد |حمد ح|أمينه  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

85259 ى ص|ي س|بــــر عبــــ|رس حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

246278 ى|لعظيم ش|حمد عبــــد|يوسف  هي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

523463 للطيف|حمد عبــــد |عمرو محمد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

62o39| لم|حمد س|ح |آيه محمد صل ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

876|3| ى  |بــــ| دير مدحتـــ بــــرتـــى حني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|5|63 دى محمد|له|لد عبــــد|هلل خ|عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

259475 لمقصود|ىط سعيد عبــــد|لمع|بــــو|ن |نوره صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

||5866 ء رأفتـــ بــــهجتـــ رفله|ل| ى شمس حقوق عي 

27oo7o  يحن |عمرو محمد س
لم مصطفى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4o578o ى عىل مصطفى محمد فريىح|ي سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

239556 ن|هر حس|لط|دل |ده ع|غ ى شمس|زر عه عي 

452533 لرءوف |لعزيز عبــــد|لرءوف عبــــد |حمد عبــــد |
ن|سلم

لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

593|2 سط حسن|لبــــ|رتـــ طتـــ عبــــد |س ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

249o29 لجمل|لحميد |ل عبــــد|جم| ند ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

324595 ى عبــــد|زم ع|ح لحفيظ|طف حسني  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

359286 مر رفعتـــ محمد|حمد ع| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

458626 ح شلبــــى محمد شلبــــى|ره مصبــــ|س لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6856o2 م|لسيد طه مهدى غن|مريم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

897|99 ج |لرحيم فر|ء محمد عبــــد|رس| ج|علوم سوه

43o|o7 نور بــــريقع|هر |يرتـــ م|ن |بــــ طنط|د|

46462 ق|لق|بــــو |ل |ئشه جل|ع وى|سم رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52|926 شور|ء عيد فرج ع|لىمي سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

Wednesday, September 5, 2018 Page 2618 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

972o| لبــــصي  محمد|ء سيد عبــــد |شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

48336| حمد محمود محمد|هدير  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

539o74 |بــــ |لتـــو|ربــــيع محمد ربــــيع عبــــد 
ى
ق لصي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|3|49o شد|نوبــــ نبــــيل عزيز ن|بــــ| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

34|848 ى عبــــد|ي ى |ح |لفتـــ|سمي  حمد محمد سند|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3|5996 لنجدى|لخطيبــــ |رتـــ حسنى |س ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

363248 ى|سيد خ لد سيد حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

676o86 ي
يف | دئى ى عبــــد |رسر لعزيز|لسيد خي  لمنصوره|علوم 

33||3 لبــــدرى|هلل رزق قبــــيض |منه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

73|oo حمد|ن عىلي |عزتـــ رمض بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

765|58 |ح حسن محمد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|حسن عبــــد 
وى|لمنش

بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

54|4|9 لجندى|محمد سمي  عىل محمد حسن  |حقوق طنط

83|o37 ل عىلي|لع|ن عويس عبــــد|يم| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

5286o9 د|لرحيم ج|دل محمد عىل عبــــد |هيم ع|بــــر| ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

27|363 لبــــيس|جده غنيم مصطفى غنيم |م ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|62o22 للطيف حسن|حمد عبــــد |محمود  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

89362| هلل  |هيم عبــــد|بــــر|ن محمد |حن سيوط|حقوق 

855382 حمد|للطيف |طف عبــــد|محمد ع ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

333o|7 ل|ئل محمد كم|حمد و| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

372368 ى ل|بــــر يعقوبــــ سوري|ج| مي  ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

489443 ن|شور محمد محمود حرد|ء ع|وف سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

853494 م|م|محمد | هدير رض سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

834734 ح ربــــيع محمد|لفتـــ|ربــــيع عبــــد ي للفن|
|دق قن|لفنى

|38582 ى|مريم محمد  ى موىس حسي  مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|69487 تـــه|يمن محمود شح|محمود   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

669o8 ى عط|ي للطيف|يوبــــ عبــــد|ء |سمي  لفيوم|علوم 

2|6468 ن|محمد حسن مصيلىح سلط ى شمس|تـــج ره عي 

7654|4 ف مختـــ|محمد  هيم|بــــر|ر محمد|رسر صيدلتـــ بــــورسعيد
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7o24|6 لبــــربــــرى|لد محمود محمد |طمه خ|ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

427672 لمهدى|ح |لفتـــ|محمود محمد عبــــد  لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

242o35 حمد|يه حمدى سيد | ن|تـــربــــيتـــ حلو

6|5652 ى |عمر عدن عيل|سم|بــــو |ن حسي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

334o22 ي محمد|محمد ن
رص مصطفى تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

||6945 عىل مصطفى عىل محمد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

392|2 |لبــــن|ء محمود لبــــيبــــ |شيم هره|لق|صيدله 

227|42 شم حسن عىل محمد|حمد ه| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|966| هيم|بــــر|سط محمد |لبــــ|ء عبــــد |دع هره|لق|بــــ |د|

356935 ي|مريم محمد عىل 
ل|حمد جى |نوعيتـــ بــــنه

|62996 غنى عيد |ر |من ح|لسو|لمي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

53955 د|لجو|لعظيم عبــــد |د عبــــد |لجو|حمد عبــــد | حقوق بــــنى سويف

|459o2 بــــتـــ|لدين محمد عىلي ثــــ|د |ء عم|دع ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|53324 حمد|لمنعم |رق عبــــد |تـــفى ط ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

39o6| ف جل|طمه |ف لرحيم|ل عبــــد |رسر هره|لق|ره |تـــج

|6|3|8 لحميد|لمعىطي عبــــد |ن حسن عبــــد |نجو سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

62|79o ى|بــــو |لمطلبــــ |ر محمد عبــــد |من لعيني  هندستـــ بــــور سعيد

765377 ل|هيم بــــل|بــــر|هلل |حمد محمد عبــــد | علوم بــــورسعيد

8|3385 ين سمي  عي |د حن|شي  ره بــــنى سويف|تـــج

75887o حمد|رس عزتـــ عطيه |ف بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

56555 ى ده|بــــر سن|لج|د عبــــد |فؤ| مي  بــــ بــــنى سويف|د|

847|48 رثــــ حسن عىلي حسن|لح|عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

33258| لعدل|لرحمن محمود محمد |ن محمود عبــــد|يم| زيق|لزق|صيدله 

3556o6 ى محمد عبــــد|سم| ح|لفتـــ|ء حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

248965 لدهيىم|ع |حمد رف|جنه  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

45o54o بــــوغطفه|لسيد محمد |محمد  |ره طنط|تـــج

42924 حمد سعيد طه شيحه|ء |رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|6463 ل محمد|حمد سيد جم|لرحمن |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6||357 ه عيد عبــــد | ح محرم|لفتـــ|مي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

696746 حمد نرص|حمد |تـــى |سميه نج لمنصوره|علوم 
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675||9 لسيد|حمد طلعتـــ مصطفى | لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

8|64o ن|لمنعم محمد عتـــم|ل عبــــد |بــــل ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

356925 ح محمد جمعه فهىمي|طمتـــ صل|ف |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4o689o زلي|ل|حمد محمد |مريم محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

494273 حمد هريدى|م فرغىل |هلل س|عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

783576 لسيد محمود|رس |ء ي|ل| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|4888o ىط|لع|زق عبــــد |لر|ء محمد عبــــد |رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

478243 حمد|حمد عىل |شم |يه ه| سكندريه|ل|حقوق 

28542 هلل|حمد عىل عبــــد|محمد مدحتـــ  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|35365 هيم|بــــر|لحميد عىل |حمد عبــــد | لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

26||78 فع|لش|دل محمد |ر ع|من ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

433478 لكريم طيبــــ|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد| |ن طنط|سن|طبــــ 

9o3777 عيل |سم|لرحيم محمود |ده عبــــد|غ تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

825232 هر عىلي محمود|سميه م |نوعيتـــ فنيه قن

769969 ى ن ل|لجم|حمد |رص محمد |نرمي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

253556 وى|لتـــل|لمنعم |ل عبــــد|يه جم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

7oo687 ي|لسيد |لحميد |حمد عبــــد |محمود 
ل|لسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

268873 لخول|لحميد |ن حمدى عبــــد|يم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

437|o8 لففى|م يوسف |لسل|دل عبــــد |يه ع| لشيخ|تـــمريض كفر 

8o8327 ي| |نور
لدريىمي محمد مصطفى ي|طبــــ 

|لمنى

476|9o ين عبــــد  لحميد جمعتـــ|ح محمود عبــــد |لفتـــ|شي  سكندريه|ل|بــــ |د|

69o|3o سط طه محمد|لبــــ|عمرو محمد عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|35789 زى|لعز|حمد عىل |رس |ن ي|نور ن|فنون جميله فنون حلو

493222 هيم عىل حسن|بــــر|ن |حمد عثــــم| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

868537 حمد|لكريم |د |بــــر ج|حمد ج| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||86|3 ه م|  رف|لبــــ|هر عبــــد |مي 
ى
بــــ|ع كس|ق ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|32628 محمد محمد جبــــر| رن هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

254|24 نم|هلل غ|ل عبــــد|محمد جم ي صىح بــــنه
|معهد فنى

495625 محمد منصور جمعه مسعود كحيل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3456| بــــوهديبــــه|هيم |بــــر|حمد |لسيد|حبــــيبــــه  هره|لق|صيدله 
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43o943 ندى محمد عىل محروس |تـــربــــيتـــ طنط

8983oo ضل |د ف|لد رش|خ| هن ج|ره سوه|تـــج

863o97 ي|لش|عمر يوسف عبــــد| ند
ى
ق دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

2|767 نور بــــهلول|طف |ر ع|من تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

53995 ن سعيد|لرحمن محمد شعبــــ|عبــــد ي سويف
هندستـــ بــــنى

878|53 دى  |دى لطيف بــــغد|بــــغد| رين|م سيوط|بــــ |د|

252956 هلل سعيد محمد محمود خليفه|منه  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|37385 لعليم|ن عبــــد |لعليم رمض|حمد عبــــد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4||o7| ج|لطن|حمد |تـــفى محمد محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

699o85 لعزبــــ|ن |لسيد نعم|حمد محمد | تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

233822 حمد|ل حسن محمد |حمد جم| رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

6869|| د|لسيد محمد مر|رص |محمد ن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

44o78o حمد عيد|حمد محمد سيد |دتـــ |مي لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8|55|5 لحميد|رص محمد عبــــد|لن|عبــــد| هي ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

25|oo2 ى مجدى عبــــد|ي ره|ىط سم|لع|سي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

269727 حمد عطيه|مه |س|حمد | ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

839274 رس محمود خليل|ء ي|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

52o4|2 لمقصود عرقوبــــ|لرسول عبــــد|حمدي عبــــد | عل |علوم طنط

6286o4 ى ف|ي ن|يز محمد أحمد رمض|سمي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

56o43 لمطلبــــ|حمد طلبــــ عبــــد |ئى |م| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6226|7 للطيف محمد عطيه|آيه عبــــد ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4o946| لجمس|هيم |هيم إبــــر|هيم عبــــور إبــــر|إبــــر |بــــ طنط|د|

634o98 هلل|م عيس عبــــد |محمود س زيق|لزق|هندستـــ 

89o3o6 عبــــدربــــه | دل عط|حمد ع| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o|2o د فخرى زىك|دى عم|ش ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

43344| هيم|بــــر|لسيد |لموجود |محمد عىلي عبــــد |بــــ طنط|د|

|57472 ج|مل فر|لح ك|ء ص|شيم ن|تـــربــــيتـــ حلو

||845o در عليوه|لق|لد عبــــد |در خ|لق|عبــــد  |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

25o2o9 ر|دى نص|له|ر عبــــد|ن نص|ريم|ن لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 
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|7829o ى|تـــوفيق  حمد تـــوفيق حسي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

437|47 يد|هيم محمد محمد ف|بــــر|ء |لىمي لشيخ|بــــ كفر |د|

29o876 لحسينى مرىس|ل شندى |سم جم|ق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

465443 ف | در|لق|حمد محمد عمر عبــــد |رسر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

8o6o59 لمنعم عبــــوده|ندي محمود عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

23|33o لسيد محمد|محمود محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|55oo ي |هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|
ى
وى|لعشم|لدسوق ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

426354 س|حمد محمد محمد عبــــ|سلىم  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

699o42 لمرىس|فظ |هلل ح|يه محمد عبــــد | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|64|7| ف محمد فتـــىح | عيل|سم|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|2|93 لدين مرع خليفه عبــــدربــــه|م |حس |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

6o7927 لعربــــ حسن ربــــيع|دل عز |ليىل ع |بــــ طنط|د|

492466 هيم نزيه بــــسيوئى|نزيه إبــــر سكندريه|ل|ره |تـــج

226649 حمد مجدى محمد حسن| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

347437 هيم|بــــر|زق |لر|ره سيد عبــــد|س ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

225|5 ف محمد عبــــد |هلل |عبــــد  بــــ محمد|لوه|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|44584 بــــى|رق سيد محمد شل|محمد ط هره|لق|ره |تـــج

9|6796 لنعيم عىلي |حمد حسنى عبــــد| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

76364o ندى محمد محمد مسعد عىل جمعه ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6336o8 ن|حمد سليم|نىه سعيد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

27294| حمد|منى محمود صبــــىح  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

|73775 هر عىل محمود|يوسف م هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o826 فتـــ يىح رحيم محمودهيكل|ء ر|ول تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

2|6|3 مد عىل محمد|مريم ح ن|علوم حلو

4o4653 حمد مندور|لدين |ل |لسيد كم|د |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63764o جتـــ|حمد خف|لسيد عىلي |ء |لزهر| زيق|لزق|علوم 

47728| حمد|ج |حمد محمد فر|در |ن سكندريه|ل|ره |تـــج

6365|4 ي عبــــد|بــــ |لوه|عبــــد
ى
بــــ|لوه|حمد شوق زيق|لزق|هندستـــ 

|4|o75 |لعل|بــــو |عىل محسن حسن  ى شمس حقوق عي 
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225697 م|دهم مصطفى محمد سيد سل| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

9o5656 لضبــــع خليفه محمد |لد |خ ج|بــــ سوه|د|

6|3696 دق مشعل|هلل ص|مح عبــــد|حمد س| |حقوق طنط

339855 حد محمد|لو|دل محمد عبــــد|م ع|سل| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

4|58o4 لسمخىل|حمد |لخشوعي |خلود محمد ربــــيع  لشيخ|بــــ كفر |د|

|2o79o س يوسف|تـــي  بــــيتـــر غط|فيلوبــــ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

9o5|58  |كلثــــوم 
ى
ى  |حمد شوق مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

278568 لفضيل نبــــوى|ء محمود عبــــد|سم| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

243647 حمد محمد|ء منصور |رس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

|29422 حمد حسن|طف |حسن ع وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

35554o ي عبــــد
لمعىط|سلىم مصطفى وففى |ره بــــنه|تـــج

5|8o|8 دتـــ|لمنعم جر|ء محمود محمد عبــــد |دع تـــمريض دمنهور

38737 ن محمود|حمد يوسف سليم| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

777259 عيل|سم|تـــ |لشح|محمود نبــــيل  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

895574 ود  |ل مه|كم| ئى عط|روم ج|عه سوه|زر

43545o وى|لمك|لمجيد |ء محمد عبــــد|رو سكندريه|ل|علوم 

8537|o لرحمن|د نبــــيل فوزي عبــــد|جه ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|826o ى |حمد عم| عيل|سم|بــــو |د حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

327627 ئيل|دى مجدى رسكيس ميخ|ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

45||76 حمد|هيم سيد |بــــر|عطيه مهدى عطيه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

38336 وى|لبــــط|حمد محمود حمد |لد |خ هره|لق|هندستـــ 

784952 لسيد|رس محمد حسن |ف | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2|5o54 لدين عىل سعيد عىل|سيف  هره|لق|ره |تـــج

4|6987 لعزيز|بــــ عبــــد|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|عبــــد ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

86945| ك|ئيل جرجس مني  مس|مهر ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

23693| للطيف|س عبــــد|م عبــــ|ر هش|مي ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

64o296 م عىل محمد|لسل|ن محمد عبــــد|يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7729o| ح خرصى|لدين خرصى صل|ح |صل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

25278| ح محمود عبــــدربــــه|هدى صل هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

Wednesday, September 5, 2018 Page 2624 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

522878 لسيد|ن |ن سيد عمر|ن عمر|رو بــــ دمنهور|د|

769532 ي|لدين محمد |م |حمد عص|
لعوضى لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

5o5427 حمد|د محمود سيد |حمد فؤ|ن |مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o2556 ي حسن مخلوف|لرحمن |عبــــد
لحسينى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

68|o64 حمد عىل|لمحمدى سيد |مصطفى جمعه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|89o5 وى|لعشم|لسيد حسن |هلل |منتـــ  ره بــــور سعيد|تـــج

8459|7 ى محمد|محمد ن رص حسني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

42444| ن|بــــدين حسن عتـــم|لع|محمد حسن زين  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

238|72 زق سيد|لر|سلىم يحن  عبــــد لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6|348| ن|تـــه سليم|بــــر شح|هيم ص|بــــر|محمد  |ضتـــ طنط|علوم ري

88o47 لرحمن|هلل عبــــد|ن محمد عبــــد|نوره ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

257972 لعزيز هويدى|هلل عربــــى عبــــد|عبــــد يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

487469 ق|حسن  ق|دهم رسر وى|وى محمد رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

57672 حمد حمدى عىل|حمدى  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

5|4765 بــــر محمد عىل منتـــرص|تـــفى ج ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|67o23 هيم|بــــر|ده محمد |محمد حم ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

843463 لرحمن محمد|دل عبــــد|طف ع|ع ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

529o67 لزوكتـــ|لسيد |لد |محمد خ ضتـــ دمنهور|علوم ري

8|3653 ين ن جح مرعي جمعه|رسر لفيوم|ر |ثــــ|

629262 حمد محمد|رك |دل مبــــ|ع |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|462|3 للطيف|رحمه محمود يسن عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|5593 ن|لحميد ديو|حمد ثــــروتـــ عبــــد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6973o8 لحفيظ محمد|ن سعد محمد عبــــد |حن لمنصوره|بــــ |د|

685o6o ق|حمد محمد | |هيم ذكري|بــــر| وى|لشر لمنصوره|حقوق 

537239 ف ف مشر سهيلتـــ ثــــروتـــ رزق مشر |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

45|859 |لرؤف شتـــ|محمد  عبــــد | لسيد شتـــ|محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

3|7696 لسيد|شور |د مجدى ع|زي وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

9|||47 ى |ي لمول خلف |حمد عبــــد|سمي  ج|بــــ سوه|د|

69o76| حمد|لزين نبــــيه |دل |ره ع|س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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|24968 هلل|د عبــــد |حمد فؤ|رق |ط |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

427793 لففى|ل طه محمد |سهيله جم هره|لق|م |عل|

32o||9 خله| روبــــرتـــ حن| مونيك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|22926 بــــ|لوه|رحمه محمد محمود عبــــد  ن|علوم حلو

23o272 ح |لفتـــ|لرحمن عبــــد |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد
محمد

لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

752752 عمر محمد سيد محمود عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

329794 لحليم محمد غريبــــ|طف عبــــد|ح ع|سم |بــــ بــــنه|د|

|65o|2 ى ح مد|م ح|مد س|حني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

637744 لسيد منصور|هلل |ل محمد عبــــد|م| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|2o323 م محمد حنفى محمد|هي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

426o2o ر|لنج|ن محمود مصطفى |رمض| ثــــري إلسكندريتـــ |تـــمريض 

38369 تـــ محمد | لعزيز|حمد عبــــد |مي  هره|لق|بــــ |د|

9|o|78 مح قيرص فهىم |رك س|م سكندريه|ل|صيدله 

42932 بــــ|بــــورسيع منصور دي|ميه منصور |س هره|لق|طبــــ 

34o||3 حمد  متـــول|لسيد متـــول | زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

767|77 ن|سليم عيد سليم|لد |خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

546355 لرحمن محمد عوض بــــطيشه|عبــــد  ن|هندستـــ حلو

629|48 ح طه عيد|ء محمد صل|ل| زيق|لزق|علوم 

338536 |هند سعيد محمد محمد وف زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

63|5o8 هلل|لسيد عبــــد |ء مصطفى |سم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

92|528 لحميد |حمد عبــــد|نىه محمد  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

6o8|28 درس|درس عزيز تـــ|تـــ| رين|م |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

838977 ى محمد| دين محمد حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

27|7o2 وق  وى|لمك|حمد |هيم سيد |بــــر|مه |س|رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

64o547 زى|لعزيز حج|لعزيز كرم عبــــد |كرم عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3447o8 د فوده|منى محمد لطفى عو ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|386o ف  ن|لدين جمعه محمد سليم|محمد رسر عه دمنهور|زر

278473 ر|لجز|دل قطبــــ |ره ع|س تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8|7558 لحفيظ خلف|عمر محمد عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

635|74 هلل|كر عوض |مريم مدحتـــ ش زيق|لزق|حقوق 
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859|9 ه مجدى عبــــد | ن|م رمض|لسل|مي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

84o||| حمد|د |هد عو|طمه مج|ف دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

75273| لجوهرى|حمد |حمد محمد سعد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3|6638 دهم|مه سيد |س|ء |دع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7|2|2 حمد|ن |ل رمض|محمد جم ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

5436o2 ح|ر مفتـــ|لستـــ|ء فتـــىحي عبــــد|رس| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

|2o|59 هيم قنديل|بــــر|فرح عمرو سعيد عىل  ى شمس|تـــج ره عي 

|2||o9 هر حسن|لظ|لعزيز عبــــد |مهند محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

832255 لعبــــد|لسميع محمد |شم عبــــد|منيه ه| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

53o248 لدين |ح |لدين محمود صل|ء |ديتـــ محمد بــــه|ش
محمد زيد

ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

24265o ع محمد|لرؤف رف|لد عبــــد|محمد خ ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

692o|5 لبــــطل|دى سعد عىل |لبــــغد|حمد | لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

|67o67 ى|حمد | ف سعد حسي  رسر هره|لق|طبــــ 

6|9454 ن|دل حمدى محمد شعبــــ|مريم ع ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

36o556 ى ممدوح  لبــــكش|حمد محمد |نفي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

55929 مل|حمد محمد عويس ك| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5248o عيل محمد|سم|د |هلل عم|منتـــ  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

2627o| ى سليم|محمود  ن|حمد حسي  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

52676 بــــر|حمد محسن محمد ج| بــــ بــــنى سويف|د|

5o4622 هيم|ير|آيه محمد حسن محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

7oo73o دى|له|دى عزتـــ عبــــد |له|عمر عبــــد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

5|5|3 حمد قرئى محمود|سلىم  ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

2433o در|لق|در محمد عبــــد |لق|ء عبــــد |رس| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

7|5663 حمد|عيل محمد |سم|رحمه محمد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

432967 بــــوعكر|لحميد |مل محمد عبــــد| ي صىح طنط
|معهد فنى

82|467 م رفعتـــ يوسف|كميله عل ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

25438o ف جل|ر |من بــــ|ل غر|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|3o48| ى محمد مىح |ي حمد|لدين عىل |سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|9229 ن|دي محمد مهر|هنيه ن ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى
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438694 لجمل|ل محمد محمد |محمد جم |حقوق طنط

439656 لعزيز|لنبــــى بــــسيوئى عبــــد|مريم عبــــد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

36o5|8 وى|لرص|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|مه عبــــد|س|ن |يم| هره|لق|ج طبــــيع |عل

879948 حمد |م |لسل||ندى محمد عبــــد  سيوط|تـــربــــيتـــ 

7|7788 لح|لسيد محمد لطفى ص|مل | ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

778956 ن|هلل فرح| |يه محمد عط| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

4487o2 بــــوزيد|حمد عيس |ن |محمد سليم |هندستـــ طنط

698252 ى موىس فرج|تـــم |هبــــه ح مي  لمنصوره|نوعيتـــ موسيقيه 

|2o332 م|م|ن |م فرح|م|حمد | ى شمس حقوق عي 

49o37| ل بــــدوى محمد|لع|طمتـــ يوسف عبــــد|ف سكندريه|ل|بــــ |د|

242643 لس خ مل|لد سمي  ك|كي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

33o4o4 ن|سيد محمود رمض| شهد زكري |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

358o5o لتـــحيوى|رق محمد طلعتـــ زىك |هلل ط|عبــــد ى شمس حقوق عي 

2|37|| ن جبــــريل|هلل محمود عىل سليم|سيف  هره|لق|حقوق 

48964o نه حليم فكرى يعقوبــــ|دمي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28684o لهلوتـــى|هيم محمد |بــــر|لسيد |هيم |بــــر| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2268|6 ى عبــــد|عمر فؤ |لبــــ|د حسي 
ى
ق ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

525756 تـــه يوسف|لعزيز محمود شح|محمود عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

882o6 طمتـــ  مصطفى  عىل مصطفى|ف |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

22||3| سلىم مصطفى رشدى محمد ن|بــــ حلو|د|

73377 رس فريد لطيف|يوسف ف لفيوم|بــــ |د|

2459o2 بــــى|لشر|يمن محن  |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

3622o ن محمد|حمد شعبــــ|م |سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|865| ىط|لع|لد محمد عبــــد |ن خ|رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

892945 حمد |ن |مه خليل زيد|س| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|9|46 وى|لحفن|عيل |سم|وي |ء سعيد حفن|رس| |حقوق طنط

8785o5 محمد | لعل|بــــو|حمد محمد | سيوط|عه |زر

542|78 حمد عطيه|م محمد محمود |إسل ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|24992 ئل مني  نجم|ن محمد و|مرو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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758255 ى صبــــىح لبــــيبــــ| |رين|م مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

|737|| ن بــــدر|م سعد سليم|سل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8888|7 ى محمود فرغىل |حسن ء حسي  سيوط|طبــــ 

|4|o79 حمد|ح |لفتـــ|لعزيز عبــــد |ح عبــــد |لفتـــ|عمر عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

83236 ي س|م|
لح معوض|مي ص|ئى ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

234655 ى عبــــيد|حمد سيد سعد | مي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

7|7554 ض|حمد ري|لسيد |ئشه محمد |ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

495989 ي |زينبــــ 
|لسق|حمد |حمد مصطفى تـــربــــيتـــ دمنهور

687987 ج عىل|لح|لسيد محمد |لسعيد |يه | لمنصوره|ره |تـــج

|63o95 ى|فرح  حمد محمد عشر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

83674| حمد مغربــــي يس|محمد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

366236 ن بــــدر|مريم محمد رمض ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

69|776 لنورج|ح |لفتـــ|ء محمد عبــــد |عل هره|لق|م |عل|

|27293 ى محمد |عمرو ع ي|دل حسي 
ط|لىحى ى شمس|تـــج ره عي 

689566 ى  ىط|لمع|بــــو |بــــ |لتـــو|يش عبــــد |رني  لمنصوره|حقوق 

7|7677 عىل محمد| م رض|سل| لمنصوره|حقوق 

9|57|2 لحليم  |بــــ بــــدر سليم عبــــد|رح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

679||5 وى|لص|حمد |محمد محمد فتـــىح محمد  لمنصوره|ره |تـــج

89|447 مروه مجدى غريبــــ لوندي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|66883 ي
مروه محمد سيد حنفى ن|هندستـــ حلو

2563|4 ضى|تـــه م|طف شح|محمود ع ي صىح بــــنه
|معهد فنى

82676 ف سيد سيد|هينور |م رسر ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

6||8o7 ى|لعزيز محمود ش|ن نبــــيل عبــــد|نوره هي  |صيدله طنط

6|442o حمد|لسعيد محمد|در |لق|ء عبــــد|سم| |تـــمريض بــــنه

477867 ى عبــــد  حسي 
ى محمد|لغف|مصطفى ر حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

287|99 |لنج|لدين أبــــو|حمد محمدبــــدر|محمد  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

2|42o8 للطيف غريبــــ|عيل عبــــد|سم|مصطفى  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2234|5 م|لسل|لم عبــــد|ن س|لم رمض|س هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5o736 هيم عيسوى|بــــر|هيم حسن |بــــر| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ
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768358 ي|ر
ضل|لف|لمطلبــــ عىل |طف عبــــد |ع| ئى لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

9o28oo رغده محمد محمد عىل  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

334o95 د|يمن محمود محمد رش|مصطفى  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

33939| ى|بــــر|ح بــــيومي |ن صل|يم| هيم حسني  |تـــربــــيتـــ بــــنه

25|428 ف |عىل لطفى رمض لدين|ن رسر ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

94288 صف|صف محمد ن|ندى محمد ن ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

428o|9 ئى|لبــــيبــــ|رف شيبــــه محمد |ره ع|س ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

23|575 لحق|د|محمد مسعد سعد ج ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

849644 نبــــ محمد|مي سعيد ج دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

5o7282 دى |له|لحفيظ عبــــود عبــــد |رحمتـــ سعيد عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

84248o ي محمود 
لنوبــــي عىلي|مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

882842 نور محمود  |مصطفى | دين سيوط|تـــربــــيتـــ 

|8359 ي |ن ه|نوره
لسيسي|هيم |بــــر|حمد |ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

84593o دق محمود|لص|رص |لن|محمود عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9oo547 لرحيم |مد عبــــد|مه ح|س|له |ص| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

6|655 لحليم|ن رشدى عبــــد |ء رمض|لىمي لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

8|299o ي عطيه|كريم عطيه ر
ضى ي|بــــ |د|

|لمنى

533o95 لمعتـــمد|ر عنتـــر عبــــد  |لستـــ|محمد عبــــد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

757|o5 لدين عيد محمود|م |ن عص|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

7|8o78 بــــر|لص|ر |حمد جمعه محمد مختـــ| لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

8o6985 ى عزيز  غبــــ|بــــوجبــــل ر|نفي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

486o67 حمد|لرحمن محمود طه |م عبــــد |له| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

477|98 عيل|سم|لعزيز تـــوفيق |حمد عوض عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

44|5|4 لمقصود|لعزيز عبــــد|ء محمد عبــــد|سم| لشيخ|ره كفر |تـــج

243|28 ر محمد حموده|لغف|لد عبــــد|محمد خ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

58339 شكرى نصيف مجىل| رين|م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

333947 لفتـــوح محمود|بــــو |م محمد |سل| لمنصوره|حقوق 

362|8 |لعل|بــــو |حمد |حمد يىح | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

484353 حمد فتـــىحي فهيم عىلي|هلل |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

89o942 حمد عمر |ن |ليه فرح|ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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36o33 نم محمد عمر|ر لطفى غ|من هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

697||7 ى عبــــد |مه |س|كريم  م|م|ل|لحليم |مي  لشيخ|هندستـــ كفر 

856||4 لمجيد|حمد محمد عبــــد|ل |كم ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

779o37 ي
منى شحتـــه سليم حسينى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

22667| ف سيد |تـــم |ح حمد|رسر يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

76o937 حمد عىل|هلل |ن عوض |يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7858|6 لح|سم ص|بــــ عوض ق|يه|حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

426754 لمجيد متـــول عىل|لسيد عبــــد |سلىم  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

692|55 ي|هيم |بــــر|ئل نبــــيه جوده |قه و|رسر| لمنىح  لمنصوره|حقوق 

676745 ف بــــسنتـــ يوسف|سم |بــــ رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

639547 بــــو بــــكر محمد|حمد محمد |نه |ريح هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8o9453 ي موىسي عبــــد
لعليم|محمد مدئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

7||867 لنور|بــــو |لغنى |ندين فوزى عبــــد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

68754 ه محمد عبــــد | ح عىل|لفتـــ|مي  لفيوم|بــــ |د|

755o79 هيم|بــــر|ر |لستـــ|هيم عبــــد |بــــر|محمود  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

8|6o62 ي يوسف متـــي|
مجد هنى ي|بــــ |د|

|لمنى

7599o3 لمعىط|لعزيز عبــــد|محمود عبــــد | مه لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

83|948 هلل|مريم محمود جعفر عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

7734|8 لدين|هلل محمد صفوتـــ نور |ء عبــــد |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

|5o533 هيم حسن|بــــر|محمد مجدى  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6275|8 رى|لعم|لسيد |حمد | |ل رض|م| لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

923876 ى سعد  | لعل|بــــو|حمد |نرمي  ج|علوم سوه

27|756 رؤى بــــسيوئى محمد بــــدر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|5578o ي محمد نرص |د ه|ي|
لدين|ئى د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

||96o9 ل يسي|بــــ كم|يه|ندرو | ى شمس|تـــج ره عي 

5347o9 ى محمد سعدى سيد |ي حمد|سمي  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

3|4633 لحسينى|لحسينى محمد |عمر  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

779952 هلل|حمد عىل عبــــد|محمد  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

9|8824 بــــر زهرى محمود  |هبــــه ج تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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|3|669 لرحمن|لسيد عبــــد |نبــــيل | دين ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4233o4 مريم خليل محمد خليل محمد سكندريه|ل|ره |تـــج

439565 لسيد يوسف|لسيد سعد |لي |س لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

876473 ن عشم  |صموئيل جرجس يون سيوط|تـــربــــيتـــ 

7o5967 بــــ|لسعيد محمد خط|هيم |بــــر|سعيد | رن ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

353|78 رح|هر مظهور بــــ|دى م|ف |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3o728 ى ع|ي م محمد|لسل|دل عبــــد |سمي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o54o4 لعدل|كريم محمد فتـــىح محمد  لمنصوره|ره |تـــج

4o4899 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|محمد مصطفى  سكندريه|ل|حقوق 

46|444 رمزي حمدي محمد محمد آدم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|8625 ى عبــــد|رحمتـــ و لعزيز|ئل حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8o33|2 لسيد محمد|لد |د خ|ذي ره بــــنى سويف|تـــج

778967 زق|لر|هيم عبــــد |بــــر|ء محمد |دع زيق|لزق|صيدله 

463339 بــــوزيد|هيم محفوظ |بــــر|رقيه  لشيخ|بــــ كفر |د|

692|32 دى|لن|بــــ |لوه|بــــ صديق عبــــد |لوه|محمود عبــــد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

367268 ح يوسف|منيتـــ محمد صل| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

438426 دى|لرحمن عبــــ|يمن عىل عبــــد |هلل |عبــــد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

345|6 هيم|بــــر|ل سمي  |لع|بــــ عبــــد |رح ن|بــــ حلو|د|

6242|4 ي |ل |لرحمن كم|عبــــد 
بــــينى زى|هيم حج|بــــر|لشر ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

3|4962 لعزيز|مه عبــــد|لدين سل|م |مصطفى حس لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

49o63| خلود مجدى محمود محمد بــــشي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

543||2 ء نبــــيل محمد محمود عقبــــه|شيم سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

42362o |ع |لرف|حمد |بــــسنتـــ مسعد 
ى
لدسوق سكندريه|ل|بــــ |د|

6927o5 |هيم محمد |بــــر|م محمد حسنى |يدى هش|ه
د|لحد

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o6|73 نوبــــ وسيم رمزى بــــولس|أبــــ سكندريه|ل|صيدله 

775336 لحسينى موىس|رص محمد |حمد ن| زيق|لزق|بــــ |د|

|7|696 م|لسل|حمد محمد عبــــد |منه  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

3|oo5 يم|لد|لربــــ عبــــد |طمتـــ عبــــدتـــ وديعتـــ |ف هره|لق|بــــ |د|

75o94| لسيد|لخي  |ح |حمد يشى صبــــ| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 
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68939| نم|لسيد غ|ر |لغف|ر محمد عبــــد |من لمنصوره|بــــ |د|

3366o5 لعظيم|م محمد عبــــد|دتـــ عص|غ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

828264 ل محمود محمد|م جل|سل| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

4|2387 محمد أحمد محمد محمد رجبــــ ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

78|oo2  
ى
 مسعود|صدق

ى
يمن صدق زيق|لزق|بــــ |د|

755358 ه حسن عن| ئى حسن|مي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

95578 حمد سيد محمود|سيد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

855|52 د وهبــــه|رص فؤ|م ن|سه ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

9o9597 ن حمد فرج  |للطيف عىل |عيل عبــــد|سم| |مي  ج|عه سوه|زر

62o57 لحميد|مل عبــــد |حمد ك|م |سل| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

7735o3 لخول|لنبــــى |ء عبــــد |ء بــــه|ول مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

4|8299 بــــوزيد|رص مبــــروك محمد |لن|محمود عبــــد م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

8354|4 هيم|بــــر|ل محمد |ء جم|ول دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6|2859 لمنصف يونس|لق عبــــد|لخ|محمد عبــــد| سم زيق|لزق|حقوق 

885|o| مروه شيبــــوبــــ قطبــــ خميس  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

295933 لس نج د رزق|ح فؤ|كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8oo58o بــــ عىلي|لطو|لحميد |حمد عبــــد| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

645749 ى|لد |لبــــنى خ لسيد محمد حسي  |تـــمريض بــــنه

848||o ي جوده ميخ|دول ئيل سيدهم|ج  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

9o8o6| لحليم  |فظ عبــــد|لح|هلل عبــــد|عبــــد| دين ج|تـــربــــيتـــ سوه

279o8o لحميد|لجليل عبــــد|وى عبــــد|حمد منش| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7||o86 ل مصطفى محمد|م نهرو كم|سل| لمنصوره|ره |تـــج

267488 لجليل|ن عبــــد |لسميع سليم|حمد عبــــد|منى  |تـــمريض بــــنه

7737|9 ى نبــــيل شلبــــى عبــــد  ك|لمل|كرستـــي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

246633  |لش|رق عبــــد|د ط|زي
ى
لسيد|ق شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|

كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

786229 ف محمد عبــــ|ر |من لبــــطريق|س |رسر زيق|لزق|بــــ |د|

32|74o حمد|لمنعم محمد |هلل عبــــد|عبــــد حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

87233 حمد|ل محمد |ندى جم لفيوم|صيدلتـــ 
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448568 لعربــــ|مصطفى محمود محمد عز |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8245|2 ي|حمد ق|دي |حمد سيد عبــــ|
ضى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

4787o8 سم|لق فتـــوح ق|لخ|محمود عبــــد  ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

68325o لسيد|لسيد عوض |ره |س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

296oo6 لدين محمد بــــدر|ح |ل صل|هلل جم|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

755725 ء محمود مصطفى محمد|رس| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

4|o|37 لغيط|بــــو |هيم |بــــر|محمود حمدى  |حقوق طنط

675||| لليل|بــــو|حمد محمد |ندى محمد  لمنصوره|ره |تـــج

|5326 بــــو زيد|ل حسنى |محمد وليد جل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

685649 لعظيم محمد عطيه|هيم عبــــد |بــــر|ء |رس| لمنصوره|بــــ |د|

879873 ى عزتـــ  ن  |حمد رشو|نرمي  سيوط|بــــ |د|

75o93o لسيد مسلم|م مصطفى  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

355325 د|لجو|لعزيز  عبــــد|ل عبــــد|يتـــ جم| ى شمس|د| بــــ عي 

63oo|8 عيل|سم|لمقصود |لحكيم عبــــد |حمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

4349o4 حد محمد قطبــــ|لو|تـــ منصور عبــــد|ي| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

353398 حمد|رق سيد |حمد ط| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

456823 هيم|بــــر|مر محمد |طمه ع|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

897|87 ن |مل عثــــم|مصطفى عىل ك ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

2534o| يف مصطفى |من لقرش|ر رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4239|o مريم محمد فتـــىح محمد خليفه سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

6o3246 لسيد شلبــــى|ن محمد |نوره |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

84|68o لرؤف محمد نوبــــي|محمد عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

4o3|85 هلل|لودود عىل عبــــد |خلود حميدو عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o6792 ل|هيم هل|بــــر|ن طلعتـــ محمد |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

95246 تـــ|مجدى سعيد محمد بــــرك ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|55935 لعزيز|حمد مني  عبــــد |مه |س| |رش ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

755558 ى|حمد مهدى فؤ| د حسي  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

24|62o لمنعم لبــــيبــــ محمد هندي|منه عبــــد كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|7|3oo حمد|حمد محمد |نبــــيله محمد  ى شمس حقوق عي 
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4o752| ر حسن أحمد حسن أبــــو يوسف|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o28|8 لسيد منصور محمد عىل|يه | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7|3238 لبــــر|لسيد عبــــد |بــــ |لوه|ء عىل محمد عبــــد |شيم ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|68374 لحميد حلىم|ئى محمد عصمتـــ عبــــد |مريم ه ى شمس حقوق عي 

|26425 للطيف|ل محمد عبــــد |محمود جم ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

84|2|7 حمد محمد|شم |ء ه|ل| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

279|2o مر|بــــو ع|تـــه |م شح|محمد س شمون|نوعيتـــ 

259883 شور|لمؤمن ع|يه فوزى عبــــد| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

753o49 ى عوض|يمن |د |زي حمد حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

88298o حمد عمر عمر محمد | منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

767o63 شل محمد|حمد تـــوفيق ه| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

489392 لسيد محمد محمد|مح |ندى س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9237| ش|يمن نجيبــــ طه حو|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

752927 ى س ى|م ق|حسي  سم حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|5|724 حمد|حمد خليل |ء عمر |رس| ن|بــــ حلو|د|

2224o3 بــــوزيد عىلي|هر عىل |جر م|ه ى شمس|زر عه عي 

3683o2 لم|بــــ س|دل دي|م ع|ريه دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

7|76o6 ل محمود حمد|د جل|له عم|ه ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

|45528 ي محمد|د عم|زي
د عفيفى ى شمس|د| بــــ عي 

||8344 هيم|بــــر|مل حسن |لد ك|مل خ|ك ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8797|| ل محمود عىلي |هدير جم سيوط|بــــ |د|

53592o سلىم مصطفى محمد مصطفى محجوبــــ لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|333o5 لمنعم محمد|دى عبــــد |له|ء عبــــد |عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

754859 حمد غريبــــ|ل |طمه جم|ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2|7697 ل هدهد|ح جم|لفتـــ|يمن عبــــد|بــــ |يه| ى شمس|تـــج ره عي 

5||476 محمد فتـــىح محمد محمد عيد ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

353763 لمجيد|ن عبــــد|عيل عثــــم|سم|سيد  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

42367| دى موىس عىل|له|هيم عبــــد|بــــر|طمه |ف سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

79|896 ى|محمد  لسيد محمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

879236 جر محمود سيد حسن |ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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884oo7 ن |نم فخرى رمض|مروه غ سيوط|تـــربــــيتـــ 

422726 حمد محمد|كريم مصطفى فتـــىح  سكندريه|ل|بــــ |د|

256998 ن|لمحسن علو|هيم عبــــد|بــــر|تـــغريد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9|9738 لعزيز  |لدين حسن عبــــد|ء |محمد بــــه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|24o|3 ف سعيد |نىه  لسيد|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

827436 حمد تـــوتـــ|دل |مه ع|س| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

369696 لسيد محمد|لسيد |ل |جر جم|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8848o8 فظ |لح|طف فرج عبــــد|محمود ع هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

68237| ن جريس| سم مجدى حن|بــــ| مي  لمنصوره|حقوق 

48o434 دم|لعظيم مصطفى محمد |محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|5648 هيم|بــــر|لمطلبــــ طه |منيه نبــــيل محمد عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

34|385 لعز|بــــو |ن محمد |ل عثــــم|محمد جم وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

4586o ى  ف عبــــد |نرمي  هلل محمد|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

335227 وى|لفيش|لعزيز |محمد عبــــد| رودين ى شمس| لسن عي 

9|o74o ه |لل|حمد عىل عبــــد|هيم |بــــر| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

|63269 لشيخ|حمد محمد |يمن |سلىم  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

373882 ف محمد عىلي
مريم رسر عه مشتـــهر|زر

349573 حمد حلىم جنديتـــ|محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|28o87 سل محمود عرفه محمود|بــــ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

84oo98 ي
دي محمد|له|هيم عبــــد|بــــر| |دئى ي لتـــرميم |

قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

2553|4 م|لش|يه مصطفى محمد | تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

54386 محمود محمد فتـــىح محمد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|3o4o8 حمد عوض محمد|مصطفى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o9795 ي يوسف 
تـــ بــــسيوئى حمد دكوس|أمي  |بــــ طنط|د|

326456 ن يق|تـــرى ف|ج  |ن| مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

528|49 حمد محمد مصطفى زيتـــون|محمد  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

624|74 م عيد|لتـــه|رق |محمود ط ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

7|o79o ن عبــــيدو|لعزيز محمود عثــــم|عمر عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|35o28 لعزيز محمود|سط عبــــد |لبــــ|عمر عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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6o4|62 هيم|بــــر|لد محمد حسن |حمد خ| لمنصوره|هندستـــ 

248985 لمنعم محمود|م عبــــد|ريم هش ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

6o2|6o لىح محمد بــــدر|محمد عبــــد | نور لمنصوره|علوم 

2586o4 بــــوزيد|لسيد |حسن معتـــمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

787|73 |لعط|بــــو |لسيد |ل |عمرو جل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o277 لق محمود|لخ|حمد عبــــد |مصطفى  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

4|2956 حبــــيبــــه محمد عطيه محمد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

26o4o6 لمعز|لسيد عبــــد| |ندى يىح زكري هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|5972 لسيد يوسف|حمد محمد محمد | ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

92o849 دق |لسيد ص|تـــ |لرحمن عرف|عبــــد ج|صيدلتـــ سوه

476o3| ف|هيم متـــول خل|بــــر|م فتـــىح |مريم هش سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6oo5|7 هيم فتـــىح محمد قيشه|بــــر|حمد | |صيدله طنط

5o6o25 لحميد|حمد عبــــد |م |حمد هش| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4722| هر عزيز|حمد محمد م| ن|هندستـــ حلو

822337 ئيل جرجس|م رسل ميخ|وس |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

2o275 لعزيز|لدين عبــــد |ل |ئل جم|محمد و ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

49o42 لق|لخ|هلل عبــــد |بــــ عيد عبــــد |رح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77|4o4 وى|لجد|مصطفى محمود عىل | دين زيق|لزق|طبــــ 

49o667 لسيد|ن قطبــــ محمد قطبــــ |جيه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

35|5o4 لمنعم|حمد عبــــد|هر |سمر م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

843o4| حمد فقي |ح |ء صل|رس| ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

54|62| ن|لقشل|هيم |بــــر|مل |ء ك|مصطفى عل |حقوق طنط

334232 عيل|سم|محمد عطيتـــ بــــخيتـــ  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

85o9|| بــــر|حمد ص|رص |لن|حمد عبــــد| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|24882 ى ف محمد عبــــد |ر |سي  ش|لدمرد|لمنعم |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

|47956 هلل|بــــ خلف |لوه|مصطفى حسن عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

5|9427 ج  حمروش|م ن|لسل|ء محمد عبــــد |شيم بــــ دمنهور|د|

328o94 حمد|محمد طلعتـــ محمد  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

78o295 ى محمد عبــــد |م |هش لحليم|مي  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

2495o لسيد|لق عىل |لخ|م عبــــد |سلىم عص ن|بــــ حلو|د|
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3|685 حمد|حسن جمعه حسن  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

3358|6 ين تـــ هيم|بــــر|ح |مر صل|رسر لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

875363  يوسف |رفيق ر
ى
فتـــ صدق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

38753 لدين محمد حلىم منصور|شمس  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

753573 ي
ن|م سليم|لسل|محمد عبــــد | دئى |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

4o64|o عيل|سم|سط محمد |لبــــ|ن يوسف عبــــد |يم| سكندريه|ل|حقوق 

497828 عيل|سم|نور |لحميد |م عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7o|3|6 عيل محمد|سم|بــــو زيد |هر |محمد ط زيق|لزق|ره |تـــج

756o69 لحميد محمد|ء محمد عبــــد |شيم عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|3329o لرحمن خليل|حمد محمد عبــــد | |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

7o3oo3 |ل سيد |لع|لسيد عبــــد |ده محمد |ن حم|نوره
هل|ل

زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4757|7 بــــو ضيف محمد محمد|مر محمد |ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3497|| بــــ سعيد طه|يه|لدين |سيف  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

22|3|9 محمد منصور يوسف عىل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6483|5 روق محمود|ء محمود ف|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|8672 س|لعس|د محمد |لجو|لد عبــــد|ل خ|م| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

83|34 للطيف|د عىل عبــــد |حمد فؤ|عمر محمد  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

4o983o ي عبــــد|ر محمد عبــــد |مي
يد|م ز|لسل|لغنى |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6335|8 للطيف|لسيد عىل عبــــد |ء |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

323994 دير نعيم|سم بــــ|ن بــــ|حن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4499o5 ج |لمنعم محمد خف|جد عبــــد |ندى م |ره طنط|تـــج

848567 لحسن|بــــو|لدين حسيبــــو |مريم مجد  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

257869 لعزيز|لرحمن يشى منصور عبــــد|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

868265 ي ري|ري ر|م
دير|بــــ|ض |ضى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

2558o8 رسر|لر|عبــــد| محمود عط زق رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

478|o5 ي عزم 
ود|سط د|لبــــ|حمد عبــــد|منى سكندريه|ل|بــــ |د|

643552 هيم|بــــر|لد |محسن محمد خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4|7772 ي ذىكي|لشو|خلود ذىكي 
ى
دق لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3295o2 ئل مصطفى عىل محمود|هند و شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه
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4o6995 رمحمود|ر ممدوح عبــــده مختـــ|من لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

52534| حمد عىل طعيمه|م زينهم |م عص|ريه سكندريه|ل|ره |تـــج

|33579 ئيل سعيد عزيز|ن صمو|ري|م هره|لق|بــــ |د|

229363 سعودى حسن سعود| عل ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

256563 لمجيد محمود|ديه محمد عبــــد|ن ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

54|436 ود|ل عىل محمد د|شفيق جل معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

456|28 ن|أدهم مجدى محمد محمود رشو |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

62o25| ى زيد| ى حسن حسني  حمد حسني  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

46455| ل|ن مرس|لسيد ريح|هيم |بــــر|مؤمن  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

693873 ى |ي عىل عىل| كرم رض|سمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

442|6| مد حمزه|لرحيم ح|دق عبــــد|حمد ص| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8|945 لم|م محمد س|م|ء محمود |رس| هره|لق|بــــ |د|

7|6776 وى|لمك|دى |له|هلل عبــــد |فظ عبــــد |حمد ح| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

776|67 مل مصطفى محمد مصطفى| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

44945o ن|هيم سليم|بــــر|أحمد سعيد منىح   |هندستـــ طنط

773366 ي
لعزم|بــــو|لسيد | |زكري| دئى زيق|لزق|بــــ |د|

|66o85 حمد|ر |لغف|م وليد عبــــد |سل| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

624||4 لعز|بــــو |للطيف |لسعيد عبــــد |حمد محمد | ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

687849 لسيد جبــــر |ح |لسيد مصبــــ|كريمه  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

44492o حمد|لسيد |حمد |م |سل| |ضتـــ طنط|علوم ري

5|5465 هد|لش|م |لسل|لسيد عبــــد |م |ء عص|رس| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6|2396 ى مرزوق|لعظيم |لسيد عبــــد|يه | مي  |بــــ طنط|د|

2667o4 |لمنعم عر|حمدى عبــــد| نور
ى
ق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o8276 شد|د ر|رق رش|ل ط|م| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

55oo4 مه|مه محمد سل|ء سل|هن تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

767|3| يف|ئى محمود عطيه |عمرو ه لشر هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

29|433 ى عبــــد ر|لغف|لرسول عبــــد|مروه حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

356o86 لحميد|مل عبــــد|سلىم طلعتـــ ك ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

89|46| شد |هيم ن|بــــر|نوره ممدوح  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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698o36 ل محرم|هيم كم|بــــر|رقيه  لمنصوره|ره |تـــج

764372 لرسول|لمنعم محمد عبــــد |يمن عبــــد |محمد  حقوق بــــورسعيد

894883 هلل  |لحميد عبــــد|محمد محمد نجيبــــ عبــــد ج|ره سوه|تـــج

4o3462 زق|لر|هيم عبــــد |بــــر|عىل | ر|ي |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

698443 دتـــ|س مصطفى طه حم|هيم عبــــ|بــــر|يه | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

334476 لمحسن مصطفى|محمود مصطفى عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

3323|4 حمد متـــولي|دى |له|منيتـــ رزق عبــــد| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

483o57 لح|حمد ص|ح |لفتـــ|ء فتـــىح عبــــد |ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68552  سعد محمود|سم|
ى
ء دسوق لفيوم|بــــ |د|

3|9448 لرحمن|م رفعتـــ عبــــد|ل عص|م| تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

68o7|4 |ح |لفتـــ|لحميد عبــــد |ح عبــــد |لفتـــ|سحر عبــــد 
لجوهرى

ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

7o|46| لضبــــع|در|لق|ل فتـــىح عبــــد |ره جل|س لمنصوره|ره |تـــج

353|8| مل محمود|كريم مصطفى ك ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

37|66o حمد محمد بــــيوم|تـــ |نج ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

687725 ج|لصبــــ|ح |لفتـــ|ج عبــــد |ج فر|لصبــــ| لمنصوره|ره |تـــج

48|424 لد صديق حسن صديق|خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48o523 لسيد|عمر مفيد محمود مفيد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|oo78 بــــو حسن|ر |لغف|تـــم عبــــد |هلل ح|عبــــد  |بــــ طنط|د|

6o668 ء محمد عمر محمد|سم| ي سويف
هندستـــ بــــنى

22598 ف فتـــىح محمود|حمد | رسر د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

9o8923 لدين شفيق محمد  |ل |محمود جم ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

444253 لقصيف|لق |لخ|ء مصطفى عبــــد |آل |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

6o68|4 هيم محمد محمد زهو|بــــر|حمد | ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

4oo393 هلل سعيد تـــفنوش|ود خي |د سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

639|63 ري|هلل محمد بــــند|هلل محمد عبــــد|عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

||8|o9 حمد محمد|تـــم تـــوفيق |ر ح|من ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|44899 ى|ه جر حمدى بــــدر حسني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

268799 ي|طمه بــــهجتـــ عدس |ف
لبــــلوئى ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى
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238|38 لمجيد|ن محمود نرص محمد عبــــد |رو ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3477o6 لحميد محمد سيد|محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o7856 لعظيم|ء محمد حسن عبــــد|صف ي|بــــ |د|
|لمنى

53o|76 لسيد محمد|روق |لسيد ف|رضوتـــ  لشيخ|هندستـــ كفر 

8|7393 حمد|لمهيمن |حمد محمد عبــــد| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

693754 تـــه|لمنطلبــــ محمد شح|تـــ عبــــد |لشح|ئى |م| ط|بــــ دمي|د|

2693|2 ن|لسيد سلط|يز |بــــسنتـــ ف ط|بــــ دمي|د|

54o|7o هر بــــدوى|محمد نجيبــــ ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o5289 لشيخ|متـــ محمد |س|لينه  |طبــــ طنط

7o5444 هيم|بــــر|هيم عوض |بــــر|هيم محمود |بــــر| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

444||4 ص|لقف|حمد سعد محمد عىلي | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

52747| هيم|بــــر|ل محمد محمد |رتـــ جم|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|66|2 لعزيز محمود موىس|ء عبــــد|رس| ى شمس|تـــج ره عي 

4|77|6 ي|هن
ى طلحه رضو|ء ضى ن|ء أمي  |حقوق طنط

4o8385 محمد سمي  محمد عىل يىح |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

637724 هيم|بــــر|هلل |هيم عبــــد|بــــر|هبــــتـــ  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

876353 ض  |م ري|عىل محمود س سيوط|حقوق 

495o8| ن جمعه|لسيد شعبــــ|نور |مه |س| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

3723|5 حمد محمود|رص |لدين ن|بــــ |شه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|4|4o6 ى|د ي|محمد رفعتـــ فؤ سي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

762987 ي
ف طه عبــــ| |دئى ل|س هل|رسر ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

54o|33 لسيد|هيم محمد |بــــر|محمد سعد  لمنصوره|حقوق 

324|6o يف محمود محمد عىل رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

487o53 للطيف|لعزيزعبــــد |محمود حمدي محمود عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

8467o5 ي عىلي محمود ج|لر|عبــــد
د|ضى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

3|7953 لمغربــــي|حمد محمود محمد محمد | ى شمس حقوق عي 

43692| ى  بــــوحسن|م يونس عىل |م|نفي  لشيخ|ره كفر |تـــج

8o|875 لمولي|حمد عبــــد|لدين |ء |لرحمن عل|عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

6o4344 لسيد رسور|متـــ محمد |س|محمد  لمنصوره|هندستـــ 

3553|5 هيم|بــــر|ئى حسن محمد |م| ى شمس|تـــج ره عي 
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62398o وى|لسعد|لعزيز |دل محمد عبــــد |يدى ع|ه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7534|| محمد حسن محمد متـــول دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

42|487 بــــى|در رسر|لق|در وجيه عبــــد|ن لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

42||o7 لسيد|حمد |وى لبــــيبــــ |هيم ر|بــــر| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

626337 هيم عطيه|بــــر|حمد محمد |ندى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

855985 لليل|بــــو|حمد |يه محمد | ي|نوعيتـــ 
|لمنى

88o8o6 بــــر مؤمن |بــــر مؤمن ص|ص سيوط|بــــ |د|

838998 ين عبــــد ي عبــــيد|شي 
لمنعم مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

885|36 بــــ محمد |بــــورح|هبــــه سيد  سيوط|بــــ |د|

625948 هلل عىل بــــسيوئى|غبــــ عبــــد|لرحمن ر|عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

759|95 حمد نرص محمد عيس| بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

6|694| جي|لطن|حمد مسعد |هبــــه  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

29588o دق|عمر محمد رشدى ص ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

6|o66 مل|ء عمر حلىمي ك|دع علوم بــــنى سويف

236437 لرحيم عطيه|سهيله عىل عبــــد لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

923345 حمد محمد محمود |محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26|797 ورى|ر |لستـــ|لد عبــــد|حمد خ| ى لجيى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

846|9 هلل تـــوفيق|حمد بــــدوي عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

22||4| ن|لسيد محمد سليم|لح |ن ص|نوره ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

23892 مه حسن|يوسف حسن سل  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

|74927 ي
 قلدس|س| سلفى

ى
مح شوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

63773o ل|لع|لسيد عبــــد |لرحمن محمد |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

765528 بــــ|لسيد محمد |هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد  ض|لشر هندستـــ بــــور سعيد

235843 هيم|بــــر|لدين |ل |دل جم|سهيله ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|435|| لعزيز|نور عبــــد |مريم سيد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

9|4456 ن ع  |حسن عىل رف| مي  سيوط|بــــ |د|

69o7o6 ئى يونس حبــــيبــــ|لورد|د محمد |زي لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

4633o5 د|لحد|لسيد |هيم |بــــر|حمد |م |سل| لشيخ|ره كفر |تـــج
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7|o364 لنحلتـــ|فريده محمد فهىم محمد  لمنصوره|حقوق 

267569 ىط موىس عفيفى|لمع|بــــو|ره |س ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

854o|8 سكينه محمد محمود قطبــــ ي|تـــمريض 
| لمنى

783|o2 |رون
ى
ء وجيه محمد محمد دسوق ي تـــمريض 

زيق |لزق|معهد فنى

924237 حمد |ل محمود |ره جل|س ج|تـــربــــيتـــ سوه

262oo| لمطلبــــ|هيم عبــــد|بــــر|مه |س|يوسف  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

75576 لمنعم|م خلف تـــحيف عبــــد|هش ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

2254o حمد|مه محمد |س|محمد  ن|بــــ حلو|د|

|72849 ء خليل قطبــــ عىلي|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

753|| ر|ن مختـــ|نوره مجدى زيد ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

23oo| عيل|سم|م نبــــيل جبــــر |سل| لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|83|o ى|هر شكري |بــــيشوي م مي  ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

36o988 لغنى بــــدير|بــــسنتـــ سمي  محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

||9595 حمد|رص |لن|عمر محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

54o633 حمد خلف عىل خلف عىل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

629324 ج|لجليل محمد حج|لجليل محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

265643 عىل محمد عىل طعيمه ن|طبــــ حلو

544489 زغلول عىلي حسن بــــركه| هلل رض|منه  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

52|249 ح محمد عوف|لفتـــ|رتـــ سعيد عبــــد|س بــــ دمنهور|د|

7o6438 حمد|لعدروىس سيد |لسيد |ح |ء نج|رس| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|38253 لبــــربــــرى|لسيد سند |ن |محمد شعبــــ هره|لق|عه |زر

|48525 ه  لحليم محمد|هيم عبــــد |بــــر|ني  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

36262| حمد صبــــري ذىكي|ء |ل| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5446o| بــــو شعره|نور |ره عمر |س سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

637|66 لسيد محمد عىل|لد نرص |خ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

33932o بــــوزيد|ح محمد |لفتـــ|لسيد عبــــد| |محمود رض ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|5337o مروه محمود محمد محمود ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|66o92 حمد|هيم |بــــر|دل |عمر ع ن|علوم حلو

344464 ى مل يوسف|فتـــ لويس ك|ر| مي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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285533 |لعل|بــــو|لكريم |مه عبــــد|س|ل |من تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

|47|32 لدين وهبــــه محمد|محمد نشأتـــ نور دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6|8937 لديبــــ|ل |ل محمد كم|محمد كم لسويس|هندستـــ 

5o5756 وى|لعمر|د |لجو|لسيد رزق عبــــد |رزق  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6o6o42 درعيس|لق|م عىل عبــــد |م عص|هش لمنصوره|بــــ |د|

357758 عزبــــ سويلم بــــدوى| حمد رض| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|57489 ئيل جندى|مريم ميشيل ميخ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3695o7 ى  ى ح|حسي  ف حسي  مد عبــــدربــــه|رسر ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

763825 ى محمد عبــــد |ي لرحيم|لرحمن عبــــده عبــــد |سمي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5|o778 جي|لص|لعزيز |محمد حمدي محمد عبــــد  علوم دمنهور

329984 ف |مريم  لغنى|هيم عبــــد|بــــر|رسر ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

54634 هيم سيد|بــــر|ره سيد |س لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

|29267 م محمود حسن|حمد عص| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

284572 لرحيم|سندس مصطفى محمود عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

534o8o د مرىس|لجو|ء نبــــيل عبــــد|هن ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

494524 ى محمد ع| ن|مر شعبــــ|حمد أمي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23|746 شم|نور ه|د يوسف |ي| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|2||27 عزه نبــــيل عبــــد ربــــه عىل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|694o حد محمد شلبــــى|لو|تـــ عبــــد|كمل فرح|جر |ه |حقوق طنط

8|7|99 صموئيل مجدي حلىمي جندي ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

496732 ل|لسعيد هل|ء محمد |دين عل|ن عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

642o|5 وي|لسيد طنط|حمد محمد صبــــرى | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

354o5o لرحمن|لمنعم عبــــد|دل عبــــد|بــــسنتـــ ع ى شمس|تـــج ره عي 

22832 بــــ|ح سيد محمود خط|لفتـــ|محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

29|9| لد محمد مىكي|محمد خ ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

75584| ى ي تـــه|رس حسن محمد شح|حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4o98|5 تـــي|لمجيد مصطفى بــــخ|سحر جمعه عبــــد  |حقوق طنط

256|62 لجعم|مد |لدين ح|ء|محمد عل ي صىح بــــنه
|معهد فنى
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677|36 هيم عىل|بــــر|لوهيدى |دل |حمد ع| لمنصوره|طبــــ 

6|o439 لعفيفى|يز محمد |طمتـــ حمدى م|ف لمنصوره|بــــ |د|

78||9| لم|لسيد محمد س|حمد محمد | ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

84o|o9 ن|ل حس|لع|دم عبــــد|طمه |ف دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

27o22o  عبــــد
ى
لحميد سويلم|محمد حسنى شوق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

42866o ر|لنج|محمد عىل صبــــىح عىل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|54928 بــــثــــينه رأفتـــ محمد سعيد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

63864 هلل محمد عىل|حمد خلف | ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

239|72 ى محمد عيس|م |مريم عص مي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

784487 حمد محمد|م |لسل|لرحمن عبــــد |عبــــد | سم زيق|لزق|علوم 

8o777o لعظيم|بــــوزيد عبــــد|يه محمد | ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

33|o35 بــــ فهىم|لوه|ن بــــكر عبــــد|يم| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

49523 ى|ح فضل |محمد صل مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|297o2 مر سيدهم|نوبــــ ميىمي تـــ|بــــ| بــــ بــــنى سويف|د|

523|8| ف محمود عبــــد|محمود  لحميد|رسر ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

922o9o ن ئيل هدهد |ثــــروتـــ جبــــر| مي  ج|بــــ سوه|د|

8632|6 لرحيم محمد|هلل عبــــد|ن عبــــد|يم| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

92|235 لفضيل بــــكر  |مد عبــــد|جر ح|ه ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

638277 ى|لسيد عىل حس|لسيد محمد | ني  زيق|لزق|صيدله 

23298| د|لجو|سط عبــــد|لبــــ|ر رأفتـــ عبــــد|مي ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

8||384 حمد فهىمي محمد محمد| ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

75538| عيل|سم|حمد |لسيد |ء |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

78o825 لسيد محمد عىلي|كرم |م |س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|o463 لحنجيىل|لسيد |هلل حسن حسن |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

88455 لرحمن يوسف|لرحمن يشى عبــــد|عبــــد رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

879646 حمد |حمد سيد |محمود  سيوط|حقوق 

6o767| ي
ح مصطفى محمد عبــــد ربــــه|صل| دئى ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

637o4 مر|حمد ع|د محمود |محمد عم لفيوم|تـــربــــيتـــ 

627o88 وى|لغربــــ|هيم |بــــر|تـــ |لشح|ن |طف عثــــم|ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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||5o83 ل|ئى محمد كم|ن ه|جيل ن|بــــ حلو|د|

8|||9o حمد|لح |حمد عىلي ص| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

48|o55 هيم|بــــر|ء سعيد محمود محمد |رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

694929 لمتـــول فوده|تـــم محمود |ن ح| لمنصوره|حقوق 

|59583 هلل|ندى صبــــىح محمود عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

223oo7 هيم محمود|بــــر|لمنعم |عيل عبــــد|سم|محمد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

346|52 ع|لرف|حمد |زم محمد |ح |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

689|5o حمد|هيم محمد مصطفى |بــــر|محمد  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

426763 حمد محمد عبــــد ربــــه|مريم محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

6o4o3| رى|بــــي|ل|هيم |بــــر|هيم |بــــر|نور |هيم |بــــر| |بــــ طنط|د|

445639 هيم|بــــر|بــــر محمود |رس ج|هلل ي|عبــــد زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

7o23| حمد|يه مدين محمود | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|287o لغنى|فهىم عبــــد| فهىم رض ى شمس هندستـــ عي 

526559 لعليىم|ن مصطفى |يوسف مؤمن رمض ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

42|354 ح|لبــــيىل صل|حمد |حمد |ره |س لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4o375o لعزيز محمد |يمن محمد عبــــد|لرحمن |عبــــد 
لحق|عبــــد

سكندريه|ل|ره |تـــج

5|5o|6 ء محمد سعيد محمد حسن عبــــد|لزهر|طمه |ف
د|لجو |

ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

772294 لمجيد محمد|لحكيم حسن عبــــد|ره عبــــد |س زيق|لزق|حقوق 

253|5 لدين محمد|رضوى وليد عز  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

787382 ن محمد|حمد شعبــــ|ء |سم| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

||8|26 ى ط|ي هلل|لرحيم عبــــد |رق عبــــد |سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

924376 حمد صبــــىح محمد حسن | ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

8o52|4 |يىلي|يمن ذىكي | |بــــول ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

4o||o| |لهو|كر فتـــىحي حميده عىلي |سعيد ش لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

486693 حمد|لسيد |عىلي حسن خليفه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

79|7|7 ر|لنش|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3482o7 فظ|ندى محمد سمي  محمد ح زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

782833 د|حمد ج|روق |يه محمد ف| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

475422 لحجر|حمد عىلي |آيتـــ مصطفى  سكندريه|ل|ره |تـــج
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5|35|2 ى هيم|بــــر|هيم سعد |سمي  إبــــر| مي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

683|o لمنعم|ن عبــــد |حمد رمض|رضى  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

87o745 ه ه| لحميد حسن|شم سعد عبــــد|مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6|7548 هدير محمد محمد عىل سعد لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

87o325 ل محمد|لع|ء نبــــيل عبــــد|رس| ن|تـــمريض أسو

|38258 عيل|سم|تـــه غريبــــ |يوسف شح كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4|7366 ح زىك مصطفى|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

829o45 هيم|بــــر|لمبــــدي |لمنعم عبــــد|م عبــــد|حس ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

8|94|3 مريم ممدوح مني  زكري ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

239|74 ه  دل محمود|يمن محمد ع|مشي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

7o|48 ن محمد|محمود سمي  رضو لفيوم|عه |زر

5|4847 تـــه جمعه يونس|بــــ سعد شح|رح بــــ دمنهور|د|

|28o68 حمد|تـــم حسن |دى ح|ش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|52629 عيل|سم|طمه محمد نبــــيه |ف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

44o9o3 ي موىسي|محمد رأفتـــ فوزي ر
ضى لشيخ|بــــ كفر |د|

4|4o34 ح|لسو|بــــ عبــــده |لوه|يه زغلول عبــــد| |حقوق طنط

82|689 ف سيد عبــــد|ء |ول لعزيز|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6|56oo لعيوىط|ن |لد محمد رمض|خ ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7||o|4 لسيد محمد قريع|ء |م عل|حل| زيق|لزق|طبــــ 

6o5592 لجليل|ن عبــــد|ر رشو|لستـــ|محمد سمي  عبــــد لمنصوره|ره |تـــج

29593o عمر محمد عىل محمود عىل دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

645327 لم|م س|لسل|لسيد عبــــد |ح |سم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

34|856 ى|هيم محمد |بــــر|ل |م جم|له| بــــوحسي  ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

79|4|4 ف محمود يوسف|بــــسنتـــ  رسر  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

324o|4 هيم عىل محمد|بــــر|حمد |محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|6223 لس كميل كم ل وهبــــه |كي  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

4853| حمد|ر |ل مختـــ|د جم|سع ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

779642 هيم جمعتـــ|بــــر|حمد |محمد  زيق|لزق|صيدله 

492336 ى|خ لد محمد فرج محمد حسني  سكندريه|ل|ره |تـــج

752o64 يد|لد محمود ز|محفوظ خ زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 
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3|4|5o لصمد|هيم عىل محمود عىل عبــــد|بــــر| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

7o8849 |لوف|بــــو |ن |ن سليم|ر سليم|من لمنصوره|ل |طف|ض |ري

328692 بــــو زيد|لحديد |بــــو|ل |هلل بــــل|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

222627 حمد|ن |حمد محمد رمض|ندى  ن|حقوق حلو

85877| ه | هيم|بــــر|لحكيم |حمد عبــــد|مي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

8o8o39 ن محمد|عيل رمض|سم|مل | ره بــــنى سويف|تـــج

75|874 زى|لموجود حج|مي  عبــــد |هيم |بــــر| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8|9988 ى هلل|بــــ |د ج|سحق ج| |يوستـــي  ره بــــنى سويف|تـــج

5o28| يف محمد فؤ د حنفى|رسر ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

27828| لشهيد محمد سلوم|لمحسن عبــــد|حمد عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|576o5 ه عطيه عبــــد | لجليل محمد|مي  هره|لق|بــــ |د|

9o92o3 شد  |لمجيد محمد ر|هلل حمدى عبــــد|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

3|492 ي |هدير ه
بــــر|هيم ج|بــــر|ئى لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

4|3334 ي|م عىل عبــــد|لسل|عىل عبــــد
لحميد بــــسيوئى |بــــ طنط|د|

567oo حمد|هيم سيد |بــــر|محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6|35o| هلل|د حسبــــ |محمد مجدى فؤ |هندستـــ طنط

44999o ي|لد سعد عىل |هد خ|ن
وى|لمنى لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

693598 ء عىل |عىل ه لعزبــــ|ئى ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|5673| ح محمد حسن|لد صل|لدين خ|ح |صل لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o|232 |لسق|سم |جر مصطفى محمدق|ه تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

43|55 در رحيم|لق|بــــر عبــــد |محمد ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

42986o لنمرود|لغنى |لرحمن مصطفى عبــــد |عبــــد  |بــــ طنط|د|

358959 مر محمود|لد ع|نشين خ ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

82546 عمرو محمود جمعتـــ عىلي محمد ن|معهد فنى تـــمريض حلو

43oo32 حمد مسعد|لمرىس محمد فوزى |محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

85|273 ن حسن|بــــ محمد سليم|رح لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

485762 لسيد محمد عىل عيس|رؤيه سعيد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

522295 حمد|وى حسن |ء محمد دندر|ل| تـــربــــيتـــ دمنهور

677669 ل محمد محمد خضي |محمد كم لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4|2659 ي|لعجىم محمد |ء |سم| لعشر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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865976 ى|م ى نجيبــــ س| رتـــي  |بــــ|سيفي  |نوعيتـــ فنيه قن

32|9| لدين|مر محمد شمس |حمد تـــ| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

85443 ي محمد س| لم|يتـــ يحن  لمنصوره|حقوق 

354|4| تـــه|س مرىس شح|رس عبــــ|ن ي|ريم|ك ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

774277 حمد|لق |لخ|لدين عبــــد |د |د عم|زي ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

3|99|6 ء نرص عىل عىل|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

429759 ي يوسف |
ى
ى|بــــو|حمد شوق لعني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

865234 حمد|بــــ |عق| محمد زكري ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

687|5 لطيبــــ|بــــ عىل محمد|لوه|د عبــــد |جه لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

8459o6 محمد حمدي فضل محمد ن|سو|تـــربــــيتـــ 

9638| بــــ محمد|لتـــو|م عبــــد |ل عص|من ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

6222|o هيوىس| لعل|بــــو |لسيد محمد |محمد  لمنصوره|حقوق 

||924| نوس خليل|سطف|ثــــروتـــ | جيسيك ى شمس| لسن عي 

488426 لدين محمد|ل |م محمد جم|د هش|زي ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

44o3o8 لجندي|ء عىلي حسن |أل ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

764|52 ن محمد عىل محمد|نوره بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

236996 م وهبــــه|مريم رأفتـــ س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8529|6 د مخلوف|م فؤ|وس|هر |ط ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

5393o2 لحميد|حمد عبــــد |ندى محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6924o8 حمد جمعه عبــــده عوض|مل | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

622623 لسيد محمد درويش|م |هش| ند ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

4826o3 مريم مصطفى محمد مصطفى تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

6o|953 هلل|سعد عبــــد | سعد رض |ضتـــ طنط|علوم ري

44o577 لغندور|لنبــــى |د عبــــد|م رش|ريه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

76||65 لسيد فتـــىح عش عىل|ء |ل| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

34389o لسيد|لسيد مصطفى |حمد مصطفى | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

35o8|7 لحكيم|لحكم عبــــد|دتـــ محمد عبــــد|مي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o7o7 ي سعد|مه خ|س|
لد مصطفى هرتـــ |لق|تـــمريض 

78|864 لصمد|ن عبــــد|ء حسن سليم|رس| زيق|لزق|عه |زر

43|895 لجنجيىه|عيل |محمود محمد إسم لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

3|26o5 تـــ محن   ي |لش|لدين عبــــد|ني 
ى
هيم|بــــر|ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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|34288 دل نبــــيل موىس|ء ع|وف سيه|نوعيتـــ عبــــ

44o273 يه محمد بــــسيوئى خليل| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

7o35o| ن|هلل سليم|هلل عبــــده عوض |عوض | ندر|س لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

833863 ربــــ|مد مح|هبــــه سعد ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|26397 لرحيم محمد|عمر طه عبــــد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

4o3653 وى|لحفن|لسيد زىك |حمد |مهند  سكندريه|ل|ره |تـــج

498896 لعبــــد|لحميد |ء حسن عبــــد|أسم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

43o684 لقليوبــــي|هلل محمد |جر عبــــد |ه ي صىح طنط
|معهد فنى

|74352 لعزيز|حمد عبــــد |مجد |حمد | ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

24|937 لسيد|لق |لخ|ل عبــــد|يه جم| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

||5|23 ن جد مني  عزيز|م| في  ى شمس|د| بــــ عي 

49266| ى محمد خرصى|محمد ن در حسني  تـــربــــيتـــ دمنهور

9|55o6 ى عثــــم|عبــــد ن  |ن جفل|لرحمن حسي  سيوط|عه |زر

248534 لسيد جرجس|رأفتـــ عبــــد| رين|م ى شمس| لسن عي 

854336 حمد محمد|بــــر |حمد ص| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|29|o9 ن|محمد سعيد بــــديع سليم كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|74498 د|لجو|لسيد عبــــد |د |لجو|ضىح عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

425777 ى عىل | ى فتـــىح حسي  ي|لفخر|منيتـــ حسي 
ئى سيوط|بــــ |د|

4358|5 ى|هيم |بــــر|لحسن عىل |بــــو|ره |س لخرصى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2674|5 م|تـــ مجدى محمد سل|ي| |علوم بــــنه

7759o8 هيم عطيه|بــــر|زينبــــ عىل  زيق|لزق|بــــ |د|

|75963 تـــسنيم خليفه فوزى خليفه رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

752727 لح|حمد ص|لسيد سيد |حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4o6|4o هلل عىل|حمد عبــــد |مل | |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

62o527 |لزل|ن |محمد محمد رضو| نور
ى
ق ط|حقوق دمي

277973 لعزيز|حمد محمد عبــــد|ء |رس| شمون|نوعيتـــ 

5o39o7 تـــه|تـــه مرىس شح|ل شح|محمد جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

423877 ئى|للق|حمد فتـــىح |ن |يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

8o9634 ي |خ
ي|بــــوزيد عىلي |لد مصطفى لشوربــــىح  حقوق بــــنى سويف

78o28 لجندى|بــــر |لرحمن جمعه ج|عبــــد  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى
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623679 حمد محمد عطيه|ح |صل| ند ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

5449o ي|عمر شعبــــ
ن سيد قرئى معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 

سويف

24|266 د طلبــــه|حمد سعيد فؤ|د |زي سيوط|عه |زر

4|698| بــــ موىس|لتـــو|ن فوزى عبــــد |هدير شعبــــ لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4o4|o6 حمد تـــرىك|لغنى |هيم عبــــد |بــــر|حمد |سعيد  سكندريه|ل|ره |تـــج

234349 ف |محمد  لعزبــــ عمر|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

678526 لعدوي|هيم |بــــر|هيم |بــــر|هلل  هيثــــم |هبــــه  ى شمس| لسن عي 

46|867 لي|لبــــرنبــــ|حمد |تـــن يوسف |ف لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9o2698 لبــــدرى خليفه طه |حمد | ج|حقوق سوه

688933 زي|لبــــدوى مغ|زى |لمغ|ئل |لرحمن و|عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6o764o ر|لعط|لعزيز يوسف |ن محسن عبــــد |يم| |بــــ طنط|د|

785o23 هلل محمد|ء محمد محمد عبــــد|سم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

56672 ي|ذي
لدين محمد حسن|ء |د ضى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|55329 هلل طه محمد مهدي|منتـــ  ى شمس صيدله عي 

|446oo دق|دق سيد ص|سيد ص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|9538 حمد|لحميد محمد سيد |هبــــه فتـــىح فتـــىح عبــــد  بــــ دمنهور|د|

877o6 ض محمد|ن ري|محمود رمض ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

4422|3 فرج محمود فرج| ن رض|شعبــــ ي صىح طنط
|معهد فنى

688975 عىل| لعل|بــــو |س |لمطلبــــ عبــــ|محمد عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

|9323 مر صفوتـــ عوض|جورج تـــ لفيوم|علوم 

5|7295 هلل|د |ريتـــ نظىمي يوسف ج|م تـــربــــيتـــ دمنهور

78o236 ن عطيه محمد|حمد رمض| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|7564 لعظيم محمد عىل|ئى عبــــد|لعظيم ه|عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

3487|o لبــــدوى|مد عىل |ح| ر زكري|من |بــــ بــــنه|د|

27|42o ى عبــــد|ء فوزى |رو لدين|بــــ |بــــ شه|لوه|مي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

66994 حمد عيد|رق |ط| سم لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o6835 لعز|بــــو |لعظيم |لرحمن فهيم عبــــد |ده عبــــد |غ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|3|4o7 لسيد|د |عمر مصطفى محمد رش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4oo485 ن|حمد طرم|م |لسل|ء عبــــد|سم| سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

42o267 دق محمود موىس|عبــــي  محمد ص |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ
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43o452 |ل سمي  |جر جم|ه
ى
لدسوق |ره طنط|تـــج

5|3o74 |حمد عىل محمد |محمد 
ى
لبــــهوق سكندريه|ل|علوم 

34o882 ن|حد سلط|لو|متـــ محمد سعيد عبــــد|س|حمد | |ره بــــنه|تـــج

54|728 رى|م س|محمود محمد محمد نو تـــمريض دمنهور

287248 بــــو زيد|حمد |ن |حمد شعبــــ|محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

832o53 سم محمد|لق|بــــو|ر معروف |من |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

859897 ي محمود|رق خلف |ط| ند
لحسينى ي|علوم 

|لمنى

255673 لعزيز محمد سعد عزيز|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

2985o3 لربــــ|د |عمرو موىس دنقل ج ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

2736|6 ن زىك سيد عىل|يم| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

53o476 ف | |دين هلل| |حمد محمد عط|رسر بــــ دمنهور|د|

355679 يمن لحىطى مهنى|ندى  ى شمس|تـــج ره عي 

4429|8 ره|لسيد عم|د محمد |منى رش لشيخ|نوعيتـــ كفر 

884939 حمد  |رص |لن|حمد عبــــد|محمود  سيوط|علوم 

23|9o8 ى عىل محمود عىل حسني  هره|لق|هندستـــ 

69292o ن فهيم محمد|ء عثــــم|ل عل|جل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

35979o طف فتـــىح رزق|نتـــ ع|دمي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

259286 لسيد|دل محمود |منه ع| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9o9o75 وى  |حمد عقبــــ|هلل |بــــ |مه نور ج|س| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|36o53 ى وس|سمي  لمع تـــ| كرستـــي  ورصى هره|لق|م |عل|

865524 لدين|هدير حمدي عبــــدون نرص ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

4oo4o5 حمد مصطفى خليل|لعظيم محمد |هلل عبــــد|عبــــد سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

4|o264 غتـــ|بــــر محمد ص|حمد ج|محمد  |بــــ طنط|د|

339582 هر بــــيوم بــــيوم|حمد م| |ره بــــنه|تـــج

689o35 ن|سم شعبــــ|لمطلبــــ ق|م عبــــد |حمد حس| لشيخ|هندستـــ كفر 

482677 ى حمدي بــــكري محمود عىل|ي سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76o2|7 ى وليد |ي هيم|بــــر|لسيد |سمي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

53479 ن|لرسول سليم|طمتـــ عيد عبــــد |ف صيدله بــــنى سويف

498975 يم|لد|هيم عبــــد |بــــر|هيم محمد |بــــر|ل |س عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|7227 هلل|لدين فضل |ل |ره مصطفى كم|س ى شمس هندستـــ عي 
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3275|2 رحمتـــ محمد سيد حسن هره|لق|علوم 

697|o| لغنيىم عطيه|حمد |هلل |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

696335 نم|هيم عيس غ|بــــر| |ثــــري لمنصوره|طبــــ 

368829 بــــو زيد|ح حموده |جر صل|ه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

624263 زى|لمغ|لسعيد |بــــر محمد |ن ص|يم| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

4|663o صف|د ن|فتـــ محمد فؤ|محمد ر لشيخ|ره كفر |تـــج

53o98 ى سيد عبــــد  وق حسي  لعزيز|رسر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

3|5844 ن|حمد رمض|ن |يتـــ رمض| تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

4833o2 ر محمد عىلي محمد محمود|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

464525 لسيد محمود|لسيد محمود |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4396|4 هلل عىل|حمد عبــــد |هلل |ء عبــــد |شيم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

58778 محمد سيد خلف عبــــود بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

64o977 هيم محمد عطيه محمد حسن|بــــر| زيق|لزق|حقوق 

44485| وق محمد محمد مصطفى  وي|لص|رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

8o7475 ي 
ى |سم|مصطفى عيل|سم|عيل حسي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

|54o4| رس محمود يونس|حمد ي| ى شمس|تـــج ره عي 

|3764| ى دي|بــــر عىل حس|محمد ص بــــ|ني  ى شمس|د| بــــ عي 

499979 لح|لمعىط ص|لد عبــــد|يزه خ|ف ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

3|2778 ل محمد متـــول محمد|سم جم|بــــ ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

282|32 حمد|هيم |بــــر|حمد |يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

438243 بــــوبــــكر|لسيد فضل |فضل | نور لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

769782 ن|محمد محمد غيض| يمن رض|يمنى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4o8o7 ي|ي
ى صفى حمد فهىم محمد|ن |سي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

34o695 ي محمود |ن |ريه|م
ي|لسيد حسنى لبــــحي  |ره بــــنه|تـــج

8546| حمد يوسف|هبــــتـــ محمد  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

5||456 مر|حمد ع|حمد محمد |محمد  سكندريه|ل|طبــــ 

525754 عيل|سم|بــــو ضيف حسن |ل |محمود جم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

44424|  محمد بــــعرنجه|ء محمد |أسم
ى
لدسوق |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 

لشيخ
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|3oo|8 هلل|د عبــــد |ئى ميل|ه| رول هره|لق|ج طبــــيع |عل

45722 محمود سيد محمد عىل| مه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

2|7334 ى حمد|لدين محمد |ل |حمدى كم| جي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

9|6458 هلل محمد سيد  |مريم عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

||95o6 وى|لمنش|دهم نبــــيل محمد عىل | ن|حقوق حلو

64o4|8 |لحليم |د عبــــد|حمد فؤ|لدين |ء |نىه عل
دي|لص

زيق|لزق|بــــ |د|

63oo28 هلل|بــــ |ل محمد ج|حمد محمد جم| زيق|لزق|علوم 

3734o ح|لفتـــ|دى عبــــد |له|تـــم عبــــد |ء ح|شيم ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

875346 ف يعقوبــــ صموئيل |دى |ف رسر سيوط|ره |تـــج

484364 لبــــيوم|لفضيل |دل عبــــد |محمد ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|66972 حمد|عيل |سم|د طلعتـــ |زي ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

2368|4 ي|ر
لمجيد تـــوفيق|محمد عبــــد| ئى ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|2o228 مل موىس|حمد ك|هلل وليد |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

438969 ىس|لعبــــ|حمد |ىس |لعبــــ|متـــ |حمد سل| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

333846 لحميد|لعظيم عبــــد|لد حسن عبــــد|خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o58|6 ى |هيم |بــــر|هيم محمود |بــــر| هيم|بــــر|مي  ره بــــور سعيد|تـــج

364545 د|ن حم|رص محمود رسل|ن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o8o35 س فوده|آيه محمد عبــــ |ره طنط|تـــج

44896o لسعدئى|لسيد |حمد محمود | ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

|62866 ه | ل محمد|هيم جل|بــــر|مي  ى شمس| لسن عي 

8|57o يف مبــــروك  يف عمرو رسر عيل|سم|رسر هره|لق|حقوق 

|2682o للطيف|ح محمد عبــــد |لفتـــ|رضوى عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

754|93 حمد|رق محمود |ر ط|مي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|4244o |د يوسف حن|روزيتـــ ميل ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

43|474 لغريبــــ|حسن عىل حسن حسن  |بــــ طنط|د|

222797 ف محمد فتـــىح بــــند|حمد | رى|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|4346 لرحيم |حمد عبــــد|مه |س|ء |ل| سيوط|بــــ |د|

23oo57 عيل|سم|بــــر |لج|حمد محمود عبــــد| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح
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|622oo لدين عىلي محمد|حمد سعد |لرحمن |عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|32o74 لح حسن|ء محمد ص|رس| ى شمس| لسن عي 

822276 هلل|لدين محمد عبــــد|د|ء عم|هن ي|بــــ |د|
|لمنى

634774 ف طه سعيد|زن |م رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

84634 بــــر قرئى|حمد عىل ج| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

|295|3 م عيد فرج|محمد عص ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

625484 لد محمد أحمد سليم عليوتـــ|خ لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

688834 ى محبــــوبــــ |محمد عبــــد  بــــينى|هلل حسي  لشر لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

249957 هلل محمد|لعزيز عبــــد|عبــــد| عل ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

2|32o| فظ سيد موىس|ندى ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

854882 ف ربــــيع شح| تـــ محمد|رسر ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

924398 ن  |لغنى سليم|حمد عبــــد|م |ريه زيق|لزق|حقوق 

84|32| لعزيز محمد|يوسف حربــــي عبــــد ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

24525 هيم|بــــر|لسعيد محمد |م |هي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

223379 ل|لع|بــــ محمود عبــــد|محمد مه  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

46oo67 ر محمود|لحميد عم|ء عبــــد|شيم سكندريه|ل|حقوق 

686oo5 لشيىم|روق عىل |يه محمد ف| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|7oo62 لسيد|ل سيد نرص |م| ن|حقوق حلو

338427 يف محمود محمد سليم وق رسر ن|رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

79|729 هيم|بــــر|در عىل محمد |ن قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

78474 يف محمد بــــه لدين|ء|مصطفى رسر كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

8422|5 هيم|بــــر|شور محمود |طمه ع|ف دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

524839 ل|لع|متـــ عبــــد|بــــوش|زق |لر|د عمرو عبــــد|زي سكندريه|ل|هندستـــ 

779||6 لسيد|لرحمن محمد محمود حمدى |عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

838o68 لنوبــــي محمد عىلي|ىطي |محمد ع ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

34347o بــــر|ص| دل عط|ء ع|رس| ى شمس حقوق عي 

26o92o ف صل|ديه |ن ح سعيد|رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

629657 ى محمد |ي حمد بــــدويه|لسيد سيد |هيم |بــــر|سمي  ى شمس طبــــ عي 

449898 لسيد حسن|هيم |بــــر|لسيد |م  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 
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226|69 ى|محمد حسن عبــــد لرسول محمود حسي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

845294 لنبــــي محمد|حمد عبــــد|ء |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

33|7|2 هيم|بــــر|هدير عيسي حسن  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

882557 ى عبــــد|يزه حس|ف ى  |هلل حس|ني  ني  سيوط|تـــربــــيتـــ 

4429o6 عىل بــــغدوده| لوف|بــــو|هلل عىل |مريم محمد عبــــد |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

434o8| هيم|بــــر|مد |ن ح|هلل شعبــــ|هبــــتـــ  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

9|726| هيم منصور |بــــر|ئى منصور |ه ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

32638 لكريم|حمد عبــــد |حمد محمد | ى شمس هندستـــ عي 

678o52 م|هلل ضي|لسيد تـــوفيق عوض |لدين نرص |عز  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

3o96o لحميد|لحميد عبــــد |يمن عبــــد |بــــسمله  هره|لق|ره |تـــج

294594 دى محمد|يه سعد ن| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

786388 كرم شفيق مصطفى مصطفى شكر| س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

688o6o |لعل|بــــو |يزه محمد يونس |ف لمنصوره|بــــ |د|

235|62 هيم محمد يوسف|بــــر|يوسف  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

62|329 حمد حسن|محمود عبــــده  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

676624 مه|لسيد سل|ره محمد عىل |س لمنصوره|حقوق 

8|2357 نم طه|مه حسن غ|سل سيوط|ره |تـــج

37348 لسيد عطيه طعيمه|ح |غدير صل ن|تـــربــــيتـــ حلو

638542 ل محمد عىل|جم| ند زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

884359 يوبــــ حسنى |حمد محمود | سيوط|حقوق 

233o28 ن ل منصور يوسف|يوسف كم| مي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

43oo5o يف محمود شكرى عطيه|عبــــد لرحمن رسر |ره طنط|تـــج

6435|o بــــ محمد|لوه|ح محمد عبــــد|سم زيق|لزق|نوعيتـــ 

62|9|2 ثــــروتـــ فتـــىح فتـــىح محمود مصطفى ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

485o24 |م |لسل|م محمد عبــــد |لسل|مه عبــــد |سل
لدمرج 

عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7923o8 زينبــــ سليم محمد محمد عيد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

277977 يف منس محمد| منيه رسر شمون|نوعيتـــ 

86478 لمعتـــصم محمود عىلي|يمنى  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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7548o3 م|م|عمر محمد محمد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

49399 بــــوزينه محمد|بــــر |ندى ص ن|تـــربــــيتـــ حلو

625587 ر|لنج|ج  محمد فوده |ن| ر|ي ى شمس طبــــ عي 

7oo|8 |رس |يه ي|
ى
لسيد صوق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

436628 ن مدحتـــ محمد محمد جنيدى|يم| لشيخ|ره كفر |تـــج

|3|4o5 ف |لرحمن |عبــــد  لح|لسيد ص|لسيد محمد |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

69|37o طور|لسعيد س| |ل زكري|ن جم|يم| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

34|o7| رق عىل حسن عىل|عىل ط ى شمس علوم عي 

83o922 مه|جر ربــــيع محمد سل|ه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7o5845 بــــينى عبــــد |لسيد سعد |در |ن لمجيد|لشر لمنصوره|حقوق 

2544o2 لخولي|لد محمد |بــــسمه خ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

3o699 هيم|بــــر|هلل |لد عبــــد|خ| نور لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

34o357 ى حبــــيبــــ عثــــم|محمد ص ن|بــــر حسي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

3697oo يوبــــ|لسيد |دل مصطفى |ن ع|حس| سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

52o2o| د عىلي ربــــيع|لجو|خلود عبــــد  |ن طنط|سن|طبــــ 

826323 ى محمد|ء عم|ل| د حسي  |هندستـــ قن

76699o لصفىط|للطيف |محمود محمد عبــــد  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

23||o5 |ط
ى
 سيد دسوق

ى
رق دسوق ى شمس|زر عه عي 

9o6o7o ى |ي |ل |لع|لنعيم عبــــد |هد عبــــد|حمد مج|سي 
لمرصي 

دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

233969 ف رمض| ن معوض خليفه|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|3|957 لسيدمصطفى|لحفيظ |بــــ ربــــيع عبــــد |رح هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o2728 ف محمد |محمد  دى|لزي|هيم |بــــر|رسر |بــــ طنط|د|

9o|3o3 ل محمد |لع|ء وليد عبــــد|لزهر| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6||535 ى محمد|مي  ل عبــــده حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

526895 مه|سل| لعل|بــــو|هيم محمد عىل |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89|584 ى حسن  |محمود يوسف  مي  سيوط|بــــ |د|

533679 سميح مصطفى سميح مصطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

334968 لقوى|لقوى محمد عبــــد|هدير عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

628342 مر|فظ ع|حمد محمد محمد ح| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|7825 ن عىل  |ج  رمض|محمود ن سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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685|6o هيم|بــــر|هد |هيم مج|بــــر|ن عىل |رو لمنصوره|حقوق 

|42o9| يوسف عيد محمود محمد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

3|5955 ى|يم| ن منصور طه حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

78927| حمد محمد عىل حسن|ر |من لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28995o يد |بــــو |يزه محمود محمد |ف ى حمد|لي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

89582o لسيد محمد |ء محمد |رس| ج|عه سوه|زر

63589| لحسينى|لسيد |هيم |بــــر|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8ooo5| لعزيز طه|م عبــــد|عص| سه ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

684o74 لىك|لم|لمنعم |لمقصود عبــــد |ضى عبــــد |محمد ر لمنصوره|بــــ |د|

2|8832 حمد محمد|دل سيد |ن ع|مرو ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

69434| ع|لرف|ل |لع|لمهدى عبــــد |ء محمد |لشيم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

77323| لموجود محمد|حمد عبــــد |ء |رس| سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

255844 رق صبــــىح جميل|صبــــىح ط ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4oo2|o ن حسن|ر عثــــم|لستـــ|محمد عبــــد  سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

9|o99| لنرص محمد |بــــو|حمد محمد | ج|بــــ سوه|د|

96442 ح فهىم سيد|وليد صل ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

25o4o8 تـــ كرسوم|لسيد فرح|تـــ |ء فرح|رس| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

|729|o وق ف لربــــ|د |بــــر ج|رس ص|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2548o6 ى|لحميد بــــدر فتـــىح حس|عبــــد ني  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

639252 لسيد مصطفى|ر حسينى محمد |من ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

7oo98o لسيد مرزوق محمد مرزوق|هنده |ش هره|لق|ن |سن|طبــــ 

479388 ف محمد حسن عبــــد| |ن|ر هلل|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

3|3546 هيم|بــــر|هلل |حمد عبــــد|زينتـــ  ى شمس هندستـــ عي 

344o| ي غط|بــــ|
س|نوبــــ جميل لطفى ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

77|2oo بــــر محمد متـــول بــــكرى|سحر ص زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

9o|6|3 حمد |بــــخيتـــ محمد | ر|ي ي صىح سوه
ج|معهد فنى

676236 لحلو|حمد عطيه |هلل رأفتـــ |يه | لمنصوره|بــــ |د|

8357o3 طمه عىلي سعيد عىلي|ف دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 
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268759 ف محمد |ر |من لمليىح |رسر تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|295|7 محمد فتـــىح مصطفى منصور ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8|o8o6 ى ن|ي حمد محمد|جح |سمي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

66753 مريم عبــــده مهنى عبــــده بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

22|o42 ل فتـــىح عىل|لع|ندى عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6|7634 عىل نبــــيل عىل زقزوق ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

3|o996 ل|لع|لم عبــــد|حمد س|حبــــيبــــتـــ  هره|لق|هندستـــ 

683283 لمتـــول عيد عرفه|لحميد |منى مجدى عبــــد  لمنصوره|عه |زر

288|5| ف رش|عزه  س|د عبــــ|رسر ن|سو|بــــ |د|

|2944o دل عبــــده عىلي|لرحمن ع|عبــــد  هره|لق|حقوق 

5|9o69 عيل|سم|حمد عزتـــ محمد |ء |شيم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

689756 ر محمد سعده|لغف|محمد عبــــد | م رض|سه معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7o26|8 لعظيم يونس|ل عبــــد |لدين جم|ء |مريم عل هره|لق|ج طبــــيع |عل

3372o3 م مصطفى موىس محمد|سل| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

223477 كريم وليد مرىس عىل هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

7o679o ر محمد محمود|حمد مختـــ| لمنصوره|ره |تـــج

543477 لديس|لجيد فرج |رص عبــــد |لن|ن عبــــد |يم| |حقوق طنط

535466 هلل مصطفى سوكه|ديه عبــــد |ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

486825 بــــى|مبــــ|لسيد |محمود محمد محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

494946 غ|لصبــــ|هلل |هلل جميل عبــــد |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

78o542 كريم شحتـــه عىل محمد عىل زيق|لزق|عه |زر

|69|9| ىطي|لع|لمجيد مخيمر عبــــد |ء سيد عبــــد |شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9o3o8o مه |بــــوش|دهم |ل|لسيد |ء |رس| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

836482 ى |وف حمد|ء فتـــىحي حسي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

427|o6 ى محمد |ي حمد|حمد يوسف |سمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

2782|9 ى|د |هيم حم|بــــر|مصطفى  لعزبــــ حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

538o4 لحميد|لخي  سيد عبــــد |بــــو |ء |سم| ره بــــنى سويف|تـــج

|579oo يدى دوس تـــوفيق سعيد|ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

287o84 رص محمد محمد|لن|محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

79o58 هيم|بــــر|محمد سمي  محمد فريد  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

6|5538 جيىل|لفن|ل |حمد محمد كم| ط|بــــ دمي|د|
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49|67 حمد حمدى مبــــروك فودتـــ| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

||8235 ي|
د عدل شفيق|عم| فروئى ن|حقوق حلو

4|55oo زى|عيل عىل حج|سم|محمود رجبــــ  |ره طنط|تـــج

2|84o يف عبــــد | ي|لفتـــ|يه رسر
ح حنفى هره|لق|حقوق 

8o4468 حمد يوسف محمد|ن |نوره سيوط|ره |تـــج

438o55 ش|لدش| |لك زكري|هبــــه مهدى م لشيخ|علوم كفر 

838o67 يف فتـــىحي  عيل|سم|محمد رسر قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

|4o98 ي|ئل محمد صبــــرى |لد و|خ
حمد مصطفى كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

752366 حمد لطفى عىل لطفى| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

628o45 ورى|رس محمود مغ|ر ي|من زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

365583 جورج مجدى ونيس بــــولس عه مشتـــهر|زر

92|652 لسيد |لروؤف |ل عبــــد|بــــ جل|رح ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6o|668 محمد شمس| جده رض|س |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

344|95 ن|محمد محسن محمد سليم |حقوق بــــنه

37|255 لديبــــ|لرحيم بــــيوم |ن عبــــد|جر رمض|ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

33o847 هيم محمد|بــــر|هند محمد  |نوعيتـــ بــــنه

495|74 لمقصود|لمجيد عبــــد |م حلىم عبــــد |حس بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9oo|39 ى عىل سليم| ن |حمد خي  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

479235 ح|حمد صل|ء محمد بــــيوم |شيم سكندريه|ل|هندستـــ 

892o87 حمد خميس |ق |ن جي|يم| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

5|6o43 لح قطبــــ|نور ص|طف |رحمتـــ ع علوم دمنهور

34||86  محمد |لبــــ|د عبــــد|سم عم|بــــ
ى
ف|لصو|ق دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

853|o9 ي|مجد د|
مل متـــي|ل ك|ئى ن|حقوق حلو

763356 دل عبــــده يوسف صديق|ن ع|يم| ره بــــور سعيد|تـــج

|5578| لحميد|يمن فتـــىح محمد عبــــد | |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

329944 ى|جر |ه كرم محمد حسن بــــحي  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

3|745 ى م|ي وى|هر فتـــىح سيد مطر|سمي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

534|8 لعظيم|لد محمد عبــــد |ء خ|دع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

223544 ل|لمجيد محمد غز|جر عبــــد|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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89575| بــــ عىل محمد مصطفى |رح ج|بــــ سوه|د|

4ooo25 سم جميل محمود|هيم ق|بــــر|يمنى  سكندريه|ل|بــــ |د|

6o8695 هلل|مريم عىل عيد محمد عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

529955 ى عىل مصطفى عىل محمود خي  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

8|7763 ي عبــــد|بــــر|ء |سم|
لرحيم|هيم مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

464924 رص|لصمد ن|لعظيم عبــــد|متـــ عمر عبــــد |س| |هندستـــ طنط

543oo3 حمد عوض أحمد|نسمه محمد أحمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o56o8 مر|ح صبــــرى محمد ع|لفتـــ|س عبــــد|ين| لمنصوره|بــــ |د|

544449 ي|حمد زىكي ن| |لي|د ج  لفيوم|لعلوم |ر |د

|64866 ي|حمد ص|فرح 
لح سيد عفيفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

627o48 ف حنفى محمود محمد|ء |سم| رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

24o6|2 ى عبــــد ى رجبــــ حسي  لمنعم|حسي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

85o373 محمود محمد حمود محمد |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

9o2988 ين  ف عبــــد|شي  لصبــــور عىلي |رسر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8|6953 كريم عىلي محمد عىلي ي|بــــ |د|
|لمنى

|3o936 هر محمد|لدين ز|ء |محمد عل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|5933 حمد مىك محمد|مىك  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

5|4236 لزين|وى صبــــىح محمد أبــــو |آيتـــ كحل تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

4o648 ل معوض يونس|هبــــه جم ن|معهد فنى تـــمريض حلو

33992o لسيد|بــــ |لوه|ن عبــــد|قنديل شهو زيق|لزق|صيدله 

4o66o8 م|مر هم|ء خميس أيوبــــ ع|إرس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6773|8 للطيف محمد|م محمود عبــــد |محمد هش لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

2486| لسيد|روق |ندى سيد ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

22o44 شقر|ل|فظ |لح|م عبــــد |لسل|ء رفعتـــ عبــــد |ل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

697656 ي|ر
لبــــيوم مصطفى|در |لق|ئل عبــــد |و| ئى لمنصوره|حقوق 

246382 لم|لخي  س|لدين عبــــد |م |م حس|بــــس ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

24|5|5 لحميد محمد|بــــ محمد عبــــد|رح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o759| ره محمد محمود عبــــده|س سكندريه|ل|علوم 

648974 وى|حمد طنط|حمد وديع |يه | ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ
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7o5472 لعزيز خرصى|حمد محمد عيد عبــــد | |طبــــ طنط

525982 ن|شد رمض|لسيد رشدى ر|رشدى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

232867 ن محمد محمد خليل|هدير رمض هره|لق|بــــ |د|

288o4| ى |ء صبــــىح |شيم حمد|مي  |بــــ طنط|د|

854849 هيم|بــــر|هيم عىلي |بــــر|ن |محمد شعبــــ ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

286|o4 حمد|ن |حمد معوض رمض| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

687746 فع|لش|تـــ |لشح|دى |له|لد عبــــد |كريم خ لمنصوره|ره |تـــج

92o8o7 لرحمن سيد عيس|حمد عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

638922 حمد وليد محمد عيس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

247o77  خلف |بــــر|حمد |
ى
هلل|هيم شوق ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2576|3 روق طه|حمد سعيد ف| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

498945 ى محمد عبــــد|ي لونيس|لحميد عبــــد|سمي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6o944o لزغبــــى|لسعيد بــــدوي |رتـــ مجدى |س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7633o لدين محمد|ل |رص محمد كم|لن|محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

452289 ح|هلل مفتـــ|م عمر حسن عبــــد |مجد هش| لشيخ|ره كفر |تـــج

|56692 حمد رزق موىس|د |زي وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

772272 رحمه محمود محمد محمود زيق|لزق|عه |زر

856854 رد ونيس دوس|دو|فتـــ |ر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

48648 هلل|حمد محمد عىل عبــــد | ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

32|o6 حمد|حمد سمي  زىك محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

225865 حمد فرج|محمد محمود محمد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

36274| ى محمد حسن|م |سل| حمد حسي  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

442579 دى|بــــوش|نور مخيمر |يه ممدوح | ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

44oo|3 ه|لل|هلل عبــــد |ح عبــــد |لفتـــ|رحمه صبــــىحي عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7|6363 لد فريد مصطفى عىل حشيش|ء خ|سم| زيق|لزق|عه |زر

|63||9 ي
ى|لمنعم |ن عبــــد |رمض| دئى مي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|

مس|تـــجمع خ

258|3| هلل|هلل محمود عوض |طف عوض |ع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8o8693 هلل محمد|سط عبــــد|لبــــ|محمد عبــــد سيوط|حقوق 

94795 ن|تـــغريد محمود سعيد عثــــم ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى
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328688 ى عىل ى عىل حسي  حسي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

273342 حمد|زينبــــ سيد محمود  دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

3553|8 در فوزى|لق|ئى عبــــد|ئى ه|م| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

63888| لحميد|ن عبــــد|حمد سليم|ء |ل| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

356834 حمد محمد مصيلىح|رص |نسمتـــ ن |تـــربــــيتـــ بــــنه

8o4446 ن ن عطيه|مه يون|س| |مي  ي|علوم 
|لمنى

4oo7o5 مد فرج يوسف|م عمر ح|سل| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

435532 ي|لعجو|نم |ل رزق غ|جم| ر|ي
ئى سكندريه|ل|علوم 

3|7777 مجد عمر بــــكر|نس | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

485653 ص محمد|ن محمد قرق|يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

87|5|8 ن|هلل عثــــم|ن محمود عبــــد|نوره سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

264474 مر|مريم محمد عفيفى ع |ره بــــنه|تـــج

7o3844 حمد|لسيد حبــــيبــــ محمد سيد |حمد | لمنصوره|هندستـــ 

259468 ن|للطيف سليم|مروه محمد عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

232393 لرحمن|ح محمود محمد عبــــد|جر صل|ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|2576 ل|هلل بــــل|هيم نرص|بــــر|ل |حمد جم| |حقوق طنط

|74o|5 هيم عىلي|بــــر|جح |يوسف ن دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

||795o ل|لجبــــ|رس عزتـــ |محمد ي دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

4|o84| يد محمود |بــــو |سمر سمي   ى بــــوخطوتـــ|لي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|5o66 لسيد|لسيد متـــول |لد |ر خ|من معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

844|53 ي خ
لد فرح طه|مصطفى ن|تـــمريض أسو

479979 هلل|حمد نعمه |ندى محمد حسن  سكندريه|ل|هندستـــ 

6|37|5 حمد|حمد موىس |محمد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o3o|7 لجندى|رمزى | حمد رض| | تـــمريض طنط

682373 لجوهري|لحميد |رق عبــــد |دين ط|ن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|2847o هلل تـــوفيق حموده|مريم محمد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

82o5|6 لمقصود|ل طه عبــــد|حمد محمد كم| سيوط|طبــــ 

2293o5 رس محمد|س ج|ء عبــــ|رس| عه مشتـــهر|زر

63||56 حمد|هيم |بــــر|لسيد |ء |ل| زيق|لزق|عه |زر
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3o878 ن|ء ممدوح صديق حمد|رس| هره|لق|حقوق 

429254 ي|ر
بــــو |حمد |لسيد |لدين |هيم سعد |بــــر| |ئى

ى|ش هي 
|عه طنط|زر

76792o ن|تـــبــــ محمود شعبــــ|لدين ر|ل |شهد كم لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

88||o8 ف |ن |نوره هيم ذىكي |بــــر|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

775oo9 ف عبــــد |ندى  لسيد|لرحمن |رسر زيق|لزق|علوم 

7o9|95 للطيف مرع|حمد عبــــد |للطيف |ء عبــــد |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

284663 بــــوزيد|بــــوزيد سيد |ء |شيم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|2o82 ى مصطفى  ى فوزى محمد|حسي  مي  ى شمس حقوق عي 

9|o764 بــــوعمر |بــــتـــ |دل محمود ثــــ|عمرو محمد ع ج|هندستـــ سوه

3262|8 ى سعد| وى موىس|منيتـــ حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

52492o لمنعم سعد محمد|محمد عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

7668|| حمد|م |حمد سل|مه |س|حمد | لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

227447 ف محمد محمد نرصه| حمد رض| مشر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

25528| هلل عطيه|هيم عبــــد|بــــر| |رض ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2|5839 حمد|لسيد |مح |نشين س ن|ضتـــ حلو|علوم ري

63o747 مح محمود محمود مصطفى|محمد س ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

8|7278 زق|لر|ح محمد عبــــد|محمد صل ي|بــــ |د|
|لمنى

7553|| وى|بــــ ف|ن نبــــيل دي|نوره حقوق بــــورسعيد

498382 مروتـــ سمي  قطبــــ عوض بــــليح تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

426339 بــــوعجوه|لحليم |ن فهىمي عبــــد|ن رمض|رو سكندريه|ل|علوم 

622o23 بــــينى|د |لجو|لمنعم عبــــد |لد عبــــد |خ لشر ط|بــــ دمي|د|

76|8|o لسيد|طف |مصطفى ع| ند لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

233554 هيم بــــكرى|بــــر|محمد بــــكرى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|523|5 ف حسنى ذىك|بــــيشوى  رسر هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

|63234 لعزيز|دل عطيه عبــــد |سلىم ع ى شمس| لسن عي 

9oo552 ن |لم|ن س|لم عثــــم|ء س|ل| ج|طبــــ بــــيطرى سوه

627o92 عىل نبــــوى عىل نبــــوى عىل سعودى ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

9oo324 ن |حمد عمر|حمد |محمود  ج|حقوق سوه
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7||854 ن حلىم مسعد مسعد فهيد| مي  لمنصوره|ره |تـــج

5|7|64 ئى|لفخر|بــــسمه مسعد محمد  بــــ دمنهور|د|

|465o ئى|لورد|م محمود |د حس|ود هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

9|9785 شم محمد  |رنو ه|مصطفى سوك ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

6o7567 ى|لمتـــول أبــــو|أحمد وليد  لعني  لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

3|62|3 لدين محمد محمود|ر مىح |من هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

7o87| ح محمد|بــــسمه محمد صل لفيوم|لعلوم |ر |د

2396o6 وى|لبــــحر|لدين محمد مرىس |جر نرص|ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5o725o مر|حمد ع|حمد |ن |يه شعبــــ| سكندريه|ل|طبــــ 

455693 ي عص| ى هديه|م محمد |نىح  مي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

7o8964 |لبــــ|يه عبــــد |لسعيد محمد شلبــــ|محمد 
ى
ق ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 

لمنصورتـــ |بــــ

3|2694 ى |جر |ه ي|لدخ|لسيد |لسيد حسني 
خنى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

493o68 د محمد عيد|د شد|محمد عم بــــ دمنهور|د|

78||48 ن محمد|هلل رضو|محمد عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

8385o8 لنبــــي محمد مرىسي|د عبــــد|نه دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

29o73 هيم|بــــر|محمود يحن  فكرى محمود  هره|لق|ره |تـــج

846738 لح|لح عىلي ص|ره ص|س ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

779o24 ى حنفى|لد |مريم خ لسيد حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|6oo26 هيم|بــــر|يز |حمد ف|م |حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

44|o72 مه|لم محمد مسلم سل|جر س|ه لشيخ|ره كفر |تـــج

8o2o53 ئيل|ود ميخ|ود جرجس د|د ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

7o564o لمطلبــــ|حمد صبــــرى عبــــد |حمد مدحتـــ | لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

52583| ق|لسيد عىل حسن |حسن  وى|لشر سكندريه|ل|هندستـــ 

877243 هلل  |لمعىط خلف |روى محمد عبــــد| سيوط|حقوق 

234787 هلل|ل عبــــد|م جم|لدين حس|نور ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8568|8 حمد|ن |حمد شعبــــ|محمد  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

349523 فظ|ن فتـــىح ح|سيد رمض |ره بــــنه|تـــج

778569 عيل|سم|م |لسل|عيل عبــــد |سم|حمد | زيق |لزق|تـــمريض 

|64986 لعزيز|سيد زغلول عبــــد | ند ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

32|33o لموجود|لعىل عبــــد|ل عبــــد|لو|ح عبــــد|صل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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693646 ف عبــــد |محمد  لسقيىل|هلل |لكريم عبــــد |رسر لمنصوره|صيدله 

538828 يد|بــــو |ن محمد |فرحتـــ محمد رمض ى لي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o9764 ى|حمد |ح |لفتـــ|مصطفى محمد عبــــد  مي  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

259|6| هيم رجبــــ حسن زع|بــــر|طمه |ف عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

447992 ي محمد سليم
ن|ن سليم|بــــسنتـــ مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o5253 ئى|لقبــــ|سلىم حسن محمد حسن  لمنصوره|عه |زر

24o39 د حمدى مرىس|حبــــيبــــه عم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

692246 لتـــ|ره عىل محمد عطيه جل|س ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7o|25o ى|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد |ح |لفتـــ|حمد عبــــد | لعشر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

2|6272 لفتـــوح|بــــو|ح |لفتـــ|حمزه محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

23|526 ح محمد|لفتـــ|د عبــــد|لرحمن عم|عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4487|5 ل|لجبــــ|مد |صبــــىح صبــــرى صبــــىح ح ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

899375 حمد |ء سيد بــــرع |دع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

58862 محمد فتـــىحي تـــوفيق حسن علوم بــــنى سويف

4557o| د وهبــــه فهىم|سيمون عم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|2|o6| بــــع|لتـــ|لدين |نرص | حمد رض| |هي هره|لق|ره |تـــج

|3|766 هيم سيد|بــــر|حمد |نبــــيله  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

84988| رفعتـــ حسن محمد| رن لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

338525 لسيد محمد خليل|هبــــتـــ  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

5o8879 لبــــسيوئى|عيل محمد |سم|مي |حمد س| عه دمنهور|زر

822339 ى|ده حلىمي |حمد حم| مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|5|8|9 م علوم|م|ء رجبــــ |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

479636 ي|ل عىل |محمد مصطفى كم
ى
لمنوق سكندريه|ل|هندستـــ 

763|8o هلل فهيم محمد دعبــــس|م حمد |وئ ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5268|9 بــــوحلو|حمد محمد محمد |ء |عل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

|48846 لد مصطفى عىل|نسمه خ هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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6|8285 لتـــليتـــ|هيم لطفى |بــــر| |رض ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|52886 لدين محمد حسن|هر سعد |ن م|نوه ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

877|87  فهىم  
ى
مريم محبــــ صدق ي |

ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

763o66 ي بــــطل محمد|ر محمد محمد |من
لزينى ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

782o8| ف | لسيد|هيم |بــــر|حمد |رسر ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

7623|9 د بــــكي |حمد مر|در غريبــــ |ن حقوق بــــورسعيد

23727 د سيد مصطفى|معتـــز عم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4o6676 حمد عيس|لحليم |طمتـــ محمد عبــــد |ف سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|3957 حد|لو|نور عبــــد |م |رضوى عص هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4226|9 ن|رق عىل طم|عىل ط سكندريه|ل|طبــــ 

8o3884 مي|هيم شلق|بــــر|ن |عثــــم| لي|د ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|48876 لوكيل|همس محمد مصطفى  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

632725 ى عبــــد |ء عم|عىلي هلل|د عىل حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

336572 ح|لفتـــ|هند عىل عبــــده عىل عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

69o48| لسيد|لسيد |محمد نرص  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6|o453 هيم فوده|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|أحمد  لمنصوره|علوم 

786833 لمنعم|حسن عربــــى حسن عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

354538 لسيد|لنبــــي طه |ن طه عبــــد|يم| ى شمس|د| بــــ عي 

4o4|9o هيم|بــــر|حمد |حمد سعد |سعد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o6|74 لسيد|د |لعزيز ج|محمد عبــــد | دين لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

35625 مه|حمد سل|سط |لبــــ|حمد عبــــد | ن|علوم حلو

439|28 ي ه|م ر|ريه
هيم|شم إبــــر|ضى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

78o|57 ل|لع|حمد محمد عبــــده عبــــد|عبــــده  زيق|لزق|بــــ |د|

3|5525 بــــتـــ عىل|بــــر ثــــ|نجوى ص هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

48258 لرحيم|ئى حمدى حسن عبــــد |م| هره|لق|طبــــ 

4|5||4 ح|لحميد مفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|م |آيه عص لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

33635o هلل حسن|ئى عبــــد|ر ه|من ج|بــــ سوه|د|

6o768o هيم|بــــر|يمن رجبــــ عزم | |ن|ر |بــــ طنط|د|

5o624| مه|ئى سل|لسيد كيل|ئى |رتـــ كيل|س سكندريه|ل|صيدله 

95359 لرحمن محمد حسن|طمه محمد عبــــد |ف ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى
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7538o4 ه عبــــد  ج|هيم فر|بــــر|لسيد |لحكيم |ني  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

5|o882 لمنعم محمد نحلتـــ|حمد عبــــد |در |ن بــــ دمنهور|د|

8|969 حمد دردير|د محمد |بــــج ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

764442 حمد محمد محمود خميس|يوسف  علوم بــــورسعيد

483379 بــــى|لق|هيم |بــــر|ن بــــيومي حسن |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|749o لد محمود حلىم|مريم خ هره|لق|ره |تـــج

78656 عيل عىل|سم|لد |لبــــنه خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

28|594 ل|لسط|ء نبــــيل جنيدى حسن |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

788526 ل جبــــريل|لع|دى عبــــد |مريم سمي  بــــغد تـــمريض بــــور سعيد 

447|33 يد|هيم ز|بــــر|عيل قطبــــ |سم|زم |ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

756||4 لح|در ص|لق|لدين عبــــد |ء |ء عل|دع عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

|2626| ح عليوه|لعظيم صل|لؤى عبــــد  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

6oo63 ىط|لع|حمد سيد عبــــد |زينبــــ  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

42565| ى |ه  حسي 
ى مصطفى هيم|بــــر|جر حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

267294 ى| فوزيه زكري محمد حسي  |حقوق بــــنه

856473 تـــه محمد|محمود حسن شح ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

85o379 يوسف محمود حسن محمد لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

6|2468 م فهيم مصطفى|تـــيسي  مصطفى عز |ره طنط|تـــج

526642 حمد محمد يوسف|حمد محسن | ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

5|o93 ن جمعه|م محمد رمض|سل| ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

4|5775 صورى|لدن|لمقصود |يمن سعد عبــــد|ن |يم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|42245 هيم رمزى|بــــر|ئل |رق و|ط ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

68425| |بــــو ري|هيم |بــــر|رى |لبــــ|منيه سمي  عبــــد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

527352 لسعدئى|لحميد |لرؤوف عبــــد|م عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

262537 جد|لم م|هر عفيفى حسن س|محمد م ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|73468 ى محمد |ي لخولي|حمد |حمد |سمي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

766o|9 ئى|لزنقر|لسيد |لسيد |محمد | دين ره بــــور سعيد|تـــج

35o339 لرحمن مصطفى عبــــده|مصطفى عبــــد |ره بــــنه|تـــج

678463 ى ف|ي هيم رزق عوده|بــــر|روق |سمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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3226o| حمد|رق عىل |هلل ط|منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

6o43|7 هلل عطيه عيس|حمد عبــــد |مر |س |هندستـــ طنط

372558 ي |يتـــ |
هيم|بــــر|حمد عفيفى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6994|7 ن|سليم| لسق|ء محمد عىل |صف لمنصوره|حقوق 

|2997| م شكرى عىل|منى عص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|75764 هيم|بــــر|عيل |سم|م مصطفى |محمد س رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

295o8o ئى|ئى حلىم نعم|نعم| دين تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|66o| سعد محمد سعد جبــــر   م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

35248 وق فرج  حمد محمد|رسر  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

|35o|9 ى |عبــــد  ى|لرحمن حسي  حمد حسي  ى شمس هندستـــ عي 

7669o7 مه محمود|ر سل|ر نبــــيل عم|عم ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

886||o هلل  |يد مسعود فرج |يكل ع|م سيوط|هندستـــ 

2646|5 حمد يوسف|لخي  |ء نشأتـــ |رس| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

369534 هبــــه مجدى عفيفى جودتـــ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|2952o لسحتـــرى|لعزيز |محمد محمود عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8234|3 ل|لع|محفوظ سيد عبــــد| رض ي|بــــ |د|
|لمنى

8o8254 |تـــرين جرجس وهبــــه حن|ك ره بــــنى سويف|تـــج

636958 وى|لطنط|لعزيز |لعزيز محمد عبــــد |حمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

483594 بــــ|ن محمود خط|هر شعبــــ|ديتـــ م|ن عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o5o64 لدين محمد محمد شعيبــــ|م |ء عص|لشيم| زيق|لزق|بــــ |د|

6o6489 بــــو عوف|لسعيد |لسعيد |حمد | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

64429 ر محمود|لغف|ن محمود عبــــد |يم| لفيوم|صيدلتـــ 

265389 زى نعمه|ر حج|لستـــ|عبــــد| يوسف رض |طبــــ بــــيطرى بــــنه

7o|762 وق محمد عبــــد  هيم|بــــر|د محمود |لجو|رسر |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

8o36|5 يز|ء محسن رفعتـــ ف|حسن ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|6o962 جر عىل محمد نور|ه ى شمس|د| بــــ عي 

58|o9 للطيف|كريم محفوظ طه عبــــد زيق|لزق|حقوق 

9o4248 ى ف حمد |روق |زينبــــ حسي  ج|بــــ سوه|د|
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78878| ن محمد|لم|لم س|محمود س ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|5o97| قتـــ ع| لم|د س|طف فؤ|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3o884 ه محمد سيد سنوىس| مي  هره|لق|حقوق 

96335 حمد|كر قرئى |عمرو ش| لي|د سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|26447 لدين مرىسي درويش|ء |يه بــــه| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6848o5 ى عطوه|لسيد |هلل محمود |منه  بــــوحسي  لمنصوره|ره |تـــج

7854o محمد سيد سعد زغلول دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

5o6o|4 ى مجدى فخرى تـــوفيلس عطيه| مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7625|6 ل|لع|عيل محمد عبــــد |سم|عيل |سم|يوسف  نوعيتـــ بــــور سعيد

|5o332 ى|مصطفى محمد مصطفى  مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

487o8 ى سلم|محمود  ن|لحسينى حسي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|3oo محمد سيد محمد| ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

323993 لسيد محمد|دل |ن ع|نور ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|43448 م|م|يه عربــــى محمد | ن|بــــ حلو|د|

|4259 روق زىك فرج|در ف|ن| ري|م ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|3o8|o هيم محمد|بــــر|دل |عمر ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

97463 ى|ن محمد سليم|سليم ن حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9||673 ن محمد |ج  حمد|ن ن|يم| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

282252 ف |حمد | حمد محمد|رسر |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

327665 حمد محمد|هلل |ذ محمد عبــــد|مع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3|5524 هيم|بــــر|هيم موىسي |بــــر|نجوى  ى شمس|تـــج ره عي 

78978 لم|لرحيم رشيدي س|معتـــز عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

249||5 ن|ء يوسف فتـــىح مصيلىح رضو|سم| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|3|o4o ف محمد عيس |كريم  ى|رسر لهمشر ضتـــ|ري/دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

28247| لمنيىل|لجيوىسر محمود عىل |ء |دع ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

29o662 لمنعم|لمنعم يىح عبــــد|عبــــد| نور هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

478639 ف مصطفى |محمد  لسيد|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

4o4329 ل بــــكر|لدين كم|ء |محمد عل |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

Wednesday, September 5, 2018 Page 2670 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5|7o34 مريم محمد محمد ملوك بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9|8438 ه محمد محمد عبــــد| لغنى |مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

432785 وى|لنحر|لسيد |عيل |سم|سلىم  |طبــــ طنط

27|25| لمرىس|در |لق|لح عبــــد |بــــسمه محمد ص ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7o6644 ف بــــهجتـــ محمد ص|لد |خ لح|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

526694 عيل|سم|لق |لخ|يوسف محمد عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

79o448 د مصطفى|منيه مصطفى فؤ| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

5o2796 وى|لبــــر|لعزيز خليل |لمنعم عبــــد |ء عبــــد |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

487322 لسيد عىل خليفه حسن|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32|326 حمد محمد|لمنعم |بــــ محمد عبــــد|شه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

76|846 ى محمد|ره محمد |س مي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

4|8oo8 حمد|هيم |بــــر| |ء رض|نجل لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

29|9o5 ء لمع محمد|ل سبــــ|بــــل  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

8|6o59 م محمد|م مؤمن عز|سل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

354572 حمد|سيد سيد | دين ى شمس|د| بــــ عي 

|733o9 م محمد عيد محمد|هش |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

4573| هيم|بــــر|لسعيد محمد |ن |نور ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

49|467 ف |جر |ه لحسن|بــــو |لسيد |حمد |رسر ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

6o5937 ن|للطيف سليم|حمد عبــــد |دل |ع لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

899278 حمد |ء محمد عمر |حسن ج|بــــ سوه|د|

2879|2 لخول|لعزيز |لمنعم عبــــد|ده عبــــد|غ تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|4627 لبــــيىل|يتـــ عمرو سعد | هره|لق|ره |تـــج

79o798 حمد|لرحمن بــــيومي سيد |ر عبــــد |ء مختـــ|دع ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

93489 ى  مي 
حمد|ر |محمد مصطفى ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

927|2 يف فضل مرىس| منيتـــ رسر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

2845o بــــر محمد سيد|هيم ج|بــــر| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

68647o لسيد|هيم طلبــــه |بــــر|لسيد | لمنصوره|ره |تـــج

4|3|9o ى عبــــد |ندى  ح بــــر|لفتـــ|لسيد حسي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|
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4|433 لد عبــــدربــــه عبــــدربــــه|عمر خ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

423|o5 لد منصور محمد عيس|ء خ|بــــه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

433866 مد|بــــوح|هيم |بــــر|لشكور |م عبــــد|ء س|رس| |نوعيتـــ موسيقيه طنط

496o5o ندى حمدى محمد حسن زيتـــون ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

777895 بــــينى محمد|م عزتـــ |ء س|شيم لشر لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

8267o9 ى ك حد|لو|مل رشيدي عبــــد|حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

852835 حمد|بــــر |لدين محمد ص|ء |محمد بــــه ي|نوعيتـــ 
|لمنى

62289| لرحيم|ه عبــــد |لل|ندى محمود عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

329342 ي عبــــد ربــــه|يه |
يمن مصطفى |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|2|275 مجدى محسن مصطفى عىل دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

89468 لمجيد|هلل سيد عبــــد |ء عبــــد |سن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

495|o6 هلل|زق حسبــــ |لر|ج  عبــــد|متـــ ن|حمد سل| ره دمنهور|تـــج

423||2 لربــــ حسن عبــــيد|د |هيم ج|بــــر|عمر  سكندريه|ل|بــــ |د|

792967 ي
م سليم|فريج سل| دئى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

533788 هيم|بــــر|د |ل فؤ|تـــرنيم جل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4752o ئل مندى مرىس|م و|حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o53|| لحميد محمد|محمد خليل عبــــد  ره دمنهور|تـــج

62754| لق|لخ|م عبــــد|لتـــه|عبــــي  أحمد محمد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

4o3o|5 ى عبــــد|مىك ج فظ|لح|بــــر حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|98|6 حمد مصطفى|حمد مصطفى | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

846|o4 حمد عىلي موىسي|عىلي  ن|صيدله حلو

6|773o ره|م محمد شبــــ|لرحمن س|عبــــد  |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3|6349 رضوى مجدى عزيز عىل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2|9o43 ره|حمد رسر|لسيد |حمد نبــــيل | ى شمس حقوق عي 

5||286 لسيد محمد خرصى|نبــــيل عبــــده  لشيخ|علوم كفر 

765652 ل|لرج|د مني  محمد مسعد أبــــو |زي هندستـــ بــــور سعيد

249544 ن|بــــر محمد سعف|ء ج|هلل عل|منه  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

9o6826 حمد  |لدين |ء محمد سعد |ول ج|طبــــ سوه

68o997 لسيد|ل |مجد كم|محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

779733 ى  متـــ|لد سل|هيم محمد خ|بــــر|حني  زيق|لزق|نوعيتـــ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 2672 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

282|o9 محمد عيد عىل عيد عىل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

849934 ء فريد سيد محمد|ول لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

|5|433 هيم|بــــر|دل عىل |يه ع| هره|لق|حقوق 

9244|2 لغنى |ن عطيه عبــــد|حمد رمض| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

443988 حمد عىل|فوزيتـــ محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

|87|9 لسيد|مه فكرى عىل محمد |س|فكرى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

833967 لعظيم|لم مسعد عبــــد|سلمه س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

962o5 روس مرقص|جد سيد|رى م|م لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

77237o رك|هيم مبــــ|بــــر|لد |نىح  خ| زيق|لزق|هندستـــ 

|34797 لعظيم|لبــــيوم عبــــد |لد |محمد خ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

2698|3 ن|لرحمن عمر|لمعىط عبــــد |كريم محمد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

||5o2o ن جورج سمي  جندى|ري|م هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

2|8o48 يز تـــوفيق جرجس|ف| ري|م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

752o|5 حمد|لدين موىسي سيد|رضوى حمدى مىحي  ى شمس|د| بــــ عي 

327o2| لسيد|لسيد |د سمي  |جه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

75o669 لعود|حمد محمد |ندى مهدى  لسويس|طبــــ 

422466 لح|حمد ص|لح |م ص|محمد عص سكندريه|ل|بــــ |د|

6o|86| |لم بــــسيوئى ند|لد س|خ لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

8o95|6 مل محمد|سلوي رجبــــ ك لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2|8266 لسعود|بــــو|لحميد |م عبــــد|حمد س| هره|لق|ره |تـــج

|23833 ن|لرحمن عىل طم|ن سعد عبــــد |ريم|ن هره|لق|صيدله 

7|o295 لسيد|لسيد |ده فوزى |هدى حم لمنصوره|حقوق 

642483 هيم|بــــر|مح محمد |محمد س زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

48|749 لمنعم خليل|حمد سمي  عبــــد | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

23|o36 جد جورج  وهيبــــ فرح|بــــيشوى م هره|لق|ره |تـــج

256|8o ن عبــــيد|هيم شعبــــ|بــــر|حمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

545876 دل محمد محمد خرصى|حبــــيبــــتـــ ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6o6o2 مد قطبــــ|لد ح|محمود خ لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

3||234 لدين سيد|حمد عىل نور |ندى  ى شمس حقوق عي 

3o885 ل حسن|لع|عبــــد | مينه رض| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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59269 ى|تـــ فوزى ي|ر نش|من سي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

643938 حمد عزبــــ|لدين محمد |ء |م بــــه زيق |لزق|تـــمريض 

45||4| ى شلبــــى|محمد ظريف  مي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

67935| لسيد|زق جمعه محمد |لر|ل عبــــد |لد جم|خ لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6|8o|5 ق|عيل |سم|مه |س|ء |رس| وى|لشر ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

|5276| ح منىح  سعد|لفتـــ|لرحمن عبــــد |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

8o7|o6 د|لجو|مه عدلي عبــــد|ن سل|يم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

77oo68 يد|لسيد ز|دى |له|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

4oo3o| لكريم|لح يونس عبــــد|هيم ص|بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44||44 ر|لنج|ح أبــــوشعيشع |لفتـــ|ن نشأتـــ عبــــد|نوره لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

827493 ه عىلي محمد دي| بــــ|مي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

355o87 حمد طلعتـــ|هر |زينبــــ ط |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

787o|5 ر محمد|لستـــ|ء سعيد عبــــد |رس| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

5|3372 دل محمد محمود محمد عىل ثــــروتـــ|ع معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

2476|| تـــه|هيم شح|تـــه إبــــر|محمد محمد شح ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

62295o لدين|هيم بــــدر |بــــر|حمد وليد رفعتـــ | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

77|735 بــــ محمد عطيه|لوه|مريم عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

76|28 ى محفوظ يوسف رجبــــ حسي  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

343oo8 حمد محمد|م محمود |سل| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

37|8o6 لسيد|دى |له|عمر سعيد عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

34|766 لرحمن|دي عبــــد|له|طمتـــ يوسف عبــــد|ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

76o|45 حمد عىل|د |يه عم| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

4|6443 ده|د فتـــوح عىل عبــــ|رق عم|ط لشيخ|ره كفر |تـــج

||654o لعظيم|ئى محمد عبــــد |جر ه|ه ى شمس| لسن عي 

85o425 للطيف|ء سليم محمد عبــــد|عل ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

766423 حمد عوض|لكريم |د |حمد ج|سهيله  هندستـــ بــــور سعيد

6|6|oo بــــينى|م عىل عىل |رس حس|ف لشر ط|هندستـــ دمي

27363| ىط عىل|لع|لطيفه محمد عبــــد لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

9o4226 لسيد محمد |لسيد محمد | ج|ره سوه|تـــج
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258485  |لبــــ|عبــــد
ى
 رمض|لبــــ|حمد عبــــد|ق

ى
ن|ق ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 

م|لسل|بــــمدينتـــ 

26|479 ش|لدمرد|زق |لر|محمد محمود عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4226|7 هيم|د إبــــر|لجو|لرحمن عىل عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

55o6o ح جمعه|لفتـــ|شور عبــــد|نىه ع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

22346 رسر|ء حسن ص|رس| دق محمد رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

489393 لشوئى|للطيف عيس |ح عبــــد |ندى صل سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|76o|2 لحليم محمد|محمد سيد عبــــد  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

777924 لحميد مصطفى|هلل عبــــد|هبــــه وليد عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

3|6|98 |سميتـــ عوض فرج 
ى
لدسوق هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

4385|6 حمد|لد عىل حسن |حمد خ| لشيخ|ره كفر |تـــج

253o68 بــــر ضبــــش|ن ج|رمض| دين ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

25||92 لمجيد|بــــ عبــــد|لوه|مجد سعيد عبــــد| لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

8|8|7| زرق|بــــتـــ |يكل سعد ثــــ|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23o|82 ف |لد |خ عيل|سم|حمد محمد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|4959 بــــو عىل|حمد |لنبــــى |عبــــد | نجل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o5627 رق عىل محمد عىل|بــــ ط|شه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

768|72 ىطي|لدمي|لمعىط |منى رجبــــ محمد عبــــد  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

7|o|85 لسيد|حمد محمد مصطفى | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|62342 ف عبــــد |د |زي لمطلبــــ محمد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

68|9o7 لعدوى|دل محمد |حمد ع|بــــسنتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

78723o م محمد مصطفى|لسل|لسيد عبــــد |حمد | ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

22232 هيم|بــــر|ل محمد |هلل كم|هبــــه  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8843o6 ن  |ن جمعه سليم|م شعبــــ|هش ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

237395 ن|حسن عثــــم| جر رض|ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

465643 ى مختـــ لغنى مسعود|لغنى عبــــد  |ر عبــــد  |نيفي  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

757|52 در|لحفيظ حسن دع|ره جمعه محمد عبــــد |س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6|6263 يد|روقيه مسعد عبــــده ف ط|بــــ دمي|د|

427635 ن|هيم زي|بــــر|محمد مصطفى محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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25o25o رم|لمك|بــــو|ره يحن  عىلي يوسف |س شمون|نوعيتـــ 

8827|6  عبــــد|لبــــ|يه فوزى عبــــد|
ى
فظ  |لح|ق ي|لسن |

|لمنى

27o488 يم|لد|مر عبــــد |لغنى ع|لفتـــوح عبــــد|بــــو|محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8578o هيم|بــــر|حمد |ن |حمزه سيد رمض ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4|8o68 هيم|بــــر|لمقتـــدر |ء حلىم عبــــد |نجل لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|3o568 لعزيز|ل رأفتـــ سعد عبــــد |بــــتـــه| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

8|6386 عيل محمد غريبــــ|سم|حمد | ي|تـــمريض 
| لمنى

34||2 ن د موريس يعقوبــــ|ميل| مي  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

832|4 لحليم|ن عبــــد |ء فتـــىح حس|شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

49646o لشورى|دل محمد |رضوى ع عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o7496 ىط بــــدير|لع|د عبــــد|د ج|أحمد محمد ج ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

|67437 حمد يشى محمد منصور| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

67975o لسيد|لمنعم |هيم عبــــد |بــــر|هيم |بــــر|مه |س| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

426378 ي عىلي|لش|مرح صبــــىحي محمود عبــــد
ى
ق سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

77736| ي
طف محمد عىل محمد|ع| دئى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o7858 فظ|لرؤوف ح|ل عبــــد|ضىحي كم ره بــــنى سويف|تـــج

92592 هيم|بــــر|حمد زىك |يمن |هلل |منتـــ  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|6|o58 حمد|يمن سعيد |ريم  ن|بــــ حلو|د|

622356 حمد محرم بــــلح|هيم |بــــر|ن |رو ط|معتـــ دمي|علوم ج

|64532 لسيد|لرحيم |عمر نعيم عبــــد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

342696 زق|لر|حمد عبــــد|حمد محمد | ى شمس حقوق عي 

75o798 بــــيض|ل|مد |لد محمد ح|هلل خ|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5o8257 رى|ن سعيد شكرى زخ|ري|م لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

538236 ى سلط|يم| ن|ن محمد فضل حسي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

48732 بــــى|ن عر|طف نعم|حمد ع| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

3337|5 شم|ح محمد ه|لرحمن صل|عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|64595 نوبــــى|هيم محمد |بــــر|م |يحن  عص لشر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

||57o3 ى لملك بــــولس|د عبــــد |عم| لي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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|28639 طف حسنى حكيم|بــــيي  ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|5387 تـــ محمود عبــــد| لق|لخ|هلل عبــــد|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

439993 منصور| ن حن|نه عزتـــ سليم|دمي لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

82o247 روق محمد|ر محمد ف|من ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

79o3o5 |م |لسل|لرحمن عبــــد |رس عبــــد |طمه ي|ف
ل|لش

ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4825o6 بــــتـــ صليبــــ|نتـــ عز وهيبــــ ثــــ|دمي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

44o455 لد محمد سعيدمحمد|طمه خ|ف لشيخ|عه كفر |زر

28878 زن نرص عىل محمد عىل|م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

52o|66 لح|لفضيل ص|ن عبــــد |هبــــه رمض بــــ دمنهور|د|

637|94 فيه|حمد متـــول ع|حمد |حد |لو|محمد عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

52o57 ى سيد رضوي سيد حسني  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

2|3259 لشيخ|لد محمد |دين خ|ن ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

5o6635 ف مصطفى عبــــد |ديتـــ |ن حمد|لرحيم |رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

62|593 ج|حمد محمد رس|نور محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

295o4o م درويش|لغنى عل|ء عنتـــر عبــــد|وف |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

52349o زى|لحر|لسيد محمد محمد |محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

783287 هيم محمد|بــــر|محمد | نور ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

346456 ى ف ى رسور|نرمي  روق مهنى حسي  ى شمس| لسن عي 

687996 لسيد بــــدوى|لسيد |رص |لن|خلود عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

345854 ى|لر|حمد محمد عبــــد|رتـــ |س زق حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

64|387 هيم|بــــر|ء محمود محمد محمود|رس| زيق|لزق|صيدله 

6856|8 هيم|بــــر|طر |هيم خ|بــــر|طر |ندى خ لمنصوره|بــــ |د|

75949 بــــوزيد|ن محمد |محمد رمض لفيوم|عه |زر

3725o حمد|ن |سلوى محمود سليم ى شمس| لسن عي 

36498o ن|مؤمن سيد محمد سليم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

25||7 هلل|هر محمد عبــــد |منه م ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

787483  محمدعىلي
مصطفى محمد مصطفى هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4|6652 تـــى|م محمود زن|تـــ تـــه|ن فرح|يم| لشيخ|بــــ كفر |د|

6|8477 لبــــطل|حمد |محمود محمد  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر
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648879 ل محمود|لح محمد جل|لعزيز ص|عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

347787 هيم|بــــر|حمد |رص |عمرو ن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

428558 ه جم يس|بــــوعر|هيم |بــــر|ل محمد |أمي  |علوم طنط

5725o بــــسمه مصطفى جوده عىل ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

44529 لدهبــــ|بــــو |لد |ء سعيد قطبــــ خ|رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5o9575 لمغربــــي|لسيد أحمد محمد خميس |أحمد  سكندريه|ل|صيدله 

52678 رس محمود محمد|حمد ي| صيدله بــــنى سويف

4||396 ئى محمد بــــدر|محمد علو لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|6o86 بــــوري|لش|ن |مد شعبــــ|ء محسن موىسي ح|شيم تـــربــــيتـــ دمنهور

759229 دل غريبــــ محمد|غريبــــ ع ج|بــــ سوه|د|

8|484o ح|لفتـــ|مه عبــــد|ء يىحي سل|سم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

848443 ى ع|ي ل عىلي|دل كم|سمي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

4o6|97 لسيد عبــــده مصطفى|رضوى متـــول  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

646526 عيل موىسي يوسف|سم|م يوسف |وس حقوق بــــورسعيد

542|o6 هيم|بــــر|محمد ممدوح محمد  تـــربــــيتـــ دمنهور

325644 لق فرج|لخ|د عبــــد|سلىمي عم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

772726 ل غنيم|لع|رص حسن عبــــد|لن|ء عبــــد |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

92o376 د حكيم |ل عي|مريم جم ج|تـــربــــيتـــ سوه

223267 ى عبــــد| هلل محمد حبــــيبــــ|حمد خي  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

34|546 م محمد عمر|لسل|م محمد عبــــد|لسل|عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

439|96 م|لش|هلل |ئى مصطفى محفوظ  عبــــد |م| لشيخ|علوم كفر 

|49o3 هيم|بــــر|لمنعم |هيم عبــــد |بــــر|س |ين| ن|فنون جميله فنون حلو

7|o344 بــــ|محمود  بــــ|ح عنبــــر |لفتـــ|ض عبــــد |لشر ض|لشر ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

476o94 شور محمد|حبــــيبــــتـــ عزيز قدري ع سكندريه|ل|ره |تـــج

343543 هيم محمد عودتـــ|بــــر|هيم مصلح |بــــر| زيق|لزق|بــــ |د|

|77|42 ح|لفتـــ|لرحيم عبــــد |م عبــــد |ء عص|شيم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|22433 بــــوضيف|حمد |حمد ممدوح | هره|لق|هندستـــ 

226296 ن|هيم شعبــــ|بــــر|يمن رأفتـــ | |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

433989 وى|لجلد|لعزبــــ |لسيد |ن محمد |يم| |طبــــ طنط

6oo2o د|لجو|ن حسن طليبــــه عبــــد |يم| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف
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4333|2 ي|حمد محمد محمد ر|
ضى |ن طنط|سن|طبــــ 

25o334 لمني |هلل عىلي محمود |د|تـــيسي  ج ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

7o5677 لسيد|لسيد |محمد محمد عىل | رض لمنصوره|هندستـــ 

768847 بــــ|لمجيد خط|محمد مسعود بــــسيوئى عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

9|3o36 هيم  |بــــر|حمد |لدين |حمد نور | ج|ره سوه|تـــج

5|5666 ى |ي ن|هلل سليم|حمد عبــــد |بــــ |يه|سمي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

84o558 حمد رجبــــ سيد محمد| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|3o82 ى ئيل جرجس|ج  محفوظ ميخ|ن| مي  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

69o949 وى عنتـــر مسعد|لص|لد |خ تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

32|oo7 هيم|بــــر|حمد سيد محمود | |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

478546 حمد يونس رجبــــ عقده|لميس  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

49o|99 هيم|حمد إبــــر|مد |لد ح|خ| ن|ر سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

685677 ه منصور حسن | ي|لرج|مي 
ئ  ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

44596| تـــ|لزي|ن عطيتـــ موىس |متـــ شعبــــ|س| ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

628445 هيم|بــــر|حمد |حمد |حمد |لسيد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9||9o3 حمد |حمد محمد |عمر  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4ooo57 م|س محمد عل|م حلىم عبــــ|هش| ر|ي سكندريه|ل|بــــ |د|

92832 ضى|لق|لمؤمن عمر محمد |سمي  نبــــيل عبــــد  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

782248 ى |ي هلل|هيم محمد نرص |بــــر|سمي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

428|oo عيل محمد قنديل|سم|ر محمود |من |صيدله طنط

353|97 بــــ|لوه|محمد سعيد عرفه عبــــد |ره بــــنه|تـــج

529|25 وى|لبــــستـــ|مهند محمد عىل  ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

423364 شم|لحفيظ ه|خلود محمد رجبــــ عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o2364 د مرىسي|لجو|حمد خميس عبــــد |د |عم سكندريه|ل|حقوق 

649478 وق حلىم عبــــد  لعزيز حلىم|رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

524629 م محمد|لسل|لحكيم محمد عبــــد |حمد عبــــد | ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

764|29 م|هيم محمد عل|بــــر|د |محمد رش| سه بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|57o86 يف عبــــد |طمه جم|ف للطيف|ل رسر هره|لق|حقوق 
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4o435| لدين محمد محمد|حمد نور|حمد | سكندريه|ل|حقوق 

223282 روق جلبــــى|م محمد ف|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

89o92o محمود محمد محمد | دين سيوط|بــــ |د|

424555 م|لسل|ح عبــــد |لفتـــ|مه محمد عبــــد |سل بــــ دمنهور|د|

87o667 ره|حمد عم|دي |حمد ن| ن|سو|بــــ |د|

86|965 لعليم دنقل|رق عبــــد|م ط|بــــتـــس| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

34o376 حمد|فعي عىلي |لش|حمد | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6o4|o للطيف|بــــ لطيف سعيد عبــــد |ربــــ طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

629878  |هيم |بــــر|حمد |محمد 
ى
تـــ|لشح|لدسوق زيق|لزق|ره |تـــج

858546 يم منسي|فر|يمن |دي |ش ره بــــنى سويف|تـــج

898942 لد محمود عىل |بــــرين خ|ص ج|بــــ سوه|د|

888867 لمطلبــــ |لعليم عبــــد|ل سيد عبــــد|نه ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|5|844 حمد|لسيد |مه |س| |دين وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

|27783 لعزيز|مر نبــــيل عبــــد |ن تـــ|مرو ى شمس|تـــج ره عي 

2|84|3 لمنعم منصور|رس عبــــد|ره ي|س هره|لق|ره |تـــج

42|938 لح|لحكيم ص|لدين عبــــد|ء |بــــسنتـــ عل |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

24838 مريم محمد يوسف محمد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

229|57 لمقصود محمد متـــول|جر عويس عبــــد|ه سيوط|عه |زر

866o37 مجد ولسن نجيبــــ|مي  | |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

345o46 عيل تـــوفيق|سم|تـــ |وردتـــ عرف ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

5o575o ق|م محمد محمد |حمد هش| وى|لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

853727 سم زغلول عوض|ن بــــ| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

834732 ج|لحج|بــــو|لحميد |حمزه محمد عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

834437 وي|حمد ف|لد |محمود خ |هندستـــ قن

42o995 زى|لمغ|لرؤف |لمجيد خرصى عبــــد|ء عبــــد|رس| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

4|78o3 |لشو|حد |لو|ره مصطفى عبــــد|س
ى
دق لشيخ|بــــ كفر |د|

8|66o| لمنعم محمد|لم عبــــد|هلل س|هبــــه  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

44645o ى|لرحمن |عبــــد  حمد محمد محمود حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76783o لم|نسمه يوسف محمد س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 
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682376 لمؤمن|عيل محمود عبــــد |سم|هد محمد |ن ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

85986| ك|لمل|سم بــــولس بــــرهوم عبــــد|بــــ ي|عه |زر
|لمنى

486927 س طه|حمد عبــــ|لد |محمد خ إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

435688 بــــو قصيبــــه|عيل |سم|حمد محمود | سكندريه|ل|ره |تـــج

2|6938 |سلىم محمد محرم محمد شط ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

345839 حمد|زق |لر|ء فهىم عبــــد|سم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|27586 ر|لجز|حمد |حمد |هر محمود |نىح  م| هره|لق|ره |تـــج

|7|o5 لم|مه عوض س|س|حمد | هره|لق|حقوق 

2|972| لمنعم|حمد عبــــد|لدين |محمد مجد | يش ى شمس|د| بــــ عي 

65o74 لمجيد|محمد صفوتـــ مصطفى عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

92|587 ي|ر
حمد محمد |د |رش| ئى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

76663| لجفبــــ|عيل حسن |سم|حمد محمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

265699 ل|لـعـ|حمـد عـبـــــد |حمد عىل |محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

462258 ضى|ن محمد  حسن ر|ء رمض|وف ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

237||9 ق|ئى مصطفى خليل |بــــسمله ه ئى|لي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

489994 س درويش|ره محمد مسعد عبــــ|س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

322338 ى عل|ي ى |سمي  حمد|ء حسي  ن|حقوق حلو

54o533 وق عمر محمد منصور دي بــــ|رسر سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

|5o463 ى عبــــد |ل |حمد كم| لعزيز|مي  ن|حقوق حلو

688449 لمتـــول جمعه حنور|تـــم محمد |حسن ح تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

43972o هيم|بــــر|س |ندى وليد عيد عبــــ لشيخ|عه كفر |زر

5o6|8 لعزيز|ح سيد عبــــد |حمد صل| ره بــــنى سويف|تـــج

7735o8 تـــ|حمد حسن بــــرك|يمنى  ى شمس|د| بــــ عي 

4976|2 لمنعم مبــــروك|ء عبــــد |يمنى عل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4o9768 بــــوبــــسيوئى|در |لق|هبــــه محمد عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

75666| لد خليل محمد|ن خ|يم| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

2758o3 لعليم مدبــــول|عزه سيد عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o|8|3 لحسينى|زق |لر|ح عبــــد |ء صل|شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

23||36 غبــــ غريبــــ|هلل عىل ر|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

696246 لسوليتـــ|رى |لبــــند|د عيد عيد |زي ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى
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7o48|5 مه|زى محمد سل|مه حج|سل| رويد زيق|لزق|علوم 

629|53 ئى محمد محمد محمود بــــدوى|م| زيق|لزق|ره |تـــج

6888o4 ى |حمد عىل |لرحمن |عبــــد  مي|لش|حمد حسي  لمنصوره|ره |تـــج

763759 حمد|سمر محمد ذىك محمد  تـــمريض بــــور سعيد 

43989o لسيد محمد بــــكي |ح |لفتـــ|ء عبــــد |سم| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

453822 ى محمد سعد |ي لمتـــولي|لسعيد |سي  لشيخ|بــــ كفر |د|

857466 ي ك|ع مل محمد|دل يحن  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|599o2 مل|ل ك|كم| هدير زكري ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

|49964 بــــ عويس|لتـــو|عىل حسن عبــــد  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

923637 هلل مصطفى  |محمد خليف عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

843288 حمد|ء محمد |سهيله عل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

434434 فع|لش|لرحمن |ح عبــــد |لفتـــ|سحر عبــــد  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

8|2o87 لسيد|ء سيد فضل |سم| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

76|53o بــــ عىل|لوه|م محمود عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

4533|| ل قنديل محمد|حمد كم|محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

428o4| وق  ن|حمد سليم|ن |حمد سليم|رسر |بــــ طنط|د|

8|762 حمد|ر مرزوق |لستـــ|ء عبــــد |سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8o23o3 ي مشي  عبــــد|ميشيل ه
لنور|ئى ره بــــنى سويف|تـــج

775|2 بــــر محمد عىل|لدين ج|يوسف عز  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o7o84  ص|لش|لعزيز عبــــد |م عبــــد |هش
ى
بــــر صبــــح|ق معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8o2847 ر|لنبــــي عم|لح عبــــد|منصور ص ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

29664 لمنعم|هيم عبــــد|بــــر|حمد |عمر  هره|لق|حقوق 

49627 ء محمد محمد حسن|سم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

2376o6 لجيد محمد|لرحمن عبــــد |لعزيز عبــــد|يه عبــــد| ى شمس|زر عه عي 

42o5o3 ى |لوه|د عبــــد|له فؤ|ه لرحيىم|بــــ حسي  لشيخ|ره كفر |تـــج

28485o ي عىلي|لق|نور حنفى عبــــد
در حنفى هره|لق|حقوق 

5463|7 لففى|دل محمود |هيم ع|بــــر| ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

35o43 م|لمنعم سل|حمد عبــــد |لمنعم |عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

48|85o م حسن محمود محمد|سل|تـــم |ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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25423| يوبــــ|ن محمد سعد |يم| شمون|نوعيتـــ 

784845 هيم حسن|بــــر|م |لسل|حمد عبــــد | ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

3|2649 |دريس محمد زكري|ندى محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

8o933o ى |لم |ء س|شيم لسيد|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

258|35 لخول|عىل محمد عىل محمد  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

|7|o7o حمد|دى محمد |له|حمد عبــــد |خلود  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

6o466| |لن|هيم فتـــوح |بــــر|ل |ن جم|رو
ى

ع لمنصوره|ل |طف|ض |ري

3||o28 بــــتـــ محمد نبــــوتـــ|لح ثــــ|حمد ص| ى شمس|تـــج ره عي 

|7|368 لح|ن ص|مه عزيز سليم|س|يوسف  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

23|94| بــــتـــ|هيم مه|بــــر|لفتـــوح |بــــو|رص |عمر ن تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

844345 ي 
لح|زق ص|لر|بــــوبــــكر عبــــد|مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

42|232 هلل|ن عبــــد |عىل سليم| رض لشيخ|ره كفر |تـــج

356|35 عيل زوبــــع|سم|لرحمن مصطفى محمد |عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

42948| ود|م يوسف محمد د|محمد وليد س |حقوق طنط

879562 حمد عىل |ن عز |يم| سيوط|حقوق 

7|6|76 حمد|محمد عىل مصطفى محمد محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|4o492 هيم محمود|بــــر|يمنى محمود  ن|بــــ حلو|د|

4339|8 لرؤف سعده|رس عبــــد|يسه ي|م |بــــ طنط|د|

4359|3 ن|لغنى عتـــم|لسعيد عبــــد|ء |آل لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

832898 لمجد|بــــو|سعيد فرج سعيد  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

765372 هيم عىل مهدى|بــــر|م |حمد عص| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

498764 ى شلش|ء حمدى |دع مي  ره دمنهور|تـــج

639326 هلل جمعه خليل|ن عبــــد|يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

6o2498 ئيل|بــــيشوى وديع حلىم عطيه ميخ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

794|23 ؤد|لسيد محمد د|عيل |سم|روفيده  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8o2237 ي محمد|لبــــ|حمد عبــــد|لد |خ
ى
ق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

44o948 ىطي|لع|هر حمدي عبــــد|منيتـــ م| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

4|3696 ى عم|لحميد ش|ح عبــــد|م صل|حس ره|هي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3|7o9o لسيد|د |هيم جميل ج|بــــر| |ريموند ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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899|68 رس عىل ضيف |ي| مه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

325854 |لبــــن|لصمد محمد |محمود عبــــد| ن|ر م بــــنى سويف|إعل

9o62|2 ى حسن |ل|لد محمد |دهم خ| بــــوكريشتـــ |مي  ج|حقوق سوه

|2|639 دل فريد عىلي|رضوى ع تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

|293|8 لجليل|عيل عبــــد |سم|يمن |محمد  هره|لق|هندستـــ 

4947o3 لعيسوى|لونيس |مح محمد عبــــد |محمد س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|9o76 لسيد|مصطفى محمد | دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

54|o72 م|بــــو ضي|لحميد |لحميد فكري عبــــد |عبــــد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

66856  عىلي حسن عبــــد|ي
ى بــــ حسن|لتـــو|سمي  لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

84o98| لنوبــــي يوسف|يوسف | ند ن|سو|علوم 

625282 دق|لص|ح عبــــد |لفتـــ|د عبــــد |حمد محمد عم| زيق|لزق|هندستـــ 

92|93o يف  لسيد |تـــه |حمد شح|رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|4|842 ود|ود سيد د|محمد د ى شمس|تـــج ره عي 

366||7 حمد قرئى محمد| |ن|ر |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

|6377| هيم|بــــر|ن محمود محمد |رو ن|علوم حلو

7658|3 م|حمد محمود عز|مه |س|م  نوعيتـــ بــــور سعيد

364954 ى|حمد محمود مصطفى ل|مصطفى  شي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

85447| ي|لك|ح محمد عبــــد|حمد صل|
ى
ق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

446775 حمد|يز محمد |محمود مجدى ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48|733 لرحمن|هيم مرزوق عبــــد|بــــر|لسيد |يوسف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o3|9| هيم حسن|بــــر|حمد حسن |عمر  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

228972 ن|م سيد رمض|زينبــــ حس كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7698|4 ر|لسميع نو|ن مرصى عبــــد |حن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

36||56 لعفيفى|محمود محمد محمود | دين |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2o665 لسيد محروس|رق محمد عبــــد |محمد ط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6934|3 لمعىط عىل محمد|هدير وليد عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ 

84449 د|لجو|لسعدي عبــــد |س حسن |ين| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

28788| ج |مدحتـــ محمود ن| ند ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

38||7 هد|لسيد مج|هيم |بــــر|در |ن ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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6o6|95 لسيد رزق|رق عطيه |عطيه ط ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

22997| مد|م ح|لسل|مد عبــــد|حمد ح| ن|بــــ حلو|د|

66956 ى مصطفى عىل عثــــم مي  ن|ني  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

3|484o ى  ف منتـــرص محمد|حسي  رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7oo669 هلل||لمرىس عط|رون |رف ه|عىل ع ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

49o9|2 لمرىسي أحمد|حمد |ن |ن شعبــــ|نوره إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

34542 ين مختـــ لنرص|بــــو |ر عىل |يوسف رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8o644 رص محمد محمد|لن|محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|4o833 لرسول|ئى عبــــد |بــــر يم|ء ص|رس| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

783526 لم|حمد محمد محمد س|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

896|6| محمد محمود مصطفى | مه ج|بــــ سوه|د|

6o754o هيم حموده|بــــر|رس |ء ي|شيم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

25249 لرحيم|لسيد عبــــد |حمد |ء |ل| هره|لق|ره |تـــج

5|7o4o لم أبــــو قرن|ر محمد حمدى س|من بــــ دمنهور|د|

|4434| ى|لوه|عمر عبــــد  بــــ سيد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o9|49 عيل|سم|د درويش |زينبــــ رش ره بــــنى سويف|تـــج

|39|59 ئل عفيفى محمد عفيفى|مريم و ن|بــــ حلو|د|

2242o4 حمد محمد|ن |تـــفى رمض هره|لق|بــــ |د|

4788o4 ف سعد |لدين |سيف  لريس|حمد |لدين |رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

89852| لرحمن محمد ثــــروتـــ محمد |عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|7497| ى وجيه محمد عبــــد |ي لمؤمن|سمي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

222476 ل|رس مصطفى كم|مصطفى ي دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

684o27 ل فهىم محمد زنكل|سلىم بــــل لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

2|724o رس حسن مصطفى|مريم ي  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

63426| ه حسن محمد عبــــد| حد|لو|لعزيز عبــــد|مي  زيق|لزق|علوم 

77||32 م يحن  محمد موىس|كر|م |له| زيق|لزق|نوعيتـــ 

|5|44| در|لق|م عبــــد |تـــغريد معتـــصم محمد عل ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

5|7845 بــــوكوهيه|هيم |بــــر|منيه محمد محمود | تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

826426 لمنعم|ل عبــــد|لع|لدين عبــــد|نعمه سعد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن
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8244| ي |م ر|حس
هيم|بــــر|حمد |ضى لمنصوره|حقوق 

334|46 رس محمد محمود|ر ي|عم ى شمس علوم عي 

9|65o7 يوبــــ  |كر |جميل ش| رين|م ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

285783 يم قطبــــ|لد|طف عبــــد|يم ع|لد|عبــــد هره|لق|حقوق 

676524 ن|لمرىس شعبــــ|لدين محمد نبــــوى |ح |ل صل|نو لمنصوره|بــــ |د|

23|9|| يم حسن محمد|لد|حمد عبــــد|عمر  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

9||6|6 هلل  |حمد خلف |ل |حمد جم| ج|ره سوه|تـــج

698864 ن|لفونس دمي|مي  سمي  |ركو |م |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

235o26 ئيل|يز ميخ|د ف|كريم ميل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

858722 ي|عم
د جمعه محمد مهنى ي|هندستـــ 

|لمنى

8||486 لعظيم طلبــــ|رحمه محمود عبــــد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

7|o665 |عيل شتـــ|سم|تـــميىم محمد | دين ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

87o9o4 ه حسن ج| هيم|بــــر|لمولي |د |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

62|686 شور|ل محمد عيس ع|ئل كم|محمد و لمنصوره|صيدله 

|76245 |لبــــ|حسن محمد حسن عبــــد 
ى
ق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

24799 مه محمود محمد|س|زينبــــ  ى شمس|تـــج ره عي 

677o84 عيل|سم|لسيد عوض |زن محمد |م لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

79o349 حمد سعيد|لرحمن عىل |عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

483346 ر|لنج|حمد |ن |لسعيد محمد شعبــــ|ن |نوره ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

36286 ل محمد طلعتـــ|محمد جل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3257o4 م|م|بــــ |لتـــو|جر محمد عبــــد|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

782|92 مه محمد|ء صبــــرى سل|عىلي زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

239679 حمد مصطفى|مريم مصطفى محمد  هره|لق|حقوق 

|25o3| ى |يمن | |رين|م سكندر|مي  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

54o4|5 هيم محمد|بــــر|يه سيد نرص | سكندريه|ل|حقوق 

6|4o57 د|ر عي|لغف|رصعبــــد|لن|ل عبــــد |بــــسمتـــ جم زيق|لزق|صيدله 

33926o لنبــــى|لسيد محمد عبــــد|لجليل |لسيد عبــــد|محمد 
م| عل

ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

493845 ي|رق محمد |لسيد ط|
ط|لىحى بــــ دمنهور|د|

4|6533 ي جمعه سعيد
محمود بــــسيوئى لشيخ|ره كفر |تـــج
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|25345 ى خ|ي حمد عىل عفيفى|لسيد |لد |سمي  ى شمس هندستـــ عي 

24o832 هيم|بــــر|ر |لستـــ|سعيد سيد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|72754 ى ك|خلود عص مل|م حسي  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

64|593 محمد مصطفى محمود محمد زيق|لزق|ره |تـــج

42|||6 د|ل حم|لع|ن محمد عبــــد |محمد شعبــــ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

77538| حمد|محمد سمي  طحيمر  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4||25| ى رضو|مد |أيتـــ ح ن|مي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

87522| ن عىلي |لعزيز عثــــم|محمد عبــــد سيوط|هندستـــ 

826288 ئل فرغىلي سيد|ء و|لزهر|طمه |ف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

23584  زىك |هيم |بــــر|حمد |
ى
حمد|لدسوق تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

8573|2 ي رفعتـــ عبــــده ري|تـــه
ض|ئى لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 

بــــ موجه|نتـــس|/سويف

76o8oo هلل محمد|ء محمد عبــــد |رس| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

3||669 محمود محمد طلبــــه محمد  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

4|9347 د|لضي|لمنعم حسن عىلي |ء عبــــد |رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

6o9683 لسمنودى|ح |لفتـــ|ح أحمد عبــــد |لفتـــ|سميه عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|476o6 لمنعم عمر|مه عبــــد |س|دى |ش لفيوم|عه |زر

3|9o52 تـــ وليد عبــــد| لمنعم درويش|مي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

223|9o هيم رجبــــ سيد|بــــر|مصطفى  لمنصوره|حقوق 

536o3o |ح |لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|ح |لفتـــ|محمد عبــــد
هيم|بــــر

إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

76367| هلل|حمد محمد محمد عبــــد|خلود  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

845o99 مريم محمد سعد عبــــده ن|تـــمريض أسو

368396 لحميد|ر محمد سيد محمد عبــــد|مي عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

8o5949 لحميد محمد|لرحمن يوسف عبــــد|عبــــد ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

5358|o لعزبــــ|هيم |بــــر|ن مجدي محمد |رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77742| لحميد|لمنعم عىل عبــــد |طف عبــــد |ء ع|شيم ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

35334| تـــى|لزن|رق لطفى |محمد ط  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر
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36747 ح|لفتـــ|رحمه عربــــى سيد عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

8228o2 لرحمن|لمنعم عبــــد|عمرو محمد عبــــد ج|ره سوه|تـــج

92|55| وود فكتـــور جندى |مريم د ج|بــــ سوه|د|

67965o رزق محمود جمعه محمد رزق ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

5|4|96 ن|لغنى حسن رمض|آيتـــ حسن عبــــد  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

77|269 هيم عطوتـــ|بــــر|نسمه عطوه  زيق|لزق|نوعيتـــ 

|357|7 حمد مرىسي|عيد عطيتـــ | رن دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

44655 لرشيد متـــول شلبــــى|ء محمد عبــــد |رس| هره|لق|حقوق 

5336|7 ف |عمرو  هيم محمد متـــول|بــــر|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

49|675 وى|لسخ|حمد |ن محمد |محمد يحن  رمض إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

52|864 ى|س ره محمد فوزي حسي  طبــــ بــــيطرى دمنهور

32o|27 عيل عىل|سم|طمتـــ محمد |ف ى شمس علوم عي 

7o|336 ن|لعظيم مصطفى متـــول عثــــم|مصطفى عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

||732o ونيك د|جد يوسف عي|م| في  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

8oo338 ى محمد| يىحي زكري حسي  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

7o2799 لعدوى|حمد |لسعيد مىح   سيد |حمد | زيق|لزق|صيدله 

69o|86 لسيد|ج فوزى عىل |م فر|له| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

49634o لسيد يونس|ل محمد |ن جم|رو ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2|7|3o نس|لطو|زينه نبــــيل بــــهجتـــ محمد  ى شمس هندستـــ عي 

925568 لرؤف عىل |عمر عىل عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|74|5o ى ن|لسيد ن|د |نبــــيل ج| مي  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

6o542o ل|لع|لغنى حسن عبــــد|مجدى عبــــد| ر|ي لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|64526 ي|لعن|د عمر |عمر حد
ئى ن|بــــ حلو|د|

||9754 دل شكرى نخلتـــ|جورج ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|2855 لزيبــــق|جد منصور حسن |منصور م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7877o2 د|هلل عو|ل عبــــد |م جم|سل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4||976 وى|لعشم|لبــــيىل شبــــل |للطيف |بــــ عبــــد|يه| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|629|| حمد محمد|طمه محمد |ف هره|لق|حقوق 

4|5o7o ي|لصف|حمد |حمد |ء سمي  |دع
ئى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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2|5833 وق عىل ف روق سيد|رسر لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

63o788 ف محمد عبــــد |مصطفى  لعظيم عيسوى|رسر زيق|لزق|حقوق 

638|89 حمد متـــولي عىلي محمد متـــول| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

|28742 بــــ|لسيد شه|لسميع |رص عبــــد |محمد ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

42778 لمجيد عىل|عيل عىل عبــــد |سم|يه | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

26|o53 لعزيز خرصى|ل عبــــد|ء جم|رس| شمون|نوعيتـــ 

357378 بــــر|تـــ ص|لشح|هلل |رص عبــــد|هلل ن|عبــــد  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

77o24 لسيد|ن |حمد فتـــىحي سليم| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

368778 حمد خليل|هلل سعد |منتـــ  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

324|27 لرحمن|لح عبــــد|لح رجبــــ ص|ص لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

878368 حمد  |هيم |بــــر|ل |طمه جم|ف سيوط|ره |تـــج

|62627 لعزيز مرىس|حمد محمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33733 مه|لمجيد طلبــــه سل|ل عبــــد |ء جم|وف كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

35o858 حمد|لغنى |م فهىمي عبــــد|فدوى عص ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

438739 ىط|لع|حمد محمد محمود عبــــد |محمود  لشيخ|علوم كفر 

7862|o ى ق|يمنى محمود عبــــد  سم|لحليم حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77o75o م|حمد حسن مصطفى ضي|ن |يم| زيق|لزق|علوم 

23o443 لم|حمد محمد فريد س|محمد  ى شمس| لسن عي 

353o8 در|لق|حمد عبــــد |يمن |ء |ل| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

9645o ف سيد عىل عويس| رسر ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

888|88 لغنى |م عبــــد|ندى فتـــىح هش سيوط|ره |تـــج

4|646 لصمد خشوتـــ|ل عبــــد|ر جم|من هره|لق|حقوق 

6ooo36 ي عرفه|لبــــ|بــــ عبــــد |لوه|رس أحمد عبــــد |ي
ى
ق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

76896| ي|ر
ن|سم عثــــم|حمدى ق| ئى ي صىح 

عيليه|سم|معهد فنى

434o53 لشبــــكه|لغيط |بــــو |لد |هلل خ|منه  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8997o3 حمد محمد محمد |لنعيم |عبــــد سيوط|حقوق 

|5o|87 حمد|يوسف عىل حمدى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8543|4 لحكيم|ء صفوتـــ سعد عبــــد|رس| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى
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4574|6 مل|بــــو ز|سم |د عبــــود ق|فؤ |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

785389 ل مرىس|م جل|ل س|جل ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

537|23 لمنعم عىل طيلون|منيتـــ محمد عبــــد | ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

36799 ده محمد فتـــىح محمد|مي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|49o22 حمد سيد مصطفى|فرح  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2|42o9 لعظيم|مصطفى عمرو محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

86o486 لك|لم|محمد ممدوح محمود عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|5424o م حسن محمد|حسن س ن|تـــمريض  حلو

246|o| ن|يمن محمود فوزى شعبــــ|حمد | ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

692595 وى|لمحل|محمد | ح زكري|لينه صل ن|صيدله حلو

6775|2 هلل|حمد عبــــد |مه فرج |س|سل |بــــ لشيخ|بــــ كفر |د|

76o794 لسيد|لعزيز |هدى محمد عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

493o85 لعسكرى|محمد خميس سعد محمد  بــــ دمنهور|د|

3453o2 بــــر مصطفى|ل ج|حمد جم| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

463o7 كريم جمعه عىلي عىلي محمد ن|علوم حلو

88|o74 سم |ء عىل ق|محمد عل سيوط|بــــ |د|

643875 دى|عيل محمود نف|سم|م |لسل|منيه عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

2959o9 لعزيز عىل فرج|هيم عبــــد|بــــر|م |حس ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

245464 ن|لعظيم عىل رسح|ء محمد عبــــد|سم| هره|لق|علوم 

|35969 ذل|ح ش|لفتـــ|حبــــيبــــتـــ سيد عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8oo|2o ى  ي سوري|يه|كريستـــي  ل|بــــ يحن  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

647679 لدين|حمد بــــىه |لد |خلود خ زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

25o8oo ل|لعزيز هل|طف عبــــد|م ع|س ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|44|92 ل|سم جل|د ق|جر محمد فؤ|ه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|24458 لرحمن هيكل|ء عبــــد |يوسف عل ى شمس هندستـــ عي 

6845o6 لسيد محمود|لسيد محمود |مروه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

283829 ح ظهرى|لفتـــ|سعد عبــــد|رس |ي ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

897o|8 ئيل|ؤس قصدى بــــطرس جبــــر|فيلوثــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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4|667 زورتـــ|د ف|رتـــ محمود عو|س هره|لق|حقوق 

88|539 مل محمد  |هلل ك|بــــ |حمد ج| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

925336 شم |رص عىل سيد ه|لن|ح عبــــد |سم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|8853 بــــر|حمد طه ج|لدين |ء|عل وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

43|834 لشنشوري|لسعيد |ل |محمد جم |طبــــ طنط

72336 لفضيل|حمد عبــــد |شهد حسن  لفيوم|طبــــ 

4o2|2 وى بــــدوى|ن سمي  ص|لد مرو|خ ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

887469 فظ |لح|لمنعم عبــــد|ل عبــــد|لمنعم جم|عبــــد سيوط|بــــ |د|

858922 ى للطيف دكروري|ز طلبــــه عبــــد|شهي  ي|علوم 
|لمنى

87o629 مد بــــدري|ل جمعه ح|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

647837 هيم خليل|بــــر|ل |حمد جم| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

88||o2 حمد مقبــــول عبــــده سيد |ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

34o668 لسيد محمد|لعزيز |لسيد عبــــد|لتـــ |ه |ره بــــنه|تـــج

6||3|o تـــ|ر فوزى ح|من مد عمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5|749| بــــينى|لسيد |ندى حلىم محمد  لشر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

86986| ض|سحق ري|مؤمن | رمي| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

777388 ء سعيد محمد فتـــوح محمد|رس| زيق|لزق|صيدله 

|2885| رتـــ|دى مجدي رشدي بــــش|ف هره|لق|ره |تـــج

863|o3 ي 
ه|لل|رف رشدي عبــــد|لمع|بــــو|مصطفى ي صن. تـــ.ك

|ع شبــــر|فنى

2296o7 ى هيكل|بــــر|هلل |منه  هيم طلعتـــ حسني  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

7o636 لعليم|ر عبــــد |لستـــ|حمد عبــــد |سمر  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

7|7794 هيم|بــــر|د |لحق حم|حمد عبــــد |سلىم  لمنصوره|عه |زر

86|882 هيم|بــــر|ر يونس |لستـــ|م عبــــد|حل| دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

334995 لعزيز يوسف|ء محمد عبــــد|لشيم| |بــــ بــــنه|د|

42|4o9 ن|لفتـــوح حميد|بــــو |لحكيم |لد عبــــد |ن خ|نوره تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

4o6629  |لص|حبــــيبــــتـــ 
ى
حمد محمد|ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7676|7 روق محمد|مر محمد ف|نىح  تـــ| لعريش|تـــربــــيتـــ 

899622 ى  تـــه |نور سيف شح|نرمي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

76762| شد|لد محمد ر|ن خ|يم| ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

287756 لم|حمد حسن عمر س|محمود  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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697o56 لسعيد عبــــد ربــــه|س |ح عبــــ|حمد مصبــــ| لفيوم|هندستـــ 

34|33 لسيد| |لسيد محمود زكري|بــــسمه  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|3|783 لغريبــــ عىل|يه محمد بــــدير |هد هره|لق|م |عل|

77|286 زق|لر|ح محمد عبــــد |لفتـــ|جر عبــــد |ه زيق|لزق|صيدله 

6o4998 لسيد خرصى|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد |ندى  لمنصوره|عه |زر

6o39o9 وى|لطنس|حمد بــــدير محمد |زم |ح لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

428635 لزينى|هلل |حمد عوض |حمد |ء |دع ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

923|62 س |د مسعد متـــي|ره مر|س ج|بــــ سوه|د|

448683 لعبــــد|لحميد يوسف |روق عبــــد |مؤمن ف عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3o964 لونيس|بــــ عبــــد |لتـــو|ل عبــــد |يوسف جم هره|لق|ره |تـــج

5|6954 ى كشك|لحميد |م عبــــد |ري مي  ره دمنهور|تـــج

422955 حمد|ن سعيد دغش |يم| سكندريه|ل|ره |تـــج

248333 ح|لسو|د |لجو|لسيد رزق عبــــد |يه | ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

|65oo9 مد|يه ممدوح عىلي ح| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

788o49 زي|لعز|هلل حسن |محمود عىل عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|678o| لسيد محمود|ن |منى رمض ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

765452 م|لش|لدين عىل محمود |عىل عز هره|لق|ج طبــــيع |عل

95374 ى جم ن|ل سعيد سليم|نرمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o|654 مروتـــ محمود محمد محمود ي صىح طنط
|معهد فنى

|76664 ء يوسف محمد يوسف|ول سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|4732| بــــهجتـــ محمود بــــهجتـــ محمد محمد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|44436 عيل محمود|سم|ن فرج |مرو هره|لق|بــــ |د|

823523 ى محمد|لعزيز نش|عبــــد تـــ حسي  سيوط|ره |تـــج

67757o زق|لر|هلل حسن بــــدير عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

2|3777 لسيد|لعليم |ندى محمد عبــــد ى شمس حقوق عي 

28487 لنعيم|وى عبــــد |لد طنط|هلل خ|سيف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

333385 لسيد متـــول|د |لسيد عم| ى شمس حقوق عي 

4|4585 ل|لجم|محمود محمد | زكري دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع
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64536| ل موىس|لع|طف محمد عبــــد |دى ع|ش لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3236o3 ج|لحليم فر|لسيد عبــــد|مل |هلل ك|منتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

867|o8 ى ع| طف محمد محمد|لحسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

683957 ن|ن رزق حسن رمض|حسن رمض ط|بــــ دمي|د|

323543 طف حسن|ء ع|هلل عل|منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

2|6o|9 ف محمد زىك حسن|طمه |ف رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

753|86 حمد|ح |رق صل|بــــ ط|مه لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

23|973 لس ع دل عزيز عوض|كي  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

7o2oo ن حسن عىلي|ندى نبــــيل حس هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

285436 رس فكرى فلتـــس|تـــرين ف|ك ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

37o222 حمد محمود ضىح|مه |س|دهم | تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

2|9962 لم محمد ضيف|تـــحيه س ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

628|24 هيم|بــــر|لبــــر |تـــ عبــــد|لشح|ء |رس| زيق|لزق|حقوق 

436323 حمد ربــــيع مصطفى|مح سعد |س سكندريه|ل|حقوق 

25o347 ره عىل يوسف صفه|س تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

6o6oo3 لخول|لرحيم |محمد محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

92|575 حمد  |همس صبــــرى محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|45o73 رق حنفى محمود|مريم ط تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

2|5775 ه صل| ن|هيم سليم|بــــر|ح فتـــىح |مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

44953 ى ص|م |سل| عر|لش|وى فرج |مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|8459 بــــسنتـــ سيد محمدى محمد ن|بــــ حلو|د|

246569 لشيىم|حمد تـــوفيق محمد | ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

8543|2 ئيل يوسف|سحق ميخ|يوسف  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

258|7| للطيف|حسن مجدى حسن عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

678935 |لح عبــــد |ىط ص|لع|حمد عبــــد |هلل |هبــــه 
ىط|لع

لمنصورتـــ |تـــمريض 

694378 كرم فرج حسن خليل| |هند|ش لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

356o74 لغنى|بــــر محفوظ عبــــد|ل ص|من |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

853554 ف عوض عبــــد|لرحمن |عبــــد ح|لفتـــ|رسر ي|عه |زر
|لمنى
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82674| لصبــــور حسن|غدير محمد عبــــد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

862|8| حمد حسن|ء محمود |شيم دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|55o94 مد درديرى|ر عمرو ح|مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

823o78 ح موىسي كردي|صل| سه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

333549 ز ممدوح محمد محمود|مع |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

4962|5 ى  ى محمد  حسي  ى حسي  هيم|بــــر|نرمي  ره دمنهور|تـــج

364447 حمد|ن |حمد رمض|عىل  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|343o حمد|هلل حمدي فهىمي لبــــيبــــ |منتـــ  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

697277 لموج |منيه مصطفى عىل محمد | |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

5|946o مروه سعد محمد حموده |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o57|4 سم|ن ق|ح سليم|لفتـــ|لرحمن مجدى عبــــد|عبــــد |هندستـــ طنط

67635| لضوى|ل محمد |حمد كم|ن |شكر لمنصوره|علوم 

32o624 هلل|ل صديق عبــــد|بــــ جم|شه ى شمس|تـــج ره عي 

272325 ف حمد|لكريم |عبــــد حمد|ن |رسر سيوط|حقوق 

66834 ن|هبــــه محمد محمود رضو لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

765745 ي|ر
لخشن|محمد محمد زىك محمد | ئى بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

34oo|o يف |ن |يم| يف رسر لسيد|حمد رسر لعريش|بــــ |د|

483247 دق|د ألفى ص|عم| ريتـــ سكندريه|ل|بــــ |د|

42o38o تـــ صبــــىح عبــــد| حمد مصطفى|لمعبــــود |مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

5||235 ج|هيم حسن حج|بــــر|عمرو محمد  ره دمنهور|تـــج

77o83| تـــه|تـــه محمد شح|هينور محمد شح|م زيق|لزق|صيدله 

3|5o|9 لد محمود ربــــيع|م خ|سل| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4o4497 ف |كريم  هيم|بــــر|ر |لغف|لسيد عبــــد|رسر سكندريه|ل|حقوق 

58387 بــــ محمود|لتـــو|م مصطفى عبــــد |حل| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5o8724 هل|لج|حمد محمد أحمد محمد | سكندريه|ل|حقوق 

646528 هيم متـــول|بــــر|حمد متـــول |ء |روميس عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|9776 حمد|لعزيز |ل محمود عبــــد |زم جم|ح ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

5465|5 ى عبــــد| ن|لوكيل سلط|حمد محمد مكي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

268244 محمود عمرو محمد محمود حموده ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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4o79|5 ى|لدين ش|ء|مروتـــ عل ذل مهدى حسي  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

362992 ض|ء محمد ري|ء عل|سم| ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

357372 يف|م عبــــد|س| م رض|س لمحسن رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

75|283 لمجد مرصى|بــــو |حمد |محمد  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

85o852 سميه محمد يونس محمد دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

78447o ي|ر
ى|لسيد |لرحمن |محمد عبــــد | ئى مي  زيق|لزق|عه |زر

343o78 ىط|لع|حمد عبــــد|ء حمدى |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7o372o مد ربــــيع|لحميد ح|عبــــد | هلل رض|منه  زيق|لزق|بــــ |د|

42267| ن|وى منصور سليم|حسن هند سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

4|5|75 لحميد جمعه سعد|ر محمد عبــــد |من |. دق فرع مطروح ج|حتـــ وفن|ىسي
سكندريتـــ|ل

9|o48o لسيد |بــــر |يدى حسن ج|ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

753399 هيم محمد|بــــر|كريم محمد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

87684| ن |حمد سليم|مد |منيه ح| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43o288 ر|حمد نص|لدين |ل |محمد جم| رن |طبــــ طنط

36768o لسيد|يوسف محمد صفوتـــ طه  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

8|2742 سيمون عبــــدمريم نصيف عزيز ي|صيدلتـــ 
|لمنى

4|o||3 بــــدين|لع|حمد زين |رص |محمود ن |ره طنط|تـــج

4o5973 هيم حنفى عطيه|بــــر|حبــــيبــــه  محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52o596 ز|لقز|بــــ |لوه|ن عبــــد|ن سليم|منيتـــ رمض| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

8||988 لسيد مهدي|محمد بــــدر  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6o2374 يوبــــ كرم|ء محمد |آل |بــــ طنط|د|

32o2o2 ئل نبــــيل حسيبــــ|محمد و هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

75o872 لسعيد غريبــــ|روق |نور ف|دهم | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

|35|o6 بــــ|لتـــو|لعزيز عبــــد |لح عبــــد |محمود ص ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

685889 حمد|رص محمد عىل |ن ن|نوره تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

266749 ي
لد|حمد خ|مصطفى | دئى ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

839752 ربــــ|ك خي  عزمي مح|مل ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

226982 ى|شه بــــ حسن محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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5|436o لحميد تـــرىك|أيه محمد شفيق عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

58334 ى لمسيح|ل نجيبــــ عبــــد |كم| كرستـــي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

78o27o لمهدى|حمد محمد |حمد |مؤمن  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

|7||27 لح مصطفى محمود محمود|ص |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

626466 هيم|بــــر|لسيد |رس |جر ي|ه زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

84|435 ن جمعه محمد سليم|نوره ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

349332 ح|لفتـــ|لمنعم عبــــد|لمنعم عيد عبــــد|عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

478782 لحميد|ن عبــــد |لح محمد رشو|هند ص سكندريه|ل|هندستـــ 

|5oo8| لمتـــجىل|لعليم عبــــد |هلل محمد عبــــد |عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

442|45 تـــى|لفرح|هيم عىل محمد محمد حسن |بــــر| لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

9|o457 لجليل |نور محمد محمد عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9|39|3 عيل  |سم|طف بــــدرى |ر ع|من ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

627o73 لمعىط|حمد محمد عزتـــ عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

2476|o محمد عمرو محمود فرج ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

62|778 ش|حمد هو|محمود يحن  محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

34o928 ى|بــــر|لرحمن فتـــىح صبــــىح |عبــــد هيم حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9o7876 تـــه سمور |ل شح|بــــولس كم ج|ره سوه|تـــج

255|52 ى حسن محمد محمود هدى حسي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|2747o حمد مرع|رق حسن |د ط|زي ن|هندستـــ حلو

2|827| بــــ|لوه|حمد عىل حسن عبــــد |د |زي هره|لق|هندستـــ 

7oo9o8 لسعود|بــــو |س محمد |ء محمد عبــــ|ثــــن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

25849o ى|بــــو|ن عز |عز شعبــــ لعني  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|3466o هيم|بــــر|مؤمن محمود محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

752967 للطيف|هيم عبــــد|بــــر|مؤمن شحتـــه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

259|8| ى  ي|لش|هيم عبــــد|بــــر|كريمه خي 
ى
ق شمون|نوعيتـــ 

35365 ي 
ف مىحي |يمنى لدين يوسف|رسر كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

34o552 لح|لح لبــــيبــــ ص|ك لبــــيبــــ ص|مل شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

78o48 ئل محمد حربــــى|محمد و ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

||72|o لعليم|ل عبــــد |لدين كم|حمد مىحي | ى شمس علوم عي 

698|69 ل|لسعيد محمد محمود هل|منى  لمنصوره|بــــ |د|
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857497 د|لجو|طف نرص عبــــد|ء ع|رس| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

28|726 هيم|بــــر|حمد محمد فوزى محمد | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

287253 حمد عيد عىل محمدى| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

68444o هلل محمود محمد فرج|عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

26|827 هيم عطيه|بــــر|لمعبــــود |حمد محمود عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2344o لليثــــى|لرحمن محمد زينهم محمد |عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|3685 ن|مد رضو|حسن يوسف خلف ح عه دمنهور|زر

764o85 |يمن حسن محمد فل|ندى  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

88|64| حمد محمود محمد |منصور  سيوط|هندستـــ 

37963 حمد محمد|دل |محمد ع سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

883669 عبــــي  عىل حسن رزق  سيوط|تـــمريض 

76o394 هيم|بــــر|محمد كريم خليفتـــ  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

26955o م|لسل|لبــــ عبــــد|بــــوط|مه |س|هدير  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

47726| ل يس|لمتـــع|د يس عبــــد |زي سكندريه|ل|ره |تـــج

82|o48 دي|له|طمه رجبــــ عىلي عبــــد|ف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

862647 ن|حمد عطو|عهد حسن  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7o|556 ف |خلود مجدى عبــــد  لدين|هلل محمود رسر زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

6|7797 م|هيم عز|لرحمن محمود إبــــر|عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|75549 ى محمد عبــــد  لغنى|لعظيم عبــــد |حسي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

22|5o9 ع|لسبــــ|لرحمن سليم |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|5o666 رق يحن  مخلوف عىل محمد|ط |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

486o3o لمغربــــى|لحميد |م محمد عبــــد|ندى عص سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

494|98 ف محمد تـــوفيق |محمود  لتـــحفتـــ|رسر ره دمنهور|تـــج

34893| م محمد عوده|ن عص|يم| ى شمس حقوق عي 

4829|9 هلل|ء محمود فتـــىحي مرىسي فرج |شيم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6o4|9o وى|لمحل|دى |له|لد محمد عبــــد|ل خ|بــــل لمنصوره|هندستـــ 

9|977 ف محمد عبــــ|محمد  س|رسر هره|لق|حقوق 

827448 ي متـــولي|لر|محمد حمدي عبــــد
ضى  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|

كتـــوبــــر

3698|3 بــــ|لوه|هدير عىل وحيد عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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86o576 للطيف|لعزيز عبــــد|دي عبــــد|طمه ش|ف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|67238 لمنعم محمد حسن|هيم عبــــد |بــــر|حسن  ى شمس حقوق عي 

8|637| ئيل|هيم روف|بــــر|مريم مجدي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

5o37|7 عيل عبــــده فرج|سم|ن |محمد رمض سكندريه|ل|طبــــ 

65o83 حمد|لكريم سيد|حمد عبــــد |حمد سيد | ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

26o8|5 حمد محمد|ره مجدى |س تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

9232o9 حمد عىل |ر عنتـــر |مي ج |تـــمريض سوه

76|o64 لسيد|حمد |رس |ن ي|كريم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o23o8 ي|ح شعبــــ|وليد صل
ن مصطفى حقوق بــــنى سويف

76oo87 لرحيم|م محمد عبــــد |زم عص|ح تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

782745 عيل|سم|لرحمن |م محمد عبــــد |نغ| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

43837 د محمود|رش| قمر رض ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

53976o لحسن خليل|بــــو |لعزيز |عمر محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|33724 رى|نيس مك|رق |ديفيد ط سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

64928| ن|حد رضو|لو|لسيد محمد عبــــد|هيم |بــــر| زيق|لزق|ره |تـــج

7o2254 لسيد|لق |لخ|س محمد محمود عبــــد |ين| |ره بــــنه|تـــج

824o36 ن|ن صبــــىحي سليم|هبــــه سليم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

9|994| للطيف خليفه  |عمر محمد عبــــد ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

9439o ى سعيد ص مي  بــــر محمد|ني  سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

322262 يف عطيه سل مه محمد|فريدتـــ رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

68o592 لعيسوى|ن محمد |سمر يىح رمض لمنصوره|بــــ |د|

||9984 ي|ه
ئى|لورد|سيد محمود محمد | ئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

352o24 لحميد عفيفى|م عبــــد|حمد حس| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

4oo289 محمد بــــشي  عىل موىس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8595oo ي شنوده|ف دي مجدي بــــشر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|44o49 ل|لع|ل سيد عبــــد |لع|فرحه عبــــد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

69283 د|لجو|بــــ عبــــد|لوه|مصطفى محمد عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج
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8o246o بــــر نظي |ء ج|محمد عل ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

837284 لعبــــدثــــعلبــــ|رص |لن|يه عبــــد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

33|725 ن|تـــ شعبــــ|لشح|ن |زينبــــ شعبــــ | معهد فنى تـــمريض بــــنه

25479 حمد محمد|ويه عبــــده |ر ن|حقوق حلو

8939|5 بــــر بــــخيتـــ |ل ج|محمد جم ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|32364 س|ن لمع غط|عجبــــ| رين|م ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|2475o حمد جمعه|ن |ن محمد شعبــــ|رو ى شمس حقوق عي 

76o588 ى| لعل|بــــو |ء |سلىم عل حسي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

6867|4 مه|مه عىل سل|لسيد محمد سل| لمنصوره|ره |تـــج

227o7 هيم|بــــر|سعيد حسن سعيد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

495399 در جبــــر|لق|هيم عبــــد |قدرى إبــــر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

54|4|8 لونيس عمر|ض عبــــد |محمد حمدى ري ره دمنهور|تـــج

679439 ح|ل مصبــــ|لع|زق عبــــد |لر|م عبــــد |عهد عص لمنصوره|ره |تـــج

267733 ر|لجز|مه جمعه محمد |س| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

85oo6| ى|لخ|حمد عبــــد|محمد  لق حسي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

24867 لح عىلي|نهلتـــ محمد ص هره|لق|بــــ |د|

8327|4  عىلي|
ى منيه محمود حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

822425 ى ي نور| |مي 
يمن عوئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

79767 شور حسن|لد ع|ن خ|نوره لمنصوره|حقوق 

9o2245 حمد عنتـــر حسن محمد | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

369632 ي محمد سل|
مه|حمد سيد لطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|44735 حمد|لرحيم |ملك محمود عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

35768o ء سعيد حلىم محمد مصلىح|عىلي |ره بــــنه|تـــج

|6242 لمنعم محمد محمود|ن عبــــد |ريم|ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

768482 د|لح سليم لبــــ|حمد ص| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

25642 بــــو عجيلتـــ محجوبــــ|بــــسنتـــ محجوبــــ  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|2|9o م|جر حمدى محمد محمود محمد عز|ه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

86426o فظ|وي ح|فظ هند|حمد ح| ي للفن|
|دق قن|لفنى

5|688 ى قرئى محمد عويس نرمي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

25|793 بــــو شنبــــ|رص سعيد عطيه |لن|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي
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7736|8 لسيد مني |هدير محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

24|999 ء حسن محمد سيد حمودتـــ|سم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

864765 عيل حسن مرعي|سم|حمد | |هندستـــ قن

89425|  عبــــد|لش|ل عبــــد|محمد جم
ى
ه |لل|ق سيوط|حقوق 

262776 ف ع| لرحيم|لق محمد عبــــد|لخ|طف عبــــد|رسر |كليتـــ هندستـــ بــــنه

24o297 بــــ بــــديع سيد|يه|رضوى   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

755565 لدين رفعتـــ محمد عىل عبــــده|ء |رفعتـــ عل عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

2|3866 لحميد روميله|مل عبــــد|د ك|لرحمن عم|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

|34o35 لسيد|يمن متـــول |يوسف  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5o9478 م|م|محمد سعيد محمد محمود عىلي  تـــربــــيتـــ دمنهور

37o3o2 لم|لد عىل س|د خ|جه |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

68|455 ف رضو| ح|لفتـــ|ن عبــــد |ن رضو|ن سليم|رسر لمنصوره|بــــ |د|

37522 ى عبــــ|سل| هيم|بــــر|س |م حسي  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

82|46o تـــه|ء حسن محمد شح|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

6o|873 ئى|لحرق|د مصطفى |مصطفى عم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

78o|95 عيل نرص|سم|ح |لفتـــ|عيل عبــــد |سم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

8||932 ك|لمل|فرحه بــــولس يعقوبــــ عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8|3264 تـــه|يوسف محمود محمد شح دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

35o263 لد عبــــده|لد محمد خ|خ  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

36|7| هيم|بــــر|حمد محمد |لحميد |منيه عبــــد | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|64|6 ن سعيد|لمقصود عثــــم|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

732|o له محمد جنيدى جنيدى|ه لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

633|95 لسيد|سلىم محمد فتـــىحي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

762426 ىس|لبــــل|لسيد |لسيد محمد |محمد  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

||9235 ئيل|نيس ميخ|ثــــيو محسن |م ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

9o26|7 هيم محمد عىل  |بــــر|ن |يم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

262929 تـــي|لدلنج|لرحمن |محمد محمود محمد عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

32|4|| رص مبــــروك طلبــــه|محمد ن ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

4557|7 فهىم حسن فهىم محمد فوده ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى
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687oo6 لبــــيوم محمد|لسيد |محمد سمي   لمنصوره|صيدله 

759|27 ن|حمد محمد بــــدير سليم| زيق|لزق|حقوق 

2955|9 عيل|سم|بــــ |لوه|عيل عبــــد |سم|ء |ل| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

58944 حمد محمد حسن|بــــ |رح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

45o399 لحميد حبــــيبــــ|س عبــــد|يوسف محمد عبــــ ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

68896| مه محمد حسن|س|محمد  لمنصوره|علوم 

8|3o49 ى ك|لمل|ل عبــــد|ح كم|صل| مي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

482652 نشوى حمدي فهيم حسن لشيخ|بــــ كفر |د|

58566 ء محمد بــــسيوئى طه|شيم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

76||78 لد مشتـــهرى مشتـــهرى|رحمه خ ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

753873 ضى|حمد ر|هلل محمود محمود سيد |منه  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6758|5 ن|روق عىل رمض|مريم محمد ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4398|| لخول|مينتـــ عىل بــــدير عىل | |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

294833 لمنعم فرج|حمد عبــــد|رضوى  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

27|284 وق محمد كم لروس|بــــو |لدين |ل عز|رسر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

897986 ل  |هر هل|لظ|هلل خليفه عبــــد|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

358752 بــــ|لوه|هيم عبــــد|بــــر|بــــ |لوه|محمد عبــــد |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

679o4| م محمد محمد|م|ره |م عم|سل| تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

424746 ى ج|رس |دل ج|سم ع|بــــ رس|مي  سكندريه|ل|علوم 

793885 هيم فيصل|بــــر|هيم |بــــر|رؤوف  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

245996 دى مسعود|له|حمد محمد عبــــد| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

76727o ط|ن محمد حسن عي|عىل سليم لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

475895 لشوه|لعليم محمد |عمر محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7582|5 حمد|مل |وى ك|منيه قن| ره بــــور سعيد|تـــج

6|o5|3 هيم حبــــيبــــ|بــــر|محمد عىل محمد  لمنصوره|هندستـــ 

63624o لم حسن|عيل س|سم|رس محمد |محمود ي زيق|لزق|حقوق 

36696 ى محمد سيد د|ي ود|سمي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

6836|5 دى|لجل|حمد محمد |د |ل رش|حمد جم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

8654|9 ي طلعتـــ بــــكي  سعيد
مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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334847 لحميد|لعزيز عبــــد|م عبــــد|عص| رن ى شمس|تـــج ره عي 

438657 هيم|بــــر|لجيد محمود |بــــر عبــــد |عمر ص لشيخ|بــــ كفر |د|

857832 ء محمد فوزي محمود|رس| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

33|263 لدين|لدين محمد خي  |لدين خي  |صفيتـــ سيف  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

44233 ى هلل ذىك|رفيق رزق | مي  هره|لق|هندستـــ 

787474 لمعىط|حمد حسن عبــــد |حسن عىل  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

6|7384 ن مر|عىل طلعتـــ عىل ع| مي  ط|بــــ دمي|د|

26996 تـــه محمد|عيل شح|سم|خديجه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o674o ن|جد عطيتـــ سليم|لم|بــــسمه عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

26oo|9 لحميد محمد|مه عبــــد|س|يه | شمون|نوعيتـــ فنيه 

4o7ooo ن حمد محمد عيسي|حمد | |مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

498o89 ي ذ|ىكي ن|ن ذ|رو وي|ىكي قن|ج  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6897o3 نم|حمد غ|هلل مرع |نسمه عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8o7345 ف طلعتـــ حربــــ حسن|محمود  رسر ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

639663 لسيد محمود|هيم |بــــر|لسيد |ره |س زيق|لزق|بــــ |د|

4952o4 هيم محمود|بــــر|هيم محمود |بــــر| ره دمنهور|تـــج

63o385 لغنى|هلل محمد لطفى عبــــد |عبــــد  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|5||7 لحكيم|ء محمود محمد عبــــد|رس| ي|طبــــ 
|لمنى

9|2o54 ئى ممدوح عبــــده حبــــيبــــ |م| ج|علوم سوه

|9399 بــــ محمد|لتـــو|حمد مصطفى عبــــد | لفيوم|حقوق 

5|7792 لرصدي|لسعيد |م |ر حس|من سكندريه|ل|طبــــ 

23oo9| وي|لحمر|لسيد |دل محمد |م ع|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

27||o9 لحرصى|ر |لستـــ|ء مصطفى عبــــد|شيم ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

7|73|o ى عبــــد  ى|حمد |ح محمود |لفتـــ|نرمي  لدقمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

79|289 ى د|نور عي|عوئى | مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5792o زىك| لد عمر زكري|خ ره بــــنى سويف|تـــج

88||88 سلىم رجبــــ بــــدوى خليل  سيوط|بــــ |د|

|78529 هر حسن|لرحمن رأفتـــ م|عبــــد  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

22|o46 ى |ي هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

269|72 ف عبــــد| |مه |لمجيد شتـــ|رسر |ن طنط|سن|طبــــ 
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287935 ى عىل حسبــــ |عيل |سم|مح |س هلل|لخرصى ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

6|2894 فتـــ محمود محمد عبــــ لصمد|س عبــــد|مي  |ره طنط|تـــج

6o6o62 هر|حمد ط|هيم |بــــر|مه حمدى |س| لمنصوره|حقوق 

272667 ي|ر
لرحمن|لرسول عبــــد|ممدوح عبــــد| ئى سيوط|ره |تـــج

687|72 لموج |هلل |هيم عبــــد |بــــر|منيه مصطفى | لمنصوره|صيدله 

759383 ي|حمد محمد رش|جر |ه
دمصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

489898 حمد|ن محمود |ر محمد رمض|مي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

462733 عمر| لنبــــى زكري|محمد عبــــد  لشيخ|تـــمريض كفر 

77368o لخولي|لسيد فتـــىح |ر |من زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

226433 ن|عىل مصطفى مصطفى سعف |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

4899|2 لمجد|بــــو|جر وليد محمد محمود |ه دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

562o8 طمتـــ محسن طه يسن|ف بــــ بــــنى سويف|د|

78|732 لحميد|حمد عبــــد |ل |ن جم|سوز زيق|لزق|بــــ |د|

|5396 ى  ى|مهند حسي  نور حسي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|78o9 د|لدين مصطفى حش|ل |كم ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

493889 م صبــــىح محمد حسن محمد|سل| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

637867 ى|محمد | ليىل رض حمد حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

76oo93 حمد محمود|لسيد |بــــتـــ |هلل ثــــ|عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

62|||4 ر غزى|لغف|ء محمد عبــــد |محمد عل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

854758 ي فتـــىحي شعبــــ|تـــه
للطيف|ن عبــــد|ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

5o77o3 مريم مرضى فريد محمود شقره سكندريه|ل|بــــ |د|

784848 ع محمد يوسف|لقعق|ل محمد |بــــل ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

358427 لسيد حسن|مد |حوريتـــ ح ى شمس|د| بــــ عي 

3265|9 د تـــوفيق|حمد فؤ|هبــــتـــ  ى شمس حقوق عي 

|32229 سكندر|وحيد وليم | رين|م ى شمس|تـــج ره عي 

889o73 ى محمد  |جده مصطفى ي|م سي  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|72725 ى  حمد|هيم زينهم |بــــر|م حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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2|87o2 ح|لفتـــ|ىط عبــــد|لع|حمد محمد عبــــد| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

679335 م|لمتـــول عل|رس |محمد ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|434|3 لدريوى زكي  عىل|ن محمد |نوره ى شمس|د| بــــ عي 

9|o55o ه هريدى |لل|لدين عبــــد|م |محمد حس
ه  |لل|عبــــد

ج|صيدلتـــ سوه

||7455 ح|لفتـــ|لق عبــــد |لخ|دى عمرو عبــــد |ش ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

43382| هلل|بــــ |صبــــىح شبــــل صبــــىح ج لمنصوره|حقوق 

2585o6 لعزيز عرص|محمود محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

353726 ش|ش دمرد|يمن دمرد|حمد | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

792o7| |لرحمن يوسف |لدين عبــــد |ح |ر صل|من
جي|لسم

ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

43846| ى يوسف مصطفى محمد فهىمي حسي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

44288 وى|لبــــرم|لم بــــيوم |لم س|زم س|ح هره|لق|ره |تـــج

247|8| ظر|لن|هيم |بــــر|لطيبــــ |حمد محمد | ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|6o836 م|لسل|حمد رفعتـــ عبــــد |مصطفى  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

64|854  عىل|لشو|حمد | |زكري| دين
ى
دق زيق|لزق|نوعيتـــ 

244|o9 ل مصطفى مرىس|م جم|سل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

75|9|9 ل|جد صلىح غ|رسلينو م|م زيق|لزق|هندستـــ 

5o8697 روق سعد حسن|محمد سعد ف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

48o337 لعزيز|مي  حسنى خرصى عبــــد| لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

3|4o2 سمي  سنوىس بــــيوم| لي|د هره|لق|ره |تـــج

|54|37 عيل محمد مصطفى|سم|طف |مصطفى ع لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

327475 بــــر محمد منصور|هلل ص|منتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|48644 ندتـــ وليد محمد فهىم|ر هره|لق|ره |تـــج

2467o3 ل فهىم|لد كم|محمد خ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6354| لمعبــــود|بــــوهشيمه عبــــد |ء يعقوبــــ |دع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

225588 لمجيد|لحميد عبــــد|لمجيد عبــــد|منى عبــــد ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

273o|4 لكريم حسن| |ح عط|لطيفه صل دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 
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789o46 لنبــــى|لدين منس عبــــد|ح |حمد صل|محمد  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

7o2842 ى|هيم |بــــر|سم محمد |حمد بــــ| لقصي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

363473 هلل|لمحسن محمد عبــــد|ن عبــــد|نوره ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

36o66 |عىل ند| مل عىل ند| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|2|49 وى|لحمز|هر |محمود محمد ط ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

2|6962 جر مجدى محمد محمد غريبــــ|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|88|2  زخ|بــــ|
ى
رى|نوبــــ فكرى شوق ى شمس حقوق عي 

|33|5| هيم|بــــر|لمجيد |رق مصطفى عبــــد |سهر ط هره|لق|حقوق 

9|7275 ى سعد|م سنيد |عص مي  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

634687 ن|لسيد محمود سليم|لد |حمد خ| زيق|لزق|هندستـــ 

6|644o لخليفتـــ|هيم |بــــر|عيل |سم|لد |خ ط|حقوق دمي

52|o2 ى|لمنعم طه |د عبــــد |جه مي  ره بــــنى سويف|تـــج

|63o7 حمد|مح محمد محمد |طمتـــ س|ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

687239 ن|زق محمد محمد رضو|لر|يه عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

|3o45o لدين|ل |د محمد جل|رقيتـــ عم منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

9o8866 مل |ل ك|ل غبــــري|بــــولس سوري ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|864| لصمد|لد فهىم عبــــد|مصطفى خ هره|لق|حقوق 

859382 لمعتـــمد|لحميد تـــوفيق عبــــد|م عبــــد|سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o9o2 ىط|لع|ء محمد ربــــيع عبــــد |شيم لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|5||o لدين محمد نور|ح |لد صل|عمر خ |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

489973 زق حسن عىل|لر|رحمه نرص عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6||839 رتـــ|هد عم|م محمد مج|محمد هش ضتـــ|ري/دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

5|8445 ي
ح  جعفر|لفتـــ|لعزيز مصطفى عبــــد|عبــــد| دئى ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

|3|925 حمد عمر|م |لسل|ن عبــــد |يم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3256|2 يتـــ محمد بــــيومي محمد| هره|لق|بــــ |د|

6|8o67 ى رقيه محسن محسن بــــحي  لشيخ|عه كفر |زر

68o874 بــــينى|حمد يوسف محمد محمد | لشر لمنصوره|بــــ |د|

288o8 نوبــــ مجدى بــــديع جيد|بــــ| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 
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23o23 فظ بــــشي |لرحمن يوسف ح|عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

62|9|7 لبــــسيوئى عويضه|ن حسن |حمد رمض|ء |سم| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4|7427 د|هلل عىلي حم|بــــ عبــــد |لوه|فيصل عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

683292 ندى محمود محمد سند عسكر لمنصوره|بــــ |د|

|63o58 هلل|لحميد حسن عبــــد |هدى عبــــد  ى شمس| لسن عي 

||7o|4 هيم|بــــر|لدين محمد |ء |كريم عل ى شمس هندستـــ عي 

3|226o ر|لعظيم نص|م محمد عبــــد|يوسف هش |ره بــــنه|تـــج

4|998 حمد محمد|ء بــــدر |حسن هره|لق|حقوق 

2|59o3 هلل|بــــ |هيم ج|بــــر|دل |ريز ع|م ن|بــــ حلو|د|

3|o929 ه|لل|محمد عبــــد| د زكري|زي وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

426|99 حمد|هيم |بــــر|حمد |دتـــ عىل سيد |غ |ره طنط|تـــج

773625 بــــتـــ|نىح  تـــفى رفعتـــ ثــــ| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

869245 ي
هلل|حمد يوسف عبــــد| |سوئى ن|سو|بــــ |د|

27oo|3 ح مصطفى أبــــو |لفتـــ|ح مصطفى عبــــد|لفتـــ|عبــــد
ل|هل

ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

22689| هلل|ن نرص |نطون ميشيل يون| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

82625| رك|ر مبــــ|بــــ مختـــ|يه|ن |نوره دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

24|o4 ى  دم|سهيله سيد حسي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

7o58|o بــــدين محمد محمد|لع|لد زين |خ ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

97|39 هيم|بــــر|بــــر |حمد مصطفى ج| ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

34|5o4 ى منصور|رص جمعتـــ |ن| زكري مي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

52|6|3 تـــ|جر فتـــىح حمزتـــ عمرى بــــرك|ه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

223935  محمد|زهور شعبــــ
ى
ن شوق هرتـــ |لق|تـــمريض 

294o|o لنعيم منصور|م عبــــد|م|لنعيم |طمه عبــــد|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|8228 لم|حمد محمد محمد مبــــروك س| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

88428| ن محمد  |ل حمد|ن جم|شعبــــ ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

||5565 لدين عمرو محمد مقبــــل عزتـــ|سيف  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|68975 ى|لحميد |دل عبــــد |نىه ع مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5|8443 ش|لحميد قرو|ن محمد عبــــد|ء رمض|دع سكندريه|ل|طبــــ 
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24|845 وى|دل يوسف بــــبــــ|تـــرين ع|ك ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

72o84 حد|لو|عزيزه ربــــيع سيد عبــــد لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|36829 هلل محمد سيد رشدى|منتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8653|9 لكريم|د |لحميد ج|زينبــــ محمد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

436387 نوبــــى |دل |معتـــز ع نوبــــى |لشر ل|لجم|لشر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

44376o حمد|لسيد |لبــــنى  محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

|343o4 مروه محمد حسن محمود ه ى نوعيتـــ جي 

34456o هيم|بــــر|ج بــــربــــش |حمد سيد فر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

863578 نوس|سطف|ل يوسف |كم| بــــول مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

|769o6 ى|حمد رجبــــ عىل ش|تـــفى  هي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52|323 لم|ء محمد محمد غريبــــ س|ل| بــــ دمنهور|د|

||99|2 ل بــــيبــــرس|لد محمد كم|ملك خ وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

85o278 شد كليبــــ|بــــسنتـــ سيد ر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

677729 هيم|بــــر|مل تـــوفيق |يوسف تـــوفيق ك ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

6|2264 هيم زرد|بــــر|لسيد فتـــىح |نشين  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|56244 د عفيفى|حمد ج|حمد وحيد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

373338 م حسن مصطفى|سم هش|بــــ لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

3|7495 د محمود حلىم محمود|زي ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

62o54o ق|هيم |بــــر|هيم بــــكي  |بــــر|شفيق  وى|لشر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

895823 لففى |لحميد بــــكر محمد |ء محمد عبــــد|لشيم| ج|بــــ سوه|د|

779897 ى جميل سليم  حمد عىلي|نيفي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

64385o هيم عىل|بــــر|حمد محمد |مريم  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6|6367 محمد حسن حسن بــــرغوتـــ ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

82872| ى عبــــد|يم| لموجود محمد|ن حسي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

268685 مد عىل عبــــدربــــه|ديه ح|ن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

885379 د فرج مسعد |عم| رين|م سيوط|بــــ |د|

49|3|| لقرش|ن محمد |رحمتـــ منصور طه رمض م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

863|4o دل محمد عطيه|م ع|سه دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

239|o8 لرحيم محمد حسن|محمد عبــــد| رن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

83243o حمد|طف سيد |ر ع|من ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|
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348798 عيل ذكرى|سم|طمتـــ يشى محمد |ف ى شمس حقوق عي 

328262  عثــــم|لش|للطيف عبــــد|حمد عبــــد|
ى
ن|ق شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

445958 كر محمود|لعزيز ش|حمد محمود عبــــد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

|78|7| لح|حمد محمد محمود ص| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

492293 لسيد زيتـــون|محمد خميس محمد لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

45383o ف رسح| طروش|ل|ن مصطفى |رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

4|8753 لسنديوئى يوسف|لعزيز عمر |ل عبــــد |من لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|66848 بــــتـــ|يز ثــــ|ء ف|م رج|بــــركس ن|فنون جميله فنون حلو

7|662o جي|لجر|لمعبــــود محمد |حمد عبــــد |م سيد |سل| لشيخ|بــــ كفر |د|

|25o93 مه|فرح محمد محمود محمود سل ى شمس هندستـــ عي 

887439 ف |عمرو  لحميد |مي  عبــــد|رسر سيوط|حقوق 

2237o7 دل محمود محمد|حبــــيبــــه ع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

76o685 لح عىل|لد ص|ره خ|س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

49o3|3 ي|ض مو|ر جميل عىلي ري|من
ى
ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35oo33 هيم محمد|بــــر|ن محمود |يم| ى شمس حقوق عي 

839784 م محمود عىلي يوسف|ريه |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

35796 لحميد محمد غريبــــ|محمد عبــــد | يه رض| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82o729 م مجدي موريس يوسف|بــــر| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

75878| بــــ محمود محمد|يه|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

354o24 تـــ س| دي|لن|لحميد |مد عبــــد|مي ح|مي  ى شمس| لسن عي 

|62768 هلل|عمر نرص سعيد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

4o|654 دى حسن عيد حسن|ش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||5|78 زر معوض|د ع|عم| نيل|د ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

237o6o ى|حمد |ء محمد |ل| مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9||796 بــــتـــ محمد  |محمد ثــــ| لي|د ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

5o7298 يف محمد إبــــر|رو عيل |هيم إسم|ن رسر سكندريه|ل|علوم 

24|4| ف كرم شح|مريم  تـــه|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9|88|7 موخ حموده  | ره عط|س رسر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

775484 زن حمدى محمد عطيه|م زيق|لزق|عه |زر
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77|3| ح عىلي محمد|ء صل|حسن |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

77o285 بــــوزيد عىل|بــــر عىل |عىل ص زيق|لزق|عه |زر

286382 وى|لطنبــــد|بــــر محمد |لنرص ص|بــــو|م |حس ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

43o89 بــــ|ح محمد خط|رحمه موىس صل ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|7387o ى صبــــح  بــــينى نص|حني  ر|لشر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

25638 ك|ل مس|يرينى شنوده غبــــري| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

924425 بــــتـــ محمد |محمد فتـــىح ثــــ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

78293| م منصور محمود|لسل|ندى عبــــد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

6|27|9 ى|محمد كم| عل ل محمد حسي  |صيدله طنط

34||44 ن|مد شعل|عيل سيد ح|سم|محمد  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

8o6464 ل سيد محمد|ء جم|عل ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|34887 لدين عىل محمد|د محمد مىح |فؤ ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

486698 م|لحم|بــــر محمد يوسف |عمر ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77|87| لبــــنى محمد لبــــيبــــ محمد زيق|لزق|صيدله 

||6796 ى|لرحمن |عبــــد  حمد سعيد عىلي حسي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

238576 ى محمد فتـــىح  لسيس|نرمي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

26|6o2 لسكرى|لرحمن محمد |مه عبــــد|س|محمد  |ره بــــنه|تـــج

48525 ي محمد عىلي|ريم ن ج  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

8469|9 سم محمود|لق|بــــو|سم محمود |لق|بــــو| ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

424954 ي عىلي حسن عبــــد |
هلل|حمد مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|38974 للطيف|لد موىسي عبــــد |يه خ| ى شمس حقوق عي 

6o8796 لعرسه|دى |له|آيه محمد عبــــد  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

6|oo|| ه | هيم محمد مصطفى|بــــر|لسعيد |مي  |حقوق طنط

25|559 لحليم محمد صمول|محمد عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

2|65o لضوى|ره حمدى محمود |س ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

3oo|4 ى محمود عطوه |ي |لبــــ|لسيد عبــــد |سمي 
ى
ق ى شمس|د| بــــ عي 

83oo63 بــــد|هلل محمود ع|ء عبــــد|شيم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7o985| ن|هيم زهر|بــــر|دل يوسف |ء ع|عىلي لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

9257o7 بــــى محمود  |ل عر|هيم جم|بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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78ooo6 ى صل|ي ل|لع|ح سليم عبــــد|سمي  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

9|5838 حمد  |بــــوبــــكر |حسنى | رويد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

89|692 وق| ل حسن |ى جل|حمد رسر ي صىح 
سيوط|معهد فنى

482748 ى ر مي  حمد|فتـــ محمد |ني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|o337 ى  سليه ي محمد فوزي حسي 
مصطفى عه دمنهور|زر

238563 لكريم|نور عبــــد|ج |ر حج|من هره|لق|ن |سن|طبــــ 

63893| خلود عبــــده محمد عبــــده زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

26o3|2 مد|رس محمد ح|ء ي|دع |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

864768 ى ج ن|ن عثــــم|هلل سليم|بــــ |حسي  ج|بــــ سوه|د|

633926 حمد عبــــيد|هيم محمد |بــــر|هيم محمد |بــــر| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

22996o ن|حمد سليم|هيم |بــــر|هيم عزتـــ |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

827395 عىلي محمد عىلي محمد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5|5455 وى|لحم|حمد حسن |ورده جمعه  تـــربــــيتـــ دمنهور

6o7599 لسيد|عيل |سم|هيم |بــــر|ء محمد |رس| لمنصوره|حقوق 

272|o4 دق صليبــــ عوض|رى جرجس ص|م ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2|4753 ى|عيل حس|سم|لعربــــ |عز | ن|ر ني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o5453 حمد|ل محمود محمد |حمد جم| لمنصوره|ره |تـــج

787335 ن|ء ربــــيع محمد علو|ل| زيق|لزق|حقوق 

62325 ى عبــــد |سمر  بــــ|لبــــ|د فتـــح |لجو|مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

9|4773 لول  |بــــ محمد حسن عبــــد|رح سيوط|تـــمريض 

78o949 حمد سعيد سعد عىلي بــــيوم| زيق|لزق|صيدله 

24o865 د|حمد حم|لعظيم |هر محمد عبــــد|لظ|عبــــد م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

79o6|9 ي |هيم |بــــر|لسعيد |ن حسن محمد |رو
بــــينى |لشر

لحريرى
نوعيتـــ بــــور سعيد

426262 وى|هلل عىلي محمد قن|هدير عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

348767 ئى|هيم كرم|بــــر|ئل |هدير و عه مشتـــهر|زر

6|973 بــــر سعد مؤمن|محمد ص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6o97o3 |بــــ عبــــد |لوه|بــــ يوسف عبــــد |لوه|ئى عبــــد |أم
لفضيل

|بــــ طنط|د|

44983 ي|لرحمن رمض|عمر عبــــد 
ى

ض|ن محمد محمد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9295o ن|ه محمد عش|لل|لموجود عبــــد|مروه عبــــد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

Wednesday, September 5, 2018 Page 2710 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

492674 ي رجبــــ سل|محمود عبــــد
ى
متـــ|لعزيز شوق ره دمنهور|تـــج

8463| لريدى|مؤمن سيد محمد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

75256| لفتـــوح|بــــو|هيم |بــــر|بــــ |يه|هيم |بــــر| عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

373222 لرحمن محمد يوسف محمد|عبــــد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

847879 ي |ه
حمد محمد|له مصطفى ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4278|3 ي
ى محمد  |و| دئى جتـــ|لخو|ئل حسي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

336445 ي
|حمد شمس |هيم سيد |بــــر|لق |لخ|عبــــد| دئى

لدين
ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

27o287 لمغربــــى|لحسن محمد |بــــو|هيم |بــــر|حمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

27o697 ى محمد عبــــد| حمد|لحميد |لحسي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

484292 لسيد مصطفى بــــرع|حمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78o659 حمد|س محمد |حمد عبــــ|م |حل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o6988 ئى|لعن|لمنعم |مصطفى محمد عبــــد لمنصوره|ره |تـــج

9o92|| حمد |لعزيز |شم عبــــد|بــــتـــ ه|عىل ثــــ ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

54269 لدين|محمود حمدى قرئى نرص  ره بــــنى سويف|تـــج

26|823 لكريم مرىس رزق|حمد محمد عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

222555 حمد|لرحمن محمد سيد |طمه محمد عبــــد|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

68o22o ف محمد زىك |يه | ل|لهل|رسر لمنصوره|طبــــ 

4oo454 تـــبــــره مهدى سنوىس مهدى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

235|75 لحفيظ|ل عبــــد|ن كم|حمد رمض| هره|لق|هندستـــ 

6982o5  محمد عبــــد |ندى 
ى
حد|لو|حمد شوق لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

72365 ى مصطفى محمد عبــــد|ي فعي|لش|سمي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

87858o در |لق|در عىل عبــــد|لق|رس عبــــد|ي سيوط|هندستـــ 

|4|956 لفتـــوح عزبــــ|بــــو |هلل |لسيد عبــــد |حمد | ى شمس هندستـــ عي 

83|o98 ي بــــض| دون|م
ئيل|جبــــر| بــــ|حبــــسر |نوعيتـــ موسيقيه قن

537o42 مخلص محمد سعد مقبــــول ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

7o4268 حمد محرم|هلل |حمد عبــــد |هلل |عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

8|9568 ي فتـــىحي فوزي خليل| نىح  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

436447 لىح|لص|لم |دق س|مه ص|س|محمد  |حقوق طنط

6||83 كريم محمد يوسف جمعه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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4|952 بــــر محمد|لج|م عبــــد |م عص|حل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

827|o4 حمد|ن |ميمه محمود رمض| ج|بــــ سوه|د|

9232o| حمد محمد |لد |هلل خ|منتـــ  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6o494| لبــــرعي|لسيد |لعزيز |كوثــــر عزتـــ عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

479632 ن|لسعيد عتـــم|دل محمد |محمد ع سكندريه|ل|هندستـــ 

6|72|8 بــــينى محمد |ن |يم| وسيه|ل|لشر ط|معتـــ دمي|علوم ج

677638 |بــــو مسلم ند|ج  |حمد ن|محمد  لمنصوره|حقوق 

|32777 هلل|لحميد عبــــد |رق عبــــد |تـــفى ط كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o|459 ي|لبــــ|سلىمي محمد سيد عبــــد
ى
ق ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

9|2573 نوره خلف محمود محمد  ج|بــــ سوه|د|

775633 لم قنديل|ل محمود س|محمود جم زيق|لزق|هندستـــ 

5|9o8| لرحيم|بــــ عبــــد|لوه|طمه محمود عبــــد|ف تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|32695 ن محمد عىلي|حمد محفوظ عثــــم|ره |س هره|لق|هندستـــ 

732o4 |ندى محمد يونس و
ى
ق لفيوم|صيدلتـــ 

77o599 هيم جمعه|بــــر|عيل |سم|ن |يوسف رمض زيق|لزق|هندستـــ 

785972 محمود سعيد محمد أحمد خليل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69956| ي|جر سعيد |ه
لحسينى مصطفى لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

|22o38 ن|لسميع رمض|مه محمد عبــــد |س|ء |ل| هره|لق|طبــــ 

48o368 لحليم عون|ك عبــــد|لمل|لرؤف عبــــد|دل عبــــد|ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43324 مصطفى عطيتـــ عرفتـــ عىل ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

8769|8 ح  |لفتـــ|لح عبــــد|بــــ محمد ص|رح سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

926o2 ن محمد عىل|ء شعبــــ|عىلي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

62|224 دل عطيه محمد خلف|ء ع|أسم ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

535263 ل|لع|لسيد عبــــد|ل |مريم مصطفى كم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

684||9 حمد خورشيد|هيم فتـــىح |بــــر|رحمه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8||5|4 ف مني  ف| |مرن م|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

248||4 مي|لش|هيم فهىم |بــــر|تـــغريد  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

286468 سم|لرحمن ق|بــــ عبــــد|يه|لرحمن |عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|o876 ويل|لمعىط ح|حمد محمد عبــــد|جر |ه لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

237649 حمد محمد|هر |لمه م|س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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583oo رص محمد محمد|ن| دين لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3|768o ف  صبــــىحي محمود محمد| رسر تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

77487 ى|محمد خ لد محمد حسي  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

3324o ل محمد|ء سيد جل|رس| هرتـــ |لق|تـــمريض 

272|22 لرحمن محمود محمد محمد|عبــــد لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|47475 لليل|بــــو |حمد |لغنى |لمحسن عبــــد |يوسف عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|5433o هيم محمد|بــــر|ج |دهم فر| ى شمس حقوق عي 

|58294 ح يحن |لفتـــ|دل عبــــد |ن ع|نوره ى شمس|زر عه عي 

768434 لحليم يوسف|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

||8o33 رينيه مفيد جرجس عزيز ى شمس|تـــج ره عي 

|7|95 هيم عىل|بــــر|فتـــ محمود |ر| حل ى شمس هندستـــ عي 

52637o ن|لبــــى عمر|ن محمد |محمد شعبــــ |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

||6659 للطيف عىل|طف عبــــد |جر ع|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

844676 حمد|ء محمود عىلي |رس| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

26|954 لسيد بــــدير|حمد |دل محمد |محمد ع ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

438976 متـــ|ر محمد سل|لستـــ|حمد عىل عبــــد | لشيخ|تـــمريض كفر 

266867 لصعيدى|نسمه محمد ذىك  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

259||3 عيل عىل|سم|هر مجدى |ط لفيوم|هندستـــ 

443|98 هلل|ح عبــــد|لفتـــ|ل حلىم عبــــد|جم| عل لشيخ|نوعيتـــ كفر 

26|526 ر|د سمي  محمد عىل عم|زي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

266o63 للطيف محمد شتـــيه|محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

835o78 مد|لعزيز ح|بــــ محمد عبــــد|رح ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

782546 سم محمد محمد عوض|ق زيق|لزق|حقوق 

36756 ره عنتـــر محمد عىل|س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|9957 حمد محمدين|حمد سعد | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

46|878 ج غريبــــ|سعد حج|م محمد  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

73776 لم عطيتـــ|ن س|رتـــ شعبــــ|س لفيوم|طبــــ 

5342o7 ن|خلود سعيد فوزى محمد رمض عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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462o65 لجندي كرشه|طف محمد |دل ع|هدير ع لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o4897 ى |لحسن |بــــو|رص |زينبــــ ن مي  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

6|669 لحكيم|لجليل عبــــد |بــــ عبــــد |لتـــو|ندى عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

48384| بــــ|لمنعم دي|أحمد حمدى عبــــد |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7|7422 ى سويلم|نسمه محمود  مي  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

6|5859 ن|هر محمود عطوه رسح|عىل ط ط|بــــ دمي|د|

334236 كتـــ|لس|هيم |بــــر|محمد محمود محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|44957 حمد|دل ربــــيع |م ع|سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82o992 مل نجيبــــ|سم ك|هر بــــ|بــــ ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

492923 طمتـــ|لد فوزى مصطفى أبــــو ف|لرحمن خ|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48o79| هيم|بــــر|ر |لغف|تـــ عبــــد|ء عرف|سم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

783|82 عيل|سم|ء وجيه خليل |ل| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

2668| حمد|محمد خلف عبــــده  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

4o8458 ل موىسي|لرحمن هل|أحمد عبــــد |ره طنط|تـــج

689o9 هلل|حمد خلف عبــــد |م |سل| لفيوم|علوم 

829532 ي محمد|يه فرغىلي |
لمرغنى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

45529o جع|ذ سليم عيد مر|مع سكندريتـــ|ل|نوعيتـــ فنيتـــ بــــفرع مطروح ج 

|64577 لسيد|ل محمود |محمود جم دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

843622 ىطي|لع|ل عبــــد|لمتـــع|حمد عبــــد|محمود  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

799o2 مد محمد فليفل|يوسف محمود ح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

785354 د|حمد محمد ج|لد محمد |خ زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

326||9 لمقصود عىل عىل|ن عبــــد|ندى رمض ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

638497 |لشو|لسيد حسن محمد |ء |آل
ى
دق ي صىح 

زيق|لزق|معهد فنى

835864 ف عبــــد|زينبــــ  لموجود محمد|رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

86o22 طمه محمود ربــــيع محمد|ف سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

5|858o لصعيدي|لسيد |هيم |ء إبــــر|ول بــــ دمنهور|د|
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48533o ي
ى محمد محمود عمر| دئى حسي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

2568o4 يف رش|يم| د موىس|ن رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4|2882 ى عىل |ي لعزيز|حمد عبــــد |سمي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

225685 ن|لسم|حمد |حمد فوزى |  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

62|457 تـــ|مد بــــرك|مد ح|حمد ح|طمه |ف ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

76|646 ى عبــــد  فع|لمنعم حسن ن|كريم حسي  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

543|69 ى|يمن محمد سيد |منيه | حمد حسني  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

4o8289 دق عىل|ل ص|بــــ كم|ل إيه|كم |بــــ طنط|د|

634625 د|لجو|ل عبــــد|لع|م عبــــد|عمرو هش زيق|لزق|بــــ |د|

4|55o7 هيم يونس|بــــر|ل |حمد محمد كم| |حقوق طنط

|45576 ف نبــــيل ش| دتـــ|كر عبــــ|رسر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|3o67 لمقدم|لم |ح س|لفتـــ|ئشه محمد عبــــد |ع لمنصوره|ل |طف|ض |ري

45o5|8 ر|لبــــشك|هيم |لسعيد إبــــر|حسن  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

32|736 لرحمن|دق عبــــد|لد ص|يمن خ| ى شمس حقوق عي 

96259 ى فرج محمد| حمد حسي  لمنصوره|حقوق 

338875 ف حسن محمد |ء |رس| لدغيدي|رسر |نوعيتـــ بــــنه

|6544| ه | |هيم كف|بــــر|حمد |مي 
ى
ق ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

352795 بــــر|لعزيز ص|رق عبــــد|لعزيز ط|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

7585o6 لنبــــى|عيل عبــــد|سم|رق |ء ط|نجل عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

2|7635 حون|محمد نبــــيل محمد جمعتـــ ط كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

35|72| ح|لمل|محمد نبــــيل محمد محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|2423o عيل محمد|سم|سندس محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

37634 ى محمد|زم محمد |ح مي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

459|88 حمد|لرحمن |يه محمد منصور عبــــد| سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

846526 لي|ن محمد شل|سهيله سليم ن|سو|بــــ |د|

92o694 حمد |هيم |بــــر|لد |لرحمن خ|عبــــد ج|علوم سوه

25976| هلل|مل عبــــد|طف ك|ح ع|سم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

52o246 وى|لعشم|م سعد |نم س|ه تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

845o68 ن|حمد حس|ن |جر رمض|ه ن|سو|تـــربــــيتـــ 
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9||3|5 عيل |سم|لمنعم |له حنفى عبــــد|ه ج|حقوق سوه

|54233 درس|درس رمزى تـــ|ئى تـــ|رس| هره|لق|علوم 

|63266 لشيىم محمود|رتـــ محمد |س ى شمس|د| بــــ عي 

|2o956 وديع عزيز بــــسخرون| رين|م هره|لق|ره |تـــج

||6665 ن ل فتـــىح فريد|كم| مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

876|54 يمن محمود محمد  |محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

764477 لهندى|هيم محمد محمد عبــــده |بــــر|كريم  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

9o3626 رف محمود محمد |لع|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

||7967 د|صموئيل فتـــىح عي| ند|م| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

495|38 ى محمد |عمر كم وى|لبــــرك|ل حسي  ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

4477|| حمد|وى |حمد قن|نور |رضوى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68o428 لسيدرزق|لسيد حسن |م |حس لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

782622 حمد|لسيد |حمد |ن |فن| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

64954| ر|لف|بــــ |لتـــو|وى عبــــد|لطنط|در |ن  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

59746 د جميل|يمن فؤ|حمد | ره بــــنى سويف|تـــج

5o697| ين محمد حسن عبــــد  فظ|لح|شي  |. دق فرع مطروح ج|حتـــ وفن|ىسي
سكندريتـــ|ل

27o||4 بــــ|يوسف مني  محروس عرفه دي ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

497546 ى عص|ي وى|لششتـــ|لعزيز |م عبــــد|سمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

362635 ن|م رجبــــ سليم|هدير س ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

325756 حمد محمد|ء مسلم |دع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

64452 ن محمود عىل|عثــــم| رن لفيوم|هندستـــ 

882357 خىل  |لمؤمن د|د عبــــد|يه رش| سيوط|بــــ |د|

|64o9| عيل|سم|مد سيد |لرحمن ح|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

89|o54 حمد |ن سيد محمد |جيه سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

88659| لد مصطفى حسن |حمد خ| لمنصوره|حقوق 

3|7575 لمرصى|م مصطفى |عىل عص ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8o954 مريم محمد مصطفى نرص لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

2|7347 هيم|بــــر|لدين محمود |م |سلىم حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

883o37 ى |مصطفى عيد عىل ي سي  سيوط|حقوق 
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22999o عيل|سم|س |حمد زينهم عبــــ| هره|لق|حقوق 

262629 لعزيز قطبــــ|حمد طلعتـــ عبــــد| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

49o884 لس|ضى بــــسك|دل ر|ع| ن|سلف تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

49|o98 ن|ل مرىس شعبــــ|ندي جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|9|7o جر محمود عىل مصطفى|ه هره|لق|ر |ثــــ|

6|4488 ى|لمعبــــود |مل عبــــد|ء محمد ك|شيم لهمشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9o4o73 تـــه محمد |د شح|فؤ| دين ج|بــــ سوه|د|

492792 |حمد |حمد سيد |لرحمن رفيق سيد |عبــــد 
لمجد|بــــو

زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

34|749 وق محمد عطيتـــ محمد  لدبــــيس|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

237|2o حمد محمد محمود|بــــسمه  هره|لق|ره |تـــج

9|6868 رك |دق مبــــ|لص|ء خرصى عبــــد|رس| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

624||8 لعز|بــــو |لعز منصور |ل أبــــو |حمد هل| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|6977o لكريم|د |ف ج|مرصى خل| يوحن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

628|68 رص عىل محمد عسكر|لن|محمد عبــــد زيق|لزق|حقوق 

285326 ي زين|محمود جل
ل سيد عفيفى ى شمس|تـــج ره عي 

8o499| ح عمر|رس صل|مي ي ي|صيدلتـــ 
|لمنى

|7547 بــــو نعمه|لمطلبــــ |حمد صبــــىحي عبــــد|زن |م تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

848o45 ن|حمد حمد|ء حسن |سم| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

287o64 م فتـــىح متـــول|خلود هش شمون|نوعيتـــ 

49784| حمد شمه|لعزيز |ندي يحن  عبــــد  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|29365 حمد زىك محمد سمي | ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

3|6276 حمد محمد|لسيد فتـــىح |هلل |منتـــ  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

495757 مح عىل عيد حسن|عىل س تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

|48|24 للطيف|شور عبــــد |زم وحيد ع|ح ى شمس هندستـــ عي 

257983 بــــوزيد|حمد مدحتـــ حسن | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

453764 لدين محمد عطيه خريم|لملك شمس |عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

44o575 |لبــــن|وري محمود |هيم مغ|روضه إبــــر ج|بــــ سوه|د|

477288 در محمود|لق|در محمود عبــــد |لق|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

2|4266 بــــون|حسن رفعتـــ حسن محمد ش تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم
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35525o لرحيم|ىط عبــــد|لع|مروتـــ محمد عبــــد ى شمس حقوق عي 

67|8o هيم محمد محمد|بــــر|بــــسنتـــ  لفيوم|نوعيتـــ 

2498|5 ه معتـــمد عبــــد| م شلبــــى|لسل|مي  شمون|نوعيتـــ 

499499 ره|ه رسر|حد بــــ|لو|طف عبــــد|مروه ع عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

778689 لسيد خليل|حمد طه | ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

78463| يم|لد|دى محمد عبــــد|لبــــ|محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

8785o7 بــــتـــ |ن حسن ثــــ|حسن رمض سيوط|بــــ |د|

|46776 لدين|م نور |لسل|لرحمن مجدى عبــــد |عبــــد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

525|5o وى|لطر|م |لسل|حمد عىل عبــــد | |رن سكندريه|ل|هندستـــ 

295233 لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

4|3648 ى لطفى محمد سليم| ن|حمد حسي  |بــــ طنط|د|

7|2924 لسمنودى|لسيد |مد |مد ح|ء ح|سم| لمنصوره|حقوق 

||5362 زر|شد ع|جوزيف نعيم ن ى شمس حقوق عي 

925||3 بــــوزيد  |هلل محمد محمود |عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

2|5||5 ف مش|جورج  نجىل|ل |رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|3992 لسيس|لح |عمرو محمد ص |طبــــ طنط

6||5|o م|لسيد حو|هدير عىلي  سيوط|عه |زر

423289 ى|بــــر |هيم ج|بــــر|أهله  حمد حسني  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

835o58 هلل محمد|يه محمد عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

28552| هند نرص محمد عيسوى دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

6o46oo هلل عصفور|هلل محمد عبــــد|ن عبــــد |نور |تـــربــــيتـــ طنط

49o|6 ن محمد|حمد سليم|عمر  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

|3o239 جر محمد عبــــده حسن|ه ى شمس|تـــج ره عي 

9o|65| لزهرى |شم |محمد مصطفى ه دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4485|2 لفتـــح نعنوش|بــــو|لعزيز |حمد سعد عبــــد| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

648o8o هلل|هلل عبــــد|محمد وليد محمد عبــــد م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

4395|4 عيل بــــدوى|سم|هلل |ل حرز|جم| رن لشيخ|ره كفر |تـــج

227o22 ىط|لع|زى عبــــد|ء عز|عمر عل هره|لق|حقوق 

Wednesday, September 5, 2018 Page 2718 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5|9492 وع|لسيد محمد مط|م |س| ند ره دمنهور|تـــج

4o7o9| مجد بــــيوم محمد خميس|حبــــيبــــه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8362|2 ى عبــــد ى|حسي  لمجيد محمد حسي  |هندستـــ قن

|7|84o بــــو جندى|عيل مصطفى |سم|م |م عص|سل| رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

545277 بــــو سيف هيبــــه|مؤمن خميس  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5|496 ف |طمه |ف ح|لفتـــ|حمد عبــــد |رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o8882 ى جل|ي لمنعم عىل|ل عبــــد |ل جل|سمي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

342628 لعزيز|حمد محمود عبــــد|ر |يتـــ مختـــ| ى شمس|د| بــــ عي 

225o73 ى محمد حسن  حسي 
مصطفى ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع

تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

6325|4 نور محمد طه محمد زيق|لزق|ره |تـــج

694949 لسيد|نم |مه فوزى غ|س| |دين لمنصوره|علوم 

3|2793 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|لعزيز |تـــسنيم عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

25996o ى|ح ش|لفتـــ|سميحه محمد عبــــد هي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

63o455 هيم متـــول|بــــر|محمود محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

59256 ي بــــكرى|ء صل|شيم
ح قرئى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

783539 ر|لسيد محمد نص|لسيد |محمد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

2634|4 هيم|بــــر|د |لجو|حمد عبــــد |ئى |منى ه لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

277969 لشكور|لكريم عبــــد|رص عبــــد|ره ن|س |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

5|2|98 وى|لدين مصطفى مك|د |محمد عم تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6o488o لشبــــينى|لعزيز |لسعيد عبــــد |ره |س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

22328o ي|
م|ء محمد سل|دهم ضى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o6oo2 هيم|بــــر|رق عيسي محمد |محمد ط سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

273o39 ن|ذل سليم|لش|ده محمد |مي لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

227|52 نطونيوس نصيف مرشد صليبــــ| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

54|3|6 |لسميع |هلل عبــــد|لسميع خي |رس عبــــد|ف
لمغربــــى

|حقوق طنط

9|o969 ن محمد |ده رشو|محمود حم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|4|8o| حسن محمد مصطفى حسن هره|لق|صيدله 
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86|77| لصغي |حمد |هيم |بــــر|حمد | |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

7836|8 لرحمن|لسيد عبــــد |م |عمر هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35o973 ن|هلل محمد محمد محمد زيد|عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

9|oo54 نه عطيه صبــــىح فرج |دمي ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

33394| لحميد|حمد عبــــد|حمد وليد | |بــــ بــــنه|د|

5o8652 حمد عبــــده بــــسيوئى|حمد محمود | سكندريه|ل|ره |تـــج

7o2o83 لمجيد يوسف عقل|حمد يوسف عبــــد | تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

42o864 مه تـــوفيق محمد|أس| دين لمنصوره|حقوق 

|67475 حمد|ن |ح رمض|مريم صل ن|تـــربــــيتـــ حلو

3446o3 يف  ف |رسر تـــه خليل|هيم شح|بــــر|رسر سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

|26578 فظ|طف محمد ح|ن ع|نور ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2649|2 ه ط لفتـــوح عطيه|بــــو|رق |ني  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5|43|5 رم|لمحسن مح|ن عبــــد|ء رمض|رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

222456 ن عويس|ندى حمدى رمض دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

699|28 هيم|بــــر|لرحيم طلبــــه |محمد سمي  عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

9o37|| ن |لسيد عمر|محمد سعد  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

42o624 ى محمد أحمد عىل | لغتـــورى|لحسي  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

|687o ى عىل حسوبــــتـــ|مريم  حمد حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2575o| م محمد محمد جميل|سل| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|39255 طف محمد عـيد عطيه|ريم ع ى شمس| لسن عي 

4o9624 لنبــــى|لدعبــــد|ح خ|لفتـــ|يحن  عبــــد| ر|ي |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

42o7| ر|لغف|لشكور عبــــد |ر عبــــد|لغف|م عبــــد ن|بــــ حلو|د|

|3o473 حمد فهيم محمد|له |ه هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|26748 ى سيد يوسف عمرو حسي  ى شمس هندستـــ عي 

|5o77| لحميد حسن عىل|ل عبــــد |حمد جم| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

52o435 ن|لمعز رضو|ح عبــــد |ريج نج| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|7|55 لعليم  |لحميد عبــــد|بــــ عبــــد|لتـــو|وليد عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|32944 لسنوىس|لفضل |بــــو |ء فتـــىح |دع هره|لق|حقوق 
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5|636o ن|عيل جمعتـــ سليم|سم| |مه بــــ دمنهور|د|

|4336| ف كرم |ندى  هيم|بــــر|رسر ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

894oo| محمد حلىم حسن بــــخيتـــ  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

895342 لسيد  |حمد |لدين |ح |محمد صل ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

2|386| لديبــــ|لحسن |بــــو|م عىل |سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

488562 يوسف| يوسف زكري| محمود زكري سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

269454 ه سعيد محمد ق| بــــل|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

8248o9 لحسن محمد مغربــــي|بــــو|محمود  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

8|7|o6 د محمد|لدين مر|ء |حمد بــــه| ره بــــنى سويف|تـــج

9243o7 م  |د محمد عل|محمد رش ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

82825| لعزيز|لد محمد عبــــد|هديل خ ن|هندستـــ أسو

755|57 هيم محمد عىلي|بــــر|هلل |يه | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7689|2 ح|لم سلىم صبــــ|نشين س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

245335 ى عبــــد|منيه | صل|هلل و|مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

5|6494 للطيف محمد قضيبــــ|حبــــيبــــتـــ عبــــد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

|3||96 ى محمد سيد  حسي 
مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

8225|7 حمد|د |سعديه ممدوح رش ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

326oo9 هلل|حمد عبــــد|هلل |ن عبــــد|حن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

759599 تـــ محمد|سمي  بــــرك| ند ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

366554 د بــــطرس جيد|كريم عم ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

8466o9 هيم دهبــــ|بــــر|مي |ن س|رو ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

7|7774 لق حمد|لخ|حمد عبــــد |ده محمود |غ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2397|o رق سعد زغلول محمد عيد|ن ط|نور هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3663o| ى ى سعد حسي  تـــسنيم حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|2oo43 ي عوض| ليدي
بــــطرس قريسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o|755 جه|لخو|محمد فتـــوح مسعد  |ره طنط|تـــج

|59295 ن|ضى زي|لر|حمد عبــــد |دى |ش هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

4586o3 وي|لص|محمد محمد أحمد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

847o94 ن حسن|ن حسن عثــــم|يم| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

22745| حمد|س محمد |حمد مجدى عبــــ| ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ
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622425 حمد سليم|هر |هر ط|حمد م| ط|حقوق دمي

||45|3 فرح خلدون طه مصلىح ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

82o42o عيل|سم|لحميد |ء محمد عبــــد|نجل ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

88576| لسيد |د |رجريتـــ مجدى مرزق ج|م سيوط|بــــ |د|

4o567| ل|رق محفوظ عىل غز|سلىم ط |ره طنط|تـــج

4|2499 هلل|ر فرج |لغف|ل عبــــد |محمد جم |ره طنط|تـــج

885|39 لمتـــجىل |ل عبــــد|هدى محمد جل سيوط|بــــ |د|

256695 ن|ن رمض|م محمود سليم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

43o72 لفتـــح|بــــو|لسيد محمد |هدى  ى شمس طبــــ عي 

256222 م|د سل|حمد سمي  فؤ| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

4|oooo وي|لحمز|يمن عىلي |سم |بــــ |ره طنط|تـــج

27362 حمد حسن سنوىسي|ندى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|652o6 م مسلم|م|لد |م خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

782o9 ى|نور |م محمد  مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

684539 قتـــ عيد عطيه | بــــينى عىل |رسر فرى|لمض|لشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8257|3 ي عىلي عبــــد|م|
ي|لجيل|در |لق|ئى

ئى دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

233388 ين  تـــ حسن سيد|حمد فرح|شي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5|75o7 جر محمد سعد محمد سعد|ه بــــ دمنهور|د|

684959 ضى|لسيد م|زق |لر|حمد عبــــد |كريم  لمنصوره|صيدله 

357|52 عيل محمد|سم|ل |ء جم|شيم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|78663  فؤ|د فؤ|زي
ى
د|د شوق منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

863568 م فرغل حسن|فجر هش ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

443455 لمنصف عىل سعيد|مصطفى محمد عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

37556 ف مجدى مصطفى|طمتـــ |ف رسر هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

27o268 ر|مصطفى محمود فتـــىح محمد نص ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

759o44 للطيف محمد|حمد محمد عبــــد | |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

464623 لجمل|هيم |بــــر|ملك محمد مصطفى  سكندريه|ل|هندستـــ 

692289 لبــــكرى|لسيد مصطفى |مريم  ط|بــــ دمي|د|

842438 بــــ|لوه|ن حسن عبــــد|مريم عمر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

438245 ن|لقط|لمنصف |جر محمد عبــــد|ه لشيخ|بــــ كفر |د|
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|23|o8 حمد|لدين سيد |ء |ن عل|رو رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

53782 ى |لعظيم |عبــــد  حمد|حمد حسي  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

32o258 ى|لل|بــــ عبــــد|لوه|عبــــد ه عىل حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o9o45 لق رجبــــ|لخ|م عبــــد |محمد حس لمنصوره|صيدله 

775372 ي محمد خ|هيم |بــــر|دل |فريد ع
ى
طر|لدسوق قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

774499 طف محمد عىل محمد محسن|خلود ع ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

27o254 طف محمود عىلي سعده|محمود ع ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

232364 ل|لع|حمد عىل عبــــد|يمن | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

82245 شد|لحفيظ محمود ر|عىل حسن عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

423985 حمد محمد مرىس|مه |س|هلل |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

442826 لسعيد عصفور|مه محمود |س|ره |س لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

355344 ي عم|لدين عبــــد|ء |حبــــيبــــتـــ عل
ره|لغنى ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

634o8| لد حسن محمد خرصى|محمد خ زيق|لزق|هندستـــ 

456|73 هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|لرحمن عىل |عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

77o2|5 حمد عوض محمد عوض عيس| |ره بــــنه|تـــج

4|3o86 ح|لمل|سهيله عىل محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

52833o لونيس مسعود محمود|حمد مسعود عبــــد| سكندريه|ل|هندستـــ 

4995o9 ى عبــــد|نوره نج ن|لحميد سويد|تـــى حسي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3||334 لرحيم|شمس محمد بــــخيتـــ عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

47774| حمد|حمد خليفه محمد |مريم  سكندريه|ل|طبــــ 

|52944 لحميد محمد|رص عبــــد |م ن|سل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|4oo6 ي |سم| ر|حمد محمد صف|ء خي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

789799 ه | حمد|لضوى |لبــــدوى مصطفى |لسيد |مي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

2|6o|4 هيم|بــــر|رق عىل |ره ط|س هره|لق|حقوق 

876663 لق محمود |لخ|يمن عبــــد|محمد  سيوط|طبــــ 

2724|4 لس سؤل مسعد عي د|كي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

79o44| حمد عىل موىسي بــــكر|ئى |م| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

787|99 لسيد|حمد |لعزيز محمد |عمر عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

2264|| بــــتـــ|سيد محمد سيد ثــــ هره|لق|حقوق 
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699887 لحميد حسن|لكريم عبــــد |حمد عبــــد |محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

34|72o لزريدى| |رضوى محمد يحن  زكري تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

32236o ى شمعون مني  ج د|روزلي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

22|362 |بــــ محمد محمد رسر|يه|لدين |سيف 
ى
ق ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 

مس|لخ

||8948 ف محمد |ن |نوره لح|بــــوص|هيم |بــــر|رسر ى شمس هندستـــ عي 

87|72 حمد|عىلي حمدي عىلي  لفيوم|طبــــ 

|76|8 ل سليم|لع|حمدعبــــد |ل |حمد كم|ريم  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

769277 ن|لم|ر عقيل س|لغف|ضىح عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

475o29 يميه موصىل|ن |كريستـــوف كريستـــي سكندريه|ل|بــــ |د|

26o7|3 ف محمد |ر |من ينى|لجن|رسر شمون|نوعيتـــ فنيه 

84467| دي|بــــر محمود بــــغد|مروه ج ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|33684 ف سليم| |رين|م |ش|ن بــــ|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6226|o |تـــ |لشح|لحسينى |هر |رص م|لن|عبــــد 
ى
لدسوق ره بــــور سعيد|تـــج

333982 ن محمد|ء محمود زيد|عل ى شمس حقوق عي 

456358 لسيس|مهند محمد محمد منصور  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78966|  
ى
لرحمن|حمد محمد عبــــد |شوق عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

269|8o شم|حمدى محمد ه| ند لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o4739 ح بــــلحه|لفتـــ|حمد عبــــد|ء |رس| |طبــــ طنط

759o92 ف  م|لسل|لحسن عبــــد|بــــو |لدين |محمد رسر لسويس|هندستـــ 

7o45o| حمد حسن عىل|ل |طمه جم|ف لمنصوره|حقوق 

5|9277 ده|لسيد رس|م |لسل|د عبــــد|ن عم|يم| ريتـــ|لنوبــــ|تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
 ج دمنهور

34o|37 ى عبــــد|حمد | ى|لعزيز |مي  مي  |حقوق بــــنه

854554 شد|ق ن|يدي عوض صد|ه ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

246244 لففى|دق |شم ص|محمد ه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

348296 ى |ي ف |سمي  وى|سم بــــسط|لق|بــــو|رسر ى شمس| لسن عي 

538284 رى حنيش|يز س|ن ف|ريو |حقوق طنط

227859 ى|نغم محمد عبــــد لحميد حسي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

9o|973 لسيد |لصغي  |ء عوض محمد |عل ج|بــــ سوه|د|

44374 ف عبــــد |سعيد  لحميد محمد محمد|رسر هره|لق|ره |تـــج
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258|34 عيل|سم|دل مصطفى عزتـــ |عزتـــ ع عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

67585 فظ محمد|لح|مر عبــــد|دي س|ه لفيوم|هندستـــ 

649593 لمجيد|لحميد عبــــد |هلل عبــــد |ء عبــــد |شيم قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

8o9948 بــــوزيد|محمد خميس محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

857326 م حسن محمد حسن|حس ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

6|3848 ن|ر زي|لغف|طف محمد عبــــد|حمد ع| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2|958o مجد عىل مصطفى جعفر|رضوى  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

5|8oo2 ى خميس |جه |لوف|بــــو |د حسي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

856993 ي|لعظيم م|ء محمود عبــــد|ل|
ضى ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

54o476 م سيد|لسل|زينبــــ مجدي عبــــد  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

6|6652 د محمد  محمد عيد|سع ط|بــــ دمي|د|

|3677o ف | |ر|ي فظ|عيل ح|سم|رسر دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

8||495 هيم حسن|بــــر|سلىمي منتـــرص  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

5o668| تـــ ع| لجندي عىل|ح |لفتـــ|طف عبــــد|مي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

26633o لم|ء حسن محمد س|ل| تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

463369 يف عبــــد  وي|لبــــستـــ|لرؤف محمد |بــــسنتـــ رسر |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

67935o رف|لع|لسعيد |ن |رف عثــــم|لع|لد |خ لمنصوره|هندستـــ 

2555|o كريم محمود صبــــىح محمود تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

63446 حمد طه|مصطفى طه  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

254888 محمود محمد محمود أبــــو شوشه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

5o8698 رق فكرى محمد خليل|محمد ط سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

6|649o جح|لسيد ر|لعزيز أحمد |هلل عبــــد |هبــــه  ط|حقوق دمي

624366 زى|نشوى محمد أحمد محمد غ ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

24|o4| ى|تـــتـــ |يوسف محمود عبــــده شح مي  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

87o875 مد|ن ح|لسم|لح |محمود ص ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

782932 هيم|بــــر|ل محمد |نهلتـــ جل زيق|لزق|حقوق 

8657|8 ي عبــــد
مد|حمد ح|ح |لفتـــ|لبــــنى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5o5758 ى|هيم |بــــر|سعد محمد سعد  لحرصى سكندريه|ل|عه |زر
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774o93 لحميد|حمد عبــــد |م سيد |بــــثــــينه هش ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

353|4| لغريبــــ|حمد محمود محمد | تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

247|3o لشيخ|حمد محمد شبــــل | ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

258233 ن|ود سليم|م د|عمرو حس زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

2724o7 ى|لسيد حمزه |صم عمرو |ع لعشر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

27579| د|لجو|لنبــــى عبــــد|م عبــــد|س| ميىلي|ك كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

85o|o8 ي ع
ى|مصطفى دل محمد حسي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

7o787| لسيد سعيد محمد|يدى محمد |ه لمنصوره|بــــ |د|

7o4|54 ى | ى ح|يمن |مي  فظ|مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8o789| محمد| محمد رض| ي|م ي|بــــ |د|
|لمنى

622996 تـــ|لمنعم محمود بــــرك|محمود حسنى عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

685o74 ف |م |سل| ى محمد|لحس|لد |لسيد خ|رسر ني  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

6|523 لمجيد مهدلي|ء محمد عبــــد |سم| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

84989| ء محمد سيد مرزوق|رس| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

6||359 قنص|ل|د جمعتـــ |ن عم|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

822|3 ف محمد |ندى  ى |رسر حمد|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4397o5 لسيد محمد نصي |ندى بــــسيوئى  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

848526 ي ح|س
ى
ى شوق مد|ره حسي  ن|سو|علوم 

85978 ء تـــوبــــه جمعه حسن|وف ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

329283 ء عىلي نرص عىلي|عىلي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

86998o ح طه|لفتـــ|م محمد عبــــد|بــــتـــس| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

32734| لكريم|حمد عبــــد|بــــو بــــكر |رتـــ |س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

92|377 ل |لع|مد محمد عبــــد|مصطفى ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

924537 عيل |سم|ن وليد عىل |نور ج|بــــ سوه|د|

7|2768 لبــــرلس|رنيم رفعتـــ عزتـــ عىل  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

69|o26 ن|حمد محمد ريح|حمد محمد | لمنصوره|حقوق 

423|8 حمد خليل عىل خليل|رس |ي هره|لق|هندستـــ 

7o77|5 دق محمد|حمد ص|لسيد سمي  | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

675899 لسعيد|روق محمد |يمن ف| |دين ى شمس| لسن عي 
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52|343 تـــ عبــــد| مد مرزوق|ح حموده ح|لفتـــ|مي  بــــ دمنهور|د|

3523o9 مل|محمود سعيد عطيتـــ ك |ره بــــنه|تـــج

8o737| م محمد ربــــيع عجىمي|حمد عص| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

8|5394 بــــدين محمد معوض|لع|م زين |ريه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4373|o ي|لرحمن |لجليل عبــــد |ل عبــــد |ء كم|زهر
لسعدئى لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8662o| لنعيم|م حسن محمد عبــــد|حس دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|47o23 ن|م محمد عثــــم|يه عص| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

76oo2 لسيد محمد|طمه سعيد |ف ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7o5556 وى حسن عىل|لشبــــر|دل |محمد ع لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

433546 |لبــــن|مل |ل ك|حمد كم| |بــــ طنط|د|

843522 ي |عبــــد
ي|هلل مدئى

حمد مدئى  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|48|2 عيل|سم|حمد محمد |ن |رو ن|بــــ حلو|د|

38749 ى عبــــد |م عبــــد |حس ل|لع|لمنعم حسي  هره|لق|حقوق 

23944o ى ى عىل حسي  ريم حسي  هره|لق|ره |تـــج

|449|7 لسيد|ل |لع|لحميد عبــــد |نهله عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8838o5 ى|م لح |ل ص|م غبــــري|عص| رتـــي   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

822958 خىلي عىلي|مه طلعتـــ د|س| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|45865 رى محمد|لعظيم بــــند|محمد عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|2722| ئى|لشج|لينه عمرو محمد عىل  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

286272 لعظيم|بــــ عبــــد|لتـــو|رص عبــــد|لن|ن عبــــد|يم| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

4|72|7 بــــ|ح شه|لفتـــ|لحميد عبــــد |عىل عبــــد  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

6|2467 ف |تـــفى  لدين|لسعيد خي  |لحسينى |رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

79|46 ح|لفتـــ|ئل سمي  عبــــد|محمد و دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

625963 هلل|دل محمد عىل عبــــد|عىل ع زيق|لزق|ره |تـــج

776796 ديمه حسن محمد حسن بــــدوى زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

336625 حمد محمد|رق |ندى ط عه مشتـــهر|زر

88|737 لنعيم  |حمد محمود عىل عبــــد| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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66266 ىط موىس|لع|رق عبــــد|م ط|عص ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

694536 هلل|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|ء |سم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

44385o للطيف |وى عبــــد |لمعد|للطيف |ء عبــــد|شيم
ى حسي 

لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

8423|o مه|رص سعيد سل|رفقه ن دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

3|485o لدين|لدين محمد نور |سمي  نور  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

83o243 ه فتـــىحي عبــــد ح محمد|لفتـــ|مني  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

237849 ى فوزى فؤ د محروس|شي  هره|لق|بــــ |د|

24363 وى محمد عىلي|ل طح|عزتـــ كم هره|لق|بــــ |د|

2|3489 لمجيد|لدين عبــــد|ء بــــدر|ن عل|نوره هره|لق|ره |تـــج

77o78| لسيد|لسيد محمد |هلل |عبــــد | دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

9oo248 ى|هلل محروس حس|لمعتـــزبــــ|حمد | ني  ج|طبــــ سوه

437562 لصفتـــى|ء عبــــده محمد |محمد عل لشيخ|علوم كفر 

33o|95 لم|مه محمود س|س|ن |نور |حقوق طنط

|594o يف محمد عبــــد |زي هلل محمد|د رسر هره|لق|حقوق 

537o83 ن محمد عمرحسن|حمد عثــــم| تـــربــــيتـــ دمنهور

5o5|79 هيم|بــــر|حمد |محمد حمدى محمد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

752o9| لقرش|ر محمد محمد منصور سعد |مي ى شمس|تـــج ره عي 

3||666 هلل محمد|هلل حلىم عبــــد|عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

692296 عيل|سم|هلل |د حسبــــ |مريم محمد فؤ لمنصوره|نوعيتـــ 

64o895 عيل|سم|حمد |حمد لطفى |لعزيز |عبــــد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

682584 د|لجو|حمد محمد عبــــد |هند  زيق|لزق|طبــــ 

6o7695 ل|لجم|ل |لسيد بــــل|زينبــــ  لمنصوره|بــــ |د|

354o| رص محمد حسن|لن|ء عبــــد |رس| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

8|9o55 لمعىطي|بــــرديس محسن فتـــىحي عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

|6646| مد|ن ح|محمد رمض| سه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o|93 ن عيد معوض محمود|مره بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4387|8 لسيد محمد موىس|لمجيد |محمد عبــــد  لشيخ|علوم كفر 

2|5428 ه رمض ح|لفتـــ|حمد عبــــد |ن محمود |ني  ن|فنون جميله فنون حلو

238969 بــــو بــــكر|مد |بــــ سعيد محمود ح|رح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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|5o43o مر|حمد مصطفى سعد ع| بــــ بــــنى سويف|د|

5o9967 لمغربــــى|هيم |بــــر|عيل |سم|مصطفى سعيد  ره دمنهور|تـــج

|65864 هيم|بــــر|حمد |سلىم محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

252437 ز|لحميد محمد در|ن عبــــد|يم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

234o73 د|مجد فرغىل فؤ|د |زي هره|لق|ره |تـــج

5o3|88 دي محمود|مروتـــ حلىمي بــــغد سكندريه|ل|علوم 

228oo8 لسيد محمد|رضوى حمدى نرص  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|4266 لم|لنبــــوي س|بــــ |يه|محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|26345 م|سلىم موىس محمد بــــره هرتـــ |لق|تـــمريض 

329oo4 ي محمد عو
هيم|بــــر|د |محمد وطنى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8964o5 ج  حسن عىل |ن ن|نوره ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|67722 هيم مهدى|بــــر|ن |نور عثــــم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

44|778 ي عنبــــر|بــــ ص|ريح
بــــر مصطفى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4o2734 هلل|زق عبــــد|لر|هلل عبــــد|يه عبــــد| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75|522 فظ|حمد ح|حمد مصطفى | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

785o4o لسيد محمد|هيم |بــــر|حمد | زيق|لزق|حقوق 

369432 س|حمد حلىمي عبــــ|حلىمي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

8644|5 در|لق|كريم غريبــــ محمود عبــــد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

243324 ن محمد|ل زيد|ن كم|يم| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

6|2377 د|تـــ غمرى حم|لشح|ن مدحتـــ |رو |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

26968| هدير سعيد درويش سكر ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

682383 ى عبــــده بــــشي  ندى جمعه حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

623724 ل|لسيد عىلي غز|ربــــيع | عل ط|هندستـــ دمي

679923 ن محمد حسن|حمد محمد بــــدر| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7|o389 لمتـــول|لنبــــى منصور |لسيد حسبــــ |ده |غ ره بــــور سعيد|تـــج

35||43 ف محمد سليم|ء |رس| ن|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

679327 ى فرح تـــ|محمد زىك محمد زىك حسي  لمنصوره|هندستـــ 

863322 ى|محمد بــــرك تـــ محمد حسي  لمنصوره|حقوق 

|38436 لم|حمد مصطفى س|ء |رس| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

64|o|8 تـــه|حمد محمد شح|هيم |بــــر|عىل  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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4o4852 حمد|در |لق|ن عبــــد |مح محمد حمد|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|23|4 ق|دهم مجدى محمود | وى|لشر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

68o943 ى|عبــــد   محمد عىل حسني 
لرحمن مصطفى لمنصوره|بــــ |د|

228736 هيم مصطفى|بــــر|لد |يه خ| هره|لق|بــــ |د|

|69244 ريج عىل مصطفى سيد| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

767858 حمد محمد قويدر|له قويدر |ه لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

495224 هيم حمد|لفضيل إبــــر|مصطفى سعيد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3234o بــــ حسن|لوه|فعي عبــــد |مصطفى ش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

498377 جد بــــكر عىل حسن|يدتـــ م|ع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

92o58o ل |ح غبــــري|رى صبــــىح فل|م ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|3754 ل عمر|لع|لسميع عبــــد |ل عبــــد |لع|رضوى عبــــد  |نوعيتـــ فنيه طنط

25933o لغنى|فطوم صبــــىح محمد عبــــد شمون|نوعيتـــ 

633579 وى|لمحسن سيد طنط|ء عبــــد |رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o|885 لكريم|لكريم محمد عبــــد |محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6||366 ى أحمد  لبــــطحيش|آيه حسي  ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

|28425 بــــر|لسيد ص|زم عبــــد |مريم ح ن|علوم حلو

6o9o3| لمرصى|لسيد محمد |ل |كم |ره طنط|تـــج

5|6624 ف زكري| |رن بــــعيص| رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8864o6 حمد |ن |حمد مصطفى عثــــم| سيوط|حقوق 

256|27 هلل|وى يوسف فتـــح |لص|مصطفى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

483456 لمعىط محمود عىلي|ده عبــــد |غ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

359||7 هيم جودتـــ محمد|بــــر|كريم  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4|545 د|لجو|بــــتـــ عبــــد |روى سعيد ثــــ| ن|علوم حلو

8|7||4 جمعه عىلي| حمد رض| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|585o3 هيم خليل|بــــر|ئى |نجوى ه |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

2|95|5 دتـــ حسن|حمد حم|ء محمد |سم| ى شمس| لسن عي 

8o9622 ل محمد محمود محمد عىلي|جم ي|بــــ |د|
|لمنى

26|463 ى|حمد لطفى عبــــد| لغنى حسي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

629874 جد محمد محبــــ محمد شفيق عىل|م زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

493585 ر|لمنعم نو|لدين عبــــد |ء |ن عل|مرو |حقوق طنط
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3|638o حمد محمد خرصى خرصى|طمتـــ |ف ى شمس|تـــج ره عي 

72|6o م|لسل|شور عبــــد|م ع|لسل|ندى عبــــد لفيوم|بــــ |د|

64o64 رثــــ محمود|لح|بــــو|يوسف بــــكر  لفيوم|هندستـــ 

7677o3 هيم عطيه|بــــر|حمد |ن عمر |رو لعريش|بــــ |د|

868|34 لنوبــــي|مل سيد محمد | |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

84o776 شد محمد|حمد ر|ء |لشيم| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

4542o هلل محمود|حمد محمود عبــــد | هره|لق|علوم 

4998|o لرحيم|د محمد عىلي عبــــد |صفيه فؤ ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

32o593 ف ن| |لعط|بــــو |رص حمدى |رسر دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

534oo |عيل عبــــد |سم|م |لسل|لرحمن عبــــد |عبــــد 
لرحمن

حقوق بــــنى سويف

|48579 وق ط رق محمد محمود|رسر ى شمس علوم عي 

5o4763 لسيد|هيم عىل |بــــر|ندى يشى  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|3936 لح|لم|سلىم صبــــرى محمد محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|73577 دق|حمد حمدى زىكي ص| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

6|o2|| ل|بــــ دل|لوه|ء محمد عبــــد |وف ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

225667 عيل|سم|عيل سعيد |سم|حمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85o82o لرحمن عبــــدهلل|ن سمي  عبــــد|يم| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

264798 ه م| لق فوده|لخ|هر مصطفى عبــــد |مي  |طبــــ بــــنه

|533|o ى |ن |يم| حمد|حمد حسي  هره|لق|علوم 

|7623 هيم محمد عىل|بــــر|يمن |فرح  ن|بــــ حلو|د|

3687|5 ن سعيد محمد|رق رمض|ط |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

25354| نديم سعيد محمد جوهر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

244oo ن|جر طلعتـــ حنفى عثــــم|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|3488 عىلي محمد عىلي طعيمتـــ| دين زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

543527 محمد قريطم| ندى فرج زكري ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9o5495 حمد يوسف عىل |طف |عو ج|صيدلتـــ سوه

898284 جد عيد حسن |شهد م ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

879333 كه لويز ملك |مريم مل سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري
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9o9379 ه فتـــىح | لرحيم |لسيد عبــــد|مي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6o99|2 وق نرص عبــــد لرحيم فوده|رسر |تـــربــــيتـــ طنط

|5|536 حمد|حمد فرج |ن محمد |نوره بــــ بــــنى سويف|د|

|7|7|2 لق عيس|لخ|هلل محمد عبــــد |منتـــ  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

79o832 ن مرع|د فرح|حمد فؤ|ء |رس| لعريش|بــــ |د|

59463 حمد|لد عىل تـــوفيق |خ يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

696454 فظ|لح|لسيد عبــــد |حمد |م |وس ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

696o47 لمتـــول|لحكيم |م مجدى محمد عبــــد |سل| لمنصوره|طبــــ 

686o73 ن عمر حسن محمد موىس|نوره ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

234o62 ي|د
فظ فهىم جرجس|ل جورج ح|ئى |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |

لجديدتـــ

7ooo24 هلل محمد|لحميد عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

28747 لسيد|ح فهىم |محمد صل هره|لق|حقوق 

63|377 حمد محمود مصطفى|ن وليد |نوره زيق|لزق|عه |زر

45387 هيم|بــــر|هيم |بــــر|هلل |محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

82o838 مي|مه سيد شلق|س|محمد  سيوط|ره |تـــج

89|34o لكريم سعد محمد حسن |عبــــد سيوط|ره |تـــج

867333 ى|لعزيز عدلي |ء عبــــد|شيم بــــوسيفي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

545959 لدين حسن|م شمس |محمد س |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

37|845 لح|حمد ص|د |محمد فؤ ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

9|8766 ن |ن عمر|ن سليم|سلوى عثــــم سيوط|نوعيتـــ فنيه 

88866o هيم هريدى  |بــــر|لدين |ح |محمود صل سيوط|حقوق 

835472 ي
هيم|بــــر|عصمتـــ منتـــرص | دئى |نوعيتـــ فنيه قن

2|62o5 عمرو مصطفى طريف محمد يوسف ى شمس حقوق عي 

356556 وق رض محمود لطفى مهدى| رسر |بــــ بــــنه|د|

875949 ف محمود سيد |محمد  رسر سيوط|ضتـــ |علوم ري

4|36o6 ى|لسيد |لرحمن |لسيد عبــــد| |لسيد رض| لبــــحي  |بــــ طنط|د|

54|695 تـــتـــ|لفتـــوح شح|بــــو|م محمد |سل|محمد  |حقوق طنط

864|66 ن|ن محمد رشو|هلل محمد رشو|عبــــد سيوط|حقوق 

4o8987 مد محمد حسن|ح ح|محمد صل ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 
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7o263 بــــر عىلي|مي ص|ر س|من لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4646o ى |ضىح  حمد|حمد حسي  هره|لق|بــــ |د|

7||334 م|مه عل|لسيد سل|لسيد |در |محمد ن لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

886483 ى محمد محجوبــــ  محمد حسي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

44744| ر|لنج|هلل |لدين متـــول عبــــد |ء |عل| عىلي سكندريه|ل|هندستـــ 

76688| حمد سليم عيد مصطفى|سليم  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

24|5|2 ي|ر
دل محمد حسن|ع| ئى ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

452859 ى حميده محمد|ن ي|محمد رمض سي  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

52|479 لسيد حميد|لحفيظ عوض |ر عبــــد|من ن|علوم حلو

|736|2 يف سيد  هيم|بــــر|عمر رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

59698 ن|ن حس|بــــسمتـــ سعيد رمض لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

32o8|9 ى محمد عبــــد ح|لفتـــ|محمد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

288ooo ل|حمد هل|لعزيز |حمد عبــــد |م |سل| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

32o5|9 م زىك محمد عشوش|سمي  هش ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

447932 لقصبــــى|بــــ |لوه|بــــ عبــــد|لوه|رق عبــــد|ر ط|مي سكندريه|ل|بــــ |د|

5o|457 ل|لع|ل عبــــد|محمد خليفه كم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8oo|3 بــــر سيد|لص|هلل سمي  عبــــد|منه  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

8o36o| ن|ء جمعه عوض عثــــم|ل| ي|بــــ |د|
|لمنى

8|3|72 رف|طف حسن ع|عمرو ع لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

356o39 لد سيد قطبــــ|سندس خ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

325|34 بــــتـــ بــــخيتـــ|بــــيشوى ثــــروتـــ حكيم ثــــ ى شمس حقوق عي 

26||72 ى ج|ل |ء جم|شيم هلل|بــــ |مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

63782o ى زىك  هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|نفي  زيق|لزق|حقوق 

35782 ل|يمن فرغىل جل|م |حل| هره|لق|حقوق 

7595o3 فتـــ جرجس عبــــده|مريم ر لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

227983 هيم|بــــر|س |حبــــيبــــه سيد عبــــ هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

9o67o6 ه |لل|ء محمد يحن  محمد عبــــد|زهر ج|تـــربــــيتـــ سوه

62o779 ي|محمد أحمد حلىمي محمد 
لعزوئى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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2|82o6 ح|حمد محمد محمد صل|عمر  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6o46o د|هيم مر|بــــر|محمد محمود  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

2|o54 م|م محمد هم|محمد عص دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

348348 ي|جر عىلي محمد عىل |ه
|بــــودئى سيه|نوعيتـــ عبــــ

7o695| م|م|ل|رص |ل ن|م جم|سه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

54|657 لعزيز عوض|د عبــــد|حمد يىح رش| |حقوق طنط

9oo576 د خميس محمود يوسف |جه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2728o3 دق|ده محمود محمد ص|مي دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|23623 جد محمد محمود|ر م|مي وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

685872 لخي  عوض|بــــو |يه محمد حسن | لمنصوره|حقوق 

697459 هر|هلل منصور ز|لسيد عبــــد |مصطفى  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

677|56 مد عىلي|لحفنى ح|حمد مدحتـــ | لمنصوره|حقوق 

|8673 حمد سليم|حمد |ح |لفتـــ|حمد عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

4o5349 تـــ|لرحمن بــــرك|د عبــــد|لجو|لد عبــــد|طمه خ|ف سكندريه|ل|ره |تـــج

262683 د غريبــــ مصيلىح|كريم عم |ره بــــنه|تـــج

48929| هلل|لدين صبــــىح عبــــد |ء |ن عل|رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

637238 هيم|بــــر|لعليم سليم |سم عبــــد |بــــ| رن ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

233||9 حمد حسن محمد|سلىم  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|788o| ى|ل عىل |تـــسبــــيح عىل جل لبــــحي  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|69729 هلل|م عىل عبــــد |مريم عص رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

638526 رس محمد سليم محمد|م ي|ريه ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

636|38 لجليل|لمنعم محمد محمد عبــــد|حمد عبــــد| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

45|579 سم|محمد مسعود منجد غريبــــ ق لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|6|848 وق جل ل محمد محمود|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6|3|98  محن  |عيس عبــــد
لدين محرم|لمول مصطفى |ره طنط|تـــج

429676 لحنفى|لمنعم محمد |رس محمد عبــــد|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

32|o52 م حسن|لرحمن سيد زو|عبــــد تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع
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|5754| لحليم محمد|ر عبــــد |ء مختـــ|رس| هره|لق|علوم 

259235 لسميع عبــــدربــــه|ندى عبــــدربــــه عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

88655o حسن محمد محمود محمد  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

33o76 ح يوسف|لفتـــ|ن عطيتـــ عبــــد |نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7|2793 لحسينى فروح|مل |ء محمد وصفى ك|رس| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

7o4666 لسيد عطيتـــ|عمرو محبــــ  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

42o|8 لم لبــــيبــــ|ن سيد س|رو ن|تـــربــــيتـــ حلو

828877 ن|رص محمود رضو|لن|محمود عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

882345 در  |لق|ء محمود عىل عبــــد|ل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o2669 فورى|لك|للطيف |م محبــــ عبــــد |مصطفى س |ره طنط|تـــج

826293 نىهي محمود بــــدري محمود دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

68o779 هيم|بــــر|سمي  فوزى محمد | نور لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

527586 ق|لرز|حمد عبــــد |ر يشى يحن  |من سكندريه|ل|ره |تـــج

2|83|7 بــــيل|مريم محمد يوسف ق ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8925| ضى|حمد ر|هيم |بــــر|ن |يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7o498o ف | زى عىل عبــــد ربــــتـــ|لعز|لسيد |رسر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

69ooo4 لبــــدرى|محمود حمدى محمد محمود  لمنصوره|بــــ |د|

|62538 محمود حمدى محمد محمد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9o3268 ن |محمد عىل محمد عثــــم ج|ضتـــ سوه|علوم ري

88974o حمد محمد |شد محمد |ر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83|569 ي نرص |ي
ى حسنى لدين مرىسي|سي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

849559 حمد|هيم |بــــر|نور |ح |سم دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

3oo75 حمد|سعد |رق |روفيده ط هره|لق|حقوق 

|76385 حمد محمد بــــيومي|لرحمن |عبــــد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

72974 حمد جمعه ربــــيع محمد| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

9|4856 ن  |لبــــر عثــــم|رص عبــــد|لن|ل عبــــد|جم سيوط|طبــــ 

535938 لحنفى|لسميع |در عبــــد |لق|ل عبــــد |سلىم جم م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

892298 حمد |ن حسن محمد |يم| سيوط|حقوق 

92|35| ف |حمد | حمد |مه |بــــوش|رسر ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 
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9|4543 حمد محمد  |ه سيد |نج سيوط|بــــ |د|

|4949 يف |حبــــيبــــتـــ محمد  حمد عويس|لشر تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

68375| بــــو زيد|حمد عنتـــر عوض | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

632|98 سمي  محمد مصطفى سعد| دين زيق|لزق|حقوق 

|63o48 طمه مجدى عز محمد|ف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|69|o| م|لسيد ضي|تـــه |محمد شح ى شمس حقوق عي 

443|22 هيم|لرحمن أحمد إبــــر|صبــــرى عبــــد| ن|ر لشيخ|بــــ كفر |د|

45|395 بــــر|فتـــىح سمي  أبــــو زيد محمد ج سكندريه|ل|هندستـــ 

|734o9 لمطلبــــ|حمد عبــــد |حمد |ء |رس| سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

42o7|7 لبــــيىلي|هيم |بــــر|م عىل |له|حمد | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

438247 نم|بــــدين محمد محمد غ|لع|ء زين |ول سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

2622oo ح محمد قمر|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

64|o92 لرحمن|حمد مصطفى عبــــد|بــــسمه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o77| لد خلف خليفه|يه خ| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8756| زق عطيه|لر|محمد عبــــد | رن ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

5458|7 لغنى محمود فرج|حمد عبــــد|يوسف  ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

675667 ن يف| مي  محمد محمود رسر ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

4o|644 ف محمد محمد عىل|م |سل| رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34778| لمهدي|ن |ل محمد عثــــم|سمي  جل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

754277 لربــــ|د |لسيد ج|ئق |ر سيد ف|من لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

5o2633 لعزيز|زى عبــــد |لعزيز غ|ن عبــــد |رو سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

92|65o محمد مني  يوسف موىس  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|7866o زق محمد حسن|لر|محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

687575 ده|حمد حم|هيم محمود |بــــر|د |ر جه|من لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

346|2| ره|لق عىل عم|لخ|دل عبــــد|محمد ع ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

46o2|4 ى سعد محمود  لوليىل|محمود حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

2|9255 ى|روم ريو رسور نبــــيه بــــشر ى شمس حقوق عي 

4o6|59 لعزيز فتـــىح محمد|يه عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|69532 هيم|بــــر|حمد محمد حسن | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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8o7348 بــــي|مبــــ|هيم |بــــر|ن |محمود شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|43853 لسيد عىل|لحفيظ |محمد عبــــد  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

|5o|o8 محمد محمود محمد محمود ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

6357o5 ن|هلل سليم|ل عبــــد |م جم|ريه قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

48|25 لحسن|بــــو|حمد |ن سيد |يم| ن|بــــ حلو|د|

63o33 ى وهبــــتـــ مريم سعيد بــــشر حقوق بــــنى سويف

|36823 بــــوزيد محمد|ء محمود |سم| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

43|6o7 بــــ محمد مندوه يونس|يه|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

892554 ن |ن حسنى سليم|ره سليم|س سيوط|صيدلتـــ 

6o5638 حمد|لعليم |جر محمد نبــــيه عبــــد|ه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

92|28o دتـــ |لسيد حم|ن محمد |نوره ج|ره سوه|تـــج

437o9| ه ع| ى|للطيف |دل عبــــد |مي  لسيد حسي  لشيخ|تـــمريض كفر 

539662 هلل|لدين جمعه عزتـــىل عبــــد |رص |نعمه ن ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

89|3o4 ى  |ء مدكور ن|لزهر|طمه |ف در حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

43453o ء محمود محمد متـــولي جبــــرتـــ|شيم |علوم طنط

|67533 هيم منصور|بــــر|هيم محمد |بــــر| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|76o74 لمؤمن|دل محمد عبــــد |حمد ع| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

8769o| رص  |لن|عيل فتـــىح عبــــد|سم|ء |رس| سيوط|بــــ |د|

522o5| ى يحن  عبــــد | تـــ خي  لحميد|مي  عه دمنهور|زر

44688o يف عىل عبــــد  لشورتـــ|هلل عىل |رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

6o8455 هيم مسعود|بــــر|حمد |م  ي صىح طنط
|معهد فنى

22||7o حمد|ء مصطفى عوده |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

628936 لسيد محمد|لعربــــى |در محمد|محمد ن ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|68834 دل حسن عىل معوض|عمرو ع سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

|5|73o بــــىلي|لغر|لسيد |منيه رأفتـــ مصطفى | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

5|6859 ن|متـــ محمود حس|س|يتـــ | سكندريه|ل|طبــــ 

887o52 ى بــــرسوم |مل ف| يز بــــشر سيوط|تـــربــــيتـــ 

2468o7 ى  ذل|لش|محمد مجدى حسني  تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ
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||7o76 ل|ندى موىس نبــــيتـــ غ|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|4o8o زى|ن حج|جد رمض|ء م|شيم |تـــربــــيتـــ بــــنه

9|5886 حمد سليم |عىل حشمتـــ  سيوط|بــــ |د|

|6|oo5 م حسن جعفر|هلل حس|منتـــ  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

85o744 حمد عىلي|هدير محمد  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|6o82| حمد|م مهدى |محمد حس ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

3o69| ندى سمي  محمود محمد ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

276752 لحميد حمزه|لرحمن شكرى عبــــد|عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2o3o6 لحميد|لد محمد حسن عبــــد |ن خ|مرو هره|لق|ره |تـــج

37|566 ى ع ى مصطفى|حسي  طف حسي  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

2|6|9| لحق|د |ل محمد ج|مصطفى محمد مصطفى كم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

343|63 ف عبــــد|ن |نوره لمؤمن|دى عبــــد|له|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

3|6772 م محمد يوسف|بــــسملتـــ بــــس ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

853o27 ح محفوظ|لرحمن خلف صل|عبــــد ي|تـــمريض 
| لمنى

49776 وى|لسعيد حمدى سعيد سعد|محمد هره|لق|حقوق 

6o|74| حمد محمد عبــــد ربــــه|محمد  |ره طنط|تـــج

23365  ي|ي
ى
ى صدق ى طه |سي  وى|لص|سي  ي |

لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|832 لعظيم عويس|ل عبــــد|جر كم|ه لمنصوره|حقوق 

|7oo|3 هيم|بــــر|مد |بــــسمه عرفه ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

245626 لرحيم عيد|لحليم عبــــد|م عبــــد|حس لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

3268o2 وى|لسيد محمد طنط|ء سمي  |ل| ى شمس|د| بــــ عي 

5o5566 ى يوسف |محمد س بــــو هيضه|م مكي  سكندريه|ل|عه |زر

333o|6 ي|حمد |حمد هيثــــم |
لطوجى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7|5533 ل|لع|لسيد عبــــد |حمد |عزه محمود  ط|بــــ دمي|د|

832482 د لبــــيبــــ|دي فؤ|له|زينبــــ عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4394o9 هلل يوسف|د فتـــح |حمد فؤ|ن |يم| لشيخ|طبــــ كفر 

8929|5 م عىل  |م حمدى تـــم|ريه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

63|824 ء نرص حنيدق محمد|رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|8857 لسيد|هر محمد |لظ|عمر محمد عبــــد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي
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246235 ن|لمجيد سليم|لرحيم عبــــد |م عبــــد|محمد عص ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

462|3o لسيد محمد محمود|ح |لفتـــ|حمد عبــــد| لشيخ|تـــمريض كفر 

76o646 ئى حسن محمد|هدير ه لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

496o76 لبــــسيوئى|ىط محمد |لمع|بــــو|ميمه محمد | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|72o2 لعزيز|لنبــــى عبــــد|مريم سيد عبــــد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

7793|7 ن|ن محمد سليم|م|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

9247o6 لمجيد |لرحيم فهيم عبــــد|ء عبــــد|ل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

78522| محمد حمد محمد دخيل |ره بــــنه|تـــج

69o488 تـــ|لعليم بــــرك|هيم عبــــد |بــــر|ء |ل| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

285|43 ره|لسيد رسر|طف محمد |عمر ع دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|693o3 ى|حمد محمد | حمد حسي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

2|3254 دهم محمد حمزه|سهيله  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

625788 لي|رق محمد حسن و|محمد ط ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

889468 دى هديتـــ |يز ه|مح ف|س سيوط|تـــمريض 

||66|5 لعتـــريس حسن| |ليىل رض هره|لق|ره |تـــج

68537o ى محمد فتـــىح |ي ى|سمي  حمد عوضي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|29556 لحميد محمد|دل عبــــد |يوسف ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

64629| وى|لجح|حمد عىل |حمد |ريم  ط|بــــ دمي|د|

35432 ن عمرو محمد حفنى|يم| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

752||o  محرم|يم|
ى
ن مصطفى شوق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

|46755 ن|د محمد رمض|حمد مر| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

|3|825 ء محمد حسن مرزوق|ل| ن|صيدله حلو

7o2|56 ى | لسيد مصطفى عيس|حمد |مي  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

78oo52 شم|بــــو ه|م عيد محمد |لسل|عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

5|9282 ح طلبــــ|لفتـــ|ن محمود فوزى عبــــد |يم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

699992 ي|رس|
ى
ي|ض |ء ق

ى
ض|لسيد حسن ق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

44252| ل جوده|تـــم جل|محمد ح لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

855458 دي محمد|بــــوش|يه محمد | ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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|59|39 لحميد|دى عبــــد |له|ء عبــــد |عمر عل ى شمس حقوق عي 

337|73 شم محمد|زينبــــ جمعه ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

92|6|6 لنعيم  |يدى محمد محمود عبــــد|ه ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|5o96| ف محمود |جر |ه حمد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

28o2o5 مه|مه محمود سل|ره سمي  سل|س دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

8|526o ك مجىلي|لمل|شكري عبــــد| ندر|س ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|7349| رحمه محمد صبــــىح غريبــــ ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|72|2 حمد|سيف محمد حلىم محمد  ن|حقوق حلو

762o45 لمجد|بــــو |حمد |بــــر |هدير ج ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

354935 فتـــ صبــــىح محمود|ء ر|نجل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

627|3| ء محمد حسن محمد عيس|ل| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|5o2|9 حمد|هيم مصطفى غريبــــ |بــــر| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|32696 هيم محمد|بــــر|يمن |ره |س ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

27|o29 هيم|بــــر|مد متـــول |تـــقوى منصور ح ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

35o26o ل محمد حسن|م حسن كم|حس ى شمس|تـــج ره عي 

86976o هيم|بــــر|لسيد فهىمي |نسمه  ن|سو|بــــ |د|

77|oo7 لح|لمنعم محمود ص|ح محمود عبــــد |سم زيق|لزق|بــــ |د|

7o|82 د عىل|لروبــــى ج|لد |يه خ| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

5|7o47 لجرف|هيم |بــــر|هلل عىل |منه  تـــربــــيتـــ دمنهور

4||247 لمجيد عىل|ئى صبــــىح محمود عبــــد|م| |نوعيتـــ طنط

689996 لسعيد محمود|تـــه |محمد شح لمنصورتـــ |تـــمريض 

245427 حمد جعفر|ن سيد |ر رمض|من ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

843|56 ى محمد عيد عبــــد|ي لجليل|سمي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

448446 وي|لحلف|لسيد |سيد حسن  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

778655 لسيد محمدمحمد|م |محمود س زيق|لزق|طبــــ 

|6958 ره محمد طه محروس|س هره|لق|ره |تـــج

4385oo ف ممدوح مسعود ج|حمد | هلل|د |رسر ى شمس طبــــ عي 

7o5482 هيم|بــــر|م محمد محمود |سل| لمنصوره|طبــــ 

62|376 ى|رحمه محمود  لسيد متـــول حسي  لمنصوره|صيدله 
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243o2o لرحيم|لرحيم محمد عبــــد|حمد عبــــد| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

482o98 لسيد|لحميد |طف مصطفى عبــــد |مصطفى ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

893385 م |ل عل|لع|حمد محمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

62443| لمتـــول|للطيف عبــــده |لرحمن أيمن عبــــد |عبــــد 
ن| شعبــــ

ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

477538 ى مصطفى حسن عبــــد |ي ج |م ن|لسل|سمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

96o44 |د يوسف مكرم حن|ميل دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

54o248 هيم خرصى|بــــر|حمد |هيم |بــــر|ن |يم| بــــ دمنهور|د|

348o75 لمؤمن محفوظ|هر محمد محمد عبــــد|يوسف م كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

9oo|7o د عىل محمد |دى رش|له| ج|تـــربــــيتـــ سوه

792343 لجبــــيىل|بــــو رسيع |رس |محمد ي ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

93358 إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد | لحميد حسن|ندى محمود عبــــد 
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

2|7846 شور|لد محمد وجيه حسن ع|مريم خ كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

87o354 لح|لدين خليل ص|ح |صل| دين تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o377o لحميد|ء محمد كميل عبــــد|شيم ي|عه |زر
|لمنى

86426 ه محمود محمد عبــــد | لجليل|مي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

7542o3 حمد|لعظيم |ل عبــــد |لع|ن عبــــد |نوره عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

52566 تـــ ع| حمد|دل محمد |مي  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

43|oo9 لبــــيوم غنيم|مل |يه ك| |عه طنط|زر

55226 دق|حمد محمد ص| |دين لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

76365o سىط|لدي|هدير حسن عبــــده عبــــده  حقوق بــــورسعيد

626498 لملك عوض|طف عبــــد|ع| رين|م زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

37o445  حس|لش|لنبــــى عبــــد|محمد عبــــد
ى
ى غز|ق ل|ني  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7o7388 ف |ء |رس| ح|لفتـــ|حمد عبــــد |لسيد |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|9398 تـــه|ن شح|ر حمد|بــــ مختـــ|هيتـــ|م ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

4o3925  عىل|لش|زن صبــــىح محمود عبــــد |م
ى
ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

489|5| بــــر|لج|حمد عبــــد |حمد محمد |ن |نوره تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري
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7|5o6 حمد|لسيد |لرحمن تـــوبــــه |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

33o|7| تـــ عمر محمد عىل عطيتـــ سمي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

92949 ى محمد|ليىل يحن   مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8656o2 حمد محمد محمد|م |ريه |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

877222 د|حمد حم|هلل حمدى محمود |منتـــ  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

83|358 ي رسل|لش|حمد عبــــد|كريم 
ى
ن|ق ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

77857o ف عبــــد |حمد | لحميد محمد|رسر زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

43o445 در عفيفى|لق|رق محمد عبــــد |ن ط|نوره ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|24588 لمقصود|حمد عبــــد |مريم محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

764424 مح محمود محمد سعد|محمود محمد س ره بــــور سعيد|تـــج

33o7o9 ى|لد محمد ي|رتـــ خ|س سي  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

259|56 ن ربــــيع حسن محمود|يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

329o|o ن غديرى|محمود عيد مرو |ره بــــنه|تـــج

|6|27| ف سيد |هدير  حمد|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3|2o27 ى|مي  محمد |حمد | مي  |صيدله طنط

|44528 لدين محمد عىلي|م |محمد عص ي|بــــ |د|
|لمنى

3|5922 مي |ل|ء بــــخيتـــ محمد |سم| ى شمس حقوق عي 

45o665 لمنعم|رق أحمد محمد عبــــد |سهيله ط ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

483392 ي|ر
ى و|شعبــــ| ئى ل|ن حسن عىل حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

475o65 تـــ|هيم بــــولس فرح|بــــر|ى بــــولس |مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

7o68|8 ه محمد نبــــيل عبــــد | م|لسل|مي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4|o745 ل|بــــوهل|ح |لفتـــ|دل عبــــد|ء ع|رس| |تـــربــــيتـــ طنط

322|25 هيم|بــــر|لرحمن |هيم عبــــد|بــــر|هبــــتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

53o|o8 لمقصود متـــول بــــصل|مريم صبــــىح عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

48o362 حمد حسن|رس محمد حسن |لدين ي|سيف  سكندريه|ل|ره |تـــج

87|556 حمد حسن|كرم |محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|46399 ل سعد محمد|حبــــيبــــه جم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8785|o حمد |ن حسن عىل |شعبــــ ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

232o96 محمود سعيد لبــــيبــــ حسن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o5778 لنىه محمد|بــــو |حمد |ء |وف ى شمس| لسن عي 
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442534 تـــ  لجوهرى|لسيد |ح |لفتـــ|عيل عبــــد |سم|ني  ط|ر دمي|ثــــ|

758563 ن|د عطو|مه فؤ|محمد سل عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

256372 لمغربــــي|در |لق|حمد عبــــد|در |لق|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

257355 ء منجود محمود حريشه|ل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

||6647 |بــــتـــ حن|د مني  ثــــ|عم| بــــول ى شمس هندستـــ عي 

68o|o| ن جمعه|لعدوى رمض|ح |محمد صل لمنصوره|بــــ |د|

88727o بــــ محمد |لوه|ن حمدى عبــــد|نور سيوط|حقوق 

9o6||3 طف محمد محمد |محمد ع ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

||9943 روس|جرجس جورج  مرقص سيد| ري|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

82|594 س|ن كر|ووف بــــرسكو|مريم ر ج|ره سوه|تـــج

527|45 يف محمود سعيد ديور| دهم رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

63oo77 هيم محمد عليوه|بــــر|لرحمن شلبــــى |عبــــد  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

245772 شعل|ل|بــــر محمد بــــيوم |محمد ص دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

3646|4 ربــــ محمد|م مح|لسل|غريبــــ عبــــد| رن كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

78657 حمد|لعظيم |حمد عبــــد |ء |لىمي ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|3oo7| ي
شد|مي رمزي ن|س| سلفى ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

|73964 ى|حمد شعبــــ|عىل  ن حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

826o99 هيم محمود|بــــر|حمد |ء |سم| لمنصوره|حقوق 

883|73 لرحيم |ل عبــــد|بــــر كم|ء ص|سم| سيوط|تـــمريض 

763477 ل|لع|ر عبــــد |ئى عوض مختـــ|يه ه| نوعيتـــ بــــور سعيد

682339 لغيط|بــــو|لمجيد |لد عبــــد |مريم خ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|3753 ر|حمد يوسف دويد|لسيد |طمه محمد |ف ى شمس|تـــج ره عي 

6|5237 يد|ف| لدين زكري|محمد سعد  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

2|5|95 ه مصطفى عىل | حمد عطوه|مي  هره|لق|حقوق 

886|69 ه منىح  محمد نعم ن |مشي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

78|397 ى هيم خليل|بــــر|عىل | روضي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

25o56o حمد عفش|ن سيد |ئل رمض|يه و| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

488675 يف محمد صل لحميد موىس|لدين عبــــد |ح |رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

225569 ن|لسميع عىلي طول|يمنى محمد عبــــد |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم
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777o46 حمد|لسيد |لسعيد | |سه زيق|لزق|بــــ |د|

339449 ى خط|لسيد |ء محمد |سم| بــــ|مي  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

||7o56  مصطفى|ئى |ء ه|لشيم|
ى
حمد شوق سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

6o|o82 ى عشوش| محمد حلىمي زكري عشر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

62o99o لمرىس|لرحمن |هلل عبــــد |ن عبــــده عبــــد |جيه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

374|o2 للطيف|للطيف عيس عبــــد|معتـــز عبــــد ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

8|8|2o تـــه|نوس شح|سطف|م فضل |عص ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

83924o ف عىلي |رس|
حمد|ذلي |لش|ء مشر ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|48|2o م|هيم هش|بــــر|حمد محمد | هره|لق|هندستـــ 

7|oo34 رى|لهو|حمد |لمتـــول |حمد |لسعيد |ن |نوره لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

36o|32 حمد محمد مصطفى|طمتـــ |ف س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

536o9| زق جمعه حميده|لر|محمد جمعه عبــــد لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

2895o9  |لش|لدين عبــــد|ء|حمد بــــه|
ى
لسيد|ق تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|

مس|تـــجمع خ

3328o7 هيم محمود تـــوفيق|بــــر|زيزي محمود  |تـــربــــيتـــ بــــنه

73o45 حمد حسن|دى محمد محمد |ش لفيوم|هندستـــ 

77534 ء عيس محمد|تـــفى عل كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3|3|97 حمد|م حسن مصطفى |حس سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

699366 لعظيم محمود|حمد لطفى عبــــد | ط|ر دمي|ثــــ|

762382 لسيد|لسيد عبــــد |مصطفى محمد مصطفى  نوعيتـــ بــــور سعيد

32235o تـــ يحن  عبــــد| د|زق حم|لر|مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4o6|65 هيم فتـــىح دغيش|بــــر|بــــسنتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

298o43 ن محمد|ء محمد محمد رمض|نجل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

36927| لمجيد محمد|لكريم عبــــد|يتـــ عبــــد| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2667o2 لسميع صبــــيحه|ندى نبــــيل عبــــد شمون|نوعيتـــ 

34|66 ن عىل محمد بــــشي |نور ن|بــــ حلو|د|

322497 ن سيد حنفى سيد|نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2383o9 ي عل|ج  عبــــد |هيم ن|بــــر|ندى 
م|لغنى ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 

ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر
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4976o8 ى مفرح محمد |ن |نوره س|لتـــر|مي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

5o4o38 لدين فهىم عوض|ل |هيم كم|بــــر|يوسف  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

75597| ن|يوسف رأفتـــ كريم جبــــر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27|6|2 ه محمد عىل | رى|لزن|حمد |مي  ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

426385 ف شعبــــ|مريم محمد  ن يوسف عىلي|رسر سكندريه|ل|طبــــ 

689o73 ف عنتـــر فتـــىح عنتـــر موىس| رسر لمنصوره|ره |تـــج

|44|4o لسيد محمد|لدين |ندى حسن بــــدر  هره|لق|ره |تـــج

84493 سط|لبــــ|بــــر عبــــد |دل ج|مي  ع| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

35967| ف محمد بــــهجتـــ|ن |نوره رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

24o2o م محمد محمود|ن عص|يم| ى شمس|د| بــــ عي 

7o5373 غبــــ|بــــ مصطفى محمود ر|شه لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

273638 بــــى|حمد عر|م محمد |وس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

3|2677 لد عىلي|لمنعم خ|مي عبــــد|ذ س|مع |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

3|545| لجوهرى|بــــ |لوه|مد عبــــد|ح| سم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4o4544 لحميد|محمد محمود محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

759375 يل|ندى محمد مبــــروك فهيم ط ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

8989o6 لسيد |لسيد محمد | |رن ج|صيدلتـــ سوه

774842 ش|لدمرد|ر |بــــسمتـــ عزتـــ مختـــ زيق|لزق|حقوق 

479375 ف |ن |نور هلل|مد عبــــد|هيم ح|بــــر|رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

|243|3 لدين مصطفى عىل|م |م حس|هش ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

24574o ق|حمزه سعيد محمد  وى|لشر ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

|53o|7 ىط|لع|عىل محمد عىل عبــــد  هرتـــ |لق|تـــمريض 

639835 حمد|لسيد موىس |حمد |يه | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

649626 هلل|لعظيم عبــــد|حمد عبــــد|بــــلسم  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

8|o227 لحميد|د عبــــد|لجو|محمد رجبــــ عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

|24329 عيل|سم|لحميد |دى عبــــد |عمرو ش لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى
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||929| هيم|بــــر|د يعقوبــــ |سوسن عم ى شمس|تـــج ره عي 

626|7o لس م هر وديع شنوده|كي  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

43|592 ن|للطيف عمر|د عبــــد|هيم فؤ|بــــر|محمد  |بــــ طنط|د|

9|8646 حمد  |هلل |مرع عبــــد| رند سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32|52| مر|ح ع|لفتـــ|مر عبــــد|محمد ع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8696| ضىح محمود حسن محمد لفيوم |تـــمريض 

87554o ل عىل |هيم جل|بــــر|لد |خ سيوط|حقوق 

8|657 لد محمود درويش|محمود خ عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

||6823 ي
هلل محمد|لدين عبــــد |ء |محمد ضى ن|صيدله حلو

6o2697 ف مجدى حسن عىل | لزغل|رسر لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

895276 لجليل خرصى |ر عبــــد |حمد مختـــ| ج|عه سوه|زر

7o|389 ن|لمرىس سويد|م جوده |محمود عص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

855o3| ين فرنسيس غبــــري ل يعقوبــــ|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2552o| |حمد |در |لق|فردوس عبــــد
ى
لمنوق كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

265285 لغنى عبــــد ربــــه|لسيد عبــــد |م |لغنى هش|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

643548 هلل طعمه|م محمد عبــــده عبــــد |سل| لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

7689o9 ن|ن سليم|غنيم سليم| مه لعريش|تـــربــــيتـــ 

|33|8o تـــه|دل محمد شح|ر ع|من ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

|36622 ىط يوسف|لع|يوسف محمد عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

28549 بــــي|لشر|ر نرص محمد |محمود مختـــ |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

8|6|43 مز عزتـــ ذىكي جيد|ر ره بــــنى سويف|تـــج

4o7964 شهدى مسعود عزيز| رين|م سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

3422|7 ي محمد |ه
لوكيل|جر محمد حسنى ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 

مس|لخ

7834|8 زى|بــــدين عز|لع|ن محمد زين |حمد رمض| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

329255 تـــتـــ|د شح|لجو|لسيد عبــــد|بــــر |رحمتـــ ص |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

87656 عيل محمد|سم|محمد | ند لفيوم|حقوق 

33|256 لخولي|لمنعم بــــيوم |رتـــ محمد عبــــد|س شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

5o5993 مل جرجس عبــــيد|دل ك|ركوس ع|م لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 
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|78286 لمجد|بــــو |حمد محمد محمود | هره|لق|حقوق 

35o842 لحميد خليفتـــ|لعظيم عبــــد|ء عبــــد|ول ى شمس علوم عي 

444328 لديبــــ|حمد |لد محمد |ء خ|شيم لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

63o94| حمد جمعه محمد جمعه|ن |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

9|94|6 ى ئيل  |محروص فىل روف| مي  سيوط|ره |تـــج

3736|8 حمد محمد|بــــ |يه|حمد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

33o64 ف |ر |من ى محمد|رسر مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

529289 لشيتـــى|محمد حسن عىل  سكندريه|ل|هندستـــ 

447265 ى|رس زغلول جمعتـــ حس|ر ي|عم ني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

685533 ه | حمد|وى |لطنط|هيم |بــــر|لسيد |مي  لمنصوره|بــــ |د|

|28623 د يوسف|ئيل عي|ئيل ميخ|مهر ى شمس|د| بــــ عي 

54245| حمد غنيم|لسيد |م |ء هش|رس| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

885734 ح نرص موىس |حمد ربــــ| سيوط|صيدلتـــ 

2498o2 ى|لفتـــ|بــــر عبــــد|م ص|له| ح حسني  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

494o|| ى فؤ|فؤ ضى|لق|د |د خي  بــــ دمنهور|د|

85o246 حمد عمر|لدين |ل |وليد جم لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

4343|2 ي بــــرنس عطيه عبــــد |مريم ه
لملك|ئى |بــــ طنط|د|

234862 ح محمد مهدى|لفتـــ|محمد عبــــد ى شمس|زر عه عي 

|6769| عيل|سم|روق |عيل ف|سم|لرحمن |عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

434|2o لصعيدى|تـــسنيم عىل يوسف عىل  |ن طنط|سن|طبــــ 

96727 د|لجو|حمد عىل عبــــد |يمن | ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

424|9| د|لجو|لرحمن محمد مصطفى أحمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

6784oo ىط|لمع|بــــو |ء عمر عوض عمر |نجل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8985o3 لرحمن |لد محمد عبــــد|حمد خ| ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

42|34 مي سعيد غريبــــ|منيتـــ س| ى شمس| لسن عي 

649o39 أحمد محمد عىل تـــوفيق وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

5|334 لمرىس|ندى عزتـــ محمد محمد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|69344 زى|لعزيز مغ|عبــــد | هلل رض|منتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|733| يف محمد مسعد | لصعيدى|نىح  رسر ى شمس حقوق عي 

485463 هلل|يتـــ |تـــ حم|لشح|حمد |ر محمد |من سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

545272 ف عبــــد |محمود  ح مصطفى|لفتـــ|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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249o87 تـــه|حمد شح|يمن سيد |ء |رس| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

695o93 ن|له نعيم حلىم محمد رضو|ه لمنصوره|حقوق 

48957| حمد|لح |ر ص|لستـــ|هلل محمد عبــــد |منتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

792342 لسعود|بــــو|روق |هلل ف|محمد عبــــد  ى شمس حقوق عي 

34|o89 ف محمد عبــــد|محمد  لجندى|م |لسل|رسر |حقوق طنط

8352o3 حمد عىلي|ء محمد |رس| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

9|5895 ى ى | مي  وجيه موسلينى مي  سيوط|ره |تـــج

|53o94 م محمد مرىس|محمد عص ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

764954 لدين سيد محمود ضيف|م سيف |يدى هش|ه تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

64o5|4 عيل حسن|سم|مه محمود |س|مح |س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|72o92 وق وليد ف زق|لر|روق عىل عبــــد |رسر مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

5o2323 ي رمض
ن يوسف|حسن منصور مصطفى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|27676 ل|محمد يوسف كم| هن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3|8695 لرحمن|رق محمد عبــــد|ء ط|دع ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

228o79 حمد محمد|ن محمد محمود |نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7|8|54 مىل|لمع|مريم محمود محمود محمد  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

8o87|8 لنبــــي|لنعيم عبــــد|لرحمن عبــــد|ذ عبــــد|مع ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

53748| هيم|بــــر|ك خله |لمل|دى سعد عبــــد|ف سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

82|42o ى |ل تـــوفيق حن|هل| مي  ي|تـــمريض 
| لمنى

6352o7 ن|بــــو ورده محمد سليم|ح |هدير صل قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

25728o ى|هبــــه فتـــىح عبــــد  لخي  قطبــــ أبــــوعيى تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|o427 ود|عيل د|سم|عيل |سم|ندى فتـــىح  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

423428 رون|ح خميس رفيق ه|مروه صل سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

43745 لمجيد|م محمد عبــــد|جر هش|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

87o7|4 لعزيز نور|طف عبــــد|محمود ع تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

84549| حمد|د |ن عيد فؤ|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6887o2 وى|لطنط|حمد |وى |لطنط|بــــ |يه|ر |مي علوم بــــورسعيد

343|6| هيم|بــــر|عيل |سم|طف |نىه ع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

866292 لك محمود|لم|دل عبــــد|م ع|بــــس ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

273355 لرحيم|ج عبــــد|لحج|بــــو|طمه ربــــيع |ف دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 
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5|633| بــــينى|هر محمد |تـــ سعد ط|ء فرح|شيم لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

32o||5 لسيد|شد |لسيد ر| |مه هره|لق|بــــ |د|

9o2o62 رك|ل محمد مبــــ|لع|محمد عبــــد ج |تـــمريض سوه

4o6o3o حمد|لعزيز مسعود مصطفى |هنده عبــــد |ش سكندريه|ل|بــــ |د|

||8o79 جيس يشى فوزى جرس ى شمس|تـــج ره عي 

776oo5 بــــ حسن|لوه|عيل عبــــد |سم|يه | زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

72234 هلل عويس|لد عبــــد|محمد خ ره بــــنى سويف|تـــج

536846 مد|هيم ح|بــــر|مد |محمد ممدوح ح ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|947o  ظريف |لقذ|م |هي
ى
حمد  |ق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2776oo  سيد شديد سيد |ص
ى
حمد|ق ي |

|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

5|5497 ن شلبــــي|لسيد رضو|ح عبــــد |ميمه صل| بــــ دمنهور|د|

43|52 محمد ربــــيع عىل حسن هره|لق|ره |تـــج

49|98| ى رشو|لم |عيل س|سم|نورين  ن|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

29776| لفضيل محمد بــــشر|هيم عبــــد|بــــر|محمد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

6|7539 بــــر حسن بــــلح|ن ص|نور ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|78665 ء|هيم سعد عىل مش|بــــر|لرحمن |عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4657|| ى عبــــد |عبــــد  يم|لد|هلل محمد فرج حسي  |حقوق طنط

894||o ج |يه خليفه محمد فر| سيوط|طبــــ بــــيطرى 

3oo49 لكريم عىلي عبــــده|تـــفى بــــدري عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83o752 ف |محمد  حمد محمود|رسر دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

3345o4 حمد عىل|حمد فوزى | ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

25|538 ود|ن سعد د|ن سعد سمع|سمع دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

78458| هد|عيل مج|سم|ر حمد |من زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

83|638 ي محمود 
|لوف|بــــو|حمد |مصطفى ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |

|لفنى

4|o869 لبــــيوم|وى |هيم شن|بــــر|مريم  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

265|83 ح|لفتـــ|محمد طلعتـــ عبــــدربــــه عبــــد |بــــ بــــنه|د|

342587 لسيد|ل محمد |جم| دين رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

372447 لنبــــي|هلل عبــــد|هلل محمود عبــــد|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

847|67 حمد محمد|مر |عمرو ع ن|تـــمريض أسو
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497867 ى عبــــد |ي لمقطف|لمحسن محمد |سمي  |حقوق طنط

|68289 ل|سلىم صفوتـــ محمد جل هره|لق|بــــ |د|

862283 ي |سل|
حمد خليفه|م مصطفى ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 

ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

685356 منجل| لنج|بــــو|لقصبــــى |ل مصطفى |ن جم|نوره لمنصوره|بــــ |د|

43o4o| نس|نيس جورج  يؤ|منى ميشيل  |بــــ طنط|د|

27|52| ى|بــــونج|ن محمد |يم| ح محمد حسي  ى شمس طبــــ عي 

39o82 ى  لدين|ج |بــــورسيع تـــ|نسمه حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5o62| لق حمدي محمود|لخ|حمد عبــــد | طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

|79257 بــــو زكرى|حمد محمد محمد |لرحمن |عبــــد  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

|28557 ى|لدين محمد ي|م |غدير حس سي  ى شمس| لسن عي 

364573  علو|هر نور |مريم م
ى
ن|لدين دسوق كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

826o88 جر محمد عطيه محمد|ه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|568|4 حمد حسن|بــــر |لرحمن ج|عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2o865 ى | لسيد|حمد سمي  حسي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

5275o6 ي|ر
ن فرج محمد|عىل سليم| ئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7936|| هر محمد سليم|حمد م| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

878948 حمد  |هلل |دل عبــــد|د ع|جه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2257|o حمد مرىس|مي  مجدى | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

86359o دل زرعي شفيق|ريو ع|م رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

333o93 ي صل
ح محمد محمود|مصطفى |نوعيتـــ بــــنه

4935|5 ضى|لق|ح |لفتـــ|مؤمن حمدى عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

694734 ى حمدى جمعه محمد يونس|ي سمي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

283939 عيل|سم|تـــ |لشح|ل |حمد جم| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3|9737 بــــو زيد محمد|لفضيل |لدين عبــــد|م |عص| ر|ي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

437558 مر|بــــوع|حمد |لمنعم |ن عبــــد |محمد زيد |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

6o45o8 ي
دق مصلىح خليل|مصطفى ص| دئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

48o673 د|لجو|لسميع عبــــد|حمد عبــــد|دهبــــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

839723 حمد محمد عوض|ء |شيم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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839576 هلل مجلع|رفعتـــ عبــــد| دون|م دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

8458o8 هر محمد|لظ|لحميد عبــــد|ن عبــــد|نوره ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

535598 روق جمعتـــ منصور يوسف|عمر ف سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8289|2 ي عبــــد
رص محمد ذكي |لن|مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

84|7|6 لمجد|بــــو|بــــدين |هر ع|لظ|م عبــــد|سل| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

684446 ر عىل|لغف|حمد عبــــد |محمد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

4536o9 لمتـــولي|تـــ |لشح|رق |حمد ط| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

825|72 ف عبــــد| |رش ر|لغف|در عبــــد|لق|رسر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

69o483 مر|ل محمود ع|ح جم|لفتـــ|محمود عبــــد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

8oo56 ه نرص مصطفى حسن| مي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

8o577o حمد مهدي|ل |رغده كم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

8o9o46 لس س مي فرح بــــولس|كي  ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

|63296 حمد|رك |حمد مبــــ|سلىم  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77864o ح عدلي محمود|محمد صل زيق|لزق|عه |زر

752892 حمد محمد فهىمي|حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6378o2 ر|لسيد بــــك|محمد سعيد مصطفى  زيق|لزق|ره |تـــج

4o2732 تـــه|ل شح|لع|تـــه عبــــد |ل شح|لع|ن عبــــد |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33|8|8 ورى|لرؤف محمود محمد|محمود عبــــد ى لجيى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|62o28 ح محمد|بــــو صل|يوسف رجبــــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|84o6 حمد|ج |ن محمد فر|يوسف رضو هره|لق|بــــ |د|

73o8o تـــ خ| حمد محمد عىلي|لد |مي  لفيوم|بــــ |د|

9oo|83 م عىل محمد عىل |حس ي صىح سوه
ج|معهد فنى

78933| هيم محمد حموده|بــــر|لعزيز |هيم عبــــد |بــــر| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

83o633 ي ن|
ى
نيوس|دي ط|ندرو شوق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

299762 |لعل|بــــو|لحمد |بــــو|جر سعيد |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

35o253 بــــوسليمتـــ|فظ سيد |م ربــــيع ح|سل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

62352| لمجد|هلل أبــــو |لسيد عبــــد |ن |رو ط|حقوق دمي

222485 لحميد|حمد عبــــد|دل |د ع|ي| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

2689o5 لحميد سليم|حمد عبــــد|سهيله  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

3|63o9 لعليم عدل|ء يحن  عبــــد|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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8869|3 بــــتـــ خليفه |رق ثــــ|فدوى ط سيوط|تـــربــــيتـــ 

328525 لهيىل|لسيد |خليل سعيد خليل  |بــــ بــــنه|د|

4|2o92 يد |بــــو|مه |س|محمد  ى |لوف|بــــو|هيم |بــــر|لي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6864o3 هيم|بــــر|لنبــــى محمود |حمد عبــــد |وليد  لمنصوره|بــــ |د|

27o633 هلل جويىل|بــــر عبــــد|محمد سعيد ج ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4|667o م محمد سعد عىل معزيه|ريه لشيخ|بــــ كفر |د|

7549o| ى محمد  محمود حسي 
مصطفى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

33o873 ي|زم عر|رؤى ح
بــــي حسنى |علوم بــــنه

542676 م نعمتـــ|لسل|م خميس عبــــد |لسل|ء عبــــد |سم|
هلل |

بــــ دمنهور|د|

|62o76 لمجيد|حمد عبــــد |عىل محمد عىل  ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

79|668 در خرصى|لق|لرحمن عبــــد |حمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36888| لحليم|لحليم عبــــد|طف عبــــد|سلىم ع زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8885|5 هيم |بــــر|ل |ل كم|عىل جم سيوط|حقوق 

485638 د|لرحمن جمعتـــ محمد ور|ن عبــــد |نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

787o75 جر جمعه محمد فهىم|ه ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

69624| ن|لسيد عمر|هيم |بــــر|سم محمود |بــــ لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|22o28 لشيىم|ء مجدى فتـــىح |عىلي دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

9|6276 ل |ح سيد جل|محمد صل ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|4|o84 لم عىل|عمر يوسف محمد س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6495o لمنعم|روق عبــــد |طمه محمد ف|ف ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

354844 د|لدين عو|ل عز |رتـــ جم|س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

433o|| لعريف|لعزيز محمد |كريمتـــ عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

64399o زى|تـــ عىل عز|ء فرح|عل| رن زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

77|463 لمحسن جمعه|مصطفى محمد عبــــد  زيق |لزق|تـــمريض 

69o8|| لحميد|لموجود عبــــد |يمن عبــــد |محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3o645 لح|تـــرين يوسف مسعود ص|ك ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

79o893 د عودتـــ|لد مسمح حم|خ سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

783o2o |بــــر|لسيد |محمد 
ى
هيم محمد دسوق ي تـــمريض 

زيق |لزق|معهد فنى

|23|74 يوسف عمرو سيد عىل مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع
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|4927o ي |هلل ه|تـــ |ي|
|حمد رأفتـــ سيد حسن عبــــد |ئى

لرؤوف
ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

786943 ر|مه محمد نص|م محمد سل|سل| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|4o354 ح عىل حسن شوشه|لفتـــ|ئل عبــــد |هلل و|منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

4467|| هلل|لمحسن عبــــد |محمد مجدى محمد عبــــد  |ضتـــ طنط|علوم ري

2|2457 لسيد|م مرزوق |حمد هش| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

786|45 لح|لم|ر منصور عيس |من زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24889o م|د محمود عل|تـــم رش|جر ح|ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

77o268 ن محمد|هيم سليم|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

237|45 لحليم|بــــدين عبــــد|لع|حبــــيبــــه محمد زين  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o3486 هلل يوسف|طف عوض |مصطفى ع زيق|لزق|ره |تـــج

333o46 ن|حمد جمعتـــ رمض|محمد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6o68o4 ى ميل عدل فريد| |مي  لمنصوره|هندستـــ 

88o||4 لس  | ريتـــ عصمتـــ نجيبــــ كي  سيوط|بــــ |د|

264942 لمجيد|فوزى عبــــد| حمد رض| شمون|نوعيتـــ 

5o|392 لنبــــى|تـــ محمد عبــــد|محمد شح |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

264|52 حمد|دل فتـــىح |بــــعه ع|ر | معهد فنى تـــمريض بــــنه

6228o  قطبــــ|سم|
ى
ء محمد صوق ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

678|2| يل|حمد ن|نور محمود |ح |سم لمنصوره|حقوق 

8|8o54 هيم|بــــر|مي |بــــيشوي وجيه س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

52932| بــــوليله|يوسف محمد درويش عىل مصطفى  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

87292 لح هيبــــه محمد|نوره ص لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

779947 لدين|د محمد محمد بــــىه |مر زيق|لزق|علوم 

||7958 ى لمسيح وهبــــه|د عبــــد |عم| مي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

2|6336 وى|لغمر|لسيد |رق محمد |مهند ط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

638|3o لحميد أحمد محمد خرصى|ء مؤمن عبــــد |ل| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

24o574 |لبــــن|حمد |حمد عىل |مروه  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

327347 لرحمن|لسيد متـــول عبــــد|سمر  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|4oo4| رقيه محمد فوزى محمدعىل ى شمس حقوق عي 

7|28o8 لرحيىم|بــــر جمعه |بــــر ص|يه ص| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

79|93| عيل|سم|ء نهرو عزتـــ حسن |شيم  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

25856 لحميد|مه عبــــد |لحميد سل|ر عبــــد |من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2698o6 ي رسيه|ئل سليم |حمد و|
لحسينى ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

54|648 ي |هيم عمر ر|بــــر|
ي|هيم ر|بــــر|ضى

ضى ره دمنهور|تـــج

464|68 هلل|مريم حسن حمزتـــ عبــــد  سكندريتـــ|ل|نوعيتـــ فنيتـــ بــــفرع مطروح ج 

2366|9 ى حويل|ي ى حسي  ى عشر سمي  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

3|449o بــــ|د دي|لجو|هلل عبــــد|محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

633352 لمسدى|حمد مصطفى |محمد عيس محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

683456 ر|لعط|زق |لر|لق عبــــد |لخ|حمد عبــــد |سحر  لمنصوره|حقوق 

5o2o78 ج|مه محمد فر|حمد محمد سل| سيوط|عه |زر

|224|o يف  يمن محمد محمود|رسر هره|لق|ره |تـــج

5|o|4| |لمنعم ضح|د مدحتـــ عبــــد |زي طبــــ بــــيطرى دمنهور

853o|| عيل|سم|ل |يه محمد جم| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

6||596 يف|ل |حمد كم|روقيه  لسيد رسر هره|لق|ن |سن|طبــــ 

885o|2 حمد |ر |لستـــ|حبــــيبــــه وجيه عبــــد سيوط|بــــ |د|

373798 يتـــ محمد سيد محمد عيد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

623374 ف |ء م|رس| لدين|هر محمد رزق رسر ط|معتـــ دمي|علوم ج

28|o22 لسيد|لد محمد |زينبــــ خ ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

632298 ى|لمحسن ل|هلل محمود جوده عبــــد |منه  شي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

632754 ى ط|ي حمد غنيىم|رق |سمي  زيق|لزق|عه |زر

48o82| ن|ىط شعبــــ|لع|يه صبــــىح عبــــد | سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

52|365 د محمد عفش|ن محمد رش|يم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

352463 لمقصود|حمد عبــــد|م |هبــــتـــ هش هره|لق|لعلوم ج |ر |د

266545 ل|لع|هيم عزتـــ عبــــد|بــــر| |لي|د ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

26||95 لسيد|للطيف |طمه محمد عبــــد|ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

889849 روق عمر |مه ف|س|عمر  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|63986 ي|ن عبــــد |م مصطفى سليم|سل|
لغنى ى شمس حقوق عي 

|52994 لصمد محمد|سط عبــــد |لبــــ|محمود عبــــد  هره|لق|ر |ثــــ|
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6|4327 |لبــــ|بــــسمه مصطفى محمد محمود عبــــد 
ى
ق هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

75o727 ى س|ك مه|د جيد سل|مح ميل|رولي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

642777 حمد عىل محمد|سوميه محمد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

79837 لخول|مه محمد عىلي |س|لدين |سيف  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

5|9424 رى خرصى|لبــــ|بــــ صميده عبــــد |لوه|ء عبــــد|شيم تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

2|564| ى رزق نسمه يوسف محمد حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

92|457 ن |محمد محسن محمد سليم ج|بــــ سوه|د|

6|58||  |لعر|لسيد محمد فوزى |
ى
لسبــــع|ق ط|حقوق دمي

6483|3 س|ل غط|مريم زغلول كم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o393o ى|م محمد |سل|ل|محمد سيف  لخرصى لمنصوره|حقوق 

427o23 دل مصطفى عمر مصطفى|ء ع|شيم سكندريه|ل|ره |تـــج

54o585 عيل|سم|عيل محمد |سم|حمد محمد | لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

89|876 ف لطيف بــــ|نىح  | نوبــــ |رسر سيوط|ره |تـــج

35679o ن يوسف|زم يوسف مرج|م ح|ريه |ره بــــنه|تـــج

7o4o9| لسيد قدح|لسعيد |لسعيد |ء |شيم لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

85|74 د محمد|هيم حسن حم|بــــر| حقوق بــــنى سويف

5|566o هيم|بــــر|د عىل |هدير محمد فؤ ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

88|275 حمد |مر |لحميد ع|تـــن عبــــد|ف ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

834o35 ء محمد سيد محمد|سم| |نوعيتـــ قن

4o26|7 حمد|تـــه |حمد شح|م محمود |ريه ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

7865o9 ن|زق سليم|لر|م حسن عبــــد|ندى حس |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

336359 لسيد عرفه|ن محمد |نوره ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|22383 زم محمد نعيم مرىسي|ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|6364 لخميس|لح يوسف |ء يوسف ص|سم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

25437o حد|لو|له محمد تـــوفيق محمود عبــــد|ه ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

642|42 بــــدين|حمد محمد مصبــــح محمودع| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|45877 حمد بــــدوي محمد سيد| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

7|o999 حمد محمد مقبــــل عىل|حسن  لمنصوره|عه |زر

|5o836 لسيد|ل عبــــده |ء جم|رس| ى شمس| لسن عي 
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22555 محمد فتـــىح سيد عىل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|72|32 لعزبــــ|ندى محمد ثــــروتـــ  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6866|3 لسيد خليفتـــ|لحميد |رق عبــــد |حمد ط| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

9o4879 ج |هبــــه عىل عبــــده فر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

442448 مد|للطيف يوسف ح|حمد حلىم عبــــد| لشيخ|تـــمريض كفر 

6926o لحسيبــــ|هلل سيد عبــــد |م خي |حس لفيوم|صيدلتـــ 

763|86 لحق|شد عبــــد |شد محمد ر|روى ر| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

69||3 ىطي|لع|تـــي عبــــد |ء محمد نج|حسن لفيوم|طبــــ 

78||7o ن|لسيد محمد سليم|حمد | ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

273564 بــــى|حمد عر|لمنىح  |خلود عبــــد لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

62o859 هلل|ن محمد عبــــد |هيم شعبــــ|بــــر|ن |شعبــــ ط|بــــ دمي|د|

6o469 حمد سيد محمد محمد| رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

44234| بــــو زيد عىل|لعزيز |ئل عىل عبــــد |و لشيخ|تـــمريض كفر 

6o|66o زق محمد شمس|لر|نوره عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

369873 ضي|حمد ع|لد |ء خ|لزهر| |تـــربــــيتـــ بــــنه

48497 لق|لخ|م محمد عىل عبــــد |نع| ن|تـــربــــيتـــ حلو

35o222 لعيوىط|لعزيز عىل |م عبــــد|هيم س|بــــر| |ره بــــنه|تـــج

|3|8o7 حمد يس|ره صبــــرى سيد |س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

635532 رك نرص محمد|نرص مبــــ| ند  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

8o426 حد محمود خليل|لو|ئل عبــــد |حمد و| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|56778 لسيد|لمنعم |حمد محمد عبــــد | دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

5oo7|5 |لسيد شتـــ|هلل محمد |ء محمد عبــــد|رس| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8||3|8 ى|حس م جمعه موىسي حسي  ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

232425 ن|ء مصطفى بــــدر تـــسن بــــدر|ل| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3459o6 متـــ|غ دتـــ رجبــــ محمد محمد رسر عه مشتـــهر|زر

8|27|8 ي سمع|ريم ر لشهيد|ن عبــــد|ج  ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

78oo46 ن|هيم رمض|بــــر|هيم سمي  |بــــر| |ره بــــنه|تـــج

4|3269 |ش|حمد محمد محبــــ محمد بــــ| |ره طنط|تـــج
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756323 لسيد|هيم محمد |بــــر|يمنى  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

865|4o لحسن|بــــو|دل |حمد ع|ر |من ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

879243 ى  محمد صفوتـــ حمزه حسي  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

3|2577 فظ|ح| مر زكري|لرحمن تـــ|عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

62o2|5 لزينى|محمد مصطفى | صف زيق|لزق|عه |زر

426264 لسيد حسن حبــــيبــــ|ء محمد |هن سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

6o7267 ى |ن |هيم شعبــــ|إبــــر لديش|بــــو حسي  ي صىح طنط
|معهد فنى

688567  عبــــد |هند خ
ى
ر محمود|لستـــ|طر شوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

324888 لسيد|يد محمد |لد محمود ع|خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7|oo88 لعزبــــ|لمقصود |لعزبــــ عبــــد |ء |دع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o96|8 لحميد |لسميع عبــــد |لحميد عبــــد |طمه عبــــد |ف
عىل

سكندريه|ل|صيدله 

7o68oo بــــومسلم عوض محمد|دل |محمد ع ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

848o26 حمد|بــــوزيد محمد | |صف |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

3|449| ى|محمد مصطفى محمود ي سي  ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

832323 شور|حمد عمر عىلي ع| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

332783 لم|ن س|حمد سليم|ن |سليم |كليتـــ هندستـــ بــــنه

8|o253 ي عمر محمود شح
تـــه|مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

446334 محمد حسن محمد يسن |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

374|77 ن مصطفى|ر محمد عثــــم|مي عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

832484 ي|ره حسن محمود جيل|س
ئى صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

54||4 ى محمد|عبــــد  لرحمن طه حسي  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

3||68 هلل|لدين سعيد عبــــد |ء |عل| لي|د لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

4o2339 ن|لسيد محمد عثــــم|ئى |م| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|4869  عىل هل|سم|
ى
ل|ء شوق ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|

| دوليتـــ طنط

324o|8 م حنفى محمود|محمد عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26o4o5  |لش|رس مصطفى عبــــد |ندى ي
ى
بــــوزيد|ق ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|48554 حمد حسن خليفتـــ|در |هدير ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o4976 لمقصود|عبــــد| يمن محمد رض|هلل |منه  ي|بــــ |د|
|لمنى
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34|||8 ن عوض|عيل سليم|سم|رق |مصطفى ط هره|لق|ج طبــــيع |عل

782962 لعزيز أحمد|ر محمد عبــــد |من زيق|لزق|عه |زر

7o55o بــــو زيد|حمد |هلل |ر عبــــد |من لفيوم|بــــ |د|

529537 ى|لعزيز طلبــــه ش|محمد قدرى عبــــد  هي  |هندستـــ طنط

3|2485 هيم|بــــر|لمعىط |ض عبــــد|حمد عو| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

2o|72 هيم|بــــر|فرج حسن فرج  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

836847 حمد سيد محمد حسن| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

885o22 لرحيم مهنى حسن |ء عبــــد|دع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33|52| لسيد غريبــــ|جح |ن ر|يم| |بــــ بــــنه|د|

35|299 زق موىس|لر|رقيتـــ سعيد محمد عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

64o5o7 ف زىك سعد محمد|م |حس رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78o4o6 ه رش| د محمد محمد مهدى|مي  زيق |لزق|تـــمريض 

54oo86 سم بــــلل|رص بــــلل ق|لن|يوسف عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|3||7 ف عبــــد|نور  ح|لفتـــ|بــــ عبــــد|لوه|رسر |بــــ بــــنه|د|

|456o2 ى  عىلي حسي 
ى عمر يوسف حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4o4593 |لسق|هلل محمد فتـــىحي |عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

866o6| ن|نور جبــــر| |حشمتـــ عط ي|بــــ |د|
|لمنى

693825 بــــ|لتـــو|بــــ سمي  عبــــد |لتـــو|ء عبــــد |شيم لمنصوره|ره |تـــج

334672 م رجبــــ مهدى|لرحمن عص|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

5o3|44 ف محمد |ن |رو ى|رسر حمد حسي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

84244 ئيل|ق ميخ|سح|مدحتـــ يعقوبــــ  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

3232|3 وق س لسيد محمد|م |رسر ى شمس|د| بــــ عي 

35o556 لسعدئى|حمد محمد |يتـــ مجدى | كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

52758| هيم|بــــر|لمجيد |حمد عبــــد |ر |من سكندريه|ل|هندستـــ 

857o|6 بــــر محمد|محمد مىحي ص ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

5|4|74 م حسن محمد تـــوتـــو|عص| هويد بــــ دمنهور|د|

9225|2 دق  |سعد ص|لدين |د |محمد عم ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

92225| لزهرى |ل محمد عىل |من ج|ره سوه|تـــج

4953|o لحميد |لرحمن عبــــد |لد عبــــد |لرحمن خ|عبــــد

د|عي
عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

76|2o محمود حسن فرج محمود بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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778o53 لسيد|هيم |بــــر|لطفى | ن رض|رو زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

7725o2 محمد غنيىم محمد غنيىم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

842337 ي|ل |م كم|هي
حمد مدئى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

69528| بــــينى|هيم عىل |بــــر|يه عىل | لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

89|626 ف يوسف ر|بــــيتـــر  ضى |رسر سيوط|ره |تـــج

356o|6 لغنى|ء حسن محمود عبــــد|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

763o9| مد مسعد سعد|يمن ح|ندى  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

|33|64 لرحيم|م محمد خضي  عبــــد  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

678835 رس محمد حسن شكحه|منيه ي| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

265o8 هلل زىكي|محمد مني  عبــــد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

78o2|5 لسيد محمد هنتـــش|محمد  زيق|لزق|طبــــ 

||5523 ى سمور|د |يوسف رش رتـــي  ى شمس|تـــج ره عي 

266589 ن عزبــــ جدوع|رص سليم|لن|ء عبــــد|عىلي لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

43399o در جعفر|لق|ن محمد عبــــد |يم| ي صىح طنط
|معهد فنى

775984  عىلي|سم|
ى ء عىل حسي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

882o55 لحكيم  |لحكيم سليم فتـــىح عبــــد|عبــــد سيوط|بــــ |د|

2498o| بــــ|حمد خط|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد|ء |لشيم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

8|4|29 يف  هيم وديع فهىمي|بــــر|رسر دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|9482 حمد مصطفى|سميه محمد  لفيوم|بــــ |د|

5||942 نور أحمد مقلد|مصطفى رفيق  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

35326o مد محمد|م محمد ح|سل| ى شمس|تـــج ره عي 

43628| بــــو شهبــــه|لسعيد محمد |محمد  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

785682 حمد|دل حميد |ف ع|عف عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|5326| ض محمد|طف ري|ندى ع |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

79|898 هيم|بــــر|م خليل محمد|لسل|زينبــــ عبــــد  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

86332 فوزى مسعود سعيد| تـــق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o9596 بــــيل|هيم ق|لسيد محمود إبــــر|محمد  لمنصوره|هندستـــ 

||9627 سحق زىك|بــــ |يه|مز |ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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|26|36 لطويل|محمد سيد محمد محمد  ى شمس حقوق عي 

659o4 ن منصور|ل عثــــم|لرحمن جم|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

4o|785 م عىل عوض حلىم|لدين عص|سيف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|7689 هيم|بــــر|حمد محمود محمد محمد | هره|لق|حقوق 

2328o4 هيم|بــــر|لح |ئشه محمد ص|ع ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

776752 لسيد|هيم |لسيد إبــــر|م |سل|ئى |م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

287583 رس محمد طلبــــه محمد|يه ي| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

833693 بــــوبــــكر محمود درويش|طمه |ف |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

876|76 ى مىح | ى  |حمد حسي  لدين حسي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

792647 هيم محمود حمزه|بــــر|محمود  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

8oo46o ي|ر
هيم|بــــر|ل محمد |جم| ئى ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

تـــ بــــنى

78245o ده منصور محمد عوض|ل حم|جم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63o|54 ل عىل|هلل هل|مصطفى حمدى عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

237597 د|ل مصطفى عي|د كم|ن عم|يم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

22o9o5 لسعيد|ء سعيد |جر عل|ه وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

287|78 حون|لغنى ط|مصطفى مشحوتـــ عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

758265 ي|ل|هيم |بــــر|لسيد |دل |ء ع|ند
لفى ي تـــمريض 

عيليه  |سم|ل|معهد فنى

6267|8 تـــه عطيه|حمد شح|تـــه |هلل شح|منه  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

|67248 لحميد حسن عىل|ل عبــــد |صم جم|ع وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

883763 ى |بــــتـــ حس|ء عيون ثــــ|عل ني  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

3|62|| لغنى محمد|حمد عبــــد|لغنى |مريم عبــــد دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

85|2o3 ذلي حسن|حمد ش|محمد  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

4|4|4 هلل|يوسف جمعه محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

76664o هيم حسن محمد|بــــر|حمد مصطفى | ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

4|99|5 لحسينى محمد زردق|ح |حمد صل| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

446575 بــــ|لوه|ح عىل عبــــد|لفتـــ|رق عبــــد |مح ط|س ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

438837 لرحمن محمد مرىس محمد عوض|عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

296223 س|س عىلي عبــــ|بــــدور حمدى عبــــ ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ
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822|33 ن|ن سيد سليم|سميحه شعبــــ ي|بــــ |د|
|لمنى

26333o هلل حسن|هيم عوض |بــــر| |رن |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

6|7668 حمد شقرف|زم حسن حسن |ح حقوق بــــورسعيد

264oo7 بــــ|رق عنتـــر محمود غل|هدير ط |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

689878 ى حسن عقل  لجنيدى|حسي  لمنصوره|بــــ |د|

2|3o33 ى محمد يحن |ن دين محمد حسي  ى شمس حقوق عي 

46725 ل|لع|لغنى عبــــد |م عيد عبــــد |سل| هره|لق|علوم 

754429 عيل|سم|هر عىلي |لط|خلود محمود  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

483424 لخول|د عىلي |دين سمي  فؤ|ن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

23377 حمد|هد |ل مج|حمد جم| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

7o9963 لم|لرحمن محمد محمد س|يه عبــــد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

856445 لحليم|د عبــــد|ء حسن فؤ|حسن ي|بــــ |د|
|لمنى

8869o5 ل صبــــىح مغربــــي |طمه جل|ف سيوط|بــــ |د|

6oo727 رى|لعي|هيم |هيم نجيبــــ إبــــر|مل إبــــر| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

846276 |ميشيل حن| حن| رين|م ن|سو|تـــربــــيتـــ 

8o|647 ي محمود|ر صل|نتـــص|
ح حنفى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

24739| د|لجو|مل عبــــد|حمد ك|ئى |محمد ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

49875| ه ح| لد جبــــريل|ح خ|لفتـــ|مد عبــــد|مي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

5476o بــــوبــــكر|لمنعم |ء مجدى عبــــد |ل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|2543| عيل خليل|سم|لدين |د |مهند عم ى شمس هندستـــ عي 

434678 ى| ى محفوظ حسني  يه حسني  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|458 لعظيم|م سمي  عبــــده عبــــد |حس هره|لق|هندستـــ 

5|32o م|م محمد عل|ر عل|من بــــ بــــنى سويف|د|

5o4343 م محمد|م|لرؤوف |م عبــــد |م|بــــ |هيتـــ|م سكندريه|ل|ره |تـــج

77734| ن|لحميد وهد|ء فتـــوح عبــــد |ئى بــــه|م| زيق|لزق|بــــ |د|

37o48 حمد|عىل محمد عىلي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

8o836| ي سيد عبــــد|
لرحيم|منيه مصطفى حقوق بــــنى سويف

324543 ى محمد وهبــــه| حمد حسني  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2|692o ه هش رى|بــــي|ل|م محمد محمد |ني  هره|لق|ره |تـــج

4o8895 ر|لحليم عم|ل محمود عبــــد|ن جم|إيم |تـــربــــيتـــ طنط
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33o3o ع محمد|رحمه مصطفى رف هره|لق|حقوق 

262322 هيم|بــــر|هيم محمود |بــــر|محمود  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

69333| لمدئى|سعد محمد محمد |مل | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8936|4 ء سيد محمد سيد |سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

436957 لح محمد بــــشر|ل محمد ص|س لشيخ|طبــــ كفر 

9|o4|4 لسيد |بــــر |ح ج|حسن صل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

85788o ي ن|ه
ي عبــــ|يدي حنفى س|ج  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

74|7o لكريم|ن عبــــد |حمد عثــــم|مروه  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

64|682 لسيد محمد محمد|محمد فتـــىحي  ى شمس طبــــ عي 

764484 ج|لم|د محمد |حمد فؤ|محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

834545 ي خي  |رضوه عبــــد
هيم|بــــر|لغنى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7o9258 لح|رق محمود محمد عبــــده ص|محمود ط لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7|7o35 لسيد محمد خليل|صقر مصيلىح  لمنصوره|حقوق 

4o8646 وى|لطنط|ن عىل |ن محمد سليم|يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

79|o53 لحسن|بــــو |تـــن سعد حسن عىل |ف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8375oo ي عبــــد|محمد حس
م|دي هم|له|ئى دى|لو|ضتـــ ج جنوبــــ |معهد فنى صىح ري

349o98 |تـــول محمد سعيد محمد زكري|بــــ ى شمس|تـــج ره عي 

|555|3 حمد متـــول|لسيد |طمه محمد |ف ى شمس|تـــج ره عي 

62o349  مر|لزل|حمد محمد |مريم 
ى
د|ق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|29428 هيم محمد|بــــر|رشدى مجدى  ى شمس هندستـــ عي 

42469| حمد يوسف|محمد محمد محمود  بــــ دمنهور|د|

766o8o ن|هلل محمد محمود عبــــيدى رمض|منه  علوم بــــورسعيد

8|39|6 لكريم عبــــده|د |مريم مجدي ج ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

9oo535 |  ئيل حن|هلل ميخ|نه سعد |هيل ج|أللسن سوه|كليتـــ 

487836 |لعل|بــــو|هيم محمد |بــــر|هيم محمد |بــــر| سكندريه|ل|ره |تـــج

46535| |لعط|بــــو|ل |دى محمد كم|ش |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

6||466 ع شوشه|لرف|م |ر عص|من لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

892458 ج |لرحمن فر|حمد عبــــد|محمود  سيوط|حقوق 

497o46 رص|حمد ن|ء سمي  |لزهر| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4o9759 هلل|ن محمد يوسف موىس عبــــد |رو |تـــربــــيتـــ طنط
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327454 هيم|بــــر|مهل محمد محمد  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

923765 ئى محمد |ل حسن جيل|م| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8o58|7 ر محمد|لغف|جر حسن عبــــد|ه ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

232646 حمد|م |م|جر فضل |ه ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

8627|9 مي |ل|مل محمد |م محمد ك|ريه سيوط|حقوق 

357447 حمد|لجليل |كر عبــــد|لجليل ش|ء عبــــد|رس| |حقوق بــــنه

8866|9 حمد |لحميد |د سعيد عبــــد|زي سيوط|حقوق 

68o38| عزتـــ محمد عزتـــ عبــــده عىل لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

27|56 ى نور  هيم|بــــر|ملك حسي  هره|لق|بــــ |د|

9|6763 ده محمد حسن |ن حم|عثــــم ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

238352 ى|ه جر محمد حبــــيبــــ حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

493374 حمد متـــولي ربــــيع|محمد  |حقوق طنط

49497o يف عىلي عبــــد م محمد|لسل|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

52o292 لد|لوكيل خ|ء رفعتـــ عبــــد |رس| علوم دمنهور

65|57 ء عىل معوض حسن|رس| لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2776o2 س|لتـــر|ن محمد |ء شعبــــ|عىلي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

82|268 ى عبــــد|شو| لعليم|لمجيد عبــــد|ق حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

228o45 ى عىل|مروه خ لد حسي  لفيوم|لعلوم |ر |د

2566|8 يز جبــــر|ء ف|ء بــــه|رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

26o|76 ى|هيم حس|بــــر|محمد محمود | دين ني  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

45o958 لفتـــوح سويلم حمد|بــــو|هيم محمد |بــــر|صم |ع |بــــ طنط|د|

248o94 حمد محمد سكيتـــ|تـــفى  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

229388 لشهيد|ن عبــــد|دل عجبــــ|ن ع| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

6|5|34 مل معروف|رص ك|دين ن|ن ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

863|3 لجليل|م عبــــد |لسل|هيم بــــدوى عبــــد |بــــر| سيوط|عه |زر

5|o247 هيم حبــــسر|بــــر|مؤمن محمد  تـــربــــيتـــ دمنهور

338o5| لدين تـــوفيق|تـــه بــــدر |بــــدر شح | معهد فنى تـــمريض بــــنه

8|5225 ه عم| لدين فوزي حسن|د |مي  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

8o9||2 محمد حسن عىلي يونس ي|بــــ |د|
|لمنى

4239|9 روق محمد عىل|رق ف|نور ط إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 
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||7559 |لبــــ|هيم محمد عبــــد |بــــر|زم |محمد ح
ى
ق د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

34|5|6 ى غنيتـــ|لفتـــ|حمد عبــــد|محمود  ح حسي  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

5o722| ل|لجم|لسيد محمد |ء سعد |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

752|42 ري|دي هو|لن|م محمد |حمد هش| زيق|لزق|ره |تـــج

68|524 ن فهىمي|كريم فهىم رمض لشيخ|هندستـــ كفر 

|52939 لفتـــوح محمد|بــــو |لدين |حمد نور | هره|لق|بــــ |د|

286334 وق كم حمد محمد|ل محمد |رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

86883 لعزيز|ده سعد مصطفى عبــــد |حم لفيوم|صيدلتـــ 

75|545 د|لضي|لسعيد |زن محمد |م هندستـــ بــــور سعيد

|2|442 لجليل|لحميد عبــــد |حمد محمد يشى عبــــد | ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

9|4o|3 هلل يوسف  |ن |م|لدين |ء|ء عل|لزهر|طمه |ف دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

86|84| تـــه جورجيوس|مي شح|مريم س دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

424977 ى|لفتـــ|لعزيز عبــــد |يحن  أحمد عبــــد  ح أمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

525732 ج|حمد تـــ|رق فتـــىحي |محمد ط ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|2|484 ن م محمد سعيد|حس| مي  هره|لق|هندستـــ 

25o87 هلل محمد|ره محمود خلف |س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

372928 لعزيز|تـــفى حسنى حسن عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

244o2| ى|هيم سعيد بــــكرى سعيد حس|بــــر| ني  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

62|7o2 ي
زق|لر|ئ  عبــــد |محمد رج| دئى ط|بــــ دمي|د|

43o|4o دومه|ء محمد ص|عل| رن |طبــــ بــــيطرى بــــنه

77255o د حسن|يمن ج|ء |شيم زيق|لزق|نوعيتـــ 

6o962| مل|لسعيد محمد طلبــــه ك|كريم  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

775647 حمد|لسيد |تـــ |يوسف بــــرك  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

4847o7 بــــى محمد|هيم عىل عر|بــــر|عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

239o24 ح|لفتـــ|حمد يشى عبــــد| |يش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o2363 حمد محمد|يمن |حبــــيبــــتـــ  سكندريه|ل|حقوق 

245763 ن|محمد فوزى محمد عىل زيد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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|2|o6o بــــ|هيم حج|بــــر|حمد |ل |ل كم|نه ى شمس|د| بــــ عي 

864|25 لعمري محمد محمود|محمود  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

772745 لسيد صقر|ن |سمر محمد شعبــــ زيق|لزق|صيدله 

439444 د سعيد|لجو|ح عبــــد |لفتـــ|بــــسمه محمد عبــــد  لشيخ|علوم كفر 

257o79 م|لسل|لمقصود عبــــد|لسيد عبــــد|ضىح  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

82o574 ى عل|ي ى عبــــد|سمي  ى|لص|ء حسي  لحي  سيوط|ره |تـــج

445975 ى ز|د خ|زي يد|لد عزتـــ حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

826|54 ي ص|ندي روم|س
دق ونس|ئى دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

769858 ي محمد ش|لبــــلتـــ| |رض| نور ربــــ|ج  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

9o6445 حمد |روق |لد محمد ف|رحمه خ ج|ره سوه|تـــج

43448 لففى|لمجيد مليىح  |م عبــــد |هلل هش|يه | ن|تـــربــــيتـــ حلو

649o45 ى|ئل محمد عطيه حس|لسيد و| ني  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o|856 بــــرسوم تـــعلبــــ صليبــــ بــــدروس  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

755372 ن|حمد سليم|رضوى عوض  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

776464 ى فوزى محمد محمود  لجندى|نرمي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

64oo49 ى  وى|لحميد مك|حمد محمد عبــــد|حني  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

75595o ن محمد|ن محمد سليم|سليم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

255329 ف عطيه قلتـــه|مريم  رسر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

83479 لنبــــى|حمد شفيق حسبــــ |ء |سم| ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

682o64 ى حسن محمد حسن |ي لمرىس|سمي  لمنصوره|ره |تـــج

6958|6 لم|رف س|رف محمد ع|ل ع|م| لمنصوره|علوم 

3255o4 ح|لفتـــ|ن عبــــد|طف حمد|محمد ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|o299 حمد |تـــه |حمد شح|ء |شيم ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

254397 ف عىلي عىل غ|يه |
نم|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8922o3 حمد سيد حسن سيد | ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|35843 محمد سيد عمر| ر|ي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

||7585 حمد|لد |عمر محمد نور خ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

698773 در|لق|لحسينى عبــــد |لسيد |ء |ل| لمنصوره|علوم 

24766 ن خليل|رس محمد سليم|حبــــيبــــتـــ ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|67|3| لحق|مد عبــــد |ء متـــولي ح|وف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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9o7378 لكريم موىسي |طف عبــــد|حمد ع| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7|8|35 ى ع لسمرى|شور عىل |نرمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

28o36 لرحمن|زينبــــ يحن  سيد عبــــد  هره|لق|عه |زر

43263 بــــ|لتـــو|بــــر عبــــد|محمود سيد ص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o4978 ى|حمد عثــــم|لمعىط محمد |حمد عبــــد | ن حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

6945o9 لفيسر|حمد محمد |ن محمد |نوره لمنصوره|بــــ |د|

9o7257 ن |لسيد محمد رشو| |دين ج|تـــربــــيتـــ سوه

494|23 رون|لصمد ه|د محمدعبــــد|لجو|عيل عبــــد |سم| بــــ دمنهور|د|

9|9o25 ن |لم|رق مسعود خلف س|ط تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3688|4 بــــر سليم عىل|ئى ص|م| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

269oo6 بــــ|لسحيىم شه|لرحمن |ن عبــــد|يم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

82|4o لمحسن فرج|ل محمد عبــــد |دل ن|تـــربــــيتـــ حلو

346346 ندرو كرم محفوظ وسيىل| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7929|2 ي|محمود عيد حسن 
حمد حنفى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7|||46 وع|ء محمد نبــــيه فهىم محمود مط|عل زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

75997| هيم محمد|بــــر|سلىم يوسف  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

253855 حمد|بــــو |مصطفى مجدى مصطفى  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

254769 وى|بــــر قن|طف ج|حمد ع| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

323o97 يف عبــــد|ل| ح مىك|لفتـــ|ء رسر ى شمس حقوق عي 

699629  | نور
ى
عيل|سم|يىح دسوق لمنصوره|بــــ |د|

628488 دى|له|رقيه محمد محمد عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

8436o8 ي دردير|كريم محمد عبــــد
لغنى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

4|27oo بــــيل حسن|حمد عبــــده ق|ء |رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

683785 ز|لبــــ|لرشيدى |حمد حلىم |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3|6983 ى|لعزيز ش|لدين محمد عبــــد|نور  هي  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

88|922 لحميد  |تـــم فرغىل عبــــد|محمد ح سيوط|حقوق 

87o686 لس غبــــري ون|ل فخري |كي  بــــسخي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

3325|7 حمد سعد|حمد محمد |سعد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4o6o9| لسيد|ندي عىلي محمد كرم  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|3||2 محمد يوسف مصطفى محمد غزى لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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449665 لسيد حسن|لسيد محمد | |حقوق طنط

43|65o لمنس|ح سعيد |لفتـــ|ح عبــــد |محمود صل |بــــ طنط|د|

69|5o7 هيم مصطفى|بــــر|ل |م يشى كم|سل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5o62|9  |ن شعبــــ|يم|
ى
وى|لشن|ن عىل دسوق سكندريه|ل|بــــ |د|

6242|2 ليتـــ|حمد هل|ء محمد |لرحمن عل|عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

2o95| لرحمن|رق حمدى محمود عبــــد |ط ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

9o2295 فظ  |لح|لصغي  عبــــد|ىط |لع|لدين عبــــد|د |عم ج|ره سوه|تـــج

7|5985 لعدوى|لسيد |لسيد محمد |محمد  |بــــ طنط|د|

648529 |لمجيد |دل عبــــد|لمنعم محمد ع|دل عبــــد|ع
لسيد

زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

792964 لم حسن|علويه سعيد س عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

86|7|9 بــــوبــــكر|ح يوسف |محمد صل |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

3|3768 ى|عمر محمد محمد كم ل حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|426o ن|هر محمد شفيق شقر|مروتـــ م ن|حقوق حلو

|49569 ف ح|د |زي مد حمدى|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7|5234 مل|ن محمد ك|ن حسن رمض|رمض لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

637o7o حمد|لسيد |لحميد |ء محمد عبــــد|دع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

625962 م خليل عىل طلبــــه|عص زيق|لزق|ره |تـــج

|4o97 ح عيسوى|لفتـــ|دل عبــــد |بــــدر ع  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

46o|67 عيل|سم|عيل عىل |سم|سلوى عىل  سكندريه|ل|بــــ |د|

5|6o36 ئى|لفخر|حمد موىسي |ء موىسي |دع تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6o36o3 ي |ريه
ي عبــــد |م لطفى

لحليم|لبــــسيوئى | تـــمريض طنط

332274 وق ن لديري|حمد محمد |رص محمد |رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

445288  عر|لد |محمد خ
ى
 محمد|لدسوق

ى
ق سكندريه|ل|هندستـــ 

6o4328 ف|لشو|رس عىل |عىل ي لمنصوره|هندستـــ 

32879| هلل|لسيد عبــــد|هلل |حمد عبــــد| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

535855 تـــى|بــــ|لغ| |عيل نج|سم|بــــر |دين هيثــــم ج|ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43|ooo نىح  محمد عطيه خميس| |تـــربــــيتـــ طنط

|53||o بــــ قرئى|لتـــو|لرحمن حنفى عبــــد |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

46478o حمد|حمد محمد |محمود محمد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

476457 حمد عىل|حمد خرصى حسن |أدهم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 2767 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

527264 ى  ف عبــــ|حني  دى عىل|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

839666 لحميد محمد|جي عبــــد|محمد مر  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

37o|6 لعليم|حمد عبــــد |حمد مجدى | ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2279|5 ل|لع|لكريم محمد عبــــد |ن عبــــد|جر رمض|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85952 حمد شكري|رق |ط| ر|ي لفيوم|طبــــ 

832945 حمد|حمد فهىمي |عبــــي   دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

4449|7 لنبــــي|لسيد عبــــد |م محمد |عىلي عص ره دمنهور|تـــج

5235|o لسيد مهدى|لحكم |م عبــــد |محمد عص |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

765684 ود|رق محمد حسن د|محمد ط ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس

8|2329 د زىكي|لرحمن زىكي ج|عبــــد ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

69|552 وى|لطنط|حمد |رص |ن| دين لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

42o672 هيم|بــــر|لسيد |لمنعم |بــــ عبــــد |يه|ل |كم لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5553o ى محمد عبــــد |ي ح محمد|لفتـــ|سمي  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

5o8o4o ى يوسف|م محمد |ن هش|رو مي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

526|88 حمد عطيه حسن عىل|محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

427668 لمتـــ|لرؤف س|لمجيد عبــــد |م عبــــد |محمد حس ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

472o3 ن|هيم زهر|بــــر|ن محمود |محمود عثــــم ن|بــــ حلو|د|

6oo556 بــــو حمد|دى محمد بــــسيوئى |ش |بــــ طنط|د|

75o947 لرسول|هيم حسن محمد عبــــد |بــــر| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

6ooo96 لتـــ|عمرو محسن يوسف عىل غز |ره طنط|تـــج

863335 ي ق|ي
ى مرتـــضى دي|بــــيل حم|سمي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|22286 م|م عز|لسل|مريم رأفتـــ عبــــد  ن|هندستـــ حلو

6239|5 ر|لنج|لسيد |حمد |لكريم |ء عبــــد |شيم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

3889| ح عىل|لفتـــ|زم نبــــيل عبــــد |ح هره|لق|حقوق 

|3487o حمد مجدى حسن محمد| ى شمس حقوق عي 

8444|2 ي|بــــ سيد ص|رح دق خضي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

37o856 لنبــــي سيد متـــولي|يمن محمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

59669 ن محمد سيد|وليد شعبــــ بــــ بــــنى سويف|د|
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68o966 عمرو محمد مصطفى محمود مصطفى لمنصوره|ره |تـــج

7|o845 لدرس|حمد |محمود محمد شكرى  ره بــــور سعيد|تـــج

543888 تـــه ربــــيع|حمد شح|دل |حمد ع| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

6866o| لسنديوئى|للطيف نجيبــــ محمد |محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

688546 هيم دبــــح|بــــر|ج  |يه ن| لمنصوره|عه |زر

49247o ر|لعزيزعم|دل أحمد عبــــد|حمد ع| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

68988 بــــوزيد|مه عىل |عىل سل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

89599o ى|ي ح محمد مرىس  |صل| سمي  ج|حقوق سوه

677986 يد|بــــو زيد ز|فوزى منصور فوزى  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

436692 ر|لغف|ريم محمد أحمد عبــــد  |حقوق طنط

6|3788 ن عبــــيد|هر سكر|كر ز|بــــ ش|يه| |طبــــ طنط

|3||94 حمد|حمد محمد |مصطفى  ى شمس حقوق عي 

|484|5 ى ه|ي لمجيد فريد|ئى عبــــد |سمي  هره|لق|بــــ |د|

232953 رضوى حسن محمد محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|58373 ن عىل|رقيه مصطفى عثــــم هره|لق|بــــ |د|

89|67| حمد |حمد فهىم |محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

8|724| تـــه|م نبــــيل شح|دي عص|ف ي|بــــ |د|
|لمنى

|577o9 لرحيم|مصطفى عىل عبــــد | ند هره|لق|ره |تـــج

844535 فظ|لح|ندي مرزوق خليل عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

3|299o م|م|لدين عىل |محمود محمد عز  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

264462 عيل|ح عىل محمد إسم|لفتـــ|عبــــد| عل |ره بــــنه|تـــج

32642| لمنعم حسن|ضى عبــــد|لر|حبــــيبــــتـــ عبــــد ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

455952 ى |حمد | دل|لخر|لسيد |لسيد عشر |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

6|8868 حمد رجبــــ|مينه محمد | ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

523|9o حمد|حمد محسن مصطفى |م |هش سكندريه|ل|هندستـــ 

685oo2 ن قوتـــ جوهر|ل نعم|س جم|ين| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

79|338 لح|م عىل ص|لسل|مل سعيد عبــــد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6892o6 د|محمود محمد محمود محمد مر ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|243o| غبــــ|دل فوزى ر|محمد ع ى شمس|تـــج ره عي 

772836 ىط|لع|لجليل عبــــد|م عبــــد |م س|سل|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

Wednesday, September 5, 2018 Page 2769 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

44429o ي
لسحىل|للطيف |سمي  محمد عبــــد | دئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

244734 مصطفى محمد قرئى عىل هره|لق|ره |تـــج

23695o هيم محمد منصور|بــــر|حمد |مل | سيه|نوعيتـــ عبــــ

235768 ى زيور|لد رضو|حبــــيبــــه خ ن حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

328588 عر|لش|م |م|لسيد |مصطفى مجدى  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|252 لوكيل|ن حسن |رضوى محمد سليم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

335564 ي
فظ|شم ح|محمد ه| دئى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

8853o6 | مجدى حلىم حن| ندر|س سيوط|علوم 

5|2773 هيم|بــــر|ن |حمد محمد محمود سلط| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

536665 هيم هيبــــه|بــــر|هلل |لعزيز عبــــد|محمود عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

243662 ى|وى |لص|حمد |وى |طنط| عل مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

498769 لجرف|لسيد عىل |رحمه محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

33867| لعظيم|ن عبــــد|لسيد سليم|رحمتـــ  |بــــ بــــنه|د|

|22226 هلل يوسف|ريو يوسف عبــــد |م ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

343836 لسيد محمد محمد|محمد  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

46o52o ن|حمد منصور حسن سلط|منصور  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

4333|8 ى|ربــــيع صل ح أحمد ربــــيع حسي  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

354626 ين غ ل جورج  بــــطرس|شي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

649549 لحميد سعد|طمه بــــكر عبــــد |ف لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

479337 ل|لحبــــ|مر أبــــو زيد محمد |ن تـــ|رو سكندريه|ل|هندستـــ 

46844 م بــــدر محمد|ره هش|س هره|لق|ره |تـــج

5|o824 لقصبــــى|مر عىل |ء ع|عل سكندريه|ل|طبــــ 

4438o| د|لسميع حم|لعظيم عبــــد|حمد عبــــد| |نور ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

||729| سليوس|ئيل بــــ|ستـــيفن رأفتـــ جبــــر| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2|8|74 لحليم يوسف عىل|محمد عمرو عبــــد هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|2947 ى ربــــيع|ن ي|ريم|ن رس محمد خرصى ى شمس|تـــج ره عي 

326224 د|لجو|لدين محمد عبــــد|ء نرص |دع ن|تـــربــــيتـــ حلو

53o|95 ف محمد |ر |من هيم|بــــر|رسر سكندريه|ل|حقوق 
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2||o3 ي|لدين محمد |نور 
ى
لسيد دسوق هره|لق|حقوق 

27o529 لسيد موىس|حمد سعيد فتـــىح | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

787|9 لغنى حسن|م مجدى عبــــد |ريه ج|بــــ سوه|د|

54456o لديبــــ|مر |محمد ع| ر|ي |حقوق طنط

633533 حمد سليم|ن عطيه |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

899359 محمد عمر محمد يوسف  ج|حقوق سوه

|69|o وق  ف |رسر لسعيد جزر|لسعيد |رسر ن|هندستـــ حلو

632563 ى عجل|ء عبــــد |رس| ن|هلل محمد حسي  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

326749 حمد محمود|ء سعيد |سم| ن|بــــ حلو|د|

356|59 ن|لغلبــــ|لسيد سعد متـــول |محمود  |نوعيتـــ بــــنه

429435 عيل حسن|سم|يمن |حمد | |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|62925 ى عبــــد | رص مصطفى|لن|مل حسي  ى شمس صيدله عي 

|7|574 م محمد عبــــده|ء عص|دع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9|79|6 لسيد محمود  |طف |تـــسبــــيح ع سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

893992 هلل  |حمد محمد عبــــد|محمد  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

56326 مر|ن عجيبــــ رفعتـــ سيد ع|بــــره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|||7 د محمد|لجو|محمود محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2358o9 هيم|بــــر|ورى |لمغ|محمود محمد | رويد هره|لق|بــــ |د|

823547 ن محمد|ر حمد|ح نص|سم سيوط|حقوق 

25|298 ل|بــــر |مصطفى ص ى لسيد مغي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

35o95o ن|تـــه سيد عتـــم|لمعىط شح|محمد عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

2|335 ف عىل عبــــد |هدى  در|لق|رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

46|84 حمد|شور |م محمد ع|حس ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7935|o يف  لففى|هيم |بــــر|لسيد |مؤمن رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

278476 يم|لعم|بــــو |جمعه | سمر رض لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

259369 ى عىل| عل معتـــمد عىل يسي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

769o7 ى|نسيه ع|بــــ دل محمد حلىم خرصى ن|هندستـــ حلو

832662 مل|حمد ك|لد |عبــــي  خ دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

3|448 لزيدى|حمد سيد |لد محمد |منه خ هره|لق|بــــ |د|

38|98 لصعيدى|بــــوحمده حلىم |حمد محمد | هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د
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29|49 محمد حمدى محمد موىس كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

83o99| ى|جر نرص|ه لدين عبــــده حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

423oo9 هلل|ىط خي  |لع|م عبــــد|لسل|رير عبــــد|قو سكندريه|ل|عه |زر

62845 حمد|حمد |طمتـــ محمود |ف ي سويف
هندستـــ بــــنى

8447|5 ل|لع|لح محمد عبــــد|ن ص|رو ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

923676 م |م محمد تـــمتـــ|محمد تـــمتـــ م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

422o7 ن حسن محمد حسن|نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

785362 هلل بــــسيوئى|هلل بــــسيوئى عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

36994o لكريم|م محسن سيد عبــــد|حس ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

83438 م حسن|ل عز|ء كم|سم| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

297oo9 م|م|حمد |لحفيظ |بــــ عبــــد|لوه|م عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5||9o3 ي|لحلو|ء عنتـــر عبــــده عىل محمد |عل
ئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

457o9 فظ|تـــه ح|مريم محمد شح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

784597 لحميد مطربــــ|لحميد محمد عبــــد|مريم عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

327o59 ى عبــــ|لعزيز |ء عبــــد|رس| س|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

43o|2| هلل مجدى محمد صقر|منتـــ  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

699987 حمد رزق|حمد |ن |محمد رمض لمنصوره|بــــ |د|

|24748 د|حمد فؤ|همسه محمود محمود  ى شمس|تـــج ره عي 

8394o6 لس ر هلل| |فتـــ بــــشي  عط|كي  سيوط|صيدلتـــ 

494347 ر|هلل عم|م حمدتـــه عبــــد|لسل|د عبــــد|حمد عم| |ره طنط|تـــج

|6533 س|م حسن عبــــ|سلىم حس هره|لق|بــــ |د|

8o4672 ي|س|يه | ى عشي  مه حسي  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

757795 ن|د مسلم عيد سلم|لم عي|س عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

279||| ر|لنج|ن محمد |عمرو شعبــــ ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

22926| حمد عىلي|لحميد محمود |ليىل عبــــد هره|لق|بــــ |د|

336|66 حمد محمد|در |لق|دتـــ عبــــد|غ ى شمس| لسن عي 

34|959 حمد عبــــده|دي |له|رص عبــــد|يتـــ ن| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

246287 لجندى|يوسف مصطفى يوسف  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8o7778 حمد|يز |حمد ف|تـــسنيم  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

9|3943 بــــ  |لتـــو|ن حسنى عبــــد|ء شعبــــ|عىلي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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429744 ئى|لنوس|لحميد محمد |يوسف عبــــد  |حقوق طنط

2o78| ى |عبــــد  لحليم|عيل عبــــد |سم|لرحمن حسي  ن|هندستـــ حلو

34o|2| دى جمعه|له|عمر محمد عمر عبــــد |حقوق بــــنه

2|59o9 ل عىل محمد|ل جم|نه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

63969 لسيد محمود|ج  |محمد ن لمنصوره|حقوق 

43243 للطيف|هيم عبــــد |بــــر|متـــ |س|هيم |بــــر| هره|لق|ره |تـــج

825734 د محمود|محمود حم| دين ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

557o4 ىط|لع|سيد وجيه سيد عبــــد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7o7835 ى|حمد عىل محمد | مي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

555|9 حمد رجبــــ جمعه|نجوى  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

45|48| هيم عىل رزق|بــــر|د |هيم عم|بــــر| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

276783 ف محمد ش|محمد  ى|رسر هي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

334762 لرحمن محمد|رق عبــــد|يشى ط |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2626o4 مصطفى صبــــىح محمد غريبــــ |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7oo8|9 حمد عشوش|ل محمد سيد |مر جم|ع زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

23o74| يوسف وليد عنتـــر لطفى ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

7o4239 ى عىل| حمد محمد حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

499|3| حمد محمد|ن |د رمض|جه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|633|o حمد|هدير محمود نسيم  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2494|o ف فتـــوح محمد |ندى  عيل|سم|رسر ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

695488 ى |ح حس|لفتـــ|هر عبــــد |هيم م|بــــر| حمد|ني  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

2o293 زق|لر|حمد عبــــد |محمود محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|6|789 لسيد حسن|د |عمر عم ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

|295o3 لحميد|لسميع عبــــد |ل عبــــد |محمد جم تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

544355 ي|ر
ي صو|دل صو|ع| ئى

بــــى|بــــي مصطفى بــــ دمنهور|د|

84|7|4 عيل وهبــــه|سم|حمد |م |سل| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

237433 بــــ|لوه|م محمد عبــــد|ر عص|من ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى
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|69357 هيم حسن|بــــر|حمد حسن |ء |رج رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

527336 ن|ن قطبــــ شعبــــ|ن شعبــــ|خلود رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|5925 حمد محمد شلبــــى|ء محمد |عل| دين لمنصوره|عه |زر

7|o34| ن|ىط مسعد محمد سليم|لمع|بــــو |محمود  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6|4|6 ى رزق عبــــد |عبــــد  هلل|لرحمن حسي  ي سويف
هندستـــ بــــنى

779262 لحميد مصطفى عىل|رص عبــــد |لن|عبــــد | عل عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

426666 بــــ|حمد عىل غل|هلل عىل |منتـــ  سكندريه|ل|صيدله 

|48288 حمد|حمد محمود |رضوى  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

6o3277 لسمنودى|لد حسن |حسن خ لمنصوره|هندستـــ 

762962 حمد|رق محمد عوض |س ط|ين| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

27|9o8 وق   محمد |رسر
ى
بــــوحنفى|لدسوق |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

9o3399 للطيف محمد |د عبــــد|ده عم|غ ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|4822o لعزيز محمد نوفل|حمد عبــــد |جر |ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

88o835 ئيل |د ميخ|د عي|نوبــــ ميل|بــــ| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

4469o ه رض لمجيد|ضى عبــــد |م| سمي  ن|بــــ حلو|د|

32o36 بــــو بــــكر|بــــ |لوه|هر عبــــد |بــــسمه م ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|5633 وى|لنمر|لحسينى |لرحمن عزتـــ |عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|5474o لم|حمد س|محمد مصطفى  ى شمس هندستـــ عي 

62o778 مد محمد عوض|رس أحمد ح|ف ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

364923 ق مجىل حنس|سح| |بــــول ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

68568 بــــى|لغ|ئى |ء يسن علو|سم| لفيوم|حقوق 

759782 لدين|لمنعم نور |ء محمد عبــــد |لشيم| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

7|7674 حمد|تـــ صبــــح |لشح| |ند لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

258576 محمود محمد عيد محمد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

68|349 ى|لغبــــ|لدين فخرى |م |لد حس|خ رى عوضي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

9o322 طمه محمود محمد محمود|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|7835o لبــــنى محمد محمود صديق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8|5942 لجيد|ء رجبــــ تـــوفيق عبــــد|عل ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

254o99 بــــىل|لبــــ|حمد محمد |محمد محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 
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4533|7 لمرىس|حمد |وى فوزى |لطح|محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

43873| م محمود|لسل|محمد محمود عبــــد  لشيخ|علوم كفر 

69o8| حمد محمد|ء محمد |سم| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

4|335 هيم|بــــر|لونيس |هيم عبــــد|بــــر|عبــــي   هره|لق|بــــ |د|

524278 ن حسن|ل شعبــــ|لسيد هل|فيه |ص سكندريه|ل|حقوق 

96o56 شور عويس محمد|محمود ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

498759 ر|بــــسمه سعيد محمد مصطفى صو ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

447|93 ى|عمرو عيد ف روق محمد حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5|83o ه عم| ي |مي 
لسيد|د مصطفى هره|لق|حقوق 

84777| حمد بــــكر|بــــتـــ |بــــسمه ثــــ ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

642|o5 هلل محمود عمر|حمد محسن حمد | زيق|لزق|حقوق 

5o897o د شلبــــى|لجو|هيم عبــــد |بــــر|زم محمد |ح بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6||626 لغنى|لغنى محمد عبــــد |م محمد عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

32273o هيم|بــــر|لسعيد محمود |مريم مصطفى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o8727 ه ضى|لرؤف ر|تـــ عبــــد |لشح|ن |ن شعبــــ|مي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|59549 لقمص|مريم مجدى نصىح  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

92|379 ى |ل بــــخيتـــ بــــش|نوبــــ كم|بــــ| ج|بــــ سوه|د|

629464 لسيد محمد|مل سعيد |حمد ك| زيق|لزق|عه |زر

84o6o9 لكريم محمود|وليد محمد عبــــد ن|سو|حقوق 

757436 در|لق|د عبــــد |حمد محمد فؤ| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7o34|9 عوج|ل|ن |رى سليم|لبــــند|ل |هدى جم لمنصوره|بــــ |د|

327339 حمد|زينبــــ حربــــي عطيتـــ   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

8o2976 ى ريمون محروس ذىكي حني  ي|لسن |
|لمنى

23o3o| د خليل|لجو|حمد عبــــد |هلل محمود |عبــــد ن|حقوق حلو

678436 ج  |وى |لمنش|دل |رحمه ع ي|لطن|لخرصى
ئى |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9||878 لضوى |م وحيد تـــوفيق |حس ج|حقوق سوه

54|249 متـــ|مه بــــسيوئى سل|محمود بــــسيوئى سل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

373o87 در محمد|لق|حمد عبــــد|ء |دع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

693o46 ى محمد عبــــد |ي لعليم|لحليم عبــــد |سمي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|
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335o63 لسيد|حمد |يمن |شهد  ى شمس|زر عه عي 

52|573  محمد قطبــــ|بــــسنتـــ 
ى
حمد شوق ره دمنهور|تـــج

857486 ي خلف محمد 
هيم|بــــر|مصطفى ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

| |لمنى
لجديدتـــ

8o42|8 وق محمود  بــــوغنيمه محمود|رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9o22|6 تـــه جرجس  |ئى جرجس شح|روم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

273538 لرحيم محمد|هلل محمد عبــــد|عبــــد لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

5o7576 لسميع محمد عليو|محمد عبــــد | دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|67|9o هلل|لحميد شعيبــــ عبــــد |مروه عبــــد  ى شمس علوم عي 

7|73|7 ح|لسو|قوتـــ يحن  عطيه |مريم ي لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

772863 لرحمن|حمد عيد عبــــد|محمد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

342979 يف ن|ن ون|ج  ح|ج  رسر ى مد محمد مي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

332o24 لد محمد حسن|هديتـــ خ |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

836432 لدين|لدين محمد سعد|ء سعد|لزهر| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|59||o ي محمد شلبــــي 
لعبــــد|خرصى مصطفى هره|لق|بــــ |د|

|43393 لعظيم|لمجيد عبــــد |لمجيد عبــــد |مديحه عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

597o9 ي |نشوي رمض
هيم|بــــر|ن قرئى بــــ بــــنى سويف|د|

862ooo ي 
ى سعيد تـــفى لحمود|بــــو|نرمي  ج|بــــ سوه|د|

8|4376 لرحمن|حمد صبــــىحي عبــــد|لد |خ ي|علوم 
|لمنى

26558| لد محمد موىس|كريم خ ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

8|6798 ن|هبــــه محمد فيصل زيد ي|بــــ |د|
|لمنى

782888 هيم|بــــر|محمود محمد محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

78395 سعد|م شكرى |ن س|ريم|ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

254674 هيم خليفه|بــــر|لسيد |هيم |بــــر| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

752749 لموجود محمد|هلل صبــــىح عبــــد |عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

433669 زى|ىط محروس حج|لع|رق عبــــد |عمرو ط ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

789365 هيم محمد|بــــر|هيم محمد |بــــر|ره |ي عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

78||92 هلل|حمد محمد حسن عوض | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

877295 لمتـــجىل  |دل عىل عبــــد|ء ع|رس| سيوط|ره |تـــج

79o692 وى|لسلك|حمد |حمد |هيم محمد |بــــر| نوعيتـــ بــــور سعيد
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246529 ىط محمد|لع|روق عبــــد |بــــ ف|يه|لرحمن |عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

759757 حمد محمد|حسن | ند عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8|2374 ى|لحميد |د عمر عبــــد|جه مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

282|2o م|لرحمن نبــــيل محمود تـــم|عبــــد هره|لق|حقوق 

33756| لطوجى|مد |سلىم بــــدر ح دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

6|92o5 لسعيد|حمد نبــــيل محمد محمد | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

9o5456 حمد |لد محمد |مصطفى خ ج|طبــــ سوه

634o94 هيم مصطفى|بــــر|محمد مصطفى  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

684878 لىح بــــحبــــح|رس بــــحبــــح عبــــد |ر ي|عم لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

44|263 ح|لدبــــ|ء عزوز عىل |حمد عل| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

52|34| تـــ رمض| عيل شلبــــي|سم|هيم |بــــر|ن |مي  سكندريه|ل|طبــــ 

322867 سلىم سعد محمد حسن ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4757o2 بــــو زيد محمود|دل محمد فتـــىح |ع ره دمنهور|تـــج

89324| لسيد |لسيد فتـــىح |ء |شيم لمنصوره|حقوق 

4||34 د|لجو|تـــ عبــــد |ل فرح|حمد كم| ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

5|337| للطيف|تـــ محمد عبــــد |لشح|حمد |لدين |هر |ش عه دمنهور|زر

885274 ي|ر
دى جورج  |رفعتـــ ن| ئى سيوط|طبــــ بــــيطرى 

6858o4 لحمد|بــــو|لغفور عىل |عىل عبــــد | ند لمنصوره|عه |زر

488594 ف عبــــد |محمد  حمد|ر |لك عم|لم|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

248697 لخليفتـــ|هدى مهدى محمد  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4|4457 حمد دليبــــ|ره مصطفى |س ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

92o435 لحميد حسن محمد  |محمود عبــــد ج|هندستـــ سوه

6|6878 ىس|لعبــــ|رس مسعد |نور ي لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

25o346 حمد عرفه|م مفرح حبــــسر |ريه لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

789o33 هيم رسيه|بــــر|لسيد |دى |بــــش| رويد لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

52o82| ي|ر
ن حسن محمد منصور|رمض| ئى سكندريه|ل|صيدله 

496537 هيم حبــــوه|بــــر|حمد سعد |ء |ول تـــربــــيتـــ دمنهور

486558 حمد|لرحيم |حمد محمد فوزى عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

755|45 لعظيم جوده|ء رجبــــ فتـــىح عبــــد |ل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

9|9848 لس نبــــيل  هيم جندى |بــــر|كي  ج|بــــ سوه|د|
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8|932o سكندر|هيم |بــــر|طف |بــــسنتـــي ع ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

783925 ى جدوع|رس| ى محمد حسي  ء حلىم حسي  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

895895 ي|ر
هلل  |د |لكريم ج|ح عبــــد|لفتـــ|عبــــد| ئى ج|تـــربــــيتـــ سوه

8675o3 ي محمد عىلي|لر|محمد عبــــد
ضى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

229956 ى|بــــو |هيم سعيد سيد محمد |بــــر| لعيني  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

686647 روق صبــــرى عوض محمد|محمود ف لمنصوره|حقوق 

4|8973 حمد مصطفى عىل غريبــــ| سكندريه|ل|حقوق 

58888 لرحمن|لدين عطيه سيد عبــــد |ح |صل ن|هندستـــ حلو

846573 هيم|بــــر|يمن محمد |لرحمن |عبــــد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

839999 دي|بــــ محمد يوسف بــــغد|رح |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

527644 م|لسل|هلل عبــــد |هلل خميس عبــــد |ن عبــــد |رو |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

835232 مد|حمد محمد ح|ء |هد| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

242885 يف عبــــد بــــوبــــكر|لرحمن |بــــ عبــــد|لتـــو|رسر ن|بــــ حلو|د|

363|oo ى صبــــرى محمد |ي حمد عىل|سمي  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

6|83|9 وى|لحن|لسيد |لعربــــى |محمد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

848|5o ن|رق فتـــىحي سليم|لحسن ط|بــــو| ن|سو|بــــ |د|

8oo59o حمد محمد|لرحمن محمد |عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

63856 ل عىل محمد|حمد محمد جل| لفيوم|بــــ |د|

79o|63 هيم|بــــر|رص فوزى |يدى ن|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

355o36 حمد|بــــدين |ر محمود ع|من ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

33o86o لسيد|حمد محمد |يتـــ | |تـــمريض بــــنه

6|237| ح عطيه عطيه منصور|لفتـــ|عطيه عبــــد |هندستـــ طنط

255|o2 بــــوسعده|بــــر |ء فتـــىح ص|شيم ى شمس| لسن عي 

52|8o7 لك|لم|لشفيع عبــــد|حمد عبــــد| |دين معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

682274 حمد|حمد سيد |ندى محمود محمد |س ط|معتـــ دمي|علوم ج

526554 ى ف سليم| |مي  ن يوسف|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

645|2 ن|ل محمود رمض|جم| صف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8265|3 ي
ف عبــــد| |دئى لحميد محمود|رسر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

48|83 حد|لو|كم حسن عبــــد |ح| عل هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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|6||39 لمجيد عوض|مه عبــــد |سل| ن|ر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

85o767 ي |دع
عيل|سم|ء سعد مصطفى لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

435792 يد|حمد ف|لمحمدى |لمهدي |ر |من ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

9||23 لرحمن محمود ذىك|عبــــد | رش بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

5493o د محمد|هد عو|مروتـــ مج ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

437|95 ه رض| هيم مصطفى درويش|بــــر| |مي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

4o5282 ن|هلل محروس زهر|زم محروس عبــــد |ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

849755 حمد|جر عىلي محمد |ه دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

858294 لمعبــــود|دي محمد عبــــد|محمد زي ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

858o|9 ن ريدي|ره محمد عثــــم|س ي|بــــ |د|
|لمنى

|4o396 ف ص|خلود  بــــر محمد|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3|4o5 لعجوز|هيم |بــــر|هيم موىسي |بــــر|ره |س هره|لق|حقوق 

37o852 لسيد|حمد |لسيد |سمر  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

277oo| لففى|طف محمود |ن ع|نوره |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3oo42 بــــو خليل سليم|مه |س|يه | كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

2629|7 |لعط|بــــو |س |حمد عبــــ|محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

298|44 لمزين|لم غنيم |مكرم س لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

354686 عيل حسن|سم|م |م|منى  ى شمس علوم عي 

852674 وق  ف حسن |رسر حمد|رسر ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

83|o2 لرحمن محمد سيد محمد|عبــــد  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

7||655 ل|حمد مصطفى رفعتـــ محمود ح| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

73o62 حد|لو|ن عبــــد|محمود رجبــــ شعبــــ لفيوم|هندستـــ 

893764 ى ممدوح |ي حمد محمود  |سمي  سيوط|ره |تـــج

248299 ف عبــــد |تـــن |ف ل|حد بــــل|لو|حد عبــــد |لو|رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

53o29| لقط|لمقصود |لسيد عبــــد |ء |سم| سكندريه|ل|هندستـــ 

5|642 د طه رزق طه|جه بــــ بــــنى سويف|د|

75|986 وق سعيد عبــــد  لحميد ذىك حسن|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

765994 فرح محمد محمود محمد جمعه ره بــــور سعيد|تـــج

82o697 ي محمود فتـــىحي محمد
مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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456383 ن|لسيد عىل سليم|يه عىل | |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

7o5239 حمد عبــــد|زق |لر|م مصطفى عبــــد |مصطفى هش
هلل |

زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62o539 دق|لح|لم محمد فتـــىح |مه س|س| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

793856 حمد|لسيد |رحمه عىل  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

6|785o ى|حمد عوض |يه | لعشر ط|بــــ دمي|د|

88677o ل سيد |لع|ء سيد عبــــد|لشيم| سيوط|بــــ |د|

53499o لمغربــــى يوسف|منى يوسف محمد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|67354 ي حسن |س بــــو رسيع|رتـــ يحن  ن|بــــ حلو|د|

8oo472 وي محمد|طف مندر|حمد ع| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

637973 هيم|لسيد إبــــر|محمد سمي  محمد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

373|52 هيم محمد|بــــر|محمد | دين |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

857547 حمدي|ن |لم سليم|ئشه س|ع ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

7774oo هيم متـــول|بــــر|حمد متـــول |يه | زيق|لزق|بــــ |د|

777|oo محمد صبــــىح محمد محمد زيق|لزق|ره |تـــج

4|756 هلل|هلل صبــــرى خميس عبــــد|عبــــد هره|لق|حقوق 

684822 هيم تـــوكل سعود جميل|بــــر|هيم محمود |بــــر| لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

86252| دق|حمد عبــــده محمد ص| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

23|734 ف مدحتـــ كم| تـــتـــ|لفتـــوح شح|بــــو |ل |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

2297o9 ه وليد  لعدل|حمد |ني  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

352746 ف|م صبــــرى عفيفى خل|بــــر| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

499|28 ن حسن محمود محمد محمود|يم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

759|9o لحليم عيد|حمد عيد عبــــد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

5762| ح|لفتـــ|ن محمود سمي  عبــــد|نوره صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

49|o62 ف محمد عىل |ف لعبــــد|طمتـــ أرسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

776579 ر|لنج|حمد محمد |رص |ره ن|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

784335 وق صبــــرى محمد فرج يىحي رسر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

24|7o8 ء محمد حسن عوض|سم| هره|لق|حقوق 

8|28|o للطيف|للطيف سعد عبــــد|ر عبــــد|من ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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367843 ئيل يوسف|كريمه كميل ميخ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

426o52 ه عىل نور  مد|لدين عىل ح|سمي  سكندريه|ل|عه |زر

35664o ن|لمجيد عمر|لمجيد خليل عبــــد|خلود عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6363o| حمد|لخي  محمد |بــــو|م |سل| زيق|لزق|حقوق 

|23589 لسعيد عزبــــ|رق |ء ط|ل| هره|لق|حقوق 

|37338 ف عىل عثــــم|لرحمن |عبــــد  ن|رسر ى شمس|زر عه عي 

492776 هيم|بــــر|لسيد |لغنى |حمد محمد عبــــد | بــــ دمنهور|د|

64|792 عيل|سم|مريم محمد عىل  زيق|لزق|بــــ |د|

9oo6|3 لك |لم|ره محمد محمد عبــــد|س ج|بــــ سوه|د|

23993o بــــ محمد|لوه|د يىح عبــــد|زي ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

488658 حمد|رم |لمك|بــــو |حمد محمد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7536|o مد محروس|منه مدحتـــ ح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

63396 جيد معوض| نوبــــ حن|بــــ| ن|هندستـــ حلو

|27646 فظ|ن ح|م رمض|محمد هش ى شمس| لسن عي 

2985o2 هيم|بــــر|حمد |عمر محمد  زيق|لزق|حقوق 

29|75 سل حسن محمد شكري تـــوفيق|بــــ هره|لق|ره |تـــج

24o8|4 ف فتـــىح حسن محمد|م |حس رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|o5o3 لعظيم عىلي|عمرو عىلي عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

235529 حمد عىل|ح |دى صل|ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8o5o79 ندي جرجس شلبــــي موىسي|س ي|علوم 
|لمنى

495252 ى محمود ى أحمد خي  خي  ره دمنهور|تـــج

22o29| لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|زم مدحتـــ |ح  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

4o5o4| لمقصود|حمد عبــــد |حمد حسن |رس |ج سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

4o7|5| لنرص|بــــو |لعزيز محمد |حبــــيبــــه محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

342o|9 لعظيم محمود|ء بــــشي  عبــــد|روميس |علوم بــــنه

62597o ى|لسيد |ح |لفتـــ|دل عبــــد|فرج ع لزهي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77|943 ن|لسيد سليم|تـــ |لشح|عىل محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

229|89 لنور|جح مرصى عبــــد|مل ن| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

63378| مر محمد عىل محمد|يه ع| زيق|لزق|ره |تـــج
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293o44 لشلوف|ر |وي محمد مختـــ|مصطفى محمد قن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

783486 ل|لع|لسيد عبــــد|ء محمد |رس| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

628o5o شم متـــول|جر متـــول ه|ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|7|59| ئيل|م وحيد زىكي عزيز ميخ|ريه|م |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|984o رق سعيد حسن حميد|لدين ط|سيف  هره|لق|بــــ |د|

45653 لحميد حميده|حمد عبــــد |خلود  تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

49986o ي|م عبــــد |لسل|طمه صبــــري عبــــد |ف
لغنى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|59|o7 عيل|سم|ر |حسن فتـــىح حسن رصى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o2|33 فع|ح محمد محمد عىل ن|محمود صل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

837568 ي محمد منصور محمد|م|
ئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7o|o8o ى|لسعيد محمد حس| |هدير فتـــىح رض ني  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

49o363 وق عىل محمد حسن مصطفى رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|95|o لسميع|بــــ عبــــد|لتـــو|مريم عمرو عبــــد ى شمس طبــــ عي 

862|7| ي عيسي زىكي|ري ه|م
ئى دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

786694 لحميد|مل عبــــد |لدين ك|د |ده عم|مي ى شمس حقوق عي 

684252 لبــــسيوئى|للطيف |رق عىل عبــــد |منيه ط| لمنصوره|حقوق 

|47387 لس سمي  صليبــــ خليل كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

233o54 هلل|لمنعم عىل عبــــد|م عبــــد|منيه عص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|8|54 ى  ىط جبــــر|لمع|بــــو |حمد محمد |نورسي  ط|بــــ دمي|د|

787684 هيم متـــول|بــــر|فتـــحيه محمد  زيق|لزق|حقوق 

6o5484 م|لسل|لسيد عىل عبــــد |ء محمد |رس| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

77529| هلل|محمد محفوظ محمد عبــــد ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

2|653o رى|لهو|لرحيم |لدين عبــــد|د محن  |زي ى شمس حقوق عي 

836o68 حمد|حمد محمد |ء |هن ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

328254 حمد تـــوفيق معوض محمد عيسي| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

88o9o8 ج |عىل محمد فر| رض سيوط|تـــربــــيتـــ 

322335 ى خ|ي د محمد|لد عمر رش|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8549o9 شد مهدي|تـــ ر|شد سمر|ر ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

345776 بــــرهيم موىس|حمد محسن |محمود  |بــــ بــــنه|د|
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8|5688 ي محمد|
يه خليفه نبــــيسر ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

255598 م|د مصطفى حم|مصطفى محمد فؤ ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

7|o|3o م|م|ل|لىح عىل |حمد عبــــد |عىل  لمنصوره|ره |تـــج

459o95 ى محمد  حمد|بــــوبــــكر |نرمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

254439 خ|لفر|بــــسمه ربــــيع عيد محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

677567 لليثــــى|لمنعم محمد |رس عبــــد |لرحمن ي|عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

63o56o جورى|لبــــ|لمنعم |هيم محمد عبــــد |بــــر|محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

845348 م|هي ف|هلل ز|نشوي عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ 

8o3|57 لكريم|ط عبــــد|بــــتـــ شو|ثــــ| رول ره بــــنى سويف|تـــج

93336 وق  ن محمد|لسيد عثــــم|رسر ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o3679  طه |لش|محمد عزتـــ عبــــد
ى
لسيد|ق سكندريه|ل|حقوق 

64||3| لزر|هيم |بــــر|ع |حمد سبــــ|ن |نور لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76|oo7 لدين|منى عىل جمعه نور  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

2|4843 حمد|دهم سيد عبــــدون |  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

48|974 ي|لسيد |هيم |بــــر|حمد |محمد  ج 
لخرصى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6||973 ظه|هيم محمود بــــ|بــــر|هيم مجدى |بــــر| |هندستـــ طنط

858778 ي|ن عبــــد|يم|
هلل خلف مهنى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

64o|89 ى  ى موىس عبــــ|لسيد |نرمي  س|مي  زيق |لزق|تـــمريض 

6436|o لمقصود|حمد محمد عبــــد |محمد  زيق|لزق|عه |زر

7746|9 حسن عقل| ل زكري|تـــفى بــــل |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

287|55 لحكيم تـــعيلبــــ|رص عبــــد|حمد ن| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|49o3 مح فهد فخرى|ركو س|م هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|46o3 ه|دل محمد |محمد ع ى ليى ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|6o5|| بــــر محمد|لرحمن محمد ج|عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

63|492 عيل|سم|ء سمي  فكرى محمد |رس| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

89293| ى |شد حس|بــــدين ر|حمد ع| ني  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

68753| هيم|بــــر|حمد |ح محمد |رق صل|ط ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

|5o856 مل سيد محروس عىل حسن| ن|تـــربــــيتـــ حلو

82|684 ى طلعتـــ جرس عبــــد ك|لمل|نيفي  ي|بــــ |د|
|لمنى
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826||o ء يوسف عربــــي محمد|ل| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

25o639 ق|ر رجبــــ محمد |من وى|لشر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o6865 ى غبــــري|د |ركوس ميل|م ل |مي  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

|32|87 وق  ف محمود |رسر لسيد|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

35|786 حمد|بــــو|هيم عفيفى |بــــر|طمتـــ محمد |ف ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

8o6|57 ي ك|روم
مل|مل نجيبــــ ك|ئى ي|ن |سن|ل|طبــــ 

|لمنى

4o5533 لعزيز محمد|صف محرم عبــــد |عهد ن سكندريه|ل|بــــ |د|

322|95 لرحمن|لعزيز مصطفى عبــــد|ل عبــــد|خلود جل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

832454 ى|ل عطيه |ء محمد جل|رس| مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

898|57 حمد |ده خلف محمد |حم ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

4|9974 ى |حمد ي|كريم  ي|لش|لعبــــد |سي  ج  |حقوق طنط

92577 د محمد|مروه سيد فؤ ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

84|677 ي محمد محمد|مؤمن 
لمرتـــضى |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

884585 لس يوسف يعقوبــــ بــــولس  كي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

27376o ن|هر عثــــم|ئشه جعفر محمدط|ع ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

642386 حمد متـــولي|لسيد |لسيد محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|75972 د مرىس|ن يحن  مرىس عو|يم| سيه|نوعيتـــ عبــــ

263726 ل|لجم|لسيد |جر محمد |ه لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

44o2|5 هلل مخيمر|هيم عبــــد|مصطفى إبــــر| لي|د ن|طبــــ حلو

252946 لدين|مريم مجدى محمود صبــــىح نور ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

698596 نم|ل غ|نم جم|م غ|ندى عص لمنصوره|نوعيتـــ 

423|87 لحميد محمد|ح عبــــد |حمد صل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

43o3o8 ى|حمد ع|ريم  دل عىل حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

839o36 لسعدي يعقوبــــ|طف |ردين ع|ن سيوط|ره |تـــج

7|o54 رس سنوىسي غيثــــ|ء ي|ول لفيوم|بــــ |د|

3465|6 لدين|لمقصود عز |ح عبــــد|حمد صل|بــــ |رح |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

264o6 ن|بــــ وجيه وهيبــــ ولع|يه| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

769289 ج سلىم|مه فر|حمد سل| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

6|4o48 لمنصف موىس|ن عزتـــ فتـــىح عبــــد|يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6472o7 لحميد محمد خليل|حمد عبــــد|عزيزتـــ  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري
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|6|577 وق مصطفى س لم|لسيد س|لم |رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

26524| ل قطبــــ|لع|بــــر عبــــد |لد ص|بــــر خ|ص ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

22|65| ء محمد عىل|هيم عل|بــــر| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

43o4|9 ن عطيه|ن فوزي سليم|ديه سليم|ن |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

69|585 زى|لمنتـــرص غ|لد |جر خ|ه ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

772569 دى|له|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|هبــــه محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

9o367o لم |ل حسن س|نعمه كم تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

885oo4 س |محمد عبــــ| يه رض| سيوط|بــــ |د|

483|64 هلل|ن عبــــد |متـــ رمض|مل سل| سكندريه|ل|بــــ |د|

792o66 لعزيز محمد عطيتـــ|ره عبــــد |س ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

5437|8 حمد متـــول محمد عىل تـــوتـــو| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

487623 لحميد عمر مصطفى|عمر مصطفى عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

363466 هلل|هلل محمود عبــــد|يتـــ عبــــد| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

23573o ه وليد عبــــد| بــــ|لتـــو|لمنعم عبــــد|مي  هره|لق|حقوق 

33389 لخول|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|منيه محمد عبــــد | ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

857934 ى عو| د|منيه حسن حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|34672 محمد سيد محفوظ عىل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4|836o عيل|سم|عيل جمعه |سم|حمد |ح |سم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

47527 للطيف سعيد خليفتـــ|لرحمن عيد عبــــد |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o7235 ي|زق |لر|زق محمد عبــــد |لر|وليد عبــــد 
لففى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

828963 لرحيم محمد عىلي|م عبــــد|سل| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

68||27 يف  ح|لفتـــ|حمد عبــــد |حمد |رسر لمنصوره|ره |تـــج

43|58 مه عز|طف عىل سل|محمد ع ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8363|2 حمد محمود|طمه فوزي |ف ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

4o5546 م|بــــ مصطفى عل|يه| |رول سكندريه|ل|ره |تـــج

|29952 ن|ل بــــخيتـــ قزم|جم| رين|م هره|لق|ره |تـــج

53558| يكل مكرم جرجس عزيز خليفه|م لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

328453 م|م|حمد |حمد مصطفى محمد |در |ن ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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4782o8 لرحمن|مريم سعيد محمد بــــسيوئى عبــــد لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

27572 لحميد|فظ عبــــد |لح|مروه حسن عبــــد  ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

897|8o حمد |محمد مصطفى حلىم  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|47|65 وي|وي حمز|هلل حمدى شعر|منتـــ  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

35|822 ي|لحلو|هيم |بــــر|دق |لص|م عبــــد|م عص|سل|
ئى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6|2767 ه  حمد رزق|حمد |لسيد |ني  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

5|2872 حمد شلبــــي|د محمود |د عم|زي |عه طنط|زر

696692 لميىمي|لرحيم  |ل محمود عبــــد |محمود جم |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

5|54|3 زى|م غ|لسل|ح عبــــد |لفتـــ|مروه محمد عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

899|8o مر محمد محمود محمد |ع ج|طبــــ بــــيطرى سوه

462742 حمد دحدوح|لحميد |محمد حسنى عبــــد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

87o733 لعزيز مرصي|هلل عبــــد|محمد عبــــد لمنصوره|حقوق 

|6|49| ن محمد|رق رمض|عمر ط دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|42442 د حسنى|رتـــ محمد ج|س ى شمس  تـــمريض عي 

9o3775 ى  سم فرغىل |لق|بــــو|عبــــي  يسي  ج|علوم سوه

447|8 لجمل|هلل محمد عيد |بــــر عبــــد |مريم ص هره|لق|عه |زر

|23995 ن محمد محمود مسلم|لد شعبــــ|يوسف خ ن|هندستـــ حلو

32oo77 لرحمن|لرحمن محمد لطفى عبــــد|عبــــد مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

827558 ى | حمد| |لوف|بــــو|يه حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

24585o ى |حمد س| وى|لعشم|م عشر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

8o7648 ى |نور | بــــ|لوه|نور عبــــد|مي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

5|9652 سيوىطي|ل|عيل |سم|ر عىل محمد |من سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

432627 سم|ئيل عطيتـــ يوسف بــــ|ره ميخ|س |علوم طنط

783o|5 ى نج ى نجم|عىل محمد حسي  ح محمد حسي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

2|693| ح|لفتـــ|هلل مجدى مصطفى حسنى عبــــد|هبــــه  ى شمس صيدله عي 

48|4| لرحمن محمد|حمد عبــــد |د |جه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|o|57 ي|ر
بــــ ربــــيع|لوه|دل عبــــد |ع| ئى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

252687 لشيىم|لح |حمد سعيد ص|م  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

469o6 م عىلي غنيم|م|لعزيز |عمرو عبــــد هره|لق|ره |تـــج
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646732 أمنيتـــ حمدي مصطفى أبــــو شعيشع ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

422oo4 لسيد فكرى محمود|يه | تـــمريض فرع مطروح 

897347 ى |عبــــد حمد |لرحمن محمد حسي  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

7598oo دى محمد|له|ره حسن عبــــد |س لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

84338 طمه محمد جمعه سيد|ف بــــ بــــنى سويف|د|

9|3539 بــــيتـــر وجيه سيحه بــــطرس   ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|23266 هلل|حمد محمد حلىم فتـــح | ى شمس|تـــج ره عي 

45ooo8 ي|هر |لظ|م محمد عبــــد |مر
ى
لمنوق |حقوق طنط

7o7763 لبــــىه|م |لسل|حمد عبــــد |م |لسل|رقيه عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|57433 ى طلعتـــ فرنسيس عبــــد  هلل|حني  ن|بــــ حلو|د|

426526 أمنيتـــ نور محمد نور سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

49o483 هلل|بــــ |دل فتـــىح ج|ء ع|دع سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

23387 لمطعنى|حمد محمد |دل |حمد ع| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|5o822 لدين|ح |مهند بــــهجتـــ محمد صل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o5354 عيل|سم|لسيد |حمد عىل |دين |ن |ره طنط|تـــج

6o992o لمتـــولي شقوير|مريم فتـــىحي  لمنصوره|علوم 

528775 تـــبــــ|لك|لسيد |سيف حسنى  سكندريه|ل|هندستـــ 

2327|4 ى|رحمه مرزوق هش م حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

272o38 لرحمن سعد|لفتـــوح عبــــد|بــــو|د |جه |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

429o7| حمد زرير|ن محمود فتـــىح |يم| | تـــمريض طنط

|54227 لعزيز|لعزيز صبــــىح عبــــد |حمد عبــــد | ى شمس صيدله عي 

2|4|39  محمد سمي  عبــــد 
لكريم خرصى|مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

35||58 س شعله|ن عبــــ|حس|حمد مجدى | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

43o3o تـــسنيم محمد محفوظ محمد محفوظ عه مشتـــهر|زر

|5|o33 يد عىل|بــــو|لد |خلود خ ى لي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

425o57 فع|لش|هلل |لمحسن عبــــد|هلل عبــــد|خلود عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

5o|55o ى|ن عثــــم|ء عثــــم|رس| ن حسي  زيق|لزق|عه |زر

833687 ين جعفر محمد محمد رسر دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

9|9864 ف كم|محمد  ل محمود  |رسر ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

3593o8 شد شفيق|رق ر|ريو ط|م |بــــنه| هندستـــ شبــــر

444929 لننى|هيم |بــــر|حمد سعيد |محمد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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46o67 دل محمد يوسف|ده ع|غ ن|صيدله حلو

44|228 ي مسعود 
لسيد زقزوق|لسيد |حسنى لشيخ|طبــــ كفر 

44444 حمد عتـــريس|مصطفى مؤمن سيد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

857|| هلل|د |لق ج|لخ|مريم سيد عبــــد  لفيوم|بــــ |د|

878484 بــــر بــــكر |ء بــــكر ج|دع سيوط|حقوق 

|4392 ح حسن|حمد حسن صل| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

68o566 ىطي|لمع|بــــو |لسعيد |لسيد |ن |يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

352755 دل محمد عىل|حمد ع| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

38455 ى عزتـــ |ي ى |سمي  بــــورسيع|مي  ى شمس| لسن عي 

2922o9 يد|هد سعد ف|جر مج|ه ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

232668 ى ع|ي يد|دل مهدى سيد ز|سمي  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5oo9o5 لمحص|لسعيد محمد |نور عىل  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

75o723 لعزيز فتـــىح فرج محمد بــــيوم|ء عبــــد |رس| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

525o82 د محمدعىل|هدير محمد فؤ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

42o23| ن|حمد عثــــم|ء محمد عىل |لشيم| |حقوق طنط

62|oo4 يف عطيه|س ره محمد غريبــــ رسر ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

6397|3 ح فتـــىح محمد حسن|ن صل|نوره زيق|لزق|حقوق 

|39338 بــــ صبــــىح عىل محمد|يه|ر |من هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|3oo8 ى ص|عىل  حمد |دق |مي  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

4o58o8 د|ج| لعل|بــــو |د |هلل مصطفى ج|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|26ooo رص سعيد حسن|لن|فرح عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8276oo دي|حمد عبــــ|نور |يزه |ف تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

689o39 لحميد محمد عىل|لمجيد عبــــد |حمد زىك عبــــد | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

752579 د|مه ج|د سل|ثــــون عم|غ| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

|28268 ى |ي لفتـــوح|بــــو |بــــو بــــكر محمد |سمي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

354897 فرحتـــ محمود محمد محمود ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

834829 عيل|سم|ل محمد |حمد كم| دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

8o7832 سحق|ندي محفوظ بــــطرس |س ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

9o43o3 ف محمد |حمد | لسيد |رسر ج|ره سوه|تـــج

84|424 حمد محمد طه|طمه |ف تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن
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2689o9 لرحمن حلوه|طمه سعد عبــــد|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|78926 بــــر هيكل|لحليم ج|سمر عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

677|49 دى|لحم|ع |لرف|لسيد |حمد محمد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9||o7| حمد |نور |ميمه محمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7895|| ي عبــــد |يمن عبــــد |مصطفى 
لمقصود|لغنى ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 

مس |خ.تـــ

534|o8 لد عىل خميس عىل سعيد|خ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

765532 ئى منصور|لسود|لرحمن محمد |عبــــد  |د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 
ضتـــ|ري/لسويس

833649 د|ء فتـــىحي محمود ج|سم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

232938 ح|لفتـــ|ن عبــــد|ء صبــــىح عش|ل| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

863347 ن|لكريم رضو|لرحمن عبــــده عبــــد|عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

8396| وى|بــــ مك|لوه|لد فتـــىح عبــــد|محمد خ ره بــــنى سويف|تـــج

497|58 زي|مل غ|ء عبــــيد ك|رس| تـــربــــيتـــ دمنهور

66424 ى عىل|زينبــــ ط رق حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

695|52 ه | |لعل|بــــو|حمد|لسيد مصطفى |مي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

2|9|3o م|لسل|سم عبــــد|نور ق|م |لسل|م عبــــد|عص دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|427o3 ى سلىم حربــــى عويس حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

88|29| حمد |ل |لع|حمد عبــــد|دهم | سيوط|بــــ |د|

364644 ى عمر ن موىس حموده|نرمي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

28|3|8 ل|لملك غبــــري|هيم عبــــد|بــــر|بــــرسوم  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

38268 حمد|هلل جمعه سيد |مد عبــــد |حسن ح ن|حقوق حلو

493676 هيم خليل|بــــر|لسيد |هيم |بــــر| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

629o|9 سط|لبــــ|ء عبــــده عطيه عبــــد|رس| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2|235 لمهدي|ئل محمد |د و|جه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7|8o7 ه عبــــد | لقوى|لمنعم سيد عبــــد |مي  لفيوم|بــــ |د|

428oo7 لجمل|حمد |دل حسن |ع| روين |ره طنط|تـــج

3|5954 لسيد زىك محمد|ن محمد |يم| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

4o233o هيم|بــــر|لسيد |حمد محمد |ء |سم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

Wednesday, September 5, 2018 Page 2789 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

533236 آيتـــ محمد محمدين جمعتـــ سكندريه|ل|حقوق 

67966o ن|هيم لطفى عرف|بــــر|دهم |محمد  لمنصوره|بــــ |د|

827|2 لعزيز حميده|يد سيد عبــــد |ز هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35824 لشيىم|لعزيز |لمؤمن عبــــد|صبــــرى عبــــد| مه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|9|8| ن عزيز يعقوبــــ|ل سليم|من ي|بــــ |د|
|لمنى

7||623 لخولي|ل زىك |محمد مدحتـــ كم ره بــــور سعيد|تـــج

6o97|2 ع|عيل من|سم|ئى صبــــرى |آيه ه ي صىح طنط
|معهد فنى

|63|8 لعزيز |ن عبــــد |حمد شعبــــ|ضىح  هره|لق|صيدله 

5|3844 للطيف حميده|حمد سيد خليفه عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4836o7 ى هديتـــ|حمد |جر محمد |ه مي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5|5743 عيل عمر|سم|دي |له|يه سعد عبــــد | بــــ دمنهور|د|

88|7oo هيم سمي  محمد فرج |بــــر| سيوط|حقوق 

4|o634 لبــــدوى|حمد |حمد |حمد محمد | |ره طنط|تـــج

5o8o9| ف محمد سعيد |نس |ن حمد|رسر سكندريه|ل|علوم 

386|| ز|رص سيد فو|ء ن|وف ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

429449 لعزيز|مر مجدى عبــــد |عمر تـــ لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

2342o9 لدين محمد عىل محمود|عز هره|لق|بــــ |د|

45|6oo ز|م در|لسل|حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|حقوق 

788773 ن سلىم|لم|لرحمن س|حمد عبــــد | ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

49o4o9 ح محمد محمد|لفتـــ|دل عبــــد |ندى ع لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7547|5 ن ئيل|ض ميخ|وجيه ري| مي  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

335oo ي |لش|حمد عبــــد|هلل |منتـــ 
ى
حمد عبــــده|ق ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

54o48| يوسف| لوف|بــــو|لسيد |جر محمد |ه |حقوق طنط

32o|o ي|لعلو|حمد |للطيف محمد |سلىم عبــــد 
ئى ى شمس هندستـــ عي 

84529| ل سيد|هلل جم|ن عوض |نوره ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

89o342 حمد |لمحسن |لمحسن محمد عبــــد|عبــــد سيوط|حقوق 

257729 ف عبــــد|حمد | ر نرص|لغف|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

44|387 تـــه|حمد شح|صم |حمد ع| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

8o|25| ن ي معوض|نج| مي  ح بــــشر ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

5474o6  د|م محمد عبــــد |وس
ى
ود|لرسول دسوق عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف
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44275 يوسف رفعتـــ يوسف محمد يوسف هره|لق|هندستـــ 

|22295 مر سيد محمد|بــــسنتـــ تـــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

53744o لقهوج |ضل |مل عوض بــــسيوئى ف| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

4|2484 ن|هيم زيد|بــــر|لد |ء خ|عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

77747| عيل|د محمد إسم|م رش|حمد تـــه| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|69|66 زى|حمد محمود محمد حج|لرحمن |عبــــد  ى شمس حقوق عي 

2335o| ح عمر|لفتـــ|حمد حمزه عبــــد |ن |يم| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

9|258| دل محمد حسن |هند ع ج|تـــربــــيتـــ سوه

493247 ي زيد|
ي بــــسيوئى

ى
ي صدق

حمد بــــسيوئى سكندريه|ل|حقوق 

255|3| ل|لبــــل|هيم |بــــر|ح سيد |م صل سكندريه|ل|طبــــ 

3548o4  مني  عبــــد
در|لق|زق عبــــد|لر|تـــفى ى شمس|د| بــــ عي 

699487 ن متـــولي|حمد سليم|حسن  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

88|293 فتـــ فريج |د ر|بــــيتـــر ميل سيوط|بــــ |د|

|6|48o لسيد|د |لسيد فؤ|مه |س|حمد | ى شمس هندستـــ عي 

48|455 لغيط محمد|رق عيد منصور أبــــو|ط ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

336289 حمد طه محمد|جر |ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7|5725 بــــينى|غريبــــ عىل | ء رض|سم| لشر لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

37o|39 ى عو|ي د|د سعد عو|سمي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4348|| لمجد شعي |بــــو|م طلعتـــ |سل| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

697975 هلل|للطيف عبــــد |تـــسنيم صبــــىح عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

82o37| لحفيظ|ن عبــــد|ل شعبــــ|منتـــرص جم ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

362984 وق رفيق محمد فضل رسر ى شمس حقوق عي 

374|63 ل|لغز|حمد |حمد |م |مصطفى عص تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

753597 حمدحسن|هيم محمد |بــــر|سميه  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

9o67o7 لسيد محمد |حمد |ره |س ج|تـــربــــيتـــ سوه

8828|2 ى يعقوبــــ  | يرين سمي  بــــشر ج|بــــ سوه|د|

7696o8 محمد عيد محمد| رض كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

23324 جد عمرو ذىك حنفى|م ن|حقوق حلو

429432 لسميع|مصطفى محمد تـــفى عبــــد  |ره طنط|تـــج

49o44| لعزيز|ن عبــــد |ن محمد مهر|يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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52479| لتـــرىك|محمد سعد عىلي مصطفى  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6o8|27 طر|ليىل نبــــيل عيد محمد خ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6759|6 ج |لبــــلتـــ|لسعيد |هيم |بــــر|ن محمد |رو لمنصوره|حقوق 

9|2975 م |لسل|لبــــديع محمد عبــــد|ن عبــــد|نوره ج|ره سوه|تـــج

63|99o ى م فتـــىحي محمد|عص| لي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

236867 رق محمد محمد يوسف|مريم ط ن|فنون جميله فنون حلو

875o2 حمد|حمد رجبــــ |بــــ |رح لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2574o2 ج |لبــــلتـــ|ل |د كم|حكمتـــ شد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

427|49 تـــ|تـــ عىلي فرح|فريده فرح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3o24| عيل عىل محمود|سم|ء |ل| ى شمس| لسن عي 

|23675 حمد|لنبــــى محمد |يوسف عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|65o| ح|لفتـــ|لمؤمن عبــــد|محمد عبــــد| دين بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

222o82 ر فوزى محمد|ء مختـــ|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|577| سنيتـــ نرص فرج عيد ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

783756 ى محمد |هلل |عبــــد  ى|دريس |مي  مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6965|5 ل|فظ مش|حمد محمد ح| تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

494739 بــــ فتـــىح خليل|لرحمن دي|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2|9249 لحميد|ح عبــــد|لفتـــ|لد عبــــد|مصطفى خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

687969 ه عبــــد | |لبــــن|ح |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|78384 ي عبــــد |يه سمي  عر|
ى
لمنعم|ق هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4o7264 ن|لحميد رمض|ل عبــــد |رضوى محمد كم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

353493 لمزين|محمد محمود محمد محمود  |بــــ بــــنه|د|

339o8| ي|ر
لحميد محمد|نور عبــــد| |ئى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

8|792o فظ|لح|دل فتـــىحي عبــــد|ء ع|لزهر| ي|بــــ |د|
|لمنى

2497o4 لقرش|هيم |بــــر|مريم مجدى  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

883299 ن  |ه عثــــم|لل|ء عبــــد|محمد عل ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

35o255 يف|م محمد |سل| حمد محمد رسر ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

6|3686 د|هر حم|هر لطفى ط|هدير ط ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

36o682 نتـــ|لسيد شبــــ|ئل محمد |حمد و| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

273|o2 ك|لمل|بــــر عبــــد|عصمتـــ ج| رين|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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845699 حمد يوسف|هيم |بــــر|عىلي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

3728| دتـــ عىل طه عىل بــــيوم|مي ن|بــــ حلو|د|

923487 لرحمن |لسيد يونس عبــــد|لد |خ زيق|لزق|حقوق 

3|477o للطيف محمد|مصطفى محمد عبــــد ن|بــــ حلو|د|

365263 تـــ لطفى عزيز|سيمون نش|ن| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

44|6|4 وى|لبــــهنس|ر عىل محمد عىل |من لشيخ|بــــ كفر |د|

69|338 دى|هيم ش|بــــر|لعزيز |يمن محمد عبــــد |حمد | ط|بــــ دمي|د|

|294|9 |د تـــكل|ميل ج|جوزيف  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2|3|o3 حمد محمد تـــوفيق|ء محمود |سم| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

2595|2 رص|ء سيد محمد محمود ن|ل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|43242 د|د زىكي عي|عم| مي  سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

684794 |بــــوري|هلل |ء نبــــيل محمد عبــــد |دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

769346 ن مسلم|لم|حمد س|م |بــــس ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

4|3822 لعزم زقزوق|بــــو|ح زىك |لفتـــ|ممدوح عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

695826 د|ن ج|لسيد مرو|هر |ن ط|حن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

63|677 ف مريم محمد عىل محمد مشر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|||55 حمد بــــيوم|محمد سيد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|66697 صم محمود شكرى|حمد ع|ره |س ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

2|769 هلل مني  عىلي محمد|منه  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9||765 لكريم |عبــــد| لوف|بــــو|محمد فكرى  |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

5598| د|معتـــصم محمد فوزى حم ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

3|2984 ن|دق رسح|لص|فريد | عمرو رض |علوم بــــنه

|275|| ى ك|م  مل مسعود|لمعتـــصم حسي  ى شمس هندستـــ عي 

6839|3  محمد|لبــــ|لجعفرى عبــــد |هلل |منه 
ى
ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26|2o6 د محمد خليفه|ء فؤ|رس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|o|88 لحنفى|لمتـــول |هيم |بــــر|هيم فتـــوح |بــــر| |بــــ طنط|د|

486849 مصطفى محمود حنفى محمود سعد موىس سكندريه|ل|حقوق 

687o88  عىل|لش|لسيد عبــــد |ر يوسف |مي
ى
ق لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 
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239493 هر منجود|ر طلعتـــ م|بــــر| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

6|9o4o  |هيم |ممدوح إبــــر| مه
ى
لقن|لدسوق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7oo5o3 لسيد محمود طلبــــه|بــــسمه  لمنصوره|نوعيتـــ 

9|749| د محمود محمد  |طمه مر|ف ي صىح 
سيوط|معهد فنى

69724 بــــوزيد|حمد |لد |يه خ| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2877|4 ن حسن مني  فهىم|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

83o9|4 ن|حمد محمود سليم|ء |شيم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|38464 حمد|حمد محمد |يه | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7759o6 ح محمود|لفتـــ|حمد عبــــد |زينبــــ  زيق|لزق|نوعيتـــ 

337893 م عىل عفيفى|لسل|رس عبــــد|م ي|سل| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2|9237 لسيد|لدين عىل |ء|دى عل|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|37o2o ض|لسيد ري|عمر محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|752o5 حمد محمد عىل|محمد  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

756672 ر خليل|لغف|حمد محمد عبــــد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|343o8 عيل|سم|عيل محمد |سم|جر |ه هره|لق|ره |تـــج

752|54 ي|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| لمسي  زيق|لزق|هندستـــ 

4o8437 وى|لنحر|هيم |بــــر|لسيد عزتـــ |عىل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

754477 وى|ء محمود قن|ئى عل|م| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o57|3 ى محمد|م عبــــد |عمرو عص لعزيز أمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

679274 م|لسل|دل محمد عبــــد |حمد ع| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2|4265 يد|بــــو|بــــ محمد |يه|دهم | ى لي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

8|39|5 ي|نه شح|مري
ى|تـــه فهىمي بــــنى مي  ي|علوم 

|لمنى

5o3325 ئى|لسود|ل |هيم مرس|بــــر|مريم حمدي  سكندريه|ل|حقوق 

|52|53 ود|لمرىس د|ن |م عطو دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

|49o42 ي
لعزيز|يمن محمد عبــــد | |دئى ن|حقوق حلو

7o|43 بــــوبــــكر عىل|محمد ممدوح  ن|صيدله حلو

|22778 ن|سليم| ريو مدحتـــ عط|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

223|58 حمد|ن زينهم سيد |عمرو رمض ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o3745  محمد |هيم |بــــر|يه |
ى
لوكيل|لدسوق زيق|لزق|بــــ |د|
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|5|3o8 تـــ محمد|لشح|دل |هدير ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|628o وى|لبــــر|حمد محمود سعيد |محمود  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

484783 ن|بــــو بــــكر عثــــم|بــــكر محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

753487 ى عبــــد | لحميد|يه حسنى حسي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

6|4497 زى|دل مصطفى حج|ميس ع|ل | معهد فنى تـــمريض بــــنه

422788 لعظيم عىل|د عبــــد |ل عم|فري لمنصوره|علوم 

423372 لسيد بــــدر|حمد |ن |رو لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

825|95 ي محمود سيد عبــــد
لرحيم|مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

859587 لرحمن|مد عبــــد|ح ح|د صل|زي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

32486 حمد عيس|لعىل |يوسف محمد عبــــد  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

|2633o مد|ح ح|لفتـــ|لد عبــــد |طمه خ|ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

425999 هيم|بــــر|لح |ء محمد هليل ص|ل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

456|9o وى|لنحر|بــــر طه |لرحمن ج|ن عبــــد |رو |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

8o5|44 ي|لرحمن مش|جد عبــــد|مي م
ضى ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

| |لمنى
لجديدتـــ

753326 لدين محمد عجىم|ء |محمد بــــه ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

3|825| لسيد|ن |حمد محمد رمض| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

643225 للطيف فرج|محمد عبــــد| مه زيق|لزق|بــــ |د|

773437 طر|د خ|لجو|تـــتـــ عبــــد |يه فضل شح| زيق|لزق|عه |زر

62696| مريم بــــهجتـــ مصيلىح مصيلىح زردق زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

262557 دل مأمون مأمون محمود|م ع|سل| |ره بــــنه|تـــج

4643o6 لبــــيوم|لسيد محمد |حمد جمعه | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|65o7o س مصطفى زينهم عىل|ين| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

777oo9 هيم سعد|بــــر|ر محسن |من لمنصوره|حقوق 

822|94 ي وهبــــه|مل
ى
ك جرجس شوق ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى

28|o32 لدين عىل حسن|د|عىل عم ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

|5o755 لدين محمد خليل عيد|ح |محمد صل هره|لق|هندستـــ 

922576 حمد محمود |م مصطفى |سل| ج|صيدلتـــ سوه

78o325 ي
بــــشي  مبــــروك شندي| دئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 
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4|3o|2 لقلىل|مه محمد |س|فرح  |ره طنط|تـــج

827989 ق|سم| حمد|وي |ء محمد رسر تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

7o243 م رجبــــ محمود محمد|ريه لفيوم|بــــ |د|

86929o دق يوسف|لص|حمد ممدوح عبــــد| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

289o32 منه محمود محمد حسن عىل ى شمس|د| بــــ عي 

757|44 لسيد|لسيد محمود | |روفيد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4492| حمد|ن ربــــيع محمد |نوره كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

24899 ى محمد يسن حسن ج|ي هلل|د |سمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

499|97 لمنعم|ء محمود محمد عبــــد|ول تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

8|o867 زق|لر|هلل عبــــد|زق عبــــد|لر|ل عبــــد|نه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

838792 لضوي|مؤمن محمد | ربــــ ن|سو|بــــ |د|

2|4443 وليد يوسف محمد| ند هره|لق|بــــ |د|

243522 حمد| |محمد ذكري| دين ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

643o|8 لمقصود|لعزيز عبــــد |شمس محمد عبــــد زيق|لزق|نوعيتـــ 

2286| ن|مه عثــــم|بــــوش|محمود رجبــــ  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

424597 هلل محمد عىل|هلل محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

787477 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|كريم مدحتـــ محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

676243 د|لجو|مد عبــــد |م ح|يه عص| لمنصورتـــ |تـــمريض 

7o3453 وى|لمك|لسيد |لمنعم |هبــــه محمد عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

5|75o3 نم|ن محمد محمود محمد غ|نوره بــــ دمنهور|د|

4o|47 ى سيد عبــــد|ي لحفيظ يس|سمي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o597| لدين بــــرعي محمد|ء |معتـــز عل ي|بــــ |د|
|لمنى

4|943| لحميد منصور|د عبــــد |ر متـــول رش|من لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

7o43|8 ى عبــــد | ى|منيه خي  لمول بــــحي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

677925 ن|لسيد عمر شعبــــ|حمد يشى | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

449784 لشىسي|حمد تـــوفيق |دل |مصطفى ع دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

34432o ف عبــــد|هلل |عبــــد هلل سعد|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

268334 ل|لغز|لسيد محمد |هلل |عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

69|o85 لسيد|حمد |هيم |بــــر|لسيد |مريم  صيدلتـــ بــــورسعيد
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848o8 حمد عىل|لدين عىل |ح |محمد صل تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

9o|23| حمد قبــــيض |ء محمود |دع ج|بــــ سوه|د|

6|486o لبــــدرى رزق سعيد عىل| |بــــ طنط|د|

537o4o |لسق|ر |لستـــ|هيم عبــــد |محمد إبــــر معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

877772 فظ  |لح|فظ محمود عبــــد|لح|ر عبــــد|من سيوط|تـــربــــيتـــ 

|76582 لنمر|لسيد |هلل محمد |ء محمد عبــــد |صف ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

6o759| لقروه|م رأفتـــ مصطفى |س |ره طنط|تـــج

|3833 ن|ح محمد رمض|محمد صل د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

4||9|8 ن|هلل حسن عثــــم|حمد حمدى عبــــد| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

32|489 محمد سيد محمد لبــــيبــــ ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

7|3o|4 حمد عمر|لسيد |لعربــــى عبــــده |محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

6o9385 ئى|لصوف|لسيد |يز |محمود ف لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

3526| ف عبــــد |ء |ل| هلل شلتـــوتـــ|هلل عبــــد |رسر هره|لق|صيدله 

|46479 ندى موريس صبــــىح حبــــيبــــ|س ى شمس| لسن عي 

4267o| ي |ي
ى محمد مصطفى هيم عوض|بــــر|سمي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

4o|282 |موريس حن| نس حن|ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o6777 لرؤف محمد|حمد عبــــد |بــــ |مه لمنصوره|هندستـــ 

4o5o84 لمعىط|هيم محمد عزبــــ عبــــد|بــــر|عمرو  سكندريه|ل|ره |تـــج

5|44oo هيم رسط|بــــر|سلىم مصطفى محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

22|79o محمد يحن  عىل بــــدوى| دين هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2726|5 ى  ر|هيم عم|بــــر|عمر حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6338o8 تـــ سيد  ر|لنج|حمد محمد |ني  زيق|لزق|طبــــ 

4558|2 حمد|عيل عىل |سم|هبــــه  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

46o373 لحليم عىل|مح محمد عبــــد |هلل س|منتـــ  |حقوق طنط

6|925| لعزبــــ سويلم|هيم |بــــر|دق |محمد ص  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

34o987 لخول|وى محمد |لشبــــر|مل محمد |مصطفى ك |حقوق بــــنه

868248 حمد|بــــر |يه محمود ج| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

897855 يد محمد |ن سيد ز|يم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6|93|8 بــــينى ف|بــــر |لسيد ص|يوسف  يد|لشر ط|هندستـــ دمي
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27o|52 للطيف|حمد محمد فوزى محمد عبــــد| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

69o6oo لبــــيىل|لسيد |ن |لبــــيىل شعبــــ|طمه |ف لمنصوره|نوعيتـــ 

83o|7| ى حن|ج مرقس جندي| كلي  |نوعيتـــ فنيه قن

426o22 م رزق محمد عيس|حبــــيبــــه س سكندريه|ل|بــــ |د|

9o532 حد|لو|لمحسن عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

484842 سليم نبــــيل محمد محسن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68|6|4 ع|لبــــي|لسعيدعىل |لح |هيم ص|بــــر| لمنصوره|هندستـــ 

48o486 حمد|دل محمد محمد |يوسف ع ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

248892 م يونس يونس|هدير هش ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8522| حمد|حمد محمد |محمود  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

|62oo9 ل محمد فرج|عىل جم هره|لق|بــــ |د|

686o7o ف |س عبــــد |ج  عبــــ|ن ن|نور لدين|لمجيد رسر لمنصوره|بــــ |د|

752222 م محمود ذىكي موىس هليل|محمود هش لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|56|2 لصفتـــى|للطيف |وليد محمد عبــــد | رن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

265794 لنرص زعي |حمد محمود محمد سيف | ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

9|365| هلل  | |بــــيشوى محسن بــــرتـــى عط سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

324938 يط|ح محمد ظ|لفتـــ|ء سيد عبــــد|عل هره|لق|بــــ |د|

79|o24 ى محمود |مجدى محمود  لعربــــى|مي  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

4|37|7 لففى|دى مصطفى |له|هيم عبــــد|بــــر|وليد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8o47|6 كلي  جرجس عزيز جرجس ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

8|382| حمد حسن|ره محمود |س ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

924|9 ل عمر حسن|دى طل|ش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

425277 مل سعد عطيه|ريون جورج ك|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

479622 ف |م |بــــس بــــر|لسيد ج|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

2523o4 يه محمود عمر محمود طلبــــ| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

63373 لعظيم|زى عبــــد|محمود محمد حج ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

677575 س|هلل عمرو محمد حمزه عبــــ|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

|66o54 ن|محمود محمد مصطفى رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

363|9 لنبــــى|محمود لطفى لطفى عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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|66442 د|ح ج|لفتـــ|لسيد عبــــد |مه |س|ء |سم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

264793 لففى|ح |لفتـــ|ء محمد صبــــرى عبــــد|سم| |بــــ بــــنه|د|

4|oo|| ن|هيم سليم|بــــر|هيم مجدي |بــــر| |ره طنط|تـــج

642353 لسيد مصطفى محمود|مصطفى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|6769 سم وليم عزيز|بــــتـــول بــــ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

792784 م محمد يوسف|مريم هش ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

447439 ى|للطيف محمد عط|هيم عبــــد |بــــر|سلىم  سكندريه|ل|هندستـــ 

95|97 ن|حمد فتـــي|ء محمد |سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

372532 ي محمد عبــــد|م|
ى|لجليل محمد ي|ئى سي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

372729 ح بــــيومي|لفتـــ|م عبــــد|سلىم عص ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

865932 حمد محمد|لحميد |ء عبــــد|لزهر| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

||4767  عط
ى
لس نبــــيل شوق هلل| |كي  ى شمس|د| بــــ عي 

484257 ش|هيم حو|ن إبــــر|حمد نبــــيل عثــــم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6253o2 ل|ن محمود محمد و|لنرص غس|سيف  زيق|لزق|حقوق 

2963|3 هيم|بــــر| |لح زكري|ء ص|ل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o5567 ر حسن محمد مصطفى|لستـــ|محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|9428 وي|لطر|رم |لمك|بــــو |م عبــــده |ر س|من |حقوق طنط

287993 وى|لص|رق محمد |محمد ط لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

79|259 لسيد|روى مقبــــل محمد |  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

|55756 لعزيز|لق عبــــد |لخ|ده عبــــد |حمد حم| لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

|64979 هد|لمطلبــــ مج|ده مجدى عبــــد |غ هره|لق|بــــ |د|

84863| لبــــكري|لحميد حسن محمد|طمه عبــــد|ف ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

46|7o9 ل يوسف نوح|حمد جم| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

248833 ن|ر عثــــم|لغف|حمد عبــــد|تـــغريد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

3328oo لمصلىح محمد|لد حسن |ن خ|يم| |ره بــــنه|تـــج

893492 صم |ء محمد محمد ع|حسن سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4|8o66 م عىل|لسل|منى محمود عبــــد لشيخ|نوعيتـــ كفر 

463o|9 فع|لش|هيم |بــــر|ىط |لع|ن عبــــد|نوره ط|بــــ دمي|د|
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5|797o ى حو|بــــو|لسيد |ن جمعتـــ |إيم ش|لعني  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

64|o72 ي رمض|ه
لرحمن|ن عبــــد|ن عثــــم|ئى | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

527|o4 عمر حسن فكرى حسن |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|72664 ح يمنى|هلل محمد تـــمس|عبــــد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

65853 للطيف|رص مصطفى عبــــد |مصطفى ن أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

762|49 وى|لكرد|مد |مد ح|لسيد ح|عمر  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

823596 بــــ|لتـــو|رين محمد سيد عبــــد|د سيوط|ره |تـــج

47426 بــــوجوهر|حمد |حمد |محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

449393 بــــو زيد عىلي|بــــر |ن يوسف ج|مرو |هندستـــ طنط

6252o3 ى |ي لسيد عىل محمد يعقوبــــ|سمي  زيق|لزق|هندستـــ 

854|95 ي عطيه محمد|عبــــد
لرحمن مصطفى ي|عه |زر

|لمنى

923348 يه محمود عىل سليم | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|7689 ف صبــــىح حم ده|زينبــــ أرسر سكندريه|ل|حقوق 

898986 فظ |لح|ء فتـــىح محمد عبــــد|نجل ج|بــــ سوه|د|

542442 هيم خلف محمد|بــــر|جر محمد |ه سكندريه|ل|حقوق 

44o|92 لنمر|لعليم محمد |لمحسن عبــــد |ء عبــــد |وف لشيخ|علوم كفر 

2o7o5 ى عبــــد|بــــو|لدين محمد |نور  هلل|لعني  ى شمس|زر عه عي 

4582|3 وى|لطنط|لسيد |حمد |يه محمد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

284758 هيم|بــــر|ل بــــدر |رضوى جم ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

257o97 ئيل فرج|ئيل رزق ميخ|ميخ| رين|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

2783|o شد|لد لطفى عىل ر|عمر خ |ره بــــنه|تـــج

85557 ل روبــــى جمعه|ء كم|ول لفيوم|عه |زر

679974 وى|لشه|لسيد |ل |لق كم|لخ|ل عبــــد |س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

497|49 ن جمعتـــ شكر|هيم رمض|ء إبــــر|لزهر| تـــربــــيتـــ دمنهور

4624|3 ى|لسيد نور |حمد |ن |يم| لعي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

285946 شد|نسمه هليل عبــــده ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

32|39| ن|ن طعيمه رضو|محمد رضو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

262379 محمد شندى عطيه محمد |تـــمريض بــــنه

6|4586 هلل|بــــوعبــــد|هلل |ح عبــــد |لفتـــ|محمد مسعد عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 
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|7|794 ف عبــــد |هلل |عبــــد  لصبــــور محمود|رسر دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

439374 لح|لرحيم قطبــــ عطيه ص|ل عبــــد |مل جم| لشيخ|بــــ كفر |د|

27272o لد محمد دكروئى|ر خ|من دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

328o78 حمد|لرحمن محمد |كريم عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

493572 لرحمن محمد عبــــده عىل منصور|عبــــد ره دمنهور|تـــج

83764 بــــو سيف حسن|لغنى سيد |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

338494 ن|مح شفيق عري|ئيل س|مهر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

63||38 ل مصطفى عىل|ء شفيق جل|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|36742 هيم|بــــر|لق |لخ|د عبــــد |مديحه عم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

79996 لبــــصي  |هلل عبــــد |لحمد عبــــد |ء |لدين لو|نور 
حمد|سيد 

ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

262868 ن|فظ زهر|عيل ح|سم|حمد محمود | |طبــــ بــــنه

6287o| |م عط|لسل|مه محمد عبــــد|س|كريم  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

44|239 د ذىك|د ذىك فؤ|فؤ لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

343986 لمقصود|هيم جودتـــ عبــــد|بــــر|دهم | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

3298|3 لسيد|حمد فوزى |مريم  هره|لق|ج طبــــيع |عل

|35385 هيم|بــــر|ىط |لع|هيم عبــــد |بــــر|لدين |ء |عل ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

324242 هلل|لحكيم عبــــد|محمد محمد عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

692827  |لبــــ|عيل عبــــد |سم|ر |بــــر|
ى
لزغبــــي|لسيد |ق صيدلتـــ بــــورسعيد

89472 ل|طمتـــ محمد فتـــىح جل|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

896|22 ل سعد تـــوفيق |ده جم|مي ج|صيدلتـــ سوه

527776 ف |حبــــيبــــه  لرؤف|لسيد عبــــد |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63|548 ل عبــــده|رص كم|ن ن|يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

||8o65 |در صموئيل بــــسط|ردين ن|ن مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

635732 لحسينى|م مجدى محمد عمر |وس زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

334863 لىح|ن محمد عبــــد|سلىم سليم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

58536 د|لجو|زينبــــ طه ذىك عبــــد  طبــــ بــــنى سويف

85|o84 لرحمن مهدي شفيليف|عبــــد| نور دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

865844 جي محمود|وليد سيد ض ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

525864 د محمد|لجو|لدين محمد عبــــد |م |أحمد حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

53oo59 ف محمود محمد|لرحمن |عبــــد رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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437223 ر|لف|ن |بــــهنس محمد رمض| دين لشيخ|علوم كفر 

447525 لجيد|هيم عبــــد |بــــر|بــــرهيم حمزه |ندى  ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

465432 لدين|لسيد نور|هيم |بــــر|محمد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|35962 دل صبــــىح محمود|ن ع|يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

255o|7 لعزيز|م عبــــد|لسل|ن عبــــد|رمض| ر|ي تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4oo5o3 لدين محمد نصي |ء |حبــــيبــــه عل ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9|||4| لرحيم |د عبــــد|د فؤ|هبــــه ج ج|تـــربــــيتـــ سوه

7875o2 عيل|سم|لرحمن |لسيد عبــــد |طف |ره ع|س تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9|9892 ن  |حمد حسن عثــــم|محمد  ج|حقوق سوه

5|5o36 ى|لمنعم عبــــد |مديحه مصطفى عبــــد  هلل خي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

25o273 بــــوزيد|هيم |بــــر|بــــوزيد |هبــــه  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|574o ل|لسيد و|عدل محمد محمد  ط|بــــ دمي|د|

769686 لمغربــــى|لسيد |د مجدى |زي ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

545946 عيل|سم|رق محمود حسن |محمد ط بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

336o7| طف عفيفى سعد|ن ع|نوره ى شمس|د| بــــ عي 

4375|7 ف عبــــد |زم |ح لرحمن عزقول|رسر |حقوق طنط

78665 روق فريد|رس ف|مريم ي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43||o8 لنويىهي|حمد |لد |سمر خ |بــــ طنط|د|

825387 ي|ر
ح محمد|لفتـــ|عز عبــــد| ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

26|o74 فع|لش|د |ل محمد فؤ|م جل لفيوم|ر |ثــــ|

5o5457 حمد|يوسف محمد محمد يوسف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3473o| شد|س ر|حلىمي عبــــ| ثــــري تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

459o97 لرحمن هيلع|ن محمد سعيد عبــــد|نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

86o349 ن دل بــــطرس زىكي|ع| مي  حقوق بــــنى سويف

9ooo84 ى د عطيه عزيز |عم| مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|2|93| مه|ح سل|مح صل|حبــــيبــــه س هره|لق|ره |تـــج

695844 لسعيد هيكل|مر مصطفى |ن ع|نور بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

9o5446 لحفيظ تـــوفيق |حمد عبــــد|محمد  ج|ره سوه|تـــج

35|435 عيل محمد|سم|حمد |لرحمن |عبــــد |ره بــــنه|تـــج

26o684 هيم حسن|بــــر|لحميد |ئشه عبــــد|ع لفيوم|ر |ثــــ|

4o7787 لمنعم محمود محمد جبــــريل|عمر محمد عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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357365 لسعدئى|مه |د سعيد بــــكي  سل|ي| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8|697o دل فرغل عىلي|ء ع|رس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

467o8 لحليم|رق محمد عبــــد |محمود ط ن|بــــ حلو|د|

|27868 ن|ن محمد نرص عثــــم|فن| هره|لق|ره |تـــج

47|83 بــــ عىل حمزتـــ|يه|محمد  هره|لق|ره |تـــج

222838 ف فتـــوح |سل |بــــ لسيد|رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

4276|o بــــ|ن محروس محمد رح|م|عمر  |عه طنط|زر

|222o9 لرحمن|دى عبــــد |له|محمد وحيد عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

2|876o بــــينى بــــدوى |زن مدحتـــ |م ر|لجز|لشر ى شمس حقوق عي 

24926o رسر|لد |م خ|ريه حمد رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|63465 لرحمن|لعزيز عبــــد |طف عبــــد |هلل ع|منتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7537o9 ى منتـــرص فوزى |ي لصغي |سمي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

8|o678 د|لجو|هيم عبــــد|بــــر|ر |تـــ عم|زين لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

922735 قتـــ ممدوح محمد عبــــد| للطيف  |رسر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

336754 د|لجو|دل حسن عبــــد|حمد ع| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

4982o5 لكريم رسور|مل عبــــد|يه محمد ك| تـــربــــيتـــ دمنهور

8o9945 حمد|محمد جمعه محمد عزمي  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

764883 حمد محمد|هلل محمد وهبــــه |منه  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

598|o روق حسن|لرحمن سيد ف|عبــــد  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

6|4484 شموئى|ل|حمد محمد |لسيد سيد|ء |سن لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

24684 ن|ء عمرو محمد شعبــــ|شيم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|2287 ي|سم|فودتـــ كرم 
ى
ض|عيل فوده ق تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

787698 ن|لجليل دوم|حمد محمد محمود عبــــد| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

252922 وى|لدفر|رس ممدوح |ن ي|سوز هره|لق|صيدله 

2|29o3 ى|لصديق محمد ي|بــــوبــــكر|لرحمن |عبــــد سي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

622758 ى محمد فكرى |ي بــــو ريه|حمد |سمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

765933 طمه محمود عىل مسلم عيسوى|ف نوعيتـــ بــــور سعيد

9|3|2o هيم |بــــر|ه |لل|ر حيدر عبــــد|بــــش ج|حقوق سوه

4||o27 ن حبــــيبــــ عزيز|يون| رين|م ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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696688 لح|حمد ص|حمد |محمد محمود  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

92|o49 لرحيم محمد  |دل عبــــد|ده ع|غ ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

42468o يم|لد|لصغي  عبــــد|دل محمد |لرحمن ع|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5|399| له|حمد حبــــ|عيل |سم|حمد |هبــــه  لشيخ|عه كفر |زر

284|42 ف محمد سعد|محمد  رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

786635 نور محمد عليوه عىلي بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

9279o  محمد|لش|حمد محمد عبــــد |
ى
ق ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ ى جي 

8|565| لقوي رسىمي|سحر محمد عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

69o636 لسيد|مد |بــــ ح|تـــغريد شه لمنصوره|حقوق 

423379 حمد محمد|زق |لر|ح عبــــد|ن صل|رو إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

9o34o4 هيم  |بــــر|هلل | |مريم نسيم عط تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|646|4 لسميع|ىطي عبــــد |لع|محمد عزتـــ عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

775756 مر|م محمود حمدى ع|معتـــصم س زيق|لزق|ره |تـــج

34222o ى عيد حسن|رس| ء مسلم حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

24352 لحمد|بــــو|بــــ محمد محمود |رح ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|6585 رى|بــــز|ل|لم |دل محمد س|ل ع|م| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

25977o ى عيد|غ ده محمود حسي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

695688 حمد|ن محمود زىك محمود |يم| سيوط|طبــــ 

9|o||2 ى جم|ي لجيد |ل محمد عبــــد|سمي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|44856 ى محمود عوض حسن حس ن|نرمي  هره|لق|بــــ |د|

7822|3 هيم|بــــر|ورده بــــكرى محمود  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8358o7 عمر فتـــىحي خي  بــــهلول دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

357o9o ى عبــــد|لد |خ ح محمد|لفتـــ|مي  |ره بــــنه|تـــج

5|4963 ين رض محمد عبــــده يوسف| شي  بــــ دمنهور|د|

498|57 تـــتـــ عىل حسن صقر|ء شح|هن ريتـــ|لنوبــــ|تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
 ج دمنهور

|47487 لد|لعليم خ|حمد محسن عبــــد | ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

3o||o5 هيم|بــــر|هلل عزتـــ عىل |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4488|7 هيم مرزوق|بــــر|ن صبــــرى محمد |نوره ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

432o37 ى|لسيد ش|تـــفى محمد  هي  |صيدله طنط
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437|3o بــــيتـــ|لخ|لنبــــى مصطفى |ره عيد عبــــد |س |علوم طنط

299834 ر|تـــبــــ عم|م حسنى ر|لرحمن حس|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

82o|72 ض|لعو|طف فوزي عبــــد|جر ع|ه ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

879532 ظور |لن|دريس عبــــد|بــــر |لرحمن ص|عبــــد سيوط|ره |تـــج

2|9722 در|لق|لعظيم عبــــد|ن عبــــد|يمنى عثــــم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

436||9 ئى|للق|هيم |بــــر|حمد  |لصمد |حمد عبــــد  | هره|لق|طبــــ 

87o38 د|حمد بــــكري فؤ|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

67664 يز قوسه|هيم ف|بــــر|يوسف  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

54|227 للطيف|ىط عبــــد|لع|ن عىل عبــــد|محمد رمض ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

4|3224 هلل|ن خلف |لحسينى عثــــم| |رحمه رض |بــــ طنط|د|

334636 ر محمود|حمد حسن عم| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

497925 هيم|بــــر|عيل |سم|منيه رجبــــ | تـــربــــيتـــ دمنهور

26463| ه ن| لقدوىس|د |لجو|رص محمد عبــــد|مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

767|39 حمد محمد|بــــ محمود |يه| لعريش|تـــربــــيتـــ 

477888 دل محمد سمي  محمود |يوسف محمد ع
لمجيد|عبــــد

سكندريه|ل|ره |تـــج

3|9876 رحمتـــ محمد عزتـــ محمد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4463o6 ح محمود محمد|لفتـــ|دل عبــــد |هلل ع|عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

9o||47 ى حسن عبــــ س محمد |حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

8oo235 عمر محمد عمر خليفه ن|سو|حقوق 

752857 للتـــ|دل سعد محمد عبــــد |كريم ع عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

622634 لسيد محمد| |ئى رمزى زكري|ه ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

6o53o|  عىلي مطحنه
يف مصطفى مريم رسر ى شمس| لسن عي 

347|86 مه|لسميع سل|طه محسن محمد عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

25o282 هد|لش| |لعل|بــــو |لحميد |ء سمي  عبــــد |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o926o رتـــ|للطيف نو|محمود نبــــيل عبــــد  لمنصوره|عه |زر

343362 هلل|لحميد عبــــد|هلل مسعود عبــــد|عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

||72|8 لمنعم|حمد عزتـــ عبــــد |عمر  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

78|378 لسيد سعيد عىل|ء |دع زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 
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3274|6 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|نور محمد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

4o7642 لمرىس عبــــد ربــــه|م فتـــىح |هلل هش|منه  سكندريه|ل|ره |تـــج

|94o| عمر محمد سيد محمد لفيوم|حقوق 

339893 د|حمد مسعد تـــوفيق بــــيوم حم| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

499883 لشبــــينى|عبــــي  محمد مليىح  وهبــــه  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6|9977 ف محمد عبــــد |جر |ه زق|لر|رسر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|4o73o حمد محمد مهدى|محمود  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

64oo63 ي|ر
لرحمن عىل|لسيد عبــــد|ح |صل| ئى زيق|لزق|صيدله 

27842 ي | رن
ى
ى عبــــد |شوق لعزيز|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

64|452 حمد|د |متـــ محمد مر|س|معتـــز  زيق|لزق|حقوق 

8488|8 طف سيد محمد عىلي|ع ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|54o89 حمد|ح محمد |لفتـــ|عمرو محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26268 تـــ حسن محسن حسن| مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

76389o لجندى|حمد |لسيد |هيم |بــــر|عمر  لمنصوره|حقوق 

7o4855 شم عزبــــ عطيه|بــــوه|طف |ع| ند ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

262838 ى محمود قنصوه|حمد محمد | مي  |ره بــــنه|تـــج

226597 لمعىط جمعه|ئى حمدى عبــــده عبــــد |ه هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

52o768 مل محمد محمود مزر|ء ك|ل| طبــــ بــــيطرى دمنهور

2o853 هيم يحن  سيد|بــــر|حمد |  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

4248|6 هيم مرىسي|بــــر|هيم محروس |بــــر|محمود  بــــ دمنهور|د|

52865o |لسيد |حمد سعيد بــــشي  |
ى
ق لمشر ضتـــ|ري/م بــــنى سويف|إعل

23o996 لحميد|لعزيز عبــــد|ن عبــــد|مه شعبــــ|س| ن|تـــربــــيتـــ حلو

249468 لمقصود يونس|دق عبــــد|ممدوح ص| ر|ي ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

87678 د|لحد|نبــــيل حمدى محمود محمد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

754225 ن|لم|حمد عمر س|هلل سيد |منه  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

|25|92 لعليم عطيه|طف عبــــد |عمر ع ى شمس حقوق عي 

634663 م|لسل|مهند محسن يوسف عبــــد زيق|لزق|طبــــ 

8326o2 حمد تـــوفيق|د |ء ج|ول دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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677496 هيم|بــــر|مل تـــوفيق |ستـــيف ميشيل ك| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8|3254 ى نبــــيل فهيم مجىلي| مي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|9966 ى |رق |حمد ط| حمد|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

244o94 لمنعم حسن محمد|مصطفى عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

5|2|44 لحوىسر|ل |حمد كم|ل |كم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

9o8379 ف حلىم عم|ء |لزهر| ر بــــيوم |رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

9o3473 هيم |بــــر|لنبــــى |هيم عبــــد|بــــر|ء |صف تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|437o7 هيم|بــــر|هلل فريد حسن |منتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

644869 لعزبــــ|لمتـــول |حمد محمد | |بــــ طنط|د|

8|8268 حمد|در عيد نمر |ن ي|بــــ |د|
|لمنى

|65|52 ى|ره حسن |س حمد آدم حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

844444 دم|دق |لص|يه عرفه عبــــد| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

639882 بــــور|حمد خ|سلىم محسن محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

87777| بــــر جود محمود  |ر ص|من لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

42o9|3 ج|حمد يوسف حج|ر يوسف سيد |من لشيخ|ره كفر |تـــج

35837 م مرىس مبــــروك|لسل|جر يىح عبــــد|ه هره|لق|حقوق 

9o9568 ى محمد  |طف ن|ره ع|س رص حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

764643 ي|لمحمدي |حمد |د |زي
ى
ض|حمد ق نوعيتـــ بــــور سعيد

|5859o حمد|رق محمد |يه ط| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

83o883 ي عط
ى| |محمد حسنى مي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

483|36 ى|د رزيق بــــش|ننس ميل تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

64|446 ن|عيل نبــــه|سم|لدين |م |محمد حس زيق|لزق|ره |تـــج

8|2|89 ي|لش|م محمود رشدي عبــــد|سل|
ى
ق ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

| |لمنى
لجديدتـــ

533243 يوبــــ|نم محمد |محمد مصطفى غ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

493o86 بــــوعربــــ|هلل ||محمد خميس محمد عط ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4o9345 ه عبــــد | بــــو نجم|مل |لمجيد ك|رص عبــــد |لن|مي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

338574 لح|حمد ص|لسيد محمد |هر |ء م|رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

22||5| وى|هيم حفن|بــــر|ء محمد محمد |رس| سيه|نوعيتـــ عبــــ

283o98 زق|لر|هيم عبــــد|بــــر|هيم مهدى |بــــر| ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج
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856925 د خليفه|ء خليفه مر|لشيم| ي|بــــ |د|
|لمنى

357474 لعزبــــ|ل |بــــ نعيم هل|ء خط|سم |بــــ بــــنه|د|

2|3892 ي|لغيط|حمد محمد |لد |لدين خ|سيف 
ئى ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

2727|9 ج محمد|لحج|بــــو|مريم محمد  ى شمس| لسن عي 

628646 ي موىسي عبــــد |يه ه|
لعزيز|ئى زيق|لزق|ره |تـــج

4o267| لسيد|لبــــديع |لسيد عبــــد | |نور عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

365598 بــــوعىلي|عيل محمد |سم|حمد |محمد  سيوط|عه |زر

322226 ل محمد|لع|زق رجبــــ عبــــد|لر|زينبــــ عبــــد ى شمس حقوق عي 

83596| ي|ء عبــــده محمود حس|شيم
ئى دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

886892 هلل  |هيم عبــــد|بــــر|هلل |ء عبــــد|شيم سيوط|علوم 

322594 |لىح ند|هيم عبــــد|بــــر|هيم |بــــر|ر |من ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

858737 ى عبــــد لرحمن|محمد صفوتـــ حسي  سيوط|حقوق 

786587 بــــ محمد|لوه|بــــ مجدى عبــــد |لوه|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8466o6 حمد|ويه حسن محمود |ر ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

344639 لحفيظ|تـــه عبــــد|ء محمد شح|رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o7656 رف|ء محمود خليفه محمود ع|رس| زيق|لزق|عه |زر

626695 لسيد|لحميد |م سعيد عبــــد|ريه زيق|لزق|بــــ |د|

642842 ى محمد متـــول|ء |رس| مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o88o9 لصعيدى|لرحمن نعيم أحمد محمود |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

43o73| ى |مرفتـــ  لعوئى مصطفى|حمد |مي  |بــــ طنط|د|

486689 لسيد|ن محمد |لسيد عثــــم|عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76||2| ن عبــــده محمود عبــــده|رو ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

26933| دى|له|لسيد تـــوفيق عبــــد|س |ين| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|5o687 لونيس رزق|مصطفى محمود عبــــد  ن|علوم حلو

9|8o27 ئيل |نىح  مندور زكرى ميخ| سيوط|ره |تـــج

892644 يع ونتـــنى  |بــــوط|لدين |نور | ر|ي سيوط|بــــ |د|

7657oo ى|هلل سعيد عبــــد |محمود عبــــد  هلل حسي  هندستـــ بــــور سعيد

2|2293 ن|سيف محمد حسن عبــــده سليم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

42797| لسعيد محمد قشر| |رض| لي|د |علوم طنط

83|377 لحميد|د عبــــد|لجو|دي مني  عبــــد|ه ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 
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|7348 لشكور عىل|رق عبــــد |محمد ط ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

238839 ئى|ألغ|ن حسن |سهيله مصطفى سليم ن|بــــ حلو|د|

53o235 لرحمن|حمد فهىم سعد محمود عبــــد |نعيمتـــ  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

6868oo بــــد|لسيد ع|هلل |ن عبــــد |ن رمض|يم| ن|طبــــ حلو

6oo5|3 بــــو حمد|ح |لفتـــ|هيم حمد عبــــد |بــــر| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

788o3| حمد حمدي ربــــيع|سمر حمدى  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

843738 وي|ركو مني  نصيف بــــبــــ|م قرص|ل|فنون جميله فنون 

2|o37 لدين محمد قطبــــ|م |محمد حس هره|لق|ره |تـــج

|23947 س|د عبــــ|حمد مدحتـــ فؤ| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8|7555 د محمد|حمد حم|لرحمن |عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

26oo63 لعزيز عىل|ندى سعيد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

324|o8 لدين|م مىح |م محمد هش|حس ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

8676|4 م فتـــىحي عىلي|حس| مه ن|سو|بــــ |د|

7532|3 حمد محمد|محمد مدحتـــ محمد  ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
ستـــ|لدر|)ريتـــ |د|علوم . لعريش ش|بــــمدينتـــ 
|لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر|م | للع

(عيليتـــ|سم|ل|لبــــديل بــــ

7823|2 حمد محمد|لرحمن حسن |عبــــد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

79|47| بــــو عجوه|لحفيظ |د عبــــد |مريم رش |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3287|7  عىل عر|عر
ى
 |ق

ى
مر|عيل ع|سم|ق |كليتـــ هندستـــ بــــنه

5||32o لخطيبــــ|هيم |بــــر|شور |م عطيه ع|حس تـــمريض دمنهور

337866 منصور مسعد محمد منصور |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

634892 ح محمد|لفتـــ|يمن محمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

29527o لرحمن|شم عبــــد |محمد صبــــىح محمد ه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9|4|82 مروه محمد سيد محمد   سيوط|حقوق 

36ooo2 س|ن سيد عبــــ|ء شعبــــ|شيم ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

85o5o6 ي مه|
ود|حمد حميد مصطفى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

536752 وي|لص|هلل مسعد سعد |عبــــد  ره دمنهور|تـــج

5o2833 لغفور|لرحمن عبــــد |د حسن عبــــد |جه لشيخ|بــــ كفر |د|

6|7oo| زى|لعز|مه محمد |س| |حل ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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37||32 حمد منصور حسن|محمود  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

696866 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

427|94 ى نيس|جورج ميشيل | كريستـــي  سكندريه|ل|علوم 

268638 ه | ن|حمد محمد عثــــم|مي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

722|6 م رجبــــ محمود|يمنه عز لفيوم|صيدلتـــ 

235263 ن|حمد سليم|بــــ |يه|حمد | ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

65|26 شور|ل عيس محمود ع|بــــل لفيوم|بــــ |د|

6263|| وق محمد  حمد عىل مصطفى|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

684558 لمنس عىل|ن |لد عثــــم|حمد خ| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

844599 ي قلتـــه| نسي زكري|ن بــــشر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6o9|73 لغريبــــ|محمد مصطفى محمد  لمنصوره|بــــ |د|

54662o سلىم مرىس رمىل مرىس فرفور ضتـــ دمنهور|علوم ري

3389|o ن|لسيد مصطفى شوم|حمد |سهيلتـــ يوسف  |ره بــــنه|تـــج

52777o مد|هيم ح|بــــر|ن محمد |نوره تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

335557 هلل بــــيوم|حمد عبــــد|حبــــيبــــتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

6o5236 ى لفتـــوح محرز|بــــو |مصطفى | روجي  |ره طنط|تـــج

7o3829 حمد|ح |حمد صل|ء |لزهر|طمه |ف ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4992|9 لحنفى|هدير حسن عىلي حسن  تـــربــــيتـــ دمنهور

|6825 م مجدى محمد غنيىم محمد|عص هره|لق|عه |زر

|88o9 س|حمد بــــكري عبــــ|محمد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

6o7963 لرؤف درويش|هر عبــــد|نسمه م لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

49449 حمد محمد|هيم |بــــر|زينبــــ  هرتـــ |لق|تـــمريض 

9|7982 محمد سمي  محمد عىل  سيوط|حقوق 

54898 ن|حمد عزتـــ رمض|عزتـــ  بــــ بــــنى سويف|د|

4423|| ج|دى محمود عج|له|محمد نبــــيل محمود عبــــد |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|4o4|6 ى رمزى مكرم نجيبــــ مي  جي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8755|4 لدين بــــدوى رجبــــ سيد  |سيف  سيوط|حقوق 

85275 يف محمد شعبــــ|ين| ن|س رسر ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

2625|| روق محمد منصور|ن ف|يوسف شعبــــ |ره بــــنه|تـــج
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327284 لد محمد عىل خليل|ء خ|سم| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

83o|5| ي|لبــــ|مل حمدي عبــــد| ي خضي 
ى
ق ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

686279 ن|لمرىس شعبــــ|لد محمد نبــــوى |يوسف خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6|o|95 بــــو جوده|لجندى عبــــده |دين |ن |بــــ طنط|د|

||98o4 جد شكرى حبــــيبــــ|جون م ى شمس هندستـــ عي 

2|9635 د|م عو|م|ء |يه عل| ن|تـــربــــيتـــ حلو

894493 م |لد محمود هم|ء خ|هن سيوط|ره |تـــج

777389 يف |رس| ن|لسيد بــــدر|ء رسر زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

896o84 لرحيم |لحسينى محمد عبــــد|ء |دع ي صىح سوه
ج|معهد فنى

7722o حمد|لحنفى محمد سيد | |لعل|بــــو|محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

682793  مسعد |ريم 
ى
ف شوق ر|لبــــي|رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o9536 محمد محسن محمود محمد زرير |بــــ طنط|د|

763625 هيم|بــــر|ر سمي  هريدى |من تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

694627 |لبــــ|لموجود عبــــد |ره مسعد عبــــد |س
ى
ق لمنصوره|صيدله 

57646 ن سليوس|رضى عدل بــــ| مي  ره بــــنى سويف|تـــج

232493 ي
ح|لفتـــ|محمد نبــــيل عبــــد| دئى هره|لق|ر |ثــــ|

|49337 هيم محمد|بــــر|م محمد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

62|o85 |هلل دبــــ|تـــيسي  محمد محمد عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

|27855 ئيل جندى|بــــيشوى جندى ميخ تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|6747| ن|صل|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|سندس  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

9oo45o لعزيز |حمد عبــــد|لدين محمد |ء |عل ج|حقوق سوه

64|93 لمجيد|لحليم عبــــد|حمد عبــــد|هدير  ره بــــنى سويف|تـــج

|57694 ن|ئى عىل رمض|مريم ه عه مشتـــهر|زر

238|59 ر|لنج|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|سلىم  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

265669 عيل|سم|لسيد |رس |محمود ي ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

2922o8 ي|ر
ل مصطفى سكيتـــ|جم| ئى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

347||3 ى محمد ش|نعمتـــ ش ى|هي  هي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

79o588 وى|مل قن|هيم محمد ك|بــــر|مرفتـــ  نوعيتـــ بــــور سعيد
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239853 هيم|بــــر|محمد فتـــىح سيف خليل  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

249o24 لح زيد|م محمد صبــــرى ص ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

77837| تـــ حسن حسن|لشح|ر |من زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4872o9 لسيد|لسيد محمد بــــطيحه |حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

92624 ل محمود|تـــفى محمد جل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|7584 فتـــ محمد|لدين محمد ر|سيف  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

45757o لمدئى|ء فهىم سعد بــــسيوئى |ل| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6782oo ه سعد سعد عبــــد  ر|بــــو ن|هلل |ني  لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

43992| هيم|بــــر|روق |منيتـــ محمد ف| لشيخ|طبــــ كفر 

756389 رس محمد محمد|حمد ي| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

23|762 ق|ئيل صد|طف ميخ|جرجس ع هره|لق|ره |تـــج

48657| رس محمد مرىس هيكل|حمد ي| ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

7oooo5 يمن نبــــيه محمدعىل|ء |لزهر|طمه |ف لمنصوره|نوعيتـــ 

96746 ى محمد عبــــد |بــــو |ل |لع|ئى عبــــد |ه ل|لع|لعني  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

2|4874 يمن مصطفى محمود محمد|مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

889659 دق |طلعتـــ سمي  ص| رين|م سيوط|طبــــ 

7733o8 تـــه|سلىم محمد محمد خلف شح  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

9o|445 حمد |حمد محمد |محمد  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

446458 ن|لرسول عىل سلط|عمرو محمد عبــــد  ره دمنهور|تـــج

6o3235 وع|ن مط|ئى شعبــــ|ندى ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

27848| بــــل|بــــر بــــل|لج|ل عبــــد|مريم جم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|66544 لسيد|سلىم ربــــيع مسعود  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

685992 لسعيد رزق|محمد | ء محمد رض|سم| لمنصوره|بــــ |د|

755575 لعزيز محمود|محمود طلعتـــ عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

5556o يز محمد محمد|حمد ف| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

262|o8 ف غريبــــ |حمد | لسيد|رسر |كليتـــ هندستـــ بــــنه

42o|8| ى سيد |هبــــه ف حمد بــــغدوده|روق محمد حسي  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

79244o ء صبــــىح محمود سليم|ل|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |
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233457 حمد|هلل |لحكيم فرج |منيه عبــــد| هره|لق|صيدله 

5o74|4 ه خ ى طمبــــش|ني  لد محمد حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

478259 دق|حمد عىل ص|د |ن عم|نور ن|سو|بــــ |د|

4|53o| حمد حبــــيبــــ|هيم سيد |بــــر|حمد محمد |هيم |بــــر| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

786999 لرؤف رزق|رص عبــــد |محمد ن ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

85|o37 هلل عىلي مسعود| |عىلي عط سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|3595o ى سعيد محمد حمودتـــ|ي سمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5||749 زي|هيم يوسف غ|بــــر|م محمد |محمد س ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

2|8837 حمد سمي  محمود بــــدر محمد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

368559 محمد سيد محمد سيد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

28o42o لوحش|لجيوىسر |ء محمد |رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88653| ى سحق |د |محسن فؤ| مي  سيوط|ره |تـــج

4986o حمد مجدى محمد مهدى| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

299688 ى محمد حسن عبــــد  لمجيد|حسي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

45o649 ى جم|ي لسيد|لسيد عىلي |ل |سمي  |ره طنط|تـــج

26396 حمد عىل سيد عىل| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

84|93 ى محمد ي حسي 
ى مصطفى حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

233999 ى |بــــيتـــر  ى فرج |مي  هلل|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

446|o7 |لسيد عبــــد |دى |له|م عبــــد |حمد هش|محمد 
لمجيد

سكندريه|ل|هندستـــ 

85o|82 هيم|بــــر|محمد سمي  محمد  قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

272o2o د حمدى نرص شتـــيه|منيه عم| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

343894 لسيد|ن محمد |لعري|سيد محمد محمد ى شمس|د| بــــ عي 

69|286 يف  ق|لسيد رزق حسن |رسر وى|لشر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

7o759| ل|ل محمد هل|منى زىك هل لمنصوره|ره |تـــج

|3|2|o لدين عطيه|ح |حمد محمد صل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||9o66 ح محمد|لفتـــ|لسيد عبــــد |حمد | |ر|ي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

764935 ىط عوض|لع|لسيد عبــــد |مريم محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

Wednesday, September 5, 2018 Page 2813 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|3oo56 حمد محمود|ن سعيد |نوره ى شمس|تـــج ره عي 

264oo8 ن بــــدر|هيم سليم|بــــر|دل |هدير ع بــــ بــــنى سويف|د|

6o6977 هيم|بــــر|زى |وى غ|ل مك|جم |تـــربــــيتـــ طنط

68538 لبــــدوى سيد ذىك|كريم  لفيوم |تـــمريض 

7o7252 ه مصطفى جمعه معن  لوصيف|ني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|43948 لسيد عمر محمد|محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2532|| ي|ر
ى س| ئى م سعد خليل|خي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

59868 ل طه سيد|حمد جم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

92o569 ه |لل|ل عبــــد|لع|لرحيم عبــــد|ء عبــــد|سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

834587 د|يمن محمد ج|حسن  دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

85o932 حمد|محمود محمد محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

45946 لكريم|هيم عبــــد |بــــر|ره محمود |س ن|حقوق حلو

6|3|9| حمد مجدى محمود محمد خليل| زيق|لزق|بــــ |د|

857634 ى فكري عي هلل|د عبــــد|سيفي  سيوط|بــــ |د|

4o3245 مر|ح محمد ع|لفتـــ|ر محمد عبــــد |بــــر| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

9o64|7 لدين  |ل |رص محمد كم|بــــدور ن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

5262o2 ن|ن رمض|محمود محمد محمود سليم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

354257 لد محمد فرج|منيتـــ خ| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

342o34 ي صل|رتـــ ه|س
لي|لغز|هر |لظ|ح عبــــد|ئى ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

643353 |لسيد عر|ز |يه محمد بــــ|
ى
ق زيق|لزق|نوعيتـــ 

95664 للطيف|ح عبــــد |لفتـــ|رس عبــــد |رق ف|ط لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

627|23 حمد|محمود شكر محمد شكر  زيق|لزق|بــــ |د|

54|833 حمد|مهدى طلعتـــ مهدى بــــسيوئى  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|6||68 ج|ن فر|رص رشو|لن|م عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

895|97 لعربــــ فرغل |ل عز |محمد جم ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

62468o م|لسيد عض|لرحمن يشى لبــــيبــــ |عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

894869 رير محمد حسن |محمد حبــــ دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

75o859 ه حس حمد|م عنتـــر عيد |ني  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

25877| ء محمود عبــــده|هلل عل|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4272|6 ى|زق محمود عىل ش|لر|لرحمن عبــــد|عبــــد هي  سكندريه|ل|عه |زر

Wednesday, September 5, 2018 Page 2814 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

3|o92| ى |ي ف ي|سي  ى|رسر ى حسني  سي  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

638539 هلل عىلي|مي عنتـــر عبــــد ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|5o89| زينبــــ وحيد عىل محمد عىل ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5366o4 خميس محمد حلىمي عىل جبــــريل ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

684962 لمهدى|بــــو بــــكر محمد |مه |س|محمد  لمنصوره|صيدله 

84|562 ء محمد محمود سعد|عىلي تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

64o4o3 وق محمد محمد  حمد محمد حسن|رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

7oo4o2 زى|ن غ|لسيد شعبــــ|هدير  لمنصورتـــ |تـــمريض 

8o7428 محمد محمود محمد عىلي ي|صيدلتـــ 
|لمنى

2542|6 طرش|ل|ىط |لع|طف عبــــد|ء ع|ل| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

68o|67 دل منصور عىل|ره ع|س لمنصوره|حقوق 

7o8o7| ف س|ره |س ر زغىل|لغف|لم عبــــد |رسر لمنصوره|بــــ |د|

853322 لرحيم|هر فهىمي عبــــد|محمد م ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

||6285 ك|لمل|رسكيس عبــــد | لقس يوحن|ئيل |ميخ هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4324o5 لرحيم|لرحيم محمود عبــــد |رحمه محمد عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

53283 ى رمض لشكور|ن عبــــد |خلود عشر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

524|26 ى |ي حمد|لرحيم محمد |حمد عبــــد |سمي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

8397| ى د عزيز|فتـــ فؤ|ر| مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5o37|8 دل محمد عبــــدربــــه درويش|محمد ع سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

68o396 لنبــــى|ئى زىك عبــــد |ليم|لد |محمد خ ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

453874 لعريف|ء عرفه محمد عرفه |ن عل|يم| لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

6|oo9 لعزيز محمد|حمد عبــــد |ني   ره بــــنى سويف|تـــج

32498| لمجيد|لسميع عبــــد|حمد عبــــد|محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

348695 لرحمن مكتـــى|لسميع عبــــد|دل عبــــد|يتـــ ع| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

75|o45 لمجيد|لسيد قدرى عبــــد |عمر  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

425664 ن|نور شعبــــ|بــــر محمد |هلل ج|هبــــتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

232o5 در|لق|محمد حسن محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

||6o25 لس  نوبــــ|مجد نبــــيل حليم بــــ|كي  ى شمس هندستـــ عي 

333833 ل|يمن محمد فض|مي  | ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 
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226o83 ل درويش|لع|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|49436 حمد|م محمد |محمد هش لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

87|75 هيم محمد مهدى|بــــر|محمد  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

346|62 لحميد|د محمد محمد عبــــد|زي |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

337|32 لمقصود|متـــ فوزى عبــــد|س|ر |من  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

75876o يف ط رق عىل محمود|رسر سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

8||78| ي سوري|عم| دون|م ل|د بــــشر ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

367533 لق|لخ|لسيد عبــــد|لق |لخ|ن عبــــد|يم| ج|بــــ سوه|د|

|728| د|ل محمد مر|لرحمن محمد كم|عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

89|89o ى |يه محمد سيف ص| لحي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|355| لس مجدى ذكرى د ود  |كي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

48|23 ر محمد|لستـــ|بــــر عبــــد |يتـــ ص| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

692563 ين  ف مصطفى عبــــد |رسر ى ج|رسر د|لرحمن حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

446259 حمد عيد|د |حمد محمد رش| سكندريه|ل|بــــ |د|

6943|6 ه محمد محمود  هيم|بــــر|م |لتـــه|ني  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8|78|7 شمس محمد محمد سيف ي|بــــ |د|
|لمنى

528876 مل نمرود|مر رشدى ك|س ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

|53596 لمقصود|ن حسن محمود عبــــد |نوره ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

536o58 لحميد|حمد عزتـــ عبــــد |مهند  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o|628 ر|لعط|هيم محمد |ء إبــــر|إرس |طبــــ طنط

683o|| ن ر|لجز|محمد محمد | مي  لمنصوره|علوم 

5|995| سم|ش ق|سم حو|ه ق|لل|ء عبــــد |رس| بــــ دمنهور|د|

428|52 لمحض|ل مدحتـــ صديق طه محمد |نه |تـــربــــيتـــ طنط

79|252 حمد محمد|ن فهىم |ره رمض|س وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

349o8o ح عىل|لفتـــ|هر عبــــد|ء ز|رس| عه مشتـــهر|زر

432248 وى|لزو|حمد |هيم |بــــر|ريم  | تـــمريض طنط

774578 فظ|لح|لم عبــــد |ح محروس عىل س|ء صل|ل| زيق|لزق|علوم 

354755 حمد|حمد طلبــــتـــ |ء سيد |سم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|34646 ن|لمو|لرحمن مصطفى سيد حسن |عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 
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7|8o6o مه مصطفى|بــــر سل|ء محمد ج|رس| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|695 لعزيز|لعزيز سيد عبــــد|محمد عبــــد لفيوم|بــــ |د|

47757| يف ج لموجود|بــــر عبــــد |تـــفى رسر بــــ دمنهور|د|

435382 ى محمد  ن|لبــــهلو|نعمتـــ محمد حسي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

75|2|5 لدين محمد|م محمد نرص |مر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2686|6 ن مشعل|ندى عبــــده سليم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4|97|9 لغنى محمد|لمعىط عبــــد|عمر عبــــد لمنصوره|حقوق 

88683o ل حلىم محمود |ء جم|دع ي صىح 
سيوط|معهد فنى

689523 لفتـــوح|بــــو |بــــسنتـــ محمد حسن  لمنصوره|حقوق 

4o34o3 بــــو ضيف|نور |هلل محمد |منه  سكندريه|ل|بــــ |د|

6o6496 لمزين|حمد حسن محمد | لمنصوره|هندستـــ 

|4|||4 يوسف محمد عىل عىل |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|35|37 يمن محمد سيد|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

42||o9 يف م هيم|بــــر|مد |لسيد ح|هر |رسر ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

773oo3 هيم|بــــر|حمد يشى يوسف |  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

752567 لمحسن عىلي|رق عبــــد |حمد ط| عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

769|35 هلل|لم عبــــد |حمد س|ء |سم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

62887 م|ئى سعد سويرى تـــم|م| بــــ بــــنى سويف|د|

|73373 ف ف|بــــيشوى  شد|يز ر|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

277982 هلل حنفى|رحمه حنفى عبــــد شمون|نوعيتـــ 

82o28 محمد فرج محمد جمعتـــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|8362 ن|هيم شعبــــ|بــــر|ل |محمود هل ي|هندستـــ 
|لمنى

27o887 بــــ|حمد دي|جر محمود |ه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4o39o| ن|حمد سليم|حمد |ء جمعه |عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3546|o ي |سلىم 
حمد|حمد حسنى ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 

معهد فنى
شمس

42245 للطيف|حمد حلىم عبــــد |ء |شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o2|47 هلل رأفتـــ مصطفى حسن فتـــوح|منه  |بــــ طنط|د|

26o52 ى|ل حس|لع|عمر محمود عبــــد  ني  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

2644o8 م|منيه يوسف صبــــيح سل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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8625o6 لس ثــــروتـــ عدلي عزمي كي  ج|بــــ سوه|د|

7o2297 ف محمود عزبــــ |ء |شيم وى|لشن|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43784 ف عبــــد |رضوى  ى|لحميد حس|رسر ني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o8|56 لمبــــدى |مه فكرى عبــــد|س|ء |ل| ج|طبــــ بــــيطرى سوه

83549| بــــ|حمد حربــــي سعيد دي| ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

6o396o ر|لنج|لنرص محمد |بــــو|ح |لفتـــ|حمد عبــــد| |صيدله طنط

45o|28 لمقصود محمد عتـــلم|محمد جميل عبــــد  |هندستـــ طنط

368372 ف محمود |طمتـــ |ف لسيد|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

757o53 فظ|لمعىط ح|لنبــــى عبــــد |ندى عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

6|o825 ي|هيم |بــــر|لتـــ ربــــيع |ه
لشبــــينى لمنصوره|بــــ |د|

62|6|| رى|لنص|لسيد |هيم عيد |ء إبــــر|أسم ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

92335o ي
ئى شفيق مجلع |ه| فبــــروئى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2688|6 تـــه|منيه حمدى محمد شح| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4|5892 لسيد أبــــو زيد|نعمه محمد محسن  |حقوق طنط

9|2255 هر كريم بــــولس |م| رين|م ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

352522 مدحتـــ محمد مدكور| لي|د ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

82343o هيم عىلي خليفه|بــــر|نعمه  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

22|399 لمعبــــود موىس|مؤمن محمد عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

63o|87 لسيد|لسيد |ئى |حمد ه| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

769o67 ى سليم ن|ن نمر سليم|بــــشر لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

883747 حمد |بــــكر محمد بــــكر  سيوط|حقوق 

2o466 لح محمد حسن|مؤمن محمد ص هره|لق|حقوق 

46o865 لجرف|حمد |رسميه محمود  |حقوق طنط

9o49oo ج |ح محمدين فر|هد صل|ن ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

89|98o حمد محمد |يمن |جر |ه سيوط|تـــمريض 

|2487o ى تـــوفيق |ن وى|لنكل|دين صفوتـــ حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

2344|6 لرحمن محمد محمد محمد|محمد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|5o7|4 محمد محمود محمد محمود ن|حقوق حلو

4328|3 لح|ن محمد ص|حمد رمض| |ر|ي ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4|934 طف محمد ربــــيع|محمد ع هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

7|o|53 ه رمض| ن محمد عىل عىل خلف|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 2818 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8864|| لموجود محمد عىل |مه عبــــد|س| سيوط|بــــ |د|

786323 د|د محمد حفنى عي|حمد عي| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

373635 ود عزيز|مرزق د| رين|م |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6|364o لرحمن بــــيوم سمك|م عبــــد |سل|منيتـــ | |ره طنط|تـــج

6o8o74 ن|لطح|لسيد |رحمتـــ مجدى محمود  لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

|32|66 لمسيح|رتـــ كرم مسعد عبــــد |س ى شمس| لسن عي 

|4458o بــــ|لوه|لد مصطفى عبــــد |محمد خ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

864o2 م محمد فتـــىحي محمد|حس لفيوم|بــــ |د|

678442 يه هر محمد موىس|ن م|رسر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

42223 فظ بــــدوى|دى ح|ء ن|لزهر| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|3|||6 د|م محمد رش|بــــ هش|شه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

595|9 ء مبــــروك محمد محمد|شيم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|77262 هلل|تـــ محمد عبــــد |لشح|طف |محمود ع لمنصوره|حقوق 

|53478 ي ط|م|
حمد|حد |لو|رق عبــــد |ئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o452 عمرو محمد فهيم محمد لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

54854 للطيف عىل|حمد عبــــد |ن |رو ره بــــنى سويف|تـــج

2329o سعد بــــكرى سعد حسن ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

357o99 دل سيدهم رسكيس|هر ع|م |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

682|36 هد عيسي|لحليم مج|م عبــــد |هش| هن لمنصوره|ره |تـــج

4278|6 ه  نم|حمد محمد مصطفى  غ|سمي  |بــــ طنط|د|

882o|o س |لحميد عبــــ|مؤمن محمد عبــــد لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

|8838 لصبــــور طه عيس|كريم طه عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

7735oo بــــ|لوه|جر محمد محمود عبــــد |ه دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

87o4| لمنعم|محمد فوزى محمد عبــــد لفيوم |تـــمريض 

9o2o39 ئى خليل |بــــيتـــر مفيد روم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

44|362 لدين|بــــ |دل محمود شه|محمود ع لشيخ|عه كفر |زر

6395o9 ء وليد محمد مهدى|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o8o|9 ء مني  عرفه|ء عل|سم| سيوط|ره |تـــج

4759|2 ئل مصطفى محمد درويش|عمرو و سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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6o4794 بــــوقمر|لجليل |ل سعد عبــــد |أيه كم |علوم طنط

7o88|8 ل محمد محمود نجم|سلىم جم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

488o47 ف عرج|عمر  وى|وى عيس عرج|رسر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

8o9226 لعظيم|يه محمود زىكي عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

9o8658 م |د عل|حمد حمدى فؤ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

284649 رص محمد فرج|د ن|جه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

922943 ل |لع|ده محمد عبــــد|م حم|حس لمنصوره|حقوق 

9o377o ى محمد |بــــر| |سه هيم خضي  ج|صيدلتـــ سوه

693785 لزينى عبــــيد|ل |خلود بــــل لمنصوره|بــــ |د|

|55332 م محمد مصطفى محمود ى شمس صيدله عي 

||524| ح|لفتـــ|ح عبــــد |بــــ محمد صل|يه|مريم  ى شمس|تـــج ره عي 

6o52o7  محمد ع|لبــــ|رضوى محمد عبــــد 
ى
يد|ق ى شمس| لسن عي 

3483o3 هر|لظ|لطوجى فتـــوح عبــــد|ء |ل| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o7||6 ي|مد |مد محمود ح|مروه ح
لسعدئى لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7o|57o د حسن|لجو|بــــيوم عبــــد | رض| رن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|7792| د|ج  محمد رش|زم محمد ن|ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

528663 دوىس|لق|محمد منصور محمد منصور  لشيخ|هندستـــ كفر 

338739 ى|مريم ص لح محمد محمد حسني  عه مشتـــهر|زر

272oo3 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|م |جر س|ه تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

259748 لصو|مر |ح ع|خلود نج تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

2377o| لنبــــى محمد يوسف|حمد عبــــد|مريم  هره|لق|بــــ |د|

7539|5 ه محمد محمد | حمد حسن|مي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

28o369 ق|عيل خليل |سم|عيل مصطفى |سم| ئى|لي  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

|3|583 وى|لعقبــــ|م عىل |سمر عص ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7|3o73 وي|لشن|لدين محمد عىل |د |عمر عم ى شمس| لسن عي 

68|243 لحميد عيس|د عبــــد |لجو|عمرو عىل عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

|2|34o محمود| ن يحن  زكري|نور هره|لق|ره |تـــج

8|oo95 ي محمد|ن عبــــد|ن رمض|نوره
لمغنى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

622263 وى|لبــــطر|حمد محمود |ندى محمود  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

263539 لنبــــى|لسيد محمود معوض عبــــد|ن |نوره |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 
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|58856 دى|ئى بــــغد|يوسف محمد قرع دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

83|435 ى مظهر ح|ي لحميد|مد عبــــد|سمي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

4934o| لمرصى|حمد رجبــــ حسن | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

694674 م|م|ل| |حمد نج|ر حلىم |من لمنصوره|ره |تـــج

453788 لسيسي|لسيد |ن محمد |محمد رمض ن|معتـــ حلو|ع ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

8o8852 مل|مدحتـــ حليم ك| بــــول ره بــــنى سويف|تـــج

36o748 ي| ن|ر
محمد محمد عفيفى |حقوق بــــنه

7659o2 وى|سن|ل|حمد محمد |رغده  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

86o5|9 ه ربــــيع عيد عىلي| مي  سيوط|ره |تـــج

69483| ه | هيم|بــــر|لسعيد |حمد سعد |مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

37o52 بــــ|لسيد دي|حمد |محمد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

59836 لدين عىل|محمد سعد سعد  بــــ بــــنى سويف|د|

257|5| رد|لم متـــ|لدين س|م |حس| ر|ي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5283|9 ي خط|هلل |حمد عبــــد|
بــــ|نور مصطفى ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

699262 م|لسل|م عبــــد |لسل|حمد عبــــد | |مريم رض لمنصوره|ره |تـــج

7|o269 لمتـــول محمد|ضى |لسيد ر|مرفتـــ  سكندريه|ل|صيدله 

4|236| س|ل متـــي|د كم|بــــيتـــر عم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

84|27 هيم جمعتـــ|بــــر|هد خلف |ن ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4o7287 حمد  محمود عىلي|ره  محمود  |س سكندريه|ل|بــــ |د|

689326 بــــسمله مصطفى عوض محمد لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4|626| ى |بــــو |فتـــون  ى غ|بــــو |لسيد |لعيني  ل|لعيني  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7338o زق تـــوفيق|لر|متـــ عبــــد |حمد سل| ن|حقوق حلو

82778o عيل|سم|حمد |لحميد |عمر عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

788o8 ى|طمه سليم|ف ن محمد حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

682|93 لعزيز صبــــرى محمود|ن عبــــد |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

434947 ر|لنج|لسيد عىل |ح |جر صل|ه |بــــ طنط|د|

4o34|6 رى|هيم حسونه قبــــ|بــــر|ر رأفتـــ |مي دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

676623 د|ره عىل منصور زىك عىل مر|س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

764486 ش|لقم|حمد |لغريبــــ |لسيد محمد |محمد  هندستـــ بــــور سعيد
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44||4| زي|مر غ|حمد ع|ء طه |لىمي لشيخ|بــــ كفر |د|

75294 د حسونه|لجو|تـــع سيد عبــــد |بــــ| دين تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

778675 لسيد عطيتـــ|ل |مصطفى جم زيق|لزق|حقوق 

4489|| ف محمد فهيم بــــكتـــ| ش جمعه|رسر ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

757o|6 ؤد يوسف|لسيد د|يه يوسف | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

22696 هلل|حسن محمد حسن عبــــد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

45|o78 س طه|ضى عىل عبــــ|ح ر|نج ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

83oo93 نيوس ذكري|رس|مريم ثــــروتـــ  |نوعيتـــ فنيه قن

|746o2 حمد|دل محمد |ن مجدى ع|عن كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4o6776 ف محمد عزبــــ |م |ريه لسيد|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

698922 ى محمد محمود عىل عىل حني  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

337|o8 ق|ل حسن |سلىم جم وى|لشر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3646|6 ل|لع|ح عبــــد|لفتـــ|لحميد عبــــد|زينبــــ عبــــد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

373583 بــــر حسن|حمد ج|بــــر |ج |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

527259 ره|فظ عم|لدين ح|بــــر نور|ن ج|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

453559 زي|هلل حج|مصطفى رفيق عبــــد ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

32|628 ى حلىم عبــــد| زق|لر|حمد حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

238||9 هلل|رس نظىم مصطفى عبــــد |ي| ن|ر لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

676||7 ر|لنج|عيل |سم|لسيد |عيل |سم|مريم  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76546 بــــ عمر محمد عمر|رح دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

323535 ئيل|مني  موريس ميخ| ري|م لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

44675| حمد|لسيد |ر |لغف|م عبــــد|د هش|زي سكندريه|ل|بــــ |د|

3oo4o| ى عبــــد |عبــــد  يم|لد|هلل فتـــىح حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

423648 ى |دل |يه ع| هيم|بــــر|مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

693575 لحسينى|هر محمد |حمد م| لمنصوره|بــــ |د|

2489|| در|لق|د فتـــىح محمد عبــــد |روفيده عم لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

64|99 حمد|ء مصطفى درويش |ول لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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4o75o6 عيل محمد|سم|هيم |بــــر|عيل |سم|مريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|5|4o2 ح محمد|ء محمود صل|رس| ى شمس| لسن عي 

487|48 ود شنوده|دى مجدى عزيز د|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2545o8 بــــ محمد|لوه|حمد عبــــد|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

259o82 ر|ن قطبــــ عم|وليد شعبــــ ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

24o698 رحمه نرص محمد يوسف ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

3|376| لم|محمد عىل س| نور ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6o273 ى |دى |ر ن|من |لعل|بــــو|مي  ره بــــنى سويف|تـــج

8327|8 وي|عطيتـــو محمد ف| عل دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

43o|o6 لديبــــ|لحسن محمد |بــــو |م عىلي |مريم هش لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

86794| ن محمد عمر|طمه رمض|ف |نوعيتـــ قن

6863o9 ف عبــــد |مه |س| هيم محمد |بــــر|لحميد |رسر
عوده

لمنصوره|طبــــ 

85o8|o ي سمي  زىكي |م|
حمد|ئى ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

246839 تـــ|وى رزق فرح|حمد جمعه حفن| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

677429 لمرشدى|محمد محمود محمد محمود  ط|بــــ دمي|د|

338866 لسيد مصطفى شديد| |نور |ضتـــ بــــنه|علوم ري

342857 وتـــ|طمتـــ محمد حسن جمعه حل|ف ى شمس صيدله عي 

42|855 لسيس|لرحمن عزبــــ |عىلي عزتـــ عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

777o2| مه محمد حسن|س|م |وس زيق|لزق|بــــ |د|

72372 هلل|ن جمعه عبــــد |ن رمض|حن لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|26692 حمد|ضل |مريم وليد ف ى شمس هندستـــ عي 

867664 جد|لم|لرحيم محمد عبــــد|ء عبــــد|شيم دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

2254|4 ي محمد حج|مر |رق ع|م ط|له|
زى|لحسينى ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

24565| يبــــ|لش|ح محمد |لفتـــ|محمد عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

367384 ى|ء ن|سم| ج  جمعه حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6|5322 هر ونس|ء محمد أحمد م|نجل |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

6o32|| لحسنى|هر |ن ط|فضيله رمض |تـــربــــيتـــ طنط

222|23 لكريم عطيه|ء رفعتـــ عبــــد|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9o2565 لطيف محمد |هيم عىل عبــــد|بــــر| ج|ره سوه|تـــج
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676|63 ن نبــــيل عبــــده متـــول حبــــسر|نوره لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|674o ن|حمد حس|يمن |حمد | ى شمس|تـــج ره عي 

52932 شم حسن|ل ه|محمد جم ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

862989 ن|لحميد عىلي حر|م عبــــد|سه |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

274526 وي|لمؤمن محمد عبــــده مغر|مريم عبــــد كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

69445 حمد منصور|حسن ربــــيع  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|6o8 ي فكري|دي عم|ف
ى
د شوق ي تـــمريض 

هره|لق|معهد فنى

|3|344 عيل|سم|محمد معتـــز محمد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6288o3 يف |م حمد خليل قطبــــ|جده رسر زيق|لزق|بــــ |د|

76|258 لحميد محمد|م محمد عبــــد |حس لسويس|هندستـــ 

69|396 |ح |لفتـــ|تـــ عبــــد |لشح|ر يشى |من
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

326763 لم|حمد س|لم |سلىم س ى شمس صيدله عي 

8o7747 ي جرجس بــــسنتـــي حن| وي|نىح   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

5|o7o8 در|لق|م عبــــد|م شلق|دهم هش| سكندريه|ل|طبــــ 

|754|8 ي|ر
هلل|رق عىل عبــــد |ط| ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

354676 لسيد|هلل |ل عبــــد|هلل جم|منتـــ  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

324788 دق|ل نظي  ص|دى جم|ف ى شمس حقوق عي 

369578 لليثــــى|هيم |بــــر|ن محمد |محمد رشو |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

26554| ن|فظ محمد ريح|محمود ح ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6365o5 لحميد|ضل عبــــد|ف| لحميد رض|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

628o92 هيم|بــــر|لفتـــوح |بــــو |حمد |ره |س زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o7937 س|لنح|د مصطفى |م فؤ|مريم عص لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4495|| لسيد|د يشى محمود |زي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

886|33 ن معتـــمد |ل رمض|ده هل|حم |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

685697 بــــع|لتـــ|هيم |بــــر|ل |يه حسنى جل| لمنصورتـــ |تـــمريض 

76266| م|لغن|لسعيد مسعد |حمد عبــــده | ره بــــور سعيد|تـــج

235694 ي|لحليم مرىس |ء سعيد عبــــد|رس|
ى
لدسوق هره|لق|بــــ |د|

499975 ه محمد يوسف | |لعط|بــــو|هيم |بــــر|مي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

5|4973 ي عيد|ء صبــــري عبــــد|شيم
لعزيز مصطفى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف
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3oo2o| فعي|لش|هلل سعد طلبــــتـــ |ء عبــــد|حسن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|2326 يفى|لط|عىل محمود عىل  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

82586o بــــ عىلي|حمد دي|ء |لشيم| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

893284 ى فو|جر |ه ز |لسيد يسي  سيوط|بــــ |د|

478663 لكريم|مد عبــــد |حمد ممدوح محمود ح| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

59857 ن|ج سليم|لح|مصطفى محمد سيد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

78989| م محمود عىل حسن|سل| |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

62889 س|لعليم محمد عبــــ|ئى عبــــد |م| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

64o776 دى|لص|هيم متـــول عىل |بــــر|محمود  زيق|لزق|ره |تـــج

25||95 لسيس|ئل مصطفى |سم و|بــــ ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

|5o97o لسيد|ل معوض |ء جل|سم| ى شمس| لسن عي 

866|53 حمد محمد حلبــــي محمود| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

79o296 ى محمد عبــــد ه سمي  حسي  م|لسل|سمي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

542689 زي|لحفيظ حج|ل محمد عبــــد|ء جم|ل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

523659 ف ه| حمد|هلل جمعه |ئى عبــــد |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

49235| ى عينو|ع دل محمود محمد حسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6863|2 |لمو|لعزيز |هر محمد عبــــد |م ط|سل|
ى
ق لمنصوره|بــــ |د|

859o2 ى|لد شعبــــ|محمد خ ن حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

85922 ى فر|ء ن|شيم ج|رص سعيد حسي  لفيوم|حقوق 

22|788 ي
حمد|د مصطفى |مصطفى فؤ| دئى ن|تـــربــــيتـــ حلو

7o764| ض يوسف محمد|ء ري|ل| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

7767|3 فع|لش|لسيد |مد |ح ح|محمد صل ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

625472 لم|لسيد محمود متـــول س|حمد | زيق|لزق|حقوق 

82||2o ي محمد|م |سل|
ف مصطفى رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

56793 حمد|د |لجو|عىل ربــــيع عبــــد  حقوق بــــنى سويف

538833 م فهىم لبــــيبــــ خليل|يدى عص|ه سكندريه|ل|ره |تـــج

|6253o وس بــــطرس|رتـــن مريس تـــ|م ورصى ى شمس|تـــج ره عي 

633|88 هيم|بــــر|حمد |حمد |لد |ريم خ ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|54o22 لم|ل غريبــــ س|حمد جم| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6326|| لمنطلبــــ حسن|تـــه عبــــد |ء شح|دع زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر
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865oo هلل محمد|ء محمد عبــــد |لشيم| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

68835| |لعزيز محمد |نور عبــــد |لعزيز |عبــــد 
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

47764| ن|هيم عثــــم|بــــر|حمد |جد |م م|مر سكندريه|ل|ره |تـــج

46o589 نم|ح محمود سعيد مصطفى غ|سم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

34o683 تـــه|سهيلتـــ عمر محمد حلىم شح ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

897443 لبــــدرى |حمد عىل |ء |شيم ج|ره سوه|تـــج

|2|476 جر محمود سيد محمود|ه هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

32848| لسيد محمد|ل |محمد رجبــــ جل ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

8799o| مد محمد  |ن ح|م عثــــم|سل| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

|2489| ئيل|ئى وديع ميخ|مريم ه ى شمس هندستـــ عي 

45743 ل|حمد هل|ورده محمد  هره|لق|حقوق 

55o37 هيم محمد|بــــر|حمد |تـــفى  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7|o958 ف|لغف|حمد محمود عبــــد |محمد  ر رسر لمنصوره|حقوق 

|47787 لعزيز|ن سيد عبــــد |سيد رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o527o خليل زىك يوسف | ن|سوز ي صىح سوه
ج|معهد فنى

68|2|2 لعزيز|لعزيز عبــــد |م وليد عبــــد |حس لمنصوره|طبــــ 

623345 لح|لسيد محمد ص|ز|لبــــ|مه |س|ن |رو ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

77|399 د حسن محمد عيس محمد|جه ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

79|4o7 ى محمود فتـــوح |ي لسيد|سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

75286 ه خ| حمد|هيم |بــــر|لد سيد |مي  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

628526  نرص منصور|صديق محمود مو
ى
ق زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

626566 ي
هيم|بــــر|لمنعم موىس |ء عبــــد|بــــه| دئى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

878726 هبــــه محمد محمود محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

222952 شلبــــى| لعل|بــــو|محمود حمدى  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

6o4979 لي|لمنعم محمد جم|منى سمي  عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

2529o9 ر|للطيف عم|سلىم محمد عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

92o|o8 ن حسنى محمد محمود |رو تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

889239 ل محمد |لع|م محمد عبــــد|سل| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

869239 زي|دل مرزوق مغ|مروه ع ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج
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4953o5 حمد درويش|لد صبــــىح مسلم سيد |خ ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

54592 ى | ه حسي  حمد محمد|مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

646525 حمد محمود يوسف|رس |ن ي|حن ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

3|82o4 س|ج  نجيبــــ دري|يوسف ن ى شمس حقوق عي 

49o95o نوبــــ|مريم ريمون حلىم بــــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o2924 ن|در ريح|لق|حمد عبــــد|بــــ |يه|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

764952 لدين شحبــــر|م محمد نرص |دين عص|ن تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

6o6762 حمد محمود|لعدوى |لحق |محمد عبــــد  |هندستـــ طنط

245o62 ه | لنبــــى|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|25|87 ف |عىل  حمد سليم|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

753329 لحميد|لرحمن عبــــود عبــــد|محمد عبــــد  حقوق بــــورسعيد

6|9655 ى محمد فتـــيح|محمد  لمتـــولي حسي  حقوق بــــورسعيد

62844 سط|لبــــ|ن صبــــري عبــــد |دتـــ شعبــــ|غ معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

229872 زق|لر|لح عبــــد|زق ص|لر|حمد عبــــد| هره|لق|حقوق 

|24256 هلل يوسف عىل حمزتـــ|منتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

22|672 م سيد حسن محمد|هش هره|لق|حقوق 

82596 م حمدى سيد|مصطفى سل لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

356|89 بــــ|فظ حج|لدين ح|ح |عمر محمود صل |حقوق بــــنه

249365 مريم يشى غريبــــ محمد منصور تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7562o3 حمد محمد|ح |حمد صل| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

622376 نم|محمد مصطفى غ| مرفتـــ زكري ط|معتـــ دمي|علوم ج

783o87 ن|حمد سليم سليم|ن |يم| زيق|لزق|عه |زر

6o359| ل|جد محمد هل|آيه م |بــــ طنط|د|

|54888 ح|رص محمد صل|لن|ء عبــــد |رس| ى شمس حقوق عي 

86578 لرحمن طه محمد سعيد|عبــــد لمنصوره|حقوق 

233446 ئى حسن عمر حسن|هدير ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

27|o46 لسيد مرىس شيحه|ر |مختـــ| لي|د لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

296|59 كر|سحر معتـــز محروس ش د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

84724| دم محمد عىلي|عمرو  ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 
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834o5o جي معوض|ض| لوف|بــــو|بــــرين |ص |قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 
ضتـــ|ري/دى|لو

9o8o68 حمد |سحر عىل محمد  ج|ره سوه|تـــج

357328 سم شعيبــــ|لسعيد ق|حمد محمد | لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9||2o| حمد |شم |بــــوىس محمد ه ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

647o6 ى|سيد فتـــىحي | ند مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

37|368 ن عطيتـــ|د سليم|جر محمد عو|ه |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

23385o رون|حمد رجبــــ موىس ه| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9ooo77 رك |بــــوضيف مبــــ|محمود محمد  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|32o5 عيل|تـــ إسم|حمد محمد محمد بــــرك| طبــــ بــــيطرى دمنهور

|43|o3 ف ك|سهيله  مل حسن|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|6549 ه محمد | هلل|حمد محمد عبــــد |مي  زيق|لزق|عه |زر

373255 ح نجيبــــ محمد محمد|صل وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

229424 ق مصطفى|لرز|يمن محمد عبــــد |يمنى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

63o276 بــــو زيد|عيل |سم|هيم جميل |بــــر|حمد | |ره بــــنه|تـــج

||7|38 ى مجدى لبــــيبــــ فرج| مي  هره|لق|ره |تـــج

486o88 رين نبــــيل نظي  عزيزفلتـــس|ك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|43o7 دل شفيق عبــــود  |ع| ن|نرف سيوط|بــــ |د|

678776 لغندور|حمد طه محمد |ء |لزهر|طمه |ف لمنصوره|بــــ |د|

|34683 ى محمد حسن  حسي 
مصطفى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|9889 لطويل|لمنعم |م محمد عبــــد |ن هش|كريم ره دمنهور|تـــج

4443o3 فظ|م ح|م|ن مجدى فهىم |رو لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|49882 غبــــ|حمد ر|بــــ فوزى |يه| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|335o ى محمد عىل|ن ح|فن| تـــم محمد خضي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

4999oo لعزيز محمود|ح عبــــد|لعزيز صل|لطيفه عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

677358 لحسينى قشطه|لسعيد |دل |يوسف ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|9628 ح|لفتـــ|روق عبــــد|حمد ف|نىح  | هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

784535 ى محمد عبــــد  لحميد منصور|نفي  زيق|لزق|بــــ |د|

6o752o لمسدى|لسيد |لزغبــــى |ء |رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري
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5|64o9 ئى|لملهط|د |لجو|يه محمد طلبــــ عبــــد | بــــ دمنهور|د|

852697 ن موىسي|هيم عثــــم|بــــر| |لي|د ي|بــــ |د|
|لمنى

426583 تـــ رجبــــ عبــــد| ميد|لحليم موىس كر|مي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

7532o| كرم عىل محمد عطوه| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

77|277 لسميع محمود عليوه|لد عبــــد |ن خ|نوره زيق|لزق|عه |زر

8o5|34 ي ص|ه| مرن
لح عبــــده|ئى دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3|72|6 لحكيم محمد عطيه|رين عبــــد|د تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

424558 لم محمد محمود|ح س|لرحمن صل|عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|2oo2| ه خ| لمنعم قطبــــ|لد عبــــد |مي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

648599 ذل|لش|حمد |هر |بــــسمه م تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

24499 ي عطيه|مريم محمد عطيه عبــــد
لغنى ى شمس|زر عه عي 

33o984 حمد محمد|يمن |مينتـــ | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

633285 لرحمن|عليتـــ عزتـــ حلىم محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

85268 م جمعه|م سل|لعز عل|بــــو |عمرو  ن|هندستـــ حلو

4937|9 ص|لقف|لحميد |ح محمد عبــــد |صل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3384|8 ى مصلح محمد|س ي|رتـــ حسي 
لطوجى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

759o23 لم محمد|محمد يحن  س ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

355269 حمد صبــــىحي محمود|ندى  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|96o8 ض|بــــ عو|لوه|هيم عبــــد|ن إبــــر|ئشتـــ شعبــــ|ع معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

338638 ف شعبــــ|د |جه لسيد يوسف|ن |رسر |بــــ بــــنه|د|

267|43 ى عبــــد|ء |سم| حمد|ح |لفتـــ|مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

55|59 لد محمود فوزي محمد|خ معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

8|696 هلل|هيم فتـــح |بــــر|مه |س|ره |س ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

528265 بــــينى|عيل حسن |سم|يوسف محمود  لشر |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

6497|9 ي ص
لح عىل سمرى|لح عصمتـــ ص|منى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

75o795 لحليم|لسيد عبــــد|لحليم محمود |عبــــد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

465o3o ر|لف|لسيد عىلي |لد |خلود خ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|4759| ح محفوظ|لد صل|م خ|سل| هره|لق|م |عل|
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635983 ف محمود مج|محمود  هد|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|2359 لسلك|ن |نس منىح  رمض| |بــــ طنط|د|

8|7295 ي تـــه مي|محمد مدحتـــ خي  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

3343o4 لكريم قشطتـــ|لكريم مغربــــي عبــــد|عبــــد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|29833 ده محمد زىك محمد|مي ى شمس حقوق عي 

4|4332 هلل|لمنعم بــــسيوئى حسبــــ |ره فوزى عبــــد|س هره|لق|م |عل|

35|369 دى|له|ء سعيد حسن عبــــد|حسن ى شمس طبــــ عي 

|47587 يدى|لع|يه |حمد محمود محمد هد| سيوط|عه |زر

55896 يز عطيتـــ|وى ف|م سعد|حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35934 حمد عطيه|لحليم |ر ربــــيع عبــــد|مي تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

689855 هلل سنجر|هلل محمد عبــــد |مل عبــــد | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

25o846 ىسر|لغبــــ|لسيد |لسيد محمد |سهر  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|5|455 ي
هيم محمد|بــــر|رق |ط| دئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

86467o بــــوزيد|ء نور موىسي |شيم ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

52o523 ى | حمد يوسف|يتـــ حسي  عه دمنهور|زر

694832 هلل|حمد فوده عبــــد |هلل |مينه عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

85o2|9 لد سعيد سيد|لرحمن خ|عبــــد لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

777|77 ى|رس| ء محمد سمي  محمد حسي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

23775| ل محمد بــــخيتـــ|لع|هند محمود عبــــد هره|لق|عه |زر

7|6852 ن|هيم سليم|بــــر|لسيد محمد |مصطفى  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

69|9o9 هيم|بــــر|لمقصود |بــــو زيد عبــــد |سعد محمد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

6382|2 لرؤف|مل عبــــد|حمد محمد ك|مل |ك زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

66o4| ن|ن عثــــم|د محمد رمض|عم لفيوم|علوم 

73||6 غو|بــــتـــن|ديبــــ |جد |م| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

68o827 لسيد|حمد |هيم |بــــر|يمن |هيم |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

82|349 محمد عبــــده عىلي مهدي ره بــــنى سويف|تـــج

42428 لمجيد|س عبــــد |م محمود عبــــ|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o6434 فع|لش|هيم محمد |بــــر|محمد مرتـــضى  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

66599 يه محمد فتـــىح فرج| لفيوم|حقوق 

6|2227 ى |حمد محمد | لكريم|هيم عبــــد|بــــر|مي  |هندستـــ طنط
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69|42o لح|حمد مصطفى ص|دى |له|حمد عبــــد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

88o29| ن عىل |دل رمض|محمد ع سيوط|تـــربــــيتـــ 

6|||52 در عىلي هنكر|لق|حمد عبــــد| لمنصوره|طبــــ 

3582oo ىطي|لع|لمجيد عبــــد|بــــدر محمد عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

5o2257 لسيد حفنى محمد|مي  | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

427875 هد|لحليم محمد مج|ء كريم عبــــد |لشيم| |تـــربــــيتـــ طنط

776789 بــــو زيد طه فودتـــ|للطيف |ء عبــــد |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

86o887 لح|هلل ص|هلل عبــــد||محمد عط سيوط|حقوق 

3533o6 ي|عزتـــ عبــــد
ى
لكريم عزتـــ شوق ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

2292o4 مل|طف مصطفى ك|يه ع| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

769362 تـــه جمعه|هلل جمعه شح|عبــــد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

8|265| ى عبــــد|لحليم ي|منيه عبــــد| لحليم|سي  ره بــــنى سويف|تـــج

635764 م لطفى موىس|محمد حس زيق|لزق|ره |تـــج

366o54 يف محمد مصطفى|ف طمتـــ رسر رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

2|4927 عيل|سم|حمد |م |حمد س| هره|لق|ره |تـــج

7||272 م مصطفى حسن محمد|حمد عص| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

4568|6 ذل|لش|هلل |زم عبــــد|لح|سل |بــــ |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

47|63 ه نرص محمود عىل|نج هره|لق|لعلوم ج |ر |د

523224 لسيد خميس|لرحمن |ن عبــــد |عوض رمض ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

6|6962 ء محمد جمعه محمد|ل| ط|بــــ دمي|د|

26|624 حمد|لسيد |ح |لفتـــ|محمد يوسف عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

373||8 ح|لفتـــ|لق عبــــد|لخ|لسيد عبــــد|ن |نوره شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

446o87 ن|هيم نبــــه|بــــر|يمن محمد |يوسف  سكندريه|ل|هندستـــ 

|66748 ي|حمد كيل|حمد |لدين |م |جر وس|ه
ئى ن|بــــ حلو|د|

9|259o بــــدين محمد |حمد عدل ع| ج|ضتـــ سوه|علوم ري

4o5655 تـــم|ر محمد مصطفى محمود ح|مي سكندريه|ل|ره |تـــج

497|89 رم|لمك|بــــو |لسيد محمد |ر محمود |من بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

44oo89 لكبــــي |غبــــ عىلي عبــــد|ف حمدي ر|عف لشيخ|بــــ كفر |د|

74524 ح|لفتـــ|جر عمرو محمد عبــــد|ه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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875595 حمدحسن |ل سيد محمد |محمد جم سيوط|طبــــ 

252382 ز|لسيد تـــمر|لح |هدير ص ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|72675 سلىم رزق محمد محمد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

339|84 ى|لح حميده محمد قيتـــبــــ|منيتـــ ص| |ره بــــنه|تـــج

9oo992 ل |لع|ل عبــــد|عبــــي  طلعتـــ كم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

85o6|6 حمد سيد|م سيد |سل| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

23|963 حمد|طف منصور |كريم ع لمنصوره|حقوق 

775|4| مه|حمد سل|لسعيد |دل محمد |ره ع|س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

33849| د|حمد محمود عو|منى محمد  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

355988 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|ر |من عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

||4776 هلل|لح فرج |زم ص|لرحمن ح|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

228||| للطيف محمد عىلي|لد عبــــد|بــــسنتـــ خ هره|لق|بــــ |د|

4|4o3o هيم منصور|بــــر|سط |لبــــ|ل عبــــد |ئى كم|م| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

4|962|  موىس دشيش|سل|
ى
م عىل صدق لشيخ|ره كفر |تـــج

238474 لمجيد|لد محمد عبــــد|سهيله خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

56657 بــــ|لتـــو|ضل عبــــد |هيم ف|بــــر|م |سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2|3627 د|ل محمود فؤ|مريم عمرو كم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

327265 لسميع محمود|ن عبــــد|هبــــتـــ رمض ن|حقوق حلو

5|7o26 لحميد|بــــر عبــــد |حمد ج|مروتـــ سعيد  سكندريه|ل|طبــــ 

86237o ي محمود|م شح|سل| تـــه خرصى ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

826|3o ي بــــ| لي|د
|ش|محمد مصطفى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6o3876 لسعيد محفوظ|حمد |محمد مدحتـــ  |بــــ طنط|د|

333539 لسيد|حمد يىحي |مصطفى  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

68|277 تـــ|لمطلبــــ فرح|د عبــــد |محمد عم ط|بــــ دمي|د|

4|3o49 ى | ند حمد عسكر|لكوم |حسي  |ره طنط|تـــج

|455|5 هر|لط|بــــو |حمد سيد رجبــــ | ن|ضتـــ حلو|علوم ري

493872 هيم|بــــر|لسيد |محمد رزق فتـــىح  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|3o649 ى |خ| يوستـــي 
ى
لد نصىح شوق  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر

5|5378 رون|هيم ه|ح إبــــر|لفتـــ|رتـــ أنور عبــــد |س سكندريه|ل|حقوق 
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7|oo8 حمد|دل طلبــــه |بــــرين ع|ص ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

263685 م بــــدر|م|ن |حمد رمض|طمه |ف |طبــــ بــــيطرى بــــنه

7o2o79 يف|بــــر|حمد محمود | هيم عطوه رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

87o|o3 هيم|بــــر|ن |جر محمد سليم|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|58476 هيم محمود محمد|بــــر| |دين ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

875943 ل سيد مرىس |حمد كم| سيوط|ره |تـــج

894387 مد مسلم |ح ح|حمد صل| ي|لسن |
|لمنى

34424 د محمد غريبــــ|لرحمن عم|عبــــد  هره|لق|عه |زر

|763o2 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o33o5 عم|لن|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|يحن  عبــــد | دين تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

45o756 ضي|هلل ع|ح عزتـــ عبــــد |سم |بــــ طنط|د|

44o686 هيم سعيد|بــــر|لحميد |حمد عبــــد|لحميد |عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

536972 هلل|لقوى عبــــد|مد عبــــد|حمد ح|محمد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

862877 لسيد|ح |كرم محمد صل |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|27684 ر|هيم عىل نص|بــــر|دين |ن ى شمس حقوق عي 

57792 ذىك| صف حن|ن| رين|م ره بــــنى سويف|تـــج

8597| هلل محمد|حمد عبــــد |سحق |يه | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

34258| بــــ|هيم محمود خط|بــــر|حمد |بــــسنتـــ  |ره بــــنه|تـــج

28786o ف|لو|ن عبــــد|يم| رثــــ محمود رسر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

7|523| ل|لرج|حمد عز |م طلعتـــ |حس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3o437 ى |هلل |منتـــ  وى|لص|لسيد حسي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

9o4962 زي |حمد حج|ح حسن |سم ج|بــــ سوه|د|

7|o993 ى |سل| نوىس|لع|م عبــــده حسي  لمنصوره|بــــ |د|

8944o| ى  محمد محمود محمد حسي  سيوط|ره |تـــج

233623 حمد يونس|طمه سعيد |ف  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

633299 لسيد مرزوق|لفتـــوح |بــــو |هيم |بــــر|حمد | زيق|لزق|حقوق 

638383 حمد|لسيد سيد |د |محمود رش |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|728|8 هيم|بــــر|ضى |لر|ء يوسف عبــــد |رس| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

82|384 هيم مرشد|بــــر|ئيل |بــــدر ميخ ي|عه |زر
|لمنى

5o|522 لرحمن محمود|محمد محمود عبــــد  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

Wednesday, September 5, 2018 Page 2833 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4596o| ن لسيد محمد مرىس| |مي  سيوط|بــــ |د|

3||546 عيل|سم|لد محمد رفعتـــ |م خ|هش لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89o459 لعليم |محمد مصطفى محمد عبــــد زيق|لزق|حقوق 

7o549o ى خ|خ ئى|لحلو|لسيد |لد |لد حسي  لمنصوره|بــــ |د|

7o2|oo  محمد خليل|هيم |بــــر|هلل عمرو |عبــــد 
ى
لدسوق زيق|لزق|ره |تـــج

6438o5 روس|لعيد|حمد |لدين محمد |سيف  زيق|لزق|ره |تـــج

|55|77 ل|لع|ل عويس محمد عبــــد |لع|عبــــد | دين تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o37|o حمد محمد|هيم |بــــر|متـــ |س|هلل |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

239249 ه ر| م صبــــىح محمود|مي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

35|784 زى|تـــم محمد محمد حج|ء ح|شيم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2|9o76 هلل|يم محمد فضل |لد|ح عبــــد|محمد صل |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

3|75|6 حمد محمد|لدين محمد |عز  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

322593 م محمد مصطفى|مريم هش ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

3|7887 رق سيد محمد|لرحمن ط|عبــــد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

466|67 بــــى|لق محمد رسر|لخ|حسن عىل عبــــد ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

88oo| لمنعم مصطفى مسعود|محمد عبــــد لفيوم|حقوق 

5o|399  |محمد فتـــىح محمد مو
ى
حمد|ق سيوط|بــــ |د|

489o9o  دمي
ى
س نجيبــــ خله|ن غط|صوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

84249o وي|لنوبــــي قن|مل |خلود ك دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

644998 ن رك|بــــ مبــــ|لوه|لسيد عبــــد |لغنى |عبــــد | مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

476662 هيم|بــــر|نور |محمود محمد | رن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

79|28| حمد محمد|لسيد |حمد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7o35|3 در محمد جمعه|لق|هيم عبــــد |بــــر|حمد | لمنصوره|صيدله 

|33489 لعليم محمد|حسن محمد عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

|77|7| نوره محمد مصيلىح متـــول هره|لق|حقوق 

638686 لسيد عطيه عسكوره|لدين |د |نىح  عم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

767824 ي حج|ندى مصطفى 
زي|حمد مصطفى لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

|57379 حمد|لضبــــع |جر مؤمن |ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

334|34 طف منصور فرج|دى ع|ش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

29o727 نعيمتـــ محمد مرعي حسن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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||6652 لسيد محمود|م |كريم عص هره|لق|حقوق 

8o7|2| د فتـــىحي رجبــــ عىلي|جه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

9o72o ى|لرحمن محمد |بــــ عبــــد |رح لصغي  حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

434||o حمد صقر|لسيد محمد |ل |م| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

353256 سم|رس محمد ق|حمد ي| ى شمس|د| بــــ عي 

6|838 لفضيل|لكريم عبــــد |حمد عبــــد |صفيتـــ  رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

76926o ه سليم ه|محمد عمي  ن عمي  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

26o248 عيل محمد|سم|ضىح محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|33742 رى|ئيل زخ|طف جبــــر|هر ع|م ن|بــــ حلو|د|

79oo4| هر|لط|لسيد محمود نجدي |حمد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

69935 حمد عىلي|محمود محمد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

75322o ى|م |لسل|حمد ثــــروتـــ عبــــد | مي  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|52|o8 لد|مروه رفعتـــ عيس خ هره|لق|بــــ |د|

8542o8 محمود عىلي حسن محمد ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

|5588o ي |در ه|ن
حمد|هيم |بــــر|ئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

485772 ى  حمد حسن|سهيلتـــ عصمتـــ حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

824|69 ئيل|د ميخ|ك عي|م مل|بــــر| ج|بــــ سوه|د|

82o53 ي 
ى |حسن مصطفى حمد|مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4757|8 هيم|بــــر|لسيد |عىل محمد عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3692|6 ف |لرحمن |هبــــه  هيم محمود|بــــر|رسر |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

9o2488 ء محمد محزم عىل |لشيم| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8499oo ف عبــــد|منيه | سط|لبــــ|هلل عبــــد|رسر دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

757424 لم محمد|حمد س|محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

35442| ي |حمد |ء |نجل
حمد|لجيوىسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

864677 |م بــــرتـــن حن|جون عص دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

7694oo متـــ|لسيد سل|تـــسنيم ممدوح  لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

624299 لعزبــــي|لسيد |محمد نبــــيل محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

9o8757 حمد |للطيف |صم عبــــد|ن ع|يم| ج|بــــ سوه|د|

43|694 ى مصطفى  وى|لفرم|محمد فتـــىح أمي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 
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||8229 ف عيس تـــوفيق| |رين|م رسر ى شمس|د| بــــ عي 

633782 لنمر|يه محمد محمد محمود | زيق|لزق|علوم 

84|3o6 هيم|بــــر|حمد |ن موىسي |نوره ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

88536o ى |ك ديوس |قل|تـــرين نبــــيه حني  سيوط|طبــــ 

75626o سل حسينى محمد|ده بــــ|مي عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|55742 زر|ح ع|ريز فيليبــــ صبــــ|م ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

4|7988 للطيف|حمد عىل عبــــد|يه محمد | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|8o83 حمد|لدين عىل |محمود زين  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

42o|o5 هيم|بــــر|لبــــيىل |ع |لرف|لدين |د |عم| سم |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

232482 لعزيز محمد|خلود محمد عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o2259 | 
ى
حمد رشيد حسن|يه شوق زيق|لزق|علوم 

445929 هيم عىل حسن|بــــر|لدين |ء |زن عل|م سكندريه|ل|هندستـــ 

4||9o| ق جورج |سح|لمسيح |م عبــــد|بــــر| |ره طنط|تـــج

5|o826 ى عىل شميس محمد كرم أمي  طبــــ بــــيطرى دمنهور

793693 لد محمد نرص يونس|ن خ|نوره عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

246522 بــــ|حمد شه|هر |م م|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

295482 لمعز|لعزيز عبــــد|ئى عبــــد|جده ه|م ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|35|8| يف سيد عبــــد  لمعىطي|لرؤوف عبــــد |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

859|77 حمد|حمد حسن محمود | ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

775944 هيم|بــــر|لسعيد |حمد محمد |ده |مي زيق|لزق|بــــ |د|

34o939 هلل|د |لمنعم ج|عبــــد| لمنعم رض|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|65443 ه عبــــد | هلل محمد يسن|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

284342 رق محمد فرغىل|هبــــه ط ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

772377 يج|له|ن |لسيد عثــــم|ره محمد |س زيق|لزق|بــــ |د|

26o36 للطيف|حمد مجدي عويس عبــــد | سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

54o576 حمد حسن عىل|حمد عبــــده | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

45||6| ل|لع|دى عبــــد|له|لسيد عبــــد|مؤمن طه  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

39497 هلل مسعد محمد|د عبــــد |ل عم|جم سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

639999 رتـــ|هيم عم|بــــر|هيم |بــــر|ئى قض عىل |م| زيق|لزق|طبــــ 
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248247 لحميد جميل|فوزى عبــــد| نور ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

8|7596 ي|حمد محسن |
ى
حمد شوق ي|صيدلتـــ 

|لمنى

|2459o ن|حمد قدرى شعبــــ|ندى  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

8o33|3 د عيون خليفه محمد|زي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

425325 وى|خن|ل|ح |لفتـــ|بــــر عبــــد |عهد محمد ص |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

526475 حمد محمود محمد رزق|لد |خ |ضتـــ طنط|علوم ري

6999o6 لعدروىس|بــــو زيد |محمد مني   دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

9248o7 تـــ محمود محمد |محمود عرف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

7585o2 ن|لم|لم س|ح س|ء صل|شيم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|6276| ن|طف محمد زيد|بــــ ع|شه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9oo2|9 ى |حمد محمد حس|محمود  ني  ج |تـــمريض سوه

434536 رون شبــــل|مريم أحمد محمد ه |علوم طنط

344989 ى جم|ي هيم يوسف|بــــر|ل محمد |سمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

64|3o4 هيم عىل|بــــر|بــــ |هيم خط|بــــر| ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

537394 ه م| بــــو سيف|لنبــــى |هر عبــــد |مي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7663|o ع|بــــو رف|حمد محمود |ندى محمود  هندستـــ بــــور سعيد

4528o7 للطيف|لجيد عبــــد|بــــى عبــــد|حمد عر|محمد  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

43684| ى ط|ي يغ|لص|لنبــــي زىكي |رق محمد عبــــد|سمي  |حقوق طنط

248232 ل|لجم|له محمد |ل|زينبــــ سعيد عبــــد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9256| سم|ء سعيد سعيد محمد ق|وف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

23o446 يد|ده سيد ز|مه حم|س|محمد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

6o6463 ن|مصطفى محمد حبــــيبــــ زهر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6946|o ي|ل|لسيد |لحكيم |رحمه محمود عبــــد 
لفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

488427 ضى محمد |لر|لمجيد عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد 
ن|رشو

لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|72566 م حسن|محمد حسن هم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|5293o لمجيد|هيم عبــــد |بــــر|لمجيد |حمد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

2|2o7o سلىم عمرو فتـــىح حسن عىلي سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

62||6o لمخزنىح |لسيد |لسيد محمد |ر |منـــــــ ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى
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699239 هلل|هيم عىل عبــــد |بــــر|حمد |ن |رو |طبــــ طنط

357624 لرؤف عمر|عىلي عبــــد| دين ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

24887 لرحيم|هيم محمد عبــــد |بــــر|له |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

37724 ن|مه عىلي محمد رشو|س| هره|لق|هندستـــ 

249293 لديبــــ|لحميد محمد |بــــر عبــــد|سلىم ص ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7529o6 مد مرىسي|لسيد ح|حمد محمد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

922494 ن |مصطفى محمود محمد سليم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

639|94  أحمد|هيم |بــــر| |كريم رض
ى
لدسوق  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |

ره|د |

343|4o لحميد|ء محمد سيد عبــــد|شيم ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

279|32 للطيف خربــــوش|محمود سعيد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

786o68 ى بــــثــــينه عىل محمد أمي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

42||o5 زق|لر|لسيد عبــــد |ورده محمد بــــدير  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

23o869 لدين محمد عز|ل |جد محمد كم|لدين م|د|عم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

78|496 حمد غريبــــ محمد|تـــؤه  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

323758 ن|ضىحي عيد محمود عثــــم ى شمس| لسن عي 

35636o دى|مني  ه| محمود رض |حقوق بــــنه

3|5297 لحسن عىل|بــــو |ل |حبــــيبــــتـــ بــــل ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

33o254 لسيد|ء سعيد متـــول |دع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|59o7 يغ|لص|لسيد |ج  |محمد ن ط|حقوق دمي

|54286 لعزيز محمد|ء عبــــد |م عل|سل| ى شمس|د| بــــ عي 

28o89o وق محمد   حجر|رسر
ى
حمد دسوق |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|

ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

44725 شتـــىل|لبــــ|محمود | لعل|بــــو|ر طه |من هره|لق|صيدله 

853834 ى|ري ص|مريم م دق حني  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

33o|34 تـــ ن| ي محمود م|مي  ي|ج 
ضى ن|صيدله حلو

|276o6 حمد يس|زم يس محمد |ح ى شمس هندستـــ عي 

88||o9 ل خميس سيد |حمد جم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4288|3 لبــــهوتـــى|ح مصطفى |مصطفى صل لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

5o447| لحفيظ محمد رزق|ممدوح عبــــد | دين سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

68o5o3 ه | لمرىس|هيم محمود فريد |بــــر|مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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447o64 هلل يوسف|مه محمد عبــــد |س|رس |ف سكندريه|ل|هندستـــ 

6973o3 ى|بــــر|جد جمعه |ن م|يم| هيم حسي  لمنصوره|ره |تـــج

5o6o83 حمد عىل حسن حسن|يوسف  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

453259 وى|لطنط|محمد | لق محمد رض|لخ|عبــــد| رض ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

773865 هلل|لعزيز عبــــد |هلل عبــــد |حمد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

333o6o لفتـــوح|بــــو |مصطفى ربــــيع محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

52o4| ى عل|ي ي فهىمي|سمي 
ء مصطفى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|56oo8 ى محمود عبــــد |ي بــــ عويس|لوه|سمي  ى شمس حقوق عي 

24675| ن موىس|د سليم|لجو|ر عبــــد|لستـــ|مصطفى عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

6965o5 لبــــ|بــــو ط|لحسينى |بــــسمه نرص  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o89oo مر|ن صفوتـــ يوسف ع|يم| |بــــ طنط|د|

22o383 لسيد|حمد محمد محمد لطفى قطبــــ | دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

648o82 ى|سم|لسيد |محمود  عيل حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

756664 ه عبــــد  لحميد رزق|لحميد محمد عبــــد |سمي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26659o لتـــحيوى|حمد |بــــر |حمد محمد ص|ده |غ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

528|o7 ل|أحمد خميس محمد شلبــــى بــــل سكندريه|ل|هندستـــ 

9|8423 شم |لحكيم معتـــمد ه|مل عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8o277| ي|رس رشدي عبــــد|لرحمن ي|عبــــد
لغنى ي|هندستـــ 

|لمنى

86o|76 ه نج| ى|ن |ح شعبــــ|مي  مي  ي|عه |زر
|لمنى

36334o حمد|عىل سيد عىل  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

8o39|o ي 
لليل محمد|بــــو|ندي مصطفى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

7|33| حمد محمد|ء عىل |نجل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

334443 هلل|هيم عبــــد|بــــر|حمد |محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

68279 تـــ ممدوح مخلف عبــــد | لعظيم|مي  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

38725 لحميد محمود|حمد عيد عبــــد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|7493 ف عبــــد |محمد  ل|للطيف محمود جل|رسر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

78|38 ربــــيع محمود محمد طه| دين تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4385o2 ى|حمد |لسيد |حمد | لسيد حسني  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

9o4oo7 فظ |هيم ح|بــــر|محمد محمد  ج|عه سوه|زر

44||o وى|لعظيم حمز|حمد سيد عبــــد |محمد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 
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26848| ف ش|محمد  بــــ|كر خط|رسر |صيدله طنط

287689 ى|لحليم ش|ن عبــــد |لق رمض|لخ|بــــسنتـــ عبــــد هي  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

4o4696 لغنى|م عبــــد|لسل|محمد جميل محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

338545 ح|لفتـــ|ح عبــــد|متـــ صل|س| |ر|ي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

753928 هلل|هيم عبــــد |بــــر|هلل |بــــسنتـــ عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

32358o حمد محمد|ن محمود |نور سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

468|4 هيم|بــــر|ل فضل |جم| ند هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|6298 ى ي|دل ف|ع| مي  يق بــــشر ي|هندستـــ 
|لمنى

645528 ى حم|ي وى|لنبــــر|ده محمد |سمي  ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

|36o65 |مي
ر جورج شفيق ينى ن|فنون جميله فنون حلو

22268 لعزيز|د عبــــد |هر فؤ|طمتـــ م|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

262674 لسيد حسن|ء |لرحمن بــــه|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

354|75 لرسول عىل|دتـــ محمد عبــــد|مي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

782335 مد بــــكرى|ء محمد ح|ل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3727|o ن قيم سعد|دل و|ع| مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

489586 لمتـــجىلي عىلي|ء سمي  محمد عبــــد |سم| سكندريه|ل|بــــ |د|

348534 ي محمد عبــــد|ل|
لعزيز|ء مصطفى ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

4|36|8 دل محمود محمد خليل|محمود ع ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

7535|o رق فتـــىح جبــــريل محمد|سلىم ط لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

478oo5 د عىل|لجو|كريم ممدوح شفيق عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||8445 حسن عطيه حسن سيد محمد ن|حقوق حلو

774939 هبــــه سعيد محمد بــــيومي سليم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4895|o يوبــــ|هيم يعقوبــــ |بــــر|رسيل يعقوبــــ |م سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

755639 هلل|ء ذىك محمد عبــــد |رس| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

897488 بــــ محمد محجوبــــ |مه دي|س| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6|352 لمطلبــــ|محمد عىلي زىكي عبــــد  علوم بــــنى سويف

6o6847 لم|لرحمن محمد محمد س|عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|487o هلل حمدي مسلم محمد سلىمي|عبــــد |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

63o575 شم|لسيد ه|لمنعم |محمد محمود عبــــد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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35o||| يف عبــــد| لرحمن|لرحمن عبــــد|يمن رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

689o|7 ي|لمجيد حسن |يوسف محمد عبــــد  لمسي  لمنصوره|صيدله 

779o72 ى سليم|ي ن عوض محمد عوض|سمي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

2489|3 لمجيد|لمجيد محمد عبــــد|طمه عبــــد|ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

89228| م |مل محمد هم|مصطفى ك ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

88349| س |حمد محمد عبــــ|محمد  سيوط|ره |تـــج

54|262 لطورينى|ن |لحميد سليم|ج  عبــــد|محمود ن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

776o59 بــــ محمدجوده|لوه|حمد عبــــد |سهيله  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|7|982 هيم سيف محمد|بــــر|حمد رأفتـــ | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

69||8| حمد عيد|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|يه | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

483226 حمد خليفه|رس |رحمه ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7846o8 ح|لفتـــ|حمد محمد محمود عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68||73 ف محمود عمر عبــــد |حمد | دى|له|رسر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

247o86 بــــويوسف|ح |لسيد صل|مه محمد |س| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

48|o7o مريم محمد حميده خميس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

765||8 ن|لغضبــــ|لسيد |لسيد |حمد |حمد | ره بــــور سعيد|تـــج

64ooo| لم|هيم س|بــــر|لرءووف عىل |مل عبــــد | زيق |لزق|تـــمريض 

6935|4 بــــ|لعزيز رسر|د عبــــد |عم| رن لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

8oo|37 رتـــن مدحتـــ يوسف عويضه|م ي|هندستـــ 
|لمنى

896o83 ن |حمد رمض|رص |ن| لي|د ج|تـــربــــيتـــ سوه

632o8o ف محمد عطيه |يدى |ه هيم|بــــر|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

62o228 ل|لسؤ|هر محمد محمود |منى م ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

27o889 ي|تـــ خف|لشح|جر نبــــيل محمد |ه ج  شمون|نوعيتـــ 

352248 لد عبــــده عىل منصور|عىل خ زيق|لزق|حقوق 

784979 لرحمن|ح عبــــد |لفتـــ|محمد سعد عبــــد  زيق|لزق|علوم 

56728 زق محمد|لر|حمد عىل عبــــد |مدحتـــ  حقوق بــــنى سويف

69|886 ى حس|م حسن حس|سل| ى|ني  ني  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

686659 ن|لحميد شعبــــ|ن عبــــد |لحميد شعبــــ|عبــــد  لمنصوره|صيدله 

6485o9 ى ثــــ بــــتـــ|محمد سعيد حسي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

67o72 ع رجبــــ صميده|رحمه رف لفيوم|لعلوم |ر |د
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|53o69 م|لسل|هلل عبــــد |لرحمن سعد فتـــح |عبــــد  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

7o5623 لحرصى|هيم |بــــر|حمد |دل |حمد ع| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|54324 حمد|لدين حمدى |م |حمد عص| ى شمس حقوق عي 

32o7o3 هيم|بــــر|محمد مجدى سيد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

786788 دق|دل عدلي ص|ع| دين ى شمس حقوق عي 

|5387o لد مصطفى عمر|نور خ ى شمس|د| بــــ عي 

37o63 لسيد حسن|محمد | محمد رض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

896867 ه محمود | ى محمود |مي  مي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

255684 رسر|ىط ح|لع|عمر عبــــد مد رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

82884 ميمه محمد سعيد محمود| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9|9769 رف محمد|ع| حمد عط| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8o6356 لرحمن محمود|هلل محمد عبــــد|هبــــه  ي|لسن |
|لمنى

497o77 ق|ن مسعود محمد قطبــــ |يم| وى|لشر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|3|8 ين وصفى عبــــد  م زىك|لسل|رسر لفيوم|نوعيتـــ 

85|327 طمه منصور حسن محمد|ف ي صىح 
سيوط|معهد فنى

9o5422 | لوف|بــــو|رس عىل |ن ي|نوره ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

222435 لدهشوري|حمد حسن |د |م فؤ ى شمس|تـــج ره عي 

3725|5 لدين محمد|لدين عىل عز |عزيز  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

537o8 مه رجبــــ محمد|س|ء |لىمي لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o762o يف محمد س|س لعزيز|م عبــــد |ره رسر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

88o9o4 ن  |هلل محمد عثــــم|عبــــد| دين سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

|57372 هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|جر |ه
تـــ|بــــمرصوف

63|4|| ر وهبــــه|لغف|لسيد عبــــد | |يش زيق|لزق|نوعيتـــ 

|77539 حمد حسن سيد حسن| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

923o4o  
ى
 محمد  |صدق

ى
حمد صدق ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

|7o966  محمد|هيم |بــــر|ن ميشتـــ |يم|
ى
لدسوق ن|بــــ حلو|د|

833433 ي حسن |م عبــــد|هي
حمد|لغنى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|48o36 ن|حمد عمر|هيم |بــــر|عيل |سم|مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

689785 حمد|هلل |ريم مجدى مصطفى عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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53o5o| لخويسىك|لقوى |يز يوسف عبــــد |ء ف|رس| ضتـــ دمنهور|علوم ري

883236 حمد |لعليم |ن عبــــد|حمد شعبــــ| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

782o74 يف طه أحمد| حمد رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

685359 ه عص لسيد محمد|حمد |م |ني  ط|بــــ دمي|د|

6o2825 ف محمد فتـــىح |حمد | وى|لسنبــــ|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

63oo|9 حمد|لحليم صبــــىح متـــول سيد |حمد عبــــد | زيق|لزق|طبــــ 

2835|2 عيل|سم|لق |لخ|حمد عبــــد|نوره  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

778252 در|لق|محمد عبــــد | ء رض|سم| زيق|لزق|ره |تـــج

237455  مصطفى|هيم |بــــر|بــــسنتـــ مصطفى 
ى
لدسوق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|48955 حمد|لمنعم |لد عبــــد |ء خ|شيم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|47638 ي|محمد سيد عبــــد 
هلل سيد عفيفى هره|لق|طبــــ 

26|9o6  محمد عىل نص|عمر عص
ى
ر|م دسوق |كليتـــ هندستـــ بــــنه

22o2| سلىم عىل شوكتـــ عىل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

676o34 ى|لخ|يمن عبــــد |يمنى  لق عوضي  لمنصوره|بــــ |د|

|69879 ى|بــــو |م فرج |حمد عص| لعيني  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

542||| هر مرصى|مدحتـــ محمد ط عه دمنهور|زر

|23424 حمد|لدين محمود |م |صم حس|ع ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

27327 لسيد سليم|رس |ن ي|رو ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4o2|64 للطيف عىل|ء سمي  محمد عبــــد |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

65275 در|لق|نم سيد عبــــد |حمد غ| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

5o9o|5 ى|سمي  محمود عبــــد  لرحمن محمود حسي  سكندريه|ل|عه |زر

8o|o7 ى|بــــو |طف |ء يوسف ع|صف لعني  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

686o24 تـــ|حمد فرح|تـــ |ريم مصطفى فرح لمنصوره|علوم 

3728o5 ح|لفتـــ|هلل محمد عبــــد|محمد عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

466|o5 لسميع محمد بــــسطويس|دل محمد عبــــد |ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o|o52 لخطيبــــ|حمد |بــــدر سمي  بــــدر  |هندستـــ طنط

835|76 ى صل مي  ىطي محمد|لع|ح عبــــد|ني  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

84o3o هيم|بــــر|حمد |لد |حمد خ| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

84|7|7 ي|مي  محمد |ل|
حمد حفنى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

2|46|o ف|لشو|حمد |لمتـــول |حمد وليد | هره|لق|علوم 
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|38264 حمد|حمد عىلي |لرحمن جودتـــ |عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

2o339 م محمد محمود|م عص|هش لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6893|5 لسيد|ن محمد |ن فريد نعم|يم| لمنصوره|بــــ |د|

5o2495 لسيد محمد|عىل مصطفى عىل  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

322oo ل حسن|لع|حمد مجدى محمد عبــــد |  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

36986 نوس|ء ممدوح حسنى ف|هن هره|لق|ره |تـــج

|4|8|o لد محمد مصطفى|عمر خ ن|صيدله حلو

78542 حمد|محمد مصطفى محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|28649 حمد سيد عطيتـــ|يوسف  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

76o5o7 ميل جورج  حبــــيبــــ|ئى |جوف لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

898897 هيم |بــــر|لد حسن |رؤى خ ج|بــــ سوه|د|

2|647 حمد|لح |ء يوسف ص|دع ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

4292|6 بــــر|ن معوض ج|ن رمض|نوره |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

84|35o لمنعم مرىسي|حمد رشدي عبــــد| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

433779 وى|لزفتـــ|حد |لو|لرؤف عبــــد|هر عبــــد|مصطفى م |ره طنط|تـــج

5o5592 ه|هيم |بــــر|م عىل |حمد س| بــــو خرصى سكندريه|ل|حقوق 

283229 ف عبــــد|حمد | دى|له|لمنعم عبــــد|رسر  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

64o237 لسيد محمد|ء غريبــــ |ول تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

5o2226 لغنى محمد|لعظيم عبــــد |مصطفى محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|69o45 هيم طه|بــــر|ن |حمد زهر|مي |ر هره|لق|حقوق 

|7767o مريم محمد مسعد محمد مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

222658 هلل مصطفى محمد|ء محمد عبــــد|سم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43|567 بــــونعمه|هلل محمد |ح عبــــد |لفتـــ|كريم عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|o929 غ|لصبــــ|حمد |لسيد |م سليم |هش |حقوق طنط

34529o ى|حمد حسن عبــــد|حسن  لرحيم حسي  ى شمس حقوق عي 

|65o76 حمد|حمد عىل |طمه |ف هره|لق|بــــ |د|

23753o ي|
ى
حمد|ض محمد |يه نبــــيل ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4522o4 لجمل|حمد |حمد محمد عىلي سيد | ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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|52483 ى  ى عبــــده|حسي  حمد حسي  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

43398| ه فؤ| د فوزى تـــوفيق عبــــيد|مي  |طبــــ طنط

88896o ى  شم عىل |عيل ه|سم|نرمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

332425 ق|لسيد مصيلىح عىل |مصطفى  وى|لشر | معهد فنى تـــمريض بــــنه

78969o محمد غريبــــ محمد أحمد ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

8|22|2 للطيف محمد عىلي|محمود عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

443535 دم|حمد |حمد محمد محمود | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

887474 س |كريم مصطفى محمد عبــــ دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

885364 ى تـــه |سعيد بــــولس شح| كرستـــي  سيوط|طبــــ 

8o37|7 حمد|حمد خلف |ل |م| ي|علوم 
|لمنى

5oo868 دى|له|ر محمد عبــــد|لستـــ|طمه عبــــد|ف عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|6o|4 وق مدحتـــ عبــــد  ي|حمد |لعظيم |رسر
وى|لمنى هره|لق|ره |تـــج

8o7794 حمد محمد|سيد | لي|د ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

3oo53 وى|هيم وهبــــه شعر|بــــر|ن |حن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

622729 ئى|لكيل|حمد |يه نرص | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|75997 ف محمد |مح |س هيم|بــــر|رسر ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

63|8o6 حمد محمد|حمد |طف |عو لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

845|oo هلل محمد|ن عبــــد|ر رمض|من ن|سو|تـــربــــيتـــ 

85|o86 ى  رز|حمد مبــــ|هدي حسي  دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

|6|22 لحكيم|حمد وهبــــه عبــــد |سلىم  هره|لق|ره |تـــج

68o792 ن|لسيد رمض|هدى حمدى خميس  لمنصوره|عه |زر

6|4336 ج|لطن|رى |لبــــ|رى عبــــد |لبــــند|رضوى  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

542|27 لمول رجبــــ موىس|حمد عبــــد | ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

4763|6 د|حمد حم|لسيد |م |دهم هش| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

357|34 هلل ذىكي|خلود خليل عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

46294 ن|متـــ سعيد رضو|س|سعيد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

687|o6 لسيد|لسيد |حمد حسن |ء |ول لمنصوره|طبــــ 

5453|5 س|ء محمود محمد عبــــ|ن عل|رو م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

4||69o حمد عىل|ىط سيد|لع|ىط عبــــد|لع|منه عبــــد |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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6o884| فظ قويدح|ع ح|لرف|طمه |ف |صيدله طنط

2|64|| م|ل عىل عل|محمد عىل جل لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

77o|6 ح|لفتـــ|لد حسن عبــــد |د خ|سع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|o793 ي| لي|د
عىلي فوزي عىلي بــــسيوئى |بــــ طنط|د|

6o57o6 ي|حمد |هيم سيد |بــــر|حمد |م |سل|
لففى لمنصوره|هندستـــ 

362745 ء سيد مصطفى|زم عل|ح |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

237258 بــــتـــ منصور|ثــــ| تـــرين حن|ك كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9|6753 حمدى صفوتـــ محمد حموده  سيوط|حقوق 

528638 لحميد|لد محمد محمود عبــــد |محمد خ ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

35457o ي
ر بــــيوم|لغف|د عبــــد|عم| دئى |حقوق بــــنه

22|o62 مل رزق|ره جمعه ك|س ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

525||7  محمد خضي |ر |من
حمد مصطفى سكندريه|ل|هندستـــ 

28o485 ى|لمحن  حس|طمه محمود عبــــد |ف ني  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|4o269 |تـــرين جورج مكرم فهىم حن|ك ى شمس|د| بــــ عي 

67525| ف عبــــد |د |زي وى|لسلك|لعزيز |رسر لمنصوره|هندستـــ 

89222 ى كم ى |حسي  حمد|ل حسي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

273297 مد زىك زهره|حمد ح|هلل |عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

||6ooo لملك|نجيلوس مجدى وليم عبــــيد عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

5438| بــــ قرئى يونس|لتـــو|محمود عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

757525 حمد|لد مصطفى |خ| رش عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

887299 م  |لسل|زينبــــ محمد فوزى عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

773334 تـــ|ل محمد محمد حسن بــــرك|ن كم|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|23|59 للطيف|ل عبــــد |هلل مصطفى كم|منتـــ  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

||92o3 ن مجدى سعد عطيتـــ عوض| مي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6|69| لحميد|ء محمد فتـــىح عبــــد |ول ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|9|47 لعزيز|لدين محمد عبــــد |م |هلل حس|عبــــد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

32||76 ي س|م ي|يكل خي 
مي مهنى وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

784226 لرحمن محمود محمد حسن|محمود عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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96o|4 هلل|لمطلبــــ عبــــد |محمد سعيد عبــــد  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

3634oo هيم|بــــر|هيم خليل |بــــر|حمد | لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

86279| ه|لل|لرحيم عبــــد|حمد عبــــد|ن |يم| ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

838583 ي ميخ| ئيل|يمىلي بــــدر بــــشر ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|45o|6 ن عىل|د عثــــم|ندى فؤ ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

895762 حمد |لرسول محمد |ره عبــــد|س ج |تـــمريض سوه

|2|265 ئل محمد محمد|لد و|خ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|26||o هلل|حمد عبــــد |مريم محمود  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6|357o م|لم سل|منصور عىل س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

489465 ي عبــــد|لر|ء محمد عبــــد|لزهر|
ى|لس|لرحمن |ضى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4975o هيم|بــــر|ل |ورده محمود كم ن|بــــ حلو|د|

695727 وى|لطنط|لسيد |طف محمد |عبــــي  ع لمنصوره|ره |تـــج

273692 حمد|كريم محمد عىل  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

6o85o4 ه محسن محمد  بــــو زيد|ني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3249|9 لمجيد|لح عبــــد|لرحمن سيد ص|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

83779 ي محمد عبــــد|لبــــ|محمد عبــــد
ى
ي|لبــــ|ق

ى
ق حقوق بــــنى سويف

79|766 ى محمود  لسيد محمد|نرمي  زيق|لزق|بــــ |د|

4o76|2 عىل حسن خليل| رقيه رض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|5o73 ن  |هلل سليم|حربــــى عبــــد| رين|م سيوط|بــــ |د|

45|939 هيم|بــــر|هيم جرجس |بــــر|طف |يدى ع|ه |حقوق طنط

36982 حمد|لح سيد |ن ص|نوره هره|لق|طبــــ 

6|869 ر محمد محمد منيسي|من طبــــ بــــنى سويف

43|676 بــــومندور|لسيد |رق ممدوح |مؤمن محمد ط |حقوق طنط

528392 حمد حنفى|لرحمن محمود حنفى |عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

69784 ه عبــــد |  ه|لبــــ|مي 
ى
|لبــــ|شم عبــــد |ق

ى
ق لفيوم|علوم 

79o854 حمد|حمد |حمد |بــــ عىل |رح ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

78o292 فظ|لح|مصطفى محمود محمود عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

267574 تـــه|لدين محمد شح|ل |ء جم|شيم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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87759 هيم|بــــر|لغنى |هيم عبــــد|بــــر|رص |محمد ن ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

5o45|3 هلل|م عبــــد |لسل|هلل عبــــد |ن عبــــد |رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|3576o لسبــــىك|لسيد |حمد محمد |ريج | م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

438466 لد عىل محمد عىل أحمد|خ لشيخ|ره كفر |تـــج

27|o| هيم|بــــر|حمد |ضىح محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

699|o7 محمود جمعه عرفه رجبــــ خضي  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8o8o72 ن صبــــىحي عطيه حبــــيبــــ|يم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|622o4 جتـــ|لرحمن عيد محمد عىلي خف|عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

3|9o3| ن محمد|هدير محمد رمض ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

448486 ف عبــــد |محمد  لدين|ل |لقوى جم|رسر |هندستـــ طنط

833446 شلق|لحميد محمد |عىلي عبــــد مي|لشهي  ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

5|22o4 لمطلبــــ حسونتـــ|محمد محمد عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6o783| ى عىل عىل |ي لديبــــ|سمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o98o3 ف عبــــد|يه | لحميد صبــــره |رسر ج|ره سوه|تـــج

2756o9 ىس|لعبــــ|لسيد |بــــر |محمد سيد ص لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

433o66 يد نوح|بــــو |ئل سمي  |حبــــيبــــتـــ و ى لي  |حقوق طنط

28o882 ن خليل|ن سليم|هنده عمرو سلم|ش |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

82|43o لحكيم محمد|ن عبــــد|ء كسبــــ|سم| ره بــــنى سويف|تـــج

485|78 ه شعبــــ بــــ|ن دي|ر عثــــم|لستـــ|ن عبــــد |أمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4944o| لطويل|لرحمن عيد |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد |ره طنط|تـــج

2oo6o لد محمد|لد محمد خ|خ لفيوم|بــــ |د|

9|3o96 حمد محمد محمود |هند  ج|بــــ سوه|د|

7o47o2 حمد|متـــول عمر سيد | ن رض|يم| زيق|لزق|حقوق 

36|o|6 ن عىل بــــدوى|د سليم|مح حم|س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

34892| حمد عىل حسن|ن محمد |نوره زيق|لزق|عه |زر

659o7 لشكور|ن عبــــد|لعري|د محمد|لؤي جه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

247o97 هلل|لمحسن خلف |ح عبــــد|لرحمن صل|عبــــد ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4|689 ي|لد ض|حمد خ|
جي مصطفى هره|لق|ره |تـــج

7o4486 ى|م عىل |لسل|ء عىل عبــــد |ل| مي  |ره بــــنه|تـــج
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6429|6 ل|لحبــــ|ن محمد متـــول متـــول |يم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

32o23 مه صبــــرى فهىم|س|رو |م دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

6o8839 لم|لسيد عىلي س|ده |غ لمنصوره|طبــــ 

287579 لمهدى|لسيد |هيم |بــــر| |زكري| ند م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

432362 ه | لمنتـــرص|ل |هيم جل|بــــر|مي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

269659 ى ك|ي |لعزيز |مل عبــــد|سمي 
ى
لدسوق ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

899648 م  |سم مصطفى فوزى هش|بــــ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

44oo36 لسيد حسن|حمد |زهرتـــ رزق  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

642737 ى محمد متـــول|يه | مي  زيق|لزق|ره |تـــج

|28|87 ح مصطفى|جد محمد صل|م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

32788 يف  |بــــر|حمد حسن |رسر
ى
هيم دسوق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

238334 محمد حسنى مدئى| نور ى شمس|تـــج ره عي 

6|6527 وى|لغربــــ|م |لسل|حمد عبــــد |هلل |منه  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

5o6293 حمد عىل|ء محمد |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

46894 ى مجدي محمد بــــكر  لجعيص|حسي  هره|لق|ره |تـــج

6|2|o| ن|لهبــــي|حمد قدرى يوسف محمد | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

85884| ى  سحق|سحق وهيبــــ |نرمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

822833 ي 
ي |مصطفى

حمد محمد|لحسينى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|7476o حمد|ن نور |محمود شعبــــ ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

84o557 ي بــــسط| وي محمد|حمد خرصى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|64956 ى| هن محمد عيس حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|729|7 لسيد|ء سعيد سعد محمد |ل| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4o6779 لعريبــــى|حمد سعيد محمد|ره |س عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85544| ي ج| دين
بــــر|محمد حينى حقوق بــــنى سويف

6362|2 هلل محمد|ل عبــــد|جم| كريم رض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

265884 لح|م فوزى ص|يز س|ف |ره بــــنه|تـــج

27859o عبــــي  محمد عىل عىل ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

847234 ي شح|حمد عيد حس|
تـــه|ئى  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع

وى|لصحر |

|762|8 حميده سعد مصيلىح عبــــده سعد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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265677 لصبــــور عفيفى|حمد محمد عبــــد| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|44246 حمد|تـــفى وليد محمد حلىم محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

493239 محمد محمود محمد عبــــد ربــــه ره دمنهور|تـــج

437o78 تـــ|حمد |ىط عوض |لع|ء عبــــد |رس| بــــو خرصى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

52922| ح |لفتـــ|بــــ محمد صبــــىح عبــــد|لوه|حمد عبــــد|
خليل

|حقوق طنط

62|296 يمن نصىح عطوه محمدعزبــــ| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4|4o43  |لمو|ره حمدى سند |س
ى
|لمو|ق

ى
ق |بــــ طنط|د|

7858o6 ى محمد عبــــد |ل|هيم |بــــر|حمد | هلل|مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

73429 ر محمد محمد عىل|من لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9o7524 لسيد |حمد رجبــــ |محمود  ج|ره سوه|تـــج

493256 لنقيبــــ|لمهدي رزق محمد |حمد محمد | بــــ دمنهور|د|

865794 حمد|دلي غريبــــ صديق |لش| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

686|8| لسيد عىل همل|حمد صبــــرى | لمنصوره|ره |تـــج

7873o2 حمد سمي  محمد غريبــــ| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

328944 بــــ|لسيد جر|ل محمد موىس |حمد جم| |نوعيتـــ بــــنه

477287 نور محمد مطر|نور مصطفى | سكندريه|ل|علوم 

486|25 لسيد حنفى عىل|حمد |منى  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

789386 لح قطبــــ|سعيد مدحتـــ ص زيق|لزق|نوعيتـــ 

347487 رص مصلح|لن|ل عبــــد|بــــسنتـــ جم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4354|6 ه عبــــيد محمد  تـــ|لزي|لسيد |أمي  لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

4838o| رى حسن|مريم يحن  محمد قبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o738| ده محمود محمود عيس محمود|مي سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

6o726| وى|لشبــــر|ل محمد |م جم |تـــربــــيتـــ طنط

62386| ن حسن|ن بــــدر|د حس|ن جه|يم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

42574| ىس|لشبــــ|لحميد  |متـــ محمد عبــــد |س|هلل |منتـــ  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

322542 فظ عىل|دى ح|له|يتـــ يشى عبــــد| هره|لق|بــــ |د|

25|8|9 وع|حمد عىل درويش مط| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

274356 لفضيل|لموجود عبــــد |ل عبــــد|عمر جم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

68o826 لرحيم|حمد عبــــد |هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

465o|| تـــى|لسيد بــــخ|لمنعم طه |عمر عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح
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67334 ي
ى
خلود سعيد معوض صوق ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

765oo7 لدين|رس عىل محمد سيف |سيف ي هندستـــ بــــور سعيد

78o42o ي|ر
حمد خليل|محمد | ئى زيق|لزق|بــــ |د|

62538 ن محمود|حمد شعبــــ|كريم  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

27||4 ن|روق عثــــم|لد ف|طمه خ|ف ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

48564| لمنعم أحمد|رص عبــــد |ن| هويد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

774|26 حد عىل|لو|ء محمد عبــــد |صف ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

763239 ظه|بــــ|ره منصور متـــول منصور |س نوعيتـــ بــــور سعيد

8628| لسيد|ل |لع|م حسن عبــــد |حس ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

26438o بــــدين غنيىم حشيش|ء محمد ع|ول |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

68336o ن محمد محمد بــــهجتـــ يوسف| مي  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

6o5553 ى نبــــيل وديع مرقص عبــــد  لملك|شي  لمنصوره|بــــ |د|

87829 ء محمد عىلي سعد|عىلي لفيوم|نوعيتـــ 

82788 ل محمد قرئى|ده جم|مي ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

879937 طف محمود عىلي |ء ع|شيم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

46|53 للطيف|ح عبــــد|لفتـــ|رس عبــــد|م ف|وس لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

2o68| زى|لمصلىح حج|رص |محمد ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

83422 ف عبــــد |ندى  لمنعم يونس|رسر صيدله بــــنى سويف

5|2497 لمحسن محمود|طف عبــــد |لمحسن ع|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

684239 ي|ل|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ء حسنى |ل|
لفى ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى

4625|9 ي |حمد |كريم محمود 
لسيد زهي |لبــــسيوئى |حقوق طنط

26826o هلل|ل موىس عبــــد|لرحمن جم|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

488o69 للطيف|حمد عبــــد|للطيف محمد |حمد عبــــد| سكندريه|ل|حقوق 

326976 ل حسن مىك|ن جم|يم| ى شمس|د| بــــ عي 

63546|  محمد محمد يوسف|ص
ى
ق زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

643767 هيم|بــــر|وى |لشبــــر|محمد مجدى  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

7895oo لشى|م محمود طه |كرم س| حقوق بــــورسعيد

84o2|o لدين حسن|دل علم |حمد ع| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|56944 هيم|بــــر|لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|محمد  هرتـــ |لق|تـــمريض 

765884 لرحمن محمد حفيله|لعربــــى عبــــد|لسيد |د |جه حقوق بــــورسعيد
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2|2399 ن|ن رمض|حمد رمض|رحيم  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7678o7 لسيد|ء محمد |ر عل|مي لعريش|علوم 

778873 لبــــ|بــــوط|حمد |محمد | نسمه رض زيق|لزق|ره |تـــج

269o47 ر|لنج|ء سعيد محمد |حسن ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

333976 ي|لسيد مو|لحفيظ |حمد عبــــد|هلل |عبــــد
ى
ق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

36943 مينه فوزى محمود عىل| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

266887 بــــ|لوه|سم عزتـــ صديق عبــــد |ن بــــ|يم| شمون|نوعيتـــ 

85|o22 لدين|هيم حسن محمد نرص |بــــر| هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

7|4o6 ر|لغف|م ربــــيع عىل عبــــد |هش ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

|45463 لمجيد محمد|حمد محمد عبــــد | هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|3|876 ى|م رشدي سعيد رمسيس| رتـــي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

825775 دل حسن محمد|ر ع|من دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

2583|3 م محمد موىس|م س|سل| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5|88|4 وز صفوتـــ سليم لسهم|ن محمود |في  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|3|96| حمد|ء محمد عىل |روميس ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

775682 ح|لفتـــ|لرحمن عىل محمد عبــــد|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

226938 ى|حمد |دهم محمد | لبــــحي  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

488644 هلل محمد صبــــرتـــ|ئل نعمتـــ |منذر و سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

756738 ء عطيه محمد محمود|سم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

424273 ي وهبــــتـــ|دي س|ف
ى
مي شوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

49|258 هيم|بــــر|لسيد |لسيد |حمد |ندى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

493652 ن|لحميد عتـــم|ن يشى عبــــد |مرو |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

425245 سيىل|هلل بــــ|سيىل عوض |مريم بــــ |ره طنط|تـــج

32||99 م|محمود محمد محمود س لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

25o774 د|ل محمد حم|جم| ر|ل |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

2|8||9 دى|له|روق عبــــد|رس ف|كريم ي ن|حقوق حلو

9|7o6| محمد حسنى مصطفى عىل  سيوط|ره |تـــج

457573 حون|بــــو ط|بــــسنتـــ محمد سعد محمود  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

42o8o5 لنبــــى حسن معبــــد|محمد حسن عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|
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88|799 لم  |حمد ظريف س|عمر  سيوط|ره |تـــج

488555 لخول|لصمد |نور عبــــد|د |محمد عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44o332 زى يسن|لحكيم يسن غ|ل عبــــد|فري لشيخ|ره كفر |تـــج

|25473 ل فخرى شكي |تـــرين جم|ك ى شمس|زر عه عي 

62862o لمنعم عوض|لحكيم عبــــد|محمد عبــــد زيق|لزق|حقوق 

87oo52 ديه سيد عىلي محمد|ش ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9|6227 مل محمد |محمود محمد ك ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|23772 رسر| حمد مدحتـــ محمد حسن رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8o8|26 بــــشي  محمد بــــدوي| لي|د ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

284o9 هلل|نور سعد عبــــد|محمد  هره|لق|حقوق 

4766o2 ن|لحميد مرو|بــــر عبــــد |بــــ ج|يه|مي  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

275o56 ىط عىل|لع|محمد عىل عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

24856| ويش|لش|منيه محمد محمد | |ن طنط|سن|طبــــ 

26o4o ف عبــــد | لحليم|لسيد عبــــد |لحليم |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

784276 هلل|لسيد محمد عوض |ء |سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

286oo4 ف |محمد  حمد حسن|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

447878 لرحمن|بــــر محمد عبــــد|دل ص|ن ع|رو سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

888857 ئيل |رس|ن تـــوفيق |لكس|ل |من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o2782 لعظيم محمد عيد|لرحمن عيد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7856|6 تـــ|لشح|رص عطيه |محمد ن تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

648898 ى|ء عبــــد |شيم لرحمن محمود حسي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|49229 حمد|منصور محمود | لي|د هره|لق|حقوق 

44346o |هيم |بــــر|وليد سعد 
ى
لدسوق لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

8865|4 حد |لو|حمد عبــــد|رص |لن|مصطفى عبــــد ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

4|4649 سم|ح  يونس ق|لفتـــ|م عبــــد |هدي حس تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

5|8266 لسعيد جنيدى|ن خميس حسن |رو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6|98o2 در فتـــىح حسن طريتـــ|حمد ن| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4o|9o4 لرحمن|تـــه عبــــد |ل محمد شح|معتـــصم جم سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

7oo3o2 ف عبــــد |حمد | لمرىس|حمد |لغنى |رسر ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

Wednesday, September 5, 2018 Page 2853 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7|3264 للطيف|د محمد عبــــد |حمد محمد فؤ|محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

684o93 مد|مه ح|در عبــــده سل|ن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|547| هيم|بــــر|ئيل |م ميخ|عص| رين|م ن|تـــربــــيتـــ حلو

69o448 لسعيد|لمعبــــود |بــــ عبــــد |لوه|ده عبــــد |مي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

244659 فظ|لح|لدين محمود عبــــد|محمد نرص ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

8o9462 هيم|بــــر|حمد |لدين |حمد بــــىهي | ره بــــنى سويف|تـــج

346|7 كر|لرحمن سعد عىل ش|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

349469 ف عبــــد| |ر|س لكريم محمد|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

43253| لعمروىس|لرحمن |دل عبــــد |جر ع|ه ي صىح طنط
|معهد فنى

639oo ل عىل عىل محجوبــــ|محمد جبــــ لفيوم|حقوق 

34|493 بــــى هيكل|رتـــ صو|حمد عم|معتـــز  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

25o946 عمر محمد حسن بــــكي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8o466| ي محمد|ل|
ء طلبــــه مهنى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

896856 ل |ن جبــــ|رص رمض|ء ن|رس| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

458o8 ى |لسيد |سلوى  عيل رزق|سم|مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

688o2| زينه حمدى محمود طلبــــه لمنصوره|ره |تـــج

7o89o5 لسعيد عىل ذىكي|لسعيد | لمنصوره|هندستـــ 

|53|75 ى ثــــ|ثــــ حمد|بــــتـــ |بــــتـــ حسي  هره|لق|هندستـــ 

5457|9 ى|لتـــن|ح عمر |لفتـــ|هر عبــــد |محمد ط بــــي  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|46398 حمد|لدين سيد |حبــــيبــــتـــ عز  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

363427 ى|لمجد ي|بــــو|لد |محمد خ سي  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

5o5468 حمد محمد|هيم |بــــر|حمد محمد | إلسكندريتـــ |تـــمريض 

34o727 لرحمن محمد بــــرغوثــــ|لنبــــى عبــــد|محمد عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7|||96 هيم|بــــر|م عويضه |لسل|زينبــــ ثــــروتـــ عبــــد  لمنصوره|صيدله 

69|367 هيم|بــــر|للطيف مصطفى |ده عبــــد |مل حم| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

427837 لدى|لحميد |ن عبــــد |سليم| ء رض|رس| |نوعيتـــ طنط

87862 ن|هيم رمض|بــــر|محمود محمد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

6337o3 لح|هيم ص|بــــر|مل محمد محمد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

528569 حمد|لرحمن محمد معوض محمود |عبــــد  ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ
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77|45| ف عبــــد |لرحمن |عبــــد  حمد|لرحمن |رسر زيق|لزق|صيدله 

775542 دل جوده عيد|محمد ع زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

7|6883 ح خليفتـــ|لفتـــ|ء مصطفى محمود عبــــد |لزهر| لمنصوره|بــــ |د|

68|298 ى|لسعيد |حمد |محمود محمد  لبــــحي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2722|2 ن حميد|لسيد عثــــم|ندى  دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

|79324 م|لسل|نور عبــــد |محمد يشى  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

443225 ه | يف محمد |لسعيد |مي  هيم|بــــر|لشر لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|2498| مر حسن محمد|محمد تـــ ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6898o6 ن|لمعىط سلط|ر عبــــد |لغف|حمد عبــــد |منه  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4479|o لسيد عطيه|لسيد محمد |ن |رو |ضتـــ طنط|علوم ري

4o8362 حمد هجرس|لحميد |حمد عبــــد|دهم | |ره طنط|تـــج

428342 لمرىس|ىس |لعبــــ|لمرىس |ء محمد |رس| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

2382o8 لعظيم يوسف محمود|وجيه عبــــد| عل هره|لق|بــــ |د|

47o96 ح رجبــــ محمد|لفتـــ|ندتـــ عبــــد |ر هره|لق|علوم 

23556| مد محمد صديق|م ح|حس سيوط|هندستـــ 

3354o لدين حسن بــــحر|م |فتـــحيه عص هره|لق|صيدله 

528oo4 حمدخميس| |لدين زكري|ء |عل| رن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

567o5 بــــ|مل غل|ل ك|محمد جم صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

63927o لصبــــيىح|دى محمد |له|رص |محمد ن زيق|لزق|نوعيتـــ 

5|7276 ي|متـــ أحمد |م أس|ريه لشوربــــىح  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

7|5966 سم|سم طلبــــه بــــدر ق|حمد ق| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7|5283 بــــو بــــكر|مه محمد |س|حمد | لمنصوره|حقوق 

838o38 هيم سليم|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

452345 زى|زى عىل محمد مغ|عمر مغ لشيخ|هندستـــ كفر 

9|94|| ى |فع حسن |لر|عبــــد حمد  |مي  سيوط|هندستـــ 

347oo8 لعليم|م نبــــيل محمد عبــــد|هش تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

327o37 بــــر محمد|صفيتـــ محمد ص ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

885454 ل |حمد حسن هل| |نور سيوط|تـــربــــيتـــ 

6o57oo لعليم طه محمد حمد|هدى عبــــد  لمنصوره|صيدله 
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9o6|5o مل فهىم يوسف |حمد ك| ج|أللسن سوه|كليتـــ 

6|626| تـــ|حمد محمد كر|ن حمدى |رو ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8686o3 ي سعد|م |سل|
لبــــكري مصطفى ن|سو|حقوق 

754547 هلل محمد محمد جبــــر|هبــــه  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|485|4 لسيد|وى |دى طنط|له|ن عبــــد |ريم|ن ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

27873 ر سعد|ن مختـــ|ئى شعبــــ|م| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

235459 لمصلىح|ن محمد |محمد رمض هره|لق|هندستـــ 

7676|2 ن|لىح عىل سليم|منيه عبــــد | لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

36982o هر فتـــىح محمد|فتـــىح م عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

2|745| ى خ|ي لعزيز بــــسيوئى|د عبــــد |لد فؤ|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

486756 لغنى|متـــ محمد محمد عبــــد |س|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

487776 لد محمود شبــــل|حمد خ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2o388 وى|حمد شوبــــك شعر|يوسف  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8|o922 ى عزتـــ سعيد فرج| يوستـــي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|63356 م جمعه محمد|س|سلسبــــيل  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

792897 ى|لع|حمد عبــــد |مرفتـــ  ىط محمد حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2842| لدين|حمد شمس |محمد محمود  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

4|8394 م محمد عيس|لسل|عىل عبــــد | ر|ي لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3425|4 لحميد|د عبــــد|م رش|مصطفى عص |حقوق بــــنه

28|837 م نرص|م|هدير محمد محمد  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

4o4228 حمد شيخون محمد|د محمد |زي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

862743 وي محمد|فع طحط|لر|نىهي عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

228457 لرؤوف حسن|ء حسن عبــــد|رس| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

77657| ه عبــــد | ن|دق عزبــــ سليم|لص|ح عبــــد |لفتـــ|مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

622|53 م محمود مصبــــح عطوه حسن|حس ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

845535 هلل|حمد عىلي عبــــد|ء |ل| سيوط|هندستـــ 

8||249 لعظيم|لرحمن محمد حسن عبــــد|عبــــد ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى
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5264|8 حد|لو|نور محمد عبــــد |نور محمد | |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9o4246 ن |لسيد فرغل مهر|ء |زهر دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

5535| لرحمن|حمد محمود عبــــد |لرحمن |عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

45||86 ملس|لم |مه طلعتـــ س|س| لشر |هندستـــ طنط

9|52o ف محمد |مصطفى  لدرديرى|لسيد |رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7696o5 ى جم ى عبــــد |لن|ل عبــــد|حسي  |لرحيم |رص حسي 
لعصفورى

حقوق بــــورسعيد

7o9768 هيم|بــــر|مه محمد عىل |نديم سل ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

37o628 ف|بــــر|م عىل محمد |سل| هيم مشر دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

255oo9 م مبــــروك عىل|س| ند كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

539255 لكريوئى|هلل محمد محمد محمود |منتـــ  |حقوق طنط

4o8633 عيل عبــــيد|سم|مل محمد | |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

5o6392 ى  هيم موىس حسن|بــــر|سهيله حسي  سكندريه|ل|علوم 

248866 لسميع|فوزى سند عبــــد| عل ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6268o6 مىل|لمع|م محمد عطوه |بــــسنتـــ هش زيق|لزق|عه |زر

867858 حمد|لحميد |حمد منتـــرص عبــــد| ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

49|5|5 بــــكر محمد سليم| رحمتـــ زكري لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

85o|33 لمنعم محمد|لدين عبــــد|حمد شمس | سيوط|ره |تـــج

497933 هلل|لعليم عط|هيم عبــــد|نجوى إبــــر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

36|oo9 لم|طف شفيق بــــدوى س|حمد ع| |ره بــــنه|تـــج

8|||97 ى مش|حس ي عبــــد|م حسي 
لعظيم عىلي|ضى حقوق بــــنى سويف

789o3o لعزيز محمود|رق عبــــد |مر ط|س| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

787o4| هيم|بــــر|بــــ |سمي  دي| دين زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

29357 لمنعم غنيم|محمد محمود عبــــد  |حقوق بــــنه

82767o ى سليم|محمد سليم ن|ن حسي  دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

83|884 ى |تـــ |محمود بــــرك لمجد|بــــو|مي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

2484o9 وق حم حميده| لعل|بــــو|هلل |ده عبــــد|رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8o63o| ي |ل سعد|من
لدين محمود|لدين صفى ي|بــــ |د|

|لمنى

9o994| لموجود |لسيد عبــــد|لصبــــور |ء عبــــد|شيم ج|تـــربــــيتـــ سوه
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34285 لعزيز|لم عبــــد |م س|معتـــز هش هره|لق|ره |تـــج

|69984 لسميع عىل|لسيد عبــــد |عمر  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

4|689| ميه|ء سعد محمود عوض ش|نجل لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8o6269 ى تـــه|نبــــيل عوض شح| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

227776 بــــوطويله|لحليم عىل |يدى مدحتـــ عبــــد|ه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

32328o حمد|طمتـــ محمد عىل |ف ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

9|7766 د محمود محمد  |لهدى عم|نور  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|98o7 لم|حمد سعيد س|هبــــه  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

25|629 لمغربــــى|لمؤمن |حمد عبــــد|لمؤمن |عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

||82|o دى|له|ح عبــــد |لفتـــ|بــــ عمرو محمد عبــــد |هيتـــ|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9oo829 ندى محمد حمدى محمد  |ج طبــــيع قن|عل

477673 ن|لعليم محمد عثــــم|لسيد عبــــد|ندي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

49|o95 يف طه  حمد صدقه|ندى رسر م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

7o||84 ي|م محمد مصطفى متـــول مرىس |سل|
|بــــو دئى لمنصوره|طبــــ 

85368 لحميد|ر خلف عبــــد |لستـــ|حمد محمد عبــــد | دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

832636 ي ع
دريس|طف يونس |مصطفى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

44o|37 لدين محمد عىل أبــــوجريده|ء |ر عل|مي لشيخ|علوم كفر 

77o735 لحكم محمد|مل وحيد عبــــد | زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

6|2o96 د|هلل حم|لسيد عبــــد|جر عمر |ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

35|937 ى محمد سيد محمود شح|ي تـــه|سمي  |علوم بــــنه

277937 حد غريبــــ نرص|لو|دل عبــــد|ء ع|رس| شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

353797 د|م ج|لتـــه|دى |له|م محمد |محمد تـــه ى شمس|تـــج ره عي 

282297 لس وحيد عدل عط عطيه| كي  ى شمس|زر عه عي 

9o2599 هلل  |هيم عىل عبــــد|بــــر|محمد  ج|حقوق سوه

248386 حمد|ن |ن محمد وهد|يه رمض| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

2||96 لرحيم|لرحيم عىل عبــــد |ره عبــــد |س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8922|8 هلل  |لحليم عبــــد|حمد عبــــد|م |سل| سيوط|حقوق 

754258 ى حسن |ي لسيد محمد|سمي  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

642747 جول عىل محمد عىل محمد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

27653 زن تـــوفيق|م م|لميس س هره|لق|ر |ثــــ|
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243|o6 بــــ|لتـــو|فع عبــــد|حمد بــــدوى ش| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

48oo45 هيم مكرم فرج|هيم أيوبــــ إبــــر|إبــــر ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

54632| ي سعد عبــــد 
لحليم|عمر مصطفى ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

تـــ|بــــ لبــــحي 

24o65| بــــ|بــــ عىل حج|محمد حج ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

843|2o مروه سعيد محمد عىلي ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

52o342 بــــوزيد|عيل |سم|طمتـــ محمد |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

8432|6 لعظيم محمد|نم عبــــد|ء غ|رس| ن|كليتـــ طبــــ أسو

27o562 هيم بــــدوى عىل|بــــر|هيم حمدى |بــــر| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

254968 لمعطر|ل محمود عىلي |جر جم|ه سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

763596 حمد عبــــده|هيم محمود |بــــر|مل | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

896686 هيم  |بــــر|ك جندى |مل| رين|م ي صىح سوه
ج|معهد فنى

254753 حمد مشحوتـــ| |لعظيم رض|عبــــد  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

8||922 زكري وهبــــه| ره رض|س ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

637628 ر|لنج|هيم محمد|بــــر|حمد |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

268756 ن|للطيف نجيبــــ رضو|عهود عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

475837 ى عبــــد |مح |زم س|ح لحليم محمد بــــخيتـــ|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

246229 لدين محمد مبــــروك|ح |محمد صل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4|9|4| هلل يوسف|هيم محمد عبــــد|بــــر|هيم |بــــر| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3763o ل|ل سعيد غ|دى غ|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

534339 |محمد حلىم محمد صبــــح عط عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

34|||6 ى صل|مصطفى  ى منصور|ح |مي  مي  ى شمس طبــــ عي 

2587o| م سمي  عمر جبــــريل|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

847232 لمقصود عطيتـــو|ل عبــــد|حمد جم| ن|هندستـــ أسو

|58528 ل عويضتـــ|نبــــيل كم| ند هره|لق|صيدله 

638275 لسيد|حمد محمد |لسيد محمد | زيق|لزق|صيدله 

3||686 لدين|هلل غرس |بــــسنتـــ محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

9o296| رضوى محمد مرتـــضى محمد  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

77o722 لبــــطريق|حمد |ء مصطفى |سم| هره|لق|ج طبــــيع |عل
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52974| لغنى دعميش|م محمود عبــــد|حمد س| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

284675 حمد محمد|ء |ندى عل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|3246 ن حمد مسعد مسعد صبــــح| |مي  لمنصوره|حقوق 

||9898 بــــ|ر خط|لستـــ|مح عبــــد |فرح س دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

2572|| مىل|لمع|مينه محمود محمود | ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

6|355| وى|لطنط|محمود عىل محمود عىل  |بــــ طنط|د|

476267 حمد|بــــ سعيد منصور |يه|هلل |منتـــ  م بــــنى سويف|إعل

4532oo رس محمد حسن حسن|محمد ي لشيخ|بــــ كفر |د|

425|75 تـــه|هيم شح|نه كرم زىك إبــــر|دمي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|297o حمد رشيد محمد| |دين |بــــنه| هندستـــ شبــــر

228327 زق|لر|ن عبــــد|هيم رمض|بــــر|هدى  ى شمس|تـــج ره عي 

6977|4 بــــسمه محمد فرج غنيم لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

624636 ى ح|ي م|لتـــم|مد عىل |مد ح|سمي  ط|معتـــ دمي|علوم ج

|4|o44 ل عىل|لع|حمد سيد عبــــد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

772536 لشوربــــىح |لسيد خليل محمد |بــــ محمد |رح زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|29498 ق شكرى|سح|يكل مجدى |م ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

|24o9| سيد| هلل محمد رض|عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

437234 ره|دى عم|له|دى محمد عبــــد|له|ريم عبــــد لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

83376 لحميد|ضى عبــــد|ن محمود ر|نوره حقوق بــــنى سويف

6o54o3 لدكرورى|حمد |ء محمود |جر عل|ه |ره طنط|تـــج

4o63o3 لمنعم عىل حسن|هديل عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8699o4 لس نبــــيل فؤ ره|د بــــش|كي  ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

|52253 ه عبــــد  حمد|لق حسن |لخ|مني  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

428277 ى|لرحمن عبــــد|لد عبــــد|ء خ|سم| لعليم حسي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

34|35o ش|لدمرد|ل صبــــىحي عليوه |جل ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5o2749 هلل حسن بــــيوم|جد عبــــد|رضوى م سكندريه|ل|ره |تـــج

|38||5 لحميد محمد|بــــر عبــــد |هيم ج|بــــر| ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

5|763o لم|حمد س|د حمدي |عم| عل |حقوق طنط

4|8648 م شفيق بــــسطويسي|هلل عص|عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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7|683 هلل|لد سيد عبــــد|محمد خ لفيوم |تـــمريض 

85322| محمد| لعل|بــــو|لدين |سعد | دين ي|طبــــ 
|لمنى

7|9|5 للطيف|نم عبــــد |ج غ|ء حج|سم| لفيوم|بــــ |د|

52o||7 ر عبــــيد|لغف|ر سعيد عبــــد |من هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7oo4|o ن محمد|م يشى عثــــم|سل| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

8|o7| |هيم زكري|بــــر|متـــ |ل سل|محمد جم رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

343263 حمد محمد عزتـــ|ن |رو |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

64|742 لسعيد يوسف|حمد محمد محمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

6989o6 |هلل |ء محمد عبــــد |رس|
ى
لدسوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

772394 لسيد|هيم |بــــر|لسيد |مح |س | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

425|4| بــــ خليف|لوه|لدين عبــــد |ل |ندى جم سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

478352 ل|لع|لدين فرج عبــــد |نرص | هن |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

374428 بــــ محمد عىل حسن|رح د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

339689 ده جمعه عىل|محمد حم |بــــ بــــنه|د|

8o559o ى|يمن رجبــــ |ن |نوره مي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

643489 ى محمد |محمد صل ز|لبــــ|ح حسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

25932 ن محمد يوسف|جر رمض|ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4o867 حمد شبــــل|ء محمد |سم| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

842347 لح|حمد ص|حمد محمد | دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

4o24|5 وي|دتـــ محمود محمد محمود طنط|غ سكندريه|ل|بــــ |د|

494278 ىط|لدم|لعزيز |لعزيز بــــسيوئى عبــــد|عوض عبــــد ره دمنهور|تـــج

89o797 هلل  |ن خلف |عبــــي  محمد سليم ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

893725 هيم  |بــــر|حمد |هيم |بــــر|دل |ع سيوط|بــــ |د|

3423o6 ف محمود سعيد |مريم  لصفتـــى|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

3|3463 حمد محمود عىلي|حمد محمد | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

839758 ف  ي|لر|دي عبــــد|له|لدين عبــــد|حسن رسر
ضى دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|
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37o873 يف محمد محمود محمد رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7||696 لبــــدري|هيم |بــــر|مد |مد ح|مد ح|كريم ح ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

49262 ل سيد|لع|ء محمد عبــــد|ول ى شمس| لسن عي 

22o|35 |حمد محمد |دل |ن ع|مرو
ى
لبــــرق ى شمس|تـــج ره عي 

76o658 بــــ|لوه|ح عبــــد |ء صبــــىح صل|سم| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

882494 لغنى محمد  |ئى حسن عبــــد|م| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

846545 حمد|ن نرص محمد |جيه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

9|3997 ي|رجريتـــ س|م
ى |مح وهيبــــ بــــنى مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

862433 لعظيم تـــوفيق|حمد عبــــد|وليد  ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

7||825 |ن |بــــدين حس|لع|بــــد محمد زين |ع| هند|ش
ل|لجبــــ

لمنصوره|بــــ |د|

2|8|63 هيم محمد مسعود|بــــر|م |من هش|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

892946 حمد |د سند |م عي|سل| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

282266 ى  تـــوفيق حسي 
ى
سعيد دسوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

4637o| لسيد محمد |لحميد |هيم شكرى عبــــد |بــــر|
شعيشع

لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4o866o هيم محمد موىس|بــــر|د عىل |جه |ره طنط|تـــج

|7|999 مه بــــلطيتـــ|يمن سل|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|74o8 وى|لشعر|ح وفيق |ندى نج صيدلتـــ بــــورسعيد

4oo7o4 دم|م حمدى ضيف ي|سل| سكندريه|ل|حقوق 

7o4554 يحن  فتـــىح محمد متـــول  فرج ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6o8o54 ى عبــــد  ح بــــربــــر|لفتـــ|خلود خي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o2689 نجيبــــ محمد| رض| لي|د ي|لسن |
|لمنى

828865 رودي محمد|لبــــ|لعزيز محمد صفوتـــ |عبــــد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

4o34o4 عيل|سم|هلل مرىس خميس |منه  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5|4|25 ل|لحميد هل|ن حسن سعد عبــــد|نوره سكندريه|ل|عه |زر

|64574 ي 
ى عبــــد |محمد مصطفى لرحمن|مي  ن|بــــ حلو|د|

853498 ن|ن محمد عثــــم|دولتـــ عثــــم ي|بــــ |د|
|لمنى

|2|977 لحميد|لسميع عبــــد |لرحمن مدحتـــ عبــــد |عبــــد  هره|لق|صيدله 

69|296 بــــوزيد|لمؤمن |لعزيز عبــــد |حمد ود عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

269278 لخليفه|مجد محمد |ر |مي ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 
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2|78|7 ي
ى
ض|مريم مصطفى محمود عبــــدربــــه ق ى شمس|تـــج ره عي 

879||6 لحميد  |رص محمد عبــــد|لن|محمد عبــــد سيوط|صيدلتـــ 

43o664 ي 
ي |مريم بــــسيوئى

لجمل|لحسينى |علوم طنط

|56945 ي|دي |له|حمد عبــــد |محمد 
بــــينى لشر ى شمس حقوق عي 

42o4o7 ن|لبــــسيوئى مصطفى رمض|طمه |ف لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

847|39 رص مرىسي سعيد|ء ن|سم| ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

292|42 لديبــــ|لرحمن عىل محروس |عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2|3o|6 ف | |عل هيم محمد خليفه|بــــر|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

32|o77 ي
كريم محمود محمد مصطفى سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 

تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

443979 هيم|لرحيم إبــــر|هيم عبــــد |ميتـــ إبــــر|س |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

5|o75 رس محمد موىس عبــــد ربــــه|محمد ي ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

476249 ن|ن أحمد حميدو محمد رمض|رو |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

264o2o لقدوىس|دى حسن |له|حمد عبــــد|يمنى  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

73782 هلل محمد|ء عيد عبــــد |شيم لفيوم|تـــربــــيتـــ 

67538 ل محمود|محمود مصطفى محمد جل لفيوم|صيدلتـــ 

|48446 حمد|هلل |ح فتـــىحي عبــــد |حبــــيبــــتـــ صل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35|98| حمد|محمد سعيد محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

869349 تـــ|حمد حسن سيد شح| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

25|789 ى عبــــد|خ لحليم مخلوف|لد حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

7o3677 محمد مسعد موىس نرص موىس لمنصوره|هندستـــ 

682592 مر|لحسينى ع|مريم سعد محمد  لمنصوره|علوم 

635|9o حمد|ن محمد يوسف سيد |ء شعبــــ|ند زيق|لزق|نوعيتـــ 

77o552 ر|لغف|لدين مصطفى عبــــد|ح |محمد صل ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

642o35 لمعىطي|لسيد عبــــد|بــــر |ن ص|حن زيق |لزق|تـــمريض 

|24428 لرحمن محمد|ن محمد عبــــد |مرو ى شمس|تـــج ره عي 

229565 لسيد خليل|رق |ء ط|ل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4473| ه محمود عبــــد شتـــىل|لبــــ|زق محمد |لر|مني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2265o6 ك شمشون|لمل|يوسف قيرص عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

5|6|35 ن ف ج| |مي  لحميد فريج|بــــر عبــــد|رسر سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 
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94692 لغنى محمود|فتـــ عبــــد |رضوى ر |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

24638| |لنج|بــــو|ح صدقه |سم صل|بــــ |ن طنط|سن|طبــــ 

39o52 لزمر|س |عزه مصطفى عبــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

56338 هلل|لد محمد محمد عبــــد |خ ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

6964|2 ه لجمل|ن محمد محمد |مي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

344597 ى مجدى  ه|حسي  حمد عمي  ى شمس حقوق عي 

7|75|5 لحميد محمد عوض|لحميد عبــــد |رق عبــــد |ط ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

235o24 وى|لص|م سعيد |كريم حس ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

237298 مريم عجيبــــ لبــــيبــــ جرس عوض ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7o7734 م|لسل|م محمد عبــــد |لسل|محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44788 لعزيز|لىح عبــــد |ء محمد طه عبــــد |ل| هره|لق|صيدله 

34o|99 لسيد محمود موىس|ء محمد |سم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

42637| بــــر عىل حسن|حمد ج|فرحه  سكندريه|ل|ره |تـــج

|44846 حمد حمدي سيد|رحمه  هره|لق|ره |تـــج

9|5598 ن  |بــــر عثــــم|د فرغىل ص|جه سيوط|بــــ |د|

2|4734 حمد عبــــدربــــه|لمجيد |حمد عبــــد |تـــسنيم  هره|لق|بــــ |د|

6o6588 حمد شعيبــــ|حمد |كريم  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

246663 تـــى|هيم عىل زن|بــــر|عىل  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

79o76| ئى|لمسلم|ح سعيد عبــــده محمد |سم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

424279 هيم|بــــر|لرؤوف عىل |ء عبــــد |دهم عل| |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

5622| لعزيز|حمد عبــــد|محمد | نور تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

44o|3| عيل محمود|سم|م حسنى  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

44|597 لي|لسعيد عبــــده هل|بــــ محمد |رح لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

687|9o لحسينى|لسيد |لسيد محمد |محمد  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

325343
ى
 دسوق

ى
محمد رفعتـــ دسوق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|565| ى|م س|م|رحمتـــ  لم حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

29428 شد|عمر حمدى محمد ر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

699364 لمنعم محمد|ن عبــــد |لجليل شعبــــ|حمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

439392 تـــ محمد | لسيد محمد عىل|مي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج
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84|3|6 رس عدلي محمد|دل ف|ع |هندستـــ قن

686582 دى|له|دى عبــــد |له|يوسف محمد عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

84487| ن يسن|دي رمض|له|ء عبــــد|لزهر|طمه |ف ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

8588|o ي محمد|عىلي ء محمود ملتـــىح  ي|بــــ |د|
|لمنى

|5|6|6 هيم|بــــر|هيم خليل |بــــر|ء |دع هره|لق|ر |ثــــ|

425397 لعزيز|حمد عبــــد |رص |لن|ن عبــــد |نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|3538 يف عبــــد|عبــــد زق مني |لر|لرحمن رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

27o8|4 حمديوسف|لسيد |شم |ء ه|ل| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

545664 لسيد عوض بــــخيتـــ|حمد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

887769 لمول |حمد عبــــد|مصطفى تـــوئى  سيوط|عه |زر

8o9674 يوسف عمر طوسون محمد حقوق بــــنى سويف

23743 حمد|محمد سيد محمد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6|7|o4 د مرع|لسيد رش|م  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

35|323 لكريم|حمد عبــــد|يز مصطفى |منى ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

484635 م|م|لد سعد محمد |لرحمن خ|عبــــد سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

22|99| لح|هلل ص|ء سعيد عبــــد|ل| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7o|5|9 حمد|ن عىل خرصى سيد |ء شعبــــ|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

676|2o هلل|ئى عبــــد |لحميد علو|مريم محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

345794 متـــ|هيم سل|بــــر|ل محمد |ء جم|عل ى شمس صيدله عي 

7o656| حد وحش|لو|محمد عبــــد | م رض لمنصوره|ره |تـــج

75|996 يض|لبــــ|مريم حلىم عطيه  هره|لق|ر |ثــــ|

435|8| ء محمود محمد كريم|أسم لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

5o9|78 ن|بــــر محمد شعبــــ|محمد سعيد ج سكندريه|ل|صيدله 

33|6o3 مر|لمقصود محمد ع|ء سمي  عبــــد|سم |بــــ بــــنه|د|

3oo479 ء سيد محمود|مروه عل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

497675 لحسينى أحمد عوده|هلل |منه  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

57352 ى حمد|ز وحيد ميشه |شهي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

6|43|8 لمزين|ء محمد معوض |أسم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

54|7o5 لقنجتـــ|حمد |هيم |بــــر|محمد عىلي  |صيدله طنط
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77239| ل محمود غنيىم|ل حسن جم|جم ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

688o92 م رزق محمد|لسل|عبــــد | ند لمنصوره|طبــــ 

9|7722 ى لسيد |فظ عبــــد|طف ح|ع| مي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

5295o| لخي |حمد أبــــو |لخي  يس |م أبــــو |لسل|عبــــد  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

8o7|42 لسيد|سم |لسيد ق|ره |س سيوط|طبــــ 

|32727 لمجيد حسن سيد|ندى عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

52|797 هيم خرصى|بــــر|خلود محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

227o33 لس فريد فرج وديع كي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|3438 لسيد|ء محمد جوده |سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

29944 لدين زغلول|م مدحتـــ عز |هش ن|بــــ حلو|د|

63oo82 لحسينى مصطفى|لرحمن محمد |عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

5|59||  جمعتـــ محمد عبــــد |لص|بــــسنتـــ 
ى
ن|لحميد شعبــــ|ق بــــ دمنهور|د|

9|4883 لنبــــى بــــدوى  |محمود حسن عبــــد سيوط|حقوق 

9oo75| ح محمود |لفتـــ|رق عبــــد|د ط|جه ج|ره سوه|تـــج

2|444 ور|ور رجبــــ مج|ره مج|س هره|لق|صيدله 

24oo52 لعربــــى|لعربــــى محمد سيد |يوسف  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8365|6 حمد|هي |لل|لمنعم عبــــد|مل عبــــد| ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

8|7|42 م عىلي|دهم ممدوح هم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

767832 بــــى|وى خط|لبــــر|لعبــــد |لدين |ء |نىه عل لعريش|علوم 

7o7o5 له محمد مسوتـــه|حمد دربــــ| لفيوم|حقوق 

||88|4 ح عيس|لفتـــ|ن محمد عبــــد |رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|69|4 لدعدع|حمد مسعد |حمد |ريم  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

455287 ح|لفتـــ|ل جمعتـــ عبــــد |محمد هل منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

|5o984 دى محمد|تـــسنيم فوزى عبــــ هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

||6968 لصمد|حمد محمد عبــــد |عمر  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

765987 ى يوسف محمد يوسف |ي لغريبــــ|سمي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

8|2656 ه سعيد لوندي حن| |مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

247288 لمحمودى|محمد سعد محمد سعيد  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

762829 لمذين|لسيد خليفه محمد |لحسينى نبــــيل | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|454 للطيف|للطيف حلىم عبــــد |حمد عبــــد | هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري
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68|3|6 ف حلىم محمد جبــــر|حمد | رسر لمنصوره|ره |تـــج

7869|7 محمد محمد غنيىم| هبــــه رض |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

868|35 لنوبــــي فتـــوح|ء محمد |شيم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4787|5 م|لش|هيم |بــــر|حمد محسن عىل | سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

85698 س|در عىل عبــــ|لق|رس عبــــد |ر ي|مي ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

336o8o هيم|بــــر|لمؤمن |دل عبــــد|لتـــ ع|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5295|| ن حمروش|لحكم سليم|عىل يونس عبــــد  |هندستـــ طنط

542383 حمد محمد|هيم |بــــر|مروه حمدى  عه دمنهور|زر

24|7oo هيم|بــــر|لحسينى |حمد |ء |سم| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

|5|633 لغنى مصطفى|م مجدى عبــــد |ريه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

323355 رك|لغنى مبــــ|حمد عبــــد|لرحمن محمد |عبــــد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

79o52 لدرديري|رص محمود |لؤي ن ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

3oo52 ح|لفتـــ|حبــــيبــــه محمد محمد عبــــد  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

78o4|7 ى ح هيم|بــــر|هيم |بــــر|زم |حني  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

647943 لم|ن س|حمد حس|لد |م خ|ر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4o9772 ىس|لمر|حمد محمد |در |لق|ء عبــــد |أسم ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

|7496 ى حلىم عىل |ي حمد|سمي  هره|لق|حقوق 

3743|| حمد|لسيد |طمه محمود |ف رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

6o2o|2 هلل|د|سلىم مسعد عىل محمد ج ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

83|85o حمد|لرحيم |حمد ممدوح عبــــد| دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

6o8836 هيم|بــــر|ن |لفضيل رمض|عبــــي  عبــــد |بــــ طنط|د|

4o393o هلل|هيم عبــــد |بــــر|ل |لع|حمد عبــــد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o4436 هيم|ن لبــــيبــــ إبــــر|يوسف شعبــــ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

876o8o ح محمد  |د محمد صل|زي سيوط|طبــــ بــــيطرى 

8|8|57 لس م |ن حن|هر سمع|كي  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

482227 ف |حمد م| بــــو حشيش|هر مشر سكندريه|ل|حقوق 

39o83 لونيس|هيم عبــــد |بــــر|محمد | نور هره|لق|بــــ |د|

83o943 ل|لع|حمد عبــــد|عيل |سم|ء |دع دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

696o|9 لهوبــــرى|دى فتـــىح |له|رحمه محمد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

53o649 ن|حد حمد|لو|ن يونس عبــــد|هبــــتـــ حس سيوط|هندستـــ 
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89|937 م حسن |طمه حسن هم|ف سيوط|ره |تـــج

62|8o| لسعيد نوفل|حمد طلعتـــ عىل | ط|حقوق دمي

4|6|68 هلل حلىم محمد عيس|يه عبــــد | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4|399| ء عىل محمد مسعود|شيم |تـــربــــيتـــ طنط

5|6483  عبــــ|
ى
تـــ مصطفى صدق س|مي  تـــربــــيتـــ دمنهور

6o7439 لديش|بــــ محمود |ليىل أه لمنصوره|بــــ |د|

83|8|7 ي محمود شعبــــ
ن محمود|مصطفى سكندريه|ل|صيدله 

37|64| زى موىس|م حج|ء عص|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6o6754 لشوربــــىح |هيم |بــــر|لمأمون |محمد رفعتـــ  |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

779362 ف ق|محمد  هيم|بــــر|سم |رسر زيق|لزق|ره |تـــج

4o7|96 ن|لرحمن سليم|لمنعم عبــــد |حمد عبــــد |ء |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o2686 لمعىط|مل عبــــد |ر حمدى ك|من سكندريه|ل|علوم 

764687 ى |زينبــــ محمد ثــــ لخي |بــــو |بــــتـــ حسي  ره بــــور سعيد|تـــج

482o66 ى محمود حسن محمود محمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|46942 حسن عمرو محمد حسن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o5924 لحميد|ء محمد سيد عبــــد |لزهر|طمه |ف سكندريه|ل|ره |تـــج

|642|6 روق محمود سيد محمد فرج|ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

||9573 لعزيز|لحميد حسن عبــــد |عبــــد | رن كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2o342 ف هل|ل |هل ن|ل شعبــــ|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7||49| هيم عىل معوض|بــــر|د |لسيد ج|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

837o95 عيل|سم|لكريم محمد |د |ج| ند دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

6|9o78 تـــ أكرم أحمد فهىم  ز|لغم|أمي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4o4|3 هلل|هيم موىس سعد عبــــد |بــــر| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

649234 ىسي|حمد بــــل|يه محمد فريد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|9989 لدين|لمحسن كريم |ل عبــــد |حمد جم| ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

6o452| هيم طه|بــــر|بــــر |ريم عمر ج لمنصوره|ره |تـــج

9o7797 حمد عيسوى |لد |محمد خ ج|هندستـــ سوه

2|5845 هيم|بــــر|حمد |جد محمد نجيبــــ سيد |م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|4444 لسيد دوس|دي مدحتـــ عبــــد|ف ره بــــنى سويف|تـــج

826524 بــــرعي محمد بــــرعي| رن قرص|ل|فنون جميله فنون 
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67592| ر|لعط|ل فتـــىح |زينبــــ جم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

886337 هيم |بــــر|دى |د مكسيموس ن|عم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4|953 يف وجيه  لنرص|بــــو |يوسف رسر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

698474 م|لسل|د عبــــد |ح فؤ|صل| نه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

862889 ن|م محمد عىلي عثــــم|بــــتـــس| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

5|426| تـــ|لزي|ن سعد |سمر سعد زيد تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|62578 لحميد|لحليم عبــــد |عىل حسن عبــــد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

68888| ط|لعي|لعظيم محمد |حمد محمد عبــــد | لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

427687 ى محمد صل لصعيدى|ح |حسي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

478|67 ه فتـــىح بــــدرى عبــــد| لعزيز|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

856o37 حمد|وي محمد |حمد سعد|عمر  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

9|3698 ن |محمد حموده محمد رمض سيوط|تـــمريض 

8o6o25 ي شح|م مل|ريه تـــه|ك بــــشر ي|نوعيتـــ 
|لمنى

46475 لم محمد|حمد س|يزه |ف سيوط|بــــ |د|

4o29|6 عيل|سم|حمد |د |لمنعم رش|ن عبــــد |مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o437o لنبــــى|د عطيه محمد عبــــد |نهله فؤ ى شمس| لسن عي 

6o56o7 حمد عيطتـــ|حمد |حمد محمد |ن |يم| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

32785o م|لدين عل|لدين سعيد نور |م نور |لسل|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3|2446 لمنعم حسن رسور|لد عبــــد|لمنعم خ|عبــــد |بــــ بــــنه|د|

8776|8 حمد سيد  |م |رضوى هش سيوط|بــــ |د|

679959 ن|لبــــيوم نعم|م |ن عص|يم| لمنصوره|ره |تـــج

447598 ىسي|لشبــــ|بــــسنتـــ محمد مبــــروك محمد  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

34|279 لففى|لعظيم خليل |رق عبــــد|يوسف ط ى شمس|تـــج ره عي 

49o997 حمد خرصى|حمد محمد | |ر|ي سكندريه|ل|نوعيتـــ 

36725o لمعىطي|هلل فرج عبــــد|محمد عبــــد ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

225748 لسيد محمد|سيف محمود  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o6353 لصيىح|حمد عىل |ح |لفتـــ|حمد عبــــد| |دين سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

6455|| ف محمد حسن فريد عىل رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

87755o لسيد|رص محمد |ده ن|غ سيوط|نوعيتـــ فنيه 
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37333 حمد|د عطيه |عم| رويد م بــــنى سويف|إعل

4382|8 ده|لق محمد عبــــ|لخ|عبــــد| رض| رن لشيخ|بــــ كفر |د|

3||88| ض|هلل عىل ع|حمد محمد محمود عبــــد| ى شمس هندستـــ عي 

297|9 محمد هندي محمد محمد لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

332o92 لمعىط محمود|رس عبــــد|رقيتـــ ي |طبــــ بــــنه

846453 وي|ء وحيد صديق قن|رس| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6||39| ي
جوري|لبــــ|حمد |حمد | |دئى ي تـــمريض طنط

| معهد فنى

33|452 ى|بــــو |ل عزتـــ |مجدى جم لعني  |تـــمريض بــــنه

89837o حمد |رس خليل |محمد ي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

6o5472 ف|ء |ر عل|من لسيد رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

64882o لغريبــــ|محمود محمد رجبــــ  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

68576o لعزيز |لعظيم عبــــد |لعزيز عبــــد |ء عبــــد |شيم
بــــى|عر

لمنصوره|صيدله 

894999 هلل تـــوفيق  |بــــ |مجد ج|ديفيد  ج|علوم سوه

47o53 ى ش|ن هش|نوره كر|م خي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

342o27 هيم عطيتـــ|بــــر|عيل رجبــــ |سم|رتـــ |س ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

33786| ى |حمد حس|محمود مسعد  بــــوعريضه|ني  |صيدله طنط

772|68 مسلم| لمنعم عط|ر عبــــد |من لمنصوره|ل |طف|ض |ري

36429| ى|جون عص م عدل حني  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4|8756 نىه فهىمي صبــــىحي محمد خليفتـــ لشيخ|بــــ كفر |د|

342736 ل حنفى|لع|وليد حنفى عبــــد ى شمس حقوق عي 

|53223 لحميد محمد عىل|يه عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

756|53 |عيل شط|سم|يمن سعد |هبــــه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

272522 لسيد عرص|رق فكرى |رس ط|ي لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

7|2989 غوله|لسيد م|حمد |رق محمود |ط لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4796|8 |ش|ن بــــ|لسيد محمد عبــــده سليم|حمد | سكندريه|ل|حقوق 

8||72  عبــــد |رح
ى
لسعود|بــــو |لنبــــى |بــــ شوق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5o|3| ل مسعد سيد|حمد جم| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

32o843 رص فتـــىح محمد|يوسف ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

43298o م عمر|لسل|بــــسنتـــ محمد عبــــد لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|28o35 محمود محمد محمود محمد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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4795|2 هيم|بــــر|لدين عطيه |ل |م جم|محمد هش بــــ دمنهور|د|

82534o نور|ل|حمد حمدي سعد | |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

225245 ي
ى متـــول|هلل |عبــــد| دئى مي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

4|3432 صم حسن جمعه|ع| نور |حقوق طنط

8|6472 ء سيد محمد|د عل|جه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|2654o لرحمن محمد سيد سيد|عبــــد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

249857 لدين مره|يه محمود سعد | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

626997 هيم|بــــر|حمد |لعزيز |حمد عبــــد| |ر|ي زيق|لزق|بــــ |د|

54o5| ى محمد حسن |ريم  شف|لك|مي  ره بــــنى سويف|تـــج

355777 لمجيد|لحميد عبــــد|م عبــــد|بــــ عص|رح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

528448 ل محمد شعيبــــ|م جل|محمد س سكندريه|ل|هندستـــ 

64||36 ن|سم محمد مصطفى سليم|هبــــه ق ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

256379 تـــه عيد|محمد حمدى شح تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7o2427 زى|حمد عز|زى |لد عز|خ| ند لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

4252| لح|حمد ص|م محمد |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|2o4 ى رو مد محمد|ش ح|كيى هره|لق|ره |تـــج

2648|6  |هيم |بــــر|لبــــيوم | |دين
ى
ىط|لمع|بــــو|لدسوق |تـــمريض بــــنه

846588 لمجيد|هر محمد عبــــد|محمد ط ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

336726 ين محمد عبــــد لسميع|لعزيز عبــــد|شي  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

|455|o حمد|حمد محمد |در |ن هره|لق|ره |تـــج

48o99 مصطفى صبــــىحي سعد محمد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

289o9 يف|حمد جم| ل محمد محمد رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

54|32o هيم عوض|بــــر|هيم عوض |بــــر| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4979o8 لسيد بــــدر|لحميد |هلل عبــــد|يه عبــــد| تـــربــــيتـــ دمنهور

5434|2 ي|للق|د محمد محمد أحمد |دتـــ عم|غ
ئى ره دمنهور|تـــج

|7o323 مريم سعيد سعيد بــــربــــرى ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

26o825 لي|لعزيز هم|ء يوسف عبــــد|عىلي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

28o|42 مه محمد محمد فتـــوح|س|د |زي |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر
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7842|5 لفى|ل|عيل |سم|حمد |لدين |د |محمد عم زيق|لزق|ره |تـــج

784596 لسيد|طمه محمد رشدي |ف زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|54692 رك|دهم محمود عىلي مبــــ| ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

462254 بــــو زيد فرج|هيم |بــــر|ن محمود |ن رمض|نوره لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

778437 ح|لفتـــ|لحميد عبــــد |ح عبــــد |لفتـــ|حسن عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

89|986 ى |ي فظ |لح|لغنى عبــــد|عيل عبــــد|سم|سمي  سيوط|حقوق 

7637o8 دو|هيم ج|بــــر|هيم محمود |بــــر|ء |ل| ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

34432| هيم|بــــر|هلل محمد |يمن عبــــد|هلل |عبــــد |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

6|3|55 لجندى|هلل |هلل محمد عبــــد|تـــفى عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

333462 لقوى بــــكرى|ن عبــــد|عمر سلط ى شمس|د| بــــ عي 

4|76|o يد|ن مصطفى ز|يه رجبــــ زهر| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

365|54 لحليم|د عبــــد|ء يىح رش|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4524o8 هيم عبــــده|بــــر|حمد |لسعيد |مصطفى  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

442|35 لمدبــــر عوض حنوره|لسيد عبــــد |محمود  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

5432o8 هيم جمعه|بــــر|رص |ن| دين تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

449|82 ي حل|د ح|زي
وتـــ|زم مصطفى ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

444o42 هيم|بــــر|لمول محمد |عزه عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

44949o ود|لسيد د|يوسف مصطفى  |ضتـــ طنط|علوم ري

7o5442 حه|هيم ثــــروتـــ طلبــــه محمد سم|بــــر| لمنصوره|علوم 

43o9|5 د درويش|لجو|بــــدين عبــــد |لع|مريم زين  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4o7736 يف فتـــىح ع|ف شور محمد|طمتـــ رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o4996 بــــ|لدين دي|ح |ر محمد صل|مي ي|بــــ |د|
|لمنى

687527 م |ىط طه سل|لع|م عبــــد |لد حس|خ لمنصوره|حقوق 

67622 وق ص ى|بــــ ي|لوه|لح عبــــد  |رسر سي  لفيوم|بــــ |د|

62464 ج|بــــ حج|لتـــو|لعظيم عبــــد |ء عبــــد |رس| ره بــــنى سويف|تـــج

6348|5 محمود عزتـــ حمزه عىل زيق|لزق|هندستـــ 

||8944 لح محمود حمد|طمه محمد ص|ف ى شمس هندستـــ عي 

||6374 لم|ر س|لستـــ|لد عبــــد |يمنه خ هره|لق|هندستـــ 

|4599| منيه حسن سيد عمر| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

46225| ف عىل  عمر |د |نه |لعل|بــــو|رسر معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري
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|69oo ق|عيل |سم|ن طه |نور وى|حمد رسر هره|لق|صيدله 

689o77 لمسيح نسيم رزق|مي  عبــــد |ندرو | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|4o88 د|حمد حم|حمد |ئى |م ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

698445 حمد محمد حسن محمد|يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8|o36o ئيل|خر ميخ|بــــتـــ ز|دي ثــــ|ش لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

29846o ل سيد عىل حسن|حمد جم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3o558 هلل محمد بــــدر|س عبــــد |ين| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8794o| شم |حمد محمد محمد ه| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

245782 ى|لرحيم |حمد محمد عبــــد| لحرصى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o4252 محمد محمود عىل | عل ج|بــــ سوه|د|

||7o66 ده مهدى محمد حسن|مي ى شمس حقوق عي 

22325o |سم|لحميد |محمد مصطفى عبــــد
ى
عيل دسوق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

229|| ى منصور  حمد|يوسف حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

869547 حمد|عبــــي  محمود فخري  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

32||o  عىل|حمد فوزى فهد |
ى
لدسوق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9||366 لبــــدرى |لبــــدرى نظىم |حمد | دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

64379o هيم|بــــر|ىط |لمع|بــــو|ل |م جل|رق هش|ط زيق|لزق|هندستـــ 

235|6 ح شكرى|لفتـــ|لمجيد عبــــد |محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7655o8 هيم خضي |بــــر|رس |حمد ي| هندستـــ بــــور سعيد

875467 طه محمود محمد | ر|ي ج|ره سوه|تـــج

8o372 تـــه|بــــر شح|حمد ص|د |نه ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

|5o779 لرحيم|حمد عبــــد |حمد محمد | ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

76|2o5 لد موىس مسلم|ندى خ ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

|3224| وى|وى طنط|مريم محمد طنط ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

||6o4| بــــ فريد عزبــــ|يه|يوسف  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

869|54 ي|لع|حمد عبــــد|محمد 
ل مصطفى س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

|7|5|7 ذل|لش|لحليم |لحليم محمد عبــــد |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

866|8| ي|م |لسل|محمد عبــــد
حمد حفنى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2|2444 تـــه|م شح|ل س|م سوري|س ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8|2978 مل|هلل عىلي محمد ك|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

Wednesday, September 5, 2018 Page 2873 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

349|9o هلل عىل جمعه|م عبــــد|حمد س| |ره بــــنه|تـــج

6892o3 بــــينى |فظ |محمود محمد ح لجوهرى|لشر ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

59426 ن|ن محمد حنفى رمض|لحميد رمض|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

64257| لغفور حسن|محمد محمد عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|4925o
ى
سندس مجدي عويس محمود أحمد دسوق ى شمس| لسن عي 

26472| ى فرح|ي تـــ يىح عىل عمر|سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o456| ى ج حمد محمود |لربــــ |د |حسي  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

233299 ي|ر
حمد|يمن محمد | |ئى عه مشتـــهر|زر

4o85o4 حون|محمود محمد عىلي ط |نوعيتـــ طنط

825243 ى|ن محمد فتـــىحي |يم| مي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|4|8o ح|لفتـــ|عمرو مصطفى خلف عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|3|349 لعزيز فرج|لموجود عبــــد |محمود طلعتـــ عبــــد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

483545 حمد|لسيد |لسيد محمد |سحر  سكندريه|ل|بــــ |د|

269375 ي|ر
ع|لسيد من|لسيد محمد | |ئى ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|2256o ى شعبــــ|ي بــــ|لغنى شه|ن عبــــد |سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3|9o|5 حمد|ئل عوض |رحمتـــ و ى شمس هندستـــ عي 

||62o9 لفريد شكرى|ئى |جون ه هره|لق|ن |سن|طبــــ 

3|973 خليل| ء زكري|ء عل|سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

22oo25 لفى محمد حندوسه|ل|ر نبــــيل |من ى شمس|د| بــــ عي 

8975|9 ه |لل|مد عبــــد|عمر كرم ح ج|بــــ سوه|د|

876637 حمد محمد عىل محمد | سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

85||52 ي|
حمد سيد محمد حنفى سيوط|نوعيتـــ 

3572|4 روق محمد|ل ف|يتـــ جم| |طبــــ بــــنه

43959| ق|رس سمي  |سمر ي وى|لشر |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

239o5 ى|ء ع|سم| دل حسن حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

844738 س|ء بــــكر محمد عبــــ|رس| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

8o8882 |جرجس حن| دي حن|ف سيوط|ره |تـــج

237|76 عيل عتـــريس|سم|ن محمد |شعبــــ| ن|ر هره|لق|بــــ |د|

257oo بــــوذكرى|فظ |جر فتـــىح ح|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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8|5|59 فع محمد|حمد ن|سمر  ي|تـــمريض 
| لمنى

769769 ف نعم|ل |نو ن متـــول|رسر لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

7|7443 ن|حمد وليد فتـــىح عطيه سليم| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o35|o ن|لسعيد رجبــــ شعبــــ|محمد وليد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|4975 لحكيم|ء موىس رزق رجيعه |شيم زيق|لزق|عه |زر

634o|9  عبــــد |
ى
لحليم|حمد فرج دسوق زيق|لزق|هندستـــ 

3|43|2 |حمد محمد عط|محمود  هره|لق|ر |ثــــ|

267583 لم|ندى عزتـــ فوزى محمد س ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3|54o8 ى ر ى|جرمي  فتـــ بــــقطر قلي  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

|24789 بــــو شعر|ل سهيل |ء جل|ل| ى شمس حقوق عي 

7o|3|8 وى|لمك|لرحمن حسن محسوبــــ |محمد عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

884672 تـــه |حمد شح|تـــه |ل شح|جم لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

497235 ى  حمد محمد محمد شعتـــ|نرمي  |حقوق طنط

876385 ل  |لع|هلل عبــــد|ل عبــــد|لع|يوسف عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

|384o2 مل حسن|ك| رضوى رض لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

628356 مه|هيم سل|بــــر|هلل |زم صبــــح عبــــد |ح زيق|لزق|ره |تـــج

65768 لرحمن محمد حمدى بــــليدى|عبــــد لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

34358o لسيد عبــــده عيس|ن حمدى |نوره |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

2|7o78 م محمد|م|لودود |دين نبــــيل عبــــد|ن ى شمس|تـــج ره عي 

3625o4 زينبــــ سيد محمد حسن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o6|37 لسيد|مسعد محمد | رض| نور لمنصوره|عه |زر

758585 لسيد|حمد | |ء رض|رس| حقوق بــــورسعيد

354797 لعزيزنجم محمد|لشيخ عبــــد|لسيد |ن |يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

426997 لمقصود محمد|روفيدتـــ فوزى محمد عبــــد سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

793525 لمتـــعبــــ|حمد |لسيد |هيم محمد |بــــر| لمنصوره|حقوق 

6|o38o شتـــ|لرحيم عم|ء محمد عبــــد |هن لمنصوره|عه |زر

687982 حمد محمد موىس|ن عيد |يم| زيق|لزق|عه |زر

875844 محمد سعد سيد محمد سيد  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|36|6 محمد بــــدري خلف محمد ي|عه |زر
|لمنى

627o39 لسيد عسكر|حمد |لسيد |منه رأفتـــ  زيق|لزق|هندستـــ 
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4o||2o هيم|بــــر|لنبــــى محمد |رس عبــــد |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7oo|4 |لعل|بــــو|ن |حبــــيبــــه مكرم سليم ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

|3972 م|ح حمدى تـــم|لفتـــ|عبــــد | زين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|9|2o لك|لم|ل عبــــد|لد جم|ء خ|شيم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

78oo82 ى عبــــد|مريم  ف خي  لعزيز|رسر زيق|لزق|حقوق 

5|o|64 لرحمن محمد خليل خميس|عبــــد بــــ دمنهور|د|

4849o7 ي |حمد |روق محمد |ف
ق|حمد مصطفى وي|لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

37366| ى ى محمد حسني  ندي حسني  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

446978 بــــ|لوه|لرحمن عبــــد |مصطفى محمد سعيد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

629595 م|ل سل|لع|يمن طه عبــــد |رتـــ |س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|89o8 هيم|بــــر|ندى عمرو عىل  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

697478 بــــ عبــــد|لتـــو|لعليم عبــــد |لعليم حمدى عبــــد |عبــــد 
لعليم |

|ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

69|785 ى فتـــىح |سم |ق  عىلي|مي 
ى مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

349o53 للطيف عىلي|دل عبــــد|نسمتـــ ع عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

78o82| لرحمن محمود يوسف|د عبــــد |زي عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|234oo لرحيم|ح عبــــد |مه صل|س|لرحمن |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o83|5 لم|حمد عمر س|رق |ء ط|ول لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7o6999 هيم يوسف شبــــل|بــــر|ل |حمد جم| لمنصوره|هندستـــ 

284347 ح عمر يوسف|لفتـــ|ء سعيد عبــــد|رس| ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

8|228| مي|لعظيم شلق|ن محمد فريد عبــــد|يم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

763956 ف عيد |رحمه  حمد عىل محمود|رسر ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

3455o2 ي|سم |م محمد ق|ن حس|نوره
|حمد دئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6252o| لحفيظ محمد مرىس|ليىل حسن عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

84354 هلل|هيم عوض |بــــر|د |تـــريزه عم ي سويف
هندستـــ بــــنى

|45749 دل محمد زىك|يوسف ع ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

77629 تـــ حسن|مروتـــ وجيه عرف كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|44|93 ئى|لعن|لسعيد عمر |ء |يدى عل|ه هره|لق|علوم 

789278 ي | حمد محمد عوض|وي |لعربــــ|لسيد |نىح  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

5|o763 ى سعد إبــــر مل|لسيد ك|هيم |حسي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 
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8389o2 ى وس|ندر|فتـــ حكيم |ر| كرمي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

626436 وق صل لدين محمد حسن|ح |رسر زيق|لزق|علوم 

6|56|8 تـــ|م محمد بــــرك|م حس|سل|ل|سيف  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

487|o6 حمد هيبــــه|بــــر بــــسيوئى |لدين ج|ل |جم سكندريه|ل|ره |تـــج

9|43o لىح|رك عبــــد |حمد خميس مبــــ| لفيوم|عه |زر

8o2627 ي ي
حمد محمد|رس |مصطفى ي تـــمريض 

ي|معهد فنى
| لمنى

698523 ق|لسيد حسن |مصطفى حسن  وى|لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2|25o6 ى محمد|حمد محمد حس| ني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

846764 هر محمد عبــــده|هلل م|عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

675525 حمد حسن|م عنتـــر |معتـــز بــــهر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

24|43 لسيد عبــــيد|لسيد محمد |مريم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

45|3| ى نور نصيف|نصيف | يوستـــي  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

2494o3 حمد محمد أبــــوزينه| |ند ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

6|7952 ن|للبــــ|ح |لفتـــ|ر محمد عبــــد |من ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

695686 هيم بــــربــــر|بــــر|لسعيد |هر |ن م|يم| لمنصوره|علوم 

76336 هلل جمعه|محمد منصور عبــــد  لفيوم|حقوق 

354o52 بــــسنتـــ محمد جودتـــ محمد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

62o546 ى|محمد محمد بــــدر ل شي  ط|معتـــ دمي|علوم ج

789938 م محمد|م محمد تـــه|كر| عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

37|985 سلىم محمد محمود حسن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o4843 لسيد أحمد طه|ل |جم| رن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9|o78| ه |لل|بــــتـــ عبــــد|محمد مؤمن ثــــ دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7834o5 هيم محمد|بــــر|ن خليل |يم| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o6|86 بــــينى |ء عبــــده |شيم لسحريتـــ|لشر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

244847 ي|ر
د|حمد ج|ل محمد محمد |جم| ئى ن|بــــ حلو|د|

368|65 يوسف عرفه يونس عرفه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

68o738 لرحيم فرج|دل عبــــد |ده ع|غ لمنصورتـــ |تـــمريض 

|37|23 تـــه جرجس|دل جرجس شح|ع| بــــول ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4983o دى|مروه متـــول طلبــــ نف ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

Wednesday, September 5, 2018 Page 2877 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5|479o ن سعد|ن طلعتـــ سعد سليم|حن تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6274oo متـــ|لعليم طلبــــه سل|هيم عبــــد|بــــر|أحمد  زيق|لزق|حقوق 

8o88o هيم عىل|بــــر|جر عىل |ه لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

3348|9 لدين قطبــــ|ل |حبــــيبــــتـــ قطبــــ جم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9o4787 ئى جودتـــ |لورد|رم |لمك|بــــو|ء |دع ج|تـــربــــيتـــ سوه

698569 ن|هيم طم|بــــر|سهيله مجدى مصطفى  لمنصوره|ره |تـــج

348o4o لعكل|لسيد حسن | |حمد رض| |حقوق بــــنه

26o924 جوري|لبــــ|د فرج |ل رش|نه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

422378 د|ن عبــــد حد|ندى مريغ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

623|2| دى|له|ن عبــــد|رمض| محمد زكري ط|هندستـــ دمي

649677 لغنى خليل|محمد عبــــد | رويد عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

876|3 هيم|بــــر|ن |هيم سليم|بــــر| |دون|م لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o6o4o لرحيم عىلي موىسي|طمه عبــــد |ف تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

334|58 ى طلعتـــ ك لس معي  مل|كي  ى شمس صيدله عي 

89|8|3 ي|ر
 سليم| ئى

ى
ر |ن نو|شوق سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

6o4842 يم|لد|لسيد محمد عبــــد |جد |رحمه م لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

373o47 ى|لق محمد حس|لخ|لد عبــــد|محمود خ ني  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

9|57o8 لسميع  |بــــ عبــــد|لتـــو|ن عيد عبــــد|حن سيوط|بــــ |د|

32977 حمد|سلىم سيد حسن  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

||858o ل|لغز|سلىمي عىلي نبــــيه  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

499667 حمد مهدى قريطم|ئى |هند ه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9|8995 ى صديق  محمود محمد يسي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

425868 ء محمد محمود بــــدر محمود|سم| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

222|2| عيل|سم|دى عىل |له|ء كرم عبــــد|رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

828546 لسيد محمد|لسيد محمد | ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

629327 شد|لرحمن صبــــرى محمد محمد ر|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4|355 در محمد|لق|ج  عبــــد|جر ن|ه هره|لق|ج طبــــيع |عل

|53o67 ى|لرحمن |عبــــد  ي حسي 
حمد حنفى ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|63|4 ى |ندى نش ن|حس|تـــ محمد حسي  ن|بــــ حلو|د|

|362|9 ف|دل |ء ع|رس| حمد رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 
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485774 ين  لىك محمد|لسيد محمد م|شي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o2o7| هلل|ء محمد طلبــــه عبــــد |حمد عل| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

49778o مل محمد موصىل|سهيلتـــ محمد ك ره دمنهور|تـــج

7|2o67 ن مر|رس عىل حسن ع|ي| مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7o8895 لرحيم محمود|لسيد عبــــد |م |حمد س| لمنصوره|بــــ |د|

8o275o ن|بــــطرس حكيم سمع| رين|م ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

|462|o ف محمد متـــول|رؤيتـــ  رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

5436o| دم عوض|لحميد |نجوى عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

527848 حمد بــــدوى|لمنعم سيد |يمنى رجبــــ عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

448445 شد|سعد سعيد محمد ر|سعيد  |ضتـــ طنط|علوم ري

776882 ن|لم|حمد س|يه فريد محمود | زيق|لزق|حقوق 

35||53 ئى|لورد|خىل |ن عمرو د|نوره ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

|5|784 ى عبــــد |ج ى يوسف|كلي  لسيد آمي  ن|بــــ حلو|د|

48o949 بــــي|مبــــ|هيم رشدي |بــــر|ء |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2|465 مريم يشى محمد شبــــل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

489oo8 ه جمعه محمد مرىس غنيم| مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

4|8855 ده عىل محمد|فع حم|م ن|سل|ل|سيف  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

67978o محمد تـــوفيق محمد| حمد رض| لمنصوره|ره |تـــج

862o65 ي |
ف وهيبــــ دوس|يرينى رسر |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

677968 ل سعد زغلول عبــــده|هلل جم|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|32652 د سيد|حمد ج|لد |خ| دين ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o3954 هيم حسون|بــــر|لسعيد محمد | |دين زيق|لزق|بــــ |د|

465773 ر|لغف|هيم بــــسيوئى عبــــد |بــــر|ء محمود |رس| ط|بــــ دمي|د|

858|5| لي|ئيل غ|لي ميخ|نوبــــ غ|بــــ| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|5|946 بــــ سيد محمد|يه|ن |كريم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

25|2o9 هيم مرزبــــتـــ|بــــر|م سعيد |ر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

842ooo ى عبــــد ي حسن|لر|عىلي حسي 
ضى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

332399 حمد|لعظيم محمود |حمد عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

8o2233 يوبــــ|بــــيشوي فريد سمي   ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ
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64792 ي عمر|هدير عمر ن ج  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

4825|6 ضل عىل|بــــ مدحتـــ فهىم ف|رح سكندريه|ل|حقوق 

57399 هلل|هلل يوسف فهىم عبــــد |عبــــد| رين|م ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|53oo رم |لمك|بــــو |هيم |بــــر|رم |لمك|بــــو |هيم |بــــر|
لمجيد|عبــــد 

لشيخ|ره كفر |تـــج

52o357 س|حمد مبــــروك عبــــ|د |نه سكندريه|ل|طبــــ 

7|554o لسيد محمد|لسيد مسعود |ء |دع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

88393| ئيل |هر صموئيل روف|ندى م|س سيوط|نوعيتـــ 

69|357 لعدل يوسف|ر |لد مختـــ|ر خ|مختـــ ط|بــــ دمي|د|

4|3554 لعبــــد|لعربــــ |لحميد زين |عبــــد| دين |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

6492o| ف|لبــــديع محمد عس|ندى محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

43o5o6 لرحيم|لرحيم محمود عبــــد |فرح سعيد عبــــد  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

42|6o3 حمد|لسيد عمر محمد |لسيد | لشيخ|ره كفر |تـــج

9586| ه رض| محمد قرئى| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

32o577 فظ|لح|حمد محمود جمعتـــ عبــــد| لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

8|||| هيم محمد سنوىس|بــــر|ء |شيم ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2385|7 بــــ محمد|لوه|د محمد عبــــد|ن فؤ|نوره ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

72849 ء محمد عوض مهدى|دع لفيوم|لعلوم |ر |د

4o8764 هيم محمود موىس|بــــر|ء حسن |وف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

462|47 لرحمن يوسف بــــشر|هلل محمد عبــــد|عبــــد لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

493425 ف محمد  عثــــم|زم |ح ن|رسر لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

5|754o ق|نور |تـــسنيم محمد فتـــىح  وى|لشر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

69o442 لسيد|طمه محمد عزتـــ محمد |ف لمنصوره|بــــ |د|

6o5o35 يه|عيل عىل حم|سم|عيل محمد |سم|ن |نور لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8oo583 حمد محمد صبــــىحي عىلي| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

68|89o لعيسوي|ن رأفتـــ محمود |يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

227||o ل|لع|تـــه فرغىل عبــــد|يوسف شح ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

34|397 د عىل قطبــــ|محمد عىلي عو ى شمس|د| بــــ عي 

2|2|98 ر|لغف|مه صديق عبــــد|س|صديق  ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

343378 ن|حمد سليم|سط |لبــــ|لرحمن عبــــد|عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

639o82 ل غنيم|لع|لسيد عبــــد|بــــ |أحمد إيه |ره بــــنه|تـــج
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329|4 هيم|بــــر|لسيد |حمد |هر |ط ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|237|6 لحليم|لد محمد عبــــد |ر خ|مي ى شمس|تـــج ره عي 

28|47| حمد محمد عىل يوسف|لرحمن |عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

354465 مد محمد|ح| هدير محمد رض هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9o432| لمنعم محمد  |لدين عبــــد|د |دهم عم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

485572 حمد محمد خليل|بــــر |ندى ج عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25693o لمول هوله|عبــــد| ء رض|رس| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|9879 عيل|سم|ره محمد يوسف |س ن|بــــ حلو|د|

25568o دى عقيله|له|دى فهىم عبــــد|له|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

354o49 ي ذو |بــــسملتـــ رج
ى نرص |ئ  لدين|لكفل حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

32o5o4 لسيد| |يمن عط|حمد | |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

68385| لد عيد عوض|بــــسنتـــ خ لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6o7737 هيم|بــــر|طمه موهوبــــ محمد |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

76328o بــــو عيس|لعربــــى |لسيد |يمن |ندى  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

858o42 ح|لفتـــ|فتـــىحي محمد عبــــد| ن|ر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

642o85 لرحمن محمود|ء محمد رشدى عبــــد|سم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

268874 لعبــــد|لحميد |ن محمد عبــــد|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

283996 لمهيمن|لرحيم عبــــد|محمد محمود عبــــد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

6|324| لق زنتـــوتـــ|لخ|كريم محمد رزق عبــــد |ره طنط|تـــج

443739 لمتـــول|د |لحليم زىك ج|عبــــد| عل لشيخ|عه كفر |زر

524|92 س|ح عبــــ|لفتـــ|متـــ عبــــد |س|هلل |منتـــ  سكندريه|ل|هندستـــ 

5|o764 ىس|لجم|ن محمد فتـــىح |رمض ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|34o3| حمد|لسيد |مهند سعيد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

349547 ي|
حمد عىل عزتـــ مصطفى |طبــــ بــــنه

9|4237 ن  |ر سليم|لغنى عم|س عبــــد|ين| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|2|65
ى
 محمد دسوق

ى
مصطفى طتـــ دسوق |تـــربــــيتـــ طنط

4|o525 حمد تـــوفيق حفنى قطبــــ حفنى| |تـــربــــيتـــ طنط

889528 ى سيد متـــول |سم| ء خي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|27o8 لقوى|يد محمد عطيتـــ عبــــد|محمد ف ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى
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246345 ن|حمد شعل|هيم عىل |بــــر|حمد سمي  | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

622|8o |د سعد محمود محمد مو|سع
ى
ق ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

499626 مل خميس|ء محمد محمد ك|رس| تـــربــــيتـــ دمنهور

65448 هديل محمود حنفى محمود ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6o|7|3 لغريبــــ|لسيد |مه |س|حمد | ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

479294 لسيد  محمد بــــدوى|ل |فريده جم سكندريه|ل|ره |تـــج

347298 بــــوحمده|د |هيم عو|بــــر|مينتـــ مصطفى | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

86o634 مل محمود|لدهبــــ ك|بــــو|محمود  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

57324 بــــ|لوه|س عبــــد |م عبــــ|سحر عص لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|464|2 لق|لخ|ضى عبــــد |لر|لد عبــــد |خلود خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

42996o بــــر حسن|ن ج|بــــر رمض|عمرو ج |تـــربــــيتـــ طنط

45958| ق|ء مصطفى محمد شول|رو تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

68739| لرؤف مصطفى|لسعيد عبــــد |ن ذىك |يم| لمنصوره|عه |زر

23889 لمقدم|ن |ل سعد سليم|محمد جم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6926|5 فعي|لش|لسيد عوض |ر مجدى |من لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o4737 هر|لط|محمد | ندى رض زيق|لزق|ره |تـــج

626556  عىل عبــــد|تـــفى 
ى
لجندى|لحميد |لدسوق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

42|46o وى|لسعد|بــــرمحمد |هيم ج|بــــر|م |سل| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|28535 لد حسن|عىل محمد خ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

8|9|63 لكريم|لكريم فتـــىحي عبــــد|مروه عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

6o7726 ئى|سكندر|ل|لجليل |عبــــي  محمد عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6883|| ى|لحميد |مد عبــــد |مريم ح لمسي  لمنصوره|بــــ |د|

47329 م|لسل|فتـــ سعد عبــــد |ر| ر|ي هره|لق|علوم 

24o|62 ى|ح |رص نج|حمد ن| مي  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

6o9|4| لدوى|لعزيز |جر محمود عبــــد|ه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|73427 لعزيز|ء محمد عبــــد |ندى عل ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

372|5o هيم|بــــر|لسيد |ئل |ر و|من تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

78o773 ف بــــل|حمد | ىس عىلي|رسر زيق|لزق|حقوق 

2639|3 مد قنديل|لسيد ح| |سلىم رض ي صىح بــــنه
|معهد فنى
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|25593 عيل|سم|حمد سعيد محمد محمود | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

493|2o لسيد شلبــــى|عىل محمد جمعه  بــــ دمنهور|د|

9|o626 هلل عوض  |حمد عبــــد|رص |د ن|زي ج|ره سوه|تـــج

25|879 لشوى|هيم مشحوتـــ محمد |بــــر| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

266o7| لروس|ن معوض أبــــو|يوسف شعبــــ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7o5o66 لمنعم عىل|ء محمود محمود عبــــد |لشيم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|22526 ي |لش|حمد قدري عبــــد |
ى
هيم|بــــر|ق هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8954|9 ى نوس |سطف|ئيل |نبــــيل روف| مي  ج|ره سوه|تـــج

5|3734 د|للطيف حم|هيم عىل عبــــد|بــــر|محمود  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

685388 عيل بــــدوى|سم|رق بــــدوى |م ط|سل| لمنصوره|هندستـــ 

6|6745 لكتـــبــــى|لسيد |رص |ندى ن ط|ر دمي|ثــــ|

48o764 لحليم|ح عطيتـــ عبــــد |لفتـــ|يه عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|476|8 ي عبــــد |لرحيم ن|عبــــد  هلل|لرحيم عبــــد |ج  ن|بــــ حلو|د|

542o| حمد محمد فتـــىح محمد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4o525| ج جمعه|ن حج|يوسف شعبــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26477o ه محمد كم| سم|ل محمود ق|مي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

79855 حمد سعيد محمد|مصطفى   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

||8992 ف محمد محمد عىلي عبــــد |
لحميد|رسر ى شمس حقوق عي 

626248 لعظيم محمد موىس|م عبــــد |ء س|ل| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

47623o ئى محمد محمد محمد طلبــــه|م| سكندريه|ل|بــــ |د|

29349 ل رجبــــ محمود|عمرو كم ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

6369o3 مد|ن نرص ح|حمد شعبــــ| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

248368 لسيد محمد محمد جلهوم|ر |ثــــ| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

283255 حمد محمد|بــــر |تـــ ص|م عرف|حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

825752 هيم|بــــر|ذلي عىلي |سلىمي ش |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

9|8543 طمه محمد فرح محمد  |ف ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o48o9 بــــينى|لجليل |دل عبــــد |تـــفى ع لشر |صيدله طنط

434353 ي|لحلو|لسيد غريبــــ |جر مرزوق |ه
ئى |بــــ طنط|د|

9o46|2 هيم |بــــر|بــــر |عىل محمد ج ج|علوم سوه
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3|2|73 لهجرىسي|مل |بــــ ك|يه|نىح  | زيق|لزق|صيدله 

76o|89 طف سيد|كريم سعيد ع دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

||992| لق|لخ|يمن محمود عبــــد |ن |نور ى شمس|تـــج ره عي 

478|58 مريم محمود حنفى محمود حسن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54oo93 مل نرص منصور|محمد ك سكندريه|ل|صيدله 

78|7o6 دى|لبــــغد|لسيد |ء محمد |رون زيق|لزق|علوم 

4338|5  |متـــ عبــــد |س|
ى
ق|لقوى محمد شوق وى|لشر دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

65|62 دق محمد|حمد ص|تـــ |ي| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

48|995 ن|ل محمد موىس سليم|محمد جم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|74565 م|لخ|ر |لستـــ|م عبــــد |ندى عص ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

8o|956 ذ حسن عىلي عليوه|مع ره بــــنى سويف|تـــج

649379 حمد محمد بــــكرى محمد عىل|رغده  زيق|لزق|حقوق 

42|797 لدين محمد محمود|ء |حمد عل| ى شمس|تـــج ره عي 

4|9822 ل|د محمد شل|مجد محمد ج| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

32|686 عي محمد|ل رف|محمد جم وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|2o222 ى|دل |بــــيتـــر جرجس ع مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o6|63 بــــري|لج|حمد محمود |م |حس |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|2954 ن|لد جودتـــ متـــول عثــــم|محمد خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

254|8| سمر مسعد محمد حسن ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4|459o ضى|لق|لمقصود محمد محمد |هلل عبــــد |عبــــد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

77||43 لسيد حسن|حمد |ن حبــــيبــــ |يم| زيق|لزق|علوم 

|2o629 لس م ك مريد|جد مل|كي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

96525 بــــر|ء عويس عىل ص|سم| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

843o97 ى سهيله خليفه رسي حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

7o6392 لمرىس|لعظيم |ء محمد عبــــد |دع لمنصوره|بــــ |د|

24|o7 زق|لر|م جميل عبــــد |كر|ديه |ش ن|حقوق حلو

4635|| لسيد فوده|هيم |بــــر|لسيد |خلود  زيق|لزق|عه |زر

85239 ح طلبــــ محمد|لفتـــ|عمرو عبــــد ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

9o2o95 ه صل| بــــ |ح محمد دي|مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

6o4585 لسيد محمد|لسيد |ندى سعيد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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|6862o بــــيشوى جرجس خلف بــــسطوروس ن|حقوق حلو

43|928 ئى|لسيد عبــــيد فتـــي|رق |ريم ط |ره طنط|تـــج

53748o |ل |لع|ه عبــــد|لل|سم عبــــد|لدين ق|سيف 
لحلوج 

م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

479963 لح عجميه|لح محمد ص|ص| ن|نرف سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

4o||o8 لسعيد مىكي|ح عطيتـــ |محمد صل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

764955 ى|ي تـــ|لزي|لسيد عبــــده |حمد | |سمي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

333262  سيف|بــــر محمد عر|محمد ص| ند
ى
ق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

23354| لحميد|ن سمي  محمد عبــــد|يم| ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

339757 تـــ صبــــري حس| ى محمد|مي  ني  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

74|46 ي
لجيد عرفه|عبــــد | رض| دئى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|32|o6 حمد|حمد سيد |ر محمود |يه مختـــ| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

428||o ى| مه ى عبــــده حسني  محمد حسني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8334|2 مد|لعزيز محمود ح|ن عبــــد|يم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

627|43 م بــــكر عيد|لسل|حمد محمد عبــــد|ن |يم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

838268 ى سند| يىلي|بــــ |يه| |مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

449229 لبــــيىلي|لسيد |زن محمد أحمد |م ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

2654| ى وجدي محمد وجدي حسي  هره|لق|بــــ |د|

9o686| ن محمد |ء محمود عثــــم|عل ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

878355 حمد محمد محمد  |خديجه  سيوط|تـــربــــيتـــ 

|33655 ي|حمد محمود عبــــد |له |ه
لغنى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

237686 ق|هل| ري|م وى قلدس|ل رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

472|8 لونيس|ضى عبــــد |هلل م|مصطفى عبــــد  هره|لق|صيدله 

75|567 وز عبــــد  لرحمن شندي|لعزيز عبــــد |في  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

|76243 وى|لشه|حمد محمد عىل |نس | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

848285 د فرح بــــدري عىلي|زي دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

|9444 ن عىل|مصطفى محمد رشو ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

94379 ف |يه | بــــ|لسيد لبــــيبــــ غر|رسر |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

8o79|3 لعزيز|د عبــــد|ر عىلي فؤ|من ي|بــــ |د|
|لمنى

896359 حمد |عيل |سم|لسيد |شذى  ج|علوم سوه
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539|77 نه|فظ محمد فرح|بــــر ح|يه ج| إلسكندريتـــ |تـــمريض 

242894 ى محمد حسن محمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

43|o3 لدين محمود عبــــود|ل سعد |حمد هل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

838o88 ي عبــــد
ن|لسم|حمد |رص |لن|مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

263oo7 |لحميد ند|طمه محمود عبــــد|ف تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4997|7 ل|لع|لمحسن عبــــد|رص عبــــد|تـــفى ن ره دمنهور|تـــج

5o5476 ى | هيم|بــــر|للطيف |هيم عبــــد |بــــر|مي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

|57o26 حمد سيد حسن|محمد  ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

4|7|o| هيم سعد|بــــر|لكريم |سل عبــــد|بــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

328978 ى|لحميد عفيفى |عمر نرص عبــــد لهمشر ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

29258 محمد سيد محمد دكرورى هره|لق|حقوق 

23|o5 حمد|هلل |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

628782 لد محمد هجرس|محمد خ زيق|لزق|ره |تـــج

693o95 بــــى|لعر|هيم |بــــر|هلل |ء عبــــد |رس| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3||922 تـــ شعبــــ| ن محمد عمر|مي  ى شمس حقوق عي 

687384 وندى|عيل ل|سم|عيل محمد |سم|مينه | لمنصوره|صيدله 

773954 هيم مبــــروك عىل|بــــر|لمجيد |محمد عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

26286o حمد خميس|هيم محمد سميح سيد |بــــر| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8356o8 ي|ء عىلي سعيد حر|وف ج  |نوعيتـــ قن

354757 مد غريبــــ|لمنعم ح|ء عبــــد|سم| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

699o|3 وى|لطنط| |لوف|بــــو|ن |لرحمن شعبــــ|عبــــد  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

546786 لمرص|للطيف |د حمدى مصطفى عبــــد|عم سكندريه|ل|حقوق 

279329 ى محمد عبــــد|ي ح دندوح|لفتـــ|سمي  |بــــ طنط|د|

3323|o لسيد محمد مرىس|ء مجدى |رس| |نوعيتـــ بــــنه

93994 لصمد|د عبــــد |ن رش|جر رمض|ه سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

44o344 ى جم|ي ل طه محمود|سمي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

6o65|6 ه| حمد محمد محمود محمد عمي  |بــــ طنط|د|

3694o5 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|ح محمود |ء صل|شيم ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى
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698|46 وى|لص|لدين محمد |مريم سعد  ط|بــــ دمي|د|

846529 وي|هيم ر|بــــر|مريم محمد  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

56|72 هيم محمد|بــــر|ن |ئى رمض|م| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

224o4 حمد محمد|د عمرو |جه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

495554 بــــ|دي| ش|لجليل بــــ|محمود صبــــىح عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4o2528 ي |منتـــ
لسيد محمد عىل|هلل مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|8364 لسيد محمد|لد |لرحمن خ|عبــــد تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

2328o6 ى |بــــر ي|عبــــي  ص هيم|بــــر|سي  هره|لق|صيدله 

228228 ى رى|ئى محروس مك|ه| يوستـــي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|7|399 يف محمد محمد  هيم|بــــر|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

624777 ح|لسو|حمد |ن مصطفى |رو عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

858795 لرحمن محمد|تـــ عبــــد|رغده عرف ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

82|479 ي ميخ| |رين|م
ئيل|سحق لطفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

|2925o ل|حد هل|لو|ل عبــــد |يوسف جم ى شمس هندستـــ عي 

639o3o ل|لع|لمقصود تـــوفيق عبــــد|محمد عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

349949 لمؤمن|متـــ محمد محمد عبــــد|س|منى  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|7796 يف|م محمد أبــــو |رتـــ عص|س لفتـــوح رسر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

922927 حمد |لرحيم عىل |حمد عبــــد| ج|حقوق سوه

79|344 هيم|بــــر|ن |م سمي  شعبــــ|سل| زيق|لزق|عه |زر

329275 ي |سهيلتـــ 
ى
حمد|حمد شوق |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

3484|o ض طيطه|م محمد محمد عو ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

85586 ح يسن|لفتـــ|محمد جمعه عبــــد لفيوم|هندستـــ 

4|o496 شقر|ل|لمقصود |م فتـــىح عبــــد |حس |بــــ طنط|د|

832|69 هيم|بــــر|حمد محمد |حمدي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

37oo42 لعروىس|كريم محمد نجيبــــ محمد شكرى محمد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

8|o3o7 ن|ح شعبــــ|لفتـــ|حمد محمد عبــــد| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|79o94 لمنعم محمد عطيه|حمد عبــــد | ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

766|53 شور|مل محمد ع|بــــ محمد ك|يه|ن |روف حقوق بــــورسعيد

224427 لحميد|بــــتـــ عبــــد|حمد صبــــرى ثــــ| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 
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766278 بــــر|يه سمي  عوض عىل ص| هندستـــ بــــور سعيد

448oo| ل|لجم|دل سعد محمد خليل |سىح  ع سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

3|5oo| ك ملك|لمل|مي عبــــد|جورج س ى شمس|زر عه عي 

8989|8 وى |ن حن|ىط عجبــــ|ره ع|س ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8499|6 لح|حمد ص|سندس رفعتـــ  لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

6o3335 ى خلف|بــــر|عىل محمود  هيم حسي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

79|6o7 حمد رشدى عويس|رشدى  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7683|6 ى عطيه|ن عبــــد |رو لرحمن يوسف حسي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

|46474 ف محمد محمد| |رؤي رسر ن|علوم حلو

43|73 بــــو رسيع|هلل |محمود سعيد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|33o48 حمد|حمد غريبــــ محمد | |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

627|85 وى|لغز|حمد |ل محمد |هلل بــــل|منه  زيق|لزق|بــــ |د|

9236|7 لدين  |لدين نور |ن عز |لحميد رشو|عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

27989o در محمد|لق|بــــسمه سمي  عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

269878 بــــق|لمليىح  س|حمد |محمود سعيد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9323| لرحيم|ئد مصطفى سيد عبــــد |ر د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

227895 بــــ حسن عىل|لوه|رفيده عمرو عبــــد لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

766458 ه حسن | هيم حسن|هيم إبــــر|بــــر|مي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

793783 حمد|رس فوزى |محمد ي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

444|88 ره|محمود عىل محمد عىل سن لشيخ|عه كفر |زر

839679 ه عبــــد| بــــط|دق مر|لص|ر |لستـــ|مي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

627385 لحميد|لحسينى حسبــــو عبــــد|محمد محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

5853o ن سيد|ح سليم|م صل|ريه ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

779364 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |يمن |محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

29oo5| ء عيد عويس سيف|شيم هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5|43oo جر رجبــــ محمد زىك سعيد|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|8962 ر منصور|لدين محمد مختـــ|سيف  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

87934 لسيد محمود|يه محمد | لفيوم|حقوق 

479259 تـــفى مجدى محمد فرج محمد ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

Wednesday, September 5, 2018 Page 2888 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

445344 زق|لر|حمد محمد محمد عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

287869 ي|ر
هيم محمد حموده|بــــر| |ئى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|38393 ر|ن عم|ل رضو|ء جم|لشيم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

82o326 لح|لح محمد ص|تـــغريد ص لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|45226 لم|لحليم س|دهم محمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

44o|87 لسيد محمد بــــكي  حسن|هدير  لشيخ|بــــ كفر |د|

632439 زق خليل|لر|ل عبــــد |ن جم|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

4o63|3 وى|لعس|هلل |ء عمر فتـــح |ل| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

243846 ن|ل عمر|لع|رص عبــــد|ء ن|شيم ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

297748 زق|لر|حمد عبــــد|م عدل |م س|سل| رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

2798|4 مي  فخرى|يمن | |ليدي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

349o44 لحميد|ح عبــــد|لفتـــ|ر مجدى عبــــد|من ى شمس| لسن عي 

|77o72 ه | لنبــــى|هيم عبــــد |بــــر|مه |س|مي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

77532| لرحمن|رص محمود عبــــد |محمود ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

||5o96 هلل|مريم محمود محمد فرج  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4||o37 ل|لفض|هبــــه مصطفى محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

35386| لغيط|بــــو|لمعىط |م عبــــد|حمد هش| ى شمس حقوق عي 

43|448 بــــوحميده|كرم فتـــىح سعد بــــسيوئى | |صيدله طنط

253|72 لدين مجر|رق مىح |د ط|جه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|32728 ى|ندى مدحتـــ  حمد حسي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

762444  متـــول فرج|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|
ى
لدسوق ره بــــور سعيد|تـــج

|77253 دق محمد|ر محمد ص|من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

69957| در محمد محمد|لق|هيم عبــــد |بــــر|لمنعم |عبــــد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

||9845 ح|لرحمن قد|ئى عىل عبــــد |لرحمن ه|عىل عبــــد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

243729 ى عىل|رقيه شعبــــ ن حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6|8|25 مسك معتـــز محمد محمد موىس مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

3|627 ى عبــــد|ندى  ى|لحميد |مي  مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

758|2| ح محمد محمود|بــــدر صل وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

62o426 لخول|رق زىك |نىه ط ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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23|782 حمد محمد حسن محمد|حمدى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9||672 مد |لمجد ح|بــــو|ن عىل |يم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

695|54 لسيد محمد مصطفى|ن |يم| لمنصورتـــ |تـــمريض 

2842oo ن|لد عىل نعم|زينبــــ خ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

425|32 هيم حسن|عيل إبــــر|عيل إسم|مريم إسم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|5o84 هلل|ء عطيه عز عبــــد|دع ي|علوم 
|لمنى

3628|| ى|محمود | مصطفى رض حمد حسي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|337o5 ح|لفتـــ|لم عبــــد |هبــــه محمد س ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

858567 ي عبــــد|رص مل|د ن|عم
ك|لمل|جى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2|o73 لمجيد|لحليم عبــــد |ملك محسن محمد عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

6246o3 م|لش|يمن محمود عوض |س |ين| لمنصوره|صيدله 

4|o5|5 خىلي|لمن|م رجبــــ |محمد عص |ره طنط|تـــج

3|99o8 حمد|نور |حمد |جر |ه هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

224o44 ح معوض جوده|لدين صل|سلىم نرص لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

78475 مبــــروك عىل مبــــروك عىل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4326o6 ف ك|ن |رو لدين|ل |مل جم|رسر |تـــربــــيتـــ طنط

|3434 لدين متـــول|ل |طمتـــ عيد جم|ف ى شمس|د| بــــ عي 

234o99 لسيد درويش|لدين رأفتـــ محمد |سيف  هره|لق|ره |تـــج

486o84 ح|لفتـــ|لسيد عطيتـــ عبــــد |ء |رتـــ عل|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o4|56 ي عبــــد |مريم ع
هلل|رف فهىمي شعبــــوئى سكندريه|ل|عه |زر

||5399 هيم عىل موىسي|بــــر|روق |جنى محمد ف ى شمس|تـــج ره عي 

24o|72 ود فهىم|مح د|بــــيتـــر س رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

4|463| ن محمد سعد شفطر|يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

625438 ج|مه محمد أحمد فر|م أس|سل| زيق|لزق|طبــــ 

3499o4 وي|لمرصف|لد سيد محمد |جر خ|ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

77334o ى محمد |ي لديبــــ حسن بــــخيتـــ|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

765563 ج|حمدمحمد فر|لح |حمد ص|محمد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

364885 حمد|بــــ حنفى عىل |مه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

75o983 هيم مصطفى حسن|بــــر|سلىم  حقوق بــــورسعيد
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25o2|3 لق|لخ|ن عبــــد|محمد رمض| نور ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

67437 ح|لفتـــ|حمد حلىم عبــــد |ذ |مع سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

76o493 تـــه|عمر فهىم محمود شح ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

53973 ى محمد حسن |يوسف  شف|لك|مي  صيدله بــــنى سويف

79378o هيم|بــــر|كر |حمد مجدى ش| سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

267o53 حمد|هبــــه صبــــرى عيس  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

675|39 لعدوى|لحميد |د عبــــد |لرحمن عطيه رش|عبــــد  لمنصوره|صيدله 

48782o ى حسن ممدوح حسن حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6328| وي|لص|لد عوض |ندى خ ى شمس|تـــج ره عي 

422678 لعزيز|م عبــــد|لسيد حم|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

||5825 رحمه عىل محمود مجدى هره|لق|هندستـــ 

77o577 لعزيز|لسيد محمود عبــــد|محمود  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

6o6477 نوبــــى|هيم |م محمد إبــــر|هش لشر زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

424429 ى|م سل|لسل|م عبــــد |لسل|د سمي  عبــــد |زي طي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

||9456 مح سعد محمد محمود|س| سم ى شمس|تـــج ره عي 

6o|679 عي|لسج|ح |لفتـــ|زق عبــــد|لر|لد عبــــد|ء خ|آل |حقوق طنط

452338 ر محمد محمد مرىس حسن عىل|عم |ضتـــ طنط|علوم ري

6|2693 س|هيم حو|بــــر|ل يونس |ريم جم |صيدله طنط

54229 ن فتـــىح مصطفى|لعزيز سليم|عبــــد  لفيوم|لعلوم |ر |د

62996| هلل|لدين عبــــد |ل |حمدى مجدى جل عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

339488 ي|بــــ صل|رح
ي عىل عفيفى

ح عفيفى |تـــربــــيتـــ بــــنه

43328 بــــورسيع ربــــيع|حمد |يوسف  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

534|o9 وى|لر|حمد |هيم صبــــرى |بــــر| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

6987|5 ح|لفتـــ|لمجيد عبــــد |لسيد عبــــد | |دين لمنصوره|علوم 

772835 بــــتـــ|عيل ثــــ|سم|بــــتـــ |م ثــــ|سل| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

56936 ض|ن مصطفى ري|ميمه بــــدر| بــــ بــــنى سويف|د|

364935 لرحمن محمد عفيفى عفيفى محمد|عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

356399 ن|د مرج|لجو|هلل عبــــد|لد عبــــد|محمد خ |بــــ بــــنه|د|

|45956 لسيد محمد|لسيد |مروه عمر  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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5o7o9| حمد محمد|ل محمود |من سكندريه|ل|علوم 

958o8 م|م|م |م|سمي  | عل ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

684o25 لمرىس|ء محمود عطيه حسن |دع لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8o9o64 ى نس|ك |لبــــرتـــ سدر| |مي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

86428o لس  ركوس|لقمص م|لقمص موىسي |م |كر|كي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

488266 لمرصى|دى |له|م عبــــد|وليد حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2||45 رق محمد بــــكر|د ط|زي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|24|92 ر|لنج|تـــم لطفى عوض |حمد ح| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

427||9 لح|طمتـــ عيد حسن ص|ف إلسكندريتـــ |تـــمريض 

8o97|9 ي عبــــ|نسمه ن س محمد|ج  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

8247|9 حمد|مل |ج محمد ك|زم حج|ح |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

4478|9 هيم عبــــدربــــه|بــــر|بــــ |يه|يدى |ه سكندريه|ل|هندستـــ 

852876 حمد محمد بــــكر|عمر محمد نبــــيل  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

757|8| ى حسن محمد|ء حس|دين عل|ن ني  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

9|769o ح عمر عىل |ء صل|شيم سيوط|بــــ |د|

522o58 ف عبــــد |ن |حن زق|لر|بــــ عبــــد |لوه|رسر |حقوق طنط

845444 حمد|طمه محمود عىلي |ف ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|626|9 زق|لر|لسميع عبــــد |مصطفى محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6965o| لشيخ|مصطفى فتـــىح مسعد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

6748| لد محمد محمد محمد|لرحمن خ|عبــــد لفيوم|حقوق 

|784o لرحمن|لعزيز عبــــد |هلل عبــــد |حمد عبــــد | ى شمس علوم عي 

68|499 لمرىس|يدى |لع|حمد |هلل |عبــــد  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

463343 ن|در سعف|لق|هلل عبــــد|هدى عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

63454 ى|بــــر |لرحيم ج|حمد عبــــد | مي  بــــ بــــنى سويف|د|

686376 رق ربــــيع محمد مرىس|محمد ط ط|معتـــ دمي|علوم ج

458543 لهجرىس|لدين |لسعيد نرص |منيتـــ | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

778479 لرؤف محمود|لدين عبــــد |ء |ء بــــه|رس| هره|لق|ج طبــــيع |عل

255495 لليثــــى نوفل|لدين |ل |لمرضى جل|طمه عبــــد|ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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4|3664 ى حم|لدين رشو|ل |مجدى كم متـــ|ن حسي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6o6|2| ه عمر|لنج|بــــو |لسيد |لد |حمد خ| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|2775 ج|لمجيد حج|لسيد عبــــد |رق |ره ط|س |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

4|7295 ى|محمود مصطفى زىك محمد ش هي  لشيخ|بــــ كفر |د|

543436 ضى|لق|هيم أحمد |بــــر|م صبــــىح |وس عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

496922 ن محمد أحمد عىل محمد|جيه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

257526  عبــــد|ء |رون
ى
هلل|بــــ حسبــــ |لتـــو|لدسوق لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

4o8275 ف |عىل  حمد بــــدوى|لسيد |رسر |ره طنط|تـــج

252334 لشوربــــىح |ل محمد |مل بــــل| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

789393 للطيف|عيل عبــــد|سم|لعزيز |محمد عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

536429 هلل|لسيد عبــــد|بــــر محمد |طمه ص|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6||899 مر|بــــر ع|د محمد ص|جه |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

84o48| ج محمد|لحج|بــــو|ر محمود |من |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

77369o د محمد|ء ود|ء بــــه|سم| زيق|لزق|عه |زر

529568 لسيد بــــدوى|يوسف موريس جرجس عبــــد  |هندستـــ طنط

7o6796 لسعيد محمود|عىل محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

253336 رص فرج أبــــو سيف|لن|ندى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

272737 ون|هيم كر|بــــر|لسيد محمد |مل | ي صىح 
سيوط|معهد فنى

478764 بــــوبــــكر محمد|حمد |ء |ل| سكندريه|ل|هندستـــ 

4539oo ى |ي ف ق|سمي  سم|لونيس ق|سم عبــــد |رسر لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

5|4293 ألخرس|ل سعد محمد |جل| نور سكندريه|ل|طبــــ 

6|4332 ي|ر
ن|لمعىط سلط|تـــه عبــــد |ل شح|جم| ئى لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

67o58 تـــ | ف عيد وهبــــه|مي  رسر لفيوم|تـــربــــيتـــ 

8975o2 بــــ  |لربــــ شه|د |لدين ج|ل |ء كم|سم| ج|بــــ سوه|د|

753893 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|عيل عبــــد |سم|ء |رس| حقوق بــــورسعيد

36|3oo ح|لفتـــ|ىط عبــــد|لع|م عبــــد|ء عص|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6|8787 ئى|لكحك|حمد |بــــسنتـــ محسن  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

498962 يف مبــــروك فريج|يم| ن رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|2o9 لنبــــي|نور عبــــد |حمد وحيد | ن|حقوق حلو
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4|o635 ن|حمد محمود رزق شلبــــى سليم| |ره طنط|تـــج

|39266 دولف فهيم|ميل |ندى |س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

227o35 لس ه ئى صفوتـــ صموئيل|كي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

79325o لعز|بــــو|هيم عوض |بــــر|حمد | |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

7o732| لحسن|بــــو |لبــــديع سعد |عبــــد | دين لمنصوره|ره |تـــج

43965o لجريدى|لسيد فتـــىح محمد |مروه  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

42o959 نم|آيتـــ تـــوفيق محمد تـــوفيق غ |حقوق طنط

483o27 لسيد محمد عىل|لد |جر خ|ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

88736| ى عىل |بــــرين |ص حمد حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

9|3434 لعربــــ  |لدين عز|همسه عمر يوسف عز  سيوط|حقوق 

85582o هيم|بــــر|د وديد |عم| بــــول بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

26o4|o ه|ء رأفتـــ عبــــده |ول بــــو مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

639473 ح منصور|لفتـــ|لعربــــى عبــــد |طمه وجدى |ف ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

68336| هيم|بــــر|تـــه |تـــ شح|لشح|ج  |نس ن|ن لمنصوره|صيدله 

4|785| لجندي|حمد |لعزيز محمد |مودتـــ عبــــد |حقوق طنط

|638o7 لسيد|ئل سمي  |كريم و تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

894|39 ي|ر
تـــ | ئى محمود محمد عمي  سيوط|صيدلتـــ 

5|6|74 لسيد بــــدر|لسيد محمد |هدى  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

34|6o7 تـــ محمد ح لوكيل|مد محمد |شهي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

25592 ف فتـــىح محمد|ر |مي رسر ن|بــــ حلو|د|

277935 م|لسل|تـــه عبــــد|ء محمد شح|رس| شمون|نوعيتـــ 

69255 حمد محمد سلومه محمد| لفيوم|حقوق 

7|6435 حمد|لعزيز |د عبــــد |م رش|تـــسنيم س تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

|299o5 حمد حسن|حبــــيبــــه حسن  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

33986 جر ثــــروتـــ محمود محمد|ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

347878 ح|لفتـــ|محمد عمرو محمدى محمد عبــــد ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

27oo5 ن|ء محمود حيدر عثــــم|دع ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|22o4| ى محمد رحمه محمد خي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2|2256 ى|حمد |لسيد |حمد |د |زي لسيد حسني  ى شمس حقوق عي 
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76|972 هيم|بــــر|تـــ محمد |لسيد شح|محمد  لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

787733 لدوش|لسيد |لمنعم |محمد عزتـــ عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

85||55 ي 
بــــوبــــكر محمد|محمد حنفى معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

||5994 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد محمد | ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

33346 جر محمد فريد عرفه حمور|ه ن|تـــربــــيتـــ حلو

6356o8 مه محمد عطيه|حمد سل|م محمد |سل| زيق|لزق|نوعيتـــ 

5o5695  سمي  جبــــره |روم
لخي |بــــو |ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6782|o ى حسن عبــــده حسن|يم| ن حسي  لمنصوره|ره |تـــج

478474 لنبــــى|ن وليد حسن عىل عبــــد|نور طبــــ بــــيطرى دمنهور

8842|9 ي|ر
ى عىل |عمر | ئى مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

سيوط|ئ 

489262 ي
تـــه|وحيد عنتـــر شح| دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

324648 ح عىل|لفتـــ|لدين عبــــد|د |هلل عم|عبــــد ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

269653 ه ص ر محفوظ|لستـــ|لح عبــــد|ني  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

829537 ي لبــــيبــــ بــــولس
ى
بــــسنتـــ صدق |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

9|5234 لمطلبــــ حسن مصطفى  |ء عبــــد|سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|39257 ريم محمد محمد ضيف عىل ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

3|4972 رى|ر فرج سعد زخ|مق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

372325 د|لضي|كريم مجدى جوده  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

235449 لعزيز قطبــــ|ل عبــــد|محمد جم هره|لق|حقوق 

888987 ل |لع|لحفيظ عبــــد|ل عبــــد|لع|نهله عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

6|5723 ن|محمد محسن يوسف كيو ط|ر دمي|ثــــ|

|478o7 عيل عىل محمود|سم|لدين |ء |عل ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

3553o9 حمد|ن |ء سيد رمض|سم| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

45o936 هلل| |حمد عط|حمد |د |مصطفى عم |هندستـــ طنط

442847 لسيد|لجوهرى |جودى | سمر رض ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

433893 عيل|سم|لد حسن محمد |خ| دين ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|896| وود|لحليم د|ن عبــــد|حمد سمي  حس| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6||43| وق محمد قدري زيد ن|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

79|35| حمد|لق |لخ|حمد عبــــد |مه |س| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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347o68 ء صقر محمد مهنى|رس| لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

|3||79 ي محمد|لبــــ|هلل محمد عبــــد |عبــــد 
ى
ق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o2759 م فرغىل|حمد شويىح تـــه| |هندستـــ طنط

228|87 حمد مصطفى طه|ملك  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

7|2||8 ن محمد|د رمض|د فؤ|فؤ| ر|ي لمنصوره|حقوق 

92o6|8 د محمد |ل رش|رؤى جم ج|عه سوه|زر

83|839 ى|هيم حس|بــــر|تـــ |هيم شح|بــــر| ني  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

477237 ى ود|نوبــــ د|نبــــيل بــــ| مي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

334235 لحميد|عبــــد| محمد عىل عط ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|73894 لبــــ عيد|ده غ|ره حم|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

339286 حمد خليل|مه رفيق |س|م |سل| |ره بــــنه|تـــج

4o|66| حمد|لسميع |حمد عبــــد |لسميع |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

47|57 لد محمد عىل|يه خ| ن|هندستـــ حلو

536337 زى|ن محمود محمد محمود حج|رو لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

444232 للطيف يوسف زغلول|ء محمد عبــــد |رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|6686 ى هلل| |نبــــيل ديبــــ عط| مي  هره|لق|هندستـــ 

8o7o33 لعظيم مرىسي|لم عبــــد|ره س|س ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

9|833o حمد محمد عىل غويل | سيوط|تـــربــــيتـــ 

864o65 ن|حمد عثــــم|حمد حسن | |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

54|665 ق| ى نس فتـــىحي محمد حسن زقي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

244479 ح سيد|حمد صل|محمد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|73||| حمد|لدين حسن |د |هلل عم|منتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

84565| ي
ى محمود | دئى ى|ل|حسي  مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

823263 ن|زينبــــ زعزوع مرعي حس ي|نوعيتـــ 
|لمنى

54584o مد محمود|هيم محمد ح|بــــر|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7682oo عر|لش|لسعيد |تـــ |يه عىل فرح| لعريش|تـــربــــيتـــ 

684597 هلل|حد عبــــد |لو|ن عبــــد |رس عثــــم|محمود ي ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|23976 ف شبــــل محمد عىلي| |ن|ه
رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

494646 ي|لسل|بــــو زيد |حمد |رس كرم |ي
موئى ي |

رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى
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845398 وس|ندر| |نو جرجس لوق|ج ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

347483 رى|ء مصطفى محمد بــــند|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8838|o مريم سعد نعيم عزيز  سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

879229 شم |ء مصطفى عىل ه|شيم سيوط|بــــ |د|

349563 هيم|بــــر|هيم خليل |بــــر|هلل |عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7637|9 ى محمد عىل|يه مسعد | مي  حقوق بــــورسعيد

3||932 ئ  عوض|مدحتـــ رج| مه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8775|3 رص يوسف سيد |لن|ء عبــــد|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82|335 ود|بــــر د|ود ج|جرجس د ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

6|692o بــــو حشيش| |محمد رض| سلىم زكري ط|حقوق دمي

862o3| ى|يزه |ف حمد عىلي حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

45|596 بــــ|حمد محمود غل|حمد محمد | ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

827449 ن|لد محمد حس|محمد خ دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

629859 هيم|بــــر|لعزيز عطيه عطيه |هلل عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

685476 ى |ي فظ|لح|لعيسوى عبــــد |لسعيد عىل |سمي  لمنصوره|بــــ |د|

4845o| لدين|ن نجم |حمد رمض|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|64939 ل|رق محمد كم|ل ط|م| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

59657 لحميد|بــــر عبــــد |طه محمود ج سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

649667 ل سليم|حمد كم|ن |نوره ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

34655| م محمد يوسف|منتـــ س ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

82||77 ل|لع|م عبــــد|لسل|ء محمد عبــــد|دع ي|نوعيتـــ 
|لمنى

453|98 ى|حمد محمد |محمد فتـــىح  لعشر لشيخ|هندستـــ كفر 

83533| ى عبــــد لرحمن|ح عبــــد|لفتـــ|لميس حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

2|25o| م|م|بــــ مصطفى محمد |مه ى شمس حقوق عي 

428377 بــــو عيس|لم |مل محمد س|بــــ مجدى ك|ربــــ |صيدله طنط

876o26 دير خي   |بــــ|نوبــــ مجدى |بــــ| سيوط|صيدلتـــ 

|379|3 لحمد|بــــو|حمد سعد |محمد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

8|o589 ل دردير محمد|خلود جم ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

462|69 مر|ن حسن ع|محمد محمد شعبــــ لشيخ|بــــ كفر |د|

496398 لخول|ل محمد |ء صبــــىح كم|سم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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6|6o3| ن|مد محمد رجبــــ عثــــم|د ح|زي ط|هندستـــ دمي

||8|82 مد|ح ح|لفتـــ|م عبــــد |رتـــ عص|س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

869642 حمد عىلي|ح |لفتـــ|ء عبــــد|سم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

355422 ن م|ك س|مجدى مل| مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7866o5 محمد عىل محمد عىل ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

7o3|| م محمد محمود|محمد عص ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

2|9338 هلل|حمد عبــــد|يمن |محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

44o2o8 لسعيد محمد مصطفى سعيده|ئى |يتـــ ه| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

537|82 قتـــ وليد | هيم محمد عىل|بــــر|رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8549o2 تـــ محمد عىلي|رح بــــ خي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|77389 ن|س سليم|رس عبــــ|محمود ف لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

646||7 لح|حمد ص|لسيد |محمد محمد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

775698 هلل عىل|ل عبــــد |محمد جم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52o333 ن|حمد زهر|سلوى مصطفى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

755o29 ف بــــدري غيثــــ|م |سل| رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|43o29 ن عوض|حمد عثــــم|طمه |ف ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8|98o2 نس|هيم سمي  مري|بــــر| |مرثــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

286548 لففى|للـه |حمد عبــــد| |ء رض|رس| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

487227 زق|لر|لغنى عبــــد|حمد محمد عبــــد| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

774243 لبــــطوط|هيم |بــــر|محمد محمد محمد  ى شمس هندستـــ عي 

|6|338 ى تـــه|سحق زكرى شح| |كرستـــي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

359|33 ى محمد سليم محمد حسي  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

3|978o  محمود |بــــسمتـــ ع
ى
لميىه|دل شوق ى شمس صيدله عي 

67634o ع مصطفى|لسبــــ|ء شكرى فهىم |سم ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

|48989 ن سيف|هدى سيد عرف ن|بــــ حلو|د|

76o5|2 ن|ن حمد|لرحمن فرج سليم|عبــــد  لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

246945 ف رفعتـــ محمد عىل نجم| رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

76899o هلل سويلم|مه عبــــد |ر سل|من ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى
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7oo76o لحكش|هلل مصطفى محمد |مصطفى عوض  زيق|لزق|بــــ |د|

75|495 ود|م محمد د|يمنى حس هندستـــ بــــور سعيد

63977o هيم|لسيد إبــــر|هيم |بــــسمتـــ إبــــر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|73|57 لد محمد نجيبــــ|محمد خ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

523525 رس محمد محمود محمد|محمد ي ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

43|53 لزمر|حمد |بــــر |محمد سيد ص ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

6o57|8 لحمىلي|لمرغنى بــــدير |م نبــــيل |عص ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

6299|o هلل محمد غريبــــ|د |محمد مسعد ج زيق|لزق|ره |تـــج

5|45o2 بــــو غنيم|هيم |بــــر|محمد محمد | يش ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

692367 ى |ي بــــوشعيشع|حمد |يق |لسعيد ف|سمي  لمنصوره|بــــ |د|

5337o5 م محمد قنديل|لسل|ندى عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

|3o855 لح|يمن محمد ص|مهند  هره|لق|حقوق 

892|38 ء سمي  عىل محفوظ |رس| سيوط|ره |تـــج

35778o بــــوزيد|مصطفى محمود مصطفى  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

464922 هلل|د |وليد محمد عىل قطبــــ ج |حقوق طنط

3oo399 حمد|هيم محمد عزم |بــــر| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

884668 بــــيشوى تـــدرس عزيز زىك  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o5o95 حمد |مل |ء محمود ك|لزهر| ج|تـــربــــيتـــ سوه

8|o9|o ح محمد محمد|ء مصبــــ|شيم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6937|4 ي
لسيد حسن|حمد محمد | |دئى لمنصوره|ل |طف|ض |ري

622|4| ى محمد رمض|ي لمرىس|ن محمد |سمي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

8|8o| عيل جمعه|سم|هيم حسن |بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

783836 ل|حمد عىل شو|هيم |بــــر|محمد مصيلىح  |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

269789 وى|لرخ|لق محمود |لخ|محمود عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|38459 لمطلبــــ محمد|حمد عبــــد |ن |يم| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

7|7o22 ء عبــــده تـــوفيق محمد محمد|سم| لمنصوره|حقوق 

5444o| يه سمي  نجيبــــ عزبــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|94|3 ي
ء حسن عىل سعيد|نهله ضى ى شمس|د| بــــ عي 

9o29o3 لبــــدرى |ن محمد |حمد عش| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 
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768879 لم|ن س|عمر محمد سليم لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

323358 لسيد|وع |لك مط|محمد م سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

696946 لسيد حسن عىل حسن|حسن  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

68o9o7 ل|رق محمد رفعتـــ |لد ط|خ ى وى|لميى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8o4764 ح محمد|ء رؤوف صل|رس| ي|علوم 
|لمنى

54578 فظ|ء محمد لطفى ح|سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

8552o تـــه|حمد شح|لد |نور خ حقوق بــــنى سويف

25oo|6 حمد منصور رزق|ندى  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

79o223 |نور فهيم بــــسط|شنوده  لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

337334 لمطلبــــ|م عزتـــ مصطفى عبــــد|بــــتـــس| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

253523 لحميد محمد عون|م عبــــد|هي ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

35|278 لعزيز موىس|كر عبــــد|هلل سعيد ش|ء عبــــد|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7897|2 لسيد محمد|عمر سيد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o9628 ل |لع|لد محروس عبــــد|يه خ| ج|تـــربــــيتـــ سوه

542|4 رس محمد يس|ح ي|صل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

45277o عيل|سم|طف |هيم ع|مح إبــــر|شدوتـــ س ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

22343 بــــوبــــكر محمد محمود|م |سل| هره|لق|حقوق 

25o|9 لجيد|لدين يىحي عبــــد |ء سيف |شيم ن|تـــربــــيتـــ حلو

|68852 حمد|بــــ |لتـــو|م عبــــد |رضوى هش دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

257229 م|ح درغ|لحميد صل|نىه عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

85628| طمه ربــــيع عيد حسن|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

487383 |بــــر|م |لسل|هيم عبــــد |بــــر|
ى
هيم محمد دسوق سكندريه|ل|بــــ |د|

236|47 لحليم|ح عبــــد|لفتـــ|نىح  محمود عبــــد| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

82548| ي
ن خليل سليم|محمود تـــعى ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 

(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

488oo5 لخي |بــــو|هلل |لحميد عبــــد|ذ جمعتـــ عبــــد|مع ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|69o|o ن عرفه سيد حسن|نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

87o|48 مؤمن محمد حسن عىلي ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6|54|| يد|روق محمد ز|بــــ ف|يه|محمود  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 
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33||7 جر سعد محمد عىل|ه ن|حقوق حلو

9oo866 حمد |لسيد |ء عىل |عىلي ج|هندستـــ سوه

|26586 حمد|ح |لفتـــ|لدين عبــــد |ل |ن كم|نوره ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9|4288 وق عىل عبــــد لمعىط فرغىل  |رسر سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

487692 بــــ|لحليم دي|لرحيم عبــــد|ن عبــــد|محمود رمض عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

529699 كر|بــــوش|حمد مبــــروك |مصطفى حسن  سكندريه|ل|هندستـــ 

7|7o4| بــــوزيد|حمد |بــــو زيد | |ر|ي لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|35o3| ى |م |رس حس|ف هيم|بــــر|لدين حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

4255o8 هلل محمد|ء سعد محمد عبــــد|ول سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|352o| لحميد حسن|حمد عبــــد |محمد  ن|حقوق حلو

6335o5 لسيد محمد|طف |حمد ع| زيق|لزق|ره |تـــج

3295|7 |لش|ح عبــــد|لفتـــ|منتـــ محمود عبــــد|
ى
ق هره|لق|ج طبــــيع |عل

363249 لرحمن|بــــورسيع عبــــد| |محمد رض ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

255256 ه عبــــد| لعظيم|حمد عبــــد|لعظيم |مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4o9|77 يد|حمد ز|م صبــــرى محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

89367| حمد |ء محروص |يه عل| سيوط|بــــ |د|

34648| ر كيشه سويكتـــ|ء عىل كر|ل| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

369858 لح|لح زىك ص|ء زىكي ص|رس| ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

4o8888 ه خ لقلينى|هلل |لد محمد عبــــد|أمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|54438 ى محمد| حمد حسن حسي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

869493 ن محمد محمود محمد|رو ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

452326 لغنى|لسعيد عبــــد |لرحمن محمد محمد |عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

8|8o36 ى عم| لدين حمدي محمد|د |لحسي  سيوط|حقوق 

4||8o3 للطيف|هيم محمد عبــــد |بــــر|حبــــيبــــتـــ محمد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

62o524 بــــو زيد|لبــــدوى طه |لسيد |ندى  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

642437 لسيد عىلي|حمد محسن عىل | ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

324|o| جون بــــرسوم رشدي بــــرسوم ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

54|2|2 س حمدى|هيم محمد عبــــ|بــــر|محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر
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7oo787 ن|حمد عىل محمد عطيه رمض| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

2|2675 دق|لص|ل محمد فوزي عبــــد|محمود جم ى شمس هندستـــ عي 

233|9| د|لجو|ن عبــــد|ر صبــــرى عثــــم|مي دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

8||757 ه عم د عيد ذىكي|ني  ي|علوم 
|لمنى

633875 ر شديد|لستـــ|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

3|2835 زم مجدى محمد عىل|ح ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

6o26o9 ى|ن مسعد محمد |لد شعبــــ|خ لبــــحي  |علوم طنط

535455 هلل محروس محمد محمد عيد|منه  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

25|54 ي ع|م|
نم محمود|مر غ|ئى هره|لق|بــــ |د|

8353o9 ئشه محمد عىلي محمد|ع |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

7o5769 ف محمد حبــــيبــــ |محمود  |لعط|بــــو |رسر ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

852622 فتـــ نجيبــــ رزق|لنده ر ي|بــــ |د|
|لمنى

|252o9 لدبــــيىك|حمد |زم |محمد ح ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

77o877 هيم|بــــر|حمد |لعزيز |ن يوسف عبــــد |نوره زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2267| ن|د عىلي زيد|حمد رش|كرم | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|73o47 لرحمن سيد|م سيد عبــــد |حس عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6447| حمد محمود|ء حسن |رس| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

237345 مل غبــــور|ردين رفعتـــ ك|ن ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

9o67|6 ل |لع|حد عبــــد|لو|ء محمد عبــــد|شيم ج|تـــربــــيتـــ سوه

236958 هيم محمد خليل|بــــر|حمد |يه | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9o29o8 لسيد |د محمد |لسيد ج| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6||725 د|لسيد مر|لرحمن |ح عبــــد |لفتـــ|محمد عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

|5|o84 شم|لشيخ ه|لحميد |ن سعيد عبــــد |نوره هره|لق|م |عل|

6973|o هيم|بــــر|حمد |محمد | رحمه محمد رض لمنصوره|صيدله 

|29862 ء فتـــىح محمد عفيفى|شيم ن|بــــ حلو|د|

635288 لرحمن|لسعيد محمد عبــــد|منيه | زيق|لزق|ره |تـــج

28o569 لم|لم عىلي س|لرحمن سعيد س|عبــــد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|627|8 لمقصود|لرحمن محمد سيد عبــــد |عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

253388 وق عبــــد لغفور عيد|لنبــــى عبــــد|رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 
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765|42 زى|حمد مدحتـــ محمد محمد حج| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

|56589 لسيد|لحميد |لمجيد عبــــد |حمد عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

628395 بــــ|لونيس محمد شه|طف عبــــد|يه ع| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|46447 حمد حمدى محمد|يمنى  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8887|9 حمد |طف محمد |سميه ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

269838 د حلىم عطيه|جون عم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

527552 بــــر رحومه سعد حسن|ن ص|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

435947 له|د كح|ء سعد حم|حسن سكندريه|ل|بــــ |د|

22|689 مه|لرحمن مصطفى مصطفى ش|يوسف عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

236442 وق متـــول عبــــد لحديدى|لمغنى متـــول |رسر هره|لق|حقوق 

823o6| هيم|بــــر|ء محمود عىلي |دع ي|بــــ |د|
|لمنى

5o3852 هلل محمد|حمد عىلي حسبــــ |يوسف  سكندريه|ل|علوم 

9o7588 بــــ |حمد حس|زى |حمد حج| ج|ره سوه|تـــج

628553 لجليل|د عبــــد |لرحمن حميده مر|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

822322 ي
لس صبــــىحي فوزى قلينى كي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

229282 سىطي محمد|لو|ندى سيد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

7o64|8 تـــ|ن جمعه عىل محمود نش|نوره لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

75|523 ي ن|لد |لرحمن خ|عبــــد 
ي حس|لفى ى|ج  ني  لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

262647 لم|هيم س|بــــر|محمد سعيد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

753743 لم|لح س|لم ص|ن س|رو عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7o6o79 حمد|رى |لبــــند|ح |نج| محمد رض لمنصوره|ره |تـــج

632o79 ف |يدى |ه حمد مصطفى محمد|رسر ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

||6667 حمد فتـــىح محمد| |دين ن|بــــ حلو|د|

|723o8 ف محمد محمد |حمد | لدبــــيس|رسر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

677|3| وى|لشعر|م مصطفى |حمد س| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

86499 صف|حمد ن|ء محمد |لزهر| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ
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|48|26 لسيد|دى محمد |حمزه ن لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

77227| يف |رح حمد محمد|بــــ رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

85875| ن|لحميد سليم|ل عبــــد|ء جم|دع ي|بــــ |د|
|لمنى

696773 هيم عبــــدتـــ|بــــر|حمد محمد |عىل  لمنصوره|هندستـــ 

23448| دق محمود|لص|صم عبــــد|محمود ع رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

9396o ف عبــــد|ن |يم| ري محمود|لبــــ|رسر كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

6|o293 ف |محمود  لسيد منصور|رسر ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

4|3538 ر|لجع|يمن محمد محمد |عبــــي   |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7o|745  |هيم |بــــر|يه مسعد |
ى
لسعيد حسن رجبــــ|لدسوق زيق|لزق|ره |تـــج

3||o2 بــــى|مبــــ|در |لق|طمتـــ محسن عبــــد|ف ى شمس|زر عه عي 

2553o2 لمنعم مبــــروك نبــــيوه|طف عبــــد|ء ع|هن تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7748o7 ح محمد|رص محمد صل|محمد ن لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

43938o ن|هيم عربــــ|بــــر|ئل أحمد |مل و| لشيخ|ره كفر |تـــج

76562o صف خميس متـــى|م ن|بــــر| ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

62oo29 وندى|لل|محمود رجبــــ محمود حسن  هندستـــ بــــور سعيد

53294 ن محمد|هر شعبــــ|ء م|ول ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

757o84 بــــر محمود محمود حسن|ء ج|لزهر| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

3|3435 ف محمد عبــــد|بــــسنتـــ  ح|لفتـــ|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

4356|8 ح|لقم|لرحمن سعد سعيد سعد |عبــــد لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

223339 ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|محمد عمر سيد  هره|لق|حقوق 

422885 بــــد سعد متـــول حسن|ء ع|دع سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7o25o3 ى عبــــد |سلىم خ لحميد عىل|لد حسي  لمنصوره|حقوق 

868|44 ي|مه عبــــد|س| لحكيم محمد خرصى ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

68|5|o ح|لفتـــ|تـــه عبــــد |ح شح|عمر صل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

827669 د|لد محمد حم|محمد خ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5|6|3 هلل|د سيد عبــــد |هند عم بــــ بــــنى سويف|د|

6|9666 محمود محمد أحمد بــــعيلتـــ ط|بــــ دمي|د|

6338o9 لم|م محمود س|جر س|ه زيق|لزق|علوم 

|52572 لحميد|حمد عبــــد |ن ممدوح |يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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7|799 ى |ء |سم| لسيد|حمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6|98o9 ى  صف|لحليم ن|حمد عبــــد |حسي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

85o542 ر|عىلي شكري عىلي كر ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

677|95 س|حمد محمد حو|د |زي لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

787328 ده|محمد نبــــيل محمد حم زيق|لزق|حقوق 

459|3 بــــى|مبــــ|م |م|د محمود |جه ن|طبــــ حلو

683o52 هيم|بــــر|مد |دى محمد ح|له|عمرو عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

7829o4 فظ|فظ عىل ح|ن ح|يم| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

7o4292 لعزيز محمود|لدين محمد عبــــد |يحن  نور زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

638352 لبــــديع متـــولي|بــــ محمد عبــــد|شه ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

438|68 حمد محمد مصطفى|ء يشي |لىمي تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

25|||6 حمد محمود عيد|محمود  |ن طنط|سن|طبــــ 

9||327 ه |لل|حمد عبــــد|هد |ء مج|حسن ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

632435 ه شح| عيل|سم|حمد |تـــتـــ محمد |مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4228o| م محمد محمود مرىس|بــــتـــس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

832|56 لعزيز يوسف محمود|يوسف عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

644982 رثــــ محمد|لو|رثــــ محمد عبــــد |لو|يه عبــــد | لمنصوره|حقوق 

9o2453 ل محمد |لع|ل عبــــد|محمد جم ج|طبــــ سوه

5o8676 ئى|لرحمن مسعد محمد عطيه كيل|عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

92o29 م|لدين محمد هم|م |محمد محمد عص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

235658 لحميد محمد قنديل|شهد محمد عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

7o7447 د|لحد|حمد محمد محمود |زينبــــ  لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

29o732 لسيد محمد|لسيد |م |ن هش|نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

24992o ن|ح سعف|ره محمد صل|س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|3777| لعظيم|ح عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |يوسف عل يتـــ|ل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج  |لمجمع | مي 

78455| هلل|لحميد محمد محمد فتـــىحي عبــــد|م عبــــد |وس زيق|لزق|حقوق 

8o7389 ي محمد|لن|ل عبــــد|جم
رص مصطفى حقوق بــــنى سويف

863764 ى سمي  عمر محمد|ي سمي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6338|3 لسعود|بــــو|هيم جميل |بــــر|هيم جميل |بــــر| لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

46|384 ى محمد |يده حس|رو بــــوحميده|حمد |ني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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24|9oo ف بــــيوم لطفى|جر |ه رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

777o95 لسعود|بــــو|بــــر حسن |لرحمن فتـــىح ص|عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

274342 هلل|لدين عبــــد |هلل محسن محمد مىحي |عبــــد |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7o2586 لم|لغريبــــ س|مه فتـــىح محمد |س|زينبــــ  زيق|لزق|صيدله 

8|o682 لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|لمعز |ره عبــــد|س ي|عه |زر
|لمنى

676265 ح|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|تـــفى محسن عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

324334 جد خلف بــــطرس|ئى م|ه ن|حقوق حلو

6788o بــــوبــــكر منصور|لد |بــــوبــــكر خ| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

899|3| لرحمن |لرحمن مصطفى عبــــد|لعزيز عبــــد|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

887o7 حمد|هيم |بــــر|يم |لص|دل |ع ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

35o383 لق محمود|لخ|عمر حمدى عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

894429 لغنى |رص خلف عبــــد|ن| ند سيوط|بــــ |د|

25563o ئى|لنيد|ن |لنبــــى شعبــــ|حمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8o372| عيل|سم|مل محمد محمد | ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

||8o68 ف فهىم محمد|ن |نور رسر ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

68|35o لعجوز|حمد |ن محمد سيد |لد عدن|خ لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

7567o9 عيل محمد|سم|هر |عيل م|سم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|44383 د محمد محمود|لرحمن فؤ|عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

434|89 حمد حمودتـــ حمودتـــ|ء |سم| |ره طنط|تـــج

855388 بــــ عىلي|يدي عىلي دي|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

464647 لعزيز|لعزيز سعد عبــــد |لد عبــــد |ضىح خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|6644 بــــوبــــكر|لسيد فضل |لحميد |ء عبــــد|ل| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

27|o89  |ح |سم
ى
ى محمد |بــــو|لدسوق ى|بــــو |لعني  لعني  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

753472 ل موىس|لد جم|ء خ|ل| حقوق بــــورسعيد

234o96 سيد محمد سيد محمد ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|5o4|3 لغفور|م محمد عبــــد |محمد هش ن|بــــ حلو|د|

463375 ي عي|شهد عبــــد 
ي مصطفى

د|لغنى |حقوق طنط

949o8 لمنعم|ح عبــــد |لفتـــ|حمد فتـــىح عبــــد | ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

258|7 لسيد|ح محمد |زينبــــ صل تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج
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8453|8 لسيد|حمد صبــــري عبــــد|زينبــــ  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

34o3o6 حمد|لسيد |ج |لسيد فر| |حقوق بــــنه

||7|6o لق حسن نصي |لخ|سهيله نصي  عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

43978| لسيد موىس|هيم |بــــر|حمد نبــــيه | |ر|ي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

92|5o5 لنبــــى |ع حسبــــ |حمد رف|ن |يم| ج|صيدلتـــ سوه

6o93|5 ن|لعري|لغنى حسن |عمر عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

68435| ي|لجن|يل |يل ن|حمد ن|هدير 
ينى ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

5||2|9 عر|لش|للطيف |م مدحتـــ عبــــد|حس ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4|6o58 ي|ر
لونيس سعد حبــــلص|فوزى عبــــد | ئى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

453|53 لعليم|زى عبــــد|دى عز|له|م عبــــد|حس لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

22o2o3 هيم|بــــر|م عىل |محمد عص ى شمس|تـــج ره عي 

8973|4 نتـــ |ن محمد كتـــ|هبــــه شعبــــ ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4859|| لغنى|حبــــيبــــتـــ محمد أحمد محمد عبــــد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

882678 د فوزى شفيق |مريم عم سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

832|o9 بــــوزيد|حمد |بــــ صفوتـــ |رح دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

885996 وى |هدى سيد فرغل سعد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

4784o9 لخول|حمد |لعظيم |حمد محمد عبــــد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

687o|8 م|حمد بــــره|عيل |سم|ل |ء جم|رس| لمنصوره|عه |زر

8825| للمع|هيم |بــــر|ء عىل |سم| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

4844|4 ى|روق |روق محمد ف|ف لسيد حسي  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

36748| حمد|لمقصود |سمي  موىس عبــــد| دين هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

54o|o| حمد|دل عىل |فتـــىح ع لمنصوره|حقوق 

9o|69 هيم|بــــر|روق |كريم مجدى ف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

892|64 بــــتـــ حسن |بــــوخطوه ثــــ|جر |ه سيوط|بــــ |د|

2838o9 هيم|بــــر|رق محمد |محمود ط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

627866 لحميد محمود|دل عبــــد|محمد ع زيق|لزق|هندستـــ 

344829 وق حلىمي فؤ لسيد|د حسن |رسر سيه|نوعيتـــ عبــــ

63|9|2 ن|هلل رسح|لمنعم عبــــد|رحمه عىل عبــــد زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

32944o ن مصطفى|لمحسن سليم|دل عبــــد|م ع|حل| ى شمس| لسن عي 

866oo5 تـــ محمود محمد|حمد بــــرك| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 
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|524|2 ي|محمد عص
م عىلي مصطفى عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

4|7645 لسيد زيتـــون|لد صبــــىح |ره خ|س لشيخ|بــــ كفر |د|

5o3946 حمد عىل جعفر|عمر  لشيخ|عه كفر |زر

8o95|8 هلل|ئشه سمي  محمد عبــــد|ع ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

85o7o6 مع عىلي|د ج|يه فؤ| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

767o49 ن|رصيىح عيد سليم|عيد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

845737 حمد|حمد خليفه بــــدري | ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

64||73 حمد محمد متـــول|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7824o ي مصطفى|منتـــ 
هلل مصطفى حسنى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|63239 طمه محمد محمود محمد|ف ى شمس حقوق عي 

768768 ن موىس|رص سليم|محمود ن ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

477ooo ى محمد غ|ن |رو ف حسي  نم|رسر سكندريه|ل|عه |زر

6o|23| ه محمود محمد محمود  ي|ني 
وى|لنفى ي صىح طنط

|معهد فنى

|34o9o حمد عىل محمد|عىل  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

8852o4 ه شح| لموجود |تـــه محمود عبــــد|مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

4583| ف محمد عتـــريس|مروه  رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

868375 لبــــدوي|حمد محمد |ء |صف ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

5o29oo حمد محمد صديق|سميه  سكندريه|ل|طبــــ 

64|o|2 صم أحمد مصطفى محمد|ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o399o هيم|بــــر|هلل محمد |هيم حسبــــ |بــــر|محمد  |طبــــ طنط

2729|7 ن محمد عديل مصطفى|رو دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

886395 لرحيم |بــــر عبــــد|لد ج|حمد خ| سيوط|حقوق 

8|4284 ن|هلل حرز يون|نوبــــ فرج |بــــ| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2494|6 لم|دل محمود س|ندى ع ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

7534|6 هلل|مد عبــــد |لمنعم ح|محمد عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

865|62 ى مروه نبــــيل سيد حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

6|8|4| عيل|سم|ندى سعد محمد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

49o869 لعزيز|رق صبــــىح عبــــد|نه ط|جم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o439 للطيف|حمد عبــــد |حمد قرئى |م |سل| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

|58526 لغنى|لدين عبــــد |هلل مصطفى مىح |منتـــ  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|
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89|6o9 لجليل سيد |دل عبــــد|حمد ع| سيوط|بــــ |د|

273365 محمد مصطفى| ده زكري|مي دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

823577 در|لق|در محمد عبــــد|لق|هدير عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

838524 ى |ي حمد|حمد محمد |سمي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

334633 حمد|لسيد حسن |حمد | ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

6428o3 ن|ن محمد عثــــم|م عثــــم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

244744 ى محمد |طف ي|هلل ع|عبــــد حمد|سي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

26|8o9 لطويل|رص محمد |لن|حمد عبــــد| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

875355 لدين  |حمد مىح |شهد حسن  سيوط|حقوق 

683328 |لحميد طه |بــــ عبــــد |يه|ء |ل|
ى
لدسوق لمنصوره|ره |تـــج

373o54  |لدين عر|م |محمد حس
ى
بــــينى |ق لزير|لشر |نوعيتـــ بــــنه

254o|4 شموئى|ل|ر فهيم |يوسف مختـــ ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

2|5|48 شقر|ل|م |ح تـــه|لفتـــ|محمد حسنى عبــــد ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

348393 سلىم حموده محمد حموده ى شمس|د| بــــ عي 

756798 محمد محمدى محمد| رن ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

84433o لرحيم فهىمي بــــرىسي|محمد عبــــد ن|هندستـــ أسو

|58|92 لسيد|ء رأفتـــ جوده |دع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

53532| م حسن محمد حسن محمود|ريه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|2522 لمغي |لطيبــــى |ندى محمد منصور  |بــــ طنط|د|

64894 لحميد حميده|حمد مصطفى عبــــد | ن|علوم حلو

9|4494 هر  |لظ|سط محمد عبــــد|لبــــ|حمد عبــــد| سيوط|حقوق 

438o74 حمد جنيدى|حمد محفوظ |ء |إرس ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

7o|942 ى|لسيد عىل محمد |لدين |ء |حمد عل| وى|لجي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

495|48 دريس|مخ |لمنعم ش|محمد قدرى عبــــد  ره دمنهور|تـــج

78o78| هلل|لعزيز عبــــد|م عبــــد |لسل|حمد عبــــد | زيق|لزق|نوعيتـــ 

8878o| د |ريو عيس نظي  ج|م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

676893 س|لنح|م بــــدير محمد |حمد هش| لمنصوره|ره |تـــج

2|997 للطيف صديق|هدير خلف عبــــد  تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

3332|8 حمد|لحفيظ |لح محمد عبــــد|ء ص|لشيم| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

Wednesday, September 5, 2018 Page 2909 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

854o8| ي|ر
لمعز|لعز سعد عبــــد|بــــو| |ئى ي |

رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

228|4| لخول|لعظيم |م عبــــد|م|زينبــــ محمد  هره|لق|ره |تـــج

6o9955 هلل| |هيم عط|بــــر|بــــر |مجدي ص |هندستـــ طنط

|29982 ن جد شكري لطيف|م| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

85o989 ى|محمد سعد سيف  لدين حسي  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

4952|4 بــــر محمود محمد مصطفى|روق ص|ف بــــ دمنهور|د|

862477 ل|لع|لفضيل عبــــد|حمد عبــــد|حمد | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

8||7|| حمد|مريم محمد محمود  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

2|494 عيل|سم|ء محمد سعيد |سم| ى شمس|زر عه عي 

36662 حمد|لسيد |محمد | ند هره|لق|ره |تـــج

6|4||o دى|بــــوش|ل |نرص أحمد هل| ند |ره طنط|تـــج

|69485 لشكور محمد|محمد فتـــىحي عبــــد  ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

63698| هيم|بــــر|ح |دل صل|ء ع|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

37o42| ى|زق |لر|رس عبــــد|محمد ي مي  ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

43o292 م سمي  زغلول|هش| رن |ره طنط|تـــج

52|784 روق عىلي|بــــسمتـــ عىلي ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

868426 ي بــــدوي ط
هر بــــدوي|مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

82|o|5 مل|هر ك|ده م|نور حم سيوط|حقوق 

3599o ف عبــــده |ميمه صل| لجنيدى|ح رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

495458 لم حسن|زق س|لر|م عبــــد|نور عص تـــربــــيتـــ دمنهور

34479o مه|ن محمد سعيد سل|يم| ى شمس صيدله عي 

7623|5 ى محمد يش محمد محمد حسني  تـــمريض بــــور سعيد 

89|954 سكندر |حسنى فخرى | ن|مري سيوط|تـــربــــيتـــ 

83|673 للطيف|ه عبــــد|لل|مه عبــــد|س|حمد | دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

675877 هلل محمد شعي |د عبــــد |يه عم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

433588 هيم أبــــو عربــــ|بــــر|لحق |هيم عبــــد|بــــر| |عه طنط|زر

637o7 فظ|حمد ح|محمد نبــــيل محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

9|4342 ى رضو|جر ي|ه ن |رس حسي  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

443o9o ل|لجم|م محمود محمد |لسل|ء محمود عبــــد|وف لشيخ|تـــمريض كفر 

68226o هيم|بــــر|ريم مدحتـــ حسن عىل  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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77oo|| وى|لحفن|لمقصود |حمد عبــــد |م |حمد عص| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|6525 ن|هيم سليم|بــــر|هيم |بــــر|سمر  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4o7822 وي|لنكل|حمد يوسف |حمد عىل | دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

78o6|3 ى عل|لص|منيه مجدى | م|دق حسي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

833673 هلل|عيل حسن عبــــد|سم|ء |حسن دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

4|6|29 وى|لح|هيم |بــــر|ء محمود محمد |عىلي لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4o4668 ن حسن رزق محمد|هلل شعبــــ|عبــــد سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

6752o7 مه|لحسينى سل|ن محمد محمد |مي  لمنصوره|حقوق 

6o2488 عىل سلطح| زكري| حمد زكري| |تـــربــــيتـــ طنط

6972|9 محمود محمد تـــيسي  موىسي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75o622 حمد عىل حسن| |رسبــــيل رض عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

6o3576 عيل|ل حسن إسم|ء محمد جم|رس| ي صىح طنط
|معهد فنى

|38725 د|لجو|حمد عبــــد |هدير محمد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

35639| لعزيز محمد|زن مصطفى عبــــد|م |ره بــــنه|تـــج

7o3|34 لعجىم|د سليم محمد |له فؤ|ه زيق|لزق|هندستـــ 

697|3o حمد خليفه|محمد | محمد رض لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

43o789 ف |مل | لدين|حمد محمد رسر |نوعيتـــ فنيه طنط

835969 س|لد محمد عبــــ|ء خ|لىمي دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9o2o58 لصغي  |حمد محمد |محمد  ج|ره سوه|تـــج

6794|7 س محمد|لعجىم عبــــ|س |منيه عبــــ| لمنصوره|بــــ |د|

|79o56 هلل|ل محمد عبــــد |هلل محمد كم|منتـــ  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

635834 زى|يه محمد طلعتـــ موىس غ| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

428533 لسيد مصطفى عيس|هيم |بــــر|م  |ره طنط|تـــج

|65845 ي عبــــد |جه
هلل|د جمعه مصطفى هره|لق|حقوق 

257853 ئى|لكيل|لرحمن محمد |بــــ عبــــد|مه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

753842 س عىلي|ع عبــــده عبــــ|لرف|حمد |خلود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

26266 للطيف|م محمد عبــــد|ندى س ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|7755 ن|هيم خليل صهو|بــــر|آيه محمد  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6834|9 ى عبــــد |ي لمنعم|هيم عبــــد |بــــر|رص |لن|سمي  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

7|o|8o لعزبــــ|لمرىس |محمد | رض| ر|ي لمنصوره|بــــ |د|
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6|2784 ى |لخ|هند فهىم عبــــد  ئى|لفخر|لق حسي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

875268 جول نبــــيل شفيق مجىل  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

495o92 لعليم|مد عبــــد |لعزيز ح|مد عبــــد |ح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

768o46 عيل عبــــيد|سم|ء محمد |سمر عل لعريش|تـــربــــيتـــ 

692||8 نه|لمقصود حسن سكر|محمد محمود عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|8642 حد محمد|لو|ح عبــــد|لفتـــ|ل عبــــد|حمد جل| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

7oo66| يف|لح محمد عىل |حمد ص|لدين |سيف  بــــو رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

23o2o5 حمد محمد عىل|لدين محمد |سيف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

775849 لعزيز محمد محمد|يوسف عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

7o4|78 لسيد|لسيد فهىم عىل |حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o46|3 لعزيز حسن محمود|ء عبــــد|آل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9|275o حمد محمد |لمبــــدى |محمود عبــــد ج|طبــــ بــــيطرى سوه

526355 لس رمزى عبــــد ك معوض|لمل|كي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

356789 م حسن عبــــده مدكور|ريم عص شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

7|o997 ز|لقز|لوصيف مسعد |لقطبــــ مسعد | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

||9724 مه لبــــيبــــ|لبــــيبــــ سل| ندر|س ى شمس|تـــج ره عي 

|63397 لسيد محمد|مه |س|ندى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

323|o2 لسيد محمد|لمولي |يتـــ عبــــد| هره|لق|حقوق 

249458 مل محمد زيد|هر ك|هدى م ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2|9936 ى س مل|تـــ ك|م شح|حني  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|649 يد|حمد ز|محمد سعيد  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

8o5|3| ره|لقس بــــش|جرجس | ن رض|ري|م ي|بــــ |د|
|لمنى

479272 ي |لك|ر عبــــد|مي
ى
لسيد محمود|ق سكندريه|ل|حقوق 

86ooo5 ي|ل عبــــد|محمد جل
لعظيم مصطفى ي|عه |زر

|لمنى

634o93 محمد محمود محمد محمود ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

62o49 لحفيظ|حمد عبــــد |حمد سيد | ره بــــنى سويف|تـــج

59872 فتـــ عىلي محمود|حمد ر| صيدله بــــنى سويف

64oo75 ن|حمد مصطفى جمع|محمود | رن زيق|لزق|ره |تـــج

2|284| حمد|مه محمد فهىم |س|لرحمن |عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5337o3 لعدلي|حمد محمد |لدين |ل |رتـــ جم|س سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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3278|3 ل حسن|حمد شكرى جم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|627o5 صل|ح محمد و|لفتـــ|محمد عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

688545 ن|حمد رمض|ن |يه محمود رمض| لشيخ|بــــ كفر |د|

349359 لحميد محمد |لحميد مجدى عبــــد|عبــــد
لحميد|عبــــد

ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|749|8 ى|ء كم|لزهر|طمتـــ |ف ل محمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|5383 لسيد|لدين |م نور|سميه س تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

863o72 لحميد زىكي عىلي|تـــي عبــــد|لزن| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

63365 حمد محمد|محمد محمود  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

322o87 دل محمد سيد|ندى ع ن|بــــ حلو|د|

|47348 لدين|سيف عىلي محمد علم  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|983 ن|ن محمد رشو|ن رشو|نوره هره|لق|ر |ثــــ|

446|66 هيم عىل محمد|بــــر|هيم محمد |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

622465 ع|لبــــي|للطيف |رس عوض عبــــد |محمد ي لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

3o55| مد|حمد ح|مد |ن ح|يم| تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

7|247o ه | ئى عيد|لورد|لسيد عيد |مي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8446|8 حمد|ن محمود |زينبــــ رمض ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

689o45 حمد محمد|لدين |ح نور|لفتـــ|حمد عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

436962 ح دفشر|لفتـــ|طمتـــ حسن عبــــد |ف |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

9|4925 م  |مصطفى محمد يوسف هم سيوط|حقوق 

52|o3| لسيد|لسيد محمد |رتـــ محمود |س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

899|2o حمد |لرؤوف |رق وليد عبــــد|ط ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

4o|o82 زق|لر|محمود نرص عطيه عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

254679 حمد حلىم|ح |حمد صل| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

334248 لعظيم|ج  عبــــد|رق حج|يوسف ط |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

526o33 ح|لجليل عجيله مفتـــ|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

765295 مد|حمد محمد ح|د يشى |زي ره بــــور سعيد|تـــج
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789927 ى|هد سود|ن  محمد حسي 
ئى |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|6232o محمد ممدوح فتـــىح طه ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

366937 لجيد محمد|حمد عبــــد|م |له| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o9o29 لطيبــــ |حمد |فتـــىح محروس  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

9|9823 هلل  |بــــ وجيه نظي  نرص |يوس دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

8657o7 ل عىلي مسعد|ندي جم ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

2527o7 رح|لق|هدى كرم محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9|27o4 ن |لسم|حمد محمود |م |ريه ج|ره سوه|تـــج

9o79o5 ى |بــــر|لم |م س|سل| هيم عشر لمنصوره|حقوق 

5|7o83 لشيخ|حمد محمد |د |ندى عم تـــربــــيتـــ دمنهور

|5688| هلل عىل|محمود مجدى عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

352794 هيم|بــــر|لعزيز |لعزيز صبــــرى عبــــد|عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

868o|o ى فرح|ن مسعود |يم| ن|مي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

9o86|| هر |لز|لحفيظ |ره عرفه عبــــد|س ج|ره سوه|تـــج

36939o ف محمد |محمد  لم|هيم س|بــــر|رسر ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

488684 لحميد|دق عبــــد |ل ص|عمر جم سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

84885 ى محمد|ء جم|شيم ل حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

4o6459 ي |حمد عمر |م |سه
ى
هيم|بــــر|لدسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7|o|o ه محمد مصطفى محمد| مي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

778874 ل محمد مجدى عطيتـــ|نو زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2554|9 لرحيم|لمقصود عبــــد|ل عبــــد |كم| عبــــي  رض ي صىح بــــنه
|معهد فنى

292|8 ى |حمد م| عيل|سم|هر عوضي  هره|لق|حقوق 

93363 ل|تـــي محمود بــــل|جر زن|ه دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

328435 مر|هلل ع|هلل غريبــــ عبــــد|مؤمن فتـــح  |ره بــــنه|تـــج

6o49o7 وق أم م|م|ىط |لع|مد عبــــد |م ح|رسر |تـــربــــيتـــ طنط

49o724 ى عبــــد|ي لعدوى|هلل عىل محمد |سمي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|8||| لمليىح |ر |رق مختـــ|محمد ط ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

583o6 لحميد محمود|ء سيد عبــــد |رج بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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|554o7 حمد|سلىم محمد نبــــيل  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

||978o دى|لبــــغد|حمد |ئل |يوسف و ى شمس|تـــج ره عي 

9|o888 هلل عبــــدربــــه  |ل عبــــد|لع|م عبــــد|عص ج|ره سوه|تـــج

46||44 بــــو حجر|لرحمن محمد فتـــىح |عبــــد  |حقوق طنط

3263o| هيم|بــــر|هيم حسن عىل |بــــر|رحمتـــ  ى شمس  تـــمريض عي 

6o7954 ن|هيم رضو|بــــر|لسيد |لسيد |ندى  لمنصوره|بــــ |د|

677o44 لمجيد|مل عبــــد |يوسف محمد ك لمنصوره|بــــ |د|

48785| م سعد جبــــريل محمد|حمد عص| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

786||8 لح|لح محمد أحمد ص|ء ص|شيم ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

224329 ن|ندى سيد محمد محمود سلط ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

244o62 مد سلىم|مرع سيد مرع ح هره|لق|ر |ثــــ|

524678 ى|هيم |بــــر|كريم سمي   مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62o347 نوس|لع|عيل محمد |سم|عبــــي   ط|حقوق دمي

|2|557 ى سعيد محمد سعيد وف |هدير حسي  ى شمس حقوق عي 

|395|9 لسيد|للطيف |ل فتـــىح عبــــد |ن كم|رو ن|علوم حلو

|63347 هيم|بــــر|تـــم محمد |ء ح|ل| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

75o73o زق تـــوفيق|لر|حمزه محمد عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|2o686 لعزيز جمعه|مه محمد عبــــد |س|بــــ |شه هره|لق|هندستـــ 

23|882 يد محمد|يمن ز|هلل |عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|34225 ى|لفتـــ|طمه محمد عبــــد |ف ح حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

352|94 ى|س| متـــ حسن حلىم حسي  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

5|o239 لففى|دل محمد |مصطفى ع معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

485593 شهد محمد محمد أحمد مرىسي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

647968 هلل|محمد محمود حمدى محمد عوض  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

624442 ء يشى وهبــــه مجد|محمد ول لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

844o46 لحميد محمد|مه عبــــد|س|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

8|o5|5 لعزيز|محمد صبــــري طلعتـــ محمد عبــــد ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

|25866 ى|م حس|سل| م محمد حسي  ى شمس هندستـــ عي 

6448|4 ر|ئى محمد مختـــ|هدير ه ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى
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76|338 هيم قطبــــ|بــــر|لسيد |يمن |لرحمن |عبــــد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

9|9o69 رص |لرحمن زرزور ن|محمود عبــــد ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

8773o9 لمنعم نصي  محمود  |ن عبــــد|يم| سيوط|ره |تـــج

234865 ى حسون|لحس|حمد |محمد نبــــيل  ني  هره|لق|علوم 

6|95|5 م|م|ل|لدين |م نرص|س|حمد | ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

84|238 لمطلبــــ محمد حسن|يه عبــــد| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

475845 لعزيز محمد محمد|م عبــــد |د هش|زي لمنصوره|حقوق 

4|4363 تـــه|لحكيم شح|منى زىك عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2822|o للطيف|ن حسن سيد عبــــد|حسن رمض ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

628|4 جر مصطفى زىك محمد|ه لفيوم|نوعيتـــ 

75445| هر|لط|م حسن محمود |مر تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

868358 ن|حمد شعبــــ|بــــسمه عىلي  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

69773| ي|ء محمود عبــــده |دع
لوصيفى لمنصوره|بــــ |د|

434o78 يم|لد|جر محمد عىلي محمد عبــــد |ه |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|66|o9 لموجود محمد|لمنعم عبــــد |محمد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

2|9867 حمد|مه محمد |نهله سل لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

698292 لسيد موىس|ء محمود |سم| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

24o29o زق|لر|ح عبــــد|لمصبــــ|هر محمد |مريم ط هره|لق|بــــ |د|

266864 ه محمود عبــــد| لسيد|لشكور |مي  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|9849 لق محمد فهىمي|لخ|رص عبــــد |دل ن|ع هره|لق|بــــ |د|

78o645 ح محمود غتـــورى محمد|منى صل زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

822769 ن|حمد رجبــــ موىسي زيد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|927o هلل محمد|هلل وجيه عبــــد|منتـــ  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

8||577 ي|
تـــه|بــــ رشدي شح|يه| |فروئى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

826378 لحميد|عيل عبــــد|سم|لد |ريم خ |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

643362 لحميد|مل عبــــد |عبــــي  مجدى محمد ك عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8|994o نوره سيد محفوظ محمد ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

36363| ي سمي  جبــــره|نتـــ روم|دمي
ئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|583o ح محمد|مه نج|لد محمد أس|خ ط|حقوق دمي
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|56383 هيم محمد سعده|بــــر|هيم مجدى |بــــر| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4236|6 لرحيم|يتـــ مرىسي بــــدوي بــــدر عبــــد| سكندريه|ل|بــــ |د|

7o5526 ن|ن محمد رمض|جد محمد رمض|م |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

5o2224 ى محمد |مح |مصطفى س ى|مي  مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

||7824 فظ|ئى حمدى محمود ح|م| هره|لق|ره |تـــج

9o8359 ه عزتـــ ف| وى  |لر|يز |مي  ج|بــــ سوه|د|

5o6838 لسيد|ندى حسن محمد صبــــرى مصيلىح  سكندريه|ل|علوم 

47875 لق|لخ|حمد عبــــد |حمد محمود | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8oo48 ى ى زغلول حسي  وق حسي  رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|7|32 بــــو عوف|لسيد محمد |ندى  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

24|4o4 لىح سيد|لد خليفه عبــــد|خ هره|لق|هندستـــ 

349|6| لسعود|بــــو |لسعود حمدى |بــــو| |ر|ي |نوعيتـــ بــــنه

64653o |د رخ|هيم ج|بــــر|بــــ |يه|منى  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

266|69 رى|لدين بــــند|م عزيز |ء س|سم| م بــــنى سويف|إعل

68o548 حمد|لسيد |حمد |لدين |ل |له جم|ه لمنصوره|بــــ |د|

784|33 ى|حمد حمدى محمد عبــــد| لعزيز حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|376|5 س مهنى|د غط|بــــيشوى عم ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

|24688 حمد هيكل|رس محمد حسن |سلىمي ي ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

|43235 دهم محمد محمد| |رن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|752|2 ى بــــتـــ|مه سعد ثــــ|س| |مي  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

77o4o9 تـــه محمود طرطور|حمد محمود شح| زيق|لزق|هندستـــ 

6767o4 ن|ل سليم|لع|لدين عبــــد |مي  محن  |م |وئ لمنصوره|طبــــ 

3448|2 وى|م حسن قن|لسل|بــــ سيد عبــــد|رح ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

262276 لح|لح محمود ص|لح مصطفى ص|ص |كليتـــ هندستـــ بــــنه

25o|68 لسيد مصطفى عرفه|لدين |ء|عل| رن ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7o722| ل|خلود محمد محمد محمد غ لمنصوره|بــــ |د|

757752 ن|حمدعثــــم|لىح |حمد عبــــد |ح |سم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

8o6525 ط حسن|محمود سيد شو ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

356857 لمهيمن حسن|رص عبــــد|ء ن|رس| |نوعيتـــ بــــنه
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27|597 طر|لسيد خ|هيم |بــــر|لسعيد |طمه |ف ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

529639 لسيد بــــردله|رص |م ن|سل| ضتـــ دمنهور|علوم ري

|29554 لعزيز|ن عىلي عبــــد |يوسف شعبــــ ى شمس|تـــج ره عي 

|77275 هلل|حمد بــــخيتـــ عبــــد |عمر  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

92|429 ل |لع|ل محمد عبــــد|صم جم|ع سيوط|طبــــ 

354427 هيم|بــــر|بــــ |لتـــو|لد عبــــد|ندى خ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5o7845 ل محمد محمد محمود|ل جم|نه سكندريه|ل|حقوق 

9oo449 رثــــ |لو|لرحمن محمد خلف عبــــد|عبــــد قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

6o|6|7 هلل|مل عبــــد|كر ك|هلل رأفتـــ ش|عبــــد |عه طنط|زر

8o47o7 وق كم حمد|ل محمد |رسر ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

79o8|6 ن طيور|ح عثــــم|لفتـــ|طف عبــــد |ع| مه ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

845427 ى عثــــم ن محمد سيد|سحر حسي  ن|سو|علوم 

22o552 هلل محمد|لؤى نبــــيل عوض  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|54446 لهجرىس|للطيف عيد |حمد عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

8794o8 لحميد |عمرو محمد محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

535629 وى|لشه|دق محمد |لمجيد ص|محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45|9|9 ى  ى قرع|سعيده حسي  لسيد حسي  لشيخ|ره كفر |تـــج

639|4o لسيد عىل عيس|محمد محسوبــــ محمد  زيق |لزق|تـــمريض 

42o5o| بــــ محمد نوفل|يه|م |جر عص|ه لشيخ|بــــ كفر |د|

5o2489 حمد كويعه|مه |س|رس |ي سكندريه|ل|طبــــ 

886|6o م عنتـــر محمد |يدى سل|ه سيوط|بــــ |د|

339658 بــــ|لتـــو|بــــر محمد عبــــد|حمد ص| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

242756 ن عليوه محمد|م رمض|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

638o45 تـــ عبــــد  لمغربــــى|لجليل سليم |هلل عبــــد |أمي  زيق|لزق|بــــ |د|

4262o| لعيص|ح محمد |لفتـــ|عيل عبــــد |سم|طمه |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

323334 لحميد|هلل عبــــد|محمد عبــــد| زكري ى شمس| لسن عي 

545936 بــــو عجور|حمد |تـــه |يوسف نرص شح سكندريه|ل|بــــ |د|

26o768 ن|لدهش|د |ع رش|يدى رف|ه شمون|نوعيتـــ 

|53378 نور حسن|ر عزتـــ |من هره|لق|بــــ |د|

35827 ن لصعو|لحميد |محمود محمد عبــــد| مي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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84968| فظ|لح|سم عبــــد|دل ق|ء ع|سم| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

226o45 لمقصود|مه عبــــد|شور سل|مه ع|سل ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

339563 تـــ | ش|لدمرد|ش نفيىلي محمد |لدمرد|مي  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

48|82| هيم محمد|بــــر|متـــ فخري عمر |س| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23|6|o هيم قطبــــ|بــــر|هيم حسن |بــــر| هره|لق|ره |تـــج

|52549 حمد|ل حسن |محمود جم لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

4436|4 ه عبــــد| لسعد|زق |لر|لسعدئى عبــــد|زق |لر|مي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

5o2256 ن|هلل عىل عثــــم|ئى محروس عبــــد |كرم ه| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

7o3o93 دغم|ل|ن |ن سليم|هلل يحن  سليم|منه  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

9o3532 لرحيم |بــــ عزتـــ عىل عبــــد|رح دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

|32|98 طمه منسي رجبــــ منسي|ف |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7|ooo5 ى|بــــ حس|لوه|مروه عرفه محمود عبــــد  ني  لمنصوره|بــــ |د|

6oo|66  |زم حس|ح
ى
وى|لحفن|م شوق |صيدله طنط

23|553 رى|لبــــ|رى عبــــد|رس مصطفى بــــد|ف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

699963 عيل|سم|لعزيز |ل عبــــد |مصطفى جم لمنصوره|حقوق 

6ooo29 هيم|بــــر|ن محمد |جده عثــــم|م ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

5|5475 ء محمد منس خميس سعد|سم| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

85|488 لسيد|ر حسن محمد عبــــده |لستـــ|عبــــد لجديد|دي |لو|طبــــ بــــيطرى فرع 

357|7| لسيد|س |لسيد عبــــ| |نور |تـــربــــيتـــ بــــنه

364558 دى|له|م فوزى عبــــد|نىح  عص| لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

425|38 لدرس|ح |لفتـــ|در عبــــد |لق|ل عبــــد |ر جم|مي سكندريه|ل|طبــــ 

6|37|8 لد فتـــىح طه قنديل|محمد خ |هندستـــ طنط

46477o لدين رجبــــ ذىك رسور|ج |رس |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

63o65| ده جوده محمد|م حم|سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o4788 ي محمد|
منه طلبــــه مهنى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

489479 لم|لسيد محمد س|تـــفى عيس  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

6392o5 لرحمن|حمد عبــــد|هلل |ء عبــــد|سم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|753o7 شوح|ل|ء نبــــيل عزتـــ مسلم |شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|7644 م|لعزيز إم|آيتـــ حسن عبــــد  علوم دمنهور
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78|2|o لد محمد جوده محمد|خ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

697565 ى|حمد |لسيد |حمد |محمود  لعشر لمنصوره|صيدله 

24o9o| لس ميل د تـــوفيق حبــــيبــــ|كي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

58484 هر يوسف محمد|تـــسنيم ش حقوق بــــنى سويف

453oo| لد مبــــروك محمد محمد|خ ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

2282|8 ى فوزى محمود|ه جر خي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

42868 بــــوشنبــــ|هيم |بــــر|ن عوض |رحمه سليم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

438492 لوحيسر|حمد |لسعيد محمد |هيم |بــــر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

436o|2 رى عىل يوسف|ء عىل قبــــ|ند لشيخ|بــــ كفر |د|

89o688 ين جم ن |روق زيد|ل ف|رسر سيوط|ره |تـــج

632923 ن|لعري|حمد |لد حسن |ء خ|حسن زيق|لزق|علوم 

623559 جن|لد|جن سجيد |لد|رق |جر ط|ه هندستـــ بــــور سعيد

|72797 حمد مصطفى مصبــــح عىل| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

|2284| حمد|لدين |ح |حمد محمد صل| هره|لق|ره |تـــج

68224| رضوى محمود جبــــر جبــــر خلف لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

85o477 هلل سليم|منيه صيد عبــــد| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

823253 ي شعبــــ ن مسعد|رغده يحن  سيوط|ره |تـــج

8829|4 ى  |وى زيد|مريم خرصى ن حسي  سيوط|بــــ |د|

78|696 لحكيم محمد|محمود عبــــد | رن تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|48286 م مصطفى محمود|بــــ هش|رح ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|349|9 ى|عمر  نور محمود حسني  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

624356 تـــتـــ طه بــــدر|هيم شح|بــــر|ء |رس| ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

283864 ى|م |بــــس  عوضي 
يمن مصطفى لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7o77|o لعفيفى|ن |حمد سليم|حمد محمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

782742 ه | هيم|بــــر|لسيد حسن مصطفى |مي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

756648 لسيد|م |م|لسيد |يدى |ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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356542 ن|لمجيد عىل عمر|زينبــــ محمد عبــــد زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|45563 حمد|دق |ص| حمد رض| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

259536  سعد عبــــد|حن
ى
لحميد|ن شوق هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|5|64 بــــيه|حمد محمود عىل |مه |س| سيوط|عه |زر

|6o9|5 هدير محمد عطيتـــ عطيتـــ سيه|نوعيتـــ عبــــ

686632 ن|دق رمض|لبــــدوى ص|لسيد |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

6o2|3o حمد لقوشه|لحليم |هيم عبــــد |بــــر|سمر  لمنصوره|طبــــ 

|59o| هلل|روق عبــــد |سهيله محمد ف ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|73|5 ى|عىلي  بــــحي 
ء محمود محمد عفيفى هره|لق|ره |تـــج

358|o7 لسيد|زق |لر|يمن عبــــد|لرحمن |عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

46oo64 ي|ر
خ|لطبــــ|شم عىل |وليد ه| ئى لشيخ|بــــ كفر |د|

686492 ى|در|لق|ج  عبــــد |دى محمود خف|ش لعشر لمنصوره|بــــ |د|

52893| ع|ح زنبــــ|لفتـــ|بــــ عبــــد|ه|حمد | ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

227285 بــــر|لحميد محمد ج|م عبــــد|هش ن|حقوق حلو

6776|3 لخطيبــــ|حمد |لرحيم |عمر محمد عبــــد  |هندستـــ طنط

3|224| لنبــــي|لنبــــي محمد عبــــد|دهم عبــــد| ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

759o39 لحميد محمد|م عبــــد |لسل|حمد عبــــد | لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

678845 هر|ن محمود حسن ز|يه رمض| لمنصوره|بــــ |د|

68|576 ن|ئل محمود محمد ريح|محمد و ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

54o75 د محمد|حمد فؤ|م |هش| يش ره بــــنى سويف|تـــج

278638 لحسينى|حمد |محمد خليل | نور شمون|نوعيتـــ فنيه 

4o5274 ن|حمد سعد محمد زي|يمن | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

4856o2 لم|لعزيز س|لسعيد عبــــد |م |سل|شمس  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

45934o ي محمد محمود محمد بــــ| ز|نىح  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

78|o26 هيم|بــــر|لمجيد محمد |د عبــــد |عم زيق|لزق|حقوق 

332226 ف | حمد طه مقلد|حمد حسينى |رسر |تـــمريض بــــنه

766o5 رص|ن فتـــىح ن|نبــــيل محمد نبــــيل فتـــىح عثــــم |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

362|57 ح|لفتـــ|لق عبــــد|لخ|دل عبــــد|حمد ع| ى شمس حقوق عي 

5|486o ح محمد|لفتـــ|سعد عبــــد| رن ره دمنهور|تـــج
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898798 حمد |د |مح فؤ|نىه س ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6433|o حمد|حمد عزتـــ |مروتـــ  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

54ooo6 لمبــــدى|عيل عبــــد |سم|م |دى عص|ش ج|بــــ سوه|د|

2636o5 ديه فكرى سليم محمد سليم|ن ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6o7474 رس|لعظيم ف|ره محمد عبــــد |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3275o5 ن|د عثــــم|حمد حم|حبــــيبــــتـــ محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|4o4o6 ه عبــــد | |ند| لسق|لعظيم محمد |مي  ى شمس|تـــج ره عي 

|77578 ف عبــــ|محمود  ى |رسر ي|س حسي 
ط|لىحى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

84|844 ي سيد |ره عبــــد|س
دق|لص|لرضى ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o965 حمد|ن قرئى |لرحمن رمض|عبــــد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

24486o للطيف|حمد عبــــد|هلل |م عبــــد|سه ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|27|44 لودود|حمد عبــــد |لدين |م |ء حس|بــــه ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

5|4974 ن|لحليم عمر|دل محمد عبــــد|ء ع|شيم تـــربــــيتـــ دمنهور

7o9722 ى |بــــو |عىل طه  ى|بــــو |لعني  لعني  ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

7525o8 عمرو حسن عبــــدون عوض لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

273678 ف |ده |غ دم|هيم |بــــر|رسر لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

48|326 حمد سطوج|حمد حسن محمد | سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

64|73 بــــتـــ محمد|ندى حسن ثــــ لفيوم|بــــ |د|

4823o4 رس ديبــــ عجىم عوض محمد|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

343o95 لعزم|بــــو |لطوجى |يتـــ محمد | ى شمس|د| بــــ عي 

45o539 ئى|لقبــــ|لسعيد رجبــــ |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

33o643 ي
لملك جرجس|ئى زىك عبــــد|ه| فبــــروئى |حقوق بــــنه

8444|| ن محمد|ن حس|بــــ رمض|رح ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|6238 جنتـــ خليفتـــ حسن خليفتـــ هره|لق|بــــ |د|

6oo638 لقصبــــى|ح حسن |لفتـــ|تـــم محمد عبــــد |ح |طبــــ طنط

32o7|9 لحق|ود عبــــد|د| محمود رض ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|556|6 لسيد|هيم محمد |بــــر|هبــــه  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

367634 روق عىل|م ف|حمد عص| ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

35472o ل|لع|حمد عبــــد|ل |لع|يدي سعد عبــــد|ه |بــــ بــــنه|د|
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233825 ح|لفتـــ|شور عبــــد|ل ع|حمد جم| ن|فنون جميله فنون حلو

7o5846 بــــ|لهبــــ|لحميد |لحميد محمد عبــــد |ء عبــــد |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4347o6 يف|ل محمد عبــــد |فوزيه جم لحميد رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2|4686 لسيد|رزق عبــــد| جون رض ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

5o5|73 دى|له|حمد عبــــد |حمد محمد |محمد  سكندريه|ل|حقوق 

428967 لسيد عىل بــــدوى|دتـــ |مي |بــــ طنط|د|

6||o3o لي تـــرىكي|لج|كثــــم |لي |لج| |صيدله طنط

65o3o حمد|طمه ربــــيع محمود |ف لفيوم|حقوق 

754774 حمد|فرح محمد لبــــيبــــ  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

43|o54 ىس|لعبــــ|حمد سعد خليل |ر نرص |زه| |بــــ طنط|د|

26669| لجندى|قمر سعيد صبــــىح  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

624293 لسعيد عىل فوده|رص |لد ن|خ ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

789577 ى|بــــر|لح |عمرو ص هيم حسي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

629844 بــــر مهدى|دى مجدى ص|ش زيق|لزق|ره |تـــج

264oo5 لد فتـــىح محمد عوض|هبــــه خ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

2|7|57 ن|ح عن|لد صل|رضوى خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|6763 حمد عويس|ء تـــوحيد |شيم ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

8oo6|4 لدين عىلي|ل |دل جم|محمد ع قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

86453 ن|يه منصور رجبــــ عثــــم| طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

867483 هلل|يوسف محمود يوسف فتـــح  ن|سو|علوم 

5|9584 ي حربــــى|أل
ء مجدى محمد مصطفى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

346849 لح|ح محسن تـــوفيق ص|صبــــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o8527 حمد |لنعيم |فرحه محمد عبــــد ج|بــــ سوه|د|

895943 بــــتـــ خيله  |رص ثــــ|نه ن|دمي تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

339242 تـــه|لمول شح|لسيد عبــــد|يمن عبــــد|لسيد | |ره بــــنه|تـــج

629|78 لمهدى|هيم محمد |بــــر|نور |ل|لد |خلود خ ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

32956| ى محمد عبــــد د هيكل|لجو|لمنعم عبــــد|نفي  |نوعيتـــ بــــنه

6o36|5 ي |طمه |ف
نم|حمد غ|حمد مصطفى لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

287oo9 لغفور رجبــــ|هيم عبــــد|بــــر|هلل |عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8o7676 للطيف|فظ عبــــد|ن ح|ء شعبــــ|رس| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى
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8|9|9 ف |محمد  م رجبــــ|م|رسر هره|لق|حقوق 

622739 وق و وى|لطلخ|ئل عوض |رسر ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

83885| ي عبــــد|م|
|لوف|بــــو|رص محمد |لن|ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

3258o6 نفيستـــ محمد سنجق محمود ى شمس|زر عه عي 

885694 لد محمود محمد مصطفى |خ سيوط|حقوق 

|24o86 لس ميل هيم|بــــر|ن |د سليم|كي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

852|85 ي 
ي|مصطفى لحسن محمود خضي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7o243o لمجيد بــــيوم|لمقصود عبــــد |رص عبــــد |ندى ن ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6652o د جرجس عبــــده|طف ميل|ع| ري|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|5233 ى محمد  |م قطبــــ حس|حل| ني  سيوط|بــــ |د|

|2o947 لسيد|رص مني  عبــــد |ندى ن|س ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

76885 حمد بــــشي |يوسف محمود  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

699999 لعزيزموىس|مد عبــــد |ح ح|جميله مصبــــ |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

4765|3 لعمري|ري |نص|ل|مد |هيم ح|بــــر|حمد | سكندريه|ل|ره |تـــج

253334 ر محمد عىل حسن جعفر|مي ن|طبــــ حلو

229452 يف ع|رو ل محمد|لع|رف عبــــد |ن رسر ى شمس|د| بــــ عي 

438827 |لنج|بــــو |لحميد عىل |حمد عبــــد|د |زي ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6892|5 لرحيم محمد|مهند محمد عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o2948 حمد منصور محمد|محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

78o894 حمد|هيم |بــــر|محمود محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

248382 ه عبــــد| لحليم رسور|لعزيز عبــــد|مي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

679|76 حمد|د |حمد عىل عو| طبــــ بــــورسعيد

7|||45 ن|للطيف عثــــم|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|66592 مه غريبــــ صديق|س|ن |رو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

94o42 مد محمد|حمد محمد ح| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

7o4524 هلل|م حلىم عوض |ره س|س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

78|778 لكريم طنيوس|مريم ممدوح عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

436589 لخول|لرحمن مصطفى |ء فيصل عبــــد |آل لشيخ|بــــ كفر |د|
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696835 ن فودتـــ|ل عثــــم|حمد جم|هلل |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

853o65 زق|لر|لحميد عبــــد|د عبــــد|عىلي فؤ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

69|68|  حمد حسن حمد
ى
لطيفه شوق لمنصوره|حقوق 

|8o33 لد عربــــى عىل|مريم خ ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

754o29 دل فهىم محمد|ع| ر|ي |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|7|429 لعزيز|يق عبــــد |دل محمد ف|محمد ع هره|لق|حقوق 

924729 ى محمود |لع|زين | رش بــــدين يسي  ج|علوم سوه

|33o97 فظ يوسف|لح|لدين تـــميىم عبــــد |نور  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

487923 هلل رشدى عىل|عىل عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

5o8762 م|لش|ه |عىل محمد عىل نج بــــ دمنهور|د|

778ooo سط|لبــــ|ء محمود جوده عبــــد|زهر زيق|لزق|بــــ |د|

|79|3| لس س مح صبــــرى عبــــده|كي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|52658 لرحيم|م خلف عبــــد |لسل|ن عبــــد |نوره ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

529564 ى|لغف|مؤمن عبــــد ر محمد حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

54|649 لسعيد فريج أحمد فريج|حمد | |حقوق طنط

476569 يف أحمد خميس محمود|ش هنده رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

22o773 ح نجم|لفتـــ|منيه محمد فريد محمود عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

526|29 حمد محمد سيد محمد عىل|محمد  |ضتـــ طنط|علوم ري

9o75o3 لم |حمد س|لم |محمد س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|4|23o مدحتـــ فتـــىح بــــخيتـــ| ري|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

68o|8| لدين|لدين عيد سعد |ح |هبــــه صل لمنصوره|بــــ |د|

868624 لنوبــــي|مر محمد|لنوبــــي ع|تـــن محمد|ف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

5|38o8 لبــــرع|حمد |ن |بــــ محمد زيد|إيه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

223354 حمد|حمد محمد |منتـــرص  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

266355 ف محمد حسن سليم|جر |ه رسر تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

7596o2 ه ممدوح عبــــد  ي|هلل |ني 
ى
لدسوق لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

756|7o ر محمد محمود|حمد مختـــ| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

4o994o بــــر|سم ص|بــــر ق|ل ص|هبــــه كم تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط
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852o|6 لدين محمد|بــــثــــينه حسن مىحي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

3|5657 ل عىل|لع|م عبــــد|ن عص|رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4276o| س|لتـــر|هيم |بــــر|لحميد |لحميد سعيد عبــــد|عبــــد ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

485564 لرحمن عىل|ن محمد عبــــد|منى شعبــــ |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

68o855 لعليم جوده|لسيد محمد عبــــد |رق |حمد ط| لمنصوره|ره |تـــج

9|5744 ى عبــــد|ن مخلص حس|يم| لرحيم  |ني  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

52o66| بــــ|لوه|لسيد عبــــد|ء سعيد |شيم ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

688225 لسيد حسن|مي  محمد جوده حسن |ل| لمنصوره|حقوق 

444224 طف|بــــومق|لعجىم |لمنعم فتـــىح |م عبــــد |بــــتـــس| لشيخ|بــــ كفر |د|

265466 ره|لمول عم|محمد سعيد عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

29494 لسيد|لعزيز |هر محمد محمد عبــــد |ش ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

27285 ه | لحليم|ويتـــ عبــــد |حمد مع|مي  ن|حقوق حلو

764874 هيم منصور|بــــر|ئى |تـــ عن|لشح|د |ء عم|صف علوم بــــورسعيد

7|5422 وق ه لسيد|حمد |ئى محروس |رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2766|3 ن|لسيد سعف|لسيد عبــــده | |دين ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

236879 مح فرج عىل فرج|نشين س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

3297o6 هيم محمد|بــــر|ن محمد |رو |ره بــــنه|تـــج

4|||57 سلىم فتـــىح رجبــــ كتـــكتـــ |نوعيتـــ طنط

|392|o لغنى متـــول|م متـــول عبــــد |بــــسنتـــ حس هره|لق|بــــ |د|

8o485o ف | |دين حمد بــــخيتـــ|رسر ي|نوعيتـــ 
|لمنى

348o7 لمنعم عرقوبــــ|كريم محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

6o9826 دوه|متـــ د|محمد أحمد سل لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

72573 مريم يوسف عيسي يوسف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

2363o| لق|لخ|مه عصمتـــ عبــــد|س|يه | هره|لق|علوم 

8|7842 ى مفدي موريس |م سعد|رلي  ي|بــــ |د|
|لمنى

7834|9 لمجيد عىل|بــــر عبــــد |حمد ص| زيق|لزق|ره |تـــج

343o58 ي فرج |محمد ه
هيم|بــــر|ئى |حقوق بــــنه

789976 ندى يشى غريبــــ محمود عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8|8o96 لحفيظ|لحسيبــــ عبــــد|عبــــد| رق عط|ط ي|بــــ |د|
|لمنى

2|7935 هيم تـــوفيق|بــــر|حمد |دين |ن ى شمس|تـــج ره عي 
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295436 ه ممدوح | لعزبــــ محمد|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o9356 حد |لو|ن عبــــد|ء صبــــرى حمد|رس| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

7879o3 لح|روق ص|سلىم محمد ف زيق|لزق|بــــ |د|

8o9879 ل عيد|ل عمر كم|كم حقوق بــــنى سويف

6oo959 عر|لش|منيه أحمد محمود | ي صىح طنط
|معهد فنى

363|o6 ه محمد|ء محمد بــــ|شيم تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

6968|5 لنمر|لعوضى |زم حسن محمد |ح لمنصوره|بــــ |د|

773|98 لس  ف عبــــد |كي  هلل|هلل عوض |رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

3775| مل معتـــوق|حمد ك|ء |رس| ى شمس|تـــج ره عي 

693698 لبــــسيوئى|ن عيد |مل محمد رسل| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

53454o ج|لحليم حج|ل عطيه عبــــد |ن جم|رو عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

853|95 ف فتـــح |ل |م| لم|بــــ س|لبــــ|رسر ي|عه |زر
|لمنى

479858 بــــو زيد عىلي حسن|رق محمد |حمد ط| ط|بــــ دمي|د|

524652 ى  حسي 
سمي  مصطفى نسيم مصطفى ضتـــ دمنهور|علوم ري

52o972 ىس|ط ق|يدي مجدي دومتـــ بــــس|ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

7o5o72 ه محمود | |لبــــن|حمد محمد مصطفى |مي  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

693382 ي|ء محبــــ محمد محمد |عىلي
بــــينى لشر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

4o|295 لخميس|دل محمد عبــــده |ء ع|عىلي سكندريه|ل|حقوق 

55733 هد عبــــده|حمد مج|محمود  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

23o6oo ن خي |محمود سيد رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

893||4 بــــر عيد فليتـــه |رى ص|م سيوط|ره |تـــج

5o8|88 ي|لنقر|ن سعد سعد |حن
ىسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82|o8| مر خلف طلبــــه|حمد ع| ي|عه |زر
|لمنى

325|86 شم محمد|رص ه|محمد ن ى شمس|تـــج ره عي 

8697|8 ي|يه يسن |
حمد مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|8827 لسيد حسن|رس |روق ي|ف ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

|79o77 هيم سيد محمد|بــــر|جر |ه ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

786882 ج |تـــ عىل خف|رص فرح|لن|ء عبــــد |دع زيق|لزق|حقوق 

9o5999 در |لق|لعظيم محمد عبــــد|محمد عبــــد ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 
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63o4o6 هيم شلبــــى|بــــر|حمد |محمد  لمنصوره|حقوق 

523356 لح نوح بــــريك كريم|حمد ص| سكندريه|ل|حقوق 

6|8439 لمرىس حدو|هيم |بــــر|لسعيد |رق |ط لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5267|o لم|حمد س|م |م|هيم |بــــر|م |سل| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

43oo26 لشيخ|حمد |عمر أيمن  |علوم طنط

87598o هلل  |لحليم عبــــد|لصبــــور عبــــد|لحليم عبــــد|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

39|9| وى|هيم مك|بــــر|هيم يحن  |بــــر|ن |يم| ى شمس|زر عه عي 

672|9 ى|لع|طمه محمد عبــــد |ف ىط حسي  لفيوم|عه |زر

7|5335 ج |لسيد عوض خف|لسيد |ء |رس| لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

7645o4 هيم حسن|بــــر|هيم |بــــر|رس |حمد ي| هندستـــ بــــور سعيد

77974o ي|ر
م|لسل|محمود عليوه عبــــد| ئى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|23298 ن ونيس سعد|ئى يون|ه ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|447|3 بــــر محمد|تـــه ج|زكرى شح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

223899 تـــه محمد|حمد شح|م |مريم هش  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

323665 بــــ|لوه|م محمد عبــــد|دتـــ عص|مي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

643278 ى  عيل|سم|ز |لبــــ|محمود حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

8|o432 لعزيز|د حسن عبــــد|محمد عم ي|علوم 
|لمنى

236|58 حمد|لق عبــــدون |لخ|بــــسمله محمود عبــــد هره|لق|ره |تـــج

494469 جري|لح|حمد |م صبــــىحي عزتـــ محروس سيد |هش |ره طنط|تـــج

5|578o م منصور|لسل|عبــــي  محمد محمد عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

77459| ه حمدى محمد محروس مبــــ| رك|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

5o2482 د محمود رزق|د فؤ|محمد عم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

77|66| ش|لقر|تـــم محمد محمد مصطفى |محمد ح  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

894475 هلل قطبــــ سيد  |ء عبــــد|شيم |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

494943 وع|لعزيز مط|م عبــــد|حمد عل| بــــ دمنهور|د|

7|ooo7 لسيد متـــول|هيم |بــــر|مروه نبــــيه  هره|لق|م |عل|

255766 حمد أبــــومصطفى|م محمد |سل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

679658 عوض محمد عوض محمد لمنصوره|عه |زر

76oo92 بــــع |لتـــ|لعربــــى |لسيد |لرحمن محمد |عبــــد 
هم|در

لسويس|هندستـــ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 2928 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5o4o|4 رون محمد|نم ه|م حسن غ|حس سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4|o444 مد محمد|عمر وليد محمود ح |ره طنط|تـــج

|42652 لغنى|يه مجدى محمد عبــــد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|3843 حد عطيه حشيش|لو|حد عبــــد |لو|م عبــــد |عص |تـــربــــيتـــ طنط

8986o2 ن |س سليم|مد عبــــ|س ح|عبــــ ي صىح سوه
ج|معهد فنى

43|625 لبــــرلس|رثــــ |لو|رثــــ محمد عبــــد|لو|محمد عبــــد |بــــ طنط|د|

693279 د|لعو|روق |حمد محمد ف| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

453399 هيم|بــــر|هر |هيم م|بــــر|هر |م ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|27845 بــــتـــ|محمد عىل نعيم محمد ثــــ هره|لق|حقوق 

642775 حمد|لسيد |ح محروس |سم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8463|7 ه محمود عىلي محمد| مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|66467 لجندى|هر محمد محمد |م م سيه|نوعيتـــ عبــــ

9|8|88 لعظيم عوض |لحميد عبــــد|ء عبــــد|صف سيوط|تـــمريض 

285876 ى|عبــــد  حسي 
ى
 نمر دسوق

ى
هلل دسوق ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 

ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

|26829 وي سيد|دل شعر|بــــسنتـــ ع ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

829754 ى|ن نسي محمود ربــــيع حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6o2695 وي|لبــــدر|حمد خليل |لدين |م نور |سل| |ره طنط|تـــج

6o925 هيم|بــــر|م |هيم درغ|بــــر|ئى |م| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|24|98 م|لسل|نس فوزى محمد عبــــد | ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

349568 م حسن|م|عمرو عىل  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

367398 لسيد|لحميد |م عبــــد|سل|يتـــ | ج|بــــ سوه|د|

322|22  حسن ص|ه
ى
|لعل|بــــو|بــــر |يدى شوق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o5389 لسيد جبــــريل |خلود محمود  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

45|583 ه|لد محمد عىل |مني  خ بــــوخرصى سكندريه|ل|هندستـــ 

4|8644 زينه|لسيد بــــ|د |لسيد عم| لشيخ|بــــ كفر |د|

835556 حمد|ن عبــــيد محمد |يم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

4|9238 سط محمد|لبــــ|ل محبــــ بــــسيوئى عبــــد|نه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

82976 دى سيد سيد|بــــسمه ن ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

4|8277 ف شوكتـــ |محمد  قه|حمد ق|رسر |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ
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6o94o2 ش مقلد|لدمرد|بــــر محمد |حمد ص| لمنصوره|ره |تـــج

834456 دي|لح محمود بــــغد|حمد ص| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

6|7|83 هيم زيو|بــــر|عىل | ر|ي ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

7|6o62 للطيف|هند محمود محمد عبــــد  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

2524o| وق عبــــد ح موىس|لفتـــ|رص عبــــد|لن|رسر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

26372o غ|لصبــــ|بــــر عىل حسن |ص| نور ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

259997 س|هلل رجبــــ عبــــ|ء عبــــد|رس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2637|6 يف عبــــد ئى|لنعم|ح |لفتـــ|ندى رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|46|o3 لبــــدوى|لسميع |نم عبــــد |تـــفى غ ى شمس| لسن عي 

4592| ى |رق |ط| لي|د ى تـــرىك|مي  مي  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

236|oo ن لدين محمد مصطفى|م |حس| مي  هره|لق|ره |تـــج

2|4262 مصطفى محمد سيد محمد محيسن هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6|||44 تـــ|ل حمزه بــــرك|حمد جم| لمنصوره|صيدله 

868||2 ج محمد|لحج|بــــو|ء محمد |رس| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

9o4|47 رس محمد محمود عىل |ف ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

287858 ن|لعزيز زيد|مل عمر عبــــد| هره|لق|م |عل|

83493| حمد حسن|محمود محمد  ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

3|85|| روق محمد محمد|ديتـــ عبــــده ف|ف ن|حقوق حلو

6469|4 ن|هلل سلم| |دل عىل عط|ع| عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

882262 لس حمدى بــــليغ حن | كي  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

9||729 لغنى |حمد عبــــد|تـــغريد محمود  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5o7o37 عيل|سم|دهم محمد سليم |رضوى  سكندريه|ل|عه |زر

23283o د|ر عبــــده هنى ج|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

262856 م|م|ل|حمد مصطفى حسن |محمود  |ره بــــنه|تـــج

|4o678 ى طه محمد سعيد طه حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

853948 ي 
مه سيد محمد|س|مصطفى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

824633 ى|رس عبــــد|ي لنبــــي محمود حسي  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

48844o حمد مصيلىح|لد |حمد خ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7oo|96 حمد|هلل |لق عبــــد |لخ|حمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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23|956 ن|ن عطيه سليم|دى سليم|ف هره|لق|هندستـــ 

67577| لسيد محمود عيطه|لسيد |يه | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4568o8 ن|هيم سليم|بــــر|مصطفى محمود لطفى  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

68o668 ن|هيم محمد لطفى رضو|بــــر|يه | لمنصوره|ره |تـــج

4476|4 لحميد محجوبــــ|د عبــــد|لجو|سهيله عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|9|93 وق محمد عبــــد  ه|لمنعم إبــــر|رسر هيم خي  ط|بــــ دمي|د|

4|7443 لطنوبــــى|م فهيم |حمد س| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

365995 لمول|حمد سعد عبــــد|محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2949|3 وى|لحميد قن|عمرو محمد عبــــد دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

32264 د|د شنوده عي|د ميل|عم ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

358695 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|يتـــ | ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

84oo83 ى|ر محمد س|ثــــ| لم حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4o8855 لعبــــد|ن عىل محمود |رحمه رمض |تـــربــــيتـــ طنط

853556 لرحمن فتـــىحي زىكي محمد|عبــــد سيوط|حقوق 

5|2878 تـــتـــ طه بــــدر|هلل جبــــر شح|عبــــد لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2232o6 لسيد|د |لجو|جد عبــــد|حمد م| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

68|88 ي|ر
مد|بــــو ح|ه محمد |عبــــد ل| ئى لفيوم|حقوق 

|5||44 هيم سيد|بــــر|ء حسن |دع ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|9992 د|لجو|حمد محمد سلومه محمد عبــــد | ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

32572 م|بــــر محمد تـــم|محمد ص هره|لق|بــــ |د|

32o|73 لحليم|يوسف محمد حسن عبــــد |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

784954 حمد رشدى عىلي منصور|محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

764659 ح مصطفى|لفتـــ|حمد عبــــد |ن |يم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4395o9 لسيد محمد موىس|د |رحمه عم |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

8o5|78 ي|ء بــــهجتـــ عبــــد|بــــه| دين
لغنى دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

45253 فع|ح ش|لفتـــ|لد عبــــد |رق خ|ط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o|oo6 در|لق|رس رشدي عبــــد|ء ي|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

528767 ف مصطفى |لد |خ موس|بــــو ج|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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6o3|53 لموج |ئى |ليم|بــــكر | لي|د لمنصوره|طبــــ 

27o389 حد|لو|حمد محمد عبــــد|محمد محمود  ن|معتـــ حلو|ع ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

434882 ن شعي |ندى طلعتـــ سليم دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

|44878 ع|هلل محمد رف|دل عبــــد |ع| دين هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

225687 لحليم|حمد عبــــد|حمد محمد | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4oo738 هلل|محمد شوكتـــ محمد عبــــد ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

429727 م|لسل|لدين عبــــد|هر|م ش|لسل|عمرو عبــــد |علوم طنط

88|784 لسميع  |لد محمد عبــــد|لسميع خ|عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

688889 م|لش|ن |د سليم|مه محمد فؤ|س| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

47o29 ي|ر
يف عبــــد | ئى بــــ عمر|لوه|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|752| دل محمد مني  بــــعيله|هلل ع|منه  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

863752 ن موىسي وهيبــــ مكسي| مي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

627974 نبــــيل غندور عىل غندور| ر|ي زيق|لزق|عه |زر

37635 مد محمد|مد محمد ح|ح ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

327555 ن نور قلدس|صبــــىح | مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

86o|o7 ق|د سبــــ|جر محمد عىلي حم|ه سيوط|عه |زر

465|7| لمجيد أبــــو أحمد|محمد مصطفى محمد عبــــد  |حقوق طنط

2855o7 حمد عيد رحيم|ديه |ن ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

425474 هلل منصور|حمد عبــــد |هلل |م عبــــد |ريه سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

3|843 هلل عىل|لد مجدى عبــــد |خ هره|لق|هندستـــ 

36o283 لرحمن محمد محمد محمود مسعود|عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

8299o8 ى هيم|بــــر| |بــــ|هيم بــــض|بــــر| |مي  سيوط|صيدلتـــ 

8565|| ى ع دل موريس زىكي|كرستـــي  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

8|662o ن|بــــيشوي نبــــيل عزيز جبــــر ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

7o2|5o لففى|ر |لغف|ل محمد عبــــد |مصطفى كم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

73o|6 در|لق|لدين مصطفى عبــــد|د |محمد عم لفيوم|عه |زر

284523 لم عىل|ء سيد فوزى س|ل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

96|67 لعزيز|د عبــــد |مه ج|س|ء |عل دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

527o48 هيم عيد|بــــر|حمد مصطفى سعد | سكندريه|ل|هندستـــ 
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77o646 حمد حسن محمد|ره |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

835594 د يونس|ح ج|لفتـــ|ر عبــــد|من دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

6335o9 ح عطيه|حسن نبــــيل صل زيق|لزق|بــــ |د|

773648 لمجيد|مل عبــــد |منه صبــــرى ك زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83265o ر|لغف|هلل عبــــد|ن منصور عبــــد|نوره دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

437|29 لمجيد محمد|لق عبــــد |لخ|ره عبــــد |س لشيخ|بــــ كفر |د|

346o6 هلل|حمد عبــــد|لد |محمد خ هره|لق|حقوق 

542446 ىط|لع|لسيد عبــــد |لسيد قطبــــ |ء |رس| بــــ دمنهور|د|

89355o ل |لع|ندى مدحتـــ عىل عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

54o96 ن مل|هلل ك|حمد عبــــد| |مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6368|3 حمد محمد|هيم |بــــر|آيه  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

754o25 ن|لحليم سليم|لد عبــــد |هدير خ تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

49o963 لغنى|لعزيز عبــــد |لدين عبــــد |ء |نىه عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

859o98 ي محمد ف
يز|ندي عفيفى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

825736 ي|ر
منصور سعيد عوض| ئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|73|9 ن لجندى|رس |ح ف|ء صل|عل| مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

882578 مروه عىل محمد عىل   ي صىح 
سيوط|معهد فنى

24783 مل|وى ك|لص|مل |ك| ن|ر دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

22|oo5 لحميد|لسيد عبــــد|حمد |محمود  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

83974o لضوي|حمد يوسف محمد | ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|233o7 بــــ محمد|لتـــو|حمد عبــــد |لدين |نور  ى شمس هندستـــ عي 

685329 وى|لشن|ن |ن عثــــم|عثــــم| مه لمنصوره|علوم 

34355o لشيىم|حمد |هلل محمد |عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4o2643 ى|بــــ مج|لوه|ليىل فتـــىح عبــــد  هد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

43899o لنمىك|ن بــــسيوئى |م محمد حس|حس لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

499oo7 سم|ر ق|لستـــ|لرحمن عبــــد|ء محمد عبــــد|أسم ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

242638 م|لسل|عمرو مجدى سليم عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

62749 حمد متـــول|ريم مصطفى  ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 
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789o45 ف محمد |عمر  لصعيدي خليل|لصغي  |رسر ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

893223 ر |حمد نص|ميه رفعتـــ |س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4|549 لعليم|حمد عبــــد |لعليم |رتـــ عبــــد |س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7||43| لخي |بــــو|حمد|حمد |حمد محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

488o59 ف خميس خميس عىل |حمد | يف|رسر لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|7955 حمد مصطفى قطبــــ مرىس| ى شمس حقوق عي 

854698 ي|لنرص عبــــد|شم طلعتـــ سيف |م ه|
لغنى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

68|732 لوكتـــ|حمد ه|محمد نرص محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

899379 م |رص محمد هم|لن|ريم عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|7|235 د|محمود يوسف عيد عو لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

4o58o4 لسيد عيس|لسيد محمد |مريم  سكندريه|ل|ره |تـــج

2|9644 ل|دل صبــــىح سوري|ع| لي|د ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

||9225 ى  نرص| مي 
ى
وفيق صدق ى شمس|تـــج ره عي 

|8643 متـــ عبــــده محمد|س|بــــ |شه هره|لق|حقوق 

|522o ف  لدين حسن محمد|عمر رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7525|5 ح مطر|لفتـــ|لم عبــــد |محمود محمد س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

262256 لكريم|لسيد عبــــد |مه سعد |محمد سل |حقوق بــــنه

|78755 لغنى|حمد مصطفى جميل عبــــد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3457|o لعبــــيط|رق محمد محمود |جر ط|ه |طبــــ بــــيطرى بــــنه

238o36 ن محمد|منيه سعد رمض| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|937| ش|لكبــــ|م |لسل|حمد عبــــد |ن |يم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

36984o حمد مصطفى نوفل|ر محمد |من ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|2283| لحرصى|لدين محمد |م |مه حص|س|كريم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|7423 ي|ر
|لص|لمجيد |لد عبــــد |خ| ئى

ى
ق تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6267o6 لسيد يوسف|ء سمي  محمد |شيم زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

636454 لحميد|لحميد شبــــل عبــــد|أحمد عبــــد | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

357|42 ح|لفتـــ|لعزيز تـــوفيق عبــــد|رضوتـــ عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

87524|  بــــسط|ن
ى
| دين سمي  شوق سيوط|تـــربــــيتـــ 

|5o|44 ن رشدي|محمد رشدي محمد عري ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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2372oo ى محمود|زينبــــ محمد  مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

325674 لمجيد|لمنعم زىك عبــــد|مريم عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

628779 ى|حمد محمد محمود حس|محمد  ني  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|4533 حمد محمد محمد محمد جعفر| سكندريه|ل|ره |تـــج

632o63 لرحمن|روق محمود عبــــد|رق ف|ن ط|نوره زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

7833|8 لح|حمد ص|هلل |رس عبــــد |ف زيق|لزق|بــــ |د|

6936o ن|كرم محمود رمض|ء |سم| طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

6252|4 ي
ى ميخ|بــــيتـــر بــــنى ئيل جرجس|مي  زيق|لزق|ره |تـــج

35o872 ن محمد سيد محمود|يم| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

45o39 ى |حمد حسنى حس| حمد|ني  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

627|4 د لطفى رجبــــ سيد|جه ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

545995 لعزيز يونس|رق عبــــد|حمد ط| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

76o334 ديفيد لطفى موريس شكرى تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

447784 حمد فرغىل|لعظيم |لد عبــــد|ء خ|حسن سكندريه|ل|بــــ |د|

2|2o93 د بــــيوم|حمد فؤ|لدين |سيف  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

22696o ى|لمقصود |حمد عبــــد|م |حس حمد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o3368 تـــ منصور  هيم بــــصل|بــــر|أمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5446| ل|نطونيوس فوزى لمع سوري| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|395o5 مر|روق ع|خلود محمد ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

22o69| ج|عيل محمد فر|سم|بــــسنتـــ محمد  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

64|4|3 لسيد محمد|ن |نىه عثــــم زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

5234|3 لسميع|ن تـــوفيق عبــــد |د مهر|زي ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

5|4482 وى|لنحر|س |هبــــه محمد عبــــ تـــربــــيتـــ دمنهور

49o357 سط محمد عتـــش|لبــــ|حمد عبــــد |ميتـــ |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

765438 لجعبــــرى|لسيد|لعيسوى |م |سل|حمد | تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

7849o| ف عبــــد |ء |ل| زى|لعزيز حج|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

45|o22 ل|لش|لجوهرى |لسيد |رس |ي |هندستـــ طنط

36326| ل حسن عمر|حمد كم| ن|سو|بــــ |د|

8o8674 لح محمد|تـــ ص|عمرو محمد نش ي|طبــــ 
|لمنى

|26|6o لسيد|محمد محمود محمد  ن|حقوق حلو
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885529 ك  |ر فرج محروس سدر|من سيوط|حقوق 

7|53o2 ى ن عوض|م بــــديع عري|كر| |جي  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

68o856 حمد|ح زىك |رق صل|حمد ط| لمنصوره|بــــ |د|

7|o976 ه محمد عرف| عي|ن رف|تـــ سليم|مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

||7|7o ن|حمد رضو|لدين |ح |صل| ر|ي ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

462778 ه جم| حمد سمره|هيم |بــــر|ل |مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

2686o ه ن ج  سعد محمد|ني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|44744 ه لسيد|ن يىحي محمد |مي  هره|لق|ره |تـــج

||66|6 شد|جد فريد ن|م| ري|م هره|لق|ره |تـــج

685289 ي|ر
وى|لشن|وى محمود |لشن| |ئى ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

48|954 ف عوض عبــــد |عوض  لرحمن|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

59948 حسن سيد عىل طه ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

4o2o9o ىطي|لمع|بــــو |محمد محمد سعيد محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52779o لنرص|بــــو |حمد عىل أحمد |لسيد |ء |ل| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

285368 سعد محمد سعد محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

46|o34 لرحمن عبــــيد|تـــم محمد عبــــد|عمر ح |ره طنط|تـــج

543764 لمنعم محمود بــــدر|ل عبــــد |مصطفى محمد كم عه دمنهور|زر

4o76o9 ي
م|لعو|هيم |بــــر|محمد سيد | دئى ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

8579o4 بــــوبــــكر يوسف|م يوسف |ريه ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

34o473 لسيد خرصى|هلل محمد |د محمد عبــــد|جه ن|صيدله حلو

342559 لح خليل محمد خليل|محمود ص يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

9|o|9 ى محمد|ر رجبــــ ي|من سي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7786|o ن حسن|ن عىل سليم|سليم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

692|o7 ى |بــــو|مه |س|محمد  لخول|هيم |بــــر|لعني  لمنصوره|هندستـــ 

45o|oo لس مجدي سمي  صليبــــ كي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

839775 لعزبــــ محمد|ن محمد |يم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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|456|5 ن سنوىس|د رمض|محمد عم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

||7242 هيم|بــــر|سكندر |ق |سح|مينتـــ  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

26|595 هد زىك|رس مج|ر ي|عم |بــــ بــــنه|د|

366653 بــــر محمود|لص|يوسف محمود عبــــد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

338346 لبــــطح|يتـــ محمد مصطفى محمد| |تـــربــــيتـــ بــــنه

64322o حمد|حمد محمد |ء |شيم زيق|لزق|بــــ |د|

85oo86 تـــي عىلي|محمد محمود نج لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

273762 ى حسن|ف ده عىل حسي  دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

762469 ى محمد   |بــــر|لرحمن |عبــــد  لموج |هيم حسني  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6273|5 ي
ى
دى|ح محمد محمد جن|محمد صل| صوق لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

||6782 س كشك|حمد عبــــ|ن |ن عثــــم|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4|o592 ى|مصطفى | ل زكري|محمد جم لهمشر لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

46|o74 نه|هيم فرح|بــــر|يه محمد محمد | |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

832427 ئيل|صف ميخ|مريم جرجس و دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

255o96 يف  وق رسر لزغل|حمد |رسر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

287487 ف عبــــد|هلل |عبــــد ى|هلل ل|رسر شي  |علوم بــــنه

28|585 لرحيم حسن|ئى عبــــد|ء ه|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

286945 فع|لفضيل محمد ن|محمد مصطفى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

765255 لخي |بــــو |لحميد |رق عبــــد |مهند محمد ط بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

23o35 حمد|هيم |بــــر|عمر محمد  هره|لق|حقوق 

5o|533 لليثــــي|ز محمد محمود محمد |مع سكندريه|ل|بــــ |د|

5|8448 د|لحد|بــــوزيد|هلل |هلل عبــــد |عبــــد | دين سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

488954 ى|مريم محمد محمد  لنبــــوى محمد حسي  سكندريه|ل|حقوق 

22599 ف محمد يوسف|حمد | رسر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

494|72 لس يوسف ك سكندرعوض|مل |كي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o|997 |لمو|لحميد |لحميد محمد عبــــد |حمد عبــــد |
ى
ق زيق|لزق|هندستـــ 

68644o بــــينى بــــخيتـــ|حمد عىل بــــخيتـــ | لشر ره بــــور سعيد|تـــج

6o52| طف جمعه محمد|كريم ع ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

82356 هيم حربــــ|بــــر|د محسن منصور |جه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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79o8o5 لعبــــد|ن |جميع|يمن |سمر  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

924585 رص محمود  |يمنى محمد ن ج|بــــ سوه|د|

||847o هيم محمود|بــــر|عيل |سم|سم |بــــ ى شمس|تـــج ره عي 

|7|866 يوبــــ محمود|هيم |بــــر|هلل |منتـــ  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

68494|  |رس |حمد ي|
ى
لحنفى|حمد |حمد شوق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o8882 لم|بــــوس|لسعيد |هبــــه محمود  |طبــــ طنط

33||43 هلل|هيم محمد خي  |بــــر|محمود محمد عىل  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

35562o لسيد مرىس|رس |ن ي|يم| ى شمس|د| بــــ عي 

2879o9 |حمد حسن قطبــــ |ن |حن
ى
لدسوق ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|25779 رق حسن حسن|محمد ط تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

44|398 هيم|بــــر|لحنفى |دل رزق |صبــــىح ع لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

32oo24 ي محمد
ي محمد بــــسيوئى

مصطفى لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8247|2 ن|هلل دمي|د عوض |جرجس عم دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

6424|8 د محمد محمد|محمد عم  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

868636 لسيد محمد|سط |لبــــ|م عبــــد|سل| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

7o6343 ى مصطفى|هند ه  محمد خي 
ئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5ooo6o ى محمود مر|لدين |ء |رتـــ عل|س د|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

||5927 ره موىس عىل موىس|س هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

846623 م خليل|لسل|ن عبــــد|حمد سليم| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

24o96 هيم|بــــر|لحميد خلف |سلىم محمد عبــــد  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

432494 شد|ورى ر|لمغ|لسيد |ورى |لمغ|منى  ي صىح طنط
|معهد فنى

|37226 لسيد|م |لسل|حمد عبــــد |محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

339|64 ي|ن مسعد عبــــد|نوره
ى
لمنعم دسوق هره|لق|ج طبــــيع |عل

6o7549 لمهيمن محمد هيبــــه|جر عبــــد |ه |نوعيتـــ طنط

7o5867 وق رض لسيد|حمد |مني  | رسر ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o4o43 ى |بــــر|سط |لبــــ|مل عبــــد| هيم حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

453|22 حمد جوده|حمد حسن عىل | |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

345376 ف ق|حمد | لشحرى|هلل |سم محمد عبــــد|رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر
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8o9|7 عيل محمد فرج|سم|حمد | ى شمس|زر عه عي 

7o6463 ه محمود عبــــده | ىط|لمع|بــــو |مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9|7oo7 سط |لبــــ|لمنعم عبــــد|نور عبــــد|مدحتـــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

879596 ده محمد عىل ذىك |غ سيوط|حقوق 

4948o7 نتـــ|محمد حلىمي عىلي قن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

284|3o ك|لمل|سليوس عبــــد|ض بــــ|كرومل ري  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

|2|5|6 لمجيد|لد مرىس عبــــد |عمر خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|56894 ف ج|يوسف  حمد|بــــر |رسر ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

235o|8 عر|لش|عمرو محمود خرصى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

879643 | لعل|بــــو|محمد عىل حسن  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

246946 مجد سعيد فهىم مسيحه| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3|267| هد|لكريم مج|محمد مجدى عبــــد |ره بــــنه|تـــج

867374 يبــــ سمي  شفيق|سمي  ش ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

623382 تـــ عبــــد | ل عيش|م كم|لسل|مي  ط|حقوق دمي

9|2876 ى |ي لح عىل |م ص|م|ل|سمي  ج|بــــ سوه|د|

87586| ح محمود |حمد صل|محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

3||764 ن|حمد عثــــم|د |د محمد فؤ|فؤ ن|سو|بــــ |د|

248859 وق صبــــىح مليىح  سكر رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

42625o لسيد|لعزيز |لسيد عبــــد |نهوتـــ يشى  سكندريه|ل|بــــ |د|

35o566 لرسول|بــــسنتـــ صبــــىح حمدى عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

882|65 د  |لجو|ن عبــــد|د محمود عثــــم|لجو|عبــــد سيوط|حقوق 

698573 لدقلتـــ|هيم |بــــر|حمد يوسف |ء |عىلي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

3|84o4 ي يوسف محمد
محمد مصطفى ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

684228 لحوتـــ|ن |بــــو بــــكر رمض|طف |ر ع|بــــر| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

543977 حمد عطيه|ء فوزى محمد |عل لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

237||6 لحميد محمد|يه محمد عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

835756 لدين|حمد محمد نرص |منيه | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|496|9 د|ع حد|رس رف|رضوى ي |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

8o65|2 هيم طلبــــ|بــــر|ء |عمرو بــــه ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

7o|953 عيل عىل متـــول|سم|لمنعم |م عبــــد |حس زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 
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85925 وي عىلي|رق سعد|ل ط|نه لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2o528 هيم|بــــر|حمد محمد جودتـــ | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

68|943 وي|لش|ل محمد مصطفى |رين لمنصوره|بــــ |د|

448466 ضى|لق|لسيد |عمر طلعتـــ  |ضتـــ طنط|علوم ري

33|o|7 ل محمد حسن|ر جم|بــــر| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

689743 لبــــدوى فوده|م فوده |ء هش|رس| لمنصوره|صيدله 

||95|o حمد|لنور|بــــو|هيم |بــــر|عمر معتـــز  ى شمس هندستـــ عي 

434632 مد حكيم|م مصطفى ح ي صىح طنط
|معهد فنى

26o536 روق محمد|نهله سعيد ف شمون|نوعيتـــ 

8o|492 ي دي|لعزيز فرج|ده عبــــد|غ
بــــ|ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

2563oo |ح محمد |ء صل|عل
ى
لدقدوق ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|3o938 ود بــــدور|محمد محمود د ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|6|34 محمد شلبــــى بــــيوم شلبــــى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6|9|34 ن|د عىل عىل بــــدر|نس عم|ن حقوق بــــورسعيد

7o4758 ى|رص فرج عىل ل|لن|ء عبــــد |رس| شي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

273o55 لوئى|جورج يوسف م| جولي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

47692o لسيد شيبــــه|حمد |م |حس سكندريه|ل|بــــ |د|

7o7946 مه|لسيد سل|حمد محمد |در محمد |ن لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|36o34 ن مصطفى طه حسن محمد|يم| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

232|46 لرحمن محمد|معتـــز عطيه عبــــد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

36249 لرحمن عىل محمد عىل حسن|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

49|993 لسيد|محمد صبــــىح | سميه زكري سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

367447 لجليل محمد|م عبــــد|يزتـــ غر|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

82|5o4 خر|دي نبــــيل ز|ن| لي|د ي|بــــ |د|
|لمنى

55|8| بــــوزيد|بــــوزيد خميس |محمد  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

3225|| ئى|لقبــــ|للطيف |هدى مصطفى عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

372547 م طه محمد|لسل|جر عبــــد|ه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

8|6565 عيل|سم|يه عىلي سيد | ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

79o292 لمدثــــر عبــــدون|بــــ |يه|يه | لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج
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4|99|2 ي فؤ|لعط|حمد |
ى
لبــــيىلي|د |ق لشيخ|بــــ كفر |د|

8|67oo ي|حمد محمد محمد عبــــد|
لغنى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|74677 ف محمد |حمد | ي|رسر
تـــى|لفى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

639962 وى|هيم رجبــــ طنط|بــــر|يمن | |ر|ي  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

4|7752 هيم محمد|بــــر|لنبــــي |منيه عبــــد | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6o6626 ى  بــــوبــــكر|محمد محمود محمد حسي  ط|بــــ دمي|د|

8|||9| ى | ي حسي 
لسيد|حمد مصطفى ي|لسن |

|لمنى

3545o3 لم|ل س|لع|ء عىلي عبــــد|ل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

339947 فع|لش|لمحسن |لكريم عبــــد|كريم صبــــرى عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

262263 لغيط قمر|بــــو|هيثــــم يوسف محمد  |ره بــــنه|تـــج

|65367 طف مهنى محمد|خلود ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

48o425 حمد محمد|لدين |بــــ |محمد شه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

324ooo لمجيد عىل|مه عبــــد|س|حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|7o|o2 ي
بــــو شوشه|ح |لفتـــ|محمد عبــــد | دئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

439oo| لجبــــىل|لرحمن محمد محمد |عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

92963 فع|لش|حمد |رص سعيد |شهد ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o9584 لمجيد|حمد محمد عبــــد|ده |غ ي|بــــ |د|
|لمنى

44524o حمد|لمنعم سيد محمد |سيد عبــــد  بــــ دمنهور|د|

7o|46o هيم|بــــر|ن عطيه |لسيد سليم|ره |س زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

324266 لسيد مصطفى|محمود محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

82|64 ي|ر
ع عىل متـــول|دل رف|ع| ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|2776 مه|سحر عىل محمد منصور سل لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

685852 زى|لغ|لسعيد |ن محمود محمد |ريم|ن لمنصوره|بــــ |د|

325|57 لغنى|لد وهبــــه عبــــد|عمر خ ى شمس علوم عي 

776875 لرحمن|وى عبــــد |ل فرم|ء جم|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o8696 لمغنى سليم|هلل عبــــد |م عطيه  لمنصوره|بــــ |د|

636584 ح عطيه|لفتـــ|ح عطيه عبــــد|م صل|هش لمنصوره|حقوق 

|435|8 ىط|ر مع|يدى عىل مختـــ|ه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

44278| حمد محمد|لسيد |دولتـــ محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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52o858 لحميد عطيه|لحميد عبــــد |دتـــ طلعتـــ عبــــد |غ ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

3|9243 لمجيد|لسيد عبــــد| |سلىم رض ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

273o| هيم عىلي متـــولي|بــــر|ء يوسف |سم| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|66764 ه | لفرشوىط|هيم محمد |بــــر|د |حمد فؤ|مي  ن|بــــ حلو|د|

64|445 حمد محمد محمود|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

356o24 تـــ س| حمد متـــول|م |مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

78o349 هلل|م محمد مرع عبــــد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|487o8 ن محمد عىل|هلل سلط|منتـــ  هره|لق|صيدله 

|3498 رحمتـــ عبــــده عبــــده محمد ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

84975 محمود حسن زىكي حسن صيدله بــــنى سويف

235|73 ف تـــوفيق عىل|هيم |بــــر| رسر لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6o|572 ح عطيتـــ|لفتـــ|طف عبــــد |حمد ع| |صيدله طنط

||56o3  |يه|عمرو 
ى
لم|حمد س|بــــ شوق ى شمس هندستـــ عي 

4|6547 مصطفى محمد مصطفى عىل هنطش لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

528436 ف محمد |محمد  |بــــوعط|بــــوزيد |رسر |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

87597o وس بــــهجتـــ نعيم غ|تـــ ل  |ورصى |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

495o67 ى عثــــم|لمع|بــــو |لحكم |حمد عبــــد | ن|ىطي حسي  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

46o942 لديىه|ن |يه مصطفى خليفه سليم| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3564o8 محمد فتـــىحي محمد مندوه |ره بــــنه|تـــج

875o22 ى|ي حسنى محمد سيد  | سمي  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8o728o تـــ حسن|حمد محمد شح| سيوط|ره |تـــج

3228o| ي عبــــد|م|
هيم|بــــر|ه |لل|لحكم عبــــد|ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7o6479 لعظيم عطوه عبــــده عوض|يه عبــــد | لمنصوره|صيدله 

48248 ى|لدين |حمد عز|ء |رس| مي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

35o844 ى جم|ي لسيد|ح |ل صل|سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

493|64 عبــــده محمد زىك عبــــده جعفر ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

266569 رق محمد طلعتـــ عطيه بــــيوم|ره ط|س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|63934 مه|حمد سل|حمد طه |مريم  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع
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|5o88 لد يشى عمر|همستـــ خ د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|34864 حمد نجدي|بــــر |محمود ص ى شمس طبــــ عي 

285674 ى  حمد حسن|هدير حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

457668 لم|لدين محمد عىل س|ء |ن عل|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

537264 وى|لنكل|ن منصور |طمتـــ محمود سليم|ف عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

336436 لنقىل|حمد |ء محمد |ن بــــه|يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

237|7 ى حسونه|محمد رمض ن حسي  ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

85422| حمد|بــــ نرص محمد |رح ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

6||296 ذل|لش|حمد محمد |رنيم  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|24|99 لسيد محمد عىل|د |سيد عم ى شمس حقوق عي 

76|994 ى |خلود عىل  عيل|سم|مي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

45o7|o حمد شلبــــي|مل |ر سعيد ك|من |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2|582 لحنفى|ن سيد يىح |نوره هره|لق|ره |تـــج

877586 حمد عىل  |ء محمد |ل| سيوط|بــــ |د|

629883 عيل|سم|مه محمد |وس|محمد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

862594 ى بــــرزي| يمن منصور حسي  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

7|8|o9 ي|ر حسن |ن حسن مختـــ|يم| ر|لىح  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

55868 د|محمود سيد مر| نور ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

434875 لسمنودى|مريم محمد ممدوح محمد  |بــــ طنط|د|

782293 ى  عيل|سم|حمد |مصطفى بــــشر ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

4254|3 دى حسن محمد|له|محمد عبــــد | صف سكندريه|ل|ره |تـــج

7o9666 هلل|لعزيز عبــــد |لعزيز محمود عبــــد |هدى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

525295 عيل|سم|لحميد محمود |حبــــيبــــه عبــــد  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

9o942 لعزيز|حمد محمد ممدوح عبــــد | ره بــــنى سويف|تـــج

77627o لعزيز|دق عبــــد |لص|ء محمد عبــــد |رس| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

52|9|9 بــــر أبــــوزيد|م ص|فرحه عص ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3424|6 ي محمد ح|جه
ى|د مصطفى فظ حسني  ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

639688 فيفى محمد عبــــده محمد زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|833| لمرصى|فظ عبــــده |نور محمد ح معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

853435 ى|سلىمي عبــــد لرحيم محمود حسي  سيوط|حقوق 
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76o929 هيم|بــــر|حمد |ء مصطفى |ل| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

228o8o ى ع مي  دل سعد قطبــــ|ني  هره|لق|ره |تـــج

23785 لدين يوسف|ح |يوسف عمرو محمد صل ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

|39896 زق|لر|رس عبــــد |ن عمر ف|رو ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4|o2oo لسيد سميتـــ|حمد عىلي | |نوعيتـــ فنيه طنط

7873|4 حمد|مح خليل |محمد س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

438oo3 لمجيد عيس|ر وليد عىل عبــــد|من لشيخ|بــــ كفر |د|

8873o9 بــــوسيف ينى |ئى |م روم|بــــر| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

756556 لكردى|هلل |حمد عوض عبــــد |ن |رو لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|57o76 حمد محمود|رى |زينبــــ هو هره|لق|حقوق 

3|9o25 لمعىطي|ن عبــــد|هلل بــــدوي سليم|منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

7|6|59 حمد حسن|لرحمن |حسن عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

475566 د محمود طه محمود محمد|زي سكندريه|ل|ره |تـــج

258o43 لمول|مل عبــــد|حمد فتـــىح ك| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

679|6| لففى|دى محمد |له|حمد عبــــد |محمود  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

77678 لسيد|ن محمد زىك |يم| تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

4984|9 م محمد|لسل|م تـــوفيق عبــــد |لسل|ء عبــــد |ل| تـــربــــيتـــ دمنهور

258964 لسيد|زق |لر|لحليم عبــــد|محمود عبــــد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

693272 زى|لغ|ح |لفتـــ|ن عبــــد |حمد رزق شعبــــ| لمنصوره|ره |تـــج

429o38 لبــــر|لصمد عبــــد|عبــــد | منيه رض| |صيدله طنط

89794| ي
س |ح عىل عبــــ|صل| رئى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

696o3o ئى|م مع|لسل|لسيد عبــــد |لد |مريم خ لمنصوره|بــــ |د|

2|295 ن|ن مهر|مريم محمد عثــــم هره|لق|حقوق 

49o955 لسيد محمد عىل|منه عىل  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4|9435 لرحمن|لسيد عبــــد |لسيد محمد |ل |من لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

65477 محمد تـــوبــــتـــ سيد محمد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

637626 تـــه محمد|تـــه حسن شح|شح زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32735| وق صبــــرى رمض نه|ن شبــــ|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

272489 لضبــــع فرويز|رس جرجس |ف سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم
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2565o7 ر جمعه|لستـــ|ء ربــــيع عبــــد|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8oo333 حمد|ل |حمد محمد كم| ن|كليتـــ طبــــ أسو

9o2446 ى عبــــد م محمود |لسل|عمر حسي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

624o9o هيم |هيم محمد إبــــر|بــــر|لرحيم |محمود عبــــد

ي
مصطفى

ط|بــــ دمي|د|

3372o ن|ن عف|لسيد عثــــم|ليىل محمد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

82o387 لح|لعزيز ص|يه حسن عبــــد| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

2325|o رص عىل محمد|لن|رحمه عبــــد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|475o4 عمر محمود جعفر محمد هره|لق|ره |تـــج

245358 لعربــــى محمد|نشوى محمد محمد  هره|لق|بــــ |د|

6|8632 ه مسعد عبــــ س فوده|ني  ط|معتـــ دمي|علوم ج

35|429 ف ج|حمد | بــــر حسن محمد|رسر |بــــ بــــنه|د|

9224|8 لرحيم |بــــر فتـــىح عبــــد|محمد ج دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

49o|29 حمد|لرحيم |م محمد عبــــد|ضىح عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

262423 ى|لد محمد تـــوفيق |خ مي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

443644 ر|لجز|هيم |بــــر|يه محمد حسن عىل | لشيخ|بــــ كفر |د|

534946 ن|جر صبــــىح محمد حس|ه لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

6243|8 يف منصور محمد درغ| دين م|رسر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8459o ى|محمد  حمد محمود حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

235365 سيف محمود يونس سيد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

74ooo ى |خ| ند م|م|لد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

23o||6 طف وليم نصيف|ندرو ع| |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

7893|5 ء محمد محمد منصور|رس| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

265858 ى|د حسن ش|محمد مر هي  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|6o6o| ح|حمد عىل مصبــــ|محمود  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

3577|7 بــــدين محمد طه|محمد ع |حقوق بــــنه

78795| ى ع  حسي 
دل محمود|مصطفى عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

6o3o32 لعربــــى|لحميد |دق عبــــد |تـــم ص|ح |ره طنط|تـــج

334|5o لحميد محمد|رس عبــــد|عمرو ي عه مشتـــهر|زر
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2237oo لسيد محمد شيخون|ن محمد |يم| هره|لق|بــــ |د|

79o267 هيم|بــــر|لرحمن يوسف |ء عبــــد |ل| بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

769o89 متـــ|لسيد سل|م |خلود سل ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

363687 حمد|لسعود |بــــو |مريم محمود  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

4o455o لحفيظ مصطفى|حمد عبــــد |محمود  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

855346 ل|لع|بــــر عبــــد|زم طلعتـــ ج|ح ي|بــــ |د|
|لمنى

366868 رص محمد|فتـــ ن|م ر|وس د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|6o||4 يد|دل سعد ف|ع| بــــول ى شمس|تـــج ره عي 

2492o6 ل|لع|زق عبــــد|لر|ء مجدى عبــــد|حسن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

46o728 ريد|لغنى محمد مط|سمر محمد عبــــد  |حقوق طنط

|3|953  سمي  رمض
م|لش|ع |لسبــــ|ن |تـــفى ن|هندستـــ حلو

|5|66| ى|ء جم|لزهر|طمتـــ |ف ى حسي  ل حسني  ن|بــــ حلو|د|

|5o5|3 ف طه يوسف|محمد  رسر ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

29345 وي|لشطل|هلل محمد حسنى محمد |عبــــد لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

35887| هبــــتـــ فتـــىحي عىلي محمود ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

249892 لمجيد|لسيد عبــــد|سعيد | دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

24o793 مل|محمد شكرى ك| مه رض|س| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

24|63 هيم مصطفى|بــــر|حمد |هلل |منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

82544o حمد عويضه|محمود عويضه  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

5452o3 ى | حمد محمد|حمد عشر سكندريه|ل|بــــ |د|

78|689 لسيد محمد|لغفور |عبــــد | رش زيق|لزق|بــــ |د|

765o69 ي
|لر|حمد صبــــىح عبــــده |طف |ع| دئى

ى
زق ره بــــور سعيد|تـــج

36o757 ى عبــــد|سمر  بــــ حبــــش|لوه|حمد حسي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8977|8 محمد عىل محمد عىل  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9|9o8| ق| ن|يل| وى حكيم عزيز  |رسر سيوط|ره |تـــج

434859 وق  ف عبــــد|رسر وى|لص|لمنعم |رسر |طبــــ طنط

35622 ى|لحليم |حمد حمدى عبــــد | حمد عرفي  ن|سو|بــــ |د|
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93263 ل|هيم سيد نرص جل|بــــر|ن |نور ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

|67585 لرحمن|ء محمود محمد عبــــد |سم| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

784o79 هر عىلي|لظ|د عبــــد |ء جه|عل ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

858oo6 ى ر|نوره حمد|غبــــ |ن حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

484o5o حمد معوض|هلل |حمد عبــــد|حبــــيبــــه  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|56874 لمجد محمد|بــــو |ر |محمد نج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

437o46 مد ليمونتـــ|مي ح|ريم فوزي بــــره لشيخ|نوعيتـــ كفر 

763|77 ف شلبــــى |يدى |ه ز|يو|لسيد |رسر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

762o29 ى محمد|يم| ن نرص حسي  لسويس|معتـــ |علوم ج

38793 م|م|حمد |محمد حمدى  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

48856o لمغربــــى|محمد نور عىل محمد  سكندريه|ل|حقوق 

335o79 ن محمود عىل|مروتـــ رمض ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|55654 ى قطبــــ ى حسي  سهي  محمد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

54|32| ق|ن |بــــر رمض|حمد ج| وي|لشر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

327|89 حمد خليل|ن سعود |يم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

422946 محمود فوزى حسن محمد| يش سكندريه|ل|طبــــ 

9o|263 زى |زى محمود حج|ده حج|حم ج|عه سوه|زر

87o63| بــــر حسن عىلي|حمد ج| ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

4468|7 ى|رص محمد |لن|محمد عبــــد مي  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

5|7453 ي رجبــــ
شمس صبــــىحي مصطفى تـــربــــيتـــ دمنهور

3o|57 يع|لسيد ط|ندي محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

6o637o مد سليم|هر ح|لرحمن م|عبــــد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

638773 لسحىل|د محمد |يه طلعتـــ فؤ| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

26744o رق عىل محمد عوض|خلود ط |تـــربــــيتـــ بــــنه

4o227| عيل|سم|دتـــ رفعتـــ تـــوفيق |غ ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

699825 لمتـــول حسن|محمد محمد | ند لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

857397 ي ص|دي ر|محمد ن
لح|ضى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

77888o هلل منصور محمود|جر عبــــد |ه زيق|لزق|نوعيتـــ 
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525838 حمد محمود رزق محمد|محمود  |ضتـــ طنط|علوم ري

282o85 ج|محمود محمد محمود محمد فر |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

77445o لد فهيم محمد محمد زويد|محمد خ ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|4|2o| لمبــــدى|حمد جوده عبــــد |ن |نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7|o557 حمد محمد عىل|ره محمود |س ط|بــــ دمي|د|

875296 حمد عيس حسن |م  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

|42478 ى|لحس|حمد |ن محمد |نور ني  هره|لق|م |عل|

799o3 ل عىل عيس عطيفى|حمد جم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|53452 لمتـــ سعد عىلي سعيد|س ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

88o5o6 ى |ريم حمدى  حمد |مي  سيوط|ره |تـــج

8o5674 ى م|ي ري عدلي مسعد|سمي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|3569 ى محمد عبــــد  لصبــــور محمد|حسي  سيوط|بــــ |د|

26|37o م|لش|ن زىكي |نىح  رمض| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

525o97 ي يوسف عىلي آيه خميس خي  سكندريه|ل|هندستـــ 

|62999 ى مهدى سنوىس خليل|ي سمي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

48592| ي
لسيد عىل|عىل | دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

775o4o شه عيد|مي  يشى حسن عك| زيق|لزق|حقوق 

42|o74 بــــينى عبــــد |لبــــنى  ج |لحميد خف|لعزيز عبــــد |لشر لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

523478 ن|بــــو زيد محمد سليم|زن محمد |م سكندريه|ل|هندستـــ 

47483 هلل حسن|ل عبــــد|منى جم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4499o4 رى محمد شوشه|لبــــند|ح |ندى صل |بــــ طنط|د|

266oo9 لق طلبــــه شخبــــه|لخ|يوسف محمود عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

5|8875 ن|لطح|ء عىل قطبــــ |جر عل|ه سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

824o3| لحفيظ|لمجيد عبــــد|ح عبــــد|صل| مه ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

8||73o ن لقمص يعقوبــــ وليم ذىكي| |مي  ره بــــنى سويف|تـــج

262o96 لسيد عطيه|يمن |محمد  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

885|o لمجيد|لمجيد كريم عبــــد |رص عبــــد |محمود ن تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

|49o64 هلل محمد|ر محمود عبــــد |مي هره|لق|حقوق 

6|7|8| ى |لحس|لدين |د عز|عم| هن لدقله|ني  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 
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4o374o ي 
لشوربــــىح |حمد عصمتـــ |محمد مصطفى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

768|24 ن|لم|طمه محمد دقدق س|ف لعريش|تـــربــــيتـــ 

7o5894 لق عىل|لخ|حمد عبــــد |بــــو بــــكر |حمد | لمنصوره|حقوق 

44o85o رس نبــــيه عبــــدربــــه|محمد ي |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

263648 حمد مصطفى|لمليىح  |يه محمود | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o6452 زى|حمد حج|حمد |لسيد |سلىم  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

775738 حمد سعد محمود|لرحمن |عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

|73489 سعد عبــــده|لد |بــــسمه خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68|55o محمد رزق حسن حبــــيتـــه لمنصوره|هندستـــ 

85853| ك|لمل|نبــــيل شكري عبــــد| بــــول ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

7o853o لبــــدرى حسن|لد محمد |محمد خ ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

355895 ل|لع|هد عبــــد|هد شكرى مج|مج ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

246629 تـــ حسن|لد محمد بــــرك|خ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

8275|5  عىلي محمد عبــــد|ي
ى للطيف|سمي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

48696o شد مسعود|ئى وصفى ن|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o64o2 لبــــقرى|هيم |هيم إبــــر|محمد إبــــر لمنصوره|بــــ |د|

5o8763 ئى|لمسلم|عمرو سعد محمد سعد  سكندريه|ل|علوم 

26553 لسقىط|لصغي  |حمد حسن | ن|حقوق حلو

349675 حمد حسن|ء فوزى |دع ى شمس حقوق عي 

75723o ن رجبــــ عىلي|هلل سليم|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3|883 ه جم| تـــه|حمد محمد شح|ل |مي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|634o4 ه محمد رمض| لحليم|ن عبــــد |مي  ى شمس| لسن عي 

85o463 حمد عوض|بــــوبــــكر |محمد  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

43988| هيم|بــــر|لسيد |لسيد |يمن |ء |سم| لشيخ|تـــمريض كفر 

49o2|8 حمد|منيه محمد مصطفى محسن | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

495|3o ن|لسيد عتـــم|رق صبــــىح محمد |ط ره دمنهور|تـــج

46o6|2 بــــ|لرسول خط|لنبــــى عبــــد|سعيد عبــــد| نور |حقوق طنط

5o7896 هيم|بــــر|لعزيز|فرحتـــ محسن محمد عبــــد سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر
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693o87 حمد فرج|هيم |بــــر|م نرص |س لمنصوره|بــــ |د|

765o43 لمجيد|هيم عبــــد |بــــر|ن مدحتـــ |رو تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

79565 لعزيز|بــــو بــــكر عبــــد |ء حسن |رس| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

843532 ن|ركو صفوتـــ سعيد سليم|م ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

6|5964 ى عبــــده شبــــ| نه|حمد محمد حسي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

484623 ن|مد رضو|هيم ح|بــــر|د محمد |زي ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

894o|4 حمد محمد |محمد محمود  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

643643 زي|زي سليم حج|ء محمد حج|آل زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

857733 هلل معتـــمد عىلي|بــــ |عيل ج|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

3|887 لرحمن|ح عبــــد |لفتـــ|لرحمن عبــــد |عبــــد | رن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

34249| هيم|بــــر|زق |لر|ل سيد عبــــد|بــــل |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

278o57 هدير نظىم محمد عىل ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

627|58 | ثــــري
ى
فتـــىح محمد محمد دسوق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o949| |ء طلبــــه محمد طلبــــه رخ|ل| |تـــربــــيتـــ طنط

8o5257 ي عل
لح|س ص|ء عبــــ|مصطفى سيوط|ره |تـــج

97428 ئى|لحسينى سيد محمد فرج|م |حس هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|27o5 ي|ر
ي رزق|عدلي بــــش| ئى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

23o799 ح خرصى عىل|لفتـــ|حمد عبــــد|محمد  هره|لق|ره |تـــج

633878 |لق |لخ|لمنعم عبــــد |لرحمن عىلي عبــــد |عبــــد 
هيم|بــــر

ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

534529 لموجود|ء محمود سعد محمد عبــــد|ل| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

889|32 س |م محمد مصطفى عبــــ|حل| سيوط|تـــربــــيتـــ 

5|54|7 هيم محجوبــــ|بــــر|لمنعم |مريم محمد عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

9|7763 حمد محمود محمد  |د |عتـــم| سيوط|بــــ |د|

6|759 لبــــطل محمد مصطفى|يه محمد | ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4||954 حمد مصطفى محمد شبــــل| |بــــ طنط|د|

2|84| لمطلبــــ|هيم عبــــد |بــــر|يه محمد | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

845|4o هر|لظ|هلل محمد عبــــد|ره عبــــد|س ن|سو|بــــ |د|

9|47|2 م عىل حسن محمد  |ريه سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 
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8826|4 بــــتـــ  |نىح  عيد فرج ثــــ| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

35o538 هيم|بــــر|لنبــــي |دي عبــــد|ء ه|سم| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

25o|o3 ى|ئى ن|م| ج  نجيبــــ حني  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6o667 رس محمد محمد|ضىح ج طبــــ بــــنى سويف

|36654 ى| يه محمد محمد حسي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|272|9 در|لق|عمرو محمد عبــــد | رن ى شمس|تـــج ره عي 

49o738 د بــــيوم|لمنعم ج|لسيد عبــــد |ء |ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6oo562 هيم سعد|بــــر|هلل محمد سعد |عبــــد  |صيدله طنط

24782o يف|بــــر ص|دل ج|حمد ع| بــــر رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

266||5 حمد عبــــيد|حمد فتـــىح محمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

256875 ئى|لجرو|لدين |لدين مىح |ل |زينبــــ جم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

833659 ه فو| لقوي محمود|ز عبــــد|مي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

853333 هلل|م عبــــد|لسل|هلل عبــــد|د عبــــد|ي| ي|علوم 
|لمنى

26|43 ي|ر
فظ محمد فرج|م ح|عص| ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

268594 ع|ء عيد |سم| ن|حمد رسر تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

28|282 د|لجو|لحميد عبــــد|حمد محمد عبــــد| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

694365 لم|دى س|له|لمحمدى عبــــد |دى |له|خلود عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

4o397| لم|حمد سعد عوض س|مصطفى  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

5o275o حمد|لحكيم |رضوى محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

876963 لشهيد  |ى عبــــد|رص بــــش|يرينى ن| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

82334| بــــ|لوه|ل بــــدوي عبــــد|ر كم|من ي|بــــ |د|
|لمنى

|495oo لحكيم|لحكيم سيد عبــــد |زينتـــ عبــــد  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

75|443 مد محمود فرج|رق ح|محمد ط| هن ره بــــور سعيد|تـــج

7|2o72 لحديدى|لحليم عىل |تـــ عبــــد |عرف| ند لمنصوره|ره |تـــج

884|5| حمد محمود محمد حسن  | سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

45o548 ره|محمد مصطفى مصطفى عم |هندستـــ طنط

697359 قتـــ محمد عبــــد | هيم|بــــر|ل |للطيف هل|رسر لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

||843o هيم عمر جنيدى|بــــر|لمجيد |محمود محمد عبــــد  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

859869 ي عبــــد
ى عبــــده|بــــ ص|لتـــو|مصطفى لحي  ي|تـــمريض 

| لمنى

|759|5 ل محمد|لع|رس عبــــد |ي| طيم|ف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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|3o956 ك جرجس|ك رسىم مل|مل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|62o6o ي سيد محمد|حكيم ه
ئى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6o|493 لحميد أبــــوريه|م عبــــد |ء س|سم| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

5o6|| حمد مرىس مغربــــي|م |هيم عص|بــــر| صيدله بــــنى سويف

6759o| لح|ن ص|لد شعبــــ|خ| ن|ر لمنصوره|ره |تـــج

6o7323 ى|لعزيز ش|لد عبــــد|ن خ|يم| هي  |ره طنط|تـــج

7|o4|| لم|هيم محمد س|بــــر|هيم |بــــر|ريم  لمنصوره|حقوق 

8444o3 ي |لر|يه فتـــىحي عبــــد|
حمد|ضى ن|سو|حقوق 

25234o ى عم|خلود جم ر|ل حسي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

2865oo لشيخ|مريم محمد سعيد موىس  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

543o68 ي|تـــه محمود خر|ء شح|لزهر|طمه |ف
ىسر بــــ دمنهور|د|

3485o2 د حسن محمود حسن|ضىح عم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5||377 م|هيم محمد سل|بــــر|حمد |حمد سيد | ره دمنهور|تـــج

|53484 حمد|حمد محمود |بــــسمه  ن|تـــربــــيتـــ حلو

78292| لرحيم|لرحيم محمد عبــــد |ء عبــــد |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

852523 يه خلف سيد خلف| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

7o294o هيم عليوه|بــــر|ن |هيم سليم|بــــر|محمود  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

647374 وق عم د جوده محمد|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o847| لغنى محمد|هيم عبــــد |بــــر|بــــ |يه|ندى  لمنصوره|بــــ |د|

63|27| د بــــلبــــل|لسيد عىل ج|طف |سمر ع زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

7682o5 ي|ر
هد حموده|ر مج|لستـــ|حمدى عبــــد | ئى ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 

لسويس

|2226o لحكيم|لد حمدى عبــــد |تـــفى خ هره|لق|علوم 

484295 مد|لدين ح|ح |بــــ صل|يه|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|52o64 ى|ل |مح جم|م س مي  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

934oo بــــر|لعزيز محمد ج|سندس عبــــد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

85|43 مل|سيد سعيد ك| لي|د بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

759482 لسيد|لغنى |ره وحيد عبــــد |س بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

|52497 بــــ عرفتـــ محمد|لتـــو|عرفتـــ عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|29975 لحميد|مل عبــــد |لحميد ك|م عبــــد  هره|لق|بــــ |د|
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5||||o ى ه|محمد عىل  ئى|مي  سكندريه|ل|حقوق 

69o878 وق عىل  لسيد|لبــــدوى |رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

259|25 ن|بــــ شعبــــ|لوه|حمد عبــــد|محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

338o4 ر|لنج|لعزيز |د محمد عبــــد |سع هره|لق|بــــ |د|

62o254 تـــه هديهد|لسيد شح|أحمد محمد  لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

843|55 حمد|لربــــ |د|ء محمد ج|ول ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

86o859 هيم حسن|بــــر|سمر حمدى  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

347679 لعمريىط|رس سيد محمد عبــــده |ي |ره بــــنه|تـــج

53585o ىسر|تـــسنيم حمدى محمد عيس غبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5742| ى عبــــود|من ر حسن حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

825829 حمد|لفضل محمد |بــــو|مريم  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

6|3o|5 عيل|سم|لحميد محمد |لحميد وليد عبــــد |عبــــد ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

37o693 س دهبــــ|محمد حمدى محمد عبــــ س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

79498 ف محمد |شهد  حمد|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3673oo لسعود عىل حسن|بــــو |طمتـــ مجدى |ف |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|7589 حمد|لدين محمد حسنى |مح عز |يوسف س |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

833678  عىلي|ء |دع
ى ف حسي  رسر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|57892 ف محمد محمد محمد |نسمه  لصغي |رسر ى شمس هندستـــ عي 

6o348| حمد فرج|ز |محمد ممتـــ لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

3|2|63 ذكري| زكري| يوسف محمد رض |طبــــ بــــنه

7o59|9 لسيد مصطفى محمد|محمد مصطفى  ط|بــــ دمي|د|

44o526 هيم محمد يونس|بــــر|ل |هيم كم|بــــر|ل |كم |حقوق طنط

262o23 يف محمد موىس  لسيد حسبــــو|رسر ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

834357 ي  لحسن|بــــو|لدين فهىمي |محمد محن  دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

8993|6 ي
ل محمد خلف |كم| دئى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

6|2o7o لعظيم طه رسيه|مر عبــــد |س ط|بــــ دمي|د|

864o|9 ئيل|نبــــيل نجيبــــ ميخ| بــــول لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

25293 لعزيز موىس|لطيبــــ عبــــد |حمد|ئى |م| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

525|93 لرحمن|لودود عبــــد |طمتـــ مصطفى محمدعبــــد |ف لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج
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27849 طمتـــ وليد مصطفى سيد|ف هره|لق|ره |تـــج

638964 هيم|بــــر|طف محمد |منيه ع| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7772|o يل|ر حميده محمد محمد ن|مي زيق|لزق|صيدله 

62o998 بــــي|لشه|لسعيد |هيم |بــــر|ن محمد |ريم لمنصوره|صيدله 

357o36 ى م خليل|خي  س| مي  شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

9|o658 لعليم بــــدرى محمد |ر عبــــد|من ج|عه سوه|زر

|362o| ل محمود محمد محمود|نو لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

76744| رس|وه ج|يش حل|بــــ ع|لوه|عبــــد | رن لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

5|2567 لرحمن|محمود محمد جوده محمد عبــــد سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|3o245 رق سعيد شندى|بــــسنتـــ ط هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|28256 ود|لد محمد د|حبــــيبــــتـــ خ هره|لق|ن |سن|طبــــ 

2o884 لرحمن مصطفى|حمد مصطفى عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

62o78o هيم محمد مشتـــى|لم إبــــر|محمد س ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

779o88 ف |م |له| ى |لش|رسر فع|لش|فع عشر بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

|7o||6 لسيد محمود|حمد |بــــسنتـــ  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|64295 ض|جمعه ري| جمعه رض ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8|66o6 حمد فولي محمد عيد| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

76993o مه حسن محمد|س|سيف  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

278585 م|لتـــه|م يوسف |لتـــه|د محمد |سع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

285|72  عبــــد|لبــــ|زينبــــ عبــــد
ى
م|هلل خليل سل|ق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

348|76 متـــ محمد محمود بــــكر|س|حبــــييبــــتـــ  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

373|46 لدين طه|ل |للطيف جم|حمد عبــــد| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

629347 لمطلبــــ|مل عبــــد |كرم ك|محمد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

7o9o99 لعربــــى|بــــ محمد |لوه|حمد محمد عبــــد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

8o2872 يه محمد خلف طلبــــ| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

7|6539 يف|شيم ء محمد عىل عىل عىل رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

68|72 ه رفعتـــ ع| ي|رف عبــــد |مي 
لغنى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لفيوم|ئ 

5|86|2 تـــ دخيل|هيم فوزى فرح|بــــر|ر |من ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى
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|4o|55 حمد معوض عوض|نم |هدى غ ى شمس|تـــج ره عي 

228232 لنبــــى محمد|منيه صبــــرى عبــــد| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

889|49 ى ع|ي لمنعم |حمد عبــــد|طف |سمي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

45o4o7 ن|لهبــــي|لعظيم |لحميد عبــــد|صم عبــــد|ع |هندستـــ طنط

894862  |لش|حمد عبــــد|محمد 
ى
بــــوزيد |ق |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|23433 رم|لمك|بــــو |عمرو وجيه عربــــى  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

8967|3 لرحيم  |ر ممدوح محمد عبــــد|مي ج|بــــ سوه|د|

|4oo9 س سيد|حبــــيبــــتـــ وليد عبــــ ى شمس|زر عه عي 

||6245 عزم| كريستـــوف رأفتـــ زكري ى شمس هندستـــ عي 

4o8648 ى |بــــر|يه | يف|هيم محمد حسي  لشر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

3574|o ي حس|م|
حمد فروح|حمد حسن |م |ئى شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

234995 لعظيم|بــــورسيع عبــــد|لعظيم محمد |عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

56747 لصمد|لحكيم عبــــد |ل عبــــد |حمد جم| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

776358 هيم|بــــر|ن |هيم سليم|بــــر| |دين زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

499346 هلل|ن عبــــد|ده رجبــــ شعبــــ|غ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7o9|52 لمرصي|لمتـــول مسلم |هلل سمي  |هبــــه  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|6|77| لعدوى|هيم |بــــر|حمد محمد محمدى | ى شمس هندستـــ عي 

8o2o36 ديبــــ وهبــــه|بــــيشوي مجدي  ي|طبــــ 
|لمنى

58o92 ح|لفتـــ|هلل رجبــــ خميس عبــــد |عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|557o ف|دى عطيه خل|له|سحر سمي  عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8|8248 ي عبــــد
للطيف|للطيف عىلي عبــــد|مصطفى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

|574|9 رص عىل محمد|يه ن| ن|بــــ حلو|د|

34o732 لم وردتـــ|حمد محمد س|محمود  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

924239 ي|حمد |م |بــــ عىل عل|رح ر |لىح  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

755347 م|م|ل|هيم محمد عبــــد |بــــر| |رو| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

8|7386 هيم|بــــر|لمحسن |بــــوبــــكر سعد عبــــد| ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

4489|o هلل|هيم بــــدوى عبــــد |بــــر|حمد منتـــرص | |هندستـــ طنط

|58o38 ن|ن سيد رمض|يدى رمض|ه هره|لق|حقوق 
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5|o5o لعزيز سيد|ن سيد عبــــد |مرو حقوق بــــنى سويف

4|7877 د|لحد|حمد |لح |ح ص|جر صل|ه لشيخ|بــــ كفر |د|

497||6 لسيد|طمه محمود عىل عبــــد |ف ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

456|o5 حمد محمد عيس| |حمد رض| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

42oo92 حمد عىل|لمنعم |طف عبــــد |ره ع|س لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4oo578 بــــوبــــكر منصور|دريس |هدى  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|5565o هيم|بــــر|لحكم زىك |هيم عبــــد |بــــر|روضه  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6o764| لسعيد عوينه|ن محمد طلعتـــ |يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|2|39 هيم عرفه|بــــر|بــــ |يه|حمد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

|22296 م محمد سعيد|ن هش|رو د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

624727 وى|لمن|دى |له|م محمد عبــــد |له|محمد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

6|5658 ى عمرو حسن سعد حسي  ط|حقوق دمي

2724o2 سعد| بــــ|بــــيتـــر فريد بــــض ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o9258 سم صديق عىلي|لق|بــــو|حمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7665|5 ن|تـــه شعبــــ|روق شح|يمن ف|م |ر لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

6||459 لمشد|زي |مروه موىس غ |بــــ طنط|د|

25o246 يه عثــــم ن بــــرسيم|هيم عثــــم|بــــر|ن |خي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6o|423 ق|فتـــىح | ره رض|س وى|لشر |ره طنط|تـــج

83|4o5 م|محروس عل| لوف|بــــو|ره |س |نوعيتـــ فنيه قن

|38564 ر|ئى مكرم مق|روم| دون|م ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

||8|69 ن|تـــه يون|سحق شح|مريم  ى شمس|د| بــــ عي 

865289 حمد|م |لسل|طمه محمد عبــــد|ف دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4o9743 ء مصطفى محمد محمد|ول |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

682o8o ه عبــــد | لزكرى حرفوش|هلل |مي  لمنصوره|بــــ |د|

332263 مد|حمد ح|تـــفى محمد  |تـــربــــيتـــ بــــنه

3||o47 ف|حمد |يمن محمد |لد |خ |لشر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

66843 ء محمد محمد|م عل|وس ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

238255 ن ربــــيع|مريم مصطفى محمد عثــــم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

429o4 لم|كرم حمد حسن س|ر |من هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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|8938 هلل|حمد محمود عبــــد |سلوي  هره|لق|ره |تـــج

25|489 وى|لسخ|لسيد محمد |محمد جيوىسر  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

368566 مد|محمد مصطفى محمد ح ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

324279 مصطفى محمد صبــــح محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83o232 بــــيوس|ك غ|لمل|مريم فتـــىحي عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

269538 ر|لنج|هيم |بــــر|لسيد |نسمه  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4o3692 ف |حمد | ى ف|رسر ضل|حمد حسي  سكندريه|ل|حقوق 

284672 دو|هلل سيف محمد ج|منه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

273226 ى عبــــد|عبــــد لمول|للطيف عبــــد|للطيف حسي  دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

5754| |ج محمد زكري|لدين فر|م |حس ره بــــنى سويف|تـــج

42|o83 لشيىم|لمتـــول |حمد |لمتـــول |هند  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|73573 ق|لرز|د عبــــد |لد رش|يوسف خ تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8o7253 ي|ر
حمد|هلل |وجيه عبــــد| ئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

78|o5| ل محمد محمد|محمد جم زيق|لزق|عه |زر

|44342 عيل|سم|ل |ل محمد كم|كم هره|لق|ره |تـــج

2946o لعزيز|محمد وليد صبــــرى عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

368|28 ى|بــــو |مل محمد |هلل ك|عبــــد لعني  عه مشتـــهر|زر

4|o9o4 ن |ئى أنور |ه| مي 
ى
لدسوق |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

879277 ل تـــوفيق عبــــدربــــه |جم| هويد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

58o27 حمد سمي  محمد حسن| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

684326 ر محمد بــــكر جمعه حمودتـــ|من لشيخ|بــــ كفر |د|

42|974 بــــوزريبــــه|ن مصيبــــع |روى سليم| سكندريه|ل|صيدله 

246639 يف جم حد|لو|مل عبــــد|ل ك|رسر ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

6|o775 ي محمد | رن
ى
مىلي|لع|لسيد |شوق ي صىح طنط

|معهد فنى

247o6o لشيخ|مد |مد ح|محمد ح ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

48788o ع|لبــــي|زم محمد حسن محمد |ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

768o59 ل|لع|ل محمد عبــــد |لع|فوزيه عبــــد  لعريش|بــــ |د|

|65458 م محمد سيد محمد|سه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

923424 لسيد |حمد |ه |لل|عىل عبــــد لمنصوره|حقوق 
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639o59  محمد |هيم |بــــر|محمد 
ى
دي حسن|له|لدسوق ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

857928 ي عبــــد|لبــــ|لدين عبــــد|ء|ء عل|ل|
ى
لحليم|ق ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

2|6o5o ن|لمنعم عن|سلىم محمد عبــــد ى شمس| لسن عي 

5|3967 للطيف|متـــ سعد عبــــد|مروتـــ سل سكندريه|ل|علوم 

634344 لسيد عوض|ء محمد |هن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8o3739 هيم محمد|بــــر|يه عوض | ي|بــــ |د|
|لمنى

5|8|o9 لسبــــىكي|م |لسل|لسعيد عبــــد|هلل |منتـــ  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

8o9842 ى ج ى|محمود حسي  بــــر حسي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

44293 در|لق|ن عبــــد|هلل عىل رمض|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

45|837 تـــ|حمد يوسف |محمد نبــــيل  بــــو خرصى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

432364 ه مدحتـــ محمد محمد | يف|مي  بــــو رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

278646 ويىه|لشن|حمد |لد سيد |ء خ|سم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

37|922 س عيس|م حسن عبــــ|حس |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

|425|7 ونيك ي| في 
ى تـــ|ثــــروتـــ بــــنى درس|مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

486o26 بــــو زيد|هيم حسن |بــــر|حمد |نس |ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

493744 هلل حبــــيسر|حمد محمد عبــــد |محمد  بــــ دمنهور|د|

3oo467 م محمد|م|ده محمد |مي د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

6||7o6 ي|لسود|محمود حسن محمود 
ئى زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

3577o وى|لمنش|هيم محمد |بــــر|محمود محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

773oo مل عيسوى|لدين مصطفى ك|نور تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

823382 ي كيل
ي|هبــــه حمدي عوئى

ئى ي|بــــ |د|
|لمنى

86725o نرص سندس مرقص| دون|م |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

356248 يف س لعبــــد|هيم |بــــر|لسيد |م محمد |رسر |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|768o9 ه محمد يوسف سيد مصطفى| مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

336462 ى|هيم |بــــر|سلىم سمي   مي  |بــــ بــــنه|د|

765|o| وى|لسحر|عيل محمد |سم|حسن | دين هندستـــ بــــور سعيد

43333| ح محمد خليل|لفتـــ|عىلي محمد عبــــد |طبــــ طنط

62499 ى ربــــيع سيد قن|ي وى|سمي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى
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535726 لبــــربــــرى|ن عىل عىل |عىل رمض عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

87895o حمد حسن |ء محمد |حسن سيوط|تـــربــــيتـــ 

83266 حمد|م محمد |ء عز|سم| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

432|2 حمد حسن محمد بــــدوى| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

448|58 نسيتـــ محمد سعد محمد عىل|بــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

478o22 ر|لغف|تـــ عبــــد |لشح|هيم |بــــر|مصطفى  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

432639 ى|م ع|لسل|ء عبــــد |ء عل|عىلي رفي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8565|2 ى ظريف بــــبــــ س|وي غط|كريستـــي  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

646893 وىسر|لحو|عيل ود سعد |سم|لسيد |هدير  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6267|2 طمه منصف محمود محمد عىل صبــــرى|ف زيق|لزق|ره |تـــج

22o253 بــــدين محفوظ|لع|حمد نشأتـــ زين | ى شمس علوم عي 

643445 لدين محمد|محمد وليد محمد نور  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

772995 لسيد|حمد |يوسف عمر  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89|573 ى شد نظي  |ضع ر|متـــو| مي  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7o5o74 لسعيد عمر عجينه|حمد |م محمد |مينه حس| لمنصوره|بــــ |د|

373742 ل|لع|ل محمد عبــــد|لع|نىه عبــــد كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

43585o بــــو قورتـــ|ر مصطفى محمد |من ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|2626o عيل|سم|عمر مصطفى تـــوفيق  ى شمس|تـــج ره عي 

6353o5 لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |ن |يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8477|| ق|ل محمد سبــــ|لع|طمه عبــــد|ف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6o9o95 وى|لشبــــر|حمد |ن يوسف |نوره لمنصوره|عه |زر

923677 لمجيد محمد |طف عبــــد|محمد ع ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

3742o7 ي|عمر مبــــ
ن|رك حسن تـــعى لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|27592 منيه محمد محمد حسن| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|65467 حمد|لصمد |ر سيد عبــــد |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

48ooo6 ضورى|لن|هيم خليل |بــــر| |نور رض سكندريه|ل|ره |تـــج

3|7485 ف خليل عبــــد| ح خليل|لفتـــ|رسر |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

47|66 هلل|رص عىلي عبــــد |رحمتـــ ن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6893o9 لطويل|لحميد محمد |نىح  محمد عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج
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2222o7 در|لق|هيم معتـــمد عبــــد|بــــر| |مه سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

|69482 لحسن|بــــو |محمد سيد محمد  ى شمس حقوق عي 

492794 ى |عبــــد  ر|لنج|هيم محمد |بــــر|لسيد |لرحمن يسي  بــــ دمنهور|د|

6o72|6 نه|لسيد فرح| |محمد رض لمنصوره|هندستـــ 

42555o لحميد عبــــد ربــــه|هندى عبــــد | دين سكندريه|ل|عه |زر

752338 عيل|سم|حمد |لسيد |محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

626835 ى  ى ن|شي  شد|ميل بــــشر زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

239544 بــــو قمر|سلىم عبــــده محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|4oo39 فرج تـــوفيق عيد حسن| ن|ر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

22||53 للطيف عىل محمد|ء عبــــد|سم| ن|بــــ حلو|د|

49o|o| د|هيم محمد عىل ج|بــــر|ء |ل| إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

6||oo2 بــــوعمر|لمحمدى محمد |حمد محمود | تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

6o8758 ي عطيه |له عبــــد|ه
|لعل|بــــو|لغنى |نوعيتـــ طنط

|3o76o هيم جنينتـــ|بــــر|هيم محسن |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8447oo ى محمد حسن|ف طمه حسي  سيوط|حقوق 

624228 تـــ|ل بــــرك|لع|محمد أحمد أحمد عبــــد لمنصوره|هندستـــ 

84239| ه نبــــيل عبــــد| حمد|ح |لفتـــ|مي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

9||259 وى صبــــرتـــ |لص|حمد |طمه |ف ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

76227o ري|لهو|هيم |بــــر|زن محمد محمد |م تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

36|53 ر|لعط|عيل |سم|بــــسمه محمد محمد  هره|لق|بــــ |د|

5|7594 ن ن|دل ممدوح محمد علو|ع| مي  ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

792322 حمد محمود|حمد رجبــــ | ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

26|468 |لسيد |ن |سعيد رمض
ى
لدسوق لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|37247 مد|د محمود ح|لجو|مر عبــــد |محمد ع ى شمس|د| بــــ عي 

328397  |بــــر|هيم طه |بــــر|
ى
وى|لمحل|هيم دسوق |تـــمريض بــــنه

33|7o9 هلل|هلل محمود رجبــــ عبــــد|منتـــ  |حقوق بــــنه

3|6|64 لسعيد|ء محمد محمود |رس| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

62||36 ى|بــــو |ء محمد شفيق عىل |لشيم| لعني  ط|حقوق دمي

63|96 حمد محمد جنيدي|ديه |ن تـــربــــيتـــ بــــنى سويف
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264863 وى|لشعر|حمد |سعيد | رن تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|3o729 هلل|د|بــــيشوى نصيف جرجس ج تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

772232 لعز|بــــو |لح |لد عزتـــ ص|منيه خ| زيق|لزق|عه |زر

|3|964 هيم|بــــر|هيم |بــــر|لد |ره خ|س هره|لق|هندستـــ 

82324o ي|ر
تـــه|ن شح|هر عثــــم|ط| ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

485694 لنمىك|ن محمد عبــــده محمد |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

773474 بــــينى|لسيد |حمد |سل |مريم بــــ لشر ى شمس طبــــ عي 

24547o حمد منصور|م |م|ميمه حسنى | هره|لق|علوم 

|29999 ى حمدى محمود محمد|ي سمي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

758|4o لرحمن غريبــــ|لسيد عبــــد |ء محمد |سم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

273523 ى كريم| حمد محمد حسي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

365768 ن|محمد سيد محمد محمد عثــــم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|52472 كر حسن|طف ش|حمد ع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4|2875 لقمرى|مد محمد |ل ح|م جم|وئ |بــــ طنط|د|

63o294 م|لغنى عر|حمد سعد طلبــــه عبــــد | لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

6oo64o هيم|لسيد حسن إبــــر|طه  |بــــ طنط|د|

8o98o5 نم|ح غ|لفتـــ|ندي عىلي محمود عبــــد ي|صيدلتـــ 
|لمنى

545779 رومل عيد جرجس بــــرسوم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

25o542 هيم صليبــــ|بــــر|لمسيح |نىح  عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

27255 |لبــــ|ن عبــــد|هدير تـــوبــــه شعبــــ
ى
ق ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 

(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

269765 فظ|لح|حمد عبــــد|رس محمد|حمد ي| سيوط|هندستـــ 

42oo5 ى|ل|رص محمد |لن|ء عبــــد |دع مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

844|79 ي 
ي حمزه|مصطفى

ي مصطفى
لحسينى لمنصوره|حقوق 

77|||| ح|لفتـــ|ء محمد سعد محمد عبــــد |رس| زيق|لزق|علوم 

|82|| ن|ن محمد رضو|بــــسنتـــ رضو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|9o44 س|لمنعم حو|رس عبــــد|م ي|حس ى شمس|تـــج ره عي 

9224oo دق حسن |لحميد ص|يه عبــــد| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3|6439 لفضيل|كرم محسن عبــــد|ء |رس| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

7897o5 ع|لسبــــ|ح |رس صل|لدين ي|ل |جم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

9|4547 ى  |حس م حسن محمد حسي  سيوط|حقوق 
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923762 س محمد |لرحيم عبــــ|ء عبــــد|رس| ج|بــــ سوه|د|

242736 ى  ويش|لج|محمد عىل عبــــده حسي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

48|3|6 حمد محمد حسن|هيم محمد |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77726o لح|لحميد محمد ص|مصطفى محمود عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

8496|6 لحفيظ محمد محمد|ء عبــــد|دع |ج طبــــيع قن|عل

4|8567 ى محمد عبــــد |ي ىط|لدمي|لعزيز يوسف |سمي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

2474o| دى|لحميد محمد كو|ل عبــــد |لحميد جم|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

23989 ى محمد |ي لحليم|لسيد عبــــد |سمي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

856527 جرجس| نونه بــــولس حن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

333629 ر|لستـــ|ل عبــــد|حمد محمد كم|محمد  عه مشتـــهر|زر

256833 ى عبــــد|ن محمد |نوره فظ|لح|مي  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

373|4| متـــ|لسيد سل|ل خليل |س |حقوق بــــنه

28272 لليثــــي|لسيد |هلل عمرو محمد |منه  ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

863758 ل|حمد محمد جل| |نه ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

76876 ى نسيم لطف |ي ك|هلل سدر|سمي  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

685865 ن|دى سلط|له|لسعيد عبــــد |لد|ء خ|ل| لمنصوره|حقوق 

|457|4 ء درويش متـــول مبــــروك|عل هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

6|4223 لدين|لسيد عز| |كرم رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

36o789 م|لسل|ن عزتـــ عىل محمد عبــــد|نوره |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|72827 ى|يمن مصطفى |طمه |ف مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

452425 لمزين|لسيد |لسيد |لرحيم |يوسف عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

23o92|  سعد|بــــ|
ى
نوبــــ رأفتـــ صدق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

366264 يف محمد |ه شم محمد|بــــو ه|جر رسر ى شمس|د| بــــ عي 

262974 هلل|عيل خي |سم|مه |محمد سل |كليتـــ هندستـــ بــــنه

4235|8 خلود محمد سيد محمد عيس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

426o94 ن|هلل حس|للطيف عبــــد |لسيد عبــــد |ندى  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

846564 لغفور حسن محمد|ن عبــــد|سليم ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

285437 ل محمد فرغىل|لع|ء عبــــد|لىمي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

3||74 ى|لىحي |سميحه عمرو عبــــد  مي  هره|لق|حقوق 

|8|2o يوسف محمود فتـــىح محمد ن|ضتـــ حلو|علوم ري
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|37|89 مد صبــــىح عىل محمد|عمرو ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

33|o6 ن|ربــــيع عىل مرىس شعبــــ| صف ن|بــــ حلو|د|

42o294 ن شلوف|لرؤف سليم|ء مجدى عبــــد|أسم لشيخ|بــــ كفر |د|

|38422 لجندى|مل |رمزى ك| ن|نرف |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

5|452o يف|دل خميس |ء ع|دع لشر سكندريه|ل|بــــ |د|

64795| ى|هلل جم|عبــــد  ل طلبــــه حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o4677 |لعظيم |لعظيم محمد عبــــد |م عبــــد |سل|
هيم|بــــر

زيق|لزق|عه |زر

3729|4 ن|ل محمود شعبــــ|ندى جم ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|929| بــــوسيف|هلل |لحكيم عبــــد |عبــــد | رويد لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

8o76o4 ي عل
حمد|بــــ |لبــــ|ء فتـــح |مصطفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

8o256 حمد|حمد طه |ء |سم| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

638933 ي|ر
لرحمن|لبــــديع عبــــد|متـــول عبــــد | ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

354||4 وق جم لحميد محمد|ل عبــــد|رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4|5522 لمنعم عليبــــه|حمد عبــــد |لمنعم |عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

|3|379 ج |يوسف نرص محمد ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

845938 حمد|حمد موىسي |موىسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

75o493 ن|لدين محمود رشو|ح |دهم صل| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

247493 لسيد يحن |هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

6|2544 مه|دل سعد سل|ء ع|آل |علوم طنط

892597 ل |دق غ|مريم جميل ص ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

24o257 لرحمن محمد نجم|بــــسمه محمد عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

6|4o25 ح رشدي عيس|ء صل|أسم |بــــ طنط|د|

9o9447 لرحيم |س عبــــد|لرحيم عبــــ|ء عبــــد|شيم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

626737 د|لحميد محمد عي|ل عبــــد|جر جم|ه ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

7|3o84 لغنيىم|س |حمد عبــــ|محمد محمد  ي|معهد ع |تـــ مرص |بــــرصي| لي تـــكنولوج 
.تـــ|لجديدتـــ بــــمرصوف

36522| هيم خليل|بــــر|هلل محمد سعيد |منه  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

5923| حمد محمد|ء نبــــيل |رس| بــــ بــــنى سويف|د|
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5o6352 ي
هيم مرىس|بــــر|لمول |لحليم عبــــد|عبــــد | دئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

696455 بــــو عبــــده|لسيد عىل |م |وس |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|7528 عيل|سم|هر سعد |مروتـــ م ه ى نوعيتـــ جي 

625|6| هيم عسل|محمد محمد جودتـــ إبــــر| رن زيق|لزق|ره |تـــج

6o7539 ن مجدى عىل زنفل|سوز لمنصوره|بــــ |د|

332884 حمد سمي  سعد محمود| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

687955 ر عىل يوسف|لغف|دل عبــــد |ء ع|رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

496779 ى|لحميد محمد ش|مريم عبــــد هي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|4663 ى|ء سعيد عبــــد |آل هلل حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

328347 ي عبــــد
بــــ|حمد دي|بــــ |لتـــو|محمد مصطفى |ره بــــنه|تـــج

3|87o9 لحميد|دل محمد عبــــد|هلل ع|منتـــ  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

263399 ده|لحميد عبــــ|ء ممدوح عبــــد|شيم |نوعيتـــ بــــنه

4758o6 حمد|ن |حمد رمض|يمن |كريم  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

329784 لمول|حمد محمد عبــــد|ن |رو |بــــ بــــنه|د|

6|8377 لكتـــبــــى|م محمد |لسل|زق مجدى عبــــد |لر|عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7578|6 لسيد أحمد حسن|حمد |عمر  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

484389 مد|حسن ح| م مجدي زكري|سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

534o69 ي|س
|لش|رى عبــــد |لدين قبــــ|ء |رتـــ ضى

ى
ق ي |

سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

34|327 لور|هيم حسن |بــــر|هيم محمد |بــــر| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

537269 لحميد درويش مصطفى|نعمتـــ جمعتـــ عبــــد ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

623876 ل|ئى هل|ليم|مد محمد |يه ح| ط|حقوق دمي

922465 دريس  |تـــه محمد |هلل شح|عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|2647| ي|س
ميه محمد فوزي مدئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8766oo بــــ  |لوه|حمد عبــــد|لدين |د |محمد عم سيوط|حقوق 

86235| محمود حسن محمد حسن عىل |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

8|67o8 ف مل|صموئيل  ك سعد|رسر ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

77o6o8 لعظيم محمد|سم عبــــد |ء بــــ|رس| ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

6998|3 ل|رس محمد جل|طمه ي|ف لمنصورتـــ |تـــمريض 

|774oo ع|لسبــــ|لعزيز |د حسنى عبــــد |محمد فؤ ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى
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6o5o5| عيل|سم|حمد |حمد عىل |نوف  |طبــــ طنط

88659o لرحمن |لمنعم عبــــد|حمد حسن عبــــد| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|5243 ل|رق محمد جل|عمر ط ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

6o3894 لبــــسيوئى|زق |لر|هيم زىك عبــــد|بــــر|م |هش ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

429674 لمسنى|هيم |بــــر|متـــ |عمرو سل |علوم طنط

24oo22 لسعدئى|لسيد |ن |دى سليم|له|هيم عبــــد|بــــر| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

23754 حمد|لمقصود |م محمد سعد عبــــد |حس ي|بــــ |د|
|لمنى

33o72| د|لضي|م محمد عفيفى |ء عص|رس| |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

4982| لم|حمدى س| ن رض|يم| ن|بــــ حلو|د|

5o8745 ح حمد|لفتـــ|لسيد عبــــد |لسيد |سعد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

526275 حمد درويش|حمد نشأتـــ عىل | سكندريه|ل|هندستـــ 

43o744 ح محمد سعد|ندي نبــــيل صل |حقوق طنط

78|578 لعزيز|لرحمن عبــــد|ء محمد عبــــد |لزهر| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

675742 هيم نجوم|بــــر|لمتـــول |هيم |بــــر|مصطفى  لمنصوره|طبــــ 

636259 ن عىل|يمن حلىم شعبــــ|حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

|2o86o رك|لد محمد عىل مبــــ|حمد خ| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

5|4365 حمد تـــرىك|لحميد |ن عىل عبــــد|جيه معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

627436 ل سعيد حسن|ء جم|ل| زيق|لزق|نوعيتـــ 

37|28 لسميع|مر حلىمي عبــــد |محمود ع ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|6o395 ى|لرحمن عمرو محمد س|عبــــد  م محمد حسني  ى شمس حقوق عي 

44437o سم|لونيس ق|سم عبــــد |ر عيد ق|مي لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4|28o2 لرحمن عيد|م محمد عبــــد |عص| عل |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

923235 م |لرحيم ر|بــــ محمد عبــــد|مهتـــ ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

8oo|99 در|لق|مل عمرو عىلي عبــــد| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

3||29o ى عم|ي ن|د فكرى سليم|سمي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

434||| ضى|هيم محمد م|بــــر|ئى مليح |م| ي صىح طنط
|معهد فنى

649384 ف |محمود  لدين|لسيد محمد حموده رسر لمنصوره|حقوق 

6||395 هلل فوده|م عبــــد |هش| دين |نوعيتـــ طنط

287|7| ده|حمد مرىس حم|مرىس  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 2965 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|75o44 لح عىل|ن عىل محمد ص|يم| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3479o2 عيل رجبــــ|سم|مون |يوسف سيد م |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5o5484 لعزيز منصور|حسن عىل عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

66343 لد محمد حسنى محمد|هلل خ|عبــــد ج|بــــ سوه|د|

6|2426 ه هيم متـــول مسعد|بــــر|هيم |بــــر|ن |مي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|6729 لدين خلف محمد|هبــــه عزيز  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

357364 عي محمود عمرو|ر رف|م مختـــ|سل| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

24o|45 حمد|ل عىل |محمد جم ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

7|6885 لعربــــى محمد يونس عىل|ف |عف لشيخ|بــــ كفر |د|

362243 ن|جرجس نعورتـــ فخرى سليم ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

478865 لح تـــوفيق محمد|لدين ص|د |حمد عم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

692255 لمطلبــــ موىس|مه عبــــد |ح حمدى سل|سم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

92|8o9 لرحمن  |مصطفى محمد محمد محمد عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

5o6577 تـــتـــ|ء محمد سعد عطوتـــ شح|شيم سكندريه|ل|صيدله 

37|396 ن|حمد سعد زهر|لد محمد |خ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

68|587 لسيد|محمود محسن محمود  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

77o|o7 لشوربــــىح |هيم |بــــر|هيم محمود |بــــر|محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

23733o لعظيم عىل|لحليم عبــــد|منى عبــــد ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

43656| يد|هلل حسن ف|عبــــد | ء رض|رس| لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

7o3748 رتـــ|لحميد عم|حمد عبــــد |ن محمد |حن ى شمس| لسن عي 

365|95 ن|ندى سيد فتـــىح محمد سليم |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

4|2o25 لديبــــ|لحسن محمد |بــــو|رق عىل |لرحمن ط|عبــــد |بــــ طنط|د|

427o85 لمنعم محمد محمود|جر عبــــد |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|9795 منى جمعه محمد حسن ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

|6559 ي |ه| رول
حمد فريد|ئى دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

83692| لرحمن|حمد عبــــد|ري |لبــــ|فرحه عبــــد |نوعيتـــ فنيه قن

46o876 م سنبــــل|لسل|حمد عبــــد |حمد فتـــىح | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

462743 لسميع|ق عبــــد |لرز|يمن عبــــد|حمد | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|42474 لرحمن|تـــه عبــــد |نغم رفعتـــ شح ى شمس|د| بــــ عي 
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6|7336  سمع|م
ى
ن|ن سليم|ريز وجيه شوق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5|8493 لجربــــتـــ|طمتـــ عىل حسن بــــدوى |ف بــــ دمنهور|د|

3476|2 شم|لحميد ه|ض عبــــد|لحميد عو|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

362624 مدبــــول| لعل|بــــو |ن |سمر رمض |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

7|468 حمد|لسيد |مروه ربــــيع  لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

436889 ئى عىل فرج|لكيل|لسيد |ره |س لشيخ|طبــــ كفر 

679|67 رف|لحميد ع|هيم مصطفى عبــــد |بــــر| لمنصوره|بــــ |د|

|34o62 ى|محمد  حمد عيد حسي  سيوط|عه |زر

34879 ئى محمد سيد|مصطفى ه ن|بــــ حلو|د|

5oo9|3 م|لفح|بــــدين |لع|م نور زين |حس| رويد ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

352o29 يمن خليل محمد|لرحمن |عبــــد كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

628696 هيم|هيم إبــــر|م عبــــس إبــــر|حس زيق|لزق|ره |تـــج

77865 لسعيد|حمد سعيد محمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

835645 حمد|حمد محمد |محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|334oo لرحمن محمد|م عبــــد |محمد س ن|بــــ حلو|د|

27o527 نم|محمد محمود غ| حمد رض| ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

245842 زق مصطفى|لر|متـــول عبــــد | هيم ضح|بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

634||8 هلل محمد حفنى جمعه|حمد عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

36929 ى |ي ن محمد|حمد عثــــم|سمي  هرتـــ |لق|تـــمريض 

3|584o تـــ فوزى ج| لركيبــــى|بــــر |مي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

4523oo مر|بــــو ع|مه حسن عطيتـــ |س|حسن  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

347942 هلل ممدوح سيد محمود|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4o7435 حمد|ن |لسيد شعبــــ|يه | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o4o66 لبــــيىل|زم محمد وهبــــه |ح لمنصوره|علوم 

8|579 |يه محمد محمد عيد رض| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

448o28 ل|لد|حمد |محمد فتـــىح | رن سكندريه|ل|هندستـــ 

52468 جد مرقص يوسف|مريم م صيدله بــــنى سويف

9||o89 ل |لع|س عبــــد|محمد عبــــ| رند ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

7o8456 ن|بــــو سليم|حمد |م |ن عص|رو لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

3|99o3 لرسول|لمنصف عبــــد|يمن عبــــد|ندى  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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88|596 لعزيز |محمد حسنى محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|899| هيم محمود|بــــر|ل |د جم|زي طبــــ بــــنى سويف

756282 ه محمد | سم مرصى|لق|بــــو |مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4o8o6o لجليل|هلل عبــــد |ن عبــــد |صبــــرى شعبــــ| مه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

623582 حمد محمود محمود موىس|محمود  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

498255 م|لق محمد درغ|لخ|هيم عبــــد|بــــر|يده |ع بــــ دمنهور|د|

63|448 ي |هيم |بــــر|ل |سلىم جم
ى
لسيد|لدسوق زيق|لزق|بــــ |د|

8467o6 ىطي محمد|لع|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

5|935o ى |هلل عبــــد |بــــ عبــــد|رح بــــو دشيش|لغنى حسي  تـــمريض دمنهور

|62928 تـــ محمود سحبــــل|رس بــــرك|بــــسنتـــ ي ى شمس|د| بــــ عي 

7832o7 حمد موىس محمد|محمود  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

23|o5o بــــ محمد|لتـــو|ح عبــــد|لفتـــ|مد عبــــد|ح هره|لق|حقوق 

84825| لرحيم|حمد عبــــد|مح |حمد س| ن|تـــمريض أسو

|4|759 لحميد|لد محمد سيد عبــــد |خ ى شمس صيدله عي 

|32o48 د|لرحمن ج|رق عبــــد |ن ط|رو سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

826896 ي|ر
هلل|د |بــــوبــــكر ج|محمد | ئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5366o8 حمد تـــوتـــو|لسيد |محمد عىل  ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

686986 لسيد محمد|لرحمن محمد موىس |عبــــد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

22994 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|هيم وليد |بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

27237| حمد سعيد حسن|لدين |سيف  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

68o853 لجنيدى|لحسينى محمد شمسو |م |حمد س| لمنصوره|ره |تـــج

248268 لبــــرم|لسيد طه |مينه محمد | ي صىح بــــنه
|معهد فنى

58o87 بــــر عبــــيد سيد|لرحمن ص|عبــــد  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

448848 ن|لسيد رشو|ء كرم |إرس ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

53968 ن|م قرئى سليم|محمد عص حقوق بــــنى سويف

634423 دق سعد|لص|دق عطيه عبــــد|لص|حمد عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

4872|| ل|لع|ن عبــــد |حمد عثــــم|لد |حمد خ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

344o88 لم|لسيد حسن سيد محمود س| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

||5484 ي|ه
دل عىلي حسنى|عمرو ع| ئى ى شمس|تـــج ره عي 

327727 ر|لغف|دى عبــــد|له|د عبــــد|هدير عم دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|
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643|38 لسيد متـــولي|ء محمد |وف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

342554 زى|لسيد حج|لق |لخ|دل عبــــد|محمد ع ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

37o465 صم|لح حفنى ع|ن حسن ص|رضو ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

7o9399 ى|بــــر|هيم يوسف |بــــر|حمد | هيم حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4644o ح مصطفى|لفتـــ|جر ممدوح عبــــد |ه هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

8348|4 حمد بــــخيتـــ محمد محمود| دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

629485 وع|حمد مط|بــــر |بــــ ص|يه|يمن | |ره بــــنه|تـــج

6|9o7 ي عو لمنطلبــــ|د عبــــد|هبــــتـــ خرصى ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

848349 لحميد|حمد عبــــد|لجليل |ء عبــــد|ل| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

25757 ى محمد ثــــ|ي هلل|بــــتـــ عبــــد|سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43|oo7 ده|ن وجدى سعيد زي|يم| |عه طنط|زر

3328o| لجندى|ح يوسف |فرح يوسف صل شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

5o773| ن محمد|لمطلبــــ سليم|هند محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

442439 ي عص
|لعط|هيم محمد |بــــر|م |مصطفى

ى
ق ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

529573 لد ذىك حنفى محمود جنيدى|خ ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|53266 م وهبــــتـــ رزق|جر حس|ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

45o232 ش|بــــو رو|لسنوىس طه |حمد طه | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4|7444 لنبــــى|لعزيز عبــــد |ن محمد عبــــد |حمد شعبــــ| لشيخ|ره كفر |تـــج

|4oo86 لسيد يونس|حمد |منيه حمدى | ى شمس| لسن عي 

29522| بــــ فتـــىح محمود طلبــــه|يه|زم |ح ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

||7268 ى س|لي|ميشيل لطفى | مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3356|5 ى|م عوض |ن عص|نوره مي  ى شمس| لسن عي 

47569o ىط|لع|بــــو ضيف عىل عبــــد |حمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3374|5 ى خ|ي بــــ|لوه|لد محمد عبــــد|سمي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

268367 لح|زن ممدوح حسن ص|م ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|7779o فظ|لح|هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |لدين عبــــد |عز  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6o4o9 عيل محمد|سم|حمدى | دين لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

35|595 هلل|لمعتـــمد عوض |ح عبــــد|لفتـــ|د عبــــد|جه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|4|296 زق يوسف|لر|حمد عبــــد |ء يشي |ل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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527|54 وى|لشن|حمد زىك محمد عىل |د |زي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

54|87o هلل|لح عبــــد|لسيد ص|هلل عبــــد|م عبــــد|سل| سكندريه|ل|علوم 

462288 مر|ن محمد طه ع|يم| لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

445864 حمد محمد عيس|ن |مرو |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9|o495 حمد عمر محمود محمد | ج|طبــــ سوه

899632 مل |ل ك|لقس بــــقطر كم|سيمون |ن| ج|طبــــ بــــيطرى سوه

6|8|o4 ضى|لبــــي|لبــــديع |هد محمد عبــــد |طمه مج|ف ط|حقوق دمي

682338 عيل|سم|م عىل محسوبــــ |م|مريم  لمنصوره|علوم 

6|3594 ى حسن  لشيخ|وى |لشن|خلود حسي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

54479 هلل عىلي|حمد عبــــد |هلل |عبــــد  ج|بــــ سوه|د|

9|5398 ن  |مر يحن  محمد عثــــم|لرحمن ع|عبــــد لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

4|3274 ي |بــــل
لسيد|ل سعد مصطفى ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

773397 ى|ندى عطيه  حمد حسي  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

526o| ى محمد ه|ي شم محمود|سمي  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

|2oo|5 ري|لبــــ|م عبــــد |م|لدين |نسمه محمد بــــدر  ى شمس|تـــج ره عي 

69|749 ف ص|د |زي بــــر عىل نور|رسر لمنصوره|حقوق 

8o98o7 ي|حمد غري|ن |نشوي حسن شعبــــ
ئى ي|علوم 

|لمنى

69||97  |لبــــ|ئى عىل محمد عبــــد |م|
ى
لمني |ق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

888o52 حمد |لسيد محمود |محمد  سيوط|طبــــ 

849679 ى|م خ|سل| لد محمد حسي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

5293o6 ى  ج|لحل|لسيد |محمود حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

892o7| ف عىل عثــــم|محمد  ن |رسر سيوط|ره |تـــج

263|6| ن ن|د رمض|طف عطيه حم|ع| مي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6|27o9 ل|ح مش|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر| |سه |حقوق طنط

634948 لسيد محمد|كريم محمد رجبــــ  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6o3596 يه فؤ د|لضي|ن |لمنعم سليم|د عبــــد|خي  |بــــ طنط|د|

8594|8  فولي|س|محمد 
مه خرصى ي صن. تـــ.ك

ج|ع سوه|فنى

7878|9 لعزيز|لسيد عبــــد|مي  محمد | ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

526233 لمجيد|مؤمن محمود محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34o||7 هيم|بــــر|د محمد |لد محمد رش|خ |حقوق بــــنه
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488252 هر محمد مبــــروك|مصطفى م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

784o59 هلل|عيل عبــــد|سم|رص |عيل ن|سم| زيق|لزق|ره |تـــج

7798o7 مر|ء مدحتـــ سعيد عطيتـــ ع|سم| زيق|لزق|طبــــ 

768827 لبــــرلس|حمد محمد |لسيد |محمد  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

633|3| رى|لسيد بــــند|لحليم |عمرو عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

443879 حمد|حد عىل |لو|رق عبــــد|ندي  ط لشيخ|بــــ كفر |د|

344976 لسيد عوض|لق |لخ|م عبــــد|مريم عص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

636456 ن|لمقصود محمود رضو|أحمد عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

887652 يه مرزق محمد عيد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

694o7 لح محمد مصطفى|ر ص|من لفيوم|صيدلتـــ 

37|473 |حمد |مد |ء ح|نجل
ى
لشقرق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7|545| فع|لش|لسيد |لسيد |مه محمد |س| س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

|32|22 لعزيز|حبــــيبــــتـــ محمد فتـــىحي عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

48o5o ر عفيفى|محمود سعيد عم ن|بــــ حلو|د|

|6o2|5 ل محمد محمد مسلم|عمر جم |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

44|553 لجليل|لسيد متـــولي عبــــد |سمر  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

97748 سم|لق|بــــو|ن موىس |سحر سليم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|o6|8 بــــو شبــــكتـــ|أحمد عيد محمد عيد  ره دمنهور|تـــج

8389o| ى مح ربــــ سمي  عزيز|كرستـــي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

77|732 تـــ|مل محمد فتـــوح بــــرك| زيق|لزق|هندستـــ 

97566 ح|لفتـــ|ل محمد عبــــد |بــــ جم|رح ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4356oo ي|حسن محمد حسن 
لخلفى لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

326385 لحميد|ن محمد فرج عبــــد|نوره ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

424488 بــــ عىل|لوه|لمنعم عبــــد|حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|حقوق 

6o3oo2 ظه|لعزيز حبــــ|ندى ممدوح عبــــد  لمنصوره|حقوق 

5o9o|8 در محمد محمود|لق|د عبــــد|دى عم|ش بــــ دمنهور|د|

|4823| دي|له|بــــتـــ عبــــد |دي ثــــ|له|ء عبــــد |رس| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|5|823 لونيس|هيم عبــــد |بــــر|ء طوسون |سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

754o|7 ن|ج ري|هلل حج|ن عبــــد |نوره تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

Wednesday, September 5, 2018 Page 2971 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|57863 ه زكري| بــــ|لوه|مهدى عبــــد | مي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o758| لنور غنيم|بــــو |د حسن لطفى |جه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

63382o ن حسينى|طف جودتـــ سليم|ع زيق|لزق|هندستـــ 

|5969o ف سعيد محمد|د |جه رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

79o49 د سويحتـــ|م صفوتـــ موريس فؤ|بــــر| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

679|4| دى|لسعيد محمود ش|محمد | يوسف رض لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

234o88 ن محمد|سليم محمود سليم  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

4o453| |لرحيم |بــــ عبــــد|لوه|لرحيم عبــــد |محمد عبــــد 
لكوم

لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

32|624 للطيف|هر عبــــد|لظ|حمد عبــــد|يوسف  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

64|78| لسيد عىل|ن |هلل حس|رفيدتـــ عوض  زيق|لزق|نوعيتـــ 

256944 صل|لحميد و|ء محمد عبــــد|سم| ى شمس| لسن عي 

688772 |لوف|بــــو |لبــــيىل |لسميع |حمد محمد عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

|6||77 ن محمد سيد عىل|نور وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

762783 حمد رطبــــ|هيم |بــــر|د |زي هندستـــ بــــور سعيد

452|3o حمد  عبــــيد|للطيف |دل عبــــد|ء ع|عل لشيخ|بــــ كفر |د|

6|252o رص تـــوفيق حسن مطر|لن|ندى عبــــد |بــــ طنط|د|

3|342o رس محسن محمود|حمد ي| |ره بــــنه|تـــج

833484 ى محمود ضمر|ي ي محمد|سمي 
ئى ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |

|لفنى

78559o حمد عوض محمود|مريم  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8785o لد روبــــى محمود|حمد خ| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

34954o لغنى|لعزيز عبــــد|محمود محمد عبــــد |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

778o73 لمنعم عطوه|عىل محمد عبــــد  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

2|4|o3 فظ|لح|هيم عبــــد |بــــر|هر |لرحمن محمد م|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

355963 لرحمن|لحليم عبــــد|عيل عبــــد|سم|خلود حسن  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

7o9564 ه | ج|حمد عج|ىط محمد |لمع|بــــو |مي  لمنصوره|بــــ |د|

9o7854 ن |لم|حمد س|ظم |لحكيم ك|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

59o5o لنعيم|ن محمود فتـــىح عبــــد |حن تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

68758 م|مه عىل عز|س|ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 
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7|22|3 ن عيس|حلىم رمض| عمر رض لمنصوره|علوم 

9o723o لغنى |دل محمد عبــــد|د ع|ي| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

339638 لمقصود محمد|هر عبــــد|كريم ط عه مشتـــهر|زر

277752 ف عبــــد|مؤنس  لسيد|لونيس |رسر ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

78o574 حمد محمد|لىك |لم|لىك محمد |لم| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

785|74 عيل محمود|سم|ء محمود |سم زيق|لزق|صيدله 

448|97 ورى عيد|لمغ|ندى ثــــروتـــ مندى  سكندريه|ل|بــــ |د|

88o88| ء محمد حسن محمد عىل |رس| سيوط|نوعيتـــ 

236632 حمد|هلل |رق عبــــد|ء ط|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8|7325 ي مدحتـــ محمد جبــــر
مصطفى ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |

بــــمرىس مطروح

7o3788 لنجومي|عىل مأمون عىل مأمون  زيق|لزق|ره |تـــج

|43227 ردين نبــــيل تـــوفيق جندى|ن |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

789637 تـــبــــ أحمد|لبــــدرى ر|محمود  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6o69o9 ى بــــدير ك|عبــــد  ى|لرحمن حسي  مل حسي  لمنصوره|بــــ |د|

777576 للطيف|لبــــيومي عبــــد |طف محمد |ل ع|نه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

2782o6 جورى|لبــــ|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|لحميد |عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

8|3o22 يز خلف حسن|محمد ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

78632| هيم|بــــر|حمد حسن |م |هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82528| ي نج
لصغي |فظ |لح|ح عبــــد|مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4o9297 لعزيز زعريه|لرؤف عبــــد |مروه عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68786|  |لبــــ|عبــــد | رض| ند
ى
هيم غريبــــ|بــــر|ق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|7958 هيم|بــــر|لسيد عوض محمد |هبــــه  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

89o5|5 حمد محمد |دل مخيمر |ع سيوط|ره |تـــج

6|9o2o لىح|هيم عبــــد|ل حسن إبــــر|ف كم|عف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|979o د|ثــــروتـــ لمعي ج| رين|م ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4o72|8 ي|
ي عىلي محمد عىلي بــــسيوئى نىح  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4|5697 دريس|لحميد |حمد عبــــد |محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

4|8659 لم|رس عىلي محمد س|ي لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج
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8|93o5 ده|حمد سيد عبــــ|ن |يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

|542o9 ر محمود محمد|محمود مختـــ ى شمس|تـــج ره عي 

67885o بــــ|ن محمد محمود محمود شه|حن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9|o6o9 ف ح|محمد  مد محمد |رسر ج|صيدلتـــ سوه

335225 بــــى|حمد محمد عتـــ|رضوى مصطفى  ى شمس|تـــج ره عي 

24275| لفضيل|ن عبــــد|لم شعبــــ|حمد س| ن|بــــ حلو|د|

45o||o رس موريس عزيز رسكيس|يكل ي|م ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

253295 ء سعد خليف|هلل عل|منه  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|8229 لحميد خليل|سهيلتـــ محمد عبــــد  ن|طبــــ حلو

254684 بــــ|حمد محمد فتـــوح متـــولي دي| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|352o9 م نبــــيل حسن محمد|حس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4857|3 ه ص ن|حمد شعبــــ|ش |لدمرد|بــــر |ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

92597 ي مرىسي |
تـــ جميل حسينى ح|لمل|مي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

8|o|57 ي|هلل غط|جرجس عبــــد
س قلينى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

369577 زهرى|ل|حمد سعد |جد محمد |م ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

535656 لرحمن|ر محمد عبــــد|معتـــز مختـــ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|67234 هيم|بــــر|هيم شعيبــــ يىح |بــــر| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o9265 لسيد|محمود محمد | هيم رض|بــــر| لمنصوره|بــــ |د|

522297 لد|ن خ|مل كرم تـــوفيق سليم| طبــــ بــــيطرى دمنهور

8|4438 د محمدين محمد|عمرو عم ي|نوعيتـــ 
|لمنى

236|68 لق|لخ|لق فهىم عبــــد|لخ|خلود عبــــد هره|لق|عه |زر

475849 هيم|بــــر|ء سيد |لرحمن وف|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o|248 زق|لر|ن محمد حنفى عبــــد |يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

76o8|9 رق مهدى أحمد|ن ط|يم| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

7o2o|2 هيم محمد يوسف|بــــر|م سعيد |حس ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

5|3373 بــــينى|زق محمد |لر|م عبــــد|زق س|لر|عبــــد  لشر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

856947 ء محمد محجوبــــ محمد|عل |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

8o5247 لح لملوم|حمد ص|محمد  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

|6|989 ي|
ى
حمد ممدوح محمد دسوق عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| | شبــــر
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369838 ف محمد عطيه عيد|ء |شيم رسر سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

345|86 عيل|سم|لرحمن |فردوس محمد عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5o9652 عيل خليف|سم|لرحمن فضل محمد |عبــــد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

446|92 ي|لفخر|لمجيد عىلي |حمد محمد عبــــد |
ئى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

629o59 ى محمد خليل ين حسي  شي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

267969 ح|لعزيز محمود صحص|سعيد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

488836 لطيف يوسف لطيف يوسف عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3688|3 ج |ء محمود جمعه شبــــل ن|رس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|2545o |لسيد |رس محمد |ه ي|ش
ى
لدسوق ى شمس|تـــج ره عي 

278544 حمد مصيلىح شندى|محمد | دين لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o5o59 لحميد كوبــــج|ء محمد فتـــىح عبــــد |رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

783||7 هيم محمد عىلي محمد|بــــر| |مه زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

6427o| لسيد محمد|حمد محمد | ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

5|98o2 تـــتـــ|ء صبــــىح محمد محمد شح|سم| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

9|9926 ف ص|محمد  لحميد  |بــــر عبــــد|رسر ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

762475 ن|لحسن حس|بــــو |لسيد عىل |عىل  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

|67|73 ى|م وى محمد|لسعد|ز محمد |هي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o5258 ر بــــدره|حمد دويد|ر سيد |منيه دويد| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

647759 ه فتـــىح عبــــد | لسيد|لمقصود |مي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

47878o مر|لحميد ع|عبــــي  عدل محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

429586 لنميس|د |حمد محمد فؤ|محمد  |ره طنط|تـــج

46o97 هيم|بــــر|ج  محمد |ن ن|نوره ن|تـــربــــيتـــ حلو

23|8o3 لدين|ر نرص|لستـــ|م عبــــد|سل|لدين |سيف  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

259545 لد محمدى قطبــــ|زينبــــ خ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

36o3o6 ى محمد حسن صقر|عبــــد هلل حسي  عه مشتـــهر|زر

68|o63 مصطفى بــــدر عنتـــر محمد موىس لمنصوره|بــــ |د|

4o3227 كرم فتـــىح عىل|ندى  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

63|758 ن قرمد|س رمض|هلل عبــــ|هند عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر
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4462|4 ف|هيم حمدي |بــــر|عمر محمد  لسيد رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22559o ى سل|رس| محمد| لعل|بــــو |مه |ء حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

22o996 لحليم|مهند حسن محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

|587o3 هيم سيد مرىس|بــــر|سمره  هره|لق|بــــ |د|

864844 ن|لسم|بــــوزيد عىلي |محمد  |هندستـــ قن

688485 ر|لنج|لحميد |لمنىح  عبــــد |ء محمد عبــــد |وف لمنصوره|حقوق 

|34738 بــــيشوى ممدوح صموئيل حبــــيبــــ ى شمس|تـــج ره عي 

48958o لسيد زرزور|ء بــــدوي محمد |رس| إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

78633 ي|ر
مدحتـــ فوزى درويش| ئى لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

4||46 بــــ|لوه|لسيد عبــــد |مه |س|كرم | ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

85o59| ل محمود محمد|محمود جم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6o3439 س|لمجد سيد أحمد حو|بــــو |طمتـــ صبــــىح |ف لمنصوره|عه |زر

245784 ىس|لعبــــ|لسيد |رس |لسيد ي| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|55496 ى ر|ل ك|حبــــيبــــه جم شد|مل حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

885562 | يز فوزى حن|يرينى ف| سيوط|ره |تـــج

462825 مه مرصى|طمه عىل سل|ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

529796 ح حمزتـــ|لفتـــ|محمد عىل عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

527657 ضى|ن محمد ر|متـــ رمض|مريم سل إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

63o822 لسعودى|م محمد |حمد شلق|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

49|94o ه محمد خميس حسن محمد سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3236|6 ح محمد|رق صل|ط| دين ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

7o65|2 لعدل|ن |زينبــــ محمد محمد سليم لمنصوره|ره |تـــج

2|6o95 ح|حمد صل|ح سليم |محمد صل ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4245|8 لدين مصطفى|محمد مدحتـــ عز  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|6779 تـــه|لمجيد شح|هيم عىل عبــــد |بــــر|أمنيه  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

75|32o وى|لحميد طنط|لد محمود سعد عبــــد |خ حقوق بــــورسعيد

352839  بــــدوى|لبــــ|محمد محمود عبــــد
ى
ق هره|لق|لعلوم ج |ر |د

423474 ن محمد محمد عىل حسنى|نوره سكندريه|ل|بــــ |د|

622|39 ى إبــــر|ي هيم محمد أحمد كشك|سمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

78o3o| ن|هيم عثــــم|بــــر|ل |ء جم|رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 
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4776o2 لرحمن|روق مصطفى عبــــد |مح ف|ء س|دع سكندريه|ل|صيدله 

3|4889 |م عطيتـــ حن|دى س|ف ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

35o769 حمد سيد|زينبــــ محمد  |علوم بــــنه

6755o5 لسعود|بــــو |حمد محمد |م |محمود هش لمنصوره|طبــــ 

|667|| عيل|سم|سلىم محمود محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

64927o لم زويد|لسيد س|محمد فتـــوح  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

63o828 حسن محمد حسن محمد زيق|لزق|علوم 

5|o78 دل خليل|نوبــــ وجدى ع|بــــ| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

24|572 ن|ر حس|لستـــ|طمه كرم عبــــد|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|5|848 حمد خليل|رضوى طلعتـــ  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

625925 م محمد صبــــرى عطيه|م عص|سل| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8352o| هلل|ء عىلي تـــوفيق عبــــد|رس| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

758267 حمد عىل حسن|ندى  حقوق بــــورسعيد

|232|8 ي
هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر| |دئى ن|فنون جميله فنون حلو

475937 لمشهور|لدين محمد |ء|سلىمي عل |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

925o79 سعد سعد سعيد |ريمون  شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

48637| نسمه منصور مصطفى منصور محمد سكندريه|ل|بــــ |د|

887|52 س |دل فهىم غط|مريم ع سيوط|بــــ |د|

7o77o| لليل|بــــو |م نبــــيل عىل محمود |وس لمنصوره|علوم 

4|22o3 ف|بــــر|رس عىلي |عىلي ي هيم رسر |ره طنط|تـــج

675|63 هيم محمد|بــــر|بــــ محمد |يه|يوسف  لمنصوره|صيدله 

237967 ن|لسيد محمود محمد سليم|ر |من هره|لق|بــــ |د|

|6857 ى|سلىم عل ء محمد حسي  هره|لق|حقوق 

542794 ضىح فهىم عىل قطرى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

487438 لعظيم|لدين شكرى عبــــد |ء |محمود عل ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

3554|6 ف حسن |م  م|م|رسر رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

6|4o67 ى|حمد |لسيد|حمد |ن |م حمد|ريه لحرصى |تـــربــــيتـــ طنط

697o3o هيم|بــــر|هيم سعد |بــــر|نوبــــ |بــــ| لمنصوره|بــــ |د|

|3969| ن|ن محمود سليم|رضوى عثــــم ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 
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2|389| لعزم|بــــو |لسيد محمد |دل |م ع|ر ى شمس هندستـــ عي 

|75o87 ى ل|وجدى سعيد غبــــري| مي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

2689|o ر|لجز|لرحيم |هيم عبــــد|بــــر|مروه  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

342834 م|لسل|لرحمن عبــــد|طمتـــ رزق عبــــد|ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

9|5853 ن محمود  |طمه محمود رمض|ف سيوط|حقوق 

48|64 هيم طه جنيدى|بــــر|ره |س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

49o674 بــــو يوسف|هيم |بــــر|رحمه محمد محمود  سكندريه|ل|بــــ |د|

6596o |لدين محمدعبــــد |ء |حمد محمود يوسف عل|
لرحمن

ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

3459| لسيد|ء محمد |محمد عل كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

43|882 حمد مصطفى محمد يوسف| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

34o375 ن|ئى يوسف سليم|نوبــــ ه|بــــ| |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

5|o||6 ى|د |مه محمد فؤ|س| لشبــــشي  تـــربــــيتـــ دمنهور

4|66|5 بــــ|زى خط|محمد نرص حج لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

79|575 حمد عوض|هلل قطبــــ |لرحمن عبــــد |عبــــد  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

22422| وق محمد  بــــينى عوض محمد|رسر لشر ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

829948 لكريم محمد|لد عبــــد|هنده خ|ش دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2758|9 ن سيد|ع رمض|جر رف|ه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4|5933 ى مغ|ي لقطرى|ورى محمد محمود |سمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

452oo7 رسر| حمد محمد حسن محمد رسر لشيخ|هندستـــ كفر 

29847| زينبــــ معوض غريبــــ معوض ن|حقوق حلو

777958 لم|ء محمد طه محمد س|ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|36924 هر محمد عىل مجيد|محمد م ى شمس حقوق عي 

8|4922 هلل|طف محسن خلف عبــــد|ء ع|شيم ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

4o2o27 هد|لدين عىلي مج|رق نشأتـــ نرص |ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

783948 ه خ ى|لد عبــــد |سمي  لرحمن حسي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

36638 ن|ل رمض|ر محرم جل|من ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|9832 ى محمد|لد سعيد حس|خ ني  هره|لق|حقوق 

4|26|4 ي|حمد مصطفى |ل |جم| دين
ط|لىحى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

243983 م محمد محمد محمد مصطفى|حس ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى
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626o86 ي
لفلىك محمد|حمد |ء |محمد ضى زيق|لزق|بــــ |د|

8357|3 ى عبــــد|حمد حس| لمعىطي محمد|ني  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

6854o9 هلل عىل فضل|ر عبــــد |لستـــ|كريم عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

626428 حمد|هيم |بــــر|حمد محمد |سلىم  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

7654o7 ف محمود |زن |م ج|حمد فر|رسر ره بــــور سعيد|تـــج

7|oo57 ى |ي ن طه|هيم عثــــم|بــــر|لسيد |سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

23o439 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |حمد محمد |محمد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

442483  عىل|هلل |لسعيد عبــــد|محمد 
ى
لدسوق لشيخ|طبــــ كفر 

4777|6 هلل|للطيف عبــــد|ن رؤوف فوزي عبــــد|رو ره دمنهور|تـــج

4o6987  عبــــد |لبــــ|مروه سعيد عبــــد 
ى
ىط عىلي|لع|ق تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

475884 غبــــ|حمد ر|هلل |حمد فتـــح |زم |ح سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|9|54 لس مجدى  نور مؤنس|كي  ي سويف
هندستـــ بــــنى

47822o ى لملك|رس لبــــيبــــ عبــــد|ي| يوستـــي  |بــــ طنط|د|

622973 ن موىس|لرحمن محمد غصوبــــ سعف|عبــــد  ط|هندستـــ دمي

832694 د محمد|رف ج|لمع|بــــو|محمود  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6o9248 د|عيل حم|سم|بــــو بــــكر |محمد محمد  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

9o7628 لحميد |م عبــــد|حمد سل|م |سل ج|بــــ سوه|د|

7o888o لحديدى|لسيد محمد |لسيد محمد |هند  لمنصوره|طبــــ 

648398 لعجىم|ر |لغف|جح عبــــد |محمد ن دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

443ooo ى حسنى |ي لسيد خليفه|هيم محمد |بــــر|سمي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|47|8| ىط|لع|لد سعد عبــــد |ندى خ ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

855o4| س|م سيد عبــــ|ء عص|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

2|8733 ط|لحن|لدين محمد |م |حمد عص| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

632o7| حمد صبــــرى|جر محمد |ه زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

6o|935 بــــ|صف ش|ء سعيد مبــــروك رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

68o|54 وي|لشبــــر|ل |مه جل|س|ء |سم| لمنصوره|بــــ |د|

536o7 حمد|ن بــــكرى |حبــــيبــــه رمض ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

83554o ف سعيد عىلي|وليد 
رسر سيوط|عه |زر
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853452 ن ن|وود سليم|ك د|مل| مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

34||54 بــــ جلجل|لوه|بــــر عبــــد|حمد ص|مه |س|حمد | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6o77|9 بــــ ذىك خليل|لوه|ء عبــــد |شيم |بــــ طنط|د|

9|76|9 مر يوسف لمع خليفتـــ |تـــ ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

788|62 هيم موىس|بــــر|م |لتـــه|محمد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

7o64oo لمجيد|لمجيد محمد عبــــد |ره عبــــد |س |لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه 
لمنصورتـــ

43|996 ي ز |يد محمد مصطفى دبــــ|مريم يحن  |علوم طنط

436499 لعزيز محمد مسعود|هيم عبــــد|عمرو إبــــر لشيخ|طبــــ كفر 

|493|8 ل محمد محمد|يوسف جم رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

46237 كر|م محمد ش|محمد عص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

857|76 ى ع ي|تـــه م|طف شح|نرمي 
ضى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

647549 حمد|لرحمن |لرحمن عبــــده عبــــد |عبــــد  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

827359 لقوي|دل محمد عبــــد|حمد ع| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

522443 ى|لد عبــــد |محمد خ لرحمن حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

892478 ى ن |تـــ وهيبــــ عجبــــ|نش| مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

334256 ف محمد فتـــىحي|حمد | رسر ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|2o366 ر|سلىم محمد عفيفى عم ى شمس|تـــج ره عي 

62598 حمد|ل |محمد سعيد جبــــ بــــ بــــنى سويف|د|

87|522 روق محمد|رس ف|ي| دين دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

753368  سمي  محمد|مصطفى ه
ئى عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

699373 كريم مصطفى محمد عبــــدربــــه يوسف لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

328883 لنبــــى محمد|حمد محمد حسبــــ | |صيدله طنط

4969|2 ن|لدين عىلي زي|هيم نور |ء إبــــر|ول تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4o734o ر|لنج|هلل محمد عطيه محمد |منه  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

69o6|| بــــ|حمد شه|دل محمد |محمد ع لمنصوره|حقوق 

693246 هيم شوشه|بــــر|ىط |لمع|بــــو |تـــم |م ح|ريه ط|بــــ دمي|د|

|29536 لنبــــى|مصطفى مجدى مصطفى عبــــد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

859886 د موىسي|رص رش|ء ن|شيم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

92o636 ى كم ن |لمبــــدى عثــــم|ل عبــــد|حسي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى
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4268|4 حمد|هلل |ن عبــــد |هلل رمض|حبــــيبــــه عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

488682 حمد يونس|هلل |بــــ |حمد ج|د |عم |ره طنط|تـــج

|8|9o لفتـــوح|بــــو|حمد محمود |محمود  هره|لق|حقوق 

6|2538 هلل زينه|ء سمي  عبــــد|هن |بــــ طنط|د|

5o4734 قه|لسيد محمد محمود رسر|طمه |ف سكندريه|ل|بــــ |د|

965|5 لحسن محمد|بــــو |يه حمزه | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

22654 د عىلي عىلي|دهم عم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|o658 ر|م محمد عىل يسن شبــــ|يمنى عص ره بــــور سعيد|تـــج

|267|3 حمد نبــــيل خرصى فرج|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

853777 بــــي|د عر|ل فؤ|سهيله جم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

429o33 ء صبــــرى محمد خرصى|ل| | تـــمريض طنط

84|433 حمد محمد|نشوي سليم  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5|62|o ء سعيد رجبــــ يوسف بــــدر|سم| سكندريه|ل|طبــــ 

64655| يد|حمد ع|حمد رجبــــ | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

33o492 لسيد زىك|د حمدى |جه |بــــ بــــنه|د|

6255|5 بــــر يوسف مرىسي|م ص|رضوي عص دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

477297 ى رزق |نويل مر|يم| هلل|د بــــشر سكندريه|ل|علوم 

52o3|9 لخي  كشكتـــ|بــــو|حمد |لسيد |ن |يم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8|2o|5 يه محمد محمود محمد| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

76oo47 ن|هر رسل|ل ط|لبــــنى جم لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

4242|| م|لسل|بــــر عبــــد |ج| عمر رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

537|7| ى|سلىمي سعيد علم  لدين حسني  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|8829 حمد|حمد محمود |مريم  ى شمس| لسن عي 

8o2852 لمولي|رس سعيد فخري عبــــد|ي س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

763254 ين سمي  محمد  حمد|شي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

325794 لسيد معتـــوق|ر محمد خليل |من ى شمس|د| بــــ عي 

29o59 حمد|د |محمد محمود فؤ ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

25|8o5 مه محمد عبــــدربــــه جربــــيده|س| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

2|344o ء حمدى محمد حنفى محمود|رس| |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ
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699868 ن|حمد عىل سليم|حسن محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

22288o حمد|لعزيز محمد |لعزيز محمود عبــــد|عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

6|8786 بــــوعىلي|بــــسمه جمعه عبــــده  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4o4879 لخطيبــــ|هيم محمد |بــــر|دل |روق ع|ف ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6|o3|| ىط|لمع|بــــو|ىك |تـــ ز|لشح|ن |يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

542|97 لمعىط|ن محمد عبــــد|رس رمض|محمد ي ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

2|2835 ف ك|حمد | م|مل شلق|رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

7o72o9 ن|عيل سليم|سم|ل |لع|لتـــميىم عبــــد |ئى |م| لمنصوره|ره |تـــج

3|9o56 لم فريد|حمد س|ن |يم| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|383o8 لح|لح سيد ص|مصطفى ص ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3|556 ى مصطفى عوض  هلل|ندى خي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

429738 ل مصطفى خليفه لطفى|محمود جم |بــــ طنط|د|

228293 دل فرغىل عرفه|ء ع|شيم لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

7o3576 وق عل لمنعم عبــــده عفيفى|ء عبــــد |رسر زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

685736 لنرص|بــــو |حمد طه |رحمه محمد  ن|صيدله حلو

65o98 ي|فتـــىح ي
رس قطبــــ قرئى لفيوم|علوم 

43883o ى|لسعيد عبــــد |لرحمن |عبــــد لعزيز أمي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|72|47 مد|حمد ح|ده حمدى |غ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8896|8 بــــر |هر ص|لظ|بــــ محمد عبــــد|رح ي صىح 
سيوط|معهد فنى

262224 نه|حمد شبــــ|لرحمن |محمود محسن عبــــد |ره بــــنه|تـــج

756|38 قوص|ربــــ جرجس قري|مريم مح عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

453|66 هلل|محمد قطبــــ عبــــد| محمد رض |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

|62575 ح فرج|لرحمن محمد صل|عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

22o|oo ى|لحكيم |ر عبــــد|من لسيد حسي  ى شمس علوم عي 

923896 عىل محمد عىل محمد  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

528286 هلل معوض يوسف زعزع|م عبــــد|هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

826|43 وي عىلي|ن يوسف دندر|رو دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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45377 بــــ|لتـــو|روق عبــــد|دل ف|روق ع|ف ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

752472 حمد|لرحمن |محمود حسن عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75|6|8 ى|حمد ش|زم محمد |فرح ح هي  ره بــــور سعيد|تـــج

6o3948 لجوهري|هيم طه يوسف محمد |بــــر| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|49|8 لسيد|لعزيز |عىل ممدوح عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7|o8oo تـــه|حمد عىل شح|محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

2322o6 لمجيد|لبــــدرى عبــــد|يوسف مصطفى  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

766|6o ن|مد بــــدر|ره سليم ح|س طبــــ بــــورسعيد

87o6| لمجيد شبــــيبــــ|لمول عبــــد|عمر عبــــد لمنصوره|حقوق 

76467o هلل|د |ئى نصيف ج|ه| جوسن ره بــــور سعيد|تـــج

696487 لبــــر|حمد |در |لق|در وحيد عبــــد |لق|عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

33|352 يش محمد كتـــكوتـــ|محمد ع| صف ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4798|| وي|سكندر غز|مل |د ك|رك عم|م تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

675336 لحديدى|روق |حمد مجدى ف| لمنصوره|علوم 

63|5o5 لسيد|ء مجدى فتـــىح |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

64263 تـــ | هلل|بــــ |سعد عيس ج|مي  لفيوم|بــــ |د|

78|369 ى|محمد م| ثــــري هر حسي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4o4855 بــــى|لدبــــ|يمن صبــــرى محمد |صبــــرى  سكندريه|ل|بــــ |د|

|25946 در|لق|رس حسن عبــــد |ي| من ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

92256| ضيف | ن|تـــم رفعتـــ رض|ح ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

4|2755 ي
مه|عيد محمد سل| دئى |بــــ طنط|د|

25|843 ش|عىل محمود عىل خر ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

83|o25 ر عىلي|لنج|ء حمدي |ل| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

8|o|34 حمد خلف|حمد خلف | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

75573| ء محمد منصور خليل|لشيم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

485744 حمد|حبــــيبــــه محمد خميس فتـــيحه  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|43382 ف عبــــد |م |ريه لكريم عرفتـــ|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

857424 تـــه بــــقطر|م رشدي شح|وس ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

24585 لنبــــى عبــــود|ء عطيه عبــــد |سم| ن|بــــ حلو|د|
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28o884 لحميد|حمد محمد عبــــد|ء |رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

282693 د|طف محمد حم|ره ع|س ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

9|oo84 مريم لبــــيبــــ عزيز يوسف  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8o8|9| ي ح|سمر 
لحسن|بــــو|مد |لحسينى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

6o32o لحميد|عيل زين عبــــد |سم| |دين ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

264|38 ه مصيلىح محمد مصيلىح | م|لش|مي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

343928 ي|ر
د|لضي|دى |له|حمد عبــــد|محمود | ئى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

5463|o بــــ عىلي منيس|لوه|محمد أحمد عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

9|4|o8 مد عبــــد ربــــه  |رضوى فوزى ح ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|3o638 وق عل حمد عىل|ء |رسر ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

856772 ى شلق|شلق زق|لر|مي عبــــد|مي حسي  ي|عه |زر
|لمنى

235445 لحميد|لمعز عبــــد|بــــ عبــــد|يه|محمد  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

|5532 دهم سيد محمد|مر |تـــفى تـــ  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

359|75 هيم|بــــر|يوسف محمود سعد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

89|427 ن |حمد عثــــم|سلسبــــيل محمود  سيوط|ره |تـــج

835699 ن|ل عىلي|ء صبــــىحي كم|صف ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

3|5647 حمد محمد جمعه محمد|بــــ |رح ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5o329| حمد|ح محمد |لفتـــ|دل عبــــد |ر ع|مي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5|869 هلل محمد|ء محمود عبــــد |سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

898o7| حمد |ه محمود |لل|محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

6|o852 وى|لمنش|لمعىط |لحليم عبــــد|لبــــنى عبــــد |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

236o57 لفى|ل|لعزبــــ |لعزبــــ محمد |سلىم  هره|لق|ر |ثــــ|

3|6663 لعزيز جعفر|جر سمي  عبــــد|ه ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

3438|6 ن|لسيد محمود سليم|متـــ |س| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

274562 لمجد|بــــو|نور |ندى حسن  هره|لق|بــــ |د|

824o66 حمد محمد عىلي|محمد  حقوق بــــنى سويف

5o5984 لد عىل حسن محمد|عمر خ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

266835 مه|هيم سل|بــــر|م |سندس عص |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

24896o لعزيز متـــول رزق|يه متـــول عبــــد| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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32o478 د|ضل حسن عو|لدين ف|م |حس ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

4o5383 فعي|لش|فع مصطفى |لش|رق |مريم ط سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

695573 ى |لسيد |م محمد |سل| عيل|سم|مي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

358oo3 حمد محمد فوزي محمد| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

83355 لمول|در عبــــد |لق|لد عبــــد |سلىم خ حقوق بــــنى سويف

|38599 ىط|لع|م محمد عبــــد |هلل عص|منتـــ  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5|5434 ن|حمد عثــــم|لمنعم |ندى مصطفى عبــــد  بــــ دمنهور|د|

237269 ن|ثــــروتـــ صبــــرى سليم| رين|م ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

5o7o36 مد مصطفى مىك|حمد ح|رحمتـــ  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|6|63 ي طه|حمد خ|
لد مصطفى ن|بــــ حلو|د|

6o2933 لبــــوىسر|عمر محمد نرص محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25|266 لرشيدى|دق |لمنعم ص|محمد عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

4952o2 مل محمد جبــــريل|ئى محمد ك|ه بــــ دمنهور|د|

|54|39 حمد|مصطفى مسعد محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

67662o لسعود|بــــو |زهره وليد محمود  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

489692 ي
مل بــــرسوم|دى ك|ء ن|ن بــــه|فيفى ي|معهد 

تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

333|6 للطيف|عيل محمود عبــــد |سم|طمتـــ |ف لفيوم|عه |زر

|3337o لسيد|نور |د محمد |زي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o63o| حمد دبــــور|هيم |بــــر|حمد حمدى | لمنصوره|ره |تـــج

676|22 لسعود|بــــو |مريم محمد محمد محمود  لمنصوره|بــــ |د|

38563 لق محمد|لخ|حبــــيبــــتـــ سمي  عبــــد  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

843826 ى ي موىسي عبــــد|ن| مي  لملك|ج  ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

435226 ن|لسعيد محمد شعبــــ|هند حسنى  لشيخ|بــــ كفر |د|

443397 لغزول|حمد |ح |لفتـــ|عمرو ممدوح عبــــد  لشيخ|طبــــ كفر 

9|8|82 نور فتـــىح عطيفى |ء |شيم سيوط|تـــمريض 

543983 هيم مصطفى عقدتـــ|بــــر|حمد | |حقوق طنط

82344o م|فظ عل|م ح|حمد عل| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6793|4 يد|ح ف|لفتـــ|يد عبــــد |بــــد ف|عىل ع لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o|36| ج|لفر|نم عبــــد |بــــسمتـــ مسعود غ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|6o67 ين موىس موىس  لم|هيم س|بــــر|رسر لمنصوره|حقوق 
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3||65 هيم حسن|بــــر|د |لجو|ن صبــــىحي عبــــد |يم| ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

36663 ل|لع|د حسن عبــــد |حمد فؤ|ندى  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

485799 ن لعزيز عيس|لدين محمود عبــــد |ء |عل| مي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

273694 ن|مد شعبــــ|لسيد ح|لرحمن |عبــــد |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

29o22 لسيد زىك|د |كريم عم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

498|4| لسيس|عيل |سم|لسعيد |م محمد  |حقوق طنط

|29o|4 لس  د|ك ميل|يمن مل|كي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6o|7|o لسقيم|لمرىس محمد |ن |نوره لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6758o| ي|بــــر |م ص|م بــــره|ندى س|س
رى|لىحى لمنصوره|ره |تـــج

354429 هيم محمد|بــــر|ندى محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8948o6 ى |حمد حيدر عبــــد| لجليل حسي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

35453 بــــ فهىمي فرج|يه|ندي  تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

238oo| ى محمد ج|ي ل|لع|بــــر عبــــد|سمي  هره|لق|ره |تـــج

856598 ي محمد حسن
محمد مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

44o76o ه صبــــىح كم| ئى|لعن|حمد |ل |مي  لشيخ|طبــــ كفر 

348|87 لمجيد|ن عبــــد|لمجيد عمر|زينبــــ عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

87752 م|لسل|م جوده عبــــد|لسل|ء عبــــد|لىمي لفيوم|لعلوم |ر |د

898567 ى ف عط| |مي  مل  |هلل ك| |رسر ج|بــــ سوه|د|

82694| هلل محمد| |زينبــــ سيد عط دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

3||9|9 بــــ|لوه|حمد عبــــد|ن محمود |رو هره|لق|ر |ثــــ|

443|6| لسيد نجم|لسيد يوسف |ء |رس| لشيخ|تـــمريض كفر 

837|56 سط سعيد عىلي|لبــــ|لد عبــــد|خ |نوعيتـــ فنيه قن

3452o5 هلل|حمد عبــــد|ء محمد |سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

43982| حمد|رجبــــ ممدوح رجبــــ | دين لشيخ|بــــ كفر |د|

4222o حمد|روق |ء يىحي ف|ول ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|3|677  محمد|رحمه محمود 
ى
لدسوق ى شمس|د| بــــ عي 

2|4855 لدين |لرحمن مصطفى محمد وحيد |عبــــد
لحميد|عبــــد

ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

35|6o8 ل|لجم|در محمد عوض |لق|فتـــحيتـــ عبــــد هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6o4o33 زن|لحميد م|د عبــــد|حمد عو|حمد | |صيدله طنط

56368 حمد صديق|عمرو محمود  ره بــــنى سويف|تـــج
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|56|38 ى عىل| يه عمرو حسي  ى شمس حقوق عي 

63389 تـــ|لعظيم بــــرك|نور نبــــيل عبــــد ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

79|32 لدين سيد|لدين علم |ء |عمر عل دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

368287 دق|لص|طف محمد |ء ع|ل| ى شمس|تـــج ره عي 

7|o6|o لمنعم نبــــيه|لسعيد عبــــد |ندى  لمنصورتـــ |تـــمريض 

299827 لحليم|محمد كرم حسن عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

543782 وى|لص|هيم |بــــر|محمد مبــــروك  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

636833 هيم محمد|بــــر|ء عىل جبــــر |ول زيق|لزق|بــــ |د|

775o54 ه محمد عبــــد | م|هلل غن|هلل محمد عبــــد |مي  زيق|لزق|بــــ |د|

56755 بــــ محمد محمود|لوه|حمد عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

925|o5 د  |لجو|لدين حسن عبــــد|حسن سيف  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|524|5 رس سعيد حسن|محمد ي كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

5|6759 ن عىل مبــــروك|م عرفه زهر|حل| طبــــ بــــيطرى دمنهور

263469 طر|حمد مرصى خ|زينبــــ ممدوح  |تـــربــــيتـــ بــــنه

253395 لكردى|بــــر |طمه وجيه ج|ف لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|53o ي ربــــيع عبــــد
لمقصود عىلي|مصطفى لفيوم|بــــ |د|

44o957 هيم|بــــر|د |لجو|يتـــ محمد عبــــد| لشيخ|بــــ كفر |د|

7o9747 ى |بــــر|لمنعم |محمد عبــــد  م|م|ل|هيم حسي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

7o2|22 هلل محمد عىل موىس|محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6764o8 شور|لعزيز ع|منى محمد محمد عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

488o99 ل|بــــوهل|لغنى |لد عبــــد|نس خ| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

495578 لصبــــور نوح|ح عبــــد|محمد صل بــــ دمنهور|د|

355596 حمد|لشمندي |هدير محمد  ى شمس علوم عي 

89773| حمد |م سعد محمد |له| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

856434 ه | لد محمد|حمد خ|مي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

22|994 منيه محمود محمد محمود| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

2|5oo8 ى ميخ|منحتـــبــــ |رك |م ئيل|مي  هره|لق|هندستـــ 

|22229 غبــــ|رس عىل ر|يوسف ي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

494899 ري|لبــــ|م عبــــد|لسل|دي عبــــد|له|حمد عبــــد| بــــ دمنهور|د|
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693|76 ج|لمز|هيم |بــــر|لسيد محمد |حمد | لمنصوره|هندستـــ 

|42957 لعليم محمد عىل|محمد زىك عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|26oo لسيد|دل عبــــد |لسيد ع|عبــــد | دون|م |تـــربــــيتـــ طنط

8|o|86 رق ذىكي حسن|لرحمن ط|عبــــد سيوط|حقوق 

758279 ى ع|ي طف حسن محمد|سمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

83379 للطيف|بــــتـــ عبــــد|لد محمد ثــــ|هدير خ بــــ بــــنى سويف|د|

6|7343  عبــــد |مروه مسعد 
ى
لكريم|لدسوق لمنصوره|صيدله 

4|826o هيم|بــــر|لسيد |ل |هلل فتـــوح كم|عبــــد ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

7782o5 در|لق|نرص جوده عبــــد | دين زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

9|5|65 عيل |سم|د |مد حم|ء ح|دع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4oo734 لغنى ميهوبــــ|جع عبــــد|حمد مر| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|46o7o نور|هبــــه رجبــــ حسن  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

|3453o ينى|لجن|هيم |بــــر|عيل |سم|ن |يم| لفيوم|عه |زر

634|o5 ح|لفتـــ|لح عبــــد |محمود محمد ص ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

2o8o| م محمد|م|م عنتـــر |م|محمد  هره|لق|ره |تـــج

295964 لعظيم محمد|حمد مدحتـــ عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

82526| هيم محمد فهىمي يوسف|بــــر| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6952|3 هيم|بــــر|لسيد |لدين لبــــيبــــ |ء |طمه عل|ف لمنصوره|بــــ |د|

764797 لرشيدى|ن محمد محمود حسن |رو ره بــــور سعيد|تـــج

6||o47 ئى وجيه محرز رزين|م| |صيدله طنط

896564 ن محمد  |رص حمد|ن| رش ج|تـــربــــيتـــ سوه

4|992| لسبــــىك|هيم |بــــر|حمد محمد حلىم | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

5|7oo ى|ء محمد صل|ول ح حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

899287 ن |ن محمد سلم|سميه سلم دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

||587o يف محمد |سم ضل|لسيد ف|هر رسر ى شمس حقوق عي 

5o9783 ى صبــــىح محمود محمد  عيل|سم|حسي  طبــــ بــــيطرى دمنهور

684486 د غزى|ل محمد رش|خلود جم ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

279o4 سلىم صبــــىح خليل محمد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

26|964 فظ|لح|محمد عىل محمد سعد عبــــد  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

9o87o9 د بــــهيج |نور ج|محمد  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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63436 ن|ل شعبــــ|محمد عىل جم ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

44758| ى|ي ى حلىم محمود حسي  سمي  سكندريه|ل|هندستـــ 

832399 بــــ|لوه|لرؤوف محمد عبــــد|عبــــي  عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7756|3 هيم|بــــر|ألنور يسن |حمد محمد |محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

48627 حمد|حمد |دتـــ عىلي |مي ن|تـــربــــيتـــ حلو

9o7533 حمد |ن محمود |محمود عثــــم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

52959| ه|لحميد |مل حسن عبــــد|مصطفى ك بــــو خرصى بــــ دمنهور|د|

49985| هيم|بــــر|لسيد |لسيد محمد |زينبــــ  |ره طنط|تـــج

78597o ط|لعي|رجبــــ | محمود رض زيق|لزق|ره |تـــج

2339o5 ن سيد|حمد مجدى مرج| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

4|5739 لعزيز عبــــد ربــــه|ء أيمن سعيد عبــــد|رس| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

842423 ح خليفه محمود|عبــــي  صل ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

9|8322 ف |لرحمن |عبــــد لغنى |حمد عبــــد|رسر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|7o65| عيسوى مسلم| حبــــيبــــه رض كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7o476 ى|ء وحيد مهدى ي|سم| سي  لفيوم|هندستـــ 

|32945 ي
لحميد رزق|حمد عبــــد | |دئى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

434888 ن|ن محمد يوسف رمض|نوره ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

863878 مل|د فتـــىحي ك|ده عم|غ ج|بــــ سوه|د|

842o89 ي |لر|ن محمد عبــــد|نوره
حمد|ضى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7o7332 حمد|دى |له|ره حسن محمد عبــــد |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

43o6o8 ى  ىس|لشبــــ|لفتـــوح فتـــوح |بــــو |نرمي  |تـــربــــيتـــ طنط

899868 ء |لعل|بــــو|لعليم |بــــر عبــــد|ص| عل ي صىح سوه
ج|معهد فنى

893537 رثــــ |لحليم ح|مد عبــــد|فرحه ح سيوط|بــــ |د|

648373 هيم|بــــر|حمد مجدى خليل |  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

35448| ى ي|ي لح|حمد محمد ص|رس محمد |سمي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

2374|2  |لبــــ|ء حمدى عبــــد|وف
ى
هيم|بــــر|ق ن|بــــ حلو|د|

83|693 محمد| لد سيد عط|خ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

68599o د|محمد عوض ج| ء رض|سم| لمنصوره|صيدله 

288|64 ي
لد|بــــ خ|لوه|لد عبــــد|خ| دئى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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9|6o59 ف | حمد سعد جبــــر  |رسر ج|أللسن سوه|كليتـــ 

629383 ن سليم يوسف|مينه رأفتـــ رضو| زيق|لزق|بــــ |د|

868595 لنخيىلي|لجليل عىلي |يه سعد عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

843365 ن لشهيد|صفوتـــ بــــرىسي عبــــد| مي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

783224 دى|له|حمد محمد محمد | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7|6383 ن|ل محمد عزتـــ محمد رمض|بــــل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

42o367 ف ح|ه لم|مد أبــــوزيد س|يدى أرسر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

499538 ر موىس|لستـــ|ديتـــ محمود محمد عبــــد|ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|2|573 مه|لجليل سل|سهيله محمد عبــــد  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

39|49 هيم|بــــر|هر |لظ|مريم عىل عبــــد دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

792433 لحكيم محمد|جوهره محمد عبــــد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

837373 مل حموده طه مسعود| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

6|893| لزينى|حمد لطفى |محمد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

3699o لسيد|حمد |لد |رحمه خ ن|بــــ حلو|د|

23762 بــــدين|لرحمن سعد حنفى محمود ع|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

296942 د|لجو|بــــ عبــــد|لوه|هيم عبــــد|بــــر|لد |خ ن|حقوق حلو

7667|| زق عىل مصطفى|لر|عمر وليد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

325898 ى|بــــسمتـــ منصور عبــــد لعزيز حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

862544 للطيف|حمد عبــــد|لدهبــــ |بــــو|محمود  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

243259 هبــــه عىل محمد عىل محمود عبــــىل ن|بــــ حلو|د|

479|o| حمد محمد|لعزيز |حمد حمدي عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

4o8794 لسيد عليوه|محمد يوسف | سه |بــــ طنط|د|

6o5946 تـــ|لعزيز كر|هلل حمدى سعد عبــــد |عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

43||26 ى|حمد ش|لحكيم محمد سيد |هلل عبــــد|منه  هي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

629236 نه|لسيد محمد شبــــ|نم محمود |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

368775 لربــــ|د|دل عىل ج|ليىل ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

776|34 لرؤف رزق غنيم|هلل عبــــد |جر عبــــد |ه زيق|لزق|بــــ |د|

77425| |م عبــــد |بــــثــــينه عص
ى
لمعىط دسوق ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 
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267536 لمجيد|هيم عبــــد|بــــر|ء محمد |ل| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

893534 حمد |يمن محمد |طمه |ف سيوط|بــــ |د|

295279 ى|حمد مبــــروك |لد |خ مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

694975 وق محمد مصطفى محمد فودتـــ رسر ى شمس طبــــ عي 

2|692| ي|م |ميس هش|ه
بــــينى ى رسر لخرصى هره|لق|صيدله 

3o42o ر جمعه محمد محمد عىل|من لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

69oo2 نم|ء مجدى لطفى غ|رس| لفيوم|بــــ |د|

87o485 لحسن نوبــــي|بــــو|شور |ء ع|رج ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

|2oo96 ره|هيم عم|بــــر|مه محمد فتـــىحي |س|مريم  ى شمس|تـــج ره عي 

|2o334 خوم|درس بــــ|د تـــ|دل ميل|بــــيي  ع ى شمس|تـــج ره عي 

825549 ه عبــــيد خليل|لل|تـــ عبــــد|ي| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|33oo2 مد عىل|لمتـــ محمد ح|س د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

86372| حد|لو|ه عبــــد|لل|ل عبــــد|ء كم|دع ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

3454o2 در صبــــىح محمد يونس|لق|لرحمن عبــــد|عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5|52o2 ن مجدي يوسف محمد عىل|نور ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|65228 هيم|بــــر|يمن محمد |يه | ن|بــــ حلو|د|

25|85 لح|لرحيم ص|لدين عبــــد |ره مىح |س ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

865|97 لرحمن محمد|هيم عبــــد|بــــر|حسن  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

5o4884 ن ق|دل نرص فريد |ع| مي  وى|لشر حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

23486o رق محمد محمد موىس|محمد ط هره|لق|حقوق 

48359o ن عطيتـــ|ل رجبــــ رمض|دتـــ جم|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o6353 م|م|ل|حمد محمد |لدين |سيف  لمنصوره|ره |تـــج

487958 لرحمن محمد عمر|محمد حمدى عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68459| زى صبــــح يوسف صبــــح|محمد مني  حج طبــــ بــــورسعيد

32||34 نور|دور جرجس | |ندري| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|24843 ن|لسيد فرح|عيل |سم|حمد |ن |نور ى شمس|تـــج ره عي 

3247o9 شد|لفضيل محمد ر|ح عبــــد|محمد نج ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

483327 يد رمض|بــــو |ندى  ى ي|ن عبــــد |لي 
لغنى إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

6o382o ل محمد عىل|حمد كم|سم |بــــ |نوعيتـــ طنط
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33o8o5 هلل جمعتـــ عفيفى|عمرو عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

852583 ي ذىكي
مريم وجيه بــــشر ي|نوعيتـــ موسيقيه 

|لمنى

88846o بــــر  |لرحمن ج|ر محمود عبــــد|مي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o655 لسيد|حمد |لفضيل |هلل سمي  عبــــد|عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

9|754| لمنعم  |دق عبــــد|ل معروف ص|من سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

3|6o3 مصطفى محمد سعيد فتـــوح ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|55o34 لمؤمن|م محمد عبــــد |عهد عص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

689|o5 لحنفى|لسيد |لسيد |لعزيز |دل عبــــد |ع لشيخ|هندستـــ كفر 

8o9||3 ى مسعد  بــــوزيد|محمد حسي  حقوق بــــنى سويف

3355|3 ن|جر سيد سيد مهر|ه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

25o856 ى معوض عبــــد|ي د|لرحمن ج|لحليم عبــــد |سمي 
هلل |

تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

32||38 ف بــــ|بــــيشوى  دير عشم|رسر ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

4o666o ى|لحليم عىلي ش|لصديق عبــــد|بــــوبــــكر|رتـــ |س هي  سكندريه|ل|بــــ |د|

84584 هدى حمدى محمد عىل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o228o لحميد يوسف|حمد عبــــد |ن مجدى |رو ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

4|984 غبــــ|ده ر|مي  حم|يه | ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

57542 لسيد|م عطيه محمد |حس ره بــــنى سويف|تـــج

433567 دق  قشطه|لص|نور عزتـــ |محمد  ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

89|34| حمد |ه |لل|ن عبــــد|ه حمد|لل|عبــــد سيوط|بــــ |د|

8|5262 حمد|لرحمن |لحميد عبــــد|سلوي عبــــد ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

8647|8 حمد محمد عىلي|ميه |س دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

79|376 للطيف محمد|حمد سمي  عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

62|69o حمد|هيم |بــــر|ء صبــــرى يونس |سم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

877366 ر محمود عطيه محمود  |من سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

444664 ى  دى|لحم|هبــــه حسنى سعد حسي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

263864 ضى|لق|للطيف |لرءوف عبــــد|يه عبــــد| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

228o|2 ن|حمد ريح|حمد |مه |س|زينبــــ   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

6298|7 حمد حسن عطيه|م |سل| زيق|لزق|ره |تـــج

|9o8o لحميد|لد سعد عبــــد |بــــسملتـــ خ ره بــــنى سويف|تـــج
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24783| وى|لشخ|م |م|تـــه |نور شح|م |عص ي|هندستـــ 
|لمنى

758999 للطيف أحمد|حمد عيد عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

834|37 ى عوض عيد|رح بــــ حسي  دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

5o2673 ى|ري|م هرمي  |ن مجدى صبــــىح نظي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

785676 لسيد|خلود محمد صبــــح  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

3o236 حمد|بــــ حسن |يه|هدير  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

7o5598 مر|هيم رجبــــ ع|بــــر|عمر محمد  لمنصوره|ره |تـــج

28397| روق موىس شبــــي |يمن ف|عمر  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|69|5 |لسيد محمود ند|يوسف | لي|د ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

7o3469 ن|بــــو زيد مصطفى رضو|كريم عىل  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

84387 لعزم|بــــو |د |حمد مر|د |مر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|3923 ى حمص|وى |لششتـــ|ء |سم| مي  |تـــربــــيتـــ طنط

69293 ح زيد|لدين صل|د |ح عم|صل تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

324893 ج  محمود عىل|مح ن|س ن|بــــ حلو|د|

638o|8 تـــتـــ|هيم شح|هيم يوسف إبــــر|إبــــر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|5o297 هيم|بــــر|هيم عبــــده |بــــر|محمد  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

64oo2| تـــه محمد سليم محمد|ن شح|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

868692 لكريم|لكريم حسن عبــــد|ج عبــــد|ن حج|نوره |نوعيتـــ قن

439335 ء محمود مهدى محمود بــــكر|رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

446o92 حمد|حمد محمد |حمد عمرو | سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

522275 عزه محمود محمد عىلي قطبــــ تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4o7387 م بــــشندى|هدير سعيد سل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4||394 لسيد مسعود|لسيد عوض |محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

869637 هيم محمد سعيد|بــــر|هبــــه  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

857|56 لم|عبــــي  عيسي حسن س ي|نوعيتـــ 
|لمنى

88||85 لمتـــجىل |ل فرغىل عبــــد|زينبــــ جم ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

3382o5 م جعفر|لسل|روق محمد عبــــد|مصطفى ف |بــــ بــــنه|د|

|5945| لرؤف محمد|مه عبــــد |تـــفى سل لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

6o2839 ى عبــــد |أحمد وليد  ى|لحميد ش|مي  هي  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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2|7o53 ى حمد|ر سيد |حمد مختـــ|لسيد |ل |جي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

244553 د سعيد محمد عويس رحومه|سعيد عم ن|حقوق حلو

243498 لحفيظ عيد|ء فتـــىح عبــــد|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

282968 لرحمن|حمد محمود محمد عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

643|44 بــــ|لوه|ن عبــــد |سمي  عثــــم| ر|ي زيق|لزق|حقوق 

48o738 عيل|سم|نور |عيل |سم|جر |ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|58998 حمد حسن|طمه محمد |ف ى شمس|زر عه عي 

245768 ىط يحن |لع|ىط فتـــىح عبــــد|لع|حمد عبــــد| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

253299 لرحمن|لسيد عبــــد|ء حسن |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

5|5|7o لكريم|ندى محمود سعيد عىل عبــــد  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

4o78|3 حمد شلبــــى|لسيد |حمد |محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35444o ي محمد حنفى|نور
ن حنفى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

365276 لحليم|هلل عبــــد|ل عبــــد|ل كم|م| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

282268 دى محمد عىل عىل|ش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

494564 لرحمن أيمن محمد محمود أبــــوخليل|عبــــد تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

9|897o وى  |سم محسن سند بــــبــــ|بــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

233294 ه محمود محمد عبــــد| لشهيد|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

685859 حمد محمد فهىم|هلل |منه  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

4|o493 ن|حمد سليم|م |م|م رجبــــ |م| |بــــ طنط|د|

89o584 رس محمد محمود عىل |ف سيوط|بــــ |د|

493378 ر|محمد عىلي سعد عم تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

3459o2 وق عىلي محمد عىلي
رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

496285 هلل حمص|ء عىل عبــــد|وف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8o9939 ي شعر|زن محمد ر|م
وي|ضى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

485o97 رس محمد محمد حبــــسر|يىح ي |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

82392 ى محمد |حمد فؤ| وى|لحمز|د حسي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

296475 حمد فضل|للطيف |صم عبــــد|محمد ع تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

9o6945 حمد |لخي  |بــــو|حمد |لخي  |بــــو | ج|تـــربــــيتـــ سوه
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|45|4| لشبــــل|لسيد|حمد |هر |لدين ط|بــــىه  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

7||7|3 لخريبــــى|محمد منتـــرص محمد عىل  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

45o972  عىلي عبــــد|لسل|محمد عبــــد
هلل|م مصطفى |هندستـــ طنط

833|38 دي|ن عبــــ|دي سليم|كرم عبــــ ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

442849 هيم منتـــرص|بــــر|تـــ |لشح|هيم |بــــر|سهيله  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

5o2|3o يف  ف حسن هريدى|رسر رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42|6o5 ليمنى|حمد فرج |لسعيد |م |س لمنصوره|حقوق 

936o| س عىل|حمد عىل عبــــ| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8|5943 لعظيم طلبــــه|ء محمد عبــــد|عل ي|بــــ |د|
|لمنى

7|6|48 لحميد رزق|لسعيد عبــــد |هند  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

6|9736 لسعيد زىك|أيه محمد محمد  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

897o8o هيم |بــــر|لرحمن |ء قرىسر عبــــد|دع ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

634446 لعزيز عوده|م محمد عبــــد|سل| زيق|لزق|ره |تـــج

9|7|4| هيم يس  |بــــر|هر |نه م|دمي ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

862857 لمجيد محمود|هند محمود عبــــد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

3|3589 د|ل محمد ج|لرحمن جم|عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

623|o6 كن|لم|هيم |بــــر|م بــــليغ |لرحمن هش|عبــــد  |حقوق طنط

9|88o8 لرحيم  |لرحيم محمد عبــــد|ء عبــــد|دع سيوط|حقوق 

|649|o ن محمود|طف شعبــــ|ع| نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

775o68 هلل مجدى محمد عىل محمود|منه  زيق|لزق|علوم 

82o473 لعزيز|ن عبــــد|ء سمي  مهر|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

7o3732 يك|لد منصور متـــول شبــــ|متـــول خ زيق|لزق|ره |تـــج

9o4267 رف محمد |لع|ح |حمد صل| ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

84655 بــــو زيد|لمنعم |بــــ محيسن عبــــد |رح ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

5o6o7 ف عىلي تـــوفيق|محمد 
رسر ره بــــنى سويف|تـــج

|7o76 هيم سيف|بــــر|سم محمد |هلل بــــ|منتـــ لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

34|98o لم محمد عوض|لم س|ل س|د كم|جه ى شمس صيدله عي 

53|97 حمد|ج محمد |ء حج|دع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o78o3 لسيد مسعد|لسيد محمد |جر |ه |نوعيتـــ طنط

357|3o هلل|لحليم شفيق عبــــد|ن عبــــد|يم| |تـــربــــيتـــ بــــنه
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|59323 ف محمد سليم|محمد  ن|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

27|o4 حمد محمد طه|ء |عىلي ن|حقوق حلو

334882 ين هش هيم|بــــر|لدين |ح |م صل|شي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4639o6 لفتـــوح وهيبــــ|لسعودى أبــــو|محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

5o6349 هلل محمد|هيم عبــــده عبــــد |بــــر|تـــ |خي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

78o95 ج|حمد فر|د |لحكيم ج|رص عبــــد |حمد ن| سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

|34926 ى ص|حمد خ| لح|لد حسي  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

4965|| لمجد|بــــو |حسن محروس حسن | ند بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

767929 للتـــ|شف عبــــد|لك|هلل محمد مصطفى |منه  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

267949 د عيس|بــــ محمود عبــــ|مه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8473| محمود حمدي سيد جوده بــــ بــــنى سويف|د|

624|o3 لرؤف خميس|سم عمر عبــــد |حمد بــــ| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

8|5o2o هلل|د |مر وليم ج|ر تـــ|من ي|بــــ |د|
|لمنى

899o7o  سمع| ن|مري
ى
ن |يوسف صدق ج|بــــ سوه|د|

||96|6 حمد عوض|محمد سيد  ى شمس|تـــج ره عي 

8|4286 ي كرومر|جد رج|نوبــــ م|بــــ|
ئ  حقوق بــــنى سويف

|2|3|6 مه يىح جمعه محمد|س|سلىم  هرتـــ |لق|تـــمريض 

4|ooo| ن|هيم عتـــم|د عمرو إبــــر|زي |ره طنط|تـــج

79293o بــــر حسن|ن ص|زينبــــ شعبــــ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2|555 وز محمد عىل محمد في  هره|لق|حقوق 

688226 ز|لبــــ|م |غبــــ بــــره|ج ر|لصبــــ|لسيد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75728o هيم حسن|بــــر|حسن محمد | دين |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

24o895 حمد|لسيد |حمد |كريم  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

26o269 ه سل| هر|لظ|مه محمود عبــــد|مي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

68|768 هيم|بــــر|مل |مه ك|س|مي  | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

9|4339 هلل عىل  |رص عبــــد|بــــرين ن|ص ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8o222 لد محمد|لرحمن محمود خ|عبــــد  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

48465 رك سيد|محمود سيد مبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

75o532 ي|لتـــلبــــ|ن محمد |رق نعم|محمد ط
ئى عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 
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87oo66 ن محمد محمد|نعيمه رمض ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

238632 ي|يه مجدى سعد حسن |
ط|لىحى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7oo|88 هيم|بــــر|ل |لع|هيم عبــــد |بــــر|ل |نه لمنصوره|عه |زر

5oo955 بــــد|حمدع|ء جمعه محمود |رس| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6346o4 لخول|لسعيد |رس محمود |دهم ي| زيق|لزق|علوم 

426865 لعزيز|لكريم عبــــد |كريمه سعيد عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5|7|3 هيم|بــــر|لحليم |عيل عبــــد |سم|ء |رس| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|68593  عبــــد |ل|
ى
ى دسوق لعزيز|ء حسي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

43o4oo وى|لبــــرم|منى محمد عىل محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

638475 لرحمن سليم|محمد أبــــوزيد عبــــد ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

24756 لسيد|روق محمد |حمد ف|بــــثــــينتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|55984 لم محمد|لد س|ندى خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

899342 مصطفى محمد يوسف عىل  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

5o4656 عيل|سم|ن |ن رمض|ر شعبــــ|من إلسكندريتـــ |تـــمريض 

248|94 لق كوهيه|لخ|فظ عبــــد |لح|ر مصطفى عبــــد |من ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

783o29 ي عبــــد|ن مصبــــ|رمض
ل|لع|ح محمد مصطفى ي تـــمريض 

زيق |لزق|معهد فنى

686838 لبــــدوى|لسيد | |ن رض|روز لمنصوره|بــــ |د|

8o|o4o ي
لرحيم محمد خليل|عبــــد| دئى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

334|7 حمد|زق سيد |لر|ن رفعتـــ عبــــد |رو ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|72o9 حمد محمد سيد بــــرع|يمن |منيه | ط|حقوق دمي

6|55|o حمد غريبــــ دبــــور|حمد | لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

2oo26 |نطونيوس مجدى بــــسيط بــــسط| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3645| هيم|بــــر|لد سعيد محمد |سعيد خ هره|لق|حقوق 

823o89 لمحسن|ء محمد عىلي عبــــد|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

64|399 لسيد|عيل |سم|لعزيز |س عبــــد|عبــــ| دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4o87o2 م خليفه|ء عطيه بــــسيوئى عل|عىلي |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5o982| ى|ئى ل|طف محمد علو|رس ع|ف مي  سكندريه|ل|طبــــ 

2849o ي|بــــو م|مر وجيه بــــيومي |ع
ضى تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

68|746 ى|وليد محمود عىل عىل ش هي  سيوط|هندستـــ 
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85663o عىلي محمد عىلي عيد ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

6o227| ى |س ن|لوز|ره عىل فتـــوح حسي  |بــــ طنط|د|

2|9333  عبــــ|ح |عمرو صل
ى
س حسن|لدين دسوق ج|بــــ سوه|د|

8|4|94 محمد جمعه عبــــده عىلي ره بــــنى سويف|تـــج

323o68 روق صديق|لدين ف|م |م حس|ريه هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|7484o ن|مد عثــــم|ء ح|م عل|هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o5897 ر محمد خليل معوض خليل|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

684|67 فع|لش|عيل محمد محمود |سم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

527|88 ي نص
تـــتـــ مرىسي|ر محمد شح|مصطفى سكندريه|ل|ره |تـــج

287978 هيم حشكيل|بــــر|د فتـــىح |محمد عم ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|8o9o ن|لموجود شعبــــ|يوسف محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

34728o لد محمد خرصى|هلل خ|منتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

753323 حمد|حمد سيد |محمد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

2|442o هيم|بــــر|يمن محمود محمد |مريم  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

636234 هيم|بــــر|م محمد |محمد هش زيق|لزق|ره |تـــج

7o359| |م |لسل|لعليم عبــــد |مريم مسعود عبــــد 
وى|لبــــحر

زيق|لزق|بــــ |د|

27757 ى سيد عىل|عبــــد  لرحمن حسي  هره|لق|حقوق 

9oo5o5 حمد سيد عىلي |منيتـــ | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

843o28 ي محمد|ف طمه محمد خرصى ن|سو|بــــ |د|

49o2|| لسيد|جح محمد |ء ن|إرس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|9o79 لق  |لخ|ل محمد عبــــد|حمد جم| سيوط|حقوق 

35oo92 هيم محمد محمود|بــــر|ندى  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

877436 ر محمد |لغف|حمد عبــــد|ء |رس| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

43682 ل فرج سيد|محمود جم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

523597 لمجيد|س محمد عبــــد|دل عبــــ|عمر ع |ضتـــ طنط|علوم ري

3338o4 عيل|سم|حمد |م |حمد تـــم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

695736 ل|لرج|بــــو |لسيد |ر عىل |لغف|م عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|o2o ن|رمض| لعل|بــــو |لرحمن محمود |عبــــد  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

54o552 لحميد محمود زغلول|لعربــــى عبــــد |تـــسنيم  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

75482| لصبــــري|رق محمد |محمد ط عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 2998 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8o4269 حمد|حمد محمد |هدي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

639256 محمد ثــــروتـــ محمود منصور ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

3483o9 منيتـــ ربــــيع عبــــده مبــــروك| |تـــربــــيتـــ بــــنه

779626 سيف محمد سعيد محمد محمد زيق|لزق|بــــ |د|

429487 لحليم سعد|بــــر عبــــد |لرحمن ج|عبــــد  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

3|4874 م محمد محمد|ء هش|عل ن|حقوق حلو

4472oo وى|لحميد شن|ضى محمد عبــــد |محمد ر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84395| م|م|بــــي |مبــــ|طمه محمد |ف ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

37263 للطيف حبــــيبــــ|يقه محمد سعد عبــــد|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

67889| ر|لنج|در |لق|حمد مصطفى عبــــد |ء |شيم لمنصوره|طبــــ 

694|65 هيم|بــــر|مد |رم محمود ح|هيم ك|بــــر| لمنصوره|حقوق 

4|o356 لقسط|حمد |حمد محمد | |بــــ طنط|د|

6|7383 ن لسيد غنيم|ء بــــديع |عل| مي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

5|3o2o ئيل|صموئيل ميشيل ونيس ميخ بــــ دمنهور|د|

787o57 سهيله صبــــرى محمد يوسف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|65oo5 م|ن فرج فنجري سل|يم| ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

7925o5 خلود محمد محمد غريبــــ محمد زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

2945oo لشيوى|حد |لو|لرحمن حسنى حلىم عبــــد |عبــــد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

6|7456 ى عل|ي لدين عىل مورو|ء |سمي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

8|3996 حمد محمد مغربــــي|لرحمن |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

8|8499 هيم محمد|بــــر|بــــدره عيد  ي|بــــ |د|
|لمنى

6|93o6 لبــــرمه|شور مصطفى |لدين حمدى ع|د |عم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

4|2467 هيم غنيم|بــــر|حمد محمد |مح |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

348335 لحميد|ر محمد حمدى عبــــد|من |طبــــ بــــيطرى بــــنه

637oo9 تـــ محن |لشح|محمود مني   لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

75|228 يف مسعود عبــــد | ر|ي لحميد|رسر لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

2|95|4 هلل ربــــيع|حمد عبــــد |يمنى مصطفى  ى شمس صيدله عي 

7||9o5 |حمد ند|حمد حسن |ء |رس| لمنصوره|صيدله 
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89|747 ى رى |يوسف صديق مك| مي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

4|oo6 ر|لىطي|عبــــي  محمد سعيد  هره|لق|علوم 

68257 س|زينبــــ محمد حسن حبــــ لفيوم|عه |زر

7oo|93 هيم|بــــر|حمدى |ل|هيم محمد |بــــر| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

534322 بــــو ديبــــ|ل محمد |لع|لد مصطفى عبــــد |خ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

284|25 لدين بــــسيوئى بــــسيوئى|ء|عمر عل رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

93289 ف مصطفى شح|ندى  تـــ محمد|رسر ه ى نوعيتـــ جي 

2|69o9 م|لغن|ريم عمرو محمد حسن  ى شمس حقوق عي 

|46647 د|روز ج|هر ن|جرجس م ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

93|o4 ي محمد|عمر صل
ح قرئى دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 

 مدينتـــ نرص

886|55 حمد |حمد محمد |عبــــي   سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

845785 ن|حمد محمود محمد عثــــم|زينبــــ  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

3|8|34 مل|ع ك|رف| محمد رض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45372| ي |بــــ|ل|حمد |حمد محمد | لجندي|صي  لشيخ|هندستـــ كفر 

45936| ضى|لر|ن عبــــد |بــــدريتـــ محمد حمد سكندريه|ل|بــــ |د|

25o647 ي| هر حن|م| مونيك
حبــــسر ى  ي تـــمريض شبــــي 

لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

267833 ن|لرسول عىل سلط|د عبــــد|حمد فؤ| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

88|7o2 لرحيم عىل |محمد معقل عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

262o98 محمد سعيد عىل محمد |علوم بــــنه

887264 حمد |هر |لظ|ح عبــــد|ر صل|من سيوط|تـــربــــيتـــ 

355575 هلل محمد فكرى محمد|منتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

677433 لحكيم|حمد خليل خليل يوسف |محمود  لمنصوره|هندستـــ 

34453o محمد جمعه عليوه جمعه عوض ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

487|79 حمد|محمد عىل محمد جمعه  سكندريه|ل|ره |تـــج

252o87 ص|لقص|ن مصطفى |ء مجدى شعبــــ|شيم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

82833 ن محمود محمد|محمد شعبــــ ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

2|3|3 متـــ عىل|سيد سل| ند كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|68629 لسيد|حمد |ء محمد فكرى |هلل عل|منتـــ  |حقوق بــــنه

Wednesday, September 5, 2018 Page 3000 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|28469 ف عبــــد |ء |عىلي حمد|هلل |رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5|6572 ه حسن رزق  حمد مرشدى|أمي  سكندريه|ل|طبــــ 

22228 حمد|حمد محمد |ندى  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

222882 هلل محسن محمد مهدى|عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

356265 لس كسبــــ هيم طوئى|بــــر|ن |كي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6o63|4 ن|حمد محمد محمد بــــدر| |تـــربــــيتـــ طنط

4835|2 ل|لع|حبــــيبــــتـــ حسن محمد عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

346762 لبــــدرى|م |لسل|رتـــ وجيه عبــــد|س |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

754264 هيم|لموجود أبــــر|هيم عبــــد |بــــر|منيه | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

785|49 ن|ز محمد دهش|لبــــ|م |لسل|هد عبــــد |ن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

5o44o8 هيم|بــــر|ء طلعتـــ محمد |رس| سكندريه|ل|علوم 

6|33|4 لجندى|زق عىل |لر|مه عبــــد|س|لد |خ |بــــ طنط|د|

7o|76 بــــوبــــكر عىلي|سط |لبــــ|م عبــــد |بــــتـــس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8673|2 ه سعد | حمد خليل|مي  |ج طبــــيع قن|عل

499463 تـــ فخرى إبــــر| عيل|سم|هيم محمد |مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

262867 لرؤف محمد خليفتـــ|حمد محمد عبــــد| |علوم بــــنه

62|927 ىطي|لبــــس|ل محمد |ن نبــــيل بــــل|رو ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2698o حمد|لكريم |بــــسمه محمود عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

339|43 يف|ء محمود ص|لىمي بــــر رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8|536| ء يىحي سيد عيسي|حسن ي|صيدلتـــ 
|لمنى

853662 تـــه|حمد شح|م سيد |سه ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

245|6| ه ص| لح محمود محمد|مي  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

48o993 ى|س رتـــ محمود عىلي محمد حسي  سكندريه|ل|حقوق 

343||5 لمجيد عىل حفنى|د عبــــد|جه سيه|نوعيتـــ عبــــ

3476|3 لرؤف فرج محمد|حمد عبــــد|لرؤف |عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

9|62o6 لرحيم |م يونس عبــــد|مه عل|س| سيوط|حقوق 

832o5o عيل|سم|حمد |ر غبــــيط |من تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|6|29o عىل حسن محمد| دين ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

3|3623 ى|بــــ رس|عوض عدلي ف| رثــــي  ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

345887 تـــ جميل جمعتـــ محمود عىلي| مي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى
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262o|| وى|شد عشم|رق محمود ر|ط ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

7|o828 وى|لمحل|لعز |بــــو |يز عبــــده |محمد ف ن|طبــــ حلو

6o5o58 ر|لقص|لبــــسطويس حسن |مه |س|جر |ه لمنصوره|طبــــ 

42638 يف عبــــد | لمجيد|هلل عبــــد |حمد رسر ى شمس|زر عه عي 

3|6|49 وق عبــــد ح|لفتـــ|ح شمس عبــــد|لفتـــ|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

629369 وى|لحبــــش|لنبــــى فتـــىح محمد عىل |ء عبــــد |رس| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

54|543 ى |ر وى|لغربــــ|لسيد محمد |م خي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4|555 حمد|لسيد سيد|سندس رجبــــ  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

879|58 فظ |لح|در عبــــد|لق|حمد حمدى عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

6|7|73 ل|لري|لسيد |لغريبــــ |رق |جر ط|ه ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

64234| لرحمن|حمد عبــــد |زينبــــ عىل  زيق|لزق|بــــ |د|

6||474 ى عبــــد  لسميع عبــــد ربــــه|م بــــشر |طبــــ بــــيطرى بــــنه

92||6| لرحمن محمد |حمد عبــــد|رحمه  ج|بــــ سوه|د|

32638| زى|لسيد حج|ح |ن صل|نوره هرتـــ |لق|تـــمريض 

5o398o لس م جد ريمون نظىم فرج|كي  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

286463 ف سعيد بــــيوم|محمد  رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

896489 ن مزيد  |تـــيسي  حسن رمض ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

69|o32 لمرىس|لشندى |ر |لغف|لحسينى عبــــد |مح |س لمنصوره|علوم 

5oo862 ه محمد|لل|ء جوده عبــــد|سم| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

23||32 در محمد|لق|دل عبــــد|در ع|لق|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88o752 هلل يشى بــــدر سيد  |منتـــ  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

|4|96| بــــو ضيف محمد|حمد عىلي | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

627o78 ى عليوه|لسيد عبــــد|كرم | هلل خرصى ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4|48| لق|لخ|عبــــد | لنج|بــــو |هيم |بــــر|ء |رس| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

8|oo22 ي محمد جم|م|
لحليم|ل عبــــد|ئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

6344|3 لعزيز|لد محمد عبــــد |حمد خ| زيق|لزق|بــــ |د|

2489| لعزيز|هدير سعد محمد عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|o562 لسيد|مل عبــــده عىل |لرحمن ك|عبــــد  |ره طنط|تـــج

442357 رج |لفر|حمد محمد |لد |حمد خ| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6|7474 ز|يه عبــــود سعد حر| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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7o9699 لسميع|لسميع عبــــد |للطيف عبــــد |لسيد عبــــد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

787|8o  منىه|هيم |بــــر|محمد جوده 
ى
لدسوق ي للفن|

سكندريه|ل|دق |لفنى

3|235 ن جبــــر|ء محمد سليم|رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2365o6 لعزيز|زق عبــــد|لر|مريم محمد عبــــد ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|842| هيم|بــــر|عيل محمد |سم|مريم مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

679oo6 ى نعيم |جر |ه ى |مي  |لنج|بــــو |مي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

465444 لشوربــــىح |ع |لسبــــ|زق |لر|ع عبــــد|لسبــــ| |هندستـــ طنط

756oo| روق عىل سعد|محمد محمود ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

78497o حمد|ح |لفتـــ|حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|عه |زر

45o6|3 ل|لع|حمد عبــــد |بــــ |لتـــو|حبــــيبــــه سعيد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|7|7|6 حمد تـــميم|محمد | عل ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8|o363 ي محمد|هيم |بــــر|حمد |رق |ط
ى
لدسوق ي|علوم 

|لمنى

7|5983 ى |بــــو |لح |مصطفى ممدوح ص ى|بــــو |لعني  لعني  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

483224 لق|لخ|لمعىطي عبــــد |رحمه محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44o348 تـــ رشدى | هيم حمودتـــ|بــــر|مي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|25|54 للطيف|لمجيد عبــــد |حمد عبــــد |يوسف  هره|لق|ره |تـــج

|67576 د صقر|حمد فؤ|لدين |ده مىح |مي ى شمس| لسن عي 

62o463 ى|آيه شعبــــ ن محمد عشر ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

8oo487 ي |زم محمد |عمر ح حمد|لعشر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

73637 ى سنوىس|رص |د ن|جه لحسي  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

5|8o|4 هلل|لم عبــــد|للطيف س|لم عبــــد |س| لي|د سكندريه|ل|حقوق 

2547|7 م|لسعيد بــــره|هيم |بــــر|عمي   تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6|4|64 لسيد أحمد|لمرىس |هلل |لرحمن عبــــد |عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

686344 عىل محمد عىل عىل محمد لمنصوره|علوم 

234362 ى حسن|محمد جم ل حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43283o عيل|سم|بــــو |لعزيز |ن عبــــد |تـــغريد شعبــــ ي صىح طنط
|معهد فنى

|69275 ه|لل|لرحمن محمد عوض بــــيومي عبــــد |عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2|5|5 ي
حمد|مح فكرى |س| دئى ن|بــــ حلو|د|

7478| ه محمد محمود رزق| مي  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى
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6|67|3 ىط دعموم|لمع|بــــو |مجدى | مه ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

|33936 ي|
ن ذىك|لدين رمض|ء |حمد ضى ن|حقوق حلو

5o33o8 ء محمد محمود محمد|رس| إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

64oo7| ى|ح عبــــد|صل| رن لحليم متـــول معي  زيق|لزق|صيدله 

2223o| ى|رحمه محمد خف جه محمد حسي  هره|لق|عه |زر

57549 د|لجو|هيم عبــــد |بــــر|عمرو طه  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

638o76 ره|لمنعم أحمد عم|م محمد عبــــد |سل| زيق|لزق|ره |تـــج

627562 ى عص مي  لغندور|م عطيتـــ تـــوفيق |ني  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

879942 هر مرزوق رزيق |مريم م سيوط|تـــربــــيتـــ 

26o|o7 لسعدئى|حمد |يه عمر حسن | ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

764422 لريدي|لملك محمود |محمد محمود عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

479479 لح عيد|دهم عيد ص|ل |جل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|4577 ء محمود عىل|عل| ن|ر ى شمس|تـــج ره عي 

24|975 حمد حنفى مصطفى سعد| |ربــــ ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|49554 لسعيد محمد|يوسف محمد  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

623669 |لبــــن|د رفعتـــ |مريم رش ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7676oo ي|ل|
ء مصطفى محمد مصطفى ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

875738 ى  | حمد حسنى خليفه حسي  سيوط|بــــ |د|

|35|44 دل مهدي عىلي|محمد ع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

826o47 حمد|هيم |بــــر|ن |ن محمد رمض|يم| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2|2288 ده|لقصبــــى عبــــ|حمد |محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5298o8 ى|لعظيم خليل عىل |محمود عبــــد  ئى|لكي  تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

7626|6 لنقيبــــ|مل تـــوفيق تـــوفيق محمود |مؤمن ك هندستـــ بــــور سعيد

5o3367 سلىم محمد فرغىل متـــول |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

62753 ى سعيد |س حمد|رتـــ حسي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

52394 هيم|بــــر|حمد |لحميد |عبــــد | دين بــــ بــــنى سويف|د|

8oo3|| ض عزيز|دي جوزيف ري|ش وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

64o392 لسعود|بــــو |حمد |لسيد |حمد |بــــدور  زيق|لزق|نوعيتـــ 

39o47 ى |م|ء |شيم لبــــشىه|م حسي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|3856 جح|لمنعم ر|رق عبــــد|لمنعم ط|عبــــد |حقوق طنط
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4|567 متـــ|ن عىل محمد سل|هيم سليم|بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

629649 تـــ|لشح|حمد محمد |لسيد |م |هبــــتـــ عص زيق|لزق|بــــ |د|

9|||89 مي  |ل|لرؤف |ء عبــــد|يه عل| ج|طبــــ سوه

||7896 لس|ئى  سليم|ديفيد ه ن كي  ى شمس|تـــج ره عي 

3|5976 محمد مصطفى حسن| دين ى شمس|د| بــــ عي 

44o266 ه س|  عىل|لبــــ|م عبــــد |لم س|مي 
ى
ق ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

69|o3| عود|لق|لسيد |لسيد عوض |م |سل| لمنصوره|علوم 

26oo58 ى  بــــوبــــيه|حمد محمود |منى خي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

853825 عيل|سم|ء بــــهجتـــ محمد |لزهر|طمه |ف ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7||6o| لسيد|لحليم عبــــده |لسيد عبــــد |محمد  زيق|لزق|عه |زر

755799 ي
لكريم|هيم عبــــد |بــــر|مل |ك| دئى تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

695333 زى|حمد حج|لفتـــوح |بــــو |محمود محمد  لمنصوره|علوم 

439932 ى عبــــد| ى|ميمه حسي  لعزيز حسي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6347|| ى|هلل حس|رص عبــــد|م ن|سل| ني  زيق|لزق|هندستـــ 

26|653 هلل محمد|حمد سعيد عبــــد| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

36|o42 ن|حمد عزتـــ رضو|محمد  |بــــ بــــنه|د|

8864|4 ى |لتـــو|ح عبــــد|لفتـــ|م عبــــد|سل| بــــ حسي  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

648|9 حمد محمد|لد |م خ لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

62|4o6 لشموئى|لق جمعه |لخ|عبــــد | مروه رض ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

69247 هيم|بــــر|محمد محمود محمد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

34288 لسيد عيس|ل |حمد جم| هره|لق|ره |تـــج

|292|6 بــــ مصطفى حسن|يه|محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3||o54 حمد|لرحمن |رس عبــــد|يوسف ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

623972 لق عطيه|لخ|عطيه عبــــد| نور ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

453733 حمد فهىم عىل حطيبــــه|زم |ح ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|55737 لعزيز|لسيد عبــــد |ء محمود |لىمي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8oo|5 رس محمد عيد|ء ي|سم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

8|748| عيل محمد|سم|محمود محمد  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

2522|8 لعليم قوره|لبــــكرى عبــــد|حمد محمد |ء |رس| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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28|37| صوري|لدن|لعزيز |لعزيز سعد عبــــد |عمر عبــــد لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5253|| ى|يز محمد عىل ش|ء ف|وف هي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

24928 ء حسن محمد حسن|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o4449 ى|رس محمد |محمد ي ى حسي  مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|87o2 لسيد|لعزيز عىل |حمد عبــــد | |يش ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

54687 ى|ندى صل ح محمد حسي  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

694939 حون|يه عبــــده محمد عبــــده ط| لمنصوره|طبــــ 

6296o5 ش عىلي|لدمرد|ح محمد |لفتـــ|ء عبــــد |شيم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o7792 تـــه سعد|لسيد شح|ره |س إلسكندريتـــ |تـــمريض 

777572 لسيد|م موىس موىس |م س زيق|لزق|نوعيتـــ 

|548|7 م|لسل|حمد عبــــد |ل |يه جم| هره|لق|حقوق 

5o8925 بــــ|لوه|ح عبــــد|لفتـــ|ر عبــــد|حمد مختـــ| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

497o58 رتـــ|لونيس عم|سمر محمد عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

45o6o3 ي|ستـــيفن د|
ل جورج  عطيه|ئى |حقوق طنط

35232o لمجيد|يمن مصطفى محمود عبــــد|مصطفى  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

272254 وق محمد صل ح شبــــيبــــ|رسر |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

337569 نور محمد|كرم محمد |م  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

8o5735 بــــتـــ محمد|هلل ثــــ|وليد عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

478o3o ن|لسيد رمض|حمد |لسيد |حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

679279 مد شلبــــى|لسيد ح|حمد محمد | لمنصوره|حقوق 

246222 ط|لمش|جوده | محمد رض ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8|2586 ن|ن محمود عثــــم|جر عثــــم|ه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

27|478 ندى سمي  محمد غنيم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

28452 هيم محمد|بــــر|هيم وليد |بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

478729 ى|لسيد |حمد | حمد حسي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

32o5o7 رق سيد مصطفى|حمد ط| ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

645395 لسكري|حمد |حمد |ء محمد |لزهر|طمتـــ |ف ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

648356 ى مفتـــ| ح حسن|حمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 
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78o63o شم|ن ه|م سليم|ره هش|س لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

2|7|65 ن|م محمد محمد عمر|ريم هش ى شمس طبــــ عي 

443853 هيم خليفه|بــــر|حمد محمد |عبــــي   لمنصوره|حقوق 

5|o36o يد|ل حسن ز|حمد جم| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

5o7|2o |لصمد |لصمد عبــــد |هلل حمدى عبــــد |ء |سم|
د|لحد

تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

56675 متـــ موريس محروس زىك|سل بــــ بــــنى سويف|د|

826367 بــــيل|ح ق|لفتـــ|خلود سيد عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

48758 لسعود|بــــو|م رجبــــ حسن |هش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

78o449 ى محمد|من ر محمد حسي  زيق|لزق|صيدله 

253487 دى|لعزيز ش|ء محمد عبــــد|سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

82|8|o ن عبــــدربــــه|لي رمض|ن جبــــ|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

45|4|7 ل|دتـــ عزم محمد |حم ى وى|لميى بــــ دمنهور|د|

48699 لبــــ|بــــوط|ن محمد |محمد شعبــــ هره|لق|ره |تـــج

222892 در محمد|لق|لفضيل عبــــد |حمد عبــــد|عمر  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

362262 ئى|لشلق|لصمد |عمرو محمد عبــــد |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

423229 حمد محمد جعفر|م |لرحمن عص|عبــــد  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

76966o محمد مجدى عبــــده محمد ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

867475 ى محمد سيد جنيد حسي  ن|سو|حقوق 

54||63 حمد سليم|م سمي  سليم |سل| سكندريه|ل|صيدله 

4|o227 وي|لقرص|حمد سعيد |سعيد  |ره طنط|تـــج

9o673| دق |دل محمد ص|هلل ع|منتـــ  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

29|5|4 يدى وحيد صبــــىح رزق|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o4|99  عبــــد |لش|لمنصف عبــــد |عبــــد| د زكري|جه
ى
|ق

للطيف
ى شمس| لسن عي 

366923 ه صل| هيم|بــــر|لدين محمود |ح |مي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

43757| ئى|لفرنو|لسيد |رس محمد |محمد ي لشيخ|ره كفر |تـــج

822||5 ي|ر
ى|هيم حس|بــــر|محمود | ئى ني  ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

276929 ن|ر عىل محمد عثــــم|من ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

46o|42 لسميع بــــيوم|هلل وجيه محمد عبــــد|منتـــ  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل
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6789o2 |هيم |بــــر|لمجيد |لميس محمد محمد عبــــد 
ل|لفض

ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

769|94 ى محمد س ن|لم|لم س|حني  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

35354| لرحمن|حمد عبــــد|بــــ |يه|حمد | ى شمس حقوق عي 

|44478 وى|لبــــدر|ئ  حمدى |عىل رج هره|لق|هندستـــ 

876648 لدين  |ل |لدين محمد محمد محمد كم|ح |صل معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

3|8oo8 د جمعه|لجو|كريم جمعه عبــــد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

7o996 ل عىل محمود|ره كم|س زيق|لزق|حقوق 

643763 طف رجبــــ متـــول|محمد ع ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

23323o ى حمدى عبــــد|ي ل خليل|لع|سمي  هره|لق|بــــ |د|

787848 طمه محمد محمد محمد|ف تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

87|544 لكريم معوض محمد|لد عبــــد|خ |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

5|9383 ن|لعليم محمد سليم|هيم عبــــد |بــــر|ره |س ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

678252 لمهدى|عيل |سم|لسيد |ندى محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

639797 لرحيم|لرحيم عطيه عبــــد|لح عبــــد|ء ص|رس| زيق|لزق|حقوق 

94|58 ى  ى رجبــــ حسي  لعطفى|حمد |حسي  هره|لق|حقوق 

876686 بــــر محمد |لج|دهم عمر عبــــد| سيوط|هندستـــ 

242||o ن|لمخلص سليم|سعد عبــــد |ن |ري|م ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9|543o د فوزى سعيد جرجس  |عم سيوط|هندستـــ 

8|278o ي جورج خليل|ه| ري|م
ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

636723 لمقصود|لمقصود يوسف عبــــد|يوسف عبــــد زيق|لزق|نوعيتـــ 

6|2274 ى|مصطفى محمد محمد سيد  حمد حسي  |ره طنط|تـــج

7822|4 در|لق|لعظيم محمد عبــــد|م عبــــد |وس زيق|لزق|نوعيتـــ 

77|587 حمد|لعظيم |سمي  عبــــد | ند زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6852|9 حمد حسن فرج|مه حسن |س|محمد  لعريش|بــــ |د|

5237o2 هيم|بــــر|لمؤمن |هيم عبــــد |بــــر|لدين |ح |صل
لسيد |

سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

343883 لمريىح |حمد |بــــ |لبــــ|ل فتـــح |محمد جم |ره بــــنه|تـــج

946o9 لم|د محمد س|د مصطفى فؤ|فؤ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2424o9 د محمد|لجو|ره رجبــــ عبــــد|س ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2327|7 يف عبــــد نم|لعزيز غ|سميه رسر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى
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6o|784 لمهر|حمد محمود |مل | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7725|| بــــ|لوه|حمد خليل عبــــد |ء محمد |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

4564|6 وى|م سعد عرج|لسل|نبــــيله عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69o265 بــــينى عبــــد |حمد |يدى |ه لحميد|لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

26|494 لكريم محمد يوسف|هلل عبــــد|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

626698 مي |ل|سلىم سعيد محمد حسن نرص  زيق|لزق|حقوق 

62284o لعوضى|لبــــسيوئى |حمد |يمن |تـــسنيم  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6o265| وي|لمرس|هيم |بــــر|د محمد |محمد عم لمنصوره|بــــ |د|

49|497 متـــ|هيم سل|بــــر|ر يوسف |دو|نىح  | لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

484698 لسيد|لمنعم |يمن عبــــد|بــــ |يه| سكندريه|ل|ره |تـــج

97286 لمنعم|حمد حسن عبــــدربــــه عبــــد|رص |لن|عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

259722 حون|ج  عىل ط|ء ن|سم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

47632o در|لق|لدين عبــــد|م عىل |لرحمن هش|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o462| بــــيسر|لطر|يمنى مسعد مصطفى محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

243|99 هيم|بــــر|مر |ل ع|لع|ء عبــــد|دع ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

2|68|3 لشمس|هيم |بــــر|ى حورس |تـــ ى شمس|تـــج ره عي 

6497|8 زي|لدين محمد منصور حج|ح |حمد صل| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

57555 محمد نور نجيبــــ مرىس تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6352|2 ى عبــــد|ي لحليم|للطيف عبــــد|لحليم عبــــد|سمي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

2|7386 نور مصطفى|رنيم مصطفى حسن  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

633297 ى |ي بــــو زيد|لسيد محمد |حمد |هيم |بــــر|سمي  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

92o224 تـــه  |هلل شح|بــــ |مريم جميل ج ج|بــــ سوه|د|

|539|9 مح محمود محمد|د س|زي ى شمس|تـــج ره عي 

435||3 ى  ف حسي  ف عىل مشر بــــوحليمه|مشر لشيخ|تـــمريض كفر 

2|2355 يف  در|لق|حمد محمد عبــــد |عمر رسر ى شمس|تـــج ره عي 

255|78 ى|مه |س|ء |حسن لسيد بــــحي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

329676 شقر|ل|هيم |بــــر|طف محمدي |جر ع|ه |تـــربــــيتـــ بــــنه

838497 لرحيم|هيم محمود عبــــد|بــــر| |مه دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

55354 ل|لع|رص طه محمد عبــــد|لن|عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 
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7o498  محمود ن|
ى
يل|حمد دسوق لفيوم|عه |زر

69|8|4 يف  لهيسر|حمد محمد |محمد رسر لمنصوره|بــــ |د|

625799 صد|در ق|لق|عمر محمد عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5|244| ر|لنج|حمد |ن |حمد سليم|محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2673|6 لسيس|ن صبــــىح محمد |يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

676698 لفى|ل|ء مصطفى |عل| ر|ي لمنصوره|حقوق 

4o5oo8 ى|محمود س مي فتـــىحي محمد حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

694o68 ود|ن د|لموجود سليم|د محمد عبــــد |زي لمنصوره|هندستـــ 

478|33 ى لويز ف ئيل|يز ميخ|نرمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

838752 ي عزيز|دين ه|ن ي خي 
ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

8544|6 ي 
حمد|لبــــديع |حمد عبــــد|لبــــنى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

832423 وس|ندر|ك |ئيل مس|ميخ| رين|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

44|8|2 عىل مصطفى عىل عيد| عل لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

5o3872 ي
ى
ق بــــيشوي جورج فوزي مشر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

3|3597 ي 
حمد|عمرو محمد حفنى |طبــــ بــــيطرى بــــنه

892577 كريمه طلعتـــ حسن سيد  سيوط|بــــ |د|

2494o8 د|هيم بــــدوى حم|بــــر|ندى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|267|2 ن محمود محمد|زن شعبــــ|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

44o525 يل|هيم ن|بــــر|ح |كريم وجيه صل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

849525 دم محمد|ء محمد |هد| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

64|o2o حمد نمر|عىل محمد عىل  لمنصوره|حقوق 

543379 مروتـــ محمد سعد محمد رستـــم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

85898| ء محسن رشدي مرىسي|رس| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4o462 لفضيل|بــــ وليد شكيبــــ عبــــد |يه| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

359o26 لحليم عىل|هر عبــــد|مصطفى م |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

5|o892 حمد حسن محمد حسن| ره دمنهور|تـــج

786377 هيم|بــــر|حمد سمي  محمد محمد | زيق|لزق|حقوق 

347263 ص|لخو|عىل محمود صبــــرى عىل  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

265227 لعزيز غنيم|حمد عبــــد |لعزيز |حمد عبــــد| |بــــ بــــنه|د|

255438 لم|ر س|لغف|د عبــــد |ح محمد فؤ|ء صل|سم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 
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869o|7 ي محمد حميد|ريم|ن
ن مصطفى ن|سو|بــــ |د|

2597|| لشبــــينى|لد عىل |ء خ|رس| شمون|نوعيتـــ فنيه 

526o69 تـــه محمد شميس|رق شح|عمر ط سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

5|26o8 لسيد حبــــيبــــ|ىط |لع|حمد مدحتـــ عبــــد| علوم دمنهور

7534o9 ى |محمد  حمد|يمن حسي  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

5|73o8 بــــي|مل رسر|رس محمود ك|ر ي|من بــــ دمنهور|د|

486652 حمد يعقوبــــ|حمد محمد سعيد |لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3394| ه يوسف طه عبــــد لرحمن|ني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|42o9 هيم|بــــر|ج  سعيد |سعيد ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8632|3 لكريم عىلي زقيم|د|م ج|له| |نوعيتـــ قن

||4876 تـــتـــ|حمد محمد شح|رق |حمد ط| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

848787 ى|رص محمد عبــــد|لن|م عبــــد|ريه لبــــي  ن|سو|حقوق 

7o52o9 ز|لبــــ|لسيد |حمد |مصطفى محمود  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

4o6563 م|حمد محمود سل|ء |عل| رن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

885877 م محمد |م محمد عل|سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62348 بــــ محروس|لتـــو|ن عبــــد|طمتـــ شعبــــ|ف بــــ بــــنى سويف|د|

7o5993 حمد مسعد محمد|سم |مروه بــــ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

622398 حمد|لحميد |بــــر مصطفى عبــــد |ن ص|نوره ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

|292o4 ي محمود عبــــد 
در|لق|عمرو حنفى ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|43656 ن حسن حسن|ئى رمض|م| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

822765 ي|بــــر|حمد |
هيم فهىمي مهنى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

22o756 بــــوبــــكر|يه عىل محمد سيد | مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7oo|33 لحميد|حمد عبــــد |م محمد |محمد بــــس س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

69682o لمتـــول حسن محمد|حسن طلعتـــ  لمنصوره|ره |تـــج

9o7844  |لش|حسن فتـــىح عبــــد
ى
حمد |ق ج|ره سوه|تـــج

763447 لمرىس عطيه|حمد محمد |طمه |ف تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

537o5| حمد فتـــىح غريبــــ جمعه| ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

2|9o35 حد عطيه|لو|ض عبــــد|محمد ممدوح ري وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

249847 رسج|ل|لحميد |ن عبــــد|يه شعبــــ| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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25828| لعزيز عىل|ن عبــــد|حمد شعبــــ| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

69763 زق|لر|هند ربــــيع رجبــــ عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

9o63|9 د بــــدوى |لجو|محمد عبــــد| رن ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

427o9 لخول|لدين سيد |ل |رص كم|لن|عمرو عبــــد  ن|حقوق حلو

675472 دهم محمد سعد محمد طرطي | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

77386 يوسف محمد رجبــــ محمد جوده هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|8923 بــــ|لمجيد غر|لسيد فهىمي عبــــد |آيتـــ فهىمي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

597o4 ر معوض محمد|مختـــ| سه م بــــنى سويف|إعل

883499 دم |بــــر عىل |لج|محمد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

68342| حمد محمد حموده|حمد |بــــسمه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o6392 د عيس شكيل|للطيف فؤ|كريم عبــــد  |عه طنط|زر

6o4|3o لبــــسيوئى|لمنعم محمد |محمد محسن عبــــد لمنصوره|صيدله 

8|2558 ي|ل خلف ثــــروتـــ عبــــد|من
لغنى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

43o7|9 لروس|بــــو|زينبــــ فتـــوح محمد  |حقوق طنط

243542 ن|لموجود عثــــم|ح عبــــد|صل| عل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

52|73| ي عبــــد |م|
لسيد|حمد |لمنعم |ئى سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

49867| لخول|هيم شبــــل |بــــر|حبــــيبــــه مجدى  إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

43|244 بــــو ريه|حمد |ل |هلل جل|منه  |علوم طنط

28|4o2 مد معوض|دل ح|حمد ع| ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

23|o94 يمن عمر مسعد مسعد|هلل |سيف  هره|لق|صيدله 

248443 لبــــسيوئى|لعزيز |لسيد عبــــد|لد |جر خ|ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

36248o تـــ مكرم | |لغيط حن|بــــو|مي  عه مشتـــهر|زر

227467 لدين حسن سليم|حسن نور ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

89o38| نور حسنى حسن محمد  سيوط|بــــ |د|

|749o2 فريده محمود يوسف محمود هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63326 بــــوزيد محمود|عمرو محمود  ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

9o3462 شد محمد |حمد ر|يوسف  ج|ره سوه|تـــج

|772o5 م محمود منصور|م عص|هش ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

453267 ي
يف ضى للطيف|لىح عبــــد|لدين عبــــد|ء|رسر لشيخ|هندستـــ كفر 
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2|8892 بــــو زيد|حمد محمد |عمر محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7oo945 لغريبــــ|حمد متـــول |محبــــ محمود  لمنصوره|ره |تـــج

32772| لريفى|فرح عىل مسعد عىل  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

58439 ه ج| للطيف|بــــر رفعتـــ عبــــد |مي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

5oo83 حمد|عيل |سم|حمد |مصطفى  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

899o6| رى جريس |تـــه عز|رى شح|م تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

286533 وى مرع|لقن|ء فوزى |سم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

925|o3 ر يوسف |لسيد مختـــ|ر |مختـــ ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

828|o7 ي محمد|لمحسن ضمر|يثــــربــــ عبــــد
ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

4854|2 تـــ أحمد عبــــد | حمد|لحميد محمد |مي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

756628 م|لسل|لعظيم عبــــد|ء عبــــد |م عل|ريه ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

328|52 زق غنيىم|لر|رس عبــــد|لرحمن ي|عبــــد |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

6o4o96 لقن| |دل محمد نج|عمرو ع ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

847382 سط طه محمد|لبــــ|رقيه عبــــد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

386|8 لرحمن|هلل عبــــد |ر سمي  عبــــد |بــــر| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

369944 لم|حمد مصطفى س|عىلي مصطفى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33o936 لمنعم محمد صبــــيح|لمنعم محمود عبــــد|عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

924|39 بــــر عىل محمد |رق ج|ط ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

79o357 حمد بــــكرى|يىح محمد  |حقوق بــــنه

|474|| ح|لفتـــ|لحميد عبــــد|يمن محمد عبــــد |محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

424643 بــــو حشيش|هلل عىل |زم كرم عبــــد |ح سكندريه|ل|عه |زر

5|o656 لزغبــــى|لنبــــى |د أحمد عبــــد |زي ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

647463 |لغف|تـــن محمد عبــــد|ف
ى
ر محمد دسوق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2|5o2 |لحبــــ|هلل خليل |خليل عبــــد 
ى
ق تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|

ل|أعم

684o43 لخي |بــــو |حمد |لرحمن |لد عبــــد |حمد خ| لمنصوره|ره |تـــج

33654 ى|سم|حمد |حمد سيد |بــــ |رح عيل بــــحي  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

625574 ى عبــــد |لد حس|م خ|حل| لحميد|ني  زيق|لزق|طبــــ 

765o64 |ج  محمد محمد |نىح  ن|
ى
لدسوق تـــربــــيتـــ بــــور سعيد
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6o7|84 لخي |بــــو | |لسيد رخ|وليد فتـــىح  |عه طنط|زر

355765 ج|زى فر|ن حج|جر شعبــــ|ه ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

52o54| ي زىكي محمود|ندى ه
ئى لفيوم|عه |زر

76o252 هلل محمود حسن محمود|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|2o9|7 ف محمد خلف | |دين هلل|رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7|7952 ح مسعد مسعد فهيد|صل| ند|ر لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5o3o99 ن مصطفى عىل|شور شعبــــ|أيتـــ ع دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

68836o ح|لسو|رى |لبــــ|محمد عبــــد | محمد رض لمنصوره|ره |تـــج

83434| لرحمن عىلي ذىكي محمد|عبــــد |هندستـــ قن

367562 د|ن عو|ن محمد سليم|يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

284|57 بــــ|حمد محمود حسن خط|لسيد |محمود  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

853o43 ح|لفتـــ|هدير مجدي سيد عبــــد دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

82o292 هلل محمود|محمد عمر عبــــد ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

34|4|2 س منصور محمد عوض|يوسف عبــــ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

227|82 رص مصطفى محمد|لرحمن ن|عبــــد ى شمس حقوق عي 

32oo5| تـــ محمد|لشح|لموجود |ء عبــــد|لشيم| ى شمس علوم عي 

36o62o عمرو حسن محمود حسن حربــــى |حقوق بــــنه

5|896 للطيف محمود|حمد عبــــد |س |ين| علوم بــــنى سويف

4999|| هيم محمد سعد|بــــر|ء |سم| ى شمس| لسن عي 

263452 ف متـــول محمود ص|ن |يم| لح|رسر |نوعيتـــ بــــنه

|2253o ل|لجبــــ|مه محمود |مه سل|س|ن |عثــــم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

623683 ألديبــــ|لسيد فهىم عىل |نىه  ط|بــــ دمي|د|

|488o5 ى|م يمن سعد زىك| |رتـــي  ن|بــــ حلو|د|

6|39|6 لمعىط فودتـــ|محمود كريم محمود عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|7588o ي|ر
حمد محمود حلبــــى محمد| |ئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

8|8238 لمنصف محمد يوسف|محمود عبــــد ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

7o|492 لح عىل|سعيد عىل ص| ند لمنصوره|بــــ |د|

499835 ه | هيم|بــــر|هيم محمود |بــــر|حمد |مي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5o7252 بــــ مصطفى|لوه|يه مصطفى عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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343o64 ي|لطن|لعظيم محمد |محمود ممدوح عبــــد
ئى ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

778879 ه عبــــد  حمد محمود|لحليم |ني  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

436694 غبــــ محمد|لسيد ر|م |ريه لشيخ|علوم كفر 

6|42|o لرحمن عفصه|لسيد عبــــد |لسيد |حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

332oo| طمتـــ عودتـــ محمد عودتـــ|ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

356786 تـــه|لنبــــي شح|عبــــده عبــــد| رند |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

544254 ء محمد عىل حسن خلف|لزهر|طمتـــ |ف ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

222|77 حمد لطفى فرج|عبــــي   |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

64o484 ن محمود محمد|حمد محمود رمض| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48oo95 وز عبــــد  ئى|لطن|لمنعم |لعزيز عبــــد |ني  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

5o55|5 لمنعم|طف محمد محمد عبــــد |محمد ع سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6|2|42 ى |م |سلىم س حمد|لعزبــــ |مي  |بــــ طنط|د|

882o7o لعزيز عىل  |محمد بــــدر عبــــد سيوط|ره |تـــج

2736|5 ه عىل محمود | حمد|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

646|22 تـــربــــى|ل|حسن | رضوى رض ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

52o943 ه عىل قطبــــ جبــــر حج زى|أمي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

3|6942  محمد
ى
محمد سيد محمد دسوق ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 

|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و
(رتـــ|د

3635o5 سم سيد|بــــ ق|لتـــو|رتـــ عبــــد|س هره|لق|بــــ |د|

7726|2 |لبــــن|ن مصطفى |م رمض|لسل|ء عبــــد |دع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

484239 مؤمن نرص يونس يونس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5465| حمد محمد شعيبــــ|لرحمن |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9oo58| دق |لص|خلود حسن محمد عبــــد سيوط|ره |تـــج

329889 لحميد|زق عبــــد|لر|ن محمود محمد عبــــد|رو |حقوق بــــنه

6|7324 لعتـــر|محمد عىل | عل ط|حقوق دمي

233658 ى زغلول|بــــو |م لطفى |حمد هش| لعني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

678|85 وى|لنبــــر|ع |لسبــــ|لبــــدوى |لسيد |مريم محمد  لمنصوره|بــــ |د|

26553o بــــوبــــكر شكرى عبــــود|زن |م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

924496 ه  |لل|رق عىل محمد عبــــد|ط ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

8o4o92 بــــوزيد|در |لق|ل عبــــد|محمد جم ره بــــنى سويف|تـــج
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89486| لح |يكل نرص عزيز ص|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

69o32 رضوى منتـــرص فتـــىح عدل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

82937o ره|هلل بــــش| |د عط|دل رش|ع ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

444393 لقصيف|لدين |در مىح |لق|لسعيد عبــــد |جر |ه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5o3343 ي|ين|
ى ق|لدين |ء |س ضى سم|لسيد حسي  بــــ دمنهور|د|

762|o| لسيد|لسيد محمد عويس |حمد | ره بــــور سعيد|تـــج

|29458 لرحمن|مول عبــــد |لح|لرحمن |عمر عبــــد  كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

52o369 ن فتـــىح محجوبــــ|هدير سليم كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

8842o7 د عيد |لجو|ح عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|رس| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

68|8o9 حمد محمد محرم حسن|محمود  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

88734o لسميع سيد |محمود طلعتـــ عبــــد دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

6437| لدين عىل محمود|ل |ندى محمد جم لفيوم |تـــمريض 

32579 ن|ن حس|م سليم|محمد عص هره|لق|علوم 

44966| |لبــــن|عيل |سم|حمد |حمد |م |سل| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

329995 ف عبــــد|نىح  | حمد|ح محمد |لفتـــ|رسر شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

682||o غ|لصبــــ|مد |لسعيد ح|هيم |بــــر|لميس  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

242957 حمد سمي  عيد عيد| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

63|296 |لرحمن عبــــد |مه عبــــد |س|ء |لزهر|طمه |ف
لحميد

زيق|لزق|نوعيتـــ 

9o52| هلل|حمد محمد صبــــىح عبــــد | حقوق بــــنى سويف

76437o حمد محمد|لسيد مصطفى |محمد  حقوق بــــورسعيد

266472 للطيف محمد رجبــــ|لد عبــــد|هلل خ|منه  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

875oo2 حمد محمود |دل |صم ع|ع سيوط|علوم 

923|54 رحمه محمد سعد مرىس  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

527o24 هيم|بــــر|عيل |سم|بــــر |عيل ج|سم|هلل |عبــــد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

862248 ء ربــــيع محمد عىلي|لزهر|طمه |ف ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|523|2 ل|لحميد هل|حمد محمد عبــــد | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

82533o ى|ل |جر جم|ه حمد حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4o6976 بــــ محمد|لوه|سلىم محمود عرفه عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64|382 حمد|حمد محمد |مهند  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 
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433822 هلل|بــــ |بــــ ج|لتـــو|لسيد عبــــد |بــــ |لتـــو|عبــــد  |ن طنط|سن|طبــــ 

6965o4 بــــو عيس|لسيد |يه مصطفى | سيوط|هندستـــ 

767887 لزملوط|هلل |د سعيد عبــــد |يثــــربــــ جه لعريش|تـــربــــيتـــ 

26o69 ىطي|لع|لمنعم عبــــد |م محمد عبــــد |سل| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

84o|27 عي|س رف|حمد عبــــ|ل |من تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

5429|4 ي|ر
 | ئى

ى
هيم بــــصل|بــــر|محمد شوق بــــ دمنهور|د|

687|5| وق شعبــــ حمد|بــــ محمد |لوه|ن عبــــد |رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

282422 ن|هيم مهر|بــــر|هلل |ء محمد فتـــح |لشيم| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

782349 هيم|بــــر|حمد |ذكرى محمد  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

|534|9 هيم|بــــر|بــــر |ن محمود ج|يم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

622o9| ل يوسف شعي |حمد جل| |ند ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

8796o6 ح ممدوح فتـــىح سيد |نج سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

97439 دل محمد بــــدوى|محمد ع لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

485376 تـــ  ن|هيم سعد سعد رمض|بــــر|ني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

82|375 يد وهبــــه بــــرسوم|م ع|بــــر| ي|طبــــ 
|لمنى

24o226 عمر محمد حسن عىل ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

792o99 حمد محمد|هيم |بــــر|ر |من عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

87o389 شمس رجبــــ محمد عىلي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o63o3 بــــينى محمد|ء |مريم عل لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|35552 ن|نور رمض|د محمد |عبــــي  محمد عم ى شمس|تـــج ره عي 

847876 حمد|بــــوزيد محمد |مروه  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

63|228 ل محمود محمد|رضوى جم زيق|لزق|طبــــ 

838|73 جورج جرجس يوسف ملك قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

28o43 لرحمن متـــولي|فرح فتـــىحي عبــــد ن|حقوق حلو

844797 رس محمود سليم|ر ي|عم ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

852o3 ى جمعه فتـــىح جمعه حسي  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

679328 مل|لمنعم محمد ك|لدين عبــــد |ح |محمد صل لمنصوره|هندستـــ 

343778 للطيف حسن|ر عبــــد|لستـــ|ل عبــــد|من |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|8322 فعي|لش|محمد حسن محمد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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534945 للطيف|ل حسن عبــــد |ن جم|نور إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

888|58 ئيل|ك ميص|لمل|تـــ عبــــد|ريو بــــرك|م سيوط|ره |تـــج

8827o2 ل  |لع|ح حسن عبــــد|ء صل|رس| سيوط|حقوق 

4424| ى|دل |حمد ع| حمد حسي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

857642 هلل|رق محمد محمد عبــــد|ط زيق|لزق|حقوق 

887399 يد |م ق|لسل|ء عىل عبــــد|رس| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

3|2|2| لخي |بــــو|حمد |در |لق|حمد عبــــد|زم |ح |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

26ooo2 حمد نجم|ن |ن شعبــــ|ء سليم|سم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

264527 لسيد عيس|هند عيس عيس  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

4|o9|6 ندى محمد محمد حسن بــــسيوئى |ره طنط|تـــج

|56oo| ئى|لري|حمد محمدين |ل |يدى جم|ه هره|لق|حقوق 

69o|o5 ى عىل  لموج |مريم محمد حسي  لمنصوره|حقوق 

346289 ي عبــــد|محمد ن لسعود|بــــو|لحميد |ج  ى شمس|زر عه عي 

443389 عىل مصطفى عىل جمعه عىل لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

372328 مد محمد سيد|محمد ح |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

8235|4 ي|لبــــ|له محمد محمد عبــــد|ه
ى
ق |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|

(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

9|256| مد |حمد ح|ف |ر خل|من ج|علوم سوه

697329 لسيد حسن|د حسن |ود لمنصوره|صيدله 

37|84 بــــر معوض مرىس محمد|معوض ص ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

236832 ف عبــــد|سلىم  لمجيد متـــول|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

233||5 ى |ره سعيد عبــــد|س حر|لج|حمد |لمنعم حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

683526 |ل عطيه عط|ندى سيد كم لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

843765 ي محمد حسن
ي مصطفى

رضى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

82439 ل عيد مرع|ئى كم|طمه ه|ف ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

2725o8 لبــــدرى محمود|عيل محمد |سم|محمود  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

272|56 مؤمن حمدى حسن درديرحسن ن|هندستـــ حلو

63752o ي حبــــيبــــ
محمد محمد عىلي مصطفى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76|547 ى |ي حمد محمد خليفه سعد|سمي  لسويس|هندستـــ 
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42|548 لدويك|ده مسعد غريبــــ مرىس |مي لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

698894 لغنى|لحسن عبــــد |بــــو |هيم |بــــر|محمد  زيق|لزق|صيدله 

546323 ي عبــــد|محمد  م|لسل|بــــ عبــــد|لوه|حمد خي  بــــ دمنهور|د|

83994 هيم|بــــر|لعظيم طه |حمد عبــــد|محمود  سيوط|بــــ |د|

499|o7 |غ|حمد |زق |لر|لد عبــــد |نور خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|2345 بــــو شنبــــ|حمد فوزي محمد حسن | |حقوق طنط

|48479 لعزيز حسن|ح فوزى عبــــد |سم هره|لق|بــــ |د|

263678 حمد ذىك محمد مرىس|ء |عصم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8o7463 لسيد محمد|لح |هلل ص|عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

2o298 محمود محمد محمود عىل سيد هره|لق|ره |تـــج

4oo832 هلل|م عىل عبــــد |عمرو س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

536967 لرحمن عبــــيد|لمول عبــــد|دل عبــــد|أحمد ع ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

682452 لحميد رزق|حمد عبــــد |هيم |بــــر| |ر|ي ره بــــور سعيد|تـــج

925689 سعد  |كرم ظريف |نوبــــ |بــــ| لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

33o39o ن محمود|ل مرو|ميتـــ جم|س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

22|6oo حسن نبــــيل محمد متـــول ن|علوم حلو

|436|8 حمد محمود|هلل محمود |منتـــ  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

3|9286 دق|لق ص|لخ|حمد عبــــد|ن |نوره ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4o3985 هيم حسن|بــــر|لدين حسن |ء |م عل|هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

92|824 لس وليم  ى رفله |كي  مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

9oo9|o ى |لع|محمد عبــــد| ند ل حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

636362 لسيد|لسيد |محمد حبــــيبــــ  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8|885o ى|لرحيم ي|يه فرغل عبــــد| سي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

89757o ن |لسم|عىل طلعتـــ عىل  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

334o73 لعليم|طف سعيد عبــــد|سعيد ع ى شمس علوم عي 

764264 سىط|لدي|رأفتـــ عىل عىل | نور ج|بــــ سوه|د|

5o68|4 لخي |بــــو |طمتـــ فتـــىح سعد عىل |ف ن|علوم حلو

|66593 هيم|بــــر|زق |لر|م محمود عبــــد |ريه هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

698636 رتـــ|دق عم|لسيد سعد ص|محمد  لمنصوره|هندستـــ 

877732 د عرفه  |خلود محمد فؤ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 
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82987| ى |ي ى محمد|بــــو|سمي  لسعود حسي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

26|5|4 ئى|لعن|لرحمن مصطفى |مه عبــــد|مصطفى سل ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

69652o هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|عمر محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6868o8 دو|ىط ج|لع|حمد عبــــد |دو |ج| رن لمنصوره|علوم 

5|4262 د|لضي|لتـــوئى محمد |سمر مسعود  سكندريه|ل|صيدله 

332926 ى |محمود  لسيد|بــــو زيد حسي  |ره بــــنه|تـــج

527545 زق|لر|ء مجدى محمد عبــــد |رميس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|28396 هيم|بــــر|ن |محمد رمض| رويد وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

278628 ي|ر
د|لغنى عفيفى حم|ل عبــــد|جم| ئى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|4o726 دق|م فتـــىح ص|محمد هش |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

77oo|9 ى |هيم حس|بــــر|حمد محمد | ر|لنج|ني  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

2338|8 حمد بــــسيوئى عىل محمود| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

43739 د محمود|لجو|ل عبــــد |ره كم|س هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|46775 لمنعم محمود|لرحمن عيد عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

78743| د|يز سد|محمد ربــــيع ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

362695 بــــ حسن لطيف|يه|حمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

923453 لسيد محمد  |هبــــه عىل  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

329oo6 لد سعيد محمد محمود|محمود خ |حقوق بــــنه

368|8o ى عزتـــ محمد  لحمد|بــــو |نرمي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

475952 بــــر عىل حسن عيسوى|ديه عىل ج|ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|5o87 ى  ى محمد حسي  حمد |حسي  سيوط|بــــ |د|

76o6|o ف عبــــده حسن|مريم  رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

354565 د درويش|ء قدرى فؤ|دع ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

888767 حمد |لرحمن |ء عبــــد|د عل|عم سيوط|تـــمريض 

63o9o9 لرحمن|لسيد عبــــد |ء محسن |رس| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

8o|228 ي عبــــد|مريم 
للطيف|مي  مصطفى ي|عه |زر

|لمنى

49|63o هيم|بــــر|تـــ رجبــــ خليل |لشح|محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

636883 لغنى|هيم عبــــد |بــــر|حمد |رحمه  زيق|لزق|نوعيتـــ 

5473o9 لعو|لحميد |حمد عبــــد |محمد حسن سيد  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

Wednesday, September 5, 2018 Page 3020 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7o22o8 ح|لفتـــ|لد محمد عبــــد |خ| صف زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

24|652  مسلم|لش|ف عبــــد|ن خل|نوره
ى
ق تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 

ريتـــ|لتـــج

245o34 ء محمود عطوه مبــــروك|ول هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

||67|9 ر|د محمد مختـــ|حمد عم| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6o3633 حمد سليم|لمحمدى |ضى |ء ر|ول ي صىح طنط
|معهد فنى

9o488o بــــ عطيه |بــــورح|بــــ |بــــورح|هدى  ج|تـــربــــيتـــ سوه

9|6655 حمد  |محمد محمد عدل  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2637|| ن عفيفى|رجبــــ رمض| ند ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

5o594o ره|جح جبــــ|ن ن|محمد رمض إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

|237|5 وى|لشنج|لعزيز |ح عبــــد |لفتـــ|ريم عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

52|243 ى محمد|عبــــد| ن|ر للطيف حسي  بــــ دمنهور|د|

78|553 لمنعم محمود عىلي|ء عبــــد |سم| زيق|لزق|علوم 

62||2o ي حمد|محمد ن لعوضى|ن |ج  ط|هندستـــ دمي

629628 ى|ح حسينى حس|دين صل|ن ني  زيق|لزق|بــــ |د|

268459 لسيد عىل|م محمد |حمد هش| لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

|258o2 س|لد مصطفى عبــــ|عىل خ ى شمس حقوق عي 

22683 حد|لو|لنبــــى عبــــد |ل شهدى عبــــد |بــــل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

42|o69 سم|لق|بــــو |دى محمد |ء ن|شيم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62||28 هيم|بــــر|تـــه |وهبــــه حمدى شح لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

8|676| خلف محمد عىلي| سه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|576o هلل  |لدين سمي  مصطفى عبــــد|نور سيوط|ره |تـــج

773557 بــــ|هيم دي|بــــر|م محمد |سل|مروه  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

|4||59 حمد محمد عىل حسن|منيه | ى شمس|تـــج ره عي 

22942 رس محمد محمد|محمد ي ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

338o26 لمجيد|ح عبــــد|لفتـــ|ن نبــــيل عبــــد|رمض ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

2|5o7o حمد|لطرطوىسر |حمد |لد |خ ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

34|598 لسعود|بــــو|دى |له|م |بــــ س|ربــــ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

883634 سط |لبــــ|لربــــ عبــــد|د |محمد مصطفى ج سيوط|تـــمريض 

896744 لسيد محمود حسن  |ء |ول ج|ره سوه|تـــج
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362299 ض|لحميد ري|ن عبــــد|محمود شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o3657 عيل محمد سليم|سم|بــــ |ه|محمد  |ره طنط|تـــج

|656|| لك فريد|لم|ن زين عبــــد |يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9|678| لحميد |لحكيم محمد عبــــد|محمد عبــــد سيوط|حقوق 

254265 لربــــيع|ل محمد محمد |ره كم|س لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

884|37 ل  |لع|حمد عبــــد|ء محمد |لىمي سيوط|بــــ |د|

878|27 لس  |مريتـــ محبــــ ص دق كي  سيوط|بــــ |د|

7o2o87 هيم|بــــر|لحميد عقل |لعلىم محمود عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

833867 ء عىلي محمد يوسف|ول دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

753|98 لمجيد|رس سيد عبــــد |حمد ي| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

29o35 لعزيز محمد|يمن عبــــد|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|53245 م بــــكر|لسل|حمد عبــــد |تـــن |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

86349| مل لبــــس|مرينه فكري ك ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

||8959 يط|لظ|حمد |محمد محمود محمد  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

836584 ين د ذكري بــــطرس|عم| في  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

635846 عيل|سم|عيل محمد |سم|رحمه  زيق|لزق|حقوق 

25o9o8 حمد محمد رجبــــ محمد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8|44o2 حمد|حمد حسن |لرحمن |عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

|2|262 م|م|لعزيز محمد |حمد عبــــد |مصطفى  ى شمس هندستـــ عي 

4o34|o م عىل سعد يوسف يونس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34857 ل رحيم|ل سعد كم|كم كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

52|ooo لمحص|لرحمن |لح عبــــد |هيم ص|بــــر|أميمه  بــــ دمنهور|د|

|69|83 حمد محمد حسنى|تـــغريد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|4565| هيم|بــــر|هيم |بــــر|عمرو محمد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

779354 هلل|فع عبــــد|عمرو محمد ش زيق|لزق|ره |تـــج

77|677  محمد عبــــد 
ى
وي|لحكيم طنط|خلود شوق زيق|لزق|نوعيتـــ 

76263| لمسلىم|لعزيز |محمود مجدى عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8645o4 ي مهدي عبــــد
لسميع محمود|مصطفى ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 

(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

69ooo6 لسعيد|مد |وع ح|محمود مط |طبــــ بــــيطرى بــــنه

776438 مر جوده|ر جوده ع|من |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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49o67| شم حسن|ء فرج مصطفى ه|دع سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5457|6 رك|حمد مبــــ|رك |حمد مبــــ|محمد  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6o9484 ى محمد حسن مسعيد|رس| ء حسي  لمنصوره|بــــ |د|

6o6266 س|هيم حسن عبــــ|بــــر|محمود  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4o|2|7 فظ|د ح|لجو|محمد أيمن عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|78635 لحميد محمد|طف عبــــد |هلل ع|عبــــد  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9|65|2 بــــ|لوه|لسند عبــــد|لدين عبــــد|م |ئى عص|م| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|77695 ر|لنج|دى محمد |له|ء محمد عبــــد |ول رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

267685 ن|م رمض|لسل|مصطفى لطفى محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

527244 سنيه حسن فتـــىح حسن مرع سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

493848 د محمد محمد رجبــــ كردي|زي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

69758o لعوضى|لحكيم |ح عبــــد |بــــسمه صل لمنصوره|بــــ |د|

89786| حمد |س |يه وحيد عبــــ| ج|تـــربــــيتـــ سوه

8|9738 ف حسن عبــــد|ده |غ لحكيم|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

5o9968 مصطفى محمود محمد عوض سويف عه دمنهور|زر

2|52o هلل محمود|رحمه مهدي عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

75|226 هيم دوله|بــــر|هدير عمرو محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

682883 هر|لض|هيم |بــــر|مه |هيم سل|بــــر|محمد  ن|صيدله حلو

845|39 ي محمود| ر|س
حسن مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

73244 هلل مصطفى محمد|حمد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6o54|4 ر|لستـــ|لسيد محمد عبــــد |ر |لستـــ|عبــــد | هن |تـــربــــيتـــ طنط

|74838 ى عىل كريم محمد حسي  ن|حقوق حلو

347|68 ف محمد عبــــد|محمد  لعظيم|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|6329 ز|لرز|رس سمي  |كريم ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

86927o ن محمد رشيدي|يه شعبــــ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|8553 د ملىك فهيم|دى عم|ف سيوط|ره |تـــج

3427|4 ف|محمد فيصل محمد عبــــد لعزيز رسر ى شمس|د| بــــ عي 

357494 هلل|لسيد عبــــد|لجميل |م محمد |م عص |تـــمريض بــــنه

65o56 لحميد|د عبــــد |حمد عىل ميل| لفيوم|بــــ |د|
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|6298o وى|لبــــهنس|يتـــ محمود |رق هد|جر ط|ه ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

8826|5 م محمد |لسل|م سعد عبــــد|حل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|89|3 وز ه ي فهىمي جيد|في 
ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

27o444 لعليم غنيم|لعليم محمد عبــــد |محمد عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

648378 تـــ عىل مسلم | لسيد حسن|مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

27|336 لشيشينى|هيم مرزوق محمد |بــــر|منيه | ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

||7o24 لعظيم|دى عبــــد |له|مصطفى مجدى عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

692276 طمه مصطفى محمود عىل ذىك|ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

77o447 ى محمد عبــــد مر|لق ع|لخ|حسن حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

226|32 لحكيم|كريم محمد سعد عبــــد ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

462788 ن|لمعىط عمر محمد شعبــــ|حمد عبــــد |ن |رو سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

69396o ه|حمد عىل محمد | ى لوهيدى عجي  |ره بــــنه|تـــج

868|oo ى |ي هيم|بــــر|هر محمود |لط|سمي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

494952 ح|لمل|محمد قنديل مبــــروك  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

77865| ى محمد|محمود  حمد حسي  زيق|لزق|صيدله 

858ooo ن|سكندر يون|نسي يوسف |ن ي|صيدلتـــ 
|لمنى

3o|96 هيم|بــــر|روق |ء محمد ف|سم| هره|لق|حقوق 

|369|| لمغربــــى|هلل محمد محمد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

255593 وى|لجعفر|رس صديق |محمد ي ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

457oo| ف محمد كم|لرحمن |عبــــد هلل|بــــ |ل ج|رسر |ره طنط|تـــج

244o3 ى محمد |هبــــتـــ  لصغي |هلل حسي  ى شمس|زر عه عي 

8o7o|5 لنبــــي|دي مهدي عبــــد|بــــ| لي|د ي|بــــ |د|
|لمنى

496638 ف عبــــد |ف يم|لد|لحليم سعد عبــــد |طمتـــ أرسر تـــربــــيتـــ دمنهور

28|2o3 حمد سيد تـــوفيق|سلىم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

887|49 سحق فرج |حربــــى | مرن سيوط|تـــربــــيتـــ 

3325o4 ش|لحش|لطوجى |م كرم محمد |عص| رويد شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

88273| سلىم حمدى محمد محمد   سيوط|تـــربــــيتـــ 

9o98oo سعد بــــتـــرى عوض |يوسف  ج|بــــ سوه|د|

7|536| دى|لبــــغد|تـــ يوسف |م فرح|ره عص|س ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|62566 ي|هلل |محمد سمي  عبــــد 
لحسينى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

Wednesday, September 5, 2018 Page 3024 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

453966 |تـــ مىهي|بــــر محمد عرف|حمد ص| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3|6|3| تـــ محمود محمود عىلي| مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

44684| لسيد|ئى |حمد علو|حمد محمد | بــــ دمنهور|د|

859o67 طمه محمد سعد محمد|ف ي|تـــمريض 
| لمنى

8|937| لنعيم محمد|لد عبــــد|ء خ|صف ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|499|7 يف محمد طه عمر محمود رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3|2|2o هيم صديق|بــــر|بــــ |لتـــو|م عبــــد|محمد هش |حقوق بــــنه

266|7o لمعىط|لرشيد عبــــد|هر عبــــد|ء م|سم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|225oo لغنى محمد|لدين عبــــد |هدير محمود عزيز ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

87652o هيم  |بــــر|مصطفى محمد عىل  سيوط|حقوق 

355764 ن محمد سيد عىلي|نوره ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

3388|4 ف سمي  محمد خليل|هند  رسر عه مشتـــهر|زر

68|838 ى كم ى سم|ل |حسي  حه|لدين حسي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

26898 لمجيد|ء عىلي محمد عبــــد |رس| ى شمس|د| بــــ عي 

24||o5 ى|مد |لرحمن مجدى ح|عبــــد مي  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

426|9o وق وجدى محمد عطيتـــ  ر|لنج|رسر سكندريه|ل|طبــــ 

882o3 هلل عىل|تـــفى عىل عبــــد  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

9|o26| د سدرتـــ |ئى ميل|ه| ن|هيل ج|صيدلتـــ سوه

76788o ء جمعه محمد|ره عل|ي لعريش|بــــ |د|

7|272| ي|لعربــــ|لسيد عبــــده  عىل |حمد عبــــده |
ئى لمنصوره|حقوق 

493o44 لرحمن سيد محمد|لعزيز عبــــد |محمد عبــــد  بــــ دمنهور|د|

627782 مل حسن|مل حسن ك|محمد ك |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6||656 لنبــــى|س عبــــد|محمود محمد عبــــ |ره طنط|تـــج

327895 لدين|م مصطفى محمد مدبــــول نور |هش |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

49787o |ء محمد |عل| يش
ى
لحوق ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

7o4498 لبــــكرى|مد |هلل ح|ء عىل فرج |شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o|35 ى مج هد محمد|عمر حسي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

8|o325 بــــ رجبــــ|لوه|م محمد عبــــد|بــــس ي|طبــــ 
|لمنى

248698 در محمد محمد|لق|ء عبــــد|هن ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 
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84435| ي محمد 
حمد|بــــ |يه|مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52|6| لنبــــى محمد|يه سعيد حسبــــ | ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|25|26 م محمد|لصمد س|تـــم عبــــد |محمد محمد ح ى شمس حقوق عي 

236o74 لمطلبــــ|مر محمد عبــــد|فرح تـــ هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

6|2829  سكر|لش|بــــ يونس عبــــد|يه|بــــسمه 
ى
ق دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

6|7332 سمر|ل|ل عىل عىل |فري ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

87727| هلل  | |نور عط|تـــم |ح| ري|م سيوط|بــــ |د|

869689 ى |ن |يم| حمد طه|لحسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

78546o حمد محمد|هيم |بــــر|يه | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

7o2959 ن|ع شعبــــ|لرف|كر محمد |رق ش|منيه ط| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

838692 ي صليبــــ|تـــرين |ك
ى
كرم شوق دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

823o3| ه | سم|ل ق|حمد جل|مي  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

925|oo ى محمد | بــــوبــــكر عبــــده حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7849|5 لقدوس|مريم عزيز فوزى عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

774|98 لعزيز غريبــــ|لد عبــــد |هلل خ|منه  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

|5944 لمقصود|لدين عبــــد |هيم محن  |بــــر|لدين |عز  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9o47o ى سيد مرىس|س لمتـــ حسي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

2|787o م عىل محمد|م|فرح محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

88396o لكريم صقر  |مصطفى عىل عبــــد سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

876892 هيم  |بــــر|ه محمد عدل |نج سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|7847o هيم محمد عىل|بــــر| |دين هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69423 ن حميده محمود|هدى شعبــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

629357 محمد محمود عىل حسن جعفر زيق|لزق|ره |تـــج

25|937 ف عبــــد|مصطفى  م|لجليل عل|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

27|525 ى منصور | دين حمد حويتـــ|حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

629473 م|لم سل|لنبــــى س|حمد يشى عبــــد| زيق|لزق|طبــــ 

649o79 هلل محمد عطوه|هلل محمد عبــــد |عبــــد لمنصوره|حقوق 

4o|223 لعليم|مصطفى محمد سعد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

76622o هدى نرص متـــول محمد محمدين علوم بــــورسعيد
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882725 لعليم  |لعليم محمد عبــــد|عبــــد| لي|د سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2756|6 هيم|بــــر|دل مرىس |لدين ع|بــــ |شه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|66523 ف محمود محمد|ء |ل| رسر ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

539|3| |د |حمد مصطفى ج|لرحمن مصطفى سيد |عبــــد 
لمول

سكندريه|ل|ره |تـــج

86755 لسيد موىس|م |لسل|نم عبــــد|ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

63252 كر|ن ش|لد شعبــــ|حمد خ| حقوق بــــنى سويف

478852 مه محمد طه حميدو محمد|س| |بــــ طنط|د|

7|644 ى شلق|عبــــد م|لرحمن يىح حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

6|2o5o بــــو عربــــ|حمد فتـــوح | |ثــــري |بــــ طنط|د|

2867o4 رس نجيبــــ جلهوم|حمد ي| شمون|نوعيتـــ 

69768 ى |ء |رس| لسيد سعد|لحسي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

2585| ى|مريم كم |ل لمع مي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|49895 لرحمن|لعزيز عبــــد |ل عبــــد |لرحمن جم|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|2232 ي محمد مخيمر|عبــــد هلل خرصى |بــــ طنط|د|

4398|o تـــ و| وع|ر مط|لغف|ئل محمد عبــــد |مي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

24878| ى عص|ي ر عيس|لستـــ|م عبــــد|سمي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

855o76 رس بــــيومي محمد|بــــ ي|رح ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

5o7925 هيم خليل سعد|دل إبــــر|حبــــيبــــتـــ ع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

488o45 ن|لدين شعبــــ|ل |لرحمن حمدى كم|عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

|36528 حد |لو|محمد عبــــد | حد محمود رض|لو|عبــــد 
لعليم|عبــــد 

تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4|6983 ح|در محمد جن|لق|لرحمن عبــــد|أحمد عبــــد |حقوق طنط

5o3982 هيم منصور|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

4996o| |لل|ء طلعتـــ محمد عىل عبــــد|دع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

636|68 لسيد|تـــ عىل |لشح|لرحمن |حمد عبــــد| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

427|3| لحليم|مه محمود محمد عبــــد |تـــفى أس |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8|898| هلل عىلي|هدير عنتـــر فتـــح  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

3365|o بــــر|حمد ج|حمد |لهدى محمد |نور  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

775o39 لسيد خليفه|ن |ز محمد عثــــم|مع زيق |لزق|تـــمريض 
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85886 لمقصود|م محمد طه عبــــد |حس دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

336656 ي
لحميد|هيم عبــــد|بــــر|لعزيز |عبــــد| دئى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7o3426 لسيد محمد محمد بــــيبــــرس|محمد عويس  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2|746 مي|مريم محمد مصطفى تـــه هره|لق|ره |تـــج

85o|23 هيم حسن محمد عىلي|بــــر| |ج طبــــيع قن|عل

245853 وى|لسنبــــ|لحليم |دل عبــــد|حمد ع| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

524|o8 بــــ أحمد عىل|لمقصود دي|عزه عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

36922| م|م|م محمد |م|ن محمود |يم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|462 كر|هيم ش|بــــر|هلل محمد |منه  علوم بــــنى سويف

|4858 روق محمد|روق فتـــىحي ف|ف ى شمس هندستـــ عي 

2843o6 لبــــ|بــــوط|ء مصطفى محمد |سم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

634o26 حد عبــــد ربــــه|لو|حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

464226 حمد|محمد مرتـــضى محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

826679 عد محمود مىكي محمود|مس| دين |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

5293o7 د عطيه حسن خليفه|محمود فؤ ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

|6549 حمد درويش|يمن |بــــسنتـــ   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

446879 هلل|د |دي عىلي صديق عىلي ج|ش بــــ دمنهور|د|

64||7| حمد|لدين |ح |ح عىل محمد صل|صل ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

492779 لسيد جمعتـــ خميس|لسيد جمعتـــ | ره دمنهور|تـــج

625998 لم خريبــــه|س س|محمد وحيد عبــــ قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

2|327 ن|حمد شوم|لمعز |ن مجدى عبــــد|نوره هره|لق|حقوق 

363487 ن|جد محمد سليم|زينبــــ م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|58285 هلل|للطيف محمد مكرم |مريم عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|55579 هيم|بــــر|رق محمد |عزه ط ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

765697 ف محمود |محمود  ن|حمد رسح|رسر نوعيتـــ بــــور سعيد

85|237 هلل|عي عبــــد|سعد رف|منيه | لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

478o7| ي|ر
ن|ل زهر|در محمد كم|ن| ئى سكندريه|ل|ره |تـــج

246698 د|ل عىل لمع حش|محمد جم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 
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424|67 |زق عبــــد |لر|ىطي عبــــد |لع|جد عبــــد |دي م|ف
لرحمن

|بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|4796 ي ع|ر عص|من
شور|م عزتـــ مصطفى ى شمس| لسن عي 

267224 ى|ل| ى محمد شبــــل حسي  ء حسي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

435o77 ى صل|صل ىط|لع|ح عىل عبــــد |ح حسني  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

639946 زي|ل محمد حج|ن مصطفى كم|نوره قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

49975| ى فرج فهيم معوض| كريستـــي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9o2689 م محمد قبــــيض |ن محمد حم|نوره ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

69o53o هيم|بــــر|لسعودى محمد |م محمد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

76733| لخليىلي|دتـــ |مل حم|حمد ك|هلل |عبــــد  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

2423o2 حمد يوسف|منيه فتـــىح | ن|علوم حلو

6|2o|6 حمر|ل|لسيد |ح |لفتـــ|رس عبــــد |حبــــيبــــه ي لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

628558 هيم|محمد جميل خي  محمد إبــــر |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

233|o4 لدين|ل عىلي |لدين جل|ل عىل |رفيده جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

694492 هيم عشمه|بــــر|لسعيد |لسعيد |لبــــنى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

256o85 بــــو طي |زق محمد |لر|ء عبــــد|عل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

435687 لدين محمد عىل|حمد محمد مىح | سكندريه|ل|ره |تـــج

356o34 لحق عطيه|د |سيد ج| دين ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5o4236 يف |منه  لمطلبــــ|س محمد عبــــد |لنح|هلل رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

329|o2 رك|زق مبــــ|لر|ل عبــــد|محمود محمد جم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

23423| ر مرىسي طقه|هيم مختـــ|بــــر|عمر  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4348|4 لحميد عسل|لسيد عبــــد |ء |سم| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7633o5 ى محمد محمد محمد |ي لمتـــبــــول|سمي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|66686 تـــ|بــــو حلق|سط حمدى |لبــــ|يه عبــــد | ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

64258 ى عبــــد | لسيد|لرحمن |مل عشر ن|حقوق حلو

255954 ل|لجم|هيم |بــــر|يز |حمدى ف ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

349oo8 لسيد مطر|ن محمد |يم| |نوعيتـــ بــــنه

8|2663 بــــ|لبــــ|ن سمي  سيد فتـــح |يم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

9|2|72 ى  |هر محمد |هلل ط|عبــــد مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج
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248438 ى محمد عبــــد لعزيزمحمود رسور|نرمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4246|6 |دل محمد عطيتـــ |محمد ع
ى
لحوق لمنصوره|حقوق 

|2669| ى|حمد |مريم مجدى  مي  ى شمس|تـــج ره عي 

269246 ر|حمد محمود دويد|يه | لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

5o9o89 ن مصطفى يوسف|هلل شهو|عىل عبــــد بــــ دمنهور|د|

7594o9 حمد محمد عىلي|هيم |بــــر|سلىم  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

622622 لسيد محمد|لعزيز حسن |هلل عبــــد |منتـــ  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

679394 ن رزق|لسعيد عثــــم|يم |لد|هلل محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

777629 ى  ي|نرمي 
حمد متـــول مصطفى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

52739o لقوي عبــــود|د عبــــد |ر محمد فؤ|من |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

29694 هيم|بــــر|ل |حمد كم|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

2|7789 هيم|بــــر|لحكيم |تـــسنيم محمد عبــــد مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

6379o| ر|لجز|هلل |لسيد محمود محمد عبــــد|تـــنه |ف زيق|لزق|بــــ |د|

774535 ى عبــــد |ندى عمرو  هلل|هلل محمد عبــــد |مي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

236534 ن عوده|هلل محمد سليم|منه  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|5684 حمد محمود عبــــده يوسف|محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|72923 هيم|بــــر|منيه سيد مصطفى | ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

67|98 ي|ر
محمد عيد محمد| ئى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

6822o5 لسعيد|حمد|لسيد |طف |يه ع| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

455o5 لموجود|حمد عبــــد |هيم |بــــر|حمد | ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

32888o ف محمد عفيفى |حمد | وى|لسعد|رسر ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

837oo9 هلل|محمد محمد حمد| عل دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

349|42 ح|لفتـــ|ر عمرو شكري عىل عبــــد|مي عه مشتـــهر|زر

754473 ء سيد عطيه حسن|ل| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

7o7864 يف|لسعيد عبــــد |مه محمد |س| |عل هلل رسر |ره طنط|تـــج

6393|o تـــه|حمد شح|هيم |بــــر|حمد |هلل |عبــــد زيق|لزق|عه |زر

2465| بــــسنتـــ يوسف طوجى عىل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|34|35 فظ|لح|ح عبــــد |لفتـــ|هلل حسن عبــــد |منتـــ  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|393o7 خوم|ن بــــ|طف ذىك نس|ع| دون|م ى شمس|د| بــــ عي 

7|763o ه ك| ل|رم محمود محمد هل|مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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776362 لصمد عىل|محمد عبــــد | دين زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6839o6 حمد|ن |مد رضو|ح| مريم رض ج|بــــ سوه|د|

23|4|| ى |لسميع محمد حس|رس عبــــد|حمد ي| |ني 
ق وى|لشر

هره|لق|علوم 

|46323 شقر|ل|حمد محمد |هلل يشى |منتـــ  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

9o5o2  محمد سيد|لش|يه محمد عبــــد |
ى
ق ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

238479 حمد|ر|ح يوسف عم|طمه صل|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

862o54 ن مي|فيليبــــ موريس س| مي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

255658 لسعدئى|د مهدى مرىس |زي ج|بــــ سوه|د|

||7246 ل سيد أحمد|لع|هيم عبــــد |بــــر|ن |نور ى شمس هندستـــ عي 

6785|| ى خميس|ء ي|رس| رس سلومه حسي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

36o868 لق|د ش|للطيف عو|نور عبــــد|حسن  |ره بــــنه|تـــج

332625 ن محمد|حمد شعبــــ|نرص محمد  |ره بــــنه|تـــج

43|677 هيم شلبــــى|بــــر|مؤمن محمد محمود  |علوم طنط

2864|9 حمد محمود نويه|بــــوبــــكر |مصطفى  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

82233 لعزيز|عىل محمد عبــــد | عىل رض ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

5||949 لغبــــيس|لسيد |ده محمد عىل |حم |حقوق طنط

2386o5 مه|حمد محمد سل|ء |ل| ن|بــــ حلو|د|

862o3o حمد|دي |رص حم|لن|سمر عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|7569 لدين|لحميد محمد تـــوفيق سعد|ره عبــــد|س سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

252799 لدجوى|يمن فوزى |ء |رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4o956 ي|ر
طف عبــــدربــــه محمد|ع| ئى ن|حقوق حلو

3225|7 ى حلىم فتـــىح محمود عبــــد|ي ر|لغف|سمي  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

76o|39 حمد محمد فرج|ء |سم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|63|92 تـــبــــ سيد|رق ر|ء ط|دع دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

32|895 روق عطيفى|تـــفى محمد ف  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

688498 ه محمود جح| دى|له|عبــــد | مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

68|223 عىم|ل|محمد حسن | لرحمن رض|عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج
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4o6o58 ى عىل |مريم عبــــد  وى|لنكل|لعزيز حسي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

338629 هيم|بــــر|حمد|بــــسمتـــ سعيد محمد  |ره بــــنه|تـــج

2288o9 حمد محمد|حمد |رق |سهيله ط تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

34o476  عطيه|ف| لي|د
ى
ق روق مشر |ره بــــنه|تـــج

59286 ح سيد|لفتـــ|ء سيد عبــــد |رس| صيدله بــــنى سويف

345277 هر|حمد ظ|محمد عربــــى محمد  زيق|لزق|حقوق 

27|o58 ل|لجم|ن عىل عىل |رقيه شعبــــ تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4o|294 لعبــــد|زق |لر|لمجيد عبــــد |رص عبــــد|ء ن|شيم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

777o7| ل مصطفى|لع|سم محمود عبــــد |بــــ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

483569 وز محمد  م محمد حسن|م|في  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

269645 س|لتـــر|للطيف |ندى محمد عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

44779| لمول|د |هيم ج|بــــر|ريم محمود محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

33|559 حمد جعفر|متـــ محمد |س|ندى  |تـــربــــيتـــ بــــنه

2|37|6 لعظيم نصي |لد محمد عبــــد |كريم خ ى شمس هندستـــ عي 

7o347o ن|هيم محمد عف|بــــر|هيم |بــــر|محمد  ط|بــــ دمي|د|

|76662 يه يشى يىح حسن| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

28477o عيل محمد غنيم|سم|ء عىل |ندى عل كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

358397 هلل|مه فتـــىحي عبــــد|س|كوثــــر  سيه|نوعيتـــ عبــــ

677oo5 د|محمد محمود محمد حسن حم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|233o9 لليثــــى|لليثــــى حسن |يوسف مجدى  ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

847365 ى حزين عبــــدربــــه عيد| يفلي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

47376 ضى|بــــ ر|لتـــو|يوسف محمد عبــــد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

36989 هيم محمود محمد|بــــر|يه | ن|بــــ حلو|د|

9o8o|9 ى   ى عنتـــر عىل حسي  حسي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

346o95 لدين حسن مظهر|ئل نرص |حمد و| ى شمس حقوق عي 

63o67o لد محمد عوض|ل خ|جم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7923o6 طف محمد محروس حلىم|م ع|ريه ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|6|2| ن|شم سليم|حمد ه|حمد | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم
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37o88o ى منصور سيد منصور|ي سمي  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

63486o تـــ محمد|ح عرف|لفتـــ|لحكيم عبــــد|حمد عبــــد| زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

2|6887 ل زىك عىل فول|هلل جم|منه  ى شمس|تـــج ره عي 

426952 زى|مىلي محمد غ|لش|هيم |بــــر|يه | إلسكندريتـــ |تـــمريض 

4|884o ي عبــــد|شيم
ى
حمد|لق |لخ|ء شوق لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

526666 دى عىل هيبــــه|له|م عبــــد|هلل هش|عبــــد ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

268862 يمن فريد بــــقوش|ء |رس| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|3o592 ف فتـــىحي محمد |رحمه  حمد|رسر ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

6|642 حمد|مل |عبــــي  محمد ك لمنصوره|حقوق 

436634 رى|لهو|يه محمد حسن محمد | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2283o لنعيم|هلل عبــــد |بــــ |س ج|محمد عبــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

438o62 ى|يز محمد ش|هند ف هي  لشيخ|ره كفر |تـــج

769o82 د أحمد|د عو|هيم رش|بــــر|ء |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

45|792 هلل|ن عوض |هلل سليم|حمد محمد عوض | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

6o|o66 م|هيم عل|بــــر|هيم |بــــر|م |عل لشيخ|هندستـــ كفر 

57|32 ى طه|هند  حمد عشر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7|8o|o لغندور|ضل |حسن محمد يونس ف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

252997 ه ع حمد|دل محمد |ني  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

222|8| حمد محمد محمد متـــول|طمه |ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

75o8|4 لمعىط|ر عبــــد|س مختـــ|محمد عبــــ تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

97936 دق منصور|ن ص|طمه شعبــــ|ف ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

693|86 سط عىل|لبــــ|عمر محمد محمد عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

|57864 حمد|لليل |بــــو |ن رجبــــ |يم| هره|لق|ره |تـــج

687639 لسيد|حمد |لسيد |مريم محمود  لمنصوره|بــــ |د|

9oo68o ف محمد قبــــيض |نشين  رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6o4555 مه|لسيد سل|حمد |مريم محمد  |ره طنط|تـــج

9o5824 ن  |حمد رشو|رص |هلل ن|عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|27463 حمد|هلل |حمد عبــــد |يوسف  ى شمس|تـــج ره عي 
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33o267 بــــر عفيفى محمود|رتـــ ص|س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2o78o حمد محمد قطبــــ محمد|لرحمن |عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

|763o5 ى ه|يوسف حسن  شم|مي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

356999 لسيد|هلل |لمنعم عبــــد|حمد عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

86o|2 هدير عمر مصطفى محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

59945 سكندر|يز سعد |جون ف ي سويف
هندستـــ بــــنى

89o958 مرزوق | محسن رض| رين|م سيوط|بــــ |د|

63o3o بــــر خليفتـــ|ض ص|فرحتـــ ري لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

3366|7 هيم|بــــر|د |هلل مجدى فؤ|منتـــ  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

427822 هيم قمح|بــــر|هيم عىل |بــــر| |عل |بــــ طنط|د|

45994 فظ|تـــ محمد حسن ح|نج تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

62|244 لعجىمي|هيم |م حمدي محمد إبــــر|عص زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

785|26 لسيد محمد|حمد |محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

45429 لق|لخ|روق عبــــد |حمد ف|م |سل| عه مشتـــهر|زر

79||27 يف ع لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|طف |رسر |ره بــــنه|تـــج

676595 ئى|لكن|ن |بــــ محمد رمض|لوه|عبــــد | ر|ي لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|3||82 هلل محمد|هلل محمود عبــــد |عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

23o74o هيم|بــــر|عيل |سم|ئل |يوسف و ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|o339 رق محمد حسن|عبــــي  ط لمنصوره|بــــ |د|

78o|55 س|رص صميده عبــــ|لن|لعزيز عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

35|o72 حد|لو|لرؤف محمود عبــــد|ء عبــــد|رس| ى شمس حقوق عي 

|7|426 هيم|بــــر|لدين |عمر محمد سيف  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

625593 لسيد يوسف|ح محمد |محمد صل زيق|لزق|هندستـــ 

|7395o هيم|بــــر|لحميد |محمد صبــــىح عبــــد  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

267458 ى و|ره ن|س صل|رص خي  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

3|7783 للطيف عىل|م وليد عبــــد|حس دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|2|448 تـــتـــ|حمد محمد شح|عمر  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6822o7 ح|لفتـــ|فظ عبــــد |لح|يه محسن عبــــد | لمنصوره|علوم 

648648 ن|ل عثــــم|مسعد كم| ر|ي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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3|8|57 ح|لفتـــ|حمد سعيد حمزه عبــــد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|55|45 سط مغربــــى محمود|لبــــ|تـــم عبــــد |هند ح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

448985 لعبــــد|هيم |بــــر|مصطفى طه محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

875|88 ى عبــــد|محمد  بــــوغدير |لحميد |مي  سيوط|طبــــ 

677442 د|لدين طه حم|مصطفى مجدى بــــدر  لمنصوره|حقوق 

|5522o لسيد محمد|سلىم عمر  ى شمس صيدله عي 

|29864 مد|صم يوسف ح|لميس ع ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2|239o حمد|ن |عىل منتـــرص عثــــم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

62559| لجليل|لرحمن عىل عبــــد|لدين عبــــد |د |زم عم|ح كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

438567 بــــ|لوه|حمد وجدى فتـــىح عبــــد | لشيخ|طبــــ كفر 

5|7|42 ي شعبــــ|جم| ر|ي
بــــ|ن دي|ل لطفى سكندريه|ل|طبــــ 

53533o حمد دنجل|رق محمد |هلل ط|منه  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

47542o ف محمد محمود |هلل |منتـــ  هيم|بــــر|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

6oo696 بــــر بــــسيوئى طعيمه|ء ص|سم| |صيدله طنط

2|7554 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|رق |ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8826o7 لم  |ضى س|لر|هنيه فرج عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

863876 ي|ر
ى|ج| ئى مع سيد حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

762|63 ن|ل جبــــر محمد حميد|محمد جم  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

3359o5 ى حسن نرص محمد نرمي  |بــــ بــــنه|د|

6o7426 لشيخ|حمد |لسيد |حمد |محمود  لمنصوره|هندستـــ 

4|753 ر|لغف|لرحمن عربــــى فتـــىح عبــــد |عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

83|6o3 ق| يىلي| وي|حشمتـــ شفيق رسر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

64338 تـــ|لسيد بــــرك|م عىل |مروه عص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

8298|8 حمد بــــرعي|ل |محمد كم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

237|3o حمد محمود محمد|تـــفى  ن|تـــربــــيتـــ حلو

7|5255 هلل محمد|للطيف حسبــــ |لدرينى عبــــد |محمود  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

27ooo| وى|لششتـــ|لسيد عىل |مه |مي  سل| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

7o883 هيم|بــــر|ن |ذكرى محمد رمض لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

847847 ي عىلي
عىلي موىسي يمنى ي صن. تـــ.ك

ن|سو|ع |فنى

367|9o محمود سعد مسعد محروس معتـــمد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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879o22 منتـــرص محمد محمد | نور سيوط|صيدلتـــ 

869382 لمجد سليم|بــــو|د محمود |زي ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|76595 دق|لص|لمؤمن عبــــد |ن محمد عبــــد |نوره |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

693782 م|م|ل|لسيد محمد |حمد |ن |حن لمنصوره|بــــ |د|

4||346 لبــــرى|ء محمد |ليىل عل |تـــربــــيتـــ طنط

3|23|7 لسيد عيد|كر عزيز |عمرو ش |ره بــــنه|تـــج

885498 ف جميل متـــرى | |ن|ر رسر سيوط|هندستـــ 

27|342  مليىح  |ن جعفر |يم|
ى
لعزم|بــــو|لدسوق ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

89o845 شم محروص  |هلل طلعتـــ ه|هبــــه  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|2o8| ف ه|ندى  شم عىل عىل هدهد|رسر لمنصوره|علوم 

85|476 حمد|م |لسل|طمه حسن عبــــد|ف لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

88596o ي|رص محروص د|يوسف ن
ل |ئى ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 

(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

892262 دل حسن محمد |محمد ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

623|74 ل|لرحمن محمد محمد غ|عبــــد  ط|حقوق دمي

254584 حمد رزين|للطيف |يمن عبــــد|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|8o79 شم يوسف|يوسف محمد ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

759669 عيل|سم|لمنعم |لد عبــــد |مروه خ ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

853932 ي عزيز عبــــيد|
مجد عوئى ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 

لهرم|بــــ

6oo62 ريم مصطفى حسن فرج تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

694|75 ل|قوتـــ مش|فظ ي|محمد ح ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

||8744 يف يف محمد حسن رسر رسر |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

4|8732 لسيد عيس|مصطفى غريبــــ | لي|د لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o2324 ى محمد |ي حمد محمد رزق|سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

52o|59 لسيد حمد|ن محمد |نوره ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

68646 حمد سيد|ن |حمد شعبــــ| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

465654 وى|لنحر|محمد خليفه محمد حسن  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

59393 لعظيم جوهر|محمد ربــــيع عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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||565o لرحمن محمود جمعه جوده|لد عبــــد |ره خ|س ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

4|4644 ل محسن محمد مرع|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32478| متـــ سيد جمعتـــ|س|لرحمن |عبــــد هره|لق|ره |تـــج

9|5o3 رس|ر محمد ف|لنج|محمود سيد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

4477o7 طر|حبــــيبــــه محمد نبــــوى خ |ره طنط|تـــج

9|6oo4 مل  |وى ك|رومنده وجيه تـــق سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

64o253 لرحمن مهنى|ل حسن عبــــد|طل| دين ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

25566| صفوتـــ رجبــــ يوسف حىح  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

6o9oo5 أبــــو محمد| أحمد عىل عط لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9|5o7o بــــ حسن  |سهي  محمد حج سيوط|حقوق 

|3|55o م|ل|محمد فريد محمد محمد  رسر ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

7o|9o2  متـــول كبــــي 
محمد عطيه مصطفى زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9|64|6 رس عىل هبــــل |ي| هويد سيوط|حقوق 

885497 ى | لي|د هيم |بــــر|عيد حسي  سيوط|هندستـــ 

3736o حمد|حسن | ر رض|من ن|بــــ حلو|د|

6395|6 ه جم| هيم|بــــر|ل محمد محمد |مي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

2587o4 رص مولد محمود|م ن|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2723|5 لدين جميل مصطفى|م |سيف حس ن|حقوق حلو

446|7o ي |لرحمن ه|عبــــد 
زي|لعز|زي |لعز|ئى ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 

رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

2|32o4 لسيد بــــدوى|لعربــــى |هبــــه  ى شمس|تـــج ره عي 

439864 ره|لجع|هيم |بــــر|ء أيمن عىلي |أرس |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

63599| ى|ء |سم| حمد عطيه محمد حسني  زيق|لزق|نوعيتـــ 

||763| ى|جر رأفتـــ محمد حس|ه ني  ى شمس هندستـــ عي 

|3|667 لرحمن|بــــر عبــــد |لد ص|خ| دين ن|بــــ حلو|د|

9|5976 ى بــــ |ئ  نبــــيه جل|بــــه| مي  سيوط|بــــ |د|

45o33| يف|هيم عمر |بــــر|هر |عىلي م لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

68679| لديسىط محمد حسن|مل |محمود ك لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

427426 حمد محمد جميل|رق |حمد ط| |ن طنط|سن|طبــــ 
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|66288 ش|لدمرد|ىطي محمد |لع|محمود عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

284||8 لرحيم عىل محمد محمود|عبــــد ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

69983 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |ل |يه جم| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

452288 ويش|هيم ج|بــــر|حمد محمد |هلل |لمعتـــصم بــــ| لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

|76o49 دهم مصطفى محمد مصطفى| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

866|4 در|لق|ء محمد مصطفى عبــــد |رس| لفيوم|صيدلتـــ 

|59726 وق  هيم|بــــر|يمن محمد |رسر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

6295|4 هيم|بــــر|هيم |بــــر|هلل |محمد سعيد عبــــد  زيق |لزق|تـــمريض 

3|3o55 ى عبــــد|هلل |لرحمن عبــــد|عبــــد لوكيل|هلل |مي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5|727| لبــــرنس عوض مىك|رحمتـــ  بــــ دمنهور|د|

|55933 م|م محمود سل|م|بــــ صبــــىح |رح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o5437 هلل هيبــــه|هيم محمود عبــــد |بــــر|تـــ |أي سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

259o6 لسيد|جر مصطفى رمزى مصطفى |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|639 ى|ل سل|ء جم|ل| مه حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4359o6 ء محمد موىس عجميتـــ|رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

6|o6|| لمحجوبــــ|أيه حليم محمد عىل  لمنصوره|بــــ |د|

2|7|7| شور| سلىم محمد هيثــــم عىل ع هره|لق|حقوق 

5o3455 رى محمد عطيتـــ|ندى عىل قبــــ بــــ بــــنى سويف|د|

96265 حمد محمود غريبــــ محمود| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|64455 حمد|حمد محمد |مصطفى  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

792262 دى|لبــــغد|ن عيس محمد |فن| س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

436853 حمد بــــسيوئى عيس|حمد |هيم |بــــر|ء |سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

3||734 لعزيز محمود|بــــسمتـــ محمد عبــــد ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

5o9373 دى|لرم|عيل |سم|عيل فتـــىحي |سم|محمد  تـــربــــيتـــ دمنهور

284375 ف عبــــد|طمه |ف لسيد|لحليم |رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33|o7 ء محمد حسن سيد|عىلي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8422|9 ج حسن محمد|مروه حج دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

92429| در |لق|لحفيظ عبــــد|در عبــــد|لق|مصطفى عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

353o35 يف عرف ح|لفتـــ|فظ عبــــد|تـــ ح|رسر ى شمس|د| بــــ عي 
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247489 هلل| |لسيد مصطفى عط|لرحمن وهبــــه |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

6|99o6 لدين|م خي  |لسل|لسيد عبــــد |يمنى  ط|بــــ دمي|د|

33693 وى|دل قرئى طه مك|سلىم ع ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2|4434 حمد منصور|رس سيد محمد |ن ي|رو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

884583 لس رمزى يحن  س م |كي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

257582 ى نبــــيل عبــــد ى|ر حس|لستـــ|حسي  ني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|o5|4 هيم يوسف عسل|بــــر|يمن |يه | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

24o339 هلل يونس حسن عقل محمود|منه  ن|طبــــ حلو

225|38 نور محمد عىل حسن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6o9678 ن|م زهر|لسل|آيتـــ محمد عبــــده عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

82o65| ى كريم محمد سيد حسي  سيوط|حقوق 

4842|8 د|تـــه عىلي عو|لمجيد عيد شح|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

487428 ج|لد محمد فرغىل فر|محمد خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

766628 لتـــمىل|هيم |بــــر|هيم |بــــر|حمد محمد | لعريش|تـــربــــيتـــ 

262|87 د طه متـــول يوسف|م فؤ|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

6o9726 بــــوشنبــــ|لسيد |دتـــ فتـــىحي |ن حم|رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o4725 لبــــسطويس|لسيد |لسيد |طف |يدى ع|ه لمنصوره|بــــ |د|

|42388 ى فوزى  سليوس|سحق بــــ|مجدولي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

847||9 طمه طه سعد محمد|ف ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

69o|69 لرشيدى|ر منصور سعد |مي لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

|664|o لبــــكري|لسيد |د |محمد رش ن|هندستـــ حلو

877982 ن عىل  |لنبــــى عثــــم|هدير عبــــد سيوط|حقوق 

5|5849 ن أيمن محمود خليل سعد|إيم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

536o87 ل|لع|لرحيم عبــــد |ن عبــــد |لسيد عثــــم|ن |عثــــم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

768732 حمد محمد مقبــــول محمد| لعريش|تـــربــــيتـــ 

26385 ى محمد يوسف بــــيومي حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

545669 حمد|حمد سيد |لسيد |هيم |بــــر|بــــدر  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

783844 لسيد محمد يوسف محمد|ء |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

865845 حمد حسن|ن |ء رمض|رس| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

688942 لمندور|بــــو|لم |هيم س|بــــر|لرؤف |عمر عبــــد  لمنصوره|صيدله 

636327 هد|لسيد مصطفى مج|هلل |عبــــد زيق|لزق|حقوق 
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|7|836 يوسف عىل محمد عىل محمد تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

7o298 حمد|زم محمد فرج |ح ره بــــنى سويف|تـــج

8879|8 لحفيظ |مل عبــــد|ل ك|يمن كم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

825726 لمنعم محمد|يه محمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

46868 لدين عىل عىل|د |ن عم|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

75|846 ي|روم ئى يوسف حبــــيبــــ جورج  ى شمس|تـــج ره عي 

88o395 ل |ن بــــس|دمي| جورج زكري سيوط|صيدلتـــ 

35854| ى صبــــري  مي  مد|حمد ح|ني  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2|4934 ريطتـــ|لسيد محمد مخ|سيف محمد  هره|لق|ره |تـــج

2|393| |هلل زي|لدين محمدعبــــد |ل نور |محمد عمرو هل ى شمس حقوق عي 

39256 وى|لكفر|جر حمدى محمد عىل |ه ى شمس|زر عه عي 

||947o عمر حمدى حنفى عبــــده ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2398o8 وى|لطنط|هيم |بــــر|هيم تـــوفيق |بــــر|دهم | هره|لق|حقوق 

2|8o92 ن|ن سلط|رق عىل عثــــم|ذ ط|مع هره|لق|هندستـــ 

682|35 ى فهىم |له عص|ه م|م|ل|م محمد حسي  لمنصوره|ره |تـــج

893428 ن |ء محمد سليم|محمد عل سيوط|ره |تـــج

693o68 لمهدى|للطيف محمد |حمد مصطفى عبــــد | تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

8|29o6 حمد دكروري سيد|ميشه  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

68o5|5 ن شيحه جبــــر|حمد محمد شعبــــ| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|39563 |شد بــــسخرون حن|عيس ر| رين|م ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

23|638 د عزوز|م فؤ|م|مح |حمد س| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2|2325 ف مني  عىل حمدى |عىل  لسكرى|رسر ى شمس حقوق عي 

772374 لم|حمد س|خلود محمد خليل  زيق|لزق|حقوق 

344839 مه|حمد محمد سل|طمتـــ محمد |ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

477476 تـــه|دل عىلي شح|م ع|ندى عص سكندريه|ل|بــــ |د|

4829|8 هلل|لسيد عبــــد |ء محمود |شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33|836 حمد عمر نرص حمود| عه مشتـــهر|زر

72o66 ين صل هيم محمد زىك|بــــر|ح |رسر لفيوم|تـــربــــيتـــ 

6oo386 لسيد محمد عىل عبــــده|يه | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7oooo3 ن|لسيد سليم|حمد فتـــىح |ء |شيم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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69oo47 لسيد عبــــد ربــــه|لسيد عبــــد ربــــتـــ |ء |رج لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

237o69 م|م|ل |م كم|م|منيه | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8|36|4 لس عم د يوسف|د عي|كي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

75|9|5 هيم|بــــر|عيل |سم|حمد محمد |عمر  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|6o|95 بــــدر محسن حسنى محمد ى شمس|تـــج ره عي 

323956 حمد|لعليم سعيد |ن عبــــد|عن ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|5|7o |لغنى |يمن محمود عبــــد |مريم 
ى
لدسوق لشيخ|ره كفر |تـــج

9o8o37 ن |لسيد عىل عثــــم|مل | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|3o867 هر متـــولي محمد|يوسف م هره|لق|حقوق 

838588 ي|يه حس|
ي حفنى م خرصى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

843934 لد نوبــــي محمدين|محمد خ ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

773355 لعظيم غنيم|لعظيم محمد عبــــد |ن عبــــد |يم| ى شمس|زر عه عي 

4323o9 قيبــــ|رس حسن عر|ندى ي ي صىح طنط
|معهد فنى

756437 دي عىل محمد|له|محمد عبــــد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|34837 س|حمد عبــــ|سم مصطفى |بــــ ى شمس علوم عي 

5223|4 لنبــــي|بــــرهيم حسبــــ |ء |ره عل|س طبــــ بــــيطرى دمنهور

|4262| هيم|بــــر|حمد |لحفيظ |ن عبــــد |نوره ى شمس هندستـــ عي 

|462|5 رضوى محمد سعد حسن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9o2|53 ن |د عزيز سليم|ر ميل|من ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8597o3 |د مني  حن|ديفيد عم ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

758835 هيم|بــــر|لحسينى |هيم |بــــر|لد |خ لسويس|هندستـــ 

78o676 بــــ|ء محمد محمود محمد خط|ل| زيق|لزق|صيدله 

648o54 لسيد|لسيد محمد |كريم  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

34775| محمود سيد عزتـــ محمود ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

356274 هيم|بــــر|لمقصود معوض |محمد حلىم عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

827677 ي|ر
حمد محمود|ر |لستـــ|عبــــد| ئى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

545oo لس ن در شفيق جرجس|كي  ي سويف
هندستـــ بــــنى

88||8| ي|ر
هلل مدبــــول  |ن عبــــد|سلط| ئى سيوط|علوم 

|37276 محمود محمد محمود محمود محمد نوفل |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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8|o7|7 لعظيم|روي محمود حسن عبــــد| ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

9|4234 ه سعد محمد مهنى  | مي  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

263598 تـــه خليفه|طمه محمد شح|ف شمون|نوعيتـــ 

273|59 حمد|لطيبــــ |لد محمد |محمد خ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

55332 حمد|در |لق|حمد رجبــــ عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

325o|6 سم قطبــــ|رص ق|محمد ن عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|42296 لفتـــوح|بــــو|مه محمد |س|ن |رو ى شمس|د| بــــ عي 

|4|922 عمر محمد حلىم محمود ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|5859| |عيل |سم|م |لسل|لحميد عبــــد |يه عبــــد |
هيم|بــــر

ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

345765 د محمد عوض|نس عو| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|78423 ء عزتـــ سعد محمد|نجل ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

9|o95o  محمد |لبــــ|ء عىل عبــــد|عل
ى
ق ج|بــــ سوه|د|

89949o بــــتـــ عزيز |نور ثــــ|يس  ج|بــــ سوه|د|

262|4| |لعل|بــــو|لجيوىسر | |لعل|بــــو|محمود  |بــــ بــــنه|د|

4965oo |لكف|حمد |ل |ر محمد كم|من
ى
ق تـــربــــيتـــ دمنهور

|54536 حمد|هيم |بــــر|حمد |يوسف  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4282|7 تـــ خميس | للبــــدتـــ|حمد |حمد |مي  |بــــ طنط|د|

5oo98 رص شفيق تـــوفيق|يوسف ن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

863564 ضل|ن ف|ء عمر عثــــم|رس| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

247833 لعيس|بــــو |لحميد محمد |مه عبــــد |س|كريم  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

62||86 د|حمد متـــول حسنى عو| سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

3||274 ى|بــــو|عيل محمد |سم|نور |م |ريه لعيني  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

698o66 لعوضى|لعوضى عبــــده |لعوضى |سلىم  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|9o|3 د شلبــــى بــــشتـــو|ح ج|رتـــ صل|س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

85o733 ل بــــشندي خميس|كم| ش|ر دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

77|446 ل محمد مصطفى|لعزيز كم|حمد عبــــد | ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|65o59 ى محمد عبــــد |ي لمحسن بــــيوم|سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

896524 ى مي  رى  |نرصى لبــــيبــــ زخ| كي  ج|بــــ سوه|د|
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256959 د|لحميد محمد حم|منيه عبــــد| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

772467 لمحسن محمد عزيز|م عبــــد |سل| ج|بــــ سوه|د|

684662 دق|لص|لح |لدين ص|ئى سعد |ضىح ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4o2535 ر سمي  مصطفى محمود موىس|مي سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4645o7 للطيف محمد|لد دغش عبــــد |يحن  خ لشيخ|بــــ كفر |د|

5|988o يد|ضىح مهدى محمد ف سكندريه|ل|صيدله 

|5282 بــــىل|لبــــ|حمد |حمدى | ر|ي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

338849 وق عبــــد لح|ر ص|لق نص|لخ|هلل عبــــد|رسر |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|27963 لحميد|م حسنى عبــــد |محمد حس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

52|89| م|لسل|هلل عون عبــــد| |ء عط|شيم عه دمنهور|زر

9o62|7 هيم وليم رزق |بــــر|بــــطرس  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

257|63 يل|هيم ط|بــــر|يمن |يمنى  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6o35|9 ى |منيه جم| لبــــسيوئى|ل حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

493o77 دل محمد محمود|مؤمن ع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

28|3o5 يوسف محمود زينهم محمود ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

76o77o |لعل|فوزى أبــــو | لعل|بــــو |شهد  ى شمس حقوق عي 

898849 م |حمد عل|بــــر |ء ج|ل| ج |تـــمريض سوه

6o|646 ميه محمد يوسف محمد شمس|س |حقوق طنط

675|3 حمد|د |لرحمن محمد فؤ|عبــــد لفيوم|حقوق 

34593o ي عطيتـــ|ء يشي عبــــد|هن
لغنى ى شمس ي تـــمريض عي 

معهد فنى

922|o6 ي
بــــودهبــــ  |لدين |محمود عزيز | دئى ج|بــــ سوه|د|

795|| ئى|لسم|رس محمد |يه ف| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

257944 |لل|هلل محمود عبــــد|محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

9|285| يمن نجدى حسن |رس |ف ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

88795o شم محمود |د ه|محمود عم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o8o89 طمه عصمتـــ مصطفى صديق |ف ج|ره سوه|تـــج

6445o7 يف ع لحليم سيدعقل|دل عبــــد |رسر لمنصوره|حقوق 

62|36 دريس|حمد |لرحمن محمد |عبــــد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

5|62o8 لعزيز خميس|ر خميس عبــــد |ء مختـــ|رس| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

487o94 ى عبــــد |  حسي 
لحميد|حمد محمد لطفى سكندريه|ل|بــــ |د|
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496|58 رق مبــــروك حسن مندور|نسمه ط بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

64o837  |حمد محمد عبــــد |
ى
لسيد|لرحمن دسوق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

زيق|لزق|بــــ

6|8534 لرصدى|لمنعم |منى مسعد عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

475725 بــــينى|لد حسن محمد حسن |حسن خ لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

686688 د محمد عىل|حمد ج|ح |لفتـــ|عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

5o488| بــــورسيع|هلل سمي  حسن |منتـــ  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4o57o7 للطيف|للطيف فريد عبــــد |ء عبــــد |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

59792 در|لق|رس عىل عبــــد |م ي|حس ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

||523| بــــتـــ محمد بــــهجتـــ|عىل ثــــ| ر|ي د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

2685|7 شم|حمد محمود محمد ه| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

638249 لسيد|لرحمن |لسيد عبــــد|حمد | زيق|لزق|علوم 

49|4|3 شهد محمد حسن طه حسن سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

48748| يف زكري محمد محمود| محمد رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

273637 رك منصور|م مبــــ|هلل س|هديه  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

79392| هلل محمد خليل|محمد عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4496|2 ضى|لق|ره |محمود محمد عم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5o|627 هيم|بــــر|لح |هيم ص|بــــر|رزق | رين|م سكندريه|ل|عه |زر

253o59 ل|حمد محمود هل|ن |يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7|28| لنور|بــــو |هيم |بــــر|حمد حمدى | تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

885235 ى يوسف |لتـــو|يه عبــــد| بــــ حسي  سيوط|بــــ |د|

788952 لسيد مصطفى محمد|بــــسنتـــ  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

9o2254 حمد محمد عىل قبــــيض | ج|ره سوه|تـــج

7o9272 لعوضى|د |لجو|حمد عبــــد |حمد محمد | لمنصوره|صيدله 

|76984 ى عبــــد  ى عبــــد |حسي  لرحيم|لرحيم حسي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

427|92 ن|م مصطفى أحمد غزل|هش| سم |علوم طنط

8353oo حمد|سميه محمد حمزه  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

78o|85 لكريم عطيتـــ|لكريم عبــــد |عيل عبــــد |سم|حمد | زيق|لزق|علوم 

|48727 دى خليل|له|ىط عبــــد |لع|نهله محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

Wednesday, September 5, 2018 Page 3044 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

265635 ن|حمد سلط|ن |د سليم|ن عم|سليم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

287oo6 ز|لقز|محمد | صم رض|ع ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

486878 ى عىل|لدين عيد |نور  لسيد حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

83568| در|لق|در محمد عبــــد|لق|ء عبــــد|حسن |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

863875 ي|لدين |ء |ء بــــه|حسن
حمد حفنى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

635|98 طف محمد عىلي حموده|نسمتـــ ع زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8|o523 لنعيم|ده محمد عبــــد|محمود حم ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

48535 للطيف حموده|هيم عبــــد |بــــر|سميه  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

272|62 هيم نور|بــــر|لمول |نور عبــــد رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

446o|6 بــــ|لوه|يوسف سعيد محمد عبــــد  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

786597 م|لم سل|م س|حمد سل|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

758|44 لحق|ن محمد عبــــد |يه محمد سليم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

268449  |حمد |
ى
ف شوق بــــوحجر|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

527346 وق محمد ن جح محمود نرص|رسر سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6o8786 ض|ن عيد ع|ن رمض|يم| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

6o25o3 لرشيدى|لرحمن جميل متـــول محمد |عبــــد  |بــــ طنط|د|

7792|3 ى |ي زى|لعز|لسيد |للطيف |حمد عبــــد |سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

828|o4 حمد زىكي محمد|ء |ول ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

88|739 رس سيد جوده  |حمد ي|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

255||7 ريوس|نيوس مق|رم|وديع | رين|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o94|3 |لعل|بــــو|رق محمد محمد عبــــده |ط ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

43o3o3 ن|ن محمد فوزى رضو|رو لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

693493 لديسىط|ىط |لمع|بــــو |هلل |عبــــد | هلل رض|عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

|49973 لمجيد|ن عبــــد |كريم ربــــيع رمض ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4||34o ن|ن عمر محمد رمض|يم| |بــــ طنط|د|

225549 لدين|دل محمد عز|ن ع|نوره لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

28|5o5 ن|تـــه شعبــــ|لمحسن شح|سلىم عبــــد ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

22|859 حمد|ن يشى زينهم سيد |رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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84654o ن دهبــــ|لدين سليم|ح |ء صل|لشيم| ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

639822 مل محمد فتـــىحي محمد موىس قطبــــ| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

3|678 ه عمرو ص لم|دق س|ني  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3592|8 ل جرجس عزيز|متـــ كم|س| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

69323|  يوسف |لد |ء خ|لشيم|
ى
ل|لجبــــ|لدسوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

73478 صف|ل ن|ميمه عىلي جل| لفيوم|علوم 

6||6o9 رى|لبــــ|لحميد محمد محمدعبــــد |عبــــد | ند |بــــ طنط|د|

78o65 ف | للطيف|لحميد عبــــد |هيم عرفه عبــــد |بــــر|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

888749 حمد سيد محمد موىس | سيوط|بــــ |د|

268425 د|لجو|محمود فتـــح محمد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

293435 ى وفيق حليم فهىم| مي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4o3385 م|لعظيم محمد عز|مريم محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

886368 مصطفى حمدى سيد قطبــــ  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

77749o لسيد|مي |هيم تـــه|بــــر|مد |محمد ح ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

267|29 حد|لو|ل فرج عبــــد|ندى جم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

426o78 ر حسن عىل حسن محمد|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

229oo7 لسيد|د |لسيد حم|ء |سم| هره|لق|عه |زر

7oo6oo لسيد خليفه عىل|ديه |ن لمنصوره|علوم 

484285 بــــوسنه|عمر عىلي محمدعىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

442274 لشيىم|لسيد |لبــــيوم |م |محمد حس لشيخ|بــــ كفر |د|

|73557 د غيتـــه|لجو|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

25o93| ن|لمنعم محمود شعبــــ|حسن عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6o4544 حمد|هيم سيد |بــــر|بــــ بــــدير |يه|تـــن |ف لمنصوره|بــــ |د|

|23257 ي|نغم تـــ
مر محمد حبــــسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7|226| وق محمد محمود  لخي |بــــو |هيم مسعد |بــــر|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

763984 در|لق|لسيد عبــــد |لسيد عىل |ر |من حقوق بــــورسعيد

459969 لمليىح |لسيد |لرحمن سعيد |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4|75|6 عيل غنيم|سم|لق |لخ|مصطفى عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

895578 لمطلبــــ |لحكيم  عبــــد |عىل يوسف عبــــد  ي صىح سوه
ج|معهد فنى
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68oo75 لمنس|لسيد |لسيد |حمد |ن |نوره لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8232|6 ي |
نور محمد|يه مصطفى ي|تـــمريض 

| لمنى

345853 لمنعم|لمنعم عبــــد|زينبــــ محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|3o276 مح فوزى عزم|س| ري|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

239o74 رس عوض|بــــسنتـــ وحيد ف ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

339o6| حمد|ضى محمد سيد |ر| ند |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

25492 هلل دعبــــس|سلىم محمد عمر عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

23o|3| م عىل محمد|بــــدر هش ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

6|o75 لعظيم|فكرى رجبــــ عبــــد| عل |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

67|89 نور عوض عىل|خلود سيد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|54823 لحكيم|لفضل عبــــد |بــــو |تـــغريد محمود  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|8482 حمد حلىم محسبــــ|رضوى  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

5o2o75 |لسيد |لعزيز |لدين عبــــد |ء عز |حمد عل|
وي|لحفن

|بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

49o324 ر مجدى صبــــىح محمد محمد|مي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7726oo حمد حسنى عطيه حمره|م |يه عص| زيق|لزق|ره |تـــج

|56737 لعزيز|مه سيد عبــــد |س|محمد  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

9||293 حمد |بــــتـــ |ن محمد ثــــ|ريم|ن دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

35|374 ي
هلل|سعيد محمد موىس عبــــد| دئى ى شمس علوم عي 

5|396 حمد محمد|خلود محمد  ن|حقوق حلو

84||o7 حمد|لد عدلي |لرحمن خ|عبــــد |نوعيتـــ فنيه قن

84|o39 ن|رص سلم|ء جميل ن|سن دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

355358 ح بــــكر فرغىل|رم| رن ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

876537 مجد نبــــيل عزيز  |ندريه | سيوط|ضتـــ |علوم ري

8|o|o| رس حسن جمعه|هدير ي ره بــــنى سويف|تـــج

436635 هلل|يه محمد محروس عىل فضل | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

49947o ى عبــــد |يم| لمعىطي|ن محمد فتـــىحي حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

2636oo ض محمد|لدين ري|ل |ء جم|مروه عل ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|72989 ى رمض|ي لسيد|لحميد |ن عبــــد |سمي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8o4||4 ون فهىمي  |يىلي|يوسف بــــسخي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

Wednesday, September 5, 2018 Page 3047 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7o5857 حمد|دى |له|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ميمه عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

3||79| سم|لمنعم ق|حمد يشى عبــــد|سيل | ى شمس| لسن عي 

685646 هيم جمعه|بــــر|ل |لع|لدين عبــــد |ل |جم| ند لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

366263 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|جر |ه ى شمس حقوق عي 

457547 ف محمد عرفتـــ |ندى  لديبــــ|رسر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|364 م|لسل|ن فريد عبــــد |محمود شعبــــ ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

77o43| لغنى مصطفى|لسيد عبــــد |لسيد يوسف | ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

2|4822 هيم|بــــر|مه عىل |س|محمد  هره|لق|ره |تـــج

9|8547 ى محمد  |س  حسي 
ره مصطفى ي صىح 

سيوط|معهد فنى

24oo7| لغنى|حمد معوض عبــــد|دهم | هره|لق|حقوق 

687752 م|لمتـــول ضي|لمتـــول عىل |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

499453 لعزيز بــــرع|بــــرع محمد عبــــد | مه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

845o5o حمد|سط |لبــــ|م محمود عبــــد|حل| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

366|58 |يىلي|فريز | منى حن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

777845 ى |سم| لشتـــيىح|لسيد عىل |ء حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8448o2 ي هش
هلل|لمجيد عبــــد|م عبــــد|مصطفى ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

|74o87 ن|هيم علو|بــــر|م عىل |سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

857||3 ىطي محمد|لع|هر عبــــد|ء م|رس| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

|26755 لقليوبــــى|بــــتـــ مصطفى |مه ثــــ|س| |رن ى شمس| لسن عي 

359647 شم|م حسنى ه|م حس لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

82|4|| ف نور |محمد  لدين محمد|رسر دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3277o3 ف صل|ر |من ح قرئى حسن|رسر هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

239345 ىط دهبــــ|لع|ل عبــــد|ء جم|عىلي ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

485o84 لقلش|للطيف |مر فريد عبــــد |محمد ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o86|9 م|لش|لسيد زىك |حمد |يه | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||97o6 لعزيز محمد مشهور|عمر محمد عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

9246o6 فظ |حمد محمد محمود ح| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2582o6 ي
محمود حمدى محمود مرغنى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

923975 ي|ر
حمد  |محمد عىل | ئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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362845 حمد محمد محمد طه|محمود  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

75|229 مي  وجدى عطيتـــ|ء |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

46272o |لعزيز عبــــد |ء محمد عبــــد |لدين عل|م |عص
ل|لع

لشيخ|بــــ كفر |د|

|64825 رجبــــ محسبــــ محمد| ن|ر ى شمس|د| بــــ عي 

7o4o6o ه |  |لمجد |بــــو |مي 
ى
لنيل|بــــو |لدسوق زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

6o4873 ره|د محمود عم|ريم محمد أحمد فؤ |بــــ طنط|د|

49|682 لمهدى|هلل |عيل محمد عبــــد |سم|مصطفى  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

885693 حمد |رص |لن|ل عبــــد|لد جم|خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

62o56 ج|بــــر حسن فر|مه ج|س| ره بــــنى سويف|تـــج

|7|oo5 ي
ن|ل عيس سليم|كم| دئى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

443597 حمد|عثــــ |لبــــ|حمد عبــــد|مل | لشيخ|بــــ كفر |د|

4|oo96 لبــــىهي|محمد سعيد عىلي  |ره طنط|تـــج

772o89 ف محمد عىل حسن شه|ل |بــــتـــه| بــــ|رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6|8456 بــــو حسن|حمد |دل |كريم ع ط|هندستـــ دمي

3422o هلل|هلل ربــــيع عبــــد|محمود عبــــد هره|لق|حقوق 

882277 وفيق مني  تـــوفيق حبــــيبــــ   سيوط|هندستـــ 

276595 رك|د مبــــ|حمد فؤ|ن بــــشي  |يم| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

446768 مد جنيدي|لرؤف ح|مد عبــــد|محمد ح سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|2942| س صبــــيح|لدين حسن عبــــ|م |حس ى شمس هندستـــ عي 

79oo85 لصغي  محمد|بــــر |هيم ج|بــــر| |حقوق بــــنه

63886| ندى محمد عليوه محمد منصور زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

62|275 دق|لص|لسيد |يل |لحم|بــــو|لسيد |ن |حن ط|حقوق دمي

895287 د سمي  فريد |نوبــــ عم|بــــ| ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

|64o56 حمد محمد سيد بــــخيتـــ| ى شمس| لسن عي 

88349o د |حمد فؤ|كريم محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

858o53 حمد|سمي  | هلل رض|عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

8o26o9 ى مريم حسن محمد حسي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

838379 ي يوسف رزق لويز جورج  |هندستـــ قن

6|3578 صف|ل صديق عطيه ن|منيتـــ جم| |حقوق طنط

Wednesday, September 5, 2018 Page 3049 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

37o464 هد|مد مج|حسن محمد ح دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

2332o3 ى مرىس محمد|نسمه سيد  مي  ى شمس|د| بــــ عي 

7962| ى محمد |سلوى عص لجندى|م حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|5|872 رين يوسف شنوده خله|ك سيه|نوعيتـــ عبــــ

7o6776 حمد عىل جمعتـــ|حمد |مصطفى  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

332877 فظ|يمن محمد ح|حمد |  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

86|5|3 هر محمد|لظ|ن عبــــد|م|محمد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

336647 لسعيد حسن|ء حسن محمد |رس| ى شمس|د| بــــ عي 

8ooo8| ى عبــــد|محمد  ف حسي  لحميد|رسر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|38o22 هد|وى مج|لفرم|مه |س|حمد | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4|o|9 بــــوبــــكر|حمد |م |فريده هش ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8|o663 لحميد|جح خليفه عبــــد|ء ن|حسن ي|تـــمريض 
| لمنى

4o6o93 ى |لسيد |رص |نسمتـــ ن هيم|بــــر|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

223|| دل محمد|هيم ع|بــــر|طف |ع ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

|32993 ن|هلل زيد|مروه كرم عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

329743 عيل مصلىح|سم|رى |لبــــ|ء عبــــد|رس| |طبــــ بــــنه

857528 لح|بــــ ص|لوه|بــــ فرج عبــــد|رح ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

338oo9 لطوجى حسن|حمد |يوسف  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

825966 هد|لرحيم مج|ن عيد عبــــد|نوره دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

263279 بــــ|لغنى شه|هيم عبــــد|بــــر|ضىح  |ره بــــنه|تـــج

3|56|3 لموجود محمد|رص عبــــد|لن|بــــسملتـــ عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

779||9 در|لق|حمد عبــــد |لسيد |بــــ |لتـــو|محمد عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

8|o834 ه محمود عبــــد| ي|مي 
ى
لحميد دسوق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o875o لمزين|لحفيظ |لد عبــــد |نس خ|ن |بــــ طنط|د|

39459 حمد عىل|نسمتـــ عىل سيد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

479927 ف عىل |رتـــ |س د|لحد|حمد |رسر سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|62228 ح حسن|لفتـــ|حمد عبــــد |مي  | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

2529|8 لملط|رق مني  |ء ط|سن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|77672 مد محمد مصطفى|موده حمدى ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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85334| ي عبــــد|لرحمن سيد عبــــد|عبــــد
لرحمن|لغنى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

85339 لحليم محمد|بــــ عبــــد |لتـــو|لد عبــــد |رق خ|ط كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

23392| حمد عيس|حمد مرزوق | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|5635 |لحم|عمرو صبــــرى نبــــوى محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

35343 عيل|سم|ل |نىهي سيد جم هره|لق|ره |تـــج

69746o لمجيد|هيم عبــــد |بــــر|ح |مصطفى محمد صل لمنصوره|حقوق 

4||225 لق|لخ|بــــر عبــــد |ح ج|جر صل|ه |بــــ طنط|د|

|34|94 ي|ر
زق|لر|عيل عبــــد |سم|محمد | ئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

675o6o لعزيز عىل|لدين عبــــد |ح |ح صل|ن صل|نور لمنصوره|حقوق 

85256o جر محمد خليفه محمد|ه ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

868272 نور تـــوفيق|د محمد|لجو|هلل عبــــد|منه  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

27295 تـــتـــ|ن محمد محمود شح|نوره هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

534568 لسيد محمد عىل|ري |لسيد قبــــ|جنتـــ  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

||8644  |ه
ى
|بــــر|يدى دسوق

ى
هيم دسوق دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

299422 ن محمد محمود سيد|يم| |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

5o798o ى|حمد |تـــه |حمد شح|لهدى محمد |نور  لخرصى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

778|22 نس معروف جوده عطيه| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

87o679 ى تـــميم|ن |مينه رمض| مي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9oo49o بــــتـــ حسيبــــ محمد |ن ثــــ|نور ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

2|7792 لسيد رجبــــ رزق|ء |روميس هره|لق|ره |تـــج

48o54o حمد|لمجيد محمد قطبــــ |محمد عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

485757 وى|لرمل|حمد |ورى |حمد مغ| |رن سكندريه|ل|حقوق 

687673 ى محمود رزق |ي لسعيد رزق|سمي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2334|5 ر محمد عزتـــ محمود|من هره|لق|ره |تـــج

675o97  نرص سليم
ى
 شوق

ى
ن|ندى شوق |هندستـــ طنط

349539 هيم|بــــر|حمد عىل | |محمود رض زيق|لزق|بــــ |د|

86648 ن|لسيد عثــــم|ل |ل جم|نه لفيوم|بــــ |د|

37o276 لم عوده|رص محمد س|منتـــ ن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

366528 ى |كريم عص هيم|بــــر|م حسي  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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685|58 ى|لسل|محمد عبــــد | رن م محمد حسي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|8433 سوىس|لبــــ|تـــغريد محمد سعد جمعه  |علوم بــــنه

7|7489 ن|لحميد حس|لحق عبــــد |فريده يوسف عبــــد  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

25o458 ي
لرحمن محمد محمد|عبــــد| دئى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

754469 هيم|بــــر|لمتـــول |ء حسنى |رس| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

259o23 يف رمض|حم لسيد|ن |ده رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|25325 ى سعد مصطفى دعبــــس|ء |زهر لحسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8|26o| ى م يعقوبــــ|مشي  س| يوستـــي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

343o59 لحليم|محمد وحيد سعيد عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3552|9 وق حسن محمد حسن رسر ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

499924 هيم|بــــر|د سليم |تـــغريد جمعتـــ ج دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

689896 هلل|د |لسيد ج|ده |ء حم|سم| لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

256936 لمشد|ء محمود شلبــــى |رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|43639 هيم|بــــر|لسيد |ندى ممدوح  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o5942 ج|لسميع عليوه حج|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  |بــــ طنط|د|

427869 ره|للطيف فتـــىح عم|ء فتـــىح عبــــد |ل| |طبــــ طنط

5|6755 ى محمود |ي لسيد محمود بــــيوم|سمي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

92986 مر|ضىحي رفعتـــ طلعتـــ تـــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

775235 لسيد منصور|لسيد |حسن  زيق|لزق|عه |زر

|44629 لمجد عىلي|بــــو |ل |محمد جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

634964 حمد حسن|محمد جوده  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

33338o حمد محمد|م محمد سيد |سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

84394 لمقصود|ل محمد حسن عبــــد |بــــل سيوط|عه |زر

522oo| ن|لسيد شبــــل رضو|ن شبــــل |نوره ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|33|76 ى وجيه نصيف سعد| يوستـــي  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

353|75 يم|لد|عمرو محمد عىل عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

23o293 لد عبــــود فضل|هلل خ|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

689|4o وى|لشن|حمد |وى |لشن|حمد |كريم  لفيوم|هندستـــ 

75|989 |د حن|نبــــيل عدل عي| فيول ى شمس صيدله عي 
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4o8o6 بــــوسعده|م محمد |محمد هش ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

682945 ه محمد | ى عمر|حمد طربــــ|مي  لمنصوره|بــــ |د|

8|63oo ح حنس موىسي|وسيم نج دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

793645 لرحمن|لدين عبــــد|ح محمد صفى |محمد صل ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

524o89 ي مجدي 
كر|هيم ش|بــــر|إيرينى ج|ضتـــ سوه|علوم ري

6o6|7o هيم عبــــده|بــــر|هر محبــــ |لد م|خ | تـــمريض طنط

492656 لنمىك|دل عبــــده محمد |محمد ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6o775o خه|لطبــــ|ح محمد |رس صل|مريم ي لمنصوره|بــــ |د|

42442o لمطلبــــ|لسيد عبــــد |رص |حمد ن| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

373856 ى محمود عىل |ي لدغرى|سمي  |حقوق بــــنه

79|626 ى |لحميد محمد عبــــد |محمد عبــــد  |لحميد حسي 
ي لنصي 

|تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

24424| م حسن|رم عل|محمد ك دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

675856 بــــون|لعزيز ص|دل محمد عبــــد |ء ع|رس| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

77||78 محمد فهىم عىل محمد| ن|ر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

4|6||8 ره مخلوف سعيد عىل يونس|س لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

78o427 حمد|لعظيم |سط عبــــد |لبــــ|روضه عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

||8493 ئى|لعن|ح عىل |لفتـــ|ل عمرو عبــــد |نو ى شمس|د| بــــ عي 

6976o| بــــو |لحميد |طمه محمد ربــــيع مصطفى عبــــد |ف
زيد

لمنصوره|بــــ |د|

8326|8 ي مصيلىحي عىلي|لد |خ
ى
لدسوق دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

||56|8 لو|لينج| عيسي ليمبــــيل| ليمبــــيل هره|لق|ره |تـــج

755259 مه محمد حسن|س|ن |نور ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

2632|2 لم|ن س|ء محمد سليم|سم تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

875|5 وق حمدى طه حموده رسر ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

77o|o| تـــ|لسيد بــــرك|ل محمد |د كم|ل عم|كم ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|56389 لشويىح|ن |ن محمد حسن سليم|حمد عثــــم| هره|لق|ره |تـــج

4|423 رص محمد محمود|م ن|حس ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

29983o |محمد وف| محمد رفعتـــ وف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|7693 لسيد|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد |در |ن ره بــــور سعيد|تـــج
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4228| رس عبــــدتـــ طلبــــه|محمد عيد ف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

623595 ي
للطيف|حمد عبــــد |لسيد |سمي  | دئى ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ط|معتـــ دمي|ئ 

92o6o5 لرحيم  |فظ عبــــد|دل ح|ء ع|رس| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

287445 ى|ن رمض|يوسف شعبــــ ن خرصى |حقوق بــــنه

249665 ي
وى|لسيد عشم|محمد | دئى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|77||7 ر|لجز|لرحمن مهدى |طمه سعد عبــــد |ف سيه|نوعيتـــ عبــــ

9o858| محمود | عيل زكري|سم|ء |شيم ج|بــــ سوه|د|

638697 ن|خلود محمد يوسف رمض زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

32o472 لشيىم|لحميد |حمد عبــــد|ن |حمد شعبــــ| لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

8o3525 وس|م جرجس مليكه تـــ|بــــر| ورصى ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

687446 وى عوض |لص|حمد |ء يىح |شيم لمنصوره|بــــ |د|

43633| هيم عزبــــ|بــــر|عمرو محمد طلعتـــ  لشيخ|ره كفر |تـــج

438|63 |بــــرين رزق فتـــىح عط|ص لشيخ|ره كفر |تـــج

8|o972 هيم تـــوفيق|بــــر|رص |ل ن|نه ره بــــنى سويف|تـــج

8o9327 خره|بــــوف|ميه حمدي عىلي |س ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6977o5 ر|لف|حمد سعد محمد |يه | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|o557 لعظيم|حمد عبــــد|زم محمد |ح ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

98|85 ى|غ ى عيس حسي  دتـــ حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

525oo6 ن|حمد سليم|دل محمد |حمد ع|سم |بــــ ن|سو|ضتـــ |علوم ري

|53835 هيم|بــــر|لد حسن |حسن خ د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

885332 لكريم |حمد عبــــد|بــــرين خلف |ص سيوط|بــــ |د|

75929o ى | ؤوس عزيز|هيم متـــ|بــــر|يفيلي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

2326oo هلل محمد محمد بــــقىل|منه  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

258929 لحتـــجه|هيم |بــــر|هيم عصمتـــ محمد |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

867739 دق سعد|ن محمد ص|محمد عثــــم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o352| لعظيم محمد |رص عبــــد |لن|ل عبــــد |محمد جم
لعزيز|عبــــد 

زيق|لزق|صيدله 

462277 تـــ|هيم محمد خليل بــــرك|بــــر|ن |يم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

56265 لجيد|دتـــ سيد سعيد محمود عبــــد|غ طبــــ بــــنى سويف

827779 ي عبــــد|عىلي م لمنصف|هر خي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 
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269o49 ى ع دل محمد سعيد يوسف|حني  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4339|| لنبــــى|فظ عبــــد|بــــ لبــــيبــــ ح|لتـــو|ء عبــــد|شيم ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

27o845 ن|حمدسليم|تـــ |لشح|حمد |ره |س هره|لق|م |عل|

233783 ى|بــــو|ئى صبــــىح |مهند ه لعني  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

328o|6 هيم|بــــر|تـــ |ح عرف|كريم صل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6|9335 لخول|ح فوده |لفتـــ|يمن عبــــد|ء |سم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9646o حمد محمد|حمد حمدى | ن|حقوق حلو

227978 ى ف|ج ي|كلي 
ى بــــش|لح بــــنى ى|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

232968 ى رزق | ن|ري|م هلل عزم|بــــشر هره|لق|بــــ |د|

342395 تـــه|يم شح|لد|لح محمد عبــــد|ء ص|لشيم| ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

|692o7 رى عىل|لبــــ|مصطفى ربــــيع عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5865| حمد مصطفى محمد|جر |ه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

3|9356 مر|متـــ سيد ع|ن سل|نور ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

235888 مريم عىل محمد محمود ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

879529 لرحمن محمد |لنعيم عبــــد|رق عبــــد|ط سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|47932 ن|حمد نبــــيل رمض|ء |عل دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

2864|o ى سلط|طف |لرحمن ع|عبــــد ن|مي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

9o7727 لرحمن |لكريم عبــــد|د |محمود صفوتـــ ج ج|طبــــ سوه

44o5o5 د|لجو|عيل عبــــد|سم|د |لجو|محمود عبــــد لشيخ|تـــمريض كفر 

68o2o بــــ حسن|لوه|ن عبــــد |شعبــــ| لي|د لفيوم |تـــمريض 

32o395 ريم سيد زىك محمد سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

852739 هيم عيد|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

64|243 هيم|بــــر|محمود منصور محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

5|425| |رمحمد حسن سيم|يمن مختـــ|خلود  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|524 لنبــــى مهدى|مريم حمدى عبــــد  عه مشتـــهر|زر

6332|6 حمد|حمد محمد |ن |نور ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

624568 بــــو قوره|ء محمد |مريم عل ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

3|34|8 كر|روجيه وجيه مكرم ش ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ
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5|38|9 حمد متـــول|محمد سعيد  |علوم طنط

86569| ي جم|م|
هلل|ل محمد عبــــد|ئى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

67866 ندى محسن مصطفى خليل ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

77468 لرحيم محمد|ء محمد عبــــد|عل ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

486649 نم|مد غ|دل ح|دل محمد ع|ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

886549 بــــتـــ عىل محمد |حسن ثــــ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

457|5 لقوى|دل سيد عبــــد|هلل ع|منتـــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o8637 د|للطيف حم|ل عبــــد|ء مصطفى هل|شيم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|38377 ح|لمقصود حسن صبــــ|ء محمود عبــــد |سم| ى شمس|د| بــــ عي 

54653 ن|حمد عثــــم|يده محمود |ع لفيوم|نوعيتـــ 

8|98o9 مروه ربــــيع هريدي محمد ي|علوم 
|لمنى

5|7399 ف حسن سلط|آيه  ن|رسر بــــ دمنهور|د|

7o8879 لسيد|حبــــيبــــ عبــــده | ء رض|هن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|2572 لعيسوي|ر |مروه محمد محمد مختـــ لمنصوره|بــــ |د|

67776o حمد عىل حسن|يز |حمد ف| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|53467 مل|هيم ك|بــــر|جر محمد |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

48|484 حمد|هلل سيد محمد حسن |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|65277 ط|لسيد قش|موده سيد سعد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

87864 حمد|مصطفى محمد مصطفى  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

|4o6o7 حمد|س |حمد عبــــ|لرحمن محمد |عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

22382o ى |من فظ غنيم|هيم ح|بــــر|ر حسي  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

46o244 ى|لحميد حس|محمد محمد عبــــد ني  سكندريه|ل|حقوق 

528276 د|حمد حش|عيل رجبــــ |سم|عمر  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

2|o53 حمد|لنبــــى سيد |محمد عبــــد  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

357292 حمد|هيم حلىم |بــــر| |رن زيق|لزق|صيدله 

68|26o لدرينى متـــول|ده محمد |محمد حم لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

2272o5 لعزيز فهىم|م عبــــد|عمرو هش تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

4o5726 ى|حمد محمود |حبــــيبــــه  حمد حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

848242 مه|هلل سل|د|يوسف شنوده ج ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 
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28|4|6 ى متـــول سعيد محمد حسي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

76845 مد معوض مرىس|مل ح|عمر ك ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

86|733 حمد|هلل كريم محمد |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

297348 حمد عطيه مرع|عمرو  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

89o82| ن محمد |ر عمر سليم|من سيوط|نوعيتـــ 

59638 ء محمود محمد محمود|سم| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

24|8o6 لبــــهوتـــى|هيم محمد محمد |بــــر|سلىم  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

89|7o| ى عط|بــــو|هيم |بــــر|يمن | هلل  | |ليمي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

325o77 د نسيم|وجدى ج| رمي| هره|لق|عه |زر

62382o زق محمد طه|لر|هدي عبــــد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

485525 مد مصطفى|ن محمد جمعه ح|رو سكندريه|ل|ره |تـــج

32245| كر|لسيد محمد ش|ء يىح |شيم ى شمس|د| بــــ عي 

|42453 لمسيح بــــطرس|جح عبــــد |ريتـــ ن|م ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

342336 تـــه حفنى|ح شح|لفتـــ|منيتـــ يشى عبــــد| ى شمس|د| بــــ عي 

677443 زى|حمد حسن غ|مصطفى مدحتـــ  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

89|59o ى  |بــــر عبــــد|مروه ص لمعىط حسي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

529235 حمد خرصى|هلل |متـــ يحن  عبــــد|س| ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

8833|7 فظ  |لح|لحكيم عبــــد|ء عىل عبــــد|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4263 ويش|حمد  ج|هلل |لكريم عبــــد |سل عبــــد |بــــ هره|لق|حقوق 

9|9228 ى مه تـــوفيق يوسف |سل| مي  سيوط|طبــــ 

|2o445 ى|مصطفى يشى عبــــد  لرحمن حسي  هره|لق|حقوق 

|32o63 روى خليل فتـــىح سيد| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|2|55| لعظيم|سلىم ممدوح محمود عبــــد  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

9oo|6 ه | ف عنتـــر محمود|مي  رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

336o3 لخطيبــــ|حمد |حمد محمود |م |ريه هره|لق|ن |سن|طبــــ 

||99|7 ي د لبــــيبــــ خليل|يز فؤ|م ف|مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|29|9 ى عبــــد | ن|د زىك زيد|لجو|حمد حسي  |حقوق طنط

75582| هيم|بــــر|تـــه |هيم شح|بــــر| |ند ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

295654 حمد|محمد وجيه محفوظ  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص
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8|oo5o حمد|يز |لسيد ف| |ند ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

52|338 تـــ خ| |لسق|حمد محمد |لد |مي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

283|o ي ع|عمر ن شور محمود|ج  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82|554 رك|مبــــ|عبــــي  عطيه نسيم  ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

787o47 ر|لستـــ|ر سعيد عبــــد|لستـــ|رحمه عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

448449 ن|د عثــــم|لسيد محمود حم|لرحمن |عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

6o627 وق محمد يىح جنيدى رسر علوم بــــنى سويف

335|59 سيد محمد| هلل رض|منتـــ  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

8o62oo د محمد|مه فؤ|س|ره |س ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

23o866 شم|دل محمد ه|هلل ع|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

643869 ى شعبــــ|ل| ن محمد|ء حسي  زيق|لزق|حقوق 

287466 زق|لر|لسميع عبــــد|حمد عبــــد|محمد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

768o|3 ه جميل محمد | ى|بــــو |لسيد |مي  لعني  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

487oo9 هيم نرص محمد|بــــر|م |م|عمر  ى شمس| لسن عي 

68695| د طلبــــ|حمد فؤ|نجوى  لمنصوره|حقوق 

9o48|| لمنطلبــــ |للطيف عبــــد|سكر عوض عبــــد ج|علوم سوه

477|77 هيم حسن|بــــر|لح |رص ص|لدين ن|نور  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8|829o ي يوسف|م ع|بــــر| طف جورج  ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

4|36o7 ى|تـــ  محمد ش|لشح|حمد |رق |ط هي  |ره طنط|تـــج

|55|3 لسيد|لمنعم عويس |فرح محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

5275|7 وى |لغربــــ|ن |طف محمد سليم|ء ع|رس| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o688o فظ|لح|دي عبــــد|له|لرحيم عبــــد|هبــــه عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

639242 ى محمود عبــــد|ي لسيد حموده|هلل |سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|62|o6 ن|لمنعم شعبــــ|رق عبــــد |مصطفى ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

44565 ي|ر
بــــ|لتـــو|رجبــــ حسن عبــــد | ئى |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

2|337| هيم|بــــر|م محمد |م عص|ره ن|فنون جميله فنون حلو

4o|944 ى | حمد|حمد محمد فوزى حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

325||8 لمجيد عىل|لد عبــــد|حمد خ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

97939 ي|حمد عبــــد|مروى محمود 
لغنى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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856729 ه محمد عبــــد لحليم|لرحمن عبــــد|مني  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

482|6 ف عبــــد |ندى  لرحمن محمد|رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

443652 نم عىل بــــدر|هيم منصور غ|بــــر|بــــوىس  لشيخ|بــــ كفر |د|

248363 لسيد|هيم |بــــر|م |جر س|ه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4|3663 لبــــيوم|لغريبــــ |در |لق|هر محمد عبــــد|م لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

286458 وى|لهلبــــ|م |م|ء محمد |محمد عل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

792863 لم|حمد فرج س|رحمتـــ  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

453326 ن|لسيد حسن زيد|مح |محمد س لشيخ|ره كفر |تـــج

452576 |لسيد عط|لسيد جمعه |محمود  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

546952 ى|له|وحيد محمود عبــــد| مه دى عجي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

366887 ي
ن عرفه|عرفه رمض| دئى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

476|6| ى  لمهدى|حمد محمد محمد |حني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9||595 ح محمد عىل  |عىل صل ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

9o856| حمد محمد |ن |لسم|محمود  ج|ره سوه|تـــج

26546 ن محمد فتـــىح|يوسف رمض ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

67o74 حمد|رحمه مصطفى محمد محمود  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52o83 تـــ | لخي  رجبــــ محمد|بــــو|مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

48386 يف عم يف رمض|رسر ن|د رسر عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|6o437 ن|رمض| ء عط|محمد عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o5268 فظ عىل عوض|يدى فوزى ح|ه لمنصوره|ره |تـــج

25|52| لسعود|بــــو|م عىل محمد |سل| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

482698  عبــــد|
ى
زق|لر|نىح  محمد شوق سكندريه|ل|ره |تـــج

529474 ى أبــــو |أحمد مصطفى أحمد  ى|مي  مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||9875 ي|
نيوس|فرعون فهىم ط| وليفى ى شمس|تـــج ره عي 

894254 ر محمود عىل |لستـــ|محمد عبــــد سيوط|ره |تـــج

446|54 ى رجبــــ يوسف محمد حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

9|2|8| مصطفى محمود محمد عىل   ج|عه سوه|زر

|75389 حمد مصلىحي|تـــم محمد |جر ح|ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

23927 حمد عوض|هيم |بــــر|دل |بــــ ع|رح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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|62368 لسيد|دل محمد |محمد ع ى شمس|تـــج ره عي 

6|6o|5 لغريبــــى|مد |حمد ح|حمد |لد |خ ط|هندستـــ دمي

832232 وق محمد محمد حسن رسر |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

||9|59 ى عبــــد |دى بــــهيج |ف لمسيح|سعد قسطنطي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

7o9466 لم|لسعيد س|لدين |م مىح |ر س|من ط|بــــ دمي|د|

3|9439 بــــ محمد|دي| رحمتـــ رض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3o523 ود|ء سعيد سعدى د|رس| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

8399o4 ل|لع|رص نوبــــي عبــــد|لن|ء عبــــد|رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7o2632 دوف|لسيد ش|حمد |هد مسعد |ن زيق|لزق|عه |زر

9|5o8 در|لق|روق عبــــد |در ف|لق|عمر عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

75||33 ن|لعزيز سليم|لدين عبــــد |ج |ن رس|روز عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8||496 دق|سم ص|حمد ق|سمر  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

76968| وى|لجن|حمد محمد |ل |جل ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

24|467 ل|لع|يمن عبــــده عبــــد|يه | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|2769 شور|تـــ زىك ع|ريم بــــرك ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|58|5 بــــيه|سل محمد سعد طر|بــــ طبــــ بــــورسعيد

7583|3 حد|لو|ء محمد محمد عبــــد|سم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

59867 مل|ن ك|حمد بــــدر عثــــم| صيدله بــــنى سويف

526253 حمد|يوسف حسن موىس محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

699|oo م|لمصلىح سل|محمد رجبــــ محمد  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|6o|62 وى عطوه|للطيف طنط|حمد عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|653o3 ي
لنرص|بــــو |حمد محمد محمد | |دئى ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

88oo44 بــــ فىل فرح |يه|رك |م سيوط|طبــــ بــــيطرى 

442656 بــــ|لوه|حمد عبــــد |شم |ن ه|نوره لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|73996 هلل| |عمرو محمد عطوه عط دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

2666|o لنبــــى|ح محمد حسبــــ |ل صل|كم| مه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

23325 هلل|زن محمد خلف خلف |م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

484238 ذ محمد نرص محمود|مع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

636537 لعزيز|ر عبــــد|لغف|لسيد عبــــد|محمد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |
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|22o|8 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |ملك مجدى محمد  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

879574 حمد |لجليل |ن عبــــد|بــــ رمض|ربــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

764o49 حمد مزروع|حمد محمد |رحمه  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

778239 حمدى محمد عىلي| عل زيق|لزق|عه |زر

484659 م حسنى محمد محمود مرىس|محمد حس ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

3|934 هلل|عيل عبــــد |سم|محمد ربــــيع  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

|2|6o3 حمد يوسف|ري |لبــــ|ل عبــــد |محمد جم هره|لق|صيدله 

23387o حمد|حمد محمد |بــــر |حمد ص| هره|لق|ره |تـــج

497545 يف محمد |ي ى رسر لرشيدى|سمي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

84682 م|لمنعم تـــم|دتـــ عبــــد|لمنعم حم|عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

477272 ري|رك عطيتـــ زىكي عطيتـــ زخ|م |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

45337| عيل|سم|يوسف وجدى طلعتـــ عىل  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

468o3 لحليم|در عبــــد|لق|لحليم عبــــد|طمه عبــــد|ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

|78379 حمد|بــــ |لتـــو|منى حمدى عبــــد  هره|لق|عه |زر

8o|252 ي ك مل|ميفل نظىمي بــــشر ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

647||2 حمد منصور عطيه|ل |جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

283344 غ|لدبــــ|روق عمر |لد وليد ف|خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7822| لعزيز متـــول|هدير محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o89|7 لدقم|لعظيم |لعظيم عبــــد|حمد محمد عبــــد| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

2|2227 |محمد | سم رض|بــــ
ى
لدسوق دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

4o5|o3 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|لسيد |حمد |عمر  سكندريه|ل|حقوق 

6399|2 مريم فريد عبــــده فهىم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

68||23 بــــينى محمد غنيم|مح محمد رفعتـــ |س لشر لمنصوره|بــــ |د|

86538| حمد حمدي محمد خليل| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

73252 حمد بــــرع|م رجبــــ |حس ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

|7467o ى|زم |ح حمد محمد حسي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|9o92 لمجيد|لرحمن عبــــد|ريم عمر عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

888263 حمد عزم عىل  | |سه سيوط|بــــ |د|

425458 ى|لسيد عىل حسن ش|حوريه خميس  هي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

867|8| ي|حمد مختـــ|رفيده 
ر حفنى دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

|57|84 هيم|بــــر|هلل |م عبــــد |تـــسنيم حس ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى
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28557o ل|لع|حمد عبــــد|دل |م ع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

649479 ن|لم فرح|هيم محمد س|بــــر|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

52457o لنبــــي|هيم عبــــد |بــــر|هيم محمود |بــــر| سكندريه|ل|هندستـــ 

33o||8 حمد جعفر|زق |لر|ء حمدي عبــــد|رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

5o35o ى موىس سعد وهبــــه| مي  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

|732|o لرحمن|خديجتـــ محمد سعد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o4535 مي  |ل|حمد محمد|لرحمن مدحتـــ |عبــــد ج|حقوق سوه

92|595 ى سيف  مريم نبــــيل بــــشر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

88654| | مل عط|ن ك|يوسف شعبــــ ج|بــــ سوه|د|

4363o9 حمد محسن|مجدى محسن  لشيخ|علوم كفر 

466|7 لرحمن رجبــــ|م عبــــد |ل حس|نه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|64|o5 ى محمد  حمد|عمرو حسي  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

763296 ى عل لعفنى|لسعيد محمد |لدين |ء |نيفي  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

32789o هيم|بــــر|لعزيز |م عبــــد|مصطفى عص ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

789828 ل محمد عزبــــ|ئل جل|نبــــيله و ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

85793| ي جم|م|
حمد|ل محمد |ئى لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

|89|2 لرحيم حسن عىل|عمرو محمود عبــــد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

95569 ى محمود | ى حس|مي  ى|مي  ني  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

28523| م عىل|لسل|لعظيم عبــــد|عمرو عبــــد |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

5||875 لقعيد|دل عىلي عيد محمد |ع طبــــ بــــيطرى دمنهور

|35559  عىلي
ى مريم عىلي حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

77|58| د|لبــــر حم|ح فوزى عبــــد |سم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6|8469 لدعدع|محمد محمد حلىم  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

||723o شم|جد مصطفى ه|رق محمد م|عطور ط ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

279478 ر|هيم نص|بــــر|هيم فتـــىح |بــــر|فتـــىح  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

84|93o ى |ل |حمد جم| حمد|مي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

86|785 ي محمد 
هيم|بــــر|محمد مصطفى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

495497 بــــيشوي سعيد رستـــم فخري ره دمنهور|تـــج

||9|o3 د|لجو|لسيد عبــــد |دهم محمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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6o778| ن|رق محمد عىل رضو|ندى ط |بــــ طنط|د|

|4423 مروج محمود محمد عىلي ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

689o93 لد محمد جوده مصطفى محمد|خ لشيخ|هندستـــ كفر 

875o|| مل |مه نظىم ك|س|هنده |ش سيوط|طبــــ بــــيطرى 

9o2|72 د |م عىل عو|ء عص|هن تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

682785 لسيد عىل جمعه خلف|مروه  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

5|3994 لسعيد|بــــو|عىل حسن محمد | هويد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

79835 لشورى|در |لق|لد حموده حموده عبــــد |خ كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

762963 حمد عبــــده متـــولي جمعه|يه | حقوق بــــورسعيد

7|7979 م محمد عوض|ل س|لع|هبــــه عبــــد  لمنصوره|علوم 

355984 لم|لد محمد خليل س|مروتـــ خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3468o8 لدوه|ن حمدى سعيد محمد |نوره ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

5o2559 متـــ عىل|رق سل|محمد ط ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

25|7o5 لجزيرى|حمد |لسيد محمد |لرحمن |عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

837526 هيم|بــــر|ن مسعود محمد |يم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

284999 لعزم|بــــو |ح دردير منجد |محمد نج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|3oo6| لح طه|هلل مدحتـــ ص|هبــــتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6|o23 لد عويس طه|لرحمن خ|عبــــد معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

2525oo ن|لحميد رمض|سعيد عبــــد| ند ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|54333 حمد|مي  مصطفى مصطفى | ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

86o455 ن|محمد طلعتـــ محمد عثــــم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o826| لسيد|لسيد محمود |ندى محمد  لمنصوره|طبــــ 

898874 ن |لحليم رسح|ن عبــــد|يه رسح| ج|ره سوه|تـــج

4ooo|7 ن|مرقص يون| ئى تـــوم|ردين ه|ن سكندريه|ل|ره |تـــج

886499 محمد مرىس محمد خليل  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o6|66 لسعد|بــــو |ر |لغف|رس عبــــد |محمد ي سكندريه|ل|ره |تـــج

87o386 م جمعه محمد|لسل|عبــــد| دين سيوط|عه |زر

8396|4 لنوبــــي|لمنطلبــــ |حمد محمد عبــــد| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7oo8|5 سعد صبــــىح محمد طه محمد فوده لمنصوره|هندستـــ 

296794 ى ح|حمد ن| مد سليم|دى حسي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|
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44|645 مل محمد يوسف|ن محمد ك|كريم لشيخ|عه كفر |زر

52|933 ن|ن دمي|د فوزي سمع|عم| رين|م ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|54748 ى ى سليم عبــــد |بــــو | |مي  ك|لمل|ليمي  ى شمس هندستـــ عي 

|46o|| ح|لفتـــ|ن وليد محمد عبــــد |رو هره|لق|بــــ |د|

256o68 لعزيز حمد|محمد سمي  عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|443o7 حمد عىلي|حمد طه |مؤمن  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

897||4 ء فتـــىح عىل محمد |نجل ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

545938 حمد محمد|لسيد |هيم |بــــر|نبــــيل  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o677o ن مهدى متـــول|يتـــ محمد رمض| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

2|222o  |يوسف ن
ى
حمد|رص صدق وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

37|72o تـــ سيد|هدى سيد شح س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

526755 حمد محمد|لسيد |حمد |ل |بــــل سكندريه|ل|هندستـــ 

28433| لد|هيم خ|بــــر|ندى حمدى  ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

7o4278 هلل|لم خليل عوض |محمد س زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|3982 لحميد|لمقصود عبــــد |مه عبــــد |س|سهي   |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

767o2o ى|طف محمد عيد حس|يوسف ع ني  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

5||664 لخول|م محمد |لسل|هلل محمد عبــــد|عبــــد |طبــــ طنط

98468 لقوى|ل محمد عبــــد |حمد كم| ي للفن|
|دق قن|لفنى

422852 هيم|لوكيل إبــــر|ء أحمد عبــــد |إرس سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

7633|9 ي
ر|لعط|روق محمد |هيم ف|بــــر| |دئى تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

542622 لحميد محمود عطيتـــ|سلوي دكتـــور عبــــد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

83|46o هلل بــــكر|رص عبــــد|لن|ء عبــــد|سم| دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

84o|36 ي سيد حسن|لر|هدير عبــــد
ضى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

237o65 ف محمد عبــــد|ئى |م| هلل|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

26|345 رتـــ|عيل عم|سم|لد فتـــىح |محمد خ رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

|4o787 حمد ثــــروتـــ سعيد عطيه| ى شمس حقوق عي 

848653 هلل|لح خلف |طف ص|لح ع|ص ي صىح 
ن|سو|معهد فنى
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36||83 د وحيد محمد|هيم عم|بــــر| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

334363 ى يز شفيق موىس|ف| مي  ى شمس حقوق عي 

786725 د|لد شحتـــه محمدي عو|ئى خ|م| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

677859  |حمد |محمد 
ى
حمد عيد|لدسوق لمنصوره|حقوق 

4|o8|9 مح حسنى أحمد غديرى|ن س|رو |بــــ طنط|د|

|37382 عيل حسن|سم|حمد حمدى | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

435||5 ى|بــــو|تـــتـــ |ئل حمدى شح|و لعيني  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

2|8737 حمد|لدين |ل |دهم سعيد جم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

699942 تـــ|عيل فرح|سم|حمد |ل |حمد جم| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

868667 ح محمد|لفتـــ|شور عبــــد|بــــ ع|رح دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

7983| ى فهيم سليم|يه| بــــ حسي  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

7o6|3o ر|لغف|حمد عبــــد | |مروه رض ن|صيدله حلو

67o66 ى  بــــوزيد سيد|تـــقوى عشر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

79|768 ه محمود محمد يوسف  هيم|بــــر|ني  زيق|لزق|بــــ |د|

476685 وز محمد رمض ده|ن محمد حم|ني  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5|o447 طه محمد طه حزيمتـــ تـــمريض دمنهور

437532 تـــى|لرحمن محمد بــــخ|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4|o467 هيم محفوظ أبــــو زيد|بــــر|محمد محمود  |ره طنط|تـــج

5oo|76 ر|لنج|مل محمد |لدين محمد ك|ل |كم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4ooo95 مل|حمد فهىم ك|نردين يشى  سكندريه|ل|ره |تـــج

4947|7 فيتـــ|بــــدين محمود أبــــو و|لع|محمود زين  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

92328 لرحمن|عبــــده حمدى عبــــده عبــــد  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

533666 ى محمد|يحن  سعيد محمدى  مي  بــــ بــــنى سويف|د|

66477 لمنعم|لمنعم محمد عبــــد|هدى عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6959o مرقس| حن| صموئيل حن ن|ضتـــ حلو|علوم ري

49693o س|لرؤوف عبــــ|لد عبــــد |سلىمي خ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6243o3 ز|لقز|در |لق|لسيد نرص عبــــد |ء |آل هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

852964 هلل|ن عىلي عبــــد|عىلي شعبــــ ي|تـــمريض 
| لمنى

4424|5 حمد عبــــده|هلل |لحسينى عبــــد|هلل |عبــــد لشيخ|تـــمريض كفر 
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486582 لسيد طلبــــه|يمن طلبــــه |لسيد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

526558 شه عىل|يوسف محمد عك ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

475658 د محمد|آيه سمي  أحمد حم سكندريه|ل|ره |تـــج

||84|9 لد حلىم عىل عيسوى|حمد خ| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

42893 ج|لخي  محمود حج|بــــو|فرحه  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

779772 ل عىل منصور|منى كم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

248o65 هيم يونس|بــــر|دل مصطفى |ء ع|شيم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

356323 د|لجو|م محمد عبــــد|ل عص|بــــل |ره بــــنه|تـــج

235|37 ن|حمد مهر|حسن محمد  هره|لق|حقوق 

9o2o23 للطيف محمد |ح عبــــد|ورده صل ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6o6|44 دى|لزي|لىح محمد |مه عبــــد |س| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

785234 هيم محمد|بــــر|محمود محمد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

6o24o7 در|لق|هيم سند عبــــد |بــــر| |دين لمنصوره|ل |طف|ض |ري

497253 ئى|لكنف|حمد محمد |ن |يم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

77|4o| حمد غريبــــ|ن |ن محروس سليم|حن زيق |لزق|تـــمريض 

|74652 ر|لغف|م عىل عبــــد |مؤمن هش ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

34357| لقرش|حمد محمد محمد نرص |حبــــيبــــتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o656 زق عويس|لر|ن عبــــد|جر شعبــــ|ه ي سويف
تـــمريض  بــــنى

49|o66 ى ق|سح|صبــــىح رزق يعقوبــــ | كريستـــي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5|4497 ى عبــــده عبــــد|ي ي|لق |لخ|سمي  ر|لىح  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

846||6 لمنعم شحتـــو محمد|حمد عبــــد| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

262852 يف|محمد جمعه محمد عبــــد  لعزيز رسر |ره بــــنه|تـــج

856|93 ي عبــــد
بــــر محمد|للطيف ج|مصطفى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

6|3542 لبــــيوم|لسيد |سيد أحمد | محمد ذكري تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

4|o489 متـــ|بــــو سل|د |لسيد ج|حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

25|773 رص محمد مصطفى|لن|مصطفى عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6o7579 ل|لجم|ن محمد |محمد سليم ضتـــ|ري/ج|أللسن سوه|كليتـــ 

4528|8 زى|فع محمد عىل حج|لش|مصطفى محمد  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

6|8323 ى  هيم|بــــر|لمرىس |محمد حسي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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48272o بــــو سمره|ء محمد عىل عىل |لزهر|طمتـــ |ف سكندريه|ل|بــــ |د|

2846o ى|لنبــــى |حمد فتـــىح عبــــد | لبــــحي  هره|لق|بــــ |د|

9o2299 ظم محمود محمود محمد |ك ج|حقوق سوه

|3674| زىك| هر حن|م| ليدي سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

885932 لحفيظ |س عبــــد|حمد عبــــ|كريم  سيوط|حقوق 

296|46 ح محمد ربــــيع خليل|له محمد صل|ص| ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

3677|o د|طف سعيد عو|حمد ع| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

322o|2 ونيك ل يوسف ونيس|جم| في  ن|فنون جميله فنون حلو

427629 ئى|بــــوه|هيم |بــــر|هيم |بــــر|لعزيز |محمد عبــــد |ن طنط|سن|طبــــ 

|423oo هيم عىل|بــــر|هلل |سلىم عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|53649 وى عمر|ن قن|ء رمض|ل| ن|حقوق حلو

68o765 ن|لسعيد رمض|ن |بــــر رمض|ر ص|مي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

26768o لمشد|طف محمود |مه ع|س|محمد  |ره بــــنه|تـــج

|43||3 ى حمد جزر|حسن | لي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

773o5|  محمد|حمد مختـــ|
ى
ر شوق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

زيق|لزق|بــــ

68743 ضى فرج|وى مش|ر سعد|زه| لفيوم|بــــ |د|

452424 لعزيز|ح عبــــد |لسيد مصبــــ|يوسف  لشيخ|هندستـــ كفر 

86946| حمد|حمد فوزي |م |حل| لمنصوره|حقوق 

759o59 يف حربــــى محمود  هيم|بــــر|رسر تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

698942 ن|حمد رمض|ر محمد عبــــده |من لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9|4|74 ي|ر
حمد  |لدين محمود |ح |صل| ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4556o| |لرحمن سند |لد عبــــد |خ
ى
لدسوق ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|67654 ن مرىس|لم|مروه محمد س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|5o763 يم|لعم|بــــو|مل |مح محمد ك|مصطفى س ن|هندستـــ حلو

24o825 هر خلف شنوده|خلف م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

88o894 ل |لع|ل عبــــد|حمد جل|يه | سيوط|ره |تـــج

5o47o| ى هش ن|لسيد محمد رمض|م |نيفي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

792936 لسيد معتـــوق|هلل معتـــوق |منه  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

89776o حمد |حمد عىل |م |سه ج|تـــربــــيتـــ سوه
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3398o6 لسيد|هيم |بــــر|م |ندى س زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

27o482 وى|لبــــحر|لعزيز |محمود يشى حلىم عبــــد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|735o9 ي
ي محمد|مر عبــــد |تـــ| دئى

لمرضى تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

|253|9 عيل|سم|حمد |ئل |تـــسنيم و تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

68273| لىح محمد قطبــــ|ره محمود عبــــد |س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

52o|53 لم|بــــو س|حمد |محمد سيد | نور عه مشتـــهر|زر

3979| ن|ح منصور سليم|محمد صل م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

7oo|42 لمتـــول|تـــ |لشح|حمد |ندى  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

|6547| لرحمن محمد|منى سمي  عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

239753 ل ضبــــع|رق جل|نىه ط ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

8476o| ن محمد سيد عىلي|كريم ن|سو|تـــربــــيتـــ 

96486 ن|لرحمن رمض|رك عبــــد|عمر مبــــ ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|6o422 لسيد|مجد عىل |محمد  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

5oo284 لحليم خلف|محمد خميس محمد عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

69o284 نم|لد محمود حسن غ|مه خ|س|كريم  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

699845 ى خ|ي لد محمد محمود|سمي  لمنصوره|بــــ |د|

36o87o ذىك محمد ذىك فرج |ره بــــنه|تـــج

483583 ى|هلل ج|منه  ى محمود حسني  بــــر حسني  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

75859o حمد فتـــىح أحمد|يزه |ف ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|44476 لمهدي|لمنعم |لمنعم مجدي عبــــد |عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

49734o لجدع|لسيد |يتـــ حسن | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|||| لرحمن خليفه عىل خليفه|عبــــد  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

546625 ي فتـــىحي | رند
بــــوسنتـــ|حسنى |حقوق طنط

783776 ظه|بــــ|نور |حمد محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

54279o ن خميس محمدى دومه|نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

45o349 حمد بــــكر محمد بــــكر|عمرو  |هندستـــ طنط

355374 وق محمد  لسعيد تـــوفيق|رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

82464| حمد|حمد محمود |هلل |لمعتـــصم بــــ| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6347|5 يمن مصطفى نبــــوى محمد| زيق|لزق|هندستـــ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 3068 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5o694o لح رحيم|منتـــ محسن سعد ص لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

542722 هلل|بــــر عبــــد |هلل عىلي ج|منيه | ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

4|98oo لرحمن محمد|رص عبــــد|لن|لدين عبــــد|نور ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

4|68|o لزعيفى|خلود محمد خليل عىل  لشيخ|بــــ كفر |د|

485699 ء محمود محمد عىل|لىمي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82294o ن|كريم ربــــيع مرعي حس ي|هندستـــ 
|لمنى

697oo9 هيم عىل بــــهلول|بــــر|محمود  لمنصورتـــ |تـــمريض 

47642 ن محمد سعيد|عزه رمض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49678| ن|لحسينى محمد سليم|ر مجدى |من بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

339o3o ي عبــــد|يم|
ي|لبــــ|ح عبــــد|لفتـــ|ن مصطفى

ى
ق هره|لق|ر |ثــــ|

|455|2 ى |بــــر| لسيد|هيم سعيد حسي  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

235o42 ف مهدى محمد نرص|محمد  رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4793|2 زى|ن رأفتـــ محمد حج|نور سكندريه|ل|بــــ |د|

4o48|o هيم محمد محمود|بــــر|هيم حسن |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

37|764 ى محمد حسن عبــــد|مصطفى ك هلل|مل حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5|592| لرحمن|ن عبــــد |لحليم عثــــم|ل عبــــد |ء جم|أسم سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

42o25| حد محمود|لو|لق محمد عبــــد|لخ|خلود عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

8o8863 ف ممدوح محمود|لد |خ رسر ره بــــنى سويف|تـــج

254o|2 وى|لفيش|حمد محمد محمد|يوسف  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

883537 ي|ر
ر مونس |سعيد مق| ئى سيوط|تـــربــــيتـــ 

752|79 ن|لم|حمد س|لمطلبــــ محمد |م عبــــد |محمد هش |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3|o985 ى عبــــي  مجدى محمد حسي  هره|لق|علوم 

48o829 ن مسعود|هلل سليم|لسيد عبــــد|ن |حن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|8254 ئى|حمد نبــــيل محمد حس| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

282689 كم محمد|لح|لمول عبــــد|عبــــد| رش ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

688673 ج  محمد محمود حسن|لبــــلتـــ|محمد  لمنصوره|صيدله 

8265o4 ء حسن محمد عبــــيد|حسن دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

64385 لمطلبــــ|هبــــه روبــــى طه عبــــد لفيوم |تـــمريض 

43469| هيم زلط|بــــر|م يحن  |ريه |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ
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4|4o49 تـــه|للطيف شح|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |كريمه  |بــــ طنط|د|

9o|569 حمد |حمد |دم |ح |سم ج|طبــــ سوه

374263 ربــــيع| م مغربــــى حسن عط|سل| |حقوق بــــنه

|3o96o ى ى|دق بــــش|بــــر ص|ص| مي  هره|لق|حقوق 

|652|9 هيم عىلي|بــــر|حمد |نىح  | ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

3|6725 لسيد|م محمد مصطفى عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2767o دل بــــحر خليل|رقيه ع هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

446639 ى |حمد زىك |معتـــز  لجوهرى|حمد حسي  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

9o2354 ى |يمن |ن |يم| حمد خضي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

823o5| لنبــــي|لحفيظ حسبــــ |بــــسمه محمود عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

452762 د|لحد|حمد |رق سعيد |محمد ط ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

49348o ن|محمد عيد محمد سلط ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o2986 بــــو قرن|ل |ل جل|طمه جل|ف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6oo362 بــــو جبــــل|مد |محمود مصطفى محمود ح ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

543544 صف يوسف فضل|آلء ن| سكندريه|ل|صيدله 

|32332 لحديدى|لحميد |در عبــــد |حوريه محمد ن ى شمس|د| بــــ عي 

234|o4 عيل محمد|سم|سيف مأمون  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

756565 لمجيد محمد|ن عبــــد |ء سليم|عىلي عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

26|9o2 سم|زق ق|لر|رس طه عبــــد|ر ي|عم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

777|26 دق|لص|محمد مجدى محمد عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

65|99 بــــ|لتـــو|حمد سيد عبــــد |ء |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

8o92o5 هيم زىكي محمود محمد|بــــر| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

526989 للطيف حسن منصور|محمد ممدوح عبــــد ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

243|92 ض|جد ري|رق محمد م|بــــسمله ط هره|لق|بــــ |د|

69|584 لجمل|ل |لع|ندى مسعد عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

756346 ن|ن محمد سليم|ل سليم|من عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|74253 ى |محمود ي| ند هيم|بــــر|سي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5282o2 مر|محمد عطيه ع| يىحي زكري ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

697532 خلود محمد محمود محمد عىل لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8|43oo ي|حمد رمض|
ي مهنى

ن رضى ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى
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249535 م حمد|لسل|ء مسعد عبــــد|سم لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

86836o حمد|لطيبــــ حسن |خلود محمد ن|سو|حقوق 

4|7266 لجندى|س |س محمد عبــــ|محمد عبــــ لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

33778| ن|مصطفى بــــيوم فتـــىح بــــيوم محمد سليم ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

6o4|29  عبــــد|د زينهم |محمد عم
ى
لعظيم|لدسوق ن|طبــــ حلو

645453 |حمد شتـــ|هيم |بــــر|لد |يزه خ|ف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5|476o ى شعبــــ ن عطيه حسن|بــــشر بــــ دمنهور|د|

4|5955 د يوسف عىل عبــــده|ن حمدى فؤ|رو لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|69o63 لبــــدوى|هر |مصطفى محمد ط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

48436 لغنى محمد|حمد عيد عبــــد | هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

26oo86 د|لجو|حمد عبــــد|دل |بــــ ع|رح ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

756239 ن محمد محمد محمود|يم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7594|4 هلل جمعه أحمد| |ء حمدن|شيم دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

8|4727 يم مهدي|لد|تـــم عبــــد|ح| رن ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

627347 مر|لحميد خليل ع|مر عبــــد|هدى ع زيق|لزق|طبــــ 

638245 يف|وى محجوبــــ |هيم محمد مك|بــــر|حمد | لشر زيق|لزق|طبــــ 

36447o مصطفى مجدى مصطفى محمود |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

349752 للطيف|مه عبــــد|مه سل|مصطفى سل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

789o77 لد محمد محمد|ح خ|صل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83o536 ده عيسي|هلل عيسي حم|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

775534 ح جوده محمود محمدعطيه|صل زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

334|39 لسيد|هيم |بــــر|رق محمد |ط |بــــ بــــنه|د|

763297 ى|لسيد |يدى ممدوح محمد عوض |ه لدمي  علوم بــــورسعيد

77735| يه حمدى محمد ذىك مرىس| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

443877 س حسن|م عبــــ|لسل|ء فتـــىح عبــــد|نجل |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

52|224 لبــــ|بــــو ط|لعزيز عطيه |ء مصطفى عبــــد|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

778939 لدين|رس محمد مىح |مينه ف| زيق|لزق|بــــ |د|

6|34|5 ىسر|هلل ن|لد فتـــح |حمد خ| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|69975 ى محمد|لمنعم حس|محمد عبــــد  ني  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|
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9o6366 شم |صم محمد ه|رؤى ع |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

355729 رى|جميل عيس زخ| رين|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

64|655 ى |ي هيم مصطفى سنبــــل|بــــر|لسيد |سمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

23387| مد محمد|رق ح|حمد ط| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

87o8|9 ى خليل|طمه |ف حمد حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

55242 ضى محمد سيد|مروتـــ ر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8489o6  محسن محمد عىلي |ي
ى هيم|بــــر|سمي  ن|تـــمريض أسو

4o3456 بــــر|لموجود ص|رق عبــــد |هدى ط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o773| ي عبــــد|م|
للطيف|هلل محمد عبــــد|ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

272257 حمد|م |طمه محمد سل|ف ج|تـــربــــيتـــ سوه

9|5|86 ى|م س  |لي|طف مهنى |ع| رتـــي  سيوط|بــــ |د|

82|626 ي عبــــد|عيل عبــــد|سم|د |زي
للطيف|لغنى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

7o2894 دو|هيم ج|بــــر|در |لق|هلل عبــــد |محمد عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

26244| عيل|سم|تـــى خليفه |محمد زن ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

73672 لد محمد جمعه|حمد خ| لفيوم|بــــ |د|

83753| طلبــــه| ء طلبــــه عط|دع ي للفن|
|دق قن|لفنى

523468 روق تـــوفيق|روق محمد ف|ف سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

7|o59o در محمد|حمد ن|ء |لىمي كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

488852 لونيس|محمد سعد حسن عبــــد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3|7765 |حمد عمرو ف|
ى
ئق منوق ى شمس|تـــج ره عي 

5455|2 ميل نبــــيل لبــــيبــــ فرج مليكتـــ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|35455 دى محمد|له|ل عبــــد |يدى جم|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

764235 لسيد|يفل سمي  فهيم عبــــد |م ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3527|5 محمد ممدوح شديد عيسوى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5oo836 ف عبــــد|فرحه  وى|لبــــحر|لرسول |رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o5|8| لمجيد مغيبــــ|مصطفى عوئى حسن عبــــد  لمنصوره|صيدله 

422|oo ىط|لمع|بــــو |م منصور |كوكبــــ عص بــــ دمنهور|د|

477o38 ى|حمد محمد |حبــــيبــــه  حمد حسي  سكندريه|ل|طبــــ 

35|84| هلل ممدوح محمد فريد فوزي|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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2723|6 حمد|سيف محمود حسن  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

|63982 مريم نصي  نبــــيه بــــخيتـــ ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

24|36o ى عبــــد|ل |حمد جم| ح|لفتـــ|مي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

7o6488 م|لسل|حمد عبــــد |م محمد |بــــسنتـــ هش لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

348o45 لبــــوهي|ع |لنبــــي فتـــىحي رف|حمد عبــــد| ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

352537 ى عىل |بــــو |ء محمد  |لزهر|طمه |ف لعيني   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

4|7872 ن عىل عرفه عىل يونس|نوره لشيخ|بــــ كفر |د|

|5||67 لعزيز يسن|تـــ عبــــد |لشح|طمه |ف ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

26947o بــــوبــــكر|ن |ل محمد سليم|يه كم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

688674 دى حسن|د ش|د رش|محمد عم لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

876|33 ض  |د ري|حمد فؤ|دل |حمد ع| سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

7o7362 لعدل|هلل محمد |ئل عبــــد |ن و|ريم|ن لمنصوره|حقوق 

624o54 حمد محمد درويش|لسيد |لرحمن |عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7|5o56 لمنعم غنيم|لمنعم محمود عبــــد |عبــــد | ند لمنصوره|حقوق 

787269 |لن|حمد محمد عىل |ء |ول
ى

ع زيق|لزق|حقوق 

53882| ى  عر|لش|لسعيد |بــــسنتـــ محمود حسي  زيق|لزق|عه |زر

6o|79 ل|لع|ل جمعه عبــــد |ميمه كم| علوم بــــنى سويف

499737 ى صموئيل  ئيل منصور|لقمص ميخ|شي  هره|لق|م |عل|

69o4o5 |لغنى مني  محمد |يه عبــــد |
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

||724| ل مصطفى عىل|لع|هلل محمد عبــــد |منتـــ  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

68|o4|  |رس محمد |محمد ي
ى
ي|لدسوق

بــــينى لشر لمنصوره|ره |تـــج

77293o هلل|لعظيم عبــــد|لمنعم عبــــد |حمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

72995 ى|لد ربــــيع رمض|خ ن حسي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

497259 وتـــ|لسيد حل|يه فكري محمد | تـــربــــيتـــ دمنهور

52|7o9 س|هيم عبــــ|بــــر|ء محمد |سم| بــــ دمنهور|د|

269o39 شقر|ل|هيم |بــــر|لدين |تـــفى عز ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8683oo ي
ء محمد محمود|لدين عل|ء|ضى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

766669 حمد محمد|حسن مجدى حسن  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

4||o8| ر|لغف|دل عطيتـــ عبــــد |ر ع|من |حقوق طنط

246543 هيم|بــــر|ن |يمن فتـــىح زيد|محمود  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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258262  |لش|حمد فوزى محمد عبــــد|
ى
لجندى|ق وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

828456 حمد|د صديق سنوس |جه ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

864438 ىطي محمد|لع|هر عبــــد|محمود م ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

62448| ع|لو|ندى سعد محمد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

286o34 ى|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

26o782 ى صبــــىح عىل عبــــد|ي لونيس|سمي  ن|صيدله حلو

28646o لخول|مصطفى محمد عىل  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

525229 ي
ن|ح حسن زيد|لفتـــ|بــــ عبــــد |يه| |دئى تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4894o3 لق|لخ|ندي مجدي حسن سعد عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

5o3o36 ى عبــــد  ى عمرو حسي  ى
لعزيز جميل|كيى سكندريه|ل|عه |زر

485o34 هيم عىلي محمد|بــــر|رق |محمد ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

465o24 |لجليل و|لسيد عبــــد |عيل |سم|حمد |
ى
ق دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

4|o75 ى |ي لسيد محمد عبــــيدو|سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

84o499 |لوف|بــــو|يوسف حسن | ند |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

|5o967 هيم محمد|بــــر|ء محمود |رس| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

44|o3 حمد سيد|هلل سيد عبــــده |عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|69643 سحق رشدى سيدهم|ئيل |مهر دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

348o9 بــــوزيد محمد|محمود مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|358| رق عىل سعيد عىل سعده|أمينه ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

58oo5 ى لسيد|لمنعم عبــــد |طف عبــــد|ع| مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

237865 ئيل|ميخ| مريم سيحه زىك حن ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

867275 لنوبــــي محمد|د موىسي |جه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

479|59 لسيد محمود حسن|بــــ |يه|محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

39397 هيم محمد|بــــر|هيم |بــــر|محمد حسنى  هره|لق|هندستـــ 

6|7o32 ره|د فتـــىح حسن نقش|ن عم|رو ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

293|6 لمنعم سيد محمد عيسوى|دهم عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

88455| مجىل | ل رض|صموئيل غبــــري سيوط|ره |تـــج

7795|8 تـــ محمود|لشح|ر محمد |من زيق|لزق|نوعيتـــ 

7o247o ى سيد |منيه | ى حسونه|حمد |مي  مي  زيق|لزق|حقوق 

529684 لدين سعد|ح |ء صل|محمد عل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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9|49oo ديوس مرقس  |قل|جد |ركو م|م سيوط|حقوق 

69|69| حمد عزتـــ|لمجيد |رق عبــــد |هيم ط|بــــر| لمنصوره|ره |تـــج

54556| لسيد محمد يوسف|رص |بــــسمتـــ ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

759585 حمد محمد|ء محمد |عىلي بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

3|5656 شم|دى ه|له|حمد عبــــد|رهف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o23|5 ل|لجم|لسيد محمد |هدير عىل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

765332 مر مصطفى|ل ع|ح كم|محمد صل حقوق بــــورسعيد

||9466 ى محمد موىس|حمد بــــدر | مي  ى شمس|تـــج ره عي 

|398o3 حمد جمعه|حمد |ضىح سمي   هره|لق|ر |ثــــ|

44257 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|لعزيز |عمر عبــــد  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

2574o6 ى|م سعيد محمود حس|ريه ني  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

453279 لسيد محمد بــــدير|لرحمن بــــدير |عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

3|956| بــــ|لوه|هيم محمود عبــــد|بــــر|د |جه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

494o6 هدير حمدى سعد محمد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

83844o لر حمن|ن يو سف عبــــد| رقيه رمض دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4|9456 لغندور|حد |لو|ح عبــــد |ر مصبــــ|جر مختـــ|ه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|62949 وع|لحليم مط|ل عبــــد |ن جم|يم| هره|لق|ره |تـــج

35o8o9 هيم يوسف|بــــر|هر |مريم م ج|بــــ سوه|د|

225346 ء فتـــىح لبــــيبــــ محمد|نجل |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

2|5753 هيم|بــــر|لدين محمد |ح |حمد صل|ئل |ء و|ل| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

2773o در محمد|لق|رس سمي  عبــــد |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

45|397 لدين|ج |هيم تـــ|حمد إبــــر|محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

7|||65 ء شكرى حسن محمد حبــــيبــــ|ل| لمنصورتـــ |تـــمريض 

758699 ى غريبــــ محمود غريبــــ حسي  زيق|لزق|حقوق 

8||226 بــــ محمد|لوه|ح عبــــد|د صل|جه ي|بــــ |د|
|لمنى

443o6 ى رضو  عيد حسي 
ن|مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

84386 تـــ حسن|محمود عزتـــ شح ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

358548 هلل محمد|ل عبــــد|يتـــ كم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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4o342| لجندى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ر مجدى |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

629954 ى|ز محمد فكرى |حمد ممتـــ| مي  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

443|8| م مرزوق|لسل|حمد عبــــد|حفصه محمود  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

25|972 ر|لجز|لعزيز |مه عبــــد|م سل|سل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

88424o ن  |لوكيل حس|ن عبــــد|يمن حس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

2343o5 للطيف عبــــده|كريم مجدى عبــــد |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

23646| طف طه محفوظ|ع| عل ن|طبــــ حلو

5o6|o6  ص|ح |هيم صل|بــــر|
ى
لح |لدين محمد شوق

يوسف عىل
|بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

369824 ن|للطيف سليم|للطيف رمزي عبــــد|محمد عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

6o2579 هلل|لسيد فضل |لد لطفى |محمد خ لمنصوره|ره |تـــج

86982| وي|بــــر نسيم بــــيبــــ|رحيل ص ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|576|3 لسيد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |س |ين| ن|بــــ حلو|د|

|686|| لمنعم قطبــــ|ء محمد عبــــد |رس| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

676693 ه محمود  لرحمن|لسيد محمد عبــــد |ني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

97827 هلل يوسف|هلل يوسف عبــــد|عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

844379 ي فوزي فريد بــــقطر| نىح  ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|6|257 لمحسن|ن عبــــد |لمحسن رمض|م عبــــد  ى شمس| لسن عي 

434o39 بــــو يوسف|لسيد |لسيد أحمد |تـــن |ف ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

37|696 د محمد|رق فؤ|محمد ط تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

83457| ري معله|ن محمد خض|نوره دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

24258| لحليم|عبــــد| تـــم عط|حمد ح| هره|لق|علوم 

77o|7| ل|هيم غ|بــــر|هيم بــــشي  |بــــر|مصطفى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o6926 لم|لبــــيوم س|حمد |لدين |م |محمد عص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6999o5 لسيد|محمد محمود عبــــد ربــــه  زيق|لزق|بــــ |د|

42o7o لرحمن|هلل محمود عبــــد |م عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

326949 ى محمد بــــسمتـــ فريد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

36373 هلل|نور حمدى عبــــد |محمد  ن|حقوق حلو

763336 ي|لكن|لسيد |حمد زغلول | |مه
ئى حقوق بــــورسعيد

238368 حمد عىل|لرحيم |هدير عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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5866| ى سيد حسن هبــــه حسي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

69|o|3 |عيل عر|سم|تـــه |هيم شح|بــــر|يه |
ى
ق س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

266ooo د|لحميد حم|كريم محمد عفتـــ عبــــد زيق|لزق|عه |زر

5o572o هيم محمد مصطفى محمد|بــــر|محمد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

65646 يوبــــ|ده تـــوفيق |لرحمن حم|عبــــد  لفيوم|عه |زر

5o762o م حكيم عيس|ك س|مريم مل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68842| لعزيز|هلل عبــــد |دى عبــــد |له|ء عىل عبــــد |عىلي لمنصوره|صيدله 

3o593 لعزيز|لسيد حسنى عبــــد |رضوى   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

6|4o5 ى مكرم يعقوبــــ|سم |بــــ مي  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

6|839o  |محمد 
ى
لعطوى|حمد شوق ي صىح بــــور سعيد

معهد فنى

3||87 تـــ محسن  حمد عرفه|ني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|3o75o رص سيد محمد|لن|محمود عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

643946 ف عوض عبــــد|جر |ه حمد|ىط |لع|رسر زيق|لزق|صيدله 

45o985 بــــ|هيم كس|بــــر|دل |هيم ع|بــــر| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|3476| هيم|بــــر|لدين مصطفى عيد |سيف  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

24|426 ء سعيد محمد محمود عيد|سم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4|8824 لنبــــى عطيه عرص|عبــــد| ء رض|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|59248 لدين محمود محمود|كريم نور  ى شمس|تـــج ره عي 

54523 ى|حمد سيد |محمود  حمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

28o|32 عيل|سم|لحميد |محمد فخرى عبــــد ى شمس حقوق عي 

6|45o3 ح خليفه|لفتـــ|مه محمد عبــــد |س|مريم  |تـــربــــيتـــ بــــنه

23|692 د|بــــ ج|لوه|حمد محمود عبــــد| ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

43o58o ى |لسيد شح|روضه  وى|لص|تـــه حسي  |علوم طنط

34o395 لسيد|ح فتـــىح عىل |ء نج|رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|39|3 لرحيم|هلل عبــــد|ح عبــــد|عمرو صل هره|لق|هندستـــ 

894924 فظ مرىس |لسيد ح|مه |س| ج|ره سوه|تـــج

2|9638  مج|ن عر|بــــسنتـــ رمض
ى
هد|ق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4383o3 ص|لقص|در |لق|ن محمود عبــــد|ريم رمض ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 
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|5o733 وى|م عىل سيد ضح|سل| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

756578 ه و ئل محمود محمد|ني  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|58o64 ح|لفتـــ|هلل عبــــد |ل عبــــد |د جم|جه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

56|54 ى |ل ي|متـــ جم|س| حمد|سي  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

756336 ف حسن عبــــد | |سم لحميد|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44634 عيل|سم|ن محسن محمد |نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

482494 لح حسن|لد ص|ء خ|حسن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3489o حمد|يوسف محمد يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

494|4 صىل|ء حمدى محمد و|رس| هره|لق|طبــــ 

337|55 ن|حمد سيد سليم|جر |ه ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

879o94 م فتـــىح سيد |هدير عص ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

37276| ن|مل عثــــم|فتـــ ك|مريم ر ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

245482 لعزيز حسن|لمنعم عبــــد|ء عبــــد|دع ى شمس|زر عه عي 

27|7|| ن|لم رسل|يمن محمد نجيبــــ س|لميس  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

57523 لحسينى محمود|م |ء هش|شيم بــــ بــــنى سويف|د|

3|9785 زق|لر|مد عبــــد|بــــ ح|لتـــو|بــــحتـــ عبــــد|ر ى شمس|د| بــــ عي 

79o6o9 لعوف|حمد |لعربــــى |حمد |ء |عىلي نوعيتـــ بــــور سعيد

638544 لخي |بــــو |لسيد محمد سعيد |ندى  زيق|لزق|صيدله 

26599 ى  هيم|بــــر|محمود محمد حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

499845 حمد هندى|ل هندي |ء بــــل|دع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

767252 وى|محمد معدول تـــوفيق قن حقوق بــــورسعيد

24399| لحفيظ|هلل محمد صبــــىح عبــــد|عبــــد لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6832|o حمد|لسيد محمود |ن |يم| لمنصوره|صيدله 

878722 جر حسنى زىك محمد |ه سيوط|حقوق 

862539 ن|كر عثــــم|صم ش|محمد ع ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|54o68 هيم محمد|بــــر|لرحمن حمدى |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

344323 لكريم|د |لمول ج|هلل عىل عبــــد|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

74337 ي محمد محمد عبــــد | دين
لعزيز|حسنى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

868444 حمد محمد عىلي|لرحيم سيد |ء عبــــد|سم| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى
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6|o428 دى|لبــــغد|لحليم |دى عبــــد |له|أمل أحمد عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6||784 ي|هيم محمد |رتـــ أحمد إبــــر|س لشوربــــىح  |تـــربــــيتـــ بــــنه

66882 يمن عىل جودتـــ|ن |رو لفيوم|علوم 

77773| بــــ|لحميد دي|لقوى محمد عبــــد |حمد محمد عبــــد| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

8|3|o9 هيم|بــــر|رص سمي  |لن|ل عبــــد|جم ي|طبــــ 
|لمنى

382o3 بــــ|لوه|لرسول عبــــد |لسيد عبــــد |مه |س| هره|لق|عه |زر

9|6587 هيم |بــــر|لحميد |سيد محمد عبــــد سيوط|هندستـــ 

9o3672 ن |للطيف عثــــم|عيل عبــــد|سم| |نور ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7o3|o2 وى|لطنط|لسيد |حمد |ل يحن  سيد |نه زيق|لزق|علوم 

4o5772 ر|لعظيم عم|ندى يشى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|48758 يف حسنى  لسيد|بــــسنتـــ رسر ى شمس|د| بــــ عي 

|76375 ى محمد صفوتـــ محمد حسي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|525o7 حمد|مه |حمد سل|محمد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

676o67 ى عىل|لزىك |ن محمد |يم| حمد حسي  لمنصوره|حقوق 

8o89|8 لحميد|لسيد عبــــد|ئل سعيد |و ره بــــنى سويف|تـــج

49964| ي|ر
لبــــشبــــيسر|لنبــــى |ج  عبــــد|دى ن|له|عبــــد| ئى تـــربــــيتـــ دمنهور

3|4|8 حمد|لربــــ |د |لدين ج|م |نىح  حس| هره|لق|ره |تـــج

7|6884 لسيد يمن|هيم |بــــر|ء سمي  |سم لمنصورتـــ |تـــمريض 

|3|26o بــــر نجيعه|للطيف ج|حمد محمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

492o|6 هيم|بــــر|كوثــــر محمد عطيه عمر  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36o5o| لشيخ|ح محمود |لفتـــ|ء فوزى عبــــد|سم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

69666 حمد عطيتـــ طه|محمود  لفيوم|عه |زر

2o757 حمد محمد سعيد محمد عزتـــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4252o| لسيد|صل |جر نبــــيل محفوظ و|ه سكندريه|ل|ره |تـــج

32||87 د|هلل ج|لعزيز عبــــد|محمد عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4533| مه|شم سل|تـــه ه|شم شح|محمود ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

865684 حمد|ن |لمجيد عثــــم|بــــ عبــــد|رح ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

79|689 د|لسيد محمد يسن عي|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

45322| حمد |هر |لط|لعليم محمد |حمد عبــــد|
زق|لر|عبــــد

لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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6|477| مر|لحليم ع|حمد عبــــد |ديتـــ |ش |طبــــ بــــيطرى بــــنه

4624o هلل|محمد يشى سيد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

36o935 حمد|س |ء سعيد عبــــ|شيم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

42|963 لبــــريدي|لدين بــــسيوئى بــــسيوئى |د |عم| ند ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|4oo35 لسيد|د |لصديق محمد رش|بــــو بــــكر |ن |جيل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

246276 ي
لسبــــىك|حمد |ن |ء رمض|يحن  ضى ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

439452 لدربــــكىل|بــــ |ض محمد دي|تـــسنيم ري لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

537373 ه سعيد عبــــد  مل|د أبــــو ز|لجو|أمي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

767949 لمهدى|لسعيد |ن محمد |ئى رمض|م| لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

283786 ف سعد عمور عىل|محمد  رسر ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

27467 ن|روق رمض|ن ف|جر رمض|ه هره|لق|بــــ |د|

4|586 ي |محمد علو
حمد صقر|ئى هره|لق|حقوق 

353442  |لبــــ|عبــــد
ى
ف عبــــد|ق  عىلي|لبــــ|رسر

ى
ق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

793887 لم|لسيد س|لرحمن |محمد شكرى عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6|3|48 يد|لد محمد محمود ز|يونس خ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

648||7 لدين مصطفى|مريم محمود سعد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o8345 بــــر محمد|لج|هدي مقبــــول طه عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

9o6o22 لحميد |عيل عبــــد|سم|محمود محمد  ج|علوم سوه

6|675| هيم زعتـــر|بــــر|لسيد |ن |نور ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

242289 ى تـــه|سم عنتـــر شح|بــــ| يوستـــي  ى شمس|زر عه عي 

6o9322 غبــــ مسعود|لسيد ر|محمود  لمنصوره|بــــ |د|

768964 بــــ|للطيف خط|رق طلعتـــ محمد عبــــد |ن ط|رو ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

2578o9 ل زىك مرىس|محمد جم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

34|29| لجليل|لمنعم عبــــد|لجليل عبــــد|لسيد عبــــد| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

5|6243 وى نعيم|ريم نبــــيل فوزى هند طبــــ بــــيطرى دمنهور

|32965 رضوى محمد ذىك يوسف محمد هره|لق|ر |ثــــ|

|2228| حمد|سلىم محمد محمود  ن|بــــ حلو|د|

2624oo دى |له|لمرضى عبــــد |مي  محمد عبــــد |حمد |
محمد

ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

4|||22 زى|نور غريبــــ غ|هيم |بــــر|ن |يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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853448 حمد|هلل محمد حسن |منه  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|348|8 سيد| لعل|بــــو |د |مصطفى عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

83oo8o لحكيم محمد|كريمه سعد عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

924746 ك |لمل|كر عبــــد|ئى ش|مرفتـــ روم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

3|6|85 لعزبــــ|هيم |بــــر|د محمد |جه ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

9|777o ي|ر
ى |تـــه ص|خلف شح| ئى لحي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

سيوط|ئ 

|24459 ء محمد زىك محمد|يوسف عل كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

64||68 حمد محمد عىل|حمد سعد | زيق|لزق|حقوق 

8596o7 ي عبــــد|م عبــــد|لد عص|خ
لموجود|لغنى سيوط|حقوق 

354296 ي حد|ن خ|حن
د|لد حسنى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

92622 حمد|هلل |فتـــ عبــــد |م ر|ريه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

333387 مل|در ك|لق|م عبــــد|يمن هش| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

5|9382 لميتـــ|حمد |فظ |هيم ح|ره إبــــر|س تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

5o4268 ي|هيم |بــــر|لسيد |ن |فن|
ل|لمتـــول جى سكندريه|ل|ره |تـــج

9|2754 حمد |ر محمد محمود |زه| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

92343| لرحمن  |لرحيم عبــــد|لدين عبــــد|م |د عص|جه ج|بــــ سوه|د|

695o|7 ئى|لجليل مصطفى ه|جر سعيد عبــــد |ه لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

4o53o لم قطبــــ|ل س|حمد جم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

257394 لعيسوى|ن محمد |ن رمض|يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6o598| ظه|بــــ|محمد حلىم محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5o7949 زى|لسيد محمد حج|هدير خميس  ط|بــــ دمي|د|

362oo| ى | هيم محمد |بــــر|حمد حسي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

6|2736 |ش|حمد بــــ|لعزبــــ |ر عىل |من زيق|لزق|عه |زر

62932 هلل محمد|ر محمود عبــــد|من بــــ بــــنى سويف|د|

8|993 وي|ء محمد سعد ص|رس| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

523363 لد|م عىلي خ|حمد عص| سكندريه|ل|هندستـــ 

2|782 لد محمود عىل|جر خ|ه هره|لق|ره |تـــج

525o54 ق|لرز|ء بــــدر عبــــد |حبــــيبــــتـــ عل سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

6o8388 لجرم|لسيد |مد |رس ح|سمر ي |بــــ طنط|د|
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363o25 يه عبــــد لمنعم|سط محمد عبــــد|لبــــ|خي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

787|83 ه|طف |محمد ع لسيد بــــيوم خرصى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

877576 ى ه|ي مل محمد |ئى ك|سمي  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

784694 ى ن|ود عزيز سليم|د| مي  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

3568o9 لرحمن|لدين محمد عبــــد|د |ء عم|عىلي شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

||5444 در|لق|دين محمد لطفى تـــوفيق لطفى عبــــد |ن ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

68|2o6 ف ثــــروتـــ عبــــد | لسعد|بــــو|لمعز |رسر ط|بــــ دمي|د|

787788 لعزيز محمود|ء حسنى عبــــد |لزهر|طمه |ف ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

643|98 ي محمود|محمد 
لسيد مصطفى زيق|لزق|بــــ |د|

3254|7 در|لق|در سعيد عبــــد|لق|حمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|98o4 يف |بــــر| لعزبــــ محمد|هيم |بــــر|هيم رسر ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

6o83o8 عيل عىل جبــــر|سم|هيم |بــــر|يه | |طبــــ طنط

33328o لد شندى عىل|ء خ|رس| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

693|25 هيم سعده|بــــر|لسيد |لسيد |ء |سم| ط|معتـــ دمي|علوم ج

83||27 ن مل فيلبــــس|لقس صموئيل ك| |مي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7|7657 ئى|لعن|حمد |لحفنى |حمد |ء سمي  |رس| لمنصوره|بــــ |د|

7|6542 روق فرج|م ف|مل عص| ط|بــــ دمي|د|

33|234 عيل محمد شلبــــى|سم|لسيد |يتـــ | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

365548 ى|محروس  حمد محروس حسني  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|33|75 ى ئى عزيز عطيه|ه| يوستـــي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

82246 ي|ر لمعىط|روق عبــــد |حمد ف| |ج  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

4942o9 لحميد بــــخيتـــ|لسيد محمد عبــــد |مصطفى  ره دمنهور|تـــج

476948 حمد محمد|لدين |ل |لد كم|عمر خ سكندريه|ل|ره |تـــج

477o47 ن|هيم مصطفى رضو|بــــر|حمد |سلىم  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|54435 حمد عىل محمد|يمن |حمد | ى شمس هندستـــ عي 

|6o639 يف مرىس سمي  مرىس رسر لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

889666 بــــوستـــه  |هلل |مريم حمدى خي   سيوط|طبــــ بــــيطرى 

285999 د|لجو|ح عىل محمد عبــــد|دل صل|ع ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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6o498o لغنى عوض|لفتـــوح عبــــد |بــــو |منى محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5o24|| ى|محمد عبــــد  لرحيم محمد حسي  ى شمس علوم عي 

7o|562 ي|ر
وى|لمك|لسعيد حسن بــــيوم | |ئى زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

525o87 لعزيز|ع حلىم عبــــد |ء من|رس| سكندريه|ل|هندستـــ 

5||o82 لروم|نور عىل محمد |محمد  زيق|لزق|عه |زر

896o|6 ق ى رسر ى |رحمه حسي  وى حسي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

758o73 ى|لر|م عبــــد |محمد س زق حسني  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

232455 بــــدين محمود|لع|يه محمد زين | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6369o8 ئى عىل|محمد محمود عن ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

6|4352 ف عبــــد |ف لجليل|ح عبــــد |لفتـــ|هلل عبــــد |طمه أرسر |تـــربــــيتـــ طنط

6887|o لبــــهوتـــى|حمد |لسيد |م طه محمد |هي لمنصوره|عه |زر

4o363| وى|لقلتـــ|لحميد |دى فريد محمد عبــــد |ش م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

29o7|3 يد|عيل ز|سم|عيل |سم|ء |سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

69|899 ع|لبــــي|بــــ |لوه|حمدى حسن حسن عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

879258 لرحيم |لرحيم عبــــد|لموجود عبــــد|يه عبــــد| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|7269 لدين طلبــــه|ح |مه صل|س|نسمه  ى شمس| لسن عي 

4o22o9 هيم|بــــر|حمد |خلود محمد محمد حسن  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|667 تـــ محمد سعيد عبــــد | لصمد|مي  شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

6|7o24 هيم مصطفى|بــــر|لدين |رقيه ثــــروتـــ نرص  ط|بــــ دمي|د|

7679o7 ل|لع|هلل عبــــد |بــــسمتـــ وليد محمد عودتـــ  لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|45784 زن مصطفى محمد حسن|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|7|859 مر|تـــ عىل محمود عىل ع|ي| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4o|699 محمد مصطفى متـــول حسن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|8|9 |د بــــسط|سيمون مدحتـــ ج ره بــــنى سويف|تـــج

343745 تـــي|لفرح|حمد محمود |رس |ح ي|لصبــــ|نور  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

822879 حمد ليسي|لحق عمر |عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

6o855 ى نظي  سيد|عبــــد  هلل حسي  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

6o9o|7  شلبــــى|ع |لرف|ن |حن
ى
لدسوق |بــــ طنط|د|

24774| لم|حمد عىل محمد س|عىل  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 
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85|97 للطيف|ل عىل عبــــد |حمد كم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|63252 ن|لرحمن علو|ن عبــــد |ئى علو|م| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

78oo84 د محمد|ل فؤ|مريم جم زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

2283|9 لرحمن|لرحيم عبــــد|نهله مصطفى عبــــد هره|لق|طبــــ 

257536 |لنج|بــــو|يز محمد |ر ف|من ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

498659 ه جم| بــــ قمر|لوه|ىط عبــــد |لع|ل عبــــد |مي  |حقوق طنط

6o786o ح فرج محمد حسن|ميمه محمد صل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

325o7o يد عبــــد|بــــو |يوسف نبــــيل  ى حد|لو|لي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

5o4|86 ي عبــــد
ر|م نص|لسل|هدير مصطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

28382| مه فتـــىح فهيم|س|نبــــيل محمد  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

83o857 دي وجيه رشدي يسي|ف ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

68o97o عيل|سم|ئى فتـــىح |فتـــىح ه لمنصوره|حقوق 

|462|6 ي|رود
لعظيم بــــكر|محمد عبــــد | ئى ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

678336 لسيد عيد|نور |منيه عبــــده | لمنصوره|بــــ |د|

7o5o44 ق|لدقم|لغنى محمد |د عبــــد |يه فؤ| ى شمس| لسن عي 

2o6|5 هلل قطبــــ|هلل مكرم عبــــد|عبــــد هره|لق|صيدله 

44724 لحميد منصور|ن محمد عبــــد |ر رمض|من لفيوم|عه |زر

5|4694 ف خميس محمد بــــيومي أيتـــ أرسر عه دمنهور|زر

32587| در|لق|ىط عبــــد|لع|ن طلعتـــ عبــــد|ريه|م هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

8o2339 حمد|هيم منصور محمد |بــــر| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

2895|9 زى|دل مأمون محمد غ|مهند ع مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

82|876 ي ج|
ى
ه ربــــيع صدق د|مي  ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

3644o| ى محمد ك|عبــــد مل|هلل حسي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

629496 ى غنيم|طف |لرحمن ع|عبــــد لسيد حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4o3342 ى |بــــو |هيم حسن |بــــر|سلىم  لوزير|لعيني  سكندريه|ل|ره |تـــج

48798o هيم|بــــر|د |محمد محمود فؤ إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

26284o ى محمد صل| ى عبــــد |ح |مي  نور|لحميد |مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|776o4 م|لسل|لرحمن مرتـــضى محمد عبــــد |عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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48|397 حمد|يم |لد|سم مصطفى عبــــد |بــــ |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

884772 لحفيظ |بــــ عبــــد|لتـــو|بــــ محمد عبــــد|يه| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||8826 لسميع|دل حميده عبــــد |لرحمن ع|بــــسمله  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

899|58 د |رغده معتـــمد زىك مر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

||63o7 مر عىل|بــــ محمد ع|رح ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6o3384 ه عل| لعظيم حمد|لدين عبــــد |ء |مي  |بــــ طنط|د|

249|3o عيل|سم|هيم |بــــر|ئى يشى محمد |م| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2669o3 لغنى بــــيوم|حمد عبــــد| |لي|د هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

924732 شم |لقط ه|رق |ره ط|س ج|ره سوه|تـــج

5|5o|3 ل صقر|م محمد جم|طمتـــ عص|ف ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

2479o8 لرحمن خليفه|سلىم سعيد خليفه عبــــد شمون|نوعيتـــ 

|59o89 د محمد|م فؤ|حمد هش| ى شمس حقوق عي 

364776 حمد محمود|م |مريم هش كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

27oo77 تـــه|هيم شح|بــــر|د |لجو|هيم عبــــد|بــــر|محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

45o9o2 ف عبــــد لمرىس|هر عطيه |لظ|أحمد أرسر |هندستـــ طنط

33355o فظ|هيم ح|بــــر|ممدوح محمود  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|566 د عويس قرئى|ئى عم|م| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

9o5o5 لعزيز|س عبــــد |حمد عبــــ|رحمه  علوم بــــنى سويف

336798 مد محمد|سل حسن ح|بــــ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

84||55 ئيل بــــولس|حلىمي ميخ| بــــول ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

95872 هيم ذىك|بــــر|ء محمد |شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3333|9 ل محمد|حمد جل|هدير  عه مشتـــهر|زر

4475|7 لرحيم محمد محمد|حمد عبــــد|ئشتـــ |ع ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

636845 ضى|لفتـــوح م|بــــو|لسعيد |محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

9o|698 رس رئيس لويس سلمون  |ي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

7|959 حمد عىل محمد|يه | ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

22866o لربــــ محمد|د |رص ج|ندى ن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|3o98 |لعط|بــــو|مه خليل |س|حمد |ندى  ى شمس|د| بــــ عي 
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35|7|| ن|حمد طه مصطفى فتـــي|محمد  |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

64942o شم عبــــده|بــــوه|هيم |بــــر|ء عىل |شيم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|64774 هلل|ل حسن عبــــد |مريم كم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

83|367 ر محمد عمر|لستـــ|محمد عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

4837o3 بــــر محمد|د ج|نغم عم ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

7557o9 لسيد|لم |لسيد س|حمد | عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

3|8897 لسعيد|لسيد محمد |مريم  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

6|o66| هد|لد عوض مج|تـــفى خ لمنصوره|بــــ |د|

7563o9 حمد محمد|ربــــيع | ند ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

6432o| كد|محمد محمد مظهر عىل و زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|86|6 م محمد سيد |يه عص| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

336374 لسيد مصطفى|حمد |عبــــده | رن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

84o2|2 دي|حمد عىلي محمد بــــغد| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

424928 فع|لش|لعزيز محمد |محمد عىل عبــــد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

6|2666 لسعيد محمد|لد |خلود خ لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

898o4 ق|عيل |سم|يه مصطفى متـــول | وى|لشر ن|تـــربــــيتـــ حلو

24o57 بــــ|لوه|حمد عبــــد |ض |ري| دين تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

857962 دي|له|رص فتـــىحي عبــــد|لن|ره عبــــد|س ي|عه |زر
|لمنى

685895 وى|لحن|عيد | هيم عيد عط|بــــر|ء |سم| لمنصوره|حقوق 

24|357 حمد محمدى مبــــروك|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

433557 يف ر لعزيز حبــــيسر|لسيد عبــــد |فتـــ |رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

89|326 لحميد |عبــــد| حمد فتـــىح عط| سيوط|بــــ |د|

2|38o| د|رس محمد حم|حمد ف| هره|لق|ره |تـــج

227828 شد|لسيد ر|عيل |سم|لسيد |رحمه  هره|لق|ره |تـــج

35332o لس صفوتـــ دلف جرجس كي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

78|458 ى صل ح حسن حسن|نورسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|478|2 لمرىس بــــسيوئى|هيم |بــــر|ر |عم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|o32| زى|لسيد عىل غ|حمد |لرحمن |عبــــد  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |
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79|723 ى عوده محمد فوزى محمد حسي  ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
حيتـــ |تـــ ىسي|س|در. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
م|ستـــ للع|لدر|)ج |د ىسي|رش|وفندقيتـــ و

لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |
(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

8o8874 ح محمود|لرحمن عيد صل|عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o672 بــــر قرئى|كريم منصور ج ي سويف
تـــمريض  بــــنى

62386o صف|لدين ن|حمد عز |لدين |ر عز|يثــــ| ط|ر دمي|ثــــ|

46o399 لرؤف حسن|رص عبــــد |لن|ن عبــــد |نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

278994 مد عجيىم|ن سعد ح|يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

44659| ى|لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|عبــــد  بــــ محمد حسني  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

839o97 ري|فظ سن|رص ح|لن|ء عبــــد|رس| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

89375o هلل محمد|رفيده فيصل عبــــد سيوط|بــــ |د|

7o9428 ح|لفتـــ|هيم محمد عبــــد |بــــر|محمود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

842585 ي|حمد فرج محمد علو|
ئى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

679952 لسعدئى|لسيد |د محمد |مه ج|س|ء |رس| ى شمس| لسن عي 

6o9845 لعزيز ديدح|لدين عبــــد|ء |عل| عل لمنصوره|بــــ |د|

6o7555 ف محمود محمد |محمود  لغيط|بــــو|رسر لمنصوره|بــــ |د|

6|3289 لخول|لحليم |هيم عبــــد|بــــر|هيم حمدى |بــــر| زيق|لزق|عه |زر

42689o حمد لبــــده|هيم |بــــر|م |ندى عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4789o9 دق|حمد محمد أحمد محمد  ص| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23o722 لرحمن محمد|يوسف مجدى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

489644 ى|لفتـــ|حمد عبــــد | |دين ح حسني  سكندريه|ل|حقوق 

755688 م|لسل|لمنعم محمود عبــــد|محمد عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

359485 وى جمعتـــ|لفد|ء جمعتـــ |سم| ى شمس|د| بــــ عي 

234492 روق حسن|محمود محمد ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|3528 ضى منصور عنتـــر|حمد ر| لشيخ|عه كفر |زر

8oo|7 ن محمد مجدى محمود زىك|يم| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

233774 ى سليم|ن عبــــد|مرو حمد|ن |لرحمن حسي  هره|لق|حقوق 

4o9875 عيل جمعه|سم|عيل |سم|محمد  |ره طنط|تـــج

226349 هلل|هلل محمد عبــــد|ن عبــــد|مرو هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33o665 حمد يوسف|ح |مه صل|س|ر |مي |نوعيتـــ بــــنه
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77|9|o ر عوض قطبــــ عوض عنبــــ|لغف|حمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68||34 هيم|بــــر|رس وفيق محمد |لرحمن ي|عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

7937o2 ي|شيم
ى

ى|ء محمد فتـــىح ع تـــى عشر ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

|4o|56 بــــ|لوه|هدى محمد صبــــرى عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|564o8 ف حمدون |لرحمن |عبــــد  لضبــــع|رسر هره|لق|بــــ |د|

|55o9o م محمد نصي  نرص نصي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

5|4896 ن|لعزيز محمد محمد بــــرز|ريم عبــــد ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6873o9 ي|سم عىل |حمد محمد ق| لبــــحي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64768 لدين|ئل محمد بــــدر |ندى و لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

28834 ف سعيد حسن محمد| رسر سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

6|5936 وع|حمد مط|هيم |بــــر|حمد | ط|حقوق دمي

476|39 ن لبــــردويىل|حمد محمد |لسيد | |مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

489o|7 حمد|حمد عمر |مر |ن ع|يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

687787  نجيبــــ محمود |
ى
ه شوق لسيد|مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|3437| حمد|لسيد |د |هدير فؤ ن|بــــ حلو|د|

286523 ي|ر
شموئى|ل|لعزيز |لسيد عبــــد| |ئى شمون|نوعيتـــ 

5|3784 لد محمد حسن سعد|محمد خ |علوم طنط

22o492 م عىل سيد|محمد هش ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

442397 حمد عىل|لىح محمد |مصعبــــ عبــــد ط|معتـــ دمي|علوم ج

||5847  |محمد 
ى
م|م|يمن شوق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o32|8 لحميد شكلبــــ|هيم عبــــد |بــــر|ل |حمد جم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|72943 حمد عيد|فظ |شور عرفه ح|يه ع| هره|لق|حقوق 

3|6758 ي محمد |ل ممدوح عبــــد|م|
لسيد|لمرضى ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7o97|6 |لحميد محمد |حمد عبــــد |لحميد |رق عبــــد |ط
ي لعشر

لمنصوره|هندستـــ 

76o686 لسيد|لسميع |ره سعيد عبــــد |س ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

246242 لمشد|محمد محمود عىل مرىس  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|34269 لسيد محمد|ندى محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

257893 خ|لطبــــ|ل محمود |حمد جم| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 
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|6|229 ن درويش|رس سلط|رضوى ي ى شمس صيدله عي 

6266oo هلل|ء محمد فوزى عبــــد |شيم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68o574 هيم محمد حسن|بــــر|لد |يه خ| لمنصوره|بــــ |د|

752o75 لح|لم|مه محمد محمد |س|محمد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

773o8| حمد|لسيد عىل |لرحمن |عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

|76689 هيم ذىك سعيد|بــــر|حمد |هيم |بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

68o2o9 وى|لطنط|لسيد |محمد يحن   لمنصوره|بــــ |د|

48o57 حمد|لسيد |مصطفى غريبــــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

79o482 ز|لقز|ز عمرو محمود عىل |لقز|محمود  حقوق بــــورسعيد

78o738 ىس|زق بــــل|لر|طلبــــه عبــــد | نه ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|53o|2 هر طه|لظ|طه رفعتـــ عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

63686o م جمعه|لسل|دل عبــــد |م ع|لسل|عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

52o533 ى|دتـــ |غ ى محمد خي  لحسي  بــــ دمنهور|د|

25o||5 مه|لق سل|لخ|مريم منصور عبــــد ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

|67885 حمد عىل|فريده محمد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

32694 هيم قمر|بــــر|لد محمد |محمد خ  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

7742|o زق|لر|لعزيز عبــــد|لد عبــــد |سندس خ سيوط|عه |زر

52o985 هيم عطيه|بــــر|ء مبــــروك |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

82628 لحليم|لحليم ذىك عبــــد|محمد عبــــد  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

8|3346 حمد|حمد خلف بــــيومي | ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

52743| نور متـــري سعد|طف |ع| ري|م بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

46|3o5 ن|دق سعد رشو|لص|لقوى عبــــد |حمد عبــــد | |حقوق طنط

4629| نم|زم عمر محمد غ|ح هره|لق|حقوق 

357629 لرحمن محمد|ح محمد عبــــد|سم |حقوق بــــنه

27o622 ر|حمد نص|ر زىك |حمد نص| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

384|4 كريمتـــ محمد محمود حمزتـــ ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

324996 م عىل محمد|محمد س |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

784|75 ل سعد مصطفى|ح جم|صل ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى
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768627 ن|حمد حمد|ء محمود |رس| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

534||2 ج  سعد|هلل ن| |محمد عط عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25o44 ى محمد|جر خ|ه لد سعد حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|6787 لرحمن |لنعيم عبــــد|لرحيم عبــــد|محمود عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

898963 لسيد |رثــــ |لو|لعزم عبــــد|بــــو|مريم  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6o78o6 لعدوى|در محمد |لق|جر عبــــد|ه |تـــربــــيتـــ طنط

62894 شم|در ه|لق|دى عبــــد |م ن|نغ| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

639363 حمد مصطفى عبــــده|مصطفى محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

283567 مر رسور|حمد ع|زى محمد |نىه حج تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o|8o7 ى|روق عىل عىل ش|سميه ف هي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

648332 تـــ|لشح|حمد |هبــــه محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

226248 حمد|هيم |بــــر| |لعل|بــــو|مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|6225 لح |مد ص|حمد ح|محمود  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

63o7oo هلل|دق عىل عبــــد |لص|حمد |هلل |عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

4o3o47 هيم|بــــر|بــــر |هيم محمد ج|بــــر| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

855557 نوس|سعد ف|يدي مجدي |ه د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

64272o فظ عىلي|لح|ء عىل عبــــد|ء عل|ل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o|658 ف رضو|ره |س ن محمد|رسر ي|علوم 
|لمنى

52548 حمد حسن|ر |مريم مختـــ صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

32o783 حمد|ل عىل عطيتـــو |لرحمن جم|عبــــد حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

4o3652 لكردى|مصطفى مدحتـــ مصطفى محمد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

763669 لسيد حسن فريحه|تـــسنيم حسن  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

868637 ي محمد سليم|سم|
عيل مصطفى ن|سو|حقوق 

34222| حمد فتـــيح|لعزيز |تـــم عبــــد|ء ح|سم| |حقوق بــــنه

2278|6 بــــر محمد|لحميد ص|يه عبــــد| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

35o632 لبــــ|لد محمد غ|م خ|مر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

3|8873 ي
لرحيم محمد|ئى عبــــد|ه| دئى ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 
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878o27 لدين  |طمه محمود بــــدوى عىل |ف سيوط|تـــمريض 

7|76|8 ه جم| هيم محمد|بــــر|م |لتـــه|ل |مي  لمنصوره|حقوق 

242o3 لمول|للطيف عبــــد |دل عبــــد |ن ع|نور هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24767| ى|لعزيز |رق عبــــد|لد ط|خ وى|لجي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|3o773 فعي محمد|حمد ش|حمد محسن | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3745o7 ج فرج|حمد ض|بــــ |رح تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

3|2255 ح محمد|لفتـــ|ن عمر عبــــد|مره ى شمس|د| بــــ عي 

|5|422 لرحمن|مينه محمد جبــــريل عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

676267 |لعليم |لسميع عبــــد |لسميع عبــــد |د عبــــد |جه
لمهدى

ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

453273 هيم محمد منس|بــــر|دل نظىم |ع ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

877842 لعزيز  |ن عبــــد|ن محمود رمض|نوره سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|48o92 جر|يمن بــــيوم محمد ه|مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

78o||2 حمد محمد|ء محمد |زهر هره|لق|ج طبــــيع |عل

226|76  محمد|محمد خ
ى
لد شوق ن|تـــربــــيتـــ حلو

776595 هلل|لعزيز عبــــد |ل عبــــد |ندى جم زيق|لزق|بــــ |د|

353668 لربــــ|د |جوزيف وجيه سعد ج ى شمس  تـــمريض عي 

48o943 ى |ي هيم|بــــر|ج  مبــــروك |مه ن|س|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35756o لعزيز محمود|محمود وجيه عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

75358 هدى روبــــى حلىم وهبــــه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

367286 ريم محمد محمد محمود |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|27944 لحميد محمد|ء حمدى عبــــد |سم| ى شمس| لسن عي 

769|42 زق|لر|حمد عبــــد |لسيد |هلل |منه  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

54o375 ل|لع|لسيد عبــــد |لسيد مرىس |ء |نجل سكندريه|ل|حقوق 

879|6| لمنعم |لرحمن عبــــد|لرحمن حسنى عبــــد|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36237| حمد|لرحيم |حمد عبــــد|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

283424 سيد حمدون| طمه رض|ف لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

68379| لسيد|لسيد عبــــده |محمد عبــــده  لمنصوره|ره |تـــج

6|o383 ل|لرحمن هل|يوسف عبــــد| ر|ي ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|59394 م|لسل|حمد عبــــد |هيم |بــــر|ء |رس| ى شمس|د| بــــ عي 

822o29 حمد|يمن مخلوف محمد | حقوق بــــنى سويف
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922724 لدين  |لدين محمد نور |بــــ نور |رح ج|طبــــ سوه

352oo عيل|سم|حمد |رق |نىه ط هره|لق|ره |تـــج

683333 لسعدى نرص عمر|دل |مينه ع| لمنصوره|صيدله 

28o36o حمد محمد|حمد جمعه | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5|9778 حمد محمد عىل حمزه| |ند ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

822989 ي ك
حمد|مل سعد |مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

54|452 ي نبــــيل 
لشيخ|لسيد |مصطفى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

792||2 ن|لعزيز سليم|حمد عبــــد | |دين ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

627578 |دل يحن  زكري|حمد ع| زيق|لزق|هندستـــ 

||64|3 هلل|نيس عوض |ريو مجدى |م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

782339 لحميد محمد|رق عبــــد |مل ط| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4|697 يف | حمد عىلي|حمد رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

365935 ف محمد عبــــد| بــــ|لحميد خط|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

899752 ى طه بــــخيتـــ  خديجه حسي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

337892 ي|ح |لفتـــ|م عرفه عبــــد|سل|
ط|لىحى ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

378o9 ي 
هيم عىلي|بــــر|يمن |منى هره|لق|ر |ثــــ|

857475 حمد|د |دل مر|محمد ع ي|بــــ |د|
|لمنى

84476o ى |بــــر|محمود  هيم|بــــر|هيم حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

6|9235 ئى|لشعبــــ|يوسف وهبــــه محمد يوسف  ط|حقوق دمي

22|9o| ى حمدى  حمد محمد حسن|نرمي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o3437 لد حسن محمد عىل خليفه|ن خ|نوره سكندريه|ل|ره |تـــج

32|797 ى لفونس|نبــــيل عزيز | كريستـــي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7648o9 ى ميشيل ف|م يز عطيتـــ شنودتـــ|رلي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

64o822 هيم|بــــر|لمقصود |لمنعم ثــــروتـــ عبــــد |حمد عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

5|9959 هيم محمد عىل رجبــــ|بــــر|ء |أسم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

283999 ف محمد عرف عيل|سم|تـــ |محمود رسر |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

752|62 يل|حد ن|لو|طف محمد عبــــد |لدين ع|ج |رس زيق|لزق|هندستـــ 

767974 حمد صديق|هلل |هلل محمد وهبــــ |منه  ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

864555 حد محمد|لو|حمد موىسي عبــــد| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

76985o بــــوخلبــــه|لحميد |رق عبــــد |ط| ند لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 
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|72o98 هيم محمد منصور|بــــر|ن منصور |نوره |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

72289 بــــدين عىل محمود|لحكيم ع|ء عبــــد |حسن لفيوم|نوعيتـــ 

|36||4 د|لجو|دى عبــــد |له|د عبــــد |ريم عم ى شمس|تـــج ره عي 

476575 لمطلبــــ|لمطلبــــ عىل عبــــد|عىل عبــــد | ر|ي سكندريه|ل|ره |تـــج

2383|4 حمد|لم |هيم س|بــــر|ن |ندى سليم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

29589| |حمد |لدين |ح |هيم صل|بــــر|لدين |ح |صل
ق وى|لشر

ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

333o82 لم|يمن عىل محمد س|مصطفى  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

475928 رص محمد عطيه|لن|نىح  عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|587|6 لمنعم سعد سعيد|ر عبــــد |من ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

639627 هيم|بــــر|لم |لبــــديع محمد س|ن عبــــد |يم| زيق|لزق|عه |زر

6o|596 مي فتـــىحي فهىم شمس|محمود س |ره طنط|تـــج

265595 ود|محمد مصطفى محمد مـصطفـى د ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

765464 ل|لجم|لمتـــول |حمد محمد |محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

33|393 لمعز محمد|حمد رسور عبــــد| |حقوق بــــنه

267638 ل|ندى حلىم سعيد جم ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

677495 ح|لفتـــ|لرحمن عبــــد |ر عبــــد |مه عم|س| ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

6349o2 ىط|لع|لسيد محمد عبــــد|لد |خ زيق|لزق|حقوق 

8|3224 محمد محمود عىلي محمد ي|طبــــ 
|لمنى

7o5426 هيم طه|بــــر|لحميد |ئى  عبــــد |محمد ه ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

3o|73 عيل|سم|ه |لل|جر محمود عبــــد |ه ن|بــــ حلو|د|

46863 رس محمد|ميسون محمد ف هره|لق|ره |تـــج

98|32 زق|لر|يدى محمد محمود عبــــد |ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3552|7 ي
سهيلتـــ عىلي حسن عفيفى هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

34535 م محمد صفوتـــ|ر عص|هلل عم|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

24798o لنرص|بــــو|ح |لفتـــ|ل عبــــد|حكمتـــ جم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2665o8 حمد عليوه|مه محمود سيد |س|ئى |م| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

3622|7 وه|محمد عىل حسن محمد حل لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

244649 حمد|شور عىل سيد |عىل ع ج|ره سوه|تـــج
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9|2549 زن محمود  |لدين م|ره عز |س ج|تـــربــــيتـــ سوه

8o8297 هلل محمد عيد نصي |منه  ره بــــنى سويف|تـــج

242953 هيم محمد محمد|بــــر|لد |محمود خ هره|لق|بــــ |د|

28625 ى|لحميد عىلي حس|عىلي عبــــد  ني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|o235 ن|يز محمد سليم|محمد ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3543|5 حمد|مر سيد محمد |هلل ع|رحمه  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

782276 لسيد عىل|حمد عىل | زيق|لزق|عه |زر

693||8 ن|لفتـــوح رمض|بــــو |حمد |حمد |كريم  لمنصوره|علوم 

37|98| ي|ر
لق|لخ|وجيه محمود عبــــد| ئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

67874 حمدى عطيه|لمنعم |ء عبــــد |لىمي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|2637 ى|لسيد |ن محسن جوده |يم| بــــوحسي  |علوم طنط

7o|923 لحفنى|بــــر محمد |محمد ج زيق|لزق|بــــ |د|

7o|79o ف |لمجيد هل|جر عبــــد |ه لدين|ل طلبــــ رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

279669 ه وجيه فهىم  لسيد مليحه|حمد |ني  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9434o يه خميس سعيد عمر| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

6|88o9 ح|لفتـــ|عبــــي  محمد محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

688336 ى |ي لدكرورى|هيم |بــــر|لدكرورى |سمي  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|33994 رق ربــــيع عىلي|محمد ط ن|بــــ حلو|د|

35o984 ى عبــــد|محمود عبــــد لحليم|هلل حسي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

76544| لعزيز|لرحيم عبــــد |حمد محمد عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

|62|o5 ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|رق |مصطفى ط ى شمس|تـــج ره عي 

||93|2 ه ط| ى|مي  رق سعد محمد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o7554 ه محمد جمعه محمد| مي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4o5937 ف عبــــد|سم| لرحمن|لعزيز عبــــد|لرحمن عبــــد|ء رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5||992 د|لضي|لجليل |هيم محمد عبــــد |محمد إبــــر عه دمنهور|زر

6oo47o هر عدلي قطبــــ محمد|هبــــه م |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6837|4 يل|لحم|لسيد حسن محمد |مريم  لمنصوره|بــــ |د|

9|o465 لعزيز |ء عبــــد|لد محمد بــــه|عمر خ ج|حقوق سوه

27|2o9 فظ|لح|حمد عبــــد |ره يشى محمد |س |كليتـــ هندستـــ بــــنه

89|528 حمد |بــــ |لتـــو|در عبــــد|ره ن|س سيوط|نوعيتـــ فنيه 
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8653o حمد سعيد مهلهل|مصطفى  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

6|3767 ى|ع |لسبــــ|هر لطفى |ء م|رس| لعمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

368872 بــــوزيد عىل|بــــوضيف |طمتـــ |ف |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

77377| س|لي|هيم |بــــر|طف |ع| بــــول ى شمس|تـــج ره عي 

3374|4 شم منصور|يدي محمد ه|ه ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

262o36 ف رفعتـــ حسن عل|رق |ط م|رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

23847 |لمنعم محمد |لمنعم محمد عبــــد |محمد عبــــد 
لسيد

ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

787||2 لسيد|ء محمد حمدى |سم ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

6|7o29 هيم|بــــر|مل |حيد ك|م |ن حس|رو ط|بــــ دمي|د|

77389 بــــ|لوه|ح عبــــد |بــــ صل|يه|ح |صل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

683789 ري|لبــــ|زق عبــــد |لر|دل عبــــد |محمد ع لمنصوره|بــــ |د|

92o2|3 يوبــــ  |يوبــــ بــــولس | |دون|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

249785 لحميد سليم|بــــى عبــــد|ء عر|رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

269882 فع|لش|لسيد |م |مصطفى س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5|45|2 تـــ عبــــد | جد محمد محمد مقلد|لم|مي  سكندريه|ل|صيدله 

487464 حد|لو|ن محمد عبــــد |م ربــــيع رمض|سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49o552 بــــوزيد|لسيد |حمد |هيم |بــــر|رنيم  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

52o563 ن|هيم مهر|بــــر| |جر رض|ه بــــ دمنهور|د|

|4|967 خر ذىك|ج  جبــــرتـــ ز|ندرو ر| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

6o844 لحسيبــــ جمعه سيد|حمد عبــــد | ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

88o2o6 مجد محمد محمود |محمد  سيوط|هندستـــ 

2|3o7 للطيف|بــــدين عبــــد |منى رجبــــ ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|59567 هيم مهدي|بــــر|هلل محمود |منتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

875457 لعظيم متـــول |حمد عبــــد| |هل ج|بــــ سوه|د|

48|536 هلل نجم|د فتـــح |لجو|هلل عبــــد|فتـــح  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

335874 زق مصطفى|لر|ن عبــــد|خلود شعبــــ |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|2|44| ى محمد ك|ي حمد عىل|مل |سمي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

3278o2 هيم محمود|بــــر|هيم طه |بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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9333| بــــى|لرحمن عر|بــــى عبــــد |ء عر|رس| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

842|5o لسيد|لصبــــور |ء محمود عبــــد|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4o7692 ف عبــــد |ينور | لنبــــى جبــــريل|رسر سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

328898 مه|محمد فتـــوح محمود مرىس سل ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

9237o9 هر |لط|نور |ل|لعظيم |محمد عبــــد ج|عه سوه|زر

36825| لجليل|هيم عبــــد|بــــر|ل |رتـــ جم|س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|o664  محمد عبــــد |حسن
ى
لرحمن|ء شوق لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

4295o3 سم|لسيد ق|حمد صبــــىح | ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

338455 للطيف|طمتـــ محمد محمد عبــــد|ف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

477444 ف |د عبــــد|حمد فؤ|ندى  لدين|لحميد رسر سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

639456 هلل|وى عبــــد |لشبــــر|س محسن عىل |ين| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

24893| حمد محمد قنديل|سط |لبــــ|م عبــــد|بــــتـــس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8oo5o2 لرحيم|رس جميل عبــــد|محمد ي ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

5o3754 ن|حمد خميس عطيه سليم| سكندريه|ل|بــــ |د|

694268 لشوج |لحميد |حمد عبــــد |ء |سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3295|8 تـــ عبــــد| لخول|لحفيظ |لعزيز عبــــد|مي  |حقوق بــــنه

4488oo وق عطيه  ر|بــــوعي|هيم محمد |بــــر|رسر |هندستـــ طنط

||8|oo ن بــــطرس|مه يون|س| |ري|م ى شمس هندستـــ عي 

4325o3 ن هيم جرجس|بــــر|مح جرجس |س| مي  |بــــ طنط|د|

255999 محمد مهدى عوض عوض دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

5499| بــــر سلومتـــ|جر سنوىس ص|ه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

55||| عمر جمعه محمد حسن ي سويف
تـــمريض  بــــنى

8|534| ي عص| م وليم بــــخيتـــ|نىح  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

23o94o حمد|لمعىط |لسيد درويش عبــــد |حمد | هره|لق|علوم 

7o36|7 نور|لدين محمد |ح |حمد رفعتـــ صل| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

9432o ي
نبــــيل مصطفى حسن| دئى ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 

منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

824o93 ي|س| |فيول
مه صموئيل ينى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

4263|6 حمد حسن|لعظيم |دل عبــــد |حبــــيبــــه ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

244764 هلل|مد عبــــد|هلل ح|حمد عبــــد| ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

79o|2| حمد|حمد |رق سيد |ط| ند عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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66446 مل معوض|ملكه صبــــىح ك لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

8434|5 ي|ء محمد فولي عبــــد|لشيم|
لغنى ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|لمنى

788783 لرحمن|لسيد عبــــد|عيل |سم|محمد حسن  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

36474| ى|م حسن عبــــد|نشوى هم لحميد حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4385| بــــ نرص جمعه|يه|محمد  ن|حقوق حلو

45582 حمد|طف سيد محمد |محمود ع ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

695o58 |لرحمن |لرحمن محمود عبــــد |مل عبــــد |ك
لحديدي

لمنصوره|هندستـــ 

23594| هد محمود تـــيسي  محمد|ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36oo22 ندى محمد فريد سعد ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

43o45 ميه صبــــرى شندى سليم|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8459|3 هلل|بــــر عبــــيد|هلل ج|محمد فتـــح  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

7o3487 ى مصطفى عىل موىس خ|ي طر|سي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75o598 رس محمود محمد عىل سليم|مريم ي مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

235792 لدين تـــوفيق|ح |رص صل|لن|عبــــد| دين ى شمس| لسن عي 

6855oo تـــ خرصى|لشح|تـــ عىل |لشح|ديه |ن لمنصوره|حقوق 

8o8|54 حمد لبــــيبــــ|رس |رحمه ي ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

8o3o93 هلل|ر عبــــد|ء محمد عم|سم| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

76799| وى|لغمر|هيم عىل |بــــر|ء حسن |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

2469o7 ف عبــــد |محمد  وى|لحفن|لعزيز عىل |رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

338657 ي
لم محمد|محمد عطيتـــ س| دئى |حقوق بــــنه

537o37 بــــ عمرو|لوه|شم عبــــد|حمد ه| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|o582 م|ل|هيم |بــــر|م محمد  رسر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4476|3 وى عمر|لد محمد قن|سهيله خ سيوط|بــــ |د|

69o|o3 ى سعيد | ر|ي  حسي 
حمد|مصطفى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

33o695 لدين محمد محمد|م |حس| ر|ي عه مشتـــهر|زر

73987 ره مدحتـــ معوض رزق|س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

33o299 هلل محمدي محمد محمدي|منتـــ  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|4658 لد رزق عيس|سلىم خ ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

436336 لسيد يوسف حسن|محمد طه  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|32752 لحميد|لم موىس عبــــد |تـــغريد س ى شمس|تـــج ره عي 
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32o78| لق|لخ|حمد عبــــد|لق محمود |لخ|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

83o43| ى|حمد |ء وحيد |دع مي  دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

696476 لميىمي|عيل |سم|عيل محمد |سم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

332279 ح محمود محمد مهدي|طمتـــ صل|ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

4o465| م عبــــده حسن محمد|ر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

46238 وى محمد|محمد محمد مك ن|تـــربــــيتـــ حلو

347925 ح|نس محمد فرج عىل صل| |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

868o52 ي |حمد عبــــد|ضىحي 
حمد|لغنى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

9|3872 وى|دق خرصى|لص|هلل محمد |لمنتـــرص بــــ|محمد  سيوط|حقوق 

28||84 حمد عىل|مه محمد |س|ء |رس| هره|لق|حقوق 

356488 حمد|ء عزتـــ نبــــيه |رس| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

2342o لمعىط محمد عيس|د عبــــد |لد عم|خ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

445446 لمعىط محمد عطيه|لد عبــــد |ن خ|يم| ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

67923| د|سع|ل|بــــو|محمد محمد حسن محمد  لمنصوره|حقوق 

8|||38 ن|لعظيم عثــــم|بــــ عبــــد|لتـــو|ميه عبــــد|س ي|عه |زر
|لمنى

925446 ن مصطفى  |ء سيد سليم|شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6oo|45 سعد|يق عزيز |أبــــرآم محبــــ ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

85|248 عي بــــيومي|طمه محمد رف|ف دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

6o5o3 حمد محمد سيد سيد| ن|هندستـــ حلو

52655 ل|لع|محمود مجدي محمود عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

6252|3 ف فتـــىح عبــــد |بــــيتـــر  لملك|رسر زيق|لزق|صيدله 

779oo3 مد|لحميد ح|ء صبــــىح عبــــد |شيم زيق |لزق|تـــمريض 

453823 |لبــــن|زى |لسيد يوسف غ|يوسف  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

868327 ف محمد | لرحيم|هيم عبــــد|بــــر|رسر دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

|79o92 د محمود محمد|مصطفى عم ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

6|4538 بــــق|حمد س|لمقتـــدر |حمد عبــــد|بــــ |رح زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|77|| لقوى|ج عبــــد |لتـــ|دل رس |حبــــيبــــه ع كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

73339 ى|عبــــد  لرحمن سيد محمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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|5864| غبــــ|لدين محمد ر|ل |ندى عمرو جم لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

|4o68| هيم|بــــر|يمن فوزى |لرحمن |عبــــد  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

7|6o4| لدين|دى زين |له|ده رأفتـــ عبــــد |حمد حم| تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

4|9oo6 لفتـــوح|بــــو|عيل |سم|نس |عىل  |حقوق طنط

7683o4 ى|بــــر|لحميد |فرحه عبــــد  هيم حسي  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

9o74o4 هيم |بــــر|وى |م قن|مي  عص| ج|بــــ سوه|د|

262oo7 لسيد عيس|دل |حمد ع| ضتـــ|ري/ج|أللسن سوه|كليتـــ 

|6|248 فريد لمع شنوده| رين|م ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

687o3 م|م|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |ء |سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

364265 هيم|بــــر|لدين |ح |ء صل|هر عل|ش ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

9|7929 حمد|لرحمن خلف سيد |عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

649o42 ن|ن سعيد حس|ن سعيد حس|رمض زيق|لزق|بــــ |د|

77958 حمد صبــــرى صقر|زم |ح سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

868o99 هلل محمد|سيد عبــــد| ر|ي |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

|35o82 لسيد|لحميد |ء عبــــد |لحميد عل|عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

94454 ى| ف سيد محمد حسي  رسر د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

23o|45 ح لمع موىس|جون نج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

336o55 لغريبــــ عىل|دل محمد |هلل ع|منتـــ  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

435979 لم|ح س|لفتـــ|لسعيد عبــــد |ء |شيم سكندريه|ل|حقوق 

6789o7 ل|لمرصى  و|هلل |لسيد عبــــد |ر |من لمنصوره|صيدله 

7|758 مح جمعتـــ|ء مس|حمد عل| لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

|27844 ى|دل عبــــد |محمد ع لمنعم حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

357o55 محمود محمد محمود تـــوفيق |بــــ بــــنه|د|

3396|4 لسيد ذىك بــــيوم|يوسف  |ره بــــنه|تـــج

2663|o لغول|ندى محسن عفيفى محمد عفيفى  |بــــ بــــنه|د|

62||o6 لفتـــوح|بــــو |هلل حسن |محمد ربــــيع عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|4|94 ش|متـــ محمد هو|س|در |ن |هندستـــ طنط

22o285 م سيد محمود|حمد عص| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

8354|3 ى ص|وف دق|لص|لح |ء حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

Wednesday, September 5, 2018 Page 3099 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

42525o مر|حمد ع|هيم محمد |بــــر|جر |ه سكندريه|ل|علوم 

482747 لعزيز محمد هريدى|لدين عبــــد |ح |نور صل سكندريه|ل|ره |تـــج

5o755 عيل|سم|حمد مسعود |نس | ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

|34o75 حمد متـــول|هيم محمد |بــــر| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

82o67| دل حلىمي محمد|محمد ع ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

247989 لعزيز فتـــىح حموده|سمر عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4o3527 هيم|بــــر|سلىم محمد محمود  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

248999 د|لقوى عي|هيم عبــــد|بــــر|ء رسى |شيم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|56697 ن محمد|عمر محسن عمر سيوط|بــــ |د|

25678o سلىم سعد رشدى ضوه تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

265|6| لسيد|لد محمد |عمر خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|o489 حمد |وى |ن بــــش|حمد رمض| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

49664 ى محمد|منى طلعتـــ  مي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

66|79 ى لنور عطيه جرجس|عبــــد| مي  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

324|64 عىل مصطفى عيد مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

349o32 حمد|شور |حمد ع|ء |شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|8577 لضبــــع|مديحتـــ محمد محمود  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

83|||4 يد|يد صبــــري ف|مريم ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|44o84 ى محمد  لمجيد|حمد عبــــد |نرمي  هره|لق|م |عل|

695999 ن|حمد يونس مرع زيد|محمد  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

||9596 هيم محمد|بــــر|كريم مصطفى  ى شمس حقوق عي 

83262o يف  ف فرح محمد|رسر رسر ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

4|9264 ح|هيم  مصبــــ|بــــر|بــــسنتـــ  سمي   عىل  ره دمنهور|تـــج

8476|6 لمرصي سيد مرصي حسن| ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

232|97 م درويش|م|يوسف فوزى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

528945 وي|لدستـــ|لحميد مرىسي |حمد مرىسي عبــــد | |حقوق طنط

678|9| ن ج  لطفى سليم جرجس|ن| مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5||534 د|أحمد رجبــــ محمد محمد قطبــــ عو |حقوق طنط

75o4o8 ى عبــــده ى محمد حسي  حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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6|5336 هيم محمد عبــــدربــــه|بــــر|هيم محمد |بــــر| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

924536 شم|رضوه رأفتـــ صديق ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4|5492 ح|عمر مسعد عبــــده محمد  بــــط لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

499o7 ن|حمد سليم|بــــر |لرحمن ص|عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|22299 لمنعم حسن|رق عبــــد |ضىح ط ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

482338 لرحمن عوض عجىمي عوض محمد|عبــــد |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3|7726 يف مؤمن مجدى محمد رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6352o| لبــــيىل|لمعبــــود |لعزيز عبــــد |لسيد عبــــد |ن |نوره زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

265754 لربــــ|د|هلل ج|عمرو محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

866328 م|ن محمود هم|م عثــــم|لهم| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

897o34 شم |حمد ه|محمد طه  ج|حقوق سوه

36|oo8 هيم|بــــر|حمد عىل |حمد صبــــىح | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3|5443  سيد عبــــد|س
ى
لرحمن|رتـــ عصمتـــ دسوق ي |

لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

62|994 ف عبــــد |محمود  لحنفى|لرؤف شوكتـــ |رسر لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

428987 هيم زغلول|بــــر|حمد |ن صبــــرى |يم| |صيدله طنط

23|442 لق سيدعىل|لخ|هيم عبــــد|بــــر|لدين |سيف  هره|لق|بــــ |د|

|488o9 هلل سعد|جر سعيد عبــــد |ه ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

365629 لبــــقىل|لمجيد محمد |م عبــــد|م|حمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3739o8 لم|بــــر عىل س|هلل ج|بــــر عبــــد|ج |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

44|222 نم|يد غ|حمد محمد عطيه ز| |ره طنط|تـــج

78634o لخصوض|هيم |بــــر|ح سعيد |م صل|ريه زيق|لزق|حقوق 

236552 لمسيح|نس نشأتـــ رشدى عبــــد|ن هره|لق|علوم 

922362 حمد |سط عىل |لبــــ|ر عبــــد|زه| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

786657 ي محمدجعفر|رص عبــــد |ء ن|رس|
لغنى قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

8|3255 مي شفيق مجىلي|در س|ن ره بــــنى سويف|تـــج

694558 ه | م|ل|لسيد يوسف يوسف |مي  رسر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

49o695 لد عىل أبــــو هيف|لؤه خ سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

47297 لسيد|بــــ فتـــىحي |لتـــو|م عبــــد |ريه هره|لق|علوم 

7|6287 جى|لسبــــ|لسيد عبــــد ربــــه |هيم نعيم |بــــر| ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

3|828o لرحمن|هلل عبــــد|م عبــــد|هلل هش|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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452764 لنبــــى شكر|عبــــد | محمود رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

497o9o ىط عشيبــــه|لع|ن عبــــد |دتـــ رمض|حكمتـــ عبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|25388 ف جمعه محمد|حمد | رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

339594 ى|لسيد|ل |م جم|حس حمد حسني  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

237893 لحليم عىل|لد عبــــد|ر خ|من ن|بــــ حلو|د|

4536|| بــــع|لتـــ|لحسينى |مل |دل ك|متـــ ع|أس |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

32838o لعزيز|د عبــــد|حمد رش|لرحمن |عبــــد |ره بــــنه|تـــج

3|49|2 |لش|حمد عبــــد|محمد حمدى 
ى
ق ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

245946 ف عبــــد|حمد | لموجود بــــهنس|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|7|423 لد محمد محمد سليم|عمر خ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o|o5| بــــوصفيه|ن |لسيد زيد|سل |بــــ ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

922|77 تـــه محمد |ء محمد شح|دع ج|بــــ سوه|د|

92976 لمنعم محمد محمد|ء عبــــد|رس| ن|حقوق حلو

863956 هيم|بــــر|ر |لستـــ|هيم عبــــد|بــــر|مريم  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

52|434 لك|لم|وى عبــــد |ء صبــــىح منش|شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

883o|3 محمد خليفه محمود محمد  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

438|42 زى|لعليم غ|ن محمد حلىم عبــــد|يم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

267892 يف مبــــروك |ح ضى|حمد ر|زم رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9|o3o4 ء حمدى يمنى محمد |ل| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|6559o لد سيد أحمد عىلي|بــــ خ|رح ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

48|667 ن|لكريم حمد|بــــتـــ عبــــد|محمود عبــــده ثــــ سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

542o76 مد|لسنوىسي ح|لحميد |م عبــــد |بــــس تـــربــــيتـــ دمنهور

87244 ح|لفتـــ|حمد عىل عبــــد |بــــ |يه| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

462273 حمد تـــوفيق عليبــــه|ده |غ لشيخ|تـــمريض كفر 

8|4o69 ف ممدوح ح| فظ فهىمي|رسر ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

43|552 هلل بــــدر|لسيد عبــــد |ن |عمر شعبــــ |صيدله طنط

62|637 عيل|سم|لسعيد |لحميد |لسعيد عبــــد |محمد  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

5|4437 ي|بــــر عىلي |هيم ج|بــــر|ر |من لبــــحي  ي|بــــ |د|
|لمنى
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366464 ج|لدين صبــــرى حج|ء |يتـــ عل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|8|o| ق|لد عىل |د خ|زي وى|لشر تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

5o32o5 ر محمد|لغف|لموجود عبــــد|هلل محمد عبــــد|منتـــ  سكندريه|ل|عه |زر

264|94 حمد مصطفى|لسيد |حمد |يدى |ه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

675874 ح نور|نىح  محمد مصبــــ| لمنصوره|ره |تـــج

85859o لعليم|محمد حمدي محمد عبــــد سيوط|حقوق 

9|2627 لمنعم محمد محمد |محمد عبــــد ضتـــ|ري/ن|سو|عه |زر

362833 لسيد|هلل |هلل سيد عبــــد|عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|667|5 ى  حمد محمد بــــكرى|نرمي  هره|لق|ره |تـــج

7527|7 لعظيم|مصطفى محمود بــــكر عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

23|536 ء محمد محمود محمد|عل هره|لق|هندستـــ 

76888 لعزيز|روق عبــــد |ل ف|روق كم|ف ن|بــــ حلو|د|

886984 رص يوسف |لن|ن محمد عبــــد|نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|942o ل|لع|ل محمد عبــــد|لع|رتـــ عبــــد|س ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6o|76| محمود يشى محمد حبــــق لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

73966 وي|رص رجبــــ مرج|هند ن لفيوم|بــــ |د|

8|79o9 لرحيم|ء فضل محمد عبــــد|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

233394 حمد حسن|س |تـــن محمد عبــــ|ف ن|حقوق حلو

53o339 وى|لغر|هيم عىل |بــــر| |مريم زكري ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

527||5 لففى|لحكيم |د وليد محمود عبــــد |زي سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

825766 طمه نرص سيد حسن|ف دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

32688| رق مصطفى عطيه|مرفتـــ ط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

62226| م محمد يوسف|م عص ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

754725 حمد|د شكرى محمد سيد |زي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|5|827 ن|ن رمض|د شعبــــ|منيه عم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

429|55 وى|لصلح|حمد |هيم |بــــر|ء |شيم |تـــربــــيتـــ طنط

4|45o7 حمد محمد سميح يوسف| |ره طنط|تـــج

252562 ه ن| ن|لمنعم سويد|رص عبــــد|مي  ى شمس| لسن عي 

7|52|2 لحميد |ر عبــــد |لغف|لحليم عبــــد |مصطفى عبــــد 
محمود

لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

849844 دق|حمد ص|دي |هلل ن|منه  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|
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5|||65 ل|لع|يوسف محمود يوسف محمد عبــــد |حقوق طنط

2|249 حمد|متـــ |رحمتـــ مسعد سل هره|لق|ر |ثــــ|

26|485 لدكر|دى |له|مه عبــــد|ذ سل|مع دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

77855| محمد منصور محمد فهىم زيق|لزق|ره |تـــج

629|79 هيم عطيه|بــــر|ح |خلود مصبــــ زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

475264 تـــه بــــيوم|تـــه حسن شح|م شح|مر سكندريه|ل|ره |تـــج

8|69o4 لمحسن فرج|ن عبــــد|هدي شعبــــ ي|بــــ |د|
|لمنى

58|26 ن|ن محمد رمض|محمد رمض ره بــــنى سويف|تـــج

23ooo3 هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد طه | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4828|2 هيم|بــــر|مد |مد محمد ح|ن ح|يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o7958 يم محمد|لد|رص محمد عبــــد |ن ن|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

878962 ي|ر
ع حسن |محمد رف| ئى ي صىح 

سيوط|معهد فنى

8o4475 ء محمد خليل|جر بــــه|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

||848o ى|محمد ي رس محمد حسي  ن|بــــ حلو|د|

224o6| ح|لفتـــ|لحميد عبــــد |مريم محمد حسن عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

459882 ف سيد |زينبــــ  مش|حمد عىل قط|رسر سكندريه|ل|حقوق 

|5|o7o |بــــتـــ حن|ئى ثــــ|نس ه|ن ن|بــــ حلو|د|

49559 در|لق|مد عبــــد|ء محمد ح|عل هره|لق|ره |تـــج

92|588 لمجد حسن |بــــو|ن |رحمه رمض ج|تـــربــــيتـــ سوه

49o||o لحميد محمود محمد|مل عبــــد |تـــغريد ك تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

849575 شم سيد|ده سيد ه|مي ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

42o|35 ل|هر رزق خله غ|لميس م سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

756|73 لسيد محمد عىل|سل |بــــ تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

2|26|| ف |عمر  لحبــــسر|حمد محمود |رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

25|943 لد|لحميد خ|يمن عبــــد|مصطفى  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

238732 ى|ن سمي  بــــخيتـــ بــــش|ريه|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6362o5 ي عبــــد|شم عبــــد|بــــوه|ء |عل
لحميد|لغنى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

865899 د زكي  طنيوس|ندرو عم| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

69o37o هيم|بــــر|لسيد عىل |س |ن حم|سلم ره بــــور سعيد|تـــج
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7o68o4 بــــينى عوض|محمد مدحتـــ  لشر ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

274|2o لعهده|لسيد |عليوه | يحن  زكري هره|لق|ره |تـــج

39432 ع|ع يوسف محمد من|عبــــي  من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8539o| لخي  وهبــــه|بــــو|بــــ |يه|دين |ن ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

766768 حمد|ئل محمد سليم |محمد و لعريش|تـــربــــيتـــ 

4o2|67 ء محمدى سعيد محمود سعيد|رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|399|2 حمد|دل عنتـــر |مريم ع ى شمس|د| بــــ عي 

26379o ى عبــــد|كميل | رين|م لسيد|مي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|28834 لرحمن|لرحمن يشي مبــــروك عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

628797 هيم|بــــر|ره محمد حسن |س زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

3o377 مروه سيد محمود خلف ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

362292 لدين قطبــــ حسن محمد|عز  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|7685 هيم|بــــر|طف حسن |محمد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

42|2o7 حمد عرنوس|حمد |ل |لع|حمد عبــــد | لشيخ|ره كفر |تـــج

||5248 بــــتـــ|يرينى يوسف سمي  ثــــ| ن|تـــربــــيتـــ حلو

243464 ن|دل عىل محمود سليم|ن ع|نوره ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

896622 ي
لسيد  |لدين محمد |ج |تـــ| دئى ج|بــــ سوه|د|

259||7 عيل|سم|حمد محمد |هلل |عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

75492o لنبــــى محمود|يه محمد عبــــد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

27763| د مصطفى شنيشن|ء فؤ|رس| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

697458 س حلوه|ئل حسن عبــــ|ن و|مرو لمنصوره|ره |تـــج

25623| ن|ر سليم|لغف|لسيد عبــــد|محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

2665|2 منيه فتـــىح محمد محروس عرص| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

446447 سم|لسيد محمود ق|دل |حمدى ع ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

537764 لجليل|لجيد عبــــد|حمد محمد عبــــد| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3988o دق|ميل ص|نيتـــ جوزيف |ج ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

85743 بــــ|لتـــو|لد وحيد عبــــد |محمد خ ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

9|o642  محمد |رضوى ح
ى
تـــم صدق دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

25465 لمنعم محمود|لدين عبــــد |ن نور |يم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

876883 نور محمد |تـــن محمد |ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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45|326 لعظيم نعينع|عمر أحمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

3|5247 ضى|ن محمد ر|محمد رمض ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5o7522 ى|در فرج ش|لق|لد عبــــد |ء خ|دع هي  سكندريه|ل|حقوق 

694|54 لرحيم |لحميد عبــــد |يق عبــــد |هلل ف|منه 
ن|سعف

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32o768 ى | ى محمد|مي  حمد يسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8o4o3| لحليم|حمد نرص سيد عبــــد| ي|تـــمريض 
| لمنى

2323|2 عي|حمد رف|د |ل فؤ|دهم جم| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

843865 حمد محمود حسن|ندي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

7699|8 طمه ممدوح محمد خضي |ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

|3|672 حمد دحروج|ح |لفتـــ|بــــ محمد عبــــد |رح هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

3|422 بــــ|لبــــ|حمد فتـــح |حمد |ن وحيد |يم| هره|لق|حقوق 

78697 هلل|وليد محمد عبــــد | ميىلي|ك لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

335839 لحميد شلبــــى|مريم مصطفى محمد عبــــد |علوم بــــنه

45o374 هد|حمد مج|لحليم |ذ عبــــد |مع |هندستـــ طنط

9o96o3 س عىلي |فع عبــــ|لر|حسن  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

894252 لبــــ |محمد حسنى خليفه غ سيوط|ره |تـــج

5279| حمد|حمد سيد |ء |ول بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

63oo|5 | 
ى
لففى|لمقصود |لسيد عبــــد |حمد صدق زيق|لزق|طبــــ 

3|83o لكريم عطيه|لك محمد ربــــيع عبــــد|م هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

8o934o للطيف|ن فخري عبــــد|ر رمض|من ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

494799 لفيل|ح محمد |أحمد نج تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

828777 محمود| لصف|بــــو|زي محمود |حج ن|سو|بــــ |د|

4596|6 |ن محمد رجبــــ عط|حمد رسل| سكندريه|ل|حقوق 

||9239 نوس|سطف|عدل | در رض|ن ى شمس هندستـــ عي 

|54257 لسيد|للطيف محمد |حمد عبــــد |كريم  ى شمس حقوق عي 

89|5|2 لرحيم |ر محمد عبــــد|يه مختـــ| سيوط|بــــ |د|

242664 ى عىل عثــــم ن|محمد محمود حسي  هره|لق|حقوق 

545252 هلل |ل يوسف عبــــد |هيم هل|بــــر|لرحمن |عبــــد 
يوسف

ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

2352| بــــر|مد ص|محمد مجدى ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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475862  عزيز|م
ى
يكل مني  صدق سكندريه|ل|ره |تـــج

6678o ي محمد عبــــد |مي
ى
حد|لو|ر شوق لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

224768 لمجيد|حمد محمد سيد عبــــد| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

252o58 ى جمعه موىس محمود خي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

9oo665 هلل  | |مريم وليم نجيبــــ عط سيوط|علوم 

33||92 لرؤف عفيفى محمد شمخ|لد محمد عبــــد|خ سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

6o6|5| ف | ى |رسر ى محمد |مي  وى|لسعد|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

25o3o7 ى سعد غنيم| نىح  حسي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

82|86| لحكيم|رص جوده عبــــد|ء ن|شيم ي|صيدلتـــ 
|لمنى

638o|5 لمقصود عمر|ح عبــــد|لفتـــ|عمر محروس عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|74823 بــــودوح|مد |رم محمود ح|محمود ك هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

445o3| لمنعم أحمد|هيم عبــــد |ن إبــــر|جيه سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9|422| هيم حسن يونس  |بــــر|رضوى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

224655 لزعلوك|محمد فهيم نبــــيه عبــــده  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

733o| بــــر|ن جمعه ج|حمد شعبــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6|o976 لغريبــــ يونس|لبــــسطويس |محمد مصطفى  سيوط|بــــ |د|

|3|233 م|م|حمد |م |ن عص|مرو ى شمس حقوق عي 

23353 د|لجو|محمد وليد نمي  محمد عبــــد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

829549 ج|زينبــــ فيصل محمود سليم فر دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6oo786 رتـــ|محمد عىل محمد عم| دين ي صىح طنط
|معهد فنى

372393  بــــش
ى
ى|مودى كرم صدق لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

||7964 يوسف محمد بــــكر حموده يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

54253| ف|ندى متـــول سعيد خل بــــ دمنهور|د|

43859o |لحليم عبــــد |لحميد عبــــد |زم محمد عبــــد |ح
للطيف سعده

لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

3278o5 ى محمد|هيم فهيم حس|بــــر|حمد | ني  |تـــربــــيتـــ بــــنه

5o5543 نم|بــــو غ|لحميد حمد |لرحمن حمدى عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63||5o ح|لفتـــ|ء حسن فتـــىحي عبــــد |سم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

897|o4 ف محمد |ء |عىلي بــــودهبــــ |رسر ج|تـــربــــيتـــ سوه
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|6o857 لعزيز|س عبــــد |لعزيز عبــــ|فريده عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|o2|9 لغيط|بــــو|هيم محمد عنتـــر |بــــر| ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

8o7|37 هيم|بــــر|ح حمدي |رحمه صل ره بــــنى سويف|تـــج

29794| لسعود|بــــو |حمد صفوتـــ محمود محمد |يوسف  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

29756| لغنى زيد|لغنى عمر عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

26oo34 يف عقل مغربــــى| رض رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

628626 ى محمود يشى محمد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

||7273 هيم عمر|بــــر|م |يىح هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|26o3 لعبــــد|مرفتـــ محمد محمد صبــــىح  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

329658 ف معوض عبــــد|ل|ر نعيم |مي لرحمن|رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

622o53 يمن محمود محمد عيد|ن |يم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

328675 م |صف عل|لغديرى ن|م محمود |محمد عل
 فيصل|عر

ى
ق

|طبــــ بــــنه

338296 لسيد محمد يونس|ء |رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6oo576 ن|زيد| هيم زكري|بــــر|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

22oo66 حمد|هيم |بــــر|بــــ |لوه|بــــرين عبــــد|ص ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6||569 ل|لش|ع |لسبــــ|حمدى حسن | رن |بــــ طنط|د|

899o73 مريم كميل سعيد بــــدروس  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

5|744 هلل|ن محمد فتـــح |حبــــيبــــه رمض بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

8|274o جي محمد|ء ربــــيع ض|سن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

322578 ين تـــه ذىك|وس شح|ندر| |في  ى شمس حقوق عي 

5o636| م محمد عىل محمد|رحمه س سكندريه|ل|حقوق 

5o8526 |لبــــن|هيم متـــولي |بــــر|متـــ مصطفى |س| سكندريه|ل|طبــــ 

2|7267 حمد حسن مصطفى|ندى  ى شمس|تـــج ره عي 

3|5757 ندى سيد محمود محمد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

824998 يوسف محمد يوسف عىلي |هندستـــ قن

2|49o| ن محمد|ن سليم|محمد رمض ن|تـــربــــيتـــ حلو

8638oo عبــــي  محمد محمد حسن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

846o99 ي محمود |زي
حمد|د حسنى معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

7|o3oo حمد|مه يوسف |س|حمد | لمنصوره|حقوق 
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347855 لروبــــى|د بــــيوم |ن عو|عرف |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

24o732 هيم|بــــر|ء حسن محمود |دع دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

4o24o2 وق ع دل محمود عىل محمد|رسر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

54|8o ن|هيم رؤوف تـــوفيق سليم|بــــر| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

337945 محمد طلعتـــ لبــــيبــــ محمد يوسف |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o544 لسيد جبــــريل|م فتـــىح |سل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

53573 لرحمن محمد عىل محمد|عبــــد ي سويف
هندستـــ بــــنى

25668o لجمل|لعليم |تـــن سمي  عبــــد|ف ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

73||4 هلل|ن رجبــــ عبــــد|هلل شعبــــ|منه  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

439255 لدقرئى|حمد |ىط |لع|سحر عبــــد  لشيخ|تـــمريض كفر 

5|3425 ف سعد عبــــد|محمد  هيم|بــــر|لك |لم|رسر ره دمنهور|تـــج

77|o5| ر محمد محمد مسعود نرص|من زيق|لزق|بــــ |د|

445855 ن|هيم رضو|بــــر|هيم مسعد |بــــر|محمد  |ضتـــ طنط|علوم ري

9o5343 هيم |بــــر|د نرصى |وس مر|ندر| ج|ره سوه|تـــج

885|o3 تـــه سليم متـــرى |مريم شح سيوط|ره |تـــج

348554 د|عي| ف وجيه حن|عف ى شمس علوم عي 

|6|o83 يمن صبــــرى محمود| |ند ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

26ooo4 حد|لو|بــــدين حسن محمد عبــــد |لسيده محمد ع| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

24|244 للطيف|مصطفى محمد حلىم عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

485286 ى محمد |ي ف مصطفى |سمي  حمد يونس|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

27|64o تـــ|ل فهىم عىل بــــرك|جم| ند ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6452o2 حمد مصطفى محمد|ن |نوره ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

249o28 لح|فظ ص|ئى جوده ح|ه ه|نج ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6524| حمد|ل محمد |فرحه كم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|4768 لفضيل سويلم|محمود محمد عبــــد تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

85534| وليد صبــــىحي رجبــــ عىلي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|3434 هلل|رتـــ محمد عيسي عوض |س ى شمس|تـــج ره عي 

63787o حمد منصور سعد|هيم |بــــر|منى سعيد  زيق|لزق|علوم 
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|7|688 ف|ن س|كريم ف حسن رسر مح رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

323o62 ن|لسيد محمود مهر|يتـــ | عه مشتـــهر|زر

62|78o حمد عىل حمروش|لسيد |د |يوسف زي ط|هندستـــ دمي

865422 ي محمد عبــــد
حمد|هلل |مصطفى  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر

4o4875 حمد يحن  منصور يحن |عمرو  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

845499 ي محمد
هند حسن مصطفى ن|سو|علوم 

695469 قتـــ | ف محمد عبــــد |رسر لمقصود|رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

833832 لدين محمد|ل |غدير نظىمي محمد كم ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

88676o تـــ |هر عرف|لظ|ء محمد عبــــد|سم| سيوط|بــــ |د|

46||27 ن|ء محمد تـــوفيق سليم|أسم ي صىح طنط
|معهد فنى

256886 لدين|نور مهنى خي  |ده |غ لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

77o923 زى|لعز|دى محمد |ح بــــغد|صل| عل زيق|لزق|هندستـــ 

222|93 لشيىم|ن عفيفى محمد |مريم سعيد رمض ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

676298 هيم|بــــر|لسيد | |ن رض|رو لمنصوره|حقوق 

8o662 ن|هيم رمض|بــــر|حمد |ء محمود |رس| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

728|o لعظيم صميده|ء ربــــيع عبــــد |رس| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

5||663 تـــه|لمنعم شح|حمد عبــــد|ل |هلل جم|عبــــد سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

896347 لدين  |ل |لرحيم كم|ل عبــــد|كم| رن ج|ره سوه|تـــج

|53625 بــــ|لتـــو|لد جبــــر عبــــد |يده خ|ع ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

8796| لعزيز يونس|جر محمود عبــــد|ه لفيوم|نوعيتـــ 

4o724o لبــــربــــري|ر محمد |هيم مختـــ|بــــر|خديجتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

365774 حمد|لسعدى |محمد فوزى  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

335942 مد|لسيد ح|مد |لسيد ح|ندى  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

255798 رسر محمد عىل سعيد رسر  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

22|o7o لبــــدوى|لمتـــول |مريم محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

92o34o  عىلي
م |ن هم|محمد حسنى ج|عه سوه|زر

254534 هلل|بــــوبــــكر عبــــد|ن |حمد شعبــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

5o8o76 سخرون|مل عوض |مريم فوزى ك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22|8o6 ن وى حسن|لدين قن|ء|عل| مي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |
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33o634 لدين زىك|ل |ء سعيد جم|شيم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

45o6|7 لغمرينى|لمعىط |بــــ محمود عبــــد|رح ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

74|74 لسنوىس|مريم عربــــى سعيد  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

832596 ي محمد محمد يوسف|
ه مصطفى مي  |نوعيتـــ فنيه قن

36o45|  عبــــد|رس|
ى
حمد موىس|لعزيز |ء شوق ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

76|73 ي|ر
لعليم|ربــــيع عيس عبــــد | ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لفيوم|ئ 

9o758o د رزق كندس |هيم فؤ|بــــر| ج|بــــ سوه|د|

7o|378 لعليىم|محمد حسن محمد حسن  زيق|لزق|حقوق 

699552 ري|لبــــند|لسيد |لم |سعيد س لشيخ|بــــ كفر |د|

|65266 فيبــــى نصىحي رزيق سدره هره|لق|صيدله 

2259o9 لعدوى|لسعيد | |لعل|بــــو|م |هش ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

854664 ي خ
حمد|لد خلف |مصطفى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

35522| د حميدتـــ|لسيد رش|ء |شيم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

73676 بــــ محمد|لتـــو|ن عبــــد |حمد شعبــــ| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4357o7 ل|لع|عىل محمد عىل عبــــد  لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

838o79 دلي|دل ظوط ع|محمود ع قرص|ل|فنون جميله فنون 

2o73o لمول مصطفى|حمد مصطفى عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

2438o| ى محمود محمد عك|ي حد|لو|شه عبــــد|سمي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6o6858 ئى|ليم|حمد |حمد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|4|394 هلل|د |دل ج|ئى جوزيف ع|روم ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

785253 حمد محمود|ن |ن محمد زيد|جيل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6777oo ن|لمعىط شعبــــ|مه مصطفى عبــــد |س|مصطفى  لمنصوره|هندستـــ 

3547|o بــــ|لتـــو|رس بــــهلول محمود عبــــد|ن ي|نوره هره|لق|لعلوم ج |ر |د

865|73 ى|رح بــــ حسن عىلي حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

867837 ي بــــكري |زي
ج|لحج|بــــو|د مصطفى |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|

مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

|286o4 م محمد فهىم|فرح س وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

78o97| لم محمد رفعتـــ|دهم س| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

79477 لدين محمود خليفه|ح |صل| رن هره|لق|بــــ |د|
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26|6o9 حمد|حمد محمد |محمد سعد  |حقوق بــــنه

442956 هيم زيد|بــــر|ل حمدى محمود |نه لشيخ|نوعيتـــ كفر 

4|9766 لمنعم محمد أحمد|حمد عبــــد | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

855o3o ي 
لحسن|بــــو|سهيله مفضل مصطفى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

267285 م|لق سل|لخ|رس سعيد عبــــد |هدير ي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

27323| رك عبــــيد|دل مبــــ|رك ع|مبــــ ن|سو|حقوق 

785|67 د عىل محمدعىل|بــــسنتـــ ج زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

7o||23 لدقن|لعظيم |هلل عبــــد |ل عبــــد |لرحمن جم|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

484368 ن|لرحمن عوض يونس عش|مصطفى عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5o4oo| يوسف مجدى يوسف محمد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

893645 لم محمود |حمد س|مه |س| سيوط|عه |زر

8o8238 س|ن عبــــ|حمد رمض|طمه |ف ي|طبــــ 
|لمنى

374|67 فظ|لح|عىل عمر عىل عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|8|68 حمد |حمد عىل |ن |جيه سيوط|عه |زر

222278 مه محمود محمد|ء سل|دع هره|لق|حقوق 

436928 تـــ يحن  زكري رك|يحن  مبــــ| ني  لشيخ|بــــ كفر |د|

9o445o ى يشى فهيم سعد | مي  |ج طبــــيع قن|عل

24o682 لحفيظ|حمد عبــــد|بــــ |لتـــو|بــــ عبــــد|رح رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

4525|| دى عيد بــــسيوئى|له|حمد عبــــد| ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

776965 ف محمد عبــــد |محمد  بــــ|لوه|رسر ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6|862| دين محمد محمد فوده|ن ط|بــــ دمي|د|

845867 لح|ن ص|ن محمد سليم|سلم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

|369|8 تـــه|بــــر شح|حمد ص|محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|282o9 لمقصود|لحليم عبــــد |بــــثــــينه محمود عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|45848 لس م ل|هيم غبــــري|بــــر|هر |كي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

3|8|83 ي و
ي عىلي|لطفى

ئل لطفى ن|تـــربــــيتـــ حلو

3359o| روق مصطفى|ر صبــــرى ف|مي |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

529|37 فظ|لح|هيم عبــــد|بــــر|حمد فرج رزق | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

776268 دى حسن عىل|له|ء عبــــد |رس| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

6o4o92 مر|مر خليف ع|عمر محمد ع |ره بــــنه|تـــج
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|34536 هيم|بــــر|رس محمد |ي| لي|د هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

9o8386 بــــر |سط عىل ص|لبــــ|يه عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

449o5o عويس| ل ند|محمود جم تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

495o45 محمود سيد محمود محمد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

84|796 محمد طه| حسن زكري ن|هندستـــ أسو

4|25|o يد|محمود حسن محمد عش ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5|3329 حمد مصطفى محمد رجبــــ| عه دمنهور|زر

|59592 حمد|حمد |رص |ندى ن ن|بــــ حلو|د|

769959  |س
ى
تـــ|لشح|مح محمد شوق ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

5|2845 م|د عىل محمد عل|محمد فؤ معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

96278 ض عطيه|ريو عطيه ري|م ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|29o6o جون رأفتـــ زىك يوسف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

77o224 بــــينى|حمد نبــــيل محمد محمد | لشر زيق|لزق|عه |زر

5o9o74 لمنعم محمد|عيل عبــــد|سم|ح |هلل صل|عبــــد ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

77864 حمد حسن عبــــده محمود سويلم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

637234 لعجىم|هلل |لسيد محمد عبــــد|خلود  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

253594 د حمزه|لسيد فؤ|حمد | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|66342 ى صف|بــــ صموئيل و|يه| |مي  هره|لق|طبــــ 

52|3o3 بــــ|لعزيز دي|لمنعم عبــــد|ء عبــــد|رس| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|55634 ء سيد حسن سيد محمد|شيم ى شمس|زر عه عي 

236999 عيل|سم|ع |يمن رف|ر |من ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|4862| ى|لغف|ن سعيد عبــــد |يم| ر حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

49|72 م فخرى محمد|بــــدر هش هره|لق|حقوق 

6o5226 لبــــى|تـــم عىل عىل |ن ح|رو لمنصوره|ره |تـــج

3298o2 ر محمود|لستـــ|شمس محمود عبــــد عه مشتـــهر|زر

495||o لمنعم مسعود هندى|هر عبــــد|حمد م| ره دمنهور|تـــج

354|9o لسيد|ن |ن سيد رمض|نور لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

524522 عىل أنور أحمد حسن ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

32|836 ى نرص |ي لمنعم محمد حسن|لدين عبــــد|سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o4427 ل|بــــر هل|زم محمود ج|ح ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى
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6o3|78 لعزيز سعد|تـــم عبــــد |روضه ح ي صىح طنط
|معهد فنى

327826 لسيد محمدى|حمد يحن  | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2339o3 لحميد متـــول|بــــتـــ عبــــد|مل ثــــ|حمد ك| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

34455 ل عطيه|مصطفى محمد فتـــىحي جل هره|لق|ره |تـــج

453792 لنور|بــــو |ل خليفه |محمد صبــــىحي هل ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

497344 ي|ن |ن محمد رمض|يم|
لبــــشبــــيسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6o625 وق س حمد محمد|لسيد |مي |رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o5589 ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |وليد  لمنصوره|علوم 

83985 هلل عمر سيد مصطفى مصطفى|عبــــد يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

463847 هد|لسعيد مج| |ح رض|سم س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

23oo99 لحميد يوسف|م محمود عبــــد|سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|33|2| ممدوح محسن محمود محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

343|89 لمؤمن|دى عبــــد|له|مه عبــــد|س|ء |رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

86745o ي|لر|بــــ عبــــد|لد طو|محمد خ
ضى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

365888 لس حن |تـــوفيق حن| كي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

434469 لجرشه|هلل |م عطيه عبــــد|وس ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

86o54| ي
ف سليم عبــــد|ء |ضى لعليم|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o7943 |لزرق|مر محمد |لسعيد ع|م |م س سكندريه|ل|بــــ |د|

4|3293 م|لغن|محمد محمد محمد متـــول  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

4427|9 ه ط| |لرحمن رخ|حمد يونس عبــــد |رق |مي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

4|8993 حمد محمد يىح|هلل |عبــــد  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

43||3| رتـــ|لرحيم مخلوف مرىس عم|ء عبــــد |ند |تـــربــــيتـــ طنط

25o749  محن  
لبــــسيوئى عيس|لدين |مصطفى ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

48o749 ء محمود محمد محمد عىل|وف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2|9298 ج|م طه محمد فر|حمد هش| هره|لق|ره |تـــج

|7|5o5 بــــو عربــــ|لسيد عىل |ن |محمد حمد ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

348324 وق مجدي محمد مج هد|رسر كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

5|o622 حمد زيد|لمجيد |م عبــــد |سل| تـــربــــيتـــ دمنهور

26o99 لجوهرى|يوسف عىل عىل عىل  هره|لق|بــــ |د|
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83o|97 للطيف محمد|ح محمد عبــــد|سم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

44592o لروينى|حمد حمدي محمد حسن | سكندريه|ل|هندستـــ 

269443 ن|س عمر|ء محمد شبــــل عبــــ|ل| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

45|77| حمد خليفه|لسيد |يوسف حسن  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

696962 ز محمد|لرحمن محمد بــــ|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62o43| ج |لمتـــول خف|عمر | م رض|وس ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

5o56o2 لمنعم عيس|بــــر عبــــد |م ج|محمد س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|774o2 ئى|لشج|ل محمد حسن |يوسف جم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

76o33| لدين حسن محمد|مر محمد نرص|زم تـــ|ح لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

42663| حمد شفيق عىل مطي |سلىم  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

339457 ح|لفتـــ|لعليم عبــــد|نور عبــــد|مل | زيق|لزق|صيدله 

43o563 رسر|تـــفى عص م محمد رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|37676 لسيد محمد|لسعيد |م محمد |سل| ى شمس حقوق عي 

8549oo حمد|لسيد محمد |يىحي  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

|258|8 ى  سكندر|مه عيد زكري |س|شي  ى شمس|د| بــــ عي 

439354 وع|هيم مط|بــــر|صم عبــــده |ء ع|آل |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

77o368 لنور|بــــو |لسيد |لسيد |ر |عم |ره بــــنه|تـــج

844263 يبــــي|ستـــيفن ثــــروتـــ زىكي عج| ن|سو|علوم 

7|5o65 ن|لسعيد رمض|حمد محمد |ندى  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|5o36 ل خليل|لع|عمرو سيد عبــــد ن|هندستـــ حلو

6oo37 مل|عيل ك|سم|ن منصور |حن صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

834|7 ء طه سنوىسي محمد|ل| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

445945 عمرو مدحتـــ رجبــــ محمد عيس تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4o4728 حمد محمد نجم|نور سيد |مصطفى  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4963|6 ئى عىل بــــدر عىل بــــدر|م| تـــربــــيتـــ دمنهور

83|952 سمي  محمود صديق| نه دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

78o436 وق عبــــده سعد محمد رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

925752 ن |هلل جبــــر|محمد محمد عبــــد ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

352oo5 حمد محمد|لد |حمد خ| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 
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22||93 ن محمد|يحن  محمد محمد عثــــم ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

5o2765 بــــر|حمد ج|لسيد |هيم |بــــر| |ليند طبــــ بــــيطرى فرع مطروح

755382 ي محمد|ن حر|ء مهر|شيم ج  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|6|358 مد|مد محمد ح|ء ح|شيم ى شمس حقوق عي 

|55869 مل مدكور|لح ك|حمد ص|مصطفى  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9|2|24 ى عزوز عيد نصي   محمد حسي  ج|ره سوه|تـــج

|3777o رق محمد عىل مصطفى|يوسف ط |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

547664 ل|لع|دل محمد محمد عبــــد |هلل ع|منه  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|222|9 ف حسن محمد|د |زي رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

482449 ن|مل رمض|ء فرج ك|رس| سكندريه|ل|حقوق 

535275 ميل مرقص|طف |ع| رين|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7||388 ق|حمد |محمد عبــــده | ء رض|رس| وى|لشر لمنصوره|نوعيتـــ 

776o56  عليوتـــ|هيم |بــــر|رس |سميحه ي
ى
لدسوق زيق|لزق|بــــ |د|

|7629 تـــ يوسف محمد يوسف ني  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

7o5563 دى|لبــــغد|لسيد عىل عىل |محمد عىل  لمنصوره|طبــــ 

25693 ىط|لع|م محروس عبــــد|ن س|كريم تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

544265 لسيد محمد عىل عوض|س |ين| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5959o هيم|بــــر|لمجيد |ء محمد عبــــد |دع |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

49|456 لسيد|بــــ مصطفى |لوه|ندى صبــــري عبــــد سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

8357| م سيد عزتـــ|محمد س ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

26|o96 هلل|لحسينى خي |لد |ن خ|يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

88466o دير |بــــ|مجد يوسف حليم | سيوط|طبــــ 

824897 د عزتـــ قديس|نوبــــ عم|بــــ| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

62o7oo ي|إرس
ي|ء ضى

ء|ء أحمد محمد ضى لمنصورتـــ |تـــمريض 

|78526 موخ سويحه شنوده|بــــيشوى  ف رسر رسر ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

72o35 محمد درويش سعيد| رويد لفيوم|عه |زر

566o| هلل حمدى فتـــىح طه|عبــــد دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

7827|2 ن|ن قطبــــ سليم|هيم سليم|بــــر|ن |نوره قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر
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3|9378 لد حسن عىل|رضوى خ ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

854o58 ي عىلي عبــــد|ن ي|ديه خي 
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

|7o459 لرحمن|تـــه عبــــد |ح شح|عهد صل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

679|98 د|ء محمد محمد رش|د بــــه|زي لمنصوره|حقوق 

835392 ن محمود ثــــروتـــ محمد|نوره قرص|ل|فنون جميله فنون 

52|569 تـــه|تـــتـــ عيد شح|يه سعيد شح| بــــ دمنهور|د|

2|929o ى م|قدرى عدل س| مي  ن|بــــ حلو|د|

54|6oo هيم محمد غنيم|بــــر|لرحمن |م عبــــد |سل| بــــ دمنهور|د|

69822o ى ن ن محمد|رص رمض|نرمي  لمنصوره|عه |زر

54873 سهيلتـــ محمد طه مطر لسويس|معتـــ |علوم ج

4249o| ى محمد متـــول |عمر ل عيل|سم|شي  سكندريه|ل|صيدله 

92437| روق بــــرسوم |فتـــ ف|ر| مرن ج|ره سوه|تـــج

3396|3 دق|لص|لسيد |ج  |مصطفى ن |ره بــــنه|تـــج

452oo5 غ|لصبــــ|طف محسن محمد |حمد ع| لشيخ|هندستـــ كفر 

3538o8 لمجيد|محمد يشي محمد عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

694483 لسيد ريه|لمعبــــود |م عبــــد |م|ل|عبــــي   لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

85|89 د|بــــر مر|هيم محمد ج|بــــر| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

2734oo ى|لن|س عبــــد|ين| رص محمد حسي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

434388 لعظيم عرس|ء محمد عبــــد|دع |بــــ طنط|د|

7564o9 حمد محمد رزق|لرحمن |عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

86|978 ىطي خليل|لع|حمد عبــــد|يه | قرص|ل|فنون جميله فنون 

354259 د|لجو|د محمد عبــــد|منيتـــ محمد رش| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

283865 بــــيتـــر وهبــــه جبــــره عيس كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

6|3|84 لحميد عىل|ض عبــــد |لرحمن عىل ري|عبــــد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|48559 لحميد محمد|يه طه محمود عبــــد | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

843758 ريج محمود محمد سليم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

67o39 لسيد محمد|بــــدين |ح ع|رضوى صل ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

8o8423 ى تـــوفيق صل|ي ح صديق|سمي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

6o282 ى |نس نسيم |ن ئيل|رس|مي  ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

496845 لسيد حمد|هلل محمد بــــدوي محمود |منه  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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7o2295 وق جوده نجيبــــ تـــوفيق  سكندر|رسر |ره طنط|تـــج

8264|4 س محمد|هلل ثــــروتـــ عبــــ|منه  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

86|677 د تـــوفيق محمد|حمد فؤ|بــــ |رح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|68684 لفتـــوح|بــــو |محمد | سهيله محمد عط دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

69728| تـــ موىسي|لشح|هيم |بــــر|بــــ |رح |ره طنط|تـــج

7|7779 دى|له|لسيد عبــــد |لم |ء مصطفى س|رس| ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

224879 ى سيد يوسف مؤمن حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4332o د|لجو|حمد عبــــد |محمود محمد  هره|لق|هندستـــ 

638325 ى|سم|م |هش عيل سليم حسي  زيق|لزق|طبــــ 

24|794 ى محمد موىس| |ريم زكري مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

242687 هيم محمد منصور|بــــر|حمد | ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

353533 بــــر مرىس|لرحمن ص|يوسف عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5294|3 ى|هيم ج|بــــر|للطيف |ح عبــــد |محمد صل هي  ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

825663 شم|حمد ه|رص |لن|سلىمي عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

6|54o7 ى محمد  ى حسي  ئى|لسعد|محمد حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

88o939 زق محمد عبــــيد |لر|حمد عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

6o35|| هيم|بــــر|حمد معوض منصور |محمود  |نوعيتـــ طنط

832963 عيل محمد|سم|عيل سعيد |سم|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

34o598 تـــه|حمد شح|لسعيد |هلل نبــــيل محمد |عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|45844 حمد|حمد محمد علوى | ن|بــــ حلو|د|

843433 هلل|م عوض |طمه محمد محسن ضي|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|653o ن|ح جرجس فرح|نوبــــ صل|بــــ| ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

64|9|o وى|ندى عيد محمد محمد هند ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

84|866 ي بــــولس|م
ري مرقس لطفى |نوعيتـــ فنيه قن

87o75 ى ص|دع بــــر|ء حمدى حسي  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

766o75 شد|فظ ر|لسيد ح|حمد |رس |مريم ي علوم بــــورسعيد

338o|9 لعزيز|ن عبــــد|حمد فتـــىح محمد مهر| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

34|442 لعزيز مصطفى|حمد عبــــد|وليد  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

526o7| ى|بــــو |لسيد |لحميد محمد |عمر عبــــد  لعني  سكندريه|ل|هندستـــ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 3118 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5o22|6 |لنج|بــــو |د محمود محمد محمد |محمود عم ن|سو|بــــ |د|

249|9o وى|لسنط|لحميد |تـــفى ربــــيع سعيد عبــــد لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

23966 هلل مرعي|لحميد فتـــح |حمدي عبــــد| مه ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

327269 حمد|منيتـــ سيد محمد حلىم | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

335o35 تـــ|لد محمد فرح|خ| ن|ر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

82o687 ن محمود|رص عثــــم|لن|ل عبــــد|محمود جم ج|ره سوه|تـــج

37o335 لملط|طف محمود محمد |محمد ع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8|o5|9 تـــه|محمد عىلي محمد شح ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

33oo3 بــــى|لعر|ء ثــــروتـــ مصطفى |رس| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|66|77 ف عبــــد |محمود  لسميع عطيه|رسر ن|ضتـــ حلو|علوم ري

92|959 لمعز محمد |لسعود عبــــد|بــــو|محمد  |ج طبــــيع قن|عل

4o9826 ىس|لمر|لبــــ |بــــوط|س خليفتـــ |ل عبــــ|ر جم|من |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

768868 ى مصطفى قبــــ|ي ري محمد|سي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

634547 ى محمود محمد سعد حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

54|877 ى هندى|ل هندى |جم نور مكي  تـــربــــيتـــ دمنهور

4846|o ى|بــــر|جورج مجدى مني   هيم حني  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

785723 لدرديري|لمجيد |بــــدين عبــــد |لع|محمد زين  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

759337 سهيله سعد محمد محمد عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

485996 هلل|ك نرص |ئى عطيتـــ مس|مريم روم إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

27238 وى|لص|جر سيد عىل |ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o3o43 بــــو زيد|لسعيد |م |يه س| زيق|لزق|بــــ |د|

4978|6 ئى|لكيل|ل |لمتـــع|ر محمود محمد فريد عبــــد |من تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

682236 ن|مدحتـــ محمد سعف| دين لمنصوره|حقوق 

52o738 لبــــيشبــــيسر|لمعبــــود عىل |عبــــد| م رض|ريه سكندريه|ل|حقوق 

4457|9 ندي محمد عطيتـــو سيد عوض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

447|69 لدهبــــ|بــــو |حمد |يوسف محمد فوزى  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

8672o2 ى |ك ن|هيم سليم|بــــر|سحق |رولي  |نوعيتـــ فنيه قن

628573 هلل|هلل محمد عبــــد|ء عبــــد|ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

78338 لميس حنفى محمد حسن لمنصوره|حقوق 
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4|352 ح محمد خميس|صل| نور ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4o6972 ى|حمد |حمد محمد |ره محمد |س لعفي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

335826 ى كوثــــر محمد سيد حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

62|276 رحمه عطيه محمد عوض لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

7|o|78 ه|لل|حمد عبــــد |هيم محمد |بــــر|وسيمه محمد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

86|6|7 لصغي  سيد|محمد محمود  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4|57| ن موىس سكر|حمد شعبــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

777o7o شم|لرحمن ه|حمد محمد شحتـــه عبــــد | زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

254|9 وى|لحمز|هيم عطيتـــ |بــــر|مه |س|ئشه |ع هره|لق|ره |تـــج

43o54o لحيتـــ|حمد مصطفى |ئى |م| ي صىح طنط
|معهد فنى

537559 حمد يعقوبــــ|لدين محمد |ء |لبــــشي  عل| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

7o734o لم|لمتـــول محمد س|ء |ضىح عل لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6o47| ى|هلل حس|حمد محمد عبــــد | ني  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

7oo448 لسعيد|لم |كر س|مل ش| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

228353 ي
ه|لل|ل عبــــد|لع|لمجد عبــــد|بــــو| |دئى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

44o938 ي خط|ء خ|سم|
بــــ|لد لطفى لشيخ|طبــــ كفر 

94249 حمد محمد|ء محمد |شيم ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

7588|7 ن ربــــيع|حمد عويضه سليم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4|7437 حمد|بــــو|هيم |بــــر|هيم جمعه |بــــر| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

8466o لحفيظ منصور|هيم عبــــد|بــــر| |مه لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

7oo6|5 د|محمد عطيه محمد ج لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

236654 ى نرص| يه محمود حسي  هره|لق|بــــ |د|

2|4688 لمسيح|نوس عبــــد|سطف|ن |دى عري|ف ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

22||39 حمد|ر |لدين مختـــ|ل |ن عمر محمد كم|نور ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

347475 حمد|لمنعم |ء صبــــىح عبــــد|وف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

255693 حمد محمد سلومه|محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

358526 ل|لع|م محمد عبــــد|رتـــ س|س ى شمس هندستـــ عي 

676|48 حمد سعد|لجليل |سم عبــــد |ندى بــــ لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

3|5o6| هلل|بــــ |ئى فخري ج|بــــيشوي ه هره|لق|ر |ثــــ|
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639o93 د محمد|م محمد رش|حمد محمد س| زيق|لزق|ره |تـــج

374434 وليد رفعتـــ نسيم سعيد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8o496 ى|حمد عىل مصطفى حس|يه | ني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

855633 ي محمد محمود|ء محمد رج|لحسن|
ئ  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

تـــ بــــنى

|4|632 ن رجبــــ محمد سيد|رمض ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

33oo76 لعدل|هلل |هلل مهدي عبــــد|طمتـــ عبــــد|ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

245222 وق محمد عبــــد |لعل|بــــو|لحميد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

83o|7o د|لدين ج|لدين سعد |يه نور | زيق|لزق|حقوق 

359o62 د|حمد فؤ|ر |حمد مختـــ| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

23o467 لسيد حسن|محمد حسن  منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

4568|9 ى|رق يوسف محمد |مل ط| لدمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

439957 ن|ل محمد سعد رمض|لم هل|يه س| لمنصوره|حقوق 

66729 شم يوسف جودتـــ|طمتـــ ه|ف لفيوم|عه |زر

8393o8 عر|لو|حمد |رق |حمد ط| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

8o5324 ن|لبــــديع سكر|د محمود عبــــد|ي| ي|هندستـــ 
|لمنى

44733o حمد جوده|تـــ |لشح|مريم محمد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

349747 محمود مجدى طلعتـــ عفيفى رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

629354 لشتـــرى|لسيد عزبــــ |دل |محمد ع زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9522o حمد شعيبــــ|لعزيز |سميتـــ عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

59433 عمرو محمد بــــكرى محمد بــــ بــــنى سويف|د|

5|6289 |م منصور محمد عط|نس| بــــ دمنهور|د|

68253o د رزق صليبــــ|دل فؤ|ندى ع|س لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

4|||68 وى|لششتـــ|هلل |ده محمد عبــــد |غ |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

2348oo لكريم|د |لسيد ج|يوسف محمد  هره|لق|ره |تـــج

229o|o  عبــــد|لش|ء عبــــد|سم|
ى
|لش|زق عبــــد|لر|ق

ى
ق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

238627 لحميد|ن عوض عبــــد|يه حمد| هره|لق|ره |تـــج

|28o4| لرحيم|يوسف محمد سيد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

928|5 لسيد|مصطفى جمعه خرصى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5765o عيل|سم|عيل محمد |سم|نه |ريح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5oo75 لد|محمد محمود سعد خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|
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824|52 ن|هر محمد علو|محمد م ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

447|4 س فوزى منصور|يفن غط|م ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

686895 لمرىس|لرحمن مصطفى يونس مصطفى |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

|58355 ى|مريم س مح حليم حني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|394|o ذل|لش|م محمد |تـــفى حس ن|تـــمريض  حلو

767444 مر|ن ع|حمد شعبــــ|لد |رهف خ لعريش|تـــربــــيتـــ 

86785 ه  ح|لفتـــ|حمد عبــــد|حمد محمد |مشي  لفيوم|صيدلتـــ 

79|o|8 ن|لقشل|حسنى حسن مصطفى  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

69o455 حمد|هيم مني  عوض |بــــر| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

648658 حمد|هيم عىل |بــــر|عيل |سم|ره |س قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|23499  محمد عىل|لش|سلىم سيد عبــــد 
ى
ق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

34o|29 هيم|بــــر|محمد محن  محمد محمود  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

635|56 لعز|بــــو |لعز فتـــىح حسن |بــــو |شمس  زيق|لزق|حقوق 

|3o|55 هيم عزم|بــــر|هلبــــيس عزم  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|7|||8 م|لسل|لمحسن عبــــد |حمد عبــــد |م |حس لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

89523 حمد محمد|حمد |لك |م كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

87o693 ى ح| مد حسن|حمد حسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

4|99|3 ن|ل محمود رضو|حمد جم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

46527 حمد|دق |لمنعم ص|ئشه سمي  عبــــد |ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

895648 سم |لحميد ق|سعد عبــــد|روى | ج|ره سوه|تـــج

4937o| هر نرص حشيش|دهم م| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

262727 دى|له|لحسينى عبــــد|ل |يمن جم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

3394o6 بــــ|لوه|م صبــــىحي عرفه عبــــد|ريه |نوعيتـــ بــــنه

8o5649 ي عىلي | رش
حمد|مصطفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

85o9o دل عجىم محمد|ء ع|سم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6|5935 حمد فتـــوح|هيم |بــــر|حمد | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

35o72 لرحيم|عيل محمود عبــــد |سم|بــــ |مه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

262656 حمد محفوظ|هيم فتـــىح |بــــر| |ره بــــنه|تـــج

6775o4 ف نسيم محمود | عيل نسيم|سم|رسر لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

832928 ي|ر
ح خليل|لفتـــ|محمد عبــــد| ئى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع
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|2o44o لعزيز|محمد مدحتـــ محمد عبــــد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

36475 يمن سعيد حسنى|سعيد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

426o38 حمد بــــدوي|لرحيم سيد |ن مجدى عبــــد |رو سكندريه|ل|عه |زر

6|7|o ء سيد عىل سلومه|سم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

227967 ى عبــــد|يه عبــــد| لعزيز|لعزيز حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

34549| د|لحد|ن |حمد سليم|طمتـــ محمد سيد |ف |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

69443o بــــوحليمتـــ|هيم |بــــر|هر محمود |هدى م لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

||7542 صبــــرى مصطفى محمد موىس| يش هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

2|843 ى|بــــر|بــــسمتـــ بــــهجتـــ  هيم حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9|975o ى هيم مجلع  |بــــر|د |عم| مي  ج|بــــ سوه|د|

6o4|44 مه|طف عصمتـــ محمد سل|ذ ع|مع |طبــــ طنط

6|9255 يف|محمد نبــــيل محمد محمد  لشر صيدلتـــ بــــورسعيد

83678o دير عبــــيد|بــــ|رويس خليل  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8oo2o2 ي|س| رن
مح حمدي مصطفى قرص|ل|فنون جميله فنون 

|34685 بــــو رسيع|مصطفى محمد فتـــىح  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8648oo ج محمد محمد|لطيبــــ حج| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

288o42 ه مجدى عبــــد| لعيسوى|ح حسن |لفتـــ|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

425647 هيم محمد مصطفى|بــــر|نغم محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

4|9o2 حمد|نور مصطفى |حمد | هره|لق|حقوق 

286478 لغنى عطيه|عمرو مجدى محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

222o2 د|لمطلبــــ ج|طف عبــــد|هلل ع|منتـــ  ن|بــــ حلو|د|

|2o879 نور|رس حسن محمد |بــــسمه ي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

429783 لقديم|هلل |هلل عبــــد |محمد عبــــد  |صيدله طنط

6o8o25 لسيد عيس|ن حليم |يم| ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

6983o هلل|لقوى عبــــد |ح مرزوق عبــــد |سم ن|حقوق حلو

42536| لسيد|ء محمد عىل أحمد |زهر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7o6o83 لسعيد|لسعيد فهىم |ء |لزهر| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3|4878 لعزيز|حمد عبــــد|عىل محمود  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

48|45| ئى|لفرج|مي رجبــــ محمد عىلي |لدين س|سيف  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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6|528 حمد قطبــــ|ء حسن |دع ي سويف
تـــمريض  بــــنى

496898 لم|بــــرين خميس سعد رجبــــ س|ص بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

778835 لمول|لمقصود عبــــد |ح عبــــد |سمر صل زيق|لزق|بــــ |د|

329o82 هلل حسن عيسوى حموده|ل عبــــد|هلل جل|عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|o4o2 متـــ عىل|متـــ سل|ندى سل لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|6277 ن م|لش|عىل محمد | مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

53o48| ع|لسيد رف|لغنى |ن عبــــد|ء شعبــــ|رس| بــــ دمنهور|د|

696858 ن عبــــده|محمد حمدى رمض لمنصوره|ره |تـــج

2|36o| هلل|حمد عبــــد|مه |س|ندى  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

676o58 لزقرد|ن عىل |م رمض|ء هش|ل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

692425 عيل|سم|هيم مخيمر محمد |بــــر|ن |يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

863582 ء عمر محمود عمر|عل ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

|69458 لس جرجس فوزى رزق  هلل|كي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8936o7 حمد محمد |محمد سيد  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

636o53 ي|س|عىل 
مه عىل محمد لطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

238888 وى|لسيد محمد عشم|زينبــــ رفعتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

447578 ن|حمد عثــــم| |ندى زكري سكندريه|ل|هندستـــ 

768373 لسيد تـــوفيق عىل|جر تـــوفيق |ه ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

||8oo2 م|م|هيم |بــــر|حمد |ر |مي هره|لق|ره |تـــج

284o84 ن|د عىلي|د حم|حمد محمد فؤ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

244668 ى ممدوح عبــــد| لعظيم|حمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

64|o8o عيل حسن|سم|ء محمد |ل| زيق|لزق|بــــ |د|

447568 هلل|بــــ عبــــد|لوه|ريم محمد محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|5|539 لحليم محمود|جر مجدي عبــــد |ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|29526 ل عىل|لع|لد عبــــد |محمود خ ى شمس هندستـــ عي 

|9364 لح|حمد ص|نور |منه محمد | لفيوم|بــــ |د|

25|835 وى|لعشم|لد عبــــده |لرحمن خ|عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

356262 بــــو زيد|رص عمر |عمر ن ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

6o9556 ي |لبــــيىل |لدرينى |هبــــه 
وى|لقط|لدرينى لمنصوره|صيدله 

4643o4 لجليل|محمود مجدى محمود عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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675|99 لسعودى|هيم بــــدر |بــــر|لسيد |م |مر لمنصوره|ره |تـــج

888247 ن حسنى  |ئل رمض|ريم و سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

643o83 لرحمن محمد|هيم عبــــد|بــــر|نشين  زيق|لزق|بــــ |د|

|4|799 مح وهيبــــ جبــــره|بــــيشوي س ى شمس علوم عي 

227452 لسحيىم|هيم |بــــر|لسحيىم |حمد محمد | ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

8957|9 لدين  |لمجد نور |بــــو|ء لطفى |سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

687|8o لسيد فوده|مد |حمد سمي  محمد ح| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4|527 ى سعيد  لق|لخ|لسيد عبــــد|نفي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

48|o77 ي |حمد عبــــد|موىس محمد 
ى|لغنى مي  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |

رتـــ|لإلد

|37|27 ي|هيم د|بــــر|سحق |بــــيشوى 
ل|ئى ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 

(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

829276 ي|ر
طف سعد بــــكري|ع| ئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

7545|8 م|لسل|لحسينى عبــــد |لحليم |قمر عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|443|9 ى  ي|محمد ممدوح محمد حسي 
س|لمفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o4437 محمود سعودى محمد سليم  ج|ره سوه|تـــج

43732| زى|لسيد محمد حج|مروه رجبــــ  لشيخ|بــــ كفر |د|

648686 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد |ء |ل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

94255 ف|لربــــ عس|د |ء محمود ج|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

96339 حمد|هيم |بــــر|مح |رضوى س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

48o56 ى|بــــ عىل |لتـــو|مصطفى عبــــد مي  هره|لق|ره |تـــج

435352 ى محمد |حسن ل|لجم|ء حسي  سكندريه|ل|علوم 

2|4875 ى  د| مي 
ى
ي|ممدوح شوق

ل|ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

853o|8 لم|ن س|لعري|رق محمد |ط سيوط|حقوق 

428o8| جد رشدى جورج  جريس|م| رين|م سيوط|عه |زر

9|4555 وى  |نبــــيل حسن طنط| مه سيوط|حقوق 

|77675 هيم|بــــر|ن عىلي حسن |نوره |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

8o|o99 لمعز|دل عبــــد|لد ع|ء خ|نجل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

895378 ئى رمزى شنودتـــ |شهدى رض ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

764|54 لسيد|ن محمد محمود محمود |نوره معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

43658|  محمد غر|يه|ء |ل|
ى
بــــ|بــــ دسوق لشيخ|ره كفر |تـــج
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52|||3 تـــ خ لد محمد حسن تـــوفيق|نيي  بــــ دمنهور|د|

5|76| بــــ|رص حسن دي|لن|عبــــد | رش بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|7o74o سكندر|م |د س|ندرو عم| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

247775 حمد محمد جلهوم|حمد محمد | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7||382 ى|بــــو |هيم |بــــر|لسيد |مه |س|رق |ط لعني  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

256232 ن محروس|محمد رجبــــ سليم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6o24|o م|لسل|صبــــىح فوزى عبــــد | رن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|63668 حمد محمد|ر محمد |مي تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7534|4 لسيد|لكريم |م عبــــد |محمد س |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

232737 ف وهبــــه محمد عبــــد |ء |رس| حد|لو|رسر لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

26|49 هلل حسن عىل|مر عبــــد |سلىم تـــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|7o6| يمن محمد محمود|ن |يم| ي|علوم 
|لمنى

362832 فتـــىح محمود فتـــىح بــــيوم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

885435 ن د محروس |طف ميل|ع| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

764724 هيم|بــــر|ر سمي  رجبــــ سعيد |مي بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6o6||o رى|لبــــند|لدين محمد |ء |مصطفى عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

226284 ه جرجس|يوسف مجدى بــــ لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

8385o ن محمد|سم عوض رمض|بــــ ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

6|9o58 تـــ عيد|هيم عرف|بــــر|وليد | رن لمنصوره|حقوق 

23o636 ن|م مصطفى عثــــم|سل|مصطفى  هره|لق|حقوق 

49o525 لمنعم عبــــده مرىس|يه سعيد عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

689977 حمد|هيم |بــــر|هيم طه |بــــر|سعد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

69|76 للطيف|بــــ فوزي عبــــد|لتـــو|مريم عبــــد ن|علوم حلو

88|o98 ء عىل مصطفى محمد |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

257598 هيم فتـــىح عىل|بــــر|حمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|66722 ء حلىم سيد حلىم|دع ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

265|4 ى|محمود حج ج عطيتـــو حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

254|26 وى|لخرصى|هيم |بــــر|م محمد |محمد س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 
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826886 لصغي |حمد |دي |له|ن عبــــد|يم| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

46862 ن لعزيز|حمد عبــــد|د |عم| مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

695845 ع|لسبــــ|حمد عزتـــ عليوه |ن |نوره لمنصوره|بــــ |د|

|35733 هيم مصطفى|بــــر|منى حمزه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|6972 هيم|بــــر|د |رس رش|ء ي|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

34o228 م|لش|لعزيز |لسيد حسن عبــــد|هلل محمد |هبــــتـــ  |حقوق بــــنه

684454 لمتـــول|مه |لسيد سل|محمود  لمنصوره|بــــ |د|

|5o574 ى عل|م ع|سل| م|دل حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7|79|3 سه|لرحمن حسن محمد حسن عس|عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

49o2o6 لسيد حسن|لسيد حسن |رضوى  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

9o875o حمد |لحليم |ل عبــــد|ل جم|م| ج|بــــ سوه|د|

922594 لغنى محمد |حمد عبــــد|ر |لمختـــ| |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

7|o69| تـــه|سم رزق عبــــده محمد شح|لدين بــــ|ء |بــــه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

677353 |لعظيم محمد |س عبــــد |لنح|لعظيم |وليد عبــــد 
لصبــــ

زيق|لزق|عه |زر

6|3953 هيم عوض|بــــر|طف زين |ر ع|من |تـــربــــيتـــ طنط

5|3267 ف س ح|ح مفتـــ|لفتـــ|لم عبــــد|محمد أرسر |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

3|626o وق رض محمد مهدى| رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|59|82 هلل|محمود حمدى محمود عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

256744 لحفيظ|ء محمدى حسن عبــــد|سم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

5|679 ف محمد محمود|مريم  رسر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

879825 لحفيظ  |للطيف عبــــد|ء مصطفى عبــــد|لشيم| سيوط|حقوق 

68543| ر|يوسف طه محمود عوض دويد لمنصوره|هندستـــ 

9|o694 حمد محمدين |خلود محمود تـــوفيق  ج|طبــــ سوه

6|665o بــــعي منصور|لتـــ|حمد |ئل |و| د|رين لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

897398 ح |هبــــه محمود محمد صل ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

|7377 عيل فوزى|سم|طه رفعتـــ  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

2o4|4 حمد محمد|محمود حسنى محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7o2|34 هلل|لحميد محمد محمود عوض |محمود عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 3127 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

64578o تـــ موىس|لشح|بــــوعوف |هبــــه  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

23o445 ض|مد ري|مه ح|س|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

443||9 ي
هيم حسن قنديل|بــــر|هيم |بــــر| |دئى لشيخ|عه كفر |زر

332o9o لعزيز|بــــ مجدى قطبــــ عبــــد|رح | معهد فنى تـــمريض بــــنه

688|53 لبــــيىل|حمد |لسعيد |رص |سعد ن ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

47533| هلل محمد محسن عيد طه|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

777929 د|دل حمدى فتـــوح حم|ع| ر|ي ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

69754| ده عىل محمد محمود|غ زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|42|77 لمقصود|لرحمن عبــــد |حمد شنبــــىك عبــــد | د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

77oooo ى|حمد بــــهنس محمد بــــهنس |حمد | وى|لجي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o4878 هلل|دي كريم ضيف |له|عبــــد | رس رض|ف سكندريه|ل|بــــ |د|

|39o24 ود مجىل|د| رض| ري|م ى شمس هندستـــ عي 

8638|5 حمد|تـــغريد محمد عىلي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

77994o ل فهىم|فهىم محمد كم ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

888585 ر محمد عىل درويش |زه| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

9|664o ه |لل|حمد مصطفى تـــوفيق عبــــد| سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

368643 ل|د شنودتـــ غ|سم عم|بــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

756o8o ى|ر محمد |مي حمد حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

253o93 ع عدوى|مه محمود رف|حمد سل|يزه |ف لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

765989 ف محمود حسن عبــــد |ن |رو لمجيد|رسر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

64738 لعزيز|رص سيد عبــــد|هدى ن ج|بــــ سوه|د|

|49937 هيم محمد|بــــر|دل |حمد ع| ن|حقوق حلو

324346 هيم|بــــر|ن محمد |حمد رمزي سليم| ى شمس|تـــج ره عي 

34|85| هلل سعيد سيد محمد عىل|منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

347|98 ن|ع عيد صو|رحمتـــ مسعد رف لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

772843 رق محمد مصطفى|د ط|زي  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

6|35o3 ن|محمد محمد نجيبــــ عىل سليم |هندستـــ طنط

|54868 د عىل|ديه محمد فؤ|ن ى شمس|د| بــــ عي 

232||o م|لرحيم سل|محمود محمد محمود عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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3|466| ى ص لح محمود|محمد حسي  ن|حقوق حلو

4|4922 يد عبــــد|بــــو|رجبــــ  ى لحميد سعيد|لي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

263566 هيم محمد|بــــر|مل صبــــرى محمد | ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

783555 ى|حمد حس|لسيد |خلود  ني  زيق|لزق|نوعيتـــ 

483o26 جر حسن محمود موىس مسعود|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|647o لم |بــــتـــ س|لم ثــــ|ء س|وف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

54o87 مه محمود قرئى|س|ر |من صيدله بــــنى سويف

97|84 لغنى|لمجيد عبــــد |لد عبــــد |ء خ|دع ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

6939|3 لمتـــبــــول|لسيد |لسيد |كريم نشأتـــ  لمنصوره|ره |تـــج

6288o5 ف عىل عبــــد|ر |من للطيف|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|58o43 هند محمد عنتـــر حسن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

22364| نيس|جد بــــدر |نه م|هيل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

68|58 حمد|محمد جمعه محمد  لفيوم|هندستـــ 

7o864o فريد محمد محمود محمد قنديل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

336o56 ي|منتـــ 
ي فتـــىحي قرئى

هلل مصطفى ى شمس|د| بــــ عي 

888757 لس قلدس |سك|لس نصىح بــــ|سك|بــــ ي صىح 
سيوط|معهد فنى

886|84 بــــتـــ |رص عىل ثــــ|لن|مصطفى عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5343|| هلل| |حمد مصطفى حسن عىل عط| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2732o محمود عىل حسنى| دين ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

234469 لسعدى عىل|مه محمد |س|محمود  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

286963 م|م محمد تـــوفيق عل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5||363 |لمجيد |لحميد عبــــد|لمنعم عبــــد|صم عبــــد|ع
لخويسىك

بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8|2957 لحفيظ|م عبــــد|م|سيد محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|489 ن|بــــر حس|محمد سيد ص بــــ بــــنى سويف|د|

7|6536 ن|لسيد علو|لعزيز |لسيد عبــــد |يه | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

4o3828 م|حمد عل|لسيد |دل |حمد ع| ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

27833| ى|لعليم بــــسيوئى ش|محمد محمد عبــــد هي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|3|226 لبــــ|بــــوط|دل فتـــىح |محمد ع ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

753o2o لمنعم محمد محمد|محمد عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

37433 م ممدوح عىل|حمد عص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|32327 حمد درويش|حمد محمد |تـــفى  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|78453  |لبــــ|حمد محمد عبــــد |
ى
حمد|ق رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع

دي|لمع|بــــ

27oo8| لشتـــيىح|حمد عبــــدربــــه |لسيد |محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

268373 لمغربــــل|لرحمن |لسيد عبــــد|محمد  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

73655 ل|لم بــــل|بــــتـــ س|م ثــــ|سل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

439398 ه مج| مر|هد محمد عوض ع|مي  لشيخ|علوم كفر 

627348 هدير محسن صبــــىح عليوه محمد زيق|لزق|علوم 

5o2629 ش|لقم|عىل يوسف | ن رض|رو تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

78o9|3 عيل|سم|لعجىم |لعجىم غريبــــ | زيق|لزق|ره |تـــج

|759o5 ى|ك بــــن |عج| تـــرين ممدوح مي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

4487o| لمقصود جمعه|ن محمد عبــــد |محمد رمض |ره طنط|تـــج

29o|35 دق حمزتـــ عىل|هيم ص|بــــر|حمد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

227336 ى|حمد محمد عبــــد| لغنى محروس حسي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

45o|3o لعدوى|ن |محمد حسن شعبــــ |ضتـــ طنط|علوم ري

3|9437 دريس|مد |لد ح|خ| دين ى شمس|د| بــــ عي 

266528 ره|لحميد رسر|د حمدى عبــــد |يه عم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

34962| مر|هيم حسن ع|بــــر|ندى حسن  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7o45|6 يه محمد عليوه محمد عليوه| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

63752| لسميع|ه عزتـــ فتـــىح محمد عبــــد|جي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

352o98 شور|ع| لدين زكري|د |ء عم|دع ى شمس|زر عه عي 

34||45 ح محمد عقله|لفتـــ|محمد حسن عبــــد ى شمس حقوق عي 

8o3628 ي عبــــد|محمد ن| رن ي|ج 
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

6|84o7 لبــــرش|لسيد عطيه |حمد | ط|حقوق دمي

42o|53 ى طلخ ى|ن |منى حسي  لمرصى حسي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

363728 ي|عص
ي محمد مصطفى

م مصطفى |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

Wednesday, September 5, 2018 Page 3130 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

22o|5o حمد|م صبــــىح |لرحمن عص|عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

4o8744 ى عص بــــ|لعزيز خط|م محمد عبــــد|نرمي  |تـــربــــيتـــ طنط

2898o روق محمود|رس محمود ف|بــــ ي|شه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

87792o ى |م ى مني  مكي  سحق |دلي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

78||77 ى | حمد محمد|حمد حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

237924 يمن محمد بــــدوى|ريم  هره|لق|حقوق 

|5o8oo ف وحيد محمود|لرحمن |عبــــد  رسر ى شمس هندستـــ عي 

677665 لمجيد محمد نوح|لمنصف عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

882565 جح عزيز  |سم ن|بــــ| دون|م سيوط|طبــــ بــــيطرى 

232464 ى|حمد حس|بــــوىس ربــــيع  ني  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|4|936 محمد محمود يونس فخرى ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

362739 |لعل|بــــو|محمود عمرو رسور  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|5829 ى محمد|د خ|جه لد حسي  لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

27|644 هيم كريدى|بــــر|د |جر حم|ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

483624 ن|لسيد سليم|لدين |ء |ء عل|رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||55o8 هيم محمد|بــــر|حمد محمد | هره|لق|علوم 

5|6245 ن|حمد عجل|هلل محمود |سهيله عبــــد  علوم دمنهور

|62o9| ى محمد عبــــد  ي|لبــــ|محمد حسي 
ى
ق ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

5|2|29 د|حمد ج|عمر محمد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

|35o23 لسيد|لرحمن محمد سعد |عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

6o2284 ى|حمد |محمد خليل | ندى رض لمسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|62|o ن مرع|أحمد طه رمض ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

624635 تـــ|هيم عرف|بــــر|لدين |جر سعد سعد |ه ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

|58589 رجبــــ بــــدر| ن رض|يم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

6o253| ي عىلي|محمد ربــــيع محمد 
ى
لدسوق لمنصوره|ره |تـــج

788|6o دق|لص|دق محمد |لص|لعزيز |عمر عبــــد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

5|8549 د حسنى محمد محمد ديغم|نه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5247|2 ي محمد 
دق محمد محمود|لص|مصطفى سكندريه|ل|هندستـــ 

3|9279 ن لدين|لدين صبــــىحي عز |م |حس| مي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

Wednesday, September 5, 2018 Page 3131 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

267o9o لسيد|هيم |بــــر|س |ء عبــــ|ل| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

4|5383 ئى|بــــ كيل|لسيد دي|طف |محمد ع لشيخ|ره كفر |تـــج

9244|8 هلل  |د |د ذىك جيد ج|عم ج|بــــ سوه|د|

8|5274 ف عىلي يىحي عىلي|عف ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

335|9| حمد|ئى محمود سيد |م| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|3|58| م|لمقصود سل|هيم عبــــد |بــــر|ره |س ى شمس حقوق عي 

3|9893 عيل محمد|سم|لدين |د |مديحتـــ عم لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

4o3946 لسميع متـــول|لصبــــور متـــول عبــــد |محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

|267o2 وى|لششتـــ|لعزيز |دل حسيبــــ عبــــد |حمد ع| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

36445| هلل|رص محمود عبــــد|عمر ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

64o529 لغمرى|لمنعم محمد محمد محمد |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

|66284 عيل|سم|يز محمد |محمد ف ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

96268 للطيف|لمحسن عبــــد |رص عبــــد |لن|لد عبــــد |خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

358343 هلل سيد|تـــر عبــــد|لس|ء عبــــد|سم| ى شمس|تـــج ره عي 

49o488 بــــو طه|لد حسن عىلي حسن |ن خ|رو إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

|44oo5 لسيد منصور عويره|هلل محمد |منتـــ  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

367327 لعزيز محمود|ء عبــــد|عل| رض | معهد فنى تـــمريض بــــنه

689o32 لنقمه|حمد |لحميد |ل عبــــد |حمد جم| ن|هندستـــ أسو

27o466 لمليىح |لعزبــــ ربــــيع |حمد صبــــىح | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7o39o7 وق عبــــد  ي|لمسلم|هيم منصور |بــــر|هلل |رسر
ئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

256|55 م خميس|م|حمد |محمد  |صيدله طنط

88582| ء يىح مني  خرصى |سم| سيوط|بــــ |د|

524662 مه عليوه عىل رزه|لرحمن عليوه سل|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

|7oo79 ي طنيوس| تـــريز
مجدي عفيفى ى شمس|د| بــــ عي 

|99|7 |محمود محمد محمود حسن 
ى
لشنوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

42549 ن|بــــر عىل محمد زي|عىل ص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8228|4 ي عىلي|لر|حمد عبــــد|محمد 
ضى ره بــــنى سويف|تـــج

84o8o| ي عبــــد|ء حج|صف ر|لنج|لحميد |ج  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

629988 دى|لص|لسيد سليم محمد |محمود سمي   زيق|لزق|ره |تـــج

8433|7 ين سكندر معوض|موريس | في  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 
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22|825 ى نرص عىل|منيه ع| دل حسي  ى شمس| لسن عي 

352o3 ي|حمد |م محمد |ن هش|نور
لبــــطينى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|9742 ى |بــــسمه  لسميع|عيل عبــــد|سم|عيل |سم|مي  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

498679 لدربــــى|حمد |م فكرى يوسف |ريه |حقوق طنط

|23766 ف فتـــىح |محمد  شوح|ل|رسر هره|لق|طبــــ 

5||725 لبــــقىلي|هيم عىل |بــــر|بــــر |محمد ج ره دمنهور|تـــج

34o342 لعبــــد|حمد |عىل محمد عىل عىل  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

23668 مد|مد سيد ح|در ح|ن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

632|84 ك|لمل|نتـــ سعد عبــــده عبــــد |دمي زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

49o798 ر|لنج|لحليم |لرحمن عبــــد |عبــــي  عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|998| حمد حسن|حمد عزتـــ | ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

876o3 رى|لبــــ|حمد جمعه محمد عبــــد | تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

2955|7 م|ح عىل تـــم|ء صل|رس| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

775934 حمد|لمجيد |ل سند عبــــد |فري زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|63o35 لم|حمد س|رحمه محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8497|7 م|لسل|سلىمي ربــــيع محمود عبــــد دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

247|29 لنمر|مد |حمد مجدى ح| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

325965 ن|حمد عىل عثــــم|ء سيد |ل| ن|بــــ حلو|د|

5o54|4 حمد|محمد مصطفى عبــــيد مصطفى  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7|2529 ف محمد | ن|هيم بــــدر|بــــر|لغريبــــ |لغريبــــ |رسر ره بــــور سعيد|تـــج

64o885 لسيد |لغنى |لدين عبــــد |ء |لرحمن عل|عبــــد 
رى|بــــز|ل|حسن 

ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

|5|995 لليل محمد|بــــو |م |لسل|ن عبــــد |يم| هره|لق|ج طبــــيع |عل

767564 حمد محمد زىك|روى | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

3|464 ن جلبــــى|ء فكرى رمض|هن ه ى نوعيتـــ جي 

73|39 لسيد|حمد |ء جمعه |سم| لفيوم|عه |زر

4o6565 هيم جمعه|بــــر|ممدوح محمد | رن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o939| ن |م رضو|لسيد هم|يه رفعتـــ | ج|علوم سوه

822842 |هيم حن|بــــر|دي |هيم ن|بــــر| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

8474| م|م سمي  ربــــيع تـــم|سل| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

252|5 وق  بــــو غنيمتـــ|ن |حمد رشد|رسر هره|لق|بــــ |د|
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8o|294 ي محمد عبــــد|سه
لحميد|م مصطفى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

86o592 لبــــديع سليم|يه فتـــىحي عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|55646 فظ|لح|يه مصطفى محمد عبــــد | ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

8|2665 ن عزتـــ عىلي خليفه|يم| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

6o6696 يف محمد عىل عبــــد  د|لعزيز حم|رسر |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

535646 ل|بــــ |حد ج|لو|لحميد عبــــد|رق محمد عبــــد |ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

296|92 هدير سيد محمد تـــوفيق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|25|6| لقوى|دل محمد عبــــد |حمد ع| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|32762 يف |شيم حمد عىل|ء رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|6536 مز|يوسف محمد محمد محفوظ ر ى شمس حقوق عي 

767576 م عىل رشدى حسن|ء عص|رس| لعريش|تـــربــــيتـــ 

752784 حمد محمد أحمد|لدين |ج |حمد تـــ| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

2393|9 بــــ حميده|لتـــو|زينبــــ وليد محمد عبــــد  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

7|o362 حد|لو|حمد عبــــد |د محمد |سع لمنصوره|بــــ |د|

877864 ن سيد رجبــــ |منى حس سيوط|بــــ |د|

87oo6| ن|تـــيسي  محمد يوسف عثــــم ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

459286 لرحيم|محمد دخيل عبــــد | رند تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2534| ل|لع|لد محمد عبــــد |مريم خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|o676 |لعل|بــــو |حمد |ندى مصطفى مصطفى  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

76|9|5 ل مصطفى مصطفى محمد|مصطفى جم ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

93969 لصدق محمد|جر فتـــىح عبــــد |ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9o42o9 لنعيم محمد |مصطفى محمد عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

46o||7 درس|يز صموئيل تـــ|نتـــ وليم ف|دمي ج|بــــ سوه|د|

4o3|42 بــــسنتـــ سعيد حسن محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|6496 د محمد|ء سيد رش|دع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

248o23 |لبــــن|لحميد محمدمحمد |عبــــد| هويد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

263|38 للطيف |هيم عبــــد |بــــر|للطيف |جر عبــــد|ه
ى|حس ني 

ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

787279 ع|بــــونعمتـــ من|م مهدى |س| ند قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

5|5o7o للطيف عىل|لرؤوف عبــــد |م عبــــد |ر س|من تـــمريض دمنهور
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82o3|o ي عبــــد| محمد رض
هلل|حفىطى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

494o9o عرص|ل|وى مصطفى |لص|ن |حمد رمض| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2||27 عيل|سم|حسن سعيد حسن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

24oo97 هيم|بــــر|سعيد | يوسف رض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

526594 لففى|حمد محمود محمد |هلل |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6oo|82 ى محسن محمد ش|ي ى|سمي  هي  ي|لسن |
|لمنى

43o422 ف |نبــــيلتـــ  فظ|حمد ح|رسر ى شمس| لسن عي 

475|7o ي|رص د|بــــيشوى ن
ل زىك جرجس|ئى سكندريه|ل|ره |تـــج

86722| ء فكتـــور رمسي|بــــه| مونيك |نوعيتـــ فنيه قن

5|49o8 بــــى|مبــــ|مل محمد |بــــى ك|مبــــ|رتـــ |س معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

4|382o هيم|بــــر|لشيشينى متـــول |مصطفى  |ره طنط|تـــج

242679 لم|لمحسن س|م عبــــد|لسل|م عبــــد|هش ن|حقوق حلو

333o36 هيم|بــــر|رصمحمدى محمد |لن|لرحمن عبــــد|عبــــد

 بــــيومي
|عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9|4427 عيل |سم|لرحمن |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|55||5 للطيف|ل قرنتـــ عبــــد |لع|ندى عبــــد  ى شمس حقوق عي 

8453o6 لحليم|يه ممدوح محمد عبــــد| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

26|947 يف عبــــد ئى|ر عن|لستـــ|محمد رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

33|522 عيل|سم|لعظيم |د محمد عبــــد|جه |تـــربــــيتـــ بــــنه

249548 ل|لق هل|لخ|يمن عبــــد| |ند كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

29565 لح|د ص|لجو|نور عبــــد |ن |مرو هره|لق|ره |تـــج

633oo5 لعزيز حسن|ن محمد عبــــد|محمد شعبــــ زيق|لزق|هندستـــ 

895738 بــــوزيد محمود | |يه زكري| سيوط|عه |زر

|5879 لدين|يوسف معتـــز محمد سعد  ن|حقوق حلو

264476 ل|ر محمد يونس طعيمه غ|من |طبــــ بــــيطرى بــــنه

446962 هلل|زق عبــــد |لر|هيم عبــــد |بــــر|محمود  سكندريه|ل|بــــ |د|

697456 لعزبــــ|لسيد محمد |ئى |محمود ه لمنصوره|طبــــ 

345o5 لجليل|حمد عبــــد |د سيد |جه ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

824236 لبــــدري|محمد مىحي محمد  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

45o9o تـــ سيد حسن|يه شح| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7647|2 وع|بــــ مط|حمد سعد كس|هلل |منه  ره بــــور سعيد|تـــج
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637|o7 هد|هد محمد مج|محمد مج زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o2o55 لس ن رص فوزى ورثــــ |كي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

3o||5 لجوهرى|صم محمد محمد |ليىل ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5353|o ع|لعزيز رف|حبــــيبــــه فتـــىح عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

448676 |ل |لع|لسيد عبــــد |رص عبــــد|لن|مصطفى عبــــد 
لكوم

|هندستـــ طنط

7o5784 بــــينى|مدحتـــ محمد محمد طه عىل  لشر ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

2|5675 لدين|هيم نور|بــــر|سلىم محمد  ى شمس| لسن عي 

477243 بــــتـــ|لدين حسن ثــــ|ء|يوسف محمد عل سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

688437 لبــــيوم|ح |لفتـــ|لمنعم عبــــد |ن عبــــد |نوره لمنصوره|ره |تـــج

69|876 لجوهري|هيم |بــــر|حمد محسن محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

526835 وى|لسخ|حمد نعيم محمد |محمد  ج|بــــ سوه|د|

5|5322 ي عثــــم|م|
لبــــيىهي|ن |بــــر عثــــم|ن ج|ئى بــــ دمنهور|د|

522|5o |هلل تـــكل|دل رزق |نه ع|دمي تـــربــــيتـــ دمنهور

|6|23| لحميد|ن سيد يحن  عبــــد |رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

76573o فظ|لح|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |هلل مجدى |يه | ره بــــور سعيد|تـــج

|4|o86 رق محروس محمد شلبــــى|عمرو ط سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

825298 ء محمد حسن عىلي|حسن دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

336o65 لسيد|ل عىلي |ندي جم ى شمس|د| بــــ عي 

235749 ر|ن محمد بــــك|ح عثــــم|يه صل| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

682|23 حمد|ل |حمد محمد كم|دين |ن لمنصوره|حقوق 

8|5946 دي عبــــده|لف|صح عبــــد|ير ن|م ره بــــنى سويف|تـــج

|32262 رق مصطفى محمد|ر ط|مي ى شمس|د| بــــ عي 

85|o8| هلل|ل بــــرنس عبــــد|ء جم|لىمي ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

77|333 س محمد|حمد عبــــ|حمد |جر |ه زيق|لزق|هندستـــ 

63336o ي |زينبــــ ن ي|حمد عطيتـــ |ج 
لعوضى زيق|لزق|حقوق 

92|893 حمد |ن |حمد عثــــم|ء |سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

26o423 لم سعدتـــ|ل محمد س|ره جم|س شمون|نوعيتـــ فنيه 

865788 لمولي موىسي|د |هلل رفعتـــ ج|عبــــد دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

3477|4 بــــ|حمد خط|ح سيد محمد |هيم صل|بــــر| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى
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63o377 رى|لهو|لمجيد محمد |لرحمن محمود عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

2997o3 فوزى عوض محمد عطيه رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

8|5376 د|سحق ج|نرص | ن|دي ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

697483 حمد|م سعيد محمد سيد |عمر عص هندستـــ بــــور سعيد

|687oo  محمد|ح |محمد صل
ى
لدين دسوق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

37o76o مصطفى سيد لطفى محمد |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

63|962 وق رض لسيد|محمد | رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|53o77 هلل|بــــدين عبــــد |د ع|عمرو رش هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

7o549| لمنصورى|ن |مد سليم|لد طه ح|خ ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

426|4o ج|حمد عىل فر|لسيد |ن |يم| سكندريه|ل|ره |تـــج

7oo8|o ل عوض رسور|لد جم|خ ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

9oo54 هلل محمد شلتـــوتـــ|طمه محمد عبــــد |ف دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

5o6|69 سم|لد محمد وجدى عزتـــ ق|يوسف خ إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

3|4o57 م|لسل|لعليم عبــــد|حمد ممدوح عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

79|2|5 مه|حمد سل|ل محمد محمد |بــــل ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

37o75 لفضل|بــــو|لحميد |محمد وحيد محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

|439o| هيم منصور|بــــر|محمد محمود  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

44968o لخول|لسيد محمد محمد |لرحمن |عبــــد  |بــــ طنط|د|

89o57o حمد |يمن عيد محمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

882848 ي|ر
ى  | ئى نبــــيل خليفه حسي  ي صىح 

سيوط|معهد فنى

|49|6| ى|عىلي ج| لعط|بــــو |ر |لغف|حمد عبــــد | هي  هره|لق|حقوق 

243347 ن حسن|لعليم شعبــــ|خديجه عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

54|98| ك|لسم|حمد صبــــرى سعد عوض | ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

328647 حمد|د |حمد رش|محمد  |تـــربــــيتـــ بــــنه

|4|563 ى محمد معوض|لعظيم ي|مريم عبــــد  سي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

6o9|23 ئى|لكسبــــ|هيم |بــــر|رس |هيم ي|بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|5435 ى تـــه بــــخيتـــ|تـــه شح|تـــه شح|شح| كرستـــي  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

529556 ولو|محمود نشأتـــ سعد بــــسيوئى قطبــــ فر |ضتـــ طنط|علوم ري
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27|467 ه ح| ي |فظ |مي 
ي|لفخر|حمد مصطفى

ئى لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

6o2863 حمد هويدى|حمد عوض |محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

674o5 ل سعد|لع|حمد محمد عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

883|89 لربــــ |د|بــــوبــــكر ج|ن محمد |يم| سيوط|عه |زر

544653 ن|هيم محمد مرج|بــــر|كر |طمتـــ ش|ف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|42959 لبــــكري|م محمد |محمد عص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|68659 رص محمود حسن|ن| دون تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

846742 يفه محمد نور  حمد|رسر ن|سو|تـــربــــيتـــ 

8|9326 لرحيم|حمد عبــــد|محمد ربــــيع | حل ي|بــــ |د|
|لمنى

8366o تـــ|ض فرح|ض ري|ء ري|رس| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

43||54 ى عطيه |لشيم| ديدى|لصن|ء خي  ي صىح طنط
|معهد فنى

6||5o7 وى|لمك|رص مصطفى |جر ن|ه لمنصوره|صيدله 

878392 طف محمد رزق  |ندى ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

352422 حمد|لنبــــى محمد سيد |د عبــــد|سع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|769 د محمود سيد محمود|جه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

44848 هيم عىل|بــــر|ده سيد |طمه حم|ف هره|لق|بــــ |د|

5|3944 ضى|رفيدتـــ محمد محمد محمد م بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

32o739 ى ى غ| مي  ل|جرجس بــــشر ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

|26|65 ي عزتـــ محمود|ف
طمه مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|o|72 لقرموط|لعزيز |لعزيز عبــــد|ء عبــــد|عىلي |نوعيتـــ طنط

6o5462 تـــ محمد|ره محمد صبــــرى فرح|س |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

689758 هد|لسيد عيد يوسف مج|ء |رس| لمنصوره|حقوق 

642949 هيم|بــــر|تـــ محمد |لشح|د |جه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2844o للطيف|ل عبــــد |رس جل|م ي|هش ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

3586o4 مد|مر عىل ح|ن تـــ|رو |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

768|26 د|م محمود عىل محمود عي|مر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35o573 مل|م محمد ك|خلود هش ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9o6486 لنوبــــى يوسف عىل |ضىح  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|69oo6 زق|لر|لحميد محمد عبــــد |محمود حمدى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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|76628 ى محمد|لن|ن عبــــد |كريم رص حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68|7o8  حليم فوزي
ى
لس صدق كي  لمنصوره|هندستـــ 

2|6583 لعزيز محمد خليل|لعزيز عمر عبــــد|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5224o5 لبــــ|بــــو ط|لمنصف |يتـــ محمد عبــــد | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|6228 عمر طه فتـــىح طه ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

8|5836 ف عبــــد|ء |لىمي هيم|بــــر|لصبــــور |رسر ي|صيدلتـــ 
|لمنى

|4723 يكل بــــخيتـــ رشدى بــــخيتـــ|م هره|لق|ره |تـــج

629936 لبــــحر|حمد |مصطفى محمد عطيه  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

6o3379 لجندى|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|منى نرص  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

24862 ن محمد|دل سليم|ندى ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6952o| هيم|بــــر|هيم بــــسيوئى |بــــر|م |س دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

2|9942 لديبــــ|للطيف |لجليل عبــــد |محمد عبــــد| دين هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7|8o97 ن لسيد|ر عىل محمد |مختـــ| مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7o4955 لهجرىس زيد|حمد محمود |لحميد |عبــــد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

9|4957 ف محمد |محمد  حمد  |رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

64o2o4 لح|حمد محمد ص|لسيد |ن محمد |نوره زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4|9884 حمد محمود مصطفى|عمرو محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

75797 د|لجو|لعظيم عبــــد|لسيد عبــــد|م  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

692742 يفه|لسيد عبــــد |ء |ن عل|حن لغنى رسر ط|بــــ دمي|د|

43o622 لشوبــــري|هيم |بــــر|ء رجبــــ |سم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o5677 لمجيدمعىط|لرحمن عبــــد|ن عبــــد|عثــــم| عل لمنصوره|بــــ |د|

8635|9 لفتـــوح محمد|بــــو|حمد |د |جه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9o58o2 لمنعم |حمد عبــــد|حمد حمدى | دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

337o|7 دى|له|مد عبــــد|ح ح|حمد صل| ى شمس|تـــج ره عي 

642o67 لعزيز عىل|لسيد عبــــد | |محمد رض ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|779| حمد يوسف|د |حمد محمد رش|يه | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

848637 ن|فظ محمد عثــــم|لح|محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

26oo97 بــــ فوده|ء كرم دي|سم| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|6349 ن|ح عىل محمد عىل ميد|لفتـــ|عبــــد ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ
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426989 لد|حمد خ|ن حسن |رو سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|73433 لحميد محمد|نور عبــــد |منيه | |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

85o4o6 هيم عىلي|بــــر|محمد عىلي  |ج طبــــيع قن|عل

525969  محمد حسن|حسن خ
ى
لد شوق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

33964| ى|هيم ش|بــــر|محمد سعيد  هي  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

3|2687 ي|ر
هر منصور|وليد محمد ط| ئى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|4797o حمد|لعظيم |حمد مصطفى عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8577o9 لحميد عىلي|تـــم خلف عبــــد|ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

329689 ى مدحتـــ محمود عليوه |ي لسيد|سمي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

352238 لمجيد|لسميع عبــــد|طف عبــــد|لسميع ع|عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6o5|66 ن|هلل فرج حس|تـــسنيم محمود عبــــد لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

636|85 ى |حس ى عبــــد|مه حس|س|ني  م|لسل|ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|o446 لىحي|هيم محمد عبــــد|بــــر|ورى |لسيد مغ|عمرو  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

856|o9 ي عىلي عبــــد|ح عبــــد|صل
ي|لغنى

لغنى ي|بــــ |د|
|لمنى

44|3|9 عمر ذىك يونس محمد لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

882626 لعزيز بــــيوم |لغنى عبــــد|ر عبــــد|من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

63o659 دى|له|لسيد عبــــد | |لسيد رض| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63263| لح|هلل محمد ص|ده محمد عبــــد|غ زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

27855o مريم نبــــوى مصطفى نبــــوى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

348722 لبــــدوي|مد عىلي |هدى رفعتـــ ح سيه|نوعيتـــ عبــــ

462588 بــــوشوق|هدير محمد سعد محمد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

8|948| خلود ممدوح عزتـــ فهىمي ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|77627 |لبــــ|لبــــديع عبــــد |عمر فتـــىح عبــــد 
ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o|647 هيم يوسف|بــــر|صم محمود |ن ع|نور زيق|لزق|عه |زر

7o5535 ف محرم رمض|محمد  ن محمد|رسر لمنصورتـــ |تـــمريض 

822656 لعزيز سطوجي|هلل عبــــد|حمد عبــــد| سيوط|ره |تـــج

3697|4 تـــ محمد عبــــد| للطيف محمد عيد|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

356445 لسيد|لحميد |عبــــد| لحميد زكري|عبــــد |حقوق بــــنه

233255 هيم|مل إبــــر|د محمد محمد ك|يه عم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 3140 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

856253 ي ش| يدي رض|ه كر|بــــشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

5|5454 ى محمد يحن  وردتـــ وليد حسي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

888633 دور مسعود |جد |ن م|ريم|ن سيوط|بــــ |د|

68386o ي
د فتـــوح|حمد عىل ج| |دئى لمنصوره|بــــ |د|

|58o4| هيم|بــــر|ح |لفتـــ|م عبــــد |هدير هش ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

23755| ى عي|م د|مي  حبــــيسر ج|ل|د |رلي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

78398o لرحمن محمد مقبــــل|ر محمد عبــــد |من عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

524234 يف محمود عقيىل آيتـــ رسر ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

679|o9 حمد|دل محمد تـــوفيق سيد |محمد ع لمنصوره|حقوق 

4o742| تـــ | تـــ موىسي|يمن عىل عز|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o3263  |حمد |
ى
 محمد جعفر|لدسوق

ى
لدسوق لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

629|37 هلل|ده أحمد عوض |ء حم|رس| زيق|لزق|صيدله 

23o533 ع|هلل محمد رف|محمد عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|7276 ن محمد بــــدوى|حمد يىح رمض| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

623447 لمول|لسيد عبــــد |لسيد |ندى  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

863642 لس ثــــروتـــ تـــ مر تـــوفيق|كي  ج|بــــ سوه|د|

889298 ن  |هلل سليم| |هلل عط|محمود عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|33437 لسيد محمد|يوسف محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5|8863 حمد تـــوفيق عبــــد ربــــه|نهله محمد  ره دمنهور|تـــج

833335 ى  ي جرجس|كرستـــي 
لويز ينى |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

678o33 |ر عىل عبــــد |لغف|ر عبــــد |لغف|رس عبــــد |ي
لرحمن

لمنصوره|بــــ |د|

|52823 هم عطيتـــ|لف|دل عبــــد |جر ع|ه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o97|o ى ي فتـــىحي محمد حسن حسي 
منى ي|بــــ |د|

|لمنى

78443| حمد مصطفى|م |منيه س| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

856|27 للطيف|لرحمن عبــــد|حلىمي عبــــد| دين ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

24o678 حمد|لبــــديع |ء محمد عبــــد|ل| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

76o9|9 ى ضل شندى|دل ف|ع| يوستـــي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

767o56 ه|د |لجو|محمد عبــــد  لسيد محمد مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

829865 ي|نىهي مؤمن 
حمد حنفى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن
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2438|9 ي
م|حمد سل|وى |م فرم|س| دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2|8272 مح محمد رأفتـــ حميده|س هره|لق|هندستـــ 

2|2897 ن|لصبــــ|د محمد عىلي |محمد فؤ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|2|76 ه عبــــد لمعىطي رزق|هلل عبــــد|لمعىطي عبــــد|أمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

34898| وي|لمحل|ء مجدي محمد مدبــــولي |رس| |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

826o65 لسيد|حمد عىلي |ء |لزهر|طمه |ف دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

74993 هر عزبــــ|لظ|جدي عبــــد |دل م|ع هره|لق|بــــ |د|

847738 ى |هدير محمد  حمد|مي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

3564|o حمد|يمن سعد محمد |محمود  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

347254 حمد جمعه|حمد |حمد مصطفى | حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

26|24| وز عىل محمد ز يد|في  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

524o73 ى أحمد خليل أحمد|ن ديتـــ حسي  سيوط|بــــ |د|

5|48|8 در فتـــىح|لق|دل عبــــد |ء ع|دع ره دمنهور|تـــج

35634o ي عبــــد|مجدى 
هلل|يمن عفيفى |ره بــــنه|تـــج

8|8432 بــــر|لج|روق عبــــد|صفيه حسن ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|53o66 |لسيد |لسعيد |ح |صل
ى
لدسوق هره|لق|هندستـــ 

7|427 لغنى|لنعيم عبــــد |ء ممدوح عبــــد |سم| لفيوم|لعلوم |ر |د

26483| بــــرى حسن|لج|طمه طلعتـــ محمد |ف |علوم بــــنه

88o284 زر جندى  |عزيز عزتـــ ع سيوط|بــــ |د|

354|oo لم|حمد س|سحر سمي   |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8639|3 ي|يه محمد |
حمد مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

425|35 لمجيد|هلل أحمد حمدى عبــــد |منه  سكندريه|ل|عه |زر

696965 |لنج|بــــو|حمد محمد |حمد |عمر  لمنصوره|طبــــ 

286563 وق خ لجمل|لد محمد |رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3|2652 ح حسن|جر محمود صل|ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

44|335 ض|هيم ع|بــــر|ض عىل |محمد ري ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

37592 ى سعيد  لسيد|مريم حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

526652 وم عم د جرجس منصور|جي  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

33268o يتـــ محمد محمد محمود حسن| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

34o573 متـــ|لد محمد سل|محمد خ |ره بــــنه|تـــج
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755o76 لم عمر|حمد س|عمر  هندستـــ بــــور سعيد

824698 رك|ء محمد مبــــ|سم عل|بــــ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6oo8|7 ن|بــــوفد|ن |ره ثــــروتـــ رمض|س |بــــ طنط|د|

64o88 هيم|بــــر|روق |لد ف|مل خ| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

7|2o74 فع محمد قنديل|لش|روق |ف| ند لمنصوره|علوم 

7o4347 وق  ف محمد عليوه سيد |رسر حمد|رسر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

9|6642 ف ن|محمد  دى محمود  |رسر ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

3682o| ندي محمود محمد محمد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

7||777 لدين|لرحيم كريم |يه عبــــده عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7324o للطيف|سحق عبــــد |هيم محمود |بــــر| |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

6o39|8 ى|بــــ عر|لوه|مد عبــــد |عىل وليد ح بــــي  لمنصوره|حقوق 

272989 ى |ي هيم|بــــر|لعزيز |يمن عبــــد|سمي  ن|هندستـــ حلو

784786 لحق|ل عبــــد|لع|ن عبــــد |ريم سليم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

497926 تـــ حسن عبــــد | م|لسل|لعظيم عبــــد |مي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

26o646 س|لنح|رص محمود |لن|عبــــد| دين شمون|نوعيتـــ 

28844 ف سعد|وى |سعد وى محمود|رسر ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2|5542 ه عىل حنفى ش ذل|ني  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8o2576 عيل|سم|ل عىلي |حمد جم| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

3|34|3 بــــي|لشه|محمود | مه زكري|س|حبــــيبــــتـــ  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

92|289 م |محمد فوزى محمد تـــم ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

429777 لسمنودى|روق |هيم ف|بــــر|روق |ف ي صىح طنط
|معهد فنى

69586| رون مصطفى عوف|محمد لبــــيبــــ ه لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

855|o2 لعظيم خميس|طمه سعيد عبــــد|ف ره بــــنى سويف|تـــج

767446 ف |ن |رو لح|حمد محمد ص|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

244385 حمد معوض|هلل محمد |عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

52|44o نور قريطم|ضىح فتـــىح محمد  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|487|6 لسيد|ن |محمود شعبــــ| ند هره|لق|لعلوم ج |ر |د

434o6o يف|بــــو |لد محمد |ده خ|مي لنرص رسر سيوط|عه |زر
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68|242 وى|لطنط|فظ |لسعود ح|بــــو |ج  |عمر ن لمنصوره|علوم 

6486o ن|لحميد سلط|ء عيد عبــــد|عل لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|6|683 |لكف|لفتـــوح محمود |بــــو |ن محمد |رو
ى
ق ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 

مس |خ.تـــ

4565o| لدبــــه|لحميد |لسيد عبــــد|د |لسيد عم| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

272286 ف نور طرم محمد|د |رين رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

768633 لحكيم مسلم محمد|ء عبــــد |لشيم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

63296| ى|بــــو|لحميد |دل ذىك عبــــد|جر ع|ه لعني  زيق|لزق|علوم 

5o6523 ود|لحميد د|دق عبــــد|لص|عبــــد| رض| دين سكندريه|ل|بــــ |د|

885946 سم عىل جبــــر |محمد ق ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

5429|9 ى يشى  ويتـــ|لسيد عبــــد ربــــه كر|نفي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6o983o مد|م ح|لسل|لح عبــــد|ء ص|رس| لمنصوره|بــــ |د|

45822| م عطيه|لسل|ء أحمد محمد عبــــد|شيم لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

|55674 ء بــــيوم محمد حسن|سم| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6o8284 ج|لطن|لحفيظ |عبــــد | أمنيه رض |تـــربــــيتـــ طنط

|3298o لمقصود|يمنى عمرو محمد عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

6o27o2 ف حسن حسن رمض|حسن  ن|رسر |صيدله طنط

634755 ن سويلم|هلل محمد سليم|عبــــد ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

|563o6 لنبــــى|ن عبــــد |دل مدحتـــ عثــــم|ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|69o5 ى  مي  ف يون|جي  ن يوسف|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4|684| سميه معوض مصطفى عىل خليف ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

33o398 د|لجو|د مرزوق عبــــد|سهيلتـــ عم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

479768 هيم|بــــر|حمد طه نجدى | سكندريه|ل|حقوق 

625652 ل|لع|لسيد عبــــد |لدين |ر محمد نور |نتـــص| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

7o55|9 حمد محمود يوسف|عمرو محمود  لمنصوره|ره |تـــج

4344o مل صبــــري سيد محمد| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o4782 ف حلىم |دل |ع عيل بــــخيتـــ|سم|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

296257 لخي |بــــو|دل عىل محمد |هدير ع كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

23o49 ى|بــــو|ن محمد |محمد رمض لعني  ن|علوم حلو

84o493 يتـــ ر ي فوزي غ|مي 
لي|ضى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

689748 ه عىل عىل مصطفى | لجندى|مي  لمنصوره|صيدله 
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685o44 لسعيد حسن حسن محمد بــــرى|حمد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

3|3529 س|خر غط|طف ز|ع| دون|م ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

855958 عيل|سم|محمود فتـــىحي محمود  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

8|4784 مي عيسي محمود عيسي ي|بــــ |د|
|لمنى

626478 ى عبــــد|ي م|لسل|هلل عبــــد|م عبــــد|لسل|سمي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

||95o9 م رسور عزم رسور|ستـــيفن س مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

694252 ع|لرف|بــــ محمد |محمد شه لمنصوره|هندستـــ 

|48o37 لحميد قطبــــ|لمنعم عبــــد |رس عبــــد |مصطفى ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

773279 لدين حسن|يدى حسن بــــدر |ه ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

7o|9|6 ى عبــــد  ن|لفتـــوح شعبــــ|بــــو|لمحسن محمد |حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

445|44 محمد محمود محمد محمود عطيه سكندريه|ل|هندستـــ 

7o3253 ل محمد|لسيس هل|لسيس |ئى |م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7|7326 رص|عيل ن|سم|سعد محمد نرص |ء |لىمي ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

489o7o ره محمود جمعه عىل عبــــده|س سكندريه|ل|حقوق 

26o854 ف معوض فرج|ر |من رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

267|45 ف |ء |ل| لسبــــىك|حمد |لسيد |رسر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

86o67| ي مجدي مختـــ| مل|ر ك|نىح  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63|365 عيل|سم|تـــ |لشح|م |نسمه س زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

225676 ى متـــول مسعد | هيم|بــــر|حمد حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

834882 ي عبــــد|عىلي محمد حس
هلل|ئى لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

|2o|44 ئف نرصي وسيىلي|ر| ر|كل |بــــنه| هندستـــ شبــــر

752982 لسيد|لحسينى محمد |محمد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|23796 محمد مصطفى محمود محمد ن|هندستـــ حلو

||8787 ى |كر حن|يمن ش| |جي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

356979 حمد|هيم سيد |بــــر|حسن | دين |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|3|o92 حمد|زق |لر|حمد محسن عبــــد | هره|لق|حقوق 

9o258o ن عوض |حمد سليم|روق |ف ضتـــ|ري/ج|أللسن سوه|كليتـــ 

5o597o ى|حمد ش|م طه |لدين س|سيف  هي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 
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3|9257 در فتـــىح مصطفى|طمتـــ ن|ف ى شمس حقوق عي 

6||56 ى|لح |لح محمد ص|ص مي  حقوق بــــنى سويف

6o|67 ف صل|ئى |م| ح حسن|رسر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

23643 ى بــــيشوى عزتـــ سعد ملك حني  ى شمس|زر عه عي 

6372o7 دى محمود خليل محمود|له|محمود عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

23978 تـــ|بــــر بــــهج|جر محمد ص|ه ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

72588 هيم|بــــر|شم |ء رجبــــ ه|سم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

755465 لسيد|در |لق|محمود عبــــد | عل ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

363374 حمد عىل|سط |لبــــ|محمد عبــــد سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

2|96|5 طمه عمرو بــــسيوئى محمد|ف ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

528522 هيم|هيم عرفه إبــــر|ل إبــــر|عمر جم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

686|2 تـــه محمد حسن|شح| ند هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

334|99 هلل|د |مد حسن ج|ن ح|لد شعبــــ|خ ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

5|79o8 وي|لقرض|ىطي |لع|ن عبــــد |ء شعبــــ|رس| بــــ دمنهور|د|

245376 هيم|بــــر|ء يىح محمد |رس| ى شمس|تـــج ره عي 

64o242 ى |ي |لسيد محمد |هيم |بــــر|حمد |سمي 
ق وى|لشر

زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

878642 ض |ن ري|بــــرين نبــــيل ن|ص سيوط|ره |تـــج

|75782 لسيد|محمد سيد سعد محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7757|2 ورى|حسن مغ| م زكري|سل| زيق|لزق|ره |تـــج

286878 س ريشتـــه|لرحمن عبــــ|ء يونس عبــــد |سم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

863286 ي عبــــد
لدين|لقوي نور|محمد لطفى |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

4|||| حمد سليم|بــــر |محمد ص ى شمس| لسن عي 

466o4o حمد|لحميد |ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد | |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

49924o حمد|فظ محمد |هلل محمد ح|منه  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|43|7 م محمود|م|ل|سط محمود |لبــــ|ء عبــــد|سم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

||6936 هلل محمد عمر|دل عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7667o| هر|لط|دق |لص|هلل محمد محمد |عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

638593 لسيد|عيل عطيتـــ |سم|هلل |عبــــد  زيق|لزق|حقوق 
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852o37 ي منصور|لدين عبــــد|ح |مهند صل
لغنى ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

4256|2 لدين|ن محمد نور |يه رمض| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

287634 ن|مد حسن سليم|محمد ح دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

77|38o ي محمد|لسيد عبــــد |م |وس
لحكيم مصطفى زيق|لزق|نوعيتـــ 

675648 غبــــ|حمد ر|ل محمد |عمر هل لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

4|4293 د|لضي|هدير محمد سعد محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

632324 ى زكري ى حسن| نرمي  حسي  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

47865| بــــينى|حمد حسن محمد |يوسف  لشر عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

9o6775 فتـــ محمود محمد |بــــ ر|رح ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

77596o ى |ي هيم غنيىم|بــــر|حمد |سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

343|64 ف محمد |ن |نوره عيل|سم|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

459322 محمد ربــــيع رجبــــ محمد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8389o5 ح محمد عىلي متـــولي|مديحه صل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

357o97 ح|لفتـــ|هلل عبــــد|لعزيز عبــــد|عمر عبــــد |ره بــــنه|تـــج

349735 وي|لطمبــــش|هلل محمد |محمد عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

826|o8 لحسن|بــــو|رك |ء محمد مبــــ|ل| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

|76828 ه محمود سيد محمود دي بــــ|مشي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

762|44 للطيف|حمد فتـــىح عبــــد|للطيف |عبــــد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

7|638| ى|بــــو |هيم |بــــر|ن محمد |يم| لعني  تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

6o464o مه|لسيد سل|ح |لفتـــ|يه محمد عبــــد| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

756392 هلل محمد|لسيد محمد عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6o37o6 ف محمود محمد عثــــم| ن|رسر |بــــ طنط|د|

8443o7 بــــ خليل|ربــــ|ن |ن رمض|رو ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

8o9762 ي شلق|ء |ل|
مي|حمد مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

83675| |بــــ|هيم نجيبــــ س|بــــر|ريوس |مك ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

773635 لعزبــــ|حمد عىل مسلم |رضوى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

79395o حمد|محمد | حمد زكري| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

768747 ف عمر عبــــد |م |عص م|لسل|رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|39227 ى ي حمد محمد|لدين |ح |رس صل|حني  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5672o حمد مصطفى|محمد نبــــيل  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 
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484652 ن مخلوف|لد محمد سليم|فتـــىح خ إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

8|7645 ي شح|محمود عرفه عبــــد
تـــه|لمغنى ي|هندستـــ 

|لمنى

62|3|8 ن|حمد رضو|محمد سعد فهىم  حقوق بــــورسعيد

2|9o66 ف هش| لديبــــ|م سعيد محمد |رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

793864 ى |لسيد حس|سلىم  هيم|بــــر|ني   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

3446o5 لسيد مسلم|لد مرىسي |محمد خ |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

38939 هلل عيس عوض|لرحمن ضيف |عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9o6989 حمد عىل |مريم عىل  ج|تـــربــــيتـــ سوه

77947 دى|له|مصطفى وجيه محمود عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

46377 مصطفى محمد حمدي صقر هره|لق|ره |تـــج

|5o673 ف محمد طي  |كريم  لبــــر|رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

87666 لحميد مخيمر|حمد طه عطيه عبــــد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5o7745 طر|لم ش|لم حسن س|ء س|رس| سكندريه|ل|ره |تـــج

792o95 م|لسل|لسيد عبــــد|لد |هلل خ|يه | زيق|لزق|حقوق 

4|8oo تـــ محمد|محمد عبــــيد شح هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|44748 نعمه حسن مدبــــولي عىلي  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|23o5| هلل مصطفى فوزى محمد|عبــــد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

6399|o هيم|بــــر|در |لق|ل عبــــد|مريم جم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

57o54 بــــر|فرحه خلف محمد ج تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

53o|o7 ح سليم محمد أبــــو جهل|رحمتـــ صل ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

4|224| لذهبــــى|هيم محمود |بــــر|محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

3565|8 م|سم هم|هيم ق|بــــر|تـــفى محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

453594 لسيد|هيم |مي ذىكي إبــــر|عمرو س لشيخ|هندستـــ كفر 

866o99 لحمد|بــــو|حمد |حمد محمد | دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

476392 لرحيم حسن|ن عمرو عبــــد |مرو سكندريه|ل|ره |تـــج

|29967 ى|يه|هلل |منتـــ  بــــ محمد حسني  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

273236 ده محمد|محمود جمعه حم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

322|84 دل فتـــىح جعفر|بــــسنتـــ ع ى شمس|د| بــــ عي 
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7o8375 وي|لشن|لسيد |ر محسن |من لمنصوره|نوعيتـــ 

4424|3 لحسينى|لرحمن زينهم محمد عوض |عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

92676 ى عىل سيد محمد|ي سمي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|7o569 لحميد|زق عبــــد |لر|رص عبــــد |سم ن|بــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

897|49 مر |نور حليم تـــ|جرجس  ج|علوم سوه

58o6o ى جم| ل حلىمي محمد|لحسي  صيدله بــــنى سويف

97|32 حمد|بــــ |لوه|ل عبــــد |مصطفى جم ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

68|258 ى|لسعيد|حمد |لسعيد |محمد  لبــــحي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

777788 ح|لفتـــ|لمجيد عبــــد|ر عبــــد |لغف|حسن عبــــد  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

|754oo ى ع|ي لحميد محمد جعفر|دل عبــــد |سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

349836 ى عىل عوض|صم هل|لدين ع|ء |عل ل بــــحي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

9|4826 ن  |ن محمد عثــــم|ء عثــــم|سم| سيوط|بــــ |د|

|69o25 هلل نخيل|د سعد|رتـــ عم|س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

522o52 تـــ منصور محمد ج| هلل|بــــ |مي  عه دمنهور|زر

63764| ى|ل|حمد محمد |منيتـــ | نور حسي  زيق|لزق|عه |زر

62o964 ر|لنج|محمد بــــدر | ء عط|أسم ره بــــور سعيد|تـــج

27o898 ى ي|ي د|حمد محمدج|لسيد |رس |سمي  هره|لق|صيدله 

274556 لرحمن|لرحمن حسن عبــــد|نهله عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

76238| لدين|مصطفى رجبــــ عىل عز  هندستـــ بــــور سعيد

49o6|6 ن|جر رفعتـــ سعيد رمض|ه |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

3322|9 |لبــــيوم محمد |حمد |هر |لط|مصطفى محمد 
بــــوزيد

|حقوق بــــنه

37|244 لمقصود|لح عبــــد|عيل ص|سم|هلل |منتـــ  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

|53849 حمد رفعتـــ محمد|عمر  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42o|92 ل يوسف يوسف محمد|ء جم|وف تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

324358 ي رض|لر|حمد محمد عبــــد|
ضل|ف| ضى ن|تـــربــــيتـــ حلو

877434 لمعىط محمد |ر محمود عبــــد|من سيوط|بــــ |د|

8399|9 ه  حمد محمد خي |خرصى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|29858 حمد|د |ن رش|ره عثــــم|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|958 حد حمودتـــ|لو|ء منصور عبــــد |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 3149 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

698473 بــــو عيش|حمد محمد |هلل |ندى عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

2873|2 لليثــــى|ل محمد لطفى |ء جم|ل| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

4o6639 ي
ح رشدى محمد خليل|صل| دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

643648 حمدى مصطفى|ل|ء وجدى حلىم |لشيم| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

22o|7| وى|رق محمد طنط|م ط|سل| ن|هندستـــ حلو

2|6752 در|لق|ء محمود حمدي محمد عبــــد |حمد عل| ى شمس هندستـــ عي 

5||449 ركو زىك صبــــىح شنوده صليبــــ|م ره دمنهور|تـــج

329466 كتـــ|لحميد |ل عبــــد|جم| دين لسيد رسر شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

86|6o6 ج سعد|فر| مؤمن زكري دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

8|584| ى|م س|يوسف مسعود كر| رتـــي  ره بــــنى سويف|تـــج

33434| لعظيم|ل محمد عبــــد|محمد كم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

22336o لعزيز|وحيد يحن  وحيد عبــــد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

23824| ي|دل محمد كيل|مريم ع
ئى ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

685283 حمد حسن فرج|حمد حسن |خلود  لمنصوره|بــــ |د|

|763o| حمد|رس مني  |رأفتـــ ي ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

868668 ي |رح
حمد محمد|بــــ مصطفى دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

6o7229 لمزين|لحميد |ممدوح محمود عبــــد  |ره طنط|تـــج

876399 مجد عطيه صديق عبــــده  | ي صىح 
سيوط|معهد فنى

428|96 لجوهرى|ح |ن صل|هيم محمد شعبــــ|بــــر|يمنى  |ره طنط|تـــج

62644 هيم محمد محمود|بــــر|رتـــ |س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

779o68 ى عبــــد |ول لحليم محمد|ء خي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

5|o786 وى|لتـــرع|محمد معتـــز محمود  لشيخ|علوم كفر 

522357 ء محمود محمد محمود|رس| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

3426o6 ن محمد|ء رمض|م عل ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

||5249 ن|بــــى بــــهن|ن عر|م بــــهن|بــــركس ى شمس حقوق عي 

442|32 بــــس|ل|لدين مصطفى |ل |دل جم|محمد ع لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

49oo|o ين محمد عبــــد هلل|د |لمقصود ج|لحميد عبــــد|شي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

537o74 د|هلل محمد حم|محمد عبــــد ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

439995 ي
لعزيز|بــــر محمد عبــــد |هيم ج|بــــر| |دئى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج
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47|52 ندي محمد عمر حسن هره|لق|صيدله 

25646| بــــوليفه|ل محمد |ء جم|دع ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8|4o86 بــــتـــ فوزي بــــولس|بــــولس ثــــ سيوط|ره |تـــج

4|223 رص عوض محمد|لن|محمد عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

23526 مد|محمد ممدوح خليفه ح ن|حقوق حلو

|536|5 ي محمود|يم|
ن حمدى حنفى ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش

تـــ|لبــــ|ط

8o9986 حمد سعدي فولي محمد| ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

3|6835 ل|لمجيد و|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد|ندى  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

69485o متـــ|لحليم محمود سل|لمجيد عبــــد |مريم عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|2799| لدين حمدئى محمود|م |يه عص| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

534469 ى عبــــد |ن |د رمض|زي ل عىل|لع|مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

48433| يوبــــ|حمد محمد حسنى محمود | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8||3|o لمنعم عىلي|هدير رجبــــ عبــــد ي|تـــمريض 
| لمنى

|63o39 لحميد|حمد محمود عبــــد |زينبــــ  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

3|4o48  |حمد |
ى
هيم رزق|بــــر|لدسوق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

77958| هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

69627 ى ح|بــــدر كم فظ|ل حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8o|o38 ن مرقص|دي يون|نه ن|دمي ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

49796o وى|لسخ|لكريم محمد |هبــــتـــ عبــــده عبــــد  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

||4772 لح|لدين ص|ح |حمد محمد صل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

365892 حمد|حمد محمود |محمد  ى شمس حقوق عي 

9|3862 مد تـــوفيق عىل  |تـــوفيق ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o9898 ن عىل|حمد شعبــــ|ح |م صل|ريه تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

7|o56| لجمل|سلىم محمد محمد محمد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|56o83 لحميد جوده|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

7o|326 لدنديىطي|رس خليل عطيه متـــول |محمد ي |ره بــــنه|تـــج

86o49o ئيل|ود روف|ئيل د|ود روف|د بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

6842o9 لعز|بــــو |لمهدى |لح محمد |طف ص|محمد ع لمنصورتـــ |تـــمريض 
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4|5988 ط|لشن|حمد محمد محمد |بــــسمه  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

27o866 |لمقصود |مروه عبــــد
ى
لسيد دسوق هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

62oo86 ن حمزه|محمد محمد سليم حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

2867oo ره|لرحمن بــــشي  محمود عم|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

764558 هيم|لرحمن إبــــر|لدين عبــــد |ل |حمد كم|مؤمن  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

9o6347 ن س |د مسعد متـــي|مر| مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

485557 ى |مريم عمرو  هيم سعيد|بــــر|مي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

358863 لحميد|رق عبــــدربــــه عبــــد|زينبــــ ط ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

5|334| لجندي|لسيد |لسيد عىلي |لسيد محمد | ره دمنهور|تـــج

2|325 ل محمد بــــرق|ن جم|نوره سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

496879 ي ربــــيع عبــــد |أم
عيل|ح محمد إسم|لفتـــ|ئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

44|585 ه عطيه حنيش|لنج|بــــو|ء |آل ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

254784 لشبــــىك|هلل درويش |يوسف محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|54738 لقرصى|محمد عىل محمد عيس  ى شمس|تـــج ره عي 

857434 ى|د تـــ|نوبــــ عم|بــــ| وس حني  ورصى ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

439968 ى|د |بــــسمتـــ عم لسيد حسي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

96456 ى مج|لعظيم |حمد عبــــد|وليد  ور|مي  لفيوم|ر |ثــــ|

5|7|97 لقتـــيل|لم |حمد سعيد س|منتـــ  بــــ دمنهور|د|

843893 ي|ء عبــــد|شيم
لحق محمد حفنى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

5o274o ى حسن|إرس ء أحمد محمد أمي  |علوم بــــنه

|333|8 لسيد|محمد محمود جمعه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|5987 يل|بــــو ط|لسيد |ن |رس رمض|حمد ي| هندستـــ بــــور سعيد

824639 ل سيد|م كم|حمد عص| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

49922| تـــ مصطفى محمد محمد خليل| مي  لفيوم|لعلوم |ر |د

639o39 لسيد محمد|حمد مرىس متـــول مرىس | ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

646725 هيم|بــــر|م |ن عل|رق زيد|ط ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

762658 وي|لص|لسيد |هلل |مر |حمد | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

54o82 ل طه محمد عىل|روهنده جم ره بــــنى سويف|تـــج

52o453 سلىم مدحتـــ صديق عىل لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

496625 لرحمن|ن محمد عبــــد |روق نعم|ن ف|ح نعم|سم تـــربــــيتـــ دمنهور
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3|849| ف |رغدتـــ  حمد حمدى|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

86652 ى جم|ي بــــ|لتـــو|لسيد عبــــد|ل |سمي  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

638297 هلل يعقوبــــ|دي مجدي عوض |ف ج|بــــ سوه|د|

68o866 فظ|لح|هلل عبــــد |لدين عبــــد |ء |حمد عل| لمنصوره|بــــ |د|

444|55 هيم|بــــر|لم منجود |عمر س لشيخ|ره كفر |تـــج

3|38o3 ل|لهل|دى |له|عيل عبــــد|سم|ندى  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

622o92 در|لق|ن عويس عبــــد |ندى رمض ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

42|557 رى محمد|لبــــ|لبــــىه عبــــد |تـــ |لشح|ء |رس| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2233|7 حمد حسن|عمر سيد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|237|9 هيم سيد|بــــر|ن محمد |نوره هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|9853 تـــ محمد عبــــد  ر|لغف|دى عبــــد |له|أمي  ط|بــــ دمي|د|

52624| لسيد|لح |لدين وليد بــــسيوئى ص|نور  ضتـــ دمنهور|علوم ري

45545| م|د عر|لجو|ن عبــــد|محمود محمد سليم ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

854|27 مل|شور ك|هر ع|روفيده ط ي|عه |زر
|لمنى

436743 لس سعد عوض | رين|م سعد|هلل |كي  لشيخ|علوم كفر 

637482 يف عبــــد |حن لحميد ضيف|ن رسر زيق|لزق|ره |تـــج

756933 ود|محمد عىل جمعه د عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

769573 مل محمد|محمد هيثــــم ك زيق|لزق|حقوق 

83996 ن جرجس مسعود|دل سليم|د ع|ميل ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

9|57|3 لرحمن محمود  |لدين عبــــد|م |بــــ عص|رح سيوط|حقوق 

6|96o4 حتـــ|لرحيم بــــدر تـــف|لعزيز عبــــد |خلود عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2|9|39 بــــ مليىح  محمد|لوه|د عبــــد|كريم عم دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

5oo|83 ف عفيفى |م |سل| ى|بــــ|ل|رسر صي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

23974o لحليم|دل محمود عبــــد|عبــــي  ع ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

772|6o هيم|بــــر|تـــه محمد |رص شح|مروه ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

352659 حمد حلىم محمد|لرحمن |عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

5||656 زى|د حج|لعزيز أحمد ج|هلل عبــــد |عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

637644 هيم|هلل إبــــر|هيم عبــــد|أيه إبــــر زيق|لزق|بــــ |د|

54o793 ى تـــوفيق خميس عبــــد ل|لعزيز مش|نيفي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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4o294| در|لق|ل متـــول عبــــد|رس جم|ف سكندريه|ل|ره |تـــج

34983o  ه
ى
 حسن |شوق

ى
لمني |ئى شوق  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر

|69425 ي عىلي|لبــــ|محمد عىلي عبــــد 
ى
ق تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|

مس|تـــجمع خ

9|7239 غبــــ فهىم |ن حسنى ر|ريه|م سيوط|صيدلتـــ 

2497|9 |لنج|بــــو|نبــــيله محمد محمد  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

42456o دق|لص|عمر حسن طه حسن عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

6o9o3o صبــــع|بــــو |هلل رأفتـــ محمد |عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

||6864 لح|هيم محمد ص|بــــر|محمد مصطفى  ى شمس هندستـــ عي 

3oo22| ن محمد|ح سليم|ء صل|دع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|436|4 م نرص|م|رص |ن ن|حن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9|8492 حمد |حمد مرىس |ء |رس| سيوط|بــــ |د|

25968| لديبــــ|هيم |بــــر|ل |م جم|ريه تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

85|333 رز|بــــر حموده مبــــ|محمود ص سيوط|ره |تـــج

295234 شه|لمجيد عك|هر عبــــد |لظ|حمد عبــــد|هلل |عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

862884 در|لق|طف فوزي عبــــد|محمود ع ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|7787 لطنبــــول|رس محمد عىل ذىك |ي ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4|789o ى م|ي لدغيدى|حمد |هر عىل |سمي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

9253|2 ر عىل حسن  |مختـــ| دين لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

7oo475 لبــــصي |د عبــــد |للطيف ج|محمد عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

42||8 ي محمد طه|ي
ى مصطفى سمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7|5572 بــــى|لسيد محمد عر|ئل |حمد و| لمنصوره|ره |تـــج

336355 حمد شبــــل تـــوفيق|ر |مي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

23593o هلل|لكريم فرج |م محمود عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

86||2 رق عىل زىك محمد|حمد ط| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

72634  يوسف عبــــد|لبــــ|عبــــد| ند
ى
|لبــــ|ق

ى
ق لفيوم |تـــمريض 

78oo4 تـــ|حمد محمود بــــرك|يمن |محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89|45 وق خ لد محمد محمود|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

477747 رى|د جرجس فهىم زخ|مريم عم سكندريه|ل|بــــ |د|
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885522 ى|م |  ئيل يوسف حن|ميخ| رتـــي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7|6794 ن|لقشل|لعظيم منصور |منى موىس عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|5o9o3 وق تـــيسي  ع حمد|شور |رسر هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

7o3o63 لعجىم|ره عىل عىل عىل |س ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6855o2 ل|بــــو دل|ج سعد |لصبــــ|م |ندى س لمنصوره|عه |زر

27oo8o ف مصطفى |محمد  ق|رسر وى|لشر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3|2288 ى|حمد ج|لمنعم محمد |حمد عبــــد|فريدتـــ  هي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

75o978 لح|هيم ص|بــــر|شد |يشيه ر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

464747 هيم|بــــر|هيم |بــــر|ز |لبــــ|مصطفى  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

223947 هيم محمد محمد محمد|بــــر|له |ه ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

6o7286 وى|لرجد|ئى محمد |لعن|محمد  لمنصوره|علوم 

248734 ف سعيد |ئى |م| |سك|ل|رسر
ى
ق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

364o47 للطيف|فتـــ سيد عبــــد|رضوى ر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8o4|74 ي جمعه محمد محمود|م|
ئى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

45|75| للطيف|دل محمد محمد عبــــد |محمد ع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

858372 بــــ|لوه|لعظيم عبــــد|لمولي عبــــد|ن عبــــد|يم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

335|67 حمد عليوه|ئى |ندى ه ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

884637 ر |لستـــ|هيم محمد محمد عبــــد|بــــر| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

3265|5 لحكيم محمد|نشين عىل عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7|5282 عيل|سم|يحن  حسن يشى محمد  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

2|7656 فع|هر حسن ن|ن محمد ط|مرو هره|لق|حقوق 

753|34 ن مصطفى|م|ل محمود |جم |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

9|4963 م  |ديفيد جورج يوسف س سيوط|ره |تـــج

238o34 لد مسعد عبــــده|منيه خ| ن|بــــ حلو|د|

2|577| لنبــــى|رس عجىم عبــــد|مروه ج تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

436464 حمد وهبــــه|محمد عىل عىل  لشيخ|طبــــ كفر 

68969| ل|لفض|لسعيد |لسعيد يوسف |ندى  لمنصوره|علوم 

6o9798 ل|لمنعم حسن بــــل|ء عبــــد |رس| ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

342642 تـــ هش لسيد حسن حسونه|م |سمي  ى شمس علوم عي 
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863449 ن عىلي|لسم|وي |لعزيز ف|مدحتـــ عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

33|79| سم محمود|لمنصف ق|هلل عبــــد|عبــــد |حقوق بــــنه

676798 لرحيم عىلي|مؤمن عىل عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4o|5o3 لسيد لولح|ء حمدي عبــــده |سم| بــــ دمنهور|د|

||7522 هلل عمرو سيد سيد سعودى|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

43429 هند عىلي عيد موىس خرصى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

28o977 ن ن|هيم مهر|بــــر|م |لسل|هيم عبــــد|بــــر| |مي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7o856 مخ|حد ش|لو|ء فرج عبــــد |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

2|9|65 هيم محمد|بــــر|م |مر عص|تـــ ى شمس حقوق عي 

5o2342 يف محمد زعلوك|لرحمن |عبــــد  حمد رسر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

9o6628 بــــر محمد |ح ص|لفتـــ|رؤى عبــــد ج|بــــ سوه|د|

7543|6 صبــــرى بــــرسومىل شفيق| رين|م عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

757345 لحفيظ حسن|يمن عبــــد |رحمه  عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

466|oo  محمد محمد |محمد 
ى
لعمرى|لدسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

697986 ى حمدى صديق حسن موىسي حني  لمنصوره|ره |تـــج

9o3676 حمد |مل محمد |ء ك|وف ج|بــــ سوه|د|

77855o ء محمد سميح|محمد عل زيق|لزق|ره |تـــج

243462 حسن محمد بــــيومي حسن| نور ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

69879o لسيد|ن حسن |حمد رجبــــ رمض| لمنصوره|هندستـــ 

7o3|73 مه|ح مصطفى سل|لفتـــ|ء مصطفى عبــــد |رس| ى شمس| لسن عي 

4|2255 مر|لسيد تـــوفيق ع|حمد | |بــــ طنط|د|

269926 ى|هلل |زق عبــــد|لر|حمد عبــــد| لجعبــــي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

252553 وق قطبــــ سليم لسيس|ن |رسر ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

|47626 حمد|ن عىل |عىل شعبــــ ن|بــــ حلو|د|

4o97|7 لدين رحيم|رق سعد |هلل ط|منه  |نوعيتـــ طنط

62o67o لمرىسي|ن |ن سليم|رضوى تـــوكل سليم ط|حقوق دمي

4|95oo هيم مبــــروك|بــــر|رص عطيتـــ |جر ن|ه لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o226o وق  لد|حمد محمد خ|حمد عىل محمد |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36o944 ف محمد |ء |رس| وى|لطوجى طنط|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4639o3 ى ى محمد حسي  محمود محمد حسي  لشيخ|ره كفر |تـــج
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4|4366 ر|حمد فتـــوح عم|ن فتـــوح |نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

838747 ن مدحتـــ مجدي فيلبــــس| مي  ن|كليتـــ طبــــ أسو

8574|3 |د نسيم موريس حن|ميل لمنصوره|حقوق 

367253 لسيد مصلىحي محمد حسن|محمود  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|4387 لعزيز|لعزيز محمود عبــــد|لدين عبــــد|عىل  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

684226 لوصيفى|ن عبــــده |بــــ عثــــم|يه|مهند  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|268o6 ء محمد وجيه عبــــد |لرحمن ه|عبــــد  لمنعم|ئى ن|هندستـــ حلو

37|653 هيم محمد|بــــر|سلوي محمد  |حقوق بــــنه

7o32o| ى بــــدره|حمد ي|ل محمد |بــــسنتـــ جم سي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

75|9|8 لبــــلىك|مد محمود|ل ح|كريم كم كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

327|86 تـــ | لحميد عبــــده|نور عبــــد|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

76|||7 ي|ر
عىل سيد سعيد| ئى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

63347| هيم محمود|بــــر|م |هدير س ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

246557 لرحمن|ن عيس عبــــد |لدين شعبــــ|ح |محمد صل لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

3|7576 لعزيز|حمد سمي  فتـــىح عبــــد| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|336| م|لسل|ح سعيد عبــــد|فتـــىحي صل ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

2|2|3| فظ مصطفى بــــدر|م ح|مصطفى هش ى شمس حقوق عي 

78o62| |لسيد محمد |د |جه
ى
لسيد دسوق زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

2|3554 لصمد|رق عويس عبــــد|ن ط|نور ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

|688o3 ف عبــــد |يوسف  جورى|لبــــ|لعزيز |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

88567o لرحمن |حمد عبــــد|لرحمن |هدى عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

6|637o محمد عبــــده عبــــده صقر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

476675 حمد عىلي محمد بــــكرى|مريم  سكندريه|ل|ره |تـــج

529238 ف تـــوفيق عبــــد | ن|لحميد عثــــم|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

372722 حمد|ن محمد محمود |يم| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

85o958 وق ي رس مرزوق سيد|رسر دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

8|9969 ي محمد|هدير محمد ص
ى
ق ي|علوم 

|لمنى

64|897 هيم|بــــر|لسيد |لدين |ح |ئى صل|حمد ه| ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

6|74o5 در|لق|ندى محمد حسن عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

352652 سيد محمود سيد محمود ى شمس|تـــج ره عي 
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48385 لسميع سيد خليفتـــ|سيد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

|4|686 لحميد|لغنى عبــــد |لد عبــــد |حمد خ| ن|فنون جميله فنون حلو

69875o لحميد عىل|هيم عبــــد |بــــر|حمد محمد | لمنصوره|ره |تـــج

7|26|7 ن|لبــــرك|م خليل يوسف |محمد هش تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

244o5 مد محمد|هدى محمد ح هره|لق|عه |زر

9o98o|  سليم|لبــــ|ء رجبــــ عبــــد|سم|
ى
ن |ق ج|تـــربــــيتـــ سوه

333592 حمد نور|حمد محمد | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

694|o2 دى|له|محمد محمود طه محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

488588 زى|لم يوسف حج|ن س|لم رمض|س دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

2|45o8 لصمد نرص|هر عبــــد|مهند م هره|لق|ره |تـــج

5299|3 بــــو عجيله|حمد |د |لجو|محمود مصطفى عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

822979 ن|ن يوسف شعبــــ|محمد شعبــــ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

84773| ى عبــــد|ي حمد|رص ربــــيعي |لن|سمي  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

75472| ى عط|ي محمود عىل| سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

493o94 لحليم نصي |محمود محمد عىل عبــــد تـــربــــيتـــ دمنهور

|682|9 لسيد|م |لسل|تـــ محمد عبــــد |جي ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6|9299 يف|لىح |هر محمد محمد عبــــد |ط لشر ط|هندستـــ دمي

4286o9 ف عبــــد  ف|لش|نسمه مشر  مشر
ى
ق |ره طنط|تـــج

|3|54| ل|د رشدى بــــس|رتـــن رش|م لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

924936 حمد مهدى فضل |يه | ج|علوم سوه

|63686 م عمر محمود|عمرو حس ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

876762 د بــــقطر |هر مر|ريو م|م سيوط|بــــ |د|

35||32 هلل محمد مطلوبــــ|لحميد عبــــد|عبــــد| ند سيه|نوعيتـــ عبــــ

5|3o|7 ن عمر|ن مصطفى محمد سليم|شعبــــ ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

3o9|8 ر|لستـــ|ئد عطيتـــ عبــــد |فرحتـــ ر ن|تـــربــــيتـــ حلو

675386 لحق|لمتـــول عبــــد |م |لسل|ده عمرو عبــــد |غ لمنصوره|حقوق 

832867 ف عبــــد|حمد | لسيد|لرحمن |رسر ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

8o745 دتـــ محمد|سلىم سمي  حم تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

697oo7 ي|لع|وع عىل عبــــد |محمد مط
ل مصطفى ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى

|22966 ى|د ميل|ردين عم|ن ر|د في  سيه|نوعيتـــ عبــــ
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34o|3| هلل عويضه|د فتـــح |محمود عم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

87o7|9 ى  هيم|بــــر|يوسف فرج حسي  سيوط|ره |تـــج

847547 زينبــــ سيد محمد حسن ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

342825 فظ|لعزيز ح|يتـــ وليد عبــــد| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

284929 ل|م و|م|بــــر |لج|رق عبــــد|حمد ط| هره|لق|حقوق 

4o2724 ي|
|مرحن|تـــ| دي حن|ن| فروئى ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 

م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

52|88 بــــ محمد|لتـــو|دتـــ جمعه عبــــد|غ علوم بــــنى سويف

36|||5
ى
 محمد دسوق

ى
زهرتـــ فهيم دسوق |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|65349 د|لجو|ح عبــــد |صل| ء رض|ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

266o8| م محمد عبــــده متـــول|حس لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

679594 عيل بــــدوى|سم|كر محمد |ندى ش لمنصوره|بــــ |د|

448725 ل|ر هل|لغف|حمد عبــــد|محمد  |هندستـــ طنط

925365 ء مصطفى عمر حمدين  |عل س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

2492| ى|هلل عص|منتـــ  م حسن حسي  هره|لق|بــــ |د|

55856 هيم|بــــر|دريس |مروه سيد  بــــ بــــنى سويف|د|

8o9495 ي محمد عبــــد|محمود ن لعظيم|ج  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

354o35 لد يوسف خميس|يتـــ خ| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

56o93 حمد عويس|محمد سمي   بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

45o297 ف ك|د |زي لدين|ل |مل جم|رسر |هندستـــ طنط

6o58|3 |ج |لمجيد رس|لدين عبــــد |ج |لمجيد رس|عبــــد 
لدين

|بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|73|o2 لمحسن متـــول|م عبــــد |سمر عص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2742|6 ل|لمتـــع|حمد عبــــد |نىه وليد  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

268296 ر|لند|ن |حمد شبــــل رمض| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

479|84 لح|هيم ص|بــــر|ممدوح محمد ممدوح  سكندريه|ل|بــــ |د|

497896 زي|لقوي حج|ء مكرم محمد عبــــد|ل| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

897573 حمد |بــــ |ل خط|عمر جم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

894573  ع|شيم
ى
مر |ء محمد صدق سيوط|عه |زر

435oo6 لبــــيىل|لمجيد |رص عبــــد|لن|أحمد عبــــد لشيخ|عه كفر |زر

839373 لعزيز عمر|مز محمود عبــــد|ر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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342649 ن|ن محمد رمض|ء رمض|مروتـــ عل ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

68o66|  محمد |ء |نىح  عل|
ى
|لدسوق

ى
لدسوق ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى

452|29 ن|لحليم مصطفى علو|هر صبــــىح عبــــد |ش ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|3|267 ف خ| هيم|بــــر|ل |لد كم|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o785o ئى|لديبــــ|حمد حلىمي |جر خميس |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

233892 م مصطفى بــــدير|حمد عص| تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

8|7573 ي|ء طلعتـــ عبــــد|محمود عل
لغنى ره بــــنى سويف|تـــج

775654 لد محمود عطيه دعدور|حمد خ| زيق|لزق|حقوق 

9o224| لرحيم عىل |لغنى عبــــد|حمد عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

|4497| ر عبــــدربــــه|لمختـــ|رس محمد |محمد ي تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

484357 لرحيم|فظ عبــــد |لح|لدين عبــــد |لد عز |عمر خ سكندريه|ل|بــــ |د|

45|5|o لسعد|بــــو|ر |لغف|هيم عبــــد|بــــر|عمر محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|7o425 م محمود عبــــده|محمود هش سيوط|بــــ |د|

249768 مله|حمد أبــــو ك|رس |هلل ي|منه  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

3579o2 ى عبــــد|مي |لدين س|عىل  هلل|مي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

46o8o هيم|بــــر|منه سيد محمد  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

43|2o4 ن|ره وليد محمد رجبــــ سليم|س |طبــــ طنط

23496| لمنعم|بــــ عبــــد|لتـــو|لد محمد عبــــد|خ هره|لق|حقوق 

62o678 ع|لرف|رص عطيه |ندى ن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6||78o د فتـــىح محمد عيس|رضوى فؤ زيق|لزق|حقوق 

5|6456  سمي  محمود عوض|أم
ئى سكندريه|ل|طبــــ 

676286 وى|لمحل|هيم |بــــر|طف محمود |رحمه ع |طبــــ طنط

44|488 ن|رص جمعتـــ محمد طلخ|لن|آيتـــ عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

3569| هد|لش|ىط موىس |لع|در عبــــد|لق|محمود عبــــد هره|لق|حقوق 

699684 ر عىل|لغف|مصطفى محمود عبــــد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

64|429 حمد قنديل|ء مصطفى |يوسف عل زيق|لزق|هندستـــ 

495822 لمنعم عىلي|متـــ عبــــد|س|محمود  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

433|22 هلل عطوى|حمد عبــــد |هدير سيد  ي صىح طنط
|معهد فنى

775297 حمد|ل فرج |مصطفى جم زيق|لزق|هندستـــ 

||5975 ف جورج |بــــيشوى  ى|رسر مي  هره|لق|ره |تـــج
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83228| حمد جعفر|لمحسن |ء عبــــد|وف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

229|98  تـــمتـــرى شح|يم|
ى
تـــه|ن شوق هره|لق|ره |تـــج

426o64 ىط|لع|لق عفيفى عبــــد |لخ|طمه محمد عبــــد |ف سكندريه|ل|علوم 

44673o ىط عىل|لع|زق عبــــد|لر|يوسف عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

68876| ى|سم|يمن |حمد | عيل محمد عوضي  لمنصوره|حقوق 

635936 ن|لسيد عىل عثــــم|لدين |د |مريم عم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

755644 ى محمد|ء محمد |ل| مي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

63o269 هيم|بــــر|لبــــهلول |حمد |هيم |بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

44369o ى|لحليم عىل محمد |بــــ عبــــد|رح لمسي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

2|54o3 ف |ن |نوره لق|لخ|نور عبــــد|رسر لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

83o763 ي محمد|لر|رص عبــــد|لن|محمد عبــــد
ضى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

883745 ف كم| ي|رسر
ظ سيد |ل ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43o8o4 ع محمد|لرف|هر محمد |يتـــ م| |ن طنط|سن|طبــــ 

445|55 لسيد عىلي|حمد سمي  محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

35o667 لحليم|ن عبــــد|نعمتـــ حلىمي شعبــــ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

677ooo لطوجى|ج  محمد |لخف|محمد محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4|949 شور بــــدر|يوسف محمد ع ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

82947o ري|نص|ل|لجود محمد|بــــو|م حمدي |سل| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

77o744 ه طه حلىم حفن| وى محمد|مي  زيق|لزق|علوم 

4538o8 ىط|لع|بــــر محمود عبــــد |لعزيز ج|محمود عبــــد  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

865458 حمد|لعزيز |حمد عبــــد|رس |ي ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

426||2 لدين|لحميد عز|دل محمد عبــــد |يه ع| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

356998 لمعز ذىك بــــدوي|حمد عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

363842 هيم|بــــر|لمنعم |حمد عزتـــ عبــــد| ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

62|97o لعزبــــ|لمتـــولي |مد رزق |ر ح|من ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

359o48 ن|حمد سعد محمد رضو| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

839459 حمد حسن|محمد عىلي  قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

89934o دل محمود محمد |محمد ع ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

43595o ح|لعزيز صبــــ|مه عبــــد |خلود سل لشيخ|بــــ كفر |د|

32727o ح فرغل|كرم سم| |ن|تـــرف ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى
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3|5289 متـــ محمد سعيد|س|ن |يم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o4883 لسيد فريد|ء فخرى طلعتـــ |ل| زيق|لزق|هندستـــ 

6|7896 لبــــربــــي |ريم محمد محمد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|2|43o حمد محمود فهىم|ندى  هره|لق|حقوق 

79|56o زى|لعز|هيم |بــــر|ن |د سليم|ء عم|ل| زيق|لزق|حقوق 

629854 لمقصود|لمجد عبــــد |بــــو |لرحمن محمد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

36o39| ى |ي ن|حمد سليم|هيم محمد |بــــر|سمي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|6725 ى |ي يد سيد |بــــو|سمي  ى حمد حميده|لي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

||72o3 ي ج|دى |ف
ف لطفى لربــــ|د |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

77223| فظ عيد عتـــريس محمد|مل ح| زيق|لزق|صيدله 

444343 ضل|مر ف|مريم جمعه ع لشيخ|عه كفر |زر

493|4| خ|لطبــــ|حمد |عيل |سم|منصور محمد  ره دمنهور|تـــج

246627 حمزه محمد حليم عىلي زهره ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

859748 ي جرجس بــــطرس جرجس بــــشر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

352o|9 فظ|ح| م زكري|محمود هش ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

49|29o ى|بــــ لحميد|هيم عبــــد |بــــر|ز عزتـــ |كي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

48|832 ى محمد | لحليم|حمد محمد عبــــد |لحسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34|53| عيل عمر|سم|عيل محمد محمود |سم| ى شمس|تـــج ره عي 

2647o6 ويش|طف محمد محمود ج|ن ع|نوره ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|667oo ى|م عبــــ|ئشه عص|ع س حسي  هره|لق|بــــ |د|

52352| در محمد محمد محمود|محمد ن سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

27|7o5 لريس|ضىح محمد عبــــده مصطفى  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

78336 ل محمود لبــــيبــــ|ريم جم د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

259|45 ى ح فظ موىس|محمد خي  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

9o2627 ى |حمد عىل خلف | مي  ج|حقوق سوه

8o6||6 حد|لو|لمطلبــــ عبــــد|لمنعم عبــــد|زينبــــ عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

626459 ن|لقمص|بــــو|ندى محمد سعيد  زيق |لزق|تـــمريض 

69|46 لدين قطبــــ|ل |ن كم|ره رمض|س لفيوم|علوم 

283858 حمد عبــــود|حمد سيد | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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79o|27 هيم|بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر|ء |شيم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

75o8o8 ن رجبــــ عىلي|عىل رمض ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

764924 حمد|حمد محمود محمد |ن |رو ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

792489 ن|هلل حمد رضو|حمد عبــــد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

482356 ي
يوسف محمد محمد محمد محمد عفيفى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

62|9o8 زى|ل صبــــرى محمد حج|حمد جم| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|23329 نس نبــــيل نسيم يوسف|ن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

682o74 لسيد|هيم محمد |بــــر|لسيد |ء |ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

26|5|5 لقلسر|د |حمد بــــدوى محمود ج| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

87o682 لعظيم|ن محمد عبــــد|مي  رمض| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6o6|34 لمجيد عطوه|هلل عبــــد |حمد محمد عبــــد | |بــــ طنط|د|

878977 هيم رجبــــ يونس |بــــر|سحر  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

69|237 ن|لسيد عن|حمد حسن  |ء |سم| ط|بــــ دمي|د|

528375 لعجىم|هيم |بــــر|لسيد |لدين |ج |رس بــــ دمنهور|د|

47563 لعليم|لمنعم عبــــد |محمود مصطفى عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

89586| بــــتـــ |ل ثــــ|ندى محمد كم ج|صيدلتـــ سوه

8o74o2 يف جرجس خلف بــــبــــ وي|رسر ي|صيدلتـــ 
|لمنى

49o99 ى| حمد سعيد نرص حسي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

223542 لربــــ|د |ح ج|لفتـــ|نعمه زينهم عبــــد هره|لق|بــــ |د|

8945o ى عبــــد  ى حسي  لرحمن عىل|حني  هره|لق|ج طبــــيع |عل

4|3294 حمد|عيل |سم|حمد |ئل |محمد و |حقوق طنط

492358 لسيد رشيد|حمد محمد |لمعز |عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

3|8396 حمد|يم |لد|محمد سيد عبــــد ن|هندستـــ حلو

|56687 هيم منصور|بــــر|حمد مجدى | ن|ضتـــ حلو|علوم ري

2|6656 لقشىط|لحميد |د عبــــد|عمرو فؤ ى شمس هندستـــ عي 

56247 شم عىل|لعمرى ه|ء |دع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

49o477 ح|لفتـــ|عيل عبــــد |سم|لسيد متـــولي |د |جه سكندريه|ل|ره |تـــج

|35445 يف محمد |ع ى|ئشه رسر مي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

644973 م|لسل|لمرىس عبــــد |ن |لمرىس مرو| |نور |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ
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|43989 ى|مؤمن صبــــىح يوسف ش هي  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

5|956o لعظيم محمد محمد مرع|ء عبــــد |ول |عه طنط|زر

35o66o هيم عىلي|بــــر|ء وليد |نجل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|8|4 لسيد|د |ئل عو|محمود و ن|حقوق حلو

5342oo نم|مر غ|ء حسن حسن ع|رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

324986 حمد محمد|لسيد |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7o3449 لحنجور|لحسينى عىل |بــــ |لوه|ندى عىل عبــــد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4973oo يف غريبــــ عىل فضل  ى رسر هلل|نرمي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

282495 ن نرص جمعه محمود|نور تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

32oo|7 ي محمود سكر|حمد خ|
ن|لد حنفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|22o52 ح شبــــل|رص صل|لن|ريم عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

34356| عيل|سم|ن |عيل عثــــم|سم|لد |عمرو خ |بــــنه| هندستـــ شبــــر

77|942 لم|دى س|له|عىل فتـــىح عىل عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|9835 ف |ن |يم|  زىك |لص|رسر
ى
ر|لجز|ق سكندريه|ل|طبــــ 

354242 لسيد|حمد |يمن حسن |ء |ل| ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

92|32 ينى|لجن|لمجيد |مريم محمد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|22338  |محمد رمض
ى
دى|له|ن شوق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|9874 لدين سيد محمد|عمر نرص  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|566o2 لحليم|هيم عبــــد |بــــر|مه محمد |س| هره|لق|هندستـــ 

6o8|49 لمحمدى محمد دبــــور|م محمد  لمنصوره|بــــ |د|

693o5o د|لجو|حمد عبــــد |مد |يه ح| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3|6494 ي محمد حسن زين |ن| لي|د لدين|ج  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

339969 لسيد يوسف محمود عرص| |مه |نوعيتـــ بــــنه

|758oo شم|حمد عىل ه|لىح |عبــــد | يوسف رض ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

676|6 دى طه نرص|ره ن|س لفيوم|طبــــ 

475o27 لسيد محمد عطيتـــ|عمر محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

6454|2 لبــــدوى|لعزيز |لمنعم عبــــد|لد عبــــد|خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7o3898 ر|لنش|ل يوسف |عيل جم|سم|ء |ل| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

522|22 صم عيد أحمد|منيه ع| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9|69o7 محمود محمد | طمه زكري|ف سيوط|ره |تـــج
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323459 عىلي محمد عىلي عىلي تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

24o|| تـــ | نور منس سيد|مي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

626o85 حمد|لكريم |محمد سيد محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

73o7| ء حمدي محمد عىلي|سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

768||4 ى عص لنبــــى|م محمود عبــــد |حني  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|23665 ى|مؤمن محمد عبــــد  هلل قشي  هره|لق|هندستـــ 

4947o6 ىسي|لعبــــ|بــــر محمود |محمد ص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

835||7 هلل خليل|ء محمد رزق |شيم ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

4975o8 م بــــخيتـــ|لسل|لمنعم عبــــد |هلل يشى عبــــد |منه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

783782 سعودى عمرو محمد محمد حسن سعد زيق|لزق|عه |زر

63666| عزتـــ فرج عزتـــ فرج ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

68347o لىح محمد|هلل قمر محمد عبــــد |منه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

52o8o8 لدخميسي|لرحمن |ن عوض سعيد عبــــد |حن طبــــ بــــيطرى دمنهور

462796 يمن محمود محمد|ء |شيم لشيخ|بــــ كفر |د|

234454 حمد حسن|محمد مصطفى  ج|ره سوه|تـــج

|8479 ه عبــــد | ح|لفتـــ|رص محمد عبــــد |لن|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|8527 لحوىسر|حمد |هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر| |حقوق طنط

7697|5 م|لسل|بــــر عبــــد |لسيد ص|مصطفى  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

3|8575 طمتـــ محمد نبــــيل عبــــده|ف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5o4333 ى منصور ر غبــــ غبــــرس|شي  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

69o2o4 لسيد عىل محمد عطوه|ئل |لد و|خ ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

33|255 مر قربــــتـــ|زق ع|لر|مر عبــــد|رتـــ ع|س زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

357|86 مر|ء محمد محمد ع|رس| |بــــ بــــنه|د|

7o5||5 هيم|بــــر|لعزيز |جده صبــــرى محمد عبــــد |م زيق |لزق|تـــمريض 

2o645 ف عمرو |محمد  حمد|رسر كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

4o4455 لسيد|لرحمن محمد لطفى حسن |عبــــد  بــــ دمنهور|د|

3694o7 م محمد محمد|م|ء |لىمي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8578o| ي سمي  
لمقصود|حمد عبــــد|مصطفى لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

4|568 لشكور حربــــى|ع عبــــد |حمد رف| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

458o25 لسيد محمد عىل خميس|محمد  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

35o688 ى عبــــد|ي بــــ غنيم|لوه|حمد عبــــد|بــــ |لوه|سمي  |ره بــــنه|تـــج
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8o35|4 ي بــــبــــ|ف وي|دي ممدوح بــــشر ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

8|7286 لسيد|محمد عصمتـــ محمد  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o5358 ح محمد لطفى محمود|مجد مصبــــ| لمنصوره|بــــ |د|

856738 عيل|سم|جي حسن |محسن ض لمنصوره|حقوق 

|59832 ن|مل رجبــــ وهد|ء ك|وف وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

6866o7 يوسف سعيد محمد عىل محمد رزق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|59748 ل جودتـــ|ئى كم|روم| ري|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|o655 لدرىس|لسيد |آيتـــ رأفتـــ  ي صىح طنط
|معهد فنى

62|o55 ى |ي ن|مد أحمد سليم|حمد ح|سمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

263|68 ه ط| ف|مي  رق متـــول رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

446|38 لم|حمد س|حمد |عىل محمود  سكندريه|ل|هندستـــ 

843336 ي تـــ وس روف|مريم بــــشر ئيل|ورصى ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

24936 ن|لسيد سليم|ن |حبــــيبــــتـــ سليم هره|لق|حقوق 

||5oo| ل سعيد مصطفى|محمد جل ن|تـــربــــيتـــ حلو

899765 لحمد عىلي |بــــو|ء محمد |لىمي ج|بــــ سوه|د|

|76877 شه|ح خليفه عك|لفتـــ|طمه عبــــد |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

236956 ه عبــــد| هيم|بــــر|حمد |ح محمد |لفتـــ|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

86|695 لمولي|لمولي عىلي عبــــد|محمد عبــــد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

49o5|8 بــــوقوطه|شور محمد سعد |ئى ع|م| سكندريه|ل|بــــ |د|

4265|6 ح رزق|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|جر عبــــد|ه سكندريه|ل|علوم 

35478| تـــ طنط| وى محمود|وي محمد طنط|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|46593 ى سيد ى سيد حسي  حسي  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

438o22 لرحمن عبــــيد|حمد محمد عبــــد |ندى  لشيخ|علوم كفر 

47288 طف بــــحور شميله|مينتـــ ع| هره|لق|بــــ |د|

624389 لخي |لعدوى أبــــو |لبــــسيوئى |عيل |محمد إسم دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

438927 لغنى|ح عبــــد|لفتـــ|لغنى عبــــد|حمد عبــــد| لشيخ|ره كفر |تـــج

6765|3 لجندى|حمد محمود | |ر|ل لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

5o45oo هلل|د |حمد ج|حمد محمد |بــــسمتـــ  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

92|872 ف |تـــ صبــــره خل|عمر عرف ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

857959 حمد|ء محمد |روضه عل ي|نوعيتـــ 
|لمنى
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49o|44 هيم|بــــر|هلل مرىسي مرىسي مرىسي |منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

39o45 وق عل لزمر|ر |لستـــ|ء عبــــد |رسر  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

5o4892 لقليوبــــى|لمعىط |ن محمد محمد عبــــد |يم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

24989 ن|لرحمن عثــــم|م عبــــد |بــــسنتـــ هش ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6798|9 لمصيلىح|لسيد عيد |لسيد عىل | لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

36593|  يوسف|
ى
حمد محمد دسوق ي للفن|

|دق قن|لفنى

772o|6 |لرحمن عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |مصطفى عبــــد 
لنبــــى

ى شمس طبــــ عي 

49946| لجليل|لسيد عبــــد |لجليل |ء محمد عبــــد |آل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3oo626 بــــ|لوه|محمد عىل محمود عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

772o73 ل|لجم|لسيد محمود|محمد محمود  زيق|لزق|نوعيتـــ 

286795 حمد درويش|ء صبــــىح |عىلي شمون|نوعيتـــ 

||9|4| ى عبــــد |مي ح|لفتـــ|ر محمد حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

695o97 مل|لدين عصمتـــ محمد ك|ح |حمد صل| لمنصوره|حقوق 

346956 عيل|سم|هيم جمعه محمد |بــــر|محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

256485 لحميد خليل|دل عبــــد|ء ع|سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

534933 ى عىل عبــــد |ء حس|آل لعزيز|م حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

634976 لسيد|بــــر محمد |محمد ص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

355298 حد|لو|ح حسن عبــــد|م صل|هي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

||945o ر محمود|رس مختـــ|ندى ي ى شمس|تـــج ره عي 

335824 ونيك |د شمعون ويص|ميل| في  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

9o9529 ى مهر|ي ن |حمد عىل مهر|ن |سمي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|48794 لحليم خليل|رؤيتـــ عىل عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

5|625o عبــــ|د حميده تـــ|لجو|زم عبــــد|دتـــ ح|غ تـــمريض دمنهور

879578 لحميد |ره محمد سيد عبــــد|س سيوط|تـــربــــيتـــ 

7o77o2 هيم|بــــر|م |لسل|وليد عبــــد | ر|ي لمنصوره|صيدله 

6|5568 لجمل|حمد |أمي  عوض  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

284897 ن|جر محمد عطيه بــــدر|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|295|| هلل|هلل محمد عبــــد |محمد عبــــد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر
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284459 لكريم|لد محمد محمد عبــــد |سحر خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

459582 حمد|مد |حمد حسن ح|رتـــ |س سكندريه|ل|حقوق 

|44293 تـــبــــ رسجيوس|بــــيشوى مجدى ر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

448944 ل|لع|لدين محمد أحمد محمد عبــــد |ء |عل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

3|423o ي ق|عبــــد
سم محمد|لرحمن مصطفى ى شمس|د| بــــ عي 

675344 ض محمد|عمرو محمد فوزى ري لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

457826 وق مهنى عبــــد  ىط طلحتـــ|لع|رسر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3228oo ن محمد حسن|ئى رمض|م| ى شمس|د| بــــ عي 

25o4o7 دق صبــــىح عتـــيم|يمنى ص لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

322o36 زق|لر|مريم يحن  يونس عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2335o2 بــــ|لوه|زق عبــــد|لر|رق عبــــد|يه ط| هره|لق|هندستـــ 

9o||33 ء محمد فوزى شبــــيبــــ |لزهر| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|4o254 لعزيز|لعزيز سعد عبــــد |صفيه عبــــد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

37o323 حمد متـــول متـــول|ندى مصطفى  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

49||84 لبــــيوم|لبــــيوم |ره محمود عىل |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|34878 ن عبــــيد|مح سمع|بــــيشوى س ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

887927 دل محمود محمد |د ع|زي سيوط|حقوق 

56|49 حمد|ل عىلي سيد|حمد جم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2358|4 هيم|بــــر|لمحسن |هيم عبــــد|بــــر|ره |س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

85o|3o لموجود|حمد حمدي حسن عبــــد| ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

5832o وق  ف ه|رسر شم محمد|رسر صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

75o926 ه  ج|حمد حج|بــــ محمود |يه|ني  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

59652 م مصطفى محمود محمد|سل| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

67|59 لنرص|ء مصطفى محروس سيف |سم| لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

6|38o| ه محمد عىل حسن يوسف| مي  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

4525|2 عيل|سم|حمد مسعد محمود | لشيخ|بــــ كفر |د|

3634o| حمد عىل|حمد سعيد | ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

435o9 لحفيظ عبــــيد|لريش عبــــد|بــــو|طمه |ف ى شمس| لسن عي 
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7oo65 هدير محمود محمد محمود لفيوم |تـــمريض 

798|o يف خ هيم|بــــر|حمد |لد محمد |رسر ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

7|6739 لسيد خليل|محمود | بــــسنتـــ زكري لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|98|9 ن|ن رسح|لرحمن عمرو عوض عثــــم|عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

28344o لصمد|لد رجبــــ عبــــد|ن خ|نوره ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

248788 لمليىح |بــــر |سلىم كرم ج تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

493846 لد محمد محروس رزق محمد|خ ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

634523 ف عطيه عبــــد|محمد  م|لسل|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o4459 هيم سعيد|بــــر|ن محمد |ل شعبــــ|من ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

3465o7 ء جمعه سنوىس|ء عل|دع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5|2792 طر|لش|هيم |بــــر|لسيد |صبــــرى سعيد  |حقوق طنط

33425 ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|فرح عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|5947 جح|لحميد ر|هر عبــــد |حمد م|محمد  هره|لق|ره |تـــج

693o34  عوض|لبــــ|حمد محمد عبــــد |منى 
ى
ق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

56o5o وق عو متـــ|د محمد سل|رسر دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|3|378 يوسف محمد فوزى محمد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|5o4oo هلل|حمد محمد عبــــد |محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78|629 لجليل|يع عبــــد |ن محمود ط|يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

9||633 لدين عىل محمد  |ل |رق جم|ط ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4432|2 وى|لطنط|مل عىل |جر محفوظ ك|ه ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

7o6586 حمد|ىط |هيم مع|بــــر|لدين |د |عم| نور لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

77|437 عيل|سم|سم محمد |لح ق|حمد ص| زيق|لزق|ره |تـــج

36246 ف عبــــد |طلعتـــ  لم|لحكيم س|رسر ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

34799o ي حمدي صل
بــــوشعي |ح |لفتـــ|ح عبــــد|مصطفى |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع

لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

273527 حمد|حمد محمد |مه |س| بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

89|375 لدين خليفه عبــــدربــــه  |م |نرص عص سيوط|حقوق 

342484 لم  طرفه|لم محمد س|حمد محمد س| ى شمس|تـــج ره عي 

786348 |د مصطفى |طمه محمد نبــــوى ج|ف
ى
لنشوق قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر
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753453 لسيد|ن |محمود محمد شعبــــ ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

759699 ى | |هن ف حسي  حمد حسن|رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

64956o ح محمد|د محمد صل|لجو|عبــــد عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|3|287 يف س عيل|سم|مح مصلح محمد |رسر ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

75|44| |هيم خليل نج|بــــر|لسيد |يدى |ه معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

435945 لمجيد حسن موىس|ثــــروتـــ عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

8587|3 ي
نشين محمود حسن مصطفى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

755534 لعزيز|محمود محمد محمود عبــــد عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

63|359 حمد قمره|ندى مصطفى زىك  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

62o24 م|هلل محمد حسن تـــم|منتـــ  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

924268 س |عبــــ| م عط|محمد وس ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

5|482| ي|ء يوسف أحمد |دع لمسي  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

35747o مر|رحمتـــ متـــول موىس متـــول ع | معهد فنى تـــمريض بــــنه

8937o8 لزهري |حمدى مصطفى حمدى  سيوط|ره |تـــج

84466 هلل|دم عبــــد |ده حسن |غ ي|بــــ |د|
|لمنى

9677o لح|هيم ص|بــــر|هيم |بــــر|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o|534 لسيد عىل|تـــ |لشح|حمد |منيه | زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

7||673 تـــه فطي |لسيد شح|دل |حمدى ع لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

869873 ى|م عبــــد|عىلي عص هلل حسي  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

27ooo4 يف|لعليم |لسيد عبــــد|لد |خ لشر ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

25|973 لعجىم|م وليد سعد |سل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

3|5566 ى |وف حمد محمد|ء طه حسي  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

479o|8 ى محمد |يوسف  ى ج|مي  لكريم|د |مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

864797 ى عبــــد|لزهر| لعزيز|هلل عبــــد|ء حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|44958 ف عبــــد |سم |بــــ للطيف عىل|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o8o35 لحميد|روق عبــــد |ء ف|ن عل|رو سكندريه|ل|بــــ |د|

85692 لفضيل حفنى|محمود قرئى عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

55994 تـــ | عيل محمد محمد|سم|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

27663| ل|لغز|ر فوزى محمد حسن |من ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

2|74| لدين محمد|ح |ره مجدى صل|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 3170 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

75o96o دى|له|لعزيز عبــــد|محمد هيثــــم عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

8o4999 د|نصيف عي| شعي| |مي  ره بــــنى سويف|تـــج

|68572 محمود محمد| مصطفى رض ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

259734 لح|ن صبــــرى مشحوتـــ ص|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

34o7o3 هيم|بــــر| |لعل|بــــو |لصغي  |هيم |بــــر|ء |عىلي ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

828362 م|بــــتـــ محمد عل|ره ثــــ|س ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6|35o6 للطيف|لعزيز عبــــد|م عبــــد|محمد هش |هندستـــ طنط

822|74 ي|سطف|د |سحق ميل| نوس جورج  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

6o5849 هلل شلبــــى|تـــقوى محمد عبــــد لشيخ|عه كفر |زر

475368 ل حسن|عيل جل|سم|مصطفى  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4o5o|3 حمد|بــــ ممدوح عىلي عطيتـــ |مه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68525 مه عزيز مهدى بــــريك|س| ره بــــنى سويف|تـــج

49o425 لحسيبــــ عيس مرىسي|يدي عبــــد |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o7|26 هد محمد حسن|لسيد مج|يمن |جر |ه لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|5344 لصمد حسن|بــــو زيد عبــــد |محمد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

|6|o5o مر حسن محمد|منه تـــ ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

6o4747 لشيخ|لسعيد |ء محمد |رس| ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

533768 وي|لحن|محمد أحمد محمد أيوبــــ  سكندريه|ل|هندستـــ 

6887oo لعزيز|حمد عبــــد |لمجيد |مريم محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

923777 حمد |ره فتـــىح متـــول |س ج|عه سوه|زر

49949 ضل|لرحيم ف|عمر عبــــد | عل ى شمس| لسن عي 

43645o حمد|م |م|ل|ل معوض |محمد جل لشيخ|ره كفر |تـــج

54384o ى محمد و|بــــر| تـــ|صل بــــرك|هيم حسي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

483497 لسيد عطيتـــ|ن مبــــروك |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

899884 فظ |لح|نهله عطوه محمد عبــــد ج|بــــ سوه|د|

6|8548 ى أحمد عبــــد|ي حد|لو|لمقصود عبــــد|سمي  ط|بــــ دمي|د|

83999o حمد سيد|د سيد |جه دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

788966 حمد|هيم سيد |بــــر|ح  محمد سعد |نج كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

7oo455 لسيد|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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4|22o2  عىلي |لغنى عىل عبــــد |عبــــد 
دوئى|لسم|لغنى |ره طنط|تـــج

6oo4|2 ن|لغمرى حس|سعيد | م رض|ريه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8|6|8 م محمد قورتـــ|رحمه سل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

32924 ئى محمود خليل محمد|محمود ه ى شمس|تـــج ره عي 

52o572 ء محمد عىل خليل|رس| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

425785 ن جمعه محمود عىلي|ل رمض|تـــسنيم جم سكندريه|ل|بــــ |د|

36449| لسيد محمد محمد|سيد  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

82o485 ي|دع
ء حسن يوسف مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

|6|7|4 ف محمد رفعتـــ عبــــد |لرحمن |عبــــد  لمجيد |رسر
ف  لدين|رسر

وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

87|643 ي|ء نرص|سم|
لدين محمد حنفى ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

85o332 ي دمرد|
ش|حمد يوسف مصطفى ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

244|27  عبــــد|لبــــ|عبــــد
ى
 محمد|لبــــ|هلل عبــــد|ق

ى
ق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

848667 ي |م|
ى|هيم عبــــد|بــــر|ئى هلل حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

462936 ي |ء محرز شعبــــ|عىلي
وي|لسخ|ن بــــسيوئى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

7599o8 ن عىل حسن سعيد|ندى رمض عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

||66o7 تـــرين رفعتـــ لمع رزق|ك ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

264952 لنور|يمن يشى محمد فج |مه |س| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6||42 لمجيد|لخي  عبــــد |بــــو|يمن محمد | حقوق بــــنى سويف

4o6o94 نعمه بــــدر محمد محمد عىل سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6|2||6 ى أبــــو ط|فؤ لبــــ|د محمد أمي  |حقوق طنط

845447 دي بــــهيج حبــــيبــــ|كتـــرين ن ن|سو|تـــربــــيتـــ 

284567 ف |رحمه  بــــرهيم|هيم محمد |بــــر|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

273557 لنعيم خليل|ء محمد عبــــد|لزهر| دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

984o7 ن محمد|ل شعبــــ|د كم|نه ج|بــــ سوه|د|

268547 محمد طلعتـــ مرىس سليم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

538||3 ج |حمد ن|هيم عىل  سيد |بــــر|مروه  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

5|277| ر|لنج|هلل |لسيد عبــــد|حمد عطيه | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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222|56 ي|ر
ى| ئى سيد محمد حسي  هره|لق|حقوق 

64379| ن|ن أحمد محمد شعبــــ|عمرو شعبــــ زيق|لزق|هندستـــ 

29433 هيم|بــــر|حمد |دى حسن |ف هره|لق|ره |تـــج

5o566o مصطفى نبــــيل مصطفى نرصتـــ مأمون موىس سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|49634 هيم|بــــر|لدين سيد |م |ر حس|مي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

69|89| لحميد|هيم محمد عبــــد |بــــر|حمد |مي  | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9|7469 ي|ر
محمود هريدى بــــخيتـــ  | ئى ي تـــمريض 

سيوط |معهد فنى

774o95 ك يوسف|ج  نبــــيل مل|دول كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

92o47| حمد حسن  |هيم حسن |بــــر| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

27779 بــــو قريش بــــيوم|محمود بــــيوم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8939| حمد|بــــ |هيم دي|بــــر|محمود  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

884896 ئى |حمد فرج|مه عيد |س| سيوط|ره |تـــج

|47247 بــــ|لسيد عمر محمد خط|لرحمن |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

55355 ى |عل لحمد|بــــو |ء حسن حسي  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

2|o47 محمد سيد محمد مدبــــولي هره|لق|حقوق 

8o97o9 ي محمود عبــــد|من ح|لفتـــ|ل يحن  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

23o423 محرم سيد محرم سيد هره|لق|حقوق 

54279  عىلي|مصطفى صل
ى ح حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

4o49o8 بــــينى حسن غيثــــ|محمود محمد  لشر سكندريه|ل|ره |تـــج

349629 ن طلعتـــ فهىم حسن|نوره هره|لق|لعلوم ج |ر |د

78|93 بــــتـــ سعد|سعيد ثــــ| رين|م ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

475o| لكريم|لرحمن عبــــد |حمد ربــــيع عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

494|4o ر|لجز|حمد حسن صبــــىح | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4o||26 د|تـــ عىل محمد حم|لشح|محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

299836 ى رضو ن|محمد عىل حسي  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

42o4|9 لسيد نجم|جر عىل حسن |ه لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

|7o682 وى محمد|ء جمهورى هلبــــ|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6498|6 ى |محمد  ى|هيم |بــــر|مي  مي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23446| رص محمد قطبــــ|محمد ن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o7834 فع|حمد ن|لمقصود سيد |لد عبــــد |ء خ|رس| |تـــربــــيتـــ طنط
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8|o475 هيم رزق وهبــــه|بــــر|يمن | لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

|6oo24 لسيد|تـــوفيق محمود تـــوفيق  ى شمس|د| بــــ عي 

||835| بــــرى|لج|حمد |بــــ محمد |يه| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

52o|7| شور|لرسول ع|لسيد عبــــد |حمد |ء |ول معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

6o77|6 وق أس لدرس|مه مني  محمد |رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

2258o لد رجبــــ حسن|يوسف خ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

324497 وى|لمعد|لغنى |حمد فوزى محمود عبــــد| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

775783 كه|دل حسن حبــــ|محمد ع ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

78464| محمد وصيفى عىل مقبــــل زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

46o|83 ح|لفتـــ|ئى عىل محمد عبــــد |ن ه|رو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

332785 لعقبــــى|ح يوسف عىل يوسف |لفتـــ|عبــــد كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

42976| يد|حمد ف|حمد عىلي | |تـــربــــيتـــ طنط

8o|552 رس محمود مجدي|لرحمن ي|عبــــد ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

4534|3 يف | دين هد محمد|حمد مج|رسر لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

227578 ألكرتـــ|لمؤمن فرج |مؤمن حمزه عبــــد ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

52|575 ي  ف |بــــشر ي عبــــ|لص|رسر
ى
س|ق ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

335959 هيم|بــــر|لسيد |ء صبــــىح |رس| ى شمس|تـــج ره عي 

7o|495 ي|تـــه عطيه |ندى محمد محمد شح
لبــــسيوئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

543535 بــــو هشيمتـــ|ء عىل مسعود طلبــــ |ول سكندريه|ل|حقوق 

7o6|39 ن محمد فهىم محمد حسن|نوره لمنصوره|طبــــ 

4467o9 |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ  لحفيظ|رك عبــــد|لحفيظ مبــــ|محمد عبــــد
لشيخ

48|979 م|لحكيم عل|حمد عبــــد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4o373 ه عبــــد  حمد|لمنعم بــــديع محمد|ني  ى شمس| لسن عي 

49897o ي
ل|لحفيظ هل|تـــ عبــــد |لشح| |دئى عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

698343 عيل|سم|حمد |مد |جر ح|ه لمنصوره|بــــ |د|

|276o4 ن رسى|حمد محمد عثــــم| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

892887 شم مهنى |حمد ه|عبــــي   ي صىح 
سيوط|معهد فنى

632944 در محمد حسن|لق|م عبــــد|عزه عص زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

22544 د|لجو|محمد جودتـــ محمد عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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69229 مروتـــ محمد جوده محمد لفيوم|ضتـــ |علوم ري

26777 لمعىطي|لرحمن سعيد عبــــد |زينبــــ عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|7925o لجمل|هيم محمد عىل |بــــر|جر |ه تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

4846| ل حمزتـــ عىل|محمد جم لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35644| ن|لق رضو|لخ|لد محمد عبــــد|خ ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

9|7958  ف|
ى
لنور |يز عبــــد|وغسطينوس شوق سيوط|نوعيتـــ فنيه 

5|974 للطيف|حمد عبــــد |ر |لستـــ|مروتـــ عبــــد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

6849o7 ه | لعز|بــــو |لمعىط |د عبــــد |حمد فؤ|مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6o93o8 لسيد شلبــــى|حمد محمد | لمنصوره|حقوق 

42783o حمد  حميد|هبــــتـــ محفوظ سعيد سيد  ط|بــــ دمي|د|

7|226o زق|لر|ىط عبــــد |لمع|بــــو |دريس محمد |سهيله  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

62992| حسن| لعل|بــــو |محمد يحن  عىل  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

635672 ده|ضل عبــــ|زق ف|لر|بــــسنتـــ محمد عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

845o46 حمد|ن |ح زيد|لفتـــ|رص عبــــد|لن|عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

62o686 م|لسل|حمد أحمد حسن عبــــد | زيق|لزق|عه |زر

348o23 يف|محمد حمدى محمود سيد  حمد رسر |حقوق بــــنه

775349 ؤد|دل لبــــيبــــ د|مز ع|ر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

285939 ه عطيه عك| هلل|شه عبــــد|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o778 حمد محمد|در |لق|ل محمد عبــــد |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9o3652 لرحمن |محمد حلىم عبــــد| دين ج|تـــربــــيتـــ سوه

|5|987 لسيد| |رس زكري|ء ي|ل| ن|بــــ حلو|د|

|748|2 هيم عىلي نوفل|بــــر|يوسف محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

868|85 طر|لش|لنوبــــي محمد |حمد | سيوط|صيدلتـــ 

498|35 فع عىل|لش|فع حسن |لش|طمتـــ حسن |ف تـــربــــيتـــ دمنهور

63875o ء محمد عطيه عطيه عسكوره|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

3|46o5 ح محمد|لفتـــ|ل عبــــد|حمزتـــ جم ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

29|4o8 ي|ر
حمد بــــخيتـــ|لد |خ| ئى ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|3666 لسيد تـــوفيق|حمد |عبــــي   |صيدله طنط
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235464 لعظيم|لعظيم تـــوفيق عبــــد|محمد عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

2584oo لعظيم يونس|حمد محمد عبــــد| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

4592|| ق نخله|ئل صد|لبــــي  و| تـــمريض فرع مطروح 

36727| لشيخ|يز محمد |مر ف|ر تـــ|يثــــ| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2825|3 رق حنفى مسعود|سلىم ط تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7|3o2| ن|صل|حمد |محمد محمد فوزى  لمنصوره|حقوق 

883925 ى وجيه مني  جرجس | مي  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

7o|57 تـــه ضيف|ن شح|يوسف رمض ره بــــنى سويف|تـــج

354846 ي|رتـــ ع|س
دل محمد حنفى ى شمس  تـــمريض عي 

363oo5 زينبــــ محمد سعد محمد ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

4o|6o5 لمول|دق عبــــد |لص|نس خميس عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

894|93 ر حلىم محمد دردير |من سيوط|طبــــ 

76666| ره|حمد جبــــ|ح |لفتـــ|لد عبــــد |عيل خ|سم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

26|425 لسيد|لعربــــ |محمد محمود عز  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|47|6 لعزيز عبــــيد|ن طلبــــتـــ عبــــد |إيم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

258853 نور زيد|مصطفى محمود  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2256o وي|د محمد طنط|لد ج|محمود خ ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

823236 د|لجو|جمعه صبــــىحي عبــــد| دين ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

236o2 زق خليل|لر|بــــدين عبــــد |لع|كريم زين  هره|لق|حقوق 

829|99 لمسيح فهىمي مجلع|عبــــد| رين|م دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

828757 للطيف|ن محمد عىلي عبــــد|ريم|ن ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

78|772 لدكرورى|لمقصود محمد |د عبــــد |مريم عم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4o499| حمد يىح يوسف|ل |محمد جم سكندريه|ل|بــــ |د|

88|783 لحميد  |لرحمن مصطفى محمد عبــــد|عبــــد سيوط|ره |تـــج

677829  عىل |يز |لدين محمد ف|عز 
ى
لمرىس|لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8444|5 زينبــــ سليم عبــــده خليل ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

682346 م فضل|لسل|لسيد مصطفى عبــــد |ر |من لمنصوره|حقوق 

487748 مح مصطفى محروس محمود|س ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

76o386 لسيد عوض مدبــــول|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|9689 در  |لق|لدين حسن محمد عبــــد|م |حس ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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77|524 هلل|لد عوض مرىس عبــــد |خ| ند زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

756|65 حمد محمد مصطفى أحمد|حمد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

32|8o7 ى يف وديع جندى مي  |مريم رسر تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

372685 لح عىل|يتـــ عىل ص| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

25552 ه ط سم|لرحمن ق|رق عبــــد |ني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|48|5 در عىلي|لق|تـــ عبــــد |لشح|ء |دع ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6|44|o ف |ء |رس| |هيم وف|بــــر|هيم |بــــر|رسر |تـــمريض بــــنه

35488o د|ن عيس حم|مل سليم|ء ك|عىلي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5|2229 رم محمود محمد عىل|محمود ك |عه طنط|زر

33579| وى|س معد|تـــسنيم محروس عبــــ ى شمس علوم عي 

335359 ن|يمن محمود عثــــم|ندى  ى شمس  تـــمريض عي 

4o7992 حمد عىلي|لحميد |طمه عبــــد|ف إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

638253 هيم|بــــر|تـــه عىلي |حمد صبــــري شح| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8o7722 لسيد مؤمن|م |ء عص|لشيم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

52|97 ي ك
ى
مل|مريم نرص صدق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

9o4o42 هلل  |دل يونس عبــــد|م ع|له| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|668o9 د محمد|نىه محمد رش ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

2536| حمد فوزى حسن|نغم  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

82546o وي|لدندر|شد |حمد ر|زينبــــ  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

43843o لطبــــىح |حمد محمد مصطفى |عمر  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

2|236|  حلىم |ن خ|مرو
ى
لبــــكل|لد شوق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7|69o ن سيد محمد|محمد شعبــــ لفيوم|صيدلتـــ 

6o582o وع|ء زهي  شفيق مط|إرس |بــــ طنط|د|

26922| ر مرع|لستـــ|ء محمد عبــــد|وف ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|59234 لمجيد|للطيف عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

776|6 حمد|رص فرغىل |لن|ر عبــــد|من لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|35|28 رثــــ مصطفى|لو|ء مصطفى عبــــد |عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|9o6o شم عمر |هد بــــدرى ه|ن ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

834|o7 شور|لرحيم فرج ع|ن عبــــد|نوره دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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7||286 لبــــسيوئى|حمد محمد|يمن محمد | لمنصوره|هندستـــ 

4|3672 ن|لق محمد عثــــم|لخ|حمد عبــــد|مصطفى  |بــــ طنط|د|

695796 يز طه صبــــيحه|عبــــي  ف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

543|85 ى |ي لحوىسر|تـــ محمد |لشح|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

246247 ح زعزع|لفتـــ|حمد عبــــد|محمود  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3522|7 هلل|بــــ عبــــد|لتـــو|م عبــــد|حسن عص |حقوق بــــنه

76565o لسيس|ودى محمد |لد|د محمد |زي ره بــــور سعيد|تـــج

2697|2 لسيد|فع |لش|ل |محمد جم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|4524 يف محمد طلعتـــ ز| يد|حمد رسر ن|ضتـــ حلو|علوم ري

87|569 حمد عىلي|حمد صفوتـــ | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|6o|49 حمد|ه |لل|مصطفى محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

675225 حمد |ورى |لمغ|م محمد |لسل|يدى عبــــد |ه
يف رسر

لمنصوره|صيدله 

6o6o6| لجندي|لرؤف محمد محمود |أدهم عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

26975| لعزيز|د عبــــد|محمود صبــــىح رش ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

2|3|58 ي|ه
لح|طف محمد ص|ع| ئى ى شمس هندستـــ عي 

24624 ف |هدير محمد عبــــد  لدين|لحميد رسر هره|لق|بــــ |د|

3339|o هيم عىل|بــــر|يوسف ممدوح  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

48o878 م|حمد هم|م |بــــرين هم|ص عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

787344 |
ى
منيه محمد محمد دسوق ي |

رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

297ooo ي|ر
مد حسن رحومه|حمد محمد ح| |ئى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

27926 زق|لر|ل عبــــد|هيم كم|بــــر|جدتـــ |م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o4245 ى نشأتـــ عبــــده بــــعرور  لسيد|نرمي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

373399 لسيد بــــكر|د رفعتـــ |ميمتـــ عم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

25o4o9 س عجرمتـــ|ر عبــــ|ء مختـــ|رس| شمون|نوعيتـــ 

|5|o67 هيم محمد|بــــر|ر محمد |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

265584 ى كم|محمد  ز|ل فـوزى جم|مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

776697 سط محمد عفيفى بــــنديرى|لبــــ|محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|7o237 د محمد|د محمد فؤ|فؤ |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

27232 ح عويس|لفتـــ|ئى عبــــد|ن ه|نوره هره|لق|بــــ |د|
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37373o هبــــتـــ حبــــيبــــ محمد حبــــيبــــ تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

622|77 لرحيم محمد|يه نرص عبــــد | ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

2|8285 عليوموىس| لعل|بــــو|سعد |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|43876 لسيد|حمد محمد لطفى |يوسف  ى شمس|زر عه عي 

679o89 بــــينى عىل|حمد |محمد  لشر لمنصوره|بــــ |د|

26793| حمد فتـــىح صقر|د |عم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

48676| ف محمد محمود محمود|محمد  رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77o|3 لدين عقل|ل |لرحمن محمد جم|عبــــد ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

246393 لبــــربــــرى|م |لسل|مح عىل عبــــد |جد س|س تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6334o5 هيم|بــــر|هيم حسنى |ره إبــــر|س زيق|لزق|بــــ |د|

537697 هلل|تـــ محمد فرج عبــــد|لشح|دى |ه ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4275|| ي|حمد  حسن ر|بــــر |حمد ج|محمد 
ضى |بــــ طنط|د|

887o49 لمنعم محمد |ء محمد عبــــد|سم| سيوط|حقوق 

264o37 لمعىط|لسيد عبــــد|لد |منى خ |علوم بــــنه

542o9| ح محمود|لفتـــ|دل عبــــد|كريم ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

299747 هيم|بــــر|حمد |هر |م| دين د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

|9925 لسيد طلبــــه|لح |دى ص|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

699o76 ي|هند يشى محمد 
ى
ض|لبــــرى ق لمنصوره|ره |تـــج

277374 |در شتـــ|لق|محمد محمد عبــــد | ند كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|4267| ى |ج| صف| مه ي|هي 
لحسينى ى شمس حقوق عي 

3|5|29 لحسينى حسن|محمود وحيد  ى شمس حقوق عي 

6o7792 محمود موىس خليل| نور |بــــ طنط|د|

228|67 د|لسيد عو|ء محمد |لزهر|طمه |ف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|46978 لغنى|ثــــروتـــ بــــرنس محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o|o44 ى يوبــــ شنوده |شنوده | يوستـــي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

845|7 لعزيز|حمد عبــــد|محمد حمدي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

|78442 لمجد محمد|بــــو |ء محمد |شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

337942 حمد موىس|محمد سمي  محمد عمر سيد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

27||o حمد|دى |له|حمد عبــــد |طمه |ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||9o99 ن|حمد حمدى حليم حمد| ى شمس هندستـــ عي 
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4o3963 ن|حمد عىل رضو|محمود مجدى  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7726|5 ر محمد جميل|لستـــ|نبــــيل عبــــد | دين زيق|لزق|علوم 

3||644 بــــورسيع محمد|متـــ |س|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

3372|4 حمد محمد بــــدر|لرحمن |رق عبــــد|ط ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

8|8737 ي 
يد|حمد حسن ق|منى ي|تـــمريض 

| لمنى

|38397 ل|لع|ل محمد عبــــد |لع|بــــسنتـــ عبــــد  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

356847 لسيد|لرءوف |لمحسن عبــــد|عبــــد| هويد |حقوق بــــنه

|478o للطيف|لدين سيد عبــــد|م |فريده حس هره|لق|ره |تـــج

5|3297 هيم|شم إبــــر|هيم محمد ه|إبــــر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

633778 لصمد أحمد موىسي|عبــــد| يه زكري| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|29oo9 ى موىسي|عىل  حمد عىل حسي  ى شمس حقوق عي 

92426 حمد|نور |ل|حمد محمد |محمود  ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

475432 ود|مصطفى محمد محمد د| لي|ع سكندريه|ل|هندستـــ 

|586|3 مه عىلي خليل|س|ندى  هره|لق|بــــ |د|

5282|2 مد|لحميد ح|لسيد عبــــد|د |زي ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

4764|7 حمد|لسيد |بــــ حسن |يه|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|o249 لغنيىم|ء بــــدوى |محمد عل تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

6||924 هيم|بــــر|م محمد سيد محمود |حل| |تـــربــــيتـــ بــــنه

45784| لحميد عتـــلم|معتـــصم جهيد عبــــد |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

758|84 ى محمد | حمد|يه حسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

67942 لحميد مغيبــــ|حمد رمزى عبــــد | لفيوم|هندستـــ 

|49|o لعظيم محمد|ن محمد عبــــد|عن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o825| ي يوسف|فيبــــي  ف بــــشر رسر ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

868o85 مه|وي سل|لدندر|لنوبــــي |ندي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

685|o| |لبــــن|لسيد |مد |لرحمن مصطفى ح|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34|674 لسيد غنيىم|دل محمد |يتـــ ع| |حقوق بــــنه

835|78 شور|ذلي ع|لش|لحسن |بــــو|له |ه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6o3426 ن|ن محمود عىل سلط|يتـــ شعبــــ| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

Wednesday, September 5, 2018 Page 3180 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|625|2  ع|محمود خ
ى
شور|لد شوق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|72354 ى|ش ر|لنج|در |لق|ز محسن محمد عبــــد |هي  ى شمس|تـــج ره عي 

26|238 لعظيم|هيم عبــــد|بــــر|لعظيم |طمه عبــــد|ف ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|45536 لعزيز متـــولي|عىل محمد عبــــد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

7|6|6o لبــــيوم موىس|منيه محمد عىل | لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|54923 ل|لع|ل محمد عبــــد |لع|يه عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||4749 ل|ن هل|ء صبــــرى شعبــــ|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5|8972 |لسق|حمد عبــــده |م مدحتـــ  لشيخ|عه كفر |زر

4o5694 مريم محمد حسن عىل عيد سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|3oo42 د وهيبــــ مسعد|فؤ| رين|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

267376 ى عمر خ|لحميد عبــــد|جر عبــــد|ه لد|لمعي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

625989 هلل|غ عبــــد|لصبــــ|محمد عىل محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

336|45 رضوى محمود محمد محمود |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

493493 بــــدين شعتـــ|لع|حمد محمد زين |محمود  تـــربــــيتـــ دمنهور

|3o3|| لح|لح صبــــري ص|طمه ص|ف ن|حقوق حلو

699362 لعظيم|حمد عبــــد |حمد جبــــر | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6|47|7 هيم بــــدير عرص|بــــر|نغم  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

839272 لرحيم|محمود مهدي محمد عبــــد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

25445o لسيد عىل تـــرىكي|محمود مجدى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

42773o دى|له|دى رجبــــ محمد عبــــد |له|محمد عبــــد  |صيدله طنط

73444 ى رمض|ي ن حميدتـــ سلومتـــ|سمي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

256888 لعزيز خليفه|مه عبــــد|طمه سل|ف ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7o4942 ن|حمد حسن سليم|حمد حسن | لمنصوره|صيدله 

756||3 هيم|بــــر|حمد محمد |ء |دع لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

2|74o8 جد محمد سيد|ملك م ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

6825|5  تـــوفيق|هيم |بــــر|رحمه حمدى 
ى
لدسوق لمنصوره|علوم 

7o2346 بــــتـــ|يدى سليم فكرى ثــــ|ه زيق|لزق|علوم 

83|99 ن محمد|محمد حمد| عل سيوط|حقوق 

3|5789 لي|ل محمد محمد غ|م جم|وس كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

32474| ي|لفتـــ|در ممدوح عبــــد|ن
ح عفيفى ن|بــــ حلو|د|
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3o579 مد|ض ح|حبــــيبــــه محمد ري سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43oo62 ن|لحليم رسح|ع عبــــد |لسبــــ|لحليم |ذ عبــــد |مع |صيدله طنط

877485 لرحيم |لنعيم عبــــد |زهره عزتـــ عبــــد  سيوط|ره |تـــج

5|9578 رتـــ|م عم|لسل|هيم محمد عبــــد |ل إبــــر|إبــــتـــه لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

9o2o|o ن |ل مهر|عبــــي  محمد كم ج|أللسن سوه|كليتـــ 

624276 لحميد محمد|لدين محمد عبــــد|ر عز|من ط|بــــ دمي|د|

22o349 ز|لحليم فو|لمقصود عبــــد |بــــ محمود عبــــد|مه وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

359543 ن محمد|حمد شعبــــ|رحمتـــ  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

759984 لرحيم|حمد عبــــد |طمه منصور |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|9o9 لمهر|حمد |حمد رجبــــ سيد | هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6887|6 ه | ف عبــــد |مي  ى|رسر لكريم حسن حسي  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

499473 ره|بــــوغر|لونيس |مه عوض عبــــد |س| |لي|د |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4395|2 وى|لششتـــ|رضوى محمد يشى بــــسيوئى  |حقوق طنط

68277| ى |مريم خ لدهمه|لد محمد حسي  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5||833 ي محمد محمد |محمود ه
عيل|سم|ئى |طبــــ طنط

4o3|26 حمد حمدى محمد محمد| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

337653 تـــه|لحق حتـــ|لعظيم محمد عبــــد|حمد سعيد عبــــد| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

79578 هلل محمد|رحمه محمد عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75o938 ر قنديل|لغف|محمد مصطفى عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

5o894o حمد|مع |حمد ج|م |سل| لسويس|معتـــ |علوم ج

484755 هيم محمود|بــــر|حمد |عمر محسن  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

88|775 حمد تـــميم بــــدوى  |لرحمن |عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

||5o4o دق|لص|حمد سعيد عبــــد |ن |رو ى شمس|د| بــــ عي 

2642|3 ل|لع|لمحمدى عبــــد|لبــــيوم | |مه |نوعيتـــ بــــنه

678732 لحنفى|لسيد يوسف |حمد |منيه | لمنصوره|ره |تـــج

847274 هيم خليل|بــــر|لحسن عدلي | ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

847||3 حمد محمد| |سهيله زكري ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

9236|o ريوس صبــــىح عزيز فخرى |مك ج|ره سوه|تـــج

286|88 لصغي |لحكيم |لحكيم محمد عبــــد|عبــــد ن|هندستـــ حلو
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7|o72o لحليم عبــــد ربــــه|محمد محمد عىل عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

372742 ف|لرحمن وس|لحميد عبــــد|جر عبــــد|ه ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

|75|3 بــــ|لم حج|هبــــه محمود س هره|لق|بــــ |د|

4865oo نوبــــ بــــولص وديع عزيز بــــخيتـــ|بــــ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|o234 بــــو ليله|محمود محمد عىل  تـــربــــيتـــ دمنهور

|35522 ل|لع|تـــه عبــــد |شح| د محمدرض|جه ن|بــــ حلو|د|

4|79o| حمد صبــــح|ء مصطفى فتـــىح سيد |سم| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

6|2632 ىس|لعبــــ|ل |لع|هر عبــــد |ن سمي  م|يم| |ره طنط|تـــج

29978 ق شكري عزيز|سح|سيمون  هره|لق|ره |تـــج

6749| ن|بــــى رضو|مبــــ|ن |لدين رضو|م |حمد عص| لفيوم|حقوق 

88o876 حمد محمود |محمود مصطفى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

62427o م|طمتـــ يوسف عىل عىل ضي|ف ط|بــــ دمي|د|

449334 هيم محمد سليمه|بــــر|عمر  |بــــ طنط|د|

7o346 يف رجبــــ عبــــد  بــــ يونس|لتـــو|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|572o| بــــر حسوبــــه|ل ص|ء جم|دع ن|بــــ حلو|د|

7o3o72 بــــو عيش|لنون |هلل ز|ء عبــــد |شيم زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

4o923| وى|لشطل|تـــغريد محمد محمد عىل  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

922|72 ى عبــــد|ئى |م| رثــــ |لو|لسيد حسي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

753|48 لرحمن محمد محمود محمد|عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

62|929 ر|لغف|لرحيم عبــــد |دل عبــــد |م ع|ريه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5o6256 لعزيز|لعزيز محمود عبــــد |مريم محمود عبــــد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

769772 در|لق|ن مصطفى محمد عبــــد |نور ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

497779 لخول|سميتـــ صبــــىح محمد  بــــ دمنهور|د|

7737o| للطيف|ن سعد موىس عبــــد |يم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

774279 ن|حمد عىل محمود عتـــم|عىل  زيق|لزق|هندستـــ 

8459| ن|حمد رضو|مصطفى طه  بــــ بــــنى سويف|د|

46336 ل|حمد سيد قدري جم| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

2372|7 لرحيم|لعزيز عبــــد|لرحيم عبــــد|سىه عبــــد ن|بــــ حلو|د|

6|5223 ي|سكندر|ل|دل |لرحمن عىلي محمد ع|عبــــد 
ئى ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

528|84 ظتـــ|س أبــــ|نور عبــــ|هيم |بــــر|م |سل| سكندريه|ل|هندستـــ 
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847784 زي|ر حمدتـــو عىلي مغ|من ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

4||o66 لقصبــــى|لرحيم |در عبــــد|ء ن|رس| |بــــ طنط|د|

857ooo رفقه سعد فرنسيس صليبــــ ي|عه |زر
|لمنى

869529 ي|حمد س|
مح موىسي مصطفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

492388 م قبــــردى|لسل|محمد يشى عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44o347 وى|لمعد|لمجيد محمد |ء عبــــد|رس| لشيخ|طبــــ كفر 

||79o3 |س تـــوم|ستـــيفن سيتـــى غط| هره|لق|علوم 

768|93 بــــتـــ|حمد ثــــ|د حمدى |روى عم| لعريش|تـــربــــيتـــ 

7|o99 لعزيز|حمد عبــــد|ن |هلل رمض|عبــــد لفيوم|علوم 

8|2o75 ي|د هل|عم
ل محروس حبــــسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

6|3744 م|كر تـــوفيق عل|نىه ش |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

||7855 ف سعد|ن |نوره مد|لدين ح|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

4|23o3 ي ع
دل محمود درتـــ|مصطفى |ره طنط|تـــج

|582|7 حمد|ل |حمد كم|ملك  هره|لق|بــــ |د|

357257 ل|لع|س عىل عبــــد|لمنعم عبــــ|ر عبــــد|من |طبــــ بــــنه

542o46 مد شفيق|ل ح|محمود جم عه دمنهور|زر

7o7988 |لحميد محمد عبــــد |لحميد محمد عبــــد |عبــــد 
لحميد

لمنصوره|بــــ |د|

426|89 وق جم ضل|د محمود ف|ل محمد رش|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25|8|4 ف|ل محمد خل|حمد جم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|29273 لق محروس|لخ|حمد محمد عبــــد | ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

7oo778 د|لضي|لكريم |لدين عوض عبــــد |م |حمد حس| لمنصوره|هندستـــ 

32o56o لم خميس|حمد خميس س| ى شمس حقوق عي 

324356 لدين صبــــره|ل |ل كم|حمد كم| ى شمس علوم عي 

348o69 صفر|ل|هر |لظ|م نعيم عبــــد|محمود س |بــــنه| هندستـــ شبــــر

26937| ضى|حكمتـــ ظريف محمد ر ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

4524|7 ضى|لق|در محمد جمعه |ن ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

772|53 لح|شم ص|طمه محمد ه|ف زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

22o|33 بــــى|مبــــ|ل محمد |دل كم|حمد ع| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

774564 بــــ|لم حج|لسيد محمد س|ء غريبــــ |رس| زيق|لزق|عه |زر
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445998 حمد سليم|لسيد |حمد |محمد  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

478o44 عبــــود عبــــود| د محمود محمد رض|زي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

62857 لحميد محمد|ن عبــــد |يه شعبــــ| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

2495o9 ىس|لشبــــ|ن محمد مصطفى |نوره ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

643|85 ى|لحميد ش|حمدى فتـــىح عبــــد | هل هي  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

268392 لقطه|ح محمود |لفتـــ|محمد عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3|8365 لحفيظ|م محمد عبــــد|لرحمن عص|عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

82577 ى عبــــد|هدير حمدى  ح|لفتـــ|مي  ن|بــــ حلو|د|

623|36 رى هيكل|لبــــ|دق عبــــد|عيل ص|سم|عمرو  سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

2457o6 لعزيز|فتـــىح سعيد فتـــىح عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

287953 لعزيز عبــــيد|محمد محمود محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4o|8o8 هيم غنيم|بــــر|هلل عيد عبــــده |عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

22596| حمد|لسيد |حمد عىل | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

699675 حمد محمود عىل|دى |له|عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ 

478o66 مه|كرم محمد موىس سل|بــــسمتـــ  سكندريه|ل|طبــــ 

6793o4 كس|لسيد عبــــد |صف |سعد ن لعزيز رسر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

32227o لمسيح|صبــــىح فرج عبــــد| رثــــ|م دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

27245| لدين|ء |طف محمد حمدى عل|محمد ع معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

4|7|4| هلل محمد مرىسي|لسيد فتـــح |حمد | لشيخ|ره كفر |تـــج

8235o5 ى|طمه ن|ف رص محمود حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

679895 هيم|بــــر|هيم محمود |بــــر|نجوى  لمنصوره|بــــ |د|

32866 ج|كر تـــ|لدين ش|ء |محمد عل ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

347858 لدهشورى|هيم |بــــر|ع |عىل ر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o7|79 ر|لنج|حمد عىل عطيه |محمود  ي صىح طنط
|معهد فنى

3|8o85 حمد محمد|حمد محمد | ى شمس حقوق عي 

77244| شم عىل|م محمد ه|محمد هش زيق|لزق|ره |تـــج

5o6289 لفضىل|مد محمود مبــــروك |ريج نرص ح| سكندريه|ل|بــــ |د|

|6328 ر|لغف|لم عبــــد|بــــر س|م ج هره|لق|طبــــ 
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8o7885 ى مجدي شكري فهيم|م رلي  ره بــــنى سويف|تـــج

3576o7 هر|لط|رص عرفه |لن|ء عبــــد|رس| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

825773 ر ربــــيع منصور محمد|من |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

75|368 د|ن مر|رق محمدين عثــــم|رنيم ط تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

85339o لحميد طه|هيم عبــــد|بــــر|محمد  ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

8o2227 لحميد|رص محمد عبــــد|لن|مي  عبــــد| ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

6|o|68 بــــو عىل|ح عىل محمد |سم |بــــ طنط|د|

3668o بــــر|لج|بــــدين عبــــد|جر عىل ع|ه هره|لق|بــــ |د|

82|89 لجيد عىل|لجيد ربــــيع عبــــد |سمر عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8978o5 ل هريدى |لع|ل عبــــد|م كم|سل| ج|طبــــ سوه

678|47 ه ه ي|لسيد |ئى رزق |ني  لعشر لمنصوره|حقوق 

324488 فظ|يمن حلىم ح|حمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

53579 لس لطفى ص بــــ|لح دي|كي  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

372455 هيم محمد|بــــر|هيم محمد |بــــر| ج|بــــ سوه|د|

82o377 لكريم|ء محمود محمد عبــــد|سم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

695o25 لوكيل|هيم |بــــر|هيم فهىم |بــــر|حمد | لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

487996 مصطفى خميس محمد محمد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

27|333 هيم عطيه|بــــر|ء محمد محمد |رس| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

83o725 فظ|لح|رس محمود بــــكري عبــــد|ف دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

892o43 حمد |ن محمد |ء رمض|سم| سيوط|ره |تـــج

267959 ح عبــــده|لفتـــ|حمد عىل عبــــد| ى شمس صيدله عي 

4|4958 ن|للطيف بــــرد|محمد عىل عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

893689 مروه عىل محمود عىل  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

227229 هلل بــــيومي|مد سيد عبــــد|محمد ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|67|54 لطوجى|تـــغريد سيد محمود  هره|لق|صيدله 

9||34| لمهدى  |ن حسن |خلود رمض ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

483632 حمد حسن|سلىم حسن محمود  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

778393 ه عبــــد | لسيد مصطفى|لق |لخ|سط عبــــد |لبــــ|مي  زيق|لزق|علوم 

9o2739 بــــوضيف  |لدين محمد |محمد سيف  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

9o39|6 حمد |لرحمن |محمود رزق عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

32256o يف  م|لش|حمد عىل |ريم رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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|6926 لسيد|بــــى |مبــــ|مصطفى محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

448955 ود|حمد د|ح |حمد صل| |هندستـــ طنط

273537 هلل|ح عبــــد|لفتـــ|لدين عبــــد|د|هلل عم|عبــــد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

886436 حمد |هيم |بــــر|م محمد |حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|6223| ي جوده عمر محمد عشر ى شمس|د| بــــ عي 

44236 ن|حمد مهر|هيم رجبــــ |بــــر| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

536o83 ى|هيم |بــــر|يحن  محمد  حمد حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3539o9 رون|هيم ه|بــــر|دى جرجس |ف ى شمس حقوق عي 

5|5586 لد يوسف موىس يونس|ء خ|شيم بــــ دمنهور|د|

7o4723 لرحمن|د عبــــد |ره يحن  محمد رش|سم لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

82574o ى جمعه رضوي سيد حسي   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

326439 وى صليبــــ جرس|ر| ريموند ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

476o59 لي|هر محمد و|ء م|أسم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

356797 رص نجم جمعتـــ|رتـــ ن|س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

28oo5 ء صبــــري محمد عىل|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o4942 لعتـــر|حمد |جده أحمد |م لمنصوره|عه |زر

77o279 ى رضو| هلل رض|عبــــد  ن|حسي  زيق|لزق|عه |زر

83455 عمرو مصطفى سعيد عطيه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

5|8||| لذهبــــى|ر محمد |لستـــ|ل عبــــد |هلل جم|منتـــ  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5|24|7 ح محمد حمزتـــ|لفتـــ|محمد عىل عبــــد  عه دمنهور|زر

9o977o هلل  | |روق عط|كتـــرين مجدى ف ج |تـــمريض سوه

7o8295 لسيد|لحسينى |لسيد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|42oo2 فع|لش|ل |لع|ح عبــــد |ل صل|لع|عبــــد  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

783362 لرحمن عىلي|لصغي  محمد عبــــد |منه  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

6|4o|8 ج |لجيوىسر خف|ل |ئى جم|ه |ره طنط|تـــج

9||574 بــــر محمد |حمد محمد ص| ج|ره سوه|تـــج

6476| للطيف|لمنعم عبــــد |رص عبــــد |مريم ن لفيوم|صيدلتـــ 

696772 لبــــربــــرى|ع |لرف|ىط |لع|دل محمد عبــــد |ع ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

434|23 نور|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|د |جه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر
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9o4o94 طمه حسن محمد عىلي |ف ج |تـــمريض سوه

6|||56 لفل|حمد وحيد بــــدير | لمنصوره|ره |تـــج

69343o د|هيم شد|بــــر|محمد سعد محمود  ره بــــور سعيد|تـــج

347979 حمد|د |جد حم|محمد م |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

53342 للطيف|دق عبــــد |لص|ر عبــــد |لستـــ|حمد عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

82o5| مل|رق مصطفى ك|طمتـــ ط|ف كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|68682 لحليم|ضى عبــــد |لد م|ن خ|مرو هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|278|3 لدين|م |ريم مجدي عىلي حس ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

675447 ن ي|هيم محمد عبــــد |بــــر|بــــ |يه|ز |مي 
لغنى لمنصوره|بــــ |د|

|69225 لم|عمر مجدى محمد س م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

639438 بــــر|لمقصود ص|بــــر عبــــد |محمد ص زيق |لزق|تـــمريض 

|223o2 حمد|يمن مصطفى |فرح  هره|لق|ره |تـــج

7789|6 قتـــ محمد كريم فرج| رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

838946 ى|وف ء محمد محمود حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|2|643 لحميد|منيه محمد محمود عبــــد | ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

5|4924 لمعز حسن|ل سمي  سمي  عبــــد |س بــــ دمنهور|د|

8o|883 ف عبــــد|دي |له|عبــــد بــــ|لوه|دي عبــــد|له|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

85||83 ى|م محمد ص|سل| لح حسي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

7||3|8 عي|حمد حسن رف|لسيد عىل محمد |محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2283|| لسيد|دق |لص|م سيد عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4oo5o5 ى سيد عبــــد رص سيد|لن|حني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

456248 مريم صفوتـــ بــــولس مسعود عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75427o هيم محمود|بــــر|لمعبــــود محمود |ء عبــــد |دع ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

89439| م خليفتـــ |م|م حمدى |حس سيوط|ره |تـــج

332o5o منيتـــ حمدى محمدى خليل| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

9oo394 مصطفى محمد عبــــده محمد  ج|هندستـــ سوه

42776o لرؤف|هيم عبــــد |بــــر|د |هيم مر|بــــر| |بــــ طنط|د|

|77692 لعزيز|بــــر عبــــد |لدين ص|ء |كريمه عل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|8|7 هلل|حمد عبــــد |سميتـــ سيد  ي سويف
تـــمريض  بــــنى
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49657| لمنعم فرج هبــــيله|لمنعم محمد عبــــد |يتـــ عبــــد | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

287582 ه محمد عبــــد| حمد فرج|لسيد |در |لق|مي  |علوم بــــنه

625964 د|حمد مر|د سعيد مني  محمد |عم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

622895 لح|لحسينى ص|لدين عىل |د |ن عم|نوره ط|بــــ دمي|د|

48733| ى محمد سعيد طه محمد حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|283| ن شلبــــى|هيم محروس محمد عرف|بــــر|هلل |منه  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

85698o د عىلي|هيم ج|بــــر|عمر  حقوق بــــنى سويف

62|8|| لمهدي|هيم محمد |محمد إبــــر| لي|د ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

776449 م مصطفى جوده محمد عطيتـــ زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9o74|7 ن |رص نصيف سليم|لن|س عبــــد|تـــوم ج|بــــ سوه|د|

6|5|4 بــــ|لتـــو|ن خلف محسبــــ عبــــد |يم| أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

7||647 ى|هيم ل|بــــر|شم |حمد فكرى ه| شي  لمنصوره|حقوق 

|9573 بــــر رجبــــ محمود|ن ص|يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||9798 لمسيح|د عبــــد |كوبــــ جوزيف عي|ج ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6o2o33 رق طلعتـــ محمد قنديل|نغم ط لمنصوره|ره |تـــج

26|327 د|ر عي|لدين مختـــ|م |حسن عص سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

8o8469 ى|يسم جرجس رشدي | مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

627298 بــــ منصور|لوه|لد منصور عبــــد|بــــ خ|رح زيق|لزق|علوم 

7|77o8 لعزيز|لمجيد عبــــد |لمجيد عوض عبــــد |عبــــد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

8|29o5 ر عىلي سيد محمد|مي ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

9o3893 بــــوضيف  |محمود فتـــوح محمد  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6o6445 يس|لد معروف عر|محمود خ ي صىح طنط
|معهد فنى

27|369 شد|ندى بــــسيوئى فرج ر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|4853 ر|لسيد عم|لدين سيد حلىمي |سيف  ن|بــــ حلو|د|

322ooo ى عبــــد|طمتـــ |ف ى |ح |لفتـــ|مي  حمد|مي  ن|بــــ حلو|د|

7|7o74 ه | لحميد|حمد محمود عبــــد |مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|3o463 هيم|بــــر|دل نصيف |ع| ري|م سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

76964 يف |ح حمد|حمد |زم رسر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|444o8 لطويل|هلل |د |لكريم عىل ج|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

2594o| سعد|فرج رسىم | فيول ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى
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87o4|9 دم|مر فهىمي |ء ع|زهر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|39226 هد محمد عىل|ء مج|حسن ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

759296 حمد|لد محمود |يه خ| زيق|لزق|حقوق 

768533 ن حسن|عمر محمد عطو ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

4||438 ق|لسعيد عليوه |مح |حمد س| وى|لشر |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

478945 تـــه|لسيد شح|حمد مجدى مصطفى | ن|سو|ضتـــ |علوم ري

27866| ص|لقص|حمد |لعزيز |د محمد عبــــد|جه لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

863252 هر عىلي محمد عىلي|بــــ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

27o229  س|لسيد |د |محمد عم
ى
لم|لدسوق ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

89898o نور محمود محمد |ر | مي معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

26|6|8 هلل|در عبــــد |لق|هلل عبــــد |محمد مصطفى عبــــد ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

|72455 ج|ح سيد فر|عمرو صل ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

756334 ن سليم|ره سعيد سليم|س لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

|44558 طف سعد عبــــده|لدين ع|ء |بــــه دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

467o7 يف ن ي|محمود رسر
دي عفيفى ن|بــــ حلو|د|

9o5277 لمجيد |لد محمد عبــــد|فرحه خ ج|بــــ سوه|د|

26o587 بــــو حميدتـــ|ن |مه شعبــــ|ء سل|سم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|3|9|5 مه|ن سل|ن مسعد زيد|نوره |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

432|76 وى|لبــــط|هيم محمد |بــــر|ء |ل| |بــــ طنط|د|

|65o6o روق محمد|بــــ ف|يه|يمنى  هره|لق|بــــ |د|

63o435 لحليم عىل متـــول|محمد عبــــد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

762||9 لعيسوى|مد مصطفى |كرم ح|مجد | ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

693734 لعليم محمد عطيه|ئل عبــــد |ندى و لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|5463 ى |حمد كم|بــــ |يه| |لي|د لبــــكرى|ل حسي  هره|لق|حقوق 

428||7 هيم|بــــر|ن |ده محمود سليم|مي |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

489737 ي
ندى عىل محمد محمد مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82|622 ي عبــــد|حس
لرسول محمد|م مصطفى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

63|959 وق  ف ف|رسر روق محمود|رسر زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 
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3636oo ر محمد|حمد نج|ء |دع هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4564|3 د محمد|حمد فؤ|ميسون  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

9o3483 م  |لسل|هلل عبــــد|ندى سعد عبــــد ج|بــــ سوه|د|

486996 مد محمد موىس|لرحمن حسن ح|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

232|58 لدين|حمد سيف |لدين مجدى محمد |نور ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o87o5 بــــ حبــــيبــــ|لوه|ئل محمد عبــــد |له و|ه |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

4|88o2 م|لش|لسيد |م رجبــــ |جميله س لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

3|5593 لدين منجود محمود|منيتـــ محمد زين | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

867955 مه محمد محمد تـــوفيق|س| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

236585 ه عص مر|م حسن طه ع|ني  هره|لق|بــــ |د|

8|88o8 ء رجبــــ محمد عىلي|رس| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

7o36|5 لبــــرع|لحميد |حمد حمدى عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

4|o39| حد|لو|ل شفيق عبــــد |حمد جم| |نوعيتـــ طنط

277759 لنبــــى منصور|د عبــــد|لجو|حمد عبــــد| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

58996 ح|لفتـــ|عىل محمد عبــــد | ند ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

5oo|34 حمد ورد|حمد محمد |  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

339992 ى |ئى حس|ء ه|ل| هيم عىل|بــــر|ني  |نوعيتـــ بــــنه

23|7o4 لسيد موىس|رس |حمد ي| ن|هندستـــ حلو

27687 لمقصود عىل|لعظيم عبــــد |بــــسمله مدحتـــ عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

849872 لح|حمد ص|هدير عىلي  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

648297 ل|لع|لسيد محمد عبــــد |ئى |م| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

8|936o ن|سهي  محمد سيد زهر ي|بــــ |د|
|لمنى

6o45|o وحيد فتـــىح محمود فرج| ن|دي لمنصوره|ره |تـــج

4|9o84 عيل|سم|عمرو محمد عىل محمد عىل  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

774|34 د|يمنى حمدى عىل محمد ج ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6|94o5 ى|هيم |بــــر|لعليم محمد |محمد عبــــد  لعجي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

439o3 نور محمد|يمن محمد |يوسف  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

266478 ى جم ن|ن ريح|لعزيز عثــــم|ل عبــــد |نرمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 
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|35638 ي|ر
يونس فتـــىح يونس| ئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|9478 بــــو عبــــده|لد محمد طه |محمد خ ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

|2|743 م تـــوفيق محمد|ن عص|رو ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4539o3 ي محمد حمدى حتـــ تـــه|إنىح  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

34|o29 حمد عىل محمد محمد حسن خرصى| |تـــربــــيتـــ بــــنه

495687 د|م محمد حم|لسل|د عبــــد |محمود حم بــــ دمنهور|د|

25838o يمن فتـــىح منصور|فتـــىح  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

44|857 ن|ندى بــــسيوئى عطيه حسبــــو شوم لشيخ|علوم كفر 

68864| تـــ|لسعد|بــــو|لموجه |ئى بــــدير |سنتـــ ه|بــــ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o352o ه | ل|لسيد دو|لسيد |مي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

333o84 لرحمن درويش|يز عبــــد|حمزتـــ ف لمنصوره|حقوق 

336995 بــــيشوى مني  جورج عزيز ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

44o875 لسيد|ر عىل |لستـــ|ئى عبــــد|رس ه|ف لشيخ|بــــ كفر |د|

|773|4 ى عبــــد |عبــــد  ئى|سط جيل|لبــــ|هلل حسي  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

236o6| وق  لرحمن محمود|حمد عبــــد|رسر هره|لق|بــــ |د|

695856 هلل حليمه|هيم عبــــد |بــــر|بــــوبــــكر |هلل |عبــــد  سيوط|هندستـــ 

56o|8 دى مرصى محمود|ده رم|غ بــــ بــــنى سويف|د|

76734o وي|لحج|هلل |د عبــــد|هلل فؤ|محمد عبــــد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

23766o ين ع بــــى|ل عر|دل جبــــ|شي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5o875| لم|م فتـــىح محمود س|صبــــىح س ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

754356 ح محمد|لفتـــ|هدى عنتـــر عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|7427 بــــتـــ حسن |حمد ثــــ|ء |ول ي صىح 
سيوط|معهد فنى

2|7569 لفتـــوح محمود حسن|بــــو|ويش |كريم ش هره|لق|حقوق 

9|3|53 مل محمد |بــــوضيف ك|محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

33o376 ق|حمد |لبــــدوي |حمد |فتـــ |رضوى ر وي|لشر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

69478| ى|روضه محمود محمد  لسيد عشر ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

775|64 بــــي|لد عر|ىطي خ|لع|عزيزه عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

7884| محمد سعيد سيد صبــــره د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

479535 ى مرىس|ق |لرز|لدين عبــــد|ء|لد عل|خ مي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري
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5o8653 لدين|ج |حمد تـــ|لسيد |مه |س|يمن | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6834o9 عيل محمد|سم|حمد فتـــىح |مريم  لمنصوره|هندستـــ 

2927|3 دى|له|هلل محمد عبــــد|عبــــد| هويد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

227646 ن|وى حس|مل سعد |عبــــله ك هره|لق|لعلوم ج |ر |د

689o43 ر|لرشيد مفيد جمعه محمد عم|حمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o785 ى محمد سيد خليفتـــ حسي  لفيوم|ر |ثــــ|

4o||8| لدكرورى|لسيد |لعزيز |محمود عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|485oo لشوربــــىح |ل |مريم رفعتـــ حسن جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o8268 ى جورج  | |رين|م لبــــي  هيى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|4|83o هر محمد|م ز|محمود س ى شمس طبــــ عي 

|753o3 حد محمد|لو|هيم عبــــد |بــــر|زينبــــ  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|99o7 حمد|در |لق|حمد عبــــد |محمود  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

425o6| لحميد عطيه|زهره مصطفى عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

5o23|7 لنور|د لطفى حبــــيبــــ عبــــد |بــــيتـــر عم سكندريه|ل|عه |زر

353239 لحميد|حمد رجبــــ سعيد عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

||7454 د|لجو|م محمد عىل عبــــد |سيف حس دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

|23399 لعزيز|دل عبــــد |لد ع|حمد خ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

43567o لدمنهورى|عمر عىل محمد عىل  سكندريه|ل|عه |زر

||9|9o ىط|لمع|بــــو |بــــوذكرى |ل |محمود جم ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

765982 لمتـــول طه|رق محمد |هند ط حقوق بــــورسعيد

54|58| لبــــربــــرى|ر |لغف|لوكيل عبــــد |لدين عبــــد |نور  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

787|79 ل عطيه عفيفى عىل|محمد جل ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

97|92 دل محمد محمد|ر ع|يثــــ| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

58686 ى سمي  عبــــود محمد|ي سمي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

23868| حمد|للطيف محمود |عبــــد| رن هره|لق|طبــــ 

||79o5 مه|بــــيتـــر نعيم سعد سل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o273| لسيد|لدين رسىم |يه مىح | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o9393 ي 
للطيف|لحكيم عبــــد|حمد عبــــد|مصطفى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

43oo7| د محمد رزق|ن زي|رو |ره طنط|تـــج
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8|6573 ف سعيد محمد|رقيه  رسر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|743oo هلل|تـــ عبــــد |لد بــــرك|ء خ|سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

649529 رجبــــ صبــــرى رجبــــ محمد عىلي عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

655o2 لعزيز|لدين عبــــد |ل |رص جم|ء ن|رس| لفيوم|بــــ |د|

242|4o وهبــــه| بــــ زكري|يه|ردين |ن ن|فنون جميله فنون حلو

75936| د|حمد زبــــ|ر محمود وهبــــه |من ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

4|46|8 ر|لف|تـــع حسن |لسعيد بــــ|محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

37|279 لح|جر محمود سيد ص|ه ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

6836o7 ى عمرو محمد محمد محمد حسني  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

677|5o ي|لعر|لسيد مصيلىح |حمد محمد |
ى
ق لمنصوره|ره |تـــج

45958 دل|لع|لسعود محمد |بــــو|ء محمود |شيم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

42789o يف|عيل محمد |سم|حمد |منيه | لشر |تـــربــــيتـــ طنط

772956 لمجد|بــــو|حمد |لدين |ح |حمد صل|عمر  ى شمس صيدله عي 

4o3o92 لسيد|لسيد محمد |يوسف سعيد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|78687 شم محمد|ندى شكرى ه لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

|55889 يوسف حسن سعيد حسن رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

8678o3 لعزبــــ|حمد |لد |تـــم خ|ح  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

9|2795 ى عبــــد|ي وى |ن قن|لرشيد رضو|سمي  ج|حقوق سوه

248|99 هيم فضل|بــــر|حمد |نس |دين |ن تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

89325 م حسن|لسل|حمد محمد عبــــد | |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|228o5 ر|لجز|جد حسن طه |عمرو م هره|لق|هندستـــ 

233492 لعزيز|طمه رأفتـــ مصطفى عبــــد|ف هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

347528  سعيد|رص حنفى عر|لن|د عبــــد|زي
ى
ق ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

433|o8 بــــشيىه|ل|ل |لع|لبــــربــــرى مصطفى عبــــد |م  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

489643 د|لحد|حمد |محمد فتـــىح | ن|دي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

54|3o2 ه|لل|لعظيم سعد عبــــد |حمد نرص عبــــد | |حقوق طنط

425o96 مد محمد|مد محمود ح|يمنى ح بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

883755 مل |رفيع محمد سيد ك سيوط|حقوق 

49325o ئى عبــــود|حد علو|لو|هر محمد عبــــد |بــــ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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844353 ي |حمد عبــــد|ء |رس|
د|لحد|لغنى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|2345| لدرى|رق محمد فهىم |ن ط|مرو هره|لق|ره |تـــج

28o7|o لسيد|بــــ سمي  محمود |يه|محمد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

772293 لم محمد رحمه|محمد س| ره رض|س زيق|لزق|ره |تـــج

85oo25 ي|لنج|بــــر |لدين ج|سيف 
ر حفنى ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

925469 للطيف  |م عبــــد|طف عص|حمد ع| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

46229| عم|لن|ء سعد رزق يوسف |دع لشيخ|بــــ كفر |د|

5o289 ح|لفتـــ|لم عبــــد |بــــر س|هلل ص|عبــــد  حقوق بــــنى سويف

427882 جه دبــــور|بــــو عج|هيم |بــــر|لرؤف |ئى عبــــد|م| |عه طنط|زر

7|6647 لحلو|حمد |ح مصطفى |منيه صل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

894849 ء محمود حسن  |هلل عل|عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

852oo6 ى | ى هل|لعق|لحسي  ل|د حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

885475 لرحيم |لرحيم محمد عبــــد|هند عبــــد سيوط|بــــ |د|

6|6o25 ي عزيز حن|ديفيد ه
هلل|عبــــد | ئى تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

245835 ود|يمن سعيد فهيم د|رك |م تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7||o32 هلل|بــــ |ىط ج|لمع|بــــو |ر |ره مختـــ|س ط|بــــ دمي|د|

|4|22| ى رؤوف ن|م جح لطفى دوس|رولي  ى شمس|تـــج ره عي 

634o72 تـــه|حمد محمود شح|ل |ل حسن كم|كم  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

67376 ى|عيل |سم|ء محمود |سم| مي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|4396 لح|بــــ محمد محمد ص|يه|د |زي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|572o8 ي
د محمد محمد|عم| دئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

242|29 م|لسيد عل|هلل محسن |منه  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

343|49 د محمد شديد|ر محمد عو|من ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

33|27| لسيد|ح بــــديوى |لفتـــ|طمتـــ محمد عبــــد|ف |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

884o27 لعزيز |ء بــــدر محمد عبــــد|ول سيوط|طبــــ 

339|95 هيم محمد|بــــر|د محمد |جه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

753o7 |مؤمن مكرم وديع حن| مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|9|69 تـــ محمد|محمد رزق بــــرك| رويد ره بــــور سعيد|تـــج

328|8 حمد|هيم |بــــر|يمن |عمر  ن|ضتـــ حلو|علوم ري
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|48669 م فرج|حمد س|سهيله  ى شمس|زر عه عي 

54o72 حمد مصطفى عىل محمد|ن |نور علوم بــــنى سويف

827o82 ف ه|م |هش بــــر|شم ج|رسر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|54376 ف محمد عبــــد |محمد  لرحيم|رسر ط|بــــ دمي|د|

5|93|5  محمد محمود
ى
بــــسنتـــ محمود دسوق |علوم طنط

2|2555  قن|د |زي
ى
وى|حمد مصطفى شوق ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

68o4o4 ىط|لع|هيم عبــــد |بــــر|محمد عىل  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o872 منقريوس| بــــيشوى رزق حن صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

4|73|8 ئى|لطن|لرحمن |لعزيز عبــــد |لد عبــــد |يىح خ |حقوق طنط

|45457 لعظيم قطبــــ|حمد سمي  عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o99o8 لوصيف|بــــو عوف طه |لنرص |بــــو |ء |سم| لمنصوره|بــــ |د|

252o43 لرحيم|بــــر عبــــد|م حسنى ج|حس ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

427866 تـــه|بــــو شح|لمطلبــــ |ء صبــــرى محمد عبــــد |ل| |طبــــ طنط

33o466 ى جم|ي م|لسل|ل يوسف عبــــد|سمي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

768337 ى عم|ي حمد|لدين محمد |د |سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

825462 ي | عل
ي|مصطفى

حمد مصطفى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4328|6 مخ|لش|لعظيم |منه محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

623763 ي|ن ذىكي |أيه محمد شعبــــ لمنىح  ط|بــــ دمي|د|

3|8o||  |لبــــ|كريم محمد عبــــد
ى
حمد|ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

855253 حمد|بــــوعونه |لرحمن محمد |عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

4|6873 ئيل|ل نبــــيه ميخ|مريم جم لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

5|96o2 رتـــ|م عم|لسل|دتـــ محمد محمود عىل عبــــد |غ |ن طنط|سن|طبــــ 

6o56|6 لعربــــى|ره معوض محمد محمد |س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

848o65 در|لق|لنعيم محمد عبــــد|هبــــه عبــــد ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

4|o297 ل|لعس|ح محمد |مؤمن صل |بــــ طنط|د|

49859| ن|هلل سلم|ل شفيق فتـــح |د جم|ميه تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

524|o9 ئى|لكيل|س |فرح وحيد طلعتـــ عبــــ سكندريه|ل|هندستـــ 

525|67 رس محمد محمود محمد|مريم ي سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

6|5882 ن محمد جبــــه|محسن رمض ط|حقوق دمي

5o|33 لرحمن محمد جمعه عويس|عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 
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879572 ي|ر
حمد حسن |عمر | ئى سيوط|بــــ |د|

63o288 لحميد شلتـــوتـــ|د نجيبــــ عبــــد |حمد جه| زيق|لزق|هندستـــ 

33279o ضى|لسيد ر|روق |حمد ف|محمد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

8|3o26 لمنعم محمد|محمد ممدوح عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

62525 لحليم|م محمد زهي  عبــــد |سل| حقوق بــــنى سويف

76742| ى محمد سعد سل ى|متـــ حس|حني  ني  لعريش|بــــ |د|

75|723 لسيد|هيم محمد |بــــر|ر |من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

862873 لكريم|حمد فوزي عبــــد|صم |ع دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2|5o82 ي|د
ل سمي  حسنى عزيز|ئى ن|ضتـــ حلو|علوم ري

94762 بــــوسنه|مجد طلبــــه |رضوى  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

683229 ي
لحنفى|روق محمد |محمد ف| دئى لمنصوره|ره |تـــج

|5o86| منيه محمد محمد سيد| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9|6|6| مصطفى سعد معبــــد مسعود   ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

4o2267 ي|ء رشدي عبــــد |شيم
لرحيم مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|9973 هيم|بــــر|د محمود |بــــر فؤ|د ص|فؤ لشيخ|ره كفر |تـــج

773|96 هيم|بــــر|م محمد يوسف |كريم هش بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

282686 ى|فظ محمد ش|لح|زين عبــــد| ن|ر هي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8o375 مح محمود حسن|ء س|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

||634o لمنعم خليل|حمد عبــــد |ن |يم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2364oo حمد حلىم|زينبــــ حلىم  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

258|7o م مصطفى شلبــــى محمد|حس شمون|نوعيتـــ 

3|4496 لمجيد|هيم عبــــد|بــــر|م |محمود عص ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

62538o هيم عليوه|بــــر|روق |لد ف|عمر خ زيق|لزق|حقوق 

83o36| ض محمد|ديه عوض ري|ن دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

645274 ن|لسيد مصطفى شعبــــ|حمد |ن |نور |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

||77o2 حمد|حمد محمد |بــــسملتـــ  ى شمس| لسن عي 

777574 ح جمعتـــ|لفتـــ|ده عزتـــ فتـــىح عبــــد|مي قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

357o52 لعزيز هندي|لحميد عبــــد|محمد عبــــد |تـــمريض بــــنه

342892 ى حنفى|حمد س| م محمود حسني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82246o لليل|بــــو|لعظيم |بــــ عبــــد|لتـــو|ء عبــــد|عل ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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3||843 نور محمد|ل |حبــــيبــــتـــ جم ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

753o5 هلل بــــدوى زغلول بــــدوى|منه  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

75o963 ى سكندر|نيس منصور | |مي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

4oo|23 ى ى|ش| لدين زكري|ح |وليد صل| لي  هي  سكندريه|ل|هندستـــ 

32264o رق محمود محمد محمود|طمتـــ ط|ف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

394|7 لعليم نرص|رم عبــــد |هبــــه ك هره|لق|لعلوم ج |ر |د

272772 ى محمد|لبــــ|ء عبــــد|شيم سط حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

755542 مه موىس|حمد عىل سل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5o3|93 |حمد |هيم |بــــر|رص |لن|ل عبــــد |مريم جم
ر|لعط

لعريش|علوم 

|6o644 لغنى|لرحمن محمد فتـــىح عبــــد |عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

223o|2 هيم يوسف|بــــر|د |نوبــــ يوسف عي|بــــ| ى شمس|زر عه عي 

|8|34 ن محمود يونس محمود|نور هره|لق|بــــ |د|

4|5585 لطوجى|للطيف محمود |هلل محمد عبــــد |عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

29363o ى محفوظ|د |لحليم فؤ|يوسف عبــــد مي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|66668 وق سيد محمد  لسيد|رسر يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

3268|| ى مسعد محمد| تـــ حسي  مي  ن|طبــــ حلو

97497 للطيف|بــــ عبــــد|لتـــو|بــــر عبــــد|لرحمن ص|عبــــد ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

25o|44 ل|لحبــــ|حمد |ء محمود |شيم ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

65|69 د|روق مر|حبــــيبــــه مجدى ف لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6397o| ن محمد عىل|دل رمض|م ع زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4o7687 ه نسيم موريس لبــــيبــــ| مي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|6643 بــــوزيد محمد|محسن محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

6|6o52 حمد عزيزه|لعزيز |رق عبــــد |بــــ ط|شه هندستـــ بــــور سعيد

755436 حمد حسن|يه حسن | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

63448 ى ل عطيه سعيد|جم| مي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

8322|7 ي سليم|حسن
ن سليم|ء حسنى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5|8o48 |لبــــ|حمد عبــــد |لحكيم محمد |م عبــــد |ريه
ى
ق بــــ دمنهور|د|

75548o دل سيد عوض|ندى ع عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 
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|78|66 حمد|م بــــيوم بــــيوم |جر هش|ه ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

627896 لسيد|لسيد محمد |رس |رحمه ف ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

|498o6 ىطي|لع|هلل عبــــد |يمن عبــــد |محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25o893 يمن معوض رزق|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

628o75 لسيد|منيه يىح عيس | زيق|لزق|بــــ |د|

7o35o6 عيل|سم|لسميع |ندى محمود عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4o||9o ح محمد|لفتـــ|عيل عبــــد |سم|ج  |ن سكندريه|ل|ره |تـــج

23o|78 ى مدحتـــ فتـــىح عىل حسن حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

89o79| ى بــــدرى |شيم حمد |ء حسي  سيوط|علوم 

5o8|67 ى مصطفى زىك محمد حسن نرمي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28o722 مد|هر عزتـــ محمد ح|حسن م ن|بــــ حلو|د|

4943o ن|لرحمن رمض|ن سمي  عبــــد |يم| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

9o5342 ى حسن | ى |مي  مدي |لح|مي  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

32o36o حمد|لدين محمود سيد |هلل مىح |منتـــ  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|5o422 حمد|حمد لبــــيبــــ |يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||73|7 تـــفى مجدى محمد عىل ن|حقوق حلو

63|2|3 ف محمود زىك محمد|ن |حن رسر زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

437259 لسيد خليل سعد عمر|م  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|53667 حمد|مد |بــــ سعيد ح|رح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3272|9 ى |مريم  لدرديرى|حمد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

426o29 لمولي|لعظيم عبــــد|ء محمد محمد عبــــد|دع سكندريه|ل|بــــ |د|

854324 ن محمد مرىسي|ء سليم|دع ي|نوعيتـــ 
|لمنى

7|7926 لدين محمد جعفر|محمد مجدى بــــىه  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

86|98o ق|بــــو|بــــدور  هيم|بــــر|وي |لحمد رسر دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4236|2 بــــر محمد بــــكرى خميس|منيتـــ ص| سيوط|عه |زر

843629 ي 
ي محمد|بــــر|مصطفى

هيم مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

77|425 بــــ|ل محمد شه|ندى جم زيق|لزق|صيدله 

886394 حمد محمد |لد |حمد خ| سيوط|ره |تـــج
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7669|8 لجندى|هلل جمعه |د عبــــد |كريم عم ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

842229 لمجيد|ل محمد عبــــد|نهله جم ن|كليتـــ طبــــ أسو

348662 ي|لمسلم|ح محمد |لفتـــ|بــــ محمد عبــــد|يه|
ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

352||5 بــــو رسيع محمد محمود| |نور كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

433748 لبــــدرى|لسيد |لسيد محمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

879|| د|لجو|لد عىل محمد عبــــد |خ معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

648929 هلل|حمد عطيه عطيه عبــــد| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

8632o2 هلل|لرحمن محمد عبــــد|محمد عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|4|697 در سيد|لق|لد عبــــد |صم خ|ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

866|23 مر محمود حزين|له ع|ه سيوط|صيدلتـــ 

4o7939 ى|حمد مصطفى حس|ره |س ني  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

646347 هيم بــــيرص|بــــر|حمد خليل | ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

85523| ى عبــــد|حمد شعبــــ| لعظيم|ن حسي  سيوط|ره |تـــج

|649|6 لسيد|روق محمود |جر ف|ه سيه|نوعيتـــ عبــــ

2776|5 بــــوشنيشن|حمد |حمد |ندى  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6o76|8 لحليم حفيضه|أمل عمرو عبــــد  |ره طنط|تـــج

348o29 حمد ربــــيع|كر |ئى ش|محمد ه ى شمس|زر عه عي 

8|4222 ي|رس رسيس محمد |محمد ي
لحنفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

6o|343 ى جوهر|ل |ل كم|نه مي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|4|29| ح عىلي حسن|لفتـــ|لىم حسن عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

92|o|3 ء ثــــروتـــ نظي  |عبــــي  عل صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

9|68|2 يف موريس مؤنس  |شه بــــ رسر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

43897 تـــ عىل|دى فرح|حمد ن| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

456389 هيم محمود عىل|بــــر| |ء رض|رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

868469 ي سعد 
لسيد حزين|مصطفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

46|84o ه وه|ن محمد فتـــىحي زغ|مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

855996 مؤمن محمود عيد تـــوفيق ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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92|225 حمد  |ء سيد محمد |نجل ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|4oo64 م عىل فرج عىل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

27375 ر|يدى محمد عىل محمد نو|ه د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

844659 سم محمد|خلود محمد ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

3|54|7 لحليم محمود بــــدر|فتـــىح عبــــد| لي|د تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|55497 ي
ح محمد محمود|محمد صل| دئى سيوط|بــــ |د|

758582 لسيد|لد حسن عيد |خ ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

682446 لبــــقرى|لكريم مصطفى |م محمد عبــــد |وس لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

774o65 لحميد|لسيد عبــــد |رص |لن|عبــــد | ي|م مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

8|23o6 حمد|لح |عيل محمد ص|سم| ي|طبــــ 
|لمنى

446932 حمد محمد غريبــــ|محمد  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

827752 ج|حمد سيد فر|م |حس ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6783o| لمجيد طعيمه|حمد عبــــد |دل |مريم ع لمنصوره|بــــ |د|

257|74 د|ريم مصطفى محمد فتـــىح محمود حم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

248|74 ي
لعزيز حسينى|حمد عبــــد |لد |خ| دئى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

54oo24 ى ف حن| |مي  |سحق حن| |رسر ن|سو|بــــ |د|

|29627 كر|حمد محمد ش|محمد  ن|حقوق حلو

627453 لمجيد فرج|رغدتـــ فرج عبــــد زيق|لزق|حقوق 

782222 لعزيز محمد|ء محمد عبــــد |ل| زيق|لزق|علوم 

35|399 |مي
دتـــ محمد محمود محمد عفيفى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

237|64 ي
سعيد حليم رمسيس| دئى هره|لق|بــــ |د|

7o6753 عىل عطيه| محمد رض ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

697o36 لي|لغز|هيم محمد |بــــر|هيم محمد |بــــر| لشيخ|هندستـــ كفر 

227|47 دي|حمد بــــغد|لدين |ح |رق صل|م ط|سل| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

823|6 هر|لظ|حمد محمد عبــــد|كريم  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

39544 حمد|ن |بــــ عثــــم|يه|عىل   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

763642 لسيد|ن محمد محمد |رمض| نور تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

7o8|79 هيم عىل عوف|بــــر|طف |ع| نور ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى
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76727 ن|ر سليم|لغف|ء عيد عبــــد |لزهر|طمه |ف م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

327964 لجلفى|هيم خليل |بــــر|لسيد |محمد  عه مشتـــهر|زر

9|66|7 | لعل|بــــو|ح محمود |لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

76|22o لحريرى|ح |لفتـــ|ن محمد فتـــىح محمدعبــــد |رو لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

85674 ىط محمد|لع|هيم عبــــد|بــــر|محمود  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32oo83 دى محمود محمد محمود|ه مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

462798 ن|لرحمن سليم|طمه محمد عبــــد |ف لمنصوره|حقوق 

8564o5 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|رحمه  ي|بــــ |د|
|لمنى

44o286 حمد|لفتـــوح |بــــو|هيم محمد |بــــر|ء |شيم لشيخ|بــــ كفر |د|

282o| ى  ى |حسي  لسنديوئى|م محمود |م|حمد حسي  هره|لق|حقوق 

69o874 ن|لعزعثــــم|بــــو|لسيد |در |لق|سلىم عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|66242 ن سيد|ن فتـــىح سليم|سليم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

24o764 عيل|سم|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

257325 ى ي لخول|بــــر |لج|رس عبــــد|نرمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4|7342 دئى|لمر|س |ل عبــــ|ل كم|أدهم كم لشيخ|ره كفر |تـــج

27o|39 هلل| |لحميد عىل عط|حمد عبــــد| ن|صيدله حلو

222o36 ى|بــــو |لسيد |هلل سيد محمد |هبــــه  لعني  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

3|57o8 لسيد|هلل عبــــد|طف نرص |تـــرين ع|ك ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

756722 ح عطيه عىلي|لرحمن صل|عبــــد  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

|48635 ظتـــ|بــــ|لد محمد |حبــــيبــــتـــ خ ن|بــــ حلو|د|

692o76 لعزبــــ|ح |لفتـــ|لرحمن عمر وحيد عبــــد |عبــــد  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

85455| ل مخلف حسن خليل|من ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

853o39 |هيم حن|بــــر|دل |كرستـــينه ع ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

|5234 لجليل محمد|لدين عبــــد |ح |عمر صل هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

|43348 حمد|رق فهىمي |ن ط|يم| ى شمس| لسن عي 

7|5|53 لحبــــسر|هيم |بــــر|ل محمد |محمد جم لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4o47o8 محمد فوزي طه عيس ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

367462 ن|حمد سليم|ن عيد |حمد مرو| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

869|74 ي عبــــد
لدين محمد|رص سعد |لن|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى
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8o7922 لرحمن|ل محمود عبــــد|هلل جم|منه  ره بــــنى سويف|تـــج

2|3293 ى حمزه|نوره ن حمزه حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|829 لجوهرى|لحميد |حمد عبــــد |تـــ |ي| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

44ooo9 حمد محمد مصطفى محمد خليفه|رحمه  لشيخ|علوم كفر 

25o9|| حمد محمود محمد مسعود| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|5o623 سم|لرحمن ممدوح حمدى ق|عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|6oo6 ن|دل حسن محمد عثــــم|سلوى ع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

34o86| ن|د عىل عثــــم|م عو|حمد هش| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

82492| ى|مج| بــــيشوي زكري |هد هرمي  ن|سو|بــــ |د|

52354 ى عبــــد | لحفيظ محمد|منيتـــ حسي  صيدله بــــنى سويف

46o536 س محمد سعد|محمود محمد عبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

89|3|o لرحمن  |لد عىل عبــــد|خ| ر|ي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

26o553 ف |ء |وف هيم فضه|بــــر|رسر شمون|نوعيتـــ 

4|3539 شقر|ل|د |سع|ل|بــــو|للطيف |فوزيه محمد عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

89783o د محمود |محمود محمد ج سيوط|حقوق 

83|427 |لوف|بــــو|لمنعم محسوبــــ |ندي عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

68936o م محمد تـــورىك|لسعيد بــــهر|ره |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4834|5 هيم محمد|بــــر|ر محمد محمود |من إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

6472oo زى|لىح محمد بــــهجتـــ حج|ء عبــــد|رس| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

688766 بــــدين|حد حسن ع|لو|لدين عبــــد |ح |حمد صل| لمنصوره|بــــ |د|

9o7539 حمد |ر |حمد مختـــ|ر |مختـــ ج|بــــ سوه|د|

77696 د|لد فتـــىحي فؤ|سلىمي خ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

44967o لنمر|لموجود محمد أحمد |لد عبــــد |خ |هندستـــ طنط

325395 عيل|سم|محمد صبــــىح محمد  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

3||327 ندى عىل سعيد محمود ى شمس|تـــج ره عي 

66238 س|لدين عبــــ|د عز|م عم|حس لفيوم|هندستـــ 

|4747| يف حمدي  حمد|يوسف رسر هره|لق|حقوق 

83o227 هلل|س عبــــد|لعبــــ|بــــو|مروه محمد  سيوط|حقوق 

696293 مصطفى مدحتـــ مصطفى سيف ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|6594 روق|حمد ف|يمنى محمد  ن|بــــ حلو|د|

492573 ى|لسيد |لدين محمود |سيف  لسيد عشر بــــ دمنهور|د|
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35|6o5 نس محمد بــــدر|عبــــي  سمي   ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

786269 يد|هيم ز|بــــر|يه محمد | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2|o64 حمد عزتـــ|محمد وليد  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

49|447 ى|بــــو |ر عىل موىس عىل |مي لعني  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

25|533 محمد مصطفى حفنى نرص شمون|نوعيتـــ 

77o494 يف محمد أحمد  لدق|عمر رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

4|7594 ظتـــ|بــــ|عيل |سم|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ء |ل| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7o4o76 هيم فرج|بــــر|رص عىل |عىل ن ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|2|89o ه  رص|يمن محمد مبــــروك ن|ني  ى شمس|تـــج ره عي 

2883| د خليفه|م مصطفى رش|سل| هره|لق|ره |تـــج

|7648| حمد|هلل |م عبــــد |د هش|جه عه مشتـــهر|زر

6789o5 لمرشدى|حمد |م درويش محمد |مر زيق|لزق|عه |زر

783o44 ه محمد عىل محمد  | د|هيم حم|بــــر|مي  زيق|لزق|ره |تـــج

44|54| ي|ر
هلل محمد عيسي|طف عبــــد|ع| ئى |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 

لشيخ

3|6736 د|لجو|زى عبــــد|رق غ|هدى ط ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|5468 بــــو بــــريكتـــ|يز حسن |لمنعم ف|محمود عبــــد  لمنصوره|حقوق 

63623 خلود بــــدر محمد يس لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|6349o للطيف محمد|در عبــــد |لق|حمد عبــــد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5|2698 لغريبــــ|محمد طه بــــسيوئى محمد خليفه  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

923727 لمقصود |ر عبــــد|لستـــ|لسيد عبــــد|صهيبــــ  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

25|543 م|لش|حمد |م |حمد عص| ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

432875 وى|لبــــرك|ء سمي  عوض |لشيم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2368o3 ى|بــــ كم|يه|د |جه ل حسني  ن|هندستـــ حلو

263626 وق مجدى عبــــد هلل|هلل غنيىم عبــــد |رسر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7|2o4 عيل خطيبــــ|سم|ء محمد |عىلي لفيوم|علوم 

5|8244 لغنى|لرحمن عبــــد |بــــسمتـــ أيمن خميس محمد عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

9o83o6 ن بــــهيج مني  عزم | مي  سيوط|ره |تـــج

35894| هلل|حمد عبــــد|مريم محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

228852 لغنى|هيم عبــــد|بــــر|لرحمن محمد |منه  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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2o|6| ف ثــــ|ل|عمر محمود  بــــتـــ|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34792o لح شديد|م محمد شديد ص|سل| |ره بــــنه|تـــج

434942 لسيس|ج  عىل محمد |لن|سندس محمد عبــــد |نوعيتـــ طنط

329576 لسيد درويش|لتـــ مجدى |ص| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|25428 حمد|لدين يحن  محمد نبــــيل محمد |مىح  ى شمس|د| بــــ عي 

865846 ي عبــــده محمود|يم|
ن مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

753425 حمد|در |لق|معتـــز محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

79|8|6 لمعىط|دى عبــــد |له|ء رجبــــ عبــــد |سم| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5|9o42 لقوى|ء سعيد يونس مسعود عبــــد|حسن |حقوق طنط

4534|4 ىس|لعس|ر |لستـــ|ن عبــــد|جده محمد سليم|س لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

6|9345 ى |يزه ي|ف بــــ|هيم |بــــر|سي  ض|لشر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8|78o4 ي عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|زينبــــ 
هلل|لغنى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

49o242 ي
لم|حمد حسن محمد س| |دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

827438 ن|ل نرص درويش سليم|جم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

497o34 جورى|لبــــ|مد سطوج |عبــــي  سطوج ح عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26735 ن|للطيف عثــــم|حمد عبــــد |يه | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

34o3|4 مي|محمد سعيد عبــــدربــــه تـــه |حقوق بــــنه

48|747 لسيد حسن حسن|متـــ |وس|حمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

489o54 لرحمن|سط محمد عبــــد |لبــــ|حمدى عبــــد | رن سكندريه|ل|ره |تـــج

37o|98 لمنعم مهدى|لمنعم محمود عبــــد|عبــــد |حقوق بــــنه

823o7 شم حسن|شم حسن محمود ه|ه هره|لق|علوم 

457|4o ى|هيم ش|بــــر|حمد نبــــيل عطيه | |دين هي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

8o38o2 ن |جد محفوظ حن|م| مي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

3584o8 ى هش|ي م خليل سيد|سمي  ى شمس صيدله عي 

437932 ح عفيفى|لفتـــ|مل عبــــد|سلىم مصطفى ك لشيخ|تـــمريض كفر 

3|25|5 ف رش|حمد | د محمود|رسر ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

4o95|7 ى |ن لشورى|در محمد خي  |ره طنط|تـــج

84o6o منى عىل بــــيوم محمد ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

7o7||5 لمتـــول بــــدوي|فيفى محمود مصطفى  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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323268 ي
ف محمد عبــــد| |دئى حمد|هلل |رسر ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

623397 ى حسنى محمد عزيز عبــــد  ح|لفتـــ|حني  لمنصوره|طبــــ 

7oo27o ى | لغنى|هيم محمد عبــــد |بــــر|يه حسي  زيق|لزق|طبــــ 

84|94o ح محمد عىلي|لفتـــ|عىلي عبــــد ن|سو|علوم 

679|8| حمد|ن |لسيد نعم|ن |حمد نعم| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2627|o هد|حمد مج|ئى |لورد|هيم |بــــر|حمد |ذ |مع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|555o9 لسيد محمد|طف محمود |ع| عل ى شمس|د| بــــ عي 

2|2||4 ي محمد |م محمد ن|محمد هش لسعيد|ج  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

3737o8 ده فهىم|مريم مرقص سن ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

85|29| س حموده|هيم عبــــ|بــــر|ء |سم| دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

272593 ئيل|ئى مرزوق جبــــر|ه| بــــول ن|صيدله حلو

92265| ى  |نه| ر مرع يونس حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

684927 حمد عطيه|تـــ |لسيد فرح|منى  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|56688 حمد محمد حمدى محمد مدئى| هره|لق|هندستـــ 

269646 لخول|ل |لع|ندى مصطفى عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|78488 زق|لر|مه طه عبــــد |س|ء |دع ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

63|o8| ندى محمود محمد سليم ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

498797 لوكيل|لرسول |م وفيق محمد عبــــد  ره دمنهور|تـــج

||9447 س أحمد|بــــ يشى عفيفى غط|هيتـــ|م ى شمس| لسن عي 

||6856 لحميد عجيله|وع عىل عبــــد |لرحمن مط|عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

764o6 ده محمد محمود|ء حم|شيم لفيوم|لعلوم |ر |د

5|6956 ف |ريم  ن|هيم علو|بــــر|رسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

8|354| ىطي|لع|بــــتـــ عبــــد|محمد حسن ثــــ ي|بــــ |د|
|لمنى

|8522 هلل محمد|بــــو بــــكر شعيبــــ عبــــد |زينبــــ  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

683|28 ى ىط|لسنبــــ|هيم |بــــر|لمحمدى |محمد | لوجي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4|9938 لمتـــولي|رجبــــ | سم رض|بــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

337|24 هيم|بــــر|ر |لغف|لد عبــــد|طمتـــ خ|ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

27o844 هد عىل|زينبــــ نبــــيل محمد مج ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8688|| حمد|ء عىلي حسن |شيم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|87|5 ل|م هل|لسل|تـــه عبــــد |حمد شح|لرحمن |عبــــد  لمنصوره|حقوق 
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87o|26 ي
ود|جورج حليم د| سلفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

462292 ي|ر
ف مصطفى عبــــد| |ئى يم صقر|لد|رسر لشيخ|عه كفر |زر

44742o لسيد عىل|دل سعد |رتـــ ع|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|9322 نوبــــى محمد |حمد |حبــــيبــــه  نوبــــى رمض|لشر ن|لشر تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

3|625| لمقصود|ء محسن محمد عبــــد|دع ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

49223| سىطي|لبــــ|محمد مجدى محمد محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

785o9| طف خليل محمد خليل|محمد ع زيق|لزق|ره |تـــج

9|93|| لحليم |لسميع محمد عبــــد|مروه عبــــد سيوط|تـــمريض 

447o58 ل|لع|بــــر محمد عبــــد |عىلي فكري ج |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|4598 ج|ج فر|مي فر|دهم س| هره|لق|ره |تـــج

265265 د|لعزيز ج|حمد سعيد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5o6428 ر مرصى عىل عىل|من لشيخ|عه كفر |زر

4|||43 زى|لحميد بــــيوم حج|دى عبــــد|رحمه ن |تـــربــــيتـــ طنط

23732| ى عمر ج|منه  هلل عمر|د |هلل حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4o82|9 لسنىط|ن |ن سليم|حمد محمد شعبــــ| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

45373| لبــــسطويسي|لنعيم |أنس عبــــوده عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

89|5|o يه حسنى سعيد محمود | م بــــنى سويف|إعل

4|23o| ي عل|محمود عبــــد 
م|لرحمن مصطفى |حقوق طنط

882979 هيم عمر |بــــر|حمد عمر | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

524|56 ل|لع|د عبــــد|روق ج|ء مىح ف|رس| ضتـــ دمنهور|علوم ري

7679oo ه | وي|لحج|ن |حمد موىس سليم|مي  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

229223 رحمه عىل نوح عويس ى شمس|زر عه عي 

825|57 لرحيم|س عبــــد|رص عبــــ|لن|ء عبــــد|سم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

5|7|4 ى|ء سعد رضى |رس| مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

773o|5 حمد|حمد محمود |محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

485476 ن|هيم محمد عثــــم|بــــر|ل محمد |نو سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|65o73 ي مصبــــ هيم|بــــر|حمد |ح |خلود خي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

227878 |لش|ء محمد خليفه عبــــد|رس|
ى
ق هره|لق|ره |تـــج

676|27 بــــينى|لسعيد |لسعيد |لسيد |منه  لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|2o76 لرحمن|لدين محمود عبــــد|د |ء عم|ل| |بــــ طنط|د|
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27943 ى بــــيوم|م  ف خي  رسر هره|لق|ره |تـــج

767|43 ف |حسن  مر|حمد بــــدر ع|رسر حقوق بــــورسعيد

89644o ف عبــــد|هلل |منتـــ  لحليم محمد |رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

542883 ئى|وي كيل|سحر فتـــىح لبــــيبــــ هند ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

268||2 ح عيد|لفتـــ|ح محمود عبــــد|لفتـــ|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

367|97 م حسن قنديل محمد|هش |ره بــــنه|تـــج

3626o7 هيم|بــــر|بــــرين محمد محمود |ص ى شمس حقوق عي 

84o89| شفيق عوض| يىلي|نه |دمي ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

693o58 دق|لعزيز ص|ندى مصطفى عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6482|6 لسيد عطيه|بــــ |يه|رقيه  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

||6798 ود|كيفن جون كوكبــــ د |ره بــــنه|تـــج

5232|8 لسيد محمد عىل|رس عىلي |ي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

534935 يه سعيد حسن عىلي حسن| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

643788 هد|هيم محمد مج|بــــر|حسن محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

544453 در قريطم|لق|سعد عبــــد |أيتـــ  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

697325 دق|فتـــىح ص| رض| ند زيق|لزق|ره |تـــج

63o28 هلل|عبــــي  سيد ربــــيع عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

68||4o لدجوى|ن |لحسن عثــــم|حمد فريد |عمرو  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

69o23o دى حسن |له|محمد مسعود عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

3|7373  عىلي عبــــد
ى بــــ|لوه|عىلي حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o74o5 لمتـــول فرعون|لسيد محمد |لسيد |مينه محمد | لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

28949 ى عبــــد |كرم و| هلل|ئل حسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

24583| ئى صبــــىح سعد سجرجو|ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o2|43 بــــوحلقه |مريم ثــــروتـــ حبــــيبــــ  ج|طبــــ سوه

8|o|26 وي|حمد حسن رشدي شن| ره بــــنى سويف|تـــج

3|o8o2 دتـــ|لعبــــد حم|متـــ |س|لد |خ كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

327599 حبــــيبــــتـــ عىل محمد حسن ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|242|8 ه | لسيد|حمد محمد |مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|8o26 لق حسن|لخ|لحليم عبــــد|ندى محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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782487 لنمىل|هيم |بــــر|لدين حسنى |ح |محمد صل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4oo46o ء محمد محمود عىل|شيم ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

337228 مي|حمد محمد تـــه|محمد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

5o76|o هبــــ متـــري خله خليل|رسيل ر|م سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

68|o87 هيم ذىك|بــــر|ن |يوسف شعبــــ لمنصوره|بــــ |د|

836388 حمد|دل محمود |يه ع| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|622| م محمد حمدى|حمد هش| هره|لق|هندستـــ 

525o46 ي إسم|عيل عبــــد |سم|قه مجدي |رسر|
عيل|لغنى ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

4o949| لغفور رجبــــ|عبــــده فرج عبــــد  |ره طنط|تـــج

829239 ي
ي محمود تـــعى

حمد|ن |مصطفى ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

68267| لهجرىس|در |لق|حمد عبــــد |ن سعد |يم| لمنصوره|هندستـــ 

8|4785 ن سكندر|مل |ك| رض| مي  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

2334|2 رص جيد مجلع|مريم ن ن|بــــ حلو|د|

67785| للطيف|لسيد عبــــد |كريم رزق  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

322685 ئى|لمول عن|رق عبــــد|هلل ط|منتـــ  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

27o9|8 ن|حمد رمض|لعزيز |ن مكرم عبــــد |يم| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

759o6| هيم غنيىم|بــــر|طف غنيىم |ع ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

892542 سيد | لعل|بــــو|مجدى | دين سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o73|| ى شلق|ع قه|مي بــــعز|صم حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

54268 ل حسن سيد|محمود جم ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

8|395o زي محمد|ن حج|ء شعبــــ|سم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

628675 حمد محمد|لحليم |هيم عبــــد |بــــر|حمد | زيق|لزق|حقوق 

4o5374 هيم|بــــر|بــــر أحمد |ندى خميس ج لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4|8o69 ن مصطفى|هلل عىل رمض|ندى حرز لشيخ|بــــ كفر |د|

|74864 دق|لص|زينبــــ عمر محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64776| لدين حسن زهره|ل |ء كم|لشيم| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

6o43|8 ح|م محمد طه صل|دى هش|ش |ره طنط|تـــج

545582 لسيد حسن محمد|مؤمن حسن  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6|5947 لشوبــــىك|حمد حسن محمد فكرى | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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8|2994 لس عبــــد لمسيح عبــــدعزيز|كي  ره بــــنى سويف|تـــج

226432 ى|عيل عىل |سم|عىل  مي  هره|لق|حقوق 

74484 ل محمد|م عنتـــر كم|سل| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

33222o ن|لدهش|ح |لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|در عبــــد|ن |تـــمريض بــــنه

898923 حمد |در |لق|سلىم سعيد عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

42o942 مد|حمد محمد ح|هلل حسن |هبــــتـــ  لشيخ|ره كفر |تـــج

78|8|8 لرحمن|ز شحتـــتـــ عبــــد|لرحمن بــــ|ن عبــــد |نوره زيق|لزق|صيدله 

433625 ص|لقص|هيم |بــــر|ل محمود |كم |عه طنط|زر

43424 م محمد طه|هلل هش|هبــــتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|3||8 د محمد شلبــــى|ل فؤ|حمد جم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

35292| حمد محمد عىل سليم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

258o53 لدين محمد|ل |حمد محمود كم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

286952 ه | لنحريرى|حد |لو|حمد عبــــد|مي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

867|42 نبــــيل ميشيل فخري| ندر|س قرص|ل|فنون جميله فنون 

5|633o هيم|بــــر|وي يوسف |ء سعد|شيم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|6o88 ل|بــــوعجيلتـــ محمد سح|م محمد |وس لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o4338 دى محمود |ل حم|لرحمن جم|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o4488 ى رضو|لدين |نىح  عز| ن جمعه|مي  لمنصوره|بــــ |د|

525|83 ن|لدكرورى محمد محمد سليم|ن محمد |نوره سكندريه|ل|هندستـــ 

48584o م محمد عىل|لسل|ن عبــــد |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

87|5o9 د|بــــوبــــكر حم|منيه منصور | لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

883929 د|بــــسمه شلبــــى حلىم عي سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

448|34 |لسق|لرؤف |ىط عبــــد|لع|عبــــد| هلل رض|منتـــ  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

9o9|2 ن محمد|ن مدحتـــ سليم|يم| صيدله بــــنى سويف

92|7o9 لحفيظ محمد |م عبــــد|حمد عص| ج|هندستـــ سوه

629498 هيم بــــريك|بــــر| |لل|لر حمن مسلم عبــــد|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

|34|38 تـــ محمد فوزى سيد|نج ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

274|2 د|د عىل ج|حليمه ج تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

787588 ن محمد هيكل|محمد عمر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

867348 بــــ|لسعدي رح|ل محمد |نه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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4973|3 د|لسيد ج|ء يىح زىك |رس| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

282622 مجدى فتـــىح صديق| دين ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

3|567 سلىم محمد مرغنى حسن هره|لق|بــــ |د|

82377 در|لق|لد عبــــد |رق خ|م ط|ريه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

325639 |لبــــن|حمد محمد |زينبــــ محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

829534 شم شمروخ|يه محمود ه| |نوعيتـــ فنيه قن

54||25 لكريم|د عبــــد|لنوبــــى ج|ن |هلل رمض|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

695564 هيم|بــــر|هيم |بــــر|نور محمد |حمد | لمنصوره|هندستـــ 

43229o وى|لحن|د محمد |ر عم|من ى شمس| لسن عي 

88543 لموجود|حمد عىل طلبــــتـــ عبــــد | ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

9|978 لمجد|بــــو |لسيد محمد |محمد  ه ى نوعيتـــ جي 

8o2o|2 ي |سل|
ي عبــــد|م مصطفى

دي|له|حمد لطفى ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

755893 وى|لهند|حمد |رس محمد |يه ي| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4|8787 لمنعم محمد جمعه|تـــه عبــــد |ء شح|رس| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|5o233 ر محمد عىلي|حمد مختـــ| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

752256 ن ى|بــــر|م |عص| مي  هيم حسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

636583 فظ|حمد ح|حمد سيد |م |هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49996 د|ح ج|حـمـد صل|م | سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

897o49 مدي |لعزيز ح|دهم عبــــد|م |هش ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4252|9 زق|لر|لعليم عبــــد |طف عبــــد|م ع|م عص ط|معتـــ دمي|علوم ج

6843o3 ين خ ح لطفى|لد صل|رسر لمنصوره|حقوق 

23|669 د رشدى محمد|حمد عم| هره|لق|هندستـــ 

5|8644 وى|لمحل|ن |ل سليم|حمد كم|ء ربــــيع |سم| بــــ دمنهور|د|

723|8 مح محمود مرزوق|ء س|ل| لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

24o699  محمد|ل |رضوى جم
ى
لدسوق لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

759298 ن|حمد بــــدر|م محمد |يه عص| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

63749o ى  ى |بــــو|تـــ |لشح|مه |س|فرحي  هيم|بــــر|لعـني  زيق|لزق|حقوق 

7o88o5 رقيه محمود مصطفى عنتـــر ط|بــــ دمي|د|

263o95 لحليم محمد|د عبــــد|لجو|عبــــي  عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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832978 ي عىلي|محمد 
لعمده مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

773529 نورز سعيد محمد سعيد ى شمس هندستـــ عي 

5o98|2 بــــى|لش|لسعيد مرىسي |ء مرىس |عل ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4|929| لسلموئى|هيم محمد |بــــر|م محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6284o8 لسيد سليم|لموجود |حمد عبــــد |ريم  زيق|لزق|نوعيتـــ 

82|584 ن بــــدري بــــولس خليل|حن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6|46|8 ى موىس |محمد  تـــ|مي  حمد عمي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

26583o لمنحول|لحليم |عبــــد| حمد رض| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

25959| لحفيظ محمود|حمد عبــــد|يدى |ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4466o2 حمد|م محمد محمد |عمرو عص ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

47687 رق حمد محمد|يه ط| هره|لق|بــــ |د|

32774| لدبــــرىك|مديحه حمدى مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

37266 ن منصور|رص عبــــده رمض|فوزيه ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

675244 حمد منصور|مد |حمد نبــــيل ح| لمنصوره|هندستـــ 

333|44 هلل|د محمود محمد محمود عبــــد|زي |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

2325|8 هلل| |لفتـــوح عط|بــــو|ل |رضوى جم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o4487 ه محمد فتـــىح ص| ن|دق رضو|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3269o5 ندى محمد محمد رجبــــ ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|64586 لحسينى|لسعيد |مصطفى محمود  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

5|87o7 ى |يم| م|هيم سل|بــــر|ن خميس حسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78|5|3 ه عىل  لسيد|لسيد عىلي |شهي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

287696 لحنفى|لحميد |سلىم فوزى محمد لطفى عبــــد  شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

444|73 س عىل|محمد ربــــيع قطبــــ عبــــ لشيخ|ره كفر |تـــج

42534| ئل نبــــيل مصطفى|ل و|مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|22525 يف | حمد محمد|حمد رسر هره|لق|هندستـــ 

4o8967 وى|لحفن|م محمد |م|د |بــــ فؤ|يه| |حقوق طنط

6338|6 لرحمن|لد محمود عىل عبــــد|خ زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

8o359o ي عل حمد|لرحمن |لدين عبــــد|ء |يحن  ي|هندستـــ 
|لمنى

86o5o5 حمد|ل فتـــىحي |هيم جم|بــــر| ي|بــــ |د|
|لمنى
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52|o29 لعيد|بــــو |لنبــــى |ريم عىل عبــــد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

35|2|8 ل محمد حسن محمد|حمد جم| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

27|79o ه صل| لزغبــــى|ح |لفتـــ|ح عبــــد|مي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

8832o5 لمنصف محمد |لعيون عبــــد|بــــو|هيم |بــــر| |رويد سيوط|ره |تـــج

|49o63 دل عىل محمد|منى ع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|8488 مل|يشى جورج ك| رين|م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

772546 لعزيز عطيه محمد|عبــــد | سمر رض زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

445988 ى محمد |عمر رمض لمنىح |ن حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

287|4| ر|دل لطفى عم|سم ع|بــــ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2|2246 م|بــــ عل|لوه|ل عبــــد|يوسف محمد جم ى شمس حقوق عي 

55273 |لبــــن|لعزيز محمد عىل |مل سعيد عبــــد | طبــــ بــــنى سويف

2569|3 ه ع س|لتـــر|حمد |دل فتـــىح محمد سيد |ني  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

438282 لكفورى|ح محمد |لفتـــ|رس عبــــد|ء ي|سم| لشيخ|علوم كفر 

77697| لسيد محمد حسن عىل|بــــ |مه زيق|لزق|طبــــ 

449738 ى|محمد مصطفى عبــــد  لرحمن حسي  |هندستـــ طنط

789377 در|لق|ئى عبــــد |لح فرج|حمد ص| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

696572 زى|لد حج|للطيف خ|لسيد عبــــد |ن |يم| لمنصوره|نوعيتـــ 

287833 ل|لغز|لؤى وليد عطيه   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

536346 ى ن|ج در وفيق نجيبــــ|كلي  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

3|2657 ر|بــــو ن|مر |حمد لطفى ع|سلىم  |حقوق بــــنه

9|3596 ى محمد جم|هلل |عبــــد لدين|ل |لحسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88459o ف صل|محمد  مل |ح ك|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|2o277 ف ف|كريم  روق عىل|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

333559 متـــ محمد محمد|س|يوسف  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

28o26o حمد|سلىم محمد بــــكرى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

24o2o4 ن|د خميس عىل حسن رمض|فؤ كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

5|3645 م|لسل|حمد حمدى صميده عبــــد | دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|32779 لمعتـــمد|حبــــييبــــه محمود محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

786522 ى محمد |ي لسيد|لسعيد |سمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 
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345522 بــــر|حمد ج|لسيد |حمد |د |جه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2|696 ى فتـــىحي  عيل|سم|يمنى حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|75884 لسيد|لد حمدون |خ| مه |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

52788 ى محسن  حمد محمد|نورسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

689oo4 حمد|وى |لبــــدر|محمود محمد  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

7|3o5| ط|لمله|ر |يمن محمد عنتـــر مختـــ| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|5|428 لعزيز|لسيد عبــــد |مه |س|يه | ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

67972 ى|لد حس|يه فتـــىح خ| ني  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

7938|9 لعليم|لدين حمدى عبــــد |د |نيس عم|ن زيق|لزق|بــــ |د|

866o76 حمد|دق |مي ص|م ش|هش ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

355o97 لعزيز|لعزيز سيد عبــــد|طمتـــ عبــــد|ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

336422 لسيد حسن|لعزيز |ء سيد عبــــد|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

764653 ىس|لعبــــ|منيه محمود عبــــده طتـــ | بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

|49|6 م محمد حسن محمود|نور عص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

||5889 ن|حمد محمود سليم|زن |م ى شمس حقوق عي 

62||58 لهريىح |عيل |سم|لمرىس |ن |مريم سليم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

223525 ى|دل |ع| لي|د لسيد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|94o8 هيم  |بــــر|حمد |هبــــ |لمو|بــــو| |رش سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

86832o لنور جرجس|دل عزمي عبــــد|ع ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

4|3656 هيم|بــــر|حمد |هلل حمدى |عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2|3475  |سمر 
ى
هد|لش|لرحمن |هيم عبــــد|بــــر|حمد شوق ى شمس|د| بــــ عي 

2328o7 د|لجو|لغنى عبــــد|عزيزه حسنى عبــــد لفيوم|عه |زر

9|2839 حمد |دى |ل محمد عبــــ|بــــل ج|حقوق سوه

65455 لمنعم تـــوفيق|م مدحتـــ عبــــد |له| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

75|7o3 حمد|حمد حمدى محمود سيد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

53o53 بــــدين|هلل سيد محمد محمود ع|منه  بــــ بــــنى سويف|د|

93364 حمد قطبــــ|همتـــ مصطفى  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

82|778 س|نور عبــــ|حسن تـــوحيد  ي|بــــ |د|
|لمنى

693254 بــــينى عقل|لسيد |مريم محمد  لشر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|34|54 ن محمد|ء محمد حمد|ل| هره|لق|ره |تـــج
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|467o5 هيم محمد|بــــر|محمود محمد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

682o2o مد عرفه|هيم ح|بــــر|ندى فتـــىح  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4798|2 ن|حمد حس|لحسن |بــــو |حمد |زن |م سكندريه|ل|هندستـــ 

63|533 ه عىل | شور|لسيد عىل ع|مي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

8o7872 رثــــ|لو|سعد عبــــد| يزه رض|ف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6777o هيم عىل|بــــر|يمن حلىم |محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

269o27 لعزيز دندوح|لعظيم عبــــد|يه عبــــد| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|32|33 م محمود فرج|س| لي|د هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|49||5 لرحمن|حمد عبــــد |لحميد |رق عبــــد |عمر ط ن|حقوق حلو

|43873 ح|لفتـــ|هر صبــــىح عبــــد |محمد ط ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

644936 م|م مصطفى سل|حمد سل|هيم |بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|38o|9 هلل| |ل ونس عط|نوبــــ كم|بــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2|4639 د عىل سيد|ن محمد حسن فؤ|مرو هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o99|2 ر|ل سيد نوبــــ|حسن جم سيوط|ره |تـــج

779889 ى محمد محمد  لسيد|نرمي  لمنصوره|حقوق 

623793 ى محمد  |لوف|بــــو |لفتـــوح |بــــو |مريم حسي  ط|بــــ دمي|د|

82|7|7 بــــ|لوه|لحميد عبــــد|بــــ عبــــد|لوه|محمد عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

3|33o3 ى خليل|لؤى عبــــد هلل حسي  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

388o5 م محمد|م|محمد محمود  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

246856 ى|محمد حموده مصطفى مصطفى ش هي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

854o|7 محمود| يمن رض|رفيده  ي|بــــ |د|
|لمنى

77|22| ل|لع|حمد عبــــد |طمه سعيد حسن |ف ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

4827|7 وق   عبــــد |بــــر|رسر
ى
هر|لظ|هيم دسوق سكندريه|ل|بــــ |د|

27|63o لعزيز دشيش|طمه محمد شفيق عبــــد |ف ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6o779 محمد تـــوبــــتـــ محمود عبــــد ربــــه بــــ بــــنى سويف|د|

4866|4 هيم حسن خليل|بــــر|زم مصطفى |ح م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

8267o شد|لحميد ر|ديه يحن  عبــــد |ش كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

765476 ى ئيل شنودتـــ|هلل ميخ|ئيل فرج |ميخ| مي  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس
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43o48| حمد معوض|هلل |ريج محمد فتـــح | لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

23698| حمد جنيدى|ء سعيد |سم هره|لق|حقوق 

|46o|9 ن محمود|سلىم محمود زيد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

442642 لسيد محمد عيس|مع |لسيد س|دتـــ |مي لشيخ|بــــ كفر |د|

9o6323 ى محمد |زينبــــ  ى |مي  مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

68|397 د فهىم حسن|م فؤ|هش لمنصوره|ره |تـــج

77696o ى عليوه  بــــو ستـــه|بــــدوى حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

633653 طر|محمود محمد محمود خ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

8|3|5o ح|لفتـــ|ح عزيز عبــــد|لفتـــ|هلل عبــــد|عبــــد سيوط|طبــــ 

694o24 هلل خرصى||محمد عىل محمد عط ط|بــــ دمي|د|

59235 تـــ محمد محمد|ء عرف|سم| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|65|86 حمد فوزي محمدين|هدى  ن|تـــربــــيتـــ حلو

25689 ز عزتـــ عىل|رحمه ممتـــ ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

267o33 ف |م  لنبــــى|لسيد فهيم عبــــد |رسر هره|لق|ر |ثــــ|

42|387 مريم فوزى رشدى ملك |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

695958 ز|لبــــ|لبــــدرى محمد |هيم عىل |بــــر|محمد  لمنصوره|بــــ |د|

4|85|7 ى رزق |بــــر |محمد ص ي|لفخر|مي 
ئى لشيخ|بــــ كفر |د|

497342 لموجود محمد|لمنعم عبــــد |أيتـــ طه عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

34429| لرحمن محمد فريد مصطفى|عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

77o868 ندى محمد حسن محمد عبــــدربــــه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

78|847 غريبــــ محمد غريبــــ| ر|ي زيق|لزق|ره |تـــج

4982|7 لخولي|ن |لسيد سليم|ن محمد |يم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|42374 د عىل|ئى رش|رضوى ه ى شمس|تـــج ره عي 

642964 دولتـــ محمد محمد طه طه ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

35463| للطيف|ء محمود محمد عبــــد|شيم عه مشتـــهر|زر

8|4633 ده محمد بــــيومي|محمد حم ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|467|9 ى  حمد محمد محمد|حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43763o ر|حمد محمد محمد بــــسيوئى عم| ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

273429 حمد|بــــ محمود |يه|ن |عن دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

49o344 ل محمد|ه و|لدين محمد ش|ء |يدى عل|ه إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 
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4524|4 لق|لخ|فندى عبــــد |مصطفى محمد مصطفى  |حقوق طنط

4|342| لفيوم|طمه محمد عيد |ف |بــــ طنط|د|

772659 ن عطوه|ن طلعتـــ سليم|سليم| هويد زيق|لزق|طبــــ 

425343 لعبــــد|وى بــــخيتـــ |دل هند|ن ع|نور سكندريه|ل|طبــــ 

28|4|| د|لجو|ن فهىم عبــــد|بــــ شعبــــ|يه| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

7o7|54 حمد لطفى محمد محمدين|محمد  ط|بــــ دمي|د|

285863 ذىك| جورج ذىك حن ن|معهد فنى تـــمريض حلو

9247o4 | لوف|بــــو|لبــــدرى |لرؤف |ء عبــــد|رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

86739o ف عبــــد|عمرو محمد  لحميد|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

788237 هر|ن عىل عىل ش|حن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

27837 ي
م|لسل|محمد حسن عبــــد | دئى هره|لق|بــــ |د|

427492 بــــ|حمد عبــــد |هلل |عبــــد  ن|هلل رسر |طبــــ بــــيطرى بــــنه

2|3522 ي
م|لدين تـــوفيق هم|ء |مريم ضى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

69o42o ديوس|قل|نيس خليل |تـــي  خليل |فيلوبــــ لمنصوره|ره |تـــج

2682o6 د|حمد عىل محمد حم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

42o4|3 حمد|هيم |بــــر|لمعبــــود |ض عبــــد|ده ري|مي معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

6|46|7 ن|د سليم|لجو|هلل محمد محمدفوزى عبــــد |عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|7|o85 دل محمد خميس محمد|ندى ع لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

7|o487 ه محمد | لسعود مسعد|بــــو |مي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

777582 لسيد|لسيد محمد |هدير فتـــىح  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|o735 لعبــــد محمد كشك|ن |نوره لمنصوره|عه |زر

82o676 ي عبــــد
ى
لودود|محمد عىلي شوق |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|

ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

4|7476 ر|لنج|ح محمد |لفتـــ|دى عبــــد |لرحمن ن|عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

8o9876 د|لجو|لمجيد عبــــد|لمجيد رجبــــ عبــــد|عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6477o ن محمد|هدى محمد رمض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|52538 حمد|س |وليد محمد عبــــ لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

3|6764 ي|لنعم|د |مه رش|س|يتـــ |
ئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6962o| بــــو سعده|لسيد |حمد |ء |ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7|o924 ر|لبــــيط|هر طه |محمد محمد م لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي
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6|64| هلل|لمنعم عبــــد |عبــــي  عىل عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

44398| لحميد عىل|يمن عىل عبــــد|ء |سم لفيوم|لعلوم |ر |د

24o9|o هيم حسن|بــــر|حمد |محمد  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

4oo333 لجليل|هلل موىس عبــــد|ن عبــــد|زيد سكندريه|ل|حقوق 

8323oo ى |تـــ حس|لرحمن بــــرك|عبــــد هيم|بــــر|ني  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

834o79 ي
ر|لغف|ربــــيع مهدي عبــــد| دئى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

259|4| لمول|لدين عبــــد|ل |كريم محمد جم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5o5|84 محمد طه محمد محمد بــــسطويس سكندريه|ل|طبــــ 

|3984 ر يسن رمزى درويش|من ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6|3364 بــــوشلق|لسيد |لنبــــى |بــــر عبــــد|حمد ص| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|67|2 ه  هيم رزق|بــــر|عيل محمد |سم|مشي  لمنصوره|حقوق 

444733 م|لدين أحمد عل|أحمد نور  ضتـــ دمنهور|علوم ري

677428 ن|محمد مجدى محمد محمود عثــــم لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

628|5o ف طه محمود|رحمه  رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6492o6 بــــ عىل|لوه|دل عبــــد |نسمه ع زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

7|5364 مك|لز|فظ عىل |ل ح|لع|عبــــد | مه لمنصوره|حقوق 

773896 لبــــر|م محمد عبــــد |لتـــه|جد |محمد م |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

675859 ل جعيبــــه|لكم|بــــو|ح |لفتـــ|ء فريد عبــــد |رس| لمنصوره|حقوق 

757886 د مصطفى محمد|ء عم|شيم ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

542|36 ىط|لع|حد سعد محمود محمد عبــــد|لو|عبــــد عه دمنهور|زر

9o4424 جح عىل عيس |عىل ن ج|حقوق سوه

4597o9 حمد|لدين صبــــىحي |ء نجم |رس| لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

44o|34 ف |مي هلل|حمد سعد عبــــد |دتـــ أرسر لشيخ|تـــمريض كفر 

689884 وى|لدمر|كريم محمد فوزى محمد  لمنصوره|ره |تـــج

5||7|2 ن|ن محمد زيد|حمد جمعتـــ زيد|محمد  |صيدله طنط

|3798| فظ|ح| يمن زكري|يوسف  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

83|o79 ي عبــــد|لن|ره عز عبــــد|س ل|لع|ج  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

||7ooo ف |سم |لق| هيم بــــخيتـــ|بــــر|رسر تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع
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75||92 محمد فكرى بــــكرى عىل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3|5243 لسيد محمود منصور|محمد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

78||8o ض أحمد خليفه|حمد ري|ض |حمد ري| ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

8489o9 حمد محمود|ذلي |عمر ش ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

853788 مل محمد شفيق محمد| ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

478645 للطيف|لبــــصي  عبــــد |محمود محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

258o8 ى|رحمه محمد  لعبــــد حسي  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

785887 حمد |لنبــــى مصطفى |لسيد عبــــد |لرحمن |عبــــد 
ه عمي 

 بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

92o495 عيسي | ركو سميح بــــسط|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

22|397 رق زىك حسن مصطفى|عمر ط هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

85877 لسيد|د |حمد زىك رش| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7||227  سمي  |نجوى ه
هيم|بــــر|هيم |بــــر|ئى لمنصوره|علوم 

4|9482 م|لسل|لرحمن محمد عبــــد|ريم عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

557|2 ىط|لع|ن عبــــد|لرحمن محمد شعبــــ|عبــــد ي سويف
تـــمريض  بــــنى

6|9368 لعيسوى خليف|مد |مد ح|يتـــ ح| ط|بــــ دمي|د|

42|o72 عيل|سم|هيم |بــــر|حمد |طمه محمد |ف لشيخ|بــــ كفر |د|

828485 حمد محمد محمد|يدي |ه تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

86|857 ق|لن|طمه عبــــد|ف وي محمد محمد|رص رسر دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

76o38| حمد|حمد سيد |محمد  لسويس|هندستـــ 

7764|3 حمد|ء مصطفى غريبــــ |عىلي هره|لق|ج طبــــيع |عل

|6243 ن مىك|يدى رفعتـــ حمد|ه هره|لق|م |عل|

5|3928 تـــه خرصى زنطح|ن محمد شح|إيم سكندريه|ل|عه |زر

3274o4 هيم عىل محمد خليل|بــــر|م  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o|63o حمد عىلي|مروتـــ عبــــده  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

696266 ف |رس |ف وى شلبــــي|لششتـــ|رسر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

764|88 هيم|بــــر|لبــــدوى حسن |لسيد |حمد |سلىم  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

82927| ي محمود عبــــد
حمد|لحكيم |مصطفى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

897567 ي|ديفيد د
ود جيد |ل د|ئى ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

4|3674  |يوسف ط
ى
عي|لرف|رق شوق |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي
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|547o9 لسيد|لعظيم |زم محمد عبــــد |ح ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3|3|36 حمد|هد محمد محمود |ن ى شمس|زر عه عي 

266oo ل مصطفى محمد|مصطفى جل ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6|847o لشويىح|محمد مسعد مسعد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3o836 ديبــــ خلتـــ|هر |مريم م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

64694o ى عبــــده |لمعتـــز |حمد | ى|بــــو |مي  لعني  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

895543 لرحمن عىل  |محمد مدحتـــ عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

2|792o بــــ محمد بــــيوم|يه|ملك  ى شمس|د| بــــ عي 

446975 بــــرهيم|حمد محمود |مصطفى خميس  سكندريه|ل|بــــ |د|

4o8732 دى|هيم محمد مصطفى ش|بــــر|هد |ن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

33|5o6 حمد محمود|ء محمد |رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

8o9678 ه | حمد عىلي|بــــر |حمد ج|مي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

857922 ء عيد تـــوفيق|ء عل|رس| ي|تـــمريض 
| لمنى

24o693 هلل|بــــر محمد فرج |ن محمد ص|يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|34488 رق محمد بــــيوم|ر ط|من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7747o حمد محمد|در |لق|ح عبــــد |بــــدور صل ى شمس|د| بــــ عي 

83957| حمد حسن حمزه|طمه |ف ن|سو|علوم 

28|458 لعليم حسن|لنبــــى عبــــد|محمد عبــــد دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

42o|42 ح ضبــــعون|لفتـــ|لسيد عبــــد |حمد |مريم  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

24279 ء سعيد سيد خليل|شيم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4477|7 هيم حسن|بــــر|روضه محمد بــــدير  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

5o9337 لد محمد محمد جعفر|عمر خ سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

63o242 دى|له|لسيد محمد عبــــد |محمد مدحتـــ  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

6|6o67 لعزيز عيسي|لعزيز فوزي عبــــد |عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

459536 حمد محمد|دل |ع| ن|ر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9ooo9| بــــر عقل |لج|حمد محمد عبــــد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5|2984 ده سعيد محمد|حمد حم| سكندريه|ل|حقوق 

236985 شمس مصطفى محمود عدوى سليم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48|946 لسيد|عمر محمود محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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|5|253 عيل|سم|دق |لسميع ص|ء عبــــد |رس| ن|علوم حلو

63538| هيم|بــــر|هلل |محسن عبــــد| دين زيق|لزق|حقوق 

4|93o4 لففى|ء عطيه عىل  عمر|رس| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

843|83 د عمر|حمد فؤ|شدوي محمد  ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

327935 لحميد|عبــــد| مر زكري|نديم تـــ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

423869 حمد طلبــــه|حمد خميس |ر |مي لشيخ|عه كفر |زر

232263 بــــ تـــرىك|لوه|لحميد عبــــد |ل عبــــد|محمد جم ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|5o36 ن محمد|م سليم|بــــس| م|ر ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

846579 م فتـــىحي جعفر حسن|بــــس ن|سو|تـــربــــيتـــ 

87|637 حمد|يه مجدي محمد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

452684 قتـــ عبــــد| وى فرج|لمعبــــود منش|رسر لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

923|6| لحمد محمد |بــــو|ره محمد |س ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

436|5| د محمد موىس|بــــر محمد فؤ|ص لشيخ|بــــ كفر |د|

|27755 نور حسن محسن|مريم محمد  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

35o62| هلل محمد|عبــــي  عىلي عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|5|7| ل عبــــده|طمه وجيه جم|ف ي|طبــــ 
|لمنى

792|8o ى |بــــر|ء |سم| حمد|هيم حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

6|8468 لجندى|حمد عوض |محمد محمد  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

757352 لحليم محمد|م عبــــد |لسل|عبــــد | ند |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

287633 لد محمد حسن سلـيم|كريم خ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3o5|6 رص محمود زىك|ندى ن ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

8|556o حمد|لدين |ء نرص|لد عل|خ ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

2|9568 حمد عريضه|حمد |دين محمد |ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

847995 تـــبــــ مغربــــي|فرحه محمد ر ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

44|693 ي مهدي موىسي حسن عبــــد |م|
ر|لغف|ئى لشيخ|علوم كفر 

676986 لجمل|دى |له|محمد رأفتـــ رأفتـــ عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

325597 لرحمن|م محمد عبــــد|ء عص|رس| ن|حقوق حلو

546276 نم|هلل عوض عبــــيد عبــــده غ|عبــــد  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

25o824 ن|لدهش|لحكيم |لد محمد عبــــد|خ ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى
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53|72 لمطلبــــ|هر عىلي عبــــد |ل م|بــــل حقوق بــــنى سويف

76539o لحميد محمد جوده|يمن عبــــد |د |زي تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

2o3|9 لرحيم عيس|طف عبــــد |مصطفى ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48|63o ل|لع|لرحيم عبــــد |محمد مجدي محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

488|o حمد بــــيىل|ئى مجدى |م| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2957|2 ور|سلىم محمد سعد محمد مج تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

693626 حمد|مه |ل سل|حمد جل| لسويس|طبــــ 

832|6 للطيف|لخي  سيد عبــــد |بــــو|ضىح  سيوط|عه |زر

3o|6o ف معوض معوض|نريم ن مشر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|32834 ىط درويش|لع|هر سعيد عبــــد |ره م|س هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9|478| حمد  |ن |ء عثــــم|ء عل|عصم ي صىح 
سيوط|معهد فنى

||8o|8 م فتـــىح سعيد|س| بــــتـــر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

242675 لحميد|مصطفى محمود محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

79|287 هد|رص محمود مج|محمود ن ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

48oo47 مه أحمد محمد سعيد|لد أس|خ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9o6859 ن |ئى مهر|لرحمن خلف ورد|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

248|o4 سم|ر مصطفى ق|لستـــ|مروه مصطفى عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

373o93 لعزيز عىل|ن وجيه عبــــد|نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

56422 للطيف محمد حسن|م محمد عبــــد|هش ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

78oo|9 ل محمود تـــوفيق محمود|جم زيق|لزق|بــــ |د|

8456|6 حمد|هلل ٍ|حمد عبــــد|هلل |عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ 

645o56 لبــــسطويس|لسيد حسن |محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4876|2 هيم|بــــر|حمد |رس محمود |لدين ي|عز سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o6748 لرحمن عىلي دحدوح|ندى نبــــيل عبــــد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

9|6786 مد حسبــــ فرج |محمود ح ي صىح 
سيوط|معهد فنى

458443 هلل||تـــسنيم محمد محمد عط لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

236297 ن|بــــدين عثــــم|لع|دل زين |ن ع|يم| ى شمس|زر عه عي 

49||57 لمجد محمد موىس|بــــو|ن محمد |يم| إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

257296 |ن عبــــده فهيم |يم|
ى
لمنوق لفيوم|ر |ثــــ|
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48548o ن منس موىس|ن نبــــيل جبــــر|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

867238 لنعيم|ه عبــــد|لل|لنعيم عبــــد|عبــــد| مه دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3699o4 ى|م|محمود رشدي  م عىل عي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

97|o4 د حسن|لجو|دي عبــــد |محمد ن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

527|34 لرحمن|عيل عبــــد |ن مهدى أحمد إسم|مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26o746 لضليل|ندى محمود محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

226525 حمد حسن محمد محمود|م |سل| ى شمس|زر عه عي 

35499| ف محمد طه|ء |رس| رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

33|956 لسيد|لسيد |مصطفى محمد  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

8o2542 لحميد|حمد عبــــد|مه |س|م |عص سيوط|حقوق 

342382 زق محمد حسن|لر|ر نجيبــــ عبــــد|زه| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

629466 حمد محمد بــــهجتـــ محمد| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|3978| بــــو هشيمه خرصى|يمن | |ر|ي ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|53655 هيم|بــــر|ر |لغف|مي  عبــــد |يه | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o3773 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|هيم محمود |بــــر| سكندريه|ل|طبــــ 

|62872 لمقصود|لمقصود محمد عبــــد |رحمه عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

363242 م عمر محمد|حمد هش| |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

478973 لمرصى|هيم خليل |بــــر|حمد طه |عمر  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

|76o25 فرحه مدحتـــ محمد سعدون ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

258895 ح خلف|لفتـــ|محمد محمد سعيد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

892o95 ه |لل|بــــ عبــــد|ل دي|ء جم|دع سيوط|ره |تـــج

6973o| هيم|بــــر|حمد |حمد |د |ئى عم|م| لمنصوره|علوم 

328857 م|لسيد موىس عىل عل|لحميد |بــــ عبــــد|يه| |بــــ بــــنه|د|

258484 يف زين  حد|لو|سط عبــــد|لبــــ|بــــدين عبــــد|لع|رسر ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|56428 لحسينى حسن مشهور|كريم محمد  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

8o9o44 لس  لسيد|ن |لسيد سليم|كي  ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

7888| د|لعزيز فؤ|م عبــــد |عمر عص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22948| مر|حمد عىل ع|ندى عىل  هره|لق|بــــ |د|

59479 ن|ن زىك عثــــم|محمود عثــــم حقوق بــــنى سويف

|66||6 م محمد حلىم عىل|سل| ى شمس|تـــج ره عي 
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9|3o87 حمد |محمود عزبــــ محمد  ج|بــــ سوه|د|

32o825 ن تـــرىك|محمد عىل سليم ن|حقوق حلو

92|7o6 لعظيم  |لدين عىل عبــــد|ء |م بــــه|وس تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

5o859o لمقصود خليفه|لحكيم عبــــد|مصطفى يوسف عبــــد سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|333|3 حمد|محمد جمعه عىل حسن  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35||26 ى عل|لغنى عىل حس|مريم عبــــد م|ني  ى شمس علوم عي 

7|6429 بــــينى عىل محمد |م |سل| عيل|سم|لشر ط|بــــ دمي|د|

699|o9 لسعيد مصطفى جبــــر|محمود مصطفى  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

66276 س|لنح|لحميد محمد حسن |كريم عبــــد  لفيوم|هندستـــ 

24|54o لمول|شم عبــــد|سلىم عىل ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3oo494 ن|لحكيم شعبــــ|مجدى عبــــد | نور تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

765392 ف عبــــد|لرحمن |سيف  ر محمد كريدى |لستـــ|رسر
زغلول

صيدلتـــ بــــورسعيد

43769 رص رجبــــ فضل|لن|ده عبــــد |مي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6||968 لق بــــدره|لخ|مل عبــــد |ر عطوه ك|أبــــر |تـــمريض بــــنه

6776o9 مد زهره|د ح|لجو|عمر عبــــد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

757o7| يم|لد|م عبــــد|لسل|يم عبــــد |لد|ء عبــــد |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

63|756 لسيد محمد محمدهنديه|ء |هن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89o937 سعد حسن رزق |ء |شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

696329 ل|حمد مش|يه حمدى | سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

7|||3| زق|لر|حمد محمد عىل عبــــده عبــــد | ط|معتـــ دمي|علوم ج

42o396 لخي |بــــو|د محمد |لجو|ريم يوسف عبــــد لمنصوره|بــــ |د|

78|o82 ل|بــــ محمود جل|يه|محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

46636 رتـــ ممدوح محمود سيد|س ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

77|o|7 وق منتـــرص محمد  لعيسوى|حمد |رسر زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

268o2o ره|زق عم|لر|محمود محمد عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

5|53oo ئى عىل عىل فهىم|يمنى ه علوم دمنهور

7|6956 ل|ل محمد هل|م هل|سل| لمنصوره|نوعيتـــ 

374276 لدين محمود محمد|محمود عز  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

899o|6 هجي  لطفى صديق محمد  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

Wednesday, September 5, 2018 Page 3224 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

675455 د زىك متـــول|ئى محمد فؤ|يدى ه|ه لمنصوره|صيدله 

886357 محمد محمود عىل مرىس  سيوط|ره |تـــج

7o|249 وى|لهند|حمد |لعزيز |هر عبــــد |حمد ط| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

62o268 ر|لف|لمتـــول |صم مني  |ع ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

494o3 م فكرى محمد|جر عص|ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

523643 هيم عوض|بــــر|حمد محمود محمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

8o54oo مد|لحميد ح|حمد يوسف عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

853o45 لح حسن محمد|محمد ص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

82o3| شور|ل محمد ع|محمد جم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

356|86 ى عىل ى عىل خرصى عىل خرصى |تـــمريض بــــنه

6|8258 بــــو سمره|حمد طه فتـــىح | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4|76o7 لح|نور عىل عىل ص|ن |يم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

689o4| زى|لسعيد حج|لسيد |رق |حمد ط| لمنصوره|هندستـــ 

635572 ه س م|م|ل|ز |لبــــ|حمد |م |ني  ن|صيدله حلو

54o33o لبــــهلول|حمد محمد |لمجيد |مروتـــ عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

492968 محمد محمود فرج فرج سعودى ره دمنهور|تـــج

69|985 ل|لكريم جل|محمد محمد معروف عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

688628 ل|لمتـــع|عيل عبــــد |سم|عيل محمد |سم|مي  | ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

5|3796 محمود محمد عىلي محمد بــــهنس سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|43o37 لمنىح  متـــول|م محسن عبــــد  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

453252 لحميد|مد عبــــد|لحميد ح|حلىم عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

4o73|7 |للطيف |للطيف عبــــد |كريمتـــ محمد عبــــد 
بــــوحليمه

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|o428 هلل حسن|لمنعم عبــــد|محمد عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

8o6o28 فظ|ح محمد ح|لفتـــ|سندس عبــــد ي|تـــمريض 
| لمنى

892555 ره عمر حسن محمد |س سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

78|75o لرحيم متـــول عىلي|ده عبــــد |غ زيق |لزق|تـــمريض 

334524 عيل|سم|حمد |بــــ محمد |لوه|عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

697448 عيل|سم|رم محمود |محمد ك لمنصوره|ره |تـــج

|5o872 ن يوسف|لحميد رضو|يه عبــــد | هره|لق|بــــ |د|
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3|425 حمد متـــول|لدين |ء |حبــــيبــــه عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

28|48 لخربــــوطىل|لمجيد عدلي |رس عبــــد |دتـــ ي|غ ن|بــــ حلو|د|

6o5|25 ده|حمد زي|لحميد |رق عبــــد |منيه ط| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|323o5 ى جم|ي ى|سمي  ل محمد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o855o |ل |لع|لحفيظ عبــــد |ل عبــــد |لع|ء عبــــد |ل|
لعدوى

لمنصوره|بــــ |د|

4|4463 بــــيل|يمن مصطفى ق|ء |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|62252 للطيف محمد|سحر مجدى عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

35796| حمد مصطفى|حمد محمد | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

453|99 محمد نبــــيل محمد محمد منصور لشيخ|هندستـــ كفر 

233|53 د|لجو|لحميد عبــــد|لمحسن عبــــد|طمه عبــــد|ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

78|573 للطيف عوض|ء محمد عبــــد |ل| زيق|لزق|نوعيتـــ 

367587 رس محمد|جر محمد ف|ه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

228454 هيم|بــــر|لسيد رشدى عىل |ء |رس| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

5||847 د|حمد مر|دل شفيق |مهند ع عه دمنهور|زر

578|4 ر|ء محمد عىل عم|ل| لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

6|5563 ن منصور|م رمض|م هش|سل| ط|بــــ دمي|د|

5|4883 ي |ن محمد شعبــــ|رو بــــو خوختـــ|ن خبــــي  عه دمنهور|زر

442424 هيم عىل|بــــر|د |م زغلول فؤ|عل لشيخ|ره كفر |تـــج

4334|8 لمهدي|لجيد محمد |عىلي عبــــد لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

6927o4 ح غيثــــ|لفتـــ|يدى محسن محمود عبــــد |ه لمنصوره|ره |تـــج

649588 دي|له|حمد محمد عبــــد|حمد |زينبــــ  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

48|4|2 لح محمود|ن ص|زم محمد عثــــم|ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

923o36 ندرو سمي  رمزى بــــولس  | لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

8o9293 ن|لرحمن عثــــم|دل عبــــد|محمد ع ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

245677 لمقصود|فع عبــــد|لر|عبــــد | حمد رض| لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

365848 ف محمد محمود|محمد  رسر ى شمس حقوق عي 

8o8o58 ي محمد|ميمه رجبــــ م|
ضى ره بــــنى سويف|تـــج

758769 ى |عىل  ى|مي  لسيد حسي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

84398 لمنعم|بــــ عبــــد |لوه|دل عبــــد |لد ع|خ لمنصوره|حقوق 
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|78|4o محمد سيد محمد عبــــده رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|495|6 لعظيم محمد|لدين عبــــد |ل |هدير جم د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

92oo65 وى  |نشوى صبــــرى محمود طنط ج|ره سوه|تـــج

2|65|6 دى محمد فهىمي يونس محمود|ش ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

2|3o|7 رق سيد محمود|طمه ط|ف ى شمس هندستـــ عي 

354953 حمد محمد|ن محمد |نوره |تـــربــــيتـــ بــــنه

3|82| لدين مخيمر محمد|م |كريم حس ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

||65o6 متـــوشلح| مه عط|س|رحيل  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3484o حمد|نور محمد |لد |لرحمن خ|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

267766 لجندي|هيم محمد |بــــر|محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

||6|65 ف سعيد |لدين |سيف  عيل|سم|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

883985 هيم نجم |بــــر|ل |ء كم|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

779383 هيم موىس|بــــر|لحميد سعيد |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

696236 ن|ئل بــــدوى سعف|حمد و| لمنصوره|ره |تـــج

27o244 |لعل|بــــو|لعظيم |محمد مصطفى عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6o827| ل|لجم|ء مصطفى عىل |آل |صيدله طنط

6|3|o7 وى|لعربــــ|لرحمن جوده |رق عبــــد|نسمه ط هره|لق|ج طبــــيع |عل

64ooo4 ي عيس|لشو|د محمد |منيه عم|
ى
دق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3o583 رص محمد شلبــــى|ن| لي|د هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

449333 بــــتـــ|هيم ثــــ|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|عمر  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

758o58 مه عبــــيد|ن سل|عيل سليم|سم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

297556 ف يوسف |حمد | ر|لف|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

36o|o ء مسعد سعد حنفى|زهر هره|لق|صيدله 

4o8o55 ر|لستـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8|5567 هلل محمود|محمد عىلي عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

536459 لحميد محمد يوسف|تـــفى فوزى عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4348o6 رم يونس|لمك|بــــو |ء محمد |رس| |ره طنط|تـــج
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5oo722 وى|لنكل|هيم |بــــر|بــــ سعد |يه|بــــسنتـــ  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

894435 ى | رس عنتـــر حن|ي| يوستـــي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

757653 لسيد|لسيد مصطفى |جر |ه لعريش|بــــ |د|

86o268 ي فوزي عىلي حس
ى|مصطفى ني  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

256o65 ى محمد شلبــــى|محمد  مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

76o8o4 ى|لر|بــــر عبــــد |لج|ء عبــــد |سم| زق حسي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

88o368 حمد  |مصطفى محمد تـــوفيق  سيوط|هندستـــ 

8336|7 ن محمود|عىلي محمد عثــــم دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

54969 ر عبــــده|يمن عم|ندى  صيدله بــــنى سويف

365957 هلل|لمحسن عبــــد|لد عبــــد|عنتـــر خ دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

8|o72o حمد بــــريقع|ره محمد |س ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

83|998 ى غ|بــــسمه عص نم|م محمد حسي  ن|كليتـــ طبــــ أسو

28673 لمبــــدى|طف محمد عبــــد |محمد ع هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

64739| لد محمد محمد عىل|نشين خ زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6|5|6o عرنسه| كريم مجدى محمد زكري ط|حقوق دمي

42|4o5 حمد حسن محمد فرج|نهله  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

5o2388 للطيف محمد حسن|حمد عبــــد|محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

464695 هلل مرير|يمن محمد عبــــد |م |هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

87o643 لسيد|م محمد حسن |حل| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o82|5 لمقصود|م محمد مصطفى عبــــد |حس لمنصوره|صيدله 

335925 لمقصود|لحليم عبــــد|محمد عبــــد| دين |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6o7|29 وى|لشه|ر |لستـــ|هيم عبــــد |بــــر|سمي   |ره طنط|تـــج

7737|| ي |ء سيد رج|حسن
هيم|بــــر|ئ  ى شمس|د| بــــ عي 

27o673 لسيد|لحفيظ |م محمد عبــــد|عص تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

7o7887 ن|لسيد محمد طم|ئل |رس و|ف لمنصورتـــ |تـــمريض 

3426o بــــ حسنى فريد|يه|عمر  هره|لق|ره |تـــج

628298 يف شعبــــ لسميع|بــــوبــــكر محمد عبــــد|ن |رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

4o848| حمد سمي  يوسف|رق |ط |بــــ طنط|د|

924|48 حمد |لقطبــــ محمد |محمود صفوتـــ  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن
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82|87 ن محمد|حمد سليم|رق |ء ط|دع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o894| حمد مصطفى|هيم |بــــر|محمد صبــــرى  هندستـــ بــــور سعيد

5|9|54 تـــم|بــــ ح|لوه|ح عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

4|3323 حمد رسور|محمود سعيد محمدي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

48|563 ن|حمد زيد|ج |بــــوزيد فر|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|3382 ن مىك|حمد محمد رضو|رنيم  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

362748 ن عىل|حمد عثــــم|عىل  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2846|2  س|ه| مه
ى
لم|ئى شوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

765927 بــــر محمود محمد عبــــده|سهر ص بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

4427o2 در|لق|ج حسن عبــــد|لسيدتـــ فر| لشيخ|ره كفر |تـــج

7732|2 ر|لسح|محمد مهدى محمد حسن عىل  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

9|727o ى  |كه سعد بــــش|ديفيد مل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8ooo45 يسي|لعو|هلل |لمنعم عبــــد|دل عبــــد|محمود ع ره بــــنى سويف|تـــج

348376 يتـــ بــــخيتـــ محمود خضي | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

45o|33 لد محمود صبــــري|محمد خ |ره طنط|تـــج

444445 ط|لقلف|ن محمد محمد محمدعطيه |يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

57427 هيم|بــــر|لحميد |ر محمود عبــــد |من ره بــــنى سويف|تـــج

38953 لعفيفى|ح |لفتـــ|محمد طه عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o3o3o ر|ل دويد|مد هل|لسعيد ح|ئى |م| زيق|لزق|بــــ |د|

84o59 فظ|طمه سيد محمد ح|ف  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

243735 مل|طمه سليم عوده ك|ف ن|بــــ حلو|د|

34o246 سم|عيل ق|سم|ح |فتـــ صل|ء ر|سم| |حقوق بــــنه

459724 حمد|عيل |سم|حمد |لدين |ء |ء عل|ول سكندريه|ل|حقوق 

328656 شد|حمد محفوظ محمد ر|محمود  |ره بــــنه|تـــج

22|9|6 مد|لدين ح|ح |ئى صل|يدى ه|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

335o62 وق يوسف محمد عىل رسر ى شمس صيدله عي 

488745 هلل|بــــ |ن ج|حمد محمد رجبــــ عثــــم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6363 ن|فريده فوزى محمد بــــهجتـــ زهر هره|لق|ره |تـــج

42842o لقيع|لفتـــح |بــــو|ر عمر محمود |مي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9o54o5 ء محمد حسن خليل |شيم ج|بــــ سوه|د|

84|643 ن|بــــوبــــكر سليم|بــــ |لوه|بــــوبــــكر عبــــد| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج
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254o49 ل|لجم|هيم |بــــر|هلل |ل عبــــد |هلل جم|عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|3|633 ن حلىم|مل محمد سليم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|58592 م محمد|لسل|ن عبــــد |لدين رمض|ج |د رس|جه هره|لق|ر |ثــــ|

||6439 ى شد|هر منس ن|م| كرستـــي  ى شمس|تـــج ره عي 

884o79 لصبــــور  |عبــــي  محمود محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

843524 لرسول محمد|عىلي حسن عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

62|o67 بــــينى محمد سويد|هر |م| ند لشر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

24832| وى|لحفن|وى عىل |حمد حفن|ء |هن |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

3|344o رتـــ منيسي فهىمي منيسي|س ى شمس هندستـــ عي 

432||3 |م محمد محمد ند|ندى هش |بــــ طنط|د|

25762o ش|لحش|ن |رىء حمد|تـــم ط|ح ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

287938 ي|رق عىل محمود |محمد ط
لسبــــفى تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|559o9 ل|لع|ل محمد عبــــد |يه جم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

79o4o| ي
حمد|حمد عبــــود | |دئى تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

4o2o38 حمد محمد|محمد نجيبــــ  سكندريه|ل|حقوق 

25732o د شلبــــى|لجو|عبــــد| هلل رض|منه  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

8558|o م رجبــــ محمود|حمد عص| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4|4998 س|حمد عىل حو|محمود عىل  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

|327|5 ى يوسف محمد عبــــد |منتـــ  لعزيز|هلل حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

779|96 ى|هيم |بــــر|ره عيس محمد |س لزهي  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

425334 لمهدى|سلىم محمد محمد محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6233o5 ى|حمد ش|دى |له|هلل مجدي عبــــد|منتـــ  هي  ط|حقوق دمي

8o48o7 بــــوخطوه|هلل سيد |ن عبــــد|يم| ي|عه |زر
|لمنى

338953 هيم عطيه|بــــر|حمد |ن |ء رمض|سم| |ره بــــنه|تـــج

422|| لسيد محمود|جر محمود |ه ن|بــــ حلو|د|

76375| بــــ|لسيد خط|ء عىل حسن |سم| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

3545|9 تـــ مجدي ع| تـــ|شور بــــيوم فرح|مي  ى شمس صيدله عي 

289994 هلل|ل عبــــد|هلل محمد جم|ر عبــــد|مي مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

485327 هيم محمود مصطفى|بــــر|حبــــيبــــتـــ محمود  سكندريه|ل|ره |تـــج

69|32| ى|زين  حسي 
ى مصطفى تـــ حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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3||62 بــــو زيد عبــــده|لسيد |منيه |  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

429765 لجندى|هيم |لسيد إبــــر|ل |لسيد جم| لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

479647 ض فتـــىحي محمد|عمر ري ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

8o6|45 ي |لر|ل عبــــد|هدير جل
ن|لسم|ضى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

54oo94 هيم محمد رجبــــ|بــــر|هيم محمد |بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

292829 ف محمد عبــــد|محمد  لرحمن|رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|384|8 ن لمنصف زعلول محمود|عبــــد | مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

525|22 دتـــ محمد محمود حسن شمندى|مي سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

587|8 س|حمد مبــــروك عىلي عبــــ| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

26o8|4 ذل رحيم|لش|لحميد |لد عبــــد|ره خ|س ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

487788 ن مرىس|م عىل سليم|د حس|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

755o4o حمد|لحسن |بــــو |مصطفى محمد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

44|936 لرحمن|ىط عبــــد |لع|لد عىل عبــــد |خلود خ |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|5735| لمنعم|لنعيم محمد عبــــد |عبــــد | نور هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|o5oo عيل|سم|ل عىلي |عىلي جل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6764o ه ن لمجيد|رص مصطفى عبــــد |ني  لفيوم|صيدلتـــ 

34|2oo ز|سط فو|لبــــ|حمد عبــــد|لبــــدوى |حمد |رق |ط |بــــنه| هندستـــ شبــــر

47466 زق|لر|رق محمد عبــــد |يتـــ ط| ن|بــــ حلو|د|

54656| لذبــــيدى|حمد خليفه |لرحمن |عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|62824 لمجيد|ل عبــــد |حمد جل|محمد  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

649357 حمد صقر|لسيد فتـــىح |حمد | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

45|584 ي محمود محمد |ه
لهىل|عيل |سم|ئى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 

 مريوط

9o8|98 ي|ر
لصغي  رويشد |م محمد |هش| ئى ج|بــــ سوه|د|

854557 ى ل|خلف يوسف غبــــري| يوستـــي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|54342 ى|ر ى جمعه محمد حسي  م حسي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

3585o5 هلل محمد متـــول|مريم عبــــد |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

2|2269 ف|عمر ح تـــم مصطفى رسر هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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459283 |حمد عىل وف|لدين |م |يه عص| سكندريه|ل|حقوق 

5|2824 لعيسوى|محمد حمدى عىل  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

846293 ي ربــــيع قن|لر|ء عبــــد|سم|
وي|ضى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

44o745 ه عبــــد در محمد عىل سعد|لق|ني  لشيخ|بــــ كفر |د|

6993|| لحميد متـــول|محمود متـــول عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

366283 ن|لد صبــــره عثــــم|مريم خ تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

35|24| هلل عمر محمد طوجى محمد عيس|عبــــد ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

36|6o2 ع|لرف|حمد |هدير مدحتـــ  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4o439 نور متـــري|مح |مريم س ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

26|4o5 لففى|حمد محمود فتـــىح | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8o45|7 ديبــــ|مح وهيبــــ |مريم س ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

464485 يم|لد|در فتـــىح يوسف عبــــد |محمد ن ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

8o3384 ى |دل رمزي بــــهن|ع| مي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|6o637 لمقصود|حمد عبــــد |ل |سيف جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

685546 س عطيه|يه رزق رزق عبــــ| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7|2625 ل|لورد بــــل|بــــو|لسيد |ج  |ن ن|يم| لمنصوره|حقوق 

789523 لمحسن محمد حسن|زينبــــ عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ 

63777| ي
لحفيظ|د مصطفى عبــــد|عم| دئى زيق |لزق|تـــمريض 

2439o9 لمحسن|ح عبــــد|د صل|ديه عم|ن ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

522oo5 در يونس|لق|ن محمود عبــــد |نوره |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

426664 ل|لدل|در |لق|ئى محمد عبــــد |ر ه|من |ره طنط|تـــج

648474 ف عبــــد|حمد | زق حسن مصطفى|لر|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

279||o لجمل|لسيد |رص عبــــد|عمر ن تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

48952o وى|لمحل|حمد محمود حسن |للتـــ سمي  |منتـــ  سكندريه|ل|حقوق 

9o866o وى |لكريم حلف|حمد عزتـــ عبــــد| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

427|o7 ى مصطفى بــــسيوئى رجبــــ خط|ي بــــ|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

86ooo| ديفيد صفوتـــ صليبــــ جرجس ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

77693 هيم|بــــر|لسيد |دل محمد |رحمه ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|888 ى  مني  حسي 
محمد مصطفى هره|لق|ره |تـــج
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77489| هلل|ن عبــــد |ن محمد محمد سليم|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8349o2 ي محمد عبــــ
س|محمد حفنى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

68o|o8 ل|لع|لفتـــوح محمد عبــــد |بــــو|مريم محمد  لمنصوره|هندستـــ 

6o3628 لمحمدى صديق|يدى حمدى |ه |تـــربــــيتـــ طنط

685335 ن ى عبــــد | مي  لتـــ|لغنى غز|حسن حسي  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

42o422 ي حسن |سم|ء |رس|
ي|عيل مصطفى

لقلينى لمنصوره|حقوق 

8|5525 محمود محمد| محمود رض ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

3443o6 ف محمد |حمد | لحليم|لصغي  عبــــد|رسر رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

42295| عيل|سم|ل |لع|ء منصور عبــــد|رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

84|5o2 ن محمود|محمود محمد عثــــم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4539o ض|هر ممدوح ري|محمد م هره|لق|بــــ |د|

776354 ي
هيم عيس عيد|بــــر| |دئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o968o لكريم |بــــودوح خلف عبــــد|م |سل| ج|ره سوه|تـــج

597oo ى|ل|عىل محمد | ثــــري ربــــعي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5|376| محمود محمد محمود حزيمتـــ تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4|6o57 ي|ر
إلنه|عىلي فتـــىحي عىل | ئى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4|2267 لهلبــــى|لعبــــد |بــــ |يه|سعيد  |بــــ طنط|د|

325884 ل|لع|ء محمد خلف عبــــد|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

69o346 مد عىل|منى عىل ح ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

334|o بــــ سيد ميهوبــــ|لتـــو|ء عبــــد |رس|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

9|4|5| هلل محمد  |هر فتـــح |ر م|من سيوط|ره |تـــج

2553|| وى عمر|لد محمد منش|منيه خ| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4643| س|تـــسنيم سعيد عىل عبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

68o95o لعدل|لسيد |هلل نرص عوض |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2||86 لمقصود|لم فرج عبــــد |رحمه س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

693644 لجريدى|ر عىل |لغف|حمد عبــــد |عمرو  لمنصوره|صيدله 

326|9o ىط|لع|بــــ حلىم عبــــد|يه|حبــــيبــــتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

6o6357 لصفىط|ع |لسبــــ|م |لح عص|ص لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

78|384 ي|ر
منصور سعد منصور| ئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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776646 وق نزيه عبــــد  لسيد|لبــــديع عىلي |رسر ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

24o972 حمد|لرحيم |ح عبــــد|محمود صل د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

4387o6 لرحمن محمد مرىسي|محمد صبــــىحي عبــــد  لشيخ|طبــــ كفر 

858934 ى|م ك|ممدوح تـــوفيق سدر| رتـــي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

84|924 بــــر محمد عمر|ء ج|شيم تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

6|466| لعظيم عطيتـــ|م محمد بــــدير عبــــد|سل| |نوعيتـــ طنط

4493o هلل|هلل ربــــيع عىل عبــــد|يش عبــــد كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

42o33 بــــر|ن ص|لسيد رمض|ء |سم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77|846 ن محمد حسن|ل سليم|ئى جم|م| زيق|لزق|عه |زر

3|953| ي
طف عىل غنيم|عىل ع| دئى ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

67934o شه|ن عك|لدين محمد رمض|مصطفى سعد  سيوط|هندستـــ 

8|4688 م|م|م محمد |م|ء |سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

3|9782 ي ي
ر|ل مختـــ|رس محمد جل|تـــفى ى شمس|زر عه عي 

|8|24 ى جم عيل|سم|لدين عفيفى |ل |حني  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

838|45 ي مريد رسجيوس|ذ| ك بــــشر قرص|ل|فنون جميله فنون 

4||946 حمد|هيم |بــــر|لحميد |حمد محمد عبــــد| |ره طنط|تـــج

3656| س محمد|ء نرص عبــــ|دع لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

64o59 ى ل|ئى فخرى غبــــري|ه| مي  لفيوم|هندستـــ 

69|93 لرحمن|ن محمد عبــــد|ندي رمض صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

5|48o5 ط|حمد سم|هيم |بــــر| |لي|د تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

24458| حمد سعد|لد جمعه |محمد خ ن|تـــمريض  حلو

2427o7 ن محمود|مح صبــــرى رمض|س ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

9oo64o لمغيثــــ |فرحه محمود حسن عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

698o87 نه غنيم|لسيد شبــــ|هنده |ش لمنصوره|علوم 

238448 ر|لنج|هلل |رؤيه ربــــيع عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|523| ى|بــــع |لتـــ|يمن محمد |كريم  لعشر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

844382 ي
عىلي محمد عىلي| دئى ن|سو|بــــ |د|

7|6439 لبــــلشتـــ|لعزيز |رق مصطفى عبــــد |زينبــــ ط لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|7337o ي |بــــر|
ى
حمد محمد|هيم شوق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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47782o لرشيدى|حمد |بــــ حسن |يه|د |زي ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

862573 عيل|سم|لرحمن محمود محمد |عبــــد م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

5|2|26 ق|لسو|حمد رجبــــ | |عمر رض ره دمنهور|تـــج

3|5564 حمد|رق عنتـــر |هند ط ن|بــــ حلو|د|

389|6 لحليم محمد|لحليم محمود عبــــد |عبــــد  ن|تـــمريض  حلو

9oo3o7 سم حمدى محمود |لق|بــــو|محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|46264 ي
سعيد عىلي سيد محمد| دئى ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

77|o74 ئى|ع يوسف فرج|نسمه رف لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

8o4528 ي|نور عبــــد|م |ء عص|رس|
لغنى ي|نوعيتـــ موسيقيه 

|لمنى

62545o د بــــطرس يوسف|د فؤ|در مر|ن ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

3|5583 ف محمود عطيه|ء |سم| رسر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

92|835 ف بــــ| د  |م ج|سم ف|رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|75854 لشهيد|م عدل عبــــد |ركو عص|م ى شمس حقوق عي 

69||5o لرحمن محمد|يه معوض عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

699|62 حمد|دل محمد |م ع|ريه لمنصوره|طبــــ 

523767 لحسن|بــــو |ئى محمد |حمد غيط|محمد  بــــ دمنهور|د|

|2o296 مي  عليوتـــ|مل ممدوح | هره|لق|بــــ |د|

35925o لس نبــــيل سمي  بــــطرس كي  ى شمس صيدله عي 

39335 حمد حربــــي محمود عىل|محمد  هره|لق|بــــ |د|

253|37 لجوهرى|ل مبــــروك |يه جم| شمون|نوعيتـــ 

54o4o2 ي
هلل|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |حمد | |دئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

769962 وي حمودتـــ|وي عرج|دى محمد عرج|ه لسويس|هندستـــ 

75|o88 عيل|سم|ء مسعد عىل |ل| لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

52462| حمد عوده|حمد |رص |هيم ن|بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2699|7 ر|لعط|وى |لمنش|محمد مؤمن محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|48765 ريم مصطفى محمد مصطفى هره|لق|ره |تـــج

78|432 ى محمد|منه  هلل نبــــيل حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

263855 لغنى|لد عطيه عبــــد|س خ|ين| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

329857 ح محمد|لفتـــ|د عبــــد|رس ج|ء ي|سم| هره|لق|ج طبــــيع |عل
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3633o لرحمن|حمد عبــــد |مصطفى سيد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

86|5| لعزيز سيد نرص|حمد عبــــد |وليد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

846652 حمد سعيد محمد|مؤمنه  ن|تـــمريض أسو

|2o|48 د|ل ميل|مريم ثــــروتـــ كم ى شمس هندستـــ عي 

865883 حمد|حمد سيد |محمود محمد  لمنصوره|حقوق 

349653 مر|لد محمد محمد ع|ء خ|شيم ى شمس|د| بــــ عي 

|6433| حمد|حمد عىلي |حمد بــــدر | لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

525|9 لح عىل حسن|جر محمد ص|ه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

23544 ء سيد محمود|مصطفى عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

86o69| مي  يونس محمد|ل|صفيه  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

45895 ل شيىم|حمد هل|طف |ن ع|يم| لفيوم|عه |زر

|54377 ف محمد عىل|محمد  رسر ج|بــــ سوه|د|

|6|475 يف عطيه محمد جميل مصطفى رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|49929 ويرس|يم موريس س|فر|نوبــــ |بــــ| ن|بــــ حلو|د|

498252 |لق |لخ|لحميد محمد عبــــد|ء عبــــد|شيم
بــــى|صل|ل

معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

89o6|4 تـــه |لغنى شح|محمود سعد عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

359573 سط|لبــــ|سلىم ممدوح منصور عبــــد ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

2558|4 ن شلبــــى|مصطفى شبــــل عثــــم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

2|468| محمد مدحتـــ محمد يوسف ن|بــــ حلو|د|

642o5o ح عطيتـــ عىل نجم|حمد صل| زيق|لزق|حقوق 

28928o سط| لبــــ|عيل محمد عبــــد |سم|م  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|6356 لرحمن|حمد فتـــىح عبــــد|محمد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

78453 م|لسل|متـــ محمد لطفى عبــــد|س|محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

775o9o ف ممدوح عبــــد | زى|لحكيم محمود حج|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7582oo هلل|هيم عبــــد|بــــر|مل |هلل ك|منه  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

87o966 ي عىلي|زينبــــ ع
دل مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

626446 لرحمن|حمد حلىم عبــــد|ر عبــــده |من زيق|لزق|علوم 

37358o لعزيز|لعزيز سعيد عبــــد|محمد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

27o|72 ل|بــــيشوى مجدى نده سوري تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4364|4  عبــــد |
ى
ود|سط عىل د|لبــــ|حمد شوق لشيخ|عه كفر |زر
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82278o لحميد|ل عبــــد|دل جل|م ع|سل| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8|2o5 ن|زق حمد|لر|ل محمد عبــــد |جم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

68249o لسيد|تـــ محمود |ن محمود فرح|يم| ج|بــــ سوه|د|

7o8|| |لبــــ|لحليم عبــــد |ن عبــــد |م شعبــــ|سل|
ى
ق ضتـــ|ري/م بــــنى سويف|إعل

6|77o8 وتـــ|ضل محمد حل|حمد ف| سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

875484 ل محمد |لع|حمد مرتـــضى عبــــد|ريم  ضتـــ|ري/ج|أللسن سوه|كليتـــ 

627439 ن|لموجود عثــــم|منيه محمد عبــــد| زيق|لزق|بــــ |د|

8688oo ء محمد خليل نوبــــي|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7646|5 حمد محمد|لرحمن |عبــــد | سمي  زكري ره بــــور سعيد|تـــج

4o79o2 حمد|ن كرم حسن |رو سكندريه|ل|ره |تـــج

857o74 ح محمد|لفتـــ|هلل عبــــد|هيم فتـــح |بــــر| ي|تـــمريض 
| لمنى

25o98 يوبــــ حسن عىلي|ضىح  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

75322| لحميد|حمد سيد محمد عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5o55o2 ف صبــــىح |محمد  م|م|حمد |رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

486588 لم|للطيف س|بــــر عبــــد |نس ج| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22o||5 مد|حمد ح|مد |ح| ر|ي مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

68o844 لسيد معوض|لسيد |يمن |حمد | لمنصوره|ره |تـــج

289|3 لدرديري|حمد |لد |حمد خ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

28448 حمد|عيل |سم|يوسف محمود  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

354|44 ف وليم ر| |دون|م شد|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

28764 حمد خليفه|ذ محمد |مع ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

32599 لحميد عوض|حمد عبــــد|هيثــــم  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

67837| لسميع عطيه|م وليد رفعتـــ عبــــد |سه لمنصوره|حقوق 

885|27 لمنعم محمود سليم |ن عبــــد|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

86o888 ن عليش|محمود عيس رمض لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5|445 عيل|سم|حمد محمد |حبــــيبــــه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

754o84 ىسي|دى بــــل|له|حمد عبــــد |مروه  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

6o22|4 لحميد عىل مطحنه|لمجيد عبــــد|كوثــــر عبــــد لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

4|9392 ى خ بــــ|لوه|لسيد محمد عبــــد |لد |حني  لشيخ|بــــ كفر |د|
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63o964 لوزيرى|بــــسنتـــ يوسف محمد نجدى  زيق|لزق|ره |تـــج

768978 ن موىس|ء محمد سليم|شيم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

347684 فتـــ محمد يوسف|هيم ر|بــــر| عه مشتـــهر|زر

|47485 حمد محمد|هر |حمد ط| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

2296o6 ى عبــــد |من لرحمن|ر منىح  محمد حسي  ى شمس|زر عه عي 

78539 ى محمود  حمد حزين|محمد حسي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

8o3347 رتـــن مدحتـــ يوسف زىكي|م ي|بــــ |د|
|لمنى

778826 عيل|سم|دل حسن |رحمه حسن ع هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

32|32| شد هلول|ريمون نجيبــــ ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o79o6 دى |له|لعزيز عبــــد|دى عبــــد|له|هلل عبــــد|هبــــه 
|سليم

إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

|52352 س|هيم عبــــ|بــــر|هيم |بــــر|بــــ |شه |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

32o833 ى وس|ندر|دق |جرجس ص| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o4482 للطيف|هلل عبــــد |ء عبــــد ربــــه عبــــد |رس| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

5|3498 ر|هلل نو|ن رجبــــ فتـــح |مصطفى شعبــــ عه دمنهور|زر

253989 بــــوسعده|هيم |بــــر|لبــــكرى |ل |محمد جم تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

45|854 ئى|لورد|د |لجو|هلل عبــــد |ئى عبــــد |هلل ه|عبــــد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

88|363 لسيد  |هلل عىل حسن |منتـــ  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

4|5652 وي|لصفط|هيم محمد محمد |بــــر|يوسف  لشيخ|بــــ كفر |د|

76678| |لبــــن|هيم عىل |بــــر|محمود محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

|438|6 ئيل|هيم ميخ|بــــر|يكل |ميشيل م ى شمس حقوق عي 

8o5795 ى ي|يوسف فرج | كرستـــي  هلل جورج  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4894|8  عىلي حسن|طف ي|ن ع|نوره
ى سي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

5oo956 لرحمن مقيدم|حد عبــــد|لو|ء عبــــد|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

54|285 ن|حمد سليم|لرحمن |مل عبــــد |محمد ك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

37|734 طمتـــ عطيتـــ محمود محمد|ف |حقوق بــــنه

7295| رثــــ محمد|لح|بــــو|زم |محمد ح ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

754333 |يدى |ه
ى
حمد محمد دسوق عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

64932o د رزق|لسيد محمد مر|م |حس سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

75o82| ن|ء نرص عىل سليم|رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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546349 مصطفى محمد مصطفى دعبــــيس تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

253659 محمد حسيبــــ محمد حسيبــــ هنومه ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

7742o7 لد محمد عطيتـــ|بــــسنتـــ خ هره|لق|ج طبــــيع |عل

84299 قتـــ | لمجيد|لعزيز عبــــد |حمد عبــــد |رسر ره بــــنى سويف|تـــج

9o3444 م |ر شهيد ف|بــــولس قرق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4o245o حسن بــــهنس حسن بــــهنس| ند سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

25|966 عد|لعظيم مس|دل عبــــد|مصطفى ع لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

5o6|35 ى|لع|لق عبــــد |لخ|محمد عبــــد  ل محمد حسني  سكندريه|ل|حقوق 

8|6328 حمد|رس محمد |محمد ي ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

37453o لبــــيوم|مصطفى مجدى عىل  لمنصوره|حقوق 

|3|639 لعظيم|مينه نور حسنى عبــــد | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|48566 ي
لبــــيوم|رس عوض عىل |ي| دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

768387 لحفيظ|ل طه عبــــد |م جم|هش لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

623o28 طر|لرحمن محمد خ|يدى عمرو عبــــد |ه ضتـــ|ري/م بــــنى سويف|إعل

|695o4 حمد|لحميد سعيد |حمد عبــــد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44857 مريم محمد محروس محمد محمد ن|تـــربــــيتـــ حلو

32|529 ى ك|لمل|دل شلبــــى عبــــد|ع| مي  ى شمس حقوق عي 

9o|843 ن |مريم كرم فخرى سليم ج|تـــربــــيتـــ سوه

44|477 لرحمن مكرم محمد محمد منصور|ء |ل| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

766545 ن|حمد سليم|زم عيد |حمد ح|محمد  لعريش|بــــ |د|

6|3|59 فتـــ  هيم مصيلىحي|بــــر|حمد |مي  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

63995o ه  لسيد أحمد|لرحمن |لسيد عبــــد|ني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9||883 يف صل ر بــــربــــرى |ح عم|رسر ج|حقوق سوه

9665o شتـــ|هلل محمد عك|عبــــد | دين سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o64o8 ى م ى|مريم حسني  هر حسني  لمنصوره|ره |تـــج

52o22 لحكيم محمد محمد|جر عبــــد |ه علوم بــــنى سويف

775223 لرحيم محمد|هيم عبــــد |بــــر|حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

448|3| لجمس|ود |بــــو زيد د|ر بــــدر |من |ضتـــ طنط|علوم ري

88|574 هيم |بــــر|مد |ء محمد ح|عىلي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

334479 د|ل محمدى عو|مصطفى جم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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262886 س سفق|لبــــكرى عبــــ|ج  |محمد ن |طبــــ بــــنه

684797 لخي |بــــو|صف محمد |لحسينى ن|رضوى محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

784o|| ل عىل عىلي|سحر كم زيق|لزق|بــــ |د|

2|5245 هيم|بــــر|د خليل |مينه معتـــز محمد مر| هره|لق|ره |تـــج

9o||87 حمد |بــــ عطيه |بــــورح|حمد | ج|بــــ سوه|د|

688227 لمقصود فتـــوح|لسيد محمد عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

44|9|4 م|لبــــره|عيل |سم|حمد محمد |ء |لزهر| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6|75o5 ل|شهد نرص سعد شو ط|حقوق دمي

|56683 زق عوض|لر|رس عبــــد |يوسف ي ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

34324| حمد|صبــــىح سيد | لي|د ى شمس|د| بــــ عي 

697589 لحميد|مد عبــــد |حمد مصطفى ح|ريم  لمنصوره|بــــ |د|

|48679 هيم|بــــر|فظ |رق ح|ن ط|عن لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

267323 ن|ح عثــــم|لفتـــ|حمد محمد عبــــد |يه | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

33o497 ي
هيم محمود مرىس|بــــر|محمد | دئى |بــــ بــــنه|د|

342755 د|حمد ج|رس محمود |ج ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|23o97 ج  محمد صبــــىح|محمد ن ن|بــــ حلو|د|

5|8888 د عطيتـــ عبــــده|لجو|تـــ عبــــد |هدير فرح سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

859889 لحكيم محمد|حمد عبــــد|طمه |ف ي|نوعيتـــ 
|لمنى

32||84 شم|ر ه|مختـــ| محمد رض وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

232488 ء نبــــيل جمعه محمد|دع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

23999o حمد صديق|م |دى هش|ش هره|لق|حقوق 

4|6|69 يه محمد عطيه محمد أبــــوحليمتـــ| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7849|7 لقصي |لسيد محمد محمد|ر |من زيق|لزق|بــــ |د|

3427| لسيد|حمد محمد فهىم | هره|لق|حقوق 

734|o ىط|لع|يه جمعه محمد عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

32992 بــــر|ض ص|ئى ري|ده ورد|مي ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o7552 د نعيم بــــولس |نعيم فؤ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

762527 ن|ودى سليم|لد|ل |ل غريبــــ جل|بــــل ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

372594 زق محمد|لر|رتـــ ثــــروتـــ عبــــد|س ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

22657 حمد|بــــ |لوه|دهم محمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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442857 لسيد متـــول|مر فتـــىح |ء تـــ|شيم ي صىح طنط
|معهد فنى

847633 لمقصود محمود|مؤمن محمد عبــــد لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

443729 حمد عطيه|ء صبــــىح |شيم |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

42|92o رس محمد غريبــــ محمود|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|448 ئل سعيد فوده|سهيله و هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

753274 حمد محمد|محمد مصطفى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

43879| لعبــــد|لمجد غريبــــ محمد |بــــو |حمد | لشيخ|تـــمريض كفر 

97328 د عزيز|مريم عزيز فؤ دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

436493 هلل نويىح |بــــ |ح ج|لفتـــ|صم عىل عبــــد |ع لشيخ|ره كفر |تـــج

255826 م|م|وليد عطيه شبــــل  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

6|95|| ج  مصطفى|ن خف|ل سليم|هبــــه محمد جل لمنصورتـــ |تـــمريض 

6|6239 أمل أحمد محمد فقوستـــ ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

54o|86 |ريو |م
ى
دريس فرويز شوق سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

22|o66 وق جم ى محمد عمر|لدين محمد |ل |رسر ن|مي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

28||oo حمد|محمد حسن محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

227722 فظ حسن|م محمد سمي  ح|ريه هره|لق|ره |تـــج

8294o6 ى|نه ل حسن محمد يسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

425375 هلل|ل محمد محمود سليم عبــــد |نه تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

3488o2 لعظيم|لنبــــي عبــــد|ر وحيد عبــــد|من ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

794o35 لح عوض عىل|منيه عوض ص| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

499237 عيل|سم|عيل عىل محمد |سم|طمتـــ |ف تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2|7652 لحميد عىل فهىم|مر عبــــد|يوسف تـــ ن|هندستـــ حلو

685o4| ح هله|لفتـــ|مل عبــــد |لسيد ك|هدير  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

649258 ن|وى سليم|ج  ذىك حن|ندرو ن| ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

8793|4 ى هيم  |بــــر|ئيل |يوسف ميخ| يوستـــي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5ooo|| لحميد رحيم|للطيف عبــــد |دل عبــــد |ع| مه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

869oo8 شهدي نصيف موىسي| دين رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|58557 حمد عىلي محمد نصي | |لور ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 
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43486o وق ط رق محمد عكتـــ|رسر |بــــ طنط|د|

3|967| ي|هيم |بــــر|ح عبــــده |م صل|ريه
لهجينى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

222|44 لدين موىس محمد|بــــسمه نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

762o77 لعربــــى|تـــسبــــيح بــــشر محمد  نوعيتـــ بــــور سعيد

857822 مه|لم سل|محمد سيد س ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

4|o767 ه محمد | لغنيىم|حمد |مي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

9o2669 ي|ر
لدين  |ل نرص |دى جم|محمد يون| ئى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

|69o9o عمرو رجبــــ سعيد سيد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

256734 ىط|لسنبــــ|مل |حمد ك|ره |س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

79|975 مه|لح سل|لسيد ص|لد |خ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

787|43 ء سعيد محمد عمر|فد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|7o333 لعسكرى|غبــــ |لمجيد مصطفى ر|نس عبــــد |ن ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

533o|o ى عىل |سم عبــــد |د بــــ|زي لغيىط|لمحسن حسي  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

4|96|7 هيم |بــــر|لغنى |هيم عبــــد|بــــر|لغنى |حمد عبــــد|
فلفله

لشيخ|ره كفر |تـــج

689|98 نه حسن جنينتـــ|كر شبــــ|محمود ش لمنصوره|هندستـــ 

252573 سهيله مجدى محمد فهىم خليل ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

498o96 ن لمسينى|لدين |ل |د محمد جم|عم| مي  بــــ دمنهور|د|

786o9o ي|ر
ن|حسن مصطفى سليم| ئى لمنصوره|حقوق 

246949 ي
جورج صبــــىح جرجس حبــــسر بــــ دمنهور|د|

6o77|2 ه عبــــد للطيف|لرحمن عبــــد|للطيف عبــــد|سمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

478954 ي صموئيل |ر ديوس|قل|نيس عزيز |ج  سكندريه|ل|هندستـــ 

6|2o97 مون|ورده محسن جوده جر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o5854 ر|لغف|لسيد عبــــد |م وجدى طلبــــه |له| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

482783 هيم|بــــر|لسيد |ح |ء صل|سم| إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

7o9833 هد عيد يوسف|هد مج|يه مج| لمنصوره|ره |تـــج

247|66 ج|حمد عىل فر|يوسف محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

87528 د عزبــــ|ل فؤ|مريم جم لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

334759 هيم|بــــر|تـــ |مصطفى ممدوح فرح |ضتـــ بــــنه|علوم ري

54|o48 للطيف خميس|لد عبــــد|مجد خ| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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5o8834 لحسينى أبــــو حجر|مد |مد ح|محمد ح لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

24488o حمد|هلل بــــدوى |مروه بــــدوى عبــــد هره|لق|صيدله 

85|26 فظ|هيم عىل محمود ح|بــــر| ره بــــنى سويف|تـــج

35527| لنبــــي محمد|رق عبــــد|ندى ط ى شمس|تـــج ره عي 

8o264o سحق|يدي جرجس عيد |ه ي|بــــ |د|
|لمنى

233435 د محمد عىلي|بــــ ج|يه|ن |نوره هره|لق|عه |زر

347526 ن|حمد رمض|ن |ن محمد رمض|رمض ى شمس| لسن عي 

7|5829 لمنعم حسن|م عبــــد |سلىم هش بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

52o265 وى|لقمح|هيم مبــــروك |بــــر|ن سعيد |يم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

48759| يف  لمهدي|هلل |عيل محمد عبــــد |سم|رسر |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

47548 لمقصود|ل سعيد عبــــد|محمد جم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

528385 ه|حمد مو|ح |لفتـــ|لرحمن صبــــىح عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

37728 ى|حس ى حسنى حسي  م حسي  هره|لق|بــــ |د|

925655 للطيف  |حمد عبــــد|ل |يه جم| ج|ره سوه|تـــج

867897 ي|عمر جم ل محمد خرصى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

3|4|3o م حسن|لسل|مصطفى فتـــىح عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

593|3 ن|ره عيد عيد عمر|س علوم بــــنى سويف

288|8o ن|يتـــ بــــطر|حمد عيس كر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

2633| ن|حمد حمد|حمد محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

288|9 لدين|ن نور |لحليم رضو|حمد عبــــد | كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

5o2935 لحميد يوسف|لسيد عبــــد |حمد |مريم  سكندريه|ل|ره |تـــج

42756 ضل محمد رسور|لسيد ف|سمر  ن|بــــ حلو|د|

|49o56 ن سطوج|هيم رمض|بــــر|مديحه  ن|علوم حلو

637549 ه بــــيومي | ن|حمد سليم|مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

43554o ف عىل |زم |ح ئى|لعلو|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

|47259 م حنفى محمود|كريم هش هره|لق|ره |تـــج

3348|4 د سعد تـــوفيق محروس|جه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

3||o53 |هيم |بــــر|رص |ذ ن|مع
ى
لدسوق هره|لق|هندستـــ 

359|3 |د |لجو|ح عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |شيم
لحده

ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

3223| ن|ن محمد حسن سليم|سليم كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|
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885833  فرج 
ى
عبــــي  يشى دسوق سيوط|حقوق 

|3o3|o حمد|مل |حمد ك|طمه |ف ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8|5o92 بــــ|مي تـــوفيق دي|ء س|شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

63922o حمد عمره|رحمه مصطفى محمد محمد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

923323 لدين محمود  |محمود نور | مه ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

86|7o4 عيل|سم|عيل محمد |سم|محمد  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

82oo77 ي|لبــــ|لعظيم عبــــد|ء محمد عبــــد|سم|
ى
ق ي|نوعيتـــ 

|لمنى

28543 وى|محمد مصطفى عىل قن هره|لق|ره |تـــج

68o438 ن|حمد رمض|حمد غنيم |رق |ط لمنصوره|هندستـــ 

248865 مد محمد أبــــو موىس|ح| عل ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

342353 محمود محمد محمد| دين ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

266873 لجحش|ل |ء سعد كم|رس| شمون|نوعيتـــ 

8|2|6| ي محمد|بــــر|م |هش
هيم مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

76||83 ره غريبــــ محمد سليم|س لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

3|9632 ى عربــــى  لسيد محمد|نيفي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

267||9 تـــ|لسيد فرح|تـــ |ء فرح|لىمي ي صىح بــــنه
|معهد فنى

245952 حمد شبــــل حلىم شبــــل طلبــــه| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|787|o حمد محمد|لفى سيد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|9496 دل محمد حسن|روي ع| ي|بــــ |د|
|لمنى

3||78 مريم سعيد تـــوفيق يوسف شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

335|6o لغنى بــــدوى|لد عبــــد|منى خ |بــــنه| هندستـــ شبــــر

752742 لسيد حسن|حسن محمد حسن  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

45|538 ى عبــــد | لق|لخ|حمد محمد فتـــىح حسي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|83|6 ى عبــــد |ء |حبــــيبــــه بــــه ر|لنج|لمطلبــــ |لدين حسي  ى شمس هندستـــ عي 

763788 دى|م سعد سعد  لسبــــع رسر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

42369o ن لقطرى|حمد |محمد حسن | مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|56743 دل سيد محمود كرم|محمد ع |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

446875 رق محمود محمود محمد|د ط|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78|43o لرحمن حسن|ر حسن عبــــد |من تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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33o425  |مريم ف
ى
روس|سك|ئق شوق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

83328| لسميع تـــوفيق|ىطي عبــــد|لع|له عبــــد|ه دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6o6o59 ى  لمرىسي|أحمد وحيد حسن حسي  لمنصوره|ره |تـــج

3275|5 ن خميس عىل يوسف|رو ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

77693o لمقصود|ن سمي  محمد عبــــد |نوره زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3|824 ى ص|سم| دق|ء طه حسي  عه مشتـــهر|زر

752237 حمد محمد|لمنس |ء |رس| |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

2|99|4 ر وجيه سعيد عىل|من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

68o6o8 عيل|سم|هيم |بــــر|حمد محمد حسن |ندى  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

243|55 حمد رأفتـــ سيد صديق| ن|هندستـــ حلو

26757| لسعود|بــــو|د محمد حسن |سع ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4o755o ى محمد عبــــد |ي يم|لد|لعزيز عبــــد |سمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

3o4|5 زينبــــ محمود محمد محمود هره|لق|لعلوم ج |ر |د

||7324 هيم محمد|بــــر|ء |م عل هره|لق|بــــ |د|

697o32 هلل|هيم عبــــد |بــــر|يمن |هيم |بــــر| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

3487|8 هلل|د|ل ج|لع|لمحسن عبــــد|حمد عبــــد|نهلتـــ  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

54|35| لحديدى|يوسف موىس يوسف محمد  تـــمريض دمنهور

5|795| تـــ محمد محمود حسن | ق|مي  وى|لشر ره دمنهور|تـــج

9o2269 لسيد محمد |لسيد محمد | ج|تـــربــــيتـــ سوه

23448 لمنعم غنيم|لمنعم غنيم عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

488o88 زى|لمجيد محمد حج|دهم فريد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

357893 يف  لحفيظ سيد|حمد عبــــد|رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

246567 ف عبــــد|حمد | لق شلبــــى|لخ|رسر تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

33|768 تـــ رزق|حمد ص| بــــر خي  |حقوق بــــنه

348655 مه شمعون|لسيد سل|هيم |بــــر|حمد | ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

248288 ج |ل محمد محمد ن|س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9o3584 حمد هريدى |حمد هريدى | ج|ره سوه|تـــج

757||2 حمد محمد مصطفى|يه حمدى | نوعيتـــ بــــور سعيد

|2729| ى محمد حس|يوسف محمد  ن|مي  هره|لق|ره |تـــج
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4|6854 لفيومي|ء محمد محمد عىل |صف تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

25249o غ|لصبــــ|سمي  محمد | مه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

87o579 وي|لكريم طنط|ء محمود عوض |شيم ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

959|4 دى محمود|له|طمه محمد عبــــد |ف ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

|2|o5o فع|زم عصمتـــ عبــــده ش|تـــسنيم ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

76942o يز مضيف سعيد|هله ف| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

3||89o لروبــــى|ل حسن |ئى كم|كريم ه ى شمس هندستـــ عي 

84o779 ي محمد |م|
حمد محمد|ئى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

44698| تـــه|حمد شح|مهند نرص عبــــده  سكندريه|ل|هندستـــ 

7|5556 عمر مجدى عزيز عمر موىس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o7558 ى|ن محمد محمود حس|ن سلط|إيم ني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

237659 ى  ف يون|شي  ن نصيف|ثــــ|رسر هره|لق|بــــ |د|

|222o6 لفضل|بــــو |محمد صبــــرى صبــــىح  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6965o7 بــــو عجور|لحسن | |بــــ|رحمه محمد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

32o272 ف |محمود  لشوج |حمد محمد |رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

8ooo32 ي مرقص|رفيل |م
ى
سحق شوق ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

35929o لموجود|ع عبــــد|حمد محمود رف| ى شمس|د| بــــ عي 

5||834 ي |لسيد عبــــد |لمقصود |بــــ عبــــد |يه|ن |مرو
|لغنى

لعيسوى
تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

33oo58 ى محمد|ل نويىهي |رحمتـــ جم مي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7o5o7 حمد|لد مصطفى |د خ|زي ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

883348 بــــر عبــــد عوض  |بــــولس ص ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

668oo ق|ندى نزيه محمد  لعزيز|وى عبــــد|لشر لفيوم|عه |زر

63|o62 حمد فرج محمد فرج|م  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

452o|2 يف عبــــد  ر|هيم نو|بــــر|لنبــــي |رسر ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

8529o6 ج|عمرو سيد خلف حج ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

2275|2 سيد غمرى محمد| لعل|بــــو|حمد | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

8|755 هيم|بــــر|هيم هنيدى |بــــر|محمد  ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

4432|| ه عبــــده  لسيد عىل عطيه|ني  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ
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86747| ن|حمد محمد طه سليم| ن|سو|بــــ |د|

32o226 حمد|ء محمد محمود |دع وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

5|53|4 هيم|بــــر|زق |لر|ء مجدى محمد عبــــد |سم| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

8|6238 ي هندي|بــــر|
ي فهىمي قلينى

هيم قلينى دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

84|6o2 لحميد محمود|هيم محمود عبــــد|بــــر| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

5|o277 ر|لنج|دهم عمرو سعيد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o7597 حمد|ن محمد |حمد عىل عثــــم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6o565 ى محمد| عل يف حسي  رسر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

694oo| ىط|لمع|بــــو|لسيد |ح عوض |عوض صل لمنصورتـــ |تـــمريض 

9|45|7 صف  |جد ممدوح بــــرتـــى و|م سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

8567o6 حمد ربــــيع طلبــــ موىسي| حقوق بــــنى سويف

29244 حمد محمود مسلم|لرحمن |رق عبــــد |عمر ط كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|29337 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |ح |لفتـــ|محمود عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

822777 زن|لرحمن م|حمد محسن عبــــد| سيوط|حقوق 

77843| ح محمد|لرحمن صل|هبــــه عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|673|6 لرحمن مهنى|هلل بــــدر عبــــد |منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

832|22 ي|رس حم|حمد ي|
ده حنفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|3797o ى مل|مجدى رزق ك| مي  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

4264o4 لهندى|مي محمد عىل حسن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27o34o لرحمن محمود جوده عىل يوسف|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

2o666 وي|بــــهنس| لعل|بــــو |دل |محمد ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

877o| لح خميس|لحفيظ رجبــــ ص|عمرو عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

8||439 هيم|بــــر|ن |حمد عثــــم|روي | ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|224o5 لدهبــــ|بــــو |حمد محمد مصطفى | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

4275o6 درحزين|لق|ل عبــــد |رق كم|ل ط|كم |بــــ طنط|د|

3|4355 لحميد|دى عبــــد|له|يوسف محمود عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

35693 در|لق|لسيد عبــــد|لسيد |محمود محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

675637 سكندر|هيم |بــــر|حمد |مه سيد |س|مريم  زيق|لزق|صيدله 

|273|5 عيل|سم|س محمد |دل عبــــ|دين ع|ن ى شمس صيدله عي 
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78o467  عليوتـــ|نىه 
ى
لسيد دسوق ي تـــمريض 

زيق |لزق|معهد فنى

6937o ج|ن تـــوبــــه حسن حج|يم| لفيوم |تـــمريض 

4o5789 ي
لمقصود محمود رحيم يونس|عبــــد | دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22|268 ى | حمد عىل|حمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

877953 ه لطفى عبــــد| حمد  |بــــر |لج|مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

483734 مه|بــــو ش|ء محمود حسن |رس| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|6977 نس عىل|د |ره عم|س هره|لق|علوم 

6o|383 هلل|حسن سمي  حسن عبــــد  |ره طنط|تـــج

6o6967 وى|لشه|حمد |لعليم |ء عبــــد |وف |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

527827 ي
لغيط|بــــو |كر |ئى ش|ه| دئى معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

23|986 زق|لر|عبــــد| حمد عط|محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

823472 لرحمن|حمد عبــــد|ل |مل جم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4754o7 هيم مسعود|بــــر|ء محمد |مريم عل سكندريه|ل|بــــ |د|

6o6746 ي|بــــر|محمد ثــــروتـــ 
ى
هيم|بــــر|ض |هيم ق |هندستـــ طنط

26|642 حمد سويد|زى |لمغ|محمد سمي   ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

28|72o محمود محمد محمد حنفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|48436 د يس|بــــسمه يس رش ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

23|477 لحجرى|هيم عىل محمد عىل |بــــر|عمر  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3287|2 لسيد|هلل |زم محمد عبــــد|ح |ضتـــ بــــنه|علوم ري

92o693 ى |د |زي حمد محمد حسي  |ج طبــــيع قن|عل

78|583 بــــ حسن|لوه|حمدى عبــــد |ل |م| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

227664 لحميد|منى محسن يس محمود عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

937|5 ن خلف خليفتـــ|رضوى رمض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

22482o حمد سيف|م محمد سعد |د هش|زي سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

698337 ر|لعط|لسعيد |لد |ندى خ لمنصوره|حقوق 

335696 لرحيم|لبــــديع عبــــد|ليىل رشدى عبــــد ى شمس علوم عي 

|38588 هلل|رس محمد عبــــد |مريم ي ى شمس|د| بــــ عي 

9o8846 حمد |رص محمد |لن|سمر عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

27|675 س سمي  مصطفى عبــــده|ين| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 
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7|75|9 ى عبــــد  بــــو عىل|بــــوبــــكر |لمعىط |بــــ عبــــد |لوه|نرمي  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

5|2o|4 هيم شعتـــ|بــــر|هيم رجبــــ |بــــر|حمد | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5478o3 ي سليم|سليم ود|ن د|ن خي  لمنصوره|حقوق 

5|89o7 ى محمد بــــدوى دويس|ي سمي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

675644 لمجي |لرؤف عىل |لد عبــــد |حمد خ| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

9|4478 حمد فرغىل بــــكر |م |عص ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

64|283 لحكيم محمود محمد|عيل عبــــد|سم|منى  زيق|لزق|نوعيتـــ 

22|||3 ى|ي |محمد مجدى محمد محمد شط| سمي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

764887 ن لبــــدوى عىل عبــــده|لسيد |محمد | مي  حقوق بــــورسعيد

7o2892 |بــــوند|محمد سمي  محمد محمد  لمنصوره|هندستـــ 

|43323 م يوسف|م|مه |س|سم |بــــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|544|2 مهدى مجدى مهدى مؤمن ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

5o|638 ل|ن مرس|يز رسح|هلل سمي  ف|منتـــ  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

6||74 ن عىل محمد|عىل شعبــــ ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

23|o85 م|م|د محمد محمد محمد محمد |زي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

754o72 ل محمد عبــــده|ل كم|ن جم|رو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

784|6| جرير محمد يوسف|حسنى  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

778427 ل|لد|ن محمد حسن |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

5|6945 لبــــ|بــــو ط|حمد |يز فهىمي سيد |ء ف|رو بــــ دمنهور|د|

686725 لمهدى عوض|تـــح وحيد |محمد ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

922298 لح |لرحمن ص|حمد محمد عبــــد| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

5827| ن معوض محمود|ن رمض|يم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

644762 هلل|ح فرج |لفتـــ|يوسف محمود عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9|7874 مر موىس |لحكم ع|محمد عبــــد عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

3649o9 لمطلبــــ|لمنعم عبــــد|حمد سعيد عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8oo79 هلل عىل|حمد عبــــد|مريم  ى شمس|زر عه عي 

6o25|9 ى |بــــ رش|يه|كريم  ن|لوز|د حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

924o48 حمد  |حمد محمود بــــخيتـــ | ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

7o37o| نتـــ|رق محمد محمد شبــــ|ديه ط|ن زيق|لزق|هندستـــ 
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5o5482 حمد محمد|فتـــ |لدين ر|م |حس سكندريه|ل|عه |زر

423245 وى|لرحيم عىل بــــهنس|هيم عبــــد |بــــر|محمد  سكندريه|ل|عه |زر

775858  محمد ص|محمد حص
ى
لح|ق زيق|لزق|حقوق 

226886 حمد محمد|لسيد |هلل |محمود عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

86429| درس|س تـــ|ره ممدوح متـــي|س دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

42766o س|لنع|عيل عىل |سم|رس |حمد ي| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|22o6| حمد محمود|حمد مصطفى | ى شمس حقوق عي 

8935o5 م محمد طه |لسل|عبــــد| رش سيوط|بــــ |د|

|4o399 ى مي  مدحتـــ وليم فهىم| كي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|9656 ى محمد ح لىمي|مد |محمد حسي  ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

687949 ن|لعزيز سليم|لمحمدى عبــــد |محمود حسنى  لمنصوره|عه |زر

8o2323 د حسن|ل رش|محمد جم لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

2|784| حمد يشى محمد خليل|مينه | ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

634922 لمغربــــى|لسيد عمر محمد |لرحمن |عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

273277 ى ج  مهنى|ك ن|مل| مي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5433o4 ي|د عبــــد |ء رش|أل
ى

تـــ|لونيس مصطفى ع تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|43958 لم|محمود محمد نبــــوى محروس محمد س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|44553 حمد|حمد عمرو محمد محمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

29453o ي|لم محمود |ح س|محمود صل ر|لىح  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o579o لسيد|لعظيم محمود |ئى عبــــد |ه لمنصوره|ره |تـــج

358687 ى عبــــد|لد |هلل خ|منتـــ  د|لجو|مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o3395 لرحمن|ر مصطفى محمود محمد عبــــد |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4o586 ل محمود|م كم|هيم س|بــــر| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

6628o  كم
ى
لس شوق بــــتـــ|ل ثــــ|كي  لفيوم|هندستـــ 

855282 ل|لع|د حمدي عبــــد|زم عم|ح ي|هندستـــ 
|لمنى

44287| لفتـــوح|بــــو|ن |بــــ عثــــم|لوه|ء عمرو عبــــد|عىلي لشيخ|بــــ كفر |د|

3|5355 لمجيد|ح عبــــد|م صل|هش| هل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|27o93 ف |مريم محمد  لسيد عىل|لفتـــوح |بــــو|رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|55266 بــــسنتـــ محمد سعيد حسن د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و
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|488o ي|ه
ى | ئى ك|لحبــــ|محمود حسن محمود حسي  هره|لق|حقوق 

3|5683 لسيد|ل محمود محمد |جم| سه لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

5|3423 ف |محمد  لسعيد|لسيد |رسر ط|معتـــ دمي|علوم ج

333o92 ي 
رس|لسيد محمد ف|مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|65|67 رق محمد سعد|مروه ط ى شمس| لسن عي 

6838|5 هلل|ء محمد عوض عبــــد |رس| لمنصوره|حقوق 

255439 ح محمد محمود عيس|ء صل|سم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o296 حمد سيد|لخي  |بــــو |جر |ه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

3543|o ى | ن|ر ى|بــــر|حسي  هيم حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

227765 م|م|ل|دل سيد عبــــد|ندى ع عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

7725|7 ه | ى عبــــ|مي  ى|حمد حسي  س حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o772| أللفى|ح طلبــــه مصطفى رأفتـــ |صبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

483o25 حمد زىكي محمود محمد|جر |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|864 ي
د|لجو|وحيد سيد عبــــد | دئى ى شمس| لسن عي 

22|582 ج |لبــــلتـــ|مصطفى يونس مخيمر  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|4|7o5 لحميد|عمرو محمد عىل عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

625|52 ى هل|نور  ل|حمد حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

65||2 فتـــ|حمد ر|لد |محمود خ ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

|64994 هيم|بــــر|ء سعد لطفى |سم| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|22894 بــــو سنه|ء |لعل|حمد محمد |سمر  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

525|59 لسيد محمد|لسيد |رس |شدو ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|7|73 ي |لسيد عىل عبــــد |نىه 
ر|لنج|لغنى ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

6943o5 لسيد عقل|سعد |محمد | ميىلي|ك لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7o6547 ئى عطيه حبــــيبــــ|مريم ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|8|96 ح|لمد|لمرىس |لسيد |رحمه  ط|بــــ دمي|د|

466o44 حمد سليم محمد|محمد  ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

688832 دي|له|دل تـــوفيق عبــــد |محمد ع ط|ر دمي|ثــــ|

26962o لق محمد|لخ|ل عبــــد|ء جم|شيم ي صىح بــــنه
|معهد فنى

762933 لرحيم|حمد عبــــد |لرحيم |ء عىل عبــــد |رس| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|
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7o3948 جه|لح|ن مصطفى يوسف مصطفى |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

895722 ن |حمد حس|ن |ء حس|لزهر| سيوط|حقوق 

36o525 مد|لدين ح|رص سعد |لن|ل عبــــد|د جم|جه كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

8|699 حمد شعيبــــ|لسيد |ء |شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

624577 مه فكرى يوسف خرصى|س|ن |نوره ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

6895o8 م معوض|لش|ل |يه جم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

62|676 ر عىل محمد محمد شديد|عم ط|بــــ دمي|د|

6698o هيم بــــيومي|بــــر|حمد |خديجه  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

786o46 ه محمد محمد محمود فرير| مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

63445| لحميد|لد قطبــــ عبــــد|سل خ|بــــ زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8oo277 رثــــ عىلي|لو|ء عبــــد|ره عل|س هره|لق|ن |سن|طبــــ 

69725 د حمدى عجىم محمد|جه لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

294589 يد محمد|لعظيم ف|جد عبــــد|مروه م |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

8o7733 ي معوض رمض|م|
ن حسن|ئى ره بــــنى سويف|تـــج

4o3274 ح|لفتـــ|آيه محمود سعيد عىل عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|467| لعظيم|در عبــــد|لق|مه عبــــد|س|محمود  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

|62492 ي
ء صديق محمود|يوسف ضى ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

3|4258 لسعود محمد عىل|بــــو |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

265o96 ل صموئيل جريس سعيد|م جم|بــــر| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

67849| |لعزيز |لعزيز عبــــد |لعزيز عبــــد |عمر عبــــد 
عيل|سم

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9||73o عيل محمد |سم|ء صفوتـــ |حسن ج |تـــمريض سوه

|6o49 م عطيتـــ عوض|هش| ي|م هره|لق|م |عل|

86o78o لرحيم محمد|محمد رفعتـــ عبــــد لمنصوره|حقوق 

2347| ح سعد عىل|عمرو صل هره|لق|حقوق 

222745 لمجيد|حمد عبــــد|م سيد |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

623378 بــــينى عيد |لسيد نرص |ء |آل ل|لش|لشر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

879893 حمد  |لربــــ |د |بــــو بــــكر مصطفى ج| سيوط|هندستـــ 

|35392 در جميل|لق|لسيد عبــــد |محمد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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263742 شد|شد محمود محمد ر|له ر|ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

529853 حمد|حمد عىلي |مجدي  سكندريه|ل|هندستـــ 

6|886| ر شهيبــــ|ء محمد مختـــ|لشيم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

5266o7 لمجيد|لمجيد عبــــده عبــــد |حمد عبــــد |محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

638584 حمد محمد عطيتـــ عطيتـــ| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

424o| ده محمد|لد حم|حمد خ| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2|9283 لرحمن سيد زين عمر|عبــــد سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

482534 ن حسن محمود حسن|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|35823 د|عبــــي  سمي  حبــــيبــــ ج ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|4987 حمد حسن زعلوك|حسن  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8457o4 هيم|بــــر|لحفيظ سعيد |ش عبــــد|عي ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

25|397 بــــو موىس|بــــر حلىم |حمد ص| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

825|2| ن|حمد عيد محمد رسل| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|44o36 دين محمد سيد محمد|ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

756949 حمد عىل محمود بــــخيتـــ| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|24o84 لحكيم سيد|ج عبــــد |سل حج|بــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9o4948 حمد |هيم محمد |بــــر|خلود  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

28488 لدين عىل تـــوفيق|ل |دى جم|ش ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

24|798 م وليد طلعتـــ محمد|ريه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

522o43 زق|لر|د خليل عبــــد |لجو|ء عبــــد |رس| علوم دمنهور

45557 تـــه|فظ شح|لح|عمرو رزق عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

64|748 لح|ن ص|عيل عثــــم|سم|لرحمن محمد |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

92|o75 لرحيم |لكريم عبــــد|ن محمود عبــــد|يم| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

867523 ي عبــــد حمد حسن|لرحمن |يحن  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

63o625 حمد رأفتـــ عزتـــ محمد عىل| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

338o86 حمد|لد محمود سيد |محمود خ ي صىح بــــنه
|معهد فنى

827329 ن|ل سعيد سليم|هلل جل|هبــــه  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

78967o ي محمود عىل|حمد محمد عبــــد |
لغنى عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

4355o8 لحميد شكر|ن عبــــد|ل رمض|نه لشيخ|نوعيتـــ كفر 
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4|8725 لدين|ن محمد جمعتـــ شمس |يم| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

24764o لسيد عسكر|حمد كرم محمد | ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

767o22 رون|لح|لح |م رزق ص|يوسف عص ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4||26 مد|لحميد ح|ل عبــــد |حمد جم| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

869376 ى محمد ي محمد حسي 
مصطفى م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ

229294 حمد|جر محمد سعد |ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

22o|49 ن عىل عىل|لد محمد سلط|خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5o4644 ى|لدين عطيطو |عبــــي  نرص  مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62472| ر|لد رزق نص|لرحمن خ|عبــــد  طبــــ بــــورسعيد

4633o7 لحميد محمد رزق|م عبــــد|لحميد عص|عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

232696 وق عبــــد دى حسن|له|هلل عبــــد|رسر ن|حقوق حلو

37|883 ى عل ء محمد محمد|نرمي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

33537 مل|سعد محمد ك| عل هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

825846 حمد دردير عىلي|ء |سم| قرص|ل|فنون جميله فنون 

69298| س محمد|ر عبــــ|ده دويد|م حم|وس |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

|28895 للطيف محمد|د عبــــد |محمد عم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7522o2 ف عبــــد |محمد  ر محمد|لستـــ|رسر زيق|لزق|علوم 

282575 ن محمد|محمد سلط| رن  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

895366 يف هريدى محمد هريدى  رسر ج|بــــ سوه|د|

62|5|3 جد نبــــيل محمود محمد خلف|م زيق|لزق|عه |زر

49778| وق أحمد محمد  |لبــــن|رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

36768 ين سعيد عيد محمد عىل رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

924868 حمد طلعتـــ رجبــــ مهنى| ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

8599o هلل|بــــ |ء محمود محمد ج|حسن لفيوم|لعلوم |ر |د

|4o||6 لرحمن|لرحمن سيد عبــــد |سهيله عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|9|94 هلل محمد|مصطفى سيد بــــركه  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

892o|5 حمد محمد |رس |حمد ي| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|337|7 هر نجيبــــ سعيد|نوبــــ م|بــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

2357| عيل محمد|سم|رق |يوسف ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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8343o9 لصغي |يع |محمد عيد ط |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

423|37 بــــو ضيف عىل|ل |لع|لد عبــــد |بــــ خ|شه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|2564 ي|هيم زىك |بــــر|ن زىك |رو
ى
لدسوق |بــــ طنط|د|

9|29|9 ه محمد |لل|ئى عبــــد|يمن ه| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

354|2o حمد|ن |ء عيد عثــــم|شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o5|78 لسيد|لسيد محمد |لد |خلود خ لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

2|2773 بــــيل|س ق|هيم عبــــ|بــــر|مهند  |حقوق بــــنه

48|387 م ممدوح خليل محمد خليل|سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o6662 ن|حمد حس|ن |حمد سمي  حس| لمنصوره|هندستـــ 

24|353 ى فضيل| يق حن|ف| مي  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

3|3o9o بــــو بــــكر سيد|لميس سعيد  ى شمس|د| بــــ عي 

348384 ن|بــــسنتـــ محمود محمد رمض ى شمس علوم عي 

62|o52 ى محمود مصطفى رزق|هن ء حسي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4o5376 وشيه|ء مجدى محمد حسن |أسم سكندريه|ل|ره |تـــج

835597 حمد محمد محمود|ندي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

46o862 ي|هيم |بــــر|ن |دل رمض|ء ع|رس|
لتـــوئى |حقوق طنط

7|3||4 مد حسن نويرص|رص محمود ح|محمود ن سيوط|هندستـــ 

8566o7 ى د يعقوبــــ عوض|عم| مي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6|6||2 لم|ح س|لفتـــ|لد عبــــد |زن خ|م كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

237852 ين ى |مر| في  لمسيح|لقمص عبــــد |د بــــشر  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

5o7947 لرحيم منصور|لرحيم محمد عبــــد |ل عبــــد |نه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4o9556 لصعـيدى|عـيل |عـد إسم|عـوئى أحمد مس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

463439 هيم|لفتـــوح إبــــر|بــــو|لم |م س|ريه |حقوق طنط

6o63o8 لبــــرع|د |در محمد رش|لق|حمد عبــــد| |تـــربــــيتـــ طنط

2428|3 وليد سيد رجبــــ عىل هره|لق|ره |تـــج

8o8579 للطيف|لحفيظ عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|بــــوبــــكر | سيوط|ره |تـــج

865667 لصغي |فظ |لحليم ح|محمد عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

689898 هيم|بــــر|لسيد |ء مجدى |سم| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|58o98 للطيف سيد محمود|عبــــد | سه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

767565 سحق|يمن تـــوفيق محمود |روى | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى
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495o89 شور محمود شكر|محمد ع ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

6753o6 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد |رحمه عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6995o| لعظيم|لسيد عبــــد |مريم محمود  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|oo74 مل|بــــو ز|ح |ح محمد صل|صل |حقوق طنط

|65854 ن|محمد معوض عثــــم| ن|ر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|63628 ين محمد عبــــد  هلل محمد|رسر ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|53439 لحميد|هلل عرفتـــ عبــــد |ء عبــــد |رس| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

489769 ى محسن مصطفى عبــــيد فرج|ي سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34o335 ي|حمد ف|
يز يوسف محمد مصطفى |تـــمريض بــــنه

634|57 عيل عىل|سم|نبــــيل | عل زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

42o482 لح موىسي|هلل رزق ص|ر عبــــد|مي تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

327297 لسيد عىل صقر|مينتـــ محمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

697246 وى|لص|م محمد محمد |لسل|محمد سمي  عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

452o6o لنجيىل|وى |وى عرج|لعرج|حمد |مهند  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

756637 لسيد خليل|طمه محمد |ف وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

43852| ى|زىك محمد ش| حمد رض| هي  لشيخ|علوم كفر 

3o789 ى خ لدين|لد حمدي علم |حني  هره|لق|بــــ |د|

6o5o98 ن|ن محمد شعبــــ|لسيد شعبــــ|يمنى  بــــ بــــنى سويف|د|

6o7449 ره|بــــورسر|لسعيد |محمد طلعتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

52|759 در|لق|ن حسن محمد عبــــد|يم| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

893628 شم |سط ه|لبــــ|م مجدى عبــــد|ريه سيوط|بــــ |د|

85o|59 ي|لش|هر محمد عيد عبــــد|ط
ى
ق دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|294o| سحق حبــــيبــــ|بــــولس | بــــول سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

246|68 ر|لنج|طف عىل |م ع|حس ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

3|6456 ى |م |كر| حمد|حمد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|2775 روس|سك|هلل |لمسيح فرج |جده عبــــد|م سيوط|صيدلتـــ 

|8||5 ل عفيفى عفيفى|م جم|حس كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

267562 لحنفى|ئى حلىم |يه ه| |تـــربــــيتـــ بــــنه

877o87  ك|دمي
ى
مل  |نه عيد صدق سيوط|بــــ |د|

63|578 لنبــــى مسلم محمد|خلود عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 
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78o942 لسيد|لسيد محمد |حمد | زيق|لزق|بــــ |د|

3|6o9o هيم|بــــر|ن |ندى حسن عمر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

54||4o ه|حمد مو|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |مؤمن  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

244238 لرحمن|هيم محمود عبــــد|بــــر|محمد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

52|255 لعليم جمعتـــ|ده رجبــــ محمود عبــــد|غ تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4|9|8| جح مصطفى|بــــوشعيشع ر|جح |ء ر|سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

48449o ى محمد عثــــم|رق جل|ط ن|ل حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33573 ف|لصو|م |لسل|هر عىل عبــــد |م م|ريه سيه|نوعيتـــ عبــــ

355986 حمد|لحميد |بــــ عبــــد|يه|مريم  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

23687o م|لسل|منه ممدوح متـــول عبــــد ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

6|2|97 ألشقر|تـــتـــ |محمد محمد مصيلىح شح زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

62|766 فظ|عمر محمد محمد ح ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

9oo29| حمد |لمجيد |حمد عبــــد|كريم  ج|تـــربــــيتـــ سوه

64o38| ه محمد محمد | لسيد|مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

689456 ى|لسيد ش|لق عىل |لخ|ء يحن  عبــــد |رس| هي  لمنصوره|عه |زر

77333| ن|لحليم عثــــم|ن عبــــد|لحليم عثــــم|نغم عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

53643 ء سيد محمد قرئى|رس| صيدله بــــنى سويف

39426 ف نبــــيه عبــــد |يه | لرحمن|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

87778| ف |ندى  حمد محمد  |رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84|34o ي |طمه علو|ف
حمد حسن|ئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

5o5|3| ي|لجرو|حمد |د محمود محمد |زي
ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

354|5| زي|لمنعم محمود غ|مروتـــ سيد عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6|8986 ي|لكر|لمقصود |ن أحمد عبــــد |آل رج  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

83o||2 حمد|رص محمد |لن|ء عبــــد|ول ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7|23o ل|ض صقر جبــــ|حمد ع| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

488o67 حمد سمي  محمد يونس عىل| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

86|6o ء سيد فتـــىح محمد|دع لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

87877| ئى نصىح رمزى فهىم |ه سيوط|ره |تـــج

4386o8 د محمد بــــدير محمد أبــــو عمر|زي لشيخ|طبــــ كفر 
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588|| حمد|حمد عىل محمد | |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|547|9 ج  محمد|دل ن|لرحمن ع|عبــــد  ن|حقوق حلو

6o4394 هيم محمود سعيد|بــــر|دل |يوسف محمد ع لمنصوره|هندستـــ 

||9733 حمد|ه موىس |لل|م عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2687|2 لمنعم بــــدور|د عبــــد|ل عم|فري ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

52699 عيل محمد|سم|يمن |محمد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

32394| بــــ محمد|لوه|ن حسن عبــــد|نوره دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

85852| رح|د مرزق بــــ|نطونيوس عم| ي|بــــ |د|
|لمنى

5|9788 ى رض|ي للطيف محجوبــــ|عبــــد| سمي  لسويس|معتـــ |علوم ج

44|oo2 عبــــي  رجبــــ سعد محمود ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|9o62 ن يس|بــــوبــــكر سليم|عمر  حقوق بــــنى سويف

33|4|3 لمعىط محمد|ل عبــــد|محمد جم |حقوق بــــنه

|7359 جد محمد عىل فوده|سيل م| ن|بــــ حلو|د|

254447 م مصطفى سعيد فودتـــ|حس شمون|نوعيتـــ 

29|462 هيم|بــــر|ئيل |ج  ميخ|ن| ر|كل ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

|5o39o ف محمد ع|بــــ |شه طف|رسر ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

754|3o ه س| د|لم محمد عو|مي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

364o3| تـــه جرجس|دل شح|ع| دين |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

78o563 م حمدى محمد محمد|هش زيق|لزق|علوم 

5|8o95 رس شعي |لح|رس عبــــد |مريم ي لشيخ|عه كفر |زر

6|o33o ئى|لنوس|لمتـــول |زينبــــ مسعد  لمنصوره|صيدله 

|35|74 عيل|سم|زم سعيد |كرم ح| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

45|689 يش|بــــوط|تـــ |نغم محمد بــــهج لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8543|9 حمد محمد|ح |منيه صل| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

826|46 لمجد|بــــو|م محمد سيد |ريه |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

684393 لسعيد بــــحبــــح|محمد محسن محمد محمود  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

893|5| بــــ محمد |طف خط|حمد ع| سيوط|بــــ |د|

76|6|5 لحميد بــــكر|م وليد عبــــد |سل| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج
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262388 حمد|لرحمن مصيلىح |محمود صبــــىح عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|283|| ن|ل محمد سليم|لع|ن عبــــد |محمد سليم وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|75ooo ى محمد |ي لعزيز|لعزم عبــــد |بــــو |سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9o2284  |ص
ى
هيم |بــــر|لىح |لسيد عبــــد|ق ج|حقوق سوه

237349 ف عبــــد|ندى  حمد|ل عىل |لع|رسر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

783439 م|لسل|حمد عبــــد|جد وليد |م زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

234632 عيل محمد|سم|حمد محمد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

769|84 لم عىلي|ء موىس س|ل| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|35937 حمد عىل عطيه|ن |نوره ى شمس هندستـــ عي 

7o5273 بــــ|ء صبــــىح يوسف عبــــده  خط|رس| زيق|لزق|صيدله 

8|7348 ى محمد |ي روق وهبــــه محمد|لف|سي  ره بــــنى سويف|تـــج

65727 لنبــــى محمد|روق ربــــيع عبــــد |لف| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

|35496 در|لق|حمد محمد عبــــد | |هويد ى شمس| لسن عي 

68oo95 لسيد|لمتـــول |عمر محمد  لمنصوره|هندستـــ 

69326| د حسن فرج|مه محمود رش|س|هلل |هبــــه  لمنصوره|بــــ |د|

679529 وى|لطنط|لسيد |لمنعم محمود |محمود عبــــد  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

883|63 لمحسن |لمعز عبــــد|ن عبــــد|هيثــــم رمض سيوط|عه |زر

3|899o لسميع|لكريم عبــــد|لسميع عبــــد|رقيتـــ عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

849943 وي|وي فد|لسيد قن|بــــسنتـــ  ي|لسن |
|لمنى

8|2596 لعزيز|عزتـــ مهدي عبــــد| ر|ي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

627|54 حمد موىس|لقوى |حمد عبــــد|بــــسمه  زيق|لزق|حقوق 

69327| هيم|بــــر|لمرىس |حمد رجبــــ محمد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

272|o7 لعربــــى|هلل خليل عمر |هبــــه عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

4572|7 لبــــىه|لمقصود |محمود محمد محمد عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

79374| لرحمن محمد عىل|بــــ عبــــد |يه|در |لق|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

||87o| ق|لعزيز صبــــرى |عمر عبــــد  وى|لشر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

763oo7 ذل|لش|محمد محمود محمد | رش بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

9o5296 هدى محمود خليفه محمد  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

442983 مه|لسيد عىل سل|ل |هدير كم لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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437284 م محمد بــــلوزه|لسل|سط عبــــد |لبــــ|ء عبــــد |رس| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

44|89| ي|حمد |هند 
لسيد عىل عفيفى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

2487o8 ى وليد |ي ن|لسيد مصطفى زهر|سمي  شمون|نوعيتـــ 

24496 ن|وي شعبــــ|مروتـــ سيد شعر ن|بــــ حلو|د|

772259 عيل محمد|سم|ن محروس |جيه زيق|لزق|عه |زر

|4442o مصطفى حمدى محمد حسن هره|لق|ج طبــــيع |عل

772738 ره|ن عم|بــــسنتـــ ممدوح محمد محمد رمض زيق|لزق|نوعيتـــ 

37o534 ى محمد |هر |مل م| لشيىم|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|364o5 لعزيز محمد|حمد سعيد عبــــد | سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

9|4684 دى |له|مد عىل عبــــد|م ح|هش سيوط|حقوق 

8|7373 ويرس|در عجيبــــ س|نوبــــ ن|بــــ| ي|بــــ |د|
|لمنى

|2o885 لغنى|در محمد فوزى عبــــد |سندس ن هره|لق|ره |تـــج

4|3545 م|ء عىل عل|ء عل|رس| |بــــ طنط|د|

44|962 ح|لفتـــ|حد عبــــد |لو|ر عىل عبــــد |من لشيخ|بــــ كفر |د|

269757  
ى
م|م|ل|معتـــز محمد شوق ى  ي تـــمريض شبــــي 

لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

689455 لح|بــــو ص|ء مدحتـــ محمد |رس| لمنصوره|بــــ |د|

356|33 ن|ح عىل شقر|لفتـــ|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد |حقوق بــــنه

89|373 مد محمود منصور |منصور ح ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

475|5 تـــ|بــــوزيد بــــرك|ن |مي  رمض| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5oo8o6 ف حسن جمعتـــ أيتـــ أرسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

346632 حمد|د |سد فؤ|ل|ن |نوره ى شمس|تـــج ره عي 

63948o ى محمد عبــــد  وى|لطنط|هلل |نرمي  زيق|لزق|بــــ |د|

42o795 ى رزق  هيم رزق|بــــر|محمود خي  لشيخ|بــــ كفر |د|

4632o9 ح|ىك مصبــــ|لشر|تـــه |صف شح|رق و|ط لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|597o3 ي
هيم|بــــر|م |م|محمد | دئى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

792379 هلل|بــــيشوى عزيز فهىم عوض  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2497|8 ن لمحسن مسلم قنديل|محمد عبــــد| مي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|4oo5 هيم محمد|بــــر|يتـــ محمد | هره|لق|ره |تـــج

36384| ى  حمد|لسيد |يوسف حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

358446 تـــه|عبــــي  حسن مصطفى شح ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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6o73o8 لكعىكي|ء محمد أحمد |أسم ي صىح طنط
|معهد فنى

34||o4 حمد عبــــيد|ء محمود |محمد هن عه مشتـــهر|زر

48838 ي|ر
هيم|بــــر|ربــــيع محمود | ئى ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

89|9o5 ي|ر
حمد محمد عىلي | |ئى ي تـــمريض 

سيوط |معهد فنى

4|68o4 لسيد|يه محمد محسن | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

35|56o هد|للطيف مج|سيد شلبــــي سيد عبــــد ى شمس علوم عي 

3487o| ي عبــــد|يم|
لمطلبــــ|ن نبــــيل حسنى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5|2485 تـــتـــ|ء عىلي عىلي شح|سم عل|بــــ ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

847236 ن|هلل عثــــم|لدين عبــــد|ح |هلل صل|عبــــد سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o2667 ى|حمد فيصل | حمد حسي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

686594 هيم|بــــر|مد |لسيد نرص ح|هلل |عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

25oo58 لعبــــد|هيم |بــــر|له مصطفى |ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

68oo93 لسعدئى|لسيد |لسيد حسن محمد |عمر  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8234o7 ي محمد تـــوفيق|شيم
ء محمد مصطفى ي|ضتـــ |علوم ري

|لمنى

7|3243 حمد|تـــ |حمد عرف|تـــ |جده عرف|م لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

886422 ل حكيم |لقس غبــــري|نجيلوس | سيوط|طبــــ 

84|9|2 لجليل|ر ربــــيع محمود عبــــد|زه| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

886793 ن متـــرى |مح يون|نىح  س| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

23|o8| ل|ريمون نبــــيل لمع غ ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

5||o7o عيل|سم|بــــو |حمد |حمد خميس |محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|53824 لرحمن|لرحمن عبــــد |ل عبــــد |حمد جم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

82o7|6 ى|هلل |عىلي محمد عبــــد مي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

8o6752 ي محمد معتـــصم عبــــد
لمجيد عىلي|مصطفى لمنصوره|حقوق 

7o5325 رع|ئى يوسف سعد ز|جر ه|ه ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

464495 لفيوم|لسيد محمد |ن |دهم رمض| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

437|39 ر|لجز|هيم |بــــر|هيم رزق |بــــر|ضىح  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5|8385 منيتـــ محمد عبــــده عبــــده بــــندق| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

65o79 لحميد|وليد محمد حميده عبــــد أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

282oo بــــوزيد|ل |ل محمد جم|جم لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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9|7723 ه حشمتـــ حبــــسر حن| | مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36o|95 ى|ن هد حمدى حسن حسي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

922642 ه يوسف محمد فرغل | مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

78|785 لق|لخ|لسيد محمد عبــــد |هلل |منه  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

826|53 سحق|دير |بــــ|در |ن| ندر|س دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

|372|9 حمد|هلل |هيم عبــــد |بــــر|محمد  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

8o8o35 ي عم|م|
لي|د لبــــيبــــ غ|ئى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o3|23 ر|لنج|لمحمدى |ء محمد |ل| لمنصوره|علوم 

7878|4 حمد|حمد |حمد محمد |  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

92|47o لرحمن |حمد حلىم محمد عبــــد| ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

84623| ى|زهره عرفه محمد  مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

635824 حمد|لعزيز |ء عزتـــ عبــــد|سم| زيق|لزق|علوم 

48|756 ء خميس عبــــده|لد عل|خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

696467 لمتـــول منصور|هيم |بــــر|حمد | لمنصوره|حقوق 

62279| لعز|بــــو |هيم مسعد |بــــر|محمد  ى شمس طبــــ عي 

7887|8 هلل| |ن فوده عط|لحميد شعبــــ|ر عبــــد |من ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

44546| ي
ى مدئى سلىم محمود حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

79o9|6 لعسكرى|ء ممدوح محمد حسن |سم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

4o95|6 لقور|مصطفى محمود أحمد أبــــو  |ره طنط|تـــج

422733 هلل|حمد محمد عبــــد|دل |محمد ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7oo368 عيل|سم|ن حسن |ن رمض|يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

9o4344 حمد محمد |عىل ممدوح  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

|4844 عمرو محمد حسن عىلي فهىمي هره|لق|عه |زر

543697 حمد|حمد مبــــروك عطيه | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|562o لبــــعطيىط|دل محمد محمد |حمد ع| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

279895 عيل|سم|حمد |جر يوسف |ه لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

5o9o44 هيم|بــــر|حمد محمد |لرحمن محمد |عبــــد  |حقوق طنط

343874 هيم يوسف|بــــر|مروتـــ محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

233424 ن |عزم وليم فهىم حن| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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83735 حمد عويس|حمد سيد |محمد  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

25735 رص حسن شيحه|سهر ن ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

246868 |لعط|بــــو |حمد |دى محمد |ش لعريش|بــــ |د|

339924 ن مصطفى|د سليم|لسعيد عو|محمد  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

527754 طمه سعد محمد خميس عىلي رجبــــ|ف سكندريه|ل|هندستـــ 

333365 لغنى|حمد محمد محمد عبــــد| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

34758o مل|حمد سيد محمد ك| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

362o|6 ى عط|رق عبــــد|ط |لحكيم حسي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

9oo|7| بــــكر عمر محمد محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

42o|93 ى خ|ي ق|هيم |بــــر|حمد |لد |سمي  وي|لشر ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

5o492| ي
رى|لهو|يوسف محمد موىس | دئى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

7o6799 محمد طلعتـــ سيد حسن لمنصوره|ره |تـــج

755977 حمد غريبــــ|حمد محمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

462o9 ف |هلل |عبــــد ن|هيم رمض|بــــر|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8|o52| ي|محمد وجيه 
حمد شكري حفنى كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك

سبــــ | ح

282779 ه|لل|ز عبــــد|ه فو|لل|ء عبــــد|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7739o9 نوبــــ مجدى وزيرى سند|بــــ| ى شمس هندستـــ عي 

4937|5 رجبــــ محمد رجبــــ مرىس بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

783oo8 هيم|بــــر|لسيد حسن |ح |حمد صل| زيق|لزق|طبــــ 

62|326 بــــ|لسيد محمد طه دي|محمود  ط|حقوق دمي

43653 حمد زىك محمد|ده |غ ن|حقوق حلو

22787o هند محمود حسن بــــيوم هره|لق|حقوق 

23783o مد زىك هريدى|يه ح| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

83399 لدين محمد محمد|حمد نور | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

55o58 حمد محمد|ديه رجبــــ |ن ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

85o|63 حمد محمد|لرحمن يوسف |عبــــد ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

437948 وق  ف |رسر ي |رسر
لطنجه|حمد بــــسيوئى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|62366 بــــ|لوه|حمد محمد عبــــد |محمد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

255493 ح|لمل|تـــى |لزن|حمد |ء |صف تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي
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2573|6 فتـــحيه طلعتـــ سمي  عمر تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

84|32 جر عطيه محمد عطيه|ه بــــ بــــنى سويف|د|

4|8926 لسيد بــــكر|هيم |بــــر|محمد عىل  لشيخ|ره كفر |تـــج

924427 هيم |بــــر|محمود صديق محمد  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

225872 ئل محمد سعيد عبــــده|محمد و تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

422794 لدين|ل |محمد قطبــــ محمد جم| رن ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

3|24|9 |لرحيم محمد|هلل مجدى عبــــد|منتـــ 
ى
لصوق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

64624o ي
لعزم|عىل عىل أبــــو | دئى حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

228o49 ق|لمظ ص|مريم  وى|بــــر رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

87684 ن خليل|ء عيد رمض|عل ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

9o2928 حمد |محمود خلف فهيم  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

859224 مح عمر محمد|حمد س| ي|عه |زر
|لمنى

444745 حمد محمد|م عدل |حس |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

49|943 هلل مرزوق|هيم عبــــد |بــــر|سيمون  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6495|4 لسيد سعد محمد|حمد | زيق|لزق|بــــ |د|

4||236 ى عم|ي هيم عىل|بــــر|لدين |د |سمي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|27346 ن|لسيد زهر|ن وليد |نوره ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7|634| زي|لمجيد محمد  حج|م محمد عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

79o46o لسيد جمعتـــ|بــــ |يه|يه | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

373687 ي عص
تـــه|تـــه شح|م شح|تـــفى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

264279 ى حمدى عبــــد ح شديد|لفتـــ|نرمي  |ن طنط|سن|طبــــ 

859o|4 جد|لم|هلل عبــــد|جد عبــــد|لم|يه عبــــد| سيوط|حقوق 

73546 لحميد|سعيد محمود عبــــد | سه ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

255326 للطيف|هر عبــــد|للطيف م|ء عبــــد|شيم ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|63566 لمعبــــود|لرحمن سيد فتـــىح عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6969|9 د|حمد محمد ج|حمد نرص | زيق|لزق|طبــــ 

2553|3 لحليم حسن خميس|يه مصطفى عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7897oo هلل محمد محمد أحمد|عبــــد  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

32547| لحميد عطيتـــ|حمد عطيتـــ عبــــد| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر
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449482 يف محمد محمود  لغريبــــ|محمود رسر |هندستـــ طنط

52o376 لديبــــ|ء محمد عىل يوسف |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

34444 ي سيد |ح
ى
وي|حمد هند|مد محمود شوق ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 

كتـــوبــــر |6 -

3253|4 لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|لرحمن |عمر عبــــد ى شمس حقوق عي 

5o4249 ى|لمجد بــــدوى ش|هيم أبــــو |جر إبــــر|ه هي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

63o4|o لسيد|لحسينى |لسيد |محمد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

246624 ى عبــــد لم|ر س|لستـــ|ر عبــــد|لستـــ|حسي  |هندستـــ طنط

6493|8 لمنعم محمد|لسيد عبــــد |لسيد محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

36758o لحميد|هيم عبــــد|بــــر| |يستـــ عط|م |نوعيتـــ بــــنه

7o6892 بــــينى |رق |محمد ط |لشر
ى
لدسوق لمنصورتـــ |تـــمريض 

|729|5 لسيد عىل|جر سيد عىلي |ه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

488|77 عيل محمود|سم|لدين محمد |م |رس حس|ف دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

6|8425 لبــــيوم|مل محمد |ل ك|جل ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

28|6o8 هلل|لكريم عبــــد|منى نرص عبــــد دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

7|7877 ميتـــ|لمتـــول ش|مد محمد |ء ح|سم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

676364 لحسينى محمد حسن|ده منتـــرص |غ لمنصورتـــ |تـــمريض 

7o2265  سمي  عبــــد 
عيل|سم|لعظيم عيد محمد |تـــفى زيق|لزق|ره |تـــج

432425 لففى|ح |لفتـــ|زم عبــــد|ره ح|س |حقوق طنط

94297 ه وحيد عبــــد | لمحسن محمد|مي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

29368 متـــ محمد سعيد|س|حمد | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

254772 حمد عنتـــر سعيد عىل|هر |ط ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

62o6|5 |عيل |سم|د |لجو|عيل عبــــد |سم|صم |ع
وى|لمس

هندستـــ بــــور سعيد

4o2476 حمد|محمد سعد مصطفى | ر|ي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

626245 حمد|دى |له|ء محمد عيد عبــــد |سم| زيق|لزق|ره |تـــج

83695| در|لق|لموجود عبــــد|ن عبــــد|محمد رمض ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

8o46|5 د فهىمي|وي عي|سعد| رين|م ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

6o6526 ل|حمد هل|حمد يوسف يوسف | لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

5o8988 ر|لسيد أحمد عم|ن |م رمض|ر تـــمريض دمنهور
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6o747 ىطي|لع|د عبــــد |زي حم|حمد حج| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

774982 ل محمد مهدى سعد|ء جم|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

||5527 ف |سم |بــــ د|ر حد|دو|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

2|8776 هلل|رص محمد عبــــد|لن|لد عبــــد|خ ى شمس حقوق عي 

62|2|4 لم محمد سعيد|هيم محمد س|بــــر|هند  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8932| د محمد|لمنعم ج|م عبــــد |حس ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

4oo384 بــــ|لوه|لدين عبــــد |ح |مح صل|يوسف س سكندريه|ل|حقوق 

6||272 خرصى|ل|ئى عبــــده |حمد ه| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

695836 ين مجدى محمد  لشوربــــىح |حمد |شي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

24989o زن|حمد محمد م| |دين ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

262|94 ن|لعزبــــ زهر|م مجدى محمد |حس |بــــ بــــنه|د|

6|643o ن عسيىل|ء محمد عثــــم|وف ط|معتـــ دمي|علوم ج

8o8867 ي جلوي|رجبــــ سيد عبــــد
لغنى ره بــــنى سويف|تـــج

4355o5 ر|لف|لعليم |ندى محمد عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6786|4 |هيم عط|بــــر|ء حسن محمد |ل| ط|بــــ دمي|د|

85oo|| لح|حمد ص|سم سيد |بــــ سيوط|ره |تـــج

8388|| دلي محمد|هلل بــــدوي ع|منه  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

95253 يف|س |يوسف رجبــــ عبــــده عىلي عبــــ لشر ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

898825 ل |رنستـــ غ|د |مريم مر ج|تـــربــــيتـــ سوه

25|8|2 ئى|لدك|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

329|47 لدين محمد قنديل|م  |ز عص|ريم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4o585 د|هيم مر|بــــر|رص |ل ن|س ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|3o77| د|لجو|لعزيز عبــــد |ح عبــــد |حمد صل| هره|لق|حقوق 

2872o9 حمد محمد معوض طبــــيبــــ| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7o783o ي|هلل |ل |محمد عبــــده محمد و
لزينى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78464o لعزيز|محمد فرج موىس عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|7|4o لدين محمد|حمد عز|ن |نور ى شمس هندستـــ عي 

|2257o سكندر|شوكتـــ فتـــىح | دون|م ن|بــــ حلو|د|

524||9 ى|للطيف |ندى سمي  عبــــد  لسيد حسني  سكندريه|ل|بــــ |د|

44|572 لحميد جمعه|لسيد عبــــد|مه |س|ن |نوره لشيخ|نوعيتـــ كفر 
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792522 حمد عمر|محمد محمد  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

4|7669 |لبــــن|م بــــسيوئى |مريم عص لشيخ|ره كفر |تـــج

7oo4o5 د|لمطلبــــ ج|كرم عبــــد |حمد | ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

82o752 بــــتـــ سعيد|وليفر نبــــيل ثــــ| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

45396| ر|لف|لعزيز محمد |هر عبــــد|حمد بــــ| لشيخ|هندستـــ كفر 

643o55 لعزيز صبــــور محمد|ر بــــنوى عبــــد|من زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

269254 لصمد|ح عبــــد|لفتـــ|لد عبــــد|حبــــيبــــه خ تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

7|22|2 |هيم رخ|بــــر|ع خليل |عمر ر لمنصوره|طبــــ 

|53799 لمقصود|روق عبــــد |حمد ف| |نور ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7836o3 لح|عيل ص|سم|تـــتـــ |ن شح|نوره زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

358686 ى عبــــد|طمتـــ |ف ع|هلل رف|مي  ى شمس صيدله عي 

27|89o ن رجبــــ محمد رجبــــ|يم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

69|962 هيم غنيم|بــــر|ل محمود |محمد جم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6453o| لعفيفى|در |لق|حمد عبــــد |دل |منى ع لمنصوره|حقوق 

447545 حمد|لسيد |حمد |رضوى سمي   سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

334734 ي نسيم| نطون مفيد خي  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

26|56| لحميد غنيم|حمد ممدوح عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

26368o حمد|لعظيم مليىح  |رق عبــــد|ء ط|عىلي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

284479 حمد محمد|هلل مرتـــضى عيد |منه  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

287638 ض|لعليم ري|ض عبــــد|محمود ري د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

78|72o هيم حسينى عليوه|بــــر|ميه بــــدرى |س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o437o ح|لحميد رسو|حمد عبــــد|لسعيد |محمود  لمنصوره|ره |تـــج

7593|o هيم|بــــر|جويس سمي  بــــدرى  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

53|66 يل|محمد رجبــــ فتـــىحي ط بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|76|44 حمد محمد|ل |يه جم| لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

54359| لحليم محمد|سط عبــــد|لبــــ|يدى عبــــد|ه لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2469|9 لبــــحر|بــــ |لوه|يز سعد عبــــد |مه ف|س| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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766662 ئى|دى كيل|له|عيل سمرى محمد عبــــد |سم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|722|3 لرحمن جلهوم|لدين عبــــد|ء|حمد عل| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

8865|o لح |محمود فرغىل عىل ص ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

||586| ن|ئى عصمتـــ مرقص سمع|كريم ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o|37| لسحرتـــى|هيم محمود |بــــر|عمر محمد طلعتـــ  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

639592 لسيد محمد محمود عىل|ر |بــــر| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

77442o م عىل عوض|م|دل |م ع|م| زيق|لزق|ره |تـــج

7o8229 حمد حسنى|مد |مينه محمد ح| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

63|83o م حنيدق محمد منصور|ء عص|سم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

487|66 محمد سعيد محمود محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

832455 لصمد محمد|ء محمود عبــــد|رس| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

625497 لعزيز|رس يحن  عبــــد |محمود ي دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|35227 ى محمد | هيم|بــــر|يمن حسي  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

8o6865 هيم|بــــر|طمه محمد محمد |ف ي|تـــمريض 
| لمنى

857888 هلل موىسي|ممدوح جمعه عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

233o55 بــــورسيع|د عىل |منيه عم| هره|لق|ره |تـــج

223o99 م سيد حسن|حمد حس| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

6||363 م|ح عل|لفتـــ|آيه بــــشي  عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

|36485 ي ط
ى محمد|حسنى رق حسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

6|o557 لبــــرلس|لحميد بــــدير |م عبــــد|ريه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

325372 هيم محمد|بــــر|م محمد |م عص|حس تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6988|6 |مجدى فرج معوض وديع حن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63ooo9 لسيد حميىل|لد |حمد خ| زيق|لزق|طبــــ 

675754 لتـــميىم حمود|حمد محمد |هدى  طبــــ بــــورسعيد

6372o5 ح|لسو|لد متـــول متـــول |محمود خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|5o42 ف رجبــــ |حمد | عيل سيد|سم|رسر هره|لق|حقوق 

442364 ثــــروتـــ محمد حسن محمد تـــوفيق لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

347986 ي
ح|لفتـــ|لدين محمد عبــــد|ء |محمود ضى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

54|7o4 لحليوي|هلل |د|محمد عىل محمد عىل ج ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

42634o لمنعم محمد مرىس|ن عبــــد|رو سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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23429| لد فتـــىح محمد|فتـــىح خ دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

87828| حمد محروس محمود  |هلل |منتـــ  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

784323 عيل فضل|سم|ن مسلم |رو ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

39|o3 رس حمدى محمد|ء ي|رس| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

8o694 هد|لش|لمجيد |حمد محمد عبــــد |طمه |ف ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6|o657 ي|ل خليل |بــــسمتـــ جم لخرصى لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4o52|3 |لمقصود ند|لموجود عبــــد |عمر يشى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

895358 حمد |ل |لع|ح عبــــد|وليد صل ج|تـــربــــيتـــ سوه

437o5 بــــ|ن خط|ل رمض|عىل جم هره|لق|بــــ |د|

|3477 ى كم|بــــر| لوزه|ل محمد |هيم حسي  لمنصوره|بــــ |د|

368299 يتـــ محمد مصطفى محمد| ى شمس حقوق عي 

|37287 ش|بــــورو|هر محمود |مصطفى م ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|35887 بــــسنتـــ حمدى محمد عىل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|o656 تـــتـــ|ئل محمد شح|آيه و ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

322698 لضوى|ن محمد محمود |نوره ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

|6|9|6 لحفيظ محمد|هلل عىل عبــــد |منتـــ  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|7|97o لدين|رستـــم حسن نجم | لدين رض|سيف  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

26264| لمعبــــود محمد|لرحمن نزيه عبــــد|عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

67326 لشيخ|رضوه محمد محمود  حقوق بــــنى سويف

7|6978 زينبــــ محمد محمد عىل لمنصورتـــ |تـــمريض 

694768 لمرىس درويش|حمد |هيم |بــــر|ء |رس| لمنصوره|حقوق 

782477 |حمد عىل رض|لسيد |محمد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

868456 حمد|سيد عبــــده سيد  دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

35o774 رق سيد محمود|سلوي ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

895o|8 س |س محمد رفعتـــ محمدعبــــ|عبــــ سيوط|عه |زر

675724 تـــ|سم مأمون عرف|يدى بــــ|ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|o539 ن محمد|م عثــــم|كر|يوسف  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7o7789 ه صل| ل|لع|حمد عبــــد |هيم |بــــر|ح |مي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

35|95| جيه|ء محمود عزتـــ محمود ن|رس| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ
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4554o4 لسيد|مح محمد |محمود س دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

23|3o3 ي موىس|محمد هش
م حسن مصطفى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

327|36 لروؤف عىل|ندى مصطفى عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

296o|7 ى فوزى فخرى عوض| مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

769894 حمد|عيل |لرحمن محمد إسم|ء عبــــد |رس| ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

4|4247 ضى|ر ر|لستـــ|مروتـــ محمد عبــــد  |نوعيتـــ طنط

523993 لسيس|يه سعيد محمد محمود | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

856275 بــــي محمد|بــــرديس عزتـــ شل ي|بــــ |د|
|لمنى

|49635 ور|وى محمود مج|لد ص|ر خ|مي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6337|9 وق محمد عبــــد هيم|بــــر|لرحيم |رسر زيق|لزق|بــــ |د|

|7426o حمد|حمد رشدى |طمه |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o5454 لسيد|مد |لسيد ح|حبــــيبــــه محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

847722 ى ج| ند ي حسي 
دو|ضيفى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

572o| يف| منيه عزتـــ عيد رسر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8oo62o مون|نور م|مون محمد |محمد م |نوعيتـــ قن

6||57 لفضيل سيد|لمنىح  عبــــد |رق عبــــد |ط حقوق بــــنى سويف

4o6|72 ل|هيم بــــل|بــــر| |رس رض|تـــسنيم ي سكندريه|ل|بــــ |د|

89o85| هر |هر طه ط|م ط|هي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33o289 حمد محسن محمد|مروتـــ  |نوعيتـــ بــــنه

6878o5 ى|لجليل ش|لجليل زينهم عبــــد |ء عبــــد |دع هي  لمنصوره|حقوق 

7852|7 لعدل عطيه|روق |روق محمد ف|ف زيق|لزق|حقوق 

|2987o ى حو|هر |منه محمد م ش|مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

863|2o لدين|ء|لصبــــور محمد عل|حمد عبــــد| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

5o74o2 ن|لفتـــوح رمض|بــــو| |رض| نه سكندريه|ل|ره |تـــج

88o4o8 لي |بــــ جرجس بــــس|يه|ريو |م سيوط|ره |تـــج

8|53|8 ى|م جم|حل| ل محمد حسي  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

7o8|o ن يونس|مه محمد رمض|س| ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

78o||7 سحر فتـــىح حسن أحمد زيق|لزق|بــــ |د|

68468| وى|لمن|لحميد |د عبــــد |رص مر|ه ن|نج لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

83388 س|رك عبــــ|ء سيد مبــــ|رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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|57679 تـــن يىح سيد محمد|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|6562 تـــ | صف|هيم حسن ن|بــــر|مي  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

78o59| لنمر|فظ |فظ محمد ح|محمد ح تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

2|8|3 لسيد|لحسينى |يمن |ء |لشيم|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

66o86 لسميع|لدين عبــــد|محمد سيد نور بــــ بــــنى سويف|د|

43292| د معوض|لجو|بــــسنتـــ عوض عبــــد  | تـــمريض طنط

285626 ى بــــر فهيم سعد|ج| حن| يوستـــي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|8226 لمجد|بــــو|هيم |بــــر|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|دهم |  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

229647 بــــتـــ صليبــــ نسيم|ندى ثــــ|س حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

776862 لسيد مىك|در |لق|لسيد عبــــد |محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

358|34 يدى|لع|لفتـــوح |بــــو |لحميد |عمر عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

42o444 بــــ|لمتـــول خط|حمد |رضوه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

783927  عبــــد |سم|
ى
ل|لع|لعزيز عبــــد|ء دسوق زيق|لزق|حقوق 

|445|  محمد عبــــد |لرحمن |عبــــد 
ى
در|لق|حمد شوق ن|حقوق حلو

23|5|7 بــــ منتـــرص عىل عوض محمد|شه دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

7o284 لحليم|هلل عبــــد |طف عبــــد |ع| هويد لفيوم|بــــ |د|

2|7262 هيم|بــــر|ه محمد محمود محمد |م ى شمس حقوق عي 

884|63 هلل  |لحميد عبــــد|مصطفى نبــــيل عبــــد سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

77o48o هيم خليل محمد|بــــر|هلل خليل |عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

4o3377 بــــو زيد|هيم |بــــر|مروه محمد حسن  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

83|624 ي صل
ي|مصطفى

ح محمد حفنى ج|بــــ سوه|د|

529|26 لحميد|دى حسن محمد عبــــد|ه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|5||9o ى منى محمد حسنى حسني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

85959 ه | دروس|نيس فهىم تـــ|مي  ره بــــنى سويف|تـــج

|46|6 لعزيز|لد محمد عىلي عبــــد |محمد خ لفيوم|هندستـــ 

356442 حمد غنيىم زهرتـــ|هيم سيد |بــــر|رشيد  ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ
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|747o8 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|حمد | تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

44628o لحميد محمد نوفل|سم عبــــد|م بــــ|حس سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

272833 ي
حمد|لد محروس |خ| دئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2649|| لق|لخ|سعيد بــــكر عبــــد| نور هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

85864| ي حسن |
حمد|حمد مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

676o54 زق|لر|وى عبــــد |لششتـــ|ء مني  محمد |سم| لمنصوره|صيدله 

7842o8 لرحمن محمد|لحكيم عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

698434 هلل|بــــو بــــكر مصطفى عبــــد |ء مصطفى |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

883565 مريم صليبــــ رشدى صليبــــ  سيوط|تـــربــــيتـــ 

639733 دى محمد|له|حمد سعيد محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

67589o هيم|بــــر|در فوزى |خلود ن لمنصوره|حقوق 

42729 ض وسيىل|ل عو|مي  جم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

755654 ن|لسيد عىل عدل| |رض ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

3|6342 ى ص| لي|د لرحيم|س عبــــد|لح عبــــ|حسي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

7823|8 حمد|لسيد |حمد |محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

482786 قتـــ صبــــىحي محمد | هيم|بــــر|رسر سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

39oo7 لم جبــــيىلي|د محمود س|جه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o4|68 ده أحمد عوض أحمد عىل|مي سكندريه|ل|علوم 

697696 دى محمد محمد|له|ن محمد عبــــد |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|72374 لدين|ل طلبــــه محمد نرص |نه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6o|278 هد|لش|لسيد عمر |ر عمر |زه| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o5655 تـــ|لشح|لسيد محمد |يمن محمد | لمنصوره|هندستـــ 

75733o لرحمن|لفتـــوح عبــــد |بــــو |ئى |حمد ه| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

826|2o لصغي |لرحيم زىكي |ن عبــــد|يم| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

625532 د|يمن جوده محمد ج|عمر  زيق|لزق|ره |تـــج

638||| ف فتـــىح إبــــر|كريم  لسيد|هيم |رسر ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

9o4644 بــــوزيد |بــــوزيد غريبــــ |هر |ط شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

328325 لحميد محمد منصور|حمد عبــــد|محمد  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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2|4|58 يف |محمود جم يف|ل رسر حمد عىل رسر هره|لق|صيدله 

632256 هيم عىل|بــــر|طمه رجبــــ |ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

676563 روق رزق|بــــ ف|يه|ضىح  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

272244 ن|لمنعم سليم|ن عبــــد|ره رمض|س |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

752o8| ف محمود حسن مبــــ|ريم  رسر|رسر ى شمس صيدله عي 

353|87 لم|حمد س|حمد محمد |محمد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

8o8752 هيم|بــــر|هيم محمود |بــــر|يمن | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

792252 لسيد محمد عربــــد|لد عىل |خلود خ زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|7ooo5 لسيد محمد|طمه مجدى |ف ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

37563 ح عتـــريس خليل|ء صل|رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o9o25 م حسن خليل خرصى|حس سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

88|958 حمد نشأتـــ يوسف محمد  | سيوط|هندستـــ 

8|oo36 بــــ محمد عيد سيف|رح ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

423822 هلل|ر محمد عبــــد|لغف|عبــــد| دى رض|ش سكندريه|ل|حقوق 

54428 دل محمد طه|حمد ع| ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

6|922o د|هر عيد محمود ج|ط سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7872|5 ى|ل محمد حس|بــــر محمد كم|طمه ج|ف ني  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

42|3|5 ى|ء صبــــرى شح|سم| تـــه محمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

497|22 ك|لمل|عزيز صبــــىح عبــــد | مرثــــ ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

62o447 ر|لف|ن سعد |محمد رمض ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

269862 جه|لح|ر |لغف|دى عبــــد |له|ل عبــــد|محمد جم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

35966| عي|عي سيد رف|ندي رف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|65||| مل|محمد محمود محمد ك| رن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

22||2o ن حمدى|ء رمض|يه عل| هره|لق|علوم 

887|63 لحميد عىل |ء محمد عبــــد|ول ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

923558 در وهيبــــ |يمن ن|نوبــــ |بــــ| ج|طبــــ سوه

47757 م محمد سيد محمود|سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|5257o ن محمد سعيد مأمون|يم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

53692 ج عىل|ده فر|م حم|سه ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى
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2|4244 ى يق عيس|رق ف|ط| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|o28o لرحيم  |لدين عبــــد|لد صفوتـــ نور |خ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2|9o57 م محمد محمود|لسل|عمرو عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

455292 مر خليفتـــ|دل ع|مهند ع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

249793 |ر بــــسيوئى ند|ء مختـــ|سم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

3|3636 ف فرنسيس جرس | |رين|م لقس|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

448767 ي عبــــد|سل|
لدين|ل |م جم|لسل|م عىلي مصطفى |بــــ طنط|د|

447o84 هيم زعقيق|بــــر|ل عىلي |محمد جم سكندريه|ل|هندستـــ 

4o|347 لسعدوئى|حمد محمد |تـــفى  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

28726 ى خليفه ى خليفه حسي  حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

649|36 هيم عمرو|بــــر|حمد محمد |م |ء هش|رس| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

23547| د محمد|لجو|محمد فوزى غريبــــ عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32562o دل محمد عىل محمود|حبــــيبــــتـــ ع ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

475765 د|ن ج|د رمض|دل ج|زم ع|ح سكندريه|ل|ره |تـــج

43833 ى|ن حس|م رمض|ء هش|شيم ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

87733| سم  |سم سيد ق|ره ق|س سيوط|علوم 

494398 لعظيم تـــرىك|هلل صبــــىح عبــــد |عبــــد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

683428 لسيد عىل|ندى محمد فضل  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

639|9| ن|هلل محمد رضو|لدين عبــــد |ل |هلل جم|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

539245 حمد|حمد |هيم |بــــر|حمد |بــــرين |ص عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

882823 ىط  |لع|لكريم محمد عبــــد|يه عبــــد| سيوط|تـــربــــيتـــ 

43364| لشوربــــىح |رس محمد |محمد ي لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

4768|2 ئيل|بــــيتـــر فريد جورج ميخ سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

879555 ء محمد منصور محمد |سم| سيوط|حقوق 

642|83 ى بــــدر|لحكيم |جد عبــــد|م م|لسل|ن عبــــد|مي  زيق|لزق|طبــــ 

324552 لشيخ|حمد مصطفى |حمد عمر | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

687362 ى |رس| لديسىط|م |مي  بــــره|ل|ء حسي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

47744| هلل مصطفى|حمد عبــــد|دين |ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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69287o م|لسل|لعز عبــــد |بــــو|ر محمد |من ط|بــــ دمي|د|

484585 ي محمد خليل عبــــد | ل|لع|حمد خي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

637997 لعزيز حسن|شم محمد عبــــد |أبــــوه| مه زيق|لزق|علوم 

684o96 ر|لنج|ح يوسف يونس |لفتـــ|يوسف عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

9o|3|6 ل |ن عىل محمود جل|يم| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

867|4o هلل|لنوبــــي عبــــد|لمعىطي |هلل عبــــد|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6|6984 ن طعيمه|يه خرصى محمد عثــــم| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

69623o ح محمد|لسو|د |لجو|هلل عبــــد |حمد عبــــد | لمنصوره|علوم 

||7673 رس محمد|ء محمد ف|رس| ى شمس حقوق عي 

695749 ن|لسعيد زيد|له محمود |ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

325546 مل رزق جبــــره|دي جرجس ك|ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

424268 ن|م|رق فتـــوح قطبــــ |ن ط|مرو سكندريه|ل|ره |تـــج

||6683 لدين محمد|ل نرص |حمد جم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

58|62 ل|ك غ|يوسف سعد مل طبــــ بــــنى سويف

8568|9 ى صل لليل|بــــو|ح |محمود حسي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

4o929o ف|لنبــــى ه|عبــــد| رن شم محمد رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o5585 حمد صديق|لعزيز |سمي  محمود عبــــد |ره طنط|تـــج

533|| ض|لموجود ري|ل عبــــد |مروه جم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4496o7 وي|لشن|محمد عيسوي محمد  |هندستـــ طنط

257747 ر عوض محروس|لستـــ|لد عبــــد|حمد خ| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o23|| ن|لمهدى بــــدر|ل محمد |مريم جم زيق |لزق|تـــمريض 

||475| ره محمود محمد محمود|س ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

633529 ه محمد عبــــ| هيم|بــــر|س محمد |مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5422|7 ئى|مل علو|بــــ حسنى سعيد ك|شه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

25|8o3 بــــو يحن |لعزيز |طف عبــــد|مصطفى ع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

64242 ي|هيم |بــــر|دل |مي ع
ى
لدسوق لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

92437o سمي  عبــــود قوسه | رين|م ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

86439o حمد|حمد عىلي محمد | ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

829966 هلل شنوده||مريم رفعتـــ عط ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

4o97|| خ|لطبــــ|دل سعيد عىل |طمه ع|ف |بــــ طنط|د|
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|9o|o ف محمد عبــــد |عمر  لرحيم صقر|رسر حقوق بــــنى سويف

49|3|4 هيم|بــــر|حمد |لد محمد |ن خ|رو لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

695344 ه | هلل|هيم وحد|بــــر|هيم فتـــوح |بــــر|مي  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

|76|99 ن ن|ل محمد رمض|جم| مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

32988o د شندى محمد|فتـــ فؤ|رحمتـــ ر عه مشتـــهر|زر

696|97 ىطي|لع|محمد محمد محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

498755 بــــ|حمد محمد خط|أيه  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2649o5 ل|لع|هر عيس عبــــد|م| ند ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

622|2o ر|لنج|هيم |يه فوزى إبــــر| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8o2755 فظ محمد|لح|لحليم عبــــد|ر عبــــد|من ي|بــــ |د|
|لمنى

69778o ع|دق محمود محمد هز|رس ص|مروه ي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4o6|66 ى|لرحمن ق|حمد عبــــد|بــــسنتـــ  سم حسني  سكندريه|ل|حقوق 

63548 دى صديق حسن|له|رغده عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o3247 هيم|بــــر|لحميد محمد |ء عبــــد |سم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

362473 ف صبــــىح تـــوفيق|نبــــيلتـــ  رسر ى شمس|د| بــــ عي 

|27|4| ص|لخو|يوسف مصطفى محمود محمد  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

774922 ن محمد جمعتـــ|ل سليم|ر جم|من زيق|لزق|ره |تـــج

366364 ده سعيد محمود محمد|طمتـــ حم|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o8o87 يس|لس|لسميع خرصى |ره أحمد عبــــد |س لمنصوره|بــــ |د|

34763o د محمد محمد محمد فرج|عم لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

49oo7 حمد عدل حسنى محمد| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

6266|2 هيم خليل|بــــر|حمد |هلل |منه  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|37433 ى يز عجيبــــ|يمن ف| |مي  ن|صيدله حلو

45o367 بــــوزيد|يز مصطفى |مصطفى حسن ف ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

353|42 لدين|حمد محمود محمد نور | لمنصوره|حقوق 

63642o يف|هلل |يوسف محمد عبــــد حمد رسر زيق|لزق|عه |زر

|2244| لمجد سعد|بــــو |هر |ء م|ل| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

56o86 ي
ن|حمد سليم|لدين معوض |ء|ضى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6ooo|o  |لح حسن |حسن ص
ى
ىس|لعبــــ|لدسوق لمنصوره|ره |تـــج

356572 هلل||لسيد محمد محمد متـــول عط|هلل |منتـــ  |ره بــــنه|تـــج
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4347o9 ف عبــــد|منه محمد  ر عوض|لستـــ|رسر |طبــــ طنط

675875 |حمد مصطفى |ن محمد |يم|
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

756449 حمد|لدين |رس سعد |محمد ي ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

3||498 ك|يز سدر|مي  ف|ندى |س  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

832|67 ى سعد عبــــد|ح لحميد|تـــم حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

69|728 رق فتـــىح عىلي|م ط|سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

483367 حمد محمد|ره محمد مصطفى |ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76o672 هيم عىل|بــــر|رص |ن ن|حن ج|بــــ سوه|د|

|5||98 هلل محمود|ندى محمد فتـــح  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|44452 ى محمد|سيف  لدين حشمتـــ حسي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2|6|72 هيم حسن محمد محمد|بــــر|رق |ط ن|هندستـــ حلو

496754 س محمد شميس|لسيد عبــــ|ح |ء صل|ل| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35|763 ى شحتـــه جمعه طه محمد|ي سمي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

543|34 لشيخ|ره محمد حموده قنديل |سم |حقوق طنط

92583 هر|لظ|حمد عوض عبــــد |منى  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

259295 بــــ|لوه|يمن محمد عبــــد|ر |من لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|7653 م رزق محمد|لد س|خ هره|لق|هندستـــ 

3|433 ن|حمد رضو|حمد محمد |عزه  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o82o لم محمد|حبــــيبــــه نبــــيل طلبــــه س دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

9242o6 حمد |بــــر |لبــــسيوئى ص|زينبــــ  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

22|2|8 لحميد محمد بــــكر|بــــثــــينه محمد عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

29932 لحميد|ئل محمد عبــــد|محمد و ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3672oo  ن
ى
رص|محمد مجدى محمد دسوق ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

8585|6 ي|ل طرش|حمد كم|م |سل|
ئى ي|ن |سن|ل|طبــــ 

|لمنى

47976 لرحمن محمد|م عىل عبــــد|هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

25o54 ىسر|لغبــــ|م عيد |ره س|ي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7|5|34 هلل|در وحيد محمد فتـــح |ن لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

322828 تـــ |يم| ن|م رضو|لتـــه|حمد |ن خي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

278873 ر|حمد نص|يز |يحن  ف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 3277 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

756676 هيم|بــــر|لنبــــى |م محمد عبــــد |سل| ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

75394 طف محمد وهبــــه|لرحمن ع|عبــــد  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

238o7o بــــ محمد|لوه|بــــسنتـــ محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6323o9 |لشهيد حن|ن عبــــد |د يون|ردين عم|ن زيق|لزق|نوعيتـــ 

2667|| لرحمن زغلول|لرحمن صعبــــ عبــــد |هدير عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

775996 رون جندى|م ه|نىح  س| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

2|4453 لحسينى|بــــسنتـــ معتـــز عىل محمد عىل  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

69oo39 لغريبــــ|يه مني  نرص | لمنصورتـــ |تـــمريض 

8o8o76 عد مخيمر محمد|ن مس|يم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6284|3 مل|فندى ك|هيم |بــــر|م |ندى س|س زيق|لزق|بــــ |د|

335543 تـــ محمد عبــــد| لعزيز بــــيومي|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

88585| فظ |لح|مد عىل عبــــد|مصطفى ح سيوط|ره |تـــج

|9272 لسيد روبــــى|حمد محمود |محمد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

6|2884 ي|ر
لم|لسيد س|لسيد محمد | |ئى |بــــ طنط|د|

|52||5 ن ف | |مي  حمد عبــــده|رسر هره|لق|ره |تـــج

679578 لودود|ح عبــــد |لفتـــ|لعزبــــ عبــــد |كريم  لمنصوره|حقوق 

36o|94 هلل|لحميد عوض |مريم محمد عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

62462 حمد|حمد يىح |ء |رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

3|97|7 لسيد عىل|ح |نس صل|ن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4342|2 ه | ن|لغلبــــ|هيم |بــــر|لحميد |لسيد عبــــد|مي  ي صىح طنط
|معهد فنى

5ooo44 رغده جمعه محمد مصطفى رسور بــــ دمنهور|د|

92o2o6 لرحيم  |ن عبــــد|ء محمود حمد|شيم ج|أللسن سوه|كليتـــ 

24|54 زق|لر|م حسن عبــــد |مريم هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

837448 ي |لر|حمد عبــــد| ي خرصى
حمد|ضى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|38975 عيل|سم|يه سيد محمود | ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

37|749 حمد محمد سيد|ر |مي |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|76364 هلل|لمتـــجىل عبــــد |دل عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

885658 ن لم |فتـــ يوسف س|ر| مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

5|927| ود|حمد د|ن صبــــري محمد |يم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

Wednesday, September 5, 2018 Page 3278 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

488263 ن|لنعم|بــــو |لسيد |حمد |ن |نعم سكندريه|ل|بــــ |د|

||6|98 فظ|لح|محمد محمود حلىم عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

2879|5 ن ف عبــــد| |مي  |لنج|بــــو|لرحمن |رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|5o72 لم|لرحمن محمد فتـــىحي محمد س|عبــــد ى شمس حقوق عي 

9o7458 ر |حمد عىل محمد نص|لرحمن |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

546724 لكريم|حمد عبــــد|لسيد عىل | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

9|o67 لعزيز|بــــو بــــكر عبــــد |لعزيز |عىل عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|3|945 لحسينى ربــــيع|ء محمد |ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

62|8o7 لمقصود خلف|مل عبــــده عبــــد | ط|بــــ دمي|د|

|35786 ن مجدى محمد محمود| مي  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

678973 دى|له|لسيد عبــــد |رص |لن|مل عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

44|68 |لكريم محمد عط|محمد عبــــد  هره|لق|عه |زر

752849 هيم|بــــر|لسميع |بــــو رجيله عبــــد |هلل |عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|56887 ى مصطفى  حسي 
مهند مصطفى هره|لق|بــــ |د|

||7879 ء عمرو محمد مني  محمود سعودى|دع ى شمس|تـــج ره عي 

82o623 صموئيل| ريمون عدلي رض ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

224|23 لخول|دل عىل محمد |ن ع|نور هره|لق|ره |تـــج

63694o لسيد عطيه نرص|كريمه  زيق|لزق|نوعيتـــ 

63o59o حمد|للطيف |لرؤوف عبــــد |مصطفى عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

|67672 ى عرفه جل ل محمد|حني  ى شمس|د| بــــ عي 

452476 ي|هيم خليل |بــــر|محمد خليل 
ط|لىحى ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

45|849 هلل|د |مه محمد محمد محمد ج|س| لشيخ|هندستـــ كفر 

4252o3 بــــ|لوه|لسيد عبــــد |مه |بــــسمه أس سكندريه|ل|طبــــ 

247855 حمد جسد|له |ل|يه منس عبــــد | ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6449|6 يف حسن حسنى| حمد رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o|645 شد|رتـــ نعيم محمد فتـــىح ر|س ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

683339 نم|حمد فتـــىح غ|ن |رو لمنصوره|طبــــ 

54625 لنبــــى محمد|وحيد عبــــد | رش بــــ بــــنى سويف|د|

372955 حمد مصطفى تـــرك|ريم حسن  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

249|99 د محمد صبــــىح جبــــرى|جه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى
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79o398 دل قديس جرجس|ع| مي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

37o643 لرؤوف محمد عقل|مصطفى محمد عبــــد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

632844 ى|ل حس|ريم شحتـــه جل ني  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

525276 ه محمد عىلي محمد  هيم|بــــر|أمي  سكندريه|ل|حقوق 

425o86 لسيد جمعه|ندى محمد حسن  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

24|5o9 |لعل|بــــو |ذكرى سيد حنفى محمود  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

5|8372 ف |أل وى حنيطتـــ|حمد عرج|ء أرسر ريتـــ|لنوبــــ|تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
 ج دمنهور

695353 ئى|لنوس|حمد محمد | |خلود زكري لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

2|74|8 هلل حسن محمد حسن قرين|منه  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o7o| ن قدح|حمد محمد رمض| ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

844|5 لكريم طه|لرحمن عرفتـــ عبــــد |عبــــد  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

69|987 لمجيد عىل|ر طه عبــــد |محمد مختـــ لمنصوره|علوم 

854923 ه | در|لق|حمد محمد عبــــد|مي  ي|تـــمريض 
| لمنى

8458o3 لح|مد محمد ص|لبــــدري ح|حمد |ده |مي ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

6|378| لنويىه|لسيد عطيه |هبــــه يشى  |تـــربــــيتـــ طنط

3|9479 ي|س
لحسن|بــــو|ء محمد |رتـــ ضى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9o2795 ي|ر
ل |لع|حمد عبــــد|عوض | ئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

759242 دل جوده عىلي|محمد ع لسويس|هندستـــ 

6o8576  د|لعر|ء عمرو عىل |ل|
ى
وود|ق لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|27937 هر|حمد م|عمرو | رن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

82342 تـــم محمد محمود عطوه|ح| ند |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

253937 لس عبــــده سليم ن ذىكي جرجس|كي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

273o47 ه محمد يوسف محمد| مي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|32668 لشحوم|لسيد |ج  محمود |ل ن|م| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

897545 حمد |محمود محمد مرع  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

8|3866 حمد|هلل |حمد عبــــد|هلل |عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

498|52 حد يوسف يوسف حنيطتـــ|لو|جر عبــــد|ه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43557 بــــر   محمد قرئى|بــــرين  ص|ص ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

Wednesday, September 5, 2018 Page 3280 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|697|4 بــــولس وليم حلىم| ندر|س سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

8|29o4 روس|سك|مريم لويز جندي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4643o| لحميد بــــليدى عىل|عمر ممدوح عبــــد  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

646oo| ل|لع|م عبــــد |يمن سيد س| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

622o87 ز|لبــــ|ف |لمتـــول عط|خديجه  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

63788o حمد|لحميد عىل سيد |حمد سعيد عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

2537oo ىس|لشبــــ|لمحسن مصطفى |در بــــدوى عبــــد|ن ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

6|4|66 بــــوعريضتـــ|ل مسعد |لمقصود جم|عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

|55839 ىط حسن|لع|مؤمن محمود عبــــد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

45838 لحميد|د عبــــد|رق فؤ|ر ط|من ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

34|566 هر|لظ|ح عبــــد|هر صل|لظ|محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

428o63 ن|لسعيد محمد محمد شعبــــ|طمه |ف |عه طنط|زر

227535 حمد|لسيد محمود |عمر  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

24788| لعزم|بــــو|هلل فريد |ر عبــــد|نو| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

24634o هلل جعفر|حمد ربــــيع محمد نعمه | ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

6495o لح|يد معوض ص|معوض ز ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

765687 لبــــليسي|مل حسن |مل ك|محمد ك هندستـــ بــــور سعيد

499793 للطيف محمد فرج|مصطفى عبــــد| ند بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

62|262 ىط|لبــــس|نور محبــــ فتـــىح | ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

627o96 دق|لص|لرؤف محمد |كريم محمد رفعتـــ عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

437236 بــــ قطبــــ عيس|لوه|م سعد عبــــد |ريه لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

8o958| وي|وي محمد حمز|ء حمز|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

37|299 حمد عمر سمي  محمد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

43582 مد|ن ح|مد رمض|ندى ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|482 لم|مل محمد محمد س|ء مصطفى ك|وف هره|لق|طبــــ 

4|593| ى محمود |ي |لعل|بــــو |لسيد حسن |سمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8688o6 حمد محمد|لرحيم |حمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64359 مل|ل محمد ك|دتـــ جم|مي لفيوم|عه |زر
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364892 بــــ|لوه|حمد عبــــد|حمد عىل |لد |خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

869495 زق حسن|لر|هيم عبــــد|بــــر|طمه |ف ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

686496 لغنى معله|لمنعم عبــــد |لفى عبــــد |ل|لرحمن |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

4853o2 ج مندور|ندى محمود رس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

497997 لدكر|هيم |بــــر|لرؤف |بــــح عبــــد |يتـــ ر| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

2|2o92 لخول|لبــــيوم |لسيد |حمد محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

29|49| يمن لبــــيبــــ نخله|ره |س ى شمس|تـــج ره عي 

8|7494 ن|حمد سليم|ديه عىلي |ن ي|بــــ |د|
|لمنى

22o997 هلل محمد|دهم عبــــد|يوسف  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|5||2 لح|حمد محمد ص|هبــــه  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

246383 تـــ|حمد بــــرك|ل حمدى |بــــل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4|55|| ل|لع|حمد محمد عبــــد |بــــ محمد |يه| لشيخ|بــــ كفر |د|

64|737 هيم محمد محمد مصطفى|بــــر|حمد | شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

894o63 سم  |حمد ق|هلل |عبــــد| رش سيوط|نوعيتـــ 

|53472 ى فتـــىحي محمد|رس| ء حسي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

758837 حمد|لعظيم |سيد غريبــــ عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

||8654 حمد|مريم عىل محمود يوسف  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

78|247 لرحمن|هلل عبــــد|محمد محمد عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

9o7592 روق محمود |لد ف|حمد خ| ج|طبــــ بــــيطرى سوه

32227 ل سيد حسن|د جم|خل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

435533 ى س|ي وي|لديبــــ|هيم |بــــر|م |سمي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

853|63 لنرص|هد خلف سيف |محمد مج ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

272o42 بــــحر|ل|لرحمن |لرحمن محروس عبــــد |خلود عبــــد |ن طنط|سن|طبــــ 

|74669 حمد|بــــر محمد |سل ج|بــــ ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

645o|4 لعسيىل|يه حسن حسنى عبــــده | عه مشتـــهر|زر

33oo5 تـــ محمد شعتـــ|لشح|ء |سم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7oo486 لمعىط|ء محمد صبــــىح عبــــد |سم| لمنصوره|بــــ |د|

4893|5 لمحسن|لديبــــ محمد عبــــد |حمد|سميتـــ خميس  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7639o3 حمد محسن محمد موىس|محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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49545o ىس|لمر|لقوى بــــسيوئى |محمود عبــــد بــــ دمنهور|د|

54443 حمد|حمد محمود |م |سل| سيوط|ره |تـــج

8392|o مد|ء بــــدوي زكي  ح|شيم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

699237 حمد|س طلبــــه |محمد عبــــ| دين لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

444557 ن|عيل عتـــم|سم|لىح |م عبــــد |محمد س لشيخ|ره كفر |تـــج

4|329 ى فتـــىح |م |ريه ى|مي  مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

322785 ح محمد|زى صل|م حج|بــــتـــس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o9255 مد سعد عىلي خميس|محمود ح ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

28|368 كر|جورج يوسف وهبــــى ش سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

6oo|o3 لغريبــــ|لمحسن سعد |يوسف عبــــد لمنصوره|ره |تـــج

839922 ى عبــــد ح محمد|لفتـــ|رؤي حسي  دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

787753 هيم عىل|بــــر|عيل محمود |سم| زيق|لزق|حقوق 

682464 يفه|يمنى ربــــيع تـــوفيق  لحسينى رسر صيدلتـــ بــــورسعيد

494476 حمد محمد سمك|هيم |بــــر|لقوى |م عبــــد|سل| |ره طنط|تـــج

52786| ء محمود كرم محمود محمد|ل| سكندريه|ل|بــــ |د|

845473 ي محمد|هلل عرفه عبــــد|منه 
لغنى ن|سو|بــــ |د|

8|4949 زق|لر|حمد عبــــد|ليىلي حسن  ي|عه |زر
|لمنى

9o65|4 طف صبــــىح شكرى |ع| رين|م ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

898792 ئى عزم بــــسيط |مريم ه ج|ره سوه|تـــج

268352 بــــ|عمر محمود عمر خط ي صىح بــــنه
|معهد فنى

8855o2 حمد  |شم |هلل ه|ء عبــــد|شيم سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

335o69 بــــدين عبــــده عبــــد ربــــه|لع|طمتـــ زين |ف |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

368863 ين موئى لطفى حن |رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

65379 حمد|لعزيز |ل سيد عبــــد|من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o6|| هيم محمود|بــــر|حمد |ء |دع بــــ بــــنى سويف|د|

73|48 م محمد|لسل|يه محسن عبــــد | ي|بــــ |د|
|لمنى

|37862 حمد سكينه|لعزيز |لعزيز محمد عبــــد |عبــــد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

234687 د حمدى محمود محمد|حمدى عم كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

6847|2 ى محمد كم|ء |رس| ى |ل |مي  |هيم عبــــد |بــــر|مي 
ل|لع

لمنصوره|بــــ |د|
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767569 ى |ء |رس| لسيد|لسيد حسي  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

672o4 ف فتـــىح عبــــد |ريم  ع|لمجيد س|رسر لفيوم|علوم 

5o|o22 لرحمن حفنى|هلل عبــــد|هدير عبــــد ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

235|o5 ى|ذ س|مع م محمود عىل حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

85772| دل محمد عىلي|يوسف ع حقوق بــــنى سويف

263636 بــــ|لسيد عفيفى حج|ء عىل |سم| |علوم بــــنه

243252 |هلل محمد عبــــد |لدين عبــــد|ء|ن عل|نوره
لمقصود

هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

858625 نوس|سطف|هيم يسي |بــــر|يشي  سيوط|حقوق 

5o97o5 لحميد رحيم|هر محمد عبــــد |هيم ط|حمد إبــــر| عه دمنهور|زر

2593o9 دى|له|لعظيم عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|ن |يم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

782338 لرحمن|هيم محمد عبــــد|بــــر|مل | زيق|لزق|نوعيتـــ 

|28779 يسطس| ج  صبــــىح حن|ندرو ن| هره|لق|حقوق 

75|599 لسيد|م محسن |لدين حس|نور  صيدلتـــ بــــورسعيد

85o873 م|مدحتـــ عيد خز| مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

44|732 حمد|لعزيز |يه صديق عبــــد| لشيخ|تـــمريض كفر 

33|673  ع|محمد سعيد عبــــد
ى
مر|لرحمن دسوق |بــــ بــــنه|د|

8833|6 رص  |لن|حمد ربــــيع عبــــد|ء |سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

542||o ج  مهدى محمد|محمود ن عه دمنهور|زر

296o63 |ل عيس زكري|لع|عمرو عبــــد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

6|554| لعتـــمه|حمد محمد محمد | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|56246 لسيد|حمد محمد |يمن منصور | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o7o|8 لرؤوف يوسف عبــــيد|آيه عبــــد  |ره طنط|تـــج

7o8237 لحميد محمد|رس عبــــد |ن ي|حن لمنصوره|ره |تـــج

|3547| هيم|بــــر|حمد محمود |ريم  ن|بــــ حلو|د|

8o4959 مريم جرجس وليم زىكي م بــــنى سويف|إعل

5o6o55 مر|لليثــــى بــــدوى ع|لرحمن محمد |عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

43o9|6 مريم محمد شبــــل عرفه |ره طنط|تـــج

6855|| ه وليد محمد رجبــــ| مي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|35|85 لس عوض بــــستـــ ن خليل|كي  لمنصوره|حقوق 

26454|  عبــــد |هيم |بــــر|ن |يم|
ى
وى|لشبــــر|هلل |لدسوق لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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52886o ي بــــش|ل |لدين جم|بــــدر
ره|حمد بــــسيوئى ضتـــ دمنهور|علوم ري

46oo|4 مد سيد سبــــيع|ن ح|يوسف رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

336357 ندى رفعتـــ محمد بــــيوم |تـــربــــيتـــ بــــنه

|63927 بــــو لبــــن|حمد |هلل محمد حسن |منتـــ  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

6|879| د نرص|متـــ فؤ|سل| لي|د ط|ر دمي|ثــــ|

2399|6 لحسن|بــــو|محمد فضل طلبــــه  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

246854 ن كشك|محمد وحيد شعبــــ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|54247 يف شكرى عبــــد  ى|لسل|رسر م حسني  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

63368o ى محمد  هيم|بــــر|سعيد محمد خي  زيق|لزق|ره |تـــج

52642o |لعل|بــــو|حمد |ه حمدى مرصى |بــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48o64|  محمد|سم|
ى
ء فرج صدق سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

362|69 د|لمعىط ج|هلل عبــــد|د فتـــح |لد عم|خ ى شمس حقوق عي 

283o25 لفضيل محمد|ن عبــــد|مجدى شعبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|5259 لجيد|مصطفى حسن محمد حسن عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

687394 مون|هر م|لحميد ط|ن عبــــد |يم| ط|بــــ دمي|د|

33|895 لدين|هيم نور |بــــر|دى |لن|رس |محمد ي ي صىح بــــنه
|معهد فنى

2594|6 لمطلبــــ محمود نرص|هدى عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

624677 يف فرج علم |عبــــد  لدين|لرحمن رسر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

357|96 حمد عيس محمد| |نور |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|4|552 رص محمد فرغىل|لن|سهيله عبــــد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

475824 ى جم| ي|حمد حسي 
زى|ل محمد ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34|594 ن|بــــر فتـــىح رمض|حبــــيبــــتـــ ص ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

||99|| مريم مدحتـــ مجدى لبــــيبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||652| وجدى وهبــــه بــــرسوم| ري|م هره|لق|ره |تـــج

5o|97 لد سيد محمد|دهم خ| حقوق بــــنى سويف

779478 لغنى محمود حسن|ء عبــــد |لزهر| زيق|لزق|صيدله 

5373|4 ى عىل عبــــد |ي ى حسي  لعزيز حسن|سمي  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

2262o لحميد|دل محمد عبــــد |حمد ع| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5|o487 م موىس|لسل|عمرو موىس عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى
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642847 لغنى حميده|لحكيم عبــــد|ء عبــــد|رس| زيق|لزق|ره |تـــج

43o796 م|لسل|ء محمد عبــــد|نىح  عل| ي صىح طنط
|معهد فنى

|48o74 دي|له|دي عبــــد |له|زم خليل عبــــد |ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o2346 ي|لحلو|هيم محمد |بــــر|لسيد |يتـــ |
ئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

359|| وق ف مه|لمحسن محمود سل|يز عبــــد |رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|2698 ن |حمد رضو|بــــثــــينه محمود  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

7||429 لخولي|ء عىل محمود |حمد عل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o5o73 ه هيثــــم محمد ج| |ش|د بــــ|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8526| لعزيز|ج عبــــد |رحمه عىل ض بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

82|544 حمد سيد|محمود سمي   ي|بــــ |د|
|لمنى

|54|62 لعزيز|ن عبــــد |عمر صبــــىح رمض ى شمس|تـــج ره عي 

693486 لحديدى|بــــ حمدى محمد |يه|لد |خ لمنصوره|علوم 

696453 هيم محمد سيف|بــــر|ورد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4|327o هيم|بــــر|لسيد |حمد |رس |حمد ي| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

777|6 لسعود|بــــو |رق بــــدوى محمد |حمد ط| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

682284 |حمد عوض عبــــده نج| |سم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

245893 عمر محمد فوزى بــــدر ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

238986 مل|لد محمود ك|سلىم خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

698o27 ل جمعه عبــــده|رحمه جم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

497o96 كر جوهر|هلل محمد ش|عبــــد| دين عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

694649 لمجد|بــــو |ع |لسبــــ|محمد | ده رض|غ ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

893485 ل  |لع|لدين عبــــد|لدين نور |م |يه عص| سيوط|حقوق 

834347 مد محمد|عىلي محمد ح دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

55948 مل محمد محمد|حمد ك| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

868o57 حمد|لرحيم |حمد عبــــد|طمه |ف ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

2598o8 حمد|ح |لفتـــ|ن محمد عبــــد|يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

68|86| ن|لصبــــ|لسيد |ن |ء شعبــــ|ل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|57872 ح|لفتـــ|لحميد عبــــد |عمر عبــــد | رن ن|هندستـــ حلو

52o52| هيم محمد مندور|بــــر|ء محمد |سم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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6|69|6 هيم فرج|بــــر|دل |ريم ع ط|حقوق دمي

362386 ئى مجدى يوسف بــــرسوم|ه |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

8o6564 هيم|بــــر|مل |ء ربــــيعي ك|دع ي|عه |زر
|لمنى

5o7886 لسيد محمد بــــيوم|حبــــيبــــتـــ نرص  سكندريه|ل|حقوق 

624664 لحرصى|لسعيد |حمد محمد محمد | ره بــــور سعيد|تـــج

3|2633 لسيد|ح |لفتـــ|محمد عبــــد| ر|ي ى شمس علوم عي 

677634 ر|لطو|هيم مسعد عوض |بــــر|محمد  سيوط|هندستـــ 

|53648 ن|هلل بــــكرى نعم|ء نرص|سم| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

373o7 لعزيز حمزه|ء محمد عبــــد |ول ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

782672 لصديق متـــول|بــــو بــــكر |لسيد | |رويد زيق|لزق|حقوق 

|77972 هيم|بــــر|حمد محمد | |ندر|س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o|738 لعز حبــــق|بــــو|ر أسعد |عم |ره طنط|تـــج

6|738 هيم|بــــر|هيم رؤوف |بــــر|ن |يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8o852 د محمد|حمد محمد عو| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|6365 س|ء فرج رجبــــ محمد حو|نجل تـــربــــيتـــ دمنهور

|74|3 حمد|هيم |بــــر|لم |ن س|نوره ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

69|34 |د يحن  زكري|لجو|رضوى عبــــد  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

8|o82| حمد محمد|رس عىلي |ي |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

7o66o2 حمد|ضى |ورده سعد ر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

45|893 |لبــــن|لمنعم محمد |هيم عبــــد |بــــر|ء |رس| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

28924 رى|لبــــ|ن عىل عبــــد |حمد شعبــــ| هره|لق|حقوق 

7|7o5| بــــ|لوه|محمد فتـــىح شفيق عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

5|3992 فظ نمي |ىط ح|لع|يه يحن  عبــــد|هد ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

36o692 ي محمد عىلي
عىلي سعيد لطفى |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

444|57 حمد|لمقصود مرشدي |دل عبــــد |عمر ع لشيخ|تـــمريض كفر 

25oo72 يف محمد | يش ي|رسر لبــــحي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|7o54| ى|عيل |سم|طف |ندى ع مي  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

6|2492 وى|لشه|سلىم محمد مصطفى محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|7|643 لزهرى|ل محمد |بــــ كم|يه|بــــسمه  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5|3438 وع|هيم مط|بــــر|هيم عىلي |بــــر|محمد سعيد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر
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622878 هيم محمود محمد|بــــر|ر عبــــد ربــــه |من ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

44784o ن|ن محمد سليم|ل رمض|جم| دين سكندريه|ل|هندستـــ 

248o|3 لحنفى|لحميد نبــــوى محمد |هدير عبــــد لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

8339o9 ي |
حمد| |لوف|بــــو|منيه مصطفى ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

8o|628 ي ج|محمود 
ى
ف دسوق لكريم|د |رسر ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

4268o7 لحميد بــــسيوئى عىل|رص عبــــد |يه ن| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

699|63 هلل حسن محمد|ره عبــــد |س لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

859983 ي |جرجس حن
ض|ديبــــ ري|ئى ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

9o4354 سعد محمود |يمن |مؤمن  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

278378 عيل محمد|سم|أحمد حسن  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

6o9375 لدجله|لسيد |حمد مسعد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4|229o لرحيم شيحه|لرؤف عبــــد|لرحيم عبــــد |عبــــد |بــــ طنط|د|

|42|96 ي س|حمد خ|
لم|لد حفنى ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

763|22 حمد|دى |له|حمد عبــــد |هيم |بــــر|يدى |ه ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

637768 لعوضى|لسيد محمد |بــــسمتـــ جمعتـــ  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|53873  |يوسف 
ى
هيم|بــــر|حمد دسوق |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

|32536 مه محمد محمد نسيم|س|مروه  هره|لق|ر |ثــــ|

44328o ح|لفتـــ|لعزيز عبــــد |لعزيز عبــــد |مر عبــــد |تـــفى تـــ |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

86|732 بــــ|لوه|لحميد عبــــد|ل عبــــد|لحميد كم|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

32536 |لش|لجليل عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد 
ى
ق  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر

3487|4 ن ف شعبــــ| |مي  نم|بــــوغ|ن عىل |رسر |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

246o3| لنبــــى|لفتـــوح عبــــد|د محمد محمد أبــــو|زي ي صىح بــــنه
|معهد فنى

87|543 حسن محمد محسبــــ محمد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

524649 لرحمن بــــكر|حمدى محمد محمد عبــــد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

84o647 حمد|حمد عىلي |حسن  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

254579 ى س|س شفيق متـــي|متـــي| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

229994 لمول|حمد سيد فرغىل سيد عبــــد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9o437| للطيف |محمد يوسف سعد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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5o9963 حمد|لسيد محمد |محمود محمد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

4o3|7o ى |منيه عم| لم|لع|د عزتـــ حسي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|43239 مروه معروف محمد حسن ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

37o47 م|لسل|هيم محمود عبــــود عبــــد|بــــر|عبــــود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

32786o ح غنيىم|غريبــــ وجيه صل |تـــربــــيتـــ بــــنه

26695o فتـــ ثــــ بــــوزيد|بــــتـــ فريد |مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7|762o حمد|دى |له|ح محمود محمد |سم لمنصوره|حقوق 

68|762 بــــو زيد|حمد محمد محمد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5o26|o هلل محمد|م عبــــد |لسل|رس عبــــد |ن ي|جيه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|4222| ف فوزي محمود|لد |خ رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

4o84o2 لبــــسيوئى|هلل محمد  |لد عبــــد |هلل خ|عبــــد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

7o63|3 لسيد حسن|ده |م حم ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

773364 حمد حسن محمد حسن| |لي|د ن|فنون جميله فنون حلو

232735 حمد مصطفى مصطفى|ء |رس| لفيوم|عه |زر

424854 يد كرو|بــــو |تـــ |هر محمد فرح|س ى ن|لي  سكندريه|ل|ره |تـــج

448582 لعبــــد|حمد |حمد محمد |حسن  ي منش. تـــ.ك
تـــ بــــحريه بــــور سعيد|فنى

4|9o66 فع|لش|حمد |هيم |بــــر|لنبــــى |حمد عبــــد| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|53o86 محمود شوكتـــ منصور عىل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9o7o2| لىح |للطيف عبــــد|حمد عبــــد|كريم  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

754|63 وق  ف |رسر ق|رسر وى محمد|لشر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

878562 مروه حسن عىل عبــــده  سيوط|بــــ |د|

9oo425 مد عىل محمد |مهند ح ج|هندستـــ سوه

7876o9 هيم عىل|بــــر|حمد |محمد  زيق|لزق|عه |زر

62646o لعربــــ|لمنعم عز |ندى محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

4432|6 لق|لخ|لعزيز عبــــد|حسن عبــــد| هويد لشيخ|بــــ كفر |د|

24|983 حمد|ء بــــيوم لملوم بــــيومي |شيم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

36569| عر|لش|هلل |لسيد فتـــح |محمد محمد  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

||7995 ك|لمل|مح عيس عبــــد |مريم س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

88235o ه كم| لحكيم|لعزيز عبــــد|ل عبــــد|مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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54|627 لنور|محمد سعيد مصطفى ضيف أبــــو ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

499343 لد شعيبــــ|م خ|لسل|عبــــد| ء رض|شيم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8oo287 ي
وئى ئيل|مجدي صبــــري ميخ| في  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5|9465 هلل| |هلل عط|بــــ |مريم صفوتـــ بــــرسوم ج سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

696957 لحميد|لحكيم ظريف عبــــد |دل عبــــد |ع لمنصورتـــ |تـــمريض 

8|54o| ده محمد سنوىسي|ره حم|س ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

23379o د|حمد مر|لد عىل |يوسف خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o4628 فظ حفنى|بــــدين محمد ح|لع|عىل زين  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

259595 د سعيد محمد|هدير رش ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7828o6 لحسينى محمد|ن نبــــيل |نور زيق|لزق|بــــ |د|

453|35 لبــــسطويس|لمقصود |لد محمد عبــــد|عمر خ لشيخ|هندستـــ كفر 

272|4o م محمد سيد|لسل|حمد عبــــد| ن|حقوق حلو

78o38o ى حموده سعيد |ي حمد منصور|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

62286 تـــ محمد رمض| هيم|بــــر|ن |مي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

877o44 ل  |لدين جل|ح |حمد صل|ره |س سيوط|عه |زر

25|994 ود|بــــر د|م ج|محمود س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|9579 لسنوىسي|مد |لح حمد ح|ء ص|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

236o55 ى محمد|س ره رأفتـــ حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

678|2o حمد محمد عىل|سلىم محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

54o442 ى |هدير منصور حس حمد|ني  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

364799 تـــ وليد ك| رم محمود|مي  ى شمس حقوق عي 

32o599 لليثــــى|ل |د مصطفى جم|ي| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|67o93 حمد مصطفى|هيم ممدوح |بــــر| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

3554| د|لجو|حمد عبــــد |روق |حمد حمدى ف| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7||89o ن|للبــــ|لمرىس |عيل |سم|محمد | ر|ي لمنصوره|حقوق 

2529o ف سعد عىل|ء |ل| رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4|2852 ي محمد |ندى مصطفى عبــــد 
طر|لش|لغنى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

5o3379 ى|ر خ|من لد أحمد أمي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

234o56 هيم|بــــر|حمد محمد |لد مجدى |خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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482833 حمد|لحميد محمد |جنه سعيد عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

77o263 ن|حمد محمد محمد عىل علو|لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|علوم 

4o6427 ء يشى عىل محمد|دع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

285|27 حمد وليد نبــــيل طه| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|3242 صف|و| دل حن|ع| بــــريسكل ن|طبــــ حلو

5955| ن محمد يوسف|جر رمض|ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

239|63 رثــــ|لو|ن منصور صبــــرى عبــــد|ريه|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

543|87 لفضل|بــــو |بــــ |لوه|ء جميل عبــــد |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|426|| لحميد|هيم عبــــد |بــــر|حمد |ريم  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

85377o حمد محمد|جر سعد |ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

542754 ف مبــــ|يه | لحكيم|رك عبــــد |رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

2|3o42 هيم محمد|بــــر|ئى |ن ه|يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

75224| لحميد|هيم عبــــد|بــــر|د متـــول |يه مر| زيق|لزق|ره |تـــج

57569 حمد محمد|حمد حسن | طبــــ بــــنى سويف

76438| م طه فريد|محمد عص ره بــــور سعيد|تـــج

869536 زي|عمر محمد مغ| دين ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

87o9o3 لعزيز طه حسن|ء عبــــد|ل| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

36o634 حمد محمود عىلي|محمد محمود  |حقوق بــــنه

4|7232 بــــو زيد|تـــ |لحميد بــــرك|عمرو عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

863596 لعبــــد|ريوس وديع موىسي |مك ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

43o527 ش|حمد سعيد محمد |سلىم  بــــى|لشر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|75358 لمقصود|لح عبــــد |رص ص|لن|ل عبــــد |بــــتـــه| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9o2747 محمد فرغىل مرىس يزيد ج |تـــمريض سوه

62994o ل|س بــــل|طف محمد عبــــ|مهند ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

84|647 دم|حمد |روق |حمد ف| ج|ره سوه|تـــج

8|3o8o ن قطبــــ|حمد فتـــىحي عثــــم| ي|تـــمريض 
| لمنى

842|9| لكريم محمد فهىمي محمد|ره عبــــد|س دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

78||85 طر|لسيد محمد خ|حمد طلعتـــ | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

84747o نور نور|م خميس |ريه ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

|76278 زى محمد|لعز|دى محمد |ه تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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5|77o5 لغنى عوض موىس عيس|م عبــــد |مي  لفيوم|لعلوم |ر |د

5|54o6 لبــــلىحي|دتـــ محمود يوسف  خليل |غ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

682|82 ه ع| لكريم جمعه|دل محمد عبــــد |مي  لمنصوره|صيدله 

382o8 بــــر|لص|م عىل |لسل|رص عبــــد |لن|زم عبــــد |ح لفيوم|عه |زر

33|842 حمد محمد وجيتـــ محمد| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

||5o3| نس محمد مصطفى عىل|ن هره|لق|م |عل|

636|86 هيم|بــــر|تـــ عرفه |لد محمد فرح|خ ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4628|2 مىل|لز|لسيد محمد |تـــ |ء فرح|لشيم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

373692 ي
ل|لع|لسيد عبــــد|حمد | |دئى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6982o2 حمد|ل |محمد كم| ند لمنصوره|بــــ |د|

|6o|88 لعربــــى|ىط حمد|لمع|بــــو|حمد محمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6337o6 ه مرىس محمد | حمد|مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

363548 هلل محمد|ح عبــــد|ء صل|رس| تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

756|23 هيم زقم|بــــر|عربــــى | رش زيق|لزق|حقوق 

769|68 ن|لم|ن عىل محمود س|لم|س ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

478455 ن|لرحمن سلم|متـــ محمد عبــــد |س|عمرو  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

543268 ي|ر
عيل جبــــريل|سم|م |هش| ئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

9o9584 لسيد  |ل |لع|م حسنى عبــــد|ريه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|345|7 ى |ي ف س|سمي  لم محمود|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

258|79 هلل|حمد عبــــد|هلل |محمد عبــــد شمون|نوعيتـــ 

33935| هيم|بــــر|حمد |لرسول |حمد عبــــد|محمد  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

863|o هند محمد خليل عقل لفيوم|حقوق 

2462o ره|دره يشى زىك عم|ن هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

82568 عيل|سم|هيم |بــــر|هبــــه محمد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

6435oo ه عل| لسيد|ء منصور |مي  زيق|لزق|علوم 

7|7643 ى محمود عبــــد |ي ن|لمتـــول رمض|لرحيم |سمي  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

4o4762 حمد محمد|محمد عىل عوض  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5oo98o عيل|سم|لربــــ |د |ره محمد ج|س ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|462o8 ى حسن|محمود | لي|د حمد حسي  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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4468o4 حمد محمد محمدين عىل محمدين| ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

47924o بــــو عليم|درس |ل تـــ|ىكي كم|ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

684499 وق عىل محمد عىل عوض رسر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

353365 هيم|بــــر|رق محمود |محمود ط ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

6|93|6 لمليىح |لدين محمد |يمن نور |لدين |نور  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

7|892 ن عيد عىل|ء رمض|رس| طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

34495|  محمد |هيم |بــــر|لد |ء خ|سم|
ى
لنمر|لدسوق ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

6|2|55 نم|در غ|لق|هدى محمد عبــــد |حقوق طنط

6|398o ل عطيتـــ نجلتـــ|حمد عطيتـــ هل| |حقوق طنط

|58578 دل خليل|سم ع|يدى بــــ|ه ى شمس|د| بــــ عي 

836599 م منطلبــــ ظهري|نسمه هم دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

696||4 قر|لن|ء طه عبــــده محمد |شيم لمنصوره|صيدله 

3|655o ل|لمتـــع|حمد عبــــد|طمتـــ محمد |ف ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

854|98 تـــه|فتـــ شح|دي ر|عمرو ش ي|بــــ |د|
|لمنى

89|622 ى |ندرو ميل| د حشمتـــ مكي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|2538 جورى|لبــــ|يه ثــــروتـــ سعيد | |تـــربــــيتـــ طنط

68o|49 ن عىل محمود|لنبــــى رمض|ن عبــــد |مرو لمنصوره|حقوق 

787388 ي
هلل محمد|هلل محمد نرص|نرص| دئى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

853993 لليل|بــــو|طف محمد |لرحمن ع|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

885353 ى ص|يزه ز|ف وى |يد حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

56984 د|بــــ محمود محمد مر|رح تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7825|6 هيم|بــــر|حمد خرصى زغلول مصطفى | مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

49479 لمنعم|حمد عبــــد |جر ممدوح |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8|4o94 زهري محمد|ل|بــــتـــ |زم ثــــ|ح ي|بــــ |د|
|لمنى

|56736 ى عبــــد |عىل  لسميع حلىمي|مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8|o23o عيل|سم|ح |لفتـــ|محمد رفعتـــ عبــــد سيوط|ره |تـــج

823629 ي
لرحمن|بــــر عبــــد|لج|حمد عبــــد| |دئى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

|7549 ن عىل محمد عىل|مرو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

52786 حمد|لجليل |د عبــــد |عم| ند ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

52o28| وى مرير|لص|لنبــــى |محمد عبــــد | مه معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 
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9o4335 مد |ن محمود ح|م رمض|ضي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

29227o ل|لع|رى عبــــد|لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|سميح  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

859o|o ي|
ى فتـــىحي خلف مهنى يفيلي  ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

6|6288 ريه|حمد قط|روق |هدير محمد ف ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7oo|54 ج موىس|لسيد فر|ء |رس| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

7o7576 لسيد|لمهدى عىل |محمد حسن  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

43|892 لقطبــــ خربــــوش| |محمد رض |صيدله طنط

486o4 ف |بــــسنتـــ  لحسن محمد|بــــو|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|523| حمد محمد شبــــيبــــ|ن |مرو هره|لق|عه |زر

68|749 لرحمن حسن صبــــره|حمد عبــــد |يوسف  ي|هندستـــ 
|لمنى

247694 لسيد قنديل|مجد محمد |مصطفى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2872|3 دى|لحفيظ ش|سم عبــــد|د ق|زي ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

37823 مل معتـــوق|سعد ك|جر |ه ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

762936 لسيد محمود حموده|ء يشى |رس| حقوق بــــورسعيد

8|o258 ي ك
ي وففى

لرحمن|مل عبــــد|مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|77486 ل محمد|ن محمد جم|رو وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

6o82|| ره|هيم عىل عم|بــــر|ل |هبــــه جم لمنصوره|بــــ |د|

5|8|9| ى|بــــو ش|هيم |بــــر|ن |ء شعبــــ|سم| هي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

339|76 ى محمد عفيفى عىل|ي سمي  |بــــ بــــنه|د|

45|5|8 ى أبــــوع|بــــو|لم |لم س|محمد س مر|لعني  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

5|6589 ي |
لسيد شمه|يه حسنى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

499|49 تـــ ن ي محمد محمد عبــــد |سمي  هلل|ج  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

498|38 لربــــيع|لدين خليفتـــ محمد |ء|مريم عل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6o9586  جم
ى
بــــيل|ل يوسف يوسف ق|شوق |هندستـــ طنط

63|347 حمد مسلم مؤيد|ء |ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|78537 م|م محمد عل|حمد عص| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63o525 لرحمن محمد جوده عىل|عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

837|4o حمد|سط |لبــــ|هيم محمد عبــــد|بــــر| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

24o34 لعزيز محمد|حمد عبــــد |حبــــيبــــتـــ  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o|732 لصعيدى|ح |لفتـــ|ء حمزه عطيه عبــــد |رس| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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6238|o لقطه|حمد |هلل |نىه حسن فتـــح  هره|لق|م |عل|

9|2232 حمد محمد |ء محمد |سم| ج|حقوق سوه

|6529 يف عط|م ى رسر د شنوده|ميل| رلي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

845|62 للطيف محمد|ء صبــــري عبــــد|ول ن|سو|تـــربــــيتـــ 

5|o26 ف مخيمر عبــــد|محمد  لمنعم|رسر علوم بــــنى سويف

7o95|8 بــــى|لسيد عر|محمد | لعط|بــــو|حمد محمد | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

52|262 لعليم مسعود|لسيد عوض عبــــد|منى  |حقوق طنط

4|8544 ىط|لمع|بــــو |ل بــــسيوئى |ل جم|أم لشيخ|نوعيتـــ كفر 

77|258 لصمد محمد|لسيد فتـــىح عبــــد |ندى  زيق|لزق|علوم 

273|77 حسن محمد عديل| ند|ر سيوط|علوم 

867o5 وى|حمد سيد طح|لرحمن |عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8438|4 هلل|يوسف محمد حسن عبــــد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

8o|8|9 حمد|مر طه |حمد ع| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

4o5o45 |لبــــن|لسيد محمد محمد |ح |صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

269||9 وق سمي  محمد خليل ص لح|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

323279 عنتـــر بــــدري محمد| عل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7|5473 |لسعيد |محمد ثــــروتـــ فوزى 
ى
لدسوق لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

29573 ن|لمسيح سليم|ن عبــــد |نوبــــ سليم|بــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

73294 ف سيد محمد|وليد  رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

25|936 ره|ن عم|محمد عليوه سليم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|395oo لعجىم|هيم |بــــر|يمن محمد |حبــــيبــــه  عه مشتـــهر|زر

49628o م محمد محمد هنيدى|ندى س معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

25464 ن محمد عىل محمد|يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78o2|| لعزيز|هيم مخيمر عبــــد |بــــر|محمد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

4|8222 حمد محمد عيد|حمد سمي  | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

493989 ز|لقز|محمد عىل | حمد رض|م |حس بــــ دمنهور|د|

626o9| محمد مجدى حمدى محمد مرىس زيق|لزق|ره |تـــج

8o2452 ي عبــــد
ى حمده حبــــسر هلل|حسي  ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى

546745 ىط|لدمي|ل محمد محمد |مصطفى جم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

63722| لسيد|لسيد |مه محمد |س|ء |ل| زيق|لزق|حقوق 
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6394|4 رص عطيه نرص|لن|ل عبــــد |نه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

62277o دى شلبــــى|له|حمد عبــــد |ح |حمد صل| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

482|92 هيم غنيم|بــــر|لدين |حمد وحيد |محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

66468 لمنعم|هلل عبــــد|ن مصطفى عبــــد|نور لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

48268o ي رجبــــ محمد|ي
ى لطفى سمي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

3297|6 ء حسن عطيه قطبــــ|شيم زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

56538 هلل محمود|محمد محمود عبــــد |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|76528 زع|ج  من|م مصطفى ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o657 ط|لبــــط|هيم |بــــر|لمنعم |محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

244|7o وى|روق ص|نور ف|م |سل| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

697739 ى عىل |لد ي|خ| رن حمد|سي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

489o59 حمد عىل|مر محمود |ن تـــ|رو سكندريه|ل|بــــ |د|

35o686 ى سمي  |ي ن|م رمض|م|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4649o| يوبــــ سعد حسن محمد|حمد | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

53694| د|لضي|لمنعم خليل |محمد سعيد عبــــد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8984|| ن محمد محمد |محمد رمض ج|ره سوه|تـــج

4o445| لم بــــهنس بــــهنس بــــكر|لرحمن س|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

766|o8 لمنعم|لحسن عبــــد |بــــو |م غريبــــ |همسه هش ره بــــور سعيد|تـــج

54o573 ح بــــيوم|لفتـــ|يمن محمد حسنى عبــــد|حمزه  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

855355 رود عطيه|هر ش|ريو م|م ن|حقوق حلو

4952|8 ئى|لقوى مسعود علو|محمود صبــــىح عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|57575 ل|لع|ر محمد فرغىل عبــــد |من هرتـــ |لق|تـــمريض 

9o6346 ن تـــوفيق | بــــر رض|ص| مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7o3787 لسيد|لبــــربــــرى |هلل زغلول سعد زغلول |عبــــد  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

2394|6 رج|لج|م ربــــيع محمد |حل| هره|لق|بــــ |د|

7764o لعزيز|لعزيز عبــــد |دل عبــــد |يه ع| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

4|2|2o ل زىك|محمد فهىم محمد جم |بــــ طنط|د|

3|o9oo س|لدين عبــــ|ح |حمد محمد صل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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623897 حمد|لعزيز محمد |ن محمد عبــــد|رو لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

5o939| لبــــرلسي|تـــتـــ |لحميد شح|مصطفى حمدي عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|56837 يمن محمد بــــخيتـــ|كريم  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

6o5578 لم|هيم س|بــــر|د |لجو|حمد محمد عبــــد| |ره طنط|تـــج

679989 هيم هند|بــــر|محمد مصطفى | ر|ي لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5|8o6| ز|لقز|شذى محمد محمود  بــــ دمنهور|د|

7o6855 بــــينى|يمن محمد |حمد | لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

697366 س|لح عبــــ|لح ص|د ص|روضه عم زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

54338o تـــ حم ك|حمد حمد بــــر|ده |مشي  |حقوق طنط

7|356 لغنى|حمد محمد عبــــد |د |جه ن|حقوق حلو

476964 وى|لص|لدين |ل |رس كم|يوسف ي |ره طنط|تـــج

75|639 |لعل|بــــو |حمد طلعتـــ |بــــرديس  لعريش|تـــربــــيتـــ 

432486 ج|لطن|لسيد محمود |هيم |بــــر|منه  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

323|32 دل سيد محمد|ء ع|شيم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

48776| طف سعيد محمد حسن|محمد ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

247787 ره|عىل مصطفى عىل عىل عم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

48344| ئى سيدهم جرجس|ه| ن|يؤ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

847947 ي سيد|يم|
ن محمد مصطفى ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

886873 مل ملك |ميه فتـــىح ك|س سيوط|طبــــ بــــيطرى 

449336 ى ض|لدين محمد |د |عمر عم ج|مي  |هندستـــ طنط

78|768 لم|مروه محمد محمد مغيتـــ س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8989o2 رص بــــخيتـــ محمد |لن|بــــ عبــــد|رح ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

54o369 بــــر عىل|لحميد ج|ء عبــــد |هلل عل|منه  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

259565 وري|لسيد عىل |ء مرزوق |لىمي ى لجيى ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4|9262 ن|يه محمد عىل عثــــم| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4|9696 رج |لفر|لىحي عىل |لسيد عبــــد |لىحي |لسيد عبــــد | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

2385oo ل|لع|حسن جمعه عبــــد| مه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

883|oo مريم عدل فرج موىس  سيوط|نوعيتـــ 

785876 حمد|رى |سعيد فتـــوح سعيد بــــند زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69o|7 لمنعم سعيد|يه ربــــيع عبــــد | لفيوم|بــــ |د|
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7o3998 حمد ستـــو|لحق |سحر محمد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

352642 تـــم حسن عىلي حسن|ح |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

493o28 حد|لو|عيل عبــــد |سم|لد فتـــىح |خ ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

33222 م|جر محمد سيد هم|ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6o2562 ي محمود عىلي عبــــد |دهم ه|
هلل|ئى لمنصوره|ره |تـــج

|6o59| لم حسن|هلل س|ئل عبــــد |كريم و ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

355|32 هلل محمد|سط عبــــد|لبــــ|ء عبــــد|رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

329368 طر|سلىم محمد فتـــىح خ |صيدله طنط

8o268| ي فتـــىحي خل
هر|لظ|ف عبــــد|مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

23o379 د محمد|د محمود فؤ|فؤ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

477o8| لحميد|حمد محمد عبــــد|مح |سلىم س سكندريه|ل|عه |زر

6|4674 تـــم ممدوح رجبــــ|ن ح|إيم |بــــ طنط|د|

9o2538 حمد عىل |مروه محمد  ج|ره سوه|تـــج

8o6859 م|لسل|ل عبــــد|حمد جم|زينبــــ  ي|بــــ |د|
|لمنى

462o6o ي
ح|لدبــــ|لسيد |شد حلىم |ر| دئى لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

332oo9 حمد|مريم محمد محمد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

276o69 تـــه|ش شح|بــــو رو|ن |هلل رمض|هدير عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

534335 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ن |عمرو رمض دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

687925 لسيد|لعزيز فوده |ح عبــــد |لعزيز مصبــــ|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

528364 ن|لسكر|لسيد خميس |خميس  سكندريه|ل|هندستـــ 

265855 ى |ح عبــــد|محمد صل لخول|لمعي  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

4|3|58 بــــدين عوض|لع|لسيد زين |ء |حسن ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|74o34 هيم محمد|بــــر|ذ محمد |مع |حقوق بــــنه

4294|9 لغول|حمد محمد بــــيوم | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|53oo2 م|لسل|د عبــــد |لجو|حمد محسن عبــــد | هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

63|o7o ى ص|ن رفعتـــ |ريم|ن لح محمد|مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|2834 ف سعد عبــــد| ن|ىطي محمد طلخ|لع|رسر ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

644o23 هيم|بــــر|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

32453 لرسول|ر عبــــد|لغف|ل عبــــد|عمر جم هره|لق|ره |تـــج

623529 ين ط ر|لنج|تـــ عىل |رق بــــرك|شي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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49|22o ى عبــــد|يدى حلىم |ه هلل|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6||o67 بــــو سعده|عيل تـــرىك |سم|ده |غ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9||958 د |د حم|فظ حد|لح|ن عبــــد|يم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

54496 د صديق|د محمد فؤ|فؤ ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

498256 حمد عيس|ء محمد عمر محمد |لزهر|طمه |ف ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

755323 ش|لدمرد|رس محمد |تـــسنيم ي عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|54|33 هلل يوسف عوض|مرقس عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

62|o27 هيم غلوش|بــــر|منى مجدى  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

3|89o3 مح لبــــيبــــ مرزوق|س| مونيك ى شمس|تـــج ره عي 

498282 ى|ن سعد عىل محمد قطبــــ ش|نوره هي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

362669 لسيد محمد محمود منصور|ء |ل| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

685386 هيم فضل|بــــر|حمد محمد صبــــرى | لمنصوره|هندستـــ 

|7523 حمد مصطفى فوزى|سلىم  ن|هندستـــ حلو

328o39 تـــه|حمد محمد شح|حمد | |حقوق بــــنه

|25457 ل نبــــيل نسيم بــــخيتـــ بــــطرس|تـــ|ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|2936 ن|ء جميل محروس رمض|رس| |ره طنط|تـــج

7o26o8 لسيد موىسي|طمه محمد محمد |ف مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7o2o3 بــــوزيد|لعظيم |هدى مصطفى عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

723oo ي |من
ى
حمد عطيه|ر شوق لفيوم|تـــربــــيتـــ 

34842| فع معن|ن حسن عىل ش|نوره ى شمس علوم عي 

4|7o6 هيم|بــــر|لسيد |حمد محمد | هره|لق|حقوق 

9o2785 هيم |بــــر|ن محمد |د رمض|جه ج|حقوق سوه

589|4 ح|لفتـــ|ن عبــــد |عيل سليم|سم|ء |سم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

38476 لحميد|هر عبــــد |لظ|دل عبــــد |يه ع| لفيوم|لعلوم |ر |د

92|667 تـــه |ء قرنه محمد شح|رس| ج|ره سوه|تـــج

9o8||5 ن |ده يوسف محمد سليم|مي ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

635354 حمد عىل|بــــسنتـــ عطيه  زيق|لزق|حقوق 

68894o حمد عىل سمره|عىل محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3485o4 ن|هلل سيد سليم|عبــــي  عيد عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8|4255 ى ل زىكي عطيه|كم| مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

5|4244 ن يوسف يوسف يوسف أبــــو زهو|إيم سكندريه|ل|علوم 
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48|79| مي|لشلق|لسيد محمد |لمرصى |حمد | ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

6|3866 ر مسعد هجرس|لغف|محمد مسعد عبــــد |هندستـــ طنط

83478o لحق عىلي سعيد|محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

693238 نيس|ر |ل مختـــ|بــــ كم|يه|يه | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

862o76 محمود عىلي محمد| رن دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|7653 لمنعم محمد|هيم وليد عبــــد |بــــر| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

247486 م محمد مصيلىح بــــدر|حمد هش| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

493299 ن|هيم زيد|بــــر|لسيد |لسيد محمد | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4|39o لضوى محمد|هر |لط|حمد |حسن  ى شمس حقوق عي 

|62452 مح عىل محمد|محمد س ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

44923| هلل|ح حسن عبــــد |لدين صل|م |يوسف حس |حقوق طنط

265798 وز جورج  بــــيشوى سمي  ني  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

429943 لسيد|لعزيز |أحمد سمي  محمد عبــــد  |حقوق طنط

6897o7 ى عبــــد  ر عىل عطيه عىل|لغف|نورسي  لمنصوره|عه |زر

3274o2 م|حمد مرىس هم|هلل محمود |منتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

335687 لشينى|حمد|ح عىل |شمس صل ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

79|455 ى  لصفتـــى|لسيد |م حسي  زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

9o87o2  |لو|كريم عزتـــ 
ى
بــــوزيد |ق ج|بــــ سوه|د|

9oo|3| ن بــــخيتـــ |لىح عطو|نوبــــ عبــــد|بــــ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

92o24o لمرىس  |هدير محمد عطيه  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

|53965 حمد|هيم |بــــر|حمد |رق |محمد ط هره|لق|ره |تـــج

|72||2 حمد فتـــيح|حمد |م |ء حس|ل| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

287334 ح|لفتـــ|د عىل عبــــد|يه عم| ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

249488 بــــو زكرى|جد محمد |هلل م|يه | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

628465 بــــ|ء شهدى محمد محمد شه|سم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9|3|9| محمود صفوتـــ محمود خليف  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7o9543 لرءوف|لسيد محمد عبــــد |در |ن لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6o5252 لمسيح عبــــده|ندى موريس عبــــد |س ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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28596o ى |ي بــــتـــ|هلل ثــــ|حمد عبــــد|سمي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

8992o4 رفيده محمود محمد محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6||982 لبــــنى|لسيد |لسيد سمي  | تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

352o|| هيم مبــــروك عىل محمد|بــــر|لرحمن |عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

698383 هيم محمود|بــــر|ئى |يه ه| لمنصوره|حقوق 

2|5o4o ى|عىل ج بــــر محمد حسني  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

88|469 ى عثــــم ن  |تـــغريد محمد حسي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

5o5475 حمد|س |م عبــــ|م|لسيد |م |م| سكندريه|ل|عه |زر

897o79 هيم  |بــــر|لدين |ده عز |ء حم|دع ج|حقوق سوه

59888 بــــو سيف|رق حمدى عرفه |ط حقوق بــــنى سويف

26o252 هيم رهيف|بــــر|ر محمود |من ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

876396 حمد قطبــــ متـــول درويش  | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|733|7 حمد|ل خليل |مؤمن جم هره|لق|حقوق 

346392 ن محمد محمود هيكل|يوسف رمض ى شمس|د| بــــ عي 

|53|o7 د|حمد سعد عي|د |زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|5398o ى |محمد فر حمد|لسيد |ج خرصى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

66726 هيم|بــــر|طمتـــ محمد عويس |ف لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

87o589 لكريم مسلوبــــ|بــــر عوض |حمد ص| ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

853375 عيل|سم|هيم |بــــر|ع |لسبــــ|بــــو|هيم |بــــر| ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

9o8365 حمد محمود  |ر |طمه مختـــ|ف ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

6837|9 لم فوده|لم س|ندى طلعتـــ محمد س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6o5945 ف |هلل |عبــــد  د|حمد فؤ|لسيد رفعتـــ |رسر |ره طنط|تـــج

|4o8o2 لحليم|بــــ مبــــروك عبــــد |يه|محمود  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

434426 بــــوعوف|لم |وى س|لششتـــ|لجندى |خلود  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

8|3679 لحكيم|حمد حسن عبــــد|ده |حم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|485|9 بــــ|لوه|نسيبــــه محمود محمد عىل عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

|55843 ف بــــيوم |محمد  ى|رسر مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|2|632 ن|هر مرىسي عمر|ن ط|بــــ عمر|رح ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4345|4 إنىح  عىل عىل محمد مزروع ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

776682 لمنعم|هيم عبــــد |بــــر|حمد | |نه ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر
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888o45 لس  بــــ صموئيل تـــوفيق |يه|كي  سيوط|ره |تـــج

4o428o ى| ى محمد حسي  حمد محمد حسي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

483552 وق  لسيد عيس|حمد محمد |رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|6796 تـــى|لزن|محمد محمود محمد | ر|ل ى شمس| لسن عي 

28397o زن|لدين عيد عىل م|عىل  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|64879 سط|لبــــ|ر طه محمد عبــــد |من ن|تـــربــــيتـــ حلو

3o7|6 حمد عىل|طف |هدى ع هره|لق|بــــ |د|

4o69o4 ى عبــــد|بــــسنتـــ ش رم|لج|لكريم عوض |هي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

852888 ي|محمد محمود 
حمد مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|442o2 حمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |يه | هره|لق|هندستـــ 

338756 لم|هيم س|بــــر|هيم محمد |بــــر|هلل |منتـــ  |ره بــــنه|تـــج

623o57 لجندى|محمود مصطفى محمود محمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7||7o| لحسينى|حمد محمد |يمن |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22638 حمد عىلي|حمد محمد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

758689 هلل مصطفى جميل محمود|عبــــد  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

3|8778 ى خ يف شح|نيفي  تـــتـــ|لد رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

27544| بــــوعبــــيد|لعليم |بــــوعبــــيد عبــــد|ن |يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2|8|23 وى|لمك|ئى عطيه محمد |محمد ه كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

422668 لعزيز يونس كليبــــ|يونس أحمد عبــــد سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

3||o|o |متـــ لوق|رسلينو يوسف سل|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o7826 لرحيم|ر عبــــد |لغف|بــــر عبــــد |مريم محمود ج هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|75894 فظ|لح|ل مسعد محروس عبــــد |نه لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|77oo5 حمد|لدين |ح |حمد صل|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

692435 حمد مرىسي|لمنعم |ن عمرو عبــــد |يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

857262 لد عيد محمود|م خ|سل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

4o3728 ى عبــــد   حسي 
لصمد عطيه|مصطفى سكندريه|ل|ره |تـــج

484o43 در محروس|لق|لد عبــــد |ء خ|ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

896529 ل  |لع|يمن مرىس عبــــد|ر |من ج|ره سوه|تـــج

33925 بــــوسمره|ن |تـــه سليم|مريم هيثــــم شح هره|لق|حقوق 
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|37922 ن|ل محمد حسن رشو|محمد جم وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

42o37| لمرىس|لمرىس محمد |لمرىس | |هويد لشيخ|نوعيتـــ كفر 

756487 د|هيم ج|بــــر|د |مل ج|ك ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

629522 هيم حسن|بــــر|محمود محمد  زيق|لزق|طبــــ 

89675o ى هلل عويضه  |عويضه حسبــــ | يوستـــي  ج|ره سوه|تـــج

6425|2 يف شعل بــــوعىلي|ن |وليد رسر زيق|لزق|طبــــ 

429836 لمطلبــــ|حمد محمود حسن عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|32687 ى|لو|مه عبــــد |س| |دين حد حسي  هره|لق|بــــ |د|

693|62 لبــــى|لغو|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ندى رشدى  لمنصوره|عه |زر

|35865 ى ي حكيم| يوستـــي 
ى
ممدوح صدق ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8|7345 ي ه|ه
شم|دي مدحتـــ مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

5286o هيم|بــــر|مه قرئى |س|لبــــنى  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5oooo2 ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ره عبــــد|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

462oo7 حمد خميس|د |م محمد فؤ|سل| |حقوق طنط

8|3446 زي|بــــرين محمد رجبــــ حج|ص ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|456o8 |لبــــ|محمد حسن عبــــد 
ى
رى دسوق هره|لق|حقوق 

7o6736 هيم|بــــر|مه محمد محمد |س|ء |عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3738o4 ي سيد عبــــد
لسيد|ح |لفتـــ|تـــفى لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

793647 لمقصود موىس|لرحمن عمرو محمد عبــــد|عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

2375|4 ى   محمد |بــــر|نرمي 
ى
ئى|لحمد|هيم شوق ي |

لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o2|96 ى لطفى عدل شنوده | مي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

493o76 هيم|م محمد محمد إبــــر|مصطفى عص ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3573o هد|لش|لمنعم محمد |حمد حسنى عبــــد | ن|هندستـــ حلو

|7759 ى محمود مصطفى عيد| لي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

32269o ف عبــــد|ندى  لمجيد عىل محمد|رسر ى شمس حقوق عي 

|6|23o ف محمد تـــوفيق| |رن رسر ى شمس|د| بــــ عي 

23557| لمنعم يوسف غيثــــ|لمنعم مجدى عبــــد|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7649o5 هيم شهبــــو|بــــر|ودى |لد|لسيد |زينه  علوم بــــورسعيد

|66757 لمحسن قرئى|ن عبــــد |ء شعبــــ|سم| ن|بــــ حلو|د|
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363297 رق محمد محمود|محمد ط دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

685978 لحمول متـــول|بــــو |لحمول عىل |بــــو |ن |نرم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

698557 ى موىس|هيم |بــــر|رحمه محمد  مي  لمنصوره|صيدله 

|25887 ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|هيم محمد |بــــر|فرح  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

446583 |لدين محمد |حمد نور |حمد |لرحمن |عبــــد 
ي|لغبــــ

ىسر
ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

537692 وهبــــى محمد محمد وهبــــى بــــطيشه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34|o37 حمد عبــــيد|حمد وحيد فتـــىح | ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

757o7 حمد محمد مصطفى محمد| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

22425o هيم صقر|بــــر|حبــــيبــــه محمد  هره|لق|ره |تـــج

4o2|42 لسيد محمد|رضوى حسن  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77o385 ى عىل|لورد|لد |حمد خ|  حسي 
ئى  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع

وى|لصحر |

45|499 س|هيم عبــــ|بــــر|لرحمن رفعتـــ سعد |عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

646287 لىح|لم|لحديدى |لسيد |ندى مني  محمود  حقوق بــــورسعيد

625489 لح مصطفى محمد فهىمي|هلل ص|عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

9||||4 ضى |لحمد ر|بــــو|صم |ع| عل ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

834957 حمد محمد سيد محمد| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

64|647 ي عبــــد 
هلل|لرحمن عبــــد |ندى حسينى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

92|69o ى عبــــد|بــــدور ش د محمود |لجو|هي  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

8579| روق سيد|لرحمن محمد ف|عبــــد ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

|32577 ن ن|دل فكرى دمي|ع| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3535|3 ي 
ي عثــــم|مصطفى

ن|حمد لطفى |بــــ بــــنه|د|

828o85 مي |ل|لرحيم محمد |ده عبــــد|مي ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

69o782 ى محمد ر مي  تـــبــــ عىل|ني  لمنصوره|بــــ |د|

627432 |لعل|بــــو|محمد | لعل|بــــو|ء |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

82392| ى ك|لمل|صبــــري فوزي عبــــد| مي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

52984o |ىطي |لع|لمجيد عبــــد |رص عبــــد|لن|ل عبــــد |جم

لفيومي
سكندريه|ل|هندستـــ 

45882 تـــ|بــــوزيد سيد بــــرك|ء وحيد |رس| ى شمس صيدله عي 
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867989 ي صديق سليم|سم|
ء مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

822562 ض|د ري|ء حمزه فؤ|شيم ي|طبــــ 
|لمنى

22|987 ل دجوى منتـــرص|سيده جم ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

||74|o ى مجدي بــــبــــ|ك وي مرقس|رولي  هره|لق|هندستـــ 

773496 ح عمر|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ن محمد |نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

37o44o حمد سعد محمود عيد عوده| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

868o75 ى قزم|مريم  ن|نور سفي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

29853 ف مهدى مصطفى|حمد | رسر ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

329o9 ى مرىس| حمد حمدى حسي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

757||8 ر|ل دود|لع|يه عطيه عبــــد | نوعيتـــ بــــور سعيد

272|34 غبــــ حنس|رك كميل ر|م ن|صيدله حلو

|8922 دي|له|كر محمد عبــــد |هيم ش|بــــر| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

6o8443 لرجبــــى|د |لجو|لسيد عبــــد |د |لجو|ر عبــــد |من |ره طنط|تـــج

843693 ي |محمد نرص
حمد|لدين مصطفى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

قرص|ل|لطود |بــــ

|3348o حمد سعيد حسن جودتـــ| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

247555 وى|محمد عشم| محمد رض ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

8o8459 ي|لبــــ|هلل نرص عبــــد|م عبــــد|سل|
ى
ق ره بــــنى سويف|تـــج

785368 هيم|لسيد إبــــر|محمد حلىم  زيق|لزق|عه |زر

453o47 ن|حمد شعبــــ|هر حسن سيد |حمد م| ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

8|888 هلل|بــــ |تـــ ج|ن شح|ن عيد رمض|نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

42o44| د|عمرو عىل عىل مر| ن|دي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7|7524 ه | لعجىم|هيم |بــــر|لكريم |هيم عبــــد |بــــر|مي  لمنصوره|ره |تـــج

49635| وق محمد محمد سليم ن محمد صقر|رسر تـــربــــيتـــ دمنهور

48|827 صف|تـــه محمود ن|م محمود شح|سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28439 ى عبــــد|لدين |نور  حسي 
د|لجو|حمد مصطفى هره|لق|حقوق 

|3|572 ى مصطفى|سم|  حسي 
ء مصطفى ى شمس| لسن عي 

6|6337 حمد محمد عىل بــــلح|يمنى  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

4|445o دى محمد شتـــله|له|ن عبــــد|ء شعبــــ|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

72283 دى محمد|لمعبــــود ن|يه عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 
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43657| ح|لمل|ل مصطفى |ء وحيد كم|رس| لمنصوره|حقوق 

899|46 ل سيد محمد |ء كم|رس| ج|تـــربــــيتـــ سوه

98373 ن|ن ربــــيع قرئى بــــطر|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

854352 ي|لبــــ|حمد عىلي عبــــد|لرحمن |عبــــد
ى
ق ي|تـــمريض 

| لمنى

45546o لسيد|متـــ محمود غريبــــ محمد |س| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

373892 ي|بــــر|حمد |هيم |بــــر|محمود 
هيم عفيفى ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

84592o هلل| |محمد يوسف محمد حمدن ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|7488o  ف|و| دين
ى
روق محمد|ق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

356o35 ي|ر
تـــ|لد سعيد بــــرك|خ| ئى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6o23o3 لعزيز|ء حمدى بــــسمسم صبــــرى عبــــد |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

623258 فظ|ل محمد محمود ح|حمد جم| ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

894324 عيل  |سم|لدين صبــــره |ء عز |حسن سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

477|79 لمليىح  عىل|حمد سعيد محمد | سكندريه|ل|طبــــ 

96726 ل سعد عزم|لع|م عبــــد |سل| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

4o8668 ى محمد |خلود محمد  لقليبــــى|مي  |نوعيتـــ طنط

|58699 ى ى زينهم حسي  رضوى حسي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

4|8645 ى |سم |بــــ ى يوسف حسي  هيم|بــــر|لزهي  لشيخ|ره كفر |تـــج

8585|9 ره|ء صموئيل عزيز بــــش|شعي| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

542oo| لجيسر|لسيد |متـــ فتـــىحي |زم أس|ح سكندريه|ل|حقوق 

|9356 يل|لد عمر حسن ن|بــــ خ|هيتـــ|م أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

5|2o72 لفيل|لعظيم |ء عبــــد |م عل|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

88|o86 بــــتـــ |لد محمد ثــــ|خ| لي|د سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

2943o لدين سمي  حسن|د |عمر عم ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

254557 ر|لغ|لسيد أبــــو |عمرو محمد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

3|445 لحميد|مريم محمد فوزى عبــــد  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

26o3|o حمد|ن مدبــــول |خلود عثــــم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4|74|2 لسيد|لمقصود |لسيد عبــــد|محمود محمد  |حقوق طنط

8|8oo8 ى|لوه|ء عبــــد|حمد عل| بــــ حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

222769 حد عىل|لو|هيم عبــــد |بــــر|لدين |عمر عز ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|5o26 لعليم|ن عبــــد|عثــــم| سحر رض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى
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443|9| حمد خليل|ره مصطفى عىل |س لشيخ|نوعيتـــ كفر 

45o537 ي |لل|حمد |محمد 
ي|ىسر لعشر |هندستـــ طنط

885875 حمد |د |لجو|ع عيون عبــــد|ود سيوط|ره |تـــج

82|263 خىلي|محمود يىحي تـــيمور د ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

32|853 يف عبــــد|سم| بــــو زيد|لعزيز |ء رسر ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

886468 ن |لنبــــى زهرى عثــــم|عمر عبــــد سيوط|تـــمريض 

9|5538 ى محمد  |زم عبــــد|ح لعزيز حسي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8459|8 ي فرح|ر بــــ|محمد نج رسر لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

259366 ل|لعليم هل|ء محمد عبــــد|شيم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

634594 ف حلىم عبــــد|حمد | ح|لفتـــ|رسر زيق|لزق|طبــــ 

28o929 هيم محمد|بــــر|مصطفى محسن مصطفى  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6|5539 بــــ|لبــــو|حمد محمد محمد | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

843582 حمد|لعزيز محمود |حمد عبــــد| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

26|744 مر|لمعىط ع|طف محمد عبــــد |محمد ع تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

33869o محمد نعيم نعيم| رتـــ رض|س |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|7|283 ل|سندس محمد شبــــل محمد شو لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

357436 لسيد|لسيد حموده |د |ندى عم |نوعيتـــ بــــنه

6898|2 ى محمد موىس نبــــيله محمد حسي  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

25923| هلل عطيه مصطفى|ديه عبــــد|ن ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4|2957 ى  فيه|فع محمود عىل أبــــو و|لش|حني  |بــــ طنط|د|

49o9|3 ى|لحميد يوسف ل|ن فتـــىح عبــــد|نوره شي  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

89255o لكريم |م صبــــرى سيد عبــــد|ريه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

782||6 هيم|بــــر|م مجدى يوسف |سل| زيق|لزق|صيدله 

|623|3 لطوجى|حمد عىل محمود |زن |م ى شمس|تـــج ره عي 

68||o9 لمتـــول|بــــ نبــــيل محمد عىل |يه| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|63456 رق حنفى محمد|خلود ط ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

|323o4 ى جل|ي ى عبــــده|سمي  ء حسي  هره|لق|ره |تـــج

23o585 رس محمود سيد مخيمر|محمد ي ن|حقوق حلو

687785 دى عىل محمود|له|مل عىل عبــــد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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8o||42 منه محمد عىلي محمد| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

6||94o لسيد متـــول عشوش|تـــوحيده محمد حلىم  |تـــربــــيتـــ بــــنه

4|9292 بــــوغنيمه|لسيد عىل يوسف |ده |مي لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

524633 حمد محمد خليل عىل خليل| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

295974 م سعيد محمد عبــــيد|سل| ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

6|2|54  عبــــده بــــكر| م رض|سل|
ى
محمد شوق |بــــ طنط|د|

7o3o47 لحنفى|يه يحن  محمد عطوه | ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|7873 ل|لجم|رس نبــــيه محمد |ي| لي|د كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

477459 لكردى|لمطلبــــ |حمد محمد عبــــد|ن |رو سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

49994 لد عىل عىل|دهم خ| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

67542o بــــر شلبــــي|ل محمد ص|محمد بــــل لمنصوره|ره |تـــج

337733 ح زغلول|لفتـــ|شد عبــــد|محمد ر ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

48476| لم|محمد حسن مرزوق س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

755o27 حد|لو|حمد عبــــد |حمد محمود | عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2257|9 ن|ر محمد سليم|لستـــ|ل محمد عبــــد|بــــل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

464|25 ى وهم|محمد ص ن|بــــر محمد حسي  سكندريه|ل|حقوق 

75789| ى|لسيد عبــــد |ر |من لعزيز حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

34o3|9 لسيد عىلي|محمد مجدى يوسف  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

346|2 هلل|حمد عبــــد |حسن عمر  هره|لق|ره |تـــج

8725o لحليم|محمد حمدى محمد عبــــد ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

78|983 لحميد|لجليل عبــــد|ئى محمد عبــــد |م| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o2o29 ن حسن |حمد محمد شعبــــ| ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

7|5o4| لمطلبــــ |للطيف محمد عبــــد |هلل مدحتـــ عبــــد |منه 
ح|قد

لمنصوره|حقوق 

429894 لنويىه|حمد |محمود محمد محمود سيد |ره طنط|تـــج

359686 ن عدل|جد حس|يدى م|ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

42oo|8 ن محمود|هيم سليم|بــــر|محمود  لشيخ|ره كفر |تـــج

3|7|o| |بــــر|رق |حمد ط|
ى
هيم دسوق رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع

دي|لمع|بــــ

3|52|7  محمد|عبــــد
ى
ى صدق لرحمن حسي  ن|حقوق حلو
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2|82o8 هلل متـــبــــول|حمد محمد عبــــد |محمد  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

783|o| ى ديبــــ|س| |رش مه محمد حسن حسي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

6|892o نس محمد محمد بــــدوى رزق| ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

7554o5 لسيد|لعزيز |لمنعم عبــــد |جر عبــــد |ه لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

44o69o دى يونس عىل|له|لكريم عبــــد |محمود عبــــد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

3|4583 ن بــــدوى|حمد رمض|حمد محمد | ن|حقوق حلو

|74876 ه ص| حمد جبــــر شيىم|لح |مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23665o لرحمن|يه سيد زينهم عبــــد| هره|لق|عه |زر

9o624o ضى يوسف |لد ر|محمد خ ج|عه سوه|زر

885o95 ق| ن|ري|م تـــه |ق شح|سح|وى |رسر سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

349o|7 ي
رق سيد سعيد محمد|ط| د ئى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

9|5385 ح فنجرى محمد مرىس  |مصطفى صل ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

922277 ي|ر
حمد |ممدوح يونس | ئى ج|بــــ سوه|د|

3|887| خلود مصطفى عىل معروف ن|صيدله حلو

63|9o| ي
ى |ر |محمد مختـــ| دئى هيم|بــــر|مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|37259 ل|لع|ن عبــــد |ل عبــــده رشو|محمد كم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

638469 لحليم محمد محمد عىل|عبــــد ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

8|8858 ئيل شمعون|مه ميخ|س|ن |جيه ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

87oo|4 هلل موىسي عىلي|مروه سعد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

773oo| ى|سم حسن حس|حمد قطبــــ ق| ني  ى شمس|تـــج ره عي 

754785 محمد شكرى يوسف خليل| سم لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

3426|6 بــــر|لسيد ص|هيم |بــــر| |دين ن|فنون جميله فنون حلو

678349 لمعىط عىل|لنبــــى عبــــد |يه سهل عبــــد | لمنصوره|حقوق 

|45928 ين ن ي محمود محمد عطيه|ني  ج  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6843|6 لخي |بــــو |حمد عوض معوض |مريم  لمنصوره|بــــ |د|

|573| لحميد|ئل محمود عبــــد |عمر و هره|لق|ره |تـــج

32599o ن محمد حسنى محمد|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o6355 ى خ| لد عبــــد ربــــه|مل محمد حسي  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8767|o ى |ط رق عيد بــــكرى حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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6o5|59 ى محمد |بــــسنتـــ  ن|لطح|حمد حسي  لمنصوره|صيدله 

35o9o| ىط|لع|مل بــــسيوئى عبــــد|نور ك ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

296o|9 يف سعيد  عيل محمد فرج|سم|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|46o59 ندى سيد زينهم محمد عىل هره|لق|ره |تـــج

7|o466 د|لضي|ء محمود حنفى محمد |ل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6o4|69 لبــــشبــــيسر|د سعد عطيتـــ |حمد فؤ| |هندستـــ طنط

6|2539 حمد|بــــو |هيم |بــــر|هند محمد محمد  |بــــ طنط|د|

88|2o9 ن |لمول عثــــم|فظ عبــــد|لح|حمد عبــــد| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

22847| م شفيق عىل|ء س|سم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

496959 ره|بــــ عم|ف حمدى سعد شه|عف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

634265 هيم خليل حسن|بــــر|ن |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

|5|624 ي عبــــد |عل| ند|ر
لمولي|ء حنفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o|626 مخلص أنور سيد أحمد مخلص ي|معهد ع |تـــ مرص |بــــرصي| لي تـــكنولوج 
.تـــ|لجديدتـــ بــــمرصوف

6||855 هيم بــــديوى|بــــر|حمد حلىم | |ره طنط|تـــج

272838 لحسن عىل|بــــو|رضوى زروق  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

8442|3 عيل|سم|حمد |ح |لفتـــ|محمد عبــــد ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

68|627 م|حمد سل|م محمد |حمد عص| لمنصوره|هندستـــ 

845o93 سط|لبــــ|ح عبــــد|لفتـــ|لمنعم عبــــد|ده عبــــد|غ ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

6|298o م|لغمرى محمدسل|نور محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

367258 لسيد|حمد |ر |لستـــ|هيم عبــــد|بــــر| |لي|د ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

445979 هيم عىل محمد طلبــــه|بــــر|لرحمن |عبــــد  |ضتـــ طنط|علوم ري

7o3567 ى بــــدر | رن لدين|حسن محمد حسي  ى شمس| لسن عي 

3oo|8o ى|ح محمد |لفتـــ|لد عبــــد|رقيه خ لزهي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

68o|o7 لسيد دنون|حمد |ح سعد |سمر صل لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7o2o5o مه خليفه|محمود فوزى مصطفى سل زيق|لزق|هندستـــ 

683|87 لرحمن مصطفى فرج|دين مصطفى عبــــد |ن لمنصوره|ل |طف|ض |ري

624665 ن|لسيد رضو|ن |حمد وحيد رضو| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|23495 وى|حمد طنط|لسيد |خلود محمد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

7|545o لم|هيم س|بــــر|م |لسل|هيم محمد عبــــد |بــــر| لمنصوره|حقوق 
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8662|3 فظ سليم|لح|مل رجبــــ عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

8o8544 دل يونس عمر|محمد ع ره بــــنى سويف|تـــج

332775 ش|لسيد حو|رس حسن محمد |ي |كليتـــ هندستـــ بــــنه

226928 لسيد محمد|ن |حمد محمد رمض| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7375o ى محمد ربــــيع محمد|ي سمي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

847|62 خوري منصور|سعد ف|ندرو | ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

49||o8 ي|ه
م سعيد محمد محمود|هش| ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

239555 لرحمن|عبــــد| ضىح محمد زكري  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

4|4732 |ش|م بــــ|لسل|عبــــد | ش|م بــــ|لسل|منى عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4o5742 د محمد أحمد محمد عىل|ن رش|رو سكندريه|ل|بــــ |د|

638255 م|لسل|م محمد جوده عبــــد|لسل|حمد عبــــد| زيق|لزق|صيدله 

527532 د شكرى عيد شكرى|جه سكندريه|ل|ره |تـــج

333|52 لسيد|لحميد |ن عبــــد|محمد رمض ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

768459 يز جبــــر سليم|هر ف|ش لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|59767 منى محمود يونس محمود هره|لق|علوم 

348372 تـــ عبــــد| ح بــــدوى محمود|لفتـــ|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

63o|8| حمد|حمد عصمتـــ محمد عىل سيد | زيق|لزق|عه |زر

264448 بــــ|لسيد دي|ره مصطفى |س ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

85o|64 ي عبــــدربــــه|بــــر|هلل |عبــــد
هيم مصطفى لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

47577o  محمد صبــــ|بــــ |شه
ى
ح|لدين فريد شوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|3o886 بــــ|لبــــ|هيم فتـــح |بــــر|ئل |م و|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

9o244| للطيف محمد  |حمد عبــــد|هلل |عبــــد ج |تـــمريض سوه

699oo6 هلل شعي |حمد مصطفى عبــــده عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

438543 لفتـــوح بــــدوي|بــــو |حمد |لعزيز |حمد عبــــد | لشيخ|عه كفر |زر

|33577 ل|ل سعد غ|جول غ هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|35926 حمد|م |لسل|طف عبــــد |ر ع|مي  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

357|89 هيم|بــــر|رق محمدي |رتـــ ط|س زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9|7399 لعليم عىل  |حمد عبــــد|محمد  سيوط|حقوق 

267999 ى ع هيم مزروع|بــــر|دل |حسي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ
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5||3|| للمس|لق |لخ|ل عبــــد|م كم|حمد س| سكندريه|ل|طبــــ 

|3733| ل عىل|حمد جل|ل |جل عه مشتـــهر|زر

223|8| هيم|بــــر|محمد محمود محمد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

432643 ى|لسيد ش|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد |طمه |ف هي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

33o98| د فريد|لضي|رق |منيتـــ ط| |بــــ بــــنه|د|

859798 لعيون محمدطلبــــه|بــــو|هيم |بــــر|يدي |ه ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|75|94 حمد|ل محمد |لد جم|خ |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

5o6799 ف عز|زينتـــ  دم|لعزيز |لدين عبــــد|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

95357 بــــر|ل ص|ئل كم|مريم و هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4983o9 ى |رتـــ |س ر|لفح|لسيد محمد أمي  تـــربــــيتـــ دمنهور

78o58| ى مصطفى شعيبــــ ى عىل حسي  حسي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

395o2 ي|لبــــ|لد محمد عبــــد |لرحمن خ|عبــــد 
ى
ق ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 

لهرم|بــــ

64375 بــــ محمد|لتـــو|رص عبــــد|نوهي  ن ره بــــنى سويف|تـــج

75o968 س|در رمزى غط|ن ن|جولي |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|5732 رم|لمك|بــــو |حمد |عمرو محمد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|4|974 لمجيد|ح عبــــد |زم محمد صل|ح ى شمس|تـــج ره عي 

699|79 هيم|بــــر|هلل |ندى محمد عبــــد  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

364876 د محمد|يمن فؤ|د |فؤ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o3o7o هلل نصىح وهبــــه  |د |د ج|ميل ج|ره سوه|تـــج

22395| ه خليل | ف|هيم محمد عس|بــــر|مي  هره|لق|بــــ |د|

4897|o لعزيز محمد|طف عبــــد |ر ع|من سكندريه|ل|حقوق 

49||99 لحميد|حمد عبــــد|لحميد |ء عبــــد|شيم إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

63|6|| زى|نور مغ|حمد | |رن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|59457 ى  هيم جودتـــ|بــــر|حبــــيبــــتـــ خي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

5o5859 محمد عىل محمد عىل ى شمس| لسن عي 

8|4827 لدين محمد عىلي|ل |ء كم|رس| ي|طبــــ 
|لمنى

26|853 لجيد|لرحيم عبــــد|يمن عبــــد|زم |ح |ره بــــنه|تـــج
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64694 ح|لفتـــ|مريم مجدي سعد عبــــد لفيوم |تـــمريض 

7o7396 بــــ|لوه|ء سعد محمد عبــــد |ل| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

8o977| يه محمود حمدي عىلي| ي|بــــ |د|
|لمنى

7o|467 ى در ى فوزى حسي  وق حسي  ز|رسر هره|لق|م |عل|

6|7259 ي
فح|ح محمد محمد ط|صل| دئى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

42878 حمد|هيم |بــــر|ء |ء عل|شيم ن|بــــ حلو|د|

|2o8|2 لسيد|دين محمد حنفى محمود |ن ى شمس| لسن عي 

286893 ن|ء حمدى محمد موىس زهر|ل| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

355353 عيل بــــيوم محمد|سم|رق |بــــ ط|ربــــ ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

236|79 هلل|دل نجيبــــ شكر |ره ع|س هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6384|4 دى حسن|له|دى محمود محمد |ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

458255 لعزيز محمد مبــــروك|سلىم محمود عبــــد |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

3562o يد عمر |بــــو| ى يد ش|بــــو|لي  ى ى|لي  هي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

342oo5 رحمتـــ عمرو محمد سعيد |علوم بــــنه

8oo6|| لسعدي|لعزيز |لح عبــــد|مدحتـــ ص ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|3549| لمعىط عىل|لرؤوف عبــــد |طف عبــــد |جر ع|ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

438276 ي |ن |ء رمض|ر عل|مي
ى
وى|لشن|لدسوق لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

433698 دى|له|هيم عبــــد|بــــر|حمد يوسف | |علوم طنط

6234| لحفيظ|عىل حسن عبــــد| عل ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

852o45 بــــي|حمد رك|حمد محمد | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

869oo| ريم محمد سيد محمد ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

9|42|5 ى محمد عم|ء |رس| ر  |مي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

23|793 ى |زي هيم|بــــر|د محمد حسي  هره|لق|هندستـــ 

258oo9 لمجيد|هلل عبــــد|ل عبــــد|حمد جم| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

69955 لحليم|شم عبــــد |بــــوبــــكر محمود ه| لفيوم|ضتـــ |علوم ري

676o|7 رس حسن حسن ليله|جر ي|ه ط|ر دمي|ثــــ|

34482o لح عويضه|زينبــــ محمود ص ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9|6236 سل وجيه بــــسل نخله |بــــ سيوط|ره |تـــج

|75276 لرحيم|د عبــــد |لفول فؤ|ء |رس| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

542952 لنرصحمد|بــــو |لرحمن |لرحمن عبــــد |عبــــد | دين لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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844522 لبــــدري|سهيله ممدوح محمد  ن|سو|بــــ |د|

87||o حمد محمد| |سلىم زكري طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

339428 ىطي|لع|لعظيم محمد عبــــد|يمن عبــــد| |نور |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

839724 حمد|هيم |بــــر|ح سيد |صبــــ دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|76|89 لنبــــى|ر حسبــــ |لستـــ|ء مصطفى عبــــد |شيم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

56|55 لكريم محمود محمد|صهيبــــ عبــــد  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

368678 حمد|حمد عىل |كريم  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

83849o حمد|ر حمدي يوسف |من ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

42|967 هلل|هلل محمد خي  |نعمه خي   ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7769|o د|خلود محمد شحتـــه محمد ج زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6888o8 حمد هبــــه|هلل حسن محمد |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

|22888 ي
ف سيد محمود| |دئى رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

488576 لسيد بــــدوى|م سعيد |م عص|هش م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

22934 ى  ى مهدى عمر|بــــر|حسي  هيم حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

83992 ن محمد|محمد رجبــــ شعبــــ ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

622399 ى حسن|ن ع|نوره دل حسي  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

27|758 ضنى|لرو|ره |م محمدى عم|رضوه س ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

27|875 لسيد بــــسيوئى رجبــــ|حمد |ء |وف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|52o68 ن لم|حمد س|محمد محمود | مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

4774o5 ى ح تـــم محمد محمود صبــــىح|لوجي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|33389 يف عبــــد  حمد|زق |لر|عمر رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|53888 ي|
لصمد|لدين محمود عىل عبــــد |ء |حمد ضى  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|

كتـــوبــــر

97475 حمد|دى روبــــى |محمد ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

262927 لحنوئى|لمرضى محمد |هلل عبــــد |محمد عبــــد سيوط|هندستـــ 

78o424 لمجيد محمد|هر عبــــد |م| رن زيق|لزق|بــــ |د|

925633 لمعىط محمد  |ن عبــــد|حس| ند|ر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

266|o7 م|محمود لطفى عىل سل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

24557 ى|  بــــحي 
يتـــ صبــــىح عفيفى ى شمس|زر عه عي 

2686|3 لبــــقىل|حمد |فظ |م ح تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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|2684o محمود محمد فتـــىحي محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

879o98 لطيبــــ سيد |هيم |بــــر|مصطفى  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

348998 ف | تـــ نبــــيل محمد رسر لدين|مي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8853o2 لنعيم مصبــــح |ره محمد عبــــد|س سيوط|تـــربــــيتـــ 

334675 لسيد|حمد حلىمي |هلل |عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

86|6|4 ى ديبــــ|يمن شفيق | |مي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

29293 لحسن سيد|بــــو |لعزيز سيد |عبــــد  عه مشتـــهر|زر

8|996| ح نصيف وديع|يدي صل|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

425794 |لعل|بــــو|لسيد درويش |هيم |بــــر|رحمه  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

2|6442 مر وجدى محمد فهيم|زن س|م ن|هندستـــ حلو

|57336 ج محمد|ن فر|ندى شعبــــ تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

|5|353 ى عطيه عىل عطيه|ي سمي  ن|بــــ حلو|د|

74982 هيم بــــشي  حربــــ|بــــر|فتـــ |حمد ر| هره|لق|ره |تـــج

9||264 زى |حمد عدل حج|ء |لىمي تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

7|652| ج|لق حج|لخ|لسيد عبــــد |طمه محمود |ف لمنصوره|حقوق 

3776o ل|لع|ميمتـــ محمد معوض عبــــد | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

||9266 يمن وديع يوسف|فىل |بــــ ى شمس|د| بــــ عي 

3453|7 هلل|سيد محمود سيد محمود عبــــد |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

269248 رص|م محمد تـــوفيق ن|يه عص| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4|||59 وق جم عيل|سم|لسيد محمد |ل |رسر |تـــربــــيتـــ طنط

7726|4 زى درويش|يمن شكرى حج| |دين زيق|لزق|علوم 

865327 ي رزق سليم محمد
مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7||6o6 ن|لعري|ل محمد عىل |محمد بــــل لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|7597o هيم محمد بــــحبــــو|بــــر|جر محمد |ه |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

7838o5 عيل|سم|لسيد محمد محمد |عيل |سم| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

365|66 لمجيد|ن عبــــد|بــــد محمد عثــــم|بــــسنتـــ ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

837552 هيم عىلي حسن|بــــر|نجوي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

829589 ح محمدين|لفتـــ|حمد سمي  عبــــد| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن
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37o39 ي
|لسق|لسيد |ء رجبــــ حسن |ضى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

36o6o وى|لمك|حمد |د |ء مجدى مر|سم| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

892o2| ل |لع|صم سيد ذىك عبــــد|ع ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

7||573 لكريم|هيم عبــــد |بــــر|لد محمد |لرحمن خ|عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

49395 لمحسن|دق عبــــد |بــــدين ص|لع|ء زين |صف هره|لق|بــــ |د|

7|5589 جورى|لبــــ|لسيد عبــــده |شم |ء ه|عل لمنصوره|بــــ |د|

32794| لسيد|لغنى |لدين عبــــد|ء |حمد عل| |تـــربــــيتـــ بــــنه

33o747 زق محمد|لر|هلل محمد عبــــد|منتـــ  |بــــ بــــنه|د|

32o62o وع|سيد محمد سيد مط |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

637256 لسيد فرج|لسيد محمد |ر |مي زيق|لزق|بــــ |د|

5|957o ى عىل |ي ى|لسيد عىل حسن |سمي  لبــــحي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

63393 لجليل|ضى عبــــد|م محمد م|هش ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

24||57 حمد|بــــتـــ محمد |محمود عمر ثــــ ن|بــــ حلو|د|

4o593| هلل هلوتـــه|لد خميس عبــــد |ء خ|رس| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

866|55 سط|لبــــ|حمد عبــــد|ه |لل|بــــ عبــــد|دي ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

5o752| ى مهدي حسن محمد|دع ء حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

8|8o2 د مبــــروك|رص فؤ|حمد ن| ن|حقوق حلو

35542 در|لق|هيم عبــــد |بــــر|بــــر |حمد ص| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

35|o25 حمد محمدى محمدرزق|سهيلتـــ  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o8492  محمود حسن| ند
ى
شوق لمنصوره|نوعيتـــ 

3||528 بــــوزيد|شد |د ر|شد فؤ|حفصه ر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|59|2 |د |لجو|هبــــتـــ محمد محسن محمد فتـــىح عبــــد 
ر|لف

لشيخ|ره كفر |تـــج

8586o3 محمود حسن خليل حسن ي|علوم 
|لمنى

693482 لصده|هيم فهىم فرج |بــــر|هبــــه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8375o| لعبــــد|محمد سمي  محمد  |هندستـــ قن

2247o9 ى هيم|بــــر|دق |ص| زكري| مي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

449926 ى نور |غبــــ ي|لد ر|مريم خ لدين|سي  |هندستـــ طنط

92|36o ن |غو بــــهن|دل تـــن|بــــيتـــر ع ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

89o359 ن محمد محمد |محمد رمض سيوط|حقوق 

287987 لجزيرى|حمد |سط |لبــــ|يمن عبــــد|عزتـــ  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 
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2474o6 ل|لع|لعزيز محمد عبــــد|مصطفى محمود عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o|26o بــــ عىل|لوه|حمد محمد قدرى عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

3|633 روق محمد|مي  محمد ف| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

269o83 حمد محمد|دل |روضه ع هره|لق|صيدله 

65757 ل محمد معوض محمد|ح جم|لفتـــ|عبــــد  لفيوم|بــــ |د|

6|239| هيم|بــــر|هلل |ن عبــــد|ئى أحمد شعبــــ|أم لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

824o5 هيم|بــــر|لم |مصطفى محمد س هره|لق|حقوق 

|73673 دق|هيم ص|بــــر|لدين |كريم نرص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

332334 لسيد عيس|فعي |لش|لسيد |رتـــ |س |بــــ بــــنه|د|

869978 ى ى سيد حسي  هند حسي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

893536 رص |طمه محمود محمد ن|ف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

245783 لسيد شلبــــى|ل |لسيد جم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|423|2 مريم حبــــيبــــ صموئيل حبــــيبــــ ى شمس|تـــج ره عي 

266665 لبــــكرى|مه محمد نجيبــــ |س|مل | لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

632o74 لسيد محمد غريبــــ|له |ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89o737 ه شح| تـــه خديوى حسن |مي  سيوط|بــــ |د|

33|258 لسيد|ح |لفتـــ|سهيلتـــ عمرو محمد عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o4378 در|لق|بــــرهيم عبــــد |مد |هيم ح|بــــر| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|7257o |لنج|بــــو |ل |لع|رص عبــــد |حبــــيبــــه ن ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

3o686 ل ذىك محمد|لع|عبــــد | ند هره|لق|م |عل|

88328o هلل  |فع عبــــد|لن|هلل عبــــد|ن عبــــد|نوره سيوط|تـــربــــيتـــ 

328967 يف محمد مىح  ر محمد|بــــونو|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o4|8o حمد عزتـــ عدوى عىل مصطفى| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o9|79 ي ك|سم|
ي مصطفى

|مد عبــــد |مل ح|ء مصطفى
للطيف

|بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|46757 ي |حمد ه|
حمد عىلي|ئى ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع

مقطم

86|55o هلل|رفيق رفعتـــ موىسي شكر  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

48o8o2 لسيد|مل حمدى متـــول | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|4294 مل تـــوفيق  |رجريتـــ كميل ك|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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638437 حمد محمد|عىل | مرند زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83259| ي
بــــ|سحق تـــيمون يوثــــ| |فيبــــروئى دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

4|5||9 ئى|لحلو|بــــسمه سعد قطبــــ  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

625|49 م|هلل متـــول ضي|رس عبــــد |دين ي|ن زيق|لزق|علوم 

4o|968 هلل مرىس|هلل مصطفى عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

698667 ى موىس|محمد موىس محمود  مي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

864455 لحليم حسن|حمد عبــــد|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|64475 هيم|بــــر|حمد |حمد حمدى | هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

753o|9 رس حسن محمد حسن|ي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

43oo|4 وي|لمحل|لعزيز محمد |حمد محمد عبــــد| |ن طنط|سن|طبــــ 

5o2396 هيم|بــــر|هيم عىلي |بــــر|يمن |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|2288 يد|ىط ز|لع|محمد سعيد محمد عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

448772 لخولي|حمد |لسيد محمد سيد |محمد  |هندستـــ طنط

485366 لحسينى عىل محمود|ر |مي سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

752838 م نظىم نظي  شنودتـــ|بــــر| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

9|6|5o   |حمد |
ى
ف صديق دسوق رسر ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

642784 حمد محمد يوسف|دتـــ |غ تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

3255|9 ى ح ى محمد حسي  مد|حسي  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

483746 هيم|بــــر|ض |هيم ري|بــــر|ن |إيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

53o29 ء عىل محمود محمد|ل| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

69|2o9 وى خروبــــ|لطنط|لسيد |ل |طمه كم|ف لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

835886 ى كرم قليد  نوس|سطف|مدلي  |نوعيتـــ فنيه قن

8386o2 نيوس|عبــــده ط| جولي زكري ن|سو|علوم 

695897 ج |لبــــلتـــ|عيل |سم|لدين جبــــر |ء |حمد بــــه| لمنصوره|طبــــ 

235398 حبــــسر| د عط|عطيه فؤ دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

64|o79 هيم|بــــر|زق عىل |لر|ء عبــــد|آل زيق|لزق|حقوق 

7|o|o4 لحديدى|لح |ح ص|ل صل|هند جم لمنصوره|حقوق 

538767 يتـــ محمد عىلي محمد مصطفى| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

23o652  محمد عىل عىلي محمدين
مصطفى دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|

لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ
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78456o لنور|شنوده صبــــىح عبــــد | مرن ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

87o|93 ى|لرحمن |عبــــد بــــوبــــكر محمد عىلي حسي  ج|بــــ سوه|د|

687693 بــــينى ح|محمد  ي|لخول|لسعيد |مد |لشر
ئى لمنصوره|هندستـــ 

335633 ء محمد عىل جمعه|سم| ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

48|3o3 ف |هيم |بــــر| ئى|هيم محمد كيل|بــــر|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6297|4  كم|كم
ى
يدي|لع|ل محمد |ل شوق لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

373376 ي
ي|لبــــ|رشدي محمد عبــــد| دئى

ى
ق وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|537o ن|لسيد سليم|د |رص فؤ|هنى ن لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

2|695o ى محمد|س| دن مح حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

3|2545 در|لق|لسعود عبــــد|بــــو|عيل سعيد |سم| ى شمس صيدله عي 

284734 لذقم|مد |غبــــ ح|مد ر|سوسن ح |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

773549 ي|م حبــــيبــــ |رنيم حس لشقنقي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

495842 ر|لنج|ح محمد |لفتـــ|دى محمد عبــــد|ف ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

4|3o85 عيل|سم|مد |سمر مصطفى ح |ره طنط|تـــج

246o64 وي|حمد محمد محروس عشم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

284475 مه ملىط|مريم خليفه سل ج|بــــ سوه|د|

|29798 ل|سعد غ|جويس سعيد  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

484232 مد|م محمد ح|محمد عص سكندريه|ل|ره |تـــج

264647 حد بــــركه|لو|تـــفى نبــــيل عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

359545 ف ه|رحمتـــ  لسيد|شم |رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

44|734 لحميد|لرحيم عبــــد |لحميد عبــــد |يه عبــــد | لشيخ|طبــــ كفر 

9|4896 ي
حمد  |ء حسنى فرغىل |ضى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

764o4o مد موىس|رق محمد ح|يه ط| حقوق بــــورسعيد

329549 دل سعد عىل حسن|طمتـــ ع|ف |علوم بــــنه

447653 لسيد عىل موىس|حمد |ن |رو لشيخ|بــــ كفر |د|

2285o4 ى  محمد محمد حسي 
تـــفى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

643567 هيم غنيمه|بــــر|هيم محمد محمد |بــــر| زيق|لزق|صيدله 

299983 ى |محمد طنط هيم|بــــر|وى حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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7o445 لحسبــــ|بــــو |حمد |رفيده محمد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

7622o2 لسويس|هيم |بــــر|لسيد |لرؤف |د عبــــد |زي ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

37384o |هيم |بــــر|لرحمن |ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد|
فع|لش

ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

26o255 لخول|سهيله عطيه محمد عطيه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|2252 ى حسن |هن لروبــــى|ء يوسف حسي  |ضتـــ طنط|علوم ري

38348 ي حسن محمد زقله
محمد مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o7|84 وق  لسيد عوض عوض يوسف|رسر لمنصوره|بــــ |د|

7o|5o3 ن محمد صبــــرى محمد مسعود|نوره |ره طنط|تـــج

8o895| ي زىكي|در ن|بــــيتـــر ن ج  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

853228 ي ر|لح علو|رغده ص
حيل|ئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

4|9||5 ده|عيل حم|سم|د مسعد محمد |لجو|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|2692 دل حمدى محمد |مل ع| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

74282 للطيف|ء بــــكر محمود عبــــد |سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

432897 دى|له|لعزيز عبــــد |م محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

793|o6 وق محمد  لسيد صديق|رسر لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

524835 لرحمن|دل موىس عبــــد |ل ع|بــــل سكندريه|ل|بــــ |د|

5o256 هيم محمود|بــــر|ل |هيم جم|بــــر| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|62359 س|س حسن عبــــ|حمد عبــــ| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|39856 ىط|لع|لد سيد عبــــد |ل خ|نه هره|لق|عه |زر

63o|45 هيم|بــــر|لعزيز محمد |محمود عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

259566 حمد شلبــــى محمد|مروه سيد  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8475|8 ي محمد عىلي ج
د|مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

45696 لمنصف محمد|طف عبــــد|ف ع|عف ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

526366 ى محمد عبــــد زق أحمد|لر|محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o4o25 لشيخ|لسعيد |حمد فرج نرص | تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

|27238 لرحمن محمد عىل محمد محمد|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

843264 ل محمد عبــــده|حبــــيبــــه جم ن|سو|حقوق 

68|68o يم|لد|لرحمن محمد محمود عبــــد |عبــــد  ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

9|64|| ن حسن  |هلل رمض|ن عبــــد|نوره ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى
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55546 ي|بــــر|ن محمد |يم|
هيم عفيفى لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

|77276 ى|ل |لد كم|عمر خ لدين حسي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

334374 ن|حمد حس|ن |حمد حس| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

648429 لغنى يوسف|م يحن  جوده عبــــد|سل| زيق|لزق|بــــ |د|

459932 وى|لطنط|حمد محمد حسن |لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

877852 يه مصطفى سيد رسى | ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

33o3o7 ي محمد  لكشك|ندي محمد يحن  |بــــ بــــنه|د|

679965 ن|خلود عوض صبــــرى محمد رمض لمنصوره|حقوق 

28o69 لمقصود عيس|مي عيسي عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

856393 م|لسل|لحميد معيقل حلىمي عبــــد|عبــــد |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

|34969 ن|لقط|عيل محمود |سم|بــــ |مه وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

2584o9 بــــرنرص|لح ج|بــــر ص|محمد ج ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|328|8 ي|تـــسنيم سعيد 
بــــوزيد عفيفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8ooo78 ي|رك عم|م
ى بــــسط|د بــــنى |مي  ي|لسن |

|لمنى

825o59 نور عىلي محمود|محمود  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

43|747 نم|لمقصود غ|وى عبــــد |لشن|لسيد |در |ن |بــــ طنط|د|

6oo3o| ف فتـــىح محمد|حمد | رسر |ره طنط|تـــج

4994|6 س|ح غيط|لفتـــ|ن فرج عبــــد|ء رمض|سم| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

267986 محمود يىح فهىم عبــــدربــــه لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

485567 مد|مد محمد ح|دل ح|ر ع|مي م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

6569o دى|له|ل عبــــد |لد كم|حمد خ| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|44648 م|حمد رجبــــ سيد هم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

534673 ي
ق|ح محمد|لفتـــ|عمرو عبــــد| دئى وى|لشر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

48774o ى يوسف نرص بــــهجتـــ نرص حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

46425o هلل|محمد سمي  محمد محمد عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

68238 د|ء محمود محمد فخرى مر|ل| لفيوم|عه |زر

284o65 لرحيم|لمجيد عبــــد|محمد محمود عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

755549 محمود عطيه مصطفى محمد ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

533o9o حمد مرىسي|لنبــــي |هيم عبــــد |بــــر|فرح  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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262464 لخول|هيم |بــــر|رس محمد |مصطفى ي لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

223||9 |عيل سعد فؤ|سم|
ى
د صدق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

885544 ين  زىك  | في 
ى
زىك صدق سيوط|ره |تـــج

45378 هلل|سط عبــــد |لبــــ|دل عبــــد |كريم ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|69749 ن|حمد سليم|عيل سمي  محمد |سم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

769529 ف |سيف  لفوي|حمد |رسر ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|53453 ى عبــــد  ين حسي  لعظيم عىل عطوه|رسر ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

5o6o59 ء عيد سليم شويربــــ|عمرو عل سكندريه|ل|ره |تـــج

693854 بــــينى رس|حمد |د |كر فؤ|ء ش|نجل |ي|لشر لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

33o777 ف سمع|نوفي   ن سيدهم|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

342645 ء مبــــروك بــــيومي عىل وهبــــ|شيم ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

265977 محمود سمي  محمد يوسف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

429837 بــــوهندي|ن |حمد منصور محمد عىل حمد| ي صىح طنط
|معهد فنى

22656o ده محمد|روق حم|د ف|عمرو عم ج|بــــ سوه|د|

|65|9 تـــريك محسن ميشيل جرجس|بــــ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

83852o ى محمد| هدير زكري حسي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

4|6967 هلل|حمد عبــــد|هلل |حمد عبــــد|ء |شيم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

92432 حمد|لرحيم |شور عبــــد |لرحيم ع|عبــــد  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

4o5oo9 حمد خميس|لمحسن محمد |محمود عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

76|67| ي|مصطفى محمد 
حمد مصطفى |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |

لكبــــرى

495947 ى سعد محمد عىل |ي ئى|لديبــــ|سمي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

35393o حمد محمد|ل |محمد جل |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7|ooo9 ى|حمد حسن |ء عوض |مريم عل لعجي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

26255o لرؤف محمد عجور|هيم سعيد عبــــد|بــــر| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

7758o8 ر محمد|لغف|م عبــــد |حمد هش| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82476| هيم|بــــر|نور |دي بــــديع |ف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

43|354 تـــه|يه محمود عىل محمد شح| |علوم طنط

62547| لسيد|سحر سمي  محمد أحمد  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

36o899 محمد عىل خليل محمد |علوم بــــنه
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|49284 دل عبــــده مصطفى|محمد ع د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

489o6| ر|لنج|ن محمد |د رمض|ن فؤ|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62759| متـــ محمد عبــــده محمد شلبــــى|محمد أس  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

433366 ي عبــــد|هيم |بــــر|حمد |
ى
لعزيز|لدسوق |عه طنط|زر

|36479 لحميد|رس جودتـــ عبــــد |مر ي|تـــ ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

9|847| هدير فرج سيد ضيف   سيوط|بــــ |د|

643|77 لسيد|لغنى |م محمد نشأتـــ عبــــد |مر زيق|لزق|حقوق 

858297 هيم|بــــر|حمد محمد |منه | ي|بــــ |د|
|لمنى

52423o حمد شهوبــــ|لم |حمد س|ن |نور ن|سو|بــــ |د|

48|3oo ل|يوبــــ غبــــري|نوبــــ فوزى |بــــ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75|63| زى|لمجيد غ|لد بــــسيوئى عبــــد |خ| نورفند تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

6||3o4 وي|لدمتـــن|م محمدين |ء هش|صف لمنصوره|بــــ |د|

4o2o9 م عوض حميده|لسل|رص عبــــد |لن|ل عبــــد |جم هره|لق|ره |تـــج

|2|8o3 حمد|دل محمد |لدين ع|سيف  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

535687 كريم محمد عبــــده فرج حسن |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

3436o4 كرتـــ|ل|لم |ء عبــــده حسن س|ول ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9o4534 مر عمر  |ل ع|هلل جم|عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

85|3|7 س منصور حسن منصور|ين| لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

29o|| ى|حمد محمد |عمرو  لسيد حسي  هره|لق|ره |تـــج

35|7|9 ح|لمل|محمد مصطفى محمد محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

88737o هلل| |مريم صموئيل وجيه عط ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

7o4844 فظ|شم ح|بــــوه|ح |ر صل|من لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

485832 آيتـــ عىل أحمد محمد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

328|45 حمد|متـــ عىل |س|لرحمن |عبــــد ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

2||83 ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ح |لفتـــ|حوريتـــ عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

28|986 شي |د بــــ|دى صبــــرى فؤ|ف |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

9|5237 هيم  |بــــر|حمد |هيم |بــــر|ء |ل| سيوط|عه |زر
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44687o مولي|لس|حمد |حمد عىل |د |زي سكندريه|ل|هندستـــ 

772264 ع|لبــــصي  رف|لمطلبــــ عبــــد |عبــــد | لي|د زيق|لزق|عه |زر

|482|| يف خليل عىل حسن|من ل رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|22o2 ي|دى سعيد فتـــىح ش|ف
ى|كر بــــنى مي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

69|58| ف طنيبــــ محمد محمود|نس |ن رسر ط|بــــ دمي|د|

5o9662 لعزيز خليل|حمد فتـــىح عبــــد |عمر  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

686|9 لسيد منسي|جر محمد |ه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

9|7394 ن محمود  |ن محمود رمض|رمض سيوط|عه |زر

22965o ين جل ل معوض محمد محمد|شي  هره|لق|ر |ثــــ|

5|9|o2 حمد يوسف|لعزيز |ن عبــــد|ديتـــ رمض|ن ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

87|3o لحميد عىل|ل عبــــد|م كم حقوق بــــنى سويف

|4448 ش|بــــر|حمد معتـــز خليل | هيم رسر ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

|247o6 ل|عيل كم|سم|ر |يمن محمود مختـــ|يحن   ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

4434|8 لجمل|دل حسن يونس |محمد ع ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|44256 يف محمد سمي  ص حمد|لح |مريم رسر د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

35754o ح|لفتـــ|ح صبــــىح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

863589 رك عزيز حلىمي عزيز|م ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

9o8583 ى محمد |سم|فريده  عيل حسي  ج|ره سوه|تـــج

465573 لد أحمد محمد عىل شلبــــى|خ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|66|29 لمجيد محمود|محمود محمد عبــــد  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

679569 يز مصطفى|يمن حبــــيبــــ ف|ربــــيع  لمنصوره|ره |تـــج

|34695 حمد|لسيد |ئى |يوسف ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

363387 حمد محمود|ح |حمد صل| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|3858 لمول|محمد سيد درويش عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

883276 د عدل جرس |ندى عم|س سيوط|صيدلتـــ 

33|595 ن|لغنى رمض|صبــــرى عبــــد| رض |نوعيتـــ بــــنه

767422 ى محمد عبــــد  لحكيم|ح عبــــد |لفتـــ|حني  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

344555 ى مدحتـــ لطفى فهىم| مي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7o8988 لمتـــبــــول|نبــــيله وجيه مصطفى مصطفى  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 
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523769  عىلي|محمد جل
ى ل محمد حسي  ي صن. تـــ.ك

|ع بــــنه|فنى

8249o4 حمد|حمد سيد محمود | ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

|45676 جح صديق رزق|حمد محمد ن|دى |ش ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

838993 مه|ندي يوسف حبــــيبــــ سل|س دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

449865 لمغنى جبــــر|متـــ عبــــد |ن سل|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|73754 لدين سيد محمد|ح |يوسف صل |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

3546|8 لىح|سهيلتـــ سمي  محمود عبــــد ى شمس| لسن عي 

4|9|5 رس محمود محمد|بــــ ي|يه| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9o69o4 ن |ل محمد سليم|ئى كم|م| ج|بــــ سوه|د|

685427 هيم|بــــر|لسيد محمد |مصطفى محمد  لمنصوره|هندستـــ 

3|359| دى يوسف شكرى حكيم|ف ى شمس|تـــج ره عي 

6|7|55 شور|ن محسن محمد ع|نور ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7o89|8 ى|بــــو |حمد |حسن نبــــيل حسن  لعني  ي|هندستـــ 
|لمنى

265o6o حمد|لد فتـــىح |فتـــىح خ ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

49oo55 ن لغنى محمد|لغنى عبــــد |مر عبــــد |تـــ| مي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

3|5233 لس ع هلل صليبــــ|طف عبــــد|كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

85|o64 لحميد|س عبــــد|محمد حمدي عبــــ دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

638357 ح محمد|لفتـــ|حمد محمد عبــــد|ء |عل  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

35952o ى|بــــوتـــ ئيل صبــــري|صموئيل ميخ| مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

438o42 ن|جر رأفتـــ محمد عتـــم|ه لشيخ|نوعيتـــ كفر 

46|69 حمد محمد سيد رجبــــ| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|8293 حمد|د |حمد فؤ|محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

478953 حمد مصطفى|مه محمد |س|لدين |م |حس |ره طنط|تـــج

52|43| للطيف|ن عطيه عبــــد|ء حمد|شيم سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

63|9o4 ر|لغف|هيم عبــــد |بــــر|حسنى | دين زيق|لزق|نوعيتـــ 

54452| ن محمد بــــهنس|أمنيتـــ شعبــــ بــــ دمنهور|د|

92o834 لسيد عىل |حمد مسعود | ج|حقوق سوه

7523o| لسيد عىل|هيم محمد |بــــر| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

82393o هيم|بــــر|ل |لع|م طلعتـــ عبــــد|ريه ي|عه |زر
|لمنى
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26945o مل بــــحر محمد|ك| مل رض| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

77|382 ى جم|ي ن|هر علو|لظ|ل عبــــد |سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

678368 لق|لخ|حمد عبــــد |لسيد |سمر  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

346239 لمحسن|لحميد عبــــد|ح عبــــد|هلل صل|عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

354633 ي|ء |صف
حمد محمد عفيفى ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

643765 هيم|بــــر|لرحمن |م عبــــد|محمد عص |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7|242o لغنى|م حسن حسن عبــــد |لسيد بــــس|ورده  ره بــــور سعيد|تـــج

856o8| لمجيد|بــــ محمود عبــــد|يه|يه | حقوق بــــنى سويف

|43326 بــــ وليد محمد كرم|شه ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|o88 ي سليم|مصطفى 
حمد مصطفى هره|لق|هندستـــ 

43o556 وي|هلل قن|س محمود عبــــد |ين| |بــــ طنط|د|

49o277 م|هيم عز|بــــر|م |ريم عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

465445 ق|حمد |در |لق|دل عبــــد |محمد ع وى|لشر ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

775625 محمد سعيد عليوه محمد زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

34969| ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|حمد مجدى | ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

2424|2 ديه محمد عىل خليل|ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62659 ي |م| |نور ي |م يحن 
حمد|لحسينى ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

63587o يز بــــيوم بــــيوم|يز ف|م ف|سل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6|3737 |لش|وليد محمود عىل محمود عبــــد 
ى
ق ي صن. تـــ.ك

لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

|44|47 ع|ن سيد عىل رف|نوره هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o8585 ى|ش لدبــــرىك|هيم |بــــر|م محمد |ز عص|هي  هره|لق|ر |ثــــ|

|2352| د محمد|لجو|رق عبــــد |محمد ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

79o777 حمد سعد|لعزيز |حمد عبــــد |ء |سم| لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

629892 لسيد عىل|محمد سعيد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

34o575 ي مختـــ
ى|ل حس|ر جل|مصطفى ني  |علوم بــــنه

878929 هر  |لدين محمود ط|ل |ء محمد جم|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48978 ن|هيم سليم|بــــر|حمد |تـــم |ح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9|6935 ى بــــتـــ متـــى |ئيل ثــــ|ميخ| كرستـــي  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

253563 لحميد|لحميد سعيد عبــــد|بــــ عبــــد|ريح ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

6o7o69 ه تـــوفيق ص لح بــــغدوده|لح ص|ني  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 
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7o6579 ى مدين|ندى عم د عبــــده حسي  لمنصوره|صيدله 

|53372 م|م|دل حسن |مريم ع ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

4||o3 مل|لرحمن ك|مل عبــــد|ء ك|عل هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

4|74|9 حمد|وحيد فتـــىح جمعتـــ محمود  لشيخ|ره كفر |تـــج

67|9| هيم|بــــر|ل رشدى محمد |ء جم|دع سيوط|عه |زر

348883 لد عطيه محمد عيد|جر خ|ه ى شمس|د| بــــ عي 

525269 رف|بــــتـــ محمد ع|حمد ثــــ|مريم  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

45|52| م منيس|لسل|محمد محمود عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

8|25|5 ن|بــــوزيد محمد عثــــم| |شذ ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|2o236 لرحمن محمد عىل|محمود يحن  عبــــد  ى شمس حقوق عي 

7o|87 حمد محمود|ء ممدوح |شيم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

644679 ر|لعط|ل |م حسن جل|حس |بــــ طنط|د|

29|477 حبــــيبــــه وليد سيد محمد عىل ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|7548 ف سعد |يوسف  هلل عىل|رسر م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

8|423| ي ح
مد|محمود فولي تـــوئى ره بــــنى سويف|تـــج

84o93 لعظيم|رفيدتـــ سيد جمعه عبــــد  علوم بــــنى سويف

7798o د بــــيوم|محمد عىل رش |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

296||5 عيل محمد|سم|لد عىلي |م خ|بــــس دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

448o9o ره بــــرنس عىل محمد عىل|س سكندريه|ل|هندستـــ 

756534 لسيد محجوبــــ|ء محمد |سم| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6oo336 ود|حمد د|لعزيز |محمد مصطفى عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

7655o3 لسيد|حمد محمد محمد | هندستـــ بــــور سعيد

698249 ينى|لجن|يدى محمد عىل محمد |ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

42o22 فتـــ محمد محمد|م ر|ريه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

865867 حمد عىلي|حمد عبــــده | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7oo984 لبــــهلول|لق |لخ|لق محمود عبــــد |لخ|ده عبــــد |غ ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

79|95 ى محمود محمد|شعبــــ ن حسي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|2528 فىل|لق|حمد محمود |ء |أسم |بــــ طنط|د|

83o324 حمد|هيم محمود |بــــر|ء |سم| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

Wednesday, September 5, 2018 Page 3327 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8|2785 زر|وي ع|ن خلف بــــبــــ|ريه|م ره بــــنى سويف|تـــج

5439|4 ق|هيم عىل |بــــر|حمد فهىم | وى|لشر سكندريه|ل|حقوق 

76933| ن سليم|يمن سليم|هيم |بــــر| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

36987| هيم|بــــر|يتـــ محمد محمد | |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

92|734  عبــــد|عبــــد
ى
هلل  |هلل كرم صدق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

22oo83 هلل سعد|شد عبــــد|جميله ر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

52o6|8  سعد سمي  
ي|بــــر|تـــفى

ل|هيم جى طبــــ بــــيطرى دمنهور

649797 حمد محمد عيس عمرو|رس |سميحه ي لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

85766 حمد|حمد |حمد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

54|468 يف ف|بــــ لقه|لخو|روق |سم رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7758|  شعبــــ|س
ى
لفقي |ن |ره شوق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o|65o بــــينى|ن صبــــىح محمد محمد سعد |نوره لشر زيق|لزق|بــــ |د|

|32o|o ى|سلىم حمزه عبــــده  مي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

49o8o4 ى محمد ج|ي لسيد|بــــر |سمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o8o|7 لعظيم|ن محمد عبــــد|ء رمض|سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

2384|7 م|لسل|حمد عبــــد|ح |لهدى صل|نور هره|لق|ره |تـــج

342|29 لشيخ عىلي|رق سعدون سعدون |ن ط|نوره ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

76532 ن محمد عىل محمد| مي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

5282o3 و|لمنعم شح|عبــــد| رض تـــ بــــي  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

648968 رس سعدي عبــــيد حسن|رضوي ي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

285236 زق|لر|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد|محمد  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

9o3224 شم |بــــوه|د |حمد فؤ|يه | تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

45476 فظ حربــــ|لح|يوسف سعيد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

6o636o وى|لهند|ح |ح محمد صل|صل |صيدله طنط

75354 زق|لر|لرحمن عبــــد |محمد عبــــد | ند لفيوم|عه |زر

833|66 سم حسن|ح ق|لفتـــ|مل عبــــد|ك |هندستـــ قن

78o674 عيل|سم|لسيد محمد |ء محمد |ل| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

26o469 مه عىل خضي |وس|ن |يم| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

6o7552 وى|لعشم|لمحمدى |لد |خ| ر|ي ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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7625o3 لمسلىم|لعزيز |محمد مجدى عبــــد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

4|4956 دى محمد كشك|له|محمد عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

|25823 مل عبــــده|ر عصمتـــ ك|مي ى شمس حقوق عي 

448225 سكندر|جح وليم زىك |مريم ن |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

33366 ي
ن محمد حسن|رمض| دئى ى شمس|د| بــــ عي 

4|77o6 لمجيد|روق عبــــد |ح ف|لفتـــ|يدى عبــــد |ه لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36o664 ي رسور
عمرو وحيد حسنى |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|23776 حمد يونس محمد يونس| هره|لق|ره |تـــج

45o668 ل|حمد رمزى محمد هل|مديحتـــ  |هندستـــ طنط

34o637 عيل|سم|لسيد قطبــــ |ل |شهد كم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2|65|9 عمرو محمود عىل محمود ى شمس هندستـــ عي 

528|6| تـــ|لزي|هيم  محمد |بــــر|محمد مصطفى  سكندريه|ل|بــــ |د|

4o2969 لسيد|يوسف نبــــيل مرزوق  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

696676 ى|لمجيد |لسيد وجيه عبــــد | لعشر ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

635588 ر|لغف|هديه عبــــده مسعد عبــــد ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|33555 ح|لفتـــ|در عبــــد |لق|لبــــدري عبــــد |محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|78|28 لحكيم حسينى محمد|هند عبــــد  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

6|3|69 م محمد محمد محمد يوسف|س |بــــ طنط|د|

63|7o لرؤف خليفتـــ|ميمتـــ سمي  عبــــد | ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

|644o3 حمد|لمنعم موىس |حمد عبــــد | سيوط|بــــ |د|

5|4686 ميمتـــ محمد محمد حسن تـــرىكي| تـــربــــيتـــ دمنهور

85|377 لحميد محمد|ء مهدي عبــــد|رس| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8||599 ي محمود|يه |
حمد حنفى ي|بــــ |د|

|لمنى

263526 ه لح|لح محمود ص|ن محمود ص|مي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|55|53 ى عص|ي ى|م عبــــد |سمي  لعزيز حسي  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

28396| ل|بــــر غبــــري|روبــــي  سمي  ص ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

429688 لمقصود|حمد صفوتـــ عبــــد |محمود فخرى  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

5|83|3 ص|هيم عىل جعبــــ|بــــر|نجوى  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|24265 ى عمرو صبــــرى |ي هيم|بــــر|سمي  ى شمس| لسن عي 

263677 دى حمد|ن مه|عبــــي  رمض هره|لق|ن |سن|طبــــ 
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9o754o ن عفيفى محمود تـــوفيق |مرو ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

63oo5o د رزق|يمن خورشيد محمد مر| زيق|لزق|طبــــ 

4o4947 ح حسن عىل|لفتـــ|حمد فريد عبــــد | ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

46286o يد|عيل ف|سم|هيم |بــــر|رغده أحمد  سيوط|بــــ |د|

462533 مد|لمجيد حفنى ح|حمد عبــــد|عمر  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

8785o2 حمد عمر |حمد خليفه | سيوط|بــــ |د|

282743 لموجود محمد|هنده يوسف عبــــد|ش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o2537 ى|خ ي عىلي حسي 
لد مصطفى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

49oo49 ه عمر|لل|مد عبــــد |دتـــ محمود ح|مي سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4|8o7 لعظيم|مل عبــــد|ن ك|محمود شعبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8648o4 حمد|حمد عيد |محمود  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

7|7956 لسيد عمر شلبــــي|ندى  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

3236o9 تـــ وليد حسنى زىك ني  ى شمس|تـــج ره عي 

32923o هيم محمد محمد|بــــر|مل وليد | |بــــ بــــنه|د|

8|7oo2  محمد عىلي
ى كريمه حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

546478 لح عيد|شم ص|محمد فيصل ه ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|5o|27 ن|لم|للطيف س|يوسف سعدى عبــــد  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

6o9o64 تـــم|ح ح|لفتـــ|ح عبــــد |ن صل|رو لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

257295 هيم|بــــر|م |رس س|مينه ي| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

49o|5 لبــــدوى سيد محمد|حمد|لرحمن |عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|654|3 ن هيم|بــــر|مجدى جبــــرتـــ | مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

76629| حمد جعفر|م محمد |ليه عص|ع لعريش|بــــ |د|

|5o98o يد|بــــو |بــــر محمد |ن ص|يم| ى لي  ن|بــــ حلو|د|

|54865 نور خليفتـــ|م محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

485o88 حمد موىس|ئى مصطفى |محمد ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4|262 مي محمد سعيد|محمود س |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

5o6979 |لعل|بــــو|نور محمود |نور محمود  سكندريه|ل|عه |زر

9|3649 حمد محمد محمود محمد  | سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

54892 د|لجو|ن محمد عبــــد |ء رمض|صف بــــ بــــنى سويف|د|

236|66 حبــــيبــــه محمد سيد محمد جوهر ى شمس|زر عه عي 
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262555 لحميد عيد خليل|حمد محمد عبــــد| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

883447 لجليل  |بــــر عبــــد|ل ص|حمد جم| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

6876o |لبــــ|لعزيز عبــــد |ن محمد عبــــد |يم|
ى
ق لفيوم|علوم 

6355|6 هيم|بــــر|هيم |بــــر|م متـــول  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

9|5527 لدين  |ه مىح |لل|محمود طه عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

|4|35| ف موريس | رين|م فيل|رس|مشر سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

787686 ن محمد نظيم|ره محمد سليم|س لمنصوره|حقوق 

84o467 لشهيد|هلل عبــــد||مريم ثــــروتـــ عط ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

88ooo8 ن عىل محمد منصور  |عثــــم سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3433|o ن هلل حسن تـــرىك|حمد عبــــد| |مي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

58445 ى سيد عبــــد |مينه حس| لرحمن|ني  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

648|6o لعظيم|حد عبــــد |لو|لعظيم عبــــد |زينبــــ عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

494389 مر|لحفيظ محمد ع|د عبــــد |زي عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85o43 ء رجبــــ مهدى محمد|ول بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

63342 حمد محمد محمد|محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

22742o ن|ن محمد سليم|محمد سيد سليم ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

268956 محمود جمعه| ء رض|رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|27ooo حمد سيد|د عزم |بــــسنتـــ عم ى شمس|د| بــــ عي 

76||o| لمجيد موىس|لمنعم عبــــد |ء عبــــد |ل| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

692|26 هيم|بــــر|مد |لعزيز ح|حمد عبــــد |محمود  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

286o33 هيم|بــــر|لغنى |ن عبــــد|هيم عيد حس|بــــر| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

539|7| لدقن|ع محمد حسن |لسبــــ|لرحمن محمود |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

62oo49 ه   عبــــ|كرم |ني 
ى
س|لدسوق ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7553o2 هلل أحمد|جد عبــــد |منى م عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

839787 ن محمد|ره بــــدوي حس|س ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

52o|32 ر|لنج|لمنعم عىل |نسي عىلي عبــــد |ن تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4o679 حمد رجبــــ فرج حسن| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

629584 ف محمد ر| |ند|ر ق|لعزيز |مز عبــــد|رسر وي|لشر زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

228234 حمد|يه وحيد يشى | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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9o7622 دى محمد عىل |طر عبــــ|خ ج|علوم سوه

4|o5o2 ف طه |طه  حمد عيد|رسر |حقوق طنط

542475 مر|ن محمودع|ل شعبــــ|د جم|جه زيق|لزق|عه |زر

8o2764 حمد محمد|هيم |بــــر|حمد | ي|هندستـــ 
|لمنى

2|43o7 ى عبــــد| |ندى محمد رض| هلل|مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

536345 ف بــــيوم حسن |ره |س رم|لمك|بــــو |رسر إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

832453 م|لليثــــي محمود عل|ء محمد |رس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

862674 حمد عطيه|حمد محمد | ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|5oo87 ن عىل محمد|عىل شعبــــ هره|لق|هندستـــ 

9o5987 وى |لص|لسيد ربــــيع |محمد  ج|تـــربــــيتـــ سوه

426947 م|م|لنبــــي |م عبــــد|م|يتـــ | سكندريه|ل|بــــ |د|

265782 فع محمود بــــكي |شم محمود ش|ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4oo5o جبــــره| مريم مني  حن ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

354457 حمد|ىطي محمد |لع|جر محمد عبــــد|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

764o86 حمد|هيم |بــــر|م محمد |ندى عص بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

32o458 ى|لسيد |هلل |رىء عبــــد|محمد ط لبــــحي  هره|لق|طبــــ 

9235o لحق خلف|د |بــــد ج|حمد ع| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

42o832 لعجىم|هيم |بــــر|لحليم |تـــم عبــــد|منيه ح| لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

34o452 ش|لجيد حو|حمد عبــــد|ئى |م| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

326|8o هلل محمد|هيم عبــــد|بــــر|ندى  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

52239 وق حش حد|لو|يز عبــــد |د ف|رسر لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

776228 لسعدئى|هيم حسن |بــــر|م محمود |ده عص|مي زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

647966 حمد|لسيد محمد |لمنعم |محمد عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

498oo5 لشنبــــه|رق عىل عىل |يه ط| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|4697 يف سعد قطبــــ س|بــــ لم|هر رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o5423 لمرشدى|تـــ عىل |لشح|محمد مدحتـــ  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|7o397 حمد|ضى |لر|لعليم عبــــد |يوسف عبــــد  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

327346 لسيد مرىسي|حمد |سلىم مدحتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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56|26 ي مؤمن|هلل حسن محمد |عبــــد
ى
لصوق علوم بــــنى سويف

6|8428 ى محمد  د|لجل|حمد |حسي  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

923oo6 ك |لمل|د فهىم عبــــد|لمسيح ج|عبــــد ج|بــــ سوه|د|

64337 عيل|سم|مروه سعيد محمد  لفيوم|عه |زر

|5o457 ي كم|حمد س|
ل|مي مصطفى هره|لق|هندستـــ 

25o329 س|لنح|بــــسنتـــ فوزى فرج  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7|2895 لسيد بــــشي |ء محمود محمود |ول ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

22296o محمد| ء عط|مصطفى عل ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

526|95 ن محمد محمد مرع|محمود شعبــــ سكندريه|ل|ره |تـــج

|39532 دى يوسف|حمد بــــغد|سندس  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|52|77 لفتـــوح محمد|بــــو |ح |رضوى صبــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|46322 نور محمد|ضىح وهبــــى  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

884|98 م عىل |ح س|محمود نج سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

92|557 ى |نور |ج  |ن ن|ريم|ن مي  ج|بــــ سوه|د|

882359 حمد تـــوفيق  |ن |يه عثــــم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

242836 لس صفوتـــ ك يوبــــ|مل |كي  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8||6o2 حمد|ل عيد |يه كم| ن|صيدله حلو

257732 محمد بــــدر عىل هويدى ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

372o| ي تـــ|م|
ن نرص|لحديد شعبــــ|بــــو|مر |ئى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

338344 متـــ حسن بــــسيوئى|يتـــ محمد سل| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

6|5|6| ره|زن مسعد عديل جد|م لمنصوره|طبــــ 

328257 بــــوزيد|لمجيد عىل |حمد رفعتـــ عبــــد| |بــــ بــــنه|د|

8484|2 ه محمد حمد ن|ن عثــــم|مشي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

5o59|9 لحكيم معوض|معتـــز معوض عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43|827 وى|خن|ل|حمد |حمد |محمد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

68925 ن|م محمد رضو|رق هش|ط لفيوم|عه |زر

45683o لمقصود|عىل محمود عىل عبــــد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

6o3o34 لعبــــد|م فهىم فهىم |حس ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

8|864| بــــوزيد|فتـــ |ل محمدر|سجيده جل ي|بــــ |د|
|لمنى

262335 لسيد عىل فرج|مصطفى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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224445 حمد مصطفى محمد سيد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|53oo7 لطوجى|لسيد |حمد محمد محمد | هرتـــ |لق|تـــمريض 

629574 زي|هيم حج|بــــر|ح |لفتـــ|بــــسمه عبــــد زيق|لزق|نوعيتـــ 

64|438 لحميد يوسف|حمد فوزى عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

89588o لنعيم  |لصبــــور عبــــد|لدين عبــــد|ء |رضوى بــــه هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

52839 ره عيد حلىم سيد|س لمنصوره|حقوق 

7oo753 م|لمجيد عل|محمود عىل عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6|7897 ود|ىط د|لمع|بــــو|ن |زينبــــ سليم ط|حقوق دمي

76|o8o روق نرص|موده حسن ف لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

|482o| صفيه محمد محمد يوسف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6949|2 يوسف فهيم يوسف فهيم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

37257| ح|لفتـــ|لرسول عبــــد|بــــرين حسن عبــــد|ص لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

882546 لد  |لد محمد خ|سندس خ سيوط|تـــربــــيتـــ 

77259 سط|لبــــ|روق محمد عبــــد |لرحمن ف|عبــــد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

5|7969 يف|ل حسن |ن جم|يم| لشر لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

92|788 ووف حمزه |لر|صف عبــــد|ء ن|حسن لمنصوره|حقوق 

58474 حمد|ىط |لع|ج عبــــد |يه فر| لمنصوره|حقوق 

524684 حمد يوسف جودتـــ|هيم |بــــر|حمد |محمد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

86o|4| ي عىلي عبــــد
ي|لبــــ|محمد حسنى

ى
ق ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

64235o ى حسن|محمد  ف محمد حسي  رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

882568 هلل  |د |يعقوبــــ فريج ج| دون|م ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

57497 ن|حمد حس|نور |ء |ول ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

48475| هيم حموده|بــــر|لد خميس |لرحمن خ|عبــــد سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

775865 |لبــــ|ح محمد عبــــد|ء سعيد صل|رس|
ى
ق زيق|لزق|بــــ |د|

4o3237 رس محمد حفنى مدئى|جر ي|ه سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5256o7 ف محمد إبــــر| هيم عوض|حمد أرسر ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

5|393| متـــ عىل عروس|لسيد سل|خلود  سكندريه|ل|ره |تـــج

732o2 ى|ندى سعد  هلل فتـــىحي عىلي حسي  لفيوم|بــــ |د|

6|95o4 ضى موىس خليل|يده موىس ر|ع ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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|55979 لحميد|م نبــــيل منصور عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35245| حمد|مد |نسمتـــ محمود ح |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

263992 هيم|بــــر|در |لق|در عبــــد |لق|لسيد عبــــد|نور  |ن طنط|سن|طبــــ 

286678 عيل|سم|غبــــ |دل محمد ر|محمد ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

866|5| لجليل|سط عبــــد|لبــــ|م حمدي عبــــد|هي |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

5|o849 لعنتـــبــــىل|حمد |لعزيز حمدى |حمدى عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

358757 هيم|بــــر|حسن | رتـــ رض|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9|5|o2 لبــــ محمد سيد محمد |بــــوط|يه | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28756| لبــــليدى|لبــــليدى محمد |منى  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

477226 هيم|بــــر|بــــتـــ |لىحي ثــــ|دل عبــــد |محمد ع سكندريه|ل|حقوق 

882273 س  |لحميد عبــــ|محمود يحن  عبــــد سيوط|هندستـــ 

92o7o8 ن |فتـــ محمد عثــــم|هند ر ج|علوم سوه

833866 ي |ء سيد عبــــد|وف
حمد|لغنى |نوعيتـــ موسيقيه قن

24oo63 ئى محمود|بــــوزيد حس|محمد فريد  هره|لق|حقوق 

6|7893 ن حمدى محمد زقزوق|رو ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

678893 لغريبــــ|ء ممدوح محمد |شيم لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

7898|o هيم محمد حسن|بــــر|يه محمود | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|49|29 خلود رزق محمود سيد ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

3|6867 ى ن|ي لم|زق س|لر|رص عبــــد|سمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

35|587 عيل منصور|سم|ل محمد |جل| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

69o988 حمد قلموش| |هيم عط|بــــر|حمد | لمنصوره|بــــ |د|

688232 ى  ى عىل حسي  لقصبــــى|لمتـــول |حسي  لمنصوره|ره |تـــج

4599o9 يوسف مفيد جورج طنيوس جرجس سكندريه|ل|ره |تـــج

789955 لمحسن|لسيد عبــــد|لمحسن |محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

765|26 ن|لرحيم رشو|هلل عبــــد |حمد عىل خلف | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

4o255| حمد|لكريم سليم |هند سليم عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2o62| روبــــي  رؤف عزيز بــــطرس هره|لق|بــــ |د|

237379 حمد غضنفر محمد غضنفر|ن |نوره ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

|278o2 لسعيد يونس|روق |رق ف|زينتـــ ط ى شمس|تـــج ره عي 
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497892 لديبــــ|لعزيز |ء ممدوح محمد عبــــد|رس| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o|696 وع|حمد بــــدوى مط|ء |رس| |بــــ طنط|د|

|64|55 تـــ|د|ن س|رق سليم|حمد ط| هره|لق|ره |تـــج

244o53 هيم|بــــر|ن |حمد سيد حس|محمد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

||8393  عنتـــر|لش|حمد سمي  عبــــد |
ى
ق سيوط|عه |زر

7542o5 هيم|بــــر|ن محمود حسن |نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7647|5 سم عىل حسن|هلل سعيد ق|منه  ره بــــور سعيد|تـــج

645o44 زى|هلل حسن غ|محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

84743| لرحمن تـــوفيق|ندي حمدي عبــــد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

329853 ى مصبــــ|حمد مختـــ|ء |رس| ح|ر محمد حسني  |بــــ بــــنه|د|

527547 وليد محمدحسنى جوهر| رن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

84959| هند محمد يوسف بــــيومي س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

88o95| ن |ل زيد|لع|للطيف عبــــد|د عبــــد|زي ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|42346 ى مصطفى مريم محمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

49398o بــــوخليل|هيم |بــــر|حمد مهدى محمود | بــــ دمنهور|د|

68o372 لسيد|ر |لغف|دى عبــــد |له|ن عبــــد |سعد زهر لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

236278 ء صبــــىح نرص عيس|ل| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

858477 رص|ح عيد ن|لد نج|خ ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

427754 حمد  هيبــــه|ن |لمجيد سليم|محمد عبــــد  |عه طنط|زر

|524o5 ن عىل بــــخيتـــ عىل|عىل رمض ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|66238 ي|لش|لمعبــــود عبــــد |مه عبــــد |س|لد |خ
ى
ق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|47o3| هر محمد|لظ|حمد عبــــد |نس |ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

34|755 لحليم|لحليم رزق عبــــد|ء عبــــد|صف |بــــ بــــنه|د|

|456| |هيم محمد شتـــ|بــــر|ء فتـــىح |ن عل|نوره ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

339839 لعظيم|هلل عبــــد|دل عبــــد|ريم ع |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o98o| ه | لسعيد زينه|لسعيد |لسعيد |مي  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

332oo5 رص محمد|ل ن|م جم|مر |بــــ بــــنه|د|

526489 شد|لسيد محمد ر|لرحمن محمد |عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

||8845 ن|ن سمع|ردين نعيم عجبــــ|ن هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

36|o2| لحليم|ن عبــــد|عمر محمد رمض هره|لق|م |عل|
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625259 حمد طلبــــه|لد |حمد خ| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

89o69| ل محمد محمد |طمه جم|ف سيوط|بــــ |د|

356472 حمد|ن سيد |س مرج|ن عبــــ|محمد مرج |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|4935 عي|لرف|لمنعم محمد |سلىم محمد عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

79|92| مر|ئى ع|حمد محمد كيل|كريم  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

|467o3  عبــــ|محمود ح
ى
س|مد دسوق |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 

ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

44438| ى محمد سويد|نعم ن|تـــ محمد حسني  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

5|7233 بــــ|لخش|لحميد |منيتـــ عىلي عبــــد | بــــ دمنهور|د|

634735 يف وجدى سعد حسن عيسوى رسر زيق|لزق|هندستـــ 

3o985 ره طه مصطفى بــــيوم سيد خليفه|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|4378 بــــوزيد محمد محمد | |دين تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

33755o يدى عربــــى|لع|بــــر |نجوى ص عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

22556 ي عىلي
محمد معوض مصطفى دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|

ه ى جي 

9o9374 لرحيم  |لدين عبــــد|موره محمد نور | ي صىح سوه
ج|معهد فنى

958o6 ن|لمعىط سليم|ن عبــــد |ء سليم|شيم ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

6|4462 مر|حمد ع|غبــــ |غبــــ ر|خلود محمد ر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2678oo لحميد محمد|رس عبــــد|محمد ي ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

6oo33| لخول|محمد عىل | محمد رض |بــــ طنط|د|

983|6 رس عويس عىل|حمد ي| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

757668 ه|لل|هلل عبــــد|يه محمد عبــــد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

254|48 ن|هيم زهر|بــــر|لد مشحوتـــ |محمد خ ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

||57|o ف فكرى نجيبــــ غبــــري|دين |ن ل|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

6423|o حمد|هيم |بــــر|ن محمد طه |يم| زيق|لزق|طبــــ 

759o68 لد كلىح محمود|لرحمن خ|عبــــد  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

255276 حمد|لمجيد سيد |لمجيد سعيد عبــــد |بــــسمه عبــــد
 جويىل

تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

437568 محمد محمود محمد  محمود حفينه |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ
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83328o ي حسن |لن|ن محمد |نوره هيم|بــــر|ج  سيوط|عه |زر

824795 وي|عي قن|لحق رف|محمد عبــــد |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

3|78o7 دى|له|حمد محمد عبــــد|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

32|25 ن عبــــده|م مصطفى رمض|سل| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

356353 رص محمد حفنى|لن|محمد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|24298 ىك يونس|لشر|طه سمي   ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

787768 وق فوزى عبــــد  لرحمن مسلم|رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

242949 ح محمد|دل صل|محمد ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

322528 لعزيز|حمد عبــــد|ء محمد قبــــيض |ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|43768 سمر معتـــز حيدر مهدي لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

692394 ف عىل محمد د|ء |ل| ود|رسر لمنصوره|عه |زر

|75928 لعزم نرص|بــــو|ل |ح جم|سم ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

446858 لشهيد|هلل عبــــد | |يز حن|بــــيشوي ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|27o3 لسيد|ل عىل |لع|ء عبــــد|رس| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|28||o هيم|بــــر|هيم بــــطرس |بــــر| |ري|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|63o93 ى محمد|ع ئشه مجدى حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

35|559 م|م|م سعيد محمد |م|سيد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4593|9 لكريم أحمد|د |حمزتـــ محمد ج تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|6o682 هيم عىل|بــــر|لدين |ن زين |مرو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

435|43 لسعيد خي |مي  محمود | سكندريه|ل|علوم 

36|427 لسيد|سعد فتـــىح |سعيد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

54|92| بــــوعيشه|محمد مهدى محمد محمود  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

4344|2 ديدى|لصن|ء محمد حسن حسن |رس| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

254596 ف رفعتـــ |رفعتـــ  ى|رسر مي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

95o36 ى |ف حمد|طمه مبــــروك حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4494o حمد سيد قرئى سيد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

299o7 متـــ محمد محمد|س|لدين |سيف  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o449o لسيد|لفتـــوح |بــــو |لسيد رزق |ء |ل| سكندريه|ل|عه |زر
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36256| لعزيز عىل مدكور|عىل عبــــد| عل ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

|7499| مر|لسيد ع|لمجيد |لسيد عبــــد |ندى  لمنصوره|حقوق 

33|273 وي|لطنط|وي حسن |لطنط|ليىل حسن  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

836284 ن عىلي|م محمد عصم|حل| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

6o6276 |حمد ضح|محمود محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

353576 لمنعم|ل محمد عبــــد|هلل كم|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

229o4| بــــسنتـــ مصطفى فرغىل زغبــــي هره|لق|ره |تـــج

22o27o حمد|محمود محمد عزتـــ  ى شمس حقوق عي 

7o5443 د بــــدوى|جد محمد رش|هيم م|بــــر| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

643796 لنبــــي|هيم عبــــد |محمد فوزي محمد إبــــر ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

7665o| ن|ن محمود سليم|يمن محمد سليم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

|29357 حمد|لحميد |هيم محمد عبــــد |بــــر| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

857|o9 ي عبــــد
ي عيد عبــــد|منى

ي|لغنى
لغنى ي |

ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

324239 لرؤوف|حمد عبــــد|محمد عوض  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|5528o ي
يف | دئى حمد سمي |رسر ن|علوم حلو

7|2274 هلل سعيد|تـــ عبــــد |مد عرف|تـــ ح|م عرف لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

895628 لس جوزيف عبــــد هلل رزق  |كي  ج|ره سوه|تـــج

|54768 حمد|لحميد |بــــتـــول محمود عبــــد  هره|لق|ر |ثــــ|

3|6522 بــــى|م محمد رك|سلىم عص ن|بــــ حلو|د|

3234o5 لنور|محمد وليد محمد  ى شمس حقوق عي 

5|5279 ى |ي شور|نور محمد عىل ع|سمي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

83o84 م محمد|محمد سيد تـــه طبــــ بــــنى سويف

6|72|5 ه |  عبــــد |مي 
ى
شه|ر عم|لستـــ|حمد شوق ط|بــــ دمي|د|

836247 حمد|رص عىلي |لن|يه عبــــد| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

258229 للطيف|لسيد عبــــد|هلل عىل |عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

24538o ل محمد محمد مهدى سعد|م| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3583o5 ي محمد|شيم
ء محمود مصطفى ى شمس| لسن عي 

244448 دى معىط|محمد رجبــــ ن ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|77629 دل بــــطرس خليل|دى ع|ف ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى
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8|25o7 للطيف|حمد عبــــد|زينبــــ صبــــىحي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

2358o8 ى|لد سيف |خ| رويد لدين حسي  هره|لق|بــــ |د|

24|693 ء سعد مصطفى سعد|رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|35874 رى|لبــــند|بــــ حمدى محمد سعيد |هيتـــ|م ن|بــــ حلو|د|

426363 لزهري|لحليم |لسيد عبــــد |سندس طلعتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|5o84 ى|م د يوسف|ئى  مر|ه| رتـــي  هره|لق|بــــ |د|

2|7296 يف مجدى محمد |ن لعجىم|دين رسر سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

|62954 ن|ن شعبــــ|لد رمض|سلىم خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|3778 لسعيد عبــــده وهيبــــ|كريم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

25579o لحميد شعله|ن عبــــد|محمد رمض ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

494429 ن|لق عثــــم|لخ|محمد صبــــىح محمود عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|22522 ي عبــــد |دل هش|ع
ح|لفتـــ|م عوئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|63o22 حمد|لغنى |ن محمود عبــــد |يم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|||28 ى|لحميد |لحميد فتـــىح عبــــد|عبــــد  لزهي  |حقوق طنط

56o69 ى ح|نوره مد|ن محمود حسي  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

487|56 ج محمد شلبــــى|حمد محمد فر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26||87 ى محمد حمدى |ي رك|لحسينى محمد مبــــ|سمي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

5263|| يوسف محمد جمعه عىل عطيه بــــ دمنهور|د|

|7|54| لس نبــــيل بــــ نوس|رح ف|كي  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

349284 حمد محمد|حمد |ء |ول |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2o|65 حمد رشدى محمد|عمرو  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

277598 ء لطفى حسنى شلتـــوتـــ|شيم تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6333|3 دق|لص|لحميد حسن |لسيد عبــــد |ء |سم| زيق|لزق|ره |تـــج

46o556 ج|حمد محمد حج|تـــفى عىل  |حقوق طنط

8|o683 لحكيم محمود|سمر محمد عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

4o9458 ل|لش|لحميد |غبــــ عبــــد |محمد محن  ر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||7oo8 حمد|حمد تـــوفيق |لدين |سيف  هره|لق|حقوق 

62|828 ي محمد |م|
لح|مد ص|لسيد ح|ئى ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

4|o958 هيم|لحميد محمد إبــــر|رق عبــــد |ط| ر|ي ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o8985 م|بــــر حم|لد ج|ن خ|نوره |بــــ طنط|د|
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4|7838 ي|هيم مصطفى بــــلتـــ|بــــر|يستـــ |م ج  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

256352 فندى|ل|ر |لستـــ|م عبــــد|محمد عل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

77|2|5 لسيد محمد بــــرغوتـــ|عزه محمد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69285| يم|لعم|بــــو|ز |لبــــ|حمد |م رجبــــ |ريه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3o467 هر|حمد محمد م|هلل |منتـــ  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

697o6o حمد محمد|لسيد |حمد نرص | لمنصوره|هندستـــ 

5472| ى |ي ل قرئى|لع|حمد عبــــد|سمي  بــــ بــــنى سويف|د|

4o|5o| ه محمد|لل|ء عىلي عبــــد |رس| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

683478 ده|ح زي|لفتـــ|جر وليد عبــــد |ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

78o668 لح|روى محمد محمد محمد ص| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

869754 ن|مريم مرقس بــــولس سليم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

894534 ه |لل|حمد ذىك عبــــد|م |بــــتـــس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o9445 مه|ء محمد محمد جعفر سل|شيم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

3568o2 ي عيسي عل
وق لطفى م|رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

48o984 رضوى عىل يس عىل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|38572 ى| س حن|هر عبــــ|م| رين|م |مي  ن|بــــ حلو|د|

54oo89 س شبــــل حسن|هلل عبــــ|عبــــد سكندريه|ل|علوم 

34262o لحميد مسعود|سهيلتـــ صفوتـــ عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

3|7o9 بــــو بــــكر|ل |بــــو بــــكر جل|لرحمن |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

77o|33 يف عبــــد  بــــ محمد|لوه|محمد رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

353778 ن|صل|حمد محمود |عمر  ى شمس حقوق عي 

7523o2 |هيم شط|بــــر|هيم محمد محمد |بــــر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8286|| ى شلبــــي يوسف محمد حسي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

923|88 نوس |سطف|ريمون فوكيه | رين|م ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5|7492 ن محمد درويش|ندى درويش رضو بــــ دمنهور|د|

2o297 ن|محمود محمد محمود حمد هره|لق|ره |تـــج

2644o7 دى|له|لحسينى عبــــد|منيه صبــــىح | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4|o2|6 ى|يمن محمد عبــــد| لعزيز محمد حسي  |ره طنط|تـــج

89837| معتـــصم محمد سيد محمود  ج|حقوق سوه

568|9 ن ربــــيع محمد|محمد شعبــــ ن|حقوق حلو

Wednesday, September 5, 2018 Page 3341 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|47346 ف عبــــد |لدين |سيف  للطيف عىل|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

8o7944 بــــ|لوه|طف عيد عبــــد|ع| ند ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|39957 مه مهدى|لدين سل|طمه نرص |ف ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

779653 حمد|هلل سيد|لحميد عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

428o48 ذل|لش|لمقصود |ء صبــــرى محمد عبــــد |شيم |صيدله طنط

36332| حمد|حمد نبــــيتـــ محمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

82o68 سط محمد محجوبــــ|لبــــ|عمر عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|62945 ف شعبــــ|ء |رس| بــــد|ن ع|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

5o6265 هيم|بــــر|ح عىل |لفتـــ|نور عبــــد |ندى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

323972 لحليم مصطفى|مبــــيسر عبــــد|مريم  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

88745| لرحمن  |لعظيم محفوظ عبــــد|مله عبــــد|ك سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

227||8 حمد|شم |حمد ه|هيم |بــــر|حمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

793224 هلل تـــوفيق رجبــــ محمد رسور|منه  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

639|o هيم|بــــر|لعظيم |ن عبــــد |محمد مهر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

422o93 ى لمجيد|دل محمد عبــــد |ء ع|عي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

28o86| ن هيم فرج|بــــر|ل |بــــ مصطفى كم|يه| |مي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

|6969o يتـــ صفوتـــ ر ضى فهىم|مي  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

|6|496 لصفتـــى|بــــ |حمد محمد دي|يوسف  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

758|97 ء محمد سليم سليم|صف لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

539449 ن عىل|ن فتـــىح رمض|ن رمض|يم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26o|35 لسيد|م مصطفى موىس  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6o7243 لغريبــــ|تـــ |لشح|محمد رجبــــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

265633 د زيد|ن حم|حمد شعبــــ|د |زي |علوم بــــنه

4|4459 يف |غ حمد سليم|هيم |بــــر|ده رسر |بــــ طنط|د|

523587 حمد محمد عىل|ل |حمد جم| ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

523627 فع|لش|هلل محمد زىك |حمد ضيف | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8495o3 لمولي|حمد عبــــد|ء سيد |رس| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

8963|5 لكريم |حمد عبــــد|ء فرغل |سم| ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 3342 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

72|29 كر|هلل نبــــيل رجبــــ ش|منتـــ لفيوم |تـــمريض 

62389o ي
شه|د عم|رش| لسق|محمد | دئى ط|ر دمي|ثــــ|

452275 بــــو شعيشع محمد|د |حمد محمد فؤ| لشيخ|هندستـــ كفر 

76928 لسيد فرج|زم |روى ح| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

7785|3 شور عنتـــر|رص ع|جميل ن تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

3|85o3 وق محمد عط محمد| رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

778o9o لح|لسيد ص|لح |نبــــيل ص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42952| فظ|لح|لسيد عبــــد |حمد |ر |أدهم محمد مختـــ م بــــنى سويف|إعل

6oo567 لسيد محمد|عمر طه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

49399o ى ى محمد صبــــىح محمود حسي  حسي  |ره طنط|تـــج

67o56 ل جعفر|لع|م محمد عبــــد |له| أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

4o26|3 ف بــــكر حسن عىل عبــــد |ن |رو لموجود|رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

766|7| |حمد |حمد |حمد |رى |نص|ل|سهيله 
وى|لعشم

ره بــــور سعيد|تـــج

4958o5 رنستـــى فهيم|د فهيم |عم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

3268|8 هيم محمد عىل|بــــر|يتـــ | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

35oo84 بــــ شلبــــي|لوه|لحميد عبــــد|عبــــد| ء رض|شيم ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

76|5o2 لرحمن|لحكيم عبــــد |رق عبــــد |ن ط|نوره ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

682698 لم غنيم|ء تـــوفيق س|ن عل|نور لفيوم|هندستـــ 

22|7|| ن|سعيد محمد سعيد سليم ن|بــــ حلو|د|

885|63 ء حنفى محمود سيد |رس| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|28o73 بــــ محمد|عمرو محمد خط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

39425 م|لسل|حمد سعيد عبــــد |يه | ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

4822|o مل مرىس|ح ك|مصطفى نج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|9643 ي|ر
|فتـــ صفوتـــ حن|ر| ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

233365 ى |ريم  حمد فول|حمد حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

9o624 لح|لرؤف ص|هلل عبــــد |مروتـــ عبــــد  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

254346 ى عبــــ|ي لدين|لعظيم بــــدر|س محمد عبــــد|سمي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

55886 ن|لم سليم|حمد محمد س| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

6o683o ل|لع|در عبــــد |لق|يمن محمد نسيم عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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769698 ح|لفتـــ|ح بــــدير عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |محمد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

69486 مد|هلل ح|ء مجدي عبــــد |رس| لفيوم|بــــ |د|

7|o729 ى عبــــد |يوسف محمد  لمقصود|مي  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

8o634 لمزين|حمد |محمد محمد عطيتـــ  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

||8268 هيم|بــــر|لد محمد |دهم خ| هره|لق|ره |تـــج

7oo695 بــــ|حمد دي|يمن متـــول |لدين |نور  زيق|لزق|ره |تـــج

524279 ج|له محمد بــــدوي عنتـــر فر|ه تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

23o26 ى|لرحمن جم|عبــــد ل محمد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

348o27 بــــي|لحميد صو|ر عبــــد|محمد مختـــ ى شمس|تـــج ره عي 

39o|8 ل|لع|ن حميده عبــــد |ء رمض|دع هره|لق|حقوق 

229343 حمد|ح محمود |رفيده صل هره|لق|ره |تـــج

64|927 م محمد عىل محمودى متـــول|سل| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

923768 حمد |تـــ محمد |يه بــــرك| ج|عه سوه|زر

332528 ف|حمد محمد خل|حمد محمد | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

45||99 لديبــــ|لسميع |هلل عبــــد|محمد عبــــد |ره طنط|تـــج

24o896 حمد|ق بــــسيوئى |كريم سبــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63o53 حمد|لعظيم |لرسول عبــــد |رحمتـــ عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9o3o24 س محروس ظريف جرجس |تـــوم ج|ره سوه|تـــج

|26|67 ئى مصطفى بــــسيوئى|ندى ه ى شمس|د| بــــ عي 

5|6|2| |من
ى
ي محمد دسوق

ى
ر محمد دسوق |علوم بــــنه

6|||36 لسيد أحمد سيف|محمود  |ره طنط|تـــج

894283 لرحمن |لرحمن عىل عبــــد|م عبــــد|سه سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

88|2o8 ى حلىم |ي حمد عيد |سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o3882 لح|لسيد محمد محمود ص|دى |ش عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5o5|4 ف محمود ع|محمد  مر|رسر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

67749o م مصطفى جمعه|حمد هش| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

489278 لفتـــوح محمد فرج|بــــو |رضوى محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27o239 هيم صقر|بــــر|لحكيم |محمد محفوظ عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

462723 لمطلبــــ|لسيد عبــــد|عىل محمد عىل  لمنصوره|حقوق 
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475297 د قوسه|بــــتـــ ج|ندرو ميشيل ثــــ| ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

2|23|3 ى |لمصطفى محمد صبــــرى محمد | لوىط|لسم|مي  ى شمس هندستـــ عي 

898826 مريم نبــــيل يس مرزوق  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4|6oo7 ح مطر|لفتـــ|حمد محمد عبــــد |ل |من لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|63855 حمد|لمعىط |رتـــ محمد عبــــد |س وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

762752 حمد|م عىل عىل حسن سيد |هش نوعيتـــ بــــور سعيد

487o45 وى|لبــــر|حمد |هيم |بــــر|محمد محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

273738 ى عثــــم ج|لح|حمد |ن |حسي  لمنصوره|حقوق 

6397o3 لح جبــــر محمد عىل|د ص|ئى محمود فؤ|ن ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

252549 ى محمد عبــــد|ي لجندى|لحميد |سمي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

778|45 ف عبــــد |حمد | حمد|لمنعم |رسر زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

233536 هيم محمد|بــــر|حمد |هدير  هره|لق|هندستـــ 

8|8856 ن محمد عىلي محمد|جيل ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

|594o5 بــــوضيف|عيل |سم|ء محسن |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

75585o عمر ملهم محمد فتـــىحي |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

5o3378 ى|بــــر|لسيد |ر |من هيم حسني  سيوط|عه |زر

69|89o ي|حمد مسلم |لسيد |
لسيد مصطفى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

359565 غو|مدحتـــ نصيف تـــن| ندر|س تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

452o|7 هلل|هلل خليفه فريد عبــــد|كريم عبــــد لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

3|5225 لسيد|لحميد |عمر محمد عبــــد تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

7o6||9 ي
هيم|بــــر|عيل |سم|محمد | دئى ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

2292|9 |لعل|بــــو|لرحمن محمد |بــــ عبــــد|رح هره|لق|بــــ |د|

9||28o ى حفنى مهنى |هلل عبــــد|منتـــ  لمعي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6|7876 وى|لزرق|بــــ محمد رزق |رح ط|ر دمي|ثــــ|

9|o3o5 للطيف |لسيد عبــــد|سعد | |دين ج|بــــ سوه|د|

528822 رتـــ|لمنعم بــــش|محمد مجدى عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

2264o6 ن|م محمد حمزه رضو|ر هره|لق|ره |تـــج

546623 ر|بــــو ن|يدى مصطفى عىل |ه بــــ دمنهور|د|
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23695 لعزيز|لرحيم عبــــد |دل سعيد عبــــد |ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

373o9| زق محمد|لر|ل جوده عبــــد|من |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

623o79 كرم فهىمي هويدي|محمد  ط|ر دمي|ثــــ|

227o73 س بــــخيتـــ|محمد محمود عبــــ |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|392|7 حمد محمد|يوبــــ |حمد |حبــــيبــــه  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78o8oo هيم|بــــر|حمد |حمد نبــــيل | وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

6o||5| حمد|محمود سعيد محمد سيد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3|4942 ف |محمود  هيم فتـــىحي|بــــر|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

89384o د مسعود  |دل حم|له ع|ه سيوط|تـــربــــيتـــ 

764589 ل|لع|ودى عبــــد |لد|لرحمن محمد نبــــيل |عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

546462 ل|بــــ مش|لوه|مل صبــــىح عبــــد|حمد ك| |هندستـــ طنط

233738 هيم عبــــيد|بــــر|محسن سيد  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

2|4824 لعظيم|لدين عبــــد|ح |محمد محمود صل هره|لق|ره |تـــج

4|78|2 ه حسن خميس  لسيد|سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

898o9| حمد محمد |لرحيم |خلود عبــــد ج|بــــ سوه|د|

693985 ى|حمد محمد |لد |خ لبــــحي  لمنصوره|نوعيتـــ 

697o83 ن محمد|محمد مهر| رض لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5||395 لرؤف  محمد خرصى|متـــ عوض عبــــد |س| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

753|29 لحميد|حمد مصطفى مصطفى عبــــد| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|79362  عىلي| يش
محمد مصطفى |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 

ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

3|6oo2 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|وى عبــــد|لمطر|حمد |سلىم  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

865964 ي ن|هبــــه محمد ولقبــــه حلىمي بــــلتـــ شد|ج  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

4|6465 مه حسن مرع|تـــ سل|مصطفى فرح لشيخ|ره كفر |تـــج

368454 بــــ|هلل دي|لحكيم عبــــد|ء عبــــد|عل تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|3629o حمد|لدين سيد |د |سلىم عم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3||999 تـــتـــ محمد|هيم شح|بــــر|ن |نوره ى شمس|د| بــــ عي 

426697 در مرىس محمود|لق|حمد عبــــد |هبــــتـــ  سكندريه|ل|صيدله 

62|622 م|لسل|وى عبــــد |لبــــدر|محمود محمد  لمنصوره|حقوق 
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9o95oo هلل  |حمد عبــــد|هلل |حمد عبــــد|لهدى |نور  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

35|946 هيم طبــــل|بــــر|محمد فتـــىح محمد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

|2oo5o ي|مي  ميل| |رين|م
د ينى هره|لق|بــــ |د|

6|8655 ي رزق
عمر محمد مصطفى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

7|o377 م ممدوح محمد مصطفى|ريه ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

86836| حمد|زينبــــ عيسي رشيدي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

4o6527 ى صبــــىح عبــــد |ي لرحمن|هلل عبــــد |سمي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|68558 لرحمن محمد|هر عبــــد |لط|لرحمن |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

583o3 ي|ر
لعظيم عىل|عىل عبــــد | ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

347o29 ف محمود عبــــد|محمد  د|لجو|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3o9|7 لنعيم|رثــــ عبــــد |لو|لد عبــــد |فرح خ هره|لق|ره |تـــج

626333 ن لمنعم عطيه|سط عبــــد|لبــــ|حمد عبــــد| |مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

888357 ي|ر
سيد محمد حسن  | ئى سيوط|ره |تـــج

|64|44 يوسف محمد جمعتـــ محمد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9o9334 لمشنبــــ |ر محسن عدل محمد |من ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4|678 لصمد محمد|يدى مصطفى عبــــد |ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

627688 رس سعيد متـــول خليل|ي ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

323|85 ل سعيد يوسف|ء جم|ل| ى شمس|د| بــــ عي 

53o4|9 ط|ن مصطفى حسن سم|رو تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

||7o47 لسميع|دى عبــــد |له|هلل محمد عبــــد |عبــــد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

756o33 |تـــ |لشح|لبــــدوى |حمد |عيل |سم|ء |سم|
عيل|سم

ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

256756 يد بــــدر|بــــو |هبــــه محمد محمود  ى لي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|7846 هيم صقر|بــــر|مه محمد فوزى |س| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

284285 ى عبــــد| ندر|س لمسيح وهبــــه|بــــشر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|5957 يف حسنى عفيفى بــــسمتـــ رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

78|89o بــــسنتـــ محمد موىس محمد محمد موىس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

768o9| ى ثــــ|ي لخي |بــــو |حمد |بــــتـــ محمد |سمي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى
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498o47 لحميد بــــهنس|ء خميس عبــــد |نجل لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

322276 د سعد|مي  عي| |رين|م ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o2752 مر|هيم ع|بــــر|لح صبــــىح محمد |يوسف ص |تـــربــــيتـــ طنط

|577o5 ر سيد سيد محمود|مي ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

863552 م عىلي عدلي عىلي|سل| قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

|42477 ح محمد|حمد صل|ن |نور ى شمس|تـــج ره عي 

64832 ن|هلل جبــــيىل رسىم سليم|منتـــ  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

34|668 تـــ ه| حمد حسن|ئى |مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

89763| نور عمر محمد |ن |حن ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

583|3 حمد|مد |حمد ح|ره |س س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

2343o4 لحفيظ فصيح|د عبــــد|كريم عو هره|لق|ره |تـــج

|22892 ندى موريس لبــــيبــــ جندى|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

893676 | حمد عط|م |بــــ عص|رح سيوط|تـــمريض 

478247 ئل رأفتـــ وهيبــــ|و| تـــي سكندريه|ل|بــــ |د|

56o38 ن|ء جنيدى محمد رمض|هن تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

543o6o لنمسر|ن رزق |ن سليم|رو |حقوق طنط

639325 ح|لفتـــ|منيه محمد محمد عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

784o65 لرحيم|حمد عىل عبــــد|ثــــروتـــ محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

8o292| ف خلف عبــــد|ن |نوره ي|رسر
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

|5|2|9 ي عبــــد 
فظ|لح|هند محمد مصطفى ن|بــــ حلو|د|

3266|3 مل|هلل محمد ك|رحمتـــ عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

69o563 لسيد محمد|لحميد |سومه عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

438322 ل|حمد جل|هلل |نىه محمد عبــــد لشيخ|تـــمريض كفر 

2742| فتـــ محمد عىل|رحمه ر ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

287|95 ى رمض|حمد عبــــد| هلل|بــــ |ن ج|لمعي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

788|7o هر سليم|لط|منيه رجبــــ محمد | ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

|4|387 ح مصطفى|لفتـــ|م محمد عبــــد |سل| ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

233696  عبــــد|عبــــد
ى
لحليم عيد|لرحمن جمعه صدق ن|بــــ حلو|د|

33439 ي
ف جمعه مصيلىح| |دئى رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

637|88 ن|هيم سليم|بــــر|دل عىل |كريم ع زيق|لزق|ره |تـــج
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64482 ف هل|منيه | ل عبــــد شمردن|رسر لفيوم|لعلوم |ر |د

4976|8 بــــ|مل دلع|شوق جمعه ك تـــربــــيتـــ دمنهور

87o|8 لحميد|لسيد عبــــد|محمود ربــــيع  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

843959 هلل|ن حسن عبــــد|حمد شعبــــ| ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

||4825 بــــو شوشتـــ|لدين |ح |هنده حسن صل|ش ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

22|o5| لعزيز|ر عبــــد|لستـــ|لد عبــــد|منيه خ| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|7|7o|  عىل محمد عىل|سم|
ى
ء دسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

255864 ن صدقه|حمد زىك رمض| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

572|8 د رزق سعد|نىح  ميل| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

269o|8 ى عشم| وى قنديل|يه حسي  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

226o74 عيل|سم|لرحمن سيد سعيد تـــوفيق |عبــــد تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

3|69o7 لمجيد|ن محمد سعد عبــــد|يم| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

7o273 لمول|حمد عبــــد|لمول |جر عبــــد|ه لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|4792| بــــو مسلم|لحكيم |ئى عبــــد |محمد ه سيوط|بــــ |د|

8862|8 ى |لمهدى محمد حس|كريمه محمد  ني  سيوط|صيدلتـــ 

8||585 منه محمود سيد موىسي| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

692546 لمرصى|هر ذىك محمود |سلىم م ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

777|28 عيل محمد|سم|زى |محمود حج ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

22|744 سعد معوض| محمود رض ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

529776 لد|للطيف خ|زق عبــــد |لر|زق سعيد عبــــد|لر|عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

6|8|38 عيل|سم|ندى ثــــروتـــ عوض  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

9|6355 ى  |حمد بــــيبــــرس يونس حس| ني  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4o767 ن|لسيد سنوىسي رضو|محمد  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|7992  محمد سليم|ل|
ى
ن|ء محمد شوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

327483 ر|لغف|دى عبــــد|له|ء محمد عبــــد|سم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

2995o4 لحميد|ل عىل عبــــد|عىل كم ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

3|396o محمد عمرو محمد محمدى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

5o633 م عيد محمد محمود سيد|سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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2924|| فندي|ل|رق محمد |ط| ن|ر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

45253| حمد|ح حسن محمد |حمد صل| لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

622935 د|لجل|ح |لفتـــ|م عبــــد |د حس|رين ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

694566 حمد|هيم |بــــر|س |بــــر عبــــ|ن ج|يم| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

277584 ى ش|ل |خلود جم شتـــ|مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

363823 حمد محمد|مح |حمد س| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77659 ى محمد رمض|ي ن مهنى|سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

774428 لحزين|مل عىلي |شم ك|بــــ ه|شه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33||56 تـــ غريبــــ متـــولي|رص شح|حمد ن| زيق|لزق|صيدله 

92o736 لد |ن خ|حمد عمر|محمد  سيوط|حقوق 

5436o9 ن|حمد جمعه زيد|صم |ء ع|شيم تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

258886 لق محمد|لخ|حمد قطبــــ عبــــد|  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

359|63 ى ود|عزتـــ عزيز د| مي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|38385 حمد|شد |سيد سيد ر| صبــــ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

266958 ه عبــــد لسيد محمد عمر|لق |لخ|ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

3|72o| ي |متـــ ر|س|طمتـــ |ف
عيل|سم|ضى سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

86542o ي عيسي 
ى|مصطفى حمد حسي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

49759| ل|ندى نبــــيل عىل غز عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

792o89 ل عزبــــ|ض سيف |محمد ري ى لي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64788 شم مرشد|هد محمد ه|ن هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|6|64| ى ي حسي 
حبــــيبــــتـــ مجدي مصطفى |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 

ريتـــ|إلد

788o|8 ر|لغف|ر شبــــل عبــــد|لغف|يه عبــــد | |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

784996 لعزيز محمد|عبــــد| زينبــــ مصطفى زكري زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7o8o3o لعزيز منصور|لسيد عبــــد |ئى محمود |م| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9oo987 تـــه فرغىل |ء صفوتـــ شح|شيم ج|ره سوه|تـــج

4|o7o7 ن حمد محمد حسن|مدحتـــ | مي  |حقوق طنط

3263o5 ع|حمد محمود رف|رتـــ |س عه مشتـــهر|زر

257257 لعجوه|م محمد عبــــده |ريه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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7|5838 ه محمد عبــــد | دى منصور|له|مي  لمنصوره|حقوق 

827|| رص محمد محمود|لن|ل عبــــد |جم تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

|5|584 ء حمدى محمد عىل|رس| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

7o27oo لعزبــــ محجوبــــ|لمنعم |منيه عىل عبــــد | س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

34o775 ي|تـــ فج |شح| نور
لنور محمد عفيفى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

829462 هيم|بــــر|محمد بــــدوي محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

335357 ى  حمد|رك |مبــــ|م حسي  ج|بــــ سوه|د|

|39459 رص|ل ن|لع|بــــ عبــــد |لتـــو|مريم ممدوح عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

242585 حمد سعيد عبــــده يوسف| لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

753|46 عيل محمد|سم|لرحمن محمد |عبــــد  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

837286 لعليم بــــرصي|يه محمد عبــــد| ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

7o282o ف عبــــد |ح |لفتـــ|عبــــد  هد|لش|ح يونس |لفتـــ|رسر ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

2|295o هلل وهبــــه|هدير وهبــــه عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

||7847 ى  ف بــــولس سليم|شي  ن|رسر ى شمس هندستـــ عي 

9|5669 لدين محمد  |مريم محمد سعد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

|37234 ى عي|ل محمد |محمد جل ش|مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

239977 يف رؤوف  مي|لش|حمد محمد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

358292  محمد|لشو|رضوى سعد محمد 
ى
دق |بــــ بــــنه|د|

775294 هيم|بــــر|محمود محمد قطبــــ  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|4536 |لبــــن|هيم |بــــر|ح أحمد |يمنى صل |ره طنط|تـــج

264o5| لسيد محمد منصور|تـــفى محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|65286 لسيد محمد|لسيد محمد |ندى  هره|لق|بــــ |د|

76894o لم|حمد عىل س|منيه | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

628545 حمد سعيد سعد نجيده| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6377o لسيد فرج|بــــ |لتـــو|رص عبــــد |حمد ن| لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|45|63 لمنعم عطيتـــ منصور|عمرو عبــــد  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

625632 فتـــىح محمود محمود يوسف| ند زيق|لزق|علوم 

7o2472 ئيل|تـــه ميخ|رص موىس شح|نىح  ن| لمنصوره|بــــ |د|

682486 ي|يل|
يد|هيم ز|بــــر|ء محمد محمد |ف ضى لمنصوره|صيدله 
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83o586 ي مرصي|مك
ريوس مشمش وصفى كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

538o8 لمعىطي محمود|يه جمعه عبــــد | تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

75||23 لرحيم محمود|محمد عبــــد | ن|ر لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

4956oo لرحمن|ج  محمد عبــــد|ئى ن|لرحمن ه|عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

364632 ن|جدتـــ محمود سعد شعبــــ|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

862|34 ق| وي محمد|حمد محمد رسر |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

258798 ف|س| مه محمد فرج رسر ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

|7|o56 ين ف | |في  |ميل حن|رسر تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

685o75 لدين|ج |حمد تـــ|م حسن عيس |سل| لمنصوره|حقوق 

495472 دل مبــــروك محمد خرصى|محمد ع تـــربــــيتـــ دمنهور

629796 لدين وصفى زىك عىل|ء |حمد عل| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|9683 ن محمود  |م عثــــم|م عص|سل| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

877393 حمد محمد  |لد |هدير خ سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

89394o در حميد |لق|م عبــــد|حمد هش| سيوط|صيدلتـــ 

662|5 حمد ممدوح فتـــىح محمد| ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

4o3972 حمد|مصطفى حمزتـــ حمزتـــ محمد  بــــ دمنهور|د|

5|2|3o لسيس|طف عوض |عمر محمد ع معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

4|8363 هيم|بــــر|م |لسل|ن عبــــد|ء شعبــــ|شيم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|5o797 ن|حمد سليم|رق |بــــ ط|شه دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

337886 ف | لدين|حمد محمد رجبــــ محمد رسر |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

635866  ح|
ى
مد عىل عزبــــ|حمد شوق ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 

ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

362453 ل|حمد هل|لعظيم |لسيد عبــــد|هلل |منتـــ  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

336o9o لرحمن|لمحسن عبــــد|د عبــــد|عم| ر|ي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

342||3 ن هيم مصطفى|بــــر|لسيد |هيم |بــــر| |مي  عه مشتـــهر|زر

7676|| يد محمد جودتـــ|منيه ز| لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

62o647 حتـــ|جىح حسن تـــف|لر|حمد حسن محمد | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

9||24| حمد |لسيد |يمن |ح |سم ج|ره سوه|تـــج

49o566 بــــ محمد حسن|لوه|ره سمي  عبــــد|س عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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38264 هيم|بــــر|ورى |حمد مصطفى مغ| هره|لق|ره |تـــج

|33o64 لرحمن خميس محمد محمود|عبــــد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

272837 ى مىك|رحمه حسن محمد  مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

2432|2 ره سعيد محمد محمد|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

482o76 لمول|د |محمود فتـــىح محمد فرغىل ج ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|4793 لحليم  |للطيف عبــــد|ده محمد عبــــد|مي سيوط|عه |زر

22399| هيم|بــــر|م محمد |ره هش|س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|892 مد معوض|ندى محمد ح صيدله بــــنى سويف

694943 س|ن عبــــ|س سليم|بــــسمه عبــــ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8568o| عد محمد|مس| كريم رض ي|تـــمريض 
| لمنى

5|6o37 ي
ن|م سليم|لسل|م محمد عبــــد|لسل|عبــــد| دئى معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|656|9 مد|مد سعيد ح|هيم ح|بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6797| يد|مه محمد ز|س|يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

836344 هلل محمد محمود|محمد عبــــد ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

785388 لسيد|هيم |بــــر|لمنعم |م عبــــد |سل| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

8o7294 ي عبــــد|جمعه  بــــ|لوه|حمد خي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

63|645 ين  هيم عبــــده|بــــر|لسيد |رسر زيق|لزق|ره |تـــج

457838 لسمكرى|هلل محمد محمد محمود |عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85867o ي
ي سيد عىلي مهنى

مصطفى ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

643|22 ضى|دى م|له|هبــــه سعيد عبــــد زيق|لزق|علوم 

6|647 ى|ف طمتـــ حسن مغربــــي حسي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

425385 لعزيز|حمد عبــــد |رص |لن|ن عبــــد |رو |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

753276 حمد محمد منصور|محمود  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8533oo زق|لر|محمد فولي محمد عبــــد ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

924895 حمد  |تـــه |لرحمن شح|ء عبــــد|رس| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8399|4 ي |يم|
حمد|ن محمود محمد لطفى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

2|4763 لحميد طه|لح سيد عبــــد |سهيله ص ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

43298 هيم بــــيوم|بــــر|ن |لد رمض|خ لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

755oo2 يف  ف عبــــ|رسر س عفيفى|رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

898229 حمد |حمد عمر محمد | ج|طبــــ سوه
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259527 م|م|يه حسن محمد | ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|35673 لسيد|هلل |مريم عىل محمود عبــــد  هره|لق|طبــــ 

6o7238 مر|م ع|د س|م فؤ|س |ره طنط|تـــج

223838 زق|لر|ضىح بــــدوى ذىك عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

45|874 ن|ن شعبــــ|ح سليم|لفتـــ|حمدى محمد عبــــد  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

|2o2o9 ى|م زر|صموئيل عزيز ع| رتـــي  ى شمس|تـــج ره عي 

84955| حمد سيد عىلي|بــــ |رح لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

86|92o ي محمد
زينبــــ محمد مصطفى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

444|46  |لبــــ|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد 
ى
هيم بــــعرنجه|بــــر|ق لشيخ|ره كفر |تـــج

494o4| لكريم |للطيف عبــــد|لحميد عبــــد|مصطفى عبــــد
وحيده

|حقوق طنط

5o5|6o رى|كرلس كميل لبــــيبــــ مك لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4o||3| نور حسن جويىل|حمد حسن | سكندريه|ل|بــــ |د|

52o33| لجندي|حمد|ل |محمد جم| رن ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

679949 لسيد نصىح رجبــــ يوسف|م |هش لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

8o|249 ن ل|مه ذىكي سوري|س| |مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

529683 لعزم|بــــو |لغنى صبــــىح |محمد عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

69o495 ه حسنى محمد | بــــوزيد|مي  لمنصوره|طبــــ 

64766| طه حمدى عيد متـــول فرج شتـــله تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

29566 زم مصطفى فهىم|مصطفى ح ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|37o45  عبــــد |محمد محمد 
ى
حد|لو|لدسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2283o9 متـــ|حسن محمد حسن سل| مه ى شمس|زر عه عي 

372964 ه عىل|لل|مل عىل عبــــد| س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

8976o لنبــــى|ل محمد عبــــد |ء جم|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

828o99 لسيد|تـــ |يدي محمد بــــهج|ه |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

68|984 لشبــــىك|لرؤف |ئ  عبــــد |لدين رج|م |مريم عص لمنصوره|ره |تـــج

24o|4| هيم|بــــر|عمر محمد حسن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

27337o حمد|م محمد |ندى س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

222oo8 ي
قوتـــ سيد محمود|ي| دئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

463225 ل طه حسن|حمد محمد هل| لشيخ|بــــ كفر |د|

832493 ى دردير| عل مجدي حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر
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74|8| لعربــــى|لد محمد |ر خ|مي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

89443| حمد محمد |هيم |بــــر|ن |نوره سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

45783 خلود سيد سعودى حسن ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|25||7 عيل عرفه|سم|ئى محمد |لدين ه|سيف  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

687o56 هيم|بــــر|لمنىح   |مد مصطفى |خلود ح لمنصوره|بــــ |د|

625|o6 م عىل|م|هلل أحمد حسن |منتـــ  زيق|لزق|حقوق 

3|56o7 لعزيز|لعربــــى عبــــد|لسيد |لعزيز |ن عبــــد|يم| ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

2444o8 ي|رأفتـــ خ
ى
بــــ|تـــى دي|لد ق هره|لق|ره |تـــج

78|44o نس نبــــيل محمد عىلي|ن ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

32387 سيد نبــــيل حمدى سيد مىك محمد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8672o3 ي جرجس مرقص خي |م ج  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43o4o5 س شعيبــــ|محمد عبــــ| مه |ره طنط|تـــج

6o54|| ن متـــول|لمرىس شعبــــ|رص |لن|هبــــه عبــــد  هره|لق|م |عل|

236968 ي
بــــس|شم محمود ك|محمد ه| دئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5oo94 مه سيد|بــــر سل|يوسف ج بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

24oo68 لطويل|هلل |لد عىل عبــــد |حمد خ| ن|بــــ حلو|د|

224o23 عيل|سم|م فكرى |بــــسنتـــ هش هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8|o4oo زق عىلي|لر|مؤنس محمد عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

68958o لمرىس|حمد يىح محمد |ره صهيبــــ |س لمنصوره|بــــ |د|

3386|4 هلل|سم عبــــد|هلل ق|يتـــ عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

2645o4 لبــــهنس|رق صبــــىح محمد |هند ط ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

284|44 زم محمد سيد مرىس|محمد ح دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

465||8 ضى|لق|لسيد |حمد |سيد  |بــــ طنط|د|

23686 هيم|بــــر|لدين |م عىل محمد مىح |حس ى شمس| لسن عي 

83924 ر|بــــر محمد عم|حمد ج| حقوق بــــنى سويف

884|34 بــــر حسن مصطفى  |ح ص|سم سيوط|بــــ |د|

4|2577 بــــو خطيطه|مد عىل |سلىم عىل ح |ره طنط|تـــج

6o45o7 ي
لحنش|لمجيد محمد رزق |عبــــد| دئى |بــــ طنط|د|

25235o ر|ل محمود عم|م جم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4o32|| ل سعد نصيبــــ عىل|لع|طمه عبــــد |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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37|748 للطيف|للطيف عبــــد|دتـــ محمد عبــــد|غ ى شمس حقوق عي 

773o|o ل|حمد جبــــ|لرحمن محمد |عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

8|8344 لس رفعتـــ مكرم عبــــد هلل|كي   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

634|o8 تـــ|ل |رق كم|مصطفى ط حمد عمي  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

287o82 لدين|ج |لدين رس|ج |لد رس|نس خ| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

82||7 حمد|ن محمود محمد |حمد رمض| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

784|49  محمود |
ى
هيم|بــــر|حمد محمود صدق زيق|لزق|ره |تـــج

898756 طف حسنى محمد |ء ع|ل| ج|بــــ سوه|د|

862885 حمد|لحميد |محمود محجوبــــ عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

34|556 ى|حمد جل|مه |س|رس |ف ل محمد حسني  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

6o9o4| ف |يمن | هلل| |بــــو جي|هيم |بــــر|رسر |عه طنط|زر

646678 يد|شم ف|لعزيز ه|هيم عبــــد |دى إبــــر|ش ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4586o5 هلل|مل عبــــد |حمد حسن لطفى ك| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|6776 للطيف|لبــــيوم عبــــد |ح |حبــــيبــــه صل ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8652|7 كرم محمد محمود|محمد  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

7o4736 حمد عىل|لدين عىل |د |عم| ند زيق|لزق|ره |تـــج

783376 ق|حمد محمد سعد | وى|لشر زيق|لزق|بــــ |د|

|4|958 ن|دي عثــــم|حمد سيد عبــــ| هره|لق|هندستـــ 

43894o ن|ل رمض|بــــر كم|حمد ج| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

679897 لح محمود محمود عيد|نشين ص لمنصوره|ل |طف|ض |ري

54o494 د محمد محمد|رضوى محمد رش لشيخ|عه كفر |زر

222|49 حمد|لسيد |لدين محمد |ل |حبــــيبــــه جم سيه|نوعيتـــ عبــــ

26579| س|مه عبــــ|حمد سل|حمد سمي  | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

25386| لعتـــريس|حمد محمد رجبــــ | |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

9|2896 حمد |شم |ده مصطفى ه|غ ج|ره سوه|تـــج

82473 بــــري|لج|هلل |هلل عىلي عبــــد |حمد عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

49o52| ه | م محمود|عيل س|سم|مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

333578 ي حسن
محمد يوسف قرئى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|4o359 ن عيس جريس عيس| مي  ن|بــــ حلو|د|
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2|74|4 روق عىل روؤف|ره عىل ف|س ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

887734 ن|لرؤوف ري|بــــوزيد عبــــد|طمه |ف سيوط|نوعيتـــ 

245778 لعليم شديد|م عبــــد|حمد عص| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

44o582 ى|لد عىل عبــــد|فرحه خ لعزيز حسي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

238692 م قرئى جميل محمد|ريه ى شمس علوم عي 

2268o5 هيم|بــــر|حمد محمد |لرحمن محمد |عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

23272|  عبــــد 
ى
م|لسل|ليىل يشى محمد شوق ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

46594 ن|ل محمد محمد رسح|جم| نور ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

345668 ى|رتـــ محمد فوزى فهىم |س مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

479|3o عيل فودتـــ|سم|زم محمد |محمد ح سكندريه|ل|هندستـــ 

|27|77 هلل|لعزيز عبــــد |مه عبــــد |س|بــــ |مه ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|49975 لرؤوف سليم|محسن ربــــيع عبــــد  ن|حقوق حلو

8|5|93 ن|ء محمد عثــــم|ن رج|نوره ي|عه |زر
|لمنى

4o77|9 لديبــــ|هيم |بــــر|لسيد محمد |حمد |ميه |س ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

773442 ر|م محمد نص|د عص|جه |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

898556 م جندي |صموئيل مجدى عز ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

26333| لسيد|لد محمد |ن خ|رو ي صىح بــــنه
|معهد فنى

757473 حمد|هلل |عوض | يحن  زكري ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

23555 ى ى |جد |م| مي  لمسيح|سعد عبــــد |مي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

88o|9| حمد |مي  |ل|يمن |حمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83|534 ن|هبــــ سليم|لو|رمزي عمر عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|3677| لسيد محمد|محمد | ر|ي ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9|9754 لمسيح  |ن عبــــد|رق سمع|ده ط|بــــس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

23||83 لمحسن شكرى|ئل عبــــد|عمر و دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|5658| هيم محمد عبــــده عبــــده|بــــر| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

886325 د |رك مر|لد مبــــ|م خ|حس سيوط|ره |تـــج

47776o لسيد|لسيد عدلي عبــــد |ردين عبــــد |ن سكندريه|ل|ره |تـــج

|666o ل رشدي فتـــى|عمر جم هره|لق|عه |زر
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452643 له منصور محمد محمد محمود|ه لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

45669 حمد محمد|رقيه عىل  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|oo8| لسيد|لعليم |رص عبــــد|يه ن| ي|تـــمريض 
| لمنى

|4868| لدين مرىس|دل عز |طمه ع|ف هره|لق|ن |سن|طبــــ 

235528 ى بــــدر محمد|بــــر|لدين |نور هيم حسي  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

|3346o لحسينى قطبــــ|لبــــدوي محمد |حمد |هلل |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o3o95 ف عبــــد|ء |ل| لحفيظ محمد|رسر ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

628468 ف محمد |ن |شج| ى محمد|رسر مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

82|954 حمد|لحميد |ء عبــــد|بــــسمه عل ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

24o9|| ر|حمد مختـــ|حمد |محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o|273 حمد محمد عىلي|طمتـــ |ف عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

9|5897 بــــوزيد محمد |حمد |ء |سم| سيوط|بــــ |د|

||649| ك|لمل|مل عبــــد |مدحتـــ وليم ك| مي  ن|حقوق حلو

475272 ي|ه
هيم فهىم ذكرى|بــــر|حمد | |ئى سكندريه|ل|بــــ |د|

864|9| حمد|ل رجبــــ |رجبــــ جم |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

763549 بــــوورده|هيم |بــــر|بــــ |يه|مريم  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

266756 لح|لدين ص|ء عمرو محمد نرص |رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6545| ن|ل محسن حسن حس|بــــتـــه| لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

759489 وق  ف |رسر لسيد محمد|رسر |حقوق بــــنه

269o|| لطوجى|د |لجو|ن محمد عبــــد|يم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

637574 د صفوتـــ محمد شحتـــه|نه زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

7|2964 ه  لزينى|هيم |بــــر|لسيد |كرم محمد |ني  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

92|373 لسيد |يل |رص ن|لن|ء عبــــد|عل دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

3258|7 ن خليل|هند محمد عثــــم ى شمس|زر عه عي 

5|395 د|لجو|د طه عبــــد |لجو|خلود عبــــد  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

8o5766 ي محمد|بــــ عىلي عبــــد|رح
لغنى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

264659 ل مصطفى محمد مصطفى|زينبــــ جم |نوعيتـــ بــــنه

227766 بــــ|لتـــو|لرشيد محمد عبــــد|طف عبــــد|ندى ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o4584 ن|عيل سليم|سم|يوسف عىل  سكندريه|ل|بــــ |د|
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32|95| لدين منصور محمد|ل |م كم|ريه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33o252 خلود حمدى حسن حسن لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2278|o لموجود عمي |هيم عبــــد|بــــر|ميمه | هره|لق|بــــ |د|

||664o ى عبــــد |هيم |بــــر|محمود  بــــ|لوه|مي  ى شمس حقوق عي 

465622 م حسن فرج|لسل|محمد قدرى عىل عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

494922 زى حبــــيبــــ محمود|ل حج|محمد جم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

347879 هيم|بــــر|لعزيز |جد عبــــد|محمد م |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

||795| لمجيد|دل عبــــد |مصطفى محمد ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

42|878 ح سعد مصطفى|محمد صل لفيوم|لعلوم |ر |د

4298o9 ى |محمد جل ي|ل|ل حسي 
شطوجى |صيدله طنط

837575 هلل محمد|فتـــىحي عبــــد| لي|د دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

7|o85| س محمد|محمد يشى عبــــ| ئل زكري|و لمنصورتـــ |تـــمريض 

7o6483 بــــى|مبــــ|ل|هيم |بــــر|يه محمود محمد | بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

|29626 لس صفوتـــ بــــدرى عزيز كي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4|o9o7 م|لد حمدى سعد حم|هد خ|ن ى شمس| لسن عي 

6o6|o4 هيم|بــــر|لمحمدى |محمود شكرى فكرى  |بــــ طنط|د|

262o93 ع|لرف|حمد محمد لبــــيبــــ |محمد  |ره بــــنه|تـــج

43832| للطيف مدين|ندى مدين عبــــد لشيخ|نوعيتـــ كفر 

493|24 ن|بــــوبــــكر عثــــم|د |لجو|مد عبــــد |محمد ح ره دمنهور|تـــج

54o66 ى روبــــى|بــــو|مه |م سل لخي  حسي  ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

269oo3 لكوم حموده|ن شبــــل |يم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9|547| حمد  | |ش|لدين بــــ|بــــ نور |لوه|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

643779 حمد محمد|هيم |بــــر|هيم محمود |بــــر| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

779657 لمغربــــي|حمد |محمد مجدى حسن عىلي  زيق|لزق|بــــ |د|

786743 حمد عزم محمد| |ن|ر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|665o وق تـــوفيق محمد س لم|رسر سكندريه|ل|طبــــ 

342993 لسيد مرع|لنبــــى |دل عبــــد|حمد ع| ى شمس حقوق عي 

3377o3 ن محمد|يمن رمض|ء |عل ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8|2423 ى عبــــد|ء محمد حس|ول لمنعم|ني  ي|صيدلتـــ 
|لمنى
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299423 هيم|بــــر|لد محمود |خ| رن دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

896|9o حمد  |شم |مه ه|س| |لي|د ج|بــــ سوه|د|

3294|o ف زين |يتـــ | لحليم|بــــدين عبــــد|لع|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

78932o م سيد محمد حسن|م|ندى  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

35|43 در محمد عىل|لق|ندى عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

48|693 در محمد|لق|لسيد عبــــد |دل |مصطفى ع لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

47569 لصمد|هر محمد عبــــد|ئل م|و ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

858767 ي عبــــد|ل|
لحكيم|لحميد عبــــد|ء مصطفى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

82645 لرحمن يوسف حسن|يوسف عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5|o|6o هلل| |م محمد عط|لعزيز عص|عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

766o25 ف |رحمه  |لرحيم عبــــد |لفضل عبــــد |بــــو |رسر
للطيف

علوم بــــورسعيد

52|692 هلل|لرحيم عبــــد|ء عوض عبــــد|رس| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|6982| يتـــ ص بــــر فهيم تـــوفيق|مي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

||5o85 حمد|ل |دل هل|سهيله ع ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

4|996| ى عبــــد|عبــــد لمجد|بــــو|حد |لو|هلل حسي  |ره طنط|تـــج

4o32oo ر|لدين محمد محمد حسن طوبــــ|م |سلىم عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78|o75 ى محمد محمد نبــــيل محمد حسني  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|38267 حمد عىل|بــــر |حمد ج|محمد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

867268 حمد|ل عىلي |جر كم|ه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7537|7 لرحمن|رص خليفتـــ مسعود عبــــد |ء ن|رس| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

533459 لسيد محمد سعيد أبــــو خشبــــتـــ|أحمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5759| ئى عىل عىل تـــوفيق محمود|م| ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

782o85 م|لسل|م ثــــروتـــ حسينى عبــــد |حس زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28|64 لسيد صقر|دق |م ص|لسل|ردينه محمد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

54|49| دق محمد فرج|لص|محمود محمد عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

4|3o|9 ن د أحمد قنديل|عمرو ج| مي  |ره طنط|تـــج

838947 وق قن بــــوزيد|لسنوىسي |وي |رسر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

496348 هيم|بــــر|هيم طه |بــــر|م محمود |سه تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور
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26|968 لق|لخ|رص محمد عبــــد|محمد ن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

779238 لسيد خميس محمود|حمد |يه | زيق|لزق|عه |زر

879542 زق |لر|حمد عبــــد|محمد مصطفى  سيوط|بــــ |د|

3o|2| لسيد زكرى|ك عبــــد|مل| رين|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8||62| ي|د سلو|مكرم فؤ| لي|د
ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

78565o وق عبــــد  يم|لد|لمحسن محمد عبــــد|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

344594 حمد|حمد مصطفى محمود خليفه | ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

3645|9 طف سيد مسعود|م ع|سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

279644 لد صبــــىح محمود جعفر|س خ|ين| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4836|7 رس محمد محمد عيد|هدير ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3644o5 ي|لبــــ|بــــكري عبــــد| محمود رض
ى
ق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|24792 ى حمد محمد لبــــيبــــ غريبــــ| |لي  ى شمس|تـــج ره عي 

9o|234 لسيد محمود |رس |ي| رش تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

2|2644 ي|ن |مصطفى محمود محمود سليم
لقويسنى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

57o86 لجيد|لم جمعه عبــــد |س| مه صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

696847 م|لسل|هيم محمد عبــــد |بــــر|محمد  لمنصوره|ره |تـــج

|76589 ى|ع ى سيد حسي  ئشه حسي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

629|95 لىح|لحميد عبــــد |لسيد عبــــد |سلىم عبــــده  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

24|7o7 لسيد|ء عنتـــر جوده |سم| تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

|46346 لمجيد|مجدى محمد عبــــد | نور هره|لق|ره |تـــج

8558|| لجيد|ء محمد عبــــد|حمد عل| ره بــــنى سويف|تـــج

759392 ى سمي  |ي ن عوض|حمد رضو|سمي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

373|o3 حمد حسن محمد طه|لسيد |رقيتـــ  لمنصوره|حقوق 

6945|2 ه سمي   مد|هيم ح|بــــر|ني  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

||5578 تـــ|حمد عرف|م محمد |م|لدين محمد |نور  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4o|924 ن|يوسف مصطفى محمود حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

896535 بــــر  |م مجدى محمد ص ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

684|7| لمقصود عىل |ن عبــــد |لدين محمد رضو|م |حس
بــــحبــــح

لمنصوره|طبــــ 

85|o98 محمد حسن سيد حسن دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
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2o527 مل|حمد ك|حمد محمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68592 سمر نجدى عليش محمد لفيوم|عه |زر

27o583 لسيد جويىل|هيم محمد |بــــر|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

885o8 هيم|بــــر|محمد نرص خليل  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

29523o ى عبــــ| حمد|س |حمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

897837 لمجيد |لحميد حسن عبــــد|ء عبــــد|رس| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|3||42 لرحمن|لغنى عبــــد |ح عبــــد |محمد صل ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

8o7|88 ي حس|ل ر|ل جم|نو
ن|ضى ره بــــنى سويف|تـــج

456243 ى عىل|مي ر حسنى محمد حسي  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

869o42 ى|حمد ي|مل حمدي سيد | سي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

254648 لسيد محمد|حمد يشى محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

475|33 لح|لرسول محمد ص|ن سعيد عبــــد |نوره سكندريه|ل|بــــ |د|

69oo75 لبــــسيوئى محمد|عزه طلبــــه  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

527267 ي
حسن عىل حسن| دئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|2o848 ف |دى |ف ض|لفونس ري|رسر كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|3|5oo ى|حمد ط| رق محمد حسي  ن|حقوق حلو

8|6532 س|سحق غط|سحق يعقوبــــ | ي|هندستـــ 
|لمنى

77o446 حمد مصطفى حسن موىس|حسن   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

8874|9 ء رفيق مصطفى محمد |صف سيوط|علوم 

327|95 لرحمن|حبــــيبــــتـــ محمد خليل عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|34589 مه مرىس عىل|س|دهبــــ  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

49o|o5 ي |م|
ى فرج محمد فرج|ئى مي  ي |

سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

65oo2 ه محمد صل| ن|ح رمض|مي  ج|بــــ سوه|د|

754798 ى |ي لسيد عفيفى عىل|سي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5275o5 ي
د كرشتـــ|عبــــده فؤ| دئى ن|سو|بــــ |د|

6oo78o |هيم رخ|بــــر|ء محمد |دع ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|75332 ن|حمد سلم|حمد سعد |هدى  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |
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362596 هدى مجدى سعد عىل خليل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5222|4 رى|لهو|لصمد |فتـــ عبــــد |ن ر|نوره بــــ دمنهور|د|

77|233 م|حمد عىل عل|مريم عوض محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

43273o ي|حمد  محمد |جر عىل سيد |ه
لسمدوئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

228895 لدين|د بــــدر|جر يىح فؤ|ه هره|لق|ر |ثــــ|

334826 رص مليم حسن حمدى|خلود ن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

442645 د|ن عي|لسيد محمد محمد عثــــم|دين |ن لشيخ|ره كفر |تـــج

357336 ورى محمد خليفتـــ|رق مغ|لرحمن ط|عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

43o89| ر|هيم عم|بــــر|هلل |هيم فرج |بــــر|صبــــرين  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4585| دى|له|بــــ طه عبــــد|يه|ده |مي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

339282 لنرص|بــــو|حمد |حمد محمد | |تـــمريض بــــنه

689o52 حمد محمد|لفتـــح |بــــو|حمد محمد | زيق|لزق|هندستـــ 

|24462 ف حمزتـــ|ن محمد |يم| رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

63466o عيل حسن|سم|عيل محمد |سم|مصطفى  زيق|لزق|ره |تـــج

9o6242 ضى |لر|ح محمد عبــــد|محمد صل ج|ره سوه|تـــج

69oo|3 لح|يمن ربــــيع شفيق ص|ء |سم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

634775  محمد |بــــر|محمد 
ى
ش|لدمرد|هيم شوق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48|o49 عيل|سم|هدير محمد مصطفى سيد محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|4|377 يوبــــ|لح زىك |نوبــــ ص|بــــ| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

284|56 ف محمود ثــــ|محمود  بــــتـــ|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

458o|8 لمنس|لح |لح محمود ص|ص |حقوق طنط

853||o لحكيم|ن عبــــد|رح شعبــــ|يمن ج| لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

44256o ه جم| ره|لحليم عم|ل عبــــد |مي  لشيخ|علوم كفر 

69o574 ر نصيف فلتـــس|ئى ىطي|روم لمنصوره|بــــ |د|

2468|o ئى محمد عيسوى|محمد ه عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

543492 عيل قمورتـــ|ل إسم|ئى محمود كم|م| سكندريه|ل|عه |زر

6o7873 لكوش|لجليل طه |حبــــيبــــه حسن عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|649|| لم|لمرىسي عىلي س|حمد |ن |نور ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

5o53o5 ف نظي  حزين|حلىم  رسر سكندريه|ل|بــــ |د|
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3||439 زق|لر|لدين عبــــد|ح |بــــ صل|يه|زن |م ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

47697| ج|لسيد فر|ج |رس محمد فر|ف ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5oo23 ن بــــخيتـــ|د سليم|دى عي|ش ره بــــنى سويف|تـــج

644648 محمد مني  عزتـــ محمد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

2|27o8 حمد|لبــــدرى |يمن حسن |مح |س لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

369287 لرحيم|لسيد عبــــد|لدين |د |حمد عم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|364o4 هيم|بــــر|هيم محسن سعد |بــــر| |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

92|7|8 هلل محمد  |حمد خلف |محمد  ج|هندستـــ سوه

78o863 عيل|دق عىل إسم|لص|محمد  لمنصوره|حقوق 

9o46o5 ن |تـــه رشو|رص شح|ميشه ن ج|ره سوه|تـــج

346226 بــــوخليل عنبــــه|سم |لق|بــــو|هيم |بــــر| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

7oo998 ز|لبــــ|لد غريبــــ محمد محمد |جر خ|ه لمنصوره|علوم 

7655|3 لسيد أحمد ربــــيع|حمد |لسيد | ره بــــور سعيد|تـــج

5o74o8 لدين حسن سليم|ن حسن علم |نور سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5o4836 حمد محمد|س |مر عبــــ|س| ر|ي ج|بــــ سوه|د|

2896| ى جل ى|ل عبــــد |حسي  هلل حسي  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

894454 ي |لر|م عبــــد|م|ل |ء كم|سم|
ضى سيوط|بــــ |د|

7o6837 لسيد|لعليم محمد |ء عبــــد |لزهر|طمه |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

69o347 زى|لمغ|لحليم |طف عبــــد |ء ع|ميس لشيخ|ره كفر |تـــج

77||o3 تـــتـــ حلىم|ء حلىم شح|رس| زيق|لزق|طبــــ 

84o973 لرحمن|لمحسن عدلي عبــــد|ر عبــــد|مي ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

427663 لجميعي|ن |ن رمض|بــــر سليم|مي ص|ر |بــــ طنط|د|

8677| ى محمد عىل|ل| ء خي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

825||3 حمد|د حمدي |محمد عم دى|لو|ضتـــ ج جنوبــــ |معهد فنى صىح ري

9o9o32 ده خليل محمد |مؤمن حم ج|بــــ سوه|د|

34338 مريم سعيد محمد خليل كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

228822 عيل|سم|لد حسن محمد |ضىح خ هره|لق|بــــ |د|

842|34 د|ود ج|يوسف جرجس د ي|صيدلتـــ 
|لمنى
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76887| ج  محمد خليل|بــــو بــــكر ن| هندستـــ بــــور سعيد

6o247 مل|عيل ك|سم|طف |عبــــي  ع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

355684 بــــورسيع|حمد |م |ن عص|نور ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

232o43 ه محمد|لل|محمد طه محمد عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

864757 حمد محمد يوسف|محمد  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

354782 تـــ ه| ي بــــرك|مي 
لمرصي|تـــ عطيه |ئى |بــــ بــــنه|د|

5oo97| لبــــذره|حمد |سمي  | رش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

84784| ى محمد| ند سعد حسي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

88|o9o سمر صفوتـــ لبــــيبــــ ملك  سيوط|تـــربــــيتـــ 

828396 ىطي|لع|حمد عبــــد|ء محمد |سم| ن|سو|بــــ |د|

325676 لبــــديع مسعود|مريم محمد عبــــد ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

7|o376 لبــــر|ح عبــــد |لفتـــ|لسيد عبــــد |ح |لفتـــ|عبــــد | دين لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

8|4567 لد محمد محمد|حمد خ| ي|هندستـــ 
|لمنى

773245 دق|لص|م عىل عبــــد |خلود س ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

493224 هر زىكي محمود خليل|دهم م| ره دمنهور|تـــج

|57o4o مصطفى محمد حلىم حنفى ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

529454 فظ|لح|لمطلبــــ عبــــد |زق عبــــد|لر|حمد أنور عبــــد| لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

2796| لليثــــى|ل محمود محمد |نيه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|2o465 دى محمد نسيم محمد|ش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

25o995 بــــورى|لش|د سعد |مصطفى عم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

28486 حمد|سيد محمد درويش  هره|لق|ره |تـــج

6o7228 لمزين|لعظيم |عبــــد | مصطفى رض |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

5o45|6 هلل|حمد محمود عىل حسبــــ |زينبــــ  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

95679 د|م سمي  محمد رش|حس ى شمس|تـــج ره عي 

46|4|o لسيد كركور|لد |يدى خ|ه لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

782979 م محمد سيد محمد حسن عمر|سل| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

3|6863 لمزين|هيم |بــــر|م محمد |عص| ر|ي ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

5278|2 هيم|بــــر|لمرىس |ل |جم| ر|ي ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

694582 لمتـــول|لمحسن عيد |م عبــــد |يه عص| لمنصوره|بــــ |د|

8|8425 ره وجيه جيد زىكي|س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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8|8o76 ميل|ل |ل كم|ود جم|د حقوق بــــنى سويف

|22642 لسيد|شهد يشى محمد محمد  هره|لق|ره |تـــج

22245| ي
رس محمد محمد|ي| دئى هره|لق|هندستـــ 

25766 ء مجدى سيد عبــــده|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

365239 ح حمودتـــ|لفتـــ|ء حمدى عبــــد|رس| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

49||o| ى منصور|نور محمد محفوظ  مي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

5oo7o لحكم مرىس محمود|محمد عبــــد  سيوط|حقوق 

4|7394 ر|لسمس|لدين محمد |ء |محمد عل ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

4o985| صف|هيم ن|بــــر|سلىم محمد  |نوعيتـــ طنط

76o3|5 حمد عمرو سيد عمر| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

29|92 محمد مجدى محمود زىك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o2442 حمد |هيم محمد |بــــر|لرحمن |عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

795|6 م محمد|لسل|دل عبــــد |بــــسنتـــ ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

623o9o حمد محمد محمود شعيبــــ| ط|حقوق دمي

69486o تـــ|تـــ عرف|تـــ بــــرك|هبــــه عرف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7|784 ى|محمود حمدي فؤ د حسي  لفيوم|لعلوم |ر |د

2676|9 لدين سعد شديد|ل |سلىم جم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

628o76 ه محمد عطيه  لسيد|أمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

9||889 حمد |بــــر محمد |رق ص|ط دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4o|7|9 حمد|لصغي  محمد |هيم عىل |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|3|57 حمد|دق |لص|م محمد عبــــد |جر عص|ه ى شمس|تـــج ره عي 

87o364 حمد موىسي|بــــ فرج |شه سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

77|684 لعزيز عطوه|ضى عبــــد |ره ر|س زيق|لزق|بــــ |د|

5467|7 هلل|د |لفضيل ج|كر عبــــد|ئى ش|ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

63425| هر محمد محمد|ء م|سم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

8|2|o4 بــــ سيد حسن عىلي|هيتـــ|م ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

5|29o ي
دق ظريف|هر ص|م| سلفى حقوق بــــنى سويف

3|3423 لرحمن محمد محرم مصطفى|عبــــد ى شمس حقوق عي 

682623 ى |ء محمد محمود |سم هيم|بــــر|مي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

359586 وق ط حمد|رق فتـــىح |رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 
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6|8746 بــــىل|لبــــ|حمد |حمد مجدى | لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6|4|o4 يد |بــــو|لعزيز |منى عبــــد  ى لحرتـــى|لي  |بــــ طنط|د|

876668 بــــتـــ  |لدين ثــــ|محمد عىل عز  سيوط|صيدلتـــ 

75393| ف |تـــفى  ى عبــــد|لسيد |رسر هلل|مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

83736 لحليم|ح عبــــد|حمد صل|محمد  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

647399 عيل|سم|ح |عيل صل|سم|جر |ه ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

4o82o س|لنح|لسيد |ئى |محمود ه هرتـــ |لق|تـــمريض 

373933 هيم|بــــر|حمد |لسيد |هيم |بــــر|سيد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4|||o7 لخولي|لسيد |لعزيز |ن محمود عبــــد |فن| |تـــربــــيتـــ طنط

824|53 ي 
حمد|لعزيز |حمد عبــــد|مصطفى ي|هندستـــ 

|لمنى

4387| بــــ عىل محمد عىل|يه|عىل  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|52|7o ل|لع|حمد عبــــد |ه |لل|د عبــــد |جه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|34874 لمجيد|بــــى عبــــد |مبــــ|مه مجدى |س| ى شمس|تـــج ره عي 

|4732 بــــ سعيد حسن|يه|يوسف  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

27556 مد|لحميد ح|مد عبــــد |طمه ح|ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

432|78 ء سمي  محمد عرفتـــ|ل| |بــــ طنط|د|

264954  
ى
 عبــــد|شوق

ى
لرحمن|حمد شوق |بــــ بــــنه|د|

|32323 هيم محمد يوسف|بــــر|يه | ى شمس|د| بــــ عي 

264245 لسيد مصطفى منصور|جر |ه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

82287| ء سليم فلتـــس|ديفيد بــــه سيوط|ره |تـــج

8|7|2 هلل|بــــ |زع موىس ج|ف| نه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|29467 عمرو عزتـــ سيد مصطفى ج|بــــ سوه|د|

23997| لعرصه|بــــ سيد مصطفى محمد |مه تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

255689 كريم محمود محمد حشيش ي صىح بــــنه
|معهد فنى

63|2|o حمد|لسيد سيد |د عوض |جه زيق |لزق|تـــمريض 

28o435 ى عل|ي ى|لدين |ء|سمي  حمد حسني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

684356 ن|عيل نعم|سم|ن |ء عىل عثــــم|هن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|42745 ي|م |لسل|ء فتـــىحي عبــــد |شيم
لجيوىسر ى شمس حقوق عي 

635779 ه كم| لم|ل معوض س|مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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|47924 لنرص|بــــو |حد |لو|محمود مجدي عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6oo4|o ي عبــــد |رو بــــو سعد|هلل مىح |ن محن  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

285274 مل|حمد مصطفى ك|عيل |سم| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

||8649 مد محمد مصطفى|ن محمود ح|رو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o6985 ى لدخميس|لغنى |سعيد عبــــد | لي  بــــ دمنهور|د|

4o925 ن|لحميد رشو|لد عبــــد |يه خ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85898o ج خليل|حمد فر|ء |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|72|2 ن|مد سليم|د ح|لجو|د عبــــد |هند رش معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|8756 تـــه|هلل شح|لصمد محمد عبــــد|محمد رفعتـــ عبــــد ن|هندستـــ حلو

453982 ر|لف|لسيد عىل محمد |عمر  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

|62345 ى عبــــد  هلل|عمرو محمد حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

82o492 ي عبــــد شد|جد ر|لم|زينبــــ عشي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

28o622 ف عبــــ|لرحمن |عبــــد ى|رسر س مرىس حسني  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

426937 دتـــ|دتـــ معوض بــــس|مل بــــس| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

828253 بــــوزيد عىلي|بــــوزيد محمد | ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

4|85o9 لمهدى|حمد |تـــ محمد |لشح|عمر  لشيخ|ره كفر |تـــج

426832 لد تـــوفيق محمد محمد|ن خ|رو سكندريه|ل|حقوق 

775364 ن|حمد حمزه عثــــم|عمر  زيق|لزق|حقوق 

33776 ن|ندى نبــــيل محمد زيد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

34o|46 حمد|ن |حمد محمد رمض| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

756794 ن|لمجيد عطو|يه رجبــــ عبــــد | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

43995| س محمود رجبــــ محمد|ين| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

539|54 س محمد حسن|مصطفى محمد عبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

329427 لرحمن|م محمد عبــــد|ن عص|نوره |بــــ بــــنه|د|

4o2o76 هيم معوض|بــــر|ئز زىك |دى ف|ف سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7687|2 ل محمد خلف|محمد جم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|58529 حمد محمد منصور|جر |ه ى شمس|د| بــــ عي 

858o3| سكندر جرجس|جرجس | بــــول ي|بــــ |د|
|لمنى

2346o| رق سعد حسن عىل|يوسف ط سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

476|83 تـــ|لستـــ|رودينتـــ أحمد عبــــد  ر حنتـــي  سكندريه|ل|ره |تـــج
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42|74o لد|زينبــــ محمد أبــــوبــــكر خ سكندريه|ل|علوم 

436|58 ر|لسيد محمد دويد|هلل رجبــــ |عبــــد لشيخ|تـــمريض كفر 

|76|35 ن|مل نبــــيل محمد محمد زهر| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

622462 لسيد عيس|لسيد |محمد معوض  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

|339o3 بــــر مجدى مسعد نصي |ص ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

75866o نور عزتـــ عىل|م |سل| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

626396 لدين محمد|ج |دل تـــ|يه ع| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|o734 مد عطيتـــ|مد ح|هيم ح|بــــر|حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

89o35o لس كم ئيل |مل ميخ|ل ك|كي  سيوط|ره |تـــج

||59o| حمد سيد|خلود سيد  هره|لق|حقوق 

2|2353 لسيد محمد محمد صبــــيح|لرحمن |عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

36||68 بــــوشوشه|لسيد محمد محمد |رتـــ |س ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

24967 م مصطفى محمود|ن عص|نوره لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

89o592 ن |لمنعم محمد عثــــم|محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4234o3 مد عىل|هيم محمد ح|بــــر|ء |شيم سكندريه|ل|عه |زر

54|2o| |عمر حمدي عىلي شتـــ |حقوق طنط

88||74 لجليل |هيم عبــــد|بــــر|يه محمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

6|949| عىل محمد يوسف| ء رض|رس| حقوق بــــورسعيد

453|94 ىط عىل|لع|ىط متـــول عبــــد|لع|متـــول عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

829232 حمد|تـــ عمر |لم بــــرك|س |هندستـــ قن

438779 ن محمد خرصى|يوسف شعبــــ لشيخ|طبــــ كفر 

735oo ن معوض|حمد سليم|حوريه  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

43||55 رس مصطفى نعيم|لفتـــ ي| ي صىح طنط
|معهد فنى

896793 هلل  |شهد مجدى محمد عبــــد ج|بــــ سوه|د|

64284| ف حمد |ء |رس| لم|هلل س|رسر زيق|لزق|صيدله 

|5o63o لعزيز محمود|دل عبــــد |محمد ع هره|لق|ره |تـــج

62826 ي محمد|ء ن|ول
دي حسنى ي سويف

تـــمريض  بــــنى

6299|5 در عىل فوزى محمد|محمد ن زيق|لزق|ره |تـــج

2573o هلل محمد|دل عبــــد |ره ع|س هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

2483o| ق|لسو|لبــــربــــرى |ح محمد |مروه صل لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 
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647692 عيل أبــــوزيد|لسيد عىل إسم|هلل |عبــــد قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

342425 لعظيم|نور محمد عبــــد|سميتـــ  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

326645 حمد محمود|ح |لفتـــ|ء عبــــد|سم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

873|6 لدين محمد|ل |ح جل|حمد صل| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

424884 ن تـــرىكي|حمد حسن عش|معتـــز  سكندريه|ل|صيدله 

89|o|2 ى |رس| ء محمد محمود حسي  سيوط|علوم 

437|42 يد |بــــو|ل |ده جل|غ ى لفضل|بــــو|هيم |بــــر|لي  لشيخ|بــــ كفر |د|

844|o5 يف محمد عبــــد| لغفور|حمد رسر ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

7642| ى عبــــد|ل|جر محمد |ه ر عىل|لستـــ|مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|75836 لغنى زىك|لغنى عىل عبــــد |عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

477886 ي عص
هيم|بــــر|لسيد محمد |م |مصطفى سكندريه|ل|ره |تـــج

47855o ن|لحميد زيد|تـــسنيم يحن  عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

25737| لعزيز ذهبــــ|ره طلعتـــ عبــــد|س ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

235564 ى محمد رجبــــ  حمد|حسي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

8|4|6o ء يىحي عىلي محمد|عل ره بــــنى سويف|تـــج

636763 |لرحمن |م عبــــد|لسل|م محمود عبــــد|لسل|عبــــد
لسيد

| بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4236o لعزيز هيكل|رص عىل عبــــد |لن|ء عبــــد |حسن لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

4477|2 ن محمود|مح شعبــــ|رنيم س ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

69952 ئيل|رس|كرم موريس |موريس  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o738| ر|هلل شفيق فيش|هبــــه فتـــح  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

346438 هندتـــ محمد محمد محمود|ش ى شمس|د| بــــ عي 

4|8997 لم|هلل عىل س|هيم عبــــد|لرحمن ثــــروتـــ إبــــر|عبــــد لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

697|26 حمد|ل محمد عبــــده |محمد جم زيق|لزق|هندستـــ 

893o54 لرحيم عطيه |ئى عبــــده عبــــد|م| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

32o55| حمد|لسيد |حمد ربــــيع |حمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

27|3o| ى|لسن|هيم |بــــر|ر مؤنس محمد |من في  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

28o|7| هلل|دل سيد عىل عبــــد |مصطفى ع دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

52|637 ل|لحميد |مل عبــــد|لحميد ك|بــــدور عبــــد ى |لميى ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى
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786237 لعمريىط|لسميع |لسيد سعد عبــــد |لسيد محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

757693 عىل حسن محمد نرص ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

|262|| د حمدى فهىم|جنتـــ عم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

84992o عيل|سم|مروه محمد فتـــىحي عبــــد دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|77952 بــــو بــــكر محمد محمد| |ر|ي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3|463o لمطلبــــ|لمطلبــــ عىل عبــــد|عىل عبــــد دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

|53o35 د محمد|بــــو زيد فؤ|يوسف  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

629o76 ى عص ى |م |نرمي  ن|هيم مصطفى سعف|بــــر|مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|2|83o ل|محمود عمر محمد سيد جل |د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 
ضتـــ|ري/لسويس

|4559o حمد|رس وجيه |لرحمن ي|عبــــد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2623o7 لرحيم محمد|لحكيم عبــــد|دق عبــــد|ص ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4|3oo4 شد|بــــو ر|د |هيم ج|بــــر|د |ره ج|س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

79365 حمد|ح |م سعيد صل|سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

55428 محمود يوسف محمود قرئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|3|79o ى |ي لحميد|لسيد عىل عبــــد |سمي  هره|لق|ره |تـــج

856o7 هد|رس حسن مج|ره ي|س لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

76|46o زق محمد|لر|هيم هنيدى عبــــد |بــــر|عمر  لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

785386 هيم|بــــر|د |لجو|حمد محمد عبــــد | |ره بــــنه|تـــج

328|85 مهند مجدى محمد فهىم |كليتـــ هندستـــ بــــنه

356973 ف فروح عبــــد| |ند|م| لحميد|رسر ط|بــــ دمي|د|

6|4454 لدين|بــــ |ءه جوده محمد محمد شه|بــــر |ره طنط|تـــج

498622 ى عبــــد |ي لمعىط فهىم محمود رسور|سمي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

465434 هيم|بــــر|مد سند |محمد يوسف ح ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

6o5693 م زىك|م|د |لجو|دل عبــــد|نسمه ع لمنصوره|بــــ |د|

9o47|7 فتـــ فليم بــــطرس |مريم ر ج|بــــ سوه|د|

||5773 حمد مدحتـــ|حمد |سلىم  ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

7597|6 م مصطفى محمد|منيه عص| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

245348 د محمد حمدى عويس|سع ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

628992 زى|هيم حج|بــــر|ء محمد محمد |بــــ عل|يه| زيق|لزق|ره |تـــج
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|58763 هلل ممدوح صبــــىح محمد|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

33o|68 شم فرج|لد جوده ه|رتـــ خ|س ي صىح بــــنه
|معهد فنى

277o6 ى|نىه  يمن مرزوق حسني  هره|لق|هندستـــ 

355959 م|يتـــ محمد حسن محمد غن| ى شمس حقوق عي 

6o2o29 بــــويوسف|ل محمد |لد كم|دين خ|ن لمنصوره|بــــ |د|

|74||4 حمد|لسيد محمود |محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

348284 ى فرج محمد|جر |ه مي  ى شمس|د| بــــ عي 

9||565 تـــن مجدى فتـــىح محمد |ف ج|تـــربــــيتـــ سوه

8o4474 ى عبــــد لنور|لنور رسىمي عبــــد|نيفي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

5474o7 م|لسل|لبــــر  عبــــد |هيم محمد عبــــد |بــــر|ء |شيم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|437 فظ محمد|لح|ح عبــــد |رتـــ صل|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

765|| لدين عىل جمعه|لدين بــــىه |ل |حمد جم| ى شمس حقوق عي 

42392o مر|نور فرج يوسف محمد ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77944| لحميد|لحميد حسن عبــــد|سلىم عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

62985 لرحمن حمدى محمود حسن|عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

32|236 لعزيز عىلي|لد ممدوح عبــــد|خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

75846| لم|حمد مصبــــح محمد س| ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

856549 بــــ|لوه|حمد عبــــد|حمد محمود | ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

6o8995 ه عىل  هلل|لسيد فضل |سمي  لمنصوره|صيدله 

676879 مه|بــــ فهىم عىل سل|لوه|حمد عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

899725 لسيد |للطيف |لحسن عبــــد|بــــو|هيم |بــــر| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

85o|7| هيم|بــــر|عمر محمد عىلي  |ج طبــــيع قن|عل

2oo6| ن|ن قمص|لد محمد مرج|خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

338958 ي محمد حسن حسن |م|
ن|لم|م س|م|ئى هره|لق|ج طبــــيع |عل

846|o2 حمد|حمد محمد |لرحمن |عبــــد لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

5o882o د|لدين شد|محمد فوزى مىح  تـــمريض دمنهور

429o29 لدقلتـــ|لرؤف مبــــروك |ء حسن عبــــد|ل| |تـــربــــيتـــ طنط

4538|5 ىطي|لمع|بــــو |حمد |مصطفى حمدي  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

325858 هيم|بــــر|عيل |سم|سلىم محمد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

689254 حمد|هيم |بــــر|لعليم |هلل عبــــد |يوسف عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|
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9|6932 ء يحن  سعد عىل |ول سيوط|عه |زر

365|77 مر|مر محمود ع|هنده ع|ش ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

249392 عيل|سم|لسيد عىل |ئى |ده ه|مي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

26|683 د|ل محمد ج|د سيد وص|زي |طبــــ بــــيطرى بــــنه

239836 لرحمن محمد محمود عطيفى|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o32|8 حمد |ء خلف محمد |سم| ج|صيدلتـــ سوه

223242 للطيف|للطيف محمود عبــــد|عمرو عبــــد تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4o34o9 لسيد مسعود|طف مسعود |م ع سكندريه|ل|بــــ |د|

9o8267 ف ج| |رين|م بــــر كندس |رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

35842o د عىل|ن محمد فؤ|يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

78495| ن|لرحمن محمد محمد عىل سعف|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

322257 ى حسن|عىلي ء حسن حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

543|2o ن|ن عىل رضو|لمنعم رضو|جر سعيد عبــــد |ه |ره طنط|تـــج

366545 هلل|حمد عبــــد|حمد يونس | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

774247 لسيد محمد|محمد عىل  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

265262 ى|ل عبــــد |حمد جم| لسميع موىس حسي  ن|طبــــ حلو

326756 ي
لسيد|طف جميل |ع| دئى ى شمس|زر عه عي 

84o5o8 لسعدي|هدي محمود محمد  لمنصوره|حقوق 

|72646 حمد محمود|حمد |زينبــــ  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

222o34 م|جر حسن صديق شلق|ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|23342 رمسيس مرقص بــــطرس| ريموند |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

332548 مل طه عوض سعد|ء محمد ك|رس| |ره بــــنه|تـــج

9o|o72 يفه فتـــح  هلل فوزى قبــــيض  |رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

238725 ى ريوس|عدل جيد مغ| كرستـــي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

626683 مر|هيم متـــول ع|بــــر|د محمد |جه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o526 حمد|ن |بــــ عىل محمد رمض|مه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8o623| لبــــدري محمد مرىسي نصي | ي|بــــ |د|
|لمنى

|2|752 ي
ي|لر|لدين عبــــد |ء |عل| دئى

ى
تـــي|زق ق هره|لق|ره |تـــج
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232234 لنور|هلل عبــــد|فرج | يىلي|ريمون  ى شمس حقوق عي 

88265 م رزق محمد|ء هش|ل| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

899276 د |لجو|د محمد عبــــد|لجو|ن عبــــد|يم| سيوط|حقوق 

698|98 حسن يوسف محمود فرج| ند ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

253o92 شقر|ل|دل مصطفى |طمه ع|ف لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

24559o د|لجو|دى عبــــد|له|رق رمزي عبــــد|محمد ط ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|56895 ف درويش مصطفى|يوسف  رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52o372 رص حسن محمد|ء ن|ول بــــ دمنهور|د|

|52555 لسيد|هيم |بــــر|ء فوزى |رس| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

484849 لمغربــــل|م رجبــــ |لسل|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

479823 ي 
حمد محمد فولتـــ|محمد مصطفى ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

496|o7 لصوتـــ|لسيد خليل |يوسف | دين بــــ دمنهور|د|

45|5o| يش|لغ|هيم |بــــر|لرحمن مصطفى |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9|762| ى خليل حكيم |ش دى خي  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

769o48 لسيد عنتـــر|محمد عىل عىل  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

675426 مر يوسف محمد يوسف|يوسف تـــ لمنصوره|طبــــ 

5372o3  فتـــىحي|لحص|لسيد |زينبــــ 
ى
ق عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

779553 حمد|زق |لر|ندى جمعه عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

825|52 حمد|حمد محمد |ء |رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

644675 ى ي|ي يوبــــ|لرحمن |رس محمد عبــــد |سمي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

63628o هلل حسن خليل|لمجيد عبــــد|حمد عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44454 ى|ن |ء فرج حسن شعبــــ|رس| لبــــحي  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

685756 ى|لحس|لعزيز عىل |ل عبــــد |ء جم|شيم ني  لمنصوره|حقوق 

269768 لبــــدوي|كرم سعيد تـــوفيق | ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

445677 ن|لم|ن أبــــو دهبــــ س|لم|محمد محمود س |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

867984 ى |سم| حمد سليم|ء حسي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

325|27 هلل|ر سعد عبــــد|متـــ نو|س| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

833735 عيل|سم|لعزيز |ش عبــــد|م هبــــ|عز دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

25864o هلل|عي عبــــد |هلل رف|ع عبــــد|مصطفى رف لفيوم|هندستـــ 
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25827 وق  ف كم|رسر ل محمد|رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

6|7325 تـــ|هيم فوزى كر|بــــر|ء |عىلي ط|ر دمي|ثــــ|

423223 لجمس|ر |لستـــ|لحميد عبــــد |د عبــــد |زي سكندريه|ل|عه |زر

84o|o5 لحمد|بــــو|سعديه عزتـــ محمد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

55762 لحليم|عمرو حمدي محمد عبــــد يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

|6||44 حمد|دى |حمد بــــغد|ريم  سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

35729 لغفور|بــــوزيد عبــــد|لغفور |يوسف عبــــد |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

||8726 لعربــــى|حمد فتـــىح سيد |مصطفى  هره|لق|طبــــ 

|56o|4 بــــرهيم|لدين |ح |لد صل|منيه خ| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

636|8o ف عزتـــ عبــــد| ن|رى عيد سليم|لبــــ|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49o292 وق محمد محمد خليفه رضو ن|رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

2|769| لق عىل حمدى|لخ|حمد عبــــد|كريم  ن|حقوق حلو

676|o3 لحكيم عيطه|دل عبــــد |ره ع|س ى شمس| لسن عي 

24527o هلل رزق|هلل نرص|رى عوض |م ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

4|3|35 ح معتـــوق|لفتـــ|حمد عبــــد|م |وئ |حقوق طنط

346|2o صف|حمد ن|محمد سمي  سيد  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

235683 لرحمن|لم عبــــد|بــــوزيد س|ندى  هره|لق|ره |تـــج

8|6797 ي|لح عبــــد|نهله ص
لعزيز مهنى حقوق بــــنى سويف

345o93 مل مسعد|جد ك|ن م|ري|م سيه|نوعيتـــ عبــــ

|4o337 ي نجيبــــ شفيق|ن| ري|م ج  ى شمس|تـــج ره عي 

|36328 لمعز|ر رجبــــ يحن  عبــــد |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5372|4 ئى|لحلو|رص سعد |ن| رن دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

3534o4 لق|لخ|هلل عبــــد|ء عبــــد|حمد عل| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9||658 ى ه|ي شم |رس محمد حسي  ج|ره سوه|تـــج

8578|7 د|هلل عي|دل عبــــد|هلل ع|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

524992 ى ئيل|رس| |مجدى محروس حن| مي  |حقوق طنط

628384 ئى محمد محمد محمد|ء ه|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

279o99 زق|لر|ود عبــــد|زق د|لر|مه عبــــد|سل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5||o2 د حمدى سيد جوده|زي ره بــــنى سويف|تـــج
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8o382o ن|ىطي ريح|لع|حمد عبــــد|هدوء  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

632o37 رص|ح ن|لفتـــ|م مجدى زىك عبــــد زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

73395 ن|لقوى شعبــــ|مه عبــــد|محمد سل لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

257786 ئى|لقرم|هيم |بــــر|هلل حمدى |عبــــد سيوط|عه |زر

625348 ى تـــوفيق عمر|حمد حس| م محمد خي  زيق|لزق|ره |تـــج

287|22 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|هلل |عبــــد ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

|58|22 حمد|روق |ديه محمد ف|ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|2|39 د|لجو|لغريبــــ  محمد عبــــد |لغريبــــ |رنيم  لمنصوره|هندستـــ 

322336 ى شعبــــ|ي ن محمد محمود محمد|سمي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o96o ى سلىم سيد محمد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6424o حمد سعد|هلل محمد عمر |منه  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

232o6 ى حموده|لمعبــــود حس|محمد حميده عبــــد  ني  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

25366o لحميد|ح عبــــد|لفتـــ|لد عبــــد|محمد خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4285|2 ه | يد بــــرده|بــــو|حمد |مي  ى لي  بــــ بــــنى سويف|د|

52o53| خرس|ل|لمنعم محمد |م عبــــد |ريه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

35|88| ى|لو|ء مصطفى عبــــد|رس| حد محمود حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6|7346 لمتـــبــــول|مه محمد |س|مريم  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

82688| ن|حمد سعيد رشو|ء |سم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

844242 م محمد فهىمي|حمد عص| ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

279894 ن محمود|لسم|هلل مصطفى |منه  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

329|9o للطيف|حمد نجيبــــ عبــــد| |رن |تـــربــــيتـــ بــــنه

6o727| ر|لسيد فيش|حمد زغلول | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

357|48 وق بــــه لم|حمد عىل س|ء |رسر شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

36246| لمهدى|لسيد |يتـــ سيد رجبــــ | ن|حقوق حلو

|28o5| لعزيز محمد|لعزيز محمد عبــــد |عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

|74576 ى|نوره ن طلعتـــ محمود حمزتـــ حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

3324o9 |يق حن|وديع فهىم ف |بــــ بــــنه|د|

25279| ى عىل |ي حمد ضبــــيش|سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8389|o هيم حسن|بــــر|مروه حسن  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

833578 لمجيد محمد|ء يوسف عبــــد|وف تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن
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689|32 لرؤف محمد عطيه عطيتـــ|عمرو عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

34|7|8 لشيىم|لم |هيم س|بــــر|رضوتـــ محمد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

88|949 لد مرزوق محمد  |يوسف خ ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|5|7|6 ل|لسيد هل|مريم عمرو  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

854474 ديبــــ بــــرسوم|هيم |بــــر|ندرو | ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

3|9o64 لمقصود|تـــيسي  سعيد فهيم عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|o|3| هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|حمد | سيوط|حقوق 

9o2562 ى عثــــم|ي لكريم |ن محمد عبــــد|سمي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

263989 حمد بــــيوم محمد|د |نغم عم |ره بــــنه|تـــج

8o2|o9 بــــر|حمد ج|رص |كريم ن ي|بــــ |د|
|لمنى

857o35 ى|حمد ه|دي |ش ي حسي 
ئى ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

363569 رق سيد محمود|ندى ط |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

449438 ذل|لش|هيم |بــــر|يمن صبــــىح |محمد  |هندستـــ طنط

7|6oo6 ل|لهل|لصمد محمد |ء عىل عبــــد |عل لمنصوره|حقوق 

489685 لسد|ء خميس عىل محمد |عىلي تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

9|6o25 رون  |د وهيبــــ ه|نىح  عم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

534558 نور سيف خرصى|جر عزتـــ |ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6235|6 ي
لصعيدى|عوض | حمد زكري| |دئى |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|

ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

459542 ي عبــــد |ء عبــــد |رس|
ي عفيفى

لعزيز|هلل عبــــد |لغنى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|55354 ى |ي حمد مسلم عىل|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

42o3o| لسيد عىل|لمنعم |سط عبــــد|لبــــ|ن عبــــد |يم| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|2348| سلىم متـــول زىك متـــول ن|تـــربــــيتـــ حلو

72|48 لسيد محمد|حمد |ندى  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23382o مي |ل|حمد محمد |لدين |ء|حمد بــــه| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

|59||7 لسيد|حمد |لسيد |دل |ع هره|لق|ر |ثــــ|

342937 ر|لجز|تـــ سيد محمد |م شح|هش حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

65958 حمد محمد|حمد محمود | ن|حقوق حلو

26|965 لخي |بــــو|لغنى |محمد محمود عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7o5577 لسيد عىل|محمود سمي  محمود  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 
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2|5297 عيل|سم|حمد |نسيه سيد طه |بــــ ن|علوم حلو

26o838 ى حمدى عىل  لسيد رحيم |نرمي  سيوط|عه |زر

687o82 ىط|لمع|بــــو|فظ |لح|مريم سعد عىل عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

344529 ن عىل قسيط|ل رمض|محمد جم  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

877742 لد محمود حسن  |رحمه خ سيوط|طبــــ بــــيطرى 

255783 |لبــــن|مل |كريم محمد ك ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4453|4 ر|لنج|در عىل |لق|ح عبــــد |محمود صل ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

255233 وى|لكريم حن|د |طف ج|بــــسنتـــ ع هره|لق|هندستـــ 

42594| قتـــ | م محمد|لسل|حمد خميس عبــــد |رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

434585 حكمتـــ عزتـــ محمد غنيم |نوعيتـــ طنط

35248o ن|طمتـــ سعيد صبــــىحي سليم|ف ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

|27456 ل|لسيد محمد جل|محمد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|599o6 بــــر سعيد|نه صبــــىح ص|هيل تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

856|9| ى|محمود ص بــــر محمد حسي  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

338483 ل محمد سطوجي|ر منصور جل|من ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

83367o ى|يه | حمد محمد حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4||4o9 ن|حمد شعبــــ|لدوله |حمد محمود قمر | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

778733 دل عيد محمود|عيد ع دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4|o42| ن|حمد رضو|لحميد |لدين محمود عبــــد |سيف  |ره طنط|تـــج

7745o7 ي|ر
هيم سليم|بــــر|وحيد حمدى | ئى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

77499 ن قرنه|محمود بــــدرى عمر ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

28|239 د|لجو|يدى كريم سعيد رجبــــ عبــــد |ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o39|| ى عبــــد تـــه عبــــده|زق شح|لر|نرمي  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

338229 لعزيز حسن|ل عبــــد|ح كم|محمد صل ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

4o74|9 ن|لمجيد شعبــــ|لفضيل عبــــد |دل عبــــد |أمنيتـــ ع سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

67598 يه حمدي محمد زىكي| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5559o د طلبــــ لملوم|محمد عم ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

486893 رع|ن مز|يوسف ربــــيع يوسف رضو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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|66o37 ى ي م|لسل|رس قطبــــ عبــــد |حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

287882 ندى فتـــىح رجبــــ هجرس شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

848|o9 ي
هلل سعيد|ن عبــــد|رمض| دئى ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

4oo569 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|عيل |سم|ل |نه ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7552|3 حمد|حمد |م محمد |هي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

283726 ج|هيم سعد فر|بــــر|سيد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

9o5533 رف |لسيد ع|تـــ |حمد شح| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

522398 لشنطورى|حسيبــــ حسن | رض| نور لفيوم|عه |زر

625492 لس أس مه فوزى فهيم|كي  زيق|لزق|هندستـــ 

8858o6 يد |بــــ ف|لتـــو|ج عبــــد|محمد ض سيوط|ره |تـــج

6|7o88 مريم محمد محرم فرح ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5||o95 لجليل عيس|محمد سعد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

7|829 دى جبــــريل|له|ل عبــــد |رضوه جل لفيوم|لعلوم |ر |د

8o|235 ي|لر|ر زين محمد عبــــد|من
ضى ي|تـــمريض 

| لمنى

6o2647 بــــو موىس|محمد سعيد محمود  |تـــربــــيتـــ طنط

697o54 حمد محمد طلعتـــ خليل| ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

5236|4 حمد عطيتـــ|حمد حسن عىلي | |حقوق طنط

54377| هيم|بــــر|هيم |بــــر|تـــ |لشح|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|24o|o هيم منجد|بــــر|مل |ء سعيد ك|عىلي ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8o874 ه جمعه عبــــد | ىط جمعه|لع|مي  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

693764 ي|يم|
لديبــــ|هيم محمد |بــــر|حمد |ء |ن ضى لمنصوره|بــــ |د|

4o33o صم سيد محمد|ء ع|حسن ن|تـــربــــيتـــ حلو

4926o لحفيظ|هلل عبــــد|هدير ربــــيع عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5|4827 ي
لسميع محمود مصطفى|محمود عبــــد| دئى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

772845 ر|لنج|بــــدين مسلوبــــ |دى فتـــىح ع|ش زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

649322 لرحمن عىل|م محمود عبــــد |حس قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

446857 ره|ره لبــــيبــــ بــــش|بــــيتـــر بــــش سكندريه|ل|هندستـــ 

35|8o5 ى محمد |ي لفضل سيد حمزه|بــــو |سمي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

778282  محمد|
ى
حمد حمدى دسوق  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر
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77954o تـــه محمود|لد شح|هدير خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|4|523 ي حسن|منيه |
حمد حسن عفيفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

85585 شور|حمد فتـــىح ع|محمد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

9o7543 د |مر مدكور حم|مصطفى ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

266437 لعزيز محمد|صبــــرى محمد عبــــد | ند ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

7o74o| |هيم محمد يوسف |بــــر|يمن رشدى |منيه |

لعيوىطي
لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6|685 ى حسبــــ |هدير مجدى حس هلل|ني  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|695|4 حمد|هلل |عبــــد | هلل رض|عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

628482 لعزيز حسن عطيه|لد عبــــد |آيتـــ خ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o8724 ي ن|أم
وى|لحن|رص محمود |ئى ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

3||oo3 در سيد|لق|دل عبــــد|يمن ع| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

8o889| سحق جرجس|يكل صفوتـــ |م كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

447657 مه جمعه|عىل سل| زينبــــ رض سكندريه|ل|هندستـــ 

83844| لم|بــــدين س|حمد ع| |رن ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

8o2o|5 خر وهبــــه|د ز|مي  عم| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

845|5o ي سعيد منشتـــح|ص
بــــرين مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

|29|73 ى ج د|جرجس جميل بــــشر لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

885423 ح سيد  |لدين صل|ء |عل| مه سيوط|ره |تـــج

|6|68o د|لمنصف مرىسي ج|لد عبــــد |شمس خ لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

636262 لسيد|ضى |لسيد ر|م |حمد حس| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

452||7 ن|هر جوهر أم|محمد م لشيخ|هندستـــ كفر 

899736 ى |م ج|ء عص|رس| د حسي  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

684875 بــــوسكينه|لسعيد |رس محمد |حمد ي| ي|هندستـــ 
|لمنى

266|o5 ن|هيم سليم|بــــر|محمود عفيفى  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

339567 ي محمد عبــــد|ه| لي|د
لعزيز فضه|ئى ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

8|9o7 هيم|بــــر|حمد محمد |خليل  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

628o85 ح محمد|لفتـــ|لدين عبــــد|ح |تـــفى صل زيق|لزق|بــــ |د|

7o4o|9 ي|لسيد عبــــد |كر |هند ش
ل|لحميد جى زيق|لزق|علوم 

855738 لح|لجيد ص|لح عبــــد|لرحمن ص|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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34848 لح|عمر عزتـــ سيد ص د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

5||376 بــــو شهبــــتـــ|حمد |حمد |حمد سمي  | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

537386 جح محمود محمد عبــــده|منيتـــ ن| ريتـــ|لنوبــــ|تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
 ج دمنهور

885839 حمد |حمد مصطفى |يزه |ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|o58| ي ك|يم|
مل|ن محمد مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

|7593| لرؤف رجبــــ|لد عبــــد |مروه خ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

767596 لعبــــد محسن|د |لحميد عو|ء عبــــد |ل| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|4o7|9 ض|ء محمد ري|محمد عل ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

242777 ن عدوى حسن|عدوى رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|24|9 م عيس|لسل|محمود رجبــــ محمود عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

278463 مد مصطفى قنديل|دل ح|ئى ع|م| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

693655 هلل|د|محمد مني  محمد محمد ج ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

3|535 ل محسن محمد معروف|نه هره|لق|صيدله 

256968 بــــوعىلي|إلله |لد عبــــد |نىح  خ| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

235688 هيم|بــــر|لمحسن |هيم عبــــد|بــــر|ء |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|35725 حمد طه|دل |مروه ع  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

|5|93| زق|لر|لسيد عبــــد |ريم محمد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

26||2 يوسف محمود محمد عىل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

477964 تـــم محمد محمد عيس|محمود ح سكندريه|ل|حقوق 

863|o6 ي 
للطيف|عيل عبــــد|سم|زينبــــ مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6|2462 بــــو عجوه|دل فتـــىح محمد |آيه ع |بــــ طنط|د|

924922 حمد محمد |حمد محمد | ج|صيدلتـــ سوه

538957 ه فتـــح | ن|بــــر حص|هلل ص|مي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7723|9 لعزيز|لرحمن عبــــد|طمه محمد عبــــد |ف زيق|لزق|نوعيتـــ 

295464 د نجيبــــ سعيد|رى ميل|م كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

675o5o م|م|ل|حمد |لسيد |حمد | |رن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2|8868 هلل|د |حمد ج|لد محمود |محمد خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

785332 ى|محمد عىل محمود عىل  لخرصى لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

9|4499 لكريم سعيد  |د |دل ج|د ع|عم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 
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834746 ي |لش|عبــــد
ى
ف عبــــد|ق ي |لش|رسر

ى
حمد|ق ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

63|272 ن حسن|هر شعبــــ|ء م|سن تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

635249 ء نرص محمد نرص محمد|رس| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

534369 ل|لع|لعزيز محمد عبــــد |ل عبــــد |د جم|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o2936 حمد سيد حسن عىل | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

37325o لرحمن|حمد محمود حمزه عبــــد|محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

765254 ممدوح سمي  محمود محمد كردوشتـــ حقوق بــــورسعيد

896ooo لمبــــدى عطيتـــ |طف عبــــد|ء ع|لزهر| ج|تـــربــــيتـــ سوه

92|522 لرحيم |فظ عبــــد|لح|حمد عبــــد|ر |من ج|عه سوه|زر

637678 ى سعيد |ي حمد محمد|سمي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8425o9 ج محمود|لحج|بــــو|ء عز |رس| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

253479 ره|لسيد عم|طف |يدى ع|ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8965o7 مد مصطفى  |لفضيل ح|ره عبــــد|س ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8858|9 رص سيد |لن|لحميد عبــــد|م عبــــد|حل| سيوط|حقوق 

75o5o| ف جرجس يوسف|جون  رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

4564|8 ى|مريم  لسيد محمد عىلي حسي  إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

69|o|9 حمد محمد حشيش|رص محمد |لن|ء عبــــد |عىلي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

29752 هر يوسف يوسف|لظ|يوسف عبــــد  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

876o35 يمن شفيق متـــرى  | |شو|ج سيوط|حقوق 

|68548 هيم|بــــر|ح محمد |عمر محسن صل ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

684368 ر|لنج|روق عىل |يمن ف|حمد | لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

633||7 متـــ|لسيد سل|رس |حمد ي| زيق|لزق|صيدله 

64378 حمد عىلي محمود عيسي|جر |ه لفيوم|علوم 

78o628 ن|لعزيز زيد|ره محمد عبــــد |س زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3696|9 لسيد خرصى محمد عليوتـــ|خرصى  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

54||o9 لدقهىلي|حمد عىل |محمود عىل  بــــ دمنهور|د|

68|865 لكريم|لمتـــول عبــــد |ء محمد |ل| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

48979| ن|لحكيم سليم|م عبــــد|رحمتـــ هش سكندريه|ل|بــــ |د|
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7|5585 لعوضى|لعوضى محمود |محمد  لمنصوره|حقوق 

222|67 ل|لغز|م محمد |سلىم عص هره|لق|حقوق 

543|76 هيم عىل عوض|بــــر|محمد | دين سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

64o|63 ن|هيم بــــدر|بــــر|لمجيد |م محمد عىل عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

839366 ي محمد ص
لح محمد|مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

23|4|7 لمنعم محمد رزق|عمر سيد عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

322573 حمد جمعه|مد |حمد ح|سهيلتـــ  ن|علوم حلو

687972 ج|للطيف رس|هيم عبــــد |بــــر|للطيف |ميمه عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

27|643 لحفنى|لسيد |ر |لغف|لدين عبــــد |نفيسه نرص ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

5|8386  قرو|منيه ك|
ى
ش|مل يوسف دسوق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4o9626 حمد عسكر|لمجيد |ء محمد عبــــد |آل |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

87o576 سط|لبــــ|مد عبــــد|سط ح|لبــــ|سمر عبــــد ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

||673o حمد محمد عصمتـــ عىلي| ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

758|| ى خ|ي لد محمود عىل|سمي  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

685863 ق|ل منصور |لع|ء منصور عبــــد |سم| وى|لشر لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

3555o3 لسيد|يتـــ محمد عىل | ى شمس صيدله عي 

69|8o4 لسيد حسن|لسيد فتـــىح |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

525825 حمد|ل |ء محمد كم|حمد عل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

827o68 تـــه|بــــوزيد شح|لي |محمد هل دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

434|56 مه|د سل|لجو|سعيد محمد عبــــد| مه ي صىح طنط
|معهد فنى

43o533 بــــو حليمه|حمد بــــدوى |ر مكرم |من |تـــربــــيتـــ طنط

33oo7| ف  عبــــد|ح  |صبــــ حمد سمر|لمنعم  |رسر |بــــ بــــنه|د|

352657 ي
لدين عىلي محمد مني |د |ء عم|ضى ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 

ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

499736 وق محمد عبــــد  وى|لرحمن محمد سعد|رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34ooo| ف | تـــ رسر لسيد عرص|ن |لدين رمض|مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

2|328o لسكرى|م محمد عىلي |مديحه حس ن|فنون جميله فنون حلو

223576 روق محمد|حمد ف| |لي|د دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

6o26o| بــــو جوهر|د عىل |حمد وجدى محمد رش| لمنصوره|طبــــ 
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|38226 م|حمد عىلي محمود سل|عمر  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|53954 بــــ|لوه|هر عبــــد |هر وففى م|م ى شمس|تـــج ره عي 

248642 وى|لكفر|لرحيم |طمه نرص عبــــد|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

49755 ى|مل قرئى حس|ن ك|يم| ني  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

9|o5o| حمد مدحتـــ هدهد محمد | ي صىح سوه
ج|معهد فنى

22o286 س|د محمود حمدى عبــــ|حمد عم| ن|حقوق حلو

46|853 ق|ن محمد سعد عفيفى |نور وى|لشر لشيخ|ره كفر |تـــج

3|8o28 ن محمد معبــــد |محمد رمض لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

79oo33 حمد حسن محمد خليل| حقوق بــــورسعيد

3|8327 مد|يوسف محمود فهىم ح ى شمس هندستـــ عي 

27o|92 ع|لسبــــ|ح محمد |ع صل|لسبــــ|لرحمن |عبــــد ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

9o2296 حمد |عيل محمد |سم|عمر  ج|ره سوه|تـــج

83|49| حمد|مل |حمد نبــــيل محمد ك| |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

895695 لنوبــــى محمود خليل |هلل |منتـــ  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5o9647 لجندى|ىط محمود |لع|سمي  صبــــرى عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

22|935 لمنعم|س عبــــد|حمد عبــــ|م |وس ن|بــــ حلو|د|

3|8|65 يز شهدى|جوزيف صفوتـــ ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7697o3 ى محمد سيد  حمد|محمد حسي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

524927 مصطفى محمد مصطفى محمد بــــدوى ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

69o3| لسيد|عطيه محمد | رض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|475|4 محمد حسنى نرص محمد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2564|o ل عبــــده محمد|هيم هل|بــــر|محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

364675 ى محمود مصطفى عىل عطوه|ي سمي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

46|722 |لبــــن|هيم |بــــر|هيم عيد محمود |بــــر| عه مشتـــهر|زر

49877| فهيم حرفوش| ن رض|رو تـــربــــيتـــ دمنهور

72o37 بــــر محمد|لد ج|م خ|ريه لفيوم|علوم 

88o465 ن |حس| عمر سعيد زكري سيوط|حقوق 

428ooo |عيد جشه| ن محمد زكري|رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

36o3|9 لدين|ل سعد |لع|محمود محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج
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629824 ى|يمن مجدى ش| |هد مي  زيق|لزق|ره |تـــج

753973 لسعيد|طمه وليد محمد محمد |ف عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

985oo |لش|بــــتـــ محمد عبــــد |محمود ثــــ
ى
ق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o7474 ىط|لع|لحميد حسن عبــــد |ء محمد عبــــد |شيم إلسكندريتـــ |تـــمريض 

|57|58 مل|حمد ك|بــــ |لوه|ن حسن عبــــد |يم| ن|حقوق حلو

|4|729 ذل عبــــده محمود|م ش|سل| ى شمس|تـــج ره عي 

|37o64 ى ل|ئى سعيد رزق سوري|روم| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

858o| بــــوبــــكر|لسميع |لسميع عبــــد|محمد عبــــد كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

64o|7 هلل|د عوض |م فؤ|بــــيتـــر عص لفيوم|هندستـــ 

623|54 ي محمد ش|ندى 
كر|يمن مصطفى ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش

تـــ|لبــــ|ط

5o4377 ن|هلل بــــدر|هلل خلف |ندى أحمد عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

3393|2 لحليم|لحليم محمد عبــــد|محمد ممدوح عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

623822 لسيد|هدير محمود تـــوفيق منصور  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

5|o332 ن خليل دميس|محمود محمد عش سكندريه|ل|طبــــ 

497456 عر|لش|لمنعم |رس عبــــد|حبــــيبــــه ي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

778|4  عىلي مصطفى عىل مرىسي
مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

675237 بــــتـــ|حمد محمد ثــــ|بــــوبــــكر |حمد | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

69o592 زى|ح حج|لفتـــ|لق عبــــد |لخ|محمد رفعتـــ عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|2649o هيم محمود شلبــــي|بــــر|رص |لن|عبــــد | دين هره|لق|ره |تـــج

23|342 بــــ عوض محمد|لتـــو|رق عبــــد|ن ط|مرو هره|لق|ره |تـــج

|36o52 ى عفيفى ين وجدى حسني  شي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

523o8 ى|بــــ لويس |يه| |مي  مي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

25|784 م رزق جمعه جمعه|لسل|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

676428 يق|لع|حمد |يق |لع|ندى حسن  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||8676 حمد|بــــ سيد محمد |يه|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

68596o هيم جبــــر|بــــر|لعزيز |يمن حسن عبــــد |ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

779346 هيم|بــــر|لمطلبــــ |م فكرى عبــــد |سل| زيق|لزق|طبــــ 

7|257| ل|لع|لحميد محمد عبــــد |مروه عبــــده عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

5o|6|2 هلل عىل حسن|سوهنده عىل عبــــد سكندريه|ل|صيدله 
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447o75 حمد محمد|لسيد |حمد |محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

446533 محمد عمر صديق بــــهنس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|5763 حمد |بــــ |لتـــو|مل حسن عبــــد| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

35o329 للطيف|لبــــديع عبــــد|محمد مجدى عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|3o68 هر مسلم|يز ط|كريم ف سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|5o862 ه فتـــىح متـــول | لسيد|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6855|6 لي|هدى محمد محمد حمدى يونس مش ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

|7785o لسيد|مد |محمود سيد ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|4o42 بــــ خرشوم|لوه|أمينه محمود عبــــد هره|لق|ج طبــــيع |عل

|24765 لجمل|حمد عىل |د محمد |زي دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

92445o ى |عص| عل م عىل حسي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

5||4o2 ف علوى عبــــد | ذل|لش|د بــــسيوئى |لجو|رسر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

449|o5 ي |ر فرح|من
بــــويوسف|حمد |تـــ مصطفى |هندستـــ طنط

439o46 فظ|لح|هيم درويش عبــــد |بــــر|محمد عىل  لشيخ|تـــمريض كفر 

877725 حمد  |نور |بــــسمه حمدى  سيوط|علوم 

24989| مر|بــــو ع|بــــ نبــــوى محمد |يه| |دين ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

54|||6 ج|لم|حمد محمود محمد محمود | سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

2o249 ى|لدين محمد |ء |محمد عل مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

4o58o7 حمد|لفضل |بــــو |حمد |ر |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|34256 ن ك جندى|لمل|مجدى عبــــد | مي  ن|بــــ حلو|د|

373|2 لسيد|لسيد عىل محمد |منيه | ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

6|2933 ى خ ى عبــــده شح|حسي  م|تـــتـــ عز|لد حسي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

46o83o لديىه|لسيد محمد حسن |مصطفى  |علوم طنط

82o36o رص موىسي حسن|لن|محمد عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

7o96|3 ف |عزه  لحديدى|لحميد |لسيد عبــــد |رسر لمنصوره|عه |زر

633647 لرحمن|محمد مجدى مسلم عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

7oo893 زق |لر|لعظيم عبــــد |لعظيم محمود عبــــد |عبــــد 
ن|سليم

 |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

5969o دى محمد سيد|ربــــيع ن ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

683267 وق محمد عثــــم دى يوسف|له|ن عبــــد |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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2|7o76  محمد |عبــــد| مه
ى
|هلل شوق

ى
لمحروق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|42694 بــــورسيع محمد|رضوتـــ سعيد  هره|لق|بــــ |د|

|368|5 لد محمود محمد|حمد خ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

39483 ف محمد |نور | نور|ل|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

825667 ي عىلي محمود بــــدوي
منى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|72o2o ن حسن|حمد حمدى حس| عه مشتـــهر|زر

28|5|8 مر|در ع|لق|محمود فوزى عبــــد | دين هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23929 لسنديوئى|هلل عىل |رحمه عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

49|o24 ي
تـــم محمود محمد يس|ح| دئى سكندريه|ل|ره |تـــج

9|3832 لس وجيه جميل عي د  |كي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o|693 سعد عتـــيس|محمد عىل  |بــــ طنط|د|

8o9455 لسيد حسن|هيم |بــــر|محمود  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

|26769 ي عبــــد |زينبــــ مدحتـــ عبــــد 
ضى|لق|ح |لفتـــ|لغنى ى شمس علوم عي 

8o687| ى  ن محمد|لسيد رمض|نرمي  ره بــــنى سويف|تـــج

|33859 ف محمد محمد عىل|يوسف  رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9oo952 حمد |لمجيد |حمد عبــــد|م |بــــركس ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

439284 ه عمرو  ق|حمد |مني  وى|لشر لشيخ|بــــ كفر |د|

422o86 لدين|ضىح صبــــرى عىل زين  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

52589| حمد|م سيد |لسل|حمد فوزى عبــــد | |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

69833| لسيد رجبــــ|حمد محمد | |مه سيوط|هندستـــ 

82875 ن محمد تـــوفيق|مصطفى رمض ن|تـــربــــيتـــ حلو

8|5822 ء يىحي عيسي عىلي|شيم ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

857o65 لمعبــــود محمد|وليد عزتـــ عبــــد ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

6o638 هيم|بــــر|طف سيد |عبــــي  ع بــــ بــــنى سويف|د|

525874 هلل|ز صديق عبــــد|رق فو|حمد ط| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52|65o ي ج|دل عبــــد |بــــرين ع|ص
د محمد|لغنى معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

687872 ى محمد عبــــد  ر|لنج|لمجيد عىل |نرمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4427 بــــوسمره|بــــ محمد |يه|ملك  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

6o7745 لسيد|ورى |لمغ|رس |مروه ي |بــــ طنط|د|
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38634 تـــ جم| ن|لرحيم سليم|ل عبــــد |مي  هره|لق|حقوق 

45o392 ى عبــــد|زق ص|لر|حمد عبــــد |يوسف  زق|لر|لحي  |هندستـــ طنط

4o7353 لسيد يوسف|لسيد محمد | |ند سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

95262 ى ى|د شفيق بــــش|عم| مي  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

54|o98 لد|بــــوخ|م سمي  عيد محمود |سل| بــــ دمنهور|د|

793|63 شم حسن|مل ه|لمعز مصطفى ك|عبــــد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|28956 سحق|هيم |بــــر|سحق |صموئيل  هره|لق|حقوق 

38|3| م محمد|لسل|حمد يوسف عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8885o3 ل عىل |لع|حمد حمدى عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

28o835 لرحمن عىل|مريم محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|2|663 لمنعم|لمنعم محمد عبــــد |مروه محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

33473o ي |حمد محمود عبــــد|
ر|لسيد نص|لمغنى ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

لقليوبــــيتـــ|بــــ

2|72| يه عمر عوض صديق| ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

7o6|82 زى|لعز|م |لسل|سلىم محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

62273o ج|فظ حج|فظ حسن ح|بــــسنتـــ ح ط|بــــ دمي|د|

845|49 حمد|ء محمد حسن |شيم ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

48|346 ن محمود|حمد سليم|حمد عىل | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

924o7| حمد  |حمد جبــــريل |محمد  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

46752 حد سيف|لو|لرحمن سعيد عبــــد|عبــــد ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

35|7o4 ى | ى محمد ق|هيم |بــــر|مي  بــــيل|مي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

258|8| لمرىس|لمرىس |دل |مرىس ع ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

8645|| مر محمد|هلل محمد تـــ|عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

353758 در|لق|رس حسن عبــــد|حسن ي هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

877682 هدير سيد بــــلد عبــــد ربــــه   سيوط|بــــ |د|

787o|8 تـــ|لسيد فرح|ء فتـــىح |رس| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|993o لحميد|هيم عبــــد|بــــر|لد |يوسف خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||7227 ى |بــــر|حبــــيبــــه سعيد  هيم|بــــر|هيم حسي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

2855o5 لرحمن بــــخيتـــ|حمد عبــــد|ده |مي ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ
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755522 ف فتـــىح محمد|محمد  رسر تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

238435 هيم|بــــر|للطيف |ل عبــــد|لع|يه عبــــد| هره|لق|بــــ |د|

785|8 طف زينهم محمد|حمد ع| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o6857 ى ي معوض تـــومتـــ| يوستـــي 
ى
أسعد صدق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2333|5 ج|حد فر|لو|ئله سعيد فتـــىح عبــــد|ن ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|77488 لعزيز|محمد محمود عىل عبــــد | ند لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o939 د|لجو|دى محمد عبــــد |ن| لي|د ي سويف
تـــمريض  بــــنى

68623| بــــيل|بــــيل محمد ق|م ق|كريم هش لمنصوره|ره |تـــج

4o|348 هيم محمد|بــــر|در |لق|ن محمد عبــــد |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2662o| لرؤف|محمد لبــــيبــــ عبــــد| سه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

822o98 لولي|ل عبــــده عبــــد|يه جم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

282393 للطيف محمد|حمد عبــــد|حبــــيبــــه   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

2|8|7o مخ محمد بــــيوم|حمد ش|عمر  ى شمس هندستـــ عي 

77945o ن حميد|حمد سليم|ن |ر سليم|من زيق|لزق|بــــ |د|

688o4| لحسينى محمد|م |سهيله صبــــرى بــــهر لمنصوره|عه |زر

867o22 مه محمود محمد|س|سل |بــــ ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6|8559 وي|لسعد|ن |لحن|حمد عبــــد |د |ي| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

||9242 لبــــرتـــ منصور جرجس| |ري|م ى شمس| لسن عي 

53524 ف محمد محمد|حمد | رسر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4448|4 ى مبــــروك ق|ي يد|سم مك|سمي  سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

34|695 لسيد عليوه|لعظيم |لحميد عبــــد|بــــسمتـــ عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

68652o هيم|بــــر|حمد شلبــــى |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

343|82 ىس|لكرد|مريم مسعود نمر محمد  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

8873|4 لربــــ | |هيم ج|بــــر|جح |حمد ن| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

4966o8 طمه|بــــو ف|لسيد |ن حسن محمد |رو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8245o لسعود حسن بــــدوي|بــــو|عزه  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

338257 حمد|ل |لع|حمد عبــــد|لسيد |حمد | |ضتـــ بــــنه|علوم ري

488229 للطيف عويس|محمد مصطفى عىل عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o6694 د|روق محمد ج|حبــــيبــــتـــ محمد ف |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي
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27o49o لمقصود سند|لفتـــوح عبــــد |بــــو|محمد طلعتـــ  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

626489 ى طعيمه|آيه فكرى عبــــد لىح أمي  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

7o|422 ه | ف محمد عبــــد |مي  زق|لر|لرحمن عبــــد |رسر زيق|لزق|بــــ |د|

|53|54 لحميد|لسيد عبــــد |لد |محمد خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

426559 حمد|هلل محمد محمود عىل سيد |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

323528 لبــــىه|لسميع |لدين عبــــد|ح |زينبــــ محمد صل ى شمس|د| بــــ عي 

3|8768 ى عىل مريم يحن  حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

252844 لطنىط|دل محمد سعيد |بــــسمه ع |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

8o4778 ي|مجد |ء |ل|
لسيد محمد مصطفى ي|ن |سن|ل|طبــــ 

|لمنى

757o66 حمد حفنى|لسيد |هميس  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

859557 خر|ء سمي  محمد ز|سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

32575 س|لنح|دل محمود |محمد ع  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4||3o8 يد عطيتـــ|بــــو|متـــ |سلوى سل ى لي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

484436 ى  محمد محمد عىل محمد حسني 
مصطفى سكندريه|ل|حقوق 

686|28 لحرصى|حمد عىل |لعزيز |يه عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|7989 دق فهيم|دل كريم ص|ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6438|2 م محمد محروس فتـــىح عىل|هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49383| |لسق|حمد |لكريم |كريم بــــشي  عبــــد ره دمنهور|تـــج

8|2679 ي|يه ربــــيع |
حمد مصطفى ي|عه |زر

|لمنى

439975 لعدوى|عيل  |سم|م رجبــــ |د هش|جه لشيخ|ره كفر |تـــج

68775| ح خلعه|لفتـــ|لسيد عبــــد |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

4459o8 لمقصود جميل|ن ممدوح جبــــر عبــــد |مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4595|6 ئى محمد|رس حسن غيط|عمر ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42825 ن|حمد زعف|ن محمد |مينه عثــــم| لفيوم|لعلوم |ر |د

488o|9 هيم|بــــر|لسيد |لد |م خ|هش سكندريه|ل|بــــ |د|

89762o لحكيم |يز عبــــد|محمود محمد ف ج |تـــمريض سوه

456262 وى|لجد|لحكيم |لد عبــــد |هلل خ|منه  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6854o| هيم|بــــر|حمد عوض طلبــــه |لرحمن |عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

543577 در مسلم|لق|د عبــــد|متـــ فؤ|طمه سل|ف سكندريه|ل|طبــــ 
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7o435o ر|لشع|لفتـــوح |بــــو |لرحيم |حمد عبــــد |ده |غ زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6|5246 ي 
ي مصطفى

سمر|ل|لسيد |مصطفى ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

777683 لسيد|فتـــىح حسن | فتـــىح رض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

765554 حمد مصلىح عىل عزبــــ|كريم  هندستـــ بــــور سعيد

4597|3 لضوى|هيم |بــــر|هلل |حمد عبــــد|بــــسمه  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|o689 بــــوكريشتـــ |د محمد |ل فؤ|بــــسمه جم هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

7o96o5 ن|لغلبــــ|ره جمعه عىل عبــــده |س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

896385 حمد |رس محمد |هلل ي|منتـــ  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

357465 لسميع|د مدحتـــ مرىس معوض عبــــد|جه |طبــــ بــــيطرى بــــنه

266827 ى محمد  م|م|رحمه يحن  خي  |بــــ بــــنه|د|

78|o77 موئى|لديد|محمد يشى محمد  زيق|لزق|حقوق 

4338|2 لحلموىسر|هلل |ر عبــــد |لغف|حمد عبــــد | |ره طنط|تـــج

783|76 عىل محمد محمد محمد| ند زيق|لزق|نوعيتـــ 

|4|5o5 مل سمي  فضل سعد| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

3|3|oo ى  حمد|عيل |سم|فتـــ |عيل ر|سم|نرمي  ى شمس|د| بــــ عي 

772596 ويش|وى ج|لرحمن محمود عشم|ن عبــــد |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

2829|4 حسن سعيد محمد| عل كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

77232o هلل محمد قطبــــ|حمد عبــــد|ء |لىمي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

43775 د|د حم|لجو|ن عبــــد |دى سليم|هن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

428o2 ى عبــــد |لن|طمه عبــــد |ف در|لق|رص حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

759632 ه رجبــــ ح| لعدروس|مد |مي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

|35729 مل محمد|مريم مصطفى ك ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

5569o هلل مبــــروك|محمود سيد عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

8o72|2 حمد|مح معوض |ء س|عىلي ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

|34629 ن|هيم رمض|بــــر|لمنعم |حمد عبــــد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o964 لطيبــــ|بــــو |ر محمد هندى |من لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

77885 ح محمد|مصطفى محسن صل تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

43o35 لجليل|حمد عىل عبــــد |فتـــ |بــــ ر|رح هره|لق|ره |تـــج

346|53 لمجيد|مد عبــــد|مد محمد ح|ح |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 
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767863 لكريم محمود حمدى|يه عبــــد |هد ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

85|o93 ن عىلي عمر|حسن رضو سيوط|حقوق 

752234 لنمىلي|هيم محمد عىلي عىلي |بــــر|مريم  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

42o468 لدين يوسف|بــــر نرص|طمه ج|ف لشيخ|بــــ كفر |د|

227464 ى|دل حسن |حسن ع مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

362248 ف|سيد مصطفى عبــــد هلل رسر ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

9|8644 فظ |لح|لمنعم عبــــد|ل عبــــد|ن جم|حن سيوط|عه |زر

9|4974 روق محمد |طف ف|مصطفى ع سيوط|بــــ |د|

|42465 حمد|هلل محمد حسن محمد |منتـــ  ى شمس| لسن عي 

6372o3 ح|لسو|لسيد محمد مرىس بــــدر |محمود  |ره طنط|تـــج

356|38 لرحمن حسن|هيم محمد عبــــد|بــــر|هلل |عبــــد زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

273588 ي
لمنعم|خىل عبــــد|لد|سمي  | دئى ي|عه |زر

|لمنى

22|393 ن|م رشو|لسل|هيم عبــــد |بــــر|در |رق ن|ط ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

27o|o6 لمغربــــى|لسيد |ن عىل |مصطفى رضو تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

8|6887 م عزتـــ محمود محمد|مر ي|بــــ |د|
|لمنى

25684 دل عىل محمد عىل|ع| ثــــري هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

278282 لمقصود|لغنى عبــــد|لمقصود عبــــد|حمد عبــــد| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|74933 مريم مصطفى جوده محمد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

785||7 حمد خليل محمد|محمود  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

7o7934 لسيد|دى |له|لسيد عبــــد |م محمد |سل| لمنصوره|هندستـــ 

62849 ر يونس عيد يونس|ثــــ| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

269762 لمرصى|رق محمد |حمد ط| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

5o39|2 حمد محمد سليم|لسيد |محمد محمود  سكندريه|ل|بــــ |د|

88|58| لدين محمد محمود  |ء |ء عل|نجل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

9o53o6 ن |ر سلم|لستـــ|خليل فريد عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

6||992 لمجيد منصور|هلل صبــــىح سعد عبــــد |عبــــد  |بــــ طنط|د|

356723 ي ميخ|يفل ن|م وس|ندر|ئيل |ج  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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4468|4 ئيل يوسف|هر ميخ|رك م|م سكندريه|ل|ره |تـــج

46|866 زق فتـــىح عشيبــــه|لر|عبــــد| دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

757474 ى |يوسف حمدى  حمد|مي  حقوق بــــورسعيد

896635 لمجيد  |لعز حشمتـــ عبــــد|بــــو|ريم  ج|ره سوه|تـــج

3|5257 محمود سعد محمود محمد ن|حقوق حلو

52o475 ى رضو|بــــو|ل محمد |ن جم|نوره ن|لعني  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

32|84| هيم|بــــر|يمن محمد |ء |رس| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

5|445o ن لرشيدى|حمد حسن |عىل | مي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

348327 م|م|حمد |ح حسنى طه |صبــــ ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

37o9o9 تـــه|محمد شح| يمن رض| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

688|78 لمنصوري|مه حسن |س|محمود  لشيخ|هندستـــ كفر 

|42349 ن|رص محمد رمض|م ن ى شمس|تـــج ره عي 

8||836 رق رجبــــ محمد|ء ط|حسن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

638||7 هيم|بــــر|محمد صبــــرى حسن  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

442497 ض|بــــوع|م فيصل عىل |محمود حس لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

28298| مه عوده|م صبــــرى سل|حس ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

38249 ى |مصطفى عزتـــ ع لجندى|مر محمد حسني  ى شمس|زر عه عي 

5o5376 ي س|سم|محمد 
لم|عيل مصطفى سكندريه|ل|صيدله 

75o488 رم محمد|لمك|بــــو |حمد غريبــــ | عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

5|3582 ل|لع|لسيد عبــــد|د |م محمد رش|محمد عص سكندريه|ل|حقوق 

42o794 هيم قدره|بــــر|ع |لرف|حمد |محمود  لشيخ|بــــ كفر |د|

836679 ى مني  موريس عبــــد|م لسيد|رلي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

33243| رى|لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|محمد صبــــرى  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

25||29 تـــه|حمد شم|حمد |يوسف  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

758986 ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد  لعزيز|لعزيز محمد عبــــد|محمود عبــــد 

5256o4 ى عبــــد|هيم محمد رش|بــــر|حمد | لنبــــى|د حسني  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

327o48 ن|هيم عثــــم|بــــر|حمد |ندى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|388 ن|ن يحن  بــــكر سليم|نوره تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع
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437559 ح|حمد محمد جن|لم |محمد س لشيخ|طبــــ كفر 

495375 حمد محمود عطيه محمد كريم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

479589 حمد|لسيد |لسيد |حمد |لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

625344 هيم مرع|بــــر|هلل |دل عبــــد|هلل ع|عبــــد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

7225| حمد محمد|حمد سمي  | ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

226795 يف مجدى عبــــد لسيد|لمعىط |رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

47832| سعد|ل تـــوفيق |دل كم|مريم ع سكندريه|ل|ره |تـــج

89|64o لحفيظ محمد |دى عبــــد|له|د عبــــد|زي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

699|86 حمد|ء طلبــــه |حمد عل| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

36253| ي
سعيد محمود موىس| دئى لمنصوره|حقوق 

699|2| وى|لبــــحر|منى عمر رسور رسور  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

267237 م محمد خليل|يه س| ى شمس| لسن عي 

6o75|8 وى|لحفن|ن سمي  بــــدير |نوره |بــــ طنط|د|

4|7562 حد|لو|حبــــيبــــه محمد محمد عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

||7|27 ف طه |يوسف  ق|هيم |بــــر|رسر وى|لشر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

522824 ه|لل|عبــــد| لوف|بــــو|رص |لن|ء عبــــد|شيم لشيخ|عه كفر |زر

4o3467 ى |ي ى حسي  ى سعيد حسي  لخي |بــــو |سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|oo88 حمد خميس|حمد حمودتـــ |كريم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

758929 ى| حمد رجبــــ حصيوى حسي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

4765o9 حمد حمدى|م |يوسف عص سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

6|8426 حمد زينه|زم فتـــىح فتـــىح |ح ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

2|682 قرع|ل|حمد |حمد محمود محمد |ر |من هره|لق|لعلوم ج |ر |د

495297 ضى|لق|حمد عبــــده سعد عبــــدتـــ محمود | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

655o5 لسيد|رص محمد |رتـــ ن|س لفيوم|علوم 

22|82| ح|لفتـــ|حسن عبــــد| ء رض|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

42oo74 لنشيىل|حمد |ء مجدى محمد عىل |حسن لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8|5o5| ي|م ن|له|
دي فريد مهنى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

774938 مي|لش|م |لسل|ل عبــــد |يمن كم|ميس |ه ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

4395o5 لسيد حمده|لمجيد |لد عبــــد|رحمه خ لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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846386 سط|لبــــ|حمد محمد عبــــد|طمه |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

8o28| ل|لع|حمد عبــــد |حمد |مصطفى  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

234o83 م عرفه|رف س|م ع|س عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

4|2825 ن مسيحه|لمسيح سليم|ن عبــــد |مريم سليم |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|55425 ر محمود محمد محمود|مي ى شمس هندستـــ عي 

2|3469 لرشيد|تـــسبــــيح محمد حمدى عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

697o74  عىل|لك|هيم عبــــد |بــــر|م |حس
ى
ق لمنصوره|هندستـــ 

8|4972 للطيف|ر محمد عىلي عبــــد|من ي|بــــ |د|
|لمنى

87|52 هيم صبــــرتـــ نرص|بــــر|لرحمن |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

627854 ىسي خليل|حمد رفعتـــ خليل بــــل| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

9o962 لمعبــــود عىل|لحكيم عبــــد |محمد عبــــد  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

8o335| ي غبــــري|م
ل|يكل مجدي قلينى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

847638 ي|دل عبــــد|محمد ع
لمنعم مرغنى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

792357 فع|لش|بــــتـــ |حمد ثــــ|ده |حم| دين ج|بــــ سوه|د|

6o3228 ن |لحميد ند|هر عبــــد |م| مي  |تـــربــــيتـــ طنط

35|888 لحكيم|رؤي وليد محمد عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

896946 ي|ر
فتـــىح زكرى قلدس  | ئى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

63|853 حمد|هيم |بــــر|ح |ن صل|يم| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

92o3|4 لموجود |لكريم عبــــد|لموجود عبــــد|ء عبــــد|شيم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

86o593 د عيسي|لجو|ده سيد عبــــد|غ ي|هندستـــ 
|لمنى

4536o3 سم خليفه|لد محمد ق|محمود خ لشيخ|هندستـــ كفر 

69953o ى ف|ريه لسيد|روق |م حسي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

2227o9 مل حمزه|طف ك|هدى ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5689 رج |لسعد جو|بــــو |ئيل منصور |ميخ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

54738 هيم|بــــر|هيم حسنى |بــــر|ء |رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

237||7 ىط محمد عيد|لمع|بــــو|م |يه هش| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|6456 وى|حمد مصطفى سعد محمد مك| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

|28355 لفونس رفعتـــ|وجينى لويس | وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر
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296528 ى محمد |محمود ي عيل|سم|رس حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|3o3 ح محمود|يمن صل|ن |رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

45|56o ده محمود محمد محمود قطوره|حم سكندريه|ل|بــــ |د|

6|5|67 مؤمن| ل رض|نه بــــل|جوم ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

85966 حمد عىلي|لرحمن |ن عبــــد |نوره لفيوم|حقوق 

443|2 محمود| لعل|بــــو |حد |لو|حمد عبــــد | رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

|46733 ئل سيد محمد|كريم و ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|6oo5 لزينى|بــــ محمد عىل |يه|تـــيسي   هره|لق|بــــ |د|

5|7749 لعزم|بــــو |لسيد |ن |ن شعبــــ|يم| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

5o7oo لعظيم|كم عبــــد |لح|محمد مصطفى عبــــد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

4759o7 عيل|سم|حمد مرزوق |لحميد |يوسف عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o4o73 لعزيز يوسف|عمر عيد عبــــد حقوق بــــنى سويف

2|3578 لمحسن|لد عىل عبــــد|جنى خ ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

7|o977 لمرىس|رص |بــــو ن|خلود محمد عوض  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

22|98o هلل|يمن محمد عبــــد|مروه  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

675544 |لقوق|ء محمد خليل |د عل|جه لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4|9|24 ل|لجم|هيم |بــــر|لسيد |فتـــىح عىلي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42o668 حمد محمد|فوزى محمد رمزى  لشيخ|بــــ كفر |د|

475354 حديد| ريو حبــــيبــــ فتـــىح حن|م ضتـــ دمنهور|علوم ري

499842 ي |يه معروف |
ى
عيل|سم|لدسوق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|49o9 ى|سلىم محمد ه شم حسي  هره|لق|ره |تـــج

2|93o6 رق مصطفى محرم|عمر ط  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

25696| ه سعيد عبــــد| ل عوض|لع|مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8|9432 ي عبــــد|مي محمود 
لحميد محمد|لحسينى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

4342o9 يم|لد|حمد عبــــد |منيه مجدى شمخ | |ره طنط|تـــج

322237 ى محمد شلش| سلىم رض حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8o7369 فعي|لش|حمد |هيم محمد |بــــر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

854944 ن|لنبــــي يونس سليم|يونس عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى
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858584 ركو محسن صبــــىحي يعقوبــــ|م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

257o25 ي
لم خليل|مصطفى س| دئى ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

866o25 لس  سعد ظريف|نيس |كي  زيق|لزق|حقوق 

222452 هيم بــــرغش|بــــر|هيم |بــــر|م |ريم عص هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

642834 ى |ي وى|لص|وى حسينى |لص|سمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3||745 س|لي|ن |عوئى عري| ن|يؤ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

8988o4 ن  |هلل فيصل خليفه عمر|هبــــه  سيوط|حقوق 

4964|4 مد أبــــوخريبــــتـــ|هلل ح|منيتـــ محمود عبــــد| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|7o|7 ح|لحليم مصبــــ|محمد عبــــد | دين ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2459o| زى بــــلتـــج|لقطبــــ حج|محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|69352 لليثــــي|س محمد محمد |م عبــــ|هش وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

878|36 رى بــــطرس  |ئى زخ|يرينى روم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

276622 ل|لنح|هيم |بــــر|هيم |بــــر|حمد | |عل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9|8655 ى زىك | دين سند مكي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o3636 ق|لرحمن محمد محمد |عبــــد  وى مصطفى|لشر لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

64985 لرحمن حلىمي |هلل عبــــد|هبــــتـــ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|624o ف محمد ص|حمد | لح|رسر ي|هندستـــ 
|لمنى

5o7928 ي|ر
بــــر عىل حسن محمود|عىل ج| ئى سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

68o38 لد عىل عطيه|ره خ|س ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

675774 لخول|لح محمود |رق ص|تـــسنيم ط لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|25o|9 ي
لمقدم|عمرو حسن محمد | دئى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4435|5 ف حسن |حمد | لعرقسوىس|م |م|ل|رسر لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

459578 هيم|بــــر|م |لسل|ن حسنى عبــــد |يم| لشيخ|بــــ كفر |د|

8787|7 ن بــــر زىك |رؤوف ج| مي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|32586 بــــ|رم شه|لمك|بــــو |حمد عىلي |ندى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

856o|5 بــــ محمد|لوه|بــــ محروس عبــــد|لوه|عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

476543 حمد محمود|س |رق عبــــ|ء ط|آل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23|846 مد|لرحمن سعيد محمد محمدح|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

273|68 بــــينى|مر رزق |د ع|زي لشر دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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4425|o ز|لبــــ|ز عىلي محمد |لبــــ| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

6|5||4 وي|لشه|ئل يوسف |يوسف و لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|24364 لحميد عىل خرصى|روق عبــــد |طمه ف|ف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

47oo4 ى عبــــد|محمود  ى ج|لرحمن |مي  ويش|مي  هره|لق|هندستـــ 

|7843 م قطبــــ|لسل|هيم عبــــد |بــــر|ء |ل| ى شمس|تـــج ره عي 

685923 لفى|ل|تـــ |لشح|جد محمد |ن م|مريه لمنصوره|نوعيتـــ موسيقيه 

6889|7 فعي|لش|لم |دى محمود س|ن هن|سلم لمنصوره|صيدله 

263362 ه عبــــد| م محمد طه|لسل|مي  |ره بــــنه|تـــج

24|334 لس روم هلل| |حن| ئى عط|كي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

762659 ي|حمد حسن سعد رجبــــ | لعشر ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

68|66| ح|حمد صبــــ|لعزيز |حمد عبــــد |د |زي لمنصوره|هندستـــ 

3633oo لسيد|محمد محمود محمد  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

5o5432 وى|لتـــط|لدين |ل |ن وليد محمد جم|مرو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

684929 فد حسن جعفر|ن| هبــــه رض لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5436o3 د|لجو|بــــر ربــــيع عبــــد |ء ص|سم| تـــربــــيتـــ دمنهور

49246 لحليم|ل محمد عبــــد |ر جم|من ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|5692 بــــ|ل نرص غر|لدين كم|سيف  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4299o8 بــــ|م فوزى غل|حمد س| |بــــ طنط|د|

3398o7 ر محمد محمد|لستـــ|ندى عبــــد |ره بــــنه|تـــج

78o99 شم محمد|م سيد ه|حس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o9o8o ن|لهبــــي|لسيد عوض |عزتـــ محمد  سكندريه|ل|علوم 

8|9||8 ى فتـــىحي حس|ء حس|شيم ى|ني  ني  سيوط|حقوق 

6o9952 ى محمد ط ى |حسي  ي|هر حسي 
ى
ق لصي  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4474o يف عبــــد |ن لحميد سيد مرىس|دين رسر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

44o|3  مر|لمحسن ص|نور عبــــد |
ى
د|ق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|6252 عيل بــــدرى|سم|م سعيد |حس| ميىلي|ك ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|9o77 ح جعفر|لفتـــ|لسيد عبــــد |هليل | عل هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|9892 حمد|رنيم سعد زىك  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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|69368 ر|ر محمد عم|مؤمن عم ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

233|o3 وي|لمنش|هر محمد عبــــده |رضوى م كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

428398 لحميد عىل دعدوره|يمن عبــــد |ضىح  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6o5ooo |عطيتـــ | ندى جمعه عط
ى
لدسوق لمنصوره|ره |تـــج

339646 دق|لص|هيم |بــــر|محمود محمد  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

637976 لمطلبــــ|حد عبــــد |لو|لسيد عبــــد |ء |أسم زيق|لزق|بــــ |د|

9|||76 لعليم حسن |رق عبــــد|ن ط|يم| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

699o73 متـــ|مه صبــــىح محمد سل|سل| نور لمنصوره|حقوق 

346o4| هيم|بــــر|رق سيد |ر ط|من ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

446647 لدين مصطفى رجبــــ|م |يوسف حس |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

7636o5 ج|بــــو جبــــل محمود فر|د محمد محمود |جه تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

2959o4 حمد|م فريد |حمد عص| |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

6883o8 ى|م |رونتـــ مجدى بــــسخرون مي  لمنصوره|حقوق 

4|4554 بــــ|لوه|د أيمن سعد عبــــد |زي سكندريه|ل|بــــ |د|

458|o7 ر|وى مختـــ|لعزيز عشم|ء عبــــد|شيم لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

697856 ح|لسو|ن |لحميد رمض|ء محمد عبــــد |رس| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6o2442 عطيه محمد| ر رض|من ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

443386 ز|لبــــ|لسيد عىل |م مجدى |عص |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

863o56 ن|لحمد سليم|حمد محمد شيبــــتـــ | س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

759597 هلل محمد خميس طه|منه  لسويس|هندستـــ 

|873o لد سيد بــــحر|لرحمن خ|عبــــد سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

43436o ي|بــــر|ح |لفتـــ|هبــــه محمد عبــــد
|هيم دئى |علوم طنط

55|74 ى محمد محمد|عل ء حسي  ي سويف
هندستـــ بــــنى

225|44 ى محمود |ي هيم|بــــر|هيم |بــــر|سمي  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

3|2575 حمد|د عمر محمد |زي هره|لق|هندستـــ 

||68o2 هيم|بــــر|لمقصود |حسن محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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534544 ف |ء |شيم س|لسيد عبــــ|حمد |رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

87846o ى عبــــد|ي لعزيز  |لمحسن تـــوفيق عبــــد|سمي  سيوط|هندستـــ 

7o92|4 |لن|حمد محمد عىل عىل بــــدوى |
ى

ع لمنصوره|حقوق 

62474| لعوضى|هيم |بــــر|هيم سعد |بــــر| ط|بــــ دمي|د|

842|39 ي عبــــد|ء عبــــد|رس|
ي|لح|لرضى

رس حفنى ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

343668 هيم زرد|بــــر|حمد |زق |لر|حمد عبــــد| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

92|4|4 ريوس بــــولس فهيم دوس |مك ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

49o877 حمد حسن جوده محمد|ن |رو سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

352|8o لعليم محمد|يز عبــــد|حمد ف| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

847567 رص عىلي خليل|لن|له عبــــد|ه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

634567 ن عىل|ن محمد حمد|محمود مرو زيق|لزق|ره |تـــج

5o9|45 ف |محمد  هلل|لحمد عبــــد|بــــو|رسر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

263546 لسيد|هيم |بــــر|يه عوض | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|37298 ى ليوس|ممدوح فكرى بــــس| مي  ن|بــــ حلو|د|

9|4244 هيم  |بــــر|وى |هيم قن|بــــر|م |ريه سيوط|بــــ |د|

|277o8 لمنعم لطفى حسن|رس عبــــد |ره ي|س |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

37393| هر مرىس تـــوفيق مرىس|حمد م| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

6|29|o ى علوفه|بــــو|طمه محمد محمد |ف لعني  |حقوق طنط

2|6785 د محمد خليفه محمد|شهد عم ى شمس حقوق عي 

|2||o2 ج|رق محمد سيد فر|س ط|فر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o6435 حمد عىل مصطفى|رغدتـــ نبــــيل  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33856 ي|ر
ن|مه عثــــم|بــــو ش|محمد | ئى ن|فنون جميله فنون حلو

7o4529 ى محمد |ن ع|نوره حمد بــــكر|دل حسي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

783355 ي|ر
هيم محمد|بــــر|محمد | ئى زيق|لزق|علوم 

268422 مه محمود فرغل|محمود سل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|33467 هيم|بــــر|م |م|ل |محمد وجدي محمود كم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

896336 ف خلف موىس |د |جه رسر ج|بــــ سوه|د|

62447| وق مسعد أحمد مسعد سليم ن|رسر لمنصورتـــ |تـــمريض 

2oo77 بــــى محمود|بــــى سيد عر|سيد عر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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88o392 جد فكرى يوسف |بــــيشوى م سيوط|طبــــ 

9o8o7| لعزيز فرغل |زم عبــــد|شهد ح دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

5|3367 م جريس|ك حم|ريمون مل تـــربــــيتـــ دمنهور

|5496 لىح محمد|صم عبــــد |سلىم ع ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9o|648 ي
لدين محمد محمود  |ء |محمد ضى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

527748 هيم محمد|بــــر|حمد محمد |سجده  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7||oo2 هد محمد عيطه|لد محمد مج|خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34o48| هلل|ن فتـــح |م محمود سليم|ريه |علوم بــــنه

3|5|92 هر محمد|سم سعيد ز|بــــ ى شمس هندستـــ عي 

922384 هلل  |ن محمد محمود عبــــد|رمض ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4635|7 |لرحمن رخ|لبــــيىل يونس عبــــد |طمه محمود |ف لشيخ|بــــ كفر |د|

5o4247 لدين|ج |د رس|لجو|مد عبــــد |محمد ح| نور سكندريه|ل|عه |زر

3325o| لعظيم|طف صبــــىح عبــــد|ن ع|نوره |ضتـــ بــــنه|علوم ري

284847 لس| ليدي حمدى وديد كي  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

236476 ئى|لسم|رس سيد |فرح ي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

464699 ي
ح|زى حسن مصبــــ|محمد ئى |ره طنط|تـــج

||5985 لسيد|لم محمود |لسيد س|يمن |محمود  هره|لق|ره |تـــج

687678 لحسينى|زق عىل |لر|حمد عوض عبــــد | لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

83o895 ي|يز |ف| ند
ى تـــعى ن|مي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

6||379 لبــــطحيش|لسعيد |م محمد |تـــفى وس لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

37|6o5 ح|لفتـــ|ح عبــــد|م ممدوح صل|حس سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

|625o7 ى|يمن محمد ص| بــــر حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

887562 حمد |حمد عىل |بــــثــــينه  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

642454 دى منصور صبــــىح محمد|ش زيق|لزق|نوعيتـــ 

244323 ى دويد ر|محمد حمدى طه بــــكر حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

79|442 هلل|م محمد نعمتـــ |سل|محمد  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

69|378 د|ن ج|د بــــدر|لضي|ء |حسن لمنصوره|بــــ |د|

62425 م|م فتـــىح تـــم|حمد عص| لفيوم|هندستـــ 

|5523| حمد محمد|طمه حسن |ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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42666| ى|ر عزتـــ عىل محمد ش|من هي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

35o67o ن|لنبــــي محمد سليم|د عبــــد|نورتـــ عم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8842oo ى محمد ي|محمود ي ى |سي  سي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

866o49 محمد ربــــيع محمد محمد د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

9244o6 لرحيم محمد |ده عبــــد|مجدى حم ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

77669o ل|هلل عىل محمد بــــل|ل عبــــد |بــــل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28332 لجليل عىلي|محمود مصطفى عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

4392o3 ه | لجيد محمد شعيشع|هيم عبــــد |بــــر|مي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

3765o نور محمد حسن|دل |لرحمن ع|عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5657o حمد شمردل مسعود محمدكريم| ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

648o34 لسيد محمد|لسيد منس | ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

539742 حمد|لعزيز |ح أحمد عبــــد |ندي صل ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

49o322 لمنعم محمد فهىم|منى عىل عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

453|59 دى|له|لحميد عبــــد|بــــ عبــــد|لتـــو|لحميد عبــــد|عبــــد |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

45o496 ر|لجز|حمد |محمد مصطفى  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

9|4762 حمد محمود دردير  |ء |ل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

765634 لغنى تـــرىك|حمد عىل محمد عبــــد | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

74o4o ن محمد|محمود محمد عثــــم ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

26||o3 لمجيد|لسميع عبــــد|دل عبــــد|د ع|جه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

266742 للطيف محمد|لمحسن عبــــد |رق عبــــد|م ط|وس |ضتـــ بــــنه|علوم ري

3|3o2o لمول|ر عبــــد|لستـــ|مح عبــــد|حمد س| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

678|8o ى|عزيزه  لسيد محمد محمود محمد حسني  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

765488 ي |لسيد محمد |حمد |
ى
|ش|هيم بــــ|بــــر|لدسوق ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

263336 لسيد|ر حمدى مصطفى |من |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|39229 طف محمد موىس|رين ع|د تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

223568 ن محمد|ليمنى رشو|لنبــــى |بــــسنتـــ عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

82o|8| تـــه|مدحتـــ عدلي سعد شح ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

57546 ن|لدين يونس رسح|هر نور |ط حقوق بــــنى سويف

46o|5o لدين|لسيد فرغىل علم |طف |هديل ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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9o6843 لصمد محمد|رص عبــــد|لن|هيم عبــــد|بــــر| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4|9249 ود|لمطلبــــ د|ء محمد محمد محمد عبــــد |ل| لشيخ|ره كفر |تـــج

77552o يبــــ|لش|مصطفى محمد فوزى  زيق|لزق|علوم 

2o822 هيم|بــــر|تـــ |محمود محمد شح ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

8|676 ر سنوىس|لستـــ|ص سنوىس عبــــد |خل| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

88|789 لغنى محرم  |حمد عبــــد|ء |عل سيوط|ره |تـــج

4|5265 لسنكرى|م محمد محمد عىل |ريه لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

834723 هيم|بــــر|حمد مسلم محمد | ي للفن|
|دق قن|لفنى

327|49 ى هلل فهىم|عدل فرج | يوستـــي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

4o54o4 لمنعم زىكي|م عبــــد |هش| عل سكندريه|ل|ره |تـــج

|33638 حمد محمد|رص |لن|هلل عبــــد |منتـــ  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

9245|4 هلل  | |هلل محمد عط| |محمود عط سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

55524 س|روق عبــــ|بــــر ف|ص| نور تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

333|65 دريس|لسيد محمد |د |زي ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4766o در|لق|ج  فضل عبــــد|نشين ن هره|لق|بــــ |د|

2o337 ي|دي محمد ف|ه
روق قرئى ن|بــــ حلو|د|

476|79 يف فتـــىحي عبــــد  بــــر محمد|لج|خلود رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2o769 لقمص صموئيل بــــطرس|رك يوسف |م ى شمس|زر عه عي 

4o|o5o د عوض خليفه|لجو|حمد عبــــد | ره دمنهور|تـــج

527287 لسعدى محمد حسن|محمود عىل | عل سكندريه|ل|بــــ |د|

6||564 ف محمد سيد |تـــفى  حمد|رسر |نوعيتـــ موسيقيه طنط

8o24|7 لدين عىلي موىسي|د |م عم|حس ي|طبــــ 
|لمنى

428289 ه مدحتـــ محمد | لغرينى|لسيد |مي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

55434 ريج سلومه سيد بــــيوم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

83463| مد|حمد ح|مد |حمد ح| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

3|492| هلل موىس|لرحمن عبــــد|محمد عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|57276 مد هديه جوده|طمه ح|ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

26446| مل محمد عفيفى|ضىح محمد ك |تـــربــــيتـــ بــــنه

683678 ط|لعي|نم عيس |ء عوض غ|سم| لمنصوره|بــــ |د|

492379 محمد عىل محمد محمد دره تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي
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6962|6 هيم حسن|بــــر|ء صبــــرى |شيم لمنصوره|نوعيتـــ 

9|4377 لعليم |مصطفى عبــــده محمد عبــــد ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

2855o2 تـــ|رص سعد محمد محمد فرح|منى ن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7|6292 ن محمد محمد عطيتـــ|محمد رمض ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

6o623 رق عىلي محمد|ميه ط|س تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4486o4 |لنبــــى يوسف |لفتـــح عبــــد |بــــو |لرحمن |عبــــد 
لليثــــى

|ضتـــ طنط|علوم ري

42667o حمد|ل |لع|م محمد عبــــد |هلل هش|منتـــ  زيق|لزق|علوم 

|26485 دل محمد محمد|مريم ع عه مشتـــهر|زر

8|9954 ى موريس حلىمي تـــ وس|نيفي  ورصى ي|بــــ |د|
|لمنى

78539o يد محمد|يد عىل حسن ز|ز ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

||554o ى مصطفى|ء |رس عل|ي لدين حسي  لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

67964| حمد|م طه طه محمود|سل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

338833 هيم|بــــر|لعزيز |مينتـــ محمد عبــــد| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|42o|5 ن|ح لطفى سليم|عمر صل ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

6728| لحليم|د عبــــد |د رش|ء عم|سم| لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

46o57 بــــ محمد حسن محمود|رح هره|لق|صيدله 

762385 حمد محمد محمد أحمد|مهند  هندستـــ بــــور سعيد

68o678 لسيد|هيم |بــــر|يه عىل | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

79|775 روس محمد|ره صبــــرى عيد|س عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

797|3 لعزيز|لمنعم عبــــد|لرحمن طه عبــــد|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

75284o فظ|حمد ح|كرم |حمد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8|946| ي|لحميد عبــــد|جر عبــــد|ه
للطيف مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

3|76|3 لد وليد عىل فهيم|خ ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

69|872 ظه|بــــ|م |م|ل|دل محمد |حمد ع| لمنصورتـــ |تـــمريض 

3675|8 متـــ|هر سل|لظ|ء مجدي عبــــد|سم| عه مشتـــهر|زر

84||58 ي |هلل ر|م عبــــد|حس
هيم|بــــر|ضى ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |

|لفنى

25974| هلل|ح عىل عبــــد|يه صل| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

2359o2 ق|حمد محمود ىسي|ر محمد |من هره|لق|بــــ |د|

2|9532 لكريم|هيم مرشد عبــــد |بــــر|حمد |حبــــيبــــه  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

87856| ي|سعد د| مرن
ل سيدهم |ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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2|6|79 ى|عمرو عيس  لسيد محمد تـــوفيق خي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4o248o ن فرغىل|رص علو|يش ن عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

29|98 هلل|محمود محمد حسن عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

234o87 ضي|لع|سعيد محمد سعيد  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

94269 لسيد|ريم عربــــي سعد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

323583 لدين محمد سليم محمد|ء |عل| ر|ي ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

42692 لمعىط رجبــــ محمود|حمد عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

23o7|2 حمد|دل محمود |يوسف ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

89888| سم |لق|بــــو|شم |تـــحيه محمد ه ج |تـــمريض سوه

68o639 لمتـــول|لسيد |ء محمود محمد |سم| لمنصوره|حقوق 

5o2784 لحمد محمد محمود|بــــو |جر حسن |ه سكندريه|ل|عه |زر

865373 حمد|ل سعيد |سعيد بــــل |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

49o25| للطيف|لسيد عبــــد |دل |بــــ ع|رح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

464735 كريم محمد سعيد محمد حسن عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68479o بــــينى|لسبــــعينى معتـــمد |زم |تـــيسي  ح لشر لمنصوره|بــــ |د|

|648|3 لك محمد عىل|يه م| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

466|8o |لفتـــوح محمود ند|بــــو|ل |ء هل|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4429|5 لصعيدى|هيم |بــــر|لسعيد |لمتـــول |منه  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

632229 بــــر محمد|سلىم محمد ص زيق|لزق|عه |زر

766465 لم|لسيد محمد س|هدير  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

334o84 حمد محمد|رق سيد |محمد ط ى شمس حقوق عي 

|6528o ن|لحفيظ محمود سليم|م محمد عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

537|88 ن محمود|خلود مسعود عمر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o6|79 لديبــــ|ريم عىل صبــــرى عىل  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

33|329 حمد هدهود|لحميد |حمد عبــــد|تـــسنيم  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|6464o ئل جمعه غنيم|عمر و ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

448696 د|هلل حم|حمد عبــــد|هر |حمد م| |بــــ طنط|د|
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327576 عيل|سم|ن |ء زىكي حمد|ول ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

8|3896 دي|تـــغريد عىلي حسن ن ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

6o7335 بــــوكحله|بــــسمه محمد عزتـــ  |طبــــ طنط

8662|4 ه عبــــد| ي عط|لش|مي 
ى
ي|لبــــ|عبــــد| ق

ى
ق دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

339774 ي متـــولي|رو
ن متـــولي لطفى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

44|946 ر|لغف|لرحمن عبــــد |هلل عبــــد|رتـــ محمد عبــــد|س ط|بــــ دمي|د|

8o6938 لصمد|مروه رجبــــ محمد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

83|o| لعليم|دل فتـــىح عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

25248o ف صل|مروه  لدين|م |ح حس|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

284642 ح محمد يوسف|لفتـــ|م عبــــد|ف عص|يل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8|7473 حمد|عبــــدربــــه عوض عبــــدربــــه  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

784o38 لسيد خليل|تـــه |حمد عمر شح| زيق|لزق|حقوق 

4|7|98 تـــه|عيل شح|سم|هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد  |حقوق طنط

757|54 ن|سلىم محمد محمود سليم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3367o4 ى|فتـــ يوسف |ر| نور مي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

233995 د|ن منصور ج|ء محمد رمض|بــــه تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

7645|7 حمد نجم|لسيد |حمد |محمد  هندستـــ بــــور سعيد

3||758 ل سيد عىل|وليد جم ى شمس علوم عي 

4oo8oo يز حميدتـــ|ح ف|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

868|9o ن|لسم|رص عبــــده |لن|حمد عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

44o893 زي|لعزيز غ|سعد محمد عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

42648| لعزيز حسن أبــــوخبــــر|سلىم حسن عبــــد لسويس|معتـــ |علوم ج

686262 لعزيز محمد|لعزيز عبــــد |رق عبــــد |محمود ط لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

479756 هيم زويل|هر إبــــر|يحن  بــــ |ره بــــنه|تـــج

8|63o4 لنعيم محجوبــــ|م محمد عبــــد|سل| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

25o589 قيىط وكوك|زينبــــ شفيق صبــــري بــــل ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

42|2|o در|لق|ىط عبــــد |لع|حمد محمد عبــــد | لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

32o797 فر|لغ|حمد عبــــد|هيم |بــــر|عمر  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|39|99 شد|هيم محمد ر|بــــر|رق |ن ط|يم| ى شمس حقوق عي 
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25o4|9 ر|لحج|بــــر عىل |مريم محمود ج ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

48888| فظ مصطفى|مصطفى محمد محمد ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6o483 هيم|بــــر|ن |هيم رمض|بــــر|حمد | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

777568 هيم|ء محمود محمد محمد إبــــر|شيم زيق|لزق|حقوق 

692354 لق|لخ|ن عىل عبــــد |ئى شعبــــ|هدير ه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

82|o|8 لرحمن|حمد حربــــي محمد عبــــد| ره بــــنى سويف|تـــج

8o27|5 يف  ف عبــــد|رسر بــــ محمد|لتـــو|رسر ي|صيدلتـــ 
|لمنى

|5|9|7 لسميع|حبــــيبــــه محمد محمود محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

252oo| ى|م محمد ش|يوسف عص هي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

676336 عيل|سم|عيل |سم|سلىم يشى  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

78o98o زق|لر|لسيد محمد عبــــد|حمد |لسيد | زيق|لزق|عه |زر

643294 بــــوزيد|لسيد |هيم حسينى |بــــر| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

7o846| هيم عىل|بــــر|زينبــــ محمد محمد  لمنصوره|صيدله 

373837 عيل|سم|لسيد |محمد عزتـــ رجبــــ  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

897753 لرسول |حمد عبــــد|تـــه |شح| رض سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|3|7  عبــــد |ن عص|يم|
ى
طر|لرحمن خ|م شوق هره|لق|حقوق 

288oo4 مد محمد خليف|هلل ح|ء عبــــد|سم| شمون|نوعيتـــ 

|54967 حمد سعيد محمد|رحمه  ى شمس| لسن عي 

76749 ن روق خرصى|مصطفى ف| مي  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

67997| ف عبــــد |زينبــــ  لحميد يوسف|رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|44o79 لق محمود عفتـــ|لخ|لدين عبــــد |ء |م عل هره|لق|ره |تـــج

3|439| م|م|لمطلبــــ |حمد عبــــد|محمد  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

69o4|o ل|غبــــري| د حن|نوبــــ عم|بــــ| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

756|48 ل أحمد محمد|ن سليم كم|نوره ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

8545|7 ي عىلي عبــــد|ريم ر
در|لق|ضى ي|بــــ |د|

|لمنى

6o5o|5 لغ|تـــتـــ محمد بــــ|ندى محمد شح ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

7oo337 حمد|ن سيد |شعبــــ| ء رض|رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

34|665 تـــ ر| لحكيم منصور|فتـــ عبــــد|مي  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

482895 هلل عبــــيد|بــــر عبــــد |رتـــ محمد ج|س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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488|92 ذل|لش|لفتـــوح محمد |بــــو|زن محمد |م تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

333957 د|مل ج|بــــيشوى بــــخيتـــ ك ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

42o823 لسيد|لمرىس |ء نزيه عىل |سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

527o4| مر|لدين محمد محمد ع|حمد سعد |حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

24o944 ج|بــــر فر|هلل ص|دل عبــــد|محمد ع |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

64o365 تـــه|دي جوده محمد شح|له|له |ه لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|2|o47 ن|ح عىل رضو|هلل صل|هبــــتـــ  هره|لق|حقوق 

646933 ف |جر |ه بــــينى |رسر حمد مندور|لشر لمنصوره|حقوق 

83383 ريم عمرو محمد طلعتـــ بــــكرى لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

8234o9 ء حسن محمد جبــــر|ول ي|بــــ |د|
|لمنى

5|7||| تـــ|دل بــــرك|ن مصطفى ع|نوره تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

87o599 هلل عمر|حمد حسبــــ |ره |س ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

84837o يه ممدوح يوسف بــــدري| ن|سو|بــــ |د|

6o9929 ى محمود محمد  ن|لغلبــــ|نرمي  |تـــربــــيتـــ طنط

82298 حمد محمد نرص مرىس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

78967| حمد|لبــــدرى |لسيد |لبــــدرى | ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

8886|6 حمد متـــول حسن |ء |شيم سيوط|صيدلتـــ 

444444 ح شوشه|لفتـــ|ن محمد عبــــد |يم| لشيخ|عه كفر |زر

488286 بــــيتـــر مفيد جيد بــــطرس تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

||789| حمد|لمنعم |م عبــــد |حمد عص| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

35|692 لعزيز حمزه|يمن محمد عبــــد|حمد | ى شمس حقوق عي 

786979 م|لتـــه|زق عيس محمد |لر|محمد عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|5427 |  دير زكري|بــــ|ئيل |مح ميخ|س وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

7o9667 لمنصورى|ن |د حسن سليم|هند رش لمنصوره|ل |طف|ض |ري

259462 لد محمد عىل|طمه خ|ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2545|7 لمزين|حمد |هيم |بــــر|حمد |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|3o95| لم|لحكيم س|ل عبــــد |ن جم|مرو ى شمس|تـــج ره عي 

882oo6 ده عىل محمد |لكريم حم|عبــــد سيوط|عه |زر

8o3787 هيم محمد|بــــر|مريم خميس  ي|بــــ |د|
|لمنى
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846o73 ي عبــــد
ي|محمود مصطفى

لعزيز مدئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

2526o7 رى|لصبــــ|لمنعم |رون عبــــد|مينه ه| شمون|نوعيتـــ 

3||453 ى ى مدحتـــ خلف حسي  حسي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|55932  عبــــد | دين
ى
لحميد|سمي  شوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

526o49 لدين محمود عىل محمود عبــــيد|عىل  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

697254 زى|للطيف محمد غ|للطيف طلعتـــ عبــــد |عبــــد  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

8327|| ي محمود عىلي
محمود مصطفى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

64237| عي|لسبــــ|حمد جميل محمد | زيق|لزق|حقوق 

|9884 لم|ل س|لمتـــع|مؤمن محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

322489 لبــــيوم|لسيد |دل بــــيوم |ندى ع ن|بــــ حلو|د|

||95o3 ى|يوسف محمود صبــــىح  مي  ى شمس|تـــج ره عي 

42289| حمد محمد تـــوفيق|ل |روضه كم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

43253 ف كرم عبــــد |بــــ |لوه|عبــــد  لمؤمن|رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

24|2o8 وى|لص|دى محمود محمد محمد |له|عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8255| حمد|حمد قرئى سيد |مصطفى  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

876549 حمد  |لكريم | |محمد حسن عط سيوط|هندستـــ 

4|8857 زى|تـــه حج|صف سعد شح|د ن|زي ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

3|2o|8 ن بــــتـــ|هلل ثــــ|ل سعد |هل| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7878| نعمه حسن جوده حسن حسن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

62o599 ج |نور محمد خف|ن محمد |نوره ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

43o226 ي فهىم صل|
ح|يتـــ أحمد مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

48366o ى| لشهيد سعيد|لشهيدى عبــــد |ئى عزتـــ |ه| لفي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8o5355 محمد عرفه محمود محمد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3249|7 هلل بــــكرى|لرحمن رزق عوض |عبــــد هره|لق|بــــ |د|

63|223 ي|ر
مه|محمد محبــــ محمود سل| ئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

526225 عيل|سم|حمد |ذ محمد محمود |مع سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

839572 ى|لزهري حس|يع |طمه ط|ف ني  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

48579| هلل خميس عىل محمد عىل|منتـــ  سكندريه|ل|ره |تـــج
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4|6|85 ر|بــــر طه عطيه عم|م ج |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

233o97 ف ص|رحمه  حمد عمر|لح |رسر هره|لق|بــــ |د|

7|o73| ر|لجز|حمد فريد |كريم فريد  لمنصوره|حقوق 

|38|o5 بــــو زيد|بــــو زيد محمود |رس محمود |ي ى شمس|تـــج ره عي 

358769 لحميد|رص حمدى عبــــد|جدتـــ ن|م ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4|98o9 هيم موىس|بــــر|حمد حمدى محمد | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

844|87 يهم منصور مىكي منصور| ن|سو|ضتـــ |علوم ري

34o479 لسيد|لسيد حسن |ء مدحتـــ |رج |تـــمريض بــــنه

242739 لح|لم ص|لرحمن س|لم عبــــد|محمود س ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

|48889 ي
لنبــــى|محمد فتـــىح سيد عبــــد | دئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|7435 ح غيثــــ|لفتـــ|دل محمد عبــــد|سلىم ع هره|لق|حقوق 

||5544 نطونيوس|ل |د غ|ندرو ميل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o|62o ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ضىح محمد  سكندريه|ل|علوم 

323672 حمد محمد مصطفى|نعمتـــ محمد  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

286765 هيم|بــــر|هدى نبــــوى فرج  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

287854 ع|لرف|لمنعم |ء محمد عبــــد|رس| شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

88587o ل |بــــوجبــــل جل|ح |مروه ربــــ سيوط|تـــربــــيتـــ 

4|4738 ن عنتـــر|ء حبــــسر شعبــــ|رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5|3|66 لك حيدره|لم|لسعيد مبــــروك عبــــد |هيم |إبــــر هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

9o|o76 ف حلىم ع|هلل |منتـــ  صم  |رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

68o49| هيم محمد محمد|بــــر|د |محمد عم لمنصوره|ره |تـــج

489724  |روس |متـــ عد|س|ر |مي
ى
هيم|بــــر|لدسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

493|o مل محمود|جد محمد ك|م هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

8oo22 حمد|يمن صبــــىح محمد |زينبــــ  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

676656 ج |لبــــلتـــ|حمد |ر |لغف|يمن عبــــد |منيه | لمنصوره|بــــ |د|

7o5946 ه رجبــــ محمد عىل عبــــد | دى|له|مي  ن|طبــــ حلو

5465o8 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|لحميد عبــــد|هيم عبــــد|بــــر| سكندريه|ل|حقوق 

||7686 رضوى وجيه محمد خليل ن|تـــربــــيتـــ حلو

694|94 لمغربــــى|ل |لع|ح عبــــد |لفتـــ|نم عبــــد |عمرو غ لمنصوره|حقوق 
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445969 مل معوض عويضتـــ|د ك|بــــيتـــر عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44||29 تـــ محمود عبــــد| عيل|سم|ح |لفتـــ|مي  لشيخ|تـــمريض كفر 

|463|9 لد سيد عىلي|خلود خ هره|لق|عه |زر

8572|4 ن ويرس|مجدي سعد س| مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|368o| ى |ي ف نظىم فوزى|سمي  رسر |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

84|776 ي عبــــد
ن|لمحسن محمد رضو|مصطفى ن|سو|حقوق 

|9393 ف لويز محروس| |ر|كل رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

834o7| ر|مي  نص|ل |ن جم|يم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6ooo64 ى|بــــر|مي  سليم |ندرو | عطيه| هيم مي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

75776o نسمه سمي  يحن  بــــسيوئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

79|779 م حسينى محمد حسينى|مي  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

|26|38 ى محمود عبــــد  لمقصود|محمود حسي  هره|لق|ره |تـــج

42327| هيم محمد|بــــر|حمد |مصطفى  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8||36| ء خلف فرج حسن|وف ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8|73|5 ي
ي سمي  محمد مصطفى

مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

62o936 لعوضى هيبــــه|لسعيد |سمي  نور  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

327954 رك|لحليم مبــــ|حمد عبــــد|لرحمن محمد سيد|عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

4944|3 لجدوي|ل محمد |عي كم|ل رف|كم |حقوق طنط

7584oo در|لق|م محمد عبــــد ربــــتـــ عبــــد |ريه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

6||6|6 يف|ل |جر محمد كم|ه لسيد عزبــــ رسر زيق|لزق|عه |زر

8|5o34 رس|ن ف|منه محمد عثــــم| ره بــــنى سويف|تـــج

8o5446 د|لم محمد عو|لد س|خ ي|بــــ |د|
|لمنى

853939 يق زىكي|دل ف|جون ع ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

52o||5 ه محمود محمد بــــ رم|مشي  بــــ دمنهور|د|

223798 ى كم|ه حمد محمود|لدين |ل |جر حسي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

3638o9 دل شديد مرىس|حمد ع| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

3662o4 ى س|ي د عطيه فوده|لجو|م عبــــد|سمي  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

86o726 لحكيم|لنبــــي عبــــد|دل عبــــد|كريم ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8o9639 لرحمن رجبــــ محمد ذىكي حميد|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

33|637 يف عبــــد لحليم فرج|يم عبــــد|لد|مروتـــ رسر |كليتـــ هندستـــ بــــنه
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25|o68 لبــــكرى حبــــيبــــ|صم نبــــيل محمد |ع ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

8549|2 بــــ|لوه|مل عبــــد|يد ك|صم ع|ع ره بــــنى سويف|تـــج

4243|9 لجنيدى محمد محمد|مصطفى محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

98668 حمد حسن|محمد | نور تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

442597 ىطي مندور|لع|محمد عبــــد| ن رض|رو |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

3|6|39 دل عنتـــر بــــدوى|ء ع|ل| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

7556o9 ف مصطفى عىل|م |ريه رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

752o92 ن لعظيم محمد|بــــ عبــــد |يه| |مي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

|42o9 لق|لخ|روق عبــــد |حمد ف|ء |ل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35o332 حمد|وى |لص|ل |محمود جم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|56924 د|حمد عي|لسيد |لد محمود |خ لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|32672 ي|
رتـــ|س سعد بــــش|لي| |يفروئى ى شمس|د| بــــ عي 

|5373o  عبــــد |لش|سعيد عبــــد | رند
ى
لصبــــور|ق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

23624 يف  ف زىك ص|رسر لح|رسر دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|468o2 مه محمود محمد|س|مصطفى  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

6o|282 د|لجو|س عبــــد |منيه مجدى مأمون عبــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

844769 ف حسن |ء محمد |رس| حمد|رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

956oo لحليم محمود|عمرو بــــهجتـــ عبــــد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

|2o87| يد|لدين محمد حسن ز|ح |ممدوح صل ن|حقوق حلو

9|2639 بــــ حسن منصور |زينبــــ دي ج|ره سوه|تـــج

235o54 ن حسن حسن|محمد شعبــــ ى شمس|زر عه عي 

9o9323 ن |هيم محمود عثــــم|بــــر|سط |لبــــ|ء عبــــد|عىلي ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|2648| مل|م ربــــيع ك|خلود عص هره|لق|ره |تـــج

|53525 ي|ء خ|رس|
لد فتـــىحي نويسر هره|لق|علوم 

|63o5 لحميد نصي |دل عبــــد |مصطفى ع هره|لق|حقوق 

||7|62 لسيد|دل |تـــم ع|روى ح| ى شمس| لسن عي 

79|586 ي |محمد ر
ي|بــــر|حمد |ضى

هيم مصطفى ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

299777 شم محمد|رحمه عيد ه دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

832443 رس عىلي محمد|م ي|وس ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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834876 لم عبــــده رشيدي|عبــــده س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

757825 حمد سعيد بــــربــــرى|محمود  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6|852o لسجيع|رس محمد |ي| دين ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

68|7o6 لسيد|عيل |سم|ر |لغف|لدين عبــــد |ء |كريم عل لمنصوره|حقوق 

8|3582 ي م
جد بــــريقع محمد|منى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

88|577 ى |سم|مروه محمود  عيل حسي  سيوط|بــــ |د|

62|283 م محمود حسن متـــول عىل ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

|34383 منيه عيد محمد سيد| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4434| هلل|لد ضيف |ن خ|محمود شعبــــ د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

23479 |لبــــ|لسيد عبــــد |لسيد |كريم وليد 
ى
ق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

439758 تـــى|للو|م |لسل|جر محمد عبــــد |ه لشيخ|علوم كفر 

|35647 لحميد نجم|ن عبــــد |ر رمض|من هره|لق|لعلوم ج |ر |د

635375 ي
ن محمد|عىل شعبــــ| دئى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

489|46 هيم حسن عىل|بــــر|ندى محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|65794 ى ع|م هيم مسعد|بــــر|دل |دلي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

769534 ى|لم عبــــد |ح س|فر| هلل حسي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

8o9758 هلل محمد عىلي|ء محمود عبــــد|سم| ره بــــنى سويف|تـــج

433388 ر|وى نص|لر|مه نبــــيل |س| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4|4637 حمد|لمنعم سيد |ء حسن عبــــد |حسن تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

845884 بــــوضيف عىلي|هلل سيد |عبــــد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

3|834 هيم محمد|بــــر|م |حمد حس| ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

27|46o لسيد متـــول ديبــــ|م |س| ر|ي |صيدله طنط

85o485 ى محمد|تـــيسي  عبــــد هلل حسي  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

883492 د |م ج|لسل|ل عبــــد|محمد جم ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

4267|5 م|لق سل|لخ|ن محمد عبــــد |ريم رمض سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

7o8974 ل|لع|لسعيد محمد عبــــد |يه | لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|3|83| دى|له|تـــ سيد محمد عبــــد |ي| هره|لق|طبــــ 

899526 هدير خليل محمد بــــخيتـــ  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

28|o6| |عمرو سيد محمد محمد رخ ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ
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6oo89| ل محمد عىل|ندى محمد هل |بــــ طنط|د|

64|623 م عىلي|لسل|ن محمد محمد عبــــد |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

|4552o حمد مجدى محمد طلعتـــ|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

6|34o7 |لفتـــوح |بــــو|بــــ |لوه|لفتـــوح عبــــد|بــــو|حمد |
لموىسر

|هندستـــ طنط

8o5866 لمنعم عبــــوده|لد عبــــد|حمد خ| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

58788 مد|د ح|محمود عىلي مر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

5423|7 م تـــرىك|لسل|هيم عبــــد|بــــر|يدى |ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

62|838 لفرسيس|لح |بــــوص|حمد محمد | |مه ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

687968 ه | تـــ|لمقصود بــــرك|لسيد عبــــد |لبــــدوى |مي  لمنصوره|طبــــ 

526664 هلل|حمد سعدى عبــــد|هلل |عبــــد ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

5o36|o عىل يوسف محمد| رن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4o74|8 ي|لخن|هيم |بــــر|منيتـــ طلعتـــ فتـــىح |
ئى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5|7968 ج|لطن|ن بــــزيد ذىك محمد |يم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

887256 ف محمد عىل |مروه  رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

5434o4 لكريم|مر عبــــد|هلل ع|ء عبــــد|سم| تـــربــــيتـــ دمنهور

634225 هلل|لعظيم حسن عبــــد|محمد عبــــد زيق|لزق|حقوق 

87787 لد محمد عىل|حمد خ| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7|7483 لم|حمد نرص س|رص |لن|ء عبــــد |شيم لمنصوره|حقوق 

634337 د محمد عىلي|عم| نور ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

545227 م محمد|لسل|حمد عبــــد |م |لسل|محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

486||6 ى هلل|بــــ |بــــيل ج|ظريف ه| روجي  |ره طنط|تـــج

35626| لرحمن|عيل عبــــد|سم|لرحمن |عمر عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|663|3 هيم محمود|بــــر|هيم محمد |بــــر| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

238355 لم|لم عىل س|حمد س|يدى |ه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

445836 لسيد مصطفى|حمد محمد مصطفى | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|5787 حمد عىلي|حمد محمد |هند  هره|لق|بــــ |د|

43oo94 لدين|ل |هيم جم|طف إبــــر|ع| ر|ي |طبــــ طنط

768835 ن محمد أحمد|محمد رمض عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

646438 لصديق|لسيد محمد |مريم محمد  لمنصوره|حقوق 
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8|9o87 ن|رق فضل عثــــم|ط| رن ي|لسن |
|لمنى

32o456 بــــ عىل|لوه|محمد سعيد عبــــد هره|لق|طبــــ 

446o8o ج عىل|لح|لفتـــوح مليىح  |بــــو |عمرو مهدى  سكندريه|ل|هندستـــ 

694472 لنبــــوى|لسيد |لغنى |م عىل عبــــد |ريه لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

867753 ج|لسيد فر|ن |مروه شعل ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

89|o|9 ى |ء |ل| يمن محمد حسي  سيوط|بــــ |د|

345o5o حمد|لح |ء محمود محمد ص|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4|849 فظ|ح| رس زكري|حمد ي| هره|لق|علوم 

53o|o6 ي
لمنعم محمد محمد قطيط|عبــــد| دئى ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

تـــ|بــــ لبــــحي 

7o72| لرحمن|ل عبــــد |حمد جبــــ|لرحمن |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

69o3o5 منيه يوسف محمد يوسف| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

83o33 ف |محمد  شم|هيم ه|بــــر|رسر ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

642557 حمد محمد|لق |لخ|حمد عبــــد|محمد  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

8oo343 ي محمود محمد
محمود مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o3|38 لسيد |حمد |رص |م ن|ريه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

48o43| حمد حسبــــ|سط محمد |لبــــ|محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

3593|7 هيم|بــــر|محمود محمد مصطفى محمد  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

829o82 حمد|محمود محمد عىلي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

3|333| ى عم هيم محمد|بــــر|د |حني  ى شمس|د| بــــ عي 

68476| يف محمد طلعتـــ  لعزبــــ|عمر رسر لمنصوره|ره |تـــج

||5465 ي عبــــود| هن
محمد مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

4267|o ن|ن محمد محمد بــــهلول عثــــم|يم| لشيخ|عه كفر |زر

33234| ي ق بــــ محمد|لوه|سم عبــــد|عبــــي  خي  لعريش|بــــ |د|

8869|5 ى |رس |لح|كريمه عبــــد حمد |مي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|5o577 لم|لدين س|جد بــــىه |مي  م| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

827642 ى محمد|بــــو|محمد | نه ليمي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4262|7 ى |مريم عبــــد  عه|لسيد رف|لكريم حسي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

645|69 ى |محمد محمد  لشيخ|مي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

88o883 هلل  |د |يمن عىل ج|ء |سم| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

Wednesday, September 5, 2018 Page 3415 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5294o3 |محمد حسن بــــسيوئى ند سكندريه|ل|حقوق 

52363| لسيد|ح سعد |لفتـــ|حمد عبــــد | سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

629o68 ن|طف محمود عىلي سليم|مريم ع زيق|لزق|ره |تـــج

|352o6 حمد سيد محمد|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|37o39 بــــر|محمد رسىم محمد عىل ج ى شمس|تـــج ره عي 

75o56o عمر يشى عرفه محمد عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

8|7|4| هيم|بــــر|تـــه |هيم شح|بــــر|دهم | ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

|69997 |لوف|بــــو|حمد |للطيف |ء عبــــد |رس| |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

7o8577 ه | لسيد|وى عبــــده |لشبــــر|مي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

79348 هيم محمود|بــــر|حمد |لحسن | ى شمس|زر عه عي 

6795o7 در جبــــر حبــــيسر|لق|بــــر عبــــد |ص| ند لمنصوره|عه |زر

8235o8 لبــــديع|لدين عبــــد|ء سعد |ر عل|من ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

63o454 لسيد|هلل محمد |رق عبــــد |محمود ط زيق|لزق|هندستـــ 

339245 ر|لنج|مر |هيم محمد محمد ع|بــــر|مد |ح  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

786|74 |لمو|لسيد ذىك |ل |نىه جم
ى
ق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

693o86 وى|لطنط|لسميع |د فخرى محمد عبــــد |زي لمنصوره|ره |تـــج

4o556o يف مغ وق رسر هيم حسن|بــــر|وري |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o244o سكندر|ئل عطيه محمد |م و|وس زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

865943 لمسيح شنوده|سحق عبــــد|ره |س |نوعيتـــ فنيه قن

5937o د|بــــدوي مسلم محمد مر ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

|75944 ى موىس|عىلي ء محمد حسي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

755|7| رضوى محمد فهىم محمد عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|66259 لحميد عىل|عىل محسن عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

235844 لمجد|بــــو|لرؤوف |رس عبــــد|سهيله ي ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

775574 لم|دى س|له|حمد محمد سعد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

884|87 لرحيم |لمنعم عىل عبــــد|رس عبــــد|ف سيوط|ره |تـــج

2|466o ح|لفتـــ|حمد محمد بــــسيوئى عبــــد| ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

765o29 تـــ|للف|مصطفى | مصطفى زكري هندستـــ بــــور سعيد
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77359| هيم|بــــر|يه وليد محمود محمد | ى شمس| لسن عي 

624334 ى أحمد|من ر صديق صديق حسي  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

7|658o هلل عىل محمود عىل جمعه|عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

267|53 لسيفى|هيم محمد محمد |بــــر|يه | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3436|o خلود محمد عىل حسن عرموش ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

26938o ف|هيم خل|بــــر|سلىم محمد  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

8932o| ى خلف |يه صل| ح حسي  سيوط|بــــ |د|

864o64 بــــي عىلي|حمد عر|هيم |بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

42|8|5 م|لسل|لعزيز عبــــد|م سعيد عبــــد|سل| |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

|26595 بــــر|عليتـــ مصطفى سيد ج هره|لق|ره |تـــج

85525| ي
لسيد|لحميد |مح عبــــد|ء س|ضى حقوق بــــنى سويف

9o2o26 هلل  | |هيم وديع قيرص عط|بــــر| ج|بــــ سوه|د|

4|538| ى محمد محمد نرص محمد خي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

48868 ى  ى|م حسي  حمد حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

49ooo3 ى|سمر سمي  حرز  هلل محمود حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

255893 م|د ضي|دل رش|محمد ع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

693|37 يه محمود عبــــده حشيش| لمنصوره|عه |زر

|24874 ج|حمد عىل فر|ء |رس| ى شمس هندستـــ عي 

464536 نوبــــى |دل محمد |مصطفى ع حمد دميس|لشر سكندريه|ل|بــــ |د|

899726 ي|ن د|د ستـــر|بــــيتـــر ميل
ل |ئى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

6o3272 ن|هيم محمد كن|بــــر|در |حمد ن| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

696|7| مه|لسعيد محمد سل|حمد |ء |سم| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

645576 س|ل يونس حو|حمد جم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

265924 لعظيم طلبــــه|لدين عبــــد|ح |محمد صل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7o3399 عيل فرج|سم|عيل محمد |سم|ئى |م| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|46734 لس زكري بــــشي  سعيد| كي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

358o|5 ف محمد كم|ل |كم ل|رسر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

84|86| دق محمد|لص|محمد | سه دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن
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64|25| لدين حسن|ل محمود فوزى شمس |م| زيق|لزق|بــــ |د|

53836| هدير محجوبــــ بــــسيوئى محجوبــــ ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

2|2377 حمد خميس|يم |لد|نور عبــــد|عمرو  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

499885 يف|هيم |بــــر|ندى مصطفى  لشر ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

48724 ى |ي ى |حمد ي|سي  حمد|سي  هره|لق|حقوق 

348667 بــــورزق|هد |لرحمن عمرو بــــدوى مج|عبــــد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

46o82o وى سعد حسن بــــريك|لص|حمد | |حقوق طنط

897o6| ن  |سم عتـــم|لدين ق|ح |ء صل|سم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4o7246 ي
عطيتـــ بــــطرس عطيتـــ| دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

349492 لعزيز سليم|حمد عبــــد|منى ممدوح  ى شمس صيدله عي 

229268 مجدى فهد مرزوق| رين|م ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

24o3|6 هيم|بــــر|شم رجبــــ |هر ه|جر ط|ه هره|لق|ره |تـــج

529o|2 ى|بــــو|محمد عوض فهىم  لعني  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

4|95o| ر|لف|لغنى |رى عبــــد |لبــــ|هند عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

459726 للطيف|ن حنفى محمود عبــــد|يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

36o54o وق محمد نجيبــــ منصور ح دى|له|فظ عبــــد|رسر زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

364o34 بــــوليلتـــ|هيم |بــــر|عيل |سم|عيل |سم|ء |عىلي لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

255|o5 غ|لصبــــ|عبــــي  فوزى مبــــروك  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

5|6476 ى|لحميد ش|ء خميس عبــــد |رس| هي  علوم دمنهور

44|425 يز محمد بــــسيوئى عىل|محمود ف سكندريه|ل|صيدله 

5|9783 بــــوعمر|ن محمد مصطفى محمد |نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

757||3 يه رشدى غريبــــ محمد| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

9|4o96 بــــ محمد محمد رزق |رح سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

58544 ك|غبــــ مل|ندى سمي  ر|س ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

92||9 يه فريد محمد عزيز| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|56464 ى|بــــو |ل سيد عىل |يوسف جم لعني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7|6537 |سك|ل|هيم |بــــر|زق |لر|دل عبــــد |محمود ع
ى
ق ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

5229|4 ئى|لسوس|عيل منصور |سم|ء |سم| زيق|لزق|عه |زر

7835|o دق محمد|لص|ح |فيصل صل تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |
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9||378 ل |لع|حمد محمود محمد عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

858|7 لعليم محمود|حمد سيد عبــــد | لفيوم|بــــ |د|

693724 بــــ|هيم |بــــر|عزه فوزى رزق  ض|لشر لمنصوره|بــــ |د|

||9682 روق محمود|حمد ف|يوسف  ن|بــــ حلو|د|

4o9833 لففى|ن محمد |ندى شعبــــ |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

83o3|8 وي عىلي محمود|محمود سحر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

4794oo ف مس|مريم  حمد|هل محمود |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26288| ى |محمد حموده  |لعط|بــــو |لخرصى |طبــــ بــــنه

|34o23 ل|لع|لعزيز عبــــد |مح عبــــد |مصطفى س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4922|o حمد محمد محمود محمد وهيبــــ| سكندريه|ل|بــــ |د|

763525 لمجدى|ر مسعد فكرى محمد |من ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

343432 لعزيز|حمد حسن عطوه عبــــد| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

87o652 هر خميس|ن ط|ن شعبــــ|حن ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

78|8|7 حمد|حمد محمد |ن |نوره زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

228246 حمد حسن هندى|ندى محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|32|o2 يه رفعتـــ رجبــــ عبــــده| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

762688 هيم|بــــر|حمد حفنى |حمد |محمد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

8o7382 سيىلي|هيم بــــ|بــــر|جح |مي  ن| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

2327|3 سم|لق|بــــو|سم محمد |لق|بــــو|رؤى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|934| جي عىلي فرغىلي|بــــ ض|رح ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

5|7|44 ن|لرسول مرج|بــــر محمد عبــــد |ره ج|ي طبــــ بــــيطرى دمنهور

43|8| يف محمود عبــــد  ح|لفتـــ|مصطفى رسر ه ى نوعيتـــ جي 

885294 بــــر |حمد ج|مه |س|زينبــــ  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|2o792 ى ميخ|كوس نش|كري ئيل|تـــ رسىم حني  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

626376 هيم|بــــر|بــــدر محمد | ء رض|سم| زيق|لزق|علوم 

622276 ر محمود|لغف|لمعىط عبــــد |مد عبــــد |حمد ح| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

62ooo9 لقصبــــى|لسعيد محمود |هلل |عبــــد  لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

347589 يد|لحميد ف|حمد مصطفى محمود عبــــد| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

824948 حمد|حمد محمد |هلل |عبــــد ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

62864o در|لق|ء سعيد جوده عبــــد |لشيم| زيق |لزق|تـــمريض 
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3|4429 ح محمد|لفتـــ|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|456o5 ي|م
ء محمد محمد|زن ضى ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

433769 ر|لجز|هر محمد |محمد ط |ره طنط|تـــج

843472 عيل|سم|يد محمد وزيري |ف ن|سو|بــــ |د|

|6oo36 هيم|بــــر|لمنعم |ج محمد عبــــد |ض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

698279 ى ن|ي هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|رص |سمي  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

6|4365 له|لسيد سبــــ|لودود |ندى عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

77|334 ر|ن نص|م سليم|لسل|جر حسن عبــــد |ه زيق|لزق|هندستـــ 

|4579o لسيد|ن زىك |محمد شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|oo7 حمد|حمد محمد |محمود  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

52o796 دم|دريس ي|هيم |بــــر|يد |ن ز|يم| سكندريه|ل|طبــــ 

|787|9 هلل|ن عبــــد |حمد محمد رسل|منى  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

832|9 ئى|لنبــــه|مريم رجبــــ محمد محمد  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

534o39 ن|محمود عنتـــر حموده علو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68|4o4 هيم|بــــر|لسيد |لرؤف |يوسف محمود عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

||59o9 ل|لغز|لسيد | |فرح محمد رض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o7967 هلل|حمد عبــــد |هلل |كريمه عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

89795 حمد عىل|بــــ سيد |يه|ء |رس| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

23o7|| حمد مدبــــول|دل |يوسف ع هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

444293 هلل|د |يل خرصى ج|لج| |دين لشيخ|عه كفر |زر

42746 لحميد عرفه|عبــــد| كريم رض هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

63||88 هيم|بــــر|لسميع |لرحمن عبــــد |ن عبــــد |يم| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

4549|5 للطيف|د حمدي عبــــد |دين عم|ن سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

755o67 م|لسل|ن عبــــد |م عثــــم|لسل|حمد عبــــد | عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

2334|9 بــــوزيد|دل فوزى |منه ع هره|لق|بــــ |د|

428565  محمد سل|ن صبــــرى |إيم
ى
م|لدسوق |علوم طنط

634275 حمد يوسف|لدين |ء |يتـــ عل| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

34|o4o حمد|د عبــــده سيد |رص رش|لن|م عبــــد|سل| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|64375 ى|محمد  ى محمد حسي  مي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|
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774785 لحميد ربــــيع|حمد محمد محمد عىل عبــــد | مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

639253 سط محمد عبــــده|لبــــ|ئى عبــــد|ن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

498o|8 ف محمود شعبــــ|ريو يم|لن|ن |ن أرسر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

237|9o |حمد |م سعد |رحمه هش
ى
لدسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|2536 ده|ل محمد حسن حم|ن جم|يم| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

628o74 هلل|طف مهدى عبــــد|أمنيه ع زيق|لزق|علوم 

793479 حمد|لدين محمد |ح |ن صل|نوره وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

42|o87 حمد محمد|لرحيم |حمد عبــــد |ن |يم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

5||335 حمد هميسه|عيل |سم|حمد |محمد  بــــ دمنهور|د|

5o4248 شد|د ر|ن رجبــــ محمد رش|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2oo24 بــــ فهيم|لتـــو|مي  ربــــيع عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

52|o68 س قمح|لعزيز محمود عبــــ|عبــــد| ر|ي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o|o96 لمرشدى|لسيد |محمود محمد  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

62959| ج|م محمد عطيه حج|م س|ريه زيق|لزق|علوم 

7o8785 ل|لع|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|ن محمد |يم| لمنصوره|طبــــ 

53o249 ط|تـــتـــ محمد قطق|طمتـــ نجيبــــ شح|ف لشيخ|هندستـــ كفر 

2o||6 لك|لم|لح طه عبــــد |لرحمن محسن ص|عبــــد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

924575 حمد |حمد |محمد حسن  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

832o29 مه|دق سل|دل ص|ء ع|شيم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

892525 حمد عىلي |يه محمد | ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

78|85 ى|متـــ |رحمتـــ محمد سل مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

539o8 وي|بــــر سمي  تـــق|مريم ص بــــ بــــنى سويف|د|

7o43|o ى|بــــر|د |حمد فؤ|مصطفى  هيم  حسي  زيق|لزق|حقوق 

|392o4 بــــدين محمد محمد|لع|يه زين | ى شمس|تـــج ره عي 

|8387 حمد عيس|د |محمد محمود فؤ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

449998 د|هيم مر|بــــر|لدين محمود |ر فخر |مي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

5o93oo ى محمد قنديل  حسي 
مصطفى عه دمنهور|زر

|24975 ر محمد صبــــرى|لغف|عمر محمد عبــــد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي
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|4465 ى|حمد ش|در |لق|حمد عبــــد|يوسف  هي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3|o8|o لحبــــسر|ء|مر محمد رج|مجد تـــ| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

8o424 |حمد عىل ند|لعليم |حمد حسن عبــــد | دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

762o6| ى مرىس|ح زم حسن حسي  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

5337o7 هيم يحن |بــــر|حمد |رق |زينه ط لشيخ|بــــ كفر |د|

|57oo9 هيم محمد|بــــر|حمد |لرحمن |عبــــد  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

82|o72 ي محمد عبــــد
ى
هلل|مديحه شوق ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

8o9|73 هيم|بــــر|محمد سعد عىلي  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

3564|2 لحميد محمد|محمود حلىم عبــــد عه مشتـــهر|زر

233398 ى د|لقس فيلبــــس ميل|مي  | |كريستـــي  ى شمس|زر عه عي 

34o|78 |لعل|بــــو|تـــ |حمد فتـــىح فرح|محمود  زيق|لزق|صيدله 

498674 لعزيز|ن محمد عبــــد |ن رمض|ء شعبــــ|دع ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

778544 لسيد محمد|محمد سمي   زيق|لزق|ره |تـــج

|54874 ل محمود|لد كم|ندى خ ى شمس| لسن عي 

2|7332 د محمود حبــــسر|يه محمد فتـــىح فؤ| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

254o2| ف فتـــىح حسينى شعبــــ|حمد | ن|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3|2656 هيم حسن|بــــر|رتـــ مصطفى |س ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

4324|6 دق مصطفى|ن عىلي ص|رو ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7666|6 هيم|بــــر|لد محمد محمد |حمد خ| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

62o869 مه|هيم سل|لسميع إبــــر|كريم مجدي عبــــد  ط|حقوق دمي

4|6|28 بــــ محمد صقر|لوه|ء محمد عبــــد |عىلي لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

32957| لنبــــى|م شلبــــى غنيىمي عبــــد|وس زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

68|5o لمعىطي محمود|حمدي رجبــــ عبــــد  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|348o6 لسيد|ل |لع|د عبــــد |محمد عم د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

33994o حد محمد|لو|دل محمد عبــــد|حمد ع| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

536889 لرحيم بــــدر مكرم|حمد محمود عبــــد | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

429oo5 |ن محمد عبــــده رخ|ن شعبــــ|نور ه |تـــربــــيتـــ طنط

236|6| فع|لعزيز ر|تـــسنيم رفعتـــ عبــــد هره|لق|حقوق 
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838667 مد بــــخيتـــ|سميه سعيد ح دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

82738o ن|ن رضو|ن عصم|سعيد رضو دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

445966 لسيد|بــــ محمد حسنى |يه| ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

37|95o ج |ن خف|رق سيد حس|محمد ط هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

45o83 ه محمد قطبــــ محمد| مي  ن|بــــ حلو|د|

448o3 لعزيز سيد|تـــسنيم سيد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

9|588o يف ع طف بــــخيتـــ صليبــــ |رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8784|6 لمقصود  |حمد عبــــد|م نرص |ريه سيوط|بــــ |د|

2597o8 ن|م عزتـــ فتـــىح شعبــــ|بــــتـــس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|6|794 لرحمن|ل لطفى عبــــد |محمد جم وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

899423 رى جرجس عيس بــــخيتـــ |م تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

842o92 حمد|جر ذىكي محمد |ه ي للفن|
|دق قن|لفنى

7|7|22 لحميد|ئل فكرى محمود عبــــد |يه و| لمنصوره|حقوق 

53369o مه عىل حسن|س|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4234oo ل|لع|حمد عبــــد |بــــر |سميه ص |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

45267 بــــر|بــــ ص|لتـــو|يمن عبــــد|لرحمن |عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

766o4| حمد|بــــو زيد |مد |ن محمد ح|رو تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

344888 ن محمد دشيش|ن مصلح عثــــم|نوره ى شمس|د| بــــ عي 

69595 لحميد محمد|محمد ربــــيع عبــــد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

9554o فظ محمد|لح|هيم حسن عبــــد |بــــر| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

7o9|72 ن|لسيد محمد سليم|تـــه |ن شح|يم| لمنصوره|صيدله 

|34375 ه محمد سيد | ل|لع|حمد محمد عبــــد |مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o8534 بــــه|لد عىل حلىم محمد خر|خ سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

349|o9 ى|فعي |م ش|حس| دين مي  ى شمس|تـــج ره عي 

23o786 لمحسن|لدين رجبــــ عبــــد|م |لدين حس|عز هره|لق|ره |تـــج

3|8555 ح عفيفى محمد|هدى نج دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

236556 هيم|بــــر|لد محمد محمد |ندى خ هره|لق|ره |تـــج

24|8|8 وق سيد عبــــد هلل دومه|رسر ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

364793 ين شعبــــ حمد محمد|ن |شي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

494653 نوز|عيل محمد ع|أحمد حسن إسم بــــ دمنهور|د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 3423 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

26o754 رجبــــ فرج محمود| نور ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

88672| ن قدرى حسن يوسف |ريم|ن سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

637643 تـــ عىلي | لسيد عىلي|مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

8335o3 بــــوبــــكر|بــــوبــــكر دردير |سعد  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

525924 لحليم محمد شقرون|متـــ محمد عبــــد |س| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o2498 ي محمد خليل
مهند مصطفى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

9o22o3 ه كم| ى  |مي  ل محمد حسني  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

462749 حمد مصطفى محمد مصطفى دغيم| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

35o743 ح|لفتـــ|محمد عبــــد| يتـــ رض| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4o|3|6 لعليم عىل|هلل صبــــىح عرفه عبــــد |منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

328|92 |لرحمن عفيفى عر|حمد عبــــد|
ى
ق لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

|66294 ى رمض ن عىل|وليد حسي  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

69335 هلل جمعه|ل عبــــد|ده جم|غ لفيوم|بــــ |د|

37|85 ى محمد ص|هش لح|م صبــــرى حسني  هره|لق|هندستـــ 

|542o8 هيم|بــــر|محمود كريم محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

2|5|2o لحميد عفيفى|د نبــــيل عبــــد|زي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

867|78 حمد حسن|دل |ع| دين ي|بــــ |د|
|لمنى

924549 وى |وى رسور قن|محمد قن ج|طبــــ بــــيطرى سوه

353o27 م|م|م سعيد حسن |حس |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

89254 ن|لسيد سليم|يمن حمزتـــ |ء |ول ن|بــــ حلو|د|

2|56o| حمد محمد يوسف|حمد محمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|2|59 حمد  |ل مصطفى محمود |من دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2364|o هيم محمد|بــــر|ن |ره مرو|س هره|لق|بــــ |د|

629o9 حمد|مل |د ك|ء حم|دع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

92o952 لسيد  |لحسن |بــــو|محمد عىل  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

925|22 حمد محمد |م محمد |حل| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

2594oo لسيد طلبــــه|رق طلبــــه |ء ط|شيم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

358|74 ى منصور|بــــر|حمد | هيم حسي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

686575 لعدوى|لح |م محمد ص|هش ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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778768 ى فكرى |مصطفى  ى|مي  مي  زيق|لزق|حقوق 

45o435 مر|لحميد ع|كرم رشدى أنور عبــــد | ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

92o|38 مد محمد  |ده رفعتـــ ح|غ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

535993 حمد خليل|وى |ن بــــسط|ن شعبــــ|نوره عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52369| مد شمخ|لد سعيد ح|سعيد خ ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

526656 زىك محمد زىك محمد سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

632989 لحميد حوض|ح عبــــد|لفتـــ|ل عبــــد|لد جم|خ  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

|34692 لمنعم عىل|حمد عبــــد |رس |ي ى شمس|د| بــــ عي 

2469|2 ئى|لفخر|هلل حسن |حمد عبــــد|محمود  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2559o2 ر|لحميد تـــوفيق نص|تـــوفيق عبــــد تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

7378| لحليم|لد عبــــس عبــــد |ء خ|شيم لفيوم|حقوق 

7|o759 هيم مصطفى|بــــر|حمد |مه |س| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

4o3o32 يف مرىسي محمد متـــولي|ش دي رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6778o5 ء|للو|لسعيد |بــــ عزتـــ |يه|د |زي لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

|5577| حمد محمود فتـــىح محمود| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

684979 ى |بــــو | |ء رض|رس| د|لجو|ع عبــــد |لرف|لعني  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

234o3 در عىل حسن|لق|هيم عبــــد |بــــر|بــــ |يه| هره|لق|ره |تـــج

269965 ئى|سكندر|ل|لحميد |حمد عبــــد|لحميد |عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

676284 لبــــىه محمد|مه محمود |س|بــــ |رح ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8o677o وي|حمد محمد محمدغز| |لي|د ي|بــــ |د|
|لمنى

8364|| حمد محمود|جر يوسف |ه |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

54o|59 لعقبــــى|لمنعم |لد محمد مسعد عبــــد|خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|9952 لحسينى|لسعيد موىس |ل |ره جم|س ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

684735 هيم عطيه|بــــر|ئل |يدى و|ه لمنصوره|ره |تـــج

3425o6 بــــو زيد|لسيد |محمد محمود  ى شمس|د| بــــ عي 

54|689 ر|تـــه نو|ل فوزى شح|فوزى كم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

329352 مه عفيفى محمد|س| |دين |ره بــــنه|تـــج

7o875 ر|لغف|مه عبــــد |دل سل|ء ع|حسن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

335o44 م|هيم سل|بــــر|لد |ريم خ ى شمس|تـــج ره عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 3425 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

64|o2| لسيد|حمد |حمد محمد |ر |عم | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

49474o لسيد|لمعز محمد |لمعز مني  عبــــد |عبــــد  بــــ دمنهور|د|

8|66|7 ل|ك عطيه غبــــري|بــــولس مل ره بــــنى سويف|تـــج

347888 زى|حمد حج|محمود محمد  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

|593o4 لكردى|لرحمن محمود سعيد محمد |عبــــد  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

7753|4 لسيد|محمد جوده محمود محمد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49527o وى|لفيش|حمد رجبــــ تـــوفيق | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

98o4| ى|حمد |حمد محمود | مي  لمنصوره|حقوق 

42o685 لجندى|هلل |ن عبــــد|عثــــم| محمد رض ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

8926o3 هلل محمد  |ر محمد عبــــد|من سيوط|عه |زر

682o|8 ي|حمد |ندى رزق 
بــــينى لشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

6|2|73 ن عبــــدربــــه|دي سليم|له|ء |سم| |بــــ طنط|د|

886572 دى عطيه عزبــــ |محمد ن ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

|56685 حمد حسن|حمد سيد | هره|لق|هندستـــ 

543|47 ح عىلي حوطر|لفتـــ|ء محمد عبــــد|رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

42o676 لمرىس|حمد |لمرىس |حمد |محمد  لمنصوره|حقوق 

86353 سم|حمد ق|ح |جر صل|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|45oo7 كر شكرى فهىم|ريتـــ ش|يل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

754797 ى محمد محمود  محمد حسي 
مصطفى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|3oo67 لبــــ محمد حسن|بــــى ط|ء عىل بــــن |ل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6429o6 |يم|
ى
ن حسن مصطفى شوق |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|6355o يف م|نوره ل|هر جم|ن رسر هره|لق|حقوق 

5o5o4 م محفوظ عىلي|هر هش|م ن|هندستـــ حلو

494|8| مي محفوظ|حمد يوسف بــــره|محمد  |حقوق طنط

33583o م لمع جيد|س| رين|م ى شمس|د| بــــ عي 

9o7||9 ن عبــــده بــــدرى |ل شعبــــ|م| لمنصوره|حقوق 

72645 مه محمد عيسي|س|ء |رس| ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

698556 ىط|لمع|بــــو |ل |هيم كم|بــــر|رحمه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6432| ى محمد عثــــم ن|ن رضو|شهد حسي  لفيوم|بــــ |د|

7783o7 لسيد|رص |لن|رص جمعه عبــــد |لن|عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى
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8o9858 حمد عىلي|ن |جر شعبــــ|ه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

78|8o| ن|مهدى محمود سليم| ند زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

77o|54 بــــو بــــكر محمود مصطفى|محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o7332 ئى|لشنو|لدين |أيه مسعد سعد  | تـــمريض طنط

439569 ي|يمن خليل |سلسبــــيل 
ط|لىحى |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 

لشيخ

35o429 حمد محمد ظريف عىل| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

332oo7 لرحمن خليل|هيم محمد عبــــد|بــــر|مريم  |نوعيتـــ بــــنه

|3o822 رك مدحتـــ جندى نخله|م ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

363465 لسيد|ن حلىم |ل رمض|م| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

228937 لكريم|د |حمد محمود ج|طمه |ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

789978 لرحيم|هيم محمد عبــــد|بــــر|مصطفى  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

753584 هيم حسن|بــــر|عىل | رن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9|2223 لرحمن |لرحيم عىل عبــــد|محمود عبــــد ج|حقوق سوه

475758 جح|ر عىل ر|لدين مختـــ|ء |حمد بــــه| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

446|52 ى عويضه|محمود مصطفى ح مد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64o764 ل|لع|محمد فتـــىح محمد عبــــد  زيق|لزق|علوم 

26|677 هلل عوض|هيم نرص |بــــر|دل |بــــيشوى ع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

693426 لعظيم رسىم طه محمد حسنى|حمد عبــــد |فخرى  لمنصوره|هندستـــ 

693955 لعيلتـــ|بــــو|حمد عيد |ح |حمد صل| لمنصوره|طبــــ 

544548 لرشيدى|در |لق|بــــ عبــــد|لوه|د رجبــــ عبــــد |جه سكندريه|ل|حقوق 

894988 بــــ حبــــيبــــ مكسيموس |يه|بــــيتـــر  ج|حقوق سوه

328929 لسميع محمد حسن|لرحمن عبــــد|محمد عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

446228 مد بــــرغش|د محمود ح|محمود عم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

9|o6o|  صديق محمد |رق |ط
ى
لدسوق ج|علوم سوه

8|2696 هيم حسن|بــــر|ء رجبــــ |دع ي|بــــ |د|
|لمنى

5|5925 يد عبــــد |ء أبــــو |وف ى ىط حمد|لع|م عبــــد |لسل|لي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

477624 ى خميس مهر ى|سلىمي حسني  ن حسني  لشيخ|بــــ كفر |د|

267232 س حسن عفيفى|ن مصطفى عبــــ|يم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

86|8|4 ء محمد حسن عىلي|ل| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن
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|39|o لحميد|دل طتـــ عيد عبــــد |عمر ع هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

629245 حمد محمد محمد يوسف| ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

|44o5 تـــ عبــــده|لشح|يوسف عبــــده محمد  هره|لق|حقوق 

|4o425 ي
ي محمد مصطفى

سلىم محمد مصطفى هره|لق|ج طبــــيع |عل

72428 ى عبــــد |شيم بــــ مرىسي|لتـــو|ء حسي  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5o8|oo ىط|لع|ل عىلي عبــــد |ن أمجد كم|نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|425o ن  |ن محمد حمد|مروه حمد سيوط|علوم 

648626 ندى عصمتـــ محمد عىل يوسف قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

866||3 ن مطرود|ن مجدي رضو|يم| |نوعيتـــ فنيه قن

782|3o لسيد|لسيد محمد |محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

82|9|o حمد محمود عىلي|محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

3|5o59 رفعتـــ تـــوفيق عوض| بــــول ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|2|2o8 ل|لد محمد جل|ندى خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|72|9 حمد سيبــــويه|تـــميم محمد  هره|لق|طبــــ 

8|3962 حمد|هلل |هدير رجبــــ عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

83956o ن حلىمي حسن|م حس|ريه |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

52898| لح|حمد محمد ص|لعزيز |عمر عبــــد  ره دمنهور|تـــج

4232|| ر|لنج|در عىل |لق|لدين عىل عبــــد |م |حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

66o69 حمد|هيم |بــــر|يمن |محمد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

636o74 |لش|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |ر |بــــر|
ى
ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

432865 ى |ه ودن|ل|لكومي |جر حسي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

5o|64o ن|ن مرىس يونس زيد|منى شعبــــ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

328225 ى |ل |كم لرحمن|حمد عبــــد|لسيد |لدين حسي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

7o292 ل عىل|ء محمد كم|ول ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

2|7726 م|لش|حمد سمي  |محمد  هره|لق|هندستـــ 

2364o4 بــــ|حمد محمود خط|لسيد |ره |س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o6986 لمجيد|لمجيد عبــــد |ء محمد صبــــرى عبــــد |هن لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|32458 هيم|بــــر|بــــسنتـــ مصطفى محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

23o789 عىل فكرى عىل محمد عىلي رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح
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6|2828 ر|وى صو|لص|حمد |ء |آيه عل لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

2393|o ظ فرج|لم|لدين فرج |ء|رضوى عل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

36o983 لنبــــى يوسف محمد|جر عبــــد|ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

235246 خر محمد فهىم عىل|يوسف ف  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

8|3367 لجيد|محمد فضل محمد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4473o7 لفيل|ن وحيد يس |رو سكندريه|ل|ره |تـــج

4o63o ف شعبــــ|طمتـــ |ف ى|ن حس|رسر ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8o6738 دي|له|حمد عبــــد|دي |له|هلل عبــــد|عبــــد دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

449776 يف عىل  لزينى|حمد |عىل رسر |هندستـــ طنط

242485 لعزيز محمد حسن عيس|ره عبــــد|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

39|47 ى  ع|لرف|مريم حمدى حسي  هره|لق|ره |تـــج

528667 لدقله|م محمد |لسل|مهند مديح عبــــد  ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

29o464 دل صبــــىح رزق|در ع|ن دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

8634o3 د سعد فرج|نوبــــ عم|بــــ| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

623oo| كر محمد|لسعيد محمد ش|وليد  ره بــــور سعيد|تـــج

27262o ف محمود محمد حسن| رسر ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

6|345o ل|لغز|لبــــديع مخيمر |م عبــــد|لبــــديع حس|عبــــد |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

3366| لدين|ره سعيد محمد مصطفى نور |س ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

7|5552 لمرىس|هلل |لسيد عبــــد |يمن |لسيد | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

76o87| هيم فرج|بــــر|كريمه تـــيسي   لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

8|7o8 ر|لىطي|لسيد |د |ندى فؤ ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

6|4349 لجليل|هيم عبــــد |بــــر|لم محمد |عبــــي  س لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

7||899 ى ي|ي لتـــوتـــنىح |ىط |رس منصور مع|سمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o3464 ى|حمد محمد عطيه محمد | لعشر |هندستـــ طنط

437535 ز|لقز|زق |لر|زق متـــولي عبــــد |لر|هلل عبــــد |عبــــد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|242|| سكندر|دق |دى ص|س ن|تـــوم ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

324637 حمد عىل|لرحمن عىل |عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

237743 بــــتـــ|لحميد ثــــ|ن عزتـــ عبــــد|نوره ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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6oo682 ى محمد عبــــد|رس| ي|لمر|بــــ |لوه|ء حسي 
دئى |طبــــ طنط

77|953 ى|محمد طه محمد عىل سليم ل شي  زيق|لزق|ره |تـــج

|39927 هيم عرفه|بــــر|ندى محمود محمد  ى شمس علوم عي 

5|3274 وليد أحمد سيد أحمد أحمد شلبــــي معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

6o8883 س|لتـــر|لعظيم |هدير مصطفى عبــــد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

78o892 لعظيم عقل|ء عبــــد |محمود عل زيق|لزق|ره |تـــج

4925|| ئى|لسود|لعزيز عىل فرج |محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

776252  عبــــد |لش|هند عبــــد 
ى
فر|لعزيز محمد مس|ق زيق|لزق|طبــــ 

4932o7 منصور محمد منصور سعد محمد سكندريه|ل|حقوق 

349865 ف|محمود وجدي  حمد محمد رسر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

45||2o وى|لشن|لنرص |بــــو |دهم محمد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

63467| لسيد|زى عىل |ل عز|محمود كم زيق|لزق|علوم 

495||7 لسيد محمد أبــــوحمد|حمد نجيبــــ | سكندريه|ل|حقوق 

42o3o9 رم أحمد|لمك|رم  أبــــو|لمك|آيه مسعد أبــــو لشيخ|نوعيتـــ كفر 

4539|| لسيد|ن |لسيد محمد سليم|حمد | لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

678486 ى محمد |تـــم |ح لمي |حمد |يمن حسي  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

53o229 لسمكرى|هلل محمد |مروه محمود فتـــح  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

877774 حمد هريدى عىل  |هلل |منتـــ  سيوط|بــــ |د|

493883 طر|لد رزق خ|حمد خ| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

347648 هيم عبــــده|بــــر|ع |لر|هيم |بــــر|محمد  |بــــ بــــنه|د|

|474oo عيل|سم|ن |محمد حربــــى رمض هره|لق|ره |تـــج

4||397 ف|لصو|هيم حمدى |بــــر|محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7o9|76 حمد جمعه|ح |ن مصبــــ|ء رمض|شيم لمنصوره|صيدله 

495983 ي|للبــــ|ن |ء بــــشي  شعبــــ|ول
ئى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

924934 ى ف عط| |مي  بــــر |ج| رسر كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|4959o س|شتـــ عبــــ|م محمد عك|شمس هش لفيوم|لعلوم |ر |د

247473 ره|لمجيد عم|هيم عبــــد|بــــر|مصطفى  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4|766o مد|دى ح|له|م عبــــد|لسل|مد عبــــد|ده ح|غ لمنصوره|حقوق 

648424 حمد محمد متـــول محمد| ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى
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784433 لسيد محمد حميد|منيه محمد | زيق|لزق|حقوق 

349|o لبــــر|ر عبــــد |لغف|حمد فتـــىح عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o896| ن|هيم سليم|بــــر|سعد حمدي  ي|بــــ |د|
|لمنى

28o29| د عجىم نوبــــى|سهيله عم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|7|85 د عوده|سهيله سويلم عو هره|لق|عه |زر

779o96 م يوسف|لسل|نىه محمد عبــــد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

7o3248 لزغبــــي|عمرو محمد محمد | ىسي| لمنصوره|علوم 

4o58o2 بــــ عىل|لوه|مح محمد عبــــد |طمه س|ف سكندريه|ل|بــــ |د|

|6o435 دل محمد عىل|محمد ع ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

853265 ن|بــــر صموئيل سليم|مريم ص ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

844658 لغفور سيد|د ربــــيع عبــــد|جه ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

435o55 هيم|محمد سعد محمد أبــــو إبــــر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

462222 ي محمد شح
ضه|تـــه محمد عو|منى |حقوق طنط

63635 لعظيم محمد|ل عبــــد |مل جم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4|7675  عىل|لسيد مو|هلل محمد |منه 
ى
ق لشيخ|بــــ كفر |د|

4426oo لسيد يوسف|لغنى |محمد عبــــد | رويد لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

248466 بــــ|لمعبــــود محمد دي|يز عبــــد|ره ف|س تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

848472 بــــي|لسند رك|يح عبــــد|منيه س| ن|سو|علوم 

69o84 دى مهدى|له|ء مهدى عبــــد |ل| لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

2|3625 م|ره عىل سعيد محمد سل|س ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

88o3o4 حمد |ل |لع|حمد عبــــد|ل |لع|وليد عبــــد سيوط|ره |تـــج

86529| ي |حمد حس|
لحمد حميد|بــــو|ئى ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 

(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

88442o ي
زق |لر|تـــه تـــوفيق عبــــد|شح| دئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

433759 ف فتـــىح |فتـــىح  لشلف|رسر |ره طنط|تـــج

478933 ض|رس محمود محمد ع|محمود ي سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

4|2477 ذل|لش|لرحمن محمد سعد محمد |عبــــد  |ره طنط|تـــج

692895 لسيد فودتـــ|م |لسل|بــــ عطيه عبــــد |يه| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4|697| ط|لسن|ن عىلي |فرحه رمض لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|47357 حمد|عيل |سم|لرحمن سيد |عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5oo|2 ئيل جـرجـس|بــــيشوي نـعـيــم ميخ بــــ بــــنى سويف|د|
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4|3747 لحكيم محمود سعده|حمد عبــــد| |بــــ طنط|د|

7|747o حمد حسن|لرحمن |رص عبــــد |لن|ن عبــــد |نوره ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

23||o6 ن|لد محمد شعبــــ|هر خ|ط هره|لق|ره |تـــج

|563|2 م صبــــىح محمد|لرحمن عص|عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2|36|2 ى خ|ي ى عثــــم|لد |سمي  ن عطيه|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

6||o|6 ل|لجبــــ|هلل |محمود عبــــد | عل لمنصوره|بــــ |د|

28|o35 مه|هلل سل|د محمود عبــــد|زي تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

44|4|3 فتـــىح حسنى فتـــىح فيوض |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8586|7 ى طف عدلي سعد|ع| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

33432o هيم|بــــر|هيم |بــــر|لسيد |محمد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

877877 ل |لع|لسميع عبــــد|م عبــــد|ء س|رس| سيوط|علوم 

28|9| لنور محمد|ر محمد عبــــد|من ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

259688 حمد حلىم عطعوط|طمه |ف تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

894986 ندرو ميشيل يعقوبــــ جندى | دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

9|8446 ي|ر
ى | ئى محمود معتـــمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

764859 |لن|هيم |بــــر|ئل |رنيم و
ى

ع بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8899|9 لرحمن |بــــسمه مظهر فتـــىح عبــــد سيوط|بــــ |د|

49o39o مل خليل|ر حمدى محمد ك|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o5396 سلىم عىل محمد خليفه  ج|بــــ سوه|د|

28699| د|لبــــيبــــ صبــــرى لبــــيبــــ حم ن|سو|بــــ |د|

5|6625 لصعيدي|لعزيز زىكي |صبــــري عبــــد | رن لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

28365 لسيد طه عىلي|م محمد |سل| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

498546 لسميع|حمد عبــــد|لسيد سيد |حمد |سلىم  |ره طنط|تـــج

897|24 هند نبــــيل فوزى محمد  ج|تـــربــــيتـــ سوه

78||o2 لم|م عىل محمد س|حمد حس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45|795 ح|لمل|لسيد موىس سعد محمد | ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

68|o5o ى|رف نبــــيل ع|محمود ع رف محمد حسني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68292o هيم|بــــر|ء صبــــرى محمود عطوه |رس| لمنصوره|بــــ |د|

5o8o34 لم|حمد س|ح |لفتـــ|ن عبــــد |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

772847 لمنعم عىل|طف محمد عبــــد |ع زيق|لزق|ره |تـــج
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9|42o9 م محمد حسن |منيه س| سيوط|بــــ |د|

779778 لجليل|لسيد عبــــد |لجليل |ء عبــــد |نجل زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|9662 عيل محمد |سم|لرحمن محمود |عبــــد ج|ره سوه|تـــج

|5678o لمنعم عىلي|حمد مشهور عبــــد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o9764 ى مصطفى عبــــد  لرحمن مصطفى|م خي  |تـــربــــيتـــ طنط

773372 حمد|دى محمد سيد |له|تـــم عبــــد |ريم ح زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

936o4 لحميد|حمد نرص يىح عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

836567 ح محمد عبــــيد|لفتـــ|د عبــــد|سع |نوعيتـــ فنيه قن

23954 هر محمود محمد|لظ|م عبــــد |فرح حس هره|لق|بــــ |د|

43|64| ي ف|محمد ه
يفه|لط|روق |ئى |ن طنط|سن|طبــــ 

8865o| لح فرغىل |محمد نرص ص سيوط|ره |تـــج

2266o| لمحسن عيد|لمنعم عبــــد |رق عبــــد|يوسف ط ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

847886 ي عىلي |
حمد|حمد مصطفى ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

492254 لم محمد شميس|لسيد س|ء |عل سكندريه|ل|بــــ |د|

6355o3 لسيد|ج |ر محمود حج|من زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

7|7378 يف  يف|رسر يمن تـــوفيق محمد رسر زيق|لزق|حقوق 

7o6o72 ى عبــــ|ء |منه عل س عوض|لخرصى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

69666| لبــــيىل|مد |ندى محمد محمد ح ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

75|625 زى|لسيد حج|حمد |تـــسنيم  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

||5o43 يه |مه حج|س|ن |رسر
ى
زى دسوق ى شمس|تـــج ره عي 

622o6o لبــــدج|رص محمد عىل |م ن|سه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

75979 تـــقوى رجبــــ حوده موىس لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

899o2| حمد |لبــــدرى |ن |ء عثــــم|ول ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

78|o7  
ى
ئى|لفخر|ض |عيل ري|سم|مؤمن شوق هره|لق|حقوق 

228984 لس|مجدى خل| رين|م ف كي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

6759o8 ن|رضوى محمد نبــــيه نشأتـــ نبــــيه رمض لمنصوره|بــــ |د|

329646 هلل|ن يوسف محمد عبــــد|عن |حقوق بــــنه

2529o7 لبــــردينى|لعظيم |دل عبــــد|سلىم ع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2373|3 شم محمد|لحميد ه|ر عبــــد|من  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

35|8|7 نم|لحميد يونس غ|لنبــــي عبــــد|ديتـــ عبــــد|ن ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى
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5|5555 تـــ|لزي|ح محمد |رضوى محمد صل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

37277| ى |بــــو |نسمتـــ  هيم يعقوبــــ|بــــر|لعلمي  لمنصوره|حقوق 

9|7332 د حمدى محمود |حمدى عم ي صىح 
سيوط|معهد فنى

8798o هيم سعد سيد عىلي|بــــر| زيق|لزق|حقوق 

4|9243 لرشيدي|حمد محمد |رس |ر ي|زه| لشيخ|بــــ كفر |د|

868429 وس|ندر|در شكري يوسف |ن |نوعيتـــ فنيه قن

9o6362 ى محمد ص|ي حمد |دق |سمي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

6o45o6 وى|لبــــندر|حمد محمد محمد |ء |دع |تـــربــــيتـــ طنط

|3o678 روفيم|ن رأفتـــ فتـــىح ص|نوره دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

527478 حمد طه|ز محمد |طمه فو|ف سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|2796o عيل|سم|لسيد |د |لسيد ج|محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

847374 لرحمن|تـــسنيم ربــــيع جمعه عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

2348|5 حمد عىل حيدر عىلي محمود| ن|حقوق حلو

362|98 لرحمن|د مصطفى عبــــد|مصطفى عم لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

25925 د عىل|م ج|ء س|لزهر|طمتـــ |ف عه مشتـــهر|زر

2583|7 وى|لجد|لنبــــى |هيم عبــــد|بــــر|محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2635|5 طر|طر خ|هيم منصور خ|بــــر|ء |ول |ره بــــنه|تـــج

52427 لرحمن|م فوزى عبــــد |شدى هش لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

634|82 لمول يوسف حسن|حمد عبــــد| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

3|6998 ج خرصى|حمد محمود عىل فر| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

622268 لسعيد محمد مطر|م |ن س|نور ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

764o9| ى عبــــده |يدى س|ه لبــــدرى|مر يسي  حقوق بــــورسعيد

7555o| لعزيز|لعزيز عوض عبــــد |حمد عبــــد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|3463 ي|لش|هيثــــم سعيد محمد عبــــد
ى
ق ي |

زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

664|8 هيم محمد|بــــر|نبــــيل | رن لفيوم|بــــ |د|

826|8| رمن مدحتـــ ملك فهيم|ك ن|سو|علوم 

|45739 محمود حنفى حسن محمد هره|لق|حقوق 

885945 هلل  |ح عبــــد|لفتـــ|محمد فريد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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22256| هلل|حمد محمود عبــــد|ر |مي |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

||6oo3 ل فريد|بــــيتـــر روبــــرتـــ كم ى شمس هندستـــ عي 

268426 لم بــــدر|محمود محمد س ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6247o8 هيم|بــــر|هيم زغلول |بــــر|يوسف  ط|بــــ دمي|د|

369766 ن|يتـــ محمد طه زيد| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

435235 ف |ل| بــــو خشبــــه|لحليم |مدعبــــد|لد ين ح|ء رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

98|56 هيم عويس|بــــر|عويس | رند تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

838978 م محمد|لسل|حمد عبــــد|رحمه  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

6|36o5 لشيخ|در |لق|لعظيم عبــــد|حمد عبــــد|عبــــي   |بــــ طنط|د|

92|62 م محمد سيد سيد محمد|حل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

763539 حمد حسن|حمد محمد |ن |يم| صيدلتـــ بــــورسعيد

3|7479 م|عيل هم|سم|حمد مصطفى | تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

448588 هيم سنبــــل|بــــر|ل |محمد جم |هندستـــ طنط

498|37 ل|لج|هيم |بــــر|مروه فوزى محمد  بــــ دمنهور|د|

778382 د محمد|لجو|جر محمد عبــــد |ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|5|96 لجيد|د عبــــد|هدير سيد فؤ ي|صيدلتـــ 
|لمنى

63567o ى أحمد|لسل|هيم عبــــد|هدى إبــــر م خرصى زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

896|8| لسكرى  |حمد |حمد |ء |رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|3755 حمد|ن محمد |لد رمض|خ ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|4o9o3 در محمد عىلي|لق|د عبــــد |ء جه|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6|25|3 بــــو حمود|حمد |حمد عىل |م  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

523642 لجندى|ح محمد |لفتـــ|حمد محمدعبــــد | سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

227767 ندى عيد سلومه محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

832775 س محمود|لرحمن محمد عبــــ|عبــــد دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

32823o دى عىل|لن|لسيد عطيتـــ |محمد  |نوعيتـــ بــــنه

|64639 زق محمد|لر|لق عبــــد |لخ|ر عبــــد |عم هره|لق|بــــ |د|

223527 بــــر|حمد ص|سيد | دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|9873 لبــــهنس|حمد يوسف فتـــىح حسن | ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

77|5|3 لكريم مرىس|محمد عبــــد | ء رض|دع زيق|لزق|عه |زر
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633689 لسيد|ر بــــشر |لستـــ|لسيد عبــــد|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

482o72 لغنى موىس|لعزيز عبــــد|محمود عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

765874 وى|حمد هند|حمد حسينى |هلل |يه | بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

923o45 ن محمد  |لعربــــى سلط|حمد|كريم  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

423482 متـــول عىل محمد عطيه| ر|ي سكندريه|ل|علوم 

|73o28 شم محمد|مح ه|م س|هش د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

336o74 رس محمود|حمد ف|جر |ه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|52|96 لم|لم جعفر س|جر س|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

76336o ن|لم|بــــسنتـــ محمد عىل عىل س معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

643895 ي|لعظيم سعد |خلود محمد عبــــد 
بــــينى لشر زيق|لزق|عه |زر

2|8352 هيم محمد معوض|بــــر|ء محمد |ل| هره|لق|ره |تـــج

||3oo ل حسن محمد|ل محمد جم|جم ن|ضتـــ حلو|علوم ري

895933 يمن حفىطى حسن  |ء |سم| ج|بــــ سوه|د|

86798 ي |ف
ن|حمد زيد|رس مصطفى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

64754o لمقصود|حمد عبــــد |حمد محمد | قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

626oo7 لرحيم مهدى|محمود محمد عبــــد ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

787429 هلل محمد|هلل عبــــد|لسيد عبــــد |محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5333o6 لسيد|نور |يده محمد |ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

48o756 ى ى جريس|عم| يوستـــي  د بــــشر إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

845553 حمد حسن|ء صقر |ول ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

239|49 هلل|دى خليفه خلف |له|طمه عبــــد|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

489374 نم|حمد غ|روق |م محمد ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

225967 حمد مجدى محمد محمد سعد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

924456 حمد محمد محمود |هدى  ج|بــــ سوه|د|

756485 ح حسن|لفتـــ|لرحمن عبــــد |رس محمد عبــــد |ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

793345 د|هيم محمد رش|بــــر|ء |نجل ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

4|o95| حمد|لعدوى |لسيد |هبــــه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

838878 سعيده محمد فهيم محمد |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

|457o4 ى د|س ود|م محمد حسي  ى شمس| لسن عي 

278856 لمنيس|حمد |لغنى |مه عبــــد|س|حمد | ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 
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69|786  عىل عىل جوجر|هيم |بــــر|كريم 
ى
لدسوق لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

33|677 در جمعه|لق|هيم عبــــد|بــــر|حمد |هيم |بــــر| |نوعيتـــ بــــنه

62928o حمد|حد محمد سيد|لو|محمد عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

8235|8 حمد سمي  محمود محمد| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

52523 ل|حمد كم|هبــــتـــ محمد  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

6|5|99 ء عزتـــ يوسف حبــــيبــــ|ن عل|نوره ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

922372 وى |لح|ل |لع|ر محمد عبــــد|من ج|بــــ سوه|د|

334o83 ى |محمد  ى شديد|مي  مي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

28|8o3 ى محمد طه سل|نور متـــ|لدين خي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

6o45|8 زى|لبــــيىل غ|زى |لحليم غ|ن عبــــد |رو لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

232693 ى ود جرس|ئى بــــهلول د|ه| يوستـــي  تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

79|4|5 لسيد سند|لسيد محمود |بــــسنتـــ  زيق|لزق|بــــ |د|

43787o لمعىط دعبــــس|عبــــد| خلود رض لشيخ|تـــمريض كفر 

425366 ن محمد أبــــو أحمد|بــــ شعبــــ|م محمد إيه سكندريه|ل|بــــ |د|

78o849 ى|بــــر|ل |لع|عمرو عبــــد  هيم حسي  لمنصوره|حقوق 

5|382 حمد|رص حسن |لن|منيه عبــــد | صيدله بــــنى سويف

4943|6 لدين|لخرصى محمد زين |محمود محمد  سكندريه|ل|حقوق 

9|3|5| جح مريد محمد |كريم ن ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

83|32 لرحمن محمد صديق عىل|عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

32976 حمد|م محمد محمد |ريه ن|بــــ حلو|د|

4o839| بــــى|لعر|ىط |لع|هلل مصطفى عبــــد|مصطفى عبــــد |بــــ طنط|د|

2|3266 ي|
در|لق|ء محمد عبــــد|يه ضى ى شمس|د| بــــ عي 

486599 ن|لدين محمود رمض|ء |م عل|بــــس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|8559 د|ل حكيم ج|مح كم|نوبــــ س|بــــ| ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

|44863 ل|لع|م محمد عبــــد |كريمه عص هره|لق|عه |زر

64o855 حمد|لرحمن سيد |لسيد محمد عبــــد |يمن | زيق|لزق|هندستـــ 

435926 تـــ يشى | بــــو قمر|ح |حمد مصبــــ|مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

646559 لسيد عبــــده محمد مصطفى|محمد  حقوق بــــورسعيد

49952| ن|ن عيد محمد سليم|ن شعبــــ|يم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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777|46 وى|لسميع عىل هند|لعزيز عبــــد |تـــغريد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

268396 ن|م محمد سليم|محمد عص تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

87o528 ي محمد شعبــــ|بــــو|
ى
ن|لحسن شوق |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

6784|2 حمد|مل |يدى محمد مصطفى ك|ه لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

9|42|8 يمن حسنى زىك  |هبــــه  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

68|45|  عبــــد |م عبــــد |سل|
ى
لسبــــع|لحميد |لحميد صدق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|7347 لقه|لخو|حمد |حمد |محمد | ر|ي ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

343698 ي محمود 
ي|محمد تـــوفيق لطفى

لففى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27o223 لرحمن|لرحمن عبــــدربــــه عبــــد|محمد سمي  عبــــد ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

426886 ف عزبــــ عبــــد |ر |مي للطيف|رسر سكندريه|ل|حقوق 

62|227 هيم|فرج محمد فرج إبــــر| دين ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4o|25o حمد عىل|لمنعم |ن عبــــد|خديجتـــ رمض سكندريه|ل|حقوق 

82|592 ي كم|ه| مرثــــ
ل عزيز|ئى ي|نوعيتـــ موسيقيه 

|لمنى

58|35 لرحيم محمد عىل|محمد عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

6|o327 |لحم|هيم |بــــر|ريم حمدى 
ى
ق ي تـــمريض طنط

| معهد فنى

8788|5  عبــــد|لبــــ|لعظيم عبــــد|حمد عبــــد|
ى
ي |لبــــ|ق

ى
ق ي صىح ري

سيوط|ضه |معهد فنى

77o82o هيم محمود عوف|بــــر|ده عىل |غ زيق|لزق|ره |تـــج

26|288 ى|لكريم |تـــ عبــــد|طمه شح|ف مي  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

4843o| ى ف|محمد ف ضل|ضل حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

64485o لسعيد عبــــيد|لرحمن |حمد عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

757349 حمد سليم|محمد | عولي عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7|24 حمد|ن |رص رمض|محمد ن ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

838558 هيم|بــــر|لضوي |ء بــــدوي |سم| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8o|99o ي محمد عثــــم|
ى
ن|حمد دسوق ى شمس طبــــ عي 

5oo278 لففى|صبــــىح | محمد رض ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

284466 بــــو سيف|طمه عىل سيد |ف لفيوم|عه |زر

2|3778 |لش|حمد عبــــد|ئل |يدى و|ه
ى
ق ى شمس هندستـــ عي 

326249 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|لد |ن خ|نوره ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7|7667 زى|لعز|حمد |ل |لع|لسيد عبــــد |ن |يم| زيق|لزق|عه |زر

446998 م محجوبــــ طه|يوسف عص سكندريه|ل|هندستـــ 
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956|| ق|محمد  هلل|وى عبــــد|حمد رسر |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|55||4 لسيد|ل |دل كم|ندى ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

676797 ى عىل مش ى  حسني  ل|كريم ممدوح حسني  لمنصوره|ره |تـــج

328794 هلل|لرحمن عبــــد|رس عبــــد|حمد ي| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

8839o4 ن مسعد |ن نجيبــــ سليم|سليم وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

358522 لعظيم محمد|محمد عبــــد| ن|ر ى شمس هندستـــ عي 

||5|o| حمد محمد|رق |يدى ط|ه هره|لق|بــــ |د|

5|79o3 بــــ|لبــــو|هيم |بــــر|هلل سعيد |م عبــــد |إبــــتـــس بــــ دمنهور|د|

8|o595 ي|ر
ي هندي|حموده ر| ئى

ضى ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

894495 لىح |حمد عبــــد|ح |ء صل|ول ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

267o48 |هيم عط|بــــر|لد |ن مني  خ|نوره ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

273494 ق حمد|وى محمد |مصطفى رسر ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

25o559 ن|شم عمر|يه محمد ه| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

79o|67 ل|لع|لرحمن محسن محمد عبــــد |عبــــد  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

3|624o ي|
يتـــ عزتـــ حسن مصطفى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

922946 ن محمد |حمد رضو|ن |رضو دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6o2747 لدين|لمنس نرص محمد نور |نرص  ي صىح طنط
|معهد فنى

|27355 بــــى|لج|ر يحن  عىل |مي هره|لق|بــــ |د|

759235 عرص|ل|حمد سيد محمد |محمد  لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

84577 هيم|بــــر|سمر عىل محمود  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

|294|| |بــــيشوى مجدى صبــــىح حن |بــــنه| هندستـــ شبــــر

92348o ى عبــــد|مد |منى ح ل |لع|مي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

639725 ع|لسبــــ|مه محمد |م أس|نس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

87533| لرحمن |ح عبــــد|حمد صل| |رن سيوط|ره |تـــج

675o9o لرحمن محمد زىك محمد|لدين عبــــد |د |ن عم|مرو لمنصوره|هندستـــ 

8o96|9  محمد عىلي|س|
ى مه حسي  ي|لسن |

|لمنى

9o|969 هلل  |لسيد فضل |رق سعيد |ط ج|ره سوه|تـــج

8|65o8 لم|محمد محمد س| مه ي|طبــــ 
|لمنى

687265 محمد| لعل|بــــو|هيم محمد |بــــر|كريمه  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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496534 بــــر حسن عىل|هلل حسن ص|هبــــه  تـــربــــيتـــ دمنهور

544688 بــــو جهل|ء محمد خليل محمد |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

67953| رص مصطفى حسن عبــــدربــــه|يه ن| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

9o96|5 لعزيز محمد |حمد عبــــد|محمد  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

8434|9 لق|لخ|لمعروف عبــــد|تـــسبــــيح محمد عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

883||8 لحسن |بــــو|بــــر |لج|لحسن عبــــد|بــــو| |ر|ي سيوط|تـــربــــيتـــ 

683o66 د عمر|ء مسعود مسعد ج|ل| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

29559| در محمد محمود|لق|حمد محمد عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

29o37| حمد|ئى |حمد يم|ندى سمي   ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

79|754 س|هيم ر|بــــر|سن محمد محمد |لمح|بــــو |منيه | زيق|لزق|علوم 

6|7269 ى منصور |رغده  يف|لحسي  لشر صيدلتـــ بــــورسعيد

364945 س مجلع|لي|ن |جرجس رض ى شمس حقوق عي 

676526 بــــ محمود حسن عىل|يه| |هن لمنصوره|ره |تـــج

|732|9 ه  حمد|حمد محمد |سمي  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

493968 لشورى|هلل |لسيد فتـــح |س |حمد عبــــ| بــــ دمنهور|د|

|6o862 ي محمود|ن سل|نوره
مه حنفى ى شمس|د| بــــ عي 

6|8o59 ى |رس |ي| دين لجويىل|مي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

23577| ل عىل|لع|حبــــيبــــه فتـــىح عبــــد ن|بــــ حلو|د|

44|758 خلود معروف محمد معروف مرىسي |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|23|25 م محمد|لسل|دل عبــــد |رتـــ ع|س ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5|4867 لخي |بــــو|لعزيز محمد |حمد عبــــد|ن |رو |حقوق طنط

896o45 ى مؤمن عبــــد|ي سم |ل ق|لع|سمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

263oo4 حمد لبــــيبــــ|د |سهيله عم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

||48o3 لمنعم عىلي|تـــ عبــــد |حمد بــــرك| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o8748 ج |لبــــلتـــ|تـــه محبــــ |ر شح|من ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

839537 ى صبــــىحي عطيه| حن| مي  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

93|43 لدين محمد|مه محمد سعد |س| سيوط|بــــ |د|

2535|6 وق محمود  عيل|سم|حمد |رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

42|226 هلل|لسعيد محمد عبــــد|م محمد |حس لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7o56o حمد جودتـــ عىل جودتـــ| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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|6|98o ر|حمد حربــــي نزهي نص| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3647o4 ى ف يوبــــ حبــــيبــــ|يز |نيفي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

525|56 لمجيد حسبــــو خليل|لسيد عبــــد |سلىم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45o928 لسيد|هر |لظ|طف صبــــىحي عبــــد|محمد ع ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

25||79 لجمل|لعزيز |لمقصود عبــــد|حمد عبــــد| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

4o8o34 هلل|لحميد سعد |لمنعم عبــــد |ن محمد عبــــد |نوره عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43o728 لفتـــوح بــــدير|بــــو|در |لق|ء عبــــد|صف ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

246257 ق|حمد فتـــىح |مصطفى  وى|لشر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

693244 يح|لس|لنبــــى |ن عبــــد |ئد حمد|ر| رن لمنصوره|حقوق 

855935 ء موىسي ربــــيع محمد|لزهر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

358862 لحميد حسن|زينبــــ رجبــــ عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o5765 لمتـــول|لعظيم محمود |ئى عبــــد |محمد ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44467 ى|جه د عنتـــر محمد محمد حسي  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

69o229 لعزيز|محمد مجدى فوزى عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

|69386 حمد محمد جبــــريل|جد |حمد م| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|34498 هيم|بــــر|ر ممدوح محمد |مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7||9o3 لد محمد مصطفى عرفه|روى خ| لمنصوره|طبــــ 

6o|2| لعليم حسن|مل عبــــد|محمد ك| نور ره بــــنى سويف|تـــج

6|8684 للطيف دعدور|محمود عبــــد | ند ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

|334|6 محمود مجدي محمد محمد هره|لق|ره |تـــج

339o85 وق مصطفى محمد  ن زىك|لعري|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3299o4 وق عمرو محمد ع حمد عيس|طف |رسر ج|أللسن سوه|كليتـــ 

6|299| |لعط|بــــو|ر |لغف|ريم صبــــىح عبــــد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

623999 م|عر| لنج|بــــو |هيم محمد |بــــر|ء |سم| ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

225826 مل مدئى|مه محمد ك|س|محمد  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

92367 ى |بــــر|بــــ |يه| هيم|بــــر|هيم حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

678763 بــــينى|للطيف |ندى محمد عبــــد |س لشر لمنصوره|حقوق 

85o328 هلل|لعزيز عبــــد|حمد محمد عبــــد| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

43|7|4 لضبــــع|د |ن أحمد رش|رمض ي صىح طنط
|معهد فنى
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326744 ى محمد ف|ي هلل|يق عبــــد|سمي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

878|o5 ى  |سم قيرص |مريم بــــ مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

687|75 ين مجدى م ى|بــــو |هر تـــوفيق |شي  لعني  لمنصوره|ره |تـــج

4||366 لشوج |ن محمد فتـــىح |رو |ره طنط|تـــج

696838 ي|لجن|روق محمود |ء عىل ف|عل
ينى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

476o69 رم|مي عىلي محمد مح|رؤى س سكندريه|ل|بــــ |د|

545o8 د|لجو|لحليم عبــــد |محمد رجبــــ عبــــد  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

75438 لح|حمد ص|لح |حمد ص|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

92|29o بــــر محمد محمود |ء ج|سم| ج|هندستـــ سوه

482933 رص محمد خليل محمد|فرحتـــ ن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

645|56 بــــو شعيشع عوض|بــــر |أحمد ص لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2|3473 بــــ|هيم خط|بــــر|لسيد |حمد |ريم  ى شمس|د| بــــ عي 

2826|4 لد محمود محمد|حبــــيبــــه خ ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

845252 ي سيد عبــــد
ي ح|لش|منى

ى
مد|ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

349964 لحلبــــي|رص حسن |لد سيد ن|يتـــ خ| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

888852 ى |دور ذىك بــــش|مريم  سيوط|طبــــ 

5o943 مصطفى سيد محمد يوسف خليفه بــــ بــــنى سويف|د|

329628 لعظيم|لسعيد عبــــد|هلل محمد |لمعز لدين |رتـــ |س |بــــ بــــنه|د|

265755 حمد|مل |مل محمود ك|ك ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

339734 ى عط هيم محمد|بــــر| |نرمي  |نوعيتـــ بــــنه

496499 ن|لفر|م |لسل|ر محمد فرج عبــــد |من تـــربــــيتـــ دمنهور

4763|8 ف محمد ج ف|بــــر |رسر حمد رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o4382 هلل مصلىح محمد|طف عبــــد |ندى ع سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

5|363 ى محمد |رس| حمد|ء حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

293|9 لح|حمد ص|هيم طلعتـــ |بــــر| ى شمس هندستـــ عي 

32282| لسيد موىس|هلل |يتـــ طه فتـــح | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

83|866 ي عك
وع|شه مط|طه حبــــسر دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

427879 لسيد مشعل|لسيد حسن |ئى |م| |بــــ طنط|د|

22|9o3 لصمد محمد|دل عبــــد|نىه ع ى شمس|د| بــــ عي 

633859 دى|ط بــــغد|م سعيد عي|سل| زيق|لزق|ره |تـــج
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53692o بــــرى|لج|بــــ |لوه|لصمد عبــــد |طف عبــــد |تـــم ع|ح |ره طنط|تـــج

5|5o8o لمطلبــــ محمد|لدين عبــــد |لم |ر مصطفى س|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

79|294 حمد|لسيد |فوزى عىل فوزى  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

43o892 ن|لبــــىه زىك رمض|ل |صفيتـــ جم |علوم طنط

|229o5 ن لصغي |مد حسن |جد ح|م| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o6|o| يف|هيم مسعد |بــــر|ء |رس| لسيد رسر لمنصوره|بــــ |د|

264272 حمد عطيه صقر|ل |ل جم|مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|2oo4o ى حن|د |رين مر|ك |مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|265| ن|لرحمن محمد زي|مل عبــــد|يه ك| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

822774 حمد عطيه محمد محمود| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

6487o3 ر|لعط|ن محمود موىس موىس |نوره زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

33495o ي عبــــد|لش|ن عبــــد|نوره
ى
هلل حسن|ق ى شمس|تـــج ره عي 

9||969 نور محمد عىل |ره |س ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

485|2o لحديدى|سم فتـــىح |ء بــــ|زهر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

764o83 هيم|بــــر|لسيد محمد |مه |س|ندى  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3o443 ي محفوظ يوسف|ن ه|نور
ئى كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

52565 لق محمود|لخ|ل عبــــد |منيتـــ جم| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

|43842 حمد|طف عىل |عمر ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

485675 دل محمود حسن عيس|ء ع|ل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

264537 هيم طه|بــــر|ئل محمد |ء و|ل| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|8278 لرحمن|لعظيم مصطفى عبــــد|مح عبــــد|سمر س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

43|73| يم محمد|لد|د محمد عبــــد |محمد عم ي صىح طنط
|معهد فنى

899482 حمد |لرحمن سيد |محمد عبــــد ج|بــــ سوه|د|

754||6 عيل محمد|سم|د |ء عو|رس| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

439345 ف محمد عزيز |ء |أل لدين محمد|رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

26826| ع|لرف|لعزيز |ر عبــــد|لعزيز مختـــ|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

5o7|22 حمد حسن|د |حمد فؤ|منيتـــ | سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

3|2o6o لسيد|ئق |عىلي محمد ف |ره بــــنه|تـــج

27227o لد يونس عىل|هند خ لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

265998 سعيد رفعتـــ سعيد محمد |طبــــ بــــنه
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692428 فع|لش|لمتـــول |مل |لمتـــول ك|ن |يم| لمنصوره|حقوق 

79o9|o لعزيز محمد عىل محمد مصطفى|عبــــد  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8988|2 سحق مسعد |م |نه عص|دمي ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6o9454 ى محمد م وى|لقط|هر بــــدوي |نرمي  لمنصوره|بــــ |د|

26|344 لجيد شوشه|مد عبــــد|محمد ح ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

|59225 ى محمود  حمد|هيم |بــــر|حسي  ى شمس|زر عه عي 

25236 ى سيد عىل سهيله حسي  هره|لق|ره |تـــج

496669 ى |بــــو|ندى محمد لطفى  حمد|لعني  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

||8|8o ى|حمد عبــــد |رتـــ |س لرحمن حسي  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

35483| لرحمن محمد|رحمتـــ محمود عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

492574 لهيشه|ح حسن محمد |هر صل|ح م|صل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9oo2o5 لسيد فتـــىح محمود |محمد  ج|حقوق سوه

892497 حمد عىل حسن |ء |سم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|24247 ى مبــــ|ي رك جمعتـــ محمد|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

524o78 يف|لشح|ء فوزى يسن |رس| تـــ مرىس رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

324758 ل|لع|يوسف محمود محمد محمود عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

2|5426 حمد محمود محمود|هلل |منه  ى شمس|زر عه عي 

45258 بــــوشعيشع|لحميد |لحميد سيد عبــــد |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3||376 ى بــــتـــ عطيتـــ|هلل ثــــ|مح ضيف |س| مي  ى شمس هندستـــ عي 

644634 لرحمن مزروع|لد عبــــد |م خ |ره طنط|تـــج

53353 لعزيز|لعزيز بــــكر عبــــد |لد عبــــد |خ بــــ بــــنى سويف|د|

6oo866 عيل مزروع|سم|حمد |مريم محمود  |تـــربــــيتـــ طنط

29672 م محمود طلبــــه|عمر هش ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

43673| ي سيف ودن|متـــ |تـــن أس|ف
ى
لدسوق لشيخ|نوعيتـــ كفر 

52843| لزقم|عيل |سم|هلل |حمد عبــــد|محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|63627 د محمد محمد|رتـــ فؤ|س رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

26497o طف ربــــيع محمد|محمد ع |حقوق بــــنه

3263|o وس|ندر|جميل مستـــر | ندر|س ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

33465 لسيد|بــــومسلم |م |لسل|تـــسنيم عبــــد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر
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6588| هيم|بــــر|لد عربــــى |هلل خ|عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|369|4 حمد نرص خميس|رق |عمرو ط ى شمس حقوق عي 

|49763 لحميد|لسيد مشحوتـــ عبــــد |رص |عمر ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7oo6|9  زىك محمد
ى
بــــسمه صدق ي صىح ري

لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

4|6963 ل|لشو|عيل |سم|عيل مصطفى |سم|م |ريه |حقوق طنط

58o89 ئى عىل محمد|لرحمن ه|عبــــد  علوم بــــنى سويف

||5332 ى س ي|م د|كرستـــي 
روز|ل ن|ئى ى شمس ي تـــمريض عي 

معهد فنى

526|46 لسيد نور|لد محمد محمد |محمد خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35536| لمجيد محمد|زينبــــ محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7753oo ل جوده محمد غيثــــ|حمد جم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

375o|6 هلل موىس|مريم مجدى عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

265292 هيم|بــــر|لحميد |لعزيز عبــــد |عمرو حمدى عبــــد  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

79o74o ن|ن حمد|م حس|بــــو بــــكر س| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

7|6986 لشيوى|لعوضى |بــــ |لوه|بــــ عطيه عبــــد |لوه|عبــــد  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

677635 رون|لح|ن |هيم سليم|بــــر|حمد |محمد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

223o3 ه | لمجد|بــــو |حمد محمد زهرى |مي  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

269|98 ره|هلل عم|ن عىل محمد فرج |نوره ي صىح بــــنه
|معهد فنى

67777 لسيد سعيد|دهم حمدي | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8|7o23 ي|لرؤوف خف|مر عبــــد|حمد ع| ج  سيوط|ره |تـــج

427563 ر مغربــــى|س مختـــ|ر عبــــ|مختـــ |صيدله طنط

|3863| ه عص وى|م سيد هند|ني  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

33329 لرحمن|ر محمد سيد عبــــد |من ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

339256 ي|حمد عبــــد|كريم 
هلل محمد عفيفى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8338o يد|هدير سيد محمد سيد ز تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

348532 ف عبــــد|ء |سم| عيل محمد|سم|ىط |لع|رسر |طبــــ بــــيطرى بــــنه

676894 لحميد خرصى|ئل محمد عبــــد |حمد و| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

866|9| لحمد|بــــو|زينبــــ محمد رزق  |نوعيتـــ فنيه قن

776259 ى عبــــد |بــــتـــه| لحميد محمد|ل خي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

238774 ه  رف|حمدعىل ع|حمد محمد |ني  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

2338o4 هيم يونس|بــــر|رص |لن|هيم عبــــد|بــــر| هره|لق|ره |تـــج
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258o3o ق|سح|بــــ |لتـــو|لمقصود عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

8o6469 حمد محمد|لد |حمد خ| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

334866 لحليم|لحليم محمد عبــــد|سلىم عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8324oo هيم محمود|بــــر|عبــــي  عىلي  |نوعيتـــ فنيه قن

4o52o9 هيم وهبــــه|بــــر|عىلي محمد كميل  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6|73o7 وى|لشعر|حمد وفيق |سمر  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7o|828 حمد|هيم سيد |بــــر|د |حمد فؤ|ء |لشيم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

839424 مد|ل سيد ح|حمد كم| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

447o33 لحكيم حسن|تـــم عبــــد |زم ح|ح |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

9|744| عود محمد  |حمد ق|هلل |منتـــ  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|6546 ف |طمتـــ |ف د|لجو|لنبــــوى عبــــد|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|6|558 ن|حمد سويد|ء محمد فتـــىح |ل| ى شمس|تـــج ره عي 

4o6386 ء كرم محمد يوسف|سم| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6829o7 س متـــولي|لسيد عبــــ|لد |محمود خ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|4||| لمجيد  |لرحيم عبــــد|ى محمد عبــــد|مي  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

783276 ى|رحمه محمد  لسيد حسي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

86|992 هلل|لدين محمود عبــــد|م |طمه عص|ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

835522 عيل|سم|محمد سعيد شقي   ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

5o77oo م|لسل|لحميد عبــــد |لسيد عبــــد |مريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

648|7| ح|لسو|حمد عىل | |بــــسنتـــ زكري عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

696752 لسعيد|هيم |بــــر|هيم |بــــر|مروه  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

76337| لسيد شديد|تـــ |حمد فرح|رق |ره ط|س نوعيتـــ بــــور سعيد

8|7642 ي|تـــه عبــــد|حمد طه شح|
لغنى لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

456423 هلل|متـــ محمود عبــــد |سل| رض عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o779o ض|متـــ فرع|ن يوسف محمد مسعود سل|رو سكندريه|ل|بــــ |د|

325889 حمد|لرحيم |لعظيم عبــــد|مل عبــــد| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8oo255 ف عبــــد|منيه | ي|لفتـــ|رسر
ح مصطفى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

636|3| ى|عيل |سم|بــــ |يه|نور  مي  زيق|لزق|ره |تـــج

3||529 ح|لفتـــ|حمد محمد عبــــد|حشمتـــ | رول ن|فنون جميله فنون حلو
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887949 زق |لر|حمد عبــــد|م |محمود عص سيوط|تـــربــــيتـــ 

|57858 لح|ن ص|ء حسن رمض|رس| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

3526o7 وق مصطفى كم ل محمد|رسر تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

769758 ل|لع|ن عبــــد |م طلعتـــ سليم|مر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4|2995 م|لسيد درغ|آيه محمد أحمد  |بــــ طنط|د|

636424 لبــــرع|لرحيم محمد عىل |محمد حمدى عبــــد زيق|لزق|حقوق 

|5973 هيم محمد|بــــر|لدين |ح |حمد صل|عمر  ى شمس|د| بــــ عي 

89975 ن يوسف|مه سيد رمض|س|حمد | هره|لق|حقوق 

239|5 مينه يوسف محمود محمد| ن|تـــربــــيتـــ حلو

2|9335 ل|زن محمود منيبــــ حسن حسنى جل|م ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

6o89|5 لغمري|لسعيد |صم |ن محمد بــــهجتـــ ع|مرو تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

|57347 ى فكرى عبــــد  |ش|لرحمن بــــ|نرمي  ن|بــــ حلو|د|

346o36 وق  س ىطي|لمع|بــــو |مد |مح ح|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

72249 محمد منىح  محمد محمد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

42o259 ج |لنو|حمد محمد |حمد | |رن لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

|3o2o4 منى عمر محمد عمر ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

45o|8 ي|د
ره|بــــر جرجس بــــش|ل ص|ئى لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

4537|8 رى|لغبــــ|رم |لمك|بــــو|حمد عزتـــ فهىم | لشيخ|هندستـــ كفر 

9233|5 ف سليم|جر |ه ن متـــول |رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5o2529 وى|لطح|حمد محمد سيد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|382|7 لرحمن|لسيد عبــــد |حمد |م |حمد هش| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|9888 لحميد محمد|حمد عبــــد |محمد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

7658o8 ف سليم|هلل |منه  |ن محمد صف|رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

647946 لرحمن مجدى حسن عبــــد ربــــه|عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

44|93o ن|عيل عثــــم|سم|حمد |ن محمد |يم| ي صىح طنط
|معهد فنى

7o9948 ل|لسعيد يوسف يوسف هل|ن |يم| لمنصوره|حقوق 

3|44|| مر|مر عىل ع|حمد محمد ع| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

754822 ئى حمدى مهدى|محمد ه وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

539277 لسيد محمد بــــدوي مرىسي|زينبــــ  سكندريه|ل|بــــ |د|
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85289o ي|ل |محمود حسن محمد جم
لدين حبــــسر ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |

|لمنى

69o959 هلل|هلل عىل عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

239983 لعزبــــ|د وليد محمد |عم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|68|3 ي
ن|للبــــ|لسعيد طه |لسعيد | |دئى حقوق بــــورسعيد

6||48o فتـــ خ لعز|بــــو |لسعيد |لد |مي  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

7835o8 مر|مر محمد ع| دل محمد ع|ع زيق|لزق|ره |تـــج

676822 حمد جمعه|ء محمد |محمد عل لمنصوره|حقوق 

84357o ي محمد مؤمن ربــــيع خرصى ن|سو|حقوق 

8o8652 روق محمد|لرحمن محمد ف|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

93|3| ع|لحميد رف|لعليم عبــــد |مصطفى عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

864678 سط حسن|لبــــ|حسن فتـــىحي عبــــد سيوط|عه |زر

63956 ف حج|محمد  ن|لقمص|بــــو |ج |رسر لفيوم |تـــمريض 

52o93o ي|مد  مهدي بــــلتـــ|ء رجبــــ ح|رس| ج  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7564|3 ن|هلل ممدوح خنيفر سليم|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2|4o|4 ي
لدين محمود نرص محمد|ء |خلود ضى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

288|o هيم|بــــر|ل مسعد |حمد جم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

53769 لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|لرحمن |هيثــــم عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

8oo||o بــــ|لوه|حمد عبــــد|م |زينه وس ي|طبــــ 
|لمنى

3462|5 هيم|بــــر|تـــ |لدين بــــرك|ل |مصطفى جم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2538|4 ه عبــــد ى قطبــــ|لعليم عبــــد|مني  لمعي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

79oo9| ي|حمد عبــــد |محمد 
لمجيد مصطفى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

75o765 ن محمد|يمن شعبــــ|محمود  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

22|o52 حمد|لفضل |بــــو|ن |منيه شعبــــ| ن|تـــربــــيتـــ حلو

77942o ه سليم| لجرف|مد |ن ح|مي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

86299 لنبــــى|لح عبــــد |ل ص|ء جبــــ|دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|3243o ىطي|لع|ء ممدوح شوقتـــ عبــــد |رس| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

242658 دق|لصفى ص|لدين |م عز |محمد عص هره|لق|حقوق 

5|4398 سعد محمد حسن|سلىم حسن محمد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

8465|2 لسيد|حسن محمد حسن عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|3839o رص|لن|رس محمد عبــــد |ر ف|ثــــ| ن|تـــربــــيتـــ حلو
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3549o| مد|فظ محمد ح|لح|مروتـــ محمد عبــــد ى شمس  تـــمريض عي 

7o9536 ن|ن محمد عثــــم|محمد عثــــم |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

5o7|o5 عيل|سم|ر |ندى محمد حلىم مختـــ سكندريه|ل|بــــ |د|

27|995 ى |هر |دين م|ن ره|هيم عم|بــــر|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

624|93 ىطي|لبــــرص|حمد مجدي بــــدير درويش | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

867o|7 دي|ن محمود عبــــ|م شعبــــ|سل| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|5oo7 ل نبــــيل مصطفى محمد|نه ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

33478 هلل|تـــم محمد عبــــد |مريم ح هره|لق|م |عل|

83432 لعظيم محمد|حمد محمد عبــــد | يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

895685 د |عيل ج|سم|ء محمد |ول ج|بــــ سوه|د|

5o|373 لسيد محمد|رس محمد محمد |ف تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

446572 حمد حسن|ن |ن محمد رضو|رضو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|o956 بــــ|لوه|ء عىلي محمود عبــــد|سم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

3|98|9 حمد|م |لسل|هند محمود عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

36643o ن مصطفى|ندى نرص عش |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

475oo4  محمد محمد عمر|
ى
حمد شوق سكندريه|ل|حقوق 

526o4 |لعل|بــــو|ن محمد |ء شعبــــ|ل| ره بــــنى سويف|تـــج

24oo|8 دي|لن|لدين عىلي |ل |كريم محمد جم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

487532 حمد|لدين سيد |مه محمد فخر |س| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6oo647 لبــــربــــرى|م محمد |ح س|لفتـــ|عبــــد  |علوم طنط

3|2|62 لقدوىسي|متـــ حلىم |س|يوسف  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

55777 د|لجو|ء سعيد محمد عبــــد |رس| لفيوم|نوعيتـــ 

867345 يتـــ مدحتـــ عبــــد لنور منصور|مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

76932o بــــد|هلل ع|هيم موىس عبــــيد|بــــر| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

56446 لسيد|لصمد |حمد محمد عبــــد | ي سويف
تـــمريض  بــــنى

856869 بــــر صليبــــ|بــــتـــ ج|لمسيح ثــــ|عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

76oo58 حمد يشى حمدى يوسف| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|56437 د فريد|حمد فؤ|محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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832464 بــــوبــــكر|لحميد |ن سعد عبــــد|يم| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

373288 هلل|هيم عبــــد|بــــر|لمنعم |جر عبــــد|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

434763 تـــه|ع زىك شح|لسبــــ|يه زىك | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

773784 م سعد محمود|بــــ هش|مه  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

42366| بــــ|لوه|بــــر مرزوق عبــــد |ره محمد ص|س إلسكندريتـــ |تـــمريض 

|36o9| يبــــ عبــــده مسعود|طف تـــ|ع| رين|م سيوط|عه |زر

|77856 لمحسن عطيه|ئى محمد عبــــد |ه ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

772825 رف صبــــرى عمر|حمد ع| ى شمس|د| بــــ عي 

47447 بــــ|لق خط|لخ|لسعيد عبــــد|جر محمد|ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7o827o لسيد رجبــــ عىل رجبــــ|ء |وف لمنصوره|بــــ |د|

|73892 هيم|بــــر|محمد حسن | صف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

292827 دق عىل|لص|عمرو عوئى عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

6o3o46 د|لجل|زق |لر|زق يونس عبــــد |لر|عبــــد  |ره طنط|تـــج

83o7o9 دق|مل ص|لق ك|لخ|ء عبــــد|عل |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

4o9445 حون|بــــو ط|لدين محمد عىل |رص|عمرو ن |ره طنط|تـــج

2756|4 خليل| ل عط|لرحمن جم|عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o2256 لبــــدوي |ن |حمد محمد عمر| ج|حقوق سوه

493535 لسيد مرع|محمد عيد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

279675 ئى|لكيل|صف |هيم ن|بــــر|يز |ف| نور ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

362o43 سم محمد|سم عطيه ق|ق  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4953|4 لح عجوتـــ|هلل محمد محمد ص|عبــــد |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

3|9399 لحفيظ عىل|ندى عىل عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

889|67 ل محمد عىل |يه كم| ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

7|74|6 رضوى مجدى عليوه محمد حسن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

73o4| لسيد محمود|م محمود |حس لفيوم|ضتـــ |علوم ري

28743o ن محمد|حمد طلعتـــ صبــــىح عثــــم| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

785842 حمد محمد خليل محمد خليل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7899|8 حمد غريبــــ خليفه|ندى  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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23o8o9 دل زنقور محمد زنقور|محمد ع ى شمس| لسن عي 

6o8932 لديبــــ|لسيد عىل |منى  |تـــربــــيتـــ طنط

242753 لحفيظ|حمد سعيد محمود عبــــد| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

825765 طمه محمد يىحي محمد|ف ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

85467o ء محمود محمد|ء بــــه|دع ي|بــــ |د|
|لمنى

4|5|52 د|سلىم محمد محمد قدرى ميل لشيخ|ره كفر |تـــج

854465 ح|لفتـــ|ن محمد عبــــد|محمود رمض عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

842287 لرؤف عىلي|ريج حمدي عبــــد| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

679538 لعظيم فتـــوح حسن|محمود محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

37352o ق|ن محمد حل|ن رضو|بــــي تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

498343 لعيش|بــــو|للطيف عىل |د محمد عبــــد|سع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

69563o ن|هلل رضو|ح فوزى عبــــد |جر صل|ه لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

839333 سط محمد شيىمي|لبــــ|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

37|645 ل حسن حسنى|ن جم|يم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

688938 لسيد|حمد |لعزيز |حمد عبــــد |عزتـــ  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

||872o يد|بــــو بــــكر ف|رس |لرحمن ي|عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

499|o6 ى|دق ش|مد ص|ل ح|نه هي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

63|792 ه بــــدوى  لحليم|حمد عبــــد |ني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o2|72 ى مرىس|هيم محمد |بــــر|محمد  مي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

25|33| لقديم|لسيد |لسيد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

87o233 ن سيد يوسف حسن|يم| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

4|859 زق|لر|م عبــــد |مي  رزق هم| ن|علوم حلو

453337 لمزين|هيم |بــــر|حمد |محمد عبــــده محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

455|3| هلل|بــــ |جع ج|زق مر|لر|حمد عبــــد| ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

684873 زق|لر|بــــوخليل عبــــد |حمد محمد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o7439 لضبــــي|هيم |بــــر|هيم |بــــر|هلل |يه عوض | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7oo384 لمتـــول مصطفى|عبــــي  حسن  لمنصوره|صيدله 

3694|2 زى|لطوجى عز|بــــ مصطفى |يه|مصطفى  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

696652 عوس|حمد ن| |لوف|بــــو|ئل |ده و|غ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5|6||5 حمد عسل|ح |لفتـــ|مه عبــــد |س|ر |من تـــمريض دمنهور
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84o82 حمد محمد|ن عيد |جيه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|34555 ل محمد|ء محمد كم|سم| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

|78566 بــــر محمود خليل|ء ص|سم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|58o| حمد|لمنعم |لدين محمود عبــــد |م |يه عص| لمنصوره|حقوق 

68424o لدين|تـــ شمس |ء حمدى يوسف بــــرك|ل| لمنصوره|علوم 

79555 ى|ن محمد محمد |نوره مي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

8838|4 ل شكرى حبــــيبــــ |جم| مونيك سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o9299 وي|لشعر|محمد محمد محمد  لمنصوره|ره |تـــج

9oo968 ضى محمد |رحمه ممدوح ر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8|448| لحكيم|لح حسن عبــــد|محمد ص ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

852956 حمد عىلي محمد|حسن  ي|بــــ |د|
|لمنى

8o|5|4 ى |ي لرؤف يوسف|حمد عبــــد|سمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

887|o4 ف حكيم صغي  | |رين|م رسر سيوط|طبــــ بــــيطرى 

25o7|2 زق|لر|د عىل عبــــد |محمد محسن محمد رش تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|7492| لرحيم محمد|تـــ محمد عبــــد |ي| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|74984 ه | هيم|بــــر|هيم سعيد |بــــر|مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

675465 زى شلبــــي|م محمود غ|حمد س| ره بــــور سعيد|تـــج

637772 يم|لد|حمدعبــــد|دل |طف ع|رغده ع زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

255|8 م محمد|لسل|لد عبــــد |مريم خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

882843 ي|ر
د  |دى طوبــــه ميل|بــــ| ئى سيوط|تـــربــــيتـــ 

68366| ى|لسيد محمد |د |محمد عم لزهي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

67879o لجمل|حمد |لسيد فهىم | |مه لمنصوره|حقوق 

7684|9 لعظيم|ء نظىم محمد عبــــد |سم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

69|32 عر|نم و|رحمه عطيه غ لفيوم|صيدلتـــ 

434275 يم|لد|حمد عبــــد |هيم |بــــر| |ره رض|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|463o لم|حمد س|ن محمد |نوره لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

787379 دى عىل|له|رص عبــــد |محمد ن ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

699884 ح عوض عىل|عمرو صبــــ ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

|6o65| لسيد|د مهدى |لدين عم|م |عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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774388 ف عليوه محمد |محمد  لبــــرى|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33o8|7 مر محمد حسن|يتـــ تـــ| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

4o3964 ي |لر|محمود محمد عبــــد 
ي|حمد ن|ضى ج  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

493|48 م سعد سعد عىل حسن|سل| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

45|338 لدوده|هيم |بــــر|لسيد |محمد منصور  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

76|o67 ربــــ|دل عىل مح|مروه ع لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

8o6797 ندي محمد جمعه عىلي ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|44784 لسيد|حمد حنفى محمود |مريم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

476349  بــــش|بــــيشوى عوض 
ى
ى|هلل صدق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|94o9 حمد لطفى محمد لطفى|حمد محمد | لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o|982 لففى|لشكور |هيم عبــــد |بــــر|لشكور |محمود عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

836873 هيم عىلي محمود|بــــر|م |بــــتـــس| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

7o7674 ود|عيل محمد عىل عىل د|سم|زينبــــ  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

3544o5 حمد محمود|ل |منى جم ى شمس|د| بــــ عي 

32o8o4 درس|تـــوفيق بــــخيتـــ تـــ| دى حن|ف ى شمس|تـــج ره عي 

643o22 لحليم|م محمد محمد عبــــد |لسل|ء عبــــد|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7oo85| د|هيم شد|بــــر|هيم محمد |بــــر|ل |محمد جم زيق|لزق|بــــ |د|

346224 لرحمن|يوسف محمد عيس محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

|43357 حمد عطيتـــ|لمجيد عىل محمد |طمه عبــــد |ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|5525o جر محمود عىل جبــــر|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

||5978  |دى بــــ|ف
ى
 دمي|لفريد بــــ|ق

ى
ن|ق هره|لق|صيدله 

896o|7 ى  هيم |بــــر|لسيد |رضوى خي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

546445 ى عبــــد |عبــــد  لتـــحفه|مل |لحميد ك|لحميد حسي  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

325o74 هيم رشدى عبــــده|بــــر|حمد | تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

32523o هيم|بــــر|لسيد |ن |عمر رمض ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

7o4469 هلل|هيم فرج |بــــر|لسيد |ن نرص |نوره ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

698854 مريم مدحتـــ لطفى صليبــــ لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

638764 لح|منيه محمد مصطفى محمد ص| زيق|لزق|بــــ |د|

43o386 لحميد طه|رق عبــــد |ر ط|من |صيدله طنط
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758429 مه|لم سل|حمد محمد س| زيق|لزق|حقوق 

48||9 تـــ صل| لفضيل سعيد|ح عبــــد |مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

34|948 تـــ | حمد بــــكرى محمد|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

649o8o لمزين|لسيد محمد محمد |ء محمد |ل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

29o34 ف عبــــد |محمد  لعليم محمد|رسر ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

773|45 لسيد|حمد |لسيد |مصطفى  لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

439564  عبــــد |لبــــ|هلل عبــــد |رس فتـــح |ره ي|س
ى
لرحيم|ق لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

433577 م محمد شيحه|لسل|محمد فتـــىح عبــــد ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

7823oo عيل|سم|حمد فتـــىح عىل | زيق|لزق|هندستـــ 

675949 ى محمود |مريم هش ي|لمو|م حسي 
ى
ق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

485248 لسعدئى|لحليم محمود |ر محمود عبــــد |من سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|32|o7 ى|لد عبــــد |بــــثــــينه خ لحميد حسي  م بــــنى سويف|إعل

27||33 م|مروه محمود عىل محمود سل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2472o5 لحويوى|لسيد |د |هلل مبــــروك فؤ|عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

383|9 هيم|بــــر|حمد عىل |صم |ع سيوط|هندستـــ 

|25385 مه عزيز خليل|س| |يوحن هره|لق|ج طبــــيع |عل

6|57oo هلل|مي محمد عوض |محمد س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|735|5 هلل محمود|طيف سمي  عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

248449 ح بــــدر|لفتـــ|ء عمرو عبــــد|وف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8o7o37 ل|لع|لعظيم محمد عبــــد|سمر عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

48o637 ف|دل قرئى |ء ع|رس| حمد مشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|64o| ىكي|حمد رسر|بــــر |حمد ص|ء |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

5|o486 هيم جبــــر|بــــر|عمرو محمد عىل  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

922837 لرحمن  |هلل محمود عبــــد|نهله خلف  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

24o|8 لمطلبــــ عبــــد ربــــه|مي عبــــد |كر|ن |يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

224643 لرحمن ذىك خليفه|محمد عبــــد |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

853486 ل|لع|د عبــــد|م فؤ|عص| دين ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

853949 ى|ن محمد ي|م شعبــــ|هش سي  سيوط|حقوق 

355352 ي|ر
ى|ممدوح ح| ئى مد حسني  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

36o252 شده|حمد محمد ر|لسيد |محمد  |ره بــــنه|تـــج
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|55483 لحلو|ء محمد حسن عىل |رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4936o9 هلل تـــعلبــــ|لسيد عبــــد |لحميد |مصطفى عبــــد  ره دمنهور|تـــج

8325o3 ي |لش|نشوي سعيد عبــــد
ى
لصغي |ق دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

489o72 هيم محمود محمد تـــرىك|بــــر|حمد |ل |س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

758495 ى مجدى عبــــد  لنور|ر عبــــد|لستـــ|جرمي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

2957o2 هيم|بــــر|نىح  حسن محمد حسن | ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

782699 لنحىل|عيل عىل مرىس |سم|منى  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6o8328 لصعيدى|حمد محمد |د |جه ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

8o2879 ف|بــــوشن|د عبــــيده محمد |جه ي|بــــ |د|
|لمنى

864o58 ى محمد ي حسي 
ى
وليد دسوق ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

749|| لجندي|ن |هيم قرئى رسل|بــــر|محمد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

25o532 مر|حمد محمد ع|منيه | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

25|o88 لخول|هلل |ل عبــــد|محمد جم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

866o95 ي 
حمد|حمد محمود |مصطفى ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

||7453 يف  حمد رأفتـــ حنفى|رأفتـــ رسر ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

|42|8 يف محمد عىل رض |سندس رسر ى شمس|د| بــــ عي 

924624 لرحيم |بــــر مغربــــى عبــــد|حمد ص| ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

75444| لغويىط|ه حسن |لل|ل عبــــد |ديه جم|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

89o249 مروه عمر خليفه عمر  سيوط|نوعيتـــ 

77oo44 لسيد|هلل محمد |لد محمد عبــــد |خ زيق|لزق|بــــ |د|

777556 ه | ح مقلد|لفتـــ|حمد محمد عبــــد |مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

5294|6 حمد منصور|هلل محمد سيد|محمد عبــــد  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

3oo38| ن|دل محمد عثــــم|لرءوف ع|عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

778992 سلىم محمد فضل أحمد زيق|لزق|نوعيتـــ 

83o955 ي ف|ره ه|س
حمد|روق |ئى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|34565 لغنى حسن|ن محمد عبــــد |نوره ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|44|49 هيم|بــــر|رق عزتـــ محمود |جر ط|ه هره|لق|حقوق 

27|585 ي عزبــــ|د عبــــد |لجو|لغنى عبــــد|تـــ عبــــد|ي|
لغنى ي صىح بــــنه

|معهد فنى

9|2475 در |لق|لمجد عبــــد|بــــو|عمرو فتـــىح  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و
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2|o7o د|د محمود حم|محمود حم تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

|32235 هيم|بــــر|لعظيم |لدين عبــــد |م |مريم حس ن|تـــربــــيتـــ حلو

785o78 بــــو عيطه|حمد محمد |ء |هن زيق|لزق|عه |زر

77o435 |حمد عىل عط|لسيد |نس | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

899787 هلل فريد محمد عىل |منتـــ  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4984|8 ن|حمدى موىس رشو| ء رض|أل |ره طنط|تـــج

9o86o4 حمد عىل |ئى عىل |م| ج|علوم سوه

9|6435 حمد |محمد حسن | لي|د تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6949|o ل عىل زهر|كرم كم|مصطفى  لمنصوره|علوم 

7|3o75 ل|لع|حمد عبــــد |حمد |عمرو محمد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

9o8486 ى مي  هلل  | |سعد عط|طف |ع| كي  ج|علوم سوه

78626 ي |م|بــــسمه  م محمد|م|م يحن  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

788|66 م محمود حسن|حمد س| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|255|6 ئى سيد حسن|حمد ه| ى شمس|تـــج ره عي 

53o632 م عزم نرص يوسف|حيل س|ر ضتـــ دمنهور|علوم ري

5|6|59 ى |ن ه|نوره ي حسن حسي 
لزين|ئى ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

7o3o6 س مهدل|حمد عبــــ|عىل مصطفى  لفيوم|لعلوم |ر |د

9o5843 حمد |لرؤف محمد |محمود عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

67698| ف محمود محمد عويس|محمد  رسر ى شمس| لسن عي 

859o5o ى عبــــد|سندس  م|لسل|حمد حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

342|9| د عىل قطبــــ|تـــفى محمد عو ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

357942 لرحيم يوسف|حمد محمد عبــــد| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

43|o97 |لمعىط حسن |لحميد عبــــد |ن عبــــد |رو
ى
لحوق |صيدله طنط

252474 ر|لنج|ن سعيد |ء رمض|شيم شمون|نوعيتـــ 

8|o38o حمد محمد حسن هندي|لدين |ء |عل ره بــــنى سويف|تـــج

3652o5 لسيد|لسيد طلبــــه |يمنى محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2574|2 لتـــوم|م صبــــىح محمد  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

528357 وي|لنفر|حسن محمد حسن نعيم  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

92328| لسيد |روق |لمنعم ف|هبــــه عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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|25963 ش|رس حسن |هلل ي|منتـــ  بــــي|لشر ى شمس حقوق عي 

765274 لمرصي|لدين |ل |س عىل كم|حمد عبــــ| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

894524 م حسن بــــخيتـــ فرغل |حس سيوط|حقوق 

778482 رص بــــيوم محمد|ن ن|يم| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|7946o ه محمد محمد حسن ني  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

3|7969 نور عجيبــــتـــ|سم مكرم |بــــ ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

374389 لمجد سيد طه|بــــو|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

265828 عيل|سم|تـــم سيد حسن |حمد ح| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

683368 ى عبــــد | رض| نور لرحيم|عمر حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|25|o4 لسيد صقر|دل |ع| سه ى شمس حقوق عي 

8|7762 ن|ر فوزي سليم|ء مختـــ|رس| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

6o2465 لففى|زى محمد |هند غ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

433o39 |لعزيز عبــــد |ل عبــــد |لع|ء محمد عبــــد |أسم
لرحمن

| تـــمريض طنط

89456o حمد |ء عىل يوسف |رس| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

444o24 بــــ|لسيد محمد ضبــــ|تـــ |لشح|ء |دع لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

333|8| بــــدين محمد فتـــىح|لع|نس زين | زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

68339o  محمد سعف|ئى سعف|م|
ى
ن|ن شوق ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 

ي|و |لتـــكنولوج 

3|5933 متـــ|حمد سل|ئى محمد |م| هره|لق|حقوق 

338734 لسيد|لمعىطي |مروتـــ محمد عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

888o86 د يعقوبــــ تـــوفيق |در رش|ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

337533 رتـــ سيد حسن محمد|س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22673 ى|حمد ف|روق |لف| روق سيد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5|9o4 عيل|سم|ظم |حمد ك|بــــو بــــكر |بــــديهه  ره بــــنى سويف|تـــج

4353|2 ود|هيم د|بــــر|ر محمد محمود |من سكندريه|ل|بــــ |د|

86|27 دل محمود محمد مصطفى محمود|ع ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

89|853 حمد |جر محمود بــــخيتـــ |ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

67o54 لحليم|لسيد عبــــد |لد |ء خ|سم| لفيوم|بــــ |د|
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92363o خوم |رشلينو مجدى بــــولس بــــ|م ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

523756 جهورى|ل|مه |هلل عطيه سل|كريم محمود عبــــد ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

6|8857 ء محمد محمد شبــــكه|رس| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

9|4849 حمد محمد قطبــــ عىل  | سيوط|ره |تـــج

|3|454 للطيف|مه نعيم عبــــد |ء سل|عل ى شمس هندستـــ عي 

7o3994 لنيل|بــــو |حمد مصطفى |محمود | رن زيق|لزق|حقوق 

896282 خلود خلف فوزى فهىم  ج|تـــربــــيتـــ سوه

357693 دى مغربــــى|له|طف محمد |هبــــتـــ ع |تـــربــــيتـــ بــــنه

227o54 فظ|لح|مح فتـــىح عبــــد|محمد س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3355o| س|م عبــــ|م|دل |ندى ع ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

46ooo7 لرحمن مرزوق محمد مرزوق|حمد عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9o64| ى محمد فتـــىح |ي حمد|سمي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

24|9o9 ى|هبــــه ع دل محمدى حسني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|3326 لمنعم محمد خليل|حمد محمد عبــــد| عه دمنهور|زر

643o39 تـــه عىل|ء محمد شح|لىمي ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

83|345 دي سعيد|رق محمد ح|ط دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

78o242 حمد محمد موىس عىل| زيق|لزق|هندستـــ 

8352oo هيم|بــــر|لرحيم محمد |ء عبــــد|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

36223o حمد حسن|م |حمد هش| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

299o4 لعظيم محمد|لد محمد عبــــد |خ ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

2|2369 لحليم محمد|لعزيز عبــــد |مه عبــــد|س|حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|3268o حمد|لعزيز |ل عبــــد |تـــفى جم ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

346o96 ف|متـــ |س| يمن حسن سيد رسر ى شمس حقوق عي 

8o9|o8 ل محمد|كريم عىلي جم ره بــــنى سويف|تـــج

8692o6 ي خرصى محمد
لعظيم|لمهدي عبــــد|مصطفى ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

477o43 ف محمد | |ن|ر هر|ىط ز|لمع|بــــو |رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

8o2699 هلل|د سعد سيد عبــــد|ود ي|بــــ |د|
|لمنى

373759 هلل محمد عيس عىل|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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48497o حمد|لبــــدرى سيد |ق |لرز|رس عبــــد |محمد ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49584| حمد|زى |هيم غ|بــــر|زى |غ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

57457 م محمد محمد|ل عص|نو بــــ بــــنى سويف|د|

278525 ح|لفتـــ|طمه فريد مصطفى عبــــد |ف ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

354233 ى|ء فرج نور |رس| لدين حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6327|6 هيم|بــــر|م محمد شوكتـــ |سلىم هش زيق|لزق|حقوق 

342|98 ى  هم|لم در|لسيد س|رغدتـــ خي  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

2299|2 لرحيم|ح مصطفى عبــــد|عىل صل دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

7o3342 لخول|لحميد نرص حسن |حمد حلىم عبــــد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

4o9264 ق|ح |عىل صل| عل وى|لشر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52755o ف حسن رمض|ن |رو هيم|بــــر|ن |رسر سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

|5o588 لجليل|رف محمد عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

88|576 ء محمد محمد محمود |لىمي سيوط|بــــ |د|

9|7||8 م سعد فهيم سعد |عص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

845522 ري|حمد نو|ن |ره شعبــــ|س ن|سو|تـــربــــيتـــ 

||9473 هيم ضليفى|بــــر|مجد حسن |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

88882 لحميد حنفى محمود|يوسف عبــــد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

8ooo23 ي محمد محمود عبــــد
م|لسل|مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52894| وى|لشه|د |لجو|حمد محمد عبــــد | ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

82o4|4 ى |م ف فهيم |دلي  هيم|بــــر|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

678259 ى |ي حمد|لسعيد معوض محمد |سمي  لمنصوره|حقوق 

7o7377 هيم|بــــر|للطيف |زم عبــــد |له ح|ه لمنصوره|حقوق 

|383|2 |ذ مجدى محمد |مع
ى
لدسوق ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3659o4 ن|ن محمد رمض|م رمض|سل| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

7784|7 لحميد|د عبــــد |ن حسنى رش|نوره زيق|لزق|عه |زر

42oo6o ش|شد محمد حو|منيه محمد ر| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

225442 تـــفى فتـــىح سيد بــــكرى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

534o7 حمد| |ن زكري|مدحتـــ شعبــــ ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ
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7o6348 ى ي|ي هيم محمد|بــــر|رس |سمي  لمنصوره|نوعيتـــ 

26|478 ع|لرف|يم |لد|محمد محمد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|66326 رص طتـــ محمد|لرحمن ن|عبــــد  هرتـــ |لق|تـــمريض 

25o948 وى|لخرصى|ل |فتـــىح خليل كم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6864o2 لعظيم|ل عبــــد |م محمد جل|هش لمنصوره|ره |تـــج

68o746 كريمه محمد محمود محمد عويضه ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

735|5 رجبــــ محمد عىلي| دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

287|28 تـــ محمود زنون|محمد شح ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

374528 د|لحد|عيل عىل |سم|محمد عىل  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

3|o98|  شعبــــ
ى
ن|م محمود شوق ى شمس علوم عي 

6ooo35 لمنصورى|وى |لششتـــ|مني  محسن محمد  |حقوق طنط

6|8576 بــــ غطيو|لوه|ء محمد عبــــد |ل| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

254522 حمد حسن|محمود زهي  جبــــر  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

86699 حمد مصطفى محمد محمد| ره بــــنى سويف|تـــج

28678 لغنى|رس محمد محمد عبــــد |محمد ي هره|لق|بــــ |د|

345298 لخولي|د|د محمد عو|محمود عو ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

242343 لدين حسنى محمد حجر|ل |مؤمنه جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|9|86 ي ربــــيع محمد 
عيل|سم|منى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

|65|32 س|م محمد عبــــ|يه عص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

26o95o ن|ء ميش متـــول دخ|سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

68o928 ى|صبــــرى  ف فكرى محمد حسي  رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7o6664 لفضيل|لسيد محمد عبــــد |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

|59787 رق سعيد محمد|ن ط|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8|5|o7 ى ف سحق|د |يز عي|نفي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6|89|o وى|لغربــــ|ن صديق سعد |نوره ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

39532 مصطفى ممدوح محمود مصطفى هره|لق|ره |تـــج

442796 لم|دى يوسف محمد س|لحم|رضوى  ج|بــــ سوه|د|

6734| ي عبــــد |حس
لمجيد|لعزيز عبــــد |م قرئى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

223o9| نوبــــ لطفى رمزى لطفى|بــــ| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|42o49 عيل مصطفى|سم|ن |محمد شعبــــ ن|حقوق حلو
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7o3335 مد محمود|مد طلبــــه ح|هيم ح|بــــر| تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

8o8729 يوسف سيد لبــــيبــــ سيد ره بــــنى سويف|تـــج

4277o4 لبــــ|بــــوط|ء محمد |محمد عل |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

829o4 ن|رس حسنى عثــــم|م ف|سل| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

4|3299 فظ|روق محمد ح|مؤمن محسن ف |بــــ طنط|د|

246o99 حمد مصطفى|يوسف ممدوح  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4o|2|9 ىط|لع|مد عبــــد |ن ح|محمد رمض إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

539o96 ف مسعد عبــــد |محمود  لجليل|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

433545 لع|لخ|حمد فوزى جلبــــى  عىلي | |صيدله طنط

22|533 ف حسن |محمد  هيم|بــــر|رسر تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

24|876 لسعود|بــــو|ل حسن |ندى جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63896o هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ء |ل| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

86|877 مر مرصي سليم|م ع|هش |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

3233o5 لزق|حمد |ر محمد |طمتـــ مختـــ|ف ى شمس|د| بــــ عي 

|4534 كر خليل محمد|حمد ش|هلل |عبــــد هره|لق|هندستـــ 

77o|47 لشبــــينى|محمد محمود حنفى محمود  زيق|لزق|ره |تـــج

79|877 د|لجو|ثــــروتـــ محمد عبــــد | عل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6779o8 هل|ل|م محمد رزق بــــدير محمد سيد |هش لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

64882 ف  هلل محمود|حمد عبــــد|مشر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

486222 ندى معوض سعد يوسف رزق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7768|7  بــــدر|لبــــ|لسيد عبــــد|م |همتـــ س
ى
لدين|ق زيق|لزق|نوعيتـــ 

5797o ن فهىمي|حمد حس|محمد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|47o5 د|لجو|هلل عبــــد|ر عبــــد|ذ مختـــ|مع يتـــ|ل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج  |لمجمع | مي 

92|67 للطيف|ر عىل عبــــد |تـــسنيم مختـــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

262482 حمد محمد حلىم محمد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

236885 رف|ل ع|لع|م عبــــد|يدى هش|ه ن|هندستـــ حلو

8o8743 ر|لرحمن عم|حمد مجدي عبــــد| ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ
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23o|36 بــــدين محمد|لع|لدين زين |ح |ل صل|بــــل ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

|24492 ئل محمود محمد|سلىم و ج|ره سوه|تـــج

476322 بــــر يوسف|هلل فريد يوسف ج|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

447842 ي|ر
حمد|ممدوح محمود | ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|3o845 لحميد|محمود محمد سعيد عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

64|437 لسيد|لمجيد |لسيد عبــــد|حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

2593|3 لسيد|حمد |رق |د ط|جه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

338458 لسيد حشيش|لسيد محمد |يزتـــ |ف شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

534359 هيم محمد محمد عجىم|بــــر| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

7|7|86 وى|لعشم|هيم محمد |بــــر|لسيد |محمود  زيق|لزق|علوم 

34856| لسيد|لسيد صبــــىح عبــــد|مريم عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

64626| هيم غنيم|بــــر|هيم |بــــر|آيه  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

3|25|8 هيم|بــــر|حمد |حمد مدحتـــ | ى شمس| لسن عي 

|23542 لرحيم|لحليم عىل عبــــد |ديبــــ عبــــد |محمد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

8o8685 لسيد عىلي|لد |محمد خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2|5824 لحميد سليم|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

34895 لدين مني  مصطفى محمد|ج |رس كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

643525 مه|محمود محمد محمود محمد سل زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7o7743 لبــــىه|م عىل جمعه عىل |سل| لمنصوره|بــــ |د|

76395o لدين عىلي يونس|ح |رص صل|بــــسنتـــ ن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

37o359 لد محمد محمد طبــــل|حمد خ| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

427698 هلل عىل وتـــيتـــ|ل عبــــد|محمد جم ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|74952 لنور محمود|بــــو |بــــ سيد |رح م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

68o4o| بــــينى|محمد صبــــرى طلبــــه حسن  لشر لمنصوره|بــــ |د|

|59|35 ن|لسم|ن |هلل محمود رمض|عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

632829 لكريم عىل|ن عىل عبــــد|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

46o52 ر|د حفنى نص|د فؤ|تـــفى فؤ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

9||92| در محسن محمد |محمد غ ج|حقوق سوه

9|o9o| هلل  | |مل عط|محمد رأفتـــ ك ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى
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26482o يف|هلل |رقيه ممدوح عبــــد لمصليىح رسر |نوعيتـــ بــــنه

6o||9| لبــــ|بــــو ط|يوسف محمد يوسف محمد  |ره طنط|تـــج

63548| لمهدى محمد نجم|م محمد |كر|فرح  زيق|لزق|صيدله 

35|724 بــــوسعيد|د |لجو|ل مصطفى عبــــد|مصطفى جم |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

23o|67 حمد|ن محمد |م محمود رمض|حس لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

48882 هلل مهدى تـــوفيق محمد|هبــــه  ن|تـــربــــيتـــ حلو

778|6 دريس حربــــى|مصطفى منصور محمود  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|3737 |متـــ |س|حمد |
ى
حمد شوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2462|o تـــم محمود قنديل|كريم ح ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

297745 ن موىس|شد سليم|لسيد ر|م |هش تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

9225o5 لحميد |حمد عبــــد|لد محمود |خ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

634o7o م فهيم|تـــي  سعيد نع|فيلوبــــ زيق|لزق|هندستـــ 

2|7|97 لمليىح |م محمود محمود |مريم حس ى شمس|تـــج ره عي 

842343 حمد سهري محمد موىسي| ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

89776| لرحيم سيد |م محمد عبــــد|سه ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

|76|87 لكريم|هلل محمود عبــــد |عبــــد | دين ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5|245 لدين محمد|بــــ بــــىه |يه|ن |يم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

348735 بــــورزق|هد |لسيد مج|سم |ر بــــ|من هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

854oo3 زن|بــــدين محمد م|لع|هلل زين |عبــــد حقوق بــــنى سويف

55254 هلل فرج|بــــ |جر محمود ج|ه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

527583 ن محمد|ن سليم|ر محمود سليم|من سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

9223o9 لرحيم بــــدوى |هيثــــم محمد عبــــد لمنصوره|حقوق 

|438|2 لسيد|محمد محسن حلىمي محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

74o45 ى|رس| ء سيد محمود حسي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

464469 ي|لقبــــ|محمد محمد سمي  مرىسي محمد 
ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4893o5 لليثــــى|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|سلىم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

769325 ى حسن|حس م يوسف حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

622553 نه|لونيس شبــــ|لسعيد عبــــد |يمن |ن |يم| لمنصوره|حقوق 
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768493 هيم|بــــر|حمد يشى يوسف | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

66|47 يمن رشدى متـــرى|يوسف  لفيوم|حقوق 

3|78|4 |لبــــ|بــــر عىل عبــــد|محمد ص
ى
ق ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

832752 حمد محمود|هر |ء م|شيم تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

864928 لىحي بــــهلول|حمد عبــــد|هلل |عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|4o854  عبــــد |لمو|ر يوسف |من
ى
رى |لبــــ|لمنعم عبــــد |ق

محمد
هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

52o3|3 تـــ سعيد عبــــد| لحفيظ خضي |مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

|72795 لعزيز|حمد عمرو محمود عبــــد | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

64387 تـــ|لسيد بــــرك|هبــــه عمر  لفيوم|نوعيتـــ 

87o5o| هر بــــدري|محمد سعد م ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

9o4953 يوسف محمد محمود | لي|د ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

343599 لعظيم محمد|محمد محمود عبــــد| ند ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

778528 فظ|ن ح|كريم مدحتـــ عثــــم ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

253467 ه س| ره|هلل عم|م عبــــد|مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

448695 حمد قطبــــ عىلي قطبــــ منيس| |حقوق طنط

|3o||9 مل|رى جرجس سمىح ك|م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6o5898 لبــــشبــــيسر|حمد عىلي محمد عىلي | |ره طنط|تـــج

846|82 تـــ|حمد شح|لرحمن محمود سيد |عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

48|6|2 رص سمي  محمد|لن|محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7577|6 ى مس|محمود  لرحمن|عد عبــــد|مي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

836573 ظر نظي |ء سيد ن|شيم دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

68o87o م|تـــ سل|حمد محمد فوزى عرف| لمنصوره|حقوق 

885689 ن |حمد فتـــىح محمد عمر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

539o86 حمد محمد محمد خليل|عمر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

448324 لمجيد|حمد عبــــد |زينبــــ عىل حسن  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

89|656 ى |بــــو|روق |ل ف|مجدى كم ليمي  سيوط|بــــ |د|

63756o ى جمعه|لعظيم |محمد عبــــد| دين مي  زيق |لزق|تـــمريض 

48448| هلل|بــــر حسن عبــــد |لد ج|حمد خ| سكندريه|ل|ره |تـــج

68255o هيم|بــــر|ع |لرف|ء سعد |مروه عل لمنصوره|طبــــ 

26773| ن|هيم زيد|بــــر|هيم محمد |بــــر| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 
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|57877 حمد|فظ |لح|ل عبــــد |سلوى جم |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

692293 لبــــهنس|د |لجو|لمنعم عبــــد |مريم عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

49875 حمد|ل |رص هل|حمد ن| هرتـــ |لق|تـــمريض 

775946 ن|لسيد شعبــــ|حمد |ندى  زيق|لزق|بــــ |د|

69o776 حمد|لسيد | |ندى رض لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

78o|5 حمد|بــــ |لوه|م محمود عبــــد |سل| سيوط|بــــ |د|

28o759 لكريم سليم حسن|لدين عبــــد|ء|حمد بــــه| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

8o6789 محمد محمود| ء رض|لىمي ي|بــــ |د|
|لمنى

826895 هيم|بــــر|ء عمر عىلي |دع |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

266||3 لحميد بــــزه|حمد طلبــــه عبــــد| ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

6874o8 حمد|هيم |بــــر|بــــثــــينه محمد  سكندريه|ل|صيدله 

3|75o7 لرحمن سيد عىل حسن|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

78|55 لح|حمد محمد ص|ندى محمد  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

645595 م|لسل|م يىح عبــــد|لسل|سحر عبــــد ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

833|88 لمجيد|بــــ عمر عبــــد|لرحمن خط|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

348o3 وى محمد|لدس|ن |لرحمن عثــــم|عبــــد هره|لق|حقوق 

6|688o لعدوى|مصطفى | ن مصطفى زكري|نور ط|حقوق دمي

34264o حمد محمد قره|رتـــ |س ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|38456 هيم|بــــر|حمد محمد |لدين |ء |نىح  عل| |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

859595 هيم نبــــيل منصور محمد|بــــر| حقوق بــــنى سويف

282oo8 لدين مصطفى سيد محمد|ء|محمد عل دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

339756 لدين سعيد محمد|منيتـــ نجم | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|2|927 ي عم
|س عرفه خرملو|د عبــــ|تـــفى ن|حقوق حلو

78o796 هلل|م عبــــد|لسل|حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|47988 لح عىلي مسعود|لرحمن عمرو ص|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

829479 حمد محمد محمد|طه  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

62|829 بــــي|لعر|حمد |لمنعم |لسيد عبــــد |منيتـــ | ط|بــــ دمي|د|

837457 لفضيل|ن عبــــد|ن صديق سليم|سليم ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د
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|554o5 هيم|بــــر|سلىم رجبــــ محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7o2333 حمد عيس|ح مأمون |ندى صل زيق|لزق|بــــ |د|

84|863 لقوي|روق عبــــد|مي  ف|طمه |ف ن|سو|بــــ |د|

324435 لعزيز|حمد مجدى عبــــد|محمد  ى شمس حقوق عي 

8269o4 ن|حمد سعيد رشو|ء |شيم دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

369376 هيم|بــــر|د محمدى |ح جميل محمد رش|سم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|7o489 حمد|مه محمود يوسف |س| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

9o44|4 دتـــ |لمعىط حم|ده حمدى عبــــد|عبــــ ج|صيدلتـــ سوه

24634| لشيىم|فوزى | حمد رض| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8|2955 هلل شفيق|بــــتـــ شكر |مح ثــــ|س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|43966 يف ش|ي ى رسر كر حسن بــــيوم|سي  ى شمس|د| بــــ عي 

|26389 لسيد|لفضيل |لرحمن عبــــد |مصطفى عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

535957 هيم درويش|بــــر|م مصطفى |بــــ هش|رح عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32578| شم عىل|طمتـــ عىل ه|ف هره|لق|عه |زر

6|492 محمود محمد عىل محمود عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

7|537o لموج |رمزى بــــدير عىل | رن لمنصوره|حقوق 

243o93 يف عبــــد حمد|بــــ |لوه|محمد رسر ن|حقوق حلو

35453o ى|  عىلي حسي 
ى يتـــ حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

767237 لرحمن محمود متـــول نجيبــــ عبــــده|عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

34o478 هلل|بــــ |هلل ج|عزتـــ عبــــد| دين ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

68|||3 هيم|بــــر|نور |ح |مي  نج|بــــيشوى  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2555|| لمسيح|هلل عبــــد |هلل نجيبــــ رزق |نجيبــــ رزق  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

34o679 حمد تـــوفيق|محمد | ن|ر ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

9o4|97 ئيل لبــــيبــــ |ل ميخ|فلمون كم ج|بــــ سوه|د|

255377 |مر |لرحمن ع|بــــر عبــــد |حمد ص|جر |ه
شموئى|ل

تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

849722 هلل|هلل يوسف عبــــد|سهيله عبــــد لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

855296 مل|سكندر ك|لبــــرتـــ روؤف | ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى
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5|65o3 ى قرط|بــــر|ريم  م|هيم خي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

355o77 خلود فتـــىح عبــــده محمود ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

342|33 لشقرى|حمد |ن مجدى محمد |نوره | معهد فنى تـــمريض بــــنه

922456 لسيد |بــــوزيد |حمد |مه |س| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

228653 هيم|بــــر|لمطلبــــ |ندى سيد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

479672 ى عطيتـــ عبــــد |لد |خ لحكيم نرص|مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

25o358 وق ط لصمد|ر عمر عبــــد |رق محمد مختـــ|رسر ن|صيدله حلو

763665 ى حسن عىل فر| ج|منيه حسن حسي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4656o3 لسيد قطبــــ|يمن محمود بــــكر | ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

49554o مل بــــديوي|لعزيز محمد ك|عمر عبــــد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6o43o| لمني |لرحمن |هيم فهىم عبــــد|بــــر|حمد مسعد | سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

27|3o2 ر|لجز|رص حفنى حفنى |هلل ن|منه  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

48o538 ى|ن جمعتـــ |محمد شعبــــ مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

||5672 لمجيد|حمد حلىم عبــــد |سلوى  هره|لق|حقوق 

6974|5 حمد|لمهدى سيد |لسعيد |مه محمد |س| لمنصوره|حقوق 

36o834 ن|لسميع يىح زيد|فتـــ عبــــد|ر ر|من عه مشتـــهر|زر

28|278 لح|ئى مدحتـــ ص|مدحتـــ ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|4648 ديبــــ رفله|مه |س|مز |ر ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

282836 ن|هلل فهيم سليم| |بــــيتـــر عط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

33822o لرحمن|لعزيز عبــــد|دل عبــــد|لرحمن ع|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

64o476 لسيد محمد محمود|حمد محمد | زيق|لزق|حقوق 

255336 يف عبــــد|نه لحميد جمعه محمد|ل رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

387|4 هيم محمد|بــــر|وجيه | ر|ي تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

4|7827 هلل مصوره|عبــــي  حسن عبــــد |حقوق طنط

477345 طمتـــ مصطفى فكرى محمود عىل|ف سكندريه|ل|علوم 

744o6 عيل يىح محمد|سم|حمد | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|24853 فظ|م فوريز ح|رى س|م ى شمس|تـــج ره عي 

625496 ن|ن محمد سليم|محمد محمد سليم لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

9|2967 لعزيز يونس |لسيد عبــــد|ئى |م| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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638446 ل|لع|هيم أحمد حسن محمد عبــــد|إبــــر ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

2838o لمهدي|د محمد صبــــىحي محمد |زي د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

432683 ي|لعزيز محمد |مروه عبــــد
لسعدئى سكندريه|ل|صيدله 

6787o2 لسعيد عىلي|عيل |سم|رق |يمنى ط ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

7624|3 ج|لصل|هيم |بــــر|لرحمن يشى حسنى |عبــــد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

6o2399 عيل شتـــيوى|سم|سط |لبــــ|خديجه عبــــد  |علوم طنط

633o9| وق  ي عطيه|سم|رسر
ى
عيل محمد شوق زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

285442 ل|لع|مريم حسن عىل عبــــد وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

44678| ود|بــــر محمد طه د|حمد ج| سكندريه|ل|هندستـــ 

22663 لمقصود|نور رجبــــ عبــــد |م |سل| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

|28257 لسيد|رضوي مجدي محمد محمد  ن|بــــ حلو|د|

784o85 هلل|هيم محمد عبــــد|بــــر|عمرو محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

24825o ئى|لفخر|هيم |بــــر|جر مصطفى حسن |ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4o|876 رص|مل محمد مرىس ن|محمد مني  ك سكندريه|ل|ره |تـــج

26o422 ن|رحمه محمود عىل عمر تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|6427 ر|لنج|محمد متـــول حسن محمد  |ره طنط|تـــج

87o8o9 ى|همتـــ خ لد عبــــده حسي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

8o|9|| |هيم عط|بــــر|لعربــــي |محمد جمعه  ي|بــــ |د|
|لمنى

766o26 ل رجبــــ رزق عرفه|رحمه جم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

8o764| ه صديق عبــــد| بــــ|لبــــ|هلل فتـــح |مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

26|346 هيم محمود|بــــر|محمد فتـــىح  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

75|25| لىح|هيم عبــــد |بــــر|رق |ط| لي|ن لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

624476 ى|بــــ فتـــىح ربــــيع |يه|مريم  لخرصى لمنصوره|طبــــ 

856828 ي
ى
حمزه رجبــــ محمد دسوق لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

687942 لعكرمي|محمد سعد محمد  لمنصوره|ره |تـــج

362755 مر|لحميد حسن ع|لد عبــــد|محمد خ |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

782948 لمطلبــــ|لرحمن حسن عبــــد |س عبــــد |ين| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

537|o3 هيم مصطفى|بــــر|دي |له|حمد عبــــد |لد |خ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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642649 لحميد عمر|ل عبــــد|لع|آيه محمد عبــــد لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

925445 ين محمود عبــــد ن  |لنعيم رسل|شي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|o33 تـــى|بــــر عىل زن|محمد ج ن|سو|بــــ |د|

79|386 لسيد متـــول عىل|ل |كم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64|8o مل|زق مصطفى ك|لر|نىه عبــــد لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|5635| هيم|بــــر|محمد محسن سيد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

522355 ى|رس| ء ربــــيع حلىم محمد حسني  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2|8||| يد|لرحمن عىل حسن ق|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

42|224 ي 
د|لحد|جميل محمد جميل مصطفى |ره طنط|تـــج

555o| وق جمل عبــــد   ك|لبــــ|رسر
ى
مل|ق |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

25|889 ى|بــــو|لد ذىك |زم خ|ح لعني  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

9o63|2 لرحيم |لعربــــ عبــــد|تـــفى محمد عز  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

692|76 ه خ| بــــينى عىل |لد |مي  لسيد|لشر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

7767|2 لسيد|هيم شحتـــه |بــــر|محمد شحتـــه  زيق|لزق|صيدله 

|432|9 ف صل|محمود  ى|لدين |ح |رسر مي  ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

|22887 بــــر محمد|لجليل ج|حبــــيبــــتـــ عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

464337 |لدين محمد شط|د |محمد عم ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

886o54 نوبــــ حشمتـــ مكرم جيد |بــــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

429829 ى|لوه|لبــــيوم عبــــد |حمد | بــــ بــــحي  |طبــــ طنط

895257 | لعل|بــــو |محمود | لعل|بــــو |محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

854226 ي محمد 
حمد محمد|لبــــنى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

6o6759 للطيف منصور|ح عبــــد |لمد|رق |محمد ط |ضتـــ طنط|علوم ري

33|o|9 نور عفيفى مصطفى|ء |رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

374535 هيم|بــــر|حمد حمدى عبــــد ربــــه | ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

6o294o محمد حسن محمد سويلم لمنصوره|حقوق 

253|o| لوكيل|محمد فرج | نور ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

632953 حمد عطيه غنيىم|ندى  زيق|لزق|علوم 

692267 ن|لدين سليم|لدين زين |عزه وفيق زين  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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6o54o4 ز|د حر|لجو|ء محمود عبــــد |جر عل|ه ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

62356| د|لحد|هيم |يمن إبــــر|هيم |بــــر| لمنصوره|حقوق 

762346 ل|لدين محمد بــــل|ء |يمن محمد بــــه|عمر  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

256856 ه | ف عبــــد|مي  ى|لعزيز ش|رسر هي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|26687 حمد|ل لطفى |يه جم| ى شمس هندستـــ عي 

8o5232 م طه محمد محمد|سل| ي|بــــ |د|
|لمنى

79|543 حمد محمد|ء محمود |شيم زيق|لزق|حقوق 

286o3| بــــ|لوه|م عبــــد |م|بــــ |لتـــو|محمود محمد عبــــد ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

8|5846 ي|سعيد | مرثــــ
سكندر قلينى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

28|42| لحميد|عيل عبــــد|سم|لبــــدرى |طه  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

427656 لففى|حمد عبــــد ربــــه |لد |حمد خ| |عه طنط|زر

76522| لقط|لسيد |محمد رزق سعد  ره بــــور سعيد|تـــج

|6428o يوسف منصور سيد منصور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

324695 لنبــــى سيد عطيه|محمد عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

443o96 لمنعم عيد|رس أحمد عبــــد|يمنى ي لشيخ|علوم كفر 

826|68 ىطي|لع|ده رجبــــ محمد عبــــد|غ دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

77|46| لنبــــى|لغنى عبــــد |محمود حمدى عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

78o55o دى محمد عىلي محمد|لن|محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

682796 يف محمد  م|هيم محمد عم|بــــر|بــــدور رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|44294 د|م حسن فؤ|حسن حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

34|469 د|رق محمد سعد عو|لرحمن ط|عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

637o65 لمقصود|لنبــــي عبــــد |عبــــد | ن رض|إيم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

25565| رسر|م صبــــرى رضو|حس ن رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

337396 ي
هيم صبــــىح سيد|بــــر| |دئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|58443 حمد|ده محمد نمر |مي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

73|2| ف|حمد عبــــد|ن |نوره لعظيم مشر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

648o75 هلل مصطفى|محمد محسوبــــ عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

86779 تـــ محمد|نور ربــــيع بــــرك ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|7|394 ن|تـــم محمد محمود مرو|ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|62o93 حمد|حمد محروس |مي |محمد س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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62765 هلل|ء مجدي محمد عبــــد |شيم لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

59274 وى حميد|لدين هند|م |نهله عص لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

339o96 ن|ن محمد مهر|جر سليم|ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

768o27 وى|لزرق|حمد |لمجيد سيد |يه مصطفى عبــــد | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

774577 حمد|م محمد محمد سيد |ء س|ل| زيق|لزق|نوعيتـــ 

77|453 ن|لم سليم|لسيد س|هلل عىل |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

769o4 ل|لع|م عبــــد |لسل|نس حسن عبــــد |  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

67623o ل عىل عجور|ن محمد هل|يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8||||3 ى طه|عبــــد هلل فتـــىحي حسي  حقوق بــــنى سويف

48|565 حمد شهود|حمد حسن محمد |محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

43945| لبــــيس|لحسينى محمد عمر |تـــسنيم  لشيخ|طبــــ كفر 

844495 حمد|ن |ء محمد حس|ل| ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

63883 ع|لد سميح محمد  رف|لرحمن خ|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

9|9o9| ى عط|حمد ي|لدين |م |حس هلل| |سي  سيوط|حقوق 

266637 حمد محمد بــــيوم حميده|جر |ه |تـــربــــيتـــ بــــنه

782o86 هلل حسن|مد عبــــد |م ح|حس هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

9o9348 ى محمود عبــــد|ي فظ |لح|ه عبــــد|لل|سمي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

759896 حمد عوض|ر غريبــــ |من ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

869892 ي 
للطيف|حمد سعدي عبــــد|مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

827242 لضوي|لدين محمد |ل |م كم|سل| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

7o6|35 ف محمد | |ند حمد عطيه|رسر لمنصوره|عه |زر

9|4468 هيم  |بــــر|محمد | ء رض|شيم سيوط|حقوق 

5o9o43 مد|لعليم ح|د عبــــد |لرحمن عم|عبــــد  |عه طنط|زر

6|67| ندى منصور محمد محمد سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

6496o| حمد|زينبــــ محمود محمد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|7645 لحليم|دل عبــــد |لد ع|ئى خ|م| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

4|5|| ى سل|ف مه|طمه محمد حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

54653|  عبــــد|لش|بــــدرعبــــد
ى
هيم|بــــر|لحليم |ق ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

6489|| لبــــدوى عىل|لسيد |هلل |لسيد عبــــد| زيق|لزق|حقوق 
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8488o| ي محمد عبــــده بــــدري
منى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|36486 كر|حمد محمد سيد ش عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

48497|  محمود عبــــد
ى
له|هلل دربــــ|محمود شوق سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

22|7|6 ن كريم|لح عمر|لرحمن ص|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

8527o7 ي |زم عثــــم|ح
حمد|ن تـــوئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

25883 هيم محمد|بــــر|متـــ |س|جر |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

236228 د مبــــروك|د حمدى عو|ندى عم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

||7279 حمد|زى |حمد محمد حج| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

77|842 ء سعيد مصطفى عيس|سم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

343447 لحميد|يمن محمد عبــــد|محمد  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

783|6| لرحمن عىل|ء عىل عبــــد |رس| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

76368o وق محمد سمي  عبــــده محمد عبــــد  بــــع|لتـــ|رسر حقوق بــــورسعيد

9|5534 هر عىل  |مه م|حمد سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|6947 يف ش لدين|دي محمد مىحي |رسر ره بــــنى سويف|تـــج

349726 ف محمد |محمد  ي|رسر لطي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2262oo ى|روق |د ف|محمد عم مي  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

9o7|3 هلل|لعظيم عبــــد |ل عبــــد |س جم|ين| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

268235 ل|لغز|محمد عزتـــ تـــوفيق  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|37o27 حمد نظىم محمد|صم |مؤمن ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

44849o ي محمود|هلل عبــــد |محمد حسن عبــــد 
لغنى |بــــ طنط|د|

326353 ى مريم محمود محمد حسي  ن|علوم حلو

82o376 حمد|حمد موىسي |ء |سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3|45|8 ى  محمد حسي 
ي مصطفى

حسنى هره|لق|حقوق 

37|564 م|م|لحميد |م عبــــد|م|م |حس ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

246679 هيم رسور|بــــر|هر |عمرو م ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

859326 ي|ر
حمد سطوجي يونس|فتـــىحي | ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o9292 حمد عطيه|حمد |ز |لبــــ|حمد |محمد  لمنصوره|حقوق 

858962 حمد|ء |ندي منصف صف ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

77552| ى عزتـــ نجيبــــ محفوظ مرقس| مي  |ره بــــنه|تـــج

2o349 لمجد|بــــو|لسيد محمد |يوسف  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 
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784974 |حمد |محمد 
ى
حمد دسوق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

247o78 ضى|لق|حمد |لد |حمد خ| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

775o49 حمد محمد منصورعطيه|محمود  زيق|لزق|هندستـــ 

534334 ى  ى|عمر حسي  حمد حسن حسي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

35|477 ى|  حسي 
حمد حمدى مصطفى ي صن. تـــ.ك

|ع بــــنه|فنى

77o822 لىك|لم|تـــن مسعد محمد محمد |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

332|88 رس محمد جوده عىلي|محمد ي |نوعيتـــ بــــنه

884859 هلل  |ح عبــــد|بــــتـــ مفتـــ|هلل ثــــ|عبــــد سيوط|ره |تـــج

76o324 حمد|سم محمد عبــــد ربــــه محمد |بــــ ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

259|29 ر|لغف|محمد محمود محمد عبــــد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

635285 حد عىل|لو|مه عبــــد |س|منيه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|9|48 هيم|بــــر|لد مصطفى |عمر خ حقوق بــــنى سويف

459|49 بــــو كحله|حمد محمد |ره |س سكندريتـــ|ل|نوعيتـــ فنيتـــ بــــفرع مطروح ج 

75o4o5 دي|له|لسيد عبــــد |سم محمد |بــــ تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

92329o ى |يه مر| د محمد حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

44o443 دى|له|له محمد محجوبــــ محمد عبــــد|ص| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

57239 ى|ن |يه رمض| ر|نور مي  بــــ بــــنى سويف|د|

224274 لنور|لمسيح عبــــد|مجد عبــــد|نسمه  ى شمس| لسن عي 

675||3 روق تـــوفيق متـــول|يمن ف|نغم  لمنصوره|بــــ |د|

432|8| لقطبــــ رقيتـــ|مل محمد | |ن طنط|سن|طبــــ 

6o5249 يف عىل |س وى|لحص|حمد |ره رسر لمنصوره|ره |تـــج

68725| لبــــيوم محمد|مد |لعزيز ح|عبــــد | دين لمنصوره|نوعيتـــ 

229626 ء فرج حلىم عبــــده سيد|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68|689 حمد|هيم |بــــر|حمد |رس |ر ي|عم لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

482|o5 هيم|بــــر|ن سعد محمد |بــــ رمض|مه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68|567 لسيد محمد رشدي|محمد عىل  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

788972 زم طلبــــه محمد طلبــــه|ح زيق|لزق|حقوق 

62565o محمد عمر خليل| ء رض|رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

7o4|76 لكوم|نور |هيم لطفى محمد |بــــر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 
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34982| مر|تـــ ع|عيل محمد فرح|سم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

638624 هلل|هيم عبــــد|بــــر|رص عمر |لن|عمر عبــــد زيق|لزق|طبــــ 

922|67 ه يونس |ل|حمد عبــــد|مصطفى  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

267946 لموجود جبــــر|ح عبــــد|محمود صل تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

63237| دى|له|رحيم عبــــد |يه عىلي محمد | زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

7|222 لمنعم يوسف محمد|عبــــد | مرن لفيوم|حقوق 

|7o6|3 ى محمد|حمد ي|محمد  سي  لمنصوره|حقوق 

537334 يم|لد|ن محمد عبــــد |د طلعتـــ زهر|نه |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

642997 سم رفعتـــ مرىس|ره بــــ|س |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

|9o9| ن حمد|محمد سيد | مي  لفيوم|طبــــ 

64o565 ده عىل محمد ديبــــ|محمد حم زيق|لزق|ره |تـــج

||5542 بــــوعمر|حمد محمد |حمد محمد | ى شمس هندستـــ عي 

4|8|9 هيم محمد|بــــر|مصطفى محمد  هره|لق|ره |تـــج

492425 يد عوض|هلل مبــــروك مك|ن عبــــد|غس بــــ دمنهور|د|

32468o لدين محمد|متـــ محبــــ |س|محمد  ى شمس هندستـــ عي 

|4o79| ف ح| لمنعم فهىمي|زم محمد عبــــد |رسر هره|لق|ره |تـــج

838o77 وي عىلي|ج طنط|لحج|بــــو|محمود  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

8776o| روق محمد  |م ف|يه عص| سيوط|بــــ |د|

688583 لصعيدى|ئى |ليم|للطيف |لسيد عبــــد |محمود  لمنصوره|بــــ |د|

9o75|o حمد |دل محمد |محمد ع ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

834938 ي سيد محمد يوسف
مصطفى دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

265968 ىط|لع|لمعىط محمد عبــــد|عمرو عىل عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

23o|33 حمد|دل محمد |م ع|بــــس ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

37ooo4 عي|لرف|بــــى |مبــــ|محمد | محمد رض ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2464o ن|هيم شعل|بــــر|رس |منيتـــ ي| هره|لق|ره |تـــج

6||o37 در ضىحي|لق|در محمد عبــــد |لق|عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

9|526| د عىل  |فع مر|مروه ش سيوط|بــــ |د|

4|44o3 هيم فرج|بــــر|دل |كريم ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8o3o|4 ل|د غبــــري|بــــر ج|دي ج|ف ي|بــــ |د|
|لمنى
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|65224 ى حج|بــــر|يه | زي|هيم حسي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

867228 مد|سم ح|مد ق|ندي ح ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

6|oo25 بــــ|ح حج|لفتـــ|محمد مجدى عبــــد| رن لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

699853 س|لرحيم عبــــ|لد عبــــد |حمد خ| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|32o4| ى رمزى ن|ن | شد|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5o6o|3 ى مجدى جورج نجيبــــ| مي  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

274779 محمد سعيد حسن محمد معوض تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

6|4879 لبــــسطويس|حمد عىل حلىم | ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

769283 ود|ن طلبــــ د|لرحمن سلم|عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|2779| لدين بــــهجتـــ|م |بــــ حس|يه|د |زي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

775oo7 مل محمد|رس ك|طمه ف|ف لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

8|78|2 حمد يونس|لدين خليفه |م |سميه عص ي|نوعيتـــ 
|لمنى

8|8843 حمد|هيم فضل |بــــر|يه | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

62258o وندى|لل|شد محمد |لعزيز عزتـــ ر|عبــــد ط|حقوق دمي

5oo|77 لي|لمظ|هيم |بــــر|لنبــــي |لسيد عبــــد|محمد  سكندريه|ل|حقوق 

433885 تـــ|يه سعيد محمد بــــرك| |بــــ طنط|د|

26o899  |زينبــــ م
ى
لسيد|هر شوق ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|67oo لعزبــــي|حمد |لدين عىل |ء |ر عل|مي ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

2557o2 د|لضي|ر |لستـــ|لحميد عبــــد|محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

484383 ى |حمد رمض| حمد|ن حسني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

839255 حمد|بــــر محمد |جر ص|ه ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

366o88 لحميد محمد|جح عبــــد|مريم ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

822742 جرجس| مر حن|تـــ| حن ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

762672 در|لق|حمد عبــــد |لحميد |لد عبــــد |د خ|زي بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8297o| د محمود فتـــىحي محمد|جه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

8o8339 لعزيز حسن|جر جمعه عبــــد|ه ي|صيدلتـــ 
|لمنى

|265o3 زق|لر|لدين عبــــد |ل |هر جم|بــــسنتـــ ط مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|8782 ن عىل سيد |يدى رمض|ه ي صىح 
سيوط|معهد فنى
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854|69 رجريتـــ عزبــــ مسعود فهىمي|م ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|52oo9 للطيف|د محمد يوسف عبــــد |جه هره|لق|ن |سن|طبــــ 

7|7288 بــــر عىل|بــــر عىل ص|عىل ص لمنصوره|حقوق 

32|4o| ن|هلل محمد رمض|محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

67o6| لرحمن محمد|عبــــد | يه زكري| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

37237o حمد|حمد سمي  طه | ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

867|22 هلل محمود سليم كردي|عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

435o5| بــــو طويلتـــ|يمن وحيد |محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|8999 لفهيم|محمود محمد عطيه عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

785|22 هيم|بــــر|حمد |حمد مدحتـــ | ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|257o3 رص سعد محمد حبــــيبــــ|لن|رتـــ عبــــد |س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

27367| ل|ن سعد حسن هل|يم| ي|هندستـــ 
|لمنى

7o8|24 ىس محمد|لبــــل|لمهدى |له مجدى |ه لمنصوره|بــــ |د|

523998 ر|لنج|لسيد محمود محمد |تـــغريد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

37||44 ى|س|خليل  مه خليل حسي  |حقوق بــــنه

328544 لسيد محمد عفيفى|عمر محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

859278 ض|لعو|لموجود عبــــد|ء محمود عبــــد|صف ي|بــــ |د|
|لمنى

52629 حمد|يم |لعز|بــــو |لدين |ء |دي عل|ش صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

77|24| ىطي|لسنبــــ|هيم |بــــر|للطيف |ر سعيد عبــــد |من زيق|لزق|عه |زر

637443 س محمود عجور|خلود عبــــ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

44|o53 ى |ي ى|ل|سمي  مي  حسن حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

638676 يم|لد|لسيد عىل عبــــد |ء جوده |ل| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

752576 هيم|بــــر|عيل |سم| |لوف|بــــو |م |سل| مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3||24| لحميد|لغنى عبــــد|هدير محمد عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

627329 م فتـــىح محمد هيكل|ندى عص زيق|لزق|صيدله 

68o776 حمد|لسعيد |دل سعد |ندى ع لمنصورتـــ |تـــمريض 

|57344 لعزيز محمد|ج  عبــــد |ندى ن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

536826 بــــ|لسيد حسن مبــــروك محل|لرحمن |عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

854|73 حمد حسن|ئل |ء و|وف ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو
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83555o لصمد محمد بــــكري|ء عبــــد|سم| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6322o9 د|د ج|رق ج|ط| رن |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o49o6 ن محمود محمد عطيه مخلوف|نوره ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

23o4|o ئل مخلص سيد عىل|كريم و لفيوم|لعلوم |ر |د

4|7|9o مه|ش| لنج|بــــو|ن |عثــــم| د رض|زي لشيخ|بــــ كفر |د|

2954o8 ن نور نسيم عدل|نوره ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

885o74 ء محمد محمد محفوظ |شيم سيوط|بــــ |د|

444437 تـــ عبــــد  فظ مرزوق|دى أحمد ح|له|أمي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|75772 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

494|87 ن|لعزيزرمض|ل رجبــــ عبــــد |محمد جل بــــ دمنهور|د|

6o9|87 ي
لحلو|جد محمد |ء م|ضى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

646oo2 نور حموده|روق |لد ف|خ معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

88|56| مصطفى محمد فتـــىح محمد  سيوط|حقوق 

693697 ء طه محمد حسن|سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|9982 سم|لسيد محمد ق|جد محمد |م لشيخ|بــــ كفر |د|

|7|364 حمد عيد|رص |محمد ن لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

435457 شد|مل محمد ر|ميه ك|س سكندريه|ل|صيدله 

7o|582 ن|لعزيز رسل|م حسن عبــــد |كر|سلىم  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

765268 ف فتـــىح حسن عىل رحيم|حمد | رسر حقوق بــــورسعيد

48|569 حمد محمد حسن آدم|محمد  سكندريه|ل|حقوق 

4|679| عي|د محمد حسن  رف|ن كرم ز|يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2|8|49 رق عفيفى محمد عفيفى|ن ط|مرو هره|لق|علوم 

5|9329 قورى|لن|لمجد عىل مبــــروك |بــــو | |لي|د سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|648|5 هلل|يمن حسنى عبــــد |بــــسنتـــ  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

227274 مه عىل عىل بــــدوي|س|مصطفى  هره|لق|حقوق 

7o2o53 حمد محمد محمد|مصطفى محمود سيد  لمنصوره|هندستـــ 

|63764 |لحميد |ء محمود محسن عبــــد |لزهر|طمتـــ |ف
ىط|لسنبــــ

ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

25284o زى|ح حج|لفتـــ|رص عبــــد|يه ن| بــــ بــــنى سويف|د|

27o834 هر محمد خضي |حبــــيبــــه م ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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|23849 لق |لخ|لدين حسن عبــــد |ح |م صل|ندى حس
وهبــــه

ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

345238 نم|د محمد حسن غ|مصطفى عم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

23o8o3 لديبــــ|هيم |بــــر|ل خليل |محمد جم هره|لق|ره |تـــج

385o5 هد|لش|هيم رجبــــ |بــــر|طمه رجبــــ |ف ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

422695 ف |محمود محمد  لدين||حمد محمد رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

685o|8 ى محمد عبــــد  در هله|لق|سوسن حسي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

482248 كرم رزق فرج رحيم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

33322 ى يز خليل|د ف|ثــــروتـــ ميل| كريستـــي  لفيوم|عه |زر

4263|7 حبــــيبــــه محمد خلف خليفه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

33235 هلل|هلل محمد عبــــد |ر عبــــد |بــــر| هره|لق|عه |زر

34633 زى|د حج|لجو|لرحمن نبــــيل عبــــد|عبــــد هره|لق|هندستـــ 

7853o4 زق عىل|لر|ل عبــــد |حمد بــــل| زيق|لزق|حقوق 

456479 ه جم| ل فتـــىح عفيفى|مي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o9577 مد محمد محمود أبــــو عسل|أحمد ح بــــ دمنهور|د|

34||6| لجمل|حمد محمد |حمد سعيد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|7253o مد|هيم حسن ح|بــــر|بــــ |مه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

69536| وى محرم|لطنط|ء مفرح محمد |لىمي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

48o723 ى محمد|بــــر|ر مجدى |من هيم حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62865| سلىم نشأتـــ عىل محمد زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|76o44 رق فريد لبــــيبــــ|حمد ط| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o89|9 هيم محمد عوض|بــــر|لد |خ تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

|4464| ل حسن مدبــــول|محمد جم ن|بــــ حلو|د|

323723 لح|لمجيد ص|هند محمود عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

69997| تـــه عىل|لسيد شح|حمد | ج|بــــ سوه|د|

|3o8o2 حمد عرفتـــ وهبــــتـــ|لرحمن |عبــــد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

82o964 رص فنجري يوسف|دي ن|ف ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج
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86996o ي عبــــده شحتـــو محمد
مصطفى ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ ى جي 

6o278| لم|لد عيد س|لرحمن خ|عبــــد  |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

697998 هر|لسعيد ز|لعزيز |شم عبــــد |ه| لي|د ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

92|523 شم عىل |بــــر ه|ل ص|من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

87|23 لبــــنى معتـــصم محمد فضلون لفيوم|لعلوم |ر |د

88oo62 ئيل |رس| |يمن عط| |رتـــيسي|بــــ سيوط|علوم 

856o24 س|حمد عبــــ|ل |ئشه جم|ع ي|طبــــ 
|لمنى

4|o937 بــــ|حمد خط|لسيد |جر |ه |ره طنط|تـــج

752663 حمد محمد|هيم |بــــر|محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

778297 لنيل|بــــو |هيم محمد |بــــر|هيم سعيد |بــــر| زيق|لزق|حقوق 

465764 وى|لزو|محمود حسن يوسف خليل  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

43|o32 دتـــ|نبــــيل عفيفى زي| عل |عه طنط|زر

63o6o2 لغيط عىل|بــــو |ق |لرز|يوسف عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

236|3| ى تـــه|تـــ شح|م شح|س| يوستـــي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|3693 لبــــيوم فرج سويلم|حمد محمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4|834o لسيد عليوتـــ|د |لجو|د عبــــد|حبــــيبــــه عم لشيخ|ره كفر |تـــج

||5o5o كرم جميل جرجس| |رين|م هره|لق|بــــ |د|

|42|94 بــــر|م متـــول ج|دل حس|ع ن|حقوق حلو

|8545 عيل|سم|ل |ملك محمد كم هره|لق|حقوق 

9|7752 ر عزتـــ عزيز شنودتـــ |مق ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

32376o ل بــــسطوروس|ن وجيه كم|ري|م ى شمس| لسن عي 

6o4777 ه ط| مه|لغنى سل|رق عبــــد |مي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

5|77o2 مل عوض|طمتـــ مصطفى ك|ف |حقوق طنط

|7o559 هر نسيم بــــرسوم|رسلينو م|م مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

9|5229 ى عبــــد|د |محمد ج لرحمن  |لكريم حسي  سيوط|بــــ |د|

828276 كم حميد محمد|لح|لرحمن عبــــد|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

423298 ى|ء عىل |عىلي حمد عىل حسني  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

35o526 لسيد حسن عىلي|ء |رس| ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

356|94 حمد|ن محمد نجيبــــ محمد |محمد رشو |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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|3o958 ود بــــدور|مهند محمود د هره|لق|ره |تـــج

536864 ي|مل |هيم ك|بــــر|د |محمد فؤ ر|لىح  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|6682o حمد|هيم سيد |بــــر|حمد |مريم  ن|حقوق حلو

27o977 ن|ء مجدى محمد مصطفى سليم|ل| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

8823o5 هلل خلف عقل  |عبــــد| نور سيوط|تـــربــــيتـــ 

6788|o حمد|م فتـــىح عطيه |هدير هش لمنصوره|بــــ |د|

|6722| يمن عىل عىل|يوسف  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|6oo3 لحميد|هلل عبــــد |ه |يوسف محمد يوسف ج هره|لق|حقوق 

62|59| ي
يف ح| دئى لشبــــول|لعظيم |مد عبــــد|رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

45||85 لك|لسيد م|رس عبــــد |حمد ي| ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6o926| مل|بــــر قز|لعربــــى ج|مصطفى  لمنصوره|بــــ |د|

85o255 ف م| لسيد|هر محمد |رسر دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

7o939o وي|لمك|لدين جمعه عوض |د |رق عم|لد ط|خ ره بــــور سعيد|تـــج

27375o حمد|ن عربــــى |هدى عثــــم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

478o|4 وى محمد نصي |بــــدر| محمد رض سكندريه|ل|طبــــ 

54836 ح محمد حميدتـــ|صل| لي|د ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

64o892 لمنعم|حمد عبــــد |لرحمن محمد لطفى |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

5o86o9 هيم أبــــو أحمد|بــــر|محمد سعد محمد  سكندريه|ل|علوم 

335795 ى محمد |ثــــن عيل|سم|ء حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

88525| لصمد |مح حسنى عبــــد|تـــ س|جي سيوط|بــــ |د|

83o94 يف | حمد|حمد |حمد رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

87786o حمد |هيم |بــــر|مه |س|ء |لزهر|طمه |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

498542 ده|ن محمد جر|دل عثــــم|ع| دين لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

332569 ن|هلل رضو|هلل فتـــوح عبــــد|ء عبــــد|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2|8934 لنويىه|لسيد |هر عبــــد|در م|ن ى شمس حقوق عي 

3|6o|| وق ع ى|لحميد |دل عبــــد|رسر مي  ى شمس|تـــج ره عي 

33236 ى|ء |رس| حمد سعد محمود حسي  هره|لق|علوم 

28|5| لمليىح |هيم |بــــر|لجليل |مي عبــــد |ريم س هره|لق|ره |تـــج

2726o حمد محمد|هند قبــــيل  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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6|4|65 ل|لش|هيم |بــــر|حمد |هلل |عبــــد |هندستـــ طنط

259|3o ى |حمد معوض |محمود  لنبــــى|لسيد عبــــد|مي  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

9o2646 ح |لفتـــ|نور محمد عبــــد|محمد  ج|ره سوه|تـــج

|59|76 لرحيم|محمد وحيد محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

684253 ه |  |حمد |مي 
ى
 محمد بــــدر|لدسوق

ى
لدسوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

853522 ى عم|ي د عىلي تـــوفيق|سمي  ي|هندستـــ 
|لمنى

882o2o لمعز  |حمد عبــــد|هيم سعد |بــــر| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4||977 |لل|سل عىل صديق عبــــد|بــــ ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

32|375 عيل|سم|ل محمد |ل محمد كم|كم ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

625793 م محمد صبــــرى حسينى|محمد هش زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4774o3 لدين خليفتـــ|ل |م كم|ن هش|ريم سكندريه|ل|صيدله 

434867 لم|ن س|فتـــ سليم|ن ر|كريم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|2583 مر سعيد سيدهم|سوسنه س هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

875494 لسيد |سلىم مظهر محمود  ج|ره سوه|تـــج

|397o5  عري|م
ى
هلل سيدهم|بــــ |ن ج|رق ى شمس| لسن عي 

264552 ي
لسيد|لغنى |لغنى لبــــيبــــ عبــــد |عبــــد| دئى ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

27|97| لعزبــــ|دق |ء فتـــىح ص|دع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|72755 هلل|ء محمد نرص خي |دع ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

84oo5 لس  هلل عطيه|تـــتـــ رزق |ن شح|لقس سمع|كي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

368o57 ي محمد عبــــد|لش|عبــــد
ى
ي حسن|لش|ق

ى
ق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

295468 ضى|لق|هيم حسن |بــــر|م محمد |عص| مه ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

32777| طر|ن مجدى محمدى خ|نوره لفيوم|لعلوم |ر |د

923239 ل صبــــرى زغلول متـــرى  |م| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

9o5447 ن |ن تـــوغ|ن زيد|محمد حمد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

24363| ى م مي  هر قرئى محمد|ني  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

924o34 لكريم محمد |د|طف ج|مل ع| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

86388o فظ|لح|لفضيل عبــــد|سط عبــــد|لبــــ|عبــــد| مه |نوعيتـــ فنيه قن

7872|2 بــــينى|لمقصود |لرحمن عبــــد|لد عبــــد |خ| رن لشر زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

2oo66 لسيد|ن يونس محمد |رمض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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||6863 روق فهىمي|حمد ف|زن |م ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

286647 لصفىط|لسيد |لحسينى |لسيد |حكمتـــ  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

787278 ج|طمه عىل حسن عىلي حج|ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|4|357 نيس ذىك مجىل|سحق |يرينى | مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

32|79 هلل|حمد ربــــيع عبــــد |هيم |بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

849999 حمد محمد سعيد فهىمي| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

||6699 هيم محمد زىكي|بــــر|ح |صل حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

76787o عوئى|لج|محسن تـــيسي  محمدعىل | هن لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

635565 ف صل|ن |نوره لجوهرى|ح |رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|34929 هيم منصور|بــــر|حمد منصور | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

6o44o حد محمد|لو|حمد عبــــد |لد |خ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|8|5o د|حمد فؤ|شذى محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

423544 ره محمد خليل عبــــده محمد|س سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

9||989 كر |ن نرصى صديق ش|ليىلي ج|بــــ سوه|د|

3|8544 هلل عوض|لحميد عبــــد|عبــــد| نور ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8967|8 ن مل |ل ك|مجد كم| |مي  ج|بــــ سوه|د|

86|955 سلىمي محمد عىلي موىسي ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

7|6o36 ى|لحس|لسيد حسن |بــــسمه حسن  ني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o27| فع محمد|لن|لنبــــى عبــــد |ر عبــــد |من ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

776|36 دق|لص|للطيف عبــــد |له نبــــيل عبــــد |ه زيق|لزق|بــــ |د|

8437o3 هيم|بــــر|ز ممدوح جندي عىلي |مع ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

78o3|5 لسيد محرم|زق موىس |لر|ن عبــــد |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

4367oo بــــ محمد درويش|لتـــو|حمد عبــــد |رتـــ |س لشيخ|طبــــ كفر 

372822 حمد حمزه حسن محمد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

456424 بــــو عطيه|ن |ن محمد سليم|ن سليم|نوره سكندريه|ل|بــــ |د|

784o24 لسيد محمد|ل محمد |حمد جم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

24o436 لدين محمود عطيفى|ح |له صل|ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9|8236 هلل عىل  |محمد عىل عبــــد س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

|4||o3 لسعود|بــــو|محمد يحن  محمد محمود  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر
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3453|o لغنيىم|حمد محمود محمد محمد | سيوط|عه |زر

46294| هيم نرص|بــــر|هلل مرىسي |جر عبــــد|ه |حقوق طنط

24846o م|م|بــــى |لعر|حمد |د |جه ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|3o||3 ى يوبــــ|ن |سليم| رض| لي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7|o8|7 حمد عوض|وى |لشبــــر|ح |محمد صل لمنصوره|عه |زر

8o95|| حمد محمد|حمد |حمد |ن |جيه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

45923o بــــر قنفود حريمص|در ص|لق|ن عبــــد |رو سكندريه|ل|حقوق 

8o95o8 د|لجو|هيم عبــــد|بــــر|يه مندي | ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

4||377 لسيد محمد خليل|هلل مجدى |منه  |بــــ طنط|د|

63599o لعز|بــــو|هيم |بــــر|لعز |بــــو|ء |سم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

877|99 ي
لد عطيه سيد  |خ| دئى سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

43||95 لجندى|لمحسن |م عبــــد |هش| رن |صيدله طنط

6o|9|| س|محمد صبــــىح محمد هر |علوم طنط

39222 حمد مرىس|حمد مرىس |ندى  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

84|295 ي 
لضوي|لبــــيومي محمد |منى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

682727 ن|لسعيد رسح|لسعيد |ره |س لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

255o98 وق نرص عيس محمد رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|3|693 دل زىك عبــــده|ره ع|س كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|8|o رق خليفتـــ جودتـــ|مي ط تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

44753| لرحمن|عيل عبــــد |سم|منيتـــ محروس | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

632|2 لمحسن جنيدى|حمد سمي  عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

98|78 رك عىل|هلل مبــــ|م عبــــد |هي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

479359 لجريتـــىلي|هيم |لد محمد صفوتـــ إبــــر|خ| رن|م سكندريه|ل|بــــ |د|

|24974 هد|لد خلف مج|عمر خ ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

7545o7 حمد محمد يوسف|سلىم محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4963o6 ذل|لش|هيم عوض خرصى |بــــر|ء |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

35|499 رحمتـــ عيس طه محمد سيه|نوعيتـــ عبــــ

8o896 لغريبــــ|م |لسل|ئى عبــــد |نىح  ه| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

456|44 ن|حمد محمد سليم|لد محمد |خ ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى
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776o33 هيم|بــــر|حمد مهدى |رحمه  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|393| لبــــربــــرى|تـــغريد فتـــىح محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|9385 لسلسيىل|منه نعيم حمدى  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

35454 ى محمد محمد  مه|بــــو ش|حني  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

|3|96o حمد|حمد |رقيه عزتـــ  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

5oo222 هيم|بــــر|حمد |زق |لر|ج عبــــد|م فر|سل| |حقوق طنط

37248 ى عزبــــ |س لسيس|ره محمد محمد حسي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

426|34 لحرصى|لمعىط |حمد مهدى عبــــد |يه | سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

9|o669 فتـــ صديق حسن |ر ر|مي ج|أللسن سوه|كليتـــ 

35||23 مجدي ملك قلتـــه| رين|م |بــــ بــــنه|د|

8332o2 ى|مل عزتـــ | سحق سفي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

52o544 بــــى|مبــــ|ر |لغف|يم عبــــد |لد|نعيمتـــ عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

22659| ل حسن محمد|ذ جم|مع ن|تـــربــــيتـــ حلو

|3225| هلل صبــــرى محمد سيد|منه  هره|لق|ره |تـــج

45|||4 ى|ش| حمد سمي  زكري| هي  |هندستـــ طنط

242786 لجيد|لجيد فضل عبــــد|فضل عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34|75| ين عىل محمد حسن رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

64929 لحميد جمعه|مه رجبــــ عبــــد |س| ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

85987 للطيف|حمد عبــــد |بــــ |لتـــو|يه عبــــد | ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

82o692 ي 
حمد|ن |هيم زي|بــــر|مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

787696 ى|ن حس|حمد محمد سليم| ى حسي  ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

336427 ي|
ى
ض|مل محمود عىل ق ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

27263| محمود سعيد حنفى خليل ن|حقوق حلو

5o|96 بــــ|لوهـ|حمد مـحـمـد مـنـصـور عبــــد | سيوط|حقوق 

8|86|3 ي|ر
ن|حسن ليسي عمر| ئى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

5|3727 بــــ|لتـــو|تـــ محمود عبــــد|محمد فرح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

96983 لد حنفى محمود محمد|خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

44836 ى|ش لزغبــــى|لح |ح ص|ز محمد صل|هي  هره|لق|طبــــ 

692|48 هيم عىل كبــــشتـــ|بــــر|ء عىل |رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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7544o9 ى |ع |لرف|لسيد |ء |رس| هيم|بــــر|مي  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

44o445 ر رزق|لغف|م عبــــد|ء س|لشيم| لشيخ|بــــ كفر |د|

439|87 دل|لع|هد |هلل محمد مج|ء عبــــد |ل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8998o7 هد |رس محمد مج|لح|رق عبــــد|ط ج|حقوق سوه

|4625 د|د محمد عي|رس محمد رش|هلل محمد ف|عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

64627 حمد|لرؤوف |لد عبــــد |خلود خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

835838 حمد محمد|رق |تـــ ط|ي| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5o2|o3 ضى|حمد م|زم عطيتـــ محمد |ح سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|49856 هيم|بــــر|محمود محمد مشحوتـــ  ن|بــــ حلو|د|

8o54|o ي|رين بــــه|
ل|ء بــــطرس هنى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

8o5269 حمد|هيم |بــــر|حمد فتـــىحي | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2|5344 ي|ر
ى درويش|لفتـــ|عبــــد| ئى ح حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9o3633 لرحيم |م عبــــد|لرحيم عل|ده عبــــد|ر| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

694222 هلل عوض|لرحمن عبــــد |لحنفى عبــــد |محمد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|58554 لح|سندس محمد سيد ص هره|لق|بــــ |د|

478873 د|لمجيد ج|حسن محمد حسن عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48|o8| لكريم|حمد طه عبــــد|لد طه |خ لفيوم|لعلوم |ر |د

782936 ى |ي هلل محمد|لسيد عبــــد |سمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|2|882 ر|لغف|لسيد عبــــد |ر |لغف|ء عبــــد |ل| ى شمس|تـــج ره عي 

227538 للطيف|ن محمد عبــــد|كريم رمض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76o77 ى|حمد عبــــد | لمنعم سيد حسي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

836242 شم محمد|دل ه|محمد ع دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|5|5o6 ئيل|طف سعد ميخ|ع| رين|م ن|بــــ حلو|د|

|55|2 م|لرحمن غن|بــــ يوسف عبــــد |يه|ء |عىلي هره|لق|بــــ |د|

3466|7 حمد|لسيد |لرحمن لطفى |طمتـــ عبــــد|ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

49|6|9 بــــحر|ل|مل محمود |يحن  مصطفى ك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|o846 محمود منصور محمد عليوه عطيه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6889oo ى عبــــد  ى عبــــد |للطيف |حسي  |للطيف |لحسي 
لحسن|بــــو

لمنصوره|طبــــ 

343|8 مه سيد محمد|محمد سل هره|لق|حقوق 

26|822 مر محمد|حمد محمد ع| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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434466 ى |هبــــه ش يد ش|بــــو|هي  ى ى عم|لي  ره|هي  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

2|5759 ع|لبــــي|سلىم حسن محمد يوسف   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

75o9|9 ى|لورين جورج مسعود بــــش لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

2|o36 محمد جمعه عىل محمد هره|لق|ره |تـــج

8o8259 ى رض بــــتـــ حبــــيبــــ|ثــــ| كريستـــي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|24392 رف محمود حسن|م حسن ع|مر ى شمس|تـــج ره عي 

|43864 طف حنفى يوسف|يوسف ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8939o4 لح |بــــر ص|حمد ج|بــــر |ج ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

857329 ى محمد ي حسي 
ى مصطفى حسي  لمنصوره|حقوق 

82o75o ي|
ى
ل نجيبــــ|مي  مدحتـــ حزق ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

697343 فع|لش|هيم |بــــر|فع |لش|ء |ل| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

579o6 حمد|م فتـــىح |م هش|سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|2365o ن|حمد محمد سعيد عثــــم| هره|لق|هندستـــ 

6o5|5 هلل طه محمد طه|عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

539|2o لسيد عطيه|لسيد عىلي |رق |حمد ط| سكندريه|ل|عه |زر

758838 هلل|وى عبــــد|حمد شعر|لحميد |عبــــد  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

|345o6  عوض |لش|جر محمد عبــــد |ه
ى
هلل|ق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

835855 هلل|لصغي  عبــــد|هلل |عبــــد| رؤي دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

26||29 لح|هيم ص|بــــر|م |يزه س|ف ي صىح بــــنه
|معهد فنى

8o3292 شم محمد|حمد محمد ه| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

3389|8 لمجيد زغيبــــ|هيم عبــــد|بــــر|عبــــي  وليد  |بــــ بــــنه|د|

884o58 رس محمود عىل  |ر ي|زه| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

5o|693 مه|ح محمد سل|لفتـــ|لرحمن عبــــد |ن عبــــد |يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

523858 هيم|بــــر|مد |لعربــــى ح|لسيد |ل |م جم|هش ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

264663 تـــه مصيلىح|هلل شح|سلىم سعيد عبــــد |علوم بــــنه

3oo582 ف عمر| |مه ن|لسليم عىلي|رسر كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

68o222 ق عىل|لرز|يه عبــــده عبــــد | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4924| ى عيد سيد|صبــــ ح حسي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى
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85494o ود|عمرو معوض عىلي د ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

335644 لحميد|رص محمود عبــــد|يتـــ ن| ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

42633| حمد|د |لحد|ل |لع|رقيه محمد عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

34678o د محسن|لعزيز ج|ء سعيد محمود عبــــد|سم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

369964 لسيد|لسيد طه سعد طه | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

878784 لمعز |طمه ثــــروتـــ مصطفى عبــــد|ف سيوط|بــــ |د|

6|2996 يه حد|لو|لبــــ عبــــد |بــــوط|لبــــ محمد |بــــو ط|ن |مي  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

3|6o57 ر|دق عم|لد ص|مريم خ ى شمس علوم عي 

8|o846 ى عبــــد|لعمر|بــــو|محمد  لحليم|ن حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

229596 لسيد|م حلىم |ء هش|دع ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

|54423 جح|مه ر|وليد رأفتـــ سل ن|بــــ حلو|د|

4o2979 لسيد محمد محمد حسن منس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o65|| لحميد|لعزيز عبــــد|ل فتـــىح عبــــد|ء جم|دع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o8|37 ىط|لمع|بــــو |لتـــميىم |حمد |دل |حمد ع| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

262|36 هلل|لرحيم محمد عبــــد|محمد صفوتـــ عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

699837 هيم|بــــر|بــــ |لوه|رس عبــــد |يدى ي|ه لمنصورتـــ |تـــمريض 

787333 لسيد محمد|مد |ء ح|سم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

25|4o| زى|مه حج|م سمي  سل|حس ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5|6748 وى|لنكل|لسيد محمد عىل |ء |وف ره دمنهور|تـــج

24|2o3 ى شح|عبــــد تـــه محمد|لرحمن خي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6o|o88 لسيد صفيتـــ|ل رزق |محمد هل |بــــ طنط|د|

88o75 لرحمن عىلي|موىس عبــــد | مه لفيوم|لعلوم |ر |د

|358|o لدين محمد عىل|رحمه حمد نور  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o4954 ى د|حمد نظىم | ود|حمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|55oo ف عبــــد|يمنى  ى|لوه|رسر بــــ حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2588o3 لبــــوهي|س |ح عبــــ|عمر صل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

774656 ين محمود عبــــد  عيل|سم|لسيد |ح |لفتـــ|شي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

544536 شموئى|ل|نور |بــــسنتـــ سعيد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

496|9 بــــر محمد|حمد ص|مصطفى  سيوط|بــــ |د|
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6|6545 ىط|لدمي|هد |محمد مصطفى مج سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

23653 يد|بــــو |محمود محمد عىل  ى لي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

326722 حمد عصمتـــ سيد|جر |ه ى شمس|د| بــــ عي 

2|299 لحميد محمد|دى عبــــد |ر ش|من ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8|o|25  عىلي|جيه
ى د محمد حسي  ي|هندستـــ 

|لمنى

426492 يمن فرنسيس سعيد خليل|مريم  سكندريه|ل|علوم 

7548o8 لحميد وهبــــ|حمد عبــــد|لرحمن سعيد |عبــــد  حقوق بــــورسعيد

43826| لق|لخ|لمجد عبــــد|بــــو|دل محمد |د ع|جه لشيخ|عه كفر |زر

28o|33 لسيد يحن |يىح تـــيسي  محمود  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|55|7 ى حسن ف| بــــ رض|شه يد|حسي  لشيخ|بــــ كفر |د|

549o| ى سيد بــــدوى|غ دتـــ حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

242|43 ى عبــــد دى عىل|له|ندى حسي  سيوط|عه |زر

923629 كر جوده |دى مرزوق ش|ف ج|ضتـــ سوه|علوم ري

848788 مد بــــشي |حمد ح|زينبــــ  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

|62724 لحليم|ئى فتـــىح عبــــد |عمر ه دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

4796| لغنى|عبــــد | لعل|بــــو |رص |محمد ن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

837oo3 حمد سيد|ره محمد |س ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|392o8 عيل محمد|سم|دل |بــــسمه ع  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

84o56 دل محمود عىل|ء ع|عذر ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

249398  موىس حسن|لش|عبــــد| من  رض
ى
ق ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

448829 لسيد محمد صقر|ن محمد |شج| |ضتـــ طنط|علوم ري

8599|8 ي جميل ملك بــــش| ي|نىح  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

84223 ف رفعتـــ سيد|رفعتـــ  رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

42|77 ى|روق |طمتـــ ف|ف حمد حسي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

77|34| د|لسيد عو|م |كر|ء |ول زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|342|9 ى عبــــد |ء حس|شيم لحميد|م خي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|3|445 هلل|لدين عبــــد |نرص سعيد نرص هره|لق|حقوق 

8367|8 ى|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد| لعليم حسني  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

633295 مر|لرحمن ع|لد محمد عبــــد|جر خ|ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

Wednesday, September 5, 2018 Page 3488 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7o942o ن|هيم محمد سليم|بــــر|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|5373 بــــ جمعه|لتـــو|بــــسمله محمود عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|5439o لدين|لح خليفه عز |محمد ص ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

84485 حمد|بــــر |ن ص|حمد رمض| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

355o99 حمد سيد خليل|مروتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

635278 ر|لغف|ئى جوده سليم عبــــد|م| زيق|لزق|ره |تـــج

879|o7 هيم حمدى عطيه محمود  |بــــر| سيوط|تـــمريض 

428348 مد بــــكر|ء عطيه ح|سم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6799| هلل مرصي|زق عبــــد |لر|م عبــــد |بــــتـــس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|852o لحميد محمد|لحميد عيد عبــــد |فرح عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

68o246 هيم |بــــر|هيم عيد |بــــر|عزه عزتـــ  ط|ر دمي|ثــــ|

8546|7 مد|ميه محمد قطبــــ ح|س ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

269592 ى|لمنصف |يه رجبــــ عبــــد| لخبــــي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

83|o74 بــــر محمد|لج|بــــتـــ عبــــد|زينبــــ ثــــ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

642638 در حسن|لق|ن محمد عىلي عبــــد|فن| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

787735 لسيد محمد شلبــــى|محمد عىل  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

248465 ف صبــــىح عبــــد|ره |س د|لجو|رسر |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|44245 حمد|قوتـــ |يمن ي|بــــسنتـــ  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

88|9oo حمد  |محمد | لرحمن رض|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7o7o5 لعزيز|لحميد عبــــد |رص عبــــد |تـــفى ن |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2|329o ده|جد حم|حمد م| |لي|ع ن|فنون جميله فنون حلو

6oooo4 لحبــــيبــــى|لعزيز |ء محمد عبــــد |ل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

258o27 لبــــ|لحفيظ أبــــو ط|حمد عبــــد|نس | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

9|4|66 منيه مصطفى محمد حسن  | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82|3o3 لم|هلل س|يه نبــــيل عبــــد| ي|عه |زر
|لمنى

63oo42 ى محمد|سم|عيل مصطفى |سم| عيل حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

636239 بــــر مرىس|محمود مرىس ج زيق|لزق|ره |تـــج

68oo72 ى محمود مسعد|ل حس|نه ني  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

263796 روق محمد مصطفى|حمد ف|ر |مي زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|
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6o52o9 ألصور|ح |لفتـــ|ل عبــــد |جم| رن لمنصوره|ره |تـــج

92446 هلل خليفه|لح عبــــد |ده ص|حم ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

286934 لكريم فرج مبــــروك فرج مبــــروك|عبــــد ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

|64376 ن محمد سميع|يمن رمض|محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|2944 وى|مريم حمدى سمي  سيد شعر ى شمس| لسن عي 

7||89| ى |ي لشوربــــىح |هيم محمد عىل |بــــر|سمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

324224 حمد|ح سيد |محمد صل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

829597 ى|نسي وليم |لفريد | مي  دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

8784|3 ى|روضه حسن عبــــد لصبــــور عىل حسي  سيوط|ره |تـــج

27o792 بــــرى |لج|فظ |لح|ر عبــــد|لغف|طمه عبــــد|ف
فظ|لح|عبــــد 

ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6o6934 جل|لحميد جل|حمد مصطفى مصطفى عبــــد | ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

24633| تـــه|حمد مرىس شح|م |حمد حس| لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

688458 مصطفى محمد عيد محمد رزقه لشيخ|ره كفر |تـــج

4877o9 لعزيز عىل محمد عىل|مصطفى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44o268 زى|لق مغ|لخ|زى عبــــد|ر مغ|نتـــص| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

7|o86o س|لنح|در |لق|يمن عبــــده عبــــد |حمد | لمنصوره|حقوق 

477588 ن|أمنيتـــ أحمد محمد سلط ن|سو|علوم 

9|8768 حمد سيد محمد |ء |شيم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

43|2|2 لبــــسطويس|د محمد |هينور مصطفى رش|م |ره طنط|تـــج

277826 د|لرؤف رأفتـــ محمد عو|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

753|4| ري|لهو|حمد محمد |لد |بــــ خ|شه عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

3o22o يف محمد عىل|صبــــ ح رسر هره|لق|ر |ثــــ|

76522o ن|فظ عثــــم|لح|محمد خرصى عبــــد  حقوق بــــورسعيد

49o57| لعزيز|ح سيد عىل عبــــد|سم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

234|47 ى عيس محمد يس|عبــــد لرحمن حسي  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

896483 ه  |لل|حمد محمود عبــــد|يه | ج|تـــربــــيتـــ سوه

||738o ى| جوي رفعتـــ سند حني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|22|2 ن|لق رسل|لخ|ء عبــــد |محمد عل |بــــ طنط|د|
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768485 در|لق|هلل محمد عبــــد|حمد عبــــد | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

277463 حمد|هيم |بــــر|ل حسنى |كم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5||76o ح محمد عىل أبــــو خزيمتـــ|محمد صل |صيدله طنط

277o|o ى سعيد حمزه صقر|ي سمي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

63o4o9 زق|لر|حمد مسلم سليم عبــــد |محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6o2|6| بــــوغربــــيه|غبــــ عىلي |ن مجدى ر|نور |ره طنط|تـــج

79458 لحليم|شور محمد عبــــد|قمر ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6227| ن يوسف تـــوفيق|ء رمض|رس| بــــ بــــنى سويف|د|

9o8o43 لدين مصطفى محمد  |ل |ل كم|نتـــثــــ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

6o9965 مد|لسعيد ح|محمد مسعد  لمنصوره|حقوق 

32474 وى|هيم شعر|بــــر|لدين |ن محمد سعد |مرو هره|لق|ره |تـــج

|78432 فرحه فرج يوسف فرج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

444629 بــــ عىل|لوه|لجوهرى محمد عبــــد|ميه |س ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

325o23 حمد محمد|حمد حميد |محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|3|293 مر موىس|مر ع|لدين ع|ء |مر عل|ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

892267 ج |لرحيم فر|ج عبــــد|محمد فر سيوط|حقوق 

84556o وي طه|سلوي محمد دندر ن|سو|تـــربــــيتـــ 

3584|o دى|له|ل محمود عبــــد|ء جم|سم| ى شمس صيدله عي 

22825o ي
للطيف|مجدى حسن عبــــد| دئى هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

893|64 ن |لسيد سليم|حمد |لرحمن |عبــــد سيوط|ره |تـــج

546o3 لمول|لجليل عبــــد |تـــه عبــــد |يه شح| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

34|676 حمد محمد|يتـــ محمد | ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

529o42 لسيد|م حنفى محمود |هش ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

695675 ى|ن |ء حلىم حلىم رمض|ل| لجعبــــي  لمنصوره|علوم 

754oo6 فظ حموده|لح|ده عبــــد |ندى حم عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

327685 هيم|بــــر|لمنعم |رق عبــــد|ر ط|من ى شمس طبــــ عي 

6|oo6 محمد قرئى محمد قرئى ره بــــنى سويف|تـــج

75|995 سعد سعد يعقوبــــ يوسف| |مرثــــ ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

377|6 ىط|لع|تـــ عبــــد |هيم حسن شح|بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

428|67 هيم يىح|بــــر|جر منصف فهيم |ه |علوم طنط
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4o4256 عيل|سم|م محمد |مصطفى س بــــ دمنهور|د|

2734|7 ء محمد عىل محمد|زهر لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

|6o|o9 ى|لعزيز |م عبــــد |سل| حمد حسي  ى شمس حقوق عي 

52545 ن|فتـــ سعد رمض|م ر|ريه علوم بــــنى سويف

6|6839 وق عص م محمد محمود|رسر ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

87o9| ى عىل|ء |سم| حمد عشر لفيوم|بــــ |د|

244722 در|لق|محمد سمي  مصطفى عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|4485o م|ن محمد عل|رمض| صف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|748o |د عط|ح فؤ|محمود صل ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|549|4 ي|
ل متـــرى|سمي  كم| وليفى ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

7o6458 دى|له|حمد عبــــد |لح |منيه ص| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

5o5769 ى عبــــد|بــــ |عمرو محمد دي لرحمن|مي  سكندريه|ل|علوم 

|49478 روق عيد|ء محمد ف|ل| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

432956 ن|بــــوسليم|لدين عىل |ء|ء عل|رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

529947 ن|هيم سعف|بــــر|محمد حمدى محمد  ره دمنهور|تـــج

33o388 ي|هيم |بــــر|رتـــ محمد |س
بــــينى لشر |ره بــــنه|تـــج

6763| ى|لمنعم |لد عبــــد |هلل خ|منه  مي  لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

4924o6 وى|زم خليفتـــ محمد محمد قن|ح سكندريه|ل|ره |تـــج

322949 لنعيم|دى عبــــد|طف محمد ه|ن ع|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

893442 ى محمد ص|محمود محمد  لح |مي  سيوط|طبــــ 

|35849 للطيف|يه محمد محمد عبــــد | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

429566 لسعيد|بــــو|حمد |عمر محمود  |صيدله طنط

8|95|9 ج محمد جمعه|ء فر|رس| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

36473 زق|لر|د عبــــد |زم محمد رش|ح هره|لق|ره |تـــج

498283 ن|لسعيد يوسف عثــــم|دل |ن ع|نوره معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

232o97 بــــر محمود|محمود سيد ج ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2|4865 ئيل|ن جرجس ميخ|ريو سليم|م  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

34|649 لغنيىمي|هيم محمود |بــــر|م حمدى |كر| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

825792 ي محمد|له هج|ه
ن مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن
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4|27o6 ي|لق|ن عبــــد|ء سليم|رس|
ى

تـــى|در ع |بــــ طنط|د|

|28o28 حمد|حمد |دل |كريم ع ن|بــــ حلو|د|

33728 هيم محمد|بــــر|لرؤف |جمعه عبــــد | مه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3438o5 د محمد يوسف|ء محمد رش|محمد عل لمنصوره|حقوق 

4|5399 ح محمد محليس|لصبــــ|ج |لد تـــ|در خ|ن |حقوق طنط

9||929 ل |لع|لك محمد عبــــد|لم|محمود عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

899828 ن محمد |بــــر نعم|محمد ج ج|حقوق سوه

22||36 لنبــــى|زم يوسف محمد محمد عبــــد |ليىل ح ى شمس|د| بــــ عي 

348786 ى فتـــح | |لعل|بــــو|بــــ |لبــــ|يتـــ سعيد حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

52oo74 ي عبــــد  تـــ يحن  لدخميسي|لحليم |سمي  بــــ دمنهور|د|

87o237 شم|حمد ه|لد |خ| ن|ر لمنصوره|حقوق 

637738 لمطلبــــ|م محمد صبــــىحي خليل عبــــد|سل| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

9o5452 م |محمد محمود محمد تـــم دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

|38338 خوم|ك بــــ|لمل|دل وجيتـــ عبــــد |ع ى شمس|تـــج ره عي 

7834o| لسيد محمد|جر محمد |ه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

22oo96 د محمد|ء مصطفى فؤ|لىمي ى شمس|تـــج ره عي 

6235|4 هيم|بــــر|تـــ |لشح|بــــسمله عىل  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

449756 هيم|بــــر|لنبــــوى سعد |حمد محمد | |هندستـــ طنط

492488 |لسق|ض عمر محمد |محمد ري سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68986o هيم محمود|بــــر|دى |سحر ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5||388 وى|لديبــــ|هيم |بــــر|حمد |حمد محمد سعد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7889|8 مل فريد غنيم|هيم ك|بــــر|محمود  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

42o629 ى|بــــو|لعزبــــ محمد |لسيد |م |حس لعني  لشيخ|ره كفر |تـــج

78|653 |لسيد وف|هلل محمد |يمن عبــــد |تـــغريد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

4o8322 بــــو طريه|حمد |محمد عوئى  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

8o9685 ء سيد عىلي|ء عل|دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

5|93oo أيه فرج سعد فرج محمد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

43764 حمد حسن محمد|طمه |ف ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

7oo||3 محمد مصطفى محمد عىل مصطفى ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

3|277 حمد محمد|مريم محمد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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|45335 للطيف|د حمدي عبــــد |ن عم|مرو ى شمس|تـــج ره عي 

783667 وى محمود|لشبــــر|رس |محمد ي |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

634845 ى|بــــر| هيم محمد صديق محمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

38358 لحميد|يوسف مجدي خميس عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8|2|6 لعدوي|هيم |بــــر|حمد محمد | ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

34|53 م|حد سل|لو|يه محمد عبــــد | ن|هندستـــ حلو

46525 لحكيم مرىس|م تـــوحيد عبــــد |ريه هره|لق|بــــ |د|

76o634 لغريبــــ|لغنى |ندى محمد عبــــد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

26645 ح عيس|لفتـــ|عمرو قدري عبــــد  ن|سو|بــــ |د|

44o994 نور طه عفيفى|ح |سم لشيخ|بــــ كفر |د|

432294 لهلبــــى|حمد |ر مصطفى |من ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|32432 ء حسن عىل فهىم|ل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|243oo لس ه ئى جبــــرتـــ منقريوس|كي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

8o65| لد محمد حسن|محمد خ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

88767 ف |ء |عل ى|رسر لسيد حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

5o5545 شم|حمد ه|شم |لرحمن ه|عبــــد سكندريه|ل|علوم 

26|6|o ل|لسيد محمد دل|مه |محمد سل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3||623 ى|سلىم محجوبــــ محمد ل شي  ن|حقوق حلو

8o862 فتـــ عىلي عمر|عىلي ر |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

27|936 حمد عىل خضي |لسيد |هبــــه  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

43o6|5 ى |ي ئى|لفخر|هيم |بــــر|حمد |سمي  |بــــ طنط|د|

|73327 حمد محمد|ر |يوسف مختـــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

689956 محمد عطيه عىل| لعل|بــــو |هيم |بــــر| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

7|6973 لحليم|بــــ عبــــد |لوه|لرحمن طلعتـــ عبــــد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

3|58oo ى نبــــيل محمد |ي م|لغن|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

268o94 ى عبــــد| لمنعم زلفه|حمد حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

227548 لحليم محمد|دل عبــــد|محمد ع |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

5|8|2| وى|لمحل|لسيد |لمنعم |م ممدوح عبــــد سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

34232| وى|لجد|هبــــتـــ خليل محمد محمد  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|
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692643 ن بــــينى عبــــد |حمد محمد | |مي  لدفرى|لحميد |لشر لمنصوره|ره |تـــج

3269o3 للطيف|لعوضى عبــــد|لدين |ء |ندى عل ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

78988o دق|لص|د محمد عبــــد|ن عم|نوره نوعيتـــ بــــور سعيد

5o7349 د|د عيس ج|ج| لند سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7oo746 وه|ل حل|لع|لحميد عبــــد |م عبــــد |محمد عص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

497273 ن|لعري|ري |لقبــــ|م عىلي |رحمه هش عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

325357 ف مصطفى عبــــد|مصطفى  لحميد|رسر هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

279489 متـــ|لسيد محمد محمد سل|عمر  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3683|8 حمد|زينبــــ سعيد عىل  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

68455|  حم|د لطفى محمد |ديه فؤ|ن
ى
د|لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

888|29 هلل  |حمد عبــــد|حمد حمدى | ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|6o287 | 
ى
هيم|بــــر|حمد سمي  دسوق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

334627 ى ره|هلل بــــش|مجدى عبــــد| مي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

88457o زى عىل محمد |عمر حج سيوط|ره |تـــج

324264 عيل|سم|رم محمود |محمود ك سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

326o59 وق رض رجبــــ محمد| رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

529oo4 بــــوزينه|دي |له|عبــــد| محمد رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

44987| ى  طر|هيم خ|بــــر|لنبــــوي |حبــــيبــــه حسي  |هندستـــ طنط

427459 لدى|لسيد حميده محمود |ده |حم |حقوق طنط

85o642 مه|مل سل|هيم ك|بــــر|محمد  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

4|2276 لمسنى|ل |عمرو طه كم |بــــ طنط|د|

64|o42 لسيد عىل غريبــــ جمعه|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

853383 لرحيم|لرحمن محمود تـــوفيق عبــــد|عبــــد ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

643758 لمتـــول|زي |ن غ|محمد أحمد عثــــم زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

226238 لسيد حسن|محمود مصطفى محمود   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

93685 بــــر|ندى نرص سيد ص سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|4|o62 ف محمود ع|د |زي شور|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

489796 ى|لسيد عبــــد |ل |ره جم|س لحكيم حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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8|366 حمد نرص عىل حسن عىل|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

273|83 ل عىل|منيه صفوتـــ كم| ن|حقوق حلو

34|9o| هيم علوش|بــــر|ن |ندى محمد سليم ى شمس صيدله عي 

95|4o لسيد مطر|مه |س|لسيد | كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

62o3o2 هيم طه|لسعيد طه إبــــر|ر |من ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

372624 يف  حمد محمود|هدير رسر ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|3|285 تـــ|لشح|حمد غريبــــ |هلل |سيف  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

848326 حمد|لعظيم محمود |م عبــــد|سل| ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

495229 ير|لعزيز |حمد مصطفى عبــــد| لرصى |حقوق طنط

||93|5 رس جلق|لح|ره محمد عبــــد |س هره|لق|حقوق 

7|o767 ر|لجز|مد |مد ح|مد محمد ح|ح لمنصوره|صيدله 

828oo ى|لكريم |دل عبــــد |ء ع|دع مي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3433o لرحمن حسن جمعه حسن|عبــــد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

628o2| ح متـــول|لفتـــ|ء صبــــرى عبــــد|سم| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4599|o يف عشم  ى |جون رسر لمرصي|مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

9|5264 محمد مرغنى سيد  | مه سيوط|نوعيتـــ فنيه 

|47743 عيل سيد مىك|سم|حمد | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

2|63|o ى محمد|ل بــــس|بــــل م حسي  ى شمس| لسن عي 

373o98 ن|ء مجدي جوده سليم|حسن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

23|o24 ود|سم نسيم فوزى د|بــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o86|o لسيد كشك|لسيد |دل |محمد ع زيق|لزق|عه |زر

427449 ى|حمد ي|عيل |سم|حمد |عيل |سم| سي  |صيدله طنط

74|96 ى محمود |ي لدردير محمود|حمد |سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o5499 وز محمود  لسيد محمد |في  ج|صيدلتـــ سوه

|42o4 هلل|ل محمد عبــــد |مينتـــ جم| ن|بــــ حلو|د|

5o876| لدين|حمد عىل |حمد |ء غريبــــ |عل لشيخ|عه كفر |زر

9o9963 مد|ل  ح|لع|م محمود عبــــد|سل| سيوط|صيدلتـــ 

6o2426 للطيف|لمول عبــــد |عبــــد | ء رض|شيم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7799o6 لسيد مرىس نوفل|لرشيد |هدى عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 
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|53624 حمد|ح ممدوح رجبــــ |صبــــ ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

|72283 ن|حمد مجدى مصطفى سليم| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

52|o46 بــــر محمد آدم سعد|فرحتـــ ج لسويس|معتـــ |علوم ج

223|57 ح| لفتـــ|عمر مجدى محمد حلىمي عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

53874o ن حنفى|ئى شعبــــ|محمد ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6854|3 ف فوزى عثــــم|محمد  ن|رسر لمنصوره|هندستـــ 

64o76| لسيد متـــول|محمد عزتـــ خليل  زيق|لزق|طبــــ 

353o52 ف عبــــد|هلل |عبــــد حمد|هلل |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

5|5236 بــــوسمرتـــ|ء محروس محمد |جر عل|ه تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

5o9642 ىط عىل عيد|لع|م حسن عبــــد|حس سكندريه|ل|حقوق 

864583 عيل|سم|م |لسل|لدين عبــــد|د |محمود عم سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

334598 مصطفى محمود محمد محمد عه مشتـــهر|زر

|59598 |ىط زكري|لع|لد عبــــد |خ| نور ى شمس|د| بــــ عي 

7o4|65 رى|جد محمود غريبــــ بــــند|م زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

782233 مه عىل|ميه محمد سل|س زيق|لزق|صيدله 

|62348 محمد يوسف محمد يوسف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

54649o بــــ|م فوزى شه|م عص|ر ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

27o7|| م|هيم عل|بــــر|هيم حسن |بــــر|محمد  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

3||594 ى خ|ي ن|لصبــــ|د محمود |لد فؤ|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8547o9 لد مندي محمد محمد|خ ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

49886| بــــو يوسف|ء محمد عيد |سم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|8|95 |لنج|بــــو|لسعيد |ء مصطفى |سم| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

8382o3 مد|م فكري ح|لدين عص|بــــ |شه ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

646235 ى|لسيد حسن عوض |يحن   لعشر حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

2|2|57 لعقيىل|عمر سعيد عفيفى محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|5586 لمعىط|عبــــد| ء محمد زكري|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|26393 لد مجدى محمد|ه خ|بــــ |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

5|65oo وى|لسلم|رس طلعتـــ |ي| رن بــــ دمنهور|د|
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62o923 ن خليفتـــ|لد خليفتـــ سليم|م خ|سل| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

8o5296 ي فتـــىحي ش|كريم ه
ى|ئى هي  ي|طبــــ 

|لمنى

2286|6 فظ|م ح|م|مروه مصطفى  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

27864o هلل|لسيد عبــــد |لعظيم |لنبــــى عبــــد|م عبــــد|وس شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

32586 ى |محمد مختـــ ى|بــــو رسيع حس|ر حسي  ني  ن|علوم حلو

62oo67 ن|لعربــــى عمر حسن عتـــم|م |ر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

66586 ي|يمن محمد عبــــد |يه | لمنىح  لفيوم|طبــــ 

44|69 ى  رفعتـــ روبــــى حسي 
مصطفى ن|تـــربــــيتـــ حلو

46oo3 ى  شور|بــــ ع|لتـــو|حمد عبــــد|نرمي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

28578o ل يىح محمد عليش|بــــل ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

63626| حمد طلعتـــ حسن بــــرع|مد |حمد ح| زيق|لزق|حقوق 

2|836 لحميد|لسميع عبــــد |م عبــــد |ن هش|يم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5|8o6 حمد|ل |حمد و|منى  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

326788 ندى يونس عبــــده يونس ى شمس| لسن عي 

|5|376 لحليم|محمد محمد عبــــد | عل ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

338|58 ح|لفتـــ|هيم عىل عبــــد|بــــر|هيم عىلي |بــــر| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|56372 لكريم|عيل عبــــد |سم|نور محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

337928 ن|مد حسن سليم|حمد ح|محمد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

694742 حمد لطف|يه مجدى محمد | لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

367|84 ذل|لش|م محمد رجبــــ محمد |سل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8oo227 هيم|بــــر|حمد |لد |حمد خ| ن|سو|حقوق 

7|7299 هلل محمد|هلل عبــــد |لدين عبــــد |ح |روضه صل زيق|لزق|ره |تـــج

36ooo5 ك|لمل|ري وديع يوسف عبــــد|م ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

233o34 ئيل|د مني  إرس|رين ميل|ك ى شمس| لسن عي 

8934o9 حمد  |ج |تـــم ض|هلل ح|عبــــد سيوط|طبــــ 

327o47 دق|لص|لرحيم عبــــد|رق عبــــد|ط| ند هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

776|48 ح|لفتـــ|يمن مرىس عبــــد| |ر|ي زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

297|6 هلل|محمد مجدى رمزى نسيم فرج  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|6||o2 تـــى مصطفى محمد|حمد جي|ء |سم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5o|567 يتـــ حمزتـــ محمد تـــوفيق| لشيخ|عه كفر |زر
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875|36 بــــر |بــــر محمود ج|هبــــه ج سيوط|تـــمريض 

78o622 ن|هيم محمد بــــدر|بــــر|ن نمر |جيه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

774835 ىطي|لدم|لق |لخ|دل عبــــد|ن محمد ع|يم| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

334o43 حمد محمود|رس |لدين يوسف ي|نور  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o6379 ي عبــــد|ء |دع
ف مصطفى لحكم|رسر ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

|6|663 هيم|بــــر|م حسن محمد حسن |حس هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36o822 لعزيز|بــــر حسن عبــــد|ح ص|سم |صيدله طنط

496997 دوم|ء عىل عبــــده عىل ق|عىلي ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

2359o لسيد عىل غنيم|سل عىل |بــــ تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

789825 ي ص|ر مصطفى ج|من
لح|مع مصطفى دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

ريتـــ|تـــ إد|معلوم

676596 ل|هيم غ|بــــر|ح |لفتـــ|مىح سعد عبــــد | ر|ي لمنصوره|ره |تـــج

45359| لسيد عرفه|لعزيز |حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

427595 شف|لك|حمد |م |لسل|حمد عبــــد|لد |خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

25647o لمعبــــود|م عبــــد|لسل|ريم محروس عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

9o75|6 ن عىل محمود |محمد عثــــم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7o663o ى ط ئيل|س ميخ|رق فكرى لي|نيفي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

898227 ء يوسف محمد |حمد عل| ج|أللسن سوه|كليتـــ 

272647 طف محمد عبــــده|ء ع|رس| دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

6866o لرحمن تـــوفيق محمد محمد|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

844827 لح|لدين ص|ح |لطيبــــ صل|مروه  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

26o|o6 ى|ء ج|يه عل| د حسني  شمون|نوعيتـــ 

|22672 لمسيح|دل نعيم عبــــد |دى ع|ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

43|233 ن حسبــــو|منيه فوزى عثــــم| |طبــــ طنط

356486  خليل|ء عبــــد|رس|
ى
لرؤف شوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o5728 ح عىل|ن محمد صل|خلود رمض سكندريه|ل|بــــ |د|

76759| حمد محمد|ن |ء حمد|ل| لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

|426|8 د|ميل فؤ|مح |ردين س|ن دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

2648o9 لسيد فوده|ن |جد سليم|يه م| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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854877 ي محمود ص
بــــ|لوه|دق عبــــد|مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

6|823| ى محمد لطفى محمد نرمي  ط|هندستـــ دمي

6363o4 لدين عطيه|ن مىح |مي  ريح|ل| زيق|لزق|حقوق 

8922o9 ن |حمد عىل محمد سليم| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

685526 ن|لسقع|للطيف |در رأفتـــ عبــــد |ء ن|رس| لمنصوره|بــــ |د|

92o54o حمد محمد  |ل |ده جل|غ ج|تـــربــــيتـــ سوه

2322|4 ف عبــــد|سيف  لعزيز محمد|رسر هره|لق|حقوق 

23oo6 حسن مصطفى حسن محمد هره|لق|عه |زر

345422 حمد محمد مصطفى|حمد |محمد  تـــ ونظم |سبــــ|رتـــ وح|لي عبــــور إد|معهد ع
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|بــــلبــــيس شعبــــتـــ علوم ح

|3|o94 ن|حمد محمد فوزي سليم| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

54|857 لسبــــيع|ن |حمد رسل|مصطفى صبــــىح  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

628784 محمد| ء محمد عط|محمد عل زيق|لزق|ره |تـــج

7832o| لعزيز|لعربــــى محمد عبــــد|عمر  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25o345 لجزير|حمد |ريم محمود محمود  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

29|764 ل محمد جوده|م كم|ريه ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

||5o95 ع|لشعش|لمنعم مؤمن |حمد عبــــد |مريم  هره|لق|بــــ |د|

87453 حمد|ل |محمد محمود جل ي|بــــ |د|
|لمنى

352996 هيم حسن|بــــر|هيم |بــــر|حمد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

35685o ى محمد محمد |ي ف|لغز|سمي  ل رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|4246o ن محمود|حمد شعبــــ|ر |من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5269o5 يد|ح محمود محمد ز|حمد صل| سكندريه|ل|هندستـــ 

489926 ن جمعتـــ محمود|ء أحمد رمض|ل| سكندريه|ل|بــــ |د|

88356o ى |بــــو|دى حكيم |ن| رين|م ليمي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

8658o7 ه عىلي | ى عبــــد|مي  لمولي|مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

448647 رتـــ|حمد عم|لحفيظ |محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

8772o5 دى  |لجن|ن محبــــ محمود محمود|رو سيوط|حقوق 

894|69 حمد |ل عىل |ح جم|صبــــ سيوط|بــــ |د|

|54o|5 يوسف حمدى محمد محمود ى شمس|تـــج ره عي 

2452|6 لمقصود|ر محمود سيد عبــــد|من ن|ضتـــ حلو|علوم ري
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868483 زيد سليم|بــــ|لحميد |زم عبــــد|ح ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

79|597 لسيد جمهور|لسيد لطفى | |دين لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

52|8|| لرحمن|لرحمن عوض عبــــد|عبــــد| دين سكندريه|ل|حقوق 

|6987| لحميد خضي |حمد عبــــد |هلل |عبــــد  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

4o8285 لح|هلل ص|لمنعم فتـــح |يمن عبــــد|عمرو  |بــــ طنط|د|

89882| سكندر |رفل ميشيل فوزى |م ج|ره سوه|تـــج

|29|79 م ممدوح محمد عىل|حس هره|لق|حقوق 

|64734 ه صبــــري | ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

857|67 تـــه|س جوهر شح|مرفتـــ غط ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

879766 لرحمن  |حمد عبــــد|ن |نرصه عثــــم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|79o5 لونيس|ء حسن محمد محمود عبــــد|رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5o945 سيد| مصطفى عيد زكري بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

783o32 ج|حمد صبــــرى محمد سعد فر| ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

857957 ح|لفتـــ|كر عبــــد|رحمه عتـــريس ش بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

8|46o عمرو محمد رسىمي عىلي تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

4|35|7 ى |لحس|ن فتـــىح |رو لحلوج |ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

484oo2 د|لجو|حمد محمد عبــــد|ن |يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6oo489 ه سعد خميس غ| زى|مي  |بــــ طنط|د|

4|8564 هد|لز|نور |ن محمد |نوره لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

47667 ل عطيه فرج|لع|هدير عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

632|24 ى محمد عىل|بــــر |ء ص|ل| مي  زيق|لزق|بــــ |د|

8|5629 ي ممدوح حسن محمد|م|
ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

5o34o3 محمد محمد مرىسي حسن| دين سكندريه|ل|علوم 

337468 لرحمن محمد|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9|6|27 لسيد  |لعظيم عبــــد|رم عبــــد|رس ك|ف ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

32|45| ء يونس كرم|حمد عل| ى شمس|د| بــــ عي 

894966 فظ |حمد خلف محروس ح| ج|طبــــ بــــيطرى سوه

773275 لعزيز محمد رشيد|ل رشيد عبــــد |نه وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

784284 بــــرهيم موىسي|م شكرى عىل |له| زيق|لزق|ره |تـــج

5o7386 ن|يز مرج|هيم ف|بــــر| |مي  سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح
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2|o76 ى عيس|محمود ط رق حسي  هره|لق|حقوق 

6|5|65 ي و لمول|ئل محمد عبــــد |بــــشر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4|53o3  |لشو|هيم |بــــر|
ى
خنى|لدخ|هيم محمد |بــــر|دق لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4979|o شقر|ل|لسيد|ل |ن جل|سلوي عثــــم تـــربــــيتـــ دمنهور

629823 حمد|مجد محمد جمعه | زيق|لزق|نوعيتـــ 

39o9| ل بــــكر|لسيد كم|يتـــ |هد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

35|o69 ن|ء رشدى لطفى عثــــم|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

9oo4|9 بــــر |لج|للطيف عبــــد|محمد محمود عبــــد ج|هندستـــ سوه

422o|2 لمنعم محمد بــــدر|بــــسمه عبــــد سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

4|4442 ى محمد|د |رش| دين لسيد حسي  |بــــ طنط|د|

679|24 لمرشدى|حمد مصطفى |لسيد |محمود محمد  لمنصوره|حقوق 

43|657 لسيد قنديل|ن سعيد |مرو |حقوق طنط

53635| م ممدوح مرىس مرىس عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

345542 تـــه|حمد محمد شح|صفيتـــ محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2o7o6 ى |نور  حمد|لدين محمود خي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8287o9 لدين|نرص| لرحيم رض|رص عبــــد|ن دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

823938 زق|لر|مد عبــــد|زق ح|لر|حمد عبــــد| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

339477 ل يوسف|تـــفى يوسف جل |بــــ بــــنه|د|

34875| حمد|نم محمد حسن |ه ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|526|4 ى مهلل سلىم حمدى حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

83948 ى طه زىك عبــــد  لمجيد|طه حسي  حقوق بــــنى سويف

6||o4o لنقيبــــ|حمد مسعد |محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

779452 لعرينى|حمد |حمد مهدى |م  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

3692o عيل|سم|ل يوسف |هبــــه جم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|56668  عبــــد |هيم |بــــر|مصطفى 
ى
للطيف|لدسوق ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

75|3o| ى مريم صفوتـــ محمد خرصى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

453365 شد|بــــى ر|لعر|حمد |نور محمد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

626655 دل محمد زينهم|روى ع| زيق|لزق|حقوق 

33|55| ى |ر |من ن|هيم سليم|بــــر|مي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 
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7659o8 دى|لبــــغد|لسيد حسن |حسن | رودين ره بــــور سعيد|تـــج

6|8o25 حمد عليوه|قه عىل |رسر| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

342432  غريبــــ عمر|طمتـــ فتـــىح عر|ف
ى
ق ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

88275| هلل  |يمن عصمتـــ عبــــد|ر |من ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8o82o3 ين  مل عىلي|حمد محمدك|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

4439|7 ف مندور محمد يوسف|ء |حسن رسر لشيخ|عه كفر |زر

3369o ي|ر
لسيد محمود|محمود | ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3497|4 ى|لرحمن |عبــــد حمد محمد حسي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

434375 ح حموده|لفتـــ|يمنى محمد عبــــد |صيدله طنط

327255 مد عىل|رحمتـــ منصور ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|75o92 حمد مصطفى|بــــر |حمد ج| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

6o4768 ئى|لنوس|د |أمنيه سعد محمد فؤ |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|59656 لعزيز|لسيد عبــــد |ل |ء جم|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

679669 لودود|لدين محمد عبــــد |ح |محمد صل ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

753866 م محمود مصطفى محمد|مر |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

75||59 لحمد محمد مصطفى|بــــو |بــــ |يه|حمد | لسويس|هندستـــ 

8o898o لس  ف سعيد حليم|كي  رسر ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

89o98o بــــتـــ |ن ثــــ|حمد عثــــم|ل |نه سيوط|بــــ |د|

|36273 ي|ر
لحليم|درويش سيد عبــــد | ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4o229o ف محمد عبــــد  |ر |من عيل|سم|لنعيم |رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

258552 لسيد حسن محمد|محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4878|5 د|لجو|طف محمد عبــــد |محمود ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

92|723 لسيد محمود |ء جمعه |شيم ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

34486 د|بــــي حم|در عر|لق|بــــ محمد عبــــد|هيتـــ|م |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|6|659 وق ط د|مد عو|رق ح|رسر سيه|نوعيتـــ عبــــ

53|3o ن سيد جوده|حمد شعبــــ| أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

6265o4 حمد|ء رفعتـــ |ندى عل ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|57|96 لحفيظ|حمد عبــــد |خلود سيد  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

6|7666 نبــــيل محمد محمد محمد فهيد ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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69o8|2 د|لضي|مد محمد |د ح|محمد ج لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

88o|25 سم فكرى قلتـــه  |مريم بــــ سيوط|بــــ |د|

|3575| يم|لد|بــــو زيد يوسف عبــــد |مروه  هره|لق|ره |تـــج

26o949 ء مصطفى محمد عىل محمد|سم| ى شمس طبــــ عي 

488334 كريم ممدوح جبــــر عىل عوض سكندريه|ل|بــــ |د|

233898  سيد غضنفر|لش|حمد عمر عبــــد|
ى
ق ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 

لهرم|بــــ

344598 عمر مصلح موىسي محمد موىس جبــــريل ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

3|65|6 زينبــــ عبــــده سعيد محمود ن|بــــ حلو|د|

8285o6 هلل محمد|لنعيم عبــــد|مروه عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

668|9 ف محمد سيد|ن |نوره رسر طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

529|55 ن رجبــــ|لمنعم رمض|محمد سعيد عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

843238 ه شعبــــ| لبــــي محمود|ن ضوي |مي  ج|بــــ سوه|د|

33|5|3 حمد|حمد محمد |منيتـــ | |تـــربــــيتـــ بــــنه

357|7o ف حسنى عبــــد|ندى  بــــ|لوه|رسر |نوعيتـــ بــــنه

4394oo ه مصبــــ لشيخ|ح محمد |أمي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

247597 م فوزى عمرى|حمد هش| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

|22236 لدين|ح |رحمه عىل محمد صل كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

8926o4 حمد محمد |دى |ر ن|من ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

6|2729 لح مطر|لعزيز ص|ليىل محمد عبــــد  |تـــربــــيتـــ بــــنه

8o54o2 لرحمن سيد|بــــر عبــــد|لرحمن ص|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2625|4 حمد محمد صبــــىح محمد| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

443o|4 لجعبــــ|وي رمزى |لبــــدر|ء محمود |رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

63oo9o لمطلبــــ|لرؤف عبــــد |م عطيه عبــــد |عص ى شمس طبــــ عي 

443|56 لموج |ح محمد |لفتـــ|همتـــ لطفى عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6526| جر نبــــيل محمد عىل|ه لفيوم|عه |زر

75583| ي|ر
عيل عىل محمد|سم| |ئى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8626|3 حمد|بــــر حسن |ء ص|رس| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4o5392 ج|نور فوزى محمد فر|حمد |بــــسمتـــ  سكندريه|ل|ره |تـــج

33o5o6 زى|حمد محمد حج|زينبــــ  |حقوق بــــنه
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4o3993 ى ك|نوبــــ |بــــ| ل شنودتـــ|مل سوري|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|72473 لسيد|لرحيم |لسيد عبــــد | |ند |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

329383 ر|لعزيز مختـــ|زم عبــــد|مروتـــ محمد ح | معهد فنى تـــمريض بــــنه

923|96 د |يعقوبــــ وهيبــــ ج| رين|م ج|علوم سوه

6266o2 عيل محمد|سم|ء وليد محمد |شيم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

367538 حمد|م |م|مه |حمدى سل ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

7o29o شم محمود|هر ه|طمه م|ف لفيوم|بــــ |د|

6o7788 لسيد حمد|نسمه موىس حسن  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

279827 فظ|مد ح|خلود محمد ح دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

|7|647 ن|مه محمد سليم|يدى سل|ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

77o652 حمد محمد بــــخيتـــ|سلوى فتـــىح  زيق|لزق|نوعيتـــ 

643398 هيم|بــــر|لم سويلم |ح س|صل ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

69|328 ى|ده محمد فرج مصبــــ|مي ح حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

86o375 لجليل|ء عمر يوسف عبــــد|رس| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

45246o هيم درويش|بــــر|ئل عيد |لرحمن و|عبــــد لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

268368 |لل|هيم محمد عبــــد|بــــر|محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

||8|46 لعزيز|وحيد محمد عبــــد | ر|ي ى شمس|تـــج ره عي 

779424 لدين|ل عز|حمد محمد غز|ن |يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

849833 لحميد محمد|رص عبــــد|طمه ن|ف لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

6394o| هيم|بــــر|م |حمد س|ء |دع زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

835469 ه حسن محمد | حمد|مي  |نوعيتـــ فنيه قن

35|87| محمد صبــــرى مصطفى حسن |بــــنه| هندستـــ شبــــر

77o25| ف محمد عبــــد |يد |ز م|لسل|لعزيز عبــــد |رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

23877| مل|ن ك|ن محمد رمض|نور هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24542|  خليل
ى
عبــــي  طه دسوق ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

32|8|9 هلل|ندى محمد حسن عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23||3o لرحمن محمد محمد صديق عيس|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o88|5 لحميد |لعزيز عبــــد|لحميد عبــــد |له عبــــد |ه
بــــ|خط

|بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|7o9o6 هلل|بــــ |لسيد بــــسيوئى ج|د بــــسيوئى |زي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6o6265 ل|لجم|لبــــسطويس يوسف |محمد يوسف  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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84oo58 لكريم|د |در ج|لق|محمد محمود عبــــد ن|هندستـــ أسو

23773| ه بــــو هرجه|للطيف |رس عبــــد|ن ي|مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

69539| |لق |لخ|در عبــــد |لق|لمحسن عبــــد |م عبــــد |ر
ىط|لسنبــــ

ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

33o673 هيم|بــــر|م مصطفى |ندى عص |تـــربــــيتـــ بــــنه

28756 هيم|بــــر|هيم محمود |بــــر|محمود  هره|لق|هندستـــ 

|67oo9 ى عىل محمود|ه جر حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

223687 لحميد|رس محمد محمد عبــــد|ندى ي هره|لق|بــــ |د|

884384 حمد لطفى |هيم |بــــر|محمد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

247797 مصطفى رجبــــ حمدى عىل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

62oo8| م بــــصله|لسل|محمد رشدى عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

629o87 حمد سليم|لسيد |هبــــه  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o4422 رس|لح|لحميد |يمن محمد عبــــد |بــــسمتـــ  سكندريه|ل|ره |تـــج

87927o هلل  |د |ك ج|لمل|رى ظريف عبــــد|م ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

2675o لعظيم|هيم عبــــد |بــــر|طف |حبــــيبــــه ع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|66o76 ي محمود 
ى
حمد|محمد دسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

28|9o6 م|م|دل |ئل ع|عمرو و سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|o386 يد|مد مصطفى ف|مصطفى ح |تـــربــــيتـــ طنط

642832 لسيد|حمد |ء محمد |ول قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

78386| ق|بــــسنتـــ محمود محمد  ى|لشر وى حسي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

272o92 لروس|بــــو |ح محمد |لفتـــ|د عبــــد |يدى عم|ه لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

885588 ن هيم فرح فرج |بــــر| |مي  سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

328955 هلل عيسي|حمد مصطفى عىل ضيف | ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

27|746 لعزم شعله|بــــو |مهدى فريد | دين ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8|2582 لرحيم|ن محمد رشدي عبــــد|نوره ره بــــنى سويف|تـــج

3o892 لبــــكرى|بــــسنتـــ محمد سيد فهىم محمد  لفيوم|عه |زر

6|559 بــــر محمد سيد|ء ج|سم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

692847 بــــينى|د محمد |لجو|لدين عبــــد |م |د حس|جه لشر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4496oo ن|لسيد محمد زيد|حمد |محمد  |هندستـــ طنط

53o477 د|هيم بــــدر حم|بــــر|د سعد |سع |حقوق طنط

6o9737 وى|لبــــحر|رس محمد |ره ي|س لمنصوره|عه |زر
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6843oo وق  ف مسعد محمد |رسر ى|لسيد |رسر لبــــحي  لمنصوره|صيدله 

765|4o لرحمن|لدين عبــــد |ل |حمد محمد كم| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

5o67o| |حمد محمد محروس عط|ن |رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|67o52 لرحمن عيد عويس صديق|عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

9|9||9 حمد عطيه حسن |ر |من ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

753||8 حمد حسن عىل حسن| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

48356| حمد|هيم |بــــر|ء فرج محمد |عىلي ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

252o54 هلل|محمد سمي  محمد حسبــــ  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

9o542o  |لبــــ|نوره عبــــد
ى
لسيد حسن |ق ج|بــــ سوه|د|

65|65 لسميع محمد|مر عبــــد |يه تـــ| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|29ooo لسيد فتـــىحي محمود|مه |س|د |زي هره|لق|بــــ |د|

463|o| لدين|لرحمن محمود عىلي |ن محمود عبــــد|يم| لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

79|528 ن منس|ء محمود زيد|رس| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

82o56 لرحيم|م محمد عبــــد |حمد حم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

855342 جرجس| نوبــــ زغلول حن|بــــ| ي|بــــ |د|
|لمنى

5|86o6 زى مجد مرشدى|رس غ|رقيه ي ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

48|28 حمد حسن|ن مجدى |يم| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

634999 ل|لرحمن غ|محمود عىل فهيم عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

323765 يف محسبــــ عبــــد|من لك|لم|ر رسر ى شمس صيدله عي 

629|96 هيم|بــــر|لدين محمد سليم |ء |ن عل|سوز لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

9|2ooo ع |لمبــــدى رف|طف عبــــد|ن ع|نوره ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7o557| زى|ئل محمد محمود حج|محمد و لمنصوره|علوم 

5o3359 متـــ|لسيد محمد عىل سل| |ن|ر سكندريه|ل|بــــ |د|

|53256 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر| |مه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4oo24| لحميد محمد|حمد عىل عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||7745 م|لعو|هيم طه |بــــر| |حمد رض| ى شمس هندستـــ عي 

347576 لسيد محمد|حمد |لسيد |حمد | ى شمس|تـــج ره عي 

2477|6 ى|لسل|حمد سعيد عبــــد| م حسي  شمون|نوعيتـــ 

7|7|36 لعظيم جردوح|حمد عبــــد |رق |محمد ط ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

35784 ف حسبــــ |ء |رس| لمجيد|لنبــــى عبــــد |رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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|5|444 لحليم|ن ثــــروتـــ محمد عبــــد |جيه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

63949 ي |مؤمن سيد 
ى
حمد|حمد دسوق ي|بــــ |د|

|لمنى

257|9o د|لضي|هلل |لمنعم عبــــد |هدى محمد عبــــد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

78563| لسيد|لعزيز |نور عبــــد | |رن ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

22o223 حمد عطيه|لمقصود |محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o|44 رص حمدي عىلي|محمد ن هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

8|2927 هلل|حمد عىلي جمعه عبــــد| ره بــــنى سويف|تـــج

4|2|54 شور|محمود محمد محمود ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

342499 لحميد|م عبــــد|لسل|لرحمن عزتـــ عبــــد|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

498238 هلل حسن|هلل سعد عبــــد|نه عبــــد |ريح سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

69472o  |لعر|حمد |هدير 
ى
لعزبــــ|ق لشيخ|عه كفر |زر

848373 لمنعم نوفل|رحيل سيد عبــــد ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

763o2o هيم|بــــر|ن خليل خليل خليل |رو ره بــــور سعيد|تـــج

923346 وع محمد |رص مط|لن|ل عبــــد|جم ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|5o534 بــــ|لتـــو|هيم عبــــد |بــــر|محمد ممدوح   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

85|7o تـــ رجبــــ فهىمي | ى|مي  مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

62o|34 ه رض بــــينى شح|فوزى | ني  تـــه|لشر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

||6445 بــــ|ري عمر خط|لبــــ|يمن عبــــد |تـــفى  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

24622 حمد محمود|حكمتـــ سيد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

86439 لسيد جمعه|دل |ء ع|رس|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

265844 لحميد |لىح عبــــد |ر عبــــد|هر مختـــ|لظ|عبــــد
بــــ|خط

ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

489|25 حمد يوسف|لد عطيه |هلل خ|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

635o83 ى عبــــده|ء حسن |ل| مي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7o4o|7 لبــــرى|هدى مصطفى محمد مصطفى  لمنصوره|بــــ |د|

87|686 ن|ل حسن عثــــم|محمد كم سيوط|ره |تـــج

7|6484 لمحمدى محمد محمود|ن |نوره ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

344626 در|لق|هلل عبــــد|مريم حسن عبــــد |حقوق بــــنه

554|2 لمنعم محمد|ح عبــــد|لفتـــ|عمرو عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

2|59|2 ن حمدى حسن سعد|نوره لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 
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8|633 سمر سمي  يوسف عرفه هره|لق|حقوق 

|5o9o7 بــــ عىل|لتـــو|ء عىل عبــــد |شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

22|938 دق|لص|يه عىل محمد عمر عبــــد | سيوط|عه |زر

|29588 بــــينى|عيل |سم|محمد عربــــى نبــــيل  لشر كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

87ooo6 ضىحي محمد عىلي خليل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

3|6899 هدير محمد محمدى محمد خليل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

78o|7 ر|لحميد نو|حمد عبــــد |نس عمر | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

435535 ى محمد عبــــد|ي ك|لحبــــ|ح |لفتـــ|سمي  سكندريه|ل|عه |زر

885865 لرحمن |هيم عبــــد|بــــر|عبــــي  سيد  سيوط|علوم 

7o3|7o ى ي د|لسيد محمد ج|رس |نرمي  زيق|لزق|بــــ |د|

7o8488 صف محمد|در ن|لق|جد عبــــد |منى م زيق|لزق|بــــ |د|

37|936 ج محمود|ئى فر|كريم حس ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

3479|o ف|لصو|كر محمد محمد |حمد ش| ى شمس حقوق عي 

6|4o89 لصمد نرص عويس|ديتـــ حبــــيبــــ عبــــد |ف |صيدله طنط

2o557 مل خليل|ئى ك|جرجس ه هره|لق|ره |تـــج

278543 لرحمن|هلل محمد محمد عبــــد|يه | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|5675 حمد|لكريم |حمد عبــــد |مي  | |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

644843 جتـــ|يوسف عطيتـــ سعيد عطيتـــ خف |حقوق طنط

5|o|6 ى عمر محمد يحن  حسي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

4o92|9 ه محمد محمد | زى|لسيد حج|مي  |ره طنط|تـــج

44|368 لحميد منصور|د عبــــد |شم رش|محمود ه ي صىح طنط
|معهد فنى

36|6|7 نور مصلح طه|ح |سم ى شمس| لسن عي 

482832 ى |لسيد |تـــفى وليد  ى جبــــره|مي  مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

34o737 لبــــسيوئى|ل |ده محمد كم|محمود حم ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

68||25 د سمي  شفيق|سمي  نه لمنصوره|بــــ |د|

9o72|o ى |يه | لسيد محمد حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

236624 ر|لنج|لمحمدى محمد عيد |م |يمنى عص ن|تـــربــــيتـــ حلو

44o25 ى سيد حلىم سيد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3552||  |سلىم حسن مو
ى
هيم|بــــر|ق ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 
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325233 ي محمد|يمن كف|محمد 
ى
ق دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|49384 لزىك|لنعيم |بــــ عبــــد |يه|جده |م ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

2349|5 رى|لبــــند|هيم حسن |بــــر|هيم |بــــر|حمد محمد | ى شمس|زر عه عي 

283576 هيم|بــــر|لدين |ل |سلىم وليد محمد جم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o333| ى بــــر محمد|خلف ص| روجي  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

8o8284 ل محمود محمد|لع|مريم عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

778287 |لعل|بــــو|دق |لص|مه عبــــد |س|لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

28o997 تـــ محمود|يوسف محمد فرح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

229293 هلل محمد خليل|جر سيد عبــــد|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4343|o ر|لغف|لسيد أحمد عبــــد |مريم  |بــــ طنط|د|

496474 هلل حميده|هلل جبــــريل عبــــد |ره عبــــد |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

649658 هيم محمد|بــــر|له منصور |ه لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

8797|o مل سيد  |حمد ك|هلل |هبــــه  سيوط|عه |زر

649528 هيم|بــــر|حمدى محمود أنور  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

693657 ى محمود مديح وزير محمد حسني  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

2632o3 يه سعيد محمود دبــــور| هره|لق|ر |ثــــ|

226884 |نور حن|جد مجدى |م ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

6o7647 ود|لعزيز د|حمد عبــــد |د |لجو|يه عبــــد ّ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

272537 رص محمد مدئى|لن|كريم عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

42o|3 ي|ر
ل سند محمد|كم| ئى هره|لق|ره |تـــج

8|996o هر جميل فريد|يدي ز|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

24228 حمد|ن |حمد رمض|هدير  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

92|686 حمد محمد |ن خلف |يم| ج|طبــــ سوه

8696o6 ن محمود|رص سليم|محمود ن ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

89739o هيم |بــــر|لرحمن |يه محمد عبــــد| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

89|36o حمد |ف |شم خل|محمد ه ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

23664| حمد|ء محمود محمد |سم| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

3636|2 ن|لنعيم حس|هلل صبــــري عبــــد|منتـــ  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

44885 لدين سيد محمد محمود|ج |جر رس|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4445o9 لدعدر|لسيد موىس |ل |د جم|زي لمنصوره|حقوق 
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26539 مد|م محمد عويس ح|هش ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

88|263 حمد عيد |مصطفى كرم  لمنصوره|حقوق 

7o672o ر|لنج|حمد حسن |حسن ممدوح محمد  لمنصوره|هندستـــ 

3|2279 لرحمن محمد|ن حمدى عبــــد|يم| |ره بــــنه|تـــج

7oo633 لمرىس|لسيد | |ء رض|حسن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

529987 لسميع نرص|بــــ عبــــد |لوه|حمد عبــــد | |ره طنط|تـــج

257674 ى|سعيد عنتـــر سعيد  مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

328786 يوسف محمد عمر محمد عمر |كليتـــ هندستـــ بــــنه

8|9722 ى|لم|هيم عبــــد|بــــر|ء |شيم لك حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

498582 ين رمض د|ن محمد عىل حم|شي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

524822 لمنعم محمود حسن|رص عبــــد |يوسف ن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

887438 لعزيز مصطفى محمود عىل |عبــــد ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

7ooo87 ى  لدين|لسعيد خميس نور |كرم |نرمي  لمنصوره|طبــــ 

3|o65 سم|لعزيز ق|مر عبــــد |م ع|سه هره|لق|بــــ |د|

5|532 هيم|بــــر|طف حبــــيبــــ |ع| ن|سيلف دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

2|3476 بــــوبــــكر|لد محمد |شذى خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

92oo85 لسيد محمود |لمحسن |ء عبــــد|رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|43325 ن محمد|حسن عرفه حسن عثــــم ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

5|5o88 ي|حمد حسن عىل |هلل |منتـــ  ر|لىح  ن|سو|بــــ |د|

54|598 شم عبــــده حسن عيد|محمد ه طبــــ بــــيطرى دمنهور

4|5497 بــــو سعده|لسيد محمد |لد |محمد خ لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

485635 ء محمود عىل وهبــــه|ر عل|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8273o رص محمد محمود|ء ن|رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|268o4 مه حسن محمد|س|حسن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o649o لحلوف|لسيد محمود |لسيد |حمد | ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

82238| حمد عبــــده|عيل |سم|محمد  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

862o44 ن|سم علو|لق|بــــو|د |روي حم| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

23429 لمنعم|ن عبــــد |رق محمد سليم|ط ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

755624 لم|مه س|حمد سل|منى  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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9|6969 ى عبــــد|هند عبــــد لحميد  |لكريم حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|58785 ندى بــــليغ حمدى محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

794o|8 هيم|بــــر|لدين حمد محمد |ء |دين عل|ن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

777626 ي حج|دل عبــــد |ندى ع
ج|لمجيد مصطفى زيق|لزق|ره |تـــج

9o587 ن|ل محمود سليم|م جم|له| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

6|22|9 هلل|لق محمد عبــــد|لخ|نفيسه محمد عبــــد زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

645|54 لسيد عبــــيد|لسيد |محمد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

676299 |حمد |ن محمد |رو
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

6|6495 لدرسه|حمد محمد شلبــــى | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

425863 ف |ر |مي حمد بــــدر|لفتـــوح |بــــو |رسر إلسكندريتـــ |تـــمريض 

7869o2 م|حمد حمزه مرىس عل|طمه |ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o8863 لتـــومي|لعزيز |هيم محمد عبــــد |بــــر|يدي |ه |بــــ طنط|د|

|4o258 حمد محمد|د |منى عم ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

|64468 ى|بــــر|مه |هيم سل|بــــر| هيم حسي  ن|بــــ حلو|د|

33o864 لسيد|لسيد |ن عوئى |يم| |بــــ بــــنه|د|

284o49 حمد|سعيد عىل محمود  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

3285o| لسيد مصطفى|حمد |لسيد |يمن |حمد | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

|23|24 د محمد عبــــودى|ريم جه ى شمس|تـــج ره عي 

|44425 حمد حسن|حمد محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

68378 حمد عىل محمد|محمد  لفيوم |تـــمريض 

6|452o جر محمد محمود عىل كشكل|ه |تـــمريض بــــنه

464462 ى مرىسي|زق |لر|لدين محمد عبــــد |نور مي  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

767927 ن|لرحمن محمدعثــــم|مريم محمد عبــــد  لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6238o7 لمجيد طعيمه|لمجيد محمد عبــــد |ندى عبــــد ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4|7565 ي
م|مه متـــولي عبــــده عل|سل| دئى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

233967 عيل|سم|لىح |عيل محمد عبــــد|سم| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4822|2 متـــ|لسيد محمد سل|ن |هلل شعبــــ|معتـــز بــــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36938| هلل|طف حمدي عبــــد|حمدى ع |حقوق بــــنه
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499228 ح أحمد محمود حلىم|سم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

626943 مه|لم سل|سميه محمد محمود س زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

349564 بــــورسيع|هلل |هلل سعد عبــــد|عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

54o47o تـــ  جد|لم|هيم محمد يونس عبــــد |بــــر|ني  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

253o29 عيل|سم|هيم |بــــر|ضى |يمنى ر تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

637244 هيم|بــــر|لرحيم محمد |سمر محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

8334|| مل خليفه عىلي محمود| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|44||o حمد حنفى|رق |رضوى ط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

83o64 ن|رق طه سليم|يوسف ط هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3335|2 لرحيم|لرحيم مصطفى عبــــد|محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

3||265 هيم محمد|بــــر|لرحمن |طف عبــــد|سلىم ع ى شمس|د| بــــ عي 

4oo53 هلل عىلي سيد محمد|منه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

864o84 ي زخ|بــــيشوي نش
ى
ري|تـــ شوق سيوط|صيدلتـــ 

297o3 حمد|لحميد |محمد حمدي عبــــد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

4||727 دع|لبــــر|آيه سمي  عىل  |حقوق طنط

543793 شوح|ل|هيم |بــــر|لمنعم |حمد محمد عبــــد| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

626673 ه محمد عبــــد| دق|لص|لعزيز محمد |مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

73838 ه جم| لموجود|دل عبــــد |ل ع|مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6o3238 ى نسيم محمود  يس|لس|نرمي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

359768 نىح  نسيم عبــــده بــــقطر| عه مشتـــهر|زر

|62748 لمول عىل سعد|ن عبــــد |حمد شعبــــ| ى شمس حقوق عي 

286472 تـــى|م زن|لسل|نس بــــهجتـــ عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7|32|| |لسيد محمد شط|مينه | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

52944| ئى|لسوس|مه عىل محمد |لد أس|خ ضتـــ دمنهور|علوم ري

255779 ى محمد صقر|هلل |عبــــد لحسي  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

9|o964 حد |لو|لحفنى عبــــد|رص |لن|محمد عبــــد ج|بــــ سوه|د|

32o936 حمد|لرحمن محمد عيد محمد |عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

45479 لحفيظ محمد|يوسف محمد عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8|9826 فظ|لدين ح|رضوي مجدي محمد نرص  ي|بــــ |د|
|لمنى

Wednesday, September 5, 2018 Page 3513 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

623643 لهويدى محمد شقي |يه أحمد | ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

7o853 لعزيز محمد|ء مصطفى عبــــد |رس| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

3|447 هلل|حمد عبــــد |هلل مدحتـــ |منه  ه ى نوعيتـــ جي 

353483 لسعيد محمد|رق |محمد ط دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

324324 ف|لسيد عبــــد|محمد طه  لمعىط رسر هره|لق|علوم 

278627 لعجىم محمد|هيم |بــــر|د |عم| ن|ر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

924639 ي |ش
دى شنوده صليبــــ قلينى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

23oo92 مل محمد|حمد ك|طف |م ع|سل| هره|لق|حقوق 

4|542|  |هيم |بــــر|م محمد |سل|
ى
زى|بــــوحج|لدسوق لشيخ|بــــ كفر |د|

2338o6 هلل|هيم عوض |بــــر|هيم مجدى |بــــر| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2662o3 وق عنتـــر محمد عبــــد لعزيز|رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

45o3|| عيل|سم|حمد محمود |هلل |عبــــد |هندستـــ طنط

255978 لشيخ|حمد |محمد ممدوح  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

425374 ى عم د وليم صليبــــ مجىل|شي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

434o29 عي|لسبــــ|م محمد |م|سلىمي محمد  |بــــ طنط|د|

|58o33 لد محمد عليوه|ندى خ ى شمس| لسن عي 

249748 ى صبــــرى عىل بــــكرى عبــــد |ي لغنى|سمي  هره|لق|ر |ثــــ|

5|932| يد عبــــد|بــــو |ح |مر صل|حبــــيبــــتـــ تـــ ى هلل|لي  ره دمنهور|تـــج

6765o6 لبــــسيوئى|للطيف |حمد عبــــد |لغنى |ن عبــــد |رو ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

|6444 لسعيد حسن عويضه|دل |مل ع| ن|فنون جميله فنون حلو

8o65|5 دي عزيز يوسف|ري ن|م ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

34285o لح|فتـــ فرج مرع ص|ر| دين ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

57228 تـــبــــ|ن ربــــيع محمد ر|يم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|32748 حمد|ن محن  فهىم |يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

526|3| هيم|بــــر|حمد محمد محمود |محمد  سكندريه|ل|حقوق 

273228 لسيد|حمد هريدى |عىل  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

6|4782 لدين|ء فتـــىح شمس |هلل عل|منتـــ  |تـــربــــيتـــ طنط

754|48 لح زىك|هيم ص|بــــر|ن |رو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

26|297 لغنى|هلل عبــــد|لنور عبــــد|ن عبــــد|نوره ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

759o|7 لشوج |لسيد عطيه |محمد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |
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93|48 رى|لبــــ|هلل عبــــد|هلل محمد عبــــد|عبــــد لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6|o542 ي مسعد |يم| لوكيل|ن يحن  |بــــ طنط|د|

42239 ح|لفتـــ|س عبــــد |مريم صبــــىح عبــــ ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

789858 م محمد حسن|لنبــــى عل|ء عبــــد |ل| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

7o68|9 حمد|هيم |بــــر|ء |يه بــــه| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

354272 ى عبــــد|لفتـــ|يتـــ عبــــد| ح|لفتـــ|ح حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

24|94 ح منصور|لفتـــ|ندي محمد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

528336 ي س|رس|
هلل سعد|مي حلىمي عوض |ئى بــــ دمنهور|د|

83|359 لحكيم محمد محمد|مؤمن عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2735o8 حمد|وى حسن |لرحمن حن|عبــــد هره|لق|طبــــ 

82|oo| ي فر|حمد ر|
ج|شد وففى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3237o بــــر محمد|ئى ص|عبــــيدتـــ ه كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|53345 ن|لنرص عثــــم|ن سيف |زينبــــ عثــــم ن|بــــ حلو|د|

3|622| ى نش شد مرزوق|تـــ ن|نورسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o8774 ه | بــــينى حسنى تـــوفيق عبــــد |مي  د|لجو|لشر لمنصوره|علوم 

4o3|57 لسيد|ر حسن عىل حسن |مي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3o646 ى كريمتـــ سيد ذىك حسني  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

7339o لرحمن سعد محمد محمد|عبــــد  لفيوم|هندستـــ 

683o67 دى عيسي|له|مجد محبــــ عبــــد |ضىح  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

87722 لسيد|هبــــه محمد رجبــــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2|79|9 ء مجدى محمد سليم خميس|ل| ى شمس|تـــج ره عي 

6|328 زن محمد فتـــىح عبــــيد|م صيدله بــــنى سويف

44|234 ن تـــعيلبــــ|هلل سليم|ح عبــــد|هلل صل|عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

9o2975 ئيل |غبــــ ميخ|سعد ر| |مي  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6998o8 ن|ن عطيه عثــــم|ده عطيه عثــــم|غ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

2|6|54 |ل سعيد مرقص حن|جورج جم ى شمس هندستـــ عي 

7848|5 لسيد|دى محمد |له|حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|53253 لعزيز|لعزيز موىس عبــــد |مروه عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

259o4o يوسف مصطفى محمد محمود تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|3o924 ئيل|هر نجيبــــ ميخ|رك م|م ى شمس|تـــج ره عي 
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9o2594 ه |لل|ىسر قبــــيض عبــــد|لنقر|ديه |ن ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

46o65 وق  ف محمد عيس|رسر رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

847285 هيم|بــــر|د مرىسي محمد |زي ن|سو|حقوق 

327893 حمد جوده محمد|نور محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

777888 لرحمن تـــوئى|محمد عبــــد | سلىم رض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

269o92 هلل|بــــ |هيم تـــوفيق ج|بــــر|ره |س ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7||o33 لسيد|ره ممدوح مسعد محمد |س لمنصوره|بــــ |د|

6|2345 لجمل|هلل محمد نرص |بــــ أنس عبــــد |رح |بــــ طنط|د|

694954 ن|رق مصطفى علو|بــــ ط|رح لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

6|||54 صف|در ن|لق|لك عبــــد |حمد م| |بــــ طنط|د|

6oo|8 حمد محمد فرج|ن |يم| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

475428  حسن تـــوفيق عىلي حسن|ي
ى سمي  سكندريه|ل|هندستـــ 

2457|| |لقل|لعزيز |ل نبــــوى عبــــد |حمد جم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

232o2| زق عىل|لر|لد عبــــد|محمد خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4486o5 ف عبــــد |للطيف |عبــــد  |لمل|للطيف مصطفى |رسر |هندستـــ طنط

9437| زق سيد|لر|رحمه عرفه عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6|2433 لمغي |حمد |لصديق |بــــو بــــكر |حمد |جر |ه |ره طنط|تـــج

|5|o87 حمد|هلل |جر محمد عزتـــ عبــــد |ه سيه|نوعيتـــ عبــــ

92ooo2 ره سمي  قديس حبــــيبــــ |س ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

8o6667 مه عىلي محمد|س|مريم  ي|علوم 
|لمنى

63236 لعظيم|نور صديق عبــــد|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7358| سم فوزى محمد عىل|بــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

28296o هيم|بــــر|مل |دل ك|حمد ع| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

4|9293 ن|حمد عىل عثــــم|ن |عثــــم| ند |حقوق طنط

229|9| ف سعيد س|منيه | لسيد|لم |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

856o4o مي|محمد محمود محمد شلق ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

4||695 ي|لسيد |ء عطيه |رس|
لعوضى |بــــ طنط|د|

524548 هيم مرجونه|بــــر|يوسف جمعه متـــول  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

355o2 ئى|لصوف|هلل محمد مبــــروك |لد عبــــد |خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

278636 |لبــــ|مريم عىل محمود عبــــد
ى
ق شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه
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226oo2 لخي |بــــو|ن |بــــيشوى نور ن دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

26935| ن|س رمض|هلل عبــــ|ء فتـــح |رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

9o67o2 لعظيم عىل |دل عبــــد|بــــ ع|رح ج|تـــربــــيتـــ سوه

66o35 لنبــــي|لسيد عبــــد|هلل محمود |عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7o868o وى|لشه|هيم محمد طه |بــــر|ء |شيم ط|ر دمي|ثــــ|

793o44 هلل|دى عبــــد |م جميل عبــــ|وس بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

35577| هيم|بــــر|هلل |بــــر عبــــد|تـــ ص|ي| |حقوق بــــنه

69488o لرسول|حمد مصطفى عبــــد |م محمد |حس لمنصوره|بــــ |د|

77|634 تـــ|لشح|ئى محمد |ر ه|من ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

33o656 لسيد|هلل محمد |مريم محمد عبــــد |طبــــ بــــنه

9|87o9 ن |ن سليم|لرحمن محمد نعم|عبــــد سيوط|حقوق 

237o98 هيم|بــــر|ن نبــــيل حسن |يم|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

272o5o حمد قنديل|رص عىل سيد |لن|ره عبــــد|س ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

449429 سمر|ل|رى فوزى |د محمد س|زي |ره طنط|تـــج

7|7636 لعظيم عىل خورشيد|جد عبــــد |م م لمنصوره|حقوق 

|92o4 محمد سعيد محمد حسن لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

7o8575 لسيد|محمد وليد يوسف  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8362o8 ي موىسي|حمد جيل|م |سل|
ئى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

9|4878 لمنصف حميده مصطفى  |حمد عبــــد| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

449695 لعمرى|هيم طه محمد |بــــر|محمد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

79244| ء مىحي رجبــــ خزبــــك|ثــــر لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

42348 حمد محمد|ل |ء رزق كم|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8339o7 سط محمود محمد|لبــــ|مل عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6o69|3 لبــــطل|لهريدى |محمد حمدى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

33o7o5 ى ن|م وهبــــه سليم|س| يوستـــي  |علوم بــــنه

33|7o6 دق|لص|هر محمد محمد عبــــد|كريمتـــ م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|55467 حمد|للطيف |حمد عبــــد |مروه  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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242o97 لمطلبــــ سيد|ش عبــــد|بــــورو| |عل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

848622 ه ج| هيم|بــــر|بــــر مرىسي |مي  ن|سو|بــــ |د|

774238 ح محمد خليفه|بــــ صل|مه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3657oo ى م|دق س|م ص|س| مي  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

3|3|3o لدين محمد محمود|ل |ليىل حمدى كم ى شمس|تـــج ره عي 

268879 كبــــى|لمر|لمنعم |يه محمد عبــــد| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

423547 ن|مد رشو|ره مصطفى محمود ح|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36o|53 ورى|هر مغ|ندى محمد م |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

9|5o4o وس فرح |تـــ ى |ورصى هيم  |بــــر|مي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3687|6 ه|لل|نور عبــــد|حمد حلىم | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

687532 حمد عىل|للطيف |دل عبــــد |ع ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

548o64 لدهبــــ|بــــو|ل محمد |محمود محمد جل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5||o9o ي محمد عىل 
ى
لسلهوبــــ|محمد دسوق ن|طبــــ حلو

33999 لعزيز|لعزيز عىل عبــــد |جر عبــــد |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|7666 ه محمد ك حمد حسن|مل |ني  علوم دمنهور

6245|9 وى|لقن|لمطلبــــ وهبــــه |ن عبــــد |يم| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

98678 هيم|بــــر|محمود سعيد رجبــــ محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

34337 هيم|بــــر|هيم فكرى |بــــر|ندى  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

537444 بــــو رحمه|هيم |بــــر|دل محمد |محمد ع عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

498433 هلل|لسيد عبــــودتـــ عبــــد|آيتـــ محمد  بــــ دمنهور|د|

|3|o8| لرحيم|منصور حمدى منصور عبــــد  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

2|9542 لرحمن محمد|لسيد عبــــد|م |ريه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|2282 ده|لقصبــــى عبــــ|حمد |دهم | ى شمس|تـــج ره عي 

|49843 ى|دل سعيد حس|هلل ع|عبــــد  ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

782449 لليثــــى|لسيد عىل |مه |س|ل |جل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o782o جد|لعزيز م|لمعبــــود عبــــد |هند عبــــد لمنصوره|بــــ |د|

4487o ندى طه محمود عىل ن|بــــ حلو|د|

45528 ر سعيد حسن|لغف|زم عبــــد |ح هره|لق|هندستـــ 

3455|7 ل عىل جلهوم|م جل|ن عص|يم| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 
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4495o9 غبــــ|لدين ربــــيع ر|م |د حس|زي |ره طنط|تـــج

838945 بــــوزيد|لسنوىسي |وي |ء قن|زهر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

9|696o زر  |ن سمي  فرج ع|يم| سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

5|o9o حمد منتـــرص تـــوفيق جمعه| ي سويف
هندستـــ بــــنى

4868|6 ي محمود عبــــد 
ل محمد|لع|محمود حنفى سكندريه|ل|حقوق 

264342 د|زى حم|ن حج|مريم رمض تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

7|o||o حمد|ل لطفى محمد |ء كم|وف لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

446592 وى|لشن|حمد |زق |لر|زق مصطفى عبــــد|لر|عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

688433 يف |نوره هيم|بــــر|لسعيد |حمد |ن رسر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

895393 ى محمد  |محمد  حمد عشر ج|حقوق سوه

75o479 لرحيم|هلل عبــــد|عبــــد | يوسف رض لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

22763| ن|رحمه صبــــرى مصطفى محمد سليم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

266343 ه محمد رفعتـــ عبــــد لعزيز|سمي  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

2|6|33 يوسف فريد سعد نسيم د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

48|44 بــــ|لوه|لد محمود عبــــد |ن خ|جيه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|65o4 ى ن د|هر حم|ج  ط|نرمي  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

66o77 |لبــــ|در عبــــد|لق|لد عبــــد|محمد خ
ى
ق لفيوم |تـــمريض 

522|58 تـــ|محمد عىلي عرف| بــــ رض|رح ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

9||334 لصمد |مل عبــــد|دل ك|ء ع|سم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

245366 ر|لغف|ء محمود محمد عبــــد|وف ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

362259 عمر حسن محمد حسن |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

437939 لبــــدوى|سمر عزتـــ محمد معوض  لشيخ|بــــ كفر |د|

9327o ه | ف محمد عبــــد |مي  لرحمن محمود|رسر |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

882|85 دى نسيم لويس نصيف  |ف سيوط|صيدلتـــ 

5o25o| لكريم|هيم عبــــد|بــــر|عمر حموده  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

34|499 رس جمعه يوسف جمعه|حمد ي| ى شمس|تـــج ره عي 

|67793 رتـــ سعيد محمود محمد مبــــروك|س ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

5o5392 معوض رحيم| محمد رض سكندريه|ل|علوم 

4|589 لرحيم|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |محمود  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى
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34|26| حمد|ح محمد جوده |محمود صل ى شمس حقوق عي 

5|2|55 ء حسن بــــسطويس أحمد منصور|محمد بــــه سكندريه|ل|علوم 

|2964o حمد حسن فوزى حسن| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

322757 لفضيل|لسيد عبــــد|دل |رحمتـــ ع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

84979 ن|لعظيم سليم|ن عبــــد |مصطفى رمض سيوط|حقوق 

27254o لكريم|حمد محمد عبــــد|محمد  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

885o4o م محمد طلبــــه |روضه عص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

494752 ي|حمد أنور عثــــم|
ى
ض|ن مصطفى  ق دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

7o866 حمد محمد|ن محمد |يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

233|94 لنديم|ن محمد سمي  حسن |ريم|ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o7775 ل|لع|د محمد عبــــد |جه| دين تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6445| حمد حسن|رضوى ممدوح  لفيوم|نوعيتـــ 

66398  محمود عوض|بــــسمتـــ محمود محمد 
ى
لصوق لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

698866 لمجيد|لعظيم عبــــد |محمد حسن عبــــد  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

766o|8 ل مصطفى محمود عىل|جم| دين لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

3554o6 يص تـــوفيق|يمن ه|ر |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|55822 حمد|رف |لع|لدهبــــ |بــــو |ء |عل تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

487978 ى|محمد محمود  لجندى حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o672 ل|لمنىح  و|زينبــــ عزتـــ عبــــد  لفيوم|صيدلتـــ 

|673o2 يف  لوكيل|هيم عىل |بــــر|جنه رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

|4527| لرحيم|د عبــــد |حمد فؤ|عمر  ى شمس|د| بــــ عي 

833985 هيم|بــــر|حمد محمد |ء |لزهر|طمه |ف دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

4768|6 م  سعيدعطيه|لسل|محمد وجيه عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

88853o حمد محمد عىل |ء |رس| سيوط|ره |تـــج

429|95 وى|لقرص|م محمد محمود محمد  |بــــ طنط|د|

879225 ء ممدوح محمود مصطفى |حسن سيوط|تـــربــــيتـــ 

6|7966 تـــربــــى|ل|حمد |لدين |ء |موده عل ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

857696 |رصوفيل طوبــــي|مر |تـــ| مرس ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

22o289 حمد بــــهجتـــ هندى|لدين |ل |لد جم|لحسن خ| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 
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85o334 زق سيد|لر|بــــ محمود عبــــد|يه| ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

232o7| عيل|سم|محمد محمود سعيد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|6|6|4 حمد نرص|رس مدحتـــ نرص |ف مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

765o86 ش|لفر|ح محمد |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|هلل |منه  ره بــــور سعيد|تـــج

8o97o3 ي صل لح|ح ص|مروه خي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4|6934 بــــ|ىط شه|لع|بــــ محمد عبــــد |يه|ر |من لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

77|356 ى محمد عطيه محمد عطيتـــ حني  زيق|لزق|بــــ |د|

427965 لغزول|ء سعيد حسن محمد |حسن |نوعيتـــ طنط

523653 لسيد|مد |مد محمد ح|م ح|سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|7238 تـــ عص د|ن مر|م رمض|أمي  بــــ دمنهور|د|

||532o ي|ه
د|هلل عي|كر عبــــد |حمد ش| |ئى ى شمس|د| بــــ عي 

698876 لسيد|د |ن رش|عىل رمض لمنصوره|بــــ |د|

248255  شيل|لمعبــــود |تـــسنيم حمدى عبــــد 
ى
ن|لدسوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|39764 مريم محمد محمد موىس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|4|3 رثــــ سيد|لو|ن محمد عبــــد |نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9||455 لسيد سويلم  |هلل |ء عبــــد|ل| ج|تـــربــــيتـــ سوه

|55739 ى|م جد سمي  عطيه|م| رتـــي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

8|o549 هلل حسن قطبــــ|دل عبــــد|ء ع|عل حقوق بــــنى سويف

2|7|63 هيم محفوظ|بــــر|م |نه هش|جم ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

83oo87 د سمور|شنوده ىكي| رين|م دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

2|5877 ى س|سعيد عوض غط| مي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

775|2| لغنيىم محمد|عيل |سم|هلل عىل |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

4497|7 حمد|ن محمد |لسيد سليم|محمود  |ضتـــ طنط|علوم ري

245275 لودود عىل محمد|ر حسن عبــــد|من هره|لق|علوم 

3|92|o حمد محمد|هيم |بــــر|يتـــ | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

49828| رى|لكعبــــ|لسيد |سعد محمد عبــــد| نور تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

||8794 سيمون بــــطرس خلف حكيم ى شمس|تـــج ره عي 

836|5| وي محمد|لر|ذلي |لش|بــــ |رح ي صىح سوه
ج|معهد فنى

47936 هلل طه|حمد عبــــد|محمد  هره|لق|حقوق 

6o8829 ه رض ن|بــــو سليم|عوض | سمي  لمنصوره|ره |تـــج
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324494 بــــوعريضتـــ|هيم محمد |بــــر|لدين |ء |حمد عل| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

75o626 حمد|م رجبــــ |م هش|مر تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

846597 بــــد خليل مرعي|ء ل|سم| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

336|64 ي|ليم|رق سمي  محمد |سوسن ط
ئى ى شمس|د| بــــ عي 

535892 مريم محمد عيد حسن قطبــــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o6897 خلود محمود صبــــرى قطبــــ محمد سكندريه|ل|حقوق 

28o|9 ن نبــــيل رجبــــ سعد|يم| هره|لق|صيدله 

28|947 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |مل |دل ك|يوسف ع ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

69482o لدين|مرع مرع شمس | محمد رض ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

83459| حمد|س |حمد عبــــ|س |عبــــ دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

535356 |حمد |لعربــــى |لسيد |محمود 
ى
لدسوق عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|6|777 ل|لع|لمنعم عبــــد |لد محمد عبــــد |خ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

457o82 ده|لملك زي|هيم عبــــد|بــــر|مي  |نوبــــ |بــــ| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

43|2o7 لق محمد فلفله|لخ|يمن عبــــد | |سه |ره طنط|تـــج

2756|9 بــــ|لوه|لدين محمد حسن عبــــد |ء |عل دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

5o2694 لم|تـــ محمد س|روق فرح|هلل ف|منه  سكندريه|ل|بــــ |د|

|54776 ئى|لحمد|م |رص هش|لن|ن عبــــد |رو ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

88366o بــــر |لج|م عبــــد|لسل|لك عبــــد|لم|عبــــد| دين سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

677595 ف |عمر  عي|لس|حمد محمد |لسيد |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

645577 د|لسميع حم|أحمد محمد عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

5o9247 لقوى|لمول محمد عبــــد |حمد عبــــد |محمود  ره دمنهور|تـــج

539|9 ى|رص محمد حس|لن|لد عبــــد |خ ني  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

632389 ى|بــــدر موىس بــــش| فرونيك زيق|لزق|هندستـــ 

464483 لعزيز سليم|حمد محمد رفعتـــ عبــــد |لرحمن |عبــــد  |ره طنط|تـــج

44548 لدهبــــ|بــــو|ل |حمد هل|م سيد |بــــسنتـــ عص  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر
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236224 لعزيز|ل محمد عبــــد|ندى جم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

78|9|5 عيل|سم|هيم عىل محمد |بــــر|طمه |ف زيق|لزق|بــــ |د|

7393| حد محمد|لو|حمد عبــــد |محمد  لفيوم|حقوق 

85o426 هلل عىلي محمد|عىلي عبــــد ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

352663 لدين غريبــــ عىل|ء |لرحمن عل|عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

42o735 لمتـــول عقل|دل مصطفى |حمد ع| لشيخ|ره كفر |تـــج

2|9357 لدين محمد حسن|لح حبــــ |مي  ص| ى شمس هندستـــ عي 

36388 حمد|تـــ |حمد فرح|مصطفى  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

7o6727 يف سعد عطيه محمد محمد بــــدر ن|رسر لمنصوره|هندستـــ 

|29832 حمد|ده سعيد محمد |مي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|52|8 لكريم|لح عبــــد|ح ص|لفتـــ|ن عبــــد|نوره طبــــ بــــيطرى دمنهور

433447 مر|س ع|لفتـــوح عبــــ|بــــو|ئل |محمد و |ره طنط|تـــج

8|7969 ي شح|ف
تـــه طه|طمه مصطفى حقوق بــــنى سويف

6o638| د|هيم رد|بــــر|هلل ممدوح |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

86|75| زق|لر|لعزيز عبــــد|تـــ عبــــد|محمود شح |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

28o447 شد|مريم سمي  تـــوفيق ن ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

4|79|8 ى | دين لح|لسيد ص|حسي  لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

94|o3 لمجيد|زق عبــــد |لر|مصطفى لطفى عبــــد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

237557 هلل|ندى حسن نرص عبــــد ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

789892 م محمد عبــــده|عمر عص |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

9|9672 للطيف |رص لطفى عبــــد|حمد ن| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

9o4385 ل دكروئى عىل |هيم جم|بــــر| ج|طبــــ بــــيطرى سوه

35o|87 وق س هيم|بــــر|لم |لم س|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8263|o حمد|س |حمد عبــــ| |رض ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

363222 هيم محمد|بــــر|محمد صبــــرى  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

753682 ن|حمد ون|مريم محمود  هره|لق|ج طبــــيع |عل

|56625 يد|ئل عىل محمد ز|عىل و ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5252|o وى|لكل|هيم أحمد |لعربــــى إبــــر|ء |إرس سكندريه|ل|هندستـــ 

7|6827 مه|محمد سل| محمد رض لمنصوره|حقوق 

6|366| يد|هيم ف|بــــر|هيم |بــــر|لسعيد |سمر  هره|لق|ن |سن|طبــــ 
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|35863 دي سعد عبــــد ربــــه|له|يدى عبــــد |ه ى شمس|تـــج ره عي 

35o989 ى يوسف ضيف |مي |ء س|رس| هلل|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

892722 ن  |هيم حمد|بــــر|حمد | |ند سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

693863 لح دهيم|حمد محمد ص|جر |ه لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

64965 ى ربــــيع سيد عبــــد  حد|لو|حني  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

222588 ن|بــــو ري|محمود مرىس | ر|ي ى شمس| لسن عي 

7898o4 دين محسن حسن عىل حسن|ن |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

49o7o9 ندى حسن محمد أحمد سكندريه|ل|بــــ |د|

648467 حمد مرىس مصطفى|حمد محمود | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6348o7 لدين محمد|ل |لسيد جم|محمد نبــــيل  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

459939 م محسن حسن حنفى|حمد س| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

835o7| حمد|هلل محمد |عبــــد| دين دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

443869 لغنى|حمد عبــــد|لسيد |لحميد |ء عبــــد|آل ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

222432 تـــ|حمد نش|سهيله معتـــز  ى شمس|د| بــــ عي 

773899 لسيد|لحميد |محمد مدحتـــ محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

485379 بــــ رزق|لوه|ل عبــــد |بــــ هل|لوه|جر عبــــد |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|8463 لدين معروف|ل |مي محمد جم|محمد س حقوق بــــورسعيد

257347 صف|لرؤف ن|يمنى رجبــــ عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

564o9 ى|محمود نور لدين محمد حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

68559o ى عىل عبــــد |سميه  زى|لغ|لنبــــى |مي  لمنصوره|بــــ |د|

6||23 رص|لن|رك عبــــد |مبــــ|حمد محمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

82983| لربــــ|د |لمعىطي ج|كريم ربــــيع عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

6|8863 لزقزوق|حمد عبــــده |مل | ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ فنيه ج

35|7o8 لرحمن محمد موىس موىس محمد|عبــــد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

77o983 |لمو|بــــثــــينه محمد سيد ذىك 
ى
ق زيق|لزق|بــــ |د|

34683o حمد|حمد حفنى |يمن |ء |رس| رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

|46896 لغنى|حمد حسن عبــــد |تـــمر حنتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

648762 تـــ متـــول محرم|لشح|لسعيد محمد محمد | ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

49o653 ى ع|ي فتـــ مسلم|دل محمد ر|سمي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ
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7576|3 لسيد|لم |مه س|س|خلود  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

524777 ي حسن 
ى
هيم|بــــر|عمرو فريد شوق |ضتـــ طنط|علوم ري

296o47 لسيد محمد وسيه|كريم مجدى رفعتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

477|7 ن ن|رص حسن عثــــم|لن|عبــــد| مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

47o88 لد محمد غريبــــ|خلود خ هره|لق|علوم 

4o3825 لمطلبــــ|شم عبــــد |خليل ه| حمد زكري| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

925o5| ف عبــــد|رس |ف لحميد محمد |رسر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

688952 ن معروف حسن|يمن شعبــــ|كريم  ى شمس طبــــ عي 

2|9625 مر عىل|لسيد ع|منيه | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

678||9 د محمد محمد سعيد|سلىم عم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

854723 ي شكري شكر|جورج ه
هلل|ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

694763 هلل رجبــــ|محمد عبــــد | ر|ي لمنصوره|هندستـــ 

627449 هيم|هيم عىل إبــــر|بــــر|يتـــ محمد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

88||39 بــــر جويد |ح ص|صل| دين سيوط|بــــ |د|

|28644  ف|نطو|
ى
م|ن وحيد شوق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6267|7 ل محمد عىل محمد خليل|هلل جم|منه  زيق|لزق|بــــ |د|

477986 لمجيد|زق عبــــد |لر|لحسن عبــــد |حسن محمد أبــــو  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

827379 عيل خليل محمد|سم|لم |س دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

22o8o ل|لع|مه محمود محمد عبــــد |ش هرتـــ |لق|تـــمريض 

27oo|6 لمعىط مصطفى|حمد عبــــد|لمعىط |عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

7|o83| متـــ|لص|ر |لغف|محمد محمد عبــــد  لمنصوره|علوم 

92559|  موىس  
ى
كريم محمد دسوق سيوط|عه |زر

9|9o6| بــــوضيف عقل|ن |هد رمض|ن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

753433 لسميع محمد|م محمد عبــــد |سل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

52o968 رسر|ميشتـــ ثــــروتـــ محمود عبــــد لقوي رسر عه دمنهور|زر

343|5o تـــ عودتـــ|لشح|حمد محمد |ل |من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|3|72 هلل|بــــ |حمد ج|لغريبــــ |لسيد |ره |س |حقوق طنط

|59853 ك|نور مس|جويس نبــــيل  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

22o442 لس عل ود|ء حمدى مه|كي  ى شمس حقوق عي 

855|o9 مي جرجس فهيم|ري س|م ره بــــنى سويف|تـــج
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|27453 هيم محمد|بــــر|هيم محمد |بــــر| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

447875 حمد غنيم|لحميد |ن محمد عبــــد |يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

54596| م|م|شد |لسيد حمدى ر|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

45||34  |محمد 
ى
ى محمد شوق د|لحد|لحسي  |ضتـــ طنط|علوم ري

|535|3 ه  لسيد محمد سند|ني  هره|لق|حقوق 

68|||2 لدين جبــــر|ح |لدين صل|ء|ء عل|بــــه لمنصوره|ره |تـــج

9|8o43 ل محمد |لع|حمد عبــــد|فرحه  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

263763 ح صبــــىح عىل عوض|ء صل|ل| |تـــربــــيتـــ بــــنه

6o22|8 ى |لحس|رق |منى ط لسيد قنيده|ني  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

27294 حمد|لدين يونس |جر عز |ه ن|بــــ حلو|د|

4564|2 يه ي محمد عىلي حسن|رسر ن خي  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

6889o9 لدين|حمد تـــفى |در |لق|لد محمود عبــــد |خ لشيخ|ره كفر |تـــج

|59o7| حمد مرع محمد|در |ن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

38575 حمد|م مسعد مصطفى |ريه ن|تـــربــــيتـــ حلو

|5|5|6 حمد|لرحمن |حمد عبــــد |م |هلل عص|منتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|2o83 هلل حسن|لمنعم عبــــد |د عىل عبــــد|زي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|33779 ن ر لمع رزق|دو| |مي  ى شمس|تـــج ره عي 

365283 ن|ن بــــطرس سيد سمع|نوره ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

25369| لعزيز قنديل|محمود محمد عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4828o6 دل محمود حسن|يتـــ ع| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

444756 م|د محمد سل|حمد فو|لرحمن محمد |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

4263o9 حمد محمد|ل سيد |ء كم|بــــسمه عل إلسكندريتـــ |تـــمريض 

2|6o74 لحميد|ع عبــــد|لسبــــ|سيد | ر|ي ن|هندستـــ حلو

333673 ح|لفتـــ|هلل عبــــد|مه يونس فتـــح |س|يونس  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

879|57 ل محمد متـــول |حمد بــــل| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

689685 لحميد محمد|رس عبــــد |ء ي|نجل ط|بــــ دمي|د|

684646 فظ|د ح|لرحمن ج|مجدى عبــــد | روفيد ط|بــــ دمي|د|

429685 وى|لقسط|هيم |بــــر|محمد محمد  ي صىح طنط
|معهد فنى

3|2377 هلل محمد|لسيد عبــــد|لرحمن |عبــــد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر
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8564|6 حمد|عزتـــ محمد محمد  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

4o7375 بــــر محمد|جر طه ج|ه سكندريه|ل|بــــ |د|

3|533o لعزيز مرىس|زى عبــــد|حج| مه لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

6o289o م|لش|مه حمدى محمد فتـــىح محمد |س| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

893324 ى |لبــــ|عبــــي  عبــــد سط عىل حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|34o26 سيد حسن| مصطفى عط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

636o6 وى|م ربــــيع محمد ص|بــــس ره بــــنى سويف|تـــج

62o4o7 يف|رق مصطفى |ميه ط|س لشر ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

6483o8 حمد محمد|روى محمد ربــــيع | س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

543o89 ر|ء مصطفى صبــــىح مصطفى نص|ل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|7|94 ى| |زكري| ء زكري|رس| لخرصى ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

257463 ن عبــــيد|ء عىل شعبــــ|شيم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8933|| مي  محمد |رص محمود |ن سيوط|حقوق 

7|7624 سم|هيم ق|بــــر|حمد | |يه زكري| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

247772 لبــــ نويسر|بــــو ط|لبــــ |بــــوط|يوسف فرج  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4o4o39 |حمد عبــــد |لحميد |حمد عبــــد |لحميد |عبــــد 
لحميد

سكندريه|ل|ره |تـــج

635|59 هلل محمد فرج|ء مصطفى عبــــد|شيم زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

84||7o رس عويس بــــدري بــــدوي|لح|عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

7733o6 لسعدى|ح |لفتـــ|عيل عبــــد |سم|ره |س ى شمس| لسن عي 

759|6| يف|د عبــــد |ذ عم|مع لحكم رسر |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

75|o43 هيم|بــــر|لمنعم |هيم عبــــد |بــــر|د |زي وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

6o3664  غ|حمد |لسيد |ندى 
ى
نم|لدسوق ي صىح ري

|ضه طنط|معهد فنى

434|2| وي|لبــــشل|ح |لفتـــ|تـــفى فريد عبــــد  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

6o824| ر|لنج|لمنعم |لبــــيىل عبــــد |ء |رس| |طبــــ طنط

245345 ورى|ره محمد نبــــيل مغ|س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

295967 ل|لحسينى محمد جل|لرحمن سعيد |عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5637o مل|مل وجيه محروس ك|ك ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

23322 لدين محمد عبــــده|ل |م كم|لدين عص|ل |كم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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778556 عيل مصطفى|سم|حمد |ذ |مع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o5393 جورى|لبــــ|رس حسن محمد |تـــفى ي سكندريه|ل|ره |تـــج

|48545 حمد محمود|لرحمن |مه عبــــد |س|يه | ى شمس| لسن عي 

4o3o24 فظ|فظ محمد ح|حمد محمد ح| سكندريه|ل|حقوق 

339429 هيم شعيبــــ|بــــر|هلل |ر عبــــد|لغف|عبــــد| نور زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

422743 محمد محمود محروس محمد سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

9|4o84 رس محمد بــــيوم  |ن ي|حن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

25|379 حون|طف محمد ط|محمد ع لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

88879o بــــوزيد |ء مصطفى محمد |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4599o4 وى|لحفن|عيل رفيق حسن |سم|زن |م ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

4|6774 للطيف جمعتـــ|دل سعد عبــــد|ء ع|لزهر| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

44395| هدير خميس محمد عيد سلومه لشيخ|بــــ كفر |د|

859396 ى|بــــ |شه ي حشمتـــ حسي 
لدين مصطفى حقوق بــــنى سويف

287824 ى محمدعيد|بــــو|حمد محمد | لعني  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

5|62| حمد|ن |ن محمد سليم|نوره ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

63|282 ف فتـــىح عبــــد |ء |شيم ل|لع|رسر ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

353o2| ى|بــــو |نودى |يمن نعيم ش| ليمي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

49433 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|ن محمود |يم| هرتـــ |لق|تـــمريض 

|76693 حمد عىل صقر|حمد مدحتـــ | ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

9||426 دق |لص|م صديق |كريم عص ج|ره سوه|تـــج

6|89|9 رج|بــــو نو|عكرمه | حمد زكري| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

522346 ء محمد عىل عىل محمد|إرس ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

39289 لعفيفى|حمد |ده محمد |غ هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|55884 ر محمد|م مختـــ|وليد هش تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7|73o5 ى محمود  لصعيدى|حمد |مريم حسي  |بــــ طنط|د|

644968 هد|لحميد مج|مي محمد عبــــد |س| رن |حقوق طنط

72622 ى م|م ى |هر |دلي  بــــوسيف|مي  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

222236 د|لد عنتـــر ج|نىح  خ| ى شمس| لسن عي 

447579 هيم حسن|بــــر|لمنعم |ندى يوسف عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

438696 ى ى حسي  ى حسني  محمد حسي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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329|23 حون|حمد عىل ط|ء عىل |ل| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

636o2 بــــر|هبــــه حمدى سيد ج بــــ بــــنى سويف|د|

83|553 ى|حمد |سط |لبــــ|محمد عبــــد مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

27|248 لسيد|حمد محمد |يه مصطفى | تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o5282 يبــــى مليك|رق طلعتـــ عج|ندرو ط| سكندريه|ل|ره |تـــج

438883 د|لجو|حمد عبــــد|هر سيد |محمد م لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|27o2| دى|ر محمود محمد محمود ش|عم هره|لق|ج طبــــيع |عل

3o766 حمد|لنبــــي |ء محمد عبــــد |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

86|564 هلل||بــــ عدلي عط|ه|ريو |م دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4o3898 هيم|بــــر|دى عىل |هلل محمد عبــــ|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

492688 عيل يوسف|سم|عيل بــــسيوئى |سم|مصطفى  بــــ دمنهور|د|

623|99 لمهدى|لعليم |عيل عبــــد |سم|مل | ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

7|434 لمقصود|بــــكرى فيصل عبــــد | دين لفيوم|لعلوم |ر |د

|33327 لفونس جريس جبــــره|نوبــــ |بــــ| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4986o6 ى |م عبــــد|نزيهه عل لمنغم|لحميد حسي  |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

682|9| لسيد عطيه عطيه|رق |ن ط|يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6477o6 حمد حسن|لد |حمد خ| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

622|2 ى|ر محمود محمد |زه| مي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

867856 ر|لنوبــــي مختـــ|حمد سيد | دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

4284|2 ي ع
للطيف|لحليم عبــــد |صم عبــــد |منى لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

5o5|2 لحميد|للطيف عبــــد |محمود سيد عبــــد يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

6o8679 لح|روق محمد ص|هدير محمد ف لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

7527o3 دى|د بــــغد|سيد محمد سيد فؤ حقوق بــــورسعيد

343843 لم|لسيد محمد س|لمنعم |محمد عبــــد ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

5376o7 زى عىل عيس|رجبــــ وجيه رجبــــ غ ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|4o683 ن|حمد رضو|س |لرحمن عبــــ|عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

233332 ه |  بــــدوى سيد|بــــر|مي 
ى
هيم دسوق لفيوم|عه |زر

3395|9 ف محمد عبــــد|بــــ |هيتـــ|م ي|لبــــ|رسر
ى
ق ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

46|654 مه|لح سل|غبــــ ص|عبــــي  ر |بــــ طنط|د|
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75262o ى هيم|بــــر|رفعتـــ فوزى | مي  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

893397 ج |لعليم محمد ض|يمن عبــــد| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

|69449 هيم طه قطبــــ موىس|بــــر| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

856o68 حمد محمد|ن وليد |حن ي|بــــ |د|
|لمنى

4|2o68 لعزيز فهىم ثــــروتـــ|لد خليل عبــــد|كريم خ |ره طنط|تـــج

2729o8 هلل|د |هيم ج|بــــر|هيم |بــــر|ذل |لش|منيه | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

423425 سكندروس|لد عدل |ن خ|ري|م سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

367|77 ط|لربــــ|حمد |بــــ |لوه|عمر متـــول عبــــد |ره بــــنه|تـــج

676737 لمجد|بــــو |لحميد |حمد عبــــد |دهم | لمنصوره|ره |تـــج

868572 ي |لموجود عبــــد|ء عبــــد|دع
حمد|لرضى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

7596o5 حمد|هدير محمد عبــــد ربــــه  كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

634486 لسيد عىل|بــــر |لرحمن يوسف ج|عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|59346 لرحمن محمود|محمود عىل عبــــد  هره|لق|حقوق 

85394o د|د عزيز عي|تـــي  عم|فيلوبــــ سيوط|حقوق 

354787 م|لسل|حمد عبــــد|لق |لخ|ء عبــــد|هد| عه مشتـــهر|زر

8|o373 ي عىلي حسن|عبــــد
لعزيز حسنى لسويس|معتـــ |علوم ج

8|992 ل قنديل|لع|حمد عبــــد |ء |رس| |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

|289|2 ى ك|جد فوكيه سدر|م| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|2655 ى د|لسيد عي|دل مكرم عبــــد |ع| يوستـــي  |ره طنط|تـــج

332742 ن عزبــــ|ن سليم|ن سليم|ء سليم|دهم عل| |ره بــــنه|تـــج

5o2599 ل|لع|يتـــ محمود غريبــــ عبــــد| ط|معتـــ دمي|علوم ج

248792 لصعيدى|حمد |حمد |ء |رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|68287 يبــــ|لش|حمد حسن |محمد سمي   دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

88325| ف خليفه مر|ل |فري د |رسر ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

282o45 ى عبــــد| لغنى قرقر|حمد حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o3749 رى|لهو|لمنعم متـــول |بــــر عبــــد |ء ص|دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

5|9o5| لسيد|م عىل |لسل|محمد عبــــد| دين بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

24448| حمد مسلم حمد|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

447536 ن|بــــوزيد عثــــم|بــــو زيد محمد |طمه |ف لشيخ|بــــ كفر |د|
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6|873 ى|دق |منى محمد ص مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4||398 لمرىس|هيم عبــــده |بــــر|لمنعم |محمود عبــــد  |ره طنط|تـــج

328|38 ف مرىسي متـــولي|سيف  رسر ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

774o2o يق محمد سعيد|طمه ف|ف ى شمس| لسن عي 

88|292 ىط محمد سيد |لع|م عبــــد|سل| سيوط|تـــمريض 

|38|42 ىط محمد|لع|نس محمد عبــــد | لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

55949 مه مرىس|حمد محمد سل| سيوط|حقوق 

25242o لسعود محمد جندى|بــــو|ء |سم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8|7|28 دريس|مي محمد |حمد مؤمن محمد س| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

49o448 لدخس|لسيد|لد محمود |ن خ|رو سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

553o2 ن عويس|عبــــي  محمد زيد تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

459255 ن|لعظيم سليم|لسيد عبــــد|تـــسنيم  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

35692o لسيد|د |ضىح سعيد فؤ زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

63357o هلل|حمد عوض |لدين |م |هلل حس|عوض  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

6|838| لبــــربــــي |مد بــــدر |دل ح|عمر ع معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

75o769 هدوى محمد محمود محمد عمر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

763289 ىس|لعبــــ|ندى ممدوح رفعتـــ عىل  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

246363 د|هيم حم|بــــر|ل |حمد محمد جل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5|4647 مل قمح|ء عىل محمود ك|لشيم| |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

77|83| هيم|بــــر|لسيد |وى |لص|رص |ن| نور زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

26o427 للطيف رسور|تـــم عبــــد|طمه ح|ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|57232 رودينه محمود محمد محمود عمر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7||694 |ش|كد بــــ|هيم و|بــــر|رس عمر |ف معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

368|5| ي 
حمد محمد|حسن رجبــــ مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3555o حمد نرص محمد محمد| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

8|8267 ى مل|ل ك|دي كم|ن| مي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|75|85 هيم|بــــر|لسعيد |ء |حمد عل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

52|989 م|لسل|فتـــ محمود عبــــد|ندى ر تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

477276 ي|ن عبــــد |حمد مهر|ل |محمد جم
لغنى سكندريه|ل|بــــ |د|
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335479 هلل محمد|ر عيد عبــــد|من |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

34284 ذ محمد عىل محمد حسن|مع ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

57694 زق معوض عىلي|لر|حمد عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

6|3|32 لحميد محمد عىل|لحميد محمد عبــــد |عبــــد  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

6|25|7 وى|لمنش|حمد |لسيد |ل عنتـــر |ندى جم لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|2||33 ر يسن|لستـــ|يشى عبــــد | ر|ي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|4|984 م مصطفى محمد|د س|زي ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

453o5o بــــومنصور|حمد محمد فريج حسن | ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

335o3o د عىل حسن|عم| دين |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|27947 عيل محمد|سم|هيم |بــــر|ر |من ج|بــــ سوه|د|

23|74 هلل محمد شيخون محمد|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

683o8| لرحيم|حمد عبــــد |لرحيم |عبــــد | ء رض|سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7o4558 ى ودنه|لعزيز حس|لسيد عبــــد |حمد محمد | ني  زيق|لزق|عه |زر

29o89 حمد محمدين|ل |يوسف جم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

448532 ن|حمد محمد رضو|لرحمن فتـــىح |عبــــد |هندستـــ طنط

434o58 هيم|بــــر|مر |لد ع|م خ ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7665o4 مه عىل مطر|ل جمعه سل|جم لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

84757| حمد محمود|دل |ء ع|ول ن|سو|تـــربــــيتـــ 

3|4394 لنبــــى|محمد وليد فتـــىح عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

828722 ى |لدين |ء |ن عل|يم| حمد|مي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

||7868 ن|لسيد رضو|رص |محمد ن هره|لق|ره |تـــج

|69856 لعزيز|جر وحيد محمد عبــــد |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

679966 لمهدى|لسيد |خلود محمد  لمنصوره|حقوق 

34|679  مدبــــولي مصبــــ|
هيم|بــــر|ح |يتـــ مصطفى ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

278278 تـــه|لسيد شح|رق |حمد ط| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

273275 ن|حمد مصطفى سليم|مصطفى  ن|حقوق حلو

35627o نيس غريبــــ|نيس محمود |محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7o8338 |لش|محمد حسن نصي  عبــــد 
ى
ق ي |

لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|8627 محمود سيد حسن| رن ى شمس|زر عه عي 

96427 حمد|نور |م عويس |عص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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683595 |ح |حمد عمرو صل|
ى
ق لصي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 

لمنصورتـــ|بــــ

687o|6 ح حبــــيش|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ن سمي  |حس| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

875699 لرحمن |ح فرغىل عبــــد|محمد صل سيوط|هندستـــ 

6o|585 لحديدي|مد محمد |ن ح|محمود سليم ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

8o7774 هيم|بــــر|م محمد |يه هش| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3352|3 هر|لظ|حبــــيبــــتـــ محمد نبــــيل عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6768o حمد|رص مصطفى |لن|عبــــد | رن لفيوم|صيدلتـــ 

46279| لمجد|بــــو |هيم فتـــىح محمد |بــــر|ره |س لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

35785| ى محمد|عمر خ لد حسي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|66497 فظ|ده يحن  ح|ريم حم ن|بــــ حلو|د|

62|5|4 بــــر محمد|هيم ج|محمد إبــــر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

32o435 لعزيز محمد بــــيوم|حمد عبــــد|م |حس هره|لق|طبــــ 

|3|425 ف متـــبــــول عبــــد |زم |ح لمجيد|رسر ن|بــــ حلو|د|

55o36 مه|حمد سل|مه |بــــثــــينه سل بــــ بــــنى سويف|د|

547676 لعزيز|ء عطيتـــ جمعتـــ عطيتـــ عبــــد |ل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6898|5 هيم محمد عىل|بــــر|لسيد |ندى  لمنصوره|حقوق 

45633o عيل|سم|لسنوىس |زق |لر|يحن  سعيد عبــــد دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

222oo5 ى ع س عىل|طف عبــــ|حني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

528943 حمد طلحه|حمد محمود | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

9|o8|| لرحيم محمد  |لدين عبــــد|د |ر عم|من ج|هندستـــ سوه

6o7266 وى|لفيش|هيم |بــــر|هيم |بــــر|هيم |بــــر| |ره طنط|تـــج

6o4|75 ع عيد|لسبــــ|بــــر |حمد محمد ص| |بــــ طنط|د|

53oo82 رص مصطفى مصطفى|محمد ن تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

238668 س بــــرهوم حبــــيبــــ|م غط|عص| ن|ر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o7|29 لحميد عىلي|هلل محمود محمد عبــــد |هبــــه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

34885o ء محمد عطيفى مرىس غندور|شيم ى شمس| لسن عي 

54438 ى|حمد مختـــ| ر سعيد حسي  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

5256o9  عبــــد |حمد |
ى
ى محمد|لدسوق لعزيز حسي  ي للفن|

سكندريه|ل|دق |لفنى

875|24 حمد عىل  |لدين |م |حس| رن سيوط|ره |تـــج
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83293 ف كم|ء |نجل ل سيد|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

37||86 ن د حسن|لجو|مدحتـــ عبــــد| مي  ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

696575 بــــى|لعر|هلل |لسيد عبــــد |يه | لمنصوره|ره |تـــج

923236 لدين  |مه عىل رشدى نور |س|نوهي   ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

462|49 مر|محمود فوزى حسن عىلي ع لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

624282 د طه موىس|حمد طه ج|جر |ه ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

853945 ه عىلي|لل|مؤيد سيد عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|685o6 ي|د ميل|رتـــ عم|س
ى
ل صليبــــ|د حزق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

||7o6o هلل محمد|زينبــــ حسن نعمتـــ  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

477897 ى ط ى عبــــد|حسي  ي حسي 
يم|لد|رق حسنى سكندريه|ل|صيدله 

24|oo6 ممدوح عوض ممدوح عوض لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

254449 بــــ|لخش|هيم |بــــر|سعيد مجدى سعيد  شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

5285|| حمد|لحميد |لعزيز عبــــد |نس عمر عبــــد | |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

24757 لحمد محمد|بــــو |لد |بــــسنتـــ خ |ره بــــنه|تـــج

44589| لدكروري|لق |لخ|هيم عبــــد |بــــر|ن |دى رمض|ش سكندريه|ل|ره |تـــج

8|8o53 |خر حن|بــــيشوي نبــــيل ز سيوط|ره |تـــج

5|66|2 فع|ل منصور ر|م كم|ء هش|دع |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

7|5896 بــــو زيد|لعزيز |ح حلىم عبــــد |ء صل|ل| لمنصوره|ره |تـــج

345288 حمد|لسيد |لسيد محمد | عه مشتـــهر|زر

5|346o حد حسن|لو|محمد محمود عبــــد عه دمنهور|زر

759658 لم أحمد|سلوى نرص س لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

49oo6o ي
لحميد رجبــــ|ء محمود عبــــد |ندى ضى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5o44| بــــ|مه مهدى دي|س|محمد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|5536 لحبــــيبــــى|حور محمود فكرى محمود  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

|32373 ي|من
ر وليد جمعه عفيفى هره|لق|علوم 

2558|3 لحجرى|لمنعم |حمد عبــــد|مصطفى سيد  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

774788 لم|لسيد محمود عىل س|لسعيد |لسيد | لمنصوره|حقوق 

|5223 حمد|محمد يحن  حسن  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

|48336 مل|جورج سمي  ك| ري|م ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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|5o78 هيم|بــــر|وليد يوسف | هل هره|لق|م |عل|

675|47 ن|لسقع|حمد |لسيد |لدين |عمر عز لمنصوره|ره |تـــج

542o4 حمد|ن حسن |م شعبــــ|سل| ره بــــنى سويف|تـــج

864626 مه سعد تـــوفيق|س| |رين|م ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

84262o مل|ح ك|لفتـــ|زينبــــ نرص عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2566|9 حمد حمد|ء حسن |رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

2837|9 هلل|لدين محمود عبــــد|د سيد نرص|زي تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8ooo96 حمد|در |لق|حمد عبــــد|يتـــن | م بــــنى سويف|إعل

75|94 ن محمد|ء رجبــــ شعبــــ|عل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

65356 حمد|حمد |يه سيد | ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8|2522 ز حسن|ء حسن مع|شيم ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

845282 ه حمدي كر| مع|ر ج|مي  ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

32o239 عىل| لدين رض|ء |ء عل|لىمي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3388|5 لحميد حسن|مد عبــــد|ن ح|هند حمد عه مشتـــهر|زر

868|| ى   محمود حسي 
حمد|مصطفى ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

687834 ه محمد  ى |لسيد |سمي  لسعيد بــــحي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

368349 ح نجيبــــ عزيز|صل| رين|م ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

269662 ق|لسيد |ر محمود محمد |من وى|لشر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

864945 وس|سحق تـــ|د |عم| مي  ورصى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|73|7 لويسر|لحسينى محمد |روق |زم ف|مريم ح لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

369625 لرحمن |لمنعم عبــــد|م عبــــد|لمنعم عص|عبــــد
مصطفى

ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

5232oo ى| حمد نبــــيل محمد مرعي حسي  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

6927oo لح|له حمدى رمزى جمعه ص|ه لمنصوره|بــــ |د|

2|943o عيل|سم|د |ن مصطفى ج|يم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

374|45 حمد|هيم |بــــر|بــــ مجدى |رح ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

223|37 حمد عقل|طف |لد ع|طف خ|ع ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

2|9|o5 حمد|لحكم |يوسف فتـــىح عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

|5|o3o لح|بــــسنتـــ سعيد محمد ص هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د
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237995 وى|لشن|ن |يدى وجيه محمد سليم|ه هره|لق|بــــ |د|

6|o468 هر عمر محمد عيــطه|لظ|منــيه عبــــد| ي صىح طنط
|معهد فنى

773886 ع|لرف|لسيد |م محمد فهىم |عمرو عص ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

5o9253 فظ محمد|لح|لدين محمد عبــــد |ل |محمود جم بــــ دمنهور|د|

4o2427 حمد|حمد محمد |لدين |م |مريم حس سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

35|4o3 م|م|لحكيم محمد |عبــــد| نور ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|745o لظريف| حمد عىل محمد محمد| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

786558 د|لجو|لنبــــى عبــــد|هر عبــــد |حمد م| ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

5o2345 ف محمد |لرحمن |عبــــد  لجندى|حمد نبــــيه |رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

85|4|6 لسيد موىسي|حمد|عمر عزتـــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77o972 مل|لمجيد ز|ن حسن محمد عبــــد |يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|57346 ى  حمد محمد يوسف محمد|نرمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69523o فظ|لح|لسيد عبــــد |حمد محمد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

67343 لغنى|لحليم عبــــد |حمد عبــــد |محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

97233 ى|د م|زي جد محمد ربــــيع حسي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

535624 ى محجوبــــ|ل ح|محمد جم مد حسي  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

|48552 حمد|ندى مجدى محمد  هره|لق|ره |تـــج

|57972 يه محمد عنتـــر حسن| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

293343 لشيخ|هر مصطفى بــــسيوئى |م| ند ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

848272 لي|يوبــــ جبــــ|لدين |ج |ذلي رس|لش| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|5||63 س|ضىح مدحتـــ حسنى عبــــ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|54o62 ىط محمود|لع|لدين عبــــد |ء |د عل|زي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3|94o6 لربــــ محمد|د |روق ج|جر سعيد ف|ه ن|تـــربــــيتـــ حلو

755956  محمود 
ى
لسيد|عىل دسوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

عيليه|سم|ل|ئ 

4|6778 ر منصور|لغف|ر عىل عبــــد |لغف|أمل عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

267625 حمد محمد رزق|بــــرين رزق |ص ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

5o4o22 لس أنطو ن نظي  جرجس|كي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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33342 ندى محمود فتـــىح محمود هره|لق|بــــ |د|

9o9446 حمد |ن حسن |ء رمض|شيم ج|عه سوه|زر

754439 ى|س عبــــ|ره عبــــ|س س محمد عشر عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

272349 هيم|بــــر|تـــ عىل |محمد عرف دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

35857| ن|حبــــيبــــتـــ محمد خليفه سليم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6345o2 |عمر 
ى
بــــوبــــكر عىل زىك شوق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52362| لعزيز|حمد عبــــد |د |مح رش|حمد س| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4o9|47 ف|يه خ| ي محمد رسر
لد مصطفى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

62o565 عىل عسيىل| ن رض|يم| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

6o8858 لبــــسيوئى|هيم |بــــر|منى محمد مسعد  |بــــ طنط|د|

||582o ى جم|ي هيم|بــــر|د |لجو|ل عبــــد |سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

354292 ل|لع|لم عبــــد|يمن س|حبــــيبــــتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|4549| ل محمد|محمد ممدوح كم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5||943 ولو|ن بــــديرفر|لمقصود شعبــــ|م عبــــد|هش |حقوق طنط

|3o2|| ره حمدى منصور طلبــــه|س هره|لق|حقوق 

4763o6 ل|جرجس صبــــري جرجس بــــخيتـــ غبــــري سكندريه|ل|ره |تـــج

7674o5 ن|مه سليم|ن سل|لعزيز سليم|يه عبــــد | لعريش|تـــربــــيتـــ 

43337 لمعىط|م عىل عبــــد |م عىل عز|عز ن|هندستـــ حلو

7||325 ج بــــدوى|محمد سمي  محمد حج ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

|7|339 ل رشدى بــــولس|ديفيد كم وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

24|79o هيم خليل|بــــر|حمد محمد |رضوى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|655o6 ي
صنعي|ل|طه محمود | دئى ن|حقوق حلو

77|97o  فريد عبــــد |
ى
ح|لفتـــ|حمد دسوق زيق|لزق|عه |زر

29248o د جمعه عبــــد ربــــه درويش|منيه عم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

535369 ن|لبــــ شعبــــ|لبــــ محمود غ|محمود غ سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

2|4879 ن|لدين وهد|زم محمد نور |حمد ح| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4835| ى محمد|ريم جم ل حسي  ن|بــــ حلو|د|

535655 لح موىس|س ص|لدين عبــــ|د|ن عم|مرو ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 
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33924o ي سعد|
حمد مدحتـــ عفيفى دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 

 مدينتـــ نرص

239|23 لمجيد|حمد عبــــد |حمد محمد |سلىم  هره|لق|ره |تـــج

|4oo53 لعليم|ح محمد محمد فتـــىح عبــــد |سم لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

858o59 ي خ
ل عىلي|لد جم|مصطفى ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى

678782  عبــــد 
ى
لمجيد|مريم فريد شوق لمنصوره|ره |تـــج

8|63|4 ئيل حبــــيبــــ|لقس روف|مي  |د |عم حقوق بــــنى سويف

52888| وى|لنكل|هيم |بــــر|م محمود |هلل حس|عبــــد  بــــ دمنهور|د|

82698o ى|لرحمن عبــــد|عبــــد لحميد موىسي حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

757697 لعزيز|محمد عبــــد | محمد رض زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|57463 وق  ف سعد محمود|رسر رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4|4o36 ي يونس سكر|روق |يه ف| لمليىح  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

8597o9 لنعيم حسن|محمود محسن عبــــد تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

924o66 لموجود  |دق عبــــد|ن ص|م شعبــــ|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2o66| يف جميل  هيم|بــــر|محمد رسر هره|لق|حقوق 

2|3969 ي |ندى محمد عبــــد
عيل|سم|لعزيز حنفى ن|بــــ حلو|د|

9o6|o5 رثــــ |لو|ن فهىم عبــــد|كريم حمد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

7|5848 د خليفتـــ|ج| عط| كريم عط لمنصوره|حقوق 

2829o8 بــــر صيفى حسن محمد|ن ج|نور ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

87oo|7 وي|دل بــــرصي قن|مريم ع ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

3||848 هيم سيد|بــــر|م |لرحمن هش|ء |ل| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

829654 مل طلحه محمودعىلي|ذ ك|مع ن|سو|علوم 

782894 لمقصود|حمد عبــــد|لمقصود |محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

34o983 ى در|محمود محمد س هم|لم حسي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

646|9o م سعدعىل بــــلبــــول|هش| دين ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

9|45|8 حمد محمد صديق  |محمد  سيوط|حقوق 

53367| بــــر محمد|لسيد ج|بــــر |عمر ج سكندريه|ل|حقوق 

6o26|6 هلل|ره عبــــد |لرحمن محمد عم|عبــــد  |حقوق طنط

7788|5 لح|لحميد ص|خلود سعد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

|62735 لنوبــــى عطيه|مر |حسنى ع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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76||85 ح عىل محمد|ح صل|سم ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

3|682| ر محمود محمد سعيد|من ن|فنون جميله فنون حلو

|59537 حمد شلبــــي زىكي|مريم  ى شمس| لسن عي 

78359| وى|حمد محمد عل|رحمه  زيق |لزق|تـــمريض 

86|9|4 بــــوزيد|رك |محمد منصور مبــــ ي للفن|
|دق قن|لفنى

|44376 م|هيم محمد سيد بــــسط|بــــر| هره|لق|حقوق 

9|7|67 ى | ه جمعه عيسوى حسي  مي  سيوط|حقوق 

224o68 هلل|در محمود عبــــد |لق|رس عبــــد|ندى ي هره|لق|ره |تـــج

835933 لصغي  عىلي|للطيف محمد |ميمه عبــــد| ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

439886 م|لسل|محمود عبــــد | ء رض|سم| لشيخ|عه كفر |زر

6o3885 |لحم|محمود محمد رجبــــ 
ى
ق |بــــ طنط|د|

9o5939 لدين صديق سليم|بــــ محن  |شه ج|ره سوه|تـــج

634o|2 ي مختـــ|لد |حمد خ|
ر|لسيد لطفى لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

|288|3 د|مر محمد رش|سعيد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|o|o6 ضى|لق|حمد محمد |حمد محروس سيد | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

884544 ى جرجس  ديفيد سمي  حني  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|5599| ع|هلل محمد رف|محمد عبــــد | نور لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

334244 مصطفى محمد حسن محمد عيس |بــــنه| هندستـــ شبــــر

54o6|6 لسيد طه خميس|محمد عىل  سيوط|بــــ |د|

36o645 ى عبــــد|سيف سيد حس لمنعم|ني  |ره بــــنه|تـــج

7o6389 لسيد|لد محمد عيد |خلود خ لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

3323o9 ل عليوه|لع|هلل عبــــد|لم عبــــد|جر س|ه |حقوق بــــنه

87729 د محمد محمد مخيمر|ر رش|نتـــص| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

228786 د|ح سيد عو|رضوى صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

27o832 بــــسنتـــ يوسف عىل حمود ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7o343| ل|لعط|لسيد لطفى حسن |ء |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

365895 تـــم محمد محسن|محمد ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

889|69 حمد محمود |ء محمد |دع سيوط|علوم 

777|24 ر|لنج|لعظيم محمد مصطفى |محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

485975 ين حسن يونس  ن|حمد سليم|شي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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848735 ن محمد عمر|ل رضو|من ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

2|9|o9 ح سعيد|لفتـــ|عمر محمد عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

5252|6 تـــ ج ن|بــــر محمود محمد سليم|أمي  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4|3644 مه|د متـــول سل|لجو|م عبــــد|محمود س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

432789 ي |شيم
هيم خلف|بــــر|ء محمد مصطفى ي للبــــرصي. تـــ.ك

لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

49286o لنشو|محمد سمي  محمد عىل  ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

92oo9o ده خلف عطيه |يه حم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

225223 لعتـــر|لسيد محمد |لمقصود |تـــفى عمرو عبــــد وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

78|3o4 لعوضى|محمد محمود عوض  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|596o لعزيز|تـــفى سيد بــــدر عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

|59|2o بــــو زيد|يمن محمد |لرحمن |عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|2538o فظ|ن ح|حمد محمد شعبــــ|محمد  هره|لق|ر |ثــــ|

864779 ن|لسعود بــــدوي سليم|بــــو|م |هش ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

78|462 لم|لحميد عىلي س|ن حمدى عبــــد |نوره ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

686|| بــــ|لتـــو|ر عبــــد|لح عم|ر ص|من لفيوم|نوعيتـــ 

66763 ن|دى سلط|م ن|ر هش|من لفيوم|عه |زر

372o8 ه حربــــي محمود | ن محمود|حس|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

778399 ي
حمد|لعزيز |فتـــىح عبــــد | دئى زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

54|o67 ن عىلي عميش|حمد سعد رمض| سكندريه|ل|حقوق 

|76548 مد محمد صبــــح|يمن ح|ء |عىلي سيه|نوعيتـــ عبــــ

5o5275 لبــــديوى|هيم محمد عمر |بــــر|دهم محمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

765863 ل|رق محمد محمد جل|منه ط| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

34o669 ح|لفتـــ|زق محمد عبــــد|لر|يدي عبــــد|ه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

635694 لىح|ل عبــــد|لع|ح عبــــد |تـــم نج|يه ح| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

2574o8 وق  لسيد تـــعلبــــ|حمد |رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

48o525 ى|رس خ|ف لد منصور محمد حسني  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

43674| ح|لمل|كريمه قطبــــ حلىم قطبــــ  لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

8o839 لعزيز|حمزه محمد حمزه عبــــد  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

686786 ف رزق ذىك سعد|عمر  رسر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى
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486626 ى شعبــــ|خ هيم|بــــر|ن سيد |لد خي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63536o لعظيم عىل|د معتـــز عبــــد|جه زيق|لزق|صيدله 

834283 مد محمود|لدين ح|مد نرص |ح دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

252897 ورى|لعزيز |م عبــــد|ره عص|س ى لجيى تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3293o3 هيم محمدي محمد|بــــر|ندى  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

42467| ى عىل  لسيد|يوسف فرج حسي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8o776o هلل|هلل رفعتـــ عبــــد|ن عبــــد|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

|6234| لخي |بــــو |عيل حلىم |سم|د |زي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

859464 ل تـــوفيق جرجس|صموئيل كم ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

|24667 هيم عىل|بــــر|ضل |حمد ف|عمر  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

266436 لسيد موىس|ن |ء سليم|نجل ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|699o| مل|دل عطيـه ك|هيم ع|بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

886492 م محمد يونس |محمد عل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

4o2o4 لحميد|حد عبــــد |لو|م عبــــد |حمد عص| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

368245 تـــ|رص نظيف فرح|ل ن|نه |حقوق بــــنه

49369o ري|حمد س|حمد محمد | ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|8532 لمرىسي محمد|ر |لستـــ|لد عبــــد|زم خ|ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|58977 د مهدى درويش|سهيله عم ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

8237o3 |لعل|بــــو|ء قطبــــ محمد |سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

6o7482 ل|لجم|لعزم |بــــو |حمد محمود محمد | |صيدله طنط

76647o نور محمد|هيم يوسف |بــــر| ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

34o682 ى س|سم لم|لم محمد س|ح محمد بــــشر ى شمس صيدله عي 

835845 ى ى محمد حسي  بــــسمه حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|489o9 ن محمد|نور عبــــده رمض ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

857292 ل|عمر متـــولي عيد هل لمنصوره|حقوق 

28324| مح محمد محمد|حمد محمد س| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

68o35| د عىل عطوه عىل|حمد فؤ| لمنصوره|بــــ |د|

|3|665 لسيد مصطفى|مه |س| |لي|د ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

636426  عبــــده|محمود جم
ى
ل شوق زيق|لزق|طبــــ 
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484943 هلل| |لسيد عط|حمد سعيد |سعيد  سكندريه|ل|بــــ |د|

225952 للطيف|دل حسن عبــــد|حمد ع| ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

77oo62 لرحمن محمد نوفل|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

485627 ج|لوش|بــــر محمود |حمد ج| |عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

439978 |لع|بــــر فتـــوح محمد |ن ص|حن
ى
ق لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

843587 رص|ن ربــــيع ن|لحسن سليم| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

356o79 ل|حمد بــــل|جح حسن |هدير ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

42|3o9 حمد سليم|لسيد عىل |ء |رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

767789 ى|من ر سيد محمد حسي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

356565 متـــ محمد عىل|ج  سل|طمتـــ ن|ف ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

2|3|38 ى  ى|محمد حس| حمد زكري|نرمي  ني  هره|لق|صيدله 

46357 للتـــ سيد|دل عبــــد|هلل ع|عبــــد هره|لق|هندستـــ 

726o8 لحميد|حمد عبــــد |بــــ محمد |رح لفيوم|صيدلتـــ 

639267 محمد شحتـــه محمد محمود زيق|لزق|نوعيتـــ 

899377 محمد عمر محمد | رض ج|تـــربــــيتـــ سوه

37835 حمد محمود|يتـــ محمد | لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

857746 ن محمد|حمد عىلي رمض| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

327395 لشوربــــىح |حمد |ر مصطفى |من |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

463o|o حمد موىسي|بــــر |ل ج|سلىم جم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

76o928 ىط|ىط مع|ء محمد مع|ل| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

495o3o سم|محمد بــــدر محمد ق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

357585 محمود محمد عيس متـــول ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

869583 للطيف محمد|د حسن عبــــد|زي ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

424562 لسيد|عمر محمد حسن محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

27536 لعظيم|ل عبــــد |لعظيم كم|سلىم عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

4656|o تـــ|لسيد كر|لسيد محمد |وليد  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

6424|7 د محمد|ء محمد رش|محمد عل | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

495|77 لحليم محمد سعيد|لحليم سعيد عبــــد|عبــــد ره دمنهور|تـــج
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845635 ى محمد|رس| ء محمد حسي  ن|تـــمريض أسو

53o646 ل|لج|لسيد |لموجود |لسيد عبــــد |رحمتـــ  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

3323|6 تـــ عبــــد| حمد عطيه محمد|د |لجو|مي  |طبــــ بــــنه

6765|9 |لبــــن|حمد محمد |لجليل |م عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

|35|45 محمد محسن مصطفى مرىس لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|5493o بــــ|لوه|ل محمد عبــــد |بــــسمه بــــل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

37||4 ح|لفتـــ|لمقصود عبــــد|حمد عبــــد|هلل |عبــــد هره|لق|حقوق 

272o82 ندى عىل محمود عىل شلبــــى |طبــــ بــــنه

867o54 ي
ي سيد|ء |محمد ضى

لدين حفنى ن|سو|حقوق 

43|633 ي|حمد ربــــيع |محمد مجدي 
لحنفى |بــــ طنط|د|

434239 لشوج |حمد |عيل |سم|بــــسمه عنتـــر  ي صىح طنط
|معهد فنى

4475o2 روئى|لح|د |حمد فؤ|رق |ط| هن سكندريه|ل|ره |تـــج

7||62| لزينى|لعزيز |محمد محمد محمد عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

843o46 حمد سعيد محمد|ء |ل| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

369472 يد|لسيد ز|لمنعم |ن حميده عبــــد|يم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

226892 لرحيم|لدين سيد عبــــد|م |سل حس|بــــ ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

4|2585 وق محمد  |لمتـــول صف|رسر |بــــ طنط|د|

|76449 ده|هيم سن|بــــر|مريم يشى  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o2|32 ش موىس|لسيد حو|سهي  صبــــىح  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

298493 هلل|هيم خي  |بــــر|محمد | لد رض|خ لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

229|84 دى|له|حمد محمد عبــــد|ء |ل| ن|بــــ حلو|د|

5|4934 فع|لش|سلىم محمد أحمد  بــــ دمنهور|د|

5|663 لمنعم|ىط عبــــد |لع|ج عبــــد |ء حج|شيم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

36826o لسيد|حمد عيد |يتـــ | لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

9o4356 م |لسل|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|محمد  ج|ره سوه|تـــج

372776 ى|بــــو|لحليم |ل عبــــد|عمر جم لعني  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

22236| ن سيد مصطفى|مه رمض|س|سلىم  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2|7|74 بــــر|لسيد ص|بــــ |يه|بــــسنتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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543|94 ه مبــــروك ه| بــــو زيد|شم |مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3352|o ف|هلل خل|لد عبــــد|د خ|جه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

52|3o8 ء محمد سيف منصور|رس| بــــ دمنهور|د|

6|593| يفى|لط|هيم |بــــر|لدين |هيم عز |بــــر| كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

65265 ن|رص شعبــــ|لن|هدير سيد عبــــد لفيوم|تـــربــــيتـــ 

4o|83o هيم حنفى مصطفى محمود|بــــر|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

349377  |عىل عل
ى
لسعود|بــــو |ء شوق |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8859|8 بــــ عىلي |لتـــو|م حسن عبــــد|حس سيوط|حقوق 

67827o رس|عيل زىك ف|سم|م |له| لمنصوره|صيدله 

35556| |د عط|هر ميل|م| رين|م ى شمس|تـــج ره عي 

38628  بــــيومي حسن|ء محمد عبــــد |سم|
لغنى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8335o4 ي عبــــد|عبــــد حمد|بــــ |لوه|لرحمن خي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

355495 تـــ ي| ى محمود عىل|مي  سي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

59o77 وي|حمد هل|ء عىلي |لزهر|طمه |ف بــــ بــــنى سويف|د|

4|6749 ن|هيم عىل سليم|بــــر|للطيف |ر عبــــد |أثــــ لشيخ|نوعيتـــ كفر 

2|7643 لعزيز|لم عبــــد|يوسف محمد س ى شمس حقوق عي 

232674 ل عىل|لع|دل عبــــد|منيه ع| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4435|2 وى جمعه|لسعد|لعزيز |محمد عىل عبــــد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

846374 حمد محمد|ح عمر |صبــــ ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

772568 لجيد خميس جبــــر|جر محمد رفعتـــ عبــــد |ه زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

777856 ف |يه | رتـــ|تـــ عىل عم|لشح|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|28678 ى محمود ى محمد حسي  حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33o274 م محمود|لسل|طف عبــــد|ح ع|سم |بــــ بــــنه|د|

6o439 ى حسن محمد حسن حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

49498| لحفيظ محمد طه كشكه|محمد عبــــد م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

83o588 ى س|بــــطرس ذىكي غط| مي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5o3724 عيل|سم|مصطفى محمد محمد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

32398o ي
محمدى مهدى عىل| دئى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

347386 لكريم عندور|ن محمد عبــــد|محمد رمض |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

48o445 لعربــــ|بــــو|محمد محمود محمد محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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42354| هيم|بــــر|حمد |لمجيد |ره سمي  عبــــد |س إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

233852 ن|لمبــــدى رضو|د عبــــد|حمد رش| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|2967 ى محمد |ي ى|سمي  لحسينى محمد شلبــــى حسي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

5|574 لصمد|ره محمود حسن عبــــد |س ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

84875o ي محمد حسن
محمد مصطفى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

82|o73 تـــه محمد|ء فتـــىحي شح|نجل ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8o|48 ن سليم عطيه سليم عطيه|يم| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

478957 ي|سل|د |زي
ى
ض|م محمد مصطفى ق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

34o9|o دى محمد جبــــه|له|م هيثــــم عبــــد|حس |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

23732o ى حنفى|وى محمد |لكحل|هلل |منه  مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|367 لغنى|لعظيم عبــــد|يمنى حمدى عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

643269 هيم|بــــر|حمد |ء محمد |وف زيق |لزق|تـــمريض 

329986 لجليل يوسف|مح محمد عبــــد|ندى س |بــــ بــــنه|د|

3379o8 ر|لغف|ن عبــــد|ئى رمض|ن ه|رمض |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8o7|76 هيم يونس|بــــر|دل |هلل ع|منه  لمنصوره|حقوق 

774594 ه مصطفى رض| عليوه يوسف| مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

5|6o76 هلل|دي خلف |له|لسيد محجوبــــ عبــــد |ديتـــ |ش بــــ دمنهور|د|

425o54 د محمد حسن عىل محمد|جه سكندريه|ل|ره |تـــج

69|673 ف محمد مصطفى ضيف|ء |رو رسر لمنصوره|صيدله 

355o|4 رضوى محمد تـــوفيق محمد تـــوفيق هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o||53 زى سعد|حمد غ|رق |حمد ط| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

368873 هلل|حمد عبــــد|فتـــحيتـــ عىل سيد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

32958| ف محمد عفيفى |مديحتـــ  وى|لسعد|رسر |ضتـــ بــــنه|علوم ري

76o|2o لح|م محمد ص|م|خلود  لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

226224 ى فتـــوح هم م|محمود حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

4534o2 هلل عىلي موىسي|محمود عبــــد وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

8o8943 ق ظريف بــــطرس|سح|يمن | سيوط|علوم 

6o3496 بــــوريه|لعليم |م محمد عبــــد|سل| |ره طنط|تـــج

887|56 ى |رجبــــ ع| ند بــــدين حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8o9598 لي عىلي محمد|يه غز| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

Wednesday, September 5, 2018 Page 3545 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8|6655 هلل|هيم عبــــد|بــــر|ئل |محمد و ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

875637 يمن فتـــىح محمود |محمد  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|3|377 ن|هيم عش|بــــر|يوسف محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|2886 ى عبــــد|ي هلل محمد محمد|سمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

3489|| سلسبــــيل جوده سمي  جوده لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

254929 هلل|حمد عبــــد|رؤيه محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

64o238 ء محمد محمود عىل|ول زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

2299| ق|سح|طف يعقوبــــ |يوسف ع حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

865|oo ي محمود|لبــــ|سم عبــــد|لق|بــــو|ء |ول
ى
ق دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

698736 لعوضى|لم |لعظيم س|حمد عبــــد |م |سل| ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

353|oo مل محيسن|ل ك|مصطفى فتـــىح كم ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

8753|| ئل طه سيد |يحن  و سيوط|حقوق 

877o73 روق محمد  |نسمه رفعتـــ ف سيوط|ره |تـــج

5o5483  محمد |لبــــ|م محمد عبــــد |حس
ى
بــــوشنبــــ|ق سكندريه|ل|عه |زر

765749 رحمه محمد عبــــده رسور محمد ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

324353 د حسن|حمد رش|ء |حمد عل| لفيوم|ر |ثــــ|

4|5434 ي فهىمي محمد|عبــــد 
هلل سعد حفىطى لشيخ|نوعيتـــ كفر 

92|795 حمد |محمد محمود محمد  ج|هندستـــ سوه

255266 ن لغنى حمزه|رص عبــــد|لن|عبــــد| مي  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

84446 عيل|سم|هيم |بــــر|ء حسن |رس| طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

98o9o لد|لم خ|لد فتـــىحي س|خ ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|64|8 لسيد|لمرضى |بــــ عبــــد |يه|م |ريه ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

687o75 وع|م محمد جمعه مط|ده هش|غ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o6673 وى|لتـــط|حمد |حمد محمود | |هندستـــ طنط

362599 حمد|ء محمود محمد فتـــىح |رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

882389 هيم خليفه  |بــــر|ره خليل |س سيوط|تـــربــــيتـــ 

8|327o لمجيد|حمد محمد سيد عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

9oo693 زي |ن محمود حج|جر رمض|ه ج |تـــمريض سوه

452|o| حمد حربــــى|لعزيز |حمد عبــــد|لعزيز |عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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89|797 وع محمد |م مط|يه س| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|4532o لحميد يوسف|محمد محمود عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

442|64 هلل|بــــ |لغريبــــ ج|ر |حمد طلبــــه مختـــ| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

76782o ن|لبــــكرى رمض|هلل محمد |ندى عبــــد  لعريش|تـــربــــيتـــ 

8oo5oo طف درويش|محمد ممدوح ع ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

78||9o ى|مل محمود صبــــىح |حمد ك| مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

353467 ئى فتـــىح محمد|فتـــىح ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9oo372 طف محمود |لرحمن محسن ع|عبــــد ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

|72|66 بــــو رسيع|محمود مصطفى | دين تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7832o9 لحفنى|لسيد |لبــــديع |محمود عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

9o385| محمد هريدى محمد مهدى  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

347762 محمد محمد| يوسف رض |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|24576 ف س|دى مدحتـــ |ف م خلتـــ|رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

522|87 ده رجبــــ محمد يونس|غ سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

377o4 ف ري|كريم  للطيف|ض عبــــد|رسر هره|لق|بــــ |د|

239338 وق ط رق يىح محمد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4788o5 بــــ|مر شه|حمد ع|ن |بــــ رمض|شه سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

7669|4 ى عمرو محمود عوض عىل حسي  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6|4364 لعظيم محمود|هد عبــــد|دل مج|ندى ع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|7845 ئيل|مجدي سمي  ميخ| رين|م ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

537463 فظ هويدى|محمود سعيد صبــــرى ح |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7||539 ر|لنج|حمد عوض محمد عوض | لمنصوره|ره |تـــج

||5|oo حمد|سن عمر لبــــيبــــ |مح ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

496857 هيم يونس|بــــر|حمد محمد |هدى  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

29935 حمد عبــــده|ن |محمود رمض ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

345|56 تـــ|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ء |رس| حمد جي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

346534 وق سعيد حسن محمد رسر هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

64oo96 لحميد عىل صقر|لمنعم عبــــد|م عبــــد|سلىم عص زيق|لزق|بــــ |د|

84498o م محمد منصور|لسل|محمد عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج
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626|4o لغنى|عيل عبــــد|سم|حمد |بــــدر  زيق|لزق|هندستـــ 

257885 لشيخ عىل|لدين محمد |ح |يوسف محمد صل تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

228o6| در مرع|لق|ر محمد عبــــد|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2656o3 ى|مصطفى محمد سعيد حس ني  |ره بــــنه|تـــج

34o4|3 ي عبــــد|رحمتـــ  لم|لمعبــــود س|كرم خي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

777563 لمجيد حمودتـــ|دل محمد عبــــد |ره ع|س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

526593 ح حنفى محمود محمد عىل|لرحمن صل|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

858569 لعزيز حسن محمد|عمر عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

|46o77 ي عىلي |دل |ء ع|ل|
ى
لجوهرى|لدسوق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|59o8 هلل|تـــي عبــــد|لزن|حمد محمد | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

758987 محمود عىل محمود محمد لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

284376 لحميد|لعزيز عىل عبــــد|طمه عبــــد|ف كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3334|6 وس|ندر|لمسيح |عبــــد| دى زكري|ش دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

476974 س|حمد عبــــ|ل |هيم محمد كم|بــــر|محمود  سكندريه|ل|ره |تـــج

5|4|28 لزعيىط|حمد |ن محمد حسن |نوره ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|76652 لرحمن|ر محمود محمد عبــــد |من لفيوم|لعلوم |ر |د

64o62| ل محمد|لع|هلل عبــــد |يمن عبــــد |هلل |عبــــد  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

283853 كريم| محمود محسن محمد ذكري |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

4294o7 لدين غريبــــ مصطفى حسن|عمرو محمد عز  |ره طنط|تـــج

|6oo7| ي محمد|محمد جم
ل دردير حفنى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|8287 لفى|ل|لعزيزمصطفى |ء سعد عبــــد|شيم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

44o97o م محمد حسن|لسل|يه عبــــد | |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

67532o مريم سعد محمد محمود سعد لمنصوره|ره |تـــج

23o325 حمد|ل عىل فهىم |عىل كم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5277o6 لرحمن|حمد محمد عبــــد |ء محمد |شيم م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|2o34o مي معوض|حمد س|محمد  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

696|42 ى |ي ل|لعظيم و|لسيد يونس عبــــد |سمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

766849 ف محمد ع| هلل|لم عبــــد |بــــد س|رسر ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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24||63 مصطفى مرع بــــهنس مرع خميس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

85392| ى صموئيل فهيم عزيز| مي  حقوق بــــنى سويف

686427  نبــــيه |لمو|حمد |
ى
 شح|لمو|ق

ى
تـــه|ق لمنصوره|نوعيتـــ 

254382 لدين|ج |هدير محمد سعيد رس تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|5856o مروه محمد محروس عبــــده هره|لق|ره |تـــج

359336 ن|رسليم|هيم مصطفى نص|بــــر|م |سل| ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

|64o65 مي  عبــــيد جورج خليل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

66722 زق|لر|ضى روبــــى عبــــد|طمتـــ ر|ف لفيوم|بــــ |د|

4o77o9 زق|لر|حمد عبــــد |لد |بــــ خ|رح ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2482o ف |دتـــ |غ ى|حمد |رسر مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2|786 دق|حمد ص|دق |مي ص|ندى محمد س ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

||9895 م|لدين عز|ح |لدين محمد صل|م |شمس حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o8o39 هيم|بــــر|لعزيز |ن محمد سعيد عبــــد |رو سكندريه|ل|ره |تـــج

85933 حمد|بــــ محمد |لتـــو|د عبــــد |جه ن|حقوق حلو

645o93 م محمد عىلي محرم|م عص|حس لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

486o22 ى أبــــو |درتـــ فتـــىح ع|ن لحسن|مر أمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|53369 لعزيز|مروه سعد عىلي عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o67|6 حمد محمد|هلل محمد |هبــــتـــ  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

8o39|  محمد|منى صل
ى
ح دسوق ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

86539 ن|يز محمد رمض|محمود ف ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

6o3|97 وق نبــــيل  |لبــــن|فع |لش|رسر لمنصوره|بــــ |د|

522323 حمد|بــــر محمد |محمود ص| عل سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

7|5783 عيل|سم|ن حسن |دل رمض|ن ع|نوره لمنصوره|حقوق 

2|8o93 حمد|هيم محمد زينهم |بــــر|حمد | هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

7|73|9 ل|حمد هل|ح محمد |يه صل| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

9o5o34 حمد بــــطيخ |عيل |سم|ء |سم| ج|حقوق سوه

53985| ي
حمد محمد عوض|محمد | دئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

5|892 ن سيد محمود سيد|يم| لمنصوره|حقوق 

|22|7| عىل محمد منصور عىل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|565|6 ن سيد حمدى سيد|مرو هره|لق|ر |ثــــ|
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853|69 دي فخري ذىكي|محمود ن ي|عه |زر
|لمنى

|66824 ر|لبــــي|ن |م عثــــم|لسل|حمد عبــــد |يمنى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

436428 ن|حمد نشأتـــ زىك بــــدر| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

79||75 حمد عطيه|لنبــــى سليم |م عبــــد |هش زيق|لزق|حقوق 

8|8628 لحميد محمد|هيم عبــــد|بــــر|رقيه  ي|عه |زر
|لمنى

835459 ي|سم|دي |له|محمد عبــــد
عيل مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

233o4o ى محمد مه مي  بــــدين|ود ع|ني  هره|لق|حقوق 

678775 حمد فوده|حمد |ليه |ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|9379 ل حسن|لع|هلل عبــــد |محمد عفتـــ عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

774977 كبــــ|لو|د |لجو|هيم عبــــد|بــــر|ل |يحن  جم | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

363287 ن|ن عمر عثــــم|عمر عثــــم ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

8|||3 لعزيز|ئى محمد عبــــد |كريمه علو دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

25|54| م محمود زينه|لسل|هيم عبــــد|بــــر|حمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4325o لسعود|بــــو|لسعود جمعتـــ |بــــو|جمعتـــ  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

5o7986 لسيد محمد|هيم |ن محمد إبــــر|رو سكندريه|ل|علوم 

88979| ن هلل  | |د نعيم عط|عم| مي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

9o96o6 ي
لدين محمود  |ء محمد نور |ضى ج|ره سوه|تـــج

7o35o2 ص|لرص|سحر محمود منصور عىل متـــول  زيق|لزق|بــــ |د|

679o46 كس|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|سل |بــــ لعزيز رسر لمنصوره|ره |تـــج

282396 ي
د|لجو|م عبــــد|م|لد |خ| دئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

233389 حمد محمود|ء فتـــىح محمود |شيم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

86o||o لعليم|حمد عبــــد|محمد سيد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

497526 ع|لنعن|ندين فوزى عىل  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6oo792 ى عبــــد  ن|ل عىلي علو|لع|رحمه حسي  |ن طنط|سن|طبــــ 

3||658 لحميد|ح عبــــد|لفتـــ|ذ عمر عبــــد|مع ى شمس علوم عي 

75858| مل|حمد محمد عزتـــ ك| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|42639 حمد رجبــــ عيد|ء |لزهر|طمتـــ |ف ن|فنون جميله فنون حلو
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27o|97 هيم|بــــر|حمد |حد |لو|حد سمي  عبــــد|لو|عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|68437 ن|لرحمن حس|ره يشى سعيد عبــــد |س سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

8976o4 تـــه  |هلل شح|بــــ |بــــ فوزى ج|يه| ج|طبــــ بــــيطرى سوه

36445 هيم|بــــر|ء مدبــــول |يوسف عل هره|لق|ره |تـــج

82o793 ي|لك|حمد عبــــد|لرحمن طلعتـــ |عبــــد
ى
ق ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

92o8|8 ض |د مدحتـــ نخله ري|عم ج|بــــ سوه|د|

839359 لربــــ|د|فظ ج|لح|محمود محمد عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

37657 ى |لسل|عمرو عبــــد لبــــرق|م سعد حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

267478 ء وليد يس محمود|لزهر|طمه |ف ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4|8227 فظ سعد|حمد محمد فتـــىح ح| لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

83o846 مه|فتـــ فرج سل|رويس ر ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

5|4|6 ره محمد عوض مصطفى خليفتـــ|س لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

25783 هيم|بــــر|هيم |بــــر|يه مجدى | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

||55o3 لسميع|لدين مصطفى عبــــد |ء |سيف عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

366267 هيم|بــــر|حمد |ء مهدى |ول ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3|6668 لنويىه|مح شبــــل |هدى س هرتـــ |لق|تـــمريض 

23|884 م|حمد محمد هم|هلل رفعتـــ |عبــــد هره|لق|هندستـــ 

25476 لفتـــح عىل|بــــو |م |ء س|دع ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

832994 لمجد محمد حسن|بــــو|عزه  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

3727|4 نور بــــيوم|ن رجبــــ |نوره |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|8657 لعزيز محمد|هلل مجدى عبــــد|منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

246775 هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|حمد حسن | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

5o6895 ى حسن  حمد|لسيد عىل |حني  سكندريه|ل|بــــ |د|

5|826| ي|ر
ل|لع|م عبــــد|لسل|حمد رفعتـــ عبــــد| |ئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

686795 بــــينى |لحكيم |ء محمد عبــــد |رس| لعسكرى|لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

499|4| هيم|بــــر|لسيد محمد |رحمه فكري  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

537|65 رص|لشهيد عىل ن|لد محمد عبــــد|رتـــ خ|س عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o59|o حمد مصطفى|رس محمد |عىل ي ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

522o28 هلل|بــــ |غبــــ ج|لفضيل ر|ء عبــــد |وف لعريش|بــــ |د|

4o9426 لقوى يىح|ل عبــــد|يوسف كم ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط
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64|499 لعزيز|لرقيبــــ عبــــد |رق عبــــد |دهم ط| زيق|لزق|ره |تـــج

68o77 م محمد|هر تـــه|لظ|جر عبــــد|ه لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

3|698| دى محمد|له|محمود عىل  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

5|9267 مر محمد|لحميد ع|ن خميس عبــــد|يم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

863499 ضي|هلل ع|ح خلف |لفتـــ|ء عبــــد|ول ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7ooo88 ي
لحكم فتـــىح|ء عبــــد |نشين ضى لمنصوره|ره |تـــج

7542|o ى محمد |ي ذلي عىلي|لش|سمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6928o8 تـــ|لشح|لغنى |لسيد عبــــد |لغنى |عبــــد | عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

836855 حمد|ن |م حسن سليم|حس ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

9o7526 ه |لل|حمد محمود عبــــد|محمود  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

37|625 هيم|بــــر|هيم |بــــر|رق |رغدتـــ ط |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

426oo9 ي سعد |ء |هلل عل|هبــــه  لجوهرى|لدين يحن  سكندريه|ل|حقوق 

8|842| ي عبــــد|بــــ ورد|رح
ي تـــوئى

لعزيز|ئى ي|بــــ |د|
|لمنى

89|2|7 ى سحق كورلس |د |عي| مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

697447 ى|محمد عىل يوسف عىل محمد حس ني  لسويس|طبــــ 

6o529 د|حمد محمد عي|مصطفى  ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

489338 ح مرىس|لفتـــ|ء حسن عبــــد |طمتـــ عل|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

243348 لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|خديجه محمود  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

328o7 لرحمن عىل نجم|لرحمن نبــــيه عبــــد |عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

343557 لفى|ل|لسيد عىل محمد |يوسف  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6334|5 لعظيم|هبــــه أحمد فتـــىح عبــــد زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8896|o ي
شم محمد |محمد ه| دئى سيوط|بــــ |د|

342838 د|حمد ج|لحليم محمد |رص عبــــد|موهجتـــ ن ى شمس حقوق عي 

787||9 |حمد وف|حمد زىك |ده |غ قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

69|77o م محمود محمد|لرحمن هش|عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

22|374 ن عويس فرج|حمد حمد|محمد  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

54|o4 س سمي  صليبــــ|بــــيتـــر غط ره بــــنى سويف|تـــج

68o893 لديبــــتـــ|ز |لبــــ|لسعيد |سم يوسف |بــــ لمنصوره|بــــ |د|

33|6|9 ن هيثــــم حميده حسن حميده|نوره عه مشتـــهر|زر

624432 ره|هيم عم|بــــر|لرحمن سعد محمود |عبــــد  ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى
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682866 ل|لرج|بــــو|لبــــدوى |لبــــدوى |ن |م رمض|سل| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|4o225 يد|حمد ز|حمد |تـــه |نشين شح سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

43783o ح|حمد يوسف جن|ن محمد |يم| لشيخ|علوم كفر 

68o836  |هيم |بــــر|هيم نبــــيل |بــــر|
ى
حمد ورده|لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

664|| ي|ر
هيم محمد|بــــر|يمن | |ئى لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

639743 هيم|بــــر|ن أيمن محمد |إيم زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|73o99 ه | حمد محمود محمد|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|37225 لليثــــى|حمد |حمد سيد |محمد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9||248 لنعيم |ن عىل عبــــد|ء فوز|شيم ج|بــــ سوه|د|

4|22|4 يد |بــــو |حمد |جدي سيد|محمد م ى ر|لجع|لي  |بــــ طنط|د|

9|7573 لدين محمد  |محمد محمود بــــدر  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|7o47| حمد فهىم|محمد سيد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

534348 هلل عىل|ن محمد عبــــد |مصطفى رمض ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

42474o لمقصود جميل|هيم عبــــد |بــــر|حمد مجدى | سكندريه|ل|عه |زر

|3884 ف حس|حمد | ى ح|رسر مد|ني  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

279266 ف |يه محمود | لدين|حمد رسر شمون|نوعيتـــ فنيه 

262368 |لسيد عط| |هلل رض|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

5o98|7 رك|حمد مبــــ|لمطلبــــ |حمد عبــــد |بــــ |عمر خط بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

42|836 ى|لحميد عبــــد|عبــــد هلل محمد حسي  ره دمنهور|تـــج

8322o6 لرحيم|بــــر عبــــد|لرحيم ج|ء عبــــد|سم| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

249947 وق عبــــد لسيد منصور|لعزيز |رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7259o ء ممدوح محمد محمد|ل| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

227363 وى|يز طه محمد محمد عقبــــ|ف ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

676359 د|عبــــي  محسن رزق عي هره|لق|م |عل|

6938o8 هيم محمد عوض|بــــر|هيم محمد |بــــر|سلىم  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

54oo76 در|لق|محمد مدحتـــ حميده عبــــد لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

75o833 ئى محمد نبــــيل قطبــــ|ه| هن ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

9||322 ى عبــــد|م رش|وس لحليم|د خضي  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

9o336 لفضيل|ن عبــــد |يه محمود عثــــم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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8|962 حد زىك|لو|ء مصطفى عبــــد |سم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

685o|4 بــــينى|حمد |ح محمد |روضه صل لشر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6878o6 لحق عىل يوسف طه|ء محمد عبــــد |دع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

768|o حمد زىك| |عمر زكري رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

7|||99 م|م|ل|لسعيد |عوض | ره رض|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

334423 ري|لبــــ|م عبــــد|لسل|م محمد عبــــد|لسل|عبــــد تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

526o|| لضوى حسن|رق وليد سعد |ط ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

77ooo3 رى|لبــــ|تـــه عبــــد |للطيف شح|لسيد عبــــد |حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

|478| ل|م عوض هل|لسل|مريم رجبــــ عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

4o5|96 ف سعيد عبــــد |سعيد  لحميد|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|282|8 د|لعزيز محمد فؤ|ن عبــــد |يم| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

83|267 نور نجيبــــ|رك نبــــيل |م ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

24383| ف |ليىل  ح|لفتـــ|عيل عبــــد|سم|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9|7679 ء مصطفى عىل صديق |لىمي زيق|لزق|حقوق 

765o27 زى|لعز|س |مه محمود عبــــ|س|محمود  هندستـــ بــــور سعيد

856935 ح يوسف عىلي يوسف|نج هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

48|6oo مد|شد ح|ح ر|محمد صل سكندريه|ل|ره |تـــج

4779|3 تـــى|بــــر محمد زن|رق ج|د ط|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48o87 دى محمود موىس|عزتـــ ن ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

3356o7 هيم محمدى|بــــر|ندى سمي   |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

844oo3 هيم محمد حسن|بــــر|م |سل| ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

54o338 د محمود|ن حسن محمد مر|نوره سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|4o498 لمعىطي|لعزيز عبــــد |طف عبــــد |رودينه ع ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

32o839 ل|لع|يوسف محمد رجبــــ عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

287365 وى|لشس|يه محمد محمود | دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

||64o2 ي
ود|ظريف د| يوحن| فبــــروئى ن|حقوق حلو

367464 ى|لسيد |حمد |لسيد | حمد حسني  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

294977 هد|لسيد مج|وى |لششتـــ|مصطفى محمد  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

35|4|o لجليل حسن|هيم عبــــد|بــــر|لتـــ محمد |ه ى شمس علوم عي 
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647769 لرؤف|حمد عبــــد|هيم فتـــىح |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

25978| دى|ديه مصطفى عيد ش|ن ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

342|64 لوكيل|ء محمود منصور حسن |سم| ى شمس|د| بــــ عي 

92|784 لسيد  |هلل |لسيد عبــــد|يه | تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

898788 ليه عبــــده محمود عىل |غ ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4|3226 لشيخ|هيم محمد |بــــر|زينبــــ  |حقوق طنط

44|46 ره محمد|يوسف معتـــز عم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7859o2 حمد|للطيف |للطيف حبــــيبــــ عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69649 دي سعيد|له|عيد محمد عبــــد ن|صيدله حلو

87856o بــــ |لوه|مرفتـــ حفنى سيد عبــــد سيوط|عه |زر

7|2453 لسيد شلبــــى شهده|عزيز | نور لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

924633 سم ممدوح صبــــره عىل |بــــ ج|علوم سوه

|455|4 حمد حلىم محفوظ سيد| سيوط|ضتـــ |علوم ري

58586 ف جوده عيس|طمه من|ف ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

67569o ئى|لعسقل|حمد محمد |مروه  لمنصوره|طبــــ 

64673o سىطي|لدي|لسيد |مجدي عوض أمجد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

5|287o ي حسن|لبــــ|زم عبــــد|م ع|سل|
ى
ق ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

89||8o ق| مه بــــي |وى فتـــىح عر|رسر ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

3|7|3| لمجد حسن|بــــو |عبــــوده عبــــيد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

7o7622 ف محمد عىل |محمد  ز|لبــــ|رسر لمنصوره|طبــــ 

25o336 ح عبــــده|لفتـــ|بــــوزيد عبــــد|ء |د عل|جه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

877432 ه ص حمد |دى |له|بــــر عبــــد|ني  سيوط|حقوق 

62|744 لديبــــ|لمعىط |م محمد عبــــد |وس| ر|ي ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

245468 ه عبــــد| مل مصطفى|لحميد ك|مي  لفيوم|عه |زر

43676 ن|لحميد رضو|ن سعد عبــــد |عثــــم لمنصوره|حقوق 

28|862 لرحيم|هيم عبــــد|بــــر|م |م عص|سل| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|4o525 حمد حلىم محمدمحمود|هلل |منتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|9253 عزتـــ محمد عبــــدربــــه محمد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|o|o2 محمد محمود رجبــــ عىل حسنى |ره طنط|تـــج

485|75 ى محمد أبــــو |آل لحسن|ء محمود حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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5249|2 محمد بــــسيوئى مرىس عىل ضتـــ دمنهور|علوم ري

8oo5o3 روق محمد|رس ف|محمد ي ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

7o756| هيم|بــــر|لرحمن محمود |منى حمدى عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

8484o4 ى ي| مرتـــي 
بــــخيتـــ ذىكي مهنى ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

87683o عيل محمد |سم|ء محمد |شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6828o6 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|مر محمود عبــــد |حمد تـــ| لمنصوره|حقوق 

5374o3 لصعيدى|ل |حمد كم|ل |طمتـــ كم|ف |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

63535| ر|لغف|لحميد عبــــد|بــــسمه محمد عبــــد زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

4|6o63 عر|لش|حمد |للطيف سيد |ل محمود عبــــد |س لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4o2343 ي حسن عبــــد | لمقصود|لحميد عبــــد |نىح  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

887323 م |ن فرغىل محمد تـــم|شعبــــ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|7465 حمد|هيم |بــــر|عيل |سم|حمد | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

84||54 لرسول خرصى|يمن محمد عبــــد| ن|كليتـــ طبــــ أسو

3597o6 هيم|بــــر|دل رجبــــ |يتـــ ع| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4o384 ح|نور محمد مصبــــ|ح |سم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|o3o7 ل محمد محمد عبــــده|م| |تـــربــــيتـــ طنط

37o435 ى عبــــد|خلود  ى عبــــد|حد |لو|مي  در|لق|مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

36o266 بــــ محمد محمود|مصطفى دي |ره بــــنه|تـــج

689322 لسيد|يه محمد محمد حسن | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|49|74 ن|لرحمن عىلي عيسي سليم|عبــــد  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

2|4484 حمد|لعزيز خرصى |د عبــــد|لعزيز فؤ|عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

84o682 لمنعم محمود|عىلي يشي عبــــد ى شمس طبــــ عي 

7||529 ف مختـــ|ئل |و لفى|ل|هيم |بــــر|ر |رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

444743 زم عىل عوض محمد|ح سكندريه|ل|حقوق 

3742| هلل محمود|وليد محمد فتـــح  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o298o س|بــــر عبــــ|لد ج|ن خ|نوره سكندريه|ل|بــــ |د|

9o4543 | لمحسن عط|ن عبــــد|محمد رمض م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

6759|8 ن|ن رمض|لغنى رمض|دل عبــــد |ريم ع لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

7o2|o يد|بــــو|ح |لفتـــ|بــــتـــ عبــــد |ء ثــــ|سم| ى لي  لفيوم|عه |زر

276797 حمد موىس|حمد مسعد | تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي
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849627 زينبــــ محمد سعيد عىلي دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|6|833 لد زىكي شلبــــي|د خ|جه ى شمس حقوق عي 

288|6| لرحمن مسعود|حمد عبــــد|ء عىل |عىلي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

7o3476 ط|لحن|هيم |بــــر|مد |م حمدى ح|سل| زيق|لزق|بــــ |د|

527538 ى|لعظيم محمود حم|خلود عبــــد  د حسي  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

6|6348 يف | لجنيدى|حمد |حمد رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

523474 هر محمد خرصى|لظ|لرحيم عبــــد|لؤى عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

278o46 ح محمد|لفتـــ|ن مصطفى عبــــد|يم| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

29795o لحليم|د عبــــد|ر رش|حمد مختـــ| شمون|نوعيتـــ 

7|539 لسيد|يوسف حسن محمد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

245o63 لملك|يرينى عدل لبــــيبــــ عبــــد| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

924|o3 ى  |هلل ن|عبــــد ئل فوزى نور حسي  ج|ره سوه|تـــج

8|4oo ح|لفتـــ|ء يحن  جمعتـــ عبــــد |بــــه دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

|33326 لسعد|بــــو|د |ر عي|دو|نوبــــ |بــــ| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o9649 ى حسن |لحس|لعزيز |عبــــد| نور د|لحد|ني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

878535 لعربــــى محمد |ن زهرى |يم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

6|4437 ف محمد محمد ل|ن |يم| ى|رسر شي  |ره طنط|تـــج

52588 للطيف|حمد عبــــد |م |مريم هش لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o3667 تـــ محمود زبــــ دى|عمر خي  سكندريه|ل|حقوق 

643654 لسيد|لسيد عبــــده |ن |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

27332| ل|لرج|هلل محمد محمد عبــــد |يوسف عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

83o5o| مي  تـــوفيق|ل|لدين محمد |ء |حمد عل| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

677o|3 لسيد|لمتـــول |ده |حمد نف|محمود  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

837557 ي بــــكري|نو ل عمر خي  |نوعيتـــ موسيقيه قن

2683o7 لعيش|بــــو|حمد نرص حسن | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

42|384 ن|محمد عبــــد ربــــه رمض| لول سكندريه|ل|حقوق 

85o8|9 د|لجو|فظ عبــــد|م فوزي ح|نع| سيوط|حقوق 

476554 ى |ن فوزى محمود |رو ن|لسم|مي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 
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|428o2 رس جميل محمود|هدير ي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9o9975 ئى جوده يوسف |روبــــي  رم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8|929o هلل منصور|عبــــد| منه رض| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

235545 د محمود|م رش|يوسف هش هره|لق|ره |تـــج

2634o3 مىل|لز|هيم |بــــر|حمد |ئل |ء و|عىلي |ره بــــنه|تـــج

499|5o لد عىل محمد|ء خ|شيم تـــربــــيتـــ دمنهور

|6555 ى ى محمود حسي  ريم حسي  هره|لق|صيدله 

49o|22 لعزيز|بــــر عبــــد |ل ج|رضوى جم م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

486783 لمزين|لسيد |رق محمد |محمد ط تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5o252 شم|ن ه|زن محمد عثــــم|م ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

255o52 نم|بــــو زيد غ|ن |بــــوزيد رمض|يه | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8o4834 مر عىلي محمود|د ع|جه ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|3755o ض|ئيل ري|يكل نبــــيل ميخ|م ن|سو|بــــ |د|

2|822| ذ سيد حسن محمد|مع ن|هندستـــ حلو

263338 حمد محمد|هر |جر م|ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

78ooo7 ن|لح علو|لسيد ص|هيم |بــــر| زيق|لزق|بــــ |د|

62789 فظ|ل حنفى محمود ح|من |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

68694| ف |ء |عىلي لحفنى محمد عىل|رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

848559 درس شنوده|ري ونس تـــ|م ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

3622|2 ح|لفتـــ|رس حسن عبــــد|حسن ي ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

67o9o ن عوض|حمد مصطفى سليم|طمه |ف لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|49|82 لفضل حسن|بــــو |دل |سيف ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|9|7o زي|كرم حسن حج|ح |سم لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

437|oo يد|حمد ف|لكوم |ن |ن شعبــــ|يم| لشيخ|علوم كفر 

|54386 ع|د ذىك رف|محمد سمي  قل ى شمس حقوق عي 

3o484 وق محمود حسن بــــدوي رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|49442 هيم|بــــر|حمد عوض |مصطفى  هره|لق|بــــ |د|

2o8|2 محمد عبــــده محمد فريد عبــــده ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

22382| ى|كر مهدى حس|هلل ش|منه  ني  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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7oo343 تـــ|لشح|حمد |رس |هيم ي|بــــر| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

75|||8 حمد|يوسف ربــــيع محمد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

32o8|6 ف عبــــد|محمد   عبــــد|لبــــ|رسر
ى
لرحيم|ق كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

222455 دين سيد حمدى سيد محمد|ن ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

9|2o66 ئيل |هيم سيدهم ميخ|بــــر|ن |حن ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

756589 ى منتـــرص محمد سليم|ي ن|سمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8o3679 هيم|بــــر|نظي  | هدير رض ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6o9378 يش|هلل محسن محمد ع|عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

62o5o4 هيم حليمه|بــــر|دل يوسف |ء ع|آل ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

79252| ى|لسيد |هيم |بــــر|دل |سمي  ع لبــــحي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

676366 لجوجرى|طمه محمد لطفى محمود |ف لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

442|9| بــــينى|هيم |بــــر|يمن عىل محمد | لشر لشيخ|ره كفر |تـــج

39654 ىط|لمع|بــــو |لسيد |محمد سعيد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

284o78 ن|لمنعم محمد سليم|م عبــــد|حمد عص| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

7oo38| ي|ر
حمد عيس|مجدى | ئى لمنصوره|صيدله 

329692 لسيد|هر لطيف |ء ش|ل| |تـــربــــيتـــ بــــنه

|7o68 ح محمد|ر سعيد مفتـــ|مي ى شمس| لسن عي 

|6|o63 ي 
لكريم محمود|حمد عبــــد |تـــفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5368o4 لدين|ل |لعربــــى جم|ذ محمد |مع عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44738 فتـــ محمد عبــــد  لمقصود سيد فر|ح عبــــد |لفتـــ|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

787o56 سلىم محمد حسن عىل زيق|لزق|حقوق 

78o43o حد|لو|در عبــــد|لق|م عبــــد |ريم عص زيق|لزق|بــــ |د|

25oo77 يد صقر|ح ز|لفتـــ|ء عبــــد|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7859|o لقرم|وى |لسل|ح محمد |لدين صل|عز  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

54398| م عزتـــ محمد|ء عص|عل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69|239 هيم مصطفى شلبــــي|بــــر|دل |ن ع|فن| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

44655| حمد|بــــر |لمنعم خليفه ص|حمد عبــــد | ج|بــــ سوه|د|

339542 بــــوعىل|لصغي  محمد |ندى منصور محمد  هره|لق|ج طبــــيع |عل
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5oo2o8 ر|حمد عم|محمد سمي  عىل  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

458|o| هيم|بــــر|يمن محمد بــــدر | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

54|777 تـــ|محمد سعيد محمد فرح ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|87|3 ن|فرح محمود محمد محمود عثــــم ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3||3o3 ل|لهل|حمد محمد |ل |حمد هل| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

886645 لسميع فرغىل |ء محمد عبــــد|سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o3oo8 هيم|بــــر|لمنعم محمد |رص عبــــد |محمد ن سكندريه|ل|ره |تـــج

7o5578 لمهدى|بــــر محمود |محمود ص لمنصوره|صيدله 

859462 ي ز|ل ن|بــــيشوي جم خر|ج  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4293o7 ن عيد|ء وجيه سليم|ول | تـــمريض طنط

537537 زي بــــيومي سعده|هيم غ|بــــر|محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o73o9 ل|لع|ل محمد عبــــد |لع|ن جمعه عبــــد |يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5o|9 لسمنودى|ل محمد حسن |رتـــ مصطفى كم|س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4972o8 ه وجيه عبــــد  لمنعم يوسف|أمي  تـــربــــيتـــ دمنهور

|435|6 حمد محمد محمد|ن |نوره ى شمس حقوق عي 

445277 هيم|بــــر|حمد عىل محمد |محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

437664 لرسول|لسيد عبــــد | |لرحمن رض|عبــــد  ج|بــــ سوه|د|

356643 ر|لد مصطفى ذيد نو|بــــ خ|رح |علوم بــــنه

77469 م|م|عىل محمد عىل محمد  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

457|9 لحفيظ|منه حمدى حمزتـــ عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

447997 حمد|لرحمن حسن |ن محمد عبــــد |رو |ضتـــ طنط|علوم ري

8o2259 ي|حمد ض|عمرو 
جي حبــــسر ي|هندستـــ 

|لمنى

27833 لعظيم|لوكيل عبــــد |يتـــ محمد عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

|54|4| ى د تـــوفيق|ممدوح ميل| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

4577|9 لرحمن موىس|حمد محمود عبــــد|هدير  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

77958o |لسيد محمد |لرحيم |هيم عبــــد |بــــر|محمد 

ط|لعي
زيق|لزق|ره |تـــج

9o|449 ن |معتـــز عىل محمد محمد بــــدر ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 
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6|4o65 ي
ق|عىل عىل عىل | دئى وى|لشر |طبــــ بــــيطرى بــــنه

227836 ى ف روق محمد|عزتـــ خي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

4o7487 ئى عزيز عوض جويد|سيمون روم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

42o332 هد|هد مج|سهيله سمي  سعد مج لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|64446 م فهىمي عىلي|محمد عص ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

223|53 رص عىل محمد|لن|عىل عبــــد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

293477 ى ثــــروتـــ عزيز عطيه نرمي  ن|بــــ حلو|د|

843782 محمد عليوه محمد| شهند ن|سو|بــــ |د|

526|98 ي|ء |محمود عل
ي|هيم |بــــر|س |لفى

س|لفى سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

345682 حمد محمد|ح |مريم صل ى شمس|تـــج ره عي 

849863 حمد حمزه محمد|نورين  سيوط|طبــــ 

863475 يبــــي|عدلي عج| رفقه حن ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

426379 لسيد حسن|حمد زغلول |مريم  سكندريه|ل|عه |زر

89|6|4 لعزيز |حمد مصطفى حسن عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

63|882 هلل|لحليم عبــــد|لسيد عبــــد |د فتـــىح |جه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

464o72 |رتـــ محمد درويش عبــــدربــــه رخ|س ط|بــــ دمي|د|

7||9|3 لمزين|ر |لغف|لسيد عبــــد |ر |لغف|ء عبــــد |رس| طبــــ بــــورسعيد

8o|847 صف عزيز|جورج سمي  ن ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

6o8466 ن هلل صليبــــ|مجدى وديع رزق | مي  |ره طنط|تـــج

296335 ن|لرحمن زيد|بــــ عيس عبــــد |رح لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o8|45 مه|لحميد عىل سل|رس عبــــد |هلل ي|منه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

237235 هلل حسن|رجبــــ حمد | عل ن|تـــربــــيتـــ حلو

4|93|6 ر|ن نزيه سعد محمد نص|إيم لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

634o92 لمنعم عبــــده سليم|محمد محمد عبــــد  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

442366 لسيد|مد |ل ح|لمعز كم|عبــــد| رض لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|29657 حمد|لحميد |م عبــــد |لد عص|خ هره|لق|ره |تـــج

2254|3 ى محمد عىل|ء يحن  |ل| مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7|7o47 ن|هيم شعبــــ|بــــر|رس |حمد ي| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

256342 ف | لدين عفر|حمد محمد رسر ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى
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98o26 هلل|لحميد فرج |محمود محمد عبــــد  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

5o88|8 لي|عيل غ|سم|لمنعم |لق عبــــد |لخ|محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

3459oo لنبــــي|بــــدوي عبــــد| سلىمي رض ى شمس علوم عي 

3|84|7 هيم|بــــر|حمد محمد |محمد  ن|سو|بــــ |د|

5oo7o6 لح|ن عىل ص|ده رجبــــ شعبــــ|غ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|4959 |محمد فرج عطيتـــ مندور 
ى
لدسوق سكندريه|ل|ره |تـــج

882559 ى  ى حن|بــــو|كرستـــي  رس  |سو| ليمي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

|6775 حمد سنوىس|د سيد |جه هره|لق|حقوق 

523823 ف زىك محمد عوض|محمود  رسر ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

5ooo|2 لرؤف محمدرحيم|ندى حمدى عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

76o8o| ل|لع|ء محمود محمد عبــــد |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

933|2 ي|ء ك|عىلي
رم محمود مصطفى د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

824882 ى ى مسكي  محمد عىلي حسي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

22772 مل|د ك|لد ج|عمر خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25oo|3 جوده عىل كشر| ديه رض|ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|7|593 لحميد|لد فتـــىح عبــــد |ندى خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|29o79 هلل محمد|ن |م|هلل محمد |عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

422|o8 مني  جندى جوهر| رين|م |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

8294oo |لنور سكل|سعديه رستـــم عبــــد تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

27o7|7 محمد صبــــىح طه عليىم حبــــيبــــ ي صىح بــــنه
|معهد فنى

63o792 رسر|حمد محمد حسن مبــــ|مل |مصطفى ك ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

92|593 ن |ل حمد|لع|ن عبــــد|ده حمد|غ ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|97|5 ن يف سيد يوسف | مي  هد|لش|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

265o38 ح|لفتـــ|حمد مسعد رجبــــ عبــــد| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

44222| م|لسل|لرحمن صبــــرى سعد عبــــد|عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

443o2| ء مصطفى محمد محمد يوسف|أسم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

646325 محمود محمد عبــــده يوسف ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

694|68 وى|لششتـــ|محمد مصطفى محمد مصطفى  لمنصوره|نوعيتـــ 

5o8943 هيم شلبــــى|بــــر|حمد مسعد |م |سل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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6o3223 وى|لطنط|وى |لطنط|هيم |بــــر|منى  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

364226 هيم محمد سعد|بــــر|دى |ش لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

852663 ي|حمد محمد عبــــد|ء |سم|
لغنى ي|تـــمريض 

| لمنى

28o68 يوبــــ|تـــ نجيبــــ |مريم نش هره|لق|حقوق 

248||| لعظيم محمد |لدين عبــــد |ح |ء صل|وف
|لبــــ|عبــــد

ى
ق

ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

94||2 لد عىلي محمد عىلي|خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|5|8| لموجود|رس فولي عبــــد|ر ي|من ي|نوعيتـــ 
|لمنى

6886|8 لحنفى فهىم عىل|رص |لن|ء عبــــد |هن ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

44o527 مد عوض|لسعيد ح|محمد  لشيخ|طبــــ كفر 

2|9o2o بــــ حسن|لتـــو|زم محمد عبــــد|ح ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

276426 حمد حميده محمد|مل | هره|لق|حقوق 

755o55 هيم|عيل تـــوفيق أبــــر|سم|عمر  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

524934 ن|ح محمد محمد بــــدر زيد|حمد صل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

36o727 حمد|لعزيز |حمد عبــــد|ء محمد |ل| |بــــ بــــنه|د|

|4537 حمد عىل|م سيد |عمر س هره|لق|هندستـــ 

6o6o|4 لدين|ل |رس حسن جم|محمد ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6226|6 ف |آيه  لمجد|بــــو |تـــ بــــدير |د|لس|بــــو|رسر ط|حقوق دمي

|58597 ي|ر
حمد|حمد رفعتـــ | |ئى ن|علوم حلو

|22633 ي|حمد سيد محمد |يمن |يوسف  لوردج  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

885o|7 لعزيز  |هلل عبــــد|خلود مرزق عبــــد سيوط|حقوق 

35278| ى  ى سيد حسي  هيم|بــــر|حسي  ى شمس| لسن عي 

22o43| ف محمد محمد عىل |مصطفى  لبــــروى|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

622|o3 در|لق|حمد يوسف عويس عبــــد | ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

67578o م|خلود محمد سعد مصطفى سل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

755354 ل مرىس محمد|ء جم|ل| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

257|49 ر|هيم عم|بــــر|لعزيز |ء عبــــد|وف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

825o96 لمعىطي|حمد معكش شمندي عبــــد| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

9o|446 حمد محمد |محمد حسن  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 
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24|8o2 لعليم|هلل عبــــد|لحميد عبــــد|ره عبــــد|س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|6439 لحنفى|لد |لسيد خ|ربــــيع  لشيخ|بــــ كفر |د|

646o2 لدين|منيه صفوتـــ محمد نرص| ره بــــنى سويف|تـــج

535632 هلل حموده|ن فتـــىح فتـــح |محمد شعبــــ |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

8834o3 دق محمد  |ء رفعتـــ ص|زهر سيوط|تـــمريض 

689953 لمول تـــوفيق|لد عبــــد |خ| ر|ي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

75o4| ل محمد|ء سيد غز|ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

693774 ى|بــــو|لكريم جمعه |يه عبــــد | لعني  لمنصوره|بــــ |د|

865543 ف عىلي عبــــد|عىلي 
هلل|رسر ي صن. تـــ.ك

|ع قن|فنى

836|9| ى |ه ي |لجيل|جر حسي 
حمد|ئى |ج طبــــيع قن|عل

248o|5 ل|حمد محمد غز|بــــرين سعيد |ص |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

247786 ى محمد |هر |عىل م لقرم|مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

755563 زق|لر|حمد عبــــد |ضل |حمزه ف عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

3|7o|7 حمد وهبــــه|رق |دهم ط| ى شمس هندستـــ عي 

7o999o ر|هيم محمد حسن دويد|بــــر|ء |شف لمنصوره|عه |زر

|57869 ل|ن حسن و|رمض| رض| ن|ر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

24|2o6  مغ|عبــــد
ى
ورى|هلل فريد شوق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4o6885 لسيد|ن عزبــــ |رحمتـــ محمد بــــدر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

643873 ى|لم |ئى عيد محمد س|م| لهجي  زيق|لزق|حقوق 

3735o2 تـــفى يشى محمد يوسف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|9457 س|عطيه سعد عطيه غط| رين|م |علوم طنط

86462| لمجد محمد|بــــو|ممدوح | دين تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

368o6| ح محمد|لفتـــ|محمد وحيد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

84576| ر|لغف|حمد محمود عبــــد|هيثــــم  سيوط|صيدلتـــ 

|6o988  جل| |رن
ى
ل محمد|حمد شوق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

475355 ح منصور جرجس|ريو منصور صل|م ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

478|62 ط|لزل|لسيد |لدين محمد |ندى مجد ى شمس علوم عي 

778697 لسيد عىل|حمد محمد | ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

4o587 هلل|طمتـــ محمود محمد خي |ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

8326o9 م شكىلي جمعه مرىسي|سل| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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8o7493 ي محمد محمد|لعظيم ن|عبــــد ج  ره بــــنى سويف|تـــج

26322o ى|هلل |لسعود عبــــد|بــــو|طمه |ف مي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

479677 بــــو زينتـــ|مل |حمد ك|تـــم |كريم ح سكندريه|ل|هندستـــ 

5o859| ي 
مه محمد محمد زيتـــون|س|مصطفى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7o4367 ئى|لعن|ندى محمود محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|3927|  شعبــــ|هيم |بــــر|ن |سلىم رمض
ى
ن|لدسوق هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

48739o لجندى|حمد |هيم |بــــر|حمد |م |سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62o|9| ود|محمد حليم د| لي|د ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

223592 ع|هيم رف|بــــر|هلل عبــــده |سلىم عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

925456 وجدى سمي  مرزوق خله  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

458657 بــــر|رس كثــــي  ص|حمد ي| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

342223 تـــ محمد عبــــد| ى محمد|مي  لنبــــى حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

6o2o5| لعليم محمد شعيبــــ|حسنى عبــــد | ر|ي |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3596o2 ء فرغىل جمعتـــ|طمتـــ عل|ف ى شمس|د| بــــ عي 

52836| لديبــــ|عيل |سم|لرسول |حمد عبــــد|حمدي  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

6|8oo9 ن|لطح|يمنى عىل عىل  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

68oo2o لمجيد عىل|محمود رأفتـــ رفعتـــ عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

4o|2o| هيم|بــــر|شم |حمد كرم ه| سكندريه|ل|بــــ |د|

4495o3 ر|حمد نص|ل |حمد زىك جم|م |سل| |ضتـــ طنط|علوم ري

59|59 بــــر محمد|طه سيد ج ي سويف
تـــمريض  بــــنى

5|956  عىلي|لزهر|طمتـــ |ف
ى ء محمود يسي  علوم بــــنى سويف

769347 ى|مبــــ|م عيد |بــــس رك حسي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

888o46 لس لويس خليل حكيم  كي  سيوط|علوم 

343975 هلل محمد محمد بــــيومي|منتـــ  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

33o774 ئ  متـــول|محمد كرم رج |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

77869| هيم|بــــر|لعزيز حسن |حمد عبــــد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

52|59o وى|لدستـــ|لحميد |حمد عبــــد|ء رجبــــ |سن بــــ دمنهور|د|

286|43 هلل| |ح رجبــــ محمود سيد عط|مي  صل| هرتـــ |لق|تـــمريض 

6|8556 لخميسي|لسيد |حمد عبــــده عيسي | ط|معتـــ دمي|علوم ج

6o9296 بــــو حطبــــ|لسيد |لسيد |محمد  لمنصوره|عه |زر
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67853| فيه|قوتـــ ع|د ي|لد فؤ|هلل  خ|منه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

682396 يف رجبــــ شح| نه ي|تـــه |رسر لزهي  لمنصوره|ره |تـــج

5o6569 وق حس زى|لسيد حج|دل |لدين ع|م |رسر لشيخ|عه كفر |زر

|39964 ى محمد|لطيبــــ |ء |دع حمد حسي  ى شمس هندستـــ عي 

7|7|75 وق محمد كم لنمر|ل محمد |رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

425594 وى|هلل ج|وى فضل |ن ج|نوره سكندريه|ل|عه |زر

3oo386 زق|لر|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد|ح |لفتـــ|عبــــد لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

85o596 ذلي يوسف|محمود يوسف ش لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

339377 ي محمد يوسف ز|سم|
ى
يد|ء محمد شوق |نوعيتـــ بــــنه

|6ooo ي عبــــد  لعظيم|لدين عبــــد|ح |لعظيم صل|يحن  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

86|55| ي
سيد محسن سيد حفنى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

464692 ي بــــ|س
سيىلي|مر سعيد لطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

489227 ج|لمجدحج|لرحمن أبــــو |م عبــــد |لسل|أيه عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

634o63 عمرو تـــوفيق عىلي خليل زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

9|57o3 لغنى شكل  |ن عبــــد|يه شعبــــ| سيوط|حقوق 

5o2997 حمد محمود|لسيد |لد |هدير خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7573o4 حمد محمد عىل|لسيد |ن |يم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

43o2|4 وي|لطنط|هيم عىل |بــــر|أمنيه محمد عىلي  |صيدله طنط

689974 مر|حسن يىح حسن محمد ع ن|طبــــ حلو

8o7552 لد بــــريك محمد|منيه خ| ره بــــنى سويف|تـــج

822776 ي|حمد ق|
س|ظ عبــــ|سم ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4o476o لعجىم|زق عىل |لر|محمد سميح عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

69292| ل|لىكي|دى |له|لسعيد عبــــد |ريج مجدى | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3663|| ج|رحمتـــ عىل حسن عىل حج |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

8778o| هدير محمود محمد نوير   سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7626|8 ر|لف|مد |حمد محمد رفعتـــ ح|محمد  هندستـــ بــــور سعيد

|54597 لرحمن محمد سعيد محمد|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

3|8856 لدين|حمد زىك |لسيد | |ر|ي ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

57992 لعظيم|هيم عبــــد |بــــر|محمود رجبــــ  بــــ بــــنى سويف|د|

7592|9 ج  محمدحسن|هلل محمد ن|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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|48367 بــــ محمود محمد|يه|دين |ن ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

323245 ى دشطوىطي |ي تـــتـــ|بــــورسيع سعيد شح|سمي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

923|87 ثــــروتـــ فلتـــس | يىلي|رفل |م ج|تـــربــــيتـــ سوه

23945| لدين فهىم محمد|م |عص| عل ن|تـــربــــيتـــ حلو

6o4o99 ن|لسيد فتـــىحي عطيه زعف|فتـــىحي  ي صىح طنط
|معهد فنى

6|4o35 لصمد صقر|لحميد عبــــد|هيم عبــــد |بــــر|منيتـــ | |ره طنط|تـــج

496o24 بــــوجهل|ء محمد خميس محمد |رس| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||6|87 كر|م مكرم نبــــيتـــ ش|فر| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

783o62 ي|لن|روق محمد |زم ف|مريم ح ج  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

763623 ى|دل محمد سعد |مريم ع لدين حسني  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

55544 ى ع|ي هيم عرفه|بــــر|شور |سمي  بــــ بــــنى سويف|د|

352739 هلل محمد|در وليد عبــــد|ن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4959oo در محمد زيتـــون|لق|لصغي  عبــــد |رحمتـــ  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

2|9739  عبــــد |هيم |بــــر|سلىم 
ى
لجليل عىل|لدسوق ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

476558 ى|مريم مكرم سليم |ن صليبــــ مي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

877o86 بــــ  |لوه|رس عبــــد|حمد ي|تـــسنيم  سيوط|هندستـــ 

|3539 بــــر مصطفى|هيم ج|بــــر|محمد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8oo524 هيم|بــــر|لصغي  سيد سيد |لبــــدوي |لسيد |حمد | لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

265783 ل|لش|لعزيز |هيم عبــــد|بــــر|م |هش تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

94o56 ى  تـــ|هيم شح|بــــر|محمد حسي  ن|حقوق حلو

5o836 ئيل|رس|هلل |س رزق |م غط|بــــر| ره بــــنى سويف|تـــج

78242o لرحمن محمد|ن سعيد عبــــد |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

436334 لغمرى|لم |لم س|محمد حسن رفعتـــ س ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

9o2266 وى محمد |لر|وى خميس |لر| ج|تـــربــــيتـــ سوه

784|97 هلل محمد|حمد عبــــد |محمد  زيق|لزق|طبــــ 

|626|2 ى عبــــده سيد وليد حسي  ى شمس حقوق عي 

68593 لسيد|سميه سيد جمعه  لفيوم|عه |زر

767698 ح محمد|لفتـــ|لطفى عبــــد | رن ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|7o9| ه محمد | لمعىط|حمد عبــــد |مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

389o3  عيس جوده
ى
محمد شوق ي تـــمريض 

هره  |لق|م |ور|معهد فنى
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6|3o9o ف |يم| لغنى|لسيد مصطفى عبــــد |ن أرسر زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

42o||6 ر|لعزيز محمد دويد|ر عبــــد |ء دويد|شيم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

534578 ن|ن محروس محمد بــــكر سليم|نوره ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

858723 ى ى عيسي حسي  عمرو حسي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

885639  محمود مبــــروك |لقذ|ئشه |ع
ى
ق سيوط|طبــــ 

7o7556 نتـــ|لحكيم سعد شبــــ|م عبــــد |ريه لمنصوره|بــــ |د|

536952 ى جويده عيس|ن |سم شعبــــ|بــــ مي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

29o87o دق|لدين ص|حمد بــــدر |دل |حمد ع| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|7595 فش|محمود محمد محمد ط| هويد حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

7685|o ن|لم|ن عيد س|لد سلم|خ ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

257443 وى|لعشم|هيم |بــــر|ء |يه عل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|6264o سم محمود|لق|بــــو |ج  |عمرو ن تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

894296 ح محمود عىل محمد |صل سيوط|صيدلتـــ 

8766|| بــــ تـــوفيق  |محمود محمد دي ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

5o5|29 لمنعم محمد عىل نويرى|د عبــــد |زي سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

876767 حمد محمد |حمد محمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

866o|| ى يوسف عط| هلل| |لبــــي  سيفي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

832887 ي|ر
لحفيظ محمود محمد|عبــــد| ئى ج|بــــ سوه|د|

328993 لسيد عىل|هيم |بــــر|لسيد |لد |محمد خ ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

5o4565 ي
عيل مصطفى|سم|مطيع مصطفى | دئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

426434 ى محفوظ|ه  حسي 
جر مصطفى سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

6oo7|o بــــو سعدتـــ|متـــ محمد |س|ء |ل| |طبــــ طنط

643683 حمدى عىل|حمدى محمد |مريم  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

337248 ى محمد|مصطفى عبــــد لنبــــى حسي  ى شمس حقوق عي 

8|747 حمد بــــشي |ن |محمود رمض ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

7745o6 ن|هلل محمد سليم|ح عبــــد |رؤى لؤى صل زيق|لزق|نوعيتـــ 

425362 لوصيف أحمد|لعزيز أحمد |سلىم عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

426389 لحميد|لمنعم عبــــد|لمنعم عبــــد|ر عبــــد|من سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر
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34734o ده|م حسن عبــــ|حمد عص| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

339635 لغنى|ح عبــــد|لفتـــ|ل عبــــد|ر جم|عم عه مشتـــهر|زر

427||8 د|لجو|هيم عبــــد|بــــر|م شبــــل |رتـــ س|س سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

42||o6 ل خليفه|ل محمد كم|ورده كم لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

6o3736 ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

648497 ر محمد محمود محمد|لغف|عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|9555 هلل|بــــ |دل محمد محمد ج|لسيد ع|ء |وف سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

454|3 ل سعيد مرزوق|حمد بــــل| ن|صيدله حلو

8|o525 مرقص جوزيف عوض يوسف ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

26|25o م محمد قطبــــ|جر س|ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

76|992 يه مصطفى عبــــده غريبــــ| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

7|3o34 لريس|حمد زغلول |م محمد |هش لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

899374 خلود ممدوح سيد محمود  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

785426 ل عىل|لع|ر شحتـــه عبــــد |من زيق|لزق|حقوق 

42973| هيم محمد خليفتـــ|بــــر|فتـــ |محمد ر |بــــ طنط|د|

892344 ز محمد محمد |ده ممتـــ|مي سيوط|تـــربــــيتـــ 

477359 هلل|مد محمد عبــــد |لدين ح|م |رنيم حس سكندريه|ل|صيدله 

278235 حمد محمد صبــــىح مرزوق| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8|o|47 ي محمد|حمد ي|
رس حسنى ره بــــنى سويف|تـــج

7||73| لمرىس طبــــل|محمد منصور منصور محمد  لمنصوره|حقوق 

4|347| ن حمد محمد عبــــده|حمد | |مي  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

33|3|9 مر|لسيد ع|د محمود |يتـــ عم| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

2|4|82 ن محمد زيد محمد|حمد رمض| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6273|2 ل|لع|ر عبــــد|لستـــ|ل عبــــد|لمتـــع|سهيله عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

5o44|3 لدين طه محمد|ل |ء يشى عىل جم|آل سكندريه|ل|بــــ |د|

336886  محمد مو|زن مو|م
ى
|ق

ى
ق ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 

سبــــتـــ|مح

899542 هلل  |يق خليل عبــــد|جرجس ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

645332 زى|بــــر حج|م مصطفى ص|عص لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

767825 ندى مصطفى بــــحرى مصطفى محمد لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 3569 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6889|2 لرؤف|بــــ محمد محمد عبــــد |ه| |رض لمنصورتـــ |تـــمريض 

7o987o فع|لش|لسعيد محمد |ده محمد |مي ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

865395 ي|م حسن محمد |حس
لنوبــــي مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

84o857 لكريم محمد محمود|ميمه عبــــد| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

|58738 هيم محمود|بــــر|لد |ن خ|يم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

355749 هيم عىل|بــــر|سلىم محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7846|9 ن|ن زيد|ن محمد سليم|سلط ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

855o9o ف سليم|لمه |س زق|لر|ن عبــــد|رسر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

9oo257 رص فتـــىح محروص |حمد ن| ج|علوم سوه

54o759 حمد|ء عزتـــ محمد محمود |رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

55257 ي حسن خليل|ره ر|ي
ضى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

67653| ل|لسيد محمد يوسف غ|ء |ل| لمنصوره|بــــ |د|

27978 صم لملوم|ء محمد ع|رس| ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

5||o|| ي|عيل |سم|لد محمد |خ
لروينى علوم دمنهور

7||283 لدين|بــــ |هيم محمود محمود شه|بــــر|م |سل| لفيوم|هندستـــ 

66485 لدين|ل |رس محمد جم|سنتـــ ي|بــــ لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

85587 ح|بــــ عىل مصبــــ|لتـــو|محمد عبــــد لفيوم|هندستـــ 

9o6648 ى عزتـــ صبــــىح شنوده |ك رولي  ج|هندستـــ سوه

3337|o حمد محمد عىل حسن|لد |خ ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

889672 حمد عىل سيد |ر |من سيوط|طبــــ 

6o7|7| بــــوغربــــيه|ح |لفتـــ|لد عبــــد|محمد خ |ره طنط|تـــج

862o43 هيم خليل|بــــر|لرسول |رقيه عبــــد ن|سو|ضتـــ |علوم ري

38324 ى|غبــــ |جح ر|عمر ن مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

92267o لصبــــور عجىم  |لرحيم عبــــد|طمه عبــــد|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

48|44| رى منصور محمد|لبــــ|د محمد عبــــد |زي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

54349  |عم
ى
ى|د حمدى دسوق مي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

86276| سم|هلل ق|لد فرج |زم خ|ح ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

2847o| د محمد محمد|ن فؤ|يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77766| ح|لفتـــ|ل عبــــد|ح جل|لفتـــ|ل عبــــد |جل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

497|44 ل أبــــوجميل|لع|وطنيتـــ سعيد سعيد عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

Wednesday, September 5, 2018 Page 3570 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

45562 لعزيز|لد تـــوفيق عبــــد |كريم خ ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

275248 بــــو سعيده|حمد محمد |طمه |ف هره|لق|حقوق 

4338oo حمد محمد عوده|محمد محمد  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

7o62|| حمد|لسعيد |د |ء مصطفى عم|رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

373295 رق محمد بــــدوى|م ط ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

897842 ليمنى |حمد |ء عبــــده |سم| ج|علوم سوه

5652o مل|د نصيف ك|كرلس عم صيدله بــــنى سويف

643527 حمد|لسيد محمد |ء |رس| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

7|o476 لجمل|ئى ممدوح عىل عىل |م| لمنصوره|صيدله 

2|6458 م محمد صفوتـــ محمود بــــرغش|حمد هش| ن|حقوق حلو

259827 ر|ح هليل بــــسيوئى مختـــ|صبــــ تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

24o989 ىط درويش|لع|حمد عبــــد|مصطفى  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9oo46o ى |ء حسن عبــــد|ل| لرحيم حسي  |نوعيتـــ موسيقيه قن

3|2394 لحليم|لحليم يونس عبــــد|لد عبــــد|خ |ضتـــ بــــنه|علوم ري

53574 ج  مهنى|لرحمن محمد ن|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

64o4| حمد|حمد فتـــىح |كريم  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

24|76| د حسينى|حبــــيبــــه يشى رش ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

42|o58 ى |ي لسعود محمد محمد صقر|بــــو |سمي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

864465 ي عىلي
محمود محمد مصطفى دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|684|8 هيم|بــــر|رى محمد |لبــــ|محمد سعد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

278693 ى محمود محمد عبــــد |نه| لعظيم|ر حسي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

4o4576 م سليم|لسل|مؤمن ممدوح سليم عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

2689|5 ده محمد رشدى خليفه|مي هره|لق|م |عل|

24|24| لجزيرى|لسيد قطبــــ |مصطفى  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

345557 لبــــ|بــــوط|هيم |بــــر|زم محمود |ح| نور |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3343oo لدين محمد|بــــر سيف |لرحمن ص|عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|4556o ل نور محمد|حمد جم| ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

34456| لم|حمد كردى محمد موىس س| |حقوق بــــنه

89o978 ن محمد |نعمه مصطفى رضو سيوط|حقوق 

52o84o بــــو شمعه|هيم عوض |بــــر|حمد |رتـــ |س عه دمنهور|زر
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7o626| لسعيد|بــــو زيد |ضى |روضه ر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

527o3 محمد سيد محمد حمزه ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

4||766 يدم|م محمد مختـــ ر رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

82o52 ن سيد|لم|لدين س|د|حمد عم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9oo626  
ى
ى بــــطرس شوق نيوس |رم|شي  ج|بــــ سوه|د|

4oo38| رس سعيد عىلي محمد|ي سكندريه|ل|ره |تـــج

535326 ف تـــوفيق صليبــــ حن| |رين|م |رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|465 ن|محمود جمعه معوض رمض ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

778943 ن محمود محمد|ن رمض|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

|3554o ف ح|ن |رو ن|مد رمض|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

7574oo لسيد يوسف|ر |لستـــ|محمد عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

247o63 محمد عىل محمد شلتـــوتـــ ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

856539 سكندر|ئيل |لمسيح ميخ|بــــيشوي عبــــد تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

426o84 لعوضى|حمد |ر عىل حسن |مي سكندريه|ل|بــــ |د|

625336 ز|لبــــ|لرحمن |يوسف محمد محمود عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|23434 ح منصور حسن|كريم صل ى شمس هندستـــ عي 

646625 لسيد|مد قطبــــ |لسيد ح|محمد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

53557o لمقصود عىل|م رفعتـــ عبــــد |حمد عص| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7746o| ل|لسيد محمد بــــل|لق |لخ|س عبــــد |ين| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

52|662 ره خميس فتـــىح محمد جمعه|ي ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

843859 د|رك عبــــيد عو|مروه مبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

255656 ف منجود جمعه|د |زي رسر ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

6oo494 هلل نجم|هلل محمد عبــــد|عبــــد | دين |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

6o73|7 ه فتـــىحي عىلي  د|لحد|أمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|32|84 ى حسن|لحس|هيم |بــــر|سهيله  ني  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

233748 مل محمود|رق ك|محمد ط ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

4o|625 عيل|سم|بــــر |لسيد ص|يوسف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45o372 ل|لغز|لمعىط |د محمد عبــــد |مصطفى نه |بــــ طنط|د|

88376| لنبــــى |ن عبــــد|ن مصطفى عثــــم|عثــــم سيوط|ره |تـــج
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|32984 هيم محمد|بــــر|ء محمد |ل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7723o| ى مهدى محمد منصور سهيله عوض حسني  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

257o54 لحميد|لحميد محمود عبــــد|ره عبــــد|س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

852938 ي|بــــيتـــر مني  ثــــ بــــتـــ جورج  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

696945 ى|حمد حسن حس|حسن  ني  لمنصورتـــ |تـــمريض 

6o|273 لفتـــوح مدين|بــــو|ل محمد موىس |جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5o6||7 سم|تـــه نبــــوي ق|ل شح|لدين كم|عز  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

54|842 محمد سعيد محمد شيحتـــ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8o7729 ي |م|
ى
ي شوق

بــــوبــــكر منصور|ئى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

4895o4 عيل|سم|ن عبــــدون |سلىم محمد عثــــم سكندريه|ل|بــــ |د|

443958 لبــــ|بــــو ط|حمد |لبــــ |ء أبــــو ط|أل لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4|5262 ى  لسيد عرفه|هيم |بــــر|لسيد |حني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|724|o ى|لص|ده سيد عبــــد |روضه حم لحي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

697635 ز|لبــــ|ح محمد |لفتـــ|حمد عبــــد |محمد  هندستـــ بــــور سعيد

446358 ر|لغف|م محمود عبــــد |محمود هش ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

426943 ي | جي حربــــى محمد|حمد ض|نىح  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

624257 لزينى|محمد فوزى محمد طه  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

643ooo مه|نم سل|لسيد غ|سحر  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|6|46 ك|لمل|يد عبــــد|م ممدوح ز|بــــر| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

63|268 لسعيد|رق محمد |ط| سم زيق|لزق|عه |زر

2622o6 طر|لسيد خ|لؤى مكرم  |تـــربــــيتـــ بــــنه

684566 ى عوض مقبــــل عىل  وى|لبــــرم|حمد |حسي  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

66666 دق|ح ص|لفتـــ|ء عبــــد |ريم عل لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

5|5883 بــــ عطيه|لوه|ن محمود عبــــد |مروتـــ شعبــــ ط|بــــ دمي|د|

6o7425 بــــوري|لخ|زق |لر|محمد نبــــيل محمد عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

259944 ه طه عبــــد| قه|لن|د |لجو|مي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

528262 وى|لشه|مل محمد |رس ك|ي ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

27|786 منيه ربــــيع سعد ربــــيع محمد مدين| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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536876 ى غ|محمد عىل محمد  زى|مي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

47583o لحسن|بــــو |لسيد |د |د محمد مر|حمد مر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

328288 مد|ير ح|د دخ|دخيل عم ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

||8254 ي ك|م مل|رى جرجس جورج  هره|لق|علوم 

7|5|8o ى سليم|لغف|محمد عبــــد  ن|ر حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85869o تـــه|هيم خلف شح|بــــر|ء |عل ي|صيدلتـــ 
|لمنى

|47285 هيم مصطفى|بــــر|هيم مصطفى |بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

283555 هيم منصور|بــــر|ء محمد حمزه |سم| لفيوم|عه |زر

786396 ى محمد |حمزه  ى عطيه|مي  مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49359| ي|ض |حمد عمرو ري|
وى|لمنى ره دمنهور|تـــج

2959o2 فظ محمد|لد ح|حمد خ| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

768273 ع|لرف|هيم مصطفى  |بــــر|هلل |ده عبــــد |غ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

7523|8 سعيد غريبــــ سعيد محمد حقوق بــــورسعيد

489346 هلل|لفضيل عبــــد|مريم  طلعتـــ  عطيتـــ  عبــــد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

82o74 لعزيز سيد|ن عبــــد |يوسف شعبــــ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2487o6 ى عص|ي لح|م ذىك ص|سمي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|22748 يف ع| دل حسن|نىح  رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6345o4 حون|ر محمد محمد ط|عمر مختـــ زيق|لزق|ره |تـــج

248657  عبــــد|من
ى
ر عيس|لستـــ|ر شوق ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

693|47 ربــــ|لكريم ش|لبــــ عبــــد |مجدى غ| عل لمنصوره|نوعيتـــ 

|2|85o لدين محمد محمد|ء |عمر عل هره|لق|حقوق 

|5o736 لسيد حسن|م |م عص|بــــس ن|هندستـــ حلو

6|9276 لمنس|تـــ |حمد محمد محمد فرح| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

875559 حمد |ل |لع|لحليم عبــــد|محمد حسن عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

494973 لعيض|بــــو|بــــوخطوه |حمد |لمقصود |عبــــد ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|36562 حمد طعيمه|حمد محمد |زن |م ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

|42|o م محمد|م|م عبــــده |يتـــ هش| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3|9977 هيم|بــــر|ح محمد |محمد صل لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

546584 ى عبــــد |ي وى|لسيد حموده محل|زق |لر|سمي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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852738 لجليل سيد|سيد مجدي عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

876242 عمر ممدوح مرىس متـــول  سيوط|ره |تـــج

9||44o ن محمود محمد |محمود شعبــــ ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6748o ئد محمود قرنه|د ر|زي ره بــــنى سويف|تـــج

5|9869 لسعدئى|لشيخ حسيبــــ |ل محمد |سلىم جم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|2|96 حمد |ع حسن |حمد رف| ج|حقوق سوه

227224 هيم|بــــر|بــــ |لتـــو|حمد عبــــد|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

679|3o ى |مصطفى م تـــ|لشح|هر حسي  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

7|2434 ن|بــــو بــــكر عىل رمض|مل محمد | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

3o499 عيل|سم|مريم محمود عتـــريس  ن|تـــربــــيتـــ حلو

7|3224 لجندى|لمنصف |رق عبــــد |خلود ط لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

442488 در جوده|لق|محمد عبــــد| محمد رض لشيخ|تـــمريض كفر 

|36723 للطيف|هلل عبــــد |للطيف خي |سلسبــــيل عبــــد  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|497o| لم رويشد|هيم رجبــــ س|بــــر| هره|لق|ره |تـــج

3552o8 سلسبــــيل محمد محمد منصور هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8|283o ن جرجس يوسف عوض| مي  ره بــــنى سويف|تـــج

5299o لمرصى|لحميد |لح عبــــد |م ص|سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|6|99| لفضيل|لحميد عبــــد |مه عبــــد |م سل|سل| ى شمس حقوق عي 

837383 و|سط |لبــــ|ء عبــــد|سم ن|حمد رسر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7o3842 ئى|لمسلم|حمد |حمد |ل |هبــــه جم زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

775327 لحسينى عىل عطيه|لحسينى |حمد | | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|77252 ى| حمد وحيد سعد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

353359 هيم محمد محمد|بــــر|محمود  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

75238| للطيف محمد|م محمد عبــــد |سل| ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

623472 عيل|سم|عيل عيس |صبــــىح إسم| ر|ي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|2554o يمن لطفى محمود|م  ى شمس|تـــج ره عي 

7o3255  |لش|منيه مصطفى محمد عبــــد |
ى
لمشد|ق لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

529o4 هلل|لعظيم عبــــد |لدين عبــــد |حمد عز| ره بــــنى سويف|تـــج

76355| لفتـــوح محمد بــــلبــــوله|بــــو |لسيد |هلل |منه  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد
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36977o ضى محمود|لسيد ر|حمديه  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

42|o7| لشيىم|لدين محمود |حمد نور |ده |غ لشيخ|بــــ كفر |د|

642678 هيم|بــــر|وى |لسيد غربــــ|ء |ول قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

77342o د عىل|ن سعيد عو|ء رمض|سم| ى شمس|د| بــــ عي 

296798 هيم|بــــر|زق |لر|زق بــــحور عبــــد|لر|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

754295 ن|تـــه رضو|يه محمد حسن شح| |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

629547 لبــــلبــــيسي|وى |ء محمد حسينى طنط|آل زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

29957 ه محمد محمود عىل حس| ى|مي  ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|47544 حمد يحن |لغنى |دل عبــــد |حمد ع| ن|علوم حلو

4o3493 ن|حمد بــــدرى محمد سليم|ديتـــ |ش ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

86884 لعزيز|مد عبــــد |د مصطفى ح|زي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

887368 ط |لفضيل عي|ل عبــــد|مروه بــــل سيوط|تـــربــــيتـــ 

6|877| بــــو يوسف|لدين محمد محمد |نور  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

6o897| بــــويوسف|لحميد |ح عبــــد |لفتـــ|رغده عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

247763 عيل|سم|هيم |بــــر|هيم رزق |بــــر|مسعد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

242oo9 لحليم|ء سعيد محمود عبــــد|رس| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

86o386 م شبــــيبــــ سعد|بــــ عص|رح ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

7|2233 حمد|ل محمود محمود |ء جم|ل| لمنصوره|ره |تـــج

436573 ري|لهو|وي |لسيد قن|هيم |ء إبــــر|سم| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|39348 عيل|سم|ح |لفتـــ|م عبــــد |هلل هش|منتـــ  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

9|269| لعظيم |حمد عوض عبــــد|ئى |م| ج|بــــ سوه|د|

373|4o هلل|نور عبــــد|م محمد |ريه |بــــ بــــنه|د|

2824o5 ى خميس عبــــد|مريم  هلل|مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

755|66 زى عفيفى|خلود عىل حج عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|5|53|  سمي  محمود
نسمه مصطفى ن|حقوق حلو

2o75o شم|شم غريبــــ ه|طف ه|حمد ع| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

75392| لح محمد|حمد ص|يه | عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ 
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343o3o د|حمد محمد عو|محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

3|2595 در|لق|مصطفى محمود محمد عبــــد ى شمس حقوق عي 

8229o| ى|ري حلىمي |لبــــ|محمد عبــــد مي  ي|تـــمريض 
| لمنى

529|oo شد|حمد ر|م محمد |رق هش|ط بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

432o94 ف |ء |سم| لحبــــيسر|حمد |رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

633668 حمد محمد عطيتـــ|هيم محمد |بــــر| زيق|لزق|ره |تـــج

868844 لمنعم|ر محمد عبــــد|كريمه مختـــ ن|سو|بــــ |د|

78796o لحلوس|حمد محمد |حمد حسن |دى |ه عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

365|92 لصعيدي|حمد عىل |حمد عىل |نس |ن ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

644824 لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|ر رفعتـــ |من لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

684734 ل|لع|لجليل عبــــد |جر نبــــيل محمود عبــــد |ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

886958 لحليم محمد |طف عبــــد|هلل ع|منتـــ  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

49544|  قريطم|لبــــ|محمد سعد مبــــروك عبــــد 
ى
ق ره دمنهور|تـــج

7o6533 بــــينى |لسيد |ده محمد |غ لعوضى|لشر ن|طبــــ حلو

3|2925 ى هيم|بــــر|لسيد |لد |خ| لي  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

229|85 حمد|ضى |لر|حمد عبــــد|ء |لروميس| هره|لق|عه |زر

5|2323 بــــ|فظ غر|لح|دل محمود تـــوفيق عبــــد|ع سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|52795 وق ن ر سيد|لستـــ|دى عبــــد |رسر ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

69o4|4 لسيد عبــــده|رىء محمد |د ط|زي لمنصوره|بــــ |د|

332o23 م عمر|لسل|هدى محمد عىل عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

487626 ل|د غبــــري|دى كميل وديع عي|ف سكندريه|ل|حقوق 

25|5|7 دل حمزه صقر|حمد ع| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|6o|9| عيل عىلي|سم|يمن |مه |س| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2243|3 هلل|د عبــــد|لد عويس ج|ء خ|عىلي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

24677| بــــه|بــــو غ|يوسف طه متـــول  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|2o967 لنشيىل|لدين حسن عىل حسن |ء |عل| رن هره|لق|هندستـــ 

6||785 وق س ن|لسيد زهر|هر عىل |رسر |ره طنط|تـــج

5|55o5 ن بــــسيوئى بــــدوى|ح شعبــــ|لفتـــ|ن عبــــد |يم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|69625 ى ملك فؤ د ملك|نرمي  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد
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9|o9o9 ل |لع|بــــوزيد عبــــد|محمد عنتـــر  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

7o9|25 لدك|هدير محمد محمد عىل  ط|بــــ دمي|د|

5||976 لمزين|لمجيد |حمد عبــــد |حمد محمد | تـــمريض دمنهور

7||2o9 ى|هيم عبــــده حس|بــــر|حمد |طمه |ف ني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|39924 بــــر فهىم|ردين مجدى ص|ن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7|76|7 ى جم لجوهرى محمد|حمد |ل |نرمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

422773 موئى|لس|ر |لغف|مصطفى عبــــد | ند سكندريه|ل|ره |تـــج

858836 يتـــ مل تـــه شفيق|ك شح|مي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

475273 محمد حمدى قطبــــ متـــول| ر|ي سكندريه|ل|علوم 

45|255 حمد سكر|ن |م رمض|منيه هش| لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

6o699 محمود سيد محمود سيد ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

2|4|85 ى | ف |مي  ى|سم|رسر عيل خي   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

29342o عىل محمود عىل محمد| ند  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4|2292 حمد عىل محمد عمر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9|4589 ى محمد  |هلل مختـــ|منتـــ  ر حسي  سيوط|بــــ |د|

8o4239 ويس ملك|سك|مريم منعم  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

82o49 ى |ي ف سيد محمد|سمي  رسر ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

682448 لمليىح |هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|ء |وف لمنصوره|حقوق 

698536 لدين|عيل رجبــــ نور |سم|هيم |بــــر|ل |م| لمنصورتـــ |تـــمريض 

|666o9 لحميد|حمد نظىم عبــــد |نسمه  هره|لق|ره |تـــج

432348 لدين|هيم شمس |بــــر|مل |هيم ك|بــــر|له |ص| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

33654| لسيد محمود|در |لق|يتـــ محمد عبــــد| ى شمس| لسن عي 

6o4329 لوكيل|لسعيد فرج محمد |عمر  |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

27655 ل مبــــروك|حمد كم|ر |من هره|لق|عه |زر

348|5o لذهبــــ|بــــو|لحليم |لحليم عمرو عبــــد|زن عبــــد|م ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

78oo4| حمد|هيم محمد |بــــر|محمد  زيق|لزق|عه |زر

37758 ن|ن سليم|مل حسن سليم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|36||8 د سمي  نسيم|ندى عم|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7|6469 بــــينى |دين |ن لسعيد محمد|لشر لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 
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638569 وى|لسعد|م |صم أحمد محمد أم|ع ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

249632 ىط ضيف|لمع|بــــو|هلل |ء عبــــد|رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

223o76 ف عبــــد|د |زي زق غريبــــ|لر|رسر ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

5o73o4 حمد حموده|ن هيثــــم محمد |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

9o6862 ن |مد محمد سليم|عىل ح دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

638965 تـــه|حمد شح|لعظيم |لحليم عبــــد|منيه عبــــد| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8663o| لمنعم يونس محمد|يشى عبــــد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|533|5 لسيد|ح |لفتـــ|ن سمي  عبــــد |يم| ن|بــــ حلو|د|

683|32 لربــــ|د |م ج|لسل|رص عبــــد |لن|مروه عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44299 شم|لدين ه|لد مىح |مؤمن خ هره|لق|ره |تـــج

|5o|24 ي محمود عبــــد |م ه|هش
لنبــــي|ئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|6626o ي عبــــد |عمر خ
لعظيم|لد مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

33|597 لسميع|كر عبــــد|هيم ش|بــــر| |رن |علوم بــــنه

262944 هش|د فهيم د|لجو|مجدى فهيم عبــــد |بــــ بــــنه|د|

53967| لموجود عوض|رق عبــــد |حبــــيبــــتـــ ط ج|بــــ سوه|د|

68o526 لعيسوى|در محمد |لق|ء عبــــد |مريم عل زيق|لزق|بــــ |د|

36o832 لليثــــى|حمد |لحميد |مريم محمد عىل عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

6878o4 لديسىطي|ورى |لمغ|هلل |عبــــد | لي|د ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

78oo69 ه سمي  | هيم مصيلىح|بــــر|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

|37474  سمي  مسعد يوسف|فىل ه|بــــ
ئى تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

63756| ي|ر
محمد فتـــىح محمد| ئى زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

26|493 ي
ن|لمجيد رمض|ء محمد عبــــد|ضى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

64976  محمد
ى
سلوى ممدوح شوق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9o67|9 لحميد بــــطيخ |رص عبــــد|عزه ن ج|أللسن سوه|كليتـــ 

77793| ى م|ي شف|لك|دى |له|هر محمد |سمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

688229 ل مصطفى عوض مصطفى|بــــل لمنصوره|بــــ |د|

876424 لعظيم حسن فرغىل  |محمد عبــــد سيوط|ره |تـــج

7|79o| |حمد |يحن  محمد محمد 
ى
لدسوق ي |

لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

82o398 لح|لمنعم ص|عيل عبــــد|سم|زينبــــ  سيوط|حقوق 
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64|89| هلل يوسف|محمد حربــــ عبــــد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

358555 بــــرين محمد خلف محمود|ص ى شمس|د| بــــ عي 

26o96| |ك عط|لمل|نجيل عزم حبــــسر عبــــد | ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

429873 ف محمد |محمد  يد رزق|بــــو |رسر ى لي  لمنصوره|حقوق 

7||446 ي|ن محمد|مه عبــــده رمض|س| لعشر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

52736| خليفتـــ عىل محمد خليفه| ر|ي ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

77|24 لق مصطفى|لخ|منيه محسن عبــــد | ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

4o33|| لحنش|لحميد |رضوى عىل حسن عبــــد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|34794 ى|محبــــ محمد محبــــ حس ني  ى شمس|تـــج ره عي 

83523 بــــى محمد|لخي  عر|بــــو |هبــــه  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

43|6|o ىسر|محمد جوده عىل محمد غبــــ ى شمس| لسن عي 

486784 لشيخ|هيم |بــــر|دل عزتـــ |محمد ع سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

9o3457 حمد |لصغي  |ل محمد |محمد جم ج|حقوق سوه

263|32 لجندى|هيم يوسف |بــــر|نعمه نرص  |تـــربــــيتـــ بــــنه

||5642 شور عبــــده|هلل سيد ع|منتـــ  ن|حقوق حلو

5|o528 ع ع|ن محمد ص|محمد رسر ن|بــــر رسر تـــربــــيتـــ دمنهور

7595o5 ئى نوبــــى|مريم نوبــــى حس ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

6o|759 حمد محمد عيش|محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

34928 ىط|لمع|بــــو|كر محمد |حمد ش| لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

65557 حد|لو|لعليم عبــــد |شذى محمد عبــــد  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

433775 لدين محمود منصور|م |محمود حس |ره طنط|تـــج

4o26o5 حمد عىل|رحمه محمد عىل  سكندريه|ل|بــــ |د|

64o77 حمد عويس|ل |ء كم|رس| لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6o26o6 م منسوبــــ محمد مصطفى|لمنسوبــــ عص| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

364967 عيل|سم|لعليم |حمد سعد عبــــد| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

2934|5 وق سمي  شح ى|تـــ |رسر لجي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

648|28 ف رمزى عبــــد | يدى|لع|م |لسل|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|667 ى  لسيد|ندى سيد حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|53833 حمد|رس محمد |م ي|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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224979 يوسف محمد حسن رزق تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

843426 لرحمن|يوبــــ عبــــد|رص |لن|زينبــــ عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

3523o4 هيم طعيمتـــ|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمود  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

|29853 تـــفى فتـــىحي محمد طه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|29o|5 لس وجيتـــ صليبــــ عطيتـــ كي  ن|علوم حلو

9|76o4 تـــ |فتـــ يوسف شح|رى ر|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|8o3| لمشد|لحميد |بــــ محمود عبــــد |رح علوم دمنهور

7832|| م|لسل|حمد عبــــد|يز |حمد ف| هره|لق|م |عل|

28473| ر موىس|لستـــ|م محمود عبــــد|ريه ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

525243 ين ي|ن د|بــــ سعد عجبــــ|يه| |في 
ل|ئى |ضتـــ بــــنه|علوم ري

49o947 ى ح|م ى|فظ جندي تـــ|دلي  وس سفي  ورصى سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

898o58 ئيل |ل رشدى مخ|رشدى كم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5o9959 هلل|حمد عبــــد|دل سعيد سعد |محمود ع ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

9|2488 ى |محمد عىل  هيم |بــــر|مي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

33|87o لم حسن|رص س|هلل ن|عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

6|3599 مد محمد محمود حسن|سلىم محمد ح |تـــربــــيتـــ بــــنه

28659 ن|لجليل زهر|دل عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

6|9|o| يد|لسيد أبــــو ز|رحمه محمد محمد  لمنصوره|حقوق 

2|8|64 ى|لسيد ش|حمد محمد |يحن   هي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

64569o ي
لشيخ|محمد صفوتـــ سعد مأمون | دئى لمنصوره|حقوق 

6|7o|6 دى|لبــــغد|رص محمود |ن| دون لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

254537 لدين|حمد عىلي سعد |حمد محمد | دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

246462 ج|محمد صبــــىح محمود حج ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

5|o8o4 وي حميده جويىلي|لد منش|خ بــــ دمنهور|د|

6||782 يدتـــ|عي محمد ز|لسبــــ|لعزيز |ريم عبــــد  |تـــربــــيتـــ بــــنه

352269 حمد|حمد عزمي |محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

524255 ي |ن عل|رو
لزهري|ء مصطفى ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

5o6678 مد|وي عىلي ح|حمد بــــسط|ء |سم| سيوط|عه |زر

776647 ى|ء سعيد محمد عبــــد |غيد لحميد بــــحي  زيق|لزق|ره |تـــج
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3553o6 ء درويش محمود درويش|رس| ى شمس| لسن عي 

|3|o52 بــــ نبــــيل حكيم|يه|ندرو | ى شمس|د| بــــ عي 

324496  عبــــد|لبــــ|ضل عبــــد|حمد ف|
ى
م|لسل|ق ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

57336 ل محمد محمد|م جم|سه صيدله بــــنى سويف

64o368 لرحمن حسن|هند عىل عبــــد زيق|لزق|حقوق 

2682o5 ل|لرحمن هل|حمد شبــــل عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

924|o| هلل  |لدين محفوظ خلف |ء|د محمد عل|زي ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8o4989 رق فولي|مي محمد ط ي|بــــ |د|
|لمنى

8657|2 ل محمد|لع|حمد عبــــد|ء |رس| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|9738 م|لسل|يمن محمد عبــــد |م |ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

844294 ى لسيد|ل عبــــد|يمن كم| |مي  ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

45|4o6 بــــ|لبــــ|حمد أيمن أحمد فتـــح | سكندريه|ل|هندستـــ 

26o232 هر محمد تـــوفيق عىل عبــــد ربــــه|هدير م ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4|2896 م|م|مريم عمرو فتـــوح  |حقوق طنط

47759| تـــ مدحتـــ زن تـــي|شم زن|تـــي ه|أمي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

9|9859 حمد  |حمد طه |طه  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

488366 د|ج محمود مر|حمد فر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4|69| ن|حمد محمد عىل محمد سليم| ى شمس|تـــج ره عي 

86582 كريم عويس مصطفى رجبــــ لفيوم|عه |زر

83o7|3 بــــ|لوه|حمد عبــــد|رك |عىلي مبــــ دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4|2o86 س عىلي|هيم عبــــ|بــــر|محمد  |ره طنط|تـــج

892928 ن محمدين محمد |حمد رمض| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2586|7 يد سعد س|بــــو|حمد سعيد | ى لم|لي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

65772 ى حس|لرحمن مدحتـــ محمود |عبــــد ى|مي  ني  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2|o49 ى|ن ي|بــــر رمض|محمد ص سي  هره|لق|ره |تـــج

|2|26| ن رمزي محمد عريف|مرو هره|لق|هندستـــ 

783774 لسيد محمد عىلي|حمد حسن | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

89|395 ه عبــــد| لرحيم |مل عبــــد|لعظيم ك|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

889676 لعليم مصطفى بــــيوم |هلل عبــــد|منتـــ  سيوط|تـــمريض 

444954 ن مصطفى محمود مصطفى|مرو سكندريه|ل|هندستـــ 

44|8|3 لبــــري|لحميد زىكي محمد |ء عبــــد |عىلي لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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356|79 لمجيد|مد عبــــد|مد محمد ح|ح |تـــربــــيتـــ بــــنه

48438 حمد محمود|حمد محمد | عه مشتـــهر|زر

636364 ي محمود محمد|لتـــيج|محمد حمدي 
ئى زيق|لزق|طبــــ 

96463 هلل| |رع عط|در ز|لق|حمد عبــــد |  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

32|666 عىل محمود محمد متـــول كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

28o26 لغنى مطر حسن|خلود مطر عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45oo|8 ف محمود ص|لح |ص لح|رسر |بــــ طنط|د|

8o9644 لشهيد يعقوبــــ|ك عبــــد|د مل|عم ره بــــنى سويف|تـــج

8o3394 لحميد|لرحمن حمدي عىلي عبــــد|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

694ooo ح|لفتـــ|عبــــد | لحليم وف|عمرو يوسف عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

46o362 ن ليله|لسيد شعبــــ|لسيد |ئى محمد |أم م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

6297| ن محمود|محمد سيد سليم ره بــــنى سويف|تـــج

68262o بــــيض|ل|وى محمد |لص|حمد |سلىم  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

23|799 حمد|لسيد |حمد محروس |سيد  هره|لق|حقوق 

32|8o9 لمجد|بــــو |لعزيز |ح عبــــد|هلل صل|منتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

28|4|2 |هيم حن|بــــر|جوزيف سمي   تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4|3622 ى|تـــ محمد ش|لشح|ممدوح محمود  هي  |ره طنط|تـــج

|26984 ي محمد بــــسيوئى|ليه و|ع
ئل محمود لطفى ى شمس حقوق عي 

83562| ح|لرحمن عىلي حسن تـــمس|عبــــد ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

2|6o5| لسيد عويس|ء ممدوح نرص |شيم هره|لق|بــــ |د|

6|44|9 ى محمد |ء ع|سم| لمزين|طف حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

49o4o8 يز محمد|ن محمد ف|ندى رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

84699| حسن محمد حسن صديق ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

83oo9 ئى|ل كيل|ء محمد هل|رس| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

368o99 حمد|لمنصف |هلل محمد عبــــد|عبــــد |حقوق بــــنه

698828 دق عمر عيد|يمن ص|ن |يم| لمنصورتـــ |تـــمريض 

686|25 مد|ء عمر جبــــريل ح|رس| لمنصوره|علوم 

|55772 لسيد|هيم |بــــر|حمد مدحتـــ | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o374o يه محمد حسن محمود| ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى
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256423 لشوربــــىح |ح |لفتـــ|حمد بــــيوم عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o52o2 ي|ر
لجعىل|ش |لدمرد|بــــ عىل |يه| |ئى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

27o64 ىط عىل|لع|سلىم عىل عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

233442 بــــ|مد حنفى خط|جر محن  ح|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

24|3|8 رى محمد|لبــــ|دل عبــــد|رق ع|ط رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

356o|9 ء محمود فتـــىح محمود|سم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

52787| زق|لر|در محمد عبــــد|لق|ء عيد عبــــد |سم| سكندريه|ل|بــــ |د|

856346 دق|نعمه محمود عيد ص ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

777o45 ر|لنج|ود |لحميد سعيد د|ء عبــــد |سن زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

34|4|7 هلل|د عبــــد|لجو|رص عبــــد|حمد ن| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

92|oo| رصى عزم بــــسيط |ريم ح ج|ره سوه|تـــج

753688 ن وى|سكندر حص|زىك | مي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

875754 ل محمد  |لرحمن مدحتـــ كم|عبــــد سيوط|ره |تـــج

45|382 ش|بــــو عي|لرحمن |لسيد عبــــده عبــــد |وليد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4|39o| شد|حمد ر|م محمد |حمد س| |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

|4563 فظ|لح|حمد عبــــد |رق فتـــىح |ط| ن|ج هره|لق|عه |زر

249oo4 شد|ن ر|ن رمض|ء حسن رمض|لزهر|طمه |ف ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9|3426 شم |شد ه|محمد عىل ر سيوط|حقوق 

|6329 حمد|لسيد |م محمد |ندى هش هره|لق|ج طبــــيع |عل

276777 ن|لمحسن شعبــــ|حمد عبــــد|م |سل| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|3|579 لحليم|لحميد عبــــد |ريم طه عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

6o4472 لعزبــــ|دل مسعد معوض |ء ع|رس| |تـــربــــيتـــ طنط

5|6272 يل|حمد مندور ط|هيم |بــــر|ء |سم| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

8|o57| حمد|حمد حميده |لفتـــ | ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|789|6 حمد|مؤمن منصور محمد  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

|64o9o لعزيز|حمد عبــــد |بــــو بــــكر محمد |لرحمن |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

642433 لعزيز شلبــــي|لمجيد عبــــد |حمد بــــكرى عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

897559 لغنى |طف محمود عبــــد|حمد ع| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9o646 ء محمد ميهوبــــ عويس|سم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|54558 حمد بــــيدق|حمد رجبــــ |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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5|8859 ى محمد حسن محمد حمودتـــ نرمي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

675844 لسيد|ز |لبــــ|لسيد |در |لق|عبــــد | ر|ي ط|ر دمي|ثــــ|

232492 ي
مد|سيد حسن ح| دئى ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|564|3 حمد|م عنتـــر |لرحمن عص|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

54636| لمدبــــولي|محمد صبــــىحي معروف | عمر رض دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|364o6 ح محمد|لفتـــ|حمد محمد عبــــد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

273o36 لمسيح جرس|نه رفعتـــ عبــــد|مري دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

885656 نم |م غ|لسل|دل عبــــد|ع| مه معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

|22444 ى مجدى مرع محمد حسن حني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7787o| هيم نجم|بــــر|لمنعم |حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

692|7| هيم|بــــر|مل وففى يوسف وجدى | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

92|95| لحميد  |حمد عبــــد|هلل |م فتـــح |حس ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

|57275 شم|لح محمد ه|ء ص|لزهر|طمتـــ |ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

83447o عيل|سم|ء عبــــيد عبــــيط |رس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4|3|79 لرحمن|حمد حسن عبــــد |عزه صبــــىح  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

7|o588 وز محمد محمد يونس عىل في  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

79339o عرص|ل|ح |ء محمد صل|حمد عل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8634|| ئيس|بــــ| مه عط|س|ك |ج دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

686588 لحميد مصطفى|حمد عبــــد |حمد محمد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|598 لحديد|بــــو |لعظيم |وى عبــــد |حمد عشم| ن|صيدله حلو

287694 يف|لدين عبــــد|يه نور| لمرضى رسر |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

227|68 لحفيظ|ئى محجوبــــ عبــــد|رق ه|ط لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3297o4 ي|ر
دل محمود|ئى ع|ه| ئى ى شمس| لسن عي 

7o3|56 لعجىم|د رزق |حمد فؤ|م |ريه تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

5|8894 لرحمن يونس|ل محمد عبــــد|ء جم|وف ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

34869 لنبــــي محمد|حمد عبــــد|محمود  هره|لق|ره |تـــج

538769 ي |يم|
حمد محمد حمد|ن حفنى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7o83|o لحسينى|عيل محمد |سم|ح سعد |سم لسويس|هندستـــ 

775255 لمنعم محمد متـــول درويش|هيم عبــــد |بــــر| زيق|لزق|حقوق 
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343|4 ى محمد حلىم|م |كريم حس لدين حسي   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

|7894o ي|ر
مه محمد|محمد سل| ئى ى شمس طبــــ عي 

85828 ى سيد قن ى محمد حسي  وى|حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6o7867 لصفىط|ع |لسبــــ|أيه رفيق  |حقوق طنط

64|998 لحميد محمود|لسيد عبــــد|يه | زيق|لزق|بــــ |د|

923466 وى|لص|لحميد |لدين عبــــد|محمد مىح  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|4236| ء محمد مصطفى محمد|ل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

63|729 لرحمن|عىل عبــــد| ن مهن|نوره زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

6o84o3 لبــــيوم|لحميد |عبــــد | ضىح رض ي صىح طنط
|معهد فنى

768783 لق محمد مصطفى دنيور|لخ|حمد عبــــد | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

2|9982 ه عبــــده فؤ| د عمر|مي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

329|67 هيم|بــــر|نبــــيل مصطفى | ند ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9|8943 دى هريدى |م نف|محمد س سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

69452| لحميد عنتـــر|هلل عبــــد |لحميد عبــــد |ليىل عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

463352 لحكيىم|م بــــدر |ن س|يم| |حقوق طنط

6|2749  خط|لعزيز |م مندوه عبــــد
ى
بــــ|لدسوق لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

34o263 ي|ر
هيم|بــــر|محمد محمود | ئى |نوعيتـــ بــــنه

62o922 ى محرم|هلل حس|بــــ |متـــ محمد ج|س| ني  ط|معتـــ دمي|علوم ج

636o|| لحمله|حمد محمد محمود محمد عىل |ح |سم قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

765495 ىس|لبــــل|لمرشدى |دل بــــكر |حمد ع| هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

32437o ح محمد|لفتـــ|لح عبــــد|م ص|سل| ى شمس حقوق عي 

8o3|96 وي|مروه ربــــيع محمد ص ي|علوم 
|لمنى

688339 لحميد محمد|م عبــــد |حمدى حسن س لمنصوره|عه |زر

7|2994 مل محمد كشك|لرحمن محمد محمد ك|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o2434 لسيد رزق|هلل |عبــــي  عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

4o3o65 لسيد حلوج|حمد محمود |لرحمن |عبــــد  سيوط|ره |تـــج

7o6|63 لق|لخ|لمحسن محمد عبــــد |تـــه عبــــد |نجيبــــ شح لمنصوره|هندستـــ 

49|78 هلل|لمطلبــــ عبــــد |هلل عبــــد |عىل عبــــد  هره|لق|حقوق 

|24528 جد محمد مصطفى|سيف م ى شمس|تـــج ره عي 

|28752 ل سيحتـــ|نوبــــ يشي هل|بــــ| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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9|8o65 زى فرغىل |حمد حج| |ر|ي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

426655 هلل هندى| |حمد حلىم عط|م |مر سكندريه|ل|صيدله 

7o257o |د صديق هل|لجو|يه عبــــد | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

679645 مد|لعوضى حبــــيبــــ ح|ن |لعوضى رمض| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

32o784 لسيد|لرحمن حسن سعد |عبــــد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

2|oo9 س|م محمد عبــــ|لدين حس|كريم  ن|هندستـــ حلو

69o849 لسيد|دى |لحم|ء |يه عل| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4|9975 ل|بــــوجم|مه عىلي محمد |س|كريم  لشيخ|بــــ كفر |د|

4|92|4 ء محمد عبــــودتـــ محمود حسن|رس| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

72|o4 بــــ|لتـــو|د عبــــد|ن رش|ء زيد|لىمي لفيوم|طبــــ 

|75656 ه | حمد محمود|لسيد |مي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|37oo5 ل|لجم|لرحمن مسعد عبــــده |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

3|86| م|م|م متـــولي |محمد هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|7895 لمجيد سيد|محمد عبــــد | ر|ي ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

7228o لعزيز|لعزيز محمود عبــــد |ء عبــــد |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|795| لمشد|لعزيز |ر محمد مدحتـــ عبــــد|مي هره|لق|ره |تـــج

337924 دق محمد صبــــيح|لص|بــــد |دى محمد ع|ف ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

8596|8 جح لبــــيبــــ عزيز|هيم ن|بــــر| ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

84|278 ي نور عىلي|ف
ى
طمه دسوق ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

4|49oo بــــ|هيم حج|بــــر|هيم |بــــر|ل |هيم جم|بــــر| سكندريه|ل|حقوق 

4|2999 لسيد خليل|رص فتـــىحي حسن |لن|رغد عبــــد  |حقوق طنط

6o|856 تـــ|حمد محمود محمد بــــرك| |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

786359 لم|حمد س|رص |لن|نهله عبــــد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

835923 س عىلي|ر عبــــ|ء مختـــ|سم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

347333 ف |حمد | حمد|لمتـــول |رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

43|2|| لسيد عيد مرىس|هينور محمد |م ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

62o469 ئى|لطهر|ق |لرز|مريم محمد عبــــد  ط|هندستـــ دمي
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229||6 ر|صليبــــ مني  مق| رين|م ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4235| لنمر|لق |لخ|لرحمن عبــــد |م محمد عبــــد |سل| هرتـــ |لق|تـــمريض 

7|5|o3 |لبــــن|لسعيد |لح |ف مصطفى ص|عف لمنصوره|حقوق 

522|64 ى عثــــم|ريه مه|ن سل|م محمود حسني  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|453|| محمد سيد فتـــىح محمود ى شمس|تـــج ره عي 

88|2|8 شد صديق |يمن ر|محمد  سيوط|بــــ |د|

8o8o78 ى عزيز|ن منقريوس |يم| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

327397 للطيف|حمد مرىسي عبــــد|هلل |منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7|3|84 ود|ر محمود د|عمر رجبــــ مختـــ ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

53o382 فع|لش|حمد |لسيد |ء سعيد |رس| لشيخ|هندستـــ كفر 

7|886 ن سعيد|ل عثــــم|روى جم| لفيوم |تـــمريض 

23|8|8 ر|ح محمد مختـــ|ح محمد صل|صل ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

3|4227 زق محمد|لر|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88354| هر عزتـــ عىل |ره م|س سيوط|بــــ |د|

52|o44 ى عبــــد|لزهر|طمتـــ |ف لحميد |ء محمود حسني 
رسر رسر

سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8o6933 ى|ل عبــــد|ره جم|س لمنعم حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

78727o حمد|هيم حسن حسنى عىل |بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

432688 فظ جعفر|لمحسن ح|مريم عبــــد  |ره طنط|تـــج

62o629 ن مرع|ن سليم|محمود محمد سليم لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

796o8 لجندي|فتـــ محمود|هلل محمد ر|منتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

489795 رس حسن محمد خرصى|رتـــ ي|س عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

4428o5 حمد بــــدوى|محسن بــــدوي حسن | رن |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

537374 ن|ل حفيضه عبــــد ربــــه عىطي|يتـــ جم| ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

869338 ى ك دم|رم محمود |حسي  ن|سو|حقوق 

||48|4 ي|حمد عبــــد |رق |محمد ط
لغنى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o267 حمد جنيدى|طف |مريم ع حقوق بــــنى سويف

439734 مي صبــــىحي أبــــو شعيشع|ن س|نور لشيخ|علوم كفر 

|49999 بــــو جبــــل|مد |حمد عطيه ح| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

528644 لجمل|د |لجو|لسيد عبــــد |محمد محمود محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 
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9|4975 لعزيز |وى عبــــد|حمد عك|د |زي سيوط|ره |تـــج

43564 ى يوسف|كريم ن فريد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34|379 د قنديل|لعظيم عو|مجدى محمود عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|37438 لعليم|روق عبــــد |يوسف مجدى ف ى شمس|د| بــــ عي 

57o|| لحميد|د محمد مصطفى عبــــد |سع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

3o296 ف سيد محمد|ندي  رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

76388o |هلل شتـــ|طف عوض |لد عىل محمد ع|خ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

23727o روز بــــدوى|جرجس ن| رين|م |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

633889 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|رس |عمر ي زيق|لزق|ره |تـــج

287369 وى|لد قن|لسيد خ|نسمه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

36977| در محمد|لق|زينبــــ محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

29495o محمد سيد عطيه سيد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o3o4| لحليم|لمحمدى عبــــد |دل |صبــــرى ع لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

8|2o3o ي
دي خلف فهىمي|ن ن|فيفى ره بــــنى سويف|تـــج

|3989o حمد محمد حبــــلص|رضوى سمي   هره|لق|ر |ثــــ|

266326 ى عبــــد|ي ح|لفتـــ|هلل عبــــد|لحق عبــــد|سمي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

9oo573 ن محمد |بــــدور محمد شعبــــ ج|تـــربــــيتـــ سوه

4||34| لحميد طلبــــه|محمد عبــــد | دين |تـــربــــيتـــ طنط

7o2|8o حمد محمد محمد يوسف|منيه | زيق|لزق|حقوق 

228788 هيم|بــــر|لموجود |رضوى محمد عبــــد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

7o3669 هلل مرىس محمد|محمد محسن عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

86o285 مريم فتـــىحي سوس جرجس سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|72o2 ق|لدق|د |حمد فؤ|لد |ن خ|نور سكندريه|ل|طبــــ 

429655 لدين عزوز عىل|مؤمن محمد سعد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

43|2o حمد|ن عىل محمود |رمض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

695296 ف عبــــده سعد |طمه |ف حمد|رسر لمنصوره|ره |تـــج

82|937 ي عبــــد|منصور ن لبــــصي  زيد|ج  سيوط|ره |تـــج

96673 هدى فتـــىح سيد محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

8358|o حمد|محمد سيد محمد  |هندستـــ قن
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|639|4 فرح محمد سعيد محمد يوسف تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

9o853o دى  |له|تـــ عبــــد|لدين بــــرك|ء نور |سم| ج|بــــ سوه|د|

27|95 بــــ|تـــي خط|مي نج|لدين س|م |ندى حس ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

793896 لسيد محمد حسن|دل |م ع|سل| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

6|727o رفيده محسن محمد قدوس ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

2428o3 هد|محمود لطفى عبــــدربــــه مج لمنصوره|حقوق 

|7458 لمجيد|مؤمن قدرى عىل عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4o7654 ى محمد عبــــد |لفتـــ|شذى عبــــد  ح|لفتـــ|ح عشر سكندريه|ل|نوعيتـــ 

58956 للطيف|هيم عىل عبــــد |بــــر|ميتـــ |س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

698348 لمقصود|ء محمد محمود عبــــد |وف لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

422o5| ن|زينبــــ محمد أحمد أحمد رضو سكندريه|ل|بــــ |د|

26o593 لمجيد|تـــ عبــــد|ء يشى فرح|ل| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

3|5574 حمد محمد تـــوفيق|ء |رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

783487 لسيد|لرحمن |لسيد عبــــد |ن |فن| زيق|لزق|بــــ |د|

3|85oo ف عىلي حسن|سهيلتـــ 
رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

842272 ر مىكي|لنج|لرحمن محمود |عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

336229 هيم محمد|بــــر|بــــر |يتـــ ص| سيه|نوعيتـــ عبــــ

5289o6 حمد تـــرىكي|لمجيد |ن عبــــد |مرو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6o7634 لرحمن محمد|بــــ مرزوق عبــــد |يه|ن |يم| |بــــ طنط|د|

64||85 حمد|لسيد |هيم محمد |بــــر| زيق|لزق|ره |تـــج

|6352 هيم|بــــر|د |يمن محمد رش|لرحمن |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

6265o9 ن مرىس|رس رمض|هدى ي زيق|لزق|هندستـــ 

48837 ف قرئى |خلود  حمد|رسر ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

|58|99 حد|لو|ره محمد فرج عبــــد |س هره|لق|ر |ثــــ|

2698|o هيم|بــــر|ل محمد |لع|لرحمن سعيد عبــــد|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

68563 هلل|هلل عىل عبــــد|ن عبــــد|نريم س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

525785 ى روق شنوده|جح ف|ن| مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

785438 حمد محمد|هبــــه محمد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

248398 دى|له|حمد عبــــد|خلود تـــوفيق سيد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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37396 لفضل|بــــو|مه حمزه محمد |له سل|ه ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

699o65 تـــ عطيه سويلم|طمه طه عرف|ف لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

834|58 س حسن|لد عبــــ|ر خ|من دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

6o|97| لبــــلقينى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ء مجدى |رس| |تـــربــــيتـــ طنط

537572 هيم مصطفى|بــــر|حمد |ل |بــــل تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

773327 حمد|لرحيم |ل عبــــد |دين جم|ن ى شمس| لسن عي 

875274 ى | رمي|يمن |ره |س هيى سيوط|صيدلتـــ 

8|7635 ي محمود 
حمد صفوتـــ محمد|منى صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

443524 لسيد نمله|لسعيد |لحليم |غبــــ عبــــد|ر لمنصوره|علوم 

2|9oo د محمود|رص مر|لن|سلىم عبــــد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

6|4423 لدين|ل |لحميد جم|ء محمد عبــــد |ل| |طبــــ طنط

338852 لسميع محمد|طمتـــ محمد عبــــد|ف لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

6o47|8 لدرس|لد طلعتـــ محمد |جر خ|ه لمنصوره|بــــ |د|

265|8o لمدبــــول زهي |م |محمد س |ره بــــنه|تـــج

888775 بــــر  |لدين عىل ج|د |محمد عم سيوط|علوم 

6352o8 م عىلي موىسي|ء هش|هن زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

699777 يه محمد عوض محمد| لمنصوره|بــــ |د|

7o3697 عيل مصطفى معلق|سم|سط |لبــــ|سمر عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|87|7 وى|لص|عيل |سم|ح |لفتـــ|ئل عبــــد |ن و|يم| بــــ دمنهور|د|

333|7| ج محمود حلىم|هلل حج|عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

779395 م|لسيد ضي|محمد حسن  زيق|لزق|هندستـــ 

6|957 حمد محمد|م طه |سل| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

3744| بــــ محمد عيد عىلي|يه| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

74935 رص محمود محمد محمود|لن|محمود عبــــد  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

75294| لمقصود|لدين عبــــد|ح |لرحمن محمد صل|عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45835 ن محروس رمزى خليل|مري ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

36o567 بــــ|ر غر|لغف|حمد عبــــد|ن حسن |يم| |ره بــــنه|تـــج

|67o97 شم|هيم مصطفى ه|بــــر|رق مصطفى |ط |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

697338 مد|لمنعم ح|طف عبــــد |لمنعم ع|عبــــد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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2|873o لمعىط|حمد عبــــد|ل |يوسف جم ى شمس|تـــج ره عي 

8|6325 ن|محمد عىلي حسن عثــــم ي|بــــ |د|
|لمنى

695562 لبــــرع|حمد محمد محرم |هيم |بــــر|حمد | لمنصوره|هندستـــ 

7o84|2 تـــه محمد|ل شح|محمد جم لمنصورتـــ |تـــمريض 

923245 حمد  |ء محمود عيد |لىمي ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

523736 لعزيز محمود معوض|لق عبــــد |لخ|عمر عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

||8463 ن|هيم رضو|بــــر|لدين مصطفى |ل |مصطفى جم ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8o|232 سحق|سحق وهيبــــ |ر |من ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

3|7687 م تـــوفيق سيد|تـــوفيق عص تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

44723| ف  ى|ألبــــ|بــــ صبــــىح محمد |لدين إيه|رسر صي  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

8527| ي|ر
لىحي|ن عبــــد |رمزي شعبــــ| ئى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

455|2 لسيد|لجليل محمود |حمد عبــــد | هره|لق|هندستـــ 

237873 بــــر بــــخيتـــ سيد|ندى ص هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|7534 مل حربــــ|لد طلعتـــ ك|خ| هي سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

7||482 مي|لنظ|مد |حمد نسيم ح|ل |كم لمنصوره|ره |تـــج

542579 ى |ر |نتـــص| عيل مرشدى|سم|حمد حسي  بــــ دمنهور|د|

6466|9 لسيد|ئى فهىم |لغيط|لسيد |حمد | سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

4oo349 لس جرجس سعيد جرجس كي  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4o5464 هلل|ن محمد مصطفى محمد عبــــد |نوره سكندريه|ل|بــــ |د|

755437 ى | حمد|هيم |بــــر|يه حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

44o3|7 شم|لمنعم ه|حمد عبــــد|ن |يم| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

77|59| هيم|بــــر|لقوي |هدى محمد عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

89o679 بــــ طلعتـــ عيد صديق |رح سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

777364 لحر|هيم |بــــر|ن سعيد محمد |رو زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

76o559 مل عىلي|لسيد ك|ن |يم| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

9oo5o| قتـــ | لحميد محمود |حمد عبــــد|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o6233 عيل|سم|لدين محمد |ح |كريم صل  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

4o928o  رمض|لبــــ|ء محمد محمود عبــــد|لشيم|
ى
ن |ق

أبــــوعيطه
عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف
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9o||29 مصطفى محمود محمد معروف  ج|ره سوه|تـــج

85o2o4 حمد محمود|فتـــ |حمد ر| سيوط|هندستـــ 

45376 د محمود عىل|د يوسف فؤ|فؤ دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

8oo2o7 ي مرىسي|حمد ورد|ء |لىمي
ئى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

355282 ه|م بــــ|متـــ س|س|جر |ه ى شمس| لسن عي 

697|o6 لم|هيم س|بــــر|لدين محمود محمود |عز لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|4|789 لرحمن عليش|حمد عبــــد |هيم |بــــر| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

542||3 هيم|تـــ عوض إبــــر|مصطفى شح |حقوق طنط

6|84|9 مه|حمد يوسف يوسف سل| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

69o78| ن يوسف سعد بــــدير|نوره لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

86335| حمد محمد|حمد عطيه | دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

24o9|4 ن محمد منصور|حمد زيد|محمد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

25442o لففى|حمد |دل محمد |ندى ع ي صىح بــــنه
|معهد فنى

79|979 لعزيز|لد محمد عبــــد|محمد خ لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

46257 لحليم|فتـــ زغلول عبــــد|يىحي ر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|48452 لعزيز محمود|ن عبــــد |رمض| لي|د ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

338369 لد يوسف حسن|تـــفى خ ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4757o7 محمد حمدى عوض محمد |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

6o49o8 بــــو زيد|شهد محمد محمد  لمنصوره|علوم 

72o4| د|زق مر|لر|ن عبــــد |ء رمض|زهر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

4364o مد|د ح|طمه ربــــيع فؤ|ف ن|هندستـــ حلو

9oo684 بــــدين عىل |لع|حمد زين |د |نه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8|7oo4 لنور|صموئيل يوسف عبــــد| مرثــــ ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

35936| لق سعيد|لخ|ر عىل عبــــد|عم |حقوق بــــنه

263977 هيم|بــــر|بــــ زهنى محمد |يه|ندى  |علوم بــــنه

922662  مزيد ه|
ى
شم  |يه شوق دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|

ه ى جي 

224o62 حمد|لمعىط |مريم محمد عبــــد هره|لق|حقوق 

6|o943 هلل|ح حسن عبــــد |لفتـــ|ل محمد عبــــد |جم تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط
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887682 در |لق|تـــه سيد عبــــد|سلوى شح سيوط|تـــربــــيتـــ 

85324o م عيسي جوده|ء عص|شيم ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

5|222o دى عيد|له|محمود جمعتـــ عبــــد  علوم دمنهور

447448 لسيد|لسيد مصطفى |م |مريم هش سكندريه|ل|بــــ |د|

849672 بــــر عيد|رس ص|ندي ي لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

6o|62o ج|ج محمد حج|محمد حج |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7o9253 لسيد عمر|هيم |بــــر|محمد فوزى  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

349889 ى|سميتـــ محمد س لم محمد عيد عشر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

438259 وي|لقبــــل|آيه عىلي حسن عىلي  لشيخ|بــــ كفر |د|

527|29 ح عطيتـــ|لفتـــ|دل محمد عبــــد |يوسف ع سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

787797 سم|سم جميل ق|ن ق|نوره زيق|لزق|حقوق 

7886|3 لمعىط|بــــ عبــــد|لتـــو|لمعىط عبــــد|يه محمد عبــــد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7o|799 ه محمد محمد عل| ى|م حس|مي  ني  زيق|لزق|حقوق 

234594 حمد محمد يوسف|لد |يوسف خ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|3|877 نور رزق جرجس|رسيل |م ى شمس|د| بــــ عي 

4|7|2o لق محمد|لخ|حمد عبــــد |لق |لخ|عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

52353 د|بــــر محمد ج|منيتـــ ج| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

496o26 لعدل|تـــه عىل |ء أيمن شح|أسم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64|32o حمد|هيم |بــــر|عيل |سم|محمد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

36o745 لعظيم|لسيد عبــــد|لعظيم |عبــــد| لي|د |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|2|9|| ود محمد|لرؤف د|كريم عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

4o9|6| يه|ح محمد سف|م محمد صل|سه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

246334 لفتـــوح عىل يونس|بــــو|حمد حمدى | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|67o46 زق محمد محمد|لر|حمد نبــــيل عبــــد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

772886 ى نبــــيل جميل بــــطرس| مي  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

35|o78 ي ط|م|
نس حموده|رق عيس |ئى ى شمس|تـــج ره عي 

685668 حمد محمد|لسيد |ل محمد |م| لمنصوره|حقوق 

3596o| ن عوض عوض|طمتـــ عثــــم|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

77o57 نور|لعزيز |ل عبــــد |سميه جم مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع
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367|78 لليثــــى|لعليم |مصطفى محمد محمد عبــــد |حقوق بــــنه

89366o محمود لطفى عىل محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

272o|6 ف عىل عىل مطر|م |سل| رسر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

63o796 ر|مصطفى محمود فرج محمد عم ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

857583 ء محمد فريد شعبــــ| ي ن|نىح  ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

26oo92 بــــوحلوه|يدى محمود جمعه |ه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

355492 تـــ | ن|لبــــر زهر|نور عبــــد|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

35o798 ى|كريم  حسي 
ى مصطفى ن حسي  ى شمس علوم عي 

9||2|5 در |لق|حمد عبــــد|رص |لن|ء عبــــد|دع ج |تـــمريض سوه

54|2|9 هلل رزق خليف|محمد جمعه عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

337934 ل|لج|لسيد مرع سلومه |محمد  |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

4|9296 |لرحمن عىل |نهله عبــــد 
ى
لحوق لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

284457 ف |ندى |س دق|زوريس ص|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

856449  عىلي|هيم |بــــر|بــــ |يه|
ى مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|5|7|9 لرحمن شلبــــى|لدين عبــــد |ح |نبــــيله عىل صل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

689784 بــــينى محسبــــ | |رويد ق|لشر حمد|وى |لشر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|78745 ن|لد عزتـــ سليم|ندى خ هره|لق|حقوق 

236934 لعظيم|ندى كرم موىس عبــــد ن|بــــ حلو|د|

7o7737 ى عبــــد |ع ي|لسبــــ|يوسف  بــــ|لتـــو|سي  لمنصوره|هندستـــ 

9|5o26 ى سيد محمد  محمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

23572 ى مصطفى عبــــد |يوسف ط دى|له|رق حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o9677 لمتـــول محمد رزق|لمتـــول |حمد | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

477649 د|مريم محمد محمد محمود حم |ره بــــنه|تـــج

527885 لدين صبــــرى عىل قطبــــ|عىل  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

9|5962 مل جوده |محمد مصطفى ك ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|2oo6 ن حبــــيبــــه|هيم مصطفى رضو|بــــر|د |زي |ره طنط|تـــج

852|24 ي حسن|هبــــه حسن م
ضى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6295o6 وى|لح|لم |ء فتـــىح س|عمرو عل |ره بــــنه|تـــج

8|7547 لك|لم|عبــــد| لوف|بــــو|زم محمد |ح ي|بــــ |د|
|لمنى

4|936| لبــــري|لمنعم زىكي محمد |منيه عبــــد | |حقوق طنط
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775742 ح|لفتـــ|لسعيد عبــــد |حمد محمد |عمر  هره|لق|ج طبــــيع |عل

7|3|22 ن|لسيد حس|حمد محمد محمد | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

54o|54 هلل|ر فتـــح |لستـــ|لدين عبــــد|ء |حمد عل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|2|7o لدين جنيدى|ح |لدين صل|محمد سعد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

634857 ل|لع|لرحمن عبــــد|حمد سعد زىك عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

448329 لد محمود محمد لبــــيبــــ|ن خ|رو سكندريه|ل|بــــ |د|

775o|7 ى تـــوفيق سل|س عص|ين| مه|م خرصى  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

49532 مصطفى سيد عىل عفيفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62539| حمد محمود نبــــيل حلىم حسن|عمر  زيق|لزق|هندستـــ 

|34673 ى محمد سيد محمد حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6422o7 م محمد|لتـــه|ده |يوسف عبــــ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o778 ر|للطيف عم|وى عبــــد|محمد سعد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4||675 سط فرج|لبــــ|لمرضى عبــــد|رق عبــــد|ن ط|نوره |حقوق طنط

4448o4 لحفنى بــــصل|لرحمن |ء محمد عبــــد|عىلي ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

28|99o حمد محمد|روق |بــــ ف|يه|كريم  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

48o392 يف محمد سعيد عبــــد ق|لبــــول|لمجيد |عمر رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25|5|2 عيل|سم|م محمد |لسل|محمد عبــــد س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

26577| لعظيم|محمد نبــــيل فتـــىح عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|4883| ن|حمد رضو|ن محمد |طمه رضو|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

44o9|| ى|محمود ع ى سيد أحمد حسي  دل حسي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

9o323o لسيد محمد محمد | |ند تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|3928o لعظيم|روق عبــــد |سهيله حلىم ف ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

256o79 هلل زهره|حمد يسن عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6|6749 وى|لطلخ|حمد محمد |نسمتـــ  ط|بــــ دمي|د|

434oo |زق |لر|لدين عبــــد |ح |ء صل|لزهر|طمتـــ |ف
هيم|بــــر

هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o5788 ض عىل|لد ري|ء خ|شيم لمنصوره|بــــ |د|

2|2|48 ش|لحو|حمد |ئى محمود |زم ه|ح ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

255|4| لفيو|ىط |لع|لمجيد عبــــد |ن محمد عبــــد|نوره تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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|55433 لسيد أبــــو سمرتـــ|لسيد |لد |يدى خ|ه ى شمس|د| بــــ عي 

44764 هدى زينهم محمود عيسوى محمد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

826753 ى|هبــــه حمدي  حمد حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

22|753 حمد|لرحمن |مه عبــــد|س|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|62o9 مر عىل|رضوى هيسم ع ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

424|48 ى  ر| مي 
ى
شد رزق|نبــــيل شوق سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

6o949 ى محمد|بــــو|لحكيم |سهي  عبــــد  ليمي  بــــ بــــنى سويف|د|

27|888 نىح  مجدى يوسف محمود يوسف| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|44888 لجوهرى|هيم |بــــر|منيه وليد حميدو | ن|بــــ حلو|د|

5o7727 مد محمد عىل محمد|جر ح|ه ط|بــــ دمي|د|

872o9 ى|هيم |بــــر|ء سعد |رس| مي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

35|oo4 ي ربــــيع |يتـــ ه|
ى |ئى هيم|بــــر|مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

36o|24 لغنى سعد|ن محمد عبــــد|رو ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

33242 مه|هلل محمود سل|دل عبــــد |ء ع|رس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

268577 بــــوحجر|س محمد |هلل عبــــ|عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

5o7627 ر|حمد عىل محمد بــــيص|هلل |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

266|28 بــــ حسن|لسيد دي|بــــ |عمرو دي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3|3853 هلل مرىسي|رق عبــــد|رتـــ ط|س كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

68o97 حمد محمد| |حمد رض| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

297765 ف عبــــد  لم|لعزيز عىل س|أحمد أرسر |نوعيتـــ بــــنه

775|85 ف ع| لم سعد|دل شحتـــه س|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

68426 طمه حسن عىل عيسوى|ف لفيوم|بــــ |د|

55o48 لنبــــى|شور جمعه عبــــد |ره ع|س ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

24o669 لرسول|لدين عبــــد|ح |دل صل|م ع|هش دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

4o546o لرحيم حسن محمود|حبــــيبــــتـــ عىل عبــــد  ره دمنهور|تـــج

8|3389 وس|د تـــ|ري بــــطرس عي|م ورصى سيوط|ره |تـــج

526487 يد|هلل ز|ل فتـــىح عبــــد|لرحمن جم|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|34|2| لمنعم فهىم|يوسف مصطفى عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

44o6| حمد حسن|بــــ |يه|حمد | ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

522462 ح|لرم|دل حسن حسن |ع لشيخ|عه كفر |زر
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22|69| ن|ل عبــــيد محمد عثــــم|حمد جل| ى شمس|تـــج ره عي 

43665 عيل|سم|حمد محمد محمود | هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

287695 ى مجدى  ذل|لش|ذل محمد |لش|نرمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

426555 ى عبــــد |ر |من ى|حمد حسي  للطيف حسي  سكندريه|ل|طبــــ 

6o5268 لمتـــول|لمتـــول يىح |رص |ح ن|صبــــ | تـــمريض طنط

228338 لسعيد محمد|ء كرم محمد |رس| هرتـــ |لق|تـــمريض 

44|594 ل|لبــــص|أيه محمد عىلي محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

342325 بــــ|لسيد محمود حج|ء محمود |وف ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

755|46 هلل|لح عبــــد |ل محمد ص|م| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

8589o| دق|بــــسنتـــ مجدي محمد ص ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

647983 هيم|بــــر|لد محمد |ئى خ|ه لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

||7o62 لحليم|حمد سيد عبــــد |ده سعد |غ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35896 لسيد فروجه|لعزيز |ريم ربــــيع عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

363337 حمد|لعزيز محمد |ل عبــــد|جم ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8968o2 ى مي  مدحتـــ رمزى يوسف  | كي  ج|علوم سوه

|73867 ه مدحتـــ محمد محمد حسن| مي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

495394 |ن حمدي عط|جميل رمض ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|449|6 ى جميل ف| ر|ي ضل|حسي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8|5384 ك|لمل|ئيل عبــــد|مدحتـــ ميخ| رن ي|نوعيتـــ 
|لمنى

629948 هيم|بــــر|ن |يمن شعبــــ|هيم |بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|37o49 لجندى| |هيم عط|بــــر|محمود  هره|لق|ره |تـــج

37o6|4 لمجيد|لرحيم محمدى عبــــد|حمد مجدي عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

326289 ى س|ج ذكرى| مح حن|كلي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

698865 هيم عىل|بــــر|مر محمد عبــــده |محمد تـــ لمنصوره|هندستـــ 

4o96|4 تـــفى محمد زعقوق|لشو|لق |لخ|ر عبــــد |من |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|35684 يد|جر موىس صديق ز|ه هره|لق|علوم 

2324|4 لغنى محمد|لد عبــــد|ء خ|سم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

769||4 ى سليم|بــــر|م |بــــس ن|هيم حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

545528 حه|لعوضى محمد سم|لسيد |محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 
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857956 بــــ خلف محمد محمد|رح هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

33924 هلل محمد|مريم محمد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

2|74o3 ى صل|س حون|ح ط|ره حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

8||349 هيم|بــــر|د |ره ربــــيعي مر|س ي|بــــ |د|
|لمنى

857o49 لم|رك س|عىلي سيد مبــــ ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

84827o ى خ| لد عىلي محمد|لحسي  ن|سو|علوم 

8346o5 ن|ن سليم|ري رمض|محمود عم دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

456326 هيم|بــــر|محمد رزق زىك خليل  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3549o3 بــــو رسيع|هيم سيد |بــــر|مريم  ى شمس علوم عي 

257o5o حمد محمد صقر|ره |س لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

89o879 لحليم نرص  |م كريم عبــــد|هي سيوط|ره |تـــج

27233 لرحمن|ئل محمد عبــــد |ن و|نوره ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

757688 م|م|ن محمد |ن محمود سلط|سلط تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|29265 حمد|لمنعم خليل |حمد عبــــد | ن|هندستـــ حلو

892|o| بــــر |لم ص|ره حربــــى س|س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9o4o92 ن حنفى |رص عثــــم|ئشه ن|ع ج|طبــــ سوه

68866 ء محمد محمود محمد|عل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|73366 دق محمد|لص|محمد محمود عبــــد  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

7o57|o لجوهرى|لمتـــول |د |ء محمد رش|عل ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

9||338 حمد محمد  |دل |يه ع| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|6263| للطيف|م محمد محمد عبــــد |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

25365o  عىل مط
ى
وع|عمر شوق |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

لشيخ

|56568 م مصطفى حربــــى مصطفى|حس دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|56834 ن|ن رمض|د رمض|عمرو جه هره|لق|حقوق 

752937 ىط|لمع|بــــو |ىط رجبــــ |لمع|بــــو |طف محمد |ع عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8479o| هلل عمر|حمد حسبــــ |عمر  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

429o96 عيل بــــربــــش|سم|حمد |خلود محمد  |بــــ طنط|د|

639854 لسيد جلهوم|ن محمد محمود |حن ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و
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348o64 ي|لق|هيم |بــــر|هر محمد |محمد ز
ضى لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

686|69 ى محمد|د جمعه |ره عم|س مي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

62539o لغنى|هلل محمد عزتـــ عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

78|85| ى سليم|ي ن عوض حسن|سمي  هره|لق|ر |ثــــ|

76|575 ريج سمي  محمد محمد| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

34872| لكريم علم|لعزيز عبــــد|ن سمي  عبــــد|نوره ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

6o5482 ى |ي لعليم بــــدر|حمد محمد عبــــد |سمي  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

768785 ن|لم|سط س|لبــــ|حمد عبــــيد عبــــد | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

6o796o صف محمد عفيفى|ندى محمد ن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o3593 ي عيد |بــــسمه 
ز|لبــــ|لبــــسيوئى |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

233297 طف محمد عفيفى محمود|بــــسنتـــ ع ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

855332 للطيف|لعزيز عبــــد|عيل عبــــد|سم|محمد  حقوق بــــنى سويف

|43|34 د محمد منصور|لجو|م عبــــد |نهله س ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

872|3 تـــ بــــدر| ن صديق عىل|مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

633269 يمن سمي  حسن مصطفى|يوسف  زيق|لزق|ره |تـــج

763463 ح|لفل|ل فهىم محمد فريد |بــــتـــه| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|26827 يف محمد صبــــىحي عبــــد |نوره  هلل رفعتـــ|لدين رسر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6o5953 ى عىل يوسف عىل يوسف حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

763643 ف |ن |نوره لخرصى محمد عىل حسن|رسر تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

4973|5 لقوئى|مد |ن مصطفى محمد ح|رو ى شمس| لسن عي 

27o692 لسيد بــــسيوئى رجبــــ|حمد محمد | لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

|69|8o حمد مرىسي|حمد نبــــيل | |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

435843 د شلبــــي|لد فؤ|ره خ|س لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

79366| مه مصطفى|د سل|محمود زي لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

544482 ه فر| هلل|ج عىل عبــــد|مي  |حقوق طنط

57633 لليل|بــــو |يه جمعه سعد | بــــ بــــنى سويف|د|

637522 هيم|بــــر|مه |فوزى سل| ريموند زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|5o23 وى|لش|حمد محمود |محمود | دين لمنصوره|حقوق 

249o49 رأفتـــ ذىك نصي | ر|ي  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر
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5|5693 د بــــيوم|ندى طه عو ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4|2985 لحليم جزر|د عبــــد |حمد محمد فؤ|طمه |ف |حقوق طنط

62|8o4 وى|لكفر|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|محمد  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

|33o|5 هيم|بــــر|مريم محمود محمد  هره|لق|هندستـــ 

86|559 ن محمد|لرحمن محمد مرو|عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

3543o2 لسيد|دل زىك |ع| لي|د ى شمس| لسن عي 

68|934 لدين|بــــ |زق شه|لر|محمد بــــدير عبــــد | رن لمنصوره|حقوق 

638748 ء خلف محمود عىل فرغىل|رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

343||7 لجليل سيد|هلل عبــــد|خلود عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5396o |لبــــ|ن عبــــد |حمد شعبــــ|د |زي
ى
ق علوم بــــنى سويف

775993 هيم|بــــر|منيه تـــوفيق محمد فتـــىح | زيق|لزق|بــــ |د|

|33|83 حمد|بــــ |لوه|عيل عبــــد |سم|حمد |ء |ل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o7699 ى |ره |س لد|لسيد خ|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

53o447 ئى|لتـــلبــــ|ن محمد |سهيله رمض |حقوق طنط

4866|7 هلل|لسيد عطيه عوض |م |حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77268o ر|لنج|هيم |بــــر|لمنعم |محمد سمي  عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6966|o بــــى|لعر|هلل |هلل عبــــد |ء عبــــد |رس| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

289957 هر حسن عىل|لظ|ء سيد عبــــد|ل| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

638376 لغريبــــ محمد خليل|محمد محمود محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

33429 لمقصود|لمعز محمود عبــــد |عبــــد | ند ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

829962 نيوس|ن حبــــيبــــ صمويل ط|ري|م دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|58244 س محمد|لبــــنى عبــــ|ء عبــــد |رس| هره|لق|بــــ |د|

27o8|| ن|بــــر موىس سليم|ء ص|ل| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

687689 هيم عوض|بــــر|عمرو محمد عوض  لمنصوره|بــــ |د|

78o294 لحميد منصور عىلي|كر عبــــد |ئى ش|ه ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

89|224 ض |لعو|لحكيم عبــــد|ء منصور عبــــد|دع ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

9|4436 لرحمن |حمد حسن عبــــد|ء |لشيم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

33948o هيم|بــــر|لسميع عبــــده |طف عبــــد|ء ع|حسن |علوم بــــنه

284432 ر|لغف|محمد محمد عبــــد| ند تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

228||7 ى عبــــد لىح عبــــده|حبــــيبــــه حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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685|38 لهندي|هيم |بــــر|بــــوهيكل |رس |منيه ي| لمنصوره|بــــ |د|

43|89| لد طه غنيم|محمد خ |طبــــ طنط

439855 لحرصي|لسيد |ح |دل صل|ع| ر|ي لشيخ|بــــ كفر |د|

855873 ف محمد منصور|محمد  رسر ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

4|6562 ن|در عجل|لق|لد وليد عبــــد |خ ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

54o|93 هيم|بــــر|حمد حسن ذىكي |مه |س| سكندريه|ل|حقوق 

35|3o6 لسيد هيبــــه|ن |مد رمض|ء ح|شيم |حقوق بــــنه

2|487o طف محمد سعد محمد|محمد ع كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8444|3 ي ك
حمد|مل |رحمه مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

4469o8 ف صل|عمر  هيم|بــــر|ح |رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

345882 لمجيد|حمد عبــــد|ء ممدوح |سم| |حقوق بــــنه

87965 ى عثــــم ن|يمنى طه حسي  لفيوم|حقوق 

267256 لحميد قنديل|هر عبــــد |لدين م|ء|ره عل|س |حقوق بــــنه

852||5 ي محمد |صف
هيم|بــــر|ء مصطفى س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

439558 م خليفه|لسل|ح عبــــد|ره محمد صل|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9o73o2 م  |لسيد محمود تـــم|ن |يم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5o|828 عي حسن|لر|طمتـــ خديوي |ف سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

6oo3o2 جح|م ر|لسل|حمد بــــسيوئى محمد عبــــد | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

7688|| سم|لرحمن فيصل محمد ق|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

7o4977 يف | لوكيل|لسيد |ده |بــــو حم|حمد |حمد رسر ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

265934 لسيد|ع |مي  طلعتـــ رف| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

268o34 دى|له|ع محمد تـــوفيق عبــــد|رف ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

638564  عطيه|لشو|حمد محمد أحمد |
ى
دق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

89565o ى | لسيد |منيه عبــــده يسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

5|2358 حمد عىل عيس|محمد حسنى  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|339o2 حمد|سم |لق|بــــو|مه |س|ل |بــــل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|2o2oo بــــ|لوه|هيم عبــــد |بــــر|ئل |يه و| ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

7o247| لجوهرى|لسيد |بــــر محمد فتـــىح |مينه ج| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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78o77 بــــ|لوه|هيم عىل عبــــد |بــــر|لسعيد |عمرو محمد  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

846746 ر محمد زين|هلل مختـــ|ء عبــــد|لزهر|طمه |ف ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

829828 هيم|بــــر|لرحمن درويش مغربــــي |عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

7oo2o| رس عوض عبــــده|حمد ي| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

673o4 ي|ر
محمود عويس عجىم| ئى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|2798| د شفيق مملوك|جول عم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

23679o ل|ستـــقل|دل |رس ع|ء ي|ل| ى شمس|د| بــــ عي 

62734| ه محمد عبــــد بــــ|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|ني  زيق|لزق|نوعيتـــ 

856938 د محمد محمد|عمر عو ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

89|3o2 لرسول نرص  |ده كرم عبــــد|غ ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

485o79 ف محمد عبــــد |محمد  لمطلبــــ محمد|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

488|2o لسيد|ن |لرؤف زهر|ن عبــــد|رؤوف زهر لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

858846 لحكيم|هبــــه محمود محمد عبــــد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

843278 وي|د حلف|حمد محمد رش|ريم  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

86797| ن|لنوبــــي رضو|محمد محمد  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

278342 لم|م فتـــىح س|محمود س |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

443776 خ|لطبــــ|لحميد مصطفى محمد مصطفى |ر عبــــد|من ط|بــــ دمي|د|

462524 لنمر|حمد |لنعيم |لمنعم عبــــد |م عبــــد |هش لشيخ|ره كفر |تـــج

4528|o حمد|دى عىل |له|محمد فتـــىح عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

446684 بــــ|يمن محمود محمد خط|لحميد |عبــــد سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

4o|292 ف محمد سيد|رحمتـــ  لحلوج |حمد |رسر إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

66872 فظ|ن ح|حمد عثــــم|منيتـــ | لفيوم|عه |زر

676o24 ل|لعس|ء محمد مجدى محمد |وف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48|492 ن|لسيد رشو|م |هلل هش|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

876744 حمد حلىم سيد |عمرو  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

6|8398 ع|لسبــــ|محمد محمود محمد يشى  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

235|23 لعزيز|ح عبــــد|يوسف محمد صل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

625625 هلل|نس بــــهجتـــ وديع رزق |ن زيق|لزق|علوم 

|2|859 ود|لحميد د|حمد عبــــد |بــــسنتـــ محمد  ن|حقوق حلو
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|8o66 ن|م محمد عثــــم|مريم هش ى شمس|تـــج ره عي 

|333|o لرحمن محمد|حمد عبــــد |محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

627932 وي|م محمد مك|م|وى |ء مك|شيم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

66575 ه ك| هيم محمد|بــــر|مل |مي  ن|علوم حلو

427874 ى بــــل|لشيم| ي ربــــيع حسي 
ل|ء حنفى |عه طنط|زر

7|8|34 لسيد|لسيد |ندى محمد فتـــىح  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

449293 هلل هنيدى|ل عبــــد |زم جم|ح |ضتـــ طنط|علوم ري

74984 حمد سيد محمد سيد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

768598 ن|ن محمد سليم|ء سليم|ل| لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

2522|4 ى عبــــود|بــــو|مه |س|روضه  لعيني  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

68|654 |يمن متـــول متـــول عط|جليبــــيبــــ  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

5|2353 لفيل|عىلي محمد عىلي عىلي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|52925 جد|حمد م|ل |حمد جم| هره|لق|ره |تـــج

|36|83 ي
لغنى محمد|عبــــد | رض| دئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

697624 |لمو|هيم |بــــر|صبــــرى | حمد رض|
ى
ق ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 

لمنصورتـــ |بــــ

6|5937 لزينى| |حمد زكري|حمد | ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

|246oo لكريم|مه عىل عبــــد |س|رتـــ |س ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

546587 لنور|ح محمد أبــــو |لفتـــ|مسعود عبــــد | نور ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

5o3|74 ر|لنج|هيم |بــــر|حمد |ء سعيد |شيم سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

22o|o9 ى سليم| |ر|ي ف|مي  ن مبــــروك رسر ن|بــــ حلو|د|

32643| سط طه|لبــــ|لد عبــــد|بــــسملتـــ خ ى شمس|د| بــــ عي 

34o45 لسيد|م يشى |سيه هش| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

263976 لحويوى|لسيد |هلل |حمد عبــــد|ندى  |علوم بــــنه

6||o39 ف حسن صو|فتـــىحي  ن|رسر |ره طنط|تـــج

|33473 ى زىك فكرى زىك| مي  ى شمس|د| بــــ عي 

89o964 طف محمد مرىسي |مريم ع سيوط|تـــربــــيتـــ 

7o|368 هلل شفيق محمد|هلل محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

2839o6 مي  يسن مصطفى|يسن  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

78766 ده سليم سيد محمد|غ ج|بــــ سوه|د|
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234447 حمد|د محمد |محمد محمد فؤ سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

35o653 ن|لنبــــي محمود رمض|م عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

529|97 وي|لص|مل |د محمود ك|زي |حقوق طنط

34o236 د|لجو|عيل عبــــد|سم|رق محمد |ء ط|ول |تـــربــــيتـــ بــــنه

64548| ذل|لش|لسعيد |دل |محمد ع ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

845846 يح|لس|مه |حمد محمود سل| ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

545344 لسيد فكرى|هلل عمر محمد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|3o9|7 لليثــــى|در |لق|عمر محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

226776 ن|عيل رمض|سم|شد |عيل ر|سم| هره|لق|حقوق 

89548| ن مدئى خلف محمد |مصطفى عدن ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

5o8o52 حمد مرىس|ح |لفتـــ|شدوه مدحتـــ عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

432642 شتـــ|ن قط|لسيد رمض|طمه |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

32o3| روى عمر ربــــيع عمر| هره|لق|حقوق 

34o675 ى محمود س|بــــر|ن |يم| لم|هيم حسني  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

84755o وي محمود حسن|زينبــــ قن ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

88o9o3 ي
حمد محمد |محمد | دئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6294o7 ي|ر
ى|حمد س|لم |س| ئى لم جمي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

5533| بــــ|لتـــو|لحميد عبــــد |لعليم عبــــد |بــــوزيد عبــــد | ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

839474 هر|لط|يه رفعتـــ محمد | |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

35o345 ى مل|غبــــ ك|عزتـــ ر| مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

779647 ن|محمد جمعه عىل محمد عىل رضو زيق|لزق|عه |زر

624529 حمد محمد عىل|ء |آل ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

|385|8 شور مهدى|حمد ع|ره |س هره|لق|بــــ |د|

8o4o79 لس نور سمي  زىكي كي  ي|علوم 
|لمنى

854|o8 وي حسن|عشم| محمود رض بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

9|48|| هيم  |بــــر|ء عىل سيد |شيم سيوط|بــــ |د|

26oo3 هيم|بــــر|تـــ |هيم فرح|بــــر|طمه |ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8663|7 ي طلبــــتـــ|لش|محمود محمد عبــــد 
ى
ق |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5|7|25 لعزيز عوض|ل فوزى عبــــد|يدى بــــل|ه |علوم طنط

39|29 عيل|سم|ره يىحي محمد |س هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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4o8449 |لسيد مصطفى |مصطفى 
ى
لحوق |حقوق طنط

495278 لزين عىل حموده|لرحمن عبــــد|عىل عبــــد ره دمنهور|تـــج

539766 هيم|بــــر|هيم خليل |بــــر|نور محمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

56|46 يوسف جمعه سعد يوسف لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

648|38 لسيد وهيبــــى|ل |عمرو جم | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

24437 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد |بــــسنتـــ عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4227o| م محمد|لسل|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد| سكندريه|ل|طبــــ 

9|2863 ن |ن غريبــــ يوسف عثــــم|حس| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

443766 م محمود مصطفى|لسل|عبــــد| مريم زكري لشيخ|ره كفر |تـــج

|7924 هيم شمس|بــــر|لد محمد |محمد خ هره|لق|هندستـــ 

45|677 مل|بــــوز|سم رحيم |ل ق|م| ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

75457o لرحمن|ن عىل عىل عبــــد|يم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

278o| متـــ مصطفى معوض|س|لرحمن |عبــــد  هره|لق|عه |زر

||9567 لخطيبــــ|للطيف |حمد محمد عبــــد |هلل |منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

8324|| وس قديس|ندر|نسيم | ليدي |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

6437|2 لسيد|ح |لفتـــ|م نرص عبــــد |مر زيق|لزق|حقوق 

635386 ي زىكي بــــ|رجوه ن لمعىطي|ز عبــــد|ج  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

435238 مشيىط|ل|ر عىل |ئى مختـــ|أم لشيخ|نوعيتـــ كفر 

252963 ن محمد عتـــيم|م رمض تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

63334| هيم|بــــر|لرحمن |حمد محمد عبــــد|طمتـــ |ف زيق|لزق|طبــــ 

7o7692 حمد محمد محمود منصور|منى  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

69237| يمنى محمد لطفى محمد لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o5o|o للطيف |لرحبــــم عبــــد |للطيف عبــــد |محمد عبــــد 
ع|هز

ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

2297|o ض|بــــو سمره ري|م |جر هش|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

42487| د|يكل حليم سند ج|م سكندريه|ل|علوم 

338582 ح|لفتـــ|للطيف عبــــد|ء محمود عبــــد|سم| |ره بــــنه|تـــج

346328 م عىل|م|لد مصطفى |رق خ|ط |بــــنه| هندستـــ شبــــر

85o44| ح|هيم صبــــ|بــــر|نسمه طلعتـــ  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

7|3o77 لسمنودى|لحسينى |روق |لسعيد ف|روق |ف ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى
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8o4588 ي محمود شلق|تـــسنيم 
مي|لمصطفى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

634934 ل عىل|م كم|عىل س قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

84o722 ى ي محمد حسن حسي 
مصطفى سيوط|صيدلتـــ 

4|5366 ر|لنج|هيم محمود |بــــر|هيم |بــــر|محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

|27672 ل وهبــــه|لرج|سلىمي عمرو عز  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3333o| بــــ عىل|لتـــو|حمد عبــــد|جر |ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

692554 لبــــر|حمد عبــــد |لعزيز |لبــــدوى عبــــد | |سه لمنصوره|علوم 

||7|64 لصمد|لغنى عبــــد |عبــــي  محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

9o75o5 حمد حسبــــ |بــــر |محمد ص ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

8o2626 هر بــــكر طه|محمد م ي|بــــ |د|
|لمنى

422556 لجليل|هدير مجدى فصيح عبــــد  سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

5|326| د|لمنعم محمد ج|لمنعم صبــــرى عبــــد|عبــــد طبــــ بــــيطرى دمنهور

446825 ف موىس عىل|حمد | رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

432826 لمهدى|لرحمن |حمد عبــــد |ن فخرى |يم| |ره طنط|تـــج

632974 حمد محمد|حمد صبــــىح | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

438948 ى منصور عىل يف حسي  رسر لشيخ|علوم كفر 

6|8476 لنور|بــــو |محمود مجدى محمود محمود  ط|هندستـــ دمي

35o94o لخي |بــــو|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|ل |متـــ جم|س| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

57432 ى|لمنعم |لدين عبــــد|ء |هلل عل|منه  مي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

752979 حمد خليفتـــ|لعربــــي |حمد محمد |محمد  زيق|لزق|حقوق 

8|37o8 جرجس| بــــتـــ حن|جون ثــــ ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

|24o37 |ل زىك حن|م غ|حس| كلودي هره|لق|ره |تـــج

363254 لسيد|ل |لع|ل عبــــد|محمود جم لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

78|32| ي|
روى حسينى غمري حسينى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

847o45 ي منصور محمود عبــــد
لحليم|مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

58458 هيم|بــــر|بــــر |ىط ج|لع|ن عبــــد |يم| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

897|26 حمد |حمد محمد |ء |ول ج|تـــربــــيتـــ سوه

248799 لمجيد|ء محمد صبــــىح عبــــد|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

3296oo هيم محمد قنصوتـــ|بــــر|كرم |بــــثــــينتـــ  |حقوق بــــنه

78|5|9 لد محمد|هلل خ|مريم سيف  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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|23789 وى|لص|هلل محمد سمي  |عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|52227 ي
ن عىل عويس|سليم| دئى ى شمس|زر عه عي 

253326 وق خ م|صم عل|لد ع|رسر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4|5782 ص|لقص|وي |ن يشى حلىم حط|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

86543o ي مسلوبــــ|م محمد حبــــ|بــــس
ىسر ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

844735 ى|ي ى د| سمي  ود|صبــــري حسي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

8o3595 لعزيز|نور عبــــد|م |سل|يوسف  ي|هندستـــ 
|لمنى

9|25|5 ى منصور | لفتـــ فتـــىح حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

4|7|59 ن مصطفى عيس|حمد مصطفى شعبــــ| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

52478| ف محمد جم|كريم  ل محمد بــــشي |رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

885926 لرحمن طه محمد عىلي |عبــــد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

92o296 لرحمن عىل  |ل عبــــد|حبــــيبــــه جم ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

8o8o63 ي حسيبــــ عبــــد| ىطي عىلي|لع|نىح  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

52o548 د|حمد حم|ح محمد |هلل صل|هبــــتـــ  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

365638 هيم|بــــر|ل |حمد وجيه جل| لمنصوره|حقوق 

626654 رى|رى قطبــــ بــــند|ر بــــند|بــــر| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

3|9948 ي|ر
هيم|بــــر|محمد رجبــــ | ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

2|9262 بــــ|لوه|مه سيد عبــــد|س|يوسف  ن|بــــ حلو|د|

882|23 م  |لرحمن شلق|حمد حسنى عبــــد| سيوط|طبــــ 

9o52o4 دل نظي  محمد |ء ع|لشيم| ج|بــــ سوه|د|

484435 لسيد|لسيد |مصطفى محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|376|8 س|لسيد عبــــ|تـــم حسن |ح ن|حقوق حلو

262699 عود|رس محمد ق|محمد ي شمون|نوعيتـــ 

4o6759 ف|لكل|نبــــيل محمد محمد | دين سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

9o256o حمد عمر |محمود | ر|ي ج|طبــــ سوه

|5299| ء وحيد فريد سيد|عل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|69927 ل|مح سليم هل|س| بــــول كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

527767 ف محمد طلبــــه |ندى  يح|لس|رسر ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف
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684884 ى  عجي 
محمود مجدى محمود مصطفى ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 

ي|و |لتـــكنولوج 

6||28| ع|لسبــــ|وى |لمنش|له مسعد |أص |بــــ طنط|د|

92236o ضى محمد |لر|محمود محمد عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

233597 ى|بــــو|ده |مي لسعود عنتـــر حسي  ى شمس حقوق عي 

5|766o ده|مريم محمود محمود محمد عبــــ بــــ دمنهور|د|

|7956 ى هلل|ح نصىح عبــــد |صل| جي  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

222||o ى محمد عبــــد |ل كم|نه هلل|ل حسي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5|5o35 بــــتـــ|لسيد محمد ثــــ|مديحتـــ حمدى  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|2758| ى|م |هش حمد عصمتـــ حسي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|33565 بــــ سيد محمد|يه|مصطفى   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

84484 م|ل محمد تـــم|حمد جم| ره بــــنى سويف|تـــج

|4|49 دى|له|حمد يشى |محمد  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

4o5359 مل محمد عىل|لسيد ك|هلل |هبــــتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

826|7o هلل|حمد حسن خلف |طمه |ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

28o4o9 لبــــيوم|للطيف |لحليم محمود عبــــد|محمود عبــــد هره|لق|هندستـــ 

258|72 ى ص ى |حسي  هيم|بــــر|بــــر حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2|9726 لمجيد|ء طه محمد عبــــد|سم| ى شمس| لسن عي 

3564o5 لسيد|در |لق|ء محمد عبــــد|محمد عل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

23o489 لعظيم محمود|ن عبــــد|محمد رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

443486 ي|س|
لمتـــولي|ء حلىمي محمد |متـــ ضى لشيخ|ره كفر |تـــج

879339 رص |لن|روق عبــــد|رص ف|لن|ل عبــــد|جم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

856937 ف شح|بــــيشوي  تـــه فهىمي|رسر ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

|7oo23 حمد|هيم |بــــر|ندى محمود  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

228974 ره محمدى محمد محمد عمر|س ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|7|2| ل|لع|لصبــــور محمد عبــــد|كريم محمد عبــــد هره|لق|حقوق 

337825 م|لرحمن قرط|ل عبــــد|لرحمن جم|عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|38247 ئيل|ئى صموئيل بــــولس ميخ|روم عه مشتـــهر|زر

7o4625 مر حسن|مل ع|هلل مجدى ك|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8925o9 حمد |دى محمد |منيه حسن نف| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري
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488o76 ئى|لسود|لق محروس |لخ|حمد محمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

8o|622 حمد|محمد سيد عىلي  ي|طبــــ 
|لمنى

4o383o لدين يونس محمد يونس|م |حمد عص| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|34957 ن|هيم محمد سليم|بــــر|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

52o848 ل جميل|وليد ممدوح كم| هند|ش ره دمنهور|تـــج

823o54 رص|لن|حمد عبــــد|ن عىلي |جيه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

9o7485 لحميد خليل |لعزيز عبــــد|فتـــىح عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

544329 عيل|سم|بــــر |ره محمد عنتـــر ص|س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

9o3334 هيم متـــول |بــــر|حمد محمود | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8|8|o9 لق محمد|لخ|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ي|علوم 
|لمنى

45o669 لحليم|لرءوف عبــــد |لحليم عبــــد |ر عبــــد |من |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

763774 هلل محسن محسن محمد مصطفى|يه | نوعيتـــ بــــور سعيد

2445o8 لعزيز محمد حسن روق|لد عبــــد|عمر خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

348|22 ى  ي|حسي 
ى عفيفى ف حسي  رسر |حقوق بــــنه

24|o57 لم محمد محمدين|حمد س| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

542o27 تـــ|هلل بــــرك|لمنعم عبــــد |دل عبــــد |كرم ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

88|o77 ف خليل موىس |ن |حن رسر ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

63883| لسيد|لسيد عىل |لحميد |جر عبــــد |ه زيق|لزق|علوم 

6752o بــــر محمد|حمد ج|عمرو  لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

8585|8 ي |سم|
ن|عيل عثــــم|سم|عيل مصطفى حقوق بــــنى سويف

426945 ه|لل|لسيد عبــــد|هيم |لسيد إبــــر|هيم |أيتـــ إبــــر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

528634 ف فؤ هيم حسن|د إبــــر|محمد أرسر ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

76457| حمد محمد حسن|در مسعد |ن ره بــــور سعيد|تـــج

6o|8o9 وق  لغريبــــ|لسيد متـــول |رسر ي صىح طنط
|معهد فنى

9o9o94 ى محمود |د فوزى |زي حمد |مي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|326o3 طف موريس بــــرسوم|له ع|ه ى شمس|تـــج ره عي 

35788 ف حسن حلىم عبــــد |ء |ل| لحليم|رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

76o543 حمد بــــيومي|ء سمي  |ل| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

77o865 هيم مهي |بــــر|ندى حلىم محمود  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

633o26 ى حج|يز |يز محمد ف|ف زى|مي  زيق|لزق|حقوق 
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7|o94| سم|شم ق|مصطفى عىل ه لمنصوره|هندستـــ 

4o99o8 د|هيم مر|بــــر|عيل محمد |سم|ن |نوره وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

22973o ى عيسوى |ي ن|هيم عيسوى ريح|بــــر|سمي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

234o9| ل ميىم نرص وهبــــه|سوري تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

3|3332 م محمد عىل|ن عص|رو ى شمس حقوق عي 

|27349 يف | ر|تـــم حمد محرم|رسر دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

68787 نور حسن عىلي|رتـــ |س لفيوم |تـــمريض 

|35545 فظ|لح|مر عبــــد |لحكيم ع|ره عبــــد |س د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8|993o م فتـــىحي محمد|ندي عص ي|بــــ |د|
|لمنى

9|o269 لس جندى لس نشأتـــ كي  كي  ج|هندستـــ سوه

347575 هيم|بــــر|لنبــــى |هيم عبــــد|بــــر|حمد | ى شمس| لسن عي 

237645 لخطيبــــ|هلل محمد |ره عبــــد|س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

242995 لح|لحميد عىل ص|محمد صبــــرى عبــــد ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

8o|66| ء عيد محمد محمد|شيم ي|صيدلتـــ 
|لمنى

6|||74 لبــــطشه|لرحمن |حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

877592 ه يشى خلف مرزوق  | مي  سيوط|تـــمريض 

868268 حمد|لبــــدري |هي |مروه بــــ دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

6|9|78 موئى|لسل|منه محمد مصطفى  ط|بــــ دمي|د|

438295 ن عىل محمد أبــــوشدين|ن بــــدر|جيه لشيخ|تـــمريض كفر 

9|39|5 هيم محمد  |بــــر|رحمه محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

326||2 ن رى|د زخ|د عي|مر| مي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6o676 ي
ى
ي|تـــي شبــــيبــــ عبــــد |رجبــــ ق

لغنى بــــ بــــنى سويف|د|

476o77 |لجليل منصور ند|هينور نبــــيل عبــــد |م سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

254936 ن|ن محمد عيد سليم|رو ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2944oo ليشع جرس|فع |ن| رين|م سيوط|بــــ |د|

527|55 مح سعد محمد محمد عىل|د س|زي |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|2544| ن|ح وهد|لفتـــ|ئل سمي  عبــــد |يوسف و ن|حقوق حلو

43|872 لد سعد حلىم|محمود خ |طبــــ طنط
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769o29 رص|ر ن|ن نص|محمود رمض لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

58933 لسميع عىل|بــــسمه عىل عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8o529| ل محمد محمد|م جم|عص ي|نوعيتـــ 
|لمنى

5o|534 سخرون خليل|ن |ريوس سليم|مك بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

3|3345 لعظيم|يمن مني  عبــــد| |ي|م ى شمس|د| بــــ عي 

372o2| يم|لرحمن غن|هيم عبــــد|بــــر|محمود  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

487242 در عطيه|لق|ح عبــــد |زم حمدى صل|ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

692299 |مل مرىس عط|مريم مصطفى ك لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5o5954 ط|حمد خليل مسعود خليل بــــل| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

4o4494 حمد|رس فتـــىح |فتـــىح ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o54|9 لودود محمد |محمد عبــــد| نور ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

35o368 د|هيم عي|بــــر|مر |هيم ع|بــــر| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

349265 هيم خليل|بــــر|هلل محمد خليل |منتـــ  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

857o|| ي حلىمي ك|
مل|حمد مصطفى لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

83285 وق محمد  حمد|هيم |بــــر|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

45692 هيم حربــــ|بــــر|ء محمد منصور |شيم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

692582 ز|حمد حر|لسيد |ز |طمه حر|ف لمنصوره|بــــ |د|

447o35 بــــر محمد عىل أحمد|زم ص|ح سكندريه|ل|هندستـــ 

693||7 ف غ|لبــــ |غ ربــــ|لكريم ش|لبــــ عبــــد |رسر صيدلتـــ بــــورسعيد

89763o لرحمن |د سمي  حنفى عبــــد|جه ج|عه سوه|زر

462595 لسيد عرص|لدين |ج |ئشتـــ حلىم رس|ع لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

254325 لخول|لم طه |ن فوزى س|نوره ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8|o|8o حمد محمد هديه|رق |ط ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

7o8|45 ن محمود|ج سعد سليم|لد رس|خ هندستـــ بــــور سعيد

84725 عطيه رستـــم عطيه محمد ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

86|76| ى |عمر خ حمد|لد حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4625| ى نبــــيل رزق زىك| مي  هره|لق|ره |تـــج

|54o|| ف |يوسف  لفتـــوح محمد|بــــو |رسر ى شمس حقوق عي 

75|3|o محمود طلعتـــ محمد محمد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

779498 ى عىل|در ي|خلود ن سي  زيق|لزق|صيدله 
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5o36oo ن|لسم|هلل |لد محمد عبــــد|سميه خ سكندريه|ل|ره |تـــج

283528 لمجيد فرج|مد عبــــد |لد ح|جر خ|ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|25|55 ى عبــــد  لحميد|لمنعم عبــــد |يوسف حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|35568 ى سيد ص|مي لح|ر محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2o9|6 س|بــــدر محمد فوزي عبــــ ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

425284 ي|ه
لريس|حمد محمود |ل |جل| ئى سكندريه|ل|صيدله 

772o83 لسيد|ح |لفتـــ|مصطفى محمد عبــــد  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

4o2989 ح|لفتـــ|لعزيز عبــــد|رق مصطفى عبــــد|ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2879| تـــوئى ميشيل وليم جندى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|8732 ح يوسف سعد|لفتـــ|ء عبــــد|ء عل|سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

86|873 لرحمن|حمد محمد عبــــد|ح |سم ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

7o3867 |حمد مهن|لكريم |ح عبــــد |لكريم صل|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

76oo|2 ى جعفر محمود محمد|ي سمي  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

|66o4| زق|لر|لرحيم عبــــد |حمد عبــــد |عمر  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o2592 وى|لفرم|لمنعم |عبــــد | حمد رض| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

773o72 لمعبــــود|هيم نجدى عبــــد|بــــر|لد |خ ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

|456|8 م|م|ر |لستـــ|محمد محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

68|437 لحميد يونس|حمد ممدوح محمود عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

|46266 عيل محمد عىل|سم|زم |ح| ن|ر ى شمس| لسن عي 

4928|2 ض عيسي|لد عمر ري|محمد خ دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

625373 ى |حمد |مريم  لحبــــسر|مي  لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

35oo2 ن|ن حس|عىل محمد رمض ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5626o ي|لع|ء سيد عبــــد |شيم
ل قرئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

482o87 حمد لولح|حمد محمد |ن |مرو سكندريه|ل|ره |تـــج

|3854| لسيد فرغىل|لدين |عهود علم  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7|5236 لسيد محمد عبــــده|ن وجيه |سلم لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

34|945 هيم محمد شلتـــوتـــ|بــــر|منيتـــ محمد | ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

243459 لخشن|نور عىل محمد |ل |نه ى شمس|زر عه عي 

52o554 تـــ محمد ح| ش|لمرد|فظ جميل |مي  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

8262o9 زق محمد|لر|م عبــــد|م عص|مر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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835932 ه محمود عىلي محمد| مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

357896 لرحمن|رق محمود عبــــد|لرحمن ط|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

677992 ج |ن |كريم محمد رمض لخرصى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

88||24 ى موىس |عبــــد لكريم عىل حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

234|79 هلل|لغنى عبــــد|م عبــــد|لغنى هش|عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

79|6o2 حمد محمد أحمد|ء |لشيم| زيق|لزق|عه |زر

526949 لرحمن محمود محمد محمد بــــريقع|عبــــد سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

3358|9 لعزيز|ضىحي عىلي محمد عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

6|5|4| لمتـــول غنيم|مد |د ح|يدى عم|ه ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

69737| لفتـــوح حسن فوده|بــــو |طمه محمد |ف لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|52o|8 ي
ى|محمد | دئى حمد حسني  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

82|723 ي عص
زي|حمد حج|م |مصطفى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

7o34o6 لسيد محمد|لعزيز |ن عبــــد |رحمه حمد زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

8262|3 ى خي  يوس|مريم  بــــ|مي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8o7777 ن محمد محمد|بــــسمه شعبــــ ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

64||53 محمد محسن محمد حسن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76|564 عمر خليفه سعد خليفه لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

4526o| وى|لطمل|م محروس عىل |دين هش|ن ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

9o3688 دى |ع بــــغد|حمد محمود فز| ج |تـــمريض سوه

535757 لمنعم أحمد حسن|لمنعم محمد عبــــد|عبــــد |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

4|5879 عيل|سم|متـــ |حمد سل|هلل محمد |منه  |حقوق طنط

64o788 د|لجل|لعزيز حمدى يوسف | ن عبــــد|مرو زيق|لزق|عه |زر

237|48 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|حمد |هيم |بــــر|خلود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7oo54o هيم|بــــر|م |لسل|هيم عبــــد |بــــر|ن |نوره زيق|لزق|صيدله 

4|o885 ف محمد عبــــد |هلل |منتـــ  لح|لحميد ص|رسر |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

87568 محمد سمي  محمد مرىسي ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

|7|78 ر|لنج|حمد عىل |جر محمد |ه ى شمس علوم عي 

4|778 زى جمعه|حمد مغ|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

493|67 ف حسن عبــــد|محمد  لحكيم|رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

2|2|2 دل نوبــــى محمد|جر ع|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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23|938 لنبــــى|عمر محمد فهىم عبــــد حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

355459 ئى محمد خليل|ه| ر|ي |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

7o54o2 در|لق|لعظيم عبــــد |دل عبــــد |كريم ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48o945 ى عش|ي حمد|روق |ن ف|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27o4oo ن|لحفنى مصطفى رضو|لجيوىسر |محمود  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|6|862 لمجد|بــــو|يدى محمد طه |ه ن|حقوق حلو

923959 ى|ش حمد محمد |ز محمد |هي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9oo72o حمد |در عفيفى |لق|ء عبــــد|رس| ج|ره سوه|تـــج

5|5659 ن|لمطلبــــ محمد عثــــم|هدير محمد عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|34|22 هيم|بــــر|ر |لستـــ|ء فتـــىح عبــــد |رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|6294 يف محمد حمدى حشيش|بــــ سم رسر تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

6oo887 هيم موىس|بــــر|ح موىس |لفتـــ|ندى عبــــد  |بــــ طنط|د|

692688 لسيد خلف|لسعيد |لسعيد محمد وحيد |جر |ه ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7792o6 فوزى عطيه محمد عىل| مه لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

2743| ل|سلوى محمد مصطفى جل سيوط|عه |زر

235o52 لغندور|محمد سعيد محمد  ن|سو|بــــ |د|

432|79 ن|هيم فتـــىح عمر|بــــر|م |له| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o295o مي|لش|محمود محمد مني   ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

86363| ى حمدي حلىمي |ي لمجد|بــــو|سمي  دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

286988 ف|د مجدى محمد خل|زي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|752o8 عيل محمد|سم|رص |محمد ن ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

29o54 هيم|بــــر|محمد عىلي عمر  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|49o73 لسعيد|س |ح عبــــ|صل| ر|ي ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|294|4 جرجس مدحتـــ عبــــده سدره ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

394o8 ل|لمعىط فض|م عبــــد|دتـــ هش|غ ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

5o9483 م|لسل|رص يوسف محمد عبــــد |لن|محمد عبــــد  سيوط|عه |زر

|54o|7 د نخله|هلل عي|يوسف نرص  ى شمس|تـــج ره عي 

|64|29 ن محمد|ن محسن عثــــم|مرو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

37344o حد|لو|محمود صبــــىحي محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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6322|7 هيم|بــــر|يمن عىل |م |ريه زيق|لزق|حقوق 

466|4 ضىح حسن مصطفى مصطفى ى شمس| لسن عي 

33|228 ء يوسف زىكي يوسف|ل| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

32o92| در|لق|بــــ عبــــد|لوه|حمد جميل عبــــد| هره|لق|عه |زر

3644|7 ى ذىك| ندرو جورج بــــشر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

839247 ج صبــــىحي عىلي|حج| رش ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

838436 رؤي محمد سعيد حسن دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

98272 ى محمود|تـــم عبــــد |ح لغنى حسي  ن|حقوق حلو

9oo|o4 يف محمد عبــــد ى |رسر لعزيز حسي  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

4984o3 بــــو عيطه|لرؤف |حمد محمد عبــــد |فتـــحيه  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||94o6 ل|ئل محمد هل|عمرو و ى شمس هندستـــ عي 

|2344o وى|محمد ممدوح محمد عفيفى حفن ن|حقوق حلو

822939 د|دي ذىكي ج|ريمون ن ي|هندستـــ 
|لمنى

|32922 ف ح|مريم  لمقصود|مد عبــــد |رسر ن|حقوق حلو

775293 تـــ|لشح|مد محمد |محمود ح زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

322774 ى|هيم |بــــر|حمد |لد |منى خ لحرصى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

267668 لمقصود يحن |ء عبــــد|حمد عل| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

8|786| ي محمد زين|من
ر حسنى حقوق بــــنى سويف

7|5359 ى حس م تـــوكل عىل|نرمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o92o9 ىطي|لمع|بــــو|لدين |حمد محمد سعد| لمنصوره|علوم 

634|6| هيم محمد|بــــر|خليل | ند زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6oo958 دى|له|هلل عبــــد|مل محمد عبــــد| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

369|52 ف مختـــ|حمد | حمد مصطفى|ر |رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|9o27 در|لق|عبــــد | حمد رض|زينبــــ  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3223oo ن هلل|بــــو مسلم حسن عبــــد|حسن | مي  ى شمس|د| بــــ عي 

6327o8 ش|لدمرد|ل محمد محمد |ن كم|رو زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

2268|| لسميع|عىل طلعتـــ عىل محمد عبــــد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

6o|625 لجخو|ن |لبــــىه سليم|يمن |محمود  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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2|87o7 ن|مه محمد محمد سليم|س|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

2|4832 |لعل|بــــو|د |هيم فؤ|بــــر|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

848874 يع|هيم ط|بــــر|ء رجبــــ |رس| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

64678 ن طلبــــتـــ|ء محمد حس|شيم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

325742 لحميد|منيتـــ عمر محمد عبــــد| ى شمس|د| بــــ عي 

695244  |لطفى محمد لطفى 
ى
لديبــــ|لدسوق |ره طنط|تـــج

237678 ى نشأتـــ طلعتـــ جرجس|ك رولي  هره|لق|علوم 

7oo395 لسيد محمد عىل|مه |س|ر |مي رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

22645o لغنى|عيل عىل عبــــد|سم|محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

83489o حمد|هيم |بــــر|لعزيز |لؤي عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4298|4 لعبــــد|هلل سعد |دل عبــــد |محمد ع ي صىح طنط
|معهد فنى

22o22 ى مط| سه ى|حسي  وع حسي  هره|لق|حقوق 

|72o58 |لعل|بــــو|حمد |هلل |حمد محمد عبــــد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6|275| بــــر|لص|لدين حسن |ل |هد يوسف كم|ن |بــــ طنط|د|

33938o ن|مل رفعتـــ محمود محمد عثــــم| |بــــ بــــنه|د|

85|||3 ى محمد|يم| ن يشي حسي  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

7o9798 حمد بــــدوى محمد|هيم |بــــر|م  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

694757 منى يحن  عطيه محمد لمنصوره|حقوق 

225963 د فتـــىح مدبــــول|حمد عم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|5372 ر|لغف|محمد عىل عىل عبــــد | رن ط|بــــ دمي|د|

|38|64 ى عبــــد |رص حس|هلل ن|عبــــد  لعظيم|ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

634652 محمود حمدى محمد محمود ربــــيع ى شمس طبــــ عي 

8|7|54 ى عبــــد|بــــه لصمد|ء ميرص حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|62547 هيم|بــــر|م محمد |معتـــصم عص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o4534 ى |رق |ء ط|وف لدحلبــــ|لسيد عىل حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

66996 ي محمود س
لم|سمر محمود مصطفى لفيوم|بــــ |د|

4676| حمد يىح زغلول|مصطفى  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2469|5 بــــوعزيز|لحفيظ |لم عبــــد|محمود س ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

73o8| ه ط| رق عيد محمدحسن|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

7o789o يز|لح ف|لحميد ص|لسيد عبــــد |محمد  لمنصوره|طبــــ 
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|74836 سم|حمد ق|م محمد |سل| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

7|7925 ى عبــــده محمد  ى|محمد حسي  لسيد حسني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

344826 ى موىس|سهيلتـــ صل ح محمد حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

33oo37 ف فوزى |يتـــ | لسيد|رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

4|354 ه عبــــد  هيم|بــــر|لحميد |لمنعم عبــــد |ني  هره|لق|حقوق 

84ooo4 ي|ره فتـــىحي سليم|س
ن مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

23627 لحميد|لرحمن محمد محمد عبــــد |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8886|3 ى |ه حس|لل|رحمه عىل عبــــد ني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|963 د|لجو|حمد عبــــد |يه رجبــــ | ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

|6|448 م|لسل|هيم عبــــد |بــــر|م |لسل|حسن عبــــد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

5372o8 وى|لحن|محمود عىل | عل تـــربــــيتـــ دمنهور

869673 ي|ر
حمد|هيم |بــــر|رص |لن|عبــــد| ئى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

758774  عىل|عمر 
ى
حمد صوق بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

لسويس|بــــ

5o577| حمد حسن سعيد|كريم حسن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|3264 دتـــ|هيم محمد سند زي|بــــر|نتـــى |ج ى شمس حقوق عي 

222|97 يف عزتـــ مرىس|من ر رسر ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

859232 لمحسن|حمد محمود محمد رجبــــ عبــــد| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

85582| لعظيم|حمد حسن عبــــد|تـــم |ح |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

6o3o64 حمد مره|هر حسنى |م عه مشتـــهر|زر

4|6222 ن|ن محمد سليم|للطيف سليم|ر عبــــد|من لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

22|o|6 ره عىل محمد سيد|س د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

6294o| هلل|تـــ عبــــد|لشح|هلل |مي عبــــد|س| لي|د زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

87o946 ي 
ى |مصطفى حمد محمود|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

5o9o5o بــــوسمره|لرحمن محمود محروس محمد |عبــــد  بــــ دمنهور|د|

37|88| عيل|سم|لمجد |بــــو |بــــر سيد |ص| ند ى شمس حقوق عي 

229942 ن|لسيد رضو|مصطفى محمد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

878525 بــــر محمود |لبــــدرى ج|محمد  سيوط|بــــ |د|

692966 س|هيم ر|بــــر|سلوى حمدى محمود  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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469|7 رص عىلي عىلي عمر|لن|محمد عبــــد ن|بــــ حلو|د|

6|6297 ن|ء عىل عىل عرف|رس| ط|معتـــ دمي|علوم ج

633467 لسيد خليل محمد محمد|ن |نوره زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

56423 مر|لعظيم ع|م منصور عبــــد|هش ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

332267 در|لق|م عبــــد|م|بــــ محمد |رح |حقوق بــــنه

6237o9 ديبــــ|ل|ىط |لمع|بــــو |ىط |لمع|بــــو |كريم محسن  ره بــــور سعيد|تـــج

767695 دى|حمد عي|حمد مصطفى | |رن لعريش|تـــربــــيتـــ 

786287 لعزيز ديبــــ|جر محمد عبــــد |ه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

248o3o ر|لغف|ء وجدى فتـــىح عبــــد|رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

7|||87 بــــديع بــــكر عىل حسن| دين لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

77|947 مؤمن عمرو ممدوح عطيه محمد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

879|3 ل|له سيد درو|لرحمن دربــــ|عبــــد لفيوم|ضتـــ |علوم ري

25o238 بــــو هشهش|بــــر عمر |يه ج| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

269785 هيم عريشتـــ|بــــر|محمد فوزى  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

9o7282 حمد |حمد صديق |يوسف  سيوط|هندستـــ 

4|9955 بــــر|عيل ص|سم|بــــر |هيم ص|بــــر|بــــر |ص ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

4453o5 م|لشلق|محمد محمود عىل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

422876 ض خلتـــ|هر ري|تـــريزه م |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|8786 ء محمد صبــــىح محمد|محمد ول ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

3|7292 حمد|سهيله يونس عنتـــر  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

|5|534 ى|حمد ج|حمد حمدي |ن |نوره هي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

767267 هلل|حمد سمي  محمد عبــــد|سمي   ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

484982 ى ك|لمل|د عزيز حبــــيبــــ عبــــد |ميل| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

445473 حد محمد|لو|م عبــــد |لسل|ر مجدى عبــــد |من سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

22843 ض سيد|محمد كرم ري ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

24649 ذلي محمد|رص ش|يتـــ ن| هره|لق|بــــ |د|

784369 لدين|حمد محمد شمس |لسيد | |ند ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

4997|6 تـــ عمر محمد|بــــسمتـــ حسن بــــرك تـــربــــيتـــ دمنهور
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222|37 يه جميل مسعود محمد سعيد| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

699864 فع|لش|س |لعبــــ|بــــو|لسيد محمد | لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

9o777| ده جريس |لبــــدرى قل|سيليوس |بــــ ج|هندستـــ سوه

88|4o8 بــــ حنس  |لتـــو|مريم محسن عبــــد سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6|3668 نم|لحميد غ|هيم محمود عبــــد|بــــر|ء |عىلي |بــــ طنط|د|

6925|4 رزق محمود رزق| رن لمنصوره|بــــ |د|

62oo35 ع|بــــر رف|ئى عطيه ج|ه تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

634788 لكريم|حمد عبــــد|لرحمن |محمد سعد عبــــد زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|77666 بــــو بــــكر|م رفعتـــ محمد |ريه لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

45|||5 هلل|لمنصف عبــــد |لمرضى عبــــد |حمد عبــــد | ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

8o5943 عيل|سم|ده محمد |ئد حم|ر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4|4574 قول|ل محمد ع|حمد جل| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

76|o68 حمد|هلل |حمد عبــــد |مريم  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

36477o حمد|طمتـــ محمد محمود محمد |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

759o88 ن محمد|محمد بــــخيتـــ رضو |حقوق بــــنه

788348 وق خ ى محمد|لد ي|رسر سي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

92o995 لسيد محمد |ن |ء عتـــم|حسن ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

787|2o مل|فتـــ معوض ك|دونه ر|م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|8944 ده عمر محمد|ر حم|من ي|بــــ |د|
|لمنى

9o398 كريمتـــ عىل محمد عىل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

23589 ف محمد |مه |س| عيل|سم|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|7429 لم|نور س|نرص | رن معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

28o353 ى حسن|رق |حبــــيبــــه ط حمد حسي  ن|بــــ حلو|د|

335947 حمد حسن محمد عىل|جر |ه ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|48|87 |ن رض|دل سليم|بــــ ع|رح هره|لق|حقوق 

|299o7 مي فهيم|در س|نه ن|دمي لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|39649 ن|حمد ري|عطيتـــو عىل | رن سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

477o67 تـــ مؤنس عبــــد | لمحسن عىلي محمد|مي  سكندريه|ل|ره |تـــج
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|32776 نور حسن سعيد|بــــسنتـــ  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

7568o4 حمد|ح |لفتـــ|دل عبــــد |عزيزه ع ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

45|o4| ى|لغنى |فوزى محمد عبــــد لمسي  |هندستـــ طنط

2|467 لق|لخ|د عبــــد |حمد رش|ندى  هره|لق|حقوق 

543922 |ح |لفتـــ|بــــوسيف عبــــد|بــــوخطوه |محمد 
بــــوخطوه

|حقوق طنط

489745 ى ميل سكندر|رج  |د جو|نرمي  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

4oo39o ي عبــــد |
ي محمد|حمد مصطفى

لغنى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o6325 ندى محمود رفعتـــ جبــــر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4|586o لسيد أحمد|لرحمن |لمحسن عبــــد |ء عبــــد |عىلي لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6o684| لغندور|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|رفعتـــ  لمنصوره|ره |تـــج

|3o9o| لم|حمد س|ء |دل عل|ع تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

86o3o7 لولي|بــــتـــ عبــــد|نور ثــــ|ميمه | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

764o8o فتـــ ج هلل|لعربــــى عطيتـــ |بــــر |مي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

344962 ي
لم حسن|محمود حسن س| دئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7|56o6 بــــو زيد حسن خليل|هر |رس ط|ف ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7||8|4 ن|ميه محمد منصور محمد رمض|س لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

834493 مد محمد معوض|ء ح|شيم دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

22o54 د|لجو|هد جمعتـــ عبــــد |ء مج|سم| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

986|3 ي محمود تـــوفيق|دع ء خي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

8o4435 ي | مور
نور تـــوفيق|عوئى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

52o584 ء محمد عىلي عبــــيد|ء عل|ل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

88897| ه حسنى مصطفى ش| كر |مي  سيوط|طبــــ 

459|3| هيم|بــــر|مه محمود |س|محمد  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

423879 لسيد|هيم محمود |بــــر|ن عيد |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

373342 وي|لطنط|لد محمد صبــــىح |محمد خ |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

362454 مل|هلل عمرو سيد ك|منتـــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

897296 تـــ |د شح|لجو|ر عزتـــ عبــــد|مي ي صىح سوه
ج|معهد فنى

2|874 دل فريىح خليل|رحمتـــ ع ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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762939 قتـــ حربــــى عبــــد | ن|لسم|د محمد |لجو|رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

359869 تـــه سمي  نجيبــــ|شح| رين|م ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

493|77 هلل|هلل سعيد عبــــد|محمود حميده عبــــد بــــ دمنهور|د|

|6636| م|رق عبــــده تـــه|محمد ط دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4592o7 لعربــــي|هيم |بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر|ن |رو |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|29379 ئى سيد|حمد وحيد كور| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6|9923 ف محمد مسعد |محمد  ده|لمتـــول زي|رسر ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

4|4728 ى|بــــر|عيل سعد |سم|بــــرين |ص هيم عجي  سكندريه|ل|بــــ |د|

25o79 حمد|وي |لص|حمد |رقيه  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7oo894 ن|لسميع محمد متـــول رمض|عىل عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

838865 حمد|لعزيز |رص عبــــد|لن|خلود عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

894892 لحميد |زق عبــــد|لر|شم عبــــد|محمد ه ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

89586 حمد|زى سيد |لرحمن حج|عبــــد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

4o62|7 هيم|بــــر|رس عزتـــ |سلىمي ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7757o2 لمجد|بــــو|مد |هلل ح|كر عبــــد |محمد ش ى شمس| لسن عي 

25o429 هيم|بــــر|حمد |ل مصطفى سيد |س ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

56o26 حمد|حمد |مروه مصلح  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

266622 تـــه|دق شح|لص|فيصل عبــــد| ند ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7|6|oo حه|لسيد عىل سم|مصطفى ربــــيع  ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

649433 سم محمد محمد|لمنعم ق|م عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84|o38 ي ن|م|
فضيل| لعط|بــــو|جح |ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

82o|29 دي عىلي محمد|بــــ ن|شه ي|بــــ |د|
|لمنى

344648  عبــــده |هيم |بــــر|بــــ |ه|ء |ل|
ى
ن|للبــــ|لدسوق ى شمس حقوق عي 

443o44 وي|لصفط|لعزيز |رضوي محمد عبــــد لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

85||25 دق غريبــــ محمد|لص|لحسن عبــــد| سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

495786 م محمد فكري سويلم عىل|سل| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

4|5996 لقيم|سمر محمود أحمد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

25238 لعزيز|دين محمود فرج عبــــد|ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

838|23 روز|ئيل مسعد ن|نوبــــ ميخ|بــــ| دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن
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792947 سويلم حسن| لصف|بــــو |م |سل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2|6o69 شور|لدين سيد ع|ل |د جم|رين هره|لق|هندستـــ 

679o73 ىسر|بــــر|ل|لعزيز |م محمد عمر عبــــد |عمر حس لمنصوره|حقوق 

337933 لسيد خليل|دى |له|لسيد محمد |محمد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

497676 شقر|ل|حمد |حمد سعد |ندى  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5538o ف عبــــد |حمد | لمنعم سيد|رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

893368 رص  |حمد ن|لدين |نرص | ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

696o54 حمد محمد غيط|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

49o432 يف |ي ى رسر هد محمد|عيل مج|سم|سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

4322o| متـــ|ن سعيد محمد سل|يم| |بــــ طنط|د|

487oo4 لرحمن محمود محمد محمود بــــيومي|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|686|9 لسميع|كريم محمد خرصى عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

825446 لعظيم|ده يوسف عبــــد|يه حم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|2892 |لنج|بــــو|محمود منىح  سعد  سكندريه|ل|طبــــ 

432455 يم|لد|حمد موىس عبــــد |طمه سيد |ف |طبــــ طنط

365558 ى|محمد مصطفى طنط وى سيد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|o577 وى|لشه|د |لجو|محمود محمد عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

23|62 د محمد فتـــىح معوض محمد|زي  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

357o5 لرحمن|حمد محمود عبــــد |لد |حمد خ| هره|لق|هندستـــ 

56777 هلل|يز رزق رزق |ئى م|روم حقوق بــــنى سويف

44|772 ي|لق|لصمد |لصمد محمد عبــــد |عبــــد | رش
ضى لشيخ|بــــ كفر |د|

8423o9 حمد|لسعود رجبــــ |بــــو|رغده  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

698o43 يمن بــــدوى محمد بــــدوى|ن |رو لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

545255 لمجد عىل محمد شعتـــ|بــــو |عىل  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

4o2249 دى|له|تـــ عىل عبــــد |لشح|سلىم عىل  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

852834 ى حس|محمد  ف حسي  ن|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

7|77o3 مل محمد|ل ك|ندى طل معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

834o78 لعليم محمد|ء عىلي عبــــد|دع دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

236928 ى بــــدر|من ى|ر حسي  لدين حسي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر
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864628 حمد|مي  محمد |ل|ر |من |نوعيتـــ فنيه قن

84o2o6 يح محمد|لس|ج |لحج|بــــو|حمد | ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

2|6|6 ن د|د عوض عو|عم| مي  ن|بــــ حلو|د|

799|2 لعزم|بــــو |حمد محمود |لسيد |يمن |لسيد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|45o3 بــــ|بــــوخط|هيم بــــيوم |بــــر|يمنى محمد  علوم دمنهور

7|7486 لسيد بــــدوى|ر محمد |لستـــ|نسمه عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

8||345 للطيف|لكريم عبــــد|ن عبــــد|ن رمض|حن ي|بــــ |د|
|لمنى

762476 حمد عىل|لسيد عىل |عىل  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|4|666 كريم محمد مرىس محمود ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

324o44 د محمد|لجو|هيم عىل عبــــد|بــــر| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|82| ى نبــــيل كم تـــه|ل شح|نرمي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

886675 فظ |لح|رقيه محمد حسن عبــــد سيوط|بــــ |د|

8o274 لحليم|مصطفى فهىم محمد عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8258o8 لرحمن|لحليم عبــــد|يه نرص عبــــد| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

9|59|8 هيم بــــطرس |بــــر|مريم رفعتـــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

92|o56 سحق رشيد  |عدل | رين|م ج|بــــ سوه|د|

85859| هلل|لد محمد عبــــد|محمد خ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

66947 لسيد|لسيد |م محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|257| ق|لمول وهبــــه |ء عبــــد |ره عل|س وى|لشر |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

78|357 ف |ن |يم| لسيد محمد|رسر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

235875 زق مهلل|لر|فرحه محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

|36o57 ى| دون|م وليم زعتـــر حني  ن|بــــ حلو|د|

23|823 لرحمن|لحفيظ عبــــد|ح عبــــد|لحفيظ صل|عبــــد هره|لق|هندستـــ 

764628 تـــ درويش|تـــ محمد حلىم بــــرك|محمد بــــرك تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

49|599 لرحمن|دل عىل محمد عىل عبــــد |ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

283357 لرحمن سيد عىل|لرحمن طه عبــــد|عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

7o86|| بــــ|لوه|لسميع محمد عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

4||99 ئى|لحكم عن|ن عبــــد |حمد رمض| ى شمس هندستـــ عي 

5o4473 ف محمد سليم عبــــد|ن |رو لرحمن|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

23|o|6 ف |ندرو | سحق عبــــده خليل|رسر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي
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|54726 مر|هيم ع|بــــر|لد |عمر خ كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

5o895o ن خليل حنفى|دق شعبــــ|لص|م محمد |سل| ره دمنهور|تـــج

9o4o37 حمد حسن |هيم |بــــر|ء |رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4o96o6 ى عبــــد |لغنى حس|حمد عبــــد |طمتـــ |ف لبــــر|ني  |بــــ طنط|د|

54|752 لعزيز بــــدر|لعزيز جمعتـــ عبــــد|عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5242o6 تـــه|جر محمود بــــكر محمود شح|ه |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

33|299 م عىل|لسل|حمد شكرى عبــــد|يمنى  |تـــربــــيتـــ بــــنه

4853o4 ى|جر محمد غ|ه زي حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

867o3 مل محمد|لد مدين ك|خ لفيوم|بــــ |د|

3|655| طمتـــ محمود محمد محمد عمر|ف هره|لق|ر |ثــــ|

778o8| لسيد محمد|رق |محمد ط زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|77475 حمد موىس|م |ء عص|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8296|2 عيل|سم|رون |ه| لوف|بــــو|لرحمن |عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

7o|268 عيل قورتـــ|سم|لدين محمد |ح |لسيد صل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

783329 ف عبــــد |محمد  لمنعم غريبــــ|رسر  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

226999 لرحمن مسعد سليم خليل|عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

643744 لم|عيل س|لرحيم إسم|أيمن رجبــــ عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|5|9|| هيم|بــــر|هلل |يه فهيم عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

7o6694 لمهدى محمد|لمهدى |هر محمد |م لمنصوره|عه |زر

|63752 لحميد|لحميد صبــــىح عبــــد |نىح  عبــــد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|2|886 م يونس|لسل|ل عىلي عبــــد |جم| عل هره|لق|ره |تـــج

|3|8|8 ج|ج محمد محمد ض|ء ض|رس| ى شمس|زر عه عي 

863234 حمد|ل حسن |مروه كم دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

753683 س|س عبــــ|ر محمد عبــــ|من لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

38452 ورى|ء محمد مصطفى مغ|ول هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

28o3o| ى |ء ط|سم| حمد|رق حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

252326 ر|لجز|طمه صبــــىح سعد |ف زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|63979 ل|لجم|لسيد |م محمد |ره هش|س ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8|5655 ح محمد|ر حسن صبــــ|من ي|بــــ |د|
|لمنى
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4o6939 ه|لل|ن محمد عىل عبــــد |نوره |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

5o284 ي|مل |لرحمن سعد ك|عبــــد  لزعي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

4985o2 ي|م |لسل|دهم عبــــد |ندي 
لسعدئى |ره طنط|تـــج

635949 لسعيد عىل|لسيد |لسعيد |م |حس ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

|55598 ن|للطيف زهر|ر مجدى عبــــد |مي ى شمس|د| بــــ عي 

6o9||5 وى|لمك|لعزيز |ء محسن عبــــد |بــــه لمنصوره|هندستـــ 

87o446 حمد|حمد محمد محمد | ن|سو|تـــربــــيتـــ 

7o64|6 ن|ضل بــــدر|لمعىط ف|دل عبــــد |ع| نور لمنصوره|ره |تـــج

34343o لسيد|هيم |بــــر|لسيد |حمد | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|6o895 هيم|بــــر|حمد |فرح سيد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|24823 ي
كر|د وليم ش|عم| سيلفى ى شمس حقوق عي 

683|39 ف رمض|هلل |منه  ن|ن محمد رمض|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|53o3 ين  ى محمد |شي  ى|مي  مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6462|8 لمنسر|م |لسل|حمد عبــــد |حمد |سيف  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

64|7o5 لسيد عىل عطيه جبــــر|ن |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

33638 هلل| |حمد محمد عط|مريم  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

62|436 ى |هند منتـــرص  لسعيد|لعشر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|26276 محمد عىل محمد عىل ن|هندستـــ حلو

52773| عيل جمعتـــ|سم|عيل مصطفى |سم|يه | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63o352 ى  هلل|حمد عبــــد |هلل |حمد عبــــد |حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|7866| لمسيح حكيم|ل عبــــد |يوسف جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

864862 لربــــ رزق|د|عوض ج| رين|م دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|73976 طف عىل دهبــــ|حمد ع| ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

6|96o9 لمتـــولي نجم|د |دل ج|دتـــ ع|غ ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|4|484 لحميد محمد فرج|مه محمد عبــــد |س|محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

343882 |لسل|فتـــ عبــــد|د ر|زي
ى
م دسوق ي |

لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

896oo8  ز|يه ي|
ى
يد |رس دسوق ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

687522 سم مصطفى|هيم ق|بــــر|سم |بــــ ق|يه| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 
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893837 ى رض ى |بــــو| |نرمي  حمد مقلد  |لعني  سيوط|بــــ |د|

878724 هلل فرغىل عىل  |جر عبــــد|ه سيوط|بــــ |د|

7o|683 حمد محمد عىل|ء متـــول |رس| زيق|لزق|هندستـــ 

822647 لرحمن|هر عبــــد|لدين ط|ح |ح صل|سم ي|بــــ |د|
|لمنى

32|7|3 مد نوح|لد ح|مصطفى خ بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

|55574 م منس|م|لسيد محمد |م |سهيله س ى شمس|تـــج ره عي 

485468 رق عىل محمد عىل حسن|ن ط|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

354575 ى عو| دين د محمد|محمد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

|28288 حسن| ل عط|ئى كم|محمد ه ى شمس|تـــج ره عي 

9|43|8 د  |ئى فوزى ج|نه ه|هيل سيوط|بــــ |د|

2|44o6 لدين حسن يوسف|ء |هلل وسيم محمد بــــه|نور ن|بــــ حلو|د|

62o543 تـــ موىس|د|لسيد س|مؤمن  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

5|788| ى |ي بــــر|لص|شم |حمد محمد ه|سمي  بــــ دمنهور|د|

84|998 لرحمن محمود|لنوبــــي عبــــد|لد |خ ن|سو|حقوق 

23o892 لمنصف مهنى|لح عبــــد|محمد ص عه مشتـــهر|زر

247o23 لدقن|حمد محمد محمد | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6|2299 ح|لح مفتـــ|أحمد محمد ص |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

5o|83| لم|فظ س|لح|طمه محمود عبــــد |ف سكندريه|ل|حقوق 

63o8o4 ى حسن|ه ئى لطفى رفعتـــ عشر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

688396 در سعد|لق|م سعد عبــــد |ن هش|يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

433639 محمد مصطفى محمد درويش |صيدله طنط

|2o423 بــــر محمد|دل ج|م ع|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6o7o94 هيم|بــــر|لمجيد |لفضل عبــــد |بــــو |محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o2343 لغنى|لىح عبــــد |له محمد عبــــد |ه زيق|لزق|بــــ |د|

4974o4 لقتـــ|لخو|هيم |دل إبــــر|ره ع|ي ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

699667 عيل|سم|عبــــي  عىل محمد  لمنصوره|ره |تـــج

|5o6o| للطيف محمد محمود محبــــوبــــ|محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o3897 شم|هيم ه|بــــر|ء محمود |سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

636826  |لر|ر عبــــد|من
ى
هيم|بــــر|ضى شوق هره|لق|ج طبــــيع |عل

843|79 ي |لبــــ|ره عبــــد|س
ى
ى غريبــــ|ق مي  سيوط|صيدلتـــ 

37o398 م جودتـــ محمد هيكل|هلل حس|منتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 3627 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

773463 زى|لخي  حج|ح أبــــو |لفتـــ|ل عبــــد |سلسبــــيل جم ى شمس| لسن عي 

784529 د محمد|لجو|ح عبــــد |لفتـــ|ندى عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

7|8||2 |رس محمد سعيد عىل |ريم ي
ى
لدسوق لمنصوره|عه |زر

32|922 هلل محمد|وى سعد|لجرز|مجدى | دين ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

843o94 ء مىكي حسن مىكي|سم ن|سو|تـــربــــيتـــ 

29859| لرحمن|ن عبــــيد موىس عبــــد|حن ج|بــــ سوه|د|

|55|25 نور|ن محمد محمد |نور ى شمس|تـــج ره عي 

343o32 للطيف زىك عوض|مه عبــــد|س|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

76523| لمرصى|حمد |محمد فوزى  ره بــــور سعيد|تـــج

|242|9 لم عىل|لم محمد س|يه س| ى شمس|تـــج ره عي 

937oo ى | عل حمد سيد|سيد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

483o42 م|لنو|لمنعم |سمي  عبــــد | ر|ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|6696 يع|لمقصود ط|يمن رجبــــ عبــــد |منى  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

58877 ف عبــــد |م |سل| بــــ|لوه|لحميد عبــــد |رسر زيق|لزق|حقوق 

364752 لمرىس|لسيد محمد |نشين  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2295o9 ء محمد سيد حسن|سم| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

5|5789 لبــــرلسي|لعزيز محمد رزق |ليىلي عىلي عبــــد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

882832 حمد  |طف |محمد ع| لي|د سيوط|حقوق 

424635 لمزين|ر محمد |لستـــ|حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|صيدله 

632984 لسيد|رص محمد |لسيد ن| زيق|لزق|هندستـــ 

2343o9 لس مل ك جرجس شنوده|كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

637778 لدين|لدين فخر |ندى صبــــري مىحي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

679998 وى|لغربــــ|حمد |حمد فهيم | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|5472 ى |سل |بــــ حمد|حمد حسي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

69687 بــــ سيف|لوه|لرحمن سيف عبــــد |عبــــد  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

84|6oo ى صل|ي ح محمود محمد|سمي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

3337o3 د فوزى نظي |فىل عم|بــــ ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

452243 للطيف عىل موىس|محمد عىل عبــــد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

69o98o لبــــديع عىل|ء عبــــد |ن عل|يم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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687724 ن|حد رمض|لو|لسيد عبــــد |لسيد منتـــرص | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

77o956 حمد|لحكم |عيل عبــــد |سم|حمد |منيه | زيق|لزق|بــــ |د|

336558 ل |ر كم|لغف|ء عبــــد|لزهر|طمه |ف
ر|لغف|عبــــد

ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|29659 عيل|سم|م |م|دل سيد |د ع|زي هره|لق|حقوق 

829473 ي
ن سيد محمد بــــكري|تـــعى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

||5969 ف |حمد | هيم عزيز|بــــر|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

6o4268 لسيد شلبــــى|ح محمد |مصطفى صل |ره طنط|تـــج

329789 هيم شندى عطوه|بــــر|سحر صبــــرى  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5o89o2 ج عىلي|حمد حج|حمد عىلي | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

87o9o5 حمد يسن عمر|م |نع| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

8944o2 عيل  |سم|حمد |هلل |محمود عبــــد سيوط|ره |تـــج

237o87 ى| جرجس| بــــخيتـــ حن| وجي  هره|لق|بــــ |د|

43|o8o |هيم |بــــر|ن |يتـــ حسن شعبــــ|
ى
لحوق |صيدله طنط

335o57 هيم|بــــر|هيم |بــــر|لد |خ| هند|ش ى شمس|زر عه عي 

882647 هر |لظ|مل بــــكر متـــول عبــــد| سيوط|حقوق 

5|o69o زم سمي  حسن عيد|ح طبــــ بــــيطرى دمنهور

2o585 ف فتـــىح يوسف|لرحمن |عبــــد  رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|385 عربــــى حمزه محمد عطيه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

634|7o بــــوبــــكر وجيه حسينى موىس محمد| زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

7|o279 لبــــدرى|ء حسن محمد محمد |ند لمنصوره|صيدله 

7649|2 لدين|ج |لدين يوسف تـــ|ج |ء تـــ|سم| ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

6234o4 ى رجبــــ|لق|رون عبــــد |رقيتـــ ه در حسي  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

|46478 حمد سعيد محمد|رتـــ |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

445676 هيم|بــــر|لعظيم |لعظيم محمد عبــــد|محمد عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

7689o4 ن|يد عويش زيد|طمه ز|ف لعريش|تـــربــــيتـــ 

68954o لسيد|روق فهىم |ء نرص ف|دع زيق|لزق|عه |زر

239o|3 لشكور محمود محمد محمود|جر عبــــد|ه ه ى نوعيتـــ جي 

8o9269 حسن عيد فتـــىحي محمد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

4|o626 ي|ل |لع|ن سعيد عبــــد|يوسف سليم
لحسينى |بــــ طنط|د|

44||4o لق|لخ|ل عبــــد|هيم كم|بــــر|لبــــنى  لشيخ|ره كفر |تـــج
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|75o48 لعدل|لسيد |سعد عبــــده |ء |دع ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

89o667 د |ن مر|ن محمد عثــــم|يم| سيوط|بــــ |د|

786379 لعزيز|هلل عبــــد|م عبــــد |حمد عص| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7778|7 لبــــسيوئى|لسيد |هيم |بــــر|محمد سليم  زيق|لزق|هندستـــ 

3|5623 حبــــيبــــتـــ محمد فنجرى محمد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

69984 لسيد|لحميد |بــــر عبــــد |يه ص| لفيوم|بــــ |د|

837|27 ي مغربــــي|لر|لسعود عبــــد|بــــو|حمد |
ضى |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

دى|لو

232748 م درويش|ء محمود تـــم|سم| هره|لق|علوم 

793889 ى|محمد  حمد محمد عطيه حسني  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

2|356 هيم|بــــر|طف مصطفى |تـــفى ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|9344 لموجود|لسيد عبــــد|يحن  محمد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

79|534 زم وصفى محمد|خلود ح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6|5298 زق|لر|دق عبــــد |حمد محسن ص| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

896|53 منه حسن عىل محمد | ج|بــــ سوه|د|

2|4||4 ئل محمد شديد|د و|ي| هره|لق|ره |تـــج

53454 ى|ن حسن |ء رمض|دع مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|64852 در|لق|سلىمي محمد عويس عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

68752o ن|لشفيق رمض|حسن عبــــد | لسيد رض| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

269243 ه محمد محمد موىس| مي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

9|89|o ي
مل محمد سيد |ك| دئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

79|849 |لعل|بــــو |لسيد |عمرو محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

9o9264 حمد محمد محمد |لحسن | ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|o798 ى|هيم محمد يونس عبــــد |بــــر| لغنى حسني  سكندريه|ل|حقوق 

32958o ح يوسف|لفتـــ|ح عبــــد|طمتـــ صل|ف |بــــ بــــنه|د|

2|9|74 ن درويش|نس رمض|كريم  هره|لق|حقوق 

8o|7o9 هيم|بــــر|د مديح |ئيل عم|ميخ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4|2892 ر صليبــــ|دو|ميل |مريم  |تـــربــــيتـــ طنط

6|827o ل محمد محمد دهبــــ|م جم|سل| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

44o979 ي |دع
يس|لح|ء سعد مصطفى لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|9o29 ل محمد نرص تـــوفيق|س ره بــــنى سويف|تـــج
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8||48| نه محروس لبــــيبــــ رزق|دمي ي|بــــ |د|
|لمنى

|26944 لقط|رنيم محمد ممدوح فهىم  هره|لق|حقوق 

|24977 ل جرجس|رك جورج هل|م |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

774645 لحزين|نور محمود محمد |م |ن حس|رو |طبــــ بــــنه

76722| رص محمد شيبــــه|م ن|هش ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

6|3638 ي|مي عبــــد|ء س|سم|
|لرشيد دئى زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

244666 حمد|ل |م محمد جم|هش هره|لق|حقوق 

89|338 ل عىل |لع|ر سعد عبــــد|لجبــــ|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|678| تـــ حسنى أحمدعبــــد  لمليىط|لعزيز |أمي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2629|8 هلل|هيم عوض |بــــر|حمد محمد |محمد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

334354 لحميد يونس|محمود محمد عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6o3534 دى حسن محمد|له|لسعيد عبــــد|تـــ |ي|عن |بــــ طنط|د|

447o28 ف وجيه بــــيومي |
ن|لسيد سلم|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

78o22| ج  محمد محمد سليم|محمد ن زيق|لزق|علوم 

272977 ى رجبــــ محمود|ه يدى حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

68|423 تـــ|رق ح|حمد ط| مد مي  لمنصوره|هندستـــ 

4|2842 ن ى|لبــــيبــــ نصيف | مي  |سعد مي  |حقوق طنط

|7552o ي مسعود عبــــد |نىح  روم|
لنور|ئى ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

78564o حمد|حمد |د محمد |فؤ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

442252 ف |عمرو  حمد قنديل|لسيد |رسر لشيخ|طبــــ كفر 

58766 بــــ|لتـــو|كريم محمود سيد عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

42o678 در|لق|حمد محمد نجيبــــ عبــــد|محمد  ج|ره سوه|تـــج

|38958 حمد يوسف|ء محمد |رس| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

482|99 دى|لسيد حم|ن عىل |محمد شعبــــ |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|7|24 ن هلل محمد شميس|معتـــزبــــ| مي  ط|بــــ دمي|د|

2|26|7 ى|ن ش|يوسف محمد عثــــم هي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|555|o ل|لع|ل عبــــد |لع|حمد عبــــد |ء |عىلي ى شمس حقوق عي 

638|83 لخول|لسيد محمد |حمد |لسيد |حمد | زيق|لزق|بــــ |د|

34|56o لسيد عىلي جميل محمد عيد عوض|محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر
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76o87 حمدي عوض منصور شعيبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5|5o|9 ي
ى|ن بــــش|ئيل قلينى سليم|ميخ| فبــــروئى ره دمنهور|تـــج

4o4922 حمد|هيم |بــــر|لسيد |مؤمن محمد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

2438o7 لق|لخ|ل عبــــد|ء رفعتـــ كم|سم| ن|بــــ حلو|د|

|4|98| ي مجدي ملك ر|ر
ي|ضى

ضى ى شمس هندستـــ عي 

9o8|78 ن |يه رجبــــ مصطفى حس| ج|علوم سوه

44795o ى فرج عبــــد|ي لموجود سطوج مبــــروك|سمي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

7o2874 |لمجيد عبــــد |لرحمن محمد محمد عبــــد |عبــــد 
لمنعم

زيق|لزق|هندستـــ 

353499 لكريم|حمد سعيد عبــــد|محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|537| حمد|لسيد جوده محمد سيد |م |ريه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

78|27 ى|مريم سيد محمد  مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

458654 حمد|هيم سيد |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|هلل |عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8474|| لرحمن حسن|لسيد عبــــد|طمه |ف ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

449793 عرج|ل|لعزيز |حمد سعد عبــــد| |حقوق طنط

4753|o ى حن|ف|ر عوض| ئيل رفيق بــــشر سكندريه|ل|هندستـــ 

229o46
ى
حبــــيبــــه عبــــده عدوى دسوق ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

249227 هلل|لسيد عبــــد|د محمود |ء عم|رج ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

336428 ئى|لعمر|حمد |منيتـــ حسن يحن  | ى شمس|تـــج ره عي 

689992 لمتـــول|مل |لمتـــول ك|محمد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

758792 ى محمد محمود|محمود  مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

677227 مخ|حمد حسن ش|سعد |هلل |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83||7| هيم|بــــر|لد محمد |ندي خ دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

222926 لحميد|محمد بــــدوى محمد عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o5o|o مل سيد|لد ك|ن خ|ريم|ن ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

439633 بــــ|حمد محمود غل|هيم |بــــر|ده |غ لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

489|74 ى |ي مل جرج|ر ك|حمد مختـــ|سمي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|9|59 لدين محمود عزتـــ|ل |نور محمد جم وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

|6227 مه|بــــد سل|ر محمد ع|عم هره|لق|هندستـــ 
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|283o4 حمد محمد|م محمد |ر ى شمس هندستـــ عي 

8|72|4 لحكيم|لرحمن عبــــد|لح عبــــد|لرحمن ص|عبــــد ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

89o|24 بــــتـــ محمد |ل ثــــ|حمد جم| سيوط|ره |تـــج

374o5 ف |عمر  يع|هيم ط|بــــر|رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

3|9296 ي
هدير ممدوح محمد مصطفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

353497 لسيد|بــــ |لوه|هيم عبــــد|بــــر|محمود  |ره بــــنه|تـــج

363423 مد|لحميد ح|حمد عبــــد|محمد  ى شمس حقوق عي 

636345 حمد|د |لجو|ئل عبــــد|كريم و لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

27oo29 لشيشينى|مه محمد |س|محمد  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

356|3 ل|لع|بــــ فتـــىح سعيد محمد عىل عبــــد|مه ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

8|45|9 ي جم
مي|هيم شلق|بــــر|ل |مصطفى ي|تـــمريض 

| لمنى

9|7762 م محمود محمدين  |م هش|حس سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

32|454 ذ|يمن مني  مع|م |سل| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7|6445 بــــينى |م  ى|هيم |بــــر|لشر لخرصى تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

22584| لجليل|مه منصور عبــــد|محمد سل |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8|2468 ك|لمل|عبــــد| سحق حن|ن |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2464o2 حمد|ن عىل سيد |رق رمض|ط لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

23|o4o قص|تـــم حلىم حبــــسر قري|جورج ح ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

359o7 |لصمد عبــــد |ح عبــــد |لفتـــ|ح سعد عبــــد |سم
|لش

ى
ق

ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

3|555| مه|لحميد سل|جر محمود عبــــد|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|62|2 لخولي|هيم |بــــر|د |مريم عمرو فؤ ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

22968| ى|شم محمد ل|ل ه|بــــسنتـــ جم شي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

33946| ي منتـــرص | هيم منتـــرص|بــــر|يتـــ خي  |نوعيتـــ بــــنه

8|o53o ي محمود سعيد حسن
مصطفى ي|هندستـــ 

|لمنى

52388 حمد محمد محمود|ء |دع لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

769344 متـــ|ن سل|بــــ تـــوفيق سليم|يه| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى
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89798o حمدى محمد رجبــــ محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

62|427 هيم|بــــر|ىط |لع|لسيد عبــــد |نورين وجيه  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

2867o3 هلل|بــــ عبــــد|لتـــو|حمد مصطفى عبــــد| عه مشتـــهر|زر

855635 س ذىكي|حمد عبــــ|بــــسمه  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o7975 هدي عىلي محمود عىلي ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

5o4o8 ى  حمد طلبــــه محمود|حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

783269 ه محمد | بــــو غنيم عىل|مي  زيق|لزق|حقوق 

877474 ى حسن |ج حمد عليوتـــ |سمي  سيوط|بــــ |د|

824749 ن|حمد علو|هلل |هلل نبــــيل عبــــد|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

3o3o9 لد زىكي محمد رزق|جر خ|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78o78 روق حسن|ح ف|كريم صل هره|لق|حقوق 

62o9o5 عيل محمود|سم|عيل رجبــــ |سم| |نور ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

755673 ف محمد |ء |ل| حمد|رسر لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

56429 كر رزق|م ش|نوبــــ س|بــــ| ن|طبــــ حلو

768656 هيم محمد مسلم|بــــر|رغده  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

767595 رع محمد|لح شحتـــه ز|ء ص|ل| لعريش|تـــربــــيتـــ 

825578 ى|ن حس|مر حس|ء ع|ول ني  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

348526 لد عيد منصور|هدير خ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

69o794 بــــينى|لسيد |م محمود |سل| لشر لمنصوره|ره |تـــج

347992 لحميد محمد|ن عبــــد|نجدى رمض |ره بــــنه|تـــج

|565oo لحميد|لرحمن عبــــد |لد عبــــد |لرحمن خ|عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

92oo99 ف محمود بــــ|ر |من ج  |رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

426266 ى كم|ي ى |ل عىلي ي|سمي  حه|لمل|سي  سكندريه|ل|علوم 

766292 ى|م ي|جرجس عدل د| رتـــي 
ل جرجس|ئى نوعيتـــ بــــور سعيد

8396o| ى حس دي|له|هلل عبــــد|ن عبــــد|حسي  ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

836358 هر|لط|حمد محمد سيد | دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|362|o عيل محمد|سم|هلل |حمد عبــــد |مينه | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

77296| ر|لنج|مد محمد |لدين ح|د |كريم عم ى شمس|د| بــــ عي 

262775 لسيد|هيم |بــــر|تـــه |م وليد شح|سل| لعريش|بــــ |د|
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|3o33| ف رفعتـــ يس| |مي  رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

45725 مل|حمد ك|م |ء عص|نجل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

65|27 مل|حمد محمد ك|ده |حم لفيوم|هندستـــ 

362387 حمد محمد صديق|يوسف  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8o2676 ل محمد عىلي|هلل جم|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

25393o لدين|م |لرحمن محمد فريد محمد حس|عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

39|o4 بــــ|ئى محمد دي|ء ه|سم| هره|لق|ره |تـــج

7|7754 لسيد|م محمد |لسل|ن عبــــد |حمد شعبــــ| لمنصوره|حقوق 

629425 دى|له|لدين عبــــد |ل |صف جم|ء ن|عىلي زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

823637 ى مسعود عيسي|مر م حسي  سيوط|ره |تـــج

782679 هيم|بــــر|ن |سمر سمي  سليم زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|3|o67 لمقصود|عمرو محمد حسنى عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

5292|7 وى|لشن|لحميد |م أحمد عبــــد |حمد سل| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

286244 لعظيم خليل سيد|حمد عبــــد|طمه |ف هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

643232 ض سعد|ء محمد ري|ول زيق|لزق|بــــ |د|

337768 ى عبــــد|محمود عبــــد هلل|هلل حسي  |بــــ بــــنه|د|

5|6|| هيم جبــــيىل|بــــر|ء عىل سيد |هن بــــ بــــنى سويف|د|

35849| عيل عىل محمود|سم| |ند هره|لق|ج طبــــيع |عل

253279 ن|لحفيظ رزق رمض|يه عبــــد| ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

8|34o9 دل تـــوفيق عوض|بــــيشوي ع حقوق بــــنى سويف

|4o395  دمي|ن |نه دمي|يولي
ى ن|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

4|o||2 بــــه|محمود محمد محمود فتـــىح غر |حقوق طنط

6|o728 لصعيدى|ندى محمود محمود  لمنصوره|علوم 

496673 |بــــر|لحكيم جمعه |عبــــد | نور
ى
هيم دسوق عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

755343 حمد|مل |ل ك|هبــــه جم عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

264989  |بــــد عر|ح ع|لفتـــ|حمد عبــــد|
ى
لسعود|بــــو |ق |تـــمريض بــــنه

857794 هيم|بــــر|حمد |لمطلبــــ |ذ عبــــد|مع ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

623545 ى|بــــو |حمد رمزى محمد |ء |دع لعني  ط|حقوق دمي

46353o بــــو زيد|مروه عوض عىل  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي
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|5|8|o لرحمن|روق عبــــد |جر عمرو ف|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o84|9 لكوم|ر |لغف|لكوم عبــــد |لسيد |محمد  |بــــ طنط|د|

755366 حمد محمد محمد|خلود  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

5|||2o للطيف بــــدير|محمد مصطفى محمد عبــــد |حقوق طنط

|28o32 وى|محمد ممدوح محمد سعد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

759|42 لحميد|لدين حلىمي عبــــد |ء |كريم عل لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

52o24 سم|رص محمد ق|جر ن|ه |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|357|6 حبــــيبــــه فرح بــــحر طتـــ ى شمس|تـــج ره عي 

684667 |لق |لخ|د لطفى عبــــد |ء عم|لزهر|طمه |ف
يبــــ|لش

ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

772544 لجندى|د مجدى محمد غنيىم |سع زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

||7945 هيم|بــــر| |م حن|ريو عص|م ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

48|68o عيل|سم|لسيد صديق شيبــــه |ن |مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33o65 لصمد|ن عىل عبــــد |ر طه رمض|من عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

52o935 لسيد فتـــ|لسيد محمد |ء |آل تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

7|2o47 ىط حمود|مريم مجدى محمد مع ره بــــور سعيد|تـــج

68o7oo للطيف|هيم عبــــد |بــــر|للطيف |بــــ عبــــد |رح لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

7548o2 ى عبــــد  هلل|لرحمن نرص |عىل خي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

8929o9 زق |لر|حمد عبــــد|زينبــــ محسوبــــ  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

759964 حمد عيس|فتـــ |ريم ر ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

32345o هيم|بــــر|هلل |هيم عبــــد|بــــر|لرحمن |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

649oo3 وز شه ى محمد س|في  لم|بــــ حسي  زيق|لزق|حقوق 

699533 لحميد|ره نرص محمد عبــــد |س لمنصوره|بــــ |د|

699622 هيم|بــــر|د محمد |لم حم|بــــرين س|ص لمنصوره|بــــ |د|

79o627 ى|ي| عل رس سليم عقل حسي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

268358 ن|هيم فتـــىح سلط|بــــر|فتـــىح  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4|476o هلل شعيشع|ء قدرى عبــــد |حسن لشيخ|ره كفر |تـــج

3588o6 ى خليل |محمد حس |هيم |بــــر|م محمد حسي 
لجندي

هره|لق|ج طبــــيع |عل

4333o4 لسعدئى|هيم |بــــر|هيم محمد مصطفى |بــــر| |ره طنط|تـــج
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8593o ج|نور سيد فر|ء |سم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|54o36 بــــر|حمد محمد عىل ص| ى شمس|تـــج ره عي 

222473 ف عبــــد|د |زي ن|ل سليم|لع|هر عبــــد |لظ|رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

5|6947 م|ن حمدى محمد محمود سل|رو هره|لق|م |عل|

|67689 حمد سيد مرىس شديد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

79|99| حمد سعيد فهىم متـــول|محمد  زيق|لزق|عه |زر

233|o| ل|لع|بــــو دوح عبــــد|دل |رحمه ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|988 ى|شم منجود |يه ه| مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

267o32 ل رمزى|ر كم|دو|ئيل |مهر |بــــ بــــنه|د|

67829| ء محمود محمد سنوىس حمودتـــ|سم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|34o93 د بــــيوم|عمرو عفيفى فؤ ن|حقوق حلو

46|379 لمنصورى|ح |لفتـــ|يه حسن عبــــد | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

523o2 لد محمد خليل|هلل خ|منتـــ  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

9|7559 رص مريد زىك  |مريم ن سيوط|علوم 

225787 لسيد|م |لسل|هلل عىل عبــــد|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

265|6 محمود عمر عطيه محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

868226 كريم محمد بــــرصي عىلي سيوط|عه |زر

|6o699 دق|لحميد ص|در يوسف عبــــد |يوسف ن ى شمس|تـــج ره عي 

|39o9o وق ص لح|ن ص|لح عثــــم|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3|7o8| ندى مدحتـــ محمود محمد مرىس ى شمس|تـــج ره عي 

|9288 ى حسن|شهد محمد محمد  مي  لفيوم|حقوق 

9oo97o ه حموده |لل|رضوى مصطفى عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|27458 ي|لمنعم |بــــ عبــــد |يه|يوسف 
حمد مصطفى مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

69|853 لسيد حموده|م |يوسف س لمنصوره|ره |تـــج

24o867 عيل|سم|عيل حلىم |سم|هلل |عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o436o |لعزبــــ |لسعيد |حمد |م 
ى
لدسوق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

894989 د |د ج|بــــيتـــر صفوتـــ عي ج|ره سوه|تـــج

45|2|6 لبــــ|بــــوط|لمحمدي |لحميد |حمد عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|364|9 حمد|لدين مدحتـــ محمد |سيف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8463o3 ي بــــشي |لشيم|
ء عىلي مصطفى ن|تـــمريض أسو
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42o|4| ن|مروه عىل محمد طه عىل زيد ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

762375 لرحيم|لنعيم حسن عبــــد |مه عبــــد |س|محمود  ضه بــــور سعيد|ري/تـــربــــيتـــ

7|74|| حمد|لعزيز محمود |حمد عبــــد |محمود  زيق|لزق|حقوق 

347995 ظر|لن|حمد |ح |لفتـــ|لد عبــــد|لدين خ|نور ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

57o79 ى|لدين مج|د |ر عم|من ور محمد حسي  حقوق بــــنى سويف

8|533| ء سيد فتـــىحي ذىكي|ل| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6o92|5 تـــى|لزن|حمد |م مصطفى |سل| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

4299o3 عمر مصطفى محمد بــــسيوئى لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

853o73 ن|يه خلف محمد رمض| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

42698 ف عوض محمود عبــــد | لسيد|در عبــــد |لق|رسر ن|ضتـــ حلو|علوم ري

22|973 لد محمد معتـــوق|تـــسنيم خ ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

75|437 لحلوج |ن |ن عثــــم|ندى محمد عثــــم بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

4o6338 حمد حسن|ر صديق محروس |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

753936 حبــــيبــــه عىل بــــدرى عىل عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

636744 م|م|ل|در يوسف |لق|م عبــــد|كريم س ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

9o5485 ي|ر
هيم |بــــر|نور |ل |كم| ئى ج|عه سوه|زر

4|o375 لرحمن|د عبــــد |لدين حسن ج|م |محمد حس |نوعيتـــ طنط

7o|||2 د|ح عي|لفتـــ|للطيف عبــــد |مجد فتـــىح عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

542595 لسيد عيس|حمد محمد | |ند سكندريه|ل|حقوق 

23|3|6 لحميد|مجد فتـــىح عبــــد|محمود  رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

3|||2| بــــو زيد|م محمد |د هش|زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

343o75 لح|لح محمدص|ض ص|ء ري|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

677|59 بــــينى |حمد هيثــــم | حمد|لشر لمنصوره|بــــ |د|

248494 حمد شلبــــى|دل |مينه ع| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7oo835 هيم عيسي|بــــر|دى |له|د محمد عبــــد |فؤ لمنصوره|هندستـــ 

522828 ض|ن ري|لمنعم عثــــم|مروه عبــــد عه دمنهور|زر

26o585 لسيد|حمد |ء موىس |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

36648o ن بــــدر|جر سيد سليم|ه سيه|نوعيتـــ عبــــ

767292 ح|ح محمد محمد ربــــ|نس محمود صل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

526633 حمد حسن بــــريقع عقل|ميشتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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222895 ى محمد|ء|عمر عل لدين حسي  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

3|5229 لسيد|كريم محمد محمد  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

|2|933 هدير محمد محمود حسن هره|لق|ن |سن|طبــــ 

649656 ندى نبــــيل محمد محمد زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

|76539 ه خ| ن|لدين عثــــم|ل |لد جم|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

336|67 ى |طمتـــ |ف ف حسي  عيل|سم|رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

692o8| ن|لسميع محمود عثــــم|لرحمن محمود عبــــد |عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

69o96 يتـــ يحن  رجبــــ يحن | لفيوم|صيدلتـــ 

35773| هلل|لرؤف عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد| دين ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

76288| ى|بــــر|ئل |محمد و هيم محمد حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6o73o| دل فتـــىح شيحه|فتـــىح ع | تـــمريض طنط

7ooo82 م منصور نرص|مروه هش لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2|6|65 حمد سعيد|سهيل سمي  سيد  ى شمس|تـــج ره عي 

63|573 هيم فرغىل|بــــر|حفصه سعيد  زيق|لزق|ره |تـــج

3||476 م سيد عىل|ن هش|مرو ن|بــــ حلو|د|

6o|72 حمد محمد|منيه حمزه | بــــ بــــنى سويف|د|

835386 ي|بــــر|نوره محمود 
هيم مدئى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

2|47o5 حمد|لدين محمد |د|مريم عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

234|6 رص عىل فهىم سطوج|لن|حسن عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|4|67 لبــــيه|لسيد |لسيد |ل |لمنعم جم|عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

8|8745 ح لبــــيبــــ|م صل|عص| مي  ي|علوم 
|لمنى

5|||5| ر|لنج|ح |لفتـــ|ممدوح عىل ممدوح عبــــد طبــــ بــــيطرى دمنهور

|34|4 لح حنفى محمود|م ص|لرحمن هش|عبــــد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|7592 ى|سم| ى محمد حسي  ء حسي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

537o92 لدين أحمد|ح |بــــ محمد صل|يه|حمد | تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

4959|9 |لبــــن|ن |هيم مصطفى زيد|بــــر|منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23|559 بــــ|لوه|لمنعم عبــــد|عيل عبــــد|سم|محمد  هره|لق|هندستـــ 

254588 لمقصود|لمقصود محمد عبــــد|حمد محمد عبــــد| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

436498 عمر مخلص صبــــرى محمد نصي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل
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78447| هلل|لسيد عبــــد|عيل |سم|رحمه  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

348954 ى د وهبــــه يوسف|فؤ| رض| كرستـــي  ى شمس صيدله عي 

479|| دل سيد محمد|لرحمن ع|عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8o9658 لقوي|محمد محمود محمد عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

6o236o لحميد نوفل|ر عبــــد |لستـــ|م عبــــد |بــــتـــس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

43859| |لحميد محمود |عيل عبــــد |سم|لدين |م |حس
بــــينى لشر

لشيخ|ره كفر |تـــج

224o98 |لمر|حمد |م محمد |رحمه حس
ى

ع ى شمس| لسن عي 

827758 حمد موىسي|خرصى محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

7|6o76 ه محسن | ن عىلي|نور سلط|مي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

76329o هلل محمد محمد عبــــده حميد|نور  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

89333o لرحيم محمد عىل |حمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

87o644 لموجود عبــــدربــــه|م هدره عبــــد|حل| ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

367988 عيل|سم|حمد فتـــىح عىل | ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

776o2| ئيل عبــــوده|ن ميخ|سليم| لي|د لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5o5|58 ى محمد  ى حم|بــــو|فتـــىح حسي  د|لفتـــوح حسي  سكندريه|ل|حقوق 

25388o تـــه عبــــده|لمنصف شح|ء عبــــد|لزهر| شمون|نوعيتـــ 

7|5674 هيم|بــــر|س حليم |جد غط|م| مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o4466 ى|حمد أبــــوش|بــــر سعد |خلود ج هي  سكندريه|ل|ره |تـــج

863753 هلل محمد محمود|دين عبــــد|ن ج|بــــ سوه|د|

|3o244 ل محمود محمود|ن جم|يم| سيه|نوعيتـــ عبــــ

77o5|| ى محمد محمد |ك هد|لز|مل حسي  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

243762  عبــــد|ده |ن حم|يم|
ى
لرحيم|لديبــــ دسوق هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

633723 طمتـــ أحمد محمد سعيد|ف |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

229533 وق سيد يس محمد رسر ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

338247 د|لجو|لسيد عبــــد|حمد صبــــىح |عيد  سيوط|عه |زر

8|497 بــــو وردتـــ|ندى عىل صبــــرى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

45238 ر حسن|لستـــ|لعظيم عبــــد |زم عبــــد |ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|3|842 د موريس زىك|جوني  ميل هره|لق|ر |ثــــ|

|6526| ى |شيم حمد|ء محمد حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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|5o73| لم|ح س|لفتـــ|رس عبــــد |حمد ي| هره|لق|هندستـــ 

643533 هلل محمد حسن|لسيد محمد عبــــد| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

84875 ن عطوتـــ|لصمد شعبــــ|ء عبــــد |دع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

78|9|o لسيد حنفى|ل عىل |س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

457528 هلل| |حمد عط|ر ثــــروتـــ |عم لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

4|6896 جه|هيم خف|بــــر|وي أحمد |لطنط|ن |نوره لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

33577 هيم|بــــر|حمد سيد |سميه  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

3|4o3| لبــــديوى|رس سعد |محمد ي تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

23|996 عيل|سم|للطيف |عيل عبــــد|سم|محمد  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

68893o هيم محمد درويش|بــــر|د |لرحمن فؤ|عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

64o79 لحفيظ|ح عبــــد |لفتـــ|ء محمد عبــــد |رس| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

78637 هيم|بــــر|هيم ربــــيع |بــــر|زينبــــ  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

326258 ء حسن لملوم يونس|رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

782998 حمد حسن|هر حسن |هلل س|عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

776733 ح|لفتـــ|لمقصود عبــــد |لحكيم عبــــد |م عبــــد |عص زيق|لزق|هندستـــ 

2|9|48 حمد|لمنعم سيد |هيم عبــــد|بــــر|ء |عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

622|92 ن محمد محمد خرصى|هيم سليم|بــــر| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

2o578 ن درويش|ود سليم|م د|لدين هش|سيف  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6o64|9 م|لحميد درغ|محمد سعيد عىل عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

4o3492 هيم|بــــر|حمد |سمر سيد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|6|37 ي|ر
د محمد|ن محمد رش|عمر| ئى لمنصوره|عه |زر

9|2|68 ى  |لسيد |ه |لل|وى عبــــد|لشعر| مي  ج|ره سوه|تـــج

|25|6o عيل|سم|حمد محمود |رق |حمد ط| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

5o66|4 مل محمود قطبــــ بــــيوم|ر ك|من سكندريه|ل|بــــ |د|

679434 شور موىس|لمجيد ع|سمر عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

885428 لحميد |طف مرزق عبــــد|م ع سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

843|3| ن صليبــــ رشدي عيسي| مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

23o5o2 يف حسن محمد فؤ د|محمد رسر رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح
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5|92|o وى|لجد|ء عىل حسن محمد |أل ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

58998 لبــــ معوض|بــــو ط|لهدى محمود |نور  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

533o5| لسيد|هلل |بــــر عبــــد |لد ج|ن خ|رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

28|4|3 ى  ى مهدى رمض|حسي  ن|حمد حسي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

48778| ف رفعتـــ | ى سعد |رسر لنفرى|لعشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

699492 لم|عىل س| محمود محمد رض تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

347438 هلل بــــليدى|ح سيد ضيف |سم ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

54593| لخول|هيم |بــــر|دل محمد |بــــ ع|مهيتـــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

36847o ى يوسف  هيم|بــــر|يوسف سيد حسي  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

62|68o هيم|بــــر|تـــ |لشح|يمن |محمد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

75523o د رمزى سيدهم|بــــسنتـــ ميل ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

8o6428 عيل محمد|سم|ده محمد |عبــــ حقوق بــــنى سويف

4|3|46 لمقىلي|بــــ سعيد مندوه فرج |رح ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

782|36 حمد عىل|محمد يحن   تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|75|56 لحليم|روق عبــــد |زينبــــ محمد ف ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

69883o ن|مد بــــدر|مد فتـــىح ح|يه ح| لمنصوره|صيدله 

763256 لجمل|مصطفى | محمد زكري| عل تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

42674 ل|لمجيد هل|هيم عبــــد |بــــر|م |دى هش|ه هره|لق|ره |تـــج

7|o5o7 فظ|هيم مسعد ح|بــــر|ن مسعد |يم| لمنصوره|بــــ |د|

633332 لسيد محمد حسن|فردوس محمد سعيد  زيق|لزق|بــــ |د|

37|7|5 ى سيد حلىم محمد نرمي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

537676 حمد صبــــرى حمد|م |سل| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

8o2797 لرحمن|لمنعم محمد عبــــد|حمد عبــــد| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

6o3747 رى خميس|رى عيد أبــــوس|س |ره طنط|تـــج

233o2o هلل محمد متـــول|سلىم محمد عبــــد ى شمس|زر عه عي 

6o|279 ر|لنج|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |ء |رس| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|399o9 لمقصود|ح عبــــد |لد صل|مريم خ ى شمس صيدله عي 

5|28|5 رسر|هيم ص|بــــر|حمد |محمد  لح رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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895983 م  |لسل|حمد عبــــد|م مصطفى  ج|بــــ سوه|د|

362445 م محمد عبــــده|هدير عص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62265o م|زى سل|ىط حج|لع|هيم عبــــد |بــــر| |دين ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

5o4oo ح|لفتـــ|دى محمود عبــــد |حمد ن| حقوق بــــنى سويف

83724 تـــم محمد فتـــىح حميدتـــ|ح يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

68248 حمد محمد|د عيد |جه لفيوم|عه |زر

63693 فعي|لش|ن |حمد تـــوفيق رمض|محمد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

494o28 لسيد حسوبــــ|هلل محمود |محمد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

49468o لقوى محمد جنيدى|طف عبــــد|دى ع|ش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

269622 لد حسينى بــــدر|ء خ|عىلي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

69|976  |م |محمد عص
ى
هيم|بــــر|لدسوق تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 

سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

688||o طف مصطفى|جر محمد ع|ه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

29468 ي محمد محمد جلهوم
ي لطفى

مصطفى ن|هندستـــ حلو

|56653 يف محمد عمر محمد رسر سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

66948 ن هلل جرجس|د فهيم فرج |عم| مي  لفيوم|بــــ |د|

286668 تـــ عوض مخلوف|لشح|زى |حمد حج| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|436|3 لسيد بــــدوى|حبــــيبــــه محمد  ى شمس| لسن عي 

3||696 هلل|لد محمد عبــــد|ر خ|من هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

63|665 ى  حلىم دوس| كرستـــي 
ى
شوق ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

777963 لحميد طه خشبــــه|رق عبــــد |منيه ط| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

34|28 مريم عىل محمد محمد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6754|2 ل|لع|عبــــد | لعل|بــــو |مه محمد |س|د |زي لمنصوره|طبــــ 

8983|9 للطيف |حمد قدرى عبــــد|ن |رو ج|حقوق سوه

885973 بــــ عىل تـــوفيق محمد |رح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77|322 مريم محمد محمود فريد مرىس | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7o5929 ن|طف محمد محمد رمض|حمد ع| لمنصوره|حقوق 

49736 بــــوخزيم|ل |م محمد هل ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 
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3|63o5 لعليم عدل|هيم عبــــد|بــــر|م |حل| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

867589 حمد|دي |له|لحميد عبــــد|محمد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4975|5 ن  محمد عبــــد|لبــــ|محمد عبــــد| مي 
ى
|لبــــ|ق

ى
ق ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

8342|9 لدين محمد |م |لملقبــــ حس|بــــ محمد |لوه|عبــــد
لكريم|عبــــد

دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

34524| لد محمد عىل|حمد خ| رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

24ooo4 ح|لسو|هلل |لك يشى محمد عبــــد |م هره|لق|حقوق 

686224 عمر مكرم محمد عىل منصور لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

479869 مه مصطفى محمد مصطفى|س|د |زي سكندريه|ل|هندستـــ 

83459o ى|ن محسن شعبــــ|شعبــــ ن حسي  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

4977|| هر|لظ|لحميد عبــــد|أمنيتـــ محمد عبــــد |حقوق طنط

47738| ل محمد رفعتـــ|رؤى محمد كم سكندريه|ل|ره |تـــج

|47|5 حمد بــــكي |حمد بــــكي  |م |بــــس هره|لق|علوم 

4o539| ظه|بــــ|ء محمود محمد محمود |آل سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

836628 ي ر|
فتـــ سمي  عيسي|يرينى قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

42763o لففى|هيم محمد|بــــر|محمد عطيتـــ  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

762o72 لسيد|ن |لبــــدرى شعبــــ|سلىم  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

73947 ى|ن ك|ء رمض|دع مل حسني  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

6o|927 ي م
بــــ|لوه|لسيد عبــــد|هر |تـــفى |علوم طنط

|78735 لعظيم محمد حسن|م عبــــد |جر س|ه سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

2|8723 هيم وجدى حسن|بــــر|مر |محمد تـــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

256oo7 ذ صبــــرى محمد نجم|مع ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7875o6 ى محمد فرح|طمه |ف حمد حسي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

825944 ل محمود محمد عىلي|ر جم|من ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6o5632 لغنى عىل زرد|لسعيد عبــــد|ء |لىمي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

756422 حمد محمد محمد|محمد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

6|9o55 ى عزتـــ سعد طه غريبــــ|ي سمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

26o226 لحميد |لمنعم عبــــد|لدين عبــــد|ء|هلل بــــه|هبــــه 
بــــ|خط

تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

67955 لح يونس|محمد خميس ص ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى
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|689o2 ى|ل عبــــد |ح جل|صل لحميد حسي   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

|6664| ل|حمد هل|زق |لر|ل عبــــد |ن كم|يم| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

343|66 ح طوجى|لفتـــ|ن سعيد عبــــد|نوره زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

692452 يس|ز ح|لبــــ|م محمد |يه س| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o9265 ي |بــــيشوى جميل مسعود بــــش ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

487835 هيم يوسف|بــــر|لسيد عبــــده |هيم |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|6987 لدين محمود مصطفى|ح |يه صل| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|5oo28 يف عىل |مرو حمد|ن رسر هره|لق|عه |زر

29635 بــــر رجبــــ محمد|رجبــــ ص ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

643|93 ى عىل| ى محمد حسي  لحسي  زيق|لزق|ره |تـــج

9|8877 ى |بــــر| ر محمود محمد حسي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

423226 حمد سيد|حمد سيد |سيد  سكندريه|ل|حقوق 

485696 بــــر|ح سعد سليم ص|بــــرين صل|ص إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

647664 ى|بــــ مؤمن محمد جم|شه ل خرصى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

57492 هيم عىل|بــــر|م طه |هي ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

364587 لبــــرلس|لسيد محمد |ء محمد |رس| رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

883758 فرج سيد | رق زكري|ط سيوط|ره |تـــج

6|2449 بــــويوسف|ل |م صبــــرى حبــــيبــــ هل|سل| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

536|38 ر|ىط عم|لع|حمد سعيد عبــــد| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

629|8| ي
حمد متـــول|طف |ع| دئى زيق|لزق|بــــ |د|

263493 هيم|بــــر|لد محمد فتـــوح |خ| مه |تـــربــــيتـــ بــــنه

365977 رى|لنبــــى بــــند|مصطفى سعد عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

9o2334 لدين محمد  |سط سعد |لبــــ|محمود عبــــد ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

||7746 ندرو زىكي نجيبــــ زىكي قلدس| هره|لق|ره |تـــج

7o6822  |حمد معوض |خديجه 
ى
لسيد|هيم |بــــر|لدسوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

|47452 ن|حمد محمد سليم|مصطفى محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

239288 دى|دى فهىم عبــــ|يه عبــــ| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|26293 ي|لد محمد عبــــد |محمد خ
لغنى ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 
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22|875 ى محمد|ء |عىلي حمد عىل حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42o622 ف عىل | مد|حمد محمد ح|رسر |حقوق طنط

636o4 حمد|لنبــــى |هدير فوزى عبــــد صيدله بــــنى سويف

54|3|o ن جمعه حسن|م رمض|محمد س زيق|لزق|عه |زر

296784 لح|ن ص|يمن عزيز سليم|نوبــــ |بــــ| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

622233 وى|لشبــــر|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |يه | ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

28276| ي|ر
لفتـــوح عىل|بــــو|حمد | |ئى ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|6424o م|م هم|م|م محمد |محمد هم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

625648 هلل محمد|حمد محمد عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

3635o| لعليم|بــــر عبــــد|هيم ج|بــــر|ء |ول تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

52|28 للطيف|بــــ عبــــد |لوه|ر عيد عبــــد |من صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

394|8 مد محمد حميده|ن ح|ء رمض|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6|5|22 ي قصي  |عل| رودين لديل|ء يحن  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

772269 دل فتـــوح محمد عىل|رؤيه ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

96766 هلل جمعه عىل صقر|عبــــد  حقوق بــــنى سويف

7|257o لشكور|هيم عبــــد |بــــر|مروه حسن  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4|5898 لغنى دهموس|لسيد عبــــد |نور محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

852648 ن محمد عىلي|سلىمي عمر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3|454o هيم مصطفى حموده|بــــر|محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

23|oo9 عيل عىل محمد|سم|عيل محمد |سم| ى شمس|زر عه عي 

244533 سط محمد عىل محمد|لبــــ|حمد عبــــد| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

25788 م|م|فع |د نبــــيل ن|جه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|7479 خ|لطبــــ|لرحمن طلعتـــ خليل قطبــــ |عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

67956| غ|لصبــــ|حمد |لسيد محمد |لسيد |حمد | لمنصوره|ره |تـــج

255o54 ن|ن مخيمر سليم|يه سليم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

53678| ن|لرؤف حسن سليم|ل عبــــد |م جم|سل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8777|9 حمد  |هلل عىل حسن |يه | سيوط|بــــ |د|

4|7978 حمد محمد|هيم محمد |بــــر|ء |رس| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

687985 حمد|لرحمن |حمد عبــــد |س |ين| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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576|| لعظيم رحيم|ليه سعيد عبــــد |غ تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

25o996 ز|لقز|حمد |مصطفى محمد  شمون|نوعيتـــ 

23o292 ن|هلل حسن صبــــىح حسن زيد|عبــــد لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

527|3o د عبــــده محمد يوسف|يوسف محمد رش سكندريه|ل|هندستـــ 

|9o77 مه|ريوس نبــــيل فخرى سل|مك يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

9|8787 عزه عىل محمد محمد   سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|39oo9 ج|يمن مصطفى فر|شهد  هره|لق|ره |تـــج

643936 هيم|بــــر|م محمود مقبــــل |لسل|ر عبــــد|من زيق|لزق|بــــ |د|

2o82| لبــــر|م عبــــد|لسل|بــــ عبــــد|يه|محمود  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

78|285 لغنى يونس|ربــــيع فرج عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

83566 حمد سيد|حمد مصطفى | لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

863559 ي|لسميع عبــــد|ن عبــــد|محمد رمض
لغنى ي |

ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

33o8|8 بــــر|لدين فوزي ص|م |يتـــ عص| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7oo737 موئى|لبــــل|لسيد |حمد |هيم |بــــر|كريم  لمنصوره|ره |تـــج

|78943 ء بــــكر فرغىل عىل|شيم |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

293495 حمد|مل |لنبــــى ك|م عبــــد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|66o57 س|لد مصطفى عبــــ|مصطفى خ ى شمس|تـــج ره عي 

784375 ندى محمد محمد حسن زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|47656 محمود محمد جمعه محمد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25485| لعزيز محمد مبــــروك|لعزيز حمدى عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|3622o ء سعيد محمد محمد|ل| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

6963|o لمقصود محمد شبــــي |ء عبــــد |رس| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

6|5966 لرحمن نرص|حمد محمد عبــــد | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

675747 لخريبــــى|د |ن محمد فؤ|رو لمنصوره|ره |تـــج

6775o9 |تـــ عبــــد |ر عرف|لغف|لدين عبــــد |ء |مي  بــــه|
در|لق

لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

83746 ي|ر
ل|لع|صبــــرى عيد عبــــد | ئى |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|

ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

772632 ن عيد خليل عفيفى|هره رمض|ط قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

7|2963 ف مىح |ن |نوره هد منس|لدين مج|رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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6o343o هلل|ن حسبــــ |ئى شعبــــ|خلود ه ي صىح طنط
|معهد فنى

755832 لم|ندى حسن عمر س لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

369349 ى حسن حم|حمد ر| د|فتـــ حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

448527 ى عىل |بــــو|حمد |سعيد محمد  لعبــــد|لعني  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

28|624 وق عم لجليل|لدين عبــــد|ح |لدين صل|د|رسر ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

89o2|2 شد محمود |م ر|عص| دين سيوط|بــــ |د|

|69397 |لحميد زكري|د محمد عبــــد |زي ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

359256 ل محمد|لد كم|محمد خ رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

5o9|53 شدى|لر|ح حسن |لفتـــ|لسيد عبــــد|محمد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

3425o4 ىطي عىلي|لع|محمد صبــــىحي عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2|5493 هيم|بــــر|ن |مه شعبــــ|س|مريم  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

|59287 حمد محمد|رس |زم ي|ح ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

678923 حمد|شور محمد|لسيد ع|نس محمد |ن لمنصوره|بــــ |د|

256o8o ي
ى |بــــنى ف غ|مي  ن|ل سليم|رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

246926 بــــر يوسف|هيم محمود ج|بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

|75644 هلل|م عبــــد |لسل|رجبــــ عبــــد | نور ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

27|856 ج|ح غنيم حج|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|زينبــــ  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

24o9o3 ى ص|س|مؤمن  لح محمود|مه حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

62oo6o لحق|ودى عىل عبــــد |لد|لعربــــى |لعربــــى | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

442743 لعز عصفور|بــــو |هيم |بــــر|يمن |س |ين| ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

228|64 رص محمود فرغىل|ء ن|عىلي دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

85527 ى عبــــد|عمر شعبــــ لغنى|ن حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

624333 لبــــشبــــيسر|هيم |بــــر|لسيد |لسيد |ر |من ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7|5o84 يف| نهله زكري تـــوفيق رسر لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

7||547 ي|حمد مصطفى عىل عىل |
لحنفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

89o|56 ه نبــــيل فرغىل فر ج |مني  سيوط|نوعيتـــ 

35|44o حمد|عىل مصطفى عىل   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

24887o طمه ممدوح سعد نوفل|ف تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 
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777459 لحليم عىل|ء سعيد عىل عبــــد |رس| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

248664 ر بــــقطر|طف لطفى نو|منى ع ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

3o8|2 سلىم محمد سيد محمود ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|2976 ى عبــــد|منه  تـــ|ح بــــهج|لفتـــ|هلل حسي  ى شمس هندستـــ عي 

895299 بــــر |لسيد خليفه ص|حمد | ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

432392 ح غيثــــ|لفتـــ|نور عبــــد |يمن |خلود  |تـــربــــيتـــ طنط

439489 يد|ج  محمد عىل ف|ن| لي|د |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

49976o لسيد|ر فوزى شعيبــــ |من عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o8|88 دريسي|ل|حمد |لعظيم |سلىمي عىلي عبــــد ي|علوم 
|لمنى

7o3572 ن|يمن فهىم محمد رمض|ره |س زيق|لزق|علوم 

683o27 ن|هيم زيد|بــــر|لجليل |عبــــد | جر رض|ه ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

643887 ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|آيه سعيد محمد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

3495o| لعزيز محمد|يتـــ محمد عبــــد| ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

89o663 شم |منيه عىل مقلد ه| سيوط|بــــ |د|

339o89 ن حشيش|م سليم|لسل|حتـــ عبــــد|مريم سم |تـــربــــيتـــ بــــنه

75275 حمد|ن محمد |د رمض|جه ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

54|225 بــــوجبــــل|لحفيظ |د عبــــد|م فؤ|محمد ر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

823536 ح عىلي خليف|حبــــيبــــه صل سيوط|ره |تـــج

6|2o53 زهرى|ل|ل |ردينه مسعد مصطفى هل |ره طنط|تـــج

77537 م طه عيد|طمتـــ عص|ف كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|733 ن محمد|لنبــــي شعبــــ|لد عبــــد |خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|o263 لمني |لمنعم محمد |عبــــد | مه |تـــربــــيتـــ طنط

238o66 لرحمن|ل عبــــد|م هل|بــــسمله س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

846424 ن ره|ري بــــش|رس مك|ف| مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

454o2| خليل| فتـــ حسن وف|محمد ر سكندريه|ل|حقوق 

|2o48| م محمد عىل طلبــــه|مينه هش| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

493|93 حمد|م |لسل|طف عىل خميس عبــــد |ع بــــ دمنهور|د|

698998 |لعر|ره |لحفيظ عم|ئى عبــــد |جر ه|ه
ى
ق لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 
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4o6oo5 ر|حمد نص|ن سعيد بــــكر |رو إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

78oo65 م|لسل|لد محمد عبــــد |ء خ|ل| زيق|لزق|نوعيتـــ 

692434 |لنج|بــــو |هيم |بــــر|ن عطيه محمود |يم| لمنصوره|بــــ |د|

8964o9 لدين عىل محمد  |م |جر عص|ه ج|علوم سوه

86723| هلل|جر حشمتـــ فكري عبــــيد |ه سيوط|حقوق 

|4o2o2 حمد|حمد عىل |ء |ل| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|7863o حمد عىل رسيع|حمد | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78572| لسيد|لسيد فرج |محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6|8572 ف ر|ء |رس| حمد فوده|ضى |رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

334452 د|لسيد عو|ل |محمد جم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

46o|73 لسعود|بــــو | |لنج|بــــو |حمد |ء عمرو |سم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|53|9| ف |محمد  لسيد عفيفى|رسر ن|هندستـــ حلو

446o62 زهرى|ل|در نبــــيل محمد تـــوفيق |ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

233447 د|لجو|لعظيم عبــــد|همسه يىح عبــــد هره|لق|عه |زر

5253|6 لسيد عىل|رق محمود |ء ط|رس| لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

88oo59 جد جرجس بــــطرس |يوسف م ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

362498 ء محمد بــــدوى طه|ل| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

523868 حمد|يوسف محمد غريبــــ  سكندريه|ل|هندستـــ 

777448 لهل|بــــو |جر مصطفى محمد |ه زيق|لزق|بــــ |د|

6o84o8 لحميد عمر محمد عمر|ف عبــــد |عف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|764|| ى جمعتـــ مبــــ رز|محمد حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

33o227 ء حسن محمد حسن|رس| ى شمس| لسن عي 

268563 ذل|لش|طف محمد |حمد ع| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4378|4 هيم خليل|بــــر|لسيد محمد |ن |إيم |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

5|7938 سم|هيم ق|بــــر|ئى رمزى محمد |م| عه دمنهور|زر

5o957| ف|لسعيد |لسعيد |مصطفى  حمد رسر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

5o|448 لديبــــ|حمد محمد محمد |عمرو محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9239o5 حمد |حمد حسن |ن |نوره ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|4oo8 م محمد شفيق زعي |محمد هش |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

68o|26 لرحيم مسعد|بــــ عبــــد |يه|حمد | لمنصوره|بــــ |د|
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485445 ن|ء حسن عىل محمد سليم|شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

583|| هيم|بــــر|م يحن  |رنيم عص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

2|9983 طبــــيبــــ موىس مرزوق| نىح  رض| ى شمس حقوق عي 

5o2534 هر|هر مصطفى محمد محمد ز|مصطفى ز |ره طنط|تـــج

83|o44 ي|بــــ
درس|بــــمون تـــ|جورج رص| رثــــينى |نوعيتـــ موسيقيه قن

8o7|o9 حمد عىلي|ن فتـــىحي |يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

222o43 ى صل|ي ل|لع|لم محمد عبــــد|ح س|سمي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9|6438 لمجيد محمد |د عبــــد|حم| دين ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|8o66 ه محمد  غولتـــ|لحليم م|حمد عبــــد |ني  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

284344 ر|د عيد سيد عم|ء عي|هن ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

535878 ل|لع|لسيد عبــــد|يه محمد عىل | تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

48|863 ى|بــــو |م محمود محمد |حس لعني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

63oo76 |لبــــن|د منصور |يمن محمد رش|لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|علوم 

63297 لعظيم|هر عبــــد |ل م|د كم|زي كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

696653 للطيف|طمه محمد محمود بــــدير عبــــد |ف لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o2587 هيم حميده|بــــر|حمد |هيم محمد |بــــر| لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

22|o39 ر|ن عم|وى عثــــم|بــــدر| مه هره|لق|بــــ |د|

875857 بــــتـــ |حمد جمعه ثــــ|رق |ط سيوط|ره |تـــج

2489|9 لمجيد|لمجيد محمود صبــــري عبــــد |هدير عبــــد لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

756886 ي |حمد |
حمد|لسيد مدئى |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع

وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

9||599 هلل محمد  |بــــر عبــــد|محمد ص ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

75|588 زق|لر|ج  يوسف عبــــد |م محمد ن|حمد ر| علوم بــــورسعيد

4|6|67 ن يوسف|هلل رمض|ن عبــــد |يه رمض| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

88o73| ل |لع|شم عبــــد|لد خلف ه|ر خ|من ي صىح 
سيوط|معهد فنى

679852 ن ربــــيع عطيه|د حمد|سع لمنصوره|حقوق 

535953 لمنعم|حبــــيبــــتـــ مرىس عنتـــر عبــــد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

2|4|o6 حمد عيد|حمد تـــوفيق |محمود  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

52o322 لجندى|حسن | ن رض|يم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى
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43o84o هيم خليل|بــــر|مل |هيم ك|بــــر| |دين |طبــــ بــــيطرى بــــنه

892293 لعليم محمد سيد |مل عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

366|87 يوبــــ|رمزى فخرى | رين|م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

83423 هيم|بــــر|ل |فتـــ محمد جل|ء ر|دع |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

373|33 يف|رص بــــىه |لن|ل عبــــد|ن جم|نوره لسيد رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o933 هيم|بــــر|لبــــكرى |لد محمد |يه خ| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

52384 ى  حمد|حمد سيد |حني  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

6|4736 ى قنديل|لعظيم |لعظيم قنديل عبــــد|عبــــد لحسني  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

3482o8 بــــ|لوه|رص موىس عبــــد|ندى ن |تـــربــــيتـــ بــــنه

|59892 ندى سمي  محمد محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

785572 لليثــــى|ء رجبــــ عبــــده |ل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

84|9o6 لرحمن|محمد حمدي عيد عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

69837| ن لسيد|ربــــيع محيله | مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|o964 لخطيبــــ|حمد محمود |يمنى  |تـــربــــيتـــ طنط

5o59o2 يف رجبــــ محمد موىس|م زن رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

225995 لمسيح|م عبــــد|مونيوس لطيف س| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

5|936 وي محمود|سلوي محمد سعد ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

765966 ى محمد  ى |هيم |بــــر|نرمي  هيم|بــــر|مي  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

26o75 فظ يونس|لرحمن محمد يوسف ح|عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||6226 هيم|بــــر|فكرى | تـــي  رض|فيلوبــــ هره|لق|حقوق 

329|3o ف مصطفى ع|ن |يم| مر|رسر |بــــ بــــنه|د|

297|8| لم|بــــوبــــكر محمد بــــيوم س| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5392|4 حمد حسن|لرحمن |ء محمد عبــــد |صف ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5|6559 ف محمد قطبــــ بــــسيوئى|منيه | رسر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

845643 ل محمد سيد|ء كم|ثــــن ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

62296o ى |حمدى يوسف  حمد يوسف|مي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

7866o| عيل|سم|محمد عبــــده محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|46|65 حمد|حمد عىل |ل |نو ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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25|93o لعبــــد|مصطفى محمد مصطفى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

78354o هيم|بــــر|فظ |لح|مد عبــــد |محمود ح عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

222|9| ئى|لفخر|لم |لمنعم س|محمد عبــــد| ي|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

864569 لمجد|بــــو|لدين |حمد نور|عمر  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

254388 لحميد عنبــــر|ء محمد عبــــد|ل| شمون|نوعيتـــ 

8693|o م عىلي حسن|حمد عص| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

3|4|53 ى مني  |حمد | ى حسن|مي  مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

36322| هلل فتـــىح محمد حسن|عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

8|63o| ي|س|نوبــــ |بــــ| مه رؤوف بــــشر ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

899324 ن |رص سيد عثــــم|مروه ن ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9||o33 حمد محمود  |ل |حمد كم| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

8|o|o5 حمد|جح محمد |لسيد ن| حقوق بــــنى سويف

526|68 محمد عىل معوض عىل سعده بــــ دمنهور|د|

47893 جون مجدي شفيق سعد هره|لق|ره |تـــج

22|88| ح|لفتـــ|حمد فهىم عبــــد|مريم  ن|بــــ حلو|د|

272237 س محمود|حمد عبــــ|بــــ |رح |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

283493 س|جر محمد سعد عبــــ|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

359995 رص مهدى عىل|لن|رتـــ عبــــد|س |ضتـــ بــــنه|علوم ري

89383 ى| حمد محمد سيد حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

9|2824 لرؤوف محمد |مجد عبــــد|ن |نوره ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

235948 لعزيز محمود|ندى مهدى عبــــد دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

84432o ندي نوبــــي محمد عمر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

64565| ن|لهبــــي|محمود حمدى محمد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

878659 د سعد |هيم فؤ|بــــر|ء |بــــه سيوط|طبــــ بــــيطرى 

253979 ل|لش|لدين |لرحمن سعيد طه سيف |عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|59826 للطيف|لعزيز عبــــد |بــــو زيد عبــــد |م  ى شمس هندستـــ عي 

4|4|83 ل|لغز|هيم |بــــر|م عرفه محفوظ  |تـــربــــيتـــ طنط

6o548 مل|لبــــ ك|بــــوط|ن عيد |يم| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف
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484253 حمد مجدى حمودتـــ يحن | سكندريه|ل|ره |تـــج

8o6959 م سعد عىلي|لرحمن عل|عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

48354o لمقصود|م محمد محمد عبــــد |ريه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42|6|6 ى|لد محمد محمد ص|ء خ|سم| لح حسي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

266o39 لمعىط|محمد مجدى محمد محمد عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

244o34 م حسن سعيد حسن سلىم|حس ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

2|2884 لسيد|حمد طلعتـــ |يوسف  ن|هندستـــ حلو

|73729 رق عوض محمد|لدين ط|نور  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

623962 لسعيد خلف|يشى | ند ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

622548 عيل محمود|سم|لعزيز |ء محمد عبــــد|رس| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

899435 د |لجو|حمد مؤمن سيد عبــــد| ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

25o36| ر حسن|ضىح سعد عيد مختـــ ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

69|27o ه عبــــد  لعدل|لغنى |زق عبــــد |لر|لحميد عبــــد |ني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

432o67 لسطيحه|دى فتـــىح |له|ء عبــــد |آل |ن طنط|سن|طبــــ 

4o959o وى|لعم|يتـــ محمود حسينى | |بــــ طنط|د|

68o786 لسيد|لدين عىل |لد عز|جر خ|ه زيق|لزق|بــــ |د|

|6636o محمد سيد تـــوفيق محمود ن|ضتـــ حلو|علوم ري

9|524| ى يوسف  |تـــ سيد |ي| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

244789 ض عيد محمد|مصطفى نبــــيل ري يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

4627|o حمد|زى |عيل غ|سم|عيل عبــــده |سم| لمنصوره|حقوق 

|29|86 لسيد عطيتـــ|ل |لع|دى عبــــد |ش ى شمس هندستـــ عي 

449228 رق عىل أبــــو فريختـــ|عمر ط ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

3||9|6 هيم حسن عىل|بــــر|نىه حمدى  ى شمس|تـــج ره عي 

6265|6 ن|در حسينى سليم|لق|ء عبــــد|رس| زيق|لزق|حقوق 

|39588 ن د|ر محروس عي|مختـــ| مي  ى شمس علوم عي 

8925|3 ه خليل عزيز بــــش| ى |مي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

3|92|9 تـــفى مدحتـــ محمود محمد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o3495 بــــسنتـــ ثــــروتـــ موىس عطيه موىس ى شمس| لسن عي 

8|4767 مروه محمد فهىمي حكيم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

5o6697 ي
ن|حمد شعبــــ|حمد محمود | |دئى سكندريه|ل|حقوق 

Wednesday, September 5, 2018 Page 3654 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

85762 ل محمد|ل و|حمد جم| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

7|oo5| لعز|بــــو |هيم |بــــر|ح |هند مصطفى صل سكندريه|ل|صيدله 

77699| حمد|هيم |بــــر|ل |ء جم|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

835464 ي غندور حمد|مع
ن|ذ رضى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

63o5|2 لسيد صقر|د عمرو محمود |زي زيق|لزق|حقوق 

64o393 حمد محمد سليم|مه |س|د |جه زيق|لزق|نوعيتـــ 

8842|7 ئى |د كيل|دى فؤ|ن| دين سيوط|تـــربــــيتـــ 

|65997 هيم|بــــر|لسميع |حمد عبــــد|محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

65855 فظ|مهند محمد عىل ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

325o45 ى هيم بــــخيتـــ|بــــر|فكرى | مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

86o9|5 ى عبــــد |عبــــد  ى|هلل حسي  لحميد حسي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

2644|| ه ي| حمد|رس مسعد عىل |مي  |بــــ بــــنه|د|

9oo89o حنفى محمود عىل | دين ج|تـــربــــيتـــ سوه

8|5354 ى|يه موىسي عم| ر حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

9|89|5 حمد محمد |فتـــ |م ر|ريه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

856|47 ي |ء عبــــد|رس|
مل|س ك|لنح|هلل مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2679o وق محمد  لنور عىل|بــــو |رسر تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

79|684 ده|حمد فتـــىح حم|عمرو  زيق|لزق|علوم 

835875 ء سيد سعيد عىلي|شيم تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

8|878 هيم|بــــر|لسيد |دي |هند ش ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|9967 ج|عىلي هش م حيدر سي  لشيخ|ره كفر |تـــج

646577 وى|وى عنتـــر عشم|ن عشم|نوره ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

|34452 ي
هلل|در عبــــد |لق|لنعيم عبــــد |عبــــد | دئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

68|686 للطيف يس طه|دى محمود عبــــد |له|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

34|844 ى رض|ي لق|لخ|هيم محمد عبــــد|بــــر| |سمي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

86o56o ي ك|
مل عمر|منيه مصطفى ي|عه |زر

|لمنى

456468 نوبــــي محمد بــــيومي|ء وليد |رس|
لشر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

8o4343 ى |رح ح|لفتـــ|حمد عبــــد|بــــ حسي  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

2673oo ذل|لش|لدين |له محمد علم |ه |بــــ بــــنه|د|
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346|8 د|لجو|روق عبــــد |هلل محمد ف|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

48|8o6 شم محمد|حمد عنتـــر أحمد ه| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|397| هيم سعيد|هيم محمد إبــــر|إبــــر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

66676 لد سعيد محمد|ره خ|س لفيوم|صيدلتـــ 

244573 هر عدل عطيه عوض|دى م|ف ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

48o455 ع فرغل|رف محمد رف|لع|محمود  سكندريه|ل|ره |تـــج

7o8844 لسيد محمد عىل محمدين|مريم محمد  لمنصوره|عه |زر

55663 ض سيد|ل ري|م كم|سل| بــــ بــــنى سويف|د|

4389o9 لعتـــربــــى|لحميد |مد جوهر عبــــد|مصطفى ح |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

58223 ح عىل|محمد طه صل حقوق بــــنى سويف

3528o2 هلل وحيد مرىس عمر|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

23|92o حمد|لد حلىم |عمر خ ن|بــــ حلو|د|

82o864 مل محمد|رص ك|محمد ن سيوط|حقوق 

25o595 لسيسي|لمنعم |للطيف عبــــد |ره محمد عبــــد|س ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

689||3 مل مصطفى|لرحمن مصطفى محمد ك|عبــــد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

6o3268 ىط|لسنبــــ|لعزيز |حمد سعد سعد عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

78|4|o ل حسن|لع|لسيد عبــــد |سهيله  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

3467o6 ى|ن |سهيلتـــ رمض حمد حسي  ى شمس| لسن عي 

|3|725 هيم|بــــر|د يوسف |رجريتـــ عم|م لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

429582 لمنعم سليم|هيم عبــــد|بــــر|محمد  |صيدله طنط

825733 ي
هيم|بــــر|محمد عىلي | دئى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

3|22|2 وق خ لسيد|لد فتـــىح |رسر عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

42|985 ء عىل عوض عىل|ل| سكندريه|ل|علوم 

44677 دريس|مر محمود |ء عمر ع|دع ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|53575 لمحسن|هلل عبــــد |ده رجبــــ خلف |غ ن|بــــ حلو|د|

689o69 ح محمد محمد يوسف|دل صل|م ع|سل| لمنصوره|هندستـــ 

|3|4o6 رس|ن ف|عىل مجدى عىل عثــــم ى شمس حقوق عي 

366945 ف |سهيلتـــ  حمد محمود|هيم |بــــر|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

27o|36 وى|لسنبــــ|رق حفنى عزبــــ |حمد ط| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|634|5 ء عمرو يحن  سيد|لرميص| ى شمس علوم عي 
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6|7|44 ى تـــوكل حريز|نىه  مي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

7o982| ه عىل محمد محجوبــــ غنيم| مي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

78745o ن|هيم محمد عىلي سعف|بــــر|حمد محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

843699 ي عبــــده حسبــــ 
ي|هلل عبــــد|مصطفى

لغنى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

283|o9 ي |لقوى عبــــد |بــــكر عىل عبــــد
ن|لغلبــــ|لغنى |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

433995 حمد عرص|سن |لمح|بــــو|م |يه س| |ره طنط|تـــج

439458 تـــفى محمد بــــسيوئى سعد لشيخ|علوم كفر 

2|8545 هلل عدل سعد سيد|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

||96o| لحسن|بــــو |ن |يوسف هيثــــم رشو ى شمس حقوق عي 

|33|33 حمد عمر محمد|ء |سم| هره|لق|ره |تـــج

8|3279 ي جرجس|بــــيشوي سعد ن ج  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

448o|| مد حبــــيبــــ محمد|هلل سمي  ح|منتـــ  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

4|6952 لح|ن رشدى محمد محمد ص|يم| لشيخ|بــــ كفر |د|

3558|9 حمد|ن |م رشو|عىل عص لفيوم|لعلوم |ر |د

3|8632 رتـــ وحيد حسن محمد|س ى شمس|تـــج ره عي 

29858| م سعيد حمزه|محمود هش ن|حقوق حلو

848o72 تـــ|ديفيد فرح رزق شح ن|تـــمريض أسو

||6846 ن|لح وهد|ص| ي|محمد مصطفى هد هره|لق|هندستـــ 

429748 زم مسعد محمد مزيد|ح |تـــربــــيتـــ طنط

43|972 يمن جرجس شفيق| |دون|م |ره طنط|تـــج

8888o6 وس |ندر|بــــ دلف |يه|نىح  | سيوط|نوعيتـــ 

||8756 يق|حمدعصمتـــ محمدف|يق |يوسف محمد ف ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|56689 |لعل|بــــو |هيم |بــــر|لد |دهم خ| هره|لق|هندستـــ 

45|66| لصعيدى|لسيد |خلود محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

5o3939 لعزيز|لم عبــــد|أدهم وجيه س سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

83|447 ى |ج |لحج|بــــو|هلل |عبــــد حمد|مي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

699428 تـــ حسن محمد|لشح|ر |مي ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

525936 وز ألبــــي  مجدي محروس ني  |ضتـــ طنط|علوم ري

Wednesday, September 5, 2018 Page 3657 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

68988o هيم|بــــر|م |سل|ح |لفتـــ|دى عبــــد |ش لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

484555 د محمد مرىس|يمن فؤ|محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

3394o2 ي
ف موىس|لمع|بــــو |ح |مصبــــ| دئى ىط رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6878|6  عبــــد |هر |ط| رن
ى
|لعزيز |لدسوق

ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

27o429 يده|لعليم ز|حمد عبــــد|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

676562 وى|لبــــدر|زق محمد  |لر|ء محمد عبــــد |شيم لمنصوره|هندستـــ 

4554|9 زي|لعز|ل فهىمي |در جم|ن دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

826644 لحسن محمود عىلي|بــــو|يدي |ه دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

369598 عيل عوض|سم|محمود وليد  ى شمس صيدله عي 

45466 ج |محمود حنفى محمود محمود ن ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

264|43 لدين أبــــو مسلم|ء |حمد محمد بــــه|يه | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

328957 لمجيد محمد|لد عبــــد|متـــ خ|س| |حقوق بــــنه

4o47|9 ن|رى محمود محمود زهر|محمود قبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

344398 متـــ|ن سل|مصطفى بــــدوى مصطفى سليم ى شمس حقوق عي 

678875 ر|لعط|حمد |حمد محمد فتـــىح |ره |س لمنصوره|صيدله 

5o8733 م|لبــــرق|لكريم محمد |ل مصطفى عبــــد |بــــل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

62|238 يد|هيم حسينى محمد ز|بــــر|جر |ه ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

22||2 بــــوزيد|بــــو زيد سعد |ء |ل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

327524 رص رجبــــ محمد|لن|سلىم عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

3998| لدين محمد فتـــىح محمد|سيف   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

844775 ى |بــــسمه  حمد|حمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

77o899 ى محمد عبــــد |ي ن|لمنعم محمد حمد|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8|4723 ن|سم جمعه رضو|ق| دين ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

2559o5 محمد رزق فهيم شلبــــى سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

23o8o8 حمد|ذل |محمد سيد ش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

758536 هلل عبــــده محمد عبــــده|منه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

775285 هيم|بــــر|ح محمد |لفتـــ|محمد خليفتـــ عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

9||224 حمد |يمن صبــــرى |بــــ |رح ج|تـــربــــيتـــ سوه

84774| هر|لط|هر عوض |لط|حمد | دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 
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|5|897 هيم|بــــر|ض |لمنعم ري|ء عبــــد |رس| ى شمس| لسن عي 

7o66o5 ى سمي  عبــــد |ي ن|لعظيم عرف|سمي  لمنصوره|صيدله 

844|43 لسيد|لد يوسف |هر خ|م ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

9|7775 له عفيفى حلىم حسن  |ه ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|7937 ي|ه
م مصطفى حسن|هش| ئى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

863659 ي
بــــسمه يوسف محمد حفنى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

6o9o73 ر|لنج| |عزه محمد زكري زيق|لزق|عه |زر

6927|5 فع محمد |لر|روق عبــــد |فع ف|لر|ء عبــــد |وف
نه|سكر

لمنصوره|بــــ |د|

3o|75 ي فريد محمد |يدي ه|ه
دم|ئى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

539|22 مه محمد|حمد فتـــىح خميس سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8346|| يه محمود محمد محمود| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

84397o لمطلبــــ محمد|لح محمد عبــــد|ص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6||493 حمد جده|ء |نسمتـــ عط هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8687|4 مر محمد|لدين ع|ء|نىهي بــــه |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

844968 لكريم يىحي|لكريم سمي  عبــــد|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8o23o9 رس محمد عيون محمد|ي ي|هندستـــ 
|لمنى

|26885 بــــ|لحميد فهىم محمد دي|م عبــــد |حمد حس| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o62o9 بــــ|لوه|زى عبــــد |عمرو يحن  غ ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

287|6| حمد|تـــ |حمد فرح|مصطفى محمود  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5463|4 لبــــسومي|محمد مسعد محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

|26o34 لجوهرى|رس محمد |محمد ي ى شمس حقوق عي 

6oo|42 ى حس|رق حس|ء ط|سم ى |ني  لبــــسيوئى|ني  لمنصوره|ره |تـــج

257354 ي|لحليم م|م عبــــد|ء س|ل|
ضى لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

4|83|2 ق|ح محمد |لفتـــ|بــــر عبــــد|وليد ص وى|لشر |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

9|o6|5 در |لق|حمد قرون عبــــد|محمود  ج|حقوق سوه

77o975 ي محروس عىلي|يه |
ف حسنى رسر ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

237853 لمسيح|تـــه عبــــد|دل شح|تـــرين ع|ك هره|لق|ره |تـــج

27|o47 ي
ى|حمد عبــــد| |دئى لموجود عزبــــ بــــحي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

262794 حمد|بــــ |لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 
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29|o29 حمد حسن|مد |طمه ح|ف كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

48743| لدين|ح |هيم صل|محمد رجبــــ سعد إبــــر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5474|3 ى |ي ن|حمد زيد|لسيد |حمد |سمي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

72435 لمحسن|ل عىل عبــــد|مريم جم لفيوم|بــــ |د|

54293| ي|هيم |بــــر|رق محمد |ء ط|رس|
وى|لمنى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

449224 ف |يوسف محمد  ن|لعري|هيم |بــــر|رسر ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

427o36 |ن فوزى جوده حن|مريم دمي سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

2798o7 لعزيز محمد|لد عبــــد|خلود خ سيوط|ره |تـــج

339963 وق محمد  لرحمن|لتـــمرى عبــــد|لسيد |رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

248629 تـــى|ء لطفى مصطفى زن|شيم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4982|9 لخول|لغنى |ن محمد عىل عبــــد|يم| تـــربــــيتـــ دمنهور

6|7o5o لقرمه|ندى محمد عىل |س |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

422482 وى|لكفر|محمد رجبــــ أحمد محمد  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2758|3 عيل|سم|بــــر |لسيد ج|رحمه  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|239||  |لد محمود فهىم |حمد خ|
ى
لبــــربــــرى|لدسوق هره|لق|ره |تـــج

9|8733 حمد عنتـــر محمد يونس  | سيوط|تـــربــــيتـــ 

33o4|2 د|حمد فؤ|ئشتـــ سعد |ع |تـــربــــيتـــ بــــنه

45|o79 لبــــليىه|يوسف مصطفى محمد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

5|64o8 تـــ محمد عيد|ن محمد شح|يم| بــــ دمنهور|د|

2|6462 ه|لل|لحميد عبــــد|لرحمن سيد عبــــد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

49o276 ئل سعيد محمد|ن و|رو سكندريه|ل|بــــ |د|

4|4249 ى سيد |ر ش|من ى|حمد ش|هي  هي  |تـــربــــيتـــ طنط

8|6467 ي ص|ن بــــولس ن|يم| دق|ج  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|36|9o لسيد محمد|ئى |يثــــربــــ ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

26|7|| ح خليل|لفتـــ|بــــ عبــــد|هلل مج|عبــــد لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

682|63 حمد عطيه عوض عطيه|ء |ل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

357934 لعزيز|لرحمن عبــــد|ل عبــــد|ء جل|عل وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

498|2o هيم مصطفى خليل|بــــر|مل |ء ك|وف بــــ دمنهور|د|
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4|3889 تـــ|لكريم بــــرك|كريم محمد نعيم عبــــد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6827|5 بــــد|حمد ع|حمد |دل |ن ع|جيه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

496536 لوكيل|بــــ سعيد حسن |يه|ء |وف معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

8o822 لحميد|فظ عبــــد|يمن ح|مريم  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

258882 بــــ|محمود سعيد محمود دي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

345245 ى عبــــد| ح|لفتـــ|حمد طه حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

699673 حمد|لعزيز عيد |بــــر عبــــد |حمد ص| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|o||6 جه|لمرىس خف|لحميد زىك |حمد سعد عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

5o|88o ل|لع|حبــــيبــــتـــ محمد حفنى عبــــد سكندريه|ل|عه |زر

7o|5o2 هيم|بــــر|ن محمد رفعتـــ يوسف |نوره لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35467o ئ  سيد|ل محمد رج|ر جم|من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

63o22o لنرص|بــــو |حمد |هر محمد |عمر ط زيق|لزق|طبــــ 

|33939 حمد محمد|م |حمد عص| ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

3738o6 هيم بــــخيتـــ نبــــيه|بــــر| |لي|د ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

686699 لنبــــوى|ر |لستـــ|ر محمد عبــــد |لستـــ|محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|2257 هلل|لحميد فرج |لسيد عبــــد |حمد | |بــــ طنط|د|

8o9423 ى مدحتـــ صموئيل بــــولس|م دلي  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

3327| ن شعي |د شعبــــ|لجو|رص عبــــد |د ن|جه ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

2|4845 ئيل|بــــديع خله روف| ه صف|بــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

675576 لسيد|بــــ بــــيوم |لسيد دي|محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

765868 ه يشى | ى |مي  لمطرى|حمد حسي  ره بــــور سعيد|تـــج

885269 حمد |حمد محمد |ر |دين سيوط|بــــ |د|

5o7669 لسيد|لعليم |لفتـــوح عبــــد|بــــو|يه مصطفى | سيوط|عه |زر

89|o24 ف ح|ئى |م| مد محمد |رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

759476 ى |زينبــــ  حمد|حمد حسي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

63o|24 دى|لبــــغد|محمد سعيد محمد موىس حسن  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

854oo9 ي|ن م|لد سليم|محمود خ
ضى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

48|433 فظ|لح|مد محمد عبــــد|د ح|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

494776 بــــوستـــه|لد عىل محمد |محمد خ بــــ دمنهور|د|
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339979 ى عبــــد|ء حس|ل|ء ى|لتـــمرى حس|ح |لفتـــ|ني  ني  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

55|75 ء محمود سيد محمد|عل ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

56357 ل فيصل حبــــيبــــ|هلل جم|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3|982| ى مصيلىحي عبــــد|ي حمد|هلل |سمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

54o3oo لشيخ|ل |لع|يمن محمد عبــــد |سهيلتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

375o46 لرحمن محمد عىل مصطفى|عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

479965 م|لش|ن عىل محمد حسن |رو لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

72555 تـــ محمود | حمد سيد|مي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

27||o6 لدين|لمنعم محمود نور|ء عبــــد |ء عل|شيم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9257|5 ه رف حمد قرنه  |ع |نظي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

353232 ف |حمد | تـــ محمد|لشح|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

246446 هيم حسن حبــــيبــــ|بــــر|محمد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

8o|297 ي محمد عبــــد|منيه ن| لرحيم|ج  ي|بــــ |د|
|لمنى

542779 لصنم|حمد محمد |تـــفى محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

822o53 در|لق|لمجيد عبــــد|محمد مني  عبــــد ي|تـــمريض 
| لمنى

76|5o9  مرىس عبــــد 
ى
لرحمن|حبــــيبــــه شوق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

845373 ن تـــوفيق|ء عربــــي جهل|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

786488 لسيد|ن |ن عىلي|هر فرح|د م|سع ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

763777 ج|لسعيد محمود فر|خلود سمي   ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

356284 بــــ|هلل عتـــ|محمد عزتـــ محمد عبــــد |حقوق بــــنه

2487o5 ى عزتـــ سعيد عبــــد|ي زق|لر|سمي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6|59|8 حمد بــــدوى|يمن |بــــ |مه ط|معتـــ دمي|علوم ج

|7|967 هيم سعد|بــــر|ن سعد |مرو تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

349|4o ي محمد|منتـــ 
هلل محمد وصفى ى شمس|تـــج ره عي 

65463 ن|لد مصطفى رمض|لبــــنى خ لفيوم|ضتـــ |علوم ري

86262 مروه خميس عيد معتـــمد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

37622 ح محمد|لفتـــ|هر عبــــد |حمد م| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

77392| لق محمود|لخ|مه رمزى عبــــد |س| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

28|242 بــــ يونس يوسف|يه|يه | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

35|62o ف عبــــد|جر |ه ح عيد|لفتـــ|لشكور عبــــد|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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|456oo عمر محمد سيد مصطفى ن|ضتـــ حلو|علوم ري

3282oo ى طه زيد|سم عطيتـــ |بــــ ن|مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3o|64 نهله وحيد محمد رزق ى شمس| لسن عي 

539846 لرحمن|لرحمن أحمد عبــــد |أمنيتـــ محمد عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27|8o محمد حسن محمود| مه كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|272o5 ي|ه
تـــه|ن شح|محمد عثــــم| ئى هره|لق|م |عل|

33||6o ن محمد فودتـــ|ن محمد رمض|رمض ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

284|23 لرحيم فرج عطيه|ء عطيه عبــــد|عل رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

462259 لرحمن عليق|لمنتـــرص عبــــد |ء محمد |رس| |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

62465 لعليم|سم عبــــد |لق|بــــو |لعليم |ء عبــــد |رس| طبــــ بــــنى سويف

33|259 وق  دق سعد|كرم عىل ص|رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

433663 لح ربــــيع|ل محمد ص|جل |ره طنط|تـــج

|5o|69 هيم|بــــر|مل |عىل عزتـــ ك هره|لق|هندستـــ 

|4384| حمد|لمتـــجىل |حمد عبــــد |بــــ |لوه|عبــــد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|2534| لعبــــد|ندى مني  محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

6o92|3 لبــــ|بــــو ط|لسيد |حمد مصطفى | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

855354 دق|جبــــره ص| رتـــن رض|م ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

|5|774 ل عىل|لع|لد عبــــد |ئى خ|م| ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

27288| ى  هيم|بــــر|مريم مجدى بــــشر ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

4o746| حمد|هيم |بــــر|هيم خليل |بــــر|رحمتـــ  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o948o لم|دل عبــــيد محمد س|محمد ع عه دمنهور|زر

6|7842 ه  لحطيبــــى|حمد طلعتـــ محمود |أمي  ط|حقوق دمي

34488o لمنعم مصطفى فرج|نهلتـــ محمد عبــــد ى شمس|زر عه عي 

|72o9o هيم صليبــــ فيلبــــس|بــــر|هر |ن م|سوز ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

37oo3| لفى|ل|لسيد عىل محمد|ذ |مع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5o6287 ه|بــــر|ل |بــــتـــه| ى هيم محمد حسن حبــــلي  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|27555 هر|فرح محمد محمود ط ى شمس|تـــج ره عي 
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764524 هيم زقزوق|بــــر|حمد حسن محمد | ره بــــور سعيد|تـــج

359388 لعربــــى|لدين محمد |ء |محمد عل هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3||297 ل|لجم|حمد بــــسيوئى |ن |رق رمض|ط ن|بــــ حلو|د|

864284 ه عبــــد| هيم بــــقيىلي|بــــر|لعظيم |مي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

678o|9 ر|لنج|مه عىل عىل |س|محمود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|36||7 رتـــ محمد عيس محمد|س ى شمس حقوق عي 

725o4 حمد|لعليم |حمد عبــــد|در |ن ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

8o74o5 حد|لو|صبــــري محمد زىكي عبــــد ي|تـــمريض 
| لمنى

826979 بــــوبــــكر|لحميد بــــكري |لرحمن عبــــد|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

43o839 ي
ي| دئى

|محمد فتـــىح دئى ي صىح طنط
|معهد فنى

|7739 حمد|عمرو مدحتـــ محمد  هره|لق|هندستـــ 

5||825 هيم حسن بــــسيوئى|محمود فهىم إبــــر لسويس|طبــــ 

|54498 مه موريس عبــــده|س|دى |ف ى شمس هندستـــ عي 

6778o2 لحميد محمد فرج|رأفتـــ محمد عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

33399| د|لجو|عمر فتـــىح محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|54|5 لحميد محمد|حمد عبــــد|خلود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7724| م فوزى محمد|حمد هش| سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

692oo9 م|هيم مصطفى سل|بــــر|هيم سمي  محمد |بــــر| لمنصوره|حقوق 

82o452 حمد محمد|حمد ربــــيع | ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

442595 ي|ر
دى|مد ش|هيم ح|بــــر|رق |ط| ئى لشيخ|نوعيتـــ كفر 

3|6467 تـــ ن| ي|رص ص|مي 
بــــر مصطفى ي |

لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

336943 تـــ|لشح|عيل |سم|رص |محمد ن ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

64|9|| لسيد عىل|لسيد محمد |نىه  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

3|6554 سيىل|هر عزتـــ بــــ|م| ر|كل ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

252744 يمن محمد عريق| |دين ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7o9424 وى|لكفر|هيم |بــــر|هلل عىل |محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

762589 حمد عزتـــ يونس مسعد مصطفى| هندستـــ بــــور سعيد

83|753 د محمد محمد|محمد حص ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

737o9 بــــوسيف|بــــ منصور |لتـــو|محمود عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|64426 عىل سيد عىل محمد ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر
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7|5922 ه محمد عز | ل محمد يوسف|لرج|مي  لمنصوره|علوم 

68o94| لجندي|لرحمن |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

92|2o| نور لحىطى بــــرتـــله |نوبــــ |بــــ| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

2774| حمد عوض|هيم |بــــر|عيل |سم| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

2|385o د عزبــــ|مر فؤ|محمد تـــ هره|لق|ره |تـــج

|67253 مد فرج|مصطفى محمد ح مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26297o |رق لطفى |لطفى ط
ى
لدسوق ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|29599 شم|لمنعم حسنى ه|حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o995 لمجيد منصور|ح عبــــد |ء صل|شيم ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

78|23| عيل|سم|عيل محمد عىل |سم|محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

3|5893 ن ح لحىطى جرجس|صل| مي  ن|حقوق حلو

645oo3 نىح  عىل لطفى محمد عىل| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

494664 تـــى|حمد محمد بــــريك محمد | لنشر ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

36o68| لشيخ عمر|لعزيز زىك |حمد محمود عبــــد| |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

266869 بــــ|لوه|دل سعيد عبــــد|م ع|بــــتـــس| شمون|نوعيتـــ 

|23627 فظ سيد|لبــــدرى ح|لدين محمد |ء |حمد عل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2772o2 هيم زنون|بــــر|حمد |ئى |م| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4|8266 حمد|رق محمد عطيتـــ  |عمر ط لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|4997| هيم|بــــر|روق |ف| روق رض|ف ن|بــــ حلو|د|

288|55 ق|ذل عمر سبــــ|هلل ش|عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5|6|45 ى محمد عبــــد  لسجينى|دي جويدتـــ |له|نرمي  علوم دمنهور

479||8 سكندر|رتـــ |ج  نسيم بــــش|نوبــــ ن|بــــ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44o9o| لشوري|در |لق|حمد عبــــد ربــــه عبــــد |محمد  |حقوق طنط

4337|o ى ع|دل |محمد ع ى|لخرصى رفي  |ره طنط|تـــج

|3oo43 لسيد|د|مجدى جرجس ج| رين|م ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

74696 لشويىم|ح حنفى |محمد صل كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

852557 لد ممدوح محمد|خ| ند ي|بــــ |د|
|لمنى
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2|5867 |كر تـــكل|دل ش|دى ع|ف وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

847332 ى|شم |ء محمد ه|لشيم| مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

3||27 ل سنوىس|لدين جل|هدى عز هره|لق|لعلوم ج |ر |د

49o746  محمد عبــــد |
ى
هلل يونس|يه شوق تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

82|373 ى د طلعتـــ نعيم|عم| يوستـــي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

442742 ن نعيم لطفى تـــوفيق محمد|يم| |ره طنط|تـــج

352949 ى|هلل |عبــــد حمد سيد حسي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

786739 لروءف|حمد عبــــد |لد |ء خ|دع ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

496546 ء سعد محمد يوسف خليل|رس| بــــ دمنهور|د|

8o4736 ن در|لق|حمد طلعتـــ عبــــد| |مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83834o ل بــــربــــري يونس|دل جم|ع ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

246o76 ألبــــيض|لحميد |لسميع مهدى عبــــد|عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

6|7566 ئى|لنوس|س |ء عبــــ|ء عل|دع مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

68|427 |لعظيم |لعزيز عبــــد |لدين عبــــد |ء |حمد عل|
لسيد

ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

63|822 ن|لح محمود مهر|ء محمود ص|رس| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|68467 جر محمد عىل محمد هجرس|ه لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

7o9984 عيل|سم|حمد |ع |لسبــــ|هيم |بــــر|سلىم  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

247448 هلل عىل موىس|بــــ |حمد ج|هلل |عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|4o|25 يف ص|ف ى|طمه رسر لح حسني  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7544o6 لرحمن محمود|رضوى مصطفى عبــــد  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

4|9643 هيم عىل عىل هشهش|بــــر|عىل  لشيخ|بــــ كفر |د|

775878 لسيد|ر عىل |ء مختـــ|ل| زيق|لزق|بــــ |د|

898322 ي| لوف|بــــو|زينبــــ 
|  لوف|بــــو|لدين |ء |محمد ضى ج|بــــ سوه|د|

87763| ء محمد ربــــيع عىل  |شيم سيوط|بــــ |د|

7|2o27 للطيف محمد محمد رزق|ثــــروتـــ عبــــد | عل لمنصوره|ل |طف|ض |ري

242264 ن حفنى سعد حفنى|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

54448 لنبــــي|لمعتـــصم بــــكري عبــــد |بــــكري  ن|حقوق حلو

8|7654 هد|حمد محمد مج|ئد |ر ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

5|6o9o تـــ|لبــــ بــــرك|لحليم غ|عزيزتـــ نرص عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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34|3|5 ح عزبــــ|لفتـــ|محمد مصطفى عبــــد |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

867|o6 ن|يوسف محمد محمود سليم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2936o محمود محمد محمود صبــــره ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

69|4o3 هيم|بــــر|لعزيز |لسيد عبــــد |لعزيز |نهله عبــــد  لمنصوره|عه |زر

764962 بــــو سليمه|لح محمد |عمر محمد ص ره بــــور سعيد|تـــج

53894 ه ي رس محمد عىل|مني  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

476o85 |ن محمد تـــوفيق محمد عزتـــ محمد تـــوفيق |نور
عيل|سم

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

339o23 ل|لجبــــ|لسيد عىل |ل عيد |م| |بــــ بــــنه|د|

8oo|94 لزين|روق |حمد ف|عمر  ن|سو|بــــ |د|

|34|53 لعزيز|ء فتـــح تـــوفيق عبــــد |ل| هره|لق|بــــ |د|

437898 عتـــ|لحسينى نعن|ن صبــــىح |رو ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

9|7497 نبــــيل تـــوفيق منصور  | دون|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89352 ن ف عبــــد | |مي  ن|لصمد شوش|رسر ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9oo76o حمدى محمود محمد | ن|ر ج|ره سوه|تـــج

362o97 ل|مل غبــــري|دل ك|يمن ع| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|49927 حمد محمد|ل |يوسف جل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

373|27 ن|حمد عيد عبــــدربــــه رمض| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|46235 مريم وحيد عزتـــ يوسف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

329o78 ى حس ى|حمد عر|م |حسي  ي حسي 
ى
ق ي|بــــ |د|

|لمنى

|76373 ى|محمود محمد  حمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o35oo للطيف|بــــ عطيه عبــــد |لوه|رؤوف عبــــد | رويد زيق|لزق|بــــ |د|

762499 ئى|لسن|لسيد |رق محمد |محمد ط نوعيتـــ بــــور سعيد

8|635o عد رسىمي طلبــــ|سمر مس ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

9|9o3o ل |لع|لسيد بــــدير عبــــد|رس |ي ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|33674 ل|بــــ غبــــري|لتـــو|وجيتـــ عبــــد | ن|يل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|8423 د فرج سعيد|لدين حم|ء عز |رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

67932o لمتـــول يوسف محمود خرصى|كريم  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

642864 حسن عطيه| ء حسن عط|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

26237| لنبــــى|دى عبــــد |له|لحميد عبــــد |لسيد عبــــد|ر |عم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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2637|5 ر|لستـــ|لح عبــــد|ندى ربــــيع ص |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

867o|2 تـــ|بــــ شح|لوه|معتـــز محمد عبــــد قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

63687| هيم متـــول|بــــر|م متـــول |حل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4|4229 ه ع| سم|دل محمد ق|مي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

44o|44 ل حسن محمد عيد|ندى جم لشيخ|علوم كفر 

258o22 ر عىل|لستـــ|محمد عىل عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

683o|5 ى عطيه محمد |بــــو |ندى  |لحسن عوضي 
دوىس|لدق

لمنصوره|بــــ |د|

445|8o ئ |م عىل تـــوفيق زك|عىل هش ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

637354 ئى|لسود|هيم خي  |بــــر|ر محمود |من ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

68|o6| ن|ن يونس زيد|محمود وليد زيد لمنصوره|بــــ |د|

8968|4 حمد عىل  |سط |لبــــ|منى عبــــد ج|بــــ سوه|د|

26455| ي
خليفه بــــسيوئى خليفه| دئى |ره بــــنه|تـــج

22o275 لديبــــ|حمد |لحميد |يوسف طلعتـــ عبــــد هره|لق|ره |تـــج

485298 ف محمد  لسيد محمد موىس|مريم أرسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

499787 ين رمض هلل يوسف قطط|ن عبــــد|رسر تـــربــــيتـــ دمنهور

545977 لؤي محمد سيد غمري بــــدوي م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

349oo5 لسيد مطر|يتـــ محمد | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

367|86 تـــه عبــــد ربــــه|كريم رزق غريبــــ شح لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|3o55| ل|لع|لمنعم عبــــد |دل عبــــد |مريم ع |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

2|82|3 بــــ|حمد دي|زن نشأتـــ |م هره|لق|ره |تـــج

2828|2 يد|عيل عمر ز|سم|لد |ن خ|يم| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

76293o لح|ن سيد ص|ء حسن شعبــــ|رس| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

429996 تـــى|لزن|حمد |ن محمد |محمد شعبــــ |ره طنط|تـــج

834495 ي عبــــ|ء حس|شيم
هي|لل|س عبــــد|ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

|69|33 م محمد حمدى|محمد هش ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|39573 ئل فهىم محمد عىل|مريم و ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o8648 لغنى رفعتـــ صقر|حمد عبــــد| سكندريه|ل|علوم 

234625 لغنى|رص خلف عبــــد|يوسف ن هره|لق|بــــ |د|

5453oo للطيف|لمؤمن عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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24|o43 |لسعود |بــــو |حمد |هيم |بــــر|ئد |هيم ر|بــــر|
بــــى|لصو

ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

|62244 ه نرص سيد قطبــــ مني  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

3489o6 محمد محمد محفوظ| لي|د |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

5|6549 لدمنهورى|رس محمد صبــــىح |ي| هي تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

279672 لضوى|يه فتـــىح عىل محمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

258o63 يمن عمر زلط|عمر  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2o333 ى ى|طف فهىمي |ع| مي  مي  هره|لق|بــــ |د|

7|7922 لجميعي|لسعيد |ح محمد |سعيد صل لمنصوره|حقوق 

624|6| لوصيف|ل محمد عىل |ح جم|محمد صل لمنصوره|طبــــ 

4o43o3 لسيد خليل|لرحمن مجدى خليل |عبــــد سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

5425o7 لبــــيىه|ء رزق نظي  عىل |شيم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

667|7 لسيد|لحميد |طف عبــــد |ء ع|عىلي لفيوم|صيدلتـــ 

7o79o3 سط محمد محمد وهبــــه|لبــــ|يه عبــــد | ط|ر دمي|ثــــ|

332769 وى|لشعر|م محمد |محمد حس ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

865962 هلل محمود|هبــــه ربــــيع عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

639o94 لدين عىلي محمود|ح |أحمد محمد صل ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

8686o4 ك|ود مل|بــــيشوي منسي د دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7o399o هلل|حمد لطف |ل محمد سيد |رؤيه جم لمنصوره|ره |تـــج

3|895o ر|لستـــ|لعزيز عبــــد|مه عبــــد|س|ن |شهد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

85oo7o ل|لع|محمود عبــــد| محمد رض ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

65663 ن |روق محمد |بــــ ف|يه| |مي 
ى
لصوق لفيوم|صيدلتـــ 

3548|8 ي
هيم تـــوفيق عىل محمود|بــــر| |دئى |تـــربــــيتـــ بــــنه

3|7996 ل|لع|تـــبــــ عبــــد|ئى ر|لرحمن ه|عبــــد ى شمس حقوق عي 

9o56|7 لرحيم|س عبــــد|لرحيم عبــــ|زينبــــ عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

459979 لعظيم|طف محمد فهىم عبــــد |محمد ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8o7|63 هيم|بــــر|ن |حمد شعبــــ|طمه |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

542972 هيم فتـــىح حسن منصور|بــــر|ء |سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

842|oo حمد|هر |لط|حمد محمد | ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

5o57o2 ى يوسف ف ن حنس|يز مرج|سوتـــي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89o|49 ك |لمل|ممدوح مخيمر عبــــد| ند|ر سيوط|تـــربــــيتـــ 
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359657 ى|نبــــيلتـــ محمد ع بــــدين حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6||624  فؤ|هيم |بــــر|ء محمد |شيم
ى
بــــينى|د |لدسوق لشر |حقوق طنط

889989 هيم محمد |بــــر|ر بــــديوى |مي سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

638789 م فتـــىح محمد عىل عىل|ريه ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

355398 ىط محمد|لع|مريم حسن عبــــد |بــــ بــــنه|د|

422778 لسيد|لبــــديع |ن فهد عبــــد |نوره سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

328o38 بــــى|لشه|لرحمن حسن |هيم محمد عبــــد|بــــر| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

288o47 ه سعيد | يم|لد|م محمد عبــــد|م|مي  شمون|نوعيتـــ 

643425 هيم حسن|بــــر|مر |لحكيم ع|ندى عبــــد  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

769775 ح|لم صبــــ|ح س|هدى صبــــ لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

526778 ن|للطيف شعبــــ|لد رجبــــ عبــــد|حمد خ| ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

88529| لبــــصي  |طف محمد عبــــد|ء ع|رون سيوط|تـــمريض 

7|5575 لد محمد دويبــــ|مصطفى خ لمنصوره|بــــ |د|

424625 لعظيم|لرحمن عبــــد|مصطفى محمد نبــــيل عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45|73o وه|بــــو حل|هيم |بــــر|كريم محمد فريد قطبــــ  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

7o875| وه|ح حل|لفتـــ|هيم محمد عبــــد |بــــر|ء |رس| لمنصوره|صيدله 

494296  عبــــد |يوسف 
ى
 مصطفى|لبــــ|حمد شوق

ى
ق ره دمنهور|تـــج

8o9539 ل|لع|حمد هديه سيد عىلي عبــــد| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2458o4 لم حسن غنيمتـــ|عىل س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

222883 بــــورسيع|حمد |عزتـــ سيد  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

624489 |لبــــن|لسيد عطيه عىلي |هبــــه  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

786682 هيم جبــــر|بــــر|لسيد حسن |زينبــــ   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

9|738| ل |لع|حمد عبــــد|مل |محمد ك سيوط|هندستـــ 

782628 لسيد|لحليم محمد |م عبــــد |لسل|ئى عبــــد |م| زيق|لزق|بــــ |د|

9|4o83 حمد  |يه محمد محمود | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

853865 لفتـــح|بــــو|رقيه محمد فتـــىحي  ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

35435 ي
بــــ فضل|لوه|لدين عبــــد |ء|عل| دئى هره|لق|حقوق 

888542 ى مصطفى | رويد حسن حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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46o34 ى محمد رجبــــ ع|ي شورتـــرىك|سمي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

265886 لس عبــــده عزيز حن |كي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

25|6| حمد|حمد فهيم محمد |رتـــ |س ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

|283|4 ى عىل خليل|مصطفى مجدى  مي  ى شمس حقوق عي 

7747|3 عليوه حمد| محمد رض| لي|د عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89|4|o قيم خليل |تـــ يو|نه نش|دمي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

878737 مؤمن مصطفى سيد يوسف  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

528935 لبــــدوي|ن |حمد سعيد شعبــــ| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

338|6 سكندر|دى بــــديع |مريم ن د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

|53482 ه محمد محمد | حمد|مي  ى شمس| لسن عي 

|48543 يمنى حسن يوسف محمد يوسف هره|لق|حقوق 

2444|3 لرحمن مصطفى عىل محمد|عبــــد هره|لق|بــــ |د|

6|o45| سم عىل جميعه|تـــ ق|لشح|ء |وف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

363|3 ئل عىل عىل|محمد و ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

6oo|26 ى ع ق|لعزيز |دل عبــــد |نورسي  وى|لشر لمنصوره|علوم 

877539 د خميس محمد محمد |رين سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

57938 لرحمن محمد محمد محمد|عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

|2563| وى|لدهمش|مهند مجدى محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6959|8 ى عبــــد |كريم سعد  لعزيز|لسيد حسي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

22o32o ء عيد س|معتـــز ه د|لم ج|ئى ى شمس هندستـــ عي 

757673 د|حمد ج|مي  |رغده  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|4o85 ن حمدى عطيتـــ محمد|نوره هره|لق|بــــ |د|

867685 ل محمود منتـــرص|منتـــرص جل قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

346249 حمد|بــــو زيحه |لحكم |حمد عبــــد| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

687|68 بــــ|لوه|هيم عبــــد |بــــر|لسعيد |ء لطفى |رس| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5332o| ف|ء سعد محمد |عمرو عل حمد رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

786244 وى|فوزى محمد فوزى متـــول فرم زيق|لزق|حقوق 

53824 ر حسن|حمد سيد مختـــ| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

864|9 ى |حمد جميل | حمد|مي  لفيوم|هندستـــ 

624685 لعز رسور|حلىم أبــــو | محمد رض ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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497o45 رون|ء ممدوح محمد محمد ه|ل| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

647657 مر|لحليم ع|حمد عبــــد |محمد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

886|9 مل محمد محمود|رص ك|ميه ن|س م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

696678 لسيد محمد جزر|مي  فهىم | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|693 محمد عىل| لعل|بــــو|سيد | ر|ي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

272956 سحق جندى|م |س| دين ي|صيدلتـــ 
|لمنى

6476o2 يد|رق فكرى ف|ء ط|ل| زيق|لزق|صيدله 

|33755 لرحمن|مد عبــــد |عمر محمد ح دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6277o بــــ|لتـــو|لمعز عبــــد |حمد عبــــد |عزتـــ  صيدله بــــنى سويف

73o83 ى عزم عيد | سحق|يفيلي  لفيوم|بــــ |د|

8|7863 هيم|بــــر|حمد |دل |ر ع|من ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|374|8 حمد خليل|رق محمد |محمد ط ى شمس|تـــج ره عي 

782285 ى محمود محجوبــــ محمد حسي  لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

232o65 روق بــــدوى درويش|محمد ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

369|56 بــــوضيف|حمد عيد عزتـــ |مصطفى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

53o45 لموجود محمد|ن عبــــد |سلىمي شعبــــ بــــ بــــنى سويف|د|

452648 ى فرح|ي تـــ|زق فرح|لر|تـــ عبــــد|سمي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

779243 ن|لليثــــى حميد|يه محمد محمود | زيق|لزق|صيدله 

526o58 لحليم|لحليم موىسي عبــــد|د محمد عبــــد |عم ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|46886 مل|كريم محمد بــــسيوئى ك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|o952 عىل مصطفى عىل محمد  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

694|35 ى |لحس|زم |مه ح|س|يه | لشهيدى|ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o2254 لرحمن محمد يشي محمد يونس|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

268o4 حمد|طمه محمد حسن |ف ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

865632 حمد محمد|طه سعيد  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

67596| يد|حمد محمد ز|هلل عمر |منه  لمنصوره|ره |تـــج

42887| ضى|لحميد مرىس م|دل عبــــد |م ع|إسل |ره طنط|تـــج

75557| ل|لع|فهىم فتـــىح فهىم عبــــد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |
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8433o8 ى عبــــد|طمه سلم|ف ىطي|لع|ن حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

839327 مل عويضه|مه ك|س|لرحمن |عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

492753 |لص|محمد عمر ممدوح 
ى
ق ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

3|935 تـــ|محمد عص م محمد خي  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

||85o3 لسيد|لسيد محمد |رضوي  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

|3828o حمد محمد محمد يوسف محمد| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

84|o8| س محمد|عبــــي  مدحتـــ عبــــ دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

256858 |ن ند|لقمص|بــــو |لحكيم |ن عبــــد|يم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

62|249 بــــرى|لج|ء محمد عىل موىس |رس| ط|بــــ دمي|د|

3|43|6 ل محمود محمد|محمود جم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3|532| لفونس جورج لبــــيبــــ| |رين|م ى شمس|تـــج ره عي 

788898 لسيد مرعي|ن مجدى |رو لعريش|تـــربــــيتـــ 

4279o4 لمعز قيده|عيل عبــــد |سم|هيم |بــــر|ر |نه| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

622753 ف عبــــد|جر |ه زق طه رجبــــ|لر|رسر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

58974 حمد|زي |حمد حج|طمه |ف لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

63746| زق مصطفى|لر|لسيد عبــــد |هبــــه  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

488|9o لكلىم|يوبــــ |م |س| ركو حن|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2576o8 ىط|لع|لح عبــــد|محمود محمد ص ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

64959o ه  عيل محمد|سم|لعدل |سمي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

488o39 حمد|ح |لفتـــ|ل مجدى عبــــد|بــــل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o|867 ن|لسم| |لوف|بــــو |ن |محمد عىل شعبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o2442 للطيف عمر مرزوق|هلل عبــــد |مي عبــــد سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

526285 هلل مجدى زىك زىك مصطفى|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

2|924| ن|بــــ عثــــم|لوه|يمن عبــــد|محمد  ى شمس حقوق عي 

528247 بــــينى|لمعىط |حمد مصطفى عبــــد|محمد  لشر سكندريه|ل|هندستـــ 

256o55 دى|لبــــغد|م محمد فتـــىح |حس ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

329377 حمد عيس متـــول|طمتـــ |ف |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

78o334 لمه مسعد عطيه عطيتـــ|س زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

2756o5 شم|ر ه|لستـــ|حمد بــــدوى عبــــد | ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|52678 ى |ي حمد|حمد حسن سيد |سمي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
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48o582 لخي |بــــو |حمد محمد عطيتـــ | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

897o25 م محمد |م|جد محمد |م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

764787 ى محمد عىل|لسعيد |رحمه محمد  مي  ره بــــور سعيد|تـــج

3566o5 ل زىك|يتـــ زىك جم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

922855 محمود عقل عطيه عقل   سيوط|حقوق 

374|o5 لسيد|م |لسل|حمد عبــــد|لد |خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

678452 ى  ى شتـــ|هيم حس|بــــر|م حسني  |ني  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

34o7o5 لحميد|لحميد محمد عبــــد|حمد عبــــد| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|76598 س محمد حسن|رص عبــــ|بــــ ن|رح ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

87o58| حمد|مي  محمد |ل|ء محمد|لىمي ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|753o2 لم|هلل س|ل عبــــد |بــــل| رن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

844984 ي خليل محمد فضل
محمد مصطفى ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

|75o46 لمنعم عىل|س مرتـــضى عبــــد |ين| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

833o46 ء محمد سيد محمد|شيم |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

276487 لم|لم محمد س|هلل س|عبــــد |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

79543 حمد محمود سنوىس|طمه |ف دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

34|654 لفضيل محمد|لسيد عبــــد|ئى |م| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8o7o7| در|لق|لسيد عبــــد|ىطي |لع|عبــــد| نور ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|32782 لسيد|لدين ربــــيع |م |ره عص|س ى شمس|تـــج ره عي 

4793oo هيم|بــــر|هيم فتـــىح خليل |بــــر|يمن |ء |رس| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

64858| سم حسنى مصطفى|منى بــــ زيق|لزق|ره |تـــج

6|69o2 لمخشن|يتـــ محمد محمد | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

842o3o لح|ن حزين محمود ص|يم| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

5o|523 لطوجى|محمد مسعد عىل  لشيخ|بــــ كفر |د|

228962 مه|هيم سل|بــــر|لدين |ح |جنه صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

227o97 حمد|مصطفى مجدى حسن  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

5468| هلل|محمد محمد عبــــد| مه ره بــــنى سويف|تـــج

7o57|5 بــــر محمود محمد|م ص|عمر هش لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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92323 م|ل محمد هم|حمد كم| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

|22o56 وتـــ|س حل|حمد سمي  عبــــ|يه | هره|لق|هندستـــ 

68|363 لم|مد عزبــــ س|عمر محمد ح لمنصورتـــ |تـــمريض 

|75936 لرحيم|هلل مصطفى يوسف عبــــد |هبــــتـــ  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

253384 لشهيد|ير مرقس عبــــد|رينيه ن ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7o|4|7 وى|لقن|هيم محمد |بــــر|ء محمود |ل| زيق|لزق|بــــ |د|

63o978 حمد|رين علوى وجدى |د زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

629556 تـــ | لسيد محمد سعدون فرج|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

449373 ي شوشه
محمد مجدي مصطفى |هندستـــ طنط

37577 ر|بــــر حلىمي سيد عم|هلل ص|منتـــ  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

9|7744 لكريم |د |لكريم زويمر ج|د |بــــطرس ج سيوط|بــــ |د|

765|25 ى | ىس|لبــــل|حمد عبــــده غريبــــ حسي  ره بــــور سعيد|تـــج

2836o2 لحليم|ن محمد عبــــد |م رمض|ن عص|يم| ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

338245 ى محمد|عزتـــ س م محمد خرصى |ره بــــنه|تـــج

35737 ى|بــــر محمود ش|ل نرص ص|جم هي  ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

265885 هر جرجس|كرم مجدى م ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2627o3 محمود شندى جمعه شندى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9|9636 لس جم ل مسعود رسجيوس |كي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

476o9| لسعيد خليل جوده|ح |مل مسعد صل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64232| لنبــــى|عيل عبــــد|سلىم محمد إسم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

266739 |لعل|بــــو|حمد |جر سمي  |ه |نوعيتـــ بــــنه

492873 حمد رجبــــ|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

875625 ن |روق رمض|لنبــــى ف|لرحمن عبــــد|عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

9|3529 لح هريدى  |مؤمن محروس ص ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

88|8|6 حمد حلىم  |ل |لحسينى جم|محمد  سيوط|حقوق 

333683 لفى محمد|ل|لحكيم |حمد عبــــد| |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

|5||o6 ى|مد |ء ح|رس| لسيد حسي  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

685275 لرحمن عىل|لمقصود عبــــد |دل عبــــد |يه ع| لمنصوره|ره |تـــج

684288 ي|لكن|م رجبــــ سعد عبــــده |ريه
ئى لمنصوره|بــــ |د|
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|3784| هلل مصطفى|د محمد عبــــد |زي ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

365686 ر|هلل عيس نص|دل عبــــد|محمد ع ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

529||2 لحسينى ختـــعن|مه |س|يوسف  سكندريه|ل|هندستـــ 

|22365 لمحسن محمد|عيل عبــــد |سم| |حل هره|لق|حقوق 

828435 لسيد|لمبــــدي |بــــدين عبــــد|لع|عىلي زين  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

2|4464 د محمد|يدى محمد رش|ه ى شمس|د| بــــ عي 

|59632 ى محمد عبــــد |ي لحكيم غنيىم حسن|سمي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

36||36 شور|لدين ع|لعزيز سعد |هر نعيم عبــــد|ط |بــــ بــــنه|د|

|2o634 ركو وفيق نعيم رزق|م ى شمس هندستـــ عي 

892342 ي|من
حمد محمود  |لدين |ء |ر ضى سيوط|ره |تـــج

326753 ى خليل س|مينتـــ سيد | لم|مي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

272582 ى زىك يوسف| عط| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8657o| ى |شيم حمد محمد|ء حسي  سيوط|حقوق 

32o776 ن سيد|ن محمد حس|حس وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

45257o ن|للطيف ريح|محمد فرج عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

9oo8o4 هلل | مريم يوسف تـــوفيق رزق ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

49844| ي |بــــسمه 
لطنيىحى|لسيد محمد مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|28|67 لسيد|روق |رس ف|محمد ي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|65o54 حمد محمد|م |هدير هش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

695986 لشتـــيوى|لمرىس |لسيد |ج  |حمد ن| لمنصوره|بــــ |د|

56674 كر طه|د محمد ش|زي ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

34739| لرحمن مصطفى|حمد مصطفى عبــــد| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

22o439 لح محمود|رس ص|يوسف ج ى شمس حقوق عي 

8|8963 بــــ|س دي|ن عبــــ|نعمه رمض ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

348888 حمد عىلي|م عىل |جر هش|ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

43296o تـــى|طف مليىح  |ء ع|سم| لنشر |تـــربــــيتـــ طنط

68783o ل محمود عىل|لع|ح عبــــد |سلىم نج لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2874o4 وى سعد|لقن|رق مرىس |كريم ط ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

624229 حمد عىل سعد|حمد |محمد  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى
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69|385 ي|ر
لم دهيم|لسيد دهيم س| |ئى ط|بــــ دمي|د|

76797o ى عبــــد|عبــــد | ء ذكري|لىمي ل|لع|لكريم حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

777o85 هيم عىل منصور عىل|بــــر| زيق|لزق|حقوق 

442528 در عنبــــ|در محمد ن|ن ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

8o|2|6 جميل فهىمي بــــرسوم| رين|م ي|بــــ |د|
|لمنى

8o8368 ي|يز م|قيم ف|نده و|ر
ضى ي|بــــ |د|

|لمنى

244646 ن رجبــــ|رق محمود شعبــــ|ط ى شمس| لسن عي 

2833|o لق محمد|لخ|لمنعم عبــــد|محمد عبــــد هره|لق|حقوق 

2o395 يوسف سعيد حنفى محمد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

78ooo4 ي
د|د عي|لم عي|س| رئى زيق|لزق|حقوق 

32|o37 د محمود صديق محمود|زي هره|لق|ره |تـــج

2|772 ن حمد|حمد سيد | |مي  هره|لق|حقوق 

538793 لرحمن عبــــيد|ن محمد عبــــد|نم رمض|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|467o8 ن منصور محمد|مصطفى عثــــم تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

327496 ن محمود عىل محمد|يم| ى شمس|د| بــــ عي 

754773 لرحيم|عيل عبــــد|سم|حمد |زينبــــ  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

336586 ى|ح شندى ش|ن محمد صل|يم| هي  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

26864| ح قنديل|لفتـــ|مينه مصطفى عبــــد| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

778|24 م|م|حمد |لدين محمد |د |محمد عم زيق|لزق|علوم 

47344 حمد|ل |م محمد كم|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3oo629 لمحسن|لمحسن عيد عبــــد |محمود عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

68798| حمد|لسميع محمد |د عبــــد |لجو|ن عبــــد |يم| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|37o66 لجليل|لمعبــــود عبــــد |يمن عبــــد |در |ن لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

244745 هلل عىل سيد عويس|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

27|95o ء ممدوح محمد يوسف شلبــــى|شيم تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

693464 كيشه|لح كر|هيم محمود ص|بــــر|يه | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7635|7 رص مصطفى محمد دره|رنيم ن ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

22589o لبــــسطويس|طف سعد |مصطفى ع هره|لق|حقوق 

74o27 حمد جمعه خليل|محمود  لفيوم|ر |ثــــ|
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489828 ي|رس|
ء محمد فتـــىحي مصطفى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

343o86 حمد|لد محمد |ء خ|ل| سيه|نوعيتـــ عبــــ

56844 ى متـــ|ل سل|عزتـــ كم| مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

836569 ح منصور عليو|سمر صل |نوعيتـــ فنيه قن

635595 لعظيم|طف حسن عبــــد|ع| ر|ي زيق|لزق|حقوق 

4942|8 ي عبــــد |
لحميد مبــــروك|حمد محمد مصطفى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

42|358 ح محمد ذىك  رجبــــ|ره صل|س لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

||5849 ن|حد مصطفى عرف|لو|محمود عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

9|8352 يوبــــ |جميل | دير عط|بــــ| سيوط|بــــ |د|

6o3547 |حمد حسن عىل صبــــره عط| |ره طنط|تـــج

489|27 لمجيد مصطفى|هلل مصطفى عبــــد |منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o5|58 ن|لحميد عثــــم|بــــسمه وليد عبــــد  |ره طنط|تـــج

268673 حمد مطر|ضىح مبــــروك  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

784o97 حمد مصطفى|لدين |ل |محمد جم ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

253oo7 لبــــدوى|مد |يدى صبــــىح ح|ه شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

4394|7 هلل|لمحسن عبــــد|ل عبــــد|ن كم|يم| لشيخ|علوم كفر 

33o646 هلل جيد|صبــــىح عبــــد| رين|م رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

8|5652 ى ع|م دل حبــــيبــــ عيد|دلي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

|3o537 خلود سيد محمد سليم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

554o| بــــ محمد|لتـــو|بــــ مصطفى عبــــد |لتـــو|عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

497522 ندى فتـــىح سعد خميس ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6844|o ى |ي ف عبــــد |سمي  بــــه|لىح عىل زعل|رسر لمنصوره|نوعيتـــ 

327225 تـــ  ى يوسف|ني  حمد حسي  هره|لق|بــــ |د|

7837|o مر|حمد ع|لعليم |عبــــي  عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|366o4 ن محمود عىل|مصطفى رمض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

482o97 هلل|لدين محمد عبــــد |مد سعد |مصطفى ح عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

762|69 محمد مؤمن مني  عىلي محمد حسن ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

85398| لم عيسي|حمد س|محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

269|2o وق فتـــىح محمد  لعفيفى|رسر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل
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9o9665 ى منصور |محمود ي حمد |سي  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

5o23o9 حمد|متـــ محمد مصطفى |س| سكندريه|ل|ره |تـــج

82o898 د|لعظيم محمد ج|حمد عبــــد|يوسف  سيوط|ره |تـــج

4|9852 رك|حمد مبــــ|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|محمود  لشيخ|ره كفر |تـــج

62ooo2 ع|لر|لد شوقتـــ |د خ|زي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

443o|9 ن يوسف|ء محسن سليم|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

5|79|5 ىط|لدمي|فظ |لمنعم ح|ء نبــــيل محمد عبــــد |رس| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

35|389 هلل|فظ عبــــد|رص محمد ح|طمتـــ ن|ف هره|لق|ج طبــــيع |عل

6o3|73 رق محمد موىس|ط| رن |بــــ طنط|د|

245629 لسيد عمر|محمود | رض تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

85895| ه بــــكر سيد عىلي ني  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

|3483| ئى|لنعم|لحميد |يوسف سعد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

357524 ى حسن |رحمتـــ نرصتـــ  لفى|ل|مي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|47837 ن|حمد محمد عرف|محمد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

|5o448 دق عويس|يحن  عىل ص ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

8222o6 لحكيم|ل سعد عبــــد|ء جم|شيم ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

23625| وي|لشن|ن |حمد سليم|ء |رس| ن|طبــــ حلو

98o43 دى|له|هلل عبــــد |عيل عبــــد |سم|حسن  لفيوم|عه |زر

44345 لق محمد|لخ|حمد محمد عبــــد | هره|لق|طبــــ 

8|5826 ي عبــــد|ف
ى
م|لسل|طمه سيد دسوق ي تـــمريض 

ي|معهد فنى
| لمنى

46|42o ه محمد عبــــد مر|ر ع|لغف|ني  |تـــربــــيتـــ طنط

6|2948 رى عسكر|لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|محمد  |بــــ طنط|د|

4|3698 هيم محمد جعفر|بــــر|سعيد محمد  |بــــ طنط|د|

7o7583 هيم|بــــر|حمد مصطفى | |ره عط|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

498296 ى خميس شعيبــــ عىل عبــــد |ي لرحيم|سمي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

6|7|2 ن محمد|س شعبــــ|ء عبــــ|سم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

22|o29 بــــ محمود عىل خميس|رح ى شمس حقوق عي 

43524 تـــ جميل حنفى ح| مد|مي  ى شمس|زر عه عي 

63o936 ه خ| هلل|لد حسن عبــــد |مي  زيق|لزق|حقوق 
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775775 ف محمد عم|محمد  ره|رسر زيق|لزق|هندستـــ 

546|5 دى جنيدى|هيم ن|بــــر|ء |دع ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

524|89 لسيد|د |لجو|لدين عبــــد |ح |لد صل|مريم خ سكندريه|ل|بــــ |د|

893757 ى محمود  حمد محمد  |نرمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

763386 ن|ه عثــــم|لل|دل عبــــد |ندى ع لمنصوره|حقوق 

338535 ى حنفى حربــــ|هند بــــل ل محمد حسي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

78|275 لكريم محمد|هلل عبــــد |مه عبــــد |س| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7o5733 لسعيد|لسعيد فوزى |محمد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

826355 ي عىلي|تـــ |ي|
حمد مصطفى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

5o53|5 له|بــــو غز|د فتـــىحي رشدي عىل |زي سكندريه|ل|حقوق 

699725 حمد|حمد |هلل |محمد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

257682 هيم|بــــر|ىسر |لموجود غبــــ|هيم عبــــد|بــــر| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

345488 وق جم ل|لع|حمد محمد عبــــد|ل |رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

88o476 لرحمن عىل |عبــــد| يحن  ذكري سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

53756| يف|حمد رمزى محمد |ل |كم لشر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

488854 لسيد|هيم |بــــر|بــــر حسن |محمد ص سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

826238 ي ى عطيه|تـــ |م نش|مي  مي  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

|38687 لسيد|طف عىل زىك |ء ع|رس| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|52444 محمد حسن محمود| رن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|75236 لحليم|لمنعم عبــــد |محمد فوزى عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

87o8|7 مد|مع ح|مد ج|بــــوىسي ح |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|73o85 ى ج|يمن محمود حس|محمود  د|ني  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

245386 ى|لجليل عبــــد|مينه عبــــد| لحليم حسني  ن|تـــربــــيتـــ حلو

879385 شم |مد محمد ه|مصطفى ح سيوط|حقوق 

765867 ه مصطفى مصطفى يوسف | ر|لف|مي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

23427o عمرو سمي  زينهم حسن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|38664 ي
هيم عطيه عبــــده|بــــر| |دئى تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

9|2762 لحكيم |دى عبــــد|له|ح عبــــد|لفتـــ|د عبــــد|جه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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623|o8 ل|لدين عىل غ|عىل عز  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

8443|| ى|ء ن|لزهر|طمه |ف جح محمد حسني  ن|تـــمريض أسو

9|4569 غبــــ خي  |مح فريد ر|س سيوط|بــــ |د|

5||6o7 لجمل|ن طه |مي  عثــــم| |حقوق طنط

28|767 م عىل|لسل|محمود عىل عبــــد |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

6o42|2 ح محمد قنديل|ح محمد صل|صل لمنصوره|هندستـــ 

9|57o5 هيم  |بــــر|م |لسل|يه محمد عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

2365o5 مه|س فهىم سل|مريم محمد عبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

44o944 حمد|لنبــــي |هيم عبــــد|بــــر|أمل  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

628876 حمد|لد محمد محمد |محمد خ ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

529838 عيل محمد عىلي|هر إسم|عيل م|إسم ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|4523| لحميد هريدى|حمد عبــــد |يمن | هره|لق|ره |تـــج

24692o ر|لنج|بــــو نوح |حمد |مر |س ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|66o9 هلل فرغىل عىل|سلىم عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

59o|| لعزيز|سيد محمد عبــــد | هويد لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

266224 لعليم محمود عىل|ل محمود عبــــد|من ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

3|926| ليىل سيد محمد مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

7o8|8 لنبــــى|هر عبــــد |لظ|لد محمد عبــــد |خ لفيوم|ضتـــ |علوم ري

34o723 حمد عىل عىل عبــــده| |محمد رض |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4996o5 لسعيد حسن|ء محروس |شيم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

28o242 ق|لسيد |ء يوسف سليم |رس| وي|لشر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9|5657 د مبــــروك |مه ميل|ء سل|رس| سيوط|تـــربــــيتـــ 

7o2633 جوده محمد عزبــــ| رض| ند زيق|لزق|طبــــ 

46|649 ئى|لزرق|لعظيم |بــــرى محمد عبــــد|لج|ئى |ه لمنصوره|حقوق 

922726 لصدورى |رف |لصدورى ع|طمه |ف دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

|38573 ى|بــــر|نشأتـــ | رين|م هيم بــــشر ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

7|7542 تـــه|فظ شح|ئشه محمد فوزى ح|ع لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

676222 حمد بــــكر عويس|لد |ن خ|يم| لمنصوره|ره |تـــج

238292 ى|م ي رس سيد عىل حسي  ن|فنون جميله فنون حلو
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7o6|58 ىط|لمع|بــــو |حد |لو|ح عبــــد |محمد صل لمنصوره|هندستـــ 

6|4435 ع|لرف|حمد |حمد |مينه فتـــىح | |بــــ طنط|د|

692536 حمد يوسف محمود حشيش|ل |س ط|بــــ دمي|د|

632|87 ي
لعزيز|حمد محمد عبــــد |م سيد |حس| دئى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

335577 عيل|سم|ح |لفتـــ|سلىم محمد عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6oo75 ن حفنى|ء حرم شعبــــ|شيم صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

632863 هلل|بــــ |زم محمد ج|ن ح|نور زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

677282 بــــو زيد هجرس|مد |محمد ح لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

45243o لسعود|بــــو |لسيد بــــيوم |حمد |حمد | ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

|74248 لم|ل محمد س|م جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

687|62 لسيد ذرد|م صديق عىل |بــــتـــس| ن|صيدله حلو

8ooo26 حمد حسن|ن |ء سليم|سم| ن|سو|بــــ |د|

2524o3 بــــوعزيز|ح |بــــح صل|ر ر|من تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

62o374 بــــر|ئى وففى ص|محمد ه معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

86o623 لح|حمد ص|خلود محمد  ي|عه |زر
|لمنى

8466o| لرحيم محمود|ن محمود عبــــد|حن ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

476962 بــــوعوف|ن |يحن  محمد فتـــىح ريح سكندريه|ل|بــــ |د|

42858 ح حسن|لفتـــ|لد عبــــد |خلود خ هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7779o8 لحليم عجيله|رق محمد عبــــد|ل ط|من زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

46626 ف عبــــد |ن |يم| بــــ فخرى|لتـــو|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

94564 ي محمد س
رك|لم محمد مبــــ|مصطفى تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 

ريتـــ|لتـــج

25542 ى لويز فهيم عطيه نرمي  هره|لق|ره |تـــج

877|7| طف مصطفى محفوظ  |د ع|جه ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|42856 ن محمد|مروه محمد حمد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

9o6253 وليد محمود محمد محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

|6226o حمد|مر محمد |جر ع|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

54|372 رك|لونيس مبــــ|د عبــــد|ح عي|محمود صل |حقوق طنط

3|47|| لمجيد|ل محمود عبــــد|لدين جم|نور  هره|لق|حقوق 

639|28 لسيد|هلل محمد |كريم محمد حمد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 
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5337o6 عيل|سم|هبــــه كرم حسن عىل  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

2456o3 لىح عيد|هيم محمد عبــــد|بــــر| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

423294 لغنى رزق|بــــر عبــــد |لغنى ج|رحمه عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|342oo س|ن عبــــ|رمض| رض| رن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

857836 لحكيم|ح عبــــد|لفتـــ|ندي وجيه عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

6|3|4o حمد يوسف|لرحمن |محمد فتـــىح عبــــد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

845732 هيم محمد عىلي|بــــر|ه |نج ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

765|92 حمد محمد سعد|ء |عمرو عل بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

7838o9 مل محمد|ل محمد ك|م جم|حس لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

835555 ى|لستـــ|ن عبــــد|يم| ر محمد حسي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

238376 عيل|سم|لمهدي |هند محمد محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

852949 حمد محمود|هيم عىلي |بــــر| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

82|o47 ن|صل|ل محمد |جم| سه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

778699 لدين عطيه|م |حمد محمد حس| زيق|لزق|هندستـــ 

88287 دريس|عزتـــ محمد | نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

26o875 لبــــكل|ء مطيع محمود |ل| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

66892 ن|لدين رمض|لد محمود زين |هلل خ|منتـــ  لفيوم|عه |زر

|5255| بــــورسيع|رق سيد |ذ ط|مع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

28633| بــــ محمد محمدعىل|لتـــو|بــــ عبــــد|رح ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

676o|9 لسطوجي|زى |زى نرص حج|يدى حج|ه لمنصوره|بــــ |د|

|5729 حمد|لرحمن |رص محمد عبــــد |لن|عبــــد  هره|لق|حقوق 

4|7856  سمي  
بــــ حسن|يه|م مصطفى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

357o44 لسيد عىلي|فتـــ |لسيد ر| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

339667 بــــدر محمد سعيد| زكري |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7|2998 ف عبــــد |م |عص هيم بــــهريز|بــــر|لعظيم |رسر لمنصوره|ره |تـــج

9o5472 تـــه محمد |يه محمد شح| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|55359 ى|ن محمد ص|يم| لح محمد حسي  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

59396 بــــر|مي عطيتـــ ج|محمد س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

26o863 لنقيبــــ|حمد |مه |س|ء |رس| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 
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752773 هيم عىل محمد|بــــر|محمود سيد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

359392 لسيد|لسيد عىل |محمد محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6||87 هيم|بــــر|حمد محمد |محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

332o|3 بــــ|ح محمد دي|لفتـــ|حمد عبــــد| |ند |ره بــــنه|تـــج

262442 هيم فوده|بــــر|محمد صبــــرى  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

5o7577 ر|لنج|هيم |بــــر|لسيد |بــــ خميس |رح سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6|2258 لدين حجر|هيم رفعتـــ عز |بــــر| |سه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|7899 ى هيم نجيبــــ يوسف|بــــر| |يوستـــي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

854759 شد|ء محمد سعد ر|حسن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7o2875 ود|لسيد د|لسيد |هلل سمي  |عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

49|3| حمد|عمرو محمد سيد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

34|929 بــــو زيد متـــول سعيد|مه |س|ء |سم| عه مشتـــهر|زر

9o3258 للطيف |بــــتـــ عبــــد|ل ثــــ|لرحمن جم|عبــــد ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

52|33 ور|د بــــريك مج|ن عم|نوره بــــ بــــنى سويف|د|

859544 ي محمد|ل عبــــد|لع|لح عبــــد|ص
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

762342 لجعبــــري|عىل حسن محمد عبــــده  ره بــــور سعيد|تـــج

528578 لبــــلىح|ح مرىس |لفتـــ|مجدى خميس عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

254226 م حمزه|لسل|حمد عبــــد |ء |نىح  عل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

79|4|3 ل|لع|ن محمد تـــوفيق عبــــد |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

862462 محمد سيد فهىمي وحش |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

764563  عبــــد 
ى
د محمد|لجو|محمد محمد دسوق ره بــــور سعيد|تـــج

342547 عمرو طه حسن محمد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

768|58 ي
س|فظ محمد غط|لح|محمد عبــــد | دئى ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|

لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 
لعريش|بــــ

7o7868 مي |ل|حمد |ن حسن محمد |نوره لمنصوره|بــــ |د|

228533 هيم|بــــر|هيم سيد |بــــر|رحمه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|59885 هيم محمد|بــــر|مريم ممدوح  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

6875o7 در|لق|هيم عبــــد |بــــر|در |لق|هيم عبــــد |بــــر| لمنصوره|حقوق 

277589 ي|ر
لمول هوله|دل عبــــد|ع| ئى ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

43526o لكوم|ل |لمجيد هل|مروه عىل عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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269522 ل حنفى حشيش|طمه جم|ف ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

29|3o3 لرؤف محمد عفر|مح عبــــد|س ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

9|92|3 حمد |محمد بــــخيتـــ فوزى  سيوط|عه |زر

92|o92 لغنى  |ىط عبــــد|لع|عبــــد| محمد زكري ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|3o79 حمد قريطم|يمن |محمد  بــــ دمنهور|د|

|2o328 ي|ل رأفتـــ |نه
حمد حفنى ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

426o96 د عبــــد ربــــه|لجو|ندى محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

223876 ى محمد زكري|ي يوسف محمد| سمي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

332o66 حمد عيد|يتـــ مرتـــضى محمد | زيق|لزق|صيدله 

7|2|o3 ى فوزى س هيم|بــــر|ل |لع|لم عبــــد |نيفي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

893o3| ى |مصطفى  لسيد عىل حسي  سيوط|حقوق 

4756o| غ|لصبــــ|ن مرىس سعيد مرىس |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

86962 بــــر حسن|ئشتـــ عدل ص|ع لفيوم|علوم 

|5|o7 ف |ن |مرو حمد فرج|رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|38|23 عيل|سم|ن |حمد سعيد حمد| ى شمس|د| بــــ عي 

27627 ليىل محمد مبــــروك متـــول هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

236839 ف |ح |سم هيم زىك|بــــر|رسر كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

63689o ى |ك ميل سمي  عوض بــــرهومه|رولي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

342|82 هيم|بــــر|ح |هيم صل|بــــر|يتـــ | ى شمس|د| بــــ عي 

897984 حمد |ل |لع|شم عبــــد|رق ه|ط ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

69|o5o لحديدى جمعه|لسيد |عيل |سم|ء |ل| لمنصوره|حقوق 

328443 ي |فتـــ عبــــد|محمد ر
هيم|بــــر|لغنى |طبــــ بــــنه

7o6979 لمتـــول|لملك محمد |جر عىل عبــــد |ه لمنصوره|نوعيتـــ 

3o66o هيم عوض|بــــر|مريم عوض  ى شمس|تـــج ره عي 

25oo75 ى س|هيم |بــــر|ء |رس| لم|مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

36o475 دي|له|حمد فتـــىحي عبــــد|طمتـــ |ف هره|لق|ر |ثــــ|

64964| ح|لفتـــ|مل عبــــد|ء محمد ك|شيم قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

28566o س بــــخيتـــ|ممدوح عبــــده عبــــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

88o2|3 هلل  |د |هر فوزى ج|يكل م|م سيوط|ره |تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 3685 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

259625 بــــ|سهيله محمد عىل محمد حج ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

233225 د|لجو|م عبــــد |حمد إم|د |لجو|عبــــد| ر|ي ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

287698 لعظيم محمد مطر|دل عبــــد |ء ع|سم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

3729|o ح|لفتـــ|ن عبــــد|ر محمد شعبــــ|من دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

244536 ى |حمد محمود حس| ى|حمد محمد حس|ني  ني  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

29725| ى|لد محمد |تـــن خ|ف لبــــحي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7|29| حمد معوض|ء محمد |رس| لفيوم|حقوق 

784|96 حمد|لسيد |ل |لع|حمد عبــــد |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

3|6749 رك|حمد مبــــ|ء محمد |رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7|2||5 ن عيس|لدين محمد سليم|ء |ء عل|وف لمنصورتـــ |تـــمريض 

683993 يم|لعم|بــــو |محمود محبــــ لبــــيبــــ  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

25o7|7 لذهبــــى|عيل |سم|مر |حمد تـــ| ن|طبــــ حلو

44o949 تـــ | حمد عىلي محمد|مي  لشيخ|علوم كفر 

446245 ي|محمد طلعتـــ حسن عطيه 
لدرينى سكندريه|ل|هندستـــ 

68235| لبــــرع محمد|تـــ |لشح|هيم |بــــر|ل |من لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

9648| بــــ|لوه|لرحمن محمد سيد عبــــد |عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

487225 ن|حمد خليل رمض|حمد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7|2982 ئى غبــــن|لعن|حمد |مه محمود |س| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

628636 لىح|لىح محمد عبــــد |ء عبــــد |أل زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

77o434 لصبــــروتـــ|هيم محمود موىس |بــــر|نس | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o28|9 ي|لعزيز |ذ محمد عبــــد |مع
لدرينى لمنصوره|هندستـــ 

69569o ق|حمد |حمد مصطفى |س |ين| وى|لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

79536 تـــتـــ محمود|ره محمد شح|س ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

924723 ي
دم |ن محمد |رمض| دئى ج|تـــربــــيتـــ سوه

359|53 ف مصطفى مدبــــول|مصطفى  رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

84928 د سمي  محمد كريم|عم ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4487o9 بــــ|عيل خط|سم|متـــ محمد |أس |هندستـــ طنط

229o93 ين عبــــد لغيط|بــــو|حمد |هلل |شي  هره|لق|عه |زر

344963 ف محمد عبــــد| |دين لمقصود عىل|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

327247 مل عجىم|ن محمد ك|نوره ى شمس|د| بــــ عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 3686 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4oo282 هيم يوسف بــــكرين|بــــر|حمد | ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

|4337| ف عطيه حسن|م |له| رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2968|o كر سعيد|ئى ش|حمد ه| ن|حقوق حلو

9|645o د ذىك |مدحتـــ فؤ| دون|م سيوط|بــــ |د|

9|9|4 م حسن سيد محمد|حس دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

436982 هلل|حمد خلف |لسيد عىلي |ء |رس| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

28539o لح|حمد عىلي ص|لسيد |ن |يم| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

33489o لمقصود محمد خليل|د عبــــد|طمتـــ عم|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

636399 ل محمود محمد عليوه|محمود جم زيق|لزق|ره |تـــج

226o48 در|لق|حمد عبــــد |ر رفعتـــ |سيد مختـــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

322523 هيم محمد|بــــر|لسيد |ء محمد |رس| هره|لق|بــــ |د|

9o395| لسيد محمد يونس | |ند سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

758542 ن حمدى محمد مطر|نوره |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

827734 حمد محمد|لمنعم |حمد عبــــد| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

6|463 عطيتـــ موىس| لعط|بــــو|محمود  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

4||96o لشيخ|هيم |بــــر|مد |ح ح|لفتـــ|دهم عبــــد | |ره طنط|تـــج

2|7946 رغده محمود قطبــــ محمود محمد ى شمس|د| بــــ عي 

638947 ى|لسيد محمد س| لم محمد حسني  زيق|لزق|حقوق 

4758|7 هلل|ر عىل عزتـــ فتـــح |ن مختـــ|مرو |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

784892 ل عىل حسينى محمد|نه زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

889923 ى مل مسعد |سعيد ك| جي  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

2672o7 هدير جعفر محمد رمزى محمد جعفر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

854|64 ي عص| م يوسف مسعد|نىح  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

6295o4 حمد محمد|ء حسينى حسينى |عل زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

26336o منيه سعيد محمد عىل جمعه| شمون|نوعيتـــ 

2843o5 حمد خليل محمد|ء |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

239548 للطيف|سهيله وجيه نور عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4o4955 لعزيز مصطفى|لمحسن عبــــد |حمد يونس عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8|235| حمد ربــــيع محمد حميده| حقوق بــــنى سويف
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885585 لمسيح |ن عبــــد|ل سمي  سلط|من سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

69oo|6 ن|بــــ عثــــم|لتـــو|ء لطفى عبــــد |سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54397| حمد محمد|هيم |بــــر|محمد موىس  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

87o|25 ن مهدي|رحمه محمد عثــــم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4232o8 لخطيبــــ|حمد حسن |م يشى |سل| إلسكندريتـــ |تـــمريض 

9o59o2 ل |لع|ج عبــــد|بــــ مكرم فر|يه| ج|صيدلتـــ سوه

5|47|5 فظ|رق محمد ح|ن ط|يم| بــــ دمنهور|د|

485337 هيم|بــــر|م حسنى متـــول |ره حس|س سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8|9486 لنبــــي|ل خليفه عبــــد|طمه جم|ف لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

867|49 لشهيد|عبــــد| يوحن| مريم رض |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

25o2| هيم|بــــر|ء خليل محمد |عىلي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

495869 تـــ حسن محمد محمود زيتـــون| مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

248665 ى|لرحيم مصطفى |منى محمد عبــــد  لحرصى تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

228|45 ى|لم حس|لح سليم س|ره ص|س ني  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

758359 لح سعيد|طمه سعد ص|ف حقوق بــــورسعيد

546532 رم رجبــــ|لمك|بــــو |رق محمد |ط ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

73466 ن|ن رمض|دى زيد|ء ن|سم| لفيوم|طبــــ 

|6|9oo دل عىل بــــيوم|سلىم ع وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

62oo79 |لكف|يىح مسعد |لجر|لسيد |محمد 
ى
ق ط|حقوق دمي

|39548 ى فوزى عزيز| زكري| كريستـــي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|6486 جد|حمد م|رس خلف |ن ي|نور هره|لق|حقوق 

529oo ى سنوىس| حمد سيد حسي  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

2|3848 حمد|لد مسعد سيد |خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|53|67 ى س| حمد|لم |حمد حسي  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

32|424 ى ممدوح حيدر محمود حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|2|6|9 ئيل نسيم|م ميخ|جون عص سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

27o596 شوح|ل|لحسينى محمود حسينى |محمود  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

45o648 ف ف| |ر|ي روق محمد|رسر |بــــ طنط|د|

788264 ي|ر
ن|لم|لم س|عدلي س| ئى عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

4472|2 د طليس|حمد فؤ|م |يىح محمد س ره دمنهور|تـــج
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|2838| يمن سمي  عبــــده محمد|حمد | ن|هندستـــ حلو

6o8|5 جر محمد سيد جودتـــ|ه |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

243367 لحكيم محمد حسن|لد عبــــد|ريم خ هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

268985 دى|له|حمد |يز |ئى ف|م| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

488867 محمد مدحتـــ جمعتـــ عىل هيبــــه إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

4274o2 لرؤف خلف|م محمد محمد عبــــد |لسل|عبــــد |ره طنط|تـــج

834o2o د سعيد محمود|جر مر|ه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

5o4o2 لمعىطي|ر عبــــد |لغف|وي عبــــد |متـــ سعد|س| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

5o777| لجعفري|لسيد سعد موىس |خلود  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

49o492 ى  ى|سم|هيم |بــــر|سمر حسي  عيل حسي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

47637 م|م|مد |رص ح|لن|زينبــــ عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7597|2 ن|ء فوزى سيد رمض|ل| ج|بــــ سوه|د|

855268 ي عبــــد|لبــــ|محمد عيد عبــــد
ى
ر|لغف|ق ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

273|o8 لم|هلل عنتـــر مصطفى س|منه  سيوط|علوم 

82|994 ي يوسف عبــــد
لرحمن|مي مصطفى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

7oo8| م|لسل|لصمد عبــــد |م عبــــد |حمد عص| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

8759o| سحق |ل وهبــــه |نوبــــ كم|بــــ| سيوط|بــــ |د|

8|6629 ى محمد محمد طه حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

829637 ي عبــــد|محمد حم
لحكيم|م مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5o3243 ر|م محمد محمد نص|م|دل |يدى ع|ه سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|23|7o لعظيم|يمنى متـــول محمد عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8|577| ه محمد حسن محمد| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

8|o6o5 فرحه طه محمد موىسي ي|بــــ |د|
|لمنى

76|433 حمد محمود|لسيد |حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

777656 هلل حبــــيبــــ|حمد عبــــد|حمد صبــــىح | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

22|985 لحميد محمد|عبــــد| رغده رض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9278| نم حسن|دهم كرم محمد غ| ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

6764o3 بــــى|لشنه|وى |لص|حمد |هلل محمد |منه  لمنصوره|ره |تـــج

|56377 حمد|مد |يوسف حسن ح تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج
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772553 ى|لص|لمنعم عبــــد |ده عبــــد |غ دق حسن حسي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|34772 لح محمد غريبــــ|هلل ص|عبــــد  ن|حقوق حلو

7o83|3 در|لق|ندى علوى محمد عبــــد  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

482o58 رس محمد حلىم نعيم|محمد ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75o64o ى محمد ف ح|لفتـــ|روق عبــــد |رني  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

442578 وى|ح مك|لفتـــ|وى عبــــد|آيه مك لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

33|4|| حد|لو|دى عبــــد|له|يمن محمود |محمد  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

5|22o للطيف|لبــــكري عبــــد |ر ق عىلي | ز ن طـ| م ره بــــنى سويف|تـــج

48986 محمد مني  معوض حسن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

793546  |لرحمن |عبــــد 
ى
ن|حمد علو|حمد دسوق |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

54273o زى|هيم ضيف حج|بــــر|رتـــ محمد |س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2|3|37 يف عبــــد|منه  لحميد عىلي حسن|هلل رسر ى شمس| لسن عي 

825557 حمد|ج محمود |لحج|بــــو|بــــ |رح |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

63o376 لديبــــ|لنبــــى محمد |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

63622o ز حسن|لبــــ|يمن حسن |محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

3499|7 ى|يتـــ ي| رس محمد عىل بــــحي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

25o2|6 هيم|بــــر|م |لسل|م فتـــىح عبــــد|جر عص|ه ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

437975 بــــ|لوه|لعظيم عىل  عبــــد |ن عبــــد|ء شعبــــ|لىمي لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

774|8o مد مصطفى عىل مصلح|حمد ح| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

626529 زق محمد |لر|لرحمن عبــــد|ئى عبــــد|م| زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

79|377 لسيد غنيم|لرحمن |ل عبــــد |جم لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

232|o9 لضبــــع|لح |محمود محمد محمود ص ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

252629 لم|تـــفى محمد فريد س ى شمس| لسن عي 

4|5726 نم|هيم بــــدر غ|بــــر|لمنعم |مصطفى عبــــد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

||7897 مل|م عزم ك|عزم عص ى شمس|تـــج ره عي 

8473o| لد عيسي|محمد حمدي خ ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

33286 رسر|رفيف حمدى تـــوفيق مبــــ هره|لق|ره |تـــج

4o9255 حمد|لرؤف |م عبــــد|لسل|ر محمد عبــــد|من |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8537|| خىلي عىلي|حبــــيبــــه محمد د ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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4o7349 ن ى مق| |مي  ف سيفي  ود|ر د|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

4o|877 هيم|بــــر|لسيد |محمد نبــــيل محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

442|5o |رون رخ|هيم ه|بــــر|رون |هيم ه|بــــر| لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

3577|4 لفتـــوح محمد|بــــو |م |س|محمد  |حقوق بــــنه

|44836 هلل|هلل محمد عبــــد |ء عبــــد |عىلي ى شمس| لسن عي 

627547 دى|كر بــــغد|ر سعيد ش|من ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

2433oo  ص|
ى
د|دق ج|مل محمد شوق ى شمس ي تـــمريض عي 

معهد فنى

85348o لكريم|بــــ عبــــد|لتـــو|ء محسن عبــــد|وف سيوط|حقوق 

8|779| ي|ل عبــــد|دهبــــ طه جم
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

327389 |لعل|بــــو|ل تـــوفيق سيد |ر طل|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

284595 جر محمود محمد زهرى|ه د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

254262 لدين|م |ل فتـــىح حس|م كم|ريه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

369979 يسكل صفوتـــ لمع جرجس| بــــي  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

6o845 لمطلوبــــ|عبــــد | لنبــــي زكري|حمد عبــــد | ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

77337o ى ربــــيع فرج ربــــيع س ن|لم|رني  زيق|لزق|بــــ |د|

432422 ن|م|مد |هيم محمد ح|بــــر|زينبــــ  |تـــربــــيتـــ طنط

64624 ى عبــــد |حن بــــ محمد|لتـــو|ن حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3|||7| مصطفى مجدى مرع مصطفى عىل ى شمس|د| بــــ عي 

56o2o ن طه|طمتـــ يسن رمض|ف لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

9o2|47 مريم ممدوح لبــــس مقريوس  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

486739 ض رزق|م رزق ري|جد ر|م سكندريه|ل|ره |تـــج

348984 تـــ محمود سيد محمدعشم| وي|مي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

3847o لسيد|دى محمد |مينه ف| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

287979 شوح|ل|مل |مل محمد ك|محمد ك ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

626o74 هيم|بــــر|ل |لد كم|ل خ|كم زيق |لزق|تـــمريض 

698493 ف طلعتـــ عبــــد | حد|لو|لحميد حسن عبــــد |رسر لمنصوره|صيدله 

836395 ي|ر
حمد|هيم محمود |بــــر| |ئى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

7oo434 لمطلبــــ|ح عبــــد |لفتـــ|رحمه محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

5oo99o رس متـــول عىل عىل عبــــيد|يه ي| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

34o67 وق محمد عبــــد  بــــو نعمه|لعزيز |رسر ى شمس|د| بــــ عي 
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|454|2 تـــتـــ محمد|محمود مصطفى شح ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

5||o7 ح عىل|ح نرص صل|صل ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

882o54 ف سعيد صديق  |دل |ع رسر سيوط|ره |تـــج

866o84 مد|ن حميد ح|محمد جبــــر ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

833774 ه ح| محمود| ش|فظ بــــ|مي  |نوعيتـــ قن

9|o8o2 حمد مظهر رشدى محمد | |قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 
ضتـــ|ري/دى|لو

826567 طف حلىمي محمود|عهد ع دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7o3o44 بــــو عيش|لسيد |لنون | |بــــ ذ|لوه|يه عبــــد | زيق|لزق|علوم 

238369 حمد عطيه|هدير عطيه  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|7449| حمد|حمد عوض | |دين ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

63o7|2 لسيد محمد مصطفى عرفه|عمرو  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

827776 هلل|لنوبــــي محمد عبــــد|عىلي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6298oo حمد محمد عىل|حمد محمد | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

783|4 شم|لفتـــوح ه|بــــو |مصطفى | ر|ي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|5542 ن بــــرجل|فتـــ شعبــــ|ل ر|دل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

327396 هيم|بــــر|ه |لل|ر ممدوح عبــــد|من كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

||6645 لس ط رق رمزى سعيد|كي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

45454 ح طويل عيد|م صل|عيد عز هره|لق|عه |زر

24|5o3 هلل|د مرىس عبــــد|سيد فؤ| ن|دي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

833463 يه محمود حلىمي محمد| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

28|633 لمحسن|لسيد عبــــد|لد |رحمه خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5||3o3 هيم رجبــــ|بــــر|بــــ |لوه|محمد عبــــد  |حقوق طنط

537o55 زق عىل مقلد|لر|هيم عبــــد|بــــر|محمد  ره دمنهور|تـــج

96o9o لم محمد|حمد س|طمتـــ |ف هره|لق|ره |تـــج

88|635 حمد فتـــىح محمد |م |سل| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

8|6336 لفضيل|هلل عبــــد|ء محمد عبــــد|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

2267|4 ف صل|محمد  حمد|لدين |ح |رسر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

52o378 هلل|ن عبــــد|هلل رمض|ء محمود عبــــد |سم| هره|لق|ج طبــــيع |عل
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259o59 لسيد منس|لرحمن معوض |عبــــد شمون|نوعيتـــ 

4o5345 ق|لغنى |طف عبــــد|بــــوبــــكر ع|ن |رز وى|لشر سكندريه|ل|بــــ |د|

69425o ح|لفتـــ|لمرىس عبــــد |ح |لفتـــ|يمن عبــــد |محمد  سيوط|هندستـــ 

232|oo ى|لمنعم صل|محمود عبــــد ح حسن حسني  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

|48292 د|ممدوح محمد ج| رن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

24ooo9 لسيد|ن |حمد سليم|لد |حمد خ| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8898o6 عيل |سم|لحميد |ل عبــــد|حمد جم| سيوط|تـــمريض 

479952 لبــــديوى|لسيد محمد|هلل مصطفى |منتـــ  سكندريه|ل|ره |تـــج

|22343 يف قبــــيض يوسف محمد رسر سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

342622 نعمتـــ سيد محمد محمد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6o5257 م|لسل|م محمد عبــــد|لسل|سلىم مصطفى عبــــد |نوعيتـــ فنيه طنط

6o92|9 بــــو سمره|ل |هيم محمد بــــل|بــــر|م |حس لمنصوره|عه |زر

|668| هيم|بــــر|مل سعيد |عمرو محمد ك دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

832732 حمد محمد حسن|ن |رضو دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

37|898 ي صبــــىح عبــــ| س|يتـــ محن  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4954|7 ل أحمد|لع|ل عبــــد|ن جم|رمض ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

322848 ج|لصبــــ|تـــ |خلود وجدى فرح وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

|684|9 د|مصطفى حنفى محمود مهنى حم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

353252 د|حمد محمود محمد عىل ج| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

846967 شهد حسن عىلي حسن ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

249||o يه|هيم رس|بــــر|ء محمد يوسف |سم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

837595 ه عبــــد ي عمي 
لىحي مسلم|منى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

3248o2 ف سعد عبــــد|حمد | للطيف|رسر د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

4|4o46 لسيد سعده|هيم محمد |بــــر|صفوه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

774256 حمد خليل|رضوى محمد  ى شمس صيدله عي 

|57|7 حمد|ئد محمود |حمد ر| ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

|257|8 ل بــــكر قطبــــ|م جم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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499o|8 ود|د د|ل رش|لع|م عبــــد|وس ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

9|5468 هلل  |لغنى عبــــد|لحميد محمد عبــــد|عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

439549 ى عبــــد |س هيم حسن|بــــر|يم |لد|ره تـــحسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

242652 لد يسن حمزه|محمد خ هرتـــ |لق|تـــمريض 

488894 زى|هيم مغ|بــــر|رس محمد |ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|3257 ي فتـــىحي شعبــــ
ن|كريم مصطفى |ره طنط|تـــج

4768oo نم|غ| لمنعم محمد عط|محمد عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

692o28 حمد محمد عوينه|حمد محمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

762o2| ى جم|ي ل محمود محمد|سمي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

34|8|2 لنبــــى|لمجيد عبــــد|نورتـــ محمد عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3582|2 تـــ متـــول محمد|عمر محمد فرح ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

8o7576 ل محمد محمد|حمد جم| ي|هندستـــ 
|لمنى

625278 عيل|سم|هيم |بــــر|رق حمدى |يوسف ط زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

44287 تـــ|يمن محمد محمد عىل | بــــوخرصى ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

83626| س عىلي|ليىلي محمد عبــــ دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6|5983 لجندى|ز حسن |حمد ممتـــ| ط|هندستـــ دمي

775|5o مه|ن سل|حمد مرىسي مرو|طمه |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

449o97 ى|بــــو |لحميد محمد |ء عىل عبــــد |آل لعني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

33439o هيم|بــــر|لسعود |بــــو |حمد نبــــيل | ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

79o568 يف|خ لد يحن  عىل عىل رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

875554 بــــتـــ عىلي |ن ثــــ|ء عثــــم|عل سيوط|حقوق 

792267  |لش|حمد عبــــد |طمه |ف
ى
حمد|ق قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

3o7|8 ى عبــــد|ىط |لع|هدير عبــــد لعليم|مي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

372945 حمد حسن|رص |لن|منى عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|5447 |لحميد |م عبــــد|لسل|هلل محمد عبــــد|هبــــتـــ 
ىسر|لخر

معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|65|8| لعزيز|ندى عمرو مصطفى عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|785 لم|لد حلىمي س|بــــسنتـــ خ |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

48364| طف محمد محمود موىس|ر ع|من عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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9|66|8 لمعز |مه محمد عبــــد|س|حمد | ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|49|85 شور فهىمي|مه ع|س|محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

773983 مر طلعتـــ رزق|تـــ| ن|سلف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7o3683 م| س عل|مصطفى محمود فتـــىح عبــــ لمنصوره|هندستـــ 

887|68 ك |لمل|فتـــ تـــوفيق عبــــد|تـــوفيق ر سيوط|حقوق 

33|657 ل جيوىسر|لرج|محمود مجدى عز |حقوق بــــنه

787497 ي|ر
لسيد|ن |لسيد رمض|حمد | |ئى قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

4oo844 لك|لم|ن مرضى عبــــد |مرضى رمض سكندريه|ل|حقوق 

693o77 لعز|بــــو |ر محمد |لغف|هر عبــــد |محمد ط |ره طنط|تـــج

9|99oo حمد محمد  |لسيد |حمد | ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

3|2|48 لدين|ر خي  |لستـــ|لدين عبــــد|ء |يمنى بــــه |ره بــــنه|تـــج

777277 يف عبــــد  لسيد طعيمه|لسيد |هلل |رسر زيق |لزق|تـــمريض 

773882 لونيس محمد|ل عبــــد |لرحمن جم|عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

62779 ن|يتـــ نعم|ر حلف|ء مختـــ|لىمي تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

528|88 ي|لحلو|هلل أيمن حسن محمد |عبــــد
ئى سكندريه|ل|هندستـــ 

272785 ى مي  ى| كي  زر|ع| عبــــده مي  لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

8|32o4 ى حسن|محمد جم ل حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77o9| لجيد|هيم محمد عبــــد |بــــر|طمتـــ |ف طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

755658 هيم|بــــر|لعزيز |سلوى محمد عبــــد  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

87|644 د محمد|ء محمد فؤ|دع ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

85o934 م محمد محمد عىلي|هش ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

357|97 لم|لعزيز عىل س|دل عبــــد|جر ع|ه ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

27385 مل|مل خميس ك|ء ك|رس| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

8o4225 لجليل بــــيومي|حمد عبــــد|طمه |ف ي|نوعيتـــ 
|لمنى

9ooo55 حمد |محمد حمدى محمود  ج|ره سوه|تـــج

85o7oo ي عمر
ن|وليد سمي  مصطفى ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

326523 ى |ي فظ حسن|لح|متـــ عبــــد|س|سمي  ى شمس حقوق عي 

622424 ن بــــدر|لرحمن عثــــم|م عبــــد |حمد عص| ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

923624 بــــر حسن معوض |م ص|حس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

45928 محمود مهدى محمود| دين ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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678538 عيل|سم|لسيد |لسعيد |لسيد |لسعيد | لمنصوره|حقوق 

5|4388 لمرصى|لمنعم حسن محمد |ريم عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

752|82 لحميد ربــــيع|ئل عمر عبــــد |ر و|من زيق|لزق|صيدله 

876596 لمجد  |بــــو|رق محمد |محمد ط سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o8658 لمرصى|لمنعم حسن محمد |حسن عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

|24|39 د|لجو|طمه فتـــىحي سيد عبــــد |ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|422| حمد حسن|غبــــ عىل |هلل ر|عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|69343 هيم|بــــر|لدين |حمد محمد نور | ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

2|6447 لحميد|ل عبــــد|ئى محمود جل|مهتـــدى ه ى شمس|تـــج ره عي 

36275 يم|لد|حمد عبــــد|حمد سيد |محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|3o75 ج|ء سعيد سيد فر|عل| دين ى شمس حقوق عي 

245337 ه سمي  عبــــد| لعزيز عوض|مي  هره|لق|حقوق 

633|o| سعيد محمد مهدى| نور هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o237o لعزيز محمد|رص عزتـــ عبــــد |لن|ء عبــــد |سم| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

3|9548 هيم|بــــر|يدى عىل محمود |ه سيه|نوعيتـــ عبــــ

|4775 لمعبــــود |محمد  سيد عبــــد |  لي|د هره|لق|بــــ |د|

22o34 هيم|بــــر|فرح محمد محمود  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

483o28 لسيد|جر رجبــــ محمد |ه سكندريه|ل|بــــ |د|

54o|79 هيم|بــــر|حمد |هيم محمد |بــــر|محمد  |ره طنط|تـــج

269456 ئى|حمد محمد كيل|مينه | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

368275 وق قطبــــ سويفى عبــــد ل|لع|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9o3642 ى عىل |ن |يم| حمد |لحسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

88268o لحميد |بــــ عبــــد|لتـــو|ر محمد عبــــد|من سيوط|بــــ |د|

98288 ن عىل محمد|محمد شعبــــ ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

8o9782 مي رسىمي مليك|ره س|س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

42|375 عزيزه محمد تـــوفيق حسن لشيخ|ره كفر |تـــج

24597| ج عىل|لح|هيم |بــــر|س |عمر عبــــ ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

237327 هلل حبــــيبــــ|منه عىل حبــــيبــــ  هره|لق|بــــ |د|

28597| حد|لو|حمد حسنى عبــــد|ن |نوره ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

689457 حمد حسن محمد|لعزيز |م عبــــد |ء س|سم| لمنصوره|علوم 
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6|9o67 هد عويد|لبــــدوى مج|لسيد |ء أحمد |أسم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5|364o م|لسل|محمد مهدى سعد عىل عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

6||7|9 لهورينى|هر عطيه |لعزيز م|عبــــد |ره طنط|تـــج

437424 بــــو عسل|لدين محمد |زم عصيم |ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

357o65 ف |حمد | زق|لر|هيم عبــــد|بــــر|رسر ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

263662 م|لسل|لنبــــى عبــــد|م ربــــيع عبــــد|ريه |تـــمريض بــــنه

36||4| ر|لبــــيط|لدين مصطفى منصور |حمد نجم | ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

243o4 ي زينهم ك|يدي ه|ه
مل|ئى ي |

لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|2762o ف محمد محمد حسن|عمر  رسر ى شمس هندستـــ عي 

432973 هيم خليل|بــــر|ن خليل |يم| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4o4283 ن|ن مهنى بــــطر|حمد يحن  بــــطر| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

888|89 حمد |ندى محمد سيد  سيوط|تـــربــــيتـــ 

885542 ل سعد سيد عىل  |ن جم|سلو سيوط|ره |تـــج

32o528 كر|حمد ش|متـــ |عىل محمد سل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4oo538 وق ن لحميد محمود غنيم|رصعبــــد|رسر سكندريتـــ|ل|نوعيتـــ فنيتـــ بــــفرع مطروح ج 

572|5 ه محمد محمد شح| تـــه|مي  ره بــــنى سويف|تـــج

77o6|o بــــ|لبــــو|ء محمود فكرى محمود |رس| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

233o33 د|لضي|حمد محسن حسن حسن عىل |عبــــي   ى شمس|د| بــــ عي 

63|568 م محمد محمد درويش|بــــسنتـــ عص زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

755652  |ء |دع
ى
هيم|بــــر|حمد شوق عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

624455 ه نبــــيل رش| مر|بــــى ع|مبــــ|د |مي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

9o7|o2 حمد عزتـــ محمود عىل | ج|ره سوه|تـــج

|54|8 كوخ|ل|ل |لع|سعيد محمد سعيد عبــــد  هره|لق|حقوق 

|66655 حمد حمزه| |هلل رض|منتـــ  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|38527 ى عبــــد |سم لمنعم عىل|ح حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

77o242 ف جم|ل |جم بــــدين|لع|ل زين |رسر ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

357242 وق محن  عبــــد ح محمد|لفتـــ|رسر |بــــ بــــنه|د|

635773 حمد|لحليم فهىم |يمن عبــــد|ء |رس| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

22383o ء حسن محمد حسن|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

637788 ى |حمد حم| ى|ده حسي  لسيد حسي  زيق|لزق|ره |تـــج
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43|8|9 بــــو هندي|لسيد عىلي |عىلي  |عه طنط|زر

25|58o ى|لنبــــى |حمد محمد عبــــد| لحرصى ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4|8744 لعزيز|عيل عبــــد |سم|م |عص| سه لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

224o4o حمد يوسف|لد |ره خ|س هره|لق|حقوق 

432662 بــــوعوف|ء مدحتـــ محمد |أسم |صيدله طنط

686292  |لعزيز |حمد سعد عبــــد |
ى
|لدسوق

ى
لنشوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

563|4 حمد محمد شمردل عىل| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

68o564 ه ي| هيم محمد|بــــر|ح |رس صل|مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

272272 عيل|سم|ن شعيبــــ |ء رمض|ول دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5|6584 ي | |ن محمد عط|يم|
ق|هلل بــــسيوئى وي|لشر علوم دمنهور

449|4o تـــ بــــيوم|ء شح|حمد عل| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

5o|699 عدي|لس|لرحمن |د عطيتـــ مرصي عبــــد|جه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

27899| ر|منيه وجيه محمد محمد عم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

752897 ي محمد|لد عبــــد |حمد خ|
لغنى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

525645 هيم مصطفى عوض|بــــر|هيم عىل |بــــر|زم |ح ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

887655 ى مهنى  | دون|م جميل هيى سيوط|بــــ |د|

539348 ى | لجمل|حمد محمد محمد حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|24229 حمد بــــهيج|لدين |سلىم محن   ى شمس|تـــج ره عي 

258932 لد سعيد غنيم|حمد خ| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

689963 لمتـــول|لمقصود |حمد سعيد عبــــد | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

34884 هلل محمد|لد فتـــح |يوسف خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|9377 لسيد عبــــده خليفه|م محمد |ريه ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

4446o6 ح محمد عبــــيدى|لفتـــ|حمد عبــــد|لد |يه خ| زيق|لزق|عه |زر

4|28|o عر|لش|فرح محمد محمد مصطفى  |بــــ طنط|د|

8o|499 ي|حمد عبــــد|لدين |ندي عز 
لغنى ي|نوعيتـــ موسيقيه 

|لمنى

47572| تـــه|د شح|حمد رش|رق |حمد ط| سكندريه|ل|ره |تـــج

|23859 تـــ|لحفيظ بــــرك|يمن عبــــد |لدين |سيف  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

476o32 حمد ذهنى|لمنعم |طف عبــــد |هلل ع|منتـــ  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o3922  عىل فضل|حمد نبــــيل |
ى
لدسوق تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 

سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

62632 در|لق|ء عىل حسن عبــــد |حسن ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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||6797 دى مجدي نظي  لبــــيبــــ|ف لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|2o2o5 بــــتـــ|سيلستـــى نجيبــــ يوسف ثــــ ى شمس حقوق عي 

8o82o7 ين جم بــــ|لوه|ل محمد عبــــد|شي  ي|بــــ |د|
|لمنى

779277 ى عىل عبــــد |نوره لصورى|لرحمن عىل |ن حسي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

39364 م مدكور|لسل|ج سعيد عبــــد |سعيد فر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7625o4 حمد مسعود|هيم محمد |بــــر|محمد محسن  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

829882 سيوس جورجيوس|طن|بــــيتـــر نور  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

77925 لك|لم|روق عبــــد |حمد ف|يوسف  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

48955| بــــر محمد خي |ج| هويد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

857357 لحليم بــــكر|عمرو سمي  عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|58826 ن|بــــو مندور سليم|حمد |ء |ل| ن|فنون جميله فنون حلو

227297 كريم رسىم جبــــر محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

53o||8 ج |لمحسن محمد |ر عىل عبــــد|من لخرصى سكندريه|ل|بــــ |د|

45263 |لعل|بــــو |هلل محمد ربــــيع |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

868763 ي محمود 
حمد عطيتـــو|مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

297569 لمجيد|لفضيل عبــــد|لمجيد عبــــد|محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

54562 لرحمن محمود|لعزيز محمود عبــــد |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

82557| ح محمد محمود|لفتـــ|هد عبــــد|ن دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

759254 لفى|ل|حمد محمد |محمد محمود محمد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

689592 ن|لحميد شوم|ن محمد عبــــد |سلىم شوم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9232o3 ئيل جرجس مريد مليكه |مهر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

44o8o3 لد محمد محمد|حمد خ| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|77365 محمد مصطفى خليفتـــ مصطفى وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

337792 وتـــ|م حل|م|يوسف محمد  |ره طنط|تـــج

9o45|4 حمد محمد محمود محمد | ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

53246 ن|لعزيز عثــــم|رس عبــــد |ء ف|رس| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

494572 ن عيسي|ح شعبــــ|حمد صل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|526oo لفضيل عىل|حمد عبــــد |رقيتـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

485558 ن|حمد سليم|هيم |بــــر|مريم محمد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري
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|596o| محروس محمد محمود| نور ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

447|36 ود|زى د|لمنعم حسن غ|حسن عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

59|24 ن عىل|لرحمن عىل رمض|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

8o248 للطيف محمد|لدين عبــــد |م |محمد عص |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

758|o7 ر حسن|هيم نص|بــــر|محمود  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

6o5|45 لففى|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|يه | ي صىح طنط
|معهد فنى

5|7|3| لليثــــى|د محمد |هدير محمد فؤ تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4o559o يف عىل محمد  لسيد|حبــــيبــــتـــ رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

884|46 ن ى  |ف| مي  دى محروس مكي  سيوط|ره |تـــج

3534o2  |حمد عبــــد|
ى
بــــورسيع|لنبــــى شوق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3495| لد طه عىل|كريم خ هره|لق|ره |تـــج

|5ooo3 لدين|ج |لدين رس|رس سيف |لد ي|خ هرتـــ |لق|تـــمريض 

25|477 ف عبــــد|حمد | وى|لص|ح |لفتـــ|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

786249 هلل دحيه|لحميد عبــــد |مه عبــــد |س|محمود  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

7|5534 لقرش|هيم عىل |بــــر|هيم عىل |بــــر|مريم  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

325979 تـــ يوسف رمض| م|لسل|ن عبــــد|مي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

3|8334 هلل|لحسيبــــ عبــــد|مر عبــــد|حمد ع| ى شمس هندستـــ عي 

676237 لعفيفى|لسيد عىل |هلل محمود |يه | ط|معتـــ دمي|علوم ج

52252 حمد محمد|هلل |ء عبــــد |رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4o6948 ن حسن عىل|ء رمض|آل إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

368378 تـــ مهنى عبــــد |هلل زكري|ني  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4|2392 وى|لسمل|ن عىل |محمد طلعتـــ رمض |حقوق طنط

69o579  حسن عىل|لحم|محمد 
ى
ق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o5934 لجوهرى|لجوهرى |ء حمدى لطفى |رس| لمنصوره|صيدله 

224653 محمد فرغىل محمد فرغىل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o328 يه محمد جوده ذىك| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

||7463  عبــــد |مصطفى 
ى
بــــ طه شعيبــــ|لتـــو|حمد شوق ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 

 سويف

786o7o مه|حمد محمد سل|بــــسمتـــ منصور  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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4o56|8 ندي بــــليغ حمدي منصور |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

33789| غديرى| ش|لد سعد بــــ|م خ|سل| ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

438o7| لمغربــــل|ء حسن محمد حسن |حسن |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

5|7288 لجمس|ج  |هيم ن|بــــر|بــــرين |ص تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

536o63 لزرقه|بــــ مصطفى |حسن مصطفى دي لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

542285 |ن محمود عىل محمود مو|يم|
ى
ق سكندريه|ل|بــــ |د|

25765 حمد عىل|رق |ء ط|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7o7885 حمد يوسف|لعظيم |طف عبــــد |لعظيم ع|عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

449875 لشيخ أحمد|هيم |بــــر|لسيد |م |ديمتـــ عص |ره طنط|تـــج

2397|9 لرحمن|لسيد عبــــد|لرحمن |ن عبــــد|يم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

465792 لعز|بــــو|لعز محمد |بــــو|لرحمن |عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

65o77 مصطفى محمود سيد محمود ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

677253 حمد|لسيد |هد |عمرو محمد مج |صيدله طنط

9|5863 لحميد |ع عبــــد|ر من|ح مختـــ|سم ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

9o5o22 حمد |عيل |سم|ل مصطفى |من لمنصوره|حقوق 

522o56 لسيد سعد|يه سعد عبــــد| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

3|6687 لسيد محمد|هر سيد محمد |جو ى شمس|تـــج ره عي 

777523 لحميد عىل|دل زىك عبــــد |حمد ع|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

25o73| ف محن  |محمود  بــــى|لشر|رسر لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

86698 سحق رزق|حمد محمود | لفيوم|حقوق 

48738o لسيد|هلل |لحليم عبــــد|يوسف نبــــيل عبــــد سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

33285| ن محمد عىل محمد عبــــدربــــه| مي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

4o7oo7 ى ى حسن بــــك|هي  ر|ر محمد حسي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

76o|5| ى|لسيد ي|د محمود |جه سي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

4942o3 يف|هلل |هلل محمود عبــــد|محمود عبــــد  لشر |حقوق طنط

|75994 د|لدين حلىم فؤ|حلىم نور  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

7|7395 ى|ي ده|هيم زي|بــــر|ل صديق |كم| سمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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25726 بــــر عىل|هر ص|رحمتـــ م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8588o7 ل|لع|لدين عبــــد|ج |ء محمد تـــ|شيم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8587o6 ى عبــــد|ص لحكيم يونس|بــــرين حسي  سيوط|عه |زر

7o4724 ين خ لسيد محمد بــــدوى|لد |شي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|533o ئل سيد محمود  محمد خليفتـــ|حمد و| هره|لق|ره |تـــج

5o6|34 هيم عىل محمود|بــــر|محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

22842o لرحيم|رقيه محمد شلبــــى عبــــد ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

69o27| زى|حمد غ|نس محمد |يمنى  لمنصوره|بــــ |د|

5o3|33 ي عبــــد | دين
لحلو|لمطلبــــ |لمنعم عبــــد |مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36o92 هيم تـــليمه|بــــر|هيم عىل |بــــر|ء |دع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2793|6 ى|هيم عبــــد|بــــر|نجوى  لحميد حسي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

249755 حمد غريبــــ|رص |ره ن|س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|5|485 سهيله محمود يحن  عىل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

26o6|5 لحميد محمود|بــــر عبــــد|يه ج| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

3|4834 ج  مني  جرجس|بــــيشوى ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|47355 ف محمد سليم ضيف|لرحمن |عبــــد  رسر ى شمس|تـــج ره عي 

35547| ى | |ء رض|رس| هيم عزبــــ|بــــر|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

58356 بــــ حسن|لبــــ|هيم فتـــح |بــــر|ده |مي ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

8285|4 ن|حمد مهر|دق |ء ص|وف دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4394|| لجليل|لدين حسن عبــــد|ن حسن مىح |يم| لشيخ|علوم كفر 

6|6625 بــــع محمد سعد|لتـــ|حمد |رحمتـــ  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

8|246o ي سعد سليم|
ن|مل مصطفى ي|نوعيتـــ موسيقيه 

|لمنى

8976o| ل |لع|حمد عبــــد|ل |لع|حمد عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

52|837 ي سمك|رضوى صبــــري محمد عبــــد 
لغنى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

266o49 لد شفيق محمد|حمد خ| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

437322 لجليل محمد عطيه|لسيد عبــــد |ر |من |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

|35|87 بــــ مصطفى حسن عىل|لوه|محمد عبــــد  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

452453 ىك|لشر|لسيد |لحميد |لحميد محمد عبــــد |عبــــد لشيخ|نوعيتـــ كفر 

675|53 ن|لطح|لح |لمعوض ص|حمد عبــــد |محمد  لمنصوره|صيدله 

46|873 ي|ر
لح|لف|ر محمد |سعيد مختـــ| ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

Wednesday, September 5, 2018 Page 3702 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

27o534 هيم يوسف|بــــر|تـــه |حمد محمد شح| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4|887 س|يز عبــــ|محمد مصطفى ف هره|لق|ره |تـــج

6899o6 يه حمدين منصور عبــــده عوض| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

22|32o لعزيز|محمد نبــــيل محمود هدهد عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o8752 بــــ|هيم محمد غل|بــــر|ن فتـــىح |نوره ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

775572 حمد|حمد |حمد محمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

69o857 ن|لمقصود محمد زيد|ن محمد عبــــد |حن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

865999 ن|د هندي ن|جورج عم  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

3o|22 مل|دل صديق ك|ن ع|ريه|م ى شمس| لسن عي 

|72777 لحكيم|ن عربــــى عبــــد |محمد شعبــــ ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

46469| كر محمد بــــلبــــع|عمر ش بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7o372| ى عليوه عزبــــ|جر ح|ه مد حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4333o8 ل|لغز|حمد |دل |حمد ع| لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

64684 حمد محمد|سعيد | عل لفيوم |تـــمريض 

24oo23 ى|بــــ وجيه عبــــد|يه|سل |بــــ لمعي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

634579 لسيد|حمد محمد |در محمد |ن زيق|لزق|بــــ |د|

22|845 حون|هلل ط| |ء فوزى لطفى محمد عط|دع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

854|47 تـــه سعيد|صموئيل مرزوق شح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

54622o مر|لعزيز محمد ع|لعزيز محمود عبــــد|عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

7oo6o7 لسعيد عبــــده|حمد محمد | تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

29||85 لمنىح |حمد |يمن حسنى محمد | لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

2497|7 ى |م  وى|لتـــل|حمد حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6752|2 لسيد فهىم|دين محمد |ن لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

42o5|o ر|لنج|زي يونس |لعزيز غ|عبــــد| ر|ي لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9o6o74 عيل |سم|مد |هيم ممدوح ح|بــــر| ج|بــــ سوه|د|

78|o94 حمد|محمود مصطفى | يحن  زكري لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

223573 حمد محمد|لمعىط |حبــــيبــــه فتـــىح عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

358723 نور عىل|بــــ |محمد مه وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

6752o2 ن|هيم عثــــم|بــــر|يمن محمود |هلل |منه  لمنصوره|ره |تـــج

33263| ر عقيله|لغف|لسيد عبــــد|محمد وليد  |ره بــــنه|تـــج
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866o48 ي|حمد طه عبــــد|محمد 
لغنى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|7562| ف حليم هندى| |نور رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|7577 ف عبــــد | |رن ي|لش|ح عبــــد |لفتـــ|رسر
ى
ق سكندريه|ل|طبــــ 

273468 حمد|ن |محمد عىل عثــــم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5oooo بــــ خليل نرص خليل|يه| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

78|4| ى محمد وق محمود عشر رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|4824 د|ندرو صبــــىح تـــوفيق ج| ن|حقوق حلو

432949 ز|لقطبــــ بــــ|لسيد |ء محمود |وف لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

6239o8 ن|لسيد رسح|ره نبــــيل محمد فهىمي |س ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

6|377| رك|فظ مبــــ|مد ح|يه شكرى ح| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

86282| لدين يوسف|ن نور |رس عمر|ي دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

495384 ن|لمطلبــــ زيد|وليد عىل عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

89o682 حمد |لمحسن مصطفى |ره عبــــد|س سيوط|حقوق 

|73|42 ى محمد عبــــد |وف لعليم|ء خي  ى شمس|د| بــــ عي 

897575 زق |لر|طف محروس عبــــد|محروس ع ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

52o229 د|لحد|لق محمود |لخ|طمه عبــــد |ف تـــمريض دمنهور

5|6o84 عيل|سم|هيم |بــــر|وى |ء قن|شيم تـــمريض دمنهور

43|2o| صم محمد نحله|ريم ع |طبــــ طنط

437283 لح|لسعيد محمد ص|ن فتـــىحي |رو لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

33oo2| ى عبــــد|ي لرحمن عزبــــ|لمنعم عبــــد|سمي  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

3737| حمد خليفتـــ|حمد |جر محمد |ه ى شمس|زر عه عي 

6|78o لرحمن|فظ عبــــد |لح|حمد عبــــد | |دين |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

2573|5 لحميد بــــشتـــه|ل عبــــد|ضىح كم ي صىح بــــنه
|معهد فنى

273645 بــــوبــــكر|ح |لفتـــ|لدين عبــــد|د|يه عم| ي|عه |زر
|لمنى

494626 مر|لحفيظ ع|لحكيم نعيم عبــــد|محمود عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

776o54 ح غريبــــ نرص|لفتـــ|سلىم وليد عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7545|9 رحمه محمد حسن عىل ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|66366 حمد محمد|دل |محمود ع ن|هندستـــ حلو

777359 فع|لش|لعزيز |ن محمد عبــــد |حن زيق|لزق|نوعيتـــ 
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629oo د|لجو|للطيف عبــــد |يه ربــــيع عبــــد | ي سويف
تـــمريض  بــــنى

773662 حمد مصطفى محمد|بــــسنتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o|o97 لسيد رجبــــ|محمود محمد عىل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

82ooo9 لرحمن|لدين عبــــد|ل |مريم محمد جم ي|بــــ |د|
|لمنى

4|6544 جل|لجل|بــــو|هيم |بــــر|لسيد |مصطفى محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

||7269 ى ل|نبــــيل جرجس غ| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

9o4259 بــــوزيد |رص محمد |لن|ندى عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

325oo3 دل خليل سيد|محمد ع ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

35948| هيم حموده|بــــر|لكريم |ء عبــــد|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

634|49 مينه محمد خليل محمد خليل| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|4o88 شد عيد عىلي|د ر|رين ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7o9499 هد|هلل مج|ء محسن محمد عبــــد |وف لمنصوره|بــــ |د|

247633 محمود محمد حسينى محمد حسينى ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

59327 حمد محمد حسن|ء |عىلي صيدله بــــنى سويف

97996 لعزيز محمد|ن عبــــد |م رمض|سل| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78477 محمود مجدى محمود قطبــــ دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

68o353 لسيد|ل |حمد هل|حمد محمد | طبــــ بــــورسعيد

3|63|2 لحميد عىلي|ء مجدى عبــــد|ل| تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

7498| لربــــ|د|لربــــ منصور ج|د|حمد ج| هره|لق|حقوق 

6o662| ود|محمد عىل محمد د لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

44|4o9 ن|هلل سعف|رص حلىم عبــــد|ء ن|عل لمنصوره|حقوق 

678689 لقصبــــى|س |مي  سيد عبــــ|وحيد  لمنصوره|حقوق 

882o46 ى  هلل  |لوكيل عبــــد|حمد عبــــد|حسي  سيوط|حقوق 

29593 حمد عىل محروس عىل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5o3352 لمجيد حميده|ممدوح عبــــد | لي|د سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|88|7 مروه محمد سيد محمد عىلي هره|لق|ره |تـــج

3|565 ى  ف سعيد يوسف|حني  رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

272766 ل|مد كم|ره سعد ح|س دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4|5oo| ي عبــــد
بــــوعيد|هيم |بــــر|حمد |لحميد |مصطفى سكندريه|ل|حقوق 
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4o5862 بــــر محمد خليل|حبــــيبــــه ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4298 ي مىحي 
م محمد|م|لدين |مصطفى ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 

تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

36o954 ريم سعد محمدي محمود |نوعيتـــ بــــنه

4|397  
ى
تـــ|لشح|محمد فريد شوق هره|لق|ره |تـــج

7o4224 مصطفى سعد حسن محمد عسكر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

82o888 ى ئيل شيتـــ|جبــــر| زكري| مي  حقوق بــــنى سويف

4o8498 لسيد قشر|لسيد محمد |م |حس |ره طنط|تـــج

46223| هيم سعد مبــــروك|بــــر|ل |ن كم|نوره لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

857273 يز سيد صميده|ء ف|عل تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|75729 بــــ|لوه|روق عبــــد |لد طلعتـــ ف|خ |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

452o86 وى|لنحر|لحميد |حمد عبــــد |لد |رس خ|ي لشيخ|بــــ كفر |د|

29795 حمد|لضوى |ل |حمد بــــل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o8o4| رس نرص عوض|بــــسمه ي لمنصوره|بــــ |د|

5428|2 ف خليل  لقه|لخو|بــــسنتـــ أرسر ره دمنهور|تـــج

4|2335 لعليم|حمد رأفتـــ فتـــىح عبــــد | تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

7664o| بــــ فتـــىح محمد سلىم|يه|يدى |ه ره بــــور سعيد|تـــج

|924o مه عزتـــ محمود بــــيومي|س| ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

79o938 لقمبــــز|هيم |بــــر|هيم عوده |بــــر|ء |فد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

62|62| م|لسل|مد عبــــد |حمد ح|محمود  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

2782o8 هلل مجدى شندى غنيم|عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

875523 لد حسن محمد |محمد خ ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

3o87| ى محمود سعد عمر|ي سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

836545 مد|عيل ح|سم|تـــ محمد |ي| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4399o5 هيم|بــــر|للطيف |هر عبــــد|ء ط|ل| لشيخ|علوم كفر 

759628 يف درديرى | هيم|بــــر|منيه رسر ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

8o5o5 مر|ن مصطفى سيد ع|فن| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

78357| ه عل لسيد محمد|ء |ني  زيق|لزق|بــــ |د|

82549| ى ج|سم| بــــر عبــــدربــــه|ء حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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3243o لكريم|حمد عىل عبــــد |م محمد |بــــس ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

36||33 شور|للطيف ع|كر عبــــد|هيم ش|بــــر| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

5|9878 لمقصود مخيمر|ء محمد محمد عبــــد|شيم معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

25|8|o لعزيز حسن|هيم عبــــد|بــــر|محمود  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

4972o6  سمي  شعبــــ|م|
لطويل|س |حمد عبــــ|ن |ئى تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

497o32 لسيد|ء محمد محمد مصطفى |سم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|578o4 ى|م ق عزيز شلبــــى|سح| |رتـــي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

333224 ى محمود عبــــد|يه ي| وى|لبــــرك|لمعىط |سي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

279|54 لشيخ|لعزيز |لمنعم عبــــد|محمد عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

68o2|8 هيم|بــــر|ضل |هيم ف|بــــر|ر |نه| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

86733o س|بــــ سيد عبــــ|طو| سه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|745o ه   سل|لص|سمي 
ى
|لص|مه |ق

ى
ق سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

352675 حمد محمد|ح |عمر صل ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

643952 لفضل|بــــو|لفضل طلبــــه |بــــو|م |وس زيق|لزق|ره |تـــج

889522 ى سيىل  |مجد وهيبــــ بــــ| |مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4294o4 لم|لسيد س|لرحمن محمد |عبــــد  |ره طنط|تـــج

8o78|8 لقوي|يز رجبــــ عبــــد|رقيه ف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

622795 ن|حمد رمض|هيم سيد |بــــر| |محمد عط طبــــ بــــورسعيد

9|55o9 لمنطلبــــ سليم  |لرحمن عىل محمود عبــــد|عبــــد سيوط|حقوق 

62|936 ن|لطح|مد عطيه |ض ح|ض ري|ر ري|من ط|بــــ دمي|د|

52372 ج|دى محمد تـــ|له|بــــسنتـــ محمد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

582|6 لس م ك جرجس|هر مل|كي  سيوط|حقوق 

4|5o83 ر|لصق|حمد |زق محروس سيد |لر|ء عبــــد |سم| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

8o4882 مه سيد|مه سل|س|م |ريه ي|بــــ |د|
|لمنى

5|o788 لجزيرى|محمود سعيد محمد أحمد  بــــ دمنهور|د|

4o2325 لفتـــوح محمد|بــــو |يشيه فتـــوح محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

2728|5 هيم محمد|بــــر|يدى محمد |ه سيوط|صيدلتـــ 

5|684 د|لجو|لخي  وربــــى عبــــد |بــــو |ر |مي ره بــــنى سويف|تـــج

232678 ى|دع ء مرزوق سيد حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

Wednesday, September 5, 2018 Page 3707 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

758669 ن|لسيد رجبــــ رمض|لد |خ لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

448546 لعيسوى عليوتـــ|محمد صبــــىح رجبــــ محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

344|22 لط|لمغ|زق حسن |لر|هدير حسن عبــــد ى شمس حقوق عي 

23o859 حمد|حمد حسن |بــــ |شه هره|لق|صيدله 

69|678 ى نج لنبــــوى|لسعيد |ح محمود |نرمي  لمنصوره|عه |زر

5|o7|5 ل|لعز|عمر محمد عىل  |حقوق طنط

527398 ى|حمد قطبــــ ش|نورتـــ محمد  هي  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

33848 ى|س ره محمد فهىم زىك حسي   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

758o2 تـــ|حمد محمد بــــرك|ن |نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23|33 ف محمد ي|يوسف  ى|رسر سي  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

79o279 وق محمود  حمد زىك|رسر لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

69|496 حمد|لدين |ل |هند محمد كم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

374448 ي|ه
هلل|عيل عبــــد|سم|محمد محمد | ئى |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

لشيخ

|5o83| لحميد|بــــى عبــــد |هلل محمود عر|عبــــد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

8o735| لرحمن محمد|محمود محمد عبــــد حقوق بــــنى سويف

37455 عىلي محمود| عىلي رض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

25|756 يم|لعم|بــــو |ن |محمد صبــــىح شعبــــ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o62o6 لسيد|لحميد أحمد |طف عبــــد |رتـــ ع|س سكندريه|ل|بــــ |د|

488789 لد فتـــىح حسن|لدين خ|سيف  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

|57|o8 هيم محمد|بــــر|ن محمد |نوره ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

446238 ل رسجه خليل|بــــيتـــر موريس هل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68o885 ف محمود | ق|لبــــدوى محمد |لسيد |رسر وى|لشر لمنصوره|ره |تـــج

78675 ى جم مي  ل مصطفى بــــيوم|ني  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

829328 لحفيظ محمد|رغده رفعتـــ عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6|88o3 بــــو عىل|مي  محمدين |سحر  ط|بــــ دمي|د|

365946 ي
ء ممدوح جمعتـــ عرفتـــ|ضى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

684349 ح مصطفى عوف|د مصبــــ|يدى ج|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

837|8 لمقصود|ر عبــــد |لستـــ|هلل عبــــد |حمد عبــــد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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2682|4 ل|د سليم شو|سليم فؤ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

325763 هلل|ل فتـــىحي عبــــد|بــــ جم|رح ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

24oo92 ى عبــــد   محمد عىل حسي 
ح|لفتـــ|مصطفى ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

85328o لرحمن|لعزيز عبــــد|هدير محمد عبــــد ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

23462 لعزيز|لعزيز سيد عبــــد |عمر عبــــد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

884|96 لرشيد محمد |لد عبــــد|محمود خ سيوط|حقوق 

6283o7 د|لسيد عبــــده يسن عي|محمد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

22225o حمد|ل سيد |ندى جم هره|لق|ره |تـــج

446324 لد|كريم مرىس محمد خ سكندريه|ل|ره |تـــج

484735 ن|هلل سليم|لدرديرى عبــــد |لسيد |بــــو بــــكر | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

835794 لدين|هبــــه سعد حسن نرص  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

23663 لعزيز|لدين وهيبــــى عبــــد |د |مصطفى عم هره|لق|حقوق 

||97o5 هيكل| لرحمن محمد زكري|عبــــد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

232o88 ى عىل|محمد ي رس سمي  حسي  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o6324 ي س|رس|
ل|ري غبــــري|هيم سد|بــــر|مي |ئى لمنصوره|علوم 

44o|oo ي
|ن حن|ن صبــــرى سليم|فيفى لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6||859 در وهبــــه|لق|لعزيز عبــــد |لد عبــــد |محمد خ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|8332 ى طه  ن|للبــــ|محمد عوضي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5o5724 عيل لطفى فهىم|سم|محمد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|67395 بــــو زيد|حمد محمد |حمد محمد | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

46o3| ى طه محمد محمد|ي سمي  ن|حقوق حلو

635487 م متـــول فتـــىح متـــول عطيه|مر زيق|لزق|طبــــ 

63o465 لسيد|ح |مصطفى محمود صل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

|39655 ى  حمد|شهرتـــ حلىم حسي  ى شمس هندستـــ عي 

3622oo لمجيد|لفتـــوح عبــــد|بــــو |مصطفى وليد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||83o8 يوسف عزيز صفوتـــ عزيز دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

9|3o62 هلل  |هلل جمعه عبــــد|محمود عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

2|892 حمد|لرحمن |زينبــــ منصور عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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7o3943  ح|
ى
ذل|لش|هيم |بــــر|فظ |منيه شوق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5348o ه حسن ح| مد حسن|مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

54839 لحليم|كر محمد عبــــد |ء ش|دع بــــ بــــنى سويف|د|

|78264 لم جرجس|نوبــــ عيس س|بــــ| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

259|88 ف رمض|ء |رس| لق|لخ|ن عبــــد|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

83698o لرشيد|ن عبــــد|لد حمد|يه خ| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

86762 ى محمد|بــــو |رس محمد |ي ليمي  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

|55|49 لدين|حمد محمود عز | |ر|ي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

683|59 ى ع|ي ف عطيه متـــول|سمي  طف مشر |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

7o555o ى |محمد رجبــــ  حمد عىلي|مي  لمنصوره|صيدله 

8|o338 س يوسف|جرجس مجدي غط سيوط|طبــــ 

775933 هيم محمد عطيه|بــــر|طمه فتـــىح |ف زيق|لزق|بــــ |د|

423522 حمد صديق|لم |محمد محمد س| دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|5o87 لرحمن يوسف محمد|عمر عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

852||o رحمه سيد محمد محمد ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

637o6 بــــ محمود|لتـــو|رص عبــــد|محمد ن لفيوم|حقوق 

6o22o3 ن محمد|مد سليم|ح ح|ء صل|دع |بــــ طنط|د|

785589 هيم غريبــــ|بــــر|مروه عطيه  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

24|599 مريم بــــخيتـــ يوسف عوض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34o947 ى عبــــد هيم عىل|بــــر|لمجيد |فهىم حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

82256o لرحيم|بــــ عبــــد|لتـــو|حمد عبــــد|زينبــــ  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

84658 ي|طمه شح|ف
تـــه سيد مصطفى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

|59535 مر|مروه محمود محمد ع ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

363422 لسيد|لحليم |ن عبــــد|كريم سليم رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|268|4 لسيد محمد|محمد مصطفى  ى شمس هندستـــ عي 

2558|| لمشد|لسيد مصطفى |مصطفى  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

69876| لسيد|لسيد حسن |محمد | نور لمنصوره|نوعيتـــ 

|4475 بــــوسنتـــ|مريم محمد عبــــده محمد  هره|لق|بــــ |د|

8985|9 لحميد محمد |لحميد محمد عبــــد|عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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6964o3 ود|عيل د|سم|لدين |م |هلل حس|منه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

36|48 ل|لع|حمد محمد عبــــد|سط |لبــــ|ء عبــــد|ول ن|تـــربــــيتـــ حلو

9o324o حمد طه محمد عطيتـــ | تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

243|9o لعظيم|يه صبــــرى محمد عبــــد| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

79o354 ح عربــــى حسن|م صل|سل| |حقوق بــــنه

267258 ى|م محمد ش|ئل عص|سلىم و هي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

758397 ن|هلل سليم|ن عبــــد |سليم| دين ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

88o332 لس عي د حسنى بــــسنتـــى  |كي  سيوط|ره |تـــج

7o2296 حمد|لدين محمد |ح |عيل صل|سم|ء |شيم زيق|لزق|عه |زر

895963 لنعيم سعيد  |لد عبــــد|ندى خ ج|عه سوه|زر

8oo48| عيل|سم|حمد سعد |لدين |م |حس ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

64|99o لسيد|حمد |م محمد |هش سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6948o8 رتـــ|لسعيد عم|لسيد محمد |ل |بــــل لمنصوره|حقوق 

526o23 ى|لرحمن صبــــىح مصطفى صبــــىح ش|عبــــد  هي  سكندريه|ل|حقوق 

||7|82 د فهيم|لد فؤ|خ| مه ه ى نوعيتـــ جي 

6872o8 لديسىط|حمد |دى محمد |له|لد عبــــد |خ لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6o699| نبــــيه أكرم نبــــيه متـــولي عزبــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6435|| يف |شيم در|لق|لسيد عبــــد|ء رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

245994 لشبــــ|مح محمد |محمد س لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

4o3o52 لسيد|رق محمد |حمد ط| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

248|3 وق ط هلل|رق سعيد عبــــد |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6o|34 ن عويس|حمد شعبــــ|ل |وص لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

47939o ن حسن حمزتـــ محمد حمزتـــ|رو لشيخ|بــــ كفر |د|

426599 لسبــــح|بــــو | |لعل|لفرج أبــــو |بــــو |هلل |ء عبــــد |دع سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6296|2 ى عيل|سم|رص محمد محمد |ن| لوجي  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

7o8629 زق|لر|حسن محمد حسن عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

2|7|9 هلل عىلي|حمد عبــــد |يه | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

349o28 لسميع|حمد عبــــد|مد |ح| سه هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

6957o7 ن|لسيد شعبــــ|رس نبــــيه |بــــ ي|ربــــ ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

||8486 لرحمن|لمنعم عبــــد |حبــــيبــــه مدحتـــ عبــــد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

Wednesday, September 5, 2018 Page 3711 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

764992  محمد |مع
ى
لسيد سليم|ذ مصطفى دسوق ره بــــور سعيد|تـــج

2|67|9 لمنعم محمد عىل|محمود محمد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8232o9 يه حمدي بــــكر محمد| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

46|832 وي|لنكل|در |لق|ء محمد عبــــد |رس| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

878649 ندى حمدى هريدى سيد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o57o2 ف |هيم |بــــر| فظ|لغيط ح|بــــو|هيم |بــــر|رسر |هندستـــ طنط

68|64o وى|لمن|دى |له|حمد محمود عبــــد | ضتـــ ج بــــنى سويف|ري/رض |ل|كليتـــ علوم 

8|76oo ي|سم عبــــد|ئل ق|حمد و|
لغنى سيوط|حقوق 

8oo4|o ى مفيد د لسيد|ود عبــــد|نيفي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

27|3|6 حمد رجبــــ|وى |لسعد|جر حسنى |ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

23|472 لعزيز|يوسف بــــومدين محمد عبــــد هره|لق|حقوق 

58948 حمد بــــدوى|يمن |رغده  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|4|8oo ف محمد م|لدين |م |حس مون|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

536742 زى|هيم غ|لسيد محمد إبــــر|محمد  سكندريه|ل|حقوق 

774|45 مد محمد موىس|مريم محمد ح ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

26o376 مريم حبــــيبــــ خليل نسيم ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|6|225 ل|لع|د سليم عىل عبــــد |جه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|58948 وق محمد  مل عبــــده|هيم ك|بــــر|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

263426 ن|حمد عثــــم|للطيف |حمد عبــــد|جر |ه |ره بــــنه|تـــج

6oo64| ض|هيم محمود عو|بــــر|دل شكرى |ع |ره طنط|تـــج

86o6| شور|م رجبــــ فتـــىحي محمد ع|حس ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3283|o حد|لو|لرحمن محمد عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد |بــــ بــــنه|د|

778o8o لشوربــــىح |فكرى | محمد زكري زيق|لزق|نوعيتـــ 

8798|8 ل عىل  |لع|حمد عبــــد|ء |سم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

47497 لرؤف عىل|ل عبــــد |حمد جم| هره|لق|حقوق 

326995  سليم|من
ى
ن|ر محمد صدق ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

8|573| لكريم|د |لكريم ج|مه عبــــد|س|ر |من ره بــــنى سويف|تـــج

|5o778 لعزيز|حمد محسن طويفى عبــــد | ن|ضتـــ حلو|علوم ري

353954 محمد مجدى مني  محمد حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

366222 يف سل|منتـــ  مه محمد|هلل رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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68628| |حد |لو|لمنعم عبــــد |سعد مجدى محمد عبــــد 
لروس|بــــو

لمنصوره|ره |تـــج

37o539 مه|بــــوسل|ح محمد سيد |ئل ربــــ|ديتـــ و|ن رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

445898 د سعيد|لجو|تـــتـــ عبــــد |عمرو عيد شح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63o||3 حمد|حمد عطيه فرج |محمد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

33oo25 حمد|ل غديرى مهدى سيد |ء جم|رس| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|74622 م|لسل|زن عىل محمد عبــــد|م ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

836339 لرحيم|مؤمن موىسي سعيد عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

478267 ر|صف محمد عىلي نص|حمد ن|هينور |م سكندريه|ل|ره |تـــج

433372 متـــ|حمد سمي  محمد مغربــــى سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27273 وي|ح طنط|لفتـــ|ره محمد حسن عبــــد |ي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

475377 س|نبــــيل نرصى غط| نيقول سكندريه|ل|ره |تـــج

78225 حمد|لسيد |هيم |بــــر|سلىم  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

774969 م|عمر محمد محمد حسن عز زيق|لزق|هندستـــ 

66o82 ل|محمد رفعتـــ محمد جل لفيوم|بــــ |د|

3443o| ن|لح عثــــم|لدين ص|محمد محن   |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5o2265 ن|حمد محمد عثــــم|مل |لدين ك|بــــ |شه سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

22686 ل محمد بــــكي  جيد|جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

782945 ح محمد|لفتـــ|م محمد عبــــد |له| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

436294 لقوى|هيم محمد عبــــد|بــــر|شم |محمد ه لشيخ|تـــمريض كفر 

32|937 مه فهىم خي  خليل|س| |رن لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

37o26| ء سعيد محمد عيد|شيم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

765727 هيم بــــصله|بــــر|لدين |م |ن محمود حس|يم| نوعيتـــ بــــور سعيد

9o|676 لرحيم |ء سمي  محمود عبــــد|ل| ج|ره سوه|تـــج

25o|77 لحميد عىل شديد|ندى نبــــيل عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4|5748 ر|لنج|ء أحمد محمد محمد |ل| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

695|24 ى خ|عىلي ى س|ء حسني  لم|طر حسني  لمنصوره|نوعيتـــ 

||873| سم محمد عفيفى|كريم بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8o8856 نور شكري محمد|زم |ح حقوق بــــنى سويف

3||586 لنور|بــــو |تـــفى سيد فتـــىح محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

322||5 هلل|حمد عبــــد|هلل |رق عبــــد|جر ط|ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 3713 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

24|o|2 م محمد ربــــيع حسن|م|دى |ه تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

9|28o8 لغنى  |لدين عبــــد|محمد رزق نور  ج|ره سوه|تـــج

5o2379 لس كم ق|ل ن|كي  وى|روز رسر سكندريه|ل|حقوق 

7866| د حنفى|ئى فؤ|مروه ه دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

87o68 حمد جمعه|مصطفى محمد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

636|52 ر|لستـــ|هيم تـــوفيق عبــــد|بــــر|محمد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

62|737 لبــــطوىط|لق |لخ|هيم عبــــد |بــــر|جر محمد |ه ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

22|o45 هيم محمد عىل|بــــر|د |هدى عم ى شمس|تـــج ره عي 

|46534 ده خي  محمود|دل حم|ع ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o79o9 ى|همستـــ محمد عبــــد لنبــــى عطيتـــو حسني  لشيخ|عه كفر |زر

78|6o4 لسيد فوزى محمد عيسي|ر |نتـــص| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

4o845| ره|مصطفى مىح مصطفى غبــــ ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

3|7985  عبــــد|لبــــ|م عبــــد|بــــ عص|شه
ى
لغنى|ق |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 

ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

75388| ى ع  صيد|نرمي 
ى
طف شوق عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

52o778 د|فظ عىل فص|منيتـــ عىل ح| ن|علوم حلو

6872|5 ن جمعه بــــدوى|محمد شعبــــ لمنصوره|حقوق 

627|8o ن خرسه|نبــــيل رزق سليم| مرثــــ لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2533|2 ئى|لورد|لسيد |دل |يه ع| |صيدله طنط

339424 لديبــــ|لسيد عىل |حمد |عمرو | ند |ره بــــنه|تـــج

88262|  |نبــــيل ن| ن|ر
ى
جح شوق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|3o427 ز|حمد مصطفى دونم|مصطفى  ن|سو|بــــ |د|

|44oo8 حمد|حمد |مه |س|سيل | ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5|5o89 د شبــــل محمد رجبــــ|م فؤ|سل|هلل |منتـــ  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4o7278 ي محمود مبــــروك|روضتـــ محمد عبــــد 
لغنى سكندريه|ل|ره |تـــج

|46554 طف محمد محمود|محمد ع ى شمس حقوق عي 

5o53o4 ى سليم لنور|بــــو |هيم |بــــر|ن |ن أحمد سليم|حسي  سكندريه|ل|طبــــ 

88956o عزيز حبــــيبــــ | نس رض|ن سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

|6oo5o ف عىل |عىل  حمد|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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45o228 عيل محمد عىلي|سم|رق |حمد ط| |بــــ طنط|د|

9o|637 هيم |بــــر|لسيد |حمد |لسيد | ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

77965| عيل|سم|يونس عىل | محمد زكري زيق|لزق|علوم 

89o8o2 طمه رفعتـــ حفىطى عىل |ف سيوط|بــــ |د|

3|9433 ئى|لزرق|لم |ء محمد س|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

277392 ه|لل|د عبــــد|يه خلف فؤ| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7822|9 حمد|م محمد رفعتـــ محمد |سل| زيق|لزق|ره |تـــج

36276| م محمد محمد عىل|حمد هش| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

358273 لحليم|ء محمد محمود عبــــد|سم| لفيوم|لعلوم |ر |د

7o5o9| وي|لطط|هيم محمد |بــــر|هيم |بــــر|خلود  لمنصوره|علوم 

262785 لسيد|هلل |لسيد عبــــد|لرحمن |عبــــد ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

3|2466 لعزيز محمود|محمود عبــــد| شذ ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

|256|6 ى عبــــد  هيم حسن|بــــر|لمعىط محمد |كريم خي  ن|بــــ حلو|د|

689252 لسيد|لعزيز |ل سيد عبــــد |نور جم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

258||4 لغنى حسن|محمد محمد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7o9762 بــــر محمود|محمود محمد محمود ص ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

239347 هيم مصطفى|بــــر|تـــن خليل |ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

485984 ين لمسيح|عبــــد | تـــ حن|بــــرك| في  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62o233 ل|لرج|بــــو |ء محمد منصور |ند ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

875843 عىل وليد محمد سيد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

68o3|2 ف |حمد محمد | لدين|حمد حسن رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

497465 لجرف|لحميد |ن عىل عبــــد |رمض| دين تـــربــــيتـــ دمنهور

5|9724 د|عيل محمد حم|سم|حمد |ء |سم| بــــ دمنهور|د|

49o633 د|هيم مر|بــــر|رحمه عىل محمد عىلي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

265294 لدجوى|زن عمرو سعيد |م ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|2o428 هيم|بــــر|مل محمد |م ك|لعزيز محمد عص|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

64|362 ي محمد عبــــد|ن
لجيد|ديتـــ حسينى زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

85o545 حمد|محمد نرص محمود  لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

2|8o37 هيم|بــــر|ل |حمد كم|ن |نور ن|بــــ حلو|د|

5o7726 حمد مشحوتـــ خلف|لسيد |جر |ه سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح
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|35628 ء رفعتـــ سعد غندور|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8235|3 ن عمر محمد|نعمه عثــــم ي|بــــ |د|
|لمنى

63o29 بــــتـــ فتـــىح محمد|طمه ثــــ|ف لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

5o8|47 لمملوك|حمد |لحميد |حمد يوسف عبــــد |مريم  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

76624| ى سليم|م جم|تـــغريد حس ن|ل حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4o9778 بــــ وهيدى|لدين محمد خط|م |مروه عص |نوعيتـــ طنط

423889 ى حسن خلود وليد فتـــىح حسي  سكندريه|ل|عه |زر

9o6589 لرحمن متـــول |جر ممدوح عبــــد|ه ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

34o|57 لسيد محمد معوض محمد حسن| |رض |ره بــــنه|تـــج

52|498 م|هلل سل|محمد موىس عبــــد| ند بــــ دمنهور|د|

|22783 ى |م |حمد حس| حمد|لدين حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|6oo52 حمد|حمد عىل |رس |ر ي|عم ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

6o279 هيم|بــــر|رجبــــ سيد | مه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

76222| بــــو صبــــح|لسيد |لغريبــــ |هيم |بــــر|محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

535869 ى |حمد |هلل |هبــــه  حمديونس|مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

834|56 لربــــ|د|مروه محمد فضيل ج دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

453964 ن|عيل عتـــم|سم|لىح |م عبــــد|حمد س| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

9o4827 شور |يمن سيد ع| |عل ج|صيدلتـــ سوه

|7|9o حمد|همس حمدي محمد  هره|لق|حقوق 

||9|72 ى| بــــول د|رمزى فؤ| مي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

254774 لموجود |هلل عبــــد|لموجود عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد
د|حم

ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|48o29 هيم محمد|بــــر|حمد |محمود  ى شمس|تـــج ره عي 

|59573 عيل|سم|ده يىح محمد |مي ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

85o697 ي|محمد عىلي سليم
ن مصطفى سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|

لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

5459| ه ج| بــــر محمود محمد|مي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5o84|5 م عىل محروس شلش|ء عص|رس| ن|سو|بــــ |د|

68o638 لمتـــول|لمتـــول محمد |ء محمد |سم| لمنصوره|بــــ |د|

3o5o3 تـــم صميده بــــيومي|نشين ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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279655 ل محمد نجيبــــ بــــكر مدين|سلىم جم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

228978 د|لجو|ل سيد عبــــد|ء جم|سن كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7586o9 ى صبــــرى محمود شبــــيبــــ نرمي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

924|64 مه سعيد  |هر سل|مه م|سل ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

485o2o لسيد|حمد حسن |حسن  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

6o2469 ء عىل سعيد يوسف|سم لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

885853 ى سكندر |زق |لر|سعيد عبــــد| مي  سيوط|صيدلتـــ 

25894| د|لحكم حش|مي  نظىم عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

526524 لسيد محمد|د فوزى |محمد فؤ سكندريه|ل|هندستـــ 

|66736  بــــكي |م |حمد عص|طمه محمد |ف
لدين مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

238926 لعزيز عىل|ء عمرو عبــــد|رس| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

822|25 ي عبــــد|روفيده طه ن م|لسل|ج  ي|بــــ |د|
|لمنى

7o2844 ى|هلل |حمد حسن عبــــد | حمد بــــحي  زيق|لزق|هندستـــ 

49o||5 لحميد|ح محمد عبــــد |رين محمد صل|د سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

7729o6 عىل فكرى عىل حسن طلبــــتـــ ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

77o926 |لبــــ|لدين متـــول مصطفى عبــــد|ء |طمه عل|ف
ى
ق زيق|لزق|نوعيتـــ 

8622oo لحميد محمد|ل عبــــد|د جم|جه |نوعيتـــ فنيه قن

637577 لسيد محمد|بــــر |هدير ص زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

3|4|o6 رق مرىس محمد|محمد ط ى شمس|تـــج ره عي 

|648|4 ر محمد محمد|يه مختـــ| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

489695 ن|رى فهىم عيس سمع|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|6|33 ي
ي عىلي مصطفى

مي عىلي مصطفى بــــ دمنهور|د|

29oo2 يوبــــ|لرحمن |مه عبــــد|س|عمر  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

37|56| لعزيز متـــولي|يمن عبــــد|م |سل| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

69595o لخطيبــــ|دل محمد محمد |لد ع|خ ي|هندستـــ 
|لمنى

86|97| ي ع|م|
طف عىلي محمد|ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

6o|85| مر|لد محمد ع|هلل خ|يه | |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

236358 ي
ن|ل سليم|محمد جل| دئى لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

2|2259 دى|لن|ح |لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج
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2|6748 ن|ن رمض|رص عثــــم|عمر ن ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

777292 د|لجو|حمد سعيد معروف محمود عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

449o42 هلل عىل قطبــــ عبــــيه| |محمد عط |هندستـــ طنط

352|7| لحليم|ن عبــــد|لسيد شعبــــ|حمد عبــــد| ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

869589 ى محمد| حمد سعيد حسي   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

63|362 ى محمد عبــــد  ى محمد|نرمي  لبــــديع حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

6||745 لي|لعظيم عزبــــ غ|ء فتـــىحي عبــــد |شيم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|2|86 ى|در ل|لق|مل عبــــد |لد محمد ك|يوسف خ شي  |بــــ طنط|د|

2|59o5 ف سليم |مريم  لعدوى|رسر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

526564 ف |حمد | ن عوض|حمد حس|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

|5|386 لسيد محمد|هيم |بــــر|لد |خ| ن|ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

29637 ى| |زكري يمن يىح حسي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

235949 ى محمد حسنى مصطفى نرمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3227o3 م|لسيد عز|لد محمود |ء خ|ل| ن|بــــ حلو|د|

5|9o59 فظ محمد خرصى|م ممدوح ح|ريه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

||9|33 لمعىط محن |جنتـــ محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

26o559 ف محمد هيبــــه|ء |لزهر| رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

334733 ى نخلتـــ|لبــــي  ميشيل بــــش| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7925o3 حمد|لسيد |لعزيز |عمرو عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|2|489 هيم|بــــر|دق |لص|حمد جوده عبــــد |  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

858847 لبــــصي |حمد محمد عبــــد|هدي  ي|بــــ |د|
|لمنى

|29299 لسيد|رس عبــــد ربــــه |ر ي|عم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|2oo4| ى|ك نرص منصور| رين مي  ى شمس|تـــج ره عي 

2432o مل حسن بــــديرى|فريده ك هره|لق|ره |تـــج

635259 هلل عطيه محمد|ء عطيه عبــــد|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

3367o7 لنبــــى|جر وحيد رجبــــ عبــــد|ه ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

9o|748 ن |ء فتـــىح طه زيد|نجل ج|تـــربــــيتـــ سوه

338387 حمد|لسيد سيد|لسيد محمد| |دين |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

675975 ن ى عبــــد |حمد |هلل |عبــــد | مي  لغنى|مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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85o974 ندي جمعه محمد محمد لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

7o77|8 لحميد جمعه|ده محمد محمد عبــــد |حم لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

483244 ى|ن محمد ج|رو بــــر حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

357649 س حلىم|حمد عبــــ|هبــــتـــ  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8779|4 هر محمد |ل م|ء جم|شيم سيوط|طبــــ 

43|997 وى|لتـــل|م |م|ن يشى |مريه |بــــ طنط|د|

245o87 لفضيل|عيل عبــــد|سم|لفضيل |يه عبــــد| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

68362 حمد عنتـــر|هلل |حمد عبــــد | لفيوم|طبــــ 

9o42o2 لنبــــى |رف عبــــد|لع|محمد بــــدوى  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|6488 لحليم|ح عبــــد |كرمه محمد صل هره|لق|ر |ثــــ|

64|675 وى|لعز|حمد |هيم عىل |بــــر|محمد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6384|6 لسيد عبــــدربــــه|ء محمد |لزهر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

69oo9 ء محمود موىس عيس|سم| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

5o946 لعزيز مرىس|مصطفى محمد عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

542569 ديتـــ محمود محمد بــــدوي محمود|ن ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

3o8o2 حد|لو|لنبــــى عبــــد |روفيده صبــــرى عبــــد  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

768494 مه|حمد سل|حمد يوسف | عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

|4oo93 حمد|بــــ |م عىلي خط|بــــسمه عص هره|لق|م |عل|

348527 مد سيد|هدير عمر ح ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

45|489 |لقل|فظ |حمد عزتـــ موىس ح| لشيخ|هندستـــ كفر 

78284| لعظيم محمد|ل عبــــد |حمد جم| زيق|لزق|بــــ |د|

84574o بــــدين يسن|لع|حمد عىلي زين | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

62|876 له|تـــ تـــوفيق دربــــ|لشح|ء |رس عل|ف ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

4o4||7 لسيد محمد|لرحمن سعيد |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

53329o لكريم|در محمود عبــــد|لق|دل عبــــد |محمد ع ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

475648 حمد عيد شلبــــى|نغم هيثــــم  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

6o5342 نوبــــى|ده عمرو محروس |مي لشر لمنصوره|بــــ |د|

6772o6 حمد|لرؤوف |مه عبــــد |س|لرحمن |عبــــد  لمنصوره|علوم 

43o764 بــــو زيد|زم محمد |ء ح|رس| |بــــ طنط|د|

356|5 ف وجدى ك|وجدى  مل حسن|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

84oo72 ى دردير|ل محمد |من مي   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق
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|9|5| ن|م محمد سليم|محمد هش ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

684546 عر|لش|ل |لرج|ر عز |ن فرج محمد مختـــ|حن لمنصوره|نوعيتـــ 

33|9|8 ض محمد|بــــر ري|حمد ص| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

678o96 لسيد|هيم |بــــر|لسيد |ء مسعد |ل| لمنصوره|حقوق 

229525 ى عىل | زكري| ن|ر لسبــــىك|محمد حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5|9338 |لل|د محمد عبــــد|مصطفى رش| دين ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4o7o3 لحميد نرص|حمد مصطفى عبــــد | هرتـــ |لق|تـــمريض 

25o977 لبــــرع|لديبــــ |محمد مظهر محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

22oo86 ي
حمد|حمد حسن |عصمتـــ | دئى ى شمس|د| بــــ عي 

6|o723 ح|لفل|د |وري ج|لمغ|ندى  لمنصوره|بــــ |د|

84|463 ي ربــــيع عبــــد
لمحسن محمود محجوبــــ|مصطفى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

4857o5 لرحمن|لرحيم عبــــد|هلل مصطفى صبــــره عبــــد|منتـــ  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

634454 روس موىس|بــــيشوى رزق سد زيق|لزق|ره |تـــج

479868 يبــــ|لحس|بــــو |لم |حمد س|لد رمزي |خ ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

799|6 ن|حمد عثــــم|رق محمود |لدين ط|ح |صل لفيوم|عه |زر

826943 زينبــــ محمد عىلي محمد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

76|o89 يف محمد غنيم|نور ن رسر لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

498425 تـــ | لعزيز|نور طه سعد عبــــد|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

64|373 لسيد محمد مصطفى|محمد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

23o|o7 ى |سم| ى|سم|عيل حسي  ى حسي  عيل حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

46386 ى|عبــــد ى منصور حسي  لرحمن حسي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

649||2 د مصطفى|ء محمد محمد رش|ل| زيق|لزق|حقوق 

68527o حمد|حمد |لسيد |ن مىح |يم| لمنصوره|علوم 

3225o4 لدين عىل يوسف|ل |رق جم|جر ط|ه وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

4343|| مريم رفعتـــ محمد شمله |عه طنط|زر

87882| لمحسن محمد  |حمد عبــــد|محمد  سيوط|حقوق 

46852 طمه محمد محمد حسينى|ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

283|84 ى محمد حسن |س|حمد | قتـــ|لن|مه حسي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 
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452627 لشهود|بــــو|لسيد |لمنصف |لسيد عبــــد |طمه |ف لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

6762o8 لسعدئى|لدين عىل محمد |ح |ء عىل صل|لزهر| لمنصوره|بــــ |د|

339547 تـــ عص لعزيز موىس|م ربــــيع عبــــد|ني  |ره بــــنه|تـــج

97o29 ن نظي |رتـــ سمي  سلم|س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

3455o5 ى محمد صبــــىح عبــــد|ي لي|لعز|ح |لفتـــ|سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

369874 وق محمد زيد لنبــــى|ن محمد عبــــد|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|7o892 هيم زىك|بــــر|رق |هيم ط|بــــر| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|32582 ن صف بــــكي  حكيم|ن| مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

9oo737 رص محمود بــــدوى |منيه ن| ج|عه سوه|زر

5o59|4 ر|لسيد محمد عم|محمد وجيه  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

33|248 ل قمر|حمد جل|هيم |بــــر|رضوى  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

322834 بــــسملتـــ محمد عيد محمد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

328633 روق صبــــيح|حمد وليد ف| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|49326 ذ محمود حسن محمد|مع ن|ضتـــ حلو|علوم ري

83o427 هلل|تـــ عبــــد|د عبــــده شح|جه دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

35|o29 م محمد|م|ح محمد |صبــــ |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4o6864 ه رجبــــ رمض ى حج|ني  ج|ن عىل حسي  سكندريه|ل|حقوق 

8|3833 ن محمد محمد|ندي شعبــــ ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

54669| ء محمد محمد سعيد|شيم ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

885844 ن لسيد |د |مح فهيم ج|س| مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

283849 ر|لمحسن نص|رى عبــــد|لبــــ|لمحسن عبــــد|عبــــد لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

26345| لقطبــــ|لق منصور |لخ|حمد عبــــد |ن |يم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

847o52 ى محمد  ي حسي 
حمد|تـــفى ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

453258 يد عىل|بــــو|رجبــــ عىل | رض ى لي  لشيخ|هندستـــ كفر 

6|4742 ئى|لحلو|محمد عطيتـــ أحمد  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

522o42 ى منصور| نسيم رزق حن| يوستـــي  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

9o2476 لكريم محمد |دل عبــــد|ص ع|خل| قرص|ل|فنون جميله فنون 

683436 ى|لسيد حس|جد |مه فتـــوح م|س|منيه محمد | ني  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

62|845 سل|لبــــ|ل فريد |لسعيد جل|حمد | ط|بــــ دمي|د|

756964 بــــر|هلل محمد ص|عمر عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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34|o76 بــــ|لوه|لحكيم محمد عبــــد|عمر وليد عبــــد عه مشتـــهر|زر

3|782o س|عيل عبــــ|سم|لد |محمود خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

89328| ن |مصطفى محمد عثــــم| نور ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

92467o لغنى  |س عبــــد|لغنى عبــــ|حسن عبــــد ج|حقوق سوه

3449|2 ف عبــــد|ء |ل| ح عطيه عوض|لفتـــ|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

|62645 محمد بــــدر محمد بــــدر ى شمس|تـــج ره عي 

269o78 ف |لستـــ|لعظيم عبــــد|رفيده عبــــد لدين|ر رسر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|2o98| |لعل|بــــو |نم |م محمد غ|مريم عص هره|لق|هندستـــ 

4o2|o ج|هيم محمد محمد عج|بــــر|ده |حم هره|لق|حقوق 

685436 ى|ح محمد عوض ش|يه صل| هي  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

346o|2 ء محسن فرج حسن مدينتـــ|رتـــ عل|س تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

535849 حد شعيبــــ |لو|بــــر عبــــد |ىط ج|لع|ء عبــــد |وف عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

27o2|8 لرحمن قنديل|ل فتـــوح عبــــد|محمد جم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o3746 وى|لدمر|زغلول محمد زغلول  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

52|394 ف عىل محمد عىلي | |رش
لدبــــس|رسر تـــربــــيتـــ دمنهور

|824o لجليل خليفه|لحكيم محمد عبــــد |ريج عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

767o84 لجليل عوض|روق عبــــد |لجليل ف|لح عبــــد |ص عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

4495| لمهدى|حمد موىس يوسف محمد | ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

7o3o8 |بــــر|كريم عويس 
ى
هيم دسوق ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

4o83o7 ر|ل مصطفى عىل عم|محمد جم |بــــ طنط|د|

26|946 لحبــــيبــــى|محمد سمي  عطيه  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

2274|7 وس |يكل بــــخيتـــ تـــ|م |بــــو حن|ورصى هره|لق|حقوق 

||4747 نوره عوده سويلم عودتـــ هويدل ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

|76974 دى|حمد محمد حفنى نف| مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

6934o6 لسيد متـــول عوض|هيم |بــــر|ن |نوره لمنصوره|صيدله 

688o34 ع|لرف|سلىم مجدى محمد خليل  لمنصوره|بــــ |د|

8468o4 لسنوىسي|رص زكي  |لن|سم عبــــد|لق|بــــو| ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

29|68 ن|طف عوض عثــــم|حمد ع| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

89|267 ى د عزيز جندى |عم| روجي  سيوط|بــــ |د|
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864o6o هيم مفيد|بــــر|بــــ |يه|نوبــــ |بــــ| ن|سو|بــــ |د|

762666 س مصلح|س عبــــ|دل عبــــ|لد ع|خ تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

8422o6 ى قن|لكريم |عبــــي  عبــــد وي|مي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

79|295 شم|حمد محمد ه|مؤمن  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

837o|| لمطلبــــ|محمد عبــــد| لنج|بــــو|طمه |ف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

894o|6 حمد |لحق |محمد ميش عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

698555 يمن عىل محمود محمد|بــــ |رح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

834248 وي|ل محمود ح|محمود جل دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

223|83 بــــ|لوه|محمد مصطفى محمد عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

|7||3 يف ع|محمد ط مر|رق نبــــوي رسر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

7o5|6 لجليل|ح محمد عبــــد |ء صل|سم| لفيوم|لعلوم |ر |د

245|o يتـــ م جد سمي  منصور|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

353863 دى محمد|له|متـــ سمي  عبــــد|س| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o588o ي|محمد | لنج|بــــو |هيم محمد |بــــر| لمليىح  لمنصوره|ره |تـــج

285936 رى|لبــــ|دل حسن عبــــد|ء ع|ول ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|62837 ه محمود محمد محمود| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

77983o لحكيم محمد حسن حمودتـــ|يه عبــــد | ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

35225| ضل|ن ف|هدبــــ|عمرو محمد  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o6o5 لمجيد|رغدتـــ سيد محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

83666 ي شعبــــ|م|
بــــ محمد|لتـــو|ن عبــــد |ئى بــــ بــــنى سويف|د|

64|47| لمنعم|لسيد غريبــــ عبــــد | |دين زيق|لزق|نوعيتـــ 

2|9427 مل|م حلىم ك|منيه عص| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

43o726 لحسن|بــــو|لمجيد |لرحمن عبــــد|شهيده عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

2657o9 لعليم منصور|محمد فتـــىح عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

85o664 ي دردير|محمد عص م محمد يحن  سيوط|حقوق 

4o664| طر|لدين خ|ل |مر مصطفى كم|تـــ| دين سكندريه|ل|بــــ |د|

|63|73 حمد|ضى |حمد ر|زينبــــ  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

284o7o لجندي|عيل محمود |سم|رص |لن|يوسف عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4||7|6 للطيف|يمنى حسن محمود عبــــد لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |
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|283o3 در|لق|در عبــــد |لق|ر عبــــد |حمد مختـــ| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

236||| لد|هيم خ|بــــر|ن حمدى |نور هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

699247 ى عبــــد |لفتـــ|سلىم عبــــد  لكريم|ح حسي  طبــــ بــــورسعيد

8575o9 ي | هيم|بــــر|هيم لندس |بــــر|نىح  ي|بــــ |د|
|لمنى

68835o وى|لصفط|فع حسن |لش|ل محمد |بــــل ط|بــــ دمي|د|

453|36 هيم محمود|بــــ إبــــر|عمر خط لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

35|576 لعليم محمود|محمد سيد عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2|8826 بــــورسيع|عمر محمد سعيد  هره|لق|ره |تـــج

364577 ن|لسيد علو|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد|ن |نوره |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

6||764 ى|لحليم ش|ء محمد عبــــد|سم| هي  |بــــ طنط|د|

26o233 ل|لفو|لمحسن محمد |ء عبــــد|هن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

234984 لمنعم محمد حسن|صم محمد عبــــد|ع كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

725oo محمود قرئى محمود عىل ره بــــنى سويف|تـــج

499465 وى|لشبــــر|ل عطيه بــــسيوئى |آيتـــ جم سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

43oo42 م|م|حمد |يحن  حمدي مصطفى  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

892936 عيل |سم|حمد |حمد فتـــىح | ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

4|63o لعزيز عىل|ش عبــــد |بــــورو|محمد  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

333764 حمد|حمد حسن |محمود  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

249568 لق عىل|لخ|لمجيد عبــــد|دل عبــــد|خلود ع ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|758o9 بــــرهيم محمد|م |لؤى س ن|حقوق حلو

2|3548 ن|م سلم|م|ل محمد |ء جم|عىلي ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

3643o7 ي مصطفى صديق
ى
مصطفى دسوق ى شمس|زر عه عي 

48|663 هلل|ن محمود عىل عوض |محمود شعبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|3262 ن|عيل حس|سم|لسيد |حمد |عيل |سم| لمنصوره|نوعيتـــ 

433845 رس ربــــيع عيس|محمد ي |ره طنط|تـــج

374324 دتـــ محمد عتـــريس محمد|مي |حقوق بــــنه

|49|o7 ى عز |ي ن|حمد حمد|لعربــــ |سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

8366o8 حمد يونس عىلي|هدي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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5o986| بــــوحمد|ن |محمد ممدوح محمد سليم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7o6273 دى محمد محمد|له|لسعيد |ل |س ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6|3445 ى|لسيد ش|رس محمد |دى ي|ش هي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

7|6896 ن |لسعيد رفع|رس محمد |م ي|وس لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

637233 لعزيز بــــدر|لرحمن محمد عبــــد|يه عبــــد| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|9o7o د عطيه|لصديق رش|بــــو بــــكر |ء |دع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|7o52 يف | مه د|حمد حد|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

42432| لعزبــــ|م محمد عىل |يوسف هش سكندريه|ل|ره |تـــج

8298|5 ي عبــــ
لمجيد|هلل عبــــد|ده خلف |منى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

23|974 لس عص ك|لمل|سعد عبــــد|ل |م كم|كي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|255| يم|لد|فظ رجبــــ حسن عبــــد |حمد ح|ر |يثــــ| |تـــربــــيتـــ طنط

284o|4 حمد نعيم سعيد|يوسف  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

36634 مريم محمد محمود محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

753246 ى|هلل مصطفى |عبــــد  لسيد حسي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

2o352 ى محمد  لسيد|يوسف حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

26886| ف|حمد بــــكر خل|زينبــــ  شمون|نوعيتـــ 

7o965o لحميد منصور ربــــيع|ء محمد عبــــد |نجل لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

49536o لعظيم خليفتـــ|لعظيم عبــــد |مصطفى محمود عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

33o54o ى ع|ي ع|لعظيم محمد رف|دل عبــــد|سمي  |علوم بــــنه

685|9o هيم محمد عوض محمد|بــــر| لمنصوره|طبــــ 

69o729 لحميد |زق عبــــد |لر|مح عبــــد |زق س|لر|عبــــد 
لمعىط|عبــــد 

لمنصوره|ره |تـــج

3||763 حمد|عمرو مصطفى عىل مصطفى  هره|لق|صيدله 

4|6|74 ل|لحميد محمد بــــل|ن عطيه عبــــد |رو |حقوق طنط

456275 حمد|حبــــيبــــه محمد مسعود  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

4|5646 ن فوزى عطيه سعد|محمد عمر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

48346| ه|لل|هيم عبــــد|بــــر|حمد |ر حسن |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

322||2 ى محمد|نيلىل محمد محمد  مي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

5|5988 لعبــــد|تـــتـــ محمود |نىح  مني  شح| بــــ دمنهور|د|

239479  |ه
ى
ي |جر دسوق

ى
ر|لحج|بــــورسيع دسوق ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو
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4924|2 لنرصى|بــــو|هلل |لنرصى عبــــد|بــــو|ن |رمض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o754  محمود بــــيومي|
حمد مصطفى بــــ بــــنى سويف|د|

6|o694 لم|بــــوس|ضىح محمد عىلي  ي صىح طنط
|معهد فنى

5|8689 ح|ميمتـــ أحمد حسن محمد صبــــ| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

92|oo2 لسيد |لمول |مد عبــــد|ره ح|س ج|حقوق سوه

7o835| ح محمد محمد|ء صل|سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

488237 يف محمد متـــول  عبــــد|محمود  لحميد|لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|522|2 لعزيز محمد|رص عبــــد |ء ن|سم| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

4o8o29 ء محمد عبــــده محمد|سم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5|825 حمد محمود|مي  |ء |ل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2482oo بــــر محمد عىل موىس|ص| ند ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3|8584 حمد|جر محمد يوسف |ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|22273 حمد|لدين |ل |ريم محمد كم هره|لق|ره |تـــج

482549 ن|حمد محمود سلط|ء محمود |روميس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

628533 ى عطيه|ل |ل محمد كم|كم مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

639584 حمد خليفه|ح |هدير مصبــــ هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4477o2 لعزيز نجم|لدين محمد عبــــد |سنتـــ نجم |بــــ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

62o9|7 |حمد محمد غن|حمد صبــــرى | لمنصوره|طبــــ 

225985 لكريم|م محمد تـــوفيق عبــــد|سل| تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

479498 لدر|تـــ محمد |د|مجد س|كريم  سكندريه|ل|ره |تـــج

536698 يف|تـــه خليل |م مصطفى شح|كريم عص لشر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

469|2 فتـــىحي حسن| محمد زكري هره|لق|ره |تـــج

6|3266 ي|د يوسف |يوسف ج
ى
ض|لسيد ق |بــــ طنط|د|

675||o ح|لفتـــ|حمد عبــــد |لد |ندى خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|59863 م محمد|لسل|ل عبــــد |رتـــ جم|س ن|بــــ حلو|د|

7657o3 ل|لع|ن عبــــد |مصطفى سعد سعد صديق سليم معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

689987 حمد عىل بــــن سلم|عمر  لمنصوره|صيدله 

766456 محمود محمد محمود محمد ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

7|5|37 لسيد محمد|دى |له|يوسف عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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7594oo |مه حن|نبــــيل نعيم سل| ورسول| ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

833954 |م سعد فرغل عط|ريه تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

676885 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |حمد محبــــ محمد | لمنصوره|حقوق 

435o8 حمد|طمتـــ محمد يىح |ف ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

76o64o ن|هلل محمد سليم|جر دخيل |ه لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

8246o8 حمد حسن|محمد محمود  دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

8953oo بــــر حسن محمد |حمد ج| ج|أللسن سوه|كليتـــ 

|5o7o8 ى حبــــيبــــ فهىم عمر حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3587|o لرحمن|لمنعم عبــــد|لرحمن عبــــد|ء عبــــد|رس| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6223|4 لحبــــسر|ء محمد فوزى |ل| ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

4646|9 سلىم عمرو مصطفى محمود محمد يوسف ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

27839 لفتـــوح محمد|بــــو|لسميع |عبــــد | دين هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

695|74 هيم محمد مسعود|بــــر|لد |طمه خ|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9o7986 فظ عىل |طف ح|مه ع|س| ج|هندستـــ سوه

3o2|5 رس حسن خليفه|ن ي|رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

23o642 هلل|د|مصطفى حسن محجوبــــ حسن ج ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

32452| محمود وجيه محمود محمد خليل ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

4|7|85 ي|س |حمد حمدى عبــــ|مه |س|لد |خ
ط|لىحى لشيخ|بــــ كفر |د|

2728|3 رق محمد محمد نور|جر ط|ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

638565 ي عطيتـــ|حمد ن|
رص حسينى ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

78469| هلل محمد|محمد عىل عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

833428 بــــ عىلي|لوه|ل عبــــد|ر كم|من ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

42o389 هيم محمد مبــــروك|بــــر| |رض| دين ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

97423 حمد|ل سيد سيد |حمد جم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

522|34 ى|يه ح| مد محمد عىلي حسي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

53963| لبــــدرى|لسيد |هر |كريم محمد م سكندريه|ل|حقوق 

76o63| لسيد محمد|ل |ندى جم |حقوق بــــنه
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854948 لرحمن|دهم محمد عبــــد|حمد | ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

|2|6o7 حمد|لعظيم |عبــــد | لوف|بــــو |حمد | هره|لق|حقوق 

2|88o7 لعزيز|يمن فوزى عبــــد|محمود  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

8|6888 مريم عطيه حبــــيبــــ متـــي ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

6|2497 لرحيم عىل فرج|مح عبــــد |عنود س زيق|لزق|بــــ |د|

97|35 نيوس|رم|ئيل |يوسف عيد ميخ صيدله بــــنى سويف

43924o ي|ر
بــــو شنبــــ|ن محمد |حسن شعبــــ| ئى لشيخ|علوم كفر 

268975 لخفيف|مد |شور ح|ء ع|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

763938 لليثــــى|لق |لخ|لق عبــــد |لخ|محمد محمد عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3|9|2o حمد|ىطي |لع|مريم عىلي عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8o4938 تـــه|دل محمد يونس شح|طمه ع|ف ره بــــنى سويف|تـــج

8547o لرحمن عيد|يه سيد محمود عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

34534 هيم|بــــر|لعزيز |رس محمود عبــــد|ي هره|لق|حقوق 

4|446o ن|حمد سليم|لسميع |حمد عبــــد|مروه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|74458 غبــــ دوس|بــــشوى جدعون ر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o75|3 هيم مهدي|بــــر|هيم |بــــر|ء |سن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

855549 ى عثــــم ن|محمد سيد حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

769332 لح|ن مسلم ص|هيم سليم|بــــر| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|722|o ئى|لمسلم|لسيد |لسعيد محمد |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|o659 هلل|عمر عوض رجبــــ خي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

76877o ن|هيم سليم|بــــر|رس |مصطفى ي تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|37o44 محمد فتـــىح عويس فهيم |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

687296 لرحيم|هيم محمود محمد عبــــد |بــــر| لمنصوره|بــــ |د|

268||6 لسيد مصطفى مقلد|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

2685o8 ل|لغز|لحميد |بــــر عبــــد|حمد ص| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

646|58 س|لنح|رق محمد |هلل ط|منتـــ  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|29275 فعي|لش|حمد |رص |حمد ن| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

266|5o ن|لقط|مه عىل محمود |س|محمود  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

327o56 فرج عطيه عيس| يش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

27|2oo ده|حمد عبــــ|يمنى محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج
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4568o| ن|لرحمن محمد رمض|حمد محمد عبــــد| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

285oo6 ن|حمد محمد سليم|مصطفى سيد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

822o|2 حمد|م فريد |ء عص|سم| ي|لسن |
|لمنى

8o|798 لسيد|ح حليم عبــــد|نج| ن|يولي ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

763o|| وى|لمحل|رقيه محمود بــــيوم حسن  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

894||8 حمد منصور |يه منصور | ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

|775|o ى  ى سيد |يسي  حمد|حمد يسي  ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

2532o8 ر|لزه|هلل |هيم عبــــد|بــــر|تـــسنيم  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|45|2o هيم|بــــر|يمن سعيد |هيم |بــــر| هره|لق|ره |تـــج

692436 لحجلتـــ|لرحمن |لمحسن عبــــد |ن عوض عبــــد |يم| لمنصوره|بــــ |د|

543|62 لرحمن|د عبــــد |د حسن ج|رقيتـــ عم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6||238 وي|لجد|لجليل |لجليل محمد عبــــد |عبــــد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

22|779 ود|هيم خليل د|بــــر|حمد |ء |رس| ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

4|788o لعيسوي|ر حموده |لغف|ل عبــــد|لتـــ كم|ه لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

687o8o حمد فتـــىح زىك  حسن|مروه  لمنصوره|ره |تـــج

494992 |غ|لحليم |حمد عىل محمد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

827|35 ى شهدي بــــولس خليل|ك رولي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

8439oo ن ملثــــم محمد|هلل رمض|منه  ن|سو|بــــ |د|

|4377 ى يوسف محمد يوسف|ي سمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

339866 لرحمن سويلم|م وهيبــــ عبــــد|محمد س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7|8|28 لمحمودى محمد محمد طرطور|ره |س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3285o3 ج|حمد عىل يوسف رس|حمد سعيد | |كليتـــ هندستـــ بــــنه

68277o لمغربــــى|ن يشى سعد محمد |ريه|م لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

23o34 ق|عمر عىل مصطفى  وى|لشر سيه|نوعيتـــ عبــــ

497254 بــــ|هيم عق|بــــر| |ن رض|يم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

5o3976 مه|هيم رح|بــــر|ح |عمر صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

424376 لعزيز محمد|حمد منصور عبــــد|لدين |عز سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

442|98 لمنسوبــــ بــــدوى|مد |لسيد ح|مد |ح لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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643667 ي عبــــد |لن|خلود  ي |ج 
لسيد|لغنى زيق|لزق|بــــ |د|

44o54| لسيد عىلي|ن |ء شعبــــ|سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|659o6 ى|حمد محمد محمد حس|زينبــــ  ني  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o474 د|لجو|فظ عبــــد |حمد ح|ء |رس| لفيوم|نوعيتـــ 

877|75 حمد  |روفيده مدحتـــ مصطفى  سيوط|تـــربــــيتـــ 

893o96 حمد خليفه |ء خليفه |شيم سيوط|حقوق 

7o3875 يف|محمد  حمد فوزى حنفى رسر لمنصوره|هندستـــ 

447679 هلل|د |حمد سعيد مسعود ج|نهله  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

684886 ر|زق شلبــــى نص|لر|هدير شلبــــى عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

27764| ي|ر
جورى|لبــــ|ح |لفتـــ|فوزى عبــــد| ئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

75o7o3 ي
يد|بــــو|محمد محمد | دئى ى لي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

6o|362 ي|ر
تـــ مصطفى|د بــــرك|فؤ| ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4|2o98 ن|محمد حس| محمد رض |ره طنط|تـــج

9|2594 ه |لل|لسيد عبــــد|شور |م ع|سل| شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

||8267 ئيل|ن ميخ|سحق سليم|سيوس |ثــــن| مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

249636 ئل تـــوفيق سليمه|لبــــتـــول و|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

628737 مد|حمد ح|سهيله محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

6|7o57 وق محمد  ى بــــغ|بــــر|رسر |هيم حسي  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

863868 سم|بــــد زىكي ق|لرحمن ع|عبــــد ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

22782| در محمود|لق|حبــــيبــــه سيد نوبــــى عبــــد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

6|oo45 در محمد أبــــو عيس|لق|ء عبــــد |كريم عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4||7| وى|لشم|محمد حمدو محمد عىل  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|7499 ل غلوش|لع|لد مصطفى عبــــد|محمد خ لشيخ|ره كفر |تـــج

432856 ئى|لفخر|ح سميح |ف صل|عف ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3662|3 ن جح حكيم معوض|مجدى ن| مي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

5|2953 ىطي كريم|لع|د عبــــد|لجو|رس عبــــد|ر ي|عم |علوم طنط

2|778 يمن نزيتـــ محمد|نوره  سيه|نوعيتـــ عبــــ
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4o87o6 ضى نرص|ح عبــــدربــــه ر|طمه صل|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5o3444 ى  وق حسي  ى|بــــر|رسر هيم فوزى حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

8964|7 ى |ي حمد محمد يسن |سمي  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

2|3o56 لح محمود|لدين ص|ح |م محسن صل|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

|3o27o ء سيد رجبــــ محمود عىل|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

427989 |لحميد |لحميد محمد عبــــد |لسيد عبــــد| |رن
لحرصى

|طبــــ طنط

|42587 سهيله عوض محمد عوض ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

882|27 حمد سيد خليفه فرج  | ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

879227 م محمد حسن محمود |ريه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o8688 س|لنح|مريم محمد عوض عبــــده  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

92o99o لدهبــــ |بــــو|عيل |سم|يه محمد | ج|بــــ سوه|د|

866|o4 بــــد عيسي|ده ل|محمد حم ج|بــــ سوه|د|

887394 ى محروس |عىل  حمد حسي  سيوط|تـــمريض 

37oo86 لسميع|حمد محمد عبــــد|ء |ول ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

373636 لعليم|جر حسن جمعتـــ عبــــد|ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

648577 لح سليم|حمد محمد ص|سمر  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|28555 ن|س محمد سليم|ن ممدوح عبــــ|يم| ى شمس|د| بــــ عي 

66352 محمود محمد عىل فرج حنضل لفيوم|هندستـــ 

924229 لق مبــــروك |لخ|لفضل عبــــد|بــــو|م |ن عص|نوره ج|ره سوه|تـــج

7785| حمد|لد محمد سليم |محمد خ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

677335 هلل|ل عبــــد |لع|مصطفى ثــــروتـــ عبــــد  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

7o2|7| هيم محمد|بــــر|د طلعتـــ |م عم|سل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|o25 حمد|لح سيد |لعزيز ص|عبــــد دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

478297 ي|ه
|حمد ند|ر |لدين مختـــ|م |حس| ئى ى شمس| لسن عي 

67752o لمتـــولي|لبــــسطويس |حسن محمد حسن  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

457|o2 لسجينى|عمر محمد محمد حلىم مصطفى  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6oo4|9 ى عىل ش|ره منصور ش|س ى|هي  هي  |بــــ طنط|د|

2|6238 م|م|لحليم |حمد عبــــد |م |حمد س|يوسف  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|42537 فظ|لح|ن مؤمن محمد عبــــد |نوره ى شمس| لسن عي 
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2223|o نس|زق |لر|ن حمدى عبــــد|يم| ى شمس|د| بــــ عي 

6966o8 لسعيد حمد|لغيط |بــــو | |لوف|بــــو |ء |رس| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

||4832 بــــ محمد|كريم عمر خط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

45|45o ندى مجدى أحمد أحمد محروس سكندريه|ل|هندستـــ 

46|683 ل عيس جعفر|رق محمد كم|سمر ط |حقوق طنط

7|5446 مد عىل|هيم ح|بــــر|هيم |بــــر|ن |يم| لمنصوره|حقوق 

5o7747 يد|متـــ ز|ء محمد جمعه سل|رس| سكندريه|ل|حقوق 

687442 ي|دق |حمد حسن ص|سلىم 
وى|لمنى لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

3|55o8 وع|ل خي  مط|هلل جم|منتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9|5865 | زم ذىك لوق|ح| رين|م ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

334365 ى |لتـــ| |رص رض|ن ىط|لبــــرص|بــــع حسي  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

922985  يوسف |يوسف مو
ى
حمد |ق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

89|2|o لبــــصي  عىل درويش |محمد عبــــد سيوط|حقوق 

72||5 زق جبــــريل|لر|ل عبــــد|مريم جم لفيوم|طبــــ 

7o3689 لحميد|لعظيم عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|لد |ء خ|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o3o5 ن|هيم ود|بــــر|لعظيم |لعظيم فكري عبــــد|عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

774847 ي|ر
لسيد|ن |رق غريبــــ سليم|ط| ئى زيق|لزق|نوعيتـــ 

2|3o6| لمغربــــى|لمنعم محمد |مينه محسن عبــــد| ن|بــــ حلو|د|

|34o88 لرحمن مصطفى عىل فرج|عبــــد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|6259o لسيد عىلي|م محمد |حس هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

838484 ي لمعي د|ر| رين|م
وس|ضى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

64o45| لكريم|هيم عبــــد |بــــر|هيم سعيد |بــــر| زيق|لزق|حقوق 

|7o477 تـــه|بــــو زيد شح|حمد |يحن   |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

42o238 تـــ عل| بــــ|ء محمود محمد خط|مي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

26|57| للطيف|ل عبــــد|لد جم|ل خ|جم ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

355o49 م يوسف|هيم س|بــــر|نسمتـــ يوسف  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

|48o93 لنور|م مصطفى فج |لسل|مصطفى عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

|23696 لففى|لسيد |لسيد محمد حيدره |ن |نور هره|لق|حقوق 

842398 بــــي|لرؤف سيد رك|يه عبــــد| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

243465 ه|ن محمد عىل عبــــد |نوره للطيف عمي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 
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632524 لحميد محمود محمد|لنور عبــــد|بــــو |يدى |ه زيق|لزق|بــــ |د|

447744 ف عىل مدئى|ء |ل| رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

86335 ن نرص محفوظ|سحر رمض سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

|26||3 |تـــم حمدى يسن |حمد ح|مه |س|
ى
لدسوق ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

348923 حمد عىل|م عىل |ء هش|رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

46797 سهيله وليد مليىح  محمد هره|لق|بــــ |د|

29o55 ن|محمد عىل محمد مهر هره|لق|حقوق 

6245|4 ل|لسيد بــــل|سط |لبــــ|محمود محمد عبــــد  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

335887 ى مل قلدس|مجدى ك| كرستـــي  ى شمس|د| بــــ عي 

5o|333 مد مبــــروك|لسيد ح|مد |ح سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

3|7||3 سط|لبــــ|لحليم عبــــد|د محمد عبــــد|زي دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|3573 ه محمد | بــــى محمد|مبــــ|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

239685 ن|لمنعم زيد|ندى مأمون عبــــد هره|لق|ره |تـــج

7o7234 لمجد|بــــو |لسيد محمد |عزيزه محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

75||77 ى يوسف |هيم |بــــر|عمر  ى|لبــــحي  لبــــحي  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

648o49 ى|رص محمد |لن|عبــــد  لسيد حسي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

||8733 يوبــــ|د خليل |ميشيل عم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

693979 ل|لجم|حمد محمد |زم |ح |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

425546 زى|ء سعيد حسن مغ|دع سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8o82oo لسيد مرىسي|سهيله نور عيد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|4oo42 لح|حمد محمدص|رص |ن ن|رو ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

884736 ى عىل  عيل |سم|محمود خي  سيوط|ره |تـــج

6772|7 ى حس|لرحمن محمد فتـــىح حس|عبــــد  ى |ني  |ني 
حمد

لمنصوره|ره |تـــج

624265 هيم|بــــر|ره |جح عمر عم|ن ن|يم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|68475 ى سليم|ح لوكيل|ن |زم حسن حسي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

7o8o|4 ش|لسيد محمد حو|محمد عىل محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|9|94 فع|لش|عيل |سم|عيل |سم|تـــن |ف لمنصوره|حقوق 

624|62 بــــو |بــــو شعيشع عبــــده |در |لق|محمد عبــــد 
شعيشع

لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 
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846837 يه محمد طه محمد| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

777677 ر|لنج|لم |هلل س|لم عبــــد |عمر س ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

56367 هيم|بــــر|ج  |عمرو محمد ن ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|234 ف زىك |ء |ل| حمد|رسر صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

7o3235 لخول|حمد محمود |محمود محمود  زيق|لزق|عه |زر

32722| لسيد|دل |م ع|نور هش ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

69o85o ح|لفتـــ|لسيد محمد عبــــد |د |يه عم| |ره طنط|تـــج

4o7o8 لحميد|لمجيد عبــــد |دل عبــــد |مه ع|س| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

696558 ى|بــــو|لحميد |حمد مبــــروك عبــــد | لعني  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

7|65oo محمد رجبــــ محمد محمد رزق هويدي ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

837o88 رس محمود سعيد|ء ي|شيم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

9|6o68 ن سليم  |هيثــــم يوسف شعبــــ ي صىح 
سيوط|معهد فنى

683744 |لمو|بــــ |لوه|لمحمدى عبــــد |لد |حمد خ|
ى
ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

352568 هد مهدى مبــــروك|مهدى مج |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

48994o وى|لحلف|لسيد عىل |أمنيه أحمد  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

852637 ى جم|ي حمد|ل محمد |سمي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

48o75 لحليم|متـــ جمعتـــ حسن عبــــد |س| ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

633o79 م|م|محمود علوى لطفى  زيق|لزق|حقوق 

35582 ف عبــــد|محمد  هيم|بــــر|حمد |لحميد |رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o239| حمد يس محمد|ره |س عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84558| هيم طه|بــــر|بــــي |كريم رك ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|3932 لرحمن|ء حسن عبــــد |حمد بــــه| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

69495| لحوىسر|مه |د سل|جيه محمد رش|ر لمنصوره|بــــ |د|

223953 لحليم|ء محمد عبــــد|بــــسنتـــ عل هره|لق|علوم 

64o39| ى|يه محمد عىلي محمد محمد | لنصي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3567|9 دى مهدى|له|روضتـــ محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

7735|3 ه حس| م|لسل|م عىل عبــــد|مي  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

688749 م|د يونس عىل عز|هيم جه|بــــر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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289949 مل عىل|حمد ك|مروه سمي   ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4528oo حمد|هيم |بــــر|بــــ |لوه|ضى عبــــد |هيم ر|إبــــر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

433897 لمنعم محمد منصور|م عبــــد|ريه |طبــــ طنط

36693o در|لق|بــــ عبــــد|لتـــو|ء محمد عبــــد|وف ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

5|8525 حمد مصطفى درويش شكر|منى  تـــمريض دمنهور

|66424 تـــ|رس محمود بــــرك|محمود ي ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

68879o سم|م مصطفى بــــكر محمد ق|حس لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

372628 ى خ|ي تـــ|لد سعيد بــــرك|سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

524925 حمد|نور مرىس محمد |محمود  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

355o37 س محمود|ر محمود عبــــ|من ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

83486o لربــــ حسن|د|هلل ج|ن عبــــد|سليم دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

69o676 ى وليد جم|ي لمرىسي|ل |سمي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

8792|4 ى محمد   حسي 
حسنى مصطفى سيوط|بــــ |د|

425897 ي|ر
 عبــــد | ئى

ى
ده|لرحمن حم|محمد دسوق سكندريه|ل|بــــ |د|

|39o99 حمد|لمنعم |مريم حمدى عبــــد  ن|فنون جميله فنون حلو

853o48 لكريم|هيم محمد عبــــد|بــــر|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

247774 دى عىل|له|لفضيل عبــــد |ن عبــــد|حمد رمض| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

356435 ىطي|لع|لسيد عبــــد|ل |لسيد جم| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|2||6| ر مصطفى|لغف|دى عبــــد |ردينتـــ ش هره|لق|حقوق 

443o|7 طر|لسيد خ|لعزيز |لد عبــــد |ء خ|سم| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

5|3259 لعدوى|لمقصود |لم عبــــد |صم محمد س|ع طبــــ بــــيطرى دمنهور

|34953 مد|عمرو سعيد فتـــوح ح |بــــنه| هندستـــ شبــــر

887|o3 ض خليل |تـــرين خليل ري|ك سيوط|بــــ |د|

9|89oo حمد |ء جعفر سيد |رس| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4437|4 لح|لح حمد ص|دل ص|ح ع|سم |حقوق طنط

25o|o8 لديبــــ|لعظيم |لدين عبــــد|ء|يه عل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7|o296 غتـــ|هدير حسن لطفى محمد بــــ لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

335934 لسيد|روق |حمد ف|طمتـــ |ف ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

4364|5 ى عبــــده |لجليل حس|حمد عبــــد | لعنتـــبــــىل|ني  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ
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433344 ده محمد فتـــىح|محمد حم |بــــ طنط|د|

27oo88 لشيسر|هر محمد يوسف |محمد م تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

462253 وى|لشه|زى |لسعيد محمد غ|ن |نوره لمنصوره|حقوق 

2|25|7 هيم سليم|بــــر|محمد فكرى  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

22648| م وزير|محمود مجدى تـــه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26o|42 يوبــــ|م محمد زىك |هدى عص |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

8|5295 د سيد|رق مر|مي ط ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4378oo ى محمد عتـــم ه خي  ن|أمي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|76o23 محمد| لعل|بــــو |هيم |بــــر|ء |لزهر|طمتـــ |ف لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

779678 فظ محمد|لح|م محمد|ئى عص|تـــج ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

826596 دي|دي جمعه عبــــ|ر عبــــ|من دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

24679| هلل|تـــه محمد عبــــد |عمر محسن شح ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7o7929 نم سعيد|جر حمدى طلعتـــ غ|ه لمنصوره|ره |تـــج

898362 ى |ي حمد محمود خليل |سمي  ج|بــــ سوه|د|

4|6636 ى فوزى عبــــد |ي لديىه|لعزيز فهىم |سمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4632|5 بــــولبــــن|زق |لر|ل محمود عبــــد|محمد جم لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

34|427 دي محمود عبــــيد|له|دل عبــــد|دي ع|له|عبــــد ى شمس علوم عي 

68237o لسيد عىل|م رجبــــ نجيبــــ |مي  لمنصوره|عه |زر

68|246 لجوهرى|فظ مصطفى |لح|عمرو محمد عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

24672 لنبــــي|سط مندي عبــــد |لبــــ|سلىم عبــــد  ه ى نوعيتـــ جي 

429598 لحنفى|لحميد |لمحمدى عبــــد |محمد حنفى  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

337o58 لدين حسن|مل حسن سيف | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8274o8 ي|ر عبــــد|بــــدين نج|لع|محمد زين 
لغنى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|53|27 دى|له|تـــ عبــــد |لشح|دى |له|محمود عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|5|o7| حمد عىل|سيد | ند دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

353|23 بــــ|لوه|حمد عبــــد|حمد بــــشي  | ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

|7|55| حمد محمد مصطفى|جر |ه ن|بــــ حلو|د|

68393 ى محمد عىل|عبــــد لرحمن حسي  ن|حقوق حلو

692o83 ف |هلل |عبــــد  بــــينى ج|رسر ي|د |لشر
بــــينى لشر ط|بــــ دمي|د|
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9659| لعظيم محمد|ل عبــــد |لخي  جم|بــــو | حقوق بــــنى سويف

833293 لدين بــــدوي|عىلي بــــدوي عىلي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

48|925 ى|عبــــد  هلل ممدوح محمد متـــول حسي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

26597| ى|حمد فتـــىح زىك |محمد  لهبــــي  |ره بــــنه|تـــج

5o7834 لكريم|رق بــــهلول محمود عبــــد |هلل ط|منتـــ سكندريه|ل|بــــ |د|

336947 محمد وحيد محمد محمود دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

8o866 تـــتـــ|ل محمد شح|م جم|حس لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

6239|3 يد رمض|بــــو |هيم محمد |بــــر|ء |شيم ى ن|لي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6|4789 موىس محمد عسل| نور |بــــ طنط|د|

772938 رمنيوس|ق |سح|يد |يمن ع| ى شمس|تـــج ره عي 

3|5|8| هيم|بــــر|د |حمد محمد رش| مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

366447 لسيد مغربــــى|لمنعم |لدين عبــــد|ه |ندى بــــ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

32884| لعزيز حسن|ن عبــــد|يم|محمد  |ره بــــنه|تـــج

58926 ن سيد فوزي عىلي|يم| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

35|546 حمد تـــعلبــــ|ن فريد |ر شعبــــ|بــــش هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

9773o ل فتـــىح محمد|طمه كم|ف دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|48238 حمد زىك|حمد |مه |س|ء |ل| ن|حقوق حلو

645694 ى |ي  عبــــد ربــــه|هيم يوسف |بــــر|سمي 
ى
لدسوق |حقوق طنط

268944 بــــه|محمد غريبــــ غ| هن ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

489896 حمد قنديل أحمد|ر سعيد |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|27|| هيم|بــــر|حمد |رغده حمدي  ي|بــــ |د|
|لمنى

765|46 حمد يوسف|لدين |ء |دهم عل| حقوق بــــورسعيد

63576 بــــوهشيمه سيد|ء رجبــــ |لزهر| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

626235 لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|مر |ء أبــــوع|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|9636 هيم|بــــر|لحفيظ |طه عبــــد| دين ره بــــنى سويف|تـــج

2445o4 بــــوخزيم محمد محمود|لد |حمد خ| هره|لق|حقوق 

483o4| لعزيزى|هيم محمد |بــــر|حمد | |ر|ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|3oo7 لمجيد|لدين نجيبــــ عبــــد|ء |محمد عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

77|77| محمود مسعود محمد درويش لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 
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44o25| له|حد غز|لو|در عبــــد |لق|هبــــه عبــــد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

45|o74 مودى|لع|بــــر |محمد سعد محمد ج ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

84|626 حمد محمد|رص |محمود ن |هندستـــ قن

7o5582 د|حمد ج|محمود محمد محمد  لمنصوره|طبــــ 

9o275| لمحسن محمد |محمد نور عبــــد ج|طبــــ سوه

|93|6 لس ه لفونص فهىم|ئى |كي  لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

26|878 ى كريم|لرحمن |عبــــد حمد فكرى حسي  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

35o|29 حمد عوض|د فتـــىح |عمر عم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|43o3o ر|لعط|طمه وجيه يوسف |ف سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

8o5326 ر|لستـــ|رس حسن عبــــد|بــــ ي|شه ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

439o2o لقط|هيم |بــــر|لغنى |كريم محمد عبــــد  لشيخ|طبــــ كفر 

63|7oo ى| |ند ى محمد حسي  حمد حسي  زيق|لزق|حقوق 

2554o| ى|بــــر|ح |لفتـــ|م عبــــد|يه حس| هيم حسي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

339742 ى |ي ن|لسيد عمر|هيم |بــــر|سمي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

879252 حمد |منيه رجبــــ عىل | سيوط|تـــربــــيتـــ 

677734 حمد سعد|دل محمد |يوسف ع لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|2o887 ى|ش ن|لسم|ديبــــ |ئل محمد |ز و|هي  هره|لق|بــــ |د|

2o9|| ى|مجد حمدى معوض | مي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

63439o حمد مصطفى|ئل محمد |و |كليتـــ هندستـــ بــــنه

482|62 ف |ل |جم حمد موىس|لسيد |رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

235o5o ى |محمد رمض حمد|ن محمد حسي  ى شمس|زر عه عي 

263635 شد|حمد ر|مد |دل ح|ء ع|سم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

265329 ل صبــــور طلبــــه|مصطفى كم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9o|433 لمحسن  |جح فهىم عبــــد|فهىم ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

886393 بــــوحسيبــــه بــــكر |لد |حمد خ| سيوط|تـــربــــيتـــ 

5278o| مريم سعيد محمد عىل حفنى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

268732 يدى مصطفى محمد مصطفى|ه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|7o499 هلل| |عزمي حن| يكل يوحن|م تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

Wednesday, September 5, 2018 Page 3738 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|5|52| تـــه|مد شح|ح| م محمد رض ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

339329 لجوهري|د |مصطفى محمد فتـــىحي عىل ج ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

69379o خلود محمد محمد فهىم عوض لمنصوره|بــــ |د|

72o22 ى عىل تـــوفيق|رحمه ص لحي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|6236o وى|لزعبــــل|حمد |م فريد سيد |سعيد محمد س سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

247922 بــــو ستـــه|حمد |ل |طمه جم|ف ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7|7723 لمتـــول خليفه|لحميد |سميه عبــــد  |لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه 
لمنصورتـــ

64365o ن|أمنيه محمد أحمد محمد حمد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

424|73 محمود ممدوح محمود محمد مهدى إلسكندريتـــ |تـــمريض 

52|o9o لعزيز|مد عبــــد|م ح|لسل|عبــــد| دين ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

475642 وس دعبــــيس|زر تـــ|مدحتـــ ع| ليدي ورصى سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

27o765 مر|ر محمود ع|ء مختـــ|سم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

8369o2 حمد|ه |لل|عبــــد| ء عط|حسن تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|28798 لعزيز|لق عبــــد |لخ|م سمي  عبــــد |حس |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

88696| ل |مي  حليم غ|ئيل |مهر سيوط|بــــ |د|

424978 بــــو خشبــــه|لدين عىلي |مىحي | يوسف رض سكندريه|ل|طبــــ 

59546 حمد طه|ء |لوف|بــــو | |نور ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

8372|9 م محمد|دل هم|عبــــي  ع دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6o4o5o بــــو عمو|حمد محمد حمدى محمد | لمنصوره|صيدله 

263335 لسيد|لسيد محمد |ر |من ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

279673 ى |هر |بــــسنتـــ م ره|هيم عم|بــــر|مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

286|75 |
ى
حمد رجبــــ محمد دسوق هره|لق|ره |تـــج

48|526 |لنج|بــــو |لسيد |لسيد |لحسن |بــــو |عمرو  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6783|4 وى|لبــــشل|هيم |بــــر|رق |له ط|ه لمنصوره|ره |تـــج

|47329 لسيد حسن|حسن سمي  حسن  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

333376 حمد سعد حسن|م |سل| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

255636 ن|لعيسوى عثــــم|حمد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

4426|8 ي حسن|حمد ن|ح |صبــــ ج  زيق|لزق|عه |زر

479|53 ن|م|ح |لفتـــ|لعزيز عبــــد |عمر عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

5693| ه عتـــريس فرج | |لعل|بــــو |مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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76|34| لبــــطىط|حمد سعيد محمود |محمد  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

5|3827 د|لسيد عي|هيم |بــــر|لعزيز |حمد عبــــد| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

353947 ى|بــــو|م |لسل|لحميد عبــــد|محمد عبــــد لحسني  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|6|486  |لبــــ|م طه محمد عبــــد |حمد هش|
ى
لكردى|ق وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

234456 ى|محمد مصطفى محمد حس ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|77954 ي
هيم|بــــر|محمد ذىك | دئى هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4o7529 ل|لع|لسيد عبــــد |عيل |سم|ندى محمد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7923o3 مر|حمد يوسف يوسف ع|بــــسنتـــ  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

35945|  عط
ى
حمد| |شمس شوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

5o4586 هلل سعيد|لشكور شكر|ره جورج عبــــد |س سكندريه|ل|علوم 

|29956 ى|م لرحمن محمد|لد عبــــد |ر خ|هي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

7|58o5 ي|
لمرىس|لمتـــول |ء |حمد محمد ضى |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 

لمنصورتـــ

55385 مه سيد محمد|حمد سل| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

545427 هلل ربــــيع محمد|ء عبــــد|شيم |حقوق طنط

2228o4 حمد|ن |حمد سيد شعبــــ| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

242635 ف متـــول عبــــد|عمرو  ر|لغف|رسر ن|حقوق حلو

|37658 ف |حمد | حمد محمد|رسر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

878652 سحق حبــــيبــــ رى |يدى |ه سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

646o|o يل محمد|ن محمد ن|نوره طبــــ بــــورسعيد

767282 ر|لبــــيط|هيم |بــــر|م |هيم هش|بــــر| لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

325646 سمر سليم محمد سليم هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

4|o559 لسيد عىلي أحمد زىكي|لرحمن |عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

6778o3 ح دهيم|لفتـــ|حمد عبــــد |م عىل |ر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|722| ى ص لعزيز|بــــر عبــــد |عمرو حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7797|8 لمنعم عىلي|ل محمد عبــــد |ن جم|يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

36|27| لكريم|سمي  عمر عبــــد| دين هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|57245 ى عىل  ن|لدين محمد سليم|سلىم حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|48792 در مصطفى|لق|حبــــيبــــتـــ مصطفى عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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437286 بــــ|لغنى دي|لسيد عبــــد|عيل |سم|ء |أسم لشيخ|عه كفر |زر

842387 ى سيد محمد|م| ي حسني 
ئى دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

639274 حمد|حمد |ن محمد |ء شعبــــ|سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

23o377 ل|لع|حمد عبــــد |حمد |مه |س|د |فؤ هره|لق|بــــ |د|

46|8o4 ج |هيم ن|بــــر|حمد |محمد محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

6|8954 يف مصطفى مصطفى جعفر|ل| ء رسر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

|4o423 نور حسن|ره هيثــــم محمد |س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7oo6o3 زى|لسيد حج|جر عىل |ه ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

628593 هلل محمد حسن محمد|منتـــ  زيق|لزق|بــــ |د|

877458 لحليم محمد |ء محمد عبــــد|عىلي سيوط|تـــربــــيتـــ 

859428 ل|لع|ل حسن عبــــد|لع|محمد عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

235222 حمد محمد خليفه|محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

7o9883 حمد|لمرىس |هيم |بــــر|لسيد |هبــــه  ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

5|6775 وى|لشن|لمقصود خليل |هلل عبــــد|ء عبــــد|رس| بــــ دمنهور|د|

4oo564 لسيد عىلي|ن |ندى رمض ى شمس| لسن عي 

682556 مد محمد عىل|كر ح|مريم ش |طبــــ طنط

|29|74 س|د موىس غط|جرجس عم هره|لق|بــــ |د|

6o869 مد|ح سيد ح|محمود صل ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|232 للطيف|ء محمود خليل عبــــد |سم| بــــ بــــنى سويف|د|

|297|o سعيد عىل سعيد محمدعىل ن|حقوق حلو

7oo974 س|لمجيد ر|لسيد عبــــد |لسيد عطيه |ره |س لمنصوره|علوم 

7926o د محمود|حمد ج|عمرو  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8986oo بــــوزيد  |لدين محمد |ل |ح عىل جم|صل ج|ره سوه|تـــج

4973o3 ف محمد |ن |نوره لبــــشبــــيسر|رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

256|67 ل محمد شلتـــوتـــ|محمود جم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

258254 لحكيم|لحليم |هيم عبــــد|بــــر|محمود  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|59685 هيم|بــــر|در محمد |لق|بــــسمله عبــــد  ن|حقوق حلو

443||2 ي|هلل |بــــسمه أحمد عبــــد 
ط|لىحى لشيخ|طبــــ كفر 

4823o6 هيم عيس|بــــر|لم |لمعز س|هيم عبــــد|بــــر| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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4838o3 لم|ل س|لع|حمد مصطفى عبــــده عبــــد| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

456484 لسيد حسن نرص|ره عمرو |س سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

5|2o66 لمقصود حموده|حمد يوسف حسن عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6oo|9| لحميد سبــــول|لىح عبــــد |يمن عبــــد |سيف  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

426|69 لسيد عىل محمود|هيم |بــــر|ن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

359664 لسيد|حمد |ندى محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

823399 ي|ي
ى طلعتـــ محمد بــــدينى سمي  ي|بــــ |د|

|لمنى

2|o83 ف زيد|ن |مرو لمقصود|ن عبــــد |رسر ن|بــــ حلو|د|

4o|327 عيل|سم|ه |لل|حمد عبــــد |ن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

628278 حمد بــــسيوئى|وى |ل شبــــر|جر جم|ه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

5|oo7 لمجد|بــــو |لسيد |لرحمن فول |عبــــد  حقوق بــــنى سويف

|5o594 هلل عىل|كريم عىل عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|57242 هلل جيد|فظ |لح|ندى لطيف |س هره|لق|بــــ |د|

294556 رح|لق|لعزيز |لدين محمود عىل عبــــد |نور  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

83756o ى محمد عبــــد|ي م محمد|لسل|سمي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

2|589| رأفتـــ جيىم جرجس صليبــــ| مي  سيوط|بــــ |د|

5o8969 حد|لو|لمهدى عبــــد |هر محمد |زم ط|ح معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

2|627 حمد|رضوى محمد حسن  لفيوم|عه |زر

6o8989 د|يمنى محمد رزق مر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

23498 ح|لفتـــ|عبــــد | لعل|بــــو |ء |محمد بــــه ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o693o ن |لحميد رضو|سهي  مصطفى عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

3o422 لعزيز|ل محمد عبــــد|ر كم|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3|692| لرحمن|لد مصطفى عبــــد|منى خ ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

83||55 ي ضوي|ل عبــــد|ء جم|ول
لغنى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

62oo28 محمود حلىم محمد سليم نوفل ط|حقوق دمي

46526o لمهدى|هيم |بــــر|لسيد |دى |له|م عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

445|74 مصطفى حمدى سعيد سعيد ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

348o33 ى|رص عليوه حس|محمود ن ني  ى شمس علوم عي 

459549 تـــه|لجليل شح|تـــه عبــــد |لسيد شح| |دين سكندريه|ل|عه |زر
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885o47 لسيد |م محمود عزتـــ |ريه سيوط|حقوق 

89528| هلل  |لس عبــــد|مجد ج|بــــى |ج قرص|ل|فنون جميله فنون 

76|o86 لدين|ندى محمد جمعه نور لسويس|هندستـــ 

8|773|  عىلي|د |مروه عم
ى مي  ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

8o9777 حمد فهىمي|م |رحمه عز ي|عه |زر
|لمنى

494987 حمد قنديل|محمود محمد محمود  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

444945 لعطفى|هيم |لعزيز إبــــر|حمد جمعتـــ عبــــد | ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

79|383 لمجيد|لحسيبــــ عبــــد |ل عبــــد |محمود بــــل لمنصوره|حقوق 

43676o حمد عمر|ج  محمد منصور سيد |ر ن|من لشيخ|بــــ كفر |د|

7|5256 لخول|لعزيز محمود |محمود محمد عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|74| طف ربــــيع محمد|حبــــيبــــتـــ ع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

496873 ي | ند
ى
هلل|بــــ |بــــو زيد سعد ج|شوق تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

9oo839 لسيد محمد |حمد عبــــد|جر |ه ج|ره سوه|تـــج

|3758o ى ى|مجدى ثــــروتـــ متـــى بــــش| مي  ى شمس طبــــ عي 

439689 ن وى|لشعر|لسيد محمد |يمن فرج | |مي  لشيخ|عه كفر |زر

838948 مر|تـــ ع|ل محمد بــــرك|بــــتـــه| سيوط|صيدلتـــ 

||5o8| ى ه|  سمي  عبــــد |يفلي 
لشهيد|ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5|o9|8 لعزيز قلقيله|روق عبــــد|مه ف|س|محمد  |حقوق طنط

498872 ى |لجو|بــــسنتـــ عبــــد بــــوريه|د حسي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

34876 لد محمد محمد|مصطفى خ ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

498658 ه | لسعيد عىل قنديل محمد|مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|29|63 ن|بــــتـــ سليم|حمد ثــــ|م |سل| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|76284 هلل|ل نظىم عبــــد |بــــ جم|لمه| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

79|4o5 لسيد|حمد عىل |ن |نوره زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|o786 ي|بــــر محمد |لرسول ج|سلوى عبــــد
لعيوئى لمنصوره|صيدله 

2962|4 ف |ديه |ن لحكيم|حمد عبــــد|رسر |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

886886 لرحيم سيد |ء عبــــد|شهد محمد عل معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

3|5222 ن عىلي|لدين عىلي شعبــــ|ء |عل مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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888854 هلل  |روز رزق |مريم ممدوح ن ي صىح 
سيوط|معهد فنى

335o|6 ن|جنتـــ محمد بــــسيوئى سليم ى شمس|د| بــــ عي 

64o8|3 |لعل|بــــو |دل فتـــىح محمد عوض |حمد ع| زيق|لزق|هندستـــ 

632|o8 ر|لنج|حمد |ر محمد |بــــر| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

5o9o86 فع|لش|هلل |ن عبــــد|ء محمد شعبــــ|عل بــــ دمنهور|د|

92|922 حمد مقلد  |يه محمود | ج|ره سوه|تـــج

43o453 د|لسميع محمد حم|جر حبــــيبــــ عبــــد |ه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

2829|3 ف |ء |شيم لغمرى| |لعل|بــــو|رسر ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

6o3897 ف |وليد  بــــو شعيشع|لسعيد |رسر |بــــ طنط|د|

|487o4 طف جبــــريل مصطفى|ر ع|من لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

75o58 لرحمن|د محمد عبــــد|ن عم|نوره ن|حقوق حلو

67549 ح درويش|يوسف محمود صل لفيوم|علوم 

332344 حد|لو|لرحمن محمد عبــــد|دتـــ رجبــــ عبــــد|غ | معهد فنى تـــمريض بــــنه

444392 مر سعيد|لسيد ع|لسعودى |جر |ه لشيخ|ره كفر |تـــج

8|8o34 مل|صف مكرم ك|كمل ن| ي|طبــــ 
|لمنى

777967 لحميد غنيىم عىل|نىح  عىل عبــــد | هره|لق|ج طبــــيع |عل

|24554 بــــ|لرؤف حج|بــــ سيد عبــــد |لوه|عمرو عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

857775 د|لجو|جح فخري عبــــد|فخري ن ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

895765 لحفيظ محمد |ح محمد عبــــد|سم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

24o967 ى |هيم |بــــر|مه |س|محمود  ذل|لش|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|o4|3 حمد حسن |ن |حسن شعبــــ ج|بــــ سوه|د|

77939o لعزيز حسن|هيم عبــــد |بــــر|محمد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

62|447 ن|هلل ممدوح محمد بــــدر|عبــــد  ط|هندستـــ دمي

84o988 لم|هلل محمد ش|لد محمد فتـــح |ن خ|نوره دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

68|772 |لفروج  شتـــ|مح محمد |س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

877452 مه سيد خليل |س|رضوى  سيوط|بــــ |د|

83372| ي 
لسيد محمد|هدير مصطفى دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

|52428 ي |
ي|لق|حمد مجدي مصطفى

ضى دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|7234| دل عبــــده محمد|ء ع|ل| لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |
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63678o لم|لسيد حسن س|ن |يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|8352 تـــى|لزن|ل |حمد كم|مصطفى  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

437|38 م|لش|حمد |تـــه |مد شح|ء ح|صف ي صىح طنط
|معهد فنى

55543 ى خ|ي ى|سمي  لد عويس حسي  طبــــ بــــنى سويف

525o76 ى عبــــد |ألبــــ|م مجدى  ر|لنج|لمجيد |صي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|295oo ف ف|محمد  هيم|بــــر|روق |رسر ى شمس هندستـــ عي 

262o42 وى|لحميد خليل مسعد طنط|محمد عبــــد ط|بــــ دمي|د|

38385 تـــه|عيل شح|سم|لسيد |عيل |سم| |لي|د هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||7525 لحليم|شىم محمد محمد عبــــد |له| |نور هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|65525 يع|رس محمد ط|مريم ي ى شمس علوم عي 

7|8ooo وق مصطفى  ىط عىل|لسيد مع|رسر لمنصوره|حقوق 

258627 لسيد عىلي هيبــــتـــ|لسيد عيد | ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

779858 هيم محمد غمري|بــــر|روضه عىل  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|672o| نور فرغىل|رص |ء ن|لشيم| ى شمس|د| بــــ عي 

679863 حمد محمد طه بــــدوى طه| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3||847 وق  حمد خليل|حمد |رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

42572 لففى|دل رزق عىل |محمود ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5462|7 بــــ|ن يوسف محمد دي|يوسف زهر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6o|o5o د|هيم جو|عيل إبــــر|سم|عيل غريبــــ |سم| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

7||o48 رتـــ|يم محمد رفعتـــ محمد ط|نع ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

82|45| ي|ر
رق محمود محمد سليم|ط| ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

87789| تـــ يحن  محمد حسن |ي| سيوط|علوم 

32||o8 لجليل|ممدوح مجدى عدل عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|33|45 ي
ن مصطفى|لدين محمد عثــــم|د |عم| دئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4245oo يف جبــــريل عبــــد |عبــــد  زق|لر|لرحمن رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

27834o بــــر محمد قنديل|محمود ج سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

434o52 لجعفرى|لسحيىم |لبــــيوم |هلل |منتـــ  |نوعيتـــ فنيه طنط

6o492| ى عىل كريم |عبــــي  سمي   لدين|ألمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

22o32 ل محمد|طمه شمبــــىك كم|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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292482 ى سليم|شيم لصيفى|ن عىل |ء حسي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

322457 طور|حمد س|لسيد |طمتـــ محمد |ف ى شمس|د| بــــ عي 

7||o|o يفى|لسيد محمد |محمود محمد  لشر ط|بــــ دمي|د|

|7426| طمه محمد سيد محمد عىل|ف ى شمس|زر عه عي 

4|7|34 لسيد عمر|رشدى | هيم ذكري|بــــر| لشيخ|ره كفر |تـــج

|2oo23 ي|
ئيل|مي رشدي روف|ر| وليفى ن|فنون جميله فنون حلو

|236o9 هيم|بــــر|م |ألم|م |ألم|ريج محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o6o32 مل محمد محمد |مهند ك سيوط|ره |تـــج

26|528 هيم|بــــر|هيم فتـــىح |بــــر|لحميد |عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

867|32 سم|بــــر ق|ل ص|محمد جم تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

757593 ز مصلىحي|لفتـــوح در|بــــو |ء محمد |سم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

22354o يمن حسن عىل حميده| |ند ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

|37|75 محمد| محمد عط| عط سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

637569 حمد عطيه متـــول فرج|ر |من زيق|لزق|حقوق 

||6887 ى عص|ي ر|لغف|م جمعه عبــــد |سمي  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

48|675 هيم|رس أحمد إبــــر|محمود ي سكندريه|ل|ره |تـــج

5|3|94 حمد عطيه محمود أبــــوبــــكر عىل| علوم دمنهور

363492 لسيد محمد|مرح رزق  سيه|نوعيتـــ عبــــ

35|39o حمد|لجيد محمد |م عبــــد|ء س|لزهر|طمه |ف هره|لق|ج طبــــيع |عل

642779 يده محمد حسن حفيظ عسكر|ع زيق|لزق|بــــ |د|

6847o4 بــــ|لسيد غر|حمد |عمر ممدوح  سيوط|هندستـــ 

5||43| لرحيم طبــــق|حمد عبــــد |مي |له س|ل|عبــــد  |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

77o|56 هيم عوض|بــــر|حمد |محمود  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

3226o8 ن ئى|لكيل|حمد عمر |محمد | مي  ى شمس|تـــج ره عي 

28832 لرحمن|ر عبــــد |م مصطفى مختـــ|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

9255|9 لرحمن محمود محروس  |لبــــنى عبــــد ج|بــــ سوه|د|

|6oo7o حمد|بــــ سيد |يه|محمد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

7ooooo مد|لسيد ح|خلود سمي   لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4o683o بــــو سنه|ن |لد عثــــم|ر خ|من سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 
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|723|| حمد|حمد |حمد |سم |بــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2397o ن|ن خلف رمض|ديه رمض|ن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

345o42 لحفيظ|نهلتـــ طه محمد عبــــد دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

|6853 لس سمي  سيف عي |د حن|كي  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o7772 لمطلبــــ متـــول|لد عبــــد |ن خ|نوره سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

65748 لغنى|د سيد عىل عبــــد |زي تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

76o6o2 حمد|طمه محمد حميد |ف بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

46559 ن محمد سيد|بــــر شعبــــ|بــــ ص|رح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o7933 ى|لسعيد محمد |ء |سلىم عل لزهي  سكندريه|ل|علوم 

263562 لجيد يونس|ء فتـــىح عبــــد|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|55886 م|لسل|حمد يوسف عبــــد |يوسف  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

732|4 م نرص|تـــ ف|نه سيف فرح|هيل ره بــــنى سويف|تـــج

622669 م|ن سل|هند عيد سليم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6|4756 بــــوسعدتـــ|هيم |بــــر|غبــــ |آيه ر |تـــربــــيتـــ طنط

35956 بــــ|حمد محمد عبــــده غر|م |جر هش|ه هره|لق|بــــ |د|

92435o منى محمود محمد موهوبــــ  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

759686 حمد|م |دل تـــه|م ع لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

4429|9 لحميد عطيه عىل|منى صبــــرى عبــــد |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

6o6924 ى  بــــو طبــــل|محمد أدهم محمد حسي  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

8o3834 ي|لك|ء سيد فوزي عبــــد|ل|
ى
ق ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

889|38 فظ محمد |لح|سلوى سيد عبــــد سيوط|بــــ |د|

235485 عيل|سم|حمد |حمد ربــــيع |محمود  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

|6945| نطونيوس جرجس بــــولس صموئيل| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|78375 روق محمد|تـــسنيم محمد ف ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

443|55 لعز عمر|دي أبــــو |لحم|هدير أحمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

79||55 شم|لحميد ه|بــــ عبــــد |لوه|ح عبــــد |صل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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777726 ى عو|لعليم |حمد عبــــد | جه|حمد حسي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

6oo6o| ي|لسيد |نور |ن |محمد عثــــم
لففى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

55334 لمحسن رجبــــ محمود|حمد عبــــد | دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

757725 ن عىل|عيل سليم|سم|حمد |خلود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

42o386 لحميد|ر عبــــد|لغف|تـــغريد بــــشي  عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

2236o5 بــــتـــ|ل حسنى ثــــ|ليىل كم هره|لق|بــــ |د|

6269o ه ربــــيع سيد عوض سليم| ن|مي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

75426| هلل|ل محمد عبــــد |ء جم|سم| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

64o|85 حمد|لسيد |ندى عبــــده محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

349479 ى ك|ي مل عيد سيد|سمي  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

5734o ن|هيم سليم|بــــر|صموئيل | سوسن ن|علوم حلو

642o| يف محمد عبــــد|ي ى رسر م|لسل|سمي  لفيوم|لعلوم |ر |د

68o677 م محمد|لسل|يز عبــــد |م ف|يه عص| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4539o7 لشيخ|سهيلتـــ عىلي خليفه  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

546289 م|لعزيز ف|عمر عبــــد نه|روق يونس رسر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

4292|7 ش|لقش|تـــ متـــول |ن فرح|نوره |بــــ طنط|د|

8o|923 دي|ح سعد ن|محمد صل ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

3|3439 م محمد|حمد هش|رحمتـــ  ي|هندستـــ 
|لمنى

244o|6 هيم صبــــىح عيد|بــــر|منصور  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|282o ى|هيم جمعه |بــــر|ء محمد |دع لعشر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

878865 ن |ء مجدى حسن عمر|رس| سيوط|بــــ |د|

838853 لحق محمد حسن|منيه عبــــد| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

8362o3 س محمود|هلل عبــــ| |حمد عط| ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

8|65|7 ي|لر|عيل محمد عبــــد|سم|جر |ه
ضى ي|بــــ |د|

|لمنى

22858o ى ى سيد حسني  وق حسني  رسر هره|لق|بــــ |د|

7829|o لسيد| |ل عط|لع|منصور عبــــد | لي|د عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

4o58o6 ع|لرف|هيم عىل |بــــر|ر |من سكندريه|ل|بــــ |د|

|55785  بــــش
ى
ى|جورج ممدوح صدق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o4o7| ر|لمهدى مختـــ|حمد محمد |حمد محمد |  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق
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|44|4 ف سعد رجبــــ |يدي |ه هيم|بــــر|رسر |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

2456o9 | 
ى
حمد حبــــيبــــ|حمد شوق لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

683566 ين تـــ حمد محمد مرع|مر |شي  لمنصوره|حقوق 

34o455 وتـــ|منيتـــ فرج محمد فرج حل| ن|صيدله حلو

2|26o لسيد محمد|عيل |سم|ره |س هره|لق|ره |تـــج

273347 ر|لغف|سم عبــــد|لق|بــــو|ء عيد |صف ن|سو|بــــ |د|

9|448| لكريم محمود |مصطفى محمود عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|2299| لعسكرى|لسيد |لدين محمد |م |مريم حس ن|بــــ حلو|د|

6776o5 ره|هلل رسر|هلل عبــــد |هر عبــــد |عمر ط لمنصوره|حقوق 

6|598 ء جمعتـــ قرئى سعد|حسن تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4o6o|8 ي |سلىم 
وي|هيم قن|بــــر|لحسينى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

6o233| لمرىس|لسيد محمد |ن |يم| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

63|546 حد عليوه محمد|لو|ن محمد عبــــد |يم| زيق|لزق|حقوق 

8o8458 حمد|ح محمد |م صل|سل| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

272338 لسيد محمد حمد مسلم|محمد  دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

|7|9|4 وق سعيد عز  بــــ|لمغنى خط|لدين عبــــد |رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

444592 ه محمد إبــــر| ى|تـــه ش|هيم شح|مي  هي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

52o982 ء حنفى محمد مرىس نعيم|رس| سيوط|عه |زر

853235 لعزيز|ىطي عبــــد|لع|سمر محمد عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

43o788 ي جوده عبــــد |م|
ي درويش|ئى

لغنى |علوم طنط

2|5534 هلل|ل محمد عبــــد|محمد جم تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

54339| ى عوض سعد| ه حسي  مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

73669 دي|ري ن|لبــــ|حمد بــــدوي عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o867o ن|سعد جمعه سعد طم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|67837 هيم|بــــر|عزتـــ عدل محمد  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

37o88| ن|مل شعل|لحكيم ك|بــــر عبــــد|طمه ص|ف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

79|o96 لسيد|رى |ض بــــند|حمد ري|ره |س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o7286 لمرىسي|حمد |لمنعم |لسيد عبــــد |ء |رس| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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4o5895 م مصطفى|لسل|حمد عبــــد |مريم مصطفى  سكندريه|ل|بــــ |د|

437|53 لعزيز كديره|حمد محمد عبــــد|منى  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

336233 لسيد|لسيد محمد |ن |يم| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

34o4|5 حمد|رتـــ سعيد محمد عوض |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7|5942 هيم|بــــر|م |لسل|م محمد عبــــد |لسل|يه عبــــد | لمنصوره|حقوق 

68699| لعدوى|تـــه حسن |عىل حسن شح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o4|23 لعزيز|حد عبــــد |لو|حبــــيبــــه محمود محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8|o3|| بــــورسيع حسن مرزوق|حمد |مه |س| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

25||26 لففى|ن |مصطفى محمد سليم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

283||| يد بــــخيتـــ|جرجس شكرى ز ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

24539o هيم|بــــر|حمد طه |ن طه |يم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8484o| لي|ل لبــــيبــــ غ|كم| رين|م ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

5|25|9 بــــ|محمد دي| محمد رض عه دمنهور|زر

27355| محمود حمدى سعد مصطفى ي|هندستـــ 
|لمنى

6o2745 ى سعد|فليبــــ حلىم جرجس | مي  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

7o74|2 لمتـــول محمد|حمد |ن محمود |يم| لمنصوره|بــــ |د|

757859 ى سليم|بــــر|تـــ |ي| ن|هيم حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

676259 وى|لطنط|لحميد محمد |بــــسنتـــ سعد عبــــد  لمنصوره|علوم 

279o67 لمهر|حمد صبــــىح معوض | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

783558 ى|لسيد محمد | |دين لنجدى حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82298| لرحمن|لنظي  عبــــد|لرحمن عبــــد|محمد عبــــد س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

4|2493 لس  هيم|بــــر|هيم فتـــىح |بــــر|كي  |ره طنط|تـــج

363294 ل| ل محمد جل|محمد جم |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

679|23 محمود عىل محفوظ عىل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

333953 م|لسل|ح عبــــد|لفتـــ|مه عبــــد|س|يمن | ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6|9294 د|د زين طه طه مر|زي ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

6o3473 ى جوده|لحس|ن |ء رمض|عل يني  |ضتـــ طنط|علوم ري

9|7|82 د ذىك سيحه |نوبــــ عم|بــــ| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

57682 لس صليبــــ عبــــد  لمسيح عزم|كي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف
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8387|8 ي|مريم حس م حكيم جورج  دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

338243 زل|لرحمن محمود محمد محمود هو|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

545585 ود تـــنبــــلون|ن د|م سليم|لرحمن س|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|5482o روس|بــــو ف|حمد |لد عىل |بــــسنتـــ خ لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

627565 ر يونس|لغف|هبــــه محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

257654 لعزيز|وى حسن عبــــد|محمد فرم لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

8539oo ى محسن محمد حسن|ي سمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

77||3o لسيد حسن|دل |رس ع|ء ي|ل| زيق|لزق|بــــ |د|

694945 ق|حمد حسن |حمد |ء |حسن وي|لشر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9|6o75 جد عىل محمد  |رحمه م سيوط|بــــ |د|

|322o6 يم موىس|لد|فريده محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

72542 مل محمد|دل ك|محمد ع ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

63o572 لدين محمد محمود|ء |محمد عل زيق|لزق|هندستـــ 

327574 حمد|لعزيز |هدير محمد عبــــد ى شمس| لسن عي 

5o4|7 لعزيز|هلل عبــــد |هلل رجبــــ عبــــد |عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

327556 ر بــــشي |لستـــ|لمنصف عبــــد|دين عبــــد|ن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

22|275 ح|لفتـــ|مه محمد عبــــد|س|م |ر هره|لق|ره |تـــج

78982o لحميد|لسعيد عبــــد | |ندى زكري ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

759588 لحمد سليم|بــــو |طمه محمد |ف بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

49749 لفضيل يونس|هدى يونس عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

257543 ى ع|ي لففى|دل شبــــل |سمي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

8|27|4 ن|نور جمعه عثــــم|رقيه  ي|طبــــ 
|لمنى

456335 لسيد|للطيف |لدين عبــــد|طف علم |لدين ع|علم  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

628889 هيم|بــــر|بــــى محمود عىل |مبــــ|حمد | |ره بــــنه|تـــج

6o9995 يف صبــــىح عبــــد  لح|حمد ص|لحميد سيد |رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4|755o |ق|لرحمن يونس ق|ن طه عبــــد|رو |حقوق طنط

7o367o لجليل متـــول حوطر|عبــــد | محمد محمد رض دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

622o4 حمد|مه محمد |س|محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

446795 محمد| يوسف محمد مصطفى زكري ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف
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69864o لم|محمد حسن محمد حسن س ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

3|3887 زى|ح حج|لفتـــ|لحكيم عبــــد|عىل عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

244549 لحميد محمد خليل محسن|لد محمد عبــــد|خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8375|2 لرحيم|ء عيد حلىمي عبــــد|رس| |نوعيتـــ موسيقيه قن

475856 ك|لمل|وى عبــــد|دى بــــطرس عزم حن|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82||87 ن|لبــــديع رشو|حمد عبــــد|مروه  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

9o66o4 هيم |بــــر|لحسن |حمد محمد | |ر|ي ج|طبــــ سوه

3o569 هي محمد|لبــــ|بــــسنتـــ محمد  هره|لق|ره |تـــج

426o93  شعبــــ|لعزبــــ |حمد |ندى 
ى
ن|لدسوق إلسكندريتـــ |تـــمريض 

43362| ر|لنج|عزتـــ عزتـــ محمد  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

|57993 لسيد|لد فهىم |خ| رن ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

3|5255 محمد مصطفى محمود محمد ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

6o4993 لشخيبــــى|ع |لرف|دين مجدى عىل |ن لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

5oo|9| بــــينى|حمد |حمد محمود |هلل |عبــــد لشر ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|7|733 هيم عىل|بــــر|حمد |ده |مي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

43765 لنبــــى محمد محمود|طمه عبــــد |ف ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

7oo862 لفتـــوح|بــــو |س |لفتـــوح عبــــ|بــــو |محمد فريد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

26589| د|لجو|لسيد عبــــد|م محمد |محمد عص |ره بــــنه|تـــج

323o|8 هلل|هندتـــ وحيد حسن عبــــد|ش ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

635668 لم|لسيد محمد محمد س| |نور زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|7252 ى وليد عبــــد  هيم عبــــده|بــــر|سط |لبــــ|حني  لمنصوره|صيدله 

37|552 ن محمد|حمد حمدي رمض| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

27|534 وق جم ى |ل حس|رسر |لبــــن|بــــو عمر |ني  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

766|o7 وى|لدنج|حمد |لنبــــوى |هدير محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

325465 لرحمن|لسيد عبــــد|هيم |بــــر|يوسف  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

25|873 ذل|لش|محمد | محمد رض ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

69|463 هلل|مي  هميىم عبــــد |ل|حمد |محمود  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

6323|3 لعزيز|ن محمد عبــــد |شعبــــ| ند هره|لق|ج طبــــيع |عل

2|83|o ن|ء ثــــروتـــ زىكي عثــــم|عل| ن|جم هره|لق|ر |ثــــ|
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83||5o ضل عىلي|هبــــه فهىمي ف سيوط|صيدلتـــ 

3|838o حمد|م محمد |عمر عص ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

5|4976 لمدخوم|هيم عىل |بــــر|ء وليد |شيم ره دمنهور|تـــج

262545 م|لسل|لد مصلىح عبــــد|مصطفى خ |ره بــــنه|تـــج

87|45 وي|لف|رص محمد |حمد ن| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

5|8|39 ي|م |د حس|نه
ى
ض|لدين محمد ق بــــ دمنهور|د|

459|43 قرع|ل|لنبــــى |لسيد عبــــد |بــــسنتـــ  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

28|225  عبــــد|يه |
ى
لحميد|نور دسوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

5o4|o9 ن محمد محمد حسن محمود|منيتـــ رمض| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

833998 ن يوسف محمد|هلل رمض|منه  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

62|359 ود|م محمد د|لسل|م عبــــد |ن س|يم| لمنصوره|طبــــ 

8o89o8 مل|مل محمد ك|محمود ك ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

52o|95 دل بــــهجتـــ عسكر|آيتـــ ع ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

8586|8 ى ي |م| مي 
نور يوسف|ركوئى |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

863o82 د|لجو|لدهبــــ عبــــد|بــــو|لكريم |د|عمر ج دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|42722 م محمد يىح طتـــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o644o ي|ر
هيم فرج |بــــر|سعيد | ئى ج|تـــربــــيتـــ سوه

4o2942 زن مجدى فرج خميس فرج|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|56445 محمد مجدى محمد محمود رسور ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

88oo5 محمود محمد حمدى متـــول ن|حقوق حلو

233676 لدين حسن محمد بــــدوي|حسن عز ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8863|2 حمد محمد رفعتـــ مصطفى محمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

88582 ن|لعظيم زهر|عمر صبــــىح عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|969o مد حمدون  |لد عىل ح|خ |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

823368 رس حلىمي عىلي|نشوي ي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

52o942 تـــ عىلي عبــــد لعزيز رحيم|لمولي عبــــد|أمي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

26oo78 ى محمد حسن |ي لغزولي|سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6835o6 |لنج|بــــو|ئى حسن طلبــــه محمد |م| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد
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26|757 ىط|لع|لرحيم عبــــد |محمد معمر محمد عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

234665 در|لق|حمد محمد سيد محمد عبــــد| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

4|6o4 لرحمن|عزتـــ مرعي يونس عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

62oooo  |لصمد نبــــيه |زم عبــــد |ح
ى
عيل|سم|لدسوق ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

647|9 هيم مرىسي|بــــر|ل مرىسي |نه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|25323 لمرصى|س |حد عبــــ|لو|م عبــــد |ن هش|رو ى شمس هندستـــ عي 

433|45 ئى|لسود|ضى محمد |ندى ر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

699||3 ىس|لمر|لمجيد |وى عبــــد |لششتـــ|م نور |هش |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

6o58|6 لففى|لكريم |در عبــــد |لق|ء عبــــد |سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6829o4 لمتـــول|محمد يوسف عبــــيد  لمنصوره|حقوق 

3|4oo7 م|م جمعه محمود سل|سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

766888 ن|هيم شعبــــ|بــــر|هيم يحن  |بــــر|لحليم |عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

9o274o حمد |محمد طلعتـــ حسن  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

348757 لسعود|بــــو|حمد |لدين |ح |حمد صل|رتـــ |س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

772o33 نم|مي  محمد مجدى محمد محمد غ| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

766|78 لسيد|لفتـــوح |بــــو |دل مسعد |طمه ع|ف تـــمريض بــــور سعيد 

42|96 د|مل عو|ر مجدي ك|مي ن|علوم حلو

|75o7 ى خ ى زى|لد محمد حج|كيى هره|لق|ره |تـــج

37o|o تـــه عوكل|بــــي شح|حمد رجبــــ عتـــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8o6352 هيم نعيم مرزوق|بــــر|مريم  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

242|o| ن سيد|ج رمض|طمه فر|ف ى شمس|زر عه عي 

684|84 لسعيد حسونه|هلل |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

838o47 دل سعيد جرجس|د ع|عم دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

359343 بــــ|لوه|رس سيد عبــــد|م ي|حس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

778583 لسيد|مل عىلي |لك|لسيد عبــــد |حمد محسن | زيق|لزق|علوم 

493985 لسيد تـــعلبــــ|لسيد محمد | ره دمنهور|تـــج

329|37 بــــدين محمد|لع|ن نرص زين |جيه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6|842| لجحر|ن |ج  نعم|م ن|سل| ط|حقوق دمي
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35273o هيم محمد|بــــر|محمود وجيه  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

834779 حمد|لموجود |محمد سيد عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

822772 لحميد حسونه|لرحمن عبــــد|حمد عبــــد| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

443254 هيم بــــرغوتـــ|بــــر|مصطفى عطيه  لشيخ|ره كفر |تـــج

782434 ل محمد|لع|حمد عبــــد |لمنعم |حمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

453554 د عىل عوض|لجو|رس محمد عبــــد|ي ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8o9484 لسيد|لحليم |هلل خميس عبــــد|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

2869|8 يمن محمدى محمد|حمد | كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

245422 |لبــــ|لعظيم محمدعبــــد |عبــــي  محمد عبــــد
ى
ق د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|62|o3 محمود عىل محمود عىل ى شمس|تـــج ره عي 

|3oo9| هلل| |خر عط|يفون جوزيف ز| ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

543742 |لبــــن|مل |ن ك|محمد محمد رمض تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

44964| حمد بــــرل|حمد |يمن |حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5o2782 د مصطفى|ن محمد فؤ|نوره سكندريه|ل|علوم 

6424|2 سط سند|لبــــ|عبــــد | محمد زكري زيق|لزق|ره |تـــج

9|7|85 لحليم |ن عبــــد|ل رضو|ده جم|حم سيوط|بــــ |د|

27o6|4 هلل|بــــ |ن ج|محمد مجدى محمد سليم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5o9o24 ىس|لمر|حمد محمد |حمد |ح |صل بــــ دمنهور|د|

437747 ضى|لق|لدين محمد مصطفى |ء مىح |رس| |حقوق طنط

478246 هلل|م محمد محمد عبــــد |ء س|رس| سكندريه|ل|طبــــ 

328323 بــــر|كريم فتـــىح محمد ص |ره بــــنه|تـــج

287738 ين ط لسيس|رق فريد |رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

63o93 لعظيم|ن عبــــد |لعظيم عثــــم|عرفه عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

53oo96 لنبــــى|لحميد عبــــد |دى  عبــــد|له|آيتـــ محمود عبــــد  ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

|39833 لسيد حسن عبــــود|لرحمن |زينبــــ عبــــد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8|23|2 حمد عىلي حسن|ل |م| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

784o57 لونيس|ز محمد عبــــد|لبــــ|م محمد |سل| زيق|لزق|حقوق 

73794 بــــ|لوه|جر محمد محمود عبــــد |ه ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

229586 ىط|لع|هيم عبــــد|بــــر|ندى حمدى  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى
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|28|88 ى |ه  حسي 
ح|لفتـــ|حمد عبــــد |ئى ن|هندستـــ حلو

|28722 طف محمد عطيه|بــــ ع|شه ى شمس| لسن عي 

78835| ضى محمد|لر|طمه محمد عبــــد |ف ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

223268 لمنعم|حمد عبــــد|ئ  |حمد رج| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4282|o س|حمد محمد حو|ء خميس |ل| |ره طنط|تـــج

4o93|5 لربــــع|حمد محمد |ء فوزى |رس| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

78|938 وى|لمحل|لرحمن مسعد محمد |هدير عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

||98|2 مر وجيه لبــــيبــــ جريس|س  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

7579o2 لسيد ذىك|هيم |بــــر|ء |رس| عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

624273 لحنفى فرج عىل|ن محمد |مريه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

768o93 لسيد|حمد |ء حلىم |ل| ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6227|o دى|له|محمد محمود نصىح محمود عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

43|o79 لصفىط|يتـــ بــــسيوئى مصطفى | |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

433399 ح خليل|لفتـــ|حمد سعيد عبــــد|ل |جم |حقوق طنط

328343  محمد عبــــد|لبــــ|محمد عبــــد
ى
 محمد|لبــــ|ق

ى
ق ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

622367 لم|سوسن مجدى محمود حسن س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8938|o رحمه فكرى يسن محمد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

278579 عيل|سم|ر |لستـــ|هيم عبــــد|بــــر| |دين ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|52945 بــــ محفوظ|لتـــو|طف عبــــد |بــــ ع|يه| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|494o محمد يشى محمد محمد محمد لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

6354oo لسيد حسن|لسيد حسينى | |رول كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|7875 لسميع زىك محمد|لدين عبــــد |ء |دهم بــــه| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7|895 بــــ|لتـــو|بــــ محمد عبــــد  |لتـــو|ء عبــــد |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|8835 حمد|بــــ سيد|لوه|ض عبــــد|ء ري|حسن لشيخ|نوعيتـــ كفر 

52||87 حمد أبــــوعيشتـــ|بــــ محمد |رح ره دمنهور|تـــج

48467| حمد خرصى|ل شبــــل سيد |مصطفى جم ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

6937o4 ه هش| لح|لسيد ص|لحميد |م عبــــد |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

67756| م|رون عل|للطيف ه|لرحمن محفوظ عبــــد |عبــــد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

4o57|2 لحميد محمد|دل عبــــد |ء ع|سم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|52383 روق عىلي|م ف|ندى عص ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
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779773 هيم محمد بــــهلول|بــــر|ر محمد |مي قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

6o334 حمد محمد|حمد سيد | ره بــــنى سويف|تـــج

||7579 حمد|لسيد سيد |حمد رءوف عىل | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|o887 لحليم  |ء فوزى عبــــد|هلل عل|عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

2o2|3 شم مرىس|محمد حسن حلىم ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

337372 سمي  وديع فرنسيس| رين|م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

45o343 هلل|لمنعم محمد عبــــد |عمر محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

24o558 هيم محمد معروف|بــــر|تـــفى فوزى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

258269 ن|ل رسح|لع|زق عبــــد|لر|ح عبــــد|محمود صل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

634oo2 س جمعه|هلل عبــــ|هيم جمعه عبــــد |بــــر| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

497224 ل|لع|مد عبــــد |ء محمود ح|آل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

788362 هيم|بــــر|دل محمود |هبــــه ع مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

525765 حمد عىل|ن محروس سليم |مرو سكندريه|ل|هندستـــ 

282|84 لسيد يونس|عىل محمد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

258579 ح غريبــــ|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|28482 لمعبــــود|ن عبــــد |منى محمد سلط هره|لق|بــــ |د|

246665 مه|ل سل|لوص|لد عىل |عىل خ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9|858| ن  |عنتـــر خليفه موىس وهم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8|o453 زر|لسيد ع|مفدي عزيز عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

2|4985 طف زغلول محمد|حمد ع| ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

8996o7 ك |ك مجلع سدر|مس| رين|م تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

498644 ي|لسيد |م عطيه محمود |ريه لشبــــشي  |حقوق طنط

432663 ن|ن عىل رمض|ئى عىل رمض|ء ه|سم| |ره طنط|تـــج

|37328 يز فتـــىح مرزوق|ف| بــــول هره|لق|علوم 

|76365 حمد عىل|رس |لرحمن ي|عبــــد  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

63|572 م محمد بــــديع حسن|تـــفى س عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|84o9 ر محمد منصور|نتـــص|هلل |منتـــ ى شمس|د| بــــ عي 

|757o9 لسيد خليل|لدين عدل |د |عم |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم
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352793 حمد|لدين عىل |م عز |لرحمن هش|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

7o3o|5 بــــ غنيم|لوه|مد عبــــد |ء حسنى ح|رس| لمنصوره|طبــــ 

39647 ن|محمود مسعد زىك شعبــــ هره|لق|حقوق 

352987 للطيف|معتـــز محمد فوزى عبــــد ن|سو|بــــ |د|

9227o5 ى شح تـــه سيدهم |رضه بــــشر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8335|3 محمد محمود محمد محمود ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

2483|5 مر|لغنى ع|مر عبــــد|ل ع|ن جم|نوره ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

447539 حمد شبــــل عرفه شبــــل|ء |ل| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

488446 بــــينى|بــــ مصطفى محمد مصطفى |يه| لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

755637 هيم محمد محمد|بــــر|ء |رس| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

84658o ن عبــــده محمد|ء شعبــــ|بــــه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

||88|5 م فتـــىح جمعه|سلىم هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

46oo72 ل|لع|يدى محمد حمزه محمد عبــــد|ه لسويس|معتـــ |علوم ج

875254 سحق منصور |مي  |يكل |م هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|449|9 لدين|د يوسف عز|عهود عم هره|لق|حقوق 

48299o لرحيم|حمد محمد عبــــد|ر محمد |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|7452 ين ج لجندى|لسيد حسن |بــــر جمعه |رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

2698|5 لقلش|م فضل |لتـــه|ل |محمد جم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9o753| لعزيز محمود سعد |محمود عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5|8969 لحميد عطيتـــ|دى عبــــد |له|سلىم سعيد عبــــد بــــ دمنهور|د|

475729 لسيد حسن|بــــ محمد محمود |شه سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

925o88 حمد عمر محمود عجور  | ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

2228|7 حمد محمود|حمد محمد عىل | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7795|6 هيم محمد|بــــر|هر |مروه م ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

534635 ى|ريم جوده محمود  حمد حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

849535 دق|ء محمد ص|د عل|جه لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

5|9633 ىط ونس|لع|كرعبــــد |لسيد ش|منيه | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

24o96o محمد مرع يوسف مرع ن|بــــ حلو|د|

422o84 ء محمود فتـــىح محمود|شيم ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8oo357 يف فخر|لسيد |لرحمن |عبــــد حمد|لدين |لشر لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

Wednesday, September 5, 2018 Page 3758 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|5|349 ل يشى طه سيد|نه ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

782245 زى|لرحمن عز|هند ممدوح عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

79225| مر|لمعىط ع|ئل مسعد عبــــد|بــــسنتـــ و قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

||5983 در مجدى صليبــــ|ريو ن|م هره|لق|صيدله 

5||853 ر|تـــبــــ نص|تـــبــــ ر|م محمود ر|هش ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|75255 بــــوزيد|رق سيد |در ط|ن ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

76|596 ن يسن محمد|حمد شعبــــ| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

624425 ن|لسيد شعبــــ|لسيد محمد |م محمد |إسل ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

2|9o28 لرحيم|مه محمد عبــــد|س|محمد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6483o مي|هيم شلق|بــــر|حمد |مريم  لفيوم|هندستـــ 

2|47|| حمد|لسيد عىل |حمد |ريم  هره|لق|عه |زر

3335|6 لعزيز|در عبــــد|لق|محمد فريد عبــــد لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

77|744 حمد محمد سعيد|هيم |بــــر|كريم  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

839573 ى|ل |طمه كم|ف حمد حسي  ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

438978 ع|لرف|ج  |مىل بــــلتـــ|لش|حمد محمد | ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

424|26 مسعود| يىلي|أندرو مجدى  سكندريه|ل|صيدله 

264994 لسميع محمد|م سمي  عبــــد|سل| هره|لق|طبــــ 

2735|| م سيد|لسل|حمد عبــــد|هلل |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|28|8| لوحش|لسيد |ح |لفتـــ|مصطفى نبــــيل عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

7o84o4 |لش|ن عبــــد |ء محمد عثــــم|عل
ى
ق لمنصورتـــ |تـــمريض 

424o7 لك|لم|عىل مصطفى مدحتـــ عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

286366 لسيد أبــــوسكينه|دل |محمد ع ي صىح بــــنه
|معهد فنى

284282 حمد|ن |م رشو|عص| دين  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|79o37 طف عزيز سعيد|يه ع| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

879745 ء حلىم موىس عمر  |سم| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|7429 لحليم زينه|ل عبــــد |محمود فكرى غ لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

45|353 |هلل عيس |محمد نبــــيل عبــــد
ى
لدسوق لشيخ|هندستـــ كفر 

2|825 ه | حمد|بــــر |حمد ج|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3399o بــــوزيد|هيم سيد |بــــر|محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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62|5o2 م عىل محمد عىل غزى ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

2|7o8| ى |ي حمد عويس|حمد فوزى |سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26|629 حمد|حمد عزتـــ مصطفى |مصطفى  |ره بــــنه|تـــج

6o946o  أبــــو|ح |يز ربــــ|هدى ف
ى
ى|لدسوق لعني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

93295 ى|طمتـــ محمد س|ف لم حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o849| ضى|لق|لغفور  |طف مرزوق عبــــد |يوسف ع |بــــ طنط|د|

689844 ز|لبــــ|فظ |لح|لسيد عىل عبــــد | |رن دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4||657 لدقن|مي محمد |لدين محمد س|ء |ر عل|من لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4842|3 لدين|ض نجم |د تـــوبــــتـــ ري|زي سكندريه|ل|حقوق 

428375 لدين|ن نور|مد سليم|محمد محمود ح| لي|د |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

626769 هيم|بــــر|ء عبــــده رفعتـــ |ر عل|من زيق|لزق|ره |تـــج

6985o4 لحلو|لمرىس |دى |له|رق عبــــد |ر ط|عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|96|6 هيم|بــــر|روق |ئشتـــ عنتـــر ف|ع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

3639o| ن|لرحمن محمد نرص سليم|عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

272836 لعزبــــ|لعزبــــ عىل |بــــ |رح ن|حقوق حلو

365883 |متـــ |هلل صبــــرى سل|عبــــد
ى
لدسوق هره|لق|لعلوم ج |ر |د

489|36 زى|حمد محمد حج|زى |نبــــيله حج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|4273 لعزيز عيس|حمد عبــــد |لعزيز |عبــــد | ن|ر |بــــ طنط|د|

8o5783 ء فتـــوح رجبــــ محمد|شيم ي|نوعيتـــ 
|لمنى

27|657 لعدل|حمد |د |لدين فؤ|ء|ء عل|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

89555| حمد عرفه  |م |حمد عص| ج|صيدلتـــ سوه

64562 ى شد جرجس|جورج ن| جي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

348236 ي|يتـــ |
حمد محمد حسنى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

848||2 عي محمد فهىمي محمود|بــــ رف|رح ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

884468 هيم عىل  |بــــر|ء حسنى |شيم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

27|o48 ي
م محمود صبــــره محمد|حس| دئى تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

82|647 ي محمود عثــــم
ن|محمود مصطفى ي سويف|تـــربــــيتـــ ري

ى بــــنى ضيه بــــني 

5263o دي محمد ذىك محمد|ش ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

273|8o ئيل|ره حربــــى بــــولس جبــــر|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

39682 حمد|لمحسن |حمد عبــــد |رتـــ |س هره|لق|حقوق 
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6o7o87 لحميد زىك موىس|لحميد زىك عبــــد |عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

4o3386 مريم محمد محمود بــــيوم عرص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78o5o4 ى|لسيد رسح|محمود  ن عىل حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

88o945 ق |سح|ن |صفوتـــ يون| يىلي| سيوط|طبــــ بــــيطرى 

7|7367 ج|لعزيز حج|بــــ عىل عبــــد |يه|عىل  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o7365  |ر |من
ى
حمد مهدى|حمد شوق لفيوم|طبــــ 

7|o38| لعزبــــ|ىط يوسف |لمع|بــــو |لميس محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|58oo ر محمد سيد محمد محمد|مي تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

68643| لحسينى|هيم |بــــر|شكرى | حمد رض| لمنصوره|هندستـــ 

793|39 لسيد حسن|ج |قمر رس زيق|لزق|حقوق 

37448o زي عبــــده|حمد فوزي حج| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

76o723 طف محمود|ندى محمد ع لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

48333| ل|لع|ندى حنفى تـــوحيد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

6o2|54 ضى|لق|هيم |بــــر|ندى عىل محمد  |بــــ طنط|د|

358|29 لمحسن|تـــم جمعتـــ عبــــد|لرحمن ح|عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2|9967 وق مصطفى محمد  حمد|رسر مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

89|769 ى محمد  |در محمود حس|لق|عبــــد ني  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

26o633 ي|لمنعم |م عبــــد|لسل|حكمتـــ عبــــد
ى
لشنوق صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

32||| لملك محمد|حمد مجدى عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o|778 بــــو زيد|ل محمد |مز جم|ر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4758|4 هيم|بــــر|حمد |محمد مؤمن محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

3|56|4 عيل|سم|حمد سليم |مه |س|بــــسنتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77o45o ى فهىم حسن حسن ع يش|حسي  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6673o طمتـــ وليد عىلي محمد|ف ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

349329 لحميد سيد|سيد محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

783653 لد رجبــــ تـــوفيق|حمد خ|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

|4o63| مع محمد|نبــــيل محمد ج منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

5oo79 للطيف|محمود صبــــيح عىل عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف
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888343 حمد محمد سيد  |خلود  سيوط|تـــربــــيتـــ 

877|57 ى عبــــد|ي لح |فظ ص|لح|لعزيز عبــــد|سمي  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

7o4232 بــــو رسيع|لبــــرع |لسميع |عبــــد | حمد زكري| ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

446|99 د حسن حسن|حمد فؤ|سعيد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

27947| رص فتـــىح محمد موىس|محمد ن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

338526 بــــ|لغف|لسيد عبــــد|بــــر |هبــــتـــ ج ش|ر رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

43o|o د سيد خليل|لجو|ر طه عبــــد|من هره|لق|ره |تـــج

7o968 لمعز محمد|عيل عبــــد |سم|بــــسمه  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

37o889 مسعد موريس مرقص| مونيك تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

6623o ى سيد|بــــ |زم شه|ح لدين حسي  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

2928o7 بــــو بــــدوى|فظ |لح|هر عبــــد|محمد م ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

8236o4 حمد|حمد فتـــىحي محمد | ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

867|6o حمد محمد|منيه مجدي | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44|o|5 ل|مجدى كرم كم| رين|م ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

7|8o3 ي جم|م|
ل|لع|فع عبــــد |لر|ل عبــــد |ئى لفيوم|نوعيتـــ 

7756o7 ن|لحسينى محمد عمر|مجدى محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

924395 ى محمد | ى |مي  عيل  |سم|مي  سيوط|صيدلتـــ 

|5o774 ل|لع|حمد عبــــد |لمنعم |حمد عبــــد | يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

||8|o7 ئى رفعتـــ خله|مريم ه هره|لق|هندستـــ 

75o664 ن محمود فرج محمود فرج موىس| مي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

66533 ى عبــــد |م كم|حل| م|لسل|ل حسي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

894875 لموجود |حد عبــــد|لو|رق عبــــد|محمد ط سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

88436 هلل|يمن عيد عبــــد |ح |سم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

||7822 د|م محمود ود|محمود هش ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|65486 وي|لغمر|لسعيد |حمد |جر عزيز |ه ى شمس| لسن عي 

2829| قيم خليل|م يو|لبــــي  س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|6o649 شد|طف محمد ر|هلل ع|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4|94|2 مدينو محمود عيسي|ره محمد ح|س لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

483258 ىسر محمد رسور|سلوى مجدى غبــــ إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 
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78733 حمد|ن |هند محمود سليم هره|لق|حقوق 

2277|| ج تـــوفيق|ل ض|كم| دين ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

4|92|8 زق محمد عوض|لر|آيتـــ رجبــــ عبــــد ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|75758 ن|حمد رضو|لحكيم محمد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

22642 لنمر|ر حسن |لغف|حمد محمد عبــــد | ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

449235 حمد|بــــو سيد |حمد مجدى مصطفى | |هندستـــ طنط

3586oo ن|محمد محمد رم| بــــسنتـــ رض ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

68724 ى شعبــــ ى|سحر حسي  ن حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4o9|93 شد|زى ر|ل غ|دين نعيم كم|ن |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|72847 ى |ي ف ح|سمي  مد محمود|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

69364o هلل||لمقصود سعد عط|يمن عبــــد |سعد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

876832 حمد |بــــتـــ |طمه محمد ثــــ|ف سيوط|تـــربــــيتـــ 

335o83 حمد|لد ربــــيع |مريم خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

23774| ن|لكلبــــ|تـــه |كرم محمد شح|نسمه  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

42543o ى سليم|س ى محمد حسي  ن|ره حسي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|25643 هيم عىل|بــــر|م عىل |هش| رن ى شمس| لسن عي 

7895|3 لكريم محمد|حمد عبــــد |ر |مي وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

4|4876 هي زهره|دل بــــ|ء ع|رس| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

49o666 لنويىه|حمد |حمد مصطفى محمد سيد |بــــسمه  سكندريه|ل|بــــ |د|

49847| ى|ص ل|ز حسن محمد زو|في  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

9||9|6 للطيف |حمد عبــــد|محمد صبــــرى  ج|حقوق سوه

643536 هلل محمد حسن|ع عبــــد|لسبــــ|مل | ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

338248 ف عبــــد|محمد  لحميد|حمد عبــــد|لمنعم |رسر | معهد فنى تـــمريض بــــنه

7o3776 بــــو زيد محمد يوسف|م |م س|وس ى شمس| لسن عي 

44966o ى مصطفى ع|ن ر|رس عمر| مر|فتـــ حسي  |حقوق طنط

6o7o92 هيم عىل|بــــر|حمد عمر |رس |ف ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

4o8326 ن محمد|محمد مجدى محمود شعبــــ ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

3429o3 ل|لع|حمد محمد عبــــد|سم وحيد |بــــ |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

83298| ي خليفه|محمود كم
ل مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن
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27|65o يم|لد|هيم بــــرع جمعه عبــــد|بــــر|ء |رس| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

282o68 لشوربــــىح |عىل محمد عىل  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

86|7o6 حمد|لمجد |بــــو|محمود محمد  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

89o9o7 هيم |بــــر|م |عيل هش|سم|يه | سيوط|تـــربــــيتـــ 

|297oo يوسف مجدى جرجس موىس هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

267532 ى منش|ي وى|روق منش|وى ف|سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

299829 هلل|مصطفى محمود محمد محمودعبــــد سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

29o|87 محمد مصطفى محمد مصطفى ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

32o443 د محمد|لجو|هيم عبــــد|بــــر|يمن |عىل  هره|لق|صيدله 

868842 لنعيم حسن|ره محمد عبــــد|س تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

6758|7 ضل|لسيد محمد ف|ئل |مريم و لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|9|39 ل رزق|دى مجدى غبــــري|ف تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

883952 مريم خلف حسنى رزق   سيوط|تـــمريض 

364556 ن|مل محمود محمد صبــــره عمر| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

763366 لم|لحسينى س|بــــد مسعد |ع| رن حقوق بــــورسعيد

|7867 لحميد|رس سعد عبــــد |جر ي|ه ى شمس|تـــج ره عي 

4o4794 حمد محفوظ|محمد رأفتـــ عطيه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8623o2 ي محمد|نوره
ن محمد مصطفى ي للفن|

|دق قن|لفنى

7784o6 وق ممدوح محمد  ط|دى محمود جمبــــل|له|رسر ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

826532  عىلي ج
ى د|ريم حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|2347o ى جوده|ول ء حسن حسي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

644798 ه محمد عىل | سو|حمد ي|مي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|3o||6 وديع سليم| رجو حن|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

429775 لبــــلكيىم|عىل حسن عىل حسن  |ن طنط|سن|طبــــ 

267736 ن|ىسر زيد|طه حمدى غبــــ ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

72oo4 ي
حمد|رق مصطفى |ط| دئى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7572o3 ى رجبــــ محمد |ي لعرينى|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

|78885 ىط|لع|هيم عبــــد |بــــر| |تـــفى رض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|236o ود|ن د|محمد رفيق رمض ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى
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4647|8 ويش|رى ش|د زخ|ريمون ميل سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

7o6|38 فع|لش|ح عمر |صل| نور لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5555| بــــورسيع|لسميع لطفى |رتـــ عبــــد |س دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

434827 ف عبــــد|يتـــ | |هيم |بــــر|لرحمن |رسر
ى
لدسوق |بــــ طنط|د|

|4o49| ى رض|ي لحليم|لفتـــح عبــــد |بــــو | |سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

9|6832 ى محمد  |مصطفى عبــــد هلل حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

273|o3 ؤس|وصفى تـــوفيق فلتـــ| رين|م ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

575o8 ى مسلم عبــــد |ي لمطلبــــ|لحسيبــــ عبــــد |سمي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

4o4585 ئى|لشج|لحميد |يوسف محجوبــــ يوسف عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

457549 ه مىح  لملط|لدين حسن مصطفى |ني  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

254|88 نم|شور غ|مه ع|س|منه  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|62332 حمد محمد طلبــــ|لرحمن |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|34||5 محمود محمد مصطفى محمد لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

4o828o ى عىل |عمر عبــــد  لجمل|لعزيز حسي  دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

64933 يز يوسف متـــول|حمدى ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

684|94 ف|لشو|هيم |بــــر|كريم محمد  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

433377 د|لجو|بــــى عبــــد|مبــــ|د عىل |لجو|حمد عبــــد| لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

32242| ي|ر
ى|صف |للطيف ن|عبــــد| ئى لحسني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

85959o ي|م يىحي صديق عسقل|هش
ئى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

48952| حمد حسن عىل ونس|هلل |منتـــ  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6o|6o6 لشيخ|لسعود محمد |بــــو|ر محمود |من |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

54948 ي جم
حمد|ل عويس |منى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

32974 لخول|م محمد |ريم حس ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

4|838 ل|س هل|ن عبــــ|حمد رمض| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

697558 لنبــــى منصور|ل محمد عبــــد |هر جم|ش لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7oo279 ح فنديس|لفتـــ|لمنعم عبــــد |رحمه يشى عبــــد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

255|47 ح |لفتـــ|ىط عبــــد |لع|لعربــــى عبــــد |جر محمد |ه
بــــدير

تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

779667 ئى محمود عىل محمود|ه زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|22484 م محمد عزتـــ محمد سمره|فرح هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6362o3 در|لق|در عبــــد|لق|عبــــد| شتـــ رض|عك زيق|لزق|ره |تـــج
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695849 بــــ|د محمد كس|ن رش|حمد رمض| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

33o3|| م محمد محمد|عص| نور |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2457|4 ىط|لع|حمد سعيد حسنى محمد عبــــد| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

543298 لخول|لمنعم محمود |حمد عبــــد|ده |مي لعريش|بــــ |د|

|28448 يك|حمد محمد شبــــ|بــــ |يه|حمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|58o78 حمد|رحمه محمد مصطفى  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

252952 ى غبــــور|من ر محمد فتـــىح حسني  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

439575 ل محمد أحمد بــــكر|سلىم بــــل لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

33945o ي|لرحيم |ء محمد عبــــد|سم|
لففى |تـــربــــيتـــ بــــنه

438496 تـــي|هيم عبــــده عىلي |بــــر|حمد | لنشر لشيخ|تـــمريض كفر 

443446 هلل|محمود حسن عىلي حسن عبــــد  لشيخ|طبــــ كفر 

7o6687 لد عوض محمود محمد متـــول|خ لمنصوره|صيدله 

68633o لح محمد حسنى فكرى محمد|ص لمنصوره|عه |زر

69|73 بــــو هشيمه|لعزيز |ل عبــــد|م محمد جم|مر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|38966 بــــه|لرحيم مه|هيم عبــــد |بــــر|ئى رجبــــ |م| ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

5|885| لسيد|حمد |بــــ محمد |يه|ندى  طبــــ بــــيطرى دمنهور

76568o ي|لق|د |حمد فؤ|بــــ |يه|محمد 
ضى هندستـــ بــــور سعيد

779762 هيم هدهود|بــــر|سهيله سمي  سليم  زيق|لزق|بــــ |د|

|6957o حمد|ن |محمد طه رمض ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

22o36o فظ|دى محمد ح|له|حمد |هلل |عبــــد ى شمس حقوق عي 

|55586 هلل| |لشهيد عط|مجدى عبــــد | رين|م هره|لق|ر |ثــــ|

6|o494 ر بــــدير عيد|لغف|لسيد عبــــد|م  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

62|439 ى بــــشيتـــ|هيم |بــــر|ج |هيم رس|بــــر| مي  حقوق بــــورسعيد

3327o لمهد|دل |تـــقوى وجدى ع هره|لق|صيدله 

9|5959 ى محمد عبــــد لك |لم|محمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4344o7 لجليل|ل عبــــد|لع|حمد عبــــد|ء |رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

876|79 ى |حمد محمد محمد | مي  سيوط|بــــ |د|

334849 ل|لغز|د |حمد فؤ|ريم عىل  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

684553 يىح|لطن|للطيف |لسيد محمد عبــــد |حمد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

27o|37 ن|لم زيد|حمد طه محمود متـــول س| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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2345o2 لعظيم|س عبــــد|رس عبــــ|محمود ي ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

83o273 ي|ر
ي ف|سيف | ئى

رس|لنرص مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

47|62 م|حمد عز|ح |لفتـــ|هلل حمدي عبــــد|منتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

369389 ى|هيم فهىمي ش|بــــر|عمرو  هي  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

4369o3 مه|بــــر عىل محمد سل|عزتـــ ج لشيخ|تـــمريض كفر 

439289 ر|لنج|هيم |بــــر|لنبــــى حسن |م عبــــد زيق|لزق|عه |زر

5|9645 لي|لد|هيم |بــــر|ن سمي  |رو ره دمنهور|تـــج

4|6588 يف|إسم يف حمود محمود رسر عيل رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

2|94|5 ى |ي ف محمد سيد|سمي  رسر ى شمس|د| بــــ عي 

7|2579 كبــــي|لمر|حمد |حسن حسن | مه لمنصوره|بــــ |د|

34|o|| مه|عيل سل|سم|عيل |سم|لسيد |يوسف  ى شمس|تـــج ره عي 

238436 ن حسن|يه محمود محمد عثــــم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

89o388 د جميل فوزى |م عم|بــــر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43o972 كم عىل نرص|لح|حمد محمد عبــــد|هديل  |حقوق طنط

345|7o لنقيش|د عيسوى |لد فؤ|بــــيح خ|تـــس هره|لق|ج طبــــيع |عل

|58964 حمد|لحسن سعد |بــــو | |هويد دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

865564 حمد حسن|م |لسل|ن عبــــد|رمض ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

75||58 ن|لحميد مهر|حمد عبــــد |مصطفى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

7o878| لعدوى|ن |هيم سليم|بــــر|لح |لسيد ص|ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

543572 هيم|بــــر|عبــــي  محمد حمدى  عه دمنهور|زر

|3|892 لعليم عىلي|هلل سعيد عبــــد |منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

4o53o3 رس محمد محمود محمد محمود|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

699234 لىح محمد قطبــــ|خلود محمود عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|9|o8 سكندر|هيم يعقوبــــ |بــــر| |ن|يو ره بــــنى سويف|تـــج

766744 لخليىل|هلل محمود |محمد صفوتـــ عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

83|5o8 حمد|لبــــدري محمود |حمد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8|54|| لنعيم|م محمد عبــــد|سلىمي هش ي|علوم 
|لمنى

4845o8 ي |ه
هيم حبــــسر|بــــر|مل |ميل ك|ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|38o93 هيم|بــــر|محمد مصطفى بــــدوى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|32|6 ف محمد فتـــىح محمد سلط| ن|رسر |ره طنط|تـــج
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86998 ن محمد|لد صبــــىح عمر|خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4456o| فع|لنظر ش|بــــو |لرحمن |ء عبــــد |عمر عل ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

544559 ف جل|ن |نوره ل شعيبــــ|رسر لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

3|27|6 لعزيز|يز عدل عبــــد|مهند ف ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

33859 ى|لنعيم ج|سلىم محمد عبــــد  بــــر حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|7o427 ى عل|ي ى حسن |ء |سمي  حمد|لدين عشر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

695588 حمد|وى سيد|لطنط|لمرىس محمد |محمود  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

752o43 ى ج|م كر مرقص|نور ش|بــــر |رلي  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

9o69o5 ى يوسف  |مل خلف | هلل حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

7o5548 ده|د حم|بــــ ج|لوه|لد عبــــد |محمد خ لمنصوره|ره |تـــج

44|72 ى|يوسف محمد يوسف عبــــده محمد  لبــــحي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

4o3756 بــــو علفه|حمد |هيم محمد سيد  |بــــر|محمود  سكندريه|ل|حقوق 

63o52 ح سليم|لفتـــ|خليفتـــ عبــــد | دين ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3483o رق محمد محمد حمزه|ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|26678 ى نبــــيل محمد ش|ي ش|سمي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

879359 ي|ر
مصطفى عىل محمد | ئى ي صىح 

سيوط|معهد فنى

524o3 ى مخلوف|بــــر| |رن هيم حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

25|o58 لشوى|جوده مجدى جوده  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

36o989 حمد حسن|ضى |ن ر|حن |ره بــــنه|تـــج

755387 زى محمد|مروه سيد عز عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|59|56 م محمد|لسل|حمد عبــــد |محمد  ى شمس| لسن عي 

33893o ن|لم|ل محمد رفعتـــ سيد محمد س|نس جم|ن |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

332333 د|لجو|دل عفيفى عبــــد|ع| دين |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|2|9|o ى عبــــد |ح لحفيظ سويفى|تـــم حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4|238 دي|له|بــــي عبــــد |د عر|ء فؤ|رس| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

23894 |لعل|بــــو |مه محروس |مي  سل| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

784o9o هيم|بــــر|لسيد محمد |كريم كرم  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7o4229 لسيد|لجليل |ج  عبــــد |لسيد ن|حمد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

5|48|3 لرحمن|لمنعم عبــــد|محمد عبــــد| لي|د ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى
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4|8ooo س|هيم محمد عبــــ|بــــر|سمر  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6o56oo هيم شلبــــى|بــــر|ج  |لبــــلتـــ|هر |ء ط|رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|4769 لقصبــــىح |لحميد سعودى |م عبــــد|يه هش| هره|لق|ره |تـــج

27|939 ى|لمقصود ش|حمد عبــــد|هبــــه محمد  هي  |ن طنط|سن|طبــــ 

5|9235 حمد|منيه تـــوفيق فتـــىح منصورسيد | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

269293 موئى|لسل|ىط |لع|ء سعيد عبــــد|سم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

47953 زق فريد محمد|لر|محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

857923 ى|ء مؤمن عبــــد|رس| لمجيد حسني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

825988 مل عىلي محمد عىلي| |نوعيتـــ فنيه قن

463oo9 ى|روضتـــ رمزى بــــسيوئى  لدمي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

49o7o| بــــر|هيم ج|بــــر|لد محمد |ر خ|من سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8o897o للطيف|بــــوهشيمه عبــــد|للطيف محمد |عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

7o8976 حمد|تـــى سيد |لزن|در |لق|لسعيد عبــــد |خلود  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6878o3 هلل|ضل نعمتـــ |ر عىل ف|لجز|خلود  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3|8536 حمد|تـــه |حمد شح|ر |مي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o9oo3 لقوى عون|ل عىل عبــــد|حمد جم| |ره طنط|تـــج

88677 مل سعد|يشى سمي  ك سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

696584 هيم جبــــر|بــــر|لنبــــوى |حمد محمد | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

359533 ي
لح|دل عطيتـــ ص|ع| دئى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6o6849 ن|لمعز عىل زيد|لمعز ربــــيع عبــــد |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

435735 لصعيدي|عيل رجبــــ |سم|رحمتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|48|3 ى عبــــد|لصغي  محمد |م بــــكرى |سل| هلل|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

693349 بــــينى |تـــغريد  ى|بــــو|حمد |لشر لعني  لمنصوره|صيدله 

477322 رق بــــسيوئى هيبــــه|وليد محمد ط سكندريه|ل|صيدله 

765484  حسن محمد عبــــد |هيم |بــــر|حمد |
ى
|لدسوق

بــــ|لوه
تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

لسويس |

26243o هلل فكرى عوض قطبــــ|عبــــد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

22966o ى عبــــد هيم|بــــر|در |لق|سلىم حسي  هره|لق|هندستـــ 

698944 لسعيد|مد |لسعيد ح|م  لمنصوره|صيدله 

896oo4 حمد |لسيد |لد |ن خ|يم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

272o63 ى عزبــــ|طمه سمي  فتـــىح ش|ف هي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى
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5o2384  محمد|حمد ج|محمد 
ى
بــــر دسوق سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

2|9894 م|لش|لمقصود حفنى |محمد عبــــد| شم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|4|9o يف|حمد |ح |صل| لعل|بــــو |ن |رو لشر هره|لق|ره |تـــج

62o676 بــــينى|ندى أحمد محمد  لشر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8|o89 زى محمد|محمد عىل غ ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

634|67 للطيف مصطفى|هيم عبــــد |بــــر|هبــــتـــ  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

||7o2o هيم|بــــر|لجيوىسر |محمد عىل  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

25233o حمد|بــــو |هيم محمد |بــــر|ء |سم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

25|577 رق محمد عىل|محمد ط تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

63o64| |حمد محمد محمد عط| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33|o76 ح|لفتـــ|محمد عبــــد| جر رض|ه |بــــ بــــنه|د|

8|7|3 لمقصود|حمد عبــــد|دل |ن ع|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

83oo98 حمد|مريم محمود عىلي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

4|5624 لطوجى|لعزيز |هلل عبــــد|لعزيز عبــــد|عبــــد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

86482| ه حج| ج محمد محمد|مي  ج|بــــ سوه|د|

46443 ن بــــدوى محمود|م رمض|ريه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7678o4 لعزيز محمد حربــــ|ن عبــــد |م شعبــــ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

45|586 ز|لقز|هيم |بــــر|هيم محمد حسن |بــــر| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8977o3 لرحيم محمد |وى عبــــد|لرحمن قن|عبــــد ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|75762 هر حسن|مؤمن محمد ط ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5|8487 ن|لطح|هلل |حمد عبــــد|ء |عبــــلتـــ عل بــــ دمنهور|د|

856536 |يىلي|ريه فريد لويس |يل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

429253 بــــوبــــسيوئى|در |لق|زق عبــــد|لر|ء عبــــد|دع ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

42|35o ى|صديق عدل ص| ن|ر دق بــــحي  لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

757538 سحر مصطفى طه عىل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2|826o ف عيد يوسف|حمد | رسر هره|لق|هندستـــ 

|22788 نيس حلقه منصور|سحق |بــــيتـــر  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

875|27 ن |هيم حلىم رضو|بــــر|زينبــــ  سيوط|ره |تـــج

486848 د|حمد ج|مصطفى محمد فتـــىح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48o254 لغنى|حمد نبــــيل عبــــد |مريم  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

558o3 لسعيد محمد|ء محمد |ل| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى
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4357o6 رى عىل يوسف|عىل عىل قبــــ ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

7o8764 ىط|لسنبــــ|لعيسوى |يمن سعد |ء |ل| لمنصوره|بــــ |د|

43787 للطيف|ن عبــــد |رص عثــــم|لن|عبــــد| عل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

837o79 لرحيم محمود|ل عبــــد|ن جم|يم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

498969 لم|لنبــــي س|لم سعد عبــــد|ء س|دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

855537 للطيف|بــــ عبــــد|لوه|م عبــــد|بــــ عص|لوه|عبــــد ن|حقوق حلو

499723 ي محمود
رحمه محمود حنفى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

89332 ء سمي  محمد محمد|رس| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

79||72 فظ محمد صقر|محمد ح زيق|لزق|صيدله 

72496 عيل|سم|محمد عيد محمود  لفيوم|بــــ |د|

336|3| حمد مصطفى|خلود مصطفى  ى شمس|د| بــــ عي 

5|2482 بــــ|حمد حج|م محمد |سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|7o8|o يف|س محمد |محمود مدحتـــ عبــــ لشر ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

37o522 م|م محمود محمود عل|سلىم عص عه مشتـــهر|زر

9||77 لصمد|حمد عبــــد |بــــ |لتـــو|حمد عبــــد |محمود  ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

22482 مه صبــــىح سيد محمد|س| تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

792677 حمد|لرحمن سيد |حمد عبــــد |لد زىك |خ ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

824722 ي محمد هم|لر|حمزه عبــــد
م|ضى ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

693287 لمقصود صقر|لعليم عبــــد |مي  محمد عبــــد | لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

88|25| زىك فتـــىح زىك رزق  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

7|2|9o محمد حموده شلبــــى نجم| عزه رض لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

433o3o لعربــــى|م |لسل|لسيد عبــــد |جر |ه |بــــ طنط|د|

44687 رى|حمد غف|لحميد |حمد عبــــد |سلىم  سيوط|عه |زر

285|9 ف فتـــىح محمد|محمد  رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

494443 بــــوعمر|لدين محمد عىلي |ء|محمد عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

883943  خليل  |هبــــه ن
ى
ج  صدق سيوط|ره |تـــج

63o4oo لرشيدى|مل |مل محمد ك|ك زيق|لزق|هندستـــ 

78683| لحق أحمد|لحق حسن عبــــد |م عبــــد |حس لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

9o7|78 لمجيد |لغنى عبــــد|ضى عبــــد|حمد ر| ج|ره سوه|تـــج

|79429 لسيد خليل|ل محمد |عمر محمد محمد كم ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
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7o|867 لديبــــ|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|يه | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4|2o67 ى عبــــد  ى عطيه|لص|كريم حسي  دق حسي  |ره طنط|تـــج

624o56 لرحمن محمد يوسف ربــــيع محمد|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

484749 هيم|بــــر|د حسن محمد عىل |زي سكندريه|ل|ره |تـــج

5|4557 لبــــرلس|هيم محمد |بــــر|حمد |ء |رس| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

232836 لرحمن|تـــ سعيد محمد عبــــد|منى فرح |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

265|47 ره|لرحمن عم|يز عبــــد|لرحمن ف|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

42oo88 لسيد|لسيد عىل |ريم مسعد  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|2|366 ى ك مل|مؤمن محمد حسي  هره|لق|حقوق 

4882o4 حمد محمد خليل|فتـــ |محمد ر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

543o62 وق محمد عبــــد  لحكيم محمد طه|رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

238oo4 حمد محمد قرئى|ء |رس| هره|لق|بــــ |د|

6427|6 ء محمد عطيه محمد|رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5668| طه محمود طه عىلي حقوق بــــنى سويف

5|8o34 ف |ل رمض|رى جل|رحمه هو لدين|ن رسر سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|676| لقوى|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|عىل  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

484653 ف فتـــىح سعد رزق|كريم  رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|55o74 ر مجدى محمد محمود|من هره|لق|بــــ |د|

2592|4  |فر |جده ظ|س
ى
حمد يوسف|لمرزوق ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

268o68 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر| |هيم رض|بــــر| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

9|65o| لنعيم محمد  |نعمه محمد عبــــد سيوط|ره |تـــج

268oo3 ى|عىل س م عىل حسي  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

852|79 هيم|بــــر|كرم محمد غريبــــ  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

27o3o2 لشيخ|بــــر محمد |حمد ص| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

6o753| شعل|ل|للطيف محمد |بــــسمه عبــــد  |بــــ طنط|د|

3||93 هيم|بــــر|ل عبــــده |ر جم|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|95|5 لجوهرى|هلل |لجوهرى عبــــد|هدير  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

233448 ف محمد | |هويد حمد سعد|رسر ى شمس|زر عه عي 

233343 ح|لفتـــ|دل سيد عبــــد|بــــسنتـــ ع ى شمس طبــــ عي 

363584 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|ء محمد عبــــد|ل| ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى
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886383 سعد جرجس |ئيل |نوبــــ ميخ|بــــ| سيوط|علوم 

|25o46 محمود محمد محمود نوفل| رن ن|حقوق حلو

24233 محمود محمد محمد خي | ر|ي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

37o5| ن|ن سعد حس|عمرو رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

648345 هد|لمنعم مج|ن محمد محمد عبــــد |نوره زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

2|795| هلل| |دين محمد حسن مصطفى عط|ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

37253o ر|لغف|هلل عبــــد|رق فتـــح |ء ط|ل|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

69|646 مد|ح ح|لفتـــ|م معوض عبــــد |ضىح عص لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

493528 ف محمد هو|م |سل| ش|رسر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

88o86| لرحمن محمد محمود |حسن عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

894359 ى خ ل |لع|لعليم عبــــد|لد عبــــد|حسي  سيوط|حقوق 

8639|o ي سعيد | ديوس|قل|روس |سك|نىح  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

6o5935 ده|حمد زي|مد |مه ح|س|ح |صل ى شمس| لسن عي 

3|57o3 فظ|حمد ح|فظ |طمتـــ ح|ف ى شمس|تـــج ره عي 

|543o7 ل|محمد محمود فوزى جل ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

9|o2|8 ى مي  | د حن|مه فؤ|س| |كي  ج|بــــ سوه|د|

369344 مه|م عىل عبــــده سل|حمد عص| عه مشتـــهر|زر

358226 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|يوسف محمود  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

7o88|| عيل|سم|عيل عىل |سم|لسيد |م |ريه لمنصوره|صيدله 

9o36oo لق  |لخ|لسبــــع محمود عبــــد|هلل |عبــــد ج|ره سوه|تـــج

|54288 ى |م نرص |سل| حمد|لدين حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

33o85| ى هش|ي م محمد صميده|سمي  لمنصوره|حقوق 

878|23 |  رى وحيد عزم حن|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9oo653 م مدحتـــ متـــى فهيم |مري ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5|4o5 صف|تـــتـــ و|هر شح|م| ن|ر بــــ بــــنى سويف|د|

269864 ى |لحس|محمد جميل  ى|م حس|م|ل|ني  ني  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

67787o بــــر|حمد متـــول ج|محمد حمدى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45|o6 وق محمود عىل قرئى رسر هره|لق|بــــ |د|

84|oo2 ي|هر عبــــد|لط|ن |ء رمض|هن
لرضى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د
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327|9| لجيد|ح سيد عبــــد|لفتـــ|ن عبــــد|يم| لفيوم|لعلوم |ر |د

245o72 م محمد مبــــروك|ء س|ول هره|لق|علوم 

26|869 ي
لعزيز محمد بــــوديه|ء ممدوح عبــــد|ضى لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

2|526| مه|ل فهىم سل|تـــرين كم|ك هره|لق|حقوق 

498895 ج |ن تـــوفيق ن|ء رمض|رس| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

75599 هلل مرصى|ء عيد عبــــد |سم| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

346822 حمد محمد|لسيد |حمد |هلل |منتـــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

44594o حمد|بــــ |هيم سعد شه|بــــر|لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

7o39|6 م|لش|لسيد |محمد حمدى فرج  لمنصوره|حقوق 

9|2|88 يوسف حمدى حسن محمد   ج|حقوق سوه

625|48 ن محسن محمد عبــــده عطيه شلبــــى| مي  زيق|لزق|عه |زر

3662| طمه محمود درويش مصطفى|ف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|39725 ن|حمد سليم|روه زغلول ذىك | ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|787o9 طمه مصطفى محمد محمود|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68848| لدبــــور|حمد |لمتـــول |م |لمؤمن هش|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o6827 حمد|ل |لدين جم|لرحمن نور|عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|4|8|9 لد محمد عطيتـــ|محمد خ ى شمس|تـــج ره عي 

|74699 ر محمد|لستـــ|سم عبــــد |مصطفى ق ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

282|39 عيل محمود|سم|حمد |عيل |سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|6o93 دتـــ عبــــدتـــ محمد خليل زويل|غ ره دمنهور|تـــج

4ooo89 م|لعلق|لرؤف |م عبــــد |ن س|مريم سليم سكندريه|ل|ره |تـــج

436223 ن|هيم محمد محمد عتـــم|بــــر|محمود  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

865537 تـــي محمد|مد زن|هلل ح|عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

758oo9 هيم|بــــر|ئيل |جبــــر| ئيل زكري|جبــــر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

69o262 |لعر|لسيد فكرى |ندى 
ى
ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

6|7|7 لعليم محمد|ن محمد عبــــد |شج| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

282235 هيم متـــول محمد|بــــر|محمد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8|96o ء محمد سيد محمود شيحه|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o9638 حمد عنتـــر محمد عىلي|لرحمن |عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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6||7o| ج |هيم خف|بــــر|لسعيد |محمد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

435329 دل محمد محمد ضحوه|ره ع|ي لمنصوره|علوم 

8458o6 ري|مد سن|نسمه محمد ح ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

9|3|26 يف عط لفضل محمد |بــــو|ى |رسر ج|حقوق سوه

782o39 ى |رحمه  لسيد|لسيد حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

||6363 يز خله|جد ف|م| رين|م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

245|39 مبــــروك مبــــروك خليفه| سه ن|بــــ حلو|د|

832693 بــــوستـــه|در محمود |محمد ن دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|966o حمد|م |سلىم حمدى فرج عل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

264686 لسيد|ح محمود |م صل لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|62oo| ى|لغف|دل عبــــد |لد ع|خ ر حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

4569|5 لم|تـــقوى مسعد محمد س تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

4o5479 هيم درويش مصطفى|بــــر|حبــــيبــــتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|37792 حمد|ر |لستـــ|رق عبــــد |حمد ط| هره|لق|حقوق 

49657 ر|يستـــ منصور عىل مختـــ|م لفيوم|لعلوم |ر |د

22o46o رسر|لوه|هيم مصطفى عبــــد|بــــر|مصطفى  بــــ رسر ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

73|o6 لكريم|ن عبــــد|مروه محمد رمض لفيوم|تـــربــــيتـــ 

435973 ح|لسيد محمد صل|سلىم محمد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|73285 ى عيد ى حسن حسي  حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2556o7 ف |حمد | حمد عقيله|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o|44| حمد |ء فتـــىح محمد |عل دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

9|78|| در |لق|هر سنوس عبــــد|م| رض سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o3523 يف ن ى عبــــد |در |آيه رسر د|لجو|لعشر |بــــ طنط|د|

9o9o22 شنوده شكرى نظي  وهبــــه  ج|تـــربــــيتـــ سوه

84o573 حمد|لسعدي |ج |لرحمن فر|عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

37o867 ف |جر |ه حمد بــــيوم|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

864568 هلل ربــــيع عىلي محمد|عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

2362|6 هيم محمود|بــــر|منى محمود  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

328239 زى|محمود رفعتـــ محمود عز |حقوق بــــنه
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62368 ى عبــــد |حمد |نوره  هلل|مي  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

775567 لحسينى محمود|لمنعم |حمد عبــــد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

76|695 لشهيد|ق عبــــد |سح|لفى |بــــ |يوس لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

78oo33 مصطفى محمود عىل محمد زيق|لزق|حقوق 

|5o695 هيم محمد|بــــر|بــــ |يه|دهم | هره|لق|ره |تـــج

264o|6 ى |ي رى|لبــــ|رى عىل عبــــد |لبــــ|مه عبــــد|س|سمي  |طبــــ بــــنه

86oo65 رص محمود محمد|كريم ن سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

34345o محمد فتـــىحي سعد محمد ى شمس علوم عي 

3|3243 ي
ء  محمد صديق|تـــسبــــيح ضى عه مشتـــهر|زر

274223 حمد محمد موىس|مروه محمود  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|6o46o ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |مصطفى عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

2469|o محمد حمزه محمد محمد غنيم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|25224 زي|لرحمن حج|حمد محمد عبــــد |يوسف  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

265|63 ن|سليم| د حن|دى عم|ف تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

7|2689 حمد سعيد|رص عىل |ر ن|بــــر| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

767429 ي|ء محمود ز|دع
يد مصطفى لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

328|43 لعزيز|ح عبــــد|حمد صل|لح |ص |حقوق بــــنه

23o383 دى عبــــده جرجس جورجيوس|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

923799 لرحمن تـــوفيق |لرشيد عبــــد|عبــــد| مه ج|بــــ سوه|د|

8536|7 لمجيد|وي خلف عبــــد|حمد تـــل| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

|6|82| حمد محمد|مروه عفيفى  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

883o96 ز |بــــدين محمد فو|لع|طمه زين |ف سيوط|بــــ |د|

884599 لنظي  |لرحيم عبــــد|محمد عىل عبــــد سيوط|ره |تـــج

88268| لرحيم عىل |ل عىل عبــــد|من سيوط|بــــ |د|

|5292| هيم خليفتـــ|بــــر|هيم فرج |بــــر| هره|لق|بــــ |د|

885o|| ل |لرحيم جل|ن مصطفى عبــــد|جيه سيوط|تـــربــــيتـــ 

35|4|2 لكريم سيد|ج  عبــــد|هند سمي  ن ى شمس|تـــج ره عي 

63432 كر|محمد حسن مصطفى ش ن|هندستـــ حلو
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72536 لمحسن|كريم رجبــــ محمد عبــــد لفيوم|حقوق 

|47269 ى محمود|م ي|محمد عص سي  هره|لق|حقوق 

2527|4 ى مسعد |ي شور|بــــو ع|لسيد |سمي  شمون|نوعيتـــ 

|37796 حمد|لمجد |بــــو|حمد محمود | ن|هندستـــ حلو

6o6384 هيم عىل لبــــن|بــــر|عمر  |ره طنط|تـــج

5o9896 لم يوسف شلبــــى|يوسف محمد س طبــــ بــــيطرى دمنهور

887935 رص عىل عطيه  |لدين ن|م |عص سيوط|بــــ |د|

8o76o جر محمد منصور فضل|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|7o69 ئيل رزق |م زكرى ميخ|بــــر| سيوط|صيدلتـــ 

2283|o ىط|لع|سط محمود عبــــد|لبــــ|عبــــد| مه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o9779 حمد|لسيد |لدين |ل |حمد كم|ء |رغد معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5o6448 لحميد مرىس|حمد عبــــد |هبــــه صبــــرى  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

837237 ى عبــــد|ي تـــ عىلي|ه شح|لل|سمي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

4|3o53 غ|لصبــــ|له |ل|لرحمن عبــــد|هدى عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

4|6oo2 لحميدي|عىلي | طمتـــ رض|ف لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7||o6| هيم مسعد فوده|بــــر|عيل |سم|عيل |سم| ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

449|5o هلل|حمد محمود عبــــد |محمود  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

2526o لدين محمد|ح |مه صل|س|خلود  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

342373 رق فتـــىح محمدى|ط| ند ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

235||| ن حسن|م نصىح سليم|هش هره|لق|ره |تـــج

|59873 لنديم نديم حبــــسر|هلل |سندس حسن عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7789|| حمد محمد|يمن |ء |سم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

27o666 لسيد مليىح  نوفل|لسيد حسن | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

82|o45 للطيف|ء محمد عبــــد|ره عل|س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o6|23 ن محمد|زينبــــ محمود شعبــــ لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

643524 لحسينى محمد|لسيد محمد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

246754 م|د سل|حمد فؤ|مصطفى محمود  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

779878 م محمد|لسل|رق عبــــد |ر ط|من زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|48|4 ء أحمد محمد أحمد محفوظ|دع تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

279666 لم|س| هيم محمد زكري|بــــر| |رن شمون|نوعيتـــ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 3777 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

236376 لمصلىح|حمد محمد |ء |عل| رش هره|لق|ن |سن|طبــــ 

7o89o8 لسيد محمد عىل|لسيد وجدى | لمنصوره|هندستـــ 

75523| ي
حمد|لسيد |حمد | |دئى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8o|57| عيل|سم|ء محمود خلف |حسن ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

88|724 مي   |ح مني  |حمد صل| سيوط|ره |تـــج

83|76 ي
ى
محمد عيد سيد دسوق ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

889o|3 لحليم حسن |حسن محمد عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

349338 حمد|هيم |بــــر|حمد |محمد  |ره بــــنه|تـــج

9o4|73 ى  |لسيد حس|حمد محمود | ني  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

48|3|9 ف | لدرينى|حمد |لسيد محمد |حمد أرسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89|984 قنديل | لمول|ن عبــــد|م رمض|وس سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

9o|42 ى محمد |بــــر |حمد ص| لجمل|مي  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

447455 ي عبــــد|غ
ى|ح |لفتـــ|دتـــ منصور مصطفى مي  |. دق فرع مطروح ج|حتـــ وفن|ىسي

سكندريتـــ|ل

75885| محمود| لوف|بــــو |حمد |هلل |عبــــد  لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

86o|95 لحليم|ح صفوتـــ عبــــد|محمد صل ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

23|74| هر ذىك معوض|جد م|ندرو م| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

48|564 حمد|لسيد محمد |حمد |محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

758498 ل محمد عليوه|ن جم|رو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8|99o حمد بــــيومي سيد بــــيومي| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

65896 حمد قطبــــ|ل |م كم|سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

322|2o لحليم|م ربــــيع عبــــد|جر هش|ه وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

6|3oo| ى حسن ج|ي ش|لفر|بــــر |سمي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|8o3 لنبــــي|هيم عبــــد|بــــر|محمد عيد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

34o62| لسيد|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|مصطفى  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o36o3 لعزيز مسعود|لرحمن عبــــد |محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

676554 لسعيد عىل|م حمدى محمد |ريه ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

689373 هلل|للطيف عبــــد |هلل عبــــد |عبــــد | سوهند هره|لق|م |عل|

8867|6 بــــتـــ محمد |لح ثــــ|منى ص سيوط|بــــ |د|

23|o73 تـــه|حمد شح|ح |لفتـــ|هلل عبــــد|مر|لد |خ ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

7o8o9o لسيد شعيبــــ|ده رجبــــ عوض محمد |غ ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

Wednesday, September 5, 2018 Page 3778 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

246339 ئى|لنعم|لمجيد |حمد عبــــد |حمد رأفتـــ | ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

335944 حمد محمد|ل سيد |نو ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

772993 لسيد|لرحمن |م عبــــد |يوسف حس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|o752 ف |لرص|لفتـــوح |بــــو|م |م هش|بــــس ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

9|2448 عيل |سم|ىط محمد |لع|م عبــــد|سل| ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

3|2493 فع|لش|لسيد |يمن محمد |محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

792853 ى محمد|ح |رس صل|محمد ي لدين حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

76|897 ن|هيم محمد وهد|بــــر|هيم محمد |بــــر| لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

433896 ن|لدين سلط|لسيد فخر | |رض| رويد |نوعيتـــ طنط

|58266 ي
د|رس حم|لد ف|خ| دئى هره|لق|ره |تـــج

435|54 ف سعد فتـــح |محمد  بــــ|لبــــ|رسر سكندريه|ل|صيدله 

3233| در محمود حسن|لق|محمود عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

33o972 مصطفى محمد صبــــىح محمد مصطفى |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

22|o69 م|لغن|لحفيظ محمد |لعزيز عبــــد |لينه عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|2827 هلل|لحميد عبــــد|طف عبــــد|محمود ع ن|حقوق حلو

424944 يف قريطم|دل محمود |محمد ع لشر سكندريه|ل|عه |زر

85oo3 يوسف مسلم يوسف محمد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

557o3 سيد محمود سيد محمد ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

|4454o بــــ|لسيد محمد دي|لرحمن |عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

776785 ن|هيم دوبــــ|بــــر|لرحمن |ح عبــــد |ء صل|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

675872 ه عىل عبــــد | لعز|بــــو |لرؤف عىل |مي  لمنصوره|ره |تـــج

7o8||9 حسنى حلىم مرىس عطيه| نور لمنصوره|حقوق 

|6|642 ل|لعزيز هل|دل عبــــد |رغدتـــ ع ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9ooo48 لس  ضى جويد |ويرس ر|لقس س|كي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

228|5o ف عبــــد|سلىم  لحميد|لحليم عبــــد|رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|85o| ط |بــــ عي|لوه|ل عبــــد|د جم|جه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

486|54 وى|ق بــــبــــ|سح|ممدوح | جيسك ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|76852 عيل|سم|رين خليفه حلىمي خليفه | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

92o32o حمد رجبــــ محمد عىل | ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

3|5o68 م محمد سيد|لسل|سيد عبــــد ى شمس حقوق عي 
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272o99 لسيد مليىح  مطر|يه رفعتـــ | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

444569 هيم  مطر|بــــر|ح |لفتـــ|ح عبــــد |لدين صل|نور  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

8963|9 لسيد صبــــره |مل منصور | ج|ره سوه|تـــج

7o3o67 لسيد فرج عىل|سندس نبــــيل  زيق|لزق|بــــ |د|

92|6|8 رفيده محمد يسن عىل   ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9|6o9o لس  ى  |يمن سمي  |كي  مي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

33o|59  حسن عىل| رن
ى
فريد شوق |علوم بــــنه

9o395o  |لقذ|ل |من
ى
حمد |لسيد |ق دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6355oo لسيد خليل|لسيد |ر محمد |من زيق|لزق|صيدله 

493736 بــــو ريه|حمد |حمد محمد |عمرو  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8oo64o ي محمد فهىمي قمص
ن|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

524738 كر|ندرو محروس عدلي ش| سكندريه|ل|هندستـــ 

6o9253 لقط|حمد |هيم |بــــر|محمود  لمنصوره|بــــ |د|

|34693 حمد محمد|يوسف محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

25947 ى محمد نور  لدين|بــــسنتـــ حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

89623o لرحمن  |م مصطفى عبــــد|ره حس|س ج|طبــــ بــــيطرى سوه

2372o محمد فتـــىح محمد جوده سيد هره|لق|ره |تـــج

632252  عبــــد |هيم |بــــر|عليه ممدوح 
ى
هلل|لدسوق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|7433| حمد|لمحسن |م عبــــد |زم عص|ح د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

537|o8 ن|لعزيز شعل|م عبــــد|لرحمن س|عبــــد دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

346653 هيم عىل|بــــر|تـــ |ء محمد شح|رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3|4539 ح فودتـــ|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o|34o نور موىس|ن عيد |نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8268o7 حمد عىلي|هيم |بــــر|ء |عىلي دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

452573 ى صديق  أمي 
محمد مصطفى ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

347857 شتـــ محمد|متـــ عك|لدين سل|ء |عل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|8752 تـــ|بــــع فرح|لتـــ|لد فوزى |خ ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7929o6 هلل مطر خليل|جد عبــــد |محمد م وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

4o72o8 مل بــــديع يوسف محمود خليفه| إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 
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9|9437 ى عىل مط ي |نرمي 
وع عطيفى سيوط|بــــ |د|

489446 ى|بــــو|حمد |هيم محمد |بــــر| |ر|ي لحسي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

4|69|4 ن|ن حس|حس| عط| ء رض|سم| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

3|2273 لحسينى|لم محمد |لد س|حمد خ| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

7oo44| حمد محمد فوزى محمد| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

235634 للطيف|يه فوزى محمد عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o743o ر |لغف|ديبــــ عبــــد|نور |حمزه  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|23975 ى |بــــو |مه محمد |س|ل |نه لخولي|لعيني  هره|لق|م |عل|

57382  عىلي هليل|ف
ى طمه هليل حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

6|5734 لطويل|محمد مسعد فوزى  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

92273o حمد |ل |لع|ل عبــــد|ن جم|نوره ج|تـــربــــيتـــ سوه

36646 مه|منه عىل سعيد سل ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

783472 لرحمن|لسيد عبــــد|حمد |يه | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

9oo4|4 لس كم هلل  |م قصد |ل س|كي  ج|ضتـــ سوه|علوم ري

766677 ن|هيم عىل طم|بــــر|رحيم صبــــرى  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

8o38oo ن بــــرهيم منصور|خليل | مي  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

24596| ن|لشحتـــ|لسيد |م |لسيد س| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

535742 هيم خليل|بــــر|مل |هيم ك|بــــر| |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

|5899| د فرج|حمد فؤ|د |وعد عم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

9o2659 ه عبــــد| حمد عىل |لنعيم |مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

78o|2 لق محمد عقيبــــى|لخ|حمد محمد عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

754855 رس محمد حسن|رحمه ي وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

627749 غ|لصبــــ|لسيد |ء |د عل|زي زيق|لزق|صيدله 

428896 ضى|لق|هيم |رس أحمد إبــــر|ف |صيدله طنط

2|5o83 عيل|سم|لغنى |سمي  فتـــىح عبــــد هره|لق|ره |تـــج

272652 ى|لعزيز|دى زىك عبــــد|له|ء عبــــد|سم| مي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

446o68 لجليل|محمد محمود محمد محمود عبــــد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

895873 سلىم محمد حسن مهنى  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

448656 وى|لبــــرم|لعزيز |محمد محمود عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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77259| ى | ى لسيد يوسف|فظ |لسيد ح|مل في  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|2|35 يوسف محمد سيد محمد مرع ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

337222 عيل|سم|ن |ضى سليم|عمر ر |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

285966 زق|لر|لحميد عبــــد|ل محمود عبــــد|من لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

243484 هلل زهي  بــــشي |عبــــد| يش ن|تـــمريض  حلو

5338| لحميد|هيم عبــــد |بــــر|ن |محمود رمض ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

29969| لسيد عىل|يمن |سل |بــــ ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

839638 محمد عمر عىلي محمد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5o7||3 مد|هيم محمد ح|بــــر|ء حسن |ول ى شمس| لسن عي 

|35997 ى محمد|ء محمد |شيم مي  ى شمس|تـــج ره عي 

224383 ج|وى فر|ج عشم|محمد مجدى فر هره|لق|حقوق 

9|9o88 حمد عزتـــ محمد محمد | سيوط|حقوق 

752776 م|لش|حمد محمد عىلي أ حمد |ن |مرو عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

338|5o ف يسن محمد |محمود  وى|لعبــــدل|رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3|6394 د|حمد منصور حم|رس |مريم ي هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3265|| ن ئيل|ئيل عزتـــ ميخ|ميخ| مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

684267 ى |لسعيد حس|بــــدر عزتـــ  يس|لس|ني  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

629645 شد|لسيد ر|هلل |لسيد عبــــد|جر |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6o2468 لنبــــى عىل|ن محمد عبــــد |حن |بــــ طنط|د|

89743o محمد صفوتـــ عمر محمد  ج|ره سوه|تـــج

7932|6 حمد زغلول مقبــــل|حمد |مروه  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

833|6 ى|لتـــو|ن رجبــــ عبــــد |يم| بــــ حسي  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

6|4545 در خليل|لق|أحمد حمدى ربــــيع عبــــد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

53344o لحميد هدهود|ر عبــــد|لستـــ|سلىم محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

4|755 لعزيز حسن|رق عبــــد|لعزيز ط|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

42||73 س محمد فتـــوح|ديه عبــــده عبــــ|ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4494|7 ي |لدين عبــــد |ح |أحمد صل
لجمل|لحميد مصطفى |هندستـــ طنط

6oo||o ن|حمد محمد عوض طم| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

86727o لق نجدي سيد|لخ|ره عبــــد|ي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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6|4oo2 ج|لوش|لسيد |حمد |محمد سيد  |ره طنط|تـــج

|28327 ن |م غردون ويص|س| مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

765988 ى|ي ج |لسعيد سمي  خليل خف|مح |س| سمي  نوعيتـــ بــــور سعيد

||8454 |بــــ فخرى ذىك حن|يه|تـــي  |فيلوبــــ ى شمس هندستـــ عي 

48663 لح محمد|مي ص|لح س|ص لفيوم|لعلوم |ر |د

7|o|98 حمد عىلي|يمن محمود عيد |مجدى  لمنصوره|عه |زر

76882 لمهدى محمد|لد محمد |ر خ|مي هره|لق|صيدله 

4762o9 ن ل|لع|لسيد عبــــد |مل |بــــ ك|إيه| مي  سكندريه|ل|حقوق 

37oo|7 لمريىح |تـــ محمد |مد شح|محمود ح ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

87o6|9 حمد حسن عىلي|حسن  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

82927 محمود صبــــرى محمود سيد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|5447o حمد محمود|لد عىل |خ ى شمس هندستـــ عي 

24538| عيل عفيفى|سم|حمد |ئى |م| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

635265 ىط محمد|لع|هيم عبــــده عبــــد|بــــر|ء |ل| زيق|لزق|صيدله 

49989 حمد|حمد محمد سيد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

762839 در|لق|لرحمن عبــــده عىل عبــــد |عبــــد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

49858o تـــه|حمد أبــــوشح|لسيد |رتـــ عيد |س تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

852849 حمد|سيد | يشي رض بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7|6375 حمد جبــــر|حمد |محمد يوسف  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4o88o7 بــــ|ندى محمد عطيه محمد رح |نوعيتـــ طنط

7o3353 لزلمتـــ|لح |لسيد ص|تـــم |لسيد ح| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

75324 عيل|سم|حمد محمود |ء |شيم مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

24||45 حمد|هلل قطبــــ |محمد محمود عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

322964 لرسول سيد منصور|هدى عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

77oo7| ن|لسيد علو|حمد |هلل عمرو |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

839244 ي |حمد حس|يه |
حمد|ئى ي لتـــرميم |

قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

4738| نور|هيم |بــــر|دل |هيم ع|بــــر| هره|لق|طبــــ 

85764| ي
تـــ|ح سيد شح|لدين مفتـــ|ء |ضى سيوط|ره |تـــج

3|4952 ى|هلل ي|محمود محمد فضل  سي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

698oo6 للطيف|لحفيظ عبــــد |ء محمد معوض عبــــد |دع بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد
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629|69 هيم|بــــر|لسيد |ن محمد |يم| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

884864 محمد نرص مبــــروك يونس  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

3o6o6 ى حسن|ره ع|س صم حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

899735 لعزيز محمد |هر عبــــد|لظ|ء عبــــد|رس| سيوط|حقوق 

238259 م|لسل|ملك محمد خلف مهنى عبــــد  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

54|99| مد مسعود محمد|حمد محمود ح| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

627662 ى محمد عبــــد | دين لرحمن|خي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|44698 م حسن محمد|حبــــيبــــتـــ حس هره|لق|بــــ |د|

4295o4 ى |عيل |سم|ح |حمد صل| ى|مي  لخبــــي  |علوم طنط

243766 ى عبــــد |لق|ء عبــــد|عىلي در رزق|لق|در حسي  لفيوم|عه |زر

|44o92 |لسق|ء محسن محمد محمود |ل| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

35||56 حمد محمد |لسيد |ل |حمد جم| |ره بــــنه|تـــج

789936 رك|لق مبــــ|لخ|يمن عبــــد |ء |رس| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

284428 هيم|بــــر|ف |هيم خل|بــــر|طمه عمر |ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o73o4 ئيل شكرى  |تـــرين عزتـــ ميخ|ك ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

5ooo45 ن ذهبــــ|ن سليم|ضىح رضو تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

236972 بــــ محمد|لتـــو|رؤى محمد عبــــد ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2|947| ف محمد عبــــد|فريده  بــــ|لوه|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

46||5 وق سيد صل لدين سيد|ح |رسر هره|لق|حقوق 

8837o| ل |ئيل غبــــري|بــــر ميخ|نس ج|ن سيوط|طبــــ 

488483 لسيد|حمد خميس عيد | إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

|62o|9 محمد مرىس حسنى مرىس ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|26358  محمد عىلي عبــــد 
در|لق|تـــفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

45|5o7 لسيد عىل زكرى|عىل  لشيخ|هندستـــ كفر 

82985| دي محمد عرص|له|بــــ عبــــد|رح دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

46|25 جمعه يىح محمود| نور ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

8|3o46 سحق|بــــولي |ئيل فريد ن|ميخ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|288|| د مصطفى عىل مصطفى|زي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6978 ن حسن جبــــر|طمه رمض|ف هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4o756o محمود حسن عىلي| ند إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 
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9o4974 طمه يوسف محمد عليو |ف ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

329oo9  عىلي|محمود عبــــد
ى
لنبــــى عىل دسوق |ره بــــنه|تـــج

9|983 لم|يىحي عىلي يىحي س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|75959 لعظيم|م نبــــيل محمد عبــــد |غر ن|حقوق حلو

8643o3 لعبــــد|نبــــيل حلىمي | رين|م دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

97432 لحميد|ل عويس عبــــد |لرحمن جل|عبــــد  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

26825o لخول|لحميد |لغنى عبــــد|دى عبــــد|ه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|35584 حمد|م محمد |ن حس|نوره هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9o2586 د محمد محمد |محمود رش ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

7|243o محمد عىل فتـــىح عيد محمد لمنصوره|حقوق 

|45o76 يف|ه يف يحن  رسر جر رسر د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

4597o7 لح|م محمد عىلي ص|سلىم عص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

45|2|o وى مسلم|لكل|م |لسل|محمود محمد عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

79|735 لنبــــى|ن عبــــد|لسيد رضو|محمد محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

77o842 |بــــر|مل |ر محمد ك|من
ى
هيم دسوق زيق|لزق|نوعيتـــ 

79685 لسيد|هلل محمد تـــوفيق محمد |منتـــ  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

324485 رزق| د حن|ئى ج|نوبــــ ه|بــــ| ى شمس حقوق عي 

268289 حمد حسن مصطفى عطيه| ن|صيدله حلو

6|28o8 لحكيم مدكور|يمن عبــــد | |ند |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

4o9524 در|لق|أحمد محمد ذىك عبــــد  |ره طنط|تـــج

33o645 ى كريم|رى ه|م  معي 
ئى |طبــــ بــــيطرى بــــنه

757862 لم|س صبــــرى محمد عىلي س|ين| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

6o3|o3 لبــــخ|عىل | حمد نج|رس |ي لمنصوره|ره |تـــج

4oo456 دى|له|زى عبــــد |لمغ|حبــــيبــــه عىل محمد  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|6o499 دق|دل موريس ص|م ع|ر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4|7o47 ن|وى رسح|ل هند|وى جل|نهيل هند لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

79o|46 هيم|بــــر|بــــتـــ |حمد ثــــ| |لي|د زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

877548 ى |نور محمود |ء محمد |شيم مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

36||66 هر فهىم محمد هنيدى|يتـــ ط| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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33967| هيم|بــــر|حمد عبــــده |ح |صل |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|3|424 جرجس طلعتـــ جرجس سعيد ى شمس| لسن عي 

53oo53 لمجد|بــــو |محمد سيد عبــــده  سيوط|هندستـــ 

4o343 رص جمعه محمد|لن|ء عبــــد|عىلي ن|فنون جميله فنون حلو

893848 ن  |ن عثــــم|ء فتـــىح نعم|عل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

677479 لجنيدى عىل زين|حمد محمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

43333o ي |عل
مقلد| لوف|بــــو|ء مصطفى |علوم طنط

328642 حمد|د |ل عو|عمرو جم |ره بــــنه|تـــج

3423o مه محمد محمود مصيلىح|س| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4|46| مصطفى محمد مصطفى محمد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

328322 د حسن محمد عىل|كريم عم ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

362o29 لحميد سيد|مح عبــــد|ل س|بــــل |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

9o9785 لرحيم  |بــــتـــ عبــــد|عمر محمد ثــــ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

692339 ف |ن |نوره بــــو مسلم محمد صبــــرى|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o552 هلل|هلل ضيف |رس محسن عبــــد|ف ن|حقوق حلو

436938 ى عبــــد |ي هيم مصطفى|بــــر|لقوى عىل |سمي  لشيخ|ره كفر |تـــج

9|4772 لرحيم حسن  |رفعتـــ عبــــد| دين سيوط|بــــ |د|

265938 ىط|لمع|بــــو|يمن صبــــىح |هلل |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

62o353 لمحجوبــــ|تـــ |د|بــــ س|هبــــه إيه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

363355 لونيس|حمد سيد محمد عبــــد| ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

843494 ن|هيم سليم|بــــر|حمد محمد | ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

4|4o8o لعزيز |ر عبــــد|لستـــ|رص عبــــد|لن|طمه عبــــد|ف
ي|لبــــ|عبــــد

ى
ق

ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|3|2o| للطيف|هيم محمد عبــــد |بــــر|حمد |ئى |ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|77446 لمنعم|م محمد عبــــد |حبــــيبــــتـــ حس كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7|6|8 سحق خليل|مح محروس |س ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

35689 ف محمود عبــــد|محمود  لكريم بــــشي |رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7647|| وع|ر مجدى محمد مط|من ره بــــور سعيد|تـــج

496859 ى صبــــىحي |ي بــــ|لوه|لسيد محمد عبــــد|سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4|5|96 عيل|سم|لد زين |نىه خ لشيخ|بــــ كفر |د|
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4o5|55 وى|لدفر|فظ |س مصطفى ح|محمد عبــــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|266 ى|م نبــــيل فكرى فرنسيس| رتـــي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o7944  
ى
هيم مصطفى|بــــر|محمد شوق ي صىح ري

لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

8|5492 ي مرقس حن|يدي ه|ه
|ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4|3o|7 هيم مصطفى منصور|بــــر|ل |م كم هره|لق|م |عل|

89o869 دق |لحكيم محمد ص|طمه عبــــد|ف سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|76o67 هيم|بــــر|وي |محمود محمد طنط ي للفن|
|دق قن|لفنى

338445 لخولي|هيم |بــــر| |طمتـــ حسن زكري|ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

372362 ف محمد س|محمد  بــــق|رسر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

44|53 حمد محمد محمود عبــــده| ن|علوم حلو

68747o ىط|لمع|بــــو|هيم محمد|بــــر|م محمود  ن|طبــــ حلو

5o|835 ن|ل شعبــــ|بــــتـــ غ|عبــــده ثــــ| رين|م زيق|لزق|عه |زر

876529 حمد عمر  |يوسف محمد  سيوط|ره |تـــج

89|879 ر عىل |مختـــ| ن زكري|يم| سيوط|تـــمريض 

4259oo ي|لفخر|لرحمن |لسيد عبــــد |لد |ن خ|رو
ئى سكندريه|ل|علوم 

78869 عيل|سم|عيل محمد |سم|محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8|8|38 دل نعيم تـــوفيق|دي ع|ف ي|طبــــ 
|لمنى

242234 لعزيز|ن عبــــد|طمه رجبــــ شعبــــ|ف ن|حقوق حلو

447o86 لخي |بــــو |لرحمن يوسف |محمد سمي  عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

|55235 ن|حمد زهر|حمد سيد |مريم  هره|لق|ر |ثــــ|

328|9| عيل|سم|حمد |هيم |بــــر|حمد سعد | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

5367o5 ل|لسيد محمود عطيه هل|محمود  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

494693 م|لر|لبــــيبــــ أنور لبــــيبــــ أحمد  تـــربــــيتـــ دمنهور

33o569 تـــه|لعظيم شح|رص يوسف عبــــد|يتـــ ن| |بــــ بــــنه|د|

23o97| ج|هيم حج|بــــر|حمد محمد | ن|بــــ حلو|د|

|5589o هلل|م حندوق عبــــد |يوسف س تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

75682o هيم محمود|بــــر|طف |هيم ع|بــــر| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم
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32o33| د|لجو|ل محمد عبــــد|ن جم|نور ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|65924 عيل عىل فهىم|سم|م |له| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

6o3346 بــــوفوده|هيم |بــــر|ره نبــــيل |س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

62|3o2 مر|رس رزق صبــــرى محمدع|ف ره بــــور سعيد|تـــج

27823| لغنى حسينى|لسيد محمد عبــــد|محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|685o دل محمد عوض درويش|بــــسمتـــ ع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8528|8 لنبــــي|تـــه عبــــد|بــــر شح|تـــه ج|شح ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

45|35 تـــ محمد | لحليم|هيم عبــــد |بــــر|مي  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

279|5| ف خ| لحميد شعي |لد عبــــد|رسر ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

287476 لموجود محمد عفيفى|حمد محمد عبــــد| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

645729 تـــ|هيم درويش فرح|بــــر|لسعيد |ح |صبــــ ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

339953 حمد مرىس|ح |لفتـــ|محمد رجبــــ عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

7|o77o م عمرو فتـــىح عىل قشطتـــ|حس لمنصوره|طبــــ 

327329 لسيد|نور فرج | |دين هره|لق|بــــ |د|

529774 عيل محمود نصي |سم|حمد محمود | سكندريه|ل|هندستـــ 

|5966 لسيد|دل |لسيد ع|سل |بــــ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

332o39 ح محمود|لفتـــ|ء محمد عبــــد|رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4|829 حمد|لسيد |حمد |يوسف  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

775365 تـــم عىل بــــيوم|عمر ح زيق|لزق|ره |تـــج

254437 ح معوض حموده|يمنى صل هره|لق|صيدله 

4334o6 ف محجوبــــ |هر |ط ي|رسر لعزبــــ يحن  |طبــــ طنط

353o6o حمد عىل|كريم عىل  ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

34967 زق حمزتـــ|لر|حمد عبــــد |يوسف  ن|بــــ حلو|د|

7||3o6 بــــو بــــكر حسن|حمد |هلل محمد |عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

|7o4o9 تـــه|شنوده جرجس تـــوفيلس شح هره|لق|حقوق 

2|9oo8 بــــ|لوه|محمد عبــــد| محمد رض ن|حقوق حلو

49624| ي 
عيل عيس|سم|سحر مصطفى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

64|8o9 حمد حسن حسونه حسن حسن| زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

4874|8 لس نبــــيل ع |يد نسيم حن|كي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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326893 ى |منتـــ  حمد محمود|هلل حسي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

855499 ض|س محمود ري|لد عبــــ|خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

25972o م محمد محمود|ء عص|سم| شمون|نوعيتـــ 

9232|6 لحميد |لمجد عبــــد|بــــو|ن محمد |نوره ج|عه سوه|زر

249|o6 هيم|بــــر|سط |لبــــ|ء ظريف عبــــد|سم| |ن طنط|سن|طبــــ 

229|99 هلل|روق عبــــد|دل ف|ن ع|يم| عه مشتـــهر|زر

259822 |لسيد معن|م فتـــىح |له| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

6o2449 هيم|بــــر|ندى محمود محفوظ  |ره طنط|تـــج

858o7o زم محمد سعد محمد|ح ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

45|93o ي
هيم ليمونه|بــــر|هيم |بــــر|هيم |بــــر| |دئى ط|بــــ دمي|د|

34664o لسيس|ن محمد |ء محمد رمض|هن ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

6|9|37 ل|لسعيد هل|محمد محمد محمد | ند ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

45672 لحليم|تـــه عبــــد |لح شح|ريم ص هره|لق|بــــ |د|

265o9| لعليم عىل|مصطفى عىل عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

52||o9 بــــو عىل|لحميد  |بــــوبــــكر عبــــد|لحميد |نشين عبــــد ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

236869 ر|حمد بــــك|كرم محمد |هلل |منه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23o862 لرحمن عيد سيد حسن|عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

52|78 لعظيم|ر عبــــد |لستـــ|ره وفدى عبــــد |س علوم بــــنى سويف

|5543| م|م|بــــو زيد |م |م|جر |ه يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

528||6 ي |حمد غيط|حمد محمد |
بــــو دقتـــ|ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

264o83 ى غريبــــ تـــوفيق محمد شبــــ|ي يك|سمي  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8o||9| د نجيبــــ بــــستـــكىلي|سوسنه عم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|3|843 ن محمود|حبــــيبــــه محمود سليم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

683933 ن|ل حسن رمض|يمن كم|هدير  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|39o47 ح محمد عوض|لفتـــ|دين عبــــد |ن ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|2o25 مر|لدين حسن ع|ل |حمد جم|حمد محمد | |ره بــــنه|تـــج

784367 لحميد|لمنعم عبــــد|ديه محمود عبــــد |ن زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6396o6 ى |سم| ى محمود حسي  م|م|ل|ء حسي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|9344 ي|ر
بــــوعلفه|لفضيل |عيل عبــــد |سم|محمد | ئى ره دمنهور|تـــج

6|5862 لبــــربــــي |عمر زغلول محمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

633479 هيم|حمد محمد عىل إبــــر| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|
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|3o847  عىلي سيد
محمود مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|96oo لرحمن|دي عبــــد|له|يتـــ فتـــىحي عبــــد| ى شمس|د| بــــ عي 

6o5|92 ي
حمد لقوشه|لحليم |ممدوح عبــــد | دئى لمنصوره|علوم 

6|587 هيم|بــــر|يه محمد محمد محمد | تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

59o|4 ي |بــــر|ء |ول
هيم|بــــر|هيم مصطفى بــــ بــــنى سويف|د|

685999 لسعيد وهيبــــ|تـــ |لشح|ن |يم| لمنصوره|حقوق 

237493 دل محمد خليل|ء ع|شيم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

786737 ج|وى رس|لششتـــ|ء حسن |حسن ى شمس|د| بــــ عي 

35646o لسيد عىل سليم|ن |محمد رمض بــــ دمنهور|د|

858429 ء محمد محمود محمد|سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|3675 حمد|لم |حمد محمد س|مه |س| زيق|لزق|عه |زر

7|22o4 ن عيس|ن رمض|حمد محمد رمض| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7375| لح|وع ص|ر سيد مط|زه| لفيوم|عه |زر

346546 فع|لش|ر سيد عمر محمود |من ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

683752 هيم|بــــر|تـــ حسن |حمد محمد بــــرك| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

679o53 يوبــــ|م عىل محمد عىل محمد |حس لمنصوره|ره |تـــج

|34359 ن لعزيز|لعزيز محسن عبــــد |عبــــد | مي  هره|لق|صيدله 

6||2|| مصطفى محمد صديق موىس ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

8476o هيم تـــوفيق|بــــر|حمد تـــوفيق | بــــ بــــنى سويف|د|

689488 ه عم| لدين|حمد عز |د محمد محمد سيد |مي  ى شمس طبــــ عي 

5o9982 ي |
ر|لغف|نور عبــــد |حمد مرضى عه دمنهور|زر

922o73 تـــبــــ |رق محمد ر|سلىم ط ج|ره سوه|تـــج

9|9352 د  |سط حم|لبــــ|ل عبــــد|لرج|زينبــــ عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

42|488 للطيف|حمد عبــــد|حمد يوسف |يوسف  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

68o427 حمد|لسيد |لدين |م |لسيد عص| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

925458 ء محمد محمد بــــخيتـــ  |سم| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

863368 ن|لد عىلي عش|خلود خ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

284976 لمجيد محمود محمد|لح عبــــد|ص |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

688373 حمد محمود|حمد مجدى محمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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439996 ي
لق|لخ|حمد عبــــد |لسيد |حمد | |دئى لشيخ|بــــ كفر |د|

8||544 عويس عىلي| لهدي رض|نور  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

7895|2 حمد طلعتـــ بــــيومي|ن |رو عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

76|984 ى |لر|ئى عبــــد |وليد ه لسبــــىك|زق حسي  سيوط|بــــ |د|

766788 ى بــــخيتـــ |لمعبــــود |مصطفى عبــــد  عيل|سم|مي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

694343 تـــ|ئى محمد محمد فرح|م| لمنصوره|بــــ |د|

286o87 لمحسن|حمد عبــــد|محمود حمدى  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

4o52|5 ىطي سعد|لع|م عىلي عبــــد |رس هش|ف ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6|62|8 بــــيه|رق عبــــده طر|عبــــده ط |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5|2o28 حمد خميس رجبــــ نصي | بــــ دمنهور|د|

787357 سمر محمد محمد محمد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

76oo|o ل خليل|لع|فتـــ عبــــد |هدير ر لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

498344 كر لطفى|دل محمد ش|سمر ع ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

34748 هلل|ل عبــــد|ح كم|محمد صل دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

23676| ى  ى لسيد محمد|م |م|كيى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|4878 حمد|شم |م ه|يوسف هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

879672 د ثــــروتـــ سيد محمد |جه ج|بــــ سوه|د|

428854 مر|مر محمد ع|دل ع|أحمد ع ن|طبــــ حلو

8682|| ر محمد عىلي|لستـــ|سيد عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

7|8|3| وق  |لنج|بــــو |حمد |حمد |هيم |بــــر|رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|22o7 ج|م عطيتـــ تـــ|م|محمد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

7o6o27 لبــــديوى|ز |لبــــ|ز |لبــــ|لسيد |حمد | لمنصوره|هندستـــ 

923|79 لفضل |بــــو|محمد محمود | غيد ج|بــــ سوه|د|

862o9o رمسيس عزمي كندس| دون|م دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

43424o ض رجبــــ|ح ري|بــــسمه فرج صل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|489o8 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد |نعمه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5|6|o3 ى |كريمه مختـــ |لبــــن|ر عوض حسي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

77564 لسيد|هلل محسن يىح |منه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

886376 مصطفى ممدوح بــــدر محمد  سيوط|بــــ |د|

82|928 حمد محمد|لمعتـــصم محمد | سيوط|حقوق 
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628467 مر|هيم ع|بــــر|ىط |لع|ء وصفى عبــــد|سم| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

329989 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد|ن عبــــد|نوره |بــــ بــــنه|د|

8949o5 س حسن عىل |مهند عبــــ ج|ره سوه|تـــج

536868 س|لي|لمسيح |ك عبــــد|لمل|لمسيح عبــــد |عبــــد تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

68769 ى بــــكر عبــــد |جه ر|لستـــ|د حسي  لفيوم|صيدلتـــ 

7565|8 دي تـــوفيق|لبــــغد|عمر تـــوفيق محمد  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

7o847| لعزيز|سلىم محمد محمود عبــــد  لمنصوره|حقوق 

||5o88 يه عم مل|د مفيد ك|كي  ى شمس|تـــج ره عي 

528542 لحليم|للطيف عبــــد |حمد عبــــد |هيم مجدى |بــــر| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

36998o وى|لعم|لم |لحميد س|لسيد عبــــد|سهي   هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|45o9 ذلي|لش|لحميد محمود |حمد نبــــيل عبــــد | سكندريه|ل|حقوق 

6o6596 ئى|لشلق|ج  سعد |مؤمن ن ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

367267 ء وجيه طه مسعد|وف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

76o435 ي محمد|لدمر|مي  |ل|مصطفى محمد 
ئى ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

442634 سم|لغنى ق|هيم عبــــد|بــــر|مريم  لشيخ|عه كفر |زر

7o9o36 لسيد|حمد جبــــر |ئى مصطفى |م| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

886556 هلل  |بــــ رزق محمد عبــــد|لتـــو|عبــــد |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

|39o66 ر|د سعيد نص|ء رش|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

89772o ف مرىس عبــــد|مرىس  بــــر |لج|رسر ج|حقوق سوه

675268 للطيف|م عبــــد |لتـــه|حمد |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

65886 هيم|بــــر|لد عربــــى |محمد خ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

337558 ر عبــــدربــــه|لستـــ|م عبــــد|ل عص|بــــتـــه| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

49646| ي حسن  هلل| |هيم عط|بــــر|رضوي خي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

634333 ى عيس عطيه حنضل نرمي  زيق|لزق|بــــ |د|

254|43 ن|لمقصود زهر|حمد زينهم عبــــد| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

26324 حمد سعيد محمد عىل حسن| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

895694 لرحيم عىلي |مصطفى عبــــد| عل ج|بــــ سوه|د|

542568 هيم محمد|بــــر إبــــر|هيم ج|إبــــر| مه تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6|3342 لحميد صقر|لحميد محمد عبــــد|محمد عبــــد |ره طنط|تـــج
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696999 س|لدين عبــــ|ح |م صل|محمد عص لمنصوره|علوم 

|5566| ن|لطوجى محمد سليم|ر مسعد |من ن|بــــ حلو|د|

8894|6 سيد | لوف|بــــو|لد محمد |خ سيوط|حقوق 

52765o هلل محمد|د |سلىم مدحتـــ طه ج سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

449|62 تـــي|لزن|دي عىلي |له|محمد عبــــد  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

5|7742 تـــ مهن وي|لحص|حسن | أمي  بــــ دمنهور|د|

|3|938 لسيد|هيم |بــــر|ء عىل |رس| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

489829 حمد محرم|ل قطبــــ |ء جم|آل سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

3|7622 حمد محمد|رس سيد |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

925547 حمد  |ل |لع|نور عبــــد|محمود  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|62325 يوسف خميس عىلي سيد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|44o25 وق عبــــد  لنبــــى رجبــــ جمعتـــ|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|2439 روضتـــ يوسف محمد يوسف هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

493362 يف ع دريس|حمد |دل |رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

44o7o3 ه بــــل| يم محمد|لد|ر عبــــد|لستـــ|ل عبــــد|مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

755562 بــــ حسن|لوه|حسن محمد عبــــد  سيوط|هندستـــ 

367676 م محمد مصلىحي|محمد عص عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

443o84 ج |لبــــلتـــ|هلل |هلل عبــــد |له محمود عبــــد |ه لشيخ|تـــمريض كفر 

273332 حمد|ن جبــــل |منيه رمض| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

2|3529 ندى مجدى تـــوفيق زين ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

823|23 لمنعم صديق|حمد عبــــد|جر |ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

868558 حمد|سم حسن محمد |لق|بــــو| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2877o ى  حمد هريدى|يوسف حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

37|48 هلل جرجس|م جرجس عوض |ر م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

64|774 حمد زقزوق|حمد محمد |يه | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

9|5784 خر |د ز|عيد سمي  ج سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

434|24 |جورج رزق بــــ| ن|جولي
ى
ق |بــــ طنط|د|

375o64 ن وليد سمي  سعد|نور ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط
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8o||69 تـــه محمود|د شح|خلود عم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6o4778 ه مسعد عبــــد | |لزرق|لسيد |لىح |مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o9o75 وى|لشن|لحميد |نس محمد عبــــد |ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

27324| حمد|شم |حمد ه|شم |ه دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5|948 هلل محمد|م عبــــد |ء عص|شيم ي سويف
تـــمريض  بــــنى

438oo5 لىح شلبــــى|ع عبــــد |لسبــــ|بــــ |هلل إيه|منه  لشيخ|بــــ كفر |د|

|75|o| ى|مصطفى ي رس محمود حسي  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

8o6282 ي | لي|د
لدين محمد|سيد صفى ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 

ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و
تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى

ريتـــ|د|ل |

84745 لمول|د|محمود محمد عويس ج ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

2|8563 رس بــــخيتـــ|ل ح|جرجس جم ن|حقوق حلو

488o48 |لحليم عط|هيم عبــــد|بــــر|محمد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

9737o ن موىسي|طمه جمعه شعبــــ|ف ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

7o8753 لمهدى عىل|ء عىل عىل |رس| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

696|58 حمد فوده فوده|لملك |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

|48398 ه حم هيم|بــــر|لرسول |ده عبــــد |ني  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

865268 رص|ل ح|لرج|ل عبــــد|ء جم|دع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3o|52 ى  هيم|بــــر|ندي سيد حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

44465 ل محمد|لد جم|بــــوىس خ ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

639997 ي س|م|
لحفنى|لم |لم محمد س|ئى زيق|لزق|بــــ |د|

56|52 دق محمد|حمد محمد ص| ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

353243 ى| حمد طه حسن حسي  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|742o9 ه محمد محمد مصطفى معوض| مي  ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

449299 ن|لد محمود محمد شعبــــ|خ |هندستـــ طنط

244697 ى|لبــــيوم |لدين محمد |حمد مىح | مي  هره|لق|ره |تـــج

345o36 د مصطفى|لجو|ضىح ربــــيع عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6975|6 لسيد|لىح محمد |ح عبــــد |لسيد مصبــــ| لمنصوره|ره |تـــج

75|388 بــــ|لرحمن طلعتـــ حلىمي |عبــــد  ض|لسيد رسر علوم بــــورسعيد

763264 هلل|لعربــــى عبــــد |لسيد |رق |ر ط|من معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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|4822| لرؤوف|لرحمن عبــــد |مه عبــــد |س|جر |ه م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

895465 حمد محمد |م |لسل|حمد عبــــد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

26556o دهم ثــــروتـــ يوسف مـحـمـد غيـثــــ| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|62479 ن طلبــــه|عمر سعيد رمض ى شمس|تـــج ره عي 

69||6| لبــــيوم|لبــــديع |لبــــيوم عبــــد |عزه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4o2|23 بــــر|حمد ج|م محمد |سل|محمد  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

546775 وى|لقرش|هيم |بــــر|محمد صبــــىح محمد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

433376 مد عىل جبــــل|دل ح|حمد ع| |تـــربــــيتـــ طنط

7o7937 لمتـــول|هيم |بــــر|حمدى محمد محمد  لمنصوره|ره |تـــج

28327 لحميد جبــــر|لعزيز عبــــد |محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|29364 هيم|بــــر|هلل |لد فتـــح |حمد خ| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7769o| د|دل محمد محمد ج|ء ع|ل| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

343753 تـــ | ح طوجى|لفتـــ|عيل عبــــد|سم|مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

75|469 للطيف يوسف|للطيف عبــــد |لد عبــــد |سهيله خ هره|لق|ج طبــــيع |عل

538|| بــــ محمد|لتـــو|ىط عبــــد |لع|بــــرين عبــــد |ص ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

436|44 ل|لخل|ح |لفتـــ|لسيد محمد عبــــد |د |زي لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

8|2969 س كريم|لحميد خلف عبــــ|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

427596 بــــ|لمنعم محمود خط|رق محمد عبــــد|لم ط|س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3|||36 محمد مصطفى محمود رشدى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

326673 لسيد محمد|لبــــنى يشي  ى شمس|د| بــــ عي 

256343 ضى|حمد م|م محمد |سل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

753965 هلل سعد|ء محمد عبــــد |شيم عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

64|7o لدين محمد سيد|م |هد عص|ن ره بــــنى سويف|تـــج

|66947 هلل عدلي سعيد|لمعتـــز بــــ|لرحمن |عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

62|322 لبــــكرى|محمد لطفى محمد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

||9843 يم|لد|هلل محمد عبــــد |ء عبــــد |لد عل|خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

35|o9o بــــ|لدين سعد خط|بــــسمتـــ عز  ى شمس صيدله عي 

762|38 ق|لرحمن لطفى متـــول عىل |عبــــد  وى|لشر حقوق بــــورسعيد

426466 قوتـــ|يشى محمد ي| لي|د سكندريه|ل|عه |زر

4o8676 ي|ر
ح عىل حمزه|لفتـــ|فوزى عبــــد | ئى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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|42647 ى عص|ي ى|حس| لعل|بــــو |م |سمي  ني  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

|64562 لرشيد|ج  عبــــد |بــــر ن|محمد ص ن|هندستـــ حلو

4o563o ى عبــــد |رؤى هش لمجيد|م محمد حسي  سكندريه|ل|حقوق 

6o|975 ر|لبــــيط|هلل |ء محمد عبــــد |سم| |تـــربــــيتـــ طنط

696979 لم|هيم س|بــــر|لسعيد عوض |محمد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

53o387 بــــ|ر متـــول دي|هر مختـــ|زينبــــ م بــــ دمنهور|د|

9o473| لسيد عىلي |حمد |ن |نوره ج|تـــربــــيتـــ سوه

2|2596 ف |لدين |ء|عل هيم محمد خليفه|بــــر|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

248o28 مر سليم|عىل حسنى ع| نور تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

8oo63| لمجيد|لعظيم عبــــد|حمد عبــــد|عبــــده  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

2|4o78 هيم|بــــر|ل |لع|هيم عبــــد|بــــر|ندى  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

9|4364 حمد فرغىل مصطفى  |ره |س ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

332577 لق مرىس|لخ|يتـــ موىس محمد عبــــد| |نوعيتـــ بــــنه

7887o8 زى قطبــــ|حمد مغ|جر |ه ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

438528 ى | وى|لتـــط|هيم |بــــر|حمد سعيد حسي  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

5o6333 بــــحر|ل|بــــسمه حسن عىل محمد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

6782| ر|ن عم|ء محمود رمض|عل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

355675 ن خليل جيد خليل| مي  ى شمس|زر عه عي 

622|9| لزفرى|ع |رص رجبــــ من|مريم ن ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

529422 |ل عبــــد|محمد هل
ى
لعظيم مبــــروك دسوق ي صىح ري

سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

53529 د فرج|لجو|حمد سعد عبــــد | ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

6|264 ي ذكري عبــــد |
لرحمن|حمد مصطفى رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

286473 لطوجى|ن |بــــر سليم|حمد ص| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

622o82 ن|هيم رضو|ن إبــــر|قتـــ جمعتـــ رضو|إرسر ط|حقوق دمي

296665 ه عبــــد| حمد|لمعز عىل |مي  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5o8752 لم|لصبــــور عىل عىل س|ح عبــــد|صل سكندريه|ل|عه |زر

632823 لسيد|لحميد |منيه محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

526|6| هيم عىل|بــــر|لسيد |دل |محمد ع سكندريه|ل|هندستـــ 

3523| حمد|ئل محمد |مريم و ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5o5289 يم|لد|حمد طه عبــــد |ل |بــــل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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865223 لقوضي عوض|لمنعم محمد |كرم عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

3|633o حمد|سيد | لعل|بــــو |ن |يم| سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

|2o389 ى م لبــــيبــــ فهىم|عص| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

|48892 ل محمد محمود|جم| رن هره|لق|حقوق 

273295 ن|حمد سليم|حمد محمد |لرحمن محمد |عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

866o89 ي محمد |سل| حمد|م خرصى ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

333o8 لسيد حريز|ء بــــدوى |شيم تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

496358 وى|لتـــل|ن عطيه محمد |ر شعبــــ|من تـــربــــيتـــ دمنهور

62527 ض محمد|ن ري|م رمض|حس ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5o2564 ى|بــــر عبــــد |محمد ج لسميع سيد حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

64o78| ى عبــــد  در عبــــدون|لق|لمنعم عبــــد |محمود حسي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

7557oo ى ى محمد عيد حسي  حسي  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

4267|2 سط يمنى|لبــــ|سعد عبــــد | دين تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

876o23 كر جورج   |نوبــــ جرجس ش|بــــ| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

5|9o35 وى|لحن|هيم |بــــر|د |هيم ج|بــــر|يه | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o|6o4 |لبــــن|ود |حمد د|ء حموده |شيم |بــــ طنط|د|

52|47| لجيسر|مريم مصطفى سعد  سكندريه|ل|طبــــ 

5|6484 بــــينى|م سعد |لسل|نىح  عبــــد | لشر |حقوق طنط

6259|2 لرحيم محمد يوسف|أحمد سعيد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

44327 ع|رص فكرى رف|هلل ن|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

475874 هيم حموده محمد|بــــر|ن مسعد |مرو سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2o6|9 ض مرقص صليبــــ|ديفيد ري هره|لق|حقوق 

85o639 م|جد عيد خز|ركو م|م سيوط|ره |تـــج

|58575 حمد حسن عىلي|ن |نور هره|لق|طبــــ 

5|6882 وي|لجعفر|ن محمد سعد |ن عرف|يم| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

8|77|9 ين غ لبــــ|م غ|م|لبــــ |شي  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

62799| نور حسن طويلتـــ|لدين |ء |هلل عل|عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

|7456| ي
هيم|بــــر|ح يونس |صل| دئى سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 

لهرم|ره | سق

|39859 لعزيز مرىس|هدير مرىس عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 
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877397 حمد  |ل مكرم محمد |عتـــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o4365 هيم|بــــر|لسيد |هلل محمد عىل |منه  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

434|29 لبــــيوم|لفضل |بــــو |بــــ محمد |رح |علوم طنط

92o679 حمد |لسيد محمد |عىل  ج|عه سوه|زر

|25594 هر|لعزيز محمد ط|هر عبــــد |حمد ط| ى شمس|تـــج ره عي 

27o322 لشيخ|مه |يمن نجيبــــ محمد سل| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

449826 تـــ|مد كر|لسيد ح|يوسف محمود  |حقوق طنط

5|3947 ى زيتـــون|س ر تـــ سعيد صبــــىح حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

49664| يزتـــ محمود محمد خميس عوض|ف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7oo68| يف سيد  هيم|بــــر|حمد يوسف |محمد رسر زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

6393|3 هلل محمود يوسف|ر محمود عبــــد|عم زيق|لزق|صيدله 

695945 ن|ل محمد ذىك عىل رضو|جم لمنصوره|هندستـــ 

4|7522 ي عىلي|هيم |إبــــر
لسيد محمود بــــسيوئى لمنصوره|حقوق 

66356 ن|حمد عثــــم|مل |د سعيد ك|زي كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

48848| حمد مصطفى|لدين |م |حمد حس| ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

4|8o67 حمد|لرحمن سعد |رق عبــــد|ديه ط|ن لشيخ|نوعيتـــ كفر 

266567 لمهلبــــ|لمحسن |يمن محمد لطفى عبــــد |ره |س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8o6|52 ف يوسف |بــــشوي  وس|ندر|رسر ي|تـــمريض 
| لمنى

89838o لحميد محمد بــــكرى |طمه عبــــد|ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

3|7674 ى|م خ|سل| لد سنوىس حسي  ى شمس حقوق عي 

|72526 هيم|بــــر|محمود محمد سيد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

335o46 حمد|رتـــ محمود فتـــىحي |س ى شمس|تـــج ره عي 

767294 ى|زم خ|ح لد محمد حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

2|6294 حمد|طف محمد |لرحمن ع|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

258239 ن|لعليم بــــدر|نور عبــــد|محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

77o527 حمد سعيد عيس محمد|محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

775o2o تـــ حسن|لشح|خلود حسن  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

78o29| لحميد|حمد محمد عبــــد |مصطفى  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7|7o27 لسيد متـــول محمد|محمد  لمنصوره|حقوق 

8o3397 هيم|بــــر|هر |ئل م|نوبــــ و|بــــ| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى
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75|222 عيل|سم|لسيد |حمد |ميسون  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

836|56 ين حس ي محمد |شي 
حمد|ئى دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

344788 لقطري|حمد محمد يوسف |ن محمد |يم| ى شمس|تـــج ره عي 

76|343 ح|لفتـــ|بــــدين سيد عبــــد |لع|محمود زين  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|7|46o ى محمد مهنى عمر حسي  لمنصوره|حقوق 

5o623 حمد عويس|حمد مجدي | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

83oo99 لدين|مىحي | لوف|بــــو|ر محمود |من |نوعيتـــ قن

323o76 ل فهىم خليفه حسن|طمتـــ جم|ف ى شمس|د| بــــ عي 

263368 لنبــــى|لمصلىح عبــــد|حمد |ن ممدوح |يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

839|86 ي بــــرك
تـــ|تـــ عىلي بــــرك|مصطفى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

26444 هلل|لرحمن محمد محمد عبــــد |عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

288|92 ى محمد عمر|ل|طمه |ف مي  بــــ بــــنى سويف|د|

69oo32 م|دى غن|له|هلل طه عبــــد |ن عبــــد |يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

498828 لسعدئى|ن سمي  فتـــىح |نوره ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

64225o وى|لهند|مصطفى مجدى محمود متـــول  زيق|لزق|هندستـــ 

49583o ي 
ي عثــــم|مصطفى

ف مصطفى ن عيد|رسر ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

779854 ر غنيم|لستـــ|دل عبــــد |رضوى ع سيوط|بــــ |د|

72o|2 لسيد|محمد لطفى | دين لفيوم|عه |زر

36o|29 هيم|بــــر|هيم سيد |بــــر|ء |صف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|55||o شم محمود|ن ه|ندى شعبــــ ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

255876 بــــوخليل|حمد عىل |محمد  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6|8993 |لر|بــــسمه أيمن محمد محمد 
ى
زق ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4|3o68 طمه محمود محمد عمر|ف |تـــربــــيتـــ طنط

||7923 هلل عطيتـــ|د عبــــيد |يسوذورس عي| ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

46o9o ن|رق نوح سليم|نهله ط ى شمس|زر عه عي 

|2oo3| لنرص محمد|لد سيف |خ| رن ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

533|4 م|م|حمد |ن محمود |نوره حقوق بــــنى سويف

33885 س|ء وليد سيد عبــــ|عىلي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

88|882 لحليم  |س عبــــد|رص عبــــ|لن|يمن عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

757|62 هد|حمد مج|هيم |بــــر|يده |ع نوعيتـــ بــــور سعيد
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334435 ف محمد محمد د|كريم  ود|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

8oo577 ي|لد ف|حمد خ|
روق مصطفى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2o332 ى دل فخرى ذىك|ع| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

246766 حمد محمد|هيم |بــــر|رس |وليد ي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7|2552 ي
لبــــسيوئى|لغريبــــ محمد |حمد | |دئى ن|طبــــ حلو

357oo تـــ|لزي|يم |لد|تـــ عبــــد|معتـــصم محمد بــــكر زين هره|لق|م |عل|

546|24 حمد|ن |مه شعبــــ|ء محمد سل|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

25642o ى تـــ سعد| |مي  مجد خي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

833|o4 س محمد|كرم جبــــريل عبــــ ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

88o|2o م  |يز ف|مدحتـــ ف| ر|كل سيوط|بــــ |د|

43433 م محمد|ء مجدي ضي|رس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

5o42o6 هلل|د |لمجيد ج|لد عبــــد |خلود خ سكندريه|ل|صيدله 

2|2||3 ى|محمد سمي  محمد  مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

52|563 ن جمعتـــ محمد مبــــروك|يم| بــــ دمنهور|د|

846959 ن|ر عثــــم|لجبــــ|مه عبــــد|س| |رويد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

864598 يوسف محمد يوسف زىكي ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

436366 لسديىم|لحسينى |لسيد |حمد حسينى | سكندريه|ل|طبــــ 

|49495 ه رش| دريس|حمد |د |مي  هره|لق|حقوق 

7o8628 دتـــ|لمنعم زي|رق طلعتـــ عبــــد |يمن ط| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7oo|52 هيم|بــــر|هلل |هيم عبــــد |بــــر|ء |رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

36o56o ن محمد محمود متـــبــــول|نوره |علوم بــــنه

344253 ف عبــــد|هلل |عبــــد بــــو بــــكر|هلل |رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

565|| ى تـــله|عمر عص م حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

62469o محمد محمود عطوه عطوه درويش ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

64o77o لسيد غريبــــ عىل|ن |محمد مرج ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

838488 وس|مي قمص تـــ|مريم س ورصى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

683496 لحميد محمود عبــــدتـــ|مريم مصطفى عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5o|437 لسيد محمد بــــخيتـــ|لحليم حسن |عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

3|298 ى حسن محمد|ه يدى حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

646686 لسيد|طمه فرج حسن محمد |ف سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

Wednesday, September 5, 2018 Page 3800 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

227557 محمود سيد عىل سيد خليف  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

346798 ئ  خليل|للطيف هد|عبــــد| عل ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

359oo5 لرشيدى|م مجدى محمد |سل| |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

69353 لرسول|ء حسن محمد عبــــد |رس| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

72oo3 حمد محمد|ء فتـــىح |دع لفيوم|بــــ |د|

778844 ين فوزى  هيم حسن|بــــر|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

698|58 ف محمد ص|ر |من دق حسن|رسر لمنصوره|حقوق 

754796 س|دل سعد عبــــ|مصطفى ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

63638| بــــو سمره|لغنى |لسيد عبــــد|هلل |محمد عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

425436 ل مصطفى أحمد عىل|ء جم|رس| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

2338o حمد|حمد حسن مصطفى | ى شمس حقوق عي 

892943 ل محمد |لع|ل عبــــد|مه جم|س| سيوط|حقوق 

23oo63 ئى جميل محمد عفيفى|حمد ه| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

46||o9 ين مجدى سعد حج ج|شي  |حقوق طنط

896588 لمجيد  |لسيد عبــــد|للطيف |ء عبــــد|رس| ج|تـــربــــيتـــ سوه

844295 ى د عزيز|وجيه فؤ| مي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|6779| ى|لدين |حمد نور |رضوتـــ  مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

546528 هلل|لرحيم خلف |هلل عبــــد|حمد محمد خلف | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

87754| بــــتـــ محمد |مر ثــــ|ره ع|س سيوط|حقوق 

846||8 لعظيم|حمد منصور محمد عبــــد| |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

6o6645 د|للطيف أحمد حم|رص عبــــد |محمود ن ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

225866 محمد محمود محمد حسيبــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||5o54 ى يف حبــــيبــــ نصيف| يوستـــي  رسر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

824865 حمد|بــــر |ل ج|لد كم|خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o394| |  لعل|بــــو|لدين محمود |كريمه علم  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

79224| ن|ر عثــــم|لستـــ|ن عبــــد |م عثــــم|حل| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

578|o يد|شور ز|ن ع|ء شعبــــ|رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

34|858 لعزيز محمد|لعزيز عبــــد|ئى عبــــد|م| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

495652 ي|هلل |هيم فتـــح |بــــر|هلل مصطفى |عبــــد
ى
لدسوق ره دمنهور|تـــج
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696986 سم|محمد جمعه حمدى ق ن|طبــــ حلو

285397 يه محمد حفىطى صديق| |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

895222 بــــوبــــكر بــــخيتـــ |حمد محمد | ج|هندستـــ سوه

8|6853 ي عبــــد
هلل عوض جعميط|مصطفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

82o6o8 ى نصىحي فتـــىحي نجيبــــ| ستـــيفي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|9o33 ي|
مح سميح|رؤوف س| وليفى ي|ن |سن|ل|طبــــ 

|لمنى

3||5o لبــــديع محمد|رص عبــــد|لن|ده عبــــد|غ ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|3o36 بــــى|لمنعم خط|فكرى حمدى عبــــد  |ره طنط|تـــج

35o38| ح بــــيوم|لفتـــ|هلل بــــيوم عبــــد|عبــــد زيق|لزق|عه |زر

857o78 لم|حمد س|مد |حمد ح| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

64o875 حمد عىل محمد|لسيد |بــــ |شه ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

222758 حمد|بــــوزيد عىل |بــــ عىل |شه دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

8|9334 ف محمد عىلي| |دين
رسر ي|بــــ |د|

|لمنى

56283 حمد|ء محمد عىلي |دع ن|هندستـــ حلو

46o436 لسيد محمد|ل |ن جم|نوره سكندريه|ل|بــــ |د|

5478oo لدين محمد قريطم|ء |حمد بــــه|محمد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

68687 حمد ربــــيع محمد|م |سل| ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

2226|4 لمنعم سيد|منيه سيد عبــــد| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5||322 ن|هيم خليفه محمد غزل|بــــر|حمدى  طبــــ بــــيطرى دمنهور

69o|7| لسيد|لسيد سليم |ح |ره صل|ي ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

254972 حمد شوشه|هبــــه عىل  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o7582 محمود أحمد حسن زنفل ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

792o4o دى|له|مؤمن محمد رجبــــ محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

632568 ي عبــــد|سم|
ح|لفتـــ|لحميد عبــــد|ء لطفى زيق|لزق|بــــ |د|

48323o مي محمود مرىس|س| رن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

29998 ندى عمر مسعود رجبــــ موىس هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

22|423 لم|مح محمد حسن س|لرحمن س|عبــــد هره|لق|هندستـــ 

5|6829 ه صبــــىح شح| لغندور|تـــه |مي  |حقوق طنط

Wednesday, September 5, 2018 Page 3802 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

84672o لحسن|بــــو|لسيد |حمد|محمود متـــولي  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

325399 ى عبــــد ه|لل|محمود سيد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

792423 لسيد محمد|حمد |لد |خ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5o5886 ىسر|بــــو ن|ئى |ن علو|حمد سليم|زم |ح سكندريه|ل|ره |تـــج

7623|4 م نعيم يوسف|محمد هش حقوق بــــورسعيد

8||237 حمد|بــــر |هند نبــــيل ص ي|بــــ |د|
|لمنى

27o549 ألشوح|بــــ |لوه|مل عبــــد |محمد صبــــىح ك ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4o5|8o هيم|بــــر|حمد حمدي محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|38688 ء فوزى سيد متـــول|رس| ى شمس علوم عي 

79388 لكريم عىلي|م عزتـــ عبــــد |سل| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

9639o حمد|لعزيز |م عبــــد |ء عص|ول سيوط|حقوق 

287764 بــــوشوشه|هلل |هلل محمد عبــــد|عبــــد تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

833|oo حمد|هلل |لسيد عبــــد|مر |س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

437349 ىط جوده|لع|ح عبــــد |سحر صل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

89954o دى صموئيل جيد |ى ن|بــــش ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

|48|4| وع محمد|لسيد مط|ء |عل هره|لق|حقوق 

76835 ن محجوبــــ|لكريم حس|د عبــــد |نىه جه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64|4|8 ى عوض عىل |ي لسيد|سمي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

467|| روق محمد|م ف|يوسف س ن|تـــربــــيتـــ حلو

7o3958 ى|هيم محمد |بــــر|لحسينى |ن محمود |رو لعشر زيق|لزق|بــــ |د|

8|7568 لح ربــــيع عليوه|محمد ص حقوق بــــنى سويف

9|528| هيم |بــــر|لد جمعه محمود |خ سيوط|حقوق 

5oo85o رى|لعق|بــــر |عىل صبــــرى حسن ص| ر|ي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

545875 حمد|حمد متـــول |بــــسنتـــ محمود  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

233259 لعزيز حموده|رحمه عرفه حسن عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|87oo ل حميده حشيش|يتـــ فتـــىحي كم| بــــ دمنهور|د|

7|7634 لمهدى|لسعيد |لسيد مخيمر |ء |صف لمنصوره|حقوق 

4o5959 ف محمد عوض|يتـــ | رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

28o842 ه عم| لسيد هنيدى|هيم محمد |بــــر|د |مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

637775 لسيد|م محمد |طمتـــ عص|ف ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى
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7794|7 عيل|سم|لد محمد |م خ|له| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

84o386 لعزبــــ|ذلي |لش|بــــ محمود |رح ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

93472 حمد جنيدى|حمد فتـــىح | لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

48265o لموجود|لسيد عبــــده عبــــد|نسمتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6837o5 لسيد كشك|لىح |لسيد عبــــد |سلىم  لمنصوره|نوعيتـــ 

87o|63 لح|لدين ص|ح |مروه محمد صل دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

25348o ن|ن زهر|حمد رمض|ء |رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

92|o32 عىل | لوف|بــــو|هدير عىل  ج|عه سوه|زر

7o999| حمد حسن زعبــــل|حمد |ء |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

239947 حمد فتـــىح حسن محمد| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

844765 هلل|هلل عبــــد|ح خلف |معتـــز صل  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

3|2742 ح عىل|صل| مريم زكري هره|لق|م |عل|

8|256o ي ربــــيع 
هلل|حمد عبــــد|منى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

525834 يم|لد|حمد خليفتـــ عبــــد|ن |هلل شعبــــ|عبــــد  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

43479| بــــ|مد غر|هيم ح|بــــر|لد |ن خ|نوره ج|بــــ سوه|د|

879733 لرحمن |مل عبــــد|ع ك|ليىل رف ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

3|65|5 لسيد|لرحمن |لسيد عبــــد|م |ريه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

9|o398 حمد محمد |ندى محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

63734| ين  ى سيد |شي  حمد|لسعيد محمد حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7539|9 لرحمن|زق عبــــد|لر|ل عبــــد |ن جم|يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

53o496 ف |خلود  لعسكرى|لغنى |حمد عبــــد|رسر ضتـــ دمنهور|علوم ري

835|8o حمد|حمد |سم سيد |لق|بــــو|هبــــه  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

||8523 ن|لحفيظ حمد|د عبــــد |حبــــيبــــه مر كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|38727 ى |ي عيل محمد عىل|سم|حمد |سمي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

239|58 ى هلل|مجدى وديع عبــــد| كرستـــي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

46o626 زيه|بــــوج|عيل محمد |سم|لرحمن |عبــــد  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o5o55 |لغنى فوزى |لمنعم عبــــد |رس أحمد عبــــد |ف
وندى|لل

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|63365 محمد سيد موىس| ند ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 
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8o877o بــــوزيد|لرحمن محمد عىلي |عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

88975|  عل
ى
م |عمر مصطفى صدق ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

24746 تـــ ي| حمد|بــــر |رس ج|مي  لفيوم|لعلوم |ر |د

|2|o25 مل|لخي  محمود ك|بــــو |مر محمد حسنى |محمد تـــ ى شمس|تـــج ره عي 

882465 ى جم|ي ل جميل صديق  |سمي  سيوط|ره |تـــج

93|23 |هر فكرى حن|وليد م ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

44486o ر محمد|لستـــ|حمد حمدى عبــــد| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

68|43| ن جمعه|هيم عثــــم|بــــر|حمد محمد | لمنصوره|بــــ |د|

892752 لرحيم غفي   |م عبــــد|س| دين سيوط|حقوق 

6422|5 ل|لع|ح عبــــد |لحسن وجدى مصبــــ| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

3||328 لحفنى|لسعيد |عمرو محمد | نور سيه|نوعيتـــ عبــــ

|5558o لدين محمود|ح |ن هيثــــم صل|عن ن|بــــ حلو|د|

|34274 ى|ه ى عمر حسي  جر حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|488|2 حمد|لعظيم |م عبــــد |هش| هي ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

5o3|97 هيم محمد بــــصل|بــــر|مريم مصطفى  سكندريه|ل|بــــ |د|

|27849 ي|م كيل|لمجيد عو|حمد معوض عبــــد |
ئى ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

46|o83 در محمود فرج|لق|مروه محمود محمد عبــــد  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

269o43 ن كروش|لد سليم|د خ|جه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

3647o6 ي|ه
حمد|لسيد |لدين فوزى |ء |يدى محمد ضى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

759o54 مل محمد محمد|حمدى ك لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

545236 بــــ|لتـــو|محمد مصطفى محمد عبــــد  |ضتـــ طنط|علوم ري

2|5734 بــــ قريطم|لوه|لعزيز عبــــد|لحسن عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

789467 هيم|بــــر|وى |لشبــــر|لحميد |محمد عبــــد لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

7o6245 ى|خلود محمد سل مه حسي  لمنصوره|عه |زر

75757| لسيد محمد عطيه|ندى  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7o3772 نه|لحسينى حسن شبــــ|ندى حمدى  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

345372 حمد سعيد مرىس عبــــده فروح|يوسف  |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

|28389 سم|لد رفعتـــ ق|لدين خ|سيف  ى شمس هندستـــ عي 

8o8o26 حمد منتـــرص|ء محمد |ل| ي|علوم 
|لمنى
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|4586 لحليم|د فوزي حسن عبــــد |ر عم|عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

524539 ف |م |سل| حمد|حمد خليفه محمد |رسر بــــ دمنهور|د|

877798 ى  |هدير عبــــد لرحيم محمد حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

284596 رق محمد محمد مرىس|هبــــه ط كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|7o|2o وق محمد مهدى محمد رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75455| ى سيد عبــــد |ي لحكيم|لرحمن عبــــد |سمي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

627529 لخي |بــــو|آيتـــ شحتـــه جمعه  زيق|لزق|طبــــ 

|38||8 هيم|بــــر|لسيد غنيىم |يمن |حمد | ى شمس|تـــج ره عي 

|42634 بــــي|حبــــيبــــتـــ محمد عويس عر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

453359 حمد عوض|مصطفى محمد مصطفى  لشيخ|ره كفر |تـــج

63|o97 للطيف|لعزيز عبــــد |لمنعم عبــــد |ن عبــــد |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

63o736 حمد|لعربــــى محمد محمد محمد |محمد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

4o7574 م محمد محمد|شهد ر سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

243o65 لم|عيل طتـــ س|سم|رس |محمود ي يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

8|o639 مل سيد مىحي محمد| ي|بــــ |د|
|لمنى

8|55oo ي عبــــد|ول
ل بــــيومي|لع|ء حنفى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

9o|653 سم |ن ق|مصطفى محمود رضو ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

755||8 عبــــله نبــــيل محروس حسن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

49|82 هيم محمد|بــــر|مصطفى محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

8o58|2 لعزيز|بــــوبــــكر عبــــد|نهله فتـــىحي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

237o85 ل عويضه|لع|دى عبــــد |ل ن|مينه جم| هره|لق|حقوق 

335932 ء سعيد محمد منصور|عىلي ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

257o6o لنورى|لحميد |بــــر عبــــد|سلىم ج ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

9o876o حمد |نور محمد |ل|ء |حسن ج|تـــربــــيتـــ سوه

6o7387 ف ر| |ر|ي وى|لشه|تـــبــــ |رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

82735o هيم حسن|بــــر|هيم حسن |بــــر| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

25597 |ر عبــــد |لغف|حمد عبــــد |ل |لع|ء عبــــد |سم|
ل|لع

هره|لق|ره |تـــج

9|2o28 محمد عمر | د زكري|زي دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

649|77 لسيد|ح سعدى |ذكري صل عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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6||643 هيم نرص|بــــر|محمد عطيتـــ رجبــــ  |بــــ طنط|د|

2|246 س|م محمد عبــــ|س| دين هره|لق|ره |تـــج

694662 نصيف جرجس عوض يوسف| رين|م صيدلتـــ بــــورسعيد

693329 لفى يوسف|ل|ن عهدى |فن| ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

||6997 حمد|حمد سيد |حمد محمد | هره|لق|حقوق 

764772 هيم|بــــر|حمد محمد |لعربــــى |لسيد |ء |سم| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

259o88 ر موىس|لغف|حمد ربــــيع عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

324|o ى حسن|حمد بــــ| ه حسي  هره|لق|ره |تـــج

2735oo د|لدين مصطفى فؤ|م |م حس|سل| |ج طبــــيع قن|عل

3|9|77 ى|هبــــتـــ حسن عبــــد للطيف خضي  ى شمس|د| بــــ عي 

46888 لسعود|بــــو |ن |حمد محمد شعبــــ| هره|لق|ر |ثــــ|

4|982o لمليىح  عىل|نيس رفعتـــ |م |سل| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

8|59o9 م|لسل|للطيف عبــــد|حمد محمد عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5o82o8 ى|هيم بــــش|إبــــر| كرم حن| ر|كل لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

2874o2 ج|لح|لسيد |بــــوزيد محمد |هلل محمد |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

633623 عيل محمد|سم|عيل حسن |سم| زيق|لزق|هندستـــ 

6|964o يف محمد محمد نبــــيه رمض لزير|ن |رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

68565o هل|ل|مد سيد |لسعيد لطفى ح|ء |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

678953 لحميد نحله|حمد عبــــد |لسيد |حمد |هلل |منه  لمنصوره|صيدله 

|66o96 ن|م حسن رمض|ل حس|بــــل هره|لق|م |عل|

438|o8  |لبــــ|ىط عبــــد |لع|جر عبــــد |ه
ى
حمد عرص|ق لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7547|3 حمد مصطفى|ر محمود |من عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o343 م محمد محمد عىل|سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

85||33 لح|لك ص|لم|لحكيم عبــــد|محمود عبــــد ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

7o7869 ن محمد حسن حسن شندل|نوره لمنصوره|بــــ |د|

8995|2 هلل|لدين محمد عبــــد|بــــرين مىح |ص ج|تـــربــــيتـــ سوه

342972 هلل محمد|محمد مصطفى فضل  ى شمس|تـــج ره عي 

2848| ى خل ى|حسي  ف محمد حسي  ن|بــــ حلو|د|

354|64 عيل|سم|لسيد |حمد |منى  ى شمس حقوق عي 

764953 ى |ندى نرص  لرحيم|لسيد عبــــد |مي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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3335o3 محمد سيد فتـــىح محمد ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

527|99 ن|ز حلىم عثــــم|مه أحمد ممتـــ|زم محمد أس|ح سكندريه|ل|هندستـــ 

8o9929 سم حسن|لمنعم ق||دي حسن عبــــد|له|عبــــد ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

324987 لمقصود عىلي|ل عبــــد|محمد جم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

283597 بــــ|لموجود دي|منه محمود محمد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|778o7 هيم|بــــر|لموجود |طمه محسن عبــــد |ف ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

7o8|95 لرحمن|ء عىل محمد محمد عبــــد |رس| لمنصوره|بــــ |د|

7o9|o4 لبــــربــــرى|لمتـــول عىل محمد |عىل  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

28||43 هيم|بــــر|ألتـــربــــى |لحسينى |زينبــــ سمي   تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4||369 رق عزتـــ حوطر|سلىم ط |حقوق طنط

7|2295 لشيخ|لسيد محمد مصطفى |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

287485 لذهبــــى|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|مه |حمد سل| |حقوق بــــنه

89o527 دق سيد  |هلل ص|مؤمن حسبــــ  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

57989 محمد منصور عبــــده عطيتـــ لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|42935 ى|حمد عبــــد |هلل |عبــــد  هلل حسي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

89|63o جون سمي  فهىم مسعود  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

52oo26 ى|ن محمد محمد |يه شعبــــ| لعشر سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

33o4|9 ل رمزى محمود|بــــ جم|هيتـــ|م ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

35296| ك|لمل|تـــه عبــــد|ريو شكرى شح|م عه مشتـــهر|زر

6|927 حمد|ء عىل محمد |ول حقوق بــــنى سويف

259348 هيم|بــــر|لرؤف |مه عبــــد|سل| دين ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

8767oo تـــبــــ |محمد عىل زىك ر سيوط|ضتـــ |علوم ري

8o826| ي |لىمي
حمد|ء مفرح مصطفى حقوق بــــنى سويف

2|998o لبــــديع|منيه عىل محمود عبــــد| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

88796o لرحمن حسن  |لدين محمد عبــــد|نور  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

7694o3 ه سيد عيس محمد|جي لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

482322 حمد|ن |هيم محمد حس|بــــر|دى |ه ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 
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224685 لمحسن|محمود محمد محمود عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

263954 ف معوض مصليىح يوسف|منه  رسر |بــــ بــــنه|د|

499878 لروس|ء عمرو محمد أبــــو |إرس ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

865826 لحق بــــرعي حسن|محمد عبــــد كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

689637 لسميع محمد|هر عبــــد |ن م|مرن لمنصوره|ره |تـــج

43|428 هيم طه شمه|بــــر|دل |حمد ع| |علوم طنط

23o2|6 دى عزتـــ لبــــن عوض جرجس|ش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|4o65| حمد وليد سيد محمد| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|6o78 ئى محمد|هيم عن|بــــر|ن محمود |مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

29584| لعزيز|هلل عبــــد|حمد عبــــد|هلل |عبــــد |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

4|4oo8 دتـــ|هيم  زي|بــــر|حمد مصطفى |م  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

322858 ى|حمد حس|لحميد |لد عبــــد|رغدتـــ خ ني  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

|26957 شد|حمد يحن  ر|مريم  ى شمس| لسن عي 

5269|5 لكتـــبــــى|ن |لغنى سليم|دهم محمود سعد عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

543536 ى قدرى يشى |ي ى|سمي  لسعيد سكي  علوم دمنهور

328427 ح محمد|لفتـــ|د عبــــد|ح عم|لفتـــ|عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

2384o7 لرحمن|م محمد عبــــد|ره هش|س هره|لق|حقوق 

684972 ى محمد وحيد طلبــــه طلبــــه حسي  لمنصوره|بــــ |د|

453746 للطيف|للطيف محمود عبــــد|د محمد عبــــد |زي لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|59|6 لشفيق بــــكرج|م عبــــد |هدى س |حقوق طنط

62297o تـــى|لبــــجل|لحسينى |تـــ |يمن عرف|لرحمن |عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

337988 يف حس|س|محمد  ى|مه رسر ني  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

226442 لنبــــى|لحميد محمد عبــــد |ح عبــــد|كريم صل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|69o9 هلل|محمود رجبــــ عبــــد | ر|ي لشيخ|نوعيتـــ كفر 

96547 قتـــ كم| لعظيم سعيد|ل عبــــد |رسر ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

44o742 نسمه بــــدوى فوزى يوسف بــــدوى لمنصوره|حقوق 

438o99  |لبــــ|ىط عبــــد |لع|ئشه عبــــد |ع
ى
حمد عرص|ق لشيخ|بــــ كفر |د|

63oo5 ى يوسف نبــــيل عطيه حني  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

439233 لدين|لسيد شمس |لسعيد |ء |خلود عل لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

Wednesday, September 5, 2018 Page 3809 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

838397 حمد|روق |حمد ف|ء |رس| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|5296o ن|هيم سليم|بــــر|لد |محمد خ هره|لق|بــــ |د|

5|43|6 لعزيز سعيد|ء سعيد محمد عبــــد|رس| سكندريه|ل|عه |زر

8|7|6o مر|يه تـــ|سحق كف|مر |تـــ ي|نوعيتـــ 
|لمنى

8|4|44 حمد محمد|لرحمن محمد |عبــــد ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

33844o بــــورسيع|لنبــــى عفيفى |ء عبــــد|عىلي |تـــربــــيتـــ بــــنه

|74523 م محمد عىل|بــــسنتـــ عص ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

536oo8 ى|أحمد عبــــد  لعظيم عيس حسن حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|37753 لمجد|بــــو|ن محمد فهىم |مرو ى شمس|تـــج ره عي 

265233 حمد يىح محمد فرج حسن| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7|7o48 ى عثــــم|لد ن|خ ن مصطفى|رص حسي  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

898682 بــــيل |م محروس حسنى ه|ر ج|ره سوه|تـــج

255823 ألسىط|ىط |لع|دل عبــــد|محمد ع ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

45256| دوم|لق|لسيد |لسيد زىك |محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

352o87 لرحيم|عهود محمد مصطفى عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

5o8o7 هلل محمد|ن حمد |يوسف شعبــــ معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

853|66 محمود عمر عمر سيد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

2|94o8 لطويل|لحميد |بــــ محمد عبــــد |يه| |سه ى شمس|تـــج ره عي 

345564 دل محمد حويس|هدير ع ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8399o5 ى|رس| ء محمد خليل حسي  ن|سو|حقوق 

6962o4 وى|لسبــــخ|لعيسوى |سم |منيه محمد ق| |ره طنط|تـــج

436764 ن|لسيد شعبــــ|د |لجو|لسيد عبــــد |هلل |منه  لشيخ|طبــــ كفر 

9o3767 ل محمد محمد |سحر كم ج|عه سوه|زر

54|449 |حمد و|مد |مصطفى ح
ى
ق ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6o3||3 لمزين|ء محمد حسنى |رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

48o747 لمنعم سيد محمود|هدى عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27292 ح|لفتـــ|لنبــــى عبــــد|رص عبــــد|لن|نشين عبــــد هره|لق|بــــ |د|

63o928 حمد|بــــ سيد |لوه|ء محمد عبــــد |لشيم| زيق|لزق|حقوق 

333274 لرحمن حسن كسبــــر|مد عبــــد|هبــــه ح |حقوق بــــنه
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335ooo لجيد|لمهدى عبــــد|هلل محمد محمود |يتـــ | ى شمس|د| بــــ عي 

78344 لمجيد حسن|مريم ممدوح عبــــد  لمنصوره|حقوق 

234943 |د جورج حن|بــــيشوى مر هره|لق|ره |تـــج

||9o94 ى|مه |س|محمد  لسيد محمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

52o26 ن|طف بــــكرى عثــــم|يدى ع|ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

27859| حمد|ل |مصطفى كم| عل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

88486o لمنعم محمد  |هلل محمد عبــــد|عبــــد سيوط|ره |تـــج

353678 هيم|بــــر|حد محمد سيد |لو|سيد عبــــد عه مشتـــهر|زر

5|6752 لح|لمنعم ص|بــــ عبــــد |يه| |ر|ي ره دمنهور|تـــج

245873 لسيد محمد عيس|د |زي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

885735 لحميد محمود |حمد سيد عبــــد| سيوط|تـــمريض 

7586o5 لمرىسي|ن |مجدى عثــــم| عل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

4|5633 حمد صبــــح|هيم |بــــر|حمد |محمد  |حقوق طنط

32|o6o حمد|محمود | هلل زكري|عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

437737 بــــو عوف أبــــوعوف|ن |ء شعبــــ|رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

283985  عبــــد|محمد جم
ى
لقوى|ل شوق ن|حقوق حلو

345|o4 ن|للبــــ|د |متـــ عو|لد سل|ن خ|نوره |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|6|58 ديفيد وجيه رشدى صديق جرجس ى شمس هندستـــ عي 

88|o78 مل حسن |حمد ك|ء |سن سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6365|5 حمد|بــــ محمد سيد |لوه|د عبــــد|بــــ عم|لوه|عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

777o|o ى يل|حمد ن|هيم |بــــر|ر |مهي  زيق|لزق|بــــ |د|

232399 ف جم|م |حل| لتـــوئى|ل صبــــىح |رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

465363 حمد صبــــىح عىلي قلقيلتـــ| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33o537 لسيد محمد مرىس|د |هند فؤ |علوم بــــنه

2|64|2 بــــ|جح مهدى محمد مهدى خط|محمد ن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6864o4 |ىط عط|لع|لمعىط عبــــد |وليد عيد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

429|57 لطوجى|ء محسن بــــسيوئى عرفه |شيم |ن طنط|سن|طبــــ 

8o2o95 ح طلبــــ|لد صل|عمر خ ره بــــنى سويف|تـــج

5o8528 بــــوجهل|لسيد محمد |عيل |سم|عيل |سم| سكندريه|ل|ره |تـــج
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2|655| ع|لرف|هلل محمد محمود |عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

75|944 |ح |لفتـــ|حمد محمد صبــــىح عبــــد|نسمه 
س|لسبــــط

دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|232o6 لرحمن سعد محمد محمد|عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

434358 ج |هبــــه حليم مصطفى ن |حقوق طنط

44389o تـــ عىل|لشح|لسعيد |ن |ن رمض|يم| لشيخ|عه كفر |زر

|66573 حمد|لد عمر |رضوى خ ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

4o4o2 ش|لجيد رو|لمجيد عبــــد|جر محمدى عبــــد|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9|2827 م محمد محمد صديق |هش ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4247|o ف |حمد | حمد محمد خنفور|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

6477o5 ى عبــــد | هيم عسكر|بــــر|لحميد |حمد حسي  زيق|لزق|علوم 

22|727 هيم مرىس|بــــر|رس محمد |ف دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

69||33 حمد|لحفيظ |لسيد عبــــد |حمد | لمنصوره|ره |تـــج

69593 لد محمد محمد|محمد خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|66595 تـــ|سحر نرص عىل شح ى شمس|د| بــــ عي 

8o2o82 لحسيبــــ|لد عىلي عبــــد|حمد خ|هلل |عبــــد حقوق بــــنى سويف

28|335 حمد|لمنعم محمد |ل عبــــد|حسن جم هره|لق|حقوق 

698352 لمحنكر|لسيد |لدين |ء |ء محمد عل|رس| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

485622 لصبــــور محمد|سهيلتـــ محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

75|454 |لنج|بــــو |هلل محمد محمود حمدى محمد|يه | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

462|7o حيط|لدين ش|حمد محمد عزيز |محمود  لشيخ|عه كفر |زر

243243 ن طلعتـــ محمد لطفى| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

338835 هلل حسن عىل|ن محمد عبــــد|يم| |بــــ بــــنه|د|

629o53 هلل|عبــــد| لعل|بــــو|لسيد |ريم محسن  زيق|لزق|حقوق 

|3692| لعجىم|ل محمد محمد |محمد جم وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

437723 محمد عىل رجبــــ عىل عوض لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

237499 هيم|بــــر|ده معتـــز محمد |غ هره|لق|بــــ |د|

239823 حمد جوده حبــــسر سعد|هر |ط ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

8988|3 نه نبــــيل فهىم صليبــــ |دمي تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه
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4|96|4 لسكرى|حمد فوزى |حمد رفعتـــ | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

878||| حربــــى تـــفى بــــعزق  | مي  سيوط|بــــ |د|

44|3o2 لرحمن|صم نرص سعد خرصى عبــــد|ع لشيخ|ره كفر |تـــج

|45697 عيل|سم|ن |رس رمض|لدين ي|بــــدر  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

8263|5 طمه محمود عىلي موىسي|ف ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

5o5262 بــــو سعديه|لونيس محمد |ء عبــــد |حمد عل| |علوم بــــنه

258296 لسيد|يز |بــــ ف|محمد خط ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9238o3 هلل عىل محمد  |خلف | ند ج|بــــ سوه|د|

685845 دل محمود طلبــــه بــــدوي|ن ع|رو ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7|2372 ع|رس محمد متـــول محمد متـــول سبــــ|ف ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|7335 ي كم|عبــــد
ل|هلل سعد مصطفى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

527645 ى|بــــر|ن عىل خليل |رو هيم حسي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

48|442 ن|م شعبــــ|لسل|د محمد عبــــد |زي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35ooo لدين محمود محمد محمود|سيف  هره|لق|هندستـــ 

|76532 ى حسن|ن ع|نوره دل حسني  ن|حقوق حلو

4|8o86 ف عبــــد |نس | هيم ويح|بــــر|زق |لر|رسر |حقوق طنط

6|7oo2 شه|هيم عك|بــــر|بــــع |لتـــ|ن محمد |حن ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

42276 لنمر|حد |لو|لد محمد عبــــد |محمد خ لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

62|223 يف فتـــىح أحمد تـــوئى|أسم ء رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7898o تـــتـــ|حمد محمود شح|حمد حسن | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|772o ألطرش|رص محمود |لن|ء عبــــد|إرس بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

698734 ى |حمد عبــــد | لعوضى|لرحمن محمد حسي  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

786496 م سليم درويش|لسل|حمد عبــــد |عبــــي   قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

8o3825 ى |ي حمد|حمد سيد |سمي  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

||7488 يف محمد شعبــــ بــــر|ن ص|رسر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

428458 |لفتـــوح |بــــو|ح |ن محمد صل|ء عثــــم|سم|
ق وى|لشر

ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

367636 لسيد|يمن محمد |م |سل| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي
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55493 بــــسمه محمد عدلي عويس علوم بــــنى سويف

858657 حمد عىلي سيد|عىلي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

|78289 تـــ رمزي مجىل|بــــيشوى فرح ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

859973 روبــــي  نرص فنىلي فيلبــــس ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

8266|6 حمد|حمد طه |ندي  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

4|67o2 ورى|خلود مكرم محمد  ى لجيى لشيخ|بــــ كفر |د|

2945o6 ل|لحميد محمد غ|لحميد عبــــد|م عبــــد|حس ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5o4585 حمد منصور شبــــيبــــ محمود|ره |س سكندريه|ل|علوم 

76o224 ن|ن محمد جوده محمد عىلي|رو دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

43|2|6 ي|حمد |هلل |منه 
ل|حمد محمد جى |بــــ طنط|د|

346oo3 زق|لر|حمد سيد عبــــد|يتـــ | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

842|58 حمد محمد| |لوف|بــــو|يه | دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|2569| ج|ر فر|لستـــ|هيم عبــــد |بــــر| |م|ه ى شمس| لسن عي 

6o4868 ف عبــــد  جى|لشم|للطيف |روضه أرسر لمنصوره|صيدله 

76o862 س محمود|بــــر عبــــ|ص| صف لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

836264 وي|لر|لرحمن عىلي |نىهي عبــــد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

5459oo فظ|س ح|فظ عبــــ|س ح|حبــــيبــــه عبــــ لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

54752 حمد محمود|ء يونس |رس| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

546345 تـــ بــــكر|لشح|محمد عيسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

268363 ى|بــــر|لدين |ل |مؤمن جم هيم أبــــوعجي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|549o9 ه خ| ح|لفتـــ|لد فتـــىح عبــــد |مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

82o5o7 لمطلبــــ|حمد سيد عبــــد|ر |من ي|بــــ |د|
|لمنى

624659 |لسيد نج|حمد حسنى فريد | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

37o493 لدين سيد بــــيوم عوض|م |محمد عص |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

864|2o بــــوزيد محمد|لدين |محمد عز ن|سو|بــــ |د|

787o83 م مجدى محمد محمود|بــــتـــس| |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

7636o8 ي
لحميد حنفى|محمد عبــــد | دئى بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

7586o8 رق حسن محمد|ندى ط لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

48|4o| يد|للطيف عبــــد ربــــه عىل ز|ل عبــــد |بــــل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6388o4 هرى|لظو|لكريم |م عبــــد |هلل عص|مريم عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج
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892994 محمد حسنى محمد لطفى  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

24354| حمد محمد|رس |ء ف|شيم ن|بــــ حلو|د|

27o5|8 ى|ح محمد |لفتـــ|محمود حلىم عبــــد لخرصى ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

44|o69 لم عطيه|مل س|منى حلىم ك لشيخ|بــــ كفر |د|

3327o5 ف | |ر|ي فظ موىس|لح|لسيد عبــــد|رسر |ره بــــنه|تـــج

44oo39 ي|لرشيد |لحميد عبــــد |رتـــ عبــــد |س
ئى لنشر لشيخ|بــــ كفر |د|

6o|oo| مد حبــــسه|دى ح|له|لغنى عبــــد|مروه عبــــد |صيدله طنط

228672 ل|لع|دى عبــــد|له|نيلىل محسن عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

869o65 طمه حسن فهىمي حسن|ف ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

224o27 مر|لنبــــى ع|خلود سمي  عبــــد كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

3|5269 نتـــ|لدين مسلم شبــــ|د مىح |لدين عم|نور  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

78o438 ء حسن محمد حسن|صف زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

822|o8 هيم|بــــر|ء حسن محمد |حسن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

645494 د|لحد|لمجيد |ن ثــــروتـــ عبــــد |يم| |بــــ طنط|د|

54||72 ف |م عطيه |حس لدين بــــشر|لسعيد رسر سكندريه|ل|حقوق 

6829o2 ى|در عبــــد |محمد ن لحميد محمد حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

526|9| ف محمود |محمود  حمد سعد|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

753887 لسيد|لسيد حسن |هدير  حقوق بــــورسعيد

693599 لجندى|مل محمد |ن ك|لزم|فوزى محمد قمر لمنصوره|حقوق 

42273o لم|لد عطيه س|محمد خ سكندريه|ل|حقوق 

848543 عزه عىلي محمد عىلي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8o2868 ن|ل محمد عثــــم|يه جم| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

6427|8 لسيد|لحميد |ء نبــــيل محمد عبــــد|سم| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

76o8|7 |نىح  فليبــــ عدل تـــوم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5o9463 فكرى ربــــيع عيس قطبــــ بــــيوم لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

34823 ى | حمد|ن |يمن رمض|لحسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

83|93 لد محمد جمعه محمد|خ ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

822266 حمد محمد|طمه سعيد |ف ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

62|463 ى محمد محمد محمد  وى|لص|خي  ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

525689 وي|لبــــرم|لق محمد |لخ|عىل عزتـــ عبــــد  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

7o68|3 م|لسل|م عيد عبــــد |ء هش|رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري
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2664|o ف |ره |س بــــوعىل|لمقصود |حمد عبــــد |رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6||o|| ي
لقصي |د |محمد فؤ| دئى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

834872 شور محمد|طف ع|هلل ع|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8o6447 لعليم|ن سيد عبــــد|م عثــــم|سل| سيوط|حقوق 

827o38 ى جم ى محمد|حسي  ل حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

43o6o5 ى|هيم ش|بــــر|ن |م عزتـــ رمض هي  |ره طنط|تـــج

629989 ر|د نو|ر عىل ج|لدين نو|ء |محمود عل |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

8245o7 حمد حسن عبــــده حسن| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

278633 بــــ محمد خليل|لوه|ح عبــــد|طمه صل|ف عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

63662o أحمد محمد أحمد حسن لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4545o ف ف|لرحمن |عبــــد رس ربــــيع|رسر هره|لق|ره |تـــج

628276 تـــ|لشح|رم محمود |ن ك|نوره زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2363o9 ر|لغف|حمد عبــــد |دل فتـــىح |يه ع| ى شمس|د| بــــ عي 

638o84 مه|لمجيد عىلي سل|ل محمود عبــــد|ئى جم|م| زيق|لزق|حقوق 

496|8o ى|لمنعم محمد|تـــتـــ عبــــد|مل شح| لبــــحي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

4o3393 در|لق|ر عىل محمد مسعد عبــــد |من سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

45495 هيم|بــــر|رس محمد |لرحمن ي|عبــــد ى شمس|زر عه عي 

8|949o د|لجو|فتـــ عبــــد|هلل ربــــيع محمد ر|منه  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|248|6 ي|ر
ن|محمد سعيد محمد شعبــــ| ئى ى شمس|تـــج ره عي 

496277 ف|هلل محمد عىلي خل|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

286757 مد محمد مخلوف|ل ح|م جم|حل| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

56923 لعظيم طلبــــ|مل عيد عبــــد | تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

688856 لقصبــــي|لسيد |حمد |حمد محمد |يوسف  لمنصوره|بــــ |د|

485455 ن يحن  صبــــىح فرج|ري|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48576| هيم|بــــر|ن عرفه محمد |رو سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

256267 ل|لسيد بــــل|حسن محمد حسن  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

44|9|8 تـــ خ حمد سعد|لد |أمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6|55|7 يمن محمد عرنسه|حمد | ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2|3373 لمنعم عدل|ج  عبــــد|سلىم ن  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م
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2284o5 طمه حسن فرج حسن|ف ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8334|9 ي
يد|حمد درديري ز|ل |كم| دئى عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

63||35 ء بــــكر فتـــىحي محمد|رس| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

68|632 حمد|لسيد |لمحسن |هر عبــــد |حمد م| ي|هندستـــ 
|لمنى

4o4856 بــــ|رق محمد خميس محمود دي|ط سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|46369 م|م|حمد يوسف |جر |ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8|3826 بــــوزيد|حمد محمد |ء |صف ي|نوعيتـــ 
|لمنى

32o434 لمسيح|د يوسف عبــــد|جون ميل هره|لق|طبــــ 

237838 ي
هيم محمود|بــــر|محمد | دئى هره|لق|هندستـــ 

|36o33 لشهيد لطيف بــــطرس|يرينى عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

293842 ى|م زين |هلل هش|منه  لدين حسي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

699253 ى عبــــد |شيم لسميع|ء محمد عبــــده بــــحي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8223o2 |تـــوفيق نسيم تـــوفيق حن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

365|69 للطيف|سعيد عبــــد| رضوى رض ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

766722 حمد|مه |دريس سل|كريم محمد  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

|37|36 لم|حمد سيد س|هيم |بــــر|م |حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

762848 لجندي|لسيد عيس أحمد |عىل  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

637323 |لعظيم عبــــده محمد عبــــد |لسعيد عبــــد|ن |يم|
لرحيم

زيق|لزق|نوعيتـــ 

295o57 بــــو غزيه|حمد |حمد |ء مصطفى |رس| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

856392 لسيد|لعليم |ر عبــــد|لستـــ|مريم عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

28252 لسيد|ل زينهم محمود |س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

856335 تـــسنيم عىلي فضل عىلي ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

76o2| لمحسن|ن عبــــد|نسيم عىلي رضو لفيوم|بــــ |د|

6367o لسيد عىلي|حمد محمود يحن  | ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

445|45 حمد سليم|هيم محمد |بــــر|محمود  لشيخ|هندستـــ كفر 

|66|27 هلل|محمد محمود فوزى عوض  ى شمس|تـــج ره عي 

42|275 ه|لكريم محمد عبــــد|محمد عبــــد  لكريم عمي  لمنصوره|حقوق 

438275 وي|لخرصى|منى محمد مصطفى محمد  لشيخ|عه كفر |زر

6o24|4 لحميد محمد مصطفى|ن محمد عبــــد |رو |طبــــ طنط
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8|||39 لعليم|طف عبــــد|ء جمعه ع|شيم ي|عه |زر
|لمنى

28|274 ف |د|محمد عم ليمنى|لدين محمد |لدين رسر ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

494547 ق|لمجيد |مد عبــــد  |ح| يوسف رض وى|لشر |حقوق طنط

6o9232 وى|لبــــدر|لرحمن مصطفى فتـــىح |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

6o938 شور معوض|معوض ع| لي|د بــــ بــــنى سويف|د|

|66o24 لحميد محمد|لد عبــــد |حمد خ| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

6987|3 عيل|سم|حمد|عيل |سم|يه محمد | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

||9446 تـــ|لشح|م عفيفى |ريم عص ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

353476 ن حسن|محمد حسن شعبــــ ى شمس|تـــج ره عي 

|399o2 م منصور|م| |رس زكري|سلىم ي ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

48263 ه محمد ح| مد سيد|مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|5|359 ي محمد|ح |مروه سيد صل
لدين مصطفى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

425754 هيم|بــــر|تـــه فهيم |رص شح|نس ن|ن سكندريه|ل|بــــ |د|

6|63o9 ي
لمزين|هيم |بــــر|رق |ط| دئى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|666o3 ه|لبــــ|لمقصود |مل عىل عبــــد |طمه ك|ف سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

9|5675 ى محن  س|ك فع  |لم ن|رولي  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|4o667 حسن محمد حسن نرص مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

|39238 ي
ن|محمد يحن  علو| دئى ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 

(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

27|368 ء فتـــىح مليىح  عىل قديح|نجل م بــــنى سويف|إعل

8548|8 فظ|دل رجبــــ ح|رجبــــ ع سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

35|o53 لغنى حسن|ندى حميدو عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|2o977 فريده مصطفى محمد مصطفى بــــرغش هره|لق|ره |تـــج

235477 عيل|سم|ر عىل |محمد مختـــ ن|بــــ حلو|د|

8262o3 ري|مجدي فوزي زخ| رين|م دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

622oo6 لرحمن محمد محمد زىك|عبــــد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

38555 ل حسن|يه محمد كم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

266oo2 فوزى محمد حسن| محمد رض ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

44786o يد|لسيد ف|دين محسن فتـــىحي |ن سكندريه|ل|هندستـــ 

75844o هلل|ن فتـــح |ر رأفتـــ محمود عثــــم|عم نوعيتـــ بــــور سعيد
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62|25| لنورج|لرحمن محمد |ء أحمد عبــــد |زهر ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

|7|47| ى|مل محمد |محمد يشى ك وى|لجي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

42782 يه محمد فوزى كويس| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

5|5|5 يتـــ|لبــــنى محمد طلعتـــ حلف صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

53o543 ي |يم|
ي|عيل محمد ر|سم|ن مصطفى

ضى ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

87236 ن عيس|م رمض|م|ن |نوره لفيوم|عه |زر

|43543 ى|حمد محمود محمد | لخرصى دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

9o4436 لمنعم |لحميد عبــــد|محمود سعد عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

67535 هيم مصطفى مىح تـــوفيق|بــــر|محمود  لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

6o735| لحسن|بــــو|لسيد |رس |سحر ي |بــــ طنط|د|

43866| د سيد أحمد|لجو|د بــــدير عبــــد |لجو|عمر عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

6||24| لمعىط حتـــحوتـــ|لد عبــــد |لرحمن خ|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

9263| جنى نبــــيل محمد محمد ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

36o3|7 يد |بــــو |لسيد |محمد محمود  ى |لمو|لي 
ى
ق |طبــــ بــــنه

2|6958 ه محمود سعيد محمد حسن| مي  هره|لق|ره |تـــج

26oo8| ى ه|ي ئى محمد محمد|سمي  شمون|نوعيتـــ 

422657 شم|دل محمد ه|محمد ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

55876 هلل|ل رجبــــ عبــــد |بــــثــــنتـــ جم لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

4345o ي
ى
ى دسوق ي حسي 

ى
بــــسمه دسوق هره|لق|بــــ |د|

|52o28 لمنعم محمد|رحمه محمد عبــــد  ى شمس| لسن عي 

42o769 حمد|حمد سيد |تـــ |رف بــــرك|حمد ع| لشيخ|بــــ كفر |د|

335935 ى مصطفى|قمر  حمد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

67947o ى عريضه|هيم محمد ي|بــــر|هلل |عبــــد  سي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

79||3| لقوى مهدى|مد عبــــد |طه محمد ح لمنصوره|حقوق 

8425|5 حمد|ء بــــدوي سيد |حسن تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

27o9o2 بــــسمه سمي  محمد سمري ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

64o||9 حمد سليم|لبــــديع |محمد عبــــد | لي|ع زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

783|o5 لرحمن|لحميد عبــــد|سهر عطيه عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

46399 حمد| |ء محمد زكري|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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479729 لسيد|هيم |هيم بــــسيوئى أبــــر|حمد أبــــر| سكندريه|ل|هندستـــ 

6779|7 لكريم|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| لمنصوره|حقوق 

237o79 ه خ| لد حنفى محمد|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|225| دي|ء محسن محمد ن|رس| ي|لسن |
|لمنى

7|5843 ل|لع|هر محمود عبــــد |ريم محمد نبــــيل ط لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

62o7|3 |تـــ |لشح|لجليل محمد |لحسن عبــــد | |ل|دي
وى|لشن

ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

2557o4 ع|لرحمن محمد من|محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|3286| هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|م  ن|بــــ حلو|د|

8769o6 ه | حمد سيد بــــخيتـــ  |مي  سيوط|بــــ |د|

4o6228 ح محمد حسن مهدي|صبــــ سكندريه|ل|ره |تـــج

3|9572 نيوس|رم|نيوس عويضه |رم|مريم  ى شمس|تـــج ره عي 

757878 ن محمد|لمه سعد رمض|س عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

876878 ن |بــــ محمد رمض|يه|سلىم  سيوط|تـــربــــيتـــ 

8|6873 روق فريد|نه عيسي ف|دمي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

882844 ي|ر
تـــه  |صبــــرى شفيق شح| ئى سيوط|علوم 

485748 ى محمود| لي|د مجدى حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|45o25 حمد|هد |لدين سيد مج|نور  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

8||695 ن|س وهيبــــ يون|غط| رين|م ره بــــنى سويف|تـــج

78649| حون|لد سمي  منصور محمد ط|سمر خ ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

9|9472 لحسن |بــــو|هلل |د|لد محمد ج|خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

678|28 حمد عطيه|لسيد محمد |مرفتـــ  لمنصوره|بــــ |د|

|33752 لسيد|جد شكرى عبــــد |ريو م|م ى شمس|د| بــــ عي 

3455oo لملط|ندى مصطفى زىك مسعود  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|5222 لمرىس|عيل |سم|محمد نرص  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7867o3 لكريم|حمد عبــــد |بــــر |ندى صفوتـــ ص زيق|لزق|حقوق 

7683oo ى عىل صقر مصطفى ردينه حسي  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

896754 حمد محمود  |ء محمد |رس| ج|عه سوه|زر

6|3436 |لد حسن محمود رسر|حسن خ
ى
ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

36o524 هلل محمود محمد حسن|يز عبــــد|تـــغريد ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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84|4|o ي عبــــد|بــــسمه علو
لكريم محمد|ئى ي لتـــرميم |

قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

7o|23 لرحمن فضل محمود|د عبــــد |زي لفيوم|طبــــ 

5465o2 ى|عىل عبــــد لمجيد عىل بــــحي  سكندريه|ل|هندستـــ 

485|o7 ن|يه حسنى محمد عثــــم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7o579 ل هيكل|محمد عزم كم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6842|o ى|لىح محمد |لىح عبــــد |محمد عبــــد  لزهي  لمنصوره|علوم 

248o78 ي|لقوى |صبــــىح صبــــىح عبــــد | ر|ي
لخليفى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o576o لجليل|لسيد عبــــد|لسيد محمد | لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

523437 بــــى|لشر|حمد محمود |لرحمن محمود |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

766684 سليم جرم سليم|ن |سليم حقوق بــــورسعيد

7o7945 رسى|لجو|زى |غ| محمد محمد زكري لمنصوره|هندستـــ 

4436|| ه س| لسيد|لسعيد |لسيد |مح |مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

67537| ذل خليل|لش|بــــ |لوه|د عبــــد |عمرو عم لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

539242 ي
ى|بــــو |عشم عدل | سلفى ليمي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

3|5587 ي|سم|
ى
ء ممدوح محمد عليش دسوق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

639485 لح|هدى أحمد عصمتـــ ص زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o2327 ي|هيم |بــــر|حمد محمد فتـــىح |د |زي ر|لىح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|76674 هلل|شم عبــــد |هلل ه|منى عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

3oo58o منى سعيد محمد زىك تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

69|538 بــــينى هيبــــه|لحسينى |ن محمد |يم| لشر لمنصوره|بــــ |د|

|37o42 ى|عيل |سم|رق محمد |محمد ط لعشر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

55468 لحليم|ح سيد عبــــد |ء صل|رس| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

526584 ى عبــــد ى |حسي  هيم|بــــر|هلل حسي  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

79|224 م عمر محمد|لرحمن عص|عبــــد  ى شمس حقوق عي 

55o8o ى عىل|حمد ي|ء |عل سي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

6o3675 لسيد رزه|ن |ح بــــدير رمض|ء صل|دع لمنصوره|حقوق 

26332 حمد محمود محمد فهيم| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|69767 ى|حد ش|لو|مل عبــــد |عيل ك|سم|حمد | هي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

497389 نه|لقط|لسيد محمد |ندى مسعد  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي
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279446 لجد|لرحمن |لعزيز عبــــد|محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|5o29| حمد|ن |ل سم|رس جم|ف ن|حقوق حلو

4456o8 ى حموده|يحن  ط رق محمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

247242 لمغربــــى|لسيد |ء محمد |محمود عل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

63|56o فع|لش|م لبــــيبــــ |يه عص| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

89783| ى محمد خليفه   حسي 
هيم |بــــر|مصطفى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

3227|6 حمد|س |لدين عبــــ|ء |ن عل|رو سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

897345 لسيد  |هلل محمود يوسف |عبــــد ج|بــــ سوه|د|

7552oo حمد|حمد محمود | |ند |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

355238 هيم رشيد رزق|بــــر| |دون|م ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

585o2 حمد|ح |هر صل|حمد م| |دين لفيوم|ر |ثــــ|

88977o ي|ن سمي  د|يم|
ل ضيف |ئى سيوط|تـــربــــيتـــ 

779959 هيم|بــــر|لغنى |ء محمد عبــــد |سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

8|3o74 ن عيد|حمد رفعتـــ رمض| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

5|8573 هلل شكرى محمد محمد سعد|هبــــتـــ  سكندريه|ل|حقوق 

643388 هيم محمد|بــــر|عبــــده محمد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

8o|o35 حمد|ن مهدي |خلود عرف ي|بــــ |د|
|لمنى

79|96o لسيد|هلل بــــيوم |هبــــه عبــــد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6||945 لسيد محمد حسونه|ن |رو هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

856|48 ىطي|لع|رحمه حسونه حسن عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

49395| مد|حمد محمد بــــيوم ح| ره دمنهور|تـــج

9|4o62 ه  |لل|م عبــــد|م|عىل | دين ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

6ooo73 ونيك ئيل|سعد ميخ|لويس صبــــىح | في  |بــــ طنط|د|

37753 ء عىل محمد عىل|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

695445 لعزيز محمد|ن عبــــد |يوسف شعبــــ لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9|55o3 مر حزين مرزق  |ديفيد تـــ سيوط|ره |تـــج

8695|4 حمد|هلل محجوبــــ |سلىمي عبــــد س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

7o5797 يوسف محمود سعدى عىل لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

Wednesday, September 5, 2018 Page 3822 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

28o738 لرحمن|د حمدى عبــــد|حمد عم| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

35878 بــــ|لسيد منصور غر|لعزيز |ء سيد عبــــد |دع هره|لق|بــــ |د|

643346  |لبــــ|دل عبــــد|ء ع|ل|
ى
حمد محمد|ق زيق|لزق|صيدله 

646|o7 مي |ل|محمد مبــــروك منصور  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

8||8o4 ي|س
وستـــريس ع|لي ضى ى زر|ء سي  ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

5|652| وى|لدين فرم|ل |م جم|ده هش|غ معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

336528 لسيد يس|م مصطفى |وس ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

36363o لسيد|لحميد |ء حمدي عبــــد|دع دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

5|2965 لمقصود فضل|مصطفى فرج عبــــد ره دمنهور|تـــج

|4626o ي سعيد محمد
حبــــيبــــتـــ مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

699827 ندى فتـــىح حسن عطيه لمنصوره|علوم 

246579  محمد |
ى
|حمد شوق

ى
لدسوق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

644893 لرحمن عىل محمد|لرحمن منصور عبــــد |عبــــد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

848687 ء سيد طه محمد|نجل ن|تـــمريض أسو

865955 لنعيم محمد|لطيبــــ عبــــد|مروه  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

534586 ل|لع|فظ عبــــد|ن فتـــىح ح|منيه سلم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4|8o3 لفتـــوح حسن|بــــو |لد عرفه |خ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9o8667 د |تـــم تـــوفيق رش|م ح|سل| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|56o33 ى محمد حسن |طمه |ف حمد|مي  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

69o523 دى محمد|لبــــغد|حد |لو|مريم مظهر عبــــد  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

786584 |لعل|بــــو|تـــه |لرحمن مرع شح|عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

778424 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|لحميد |م عبــــد |هي زيق|لزق|طبــــ 

4o27o2 ي|مريم رمسيس يون
ى
ل|ن مسيحتـــ حزق سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

77276 ف |محمد  لعزيز|موئى عبــــد |لديد|رسر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

243o82 حمد محمد عىل|عبــــده  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و
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|5|747 ى|بــــر|سلىم خليل  ر فتـــوح|هيم مي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

367829 طمه سعد عىل محمود|ف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

||9653 لسيد|مد |م صبــــرى ح|هي ى شمس|د| بــــ عي 

3|2464 حبــــيبــــتـــ مرىسي محمد مرىسي ى شمس| لسن عي 

6o7272  ذىك |
ى
وى|لفيش|حمد شوق ي صىح طنط

|معهد فنى

3552o6 حمد محمد|م |رتـــ عص|س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2486|o لرحيم خرصى|رحمه نجيبــــ عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

263o23 رق محمود موىس|ء ط|رس| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

364425 ش|عىل حو| محمد رض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

843427 لكريم|حمد محمد عبــــد|ره |س ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

4|9475 لطربــــىل|فظ |لح|فظ محمد عبــــد |لح|د عبــــد |جه لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

853393 هر محمد عىلي|محمد م ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

6377|2 لسيد|وى |لص|حمد |ن |ء مهر|رج |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

486999 هيم|بــــر|لرحمن عىل عطيه خليل |عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

222o|  عىلي|رص ر|ر ن|من
ضى هره|لق|علوم 

22288 ى|بــــ ى |سم |م بــــ|كي  ج |لسيد خف|مي  هره|لق|حقوق 

324246 لسيد حسن|روق |محمد ممدوح ف ى شمس|تـــج ره عي 

62o53| ى|ود سعد |جر محمد د|ه ى لجي  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

258675 لخطيبــــ|عيل |سم|طف |عمر ع تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

773874 ن عبــــده درويش|سل محمد عثــــم|بــــ ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

65282 ن|لعزيز سليم|كريم محمد عبــــد لفيوم|بــــ |د|

25233| ن|لحميد زهر|ل عبــــد|ء بــــل|سم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

7o8867 ى عىل عىل عبــــد  م|لسل|نرمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

683|25 طمه فرج فرج منصور|ف لمنصوره|ره |تـــج

352|93 لحسيبــــ|يمن محمد عبــــد|متـــ |س| |حقوق بــــنه

256|74 ر|لنج|كرم محمود |د |مر ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

229o58 حمد مصطفى|بــــ محمد |ربــــ ى شمس|زر عه عي 

359598 لمعىط|ل محمد عبــــد|طمتـــ جم|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7|7553 لمتـــول يوسف|لمنعم محمد |رفيده عبــــد  لمنصوره|حقوق 
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446378 وى|لنبــــر|رق لطفى محمد |يحن  ط سيوط|هندستـــ 

64o492 لسيد|حمد |ع |هيم سبــــ|بــــر|ع |لسبــــ| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

475663 بــــ|لوه|رس محمد عبــــد |ي| هن ي|بــــ |د|
|لمنى

3|826o دى|له|لدين عبــــد|ح |سم يحن  صل|بــــ ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|37387 حمد|حمد عوض |حمد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

628332 ي|لش|هيم نبــــيه عبــــد|بــــر|أحمد 
ى
ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

793735 عيل هيكل|سم|وى |روق بــــهنس|حمد ف| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4o3792 يمن محمود محمد عيس|محمود  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|78498 حمد مرىسي|مد |ن ح|طمه شعبــــ|ف ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

246325 هيم تـــرىك|بــــر|ن |سبــــتـــ|هيم |بــــر|حمد | ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

896352 ن |حمد محمد عثــــم|ره |س ج|ره سوه|تـــج

67527| ى|عيل محمد عبــــده ش|سم|محمد  هي  لمنصوره|هندستـــ 

3|5o9o بــــ محمد عطيه|لوه|عمرو تـــوكل عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

5|8776 شتـــ|حمد عك|لبــــدري |ء |سحر عل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6|2738 ج|لوش|لسيد |ن |هلل حمد|منه  |علوم طنط

6355| ع محمد|ره محمد رف|س بــــ بــــنى سويف|د|

766o57 بــــو عوف|لرحمن |ل محمود عبــــد |سلىم مجدى كم ره بــــور سعيد|تـــج

|34648 ى|عص م عمرو عنتـــر حسني  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

2463|| يد|لسيد محمد ف|هر |حمد م| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

636923 هيم محمد|بــــر|ن محمد |يم| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|373|7 غبــــ|يوسف محمد سيد ر ى شمس|تـــج ره عي 

836oo5 هيم محمد|بــــر|ح |لفتـــ|ء عبــــد|رس| دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

679857 مه محمد عمر|س|ء |نجل لمنصوره|بــــ |د|

7|2495 لحليم عوف|ن عبــــد |رس عثــــم|كريم ي |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

637|2o ح|لفتـــ|لعليم عبــــد|ن محمد عبــــد|يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

637369 لبــــسطويس|ء مفيد محمود |وف زيق|لزق|نوعيتـــ 

237437 ى ه|حمد ه|ء |رس| شم|شم حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

89427| ه عبــــد| لرحمن سيد |لحفيظ عبــــد|مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

752225 حمدى محمد|ل|ل |حمد كم|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |
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|58oo6 ف عبــــد |ئشه |ع ن|م عثــــم|لسل|رسر ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

7|||89 لمرىس|جد نبــــيل محمد |م| دين لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

342333 ن|لجلد|ء محمد محمد عىل |رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

425392 هلل مصطفى حمدى محمد محمد حسن|منه  سكندريه|ل|ره |تـــج

843862 حمد تـــوفيق|فتـــ |ر ر|من ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

4877o8 لجندى|هيم |بــــر|لخي  مصطفى |مصطفى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|6226 لريس|د |م محمد عىلي ج|وس لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

232932 لمنعم زىك ربــــيع|مه عبــــد|س|ن |نوره لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

23969o ف |ه لدين حسن|جر حسن محمد رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|267| ي
لربــــيع|لسيد |لسيد فوزى | |دئى زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5|4568 هيم صديق|بــــر|لحفيظ |ن عبــــد|ء رمض|رس| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

422o77 يف عىلي سليم لدين|ن تـــفى |سهيله رسر سكندريتـــ|ل|نوعيتـــ فنيتـــ بــــفرع مطروح ج 

9|23|4 حمد محمد |رثــــ |لو|لهدى عبــــد|نور  ج|بــــ سوه|د|

34368 حمد مصطفى محمد|سميه  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

2|88o3 ر|لدين نص|محمد عمرو عز ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|54452 حمد|تـــه |حمد محمد شح| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|7427o د نجيبــــ زىك قلدس|ميل| ري|يل| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

58739 دل طه محمد|د ع|زي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|74797 منصور حموده| يمن رض| لمنصوره|حقوق 

327|64 م|م عبــــد|م س|سه لعزيز بــــي  ن|بــــ حلو|د|

76o|47 حمد|روق |دل ف|بــــسنتـــ ع لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

884575 لعزيز |مد عبــــد|هيم ح|بــــر|د |فؤ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

489473 ن|س حسن فتـــىح حسن رمض|ين| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36||74 خىل|لمن|تـــ |هيم شح|بــــر|دتـــ مجدى |مي |نوعيتـــ بــــنه

79|276 دى مصيلىح|له|م عبــــد |نديم هش زيق|لزق|بــــ |د|

48o946 ى محمد |ي م|لمجد محمد هم|بــــو |سمي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

84636 بــــوزيد|بــــوزيد عىلي |مي |كر| ي سويف
هندستـــ بــــنى

2699o| من|لض|لسيد |ل محمود نرص |لد كم|خ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

65o|3 ن|م حس|لسل|ء محمود عبــــد |دع لفيوم|صيدلتـــ 
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2225|| هيم|بــــر|ج مرع |لرحمن حج|عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

24o959 ورى خليفه|ر محمد مغ|محمد مختـــ تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

438o|o ر|وى نو|لص|للطيف محمد  |م عبــــد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

764392 يح|لس|م محمود محمد |محمود عص ره بــــور سعيد|تـــج

6857|5 در|لق|لسيد عبــــد |حمد |لسيد |خلود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

247|o7 ر أبــــو سعيده|لستـــ|محمد عىل عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8|3648 رقيه حسن محمد حسن ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

254222 ه صل|  |مي 
ى
ود|هيم د|بــــر|ح شوق تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

28o8o7 حمد محمد نرص|محمود  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

628962 بــــى|مبــــ|س |رس عىل عبــــ|ديه ي|ن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

625|93 ر أحمد بــــخيتـــ أحمد|إيثــــ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

48o586 لعزيز|هيم عبــــد |عيل سمي  إبــــر|إسم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

322293 رك عىل|مبــــ|منتـــ محسن محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

427|56 يه ن محمود|حمد رمض|ن هيثــــم |مي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

858348 ي ن
ي محمد|دي عبــــد|مصطفى

لغنى ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

36o438 بــــ|هيم دي|بــــر|مه |نعمتـــ سل ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o44|o ل خليل|رجريتـــ ثــــروتـــ كم|م ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

2|5878 لضوى|س |لحليم عبــــ|يه عبــــد| ن|فنون جميله فنون حلو

88o|5o ك |لمل|رص جيد عبــــد|نطوئى ن| سيوط|علوم 

4637o8 لسيد عىل محمد|سعد محمد | لشيخ|عه كفر |زر

6o2oo2 لعزبــــ|لم |ئل محمد سمي  س|ن و|رو |نوعيتـــ موسيقيه طنط

424|2o عيل|سم|محمود يحن  محمد محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

25496| محمود محمد محمود| ند تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

55573 ن حبــــيبــــ|لد عثــــم|محمد خ بــــ بــــنى سويف|د|

5o444 لعليم|لعليم سعيد عبــــد |ممدوح عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

8|7559 ك|لمل|عبــــد| هيم حن|بــــر|دي |ف ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

896oo2 ه عىل شح| تـــه عىل |مي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

87oo|8 ي عبــــد
ي رمض|منى

ن|لنبــــي مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 
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2373|5 لىح محمود|ر محروس عبــــد|من هره|لق|لعلوم ج |ر |د

696239 يىلي|لعل|لسعيد |لسعيد حسنى | |طبــــ طنط

5|365 م|ح محمود هم|ء صل|رس| بــــ بــــنى سويف|د|

9o2475 عيل محمد |سم|مل |م ك|حل| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

64335| عيل|سم|لدين عىل |ح |يه صل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

683289 ندى خلف حسنى حسن هروج  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45|o7| حمد حربــــى|هيم |بــــر|محمد  |هندستـــ طنط

8|o98o ي عبــــد
للطيف|عمر محمود مصطفى سيوط|ره |تـــج

|4|5|6 ر سمي  فضل سعد|من تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

77463| ئى|لطن|محمد شحتـــه أحمد عىل | دين ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

|56o2o ى  ف مصطفى عمر|حني  رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|o38 حمد|لدين جميل |ح |محمد صل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

772o34 هيم محمد مرىس|بــــر|حمد |يمن | زيق|لزق|هندستـــ 

543232 لعزيز|لحفيظ حلىمي عبــــد|ده عبــــد|غ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

77|o83 هيم مصطفى|بــــر|عيل |سم|لسيد |جر |ه زيق|لزق|حقوق 

868466 لكريم|عمرو محمود منصور عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

85o589 محمد مجدي محمد محمود سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

24786 رحمتـــ سعيد سيد عىل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4792 لحميد محمد|حمد عبــــد |سلىمي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

3|||o9 ى عبــــد|ء محمود |سم| هلل|مي  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

296o84 لعزيز محمد|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

|37744 لهجع|لعزيز |محمد مجدى محمد عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

6487|2 لحميد|هلل محمد محمد عبــــد|عبــــد قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

642224 لسيد|عيل |سم|م محمد |حس تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

33|2o8 لسيد|ر محمد محمد |محمد مختـــ |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

774843 لمشتـــولي|لرحمن |بــــسمتـــ محمد محمود عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

6o2548 غر|بــــو د|لسيد |حمد |حمد |مسعد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط
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5|o6o3 عيل عبــــدربــــه|سم|لمنعم محمد |در عبــــد|ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5934o لسيد زىك|رس |محمد ي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

329625 بــــ|جد محمدى عفيفى خط|ء م|روميس ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

8423|| ى حسن|زينبــــ  حمد حسي  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

5333o5 لح|بــــوص|م عىل محمد |سهر س سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

9o6o9o رى جورجيوس |بــــيشوى ميىم بــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|79o96 ى عىل  حمد شلتـــوتـــ|عىل خي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22o66o حمد|بــــ |لوه|ن محمود عبــــد|يم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

25o82| ل|لمظ|هيم محمد |بــــر|حمد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6|7326 زق|لر|ء رفعتـــ منصور عبــــد |عىلي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

5|9526 زى|ن محمد يوسف يوسف غ|نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

48264o لدين حنفى محمد|م |دين عص|ن سكندريه|ل|ره |تـــج

626262 لعزيز محمدى|يمن عبــــد |ن |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

356888 لسيد متـــول|تـــغريد حسن  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

859429 لودود|حمد عبــــد|محمد عربــــي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

787229 ى عبــــده|حمد |  حسي 
ف مصطفى رسر زيق|لزق|ره |تـــج

266846  |لبــــ|هلل سعد عبــــد |عبــــد| ند
ى
لجمل|ق هره|لق|ج طبــــيع |عل

63469o  حسن|حمد سعيد عبــــد|
ى
هلل دسوق زيق|لزق|هندستـــ 

4|o849 ين م لخطيبــــ|هر محمد |شي  |بــــ طنط|د|

344o7o فعي|لش|محمد سيد محمد  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

476329 هيم|بــــر|د رزق |حمد فؤ|د |فؤ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

496338 ى خليف|بــــر|حمد | |رن هيم حسني  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

277|9 ن محمد|هيم شعبــــ|بــــر|هدى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

886|2| ى عبــــد|ل|د محمد |منى عم للطيف  |مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o292o لغيىط |حمد محمد |محمد  ج|بــــ سوه|د|

54oo5| لسيد مطر|لنبــــى |محمد مسعود عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o2248 بــــر محمد |حمد محروس ج| ج|تـــربــــيتـــ سوه

427897 ه سعيد | لسيد طعيمه|مي  |تـــربــــيتـــ طنط

2587|2 لسيد عىل|نور |سمي   ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

626973 |لشو|لغنى |منه محمد حسن عبــــد
ى
دق زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 
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78778o هر محمد محمود|ريم بــــ زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

449794 ل|حمد هل|ح |لفتـــ|حمد منتـــرص عبــــد| |هندستـــ طنط

39858 دى|له|م عبــــد |لسل|ء سند عبــــد |شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|982 م مصطفى|م|دل |مصطفى ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|274o7 هيم|بــــر|لعزيز |لد عبــــد |يوسف خ ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

37|323 لحميد|لحميد يحن  طتـــ عبــــد|عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o2867 لىح عنيبــــه|مل عبــــد |رق محمد ك|م ط|حس زيق|لزق|هندستـــ 

22729| دل سيد محمد حسن|يوسف ع عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

542795 |م |لسل|م محمد عبــــد |لسل|سجده عبــــد 
ورينى|ل

تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o255o ىس|لبــــي|لعزيز محمد محمد |ء عبــــد |رس| لمنصوره|علوم 

32o786 لق|لخ|د حسنى عبــــد|لرحمن عم|عبــــد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

28o235 ى|ح |حمد صل|كرم | لدين حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4|83|7 حمد حسن|هيم |بــــر|مح |يدى س|ه تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

243|43 ل|لع|حمد غزيل محمد محمد محمد عبــــد | د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

254o3 حمد حلىم يوسف محمد|ء |وف ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

777882 ى محمود نرص|عبــــد | رن لغنى حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2876|7 لمشد|لحميد |مل عبــــد |محمود يشى ك ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6o|864 دى شفيق شفيق أبــــو موىس|ش |بــــ طنط|د|

3|5776 لغنى|ئى محمد عبــــد|جر ه|ه ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

23|438 هيم سيد|بــــر|لشهيد |لدين عىل عبــــد|م |حس ى شمس|زر عه عي 

639727 ن|حمد رضو|عيل |سم| |رض زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o|7|5 هيم حسن فهىم خليفتـــ|بــــر| سكندريه|ل|حقوق 

2o5|| حمد حسن سيد حسن قطبــــ| ن|علوم حلو

694245 لبــــيوم عبــــدربــــه|عمرو محمد سعد  لمنصوره|هندستـــ 

|3o249 م|لسل|رق بــــدر عبــــد |تـــفى ط ن|فنون جميله فنون حلو

3395|3 طمتـــ مسعد محمد منصور عىلي|ف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2o692 لسعدئى|لمرضى |مصطفى حمدى عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5o73|3 هيم|بــــر|حسن مسعود | ره رض|س سكندريه|ل|طبــــ 
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58764 حمد|فتـــىح محمد فتـــىح  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

83o555 لرحمن|لمبــــدي عبــــد|محمد بــــدوي عبــــد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

856|o3 حمد|لرحمن |حمد عبــــد|ء |سم| م بــــنى سويف|إعل

459339 ف |مصطفى  هيم مصطفى|بــــر|نور |رسر م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

69o9|5 ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ن محمد |نوره لمنصوره|عه |زر

62224o لحبــــسر|حمد |ء |خلود عل ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

779726 هيم محمد|بــــر|يه حسن حسن | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

322728 بــــ محمد رجبــــ|يه|مريم  ى شمس|تـــج ره عي 

7o4327 لغنى محمد|تـــسنيم محمد نرص عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

8o8445 لحليم|ن محمد عبــــد|حمد محمد رمض| ره بــــنى سويف|تـــج

9ooo39 لرؤوف |لسيد فتـــىح عبــــد|عمر  ج|حقوق سوه

|443|| حمد|ل محمود |محمد جم هره|لق|ره |تـــج

|7||33 حمد محمد قطبــــ|كريم  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

|382|o ف عبــــد |لسميع |عبــــد  لق|لخ|لسميع عبــــد |رسر ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

222793 ن|لسم|ح |يوسف سيد صل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

763o53 لسعدئى|حمد عىل |كريمه طه  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

753992 ى عىل|منه  هلل سيد حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

267228 وى|لطلبــــ|لحفيظ عىل |هيم عبــــد|بــــر|نىح  | |تـــربــــيتـــ بــــنه

7o43|3 مه|ن محمد محمد محمد سل|ء رمض|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

5o9o|2 بــــو عوف|در |لق|در سعيد عبــــد |لق|سعيد عبــــد  عه دمنهور|زر

5253|5 ندى محمد حمدى أحمد محمد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

49|628 ى مجدى لمع عبــــده بــــولس| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

752244 تـــ|لزي|لسيد |لسيد عىل |رحمه  زيق|لزق|نوعيتـــ 

43377| وى|لعشم|لدين محمد |طف محمد نرص|محمد ع ج|بــــ سوه|د|

9oo484 مر |لحميد محمد ع|ر عبــــد|من ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8o9279 بــــ محمد|لوه|جح عبــــد|بــــ ن|لوه|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

89|869 س |حمد عيس عبــــ|ئى |م| سيوط|بــــ |د|

83588 هيم عويس|بــــر|مي  سيد |ل|ء محمد |سم| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

3446|8 ي
لحميد|تـــ حسن عبــــد|حمد بــــرك| |دئى ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

48|39 ى محمد|تـــفى مختـــ ر حسي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|
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675495 ن متـــول حسن  |لرحمن رمض|ر عبــــد |مي |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

|43|78 سكندر|ن رفعتـــ ظريف |ري|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

867489 دلي|لع|هلل |لصبــــور عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

68|537 لسيد|ح |لفتـــ|فظ عبــــد |لح|لسيد عبــــد |محمد  لمنصوره|بــــ |د|

|583|9  محمد|هيم |بــــر|مل محمد |
ى
لدسوق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

637|3| لرحمن متـــول|لحكيم عبــــد |هبــــتـــ محمد عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

634475 بــــر محمود|لسيد ج|لرحمن |عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

867|7| ه|لل|ه ذىكي عبــــد|لل|يه عبــــد| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

848385 ى محمدضوي|س ره سيد حسي  ن|سو|بــــ |د|

66728 كر عىل|طمتـــ مصطفى ش|ف كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

497o|3 ي|ء ع|رس|
مر خميس محمد مصطفى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

432553 لرحيم|حمد عبــــد |رق محمد |يمنى ط |صيدله طنط

479o62 يف محمد عبــــد ي|محمد رسر
ى
ض|لعزيز ق سكندريه|ل|هندستـــ 

6o4545 ى س|بــــو |ورى |لمغ|طمه عىل |ف لم|لعني  ن|سو|بــــ |د|

83|7|9 هيم حسن|بــــر|محمد رفعتـــ  ي للفن|
|دق قن|لفنى

||5|95 طف نرص فخرى|ع| ندر|س ى شمس هندستـــ عي 

7o6442 ى|زق حس|لر|ء حمدى عبــــد |سم| ني  |لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه 
لمنصورتـــ

475664 حمد|هيم |بــــر|حمد |طف |ء ع|ل| ره دمنهور|تـــج

823477 ى | ى|مينه حسي  بــــوعريف حسي  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

93o47 هيم|بــــر|حمد محمد |لد |لرحمن خ|عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22|o24 د|لجو|م تـــوفيق عبــــد|لسل|حبــــيبــــه عبــــد ن|فنون جميله فنون حلو

3||364 فظ غنيم موىس|ف محمود ح|نو ى شمس|تـــج ره عي 

76633 لبــــديع|ر عبــــد |محمد نرص مختـــ ن|ضتـــ حلو|علوم ري

||8423 ر|لغف|لمنعم عبــــد |لرحمن عبــــد |رق عبــــد |ط ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

85336| هلل|عبــــد| ح عط|محمود صل ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

688592 لنعيم وهبــــه|يدى محمد وهبــــه عبــــد |ه لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

643246 رق محمد عيد|ء ط|سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

5|94o4 ح|ح محمد صبــــ|لفتـــ|لحميد عبــــد|ء عبــــد|سن معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

26955 ن محمد|لدين رمض|ء |ن عل|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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6333oo هلل محمد محمد حسن|حمد حسن عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

868783 هيم|بــــر|هيم غريبــــ |بــــر|كريمه  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

63o83| ى|عبــــد  هلل محمد حمدى محمد بــــحي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3|229 هلل|لق عبــــد|لخ|منتـــ سمي  عبــــد سيه|نوعيتـــ عبــــ

777|62 لسيد|لحليم لبــــيبــــ محمد |تـــن عبــــد |ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

625|oo هلل|لد محمد لطفى مصطفى عبــــد |سلىم خ زيق|لزق|حقوق 

633772 تـــ | لسيد|لمنعم |لسيد عبــــد|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

54642 حمد فتـــىح محمد|ء |شيم بــــ بــــنى سويف|د|

7o982o ه عبــــد | لنصيف|بــــو |حمد |لسعيد |لمنعم |مي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

2477|5 مه|لعزيز بــــيوم سل|ل عبــــد|حمد جم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

5o5388 لعزيز جمعه|ل عبــــد |محمد جم لسويس|معتـــ |علوم ج

8978oo ى | ى تـــوفيق حسي  حمد حسي  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

3|9543 حمد طه|طمتـــ طه |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o5438 ل|لع|لسيد محمد عبــــد |حمد |لسيد | لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

36o3o7 ى عبــــد|عل فع|لش|هيم |بــــر|لرحمن |ء حسي  |علوم بــــنه

|485o8 م رأفتـــ عىل محمد عىل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

87953o م دردير |لسل|طه محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

896888 ي
ى |سمي  سل| سلفى مه حني  ج|ره سوه|تـــج

9o93|8 غبــــ محمد |ن ر|ء شعبــــ|صف ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

78366 ح|لفتـــ|هر محمود عبــــد |رحمه م |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|78623 ى مسعد  عيل|سم|محمد حسي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

6o5oo هيم عويس|بــــر|ن |يسن رمض ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7|5799 ن عىل|لعزيز رمض|ن عبــــد  |منيه رمض| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

8o888o روق محمد|رس ف|ر ي|عم ره بــــنى سويف|تـــج

732|6 ن ربــــيع|حمد سليم|م |وس لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

87749o حمد يوسف عجىم |سمر  سيوط|حقوق 

755245 ى |حمد |طمه |ف دم|لسيد حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

884o2| ى س|ي فظ |لح|م رجبــــ عبــــد|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 
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78959o بــــشوى حمدى سدره شنوده |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

368o45 هيم يونس|بــــر|حمد محمد | |حقوق بــــنه

53379o شم عىلي|بــــوه|حمد |لسيد |هلل محمد |منتـــ  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

442227 شور جمعه|ح جمعه ع|لفتـــ|عبــــد لمنصوره|حقوق 

6o2626 ديبــــ قسطندى يعقوبــــ|يمن |دى |ف لمنصوره|ره |تـــج

67992|  شلبــــى|وى |لص|لحكيم |حمد عبــــد |
ى
لدسوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7o484o لسيد|تـــ محمود |لشح|دل |مريم ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

52oo86 للـه غنيم|بــــرين صبــــىحي عبــــد|ص بــــ دمنهور|د|

8774o8 مل عىل حسن  |م ك|ريه سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

|68845 عيل|سم|بــــر متـــول |ء ص|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|3938 حمد  |لحليم |ر عبــــد|ره نص|س |ج طبــــيع قن|عل

77368| هلل فهىم محمد فهىمي|منه  زيق|لزق|عه |زر

3583|2 لنعيم|هلل عبــــد|لسيد عبــــد|جدتـــ |م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8|24|6 فظ|ن ح|تـــه شعبــــ|طمه شح|ف ي|طبــــ 
|لمنى

7782o لعظيم|لسيد عبــــد |متـــ |س|يوسف  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

878o9| ي
ئيل  |دل جميل ميخ|ع| دئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8673o3 ئيل|صف ميخ|يوبــــ و| |رين|م دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

2|7358 د ل حسن عفتـــ|م شفيق محمد ع|مر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|34342 ل|لع|شمس مصطفى محمد عبــــد  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

5|6878 لم|لحميد محمود س|ن شكرى عبــــد |يم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

682o7| حمد عىل|تـــه |لحميد شح|ء عبــــد |رس| لمنصوره|بــــ |د|

45352| حد متـــول عجور|لو|لد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

327337 هيم|بــــر|ريم محمد سمي   ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

686784 سم|مد عىل ق|حمدى ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27o433 لح قنديل|رون ص|هيم ه|بــــر|موىس  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

|6773o ل|لجم|طمه مصطفى خميس |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5||89| لدين خليفه|رق نرص |مه ط|س| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

2|2686 ز محرم|مصطفى معتـــز محمد ممتـــ ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

888268 زق  |لر|ء ممدوح مصطفى عبــــد|شيم سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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7||795 ي
ف | |دئى ن|بــــ سلط|لسيد غل|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

823737 ى| حمد حمدي سيد حسي  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

|49887 مه عبــــده|زم عزتـــ سل|ح هره|لق|حقوق 

77894o لسيد متـــولي|ل |ن جل|يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

6|4468 ي|ر
|ح عبــــد |لفتـــ|لعظيم عبــــد |طف عبــــد |ع| ئى

لحميد
|علوم طنط

452234 سل محمد نجيبــــ يوسف|بــــ لشيخ|هندستـــ كفر 

69444 م|لسل|لصمد عبــــد |ده عبــــد |زم حم|ح ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

68286| ف محمد عىل عقبــــه|م |سل| رسر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

756o|8 ى|لسيد عبــــد |هلل |عبــــد  هلل محمد حسي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

82|94 لم عويضه|ل س|جد هل|ء م|نجل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

634843 هيم صبــــىح عىل محمد|بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23822o فتـــحيه سمي  محمد محمد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

846|47 لرحمن|لرحيم فتـــىحي عبــــد|محمد عبــــد ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

677597 لبــــلقينى|لعدل |يمن مصطفى |عمر  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

24299| يمن محمد فرغىل محمد|لدين |سيف  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

4|6558 لونيس محمد مسعود|ن عبــــد|لحسن رمض| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

4878| وى|عمر سعد سعد سعد ن|هندستـــ حلو

843563 ح يوسف|لفتـــ|رق عبــــد|د ط|زي ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

82687| حمد محمود|لحسن |بــــو|محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

82|887 مل محمد|هر ك|ء م|عىلي ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

268o7 لعظيم|ن مجدى مصطفى عبــــد |كريم ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

238938 ن|حمد حسن سليم|مروه محمد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|5882 حمد عبــــده جبــــر|لد |محمد خ ن|هندستـــ حلو

256627 ف فتـــىح |ء |سم| ل|لش|رسر ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

77o6|7 ر|لبــــيط|ن |د صبــــىح شعبــــ|تـــ حم|ي| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

332822 ر|لجز|حمد |هلل حمدي |منتـــ  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

49427 ه محمد قرئى عبــــد | لعزيز|مي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

5425|4 لنويعىم|مريم محمود محمد  |علوم طنط

7o2458 لعيسوى|هيم محفوظ |بــــر|م |هي زيق|لزق|بــــ |د|

4|43|| هيم شكل|ء محمد إبــــر|إرس |تـــربــــيتـــ طنط
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359939 هيم ذىكي نوبــــي|بــــر|ء |وف ى شمس صيدله عي 

|3o3|7 ي
روق محمد عىل|لد ف|خ| دئى هره|لق|ره |تـــج

|6o98| ى|حمد دي|بــــسملتـــ  بــــ حسني  ى شمس|زر عه عي 

68477| دو جميل|لمجيد ج|محمد مجدى عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

684772 محمد منعز محمد خلف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4o857 ذل|لش|لسميع |دل عبــــد|يدى ع|ه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

3|9984 لم مقبــــول|كرم س|لم |س لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

683638 يف خ س معروف  قنديل|لد عبــــ|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

496797 ى  مي  هيم|بــــر|حمد محمد |حمد |ني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

622632 لمعىط|حمد عبــــد |محمد جميل عىل  لمنصورتـــ |تـــمريض 

5283o3 لم|لسيد س|حمد |لسيد |حمد | ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

|7||5 حمد سعيد سيد محمد عيد|  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

843866 ي ز|لر|ندي محمد عبــــد
هر|ضى ن|سو|بــــ |د|

8495|8 لربــــ محمد|د|منيه سمي  ج| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

|6||5| ضل|لدين ف|ح |م صل|سلىم هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

27553 هيم|بــــر|ن محمد |عبــــي  شعبــــ هره|لق|بــــ |د|

|2|858 لجوهري|حمد نجيبــــ |يوسف محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

688|8 ن|حمد عىل زيد|ندى  لفيوم|ر |ثــــ|

244952 لحميد محمد بــــرع|ء حمدى عبــــد|سم| بــــ بــــنى سويف|د|

8453| رتـــ جمعه جوده حسن|س |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

684863 لعتـــربــــى|حمد |ن يوسف محمد يوسف |نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

84842| ن ربــــ|هلل مح|د حفظ |عم| مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

7o44o هيم|بــــر|هلل يونس |لد عبــــد |خلود خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

25|953 لرحمن مجدى محمد جعفر|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

864485 مؤمن محمود موىسي محمود |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

354275 ي م|
جد بــــرسوم بــــولس|يرينى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

9|o99o وى محمد |لص|لحليم |حمد عبــــد| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

2237o3 ف عبــــد|بــــسنتـــ  حمد|لسيد |لعزيز |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5||798 لصمد مكرم|محمد نرص عيس عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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343o24 ف |عمر  ر|حمد مختـــ|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4339o9 وق محمد نرص فريد  لسعد|بــــو|رسر |بــــ طنط|د|

677444 لسيد عىل|د موىس |ذ بــــهز|مع زيق|لزق|هندستـــ 

483366 حسن محمد حسن محمد| ر|ي لمنصوره|حقوق 

76|562 حمد محمد|عىل بــــدرى عىل  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

2793|7 محمد فتـــىح كروش| ند ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

428566 لح|بــــو ص|ح |لفتـــ|لحميد عطيتـــ عبــــد |ن عبــــد |إيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

45o225 لدين زغو|ل |حمد سمي  محمد جم| |هندستـــ طنط

72667 ي عمر حسن محمد
يمنى لفيوم|حقوق 

3462o7 ن|ئى محمد سليم|محمد ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|5o32 لرحيم |عمر محمد محمود عبــــد سيوط|حقوق 

879297 لرحمن مصطفى عبــــيد موىس  |عبــــد سيوط|حقوق 

696452 حمد|ج سعد |م رس|هي لمنصوره|عه |زر

628635 للطيف|عيل عبــــد |سم|ء عبــــده |سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

629692 لحميد شلبــــى|طف صبــــىح محمود عبــــد |ع زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

826533 حمد حسن|لرحيم |ريم عبــــد |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

543432 |ر عط|لغف|ر عبــــد |لستـــ|م عبــــد |بــــسنتـــ بــــس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|7487 لرحمن عيسوى  |حشمتـــ عبــــد| عل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

244o85 مه|ن سل|ن سليم|محمد شعبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

79o624 ى|بــــو|ء محمد عبــــده مسعد |ل| لعني  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

888963 حمد |ن حسن عىل |نوره سيوط|تـــربــــيتـــ 

75925o حمد|محمد مجدى محمود  لسويس|هندستـــ 

8|724 ى|حس م حسن رجبــــ حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

526486 لعبــــد|لعظيم |حمد محمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

7o3|74 ن|ئى محمد محمد سويد|ميمه ه| |بــــ طنط|د|

342656 لمومن|لد عبــــد ربــــه عبــــد|هدي خ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

264|49 لم|لسيد س|حمد |لسيد |بــــسمه محمد  |طبــــ بــــنه

5|2o23 ى |مد حس|ل ح|حمد جم| رج |لفر|ني  عه دمنهور|زر

6896|3 ر |لغف|لمطلبــــ عبــــد |ر عبــــد |لغف|صفيه عبــــد 

م|ضي
لمنصوره|علوم 

442226 ح|لفتـــ|لسيد عىل عبــــد|لعزيز فريد |عبــــد لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 
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7o6544 لسيد مندور|حمد |لسيد |مريم  لمنصوره|علوم 

5o5723 بــــ بــــكر|لتـــو|عيل عبــــد|سم|مه |س|محمد  سكندريه|ل|حقوق 

52o838 لسيد شكر|هلل محمود |ريم محمد عبــــد تـــربــــيتـــ دمنهور

23486  |مجدى 
ى
حمد عىل|حمد صدق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

89o876 ه عبــــد| حمد  |لرحمن محمد |مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

88993o رص يوسف خليفه |نه ن|دمي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

339|4 لمول محمد|ن محمد عبــــد |رو ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

23o225 |لعل|بــــو|ن عبــــود |ح شعبــــ|صل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

766874 خليل محمود خليل محمد عىل لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

843567 حمد|زم محمد |عىلي ح ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

632o|o مريم فتـــىحي فهىمي نرص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

882|52 لك  |لم|ضى عبــــد|لر|حسن حمزه عبــــد معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

8|758o حمد محمد عيد|ء |دع ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4o7|3o حمد|ح محمد |لفتـــ|هر عبــــد |جر م|ه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

922o2o لديبــــ بــــخيتـــ |سعد |نوبــــ |بــــ| لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

77594 در|بــــوه|لعزيز |ضىح فتـــىح عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

366465 ه|لل|ئى ذىك عبــــد|يتـــ ه| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|2o658 ن|ل سليم|لع|نور عبــــد |كريم  ى شمس|تـــج ره عي 

687|74 وق عطيه  ي|لر|هيم عبــــد |بــــر|رسر
ضى لمنصوره|طبــــ 

867548 ري|لعم|حمد |عزه محمد  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

325o|5 محمد مني  حسن محمد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

535962 لتـــرىك|در حسن |لق|سلىم وحيد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o7872 ئى نبــــيل بــــدير مصطفى يوسف|تـــرودى ه لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

234o78 هيم|بــــر|د مجدى عىل عىلي |زي ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

76372| زق|لر|زق عبــــد|لر|لسيد عبــــد|تـــه |د شح|جه ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

32|49| رق جمعتـــ سيد|محمد ط ى شمس حقوق عي 

4o2|68 للطيف|هر عبــــد |لز|حمد |ء محمود |رس| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

424556 يف ع ي|دل عىل حسن |رسر
وى|لمنى سكندريه|ل|علوم 

836693 ي رسور بــــرسوم|ر| مي 
ضى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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5|5348 م|حمد هم|حمد عىلي |بــــسمتـــ  ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

39|4| ن|لنبــــى عىل عمر|عبــــي  عبــــد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

9o2|37 ى شنوده مهنى بــــخيتـــ |م رتـــي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

4|5|83 لمول عيس|محمد عبــــد | ند سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7|989 هلل مرزوق|هلل عشم |بــــ |حسن ج ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

5o635 لطيبــــ|وي محمد |ح سعد|نس صل| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

647789 لمنعم|ض محمد عبــــد|رق محمود ري|محمود ط لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

826988 مل|رص ك|لن|ل عبــــد|محمد جم دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|42845 لمسيح|ك عبــــد |مروه يعقوبــــ مل ى شمس|د| بــــ عي 

684o48 حمد عىل عىل فوده| لمنصوره|بــــ |د|

5o9639 ن|ضى فرغىل حس|لر|رق عبــــد|ثــــروتـــ ط طبــــ بــــيطرى دمنهور

342|47 شد|نم ر|بــــ غ|يدي محمد دي|ه |طبــــ بــــيطرى بــــنه

252536 وى|لطنط|ح |لفتـــ|سمر محمد عبــــد ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

265|3o لصعيدى|لسعود عىل حسن |بــــو|حمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

354o78 لجليل عطوه|نور عبــــد| |دين ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|24oo7 مل عوده|لد ك|خ| رن ى شمس علوم عي 

8o6574 حد|لو|ل حسن عبــــد|ده هل|غ ي|عه |زر
|لمنى

5|3473 وى|لشنج|رس محمد عطيه محمد|محمد ي |حقوق طنط

6o969 جر حسن محمد محمد|ه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

738o4 مح عىل محمد|حمد س| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

858779 ى |يه حس| حمد عىلي|ني  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|58596 |لعل|بــــو |لدين مصطفى |د |ء عم|دع ى شمس|تـــج ره عي 

42|42o لبــــيوم|دى |لحم|ء محمود فهىم |ول لشيخ|بــــ كفر |د|

36484o حمد محمد|لد |دين خ|ن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

48965 ه|عمر حسن | يش ى وى|ليى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9o7426 ى رمزى عبــــد ه حفنى |لل|حسي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

6|73|4 وق ش ل|كر محمود شو|رسر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|7|663 م بــــطرس|يمن س|مريتـــ  سيه|نوعيتـــ عبــــ

36775o لدين|محمد شندى مدبــــول نور  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

Wednesday, September 5, 2018 Page 3839 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

64o867 ف ص|د |زي ى|بــــر عىل محمد |رسر لحضي  زيق|لزق|هندستـــ 

45|9o7 هلل|ن حليم جرجس عوض |ري|م لشيخ|بــــ كفر |د|

4o64o4 هيم|بــــر|يتـــ محمد عبــــده | سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5266|3 لد حسنى سليم حسن|محمد خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|35o8 س|محمد عىلي حسن عبــــ ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

879684 حمد محمد |م نبــــيل |ريه ي صىح 
سيوط|معهد فنى

884o39 ن  |مح جميل عزيز بــــهم|س سيوط|تـــربــــيتـــ 

8369o7 وي|لر|ه |لل|س عبــــد|لعبــــ|بــــو| |دين |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6o|992 لحلو|لعزيز |ح عبــــد|لفتـــ|بــــسنتـــ محمد عبــــد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

255|6| لحميد|مه موىس عبــــد|س| |ر|ي كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

48834o هيم|بــــر|ل |لع|حمد محمد عبــــد|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|89|4 ء عىلي|عىلي رج| ر|ي ى شمس علوم عي 

|29489 ر|رك مدحتـــ بــــطرس مق|م ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8|2883 لعليم|رق عزتـــ عبــــد|ط| ر|ي ي|بــــ |د|
|لمنى

2428o بــــرين فرج محمد مرىسي|ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

92|653 لعزيز |ل عبــــد|لع|ندى محمود عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

237894 عيل|سم|لد رجبــــ |هلل خ|منه  ن|بــــ حلو|د|

4|6488 حمد عيسوى|لدين |ح |زم محمود صل|ح لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8o3379 لدين محمد حلىمي|د |مهند عم ي|نوعيتـــ 
|لمنى

8o3922 ى|ي ي محمد حسي 
ى مصطفى سمي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

6o79|7 بــــ|لوه|طه حسن عبــــد | ء رض|شيم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|27643 لدين مرىس|رس نرص |دى ي|ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o3|78 ى| ى محمد حسني  يه حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3274o5 لنعيم|دتـــ مصطفى ربــــيع عبــــد|مي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|395|5 ي|ر
دق|رق محمد ص|ط| ئى ى شمس حقوق عي 

4|9oo د|لجو|لمحسن عبــــد |محمود سعد عبــــد  هره|لق|صيدله 

|22759 هيم شبــــيبــــ|بــــر|لد |خ| رن ى شمس|د| بــــ عي 

757549 ي|ضىح محمد محمد  لخرصى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

635845 للطيف|حمد محمد عبــــد|بــــ |رح زيق|لزق|بــــ |د|
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832848 ى رس|ي حمد|لدين محمد |ج |سمي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

523226 خر|ل|لمعىط عبــــد|لحميد عبــــد|نور عبــــد|كريم  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

886893 ج |حمد فر|ء مصطفى |شيم سيوط|بــــ |د|

64o564 مه حسن|محمد حسن سعيد سل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o953o م|لعزيز عز|حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o4226 لم محمد|ل س|ء جم|شيم سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

7766|| ى سحيم|لحميد جوده |ء عبــــد |لزهر| مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

2267oo م عمر قنديل|عمر هش ى شمس هندستـــ عي 

92457|  بــــخيتـــ |منى جم
ى
ل صدق ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 

كتـــوبــــر|6 

8444|7 لدين محمد جوده|ء |شهنده بــــه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|4|376 يمن وليم متـــى|وليم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

629o96 د|د محمد رش|حمد رش| زيق|لزق|صيدله 

6o26o7 بــــو جوهر|د عىل |م محمد رش|مي  وس| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

58o74 هيم|بــــر|ل سعد |سعد غز صيدله بــــنى سويف

84689| لمجيد|م محمد عبــــد|ضي| دين ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

||93|6 لم|ر س|لعظيم نو|ح عبــــد |فرح صل ى شمس|تـــج ره عي 

62|35| ه محمد | لموج |دق |حمد ص|مي  زيق|لزق|عه |زر

362276 تـــه|ن شح|ن رمض|محمد رمض عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o3384 وى|لعز|ء محمد محمود |محمد عل تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

279637 زى|حمد حج|بــــدين |ء محمد ع|رس| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25o853 وى|له|تـــم محمد حسن |ن ح|نوره ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5||o92 دتـــ|محمد رحىم محمود عبــــ عه دمنهور|زر

367|34 رص|هيم ن|بــــر|لم |لق س|لخ|حمد عبــــد| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

23o67| ى م ظريف تـــوفيق|هش| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

497|o8 حمد|لفضل محمد |بــــو|سمر  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

635553 ى و ن عىل|ئل عىل رمض|نرمي  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

762952 هلل حشيش|منيه فتـــىح محمود عبــــد | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

888239 يمن عىل بــــدوى|خلود  سيوط|بــــ |د|
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5|8527 ل|لمجيد و|تـــ عبــــد |لشح|م  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

688oo4 لعزيز محمد|دل عبــــد |رغده ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

482793 ي ع|م|
دل منصور مغربــــي مرىس|ئى سكندريه|ل|حقوق 

|69o77 لمنعم|بــــ محمد محمد محمد عبــــد |شه ن|حقوق حلو

64ooo6 عيل|سم|ل |لع|منيتـــ محمد رشدي عبــــد| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

348|53 محمد حسن محمد سيد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5o527o لنمر|مد عىل |حمد مسعود ح| سكندريه|ل|صيدله 

3556|8 لمجيد|لحميد عبــــد|ن محمد عبــــد|يم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6|9444 د مسعد مصطفى مسعد|ء عم|رس| دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

4o6585 لمعىطي|هلل ممدوح محمد عبــــد |منتـــ  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

896555 ه | ف عبــــده |مي  هيم  |بــــر|رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8||o54 خلود حمدي محمود محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

844|88 لد سعيد مرزوق بــــكري|خ ضتـــ|ري/ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

69925 حمد|محمد سيد محمد  لفيوم|حقوق 

253276 تـــى|لسميع لو|ء محمد عبــــد|شيم ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

78o982 لسيد|در محمد|لق|لسيد محمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

846279 بــــوزيد سيد|ر محمود |زه| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

33o226 هيم|بــــر|لرحمن |ل عبــــد|ء جم|رس| ى شمس| لسن عي 

|32o8| |لعل|بــــو |حمد |ء حسنى محمد |ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33686 بــــسنتـــ سمي  عنتـــر غريبــــ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|69256 رتـــ محمد يحن  محمد محمود|س  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

|48467 لسطوج|يمن محمد مني  محمد | |رن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o2583 ى|جد مصطفى |ن م|رو لسيد حسني  زيق|لزق|علوم 

67654| هلل|حمد عبــــد |زق |لر|حمد عبــــد |بــــسنتـــ  لمنصوره|هندستـــ 

35497 للطيف|ح عىل عبــــد |لفتـــ|م عزتـــ عبــــد |حس ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

838o86 ي 
ف محمد |مصطفى ج|لحج|بــــو|رسر ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

43355o حمد مصطفى محمد محمود موىس سليم| |حقوق طنط

42848 ن|بــــرهيم عري|يرينى عزتـــ | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27o447 لحليم مصطفى حويتـــ|محمود ثــــروتـــ عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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|2239o  عبــــد |لش|د عبــــد |ي|محمود 
ى
لسميع|ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|6oo5| ى |لر|عىل عبــــد  لسيد|زق حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

359587 وق مؤتـــمن عبــــد لحميد محمد|رسر |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

75o3o3 يوسف ميشيل لويس ملك تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

223488 حمد|فظ |بــــ ح|لتـــو|فظ عبــــد|بــــ ح|لتـــو|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

522237 لحميد مرزوق|ن محمد عبــــد|رمض| عل بــــ دمنهور|د|

647||3 هيم|بــــر|س |لسيد عبــــ|محمد  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

25o398 تـــ|هدير عىل فرج عىل بــــرك ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

6296|8 م محمد محمد عىل|ر عص|من زيق|لزق|صيدله 

347499 ر|لحليم نص|حمد محمد عبــــد|زينبــــ  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

698626 س مصطفى بــــلشتـــ|س مصطفى عبــــ|عبــــ لمنصوره|هندستـــ 

34957o حمد|تـــ |حمد عز|كريم  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6234|5 ى عوف|بــــ|ل|ره محمد |س صي  ط|معتـــ دمي|علوم ج

52|399 وى|لكيل|عيل |سم|حسنى محمود | رويد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

43||44 م|لغن|هدى محمد سعد مخلوف  |صيدله طنط

|7|448 ل زويل رزق|هيم جل|بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8|4o85 مجدي نمر ملك| بــــول ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

9|4363 حمد مصطفى محمد  |ن |نور سيوط|حقوق 

494768 لمجيد محمد دعميش|در محمد عبــــد |لق|عبــــد  ره دمنهور|تـــج

353832 ف فضل |نوبــــ |بــــ| ك|لمل|هلل عبــــد|رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

323776 م|م|لمنعم سيد |ن سيد عبــــد|نوره هره|لق|ره |تـــج

33o278 ي
وق ضى لبــــقرى|ء سعد محمد |رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

633347 لعيوىط|لسيد |لرحمن محمد |عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

373|45 ى محمد|حمد ع| دل حسني  |حقوق بــــنه

8|2o95 حمد يوسف محمد|سلسبــــيل  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|52245 |طمه خرصى مهدى محمود ند|ف عه مشتـــهر|زر

|35288 ن|لحميد شعبــــ|بــــر عبــــد |مصطفى ص ن|معهد فنى تـــمريض حلو

|34376  عبــــد |
ى
لمعبــــود قنديل|يه شوق ى شمس|تـــج ره عي 

||8596 حمد نرص محمد|همسه  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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3389|5 ضى عطيه موىس|ء ر|صف |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4o8572 لبــــشبــــيسر|ن متـــول |بــــسنتـــ متـــول شعبــــ |بــــ طنط|د|

6o3|4| هلل|يه محمد محمد سعد عبــــد | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

63o293 لغنى|د عبــــد |حمد سعد رش| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

283|23 لرحمن عىل محمد درويش|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

363352 ئى|يوسف محمد نرص علو ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

6954|3 ن|لمرىس سليم|رس محفوظ محمد |محمود ي لمنصوره|حقوق 

|56524 حمد طلبــــه|د |يوسف طه فؤ ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

3|3727 عيل|سم|دق محمد |هدير ص وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

9|22|8 ل محمد |لع|طف عبــــد|محمد ع ج|ره سوه|تـــج

5397o6 يم طلبــــه عبــــد ربــــه|لد|ن طه عبــــد |يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

|84|| متـــ نجم|سل| م زكري|ره حس|س ى شمس|د| بــــ عي 

8o5867 نور يىحي محمد عىلي| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|23494 وي|لسعد|ح |لفتـــ|رس عبــــد |هديل ي ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

76|659 ي
محمد فوزى محمود مصطفى ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

4o5744 لشيخ|حمد |ن سمي  محمد سيد |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

856682 هيم محمود|بــــر|محمد عزتـــ  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

88773 لعظيم حميدتـــ|طف عبــــد|محمد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

48o724 هيم|بــــر|ل محسن سيد |من عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

888824 مد |مصطفى محمد ح| ن|ر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52238| ى|ص د|د عىل ج|ز صبــــىح ج|في  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6323o4 ن ئيل رزق|جورج ميخ| مي  زيق|لزق|عه |زر

8o469o لدين|ح |رق محمد صل|ط| رن ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

886949 حمد |لمنعم |ل عبــــد|ر جم|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

269263 يد |بــــو|شهد فكرى  ى لخول|لي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

856654 بــــ|لوه|لدين عبــــد|محمد عمر مىحي  سيوط|حقوق 

2|8262 ى|حمد بــــدوى سعيد عيد حس| ني  هره|لق|ره |تـــج

5|432 هيم|بــــر|حمد |لد |ء خ|عىلي لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6232o| لشكور|منيتـــ قدري محمود عبــــد | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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86992 بــــي|بــــ محمد سنه|لتـــو|حمد عبــــد | تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

339|36 لمنعم عىل مرىس|عبــــي  عىل عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

9o9787 رس  |لرحمن محمدين ح|محمد عبــــد ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

28448| لسيد|حمد عبــــد |هلل يونس |عبــــد| مه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

252337 رس سبــــع|تـــ وليد ف|ي| شمون|نوعيتـــ 

5o92|o س وزير|محمد عىل يوسف عبــــ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9o|335 لد حسن عىل |خ| ند|ر دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

42o27o لكروط|طمه محمد حسن حسن |ف لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|48625 شور|ن ع|شور محمد عثــــم|يه ع| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

335749 ى |ي لحليم|دهم عبــــد|حمد |سمي  |بــــ بــــنه|د|

646656 بــــوزيد|مد فهىم |حمد ح|محمد  حقوق بــــورسعيد

4o|875 محمد مصطفى سعد عبــــده عىل سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

2788o |لنج|بــــو|يتـــ عمر صبــــور | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

34|83o ح طويلتـــ|لفتـــ|هدي محمد عىلي عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|6556| لسيد|طمه محمود معوض |ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

6|5|95 هيم أبــــو مصطفى|بــــر|ندى عىل  ط|ر دمي|ثــــ|

3594o8 ى تـــ تـــوفيق|وجيه فرح| مي  ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

|6o462 د طه|هلل محمد لبــــيبــــ عو|معتـــز بــــ ى شمس|تـــج ره عي 

7545oo لدين محمود محمد|ج |تـــ| رش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

|68783 ى|م شد|ن| ن ويص|بــــ|ل| رتـــي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

8665o حمد عىل|جر محمود |ه ي|بــــ |د|
|لمنى

52465 ك|مريم صموئيل نصيف سدر بــــ بــــنى سويف|د|

76o9|o ن|ن سعيد عثــــم|حمد رمض|يدى |ه زيق|لزق|حقوق 

54|||| لصفتـــى|هلل محمود |ن عبــــد |حمد رمض| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2o6|8 ل عبــــيد|ر محمود جم|عم ى شمس حقوق عي 

2|3|o2 ن|هيم محمد رسح|بــــر|يش منتـــرص  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

37786 هلل حمد|لغنى عبــــد |ره عبــــد |س ى شمس| لسن عي 

835o6 حمد|بــــ سيد |لتـــو|لد عبــــد |خ صيدله بــــنى سويف

4o7576 حمد محمد عوض|لسيد |عبــــي   سكندريه|ل|ره |تـــج

||6o92 لسيد محمد عطيتـــ|منه وليد محمد  ى شمس حقوق عي 
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|75|65 بــــ محمد عوض|يه|هلل |منتـــ  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

858592 حمد|مل |بــــ ك|محمد دي ي|عه |زر
|لمنى

522257 ي وهيدى|يه |
حمد سعد مصطفى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

222oo2 ج|محمود فر| بــــسنتـــ رض لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

5|8732 يوبــــ|هلل حسن |تـــفى حسن عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

8|44|7 بــــتـــ محمد|حمد ثــــ|هلل |عبــــد ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

764768 ى ي|ي |رس محمد مسعد شتـــ|سمي  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

8782o2 ل  |لع|ر محمد حسن عبــــد|من ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

894289 ربــــيع محمد | ر زكري|من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6||572 وى|لغربــــ|أحمد أحمد | م رض|ريه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

246586 لخطيبــــ|لحميد محمد |حمد عبــــد| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

22||23 وى|لشعر|لفتـــوح محمود |بــــو |م محمد |يه هش| ى شمس|تـــج ره عي 

425898 لغريبــــ|ح عبــــده محمد فرج |صل| رن سكندريه|ل|ره |تـــج

68o872 |لبــــ|لسيد عبــــد |حمد محمود جمعه بــــدير |
ى
ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5359|| ل|ل بــــل|حمد مرس|هيم |بــــر|ن |يم| لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

326|37 د جيد|ن نبــــيل فؤ|نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

898o69 ن محمود محمد |محمد رمض وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

467|6 ين عبــــد | لحليم محمد|حمد رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

676||4 ى|بــــر|جورج نبــــيل | رين|م هيم حني  صيدلتـــ بــــورسعيد

784922 هيم|بــــر|م عىل |م|جر |ه زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

3|2|25 هلل|بــــ فتـــىح عبــــد|يه|لرحمن |عبــــد |ره بــــنه|تـــج

9|6834 ى هلل  |بــــ |ئى ملك ج|روم| مي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8|294| هر نصيف رمزي|سم م|بــــ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

24269o حمد|لح عبــــده |حمد ص| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

344493 ف عبــــد|نس | ىط مصطفى قطبــــ|لع|رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2|9234 حمد|لد مصطفى |لرحمن خ|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

|6o544 محمد عوده موىس محمد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

689|69 بــــينى|ن محمد |محمد رسل لشر لمنصوره|هندستـــ 

4o5743 ن|ن يوسف محمد رمض|ن رمض|رو سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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6o2996 م|محمد حسن حسن | مه ألرسر لمنصوره|ره |تـــج

427867 لدين شلبــــى|ج |رق تـــ|ء ط|ل| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|77684 لدين|لعزيز نور |مروه محمود محمد عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

37o789 رضوى محمد سيد سيد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o37o2  
ى
بــــوضيف |عمرو محمد بــــرق ج|علوم سوه

8o8588 عيل|سم|لحكيم جبــــريل |حمد عبــــد| ي|طبــــ 
|لمنى

5o4522 هيم محمد|بــــر|حمد |هيم سيد |بــــر|سلىم  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7o788o لسيد|حمد بــــدوى |م عىل |سل| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

777546 م|لعزيز تـــه|محمد نبــــوى عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

899862 لسيد |حمد |بــــ محمد |ريح سيوط|صيدلتـــ 

4322o5 س|لنح|حمد |ن مجدى |يم| |بــــ طنط|د|

348542 لذهبــــ|بــــو|عيل |سم|خلود محمد عىل  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4oo9o7 يف|لد خميس خميس عىل |خ| ر|ي لشر سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

328|35 متـــ طه محمد حسن|س|م |حس |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3384o| سط|لبــــ|رص عبــــد|لن|ل عبــــد|جم| رن |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

22o99 لسيد|لسيد مصطفى |ن |نوره ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

633643 بــــر رجبــــ|محمد رجبــــ ص زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

833337 مريم مني  نصيف لوندي |نوعيتـــ فنيه قن

778633 لسيد|يمن محمد |محمد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

6o46o2 ن فرج محمد|جر عىل حمد|ه لمنصوره|بــــ |د|

265767 ل محمد بــــيوم|محمد عىل كم دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

633|8o صم محمد عىل|بــــسمله ع ج|بــــ سوه|د|

3||o72 در|لق|ح عبــــد|نس محمد صل|ن كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

2679|6 محمود عىل رجبــــ عىلي عيد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

5333|7 ى ملك محمد عىل رزق حسني  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

364596 م سعيد محمد|يتـــ هش| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

73595 ن محمد|ده مجدى شعبــــ|مي لفيوم|بــــ |د|

878o63 ى |ء رمض|رس| ن حسيبــــه حسي  سيوط|بــــ |د|

9o5944 حمد |فتـــ يوسف |حمد ر|طه  ج|حقوق سوه
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844377 ء فوزي محمود عىلي|رس| ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

352247 لسيد|طف سعيد عىل |لدين ع|ء |عل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9o7289 لحميد محمد  |ده عبــــد|لحميد حم|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

83277| بــــوزيد|حد حسن |لو|حسن عبــــد ن|سو|علوم 

36222 هيم|بــــر|ن محمد |م رمض|سل| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

9|3425 ى محمود عبــــد ل |لع|شعيبــــ محمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

7oo65o هلل محمد قرمد|حمد متـــول عبــــد | |ره بــــنه|تـــج

476228 ى عيس| يوستـــي  رؤوف شكري بــــشي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

4|83o5 تـــ مسعد|لشح|حمد |معتـــز  ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

83|75 بــــ|لوه|د محمد عبــــد|محمد عم حقوق بــــنى سويف

9|75|5 ل محمد  |لع|لفول عبــــد|منى  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

35|364 حمد بــــيوم عطيه|ن |يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

86565 بــــتـــ|لعزيز ثــــ|هر محمود عبــــد|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7|5559 هيم|بــــر|حمد |محمد محمد نجيبــــ محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|79|3 حمد محمد يشى فهيد|ن |سوز ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

444|96 ي عبــــد |ن |بــــو |لمقصود |لمقصود محمد عبــــد|ج 
لسيد

لشيخ|ره كفر |تـــج

477938 لحنش|ح محمد |لفتـــ|لد عبــــد |يوسف خ ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

487647 لسيد محمد عىل|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

327248 تـــ | حمد عطيه|حمد فهىمي |مي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

5o378o هيم مخلوف|بــــر|حمد مخلوف | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

637882 لحميد عطيه عىل شندى|حمد عبــــد| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

346275 لمقصود|لملك محمد روبــــى عبــــد|عبــــد |حقوق بــــنه

7||659 لنمل|در محمد |لق|م محمد عبــــد |سل| ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

824656 ى محمد محمد|محمود عبــــد لمعي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

33|9|3 لغنى|م محمد عبــــد|حمد حس| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

49779| بــــ|مد شنه|دتـــ رجبــــ عمر ح|غ بــــ دمنهور|د|

78296o ه  هيم محمد|حمد محمد إبــــر|سمي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7596o9 شور|منيه محمود سعد ع| لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري
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45752o لسيد محمد كشك|دل |لسيد ع| إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

64|77| ل|لع|رس محمد عبــــد |أمنيه ي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|66oo4 ى محمد موىس|حمد هش| م حسي  هره|لق|بــــ |د|

634543 محمد رفعتـــ عىل محمد عىل زيق|لزق|ره |تـــج

3|8o3| حمد|دل محمود |محمد ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

344|58 مه|ء يشى محمد وهيبــــ عفيفى سل|وف ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

6235o6 لبــــسيوئى|لرحمن محمد |لبــــسيوئى عبــــد |ء |رس| ط|بــــ دمي|د|

42o456 لم|لسعود س|بــــو|طف محمد |ره ع|س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|34o85 ش طلبــــه|لدمرد|م محمد |بــــس ى شمس هندستـــ عي 

834o86 ري|وي خض|زينبــــ محمود دندر دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4|8575 تـــ يوسف رش| هيم|بــــر|د محمود |مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o5483 ي 
ي بــــكري مصطفى

لسيد|خلود مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

627926 ل|طف سليم هل|رص ع|لن|ويه عبــــد |ر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28744o حمد مصطفى|لمليىح  |مصطفى محمود  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

832|44 ي محمد|لر|ن عبــــد|محمد رسل
ضى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

877483 لرحيم |رضوى سيد خلف عبــــد سيوط|بــــ |د|

882|8o دى  |له|لسميع عبــــد|دى عبــــد|له|ء عبــــد|عل معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

8535o ن|ن رضو|محمد عىل سليم ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

633598 ى|طمه محمود جوده محمد حس|ف ني  زيق|لزق|علوم 

435o3o لغنى عجوتـــ|لغنى عبــــد |صم حسنى عبــــد |ع سكندريه|ل|ره |تـــج

29o2|9 ح|لرم|عمرو محمد حسن حسن  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23|56 ى|حس م محمد رجبــــ حسي  ن|حقوق حلو

|63445 حمد|تـــسنيم سعد محمود  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

68654 لعزيز|لحميد حسن عبــــد |م عبــــد |حس لفيوم|طبــــ 

26o57 مل|متـــ محمد ك|س|محمد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

244755 ن|تـــ محمد لطفى عثــــم|مصطفى شح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

32359| هلل محمود|عبــــد| لعل|بــــو|م |ل هش|م| ى شمس هندستـــ عي 

|4|||9 ل محمد منصور|لدين جم|ء |بــــه ى شمس حقوق عي 

22373o ن|ل سليم|لحكيم غ|دل عبــــد|ع| رين|م ى شمس|د| بــــ عي 
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7|5|66 لشويىح|زق |لر|حمد عبــــد |حسن محمد  لمنصوره|حقوق 

63|o87 مه|لغنى غنيم سل|سعيد عبــــد | نور |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

83556o ن عىلي محمود|بــــدور سلط |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

496222 مر محمد|هبــــه محمد ع ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

23922o حمد|نيلىل محمد رجبــــ  هره|لق|بــــ |د|

78o234 حمد حسن عىل عوض| زيق|لزق|حقوق 

43478o لعفيفى هبــــه|حمد فتـــىح |ر |من ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|3|o65 لد سعد حسن|عمر خ ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|3587| حمد|هلل |م عبــــد |ن عص|رو ى شمس|د| بــــ عي 

426983 لسيد محمد مرىس|رضوى محمد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|44o9| ن حسن سعد|لد سليم|ء خ|رس| هره|لق|حقوق 

264962 ف عبــــد|محمد  زق محمد|لر|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

763476 فظ عوض|للطيف ح|ح عبــــد |لفتـــ|يه عبــــد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

849648 ن محمد|حمد شعبــــ|ء |ند سيوط|ره |تـــج

6|73|o لحسن|بــــو |لدين |ج |لمعتـــز محمد تـــ|سهر محمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7oo224 دل فتـــىح محمد حبــــيبــــ|وليد ع ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

|353| فظ عتـــش|حمد ح|فظ |هيم ح|بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

338642 ى رسور|لسميع |م عبــــد|حبــــيبــــتـــ حس مي  |ره بــــنه|تـــج

3ooo27 لنبــــى جميل محسبــــ|محمود عبــــد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

34|o|9  محمد |
ى
لسحىل|حمد حسن دسوق ى شمس ي تـــمريض عي 

معهد فنى

435929 لطور|حمد محمد |يتـــ محمد | لشيخ|بــــ كفر |د|

786353 لقط|عيل |سم|عيل عطيه |سم|م  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

888522 ح محمد  |لفتـــ|لدين عبــــد|ل |محمد كم ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

329876 ي
رق خرصى ذىك خرصى|ط| دئى |بــــ بــــنه|د|

48o9|9 لم|لسيد س|حمد |حسن | ند سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

266o58 لرحمن حليبــــه|عمر لطفى عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

863588 لس محسن صفوتـــ زىكي كي  سيوط|صيدلتـــ 

365248 حمد عىل عويضتـــ|لرسول |ر عبــــد|من |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

6233|8 لمقصود|هيم عبــــد |بــــر|محمد حمدى محمد  ط|حقوق دمي
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364326 ى|ع عبــــد|ن ر|م رمض|سل| لمعي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

893482 لحميد |دى عبــــد|يه خليفه نف| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43o743 لجمل|متـــ محمد |س|ندى  |ره طنط|تـــج

35o75 هيم|بــــر|نصيف مجدى نصيف  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|73|2| هبــــه حمدى فهىم محمد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

237|74 حمد|حمد عىل |رجبــــ | ن|ر تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

63249 حمد|حمد حسن محمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

64|644 |عيل |سم|لمنعم عىل |هلل محمد عبــــد |منه 
لبــــدوى

|عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

75|7o7 رص محمد موىس|حمد ن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

284937 د جوهرى|م عو|محمد حس لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

824237 د|فهىمي عي| يس حن|غ ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

2|7794 للطيف|ح عبــــد|لفتـــ|ره مجدى عبــــد|س ى شمس| لسن عي 

4|26|o ف|آيه عىل يوسف جز |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

3|8o92 لسيد|لحميد |م سيد عبــــد|سل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

536||4 ع|لسيد عىل عمر من|رس |وليد ي سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

476o|5 لمرصى|لد فتـــىح محفوظ |ن خ|نور سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

64553o ى يوسف مصطفى |ي ه|سمي  بــــو عمي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

4|o|38 ي 
ي مدحتـــ مصطفى

ي|مصطفى لشوربــــىح  |ره طنط|تـــج

228o78 حمد|ن محمد حلىم محمد |نوره لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

375o53 حمد غنيىم|هلل محمد غنيىم |عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

49942o ح هجرس|ح صل|لفتـــ|أمينتـــ عبــــد تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

767686 ي|ر
بــــ محمد محمود|لوه|محمد عبــــد | ئى لعريش|تـــربــــيتـــ 

33|769 م|حمد متـــول ضي|طف |حمد ع| |نوعيتـــ بــــنه

7o345 لعظيم|زم عيد محمد عبــــد |ح |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

5|997 حمد مصطفى|دره عصمتـــ |ن ي سويف
تـــمريض  بــــنى

6|2272 ى| لعل|بــــو|در |لق|محمد وجيه عبــــد حسي  |ره طنط|تـــج

32o538 لجليل سيد|محمد طلعتـــ عبــــد |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ
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786984 رص طلبــــه محمد|محمد ن زيق|لزق|بــــ |د|

9o88o3 للطيف |هدير حمدى محمود عبــــد ج|بــــ سوه|د|

78467| لحميد|لحكيم عبــــد |ضل عبــــد |محمد ف ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

4998|9 وى|لعشم|وى محمد محمد |ريم عشم م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

7842|6 |لبــــن|حمد |د زىك |محمد عم زيق|لزق|بــــ |د|

359685 ى|جر محمود ه|ه شم عىل حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4427o9 هيم|بــــر|ن |هيم عثــــم|بــــر|ئى محسن |م| لمنصوره|حقوق 

5|3246 هيم محمد مدكور|لعظيم إبــــر|هيم عبــــد |إبــــر |علوم طنط

3|8499 مد محمد|حمد ح|سمر  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3736|4 مر|لسيد ع|لمنعم محمد |محمد عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

697438 لم|هيم س|بــــر|لسيد محمد |محمد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

536o9 حمد محمد خميس|ء |دع ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

43753o لفيومي|عيل محمد |سم|لرحمن |عبــــد  لشيخ|طبــــ كفر 

2723o ن محمد وحيد فتـــىح|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

287335 لخطيبــــ|حمد |يه محمد محمود | شمون|نوعيتـــ فنيه 

462948 ي|حمد م|هيم |بــــر|حمد |خلود 
ضى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

359853 ى س|ئيل غط|ميخ| زكري| كرستـــي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

59893 حمد محمد|لرحمن محمد |عبــــد  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

28352 فظ محمد|لح|حمد سمي  عبــــد | ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

8|3o28 م|لسل|ن عبــــد|ل رمض|محمود جم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

5o|74| ى ع |دل وليم يوسف حن|نورسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

286385 لم|لسيد س|هلل |لرحمن عبــــد|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

39352 لد محمد عىل محمد خليفه|لرحمن خ|عبــــد  لفيوم|عه |زر

364227 لحليم سليم|لحليم عصمتـــ عبــــد|عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

335966 رص عىلي شبــــل|ء ن|رس| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

53663 سط حفنى|لبــــ|دل عبــــد |ن ع|يم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|78779 لكريم|لونيس عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|م |ريه ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

27|7o ن|هلل فتـــىح رجبــــ حس|منتـــ  هره|لق|حقوق 

|37562 عيل|سم|ن |محمود عطيه رمض سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32725| يتـــ يوسف محمد يوسف| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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923974 ف محمود بــــكرى  بــــ  |بــــورح|مشر ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

2663|| حمد بــــيوم|رس |ندى ي |تـــربــــيتـــ بــــنه

52|233 هلل سمك|ء محمد مهدي فتـــح |آل ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

27o88o ر|دل عىل نو|ع| ند ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|62o49 دي|لن|لمعز |دي عبــــد |لن|عيل |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

757585 ح غريبــــ|لفتـــ|م عبــــد |لسل|هند عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3|77|6 متـــ عفيفى|رق سل|عمر ط ن|حقوق حلو

335864 بــــورسيع تـــوفيق|هيم |بــــر|ء |ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

53742 حمد|هيم حسن بــــيوم |بــــر| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o5976 بــــينى مطر|لد محمد |ره خ|س لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

25o645 تـــ|لشح|هلل محمد متـــول |منه  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

839|23 هلل محمد|حمد عبــــد|طه  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|88o2 ي |حمد ه|
س|حمد عبــــ|ئى ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

49|436 هلل|سكندر سعد |هلل |مريم نعيم سعد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

23748 ن|حمد حمدى محمود محمد مهر| هره|لق|هندستـــ 

32888 مل محمد|لدين ك|ذ نرص|مع هره|لق|ره |تـــج

465757 ره|لجع|هيم |بــــر|يمن عىل |مصطفى  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

847428 ي|لوه|لحميد عبــــد|ر عبــــد|من
بــــ مصطفى ن|تـــمريض أسو

|5o263 لعز|بــــو|لعزيز |رق عبــــد |د ط|زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

268452 ن|لد بــــسيوئى رسح|حمد خ| |ن طنط|سن|طبــــ 

4o5566 ف خليل | |سندريل لبــــكرى|رسر ى شمس| لسن عي 

778639 لسيد محمد|ح |محمد صل زيق|لزق|ره |تـــج

426oo7 حمد بــــهيج محمد|ندى  سكندريه|ل|بــــ |د|

3|66|o ى بــــكر عبــــد|ي ل بــــكر|لع|سمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

33o2|| تـــفى محمد محمود محمد |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

429554 ن|لمجيد سعف|عبــــد | هلل رض|عبــــد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

47533o هيم|بــــر|م |لسل|لرحمن محمد محمود عبــــد|عبــــد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

442|47  |هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|
ى
لسيد محمد|لدسوق لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

676327 لدين|حمد محمد عز |ل |سلىم جم لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 
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63|55o حمد|هلل عىل |حمد عبــــد |يه | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9587| شم|ن ه|م ربــــيع شعبــــ|سه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

683|5o لسيد|حمد |لسيد |حمد |ن |نوره لمنصوره|بــــ |د|

756972 زى|لسيد محمد حج|محمود محمد  عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

88725o ى خليف |ليىل مىح حس ني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|53892 حمد تـــوفيق|حمد عمر | سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

246239 ن محمد بــــدر|هر رمض|محمد م ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

423827 لمقصود عىل زغلول|عيل عبــــد|سم|لدين |سعد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

5o587o لد|لعليم خ|حمد حمدى عبــــد| سكندريه|ل|صيدله 

68o69o لسيد محمود محمد عبــــده|ء |دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

359o4o ف عبــــد|حمد | ر|لستـــ|لمول عبــــد|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

353||o هلل|لعزيز عبــــد|م عزمي عبــــد|هش ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

268693 لعزيز محمود|هر حسن عبــــد|هدير م هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

54889 لح|رص محمد ص|لن|ء عبــــد |شيم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

694833 لبــــرع|لمرىس محمد |ج |تـــ فر|ي| لمنصوره|بــــ |د|

855832 |هلل حن|شكر | رس حن|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

29546 كريم نزيه محرم عىل هره|لق|ره |تـــج

89|o7o سم منصبــــر زىك |بــــ| ن|دي سيوط|علوم 

69848| زى|هيم حج|بــــر|زى |يمن حج|حمد | لمنصوره|ره |تـــج

479|28 يمن محمد عمر محمد|عمر  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

697636 هيم|بــــر|هلل |حمد محمد فتـــح |محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

486694 لصغي |لدين خميس محمد |د |عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7559oo دين ممدوح محمد حسن مرع|ن زيق|لزق|حقوق 

7o85|7 ن|د عىل رضو|م عم|سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

894552 ده |ن صموئيل قل|ريمون سعد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

6|9777 لعزيز|رف عبــــد|حمد ع|لد |سلوى خ ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

3o8|4 د|ئى جعفر مر|سلىم ه هره|لق|بــــ |د|

6836|8 ى|حمد |هرى |لط|حمد سعيد | لبــــحي  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

|54246 لدين محمود سيد|ء |سيد بــــه ى شمس|زر عه عي 
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432635 وق عص لمنعم أبــــو زيد عىلي|م عبــــد |رسر |تـــربــــيتـــ طنط

|2o327 مل|مريم مجدى موريس ك ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

6|4287 لسعيد محمد رجبــــ|حمد نشأتـــ | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8|6234 ي|يوسف عشم  هلل نصيف جورج  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

4o|399 حمد موىس|م |لسل|هر عبــــد |يه م| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o5272 وي مطر|لمنش|لسيد |م |لسيد عص| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9o26|| ى محمد جم طف  |ل ع|نرمي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|28563 ى|ره محمد عبــــد |س لحميد حسني  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

436oo ف يىح محمد|ن |يم| رسر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

7|6|2o ه ر وى|لمحمدى مك|غبــــ |ني  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

823735 ى رفعتـــ عبــــد|حمد حس| ي|لبــــ|ني 
ى
ق ي|عه |زر

|لمنى

533688 ى سليم ى محمد حسي  ن خلف|حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

6o4|88 ئى|لنوس|مد |هر محمد ح|بــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

22o4o5 ى|حمد محمد حس|هيم محمد |بــــر| ني  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

829973 عيل|سم|لمطلبــــ |ذلي عبــــد|لش|محمد | مه دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

52635| هيم|بــــر|عمر محمد مسعد عىل  سكندريه|ل|هندستـــ 

56o8| لد حمدى محمد محمد|خ ره بــــنى سويف|تـــج

327789 لدين محمد حسن|حمد عز | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34|5|5 وى|لمحل|لسيد صبــــيح |محمد محمد  |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

866o69 حمد|ج |لحج|بــــو|م |تـــسنيم حس ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

24|324 لسيد|لحكيم حسن عىل |لرحمن عبــــد|عبــــد ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

|6o9|4 ي|هدير 
ر بــــدوي|حمد جى ى شمس|تـــج ره عي 

||9324 ى مجد صبــــىح موىس متـــي| |مي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

286644 لرحيم جعفر|لعزيز عبــــد |هلل محمد عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

829o4| حمد|روق |لدين ف|حمد مىحي | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

527496 ي|ه
م عبــــده محمد نور|عص| ئى سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

5|423o لح|هلل عىل ص|إنىح  فتـــح  سكندريه|ل|طبــــ 

684554 ى محمد |حمد |  حم|لسعيد |مي 
ى
د|لدسوق لمنصوره|بــــ |د|
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3o857 ى محمد|ه جر رفعتـــ حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

86o68o لسميع|بــــر كرم عبــــد|طمه ص|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

439532 ق|هيم عيس |روضه عيس إبــــر وي|لشر |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

924|49 لحميد |حمد عبــــد|محمود محمد  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

349|37 لحميد سيد|ر فيصل عبــــد|من ى شمس|تـــج ره عي 

|7|o8 د|لجو|ر عبــــد |روق محمد نص|لد ف|خ هره|لق|ره |تـــج

622o|6 ي|ر
غبــــ رجبــــ|ح محمود ر|صل| ئى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

4|3626 رق محمود فهىمي بــــكره|حمد ط| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

92452 عمر عىل حفىطى عىل |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

648795 هلل محمد|محمود محمد عبــــد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

647768 هيم|بــــر|لحميد |هلل سعد عبــــد |هيم عبــــد|بــــر| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

35265| لسيد محمد|در |لق|د عبــــد|زي |ره بــــنه|تـــج

4525|o ي عىلي ط|طف |أحمد ع ش|لمليىح  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

267854 بــــوحسن|حمد محمد |كريم  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

9o46o6 ى حشمتـــ شنوده عزيز | مي  ج|صيدلتـــ سوه

|63||7 يه متـــول محمد عيس| ى شمس هندستـــ عي 

8498|2 محمد عيد محمد| رن ج|أللسن سوه|كليتـــ 

358|24 م|لسل|ح محمد عبــــد|يوسف صل ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

64739 بــــ عمر|لتـــو|مي  عبــــد|هدير  لفيوم|بــــ |د|

9|||32 لصمد |حمد عبــــد|نسمه مصطفى  ج|تـــربــــيتـــ سوه

5|8562 ن عطيه|ن محمد عىل رمض|نوره ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

838445 حمد محمد|م حسن |ريه قرص|ل|فنون جميله فنون 

887442 لعظيم |لحميد عبــــد|حمد عبــــد|محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|6o445 ف محمد |محمود  حمد عطيه|رسر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

2965o حمد رحيم|ل |لرحمن جم|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

252o65 بــــو عيش|لمنعم |ء حمدى عبــــد|رس| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|72||9 حمد|م عىلي |هلل عص|رحمه  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

65o38 هيم|بــــر|للطيف |عبــــد| ر ذكري|مي لفيوم|ر |ثــــ|

478778 ى فؤ|ي عيل أحمد حسن|د إسم|سمي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري
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25825 زق|لر|رس محمود عبــــد |سميه ي |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

5o39|3 بــــو زيد|ج  محمد |محمد منس ن سكندريه|ل|حقوق 

485244 حمد يوسف|مريم فتـــىح محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

86o6|6 يوسف محمد يوسف عمر ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

835827 ي|بــــر|ء محمد |سم|
هيم خريسر ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

5|865 حمد|ء سيد عويس |سم| بــــ بــــنى سويف|د|

543o|o بــــ|يدى رفعتـــ محمد قطبــــ عق|ه |حقوق طنط

95774 دل سيد سيد|ء ع|سم| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

264237 لقوى|ن نبــــيل حسن عبــــد|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

355774 لرحمن مصطفى|ن عبــــد|ن رمض|يم| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

352847 حمد حسنى عطيتـــ|مصطفى محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7592o8 بــــر محمد|لدين ج|دل عز |ع لسويس|هندستـــ 

33972| وق حسن  لسيد يوسف محمد|رسر |نوعيتـــ بــــنه

62442 لعظيم|حمد سيد عبــــد |يتـــ | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9o7968 رس محمود دردير |محمود ي ج|عه سوه|زر

|42826 س|لمجيد عبــــ|لضبــــع عبــــد |ء |شيم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

477872 لجمل|لعزيز |فتـــ محمد عبــــد |محمد ر سكندريه|ل|ره |تـــج

2|3467 ر|لغف|لمنعم محمد عبــــد|يه عىل عبــــد| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

4295|9 نم|ح غ|لفتـــ|لمرىس عبــــد|دهم رفيق | |حقوق طنط

8o6278 ي|سم|
ء معتـــصم مبــــروك تـــوئى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

7|6o3 د|وجيد كميل عي| بــــول لفيوم|عه |زر

2|46o3 |لل|حمد عبــــد |دل حسن |صم ع|ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4866|6 رثــــ|لو|لسيد عبــــد|لدين محمد |م |حس |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

24864| هلل|طمه محن  عبــــدربــــه عون |ف ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

793958 ف يوسف ص|فيكتـــور  لملك|بــــر عبــــد |رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6o5333 شول|ل|ض |منى محمد ري ي صىح طنط
|معهد فنى

83o543 ن|دي سعيد حلىمي وردخ|ف ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

487|97 ىط مصطفى|لع|ء مصطفى عبــــد |مصطفى عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

333678 لد محمد رجبــــ|حمد خ| ى شمس|تـــج ره عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 3857 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|45957 ل|مروه متـــول فرج هل ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7o6857 هيم|بــــر|لرحمن |حمد حسن عبــــد | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

423624 ي محمد محمود|س
رتـــ محمود حنفى سكندريه|ل|بــــ |د|

64|443 هيم|بــــر|لنبــــي |سمي  سعيد عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

368o58 لس ص د جرس|بــــر فؤ|كي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4234o8 عبــــي  محمود قنديل محمد سكندريه|ل|علوم 

|45986 مه نحمده سيد|س|ء |رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8||782 مل مسعد|بــــ ك|يه| |رين|م ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

46|3o ه  ئى بــــرع|مه فرج|س|ني  ضتـــ|ري/م بــــنى سويف|إعل

829896 رك ممدوح سعد جرس|م ج|بــــ سوه|د|

883897 هد |يم مج|لد|ج  عبــــد|مه ن|س| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

2479o5 ح محمد وهبــــه|لفتـــ|ره عبــــد|س ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5388|2 بــــ يحن |لبــــ|عيل فتـــح |ء ممدوح إسم|لىمي لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

446895 لمعىط|لجيد عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

35845| د عىلي|مي فؤ|فوزيتـــ س ى شمس صيدله عي 

|5872o س|هيم عبــــ|بــــر|لدين |م مىحي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

768445 لجليل|مد محمد عبــــد|م ح|ريه ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

78426o حمد محمد|لرحمن متـــول |محمد عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

334|88 ي ج|حمد عبــــد|
ي|رس عبــــد|لغنى

لغنى ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

||7927 بــــيشوى نبــــيل صبــــرى نسيم ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

222599 ى بــــيوم|سم|بــــرين فوزى |ص عيل حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

2|524| ى |ي فظ|بــــ محمد محمد ح|يه|سمي  |ره بــــنه|تـــج

85282| لمجيد|هلل عبــــد| |صم محمد عط|ع ي|بــــ |د|
|لمنى

8o365 ي جم|م|
حمد|نور |ل |ئى ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 

ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

342496 ى ن|لحليم |هر عبــــد|سعيد م ج |مي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

423922 ن|لسيد خلف حس|جر |ه سكندريه|ل|بــــ |د|

||7466 ف |عمر  رى|لبــــ|لسيد عبــــد |رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o9344 ى |حس ح|لمل|لمرىس |م حسي  لمنصوره|هندستـــ 
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4o7766 ئى|ح علو|لفتـــ|ج  عبــــد |ندى ن سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

8o3473 ن محمود|تـــح محمد رمض|لف|محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

243969 لعزيز محمد جنيدى|حمد محمد عبــــد| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o5|82 ر|لنج|تـــ محمد محمد |لشح|حمد محمد | سكندريه|ل|بــــ |د|

5|7957 هلل|ن عبــــد |لسعيد سليم|لحسينى محمد |يتـــ | م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

36o235 ر|هد دويد|د محمد مج|حمد عم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4o7829 ن|لم محمد رشو|لم محمد س|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

255888 ر|م نص|لسل|حمد محمد عبــــد| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

23|775 |لعل|بــــو|م محمد حسن عىل |حس هره|لق|ره |تـــج

|2||88 رق محمود محمد|ن ط|رو لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42|o8o بــــوزيد|حمد |م محمد |نسمه عص لمنصوره|حقوق 

338939 ى |ي ف يوسف عبــــد|سمي  د|لجو|رسر |ره بــــنه|تـــج

354876 هيم|بــــر|حمد |ح |لفتـــ|ضىح بــــدوي عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

4539o2  فريج |أمنيتـــ 
ى
بــــو هرج|لدسوق هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

28|365 لم|حمد محمد سعيد عىل س|هيثــــم  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

76|o92 د خليل|يدى مكرم ج|ه لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

53235 ن سيد|لد عثــــم|محمود خ بــــ بــــنى سويف|د|

3|7463 م فرج|لسل|هيم عبــــد ربــــه عبــــد|بــــر| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|5638o حمد محمد|لدين |ل |يوسف كم د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

88555| |  ض عط|ئى محمود ري|م| سيوط|حقوق 

695642 تـــ فرج شبــــكه|لجليل فرح|يه عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|62|54 تـــه|حمد سمي  وهبــــه شح| هره|لق|طبــــ 

8|o752 ه طه محمد طه سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

823467 لسميع محمد|ء حمدي عبــــد|سم| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o5486 زي|زى عبــــده م|زم محمد م|ح لمنصوره|طبــــ 

754938 حمد|بــــ محمد |يه|رودينه  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

622oo8 هلل|محمد محمود تـــوفيق محمد عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

||7489 ى|بــــح حس|لرحمن ر|عبــــد  ن محمد أمي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

273394 مل نبــــيل محمد حسن| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر
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6|94|2 لزير|ر |ئى حسن مختـــ|حسن ه ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

5352oo  مج
ى
حد|لو|هد عبــــد|محمد شوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|458| لمهيمن وكوك|لرحمن حسن عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

69|448 ج|هيم عىل محمد فر|بــــر|هلل |لمعتـــصم بــــ| ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

893||8 بــــر |هيم ص|بــــر|خليل | مه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

342553 لمقصود|محمد سيد محمود عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

246o68 وى|ن عشم|م رضو|ن هش|رضو ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8|5746 لعظيم|ء محمد عبــــد|ن عل|نوره ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

269652 لسيد عىل|لسيد |ن |ن رمض|نوره ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

5o|o|3 |لعل|بــــو|ن رزق |دتـــ شعبــــ|مي دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

23437| م محمد فهىمي عبــــدربــــه|محمد حس هره|لق|ره |تـــج

779|6o حمد خرصى|حمد | |محمد رض زيق |لزق|تـــمريض 

35o373  سمي  سيد|حمد ه|
ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4oo585 ه | ن|عيل سعد محمد رضو|سم|مي  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7679o5 وى|لبــــر|عيل عيس |سم|يه عيس | ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

675286 ن|محمود يشى محمود عىل رمض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8929o2 م  |هلل عل|هلل جعفر عبــــد|عبــــد سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

||884| دق|لص|حمد |دق |لص|تـــفى  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

8992o6 بــــوضيف سيد |م |لسل|ره عبــــد|س ي صىح سوه
ج|معهد فنى

86933| ن مني  وهبــــه|يىحي رمض ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

499o|6 لسعدئى|غبــــ |نرجس محمد ر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

68|769 ئى|لعسقل|در |لق|ئى عبــــد |لعسقل|نس | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

792862 لسيد|رص محمد |لن|م عبــــد |هي عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5oo846 لشنديدى|يه عىل خميس عىل | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4466oo ى  بــــوبــــكر عوض|عمر منصور حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5o727o م سعد حسن بــــيدق|خلود عص سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

864643 ريم محمود محمد صديق دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

5|6525 ي|ز محمد ممدوح |فرحتـــ ممتـــ
لقرىسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4976oo وى|لغمر|هيم |بــــر|هلل محمد |منه  تـــربــــيتـــ دمنهور

266o88 لسميع شلبــــى|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 
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487954 لسميع|ن عبــــد|ل محمد مهر|محمد جم سكندريه|ل|حقوق 

7568o| متـــ|مه حمد سل|ره سل|س عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|964o ل منصور|ئى كم|لدين ه|بــــ |شه هره|لق|حقوق 

77|54 بــــر محمد محمود|ميسون ص لفيوم|عه |زر

6ooo|7 حمد|د محمد عىل سيد |محمد مر لمنصوره|صيدله 

845897 لس ع ي عبــــد|كي 
لنور|طف طوئى ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

329|62 جد سويلم بــــدوي|مهجتـــ م |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4o|||o وي|لعمر|لد محمد خليل |محمود خ سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

84833 ى|رس محمد عبــــد |ف لعظيم حسي  سيوط|حقوق 

243544 هيم|بــــر|ن |قوتـــ رمض|ده ي|غ ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

499o86 ر|لنج|حمد مصطفى |ندى  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o3993 لسيد عىل|ج |محمد هيثــــم حج ى شمس| لسن عي 

482555 نه|لمنعم محمود طبــــ|رتـــ محمد عبــــد |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

272693 ى عطيه عبــــ س خلف|نرمي  دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

493794 ل|تـــتـــ جل|محمد مصطفى شح ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

633o58 شم|بــــوه|شم جميل |بــــوه| |نه قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

8888o| ه حمدى يوسف محفوظ | مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

79|o37 لبــــطريق|س |مل عبــــ|هلل محمد ك|عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

24942| لبــــر|لسيد محمد طي |رس |ندى ي ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

||8973 لرحمن|دق عبــــد |لص|م |محمد عص تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4|854 ئيل|تـــه ميخ|متـــ نصيف شح|س| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

92o|95 حمد  |لعظيم |رص عبــــد|رضوى ن ج|عه سوه|زر

8598o9 |دروس حن|سحق تـــ|نطونيوس | رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

4o|68| ف محمد رمض|محمد  ل|لمتـــع|ن عبــــد |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o5865 زىك صبــــرى زىك| لي|د ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

4o62o9 ج|لحميد حج|ح عبــــد  |لفتـــ|سحر نبــــيل عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

37o5|9 ى عبــــد|يتـــ عم| مه|لعزيزسل|د عشر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

76|2o2 تـــتـــ حسن|حمد شح|ر |من لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 
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262984  عبــــد |هيم |بــــر|ء |رس|
ى
لليثــــى|لحكيم |لدسوق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

362284 حمد بــــدوى|بــــ فخرى |مه ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

355276 حمد|نهلتـــ مجدى رفعتـــ  |تـــربــــيتـــ بــــنه

254736 وى|لعزيز مطر|وى عبــــد|محمد مطر ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

52ooo9 بــــوخليل|هيم |بــــر|آيتـــ محمد  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

5|2462 هيم يوسف نرص|بــــر|محمد  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o|6o7 وى|لمحل|هيم محمد |بــــر|رتـــ حسن |س لمنصوره|علوم 

9oo3o حمد|ر |رضوى محمد عم ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

4444|8 ى فتـــىح محمود عبــــد |ي لسميع|سمي  سكندريه|ل|حقوق 

334|2o لمعىط محمد|حمد مطر عبــــد| ى شمس|زر عه عي 

|4|7| لمحسن|لرحمن عبــــد |حمد سيد عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

83o952 تـــ|بــــ شح|لوه|م محمد عبــــد|ريه تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|36223 لعزيز|لمهيمن عبــــد |حمد حمدى عبــــد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|2o763 لس عبــــد |جون ع  كي 
لملك|دل عوئى هره|لق|ن |سن|طبــــ 

|43384 لق|لخ|م محمد عبــــد |سلىم س رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

533367 مد منصور مرعي|روى ح| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

3|2|93 ح حسنى حسن|حمد صل| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

864666 ى كرم نور |ي لدين حسن|سمي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

272692 ن|شور جبــــر|ندى محمد ع دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

83222 م محمود محمد محمود تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

325857 لحمد عىل محمود|بــــو |رتـــ |س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|73|64 لنبــــي|هيم عوض محمد عبــــد |بــــر|هلل |لمعتـــصم بــــ| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

82o7o9 |حمد عط|يمن |حمد | سيوط|حقوق 

779295 حمد حسن|حمد سيد |ن صفوتـــ |نوره ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

925o55 حمد محمد |لحمد |محمد شيبــــه  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2|4o|8 س حسن|س حسن عبــــ|ل عبــــ|س |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

679749 ى |ي بــــ|لوه|لحميد عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|سمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

287|5 عىلي| لعل|بــــو |حمد محمود | ن|هندستـــ حلو
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774269 |د وديع حن|عم| رمي| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

675423 هلل|محمد مجدى محمد عىل عبــــد  لمنصوره|صيدله 

475932 ن عىل|رحمه محمد فوزى عثــــم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52|279 ل|لع|ره محمود عيد محمود عبــــد|س بــــ دمنهور|د|

49423 لرحيم|هيم عبــــد |بــــر|ء محمد |سم| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

54325| ن|ح قبــــل|لفتـــ|ن محمد عبــــد|نور بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6|2355 لجوهرى|عيل |سم|ء محمود لبــــيبــــ |لشيم| |طبــــ طنط

84498 ر|لستـــ|ن عبــــد |م سيد رمض|عص ي سويف
تـــمريض  بــــنى

46|||9 يد|لشد|زق محمد محمد أبــــو |لر|طف عبــــد |عو |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

223297 حمد مهدى|تـــه |حمد شح|لرحمن |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

439o7 ر|رق مصطفى دويد|ل ط|م| هره|لق|ره |تـــج

443948 لد محمد حسن فرج|ن خ|نوره لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

9o277| لسيد |لسيد عىل |ئى |م| ج|صيدلتـــ سوه

6o3695 ض محمد|هيم يشى ري|بــــر| لمنصوره|بــــ |د|

637344 |عيل |سم|هلل |ل فتـــح |ء جم|لزهر|طمه |ف
لمرىس

زيق|لزق|ره |تـــج

77223o ى|م|  مهدى جمعه حسي 
ئى زيق|لزق|عه |زر

|39432 نيس|مريم مجدى يوسف  ى شمس صيدله عي 

475755 هيم محمود|بــــر|حمد |نديم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6252|5 هيم|بــــر|حمد |م |زم مصطفى هش|ح زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

89375| حمد  |لمنعم |م رفعتـــ عبــــد|سه سيوط|بــــ |د|

88|4|| ى جم جرجس  | ل حن|مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

344328 لنقيش|لحميد عمر |حمد عبــــد|محمد  ى شمس حقوق عي 

|33784 د محمد عىل|جر رش|ه هره|لق|حقوق 

3295o3 م محمد سعيد ذىك|وس |تـــربــــيتـــ بــــنه

773956 لسيد|ل |لع|محمد محسن عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

77643o مر سعيد حسن|مريم تـــ زيق|لزق|ره |تـــج

4o95o لسيد مسلم|ء محمد |دع ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

353966 رق محمد جمعه|محمود ط |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

757|99 ز محمد|لسيد مع|ء حسن حسنى |وف ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى
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426642 لسيد محمود عىل|سندس عمرو  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

8225|2 ي|رحمه ص
ي حنفى

بــــر تـــوئى ي|نوعيتـــ 
|لمنى

367372 ي|ر
حمد|دى |له|لدين عبــــد|مح سعد |س| ئى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

246294 ى  ل|لشه|حمد فتـــىح |حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

329|28 ي حس|مينتـــ ط| ن|رق منىح  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8358o6 ي |لش|د عبــــد|عم
ى
حمد محمد|ق ي صن. تـــ.ك

|ع قن|فنى

36577| لغنى|لسيد عبــــد|لغنى |محمد عبــــد ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

7783o8 ء محمد سعيد محمد منصور|عل زيق|لزق|صيدله 

3|6|59 ي|حمد |متـــ محمد |س|ندى 
لبــــسيوئى ى شمس هندستـــ عي 

697862 لسيد عبــــده|ء يشى |رس| لمنصوره|حقوق 

54o294 ي 
حمد عيد محمد فرج|تـــفى سكندريه|ل|بــــ |د|

62936 منى سمي  محمد مرزوق ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

36|oo2 هيم|بــــر|لق |لخ|رق عبــــد|ر ط|من |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8862o8 لحكيم جمعه |حمد عبــــد|ئل |و سيوط|حقوق 

75935| نور محمد|طمه محمد |ف بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

433956 ل|ل وص|م طه كم|س| ر|ي |بــــ طنط|د|

2356|9 ف |سيد  لسيد|حمد |رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8o6396 تـــه محمد|طف شح|ر ع|مي ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

33|632 دهبــــ سمي  مصطفى مقبــــول |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

496288 هلل|هيم نعمتـــ |بــــر|سعد محمد |ء |سم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

768o4o حمد|زينبــــ صبــــرى عىل  لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

9o|593 حمد محمد |ر عىل |من ج|بــــ سوه|د|

3|864o وق ط حمد|رق سيد |رسر ى شمس|زر عه عي 

254628 غ|لصبــــ|محمد ممدوح محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

27368 لليل شمروخ محمدين|بــــو | |نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o7o4| تـــ|بــــر|لعظيم |لعظيم عبــــد |متـــ عبــــد |س|ن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

238954 ن|مه تـــوفيق رمض|س|بــــسنتـــ  هره|لق|بــــ |د|

3727o8 ين ن حمد|ج  محمود |شي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

54838o زى محمود|ل محمد غ|ره كم|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32|366 حمد|لحسن |بــــو |حمد |عمرو  ى شمس حقوق عي 
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5o994o حمد مصطفى قمح|حمد |محمد  سكندريه|ل|صيدله 

682739 هيم عقيله محمود|بــــر|ن مسعد |سوز لمنصوره|بــــ |د|

6|8o95 وق محمد   |رسر
ى
لبــــيوم|لدسوق ط|معتـــ دمي|علوم ج

59o72 ن|ن رضو|ء محمد شعبــــ|عىلي ره بــــنى سويف|تـــج

2445|4 |غبــــ غنيىم |لمحسن ر|لحكيم عبــــد|محمد عبــــد
بــــوسنه

هره|لق|حقوق 

2|764| د|شم فؤ|يوسف محمد ه ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

685o|6 لىح حسن|ح شوكتـــ وهيبــــ عبــــد |سم لمنصوره|بــــ |د|

8o3692 ى عمرو |ي حمد سيد|سمي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|64837 د محمد|لدين رش|ن سعد |رو هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44|4o5 وى|لشن|بــــوشعيشع |د |ود رش|هلل د|عبــــد ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

778o|6 طمه محمد محمد فرج محمد|ف زيق|لزق|صيدله 

8o7437 طف محمد محمود|رس ع|ي زيق|لزق|حقوق 

82o24o ر|لستـــ|تـــه عبــــد|ده شح|ره حم|س سيوط|ره |تـــج

69|587 هدير عطيه عطيه جمعتـــ ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

36652o نم|دى غ|له|لسيد عبــــد|دى |له|عبــــد ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

3343|5 حد|لو|حمد محمد سيد عبــــد|محمد  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

2724o4 ى|لد محمد |خ حمد حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

329324 |هيم |بــــر|متـــ |س|هند 
ى
لدسوق |بــــ بــــنه|د|

266|82 حمد|طف عىل سيد |ن ع|يم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|38729 ى سعيد سعد |ي لدين مىك|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

484987  محمد محمود|لبــــ|لسيد عبــــد |يحن  
ى
ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6o9|3 لفتـــح|بــــو|ل محمد |هدى جم ى شمس| لسن عي 

2|4897 حمد|طف رجبــــ محمد |قض محمد ع لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

5|546 لدين جويد سليم جويد|طمتـــ نجم |ف معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

447287 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|لحميد |محمود عبــــد  لمنصوره|حقوق 

6o8|68 د|لبــــسيوئى مر|ندى عمر  لمنصوره|صيدله 

68|264 لعظيم|فتـــىح عبــــد | محمد رض لمنصوره|صيدله 

9o9|96 حمد |لحمد |بــــو|م محمد |حس ج|ضتـــ سوه|علوم ري
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3|22|5 لعزيز|لسعيد عبــــد|هدير سمي   تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

4o25|6 لسيد|حمد |در |لق|حمد عبــــد |طمتـــ |ف سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5|o53o شلبــــى| ح زكري|محمد صل لشيخ|عه كفر |زر

|26o52 لحميد|فرح وليد نبــــيل عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

|3372| |حمد محمد زين محمد عط| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

67726 بــــ|لتـــو|تـــى عبــــد |ي|د مدحتـــ ق|زي لفيوم|هندستـــ 

6o357 محمود رشدى حيدر محمد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52o268 |حمد ند|لعظيم |ن يحن  عبــــد|يم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|58493 هيم محمد جبــــر محمد|بــــر|عزه  هره|لق|ره |تـــج

286325 ى |ء سعيد |سم| حمد موىس|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

778|2 ل|لرج|بــــو|محمود حمدى محمد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

6|8o84 ىسر|لغبــــ|هر جمعتـــ |سحر م ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

77758| لسيد|هدى حموده محمود أحمد  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

3822| لسيد محمد مصطفى حسن|م |عص هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

6|2776 ر|هيم بــــيص|بــــر|ئى طه |هلل ه|هبــــتـــ  |ره طنط|تـــج

9o|444 حمد عىل محمد |مؤيد  ج|حقوق سوه

889|54 در محمد حسن |لق|حسن عبــــد سيوط|عه |زر

5o3475 ى|عىل محمد عىل  حمد حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

847992 حمد|لمنعم محمد |طمه عبــــد|ف ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

|34357 ى| مونيك ولسن وديع سيفي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

893353 لرحيم |لصبــــور عبــــد|هر عبــــد|ء م|سم| سيوط|حقوق 

62o42| لعربــــى محمد تـــوفيق محمود|م  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

33788o هيم محمد طبــــل|بــــر|هيم |بــــر|رق |حمد ط| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

4666| ن|ن محمد سليم|حمد سليم| لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

624o67 زى مصطفى|نور حج|دى محمد |ف ط|بــــ دمي|د|

772767 مه|لحميد محمد سل|مه عبــــد |ء سل|رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

479455 دي محمد عىلي حسن عىلي|ش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|o329 حمد|لسيد |للطيف |هيم عبــــد|بــــر|محمود  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

7o|766 لبــــسيوئى|حمد مصطفى |ء نبــــيل |عىلي |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ
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772947 لرحمن محمد فتـــىح مرىس محمد|عبــــد  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

646774 ي
ف | |دئى هيم رجبــــ|بــــر|رسر لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

5|95o9 ى محمد  موس|لنرصى متـــول ن|بــــو|نرمي  سيوط|بــــ |د|

355o|5 ف عبــــد|رغدتـــ  ن|لرسول عىلي|رسر ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

2583o6 م|حمد سل|حمد طلعتـــ | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

8|5284 ذىكي| طف حن|ع| رين|م ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

687926 ح عىل خلعه|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

262oo4 هيم|بــــر|زق سعد |لر|يوسف عطيه عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|766o3 م محمد متـــول|سمر عص ن|بــــ حلو|د|

|78oo5 هيم رشدى|بــــر|م |ن هش|نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

42396| يغ|لص|حمد |سعيد محمد | ن|روف سكندريه|ل|ره |تـــج

7o7525 لطريفى|حمد |ل |هبــــه جم لمنصوره|طبــــ 

|58752 ع محمد|ء عمر من|شيم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

366o9o لكريم|هيم عبــــد|بــــر|هلل ممدوح |منتـــ  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

545549 لــــحــــلـــيـــم|لموجود عبــــد |م عبــــد|ره هش|س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

682||9 |هلل محمد وليد عوض عبــــده نج|منه  لمنصوره|بــــ |د|

|32455 لعظيم|م محمد عبــــد |بــــسمه عص ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

344784 ى|ح عىل حس|ن صل|يم| ني  ى شمس|د| بــــ عي 

7682o7 لسيد|هيم |بــــر|دل |رحمه ع ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

63586 لدين|ميه روبــــى سيد زين |س تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

236938 حمد مصطفى|ن ممدوح |نور هره|لق|بــــ |د|

526384 حمد|هيم رجبــــ |بــــر|محمود عيد  سيوط|بــــ |د|

92o3o5 ى محمد |حسن  حمد حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

4792|o ضى|حمد محمد م|تـــسنيم صبــــرى  سكندريه|ل|هندستـــ 

67|69 لحميد مرىس|حمد عبــــد |ن محمد |يم| لفيوم|حقوق 

7548|4 لسيد معوض|دل |مصطفى ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|4838o لدين|ندى محمد محمود محمد نور  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

334263 حمد|هلل محمود |حمد عبــــد| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8986o4 حمد |لرحمن محمد مصطفى |عبــــد ج|ره سوه|تـــج
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44354 شم|ش ه|شم دمرد|محمد ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|8487 مه محمد بــــيوم|س|طمه |ف سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

2366o4 هيم|بــــر|ء حمدى محمد |هن عه مشتـــهر|زر

26o533 |لبــــن|ندى صبــــىح خليل  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

359747 لحميد|دل فوزى عبــــد|م ع ى شمس علوم عي 

527557 نور عبــــده حسن مصطفى|سلىم  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

98o58 ىط عىل|لع|محمود محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|o856 هيم|بــــر|بــــوبــــكر |ن عمر |يم| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

642867 در|لق|بــــ عبــــد |لوه|م عبــــد |ء هش|سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o6462 ه محمود جلبــــى عبــــد | لحميد|مي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

9|669| حمد |ن |م محمد عثــــم|بــــتـــس| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

45o7|3 بــــر يوسف|حمد ص|دين |ن ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

5||967 ده مرعي|حمد صبــــىحي عبــــ|محمد  |حقوق طنط

25o759 عمر محمد حبــــيبــــ| فرح رض ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

882268 م سيد جمعه  |لسل|محمد عبــــد سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

79297| م منصور مصطفى محمد|م|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

434528 ى عبــــد|م عبــــد|سه زق|لر|لرحمن حسي  | تـــمريض طنط

8675|7 لسيد عىلي|د |محمد ج دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

75576o ي|صف
ء سعد عىل مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

عيليه|سم|ل|ئ 

7653|o زق|لر|م عبــــد|عمر مجدى عز ره بــــور سعيد|تـــج

756844 ي
محمود محمد مصطفى محمد مصطفى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

22|346 ل محمود مصطفى|م جم|س ى شمس هندستـــ عي 

|47|o4 ن محمد عىل|لد رمض|خ  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

7633|7 حمد محمد نوفل|لسيد |تـــسبــــيح محمد  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

3638|2 د|روق فؤ|ن عمرو ف|رمض |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

7887|9 هيم|بــــر|لفى |ل|لحكيم |ل عبــــد |ندى جل لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

4853|o لجوهرى|هيم |بــــر|ح |هيم صل|بــــر|ء |سم| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري
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52||38 ر|لغف|بــــسمتـــ محمود محمد عبــــد  علوم دمنهور

6o235 ض مغنى|لسيد ري|سهيله  طبــــ بــــنى سويف

8|4466 ك|لمل|ئيل عبــــد|يكل مجدي ميخ|م ي|طبــــ 
|لمنى

69o38o هيم|بــــر|محمد بــــدير محمد  لمنصوره|هندستـــ 

4469o|  عىلي بــــدر|عبــــد 
هلل محمد مصطفى سكندريه|ل|هندستـــ 

8o85|8 س|عمر نبــــيل عىلي عبــــ ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

247o58 ف عىل |محمد  لغتـــيتـــ|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

685o47 لح|لغريبــــ ص|لح |لح مسعد ص|ص كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

2o353 ى محمد شح تـــه|يوسف حسي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

36oo|4  عبــــد|ه| موند
ى
ك|لمل|ئى صدق ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3|62o3 ى ل|رمزى عوض غبــــري| كرستـــي  ن|بــــ حلو|د|

254o24 عيل صقر|سم|حمد حمدى محمد | لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

2224o7 ىط|لع|ح نظىم عبــــد|د صل|جه ه ى نوعيتـــ جي 

529423 لبــــدوى|لعزيز |حمد حسن عبــــد|محمود  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

48335| ه سعيد محمد  ليمنى|حمد |ني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o5629 |لقطبــــ شتـــ|لرؤف |طمه محمد عبــــد|ف لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

638246 ى|عيل خلف |سم|حمد | حمد حسني  زيق|لزق|طبــــ 

327|7o ن|ء عبــــده سليم|ء عل|لزهر|طمه |ف ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

897762 بــــ محمد |لوه|سهيله محمد عبــــد ج|ره سوه|تـــج

8286o3 ريوس ممدوح فكري ملىطي|مك دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

2586|8 ى|حمد سمي  بــــيوم | حمد صي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

44498 ف محمد حسن محمد|ر |من رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|7|o9o ى رمض|ي لحميد|د عبــــد |ن رش|سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|24|| ن خليفه|نور محمد عثــــم|ريم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|75537 طمه محمد حلىمي محمد|ف ن|علوم حلو

|5oo96 لسيد|لمجىل |لسيد عبــــد |محمد  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

628397 بــــوزيد|آيتـــ محمود تـــوفيق محمد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

24327 ح|لفتـــ|لمجيد عبــــد |حمد عبــــد |هدى  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

82o4o9 ي محمد|لبــــ|ضىحي محمد عبــــد
ى
ق ي|صيدلتـــ 

|لمنى

8o5734 ي يوسف صبــــىحي
وجدي وصفى ي |

سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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678||o لعزيز يوسف|حمد محمد عبــــد |ن |رو لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8595|6 لمنعم|رص محمد عبــــد|حمد ن| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

67943| حمد شوشه|ن محمد |زينبــــ عثــــم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|394o5 حمد بــــيوم محمد|ء |ل| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

846495 بــــدين محمد|طمه حمدي ع|ف ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

338o59 ضى عبــــده عىل|لر|عبــــده عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6273|8 هيم محمد منصور|بــــر|هلل |هيم عبــــد|بــــر|ء |لىمي زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

6|7|28 |لك|هر عبــــد |حمد م|نجوى حسن 
ى
ق ط|بــــ دمي|د|

633o93 ر مرىسي عىلي خليل عىلي|من زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

53o|63 د|لحد|هيم |بــــر|مل محمد سعد محمد | بــــ دمنهور|د|

332758 لمنعم حشيش|ئد عبــــد|مصطفى ر |حقوق بــــنه

37|68| هد|م سيد مج|عمر حس كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8|5548 ى ئيل|كورلس شفيق ميخ| مي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

497oo لمول|ضى خليفه عبــــد |ء ر|دع ن|بــــ حلو|د|

633853 لشمىل|حمد |حمد حلىم |حمد محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

|74535 ى   عشر
ى
حمد|سهي  شوق عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

777886 حمد فرغىل سيد عطيه|زينبــــ  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3|2948 ر|حمد محمد مختـــ|ن |يم| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

5478|| لوكيل|محمد حسنى حسن  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

789o67 دي|لن|محمود محمد محمود طه  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

779o23 هيم|بــــر|ر |لغف|حمد عبــــد |مريم  زيق|لزق|عه |زر

633645 لسيد محمد|لحميد |محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68oo26 ه | حمد|لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|مي  لمنصوره|علوم 

|36|42 ء عمرو محمد محمد|رس| ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

6||9|4 لعزيز عيس|ل عبــــد|حمد جل| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|4424 |لبــــ|ء نجيبــــ مصطفى مصطفى عبــــد|ل|
ى
ق |صيدله طنط

28362| رس حسن عىل حسن|حسن ي ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7539|2 ه | هيم|بــــر|حمد |حمد عبــــده |مي  ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

27373| حمد محمد طه|محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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68799o لدين|يه مصطفى مصطفى محمد نور | لمنصوره|بــــ |د|

68|o6o ن|لمنعم سعف|ئل محمود عبــــد |محمود و لمنصوره|ره |تـــج

69|24o لعزيز|ل محمود عىل خرصى عبــــد |م| لمنصوره|عه |زر

687782 لق|لخ|د عبــــد |حمد ج|ء محمد |ل| لمنصوره|نوعيتـــ 

32673 ى محمد|رص |لن|هلل عبــــد |عبــــد  مي  ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

4o4o8 مر|لغيط ع|بــــو|ء محمد |رس| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|67375 فظ|مه عىلي محمد ح|س|ندى  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|5834| مل نرص زينهم حسن| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

5o736o مريم سعد سعيد محمد طه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

63688o لسيد غريبــــ|دل |ن ع|حن |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

46|64| بــــر عبــــد ربــــه|م ج|لسل|محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

8|5434 ي فوزي عي|ر| دون|م
د|ضى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

76|953 لسيد|ح |لسيد صل|محمد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

2|429| مل|ئى مكرم ك|دى ه|ف مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

45225 بــــ|لتـــو|حمد محمود محمد عبــــد | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

688o72 هيم|بــــر|ء معوض محمد |مريم عل لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2364o6 ى|س ره رجبــــ حسن حسي  هره|لق|علوم 

7o6924 ن سعد محمد غندور|يم| لمنصوره|طبــــ 

35|79 ه|لل|ئشه محمد محمود عبــــد |ع لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

7o5|95 ى|رق |لرحمن ط|عبــــد  ى عىل حسني  لحسني  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

|6642o  ج|محمود عبــــد 
ى
بــــر|هلل شوق ن|ضتـــ حلو|علوم ري

8||o84 يده عبــــد| بــــ|لوه|حمد محمد بــــشر سيوط|حقوق 

6o3537 ى عوض|من ر محمد حسي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

89542o مد فضل |م ح|سل|شم |ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

36o755 للطيف|زينبــــ مجدى حلىم عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

7545o8 ن|ل عبــــده شعل|سمر كم زيق|لزق|حقوق 

7|59o7 در محمد|لق|ء محمود عبــــد |رس| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

26||79 سط محمد خليفه|لبــــ|ر عبــــد|مي ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

348427 ي|ه
ي محمد مصطفى

جر مصطفى ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

23o478 لعيسوى|لد محمد عيسي |محمد خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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3|832o مهند عىل محمد عيد |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

77o5|4 ئى|لزرق|مر عىل محمد |كريم تـــ زيق|لزق|هندستـــ 

837539 هلل|ء عربــــي مرزوق عبــــد|شيم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

3|5838 هيم|بــــر|رك |ل مبــــ|جم| ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o598| م|حمد عىل محمد سل|عىل  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

488|28 ن|ن حسن سليم|ن محمد سليم|سليم ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|59|3o م حسن عزبــــ|لرحمن هش|عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

775532 لمطلبــــ|حمد عبــــد|بــــ سعيد |يه| لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

449423 لسعيد محمد وردنتـــو|هيم |بــــر|بــــشي   |هندستـــ طنط

8|o2|2 لس م زىكي| يىلي|هر |كي  ره بــــنى سويف|تـــج

7o8484 هيم|بــــر|د |م مر|لبــــنى عص لمنصوره|بــــ |د|

45o|9| لميىهي|لحميد محمد محمد |ن عبــــد |مرو |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

827|58 ذلي|لش|حمد عىلي |لرحمن |عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

9|5||5 ن |مريم عىل محمود شعبــــ سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

697|33 لظريف سعيد|محمد سعد  لمنصوره|هندستـــ 

825744 ن|ن سلط|لرحيم رمض|م عبــــد|ريه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

263893 لسوسه|لسيد |لحميد عىل |رقيه سعيد عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

879777 لحكيم فهىم  |حمد سمي  عبــــد| سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

|5o288 ح عىل حسن|عمر صل د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

594|3 حمد محمد طه نوح| لمنصوره|حقوق 

294o8 ح جلول|ئى صل|بــــ ه|شه لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

46o58 بــــ مصطفى سيد محمد|رح هره|لق|صيدله 

|686|4 حسنتـــ محمود حسن محمود عه مشتـــهر|زر

6|o9o7 لعسكرى|لسيد عبــــده |لسيد |د |زي ي صىح طنط
|معهد فنى

338|o8 وى|لمنعم محمد قن|محمد عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

2|4775  ذىك|يفون س|
ى
مر شوق رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|

سبــــتـــ|ومح

|64o59 لعزيز|بــــو رسيع عبــــد |حمد مصطفى | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8399o| حمد|دريس عبــــده سيد |يوسف  قرص|ل|فنون جميله فنون 
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|78496 لم|س س|ضىح مرزوق عبــــ |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

94253 حمد عىل|لدين |ء|ء عل|رس| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

82|o49 كر خليل|طمه عيد ش|ف سيوط|ره |تـــج

633472 بــــر محمد محمود|م ص|هي زيق|لزق|بــــ |د|

|6|||3 ه عبــــد  حمد عىل|لرحمن |مني  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

24o33o ين خ م|لسل|لرشيد عبــــد|لد عبــــد|شي  ن|بــــ حلو|د|

865|o7 مي|ل رفعتـــ بــــلبــــل س|كم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6799o| ن|هيم سعد محمد محمود رضو|بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

824oo حمد بــــدوى فتـــىح بــــيوم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

52897o لرحمن محمد سعد محمود مهدي|عبــــد  ضتـــ دمنهور|علوم ري

6o259 ى هلل جرجس|فرج | عط| كرستـــي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|39677 د حمدى محمود|نشين عم ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|474o7 لح|ن مهدى ص|محمد رمض |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

227778 وى|لمك|م محمد ذىك |هبــــه س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9||79o لعز صديق  |بــــو|هيم |بــــر|ء |رس| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5|694o ى|كر عىل محمود |ش| رن لمسي  بــــ دمنهور|د|

34|26o طر|ن خ|م محمود سليم|محمود حس مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o6||5 لحديدى|ج  محمد |يه ن| لمنصوره|بــــ |د|

243338 حمد|بــــسنتـــ محمد بــــكر  هره|لق|بــــ |د|

2845|o ى سكندر شنوده|جرجس | جورجي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

835986 ى عبــــد|ي ي محمود|لع|سمي 
ىطي مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

79o857 وز محمد  دى صبــــره|له|حمد عبــــد|في  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

35672 |لحميد |لمنعم عبــــد|لمنعم عمرو عبــــد|عبــــد
خ|لسل

هره|لق|بــــ |د|

827635 سوميه سعيد حسن محمود |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|66978 شه|عىل محمد عىل عك |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

69o55o ن|حمد سليم|م |دهم س| ره بــــور سعيد|تـــج

253593 لسيد بــــكرى عوض|حمد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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252764 ىط ودن|لع|م عبــــد|مروه س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

625226 حمد محسن حسن|عمرو  زيق|لزق|علوم 

697496 ن منصور|محمد منصور شعبــــ ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

|75o42 بــــي|لحميد عر|لد عبــــد |هدى خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

448|o| لم محمد|م محمود س|ندى عص ضتـــ دمنهور|علوم ري

78897o وى|وى عىل عىل هند|محمد هند | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7||299 لوصيف|د عمرو محمد عبــــده |زي ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

3|767o م سيد|م|رص |حمد ن| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

48|926 هيم موىسي|بــــر|لمنعم موىسي |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|9462 سلىم محمد محمود محمد ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4|295| ي أحمد عبــــد |أيه عبــــد 
هلل|لغنى |ره طنط|تـــج

62|446 لغنى|لمنعم عبــــد |لرحمن وصفى عبــــد|عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

4|2568 م سعد|هيم قرط|بــــر|زينبــــ محمد  |حقوق طنط

24o839 لمقصود |لمقصود محمد عبــــد |لدين عبــــد|بــــ |شه
دى|زي

هره|لق|حقوق 

5298|2 ي
ى ع|بــــنى ي عبــــد|مي 

هلل|طف نعيم ينى ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

96o29 زى|زى عىل محمد حج|حج لفيوم|عه |زر

53828o ل متـــول|ء عطيه كم|دع عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

773972 لق |لخ|لحميد عبــــد |لدين عبــــد |ح |ء صل|ل|
عىل

ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

78836 لغيط|بــــو |حمد |حمد رجبــــ | ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

755427 حمد عىل|ء محمد |سم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

6o5o|6 ي|هلل طلبــــه |ندى محمود عبــــد 
لففى لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

263243 ء سمي  فوزى محمد مخيمر|رس| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

634766 هيم|بــــر|حمد |فوزى محمد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|4o38 ي محمد|ن |رو
ى
حمد شوق هره|لق|علوم 

48o3|4 جع جبــــريل|حمد سعيد جبــــريل مر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o7524 زى|حمد حج|هلل |جر مني  عبــــد |ه معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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867|73 لرحيم|هيم عبــــد|بــــر|فتـــ |بــــثــــينه ر |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

769|58 يد |بــــو |م عىل خرصى |هي ى لسعود|بــــو |لي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

9|42o7 | لعل|بــــو|هر |لظ|م عبــــد|ء عص|سم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2o26o هلل|محمد مدحتـــ محمود ضيف  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

52749| ن ى د|ئيل |جبــــر| مي  ي|مي 
ل|ئى سكندريه|ل|هندستـــ 

3|57o9 ي موىسي ص|تـــرين ن|ك روفيم|ج  ى شمس|د| بــــ عي 

8o5oo2 ن لح|ح ص|طف مفتـــ|ع| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

498277 حمد محمد عسل|للطيف |ل عبــــد |نه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5|2|64 هيم|بــــر|لسيد منجود |محمد ربــــيع  هره|لق|ج طبــــيع |عل

627|34 لنبــــى حسن محمد عز|م عبــــد|منيه س| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

28|75| لسيد|عمر محمد سمي  عىل  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

8||322 لسيد|هلل |طف عبــــد|هلل ع|عبــــد سيوط|حقوق 

|553o6 ج  محمد محمد|ضىح ن ى شمس|زر عه عي 

6372o| ف |محمود  لسعيد عىل|لسعيد محمد |رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

689529 ج |لبــــلتـــ|زق |لر|حمد محمد عبــــد |ن |حن لشيخ|بــــ كفر |د|

237423 ى صل|ي د|لجو|ن عبــــد|ح رمض|سمي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

4o4o26 هيم عطيه|بــــر|د خليل |بــــيتـــر عم ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

|424o2 حمد|رس محمد |ي| نور ى شمس|تـــج ره عي 

9||622 ل |لع|حمد كرم محمد عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

439225 هيم عبــــيد بــــدير|بــــر|بــــسمه بــــدير  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

45657 ء حسن يىح حسن|دع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

88732o بــــ محمود |لوه|خليفه محمد عبــــد سيوط|حقوق 

7683o9 لح|لد محمد ص|مينه خ| ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

499888 |لنج|بــــو|لحميد |منيه محمد عبــــد| تـــربــــيتـــ دمنهور

|49o26 ى|م |ر عص|من حمد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|77|2 رتـــ|رص لبــــيبــــ ظريف نو|حمد ن| سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

75|4o| رس غريبــــ صديق محمد جوده|حمد ي| ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

2|78o3 لرحمن محمد|هلل عبــــد |حبــــيبــــه مىح عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

95255 هيم سيد|بــــر|حمد سيد | ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى
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895897 حمد فتـــىح محمد  |بــــ |رح ج|بــــ سوه|د|

9o5434 ف ثــــ|بــــ |يه| بــــتـــ مليكه |رسر ج|تـــربــــيتـــ سوه

5346o4 ئيل|م ميخ|وى س|ء ر|وف سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

335493 بــــ محمد|لوه|لسيد عبــــد|م  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

483542 تـــتـــ محمود|رتـــ أحمد شح|س سكندريه|ل|بــــ |د|

8322|6 د رزق|حبــــيبــــه محمد فتـــىحي فؤ |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

5||o64 بــــ محمد حسن|لوه|رم حسن عبــــد |ك سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

4562o8 حمد|ندى صبــــرى مهدى  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6o8262 م|م|ل|لسعيد |ء محمود |أسم لمنصوره|بــــ |د|

4|522 ى|منى زينهم قطبــــ حس ني  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5368o7 |لزرق|حمد عىلي |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|25665 لكريم|م رأفتـــ محمد عبــــد |بــــركس ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

4992o7 لعزيز محمود فرج|سعد عبــــد | رويد ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

35o348 ى  ى|م|يوسف حسي  م حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|39554 وس|ندر|رح |بــــر بــــ|رى ص|م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

9o4894 هلل عبــــده  |د |لد ج|خلود خ ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

27o374 ن|ل محمود محمد رمض|محمد جم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9|8344 حمد  |هلل |محمد صفوتـــ عبــــد سيوط|ره |تـــج

68782o ن|د بــــدر زيد|م مجدى ج|ريه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

638233 ى|حمد |ح |محمود يوسف محمد مصبــــ مي  زيق|لزق|ره |تـــج

763o2| دل عىل حفنى عىل|ن ع|رو بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

3o756 ل|لع|م عبــــد |لسل|ل عبــــد |مي جم هره|لق|ره |تـــج

7o5758 لسيد|ح محمد |لفتـــ|محمد عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

22o668 د|لسعيد مر|هبــــه عبــــده جوده  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

632872 مر|لحليم محمد محمد عىل ع|حمد عبــــد| زيق|لزق|علوم 

|3|74o هيم|بــــر|د |طف عو|مريم ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5o7273 ي
ف عبــــد | |دئى م|لسل|لعليم محمود عبــــد |رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

497524 بــــوزيد محمود دبــــور|ندى محمد  |حقوق طنط

233|55 هر|لظ|طمه محمد رجبــــ عبــــد|ف ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم
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|56258 بــــ|بــــر محمد فوزى خط|ص ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

885495 يه فتـــىح طلبــــه معبــــد | سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

45824| ه عبــــد ضي|لغنى عوض محمد ع|أمي  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

87o8o3 هلل محمد|ء محمود عبــــد|ول ن|سو|بــــ |د|

5|3262 للطيف عىل محمود|م عبــــد|عمرو تـــم ره دمنهور|تـــج

8674o5 ي|ر
مد|بــــدوي زكي  ح| ئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

424235 ج محمد حسن عىلي حسن|رس سكندريه|ل|ره |تـــج

2|539o رفعتـــ فوزى سعيد| سوسن ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4893|4 د طليس|حمد فؤ|سلىمي محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

37|358 تـــ محمود | بــــي|هيم محمود عتـــ|بــــر|مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|6o26 لجندى|لح |رق مصطفى محمد ص|م ط|مر ن|حقوق حلو

853638 بــــ بــــيومي|لتـــو|ل عبــــد|م جم|نع| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

623296 للطيف سعد|م محمود عبــــد|سنتـــ هش|بــــ ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

682622 ظه|بــــ|لحميد |سلىم محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

449983 لفرتـــ|لمنعم |م عبــــد |يه هش| |ره طنط|تـــج

42|383 لرؤف حطبــــ|محمد عبــــد | فريده رض لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

3338|8 لدين|زق شمس |لر|حمد محمد عبــــد| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

775487 ره|لحكيم عم|لدين محمد عبــــد |مجد  زيق|لزق|ره |تـــج

242365 لرحمن محمد|بــــ عبــــد|لوه|لرحمن عبــــد|عبــــد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|6o583 حمد|م حسنى |لرحمن عص|عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

634o38 دل وليم لبــــيبــــ جرجس|ع| بــــول |ره بــــنه|تـــج

76|4oo لسيد محمد|لد |خ| رن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

756o4| م|لغن|حمد |لسيد |ء |لزهر| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5|8585 ى محمد إبــــر|ي ج |هيم بــــلتـــ|سمي  بــــ دمنهور|د|

444957 ىس|لبــــلق|لعزيز حسن |حمد محمد عبــــد| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

4699o لد سعيد محمود|عمر خ ى شمس هندستـــ عي 

368o9| ي عبــــد رص محمد رفعتـــ|لن|يحن  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

26o939 م|لش|لمحسن |ء سعيد عبــــد|رس| شمون|نوعيتـــ 
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453552 لجوهرى|حمد |ح |لفتـــ|م عبــــد|معتـــز س لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o49o5 هلل عمر|هلل محمد عبــــد |لهدى عبــــد |نور  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9|2|74 لطيبــــ  |لسيد عبــــد|لدكتـــور |لرحيم |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

82537 ن|ح عثــــم|لفتـــ|حمد جمعتـــ عبــــد | هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

862648 حمد محمود|طمه كرم |ف تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

6|9399 ى|لمحسن عىل |دى مصطفى عبــــد|له|عبــــد لعجي  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

54792 ن حنفى محمد|ن رمض|يم| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

9|45o4 رى  |لبــــ|حمد حسن عبــــد|ء |سم| سيوط|بــــ |د|

|37674 ى حسن|م سيد محمد حس|سل| ني  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

44o973 هيم|بــــر|مىل |لش|لعليم |ء عبــــد |حسن لشيخ|تـــمريض كفر 

6o|399 بــــ|لطو|يمن محمد محمد خليفه |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

48|829 ف | بــــو عمر|حمد حسن حسن |رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

48838o عىلي محمد عىلي عىلي محمود سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

886o|6 مد |حمد مني  ح|محمد  سيوط|تـــمريض 

6484|| ن|ن محمد شعبــــ|ء شعبــــ|رس| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

86499| ى|ء قدري عبــــد|سم| لصبــــور حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

72453 ن سلومه|تـــ رمض|طمه شح|ف لفيوم |تـــمريض 

454o26 لسيد|ن |رس محمد سليم|محمد ي لشيخ|هندستـــ كفر 

|59799 م|رق جودتـــ هم|يدى ط|ه هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

8o9o32 حمد محمد|جمعه | رض ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

6|99|4 وى|لحلف|ئل محمد |حمد و| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

628o36 ر|لجز|لجليل |سم عبــــد |ء ق|شيم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

3|4977 ى د حمدى لطيف|رش| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

264632 ه نبــــيل كم| هيم|بــــر|ل محمد |مي  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

593|| ن محمد|زينبــــ مبــــروك سليم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

338573 هيم|بــــر|هلل |ن عبــــد|ء عمر رمض|رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

87o8o8 فظ متـــولي|لح|ن عبــــد|ره رمض|س صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

356734 لسمرى|لسيد |رق محمد |هدى ط |ره بــــنه|تـــج

785o63 ن|لسيد سليم|لمنعم |هنده عبــــد |ش زيق|لزق|حقوق 

475287 ف|حمد سمي  فتـــىح | ى رسر مي  سكندريه|ل|ره |تـــج
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69|8o2 هيم تـــوفيق عوض|بــــر|لسيد |محمد  لمنصوره|بــــ |د|

285647 ه ن ى|لعزيز حس|رص عبــــد|ني  ني  لمنصوره|حقوق 

|66443 ء حمدى حسن محمد|سم| هره|لق|حقوق 

759885 ش|حمد هبــــ|رص |ء ن|لىمي لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

64o96o يم|لسيد غن|ل |لع|محمود محمد محمود عبــــد  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

2288|8 ين عبــــد يز|ل محمد م|لع|شي  هره|لق|ره |تـــج

267938 فظ|لح|ن محمد عبــــد|محمد رمض تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

423435 ن حميد|ر أحمد محمد سليم|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o|3o لحميد محمد مصطفى|لرحمن عبــــد |فرح عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

67556| ل|لسيد هل|لمنعم |حمد عبــــد |يوسف  لمنصوره|ره |تـــج

9|9765 للطيف محمد  |حمد عبــــد|مصطفى  ج|صيدلتـــ سوه

37623 ئى سعد بــــدوى|حمد ه| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

776o8| ى|طمه محمد عبــــد |ف لرحمن حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

6|2o32 ألنور نبــــيه|لدين محمد |أحمد بــــدر  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

98558 ى  ىط|لع|حمد عبــــد |محمد حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|4857 لموجود هرجه|لق عبــــد|لخ|مروه عبــــد لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

8o4447 ن تـــه|رفعتـــ عيد شح| مي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

7|527o لسيد عوض درويش|محمد عوض  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

9|o869 ى ي| ى |بــــر |لج|رس عبــــد|مي  مي  ج|حقوق سوه

77o49| ى|لسميع محمد ش|حمد عبــــد |عمر  هي  زيق|لزق|هندستـــ 

4oo746 لمجد|بــــو |ن عىل محمد |يم| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|4942 لرحمن محمد|محمود محمد عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

|7932| محمد عىل سيد| دين تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

54|25 م|حمد رفعتـــ محمد تـــه| ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

256896 ل محمد بــــلح|منى كم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|58|66 ن منصور|لدين شعبــــ|ء |ندى عل هره|لق|صيدله 

77674| ن|محمود عىل حسن عىل سليم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

243237 حمد يونس محمود|ل |من ن|تـــربــــيتـــ حلو

253|79 هد حمد|ر يوسف مج|من ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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437742 ف|لشو|ء مجدى |رس|  كريم مشر
ى
دق |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 

لشيخ

786|6 ص بــــدوى فوزى عىل|خل| ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

|5643| ى محمد بــــدر|ل|زن معتـــز محمد |م ن|مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

33o53| ى  حمد|م |لسل|هيم عبــــد|بــــر|نرمي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

489385 رس حسن محمد حسن|ر ي|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44769| لكريم محمد|س عبــــد |هلل مصطفى عبــــ|منه  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|7433 ص|لقص|لنبــــى |محمد مجدى محمد عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

5o4o49 يد|مل حسن عىل ز|مصطفى ك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76o84| هلل|هلل عبــــد |عطيه | رحمه رض لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

8|2572 ى عزتـــ مني  ك مل|نرمي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

9|34o| روق محمد |محمد عمر ف سيوط|عه |زر

876458 طف  |حمد محمد ع|عيل |سم| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

235849 وق محمد حس ى محمد|رسر ني  هره|لق|حقوق 

9|933o رس  |م محمد ف|لسل|يه عبــــد| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9o5594 لحليم عىل |ن عبــــد|حمدى رمض ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

52o|76 ى ع|ي ر|دل محمد محفوظ محمد نص|سمي  بــــ دمنهور|د|

9|7o44 ن |ر سليم|لستـــ|وليد محمد عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|9o88 زي|لليل حج|بــــو|محمد | رن ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|4633 هر|لظ|مل حنفى عبــــد |سهيلتـــ سيد ك هره|لق|بــــ |د|

2959|9 حمد فرغىل|لرحمن عىل |عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

676484 بــــينى هويدى|لسيد حسن |ن |يم| لشر لمنصورتـــ |تـــمريض 

878648 ر محمد محمود محمد |من سيوط|ره |تـــج

8547|5 مسعود فتـــىحي طه محمد دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

925575 لموجود |حمد محمد عبــــد|محمد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

6382|5 عيل|سم|حمد عىل محمد |محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

45287| د عزتـــ عيد|حمد نه| لشيخ|هندستـــ كفر 

3499|5 لسيد|لسيد محمد |مر |يتـــ تـــ| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8652|3 هيم|بــــر|لرحمن حسن عىلي |عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو
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89583| حمد محمد |لد |ء خ|دع ج|صيدلتـــ سوه

84243| وي|لر|رف |لمع|بــــو|طمه جمل |ف ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

4|6628 ن|زى علو|لسميع محمد غ|كريم عبــــد ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

42|979 لم عىل|لمنعم س|ء عبــــد |سم| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8o|9o4 لس جورج ك مل زىكي|كي  ره بــــنى سويف|تـــج

25444 لحمد عىل قبــــيض|بــــو |حمد |نهلتـــ  هره|لق|بــــ |د|

47587| مل|لمنعم عىل ك|هيم عبــــد |بــــر|ن |مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6||824 زى|محمد حمدى سيد أحمد حج |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

25|9|6 رس|لد محمد ف|محمد خ ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

5o724 ل حميده|يوسف محمد جبــــ طبــــ بــــنى سويف

|29o3o ر|لغف|حمد عبــــد |رق |يوسف ط هره|لق|ره |تـــج

32o|52 ن|حمد سليم|حمد محمود | سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

52329 ى ئيل|يمن وليم روف| |كرمي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

54632o بــــوخطوه|كرم محمد |عمر تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

638439 ي عطيتـــ
منى سعد حسينى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8933|4 ى صل لسيد هديه  |لدين |ح |نرمي  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

687388 مد جبــــريل|در ح|لق|حمد عبــــد |ن |يم| لمنصوره|عه |زر

32426| ىطي مرىسي متـــول|لع|محمود عبــــد ى شمس حقوق عي 

34||3| لعزيز درويش|متـــ محمد سعيد عبــــد|س| ى شمس|تـــج ره عي 

9o|972 مل محمد |لرحمن فتـــىح ك|عبــــد ج|حقوق سوه

|54569 |لعل|بــــو |هلل |حمد محمد عبــــد | هره|لق|حقوق 

4o59o6 م مصطفى محمد|هش| ند عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|9o5o لرحمن محمد |ء عبــــد|ء عل|شيم سيوط|بــــ |د|

287388 لس شكرى فهيم جرجس قري قص|كي  |صيدله طنط

8365o4 ي حم|لر|محمد محسبــــ عبــــد
د|ضى ي صن. تـــ.ك

|ع قن|فنى

|722o5 لمنعم عطيتـــ|كريم سعيد عبــــد |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

86724o ن محمود|بــــ محمد رمض|رح ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

333856 لعظيم عىل|ء محمد عبــــد|عل |ره بــــنه|تـــج

6o846o ر|لمنعم محمود نص|م عبــــد لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 
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|39o8 تـــ|لشح|عيل محمد |سم|عمر  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|45933 حمد شيبــــتـــ|ء صبــــري |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

86672 حمد|بــــدين |لع|حمد زين |د |جه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

23628 لسيد فرج|لعزيز |لعزيز محمود عبــــد |عبــــد  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

625596 لحليم محمد غنيم|لد محمد عبــــد|خ زيق|لزق|ره |تـــج

7|82o7 لعوضى|هيم |بــــر|ئى محمد |م| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

86532| ي 
ي|لحج|بــــو|منى

ى
ج محمود شوق دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

6|9469 لحنفى|رم محمود مصطفى |ء ك|ول ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

53727| للطيف غنيم|لدين عبــــد |ل شمس |مل جم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o5323 ى محمد محمد |منتـــ  لهنيدى|هلل حسي  لمنصوره|ره |تـــج

424992 ى محمد عىل محمد مىح  لدين|حني  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

9852| بــــر|هر فرج جمعه ص|س ن|صيدله حلو

263932 فع|لسيد ر|لمنىح  |ء محمد عبــــد|عىلي سيوط|عه |زر

49o45| بــــو بــــكر محمد|سلىم عمر محمد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

4o7724 ع|لعظيم نرص من|سلىم حمدى عبــــد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

6o|528 لثــــوم|ح عىل |لفتـــ|هدير حسنى عبــــد  ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

256292 ى|بــــر|صقر  هيم رجبــــ حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6456|2 مد بــــدوى|هيم ح|بــــر|روق |هيم ف|بــــر|كريمه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

354974 لرحيم مرع|رق عبــــد|هدير ط ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

44462 ي عويس عىلي |
ى
عيل|سم|يه دسوق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

484933 ل زغلول عىل محمد|دهم جم| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

325584 ح محمد جوده|لفتـــ|عبــــد| ند هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|5868o ندى حسن حمدى محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o4|o5 ن|لم عمر|د يوسف محمد س|زي سكندريه|ل|ره |تـــج

45435 حمدى صبــــرى خميس شيىم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o64o4 حمد|حمد |ن |عزيزه محمد رمض سكندريه|ل|بــــ |د|

356252 بــــى محمد|لمجيد عر|لد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2645o ي محمد|لر|رق عبــــد |هلل ط|عبــــد 
ضى ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

772o88 ح محمد بــــيوم|د صل|م عم|بــــتـــس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

2728o4 لديبــــ يوسف|رؤف | مي  ج|طبــــ بــــيطرى سوه
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848367 ي محمد عبــــد|يم|
لمعىطي|ن مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

98667 كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد | لرحيم|لرؤوف عبــــد|كريم محمد عبــــد

756554 رى محمد|رحمه محمد بــــش عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

7o292| ن بــــدير|ن سليم|م سليم|حس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|9485 تـــه محمد عىل|يمن شح|ندى  ى شمس|تـــج ره عي 

23828 لعزيز|س عبــــد |لدين عبــــ|ح |لعزيز صل|عبــــد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

427776 لخولي| |لعل|بــــو |محمد رفعتـــ محمود  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

|2|84o ى مبــــ|د صبــــىحي |زي رك|مي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o3o57 لحليم|لمحمدى عبــــد |دل |د ع|عم لمنصوره|صيدله 

4|3694 |لسميع ند|هلل عبــــد||حمد محمد عط| |ره طنط|تـــج

683668 ضل معروف|محمود حمدى ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22o924 هلل|طف عبــــد|رق ع|ن ط|رو ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|33942 م سيد محمد|م عص|سل| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|88o6 وق محمد خليل  لفيوم|رسر ط|بــــ دمي|د|

32o722 لعزيز|محمود مجدي طلبــــتـــ عبــــد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

522||3 لوحش|لسميع |مد عبــــد|لسميع ح|ء عبــــد|ل| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

7o2864 هلل سمرى|هلل عبــــد |حمد محمد عبــــد |سم |بــــ لمنصوره|هندستـــ 

84678 تـــي عويس وهبــــه|ي|هيم |بــــر| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

68||69 ر|لغف|لحسيبــــ عبــــد |دل عبــــد |هيم ع|بــــر| لمنصوره|صيدله 

8oo6|2 ي سيد 
حمد محمد يوسف|مصطفى ن|سو|بــــ |د|

4866|o هيم خليل جوهر خليل|بــــر|كوبــــ |ج عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7oo|37 لمتـــول|لسيد |محمد نزيه  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

634834 هلل|هلل رزق |هلل ثــــروتـــ عوض |عوض  زيق|لزق|هندستـــ 

4|422o م|ح سعد عز|لسيد نج|ء |رس| |بــــ طنط|د|

|5|7|2 |بــــ عبــــد |لوه|ع عبــــد |لرف|حمد |رضوى 
ىط محمود|لع

هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

856826 هلل|ل رزق |هلل غبــــري|بــــيتـــر رزق  ره بــــنى سويف|تـــج

32o525 ن|لطح|لرحمن محمد عىل |عبــــد ن|بــــ حلو|د|

8o|2|4 تـــه|جده كرم ملك شح|م ي|بــــ |د|
|لمنى

2226oo ي|
شد|عزتـــ فوزى ن| وليفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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27674o رس|ل محمد ف|رس جم|ف لفيوم|عه |زر

722|9 لمطلبــــ بــــشي  عيس|ء عبــــد |سم| لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

766o79 بــــ|لبــــر محمد خط|لعربــــى عبــــد |هلل |منه  ره بــــور سعيد|تـــج

683586 لغنى|لعليم عبــــد |يه محمد محمود عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

25|299 د|مصطفى صبــــىح حسن حم ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

6|4672 تـــ عبــــد| ج |لحميد ن|لحميد بــــدوى عبــــد|مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

22|8o3 ى|ح |طمه صل|ف لدين محمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

49889| لعزيز|هبــــه رجبــــ مبــــروك عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

243664 ده سيد مرع جمعه|غ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|7563 لسيد|لد محمود |لدين خ|بــــ |شه ن|هندستـــ حلو

63|767 لح عىل|لسعيد ص|محمد | ر|ي قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

79o574 ى عبــــ|بــــو |مه |س|محمد  لسيد|س |لعني  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

3453|5 حمد مصطفى سليم|مي  محمد | عه مشتـــهر|زر

8o27o2 حمد محمد|حمد عمر | ره بــــنى سويف|تـــج

44o355 ى |ل |د سمي  جل|جه بــــو شعيشع|مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

464o76 ق ي رسر
وى|هدير مصطفى مصطفى مصطفى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

2|8785 ل محمد حسن|مصطفى كم ى شمس|تـــج ره عي 

|4o3|4 هيم|بــــر|د |محمد فول ج| دين هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

69o49| لبــــر|هر سعد عبــــد |مل م| صيدلتـــ بــــورسعيد

824832 ك|ريوس سمي  عزمي سدر|مك دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

7o48o3 ي
ف عفيفى محمد عفيفى| |دئى رسر زيق|لزق|بــــ |د|

333939 لم|حمد محمود محفوظ س| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

888637 حسن درويش محمد | نور سيوط|بــــ |د|

|32o77 لسيد نبــــوي|حمد |ء |ل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

677583 يف ح|عص لمقصود جعفر|فظ عبــــد |م رسر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

452745 هيم حسن|بــــر|لسيد |محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

3|3|59 م|م|حمد محمد محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o5282 ن عقل|حمدي محمد عثــــم ي|تـــمريض 
| لمنى

3|666| لربــــ|د |بــــ يوسف ج|ن دي|نوره ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

332223 بــــى|حمد خلف سليم محمد عر| |تـــمريض بــــنه
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37o4|7 |ح |لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|ح مرزوق عبــــد|لفتـــ|عبــــد
لجندي

ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

24o554 هلل|رس محمد فهىمي عبــــد |ندى ي لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44689 م|م|سلىم محمد محمود  ن|تـــربــــيتـــ حلو

8||75o ف ري| |نور حمد|ض |رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

|439o6 ن|مصطفى محمد عىل جمعه رمض ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

95245 مر|رص سعودى ع|ن ن|فرح لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

255987 يوسف خميس عىل محمد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

62|75o لشبــــىك|هيم |بــــر|هيم |بــــر|هيم سمي  |بــــر| ط|هندستـــ دمي

75725o لرحمن|لمحسن منصور عبــــد |محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

48|83o لمهدى|هلل |ح محمد عبــــد |كرم صل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8|8623 بــــوزيد محمود|در |لق|بــــ عبــــد|رح سيوط|طبــــ 

25o82o ه|لحسينى عبــــد|عمر  لحميد عمر عمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

246828 ى جمعه جمعه| حمد حسي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

||948| لمعىط محمد|جدى عبــــد |حمد م| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

5|2548 بــــ حسن محمد رزق|حسن كس ى شمس| لسن عي 

63oo89 لسميع محمد|هلل محمد عبــــد |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|56964 وى|ئى محمد ص|بــــ ه|مه ى شمس| لسن عي 

|2826o حمد فتـــىح محمد|هلل |منتـــ  ن|حقوق حلو

2|4245 ى جد لطفى يوسف|م| مي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

79386 ن|لدين عثــــم|ح |م صل|حمد عص| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

683949 هلل|روق عبــــد |حمد محمد ف| ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

7|5945 ىط|لمع|بــــو |لبــــدوى |حمد |لسيد |بــــ |ربــــ لمنصوره|حقوق 

7669|3 بــــ|ده حج|ح منصور حم|عمرو صل لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

4422|5 ل|بــــ يوسف محمد محمود غ|شه لشيخ|تـــمريض كفر 

247|9 س|جر محمود محمود عبــــ|ه هره|لق|بــــ |د|

4|48|2 شه|لسيد بــــ|ح محمد |مه صبــــ|س| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52o7|4 رك حمزتـــ|يتـــ حمزتـــ مبــــ| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

4857o عيل|سم|ن |سعد شعبــــ| نور سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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258||3 ف|لق عبــــده خل|لخ|محمد عبــــد |هندستـــ طنط

8857o ى زهر|بــــ |لتـــو|م عبــــد |سل| ن|بــــورسيع حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o2282 ى عبــــد |ء |نجل |لش|لعظيم محمد عبــــد |مي 
ى
ق لمنصوره|حقوق 

34o753 ى |ي لسيد عىل يونس|سمي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

78|423 ف |ليىل  |دق مصطفى ند|لص|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

343869 ح|لفتـــ|ىطي عبــــد|لع|مي  عبــــد|م |ريه |حقوق بــــنه

8963o9 للطيف |د عبــــد|دل ج|ء ع|رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7o9|69 حمد زهري|هيم محمد |بــــر|ن محمد |فن| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

43|o93 لضوينى|لرحمن |ل عبــــد |بــــ جل|رح |بــــ طنط|د|

3|o43 حمد عىل شلبــــى|جر حمدى |ه ن|بــــ حلو|د|

684585 حمد مشعل|حمد |محمد محمد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

44|o75 حمد|حمد |يمن |م |وس لشيخ|بــــ كفر |د|

|68735 ى |حمد |مه |س| م|م|مي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

9|2688 ن |لحميد حمدى رسح|ء عبــــد|رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

245475 حمد منصور|ن محمود |يه رمض| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

777773 ي|لق|لحميد |ء عىل عبــــد |حمد عل|
ضى ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

346338 لمطلبــــ|لسيد عبــــد|حمد سعيد | ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

7|2776 نم|هلل ثــــروتـــ محمد محمد غ|منه  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

862528 ي عل|م شعبــــ|بــــس
لدين|ء |ن مدئى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

438688 م|لش|حمد |حمد محمد |محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

266476 لرشيد محمد|محمد عبــــد | ندى رض |نوعيتـــ بــــنه

364o32 بــــوزيد|زق |لر|منه محبــــ عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o23| د يوسف فرج يوسف|سع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

295999  |م محمد محمد |هش
ى
|لعط|بــــو |لدسوق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|55|6 لس مكرم شنوده لوق |  كي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

25|4|8 وى|لشن|لسيد |لعزيز |ل عبــــد|جم ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|64o87 ده سعيد محمد|بــــر حم|ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33697 محمد قرئى تـــوفيق| ند ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

542833 وى|هيم طنط|بــــر|نوره نبــــوي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

336682 لسيد محمد|ن مصطفى |يم| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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433929 ن وى|لشن|مصطفى مصطفى مصطفى  | مي  |طبــــ طنط

69859| لحنفى|لحنفى |حمد مصطفى | |مه لمنصوره|طبــــ 

344545 ر|لغف|يمن محمود عبــــد|محمود  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|56783 هيم فخرى|بــــر|لد |دهم خ| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

35|238 حمد عليوه|لدين |ئل بــــىه |لدين و|سيف  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

22|667 حمد|لجليل |محمد محمود عبــــد ن|هندستـــ حلو

7o|266 | |لعل|بــــو |حمد |م محمد عىل سيد |سل|
بــــى|لشه

ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

7|2892 لقرعتـــ|هند محمود حسن محمود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

32834 ح حسن|لفتـــ|حمد عبــــد |زن |م ن|هندستـــ حلو

8o72o4 ن محمد|محمد رمض| ر|ي ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|72o67 لرحمن محمد عصمتـــ محمد|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

885o24 ي
سم |مل ق|نور ك| |دئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

678836 ه جم| ن|هلل سليم|لحميد عبــــد |ل عبــــد |مي  لمنصوره|حقوق 

323|2 ل مجىل|لع|محمد عيد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7|2557 لسيد منصور يوسف مصطفى|ن |رو لمنصوره|طبــــ 

89864o ن |لمنعم محمد سليم|محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

86286 د|لجو|لعليم رحومه عبــــد |حمد عبــــد | لمنصوره|حقوق 

4|5927 ى خ|ي ن|لد محمد حسن سليم|سمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

342o76 نور رزق|ح |لفتـــ|فرحتـــ عبــــد ى شمس|زر عه عي 

29|22 ح|لفتـــ|لرحيم عبــــد|يمن عبــــد|يوسف  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|67737 لرحمن|لعزيز عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد | ر|ي وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

346oo6 م محمد حميده عىل|يتـــ هش| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

877442  فرغىل ص| دين
ى
لح |دسوق سيوط|تـــربــــيتـــ 

227326 ل عىل محمد|لع|ل عبــــد|حمد جم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

3|5||7 لحميد|هلل عبــــد|ن عبــــد|محمد شعبــــ هره|لق|حقوق 

227795 |مي
ى ده سيد بــــدرى حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o|658 لرحمن|زى عبــــد |لرحمن عزتـــ حج|عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8369|8 حمد|حمد |ده عىلي |غ تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

3676|5 حمد محمد مصطفى عوض سعد|ن |يم| |حقوق بــــنه
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8o564 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|هلل |عبــــد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

4|79o4 هيم نرص|بــــر|لسيد |منيه محمد | لشيخ|بــــ كفر |د|

27677 طمه كرم سيد حسن|ف ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

45o29| ل|بــــوغ|هيم محمد محمد |بــــر|لد |خ |كليتـــ هندستـــ بــــنه

635|72 ل|لرحمن هل|لدين عبــــد|د |مريم عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

347877 م|لغن|حمد |محمد عىل  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

78|279 م|لش|هيم |بــــر|لسيد محمد عىل |بــــ |يه| |ره بــــنه|تـــج

29482 ىط|لع|يمن عبــــده محمد عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

623o|9 ى|ء نعيم محمد سعد |رس| لعجي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

3|9523 حمد|ء محمد حسن |رس| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

||6734 ح|لفتـــ|حمد حسن عبــــد |حسن  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

68637o لبــــسطويس|لح |محمد حمدى رزق ص لمنصوره|طبــــ 

3469|3 ل محمد|حسن محمد جل |حقوق بــــنه

2|279o فتـــىح محمد فتـــىح مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

9o2oo3 حمد صبــــره  |لدين |مىح | دين ج|تـــربــــيتـــ سوه

6o9|66 حمد تـــوكل حليمتـــ|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

895492 ف حمد|حمد | لرحمن  |ن عبــــد|رسر ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

432556 طف مصطفى عمر|ن ع|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|6o858 روق محمد|مديحه محمد ف هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|67o2| د محمد محمد|لرحمن عم|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

79o594 بــــ|لبــــو|ن محمد يوسف محمد |نوره حقوق بــــورسعيد

367789 ر عفيفى|سعد مختـــ|يه | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4||3|6 يد |بــــو |لفتـــوح |بــــو |لرحيم |طمتـــ عبــــد |ف ى لي 
ن|سلط

|بــــ طنط|د|

3528|6 لس م لنور|هر بــــرسوم عبــــد|كي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|52o6 ن|هلل سليم|بــــ عبــــد |يه|محمد  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|55797 لمنعم حسن|لحميد عبــــد |حسن عبــــد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

778459 فتـــىح عطيتـــ| ن زكري|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8459|o لجليل|دم عبــــد|دم ه|لق|محمد عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ 

8o5695 لعزيز|حمد عبــــد|رس |د ي|زي ي|صيدلتـــ 
|لمنى
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6945|5 ى |ي ر|مل نص|حمد محمد ك|سمي  لمنصوره|بــــ |د|

|24274 لسيد|مح زىك |حمد س|يمنى  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

2398|7 حمد|لرحمن مجدى تـــوفيق محمد |عبــــد هره|لق|ره |تـــج

86743 م فرج محمود محمد|ريه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|3928 ى ك حزين عوض|مل| يوستـــي  ي|عه |زر
|لمنى

|72o9 لسيد محمد|ل |تـــم كم|دهم ح| ن|حقوق حلو

|56o94 ي 
ى|بــــر|زمردتـــ مصطفى هيم حسي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 

|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و
(لتـــسويق

|65269 ر|لغف|ر فتـــىحي عبــــد |لغف|مريم عبــــد  هره|لق|طبــــ 

238o39 ه حس| س محمد عىل|م نح|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

89985| ه محمد عبــــد| لرحمن صديق |مي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

4799o8 م|لسيد هم|ن محمد محمد |نور سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

34887o لد حسن صديق|نغم خ  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

62|8|3 ي عبــــد |ريم محمد 
ى
م|هلل هم|لدسوق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

9oo8o9 ل|م محمد جل|هلل هش|منه  ج|عه سوه|زر

48889o لجمل|لمجيد |لحميد عبــــد|لدين عبــــد |ئل مىح |ن لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

299624 حمد تـــوفيق|نور |ر مصطفى |مي ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

475o64 له|بــــوغز|عيل |سم|عيل محمد |سم| |مه سكندريه|ل|بــــ |د|

54463 ن|ن سليم|هلل رمض|سيد عبــــد  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

5|oo37 عمر فتـــىحي ذىكي ذىكي عيس سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|59|87 حمد يوسف|محمود محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o5286 لسيد|ن |لسيد شعبــــ|ليىل مصطفى  لمنصوره|ره |تـــج

233649 حمد طلعتـــ|حمد طلعتـــ | هره|لق|ره |تـــج

86o7|o ي حسن ص
د|بــــر وق|مصطفى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

8355oo ي محمد مل|سل|
زم|م جيوىسر دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

9|876o لكريم |د|د ج|عيل حد|سم| |لي|د |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

236|2 فتـــ فرج محمد|مصطفى ر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43666 تـــه|لليثــــي شح|طف |لليثــــي ع| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|2o86| ئيل|ميخ| س حن|صفوتـــ غط| بــــول تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|
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82o385 ه محمد عبــــد| لموجود|لكريم عبــــد|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

76o9o7 ى ه عيد محمد أمي  ني  لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

24|92o لسيد محمود|ء محمود |ول لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|227o6 هيم حسن|بــــر|حبــــيبــــه عىل  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

768559 ي|لدر|ع |لسبــــ|لدين محمد |ل |محمود جم
جينى لعريش|علوم 

436364 |لمجيد عط|لمجيد عبــــد |محمود عبــــده عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|8237 للطيف|لدين محمود سعيد عبــــد |ء |هدير عل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|52278 حمد|ئى |حمد علو|ره |س ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

834289 ى ح|عبــــد مد محمود|لرحمن حسي  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

357248 ى |حمد حس|بــــرين |ص حمد|ني  زيق|لزق|صيدله 

4538|8 ي محمود 
لسيد سليم|مصطفى لشيخ|هندستـــ كفر 

639285 لسيد حسن محمد|تـــن |ف ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

7|8|7o هيم محمد يوسف|بــــر|بــــو بــــكر|هيم |بــــر|ء |رس| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

23|oo5 بــــو بــــكر|وى |لدين سعد|م محمد نرص|سل| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

7639oo بــــطرس| ريو فرنسيس مهنى حن|م عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6o9648 لبــــهوتـــى|لسعيد فتـــىح |نغم صفوتـــ  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

62976 ي عبــــد|ن| در رض|ن ح|لفتـــ|ج  ره بــــنى سويف|تـــج

489o82 وق  ى عىل|رسر حمد حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o9755 ى محمد فرج | بــــ|بــــو حج|حمد عشر سكندريه|ل|طبــــ 

85o482 لحميد|ح عبــــد|لفتـــ|يه عبــــد| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

438|74 لمنعم محمد|لمنعم حلىم عبــــد|ر عبــــد |من لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

9o6889 للطيف |لودود عبــــد|م خليفه عبــــد|حس ج|بــــ سوه|د|

478o84 سمي  فريد خليل| رين|م سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8296| لد محمد|ء محمد خ|نجل ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

5o9862 لطنيىحى|لهدى |بــــو|محمد نبــــيل محمد  |حقوق طنط

8||9|o ى ك|لمل|تـــر عبــــد|لس|بــــهجتـــ عبــــد| مي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

8o2598 لحكيم|ء صبــــري بــــكر عبــــد|سم| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

77|o46 لشوبــــىك|مريم عىل محمود محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 
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|26538 ى  حمد سعيد محمد|حسي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

296353 ى عبــــد |يدى خ|ه زق|لر|لد حسي  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

464626 ن|لحميد عن|حمد عبــــد |ء محمد |ل| سكندريه|ل|بــــ |د|

|46622 ل|حمد جل|محمد عرفه  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

478984 ف محمد عبــــده حسن |محمد  لبــــدن|رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

227333 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8||79o ى دكروري محمد|ه جر حسي  ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

235226 ن|لدين زىك محمد رضو|م |محمد حس بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

77o|38 ن|لسميع سليم|لسيد عبــــد |لسميع |محمد عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

5o5575 ف محمود محمد عىل عقل|محمود  رسر سكندريه|ل|طبــــ 

24343o هيم|بــــر|لح |مريم يوسف نسيم ص ن|طبــــ حلو

489oo| د|لجو|لعزيز عبــــد |ئى فرج عبــــد |م| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

238o62 ء خ|يه ه| لد تـــوفيق|ئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

49oo76 ى عبــــده عمر|نوره ن محمد حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2|324 طف مسعود حبــــسر مسعود|يرينى ع| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4463|9 ء منتـــرص حميده سعد حميده|فد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

436|2 ى|ف طمه نزيه منسي حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

78687 ي
ل محمد|رق جل|ط| دئى ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2|39|| ض|ندرو وجدى مكرم ري| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

85947o لس ميل نوس|سطف|د تـــوفيق |كي  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

28o329 لعزيز|حمد فوزى محمد عبــــد| هره|لق|حقوق 

92329 ى محمد عمرسمي  مبــــروك حسني  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6429|9 لرحمن حسن|ن منصور عبــــد |يم| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

86|595 لموجود محمد|رس عبــــد|حمد ي| لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

766932 ف محمد محمود|محمد  رسر ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

53322 مل محمود|حمد محمود ك| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

855772 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|يه | ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

758597 ه منصور | ن|لسيد زيد|مي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 
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683676 ى|محمد عبــــد  لحكيم محمد عىل  حسي  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

|6|36o دى محمد|بــــر بــــغد|ر ج|من ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8o7765 ل محمد محمد بــــدر|يه جم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

76|594 لحميد محمد|حمد سيد عبــــد | رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

487839 لسيد|حمد حمدى محمد | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

49o62| رص|هيم عمر ن|بــــر|صبــــىح | ر|ي سكندريه|ل|بــــ |د|

27o829 يدى|لع|حمد |لسيد |يه محمد | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

688||9 ى سمي  عبــــد |ي دى عىل محمود|له|سمي  لمنصوره|ره |تـــج

84697| حمد عىلي|هلل |عبــــي  عوض  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

79|258 حمد|لحميد |همس بــــكر عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

853o53 لعزيز|حمد عبــــد|هيم محمد |بــــر| ي|لسن |
|لمنى

4|o97| |هيم |بــــر|ء محمد لطفى |ل|
ى
لدسوق دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

7862|8 وى|سن محمد حسن طنط|مح ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

2785|6 ى |بــــر| |لي|د هيم فضل|بــــر|هيم حسي  |بــــ بــــنه|د|

6|4464 فندى|ل|در |لق|ل عبــــد |ء محمد كم|دع ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

26|749 تـــه|زى شح|د عبــــده غ|محمد عم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

92|395 شم سيد |لسيد ه|رق |ط ج|ره سوه|تـــج

|52343 محمد ممدوح معوض محمد سيد دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

4|6|4 محمد حنفى محمود قطوش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49||39 لم|حمد س|ج  |ر ن|من سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6||986 ل|دل مصطفى هل|حمدى ع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

|26763 حد|لو|حمد محمد فتـــىح عبــــد |سلىم  ى شمس|تـــج ره عي 

9|77o3 ن |ل محمد سلم|سحر كم ي صىح 
سيوط|معهد فنى

678963  يونس عىل مش|بــــر|مريم 
ى
ل|هيم محمد شوق لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

9o7254 لسيد دردير |ل |ء جم|دع ج|تـــربــــيتـــ سوه

29879 نه خليفه|ل رض|محمد هل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

452|o5 لسعدئى|حمد  |د |لجو|م عبــــد|محمد س ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

452675 ن|هيم زيد|بــــر|جر محمد |ه |حقوق طنط
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58549 ى عبــــ| سه مل|س ك|حسي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

6|3989 ن|صبــــرى مصطفى محمد مصطفى رسح |ره طنط|تـــج

343329 ن|بــــر محمد سليم|ء ص|لزهر| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

|4|996 ى |حمد عىل حس|لرحمن |عبــــد  لموزى|ني  هره|لق|هندستـــ 

3|7735 حمد|لحكيم |دل عبــــد|محمد ع عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9o4623 ديوس |قل|يز فهىم |مر ف|تـــ ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

838922 حمد صغي  عبــــدربــــه|ندي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

52766o هلل|حمد عبــــد |هلل حسن |ر حمد |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

449582 دل محمد عيس|حمد ع| ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

66669 ن|لعزيز عثــــم|لدين عبــــد |د |م عم|ريه لفيوم|تـــربــــيتـــ 

92|oo3 حمد |حمد عىل |ل |س سكندريه|ل|صيدله 

6|6o34 حمد|ه |لل|د حمدى محمد عبــــد |زي ط|هندستـــ دمي

848678 ين رك ن|لعزيز سليم|بــــي عبــــد|شي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

642857 لسيد عىل|حمد |ء |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

8|686o لرحمن|بــــ عبــــد|لبــــ|يوسف حسن فتـــح  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

75729| لسيد درويش|مه |س|ء |لىمي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

763o8| وى|لنبــــل|لق مسعد |لخ|ر محمد عبــــد |مي نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

792o69 وق عبــــد  ي|لحليم عىل إبــــر|رسر
ى

ض|هيم ع زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

264oo4 لقدوىس|لسيد عىل |حمد |نم |ه |علوم بــــنه

793298 ى مصطفى|محمد  حمد حسي  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

9o9488 بــــوجبــــل |حمد |م محمود منيبــــ محمد  ج|علوم سوه

6|866| بــــيه|محمد حسن حسن طر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

33o528 ل|لرج|لنبــــى عز |رق محمد عبــــد|ط| ند |حقوق بــــنه

762|93 لمتـــبــــول|لسيد محمد مصطفى |يوسف  نوعيتـــ بــــور سعيد

|7852| س|م سجيع يوسف غط|بــــر| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3545|2 لسيد محمد|منيتـــ سيد محمد | |علوم بــــنه

||5634 ي عبــــد |رقيه حس
لحفيظ|م موىسي مصطفى ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

637333 بــــه|لرحمن دو|هلل محمد محمد عبــــد|عبــــد| دين زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

9|525 لحكيم مصطفى|هيم عبــــد|بــــر|حمد |لرحمن |عبــــد ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

634378 لسيد سليم|محمد طه  زيق|لزق|نوعيتـــ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 3893 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

256652 لصعيدى|ح |لد صل|ن خ|حن ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4o6756 مه محمد مصطفى|ل مجدى سل|دل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

278o65 لم|هيم س|بــــر|ل |م جم|سه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

68||8| حمد محجوبــــ|ح سيد |لفتـــ|حمد رأفتـــ عبــــد | |بــــ طنط|د|

343|| لموجود|عمر محمد نبــــيتـــ عبــــد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

34|o5| مر|لسيد محمد ع|دتـــ مجدى |حم ى شمس  تـــمريض عي 

25574| مع|لد محمد ج|يوسف خ لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|229|3 لدين محمود يوسف|م |لىم عص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|46466 لمنعم|س عبــــد |ر محمود عبــــ|من لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

683||9 وق  ي|لجليل |حمد عبــــد |رسر
لعوضى لمنصوره|نوعيتـــ 

83876o ج محمد تـــوفيق|حج| نور ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

36o773 ر|لدين نص|ح |مروتـــ محمد صل ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

87o535 دم|لحميد |ج عبــــد|يه حج| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

32497| لس نبــــيل سعد سعيد كي  ن|حقوق حلو

432254 قيبــــ|لعزيز عر|ره رجبــــ عبــــد|س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

34o984 لمجيد|ح عبــــد|دل صل|ئى ع|محمود ه ى شمس حقوق عي 

246824 دى نرص|له|حمد عبــــد|يوسف  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

3344|6 لرحمن محمود|لرحمن شبــــيبــــ عبــــد|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

374247 عيل|سم|عيل سيد |سم|ء |لشيم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

493292  عبــــد |م و|لسل|حمد عبــــد |
ى
لق|لخ|ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

46oo59 وى|لطنط|هند محمد محمد لبــــيبــــ مرىس  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

693832 هيم|بــــر|لسعيد |د |طمه عم|ف ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

442283 لمنس|حمد |م يوسف |محمد س لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

22599| عيل محمد|سم|ح |عيل صل|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

897o68 ه ه| حمد |ن |ئى رضو|مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4||944 ده|سط محمد حم|لبــــ|حمد محمد عبــــد| |ره طنط|تـــج

238778 ىطي |لع|لمحسن عبــــد |لدين عبــــد|جر بــــدر|ه
ى|ش هي 

هره|لق|صيدله 

228478 حمد|منيه محمود محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|6456 هلل بــــقوش|لسيد محمد عبــــد |محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج
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6|o49 يم محمد|لد|ء وجيه عبــــد |صف ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

|2o852 لدين محمد محمد|م |م حس|سل| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|284o5 لسيد|ليىل محمد حسن  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

857985 رص محمد عىلي|مروه ن ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|69||5 |مح جميل لوق|س| رين|م |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

768257 مجدى سعيد فريد| لي|د ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

7|68|2 هلل منصور|ء محمد عبــــد |رس| لمنصوره|حقوق 

26474o ف عبــــد|يه | بــــ محمد حسن|لتـــو|رسر |بــــ بــــنه|د|

42|39| هيم|بــــر|ر منصور محمود |من لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|433o لمنعم محمد محمد عىل|مصطفى عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o|597 لم رجبــــ|حمد محمد س|شهد  |ره بــــنه|تـــج

528683 لحميد عيد مصطفى|ء عبــــد |عل ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

245969 دى|له|لفتـــوح عبــــد|بــــو|بــــر |هلل ص|عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

63597 ر عىل طه محمد|من تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8264o4 حمد محمد|مروه محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

267776 تـــ زغلول غنيم|حمد فرح| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

263|5o ن|عيل شعل|سم|ن |زينبــــ شعل |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

4266o2 لمول محمد|لسيد ضيف عبــــد |بــــ |رح إلسكندريتـــ |تـــمريض 

|4435| حمد حمدى فتـــىح محمد| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

58o25 لح|حمد ربــــيع عىلي محمود ص| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

759o58 ي|وى |لر|سيد 
لسيد مصطفى لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 

(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

9o746 ء محمد سيد محمد|سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

687776 ىط قوشتـــ|لع|لسيد عبــــد |ء سمي  |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

324|4| ل|لع|ن عبــــد|لرحمن محمد سليم|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

528565 ح موىسي|لفتـــ|عد عبــــد |د صبــــىح مس|رش ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

9|6346 روس  |سك|م فكتـــور نبــــيه |حس ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

237o78 ه | ف |مي  ى|بــــر|رسر هيم حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8o|245 حمد|لعزيز |هر عبــــد|مي م ي|بــــ |د|
|لمنى

Wednesday, September 5, 2018 Page 3895 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

83o|2 دتـــ|ء يونس محمد حم|دع |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

79|493 هلل|بــــوشهبــــتـــ عبــــد|هيم محمد |بــــر|ل |نه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

76o734 للطيف|هدى محمد رجبــــ عبــــد  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

333583 ن|حمد حسن طه شوم| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

8o44|| ى |م وي|بــــسخرون غربــــ|يمن |رلي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

5o9345 ى|ن |بــــر حسن رمض|دل ج|حمد ع| لخرصى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

42|738 موىس محمد عمر محمد لتـــعدين بــــمطروح|لبــــتـــرول و|علوم 

2839|4 ل|لع|سعد فتـــىح محمد عبــــد رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

478||4 م ذىك مرع محمد|هش| رودين سكندريه|ل|صيدله 

9o5o67 سكندر |ق شنوده |سح| |رين|م ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

333727 عىل مصطفى رمزى يوسف |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

8578o4 ه|لل|حمد فرج محمد عبــــد| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

638358 لخي |بــــو|د محمد محمد سعيد |عم  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

8398|4 هيم|بــــر|حمد |م محمد |له| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

63573 للطيف جوده محمد|ء عبــــد |سم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

697454 ن|محمود محمد خميس محمد زيد لمنصوره|ره |تـــج

35|596 لعليم معوض|ح عبــــد|لفتـــ|ن عبــــد|حن |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

75o549 ل|ح محمد كم|زم مصبــــ|ح عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

8757|o دل فىل نظيم  |ندرو ع| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3697o3 ى |ء صل|سم لعربــــى|ح محمد حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|2o262 حمد نظىم|ر |حمد نز| ى شمس هندستـــ عي 

52o|46 لجمل|در |لق|لرؤف عبــــد |نزيهه عبــــد  بــــ دمنهور|د|

33oo57 رتـــ|حمد رسر|لحميد |نبــــيل عبــــد| ند|ر |ره بــــنه|تـــج

89|o97 بــــتـــ |دق ثــــ|مل ص|ء ك|شيم سيوط|بــــ |د|

7||637 هيم شمسو|بــــر|هيم محمد |بــــر|هيم |بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

763557 بــــح|حمد ر|لسيد |لسيد | |مي  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

2o9o9 ى | ى|يمن حسن ش|لحسي  هي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 
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26o2o| لنبــــى مطر|عبــــدربــــه عبــــد| صف ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

4||39| م|م|حمد |حمد سيد |لرحمن |عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

42959o ف ح|محمد  ن|مد محمد سلم|رسر |طبــــ طنط

|74958 ي
مصطفى| مصطفى رض| دئى د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

357763 لسيد|تـــ |لشح|حمد محمد يىحي | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

448492 ر مطر|لغف|هيم عبــــد |بــــر|محمد حسنى  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

|52356 لح|يمن نصىح ص|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

64|738 لم|هيم محمد س|بــــر|لسيد |حمد |  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

233377 روق عىل محمود|سلىم ف هره|لق|بــــ |د|

483262 حمد|سهيله منصور عويس  سكندريه|ل|ره |تـــج

|68827 نىه عمر مكرم مرتـــضى دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

93982 ء خلف محمد جوده|شيم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|6o7|| ن|بــــ طلعتـــ عثــــم|يه|هلل |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2655o4 ئى|لشنو|ن |لدين رمض|ء|حمد عل| |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

5oo22o لم|عيل س|سم|مصطفى صبــــرى فرج  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

9o5845 حمد محمد محمد |مصطفى  ج|تـــربــــيتـــ سوه

523397 م مسعد محمد حسن عتـــش|بــــس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34oo5| ن سعد موىس بــــيوم|عبــــي  شعبــــ |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|7|76 مه محمود محمود|س|دين |ن ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

683o39 ى محمد سعيد عبــــد |ي ى|للطيف |سمي  لبــــحي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

326596 ف محمد محمد|خلود  رسر ى شمس|د| بــــ عي 

767474 عيل|سم|شموع محمود محمد محمود  لعريش|بــــ |د|

4655|6 لسيد محمد عىل أبــــوشعيشع|ئل |لسيد و| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

266265 ه خ| لسعود|بــــو|بــــو رسيع |در |لق|لد عبــــد |مي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

854322 ى محمود |يه | ى|مي  مي  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

778455 حمد مصلىح|ء يشى |سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

856757 ي|هيم كيل|بــــر|مه |س|لرحمن |عبــــد
ئى |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

4|5764 يتـــ|حمد كتـــ|حمد حموده |منيه | لشيخ|بــــ كفر |د|
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27932 ف كم|مريم  لبــــىه|ل |رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7276| ى|وى |ح ص|يوسف صل مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

843727 ي ج
ي |لش|لربــــ عبــــد|د|مصطفى

ى
لسيد|ق ن|سو|بــــ |د|

6|73o8 لبــــلسر|لح |مه محمود ص|س| |سه ط|بــــ دمي|د|

4o3356 وق ح لحمد|بــــو |فظ محمد |رسر سكندريه|ل|حقوق 

4443o| لصمد|لحميد عبــــد |لصمد عبــــد |ج عبــــد |رقيه فر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

42|426 د|عي| متـــ زكري|ء سل|أسم لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4|2|98 ر|لجع|هيم محمد |بــــر|لمجيد |حمد عبــــد| |بــــ طنط|د|

766739 ل|لجم|حمد |لد |محمد خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

345|26 يتـــ محمد حفنى مدئى محمد| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7o79o7 يه مصطفى رزق محمد عىل| لمنصوره|علوم 

348863 رون موىس طه|ر حسن ه|من |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7o|437 حمد|ن |يه مدحتـــ محمد شعبــــ| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7o543 ي سعد حسن سحر عشر لفيوم|بــــ |د|

52388| هيم محمد عمر|بــــر|لمنعم |حمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4643|6 لجميل حسن|محمد حسنى  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8887|7 ى محمد |ره |س حمد حسي  سيوط|بــــ |د|

9|o556 رق محمد فرج |محمد ط ج|ره سوه|تـــج

224496 ىط|لع|لد محمد عجىم عبــــد|خ ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

356844 لسيد عيس|هدى مسلم  |تـــربــــيتـــ بــــنه

6974|9 ى حس لسيد|م محمد حسن |حسي  لمنصوره|بــــ |د|

863945 ى|ضل حس|هره محمد ف|ط ني  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

636945 ى جورج  عوض بــــرهومه نرمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

457832 ي فرج |لش|طمتـــ عبــــد |ف
ى
عي|لرف|ق سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|

لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

5o8o5o ف محمد عبــــد |سمر  مد|م ح|لسل|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

25229o ح صمول|لفتـــ|لحميد عبــــد|ل عبــــد|فري ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

256o3o لخول|هيم |بــــر| |محمد رض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|8937 حمد|لجليل سيد|يم عبــــد |لد|مسعد عبــــد | رض لشيخ|بــــ كفر |د|

642626 هيم محمد بــــريقع|بــــر|لنبــــى |محمود عبــــد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

2653o4 لسيد|لد عبــــده يوسف |محمد خ ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 
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82o993 ي|مد عبــــد|عمر بــــكر ح
لغنى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

544434 ل|لع|ل حنفى محمود عبــــد |سميتـــ جم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

847238 حمد|لرحمن محمد |محمد عبــــد لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

92|425 للطيف |روق عبــــد|يمن ف|زم |ح ج|حقوق سوه

363658 حمد سيد|لسيد | |مي  ى شمس|د| بــــ عي 

33739o تـــ | لعليم عيد|هيم عبــــد|بــــر|مي  تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

|7375 لعز|بــــو |لشكور |حمد محمد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

4o643o بــــي|لسيد عر|لبــــدري محمد عىلي | |دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23|529 ى عبــــد|لفتـــ|عبــــد ى|لفتـــ|ح حسي  ح حسي  هره|لق|هندستـــ 

676444 لنبــــوى|حمد محمد |ن حمدى |نور لمنصوره|عه |زر

|2|796 ى |مل |حمد ك| ى|هيم ش|بــــر|مي  هي  |ره بــــنه|تـــج

444||3 وى|لزفتـــ|حمد سعد رزق محمد | سكندريه|ل|حقوق 

93o|8 حمد بــــشي |م |بــــ هش|هيتـــ|م ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

235|46 لمنعم محمد بــــدوى|زن بــــدوى عبــــد|م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

73758 م|لسل|لرحمن عبــــد |لم عبــــد |ميمه س| لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

88|3oo بــــتـــ |ء قطبــــ سعيد ثــــ|عل سيوط|علوم 

477686 لعزيز|لمحسن عبــــد |يدي محمد عبــــد |ه سكندريه|ل|ره |تـــج

897|46 يف لدهم مزيد محمد | لشر ج|حقوق سوه

32778 ى عبــــد  ى بــــدر|حسي  هلل حسي   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

265|38 ى|طف سعيد |سعيد ع لخرصى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3436o| حمد محمود محمد سبــــيلتـــ|لتـــ |ه ى شمس|د| بــــ عي 

|63635 ف عبــــد |هلل |منتـــ  لفضيل لطفى|رسر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

8969o8 مح محمد عىل موىس |ندى س ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

883o78 بــــ خلف عوئى محمد |رح سيوط|تـــربــــيتـــ 

5o2429 ن|مصطفى خميس خميس رمض بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

||8653 مريم مسعد محمد محمد ى شمس|د| بــــ عي 

894|67 بــــرين حلىم نظي  محمد |ص سيوط|بــــ |د|

8|74o4 هلل بــــديع حزين| |بــــديع عط ي|بــــ |د|
|لمنى
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|766oo ء سيد فتـــىح محمد|سم| هره|لق|طبــــ 

47699 شم حسن خليفتـــ|ضىح سيد ه هره|لق|علوم 

42|378 بــــر غنيم عطيه|ء محمد ص|عىلي لشيخ|بــــ كفر |د|

834758 رس محمد فوزي|عمر ي ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

772o79 ن|رس محمد محمود عتـــم|محمود ي زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

8o3567 حمد محمد حسن يوسف|محمد  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

7783|3 لسيد مصطفى|لق |لخ|سط عبــــد |لبــــ|محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

2|776 حمد عىل محمد| |نور رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

34o756 لمنعم عفيفى نرص|طف عبــــد|حمد ع| |ره بــــنه|تـــج

5o885o بــــوبــــكر حمدى محمد عىل| علوم دمنهور

4849|8 محمود حنفى محمود محمود سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

46|8|7 لفصيح خليفه|زن وجيه عبــــد|م سكندريه|ل|حقوق 

8o4663 ى |لزهر| لرحيم|حمد عبــــد|ء حسي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

52o86| رص محمود |لن|ء عبــــد|لزهر|طمتـــ |ف
لمقصود هندي|عبــــد

ره دمنهور|تـــج

3367o6 لسيد سعد|جر سعد |ه ى شمس حقوق عي 

23994o زق عىل|لر|محمد مصطفى عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

464688 لقرموىط|لعزيز |سم نبــــيل محمد شكري عبــــد |بــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42o|98 لحميد محمد|بــــ عبــــد|لوه|د عبــــد|يمنى عم لشيخ|بــــ كفر |د|

898o2o ى ك حبــــيبــــ |لمل|نرصى عبــــد| مي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4473o| رق عىل فهىم حسن|هينور ط|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|5o79 تـــ|ء |رس| لبــــدري فتـــىحي محمد حنتـــي  سكندريه|ل|حقوق 

638889 لحميد|ن عبــــد |لسيد سليم|خلود  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

||938o هلل|لد عىلي عبــــد |يوسف خ ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

3o|47 ف محمد ط|نبــــيله  حمد|يع |رسر هره|لق|ره |تـــج

52888o ل|لرحمن محمد عىل هل|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|35853 ف |ن |رو وى عىل|نيس هند|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

249644 |ق نقول|سح|يوبــــ |يرينى | ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

26|659 لعزيز|لسيد عبــــد|لعزيز |حمد عبــــد| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

64842 حمد|مه محمود |حسن سل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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35558| لشوربــــىح |ر ممدوح فكرى |مي ى شمس|د| بــــ عي 

789o24 مل محمد حميد|نعمه ك تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

8384o ى|بــــر ي|د سيد ج|زي سي  سيوط|حقوق 

63o|32 لعبــــيط|لسيد |حمد |محمد عىل  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

238397 هلل|طف حسن عبــــد|ء ع|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

284|3| ى محمد |كريم  رم محمد سيد|لمك|بــــو |لحسي  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3394o5 بــــ|لوه|صبــــىحي عرفه عبــــد| رن |نوعيتـــ بــــنه

|436o2 ى لمسيح|بــــتـــ عبــــد |نسيم ثــــ| مي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

877524 ن حسن محمد محمد |يم| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

64296 لحليم|بــــر محمد عبــــد |ص| دين لفيوم|بــــ |د|

479454 ي عوض عل|دي |ش
م|حمد مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

228289 د|د محمد معوض طر|سلىم عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

352895 س سيد يوسف|عىل عبــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

527|96 لكريم|د عبــــد |م فؤ|أحمد س سكندريه|ل|هندستـــ 

69o996 س|لنح|حمد محمد |لسيد |لرحمن محمد |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

|3|299 هيم|بــــر|د |ن ج|هلل رمض|عبــــد  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

2|98o| ء سيد محمود سيد سليم|ل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

23337o تـــه جمعه|ن شح|ره شعبــــ|س ى شمس| لسن عي 

766992 ن|هلل موىس عثــــم|محمود محمد عبــــد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

776552 مه|رق محمد محمد سل|ندى ط |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

83|99| ى|يم| ن سيد عىلي حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

75o736 م محمود محمد عبــــده|حس لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

355|85 ن فهىم محمد|ء وهد|دع دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

754994 مه حسن سليم|بــــدر سل تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6237|9 هيم محمود جبــــر|بــــر|ء محمود |إرس لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

77647o ن|حمد فتـــىح عثــــم|ن |نوره زيق|لزق|علوم 

23o888 ر|لسيد عىل نص|محمد سمي   هره|لق|عه |زر

Wednesday, September 5, 2018 Page 3901 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

34|753 ف|لصو|ء محمد محمود محمد |شيم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

534349 لحميد|لسيد مستـــور عبــــد |منصور  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

79o|54 ديوس|قل|دل جلع |كتـــرين ع عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

2648o8 |لعط|بــــو |مد محمد |مد ح|يه ح| |تـــمريض بــــنه

8264|5 لرشيدي|لد سيد |هلل خ|منه  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4593|8 بــــوزيد محمد|دل |حمد ع| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

79247o لسيد محمد عىل|محمد سعيد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

869926 ي ح
مد|محمد حمدي مصطفى ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

773753 حمد|هيم سيد |بــــر|رق محمد |سندس ط ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

4||62| ي
مد|دى مصطفى ح|ف| دئى |ره طنط|تـــج

334487 مصطفى محمد حمدى محمد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|49842 هر|لظ|حمد عبــــد |لرحمن مجدى |عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|36893 د|لجو|مل عبــــد |لدين ك|ح |م صل|سل| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

25959o نم يحن  محمود مصطفى عوض|ه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

665|9 بــــ تـــوفيق غبــــور عبــــده|يه| |ري|م لفيوم|بــــ |د|

26o4|8 ه | لمطلبــــ شهيبــــ|بــــر عبــــد|مه ص|س|مي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4|2483 زع|لقوى من|لرحمن محمد طلحه عبــــد|عبــــد |حقوق طنط

6|92|9 لزغبــــى|لحميد |رى محمد عبــــد |س ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

||8595 ين عص ن محمود|حمد سليم|م |ني  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|5374o حمد محمد|بــــرين فتـــىحي محمد |ص ن|حقوق حلو

78374 مريم محمد حمد عىل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|4564o لنبــــوى عبــــده|حميد حسن محمد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4oo394 بــــ|د خ|زي ن|لد يوسف موىسي رسر معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

763562 ى محمد محمد محمد  لدنون|نورسي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|23o56 هيم نعيم حمدى|بــــر|محمد  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

63627 ن|د زيد|هد عصمتـــ فؤ|ن حقوق بــــنى سويف

3482o4 ن لسعود|بــــو |ن جرج |شعبــــ| مي  ى شمس| لسن عي 

4oo3|9 م ربــــيع محمد يونس|سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o2534 ن|ده متـــول محمد عىل حس|مي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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7o4o69 تـــ رسور|نور فرح|دل محمد |حمد ع| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

43||9| ن خرصى|لفتـــوح سليم|بــــو |ن محمد |ن سليم|رز |بــــ طنط|د|

89279| لد محمد تـــوفيق |ء خ|ل| سيوط|نوعيتـــ 

4o4278 ش|لغنى حو|لغنى محمد عبــــد|حمد عبــــد| |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

478677 مر|مر محمد أحمد ع|د ع|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|o7|| ى جم|ي ن|حمد رضو|لدين محمد |ل |سمي  |بــــ طنط|د|

637oo5 ن|لسعيد رمض|محمد فتـــىحي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

876262 حمد عمر |معتـــصم عمر  سيوط|ره |تـــج

23|958 لسيد|لد محمود |روق خ|ف هره|لق|هندستـــ 

637262 ى محمد عبــــد  مر|لسيد ع|حمد |للطيف |نرمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3254o6 لدين|لدين محمد عىل عىل |نور  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

877572 حمد عىلي سيد |هدير  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

424589 لحميد عىل|م عبــــد |لحميد س|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

33o865 ى عبــــد|يم| لنبــــى|ن محمود حسي  عه مشتـــهر|زر

294o2 ى |د س|زي م|م|مر حسي  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

768424 محمود مسعد مرزوق حسن لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

|74868 يف عثــــم|شيم ن عىلي|ء رسر ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

68o898 |لبــــن|لسيد محمد |زم |ح لمنصوره|بــــ |د|

44o827 هلل|د |لدين شكرى فتـــىح محمد ج|عز  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

35o698 شد|هيم ر|بــــر|د |يتـــ عم| ى شمس|تـــج ره عي 

8|7349 عيل|سم|ظم |حمدك|عيل |سم|يوسف  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|922| ى|لحميد |حمد عبــــد |ء |ل| مي  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

65336 حمد|لعليم |محمد عىل عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

287346 لعربــــى|طمه منصور خليل |ف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

429535 ئى|لسود|هيم سعد |بــــر|لد |خ |طبــــ بــــيطرى بــــنه

339432 ي|لفخر|جر محمد عىلي محمد |ه
ئى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|72o44 حمد فوزى رجبــــ|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8997|7 لرحيم |حمد بــــخيتـــ عبــــد|محمود  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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482486 ح محمد عىل شكي |نه صل|جوم إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

247977 ل|لم غز|هلل س|يه عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

764798 مد محمد بــــدوى|ن محمود ح|رو ره بــــور سعيد|تـــج

6224| ضىح بــــدوى محمد جمعه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

69o4o2 مد|بــــ محمد محمد ح|رح لمنصوره|بــــ |د|

6|45|9 مر|جر عوض عىل محمد ع|ه |علوم طنط

8365|9 لرحيم|حمد عبــــد|هلل | |يه عط| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6765|o هلل|ء سعد محمد عوض |شيم لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

439528 م|م|هيم مرىس عىل |بــــر|مل |ن ك|رو |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

63o935 ه بــــخيتـــ متـــول بــــخيتـــ| مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

443335 لدين|حمد يوسف شمس |حمد محمد | |حقوق طنط

255273 ه عبــــد| هلل|د|هلل قطبــــ ج|مي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|37o7| حمد محمد|وليد محمد محمود  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

823884 حد|لو|لىحي عبــــد|زينبــــ خليفه عبــــد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

768865 هيم|بــــر|م سعدى عىل |هش ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

3462o6 حمد عىلي|د |محمد مصطفى مر ى شمس|تـــج ره عي 

352858 د يوسف مرىس|يوسف رش ى شمس|تـــج ره عي 

4|4553 لعمرى|د |لجو|لد محمد عبــــد |خ لشيخ|بــــ كفر |د|

79594 حمد|ئى يشى |له ه|ه ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

649o64 وى|حمد حفن|أحمد محمد محمد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

535946 تـــ | ه|لل|لسيد بــــرعي عبــــد |مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

236|82 سلىم محمود مصطفى محمد زيد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|8332 تـــه |لموجود شح|رس عبــــد|حمد ي| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

|6483o حمد فول|حمد |ل |رقيتـــ جم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|62922 لعزيز|ح عبــــد |ء جمعه صل|سم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

52992 حمد|ىطي |لع|بــــح ربــــيع عبــــد |ر لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

84o59| |حمد رض|محمد حمدي  ج|ره سوه|تـــج

785o77 عيل|سم|فتـــ محمد |هدير ر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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8oo22| ري محمد|لبــــ|ئل عبــــد|محمد و ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

49o26o لسيد محمد أمي  محمد|ن |رو سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3|4|87 رم زىكي سعيد خليل|مي  ك| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

853936 لس ع تـــه بــــطرس|طف شح|كي  ي|بــــ |د|
|لمنى

36o854 ي|ر
لم|لحميد س|نور عبــــد| |ئى ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

لقليوبــــيتـــ|بــــ

48527o لصغي  عىل|م |لهدى محمود هم|نور  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|57964 دل فريج محمد|منيه ع| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76977 حمد حمودتـــ|ئشتـــ محمد |ع  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

4|2873 رى|لزن|هيم |بــــر|هدير مصطفى  |ره طنط|تـــج

499|98 ى وجيه محروس محمد|ي سمي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

8|o494 ح محمد حسن|لرحمن صل|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

435449 لمنعم عبــــيد|لشهيد عبــــد |رهف فوزي عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

2|4953 م مصطفى|حمد س|مح |حمد س|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

2|386o دق منقريوس|ركو روجيه ص|م ى شمس|تـــج ره عي 

|329o5 د طه محمد|بــــ عم|رح ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5o8o97 نىه مجدى حسن عىل محرم سكندريه|ل|طبــــ 

453754 لطويل|ن محمد |ن رمض|لرحمن رمض|عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

7|5482 ى حج|حمد محمد ي|مه |س| زى|سي  لمنصوره|حقوق 

442923 لبــــسيوئى متـــول|سميح | مه لشيخ|بــــ كفر |د|

92o7|2 م |حمد تـــم|سط |لبــــ|هلل عبــــد|منتـــ  ج|صيدلتـــ سوه

778|97 بــــر محمد محمد|ص| نور زيق|لزق|بــــ |د|

6||348 ي عبــــد |م|
|هلل شفيق رخ|ئى لمنصوره|علوم 

5429|2 بــــو عسل|هيم |بــــر|يه محمد عىل | ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

6o3483 ن محمد يونس|محمود شعبــــ ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

622283 سمر|ل|لسعيد |لد محمد |خ ط|معتـــ دمي|علوم ج

3|4o88 حمد|حمد |لسيد |رس |ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|67|3  بــــدر
ى
ندى محمد شوق |حقوق طنط

333648 هيم|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|محمود  عه مشتـــهر|زر
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3|9922 حبــــيبــــتـــ محمد سيد محمد سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

92o863 لحميد |محمد حسن محمد عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

7o78o8 ز|لبــــ|لعليم عىل |هيم مكرم عبــــد |بــــر| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

48529 بــــ محروس|لتـــو|ره عىلي عبــــد |س لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

694959 بــــينى |هيم |بــــر|حمد |ن |رو هيم|بــــر|لشر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

432|62 لسيسي|هيم حسن |بــــر|م |بــــتـــس| |طبــــ طنط

77999 لمنجورى|هيم |بــــر|لسيد محمد |لد |خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|275o7 ل|لىكي|در |لق|ل عبــــد |يمن كم|هلل |جنه  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

4|385| يف عبــــد لجمل|لعزيز |سط عبــــد|لبــــ|رسر |نوعيتـــ موسيقيه طنط

44629 ندى محمد حسن عىل محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

76|792 ى|ل |فرحه غز لسيد حسي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

6422| شم|تـــى سيد ه|ي|ق| ر|ي لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|6|o|5 ىط صبــــرتـــ|لع|نور محمد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

33|748 لسيد مهدى هندى|هدى  |بــــ بــــنه|د|

7|||8| لعزيز فوزى حسن بــــدوى|يه عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

24|8|6 وق  ى|لرحمن |حمد عبــــد|رسر مي  ى شمس|د| بــــ عي 

26367| وق سعد محمد  ود|لسيد د|رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

479769 لعزيز محمد جمعه سيف|حمد عبــــد | سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

69o432 حمد|يمن مرع |ء |هد| لمنصوره|بــــ |د|

27o329 |د |رق فؤ|لدين ط|سيف 
ى
لبــــرق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

223478 ف |محمد  لنور محمد|بــــو |رسر هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

824745 هلل محمد|وي عبــــد|هلل ض|عبــــد دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

3562o| لزير|لمجيد محمد خليل |محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

449454 وى|لقسط|حمد مرىس حسن مرىس | |هندستـــ طنط

697o2o لسيد|د |د مجدى وهيبــــ ج|مر لمنصورتـــ |تـــمريض 

83392o هيم محمود|بــــر|ن فوزي |يم| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

47874| حمد عطيه|ء يوسف حسن |سم| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|5|853 نور محمد|ل |زينبــــ جم هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

52o877 ل يسن موىس حمد|ر جم|من بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

64|872 حمد|لد محمد محمد |ل خ|نه زيق|لزق|حقوق 

83o935 حمد|فتـــ عىلي |تـــ ر|ي| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن
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34245o لسيد|منتـــ جعفر سعيد حسن  |علوم بــــنه

33|4|5 هلل|محمد صفوتـــ حسن عبــــد |حقوق بــــنه

2|95o6 ي
فظ خليل|منتـــرص حسنى ح| دئى ى شمس حقوق عي 

9o3522 نىح  فرنسيس حكيم قلتـــتـــ | ي صىح سوه
ج|معهد فنى

4|867o در|لق|صف عبــــد|در ن|لق|محمد عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

43o248 بــــى|زق محمد عر|لر|بــــسمه سعيد عبــــد  |علوم طنط

376o6 لحكيم|يز يوسف عبــــد |ن ف|يم| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

9o2335 هيم محمود |بــــر|لعليم |محمود عبــــد ج|ره سوه|تـــج

97825 حمد محمد محمد مرزوق| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

523|94 ن|حمد سيد عثــــم|يوسف  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5o737 بــــرسوم| مح حن|هيم س|بــــر| ي سويف
هندستـــ بــــنى

362o2 ف |حمد | ح|لفتـــ|حمد عبــــد |رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

495695 حمد محمد سعيد محمد يوسف| |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

324673 لس عم لمسيح جرجس|د عبــــد|كي  ى شمس هندستـــ عي 

778566 لسيد|د بــــكرى |محمد عم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4426o7 لبــــيىل محمد|ح |هيم صل|بــــر|رتـــ |س لشيخ|طبــــ كفر 

5|o8o لحميد|عبــــد | ن زكري|حمد شعبــــ| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

4968o2 لقلينى|شد |جمعه سعد ر| ر|ي عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

357825 هر|لط|لفتـــوح |بــــو |دى محمد |لن|جر |ه |تـــمريض بــــنه

922676 حمد محمود محمد |يزه |ف ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6oo438 لشوري|ح |لفتـــ|حمد زىكي عبــــد|مروه  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

765|85 حمد حسن بــــر|حمد |دل |عمر ع تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

7o5734 ى|لسيد شعبــــ|محمد  ن محمد حسي  لمنصوره|ره |تـــج

462223 رص|محمد يونس محمد ن| مه لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

28o365 زي|هلل محمد محمد حج|عمر محمد عبــــد |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

5o455o ى محمود محمد محمود|ه يدى حسي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

227995 ي
لعزيز|للطيف عبــــد|لعزيز عبــــد|عبــــد| دئى هره|لق|حقوق 

|28575 يف  لسيد محمد|يوسف رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

45|59o ىسر|مه محمد غبــــ|س|حمد | ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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83o286 ي |وف
لسيد محمد|ء مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

628436 ى نبــــيل |ي لق|لخ|حمد عبــــد|لسيد |سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

45o682 لسيد|صف |س ن|صف عبــــ|ء ن|رس| |ره طنط|تـــج

252575 يف محمد عريق|شيم ء رسر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7o94|2 حمد بــــدوى|لد بــــدوى |خ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

878344 وق ط س  |رق سيد عبــــ|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

68o55 لبــــر يوسف|ء يوسف عبــــد|لىمي ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

448oo6 لسيد عبــــده خليفه|ء محمد |شيم ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

4559|| مصطفى محمد محمد محمد شعتـــ ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

8o363 لسيد محمد|يوسف محمد  هره|لق|حقوق 

499o94 دل محمد محمد موىس|ء ع|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o7982 لغنى|هيم عبــــد|بــــر|هلل محمد |منه  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25|425 ف|هلل خل|طف عبــــد|هلل ع|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

26636o ر موىس|لغف|هند محمد عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

878o|2 ن  |ء رجبــــ محمود عثــــم|دع سيوط|بــــ |د|

886657 بــــتـــ |روق ثــــ|رس ف|بــــثــــينه ي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7|69|4 س|لنبــــى عبــــ|ن محمود عبــــد |رو لمنصوره|حقوق 

6o7483 حمد نبــــيل محمد صقر| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

429482 زى|هيم عطيه محمد حج|بــــر| |بــــ طنط|د|

4|5|68 بــــ|لوه|هيم عوض عبــــد |بــــر|قمر محمود  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

895239 ن محمد خليل |محمد حمد ج|هندستـــ سوه

243|45 ن محمد|دل رمض|ن ع|رمض ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

75o956 ى|حمد فؤ|محمد  د حسي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

45684o  عىل مرشدى عىلي بــــرغش
مصطفى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

68|9|6 وى|لسعد| |لوف|بــــو |خلود عزتـــ يوسف  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

23247 حمد|هلل محمد فرج |عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|46493 لم|د س|فتـــىح رش| ر|ي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23o8|8 مصطفى سيد مصطفى سيد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

92|468 ل |لع|بــــوزيد عبــــد|كريم محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -
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5|8839 ن|لطح|لجليل قطبــــ |دتـــ نرص عبــــد|مي ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

535832 يد فنون|بــــو |مل محمد | ى لي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|56o د|لجو|لمطلبــــ عبــــد |ل عبــــد |يه جم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

347685 ى عبــــد|س|حمد | ضى|لق|م |لسل|مه حسي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

29966| م |حمد عطيتـــ تـــم|عمر عىل  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

|46575 هيم|بــــر|دى |له|ء عبــــد |دى عل|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

365o5| حمد منصور|يحن  سيد  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

329||| ى|فع |لش|يمن |ء |رس| مي  هره|لق|م |عل|

7o7965 لسيد محمد عبــــده|طمه منصور |ف لمنصوره|حقوق 

752462  |لش|لعزيز عبــــد |محمد عبــــد 
ى
لسيد|ق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|4953 ى |ندى محمد ي|س حمد|سي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|889| ي|لمنعم |لمنعم عبــــد|هند وليد عبــــد
ط|لىحى تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

45|8o5 |للطيف ند|لمطلبــــ عبــــد |عمر سمي  عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

6o|352 لبــــهوتـــى|تـــه |محمد يوسف شح م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

426877 ف محمد عبــــد |هلل |منه  لصمد|رسر إلسكندريتـــ |تـــمريض 

9|65o2 ج متـــول  |سلىم محمد فر سيوط|بــــ |د|

496833 د جوده|لضي|ح |ء صل|سم| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

||7536 وى|لطحل|لسيد محمود |حمد |سلىم  ى شمس|تـــج ره عي 

5|459| حمد|لح |لمنعم ص|ء محمد عبــــد |رس| ره دمنهور|تـــج

3528|3 حمد محمود محمود قمر|كريم  ى شمس|تـــج ره عي 

||75oo ى   حسي 
لليثــــى|مصطفى محمد مصطفى ى شمس حقوق عي 

|9994 ر محمود|لستـــ|حمد محمد عبــــد | ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|55876 مهند محمد محمد محمد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

33534| هيم عىل|بــــر|ء سيد |سم ى شمس حقوق عي 

36236 محمود عليوه| مه رض|س| |رض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

59497 ل محمد|لعليم جل|يه عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

429|98 ه ن|ن عوض محمد علو|مي  |بــــ طنط|د|
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|62443 لمنعم حسن|لرحمن عبــــد |مه عبــــد |س| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

46oo56 لحلو|حمد |هيم |بــــر|ء عمرو |عىلي سكندريه|ل|حقوق 

8239oo لحق|د |ه ج|لل|ء محمد عبــــد|ول سيوط|ره |تـــج

|5|5|9 لجندى|لمؤمن |هلل محمدى محمد عبــــد |منتـــ  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

323329 ف عىل عىل|حمد | رسر ى شمس|زر عه عي 

4o6289 يل|ل عىل رزق ن|نه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

8636o9 حمد|ر |حمد مختـــ| |لي|د دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|346o ء حسن محمد مرىس|هن ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

368o4o للطيف|للطيف محمد عبــــد|محمد عبــــد دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

877597 لحميد  |حمد عبــــد|ن مرىس |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

4|758 م محمود|م|فظ |م ح|عص ن|بــــ حلو|د|

496o|3 ر|لعط|نعمه سعد محمود محمد  تـــربــــيتـــ دمنهور

2387o2 شد عىل|سلىم عىل ر ن|تـــمريض  حلو

434|5| ل|لجم|لمجد موىس |بــــو|مريم محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

885733 ر |لحميد عم|هدى مصطفى عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

9|52|3 تـــتـــ |هيم شح|بــــر|محمد سيد  سيوط|ضتـــ |علوم ري

229o54 ق بــــشي |سح|مرقص | دين ن|تـــربــــيتـــ حلو

5|85|9 د|ل حسنى عبــــده خليل مر|من |حقوق طنط

7||465 ز|لقز|يمن شلبــــى شلبــــى محمد |دى |ش لمنصوره|ره |تـــج

877862 بــــر محمد |ر عز ج|من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|23383 حمد محمد|حمد عطيتـــ |يمن | د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

269|97 لعجوز|ن عىل عىل |نوره لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

28|249 ى محمود|ف رس محمد حسي  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|7525o ن|حمد عثــــم|لحميد |حمد عبــــد |عمر  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

7824|5 لسيد عبــــده حسن| |عل هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

788o46 هيم|بــــر|م |لسل|هيم عبــــد |بــــر|محمد  ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ
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67828| ي|ر
شكرى محمد يوسف| ئى صيدلتـــ بــــورسعيد

835o99 حمد يوسف محمد|سحر  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

878638 حمد |شد |ء عىل ر|شيم سيوط|تـــربــــيتـــ 

32339| ل سعيد شنوده|ركو كم|م ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

4|9496 مريم مصطفى عىل محمد منصور |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

|2266o لس|د حليم ن|تـــريزتـــ ميل شد كي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|3725 محمود محمد فتـــىح عىل   سيوط|عه |زر

7|o683 ن|زق رضو|لر|بــــو زيد عبــــده عبــــد |بــــو زيد نسيم | لمنصوره|حقوق 

893293 لعز |بــــو|ل |لع|لسيد عبــــد|ء |ول ي صىح 
سيوط|معهد فنى

62727o ر|لنج|لمنعم |حمد عبــــد|ء |ل| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|475|6 دق محمد|محمد سعيد ص ى شمس|تـــج ره عي 

332777 وى|لشعر|رس محمد ربــــيع |حمد ج| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

282426 لعليم محمود|يه نبــــيل عبــــد| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

53|o6 ق|غ وى يوسف|ده يوسف رسر لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

334934 ف عبــــد|ندى  حمد|لعظيم |رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3||326 ى|بــــر|سهيلتـــ  هيم محمد حسي  هره|لق|م |عل|

335753 ى هلل|ئى نبــــيل لطف |ه| يوستـــي  ى شمس علوم عي 

24|943 ن|لم|هيم س|بــــر|د |هيم رش|بــــر|طمه |ف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5|96|4 ي مبــــروك عىل درويش|مي
دتـــ مصطفى ره دمنهور|تـــج

894322 م محمد |لتـــه|تـــيسي  محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o56o8 ى محمود شكرى|محمود حس م حسي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

6873o7 لعز|بــــو |حمد عىل سليم عىل سليم | لمنصوره|بــــ |د|

259626 لحميد|لحميد محمود عبــــد|ء عبــــد|شيم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

475395 ي|ل عىلي |لع|ن محمد عبــــد |رو
لبــــسيوئى ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 

ضتـــ|ري/ سويف

8463o6 حد نور|لو|ر عبــــد|مل نج| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

43o58| لحميد خليفه|حمد عبــــد|لسيد |روضه نبــــيل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|44|5| تـــم محمود محمد|يدى ح|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o3643 وى|لمرس|لسيد |رس |حمد ي| |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

7||o|5 ز محمد مستـــجي  فوده|لبــــ|ء |رس| لمنصوره|صيدله 

Wednesday, September 5, 2018 Page 3911 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

229495 هيم|بــــر|هدى عيد عىل  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

627367 ى|حمد فتـــىح ش|حمد محمد | هي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

446oo8 هيم|بــــر|س |محمود مجدي محمود عبــــ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

|4o393 حمد محمد|لنظي  |جر عبــــد |ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

862o|9 للطيف|هلل عبــــد|بــــ |بــــ حسن ج|رح |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

9o475 ر|ء محمد سيد مختـــ|صف ره بــــنى سويف|تـــج

5|5o2 ى جم|ي لسند|ل مخلوف زىك عبــــد|سمي  ره بــــنى سويف|تـــج

89735o رع |عىل محمد مخيمر ز ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

||64o9 هلل|هلل عبــــد |هلل محمد فتـــح |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o7929 ى محمود فوزى متـــول بــــدر |ي لدين|سمي  |بــــ طنط|د|

423892 ى سيف خليفه|رو ن محمد حسي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

6o9o58 ود|لمحمدى د|ح |ء صل|رس| |بــــ طنط|د|

689684 ي|ح |لفتـــ|ء سعد محمد عبــــد |نجل
وى|لمنى لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|78736 جر محمد عدل سيد|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

432467 تـــوفيق جرجس تـــوفيق جرجس| ليدي |بــــ طنط|د|

2894| ن|حمد يشى محمود شعبــــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

676397 لشويىح|حمد |لمعبــــود |د عبــــد |ر عم|من لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

266o67  سمي  محمود 
هيم جنيد|بــــر|مصطفى ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ ى جي 

876693 ه |لل|حمد عبــــد|ه |لل|حمزه عبــــد سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

87622| ى |ن |حمد بــــهجتـــ رمض| مي  سيوط|طبــــ 

332o|4 هلل|لعزيز عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|ندى  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o8o85 حمد|لنرص سيد|بــــو|زينبــــ مصطفى  لمنصوره|علوم 

649o56 وق محمود  هيم|بــــر|لسيد محمد |رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

7|oo8o  |لبــــ|لسيد عبــــد |يدى |ه
ى
لبــــسيوئى|لسيد |ق لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

83|677 ي |زق عبــــد|لر|حمد عبــــد|
حمد|لغنى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

84566| مي حسن عىلي|ء س|شيم ن|سو|تـــربــــيتـــ 

||724o لسيد محمود|جر محمد |ه ن|بــــ حلو|د|

87652| هلل  |منتـــرص سيد محمد خلف  سيوط|بــــ |د|

543753 ل|ىطي غز|لع|لنبــــي عبــــد |كريم محمد عبــــد  |حقوق طنط
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3||9o7 روق مصطفى|يوسف مدحتـــ محمد ف ى شمس حقوق عي 

6o|86 م|بــــ تـــم|لتـــو|دل عبــــد |ن ع|يم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

8496o7 ه منصور عبــــد| لفضيل بــــكر|مي  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

6o|99| نم|درغ|لق|هيم عبــــد|بــــر|بــــسنتـــ حسن  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35oo57 لسيد|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|يتـــ | |حقوق بــــنه

778269 ء محمد عىل محمد|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

9o4352 ل محمد |ل محمد كم|كم ج|حقوق سوه

3492o9 محمود يحن  محمود مرىس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2563|| بــــو زينه|محمد محمود رجبــــ  |صيدله طنط

646835 ألديبــــ|لسعيد |بــــر|لم ص|ن س|نوره |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

776262 لعربــــى محمود مرزوق|لسيد |ء |رس| زيق|لزق|صيدله 

895295 نوبــــ نشأتـــ نظي  رشيد  |بــــ| سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

2985o4 م|لعزيز عل|محمد سيد محمدى عبــــد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

877697 حمد بــــكر  |ء ممدوح |سم| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

527o28 ن|لجليل سليم|حمد عبــــد |عمرو  سكندريه|ل|هندستـــ 

372288 ف |حمد | لسيد|حمد |رسر ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

2|65|4 وى|لص|ن |حمد حس|ن |زم محمود عثــــم|ح ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

788||5 حمد زيد محمود|ن |هلل رمض|عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

854|53 ي|حمد |حمد محمد |
لطوجى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

488484 بــــر محمد محمد عىل|حمد ص| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24|o65 م|لبــــ هم|ر غ|لستـــ|حمد عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

228365 ره مصطفى محمد مصطفى|س ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

36o484 م|م|م محمد |نعمتـــ محمد هش ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|625 ن|لحميد بــــطر|ن عبــــد |ء بــــطر|شيم حقوق بــــنى سويف

88975o هلل  | |حمد محمد عط|عمر  سيوط|تـــربــــيتـــ 

4572|| رس أحمد سند يونس|ء ي|رس| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|37|38 لدين|رس حسن عىل عز|حسن ي ى شمس|تـــج ره عي 

823|52 ي عبــــد|ء ن|رس| لعزيز وهيبــــ|ج  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

23545 مصطفى محروس عىل محمود كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|
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563|5 لسيد|لحليم |حمد محمد عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

4|6876 |هلل محمد |هلل عوض |ر عوض |من
ى
لمنوق لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

624758 لرؤف مندور شتـــيه|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

898786 حمد فرغىل عىلي |ده |غ ج|ره سوه|تـــج

264|9o م|م|ل|جر ربــــيع محمد |ه |تـــمريض بــــنه

848o39 ر بــــدري محمد عىلي|نج ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

27|62| ى يوسف حم|دع د|ء محمد أمي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

3|9668 لعزيز محمد نور|ن محمد عبــــد|رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o648o هيم|بــــر|ن مصطفى |يوسف محمد زمق | تـــمريض طنط

326387 ى ر ى بــــطرس|نيفي  فتـــ بــــشر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

833||2 هلل|لحربــــي محمد عبــــد|حميده محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|33745 نوبــــ صبــــرى عطيتـــ عوض|بــــ| هره|لق|ره |تـــج

8o7|oo ه رمض| ى فرج |ن حس|مي  هلل|ني  ره بــــنى سويف|تـــج

32444| دل محمود مهدى|محمد ع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

433794 حمد|ح محمد |لفتـــ|فتـــ عبــــد |عىل ر |طبــــ طنط

|62577 هلل محمد|ء فتـــح |هلل عل|عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

9o4|96 لعظيم محمد |دل عبــــد|لعظيم ع|عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

78|645 ى|حمد حس|يه محمد عىل | ني  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

4|5495 زى|لق حج|لخ|لنبــــى عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|محمد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

64|476 لسيد محمد|سط |لبــــ|ء عبــــد|عىلي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3242o3 تـــى|زن ممدوح علم زن|م تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

7795|5 حمد محمد|ديه عىل |ف ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

62837| ى  م زهره|م|محمد عبــــده أمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o77o مد فرج صقر|محمد ح ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

2|2945 للطيف|ء مرزوق عبــــد|عل| موند ى شمس|تـــج ره عي 

25897o لحليم عوض|بــــ محمد عبــــد|مه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

83428o س|حمد سيد عبــــ|لعربــــي | ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

325427 ل جريس|يمن حسنى كم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6784|4 د عوض مؤمن|هدير نبــــيل فؤ لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|75726 حمد مصطفى رفعتـــ|م |سل| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص
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2524o9 وى|لحفن|لحميد |لىح عبــــد|هند عبــــد تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

792|4| هيم يوسف|بــــر|محمد حمدى  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

326484 حمد|دق |رضوى محمود ص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23256o تـــه محمد|ده رجبــــ شح|غ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

762594 ى| حمد محمد محمود محمد حسي  ضه بــــور سعيد|ري/تـــربــــيتـــ

62||96 هيم|أمل سمي  عىلي محمد إبــــر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

3|3|8| زم عمرو محمد نبــــوى حموده|ح ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

77|o82 رتـــ|هيم عم|بــــر|عيل |سم|جر |ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6963|2 ء محمد موىس شبــــي |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

635o93 ه خ| هيم|بــــر|لد عطيه |مي  زيق|لزق|حقوق 

7o355 ى محمد  ن|بــــوزيد شعبــــ|عىل خي  لفيوم|هندستـــ 

362o79 لمجيد|هيم عىل عبــــد|بــــر|يز |محمود ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

893949 ري |مل شكرى دين|وس ك|ندر| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

4|4|oo هلل محمد فرج|عبــــد | دين |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

25596 ى يز عبــــيد شنوده|ف| يوستـــي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

687889 لحكيم|ء محمد مني  عبــــد |هن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

83o98| ن خوم|شهدي سليم بــــ| مي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5o5238 ى هيم|بــــر|هلل |مؤنس نرص | مي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

54394o هلل|لحميد عبــــد|لمعتـــمد محمود عبــــد|م عبــــد|حس بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5oo|8 د محمد عىل طه|زي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|6|4o ل|لع|ضى محمد عبــــد|لر|ح عبــــد|لفتـــ|يتـــ عبــــد| ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

357|o6 حمد متـــولي|لحليم |محمود عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4|o357 لخطيبــــ|مه محمد مصطفى |س| |ره طنط|تـــج

489|47 حمد|رص طه مصطفى |ندى ن سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

699|o| مه|طف عىل طلبــــه سل|محمد ع لمنصوره|هندستـــ 

8987o6 مل  |لدين محمد ك|محمود مىح  ج|صيدلتـــ سوه

4274|| فعي|لش|ر |لستـــ|مه عبــــد |س|هيم |بــــر| |بــــ طنط|د|

|62|4o حمد موىس|رس عزتـــ |حمد ي| ن|سو|بــــ |د|

6848o7 ن جميل|لسيد رمض|م مجدى  لمنصوره|ره |تـــج

23737o نىه حبــــيبــــ حنفى حبــــيبــــ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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899529 لس |لطفى فرنسيس بــــسك| دون|م ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|74|8| ه ثــــ| رى|لبــــ|ر عبــــد |لستـــ|بــــتـــ عبــــد |مي  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

79|84| لم|بــــى س|لمجيد عر|لمنعم عبــــد |عمر عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|7o586 محمد حسن محمد محمد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||8555 لمهدي|ره رجبــــ محمد |س ى شمس|زر عه عي 

44||| هيم|بــــر|م رجبــــ |م|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

49846| لشويح|لحميد سليم |ره سعيد عبــــد|س ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4987|2 هيم|بــــر|جر عزتـــ محمد |ه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

768748 |د محمد حسن عبــــد|عم
ى
لكريم دسوق لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

7597|3 ى|ل|ء محمد عىل محمد |ل| مي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

633o57 ف عوض | ند هلل|فوزى محمد محمد رسر |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

687|33 عيل|سم|بــــد حمزه عىل |مصطفى ع ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

752634 حمد محسن محمد حسن| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

2|786| ن|م محمد محمد ريح|سلىم هش ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8oo379 حمد خلف|هر محمد |بــــ ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

5o337 لمطلبــــ|م عبــــد |لرحمن سعيد سيد تـــم|عبــــد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

6|9686 ي عدوتـــ|مد |رتـــ مجدي ح|س
لحسينى ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

|734o2 ه خ| س|لد حنفى عبــــ|مي  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

7oo4o ى|ء طه محمد حس|عىلي ني  لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

769o79 ى سليم|نوره ن|ن عىل حسي  لعريش|بــــ |د|

77|487 لرحمن|ن عبــــد |مريم عوض جمعه عثــــم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

792745 حمد|حمد |لدين |م |دل بــــره|م ع عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4|5766 م|لحميد محمد سل|منيه فوزى عبــــد | لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

357|55 لسيد|مد |رق ح|ء ط|صف |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2|669o ن|لطح|لبــــدوى |لمعىط |م محمد عبــــد|وس هره|لق|صيدله 

8o278| ل حسن|لع|مد عبــــد|ن ح|يم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3|4728 ي مكرم حلىمي|دى ه|ش
ئى دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

766555 بــــ|هلل حج|ل محمد عبــــد |محمد جم لعريش|بــــ |د|
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443o|3 لسيد|دل صبــــري |ء ع|رس| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

96o38 لم|ن عبــــده س|محمد رمض ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

335o47 د|لسيد عو|رص |رتـــ ن|س ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

278598 للطيف|ن عبــــد|حمد رمض|هلل |منه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|22442 بــــسنتـــ محمود سيد عىلي ن|حقوق حلو

|3o785 هلل| |لجليل عط|حمد عبــــد |ل |بــــل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

26|994 غ|لصبــــ|هر |هر سعيد ز|مصطفى ز ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|5782o ى عيد  حمد حسن|م حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

69|469 بــــينى |لعزيز |حمد عبــــد |ء |رس| ىسر|لبــــر|لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

83o789 ذ يوسف محمد محمد|مع ن|كليتـــ طبــــ أسو

3577|9  عبــــد|هيم |بــــر|محمد يشى 
ى
ر|لستـــ|لدسوق عه مشتـــهر|زر

34o|45 لزغبــــى|ح |لفتـــ|حمد فتـــىح محمود عبــــد| |علوم بــــنه

644668 م مىح كريم|لسل|مىح عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3635| هلل|هيم عبــــد |بــــر|ن محمد |نوره دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|356|9 ى | ند لمعبــــود|حمد عبــــد |حسي  لفيوم|عه |زر

75683| مد|لرحمن محمد خليل ح|عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3439|4 لعزيز محمد عىل|دل عبــــد|يتـــ ع| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

54o327 عيل|سم|لحميد |ل عبــــد |لقلوبــــ محمد جل|قوتـــ  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

322|86 لرحيم|تـــفى سيد محمود عبــــد سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

8|4392 د|مل عي|ل ك|شنوده كم ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

375o79 تـــتـــ|حمد محمد شح|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

628562 لحميد محمد|رص عبــــد|لن|محمد عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

3|6566 ى مصطفى  حسي 
مريم مصطفى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3439o كريم عزتـــ محمود محمد فرغىلي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

268o64 يد|بــــتـــ محمد ف|محمود ثــــ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6867|6 ن|حسن محمود رزق محمود محمد سليم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4845o5 ى|د خليل ش|د محمد مر|مر هي  سكندريه|ل|ره |تـــج

63oo47 هيم|بــــر|ندرو جرجس عزيز | زيق|لزق|بــــ |د|

373o49 لرحمن مرىس|لرحمن مرىس عبــــد|عبــــد ن|سو|بــــ |د|

845625 بــــ|لتـــو|حمد محمد عبــــد|محمد  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو
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692254 لسيد|بــــ |لتـــو|حمد محمد عبــــد |ح |سم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

78|o66 لسيد قنديل|لرحمن فتـــىح |محمد عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

|8569 ن محمد عىل|حبــــيبــــه رمض |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

2|548| |ش|هيم محمد بــــ|بــــر|مريم وحيد  هره|لق|حقوق 

865o44 ي محسن فكري عبــــد
لمجيد|مصطفى ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

76|88| ى|م |سهيله هش حمد حسي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

82o7|8 لس ر ض|فتـــ سيد ري|كي  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

4757o5  بــــش
ى
تـــه|ى شح|كريس صبــــىح شوق سكندريه|ل|ره |تـــج

355673 م كريم محمد محمد خليفتـــ ى شمس|د| بــــ عي 

4|9332 ق|هيم عىل |بــــر|هلل |ء محمد عبــــد|شيم وى|لشر |حقوق طنط

768o5o وق محمد  حمد كريتـــ|رسر ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

7673|5 ل|لعس|يم محمد |لد|مد عبــــد |مصطفى ح ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

3484|2 ن ئيل جرجس|مجدى رزق ميخ| مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

633893 ي
حمد|زى لطفى |كريم ئى زيق|لزق|حقوق 

24595o وى|لفرم|ح |حمد سمي  صل| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

4o6|55 ى عىل ش|لسيد ش|يه | ى|هي  هي  سكندريه|ل|بــــ |د|

35|544 فظ فتـــيح|حمد ح|ل |حمد جم| |بــــ بــــنه|د|

5o5947 لم|لسيد محمد س|ن محمد |مرو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

322438 لدين يسن حسن غريبــــ|د |رتـــ عم|س ى شمس|تـــج ره عي 

76742 ف عبــــد |محمد  لعليم محجوبــــ|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

34288| لمؤمن|فظ عبــــد|لح|حمد عبــــد|ر |من ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

53o456 ن|هلل حمد سكر|ل نرص |ل كم|نه ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

528824 يد|هيم ف|بــــر|محمد مصطفى  سكندريه|ل|هندستـــ 

68o986 حمد عىل|زن مدحتـــ محمد |م لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

24|29o م|م|حمد حسن |حمد حسن | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

688|36 ده |بــــر عبــــ|هر منصور ص|حمد م| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

3|275o حمد محمود|ل |حمد جم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68|89| لسيد محمد عىل| |ن رض|يم| لمنصوره|بــــ |د|
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23o9o9 ى مه لبــــيبــــ شنوده|وس| |مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

362o37 مل سيد عىل |عىل ك لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

7695|5 مد يوسف|حمد ح|مد |ح لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

7o673| فع|لش|حمد |لدين محمد |ء |لرحمن عل|عبــــد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

352|3 ى خليفه|ن |يم|  حسني 
حمد مصطفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

37o955 ي
ي محمد مصطفى

مروتـــ مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

436865 در محمد|لق|هر سعد عبــــد|منيتـــ م| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

28842 ي|ء |د عل|زي
لدين نظىمي مصطفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

86|578 ي محمد فتـــىحي ق
ي|مصطفى

ضى |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9||66o مد حلىم حسن |ء ح|رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

368|6| ف روف|فىل |بــــ ئيل بــــقطر|رسر منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

54|294 ى|ح محمد |محمد صل لسيد حسي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

92o265 حمد محمد  |م محمود |وئ ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

5o9o47 لحليم|حمد عبــــد |لرحمن محمد حسن |عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

628|42 نو ر متـــو ل| محمد صبــــر ى محمد  زيق|لزق|حقوق 

7o5227 ف س|محمد  لحنفى|هيم |بــــر|لم |رسر ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

8759o5 حمد محمود سيد محمود | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

848533 ح محمد نوبــــي|لفتـــ|ح عبــــد|سم ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

9|9974 ه فتـــوح | ن |هيم سليم|بــــر|مي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

923754 لدين محمود  |ل |ر كم|لغف|عبــــد| دين ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

328|68 ج|لصبــــ|لسيد محمد |محمد  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

8o2o98 لنعيم|عمر محمد سعيد محمد عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

88o4o5 لس ه ل |ئى عدل غ|كي  سيوط|ره |تـــج

|5|955 ف عبــــد |مريم  لسيد شفيق|رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

|68725 بــــر محمد عىلي|منى عمرو ج كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

5o6572 بــــو ضيف عىل|لسيد محمد |ء |شيم سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

769o37 بــــر محمود|حمد محمود ص| لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

86268 ف محمد|ندى  م عبــــد حسن|له|رسر لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6458o3 هيم محمد سلتـــ|بــــر|لنبــــى |عمر عبــــد ربــــ  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

28o733 للطيف محمد|لدين عبــــد|ء|حمد بــــه| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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5o89o| د|حمد عو|حمد عىل فهىم | ره دمنهور|تـــج

|6557| مل|ر يشي مكرم ك|من ن|تـــربــــيتـــ حلو

|7o29 ف جم|يوسف  لدين حسن|ل |رسر ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

4942|6 ن|لرحمن رسح|يوسف خليفتـــ محمد عبــــد  بــــ دمنهور|د|

325595 ى موىسي محمود| ريج حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

35o356 لنبــــى محمد|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

757626 حمد محمود|ء محمد |شيم ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

64o426 للطيف|للطيف حسن محمد عبــــد|ء عبــــد|ل| زيق|لزق|نوعيتـــ 

64|7o7 هيم محمد عىلي|بــــر|يه | زيق|لزق|بــــ |د|

36886o |لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|ء يحن  |سم|
ى
ق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

775|7o محمود محمد محمود جبــــر| مه  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

34|939 نم|لمجيد غ|لنبــــى عبــــد|ل صبــــرى عبــــد|م| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

347274 ن|روس حس|زينبــــ محمد عىل عيد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

682833 ه وليد رف| ى|بــــر|ع |مي  هيم حسني  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

7567|2 م|مه سل|محمد مسلم سل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|45824 د محمود|د فؤ|زن عم|م ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

426326 ي|لنبــــى |مه طرهوئى عبــــد |س|رحمه 
لطرهوئى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

433562 يد محمد  حشيش|بــــو|عمرو محمد  ى لي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

9o8935 لرحيم |ر حمدى عىل عبــــد|من دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

69|663 حمد كشك|محمد عىل محمد  لمنصوره|عه |زر

497987 لتـــ|ح دربــــ|ء محمد مصبــــ|ل| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|33399 هيم سيد محمد|بــــر|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

262986 ء حميد محمدى فرج|سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3||254 تـــ بــــ سم فهىم عليوتـــ|مني  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2742o6 ه قدرى محمد | حمد بــــدوي|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

262277 حمد|لعزيز سيد |عمر محمد عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

629294 |لبــــ|أحمد حمدى عبــــد | سه
ى
ق زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|6586 ر محمد محمد خليفه|مختـــ| فهد زكري ج|ره سوه|تـــج

2679o4 بــــوبــــكر|لمقصود |لمقصود حسن عبــــد|عبــــد شمون|نوعيتـــ 
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697342 حمد عمر|شم محمد وصفى |ه ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

9o2o54 لس بــــولس قل | بــــوحن|ديوس |كي  ج|طبــــ سوه

5|2|34 تـــ عطيتـــ عىل جبــــر عمرو خي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

828555 ي |رجبــــ  حمد|حمد ثــــروتـــ خي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7o3|o8 مد محمد|جر حسن ح|ه كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

25694| ر|لجز|وى |لص|ىط |لع|ء عبــــد|سم| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

349o48 لسيد|لسيد فتـــوح | |مه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

87||7 در عىل|لق|ء عمر عبــــد |شيم لفيوم|حقوق 

287723 يه بــــكرى محمد عزبــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|7|2|6 ى عبــــده سليم|ن ن|در حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o63o2 ود|عيل د|سم|ء محمد بــــسيوئى |سم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6|8o73 لفيل|يق |حمد ف|ن |رو حقوق بــــورسعيد

349828 ل|لع|سعيد بــــيومي سعيد محمد عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

6|377o ه عبــــد| تـــ|لرحمن بــــرك|حمد عبــــد|رص |لن|مي  |حقوق طنط

|526o7 هيم|بــــر|زينبــــ وليد محمد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

7823o| ى محمد|حمد محمد | حمد حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

37667 ح ظريف|لفتـــ|جح عبــــد |محمد ن لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

7oo673 لليثــــي|حمد |حمد عىل |كريم  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42398o مس|لتـــر|م شفيق محمد |مريم مدحتـــ س سكندريه|ل|علوم 

893643 ر محمود |لستـــ|مر عبــــد|حمد ع| سيوط|عه |زر

|33|7o حمد|رق محمود |ن ط|نور سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

263532 لسيد|هيم |بــــر|لحسينى |منيه | تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

3586|2 لعزيز محمد|ر حسن عبــــد|من وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

84|74| ى|لد|حمد عبــــد|مر |ع يم حسي  ن|كليتـــ طبــــ أسو

62899 حمد جوده|س محمد |ين| بــــ بــــنى سويف|د|

526956 وى|لرحمن قن|عمر محمد عمر عبــــد سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

89o627 ح حنفى محمود |ده نج|حم سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

352|46 جد ونيس يوسف|ندى م|س ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

783865 عيل|سم|عيل مقبــــل |سم|خلود ثــــروتـــ  زيق|لزق|حقوق 
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4o6|87 بــــر جرجس عطيه|يمن ص|نه |دمي إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

2|6972 عيل|سم|هلل محمود |مريم عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

692|47 ي|لمو|لحميد |نور عبــــد |لح محمد |ء ص|رس|
ى
ق لمنصوره|حقوق 

37|86 ى |ي لسلوتـــ|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|لسيد |سي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

777294 طف محمد عىل|حمد ع| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5455| حمد|حمد عىل |م |هش ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

332|74 لمجيد|لح عبــــد|ن عمر ص|سوز |حقوق بــــنه

7|246| زى|لعظيم عبــــده حج|لىح عبــــد |عبــــده عبــــد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

483o36 وى|لشعر|م |لسل|هدير محمد محمود عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|486|6 ه وليد | لجود|بــــو|ن محمد |حمد زيد|مي  ى شمس| لسن عي 

32o464 سم|ن ق|ل حس|يوسف كم هره|لق|طبــــ 

756|82 د محمد حسن عىل|عم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

452|65 مد عبــــيد|مد قنديل ح|ره ح|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

752989 لحليم|لحليم مهدى عبــــد|محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

37||55 يف رض لحتـــيتـــي|هيم |بــــر|طه | رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6576o لسيد جنيدى محمد|لرحمن |عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

7o7|o9 لحديدى|د محمود |س رش|م عبــــ|ريه لمنصوره|حقوق 

449|64 ن|ن محمد عثــــم|محمود محمد عثــــم |هندستـــ طنط

8|8286 ن|تـــه يون|ن شح|يوسف يون ي|علوم 
|لمنى

89o97o ل محمد محمد سليم |من ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7555|| لمجيد خليفتـــ محمد|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

42942 هيم يونس سليم|بــــر|ن |نوره هره|لق|صيدله 

8o9295 للطيف|د عبــــد|دي مر|محمد ن لفيوم|حقوق 

|696o2 بــــ|لسيد عىل دي|ل |لد جم|خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o9458 وق صل |لبــــن|ح حسن محمد |رسر لمنصوره|حقوق 

24|884 ح|لفتـــ|نم عبــــد|ندى محمد غ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9||636 ف |لرحمن |عبــــد لزهرى |عيل |سم|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

274oo ح بــــخيتـــ|هيم صل|بــــر|ن |يم| ن|حقوق حلو

325353 حمد محمد عىل|محمود  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

23|535 ن|هلل محمد عىل رضو|ء عبــــد|عل ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

267o|| تـــه|لمنعم شح|م عبــــد|سمر هش ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 
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879352 ه عرفه صبــــرى محمد | مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

67493 ن محمد|حمد فتـــىح رمض| لفيوم|بــــ |د|

436998 ي
رك|بــــومبــــ|لجليل عىل |حسن عبــــد | دئى لشيخ|بــــ كفر |د|

8|o8o تـــتـــ|لد سعيد شح|محمد خ د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

885|56 | لعل|بــــو|ل عىل |روى جم| سيوط|بــــ |د|

692o4| هيم|بــــر|غبــــ |لمنعم ر|مه عبــــد |س|زم |ح لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

68|265 تـــه|ن خلف شح|محمد رمض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|o948 دريس عفيفى|لدين |ء |محمد عل هره|لق|حقوق 

44497| ن|هيم عمر|بــــر|در |لق|حمد مجدى عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o55o2 لعزيزمحفوظ متـــول|رق عبــــد |ن ط|رو لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

628758 لحميد|لرحمن عبــــد|حمد حسن عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

2|9925 لىح|لسيد عبــــد|ل |ره جم|س ى شمس حقوق عي 

273257 مح ليشع جميل نظي |س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

83728o حمد سنبــــل عىلي|ن |يم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

776645 ى عبــــد |م شعبــــ|سه هلل|ن حسي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6838o3 لمتـــول|ل يوسف محمد |يوسف جم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3|8|o م محمد يىح|ضىح عص ن|تـــربــــيتـــ حلو

854444 ي |
س|حمد عبــــ|حمد بــــسيوئى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5o|93 م زىك محمد|حمد محمد س|  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

6||73| ره|وى عم|لطنط|مل |وى ك|لطنط|بــــ |مه دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

355|37 بــــ محمد|لوه|ء محمد عبــــد|رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

35|o|7 روق جودتـــ|زينبــــ حسن ف ى شمس| لسن عي 

875oo4 هيم سيد |بــــر|طف |محمد ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32582 لسيد|جد بــــكري |محمد م هرتـــ |لق|تـــمريض 

|3o|o5 وق سيد عىل نبــــوى رسر هره|لق|بــــ |د|

4799o5 ف سمي  حليم  يوبــــى|ل|مريم أرسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

2|4747 لسيد عفيفى|حمد محمد |جر |ه |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9o9|9 سهي  بــــطل قرئى سنوىس بــــ بــــنى سويف|د|

624589 ل|حمد هل|حمد |مل | لمنصوره|حقوق 

4|2747 ى محمد|خلود ط رق قطبــــ حسي  |تـــربــــيتـــ طنط
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58o56 ن|لح عري|هيم ص|بــــر|جورج  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

23|993 ن|مه محمد سليم|س|محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

693895 لدين|د نرص|رق عم|م ط|سل| لمنصوره|ره |تـــج

785|o| ز مصيلىح|لعزيز بــــ|جميل عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

846o77 ي محمد سعدي محمود
مصطفى ن|تـــمريض أسو

25582| |عمر محمد محمد مهن ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

536o6o ل محمد بــــكي |محمد و عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|52973 يد |بــــو |مصطفى  ى يد|بــــو |لسيد |لي  ى لي  هره|لق|ره |تـــج

356762 لسيد|منيتـــ عزتـــ محمد | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

498627 ن|م لملوم محمد مرىسي عثــــم|ريه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8465o5 ه | حمد خليفه|عيل |سم|مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

475o89 ى مل|لدين محمد ك|ل |هر جم|س م|مي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

46ooo3 لسيد قنديل|عمر محمد حلىم عمر  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o96|o م مسعد محمد خليفتـــ بــــدور|هش |هندستـــ طنط

|64933 ى وليد عبــــد |ي سط حسن|لبــــ|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

84|32o لمنصف زىكي طه|محمود عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

447299 يف محمد ح حمد|فظ |فرح رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

55684 سم|شور عبــــود ق|محمد ع ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

7|5577 بــــينى |م |سل|تـــ |د|لس|نس | لسيد|لشر تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

4|855 لعزيز|د عبــــد |لجو|حمد عبــــد |م |سل| هره|لق|ره |تـــج

6|2|53 ر|لسيد صو|عىل |ل|در عبــــد |لق|محمد عبــــد  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

757|o6 لسيد عليوه عىل|ن مجدى |يم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

762573 لسيد منصور|لعربــــى |محمد محمد  صيدلتـــ بــــورسعيد

|6o826 هيم عىل|بــــر|محمد محمود  ى شمس هندستـــ عي 

27o2|o لرحمن عىل|ح عبــــد|لفتـــ|مؤمن عىل عبــــد ج|بــــ سوه|د|

263354 لسميع خميس|لحميد عبــــد|لسيده عبــــد| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

286848 نور بــــرين|تـــم |محمد ح ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

7o2528 هيم|بــــر|للطيف موىس |هيم عبــــد |بــــر|ديه |ن لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

9o6237 ف محمدلطفى عىل |محمد  رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

26|884 هيم|بــــر|لرحمن محمد محمد مصطفى |عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

Wednesday, September 5, 2018 Page 3924 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

448|o2 ندى محمد سمي  محمد محمود |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4567|5 يف|حمد |ئل محمد |و لشر ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

63|o54 لسيد|للطيف |ن عبــــد |ر رمض|من زيق|لزق|بــــ |د|

68392| ي|لعزيز |حمد عبــــد |يمن |ندى 
ط|لىحى لمنصوره|ل |طف|ض |ري

343344 عيل|سم|رق محمد |ط| نور ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

698||9 د|حمد حم|م محمد سمي  |غر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

339oo4 ى عبــــد|ي ي |لمحسن عيد عبــــد|سمي 
هيم|بــــر|لغنى ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

7||824 حمد محمد|تـــ |د|لس|م محمد |سه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

332539 ج|لمنعم محمد فر|ج عبــــد|حمد فر| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

768839 لسيد|حمد |ح محمد |محمد صل ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

855223 بــــر|حمد ص|بــــر |محمد ص ره بــــنى سويف|تـــج

649723 لعزيز عىل|ء تـــوفيق عبــــد |آل لمنصوره|حقوق 

5oo77 سم جوده|حمد ق|محمود  بــــ بــــنى سويف|د|

|39o79 رك|بــــ سيد محمد مبــــروك مبــــ|ربــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||6885 حد محمد موىس|لو|ل محمد عبــــد |نه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

344523 ل شنودتـــ|متـــ نصىح بــــس|س|ركو |م ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

|2|849 حمد محمد خرصى|دل |عمر ع هره|لق|هندستـــ 

237|4o لعظيم|د عبــــد|د يحن  فؤ|جه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

684679 للطيف|لسميع عبــــد |لدين عبــــد |ح |دين صل|ن
 صقر

لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3|7oo8 هيم يوسف رجبــــ|بــــر|م |له|حمد | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

64o84 لح|ء عىلي حسن ص|سم| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

323833 لعزيز|دى عبــــد|له|مؤمن وليد عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

6o7|2o لسجينى|ىسر |لل|لحميد |ء عبــــد |أرس  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

894336 ن |ه رسح|لل|لعزيز عبــــد|عبــــي  عبــــد سيوط|تـــمريض 

875448 ن  مسعد |م| مي 
ى
هر شوق سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

8o35o2 ى ري|مك| مجدي زكري| مي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

833478 ي|ن  مسعد زىكي جورج 
ى رمي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

765|27 هيم طه|بــــر|حمد عوض مصطفى | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

527|35 ف |معتـــز  ن|لسيد محمد حس|رسر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي
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|54379 هلل فتـــىح محمد|لمعز لدين |محمد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

5o8597 ضى|يوسف عىل حسن م سكندريه|ل|علوم 

226687 ئى|لسنوىس حس|لرحمن محمد |عبــــد هره|لق|هندستـــ 

728o| هبــــه محمود عيس وهبــــه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

85653 متـــ|حمد حمدى بــــسيوئى سل| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

675534 جه|لخو|للطيف |مح عبــــد |حمد س| ي|لسن |
|لمنى

688724 تـــه|حمد شح|مل فتـــىح معوض | لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

482|43 لربــــ حسن|د |حمد حسن محمد ج| بــــ دمنهور|د|

695o7| بــــو زيد عىل|محمد عز  لشيخ|ره كفر |تـــج

|787|4 هيم محمد|بــــر|ل سيد |منى جم تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

5o428| طبــــى محمود|لش|رص |حبــــيبــــتـــ ن سكندريه|ل|صيدله 

499|52 هيم|بــــر|لحفيظ |ء محمد عبــــد|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

79o|oo يف  ف محمد عبــــد |رسر لغنى|رسر ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

48|54| ألشقر|حمد عبــــده |كريم مجدي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8|4446 رم حمزه شمس زىكي|ك ي|تـــمريض 
| لمنى

38597 ممدوح قطبــــ عىل طلبــــه| مه هره|لق|علوم 

2|3o65 يف محمد |رو هر|لفرح ز|بــــو |لفرح |بــــو |ن رسر ى شمس|تـــج ره عي 

|37|49 مه|لعزيز سل|د محمد عبــــد |زي ى شمس|د| بــــ عي 

64843o ى محمد ص ل|لجم|بــــر محمدى |نفي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8oo5o5 عي|محمود فضل محمد رف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|37|3o س|ئيل غط|دى ميخ|يز ن|جوزيف ف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

54oo99 ح|لفتـــ|هلل عبــــد|هلل محمد عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2|o|4 لصمد مرىس|لد عبــــد |محمد خ عه مشتـــهر|زر

864|5 لسيد|محمد يحن  فتـــىح  ن|حقوق حلو

694765 ى|بــــر|لسيد | |يش هيم محمد حسي  لمنصوره|هندستـــ 

62oo34 ن|معتـــز محمد محمد سليم تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

86968 ى وزير | مه حمد|حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9757| هيم|بــــر|ئ  غبــــور |رج| دون|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

292959 دع|لبــــر|هيم محمد محمد |بــــر|منى  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

85o878 بــــوزيد|دي عىلي |ن ن|نوره معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 
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6|ooo2  عيس هجرس|لعط|رص |لن|محمد عبــــد 
ى
ق |بــــ طنط|د|

92o9o7 وس |مل تـــ|يوسف طلعتـــ ك ورصى ج|بــــ سوه|د|

4|662| فع|لش|لسعيد |زق |لر|حمد عبــــد| لشيخ|ره كفر |تـــج

6o32o4 حمد سعد|م |ء هش|عىلي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|2o9oo لم محمد|لم محمد س|مريم س ن|بــــ حلو|د|

4847o5 ى|بــــر|هلل |عبــــد هيم محمود محمد محمود حسني  سكندريه|ل|حقوق 

8675|3 ي |وي غبــــ|م قن|سل|
هيم|بــــر|ىسر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

492536 لعليم|حمد محمد حسن حسنى عبــــد| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7792o2 لرحمن عطيه|لسيد عبــــد |كوثــــر عبــــده  زيق|لزق|بــــ |د|

522o9| لحق تـــوفيق حميده|طمتـــ عبــــد |ف سكندريه|ل|حقوق 

22|3o8 ن|ن رشو|لرحمن سيد عثــــم|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8838|5 ن سحق |سم رؤوف |بــــ| مي  سيوط|بــــ |د|

363o|| لحليم عىل|حمد عبــــد|ء |ل| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

837|65 ي|ن ح|محمد حمد
مد حفنى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

232783 لعزيز|ح عبــــدربــــه عبــــد|ء صل|دع هره|لق|ره |تـــج

68726| جه محمد|ء محمد خف|ضىح عل لمنصوره|نوعيتـــ 

4279|8 شف|لك|حمد |ن محمد حسن |يم| |بــــ طنط|د|

4o78|7 بــــى|لدبــــ|عمرو محمد صبــــرى محمد  ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

7633|6 يه يوسف حسنى مرع| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6|87|8 بــــه|هيم محمد غر|بــــر|لق |لخ|سم عبــــد |محمد بــــ ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

|2o329 حمد يشى مصطفى|نور  ن|فنون جميله فنون حلو

429296  عجور| ل رض|س
ى
دسوق ي صىح طنط

|معهد فنى

7||2o2 ج بــــدوى|عىل حج| سلىم رض لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

7|6642 ف فتـــىح محمد عبــــد |محمد  لحميد|رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

64o548 يع عبــــد |مر محمد |كريم تـــ لحميد سليم|لشر زيق|لزق|بــــ |د|

6o|9o4 بــــ|لسيد محمود | ش|لسيد رسر |صيدله طنط

7o373| ح حنوش|مل صل|عمر ك زيق|لزق|ره |تـــج

|76|6o مكرم حبــــيبــــ صليبــــ| رين|م ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

449453 يد |بــــو|حمد محمود | ى دى|بــــوش|لي  |هندستـــ طنط

26847  عىلي|م جم|ندى عص
ى ل حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 
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78o582 حمد محمد|لعظيم عدوى |لد عبــــد |خ زيق|لزق|ره |تـــج

26o594 ى|م طلعتـــ حلىم |له| مي  شمون|نوعيتـــ 

769768 ف ف|هلل |نعمه  روق مرصى|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

897527 ى عبــــد|هش در |لق|م محمود حسي  ج|بــــ سوه|د|

8|467 ى عبــــد|محمد هش لحميد|م حسي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o48|4 بــــو سعده|عيل |سم|ء محمد |حسن لمنصوره|علوم 

228847 مل|ك| مريم مصطفى زكري هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||9477 لمنعم محمد|حمد عبــــد |م |محمد هش وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

225837 لسيد|محمد رفعتـــ محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

424866 ح طنش|لفتـــ|عمر رجبــــ عيد عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

53326 لعزيز|ن محمد عبــــد |لرحمن شعبــــ|عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

37|458 لرحمن|يتـــ مرىس خليل مرىس عبــــد| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

435|3|  محمد حسن عرفتـــ|لش|د عبــــد|مر
ى
ق زيق|لزق|عه |زر

362348 د محمد|م صبــــرى عو|سل| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

374|68 ح|لفتـــ|لغنى عبــــد|لدين عبــــد|ء |حمد عل| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|45365 يوسف عبــــده سيد مرىسي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|4293 ى|كريم عل ء بــــدير حسي  ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

339o48 د|لجو|لحليم عبــــد|ء مدحتـــ عبــــد|شيم |نوعيتـــ بــــنه

537|75 هيم|بــــر|هلل محمد ||ن عط|نوره عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o37|4 حمد عىل محمد نوفل|محمد  لمنصوره|حقوق 

563oo لسيد|سحق |ك |لمل|عبــــد | نوبــــ حن|بــــ| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

895o6| لسيد |محمد حربــــى محمد  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

5oo22 دى حسن عويس|سيف ش لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2|57o7 س|لقو|لد حمدى |هلل خ|منه  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

43944o يد|يه محمد محمد ف| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4o6643 لحميد|محمد عبــــده محمد عبــــده عبــــد | دين سكندريه|ل|بــــ |د|

||8o2o ن|هيم سليم|بــــر|م |ر| ل|ج ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

83o|49 بــــوبــــكر|د |حمد فؤ|ء |لشيم| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

9o8288 لسيد |حمد |ده |ر حم|من ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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439765 هلل محمد محمود عىل طه|هبــــه  ى شمس| لسن عي 

|74252 حمد|ن |خليفه حمد| ند ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

54o6o طمه مجدى محمد طه|ف تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

22542 لسيد محمد نظي  هويدي|محمد  هره|لق|بــــ |د|

43o557 لبــــيىلي|حمد محمد |يه | ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

54|933 ذل|لش|ن محمود محمد |ئى حس|ه |حقوق طنط

87289 عيل|سم|سميتـــ عىل محمد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

762|3o لح محمد عسل|د محمد ص|زي ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

56484 ن محمد|رق ربــــيع شعبــــ|ط علوم بــــنى سويف

5oo7|7 لنيل|بــــو|منيه عبــــيد سعد محمد | تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

25943o د|لجو|هيم عبــــد|بــــر|ل |ل جم|م| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

333497 ى ى محمد حسني  محمد حسني  ى شمس|تـــج ره عي 

334|3o لسيد عىل|لد مني  |خ ى شمس طبــــ عي 

89|2|4 ح فرغىل |لفتـــ|محمد غليون عبــــد دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

|6|o79 هلل ربــــيع محمد سعيد|منتـــ  ى شمس هندستـــ عي 

9||34o مل محمود  |ه وحيد ك|جي ج|بــــ سوه|د|

3225o| هلل|حمد عبــــد|هلل |د عبــــد|ن عم|نوره ى شمس|تـــج ره عي 

26o98o م|لش|م رجبــــ قطبــــ |ء س|دع لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

36o23 ح عىل حسن|لفتـــ|ده رجبــــ عبــــد|غ ى شمس|زر عه عي 

|66355 ع|لرحمن سمي  حنفى فز|عبــــد  ن|حقوق حلو

362826 م|لسميع عل|رس عبــــد|هلل ي|عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

35578| ل|لع|م عبــــد|م|دل |سلىم ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

328699 طر|م خ|لسل|لعزيز عبــــد|محمود عىل عبــــد ط|ر دمي|ثــــ|

||8522 حمد مسلم|حمد محمد نبــــيل |يه | سيه|نوعيتـــ عبــــ

25946o عيل|سم|عيل محمود |سم| |عزه رض عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

835|9 ر قطبــــ|لستـــ|بــــر عبــــد |لج|د عبــــد |جه لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

7o32o2 ر|لنج|لسيد عبــــده |م |عص| دين لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

358458 |ح محمد ضح|لفتـــ|ل عبــــد|من عه مشتـــهر|زر

65|87 متـــ|متـــ عىل سل|ن سل|نوره لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|229o3 وى|هلل محمد محمود عقبــــ|منتـــ  هره|لق|ره |تـــج
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||7457 مد|حمد ح|لد زىك |مؤمن خ تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

4|73|2 م بــــدر|لسل|در عمرو حسن عبــــد |ن |حقوق طنط

|24429 ل عطيتـــ|رق جم|حمد ط| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

453893 ل محرم|لع|ندى محمد حسن محمد عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

22||58 بــــوعظمتـــ|مريم ممدوح محمد عبــــده  ضتـــ|ري/ج|أللسن سوه|كليتـــ 

833846 هلل نرص محمد كريم|منه  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

344995  محمد عبــــد|لبــــ|خلود عبــــد
ى
 |لبــــ|ق

ى
م|لش|ق ى شمس| لسن عي 

345o5| بــــر مسعد|لج|ء مرعي عبــــد|رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9|8428 حمد |تـــ |ج بــــرك|د فر|سع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

649o|8 وى|حمد محمد مك|لسيد |ء |دع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|o249 ي 
لسيد محمد عىلي|مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

844423 بــــوبــــكر|مه محمد |س|مروه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

833oo حمد| |حمد زكري|جر |ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

923|67 ه محمد |لل|سمر نرص عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|33379 يد|هيم ف|بــــر|لمنعم |د عبــــد |هلل عم|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|764| ى محمد |ن |حن يمن حسي  سيوط|بــــ |د|

43392 لمجيد|لحميد عبــــد |تـــتـــ عبــــد |سلوي شح هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3|4565 متـــ محمد جوده|س|حمد | ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

645o59 هد|م محمود حسن مج|محمد هش ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

78o5o7 لسيد|لحميد محمد |لسيد عبــــد |ر |مختـــ ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4o6786 ل|لع|لم عبــــد|حمد س|حمد يوسف |سلىم  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

242o27 هلل محمود زين|ء محمود عبــــد|سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

772945 جد محمد حسنى موىس|لرحمن م|عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4383o لسعود|بــــو|بــــ سعيد |لتـــو|رحمتـــ عبــــد  ى شمس علوم عي 

9o2|7| هلل  |هبــــه محمد محمد عبــــد سيوط|عه |زر

5|399o نم|لرؤف محمدغ|جر ميشتـــ عبــــد |ه تـــمريض دمنهور

44488 رج|لج|لقوى |م صبــــىح عبــــد |طمتـــ عص|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8|383o لرحيم|يم محمد عبــــد|لعز|بــــو|مريم  ي|بــــ |د|
|لمنى

339673 لسيد|لمنصف |م عبــــد|له|لرحمن |عبــــد ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ
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876525 ى عوض لظيم عوض  | مي  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

88o|58 زن مجدى محمد عصمتـــ محمد |م سيوط|ره |تـــج

9|2572 لموجود |حمد عبــــد|لح |نهله ص ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4639o5 حمد وهيبــــ|لفتـــوح |عمرو فتـــىح أبــــو سكندريه|ل|حقوق 

5o|3o6 لحليم عوض|عبــــد| حمد زكري| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

499294 صف يوسف محمد يوسف|ن| عل تـــربــــيتـــ دمنهور

36252o مد سيد|لدين ح|ح |ن صل|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7|674| لشورى|ح محمد |لفتـــ|جر محمد عبــــد |ه ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

475943 لعزيز محمد|ر حنفى عبــــد|من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

459937 حمد جنيدى|محمد فوزى عويس  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

255432 بــــيل|عيل ق|سم|ح |لفتـــ|صم عبــــد|ء ع|سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

855386 بــــوجبــــل|ء نشهد عدلي |عىلي ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

53o38| ف محمد |هلل |هبــــه  تـــبــــ|لك|رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

924|32 ل مرىسي |لع|ء عبــــد|محمد عل ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

2|2389 م حسن|م|لسيد |هر |عىل م مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

895|75 س لطفى متـــرى ملك |تـــوم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o46|9 حمد محمد |حمد زينهم | ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

7874|5 لدين سعيد جوده حسن جودتـــ|ج |تـــ ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5oo72 م|هلل عل|م عبــــد|محمد عل ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

45|o| حمد|حمد حنفى |ميتـــ |س هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6|7|88 ى|ي لخميس|لسيد |رس |ي| سمي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

63529o لحميد عطيه|هلل عبــــد|ن عبــــد|منيه رمض| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|4o|6 لرحمن محمد حسن محمد|عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

62483 ن|بــــو زيد زيد|ء مديح |زهر ي سويف
تـــمريض  بــــنى

73944 ر|لستـــ|بــــسمله محمد عىل عبــــد  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

53o3|7 ش|لفر|حبــــيبــــتـــ منصور حمدى  ط|بــــ دمي|د|

955|3  س|لش|ن عبــــد |ن سمي  شعبــــ|نوره
ى
لم|ق عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| | شبــــر

|4886 ي|لد عىلي محمد |ن خ|رو
ى
لدسوق هره|لق|علوم 

4||92| لم|ح س|لفتـــ|مه عبــــد |حمد سل| |ره طنط|تـــج

499o5| لدين|ل |هبــــه عىل محمد جم بــــ دمنهور|د|
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6o95o7 هيم|هيم إبــــر|ن عطيه أحمد إبــــر|حن لمنصوره|علوم 

77o752 لحميد محمد|عيل عبــــد |سم|ن |يم| زيق|لزق|صيدله 

8o|786 ي|ر
ي|مي د|طف س|ع| ئى

ل|ئى ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

|449| لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|ء محمد جمعتـــ |شيم ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

23o593  محمود|س|محمود 
ى
مه شوق لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 

(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

336774 حمد هريدى|متـــ حلىم |س| ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

6o9|55 مه|حمد سل|حمد |دهم | لمنصوره|بــــ |د|

9|7963 جورج نبــــيل حبــــيبــــ عطيتـــ  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

895338 لكريم |ف عىل عبــــد|محمد خل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

49436o أحمد مصطفى رجبــــ أحمد حسن محمد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6|7928 لعيله|بــــو |لسميع عىل |ء عبــــد |لزهر|طمه |ف ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|5|837 حمد عليش|لدين |د |تـــسبــــيح عم ى شمس|تـــج ره عي 

|232oo ف محمد محمود|رس |ي رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

54399 ى|لفتـــ|يوسف محمد عبــــد  ح حسي  طبــــ بــــنى سويف

226|4 ح حسن مهدي|حمد صل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

767223 ى عمر سويلم| حمد عىل حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

35687o تـــ رجبــــ عىلي عىل حسن| مي  |طبــــ بــــنه

858535 جورج نبــــيل مكرم عقل ي|بــــ |د|
|لمنى

95332 ن محمد|يه محمد شعبــــ| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

32||37 مل فوزى|فوزى ك| بــــول ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

2597o3 بــــ|لفضيل أبــــو دي|لرحمن عبــــد|ء عبــــد|وف شمون|نوعيتـــ 

49o858 ى عل|ي لغنى|لدين فتـــىح عبــــد|ء|سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

476923 هيم|بــــر|مه |لمنعم سل|لدين محمد عبــــد|عز سكندريه|ل|ره |تـــج

87o374 عمرو سعد شيبــــه حسن ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

5o|536 لجليل بــــيومي|وليد أحمد منصور عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

526437 لسيد|تـــتـــ |لسيد شح|محمود محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

26o3|5 ئى فتـــىح رشدى|ء ه|هن ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

35o5o7 موىسي محمد موىس موىسي |بــــنه| هندستـــ شبــــر
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842o55 لدوش محمد|بــــرين محمد |ص تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|5o496 س|شور عىل عبــــ|عىل ع ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9|6656 حمد عىل  |لد |حمد خ| سيوط|ره |تـــج

9o5o85 لسيد |له رفعتـــ محمد |ه ج|عه سوه|زر

|64736 بــــ مبــــروك|ن ربــــيع دي|يم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

452255 لبــــهبــــيتـــى|حمد |نور |حمد بــــدر | ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

||5577 ل|لخل|حمد قطبــــ |مصطفى محمد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|93oo ن|هيم عزم شعبــــ|بــــر|حمد | ره بــــنى سويف|تـــج

6287|3 ع محمد محمد نجم|لسبــــ|مريم  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

823534 ي عبــــد|
ه مصطفى لحفيظ محمد|مي  ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

79o|59 ى محمد |ي لسيد عىل|سمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

594o7 لعظيم|ن يوسف عبــــد |يوسف رمض سيوط|حقوق 

|69288 حمد محمود|لدين |م |عمر عص تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

2|24o4 دى عىل|له|رس محمد |حمد ي| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

83343 لبــــدوى حسن يوسف|حمد |ئى |م| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

758|87 ديوس|جل|لمتـــجىلي خليل |بــــسنتـــ عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

87o7|8 ي ح نور محمد|مد |يحن  ن|سو|حقوق 

423457 ف | |ند حمد بــــسيوئى|رسر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

676238 هلل|يه زىك زىك محمد نعمه | لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

4573o3 ن|وى عمر|هيم محمد شن|بــــر|هيم |بــــر| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

843|25 حمد|د |سعد فؤ|ر |من ن|سو|تـــربــــيتـــ 

862865 وي|هيم قن|بــــر| |حمد عط| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

845794 ح محمد محفوظ|لفتـــ|ء عبــــد|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

4o5|9o ف محمد حسن جعفر حسن| رسر لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

7o|7|8 ف|بــــر|لسعيد نبــــيه |م  هيم رسر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

8538o| م|لسل|ء سعد عبــــد|عل| دين ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

86494o تـــه|ن خليفه شح|تـــ سليم|ي| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|25|2 حمد محمد محمود|محمد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

||6792 حمد فتـــىحي|مل |سلىم ك ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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4o3522 ن|لسيد حس|لدين |ء |ن عل|رو سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

42o355 حمد محمد|م |در س|لق|موزتـــ عبــــد ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

33o5|2 وق محمود  عيل|سم|لسيد محمود |رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

429787 ي|لفخر|ح محمد |محمود صل
ئى لمنصوره|حقوق 

25o8o7 لمصيلىح|هيم |بــــر|لدين |م |محمد وس شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

23o67 لحميد|حمد يشى عبــــد |يوسف  ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

767995 دتـــ|ء مصطفى حسن حم|رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

26842 ء مجدي محمود محمود|نجل ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

27o366 مد محمد حرحش|حمد ح|محمد  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

|2864o حمد سيد|يوسف مصطفى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

527o8o م شعلتـــ|لسل|م محمد عبــــد |لسل|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

26897 م سيد يوسف|ء عص|رس| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

4|4o6| ق|لد محمد سليم |ء خ|ل| وى|لشر |بــــ طنط|د|

224o7| هيم|بــــر خليل إبــــر|دل ج|ن ع|نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68583| |ش|هيم بــــ|بــــر|ن عىل |ء رمض|وف لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

249|26 مل محمد حسن|ء نبــــيل ك|ل| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

68536 ي|هلل بــــركتـــ مسعد عبــــد|عبــــد
لغنى طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

489648 ي عىلي محمد |رحمتـــ ه
هيم|بــــر|ئى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7872o5 هلل فتـــوح محمد حبــــيبــــ|ء عبــــد |سم| زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

7988o ى عىل ج| لحق سعيد|د |لحسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|7o226  عوض |لش|ل عبــــد |همس جم
ى
هلل|ق ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

5o7228 ي|لربــــ|لسيد |ء محمد فوزى |سم|
ئى سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

758798 دل محمد حسن|نور ع ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

26|o93 ه حسن عبــــد| لعظيم خرصى|مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

639383 لسيد|هيثــــم محمود محمد فوزى  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4o45o حمد|لرحمن |د خليل عبــــد |جه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|27262 ه محمد حسن  حمد هليل|لغيط |بــــو |ني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8oo26| ي|هلل ه|هلل عبــــد|منه  شم خرصى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

868766 حمد|لسعود |بــــو|دل |ء ع|رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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497294 بــــ|نور خط|لسعيد |ندى  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

868462 حمد|حمد |حمد سيد |لرحمن |عبــــد ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

6|4|o ن|حمد عثــــم|لد زغلول |خ معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

248|4o يمن فتـــىحي محمد عبــــيد|لبــــنى  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4957o4 بــــ حسن|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|عبــــد | رض دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

42|38 تـــ و| عر|ح و|عر صل|مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|8578 م فتـــىحي موىس|حمد هش| هره|لق|حقوق 

3||2o5 حتـــ|حمد سمي  سم|سم |لدين بــــ|سيف  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

522298 لوكيل|حمد |حمد محمد |منيتـــ | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|37o24 لس صفوتـــ ميخ سخرون|ئيل |كي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

254885 فظ|لح|لمجيد عبــــد|محمود جمعه عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

27945 لرحمن|دتـــ سيد عمر عبــــد|مي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

529347 لربــــيع|هيم محمد |مه إبــــر|مصطفى أس ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

636|53 ل ذىك|محمد حمزه محمد كم لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

58396 لحسيبــــ|يمن حسن عبــــد |ء |رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

66|75 ل|لع|حمد عبــــد|ل |لع|هلل عبــــد|فضل  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

28|957 هيم بــــخيتـــ|بــــر|مي  سمي  | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5422|8 لرحيم حسن|لرحمن محمد حسن عبــــد|عبــــد هره|لق|ج طبــــيع |عل

4884oo ن|ئى محمد حسن مهر|محمد ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

42o34| لمجد|ر أبــــو|لستـــ|عزه مجدى عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

252796 حمد|بــــر |حمد ج|ء |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5432|4 ع|لرف|ح شبــــل |لفتـــ|ح عبــــد |سم بــــ دمنهور|د|

765934 ن|لعري|ج محمد |لح|لسيد |لسيد |فدوى  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

436645 صورى|لدن|حمد |دل محمود سيد |د ع|جه لشيخ|طبــــ كفر 

47|69 نور حسن|ل |هيم جم|بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

43599| |ده عىل محمد شتـــ|غ |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

6||6o ي صل|عبــــد  لنبــــي|هلل حسبــــ |ح عبــــد |لمنىح  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

3|6o27 قص|ئيل قري|ل ميخ|دتـــ كم|غ ى شمس حقوق عي 
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34|788 ف |هلل |منتـــ  هيم مصطفى حسن|بــــر|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

9||35 ن|عيل شعبــــ|سم|محمد | ند لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

889778 سم نجيبــــ جيد |ندى بــــ|س سيوط|نوعيتـــ 

|56676 لحكيم محمد|حمد عبــــد |يوسف  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

47o87 لمقصود|ن مرع محمد عبــــد |حن هرتـــ |لق|تـــمريض 

78425| دق محمد|لص|د سعيد |زي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|6|48 لعزيز محمود محمد|لدين عبــــد|م |حمد حس| ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

453297 لبــــيوم|لسعيد |لسيد عىل |لمتـــول |عمر  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

8496o| يم|لد|ن عبــــد|ء محمد عثــــم|ل| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

8796o8 بــــ عمر |لوه|لمنعم عبــــد|عبــــد| ند سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

334938 يف محمود مسعود محمد ندى رسر ى شمس|تـــج ره عي 

|76633 ندى محمود محمد مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|46735 يوبــــ|لد عىلي |محمد خ ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

438899 د|محمود طه محمود عىل حش لشيخ|نوعيتـــ كفر 

72369 ف محمد محمد|منيه | رسر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

43|446 لمجيد عبــــده|لعزيز عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|م |سل| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

353767 لحميد محمد|لق عيد عبــــد|لخ|عبــــد ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

688563 لدغيدي|لعز حسن |بــــو |رفيق | نور ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

633565 هيم عسل|بــــر|حمد محمد محمد | زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

439583 هيم|بــــر|نور سعد |ح |سم لشيخ|علوم كفر 

645386 دى|له|مه محمد عبــــد|س|ن |حن |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

52|699 ء يشي أنور عوض|إرس لفيوم|لعلوم |ر |د

757|67 لسيد محمد فرج|ن |كريم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

27|928 ى  لسيد محمد محمد شلبــــى|نرمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

||5|9o ن سيىل|د بــــ|م عي|عص| مي  هره|لق|علوم 

||5|34 بــــ|لوه|ن محمد عبــــد |مروه رفعتـــ شعبــــ هره|لق|علوم 

335o8 هيم مبــــروك|بــــر|ء محمد |ل| هره|لق|بــــ |د|

6|9968 ف محمد حسن عبــــد |هلل |منتـــ  م|لسل|رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

9o4o62 هلل  |حمد عبــــد|تـــه |سنتـــ شح|بــــ ج|طبــــ بــــيطرى سوه
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|7o95 ح|لفتـــ|د عىل عبــــد|لرحمن عم|عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

568|5 تـــبــــ|لد محمد ر|محمد خ ي سويف
تـــمريض  بــــنى

325562 لعزيز|ئى حمدى حلىمي عبــــد|م| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

8|2946 ي مرج|بــــيتـــر ن ن رزق|ج  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|4266 هلل رسور|ف محمد عبــــد |لط| |تـــربــــيتـــ طنط

9o5868 لكريم |د |حمد محمد ج|حمد | ج|حقوق سوه

6|4337 بــــ|لسيد دي|لغنى |م عبــــد|ن حس|رو لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|4844| عيل محمد|سم|ن |تـــفى رمض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

223782 بــــ عزيز|لوه|مريم حموده محمد عبــــد  لفيوم|لعلوم |ر |د

232989 م مني  محمد|هبــــه عص ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

2|5|44 ح|لفتـــ|عمرو محمد تـــوفيق عبــــد ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

249656 م|ئى محمد عل|يه ه| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

77737o رص فتـــوح محمد مرىس|لن|ح عبــــد |صبــــ لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

83482 لعليم|لد محمد عبــــد |حمد خ| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|76|6 ى|م حمد حلىم فرغل|ر |هي  ى شمس|د| بــــ عي 

22o49 لمطلبــــ|مد عبــــد|بــــ وحيد ح|هيتـــ|م هره|لق|ر |ثــــ|

428237 لقطبــــ دبــــور|در محمد |لق|رحمتـــ عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

759894 حمد|لحميد |حمد عبــــد |ر |من لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

838659 ي سعيد|مر| ندر|س
د مهنى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

84|48o لمنعم|لرسول محمد عبــــد|دم عبــــد|تـــق ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

23|356 ج|حمد فر|مصطفى محمود محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|5|567 ي
لسيد محمد|وليد محمد | دئى ن|علوم حلو

6|7353 ئ |لبــــه|لرحمن محمود |مريم عبــــد  طبــــ بــــورسعيد

94|34 لرسول|محمد حمدى محمد عبــــد تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

687453 فظ|لح|ىط عبــــد |لع|طمه ربــــيع عبــــد |ف لمنصوره|ره |تـــج

58632 ن سعد|هلل | |ن عط|يون| مي  صيدله بــــنى سويف

26593o لشيخ|محمد عىل فرج  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

32||97 يف|لمجيد |محمود مجدى محمود عبــــد لشر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|9657 ي عبــــد
ى|رقيه مصطفى لرحمن حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى
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2|2|7o لدين|ل |م مصطفى جم|محمد محمد حس ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

49964o لعبــــد|ل |لع|ل حنفى محمودعبــــد |جم| ن|ر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|32o79 لسيد رشدى|مه |س|ء |ل| |حقوق بــــنه

423668 وق محمد  ن|لسيد محمد عثــــم|رسر |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

4o242o لحميد عىلي|طمتـــ محمد عىل عبــــد|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o|67 حمد|لعظيم |ضى عبــــد |يزه ر|ف ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|666|7 منيه عىل سعد محمد| لمنصوره|حقوق 

62992 در|لق|ن معوض عبــــد |معوض شعبــــ سيوط|طبــــ بــــيطرى 

62||22 ى عوض  لبــــرع|لسعيد |محمود خرصى ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

9o2927 مد |ل ح|مد هل|محمود ح ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

2|2235 يف زكري ى| عمر رسر محمد بــــحي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

675375  |محمود 
ى
يد|هيم ز|بــــر|حمد شوق ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6|4299 ع حسن|لسبــــ|حمد محروس |محمد  |تـــربــــيتـــ بــــنه

7o53o| عيل|سم|لمرىس تـــوفيق مصطفى |ء |شيم ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

883656 ي |بــــسمه محمد ثــــ
بــــتـــ مصطفى ي صىح 

سيوط|معهد فنى

438943 لسعيد بــــدير|لسعيد مصطفى | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

5|5838 للطيف حميده|ء نبــــيل محمد عبــــد|آل علوم دمنهور

479393 لسيد عمر|هيم |لسيد إبــــر|ء |سم سكندريه|ل|ره |تـــج

8o|474 ى محمد|ء محمد |رس| مي  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

27|979 تـــه|ح حسن زن|لفتـــ|ره محمد عبــــد|س ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

327692 وق  عيل حسن|سم|حمد |رسر عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

774o42 |لرحمن محمود محمد |هلل عبــــد |ء عبــــد |سم|
لسعدئى

زيق|لزق|بــــ |د|

434o7 شور سيد|هر ع|مريم م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|833 لرحمن|جر محمد محمد عبــــد |ه لفيوم|نوعيتـــ 

475|8 رق محمد عيس|د ط|حد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

78o|53 لرحمن|لرحمن محمد عىل محمد عبــــد|عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

48o68 ح|لفتـــ|حمد خميس عبــــد |حمد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

75834| حمد حسن|تـــه |يه شح| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 
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7|7679 ع|لرف|لسيد |لسيد |ء |شيم ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|222 دل زغلول تـــوفيق|محمد ع ج|بــــ سوه|د|

46343| ن س|مدحتـــ مطر غط| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|2|72 لكومي|بــــ محمد مني  |مه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

826348 ح عىلي|لفتـــ|ء محمود عبــــد|ل| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6|8544 وى|لبــــر|ن محمد محمد |نوره ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

||592o بــــو عقيل|لعزيز |لد محمد عبــــد |نور خ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

332526 لسيد عطيه نرص|لرحمن |محمود عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

76|385 ن بــــو رجبــــ|ن محمد |محمد بــــدر| مي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

244382 لدين عويس|ح |ح محمود صل|صل هره|لق|ره |تـــج

685776 هيم حبــــيبــــ|بــــر|مد |هيم ح|بــــر|لبــــنى  لمنصوره|علوم 

76o9o4 لسيد|لرحمن |ن فتـــىح عبــــد |نوره تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

85345o ن يمن زغلول جيد| |مي  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

923924 م عىل محمد |ن هم|نور ج|عه سوه|زر

785443 شد|حمد ر|ء محمد |رس| زيق|لزق|حقوق 

|698o| هلل|حمد عبــــد |بــــسمه محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

323|9| ي|لفتـــ|حبــــيبــــتـــ سيد عبــــد
ح مصطفى ى شمس|د| بــــ عي 

|47663 در|لق|مصطفى محمد عزوز عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

429o|4 لجندي|ل محمد |ء جم|رس| |بــــ طنط|د|

253578 لبــــربــــرى|له محمود متـــول |ه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7224o عيل|سم|ن |حمد عمر عثــــم| لفيوم|حقوق 

|45o|4 كر|هر ش|نه يونس ز|دمي هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

7o238| لسيد طه|حمد |ء |سم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

45o575 حمد حموده|حمد |حمد مجدى | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|77oo2 هلل|كريم محمد عىل عبــــد  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

83754o ي عبــــد|شيم لمولي|ء محمد خرصى |نوعيتـــ موسيقيه قن

|72836 ل|لعس|مح محمد عىل محمد |هدير س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64|6|6 ه | لسيد محمد|هلل |لسيد عبــــد |مي  زيق|لزق|حقوق 

46o38 ف سيد عبــــد |ء |سم| زق|لر|رسر ى شمس|زر عه عي 

49859o ل|لع|عيل عبــــد |سم|ح |لفتـــ|ر محمد عبــــد |مي ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى
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439848 رى محمد حسن|متـــ بــــند|س|ندى  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|63495 ي|زق |لر|حمد مدحتـــ عبــــد | لعشر ى شمس علوم عي 

8o98o2 ى ه|حمد ج| |مه شم|بــــر حسي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

234545 مصطفى وليد محمد عىل محمد هره|لق|حقوق 

363572 ئى سعيد تـــوفيق|ندى ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43oo|3 ر|لنج|م محمود |حمد عص| |صيدله طنط

5|o759 هلل|حمد نعمه |ن |بــــ حمد|يه| ره دمنهور|تـــج

||8|83 رتـــ محمد فتـــىح خليل|س ى شمس هندستـــ عي 

|25687 مر|لعزيز ع|رس محمد عبــــد |هلل ي|منتـــ  ى شمس حقوق عي 

85|42| ء عمر سيد عمر|سم| سيوط|طبــــ 

|2439| ى عيس |ف لم|حمد س|طمه حسي  ن|فنون جميله فنون حلو

72468 ن|رص حمدى عمر|ندى ن لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|5435o لسبــــع|ح زىك |لرحمن صل|عبــــد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|3|o68 لمقصود|لليثــــى عبــــد |كريم مصطفى  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

3|3452 ف س|عمر  لشوي|وى |مي طنط|رسر ى شمس علوم عي 

335228 بــــورسيع|د |لجو|يشى عبــــد| رودين |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

75|35| هد|هلل مج|هيم عبــــد|بــــر|رق محمد |ط| سم بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

4o247| هيم|بــــر|ن عىلي |هدى محمد عثــــم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

789988 ن|حمد رمض|يه حسن | ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

857236 لمجيد لملوم|هيم عبــــد|بــــر|ن |ودي ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

253275 ظه|لد محمد بــــ|ء خ|شيم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

35|o34 تـــه|ل شح|تـــن محمد كم|ف |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|65424 يد|جر عيد محمد ع|ه ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

322268 بــــ|لتـــو|ليىل سيد رجبــــ عبــــد ى شمس حقوق عي 

633387 لسيد جميل محمد|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

775563 لسيد حسن|رق |حمد ط| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

68997o |
ى
حمد محمود فتـــىح عرق لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

|26832 ن محمد محمود|حمد رمض|عهد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|48o58 لمنعم أحمد|يل محمد عبــــد |حمدي ن هره|لق|ره |تـــج
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6oo|o8 لبــــكرى|لرحمن تـــوفيق |حمد عبــــد| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

|4445o |لبــــ|عيل سيد تـــوئى عبــــد |سم|
ى
ق ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

6o7o54 عرج|ل|جمعه | ر رض|من لمنصوره|بــــ |د|

|48887 مه|م عفيفى سل|هش| لي|د هره|لق|بــــ |د|

26o3|8 يف|ئى عبــــد|ئى ه|م| لنبــــى رسر تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|5943| ل|لع|ه عبــــد |حمد بــــ|يه | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6296|o عيل|لبــــنى نبــــيل محمد إسم زيق|لزق|صيدله 

2569o7 لح|ندى محمد صديق ص تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

864|28 محمود عمر موىسي عمر دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

2835o حمد رجبــــ عىل رزق عىل| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

23||22 ن|لبــــديع شعبــــ|لرحمن فتـــىح عبــــد|عبــــد ن|بــــ حلو|د|

834o88 وق  هلل|د|هلل ج|ج حمد|لحج|بــــو|رسر |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4284o2 لشيخ|لسيد |هيم |بــــر|طمه محمد |ف |طبــــ طنط

257o8| ئشه عزيز محمد حتـــحوتـــ|ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

757588 لسيد|ح محمود |ء صل|رس| بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

273242 ى عىل محمد يسن|ي سي  بــــ بــــنى سويف|د|

89|o9 هلل منصور جمعتـــ عبــــده|عبــــد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

699|5| لم|عيل س|سم|محمد | حمد رض| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

||7|97 كر فرج|د ش|عم| مي  هره|لق|هندستـــ 

923|78 لمجيد حسن محمد |ضىح عبــــد ج|بــــ سوه|د|

622|5| ن|م محمد وجيه عبــــده رضو|سل| ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

636|7o يم|لد|مد فهىمي عبــــد|لعزيز ح|حمد عبــــد| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

89|8|| بــــ |لوه|عىل محمد عبــــد| دين سيوط|تـــربــــيتـــ 

627|o2 لسيد عىل معروف|ن عىل |محمد رمض زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

53o3o| ئى|للق| |ريم يحن  زكري سكندريه|ل|هندستـــ 

4|6839 لضلع|م سمي  محمد  |سمر عل لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

76278o نع|لح م|حمد سعد ص| نوعيتـــ بــــور سعيد

|8785 رس|يمن رمسيس ف|دى |ف هره|لق|هندستـــ 

888487 مل زىك  |د ك|نه ميل|هيل ي صىح 
سيوط|معهد فنى

Wednesday, September 5, 2018 Page 3941 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

792o73 يش|يش مشهور ع|نشوى ع عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

277772 لرحمن محمود محمد عىل|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

525|5| لمجيد عيد|حمد عبــــد |ن محمد |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

267397 يد|بــــو|حمد قرئى |ن |سمه| ى لي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

7oo|o حمد رجبــــ|مه |هدير سل لفيوم|لعلوم |ر |د

62||9| هلل|هلل محمود عوض |محمد عوض  ط|حقوق دمي

689o48 ى|حمد عىل محمدين عىل عىل | لعشر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

326|49  عبــــد|هدير بــــدر 
ى
بــــ|لوه|لدسوق ى شمس|د| بــــ عي 

79447 ه عص ن|م عىل سليم|سمي  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

4|3o8| تـــ سليم| لعبــــد|لعزيز |ن عبــــد |مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

438|92 ى مر|ي ر|لنج|عيل |سم|د يوسف |سمي  لشيخ|طبــــ كفر 

786555 رق حسن محمود|حمد ط| زيق|لزق|حقوق 

249|53 لعزيز محمد نصي |يمن عبــــد|ن |يم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3|2|79 لعزيز محمد سيف|حمد عبــــد|ن محمد |رو |ره بــــنه|تـــج

524526 حمد محمد|محمد عىل سيد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82537o ي |لشيم|
ي|ء مصطفى

حمد مصطفى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

7o|873 لعوضى|حمد حسن |لد |بــــسنتـــ خ زيق|لزق|طبــــ 

28|385 ع|دل عىل هز|مح ع|محمد س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

488247 د|ن عىل حم|ن عىل حمد|مرو ره دمنهور|تـــج

|35788 هيم محمد محمد|بــــر|نىه  ى شمس|د| بــــ عي 

69|9oo ح|لمل|حمدى حمزه | حمدى رض لمنصوره|حقوق 

|8396 بــــ محمد شلتـــوتـــ|يه|حمد | ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|53364 مه|طمه حسن حمدي سل|ف سيوط|عه |زر

37o4o6 دو|هيم محمد حسن ج|بــــر|محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

777293 وى|لشبــــر|حمد محمد |دل |حمد ع| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o|324 لبــــيبــــى|محمد مجدى محمد محمد حسن  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

|73576 حمد محمد|بــــ |يه|حمد | ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

644757 مه|شم ش|محمد عىل ه لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

257699 محمد محمد سويلم| هلل رض|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

49923o لعليم|م محمد عبــــد|سمر س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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8o38|3 حمد|بــــر |ح ج|ن صل|نوره ي|نوعيتـــ 
|لمنى

635997 زق|لر|د عبــــد|يمن فؤ|ن |يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

759826 ه | م|لسل|حمد محمود عبــــد |مي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

22833o هدير سيد محمد يوسف خليل هره|لق|عه |زر

4o637| ق|م أحمد أنور |ندى هش وى|لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44588| حمد محمد|مؤمن محمد حمدى  سكندريه|ل|هندستـــ 

|24224 ي
لد طه محمد عبــــيد|خ| دئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

694847 لسيد|لسعيد رجبــــ |ده رجبــــ |غ لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

767229 ي نمر عطو|حمد عبــــد | ن|لمحن  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

2323|| للطيف حسن|حمد يشى عبــــد| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

838o5| لمجيد|ر جحيو عبــــد|عمر مختـــ دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

446535 وى|لسبــــع|لسيد |ل محمد |محمود جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52|853 تـــبــــ|جورج لطفى ر| ريموند علوم دمنهور

27o543 نم|لرحمن غ|عمر محمد عىل عبــــد  |صيدله طنط

682o25 ى محمد  ل مسلم|لع|لسيد عبــــد |نرمي  لمنصوره|بــــ |د|

23548  |معتـــز 
ى
حمد عىل|حمد صدق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85o794 ي عىلي|ء|هدير عل
لدين مصطفى ج|ره سوه|تـــج

354444 ن محمد|ل عثــــم|ن جم|نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

42979o ى |مصطفى  م|حمد عل|مي  |بــــ طنط|د|

78o663 ه محمد ط هر محمد حسن|سمي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5oo76| طر|ء حمدى عوض مرىس خ|صف ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

44|268 م|حمد محمد عىل عل| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

425328 ن|يمن محمد عىل ريح|هلل |منتـــ  سكندريه|ل|ره |تـــج

257324 رق محمد شلبــــى|ندى ط هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

28|895 بــــوزيد عبــــيد|هلل منصور |عبــــد |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

236|64 |لرحمن محمد |سط عبــــد|لبــــ|هلل عبــــد|حبــــيبــــه 
لشدودى

ى شمس|زر عه عي 

42677o د محمد مصطفى|لد محمد رش|نور خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4655|9 محمد أحمد عىل زغلول ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

394|| وى|لقبــــل|لم عيد |مي  محمد س|م  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج
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|5o|37 لعليم|بــــوبــــكر عبــــد |رق محمد |ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

643o7 حمد جوده|ن محمد مظهر |ريح لفيوم|بــــ |د|

3586|3 حمد|د لطفى |هلل عم|منتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6o|339 ن صبــــرى حسن يوسف عيس|يم| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|33633 مرفتـــ يىحي محمد مدبــــولي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

838ooo د عبــــده نظي |م ميل|بــــر| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

625|96 زق|لر|حمد محمد عبــــد |ريم  زيق|لزق|هندستـــ 

|78557 لدين|ل |ل فوزى كم|محمود كم  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

|63|54 لرحمن|ن عبــــد |مه رمض|س|ندى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

688|59 لمنعم محمد|عبــــد | عىل زكري لشيخ|هندستـــ كفر 

778997 ظه|بــــ|م محمد |لسل|هلل عبــــد |سهي  عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

248388 د|ل عي|حمد جم|يه صبــــىح | تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

9o6437 هيم سبــــع جرجس |بــــر| |دين سيوط|ره |تـــج

224o88 لسيد يونس|يه محمد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

856|43 بــــر|مل ج|بــــ ك|عمر محمد خط ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

277574 ي|لمسلم|حمدي |ل|يه سعيد |
ئى |بــــ طنط|د|

69|47o هيم|بــــر|لسيد عبــــد ربــــه |ء |رس| لمنصوره|حقوق 

42o67o هيم|بــــر|حمد محمد |كريم عىل  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2475|2 هيم|بــــر|مد عطوه |حمد مصطفى ح| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|5226 لسيد ركه|عمر عىل  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

5o7|4 ي عيد عىلي بــــيومي
مصطفى طبــــ بــــنى سويف

68o635 لغريبــــ|لسميع رجبــــ عىل |ء عبــــد |سم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

678433 ي
ىط|لمع|بــــو |لسيد |لقطبــــ |حمد | |دئى ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |

سبــــتـــ منصورتـــ|مح

|66563 رق حسن محمد|يدى ط|ه هره|لق|بــــ |د|

35o446 س سيد|زم محمد عبــــ|ح |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

649457 تـــبــــ|حمد يشى عىل ر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

54o736 ي عبــــد |لر|ء عبــــد |وف
|لعل|بــــو |لحفيظ |ضى سكندريه|ل|بــــ |د|
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3|4946 لسيد محمد|محمود ربــــيع  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4|382 حمد|لحكيم |دل صبــــىح عبــــد |ع هره|لق|ره |تـــج

|63585 هيم محمد|بــــر|حمد |محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

485726 ن|ر عثــــم|لغف|ء عزتـــ عبــــد|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5557| لبــــدرى شنوده|ندى مسعد |س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

27o636 |ش|مصطفى محمد محمد بــــسيوئى بــــ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

33927o غ|لصبــــ|مه |لسيد سل|محمود محمد قنديل  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

34|24| فتـــ محمد طه مرىس|محمد ر |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

258359 تـــ|بــــر عىل بــــهج|محمود ص |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

43o|67 شىم|له|هيم محمد |بــــر|روق |محمد ف| ند |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

3|6776  محمد|لش|د غريبــــ عبــــد|جه
ى
ق هره|لق|ج طبــــيع |عل

24655| ف عبــــد|حمد | ره|لعزيز عم|رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

87|577 حمد|ن عىلي |حمد رمض| ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

76oo56 لموجود|لمنعم عبــــد |دل عبــــد |حمد ع| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|42832 ى |ي حمد|حمد حسن |سمي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

443754 لم مصطفى محمد مصطفى|طمه س|ف لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

622596 مد محمد|بــــى ح|مبــــ|ل|حمد | ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

29367 بــــرهيم حسن محمد حسن|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

267268 لعزيز|ر عبــــد|م سعد مختـــ |بــــ بــــنه|د|

686357 حمد|دى |له|كريم محمد عبــــد  لمنصوره|علوم 

358o72 محمود مجدي محمود حسن ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

695383 هلل عوض|عيل عبــــد |سم|حمد مصطفى | لمنصوره|هندستـــ 

7o8699 ح زهره|لفتـــ|لدين عبــــد |ء |ندى عل لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

2679|5 محمود سعيد يوسف محمد يوسف ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

865oo| ي مرىسي|ء عبــــد|شيم
لمنصف مصطفى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

346327 فظ|ح ح|م صل|ح هش|صل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9o8325 يدى مني  قديس مملوك |ه ج|بــــ سوه|د|

|69589 بــــتـــ معوض|بــــيشوى عزتـــ ثــــ ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

3o99| وق عبــــد  ى|بــــر|لرحيم |رسر هيم محمد حسني  هره|لق|صيدله 

894o86 يم |لد|ء محمد عبــــد|ء عل|رس| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى
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4o657o لق عويضتـــ|لخ|م عبــــد|لسل|عهد عوض عبــــد سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4|835o حمد محمد يوسف|لم |حمد س| |رش لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

36575o م محمد محمد|بــــ هش|شه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|56||3 ن جد سعد جرجس|م| مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

77569| هيم|عمر سعيد عىل إبــــر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

837268 ء فوزي محمد يوسف|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|359o7 |حمد حسن محمد رخ|ن |نوره هره|لق|بــــ |د|

4o9665 لديىه|طف |هيم ع|بــــر|ن صبــــىح |يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o3399 م|لش|لبــــسطويس |محمد مصطفى حسن  لمنصوره|حقوق 

44597| فظ محمود|لح|حسن أبــــو بــــكر عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

824554 ج طه|حمد فر|لرحمن |عبــــد لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

682254 ر|هيم شبــــ|بــــر|ريم حسن حسن  لمنصوره|حقوق 

497|8o ن حلىم سعد غنيم|سوز عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23338o لسيد طه سعدون|زم |سندس ح ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5o4|7| حمد|لرحمن محمد محمد |دين عبــــد |ن سكندريه|ل|بــــ |د|

777o5o هيم محمد مشعل|بــــر|جده محمد |م زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o2977 ى|سهيله محمد محمد سعد ش هي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

52526 د|لجو|رق سويىه عبــــد|هدير ط صيدله بــــنى سويف

859637 ن|مل محمد سليم|حمد ك|مروه  لفيوم|حقوق 

8687o5 ق|لح |ص وي عمر|حمد رسر ن|هندستـــ أسو

447||4 يم|لد|رص عبــــد |لن|يحن  محمد دومه عبــــد  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

863665 يز محمد محمود|ء ف|رس| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

272378 ن|عمر محمد بــــخيتـــ سلط لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

7o6645 حمد طه|لمتـــول |جمعه محمد | زكري لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6842oo لسيد حسون|م |سل|محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

68o679 لمتـــول|لمتـــول عىل |ن |يه كسبــــ| لمنصوره|بــــ |د|

676669 ي
بــــ|لحليم خط|لدين عبــــد |ء |وليد عل| دئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

344333 خنى|لدخ|ن محمد |لد شعبــــ|محمد خ دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

739|8 وى|دل محمد ص|م ع|هش ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى
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43785| م شعوط|لسل|ر عبــــد|لستـــ|آيه عبــــد لشيخ|طبــــ كفر 

8599|9 لرحمن|بــــ محمود عبــــد|لتـــو|يه عبــــد| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

8o4337 ن محمد|د رمض|عم| دين ي|صيدلتـــ 
|لمنى

88294o بــــوجبــــل  |لحميد |دل عبــــد|ن ع|نوره سيوط|بــــ |د|

75573o حمد يوسف|رص |د ن|عتـــم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

4874o5 ى عويس|لرحمن ط|عبــــد رق مرىس حسي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

3669|o حمد محمود|يه مصطفى | |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

353639 بــــر|يمن محمد ج|حمد | |طبــــ بــــيطرى بــــنه

88329o جوزيف وسيم وليم مكرم   سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

923457 لحميد عىل  |هر عبــــد|هديل م ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

32942o بــــ محمود هيبــــه|لوه|د عبــــد|سلىم عو ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7|66o3 دى|له|لسيد عبــــد |ندى محمد  لمنصوره|حقوق 

7o38o8 لخريضي|هلل |هلل محمد عبــــد |يه عبــــد | هره|لق|ج طبــــيع |عل

56794 حمد|حمد |رتـــ مصطفى |عم ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

5782| هيم عىلي|بــــر|حمد | |لي|د ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

63o9|| لحميد محمد|ء محمد عبــــد |رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

77o2o مل|رس خميس ك|يوسف ي ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

7o2497 بــــدين|حمد محمدع|ء |ن عل|رو زيق|لزق|بــــ |د|

257684 جورى|لبــــ|عيل محمد |سم|حمد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

879o59 مل محمود |لكريم ك|بــــرين عبــــد|ص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

37|666 لحليم|ن عبــــد|لحليم سليم|دل عبــــد|ضىح ع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

342oo2 هيم|بــــر|ن |هيم محمد رمض|بــــر|بــــ |رح ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

45544| ى|لكريم |ميمه عبــــد| لسيد حسي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

327696 رتـــ مصطفى محمود يوسف|س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

458|82 ل محمد بــــهنس محمد|كم| نور |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

7|o5|9 ر|لجز|مد |يه محمد محمد ح| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|74962 ن نبــــيل محبــــوبــــ محمد|رو دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

68462o تـــ|حمد بــــرك|هيم يوسف |بــــر|نىح  محمد | لمنصوره|حقوق 
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8o2289 ي عبــــد|محمد ن للطيف عىلي|ج  ي|هندستـــ 
|لمنى

875o|2 ء حمدى محمد محمود |لزهر|طمه |ف سيوط|تـــربــــيتـــ 

22o|66 د|لسيد محمد حم|هيم |بــــر|رس |زن ي|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

28o362 لدين محمد بــــدر محمد|سيف  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|73586 لرحمن محمد عدل فهىم|عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|3574 مل عىل|بــــدور مصطفى ك سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|3552 حمد|دين محمد محمود |ن ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

2832o6 ن|حمد شعبــــ|هلل |هلل عىل عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o6839 م سعد شعيبــــ موىس|ندى عص سكندريه|ل|ره |تـــج

444484 لقمرى|لد قمري محمد |ندى خ ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

54|875 |لمقصود |ل عبــــد|ه جل|لل|ل عبــــد|جل
بــــوخطوه

سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

85369| ي|لكريم |هدير عبــــد
حمد عطيفى سيوط|عه |زر

782839 حمد|لمنعم محمد |هيم عبــــد |بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

646448 لفتـــوح عىل فوده|بــــو |محمد عىل  ره بــــور سعيد|تـــج

62o926 ف | لنجوم|لسيد محمد |حمد |رسر لمنصوره|طبــــ 

639647 لسيد|هر محمد |م| لي|د زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

342467 تـــ عيس محمد محمود سلط ن|ني  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

24265| يد|لرحمن ز|لد محمود عبــــد |محمد خ ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

26749o هيم عفيفى|بــــر|عفيفى | مه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6||845 حمد هدهود|لسيد سيد |حمد |ء سيد|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9o|364 مر|ثــــروتـــ نظىم تـــ| رين|م ج|ره سوه|تـــج

3367|9 بــــر|لسيد ص|رص |ن| دين ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

855488 ي|ء محمد سعد ر|شيم
ضى ي|بــــ |د|

|لمنى

36|568 لسيد سعد|حمد |مصطفى محروس  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32257| ف مهنى |سميتـــ  حمد خليفه|رسر ى شمس| لسن عي 

3|96o9 يف |س نور محمد|رتـــ رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

877998 ى  |ل |ء جل|لشيم| لدين عىل حسني  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

429624 ن|بــــ نبــــيل محمد زيد|يه|بــــ |مه |ره طنط|تـــج

85633o ي سعد يسي ش|م|
كر|ئى هره|لق|طبــــ بــــيطرى 
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429874 لمعبــــود|ر عبــــد |لستـــ|بــــر عبــــد |محمد ج ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

682249 لحسينى|لمتـــول |م عىل |ن حس|رو لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

243285 لمحسن محمد|ن عبــــد|ء شعبــــ|سم| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

8|2569 حمد مرىسي|نجوي حميد  ي|بــــ |د|
|لمنى

78||8| عيل|سم|حمد |مح |حمد س| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

683285 مر|هيم ع|بــــر|م محمد محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

846367 حمد|للطيف |سندس ممدوح عبــــد دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

2oo58 ى هش لعزيز محمد|م عبــــد |حسي  هره|لق|ره |تـــج

9|o852 ى |حمد | حمد |نور |مي  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

257984 وى|لفرم|تـــه |طه محمد طه شح ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

339573 حمد|ن يوسف |منى مسعد رمض |بــــنه| هندستـــ شبــــر

9|6|39 بــــر  |بــــيل ص|بــــرين محمد ق|ص ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

44746 لعظيم|تـــتـــ عبــــد|ء شح|ندى عل هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

5|2|97 ى عبــــد  ى|د |لجو|محمد عىل أمي  لعشر بــــ دمنهور|د|

9|4376 ي|ر
حمد |بــــتـــ |بــــور ثــــ|ص| ئى سيوط|بــــ |د|

69923o لسيد|رس عوض |يه ي| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o233 مد جمعه|لد ح|لرحمن خ|عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

9|74o2 ن  |حمد عيد محمد رضو| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

69o8o8 لعزيري|لمحسن |حمد عبــــد |عمرو  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

858342 بــــوبــــكر خليل|حمد |محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|7o62| يق فهيم|ل ف|كم| ندر|س ى شمس حقوق عي 

3|89o| يف محمد فتـــىح| مه رسر ن|علوم حلو

68|67o  
ى
 محمد شوق

ى
لمتـــول|لسيد |شوق ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 

لمنصورتـــ|بــــ

85o498 عيل|سم|هيم |بــــر|فتـــ |ر ر|من دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

83957 يمن محمد طه|محمد  حقوق بــــنى سويف

49972o ي سمي  متـــي|دمي
س|نه حسنى تـــربــــيتـــ دمنهور

5345o8 بــــو سعده|لحميد |محمد نبــــيل محمد عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

Wednesday, September 5, 2018 Page 3949 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2|9|85 حمد|مح فتـــىح عوض |مر محمد س|س |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

45664o لي|لغز|حمد |لد فوزي |ء خ|رس| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

688453 ح عىلي|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|عمر عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5476o هر محمد عىل|لح ط|ء ص|رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

82499 ن عبــــده عويس|لعزيز شعبــــ|محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

848767 نور محمد عىلي|ء |ل| ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

62|775 د|لحد|محمد فوزى بــــديع محمد  ط|بــــ دمي|د|

546682 عيل|عيل قطبــــ إسم|ء إسم|زهر ضتـــ دمنهور|علوم ري

762852 |لدين حلىمي محمود شط|م |عمر عص بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

4799o| لسيد منصور|وى |طنط| م رض|ريه ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

228527 ى حس|حمد حس| |دين ى|ني  ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

682279 لسلخ|لحميد |مجد محمد عبــــد |سلىم  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|3852 لقط|لم محمد |أحمد محمد س |ره طنط|تـــج

|3987 تـــ محمد عبــــد  ي محمد|لر|ني 
ضى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|493| ى مجدى لطيف بــــغد دى  |جوزفي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3242|3 ف عثــــم|محمد  م|ن تـــم|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

924492 هلل خليل  |صف شكر |ن و|يم| ج|بــــ سوه|د|

242257 ه سعد عبــــده سعد مني  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

345|65 ى|حمد سل|مه |ن سل|يم| مه حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

453|34 هيم|بــــر|لرحيم |كر محمد عبــــد|عىلي ش لشيخ|هندستـــ كفر 

28|6o2 شمس حسن عطيه حسن ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9ooo99 لسيد عىل |لد مصطفى |خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

34446 لد فتـــىحي محمد ربــــيع|لدين خ|سيف  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

335567 حمد|لمجيد |لد عبــــد|رحمتـــ خ م بــــنى سويف|إعل

3|o82o ل شكرى محمود شكرى|جل|حمد |كرمتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

543387 هلل مريز|بــــ |لد سعيد ج|ن خ|نوره بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

754485 ى|بــــر|رق |يه ط| هيم محمد حسي  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

825|98 ي|ف
طمه سيد محمد مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن
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2834|2 ي|ر
لحليم|مه سعيد عبــــد|س| |ئى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

523|2 ن مرىس|حمد سليم| |ند بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

25832| لخشن|هلل |حمد عوض |محمد فتـــىح  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9o6854 هيم |بــــر|حمد |بــــدين |لع|ئد زين |ر ج|ره سوه|تـــج

858295 ن عىلي|محمد ممدوح رمض س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

8743| حمد محمد|لرحمن |محمد عبــــد لفيوم|حقوق 

355968 م|للم|لد محمد حسن |رحمه خ ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

66786 ن ئيل|ل ميخ|فكرى غبــــري| مي  لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

238557 م|لسل|طمه فريد محمد فريد عبــــد |ف ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

43686| لح|هيم ص|بــــر|م |ء عص|ل| |حقوق طنط

848|63 حمد|حمد محمد يوسف | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4||973 ئيل|مي  فرنسيس ميخ|ندرو | |تـــربــــيتـــ طنط

85427o ي|
يه حربــــي محمد مهنى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

896|25 حمد |ج مرع |ن ض|ريم|ن ج|تـــربــــيتـــ سوه

328774 حمد رجبــــ|مصطفى صبــــىح حسن  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

539726 وق ع ج|لحميد محمد حج|دل عبــــد|رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

32|25o هلل| |حمد محمد محمد عط|محمد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4684o حمد محمد| |ء رض|حسن ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

86456| يف صفوتـــ عبــــد ي |رسر
حمد|لغنى |هندستـــ قن

|62257 ل محمد|ن مرس|ن رمض|ر عثــــم|مي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

432657 مد|لحليم زىك ح|لد عبــــد |ء خ|رس| |حقوق طنط

525o92 تـــ محمد خلف أبــــوبــــكر محمد أمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|63|76 در فتـــىح عىل|ده ن|غ لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

372o47 هلل|لعزيز خلف |لدين عبــــد|لرحمن نور |عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

359993 لح سليم مصطفى|ريم ص ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7953o ء محمد عيس بــــريك|ل| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

436696 لعضيىم|ح حمزتـــ محمود |م صل|ريه لمنصوره|حقوق 

3||6o8 لد مصطفى مرىس|مريم خ ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

764893 حمد حسن|حمد محمد |نىه  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

32866o مه محمد خليل حسن|س|ذ |مع |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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437298 يشتـــ|لع|س عطيه محمد عىل |ين| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

25|28o د|محمد يشى عىل حم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|7o4o تـــ مرىس ص| بــــر مرىس|مي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|29697 ن عزيز|لدين محمد رسل|ء |لدين عل|نور  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4367|9 عيل|سم|دى |له|هيم محمد عبــــد |بــــر|سهيله 
 صقر

لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8592|6 بــــ زىكي محفوظ|لتـــو|ء عبــــد|رس| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

5|3395 ي سعد عىلي  ل|لش|عمرو خي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4|472| ألذل|ن محمد صديق |رو لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

89644| مه محمد نبــــيل متـــول |س|منه  ج|طبــــ سوه

3287|4 د عبــــده سعيد محمد|د عم|زي |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

|25483 لعظيم عبــــود|ر منصور عبــــد |مي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

225o6 لمنعم مرىسي|سيف عمر عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

7665o5 روق طه|حمد ف|زم |ح لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8||o59 ى ي نظي  حسي 
زينبــــ حسنى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

26o27o ه عبــــد| ىط|لع|لحميد رجبــــ عبــــد|مي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

32|848 لم|لمنعم محمد س|ء مجدى عبــــد|رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2333|7 هلل مسعود|م عبــــد |حمد س|ن |نوره هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

894o92 هيم  |بــــر|هلل |ء رفعتـــ خلف |سم| سيوط|بــــ |د|

8896|| ي|ر
حمد محمد محمود | |ئى سيوط|بــــ |د|

7982| ى ع  خي 
مر محمد|مصطفى كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

782256 حمد|حمد محمود طلعتـــ | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

359o86 م صموئيل سعد|جون س |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

48o46o يف مصطفى محمد محمود مصطفى رسر |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o439| م|لسيد عل|لد |يحن  خ |هندستـــ طنط

45o6o9 ى هيم|بــــر|ئى نصيف |ه| مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5o9o|o ي سعد نرص عبــــيد
سعد مصطفى ي صن. تـــ.ك

لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

6o8659 ن غنيم|م محمود سليم|دين عص|ن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

464934 لففى|م مصطفى عطيه مصطفى |سل| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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|5|463 هيم|بــــر|ن |رحمه محمد رمض ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|5522| ي|سميه 
ي حسنى

ف حسنى رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

34|27o مصطفى فتـــىح يوسف محمد عيد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4378|5 ن|ن بــــسيوئى محمد ري|يم| لشيخ|بــــ كفر |د|

2725o4 لخول|محمد عزم حسن  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

4434|o عيل حسن|سم|س |محمد حمدى عبــــ لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|75725 لجليل عىل|حمد مصطفى عبــــد | ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

837476 يح|لس| |لصف|بــــو|لد |محمد خ |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

883o87 ى فريج ز|س خر |ره بــــشر سيوط|ره |تـــج

628354 طر|لسيد خ|لسيد فتـــىح |أيمن  زيق|لزق|بــــ |د|

8425o2 ي عىلي  حمد|عىلي خي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

846|56 ى د خليل|طف عي|ع| مي  ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6788o4 |هيم متـــول محمد عط|بــــر|جر |ه
ى
ق لمنصوره|حقوق 

49|976 ي
لمنعم محمد عىل|عوض عبــــد| دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o5925 م عىل حسن عىل |حس ج|تـــربــــيتـــ سوه

32274| ى لملك|ميل جرجس عبــــد| |يوستـــي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

885374 لويس مجلع مسعد | ن|ري|م سيوط|علوم 

|6oo|7 ن|حمد يىح محمد سليم| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

44|o9 هر جمعه سيد فرج|م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|44896 بــــ|لوه|ندى فضل فتـــىح عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

24823 هيم|بــــر|حمد |ء صبــــرى |لزهر|طمتـــ |ف ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3565o  عبــــد |
ى
لنبــــى حسن|حمد شوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|o|59 ي حسن محمود|زم |ح
لحسينى صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

346548 بــــ|لفتـــوح طه حج|بــــو|هلل سعيد |منتـــ  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

845545 حمد|هر |بــــر ط|ء ص|رس| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

54553 م عبــــده يوسف يوسف|هش ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

698o3o لمقصود محمود|لسيد عبــــد |رحمه مصطفى  لمنصوره|ره |تـــج

334|54 لس شهي  رسىم ذكرى كي  ى شمس علوم عي 
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4o3835 نه|حمد كتـــ|حمد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o377| محمد محمود محمد سنبــــل تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

85972o نوبــــ بــــطرس فهىمي حبــــيبــــ دوس|بــــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28|o63 وى|بــــر طنط|رص ج|كريم ن ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

76822o  عبــــ|هيم |بــــر|ج  |ندى ن
ى
حمد|س |لدسوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لعريش|ئ 

924556 ى |فيصل محمد بــــحر  لحرصى ج|حقوق سوه

|54846 لليثــــى|لعظيم |عصمتـــ عبــــد | سم سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

8|o|45 فظ|ح ح|حمد محمد صل| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|4833 ي 
ل|مه محمد كم|س|مصطفى هره|لق|ره |تـــج

59394 ي|محمد رمض
ى مصطفى ن حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

2234|| نور سيد محمد|يىح حسن  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

52256 لرحيم|بــــر سيد عبــــد |ء ص|ل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

69|996  يحن  رزق 
لحميد|لسيد عبــــد |مصطفى لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

37237| لرحمن|لرؤوف عبــــد|دل عبــــد|حمد ع| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

|22955 لرحمن عوف|بــــ محمد عبــــد |يه|ر |من هره|لق|بــــ |د|

4o48o3 هلل يوسف عرص|ذ محمد فتـــح |مع سكندريه|ل|بــــ |د|

526596 لعزيز سليم محمد|عمر سليم عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

453o3o م|لسل|محمود محمد عطيه عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

9|o44o ى  |لدين |م |محمد حس حمد يسي  ج|ره سوه|تـــج

49|485 ى |ي لكريم|حمد محمد عبــــد |سمي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4o8246 تـــه|لم شح|لحميد س|د فتـــىح عبــــد|زي |ره طنط|تـــج

4762|7 ي إسم|نور إيه
ى
ئى|لكن|عيل |بــــ شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26734o لليثــــى|حمد صبــــىح |سلىم  شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

48568 هيم|بــــر|لعزيز |هيم عبــــد|بــــر|ل |نو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|55824 ف ذىك عبــــد |عمر  لح|لرحيم ص|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

87o376 حمد معوض|ل |محمد جم ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

92566| نيوس  |نط|ن |لكس|لفى | |ري|م ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

535969 لح|لح فرغىل عطيتـــ ص|ء ص|شيم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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63|574 هد محمد|ن بــــشي  مج|حن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

699|9o |لعل|بــــو|حسن ممدوح حسن  طبــــ بــــورسعيد

3485o9 ى نطون|فتـــ بــــطرس |ر| كرستـــي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

836263 هيم|بــــر|بــــدين |ندي رشدي ع دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|32566 |ئى نجيبــــ حن|ئيل ه|مهر هره|لق|عه |زر

755458 وق  س محمد|هيم عبــــ|بــــر|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

85496o ن محمد|ل شعبــــ|محمد جم سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

|72787 ي 
ن|مي  عثــــم|ل|م مصطفى دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

3|22o ل محمد|لع|حمد عبــــد|عبــــي   ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9234|4 هلل محمود  |بــــدين عبــــد|ء ع|سم| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5397o| ل|لجم|لعليم سعد |ء محمد عبــــد |نجل لمنصوره|حقوق 

33986| هيم عفيفى|بــــر|رس عفيفى |دل ف|ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

522|25 ه عنتـــر محمود محمد| مي  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

54229| هيم خليل|بــــر|حمد |د |جه سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7o75|7 لم|بــــ تـــوفيق لبــــيبــــ س|يه|جر |ه لمنصوره|ره |تـــج

2466|2 لسيد|لدين |ل |كرم محمد فوزى جم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3685o ج سنوىس|ن محمود فر|يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

45||48 هيم محمد|بــــر|م |محمد هش |ضتـــ طنط|علوم ري

494o3| يد |بــــو|د محمد |محمد فؤ ى لنقيىط|لي  تـــربــــيتـــ دمنهور

43259| ف حم| ن|ر ف|رسر ده رسر لمنصوره|علوم 

435427 تـــ|لزي|تـــه سعد |آيه حسن شح سكندريه|ل|علوم 

3347|3 لعليم|حمد محمود عبــــد|محمود  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

487757 بــــ محمد عىل قرقورتـــ|يه|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42557o ين رض يف|د |محمد رش| رسر لشر سكندريه|ل|عه |زر

6|97o ف محمد زىك|محمد  رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

6||295 لح|يونس محمد ص| رن |نوعيتـــ فنيه طنط

6|3896 نم|لمقتـــدر غ|م عبــــد|حمد هش| |ره طنط|تـــج

6954|6 د|لجو|ن محمود ربــــيع عبــــد |يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63|752 بــــر سعيد|هدى سعيد ج ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

546678 هلل محمد حمد|د|د ج|لجو|ء تـــوفيق عبــــد|رس| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر
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76|295 ن|هيم عبــــده شعل|بــــر|ء |دع لسويس|معتـــ |علوم ج

494794 مر|منور حسن ع| حمد رض| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|3oo86 لدين|ل |ن حسن كم|ء شعبــــ|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

494277 ع|لبــــي|عمرو محمد نرص محمد يوسف  بــــ دمنهور|د|

475258 ويرس|جد محروس س|رتـــ م|س سكندريه|ل|ره |تـــج

|7|675 ى محمد حنفى حسن عبــــد |ي هلل|سمي  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

346|82 هيم|بــــر|د |ئى فؤ|د روم|فؤ س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

76|284 م محمد سيد|مريم هش لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

2954|2 ى مدحتـــ موريس ميخ|ك ئيل|رولي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

8oo44| حمد|حمد عىلي |ء |دع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o|o8| ى  تـــه|شح| بــــ حن|يه|كرستـــي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

877|2 هيم محمد|بــــر|د محفوظ حمدى |جه ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

|57622 حمد|حمد زىك |بــــسمه  ن|علوم حلو

33|386 ى شمس محمد محمود محمد بــــحي  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

847587 تـــ|نور شح|لدين |محمد عز  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

697843 حمد|لحميد |لسيد عبــــد |ء |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

36||44 لسيد مصطفى زلطتـــ|لسيد |محمد  |ره بــــنه|تـــج

6368o| هيم محمد|بــــر|بــــ |يه|محمد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|67257 حمد|تـــ |حمد هيثــــم شح| هره|لق|هندستـــ 

||5384 ىط|لع|عمر محمد محمود حلىم عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

782358 وق صبــــىح محمد  بــــ|لوه|لنبــــوى عبــــد |رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

22575 ن|لم|ل س|م مدحتـــ جم|هش ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

6||663 يح|لس|عىل | رض| رش |بــــ طنط|د|

847239 لحليم|م محمد عبــــد|محمد عص ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

|448o8 مل|ء سمي  حسن ك|رس| ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

5o99|6 ر|لنج|حمد |ده محمود محمد |حم عه دمنهور|زر

536857 وى|لص|د محمد بــــسيوئى محمد |زي ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

49923 مه رجبــــ محمد|س|ء |رس| ن|معهد فنى تـــمريض حلو
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629|72 مح عبــــد ربــــه محمد منصور|يه س| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

359892 لمجيد|هلل محمد محمد عبــــد|منتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

685742 لسيد|حمد |لسيد |ن |م شعبــــ|ريه ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

628548 بــــو عجوتـــ|حمد محمد رجبــــ | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8622o| ي مجدي|لش|يمن عبــــد|م |ريه
ى
ق تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

6o76o4 لبــــربــــرى|رس |ء محمد ف|رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5o739 د حنفى ميهوبــــ|حمد رش| ي سويف
هندستـــ بــــنى

|49|5 جد حمدي|لو|نىهي حمدي عبــــد كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2|8858 لدين حلىم مرىس|د|عمرو عم وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

5ooo39 متـــ مسعود محمد|آيتـــ سل تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

923234 ف عبــــد|مريتـــ  ك يوسف |لمل|رسر ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

26o|39 ف|هلل خل|عبــــد| نىه زكري هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o|||6 ى عىل عفر|مد |ن ح|لد رمض|خ مي  زيق|لزق|ره |تـــج

52692| ل محمد عىل محمد مهدى|جم ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|8o4| غزل محمد مدحتـــ محمود لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

68o732 حمد|لحفيظ محمود |ء عيد عبــــد |شيم ن|طبــــ حلو

245436 هيم|بــــر|نجوى خليل سيد محمد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

63562| |لبــــن|ن مدحتـــ محمد محمد مصطفى |يم| زيق|لزق|طبــــ 

272888 حمد|بــــر |م محسن ج دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|698oo مه|لخي  محمد سل|بــــو |يمن |ن |نوره |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

22764| ل|سلىم معبــــد بــــكر معبــــد بــــل ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

646oo5 ن|لطح|هيم محمد |محمد إبــــر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3|567o لىح|لفتـــوح عبــــد|بــــو |حمد |سلىم  هره|لق|ر |ثــــ|

|45287 لجيد|حمد عبــــد |كريم محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|9932 ه سعيد متـــول جميل حسن| مي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

497398 مع|لبــــصي  ج|جر يشي عبــــد |ه تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

7o5837 لفتـــوح خليل|بــــو |حمد محمد طلعتـــ |محمد  لمنصوره|حقوق 

8o|844 مل ذىكي|بــــيشوي جورج ك دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

886|9| د زىك شديد |مروه شد سيوط|بــــ |د|
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8|67o7 حمد|ر ربــــيع |ربــــيع عم صيدله بــــنى سويف

86957o ي ه|محمد 
شم|مي  مرتـــضى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

286374 لشوربــــىح |محمد مصطفى محمد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

6o2849 لدين جمعه|صم محمد علم |ع |هندستـــ طنط

647448 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|ح |لفتـــ|عبــــد| مه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

43568| |لسق|ئى محمد |لكيل|حمد سمي  | سكندريه|ل|حقوق 

282597 لم|حمد س|ضل |نعم محمد ف لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

25557o ح عشيش|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7||387 هيم|بــــر|مر |هلل ع|مصطفى محمود وحد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23o6|4 هر محمود قرئى محمود|محمود م سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

4|7246 حمد|لحميد |حمد عبــــد |مه |س|محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

9|8383 ن حسن عىل |حسن رمض سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

642677 حسن محمد تـــوفيق| هويد زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

7oo244 هيم صديق محمد|بــــر|زينبــــ  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

45o28 فع|لر|عمرو حسن سيد عبــــد  هره|لق|طبــــ 

7664|4 ره|سحق بــــش|ج  |ن| يوأن ره بــــور سعيد|تـــج

225564 ى |ي بــــينى|حمد محمود |سمي  لشر لمنصوره|حقوق 

|48o52 ىطي|لع|زق عبــــد |لر|يوسف محمود عبــــد  هره|لق|حقوق 

6926|4  محمد رج|لبــــ|ر عبــــد |من
ى
ي|هلل |ل |ق

بــــينى لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o537| لسيد محمود |محمود رجبــــ  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

337858 لموجود بــــيوم|لمنعم عبــــد|محمود عبــــد عه مشتـــهر|زر

759o65 ل تـــوفيق محمود|لرحمن جل|عبــــد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

82444 سمي  محمد حلىم رشيد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

76587 د|لجو|ء عبــــد |مح وف|سلىم س ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

438|6 منى رزق فوده محمود هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6476o عيل|سم|د عىلي |رص فؤ|لن|ء عبــــد |شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o|843 لحلوج |ء مجدى محمود محمد حسن |ول زيق|لزق|ره |تـــج

97944 لعزيز|هيم محمد عبــــد|بــــر|جر |ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3369|8 لحليم|بــــ عبــــد|لتـــو|لدين عبــــد|ح |محمد صل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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53o3o هلل|منيتـــ محسن محمد عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

52|5oo لشيىمي|دل محمود مصطفى |ء ع|ند عه دمنهور|زر

4822o| محمد مجدى حسن عىل حسن بــــ دمنهور|د|

|2|553 لدين عىل|ء محمد نجم |عىلي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

876793 ن محمد |محمد مدحتـــ حس سيوط|بــــ |د|

759626 حمد سيد محمد|ء يوسف |ل| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

849553 ن عيد محمد سعيد|رو لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

|57o84 ن سنوىس|حمد شعبــــ|طمه |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8o8665 لمحسن|زي عبــــد|عىلي محمد حج ي|عه |زر
|لمنى

4|5443  محمد |محمد 
ى
ره|بــــوغر|هيم |بــــر|لدسوق لشيخ|بــــ كفر |د|

|659|o م محمد محمد|ده عص|مي ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

222o57 لحكيم|حمد عبــــد|مح |ره س|س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

||962| بــــحر|ل|لم |لسيد س|يوسف مدحتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

649447 لعزيز|دى عبــــد |له|فظ محمد عبــــد |محمد ح ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

449oo| جورى|لبــــ|أحمد محمود أبــــو زيد  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

769456 ى جمعه عو| د|حمد حسي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

29632 ى عص ى عىل|حسي  م حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o2|4o حمد|هيم سيد |بــــر|هلل سعد |لرحمن عبــــد |عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4|o|85 ن|لسيد محمد رمض|يوسف  ى شمس| لسن عي 

228576 |نس بــــرسوم بــــسط|سيمون  هره|لق|حقوق 

683o87 لسيد|لعزم |بــــو |لسيد |د |منيه عم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

886762 مه عىل عيد |س|صيله | سيوط|صيدلتـــ 

5o2|55 هيم عىل|بــــر|هيم سعيد |بــــر|عمرو  لشيخ|بــــ كفر |د|

3|689o لسيد يوسف|م |سهيلتـــ هش ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

898667 بــــ عطيه |لوه|مصطفى محمد عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

2426o2 ى|بــــو|ح |لفتـــ|م عمرو عبــــد|سل| لعني  لفيوم|عه |زر

64275| درمحمد|لق|لسيد لطفى عبــــد|خلود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|3o3 ل موىس|لع|هلل محمود عبــــد |منتـــ  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

697369 ن|لسيد محمد شعبــــ|طمه |ف لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

696547 ف |ن |نوره بــــو سيف|لسعيد |رسر لمنصوره|بــــ |د|
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9|3o75 حمد |حمد عىل حسن | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

459589 ء محمد مصطفى محمد عبــــده|رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

||8465 بــــ خليل محمد خليل|مه وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

754353 لمغربــــى|حمد |لدين |حمد فتـــىح |يمن |بــــ |مهيتـــ ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

86|738 تـــ محمد|لح شح|طه ص دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|66963 هيم محمد|بــــر|مريم حسن  ضتـــ|ري/م بــــنى سويف|إعل

62|833 رتـــ|حمد محمد نو|محمود | دين ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

223287 ه محمد|د ج|زم محمد فؤ|ح كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

678594 لمنعم|حمد محمد عبــــد |يه | صيدلتـــ بــــورسعيد

38877 هيم|بــــر|لسيد |رس |محمود ي هره|لق|ره |تـــج

495448 لضويلم|عيل |مد إسم|حمد ح|محمود  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2|4o|o ضل|حمد ف|ء محمد |ل| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

776286 هر يوسف منصور|ء م|ل| زيق|لزق|ره |تـــج

8647o لبــــصي |لمعتـــمد عبــــد |مروتـــ محمد عبــــد  لفيوم|حقوق 

283922 عمر بــــدوى عىل معوض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|89o5 ن|م لقم|م|تـــم طلبــــتـــ |ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

324592 هيم|بــــر|بــــ |بــــو عتـــ|ل محمد |بــــل ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8457o| لليثــــي|حمد |لد |عمر خ ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

7577|5 لسيد|حمد |لسيد سيد |محمود  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

4o7|o8 زى|سمر محمود أحمد حج سكندريه|ل|حقوق 

5||637 هلل|ن فتـــح |سعيد محمد سعيد سليم |طبــــ طنط

6|6579 ى شعبــــ ف حسي  قتـــ أرسر ن|أرسر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7782| لرحيم|يوسف ربــــيع محمود عبــــد ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

2397|| فظ|ئى حشمتـــ ح|ن ه|نوره هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

28o652  د| مي 
ى
ود|محسن صدق دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

894|oo يتـــ حلىم محمد |م| ئى رسر سيوط|طبــــ 

238675 هر مصطفى|يوسف ط| رش هره|لق|حقوق 

|54o96 هيم موىس|بــــر|هيم بــــدير |بــــر|محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

358696 ي زيد|هلل مجدي عبــــد|يتـــ |
ن|لمرضى مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6|o776 لقطرى|لعزيز |محمد محمود عبــــد | رن لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل
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297573 حمد عبــــد ربــــه سليم|م |سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o6976 حمد|لسيد |لعزيز |لسيد عمر عبــــد| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8466o8 ف محمد حسن| |رن رسر ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

84o545 هيم|بــــر|هر |لط|نسمه حسن  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

886856 ي |طف عبــــد|ع| رن
لحميد سويفى سيوط|ره |تـــج

7o455| نه|حمد شبــــ|م محمود |محمود هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

764|4| ن ضى|لعزيز ر|رق محمد عبــــد |ط| مي  ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

679686 هلل|د |هيم ج|بــــر|رس فتـــىح |ء ي|رس| لمنصوره|ره |تـــج

2532o |لعل|بــــو|سلىم سمي  سيد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

644897 عيل شلبــــي|سم|ن |حمد حمدى رمض| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

24898o در بــــندق|لق|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد|رقيه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|788| سمي  محمد مصطفى محمد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o9354 |لمو|مد |ن ح|ر عزوز زيد|لغف|عبــــد 
ى
ق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

|بــــطنط

53o|8o غ|لصبــــ|سلوي سمي  محمود عىلي  ضتـــ دمنهور|علوم ري

5o43o| لرحمن|لدين محمود عبــــد |ح |رضوى منتـــرص صل إلسكندريتـــ |تـــمريض 

|64372 لسيد جودتـــ|م |عمرو عص حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

699232 حمد|لسيد سيد|ن سعد |ن رمض|حن لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|2243| حمد|يوسف عىل يوسف محمد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|44|43 نسمه سيد محمد موىس ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6236o7 لحميد محمود|جر سعد محمد عبــــد|ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

626753 هيم|بــــر|رغده سعد زغلول  زيق|لزق|نوعيتـــ 

85368o هيم|بــــر|م محمد |هلل عص|منه  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

284o54 للطيف|هيم محمد عبــــد|بــــر|ر |عم ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

432o75 ه حلىم كم| لبــــيوم|لعزيز |لدين عبــــد |ل |مي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2|4346 لح|لحميد محمد ص|محمد عبــــد| رن هره|لق|بــــ |د|

85|32o لكريم|ح بــــشندي سفينه عبــــد|سم لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

368625 رثــــ محمد|لو|م عبــــد|حمد هش| ى شمس حقوق عي 

762o68 لرحمن|لسيد عبــــد |ء وليد |سم| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

6462o مي محمد محمد|بــــوثــــينه س لفيوم|عه |زر
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26o|2o لبــــدوى|ره محمد محمود |س شمون|نوعيتـــ 

784655 لح يونس|حمد محمود ص| زيق|لزق|عه |زر

6864|7 ن|ر سليم|ن عم|هيم سليم|بــــر| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

5o8o57 حمد محمد حسن|فرح مصطفى  سكندريه|ل|صيدله 

7862o| هلل|هلل عطيه عبــــد |ء مصطفى عبــــد |وف ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

492262 ئى|للبــــ|محمد حمدى محمد محمد  تـــربــــيتـــ دمنهور

54o437 لغنى مصطفى|لغنى محمد عبــــد |م عبــــد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

69694 د جودتـــ|لجو|هيم عبــــد |بــــر|محمد  ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

75o84| ن|لرءوف محمد شعل|حمد عبــــد |ريم  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

369622 مه|ح حم|لفتـــ|لسيد عبــــد|ح |لفتـــ|يسن عبــــد م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

3|577| ي |نوره
|لعل|بــــو |حمد |ن لطفى |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|75556 لعزيز|مصطفى محمد سيد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

44||o4 لحليم عزبــــ|حمد عبــــد|بــــرين محمد |ص لشيخ|بــــ كفر |د|

882oo3 هلل  |رص عبــــد|لن|لدين عبــــد|ء|حمد عل| سيوط|حقوق 

78929| لد عىل يوسف رستـــم|ر خ|مي زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

629847 ي
حمد|لسيد |ء محمد حسن |ضى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26o4|9 م|روق محمد سل|يمن ف|ن |يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7o8|4o لسيد|ن محمد |حمد محمد عثــــم| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

4|2663 ه | بــــ هرجيلتـــ|لوه|حمد عبــــد |مي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

85o5o2 هلل محمد زيد| |عط| مه لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

754529 مريم محمد سعد محمود عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

279o8| لوكيل|مد مرىس |م ح|سل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|58538 ه هش| لعريف|حمد محمد |م |مي  لفيوم|عه |زر

2|5o22 مل|حمد ك|يوسف وليد مجدى  ن|حقوق حلو

|7o774 زم محمود حسن عىل|ح |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

756923 لح محمد|م محمد ص|عص عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

68|4|o تـــ|هيم فرح|بــــر|رق |هيم ط|بــــر| لمنصوره|هندستـــ 

3433|4 ن|حمد حس|ندى محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

78o739 هيم|بــــر|هلل |ل محمد عبــــد |نه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر
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2667o6 هلل| |جر حمدى عىل عط|ه |ره بــــنه|تـــج

849823 ى مخلوف عبــــد هلل|سندس حسي  لجديد|دي |لو|طبــــ بــــيطرى فرع 

8877o4 ن عىل محمد |ن رمض|حن ي صىح 
سيوط|معهد فنى

9|26o9 لسيد محمد  |رص |لن|هلل عبــــد|عبــــد ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

328569 ر|لعط|لسيد حسن |محمد مجدى  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

8o7879 ى مني  جميل حن|ك |رولي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

252276 لسيد|لمنعم |حمد محمد عبــــد|خلود  |صيدله طنط

37353 طمه يونس ذىك جوده|ف لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

268|8 حمد|لد رجبــــ |مريم خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8o9965 م|لسل|مرعي محمد مرعي عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

93342 ي|ر
لسيد|محمد جبــــر | ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

42|28 هيم محمد|بــــر|لد |ء خ|سم| هره|لق|علوم 

2|753o لم|م هيثــــم محمد محمد س|سل| هره|لق|ره |تـــج

5|9|49 ي|ح شبــــل محمود |ء صل|رس| ر|لىح  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

5o424 بــــر محمد محمد|عمر ج حقوق بــــنى سويف

68o555 للـه|حمد يوسف عبــــد |لسيد |حمد |ء |ل| لمنصوره|بــــ |د|

833898 ء عنتـــر محمد حسن|سم| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

57899 بــــو بــــكر محمد|لمحسن |م عبــــد |سل| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

335o7| ى|طمتـــ محمد عبــــد|ف لرحمن حسني  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

45o|69 فع|لش|ىط |لع|لمجد عبــــد |بــــو |محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4634o3 ي|لسعيد مسعود |دتـــ |حم
لففى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

6oo847 ر|لعط|هيم عىل |بــــر|ء عزتـــ |عىلي |بــــ طنط|د|

9o9394 ي |حمد عبــــد|يه محمود |
لغنى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

86644 لحميد|لحكم عبــــد|حمد عبــــد|مروه  ن|حقوق حلو

6324|9 هلل حميد|م عطيه عبــــد|ء محمد س|رس| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9|4467 لح  |لرسول ص|ره بــــخيتـــ عبــــد|س سيوط|طبــــ 

2|4886 زم مرىس محمد مرىس|ح ى شمس| لسن عي 

8|5297 ندي ربــــيع نرص حسن ي|نوعيتـــ 
|لمنى

76o57o هيم|بــــر|تـــفى يشى محمد  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 
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266635 در|لق|دى عبــــد|له|محمد عبــــد| نور ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|39o89 ن مصطفى|سهيله مصطفى سليم ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

475|86 بــــ|كريم وليد سعد حسن حمدى خط سكندريه|ل|ره |تـــج

7o8996 ل حسن حسن|ح كم|مل صل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

762425 ش|هيم لو|بــــر|لسيد محمد |محمد  ضه بــــور سعيد|ري/تـــربــــيتـــ

37725 ح|لفتـــ|لح عبــــد |ن ص|م رمض|سل| ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

48989| لمحسن|هلل حلىم مصطفى عبــــد |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7799|7 حمد|لحميد محمد سيد |م محمد عبــــد |وس زيق|لزق|هندستـــ 

4756| هيم|بــــر|محمود تـــوم | محمود رض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

43o282 ى محمد|أيمن ح| رن فظ أمي  |ره طنط|تـــج

7o356| ن|ن مصطفى عثــــم|عثــــم| رض| ند|ر ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

227994 ي
هيم طلبــــه عىل|بــــر|طلبــــه | دئى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2263o5 ى  لسيد بــــدوى محمد|محمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

687643 لمحمدى|لمنذر |حمد |رس |ندى ي لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

857693 ح محمد|لفتـــ|دي عبــــد|طمه ن|ف ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|28o46 لم|لسيد س|م محمد |حمد هش| لفيوم|عه |زر

6|726o ي
حمد|محمد مصطفى | دئى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8|5266 ي
بــــتـــ فرج|هر ثــــ|م| سيلفى ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

246822 بــــ|لسيد حج|رق رشدى |م ط|هش تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

3|69|o ل بــــيوم|حبــــيبــــتـــ سمي  جل ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

62o||o  |رحمه عز 
ى
يد|حمد ف|لدين شوق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

869|27 مد مرىسي|حمد نبــــيل ح| ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

345||6 حمد|د محمد عىل |ء عم|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

757952 متـــ|حمد سل|كريم محمد  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

692473 رص محمد محمد خليفتـــ|ن| حل ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

2634|3 م|م|حمد |هيم |بــــر|ر عرفه |من |بــــ بــــنه|د|

888493 ى مسعود  | يىلي|رص |لن|عبــــد| يوستـــي  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

778368 مر محمود عطيتـــ|طمه تـــ|ف زيق|لزق|حقوق 

88585  عبــــد|ف
ى
|طمه دسوق

ى
لحميد دسوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

844479 ى عبــــد|ندي  هلل|دهم حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 
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692859 ن|لحميد عطو|حمد عبــــد |ن |ح عطو|سم لمنصوره|علوم 

4373|7 ه|لس|هيم |بــــر|لسيد |تـــن نبــــيل |ف حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

85o7o3 لسيد|حمد خرصى عبــــد|ء |سم| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

355739 بــــدين عفيفى|لع|محمد زين | ر|ي كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

|26833 رق محمد تـــوفيق|منه ط ى شمس هندستـــ عي 

5o585o لسيد محمد|ن |حمد عىل شعبــــ| سكندريه|ل|علوم 

229o22 هر|لظ|ه عبــــد|لل|لمجيد عبــــد|منيه عبــــد| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|32|5 ر|حمد محمد زيد نو|منيتـــ | |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4|795 نور عرفتـــ|دل |محمد ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34o922 لففى|لسيد |حمد |لسيد |لرحمن |عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

27o3o| يف حمدى محمد حسن| حمد رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

355|35 ى عىل رسح|ء عىل ي|رس| ن|سي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

694||o لبــــسيوئى|محمود مصطفى مصطفى  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

885276 ي|ر
 عي| ئى

ى
د |فريد شوق سيوط|بــــ |د|

|7666| حكيم| مريم مرقس حن لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

263633  عبــــد |سل|
ى
حمد|لحكيم |م مىح شوق |نوعيتـــ بــــنه

643837 حمد حسن|ء حفنى حسن |سم| بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

36296 بــــر محمد محمود|محمد ص كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

352686 حمد|م |لسل|هيم عبــــد|بــــر|محمد  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

83763| ن يوسف محمد|روفيده رمض رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

67632o لجمل|رس عبــــده محمد |ره ي|س ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

776737 ي|كريم مهدى بــــ
ز مصطفى ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 

تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

675692 لبــــرى عبــــده|ندى محمد محمد  طبــــ بــــورسعيد

588oo ي|لش|جح طه عبــــد |وليد ن
ى
ق ره بــــنى سويف|تـــج

|68846 هيم|بــــر|ن |م عثــــم|ء هش|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

87o56| ل|لمولي كمبــــ|حمد عبــــد|ء |رس| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد
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482526 م عىل|لسل|عىل عبــــد | رن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

648|92 لنبــــى حسن|ء صبــــىح عبــــد |وف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|7247 زر |م مرشد تـــوفيق ع|بــــر| سيوط|هندستـــ 

87682o لطيبــــ قوشتـــي |يمنى محمد  سيوط|بــــ |د|

695297 ى|لحس|لسيد محمد |ل |طمه جم|ف ني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8559| ى|حمد تـــوفيق ي|ء |رس| سي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8o524 مد عطيه|لمعىط ح|سميحه عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|74|| ىس|لعبــــ|وليد محمد | ن|نرف ط|ر دمي|ثــــ|

6oo53| وى|لشن|حمد محمد خليل | ي صىح طنط
|معهد فنى

52|258 لعزيز|ح عبــــد |لفتـــ|لعزيز عبــــد |ر عبــــد |من تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

629o|7 در|لق|لحميد عبــــد|ح عبــــد|ء صل|رس| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o2874 ن|بــــسمه فوزي زىكي عثــــم ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

3||556 د يوسف نعيم فلتـــس|م عم|بــــر| ى شمس هندستـــ عي 

|62394 لد محمد عىل|مصطفى خ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

246485 مر|بــــو ع|لحميد |سعيد عبــــد | محمود رض ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

69o852 م|م|بــــسمه لطفى نرص  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5o3846 بــــ|لوه|محمود محمد سعد متـــول عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

22o652 هيم حسن|بــــر|لد |خلود خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

236639 ء سمي  محمد سعد محمد|سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2|5o95 ن|يوسف ثــــروتـــ سمي  عري هره|لق|هندستـــ 

2|6747 س|لعظيم عبــــ|لد عبــــد|حمد خ| ى شمس هندستـــ عي 

8o37|5 نور محمد|حمد |ء |لشيم| ي|طبــــ 
|لمنى

895979 د  |د ميل|طف فؤ|ع| رين|م ج|بــــ سوه|د|

43659| ق|لحميد |ء محمود شلبــــى عبــــد|ل| وى|لشر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o287o د جمعتـــ|حمد حسن فؤ|ن |رو سكندريه|ل|عه |زر

6o|5|o لعزبــــ عوض|لسيد محمد |م |سه |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

45|59| لمنىح |لسميع |لسيد محمد عبــــد|حمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

693936 دى|له|تـــ عبــــد |محمود فريد بــــرك لمنصوره|بــــ |د|

85o5|| حمد|دريس |حمد |زم |ح لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

88oo42 ض |ثــــيو رفعتـــ مني  ري|م سيوط|طبــــ 

|53o|8 لصبــــور|حمد عبــــد |بــــر |عمر ج هره|لق|م |عل|
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|226o6 ى | بــــر|حمد محمد ص|لفيصل |حمد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6ooo|8 |يوسف محمود محمد 
ى
لدسوق |طبــــ طنط

89|932 ج |لح|بــــو|لد |ء هريدى خ|شيم ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|22284 لدين|لرحمن عز |حمد عبــــد |مريم  ن|هندستـــ حلو

827662 ن|دل وزيري رشو|حمد ع| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

45|o59 لرحمن حسن|للطيف عبــــد|ح عبــــد|هلل صل|عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

4959|o لسيدقشيوط|رتـــ محمد محمد |س سكندريه|ل|بــــ |د|

762276  محمد |لشو|محمد صبــــرى 
ى
وندي|لل|دق بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6|4495 هر|لظ|لرحمن عبــــد|مه عبــــد|طمه أس|ف لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|23725 لنرص|فظ سيف |م عمر ح|عمر عص هره|لق|حقوق 

848o6o وي|دم بــــسط|طمه كردم |ف ن|سو|تـــربــــيتـــ 

7|6228 ن|لم سلط|لم عىل س|فخرى س| رن ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

78o293 حمد مصطفى|مصطفى يشى  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

347|83 لمجيد|م عبــــد|م|نم |حمد محمد غ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

622994 حمد|ر يونس |لستـــ|محمد عىل عبــــد  سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

535776 لعزم درويش|بــــو |مد |مد ح|حمد ح| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

685623 ى |هيم |بــــر|ن |نوره زي|لمغ|هيم |بــــر|مي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2484o2 ي|ر
س محمد|ن محمد عبــــ|رمض| ئى ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

42|396 ح|لسيد صل|محمد | ر زكري|مي لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

33o642 هلل|ح عبــــد|لفتـــ|هلل عبــــد|طمتـــ عبــــد|ف |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

9o844| هيم |بــــر|نىح  وهيبــــ عدل | ج|بــــ سوه|د|

|49793 دل محمود محمد|محمد ع ن|تـــربــــيتـــ حلو

453o56 هيم محمد|بــــر|م محروس شفيق |عص لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

24o56o حمد|م مصطفى |م هش|ريه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

477556 م|لسل|لح عبــــد |يمن ص|سلىم  سكندريه|ل|بــــ |د|

228o9| ى |ي ى عيس|سمي  لعزبــــ حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

446226 نم|محمود أحمد عىل محمود غ ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

528764 حمد محمد دبــــور|لدين |ج |تـــ ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 
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686799 لديسىط|هيم |بــــر|لديسىط عوض |مل | لمنصوره|علوم 

8|9662 ى دي فوزي موىسي|ن| روجي  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

7353o د|ن محمد ج|رفيدتـــ شعبــــ لفيوم|بــــ |د|

527643  عبــــد |مه |س|رضوى 
ى
م صقر|لسل|لدسوق سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

3||42 لمغربــــى|حمد محمد |تـــ |تـــفى نش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

87797| م  |ه هم|لل|ء محمود عبــــد|لىمي سيوط|تـــربــــيتـــ 

4|6o3| بــــو قمر|لمول |ء مصطفى عبــــد|سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

54569 ى عبــــد |ل ي|ء جم|رس| لحليم|سي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|25|8 حمد|لعزيز |حمد حمدى عبــــد |محمود  ى شمس حقوق عي 

678438 لمعىط|حمد محمد عبــــد |ريم  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

37243 حمد عىل خديوى| |رن تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

626363 حمد عىل زيد|ر فتـــىح |هبــــه مختـــ زيق|لزق|بــــ |د|

84o765 دل عزبــــ محمد|محمود ع لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

53485 منى فتـــىح محمد بــــكر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

48544| حمد عىل|زينبــــ حمدى عبــــده  سكندريه|ل|ره |تـــج

3|23o4 وق  ف عبــــد|رسر ى |لمؤمن |رسر وى|لفرم|مي  |ره بــــنه|تـــج

223883 حمد|بــــ محمد محمود |يه|بــــسمه  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

42o99| موزه ثــــروتـــ رزق أحمد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6785o7 ن لعجىم خليل|محمد شفيق شفيق | مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

428492 لفتـــح زين|بــــو |ن محمد |طمتـــ شعبــــ|ف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

59683 ى |محمود مصطفى ع هلل|شور في  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5o8872 |لسق|لد محمد حميده |حمد خ| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

267o28 ى|من  حسي 
ر مجدى محمد عفيفى ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7522oo عيل|سم|لسيد |عيل |سم|جد محمد |م عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

896354 نيس شنوده |م |ره س|س ج|صيدلتـــ سوه

263|53 وق عبــــ س مرصى|س جوده عبــــ|رسر ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

6|76o2 لعوضى|حمد محمد |حمد | ط|حقوق دمي

853382 لدين عىلي عىلي|ء|لرحمن عل|عبــــد ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

8842|| ه عبــــد| ض محمد  |هلل ري|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

7765| مل|س ك|ندى حسن عبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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6|8|8 تـــه عويس|سهيلتـــ عزتـــ شح تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7|o732 ى سلط|لسيد |مه |س|هيم |بــــر| ن|لعشر لمنصوره|ره |تـــج

694336 س|لد محمد عبــــ|ء خ|ل| لمنصوره|علوم 

8|2848 لرحيم|عىلي محمود عبــــد| نور ي|بــــ |د|
|لمنى

4|43o6 وى|لهند|حمد |هند محمد عىل  |تـــربــــيتـــ طنط

34|o5 ي محمد|ل|بــــر |طمه نبــــيل ج|ف
لفى هره|لق|بــــ |د|

637437 ن|هيم محمود رمض|بــــر|يه | زيق|لزق|نوعيتـــ 

436543 حمد مجر|لعزيز محمد |محمد عبــــد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

27|646 وى|لمك|حمد |حمد محمد |هند  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|76585 لنمر|لسيد |هلل محمد |ء محمد عبــــد |هن ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

9|9438 هلل محجوبــــ فول بــــكر  |عبــــد |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

8935o حمد محمد حسن صقر|ء |رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

3|288 ف|ندى محمد عىل خل هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5o|424 ى حن|بــــ| بــــتـــ|ثــــ| نوبــــ معي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

233875 بــــ درويش|لوه|دل عبــــد|حمد ع| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

89894| لرحمن عىل |ء محمود عبــــد|شيم ج|بــــ سوه|د|

92744 مروتـــ مجدى خليل محمد دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

353625 تـــم مصطفى محمود|مصطفى ح هره|لق|لعلوم ج |ر |د

487799 ى عبــــد|عبــــد ى عبــــد|لمنعم حسي  هلل|لمنعم حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

|44o3 ل عدلي مقبــــول|مصطفى جم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

629272 ف مصيلىح |محمد  لسيد عطيه|رسر تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

482393 ه محمد|لل|ىط محمود عبــــد |لع|عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3235o ى عوض|يوسف  حمد دردير حسي  هره|لق|حقوق 

2329o3 ح|لفتـــ|لحليم عبــــد|م رجبــــ عبــــد|ريه ن|بــــ حلو|د|

422766 هلل تـــوفيق|بــــسنتـــ محمود عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

623293 لدبــــوىس|منيه محمود محمد | ط|حقوق دمي

23299o م يوسف عفيفى|د عص|جه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

637943 لسيد|لحميد مصطفى |لد عبــــد|ر خ|مي زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

785637 له حسن عىل حسن|ه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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898o74 حمد |محمود فتـــىح محمد  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|4557 عيل يوسف|سم|محمد صبــــرى | رول هره|لق|بــــ |د|

249668 لقط|لدين حسن |يمن سعد |رغده  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

673|8 هيم عىل|بــــر|ن حسن |هدى رمض عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

3|3933 |روق حن|ف| فليبــــ ذكري ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

777|56 وق محن  عبــــد   س|لمنعم عر|رسر
ى
لم|ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

26||22 ن جمعه زيد|ف رمض|عف |صيدله طنط

756853 لسيدعمر|ن |هد سليم|مه مج|س| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

887oo8 ى جرجس وديع يوسف | يوستـــي  سيوط|تـــمريض 

|8|54 ى عص|ي هيم|بــــر|بــــر |م ج|سمي  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

69|823 محمد محرم محمد يوسف عىل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84|974 ي محمود حسن|ف
ى
طمه دسوق ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

26|437 حمد|هيم |بــــر|هيم |بــــر|حمد | زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

455|33 ر|ح نو|لفتـــ|فتـــ عبــــد|محمود ر سكندريه|ل|حقوق 

77o457 م|حمد محمد هم|هيم |بــــر|د |زي زيق|لزق|هندستـــ 

5o3o47 در|لق|لسيد عبــــد |هلل |حمد عبــــد|ر |مي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

823o74 ق|لرز|ه سيد عبــــد|لل|ره عبــــد|س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

76668o د سعد حسن محمد|زي ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

88o9|o ى صغي  |ء مصطفى حس|زهر ني  سيوط|تـــربــــيتـــ 

6o3834 ي
ي|لفضل |بــــو|ء محمد محمد |ضى

ى
ق لصي  |ره طنط|تـــج

627883 لجبــــري|لدين محمد |ء |زن عل|م لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

898o79 ن |حمد سليم|يحن  عىل  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

263o|6 هيم|حمد إبــــر|لسيد |له عزتـــ |ه لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

84799o دو|طف ضوي ج|ء ع|عىلي |ج طبــــيع قن|عل

|5|939 لد|حمد خ|حمد |ضىح  ن|علوم حلو

842|78 نم شبــــيبــــ محمد|نده غ|ر دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

6oo86o خ|بــــوفر|م |م|مد |سم ح|مروه ق |ره طنط|تـــج

2|345| ن|لدين محمد رضو|حمد سيف |ره |س ى شمس|د| بــــ عي 

3563o2 ىط|لع|بــــو مسلم رجبــــ عبــــد|حمد | |حقوق بــــنه

427752 لشىس|لسيد  |هر |لظ|لد عبــــد |محمد خ |طبــــ طنط
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54|5oo كشك| محمد حسن زكري تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

85532o ئيل نصيف|ك ميخ|جورج مل |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

8o||35 ي|لش|ء محمد سيد عبــــد|ل|
ى
ق ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

336562 ى|م هيم مسيحه|بــــر|سمي  | رتـــي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9||253 ه |لل|ء محمد خلف عبــــد|صف ج|صيدلتـــ سوه

26|462 لننى|رق عىل |حمد ط| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|39379 لم|لع|لمنعم مصطفى |ن مجدى عبــــد |نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|322|o ى ش |روق حن|كر ف|كريستـــي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5o739o ن م عىل|لسل|وليد مصطفى عبــــد| مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4||335 هيم محمد ديكو|بــــر|متـــ |هدير سل |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

835|3o دق|لح ص|لحسن ص|بــــو|طمه |ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

358o95 لمنعم محمد|لد عبــــد|محمد خ ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

8|2926 هيم قطبــــ|بــــر|لدين |حمد عز| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

764495 |هيم رخ|بــــر|بــــر |حمد ص|محمود  هندستـــ بــــور سعيد

757386 سعيد محمد سعيد محمد تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

877262 ه عىل  حمد سيد  |سمي  سيوط|تـــمريض 

5245o7 لحليم|رق محمود عبــــد|محمد ط سكندريه|ل|بــــ |د|

42624| لسيد محمد محمد|حمد |ندى  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

24o|4 تـــ محمد سيد رجبــــ يوسف| مي  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

9o969 ى|ح مج|حمد صل| هد حسي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

25o7o3 ف عبــــد|ء |عىلي بــــو حطبــــ|لنبــــى |رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

325783 ى محمد حمد|ف ن|طمتـــ محمد خرصى ن|تـــمريض  حلو

695463 لدهبــــ|بــــو|هيم محمد |بــــر|كريم حسن  لمنصوره|بــــ |د|

5|85|8 غ|لصبــــ|لسعيد |رس |ر ي|من بــــ دمنهور|د|

|2||82 ج|لمز|حمد|لد مصطفى |عمر خ هره|لق|حقوق 

52972| عيل عطيتـــ|سم|رص |لن|لرحمن عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

876266 م حسن مصطفى خليل |حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35o|3 مد يشى|م ح|هيم هش|بــــر| ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

675262 لفتـــوح|بــــو|م محمد فريد |فريد هش لمنصوره|ره |تـــج
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|67725 هديل محمد عطيتـــ محمود ى شمس|د| بــــ عي 

|474o2 ىط|لع|حمد عىل عبــــد |محمد حسن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

52o|85 |د عبــــد |لجو|لمقصود عبــــد |ء محمد عبــــد |رس|
لمقصود

تـــمريض دمنهور

|32887 لعزيز مصطفى|ل عبــــد |كم| يش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33463| د فهىم يوسف|نوبــــ ميل|بــــ| ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

833o| شد|لق ر|لخ|جر محمد عبــــد |ه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7933|9 حمد|م |لسل|لعزيز عبــــد |دى عبــــد |له|عبــــد  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

42224| لحميد|حمد عبــــد |ل |مل جم| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

92424o س عىلي |مروه محمد عبــــ ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

|633o9 حمد حسن|له حسن |ه هره|لق|حقوق 

445o28 د|لضي|دى |له|حمد حسن عبــــد |طمه |ف سكندريه|ل|بــــ |د|

|2o9|2 هلل محمد|لرحمن عمرو عبــــد |عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

269o| ن محمد|ء محمد رمض|رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|4|7|o ف محمد عبــــد |محمد  لحليم|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

8||725 لحليم محمد|مي محمد عبــــد ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

259o92 |ريمون حليم رزق حن تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|5824 مريم مجدى محمود محروس لفيوم|عه |زر

643248 د يوسف منصور|لجو|منيتـــ عبــــد | زيق|لزق|نوعيتـــ 

449955 بــــ|دل محمد محمد بــــكرى شه|ن ع|يم| |هندستـــ طنط

|32837 شور|محمد جبــــر ع| سلىم زكري هره|لق|حقوق 

788|95 ود|هلل غنيم فرج د|عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

||9667 شد محمد|حمد ر|ن |رو ن|فنون جميله فنون حلو

6|68o8 لىك|لم|حمد |هر |بــــر ط|بــــسمتـــ محمد ج معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6936o| لبــــوه|لحسينى |لحسينى |لغمرى |لؤى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8o775 وق هند ل|لهل|لعزيز |وى رجبــــ عبــــد |رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

79|934 لسيد|تـــتـــ |لسيد شح|حمد | ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

7533o6 دل فوزى محجوبــــ|حمد ع| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

77295o هيم|بــــر|مد مأمون |ل ح|هلل جم|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر
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5|88o حمد معوض محمد|منيه | صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

427484 فظ حسن|لمعىط حسن ح|لرحمن عبــــد |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

249438 هلل|بــــ |د ج|ن محمود محمد رش|نوره لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

4427| ى روس عطيه|سك|مح وليم |س| مي  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

786365 لصغي |لعزيز محمد |هند محمد عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

45464 يمن محمود محمد|محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2935o6 ن|د عبــــيد عثــــم|كريم محمد ج ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

58984 ديوس|هيم فرج قل|بــــر|مريم  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

6767|7 لحميد|عيل عبــــد |سم|دل |م ع لمنصوره|حقوق 

4|2559 ي|ر
لمحروق|ل طلبــــ |محمد جم| ئى |بــــ طنط|د|

4|4582 لسيد مرزوق محمد|م |سل| سكندريه|ل|حقوق 

|46486 د محمد|لجو|م عبــــد |هلل هش|منتـــ  هره|لق|حقوق 

44223o لسيد عيشه|هلل محمد |هلل محمد عبــــد|عبــــد |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

699233 م|لسل|عبــــد | م عط|لسل|ن عبــــد |حن صيدلتـــ بــــورسعيد

36|634 ى|مبــــ|عيل |سم|طمه |ف بــــى حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o|849 رص سعد مهدى عىل|سعد ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

636o78 رس فتـــىح محمود عىل|ء ي|ل| زيق |لزق|تـــمريض 

2298||  عيس |
ى
حمد|يه دسوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o9535 لطوبــــىح |هيم |محمد مجدى محمد إبــــر |بــــ طنط|د|

45|83| طر|لمجيد عىل خ|ح عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |عل ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

526672 ن يوسف|يكل مكرم جبــــره سمع|م |ضتـــ بــــنه|علوم ري

54624| هلل| |لرحمن محمد تـــوفيق قطبــــ عط|عبــــد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

534628 ن|م عنتـــر عىل محمد شعبــــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3o54| ى صبــــىح مسعود|رحمه س م حسي  ن|حقوق حلو

449392 ر|هيم فتـــىحي محمد دويد|بــــر|م |ن هش|مرو |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

336|o3 لحميد|ر يوسف عبــــد|ء مختـــ|رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

762o5o |نم ند|لعزيز غ|ء محمد عبــــد |شيم لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

2|2528 لرحمن|لسيد عىل عبــــد |تـــم |محمد ح ى شمس|زر عه عي 
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2|65o2 لسعد|بــــو|هيم |بــــر|رق |هيم ط|بــــر| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

634763 لعزيز غريبــــ حسونه|حمد عبــــد|عمرو  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

265|o8 حمد صبــــرى حمدى عيس| |ره بــــنه|تـــج

445647 ف لؤى محمود |يوسف  هيم|بــــر|رسر |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

|225|6 ن|يوسف عمرو حسن سليم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

9|8395 وى رزق  |هلل سيد قن|عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

34|oo9  محمد عبــــد|لبــــ|م عبــــد|محمد عص
ى
 |لبــــ|ق

ى
|ق
ف|لصو

ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

863548 ى ن صديق|نزيه دكر| مي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4942|4 للطيف محمد خليل|ن عبــــد |م رمض|هش ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2|369o لد بــــيوم مصطفى|عمر خ ى شمس|تـــج ره عي 

||7|35 |ئيل كوستـــ|رص ميخ|يكل ن|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

234296 ل عىل محمد عىل|كريم جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|4|68  محمد|زم |م ح|حس
ى
حمد شوق ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

52oo67 متـــ|ح سل|لفتـــ|ره فتـــىح عبــــد |س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

46332 ن|بــــ عوي|لتـــو|هيم محمد عبــــد |بــــر| هره|لق|حقوق 

43265o ف محمد عبــــد |لميس  رتـــ|هلل عم|رسر |ره طنط|تـــج

274568 سلىم سيد مصطفى سعيد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

283234 حمد عىل فهىم محمود يشى| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2622o7 طر|طرخ|م منصور خ|محسن س زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

358o89 لمجيد|حمد عبــــد|دل محمد |ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2877o7 ح|لفتـــ|م فريد عبــــد|هش| دين ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

84|78| ؤس طلعتـــ فرج ملىطي|ميتـــ ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

85366| ى مسعود|سندس ف روق حسي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

337389 دل محمد محمد|منيتـــ ع| لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

25866 منى عىل معوض مدبــــول ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

26o344 لسيد خرصى|م مدحتـــ حسنى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4359o4 ء سعد محمد عىل شنبــــ|رس| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

325882 ى هندى |ي بــــ|لتـــو|هيم عبــــد|بــــر|سمي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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338o65 ي
لحليم|ء محمد عبــــد|محمد ضى |بــــ بــــنه|د|

8334o8 ي محمود محمد محمود
مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

|7o54 هيم|بــــر|لكريم |د عبــــد |بــــسمه عم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

86o288 ى |نهله حمدي  حمد|مي  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

7|5|33 صل|مني  مصطفى محمد محمود و ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

685244 |فظ  محمد |ن ح|فظ محمد عثــــم|ء ح|رس|
تـــى|لمكبــــ

لشيخ|بــــ كفر |د|

3469oo م|لتـــه|حمد |م سيد |سل| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

7|292| هلل|لعربــــ بــــ|حمد حسنى شيخ |ندى  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

697963 لعوضى|لسيد |لحفيظ |يه محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

7oo|5| للطيف عىل|م عىل عبــــد |حل| لمنصوره|بــــ |د|

85o6|| لرحمن سيد|حمد محمد عبــــد| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

|623|6 عيل|سم|محمد ربــــيع محمد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

7|o326 حمد محمد جمعه|وه |بــــو حل|محمد  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

782352 لرحمن عىل|لحكيم عبــــد |رحمه عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

267729 ي|يوسف صبــــىح يوسف 
ط|لىحى تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

364952 حمد متـــولي|محمد لطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6964o9 لمرشدى|لمنعم |لحسن عبــــد |منى  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

9o8|o5  حنيدق عبــــد|من
ى
ه |لل|ر شوق ج|بــــ سوه|د|

32763o ل|لع|حمد علوى عبــــد|محمد  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

776|75 لح|ن صبــــرى عىل ص|يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

6|77o6 دى|لجو|هر |لرحيم ط|حمد عبــــد| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

4474| دل محمد عىل محمد مقبــــل|دين ع|ن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

2228o2 حمد سعد زىك محمد| هره|لق|بــــ |د|

6o3o8 ى عبــــد|هدى عبــــد لرحيم|لرحيم حسي  ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

|73o92 م وهيبــــ|م|ن محمد |يم| تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

7o7433 ي
ل محمد حبــــى حبــــي|كم| دئى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|64625 لعزبــــ|ل |لرج|م عز |حمد عز| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|7459o بــــو زيد|ء سعد مصطفى محمد |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|222o5 للطيف|لسيد عبــــد |لد |محمد خ ن|هندستـــ حلو
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965|9 ى محمد  حسي 
نجفتـــ مصطفى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

439755 لمقصود|هلل عبــــد |جر مجدى عبــــد |ه لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

52252| لففى|نور مصطفى |ن |صبــــرى رمض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

433985 رى فوده|لبــــند|حمد محمد |ن |يم| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

4|77|7 بــــو |هيم |بــــر|لحميد |لحميد عبــــد |م عبــــد |وس
زيد

لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

9oooo4 ن عىل |حمد فتـــىح شعبــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

44978| لحميد محمد شعيبــــ|رص عبــــد |لن|محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9o3553 تـــوس |فل|مي  مدحتـــ نجيبــــ | ج|ضتـــ سوه|علوم ري

4o|24| لمنعم محمد|لدين عبــــد |ء |ر بــــه|مي سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

2656|o يـك|حمد حمدى منصور شبــــ| |تـــمريض بــــنه

77997o هيم محمد حبــــسر|بــــر|ء |شيم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

48o376 حمد محمد محمود|لرحمن محمد |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|39625 لعزيز|م محمد عبــــد |رضوى هش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o6|29 دى محمد متـــولي|له|م عبــــد |ء هش|سم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

359442 مرصى عىل محمود| دين ى شمس|د| بــــ عي 

25344 حمد|ملك سيد حلىم  ن|تـــربــــيتـــ حلو

82596| حمد يوسف|ندي محمد محمود  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

679727  محمد |عف
ى
تـــه|وى شح|لغربــــ|ف شوق ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى

448|53 لعليم|لعليم وجيد عبــــد|يتـــ عبــــد| سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

2|8584 لدين محمد نور|ل محمد رمز |لبــــنى جم  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|43499 سندس سيد بــــدر محمد ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

48|o23 وى|لر|لحميد |ديتـــ محمد عبــــد |ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2845|6 ى|م هيم بــــرسوم|بــــر|موريس | رتـــي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

346|29 يف عبــــد|هش لنبــــى محمد|م رسر رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

756899 ي|مه ل|ن محمد سل|محمد حس
ى
ق ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 

عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|4||8 لحميد|هيم سعد عبــــد |بــــر|سعد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|4|765 ى |عبــــد  ى |لرحمن حسي  لنجدى|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

83o6|5 ي ف|هيم روم|بــــر|
ربــــ|يز مح|ئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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3|5727 حمد|رق يوسف |ر ط|من ى شمس|د| بــــ عي 

35|9|4 هلل|ن نبــــيل حسن محمود عط|حن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

272|64 ن متـــول حمدون|م رمض|بــــتـــس| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

42|o27 له|ئل حسن محمد غز|ن و|رو لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

75o7|8 حمد|نور محمد محمد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

7o68|4 حمد|لشكور بــــدير |ء عبــــد |سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7o4755 حمد|هيم محمد |بــــر|ء حمدى |رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

3452|6 لكريم حبــــش|لسيد عبــــد|رتـــ محمود |س ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

78259o لرحمن|عمرو محمد حسن عبــــد لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

633|94 مل|مد ك|ره محمد ح|س زيق|لزق|بــــ |د|

765378 حمد محمد عىل حسن عىل| ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

34o3o5 لمطلبــــ|لسيد عبــــد|م |لسيد س| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

373335 لمنعم|مصطفى محمود سيد عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

78229| ل|لع|محمود محمد محمد محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

47937| ي |ندي محمد 
عيل|سم|لسيد مصطفى سكندريه|ل|هندستـــ 

76o6|6 لسيد عىلي| |هلل زكري|منه  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

324|37 ر زهي  رجبــــ|لرحمن عم|عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|4226| ى حربــــى عىل محمد عىل بــــدرتـــ حني  ى شمس| لسن عي 

5|6oo9 ل|هيم جل|بــــر|ن ممدوح محمد |يم| بــــ دمنهور|د|

676|54 ز|لبــــ|مد |م طه ح|ندى محمد هش لمنصوره|حقوق 

5|55o3 لنيل|بــــو |بــــر مليىح  |دل ج|ن ع|يم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|2|29o ى س د ربــــيع عوض|م عي|كرستـــي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

344o84 هيم محمود|بــــر|محمد شحتـــه  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4845o7 لعزيز موىس عفيفى محمد|موىس عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5287o2 وع|حمد مصطفى مط|م صبــــىحي |حس ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3299|6 د|هيم ج|بــــر|ريز وجدى جرجس |م |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7o7423 ي|مد عىل |بــــسمه محمد محمد ح
لعوضى لمنصوره|بــــ |د|

522252 دى|له|لسيد غريبــــ عبــــد|يتـــ | بــــ دمنهور|د|

686892 دى محمد عىل|له|شكرى محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 
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|7|59o جح|رى مرصى ظريف ن|م ى شمس|زر عه عي 

9oo65| مه |يز مجلع سل|ف| رين|م ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

48|3o9 هيم|بــــر|حمد |هيم سعيد رجبــــ |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

286oo6 حمد|محمود محمد محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|6469 حمد بــــدر فرج|حمد بــــدر | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

337748 لطويل|بــــر |محمد محمد ص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8967o5 لدين فرج محمد  |ء |ر عل|من ج|عه سوه|زر

|328|4 ي ص| هيم|بــــر|لح عمر |يه يحن  هره|لق|ره |تـــج

28575 حمد مرىسي|حمد محمد | هره|لق|حقوق 

774587 ضى|رس محمد يوسف محمد ر|مل ف| زيق|لزق|علوم 

493358 لطنيىحى|لحميد |بــــ عبــــد |لتـــو|بــــح رأفتـــ عبــــد |ر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

64725o ى عبــــد|ن م محمد|لسل|رص حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

268787 ن|ء محمود زين طول|دع ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

344724 ن ربــــيع|لح سليم|ل ص|حمد هل|هند  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8858o7 ر تـــوفيق |لغف|محمد محمود عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

889488 م |لفى لويس س|ريو |م سيوط|ره |تـــج

67936o لسيد|لخي  |بــــو |لسيد |رس |محمد ي لمنصوره|هندستـــ 

22o263 عيل|سم|لرحمن محمود محمد |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

44869 |ن عط|ندى سيد محمد عثــــم هره|لق|بــــ |د|

869|79 حمد|حمد محمد |محمد  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

69o47| حمد محمد فرغليتـــ| |رس رض|ف لمنصوره|ره |تـــج

333448 هيم فريد|بــــر|دل |هلل ع|عبــــد ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

26639| وى ضبــــش|لد مصطفى شعر|حبــــيبــــه خ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

43o|7o ز عبــــده|ندى محمد ممتـــ |صيدله طنط

885345 م |عهد محمود محمد تـــه سيوط|نوعيتـــ فنيه 

228|92 ن|هيم محمد سليم|بــــر|هلل مجدى |منه  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

447887 ل محمد|لع|لد عزتـــ عبــــد|ء خ|ل| ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

6973|3 بــــو بــــكر محمد محمد|زينبــــ حسن  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

4o7675 لح سكر|جر مجدى عىل ص|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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546498 سىم|لق|دل محمد |ء ع|مي  عل| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

492473 لسيد بــــيومي|ىطي |لمع|بــــو|حمد محمد | سكندريه|ل|حقوق 

429|82 ىس|لمر|حمد |دل موىس |ر ع|من |صيدله طنط

4249|o يم عىل|لد| مؤمن فتـــىح محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|54934 ي شح|م ورد|تـــؤى عص
تـــه|ئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6998|o ن صبــــرى عطيه|ديه عثــــم|ف ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

64o428 هيم عىلي محمد|بــــر|ء محمد |آل ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

|346o5 لح|هر ص|تـــم م|هلل ح||لمعتـــز بــــ| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

42o777 لمرىس|س |زى حسن عبــــ|حسن غ لشيخ|ره كفر |تـــج

49689 لفضيل محمد حسن|ء محمد عبــــد |ل| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

6o3345 نه|م|بــــو |لق |لخ|لرحمن عبــــد |عبــــد | دين |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

8|549o ى عبــــد لمقصود محمد|لمنعم عبــــد|نيفي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|3|833 ن سليم نبــــوى محمد|يم| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

32948o سهيلتـــ محمد عىل عفيفى عىل ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|33253 ه بــــدر  لسميع|لدين عزبــــ عبــــد |ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

362844 سيىل|د بــــ|نوبــــ مجدى ميل|بــــ| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

6|965o در محمد زيد|لق|هيم عبــــد|كريم إبــــر ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

5o2243 ف محمد |يوسف  ي محمد|رسر
لحفنى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|556|9 ى محمد محمود |ي هيم|بــــر|سمي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

5o7859 ئى|لسود|م محمد سعيد |لسل|م عبــــد |وس إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

|59542 ن عيد حسن|مريم شعبــــ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

87o988 حمد محمد|ء محمد |شيم ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

6o5|4| زرد| لعل|بــــو|ن محمد |يم| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

||682o دل فتـــىح محمد يونس|عمر ع هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

85738| ى محمد حسبــــ  هلل|محمد حسي  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

|622|7 لعزيز|حمد محمود عبــــد |محمود  ن|حقوق حلو

682994 ح|لسو|د شلبــــى |لجو|لرحيم عبــــد |ده عبــــد |غ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3|277 ى مصطفى  حسي 
ى مصطفى حسي  ن|بــــ حلو|د|
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8o6392 مريم مدحتـــ نمر عزيز هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7722o8 ل|لع|يمنى حسن محمد عىل عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9o482o هلل  |لعزيز عبــــد|ء حمدى عبــــد|شيم ج|عه سوه|زر

453525 هيم|بــــر|د محمد |عىل محمد فؤ ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

365o24 ل|نوبــــ عوئى ملك غبــــري|بــــ| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

87o975 ي رضو|س ن سعيد|ره يحن  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

7o7oo9 ى|بــــو |ن محمد |بــــ شعبــــ|يه|هلل |عبــــد  لعني  لمنصوره|هندستـــ 

64|573 هيم|بــــر|حمد عىل |حمد فتـــىح |مي  | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||7|88 هر|لظ|ح عبــــد |لفتـــ|تـــن محمد عبــــد |ف ى شمس|تـــج ره عي 

22|426 ح|لمل|لسيد بــــدير محمد |محمود محمد  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

44729| م|حمد عل|لدين |رق مىح |ط| رن سكندريه|ل|ره |تـــج

2498o4 لرحمن محمد أبــــو مصطفى|ئى عبــــد|م| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

254372 لحميد نوفل|ن عبــــد|رمض| ر|ي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4|3267 لبــــ|بــــو ط|لمجيد |مل عبــــد |حمد عىلي ك| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6263|2 ء منصور عىل عطيه|شيم زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

488372 ر|لنج|م حسن محمد حسن |حس سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

252797 يل|حمد شكرى ن|ء |رس| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

7||74| بــــر محمد|م محمد ج|محمد س ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

|6686o سلىم محمد سمي  محمد ن|تـــربــــيتـــ حلو

639766 هيم|بــــر|لعزيز |مينتـــ محمد عبــــد| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

35976| لدين محمد|ح |منيتـــ محمد صل| ى شمس علوم عي 

787552 لسيد|لح |مه محمد ص|س| زيق|لزق|ره |تـــج

6|7827 لفيوم|ء مسعد محمد |رس| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

62847 د|لجو|هيم عبــــد |بــــر|ل |جم| نبــــ معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

344697 بــــتـــ|ئل طلعتـــ ثــــ|مروتـــ و ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

|4987| دى|له|ر عىل عبــــد |لستـــ|حمد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

4428|9 ض|زينبــــ حسن محمد عىل ع لشيخ|تـــمريض كفر 

862577 حمد|مؤمن محمود محمد  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

67677o  |لرحمن |عبــــد 
ى
بــــى|مبــــ|حمد تـــوفيق |لدسوق ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

676638 ر|حمد عم|در |لق|رص عبــــد |ن ن|نوره لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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52|o28 د|لق عي|لخ|دعبــــد |ن محمد عي|رو |حقوق طنط

|487|5 ى|ر خ|مي  حسي 
لد حنفى ن|علوم حلو

|33532 هيم|بــــر|جرجس صفوتـــ متـــرى  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

7|26oo ن|لسيد بــــدر|لسيد |لسيد |لد |خ ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

7582|4 لسيد محمد سيد|منيه | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

88778| لرحمن |لنعيم عبــــد|ح عبــــد|طمه صل|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

63|433 تـــه|مه شح|لعزيز سل|مل فتـــىح عبــــد| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

362277 هيم عىل|بــــر|لحمد |بــــو |محمد زين  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

252399 ئى|لزرق|هر |لظ|ره محمد عبــــد|س تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

362736 هيم|بــــر|لسيد |دهم محمد | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

6|o36o ىط|لمع|بــــو|لسيد |دتـــ ثــــروتـــ |مي لمنصوره|عه |زر

499938 |لعل|بــــو |يبــــ محمد|ن تـــ|رمض| عل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

869928 لسيد سعدي يوسف|محمود  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8o7845 ي ه ي ن|شي 
هيم|بــــر|روز |ئى ره بــــنى سويف|تـــج

494975 مل عزوز|مل عطيتـــ ك|ك ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|27535 لعليم|م محمد عبــــد |عمرو هش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

49o66| ى عطيتـــ|ئى فوزى |ن ه|يم| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|7||o ن نبــــيل حسن مصطفى محمد| مي  لفيوم|عه |زر

6o92|| لدجله|حمد محمد عىل | ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

36o672 شد|م يوسف ن|نوبــــ س|بــــ| عه مشتـــهر|زر

6o7o78 ى عبــــد| شد|لق ر|لخ|حمد حسي  لمنصوره|حقوق 

||9|22 لىح|حمد محمد محمد عبــــد | |رن ى شمس| لسن عي 

438458 محمود محمد أحمد زىكي فودتـــ لشيخ|علوم كفر 

49o385 ن محمد محمد عمر|مريم شعبــــ م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

4352|2 غ|لصبــــ|عزتـــ محمد منصور  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|97o6 د|لجو|م بــــخيتـــ عبــــد |محمد س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

45382 هيم محمود|بــــر|مه |س|محمد  هره|لق|ره |تـــج

7|||59 مد|لم ح|حمد س|مه |س|نبــــيل  لمنصوره|علوم 

896365 حمد |لمطلبــــ |ل عبــــد|كم| صف ج|بــــ سوه|د|
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545328 هيم حسن مصطفى|بــــر|م |دولتـــ س سكندريه|ل|حقوق 

354393 مريم مسعد عزيز مسعد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9oo875 ى |لسيد |بــــ |لوه|منيه عبــــد| مي  ج|بــــ سوه|د|

34oo43 وق  تـــ|حمد ربــــيع عبــــده بــــرك|رسر |علوم بــــنه

53o542 مل محمود محمد رجبــــ درويش| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7684|o لمجد|لدين أبــــو|ن زين |محمد رمض ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|595o2 ضى|لر|ل عبــــد |سلىم محسن كم ى شمس حقوق عي 

4o2o26 د محمد مصطفى محمد محمود|زي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|567o ز|لبــــ|لمنىح  |طمه سعد محمد |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

27|22 فظ|لح|دق عبــــد |لص|طمه محمد عبــــد |ف ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

8|823 محمد عيد صبــــيح محمد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o43o8 هلل صديق|ن عىل عطيتـــ |رو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

4294o2 لىحي|حمد عبــــد |حمد محمد | |صيدله طنط

68o682 لغندور|هيم |بــــر|ن |يه محمد سليم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

22|64| ع|محمد ممدوح محمد مصطفى رف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|3o8|5 عيل محمد|سم|م |عمرو هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

686676 ل مصطفى محمد حموده|حمد جم| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

9o6|5 لعليم|دى سيد عبــــد |سمر ن بــــ بــــنى سويف|د|

8o872 بــــ ممدوح عىلي موىس|يه|م |عص ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

||7||7 |مح يحن  عط|س| ندر|س ن|ضتـــ حلو|علوم ري

2866|| |لحم|هيم |بــــر|محمد | ند ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

68446 ئى|ئى بــــسيوئى شلق|ء شلق|سم| بــــ بــــنى سويف|د|

649||6 لمرعشىل|سط محمد محمود |لبــــ|يه عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

526397 لسيد عىل|رق سعد |مؤمن ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

483|5o لحق محمد|د |ر فوزي محمد ج|بــــر| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

9|2782 ر محمد عىل حسن |من ج|تـــربــــيتـــ سوه

77555| لسيد فوده|بــــد محمد |لسيد ع|مصطفى  زيق|لزق|نوعيتـــ 

239545 لسيد قطبــــ|لد |سمر خ ى شمس|زر عه عي 

8o94o3 دي محمد|ح ن|ء صل|ل| ي|طبــــ 
|لمنى
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36o4o3 طر|لحليم محمد خ|لد عبــــد|ء خ|لشيم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

766337 |لر|حمد عبــــده مصطفى |ممدوح 
ى
زق |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

35|436 لنبــــى معوض حسن|لرحمن عبــــد|عبــــد |بــــ طنط|د|

892|24 هلل محمد حسن محمود  |عبــــد سيوط|صيدلتـــ 

884|3| حمد محمد  |رحمه محمد  سيوط|تـــربــــيتـــ 

7|2|69 ف مسعد مسعد عىل ج|محمد  دو|رسر لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5o2|73 ن حسن فرغىل|حمد شعبــــ|محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

8|38o2 ي|محمود محمد محمود فرج
ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

852895 ي حسن ي حسن يحن  يحن  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

482927 حمد مصطفى محمد|طمه |ف سكندريه|ل|ره |تـــج

75949o حمد|رق محمد |ء ط|شيم لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

628433 لعليم|مل عبــــد |محمد ك| هدير رض لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

238o4 ر محفوظ لطفى عىل|بــــش ن|ضتـــ حلو|علوم ري

345424 لسعودي|حمد محمد محمود |محمد  |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

5|5o4| ل|ىط غز|لع|لنبــــي عبــــد |هيم عبــــد|بــــر|مروه  عه دمنهور|زر

27|77| وى|لقن|حمد زىك |جر محمد |ه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

268834 وي|لقمح|دى |له|ء محمد عبــــد|حسن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|6|4oo ى  ر|لغف|لجليل عبــــد |مه عبــــد |س|نرمي  ى شمس|تـــج ره عي 

9o7946 للطيف |حمد صبــــرى عبــــد|محمد  ج|ره سوه|تـــج

769|3| در سليم|لق|عمرو محمد عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

254757 قع|لو|د محمود محمد |لجو|محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3645|8 ن|ر محمد مرىس عمر|لستـــ|حمد عبــــد| ى شمس|د| بــــ عي 

76o|24 لمنعم|حمد عبــــد |سلىم عىل عىل  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

683644 لحميد|لملك عبــــد |لحميد عبــــد |لملك عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o729o د عبــــد|لجو|لمنعم عبــــد |متـــ عبــــد |س|سلسبــــيل 
ل|لع |

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|4o3| ء مجدى سعد تـــوفيق  |لىمي سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

82|4|2 ي محمد |ء ن|محمد بــــه حمد|ج  هره|لق|طبــــ 

248|77 لخي |بــــو|هيم |بــــر|حمد | |رن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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869852 حمد محمد محمود|يسن  ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

336o|8 ف سعيد عبــــد|رضوى  ح|لفتـــ|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|8|66 لجنيدى|رص يوسف |هدى ن ط|معتـــ دمي|علوم ج

6o49|4 لسعيد محمود محمد|م محمد |ء عص|شيم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

62o75| لسيد|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|لعزيز |عبــــد  ط|حقوق دمي

236923 ىط عيس|لع|طمه محمد عبــــد|ف هره|لق|هندستـــ 

434735 ن|لحميد متـــول سليم|لسعيد عبــــد |هلل |يتـــ | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

35536o ن|لدين حسن سليم|د |م عم|ريه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

626675 لمعىط|هيم عبــــد|بــــر|لد |ن خ|يم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4356|9 يل|ء مصطفى محسن عىل ط|عل سكندريه|ل|ره |تـــج

5|44o6 ض خليفه|خميس محمد ري| شذ سكندريه|ل|علوم 

9|8925 ح محمد محمود |مروه صل سيوط|حقوق 

|3739o لحميد|ئى خليل سيد عبــــد |حمد ه| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o2485 زق عمر|لر|محمد سيد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

7o3299 ل|ل محمد جل|لع|لسعيد عبــــد |مروه  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

253933 وري|لحميد |عمرو عفيفى عبــــد ى لجيى دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

829o9 ن رجبــــ محمد|صبــــرى رمض ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

||8598 قتـــ عبــــد | بــــ|فع محمد شه|لر|لحكيم عبــــد |رسر سيه|نوعيتـــ عبــــ

3228o ى عبــــد|عمرو محمد  دى|له|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3524| هلل زىك|ء زىك عبــــد |رس| هره|لق|ره |تـــج

524oo بــــ|لوه|لعظيم عبــــد |ع عبــــد |بــــ رف|ربــــ بــــ بــــنى سويف|د|

35892o محمد| ء مصطفى عط|سم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

52473| فظ|لح|حمد محمد عىلي عبــــد | سكندريه|ل|ره |تـــج

784249 لبــــ|لرحمن غ|ح عبــــد |حكيم صل زيق|لزق|حقوق 

365966 دريس|حمد معتـــرف منصور |محمد  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

25|4o5 ف |كريم  ل|لشه|لدين |لسيد رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

784258 د محمود|لجو|لسيد عبــــد |محمد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|5||o| لسعيد تـــوكل|يمنى مجدى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|4436 ح|لفتـــ|فرح محمد رجبــــ عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

639728 م|لسل|لدين عبــــد |ح |حمد صل| |رن زيق|لزق|بــــ |د|

43|975 د فخرى|ن محسن مر|ري|م |علوم طنط
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69872| لبــــ|بــــو ط|تـــه محمد حسن |ء شح|شيم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

846252 ى مي  درس|نعيم تـــ| يوحن| كي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

3|||3o هيم|بــــر|لحليم |هيم عبــــد|بــــر|محمد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

6|7935 يد|مد طه ف|مروه ح ط|بــــ دمي|د|

877|9o ه|لل|نور عبــــد|رق |ء ط|سم| سيوط|حقوق 

356278 لدين|ج |محمد طه محمد محمد رس |كليتـــ هندستـــ بــــنه

6329|8 هلل|بــــ |لمنعم محمد ج|هيم عبــــد |بــــر|أيه  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

63585| ء مصبــــح يونس عىل|شيم زيق|لزق|علوم 

4|596 ن محمد|ل رمض|حمد جم| هره|لق|صيدله 

5|5787 ل|لع|هلل محمد عبــــد|ء محمد ضيف |لىمي بــــ دمنهور|د|

62o294 ن|عيل عثــــم|سم|لقطبــــ |لقطبــــ |ء |سم| ط|هندستـــ دمي

255|73 حمد محمد|لسيد نوح |يه | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

64o9|8 هلل عىل مصطفى|هيم عبــــد |بــــر|محمد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

7595o8 مد طه|منى عىل ح لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

429284 وى|لسعد|رص محمد |ن ن|يم| |بــــ طنط|د|

5|2762 لونيس|هلل عبــــد|حمد جمعه عبــــد| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

4|94| لح|لمنعم ص|حمد عبــــد |مىحي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

86o473 لصبــــور محمد|رحمه محمد عبــــد ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4|288 ى محمد فرج|ه جر خي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

532o2 وق  حمد قرئى محمد|رسر طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

782637 تـــه|ن حسن حسن محمد شح|يم| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

524923 هيم|بــــر|لعظيم محمد |رص عبــــد |محمد ن سكندريه|ل|ره |تـــج

463762 لمسلىم|لىح محمد |دل عبــــد |يه ع| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

53463o لحميد مدكور|مد عبــــد |وردتـــ محمد ح عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

825825 لرحيم|حمد حسن عبــــد|ضىحي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

83638o هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ر |زه| ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

5o4|28 عيل|رق عزتـــ إسم|ط| دين سكندريه|ل|علوم 

5539o بــــ|لوه|ل محمد عبــــد |حمد كم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

84|438 ي عبــــد|حمد عبــــد|هدير 
لرحيم|لغنى ي صن. تـــ.ك

|ع قن|فنى

96478 ل|د عىل هل|لدين رش|ل |لرحمن جم|عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|
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869975 ي محمد عىلي عمر
منى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

786583 ل محمد|لرحمن محمد كم|عبــــد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

887482 لنعيم |حمد عبــــد|محمد حسن  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

776773 ل|طمه محمود محمد محمود هل|ف زيق|لزق|بــــ |د|

8|2289 لرحمن عمر|محمود محمد عبــــد ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

785||5 عيل محمد|سم|محمد موىس  |ره بــــنه|تـــج

2|549| ف ذىك بــــش| |ري|م ره|رسر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|39424 حمد|للطيف |ل عبــــد |سميه جم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

228|9o للطيف|ر منصور محمد عبــــد|من كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

32745| ري كرم فوزي فهىمي|م ى شمس حقوق عي 

859379 ى|حمد محمد رمض| ن حسي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

268966 لدبــــور|ع |لرف|ء محمد |رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

899|o| وى |مح يوسف بــــسط|ندى س|س ج|هندستـــ سوه

92|6|o ه عبــــد حمد  |لحفيظ عبــــده |مشي  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|2743 ف محمد كم| |مه ن|ل دوبــــ|رسر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|27485 يمن محمد محمد|زينبــــ  هره|لق|ره |تـــج

|9995 ى|حمد محمود | لسيد حسي  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

5|44o5 لمجيد|ن عبــــد|شور رمض|سمر مجدى ع سكندريه|ل|نوعيتـــ 

5o2886 هيم سويلم|بــــر|ره رزق مصيلىح |س سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

84657o ر محمد فخري محمد|من ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

8|4669 لد عىلي محمد|يه خ| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

54||6| م خميس|لسل|للطيف عبــــد|تـــ عبــــد|حمد نش| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|66oo لسيد معروف|ح |لفتـــ|بــــسمتـــ عبــــد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

886322 جون خليل نجيبــــ خليل  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

95577 سعيد محمود سعيد مرزوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

53774| لرقيبــــ نبــــيوتـــ يوسف|محمد عبــــد  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

27o|63 ف هش| ر|لنج|بــــر محمد |م ج|رسر لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

4|||o6 م|لسيد حم|ء مصطفى سعد |سم| |تـــربــــيتـــ طنط

8|o254 ي فولي خلف 
مل|هلل ك|مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

5o6|65 بــــى|لمطلبــــ عىل رسر|ر عبــــد|م مختـــ|محمد عص سكندريه|ل|حقوق 
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|627|3 لمقصود|لسيد عبــــد |د |لسيد عم| لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

254o93 ن|هيم سعيد رم|بــــر|يوسف  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

345ooo ى ي محمد حسي 
عبــــي  حسنى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

96242 |يز حبــــيبــــ حن|هر ف|م س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

6||647 ى |حمد سليم| ي|لبــــ|حمد عبــــد |ن زهي 
ى
ق ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

449234 غبــــ|لمجيد ر|حمد مجدى محمود عبــــد | |هندستـــ طنط

6o3398 لبــــسطويس عيد|محمد جمعتـــ  لمنصوره|حقوق 

489422 لسيد|لمجد |لسيد أبــــو |ن محمود |نوره سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

639439 لمقصود|مر عبــــد |لمقصود أبــــوع|محمد عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

845865 ل محمد|لع|د عىلي عبــــد|زي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

42|764 وى|لقل|حمد |حمد فتـــىح |محمد  معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

757745 وى متـــول|منيه شكرى مك| علوم بــــورسعيد

2435o بــــر|حمد محمد ص| |ن|ر ن|بــــ حلو|د|

8||44o يمن محجوبــــ عوض|ء |رس| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

24927o لمطبــــعىح |كر |لد مصطفى ش|ره خ|س كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

692723 ى نرص |ي بــــر|بــــو زيد رزق ص|سمي  ره بــــور سعيد|تـــج

5|48o8 د درويش|لجو|لد محمد عبــــد|خ| لي|د بــــ دمنهور|د|

33798o هيم|بــــر|للطيف |م محمد عبــــد|سل| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6325|8 ه سعيد رمض ن|ن عطيه رمض|ني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|28o23 ى  حمد|حمد محمد |حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

222463 هلل|عمر محمد محمود عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|58393 حمد|دل حمدى |جر ع|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

445424 لحميد|لحميد عبــــد |بــــو زيد عبــــد |ر |من ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

8675o6 ه عبــــد| ن|طر عثــــم|لش|بــــ |لوه|مي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

6o7924 لمنتـــرص|هيم |بــــر|ده محمد |غ لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6397o6 ى  ى|بــــر|نرمي  هيم محمد حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

48438o ن|لسيد عثــــم|هيم حنفى |بــــر|حمد | ره دمنهور|تـــج

7o3398 محمود| لم محمود عط|ء س|ل| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

888346 بــــر محمود  |ء محمد ج|دع سيوط|تـــمريض 
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85o893 يد|بــــدين ع|لع|يد زين |ع| ند ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

26oo37 لحميد|لحميد محمد عبــــد|م عبــــد|ريه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

547559 م|م|ح |لفتـــ|ن عبــــد|لد رمض|خ تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

27454 م|مريم مصطفى محمود تـــم هره|لق|حقوق 

69234| متـــ|هيم سل|بــــر|لمنعم |ن حسن عبــــد |نوره لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

92o27| ف حسن |هلل |منتـــ  حمد  |رسر ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

772997 لسيد|ر |لغف|هيم محمد عبــــد |بــــر| ى شمس حقوق عي 

885343 لنعيم |ضى عبــــد|لر|بــــ عبــــد|لتـــو|عبــــد| عل سيوط|بــــ |د|

649653 هيم محمد|بــــر|منى محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

865296 بــــ صديق|لوه|ح عبــــد|بــــ صل|لوه|عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|52o|7 ي
بــــوضيف|حمد |محمد | دئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|763| حمد متـــولي|حمد محمد |ره |س هره|لق|طبــــ 

859963 لمتـــجىلي|تـــه عبــــد|ء محمد شح|سم| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

776o69 حمد|ن |ضىح محمد رمض زيق|لزق|نوعيتـــ 

5o993o لعزيز محمد|لرحمن منصور عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

82372o ي حسن|ء ن|شيم
دي مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

837|78 لجليل|محمود خليفه محمود عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

7|6768 ف فوزى ص|ء |حسن لح|رسر لمنصوره|حقوق 

9o8263 ى|م لمسيح لبــــس |لحىطى عبــــد| رتـــي  ج|بــــ سوه|د|

|5|347 وع|م حسن مط|ن حس|ريم|ن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

92345 لعزيز|تـــم جودتـــ عبــــد |محمد ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

497o9| |ن سعيد  رمض|رمض| لي|د
ى
ن دسوق ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

329o67 هيم رسور|بــــر|حمد |دل |حمد ع| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

686|9| مد|حمد محمد مصطفى ح| لمنصوره|ره |تـــج

32o587 لم محمد|حمد س|م |سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6||3|5 ي|لسعيد فتـــوح |ندى  لزهي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

68|o36 بــــو ريه|ئل محمد فتـــىح |محمد و لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o76o5 طمتـــ رأفتـــ سيد محمد عىل|ف سكندريه|ل|عه |زر

36o684 هلل|د |من محمد محمد مصطفى ج| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

87694| ج محمود  |ر محمد ض|من سيوط|حقوق 

43oo89 ى عبــــد|هلل |منه  م|لسل|لسيد حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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25764o ى محمود عبــــد|محمود  هلل|مي  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

677454 بــــ|لوه|مه حسن عمر عبــــد |س|هيم |بــــر| لمنصوره|هندستـــ 

|68599 لرؤف|حمد عبــــد |لرؤف |م عبــــد |شمس هش هره|لق|هندستـــ 

6o2o94 ن|دى طم|له|كرم عبــــد |ء |ل| لمنصوره|طبــــ 

234o94 لدين سيد محمد|ح |سيد صل ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

268|9| لجمل|معوض | محمد رض ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

9o7377 لح |لحمد ص|بــــو|تـــ |حمد شح| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

26949o ي|ر
ف محمد محمد | |ئى بــــوعمر|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2|24o6 لمجيد|حمد محمد عبــــد|م |سل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

242685 ن|للطيف عثــــم|هيم محمد عبــــد|بــــر| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

643847 ى يوسف لبــــيبــــ عيس جرجس| كرستـــي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

32|798 لرحمن طه|رق عبــــد|ميس ط|ل عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

353682 لحميد حسن|لحميد طه عبــــد|عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

5|9335 لم|ن س|لحميد شعبــــ|سعيد عبــــد | دين تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6929o4 لبــــعطيىط|لفتـــوح عىل |بــــو|عىل سعـد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

4449o4 دل عىل قنديل|مجدى ع سكندريه|ل|هندستـــ 

76382| ن حمد مزروع|حمد |حمد | |مي  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

324|o7 لح محمد|م رفعتـــ محمد ص|حس ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

6425o حمد روبــــي|ن رؤوف |ء رمض|رس| لفيوم|بــــ |د|

7o32| تـــ|ن حسن محمد بــــرك|حمد رمض| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

45329o حمد شعيشع|هيم |بــــر|حمد |عىل  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

434537 ع|لسبــــ|يمن محمد |مريم  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

8796|6 هلل  |ء رفعتـــ مصطفى عبــــد|ول سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|95oo ى|ريج عص| م محمد حسي  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

6|6255 وى|لشبــــر| |ئل زكري|و| دين ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|29532 وي|لمعبــــود شعر|وي عبــــد |مصطفى شعر ى شمس هندستـــ عي 

88o|69 ى ى | رض| مي  فخرى حني  سيوط|طبــــ 
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24948o مه|لنبــــى سل|يمنى حسن عبــــد |ن طنط|سن|طبــــ 

7o2o69 هيم  طلبــــه|بــــر|حمد صبــــيح نزيه | لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

768296 هيم حلىم محمد محمد|بــــر|ء |سم| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|7o355 ى|لم عطيه محمد ش|سلىمي س هي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8|366o ي دردير|ن عيد ر|ريم|ك
ضى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

339o9| هد محمد سيد محمد عىل|ن |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

865326 ذلي|لش|دلي |لع|لملقبــــ |ئف محمد |ر دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

8764o5 هلل  |بــــ محمد عبــــد|يه|طه  سيوط|ره |تـــج

52689o ي
رص|هيم ن|بــــر|زى |يوسف ئى بــــ دمنهور|د|

6775| بــــر شديد|حمد ج| |ر|ي لفيوم|علوم 

264374 هيم|بــــر|لسيد مسعد عفيفى |هبــــه  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

623864 سود|ل|ن محبــــ فريد محمد |يم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2583|2 ف محمد |م |سل| لصو|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9|946o جح عىل |فرحه عىل ن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

528498 ف ثــــ|نديم  لسيد|لربــــ |د |بــــتـــ ج|رسر ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

879754 ن  |حمد رشو|بــــسمه عزتـــ  سيوط|ره |تـــج

|5986o لم هجرس|لمحسن س|رقيتـــ عبــــد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

5o6875 تـــ ص| بــــر خميس عىل محمد حسن|مي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

6o5667 هيم صقر|بــــر|لمحسن |بــــ محمد عبــــد|رح لمنصوره|صيدله 

8o988| ح عىلي|لفتـــ|محمد عىلي عبــــد  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

5o38|4 |لحميد ند|مر عبــــد |حمد محمد عطيتـــ ع| سكندريه|ل|حقوق 

6|4496 وى|لعشم|لد محمود محمود |طمه خ|ف زيق|لزق|عه |زر

9o|||8 لكريم محمد محمد |لخطيبــــ عبــــد| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

6o7o39 ى|بــــر|ضل |ف| رن هيم حسي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

2|||8 يوسف مجدى محمد عىل عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

763|38 د|مل حسن متـــول عي| نوعيتـــ بــــور سعيد

2945o2 لمنعم|لدين محمد عبــــد|حمد نرص| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

686435 لنبــــى مصطفى|حمد عبــــد |حمد سعد | ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

|54o5| س|بــــيشوى يوسف حبــــيبــــ غط ى شمس|تـــج ره عي 
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63977| ى عىل  لسيد|حكمتـــ أمي  زيق|لزق|علوم 

345263 فظ|هيم ح|بــــر|هلل |لمنعم عبــــد|عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

48|765 مد|لجيد ح|ل محمد عبــــد |محمد جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

428488 ى |ء |شيم مد|حمد ح|لسيد حسني  |بــــ طنط|د|

44o977 لحو|م |لسل|خلود عيد عبــــد لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|47456 ي عبــــد |مه
لمجيد هجرس|بــــ رجبــــ مصطفى ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

5|o|84 لسيد|حمد حىح  |محمد  |علوم طنط

6o5975 دي|لن|لسعيد محمد محمد |محمد  |بــــ طنط|د|

|2o924 سلىمي محمد عىلي منصور ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

448757 م عطيه|لسل|للطيف عبــــد |حمد عبــــد |محمد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

43546o ل محمد عجيله|سلىم كم سكندريه|ل|علوم 

|224|8 لقوى|حمد زغىلي محمد عبــــد |محمد  ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

892423 ر تـــوفيق هريدى |عىل مختـــ سيوط|عه |زر

75595| ن|هر فكرى رمض|لدين م|بــــ |شه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

539278 ف |رتـــ |س هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

695o|3 حمد|حمد سيد |مل |ن مصطفى ك|نوره لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

85||48 حمد عمر محمد|طمه |ف دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

334226 لعليم|لسميع عبــــد|محمد سيد عبــــد ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

882o72 ى عبــــد|محمد جم لمجيد|ل حسي  سيوط|حقوق 

475|2o س|لنح|حمد سمي  محمد |جيه |ر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

482934 حمد|لح تـــوفيق |ن محمد ص|كريم سكندريه|ل|بــــ |د|

85654 لعزيز عىل|ح عبــــد |حمد صل| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

339696 محمود محمد نعيم محمد ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

5|o|2o م محمد عمر محمود عوض|إسل بــــ دمنهور|د|

86456 مل طلبــــ|ن تـــوبــــه ك|حن لفيوم|طبــــ 

|39324 حمد محمد محمود|مروه نبــــيل  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

784398 عيل فضل|سم|حمد | |ر|ي زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

37o44| ئى|نور محمد سليم كيل|محمد  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

764o82 حمد لهيطه|لعزيز |حمد عبــــد |ندى  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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6422o9 مد|لسيد محمد ح|حمد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

82|36 ي محمد
ى
محمود فتـــىحي دسوق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7729o8 لمهدى|هيم |بــــر|لد محمد |كريم خ ى شمس|تـــج ره عي 

372295 لح نوبــــى|يمن ص|محمد  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

2|3o72 بــــ|لوه|حمد عبــــد |لسيد محمد |ن |نوره ى شمس صيدله عي 

3|8|o9 ر|لغف|م زىك عبــــد|م|دل |ع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

34738 حمد|ح يونس |محمد صل كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

6oo|o5 ى فيصل سعيد شكرى  ي|نورسي 
لففى |نوعيتـــ موسيقيه طنط

6493o6 حمد محمد عىل محمد عبــــيد|عمرو  زيق|لزق|حقوق 

2|59|o نىه جمعه حسن سعد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

823223 للذي|لجليل عبــــد|ء محمود عبــــد|حسن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

33|6o| ود|لحميد د|رتـــ محمد عبــــد|س |تـــمريض بــــنه

5o28|9 ن سعيد|يه حمدى رمض| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6383|9 ى|بــــدين |ل ع|محمود جم مي  زيق |لزق|تـــمريض 

259832 دريس|حمد |لمنعم |عبــــد| ند تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6|424 ئيل|ي جبــــر|م بــــش|ء عل|عل ي سويف
هندستـــ بــــنى

|2|874 ي|خلود محمد عىلي 
ليمنى ن|حقوق حلو

|644|6 سعد محمد سعد جودتـــ دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

2837|7 بــــر محمد حسن|لدين ص|خي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

44566o لغنى|هيم محمد عىل محمد عبــــد|بــــر| سكندريه|ل|هندستـــ 

847655 ء حربــــي عىلي محمد|رس| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

286489 يه محمد محمد عبــــيد| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

634528 لرحمن حسن|لسيد عبــــد|محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

|6|555 ل محمود جبــــر|م محمود كم|مر ى شمس|تـــج ره عي 

5422|5 يف رجبــــ محمد عبــــد هلل سويرى|رسر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

8|7384 لعزيز رتـــيبــــ|ده عبــــد|محمد حم ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|2o674 ن|رك مجدي محروس عري|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|2238 شد|للطيف ر|مد عبــــد |محمد محمد ح |هندستـــ طنط

3|2|42 ى|مه جوده سل|مل سل| مه حسي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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676|95 يد|تـــ ز|لشح|حمد محمد |ء |سم| لمنصورتـــ |تـــمريض 

|6894o لقوى هيكل|ريم فتـــىح عبــــد  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

68o4o هلل|بــــ |هلل ج|ره محمد ضيف |س ره بــــنى سويف|تـــج

4|88|4 لعزيز|ح عبــــد |لفتـــ|لعليم عبــــد |منى عبــــد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

452327 ى ص|عبــــد  لح مصطفى|لرحمن محمود حسي  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

5o3|56 حمد عوض محمد|لدين |ل |رتـــ جم|س سكندريه|ل|صيدله 

545279 ى فهيم عزم فهيم| مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

259232 لسيد محمدى|حمد |نبــــيله  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

38662 عيل|سم|لرحمن عىل |ء عبــــد |شيم لفيوم|عه |زر

34o6|7 لعليم خلوى|دى عبــــد|له|ل |محمود جم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

787324 حمد زىك محمد|لد |خ لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

5o2|5o لقرئى محمد|حمد عويس |عمر  سكندريه|ل|حقوق 

6263o8 حمد عطيه محمد|سمر محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

695oo4 هيم|بــــر|هيم مني  محمد |بــــر|ندى  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

338779 لرحمن|ىط عطيه عبــــد|لع|ندى عبــــد |حقوق بــــنه

899|47 حمد |ء حمدى محمد |سم| سيوط|حقوق 

535986 ن ن|حسن عىل حسن سليم| مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|8222 ل|لع|هيم حمزتـــ مرىسي عبــــد |بــــر|ن |يم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6|9|29 منى سمي  محمد محمد عسيىل ط|معتـــ دمي|علوم ج

349388 بــــ|لوه|ل عيس عبــــد|يوسف جم م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

346697 روس|حمد عيد|سعيد | زينبــــ رض ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

427352 هلل محمود محمد|رق عبــــد|طف ط|عو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||822o يف سعيد سيد| ر|ي رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|4|36o هيم|بــــر|لعزيز |حمد محمد عبــــد | لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

9o55|6 لسيد محمد |ندى محمد  ج|ره سوه|تـــج

348549 هيم|بــــر|رتـــ عبــــده سيد عبــــده |س ى شمس|زر عه عي 

286286 ق|ف سم|وى محمد ق|طمه رسر ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

629oo2 كريم سعيد صبــــىح جميل زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

63o264 يز لطفى محمود|يوسف ف زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 
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9o436o ن محمود محمد |محمد شعبــــ ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

62944| ندى محمد محمد عفيفى منصور زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|4648 بــــ|دل حسن دي|رتـــ ع|س هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

8626|6 لمطلبــــ|تـــ صديق عبــــد|ء بــــرك|شيم دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

694o8o لبــــدوى|حمد |لفتـــح |بــــو|حمد |محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

76937| عيل حسن|سم|كرم مسلم  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

76|423 لعزيز|ر عمرو سمي  عبــــد |مي ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|4|258 هيم|بــــر|ل |هيم غ|بــــر|يكل |م |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

8443o| ه هل| رك حسن|ل مبــــ|مي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

225794 ى فتـــىح شح تـــه|عمر حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2|22o9 هيم|بــــر|عمر محمد بــــيوم  ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

6|7882 شه|رحمه محمد متـــول عك ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

232476 مد|هيم ح|بــــر|ن محمود |حن ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5oo748 هيم|بــــر| |دل لوق|ع| ليدي ريتـــ|لنوبــــ|تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
 ج دمنهور

44o939 للطيف حميده|ء وليد عبــــد |سم| |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

863|66 ى عبــــد| ر حربــــي|لجبــــ|حمد حسي  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

33||3| لقوى نصي |لمنعم عبــــد|لحميد عبــــد|محمد عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

252934 ن|ر عىلي|حمد مختـــ|لبــــنى  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

245349 ن|سميه عويس قرئى سليم هره|لق|بــــ |د|

43958o حمد|ن محمد |سلوى حس لشيخ|عه كفر |زر

6|87|2 ى عسل ى حسي  منى حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

238o93 لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|ن |ء عثــــم|حسن ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

443362 هيم|بــــر|لمهدى عىل |ئى |حسن ه لشيخ|تـــمريض كفر 

54o388 حمد محمد محمود عىل|ن |رو بــــ بــــنى سويف|د|

9o7934 حمد  |هلل |هلل محمد عبــــد|عبــــد زيق|لزق|حقوق 

|22883 ل|لمتـــع|لدين عبــــد |ح |م صل|يه حس| ى شمس|د| بــــ عي 

842||| لحمد محمد|بــــو|لحميد |لسيد عبــــد|ح |صل ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

363547 حمد|لسيد سيد |ء |رس| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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9o9729 لسيد حسن  |محمد | روفيد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

622|52 لحديدى|ن محمد أحمد |سم رمض|بــــ ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

489|68 ر|هبــــه محمد عمر محمد بــــك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o747| هلل|حمد نعمتـــ|لدين |حمد بــــىه |مريم محمد  لمنصوره|طبــــ 

258258 لخول|محمود محمد رجبــــ حسن  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7o7897 مه|حمد سل|مه |ء سل|سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7589|4 زق محمد|لر|ئى عبــــد |مصطفى ه ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

5o7378 لجندى|لد مصطفى محمود |ده خ|مي سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

864346 ي| محمد بــــدري ص
لح حفنى ي صن. تـــ.ك

ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

3|5oo6 يع بــــدوى|عمر بــــدوى ط |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

267932 حمد نجم|يمن |عمرو  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

262444 ش|لدمرد|ر محمد |لستـــ|محمد عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

4||677 حمد|هيم سيد |بــــر|زى |ن مجدى غ|نوره تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

3235o|  عبــــد|منتـــ 
ى
لمنعم|هلل سيد شوق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

34o76| ي عبــــد|محمد ه
م|لسيد عل|لسميع عىل |ئى ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

6o9||7 وى|لشبــــر|لبــــ عنتـــر |عنتـــر غ ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

8o|9oo هيم حسن|بــــر|كريم عزتـــ  ي|بــــ |د|
|لمنى

495572 در|لق|مل عبــــد|رس مسعود ك|ف بــــ دمنهور|د|

498249 عبــــد وى|لشن|م |لسل|حمد عبــــد|م |لسل|سهي  بــــ دمنهور|د|

8o543| لعزيز|ل محمدخرصى عبــــد|نفيسه جل ي|بــــ |د|
|لمنى

683|82 م|مريم مصطفى محمود محمد عل لمنصوره|بــــ |د|

7o5o34 محمد وحيد محمود محمد عىل نوح ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

76258| هيم|بــــر|س |س مني  عبــــ|رق عبــــ|ط ره بــــور سعيد|تـــج

5|922 ج محمد|ل فر|بــــ جم|رح أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

|56242 ل|لعز|حمد طلبــــه |لرحمن |حمد عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|6|773 ل حسن|حمد محمود هل| ى شمس هندستـــ عي 

|56|77 م|هيم سل|بــــر|طف عطيه |ع| رين|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

485663 ن عمر|هلل عىل حسن عثــــم|منتـــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

889||6 ى مسعد |ل بــــش|مونيوس كم| سيوط|ره |تـــج
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78236| حمد محمد|ح |عبــــي  مصبــــ زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

28286 مي|س تـــه|حمد محمد عبــــ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4||o98 لشيخ|هيم محروس عىل |بــــر|ء |رس| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

4o23|2 هلل محمود| |ن عط|جر حسن رمض|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6449o هلل محمد|بــــسنتـــ محمد عبــــد  لفيوم|بــــ |د|

|55o92 يمن سمي  عطيتـــ|ده |مي هره|لق|م |عل|

4|7955 ى عبــــد |ر يوسف عبــــد |لستـــ|يم عبــــد|لد|نرمي 
لبــــقرى|حد |لو

لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

352726 حمد|ه |لل|محمود محمد عبــــد ى شمس| لسن عي 

89329| م |حمد عل|ء محمد |هن سيوط|بــــ |د|

784834 ل|لع|محمد فتـــىح خليل عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

2|2655 حمد عىل حسن|كريم  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

486764 حمد|بــــ مصبــــح عبــــده |يه|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

778858 محمد محمد| مريم رض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

78||35 ف محمد |محمد  لزنفىلي|لسيد |رسر زيق|لزق|علوم 

326583 ن|بــــر محمود سلط|بــــسنتـــ ص |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

7755o5 هيم بــــسيوئى|بــــر|لسيد |م |محمد هش زيق|لزق|بــــ |د|

3429o4 حمد|هر سيد |لظ|م عبــــد|م هش|حس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3568|9 ل|لع|س عبــــد|مريم نبــــيل عزبــــ عبــــ |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

949|7 لسيد حسن|د |لجو|حمد عبــــد|لدين |محمد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8o39|4 للطيف عىلي|جر سيد عبــــد|ه ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

22|o43 لعجرودى|لمنعم |محمد عبــــد| نور ى شمس حقوق عي 

6|7526 يف|تـــ محمد |م نش لشر ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

779o42 لد محمد عبــــده|ن خ|مي ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|4oo|2 حمد محمد|ئى سيد |د ه|جه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3|||94 م سعد خليفتـــ|محمد عص دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

493469 لبــــرمتـــ|محمد خميس محمود محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

848o3 ج|لعظيم عج|كريم محمد عبــــد حقوق بــــنى سويف
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54oo58 لتـــرزى|ل |م محمد كم|سل|مه |س| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

533o82 ى عبــــد ر محمود محمد|لنبــــى مختـــ|حني  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7o358o لم|هيم س|بــــر|دل صبــــح |عبــــي  ع زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

87o957 حمد|د |نور حم|مل | لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

6|8842 لزقزوق|هدير وجيه محمد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

65498 لغمرى|دى |مل محمد ن|هلل ك|منه  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

25486| ن|ىط زيد|لمع|بــــو |حمد محمود محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

323o92 ح حسن|لفتـــ|بــــتـــ عبــــد|ء ثــــ|سم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

43757o لرحيم|لح محمد عبــــد |رس ص|محمد ي لشيخ|نوعيتـــ كفر 

9|7579 يمن سيد زىكي |د |زي سيوط|ره |تـــج

338375 د محمود فرج نرصمحمود|جه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2|6758 د|لعو|لسيد مصطفى |لرحمن مصطفى |عبــــد ضتـــ|ري/م بــــنى سويف|إعل

63963 ر عطيه|لغف|محمد عطيه عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

7927|4 ن|عيل عثــــم|سم|رص |ده ن|غ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

|22||8 مر|لعظيم ع|دل عبــــد |ره ع|س هره|لق|ره |تـــج

3oo55  مرىس|دع
ى
ء جمعه دسوق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

342287  |ل عبــــد|ء جم|رس
ى
هيم|بــــر|لعزيز دسوق هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3|6382 حمد مصطفى|عيل |سم|طمتـــ عىل |ف ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

68743| عطوه| ن زكري|م رمض|ريه لمنصوره|بــــ |د|

4o62o5 حمد|هيم محمد |بــــر|حمد |رؤيه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

824952 ي|ج مبــــ|ء فر|عل
رك مصطفى |هندستـــ قن

78o476 ح محمد|بــــى صل|يدى ه|ه زيق|لزق|نوعيتـــ 

36968o ي|يتـــ رمض|
ن محمد مصطفى ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

449922 لعربــــي|ن |رق محمد سليم|روضه ط |بــــ طنط|د|

6o8255 بــــ محمد|لتـــو|ء مصطفى عبــــد |رس| |نوعيتـــ موسيقيه طنط

|7o4|7 ل نشأتـــ يوسف نجيبــــ|طل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

63|oo| خ|لطبــــ|عيل طه |سم|يمن |ن |رو زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

|564|9 ى |ل |عىل جم لغمرى|لدين عىل حسي  هره|لق|حقوق 

333584 ى رزق | لسيد|حمد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 
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89o6|5 لمحسن محمد  |لدين عبــــد|د |محمود عم ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

83|269 حمد فخري|تـــ |لبــــرك|بــــو|محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

26o745 ف ندى فهىم سعيد رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

7||763 لطي |لسيد فتـــوح لبــــيبــــ |مل | ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

2382o7 عبــــي  عيد رجبــــ محمد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|73555 لعظيم زىك|م محمد عبــــد |سل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

326||5 لغنى|فتـــىح محمد عبــــد| ند ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

683|4o ف محمد ح|هلل |منه  مد|رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|4928o ن|لمعز عثــــم|عىل محمد عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o3624 لغنى عىل محمد حسن|هد عىل عبــــد|ن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9|986o ف عبــــد|لرحمن |عبــــد سم  |لنعيم ق|رسر ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

86628| مد سيد|عزه محسن ح ي للفن|
|دق قن|لفنى

8|8574 لرحمن محمد|ء عىلي عبــــد|هن سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8|6478 وليم فوزي وهبــــه| ند|ر ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

925364 لودود  |حمد عبــــد|هلل عمر |عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

752|95 ف  ح محمد عىلي|لفتـــ|لدين حمدى عبــــد |رسر |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

53o437 ن سعد سعد محمد عبــــده|يم| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

694o8| حمد عبــــده عوض|حمد |محمد  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

7o7696 حمد|ود |لسيد د|مه |نهله سل زيق|لزق|بــــ |د|

894574 ى |عزه ك مل مرىس حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

225o7| يمن محمد محمود عسل|محمود  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69||98 لمنعم|ل عبــــد |نىح  محمد محمد كم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

48895o ف مختـــ|طمتـــ |ف ن محمد|ر سليم|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

258|23 ى|للطيف عبــــد|حمد عمرو عبــــد| لحليم أمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5o582o محمد جمعه جمعه حسن سكندريه|ل|بــــ |د|

287573 لسيد زغلول|مريم عرفه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|93|6 لصفتـــى|م مصطفى درويش |تـــسنيم عص ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|76oo3 لجيوىسر عىل|حمد |عمر  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم
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4o5o76 حمد عبــــيد|حمد عىل محمد | سكندريه|ل|بــــ |د|

247233 وى|لطنط|شور |لدين ع|د|محمد عم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

632673 هبــــه منصور محمد مهدى زيق|لزق|بــــ |د|

|57o95 مريم حسن مصطفى محمد سيوط|ره |تـــج

78o94o وي|لشبــــر|عيل محمد |سم|حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

6o4734 |دين هش|ن
ى
م محمد دسوق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|7|o4 لبــــسيوئى|رفعتـــ محمد رفعتـــ محمد | رن ى شمس طبــــ عي 

23559| ى|د عىل |م مر|د هش|مر مي  يتـــ|ل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج  |لمجمع | مي 

8|9|67 ي|فتـــ كتـــشيى حن|مريم ر
|ئى ره بــــنى سويف|تـــج

856o9o حمد|عيل |سم|لسيد |حمد | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

763o67 ف عبــــد |هلل |منه  ي|لعزيز |رسر
س محمد|لفى بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

232|87 حمد|دل عنتـــر |يوسف ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8o7745 ي|لعظيم عبــــد|ميمه نبــــيل عبــــد|
لغنى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

646632 ح عىل أحمد|لفتـــ|ح أحمد عبــــد|لفتـــ|عبــــد ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

269o2o م محمد عىل كشك|يه س| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

446758 ن|هلل نرص محمد يسن سليم|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

623292 در|لق|ج  عبــــده محمد عبــــد |لدين ن|نور سيوط|هندستـــ 

82874o بــــ|ء حمدي سيد حج|شيم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

629222 |لشو|لنور |لسيد عبــــد|نىه عطيه 
ى
دق زيق|لزق|نوعيتـــ 

824o63 لنعيم|لعليم عبــــد|حمد عبــــد|لعليم |عبــــد سيوط|حقوق 

226725 لجوهرى|محمد مدحتـــ عىل محمد  لفيوم|لعلوم |ر |د

423||4 د مهدى|لسيد فؤ|عمر خرصى  زيق|لزق|عه |زر

8|6375 هلل|د |ديه خلف نمر ج|ن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

473o3 وى محمد|طمتـــ مجدى سعد|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8o58o9 خىلي محمد|ء يىحي د|نجل ي|عه |زر
|لمنى

6962|| ج |لبــــلتـــ|حمد |لمحسن |ن عبــــد |ره سعف|س لمنصوره|بــــ |د|

76o|42 هلل|منيه نبــــيل مصطفى محمد عبــــد| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

539259 لمطلبــــ|لسيد عبــــد |ئل محمد |دين و|ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|55o5 هيم|بــــر|حمد عيد |منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9|2|65 حمد  |حمد عبــــده مدئى | ج|عه سوه|زر

7o6576 ندى حمدينو محمود عىل لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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4226| ح|لفتـــ|ن عبــــد |رق رمض|مي  ط| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

835|58 لضوي|لدين محمد |بــــ |هلل شه|منه  دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

322238 بــــ|لوه|سلىم سعد مصطفى عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|5654| حمد|مل سيد محمود |ك ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|5995o وق حسن محمد سليم رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

54|756 لجمل|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

335|94 هيم|بــــر|ل محمود |تـــ جم|ي| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

774455 لدهشورى|لمجيد |حمد عبــــد |حمد |د |محمد عم دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

|3857 ي عبــــد 
لسيد مرعي|لمنعم |كريم مصطفى ن|علوم حلو

83356o رص|ر ن|لغف|طمه محمد عبــــد|ف تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

339574 وي|لنمر|لحميد محمد حسن |ل عبــــد|ندى جم |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

892446 مل محمد  |لدين محمد ك|ء |محمد عل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

83|55 هلل|حمد محمد محمد عبــــد |لم |س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

29859o هيم|بــــر|ء رجبــــ سيد |شيم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7o9442 لسيد|لرحيم محمود |رس عبــــد |نىح  ي| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|49679 روق محمود عليوه|لد ف|خ ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

67623 هيم|بــــر|لدين سيد محمد |ح |ء صل|شيم لفيوم|علوم 

3|256o زق|لر|لرحمن عبــــد|ح عبــــد|لرحمن نج|عبــــد ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|52|62 لسيد|لسيد محمد |ء |سم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

7o|558 لحميد|ن عبــــد |لسيد شعبــــ|ء |دع لمنصوره|علوم 

263898 در شيحه|لق|دل فوزى عبــــد |ن ع|رو ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

675893 ي
لم|م يوسف س|س| دئى ط|ر دمي|ثــــ|

6o59o9 زى|حمد محمد مصطفى شمس حج| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

37o548 لدين|ل |حمد بــــرنس جم|هلل |عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6o9329 تـــه شوشتـــ|ىط شح|لع|هيم عبــــد |بــــر| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

763o76 لمنس|حمد |منى محمد لطفى  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

3575|o ى جم|ي زق بــــيوم عطيه|لر|لدين عبــــد|ل |سمي  |بــــ بــــنه|د|

9o|829 ن موىس |ل رمض|يه جم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

693838 لمتـــول عىل|لمتـــول عىل | |مرن لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 
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346|83 ى ص|كريم   عشر
ى
لح|لدسوق ى شمس| لسن عي 

449722 لعربــــى|دق محمد |م ص|ن هش|مرو |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|69899 ى ممدوح سمي  بــــخيتـــ| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|o|83 لففى|لحليم |لسيد عبــــد |هيم |بــــر|محمد  علوم بــــورسعيد

788|2 ى|ن م|نوره هر محمود حسي  هره|لق|بــــ |د|

8797|8 ن |دل عمر عثــــم|عمر ع ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

5289oo وى|لطنط|لد محمد فتـــىح |محمد خ سكندريه|ل|هندستـــ 

37|934 هيم|بــــر|عمرو محمد خليل  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

|68|4 حمد|لرؤف |حمد عبــــد |رس |ي هره|لق|حقوق 

|54554 لعزيز|لرحيم عبــــد |لدين عبــــد |حمد عز | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

28335 نور|ح |ن صل|مصطفى كسبــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

524|99 ف جوده عبــــد |ر |مي لحميد محمد|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|632o لمجد|بــــو |حمد |ئل |ليىل و لمنصوره|حقوق 

8|385| عيل محمود خلف خليل|سم| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

254o3o لسيد جعفر|دل محمد|حمد ع| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

3|7867 لحميد|لحميد محمد عبــــد|حمد عبــــد| ى شمس|د| بــــ عي 

59777 دى حسن|م ن|م عص|سل| ره بــــنى سويف|تـــج

5o|659 ف عبــــد|نىه  هيم|بــــر|لمنعم محمد |رسر سكندريه|ل|صيدله 

77563| زق غريبــــ|لر|ء عبــــد |محمد عل ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

5|665| وق نصي    نصي |لص|رسر
ى
ق ره دمنهور|تـــج

8276o9 ى ص لح حسن عىلي|نرمي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|6|o5| ي|منى سيد محمد سم
ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6|74oo ف حسن شط|ندى  |رسر ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

6|74|5 ره|بــــو عم|رس محمود |ل ي|نه ط|معتـــ دمي|علوم ج

43|499 ئ  زىك معوض|مز رج|ر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o849 م سمي  حميده محمد|سل| صيدله بــــنى سويف

482875 حمد|هلل |لد أحمد عبــــد |ن خ|رو سكندريه|ل|حقوق 

5|6|28 ه حس هلل|م محمود عبــــد |مني  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

78587| ئى|هو|ل|فظ |لد محمد ح|خ زيق|لزق|حقوق 

8777o3 لصبــــور  |بــــتـــ عبــــد|ء ربــــيع ثــــ|ل| سيوط|طبــــ بــــيطرى 
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9|922 روق حسن|كريم عمرو ف كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

6o9664
ى
ق لورين كميل سعد مشر |ره طنط|تـــج

338966 دل محمد بــــيومي فرو|ن ع|يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

696|34 تـــ|لعظيم محمد عرف|رق عبــــد |جر ط|ه لمنصوره|طبــــ 

25963| حمد|لحكيم |حمد عبــــد|ء |لىمي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

635485 يف |ليىل  يف|حمد رسر حمد رسر لمنصوره|حقوق 

339747 ح محمد|لفتـــ|متـــ عبــــد|ن سل|حس| |نوعيتـــ بــــنه

|3962 دل نجيبــــ محفوظ|مجد ع|دين |ن كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4o5o22 يوسف محمد مصطفى عىل منصور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

322236 حمد|لطيبــــ محمد يوسف |حمد |سلىم  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

223647 ن|هيم حسنى عىل رضو|بــــر|ريج | هره|لق|ره |تـــج

6234o ن حسن|عبــــي  عيد شعبــــ بــــ بــــنى سويف|د|

493778 يف|لوه|مصطفى عبــــد  بــــ محمد رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|59997 ن محمد زهدى حسن عىل محمد|مرو |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|38o85 لشوربــــىح |لعزبــــ |لح |محمد ص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3524o2 ن|م حسن زيد|لسل|خلود محمد عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

79o42| حمد محمد|ره عوض |س لمنصوره|حقوق 

299|5 ن|لرحمن صفوتـــ فول رسح|عبــــد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5|8752 ي|ر
|لعزيز نرص ند|نرص عبــــد | ئى سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

679978 مريم سمي  محمد عيس عيس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4o76|4 ل|حمد محفوظ عىل غز|ء |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

4o4o|4 بــــر|حمد ج|حمد محمد |ن |مرو ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

839828 ي عبــــد|لش|عبــــد| ند
ى
لجليل محمد|ق ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |

|لفنى

372938 د يوسف مرىس|ن رش|حن ى شمس حقوق عي 

8||44 تـــ مصطفى يوسف محمود|ي| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|37o63 هيم|بــــر|عيل |سم|هلل مصطفى |معتـــز بــــ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|74837 هلل محمد حبــــيبــــ|م عوض |حس ن|تـــمريض  حلو

272927 لطنبــــ|م محمد مصطفى محمد  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

684|86 د|لمنعم محمود ج|ن عبــــد |لمنعم نعم|عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

343336 لعزم|بــــو |م محمود |رضوى عص ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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789|28 حمد حسن|لسيد |مي محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

23|8o5 هيم|بــــر|يمن عىل |لدين |سيف  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

496593 ى ص تـــ|هيم محمد بــــرك|بــــر|بــــر |حني  |حقوق طنط

6o|89o وري|وي |لشن|تـــسنيم يوسف محمد  ى لجيى |بــــ طنط|د|

52864o لح أحمد محمود دبــــل|محمد ص سكندريه|ل|هندستـــ 

6772o4 رى|لهو|تـــ |بــــ محسن عرف|شه لمنصوره|ره |تـــج

843324 م خليفه منصور|حس| ر|ل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

258o23 ى|محمد عىل محمد ش هي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|8962 لح يوسف شطيفه|سم ص|ندى بــــ ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

836924 ق|سح|حمد محمد |ديه |ن |نوعيتـــ موسيقيه قن

475o73 ي
لمنعم خليل|محمد محمود عبــــد | دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42856| تـــى مطر|آيه عمرو رفعتـــ  لنشر |صيدله طنط

85258o بــــدين عىلي|لع|لح زين |سهيله ص ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

457|52 نور عرفه|دل |هبــــه ع |نوعيتـــ موسيقيه طنط

8o494| لعزيز|ء ممدوح فتـــىحي عبــــد|لىمي ي|تـــمريض 
| لمنى

9|789| حمد |حمد محمد |م  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

42899| للطيف سويكر أبــــوجبــــل|سويد عبــــد | دين لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

7627|7 |لبــــن|لسعيد |هيم |بــــر|ئى محمد |ه نوعيتـــ بــــور سعيد

486oo7 لمول|وى عبــــد |هيم غز|لسيد إبــــر|منى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4829|4  محمد بــــيومي|ء |شيم
ى مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8847o2 ى  عىل محمود عىل حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3557| هلل كرومر| |ردين رمزى عط|ن |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

68o7o5 مد عطيه|هد ح|ن عطيه مج|رو لمنصوره|صيدله 

349682 ى |م |م|حمد | بــــوزهرتـــ|م |م|مي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

44277| لعجيىل|عيل |سم|تـــ |لشح|رص |لن|عبــــد | لي|د لشيخ|طبــــ كفر 

25|o|| يد|م محمد حسن ز|سل| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

||6|38 حمد فتـــىح حلىم عمر|رق |لهدى ط|نور  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|4o528 هيم محمد عىل|بــــر| |ند ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

366547 ى عل ى سليم|حسي  ن|ء حسي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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39852 مجدى مرىس سيد| لي|د كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

26296o م|م|لحميد |حمد عمر عبــــد| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4647|5 وى|لغربــــ|حمد محمد |وى |لغربــــ|مصطفى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3586|4 مد|دق ربــــيع ح|منى ص ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|78|48 ف عبــــد |م |سل| هلل محمد حسن|رسر تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

524648 حسن محمد حسن مصطفى عىل سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

4|6|o7 لفضل|بــــو |ر |لغف|ن مجدى محمد عبــــد |يم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

9|759| ئى |حمد خليفه كيل|يه | ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

297|94 مه محمد صقر|س|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|976 حمد|ح |لفتـــ|د عبــــد |محمد عم بــــ بــــنى سويف|د|

|7||39 محمد سعد طلبــــتـــ سعد دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

739o8 ى  م|م|محمد محمود حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

449523 هيم محمود عبــــد ربــــه|بــــر|ء |عل |هندستـــ طنط

6828|2 ف مدحتـــ سعد عبــــد | لبــــسيوئى|لمنعم |رسر س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

77|26| حمد يس أبــــو زيد|لد |ندى خ زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

863298 حمد مسعود|شيمه جبــــريل  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

62|665 هيم|بــــر|لحميد |ح عبــــد|لفتـــ|حمد محسن عبــــد| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

676272 ى   عز |بــــ صل|يه|حني 
ى
لدين|ح محمد شوق لمنصوره|بــــ |د|

|23297 ى ى|كم| مي  ل فوزى حني  ى شمس هندستـــ عي 

|34o39 م محمد محمد|يوسف عص ى شمس|تـــج ره عي 

34|o78 لم فوده|فودتـــ محمد محمد س رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

6|4848 ح عمر|لفتـــ|محمد مجدى عبــــد |حقوق طنط

449264 حمد حموده|حمد سيدى بــــشر مرىس | كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

||4849 ى|ن حس|عمر يحن  رسح ني  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

225|45 ى|ي لسيد مصطفى غنيم|رشدى | سمي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

265|58 تـــ حشيش|لمقصود شح|ئل عبــــد |ء و|عل تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

68673 ن عىلي محمد|محمد رضو لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

644983 بــــسنتـــ محمد محمد محمد أبــــو عوف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

Wednesday, September 5, 2018 Page 4004 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

499742 ي سعيد|لص|مد |ح| ء زكري|صف
ى
ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|297 ن|سهيلتـــ مصطفى طوسن شعبــــ لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

784|oo د|لد محمد عو|محمد خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||5325 ى مح ضبــــع بــــطرس|س| يوستـــي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2686o5 |لسق|سميه سمي  عزيز  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

267298 ى  م|لسل|ن عبــــد |يمن محمد شعبــــ|نرمي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4|o355 ي|حمد عنتـــر عطيه | ر|لىح  |بــــ طنط|د|

|692|8 لمعبــــود يونس|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6347o7 رس محمد محمد مني |أحمد ي زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

37o579 ف | |ند حمد محمد|رسر |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

2|44o3 حمد محمد|م |دين هش|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|48836 محمد محمود| سم زكري|هلل بــــ|منتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5298o2 ر|لنج|ل |ل كم|لع|لد عبــــد |خ ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

3369|6 لسيد|محمد سيد محمد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

774798 بــــ|لوه|ح تـــوفيق عبــــد |رص صل|لن|عبــــد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

886625 ن محمد عمر |محمد رمض سيوط|حقوق 

892|6| ى كيل ئى محمد |نجوى حسي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

425226 ى|ي ى سيد سليم|ش| سمي  ن|كر حسي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

7|o699 ى عبــــده بــــدر ع|عبــــد  مر|لرحمن حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5||793 مر|حمد ع|محمد محمود عطيه  |طبــــ طنط

322o3o ك|لمل|ئى منس عبــــد|مريم روم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

338439 مد عطيه|هيم ح|بــــر|ل |جم| عل |ره بــــنه|تـــج

483653 تـــ | حمد يوسف|بــــ |يه|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

67o63 يه قرئى محمد جمعه| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

3462|7 |معتـــز 
ى
حمد عزتـــ دسوق |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

349||4 ح حسن|لفتـــ|رتـــ سعد عبــــد|س |طبــــ بــــيطرى بــــنه

76|995 لفضيل|حمد عبــــد |لد |ء خ|دع ى شمس حقوق عي 

8o9486 دق|هلل ص|مجدي وديع عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

352296 قوتـــ|هر سعيد ي|محمد م |حقوق بــــنه
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262573 د فرج حسن|محمد لبــــيبــــ رش ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

235366 لحميد خليفه|دى محمد عبــــد|ش ن|بــــ حلو|د|

88|o84 حمد |محمد مصطفى حسن  سيوط|بــــ |د|

|58256 لح|حمد عيد ص|يه | ن|علوم حلو

5o576o ن|حمد فهىم زي|لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

65428 ى سيد|طمه مصطفى |ف مي  لفيوم|بــــ |د|

|58859 وى|لعشم|يه محمد حسن عىل | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8o9363 |لسيد حن|ميل عبــــد|سم |بــــ ي|علوم 
|لمنى

7|6529 ف محمد كم|محمد  ل محمد سليم|رسر |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

8|5429 ى كرم خليفه عشم كرستـــي  ن|علوم حلو

62|646 ه | جح|هيم ر|بــــر|حمد منصور |مي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

326866 حمد|لدين |ئل بــــىه |و| سم هره|لق|علوم 

3252|9 لمجيد|هيم عبــــد|بــــر|يمن |حمد | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

26o996 ف زين |سمر  لفتـــوح عىل|رسر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

782283 لحميد|لسيد عبــــد |حمد |محمد  زيق|لزق|عه |زر

34647o حمد|ء مصطفى محمد |هن |بــــ بــــنه|د|

82964 رق سعد عويس|جر ط|ه ن|تـــربــــيتـــ حلو

|929o ذ محمود|بــــسمه يحن  فو م بــــنى سويف|إعل

36o974 هيم محمد|بــــر|يتـــ عيد | |تـــربــــيتـــ بــــنه

429768 ي |خ
ي|لمسلم|لسعيد |لد حسنى

ئى |صيدله طنط

638653 حمد|للطيف |لسيد عبــــد|ر محمد |من هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

773694 بــــ|لوه|ل عبــــد|د كم|مل رش| ى شمس|زر عه عي 

648475 ف عبــــد|حمد | حمد متـــول|لرحمن |رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

2|2676 ن|بــــ زهر|لوه|محمود محمد تـــوفيق عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|o725 لد محمد|هي خ|شمعه بــــ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

645|39 لمقصود شويتـــه|حمد فهيم عبــــد | لمنصوره|حقوق 

3594|2 لحليم|ن عبــــد|دل سلط|يتـــ ع| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|333o8 هلل|لفضيل حسبــــ |عمرو محمد عبــــد  ى شمس| لسن عي 

7|2229 لسخرى|هلل فهيم فهيم |ء عبــــد |سم| لمنصوره|نوعيتـــ 
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37|284 ى|حمد نش|طف |ع تـــ حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

235|24 حمد عىل|د |يوسف محمد فؤ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

857385 محمد طلعتـــ فهىمي خلف ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

855824 حمد|م حسن |سل|حسن  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

232|75 ف عىل عبــــد|يوسف  لعليم|رسر هره|لق|حقوق 

27677| ح|لسيد مصبــــ|ر |لستـــ|مصطفى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

43o72o لرحمن دبــــور|زينبــــ محمد موىس عبــــد |بــــ طنط|د|

898225 ه |لل|لرؤوف محمد عبــــد|حمد عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

|42773 ي |ء ه|ل|
لسيد محمد|ئى ن|بــــ حلو|د|

234o86 مح سعيد قلتـــتـــ|سعيد س  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

49635 هلل|دى طه عبــــد |ء ن|دع هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

694783 م|ل محمود ضي|زهره محمود جم لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

686934 لرحمن|لبــــديع عبــــد |ل عبــــد |م هل|م عص|ريه لمنصوره|بــــ |د|

77|o95 ح محمد عمر|حمد صل|ره |ي وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

6|8958 لسيد خليل|لد سمي  |سحر خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

683538 لزىكي|لسيد |حمد |حمد | |هن لمنصوره|هندستـــ 

5o|834 ف فوزى تـــوفيق| |رين|م رسر إلسكندريتـــ |تـــمريض 

4o628 هلل|لنبــــى عبــــد |هلل عبــــد |ء عبــــد |شيم ن|تـــربــــيتـــ حلو

8o7o73 ن حسن|جر سعد شعبــــ|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

778o|5 ري|طمه محمد عىل محمد بــــند|ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

628786 دق|حمد ص|دق |مصطفى ص ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

3|4575 ى|هلل ي|طف فضل |حمد ع| سي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

277729 لحلو| |هلل رأفتـــ عط|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|229o4 ديوس|قل|ى جورج فهىم |مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

487289 دل عىل عىل شلبــــى|عىل ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

72397 د|لجو|محمد عيد عىل عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

8o8553 حمد محمد عىلي|محمود  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

8|89o| ين محسن عثــــم س|ن عبــــ|شي  ره بــــنى سويف|تـــج

2|2975 لديبــــ|سلىم مأمون حسن مأمون  ى شمس هندستـــ عي 
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|53425 ى محمد منصور|ر ويتـــ محمد حسي  عه مشتـــهر|زر

|278o7 |د رض|م فؤ|مه س|س|مريم  هره|لق|ره |تـــج

36744| ىط محمد رزق|لمع|بــــو|ء محمد محمد |غيد |ره بــــنه|تـــج

545233 ى حسن|بــــر|لرحمن غريبــــ |عبــــد  هيم حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|69399 ذل منصور|حمد ش|لد |خ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

34954| هيم|بــــر|محمود مصطفى محمود  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

372737 بــــ|لوه|حمد عبــــد|ر عىل |من تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

369487 حمد|لعزيز |ل عبــــد|مل جم| |نوعيتـــ بــــنه

9o|392 بــــد |حمد عىل ع|ء |وف ج |تـــمريض سوه

778o28 ى  ئى|لغيط|روق جوده |حمد ف|نرمي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

23|o2o وى|لعبــــس| |حمد رض|حمد |سل |بــــ هره|لق|ره |تـــج

42652 هلل عويضه|لم عبــــد|حمد س|محمد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

426746 ى|لبــــ ي|لمول ط|خلود محمد عبــــد سي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

3||278 ى  حمد محمد حسن|نرمي  ى شمس حقوق عي 

762336 ن|بــــو رمض|لرحمن محمد ذىكي محمد |عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6o7|58 لرحمن محمود محمد محمود|ل عبــــد |جل |حقوق طنط

73528 حمد|حمد محمد |رحمه  لفيوم|صيدلتـــ 

63oo97 لدين محمد عطوه|د |عمر عم زيق|لزق|علوم 

32279| ضى عىل|لر|ر عبــــد|لستـــ|ء عبــــد|رس| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

32o7o لعزيز محمود|لد عبــــد|محمد خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

435o42 دتـــ|كريم عزتـــ صديق حم سكندريه|ل|علوم 

679235 جح|هيم محمود محمود ر|بــــر|محمود  لمنصوره|بــــ |د|

7|532| ي|هلل عبــــد |رضوى محمد عبــــد 
لغنى لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

7oo|24 حمد|لسيد |ئى |لكيل|حمد |هلل |منه  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

85536o ك يعقوبــــ نجيبــــ يعقوبــــ|مل ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

767993 يف|مل |مل سمي  ك|ء ك|رس| لشر لعريش|تـــربــــيتـــ 

9|5789 حمد | |محمود يىح زكري سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

322|8| ى  لبــــطىط|حمد محمد |بــــسنتـــ حسي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|54885 ل محمد|محمد جل| ر|ي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 4008 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

855465 هلل|ح عىلي عبــــد|حمد صل| ي|عه |زر
|لمنى

|42732 مد|يه سعيد عىل ح|هد ى شمس|تـــج ره عي 

53455 ن|دى قرئى فرح|ء ن|دع بــــ بــــنى سويف|د|

249673 م رفعتـــ زىك ضيف|ريه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4o22o4 حمد محمد طه|حبــــيبــــه فرج  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

775983 لرحمن|لعزيز عبــــد |ء عطيه عبــــد |سم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4877oo حمد هدى|حمد حسن |ن |مرو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

98|79 ى محمد |ي لجيد|حمد عبــــد|سمي  ن|حقوق حلو

452662 لعدوى|لسيد خليل |سط |لبــــ|طمه عبــــد|ف لشيخ|بــــ كفر |د|

6|8728 |للطيف |حمد محمود عبــــد |ل |حمد جل|
مضي|لحم

ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

26|992 مصطفى حسن عىل شديد عىل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6|o|54 بــــوضهر|لد محمود |خلود خ |بــــ طنط|د|

83o3o4 ىطي محمد|لع|ر عبــــد|لنج|حمد | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3|99|o لكريم قطبــــ|جر ممدوح عبــــد|ه هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

438778 لسيد|حمد |م منصف |يوسف س لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8|57o| ي|ر
ى عبــــد| ئى لحميد فرج|حسي  ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

76|397 لعزيز محمد|طف عبــــد |يه ع| بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

233242 لفخري|طف شكرى محمد|ر ع|من |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

364o55 |هيم محمود رض|بــــر|ء محمود |دع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

24|987 مد|مريم محمد محمود ح لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

|542|7 يمن مصطفى سيد|يوسف  ن|سو|بــــ |د|

6o9762 ن ن|مصطفى محمد محمد شعبــــ| مي  ي صىح طنط
|معهد فنى

4o3449 حمد محمد بــــيوم|جر مدحتـــ |ه سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

64o936 حمد|لبــــديع محمود |لعزيز عبــــد |محمد عبــــد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

222326 ق|لرحمن |لعزيز عبــــده عبــــد|مؤمنه عبــــد وي|لشر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

26o662 لمجيد|عيل عبــــد|سم|رق |ره ط|س ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|23|86 لمقصود|عمر محمد فرج عبــــد  ن|علوم حلو

6|6772 حمد رزق|حمد | |ر|ي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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323|56 ميشتـــ سيد محمد محمد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5||8o حمد محمد حنفى فتـــىح| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

23|54| لد ربــــيع سيد طلبــــه|عمر خ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

9|3o53 ر  |فك|وع |هلل مط|عمرو عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

475o3| ديوس عوض|قل|رك جرجس فكرى |م سكندريه|ل|بــــ |د|

|64|33 ي
 سمي  صبــــري حفنى

مصطفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

875|56 ى محمود عبــــد|بــــتـــه| ل  |لع|ل محمد حسي  سيوط|عه |زر

3|3373 ض|د عمرو محمد ري|زي |كليتـــ هندستـــ بــــنه

32o69| لد سعد محمد فرج|محمد خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

84|929 ى عبــــد|ح |صل| يش لجليل|مي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

66629 ن عيد زىك|ء رمض|دع صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

76782 لمنعم عبــــدربــــه|د عبــــد|ن عم|نور تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

27o|29 لمنعم منصور|هر عبــــد|لظ|ل عبــــد|حمد جم| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

268258 كر زوين|لسيد ش|كر |ش ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|22o92 لسيد|ل |حمد كم|م |د س|مر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5737o هيم|بــــر|ده سعيد سيد |غ ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|7|8o3 لسيد|جوده سيد جوده  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

759o55 لسيد|لد طلعتـــ فتـــىح |خ لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

5o|99 لمنعم صديق محمد|مه عبــــد |س| ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

6|4584 ى|حمد بــــهنس ش|يز |محمد ف هي  |هندستـــ طنط

5o76o ل مصلوح محمد|م جم|سل| ره بــــنى سويف|تـــج

|76234 لعزيز|لد مصطفى عبــــد |هند خ مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

322253 رف|حمد مرتـــضى محمود محمد ع|ضىح  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

783754 لم محمد|لرحمن سعيد سعد س|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6895o| ل|ن فوزى محمد نرص هل|يم| لمنصوره|صيدله 

838433 ي مجدي ظريف ج|دول د|ج  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|4452o هد|لرحمن محمود محمد مج|عبــــد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

349437 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد|هبــــتـــ عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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922979 ى ي|هيم د|بــــر| |مي 
ل سيدهم |ئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

969o5 رص محمد|لن|ل عبــــد |لع|محمد عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4949| شد بــــيوم|مه ر|س|حمد | سيوط|ره |تـــج

4|2686 مد غنيم|حمد ح| |مه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

836oo| عيل يوسف|سم|محمد | نور دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

69o382 لحليم|ح محمد عبــــد |مصبــــ| محمد رض لمنصوره|هندستـــ 

6o4283  تـــوفيق |حمد |
ى
 حبــــيش|لدسوق

ى
لدسوق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

8o855| ي عبــــد
لحميد سيف|محمد مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

|2oo|o ن عوض|مدحتـــ فتـــىحي عري| مونيك ى شمس|تـــج ره عي 

|67745 ى |تـــسنيم ط هيم شوشتـــ|بــــر|رق حسي  ى شمس علوم عي 

7|496 ن|هلل عىل رضو|م عبــــد |حس بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

54|744 ألقطش|ىطي |لع|لسيد عبــــد |م وليد |سل| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

||7o|| تـــ محمد|ر عىل شح|عم ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

42o448 ي|لزرق|هيم فتـــوح محمد |بــــر|ن |رو
ئى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

2583|4 لمعز خليل|لحكيم عزتـــ عبــــد|عبــــد شمون|نوعيتـــ 

823o43 بــــ|مه حمدي دي|س|يه | ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|3o3o2 ئيل|د رمزى ميخ|عم| مونيك ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

499373 لسيد شكر|ء محمد بــــسيوئى |رس| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

629774 لعزيز|لعزيز عطيه عبــــد |هيم عبــــد |بــــر| |ره بــــنه|تـــج

247677 كر يوسف صومع|ش| هلل رض|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

|423|3 لد مصطفى محمد شعيبــــ|مريم خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

868652 حمد|ء مىكي يوسف |سم| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

7o9793 لسيد|لسيد محمود محمد |ئى |م| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6357|8 ي صبــــ| ند
ى مصطفى ح|حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

3|57|o ى ي|د| كرستـــي 
تـــه|ل موىس شح|ئى ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

|352|2 تـــ|م عرف|لسل|هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

793549 ن|حمد بــــيوم سليم|ن |محمد سليم  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

5o42|7 بــــ محمد|لوه|سلىم سمي  محمد عبــــد سكندريه|ل|علوم 

83o587 ى ي فرج | |مي 
ى
هلل|نسي شوق |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع
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787389 م|لسل|مل عبــــد|ل جميل ك|س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

228488 فظ|لح|ن فرج محمد سيد عبــــد|يم| هره|لق|ره |تـــج

65729 لدين|ح |يمن مجدي محمد صل| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68495 محمود سيد عويس| ند لفيوم|بــــ |د|

69o87o د|لرحمن ج|هلل محمد عبــــد |ره عبــــد |س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

77o453 عيل|سم|عيل محمد |سم|عيل |سم|لد |خ ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|4oo82 لدين جوهر|ء جوهر يوسف عز |رس| ى شمس|د| بــــ عي 

349462 لحليم|رى عبــــد|لبــــ|ن عبــــد|يتـــ شعبــــ| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

84533o لي|رص نوبــــي كم|ده ن|غ لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

346688 ى عىل خليل رضوتـــ عىل حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

92448| عيل|سم|مي  محمد مظهر |ل|محمد مظهر محمد 
  

دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

778486 لعزيز|للطيف عبــــد |ن محمد عبــــد |جيه |ره بــــنه|تـــج

247674 هيم|بــــر|لحميد |لحميد محمد عبــــد|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

422o5 حمد|بــــ محمد |يه|نىه  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

|52376 هلل|حمد محمد فتـــح |مروه  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

88888o ن |ن محمد سليم|حمد سليم| سيوط|بــــ |د|

22|9o7 حمد|روق |لد ف|ن خ|نوره ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

826529 لرحيم|ن عمرو محمد عبــــد|رو ن|سو|حقوق 

897497 ن |لغنى رشو|محمد محمود عبــــد ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

373234 هيم|بــــر|لحميد |حمد عبــــد|محمد  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

8|4577 م|بــــرل| ر حن|دو|مي  | ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

34||92 د عبــــيد|روق عو|لسيد ف|لد |خ ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

2|733o هيم|بــــر|رس محمد |يمنى ي ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

637436 فظ|لح|ن أحمد عىل عبــــد |إيم ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

7776|4 ي
لرءوف|ء محمد عبــــد |ضىح ضى زيق|لزق|نوعيتـــ 

756|8| هلل|م حسن عبــــد |لدين عص|د |عم |حقوق بــــنه

5o2|36 هيم|بــــر|حمد محمد محمود |لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

8763|7 ف بــــيوم عىل  |حمد | رسر سيوط|بــــ |د|

9|4o7| ن ىك  |يد ذ|ميل ع| |مي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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875757 ل محمد  |رس جم|عمرو ي ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

322789 ح محمد محمد|ء صل|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|42533 ندى مصطفى سيد دوينى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

3|2378 لمجيد|حمد حسن عبــــد|عمرو  ى شمس|تـــج ره عي 

328637 بــــر محمد|بــــر محمود ص|ص ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o7299 لغريبــــ|لسعيد |ء محمد |ل| لمنصوره|بــــ |د|

373736 ى محمد محمد بــــدر|ي سمي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

464466 للطيف حسن عىل|لرحمن حسن عبــــد |عبــــد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

439o9| ى|لد يىح محمد |محمد خ لبــــحي  لشيخ|بــــ كفر |د|

265472 د محمدى معوض|محمد عم |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

634445 حمد حمد|مه سيد محمد |س| زيق|لزق|ره |تـــج

432oo7 وه|فظ حل|هلل يشى تـــوفيق ح|منه  |ره طنط|تـــج

76|o5| لسيد يوسف|زينبــــ يوسف  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

7657o| ل|محمود محمد محمد محمد جل تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

7o4898 يف سليم|مروه سليم ن|ن يوسف رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3232o4 هيم|بــــر|حمد محمد درويش |ريم  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

629||| ى |لحميد حس|لد محمد عبــــده عبــــد |خ ر|لنج|ني  زيق|لزق|صيدله 

95825 ل محمد محمد تـــوفيق|نه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2o579 لطوجى|لسيد |هيم |بــــر|مد |بــــ ح|شه هره|لق|ره |تـــج

2555o3 ى عبــــده عبــــد|ي م|لمحسن عبــــده عل|سمي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

524959 هد|ن رجبــــ مج|محمد رجبــــ شعبــــ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|68643 ي|هبــــه محمد ش كر مليىح  هره|لق|حقوق 

237o5 لسيد محمود|عىل محمود  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

626366 هيم|بــــر|ن |حمد عثــــم|ل |م جل|وئ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

824799 حمد|محمد عمر يوسف  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

|6279o حمد طه مصطفى محمد| ى شمس| لسن عي 

|78545 ر|لنج|لحميد |طف عبــــد |مصطفى ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

37oo|9 لريس|حمد عىل |م سمي  |سل| |حقوق بــــنه

628o55 لعزيز|أحمد طه مصطفى عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 
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458248 لحميد سحلول|ح عبــــد|لفتـــ|ل عبــــد|ن جم|نوره |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

87o863 بــــي|لح عىلي عر|ء محمد ص|صف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

684|69 ي|ل|لعظيم |يمن محمود عبــــد |
لفى لمنصوره|صيدله 

4|6843 |م |لسل|لغنى عبــــد |م عبــــد |لسل|سنيتـــ عبــــد 
وى|لطنط

لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4o7424 لرحمن|لفضل عبــــد|بــــو |بــــ محمد |يه|ء |هد| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8254o| لدين|شمس محمد عىلي عز  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

639|6o هيم|بــــر|حمد محمد محمد |هلل |عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

|77986 لبــــسيوئى|نس محمد محمد محمد |ن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

776986 لحميد محمد|محمود صبــــرى عبــــد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

253|45 ى محفوظ|طلعتـــ ش| رويد هي  شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

63|582 لمجيد|هيم عبــــد |بــــر|هر |م| لي|د قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

639o|2 تـــ | هيم محمد محمد حسن|بــــر|مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

63925o محمود يوسف محمد| هند|ش زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

46895 بــــري|لج|ح |لفتـــ|بــــ عمر عبــــد |شه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

274557 يد عىل غنيم|ء ف|رس| |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

|4977 متـــ بــــيوم بــــخيتـــ|س|ليىل  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

853748 ن جرجس|ن سليم|سليم| دون|م ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

|44459 ف حم|حمد | هلل|دتـــ محمد عبــــد |رسر هره|لق|ره |تـــج

82o88| ي عىلي
ي يوسف مصطفى

مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

59859 معروف عىل معروف محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

249o9| |لش|ر محمد عبــــد|مختـــ| ء صف|رس|
ى
ق ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

49o87o حبــــيبــــه مصطفى سعد سعد خليل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

827432 ه محمود|لل|ن عبــــد|يوسف شعبــــ سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

85o779 لمولي سعيد|طمه محمد عبــــد|ف لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

362428 مروتـــ عىل عمر عىل كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

647984 مر|يونس يشى يونس محمد ع | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

636549 يف|رق محمود عبــــد|محمد ط لرحيم رسر زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

3387o2 لم|هيم محمد س|بــــر|ح موىس |سم شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه
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3573o9 ي|بــــر|لسيد |دل |لسيد ع|
هيم مصطفى |بــــ بــــنه|د|

42o36 وق شعبــــ لونيس|ل عبــــد |ن بــــل|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

775448 ر|لستـــ|حمد محمد عبــــد|م |حس زيق|لزق|ره |تـــج

89834| د |مريم محمود محمد ج دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

|396|7 ن ى عبــــد | مي  دق عىل محمد|لص|حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

|47768 لغنى|حمد عبــــد | |حمد يحن  زكري| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

44734o ل أحمد عيد|ء مجدى كم|دع سكندريه|ل|هندستـــ 

33493| هلل|ر عبــــد|ديتـــ سعيد مختـــ|ن ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

323697 س|عبــــ| حمد زكري|نهي   هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

836474 هلل محمد| |ء محمد عط|نجل دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

8||6|o حمد|لرحمن يىحي |تـــقوي عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

432|2| هلل|لسيد عبــــد |لم |لسيد س|ن |نوره |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

495438 ي|تـــ محمد محمد |لشح|محمد 
ى
لدسوق بــــ دمنهور|د|

759|63 رص حسن سعيد|يوسف ن |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

229475 لسيد حميد|بــــر سعد |ر ص|من لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4849|2 لعليم|دى عبــــد |له|محمد رجبــــ عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78|334 ء محمد حسينى محمد محمد|سم| لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

852839 ي سيد فرغىلي حسن
ى
محمد شوق ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

35|537 ى حموده|منتـــ   حسي 
هلل سيد حنفى |بــــ بــــنه|د|

8888|4 ل |لع|ده محمد عبــــد|تـــغريد حم سيوط|بــــ |د|

35o426 روق بــــدر حسن سيد|حمد ف| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

26322| ى |طمه كم|ف ى|بــــو|ل حسي  لعني  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6865o3 ن|هيم محمد طرم|بــــر|لرحمن |ء عبــــد |عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

853368 ل حبــــيبــــ|دل جم|بــــ ع|يوس ره بــــنى سويف|تـــج

4|37|3 لمليىح |مل |مل محمود ك|محمود ك |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

496496 سعد عيس|ك |مريم مل ره دمنهور|تـــج

28|o9 حمد محمود حوس|لرحمن محمد |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

|65335 ي|من
ي زىكي قرئى

ر محمد قرئى هره|لق|هندستـــ 

3|3527 هيم|بــــر|لرحمن |حمد عبــــد|زينتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

5237|5 ى عبــــد |ح |لرحمن صل|عبــــد  لرحيم|لدين حسي  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم
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73872 ض|دى ري|له|صم عبــــد|كريم ع د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

263387 نوىس|لع|دق فرج |لص|لسيد عبــــد|سلىم  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

826749 |لمعىطي محمد عط|نعمه عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

3||49 وق عنتـــر ص دق فرج|رسر هره|لق|ره |تـــج

6|7o79 ن|حمد مرج|ل |جم| مرن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

332743 حمد عبــــدربــــه|م محمد |سل| |ره بــــنه|تـــج

4|o293 ن|لسيد عىل عمر| |مهند رض لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

498777 ظه|بــــ|ء سعيد عىل |سميحه محمد بــــه سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

624573  عطيه|د محمد |عم| ند
ى
لدسوق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5o|84| ن|رص أحمد محفوظ عثــــم|ر ن|من سكندريه|ل|بــــ |د|

883429 عيل  |سم|شم |رق ه|ر ط|من ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|575|9 زم عىل مصطفى|ن ح|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||9o44 د عزم يوسف|جون عم ى شمس صيدله عي 

43|5o4 هلل| |ر عط|د مختـــ|ئى رزق ميل|روم ن|طبــــ حلو

48924 ى|رتـــ جم|س ل محمد حسني  ن|بــــ حلو|د|

8392o4 ى خليل|زينبــــ فتـــح  هلل حسي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

46o44o هيم|بــــر|ندى محمد سعيد حسن  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

774935 ن حسن|طف محمد سليم|سحر ع زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

36949 تـــفى مصطفى عىل مصطفى ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6o429 ي |حمد عبــــد |
هيم|بــــر|هلل قرئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7o82|o لمجيد|حمد عبــــد |لمجيد |حمد عبــــد | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

87446 لسيد مصطفى|ل |لسيد كم| ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

6|oo7o لعنتـــري|لسعيد |لسعيد محمد | |طبــــ طنط

544534 ج|لصبــــور فر|ء نبــــيل عبــــد|سم| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

9o9523 ن |عيل خلف رشو|سم|ء |ول ي صىح سوه
ج|معهد فنى

4o4892 د محمد عىلي محمد|محمد عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

362655 بــــر محمد|يمن ص|هلل |منتـــ  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

|249o8 ه|لبــــ|لدين محمد |م |محمد عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8532|7 ي |دع
بــــوبــــكر محمد|ء لطفى ي|تـــمريض 

| لمنى
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86o464 بــــ|لوه|لعليم عبــــد|ن عبــــد|محمد سمه ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o5822 تـــه محمد|مد شح|سعيد ح| ن|ر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6|3552 لشيخ|لسيد |لسعود |بــــو |متـــ |س|حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

63|9o9 ي|ر
لحفيظ عىل عىل|وجدى عبــــد | ئى زيق|لزق|حقوق 

5239|8 لغنى|لغنى محمد عبــــد|مصطفى محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

788|23 بــــو رسيع|دل محمد |محمد ع عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

247o98 فع|لش|هلل |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6745o ى|لرحمن رمض|عبــــد ن سيد محمد عشر ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

37|8o9 ى محمد عبــــد لحليم|محمد حسي  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

698226 |حمد |حمد فتـــىح | |نور
ى
لدسوق ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

335857 حمد محمد|هلل محمد |هبــــتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

55748 بــــكرى سعيد محمود محمد ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

493563 لحميد|حسنى أيمن محسن عبــــد  ره دمنهور|تـــج

689385 ى ئيل|هلل روف| |د حن|ميل| كرستـــي  لمنصوره|حقوق 

29||84 بــــ|لتـــو|م محمد محمود عبــــد|سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o2989 لمجيد محمد|ن محمد عبــــد |هلل شعبــــ|هبــــتـــ  سكندريه|ل|عه |زر

89o|59 بــــر لطفى فلتـــس |مي  ص| سيوط|ره |تـــج

6|4||5 لمهدى فرهود|ندى فتـــىح عبــــد |بــــ طنط|د|

827648 ي عبــــيد سعد عىلي|م|
ئى دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

33o757 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|هيم نبــــيل |بــــر| |تـــربــــيتـــ بــــنه

82986 م سيد محمد|محمود عص هره|لق|حقوق 

|6oo| حمد بــــدير|مد |يوسف حمدى ح هره|لق|هندستـــ 

446569 حمد|مل محمد |حمدى سعيد ك سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|52|3 لعزيز محمود رحمه|ن سعد عبــــد |نوره بــــ دمنهور|د|

35o286 ن|لدين محمد سليم|م |لرحمن حس|عبــــد ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8|o749 محمود محمد محمود| دين ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|457|8 عمر محمود حسن عىل دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

24o298 ى|ر سيد |سلىم مختـــ مي  ن|حقوق حلو

82755 لغنى|لرحمن محمد عبــــد |ء عبــــد |شيم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6849o4 لمقصود|ء محمد عبــــد ربــــه عبــــد |سم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 
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4645o4 كريم محمد سعيد عيسوى يوسف صقر سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

765594 لعيسوى|ل |م محمد جل|مصطفى حس ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

859486 ي|س| مه سمي  عزيز هيى ي|بــــ |د|
|لمنى

7697o| لسيد محمد|محمد جمعه  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

427749 رص|هيم ن|بــــر|ن محمد |لد رمض|خ |صيدله طنط

478549 ى د|د عي|لجو|م عبــــد|عص| لي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|27675 وى|لمرصف|فظ |نور عمرو فوزى ح ى شمس|تـــج ره عي 

65949 لرحمن|لسعود عبــــد |بــــو|حمد محمد | لفيوم |تـــمريض 

53689| عيل|سم|رق محمد محمد |ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8||o76 رص|حمد ن| |حمد رض| حقوق بــــنى سويف

|22|74 حمد|رس يوسف |عمر ي هره|لق|بــــ |د|

6383o6 مه|محمد رأفتـــ عىل محمد سل زيق|لزق|صيدله 

|76447 د|م ممدوح محمد ج|مر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

537375 لحميد|حمد عبــــد|حمد |يه حمدى | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

696|| حمد حسن|لسيد |حمد | لفيوم|صيدلتـــ 

|47489 لم|د محمد س|حمد همتـــ محمد رش| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

32|295 لم|رص محمد س|حمد ن| هره|لق|م |عل|

37596 جر سيد محمود خليل|ه هره|لق|عه |زر

779538 دى قطبــــ|له|هبــــه ميىم عبــــد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

25o786 لحجول|ج قطبــــ حسن |بــــوحج|هدى  هره|لق|صيدله 

648975 لسيد محمد|لدين محمود |ل |آيه كم زيق|لزق|عه |زر

344736 هر|لظ|رتـــ مصطفى فيصل عبــــد|س ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

|76493 حمد نرص بــــدوى|ء |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

524236 ي عبــــد 
لحميد|ري عبــــد |لحميد قبــــ|تـــفى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

769229 ر يىح عبــــد ربــــه سليم|ثــــ| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

63327| لعزيز|حمد عبــــد|حمد |ء |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

52532 ف |يمنى  هيم حسن|بــــر|رسر بــــ بــــنى سويف|د|

853722 روق محمد|لمنعم ف|ء عبــــد|رس| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|254|| دى سيد محمد عىل محسن|ش ى شمس|د| بــــ عي 

6o828| يد|يمن محمد ف|منيه | لمنصوره|ره |تـــج
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46oo35 يه حسن عىل حسن| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

773435 ل تـــوفيق|لع|لحكم عبــــد |يه عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6|oo7| دريس|د |لجو|لسعيد عبــــد|سم |بــــ ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

|65o44 بــــ|لتـــو|لحميد بــــسيوئى عبــــد |ندى عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

74595 ى|ل |محمود جم ى حسني  مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

539463 يح حسن محمد|لس|م |ح س|سم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

92|56o جر مصطفى حلىم مرىس |ه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4989|2 ر|لنج|رتـــ عىل محمد عىلي |س ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

243864 د|ن رش|ء سعيد فرح|دع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o399 هيم|بــــر|حمد محمود محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7647|8 بــــ|لحط|م |لسل|هلل وحيد محمود عبــــد |منه  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8438|8 ده عىلي محمود|لرحمن حم|عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|43424 ء سيد قرئى جمعتـــ|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

258o96 دم|لعزيز سعيد |سعيد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

9|o37 ى |ي حمد|حمد رجبــــ |سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|6oo5 لدين محمود يوسف|ج |نسي رس|ن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|55734 لمجيد حسن|هلل عبــــد |عبــــد | دين ن|ضتـــ حلو|علوم ري

642o54 لحميد محمد محمودي|عمرو مصطفى عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

|787o2 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|رص |ء ن|رس| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

222964 ذ محمد مصطفى محمد سيد|مع هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

846||o لعزيز سعد ربــــيع|محمد عبــــد ن|سو|حقوق 

3|4974 لحميد محمود|ن عبــــد|بــــ رمض|مه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|37529 ئى عزيز|د عن|دى عم|ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9ooo5| ن |لحليم رضو|لسيد عبــــد|محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

896899 وس  |هلل تـــ| |مريم عجيبــــ عط ورصى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

256|23 لنور|بــــو |لغنى |دل عبــــد|محمد ع ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

257452 لسحلول|لحميد محمود |عبــــد| دين ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4439|6 يه محمد سعيد سعد| لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

|69933 ف|لستـــ|هلل محمد عبــــد |عبــــد  ر رسر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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453|2| لسيد عىل|لسميع |لدين عبــــد|حمد بــــدر| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

538|26 م بــــيومي|لسل|سلىم محمد عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o552| عيل|سم|حمد |رس صبــــرى محمد |ف لمنصوره|ره |تـــج

2|2365 لحوى|حمد |لحسينى |لحسينى حسنى | كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|699o7 د بــــيومي|لجو|يوسف حمدى عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

276|3 |لصمد ند|مجد عبــــد |هند  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

253|7 م محمد فوزى درويش|ريه تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

784993 لم|حمد س|زق |لر|ن محمود عبــــد |يم| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

249586 ف محمود |عهد  حمد|رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

23||5o هيم محمود عىل|بــــر|عىل  هره|لق|ره |تـــج

676497 بــــر|ء فتـــىح محمد ص|رس| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

5o66o |لبــــ|لرحمن محمد سيد عبــــد |عبــــد 
ى
ق علوم بــــنى سويف

22629| حمد بــــيوم محمد بــــيوم| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

77o57| وى|لمحل|لحكيم مصطفى |محمد مرىس عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

44585 فظ|لح|حمد عبــــد |محمود محمود | شد هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

8|3964 |ري وليم حن|م م|بــــر| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8|2262 ح|لفتـــ|ح حسن عبــــد|لفتـــ|طمه عبــــد|ف ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

627693 حمد|حمد سليم |م |سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4ooo ن ىطي عوض|لع|لدين عبــــد |ء |عل| مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

763529 هلل|رص محمد خي  |ندى ن تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

758|92 ن|حمد رزق سليم|ره |س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

887325 حمد سليم حسن |ر |لجبــــ|عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

535459 رق رفعتـــ محمد|منيتـــ ط| دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

44|5|8 لعزبــــى|رص مسعد |لن|ئى عبــــد|م| لشيخ|بــــ كفر |د|

43496 تـــه|حمد حسن شح|ء |رس| ى شمس|تـــج ره عي 

678292 ف محمد محمد |سمر  حمد شلبــــى|رسر لمنصوره|حقوق 

696897 حمد رزق عبــــده رزق| ى شمس طبــــ عي 

76945 ى |نور محمد حس| |مه حمد|ني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8484o ن حموده|جد رمض|محمد م ي سويف
هندستـــ بــــنى
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2|88|3 ى محمود عبــــد|هيم ص|بــــر| لمتـــجىل|لحي  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

833423 ي |صف
ي|بــــو|ء مدئى

لمجد مدئى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

55659 ن|ن عتـــريس سلط|حمد شعبــــ| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

2828o| ل|يه مجدى محمد كم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|3|6|7 لسيد|هيم |بــــر|لسيد |ء |رس| هره|لق|بــــ |د|

22o7|8 ه محمد | حمد مسعود محمد|مي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

923972 حمد عبــــده  |ء محمد |رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

228276 حمد|حمد محمدى |س |ين| هره|لق|حقوق 

527764 ن محمد عبــــد ربــــه معوض نصي | مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

24o6o6 رك|مه خرصى مبــــ|س|بــــ |يه| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2874o5 ى محمد|م |كريم عص لجيوىسر حسني  |ره بــــنه|تـــج

4|979o هيم عبــــده|بــــر|ن |محمد رمض لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|5|6o ى بــــكر|محمد مختـــ| ر|ل ر حسي  ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|3|642 ى|لد محسن |يه خ| مي  ى شمس|د| بــــ عي 

26255| حمد|هيم |بــــر|هيم سمي  بــــيوم |بــــر| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4o257 لمجيد|شور عبــــد|عمر محمود محمد ع هره|لق|عه |زر

86|894 ي  حمد محمد|هبــــه خي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

367793 ي
لنبــــى محمد|وى عبــــد|مك| دئى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

299995 ىط |لع|لمحسن عبــــد |لدين عبــــد|حمد بــــدر|
ى|ش هي 

ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

64|46| ي عص|م|
ل|لع|لسيد عبــــد |م |ئى زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6839o ن عيد محمد|م شعبــــ|سل| لفيوم|هندستـــ 

2|6562 ى فكرى محمدعىل فكرى | ى فكرى|حمد حسي  مي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

86754| لسيد حسن|حسن محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

822933 ن|هلل يىحي محمد نعم|لمعتـــز بــــ| ي|هندستـــ 
|لمنى

772|7 لسيد حبــــيبــــ|لدين مجدى |م |عص ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

23644o وق ع لرحمن|دل سيد محمد عبــــد|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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9|4439 عىل عيس محمد | لي|د سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5o4725 د|ن مر|لسم|د |م صبــــىح مر|سه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o835 ى محمد|محمد عبــــده  مي  بــــ بــــنى سويف|د|

|39627 بــــ|لحفيظ عق|مد عبــــد |سهيله عنتـــر ح هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|5576 ل|سم ممدوح محمد محمد محمد أبــــو غ|بــــ ط|حقوق دمي

6|8245 تـــى|لشبــــق|مريم محمد محمد مصطفى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|2932 محمد صبــــرى عطيتـــ بــــرع ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

||846| بــــ خليل|لتـــو|بــــ عبــــد |لتـــو|لد عبــــد |محمود خ ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

894|99 طف خليفه عىلي |منى ع سيوط|بــــ |د|

4593| ي|ر
لرحمن سيد|ضى عبــــد |لر|عبــــد | ئى هره|لق|علوم 

4984|6 هيم|بــــر|هيم عفيفى |بــــر|ء بــــشي  |ل| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

7|oo76 حمد سعيد|ن يونس |ر رمض|من لمنصوره|بــــ |د|

29836 ح فتـــىحي|مي صل|محمد س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

755773 بــــ|حنيدق حسن عىلي خط| نه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

8|7934 ه جم| ي|ل فتـــح |مي 
ن|هلل تـــعى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

453574 وى|لسيد بــــر|لسيد |لح محمد |ص ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

426|2o مه|ء مصطفى محمد مصطفى خرصى سل|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

24552| ه  لم محمود|حمد محمد س|مني  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

69o3o3 هيم|بــــر|لعزيز |م عبــــد |ئى عص|م| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|68264 ى وجيه شفيق ن|م شد|رلي  ى شمس|د| بــــ عي 

48465| هيم لمع مسعد|بــــر|دى |ف ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

77o25o هيم|حمد إبــــر|لد محمد بــــدوى |خ زيق|لزق|علوم 

8o6249 عيل خليل|سم|عيل محمد |سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|3566 تـــ|ل عود|محمود كم| ر|ي ى شمس| لسن عي 

676|87 حمد محمد سليم|لسيد |ء |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

787oo| عيل|سم|فظ |لح|عيل عبــــد |سم|يوسف  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|32|85 لعزبــــ|لرحمن |لدين عبــــد |ح |سهيله صل ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|4975 لعزيز|حمد عبــــد |لعزيز |عبــــد | هن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

762288 لعظيم محمد عىل|يمن عبــــد |رس |ي تـــمريض بــــور سعيد 

8o7o75 ى|يدي عدوي محمد ي|ه سي  سيوط|ره |تـــج
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239855 م|لدين عفيفى ضي|د|م عم|سل|ن |مرو هره|لق|ره |تـــج

4475|o حمد محمد|يه خميس | ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

3484|7 ح سعد عىل رجبــــ|ندى صل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

876872 ي|ر
وحيد نظىم بــــطرس  | ئى سيوط|تـــربــــيتـــ 

8874|8 لرحمن |لحميد محمود عبــــد|ء عبــــد|شيم ي صىح 
سيوط|معهد فنى

49||o3 |هر محمد رخ|ن عىلي ط|نوره سكندريه|ل|ره |تـــج

|2|o48 هبــــه يحن  مصطفى حلىم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|3o|92 ي |لر|صم عبــــد |زهرتـــ ع
لمجد|بــــو |ضى ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

|6o925 ن|هيم عثــــم|بــــر|لدين |د |يه عم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

87|634 ي حربــــي صل
ح فضيل|مصطفى ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

8|2998 شم|مؤمن محمود محمد محمد ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

36348 لمعىط يوسف محمد|حمد عبــــد | ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

426662 ر عىل محمد محمد عبــــده|من سكندريه|ل|بــــ |د|

49828 ن|هيم عثــــم|بــــر|عزه عىل  ن|تـــربــــيتـــ حلو

837|o6 ن محمود فوزي عدلي|يم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

5|7382 ر عبــــده|لغف|منيه وليد رزق عبــــد | بــــ دمنهور|د|

539264 ن|فظ شبــــيبــــ عثــــم|يدى ح|ه ج|بــــ سوه|د|

|45452 يوسف محمد مصطفى محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|5|79| م|م|مد عىل |ره ح|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|32869 هلل|ن حمدى صبــــرى عفيفى عبــــد |نوره لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

|4|987 هيم|بــــر|هيم سعيد محمد |بــــر|سعيد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

6|2o36 لم محمد فوده|لم س|حمد س| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

26|5o5 ن|سيوىط لبــــيبــــ سلط|مصطفى محمد  هره|لق|ر |ثــــ|

348o| لمطلبــــ|طف محمد عبــــده عبــــد |حمد ع| ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

5|4|6o هيم|لسعيد عىل إبــــر|ن |ريه|م بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

65o67 دور طلعتـــ يوسف|عوض  ره بــــنى سويف|تـــج

47437 رص حسن محمد|لن|رتـــ عبــــد |س ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

528535 هلل يونس|محمد عىل محمد عىل فتـــح  سكندريه|ل|حقوق 

3|7259 ف  لدين|منتـــ محمد محمد رسر دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص
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3|28o2 شور|شور سيد ع|دين سمي  ع|ن |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

765374 تـــ|حمد حر|لسيد |حمد محمد | ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

269776 ى|ل ش|عمرو محمد محمد جم هي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

8o8893 بــــوبــــكر محمد حسن| |محمد رض ره بــــنى سويف|تـــج

76|68| لرحمن محمد|بــــ عبــــد |يه|لرحمن |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

86o382 لحسن|بــــو|يد فصيح |بــــسمه ق ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

82o284 د محمد|م حسن عو|حس ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

646578 ى|بــــو |تـــ |لشح|لسيد |لد |ل خ|وص لعني  ط|بــــ دمي|د|

527554 لشكور حسن|ن محمود عبــــد |رو ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

886758 تـــتـــ |رص محمد شح|لن|ء عبــــد|سم| سيوط|عه |زر

8o9|44 حمد|د |لجو|حمد عبــــد| |لي|د ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|49794 س حسن عىل|محمد عبــــ ن|بــــ حلو|د|

||6o73 |ج|لبــــ|عمر مؤنس يحن   ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|8o6| هلل|لعليم محمد عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|حبــــيبــــه  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

348976 لم|حمد محمد محمود س|رتـــ |س ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|9o38 ى|م هر يوسف عطيه|م| رتـــي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4o3962 مد حبــــيبــــ محمد|محمود قدرى ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

336o87 دق|لص|دق رجبــــ عبــــد|لص|هدير عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7o5554 لسيد حسن|هر |لظ|لدين عبــــد |ح |محمد صل ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

7o783| حمد|زى |محمد نبــــيل محمد حج تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7|2472 لحليم|ء نجيبــــ نجيبــــ عبــــد |شيم لمنصوره|هندستـــ 

5|6687 ر مبــــروك محمود محمد حمد|من تـــربــــيتـــ دمنهور

38286 ى |محمد ع حمد|طف خرصى ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

57624 لصمد حسن|له طه عبــــد |ه بــــ بــــنى سويف|د|

779|77 لم|لحميد عطيه هجرس س|رس عبــــد |ف تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

224754 حمد|حمد عىل |بــــ |يه|حمد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52|546 عد عىل زريبــــه|ء حسن مس|رس| ره دمنهور|تـــج

2329o8 لسميع حسن مخلوف|ء مصطفى عبــــد|شيم دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

76475| لمليىح |حمد |هيم |بــــر|ن مصطفى |نوره بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد
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8958|9 حمد |ء مجدى محمد |رس| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

4o6o34 وى حمد عىلي|رص سعد|ء ن|شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|o544 ف محمود مصطفى |محمد  رسر ج|علوم سوه

46998 ي 
يف حفنى هيم|بــــر|محمد رسر ن|هندستـــ حلو

527o5| لعدوي|حسن محمد حسن عبــــده  سكندريه|ل|هندستـــ 

5|53| حمد|حمد مرصي |ء |سم بــــ بــــنى سويف|د|

5|o8o| ىطي|لع|يد عبــــد |هلل ز|بــــ |متـــ ج|س| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

754828 لحكيم محمد|ل عبــــد |لرحمن جم|عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|33|47 ي فكري| رض| ن|ر
مصطفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7o4256 لسيد|ح سعيد |لفتـــ|جمعه عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

278|o د|بــــ محمود دردير حم|محمود دي هره|لق|حقوق 

78o247 عيل|سم|ل |م محمد جم|سل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8|5o98 ى مدحتـــ ممدوح يوسف| لي  ي|تـــمريض 
| لمنى

|6276o حمد|ن |لدين محمد رمض|سيف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

253424 هيم محروس عيس|بــــر| |رض تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

826928 بــــر محمد|لج|لد عبــــد|ء خ|ل| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

625447 ويش|ل محمود ج|محمد جم ى شمس| لسن عي 

559o3 بــــ سمي  نرص درويش|شه ره بــــنى سويف|تـــج

4|6|37 دريس|ر حسنى محمد مصطفى |من لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7|64oo لسيد|مد |لمنعم ح|ئى  عبــــد |مصطفى ه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

892799 ن عىلي |يه عىل مهر| سيوط|حقوق 

9|4325 ندى محمد سيد سعد  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

448|59 لبــــسيوئى|هيم محمود |بــــر| |بــــسنتـــ رض بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

88|o|8 لحكيم |تـــ عبــــد|دل شح|بــــ ع|رح سيوط|حقوق 

234o7o ى ص|ش| زكري ئى|لح علو|هي  ج|ره سوه|تـــج

5|62|| |لبــــن|لح |ء عزتـــ محمد محمد ص|سم| تـــربــــيتـــ دمنهور

6o63|5 ح|لفتـــ|حمد محمد محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

223|33 ن خلف محمود|د رمض|زي هره|لق|بــــ |د|

485778 ف نص ر|ر محمد نص|فرحتـــ أرسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

476373 بــــو ضيف|ن |هلل محمد عثــــم|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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642|75 لمنعم عىل حسينى عىل|عىل عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8349oo ي|محمد  لطيبــــ صبــــىحي خرصى كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

8o4|4| عىلي محمد سيد خلف ي|بــــ |د|
|لمنى

268o7| حمد مدين غريبــــ مدين| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

64o665 لح|حمد محمد ص|دل |مه ع|س| زيق|لزق|بــــ |د|

3248o9 |محمد 
ى
حمد بــــيوم دسوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

5o562| ر|حمد مسعد محمد محمد نو| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

6oo997 لصمد|لغريبــــ عبــــد |حمد |عبــــي   ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

36496o عيل محمود|سم|رص |م ن|سل| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|43265 هر ممدوح معتـــمد جيد|بــــ ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

9|9822 رق محمد عىل  |محمد ط ج |تـــمريض سوه

625999 مل محمود|محمد يحن  محمد ك ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

775483 ن|لم|حمد س|حمد ربــــيع |زن |م زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

9|ooo3 عيل  |سم|لدين حمدى |محمد محن   دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

5||245 بــــو زيد|لعزيز محمود |مد عبــــد |محمد ح سكندريه|ل|صيدله 

483228 عيل عمر|سم|رضوي رفعتـــ محمود  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

54|9|4 ي|لسل|محمد عىل عبــــد
ى

تـــ|م عىل ع |حقوق طنط

86777| ى لنوبــــي يوسف|يوسف | يوستـــي  ج|بــــ سوه|د|

3|96o8 عيل محمد|سم|لعزيز |رضوى عبــــد ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

4225o4 حمد محمد ميمون|هلل |رحمتـــ  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

69o|5| لسيد كرم|مصطفى فوزى عىل محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

4o25o8 لرحمن|روق عبــــد |يشى ف| دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9||45o لدردير |حمد |ع |شم ر|ه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

883o24 ف عبــــد|محمود  لرشيد عىل |رسر سيوط|حقوق 

362653 ى صبــــىح مرقص سعد|م رلي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

36oo45 لحميد|محمد وليد فوزي عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

38|84 د|لحد|ن محمد |ل سليم|هيم جم|بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o2554 ى خليفه عبــــد |ي للطيف عمر|سمي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 
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77987| وق خليل عطيه خليل سليم رسر زيق|لزق|بــــ |د|

6o225 ن|حمد ربــــيع رضو|م |ريه علوم بــــنى سويف

|45358 سم|لق|بــــو |لدين سيد |م |يوسف حس ى شمس|د| بــــ عي 

838482 ى|م لنور|تـــه عبــــد|لمسيح شح|عبــــد| رتـــي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|5o823 تـــه محمد|دى محمد شح|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

434||3 ه م| لعزيز عىلي خليل|هر عبــــد|مي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6495|3 لسيد عىل رزق|ء عىل |دع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|674o8 ن|لحميد رضو|بــــ عبــــد |لوه|ن محمد عبــــد |مرو وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

484237 لرحيم|زق عبــــد |لر|محمد مصطفى عبــــد ره دمنهور|تـــج

||79|| روق عىل|يمن ف|لد |خ هره|لق|عه |زر

249|23 لرحيم|ء عىل رصوتـــ محمد عبــــد|ل| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

68||5o ق|زق |لر|حمد محمد عبــــد |محمد  وي|لشر لمنصوره|حقوق 

286347 هيم عىل مصطفى|بــــر|دى |ر ن|من ن|بــــ حلو|د|

4596o3 ه خ ى|حمد |لد |ني   حسي 
لتـــوئى ي صن. تـــ.ك

ع بــــور سعيد|فنى

628o|9 ى سليم|ء |سم| لسيد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

847736 حمد|نور محمد |م |ريه ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|57oo3 رق خليل حسن|خليل ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o98| ى منط|محمد جم ش|ل حلىم حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

479634 لىح فرج|لعزيز عبــــد|لمحسن عبــــد|محمد عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

442293 لرؤف حسن كريم|لحليم عبــــد|محمد عبــــد لشيخ|تـــمريض كفر 

|2585o مل جمعتـــ|م ك|حمد حس| ى شمس حقوق عي 

55345 للطيف|حمد محمد عبــــد |م محمد |سل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

337247 حمد|م |مصطفى خلف تـــم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

86o4o4 لحكيم|مل عبــــد|حمد محمد ك| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

79876 وى|حمد سمي  مصطفى شعر| ن|حقوق حلو

38625 ي عيد عبــــد |رس|
م عطيتـــ|لسل|ء مصطفى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

97655 م|لسل|عىل حمدى موىس عبــــد  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

6|o5|9 للطيف عيــد|م محمد عبــــد |أمنـيـه هش |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

787o27 زق محمد|لر| دل عبــــد|ن ع|يم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

32o4| ه محمد عبــــد  لمقصود عىل|ني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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82o855 سم|لدين محمود ق|د |محمد عم حقوق بــــنى سويف

768796 مي  محسن زىك محمد| صيدلتـــ بــــورسعيد

5o|8o8 ن|مح محمد محمد رضو|سهي  س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|9o79 طف محمد شوربــــ|محمود ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o6256 متـــ محمد يوسف محمد|س|ر |من سكندريه|ل|بــــ |د|

259882 لسيد عدس|يه رجبــــ | تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|4897 هيم|بــــر|بــــ |لوه|رس عبــــد |جر ي|ه ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

32o697 ن محمد|م رمض|محمد عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7639o8 بــــينى|لعزيز |محمد حسن مصطفى عبــــد  لشر سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

4632o هيم|بــــر|بــــ |لتـــو|محمود محمد عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

273573 حمد|ء سمي  سليم |لزهر|طمه |ف لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

253|oo ى ط ن|حمد عثــــم|رق |نرمي  ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

458oo6 ي |
ى
ر|لنج|حمد محمد دسوق |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

لشيخ

372||6 ن فتـــىح حلىم|م رمض|ريه ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

82948o هيم طه|بــــر|بــــر |طه ج دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

433373 ى سليم|هلل |كر فتـــح |حمد ش| مي  |علوم طنط

67444 عيل|سم|عيل محمود |سم|حمد مجدى | ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

7752o حمد|عمرو حسن فوزى  هره|لق|حقوق 

365949 لرحمن ممدوح محمد حسن|عبــــد |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

9|7o28 لمسيح |ح رمزى عبــــد|مه صل|س| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

35||3 لنور|حمد موىس |منه | ى شمس| لسن عي 

48852 فظ|لح|وى عبــــد |ن مك|ء شعبــــ|شيم هره|لق|ره |تـــج

684||8 ي|ر
محمود محمود يسن| ئى لمنصوره|ره |تـــج

9oo9o| لنص محمد |ده رجبــــ |غ ج|بــــ سوه|د|

523|44 |لعظيم |هيم أحمد عبــــد|بــــر|لعزيز |عبــــد
ى| لعط|بــــو حسي 

ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

259382 يف عبــــد|رس| لمول يوسف معروف|ء رسر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

858458 فظ|نفيسه محمد محمد ح ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

758564 لحميد|لرحمن عبــــد |محمد شحتـــه عبــــد  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ
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875569 محمد يشى محمد سعيد محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

64876| لسيد|حمد حسن محمد |لسعيد | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

249347 ن|بــــوصو|ء ربــــيع بــــيوم مصطفى |لىمي تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

78o498 عيل سعد عىل سعد|سم|محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

755267 لرحمن مصطفى|ء محمد عبــــد |رس| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

37|798 لعزيز سيد|حمد سيد عبــــد| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

6o854o ر|لنج|لسيد |لحليم |عبــــد | ر|ي |نوعيتـــ فنيه طنط

5o6o24 ي|حمد م|أحمد محمد 
ضى ي صن. تـــ.ك

سكندريتـــ|ع |فنى

352|43 لس جميل فؤ د شكرى|كي  ى شمس حقوق عي 

438828 ىطي|لع|ن عبــــد|د سليم|ن رش|سليم |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

9|9276 لحميىل محمد |ح |ء صل|رس| سيوط|بــــ |د|

5|6o82 لونيس|زق عبــــد|لر|م عبــــد|لسل|ء عبــــد|شيم بــــ دمنهور|د|

2|394o حمد يوسف|طف |د ع|زي هره|لق|هندستـــ 

|6938 ف محمد |عىل  هيم|بــــر|رسر هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

432|89 ص|لقص|لرحيم مصطفى |منيه عبــــد| |علوم طنط

683665 لسيد|م نبــــوى سليم |محمد هش لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

694372 بــــو زيد عىل مصطفى|هيم |بــــر|زينبــــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

264983 بــــ|لتـــو|ن عبــــد|مصطفى محمد شعبــــ |تـــربــــيتـــ بــــنه

29|87 ن|لم فرج عمر|رس س|ر ي|عم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

35o497 هيم حسن|بــــر|محمود محمد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

639o64 حمد|د محمود محمد |محمد عم ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|3|468 ن منصور|ندرو صبــــىح سليم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

767o73 ن عويضه|حمد هويشل سليم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

24594o بــــوسكينه|محمد عىل محمد  علوم بــــورسعيد

429429 بــــر|لمنعم ص|لمنعم طه عبــــد|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

52o|58 مه|د سل|ء محمد رش|ن عل|نوره بــــ دمنهور|د|

83657| حمد محمد|لنوري |ء |شيم ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

27846| قتـــ محمد طه عبــــد| زق|لر|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 4029 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

82|29o لحكيم|ن خليفه عبــــد|م شعبــــ|حس ي|طبــــ 
|لمنى

4|7|23 لم|لصمد مرزوق س|عمرو محمود عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

|2|5o9 لد محمد عىل|محمد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

867|3o ى ى|مي  | |مي  ون حني  بــــسخي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

82472| هيم|بــــر|حسن محمد حسن  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

259o|3 لحميد|ء محمد عبــــد|محمود عل ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

777569 ن|لبــــديع أحمد شعبــــ|مروه مجدى عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|692o حد عرص|لو|ء محمد يوسف عبــــد |لشيم| لشيخ|بــــ كفر |د|

|3o6oo حمد عىلي سيد|صفوه  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

459|47 لمطلبــــ خليفه|لسيد عبــــد|رضوى  سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

3|9o96 هيم محمد|بــــر|سهيلتـــ سيد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

69o74| عيل|سم|محمود مسعود محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3|2495 وى|لفيش|حمد سمي  |محمود  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

45245o لعزيز|لد سعد عبــــد|سعد خ لشيخ|هندستـــ كفر 

|43636 ن عىل|ضىح محمد شعبــــ هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

64|8|7 هلل|لد عىل محمد محمد عبــــد|خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35642o لسعيد محمد|يوسف يىحي  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

|78|2 ر|مهند وليد فوزى محمد نص كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7o5448 لسيد عوض|حمد محمود محمد |حمد | لمنصورتـــ |تـــمريض 

9|54|7 ن  |حمد عثــــم|ل |م جم|هش سيوط|تـــربــــيتـــ 

23||52 ن محمد محمدمنتـــرص|عىل شعبــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

684o|o ده|نم حم|لسيد غ|سمر عنتـــر  لمنصوره|ره |تـــج

5o54|6 لدين سعد سعيد|محمد مني  عىل  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

248744 حمد عىلي أبــــو حلوتـــ|رحمه محمد  ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

432o5| لعفيفى|لحميد محمد |لحميد عبــــد |ن عبــــد |يم| |عه طنط|زر

|67593 لسيد عىلي|هبــــه عمرو  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

845374 ي حسن محمد|رس|
ء محمد مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6843|4 وى|لنش|م |م|ل|لد لطفى محمد |مروه خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

88o226 د  |نور فؤ|جد |مورين م هره|لق|م |عل|
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68o8|7 ل محمود محمد عبــــده|ء جم|شيم لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|695o8 ف كم|لد |خ لخي |بــــو|لدين محمد |ل |رسر رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

35|38| ش|حمد جمعه عبــــده رو|سميتـــ  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

529o2| عيل صقر|سم|لمنعم |محمد موىس عبــــد ضتـــ دمنهور|علوم ري

|35322 حمد|عمرو محمد مصطفى  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

494933 لدى|لخ|حمد |محمود رجبــــ سيد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2|7|98 حمد عىل حلىم محمد|هلل |منه  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

526o4| ن|هلل مبــــروك سليم|حمد عبــــد |هلل |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

37|682 حمد|لد عمر |عمر خ لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

448922 لرحمن عيد|لرحمن عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

77o939 د|شم محمد مر|مه ه|ء سل|رس| زيق|لزق|ره |تـــج

8942o2 حمد |دره معروف محمد |ن سيوط|بــــ |د|

64849 ح سيد محمود|سيد مفتـــ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|28676 ى عبــــد |حس ى|م حسي  لعزيز حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

632584 ن عيس|حمد سبــــتـــ|هيم |بــــر|ن |يم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

863894 ي ميل
ى حبــــسر غبــــ|د ر|نرمي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6oo7o9 هيم|بــــر|هلل |هيم محمد عبــــد |بــــر|ء |ل| |تـــربــــيتـــ طنط

522249 م|لسل|له عبــــد|لسيد دربــــ|ء رشيد |سم| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

8|87|4 ي حس|مريم 
ى|حمد مصطفى ني  ي|صيدلتـــ 

|لمنى

|5o698 حمد|حمد بــــكر |سم |بــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

724o4 ن|لسيد شعبــــ|ن |زم رمض|ح حقوق بــــنى سويف

232742 |بــــو |لسيد |لسعود |بــــو|لكريم |ء عبــــد|رس|
لسعود

ى شمس|زر عه عي 

772|45 ى|دق محمد حس|لص|حمد |رس |ح ي|سم ني  زيق|لزق|بــــ |د|

89||33 مريم عوئى جميل منس  سيوط|علوم 

92474| لصمد محمد |طمه يوسف عبــــد|ف ج |تـــمريض سوه

69783| وليد فتـــىح عىل صبــــره| هويد لمنصوره|حقوق 

8955o7 م عىل فوزى محمد شيخون  |حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

755|oo ي
ن|محمد جوده عثــــم| دئى تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

9|2|73 هلل|لحميد محمد سيد عطيتـــ |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج
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|2o9o3 س حلىم|س حلىم محمد مني  عبــــ|ء عبــــ|رس|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

444o|| رون|لكريم ه|تـــه عبــــد|ء شح|سم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

62o658 ن|حمد سليم|محمد عوض  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

7|7936 لمقود|در محمد |لق|لمنعم عبــــد |يوسف عبــــد  ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

27oo87 مه|زى سل|ن حج|محمد عىل عثــــم ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

68769| ف محمد محمد ف|محمد  يد|رسر لمنصوره|حقوق 

56768 لح|هيم ص|بــــر|فتـــ |بــــيشوي ر ي سويف
تـــمريض  بــــنى

3474|9 س|س متـــول عبــــ|ن عبــــ|يم| ى شمس حقوق عي 

28527 محمد سيد زىكي محمد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

9oo728 ن محمد |لسيد رمض|ء |ل| ج|علوم سوه

27o979 ن|ح رمض|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|ء |لزهر| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

2376o5 در|لق|لرحمن محمد عبــــد|يه عبــــد| هره|لق|بــــ |د|

488445 هلل عطيه مدكور|كر عبــــد|دهم ش| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

326738 نتـــ جرجس عجيبــــ جرجس|هيل ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

87o28o سط محمدعىلي محمد|لبــــ|حسن عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

6|932o نيس|لطر|يوسف طه حسن  ط|هندستـــ دمي

42|753 لسيد رزق|هيم |بــــر|حمد لبــــيبــــ | |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

453229 |لعط|بــــو|د |لجو|حمد محفوظ فهىم عبــــد| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

5o9828 بــــ|تـــتـــ دي|محمد أحمد شح تـــمريض دمنهور

24o9o4 ج|ج محمد فر|م فر|مؤمن عص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

456353 ن عىل معبــــد عىل|شعبــــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o36o5 د محمد عىل |عمرو فؤ ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

83272 ء عمر حسنى عىل|ل| بــــ بــــنى سويف|د|

48796| ح عطيه|لفتـــ|عبــــد | محمد رض سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o48oo لد محفوظ عيس عىل|خلود خ زيق|لزق|ره |تـــج

8o4946 لسيد|ري رمسيس نبــــيه عبــــد|م ي|علوم 
|لمنى

5|6o42 ي|ر
س سعد شبــــي |رجبــــ عبــــ| ئى تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

5o46o5 هر محمد|لظ|حمد عبــــد |يمن | |ر|ي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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|49833 ر|لنج|حمد محمد محمود | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6ooo79 لح|حبــــيبــــتـــ محمد يحن  محمد ص لمنصوره|علوم 

3||o62 لمقصود|عيل عبــــد|سم|عيل |سم|حبــــيبــــتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

27|335 حمد مصطفى زقزوق|مل |ئى ك|م| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

433575  محمد صديق|لش|محمد عبــــد
ى
ق |طبــــ طنط

424887 رس محمد عىل عوض يوسف|ي سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

29982 لربــــ|د |لبــــديع ج|ن عبــــد |طمه رمض|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

93895 نور عفيفى|ميشه محمد محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4399|3 لجمل|ء يوسف موىس |ل| لشيخ|علوم كفر 

8236|9 مل|بــــ حلىمي ك|لتـــو|ء عبــــد|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

|4o623 يد محمد عيد|محمد محمود ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

789546 ى|لر|دل عبــــد |حمد ع| ضى حسي  |حقوق بــــنه

68694o عزيزه صبــــرى يوسف سند لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

84o|85 هلل عىلي|لحميد عبــــد|يه عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9|965 لسيد|لد مجدى |يوسف خ لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

764834 لي|لجبــــ|هيم |بــــر|هيم فرغىلي |بــــر|ء |رس| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

2|4645 لسيد مرىس محمد|هر |حمد م| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

272262 حمد محمد|ر محمد |من ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|8246 ى|م|حمد سمي  | م حسي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

648779 بــــى محمد|حمد عر|محمد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

898|97 لسيد |لحميد |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ج|طبــــ بــــيطرى سوه

9235|9 حمد  |محمود قدرى محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7754|o للطيف|ح عبــــد|لفتـــ|مصطفى محمد عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

|3|8o8 حمد|در |لق|لد عبــــد |سمره خ هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4832|2 حمد يوسف طه محمدين|ء |دع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

455436 هبــــه أحمد منصور جمعه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|8848 ض|لنق|حمد محمد حسن |ندى  بــــ دمنهور|د|

4777|2 لعليىمي|لرؤف محمد |ء عبــــد |رنيم عل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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4969o3 لعزيز بــــدوى|ح عبــــد |لفتـــ|موده عوض عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

434752 رى|لبــــند|د عىل |ء محمد فؤ|لشيم| |بــــ طنط|د|

42639 لمحسن|ح محمد عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد | ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

35884 ي|ر
حمد| |لعل|بــــو|ل بــــدر |جم| ئى هره|لق|بــــ |د|

32|7o4 حمد|حمد محمد |محمود  ى شمس حقوق عي 

9o9249 حمد سعيد |هر |لظ|ل عبــــد|يحن  جم ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

27|528 ى دويد|هيم كم|بــــر| |روهيد ر|ل حسني  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

62259 ن زىك|حمد لقم|ندى  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

92o56| لدين حنفى  |يمن نور |عبــــي   ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|23227 مريم محمود لطفى محمود تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

875873  عنتـــر عبــــد|
ى
د |لجو|حمد شوق ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

5o8o23 هيم محمد|بــــر|رضوى سعد محمد  سكندريه|ل|صيدله 

6|3|76  عىل|ن فتـــىح محمد مو|يم|
ى
ق |ره طنط|تـــج

|585o5 ندى محمد سيد حسن ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4o83|9 لمنعم محمد مصطفى|لنبــــى عبــــد |محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

|566o5 ى |سل ن|بــــ حمد دردير|رص حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

35|758 بــــوحطبــــ|شور محمد |لنبــــى ع|جر عبــــد|ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

77o472 لرحمن محمد عطوه محمد عيس|عبــــد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|835o دل سعد|حمد سعد ع| هره|لق|هندستـــ 

76|232 ندى محمد سيدهم خليل لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

685o49 لرؤف|حمد عبــــد |لسعيد |لرحمن طلعتـــ |عبــــد  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

3o7oo ن مصطفى عىل|رمض| نور هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2872o2 م مصطفى عىل مرىس|حس ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|3775| مد|لسيد مصطفى ح|محمود فهىم  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4295o ن|مل فرج رجبــــ رمض| لفيوم|عه |زر

5|86o4 ي|لمجد سليم |بــــو |آيه محمد 
ليمنى سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

8|8867 ير مرزوق|يمن ن|نه |دمي ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

659o5 لس س ى|م يوسف |كي  مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|29869 ى حو|هر |ر محمد م|من ش|مي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 
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7532|o حمد|لسيد عىل |محمد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

49o8|4 هلل مصطفى|طف عبــــد |م ع|مر سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

48o42o لسيد|محمد خميس حسن  سكندريه|ل|حقوق 

4|6|7| ي|ر
ز|لخبــــ|محمد عيد محمد | ئى لشيخ|نوعيتـــ كفر 

4233o8 ىط متـــول|لع|م محمد عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

7|o7|8 محمد فرج محمد محمد عىل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|7o6o7 لم محمد محروس|حمد س| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75654| حمد|سعد زغلول | منيه رض| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|6644 د|لضي|محمد | سلىمي رض |علوم طنط

448923  عبــــد |لش|عىل عبــــد 
ى
ى|لش|ق  حسي 

ى
ق |ره طنط|تـــج

6352o4 ه  ف |ني  ش|لدمرد|لسيد محمد |رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

869452 لرحيم|ر كرم محمد عبــــد|مي ن|سو|بــــ |د|

63o663 ى وهبــــه|سل|مي  | م سعيد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

487527 لسيد عىل حسن|م |حمد هش| سكندريه|ل|بــــ |د|

9|6554 مل خليفتـــ |ء محمد ك|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4766|6 ى عزتـــ خميس |ي هيم|بــــر|سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

64742 لسميع|ن عبــــد |رم شعبــــ|هند ك لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

|27o58 |لبــــن|مر فوزى |محمود تـــ ى شمس هندستـــ عي 

6|7428 ه س ينى|لجن|لم مصطفى |ني  ط|ر دمي|ثــــ|

678529 ن|لسعيد محمد رشد|هند محمود  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

878o7|  فريد |ر| رين|م
ى
فتـــ شوق سيوط|تـــربــــيتـــ 

86o67 بــــ|لتـــو|عيل عبــــد |سم|رق محمود |ط ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

2|7452 ى سليم|نىح  محمد محمد ي| سي  ى شمس|د| بــــ عي 

339845 حمد|دق |لص|حمد |نم |ه |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3338|9 |حمد عط|حمد مسعود | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8o7|2o هيم محمد|بــــر|حمد |د |جه ي|بــــ |د|
|لمنى

526969 لسيد عىلي مندور|محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|63399 طمه نبــــيل محفوظ محمد|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

835834 ه سيد عبــــد| ىطي خليل|لع|مي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د
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43|49o حمد زغلول|لمجيد |حمد عبــــد|ن |مرو |صيدله طنط

42oo94 شعل|ل|لدين محمد عوض عىل |ء |ره عل|س لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|o389  عىلي |إبــــر
ق|هيم عىل حسنى وى|لشر |ره طنط|تـــج

645598 ع|لسبــــ|هيم محمد |بــــر| |ء رض|رس| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

5|33o3 ذل|لش|مد بــــيومي محمد |حمد ح| عه دمنهور|زر

6o3247 لدين|ل |ن محمد مرىس جم|نوره ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3292|9 ح محمد|صل| هبــــتـــ ذكري |ره بــــنه|تـــج

825879 ي|لمجد |بــــو|يه محمد |
ى
لدسوق دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

6|8|84 بــــو عمر|لسيد |مل وليد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|883 يم|لد|فظ عبــــد|د ح|محمد عم هره|لق|ن |سن|طبــــ 

862698 ه | لرحيم|هر غريبــــ عبــــد|لط|مي  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

25o|52 ى |ي لقرش|ن |هيم رمض|بــــر|سمي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

859649 ود معتـــمد صموئيل|لمسيح مه|عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

683o83 زى|ر محمد حج|لغف|ء عبــــد |سم| لمنصوره|بــــ |د|

442|24 ح محمد|لفتـــ|بــــ عبــــد|لوه|رس عبــــد|ف لشيخ|ره كفر |تـــج

629|74 لم|م محمد محمد س|يه عص| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

88|6|9 لعزيز |ده مصطفى محمود عبــــد|غ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

6477|9 لمجد|بــــو |روى محمد محمد حسن | زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

36258 رون|لدين عزتـــ سيد ه|عىل   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

279354 ه محمد | بــــ حشوتـــ|لوه|حمد عبــــد|مي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

25938| ى|ء سعيد |رس| لسيد حسي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3o222 تـــ|دى بــــكر بــــرك|له|طمه محفوظ عبــــد |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

453345 لبــــيىل|هلل |لسيد محمد عبــــد|هيم |بــــر|محمود  لشيخ|هندستـــ كفر 

345993 رم منصور بــــيوم فريح|حمد ك| |ره بــــنه|تـــج

48584 ى |ي فظ|لحليم ح|يمن عبــــد|سمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5o8o55 يف محمد عبــــد  ين رسر لمحسن|شي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8456|2 مد|حمد محمود ح|لحسن | ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

345o97 وى|لفرم|دل عليوه عىل |مريم ع ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

623888 ي
تـــ|لشح|تـــ |دق عرف|مد ص|ح| دئى لمنصوره|صيدله 
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|9762 مد|بــــر محمود ح|لرحمن ص|يوسف عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|4|66| بــــ|لوه|حمد محمد نبــــيل محمد لطفى عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

7766|5 ى| ه سمي  قطبــــ حسي  مي  زيق|لزق|طبــــ 

675|6 لمحسن عىلي|ج عبــــد |هلل حج|عبــــد لفيوم|صيدلتـــ 

823469 لك|لم|لعظيم عبــــد|بــــر عبــــد|ء ص|سم| سيوط|ره |تـــج

8|4333 ن|ح حسن سلط|م مفتـــ|سل| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

972o5 س عزوز|نعمه سليم عبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

24|78 مد يونس|دتـــ معتـــز ح|مي هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6|2275 ح بــــركه|لفتـــ|لسميع عبــــد|حمد زىك عبــــد | |بــــ طنط|د|

32|o4| د|رص سيد عي|سيد ن ى شمس حقوق عي 

|573o9 بــــ مغربــــى محمد|لتـــو|ل عبــــد |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

92o2o| يز مجلع |نعيم ف| ندر|س ج|بــــ سوه|د|

4||98o هيم|بــــر|لد محمد محمد |ء خ|بــــه |تـــربــــيتـــ طنط

6298|3 بــــ|لوه|حمد نبــــيل محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

268|69 لحطيم|عيل |سم|حمد سمي  | |هندستـــ طنط

878234 رودى محمدين |لبــــ|حمد تـــيمور فتـــىح | |هي سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

||6276 هلل سيدهم|دى فتـــح |بــــيشوى ف هره|لق|هندستـــ 

7838o3 ى |م |سل| لبــــطل|حمد محمد |مي  زيق|لزق|حقوق 

3|8646 حمد محمد|طمتـــ حسن |ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

26|258 ى محمد فؤ|ي ر|لنج|د |سمي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7|5998 ى|يوسف محمود محمد حس ني  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3898o لرحمن محمد محمود|محمود عبــــد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

232858 حمد|ن محمد محمد حسن |نوره ن|حقوق حلو

3|7826 وى|لطم|دل محمد |يوسف ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

347329 هلل فتـــىح محمد فرج فرج|هبــــتـــ  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

56767 ي بــــبــــ|بــــبــــ
شد|وى ن|وى رضى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

437o6o هيم دوير|بــــر|مد |هيم ح|بــــر|ن |نور لشيخ|ره كفر |تـــج

634895 هيم|بــــر|سل سمي  خليل |بــــ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8o25oo لشهيد|بــــر فرنسيس عبــــد|يوسف ص ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

9o275 ن يوسف محمد يوسف|نوره ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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|77379 ن|بــــ رأفتـــ محمود سليم|مه ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|563|5 لنور|بــــو |لرحمن محمد عمر |عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

269472 يف | لخول|يه محمود رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

8|8842 د|لجو|حمد عبــــد|س محمد |ين| ي|لسن |
|لمنى

684563 ف محفوظ رزق صبــــح|دهم | رسر لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

36||35 دتـــ محمد سعد محمد سعد|حم ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

44o2o| حمد|ح |لفتـــ|د عبــــد |ء عو|أسم دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

88|987 حمد |حمد محمد فرج | |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

423437 للطيف|لد فتـــىح عبــــد |ر خ|من ن|سو|علوم 

6||828 هلل شعله|لمطلبــــ حسبــــ |حمد عبــــد| |هندستـــ طنط

643|48 د|حمد محمد ج|لسيد |ره |ي زيق|لزق|نوعيتـــ 

54o||o حمد حسن|حمد محمد |لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

264|57 ره رجبــــ رزق طلبــــه|س |نوعيتـــ بــــنه

2|466| ى| حمد محمد سمي  ذىك محمد حسي  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

|6835 وى|لشن|حمد مصطفى |لرحمن |عبــــد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

92oo95 ي |ره محمد نجيبــــ عبــــد|س
لغنى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|6|28 ي|بــــر|نطون | هيم سعيد بــــشر ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

884o38 هلل  | |مل عط|ريمون فرح ك سيوط|تـــربــــيتـــ 

884242 هلل  |م فتـــىح محمد عبــــد|حس ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|5|32 متـــ |بــــتـــ محمد سل|د محمود ثــــ|جه سيوط|نوعيتـــ فنيه 

843936 لعليم|حمد عبــــد|لعليم |محمود عبــــد |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

783254 حمد|لسيد |رس |م ي زيق|لزق|ره |تـــج

6o25|3 ي|لحور|مد |لسيد ح|عمر محمد 
ئى |ره طنط|تـــج

876344 هلل  |دى عبــــد|له|م عبــــد|رق عص|ط سيوط|بــــ |د|

882o32 ر  |حمد ليثــــى منصور مختـــ| سيوط|ره |تـــج

33586o ى يشى ش|ي فع غنيم|سمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

9o|844 زق |لر|ر عبــــده محمد عبــــد|من ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6|58|8 حمد حسن خضي |م |حس ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

36o293 بــــوسنه|لسيد |حمد نعيم |محمود  |ره بــــنه|تـــج
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448674 لدين|ل |مصطفى صبــــرى محمد عىل جم ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

499oo8 ف محمد |آل لبــــسوم|ء أرسر ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

67754| حمد محمد حسن  تـــحلبــــ|حمد |مح |س لمنصوره|هندستـــ 

35o869 حمد|نىح  حمدى مصطفى | ى شمس حقوق عي 

755666 هيم|بــــر|ده جمعه محمد |مي عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

333o|9 ن |هيم سليم|بــــر|ح |لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|دهم |
هيكل

عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85o3oo بــــوعدبــــ|ء خليل محمد |هد| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

787574 هيم حسن محمود|بــــر|كريم  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|2364 فوقيه فرج محمود محمد عمرو هره|لق|ج طبــــيع |عل

8|8922 كر|رنستـــ ش|د |عم| رين|م ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

44o335 زي|زي عىل مغ|لدين مغ|د|ندى عم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

765739 بــــينى |هيم |بــــر|ح |تـــغريد صل هيم|بــــر|لشر حقوق بــــورسعيد

2|9|57 ى   حسي 
لسيد عىل نظيف|مصطفى ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع

تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|583o7 لعزيز|طمه محمد حمدى عبــــد |ف ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

75o432 ل أحمد|حمد جم|ل |جم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

57||2 ى|خ| نور لد محمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

38842 عي محمد|لسبــــ|حمد فوزى | تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

77568o رق محن  عىل|لرحمن ط|عبــــد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

277464 لس بــــهجتـــ عوض  سعد|كي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

79o|96 زى|حمد حج|حمد محمد |د |زي دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

52o|o8 ر|لعط|لمنعم مصطفى |ليىل عبــــد بــــ دمنهور|د|

883358 در حسن بــــكر  |لق|محمد عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

479565 ن|د عثــــم|لجو|حمد عبــــد|حمد محمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

246362 ل|لع|حمد عبــــد|حمد محمد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

23o|48 ى |لفتـــ|لد عبــــد|زم خ|ح نوس|لع|ح حسي  هره|لق|حقوق 

3o43| تـــ نعيم عزيز جرجس|نسي نش|ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6oo|o6 ى محمود  ج|حمد رس|نيفي  |ره طنط|تـــج

8929|o ح قدىس لطيف نصيف |صبــــ ج|بــــ سوه|د|
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228472 دى|له|ن محمود عبــــد|ء شعبــــ|سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9|4292 ى ئيل  |نبــــيل لبــــيبــــ ميخ| لي  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

|6o889 ين شح هر|لعزيز يسن ط|تـــه عبــــد |رسر ى شمس|د| بــــ عي 

223347 وى|مح محمود سيد محمد منش|محمود س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

857|7| مر محمد عىلي|مريم ع ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

||5|5o |ن حبــــيبــــ حن|يمن سليم|جول  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

327939 ن|هيم شعبــــ|بــــر|ن |هيم شعبــــ|بــــر| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

545836 حمد هنيدى|لسيد محمد |عىل  سكندريه|ل|هندستـــ 

|394o بــــدين|لرحمن ع|لدين محمد عبــــد |سيف  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

755488 يه عمر عيد محمد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

86789| حمد|حمد سليم |م |حس دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

439o37 هيم فتـــوح|بــــر|م |محمد س لشيخ|عه كفر |زر

869389 لس مر لح|د عدلي ص|كي  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

||8288 مل بــــطرس|د ك|بــــيشوى عم ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

9oo|48 حمد فتـــوح خليفه محمد | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

524895 حمد|هيم |بــــر|لمنعم |حمد عبــــد|لمنعم |عبــــد ج|بــــ سوه|د|

76682o شف|لك|هيم |بــــر|مل |حمد رفعتـــ ك| ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

523|47 ر عىل|رس مختـــ|عىل ي ره دمنهور|تـــج

63757| منى حسن نجيبــــ حسن زيق|لزق|صيدله 

6|24o9 هلل عيده|هلل رأفتـــ عبــــد|عبــــد| رن |ره طنط|تـــج

895o78 لرحيم |لفتـــوح عبــــد|بــــو|ئل |محمد و دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

252634 لسيد مرىس|رحمه عطيه محمود  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

34457o يف |عبــــد ى محمد|هلل رسر حمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

34o2oo مه|لحق سل|حمد محمد عبــــد|ء محمد |ل| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

498329 نيه|ء مرشدى أحمد عىل بــــر|شيم تـــربــــيتـــ دمنهور

82o468 ي فتـــىحي محمد 
|لعل|بــــو|مصطفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

3749o محمد رزق محمد رزق ى شمس|زر عه عي 

58226 محمد محمود عىل طه ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

22o|3| لخي |بــــو |حمد |هلل |حمد عبــــد|يمنى  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

4|7563 لمملوك|حمد محمود عبــــده |خلود  لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

Wednesday, September 5, 2018 Page 4040 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

242764 حمد|لمجيد |م حسن عبــــد|حس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

528395 لسيد|هلل محمد سعد مسعود |عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

4775o6 لعظيم عطيه عطيه|ر عبــــد |مي سكندريه|ل|حقوق 

64o993 لسيد|ن |حمد محمود رمض| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

429689 ى|هيم ش|بــــر|محمود محمد عىل  هي  |طبــــ طنط

5o8o48 سلىم يوسف حسن يوسف عفيفى لفيوم|عه |زر

7644o| دى|له|ح بــــكرى عبــــد |يحن  صل ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7577o ح محمد|رس صل|ء ف|سم| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

257o93 فريده موىس عزتـــ زقزوق لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

643882 ن|لسعيد مرو|ورى |لمغ|لسيد |ن |يم| زيق|لزق|علوم 

|57829 لمنعم|ن عمرو محمد عبــــد |نور ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

75o558 تـــه|كف محمد شح|م ع|عص عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

44|429 لدين بــــهنسي|ل |نرص منصور نرص جم لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4|o74o يد محمد |بــــو|ء |رس| ى لسيد|لي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

838o|8 ي رزق  هيم|بــــر|هلل |بــــيتـــر بــــشر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2897o2 لحسن موىسي|بــــو |لد |زم خ|ح تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

7|o255 لسيد|حمد نجم |م رأفتـــ |ريه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|245| حمد|لمنعم عىل |لدين محمد عبــــد|سيف  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

353787 دق شنودتـــ|دى موىس ص|ف ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

923287 د  |هلل ج|يفون مخلوف عوض | ج|تـــربــــيتـــ سوه

756992 هيم موىس|بــــر|ء محمد |رس| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5o465o هيم عبــــده|بــــر|حمد |هيم |بــــر|فرحتـــ  سكندريه|ل|حقوق 

4o894| ى  ى سعيد حسي  لطودى|محمد حسي  |ره طنط|تـــج

6|6978 فع|لش|حمد |ن رأفتـــ |يم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

83624o لصغي |حمد |هلل |هلل سعيد عبــــد|عبــــد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

358433 ي|ر
محمد ممدوح محمد| ئى ن|صيدله حلو

2259o6 ف محمد عبــــد|لدين |نور لعزيز|رسر ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

7o29o7 ى|هيم |بــــر|هلل يوسف |مصطفى عبــــد  لقصي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ
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626o46 دل حسن محمد محمود|حمد ع| زيق|لزق|ره |تـــج

5|6o83 ف|م ك|ء عص|شيم مل عىل رسر سكندريه|ل|علوم 

688o5| شد|لسيد مسعود محمد ر|ده |غ لشيخ|عه كفر |زر

6|4865 م|لسل|جر طلبــــه محمد عبــــد |ه لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

635658 ء محمود محمد محمود عيد|عىلي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

764622 لح زرمبــــتـــ|حمد ص|ء |عمرو ول تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

54|o62 لديبــــ|مصطفى عىل محمد حسن  ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

442367 لسيد محمد|محمد | رض لشيخ|ره كفر |تـــج

868o8o ق|مي عبــــد وي|لرحيم محمد رسر ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

443856 حمد حموده|هيم |بــــر|حمد |مريم  لشيخ|ره كفر |تـــج

|56449 لصغي |لح محمد |لص|ئى محمد |محمد ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|o755 لمجيد |م محمود محمد عبــــد|حس ج|بــــ سوه|د|

339936 م|ع عل|لسيد رف|ل |محمود جم | معهد فنى تـــمريض بــــنه

9|2935 سم حسن |لق|بــــو|مد |لرحيم ح|عبــــد ج|حقوق سوه

555|| لح|طمه صبــــرى محمود ص|ف سيوط|عه |زر

7o|488 ي|فظ |لدين ح|م |هلل عص|منه 
لعوضى لمنصوره|ره |تـــج

|55446 بــــسمه رفعتـــ محمد عىل ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

8638|7 حمد|محمد تـــوفيق | لي|د دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

878274 حمد |حمد محمد |ء |عىلي سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

447|32 دل محمد سعيد عىل محمد|م ع|سل| ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

6o49o4 م|لش|لرحمن |لنرص عبــــد|م سيف |سهيله حس لمنصوره|صيدله 

3735o3 طف بــــيوم عىل جوهر|ع| لي|د عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

6|6|68 در مصطفى سعد|لق|مصطفى عبــــد لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o7|2 م محمد|لسل|حمد محمد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

833|87 ى جعفر|ن محمد |رسل مي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

9o5o|| لرحيم|لدين عبــــد|لرحيم سعد|ن عبــــد|يم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4768| ه سعيد جمعه عبــــد | للطيف|مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|4468 حمد محمود عىل محمد| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

429|68 حول|ل|شد |د ر|لجو|ليىل محمود عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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32o869 لعزيز محمد|حمد محمد عبــــد| ى شمس حقوق عي 

74|44 حبــــيبــــه عىل حسن عىل محمد عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

222694 ن|حمد حسن عثــــم| |مروه زكري ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

3385oo لبــــيس|هيم |بــــر|متـــ عىل |س|ندى  |ره بــــنه|تـــج

97329 ى حسن رمض|ي م|لسل|ن عبــــد|سمي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|4oo|9 هيم محمدعطوه|بــــر|لد |ن خ|عن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9|7o79 لحميد |ء عىل حسن عبــــد|سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

9|5o3o طف محمد |حمد محمد ع| ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

825353 ي|محمود حسن ح
فظ مصطفى ن|طبــــ حلو

4o||6| لس جم بــــتـــ جرجس|ل ثــــ|كي  سكندريه|ل|حقوق 

22|o83 لحميد|ء عيد عىل عبــــد|سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

42|24o لم|بــــ س|لتـــو|طه متـــولي مسعد عبــــد  |حقوق طنط

|3o932 لد محمد خليفتـــ|محمد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

84|42o وق حمدي محمد عبــــد هي|لل|رسر ن|سو|علوم 

7o286o  سليم|حمد محمود |
ى
دغم|ل|ن |لمرزوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9o337o تـــه |لعربــــ شح|بــــر عز|منيه ص| ج |تـــمريض سوه

485584 ى|لحميد سنوىس عبــــد|هدير عبــــد لحميد حسني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

537|o| ك صبــــىحي بــــولس يعقوبــــ|جورج مل ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

227|9o د ذىك|د فؤ|م عم|عص ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

27|885 لبــــدرشينى|لسيد |لعزيز |منيه عبــــد| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6|2473 جح حسن|م حسن ر|عص| لي|د |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

325o28 زق|لر|ح عبــــد|لفتـــ|محمود مجدى عبــــد مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

8325|2 ف عبــــد|ء |وف ي نج|رسر
ر|لغنى دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

4|65o لونيس محمد|ل عبــــد |ندى كم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

775646 شم محمد جوده محمد|ه ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

33o538 ى|زم |ء ح|ء بــــه|ول مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

35843| لسيد عىل|زم |ديمتـــ ح ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|565|| لسكرى|محمد فخرى فهيم محمد  هره|لق|بــــ |د|

9|6468 هر  |لظ|هلل ممدوح محمد عبــــد|هبــــه  ي صىح 
سيوط|معهد فنى
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6273oo ى |رضوى  دريس|هيم محمد |بــــر|حمد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

8|7997 لكريم محفوظ|ن عبــــد|حمد رمض| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

238o26 حمد|ء نبــــيل محمد |ل| ن|بــــ حلو|د|

2568o6 ر|لد بــــيوم نص|يه خ| لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

45|729 لخي |بــــو |هيم |بــــر|لسيد محمد |كريم محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

|77333 محمد سعيد سعد سيد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4o363o سكندر|دى زىك نجيبــــ |ش سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

4|5574 م سعيد حسنى مصطفى منيس|حس لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4|8o23 ن|بــــدين عثــــم|لع|لدين زين |د|ندى عم لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

522|o3 دل خميس محمد|ء ع|سم| بــــ دمنهور|د|

262|45 شم|محمود مصطفى محمد ه |كليتـــ هندستـــ بــــنه

858663 لمعز سيد|محمد سيد عبــــد لمنصوره|حقوق 

325|32 لسيد|سم |يمن محمد ق| ى شمس|زر عه عي 

2|7932 ر زىك|لغف|ئى عبــــد|حبــــيبــــه ه ى شمس حقوق عي 

287o88 لونيس حسن|مصطفى عىل عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

33o8o شور|زى ع|جر محمد لطفى مغ|ه هره|لق|حقوق 

|42o28 ى|هلل ش|ئل عبــــد |كريم و هي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4|55|9 هيم زمرتـــ|بــــر|هيم  |بــــر|صم محمد |ع لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|67728 |لق|رتـــ محمد عبــــد |س
ى
در دسوق ن|حقوق حلو

7753o5 بــــ|لوه|حمد محمد عىل محمد عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

63o382 لرحمن فرج محمد|لد عبــــد |هلل خ|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45656| ر|لنش|لعزيز |لعزيز عبــــد|محمود عىل عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

244|o8 ى|فظ |لح|مه سعيد عبــــد|س| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

867692 رثــــ محمد|لو|حمد عبــــد|مل | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

76|2o9 للطيف بــــهجتـــ محمود|عبــــد | هدى عط لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

9o6338 دل يوسف شنوده |ع| رين|م ج|أللسن سوه|كليتـــ 

885o55 ل |عيل عىل جل|سم|ره |س سيوط|بــــ |د|

35o42| ل عطيه سعد|حمد جم| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

8|8522 ء ربــــيع عىلي محمد|هن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

Wednesday, September 5, 2018 Page 4044 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

9|2458 ى |ر محمد |لغف|م عز عبــــد|حس مي  ج|طبــــ سوه

8|7698 ي شهدي عبــــد|سم|
لعزيز|ء مصطفى ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

تـــ بــــنى

522245  عىلي|هبــــتـــ سمي  حس
ى ني  ره دمنهور|تـــج

373498 ى |ء هش|رس| م|م|م حسني  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

36o78o لحكيم محمد عطوتـــ|عبــــد| ر رض|من ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

|498|8 رس|عيل ف|سم|ن محمد محمود |مرو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

436979 ر|لنش|لعزيز |لسميع عبــــد |ء عبــــد |ول لشيخ|بــــ كفر |د|

|5|8o9 لحسينى|لحسينى محمد |جر |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

43o272 لمرشدى|لسيد |م |ء س|دع ي صىح طنط
|معهد فنى

54o6o9 ى |م سلط|حس يري|لمج|حمد |ن حسي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

82o63o لموجود|مه سيد عبــــد|س|لرحمن |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

85oo9o لد محمد محمد|محمود خ ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

7753|| حمد حنفى|عمرو محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

846||3 ي 
لسيد|رس |لح|حمد عبــــد|مصطفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

|45222 حمد محمد محمود عيسي| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|7934 لبــــقرى|يم |لد|ره يوسف عبــــد|س لشيخ|بــــ كفر |د|

|34|28 لغيط شلبــــى|بــــو|رقيتـــ مصطفى  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o2585 ص|لقف|لقطبــــ |ر |لغف|ن عبــــد |يوسف رضو |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

8o838| هيم عىلي|بــــر|ندي محمود  ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

249689 مر|سهي  محمد نبــــوى مليىح  ع ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

84o5o4 ى بــــرصي|جر ر|ه جح حسي  ن|سو|حقوق 

3o||4o هيم|بــــر|لدين عفيفى |ل |حمد جم|ده |مي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

842572 حمد عطيتـــو موىسي|يه | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

9oo4o8 مه بــــديع فهىم |س|بــــيشوى  ج|هندستـــ سوه

23o245 م|حمد هم|ل |لرحمن جم|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

86848o لس جرجس صفوتـــ لمعي كي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

77933| سط محمد|لبــــ|مصطفى محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

485o28 هلل محمد خليل|لرحمن محمد خلف |عبــــد  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

259777 لعزيز سعيد بــــسه|ر عبــــد|من |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 
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69o93o ى ع|ي دل حسن محمد حسن|سمي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

528592 هيم سعد|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|مصطفى  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

28587o ى عوض| م حن|س| مي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

384o3 عيل|سم|م |لسل|مد عبــــد |سهيلتـــ ح ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

27844 مد مصطفى محمد|رتـــ ح|س ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6oo5|9 يف|حمد |مي  |حمد | لشر |طبــــ طنط

768394 ى|لق|د عبــــد |حمد فؤ|ره |س در حسني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

|2||78 لمنعم محمد|بــــ عبــــد |يه|لمنعم |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

368459 ى عبــــد ى|محمد حسي  لعزيز حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

69|657 |لمقصود عبــــد |دى عبــــد |له|هيم عبــــد |بــــر|
لمقصود شبــــكه

معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

484848 وي|لمعط|لرحمن علوي محمد حلىمي |عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

889o76 حمد مصطفى حسن خريص | ي|لسن |
|لمنى

4354o6 لوكيل شخلوتـــ|ء محمد عبــــد |سم| سكندريه|ل|عه |زر

346287 للطيف|رص محمد عبــــد|لن|محمد عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

8o7|9 ي
ى محمود عىل| دئى حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|4833| ل محمد صبــــح محمد|طمه جم|ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9o97|2 لحميد |حمد عبــــد|محمود صبــــرى  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9o675| للطيف |حمد عبــــد|ل |ء جم|سم| ج|حقوق سوه

437285 نوبــــى مصطفى |ء أحمد |سم| |لسق|لشر سيوط|عه |زر

338385 ي
ى خرصى|عص| دئى م محمد محمد حسي  |حقوق بــــنه

8459o| مل|ل ك|حمد كم|محمد  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

446452 حمد محمد|لسيد |رص |لرحمن ن|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

4939|6 مجدي مدحتـــ محمد مسعود بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6|5|4o لمغربــــى|ن مشي  محمد |نوره لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

538|57 ق|لمنعم مصطفى |ء أحمد عبــــد |إرس وى|لشر ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

4|6938 لمنعم|لبــــديع محمد عبــــد|ندى مهدى عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

52o93 هلل|لح خميس فرج |س ص|ين| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

842492 ن بــــرصي يوسف|م رضو|ريه |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

7oo4oo حمد|لسيد |حمد |نم |ه لمنصوره|علوم 
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487676 بــــ|طف متـــول خط|ل ع|محمد كم تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

44|627 حمد محمد هيكل|محمد | ر|ي ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

5|o39 حمد|محمد طه عىل  حقوق بــــنى سويف

25942 ل سويلم|لع|يه حمدى عبــــد | ى شمس|زر عه عي 

643|33 ره|د محمود محمد محمد عم|ود زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

853289 حمد|حسن محمد عىلي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

3|9973 عمر حسن خلف محمود ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

4o6823 ع|لرف|حمد طلعتـــ |جد |مريم م سكندريه|ل|ره |تـــج

462o45 ح ضبــــش|لفتـــ|ئى حسن عبــــد|ه لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

9|8o68 ى وى |ل صبــــىح بــــبــــ|جم| يوستـــي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3545| حمد|مريم زينهم محمود  ن|بــــ حلو|د|

2698o9 ى|بــــو|تـــه |لعزيز شح|مه عبــــد |س|طف |ع لعني  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

539283 ى محمد  حمد حسن|نرمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

782454 در عىل|لق|هلل عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

77o|22 تـــ|لزي|يمن محمد محمود |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

494|7o دي|لعبــــ|حمد محمود |بــــ |كريم دي |حقوق طنط

269773 ح محمدعىل|لفتـــ|هلل عىل عبــــد|عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

8||39| ي عبــــد|
بــــ|لوه|لرؤوف عبــــد|حمد لطفى ي|طبــــ 

|لمنى

22|86o حمد عىل|ل |مه جل|س|ج |ريتـــ ن|بــــ حلو|د|

759|78 لنبــــى محمد|حمد عبــــد |يوسف  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

443678 ئيل|نه ميشيل عدل ميخ|دمي لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

5764o حمد|د خميس |عبــــي  عم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

258626 لعزيز محمد عمر|تـــ عبــــد |م فرح|سل| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

766428 حمد محمد محمد عىلي| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

36279| هر|لحميد ز|م صبــــرى عبــــد|سل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8254|2 ء فتـــىحي محمد رشيدي|نجل تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

832828 ى معروف عبــــد|ر |من لجليل|لحسي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

494457 |هلل |مصطفى زغلول محمود عبــــد
ى
لبــــرق |بــــ طنط|د|

787685 لسيد عىل محمد محمد|منى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

627965 لعليم|ندى محمد فوزى عبــــد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى
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83|449 هر|لظ|حمد عبــــد|لبــــدري |عىلي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8|9268 ى عبــــد|ء حس|رس| لموجود|ه عبــــد|لل|ني  هره|لق|م |عل|

3|325 حمد محمد جعفر|رق |ء ط|شيم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

825524 هلل|هلل بــــخيتـــ عبــــد|مه عبــــد|س| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6o8888 ن محمد متـــولي|ء أسعد شعبــــ|ول |ره طنط|تـــج

|5o228 حمد محسن محمد مصلح| ى شمس| لسن عي 

9o63o4 ه ع| هلل  |بــــتـــ عبــــد|دل ثــــ|مي  سيوط|حقوق 

8276o| وز منصور  حمد|س |لعبــــ|بــــو|في  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

234477 هلل|بــــ |لفتـــح ج|بــــو|م |محمود س ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

649798 حمد|حمد محمد رجبــــ عطيه | لمنصوره|حقوق 

63o768 لمقصود|بــــر عبــــد |محمود سعيد ج ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

89|223 وتـــسن عزيز حبــــيبــــ | لي|د سيوط|حقوق 

428|49 لرحيم جعفر|نغم مجدى عزتـــ عبــــد  |علوم طنط

765957 هيم مزروع|بــــر|هيم محمد |بــــر|دين |ن ره بــــور سعيد|تـــج

6o8253 حمد محمد سويلم|ء مصطفى |رس| لمنصوره|علوم 

33943o ر|لجز|هيم |بــــر|هلل |محمد عبــــد| نور ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|9263 لجميل|حمد |سم |لق|حمد | لفيوم|طبــــ 

542498 |ل رسر|لع|رك سعد عبــــد|ح مبــــ|سم
ى
ق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

636386 م محمد|لسل|شه محمد عبــــد|محمد عك زيق|لزق|ره |تـــج

432969 م غلوش|لسل|هيم عبــــد|بــــر|مينتـــ | |بــــ طنط|د|

22||76 دتـــ|لعزيز محمد حم|حمد عبــــد|عمر  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

77|7o3 ن|ىط سليم|لع|ء فهىم حسينى عبــــد |ل| زيق|لزق|صيدله 

4927oo لق|لخ|م عبــــده عبــــد|لسل|رس منصور عبــــد|ي ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

776o76 ح محمد|لفتـــ|لسيد عبــــد |طمه |ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|37986 وى محمد|حمد ف|تـــ |يوسف شح ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

534o83 ر|لعط|هيم عىل عطيه |بــــر|ء طلعتـــ |رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o395| محمد فريد عىلي محمد ربــــيع ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

4o724 عيل عبــــيدو|سم|لد عىلي |خ ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

774986 هلل|لسيد خليل عىل عوض |بــــدور  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

236359 ي
مسعد مبــــروك مصطفى| دئى هره|لق|طبــــ بــــيطرى 
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64755o ى محمد عىل|هلل محمد |عبــــد لعشر ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

3|4264 لسيد فرج عىل فرج|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

232554 هر عىل|لظ|حمد عبــــد|ضىح  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

852o22 ن محمد|حمد زيد|زم |ح ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

|5395| ن|لحمد رمض|عمرو محمد شيبــــه  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|34o|4 لحميد محمود|ج عبــــد |محمود فر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

347634 ن|حمد فتـــىح عثــــم|عمر  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

9|o8o بــــ محمود جوده|لتـــو|طه عبــــد  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

|65386 ى فريد|سندس هش م نبــــيل حسي  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

776|72 هيم|بــــر|هيم محمود |بــــر|ن |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

2234|o ذ|لمغيثــــ فو|ل عبــــد |مصطفى جم هره|لق|حقوق 

34429o ن|لعري|هر |لز|ء عبــــد|رق عل|ط ن|معتـــ حلو|ع ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

33892 لدين|لدين فرج عز |م عز هره|لق|حقوق 

5o6o46 بــــر|لسيد ص|لموجود |حمد حمدى عبــــد| سكندريه|ل|ره |تـــج

537242 يبــــى|لرك|ل حسن عىل مني |دل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2388|| ى |ي ف عبــــد|سمي  بــــورسيع|لق |لخ|رسر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

482986 ى |مي حمد عىل|ر صبــــىح حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3492o ن|هيم وهد|بــــر|م |محمد حس هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|65692 للطيف عىل محمد|مر عبــــد |تـــ  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

775oo4 لسيد حسن أحمد|حد |لو|عبــــد | ء رض|دع لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

524259 لسيد|تـــيسي  بــــدر مصطفى  سكندريه|ل|هندستـــ 

6|o295 ج |لبــــلتـــ|ج  |لبــــلتـــ|ء |محمود عل ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

768855 ن|لم|لعزيز سليم س|محمود عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

52899 م|مح مبــــروك تـــه|حمد س| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

832668 ى |رح ى|بــــ حسي  حمد حسي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

5o926| ل|لع|نور عبــــد |ل |لع|محمود عبــــد  علوم دمنهور

2|7982 ى |ن |يم| لجمل|حمد عىل حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

832|94 هر عىلي|لط|حمد |محمود  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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4o2253 س|م محمد عبــــ|ح عص|سم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

87o9|9 ي محمود ص|س
دق|ره عفيفى ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

42o||7 |ح رخ|لفتـــ|هر محمد عوض عبــــد |ء م|شيم |حقوق طنط

5269|o ى|حمد محمد | ى حسي  مي  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

2543o9 ل|لجم|ده محمود |ندى حم هره|لق|ر |ثــــ|

549o9 لسيد عوض|ل |ء جم|لزهر|طمتـــ |ف بــــ بــــنى سويف|د|

9o2598 مه  |بــــوش|هيم عىل |بــــر|محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

625428 ى|ل حس|لع|ل محمد عبــــد |ء جم|غيد ني  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

88o5o5 لغنى نور |مه عبــــد|س|يوسف  سيوط|ره |تـــج

754992 يف ف| بــــو مسلم|يز |حمد رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

767|3o لرحمن محمد سعد محمد حسن|عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

764275 ى| |رودين حمد محمود شلبــــى عشر تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

5|5277 ى أحمد أبــــو |ي طر|حمد خ|سعد | لثــــن|سمي  طبــــ بــــيطرى دمنهور

4o5768 مي حسن سعيد محمد زيد سكندريه|ل|حقوق 

626796 ف |نىح  | حمد|لسيد |رسر ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

7|o7o حمد|منيه محمد زغلول | ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

868354 وي|شم محمد قن|منيه ه| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

685o45 ىط|لحميد مع|لحميد يوسف عبــــد |حمد عبــــد | ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

68382o وى|لحفن|ن |ل رمض|ن جم|ء رمض|سم| لمنصورتـــ |تـــمريض 

|5792 ى هلل|نبــــيل تـــوفيق رزق | كرمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

633648 عيل|سم|حمد |ح |محمد محمود صل زيق|لزق|هندستـــ 

8o9o45 لس رض جرجس| حن| كي  ي|هندستـــ 
|لمنى

43ooo2 لصعيدى|س |دى عبــــ|له|هلل عبــــد|محمود فتـــح  |ن طنط|سن|طبــــ 

273492 د عطيه محمد|محمود فؤ ن|فنون جميله فنون حلو

32|o|8 حمد|ج  |حمد محمد ن| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

85|322 لكريم|سميه بــــشندي سفينه عبــــد دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

8766o5 محمد ممدوح سيد فرغىل   زيق|لزق|حقوق 

699|88 لح|لسيد محمد ص|م |سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

853753 تـــه نرص جرجس|مريم شح ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

2o725 لسيد|محمد حمدي محمد  هره|لق|بــــ |د|
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4|6o|3 ى |ح حس|لفتـــ|ن عبــــد |نوره ر|لجز|ني  |حقوق طنط

7772|5 ي مصيلىح محمد|محمد عبــــد | نور
لغنى زيق|لزق|نوعيتـــ 

5|8|37 نم|نسمه محمد محمد حسن غ بــــ دمنهور|د|

||8|38 مجدى يوسف سورسن| مونيك ن|حقوق حلو

8o455| زر|فيبــــي سيد عيد ع ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

22887| ى ط م|حمد هم|رق |نرمي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

6265|3 لسيد|لمجيد |شور غريبــــ عبــــد|م ع|حل| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

852929 ي 
لموجود|لحكيم عبــــد|حمد عبــــد|مصطفى ي|عه |زر

|لمنى

254939 ئيل|هر جوهر ميخ|ره ز|س ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

8o6579 حمد|ل يىحي وحيد |نه ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

23|2o2 لس شفيق عزيز ميخ ئيل|كي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

273544 لرحمن|بــــ عبــــد|لوه|ده عبــــد|كريم حم لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

8929o7 لكريم |ئى محمود مهنى عبــــد|م| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

255737 زى|ل غ|ئل كم|مهند و تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

33o845 لحفيظ محمد|متـــ عبــــد|س|هدير  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

625383 لنبــــى|تـــ عبــــد|لشح|حمد محمد |محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

5oo758 هلل|د|لسيد محمد ج|مه |س|جر |ه سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6487o5 حمد|م يونس فخرى |له| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

896o26 شم |لغنى ه|لسميع عبــــد|عبــــد| عل ج|تـــربــــيتـــ سوه

648292 لح|لعزيز ص|لدين حسن عبــــد |ء |ء عل|شيم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

493662 حمد|لحسينى |لدين |در محمد نرص |حمد ن| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

632652 ل|حمد هل|عيل |سم|ديه سمي  |ن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

255296 هيم|بــــر|عيل محمد |سم|بــــر |ر ص|من |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

688249 بــــى|ل جوده محمد عر|كريم جم لمنصوره|ره |تـــج

453o26 م|هيم عرفتـــ عل|بــــر| |محمد رض ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

635o64 لعزيز|لسيد عبــــد|ن |ء شعبــــ|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

69244o ح جوده عوض|ن مصبــــ|يم| ط|بــــ دمي|د|

93455 ورى رجبــــ|رق نشأتـــ مغ|ط ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

2|4o7| ي|ر
حمد|دى محمد |له|عبــــد| ئى هره|لق|ره |تـــج
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375o9 حد|لو|مصطفى محمد مصطفى عبــــد هره|لق|صيدله 

863766 ى محمود عبــــد|ي د|لحميد ج|سمي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6825o4 ز|لسعيد محمود محمد تـــمر|د مجدى |جه لمنصوره|حقوق 

|63322 زق محمد|لر|لسعيد عبــــد |يه محمد | ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

43925o نه|بــــو عي|هيم |بــــر|ره سمي  |س لشيخ|تـــمريض كفر 

|3|428 رق سعد رزق|د ط|زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

93o26 ن محمد عيد مرىس|نوره دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

842568 ى محمد|لرؤف جل|مل عبــــد| لي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

48oo6| ف فتـــح |محمد  هلل محمود عوض|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

28239| ويرس|دى س|مل ن|دى ك|بــــتـــول ن رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

9o|9o2 ه عوض  لرحيم |حمد عبــــد|مشي  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

8|8|4o مني  فيلبــــس| فيليبــــ حن ره بــــنى سويف|تـــج

8483|5 ميشيل حبــــيبــــ| يىلي|ريوس |مك ن|كليتـــ طبــــ أسو

836367 ج عىلي محمود|عىلي حج ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

682646 رص|حمد ن|لدين محمد عطيه |د |ندى عم لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

278245 ح|لمد|لحميد محمد |در عبــــد|لق|عمرو عبــــد |ره بــــنه|تـــج

224o93 حمد عمر|مد |بــــ ح|يه|ن |جيه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|43|44 ه|لل|لمقصود عبــــد |يدى مدحتـــ عبــــد |ه ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

24847o ذل|لش|م |طمه عىل صبــــىح عل|ف ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|27o84 ي|ر
حمد فليفل|عىل | ئى ى شمس|د| بــــ عي 

7o2434 لفضيل طلبــــه|هيم عبــــد |بــــر|لحميد |عبــــد | نور ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5382o2 نشين مرصى محمد طريف ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

478oo ن|حمد زيد|يوسف محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4o633o ى|لسيد محمد محمد |ف |عف مي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

79|885 عيل|سم|جر متـــول متـــول عىل |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|375o ن محمد سيد|ء رمض|صف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

622663  شط|لش|لسيد عبــــد |جر |ه
ى
حمد| |ق ط|حقوق دمي

529749 لقصبــــى|ح |لفتـــ|ح حمدى عبــــد|لفتـــ|عبــــد ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

335568 لسيد|ن جمعه |رضوى محمد رضو ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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33793| مه عىل حبــــسر يوسف جبــــر|س|محمد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

45o565 حمد عمر|دى حسن |ه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

224425 لم|حمد سيد عىل س| هره|لق|حقوق 

59o6| حمد|لحفيظ |حمد عبــــد |رتـــ |س ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

5o2867 لحميد عمرون محمود|رضوى عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5|7|53 ف عبــــد |يمنى  للطيف حزيمتـــ|رسر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

324885 ح|لفتـــ|د حسن عبــــد|حسن عم هره|لق|حقوق 

9|2|99 حمد عىلي |حمد محمد | ج|ره سوه|تـــج

5o459o رى مسعود شمروخ|مسعود بــــد| يوأن سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

644636 صف|حمد ن|ء محبــــ زىك |شيم |بــــ طنط|د|

8o2543 مل|لعزيز ك|حمد عبــــد|محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

338|54  رمض|مصطفى عبــــد
ى
ن|هلل شوق ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|5594o لحليم حسن قنديل|حمد عبــــد |م |ريه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64o|3o ى محمد ك|فرح  ى |مل |مي  |مي 
ى
ق لصي  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

2|5o|6 لرحيم|بــــ عبــــد|لوه|م محمد عبــــد|محمد هش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o9469 لحميد حزين|حمد عبــــد|محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

342o99 ن|فظ زيد|لح|ر مجدى عبــــد|من ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

885493 ح مسعد |طف صل|ريه ع|يل| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

249|9 ف صل| |من لمنعم|ح عبــــد|رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

68o982 ل محمد|لع|كريم محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

|44472 حمد|لحميد |حمد عبــــد |د |زي هره|لق|هندستـــ 

7674o2 لح|ىط ص|لع|يه ربــــيع عبــــد | لعريش|تـــربــــيتـــ 

356o|8 مد|هيم ح|بــــر|مح |ء س|سم| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

77434| دق|لص|محمد فوزى محروس عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

83437 م محمود|لسل|ده محمد عبــــد|غ ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

|723o4 تـــه ندهه شنوده|سم شح|دى بــــ|ف كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3443o3 حمد بــــيوم محمد صبــــح|يحن   ى شمس|د| بــــ عي 

489463 تـــ|حمد محمد بــــرك|ء مجدى |آل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

684|6o |لعل|بــــو |د |لجو|مد عبــــد |حمد محمود ح| لمنصوره|ره |تـــج
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4o42o| هلل|كريم محروس محمود فتـــح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

844238 حمد محمود محمد|لرحمن |عبــــد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|63622 حمد محمود|ج |بــــ ض|رح تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

426265 ي |لحص|م محمد |هش| ر|ي
ى
وى|لفيش|ق لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

427769 حمد نحلتـــ|ح |ح محمد صبــــ|صبــــ |بــــ طنط|د|

||5923 ى محسن رمسيس صبــــرى| يوستـــي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6|3872 حمد|مد سيد|دق ح|لص|مد عبــــد|مصطفى ح زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

263953 ي|لسيد |لسيد |رص |ر ن|من
لعفيفى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

476o43  جرجس حن|مريم ه
ى
|ئى شوق سكندريه|ل|بــــ |د|

284|6o ل عويس طه|محمود كم هره|لق|حقوق 

4|3495  حج|لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|بــــر |هبــــتـــ ص
ى
زي|ق |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

76|744 يف حسن محمد|رس| ء رسر سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

58489 ن عىل|رق سليم|ن ط|جيل ره بــــنى سويف|تـــج

|28o56 لد|دل محمد خ|محمد ع ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

635963 حمد|هيم متـــول سيد |بــــر|حمد مصطفى | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6885|9 للطيف |للطيف عبــــد |ل عبــــد |هلل جم|عبــــد 
مه|سل

معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

448o34 لح|لسيد ص|لح |لسيد ص|سلىم  لشيخ|هندستـــ كفر 

855952 بــــوغنيمه|نور |حمد |ء |عىلي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o8227 ى خ|ي ل|لجبــــ|محمد | لد رخ|سمي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

8|5|9o ى حسن محمد دردير نرمي  ي|علوم 
|لمنى

6||567 لفرسيس|لسعيد |لسيد |هلل |عبــــد | دين ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

499796 يمن فوزى عبــــده محمد|ن |فن| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|2|o|5 لم محمود|ح س|محمد صل ن|حقوق حلو

3669|5 هيم|بــــر|دهم حميدو |سلىم  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

675498 لحميد|ح عبــــد |لفتـــ|بــــ عبــــد |لوه|محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

44|782 ع|لبــــي|م محمد سعد عىل محمد |ريه لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

479457 دي|حمد سعيد حم|لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

75822o مه|ل محمد محمد سل|لع|ن عبــــد |يم| نوعيتـــ بــــور سعيد

248949 ه يشى محمد حسن رمض| ن|مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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63|3o5 ل|لجم|هيم |بــــر|لدين محمود |بــــ نرص |هيتـــ|م ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|34|83 لفضيل|رق عبــــيد عبــــد |خديجتـــ ط ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

444349 لعدوى|هيم |بــــر|زى |بــــر غ|مريم محمد ص لشيخ|بــــ كفر |د|

|64892 |مجدي فوزي حن| مونيك ن|حقوق حلو

5o|465 لمعبــــود|لفتـــوح عبــــد|بــــو|مصطفى محمد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8444|o ي محمد | دين
وي|لبــــسط|مصطفى قرص|ل|فنون جميله فنون 

53o4| سم|لق|بــــو|حمد |سيد | ربــــ ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|6|645 عي|لعليم رف|حمد محمد عبــــد |ليىل  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

38825 ى عيد محمود  حسي 
مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

643677 لول|لول سيد عبــــد|ح عبــــد|سم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

274894 لرحيم|لفتـــوح عبــــد|بــــو|محمد | مه ن|حقوق حلو

67544o ى|حمد |ء |عىلي لسيد حسي  لمنصوره|ره |تـــج

83o|96 لحميد محمد|سلىمي محمد عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

785o79 ن محمد|هند طلعتـــ سليم ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

4936o8 ضى|لق|رس صبــــىح |محمد ي تـــربــــيتـــ دمنهور

54756o حمد|لمعىط محمود |حمد عبــــد| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

885o93 ى|م | مح سعيد حن|س| رتـــي  سيوط|حقوق 

4o6655 حمد|لدين مصطفى |ء |ن عل|رو سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|3|o62 لسميع نظي |هلل رأفتـــ عبــــد |عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

9|78|4 ى محمد  نعمه سعد حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

78o|84 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

86o57o لح|رس محمد ص|ء ي|دع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

679o85 رص|حمد محمد ن|سم |كريم بــــ لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4o82o4 لد محمد عىل عرفه|هيم خ|بــــر| |ره طنط|تـــج

887999 ل |بــــ رشدى بــــس|يه|ندرو | سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

5|7|3o زى مسعود|لجليل غ|ن عبــــد |هدير رمض علوم دمنهور

6|25|9 يوسف مصطفى طلبــــه| ندى زكري |ره طنط|تـــج

922954 ح يوسف محمود |لرحمن صل|عبــــد ج |تـــمريض سوه

699o72 لسيد درتـــ|در |لق|هلل عبــــد |ندى عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

7o7479 بــــي|حمد عر|ح |لفتـــ|ل عبــــد |هلل جل|منه  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 
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35o264 ى عىل ص|ز لح|هر عزتـــ حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

68|oo لرشيد عمر|حمد محمد عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

34|88| لرحيم|لمنعم عبــــد|رق محمد عبــــد|رتـــ ط|س ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6|596o زى|لبــــديع غ|ل عبــــد|حمد كم| ط|حقوق دمي

633o76 محمد عزتـــ محمد غريبــــ ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

252877 لسيد محمد عتـــيم|رضوى عربــــى  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

52765 ف عبــــد |بــــ |رح لعظيم محمد|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

336o46 صموئيل مني  عبــــده| رين|م ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|5277o ء محمود رشدى محمد|سم| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|49348 سلىم محمد عىل محمد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

76oo|4 ى ن|ي لحميد لطفى|رص عبــــد |سمي  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

345|o ن فتـــىح مصطفى فتـــىح|ي|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28452o مريم ثــــروتـــ نجيبــــ شنوده ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2|7o75 ف محمد محمود محمد سليم|هلل |منه  رسر ى شمس|د| بــــ عي 

86oo64 ى|ك ي حسي 
ى
سبــــ عىلي صدق تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8|3566 لبــــصي  عمر|ل عبــــد|د جم|جه ي|بــــ |د|
|لمنى

6|5379 مد|لكريم ح|محمد عبــــد | رن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

53o342 بــــو خشم|رص محمود |ر ن|مي تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

82o282 وي|لك ص|لم|وي عبــــد|حمد ص| ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

|47493 مه|ج سل|ئد فر|زم ر|ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

34775o ف رف|محمود  ي|لفخر|حمد |لسيد |عي |رسر
ئى ى شمس صيدله عي 

7|o698 لرحمن ثــــروتـــ منصور حسن رزق|عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

87436 ى عبــــد|محمد ي  معبــــد|لبــــ|سي 
ى
ق ي سويف|تـــربــــيتـــ ري

ى بــــنى ضيه بــــني 

33||67 ف عبــــد|محمد  لعظيم ذىك|رسر |صيدله طنط

69|477 لزير|ن محمد محمد محمد |يم| لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

897757 ح خلف محمد محمد |سم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

||94|2 م سعد محمود مسعد|سل|يوسف  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

5o3927 هيم|بــــر|لسيد |نبــــيل وليد محمد  سكندريه|ل|طبــــ 
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836|73 حمد|لعزيز عىلي |م عبــــد|مر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

682294 ى |د |ن عم|سوز لعويىل|لسيد |لدين حسي  لمنصوره|بــــ |د|

5627o ى محمد|نوره ن محمد حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4324o4 |ن |بــــ فتـــوح بــــدر|رح
ى
لدسوق |علوم طنط

358o25 ى|حمد |يمن |حمد | مي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

75o552 لسعيد محمود أبــــو سبــــع|لدين |سيف  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

346o59 ي
د|حمد محمد عي|رق |ط| دئى ى شمس ي تـــمريض عي 

معهد فنى

2|45|5 ح وهبــــه|م صل|حمد وس| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

897||2 لعربــــ تـــوفيق |ل عز|ل جم|من ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4o334o ج|س محمد فر|ره نرص عبــــ|س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|7995 ج|لنرص عىل حج|بــــو |مد |ء ح|رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

752986 حمد|محمد سعيد عىل  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

345938 حمد مسلم|ح |م صل|س|تـــ |ي| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

227o44 حمد|حمد محمد |محمد  هره|لق|بــــ |د|

|5|345 لنبــــى|منى عىل محمد عبــــد  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

362oo9 ى ص|بــــر| لح|هيم محمد محمد حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

45|o|| بــــىل|لبــــ|لمقصود |لمقصود عطيه عبــــد |عبــــد  |هندستـــ طنط

|7o972 ى |مي |كريمه س لسيد|مي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

264858 هلل نوح|دق عبــــد |لص|محمد عبــــد| هي |ره بــــنه|تـــج

7o|484 حمد محمد شلش|د |حمد رش|ر |من لمنصوره|ره |تـــج

4797|4 لرحيم|هيم محمد عبــــد|بــــر|لرحمن عىل |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

679885 ل|حمد و|لسعيد |حمد |ره |س لمنصوره|حقوق 

684o94 ر|لنج|م يوسف يونس |م عص|هش لمنصوره|حقوق 

437o3 حمد|لعزيز |لعزيز حمدى عبــــد|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

778478 ف زىك |ن |نوره لبــــ|بــــو ط|رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

346566 حمد معروف|رس محمد |ن ي|نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

89936| حمد |مصطفى حسنى سيد  ج|ره سوه|تـــج

24759| |لنج|كرم مصطفى عزتـــ أبــــو|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر
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78o387 ن محمود محمد|ء شعبــــ|رس| زيق|لزق|طبــــ 

6|2||5 هلل|بــــ |رس عىل ج|عىل ي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

832964 ف عبــــد| ى عبــــد|رسر حمد|ه |لل|لمعي  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

||5758 ى عىل|س يف حسي  ره رسر ن|صيدله حلو

5o6|64 ي|ن بــــلتـــ|ح شعبــــ|محمد صل ج  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

249393 ن لخي  سليم عىل غيثــــ|بــــو|صبــــرى | مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9|553o م زيد عىل  |مصطفى عل سيوط|ره |تـــج

25|495 يوسف محمد درويش عيد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

4|23|7 وى|لشن|طف |متـــ ع|س|طف |ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

427429  |حمد |دل |حمد ع|
ى
لسيد|لدسوق لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

7556o8 هيم|بــــر|ل محمود |ن جم|رو وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

77|572 ى|لسيد |ء وجيتـــ |ل| مي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8o7388 هلل|م عبــــد|لسل|ل خلف عبــــد|جل ي|بــــ |د|
|لمنى

24546| هلل عيد| |ء بــــسيم يسن عط|سم| هرتـــ |لق|تـــمريض 

6o7|64 ح شلبــــى|لفتـــ|لعيسوى عبــــد|هلل |عبــــد |طبــــ طنط

57o8| حمد|ر محمود عىل |من ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

32|776 ى|ن محمد عبــــد|رو لرحيم سعيد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

282o52 م|م|ر |ل مختـــ|م كم|م| لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

6|354o ر حسن محن  عىل مطر|عم لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

25536 ل محمد محمود|ندى جم ى شمس|زر عه عي 

82o663 ن خلف|ل رمض|محمد جم ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

697735 لسعيد|لرحمن |رحمه محسن عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

223|24 د|لجو|مل مبــــروك عبــــد|لدين ك|ء|بــــه ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

47684 يتـــ محمد مصطفى سيد فرج| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

52o97 يه عىل محمد حسن| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5|5464 |لسيد عبــــد |زق محمد  محمد  |لر|ء عبــــد |رس|
هلل حربــــى

بــــ دمنهور|د|

68o57| للـه|لعدل عبــــد |لسيد محمد |يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9|o75| لحميد |شم عبــــد|رص ه|يمن ن| ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

296o45 ى ز| ىك عجىم|حمد عشر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

49o39| حمد|هيم |بــــر|دل محمد |ر ع|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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|375o4 نور يعقوبــــ|دى |صموئيل ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

536977 لحريف|بــــ |لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|عبــــد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

234257 لشو|عمر عىل محمود عىلي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o2698 ر|لنج|لمنعم |هيم عبــــد |بــــر|نس | |تـــربــــيتـــ طنط

676|92 بــــ|لوه|لحكيم عبــــد |ء مجدى عبــــد |رس| لمنصوره|عه |زر

824577 ي عىلي عبــــ
س|عمر مصطفى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

425522 م رجبــــ محمد نوح|ندى س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|37636 لس صفوتـــ شهدى عبــــد  لشهيد|كي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o4773 هلل|بــــيشوى صبــــىح عبــــده عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

865882 حمد|حمد عىلي |محمد  لمنصوره|حقوق 

434224 هيم|بــــر|متـــ محمدى عطيتـــ |س سل|ين| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

35o575 ي
لمجيد|لح فتـــىحي عبــــد|ص| دئى ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

4|85o8 |حد |لو|لق عبــــد|لخ|لق محمود عبــــد|لخ|عبــــد

لغنيىمي
ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

34923| هلل محمد|هيم عبــــد|بــــر|لد |خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o8626 در شلبــــى|لق|ح رجبــــ عبــــد|صل| ن|دي  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

647755 لسميع|لسميع عيسوى عبــــد|محمد عبــــد عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75998| ئى|ئى مصطفى مصطفى عن|ء عن|عىلي ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

4o6232  سيد أحمد|لش|ل لطفى عبــــد |طمتـــ جم|ف
ى
ق سكندريه|ل|بــــ |د|

|37o25 لسيد|مه محمود |س|مؤمن  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

623744 ى شقريه|ىط |لع|ء حمدى عبــــد |لشيم| مي  ط|بــــ دمي|د|

|7|32| طر|م خ|لسل|م مجدى عبــــد |لسل|عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84|739 ي عبــــد|طه علو
لمعىطي|لق عبــــد|لخ|ئى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|67824 حمد|رص محمد |تـــفى ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

368|57 ر|لغف|ح عبــــد|لفتـــ|عبــــد| محمد رض |بــــ بــــنه|د|

43|999 حمد نصي |دل فتـــوح |ر ع|من لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

8269|4 ي عىلي|له مبــــ|ه
رك مصطفى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

834o3 لعظيم|ض عبــــد |حمد ري|عىل  حقوق بــــنى سويف

Wednesday, September 5, 2018 Page 4059 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5377|o دى|لن|دى |له|ل خليل عبــــد|سم جم|بــــ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52||54 يد|لسيد محمد ع|طمتـــ |ف ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

372889 حمد غريبــــ حنفى|منيه | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|879o هلل سليم|لسيد خي  |هلل |ء خي  |سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

764567 لمرحوم|مد عىل مسعد طه |ن ح|مرو بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

36o378 ن خضي |ح سليم|لفتـــ|لسيد عبــــد|بــــ |رح |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

773884 لرحمن محمد سعيد محمد سعد|عبــــد  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

|42233 لحكم بــــدوى|مهند محمد عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

449824  شيحه|حمد |يوسف 
ى
لدسوق |ره طنط|تـــج

272935 ه  بــــوزيد|حمد |بــــوزيد |ني  لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

77o624 بــــوغيده|تـــه |مر حسنى شح|يه تـــ| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

38|38 شم|بــــر ه|لج|د عبــــد |ر عم|بــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

36977 منى محمد حسن محمد ى شمس|زر عه عي 

78347 هيم|بــــر|وى |لد قن|ريم خ ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

7o98o  عبــــد |لبــــ|خلود وصفى عبــــد 
ى
زق|لر|ق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

786677 لمعىطي|دل عبــــد|خلود محمد ع ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

22o58 تـــ حم| ىط محمد|لع|دتـــ عبــــد |مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

2|562o لنديم|لعليم محروس |م عبــــد|محمد عص ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|678o6 ى محمد |ه حمد|جر حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

879377 ى ص ى |حسي  حمد |بــــر حسي  سيوط|حقوق 

858634 رص نجيبــــ وهبــــه|م ن|بــــر| ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

5||47 ف محمود محمد|محمود  رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

3458o9 عيل|سم|عيل عبــــده |سم|حمد | ى شمس|تـــج ره عي 

2|8578 ن|رد عري|دو|بــــ |يه|فىل |بــــ ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

638o4 ى مرىسي|ل عويس |يوسف جم ي حسي 
لقرئى ج|بــــ سوه|د|

233544 مد|حبــــيبــــه محمد سيد ح هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

833823 ى|ء فؤ|شيم د محمد حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

77o657 ى ع وق حسي  مر عىل يوسف|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 
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76976| ن موىس مونس|مريم جميع سليم ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|2594o هيم محمد|بــــر|ن محمد |نور ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

334o66 لرحمن|حمد عبــــد|م |حمد عص| ى شمس|د| بــــ عي 

7779oo ف عبــــد |عزه  ح محمد بــــدوى|لفتـــ|رسر زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

49427| نوبــــى|لرحمن |حمد عبــــد |لرحمن موىس |عبــــد لشر |ره طنط|تـــج

8|2584 حمد|شم |شم ه|ن ه|نوره ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

86347| ن|عنتـــر محمد عثــــم| دين سيوط|حقوق 

62753o لسيد محمد|لعظيم |بــــر عبــــد|يتـــ ص| زيق|لزق|نوعيتـــ 

25o564 لتـــ|لخي  غز|بــــو|ن |ن رمض|بــــي ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

899925 لمجيد  |ن عبــــد|وى نعم|لمو|ء |ل| |نوعيتـــ فنيه قن

752|97 لسيد|لمعىط |لعزيز عبــــد |عمر عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

772853 ص|لقص|لحميد |لدين عبــــد |عمر مجد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o23o4 بــــوبــــدوى|لىح حسن |ن عبــــد |ء شعبــــ|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

43|956 هلل شلبــــى|رق محمد عبــــد |ء ط|شيم |بــــ طنط|د|

|38868 ى  حسي 
مريم محمد مصطفى هره|لق|ر |ثــــ|

2533|4 ن خليل|رص رمض|ء ن|حسن تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|54|o8 حمد عفيفى|لد |محمد خ ى شمس|تـــج ره عي 

7565o6 بــــ|لوه|حمد عبــــد |رس |حمد ي| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

768875 ى حسن|ش دى حسن حسي  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

6|47o| ود|ء محمد أحمد د|صف |ره طنط|تـــج

|76735 ن|لعزيز عثــــم|ر عبــــد |عمر محمد مختـــ ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

7657|2 ح|لفتـــ|يوسف محمد يوسف عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

44o765 حمد|ده فكرى مصطفى سيد |يه حم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

679496 |لمطلبــــ عبــــد |ر عبــــد |لغف|ن عبــــد |ريم رمض
ن|لعزيز عثــــم

لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

22745o حمد عطيه|حمد عطيه | ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

4|8243 رصه|لنو|حمد |لد محمد |خ |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

785594 هيم خليل|بــــر|م |ن هش|نور تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4o9838 دى|حمد زبــــ|حمد حلىم |هبــــه  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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64|86| وق محمد عىل سل لم|مه س|رسر زيق |لزق|تـــمريض 

856254 هبــــه محمد عيد سليم ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

72|5| ف محمود عبــــد|ندى  لحق|رسر لفيوم|حقوق 

254928 رؤى حسن محمد فرغىل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

2625o7 مصطفى رجبــــ عىل رزق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|42342 ى|لرحيم |ء محمد عبــــد |شيم مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

887|89 لغنى حسن |ض عبــــد|لعو|محمود عبــــد سيوط|ره |تـــج

776466 لسيد|ده عىل |نسمه عبــــ زيق|لزق|بــــ |د|

5|8|88 |شه محمد |لمنعم عم|لسيد عبــــد|ء |سم|
عيل|سم

معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

79||96 د|حمد محمد أحمد ج| |دين | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

754487 ن|يه محمد لطفى سليم| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

68753o مل محمد محفوظ|يمن ك|رق |ط لمنصوره|هندستـــ 

443344 لسيد بــــدره|ع |لرف|لموجود |لسيد عبــــد | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6|8424 ىسر|لغبــــ|لغنى |دل عبــــد |يمن ع| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

8|2229 ن عزيز|م مجدي يون|بــــر| ي|بــــ |د|
|لمنى

323o86 يف ر|ه شد فهىم|جر رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

88728o ى خلف |ي ر |حمد عم|سمي  سيوط|بــــ |د|

|3||6| ى سيد محمد|حمد رج|  حسي 
ئ  ن|حقوق حلو

25886| وى|لطنط|ر |لستـــ|طف عبــــد|لرحمن ع|عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

9|7474 مسعود  | هر حن|ره م|س سيوط|بــــ |د|

248376 فظ|ح ح|لفتـــ|م عبــــد|ئى س|م| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

6|8|8| ن محروس عبــــده|ء عثــــم|ل| ط|هندستـــ دمي

32|938 ح موىس عبــــده|لفتـــ|فوزى عبــــد| رن ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

25822| لسيد دعبــــس|حمد |دى |له|حمد عبــــد| ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

675584 حمد عىل يوسف|لدين صبــــرى |سيف  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

876659 لرحيم |بــــر عبــــد|حمد ج|محمد  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

|5o289 د سيد|لجو|رص عبــــد |لن|عمر عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

333477 كريم ممدوح عيس يوسف |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

84999| ي|
حمد سيد عىلي مصطفى ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 
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456282 ن|هيم عثــــم|بــــر|حبــــيبــــه مجدى محمد  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

2496|3 لمقصود محمود خرصى|سميه عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

8o59|| مي عىلي حسن محمد ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

5|6o|| د|لجو|د محمد |لجو|ح عبــــد |لفتـــ|س عبــــد |ين| تـــربــــيتـــ دمنهور

34859 حمد سمي  بــــكرى|محمد  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

43774 م|س هم|طف عبــــ|همسه ع كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

773634 ي|بــــر|لد |خ| دين
هيم حنفى زيق|لزق|بــــ |د|

78848 ف ن| هيم|بــــر|دى لملوم |رسر لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

6|553| لجنيدى|حمد |حمد محمد | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|29|26 ي محمد عىل
محمود عفيفى ى شمس|تـــج ره عي 

9o5676 ى بــــومدين مرصى عبــــد| ه |لل|مي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

534376 ح عىل محمد محمد|محمد صل |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|64826 دق محمد|حمدى ص| ند|ر ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

7o6734 حمد حسن|ن |حمد عثــــم|ن |عثــــم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|4739 ف محمد  لكوم|محمد أرسر |علوم طنط

45o3o5 |لنبــــي |لحليم حسبــــ |لد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد
هيم|بــــر

|بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

78o|3| ح عطيه|رص صل|يمنى ن زيق |لزق|تـــمريض 

7|8|85 ن|محمد سعد محمد ديو| رويد لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

332|77 د|حمد حم|لحميد |حمد عبــــد|يزتـــ |ف ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

27|766 عيل|سم|مجدى ربــــيع عىل | مه ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

52|736 هلل|للطيف عبــــد |ر عبــــد |لستـــ|مل عبــــد | بــــ دمنهور|د|

4752|2 ونيك ئيل مرقص|لد وهيبــــ روف|خ| في  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

|46344 ر|ميسون حمدى محمد نو ن|فنون جميله فنون حلو

|43o4| حمد|بــــر |حمد ص|ن |نوره ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

848|8| د حسن سيد محمد|زي ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|74646 لرحمن محمد|لد عبــــد |لرحمن خ|عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

77558o  عبــــد|هيم |بــــر| |بــــ رض|يه|
ى
ح|لفتـــ|لدسوق ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 
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855569 بــــ|لوه|طف شمرون عبــــد|عمر ع دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

53oo87 ى رزيق  حسي 
رحمتـــ محمد مصطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

6o82| ى سيد|حمد شعبــــ| ن حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

876285 حمد |م سيد |محمد حس سيوط|هندستـــ 

9|7|3| ى ف ك| |مي  هيم |بــــر|مل |رسر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

65429 طمه يىح حسن عىل|ف بــــ بــــنى سويف|د|

||9868 طوس| مح جميل لوق|يكل س|م ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

4264o6 حمد متـــولي|ر سعيد محمد |مي سكندريه|ل|ره |تـــج

8o2773 لمعىطي|ل محمد عبــــد|كريم هل ي|هندستـــ 
|لمنى

773932 ل محمد|لع|رف عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

632357 كر بــــرع|لنرص ش|ء سيف |لزهر|طمتـــ |ف زيق|لزق|بــــ |د|

498929 هيم محمد بــــيوم|بــــر|مل رجبــــ | تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

49432 ي محمد|يم|
ن محمد قرئى ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6o|797 لقطورى|لكوم |لسيد |بــــر |ن ص|حن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o58o5 ي محمد|هلل |منه 
حمد حسنى ي تـــمريض 

ي|معهد فنى
| لمنى

6|455| |ش|أحمد مجدى أحمد محمد بــــ زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9|2597 ى جم ى |ل عبــــد|حسي  لحق حسي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

839996 ي
حمد|هيم محمود |بــــر| |دئى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

632695 حمد محمد عطيه|مينتـــ | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69|868 حسن عىل يوسف| حمد رض| لمنصوره|حقوق 

63o5|5 لمطلبــــ|هلل عبــــد |لد محمد عبــــد |دى خ|ش ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

4328|4 وى|لنحر|عيل طه |سم|لد |يمنى خ لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

422|79 ى سكندر|ض |وديع ري| يوستـــي  سكندريه|ل|علوم 

3557o5 بــــر محمد|يتـــ محمد ج| سيه|نوعيتـــ عبــــ

479878 زى|لحر|لسيد |حمد محمد |كريم  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

46|526 |لبــــن|هيم محمود |بــــر|طف |عو |بــــ طنط|د|

|74732 لحليم|حمد عبــــد |مه |مصطفى سل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|oo67 |لحم|ح |لفتـــ|حمد مصطفى عبــــد |
ى
ق |تـــربــــيتـــ طنط

|38o36 حمد مصطفى فتـــىح عىل| ى شمس|تـــج ره عي 
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6|4|7o حمد حسن وردتـــ|لسيد |ر |عم |هندستـــ طنط

8o9568 لحميد|لؤي مدحتـــ محمد عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|49877 حد|لو|حمد مصطفى مرع عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o64o4 د محمد حموده|محمد أحمد فؤ |ره طنط|تـــج

86oo88 تـــ محمد|طمه محمد شح|ف ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

239425 لسيد|بــــسنتـــ محمد محمود  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

476733 لسعيد|هلل محمد |ئى عبــــد |ه| ر|ي سكندريه|ل|ره |تـــج

326943 بــــ|لوه|س عبــــد|لنبــــى عبــــ|ندى عبــــد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

869297 رق محمد فوزي|محمد ط ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

879963 ى سعد  |بــــولس ملك | مي  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

44o37| ن|لنوس|هيم |بــــر|ش |لدمرد|محمد | نور بــــ دمنهور|د|

|348o7 محمد محمود وطنى محمد ى شمس|تـــج ره عي 

849554 حمد حسن عبــــد|م |ريه دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

676943 مي |ل|حمد |لسيد مسعد سيد |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ 

775893 هلل موىس|يه سعيد عبــــد | |ره بــــنه|تـــج

53329|  عبــــده جرجس|م
ى
جد مجدى شوق سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

33o765 لجليل|لعزيز جميل عبــــد|م عبــــد|سل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2973| مل|شم محمود ك|محمود ه ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

642556 لسيد يوسف|حمد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

263966 تـــ|للطيف فرح|لعزيز عبــــد|م عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|3953o سلىم بــــيوم محمد حفنى هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

5|93|4 |لل|لسيد |بــــسنتـــ محمد 
ى
ق ره دمنهور|تـــج

6|428o لفى|ل|د |د محمد رش|ن رش|نوره |بــــ طنط|د|

26o97| لحكم محمد|ن عبــــد|بــــدور بــــدر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

79o363 لد بــــدوى محمد|محمد خ لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

5o7958 لمدئى عىل محمد عىل|يمن محمد |م |ري |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

775366 ى|لد محمد كم|عمر خ ل حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o3579 حمد زعبــــل|ن مصطفى |فن| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

23|o66 ى حسن عبــــد ى|لع|حسي  ىط حسي  ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

642328 عيل|سم|عيل تـــوفيق |سم|لسيد | |مه ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى
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449656 حمد محمود أحمد محمد شلبــــى| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9|862o حمد |صفيه خلف محمود  سيوط|بــــ |د|

6|7o7| لبــــربــــي |ء معروف فكرى |لزهر|طمه |ف ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

48475 لرحمن|لحليم عبــــد |لحليم جميل عبــــد |عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

|5253| حمد|لسيد |حمد |ن |مرو |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

833746 ى ي محمود حسي 
عزه مصطفى ج|بــــ سوه|د|

3|96o7 ى  حسي 
ى لطفى رحمتـــ حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43|43 وى|دى سعد محمد مك|له|عمر عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

36o724 ر|حمد محمد نو|لعزيز |ء عبــــد|سم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

76|542 وق عبــــد  مل سيد|هلل ك|رسر عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

4|55|8 لح محمود محمود محمد محليس|ص لشيخ|ره كفر |تـــج

4o|287 للطيف محمد|ر عبــــد|جر مختـــ|ه سكندريه|ل|بــــ |د|

25424| بــــسمه مرضى محمد عرص |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

75889 رص بــــدوي صميدتـــ|لن|م عبــــد |سل| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

483o56 م نبــــوى حسن يوسف|ء عص|سم| سكندريه|ل|بــــ |د|

686525 لرحيم|عيل عبــــد |سم|لسيد |محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

534|6 هلل|ن بــــكر قرئى عبــــد |يم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

64|6o5 دي عىلي|له|لعزيز عبــــد |ء عبــــد |رس| زيق|لزق|حقوق 

|5o3|5 دي|له|د حمزتـــ عبــــد |محمد عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4|o432 وى|لعليم يوسف غربــــ|لسيد عبــــد |لعليم |عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

3344o9 هر محمد صبــــرى عىل|صبــــرى س |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

258945 |لبــــن|لعزيز |لرحمن محمود عبــــد|عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|6|33| مل|د ك|رتـــ سيد فؤ|س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63455 م حمدى يس محمد|سل| سيوط|حقوق 

8|2|53 ى عبــــد|ء محمد ي|لىمي لحليم|سي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6377o8 در|لق|خلود وجدي سعيد نرص عبــــد  زيق|لزق|علوم 

|53374 لحميد|مريم مؤمن محمد عبــــد  هره|لق|عه |زر

3392|3 فظ حشيش|لطوجى يوسف ح|م سعيد  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

484737 د عىلي محمد|لد فؤ|حمد خ| سكندريه|ل|ره |تـــج

452|59 مر|هدير سمي  محمود عىل ع لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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824834 بــــيوس|ريوس طلعتـــ شفيق غ|مك دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

253328 لبــــطره|شور محمود |ع| عل ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6|73|9 د|لعق|عيل |سم|عيل |سم| |صف ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

453o|o م|لسيد بــــسيوئى سل|محمد محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

7o6849 لعزيز|هند حسن فتـــىح عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

4822o5 ى شح|حمد خميس |مصطفى  تـــه|مي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

25|593 ر|ن عيد عم|حمد صفو| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4o9636 ى |نوره لعربــــي|ن محمد أنور حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

4|3o95 حمد غلوش|يتـــ حمدى | لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

857537 ي عبــــد|ره ن|س رد|لج|د |لجو|ج  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

6|2||| دى|لعو|بــــر |ل مصطفى ج|لرحمن جم|عبــــد ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

332358 ندى حمدى موىس عيسوى موىسي |طبــــ بــــنه

255597 مصطفى حمدى عىل عنبــــر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

85223 د|لجو|حمد عبــــد|محمود فتـــىح  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

77233o ده محمود محمد محمود عىل سكر|مي زيق|لزق|نوعيتـــ 

34o74 لسيد محمد|هلل رشدى |منه  هره|لق|حقوق 

54|868 لمقصود|هيم عبــــد|بــــر|لمقصود |أدم عبــــد |حقوق طنط

4779|2 |هلل |لشكور محمد عبــــد |محمد عبــــد 
ى
لدسوق سكندريه|ل|ره |تـــج

698|32 لينه وليد قمر عمر محمد لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

323747 هلل|حمد سليم فتـــح |م |سلىم عص ى شمس|تـــج ره عي 

2o|74 لرحيم|رق كرم عبــــد |كرم ط حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

24926| م|م محمد شكرى مصطفى عل|ريه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

35297o يف  رى سيد|نص|ل|محمد رسر هره|لق|ج طبــــيع |عل

333682 د|دل طلبــــه ج|حمد ع| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

45385| هيم كش|بــــر|هيم تـــوفيق |بــــر|محمد تـــوفيق  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

42|o4 لونيس|لمقصود عبــــد |هدى سمي  عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

48985 هيم|بــــر|هلل محمد |محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

22o|22 ف ممدوح عبــــد|سلىم  لحميد|رسر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

365828 غبــــ بــــدروس|فىل طلعتـــ ر|بــــ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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23|o97 يف عبــــد فل|وى ن|لحميد خل|رسر ى شمس|زر عه عي 

32726| ى|منتـــ  هلل معتـــز محمد حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

442284 تـــ|لشح|لسيد |مل محمد |محمد ش |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

7878o9 يف|حمد |تـــتـــ محمد |هيم شح|بــــر| لشر زيق|لزق|حقوق 

247223 خ|لطبــــ|حمد ذىك |ل |محمد جم ي|بــــ |د|
|لمنى

69|426 ر|لنج|لسيد |هلل مصطفى محمد |عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

235||3 ى ق ن|سم شعبــــ|وليد خي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

892432 ي|يمن د|ين |محبــــ ل
ل |ئى ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

248557 لنبــــى|مه محمد عبــــد|س|منيه | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|538o4 لمطلبــــ محمد|لحكم عبــــد |بــــسمه عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7675| لغنى|لرحمن محمد حسنى عبــــد |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32346| ى فتـــح  هلل محمد|عمر حسي  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

6958oo لسيد|لمنعم |لمنعم رمزى عبــــد |هند عبــــد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

443992 زى|طف محمد حمزه حج|ر ع|من لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

63437| عمر عىلي عمر عىلي لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

23o452 ن|لبــــدوى محمد رمض|محمد  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

785596 لرحمن|لرحمن عبــــد |ن محمد عبــــد |نوره تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3oo7o رحيل بــــطرس عدل بــــنشوى ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

83448| ي|ن حر|رس سليم|تـــيسي  ف ج  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|26877 ن|محمد محمود فهيم عثــــم ى شمس|تـــج ره عي 

5o752 دتـــ طه محمد|م حم|سل| ي سويف
هندستـــ بــــنى

|39297 لمحسن|هيم عبــــد |بــــر|كرم |فرح  هره|لق|ره |تـــج

643o57 د|لجو|لمقصود عبــــد |ر محمود عبــــد |من زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4549|o ن|فرح محمد حسن محمد رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

65o94 لمجيد|بــــ تـــوفيق عبــــد|لتـــو|هلل عبــــد|عبــــد كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

857|5o ق محمود|لد بــــول|ء خ|شيم لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

533227 لسيد|لسيد مرىس |ء محمد |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

34o292 لسيد مهدى|هيم |بــــر|جر |ه |تـــمريض بــــنه
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75|322 لسيد شلبــــى|لغريبــــ |ئل |غريبــــ و ره بــــور سعيد|تـــج

89||37 سحق |لس |سحق بــــسك|ر |من سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

36o237 لبــــدوى|ج  حمزتـــ شديد |حمد ن| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7864|o لسعود عىل قميش|بــــو |لسيد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|52|o4 لسيد|وى |لديس|م |بــــ هش|ربــــ ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

45o959 لرحيم |لعزيز عبــــد|لد زىك عبــــد|لعزيز خ|عبــــد
منتـــرص

|ره طنط|تـــج

28o76o ن محمد|بــــ سليم|لتـــو|سيد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|67832 لسيد|ره سعيد رجبــــ |س ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

8385o6 لمجد|بــــو|ندي عىلي محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

28289 س محمود|م محمد عبــــ|سل| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

825845 ء مسعود محمد عبــــده|رس| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

3|2447 لسيد محمد جبــــر|يمن |محمد  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

49|575 بــــينى |هر |حمد م| وى|لشبــــر|لشر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|24453 لمقصود|لنبــــى عبــــد |لد عبــــد |عمر خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

492546 ئيل|بــــتـــ لطفى جرجس  ميخ|نطونيوس ثــــ| ره دمنهور|تـــج

|373oo حمد|هيم |بــــر|عيل |سم|در |ن ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

439o3| ر خليفتـــ|لغف|ل يوسف عبــــد|محمد جم لشيخ|طبــــ كفر 

5||795 رمحمد|لغف|محمد نبــــيل محمد يوسف عبــــد |ره طنط|تـــج

9o3456 لدين محمد مسعود  |ل |محمد جم قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

|3596| شور سيد|ن سيد ع|يم| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

784286 لعدل|لسيد |لسيد أحمد |م |لسل|ئى عبــــد |م| زيق|لزق|حقوق 

7o4722 ى عبــــد |لفتـــ|ميه عبــــد |س غبــــ|ح ر|لفتـــ|ح حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

646298 لح|هبــــه محمد حلىم ص ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

3||754 ئيل|لح ميخ|هر فليبــــ ص|بــــ ى شمس|تـــج ره عي 

877273 درس  |ظريف سعد تـــ| رين|م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

||6263 نيس صورى|مح |دى س|ف ن|بــــ حلو|د|

9o648 ن خليفتـــ سويلم|ء رمض|شيم بــــ بــــنى سويف|د|
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252o7 ي|رضوى ح
تـــم عبــــده حسن عفيفى ن|بــــ حلو|د|

686866 زى|لقوى غ|لسيد عبــــد |سمي  | مه سيوط|هندستـــ 

47863o ى فرج|لحليم عبــــد |لد عبــــد|خ لبــــديع حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

763963 ى|نور محمد |ن نبــــيل |رو لعمي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

865783 ي عىلي سعيد
ورده مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

6476|7 لمقصود|بــــر عبــــد |ص| ء رض|لشيم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

458o|2 |لمو|حمد |لسميع |ل محمود عبــــد|جل
ى
ق لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

333499 لدين محمد|لد وحيد |محمد خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7|2522 ه ل|لع|ن عوض مسعد عبــــد |مي  لمنصوره|حقوق 

4o85o5 لحميد|حمد عبــــد | |م رض|هش |نوعيتـــ طنط

63|o28 وق خ لسعيد|لد مصطفى |رسر زيق|لزق|بــــ |د|

27o277 حمد كيى|حمد محمود |يحن   ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

83|oo6 د|حمد ج|فرحه محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

29328| هيم رجبــــ|بــــر|لسيد |ح |لفتـــ|لسيد عبــــد| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

3|74o2 حمد|ج  محمد |محمد ن ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

762459 ى|بــــر|م |سل| هيم محمود سعد حسني  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6274|8 لم|حمد حسن س|محمد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

544526 هيم حشيش|بــــر|يمن |منيتـــ | سكندريه|ل|حقوق 

42|47 ن|د ربــــيع عبــــده عمر|جه ن|تـــربــــيتـــ حلو

9|22|| دل رفعتـــ رزق معوض |ع  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

||9563 ى|هر |م| سم حمد حسني  ى شمس|د| بــــ عي 

889979 ن |ود سليم|نبــــيل د| رين|م سيوط|بــــ |د|

267o69 جورى|لبــــ|هلل |مه عبــــد|ر سل|من لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

4|o523 حمد خليل|حمد عطيتـــ |يمن |حمد | هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

4o4538 سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د| محمد عمرو مصطفى محمد مصطفى

634992 عيل|سم|يمن محمد محمد |محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3||985 يف|زي د حمدى عىل سعيد رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

694o93 يس|لس|لدين محمد جبــــر |ح |محمد صل لمنصوره|هندستـــ 
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457|o4 حمد|م محمد |محمود حس |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

8o9796 سعيد سعد فوزي| رين|م ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

758277 هدير محمد حسن محمد محمد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5|2333 لصبــــىحي|دل عىل مسعود |محمد ع ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

5345o5 ى عبــــد  لمنعم|محمد محمد حسي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5o7666 ح|لحميد مفتـــ|هيم هليل عبــــد |بــــر|ن |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

493|o| لطنيىح|مل |عيل ك|إسم| حمد رض| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2628o5 ف |كريم  لعوئى محمود|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6|2839 لمقصود محمد محمد|ل عبــــد |سلىم جم لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

|22o54 ى عم لدين مصطفى رزق|د |لوجي  ن|بــــ حلو|د|

|64|62 بــــيض|ل|روق |حمد محمد ف| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

83o868 وس|ندر|بــــر |مرقص صبــــري ص ن|سو|ضتـــ |علوم ري

328383 جح|ل محمد ر|هلل محمد جوده كم|عبــــد |طبــــ بــــنه

|3o949 در|لق|در فوزى عبــــد |لق|محمود عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

22885 دل سيد محمد|مصطفى ع ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

82|o4| د عىلي|ن فؤ|خلود سمه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

255525 لطويل|للطيف |هبــــه ممدوح محمد صبــــىح عبــــد  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

85o296 فتـــ محمد عىلي|محمود ر لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

8265| ى عبــــد  لح|هلل ص|در عبــــد |لق|حمزتـــ حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2267|6 |ظ|محمد حسن سيد محمد بــــظ ن|هندستـــ حلو

2249o مل محمود|تـــم بــــدوى ك|ح  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

5|o98 لدين|ل بــــدر محمود نور |بــــل هره|لق|هندستـــ 

8376o| سم|لق|بــــو|ن محمد معبــــد|نوره دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6972o9 لم|لعظيم س|حمد عبــــد |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

499394 وق محمد سعيد محمد حمودتـــ رسر ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

82|356 وي حرز|سطس بــــبــــ|سيمون |ن| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

626437 وق محمد مصطفى عبــــد لسميع مصطفى|رسر زيق|لزق|طبــــ 

5o6397 لسيد|حمد محمود |ء محمود |شيم لشيخ|عه كفر |زر

6|429| هر|حمد ز|حمد سيد |د |زي لمنصوره|حقوق 
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46|637 ن|لمرىس شعبــــ|هيم |بــــر|رق |ء ط|عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2|26o| |لمحسن |لدين مرزوق عبــــد |ح |يوسف صل
وي|لعشم

ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

875|89 |  لدين سيد عط|ح |محمد صل سيوط|طبــــ 

|248|9 ى|رس ف|ره ي|س روق سيد حسي  هره|لق|م |عل|

769o56 لم|دل هجرس س|لرحمن ع|عبــــد  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

4o562| بــــ|لمجيد خط|لمنعم عبــــد |مح عبــــد |جر س|ه سكندريه|ل|ره |تـــج

42246o حمد|محمد عزتـــ سميح  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

86|979 ي|يه شح|
تـــه محمد مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

777|98 بــــر|هيم موىس ص|بــــر|م |ريه زيق|لزق|بــــ |د|

252o37 مه|هر فريد سل|حمد ط| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

68994| غر|هيم محمد د|بــــر|ح |ندى صل لمنصوره|حقوق 

275326 هيم عيس|بــــر|مصطفى محمد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

233589 بــــ|لوه|يم محمد شفيق محمد عبــــد |لد|مي  عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|539o ف عبــــد |د |زي هيم|بــــر|زق |لر|رسر هره|لق|حقوق 

92|895 حمد محمود  |نور |لرحمن |عبــــد ج|طبــــ سوه

7o9687 لبــــربــــرى|حمد محمد محمد محمد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

|78|5 حمد|مد |د ح|مه رش|س|حمد | ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

45935| ص|لقف|لمجيد محمد |عبــــد | ره رض|س دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

7o5226 ى موىس|لفضيل حس|يمن عبــــد |د |عم ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2379o9 لمنعم محمد |هلل مبــــروك عبــــد|ن بــــ|يم|
لمنعم|عبــــد

ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

47337 لسيد|لعزيز |متـــ عبــــد |حمد سل| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3734| لغنى محمد|ن عبــــد |ء رمض|شيم ى شمس|د| بــــ عي 

429|8o ى عبــــد |بــــر|ر |من |ح شتـــ|لفتـــ|هيم حسي  |حقوق طنط

4o94|2 ى|هيم ش|بــــر|م |عمر هش هي  |ره طنط|تـــج

354424 هيم|بــــر|حمد محمد محمد |ندى  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

247398 ف مصطفى عبــــد| لحسينى|لنبــــى |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

643476 لرحمن|ن عبــــد|ده محمد عثــــم|غ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o4o44 بــــ|لسعيد شه|لسعيد محمد |محمد  لمنصوره|هندستـــ 
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447425 لبــــهنس|ح محمد |ردينه محمد صل سكندريه|ل|هندستـــ 

3532o8 ح محمد|لفتـــ|محمد فتـــىح عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

23o33| لحق|هيم عبــــد|بــــر|رس |عىل ي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

499|72 لمجيد|ندى محمد محمود عبــــد ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

283|42 هيم|بــــر|مه بــــدوى |س|محمد  سيه|نوعيتـــ عبــــ

5o9o27 ى|حمد عبــــد |طه  لحليم محمد حسي  ره دمنهور|تـــج

7|2782 ه  غ|لصبــــ|مل |حمد ك|ني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|4335 لم حمد مسلم|ء سعد س|ل| سكندريه|ل|حقوق 

|59434 ن طلبــــه محمد|يه رمض| ى شمس|تـــج ره عي 

352|7 ذل|لش|لد محمد |ريم خ هره|لق|ره |تـــج

2486|7 لسيد وهبــــه|ره محمد |س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

885955 بــــر |بــــيل ص|مصطفى سيد ق ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2446|9 هيم|بــــر|مه |شد سل|شد محمد ر|ر دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

367334 ل عىل|بــــ كم|يه|ن |نوره |حقوق بــــنه

497745 لقوى لبــــده|لعظيم عبــــد |م عبــــد |كر| |دين عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

53988 لعظيم|س عبــــد |حمد حلىم عبــــ| زيق|لزق|حقوق 

365738 لمعبــــود|ح محمد عبــــد|م صل|حس دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

3|2565 لس جرجس م هر جورج |كي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

783496 س|تـــى عبــــ|حمد نج|ن محمود |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

3|7769 حمد محمود محمد محمود| ى شمس|تـــج ره عي 

24o27| ن|بــــوسليم|ر سعد محمد |لستـــ|ء عبــــد|سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

697242 ى|هيم |بــــر|محمد  لسيد حسني  ره بــــور سعيد|تـــج

43227 ده محمد جمعه|لعزيز حم|لرحمن عبــــد |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|24326 حمد لطفى|هلل محمد نور |عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

23835| جر عيد عىل عىل|ه ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|5o|67 ى حس|هلل محمد حس|عبــــد  ى|ني  ني  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

52o48o ئى|لتـــلو|هند مبــــروك تـــوفيق  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

697487 ن فوده|ل عثــــم|رس محمد جم|ف لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

768o8o ر|لنج|حمد |ن محمد محمود |نوره لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 
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699768 لسيد طلبــــه|وى |لدندر|يه | سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

24|524 لصمد|سم محمد عبــــد|بــــ| رن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

695995 لمتـــول يوسف|ح محمد |عطيه صل لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

765858 ي عبــــيد|ء محسن محمد |ل| لعشر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

689465 ى جمعه|ء بــــدير |ل| حمد عوضي  لمنصوره|علوم 

4|9|9o لدين|حمد نور|ل سيد|لع|ره محمد عبــــد|س لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

79o263 ى ى محمد خضي  ندى محمد خضي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

23o726 |لعل|بــــو |حمد |ح |لفتـــ|يوسف محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|o3|9 لي|نطون عوض سعيد غ| ي|طبــــ 
|لمنى

8o|56| حمد|محمد محمود عىلي  ي|بــــ |د|
|لمنى

6||342 لبــــ|مه عىل ق|س|ء |أسم ى شمس| لسن عي 

2375o| لمجيد محمد|طمه يشى عبــــد|ف ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|74397 ى |ح ى ه|زم حسي  شم جنيدى|مي  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

8857|6 ف محمود عبــــ|ء |رس| س |رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

699893 ل| يمن محمد جل|محمد  لمنصوره|بــــ |د|

638|77 دى|له|م كلثــــوم محمد سعيد محمد | زيق|لزق|بــــ |د|

68246 ى |جه رثــــ|لح|بــــو |د طه حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

8642|4 نور حبــــيبــــ يعقوبــــ|نوبــــ |بــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o58o2 ن دويك|هيم سليم|بــــر|دل |حمد ع| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

69|573 للطيف|كريمه محمد محمود عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

342497 د سيد محروس|سيد رش ى شمس|تـــج ره عي 

356492 وى|لطنط|وى محمد |لطنط|ء محمد |رس| |حقوق بــــنه

6|8|65 ج|هبــــه يشى محمد حج ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

78|7oo حمد|ن |ن محمود فرح|رو زيق|لزق|ره |تـــج

77276o ى محمد|م مطيع فتـــىح حس ني  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

2|36o7 ى|هلل ممدوح عدل ي|منه  سي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|38|76 كريم محمد حسن محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

299oo دل يوسف صموئيل|هر ع|بــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|o674 عي|لسبــــ|تـــه سعد |عمرو شح |حقوق طنط

Wednesday, September 5, 2018 Page 4074 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8o4439 مي سمي  محمد مني  عىلي ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

4o|67| لغنى محمد|فتـــىح نبــــيل فتـــىح عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

343365 حمد بــــصي |لم |محمود س ى شمس حقوق عي 

859728 هلل|هيم موىسي رزق |بــــر|يوسف  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

7|524 لحليم|بــــ عبــــد|لتـــو|مه عبــــد|س|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

333867 لخرصى نور|كريم نور  ى شمس|تـــج ره عي 

|35757 ه محمد حمدى  حمد محمود|ني  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|5||85 ل|لسيد هل|م |لسل|هلل محمد عبــــد |منتـــ  ى شمس|زر عه عي 

777348 لسيد محمد مهدى غنيم|ن |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

44792| هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|ء |شيم ضتـــ دمنهور|علوم ري

6o773| ف |طمه |ف ي|بــــر|رسر
ى
لشوربــــىح |ض |هيم ق لمنصوره|ره |تـــج

244o68 لعزيز|ن قرئى عبــــد|حمد رمض| ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

227o68 هيم|بــــر|محمد عىل مهدى  ن|حقوق حلو

559|9 محمد سيد عنتـــر عيد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

3729o2 ن|زينبــــ محمد حسن رمض كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

885375 لفنس فهيم |فتـــ |ر| رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

39646 ن|لسم|لحليم |محمد يوسف عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

224|66 لجندى|حمد محمد |م محمود |تـــ عص|ي| هره|لق|بــــ |د|

7878|3 لسيد محمد|حمد فتـــىح | |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

262287 روئى|لح|وى |لديس|ذ عزبــــ |مع |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|6o383 حمد|م عوض |د هش|زي ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

848224 لدهبــــ|بــــو|ن كريم |محمود عثــــم ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

63oo4| وى|لحفن|م منصور طه منصور |سل| زيق|لزق|صيدله 

6266o7 حمد محمد|مروه محمد سيد زيق|لزق|بــــ |د|

295426 محمد حسن حسن| رض ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

7o73|8 ء محمد عىل عمر عىلي|دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

258887 لقطقوىط|لسيد |حمد |مه |س| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

758449 رثــــ|لو|محمد محمود بــــخيتـــ عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 
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6777o6 |حمد |لمنعم |مصطفى محمد محمد عبــــد 
دى|لبــــغد

لمنصوره|حقوق 

4|8287 م فرج|لسل|در عبــــد|لق|در عبــــد|لق|محمد عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25|52 ء محمود سويف محفوظ|سم| ن|علوم حلو

875776 ى سيد  |ح |حمد صل| لدين حسي  سيوط|حقوق 

62|99o ل|وى هل|لقن|عزيز عطيه عزيز  ط|هندستـــ دمي

4|582| لسيد عرفه محمود كمون|رضوى  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

639282 ي|ر
حمد|بــــد |حمد ع| |ئى زيق|لزق|نوعيتـــ 

894o79 ن |ء نصىح محمد عثــــم|وف سيوط|نوعيتـــ فنيه 

442973 جر شعيشع بــــدير محمد شعيشع|ه ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

8536o2 ى ي فخري عي|ه| مي 
د|ئى ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

5o9696 لسنوىسي عىلي ذين|معتـــصم محمود  تـــمريض دمنهور

255898 ى أبــــوستـــيتـــ| حمد محسن حسي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4o9785 ن شعله|عيل حس|سم|لنبــــى |ء عبــــد|سم| |تـــربــــيتـــ طنط

5|33o5 لجليل|هلل عبــــد |د عبــــد|لد فؤ|حمد خ| |عه طنط|زر

|55262 يه محمود محمد بــــدر| ى شمس|د| بــــ عي 

525||5 ر|لبــــز|تـــه عىل |هيم شح|مريم إبــــر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7||426 ده محمد محمد حسن|حمد حم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

65362 ء خليفتـــ محمد محمد|دع لفيوم|تـــربــــيتـــ 

94266 هر|لظ|ح عبــــد |حمد صل|ء |دع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|526o يس|لس|لسيد |ن محمد |روف ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

37o9o8 ل حسن|لع|يمن عبــــد|عمرو  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

|65o62 حمد|ء سعيد دردير |رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

3465| هيم|بــــر|م محمد |لرحمن هش|عبــــد ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

627874 هيم غنيم|بــــر|حمد محمد عبــــده | زيق|لزق|هندستـــ 

7o4895 ي
ى
مر حسن|مل ع|ض ك|سلوى ق ي صىح ري

زيق|لزق|ضه |معهد فنى

62928 لحميد|لحسينى فتـــىح عبــــد |طمه |ف ي سويف
تـــمريض  بــــنى

84|233 لبــــدري|زق |لر|م عبــــد|لسل|ن عبــــد|يم| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

6o9|36 ح صقر|مل فريد صل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9|9o24 ى محمد  ى زغلول حسي  حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 
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2|2|6o حمد|رس مصطفى |عمر ي ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

43||46 لقصي |حمد |لنبــــى |ل عبــــد |جم| هويد |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

825494 تـــه|يه سعد محمد شح| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

26373 |محمود ه
ى
ئى عرفتـــ دسوق ي |

لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|4|763 تـــ محمد|مه عز|س|لرحمن |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

9|3924 منيه ربــــيع بــــكرى محمد  | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63|86| لعزيز|لمنعم عبــــد |يه عمرو عبــــد | زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|46|2 ر مصطفى|عمرو مجدى مختـــ هره|لق|حقوق 

4|46| لحميد محمد|سعيد محمد عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

|6545 لعزيز حسن|حمد عبــــد |زن |م هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

46o828 ى  ى محمود حسي  مد|هيم ح|بــــر|حسي  |حقوق طنط

|6o965 حمد حلىم|هلل محمود |هبــــتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7857|7 لحسن|فتـــىح محمد فتـــىح أبــــو  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

437968 هيم أبــــوكرش|بــــر|طمتـــ شفيق محمد |ف |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

68o|3 لعظيم|م نعيىم عبــــد |يه س| لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

272|96 ن عىل|مد محمد حمد|بــــرين ح|ص قرص|ل|فنون جميله فنون 

33228o لرحمن|للطيف عبــــد|طف عبــــد|طمتـــ ع|ف |بــــ بــــنه|د|

838o49 لرحيم|حمد عبــــد|عمر بــــكري  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|26243 مل|روق ك|عمر مدحتـــ ف |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

5o5233 ن فرغىل|محمد حسنى حس ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

4|3669 مه|لسيد محمد حم|ن |محمود عرف حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

62|o|4 وى|لشن|ليىل مصطفى محمود  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

23o428 شقر|ل|هيم يوسف محمد|بــــر|محمد  هره|لق|بــــ |د|

839868 ى محمد حمدي محمد حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

855883 ل عىلي|معتـــز محمد جم ي|هندستـــ 
|لمنى

67973| لسيد خرصى|لسيد |لوءه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

92o622 حمد محمد |لحمد |بــــو|بــــرين |ص ج|طبــــ بــــيطرى سوه

7o7442 لعيوىطي|رضوه عىل عىل عىل يوسف  لمنصوره|طبــــ 

25o586 ف محمد عطيه|م |ريه رسر لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 
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824583 ده|مل بــــس|رسلينو ممدوح ك|م قرص|ل|فنون جميله فنون 

4o|86o للطيف|زق عبــــد |لر|للطيف عبــــد |محمد عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

62689 تـــ فتـــىحي حسن خليفتـــ| مي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

337338 |مه |س|ء |سم|
ى
حمد شوق |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3|8322 لمرصى|حمد محمود مصطفى |رس |ي ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

4899|9 دق حلىم|رص محمد ص|هديل ن سكندريه|ل|بــــ |د|

449655 حمد دوسه|حمد |حمد محمد | |هندستـــ طنط

34878 هلل|د |مل مرىس ج|مصطفى ك هره|لق|ره |تـــج

893444 ل |لع|حمد عبــــد|بــــر |مصطفى ج لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

3|4595 حمد|لسيد |حمد |لسيد | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

756|87 شم|ل فتـــىح ه|محمد جل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

647772 لصبــــور|حمد عبــــد |ء |حمد عل| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|48963 مروه حسن عىل حسن ى شمس|د| بــــ عي 

256428 لسيد مصطفى|حمد |محمد  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

|38|7 ي عبــــد |عمر ن ى|ج  للطيف حسي  هره|لق|حقوق 

83|383 وع|لد خليفه مط|ء خ|سم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

84|o4| لمنعم محمد حسن|ء عبــــد|شيم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3|5842 س حسن|يتـــ حسن عبــــ| ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

2|3855 يوسف محمد يوسف مرىس ن|بــــ حلو|د|

|53787  عبــــيد عىل|ف
ى
طمه صوق ن|بــــ حلو|د|

635|45 ى عبــــد|رص ي|ره ن|س لعزيز|سي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

5o5235 ي ك
ي عطيه رستـــم|محمد مصطفى

مل مصطفى سيوط|عه |زر

54o577 لمجيد|لسيد محمد عبــــد |م محمد |سل| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2498o9 لبــــهىح | |منيه عىل عط| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|67o7o لسيد محمد|مد |لمهند ح| لمنصوره|حقوق 

363432 ي
هيم|بــــر|عيل |سم|ن محمد |سفى وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

3|5897 لمطلبــــ|بــــ عبــــد|لوه|نسمتـــ محمود عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8o|o56 رس محمد فهىمي|سلىمي ي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

834o67 حمد محمد|رص |لن|ء عبــــد|سم| |نوعيتـــ قن
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34oo|6 ن مجدى محمود محمد حسن|يم| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|43479 يتـــ قلدس|دل حم|مريم ع ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

8557| د عىل|لكريم مر|طه عبــــد  لفيوم|نوعيتـــ 

336o36 حمد|حمد سيد |طمتـــ |ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

844686 س حسن|بــــوحنيفه عبــــ|كريمه  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

2|7397 د محمود|فرح يوسف ج ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

78|49| حمد محمد|سيد | ن رض|يم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

34926| بــــ|لوه|ح عبــــد|لفتـــ|لعظيم عبــــد|مريم عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

332252 لمجيد|ل عبــــد|محمد فتـــىح حسن محمد كم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

78||87 بــــ|لوه|حمد عىل عطيه عبــــد| زيق|لزق|نوعيتـــ 

|32442 ى صقر|لد ش|نىح  خ| هي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4346 ئل محمد فتـــىح|ئى و|تـــه هره|لق|ره |تـــج

9o222| ن  |ن محمد رضو|زينبــــ سليم تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

48677o ر|محمد حمدى محمود طه نو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44o33o در|لق|هر محمد عبــــد|طمتـــ م|ف لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7|o634 ج |لبــــلتـــ|ىط محمد |لمع|بــــو |جر محمد |ه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9o66|9 ه خ| هيم |بــــر|بــــر |لد ص|مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|42456 لرحمن|لد محمد محمود عبــــد |مريم خ ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

45o4o2 لجندى|لسيد محمد |حمد محمد | |ضتـــ طنط|علوم ري

482o63 لجندى|م |لسل|مر محمد عبــــد |محمود تـــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o89|6 ن|حمد سليم|ح |لفتـــ|حمد محمد عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

64|46o لعوضى|ء محمود أحمد |آل زيق|لزق|بــــ |د|

246|o ل سيد محمد|رص جل|ن ن|نور دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6|6838 تـــ محمود  ىس|لعبــــ|مد |هيم ح|بــــر|سمي  ط|حقوق دمي

836974 ه يوسف|لل|ن عبــــد|ل عثــــم|م| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|25|96 مر|ن ع|عمر محمد مرع سليم ى شمس|د| بــــ عي 

35o365 د محمد|لجو|مل عبــــد|محمد مصطفى ك ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

454oo| ج|لسم|حد حسن |لو|ن عبــــد |تـــ عثــــم|آي لشيخ|بــــ كفر |د|

4o53oo لرحمن سعيد عبــــيد محمد|عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج
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47923 لدين عيد محمود بــــيوم|ء |عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|3642 لمزين|لمنصف عطيه |محمد مسعد عبــــد |ره طنط|تـــج

|66327 لعظيم مرىس|حمد عبــــد |لعظيم |عبــــد  ن|حقوق حلو

332886 لم محمود|طف س|حمد ع| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

63|267 لسيد|حمد فوزى محمد | |سم زيق|لزق|بــــ |د|

8o637o دل جمعه محمود|ء ع|رس| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

26735| سحق|ن |يده مجدى عري|ع هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

2|4o25 سعد|مر نبــــيل عىل |تـــ| هن ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

72793 لكريم|هلل عبــــد|لسميع عبــــد|ندى عبــــد ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

527337 بــــ|ىط دي|لع|لحربــــى عبــــد |ن عىل |رو إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

245765 ئى|لشنو|حمد |د |د محمد رش|رش ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

5346|5 ء ممدوح عىلي محمد حسن|رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||7849 حمد محمد|ح |ء صل|سم| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

7oo897 ف|لسيد |حمد |حمد |ء |رس| حمد رسر لمنصوره|بــــ |د|

||95|2 |بــــر|لدين |حمد محمد نور |كريم 
ى
هيم دسوق ى شمس حقوق عي 

64o654 حمد محمد محمود مرىس| زيق|لزق|عه |زر

52o865 لرحيم|ض عبــــد |لرحيم ري|طمتـــ محمد عبــــد|ف تـــربــــيتـــ دمنهور

69284| |لسعيد عبــــده رض|لسعيد |يه | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|69235 ي |م |م حس|سل| لسيد|لدين يحن  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

547o54 هيم|بــــر|در |لق|عىل عبــــده محمد عبــــد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

49|||3 ى تـــ|ي ز|لبــــ|مر محمد حسن حسن |سمي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

88648| فظ |محمد حسن فرغىل ح سيوط|ره |تـــج

46273 بــــر يوسف محمود|حمد ج| ن|حقوق حلو

6|3285 ع |لسبــــ|لعظيم |لرحمن محمد عبــــد|محمد عبــــد
عفصه

| معهد فنى تـــمريض بــــنه

|7o582 تـــ|حمد محمد فرح|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

687846 يد حسن منصور|بــــو |طمه |ف ى لي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

394|5 ن|جر حسن عطيه زيد|ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

78|4|2 عيل ذىك طلبــــه|سم|ديه محمد |ش زيق|لزق|بــــ |د|
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543335 م|هبــــتـــ ندى حسن رزق عز ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

5|6932  |رحمه ط
ى
لسيد درويش|رق شوق علوم دمنهور

2|48|9 هر عوض رزق|عمر محمد م |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

346o54 لوس|حمد ج|لح محمد |ء محمد ص|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

35o642 م|لدين تـــه|ح |ر سيد صل|من ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6496o8 لعزيز|حمد محمد عبــــد|حمد |جر |ه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

772852 حمد|د |لجو|حمد عبــــد |لغنى |عمر عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4o7922 ى|مل |لد ك|هلل خ|منه  لسيد حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2382o| هيم|بــــر|لرحمن |ء عىل عبــــد|شيم لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7|28|9 لو|مه كم|لمنعم مسعد سل|عيل عبــــد |سم|ء |دع لمنصوره|ل |طف|ض |ري

86o|35 لد|رص عدلي خ|لن|محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

542929 لجليل|لجليل محمد عبــــد |ن عبــــد |نور سكندريه|ل|حقوق 

6o6452 لوحش|محمود محمد محمد  لمنصوره|ره |تـــج

344575 ليل|لد منصور بــــيوم زغ|محمد خ |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

3574o9 لبــــوص|ن بــــدوى |دى شعبــــ|له|ء محمد |سم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

857542 حمد حسن|ن |ن رضو|سوز تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|4622 ى محمد|عبــــد لرحمن يوسف حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

62982 بــــ|لوه|حمد خليفتـــ سعد عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

76|o43 بــــسنتـــ رؤوف موريس شكرى حقوق بــــورسعيد

6o2oo7 ى |زينبــــ  ى حلىم|حمد |مي  مي  لمنصوره|بــــ |د|

247|65 لعزيز بــــرسيم|حمد يشى عبــــد|وليد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|683|6 ف عبــــد |محمد  لحميد محمد عسكر|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

|75|2 لعوضى|د |ل رش|يدي جم|ه هره|لق|ره |تـــج

6o2o76 بــــ|ل محجوبــــ دي|ل كم|مريم كم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

58o59 نور محمد|حمد |مد |ح ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

858776 ي مل|
|ك ملك حن|يرينى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

63845| هلل عطيتـــ|حمد صبــــري عبــــد| زيق|لزق|عه |زر

682o66 يف |ي ى رسر لجندى|حمد |حمد محمد |سمي  لمنصوره|بــــ |د|
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6o5463 لبــــديع يوسف محمد|ء عبــــد |سلىم عل تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

3|3549 رزق مني  ديمتـــرى| ري|م ى شمس|تـــج ره عي 

42o845 ن|تـــه سليم|ل عىل شح|س جم|ين| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|76959 حمد محمد نور حنفى متـــول| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

646|96 لسيد جبــــل|لسيد |ح |ء صل|دع سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

27|23| لقوى|م يشى سعيد محمود عبــــد|له| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

5273|4 س|لسيد عبــــ|نشين محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

529276 لسيد بــــسيوئى جمعه| |كريم رض ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

5o4297 لسيد|بــــر |دل محمد ص|رحمه ع سكندريه|ل|علوم 

242o96 حمد|لربــــ |د |عبــــي  عيد محمد ج ن|تـــمريض  حلو

87775 حمد محمد عوض هليل|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

287925 ر|لنج|لحميد |حمد محمد عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

25735o ى زي|لرحمن |ء عبــــد|سم| دتـــ|مي  سكندريه|ل|صيدله 

24|567 تـــه|ء سعد مرزوق شح|لزهر|طمه |ف هره|لق|بــــ |د|

2556|| هلل|هلل عبــــد|لسيد فتـــح |حمد | ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

7o|36| ى موىس| نطونيوس صبــــىح جرجس حني  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

77o884 وى|لمحل|حمد مصطفى |م |جر عص|ه زيق|لزق|ره |تـــج

|27972 ي|عمر جم
ل حسن مصطفى ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 

تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

7o8259 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد | ند لمنصوره|بــــ |د|

|5724| هلل|يمن سيد عبــــد |ميه |س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

475786 بــــو زيد|حمد محمود |زم |حمد ح| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

35934o وس سعد هل|تـــ ل وهيبــــ|ورصى |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

9o7|92 لرحمن |رع عبــــد|لز|لرحمن محمود |عبــــد ج|بــــ سوه|د|

45|49o حمد محمد سعيد محمد خميس| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

578|6 ي س|
لم مرزوق|يه مصطفى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

83984 لرحمن عىل قرئى حسن محمد|عبــــد ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 
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52|o7 بــــ رجبــــ محمد عىل|رح ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|5o278 حمد|لفتـــوح |بــــو |دل |لرحمن ع|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

8oo489 لعزيز محمد|عمر ربــــيع عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

233399 ى نبــــيل  ن|حمد محمد رضو|كيى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

253|59 يف محمود |ه رج|لج|جر رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7o332 لسيد خليفه|رس محمود محمد |ف ره بــــنى سويف|تـــج

684227 لسعيد عويضه|للطيف |ن عبــــد |م حمد|هش ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

845775 لح رشيدي|مل محمد ص|يه ك| ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

3|96o3 رف حسن|د عىل ع|جه ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

768355 حمد عطيه|سط محمد |لبــــ|ء عبــــد |دع لعريش|بــــ |د|

267479 لحميد عبــــيد|طمه رفيق محمد عبــــد|ف  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

9|423| هبــــ محمد  |لمو|بــــو|ئى محمد |م| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

259354 لخولي|لرسول |رس محمد عبــــد |ء ي|رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6o63| ي عىلي|شيم
ى قرئى ء حسي  علوم بــــنى سويف

857643 مه|لم سل|ح س|طه صل ي|صيدلتـــ 
|لمنى

54|53 دى|بــــ حسن ن|يه|يمنى  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

4o3864 ن|حمد رضو|هيم |بــــر|م |حس ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

3|694 ى |بــــر|محمود  عي|لرف|هيم حسي  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

245452 ى فوزى محمد خليل|ي سمي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

85o696 ي فتـــىحي سنوىسي
محمد حسنى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|35624 حمد|حمد محمود |ء |رس| ى شمس|د| بــــ عي 

3|2228 حمد حسن مصطفى|جر |ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

322587 سيىل|د بــــ|سيىل فؤ|بــــ| ري|م هره|لق|ر |ثــــ|

478559 ف  لسعدئى|هيم |بــــر|نهلتـــ أرسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

52o|28 مل خرصى|م عىل محمد ك |علوم طنط

5|4478 بــــوخليل|هيم عىل |بــــر|حمد |جر |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

336732 دى|له|مروتـــ محمد شكرى عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

635222 ي|غبــــ عبــــد|لعظيم ر|عبــــي  عبــــد
ى
لعظيم دسوق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

767933 ن|لعبــــد سليم|بــــدين |جر ع|ه ضتـــ|ري/لعريش|علوم 
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|62759 ش حسن|لدمرد|تـــم محمد |لد ح|خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4435|3 ي|لعزيز عىل ن|ء محمد عبــــد|محمود عل ج  لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

488223 در محمد غريبــــ|لق|د عبــــد|محمد عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69|5|4 لحنطور|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  ط|بــــ دمي|د|

|26646 ى|عمرو م ي محمد حسني 
جد حنفى ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

26588o بــــر زهو|يمن محمد ص|عىل  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

66759 حمد بــــدوى|لد |ر خ|من لفيوم|طبــــ 

527684 ى ن ن|ود بــــخيتـــ مرج|رص د|نرمي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

7|2235 لنقيبــــ|م فوزى محمد يوسف عىل |له| لمنصوره|حقوق 

5463o8 ج|حمد حج|عمرو لطفى  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

495o39 ىط|لع|محمد عمرو محمود عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|3|652 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |بــــسنتـــ محمود  ى شمس|تـــج ره عي 

5|||5 لدين بــــرع|ل |دى كم|لرحمن ن|عبــــد  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

8||2o9 ى كم|كم لسيد|ل |ل حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

689|3o وى|لزرق|هيم |بــــر|لمنعم |عمرو حسنى عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

677||9 لفيومي|لسعيد محمد عىل |لسعيد |حمد | لمنصوره|بــــ |د|

353o2o لنبــــى محمد|م مجدى عبــــد|سل| ى شمس حقوق عي 

37o239 منصور| منصور رض| رض |حقوق بــــنه

8632|4 ي |م|
لفضل محمد|بــــو|ح |لصبــــ|ئى ن|سو|حقوق 

3593|| محمد مدحتـــ محمد عىل ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

256997 لسيد شلبــــى|تـــسنيم محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

699488 لسيد عبــــده|لسيد |حسينى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|3o2 حمد عمر|هر |ر محمد م|من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

86|62 ى عبــــد |ريه هلل|هلل عبــــد |م حسي  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

63556 ى عبــــد  ى|عبــــي  حسي  هلل حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

28929 ء رحيم محمد|حمد عل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

498692 ش|مد محمد حو|مر ح|ر ع|من |حقوق طنط

535587 م صبــــىح مصطفى عىل محمد|سل| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ
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636968 نم|لدين محمد عوض غ|سيف  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

789368 ى| ند نبــــيل ذىك حسي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

2o979 لسيد|لدين سيد محمد |عىل  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|3|78| رق محمود عىل|يدى ط|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

782862 |محمد صل
ى
ى دسوق ح حسي  ي |

زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

78|o48 حمد|ل |لع|لسيد عبــــد |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

8|3535 حمد|بــــر محمد |حسن ج ره بــــنى سويف|تـــج

37228o ى|رق محمود ي|لؤى ط سي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3|568o لشنيىط|حمد محمد |لسيد |محمد | سم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|66785 ل محمد يوسف|لد جل|سلىم خ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

374386 ى صهيبــــ محمد عبــــد|ي هيم|بــــر|لرحمن |سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4939|4 سحق جرجس يوسف|رين |م عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

582|8 ن|نور محمد بــــدر|محمد  ن|هندستـــ حلو

846793 حمد محمد|فوزيه رجبــــ  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

334|9| حمد|مد |حمد محمود ح| ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

752939 ل|لع|ل محمد عبــــد|لرحمن كم|عبــــد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

256oo2 م|لنبــــوى عل|محمود سعيد محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

763594 رس نرص محمد عوض|ء ي|ل| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|2o352 ى ي حبــــيبــــ| مي 
ى
شهي  شوق ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

7o9578 لمول|هلل عبــــد |حمد عبــــد |يه | لمنصوره|حقوق 

2|9|87 زق|لر|ن قرئى عبــــد|د رمض|عم ن|بــــ حلو|د|

6o8229 ى عم|ي ن|بــــو رمض|د محمد محمود |سمي  |صيدله طنط

7o5888 لمقصود|حمد محمد عبــــد |هدى  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

34|8o2 لم|نور سعيد س|ندي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

836594 هيم|بــــر|دي |هلل محمد عبــــ|منه  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

859575 ء محمد عىلي محمد|عل حقوق بــــنى سويف

9o38o5 لحميد عىل |ح عبــــد|ء صل|وف ج|طبــــ سوه

6o4338 ئى|لعن|حمد |كريم صبــــرى محمود  |حقوق طنط
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435646 لق|لخ|حمد محمد عرفتـــ عبــــد| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

765o56 |زق |لر|لدين محمد عبــــد |م |جر حس|ه
ج |لبــــلتـــ

تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

8763|5 يمن ظريف حكيم  |نوبــــ |بــــ| سيوط|ره |تـــج

8|4|57 لد|بــــر خ|م ربــــيع ج|عص ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

786478 ي|ر
ف محمد عبــــد| |ئى يم|لد|رسر  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |

ره|د |

63937o لسيد محمد|طف |ء ع|بــــه زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

34oo79 ن عىل مصطفى|لبــــدوى رمض|حمد |نعيمتـــ  |نوعيتـــ بــــنه

27o368 ف |محمد  لسيد محمد فوده|رسر ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

8|9589 ى سيد عبــــد| لحفيظ|يه حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

833||4 ل|ه هل|لل|لي محمد عبــــد|س ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

925648 بــــر عجىم  |محمد محسن ج ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

426o37 حمد|لديبــــ عىل |ن حسن عىل |رو سكندريه|ل|علوم 

77564| هر مصطفى مليىح |لط|مصطفى  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

86o556 ى ي موريس مسعد| مي 
عوئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44|632 ه تـــيسي  حسن حسن | ي|مي  لبــــحي  |حقوق طنط

26o454 ن بــــوسعدتـــ|رق شبــــل فريد |ط| مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

265|68 يد|لدين ز|ل |هيم محمد كم|بــــر|ل |كم تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

779469 ىس|لعس|لحليم |حمد عبــــد |مروه  زيق|لزق|بــــ |د|

3|5422 ف بــــكرى | |دين حمد|رسر ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

7o9|46 لمرىس|لسيد محمد |مروه محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

348825 تـــ خ| بــــ معتـــوق|لتـــو|لد عبــــد|مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6o|2oo تـــ محمد عبــــد  لعزيز محمد علوش|أمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

494877 ي|هلل يوسف |محمد عىل 
ى
لمنوق عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

9o6856 ن  |لموجود سليم|هلل محمد عبــــد|عبــــد عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

7o52|| متـــ|لم سل|لم محمد س|حمد س| تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

4|79o9 ر|ن محمد عم|ن رمض|ن رمض|يم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

359782 ى ن|ج زر|ن ع|ج  ن|كلي  ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

42396o ى عبــــد |وع أبــــو |ن مط|رو م|لسل|لعني  سكندريه|ل|عه |زر
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774333 لح عىل محمود محمد|محمد ص ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

8o223o لس|نطونيوس م| جد وهبــــه كي  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

337|96 حمد محمد سيد محمد| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

6479o6  عبــــد 
ى
لعزيز|هلل عبــــد |محمد صدق زيق|لزق|حقوق 

623o7o لمرىس فرج|لمرىس |لرحمن |لدين عبــــد|ح |صل ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

323286 لعزيز|دين سيد عزوز عبــــد|ن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|8o42 حمد|محمد مسعد محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|9469 لكريم|لحميد عبــــد|دل عبــــد|ع| ر|ي ره بــــنى سويف|تـــج

4o||o2 هيم|بــــر|زى |حمد مغ|هلل |سعيد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

254422 ى عص لدويك|ن مصطفى |م عثــــم|نرمي  هره|لق|صيدله 

6483|| ىط|لع|م عبــــد|لسل|لدين عبــــد |د نرص|سع لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

336369 لح|تـــ ص|لشح|ء محمود |لشيم| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

35357 لحكم معوض|رص عبــــد |لن|بــــسنتـــ عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

3555o5 حمد نبــــوى|يتـــ مندو | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3557o هيم غريبــــ|بــــر|رك مرزوق |عىل مبــــ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5|o475 لصعيدى|عىل سعيد عىل مرىسي  |حقوق طنط

4825o5 لسيد|رص محمد محمد |ن| لي|د سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

643o62 هيم|بــــر|لم عكر |منى س هره|لق|ر |ثــــ|

|54598 تـــه|مل شح|لرحمن محمد ك|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

852755 ي |هيم |بــــر|دل |محمد ع
ى
حمد|لدسوق ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

|42333 س|هيم عبــــ|بــــر|ل |ء جم|ل| ى شمس|تـــج ره عي 

22922o  فؤ|رح
ى
لمعىط|د عبــــد |بــــ محمد شوق هره|لق|صيدله 

255975 ر|لغف|هيم عبــــد|بــــر|محمد عبــــده  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|4o|86 لعزيزعىل|رحمه محمد محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

37o768 حمد|لد يوسف |م خ|عص |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

8o3398 تـــه|يق شح|م سمي  ف|بــــر| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

84772| ى|ح| ند مد مهلل حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32357| هلل|حمد عبــــد|لعزيز |رتـــ حمدى عبــــد|س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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2934|7 حمد|تـــ محمد |ضىح سيد شح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

45|4|6 م محمد نجيبــــ دره|حس سكندريه|ل|هندستـــ 

84o47o هيم|بــــر|ح |لفتـــ|مريم سعدي عبــــد دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

786629 هلل|م سيد محمود عوض |محمد س زيق|لزق|حقوق 

256488 |لل|لنبــــى عبــــد|يه سمي  عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

68478| ف محمد تـــوفيق|ء |رس| رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

23o968 ن|حمد فتـــىح يسي حس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

789233 حمد محمد حسن|مي  |ل|حمد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

48o396 هلل جرجس| |ن عط|دى قزم|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

622975 بــــر|لحفنى ص|بــــع |لتـــ|لرحمن مصطفى |عبــــد  ط|هندستـــ دمي

6487oo هيم|بــــر|س جمعه محمد |ين| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

78698 م|مريم صبــــىحي عمر محمود سل ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

525658 لضوى خليل|لبــــكرى |د خليل |زي سكندريه|ل|هندستـــ 

769592 ذل|حمد سيد بــــكرى ش| زيق|لزق|حقوق 

258673 هلل|لحميد عبــــد|لعزيز مجدى عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

34423o هر محمود عىل|محمد م ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

45834o ى جم حمد عىل|حمد سيد|ل سيد|نرمي  |حقوق طنط

2|448o  محمود فودتـــ|زم |ح
ى
لدسوق لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

436338 لبــــلكيىم|ر |لغف|م فهىم عبــــد |محمود س لمنصوره|علوم 

463736 وق  مه محمد غنيم|س|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

26954| يف محمد عيس نىه رسر ى شمس طبــــ عي 

4|4555 ط|د محمد محمد أبــــو زل|زي لشيخ|بــــ كفر |د|

8663| حد|لو|حمد مسعود عبــــد |رتـــ |س لفيوم|علوم 

68o9|9 ى شبــــ|د محمد |زي نه|لسيد حسي  لمنصوره|ره |تـــج

84|o58 ن محمد خليل|محمود شعبــــ سيوط|حقوق 

|4832 ي|تـــم رشدي عبــــد|محمد ح
ي مصطفى

لغنى هره|لق|ره |تـــج

627988 ى |دى محمود سعد حس|ش |لعل|بــــو |ني  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7545o5 حمد|حمد |ميه نوح |س عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|66472 شم عىل|ريج محمد ه| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

|8946 ى محمود |بــــسنتـــ  حمد|لسيد |مي  هره|لق|طبــــ 
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|5o39| حمد|لحميد |لرحمن حسن عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9|3o49 ن طلبــــ محمود  |هلل رمض|عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|678o8 لسميع طه|جر طه عبــــد |ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

334433 عمرو سعيد محمد محمد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

263745 لسميع|س عبــــد|يه مصطفى عبــــ| ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

4o72o2  عىلي|ء |آل
حمد عىل بــــسيوئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

636o32 حمد|مد حسن سيد|حمد ح| |ر|ي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

44338o زى|لمغ|لحليم |لحليم مجدى عبــــد|عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

436462 لرحمن|لدين  عبــــد |ج |محمد عصمتـــ جمعه تـــ لشيخ|طبــــ كفر 

2|393 م محمد عيد|م هش|ريه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o5o9o حمد|عيل يوسف |سم|ء |سم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

773o45 لسيد|ورى |لمغ|دل محمد |حمد ع| ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

|6|926 ن سعيد نخلتـــ|ويرس سليم|س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|45887 رى|محبــــ نشأتـــ موريس زخ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

55o28 لعزيز عىلي|م عبــــد |ن عص|نور ره بــــنى سويف|تـــج

9239o9 حمد محمد |طف |م ع|بــــس ج|ره سوه|تـــج

2497o5 هيم عطيه|بــــر|مريم محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7oo82| ي|لرحمن |عبــــد 
|لحسينى حسن متـــول دئى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

8|3958 مرفتـــ سيد حسن متـــولي ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

844967 حمد|بــــ |لوه|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ن|سو|بــــ |د|

|42589 وه|لد مصطفى محمد حل|ن خ|كريم مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|478o8 هلل|ء رجبــــ سيد عبــــد |عل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

496778 ده محمد عىل عىل حسن|غ ى شمس| لسن عي 

75o6|4 لسيد محمد جبــــريل محمود|هدير  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

359999 د يس|دى ميل|سيمون ن سيه|نوعيتـــ عبــــ

326|68 تـــ س| لم|لم سيد س|مي  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

27|395 لشيشينى|منيه حسن بــــسيوئى | ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

888799 لدين محمد محمد  |د |مل عم| سيوط|بــــ |د|

856892 لبــــرتـــ نصيف|مريم مجدي  سيوط|بــــ |د|
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76876o تـــ|محمد سليم ن محمد عمي  حقوق بــــورسعيد

4484oo يد جوده|بــــو |لد مصطفى |محمد خ ى لي  |هندستـــ طنط

526|3 حمد حسن|منى حسنى  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

423|3| ى عبــــد ح|لفتـــ|لغنى عبــــد|ل عبــــد|لع|يوسف حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

27527 ن وليد عيد عىل|روش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

323585 ى ف رشيد نصيف| |يوستـــي  رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

223956 هيم|بــــر|لسيد |خلود حسنى  لفيوم|عه |زر

883839 ه منصور زىك فرح| تـــ |مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

|34947 ي|ن ص|هلل شعبــــ|عبــــد 
بــــر مصطفى ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

8827o8 حمد  |مل عمر محمد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

257755 وى|لمعرص|حمد محمود عبــــدربــــه | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3|762| كر خليل|ن ش|ن بــــن عف|عمرو عثــــم وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

82|738 ي |حن
حمد فرغل|ن عوئى ي|عه |زر

|لمنى

443748 حمد|ء محمد عىل محمد |لزهر|طمتـــ |ف لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|62o| لعزيز محمود|لحسن عبــــد |ره |س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

23o||2 هيم عبــــده|بــــر|مي  عبــــده | رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

|6o788 للطيف عىلي|م عبــــد |حمد عص| هره|لق|هندستـــ 

4646|o وى|لشن|در محمد سعد |ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69854o ه عبــــد | |لعر|ن |ر جمعه رضو|لستـــ|مي 
ى
ق لمنصوره|علوم 

5|49|7 ي محمد أحمد|س رتـــ يشي خي  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

854865 لدين عىلي|ل نرص |لرحمن كم|عبــــد حقوق بــــنى سويف

887|48 ي|م
ئيل |يمن جميل ميخ| |ئى سيوط|تـــربــــيتـــ 

759974 وق مج دى محمود|له|هد عبــــد |رسر لسويس|معتـــ |علوم ج

7o296 ن|لمعز سليم شعبــــ|حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||582| عيل|سم|بــــ |عيل خط|سم|سلىم  ى شمس|تـــج ره عي 

8|2526 هلل حسن|عبــــي  محمد عوض  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|6|292 مد محمد|م ح|رحمه عص مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

5|7226 ر|لنج|ء محمد محسن |أسم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

243336 لغنى|لرحمن عبــــد|يه نرص عبــــد| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

244522 وى|هيم محمد طنط|بــــر|هيم محمود |بــــر| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى
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9466| ي 
ي |لصبــــ|مصطفى

لشوري|جي مصطفى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

||5292  
ى
بــــينى|هيم |بــــر|زينه عمر شوق لشر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

462545 ىط|لدم|لسيد |ل |لع|د محمد عبــــد |فؤ لمنصوره|حقوق 

|7o|54 ى وليد رجبــــ عبــــد |ي لعزيز|ح عبــــد |لفتـــ|سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|2|32  محمد طه زينه
ى
أحمد شوق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6288o| دق|لص|محمد|بــــ محمد رض|يه|ف |عف زيق|لزق|حقوق 

686683 لسيد|ر |لستـــ|هيم عبــــد |بــــر|جمعه  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

49|292 تـــه مرىس|ح شح|لفتـــ|رتـــ محمد عبــــد |س عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|6433 ن|حمد محمود شعبــــ|محمود  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

237452 لسعيد|م |م|ل|يه محمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22268| لحميد|لد منصور عبــــد|ره خ|س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|35867 هيم|بــــر|بــــسملتـــ عزتـــ صبــــىح محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

326o67 ضل|نيس ف|دل |ء ع|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

629938 حمد محمد|لسيد |ح |لفتـــ|ممدوح عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

3|2928 تـــ عبــــد لربــــ|د |بــــر ج|بــــ ج|لتـــو|مشي  ى شمس|تـــج ره عي 

696597 م مجدى محمد|مجدى عص بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

7|5898 ف ج|يه | بــــر عوض يوسف|رسر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

52o263 ي عبــــد 
ي |آيتـــ مصطفى

نوبــــي|لغنى لشر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

434523 ج حسبــــو|لصبــــ|سمي  | دين |صيدله طنط

82|359 ي وهيبــــ|ن م|يم|
هر ينى ي|بــــ |د|

|لمنى

4|5462 وى|لعرج|حمد سعد مسعد مصطفى | ره دمنهور|تـــج

524626 ن|رك سليم|حمد مبــــ|لد |حمد خ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3o|45 لسيد|د عىل |طف رش|دين ع|ن لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

257449 ن|ء مبــــروك عيس سليم|دع ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

498559 ى  لغنى عيسوى محمد|تـــ عبــــد |لشح|نرمي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

78478o لم|محمد محمد مسعود س| لي|د عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

632283 لعزيز|حمد عبــــد|مريم محمد  زيق|لزق|علوم 

6o4227 وى|سن|ل|حمد |لسعيد حسنى |دى |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|58283  سعد|لبــــنى 
ى
|حمد دسوق

ى
وى دسوق هره|لق|بــــ |د|
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2573| لجليل محمود|لد عبــــد |سلىم خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

369965 حمد عىلي محمد عىلي|سعد  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

35o85| ى عبــــد| ر عىلي|لغف|يتـــ حسي  ى شمس علوم عي 

|34976 هيم محمد|بــــر|هيم سيد |بــــر| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

259973 هيم عبــــدربــــه|بــــر|رص |م ن |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

63676| ى   ص|خي 
ى
لح|يمن شوق  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |

ره|د |

9|29|| ي|
ي|بــــو|ن |حمد تـــعى

ن |لحمد تـــعى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

227|79 سط خليفه|لبــــ|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

6|34|7 حون|لحميد ط|حمد عبــــد|رق |حمد ط| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7642o| ى محمد حسن |هلل |منه  حمد|لخرصى بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

28495 لصمد|لعزيز عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o9|2 ى معوض  ئى|حمد كيل|نرمي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5o62|4 لرحيم|لعزيز عبــــد |عبــــد | منيه محمود زكري| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6o8286 ر|لعط|جد |ح م|لفتـــ|منيه عبــــد| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

44879| ي
ن بــــدر|زق عىل سليم|لر|عبــــد| دئى لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

37o83| لمهدى|حمد |لكريم محمد |مصطفى عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

245968 لعزيز عيس|لسيد عبــــد |لرحمن محمد |عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

5o7|44 حمد|ن |رق محمود سليم|ن ط|رو سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

273282 هيم|بــــر|دل محمد |حمد ع| سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

263736 ى محمد|حفصه جم ل حسي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

27|642 لغنى موىس بــــخيتـــ|ندى موىس عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

237o64 لسميع|م محمد عىل عبــــد|له| ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

247o83 تـــ|حمد مصيلىح عىل محمد فرح| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4|2476 م|حد سل|لو|لسيد عبــــد |لرحمن محمد |عبــــد  |حقوق طنط

52|893 هر محمد مصطفى درويش|ء م|شيم عه دمنهور|زر

48o338 حمد عىل|لنعيم |يمن عبــــد| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

792223 ؤد|لعزيز محمد د|مصطفى محمود عبــــد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

446373 هلل|لحكم حسبــــ خلف |م محمد عبــــد |هش سكندريه|ل|هندستـــ 

|45279 ى|عمر م هر عىل حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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5956o عىل سيد عىل| ر|ي حقوق بــــنى سويف

43564o رصى|زى ن|يوسف أمجد يوسف حج لشيخ|عه كفر |زر

9o753o لرحمن محمود محمد |محمود عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

53526 ى| ى لطيف حسي  حمد حسي  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

26|229 ن|هيم شعبــــ|بــــر|لسيد |سلىم  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

633o6 ن عىل|رق محمد شعبــــ|ط ن|حقوق حلو

244456 عيل عوده|سم|محمد محمود  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

|726|5 لعزيز|لموجود عبــــد |ل عبــــد |جم| دين |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

4||o9 يوبــــ|م |م|ن |محمد سليم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

63677| عيل|سم|لمجيد |حمد طلبــــه عبــــد|يوسف   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

4|5379 ى لطفى  لديبــــ|عيل |سم|محمد حسي  لشيخ|بــــ كفر |د|

44399o لنفري|لحسينى |لمنجد |لحسينى عبــــد|مديحه  لشيخ|بــــ كفر |د|

476976 لرمسيس|دي محمود |له|محمود محمد عبــــد لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|35246 ف رمزى عبــــد |بــــ |شه ل|د هل|لجو|رسر |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

4438|3 عيل|سم|لسيد محمد |هلل |هبــــتـــ  سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

497553 لمنعم عبــــده|لمنعم محمد عبــــد |تـــسنيم عبــــد  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6o542 ىطي|لع|مد محمود عبــــد |ء ح|لزهر| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|2||68 ن طلعتـــ سعيد عىل| مي  هره|لق|صيدله 

|4685 شور|د عزتـــ مصطفى ع|هلل عم|منتـــ  هره|لق|بــــ |د|

443573 لقصبــــى|لعزيز |ء زينهم عبــــد|سم| زيق|لزق|عه |زر

89794o لرحيم |رحمه مجدى مرىس عبــــد ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

5o6646 ده|لمسيح بــــس|د عبــــد|ر|نردين وجيه  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

95649 يف صقر بــــدوى يوسف رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6228oo رم محمود عيد كليله|محمود ك ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|22692 يف مسعد محمد عبــــد  لحميد|مؤمن رسر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

44o|97 مع|طف ج|محمود ع| ر|ي لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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|26437 ف عبــــده |عمرو  هيم مصطفى|بــــر|رسر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|65847 فظ|ن ح|فظ عثــــم|حبــــيبــــه ح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

453288 لمقصود|لسيد عبــــد|هلل | |عبــــده حمدن ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

36o687 فظ يس|مد ح|حمدى محمد ح دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

77299 ى حسن  حسي 
نور مصطفى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|74624 لدين محمد|ح |يونس عمر محمد صل ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

7oo445 لم|لم محمد س|د س|عم لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

64o652 حمد|لغنى محمد |حمد محمد عبــــد | |طبــــ بــــيطرى بــــنه

42269o ى ديغم|محمد  حمد يوسف حسي  سكندريه|ل|عه |زر

8o2739 للطيف|يه محمد محمد عبــــد| ي|طبــــ 
|لمنى

24477o حمد محمد عىل عويس| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

637372 ي|حمد فخر| |ر|ي
لدين|ح |زى صل|لدين ئى |ره بــــنه|تـــج

682||5 د|لحميد ج|حمدى عبــــد |جد |مريم محمد م لمنصوره|ره |تـــج

|7|8|9 لعزبــــ|لسيد |رق |محمود ط |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

899494 هلل  |ء محمد قبــــيض عبــــد|سم| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

3527| ي
حمد سعيد محمود| |دئى لفيوم|عه |زر

368722 لنبــــى|عىل محمد عىل عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|523|8  عبــــد 
ى
ك|لمل|ديفيد صفوتـــ شوق دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 

تـــ|بــــمرصوف

|66927 ل|لع|ء محمد عويس عبــــد |هن سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

23o367 زق|لر|حمد تـــوفيق عبــــد|عمرو  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

8o|o24 يه محسن محمد رشدي سنوىسي| ي|بــــ |د|
|لمنى

76536| حمد يوسف|حمد |ن |وليد عثــــم حقوق بــــورسعيد

7789o4 سم|ح سعد ق|ء صل|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

79745 ح حسن محمد|ن صل|نوره كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

477427 حمد محمود محمد|ن يشى |رو سكندريه|ل|طبــــ 

487665 هيم|بــــر|دل عبــــدربــــه |محمد ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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|66756 لعزيز محمد|ء محمد عبــــد |رس| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

252|28 ره|لعزيز عم|يه سعيد عبــــد| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

48|984 حمد محروس شلش|محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

48o758 لمرصى|عيل |سم|عيل سعد |سم|ء |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3|36| لمنعم محمد|م عبــــد |مصطفى س ى شمس| لسن عي 

47744o وجدى شنوده شنوده| مونيك إلسكندريتـــ |تـــمريض 

335875 ي
عىل محمد محمد| دئى ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

269794 هلل| |لحكيم فتـــىح عط|مصطفى عبــــد ط|بــــ دمي|د|

45|592 لطرينى|لعزيز محمود |حمد سعيد عبــــد| لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

854966 للطيف|ن نجيبــــ عبــــد|يه شعبــــ| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

625429 هيم|بــــر|رى |لبــــند|لمنعم عطيه |عمر عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

|67474 ح|لفتـــ|رص محمد عبــــد |طمه ن|ف وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

4299|o حمد عزبــــ بــــيوم عزبــــ خلف| |بــــ طنط|د|

4o3836 هيم مرىس|بــــر|لحميد |حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

49358| د محمد|لمنعم فؤ|محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

76|o7o فع|لش|لدين عيد عىل |د |مريم عم لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

822783 ي وهيبــــ معزوز|يمن ه|
ئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

28o629 لعظيم محمد|ء عزتـــ عبــــد|ل| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3|843| ى عبــــد|ل| لعظيم|ء حسن حسي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

332|48 لحميد|ر محمد محمدى عبــــد|مي |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8|o858 دل سيد محمد|بــــوىسي ع ي|لسن |
|لمنى

69|937 |ل محمد عط|لمنعم حسن كم|عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

77|794 هلل منصور|محمد حسن محمد عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

33|435 ف نبــــيل | شم|لسيد ه|رسر |طبــــ بــــنه

|56o|5 هيم محمد|بــــر|ل |مينه رأفتـــ كم| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

68372| ى  لمتـــول حبــــيبــــ|لمتـــول محمد |نرمي  لمنصوره|بــــ |د|

3569|9 لح|لسيد سعيد ص|ضىحي  |بــــ بــــنه|د|

6363|9 مر|لعزيز محمد عطيه ع|صبــــرى عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

7|598 هيم عىل|بــــر|مي  محمود | لفيوم|علوم 
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276742 لجندى|حمد محمد |م |حمد س| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25734o ردين محمود محمد شتـــله لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

86oo|o ي|عيل عبــــد|سم|مد |محمود ح
لغنى ي|طبــــ 

|لمنى

8|o|| هيم عىل مسعود|بــــر|مصطفى محمود  منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

426227 تـــه محمد|هلل محمد محمد شح|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

752253 لسيد|مريم عفتـــ محمد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

436o|8 ى فهىم ع ن|طف سلط|نرمي  سكندريه|ل|علوم 

692765 لسعيد وردتـــ|در |ندى ن ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

493544 يف|ن |ر محمد شعبــــ|نز لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

69495o لح|حمد ص|حمد |عىل | دين لمنصوره|حقوق 

82|9o9 لس غبــــري ل|ل حكيم غبــــري|كي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|37855 لعبــــد|هلل عىل |د عبــــد |لرحمن عم|عبــــد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

24687o  عبــــد
ى
 ن|شوق

ى
ج |لحليم شوق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

34235| ح محمود مهدى سعد|خلود صل ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

22|o23 لرحيم|حمد عبــــد|تـــغريد حمدى محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7566|7 م عىل محمد|كر|يه | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|77|o ندى حلىم محمد عىل|س ه ى نوعيتـــ جي 

259|85 لجيد|حمد رمزى عبــــد|جر |ه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6o3o78 ى|لد يوسف |محمد خ ى لجمي  |طبــــ طنط

689225 حمد عىل فوده|يوسف محسن  لمنصوره|هندستـــ 

697422 د عىل عزتـــ فهىم عوض|زي لمنصوره|طبــــ 

496564 ر|لنج|هيم |بــــر|مل |هيم ك|بــــر|منيتـــ | بــــ دمنهور|د|

32833| م محمد سعد|سل|محمد  |حقوق بــــنه

542635 ى|بــــر عي|ء ص|ول د حسي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

878594 حمد سيد عىل سيد | سيوط|ره |تـــج

|452|5 ى محمد|حمد ح| تـــم خي  هره|لق|ره |تـــج

85|o62 لنبــــي|حمد عبــــد|حمد عزتـــ | لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

9|6574 ر محمد قنديل |لرحمن مختـــ|عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

624o8 ل محمود|عمرو سمي  كم لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

Wednesday, September 5, 2018 Page 4096 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

35398| لرحيم|وليد محمد ربــــيع عبــــد ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

6|6228 يدى|لع|رص مصطفى |يحن  ن ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

697572 وى سعد|لص|ء محمود عىل |رس| لمنصوره|بــــ |د|

4o579o ري|دير زخ|د بــــ|عي| دين سكندريه|ل|بــــ |د|

495233 ىسي|لعبــــ|ح محمد |مر صل|تـــ سكندريه|ل|حقوق 

9|686o سكندر |ممدوح رمزى | مونيك سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

275622 ق|لرحمن |عبــــد  وى محمود|دهم رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

75527| ر|لجز|حمد |عيل سيد |سم|د |ء عم|ل| حقوق بــــورسعيد

839577 حمد يسن كجه|مريم  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

864282 ى |دل رسىمي لوق|ع| مي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

528|53 ى أحمد  لسيد زيتـــون|محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

46|32 للطيف|رق يوسف عبــــد|ء ط|ول ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|25|79 حمد مصطفى|حمد غريبــــ |لرحمن |عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

2497|2 ن|حمد بــــدر|هلل مجدى |منه  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

846237 ي
|د نجيبــــ لوق|عم| سيلفى ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

493o38 لم |ل س|لع|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد |عمرو 
عيسوى

دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

9o6|52 حمد محمد محمد حسن | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

||7475 ئى سيد|هيم كيل|بــــر|حمد |محمد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

6|o5o4 ج عيس|لصبــــ|لسيد مبــــروك |حمد | ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

784o43 هيم محمد|بــــر|لرؤوف |حمد محمد عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

73728 م عزيز عىل|مصطفى عص ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

54|935 لشبــــكتـــ|حمد |لسيد |حمد |رس |ي سكندريه|ل|حقوق 

76|7o7 تـــبــــ جوده|جوزيف ر| بــــول لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

6798|5 ف|لر|ن عبــــد |حمد محمد شعبــــ| زق رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8385o3 ى|نور |حمد |دين |ن مي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

857843 حسن محمد| حسن محمد رض حقوق بــــنى سويف

|28768 حمد محمود عىل محمود| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

679694 حمد|ء محمد لطفى لطفى |سم| لمنصوره|صيدله 
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|32277 ح|لفتـــ|حمد محمود عبــــد |ل |نو لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7|442 لد محمود حسن|ن خ|نوره لفيوم|لعلوم |ر |د

8627|3 حمد|ن |بــــ محمود سليم|ربــــ دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

89995 ى|حمد |حمد محمد |محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه  وى|لجي 

7o26|2 هيم|بــــر|ل زىك جرجس |در جل|ن ن|لىلي لمنصوره|علوم 

33647 ض|حمد محمد عو|مه |س|مريم  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2636o2 ى|للطيف |روق عبــــد|مريم ف مي  شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

8o6748 ي محمد|هيم ر|بــــر|محمود 
ضى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

244474 ل سيد|لرحمن محمد كم|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

246573 مد جمعه|لد ح|حمد خ| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

8349|5 لمجد محمود|بــــو|محمد عىلي  ج|ره سوه|تـــج

6o9847 لرحيم هجرس|د عبــــد|ر نه|من ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

336498 حد خليفه|لو|بــــ مصطفى خرصى عبــــد|مهيتـــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

899264 بــــوزيد |لرحيم |حمد عبــــد|محمد  سيوط|حقوق 

636846 دق|لسيد عوض ص|محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

435||o ى|محمد فهيم مسعود  لبــــحي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

355|o5 ى منى زغلول فهىم حسي  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

24325 مد|ن ح|بــــ رمض|يه|ن |نوره ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

366575 حمد|حمد عبــــدربــــه |لدين |عز  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2825o| د|لجو|ء مصطفى محمد عبــــد|رس| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

67966 ء محمد محمود عىل|سم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|56o لمنىح  عىل|ن عبــــد |ء رمض|سم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4o4|84 س|هيم محمد عبــــ|بــــر|لدين |ل |م كم|سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|8764 حمد محمد حسن|لرحمن |عبــــد هره|لق|ره |تـــج

269337 در|لق|س عبــــد|طمه حمدى عبــــ|ف ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|5o22o بــــو سنه|زق سيد |لر|بــــو سنه محمود عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3493|4 ج عىل|طمتـــ عىل فر|ف ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

838o|9 درس|بــــيشوي مجدي عجيبــــ تـــ |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

9|45o7 ىط  |لع|لمنعم محمد عبــــد|يه عبــــد| سيوط|تـــربــــيتـــ 
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543485 لرحمن أنور عىل عفش|ء عبــــد |رس| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

647642 لسعيد محمود|محمود حلىم  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

24566o ن|دل مصطفى شعبــــ|مصطفى ع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7|o9o9 وى|لعشم|هيم |بــــر|حمد |حمد |محسن  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

262o86 ن|للبــــ|لسيد رجبــــ |لرحمن |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

||8|2o مل مجىل|ردين يشى ك|ن ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6|393 رص حسن محمد|حمد ن| ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

39|26 تـــه|ح شح|لفتـــ|حمد عبــــد |ره |س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

48364 ى| ى عزيز حسي  حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|77463 شم مسعود|م محمد محمود ه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6|3298 لمنس|لحسينى |فع |لش|لرحمن |أحمد عبــــد |صيدله طنط

7725|6 لشوربــــىح |حمد محمود محمد |مل | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

77569o حمد محمد أحمد|عمر  زيق|لزق|ره |تـــج

4328o5 ح عوض عىل بــــرغوتـــ|ن صل|ريم|ن |بــــ طنط|د|

443oo9 ف عبــــد |مريم  جه|لخو|بــــ يونس |لوه|رسر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

6o9245 لصعيدى|س |م عبــــ|محمد س ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

4538o7 مو|حد حم|لو|حد عبــــد|لو|مي عبــــد|محمود س لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

23o393 حمد محمد|فتـــىح محمد فتـــىح  هره|لق|حقوق 

359645 سكندر|بــــتـــ |ئى ثــــ|روم| مونيك ى شمس|د| بــــ عي 

226437 للطيف|هيم عبــــد |بــــر|وى |لقن| |عمرو رض ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

3ooo8 لرحمن|يدى محمد محمد عبــــد |ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|49o95 ى خليل عىل مصطفى عىل|ر مي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

247859 لشويخ|لسيد |هيم |بــــر|ن |م رمض|ريه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

35o293 ن|للبــــ|هيم |بــــر|بــــ |لوه|بــــر عبــــد|بــــ ص|لوه|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

296o53 مه محمود عىل|س|بــــو بــــكر | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|23964 ه عم| بــــ محمد|لوه|د عبــــد |مي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

57867 ى خميس عبــــد | در|لق|حمد حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

637563 لبــــدرى حسن محمد|حمد|ن محمد |رو زيق|لزق|حقوق 

43o|78 وى|لحفن|روق |لد ف|همس خ هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|
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64277| دق عطيه|لص|س |لمعز عبــــ|سلىم عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o2377 لسيد محمد طلبــــ|د |ئى جه|م| لمنصوره|حقوق 

85|o5 لصمد|حظ مصطفى فرج عبــــد |لو بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

7o5435 لد|يىح محمد رشدى تـــوفيق محمد خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

768848 حمد محمد  موىسي|رص |محمد ن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

53377o ى |لن|معتـــز عبــــد  ى|بــــر|رص حسي  هيم حسي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|5o968 رس محمود عىل|ء ي|رس| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

7o6398 بــــينى عوض|ح محمود |زينبــــ صل لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

639o57 لسيد عىل|هيم |كريم إبــــر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75|356 لمجيد منصور|لبــــنى عمرو عبــــد  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

529o74 بــــوقرن|زق |لر|لد عبــــد|يوسف خ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

234246 فظ عىل|لح|رق عبــــد|عمر ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

88558| ك |ل سدر|مريم سعيد كم سيوط|بــــ |د|

352266 لمنعم|ل عبــــد|حمد جم|محمد  |حقوق بــــنه

629468 هيم|بــــر|حمد محمد عطوه محمد عطوه | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

632|38 ي عبــــد|م|
ل يوسف|لع|هلل عبــــد|ئى زيق|لزق|نوعيتـــ 

493776 مصطفى حلىم هويدى محمد منس تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6|o587 حمد حموده|ندى محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4o4o94 جرجس تـــوفيق وليم تـــوفيق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54599| ى هلل منصور يعقوبــــ||صبــــرى عط| مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o6236 لكريم|ن عبــــد|يوسف منصور رمض ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4|9o|| بــــوعمر|لسعيد |عمر ممدوح  لشيخ|بــــ كفر |د|

42o484 ن ن|وليد محمد حسن سليم| مي  |حقوق طنط

83|5|| لحليم|ه عبــــد|لل|لد عبــــد|حمد خ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|29987 تـــه|شح| كم حن|نرجس ح ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

46o|69 بــــ محمد عنبــــر|لوه|منى محمد عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

8|22|9 لسيد|ل |سحق غبــــري|سيمون |ن| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

88oo|3 د  |لحميد حم|ن عبــــد|محمد رمض سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

86o727 لس مجدي يوسف ك مل|كي  ي|بــــ |د|
|لمنى

282o72 بــــتـــ|لد سيد ثــــ|محمد خ ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

329642 ى|لنعيم حس|حمد عبــــد|ء |شيم ى حسي  ني  شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه
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3269|4 جر حمدى مسعود معوض|ه ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

4o67o4 ن لعليم|هر عبــــد |متـــ محمد م|س| |مي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

285762 دى|له|محمد محسن عيد محمد  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

348o|5 ف عبــــد|هلل |عبــــد لعزبــــ|لسيد |لحميد |رسر ى شمس طبــــ عي 

439865 ح|لفتـــ|ء بــــدير صبــــىح عبــــد |رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

282296 ن|عيل فريز سيد عثــــم|سم|هلل |عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

33644| رص سعد سنوىس|حبــــيبــــتـــ ن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

428876 ن|ح زي|لفتـــ|جمعه جمعه عبــــد |حقوق طنط

357878 م عىلي سيد|هي هش|بــــ ى شمس حقوق عي 

853884 رس دردير|فتـــ ف|روه ر| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

92|4o9 محمد مرتـــضى محمود هريدي  ج|حقوق سوه

43o79o لسعود|بــــو|مل محسن بــــيوم | |بــــ طنط|د|

22524 |رس يحن  زكري|عمر ي هره|لق|بــــ |د|

64o9|| م محمد عىل|م|حمد حسينى |كريم   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

78oo9o شم|بــــو ه|م محمد |لسل|هبــــه عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

42829o لمرصى|م |لسل|يمن عبــــد|ن |يم| ن|صيدله حلو

247658 عرص|ل|لسيد |ن محمود محمد |مرو لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

85o837 بــــ محمد سيد حسن|رح ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

5244oo لحميد محمد يوسف|لم عبــــد|سلىم س سكندريه|ل|بــــ |د|

778268 بــــ|لوه|هيم عبــــد |بــــر|هلل |ء عبــــد |رس| زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

5239o| مد محمد|عمر محمد زىك ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3o63| لحميد|حمد مندى عبــــد |تـــن |ف هره|لق|بــــ |د|

8o36|o زي قنديل|ن قنديل حج|يم| لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

793586 لبــــطريق|لعظيم |فريده يونس عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5636| ى|لوه|حمد عبــــد|بــــ محمد |لوه|عبــــد بــــ حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

49o6o ر محمد سيد محمود|من ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

453263 لشورى|ج محمد |لسم|د عمرو |زي لشيخ|هندستـــ كفر 

678958 ه حس| |لحسينى |م محروس |مي 
ى
لدسوق زيق|لزق|هندستـــ 

785o48 لسيد|حمد ثــــروتـــ عقل | زيق|لزق|حقوق 
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52335o حمد|بــــر |حمد ج|حمد حمدى | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

839|94 هلل سليم|يه محمد عبــــد| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49||79 ن|لعزيز سليم|لعزيز فهىم عبــــد|ن عبــــد|رو دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

543529 ط|د حسن قطق|لجو|حمد عبــــد|ن |نوره بــــ دمنهور|د|

4|o753 هيم محمد خروبــــ|ء إبــــر|آل |ره طنط|تـــج

26876| للطيف عودتـــ|هلل محمود حلىم عبــــد |منه  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

28|2o5 هر مصطفى|لظ|مريم مجدى عبــــد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

42o83| ىط نرص|لع|ح نرص عبــــد|ئى صل|م| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|7o66| بــــ|لوه|هر عبــــد |لط|حمد |طف |م محمد ع ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

372895 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|بــــسنتـــ  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

25|466 لدين|لحميد نور|ح عبــــد|محمد صل لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

266772 ر|لنج|لبــــيوم |لحكيم |يه محمد عبــــد | |ره بــــنه|تـــج

492525 ر|لنج|ن |حمد رفعتـــ عوض رضو| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|9oo3 محمود محمد محمد محمود| ر|ي ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

9|9386 ى جم|ج ل وديد رشيد |كلي  سيوط|بــــ |د|

8474|3 يم حسن محمد|لد|طمه سعيد عبــــد|ف ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

629499 لعزيز محمدعطيه|لعزيز سعيد عبــــد|عبــــد زيق|لزق|حقوق 

6o|869 لبــــشبــــيسر|هيم |بــــر|محمد مصطفى  |نوعيتـــ طنط

6|48o| ز|هيم مسعد تـــمر|بــــر|حمد | |هندستـــ طنط

4755o9 هيم|بــــر|محمود محمد محمود حسن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|69o7 ش|دتـــ محمد هو|تـــ حم|لشح|ن |حن لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4oo52o ن|رضوى محمد عىلي محمد عمر سكندريه|ل|بــــ |د|

4|6||4 وى|لسبــــع|ضىل |لف|محمد حسن | لي|د |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

343742 رس يوسف مصطفى|ديتـــ ي|ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

253265 م|جر محمد يونس عل|ه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

922o93 زيد بــــدرى مزيد | ند ج|عه سوه|زر

56726 لدين سعد|محمود يىحي علم  ره بــــنى سويف|تـــج

4429|6 حمد|هيم |بــــر|لسيد |منه عىل  لشيخ|ره كفر |تـــج

758878 هلل|ح خلف |لفتـــ|رص عبــــد |مؤمن ن لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج
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428|o9 يد|حمد ز|صبــــرى محمد | مه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

784774 لىح عىل|ن عىل عبــــد |حن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

9243|5 مد  |لسيد ح|لك |ء م|دع ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9oo346 بــــ فوزى فتـــىح مجلع |يوس ج|صيدلتـــ سوه

7|2855 لمتـــبــــول|طمه شلبــــى محمد شلبــــى |ف لمنصورتـــ |تـــمريض 

||95o7 مي رسور عزمي رسور|س س|تـــوم مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

52o5| عيل|سم|عيل |سم|ئل |مل و| بــــ بــــنى سويف|د|

59954 د حسن محمد|م عم|عص ي سويف
هندستـــ بــــنى

|639o5 يف فكرى وهد ن|محمد رسر ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

8962o5 ن  |رير عثــــم|ح حبــــ|لفتـــ|عبــــد| نور ج|تـــربــــيتـــ سوه

34o|53 ى عىل |مي  | ز|لبــــ|حمد حسي  عه مشتـــهر|زر

6|6699 تـــ|لسعيد فرح|هلل عبــــده |منه  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

832927 تـــ محمد|محمود شح| ش|ر ي للفن|
|دق قن|لفنى

57247 بــــر|حمد ص|بــــسمه سيد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6||955 بــــو زيد|حمد محمد |م |طمه س|ف |نوعيتـــ بــــنه

373379 لسيد|لسيد |ء يشي زينهم |سم ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

68396| هيم|بــــر|د محمد محمد |زي معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

238894 حمد خليل|ئشه محمد |ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

79|8|2 ر|لغف|محمد حسن محمد سعيد عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

245o8 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|هر عبــــد|ده م|مي هره|لق|بــــ |د|

358324 ن|ندى عطيه محمد عطيه فرح ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

649|89 ن محمد محمود حسن رزق| مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|274o يف محمد محمود  حمد|رسر مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84589 م|حمد طه مبــــروك تـــم| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

42|o84 ى حمدي |ي هيم سمري|بــــر|هيم |بــــر|سمي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

44893 حمد سيد|حمد |لرحمن |همسه عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

542479 جد|خلود عزتـــ محمد خميس م عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

Wednesday, September 5, 2018 Page 4103 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4|8964 حمد عىل محمد عىل محمد| لشيخ|بــــ كفر |د|

2|257| م محمود|محمد ممدوح محمد عل لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

4575o4 لدين محمود زغلول|رس محمود نرص |ي |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

9o4445 م |ل محمود هم|مصطفى كم ج|صيدلتـــ سوه

3|3|o9 مي حسن محمد خليل|بــــلقيس س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7675o ى|حبــــيبــــه محمد سعيد عبــــد  لحميد حسني   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

97724 حمد مسعود|ظم |ء ك|سم| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

24445| حون|لسيد ط|لم |لرحمن س|رف عبــــد|محمد ع هره|لق|حقوق 

245|84 ه  حمد|حمد محمد |سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

483239 لسيد محمد|حمد |مد |ن ح|رو تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

876782 د |نور فؤ|ء |محمود عل سيوط|هندستـــ 

76365| لجمل|لسيد محمد |هدير عوض  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

359547 لنبــــى|تـــى عبــــد|دل نج|رحمتـــ ع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

87o99 ه سبــــ| هيم عىل|بــــر|ع |مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

|33788 حمد|مد سيد |ن ح|رو ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

753668 هيم|بــــر|لسيد |لمرصى |هيم |بــــر|سلىم  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

8794|6 ر فرغىل محمد محمود |زه| سيوط|تـــربــــيتـــ 

46378 هلل محمد|مصطفى محمود عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

756769 طمه عىل محمد عىلي|ف حقوق بــــورسعيد

339785 وق مجدى محمود عبــــده رسر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

9o745o حمد  |للطيف |حمد عبــــد|هلل |عبــــد ج|بــــ سوه|د|

6o3459 تـــ|لمتـــول فرح|لرحمن |طمه عبــــد|ف |بــــ طنط|د|

626657 لعظيم|حمد محمد عبــــد|ء |رس| زيق|لزق|حقوق 

2826o6 م|م|ء مجدى محمد |وف لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

49o|49 ن|ر سعد محمد محمود عثــــم|مي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5675o ن|ح محمد مهر|محمود صل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75o4|2 لسيد بــــدوى مصطفى|ء |عل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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86o728 جد جمعه|لم|لد عبــــد|حمد خ| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

258935 لم|حمد رزق س|حمد زىك | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

88844o دير  |بــــ|د زىك |ميل| مرن سيوط|بــــ |د|

293683 ى عىط|ل جعفر حس|ل جم|بــــتـــه| ني  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

7|oo32 ن|مد زيد|ن محمد محمد ح|نور لمنصوره|حقوق 

82672 وق  حمد صبــــىح قرئى|رسر ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

256443 لديبــــ|حمد |سحر محمود  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

374|o6 عيل|سم|ء يس |محمد عل ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

492666 ف محمود عىل |محمود  لعبــــد|رسر ريتـــ|لنوبــــ|تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
 ج دمنهور

2844o3 وى|لشه|لم |مح فوزى س|جر س|ه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2|3594 هيم|بــــر|ء صبــــرى محمود |شيم |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

438857 حد يوسف|لو|حمد عبــــد |حمد |محمد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

88679o ه ممدوح محمد | حمد |مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

692575 لبــــدويىهي|عزه ربــــيع محمد محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

|68434 م محمد محمد سيد|مهند عص ى شمس حقوق عي 

6|5785 ي محمد نعم ي يحن  ن|يوسف يحن  سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

|8485 رق محمد موىس|ن ط|رو ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

356243 حمد سعد عبــــيد|م سعد |حس |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4o7664 ى| شذ ى عىل حسي  أحمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3o75o مريم لوئ محمد ضوى  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

6|6o32 د حربــــى رفعتـــ عوض عبــــد ربــــه|زي ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

622|o2 بــــينى |لدين |م |يمنى حس لهدبــــى|لسيد |لشر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

24323 حمد|حمد محمد |ر |مي |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

|38||6 حمد|هيم حسن سنوىس |بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

852o2o لحكيم محمد|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

3|669| ج  ي|ع| دين ى|دل محمد خرصى سي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى
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523435 ن مصطفى|لرحمن محمد فهىم عثــــم|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

9248o2 هلل محمد  |دل عىل عبــــد|ع ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|3o88| ل سعيد|ئى كم|دهم ه| ى شمس|تـــج ره عي 

877o2| ن  |حمد عىل مهر|ء |ل| سيوط|ره |تـــج

322688 لمنعم سيد قنديل|ر مدحتـــ عبــــد|مي ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

7567o4 هلل|محمود محمد سليم عبــــد  حقوق بــــورسعيد

4357o4 لدهنتـــ|هلل عىل محمد عرفه |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

258|5| لعزيز|محمد مجدى مصطفى عبــــد شمون|نوعيتـــ 

||653o طف سمي  نخله|ع| مونيك ى شمس علوم عي 

|5357| ى محمد |شمس  حمد|مي  ن|بــــ حلو|د|

28463o لدين حنفى محمود محمد|ء|بــــه| ر|ي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

78922 ل|لع|ئى محمد عبــــد|يمنى ه ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

684|34 لعفش|ن |م محمود محمود زهر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

86o|83 حمد|ئل محمد |بــــ و|ربــــ ي|نوعيتـــ 
|لمنى

82|oo ى|فع حس|هلل محمد عىل ش|عبــــد  ني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

685559 ى عزيز فريد جورج  مي  جي  لمنصوره|نوعيتـــ 

895822 لك محمد حسن |ء م|ل| |ج طبــــيع قن|عل

8754|4 م خلف يوسف حفنى |حس ج|ره سوه|تـــج

62373 ى سعد محمد|ه لتـــ عشر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4854o وق محمد جمعتـــ محمد رسر هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

2467|o |محمد صفوتـــ محمد محمد 
ى
لدسوق ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

267684 لجنيدى|نس محمد |محمود كريم محمد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

44|943 لم|هيم س|بــــر|تـــ |لشح|رتـــ |س لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

767835 ى عبــــد |مه |وس|ن |نور ألهتـــم|لعزيز |مي  لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

|2|346 سندس محمود عىل محمد حسن هره|لق|ره |تـــج

27|635 وى|لشن|نم |حد غ|لو|حمد عبــــد|مريم  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9|o|85 ى ك صموئيل |لمل|نس عبــــد| |مي  ج|طبــــ سوه

84|9|| ي عبــــد
هلل|م محمد حسبــــ |لسل|مصطفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

444869 ى|لرحمن |عبــــد ف محمد حسي  رسر ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر
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246927 لسعيد عليوه|سم محمد |حمد بــــ| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

68o225 حمد|رس محمد |بــــسمه ي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

372666 ل|لع|يح عبــــد|لس|هلل |سميحتـــ عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

259965 ح بــــهجتـــ مصطفى|ح صل|صبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

7663oo ن ز|لقز|حمد محمد محمد | |مي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

757oo4 هيم|بــــر|لسيد |ئى عىل محمد |م| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

||524o تـــم محمد محمد|ء ح|شيم ى شمس|تـــج ره عي 

4|5637 ي 
بــــ|لسيد محمد خط|محمد حسينى لشيخ|نوعيتـــ كفر 

76o49o لكريم|لد تـــوفيق عبــــد|لرحمن خ|عبــــد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

28|436 د محمد موىس|محمد عىل فؤ ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

|76859 طف عيس خليفه|له ع|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

764979 لخطيبــــ|لرحمن |م عبــــد |سل عص|بــــ طبــــ بــــورسعيد

336o32 ء محمود عليوتـــ|سهيلتـــ عل دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

82|3|8 |ميشيل مكرم جميل حن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

23o295 سم|ل ق|لع|هلل سيد عبــــد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

496347 ىط محمد|لع|سميه مرىس عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6o66|9 لدين جمعه عطيه زعي |ء |محمد عل لمنصوره|هندستـــ 

4852|o ن خليفه مصطفى|شعبــــ| رن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

529283 لصفتـــى|لرحمن |محمد أحمد حمدى عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

283373 بــــوعربــــ|لسيد |يوسف سمي  عىل  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4795o6 هلل|بــــ |لمقصود ج|رق محمد عبــــد|محمد ط سكندريه|ل|ره |تـــج

3363o6 ى عبــــد|ي ى حسي  ح|لفتـــ|زق عبــــد|لر|سمي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

3|9|34 شم|شم محمود ه|منى ه ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|2o|6| ل|فيوليتـــ لويس جورج كم ن|فنون جميله فنون حلو

83o444 لم|هيم س|بــــر|لكريم |د|سلوي ج دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

357|| بــــ|بــــودي|لسيد |هيم |بــــر|مه طه |س| ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

26594| ده مرقص بــــطرس|ركو ميل|م ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

82o22 رق محمد فهىمي|منتـــ ط| هره|لق|حقوق 

77|9|4 حمد يوسف|حمد |دهم محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 
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42o|o4 ل قنديل محمد|سلىم محمد كم لشيخ|ره كفر |تـــج

|23o6| حنفى| حنفى رض| رض ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

865736 حمد محمد|لرؤف |حمد عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4345|6  عبــــده |ن |يم|
ى
|لدسوق

ى
لدسوق ي صىح طنط

|معهد فنى

253693 ح محمد عىل درويش|محمود نج ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

854772 ي و|شيم
ي|ء مصطفى

صل مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

335o2o ح|لفل|د محمد |حبــــيبــــتـــ محمد عو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

296o22 د محمد|لعوضى رش|كريم محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43478 ى محمد|تـــن عىل حس|ف ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

62|258 يه لحميد|لعزيز عبــــد |ء نبــــيه عبــــد |ن عل|مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

842655 ي عىلي|سم|
ء عىلي مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

272|3o لطيبــــ|لرحمن محمد حسن |عبــــد ن|سو|بــــ |د|

68236| لسعد|بــــو|تـــ محمد |لشح|هلل محمود |منه  لمنصوره|صيدله 

244374 د|لجو|لحميد عبــــد|حمد محمد عبــــد| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

9|o|29 ى محمد  محمد محسن حسي  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

6o9796 هلل خليل|ل محمد عىل |مي  لمنصوره|بــــ |د|

|2|924 لحميد|م عبــــد |لسل|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

244435 ى|لمنعم عويس |لد عبــــد|خ مي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7585|4 ى حمد| ر|ي ن|حسن حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

8o|4|9 ى|مر محمد عبــــد|ء ع|زهر لنبــــي حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

23o98 حمد|هلل |دل عبــــد |صم ع|ع ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

83o43o محمد صديق محمود| لي|د دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

774872 لكريم|حمد محمد عبــــد | |نور زيق|لزق|بــــ |د|

88665o ه نرص | ن |لحسن رمض|بــــو|مي  سيوط|حقوق 

2876|o ن|محمد خرصى خرصى محمد رضو ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

4o243 ن زىك محمد|حمد رجبــــ شعبــــ| هره|لق|ره |تـــج

855||7 هيم سيد|بــــر|ل سعد |من ره بــــنى سويف|تـــج

6o7574 عمرو محمد محمود حشيش |ضتـــ طنط|علوم ري

922o75 ين عبــــد عيل |سم|لفتـــح |بــــو|لرءوف |رسر ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

|5542 ى عبــــد |حمد |سهيله  لرحمن|مي  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

433|3o ي 
عيل|سم|هيم |بــــر|ن |هيم عثــــم|بــــر|يمنى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 
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85|329 بــــوزيد|بــــوسيف |ر محمد |من سيوط|تـــمريض 

787559 بــــر|لسيد ج|لحميد محمد |ء ثــــروتـــ عبــــد |بــــه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|63276 لم|مريم عليم عىل س هره|لق|م |عل|

752978 حمد|حمد غريبــــ |محمد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

79o622 عيل|سم|حمد |عيل |سم|ئى |ندى ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9||768 ى ئيل  |هلل ميخ|هيم شكر |بــــر| |مي  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

832428 د رمسيس|مريم جوزيف ج دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

5o8432 ج|لسم|لق |لخ|زينبــــ محمد عبــــد  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

49|2o|  |ده ن|غ
ى
هلل|حمد عبــــد|جح دسوق |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

7768|9 فع|لش|لمنعم عفيفى |هند عفيفى عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

68|o55 لح|حمد محمد ص|محمود محمد  لمنصوره|ره |تـــج

479837 ى أحمد ى زينهم أمي  ي أمي 
مصطفى ي صن. تـــ.ك

سكندريتـــ|ع |فنى

525o79 لنبــــى|ندى محمود عطيتـــ مرشدي عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|5544 م|حمد سل|حمد عيد |ح |صل| دين سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4525o9 لدكروري|ممدوح فتـــىحي ممدوح جمعه  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

9||27| لحميد |بــــ عبــــد|ح دي|لفتـــ|مروه عبــــد ج|بــــ سوه|د|

298485 هيم|بــــر|ل |هيم غبــــري|بــــر|نوبــــ |بــــ| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

233o47 هيم عىل|بــــر|ء محمد |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

57975 ف |محمد  ى|سم|رسر عيل حسني  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

683oo3 لديىهي|هيم |بــــر|لسيد |مريم سعد  زيق|لزق|عه |زر

|7|||| حمد مصطفى|حمد مصطفى | |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

|39o76 ن|حبــــيبــــه سعيد محمود سيد ري لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

453742 وى|م شه|مل سل|لد مخلص ك|خ لشيخ|ره كفر |تـــج

|3849| ي
لح منصور سنوىس|ص| دئى ى شمس|د| بــــ عي 

5|692 لم|ن دمي  صبــــيح س|نوره لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

766576 محمد مجدى فوزى عليوه حسن لعريش|بــــ |د|

23o5o| حمد|محمد سيد لطفى محمد  هره|لق|ره |تـــج

2o262 ح محمد عىلي|محمد مصبــــ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

||99|8 حمد|د سيد |لجو|رس عبــــد |ن ي|ريم|ن هره|لق|بــــ |د|
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3396|8 لم|لبــــديع محمد س|دل عبــــد|حمد ع| زيق|لزق|عه |زر

85364o ن حسن عىلي حسن|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

365|59 لعزيز|ن عبــــد|منيه سيد شعبــــ| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

489969 هيم محمد|بــــر|ل |جم| ن|ر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

862|74 حمد|بــــ |لوه|حمد سيد عبــــد| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

46o429 ئى|لمحسن محمد كيل|ء عزتـــ عبــــد |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85968o ل محمد عىلي|بــــ جم|رح ي|بــــ |د|
|لمنى

362o8 هلل|لحميد سيد عبــــد |حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

87653| ف فرهود نجيبــــ  |نوبــــ |بــــ| رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

535625 ى |محمد سعيد محمد  عيل|سم|مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|23396 بــــو بــــيه|يحن  سيد محمد محمود  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

832999 ى لنور|صبــــىحي زىكي عبــــد| يوستـــي  ن|سو|بــــ |د|

75|422 وى|لمنش|لخي  |بــــو |لىح |رق عبــــد |ربــــى ط ره بــــور سعيد|تـــج

686976 هيم|بــــر|هيم غريبــــ |بــــر|مه صبــــرى |س| لمنصوره|صيدله 

|354|4 لقط|ح |لفتـــ|ر عبــــد |لد مختـــ|ر خ|مختـــ تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

246855 لمقصود|دهم سعيد مصطفى عبــــد| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6|5|53 عيل|سم|طف محمد جبــــريل |د ع|ي| ط|حقوق دمي

62o||5  عرفه|ره محمد محمد |س
ى
لدسوق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

622929 ح محمد بــــيبــــرس|لفتـــ|ن يوسف عبــــد |نور ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

339942 لسيد فرج|هيم |بــــر|حمد مجدى | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

69|699 لمعىط ركبــــ|لمرىس عبــــد |لمرىس |حمد | لمنصوره|ره |تـــج

4|8975 عيل شوشتـــ|سم|لسعود محمد |بــــو |مه |س| |حقوق طنط

|64889 هلل نبــــيل حسن صبــــره|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

78o753 هيم|بــــر|هلل محمد محمد  |عبــــد | هويد ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

2295|2 وى|حمد محمد طنط|منيه | دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

4o2689 لنور|ميشيل لطفى حبــــيبــــ عبــــد | ن|جولي إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

23|272 لمنعم|لمنعم مصطفى محمد عبــــد|محمد عبــــد هرتـــ |لق|تـــمريض 

9|6|22 مل  |سيد محمود سيد ك ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 
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327993 ف |حمد | لم|لسيد س|رسر ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

3|288| عىل محمد حسن عىل |علوم بــــنه

4|6538 هيم|بــــر|محمود مسعد محمد خليل  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|22873 يمن محمد ربــــيع|محمد  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

9o8447 لكريم عىل محمد |يه عبــــد| ج|تـــربــــيتـــ سوه

525865 ف محمد|حمد خ| لد محمد رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|62782 لشوربــــىح |لموجود |م محمد عبــــد |م س|سل| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

5o7233 ن|محمد عمر| ء محمد عط|ل| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6|59oo لجندي|مل |م ك|محمد عص ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

776o38 ره|ء محمد عم|رحمه عل زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

259699 ر|لغف|م رزق عبــــد|ن عص|نوره تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

273593 هلل عطيه|ء حمدى عبــــد|لىمي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

43649o بــــو عنبــــ|حمد |ه محمد |لل|سيف عبــــد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

2|8937 حمد|ل محمود |حمد جل| ى شمس|تـــج ره عي 

4o9475 سم|لسيد خليل ق|زم خليل |ح |بــــ طنط|د|

823794 بــــوزيد|محمد سيد | رش ي|بــــ |د|
|لمنى

22772o ئل عىل موىس عىل|رضوى و ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

68|43 ى|مصطفى سعيد شح هلل|تـــه في  لفيوم|طبــــ 

77579o لعزيز|ن فتـــىح عبــــد |محمود وهد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8752|o لدين محمد محمد  |ء |ندى عل سيوط|ره |تـــج

49924| حمد صقر|لزمزم |ندى رفعتـــ  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o922| د|لجو|حمد عبــــد |م محمد |حس |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

347977 لنور|بــــو|زق مصطفى |لر|محمد عربــــى عبــــد |ره بــــنه|تـــج

847|22 هيم|بــــر|حمد محمد |ر |من ن|سو|تـــربــــيتـــ 

875|84 ن مهنى|حمد محسن عثــــم| سيوط|ره |تـــج

38624 زق|لر|ن عبــــد |ء محمود رمض|رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|6786 ء محمد رش|ه| ن|ر د محمود|ئى ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

85o||2 بــــد|م محمد ع|معتـــز عص ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

348338 م|لسل|م محمد عطيه عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4987|7 ى ح|ي حمد|زم عىل |سمي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 
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3226oo للطيف|للطيف عبــــد|ن عبــــد|لم|هلل س|منتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

36263| لسيد|روق |م ف|ندى عص ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|2o|o3 دي بــــديع|مه ن|س|ردين |ن ى شمس حقوق عي 

846|| ى|لرحمن محمد يسن |عبــــد  مي  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

2o947 د|ح محمد ج|لفتـــ|سيف مسعد عبــــد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o4o36 ي |م مجدي عبــــد|سل|
هيم|بــــر|لغنى ره بــــنى سويف|تـــج

2|4o42 ي|ه
محمد عىل عىلي سليم| ئى ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

452296 يد|مد محمود ز|مد محمد ح|ح لشيخ|هندستـــ كفر 

8|2282 حمد محمد|ن محمود |يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

27782 زى|محمود سيد عىل حج ن|بــــ حلو|د|

26oo29 بــــر|م طه ج|خلود هش تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

2|59o4 يق عبــــده|دل ف|ع| رين|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

86589o رس|حمد محمد ف|ء محمود |رس| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7786o5 لجليل يوسف|دل عبــــد |لد ع|خ زيق|لزق|ره |تـــج

848o7o ى|حمد نرصي | حمد حسي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

333645 م|م|محمد نرص محمد  ى شمس حقوق عي 

53495 لحميد|د عبــــد |نور فؤ|هدير  لمنصوره|حقوق 

256|97 دى محمد جبــــريل|له|ن عبــــد|حمد دهش| شمون|نوعيتـــ 

54|359 شم|هيم ه|بــــر|حمد محمد |لد |خ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|47|| لرحيم|د عبــــد |بــــ فؤ|يه|حمد | هره|لق|ره |تـــج

6496oo لرحيم|حمد عبــــد|حمد |عبــــده | ن|دي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|5678 ى هيم|بــــر|هيم نجيبــــ |بــــر| |كريستـــي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

5o7o72 ين ى ع|بــــو |طلعتـــ | في  ل|زر غبــــري|ليمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

829297 ن|ح محمود رضو|تـــ صل|بــــرك |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

8|9556 لدين محمد|لعليم علم |مل عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

8o846 ف كم|يوسف  ل يوسف|رسر ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

8935o3 لرحمن |سليم محمد عبــــد| دين سيوط|بــــ |د|

86395o ين مر متـــري|د تـــ|عم| في  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

753oo4 محمود سيد محمود محمد خليل عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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756|77 لسيد|ل |لع|م عبــــد |د هش|زي ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
ستـــ|لدر|)ريتـــ |د|علوم . لعريش ش|بــــمدينتـــ 
|لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر|م | للع

(عيليتـــ|سم|ل|لبــــديل بــــ

8|7943 ي |يم|
حمد محمد|ن مصطفى ي|عه |زر

|لمنى

2|4772 بــــتـــ عىل حسن|محمد ثــــ| هند|ش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45o|3| ى مصطفى عبــــد |محمد حمدى  يم|لد|مي  |بــــ طنط|د|

6857o4 ى | كبــــى|لمر|يه محمد حسي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4|22|6 ن نوح|سليم| رس رض|ي |تـــربــــيتـــ طنط

25|27| خىل|لمن|حد |لو|محمد مجدى عبــــد لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

4o458o حمد قنبــــر|وليد عطيه محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

542598 هدى جمعه عوض مصطفى |حقوق طنط

688|62  محمد|لبــــ|كريم صبــــرى عبــــد 
ى
ق ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 

ي|و |لتـــكنولوج 

293458 لربــــ محمد|د|ء محمود ج|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

|6433 هيم محمد عزمي|بــــر|ن عمرو |رول هره|لق|ره |تـــج

8o4742 ندي محمد عىلي طه حسن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

92439 حمد|ن محمود |محمد رمض ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

222884 ن|حمد سليم|ء خلف |عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

766|93 هلل محمد مسعد مسعد محمد مبــــروك|منه  صيدلتـــ بــــورسعيد

34o346 ن|لخي  فتـــىح رمض|بــــو |فتـــىح  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

62||4o لعزبــــي|هيم |بــــر|لسيد |حمد |ن |يم| ط|هندستـــ دمي

242484 ل|لصبــــور هل|طف عبــــد|ره ع|س ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

22|765 هيم|بــــر|ريم محمد فرج  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

435253 ىط|لع|حمد محمد عبــــد |عبــــي  حسن  لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

679838 لمتـــول محمد|محمود محمد  لمنصوره|ره |تـــج

6|783o هد|ىط مج|لمع|بــــو | |ء محمد رض|سم| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

924578 زم محمد محمود محمد |ح ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

||7766 ك حبــــيبــــ|لمل|يوسف جورج عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

423837 ى|عل ء عىل جمعه مرىس حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|47335 لكريم|لدين حمدى عبــــد |د |حمدى عم ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 
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44999 محمد مجدى محمد قطبــــ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

93437 هيم محمد|بــــر|دي مدحتـــ |ه لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

3|9857 ف عبــــد| |ر|ي لعزيز|لعزيز عبــــد|رسر |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

286329 لرحمن|حمد عبــــد |هلل |ء سعيد عبــــد|حسن دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

7||345 لحميد|ل عبــــد |دهم يوسف كم|يوسف  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

|2342| هيم عىل|بــــر|حمد فرج |د |ي| ن|هندستـــ حلو

7o8226 لسيد|ح حسن محمد |ئى صل|م| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

335539 بــــوعيس|لرحمن محمود |منيتـــ مجدي عبــــد| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4349oo لجوهري|لسعيد |ندى محسن  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5|oo38 ج|حمد عيد سعد محمد حج|محمد  بــــ دمنهور|د|

452399 ن|م عجل|لسل|بــــ عبــــد |لوه|محمد يىح عبــــد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

9o2o46 بــــوزيد |حمد |لمنعم |رق عبــــد|ط ج|طبــــ سوه

257249 ى عبــــد|لدين حس|ء|يه عل| ل|لع|ني  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

52|574 هلل مصطفى محمد مصطفى|بــــسنتـــ عبــــد معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

8||766 لربــــ|د |لحميد ج|د عبــــد|ء عم|ول سيوط|حقوق 

33665o عيل|سم|لحفيظ |يتـــ حفنى عبــــد| ى شمس| لسن عي 

779353 حمد سليم|عمرو سليم  زيق|لزق|عه |زر

6|9652 ى إبــــر|محمد إبــــر لمتـــول|هيم |هيم أمي  ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

6|7o49 ن صقر|ل سعد عثــــم|س ط|بــــ دمي|د|

2|292| بــــ|لوه|حمد متـــول عبــــد |حمد محمد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7|8o|4 ى طبــــل|ئى |لعسقل|محمد  لسعيد حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

764683 ل|ن هل|لمنعم رمض|ن معتـــز عبــــد |رو ره بــــور سعيد|تـــج

4||3o6 هلل موىس|حمد عبــــد |رتـــ محمد |س |تـــربــــيتـــ طنط

79284| ر محمد|لغف|روحيه حسن عبــــد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

887|34 حمد |محمد محمد مصطفى  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|6667 لرحمن دغيدى|حمد عزتـــ عبــــد| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o839 متـــ|هيم سل|بــــر|دل |هيم ع|بــــر| ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

6|o528 لبــــلجيىه|ن |لبــــديع سليم|ن عبــــد |ضىح سلم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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4o6432 لمجيد|د عبــــد |لمجيد فؤ|عبــــد | دين ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

528245 لسيد مطر|هر محمود |هر م|م سكندريه|ل|هندستـــ 

543755 |لبــــن|لحليم |نيس عبــــد|حمد |محمد  بــــ دمنهور|د|

4|8576 عي|لنعن|حمد محمد نرص |ن |يم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

4367o2 ر|لغف|رتـــ محمد سعد محمد عبــــد |س لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|38oo ي|حمد طل|
هلل|لدين رحمتـــ |ء |ل ضى هره|لق|ره |تـــج

32845 يمن محمد محمد|محمد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

48786 هيم|بــــر|لمنعم محمود |محمد عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

|23555 مر|لدين عىل ع|ل |ئل كم|عمر و ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|4295 حمد محمد|لحكم |محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

2|3268 هيم نجم|بــــر|مح عىل محمود |حبــــيبــــه س ى شمس|تـــج ره عي 

278244 لصعيدى|هلل |لمنعم عبــــد|عمر عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5273o ج|لحميد حج|عمرو محمد عبــــد ي سويف
هندستـــ بــــنى

634925 ي|عبــــد
ى
|ض فكرى عر|لرحمن ق

ى
ق زيق|لزق|حقوق 

2572o2 ن ر|لحميد نص|شبــــل عبــــد| مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

28358 ي |
لسيد|حمد |حمد مصطفى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8o3224 جر محمد فوزي محمد|ه صيدله بــــنى سويف

|63o|8 جمعه عىل| ء رض|سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

242879 مه محمد فريز موىس|س| ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

9|2o22 هلل  |يه |لتـــفى عط|دل |س ع|تـــوم ج|ره سوه|تـــج

8343o4 ري يوسف|ل خض|محمد جم |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

335762 بــــو زيد|ج |لعج|بــــو |رص |لن|ء عبــــد|سم| ى شمس|تـــج ره عي 

444o39 ل محمد معروف|ء ثــــروتـــ كم|شيم لشيخ|عه كفر |زر

6o2667 ف |مصطفى  لدين|حمد محمد رسر |طبــــ طنط

256638 ى|بــــو|دل |ن ع|يم| يد حسي  ى لي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

769296 ه سليم|  فريج|ن ل|مي 
ى
ق نوعيتـــ بــــور سعيد

3|5456 ل|نسون مني  غ|نج م|سيل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o4492 وى|لرخ|لبــــسطويس |لبــــسطويس |ن |يه سليم| |تـــربــــيتـــ طنط

529396 ل|لسيد هل|لعزيز|ن عبــــد|عوض شعبــــ ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

435o75 هلل نوفل|لرحمن عبــــد |م عبــــد |حس سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر
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|59|25 لرحمن مجدى محمد حسن|عبــــد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

333358 لرؤف|لنبــــى عبــــد|لرؤف عبــــد|حمد عبــــد|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

42o253 بــــر حمد سعد|لسيد ص| |دين ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

44o88 هر|لظ|هر محمد عبــــد |لظ|ل عبــــد |جم تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

69|698 سط|لبــــ|لمتـــول عبــــد |لمتـــول محمد |حمد | لمنصوره|ره |تـــج

|43282 ى مختـــ| ر محمد|نىح  حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

793999 ى ط|ي لرحمن|رق محمد عبــــد|سمي  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

||6379 ى  حمد|حسن سعيد حسي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

6|3674 ي حج
زى|زى محمد حج|منى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

8594|2 ي|س|مؤمن 
مه محمد تـــوئى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

7|75|3 لد محمد|فع خ|لش|لدين |د |حمد عم| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

3538|8 لجليل|محمود مصطفى عيد عبــــد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|54992 ر|بــــو دهبــــ عم|م محمود |ريه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

53489 هيم حميدتـــ|بــــر|ن حميدتـــ |نوره ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

82649o حمد|لرحيم |ن محمد عبــــد|يم| سيوط|ره |تـــج

8|7922 لحميد محمد|د عبــــد|ء عم|لشيم| ي|بــــ |د|
|لمنى

9|86|8 حسن محمود حسن | دين ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8632|2 لعليم بــــدوي|لمنعم عبــــد|ء عبــــد|لشيم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6oo564 دل عىل عبــــده|عىل ع ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

438443 محمد أحمد محمود عىلي لشيخ|ره كفر |تـــج

8|6359 ي محمد عبــــد|لىمي
لعظيم|ء مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3592o3 هلل|د|ئيل ج|لمسيح ميخ|نوبــــ عبــــد|بــــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|2924 حمد|لرحمن فتـــىح يوسف نجم |عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

3|2277 لمجيد عفيفى|مل عبــــد|م محمد ك|هش |ضتـــ بــــنه|علوم ري

369792 تـــ مصلح|محمد مصلح شح ى شمس|تـــج ره عي 

784798 وى|لشبــــر|حمد |طمه محمد |ف عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3737|o ئى بــــطرس جرجس|مريم ه ى شمس|د| بــــ عي 

|274o4 ل بــــدوى حميده|ر رجبــــ هل|عم |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

Wednesday, September 5, 2018 Page 4116 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|3o482 حمد رسىمي غريبــــ|ريج | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

34o268 عيل|سم|لقطبــــ |هر محمد |رتـــ م|س زيق|لزق|صيدله 

7o3825 بــــى|لشه|هيم |بــــر|ء |هيم سن|بــــر|سندس  زيق|لزق|علوم 

5|6o27 غر|م محمد يونس د|م|ن |حن سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|56755 هيم|بــــر|مصطفى محمود رجبــــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22o|o3 لور|هيم |بــــر|ل محمد |ل محمد محمود جل|نو ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

86o876 شه مرىس|تـــه عك|هلل شح|عبــــد |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

83|567 حمد محمد|هيم |بــــر|رس |ي دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8o92|8 لىمي|بــــو|كريم عدلي رجبــــ  ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

489622 ره|ن بــــش|ره مرج|مح بــــش|بــــسمه س تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|47634 لحميد|حمد سعيد عبــــد |محمد  ن|بــــ حلو|د|

48856| ى محمدين|محمد يشى عبــــد لغنى حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|627| لد محمد حفنى ربــــيع|متـــ خ|س| هره|لق|ره |تـــج

432795 لخول|لبــــنى نبــــيل محمد محمد  ى شمس| لسن عي 

659|7 ى|م بــــش|م مكرم رمسيس س|بــــر| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o6576 لد صبــــىح محمد عىلي بــــسيوئى|مريم خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o7276 عيل|سم|وى |لشن|حمد وحيد | |طبــــ طنط

6oo329 ف |محمد  لي|لفض|هيم |بــــر|رسر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

4364|8 يف|لسيد |لدين بــــسيوئى |ء |حمد عل| لشر لشيخ|طبــــ كفر 

636562 ح|لفتـــ|لعزيز عبــــد|محمد نرص عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

35|648 ى عبــــد|ي لمتـــجىل محمد|رص عبــــد|لن|سمي  ى شمس علوم عي 

4o9738 سم|لمجيد ق|ء سعيد فتـــوح عبــــد |هن |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

5o99o9 ى|حمد محمود مسعود سعد | لحمي  تـــربــــيتـــ دمنهور

494999 فتـــىح محمد فتـــىح محمد موىسي بــــ دمنهور|د|

4o98|6 ل جنيدى|لع|دى عبــــد |له|ل عبــــد |لع|سمر عبــــد  |ره طنط|تـــج

273497 هيم|بــــر|د |لجو|حمد حمدى عبــــد| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

5||78o نم|هلل غ|نم محمد عبــــد|محمد غ لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

68859| ين  هيم عطيه|بــــر|هيم |بــــر|تـــ |لشح|رسر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3399|| لكريم|لرحمن محمد عبــــد|لسيد عبــــد|لرحمن |عبــــد |طبــــ بــــنه

834982 رس محمد عىلي|عمر ي وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

Wednesday, September 5, 2018 Page 4117 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

27|698 لمنعم محمود يوسف|سلوى عبــــد ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

245o|o لحميد محمد|بــــ سيد عبــــد|رح ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

24o97| حمد|لرحيم |حمد عبــــد |م |محمود س لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|88o7 و|لدفر|هيم |بــــر|لرحمن |رس عبــــد |دتـــ ي|غ |حقوق طنط

832o|4 حمد يوسف شمندي|ن |ريو دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

2|9673 ىط محمد حسن|حمد مع|طمه |ف  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

697427 لسيد محمد|سم |لرحمن محمد ق|عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

25997 هيم محمد مصطفى|بــــر|هدير  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|8586 جنتـــ محمد محمود محمد هره|لق|ره |تـــج

856273 ه رض| ى| مي  حسن حسي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

675328 وى|لشن|حمد|محمود | محمد رض لمنصوره|حقوق 

459328 ى ط|لر|زق حسن عبــــد |لر|عبــــد  يل|زق أمي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|8226 ى |ي حمد ربــــيع|يمن محمود سيد |سمي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8o5477 لحكم|ن عبــــد|منه محمد عثــــم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

84|744 ي|عبــــد ي فرج خرصى هلل خرصى ن|سو|علوم 

4|4355 لدين عمر|بــــسنتـــ محمد سعد  |ره طنط|تـــج

24278|  ذىك|لبــــ|عمر ذىك عبــــد
ى
ق ي |

لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

328o59 يف|مه محمود |س|حسن  لشر |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

367553 لدين حربــــ|ح سعد |سعد صل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2727o3 ى ممدوح محمد حسن|ي سمي  دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

828557 يف  ف شمروخ محمد|رسر رسر ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

778592 لسيد|لرحمن محمد |مه عبــــد |س| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

52o566 بــــ|هيم  ن|بــــر|حمد مشحوتـــ |ء |رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

3229|6 حمد|ل |لع|حمد عبــــد|هلل محمد |منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

54oo|2 لحميد قطبــــ|رس قطبــــ عبــــد |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|6977 هلل|لحميد فتـــح |محمد فوزى عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4|2442 ي |لم عز|حمد س|
لدقىلي|زي مصطفى |ره طنط|تـــج

77425o بــــو بــــكر حسن محمد|هلل |يه | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o88oo در|لق|عبــــد | لنج|بــــو |لسيد |هلل |ء عبــــد |دع لمنصورتـــ |تـــمريض 
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62o598 ى محمد عط|صل| نور |ح حسي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

35|36o ج|حمد حج|يتـــ حسن محمود | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8o93o3 هيم|بــــر|ئيل |د ميخ|تـــ ميل|نش حقوق بــــنى سويف

388o7 د|ئى محمد رش|محمد ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

696o93  ز|دل محمد |ريم ع
ى
يد|لدسوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

|57324
ى
م محمود سيف دسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

628|82 لعزيز|لمنعم محمد عبــــد|سعيد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52|988 بــــر درويش|ندى درويش ص بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4o288 ى هريدى|لسل|حمد منصور عبــــد | م حسي  ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

|56564 حمد فرج|مر عوئى |م تـــ|سل| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

|69338 لصعيدى|د |د محمد فؤ|عمرو فؤ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

487|6 مصطفى سعد محمد محمد هره|لق|بــــ |د|

8775|4 تـــ محمد حس|رس| ى |ء عمي  ني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|398| لسد|لسيد |نشين فتـــىحي محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

6|o33 ى سيد | حمد|منيه حسي  حقوق بــــنى سويف

858728 يد|ز| ء ربــــيع عط|وف ي|بــــ |د|
|لمنى

477865 شم|شم ه|محمد مجدى عىل ه سكندريه|ل|طبــــ 

4459o5 لقرش|محمود عىل عىل محمد حسن  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

777436 مد|لحميد ح|لدين عبــــد |د |مروه عم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o5o53 نور ريه|ل |يمن كم|ء |ول زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

924855 ئيل  |هلل ميخ|هيم شكر |بــــر|جرجس  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

786987 لسيد|حمد محمود |محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

47869 لعليم|لعليم فرج عبــــد |حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

679485  عبــــد |ن مو|حس|
ى
 |لمو|لرحيم |ق

ى
هيم|بــــر|ق لمنصوره|علوم 

|62692 ح تـــوفيق محمد|محمد صل ن|هندستـــ حلو

8o3489 لرحيم|ل حسن عبــــد|محمود جم ي|بــــ |د|
|لمنى

|32258 هلل|لمسيح رزق |ميل عبــــد | |مونيك  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

5|2269  محمود |حمد شعبــــ|
ى
لعويدى|ن شوق تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

68|o69 حمد|لعزيز |لسيد عبــــد |مصطفى محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9|7o5o ل عىل |لع|ن عبــــد|ن حمد|حن ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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447276 ه|لل|محمود سعيد محمد مبــــروك عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

36|6o مر|لمجيد عبــــده محمود ع|عبــــد| نور هره|لق|ره |تـــج

764956 لربــــ|د |س ج|لسيد محمد عبــــ|حمد | ره بــــور سعيد|تـــج

|6349| ج|حمد فر|متـــ |بــــو ش|حمد ممدوح | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

446oo6 ح|لجر|عيل |سم|محمد مجدى  سكندريه|ل|هندستـــ 

325|83 هيم|بــــر|محمد محمد حسن  هره|لق|حقوق 

44|364 حمد سعد|بــــوزيد |تـــه |د شح|محمود فؤ سكندريه|ل|طبــــ 

5462|8 د|لدين شد|أحمد مهدي مىحي  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

264297 دريس محمد شنبــــ|ء |سم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|42425 ى محمد محمود يف حسي  حبــــيبــــتـــ رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

78o822 حمد موىس|د محمد |زي قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

4|5432 ن|لشيخ سليم|هيم |بــــر|لسيد محمد |هلل |عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

8|575o مل محمد|ر ك|لستـــ|ء عبــــد|وف ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

76499o ى |س|محمد  ئى|لحلو|مه يحن  حسني  طبــــ بــــورسعيد

777o68 يدى|لع|لم |لسيد س|حمد فوزى | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

89|59 رك|للطيف مبــــ|د محمد عبــــد |جه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|4294 لرحمن|رق محمد عبــــد|محمد ط هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|29|53 د محمد|حمد فتـــىحي فؤ| هره|لق|بــــ |د|

36|o53 يف|بــــو |ح |ن صل|ح عمر|صل لمجد رسر  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

4o6947 لحق محمد|لحفيظ عبــــد |م عبــــد |ء عص|رس| سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

9o|o27 ح متـــول محمود |لهدى صل|نور  ج |تـــمريض سوه

69|467 ل|لمتـــول جل|لحسينى |ن |در عدن|ن ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|3895 هلل|رق محمد عبــــد |حسن ط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

53o37o لعيسوى|جدتـــ خميس حلىم |م بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6o6757 بــــو زيد|محمد صبــــرى حسن  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

63oo|7 لغز|حمد |طف |حمد ع| زيق|لزق|عه |زر

54|o77 بــــينى|لسيد محمود عىلي |در |ن لشر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4877|8 لمطلبــــ|زى عبــــد|ق حج|لرز|مؤمن محمد عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

53o8o| للطيف|وجدى شفيق عبــــد| رن سكندريه|ل|هندستـــ 

6o33|2 لبــــقرى|لسيد |يوسف محمد  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى
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623o|| لعجىم|حمد |لرحمن مصطفى محمود |عبــــد  ط|هندستـــ دمي

25|8oo لدين|دى عىل |له|رق عبــــد|محمود ط ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

245o73 بــــورسيع|ح |لفتـــ|لد عبــــد|خ| رن هره|لق|حقوق 

687o73 لسعيد محمد عىل|ء محمد |عصم لمنصوره|بــــ |د|

4789o2 هيم محمود محمد بــــشي |بــــر|حمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

278485 ن|ن شبــــل محمد سعف|ديه شعبــــ|ن ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

32|328  عم
ى
 |د |شوق

ى
حمد|لدين شوق لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

|37596 لمول عىل|يوسف محمد عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|2638| هلل|ء محمد فرج عبــــد |بــــه ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

78|774 ى محمد مريم محمد حسي  زيق|لزق|طبــــ 

24|o|o لدين مصطفى خليل|ح |نور صل هره|لق|حقوق 

3|3|67 ى حسن|لحميد حس|رص عبــــد|عمر ن ني  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4528o3 لعيسوى|لسيد |سم محمد عيسوي |بــــ ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

5356|| فظ|حمد محمد مرىس ح| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o5|94 |عيل عط|سم|مجدى حسن | دين لمنصوره|علوم 

342635 لعزيز|لسيد محمود عبــــد|جح |خلود ن ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

43698 حمد مصطفى متـــول|محمود  هره|لق|بــــ |د|

858873 تـــه|دي شح|له|ل عبــــد|ء جم|رس| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

629|87 هيم|بــــر|لمنعم |م سعيد عبــــد|ريه زيق|لزق|صيدله 

82|555 ى ف|ميل| رين|م رس|د سمي  ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

777487 ن|لعظيم عثــــم|م عبــــد |رق تـــه|كريم ط زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68o459 ي|لغنى حسن |سط عبــــد |لبــــ|وليد عبــــد 
لحسينى تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 

سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

362459 تـــ مسعد عبــــد| حد عفيفى|لو|مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|67559  نعيم سمي  نعيم
مصطفى هره|لق|حقوق 

488383 ن|د محمد ري|حمد فؤ|عمرو فوزى  سكندريه|ل|ره |تـــج

495928 ن|ندى حسن حسن محمد رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

869248 م|يوبــــ ضي|ر ممدوح |من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|o||| ى| |مح رض|س حمد حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

|76572 ي محمد س|ء ع|سم| لم|دل خي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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876688 نس صفوتـــ سيد محمد | كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

85o592 هلل عىلي|محمود حسن عبــــد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|66428 كر|مصطفى نبــــيل بــــدر ش هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

244o9| لد محمد عىل درويش|محمود خ عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

6o5467 لشوئى|لسيد |لسيد عىل |ن |ريم|ك لمنصوره|هندستـــ 

762o84 حمد محمد|طمه محمد |ف كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

34o739 لسيد|دريس منصور |مصطفى منصور  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

352747 هيم عىل|بــــر|هيم عىل |بــــر| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

232649 عيل|سم|جر محمود سيد |ه هره|لق|حقوق 

|53347 حمد مدبــــول عىل|رتـــ |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

443|88 زيد|هيم معوض محمد بــــ|بــــر|ره |س |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

3326|3 رق بــــيوم محمد بــــيوم|رس ط|ف |نوعيتـــ بــــنه

45o63o ى هلل|خلف جيد عوض نرص | كرستـــي  |بــــ طنط|د|

89369| لرحمن |حمد عبــــد|ديه سعيد |ن سيوط|بــــ |د|

57252 ى|طف مل|تـــريز ع ك حني  ره بــــنى سويف|تـــج

74o85 لمطلبــــ|بــــ عبــــد|لتـــو|ديه ممدوح عبــــد|ن لفيوم |تـــمريض 

4779|| لحميد|شد محمد عبــــد |دهم ر|محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4|6o42 خنى|لدخ|لسيد |ن مفرح رفعتـــ |يم| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

88|798 لحفيظ  |ظم عبــــد|ح ل|عىل نج سيوط|ره |تـــج

2735|9 ى ش|حمد حمدى | ذل|مي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

4o6266 حمد|هلل نبــــيل عىل |منه  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

777547 ئى|محمود نبــــوى فتـــىح نبــــوى عن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|7964 جىح|لر|لسيد |ء بــــكر محمد |رس| لمنصوره|حقوق 

44|o|6 هلل|حبــــيبــــ عجيبــــ عط| مرن لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

3639o5 ى رف|حمد عبــــد| ع|لمحسن حسي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

639847 لسيد|للطيف |لسيد عوض عبــــد|بــــسنتـــ  زيق|لزق|بــــ |د|

686|6 حمد|لعظيم |مر عبــــد|نشوي ع لفيوم|لعلوم |ر |د

6|8329 لبــــش|محمد عبــــده محمد عبــــده  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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|36469 حمد يشى فتـــىح خليفه| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

62339o حمد|د فرج |يه وجدى رش| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

846956 حمد محمد حسن|خلود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

55547 ى|مه محمد |س|د |جه مي  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

|43o|4 لحميد|محمد عمرو سمي  عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

692673 لمجيد|نىه مصطفى طه عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

258524 وى مصطفى|م مصطفى مك|حس د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

778|88 بــــر|بــــر محمد ص|عبــــي  ص زيق|لزق|بــــ |د|

||627| ى|د |م فؤ|محمد هش مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

224|68 لجليل|هلل سيد عبــــد|حبــــيبــــه عبــــد مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

286|72 ى|محمد رجبــــ محمد  حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|8378 حمد خلف سيد محمود| ره بــــنى سويف|تـــج

228744 بــــسنتـــ محمد محمد محمد حسن ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

75o475 دى مأمون جوده محمد|ه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

75|922 ى محمد|محمد  لففى|لسيد |حمد حسي  ى شمس حقوق عي 

7678|4 يوبــــ بــــدوى جمعه|دل |ء ع|نجل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

866|98 لرحيم|لحسن عبــــد|بــــو|جح |حمد ن| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|6o952 ى حلىمي  هيم يوسف|بــــر|مريم حسي  ى شمس حقوق عي 

234|4 هيم|بــــر|لد حسن محمد |حسن خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

47523| در سعيد|لق|حمد عبــــد |رتـــ محمد |س سكندريه|ل|بــــ |د|

632264 روق محروس|سمي  ف| لور زيق|لزق|بــــ |د|

778|o5 حمد|دى |له|لد عبــــد |حمد خ| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

336|6| هلل|هيم محمد عبــــد|بــــر|ء |سم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|8599 ي|لعظيم |لرحمن محمد سعد عبــــد |عبــــد  لشوربــــىح  هره|لق|ره |تـــج

|37|22 لعكل|هيم |بــــر|مد عىل محمد |لدين ح|ء|بــــه هره|لق|ره |تـــج

792397 ح سليم|لفتـــ|ن محمد عبــــد |حن عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

|73o42 لعزيز|حمد ذىك عبــــد |عمرو  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

673|5 ر محمد عزتـــ عيد|مي ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |
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7o6782 حمد|حمد |لسيد |حمد | لمنصوره|حقوق 

3|4323 لم|حمد س|حمد محمد |مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

95272 ف عبــــد |حمد | لسميع|ىط عبــــد |لع|رسر هره|لق|حقوق 

45787 لعظيم|سمي  محمد عبــــد | دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6o4564 هيم|بــــر|حمد محروس عيد |هلل |منتـــ  لمنصوره|بــــ |د|

693387 ر|لنج|ن |بــــر سليم|د ص|مروه عم لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

3643o9 ى قن وى|مصطفى عىل محمد خرصى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

78348 ى  ى|سلىم حسي  حمد حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

348958 ن|مريم عيد مرزوق عيد سليم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

636886 وى|لص|زينبــــ محمد محمد  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3o328 لدين|ء محمد رجبــــ مىح |ل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o7292 حمد محمد صقر |هيم |بــــر|ن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

255789 سم|د مصطفى ق|محمد رش ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

7727|9 ن حىح |هيم عثــــم|بــــر|مديحه فتـــىح  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

5o9|98 ذلي|لش|س |س خميس عبــــ|محمد عبــــ عه دمنهور|زر

45922 ل|لع|لرحمن عبــــد |ء محمود عبــــد |دع هره|لق|علوم 

4|26o| ى|م وجدي سعد عزمي| رتـــي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

774949 لرحمن فرج|محمد سمي  فتـــىح عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4|8|3 ج|عمر محمد محمود محمد مصطفى حج هره|لق|ره |تـــج

687379 لسيد|در |لق|مل محمد عبــــد | لمنصوره|علوم 

356o89 يد|ر بــــكر حسن ع|من ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

2236o6 لسيد|لعزيز |ليىل محمد عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6879o3 ج|ن رس|حمد محمد رجبــــ شعبــــ| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

6|77o3 عيل|سم|حمد رزق لطفى رزق عىل | ط|حقوق دمي

643986 لمعىط|لسيد عبــــدربــــه عبــــد|هلل |ء |ل| زيق|لزق|صيدله 

234|62 س|ل عبــــ|س كم|لرحمن عبــــ|عبــــد سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

5|8952 لمزين|بــــ |بــــ فضىل خط|مروتـــ خط بــــ دمنهور|د|

762284 مصطفى محمد ربــــيع مصطفى مصطفى محمد 
ن|سليم

لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

86263o ى عبــــد|يم| ي|لبــــ|ن محمد حسي 
ى
ق |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع
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69o69 لرحمن فتـــىح|دل عبــــد |ء ع|رس| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|5958| لحميد|حمد سعيد عبــــد |ندى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|45o87 ى ف|بــــر| لحسن|بــــو |روق |هيم حسي  ن|حقوق حلو

886484 س جمعه |لد عبــــ|محمد خ لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

25|3o6 ك|لمل|ئى هديه فخرى عبــــد|ه لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

368549 روق سعيد محمد محمد|ف ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

24|435 م عىل محمد عىلي خليل|له| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

282|72 حمد مجدى محمد محمد عىل| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

64363 لحميد|درين محمد محمود عبــــد|ن لفيوم|عه |زر

2|6849 حمد حمدى|لكريم |لد عبــــد|خ| هل هره|لق|ره |تـــج

23|288 ن|فظ سليم|محمد مدحتـــ محمود ح ن|تـــربــــيتـــ حلو

2624o5 هيم حسن عيد|بــــر|حمد صبــــىح عىل | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6||o4 هيم عىل حميده بــــكي |بــــر| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|285 مد|د ح|ء محمد ج|شيم هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

898564 حمد عىل |ل |محمود جم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|27|74 يمن محمد جعفر|محمد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|4||67 ي
ى |جم| دئى وى|لمك|ل محمد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

342624 ف رش|ء |رس| د محمد مصطفى|رسر ى شمس حقوق عي 

8|88o6 ستـــي  مجدي فوزي عقل| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

262496  عبــــد
ى
ل|لع|لحميد عبــــد|محمد شوق |ره بــــنه|تـــج

|7o995 حمد|لمنعم |ح عبــــد |لفتـــ|هند عبــــد  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

245o77 حمد محمد مرىس|ء |سم| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

422o6o لدبــــى|لحميد |ره فوزى سعيد عبــــد |س |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

5o3977 حمد|ن |عمرو محمد محمود رشو سكندريه|ل|بــــ |د|

888257 ف  |ل خل|لع|سحر صديق عبــــد سيوط|بــــ |د|

28|774 سم|لدين ق|لدين نبــــيل نور|نور دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

33|o8o ى |ي ف عبــــد|سمي  د خرصى|لجو|رسر |نوعيتـــ بــــنه

6o6742 در|لق|لسيد محمد عبــــد |محمد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي
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63728| لم|ح محمد س|لفتـــ|حمد جوده عبــــد| زيق|لزق|علوم 

3|68o2 هيم|بــــر|ن محمود محمد|سهيلتـــ سليم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8854oo مريم سمي  جيد جرجس  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

247268 ى |د سعد سيد |زي لجزير|حمد حسي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

675oo5 لحديدى|حمد |لمنعم |م عبــــد |جده هش|م لمنصوره|حقوق 

85o|58 حمد محمد|لدين |ء |جد عل|س ي صىح 
سيوط|معهد فنى

86596 هلل|هلل ربــــيع محمد عبــــد|عبــــد ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

4o7779 ئى رجبــــ محمد مصطفى|يدى ه|ه سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

877255 ئى فتـــىح زهرى  |نه ه|دمي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68344o ف رش|له |ص| ى|رسر د محمود حسي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

88o348 حمد  |سمر مجدى محمد  سيوط|ره |تـــج

9|o458 ح حفنى |لفتـــ|م حفنى عبــــد|هش ج|حقوق سوه

886494 هيم |بــــر|بــــتـــ |محمد فتـــىح ثــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8372|5 هلل دردير|ء فتـــىحي عبــــد|شيم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

695646 عيل|سم|عيل |سم|حمد |ندى |س لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

675664 ى محمود  بــــينى |حني  حمد محمد|لشر لمنصوره|حقوق 

9|4926 ى دق  |جوزيف صديق ص| جورجي  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

85|433 لنبــــي محمد|ريم محمد عبــــد سيوط|تـــمريض 

8437|o ى |سل| تـــ|حمد شح|م حسي  ن|سو|حقوق 

9|72|5 ع يوسف |ستـــقن|مر يوسف |س ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

752458 هلل|مه خلف |طف سل|محمد ع تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

9o428 لدين فتـــىح مصطفى|ل |محمد جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

285789 در|لق|دل وهبــــه عبــــد|موىس ع ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

||6958 د نرص|لدين فؤ|م |محمد حس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

77|595 ل عىل عىل|ء جم|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

834362 ي عبــــد
عيل|سم|زق عطيتـــو |لر|مصطفى |هندستـــ قن

857|87 ن يعقوبــــ|ء محمود سليم|ل| ي|تـــمريض 
| لمنى

86o45o ي ص
رك|مبــــ|وي محمود |مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|o448 روق محمد|روق سعيد ف|ف |بــــ طنط|د|
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445|3 ى عىل |ن محمد |نوره لشيخ|مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3323o4 لسيد|دى |له|رتـــ محمد طه |س ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

335766 مد|مد ح|ء هيثــــم ح|ل| ى شمس|تـــج ره عي 

675|oo ن|هيم شعبــــ|بــــر|مه |س|عمرو  لمنصوره|ره |تـــج

33|24o د|لجو|لسيد عبــــد|لد جودتـــ |خلود خ |حقوق بــــنه

268989 ل محمد جلبــــط|منيه كم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

54|879 هلل|زم نبــــيل مبــــروك خلف |ح ره دمنهور|تـــج

24o|2o لحفيظ|لمنعم عوض عبــــد |زم عبــــد|مدثــــر ح هره|لق|بــــ |د|

298|6| محمد صبــــىح محمد بــــدوى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

876o|6 حد  |لو|حمد عبــــد|ح |محمد صل سيوط|ره |تـــج

23383 ى محمد عبــــد | لعليم|حمد خي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

35o8|6 دل حسن غنيم|دتـــ ع|مي دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4||989 لمعىط موىسي|عمر محمد نبــــيه عبــــد  |ره طنط|تـــج

354455 جر فوزى يوسف محمد|ه |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

498o|5 ق|لمجيد |ن عبــــد|ن سمي  عثــــم|رو وي|لشر لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

529285 ى منيس|لفتـــ|حمد عبــــد |محمد  ح حسي  ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

3678o5 ى يسن طه عبــــد| |ر|ي لرحمن|لحسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

84|94| جد مني  نعيم نظي |م ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

3|6625 هيم|بــــر|لسيد |منيتـــ محمد | هره|لق|ر |ثــــ|

|58548 ريم حسن عىلي حسن ن|بــــ حلو|د|

4358o4 ى محمود محمد محمود  م|لش|نرمي  لشيخ|تـــمريض كفر 

52979 لعليم|محمود حسن عىلي عبــــد صيدله بــــنى سويف

9ooo26 حمد |ر |تـــم مختـــ|دى ح|ش ج|بــــ سوه|د|

772o8o ى|مصطفى خليل مصطفى خليل حس ني  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

|63727 لكريم|لمتـــول عبــــد |يوسف محمد يوسف  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

686789 محمد ربــــيع رجبــــ عوض جبــــل لمنصوره|ره |تـــج

279458 ن|لحميد رسل|لسيد عبــــد |لحميد |حمد عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

646687 لجوهرى|حمد|حمد |طمه مجدى |ف ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

429o34 ف نجيبــــ عبــــد|ئى |م| لبــــر|رسر |علوم طنط
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|29293 حمد|لرحمن جمعه محمود |عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

495o|| لدين|ل |هيم جم|بــــر|حمد فريد | بــــ دمنهور|د|

|65954 لحليم مصطفى|حمد عبــــد |مصطفى  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

3|3oo3 ر|لنش|م |م محمود س|حس ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

6|99o2 أحمد أبــــوزيد| مجدى زكري| ر|ي ط|بــــ دمي|د|

|67oo8 ي |ن نبــــيل ر|نوره
هيم|بــــر|ضى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|89oo لرحمن|حمد محمود عطيتـــ عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

92|o96 ى حسن عبــــد ى |لخ|حسي  لق حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

693984 لخميس|لسيد |حمد |لسيد |حسنى  لمنصوره|ره |تـــج

25||89 يمن فتـــىح أبــــو حصوه|م |سل| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

83324 ئل محمد طه|ل و|نه معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

344o78 حمد يوسف منصور|ل محمد |بــــل ى شمس|زر عه عي 

637752 لق محمد|لخ|هبــــه فتـــىحي عبــــد زيق|لزق|نوعيتـــ 

838||9 حمد|حمد سعد |محمود  ن|سو|حقوق 

3|5426 محمد مصطفى يوسف| ن|ر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4||o96 ر|لنج|هدى محمد محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|23o72  |لبــــ|حمد يحن  عبــــد |
ى
وى|لر|ق ن|علوم حلو

237|9 لعزيز محمد|د عبــــد |محمد عم ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

7o6778 حمد محمد رزق|هيم |بــــر|حمد |م |هش لمنصوره|هندستـــ 

||5678 |لبــــن|حمد خليل |فرح عمرو  ى شمس حقوق عي 

622227 لبــــيوم|للطيف |منيه صبــــرى عبــــد | ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|62689 يق حسن محمد|حمد ف|هلل |عبــــد  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

758458 ي حسن
يوسف محمد حسنى تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

476393 سم|ل ق|لع|ن محمد محمود عبــــد |مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

224o97 لدين عىل حسن عىل|ء|عل| دين هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

4o347| حمد عىل|مل عىل عبــــده | |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

9o3753 ل |لع|طف يوسف عبــــد|خلود ع ج|ره سوه|تـــج
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|49952 رجبــــ ربــــيع محمد رجبــــ ن|تـــربــــيتـــ حلو

|76834 ى|هلل عىل م|منتـــ  هر محمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

42943| ل أحمد|هيم مصطفى كم|محمود إبــــر لشيخ|عه كفر |زر

483|59 لعزيز عطيه عىل حسن|ء عبــــد|ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4953|| لونيس رحيم|لمقصود عبــــد|لرحمن رفعتـــ عبــــد|عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|o652 غبــــ عجوه|ن صبــــىح ر|يم| |بــــ طنط|د|

768435 حمد محمد|حد |لو|كريم عبــــد  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

9|529 محمود عمرو سيد فوزي لمنصوره|حقوق 

892||4 بــــوخطوتـــ |سمي  شهدى | نور سيوط|ره |تـــج

2|97o3 ذل|لش|شم عىل |ئى ه|ه| نور ى شمس| لسن عي 

79o364 لمجيد عىل|رص عبــــد |محمد ن ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

8|5|87 ى |مي ى|ده حسي  حمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2383|3 ندى ربــــيع عىل رجبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

436775 مر|لم ع|لم محمد س|ر س|مي |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

752o65 ن|لدين غريبــــ حس|ح |محمد صل ى شمس|تـــج ره عي 

679988 لح|محمد مسعد ص| ر|ي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6o9877 لشيخ عىلي|زق |لر|محمود أحمد عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

279494 لسيد غنيم|هر |رص ط|لن|محمود عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

788365 مه محمود محمد مهدى|س|ل |فري ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

88o|47 تـــه غريبــــ محمد |ء شح|عىلي سيوط|حقوق 

782|76 لموجود محمد|خلود تـــوفيق عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

259o86 لعص|ن |يوسف عىل رمض |صيدله طنط

4o7254 هيم عبــــده|بــــر|هيم جمعتـــ |بــــر|بــــ |ربــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

525o59 لمعرصي|حمد |لمول سيد |محمد عبــــد | رن سكندريه|ل|بــــ |د|

482|54 لعزيز|لحميد عبــــد |رص عبــــد |حمد ن| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

35866 مر|لىح ع|ن عبــــد |ن فوزى عثــــم|يم| لفيوم|لعلوم |ر |د

6482o9 لسيد عليوه|لبــــوىسر |حبــــيبــــه نبــــيل محمد  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

6o6825 حمد علبــــه|حمد محمد مصطفى | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4623oo ل|لمجيد مرس|آيه عيد عطيه عبــــد لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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7o4499 حمد محمد محمود|صفيه معوض  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

2|8o99 مد|لرحمن ح|لدين عبــــد|ء|كريم عل ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7|5|6o يوسف عبــــده حموده عبــــد ربــــه حموده لمنصوره|حقوق 

683888 ى محمد حسن عثــــم|شيم ن|ء حسي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

85497 لحميد|محمد عويس عبــــد | دين لفيوم|بــــ |د|

768o89 لسيد عىل|وعد طه عىل  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

426894 ى رض ود|ح سعد د|صل| نرمي  سكندريه|ل|علوم 

678898 بــــينى|حمد |ح |عزه مصبــــ لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

96|o3 محمد| ئى محمد زكري|م| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o227o هلل  |لسيد محمود محمد عبــــد| ج|حقوق سوه

6274|2 لعوضى|ر سعد فريد |سعد مختـــ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45969 حمد سيد قرئى|فرحه  هره|لق|ره |تـــج

|52o55 بــــ|مريم عزتـــ محمود شه هره|لق|ن |سن|طبــــ 

5|o8|2 ي|لحليم عبــــد |ضى عبــــد |رس ر|محمد ي
لغنى طبــــ بــــيطرى دمنهور

679869 دهم محمد عمر|حسن  ى شمس طبــــ عي 

48o849 ى|مد بــــدوى حس|حمد ح|ن |رو ني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25275o حمد محمد حسن|ن صبــــىح |رو ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

9|7867 بــــر حسن |عيل ص|سم|محمد  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

859o85 رص طه خليل|ر ن|من بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8|o|oo ي عبــــد
ى مصطفى لعزيز|هدي حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

696557 ره طه|ز عم|لبــــ|حمد فرج | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

772979 م سعيد معوض|محمد عص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

34||53 هيم محمد فريد محمد|بــــر|حمد | |ضتـــ بــــنه|علوم ري

22|5|3 لرحمن|حمد عبــــد |حمد محمد |هلل |عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

42775 حمد حسن|تـــه |هيم شح|بــــر|ن |يم| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

842o57 حمد|ر سليم |لستـــ|عبــــي  عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

426747 ى|لسيد |خلود يشى رجبــــ  مي  سكندريه|ل|علوم 

838888 ي|لحس|حمد |ء محمد |شيم
ئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|7|39 ئى  صبــــيح|عمر عىل ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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4o3625 لدين مصطفى سويفى محمد|ء |دهم عل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|24393 حمد خليل|مريم محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|44|o8 لسعود عبــــيد|بــــو |بــــ مصطفى |رح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

369729 دق|لص|طمتـــ وجيه محمود عبــــد|ف |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o8|99 هيم|بــــر|حمد |هيم رشدى |بــــر|ن |يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

875553 تـــ يونس محمد |لرحمن نش|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

884547 لمعتـــمد |د عزتـــ محمد عبــــد|زي سيوط|حقوق 

79o8|7 ج|حمد عىلي فر|ده محمد |مي لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

76|8|2 ى|حمد |لعظيم |حمد عبــــد |ندى  مي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

489259 ي
مر|حمد عىل ع|فرج | دئى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

5o6o29 رص محمد محمود بــــيوم|هلل ن|عبــــد  ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

89262 لعليم محمود|ج  عبــــد |جر ن|ه ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

484432 لسيد محمد|محمود حسن محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

286288 دى جنيدى|له|ء سعيد محمد |رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|9426 لعدوى|لعظيم |دل محمد عبــــد |منيه ع| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

4o8o43 حمد موىس|لسيد موىس |سوسن  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

|37545 حمد|مه محمد حسن |س|لؤى  ى شمس|تـــج ره عي 

775328 لعظيم|لسيد محن  عبــــد|يمن |حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

9o42oo حمد |حمد محمود |محمد  ج|ره سوه|تـــج

28369 عيل محمد عمري|سم|بــــ |يه| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

9||98o هلل  |عزه حسنى مرع وهبــــ  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7o89|5 د|لضي|ز محمود عىل |م فو|حس لشيخ|هندستـــ كفر 

5|4o49 لرشيدى|ن عىل محمد محمد |جيه ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

32984 ى رشو|عىلي ن|ء هديه خي  هره|لق|حقوق 

6o79o7 حمد عوض|م سيد |ره عص|س |بــــ طنط|د|

6o7o74 بــــوزيد|عيل |سم|عيل |سم|لد |يمنى خ |بــــ طنط|د|

52|999 سم بــــعيص|لوكيل ق|رص عبــــد |ن| نور تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

822|63 ي فرج |بــــسمه ن ل|لع|هلل عبــــد|ج  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

682259 ل|لجم|لسيد عىل |د محمود |ريم عم لمنصوره|طبــــ 
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5|o3o| ر|لىطي|لحميد |لعزيز محمد عبــــد|عبــــد ره دمنهور|تـــج

542|99 لجوهرى|د سعيد محمد |سم عم|بــــ حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

3|6447 هلل محمود|ء محمود عبــــد|رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

843o48 ى عبــــد|ء |ل| ي مرىسي|لحسي 
لغنى ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

|2245o ء حمدى خليل عىل|سم هره|لق|بــــ |د|

494258 عيل|م محمد فضىل عقيىل أبــــوإسم|إسل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o742 هيم عىل|بــــر|بــــدين |لع|ن زين |شج| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

62o5o ن معوض زيد|حمد شعبــــ| بــــ بــــنى سويف|د|

8|794o ي|
وس|تـــ| د حن|عي| وليفى ورصى ي|ن |سن|ل|طبــــ 

|لمنى

25|77 ي|مه سيد |س|ء |سم| حمد بــــحي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69|86 لحميد محمد|منى عىل عبــــد لفيوم|بــــ |د|

4783|7 رى|لهو|ن |لسيد رمض|كرم |يش  سكندريه|ل|بــــ |د|

5o287| لعدل|حمد محمود حسن عىل |ن |رو سكندريه|ل|ره |تـــج

24|825 روق محمد سعد|ء محسن ف|شيم هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|5|43 مر مجدى صموئيل|ندرو س| ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

9249|3 لصغي  |م سمي  عوض |هش دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|28458 هيم|بــــر|حمد |م |يوسف عص ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

259555 هلل|للطيف عبــــد|دل عبــــد|ضىح ع لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

5o5748 حمد محمد بــــسيوئى|لمجيد |حمد عبــــد| سكندريه|ل|عه |زر

77oo86 ئى موىس|ليم|حمد عىل |عمر  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

49|4o9 حمد محمد|بــــوخليل |رص |م ن|ش |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|247| تـــه|لمنعم محمد شح|لد عبــــد |خلود خ ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

26256| لسيد|حمد سعد |سعد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

32o759 هيم|بــــر|هيم يونس |بــــر|يونس  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

67875o وى|لفرم|لسيد بــــكر |ء |ء بــــه|دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|6765o ف |رو للطيف|لدين معتـــمد عبــــد |ن رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8562o8 حمد مؤمن|ء محمود |سم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

37|o8 ل|لع|لصبــــور عبــــد |رص عبــــد |لن|ل عبــــد |جم هره|لق|ج طبــــيع |عل

8o|326 ى محمد|ف طمه طه حسي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى
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6565o د|لجو|رق طلعتـــ محمد عبــــد |ء ط|رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

26oo35 لسيد عىل محمد|رقيه  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

764365 م عىل أحمد عوض|مؤمن هش حقوق بــــورسعيد

4454o4 بــــسمله محمد محمود محمد سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

758256 |يىلي|دى عيد |ن| رين|م |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

8o699o ي |سم| حمد محمد|ء خي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

64464o ف طلعتـــ محمد |حمد | ئى|لورد|رسر تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

88364o ى لقدوس |يمن زهجر عبــــد| |مي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

2oo64 غبــــ|مر موريس ر|ئد تـــ|ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

89o892 حمد جمعتـــ |ء مجدى |سم| ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

758322 ن|حمد محمود سليم|نجوى  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|63353 حمد رجبــــ|ء رجبــــ |دع مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

|5956| هلل|لد موىس خلف |هلل خ|منتـــ  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

|447o6 حمد نجدى|ن |رمض| دين هره|لق|ره |تـــج

4992o حمد درويش|لىح |طمتـــ عبــــد|ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

897o| ف عفيفى محمد|محمد  رسر ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

493244 سم|ن ق|هيم رمض|بــــر|يوسف محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

859747 |م يوسف حن|كر|يوسف  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

8oo|49 حمد|محمد نبــــيل محمد  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

853365 ى د ذىكي سعد|ميل| مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

367697 للطيف|حسينى محمود حسينى عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

||9543 وى|لبــــرم|رضوى مدحتـــ حسنى حسن  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5825| تـــ|م شح|لسل|ل محمد عبــــد |م| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

86|778 لرحمن محمود يسن محمود|عبــــد ن|سو|حقوق 

4|3828 يوسف محمد محمود مدين |بــــ طنط|د|

285959 ض|لدين ري|ح |نم محمد محمد صل|ه ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

33o464 ء محمد عىل طلبــــه|عل| ر|ي ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

45385o سعد تـــرىك| لوف|بــــو |محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

876665 لعزيز  |لرؤف عبــــد|لدين عبــــد|ح |محمد صل سيوط|طبــــ بــــيطرى 
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2856|4 حمد محسبــــ|ئى محمد |ل ه|من ى شمس|زر عه عي 

754977 محمد محمود محمد محمد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

77628| حمد محمود|س |ل عبــــ|ء جم|ل| زيق|لزق|صيدله 

79|o64 وى|لشعر|لعزيز محمد |هلل مصطفى عبــــد |منه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

5|7o23 ى ش|لفر|هيم |بــــر|يمن | |لوجي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

524o4| مي |ل|حمد |دين محمد |ن إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

22338 ى محمود  هيم|بــــر|محمود حسي  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

3|737| لعزيز محمود|لعزيز عربــــى عبــــد|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2553|8 لعقر|ن |ده سعد حسن رمض|ره حم|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

48|543 هيم|بــــر|لرحمن |كريم محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o899 حمد محمد|ء مصطفى |سن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

2o8|4 ن|د محمد رمض|محمد عم هره|لق|حقوق 

7868|6 لسيد بــــدوى حسن|فظ |هيم محمد ح|بــــر| زيق|لزق|ره |تـــج

|36499 ى بــــخيتـــ هدهد|ل|د |حمد فؤ|سيف  مي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

424474 لسيد محمد|لسيد حلىمي |رس |ف سكندريه|ل|بــــ |د|

689|83 حمد|ل محمد |لرج|محمد مجدى عز  لمنصوره|هندستـــ 

836555 يع|ء محمد عىلي ط|دع دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

63|469 لحميد|ن محمد رفعتـــ عبــــد |نور عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|4o23 حمد|حمد محمد |محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

423874 تـــ | ف رمض|مي  لسيد محمود|ن |رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

62838o ى |ء |رس| ى محمد|حمد حسي  مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2639|6 ف|سمر فيصل عبــــد لحميد رسر |بــــ بــــنه|د|

497||2 |لدين محمد مهن|ل |عبــــي  كم ره دمنهور|تـــج

346o58 ي|لر|لنعيم فوزي عبــــد|ء عبــــد|دع
ضى ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4|o433 لسيد يونس|هيم |بــــر|هلل |عبــــد  |ره طنط|تـــج

276o9 بــــر|جر مصطفى عيد ص|ه عه مشتـــهر|زر

327263 حمد محمد|ن محمود |نوره ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o7537 لسيد|لمتـــول |م |يمنى س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

878837 حمد  |ندى ربــــيع محمد  سيوط|طبــــ بــــيطرى 
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4324o7 ىط|لع|عطيه محمد عبــــد| رضوى رض |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

822825 مي|محمود سعد محمود شلق ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|55558 ي|ر
مد محمد|حمد ح| |ئى ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

5o6283 ى خليل|ء |ول حمد محمد حسي  سكندريه|ل|طبــــ 

357o64 هيم عىل محمد|بــــر|يمن |هيم |بــــر| |حقوق بــــنه

5o3o|2 قتـــ حسن عبــــد | لمنعم مصطفى محمد|رسر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|2o8|| ي
مني  جرجس عطيه| لوتـــسر هره|لق|بــــ |د|

92|929 بــــوزيد |م محمود موىس |سل| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

35|228 رس يوسف محمد يوسف|حمد ي| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

368|o5 لح|لح مرىسي ص|محمد ص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

25|374 يف محمد  وى|لشن|لغريبــــ |محمد رسر ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

754467 ى |ي مه سيد مرىس|س|سمي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

487o64 ىط|لحن|مصطفى عىل محمد عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|5954 لمرصي|حمد |حمد سعد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

68|3o6 حمد|وى |لشبــــر|در محمد |ن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

333642 لحديد بــــدر|بــــو |محمد مجدي  ى شمس علوم عي 

352289 س|ن عبــــ|حس|دل |محمد ع |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

76o282 حمد محمود|لسيد |حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

63576o لسيد|دهم وجيه عىل محمد عىل |ل| زيق|لزق|حقوق 

277799 مه عىل|رص سل|مه ن|سل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

259373 لكريم|لسيد عبــــد|لنبــــى |عبــــد| ند تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

23o457 لسيد|نور محمد |محمد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

369767 حمد محمد حمزه|ء |شيم ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

522o96 ي صقر|ء خ|رس|
لد مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|34552 ى رأفتـــ محمد قطبــــ|ي سمي  ن|بــــ حلو|د|

52o395 ن|هلل محمدطم|د عبــــد|ن عم|حن تـــربــــيتـــ دمنهور

9|97|5 كر  |مي  جرجس فوزى ش| ج|بــــ سوه|د|

536686 ل|غو منصور غ|هيم تـــن|بــــر|لبــــي  | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77|267 د|لجو|لعظيم محمد عبــــد |ندى محمد عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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24636| هيم محمد زيد|بــــر|حمد محمد | ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

||8|62 س|ق غط|سح|ئى |روم| ري|م ى شمس حقوق عي 

82o867 جي محمد|محمد يوسف ض ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

54|532 تـــ منصور عىل منصور|حمد فرح| بــــ دمنهور|د|

6822|5 ى |بــــو |ل |بــــسمه جل ى |بــــو |لعني  مي |ل|لعني  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4578o| وي|لزو|حمد محمد محمد عىلي حموده | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

82388| ه | ى محمد |مي  ى|مي  مي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

495582 لسيد|لسيد |حمد |سم |بــــ ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

6766o7 حمد نبــــيل محمود|منيه | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35o75o للطيف|م سعد عبــــد|بــــسنتـــ س ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

44962| يف فوزى خط| بــــ|حمد رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5|693o شور|هيم ع|بــــر|رحمتـــ محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

778792 ء فتـــىح محمد فتـــىح|ل| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

762678 ق|حمد محمد |لسيد |لسيد |عىل  وى|لشر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

62353o تـــ|لحق بــــرك|مر عبــــد |صفيه ع ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

|4||3| حمد|حمد رزق لطفى | دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

96587 بــــ|لوه|ل عبــــد |محمود محمد كم تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

3486| حمد مصيلىح بــــدر|محمد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|49o49 |مل تـــكل|ل مني  ك|س مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6o|457 د|لحق حم|حمد سعد عبــــد | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

33683 بــــو قوره|منيه محمد مصطفى محمود | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9|o285 دل فوزى محمود |كريم ع ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

869527 ي عبــــد
ح|لفتـــ|لحميد عبــــد|محمد حسنى دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

6962o7 ل|م محمد سعد مش|بــــسنتـــ عص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5|9|58 لروبــــى|لح عىل |ء محمد ص|رس| تـــمريض دمنهور

758o74 ح عطيتـــ|لفتـــ|محمد سليم عبــــد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

45|23 م حمدى محمد محمد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى
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6|3586 هيم عىل هيكل|بــــر|أيه عىل  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

4||682 ى عبــــد|ي لغنى محمود|لغنى محمود عبــــد|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

53445o هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|هيم محمد |بــــر| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

762|33 حمد|ضى |حمد ر|لح محمد |ص بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

69o4|7 حمد|س متـــول |هلل محمد عبــــ|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

22|o|3 لرؤف|هلل عبــــد|ن محمد عوض |يم| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

43|575 لس عم د عزيز حلىمي|د فؤ|كي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

67989| يدى طه|لع|هلل سمي  طه |منه  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7854|3 هيم|ء عىل محمد إبــــر|رو زيق|لزق|حقوق 

3o5o5 لدين شمس|ن سعد سعد |نور هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

59|oo ن|س مصطفى رضو|هدى عبــــ ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

32|276 ن|حمد رشد|متـــ |س|حمد | ن|بــــ حلو|د|

6|5898 هيم|بــــر|حمد عىل |محمد سمي   هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

7o4454 ل|لع|رس محمد شهبــــور عبــــد |مريم ي زيق|لزق|علوم 

776349 لنبــــى محمد|ن نبــــيل عبــــد |حن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

84|642 لدين محمود|هلل سعد|هيم عبــــد|بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|74|2 يوسف محمد فوزى محمود دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

5o|895 ى|بــــر|مريم بــــخيتـــ  هيم بــــخيتـــ حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

2|9589 فظ خرصى|مريم محمد ممدوح ح ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

635o|5 مد|لغنى ح|مد لبــــيبــــ محمد عبــــد|ممدوح ح ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

6||732 ز|يحن  تـــوفيق محمد عبــــده در |صيدله طنط

338675 ر حسن|رقيتـــ محمد حسن مختـــ |بــــ بــــنه|د|

327|66 وق شوكتـــ  لشويعر|حمد |لسيد |رسر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

69252 حمد حسن|ح |حمد صل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

34822o هيم خليل|بــــر|ء محمود محمد |رس| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9o3779 حمد |لقبــــيض |لعظيم |طمه عبــــد|ف ج|بــــ سوه|د|

449489 يد |بــــو|يوسف محسن  ى ق|لي  وى|لشر |بــــ طنط|د|

243539 مل|بــــر ك|سيمون رأفتـــ ج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7663o8 ى شعبــــ يف حسي  ن محمد|ندى رسر هندستـــ بــــور سعيد
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85945| لد ممدوح محمد|لرحمن خ|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

75o884 حمد|م حسن |حسن هش لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

634847 فع|لش|حمد محمد |حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

329277 وق مصطفى سيد غنيم هل ل|رسر |بــــ بــــنه|د|

6546| غبــــ|ن ر|عبــــي  محروس شعبــــ ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

6|6494 تـــ|لزي|لعزيز |حمد محسن عبــــد | ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

6|8497 ى عصعوص|عمرو  سعد حسي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

623727 فظ غنيم|لح|حمد عبــــد |هلل عمرو |منه  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

488225 ل تـــوئى محمد|محمد كم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

684o32 لفى|ل|لجليل |هبــــه حسنى محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

435|92 لدين|م |آيه محمد محمد حس سكندريه|ل|صيدله 

5|3||6 شتـــ|محمد منصور محمد خليل عك لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

463363 |لغنى ند|لحكيم عبــــد |ء عبــــد |ل| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|4284o هيم قشطتـــ|بــــر|دل |ع| عل ن|تـــربــــيتـــ حلو

68o929 ن|لدين محمد رمض|ح |ح محمد صل|صل لمنصوره|ره |تـــج

52378| هيم|بــــر|ن عىلي محمد |محمد رمض |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

264222 لحكيم محمد|بــــسنتـــ مليىح  عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8o6998 ه | تـــه محمد|حمد شح|مي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

257789 لحبــــيبــــى|لنبــــى |هلل فتـــىح عبــــد|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

82675o ى|لصغي  ي|ل |هل| نور سي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|52694 ه | لحق|د |هيم عىل ج|بــــر|مي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

265724 حمد عىل بــــيوم| |حمد زكري| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5357| مر عويس محمد|لرحمن ع|عبــــد  ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

|455|6 حمد|لح زهرى |حمد ص| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

684992 لوصيف|لرحمن |يمن عبــــد |ء |لزهر| لمنصوره|صيدله 

48o7o| لسيد عىل|مد محمود |ئشتـــ ح|ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|6|4o ن|س محمد عثــــم|ء عبــــ|ل عل|س لمنصوره|حقوق 

427644 ى فريد محمود |يوسف  بــــوكيله|مي  |علوم طنط

4647o8 تـــه|بــــر محمد عىلي محمد شح|د ص|زي سكندريه|ل|حقوق 

247746 لمول|عمرو محمد فوزى محمد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8265|o سط|لبــــ|ء محمد عبــــد|عل| لي|د |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 
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|2|76| طمه محمود محمد حسن|ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

37|93 حمد|بــــر جمعتـــ |ء ص|رس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

5o77o2 ئى|لفخر|لمنعم |م عبــــد |مريم حس ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

787479 ن|هيم زهر|بــــر|لسيد |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|225|5 رق محمود محمد|يوسف ط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

688o37 بــــتـــى|لتـــو|وى |لششتـــ|هيم وهبــــه |بــــر|ح |سم لمنصوره|عه |زر

2|4|34 لدولتـــىل|يوسف محمد رسور  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|63|o ى محمد جمل فهىمي|خ لدحسي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

626782 رسر|ل مبــــ|لع|ل عبــــد|ء مدحتـــ كم|لزهر|طمه |ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

698895 لسيد|لسعيد |محمد عبــــده  لمنصوره|صيدله 

4635| لعزيز محمد|دل عبــــد|لرحمن ع|عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6|o69 ىط|لع|هلل عبــــد |ل حمد|رتـــ جم|س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

53825o ى  |بــــومهن|هيم |بــــر|حمد محمد |نرمي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

23|687 ل محمودرزق|حمد محمد كم| هره|لق|هندستـــ 

8o45o4 ى|لد ف|ء خ|لشيم| روق حسي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

97859 لسيد|لحليم |لسيد عبــــد |محمود  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

635353 هيم|بــــر|بــــسمه مدحتـــ حسن  هره|لق|ج طبــــيع |عل

782758 لمنعم عىل|لسيد عبــــد |خلود محمود  زيق|لزق|علوم 

|25789 عيل|سم|محمد محمود حسن  سيه|نوعيتـــ عبــــ

485698 لرسول|ش عبــــد|بــــورو|لسيد |فرحه  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

5|5882 لحليم محمد مسوده|فتـــحيه خميس عبــــد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|24832 هيم|بــــر|لفونس جرجس |مريم  ى شمس|تـــج ره عي 

6|2465 بــــ|لخش|حمد |لعزيز |م عبــــد|بــــدور عص |بــــ طنط|د|

779632 ش سعد|لدمرد|ح سمي  |لفتـــ|عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

445672 ى محمود حم|زن حمدى |م م|مي  |ضتـــ طنط|علوم ري

252597 بــــورى|لش|ء محمد محمود عىل |سم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o4234 ض|لع|ح زىك عليوه |حمد صل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

96758 حمد مصطفى سيد محمد| سيوط|حقوق 

23|83| ى عبــــد |لرحمن |عبــــد ف خي  |ر |لغف|رسر
دى|لبــــغد

ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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624|94 هيم|بــــر|حمد محمد فريد رزق | ط|بــــ دمي|د|

3385o7 ى هش لسيد محمود محمد|م |نرمي  |حقوق بــــنه

|7ooo7 لخول|د عىل |ن محمد رش|يم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4595|8 للطيف|لد فتـــىح عبــــد |محمد خ سكندريه|ل|عه |زر

7|27|5 ى ي مي  م محمد شندل|رس بــــره|ني  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

782779 عيل بــــكرش|سم|لسيد |عزتـــ | عل زيق|لزق|ره |تـــج

36798| دق|دق سيد ص|محمد ص ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

867666 حمد ممدوح محمد عوض| ن|هندستـــ أسو

|4||o7 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|مصطفى محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

62595 لمولي سعد|رك سعد عبــــد |مبــــ ي سويف
هندستـــ بــــنى

47388 هيم|بــــر|عىل محمود عىل  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

228|2 حمد|ل عىل |محمد جم هره|لق|ره |تـــج

46449| فظ|سط ح|لبــــ|رص عبــــد |هيم ن|بــــر| سكندريه|ل|حقوق 

428|o5 لحميد محمد عيد|هلل محمود عبــــد|منه  |بــــ طنط|د|

||68o7 شور عيد|كريم مدحتـــ ع ن|حقوق حلو

86o8o9 ن|دل محمد سليم|ع| عل سيوط|حقوق 

64827o ى |ح عىل |لفتـــ|ء عبــــد|سم| لمخزنىح |مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

774532 هيم|بــــر|لنبــــى محمد |حمد عبــــد |ندى  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o86o7 لنبــــى|لسيد أحمد عىل حسن عبــــد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

486923 ص|لخو|ن فتـــىحي عىلي |فتـــىحي رمض سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

75|948 هبــــه محمود محمد فرج مرزوق ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

682443 جز|لع|لرحمن |بــــ عبــــد |يه|م |هي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

248o84 طف فتـــىح خليل محمد|سمر ع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

445274 لحميد محمد|ف عبــــد |زن محمد خل|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8469o9 ن|م عثــــم|طمه حمدي ضي|ف ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

77753| يف طه مصطفى طه أحمد رسر  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

3227|7 دل جرجس|ئى ع|رينيه ه ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

264o9| هيم عفيفى شبــــل|بــــر|حمد |ئى |م| هره|لق|م |عل|

82|956 ي|لبــــ|لخي  فتـــىحي عبــــد|بــــو|حبــــيبــــه 
ى
ق ي|بــــ |د|

|لمنى

9o8769 لحميد عىل |للطيف عبــــد|عبــــد| لي|د ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 
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352836 لمؤمن|بــــر صقر عبــــد|محمد ص |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

5o52o5 مصطفى محمد رجبــــ محمد يوسف سكندريه|ل|ره |تـــج

8||878 حمد صديق|حمد ربــــيع | ي|بــــ |د|
|لمنى

643224 محمود مرىس| زكري| مه زيق|لزق|نوعيتـــ 

83|oo4 شه|بــــ محمد بــــدري عك|رح دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

443467 لفتـــوح|بــــو|ده عىل |زم حم|ح لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

229739 ل|لع|ن عبــــد|لغفور مهر|حمد عبــــد| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

5o65o| يع محمد|حمد ط|بــــسنتـــ عمرو  سكندريه|ل|عه |زر

6384o9 ى محمد محمود زىك حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

752376 ى|دهم محمد عبــــد | لبــــديع حسي  لمنصوره|حقوق 

479|69 حمد|لحميد |لدين عبــــد |ح |حمد صل|عمر  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

77262o لوكيل|لرحمن |رق محمد عبــــد|ط| رن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

78453o عيل|سم|ن |ندى عزتـــ سليم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

25|926 رى|لبــــ|رى محمود عبــــد|لبــــ|محمود عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

338o4| وى|لغز|ح محمد |لفتـــ|رق عبــــد|مصطفى ط |حقوق بــــنه

43993o تـــ وليد قدري محمد | ريه|لم|مي  لشيخ|علوم كفر 

433|oo لسيد سعيد عطوى|طمه |ف |بــــ طنط|د|

|773|6 هيم|بــــر|ح محمود |عمرو صل هره|لق|حقوق 

362|9 هر سليم محمد|دهم م| تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

248828 بــــ|لعزيز غل|م عبــــد|يه هش| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

7624|2 ح زردق|لفتـــ|ن عبــــد|لرحمن محمد شعبــــ|عبــــد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

2|23|8 ى مر|محمد م د|هر يس حسني  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

78o256 حمد منصور|سمي  محمد سعيد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

4|7|64 لجريدى|رص مصطفى طه |حمد ن| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

2296|8 لحفيظ|لحكم عبــــد|م عبــــد|جر عص|ه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

495o29 ن|ه زيد|لل|عىلي محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

832|64 حمد|لنبــــي سيد |مه محمد عبــــد|س| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|64728  سمي  محمود حسن|م|
ئى ن|بــــ حلو|د|
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7o||54 لنويىهي|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|ل |محمود جم زيق|لزق|ره |تـــج

767985 وى|لطهط|لسيد |حمد محمود |هدير  ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

54|544 يف فتـــىح عبــــد  لمجيد عيسوى|ىط عبــــد|لع|رسر عه دمنهور|زر

358|97 ى|متـــ محمد محمد |س| مي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

482232 لعىل عىل|لعىل سيد عبــــد |كريم عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8|6o84 ي عبــــد
لعظيم طلبــــه|مجدي مصطفى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

82|o2 روق سيد محمد|طف ف|محمد ع |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

353o55 للطيف سيد|م عبــــد|عمر حس ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

284783 ي طنط|هيم |بــــر|لد |خديجه خ
ى
وى|لدسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|459o لدرويش|دق |يمن محمد ص|يوسف  هره|لق|ره |تـــج

4232|4 حمد محمد|حسن عىل حسن  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|4666 لحسن|بــــو |ن |رق سليم|هلل ط|منتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|2927 ن|حمد محمد رشدى نبــــه|عمرو  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

829259 ى|تـــه |لعليم شح|لد عبــــد|خ مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|39673 ع|حمد حسن رف|م محمد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

44647 حمد محمد محمود محمد|مل | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o|634 حمد محمد خليفتـــ|مريم منتـــرص  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

885o83 طمه محمد سعد مكرم |ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

83678| مل|د ك|فؤ| صموئيل يوحن دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

4o57|8 لنعيم|لسيد عبــــد  |ن رجبــــ |يم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7o59|2 ه|عمر ع طف فتـــوح عىل طي  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

8|9328 خلود عيد محمود محمد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3465|4 لعوضى|وحيد محمد | دين ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2|383o م حنفى عىل|نس هش| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

68526o د عطيه عطيتـــ|لد فؤ|ئى خ|م| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2488|| ه لطفى عبــــد| ل|لد|لمنعم |مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

352857 لرؤف|لنبــــي عبــــد|يمن عبــــد|يوسف  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

78o53| حمد|هيم سيد |بــــر|رس عىل |ح ي|صل زيق|لزق|ره |تـــج
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324348 ح عليوه|لفتـــ|ح عبــــد|حمد صل| هره|لق|حقوق 

8278o7 حمد|ر محمد |لجبــــ|محمد عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

297|8o لفتـــوح بــــدر|بــــو|رس |م ف|سل| سيوط|عه |زر

8|75|7 لرشيد محمد|محمد يىحي عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

265943 زى|عيل حج|سم|ل |محمد جم ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

787639 د|مر عىل حسن محمد عي|تـــ| دين عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|67|o9 لحكيم|لق عبــــد |لخ|مل محمد عبــــد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

677o39 لعدوى|ئل محمد حسن محمد |و لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|77o| رص مصطفى محمد|لدين ن|ح |صل ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

443226 هيم فرهود|بــــر|هيم محمد |بــــر|ن |رو لشيخ|بــــ كفر |د|

52695o هلل حسن محمد مدئى حميدو|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

424387 حمد|لسيد |طف |هلل فريد ع|عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

864692 لمطلبــــ|حمدي بــــليغ حمدي عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

85255| لعظيم محمد|حمد عبــــد|مي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

2286|7 عيل|سم|عيل محمد |سم|حمد |مريم  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|53|83 لدين سعد فضل محمد|عز  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

49o952 ي حسن عىلي
ملك مصطفى إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

8o7o74 وي|يدي سعد خلف بــــبــــ|ه ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

52o|8| ي محمد محجوبــــ|رس|
ى
ء شوق تـــمريض دمنهور

837326 هيم|بــــر|حمد |لرحمن محمود |عبــــد |هندستـــ قن

|685|5 محمد عمر محمد محمد عزبــــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

267876 وى غريبــــ أبــــومنصور|مصطفى هند ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

||62o7 لملك|ل رمزى عبــــد |جورج كم ى شمس صيدله عي 

35|8o8 تـــ محمد ص| لحميد شلبــــى|بــــر عبــــد|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

2556|4 تـــ لطفى مصطفى|لشح|حمد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

44o754 ى عثــــم|ي ن|لدين عثــــم|ح |ن صل|سمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

|2788o لعزيز|م محمود عبــــد |منيه هش| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

64o359 ه صل لسيد|عيل |سم|لبــــديع |ح عبــــد|ني  زيق|لزق|حقوق 

245565  عبــــد|
ى
لق|لخ|بــــر عبــــد|لج|حمد شوق ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 
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|76668 هيم|بــــر|ء حسن محمد |سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

858248 د|شد عي|سحق ن|م |بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3492|4 دى سمي  صبــــىح مصطفى|ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6o7383 لشيخ|مد |هدير سعد ح ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

85635 ن عنتـــر مهدل موىس محمد|جيه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

923|37 هلل عىل  |ء محمد عبــــد|لزهر| ج|صيدلتـــ سوه

886324 لدين سليم  |لدين محبــــ نرص |م |حس ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

494473 ئى|لكيل|مد محمد |حمد محمد ح| |ره طنط|تـــج

|75525 بــــر|شم ص|سم ه|ندى ق تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

9o6935 هلل محمود |مروه حشمتـــ عطيتـــ  ج|تـــربــــيتـــ سوه

25|982 لحكم نجم|يمن عبــــد|محمد  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

842464 حمد|ح محمد |لفتـــ|محمود عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

8o7566 هلل محمد سيد مهدي|منه  ره بــــنى سويف|تـــج

8443|7 لعظيم|لدين عبــــده عبــــد|ر مىحي |مي ن|سو|حقوق 

227o55 لح|مح محمد عىل ص|محمد س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

26o|84 لجزيرى|لمؤمن فوزى |عبــــد| رن ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

647726 ى  هيم|بــــر|لسيد |زينبــــ محمد خرصى زيق|لزق|بــــ |د|

426497 ظه|بــــ|هلل عمرو فتـــىح حسن |منتـــ  سكندريه|ل|صيدله 

6446o7 تـــ|يمنى عزتـــ محمد محمد شتـــ لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

63o36o لسيد فوده|هلل محمد محسن |سيف  زيق|لزق|حقوق 

2556o لد محمد محمود|هند خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

482|35 حمد|جي محمد |لسم|يوسف محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|5237 حمد فرج|يه سيد | ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|663|9 لرحمن|لحميد عبــــد |حمد محمد عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|3o745 ى سيد عىل محمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

676996 ن|هيم عثــــم|بــــر|ن |محمد عثــــم لمنصوره|حقوق 

256387 لخليفى|هيم |بــــر|مصطفى صبــــيح  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8|7996 ى|حمد رمض| ن خلف حسي  ي|علوم 
|لمنى

543o46 |وى |لص|هر محمد |آيتـــ م
ى
ق لصي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

3|5477 هيم|بــــر|م |لسل|عبــــد| طمتـــ رض|ف تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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773795 صف|ء عطيه محمد ن|لد عل|خ عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

222889 لنويىهي|حمد |ده عىل |عىل حم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

449o9 هيم|بــــر|هيم عوض |بــــر|رجريتـــ |م ج|بــــ سوه|د|

28|764 م محمد يوسف موىس|محمد هش دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|699|o هر|حمد محمود سيد ط| ن|حقوق حلو

7o6368 لسعيد|لحميد |ج  عبــــد |هند ن لمنصوره|بــــ |د|

|6o5o8 مد|شد ح|د ر|لرحمن عم|عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

529728 در|لق|فوزى محمد فوزى عبــــد ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

2|5|42 بــــرى|لج|حمد |ن |دهم رمض|عىل  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

242577 حمد|دى |لن|حمد |لد |هيم خ|بــــر| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

44||26 تـــ عبــــد| د يوسف أحمد|لجو|مي  لشيخ|علوم كفر 

34398 م محمد رمزى محمد موىسي|هش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

836589 رون|م ه|مروه محمد عل دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

758779 لعظيم|هلل عبــــد |مؤمن وصفى عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|3o349 رق محمد عىل|ء ط|ل| ى شمس|د| بــــ عي 

9o52|3 عيل |سم|خلود عىل محمد  ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

8|3o47 ي بــــولس|ميل د فريد بــــشر ره بــــنى سويف|تـــج

7o48|4 ج |لش|سمي  محمد موىس | رن زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4o5642  كريم| هن
ى
عمرو محمد صدق لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

75|2o9 لرحيم محمد|مدحتـــ عبــــد | سم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7888|9 ح حسن عوده|خلود صل لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

269676 ى عل ن|لعري|د |لدين فؤ|ء|حني  شمون|نوعيتـــ 

45559 بــــ|لوه|د تـــوفيق عبــــد |حمد فؤ|د |فؤ ن|هندستـــ حلو

66757 ى ربــــيع ملك ربــــيع حسي  لفيوم|نوعيتـــ 

59447 ي محمد محمود عويس
مصطفى ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

688893 لبــــسيوئى|لسعيد عىل |لسعيد عىل | لمنصوره|علوم 

779|46 حمد|ح |لفتـــ|ئل عىل عبــــد |م و|ر زيق|لزق|بــــ |د|

822|52 نهله منصور جمعه محمد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

7o|794 حمد خليل|د |م محمد رش|هند عص زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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89o333 هلل  |لدين فتـــىح عبــــد|د|هلل عم|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|56457 ى ص|مصطفى محمود حس لح|ني  هره|لق|ره |تـــج

7o2879 بــــو|دى محمد عىل |له|دى مسعد عبــــد |له|عبــــد 
لبــــ| ط

دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

45579 تـــ مصطفى|ن بــــرك|محمود زهر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o6763 لكريم|لكريم محمد عبــــد|يه عبــــد| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

57777 ى فول عبــــد  فظ|لح|زمزم حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

352227 سيد محمد سيد حسن ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|44o95 لرحمن|ل عبــــد |بــــسنتـــ محمد كم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|7522 لخي |بــــو |لمسعد محمد |سلىم ممدوح محمد  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6o7538 ل|لجم|ن |حمد سليم|سلىم  |بــــ طنط|د|

23278| لكريم حسن خليل|رص عبــــد|ن| لي|د ى شمس|زر عه عي 

452755 لشو|لرحمن |لسيد عبــــد|عمرو  لمنصوره|حقوق 

7556|2 ف عبــــد |سمر  لمنعم محمد|رسر تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6o49|| لشيخ|هلل أحمد |د |ء أحمد ج|شيم ط|بــــ دمي|د|

8249o ء حسن خليفتـــ محمد|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43|998 يف ص لح محمود عىل|ملك رسر |ره طنط|تـــج

437624 ر|لعط|ن |لحسينى محمود سليم|حمد | لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

6467o3 شم|هلل ه|هلل محمد عبــــد |محمد عبــــد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

2497|4 لشيخ|لعزيز محمد |هلل محمد عبــــد|منه  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

544339 عيل|سم|ن مدحتـــ محمد خليل |يم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

623644 آيه سعد محمد فرج غنيم لمنصورتـــ |تـــمريض 

9o42o8 حمد |محمود محمد محمود  ج|ره سوه|تـــج

782o43 ل|لع|لحميد عبــــد|لسيد عبــــد |م |ريه زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

5|795o تـــ محمد محمد عىل عبــــ| دتـــ|مي  بــــ دمنهور|د|

69o3|| ى |يه | |لعر|حمد حسي 
ى
ق لشيخ|بــــ كفر |د|

3378o7 هيم|بــــر|لسيد |هلل |رص عبــــد|لن|م عبــــد|سل| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

45oo6 لمنصف محمود|محمود هيثــــم عبــــد ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

|34484 مريم سعد قدوس بــــخيتـــ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4227o3 لم مصطفى|حمد محمد س| سكندريه|ل|طبــــ 

9|38|7 ئى مفيد عزيز |دير ه|بــــ| سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 
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44o759 هيم|بــــر|سم |ل ق|منيه سمي  جم| لشيخ|بــــ كفر |د|

838928 ى|جر نرص سيد |ه مي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

79233| لسيد|لسيد محمد |محمد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

6|98oo لجعيدى|وجيه حسن | حمد رض| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4426|3 دق حسن|ح ص|سهيله صل سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

236423 هيم محمد|بــــر|سلىم محمد  هره|لق|بــــ |د|

479|85 ع|لشم|حمد |لسيد |يوسف حسن  سكندريه|ل|هندستـــ 

8o|655 ي عبــــد|جه
لحكيم|د نبــــيل مصطفى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

7623o8 ى |حمد |زن محمد |م ف|لصو|مي  نوعيتـــ بــــور سعيد

53oo42 ي محمد حسن وزير|محمود يشي عبــــد
لغنى ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

تـــ|بــــ لبــــحي 

8684o4 ى|لرحمن محمود عبــــده حس|عبــــد ني  ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

522o99 لسبــــىك|حمد |لسعيد سيد |ء |سم| ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

|383|8 ى|زم ن|يوسف ح ج  حسي  ى شمس هندستـــ عي 

778484 فظ يحن |يه نبــــيل ح| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|4|83 عيل مصطفى|لحميد إسم|ء سعيد عبــــد |أسم لشيخ|عه كفر |زر

76862| ن محمد|حمد سليم|ريج | عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

8o754| بــــ|لوه|شور رجبــــ عبــــد|محمد ع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2|5888 |هيم حن|بــــر|طف |ره ع|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

228934 وى|لششتـــ|ل |سلىم مجدى محمد جم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

63557| ي|ن ممدوح محمد عبــــد|نوره
لغنى زيق|لزق|طبــــ 

78232o م محمد يوسف|محمد عص زيق|لزق|نوعيتـــ 

646||5 لشى|تـــه |دل شح|مصعبــــ ع حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

|54387 لسيد|حمد |محمد سيد  ن|هندستـــ حلو

4|76|4 دم|زى |لسيد غ|لسيد مسعد |بــــسمه  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

342338 ى | تـــ حسي  لمحسن|حمد محمد عبــــد|مي  عه مشتـــهر|زر

|235|6 ضى|لق|م |لسل|حمد عبــــد |بــــ |يه|هلل |عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4|824o زي|لمغ|م حسن عىلي |حس ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

87o737 ء عويس يوسف محمد|رس| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

48o28 دى محمد|كريم محمد ن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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852|6 لحليم|كريم محمد عىل عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3675|6 تـــه|مد محمود شح|تـــم ح|ح| ند |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

675593 لصديق|ض |هيم ري|بــــر|م |محمد حس لمنصوره|علوم 

4424|6 هيم|بــــر|هلل مصطفى |هلل تـــوكل عبــــد|عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

362o26 ر|هلل مز|م يوسف عبــــد|سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||9o49 ء معوض محمد معوض|لدين عل|ل |جل ى شمس حقوق عي 

5|7642 لعيش|بــــو |لعزيز |ل محمدعبــــد |ء كم|ل| علوم دمنهور

49764| سعد|سم حليم |ندى ح|س |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

875982 لد محمد خليل  |عمر خ ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

43|67o لجليل فرج|مصطفى مصطفى عبــــد  |صيدله طنط

|379o5 لعظيم محمد عىل|هيم عبــــد |بــــر|زن |م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8467oo حمد عزتـــ عىلي محمد| ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

3|9|29 بــــر|هلل ص|ر صبــــرى عبــــد|من ى شمس|تـــج ره عي 

8|7|82 لي|حمدي فهد بــــهد| رض ي|بــــ |د|
|لمنى

44o579 ي|ن فرج ري|سمر رمض
ض مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

822275 جر محمد سعد محمد|ه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

492683 لرحمن|لمول عبــــد |د |شور محمود ج|ن ع|مرو ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

528|74 لعزيز محمد|عيل عبــــد |سم|نشأتـــ  بــــ دمنهور|د|

79|o9o ى|لسيد رزق |لسيد |هيم |بــــر|يه | وى|لجي  زيق|لزق|بــــ |د|

4822o3 قوىسي|لشي|محمود نزيه محمود حسن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4443|6 |لنبــــى |رى عبــــد|لبــــ|هلل عبــــد | |ره عط|س
ىط|لبــــس

|ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

54|9|9 لشقره|محمد محمود محمد جمعتـــ  عه مشتـــهر|زر

63633 ى ن|ي لبــــر|حمد عبــــد |دى |سمي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

64942 ى|محمد ر ضى محمد حسي  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

68o2|9 ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|طف |ن ع|يم| لمنصوره|طبــــ 

5522| حمد|ح |مصطفى صل| لي|د تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

88|o63 د عىل حسن |هبــــه عىل مر سيوط|بــــ |د|

4288|| لبــــر|هيم عبــــد|بــــر|محمد حسن محمد |نوعيتـــ طنط

536385 ن محمد خميس محمد ربــــيع|نوره عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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29363| |لبــــ|لسعود عبــــد|بــــو|حمد حمدى |
ى
ق تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

|32|32 لحليم|خلود محمد محمد مني  عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

7585o8 لحليم|س عبــــد|ل عبــــ|لع|نىه عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5||59| لديبــــ|ىط |لع|متـــ محمد أحمد عبــــد|س| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|2844| |لعزيز عبــــد |لدين عبــــد |م |لرحمن عص|عبــــد 
بــــ|لوه

هره|لق|ره |تـــج

765645 زم محمد مصطفى محمد شلبــــى|ح بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

879457 حمد تـــوفيق بــــخيتـــ |طمه |ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

459|8o ن|ن سيد سليم|هر سليم|يه ط| سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

6o|6o| ن ملوتـــ|لونيس سليم|ن عبــــد|سليم| دين |بــــ طنط|د|

6883|4 وى|لبــــشل|لسيد |لرحيم |ر وجيه عبــــد |من لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

766724  |م
ى
|بــــر|جد ممدوح دسوق

ى
هيم دسوق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

48|o26 زيه|بــــو ج|هيم |بــــر|نور |لدين |ح |صل| ند ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

487o95 وش|وى محمد ش|حمد محمد هند| سكندريه|ل|بــــ |د|

857488 لحميد|ح عبــــد|لفتـــ|ل عبــــد|معتـــصم جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

47574o دل كرم بــــطرس|تـــي  ع|فلوبــــ سكندريه|ل|ره |تـــج

25|o4| يف حسن | بــــو شنبــــ|حمد رسر |ن طنط|سن|طبــــ 

775378 ئ  محمد فهيم|لد محمد رج|محمد خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

498288 لرحمن رسور|لتـــ مصطفى محمد عبــــد|ه معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

8|2225 هلل يوسف|مريم حبــــيبــــ حسبــــ  ي|بــــ |د|
|لمنى

34555| لسيد حسن|ليىلي محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

63248| عبــــل|سم|تـــ محمد |لشح|ن |ده عثــــم|غ زيق|لزق|بــــ |د|

232939 لرحيم|لرحيم محمد طه عبــــد |منيه عبــــد| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

756|85 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

456325 حمد عىل|ل |لع|كريم محمد عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8||o87 ي محمود|جح ر|لرحمن ن|عبــــد
ضى ره بــــنى سويف|تـــج

696593 عىل محمد مصطفى عيطه ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4|8oo6 حد|لو|ر محمد محمد محمد عبــــد |من لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

267529 ى عبــــد|ي در|لق|ح محمد عبــــد|لفتـــ|سمي  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

8o2|85 ى عمر عبــــد|ي للطيف عمر|سي  ي|عه |زر
|لمنى
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758o83 بــــ|هيم دي|بــــر|حمد |وليد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

4322|9 ف ه|جنه  لعيص|شم |رسر |نوعيتـــ طنط

762655 لحميد محمد سليم|هيم عبــــد |بــــر|حمد | بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

69845o حمد|خديجه مصطفى جميل محمد  لمنصوره|بــــ |د|

6o644| لبــــقري|ح |محمد يوسف صل لمنصوره|طبــــ 

67649| لعزيز|حمد عبــــد |حمد محمود |تـــسنيم  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4877o| لسيد أحمد|ن سعيد خميس |مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

534585 ح محمود|لفتـــ|رق عبــــد|منيتـــ ط| سكندريه|ل|حقوق 

9245o8 ف نصيف ش|بــــيتـــر  كر  |رسر ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

5o9866 محمود سعد فريد محمد عه دمنهور|زر

646284 لعوضى|محمود عىل | رويد ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

543|88 ن|محمد عثــــم| ء رض|رس| عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

7o8268 هلل|حمد محمد محمد فضل |يدى |ه ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

8o5294 مخ|لش|لمجيد |مخ عبــــد|لش|عمر  حقوق بــــنى سويف

5o8|58 ى شه|ل|ن محمود |ن رمض|نور بــــ|مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

6o|238 لسكرى|مريم محمود محمد حسن  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|3o892 ى سعد  ى |حسي  حمد|لدين حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

6||775 ف عبــــد|بــــسمه  ج|حمد در|لعزيز |رسر |تـــربــــيتـــ طنط

|74637 لمول|لمول مني  عبــــد |بــــ عبــــد |ربــــ |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

7o5728 ىس|لبــــل|حمد |لعدل |مه |س|محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4|3859 ى|فتـــىحي  ف فتـــىحي عجي  رسر |ره طنط|تـــج

25839| لعليم وهبــــه|محمود عزتـــ عبــــد ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

9o|832 ي
لعظيم محمد |حمد عبــــد| |دئى ج|بــــ سوه|د|

492|8 ده|حمد محمد حم|يتـــ محمود | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

273|23 |ل|منى 
ى
مي  مني  شوق وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

896|33 ن متـــول عىل متـــولي |نوره ج|ره سوه|تـــج

685989 ى|لسل|هيم عبــــد |بــــر|ء جمعه |سم| م عوضي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6|||29 ى بــــرك|لرحمن س|عبــــد  تـــ|مح حسي  |ره طنط|تـــج
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9|3727 ى  رزق | مي 
ى
هلل  |ممدوح صدق سيوط|ره |تـــج

5762o لم|ضى درويش س|نهله ر دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

925|o6 يمن نجيبــــ مجلع |د |مر ج|بــــ سوه|د|

4974o| أحمد نظي  متـــولي| ر|ي |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

4952o3 يد|لسيد ز|حمد |يوسف محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

262o84 ى|حمد |لد |خ لسيد بــــحي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

3525o2 ي|محمد ع
دل سعيد مصطفى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

328899 |محمد محمود عفيفى محمد علم |حقوق بــــنه

892o8| ى عبــــد|بــــتـــه| ي |لر|ل عىل حسي 
ضى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

سيوط|ئ 

4||986 ف محمد ممدوح جعيصه|هلل |عبــــد رسر |ره طنط|تـــج

77969 م مسعد مني  محمد|عص د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

238983 ره محمد مصطفى محمد محفوظ|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8774|2 ى|م لرحيم  |ح سيد عبــــد|ر صل|هي  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

636672 لسيد|لسيد عىل |مه |س|رس |ف ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

2648o|  |بــــر|ن |يم|
ى
حمد|هيم محمد صدق ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

88|995 لس  تـــه حبــــيبــــ |مه شح|س|كي  سيوط|ره |تـــج

75425| لسيد|طمه جمعه محمد |ف تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

3|8693 لعزيز|تـــ محمود عبــــد|نىح  نش| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

42497| فظ|لح|فظ محمد سمي  عبــــد |محمد ح سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

25|544 لسيد فليفل|لسيد عطوه | تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

2362o5 لدين|مريم محمد سعد عز هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

2|3o26 ي|ر
بــــدين|بــــدين عىل ع|ع| ئى ى شمس|تـــج ره عي 

22574o لرحمن|حمد عىل عبــــد|د |زي هره|لق|ره |تـــج

9oo962 ي
هر محمد |لظ|ظم عبــــد|ك| دئى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

37|997 ه لدين|ن حسن محمد سيد محمد مىح |مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

772645 بــــوزيد|هيم |بــــر|لسيد |م |ر عص|من زيق |لزق|تـــمريض 

233994 ى|ل محمد سيد ي|بــــل سي  ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

87|564 جي محمد|م حسن ض|حس لمنصوره|حقوق 

267437 مر|ن ع|ء وجيه سليم|حسن | معهد فنى تـــمريض بــــنه
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92654 لد مىك ضيف|مريم خ عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

7668o محمد محمد| لرحمن رض|عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

84|3|7 زي|لحميد مغ|لحميد فتـــىحي عبــــد|عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

78772|  |لشو|لسيد محمد |محمد 
ى
عيل|سم|دق ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

894425 م عىل محمود |لسل|لبــــنى عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

753859 ى |سلىم سيد محمد  حمد رسي|مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

267oo9 شه|ميه محمد محمود محمد عك|س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

546677 |م |لسل|م عبــــد ربــــه عبــــد|لسل|ء عبــــد |شيم
ر|لنج

سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

49|275 ي
لدين محمد محمود موىس|بــــدر| دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|4352 رس محمد عىل سيد|مريم ي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

43o224 ن بــــدوى خليل|هلل شعبــــ|نىح  عبــــد| |علوم طنط

25|56o ق|دى |له|ح عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد وى|لشر لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

476o82 لسيد محمود|ر مصطفى |مي سكندريه|ل|ره |تـــج

4|4|79 هلل|طر مصطفى عبــــد|مه محمد خ|س|ء |ول |نوعيتـــ فنيه طنط

26o242 ى س|ي حمد حبــــيبــــ|م |سمي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

449462 لقلىل|حمد |لرؤف سيد |متـــ عبــــد |س|لد |خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

77292| لمجيد|لجليل عبــــد|ل عبــــد |حمد جم| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

7o8oo3 |لعل|بــــو |روق شفيق نرص خليل محمد |محمد ف لمنصوره|حقوق 

263|69 ر محمد محمد شلبــــى|نه| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6oo3o4 حمد خليفه|لمنعم |م عبــــد |حمد س| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

756|o3 ى عبــــد| ح|لفتـــ|مل عطيه حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

446862 حمد|لسيد |حمد |لسيد |م |حس ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

75886| لمجيد سنوىس|لعزيز عبــــد |ر عبــــد |عم |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

83794 |لبــــ|ح عبــــد |هيثــــم سيد صل
ى
ق بــــ بــــنى سويف|د|

69o2|5 لمقصود|هيم عبــــد |بــــر|رس |حمد ي| لمنصوره|بــــ |د|

835866 هيم|بــــر|لسميع |ده عبــــد|زينبــــ حم ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

339745 ى محمد |ي هيم ذىك|بــــر|سمي  |ره بــــنه|تـــج

26|66o تـــ فرج|لشح|م |حمد عص| |طبــــ بــــنه

|27o73 |لدين وف|مه مصطفى عز|س|ضىح  ى شمس|تـــج ره عي 
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77492 عيل مطر|سم|محمد مصطفى محمد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

68523o لغنى محمد|م عبــــد |ئى محمود س|محمد ه لمنصوره|بــــ |د|

889955 ين محمد محمد  حمد |رسر رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

2|3445 م محمود محمد|حبــــيبــــه هش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|5o|9o ف قرئى محمود عبــــد |حمد | لقوى|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

856||8 ي محمود محمد 
حمد|مصطفى دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4|8958 حمد|لسيد |لسيد |حمد | |حقوق طنط

4386o2 يف|بــــو |لد محمد محمد |خ لعز رسر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

348|99 لخول|مد |د محمد ح|طمتـــ عو|ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

824764 لس  مه لويز ذىكي|س|كي  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

42437o وى|لص|بــــر |وى ج|لص|محمود  سكندريه|ل|عه |زر

2|6825 هيم محمد سيد لطفى|بــــر| |دين ى شمس|تـــج ره عي 

7o5o9o د عىل سنبــــل|مه محمد رش|س|حبــــيبــــه  هره|لق|م |عل|

4o6836 مرىسي| لعل|بــــو |ل |هلل محمد كم|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

286389 حمد عىل قشوه|عىل  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

445|82 م|در رمزي حلىمي ف|نوبــــ ن|أبــــ لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

233327 ى مصطفى بــــغد|م |ل حس|م| دي|لدين حسي  هره|لق|بــــ |د|

|6o727 يف | ر محمود|حمد مختـــ|لشر ى شمس|تـــج ره عي 

2236o4 لق محمد|لخ|يزه عطيه صبــــىح عبــــد |ف ن|بــــ حلو|د|

2|7|54 د ممدوح محمد عبــــيد|يه فؤ| هره|لق|حقوق 

48o225 هلل حبــــلص|عمرو أحمد محمود عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

33575 ى|سلىم حم ده محمد حسني  ن|تـــربــــيتـــ حلو

449335 ش|ن |حمد رمض|عمر  بــــي|لشر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

5426|2 ن|در سليم|لق|ل سعد عبــــد|ن كم|يم| |حقوق طنط

49|584 م|لبــــر|م |لسل|د حمدى محمد عبــــد|عم |ره طنط|تـــج

259o53 ف ك|نس | لعظيم|مل عبــــد|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6955o5 ع|در شج|لق|لمعىط عبــــد |ن محمد عبــــد |يم| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|45976 ح|لفتـــ|ح سيد صبــــح عبــــد |ن صل|نوره هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

53o|75 ن عىل|هيم شعبــــ|بــــر|ء رفعتـــ |دع بــــ دمنهور|د|
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636453 مه|دل نجيبــــ سل|حمد ع| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|47347 حمد|د |لدين محسن فؤ|سيف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

85o884 ف يشي محمود|هدير  رسر صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|4o6| ئيل جورج شفيق حبــــيبــــ|مهر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

889745 لرحمن عىل محمد سيد |عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

342535 حمد حنفى محمود|م |سل| ى شمس حقوق عي 

9o|976 لسيد |زى |محسن حلىم حج ج|بــــ سوه|د|

836694 فتـــ مجدي ميخ ئيل بــــقطر|مي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

379|4 لمنصف|د حمدي مصلح عبــــد|عم ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

47|o4 بــــ|هلل طه خط|م عبــــد |ريه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8838o9 هر محمود|لظ|حمد عبــــد |مريم  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

439333 ن|لسيد سليم|ء محمد فريد محمد |رس| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

92497| حمد حسنى سليم محمد | ج|حقوق سوه

862423 طف محمود محمد|ن ع|سوز |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

2|6365 لدرس|حمد محمود |لدين محمد |م |زن حس|م ى شمس|تـــج ره عي 

37797 بــــورسيع|لعزيز |طمه حمدى عبــــد|ف هره|لق|بــــ |د|

69487| |لنج|بــــو |حمد |ح محمد |لفتـــ|حمد عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

882o56 روق محمد  |لرحمن محمد ف|عبــــد سيوط|ره |تـــج

239687 ف |نهي   هيم غريبــــ|بــــر|رسر هره|لق|حقوق 

443799 نشوى عىل محمد عىل عىل تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

527|46 ي نج|
ى
لمحسن|ح عبــــد |دهم شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7646o9 لسيحيىم|وى |لفرم|ل حمدى |مي  جم| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

279837 ى حكيم| جورج زكري| جي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

337o89 حمد|د |محمد رش| دين عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

|23|2o |لعل|بــــو|س |دل عبــــ|ء ع|دع م بــــنى سويف|إعل

4|33o6 هلل|حمد سعد سعد عبــــد| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3374o6 ل سعيد ملوكه|مريم كم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

69|o98 عيل|سم|لحق |د |حمد محمود ج| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

36985| ى  ي|جنتـــ مجدي محمد حسي 
لتـــوئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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4|22|3 لدح|لعجىمي |محمد عىلي  |بــــ طنط|د|

5466o| ى م|ي لمنعم محمد جمعه|هر عبــــد |سمي  سكندريه|ل|حقوق 

262737 زن عىل سعد سويلم|م |ره بــــنه|تـــج

|32792 حمد|ر سيد محمد |من ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

794o82 مه|لعظيم سل|مه عبــــد|ىط سل|لع|محمود عبــــد 
 دبــــور

| بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|57749 ى|ء محمد حسن |رس| مي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8ooo82 ي عط|محمد 
ف عطيفى ي|رسر ي|طبــــ 

|لمنى

9ooo|o لسيد |حمد نبــــيل ذىك | ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

35o967 لمؤمن|ن عبــــد|ن وصفى رمض|رمض ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

323o|5 ى|سلىم سمي  ه شم حسي  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

5o7935 در محمد حسن|لق|سميتـــ محمد عبــــد تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

54o4|4 ل محمد|لمول هل|دم عبــــد |أمينه  سكندريه|ل|بــــ |د|

343|o| محمود محمد فرج| ن رض|يم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

362|75 ىط|لع|لمقصود عبــــد|ل عبــــد|لرحمن جم|عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6956o| لمرىس محمد فوده|رق حمدى |ن ط|نور تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

63834| لسيد محمد|مح محمود |مه س|س| زيق|لزق|حقوق 

25536| ه|لل|حمد عبــــد|عيل محمود |سم|يه | تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

28o|88 لحميد محمود|مه عبــــد|س|يوسف  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

2o|o6 لرحمن سعيد سعد فهىمي|عبــــد  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|34|o8 رص عبــــده محمد|محمد ن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

543767 ن|لعري|د مبــــروك عىلي محمد |زي لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

||9298 جورج سمي  وهبــــه| ري|م ى شمس هندستـــ عي 

23539o رى|لمغ|م سليم |هلل بــــس|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

424972 ى مهر|محمود  ن|حمد حلىمي حسي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5||4o4 لسيد محمد حجر|لسيد عىل | بــــ دمنهور|د|

7o9233 ن|نور عثــــم|م عمر |ر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62298 د سيد جمعه محمد|جه لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف
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324943 لعظيم محمد|لد عبــــد|عمر خ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

4|9o7 ن محمد|لدين شعبــــ|ح |حمد صل| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4889o3 وى منصور|لص|لفضل |بــــو|هلل |ء عبــــد|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3373|2 وق محمد  ح|لفتـــ|حمد عبــــد|رسر ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

6826|9 حمد|لد سعد |ره خ|س لفيوم|هندستـــ 

248938 لربــــ|د|لعزيز ج|ء سمي  عبــــد|ل| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|5399 حمد|للطيف |عمر نرص عبــــد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

4|4263 ى محمد حج بــــ|يمنى حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

223323 دى سيد|لن|كريم حسن محمد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

878686 ن محمد |ء رفعتـــ عمر|ل| سيوط|تـــربــــيتـــ 

9|5445 ى لشهيد|يز عبــــد |وليم ف| مي  سيوط|بــــ |د|

857442 رق محمود محمد|حمد ط| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

79|789 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|لسيد | |نور زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

37257 لصمد|ء سمي  محمد عبــــد |شيم ى شمس|د| بــــ عي 

7544o2 لرحمن عقل|لكريم عبــــد |ن عبــــد |يم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

78o|4| حمد فتـــىح محمد محمد دعبــــس| زيق|لزق|حقوق 

867|4| حمد|هر |لط|لدين محمد |ل |بــــسمه جم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5o65o9 حمد خليل|حمد محمد |خلود  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

898839 حمد |بــــوبــــكر محمود |ء |سم| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

327|99 ي|ر
ش|لدمرد|بــــر |عيل ج|سم| |ئى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o9o32 لحميد محمد|نور محمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6|8745 ى|حمد |حمد كرم | بــــو حسي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

686276 ي|فظ |م محمد ح|وليد حس لحلوج  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

852959 ي خ
لد عىلي|خليل مصطفى ي|تـــمريض 

| لمنى

8|4354 |بــــيشوي سعيد شخلول حن ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

2|8755 |ل محمود عط|مصطفى جم وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

8o7273 دل عىلي حسن|حمد ع| ره بــــنى سويف|تـــج

243565 ح|لفتـــ|هلل عبــــد|جر ممدوح عبــــد|ه ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط
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6|3585 صم|آيه سعيد محمد ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

336929 لسيد|د |تـــ محمد رش|محمد عرف دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

4994|2 د|لجو|لعزيز عبــــد|ر عبــــد|لستـــ|ء عبــــد|هن ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

7o39o6 م|م|ل|ره مجدى عزتـــ عىل |س تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

822292 ى | ى|حمد حسي  حمد حسي  سيوط|ره |تـــج

239383 ن محمد|دى محمد عثــــم|له|دين عبــــد|ن هره|لق|ره |تـــج

|4262 ى ج|لدين |لد نور |سل خ|بــــ د|مي  هره|لق|ره |تـــج

|7o752 مد عىل|حمد محمود ح| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

867449 ج عمر|لحج|بــــو|ن وهبــــي |لقم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

785o88 ود|لسيد عىل حسن مه|حسن  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

68485o لسيد حلىم تـــوفيق عمر| |رش لمنصوره|بــــ |د|

257343 وى|لص|هيم |بــــر|لسيد |ملكه  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

767892 هيم موىس|بــــر|رق |ء ط|رس| ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

8|5298 لحميد|طف رجبــــ عبــــد|ندي ع ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

483478 حمد عىل خليل|ء يشى |سم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

335865 ن|ء سعيد حسن سليم|ل| ى شمس|د| بــــ عي 

23o4o4 لسعود|بــــو |لسيد طه |كريم محمد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|6||2| حمد مصطفى محمد|ء |رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

284584  حسن |س|م 
ى
ألبــــيض|مه شوق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

26|988 ى بــــ|محن  مجدى ح |ش|مد لبــــيبــــ حسي  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

246o97 لمهدى|ن |مصطفى محمود سليم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

348638 وى|حمد محمد فرم|جد |محمود م ى شمس|تـــج ره عي 

27|o59 حمد رسور|سعيد | رن ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

753972 طمه محمد مصطفى عطيتـــ|ف عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

679|62 ز|لبــــ|دل محمود |محمود ع لمنصوره|حقوق 

4926|4 حمد هيبــــتـــ|ر |لستـــ|ح عبــــد |لفتـــ|عمرو عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

685486 لعيوىط|لغريبــــ |روق |هيم ف|بــــر| |لي|د لمنصوره|بــــ |د|

5o662o هلل محروس محمود محروس محمود|منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

544257 لمرمي|هيم محمد |بــــر|ن محمد |يم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|
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6oo962 ه عبــــد| ج عىل|لح|ح |لفتـــ|لحميد عبــــد|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

699485 م|لسل|حمد عبــــد |حمد يوسف | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6oo794 ي|لحميد |م محمد عبــــد |لسل|رحمه عبــــد  لشوج  هره|لق|ر |ثــــ|

64|52| د|لمطلبــــ مر|ء محمد عبــــد|لزهر| زيق|لزق|بــــ |د|

9|o4|8 لسيد عىل عبــــد ربــــه |م |سل|ل|سيف  ج|حقوق سوه

8|8||2 ي |لرحمن محمد ن|عبــــد عيل|سم|ج  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

9|o|4o رع |ل ز|مح سوري|دى س|ف قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

|4247| بــــو مسلم|طف محمد |ندى ع ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

698372 ن ىط سنور|لمع|بــــو |محمود محمود | مي  لمنصوره|حقوق 

684394 ى حسن|حمد حس|محمد محمد  ني  لمنصوره|هندستـــ 

68|7|6 لمتـــول عطيه|لحميد |محمد سمي  عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

4|5464 له|بــــو غز|حمد محمد |عىل محمد  لمنصوره|حقوق 

858387 مني  رشدي عوض| ري|م ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

7848o محمد مزيد محمد مزيد هره|لق|علوم 

|36|54 ن|جر مصطفى عيس محمد عثــــم|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

263839 حمد حسن محمود|مل | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

359338 |ن عبــــد|بــــ عثــــم|يه|
ى
لمجيد دسوق |بــــنه| هندستـــ شبــــر

848658 حمد|ح |هد محمد تـــمس|مج ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

|59897 تـــ|حمد محمد مهدى بــــرك|نىه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4627o6 در محمد دهيم|لق|لسيد عبــــد|حمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|634 |لعل|بــــو |سل |سل بــــ|ئشتـــ بــــ|ع بــــ بــــنى سويف|د|

338o7o ئى خليفتـــ|مر كرم|محمود ع هره|لق|ج طبــــيع |عل

786o22 حمد|م رجبــــ محمد |م|ء |رس| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

25|28| لبــــردينى|لعظيم |حمد عبــــد|محمود  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

278332 م|لحميد عز|محمد مصطفى عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

8o8226 ى|عزه رمض ن جمعه حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

75|36| مح عىل مسعد عليوه|لدين س|عىل  ره بــــور سعيد|تـــج

|56423  |عمر عبــــد 
ى
لسيد|للطيف شوق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42898 حد|لو|حمد مصطفى عبــــد|مريم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

499833 ي عبــــد |ء ه|ل|
لحليم محمود شيحه|ئى هره|لق|م |عل|
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5o377o لمنعم جمعه محمد|ء عبــــد |لمنعم عل|عبــــد  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

6|2559 دى مصطفى مسعود|له|عىل محمد | دين |حقوق طنط

9o9478 ى |ر ع|من تـــ |لزي|حمد محمد |دل حسي  ج|بــــ سوه|د|

32|279 حمد|مد عوض سيد |حمد ح| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

2|7739 ى ر|رو ى|شد ص|ن وليد حسي  لحي  ى شمس علوم عي 

643386 لرحمن|حمد محمدعبــــد |هبــــه محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

4o5232 ف |محمود  ر|لغف|حمد عبــــد |لسيد |رسر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

27o343 هلل خميس|هلل عبــــد|مه عبــــد|س|هلل |عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

54|o47 بــــه|لسميع محمد دو|هر عبــــد|حمد محمد ط| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

793o2| ه يوسف طه قن| وي|مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5|6372 ى شح|هدى حس ى|ني  تـــه حسي  عه دمنهور|زر

5o9o59 ى|ل |هلل عفيفى جم|عبــــد  لدين محمد حسني  طبــــ بــــيطرى دمنهور

4445| حمد حنفى محمود|ء |رس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

238924  عبــــد |
ى
ن|هلل رسل|يه محمد شوق ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4|7|oo ئى|ليم|لسيد محمد |حمد يوسف | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|34749 ى سعودى ى عمرو حسي  حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

83o52  عىلي ف
ضل عىل|مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8|454o ى روفيم ذىكي|ذىكي ص| مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

45|545 ن مصطفى|م سليم|لسل|محمد أحمد عبــــد ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

75|44o ه  روق محمد عيد عوض|مه ف|س|ني  ره بــــور سعيد|تـــج

4o6474 ى ص لح|فرحتـــ سعيد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

337356 هيم|بــــر|شد |هيم ر|بــــر| |ن|ر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|622o8 ي|م |عىل عص
حمد عفيفى ن|هندستـــ حلو

52o78o تـــ رض لسيد|ضيف محمد عبــــد | أمي  عه دمنهور|زر

677|9 روق ذىك|دل ف|يوسف ع لفيوم|علوم 

36|2o مر|لحكيم محمد ع|ده مجدى عبــــد|غ هره|لق|حقوق 

363227 دق روس|مرقص مدحتـــ ص وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

273549 بــــر محمود|رص ص|لن|محمد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

876747 ديبــــ حبــــيبــــ |رك سمي  |م سيوط|ره |تـــج
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727|6 زى|لحليم حج|ن عبــــد|محمد رمض لفيوم|حقوق 

2924| ن محمود|هلل سيد رضو|عبــــد لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

482967 لسيد معوض|هيم محمد |بــــر|هلل |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33228 هيم|بــــر|ل محمد |لع|حمد عبــــد|م |وس ن|علوم حلو

69|492 ى فوزى عبــــد | نور لمقصود|حسي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5|4o46 ن عسل|حمد مصطفى فرح|بــــسنتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

33435 هيم محمد|بــــر|ره سيد محمد |س كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

64848o لحكيم حسن سلىم|كر عبــــد|حمد ش| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

75|873 ن|هيم عىلي بــــدر|بــــر|حمد |د |زي ى شمس حقوق عي 

|573|9 ف سل|منى  حمد|مه محمد |رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|8843 لم|لعزيز جمعه س|مروه محمد عبــــد  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

4522o9 دهم محمود جبــــر يوسف جبــــر| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

853768 ى دق مجىلي|ممدوح ص| كرستـــي  ي|هندستـــ 
|لمنى

6|382 دى حميده|له|دى عبــــد |يوسف ن صيدله بــــنى سويف

|2o3o4 ى جمعتـــ عليه سعيد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

9|655 هلل محمد|سلىم حسن كرم  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

65423 وق حسنى  لغنى|حمد عبــــد |رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

33444| ئيل|يق ميخ|ئيل ف|يكل ميخ|م ى شمس|تـــج ره عي 

646463 بــــينى عبــــد |ل |م جم|سل| حد|لو|لشر هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

|2o997 هر محمد عزتـــ|هر محمد م|م هره|لق|ره |تـــج

4o2566 ن|ء محمد عجىم محمد عثــــم|آل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

273594 ى|رجريتـــ |م ف جرجس سفي  رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

73o93 لسيد عىل جوده|رحمه  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|64773 ح بــــحر عىل|مريم صل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48652| ى|ل عو|لد كم|حمد خ| م حسي  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

8526|8 لحليم|حمد محمد عبــــد|سلىمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

686983  تـــوفيق |د |زي
ى
هيم|بــــر|عيل |سم|حمد شوق ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 

لسويس

476244 ى ح ر|لف|لرؤوف |تـــم حلىمي عبــــد |حني  سكندريه|ل|ره |تـــج
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8o2595 ي|لبــــ|م طه محمود عبــــد|هش
ى
ق ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

27729 ى |ء سيد كم|عل حمد|ل حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

332378 لعربــــى هيكل|ن وليد محمد فتـــىحي محمد |يم| |بــــ بــــنه|د|

9|296o بــــدين عىل |ه ع|لل|وليد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

423|66 هيم|بــــر|ل محمدين |حمد جم|لدين |سيف  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

885568 زق عىل |لر|ن عىل عبــــد|حن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

34o65| ن محفوظ محمد فتـــىح بــــكري|نوره ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7|5933 ق|هيم يوسف |بــــر|مروه محمود  وى|لشر ط|بــــ دمي|د|

9||4|8 حمد |ن |ن سليم|عمر عثــــم ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

6oo963 ه مجدى | لغنى|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |مي  |بــــ طنط|د|

8|3567 ي
ر|محمد جمعه عم| دئى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

4845|3 ى عبــــد |حمد | لحليم محمد بــــخيتـــ|مي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

638925 لسيد|بــــر صبــــرى |عيل ص|سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

642772 لغفور حسن|سلىم محمد عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

236|52 مه محمد حسن|س|يه | ن|تـــربــــيتـــ حلو

3|7566 لسيد|لطوجى |حمد |لدين |نور  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

76o7|8 دق|ل ص|محمد كم| ند لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

344768 سم كبــــريتـــ|وي عيد ق|ميمتـــ مطر| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

453|5 لدين|ل محمد عز|محمد كم هره|لق|حقوق 

|3|646 لوتـــيدى|يه محمد محمود | ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

775549 لسيد غيثــــ|فظ |لح|ء عبــــد |محمود عل زيق|لزق|هندستـــ 

524889 ي|بــــو|د لطفى |زي
م عمر|لمجد جى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

55488 بــــوبــــكر|لحكيم |م عبــــد |يه عص| بــــ بــــنى سويف|د|

|3oo59 تـــ موىس|يز فرح|يدى ف|ه هره|لق|بــــ |د|

|28824 نس عىل|لرحمن بــــيوم |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

|4|348 ي
ئيل|دل قيرص ميخ|ع| سيلفى |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |

لجديدتـــ

23|695 هيم خليل|بــــر|حمد مرزوق | هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

27oo56 هيم محمد|بــــر|ن |م شعبــــ|حمد هش| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8|254| مل|ك| ك حن|ري مل|م هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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545874 لسيد بــــدوى|حمد |دل |ء ع|أرس |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|4o66o |عبــــده لوق| نطون لوق| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

243282 ن|حمد سيد محمود فىلي|ء |سم| هرتـــ |لق|تـــمريض 

327594 تـــ رض| لعزيز|منصور عبــــد| مي  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

|58668 حمد|د عىل |عم| رش هره|لق|ر |ثــــ|

262o47 ر دبــــور|حمد نص|دل |حمد ع| |حقوق بــــنه

8|975o ين مي مني  سعيد|س| في  ي|بــــ |د|
|لمنى

696o98 ر|لعدل طوبــــ|هيم |بــــر| |ره رض|س لمنصوره|بــــ |د|

2342o8 د|لد محمد عو|لدين خ|عز هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22o684 رف|حمد ع|مد |حمد ح|مريم  ى شمس|د| بــــ عي 

4649|o ىط عىل|لع|ىك عبــــد |ل ذ|لدين هل|سيف  ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

52o328 ر|لنج|عىلي قطبــــ | ن رض|حن ره دمنهور|تـــج

483|9 محمد| ر محمد زكري|من هره|لق|حقوق 

5|87|2 د عيس|ن عرفتـــ محمود حم|يم| سكندريه|ل|طبــــ 

78977o هيم|بــــر|د |لحنوئى ج|مريم محمد  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

262657 هد|حمد مج|هيم محمد |بــــر| |ره بــــنه|تـــج

238299 ن فخرى رشدى مرقص| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

642836 ى يوسف جم|ي هيم محمد|ل إبــــر|سمي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

6777|| لعزيز جبــــر|حمد عبــــد |لعزيز |موىس عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

3||9o4 مصطفى محمد سعد عىل ى شمس|تـــج ره عي 

8o|569 يه وجيه فتـــىحي محمد| ي|بــــ |د|
|لمنى

269388 مه|للطيف حم|تـــن محمد عبــــد|ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

489|43 ن|حمد روتـــ|ن صبــــىحي |ندى رمض سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

888o5| لكريم جندي |د|يز ج|يكل ف|م سيوط|طبــــ 

843|o2 م|روق عل|صفيه محمد ف ن|سو|تـــربــــيتـــ 

78|763 دل مجدى شفيق|ع| رين|م زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

854952 ى|لستـــ|جوده تـــوفيق عبــــد ر حسي  سيوط|ره |تـــج

84233o ل محمود حسن|ل جم|من تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

487398 ل|لع|عبــــد | لدين محمد زكري|سيف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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43|57 مد هليل|ح ح|دل صل|محمد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

285|55 محمود جمعه عطيه جوده ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

527o83 م|لسل|لدين محمد عبــــد|ح |محمد صل سكندريه|ل|ره |تـــج

2|5886 ن ي |حمد |يمن | |مي 
ى
ر|لجز|لدسوق قرص|ل|فنون جميله فنون 

7o||79 حمد محمد دهبــــ حسن| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5|975 وى خليل|رق عشم|يدى ط|ه ن|تـــربــــيتـــ حلو

267466 حمد|د |بــــر حد|ء ج|شيم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

833347 د|د صبــــري ذىكي ج|ج ي صىح سوه
ج|معهد فنى

885o48 حد |لو|حد بــــكر عبــــد|لو|زينبــــ عبــــد سيوط|ره |تـــج

439846 ر|لحكيم عطيتـــ عطيتـــ عم|عبــــد| ند لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

67682o محمد شفيق موىس شفيق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

39576 لحكيم|عمر محمد حسنى عبــــد | ر|ي هره|لق|حقوق 

67|47 يمن سيد ربــــيع|ر |مي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

496472 مر|هيم محمد ع|بــــر|ره خليل |س بــــ دمنهور|د|

4|5759 حمد رسور|لسعيد فتـــىحي |ء |لشيم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

44635o ى|م محمد |لسل|حمد عبــــد |محمود  لزهي  سكندريه|ل|هندستـــ 

3oo74 بــــ|لوه|للطيف عبــــد |رق عبــــد |ن ط|رو هره|لق|لعلوم ج |ر |د

63|828 ضى|د ر|لجو|ء سعيد محمد عبــــد |سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

26229| حمد محمد خليل خليل|هيم |بــــر| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

68772o لعظيم|مه حمدى شفيق عبــــد |س| لمنصوره|ره |تـــج

7|2|o6 هيم معوض|بــــر|يدى حلىم حلىم |ه لمنصوره|علوم 

4o7o23 ري|نص|ل|ل لبــــيبــــ |رحمه عىل كم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

88338| ن محمود  |ره عيون رمض|م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|7o654 ي رش|رتـــ ط|س
د|رق لطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

36o542 زى|حمد حج|ء رفعتـــ محمد |شيم عه مشتـــهر|زر

6858o6 تـــ|للطيف بــــرك|رس محمد عبــــد |ندى ي لمنصورتـــ |تـــمريض 

236854 حمد عبــــده حسن|ن |طمه رمض|ف ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

5o9267 ر|محمود عىل حسن محمد صف عه دمنهور|زر

9|36o7 نور حسن  |محمد رفعتـــ  سيوط|حقوق 

428474 هلل رميح|مد عبــــد |م ح|بــــسمه س لشيخ|عه كفر |زر

576o| م|لسل|لحميد محمد عبــــد |ره عبــــد |س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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354996 لسيد|ء عزمي محمود |سم| ى شمس حقوق عي 

7o||82 حمد |لحميد |للطيف عبــــد |ئل عبــــد |حمد و|
ود|د

لمنصوره|ره |تـــج

7o|68| هيم عىل |بــــر|لمجيد |لدين عبــــد |ل |يمنى جم
مشه

ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

22537| ى منصور|جر ج|ه بــــر خليل حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

425o|4 حمد|حمد سعيد حسن |يمنى  سكندريه|ل|ره |تـــج

348|36 ن|حمد محمد سليم|محمود  ى شمس طبــــ عي 

52o8|8 محمد نجيبــــ طه يوسف| دين علوم دمنهور

875267 سحق ينى |جول فيكتـــور  سيوط|ره |تـــج

823858 ك|لمل|هيم يوسف منسي عبــــد|بــــر| ره بــــنى سويف|تـــج

296|87 لعزيز محمد|هيم عبــــد|بــــر|هلل |يه | |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

29963 د|لجو|د عبــــد |لجو|ح عبــــد |ن صل|حن ن|بــــ حلو|د|

6998o ه محمد عبــــد | هلل يوسف|مي  لفيوم|حقوق 

48943 بــــدين|م ع|م|ل |ر كم|من هرتـــ |لق|تـــمريض 

48263| بــــو زيد|هلل محمد |م محمد عبــــد تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

9|85o7 متـــ |تـــه سل|رضوى محمد شح ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

35829 |حمد ند|ج خليل |ديه ربــــيع حج|ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o92|3 هلل|ش عبــــد|لدمرد|لسيد |ل |ء هل|لرميس| ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|32989 |لنج|بــــو |لسيد |حمد فتـــىح |سلىم  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

4|43|8 لجمل|يه صبــــىح محمود | |بــــ طنط|د|

895562 كر  |ل ش|نشأتـــ كم| بــــول ج|حقوق سوه

32|969 لحميد|عيل عبــــد|سم|سلىم حسن  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8562| حمد|ن سيد |م شعبــــ|سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

76o765 ى | سم ى|حسي  حمد حسي  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

57638 وق عز لعزيز|ل عبــــد |لدين كم|رسر دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

286726 لدين|بــــ |لعدوى شه|هر محمد محمود |محمد م ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

486o3| لسيد محمد|ء محمد |ندى عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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|7|8|o حمد|رى |لبــــش|ح |لفتـــ|عمرو عبــــد  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

49475o ى|حمد أحمد محمد أحمد | لنقي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|3|866 ى|جبــــريل ص| عل بــــر حسي  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

26899o وى|لمك|منيه محمود مصطفى | لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

6958|| هيم|بــــر|دى |له|لنبــــى عبــــد |محمود ربــــيع عبــــد  لمنصوره|صيدله 

877469 ء خميس فرغىل هريدى |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

694937  سليم|هيم |بــــر|م |يه حس|
ى
ن|لدسوق لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|73437 بــــو زيد|رص سعد |ن| ن|ر  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

526284 هلل|حمد محمد عبــــد |لرحمن ممدوح |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

492764 بــــ|ذ حمدي تـــوفيق محمد غر|مع بــــ دمنهور|د|

4o329| هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|لرحمن |خلود عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68|88| ه خ| ر|لنج|لسيد |لسيد |لد |مي  لمنصوره|حقوق 

4|3556  |م |سلىم عص
ى
حمد|لدين بــــيوم دسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3334o5 ى فخر  ى|حسي  ى حسي  لدين حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

538743 لسيد|يحن  عىل مصطفى عىل  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33972o زق|لر|سمر صبــــىح محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

7o4924 |لعل|بــــو |لمنعم محمود |ر محمود عبــــد |من لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|67469 ح|لفتـــ|ل عبــــد |ء جم|م ول|ريه ن|تـــربــــيتـــ حلو

3462o5 ى عبــــد د|لجو|محمد محمد خي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

25684o لجندى|ن |ن رضو|يدى رضو|ه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

86922| ل|لع|حمد عبــــد|هلل |بــــ |محمد ج تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43oo77 د رشدى عزيز|نىح  عم| ى شمس| لسن عي 

847|4o ى مهلل همدين|لشيم| ء حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5o7229 قتـــ عبــــد | ن خرصى|للطيف سليم|لحميد عبــــد |رسر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

23838o حمد|يمن ممدوح | |ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6362o8 لسميع محمد بــــسيوئى|عمر مجدى عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

7o2393 حمد محمود محمد قمر|رص |ن ن|يم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

4472| مريم محمود عىل طرشوبــــى عىل ج|بــــ سوه|د|

58763 عمرو عصمتـــ محمد عىلي ره بــــنى سويف|تـــج
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22536 حمد محمد حسن|محمد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

37o722 رحمه سيد يوسف عبــــده ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

23|7o3 ع عىل|ع هز|روق هز|حمد وحيد ف| ن|هندستـــ حلو

|3ooo9 لعليم محمد|يه رجبــــ عبــــد | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

448o5 م|لسل|بــــو بــــكر عبــــد |ن |د رمض|جه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

539672 حمد عفيفى|ن يىح فتـــىح |رو لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

462|65 لمريوى|لسعيد تـــوفيق |لدين |د |لسعيد عم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

495o27 ن محمد|ن محمد عثــــم|عثــــم سيوط|بــــ |د|

679o72 ىط بــــدوى|لمع|بــــو |زق |لر|عىل سعد عىل عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5o2||7 تـــه|ن شح|ئى صبــــىح فوكيه بــــهن|روم |. دق فرع مطروح ج|حتـــ وفن|ىسي
سكندريتـــ|ل

638495 ء محمد لطفى عبــــده|سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

4o86|4 لحنفى|هيم |بــــر|ء فريد عىل |رس| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

638o24 يد|بــــو |لد متـــول رأفتـــ |خ ى لي  زيق|لزق|ره |تـــج

97624 لرءوف محمود|بــــدر محمد عبــــد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2347o3 هلل|طه محمد محمد حسبــــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|34o5 ى| مه رض|س| محمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|5|986 هر فهىم|لظ|ء محمد عبــــد |ل| ى شمس|زر عه عي 

|47649 فع|محمد مجدي محمد محمد محمد ش هره|لق|حقوق 

855276 لسميع|مل عبــــد|يوسف محمد ك حقوق بــــنى سويف

855748 لرحمن|للطيف عبــــد|ن عبــــد|د رمض|بــــيج زيق|لزق|حقوق 

46|4| دق لبــــنه|حد ص|لو|محمد عبــــد | رن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

33849 لسيد|حمد |سندس محمد محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

639944 حمد عطيتـــ مصطفى|د |ن رش|نوره سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

24282 دل مصطفى مصطفى|عبــــي  ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

839343 لنوبــــي|رس |لنوبــــي ف|محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|29255 حمد|مه سيد |س|هيم |بــــر| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

367326 هيم|بــــر|محمد | رض| دين ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o244o بــــ|لوه|فوزى عبــــد | جده رض|م |تـــربــــيتـــ طنط
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423643 عيل|سم|لسيد |بــــ |لوه|لسيد عبــــد|ن |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33|872 لمنعم عىلي|لمنعم عىلي محمد عبــــد|عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

328874 هلل درويش محمد|محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

3|8|4 ن|محمد محسن مدبــــول عثــــم رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

32859 بــــر محمود عىل|محمد ص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

26272 دل حنفى خليل|حبــــيبــــه ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

693296 لقدوس|سمي  محمود محمود محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

542335 ي ك|أم
تـــ|لزي|مل أحمد |ئى ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

756||| ى محمد بــــسمله حسن حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

63278| حمد|لعزيز |حمد عبــــد|بــــدين |لع|حمد زين | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

92425o حمد  |ل محمد |مروه كم زيق|لزق|حقوق 

867748 لمجد محمد|بــــو|ء سيد |شيم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

3|3o56 رصى|لح|ل عبــــد|لرحمن عنتـــر جم|عبــــد ى شمس حقوق عي 

7|oo65 ي
لبــــسيوئى عىل|محفوظ محمد | دئى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

2|2842 ل|لسيد بــــل|لرحمن |لرحمن مدحتـــ عبــــد|عبــــد هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

6462o4 هلل|م فرج رزق |س| رين|م حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

6379o هيم|بــــر|بــــر سيد خليل |محمد ج لفيوم|هندستـــ 

43oo78 ي خليل ك| ي|نىح 
مل مصطفى |ره طنط|تـــج

4o4787 فظ|فظ سعيد ح|عمر ح سكندريه|ل|حقوق 

482o| حمد محمد|ر عزتـــ |من ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

543|4  عبــــد |
ى
|دهم دسوق

ى
لعظيم دسوق ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

37o3|6 ن|دل محمد محمد حس|ء ع|رس| عه مشتـــهر|زر

537748 ن|لحميد رمض|حمد عبــــد|يمن |حمد | |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

367|7| هيم محمد فوده|بــــر|هيم عنتـــر |بــــر| لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

2|7o48 ف |ره |س زى|لغ|لسيد محمد |رسر ى شمس صيدله عي 

6342|7 دى محمد|له|ن محمد |محمد رمض ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

539|36 هلل|سحق عبــــد |لمنعم |مه عبــــد |س|كريم  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

|65969 لمعىط|ن عبــــد |هيم رمض|بــــر|م  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

833|86 جي محمد محمد|فتـــ ض|ر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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|6682| محمد| منى محمد زكري ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

33o2o هيم|بــــر|لحكيم محمود |يه محمد عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2382o4 لعزيز|بــــرين سيد محمد عبــــد|ص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o2549 نم|هيم غ|بــــر|مسعد محمد سعد  |بــــ طنط|د|

75566| هيم|بــــر|قمر عىل محمد  زيق|لزق|حقوق 

6|8265 بــــ|لخش|حمد محمد عطيه | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

466o47 عيل|سم|لسيد |مد |عيل ح|سم|ل |جم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

3|4o47 ف محمد عبــــد|حمد | لعزيز|رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9|4529 حمد  |محمد | حمد زكري| لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

82o934 ي حسونه|لبــــ|ء عبــــد|حمد عل|
ى
ق ي|هندستـــ 

|لمنى

47529o م|لفح|حمد محمد محمود | سكندريه|ل|هندستـــ 

22o795 ي|ه
حمد|طف سيد محمود |محمد ع| ئى ى شمس|تـــج ره عي 

3492|9 بــــ|لق محمد خط|لخ|لد سيد عبــــد|خ ن|علوم حلو

68773 ى ى محمد خبــــي  خلود خبــــي  لفيوم|بــــ |د|

626747 ر|ل مصطفى نو|محمد جم| ر|ي زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

9||9|o لمطلبــــ  |هلل عبــــد|كريم عزتـــ خلف  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6|34o9 لسعدئى|لحسينى محمد |لسيد |حمد | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

64o325 عيل محمد متـــولي|سم|سلوى محمد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

686474 لحكيم|لنبــــى |لسيد رسور فوزى عبــــد | ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

7|2oo4 حمد محمد محمد موىس|سلىم  علوم بــــورسعيد

678o59 لدين|كريم | هيم محمد زكري|بــــر| لمنصوره|بــــ |د|

772765 لسيد عويضه|لحميد |ج  عبــــد |ء ن|ول زيق|لزق|صيدله 

8o5683 دي سمي  مسعد|مه ن|س| حقوق بــــنى سويف

3|33oo هد|لعزيز مج|هد عبــــد|عمر مج ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

4o3|34 لد محمد سعيد|عمر خ سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|6436 ي ف|ه| رين|م
روق لبــــيبــــ|ئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o6758 بــــوبــــكر|ده سطوجي |ء حم|رس| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

47889| ن|لمقصود رمض|محمد محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

842o2 مصطفى محمد قرئى عىل ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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272999 دى|جمعه محمد عبــــ| دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

4|7688 ي|هيم مو|بــــر|هر |بــــ م|يه|ندى 
ى
ق |حقوق طنط

637765 ي مصطفى|
يتـــ عبــــده حفنى زيق|لزق|بــــ |د|

877977 مه محمد ذىكي|س| |ند سيوط|حقوق 

5o785| |لسق|بــــر |لسيد ج|دل |جر ع|ه سكندريه|ل|بــــ |د|

253688 ى|لسيد ش|لرحمن محمد |محمود عبــــد هي  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

7o8|83 ف محمود |مل | هيم زغىل|بــــر|رسر لمنصوره|نوعيتـــ 

8|o562 ى|رس| ى محمد حسي  ء حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

688|4o هيم|بــــر|لمتـــول |لنبــــى |رس عبــــد |حمد ي| ن|هندستـــ حلو

|444o6 ى|عبــــد  لرحمن حسن سيد محمد حسني  ن|بــــ حلو|د|

6oo99o ن|ر شعبــــ|لغف|زكيه طه عبــــد |عه طنط|زر

5|6787 لوكيل|ء محمود محمد |رس| سكندريه|ل|طبــــ 

525||6  |مريم ي
ى
لسيد مصطفى|رس دسوق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9o8o95 ى|م صفوتـــ ظريف جرجس | رتـــي  ج|ره سوه|تـــج

493733 ي|لري|ح |لفتـــ|لد محمد عبــــد |عمر خ
ئى بــــ دمنهور|د|

535822 حمد جنيدى|دل خميس |هلل ع|منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|2237 ي صل|مريم ه
ح عيسي|ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

4869o در|لق|مد قرئى عبــــد|محمد ح ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

688548 م|حمد غن|لسيد |ء مأمون |دع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5|49|5 لسيد خريبــــه|هلل بــــيوم |رتـــ عبــــد |س تـــربــــيتـــ دمنهور

64o447 لم|هلل محمد س|حمد محمد عبــــد |هيم |بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

775883 ه فر| هيم حسن|بــــر|ج |مي  زيق|لزق|بــــ |د|

649792 ن|دق رشد|لمنعم ص|ن عبــــد|ريج سليم| ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

647565 أحمد صبــــىح رشدى عىل لمنصوره|حقوق 

5o27o9 لم|هيم س|بــــر|لسيد |حمد |ندى  ج|بــــ سوه|د|

4o6572 يد|زق سعيد ز|لر|فوقيتـــ عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

649766 وى|لسيد قن|لسيد |عمر  زيق|لزق|بــــ |د|

688474 م|هيم سل|بــــر|كر عطيه |ن ش|يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

773|8 ل سعد|س جرجس كم|تـــوم لفيوم|عه |زر
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47294 ي|ر
حمد محمد|بــــ |لتـــو|عبــــد | ئى ن|علوم حلو

437625 لسيد عيس|حمد |حمد حلىم | لشيخ|تـــمريض كفر 

4o3285 بــــ محمد|لوه|م محمد عبــــد |حبــــيبــــه عص سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

432o|o يد|ر محمد يوسف ز|نز| مه |علوم طنط

|63o|5 لكريم|م مصطفى عبــــد |ء عص|رس| لمنصوره|حقوق 

854827 ن محمد محمد|محمد شعبــــ ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|686o2 بــــورسيع خليل مصطفى|م محمد |هش ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

825258 محمود حربــــي محمد بــــخيتـــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

264698 ى  هلل|س عبــــد |ر عبــــ|لغف|هيم عبــــد|بــــر|نرمي  |علوم بــــنه

235665 ء حسن محمد عنتـــر|لىمي هره|لق|ره |تـــج

7764| لحليم|يه عنتـــر سيد عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|2|263 حمد محمد سيد عبــــده| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

4o43|8 لسعودى|حمد |هيم محمد |بــــر|محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6|35|5 لسيد مصطفى|رس محمود |مصطفى ي |هندستـــ طنط

29oo5o ن محمد|ء سعيد عثــــم|رس| ج|بــــ سوه|د|

|29655 دتـــ متـــول|م محمد حم|حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|567|7 ف عيد رجبــــ|حمد | رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

265637 ي
رج سليم|لج|لدين محمد |ء |ضى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

648|5| حمد عىل|حمد عىل |محمد  لمنصوره|حقوق 

|66526 نىح  سعيد فتـــىح محمد| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

48275o لح|بــــر ص|لمنعم ج|جر محمود عبــــد |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|56747 محمد مصطفى محمود عوض هره|لق|بــــ |د|

266925 وق محمد شوقتـــ  لمندور|بــــو |رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

478|48 ى عبــــد|جه وى|لحفن|بــــ |لوه|د حسن حسي  سكندريه|ل|حقوق 

438|46 هيم حسن متـــول|بــــر|تـــغريد متـــول  ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

6o7929 ح رزق مصطفى|يسه صل|م |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

22|546 رص محمد عىل فرج|لن|محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

6|2672 ي
رجبــــ محمد عوض غنيم| دئى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

777653 لدمنهورى|لسيد |حمد درويش فتـــوح | زيق|لزق|ره |تـــج

3725|6 ى|عىل سيد عىل حس ني  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ
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769|75 ن|لم|هيم س|بــــر|ل |محمود جم هندستـــ بــــور سعيد

455o2 لجيد جرجس|طف عبــــد |نوبــــ ع|بــــ| ى شمس هندستـــ عي 

|2388| ف عبــــ| |لي|د س حلىم محمود|رسر هره|لق|بــــ |د|

834266 حمد عىلي سعيد|رس |ي ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

6|5579 هلل|ر محمد عبــــد |ل مختـــ|بــــل ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

|3979| لعزيز|ح عبــــد |تـــفى محمد مصبــــ ى شمس علوم عي 

||842o حمد عىل|م محمد |دهم هش| ى شمس حقوق عي 

|7|8|8 حمد|لمجيد |محمد محمود عبــــد  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

756|36 دى عطيه خليل|ن| رين|م لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

|793o7 ر|لغف|ح عبــــد |لفتـــ|دل عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|47989 |هيم |بــــر|لرحمن محمد |عبــــد 
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8386o حد|لو|هبــــه سيد محمد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

2627|7 ج متـــول|بــــ فر|لتـــو|ج عبــــد|حمد فر| |طبــــ بــــنه

5o7488 حمد|هيم عىلي |بــــر|ر محمد |من سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8559o8 ن|بــــر محمد ثــــم|محمد ص سيوط|حقوق 

92|934 دى محمد محمد مصطفى |له|محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

353537 حمد|بــــر |حمد ص|هيم |بــــر| ى شمس حقوق عي 

328869 حمد سعد غريبــــ زغلول|محمد  |ره بــــنه|تـــج

8o9||5 هلل محمد|ن عبــــد|محمد شعبــــ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7858| عمر محمد رجبــــ عىلي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

698329 فع|لش|لسعيد |هلل مدحتـــ محمود |منه  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

246263 مل|م قز|لسل|مصطفى محفوظ عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8366oo ده محمود حيمىلي|ل حم|نه دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

443952 لمرىس عرفه|روق |تـــ ف|د|لس|ء |ول ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|56o39 ده محن  عىل محمد|مي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

846|98 حمد|بــــي |م رك|لسل|حمد عبــــد| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

847395 هيم|بــــر|در |لق|حمد عبــــد|ره |س ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

256724 لمشد|لسيد |هيم |بــــر|ندى  ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

75o9|4 ن محمد محمود محمد|رو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 
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23o5|7 حمد|رق محمد عىلي |محمد ط هره|لق|بــــ |د|

3|7574 يف حسيبــــ عبــــد ل محمد|لع|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

896|37 فظ |ده عىل ح|هدير حم ج|علوم سوه

683848 |لمرىس عط|دى |له|د عبــــد |يه عم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4245|9 ن درويش|محمد مصطفى درويش رمض لشيخ|عه كفر |زر

887455 لنعيم |ل عبــــد|ده جل|حمد حم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|22|o6 سيف عىل سيد حسن هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

2o836 ف محمود عىل|م |هش رسر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

353o5 ء حمدى محروس بــــسيوئى|سم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

28368o بــــ|لوه|حمد عبــــد|بــــ |لوه|حمد عبــــد| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

34|o34 ر|لعزيز محمد دويد|حمد محمد عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

32454o دى محمود|له|ط محمد |حمد جمبــــل| لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

44|386 هيم حشيش|بــــر|ن سعد |حمد شعبــــ| لشيخ|بــــ كفر |د|

8o72o  عبــــد |عل| ن|ر
ى
لمبــــدى|ء صدق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

426333 لعزيز محمد|لبــــرنس عبــــد|مجدى | رن سكندريه|ل|بــــ |د|

8|6562 حمد فهيم|ن سيد |يم| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

642934 |لوف|بــــو|يه طلعتـــ محمد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

78o845 حمد محمد مصطفى|م |م|عمر  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

46o246 ن|صم صبــــىح محمد عىل شوم|ع دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|454o5 ى محمد محمد محمد حسي  ى شمس| لسن عي 

6o22oo مل مصطفى|ل محمد ك|لد جل|خ| ثــــري |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8|7676 ه محمد عبــــد| ي|لر|مي 
زق تـــوئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

345365 لرحمن|حمد عبــــد|حسن محمد حسن محمد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

77992o حمد حمدى محمد خليل| زيق|لزق|ره |تـــج

8635o5 حمد فخري محمدرضيوي|حمد محمد | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|5352| مد|ح| مد زكري|وفيقه ح هره|لق|بــــ |د|

424272 ن|يوسف يشى محمد عىلي رمض سكندريه|ل|ره |تـــج

7839|| عيل درويش|سم|لسيد |عيل |سم|ن |نوره لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ
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|75742 ن|لحميد رضو|لسيد عبــــد |محمود  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

686896 رص|ء محمد حسن عىل ن|عل لمنصوره|حقوق 

852967 لس ص روفيم|روفيم شخلول ص|كي  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

755774 ن|لعزيز سلط|حمد عبــــد |نىه  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

835449 لرحمن عىلي محمد محمود|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7o2|84 د|حمد ج|هيم |بــــر|ن محمود |يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

34o4|o حمد|هلل |بــــ |حمد ج|ء |دع ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|39782 ى |ي عيل عبــــد ربــــه|سم|بــــ |يه|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|6989 ن |س عثــــم|حمد عبــــ|مصطفى  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

48|738 ى|يوسف محمد عبــــد  لمنعم حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

487o24 هلل محمود عىل|رس محمود عبــــد|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

645588 بــــ|لوه|محمود زىك مصطفى محمود عبــــد ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

83745| كر حميد|رص ش|لن|حمد عبــــد| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

288|97 مد محمد عىل|عزيزه ح ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|28o8| ل|لع|مع عبــــد |محمود محمد ج سيوط|بــــ |د|

627486 لسيد حلبــــى|طف |م ع|إسل زيق|لزق|طبــــ 

|7o256 لسيد|لرحيم |لدين عبــــد |م |حمد عص| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

5o4o86  |لش|ح عبــــد|لدين محمد صل|ح |صل
ى
ق

بــــ|لوه|عبــــد
لشيخ|بــــ كفر |د|

762862 لحليم|هيم عبــــد |بــــر|حمد |محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5|2467 لمعبــــود محمد|هيم محمود عبــــد |إبــــر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

68268| لسيد|ح |لفتـــ|م محمد عبــــد |سمر س لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

354oo9 ى فتـــوح|لد |ء خ|ل| مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

855o35 فتـــ  لسيد|لدهبــــ عىلي |بــــو|مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

896459 لرحمن محمد |لد عبــــد|رحمه خ ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

4|876| ىطي|لع|زي عبــــد|مي غ|جر س|ه لشيخ|بــــ كفر |د|

6282|| هيم|بــــر|د وحيد زغلول عىل |جه زيق|لزق|بــــ |د|

254o43 ه|حمد ح|لرحمن |عبــــد فظ خي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

5|o|o9 ى |حمد محمد عبــــد| هيم|بــــر|لمنعم حسي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

336392 ء عىل مصطفى محمد|سم| ى شمس|د| بــــ عي 
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527295 نم|ن غ|لمنعم رمض|مريم حمدى عبــــد سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

9|8488 سم |غندور محمد ق| نور ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

49o3o| حمد بــــكرى|لدين |ح |ئى محمد صل|فرح ه لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

875887 ل |لع|مه فرغىل عبــــد|س|عمر  سيوط|حقوق 

537527 لفضل|بــــو |هلل |لسيد عبــــد|حمد رجبــــ | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

438479 هيم|بــــر|حمد |عىل محمد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

426699 بــــو سعيفه|هيم |بــــر|بــــر |مل ج|ك| ر|ي سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

495643 |س مني  نجيبــــ تـــكل|تـــوم حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

67274 لح|للطيف ص|ن محمود عبــــد|نوره شعبــــ لفيوم|تـــربــــيتـــ 

5o5529 لسيد عمر|بــــ |لوه|حمد صبــــرى عبــــد| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|58889 لمحسن|شم عبــــد |ل ه|دين بــــل|ن ن|علوم حلو

3689o ر فرغىل|طمه ممدوح مختـــ|ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

23943| زي|لفتـــوح سند حج|بــــو|ه نبــــيل |جي ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

5o57|6 هيم|بــــر|لمولي |كريم محمود فرج عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

324o42 سكندر|نوبــــ يعقوبــــ موىس |بــــ| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

67|27 ى شعبــــ|ي ن سعيد|ن رمض|سمي  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

823|99 ن|حمد مخيمر قفط|ن |يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

765o9 |لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|م |حمد عص|
ى
ق |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|

(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

495283 حمد|وى خليل |دل منش|محمد ع تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

922|o2 لرحيم |لسيد عبــــد|جر عىل |ه ي صىح سوه
ج|معهد فنى

339622 |لبــــ|لسيد عبــــد|لسيد صبــــرى |
ى
ق عه مشتـــهر|زر

54||8| حمد|حمد عىل |طه  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

246872 بــــو ليله|حمد جوده محمد |محمد  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

537395 يم عيس سعد|لد|رجبــــ عبــــد| بــــشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|38o4 هلل|ل محمد محمد حسبــــ |فهد تـــك |ره طنط|تـــج

9|3762 و كم ل عيس عيس  |رومي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76733 ي|لح|حمد عبــــد |يوسف 
فظ حنفى كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

7oo55| لسيد يوسف|حمد ممدوح | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4282|3 وى|تـــك|ل|ء محمود محمد محمد |ل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 
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6||9|9 لحميد|ن عبــــد |لحميد شوش|رق عبــــد |ط كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

8682o7 لدردير|حمد |لد محمد |خ |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

22|36| حمد محمد سعيد سيد|زم |ح ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

9|563| ن وس  |ندر|هلل |بــــ |د ج|ميل| مي  سيوط|تـــمريض 

254347 ى مجدى محمد رس|ي لدين|ج |سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

2388|7 ى عبــــد |ء محمد |سم| ح أيوبــــ|لفتـــ|مي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

4o95|4 ى|عيل مصطفى مصطفى ج|مصطفى إسم هي  |ره طنط|تـــج

4|79|3 هلل|لرحمن فتـــح |يه مهنى محمد عبــــد | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8|7353 يوسف نبــــيل مفرح حكيم ره بــــنى سويف|تـــج

5|2866 ى ص ى|يوسف حني  بــــر حني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

484846 زى|لعز|هيم |بــــر|لرحمن حمدى |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|474|7 لمنعم|س عبــــد |لمنعم عبــــ|محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

|2692o لدين محمد محمد حبــــسر|ل |يوسف جم هره|لق|حقوق 

538735 حمد خليل|هلل |حمد عبــــد |محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|2o622 ك|لمل|ريمون وجدى مرزوق عبــــد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

443473 عيل|سم|مد عىل |محمد صبــــرى ح لشيخ|ره كفر |تـــج

7|379 ح|ن محمود مصبــــ|ء سليم|نجل لفيوم|بــــ |د|

7o3297 ى| |عل لسيد طه عطيه حسي  لمنصوره|عه |زر

|37455 ىط|لع|تـــ محمود عبــــد |حمد عرف| هره|لق|بــــ |د|

25o42 ى عبــــد |نوره بــــ|لوه|ن عيد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

3588o دى|له|لحسيبــــ عبــــد |لرحمن عبــــد |ء عبــــد |دع هره|لق|بــــ |د|

22o33o ل محمد|حمد محمد جل| ى شمس هندستـــ عي 

3|685o ى غبــــروس مملوك غبــــروس نيفي  ن|بــــ حلو|د|

482994 ن حمد|لمنعم |د نبــــيل عبــــد|عم| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

884777 حمزه عنتـــر محمد محمود  سيوط|هندستـــ 

693o8 للطيف|لجيد عبــــد |ن عبــــد |ء رمض|رس| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

35|5o3 ى يوسف|سم  حسي 
ح مصطفى ى شمس| لسن عي 

5o56|2 لعدوى|هيم محمد |بــــر|هيم محمد |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|27222 هلل حمدى محمد محمد|منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

|76475 هيم محمد|بــــر|ره محمد |ي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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6987|4 تـــ|خلود حمدى عوض محمود بــــرك لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7853o| لغنى نوفل|لغنى عىل عبــــد|هلل عبــــد |منه  زيق|لزق|حقوق 

35|969 لم|م مصطفى سيد س|سل| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

25oo76 رسج|ل|لسيد |مح |ء س|رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

238|2| ي|ر
حمد سمي  محمد| |ئى هره|لق|حقوق 

285|42 ى|عمر ربــــيع  حمد حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

33|728 رم|لمك|بــــو|لسيد محمد|ئل |رتـــ و|س ج|بــــ سوه|د|

6o9777 ألديبــــ|لمحمدى |جر مصطفى |ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

856296 لعزيز رجبــــ|ء عبــــد|سلسبــــيل عل ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

763598 ى دهيس|ن |يم| حمد عىل حسي  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|7664 ى ص|حمد محمد | لح|مي  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

47957 لح|حمد ص|محمد محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

354o|2 ي |م|
هيم|بــــر|حمد |حمد عىلي |ئى ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

4o78o| هلل عمر|مل عبــــد|م ك|سل|عمر  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

||7595 ح محمد محمود|حمد صل| |رن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|8392 هر محمد |لظ|مه رفعتـــ عبــــد|س| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

493|89 بــــ بــــدر|لوه|طف عبــــد |م ع|حمد هش| بــــ دمنهور|د|

859959 ي عبــــد
لنعيم|محمود محمد حفىطى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

224527 لحليم|لرحمن عطيه عبــــد|بــــ عبــــد|شه ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

34o483 لعظيم عىلي|لدين عبــــد|زينبــــ نور  |نوعيتـــ بــــنه

87669| ى  ى طه حسي  حسن حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4|383 زق محمد|لر|حمد سيد عبــــد | تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

6|o|6 تـــ|لهم بــــرك|تـــ |م بــــرك|حس بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

494|9 ى|لرحمن |ء محمود عبــــد |رس| مي  ن|طبــــ حلو

2545|4 ى|عمرو سمي  فرج ش هي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

5|o|86 م|لش|حمد فتـــىح |محمد  سكندريه|ل|طبــــ 

625|89 ى روق محمود|ر محمود ف|مهي  زيق|لزق|ره |تـــج

372553 ح محمد|ل محمد صل|م| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|63439 لحميد|همسه محمد غريبــــ عبــــد  هره|لق|هندستـــ 
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|34o|o ى|محمود  لسيد محمود حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6287|2 للـه عىل|رص عبــــد|لن|طمه عبــــد|ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6356| ن|نور مرصى سليم|ر محمد |من لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

337722 حمد فهىم محمود عبــــدربــــه|محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

896o48 ي
رف بــــدوى |لع|طف محمد|ع| دئى ج|بــــ سوه|د|

362622 ه كريتـــ|لل|مينتـــ حمدى عبــــد| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3353o3 ى محمد زيد|ي حمد|ن |سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

366|5| ى ي|ي ىط|لمع|بــــو |رس محمد |سمي  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

48|8|2 وي|لصفط|لسيد |حمد ممدوح محمد | ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

773554 طمه محمد رفعتـــ محمد|ف ى شمس|د| بــــ عي 

|22o32 شم|بــــو ه|حمد |لدين حسن |ء |يدى عل|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

536o57 معتـــز عىل حسن عيد مدكور |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

36989o هيم عزبــــ|بــــر |لتـــ محمد محمد |ص| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|6553 لعوف|بــــع |لتـــ|حمد |سلىم رفعتـــ  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

|75|5| هلل|حمد محمد عبــــد |رضوى  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

242886 ى سيد نص|عبــــد ر|لرحمن حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

922989 ى |هلل محمد |عبــــد لصغي   |حمد|مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

634593 هلل|هيم عبــــد|بــــر|هيم |بــــر|حمد | زيق|لزق|علوم 

487436 هلل|محمد مهدى عىل محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25|767 ى محمود محمد تـــوفيق محمود حسي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

923286 حمد محمد |ر محمد |يثــــ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3586o6 ى عطيه|سلىم  حمد حسي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4|393| ع|لسبــــ|م مرعي |يه س| |تـــربــــيتـــ طنط

25||72 ف خليل ج|حمد | هلل|د|رسر ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

3|2|52 ن|ح محمد رفق|م محمد صل|سل|حمد | |علوم بــــنه

678|25 لرحمن|ء محمد محمد عبــــد |شيم لمنصوره|ره |تـــج

228o3| حمد|لح |عزتـــ نبــــيل سعيد ص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6954oo حمد|ن سيد |وى عثــــم|لكحل|محمد  لمنصوره|هندستـــ 

347523 لغنى هيبــــ|مه عبــــد|زم سل|ح |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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7|o525 در طه موىسي|لق|حمد عبــــد |خلود محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

72626 بــــ|مريم عمر مصطفى دي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9o5227 حمد |مل حسن |مروه ك ج|بــــ سوه|د|

5|6582 ف|ن عل|يم| ء حفىطى محمد مشر عه دمنهور|زر

23|964 لحليم|ه محمد عبــــد|لل|كريم عبــــد ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

8|7o58 لرحمن|لرحمن سيد عبــــد|ء عبــــد|ل| ي|عه |زر
|لمنى

675939 ى ئى|لعتـــبــــ|د |دل فؤ|ع| لي  لمنصوره|ره |تـــج

3|8626 لحليم|لرحمن عبــــد|رضوى محمد عبــــد ى شمس|زر عه عي 

63o783 وى|ن هند|محمود مصطفى محمد سليم ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

8|28o2 مريم موىسي نجيبــــ موىسي ره بــــنى سويف|تـــج

77o996 ئى|لكر|حمد |حمد |روز محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

7|497 حمد|م حسن |حسن عص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

644868 صف|لمعز ن|يه مجدى عبــــد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

645267 للطيف غديه|هلل عبــــد|لد عبــــد|ء خ|شيم ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

22o853 ضىح محمد عىل محمد سعيد مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

283o9| ن|دى سعف|له|جد محمد عبــــد |محمد م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|6o38 در محمد|لق|ن عبــــد |بــــسنتـــ شعبــــ هره|لق|بــــ |د|

27o928 هلل|ن عىل محمد عىل سعد|ريم ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

295989 ل عىل|لع|حمد عبــــد|م |هش تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

493657 لسعودى|هيم محمد |بــــر|يوسف  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

877992 وى  |حمد عىل سعد|ء |رس| سيوط|نوعيتـــ 

82|9oo ى|لدين ن|د |لرحمن عم|عبــــد ي حسي  ج  سيوط|حقوق 

347465 لحليم|هيم عبــــد|بــــر|دل |ع| نور لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

332529 لسيد  خليفتـــ|لسيد محمود | |ره بــــنه|تـــج

|3o357 جورج صبــــىح منصور| ريموند ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|o6o8 ف |محمود  لدين|لسيد محمد سعيد رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

777||2 لجليل طلبــــتـــ|لمنطلبــــ عبــــد |م عبــــد |سل| زيق|لزق|هندستـــ 

|53||5 ئى|شم كيل|كريم محمد ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

227566 لرحمن|دى عبــــد|له|مصطفى محمود عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

239452 ى عبــــد|عىلي زق محمود|لر|ء حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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859o|8 لحفيظ|جح عبــــد|دل ن|ن ع|جيه سيوط|حقوق 

52o483 لمرى|ء صبــــرى صبــــىحي |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

33|938 ى|بــــر|لعربــــى |هيم محمد |بــــر|هلل |عبــــد هيم حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

528936 ط|طف محمد سم|حمد ع| ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

|57546 ى عىل قطبــــ محمد|م|  حسي 
ئى هرتـــ |لق|تـــمريض 

682o9| حمد حمد ى ربــــيع|در |رحمه ن لمنصوره|ره |تـــج

8|249o |يىلي| |ن حن|نه يون|دمي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o2425 ن|ن عثــــم|لمعز عمر|محمود يشى عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

7|6|65 ز|لرحيم عز|هيم محمود عبــــد |بــــر| ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

8|99|o ن ديوس|قل|رمسيس تـــوفيق | مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

542o26 لريش|ل أبــــو |لج|لوكيل فرج |فرج عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

58879 حمد|م محمد فوزى |سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

83234| ي 
ى|محمد رسي تـــفى مي  دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

22||33 لعىل|لرحيم عبــــد |لسيد عبــــد |ء محمد |شيم لفيوم|عه |زر

499273 هلل محمد|هلل عبــــد |آيتـــ وحيد عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2839| لجليل عىلي|لد عبــــد |هلل خ|عبــــد 
ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
حيتـــ |تـــ ىسي|س|در. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
م|ستـــ للع|لدر|)ج |د ىسي|رش|وفندقيتـــ و

لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |
(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

8|3o|6 محمد صديق بــــدر محمد ره بــــنى سويف|تـــج

|3564o لدين مصطفى|ح |لدين صل|ل |رضوى كم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

36234| ل|لع|لحميد عبــــد|وى عبــــد|لحميد بــــهنس|عبــــد لمنصوره|حقوق 

8287| سيد عبــــده فتـــىحي سيد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

|34257 لسيد|لدين |ميسون محمود سعد هره|لق|ر |ثــــ|

395o3 خليل| م محمد زكري|عص ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

768|8| ى|ي ى محمد حسي  ى حسي  سمي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

358457 لكريم محمد|رس عبــــد|ر ي|من ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4||o58 حمد محمد عيس|رق |مريم ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

692|82 ن|مينه وليد عىل عىل يوسف كيو| لمنصوره|بــــ |د|

2885o س|لي|كر |مه ش|س|كر |ش ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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6o5225 لعدل|عيل |سم|بــــ |يه|ن |رو ى شمس| لسن عي 

4|o88| يف|تـــ محمد |دل فرح|ر ع|من لشر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|44o83 لمنعم|شم عبــــد |مدحتـــ ه| ند هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

44||5 لسعد|بــــو |لعزيز سعيد عىل |محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6322|5 د|م حم|لسل|مه عبــــد |ل سل|ريم جم هره|لق|م |عل|

34553| ل موىس|لع|رحمتـــ محمد عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

438596 د|حسن رفعتـــ حسن حم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

83o435 ي محمد محمود|رح
بــــ حنفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

7|254o ن|يىح محمد عويضه سليم|لجر|ء |رس| لمنصوره|عه |زر

695486 نه|لسيد محمد محمد عىل شبــــ|ء |ول ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

255o92 رس فتـــىح ربــــيع|سميحه ي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|35|34 لس شح هلل بــــولس| |تـــه عط|كي  ى شمس حقوق عي 

8|44|8 لمعز نظيم|حمد عبــــد|هلل |عبــــد ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

4|6o5| ي|لدخ|لسيد |دل محمود |خلود ع
خنى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|26778 بــــو زيد|م سعد محمود |نس حس|ن هره|لق|علوم 

45|426 يرلي|لجز|حمد |مه سيد |محمد سل ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

69954| ل|لع|لسيد عبــــد |مروه محمد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

9|7237 سحق |د |نعيم مر| رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

899777 لرحمن |بــــوضيف عبــــد|تـــ |د|لس|م |وئ تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

2782|| هيم خليل|بــــر|عمر فتـــىح  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|49366 ف حس|ن |نور ى جمعه|رسر ني  ن|تـــربــــيتـــ حلو

6o3o96 ى  تـــ|لزي|لسيد |محمود محمد خي  |حقوق طنط

774|28 مريم محسن معروف بــــيوم زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

93|44 ل تـــوفيق|حمد جل|ل |جل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

435695 لمغربــــى|حمد |رص عىل |حمدي ن لشيخ|عه كفر |زر

5o3862 لسيد محمد متـــول|حمد محمد | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

54|252 محمود سعد محمود عىل بــــركتـــ علوم دمنهور

6o4375 دى|لرم|محمود عىل عىل محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

357538 ر عليوتـــ|لستـــ|طلعتـــ عبــــد| ر|ي دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف
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64|25o لنور|بــــو|هيم |بــــر|حمد |م محمد |له| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

62694 ى | ى|يتـــ حسي  حمد حسي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

27o5o7 ن|مرقص سليم| ئى صبــــىح نقول|روم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2347|o |هيم |بــــر|د |حمد فؤ|مر |لرحمن تـــ|عبــــد
ى
لدسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|4o866 ى |ي بــــى متـــول|مبــــ|م |لسل|حمد عبــــد |سمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|46278 حمد حسن|سهيله سيد محمود  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

85o927 بــــ محمد سيد|لوه|محمد عبــــد سيوط|حقوق 

|63o2| زق|لر|لسميع عبــــد |ح عبــــد |منيه صل| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4369|8 ىس|لعس|ن |زى رمض|م غ|ندى عص لشيخ|علوم كفر 

64o2o3 وى متـــول عىل|لشبــــر|ء |ن عل|نوره زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

37o35 لمقصود|ل محمد عبــــد |ل محمد جل|جل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6oo943 لحميد حبــــسه|لدين عبــــد |ء |ء عل|سم| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

78|267 لسميع خرصى|لمنعم عبــــد |حمد عبــــد | زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

6o4393 لحبــــسر|هلل محمد |يوسف عمرو عبــــد |هندستـــ طنط

6277|6 لسيد رجبــــ|يمن محمد رجبــــ |د |زي زيق|لزق|ره |تـــج

49258| ى يوسف ص|لرحمن حلىم |عبــــد  لح|مي  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

752746 ى هل|د |لرحمن عم|عبــــد  ى|مي  ل حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

262473 يوبــــ|يوسف فهىم محمد محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

6|5623 دي خرصى|له|كر عبــــد |رق ش|ط لمنصوره|حقوق 

44426 ى محمد س ى|حسي  لم حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

895|o7 حمد |لحميد |جح عبــــد|حمد ن| ج|ره سوه|تـــج

24|o76 حمد عبــــده|م حسنى |سل| هره|لق|حقوق 

9o8683 لحميد محمد  |لدين محمد عبــــد|صفى  ج|بــــ سوه|د|

5|3379 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

523438 بــــ|هيم خط|بــــر|للطيف محمد قمر |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

4|4289 ن|ن عىل حموده محمد سليم|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

687o54 ى فرح بــــينى|لح حسن |تـــ ص|بــــشر لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

64o562 لح|حمد ص|ل محمد |محمد جم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|2525 ن|هيم عمر|بــــر|ن |لسيد عمر|ن |نوره لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5|2544 لد|لسيد خ|حمد |دل |أحمد ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

Wednesday, September 5, 2018 Page 4181 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

692497 د|لبــــيوم شد|ن |لبــــيوم رمض|ء |رج لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4|8o|3 لنبــــى|ل محمد عىل عبــــد|ل جم|قبــــ| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

37295| ود|طمه فتـــىح عفيفى د|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

53o82 حمد محمد|رص |خلود ن ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

7|7359 وي|لشعر|لدين محمد |ل |يىح جم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|6495 ف سعد  لصعيدي|حبــــيبــــه أرسر علوم دمنهور

6|o934 ع شعيبــــ|لرف|رق أحمد |عمرو ط لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

462o64 ن|لعزيز شكبــــ|لعزيز محمد عبــــد |جده عبــــد |م |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

5|2o87 م|لسل|ن عبــــد |ن محمد حس|حس معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

779867 ويش|حمد ج|حمد |بــــشي  | سه هره|لق|ج طبــــيع |عل

423o6| لونيس لوجىل|سعده فضل عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

285479 ى محمد|بــــر|ئى خليل |م| هيم حسي  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

884o3| حمد سعيد زغلول نرص  | سيوط|ره |تـــج

527324 ى |ي لسيد محمد|لسيد فوزى |سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

248o37 ى|هيم |بــــر| |رحمه رض حمد حسي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|9|78 ن|حمد محمد عثــــم|ء |ل| طبــــ بــــنى سويف

6962|2 |لمو|حمد |د محمد |سحر عم
ى
ق لمنصوره|بــــ |د|

759898  |هلل |منه 
ى
عيل|سم|حمد دسوق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77o497 لح محمد عيس|ء ص|عمر عل زيق|لزق|هندستـــ 

9234|o هلل عمر  |محمد حمدى خلف  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

7o8o55 لسيد|لعزيز |لسيد عبــــد |خلود منتـــرص  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

855o5 حمد|حمد محمد |هلل |منتـــ  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|6|228 للطيف فرغىل|رحمه مدحتـــ عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

298487 حمد محمود|حمد حربــــى | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

|3484| فظ عىل|لرحمن عىل ح|عبــــد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

52|226 هيم محمد محمد|بــــر|حمد |ء |سم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

||9448 بــــدين|لمجيد ع|عبــــد | مريم مصطفى زكري هره|لق|ج طبــــيع |عل

236|o3 ندى بــــديع سعد فريج هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

52o9o8 لسعود|ئل أحمد محمد أبــــو|ن و|نور ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 
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4263o| ه هش| حمد حسن|م |مي  سكندريه|ل|طبــــ 

896956 ى خ|ي حمد  |لد رجبــــ |سمي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

63||7o عيل|سم|لحميد |منيه عىل عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7o5326 لديبــــ|لسعيد |هيم |بــــر|م وجيه |وئ لمنصوره|بــــ |د|

68|733 تـــ|لشح|نيس محمود |حمد |محمود  لمنصوره|ره |تـــج

6|338|  كم|لص|كريم 
ى
مر|رى ع|لبــــ|ل عبــــد|ق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 

 مريوط

232282 نور حسن محمد|مصطفى رأفتـــ  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

494|45 وى|لتـــل|حمد |لحميد |دل عبــــد |حمد ع| ره دمنهور|تـــج

373586 لم|يز س|ئل ف|محمد و عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

55366 لمعىط فتـــىح|رس مصطفى عبــــد|ي ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|6o87| حمد|سن |لمح|بــــو |حمد محمد |ن |يم| ى شمس|تـــج ره عي 

6o6725  عبــــد |لش|عمر محمد عبــــد 
ى
ق|ح |لفتـــ|ق وى|لشر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

529428 ي|لسل|يوسف عىلي محمد عىل 
موئى ره دمنهور|تـــج

782689 مروه يحن  عطيه محمد عطيه زيق|لزق|حقوق 

22oo82 ل بــــخيتـــ محمد|حه جل|تـــف ى شمس حقوق عي 

|44734 لمجد محمود|بــــو |مريم محمود  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

495o85 ن يوسف|كريم جميل سليم م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

224o25 ى لمسيح|بــــتـــ عبــــد |جورج عبــــده ثــــ| جي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

46992 عمر محمد خليفتـــ جودتـــ ى شمس هندستـــ عي 

42628o غ|لصبــــ|لمعىطي |ل محمد عبــــد|ره جم|س سكندريه|ل|بــــ |د|

269496 تـــه|ل محمد شح|لع|رحمه مرضى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6o|488 ي|هلل |هلل عبــــد |مصطفى مأمون عبــــد 
ط|لىحى ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

25699o يه مصطفى رجبــــ عقيله| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

84436o ى|حمد ن| ي حسي 
رص مصطفى ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

45|3o5 د|حمد محمد محمد عىلي ج| سكندريه|ل|هندستـــ 

332o86 ن|لعزيز بــــصيل|هلل عبــــد|ضيف | دين عه مشتـــهر|زر

6o9575 ى|حمد محمد مجدى محمد محمود | لعجي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

648|96 حمد محمود مىك|رص |ء ن|رس| ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر
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679649 هلل|هرى عوض |لط|لد محمد محمد |خ لمنصوره|ره |تـــج

523|3| لعزيز|بــــوعجيله عبــــد|د صبــــرى |زي سكندريه|ل|حقوق 

6|6885 س|لنم|م محمد |جر هش|ه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

24|6o7 حمد محمد محفوظ|ر |من ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9|2992 مر |حمد ع|ر عيد |عم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9o9687 ي|ديبــــ د|مز |ر
لمسيح |ل عبــــد|ئى ج|ره سوه|تـــج

644796 دى|لبــــغد|حمد |حمد عىل |ء |ل| |نوعيتـــ موسيقيه طنط

|6o726 لسيد عىل|لسيد محمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

639442 ح منصور|لفتـــ|ر جميل عبــــد |بــــر| زيق|لزق|طبــــ 

686|5o ن|رى عثــــم|دل عيد قبــــ|هبــــه ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

372573 م محمود|نور هم|هلل |منتـــ  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

23o599 لعجىم|لد محمد محمد |محمود خ ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

87552| لزهرى |ح |يمن صل|محمد  سيوط|حقوق 

6oo34 حمد|حمد |ر |د نص|جه صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

844442 ن عىلي حمزه موىسي|يم| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

834262 ي محمد س
ي|مي عبــــد|مصطفى

لغنى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

78|287 هيم|بــــر|سمي  محمد عوض  زيق|لزق|بــــ |د|

6o235| ن رفعتـــ بــــدير عطيه|نوره |بــــ طنط|د|

|288|o حمد|رص خديوى |لن|د عبــــد |زي لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

|8o6o حمد|لبــــدري |حمد | |ر|ي ى شمس|زر عه عي 

4o3o98 لح محمد|بــــر محمود ص|كرم ج| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

459o9| هيم خليل|بــــر|هر |ء م|صف ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

48824o وى|لطنط|لسيد |محمود محمد عوض  سكندريه|ل|بــــ |د|

3|88o2 هيم عمرو|بــــر|هلل محمد |يتـــ | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|248| حمد مصطفى حويسر|محمد | رن |حقوق طنط

5o5426 لزميتـــى|محمود يوسف محمد موىس  |بــــ طنط|د|

33|7o5 مه مصطفى بــــدوى|س|صفيتـــ  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

9239o6 هلل محمود  |بــــتـــ عبــــد|حمد ثــــ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

756544 لعزيز|لمجيد عبــــد |ن مجدى عبــــد |يم| |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس
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53349 للطيف|حمد محمد عبــــد |مه |س| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|4543| لنبــــي|حمد عبــــد |حمد سيد | هره|لق|بــــ |د|

7o96o6 دى|له|ن عبــــد |ره محمد سليم|س لمنصوره|بــــ |د|

4||625 ن|هلل بــــكر رمض|هيم عبــــد|بــــر| |رض |بــــ طنط|د|

452983 بــــ عيد|لوه|محمد عيد زىكي عبــــد ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

5o9573 لونيس منبــــي خليف|زق عبــــد |لر|هيم عبــــد |إبــــر سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

4o369 لرؤف خرصى ربــــيع|ء عبــــد |سم| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

777874 لفضل مصطفى|بــــو |لد محمد |خ| دين زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

832365 ه | لفضل محمد محمود|بــــو|مي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|25367 بــــطرس سعيد| يىلي|ندرو | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

32|625 م|لسل|م رشدى عبــــد|سل|حمد | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

2o635 لس ه ن|ئى عيد سليم|كي  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

6o79|3 ع|لرف|لسيد |لسعيد |ء |سم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

49894o صف|هيم ن|بــــر|ل |دتـــ محمد كم|غ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|6922 ن|مد عثــــم|حمد ح|لرحمن حسن |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

25334| حمد صقر|لدين |ل |ن كم|نوره لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

428446 ن شلفوطه|لمنعم محمد سليم|عبــــد | ر|ي |بــــ طنط|د|

784oo2 لصعيدى|حمد عىل |حمد مصطفى |مصطفى  زيق|لزق|ره |تـــج

825o98 ى ع لعزيز محمد|دل عبــــد|حسي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

7|769 ي|لتـــو|د عبــــد |بــــ عم|شه
بــــ قرئى لفيوم|هندستـــ 

45765 ه محسن عبــــد | ضى|لر|ح عبــــد |لفتـــ|مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6|3o72 لديبــــ|حسن متـــول حسن | نور |تـــربــــيتـــ بــــنه

7o|o|o عيل محمد عقل|سم|دل |حمد ع| زيق|لزق|هندستـــ 

|2o496 لحميد محمد كريشه|ده محمد عبــــد |غ هره|لق|م |عل|

868285 حمد محمد حسن|طمه |ف لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

89343| رى |لبــــ|س عبــــد|محمد مصطفى محمد عبــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

623842 لمجيد|لطيبــــى عبــــد |لسيد محمد محمد |ء |آل ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|55o3o صبــــري فكري عويس| عل تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|6o|76 حمد محمد|لفضل |بــــو |حمد | هره|لق|حقوق 
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228385 ندى محمد مصطفى سنوىس ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

332759 هلل|هلل محمود عبــــد|مصطفى رفعتـــ عبــــد |حقوق بــــنه

||7799 يف عبــــد  دى حسن|له|ندى رسر ى شمس|د| بــــ عي 

9o2278 لصغي  |حمد |حد |لو|م عبــــد|حس قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

7|293o هيم|بــــر|ن رمزى فتـــىح |رو لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

7o85|4 لسعودى محمد|ج  |دهم ن| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

5o768| حمد عىل|حمد محمد |رحمه  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

755744 لمنعم|لسيد عبــــد |خلود عزتـــ  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|37|o6 ى سويفى عىل|دهم ه|  حسي 
ئى لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

35553 يم|لد|م محمد عبــــده منصور عبــــد |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

489853 لشيخ|حمد محمد |بــــر |ن ج|رو سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6||669 ى|ندى هيثــــم محمد نجيبــــ ل شي  |ره طنط|تـــج

4258|5 ي
د|جرجس ذىك ج| سيلفى سكندريه|ل|عه |زر

432867 هلل|لسيد مشهور خي  |جر محمد |ه |حقوق طنط

7o98|9 ه | حمد شلبــــى|حمد |لسيد |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

27||9o |لعل|بــــو|لعظيم |هند محمود عبــــد لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

76725 |لعل|بــــو|ح |حمد صل| |تـــي تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

786899 ى عبــــد  ى|ر |لغف|عبــــي  حسي  لسيد حسي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

856283 بــــتـــ فوزي عطيه|فيبــــي ثــــ ي|بــــ |د|
|لمنى

632592 لحليم مرىس|حمد محمد عبــــد|يه | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

436866 لح|آمنيه عىل فريد عىل ص لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

2|383 ن حسن|رحمتـــ يىح نعم هره|لق|ره |تـــج

372765 حمد|لمجيد |جر محمد عبــــد|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

34o776 ي|ن عبــــد|عصمتـــ عثــــم| نور
لغنى |حقوق بــــنه

|56555 يف| حمد صبــــرى حسن رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

493|22 م|ن محمد سل|عمرو عوض رمض تـــربــــيتـــ دمنهور

356582 ر|لستـــ|هر محمد عبــــد|ن م|ريم|ن |حقوق بــــنه

359695 هند محمود محمد محمد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

342546 ن|رص محمد سليم|لرحمن ن|عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7838o2 ى |مه محمد عبــــد |س| ح|لسو|هلل حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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2|4723 لعزيز|لعزيز عبــــد|لعزيز عبــــد|ء عبــــد|دع بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

688o8| لق|لخ|ح سمي  مصطفى عبــــد |ل نج|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4979|3 لنبــــى|لسيد عبــــد|مروه محمد محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

875759 ل رفعتـــ خليل  |محمد جل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o9624 ى|مروه محمد محمود  لعشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6884o3 مد يوسف|ن جمعه محمد ح|جيه لشيخ|ره كفر |تـــج

37o68| |لسيد عىل |محمد 
ى
لعوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

6o||3 ء محمد حسن محمود|نجل ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8|3239 ي عبــــد
حمد|هلل |لحليم عبــــد|مصطفى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

5|o779  سعد عبــــد 
ى
لرؤف|محمد دسوق عه دمنهور|زر

758367 هيم|بــــر|دى |له|حمد عبــــد |ندى  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

45364| حمد|مروه محمد محمود  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

52|2|o لمقصود|هلل حسن عبــــد|م عبــــد تـــربــــيتـــ دمنهور

5o8567 سم زيتـــون|مه محمد ق|عمر سل ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

779587 م حسن|لسل|لد محمد عبــــد |محمد خ ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

2o|9o وى|حمد طنط|لمحسن |حمد عبــــد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5|67 ى محمود |ندى ش ن|لهج|كر حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

82582 لحميد|متـــ محمد عبــــد |س|مي  | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

547964 بــــو زيد|حمد |هر فهىم موىس |ء م|رس| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6|822| حد|لو|هيم طه عبــــد |بــــر| |مه ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

6o3224 نم|غبــــ غ|ل ر|منى جم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

339878 لموج |نور جودتـــ بــــكرى |حمد | عه مشتـــهر|زر

77244o بــــ|ن كس|لعزيز سليم|محمد مهدى مهدى عبــــد عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

27|99| هيم حسن|بــــر|يزه وليد فتـــىح |ف تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

434o24 لفتـــوح|بــــو|مل |ره مجدى محمد ك|س |تـــربــــيتـــ طنط

626|4 لصمد محمد|ء محمد عبــــد |رس| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

86o4o8 ى عثــــم ي|حسي 
ي|ن ئى

زي مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

484o2 ى رش د عىل|محمد حسي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2389o5 عيل حسن|سم|هيم |بــــر|هلل مجدى |منه  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 
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27859 ن محمد|لد سليم|ندى خ ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

783677 نم|د منصور محمد غ|جه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|4294 محمد مجدى جمعه مخيمر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7772|4 لرحمن أحمد|حمد فتـــىح عبــــد| |نور زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3535oo زق|لر|حمد متـــول عبــــد|محمود  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

637578 مر مرىس|هند محمد ع زيق|لزق|بــــ |د|

297385 حمد|لسيد |لسيد |مريم محمود  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

35682| ي حسن حس|ر صل|من
ن|ح مصطفى |ره بــــنه|تـــج

34|65 لمحسن عىل محمد|بــــ عبــــد |يه|ندى  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

754482 س محمد|ن محمد عبــــ|يم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

326|64 هيم|بــــر|حمد |رص |لن|يمنى عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

637o63 ف |ء |سم| لسيد محمود|رسر زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

4o6742 ى محمد |بــــسنتـــ ظ لبــــطش|فر حسي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

857926 بــــوبــــكر محمود محمد|ء |سم| ره بــــنى سويف|تـــج

|6o939 لد رجبــــ سعودى|سلىم خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

44|39 مر|هيم يوسف ع|بــــر|دل |م ع|هش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|24oo4 م|لفح|ن |دل مصطفى سليم|ء ع|ل| هره|لق|بــــ |د|

262645 لسيد|حمد محمد |محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

822482 ي|م رجبــــ شح|سل|
تـــه مصطفى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

8|9663 ف نش| |رويد حمد|تـــ |رسر ره بــــنى سويف|تـــج

844537 هيم|بــــر|لد نرص |جر خ|ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

52467 ئى|م فرج|لسل|مريم عبــــيد عبــــد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

6||538 ي|هر مسعد |م| نور
لسعدئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||6486 سكندر شنوده|رى جرجس |م كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

338368 حمد مندور|ل حسن سيد |تـــفى جم |ره بــــنه|تـــج

779644 حمد محمد بــــهلول|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

|5o573 لمقصود|لعزيز عبــــد |دهم محمد عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2537|4 وى|عيل هند|سم|وى |م هند|سل| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

66925 ف |فيبــــى  هلل|نور عبــــد |رسر لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

44o29o ى محمد منى عىل حسي  لشيخ|عه كفر |زر
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495|59 لرحيم بــــدر|ل بــــدر عبــــد|مصطفى جم |حقوق طنط

78746| ح محمد خشبــــه|لفتـــ|هلل عبــــد |عمر فتـــح  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

8634|7 ن|لموجود سلط|لحميد عبــــد|سهيبــــ عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|35995 سهيله محمد فوزى محمود م بــــنى سويف|إعل

629256 لسيد محمد حسن|يمن | ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

6o6|o7 هيم محمد فرج|بــــر|م |محمود هش ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

5o8538 ل|مل خليل بــــل|د محمد ك|زي سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

338|39 م|هيم ضي|بــــر|لسيد |عمرو مسعد عبــــد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4644o| لشتـــيوى|هيم |بــــر|ء محمد |مؤمن عل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7788o3 ه محمد | حمد محمد|لسعيد |مي  زيق|لزق|بــــ |د|

825262 ض|حمد سيد محمد ري| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

2498o تـــ بــــدر|ء بــــدر شوق|ل| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

444365 لزغبــــى|لسيد |هلل عوف |م عبــــد  لشيخ|علوم كفر 

485642 |لعل|ن أبــــو |ء أحمد حسن عثــــم|وف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6226| لحميد|بــــ عبــــد|لتـــو|جر ربــــيع عبــــد|ه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

362969 حمد محمد عىل|يتـــ | ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

92o279 لسيد  |لغيط |بــــو|ل |ل جم|من تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|2529| ى هش حمد|حمد عىل |م |لجي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

485723 هيم|بــــر|لسيد حلىم |ء |رس| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

548|4 د|بــــدور محمود سيد مر علوم بــــنى سويف

77354o حمد محمد|لضوي |حمد |منيه | زيق|لزق|هندستـــ 

4|o52 ى رفعتـــ سيد محمد نرمي  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

37o37| ف عليوتـــ عبــــد|مريم  دى|له|رسر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

88o323 لسيد  |مد عىل |حمد ح| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

439492 ي
ذل|لش|بــــر عىل |بــــديع ج| دئى لشيخ|بــــ كفر |د|

|4256 لحميد|لينه محمد جمعه عبــــد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

4o6o8o لسيد مصطفى|مصطفى محمد محمد | ر|مي سكندريه|ل|بــــ |د|

8267o8 تـــ|ن سيد شح|حسن رمض |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|92o2 ف |دى |ف ى عزيز|رسر مي  ره بــــنى سويف|تـــج
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|58843 لسيد عجوه|ح |حمد محمد صل| هره|لق|صيدله 

9o4o99 لسيد |حمد تـــوفيق |مريم  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

678o93 لحميد محمود عمر سعيد|ء محمود عبــــد |رس| لمنصوره|بــــ |د|

|244o8 لك محمد محمود حسن|م ى شمس|تـــج ره عي 

87o726 در|لق|محمود يوسف محمد عبــــد يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

7|o||3 هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|لسيد |حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

3382|5 لكريم |لعزيز عبــــد|لسيد عبــــد|هر |لسيد ط|
حطبــــه

ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

373285 لحميد|بــــ عبــــد|لتـــو|رتـــ عمر عبــــد|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

42o693 رى|بــــي|ل|لدين محمد محمد عىل |م |محمد عص لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4276|6 ن|لقوى محمد شعبــــ|لسيد عبــــد|محمد  |صيدله طنط

6|65|7 لعزبــــى|عىل | ن رض|يم| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

85o|43 حمد|هيم |بــــر|حمد |دهم | لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

683345 لحميد عىل عمر|مه عبــــد |س|سلوى  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

532|| حمد|ح |مروه ربــــيع نج ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

339259 ف حلىمي عبــــد|محمد  لعظيم عىلي|رسر |نوعيتـــ بــــنه

699699 ى عبــــد |حمد | للطيف محمد|مي  لمنصوره|ره |تـــج

636286 بــــوطريه|لحليم |حمد فتـــىح عبــــد| زيق|لزق|طبــــ 

26|3|7 ن|ح موىس شعل|لفتـــ|لسيد عبــــد|رضوى  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

89953| فظ |لح|هيم محمد سيد عبــــد|بــــر| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

25o77o حمد محمد قنديل|ندى |س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9|7o63 | ك حن|لمل|در نبــــيل عبــــد|ن سيوط|حقوق 

6o72o3 وى|لششتـــ|يمن فتـــىح |هلل |عبــــد لمنصوره|هندستـــ 

6954o| لعطيوى|يمن نرص محمد |محمد  ط|بــــ دمي|د|

5|4389 ج|لسم|م سمي  سعيد عىل |ريه |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

868755 لعزيز مرعزي|ل عبــــد|عمرو جم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|65o2o مه محمد حمدى|رتـــ سل|س هرتـــ |لق|تـــمريض 

47938o رص|رص محمد ن|ل ن|جر جم|ه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

9|78|8 لنعيم عىل |لرحيم محمد عبــــد|عبــــد سيوط|ضتـــ |علوم ري

26|9|8 لح|م ص|لسل|لسيد عبــــد|هيم |بــــر|محمد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر
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229|35 ل جميل|م جل|منى عص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3789o ى|كريم بــــدوى خليفه  لسيد حسني  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

34886o لم|ن حسن س|مريم حمدى سليم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4||362 هيم محمود عىل عبــــيد|ندى إبــــر |بــــ طنط|د|

475795 حمد|لمنعم محمد |هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |عبــــد 
لم| س

سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

6oo739 رتـــ|محمد عم| ن زكري|يم| |طبــــ طنط

|72382 ى|هبــــه هو ري عىلي حسي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

27o4o6 ره|ر محمد محمد عم|لستـــ|محمود عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7o3|36 هلل|م عبــــد |لتـــه|هلل |م عبــــد |لتـــه|م |بــــتـــس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28o6|6 ي عىل|محمود هش
م عىل حسينى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

527|6| ف|رس جمعه محمد خل|دل ي|ع سكندريه|ل|بــــ |د|

2268| سم محمد عىلي عزتـــ|بــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

44o75| ى ط|ي حمد حسن غنيم|رق عىل |سمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

|47289 حمد خميس|ل |لجل|بــــ شبــــل |يه|حمد | ن|بــــ حلو|د|

64|2o حمد محمود|ء متـــولي |دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

9o4|35 هيم محمد |بــــر|لسيد |هيم |بــــر| ج|هندستـــ سوه

488352 حمد محمد نرص|حمد محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6957o ي ن|
قوس|دي عطيتـــ ل|نطوئى ره بــــنى سويف|تـــج

8653|4 ي رسور|تـــريزه ميخ
ئيل نفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

26863o له|ح دربــــ|مه صل|س|ء |سم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

94938 ي محمد|
حمد عوض مصطفى ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

685|27 لبــــدوى|هيم |بــــر|لشكور |لسيد عبــــد |ء |رس| لمنصوره|بــــ |د|

|5999o ئى|لحفيظ محمد عن|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

465462 محمد يوسف محمد هندى |حقوق طنط

78342| هلل محمد محمد محمد|حمد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

7o6973 لمتـــول عبــــده|لسعيد |نسمه  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

759598 هلل محمد عىل بــــكرى|منه  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

7o78|8 م|لسل|روق عبــــد |م ف|لسل|لد عبــــد |خ ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ
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8423|6 ء محمود سعدي يونس|صف تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|444o2 يف نبــــيل  بــــينى محمد|رسر لشر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|48592 ف فتـــىح عبــــد |دين |ن لموجود|رسر عه مشتـــهر|زر

227|8| ل|لع|لغنى عبــــد|رص عبــــد|لرحمن ن|عبــــد هره|لق|حقوق 

686722 لبــــيوم|دى محمد |له|لسعيد عبــــد |محمد  لمنصوره|حقوق 

456269 بــــو عنبــــ|حمد |حمد رجبــــ سيد |دين |ن ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

8|8948 دي مكرم عر ندس|ر ن|من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

843o93 ي |سلىمي معروف عبــــد
حمد|لغنى ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

426535 لجليل عىل|حبــــيبــــتـــ مصطفى حسن عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

42|756 هر|لحليم محمد ز|حمد عبــــد |هر |ز سكندريه|ل|ره |تـــج

622563 ي|ر
د مصطفى|ل عزتـــ فؤ|جم| ئى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

488833 ش|لمول محمود خل|م عبــــد|لسل|كريم عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|6597| ى عيد |نوره حمد|ن حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

225953 يع|دل محمود ط|حمد ع| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

762243 لبــــدرى|مح يسن عبــــده محمد |يسن س بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

259939 لحليم|لمؤمن عبــــد|لحليم عبــــد|ء عبــــد|رس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

434259 ي|ر
ى رمض|ش| ئى ى |ن ش|هي  دريس|هي  |بــــ طنط|د|

4o6327 م سعيد|لدين محمد تـــم|ح |رتـــ صل|س سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

2|5oo حمد محمد|ل |ئى كم|م| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

437765 م|لعزيز عبــــدربــــه عز|ء محمد عبــــد|سم| لشيخ|تـــمريض كفر 

336686 ي
ف عبــــد| |دئى ىط|لع|بــــ عبــــد|لتـــو|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

925342 حمد عىل  |مل |ء ك|دع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

787963 ن عوض|طه محمد طه شعبــــ ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

546435 زي|هيم حج|بــــر|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| |حقوق طنط

362363 د جمعتـــ|لد محمد رش|عمر خ ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

699467 ى |ر مسعد حس|من ى|حمد حس|ني  ني  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6877o| ف عىل |محمد  ى دعشوش|رسر مي  لمنصوره|ره |تـــج

278358 لدين محمد|نور محمد نور ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

628744 لسيد محمد|رس |ده ي|مي زيق|لزق|بــــ |د|

4o3|94 حمد حنفى حسن|ن محمد |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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47544o لمجيد |م عبــــد|لسل|لمجيد عبــــد|هلل عبــــد|منه 
م|لسل|عبــــد

سكندريه|ل|هندستـــ 

4463o3 لعزيز محمد |م عبــــد |لعزيز عص|عبــــد 
لمجيد|عبــــد

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

263|78  محمد خرصى|ئشه ك|ع
ى
مل دسوق |تـــمريض بــــنه

327929 محمد محمود مصطفى عىل شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

262o87 لجز|حمد محمد |هلل |عبــــد |طبــــ بــــنه

45|43o بــــ|لبــــ|ء عىل فتـــح |محمد عل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

4o3345 لرحمن|سلىم حسن حسن عىل عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

6o9953 هلل||لحميد رشدي محمد عط|عبــــد |هندستـــ طنط

683o3 محمد عمر محمد حسن لفيوم|صيدلتـــ 

369256 ر|لرحمن فرج نص|مروتـــ عبــــد ن|سو|بــــ |د|

635844 رق فتـــىح عرفه|ط| ند|ر زيق|لزق|صيدله 

249oo6 لجمل|طمه سمي  محمد |ف ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

5oo274 ىس|لشبــــ|ئى محمد |يوسف ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9o9883 لموجود |م محمود محمد عبــــد|سل| سيوط|هندستـــ 

8657o5 ي|حمد عبــــ|ضىحي سيد
س مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

2|72|9 ن|ن رمض|رص عثــــم|ره ن|س ى شمس حقوق عي 

|6o872 لنبــــى|لحسن عىل محمد حسبــــ |يه | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

369756 لحكيم|ح عبــــد|د صل|م عم|سل| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

677o47 ي|ن عىل |لسيد عربــــ|ن |حمد عربــــ| لعشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84||o فدوه مليىح  سيد جودتـــ بــــ بــــنى سويف|د|

6||85o مر|لعزيز ع|حمد فوزى عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6877|| وى|شعيبــــ مك| د عط|حمد عم| لمنصوره|حقوق 

787749 هيم عىل|بــــر|هلل |هيم شحتـــه عبــــد |بــــر| زيق|لزق|حقوق 

757338 يز عىل عىل|ء ف|رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

853445 دي نجيبــــ حبــــيبــــ|مريم ن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

3562o7 هلل|بــــ |محمود عىلي سعد عىل ج ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

7o82oo ى|ل محمد |ن جم|يم| لمتـــول حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

86673 هلل|هلل محمد عبــــد |سهي  عبــــد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

7o54o5 نوس|س ف|هيم عدل كر|بــــر|يكل |م لمنصوره|بــــ |د|
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9|o356 نيوس |هيم ط|بــــر|مجدى | دون|م ج|تـــربــــيتـــ سوه

895946 ى |  د حن|ئى ج|روم| رومي  ج|بــــ سوه|د|

27886o بــــ|لبــــ|م فتـــح |لسل|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

54|65o لعمرى|يمن عزيز |حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

276639 ج عىل|لح|ن |لدين محمد شعبــــ|ل |ندى جم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5434|5 ي|لغنى |م فهىمي عبــــد|بــــتـــس|
لعظينى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6|896| لصديق جعفر|وع |ر مط|من ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|38o6 حمد|لعليم |لد عبــــد |حمد خ| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|59555 حمد|ر سعيد محمد |من ن|تـــربــــيتـــ حلو

28o43o م محمد حسن|سلىم س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|269o ح عبــــده محمد بــــكرى|ء صل|سم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

26|252 لسيد|عيل |سم|لسيد |يدى |ه سيوط|عه |زر

|54675 لحميد|مل عبــــد |رق ك|محمد ط هره|لق|حقوق 

852795 ي ن
هلل محمد|جح عبــــد|مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

2|3o92 هيم|بــــر|لح |مه ص|س|م  ى شمس|تـــج ره عي 

8o785o ى زكري|بــــرين |ص ى| |مي  مي  سيوط|ره |تـــج

62oo32 ع|لر|ذ محمد محمود عىل |مع ط|هندستـــ دمي

89|o2o ن مصطفى |ل شعبــــ|ء جم|ل| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

478882 لمنعم عىل|عىل محمد عىل عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

267o26 لنبــــى|لرحيم عبــــد|م عبــــد|لسل|ر عبــــد|من ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|45496 ى محمد|ل |يوسف كم مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o2755 ري خليل|لبــــ|روميله محمد عبــــد  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

4o3273 هيم سعد|بــــر|فتـــ محمود |يه ر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|6922 مىل|لش|لحميد |لحميد ذىك عبــــد |ن عبــــد|إيم لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

8463|3 ه عبــــد| وي|لكريم ربــــيع قن|مي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

253883 هلل| |هيم عط|بــــر|رفيده نوح  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

286685 لنبــــى نرص|هيم عبــــد|بــــر|يوسف  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7628|9 للطيف|دق عبــــد |لص|ر عبــــد |دح مختـــ|حمد م| حقوق بــــورسعيد

|447o2 دريتـــ عىلي فوزي محجوبــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

76o687 سلىم حسن يحن  عىلي حقوق بــــورسعيد
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7747| حمد لبــــيبــــ محمد|عمر  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|37774 بــــوعمر|يوسف محمود محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

||2|7 ل|لع|لحكيم عبــــد|ل عبــــد|يحن  جم هره|لق|عه |زر

||88o6 |لعل|بــــو |لبــــحثــــى متـــول محمد |جر |ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

258776 ف عبــــد|محمد  ن|حد زهر|لو|رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

77o879 ه صل حمد تـــعلبــــ|لدين |ح عز |ني  هره|لق|ج طبــــيع |عل

34|539 لم|لمنعم محمد س|لم عبــــد|سعيد س |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|7o883 لد محمد فهىمي|هلل خ|عبــــد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o53o5 بــــوشوشه|لم حسن |ل س|كريم جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82o6|9 ي|ديفيد فيكتـــور د
ل وهبــــه|ئى ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4473o9 مه|سلىم محمد مصطفى سل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4446o2 وى|لكفر|لسيد محمد |ن |يم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

87925| حمد |م مصطفى مرىس |له| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

273o|8 هلل عىل محمد عىل محمد حسن|منه  لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

68o699 ي|ر
تـــ|لحسينى عرف|محمود حسن | ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

26o573 ه خ ن|بــــو دخ|مد |لد ح|ني  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

64oo74 هلل|محمد مصطفى محمد عبــــد| رن زيق|لزق|عه |زر

254|58 ل|لجم|يد |لد مجدى ز|ئى خ|م| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

764|6 ى سلومتـــ|نره ن عىل حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

26984 م محمد|م|هيم |بــــر|تـــفى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

338326 بــــويوسف|للطيف |ن محمد عبــــد|منيتـــ رمض| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

6o425o نم|لىحي مصطفى غ|طف عبــــد |محمد ع لمنصوره|هندستـــ 

8|7488 ل محمد محمد|يه جم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

688556 ل خلف|لع|بــــو خلف عبــــد |صم |ف ع|عف هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|4|78| ل|لع|محمود محمد محمود سيد عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

867768 ى خ مي  حمد|لد محمد |ني  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|458oo مصطفى محمود بــــدر محمود هره|لق|بــــ |د|

|2o278 س|رق سيد عبــــ|كريم ط ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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68o787 لغريبــــ محجوبــــ|بــــر |ح ج|جر ربــــ|ه ط|بــــ دمي|د|

6935oo لشكور غزى|ده محمد عبــــد |يوسف حم ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

62o5o6 لسيد صقر|ن |آيه صبــــرى شعبــــ ط|ر دمي|ثــــ|

6|35|9 لمول|د |دى مصطفى ج|له|دى محمد عبــــد|ه |هندستـــ طنط

753623 لمبــــدي|حمد عبــــد |ن محمد |نور لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

27o899 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|رس |ره ي|س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

244257 مل بــــشي  محمد بــــدوى|م ك|سل| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

42o79| لسيد|لسيد |تـــ |د|جدى س|محمد م لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

2656|9 ن|لعزيز شعبــــ|حمد كرم عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

46o|8| لعزيز محمد عىل|لد عبــــد |خ| لي|د ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

23o92 لح محمد|ص| زم رض|ح هره|لق|هندستـــ 

6|7576 وى|لقش|ح |لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|سمر  ط|حقوق دمي

326923 هيم زيد|بــــر|لسيد |ن |ورد شعبــــ ى شمس| لسن عي 

5oo733 لعفيفى|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|ن |رو عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

29|93 حمد|محمد محمود محمد  هره|لق|ره |تـــج

9o2|35 ى ئيل |ئيل ميجر روف|روف| لي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|54497 لغنى عزبــــ|حمد عبــــد |يمن |عمرو  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|6|52 ف | بــــوحليمه|حمد محمد |روى أرسر بــــ دمنهور|د|

357669 بــــ|بــــسمتـــ محمد محمود محمد دي |نوعيتـــ بــــنه

8954|8 ظتـــ |بــــر بــــ|لج|ن عبــــد|محمد رمض ج|تـــربــــيتـــ سوه

6o4352 م|لش|زى |دل محمد غ|محمد ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

34o446 بــــ|لحميد حج|هلل عبــــد|ء عبــــد|سم| |حقوق بــــنه

692626 لموج |رى |لبــــ|ن عبــــد |ئى رمض|هلل ه|منه  ط|بــــ دمي|د|

8|5532 لليطف|محمد جمعه عبــــدربــــه عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|375o7 هلل محمد|لرحمن نبــــيل عبــــد |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

8|4888 تـــه سيد|تـــ شح|عرف| دين حقوق بــــنى سويف

785894 ى عىل |لرحمن محمد |عبــــد  لتـــلينى|مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4937o4 ف | بــــو غنيم|عيل محمد |سم|رسر ره دمنهور|تـــج

68|o28 لعفيفى|لسيد |محمد محمود محمد  لمنصوره|ره |تـــج

7|7983 ىط|لمع|بــــو |ىس |لبــــل|هيم محمد |بــــر|سمر  لمنصوره|حقوق 
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8|6283 ر سيد|لغف|محمد عيد عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

552o8 ء حمدى حسن يسن|سم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

697728 ى بــــيوم|عص| لي|د م حسي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5369o| حمد مقلد|محمد ممدوح محمود محمد سيد تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

|72343 لدين مصطفى محمود|م |بــــسنتـــ عص ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

49o234 ن|ن زي|لسيد شعبــــ|بــــ |لوه|حبــــيبــــتـــ عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|96o6 ي عبــــد|د عبــــد|جه
ى
لعظيم|هلل صدق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

2|2888 ضى|لق|عيل |سم|حمد نبــــيل محمد | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

4|3942 رس عىلي عىلي سكي |مريم ي |تـــربــــيتـــ طنط

858o|7 ي عبــــد
ن|بــــ خليفه عثــــم|لوه|يمنى ي|علوم 

|لمنى

829653 ي عبــــده سيد عبــــد
لنعيم|مصطفى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

82259 لم|حمد س|لجليل |لعظيم عبــــد |ن عبــــد |نوره ى شمس|زر عه عي 

|46962 للطيف|عبــــد | يوسف يحن  زكري دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|25989 ك|مح زغلول ستـــر|ئى س|ه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

52975 بــــدين|بــــدين عىل محمدع|محمد ع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5o244o حمد مصطفى محمود|يوسف  ن|علوم حلو

5|232o زق|لر|لسيدعبــــد|لد محمد محمد |خ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7|o|49 متـــ|هيم محمود عىل سل|بــــر|ء |ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7|8o64 لسيد|هيم |بــــر|حمد حسن |مريم سمي   لمنصوره|حقوق 

|47437 فع|د ن|بــــر عو|محمود محمد ج  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

694|6o لجندى|حمد منصور |ن |نور لمنصوره|بــــ |د|

448o8 بــــر محمد|هلل ص|بــــر عبــــد |خلود ص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

24|642 حمد|عيل سيد |سم|ل |نجوى جم ن|تـــربــــيتـــ حلو

89o3|7 لم |لم محمد س|مي  س|ل| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

4|35o9 تـــه|لزي|لمنعم محمد |ل عبــــد|م| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

485389 بــــ|لغنى عطيه دي|م عبــــد |لسل|تـــسنيم عبــــد  سكندريه|ل|نوعيتـــ 

856|3| ى محمد|لزهر|طمه |ف ء محمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى
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26|2oo م|للطيف سل|حمد عبــــد|جر |ه د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8o|o93 رص نرص طلبــــه|ر ن|من ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|7645o حمد فهىم بــــدر|ئى |عر ه|مش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

28o86o يف عزتـــ  عيل|سم|مريم رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

647629 لمتـــجىل|ر سمي  محمد عبــــد|من ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

535327 ى|مجدى عبــــده بــــش| رين|م |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

8o|8o8 ن|تـــه يون|د شح|م عم|بــــر| لمنصوره|حقوق 

477426 لغريبــــ|ن عمرو محمد محمد |رو سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|5o9| ف محمد وجيه|منيتـــ | رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

677588 ل عىل محمد عمر|عىل جم |هندستـــ طنط

8o7978 هيم جمعه|بــــر|مجدي | هن د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

64|o84 روق مصطفى|لدين ف|م |نىح  حس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78||6 م|لسل|محمود محمد منصور عبــــد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

234735 عمر محمد سيد عىل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4438o5 ى  بــــ|لسيد محمود خط|نيفي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

28o9o6 للـه شحرور|م سعيد عبــــد|جر هش|ه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

3|2344 بــــ|حمد مصطفى كس|ن محمد |نور |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

7|2o95 لفى|ل|عيل |سم|لسعيد |حسن محمد | نور لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9|5452 ل  |ح موريس غبــــري|دى صل|ش سيوط|ره |تـــج

546526 هيم|بــــر|يل |ر فتـــىح ط|لستـــ|حمد عبــــد| ضتـــ دمنهور|علوم ري

6493o7 لم عفيفى|هر محمد س|عمرو ز تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

423638 لسيد موىس|سعيد محمد | ىسي| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5|8553 زى|لحج|حمد سعد محمد |ن |نور سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

7|665| دى|له|لسميع عبــــد |صم عبــــد |زينبــــ ع لمنصوره|حقوق 

86|659 ى|بــــو|هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد ليش محمدحسي  |هندستـــ قن

877838 ى  |ندى جم ل محروس حسني  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6o|5|2 وق عص ر|لنج|زي محمد |م محمد مغ|رسر |حقوق طنط
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37|465 ء محمد حنفى فرغىل|دع |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

77936| لسيد محمد شلبــــى|سعد |محمد  |ره بــــنه|تـــج

824|39 ي محمد نج|سه
تـــي محمد|م مصطفى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

52266 ل|حمد محمد هل|تـــيسي   تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

328597 لنورى|هيم |بــــر|لدين |ل |لرحمن محمد جم|عبــــد |حقوق بــــنه

242o32 لصغي |هلل محمد |حمد عبــــد|ن |يم| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

222|87 هلل|طمه مدحتـــ يوسف عبــــد|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

26|o82 لدرس|ن جميل محمد |نوره تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6995|8 ى محمد|بــــر|محمد نبــــيل  هيم حسي  لسويس|طبــــ 

537||7 حمد يوسف|ع |م رف|محمود عص عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|6o88 لسيد عوض|ح |لفتـــ|عمر عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4o46o9 لم|لمحسن محمد س|م عبــــد |محمد س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o5334 لسعود عىل |بــــو|حمد محمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

79266 د|مد فؤ|يل ح|محمود ن ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

5|o765 لمسيح|عبــــده خليل عبــــد | ئى رض|روم تـــربــــيتـــ دمنهور

234596 ح|لفتـــ|لمقصود عبــــد|لد عبــــد|يوسف خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

83284| ي محمد تـــوفيق|ه
جر مصطفى معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

9|724o | حن| بــــر حن|نه ص|مري سيوط|بــــ |د|

787366 هر حسن درويش|هبــــه م |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

252336 ى منصور|تـــ مصطفى |ي| مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

52342o د جمعتـــ|بــــر فؤ|دل ص|ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7||37| ى عىل محمد محمد سليم|ي ن|سمي  لمنصوره|هندستـــ 

3727o ف فر|مريم  ج|ج حج|رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

679384 هلل مصطفى|حمد منصور عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

863493 ق|لمجيد سبــــ|ممدوح عبــــد| مه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o27|o لبــــيوم|لسعيد |م حمدى |سيف حس |ره طنط|تـــج

347|6| عيل|سم|عيل |سم|حمد |عيل |سم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|8o76 ن محمود|حمد محمد شعبــــ| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8579o2 ي|ر
حمد محمد|محمد | ئى ي للفن|

|دق قن|لفنى
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8275o م صبــــري تـــوفيق سيد|هي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77o945 قىم|لعل|ن |رص محمد لطفى شعبــــ|ء ن|سم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

686564 لدين محمد رزق|مىح | مصطفى زكري سيوط|هندستـــ 

8|8943 لعزيز|حمد محمد عبــــد|ر |من ي|بــــ |د|
|لمنى

78|997 ح حمدى عطيه محمد عبــــدربــــه|سم زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

9o5873 حمد محمد |حمد حسن | ج|ره سوه|تـــج

4|3948 لدين|لعزيز بــــىه |هيم عبــــد|بــــر|ء |هن |تـــربــــيتـــ طنط

8|4372 مي|د شلق|لجو|مي عبــــد|حمدي شلق ي|بــــ |د|
|لمنى

842275 ن|عمرو محمود سيد عثــــم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

224|88 م مصطفى عطيه نرص محمد|بــــتـــس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6oo|68 ف |محمد  لسميع عطيه|لسيد عبــــد|رسر |حقوق طنط

883|7| لمجيد |لد عبــــده عبــــد|ء خ|سم| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

772442 لخول|لسميع |محمود حمدى محمود عبــــد زيق|لزق|علوم 

483333 ندى فتـــىح محمد فتـــىح حسبــــو سكندريه|ل|ره |تـــج

|43642 لحميد|رص حمدون عبــــد |لن|تـــفى عبــــد  ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

|55|7o ل محمد محمد|منيه محمد جل| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5o9649 حمد مصطفى محمد|رق فتـــىح |ط عه دمنهور|زر

622993 ىط|لمع|بــــو |دل حسن |محمد ع لمنصوره|حقوق 

|66845 هلل|لحميد عبــــد |ء محمد عبــــد |رس| ى شمس علوم عي 

23|378 سم|لرحيم ق|مد عبــــد |ئل محمد ح|و هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

752642 لسيد|لدين |ل محمد نرص |جم عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

52oo79 وق صل لمجد |بــــو|لحميد محمد |ح عبــــد|رسر
تـــ|بــــرك

ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

94|7o بــــ|لوه|حمد محمد عبــــد|محمود محمد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

22|264 طف سيد محمد|مصطفى ع ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

78|729 د|لدين عىل ج|ء |سمر عل زيق|لزق|ره |تـــج

273598 لنوبــــى|لدين |لحسن نرص|بــــو|هلل |هبــــه  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

68866o ى  حمد|نىه محمد سمي  حسي  لمنصوره|ره |تـــج

247747 لسيد|هلل |فتـــىح لطفى فتـــح  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4|72|9 عىل محمد عىل أبــــوشعيشع متـــول ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 
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826654 ن|لسم|هيم محمد |بــــر|ء محمد |ل| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

84o887 س محمد|لسيد عبــــ|د |جيه |نوعيتـــ قن

484776 بــــ|در محمد عىل دي|لق|حمد عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

542562 س|مد محمد عبــــ|شم ح|ء ه|أسم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4967o9 لسيد بــــدر أحمد|خلود شعيبــــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

24936o وى|لبــــرم|حمد |مريم فتـــىح  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

675879 هيم|بــــر|يه فتـــىح خليل محمود | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|2o4o7 لعزيز سليم|هر خرصى عبــــد |نور م هره|لق|م |عل|

548o9 لمول|د |حمد ج|لعظيم |يه عبــــد | لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

48547| لسيد شعي |مد |حمد ح|دين |ن سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|6357 بــــينى|حمد محمد |يوسف  لشر ن|هندستـــ أسو

269564 ح|حمد صحص|ح |ء صل|رس| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

649o35 عيل|سم|نم سعيد عبــــده |ه ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

49|99| وق محمد عبــــد مه|لمنعم بــــسيوئى سل|رسر م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

3|769| حمد|كر |م محمد ش|حس رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

243494 ل|لع|ح عبــــد |لفتـــ|يدى سيد حسن عبــــد |ه هره|لق|هندستـــ 

7232o ح|حمد مصبــــ|ئى حسنى |م| لفيوم |تـــمريض 

437584 م|لسل|لح عبــــد |مصطفى محمود مصطفى ص لشيخ|طبــــ كفر 

647578 محمد عىل محمد محمدعىل ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

528862 ح بــــلبــــع|لفتـــ|ن عبــــد|م محمد شعبــــ|زم عص|ح سكندريه|ل|هندستـــ 

36o4| لبــــ|بــــوط|لمحسن محمد |حمد عبــــد|ندى  ن|بــــ حلو|د|

324692 لحميد|رق محمد عبــــد|محمد ط ى شمس هندستـــ عي 

|77289 مصطفى عىل محمد عىل |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

82|o77 دق فرج|هدير محمد ص ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

27326 دق محمد|ن مجدى ص|رو عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

252534 |لنج|بــــو |م |لسل|مه محمد عبــــد |س|زينبــــ  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

429679 ن|عيل حمد|سم|عيل محمد |سم|محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o3875 حمد|بــــر |د محمد سعد ص|زي ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 
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4||467 ج|هر محمد عىل حج|محسن م |ره طنط|تـــج

623672 ىط عوض جرون|لمع|بــــو| |ر رض|من ط|معتـــ دمي|علوم ج

|77534 لق|لخ|هر عبــــد |رق م|م ط|سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

765629 لم|حمد محمد أحمد س|لد |حمد خ| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

35558o دق|لص|م عمرو فتـــىح عبــــد |حقوق بــــنه

85o73 ن محمد|حمد رمض|م |سل| ي سويف
هندستـــ بــــنى

6||362 ى فتـــىحي |آيتـــ  ك|لسبــــ|مي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o|336 ى شفيق| ئل حن|و| يوستـــي  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

626|o7 مه محمد عليوه|م أس|سل| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

863936 لسيد|لح |سلىمي مجدي ص ن|سو|بــــ |د|

2|9425 يمن عىل سيد|منه | ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

53356 م|لسل|ن سيد عبــــد |سيد رمض بــــ بــــنى سويف|د|

68397 م محمد|لسل|محمد عىل عبــــد لفيوم|هندستـــ 

452567 رون|لح|لسعيد يونس |ح |محمد صل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

898658 محمود صفوتـــ عىل مهنى  ج|طبــــ سوه

59243 تـــه حسن محمد|يتـــ زن| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|57526 كر|يمن شفيق ش|يدى |ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

338682 ف |نتـــ |ريح هيم|بــــر|م |م|رسر |بــــ بــــنه|د|

36o|6 وق  ف |رسر وى|لقبــــل|حمد منصور |رسر ج|بــــ سوه|د|

2689|6 ن نور عيس|حمد |ح |لفتـــ|عبــــد| مي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

256789 لديبــــ|لعزيز |م عبــــد|سل|ء |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8|6559 ه | ي |حمد |مي 
عيل|سم|لحسينى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

232947 ى|تـــ حس|بــــر محمد شح|بــــسمه ص ني  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

327638 در وجدى فوزى عطيتـــ|ن ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

27o954 لقوى رحيم|مه محمد محمد عبــــد |س| |ر|ي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3|827| لدين عىل|ح |ل صل|لدين جم|ح |صل ن|بــــ حلو|د|

43|76 حمد مرىس|حمد |مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

759442 هيم|بــــر|يمن محمد عىل |ل |م| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

6o6o4o در|لق|رق محمد عبــــد |م ط|هش |بــــ طنط|د|
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877354 حمد  |لغنى خلف |مروه عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|2373| لسيد|حمد منصور |عمر  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

64o77| لكريم|لدين عبــــد |ح |محمد مصطفى صل |ره بــــنه|تـــج

249o|o ح|لمحسن صبــــ|حمد شفيق عبــــد|لبــــنى محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

3|9|85 بــــتـــ|بــــتـــ ثــــ|مر ثــــ|هدير تـــ لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

6|447 لكريم|ل يسن عبــــد|محمد جم معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

84|5o3 لدين محمد|ء |لدين محمد بــــه|محمود محمد مىحي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

7|3o26 يتـــ|لدين مصطفى حسن شلبــــ|ء |محمود عل لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

34o55| ي يشي 
لشيىمي|هيم حسن |بــــر|مصطفى |ره بــــنه|تـــج

267|36 م|هيم سعيد عل|بــــر|تـــغريد  ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

278o47 لق محمود|لخ|بــــسنتـــ محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6298o6 لجندى|حمد |دق |حمد محمد محمود ص| زيق|لزق|ره |تـــج

3|6o4o ى س|م مل|مح ظريف ك|رتـــي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

259537 حمد عوض|لسيد |خلود محمد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

828883 لىحي محمود محمد|يه عبــــد| ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

638388 حمد محمد|لسيد |ل |مصطفى جم زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

858528 ء مريس سمي  منصور|بــــه ي|صيدلتـــ 
|لمنى

|66847 ي محمد مهدى|هيم |بــــر|تـــ |ي|
ى
لدسوق عه مشتـــهر|زر

252o|o وي|نور محمد هند|حمد نبــــيل | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

527|47 م|لسل|م مصطفى عىل عىل عبــــد |سل| |ضتـــ طنط|علوم ري

||954o ف سيد ك|نىح  | مل|رسر مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

2685|4 مر غنيم|حمد محمد ع| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

89|735 هلل  |س عبــــد|محمود عيد عبــــ ي صىح 
سيوط|معهد فنى

649|45 |لمقصود |لمنعم عبــــد|لمنعم عبــــد|يه عبــــد|
هيم|بــــر

قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

8o442 حمد محمد عىل محمد صدومه| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

33o92 حمد محمد|ل |لع|ء سيد عبــــد |رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

447o| ى عبــــد|حمد عبــــد|طمه |ف دى|له|لمقصود حسي  هره|لق|ره |تـــج

864o47  محمود عىلي
ى محمد حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8|o|76 يف محمد رجبــــ حسن رسر ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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6835|7 لبــــرع|لسيد عىل |هدير عىل  لمنصوره|بــــ |د|

829822 ي |
ى|حمد مرتـــضى حمد حسي  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|4539| لمطلبــــ|لعزيز عبــــد |لحميد عبــــد |فهد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||8279 ف |فريدى  م|م خز|له|رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4|9224 ي|ر
حمد|مه |تـــ سل|حمد بــــهج| |ئى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

76o884 منه عىل حسن عىلي دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

64868o لسيد|لسيد محمد | |دين تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|67396 ف محمد حسن|م |سل| رسر ى شمس|تـــج ره عي 

5|6222 ه رزق حسن عبــــد لحميد خرصى|أمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|2336o حمد|ل |حمد جم|ء |ل| هره|لق|طبــــ 

895835 س |لي|رحمه محمد عمر  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

823o4| ي |يم| حمد سيد|ن خي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

26|8| ي عمر
ى
نىهي عمر شوق هره|لق|ره |تـــج

69686o لسيد مرىسي|ن |محمد رمض لمنصوره|حقوق 

233837 حمد|ده مهنى |حمد حم| هره|لق|م |عل|

8696o لتـــ|ء رجبــــ محمد دربــــ|شيم لفيوم |تـــمريض 

3|52|8 بــــر عىل|لرحمن حمدى ص|عبــــد ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

|44799 وق عل ي|لدين |ء |رسر
حمد مصطفى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

33|o98 حمد|طف محمد صبــــىحي عىل سيد |حمد ع| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

69572 ى|بــــ سم محمد سعد حسي  لفيوم|بــــ |د|

9|3672 لنبــــى محمد  |دل عبــــد|محمد ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7565|4 للطيف|لرحمن محمد حمزه عبــــد|عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

859||4 ى سيد جبــــ|ي لي خليل|سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8ooo76 دل حسن شلبــــي محمود|لؤي ع ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

356627 د مسلم|حمد محمد رش|ن |يم| |بــــ بــــنه|د|

778|98 مد أحمد|هيم ح|بــــر|ن |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

36o234 ر|لعط|د |حمد عو|لرحمن |حمد عبــــد| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

529653 لربــــى|لرحمن |ن عبــــد |لرحمن رمض|عبــــد  ضتـــ دمنهور|علوم ري

7|o|28 حمد فوده|حمد |ء |دل عل|ع لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 
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497o62 هيم خليل محمد خليفتـــ|بــــر|ليىلي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

45|8o لم|ن س|جر محمد شعبــــ|ه هره|لق|ره |تـــج

8o3823 ف محمد عبــــد|هند  لموجود|رسر ي|صيدلتـــ 
|لمنى

437666 لقربــــه|رص عىل  مصطفى |لرحمن ن|عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

297764 لسيد مأمون|مي  وحيد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o8o77 لىح يوسف جمعه|سميه محمد عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

877o|8 ء محمد مصطفى محمد  |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

682368 ل|شم جل|م عوض ه لمنصوره|بــــ |د|

77o672 هلل|لسيد محمد عبــــد|لدين |مريم عز  زيق|لزق|بــــ |د|

|78o5 ف حمدى بــــدوى|كرم | رسر هره|لق|ره |تـــج

4o7326 |لبــــ|مريم مسعد محمد محمود عبــــد 
ى
ق ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

34o938 ى بــــدر عليوه|عبــــد هلل محمد حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

877686 ل  |لع|لمعىط عبــــد|لدين عبــــد|ره محمد محبــــ |ي سيوط|صيدلتـــ 

|26|4o ي عىلي|يوسف ن
رص مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

3|963o ى محمود رفعتـــ عقل نرمي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

442542 م|نور مبــــروك عىل هم|ء |سم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

353o34 |س لوق|ندري|د |دى ميل|ش ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

628839 لمعبــــود محمد|لعظيم عبــــد|عبــــد| رويد عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|45856 لحميد|رس صبــــىح عبــــد |م ف|حس ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

4354|9 ر|لنج|حمد محمد |ن |يم| سكندريه|ل|علوم 

8|2967 طه ممدوح طه شوبــــك ره بــــنى سويف|تـــج

5424|o وى|لمك|ج محمد محمود |يه رس| بــــ دمنهور|د|

8o2484 لحميد|د عبــــد|ن عو|محمد رمض ي|نوعيتـــ 
|لمنى

63863 لوليد مصطفى|لد |حمد خ| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

6393|6 لسيد|هر عزيز محمد |محمد م زيق|لزق|نوعيتـــ 

6o998| لرحيم|تـــ عبــــد |لشح|يه محمد محمد | |ره طنط|تـــج

783|57 هيم|بــــر|لسيد |ز |لبــــ|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8885o9 لحق |مد عبــــد|مد عىل ح|ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

477o24 ى  حمد عبــــده|لسيد محمد |نرمي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

6||485 حمد محرم|حمد |ندى  |طبــــ طنط

432654 بــــ|ن كس|لسيد رمض|أروى  |بــــ طنط|د|
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2|856o در|لق|حمد محمد سمي  محمد عبــــد | لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

8|7945 س عمر محمد عمر|ين| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

327295 تـــ محمد ثــــ| بــــتـــ محمود بــــرعي|مي  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

428535 ف سمي  سعد|ندى  رسر |بــــ طنط|د|

|55o29 ي | |عل
ى
حمد|حمد دسوق ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

252944 مريم كرم محمد نبــــوى عيس ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

8o|45| جر فتـــىحي بــــكي  محمد|ه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4|5594 حمد حسن هيكل|سيد | بــــ زكري|يه|محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

5||5|7 ى |بــــر|حمد | لسكرى|هيم عىل حسي  |صيدله طنط

435468 د|لجو|لرحمن عبــــد |ء هنيدى عبــــد |سن سكندريه|ل|صيدله 

82oo|6 عيل|سم|حمد |بــــ |يه|م محمد |ريه ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

8382o2 حمد محمود محمد|لدين |بــــ |شه ن|سو|حقوق 

4o5547 لبــــكرى|ريم حسن محمد عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|54335 مجد رمله سيدهم|وليفر | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

8445o3 ه محمود|لل|لمفدي عبــــد|ن عبــــد|يم| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

686565 ود|لمقصود د|مصطفى عمرو محسوبــــ عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

|56875 حمد|م محمد |محمد هش لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

255o2| ن محمد|حمد رمض|ء |رس| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

3468|8 م وحيد بــــهجتـــ|بــــسنتـــ عص |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6o24|| وى|لششتـــ|مصطفى محمد | رن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

762487 ي|مؤمن نبــــيل عىل مرىس  ر|لىح  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

24587o |غ|عيل |سم|حمزه محمد  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

69o45| م|لسل|تـــ عبــــد |رص فرح|لن|ل عبــــد |نو لمنصوره|نوعيتـــ 

332858 حمد عىل|ن سعيد مصطفى |نور ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

64375| هلل محمد طه محمد عىل رشيدى|عبــــد ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

24oo5| ل|ل يحن  هل|ل عمر هل|هل ن|هندستـــ حلو

48|342 ع محرم|لسبــــ|حمد |لعظيم |حمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

435933 وى|لسلم|د محمد |لجو|لد عبــــد|ن خ|يم| سكندريه|ل|طبــــ 
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843|59 ى ي ع|ه| يوستـــي 
دل سيف|ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

523358 لرحمن محمد|لموجود عبــــد |ح عبــــد |حمد صل| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

844o6o فظ محمد|رص ح|محمد ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|o82o ر|لجز|ح |حسن نبــــيل صل بــــ دمنهور|د|

353965 ن|ن عثــــم|رق شعبــــ|محمود ط |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8o|o8 هلل|لد محمد مصطفى عبــــد |ضىح خ ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

868o62 هر|لط|حمد حلىمي |يزه |ف ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

6284o3 ي
وى|محمد عىل عطيه هند| دئى زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

85o963 ي ثــــ|عبــــي  دين
بــــتـــ|ر مرتـــضى ي |

لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

22|o74 لسيد عفيفى|مصطفى محمد | مه ى شمس|تـــج ره عي 

693o|o لسيد|بــــر |ل ج|در جم|ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||6836 ى|مل |ندرو جميل ك| مي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

8o|825 ى محمد|حمد |حمد محمد | مي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

68785 ض|ض ري|لعليم ري|عبــــد | رن طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

485375 لم|حمد س|لم محمد |ن مصطفى س|نوره لفيوم|لعلوم |ر |د

638o57 لمقصود موىس|لمؤمن عبــــد|أحمد عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

757782 هيم|بــــر|محمد محمد محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

96566 حمد|حمد محمود حمدى | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

626976 لحسينى حسن محمد عزبــــ|دين |ن زيق|لزق|بــــ |د|

9|3865 دى  |له|هيم عبــــد|بــــر|مصطفى محمد  سيوط|حقوق 

478328 ى|بــــ هيم|بــــر|غبــــ |لنور ر|دل عبــــد |م ع|كي  ى شمس| لسن عي 

69267| بــــينى عبــــد |نهله محمد  لبــــط|بــــ |لوه|لشر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

265o65 لس يوسف حليم رزق كي  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

686o6| |لنبــــوى عط|دى |له|ديه مصطفى عبــــد |ن لمنصوره|طبــــ 

446o|5 لسيد حسن|لمنعم |ء عبــــد|لدرد|بــــي |يوسف  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

3o574 د محمد رجبــــ سيد|جه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|67|3 تـــتـــ|لي شح|رودينه محمد و هره|لق|ره |تـــج

|56347 حمد|محمد عبــــده محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

765566 ف |محمد  هيم|بــــر|لسيد |رسر هندستـــ بــــور سعيد

9o4743 ى عم|ي ن عىل  |لدين عرف|د |سمي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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774|49 حمد|حمد مصطفى | |ند ى شمس هندستـــ عي 

|63576 لدين حفنى|يوسف حفنى سعد  ى شمس|تـــج ره عي 

445955 لسيد|مل عجىم |مل ك|حمد ك| سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

69694| ل عىل خليل|لدين كم|م |حس لمنصوره|ره |تـــج

22347| م رجبــــ محمود مصطفى|حس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

698o53 يف حسن ك مل|زينبــــ رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

878397 روى طه محمد طه  | سيوط|تـــمريض 

6|2536 لخي |بــــو |هدى تـــوفيق عىل تـــوفيق  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

68|36| لغريبــــ|حمد رجبــــ عىل |عىل  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

72535 ى عبــــد|عمرو ن ر|لغف|دى حسي  ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

253|6 ن صبــــره|حمد حمد|روضه  لفيوم|لعلوم |ر |د

|325o9 وق ن حمد|لرحمن |رص عبــــد |رسر ى شمس|د| بــــ عي 

695o45 وى|لبــــدر|لسيد محمد |لد |لرحمن خ|عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

|4945| ى  ى عبــــد |حسي  لغنى|حمد سعد حسي  ن|حقوق حلو

495o33 ي 
حمد|لسيد |لفتـــوح |بــــو|محمد حسنى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|642|7 ألحمدى محمد|ن |كريم شعبــــ هره|لق|ره |تـــج

|3986o ى عو|ي د طلعتـــ عبــــده|سمي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|6966 هلل|لسيد عبــــد|حمد |رتـــ |س بــــ دمنهور|د|

52o653 دى محمد|رتـــ مصطفى أحمد بــــغد|س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

78o237 شور محمد محمد|حمد ع| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

34227 لحميد|ع عبــــد |يحن  محمد رف لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

324899 ه|لل|لح محمد عبــــد|رص ص|لح ن|ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

27|o8| لسيد محمد|مد |لدين ح|ره نور|س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7o3|93 لسيس|محمد محمد عبــــده عطيه  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

8o7375 هيم محمد|بــــر|حمد محمد | حقوق بــــنى سويف

84444o ي دنقل|ء محمد حبــــ|سم|
ىسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

77296 ح|لفتـــ|محمود حسن محمد عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

633o73 هيم مظهر|بــــر|زم |محمد ح زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6887|2 لسيد|لعزيز |لسيد عبــــد |حسنى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

499332 جح عوض محمد عوض|ن| دين تـــربــــيتـــ دمنهور
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5|3||4 محمد محروس محمد شلبــــي ي|بــــ |د|
|لمنى

6984|6 وى|لعشم|جد محمد مصطفى |م لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8992oo بــــ محمد خليفه عطيه |رح ج|علوم سوه

7735|8 لجنيدى بــــيوم|رص |لن|رويده عبــــد  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

245367 ى محمد يسن عبــــد|ي سط|لبــــ|سمي  ن|علوم حلو

4|947 |يوسف حنفى محمود ك
ى
مل دسوق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

34793o حمد مصطفى|سمي  محمد سمي   |ره بــــنه|تـــج

|75o3 ى|مه عبــــد |س|سلىم  لحميد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

627246 ف عبــــد|محمد  |لبــــن|لنبــــى محمد |رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||953o مه محمود محمود خليل|س|محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6944| حمد حسن محمد حميده| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|o865 مر|لسيد ع|ميس رأفتـــ محمد |ل |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

347o75 لسعيد فتـــىح حسن|منيتـــ | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

46|o89 ى|نوره ن محمد محمود حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

497879 بــــ|للطيف عىل دلع|مل عبــــد |ريم عبــــده ك بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

32233| سكندر|ء مجدى رسل |وف ى شمس حقوق عي 

462754 عمر مكرم محمد محمد عسل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

64o735 لحميد|لسيد محمد عبــــد |حمد |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

9237o4 م |فر|بــــيل ملفى |يكل ق|م ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

24487| د|حمد ج|بــــوزيد محمد محمد |طمه |ف ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

244852 لمعبــــود عويس|مل عبــــد|محسن ك| رن ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

426327 ف حم|رحمه  لرؤوف زقزوق|ده عبــــد|رسر لمنصوره|علوم 

4o2792 هيم عىل|بــــر|ل صبــــرى محمد |بــــل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

229o74 ن|د حلىم سعد|عم| ندر|س هره|لق|ره |تـــج

434535 حمد|وى |لهند|م عىل |مر |ره طنط|تـــج

7o9|22 ن|ل محمد رشو|جم| نور ن|هندستـــ حلو

77984| هيم|بــــر|لد محمد محمد |خلود خ زيق|لزق|علوم 

248979 ى محمد |رضوى  للبــــودى|حمد حسي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

476654 ل|لشه|يتـــ محمد محمود عىلي | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

357684 يف رمض ن جوده|م رسر |ره بــــنه|تـــج
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6896| لمنعم محمد|محمد مصطفى عبــــد لفيوم|بــــ |د|

64o852  محمود محمود سليم|
ى
ق |ن |لصي 

ى
لرصق زيق|لزق|هندستـــ 

322427 م|لسل|تـــ عبــــد|رحمتـــ مسعد فرح ى شمس|د| بــــ عي 

222966 لعزيز|حمد عبــــد|لدين محمد |در سعد |ن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

828o2 لعظيم محمد|فظ عبــــد|لح|ديتـــ عبــــد|ن ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

857626 لمعىطي|مه محمد مخلوف عبــــد|س| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

68o278 لصعيدى|ح عبــــده عىل |عىل صل بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

96783 هلل|ل عبــــد |م يحن  جم|سل| ن|حقوق حلو

6|6857 ل|لجم|ن |هلل رفعتـــ شعبــــ|منه  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

86o942 س|دل محمد عبــــ|دى ع|له|عبــــد  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

8o3285 ي|ل محمد عبــــد|حمد جم|
لغنى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

8787|8 ضى محمد |لر|حسن عبــــد| ند ي صىح 
سيوط|معهد فنى

487429 لسيد  عبــــد ربــــه|م |لسل|محمد خميس عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

4|3449 لشيخ عىل|ئى مصطفى شكرى محمود |م| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8|6593 ل|لع|هلل فوزي عطيه عبــــد|منه  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

8oo3o6 سم|بــــدين ق|رنو ع|حمد سوك| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

357995 لموجود محمد|عمر محمد عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5o|422 حمد محمد موىسي|يوسف  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|6o398 لكريم محمد عىل جبــــر|عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

32967| لكريم|لعزيز عبــــد|ل عبــــد|ن جم|نوره لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|45|3 حمد موىس|لسيد |حمد |ندى  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|354o| حمد عمر|لرحمن |لحميد عبــــد |محمد عبــــد  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

9|2954 ى  تـــ حسي   خي 
بــــوزيد |مصطفى قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

786349 مه|كريمه سعيد حمدى محمد سل زيق|لزق|نوعيتـــ 

5|o879 لسيد حمودتـــ| |محمود محمد زكري لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

7796o8 حمد سليم سليم قطبــــ| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

836542 ه سعيد عبــــد| يم عليو|لد|مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

335494 حمد خميس|لسيد |دتـــ |مي ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

463739 لسيد بــــدر|ل مرىس |طمه كم|ف لشيخ|بــــ كفر |د|
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96498 حمد عىلي|محمود عىلي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

68557| تـــه|حمد محمد شح|هر |ن م|حمد| رن لمنصوره|حقوق 

642854 هيم|بــــر|لمعىطي |ء محمد عبــــد |رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

354o77 ى سيد | |دين ى|مي  مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9255| ل|لع|حمد عبــــد |ن |رغده رمض دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

8267|6 حمد|هر |لط|حمد |محمد دردير  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

75397o لكريم|ن عبــــد|لحميد سليم|لد عبــــد |طمه خ|ف تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

687726 حمد عىل |تـــ |لشح|ح |نور صل| لمنصوره|ره |تـــج

77oo4| ى ص زى|سم محمد حج|بــــر ق|حسي  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

5458o دق|ء عمرو محمد ص|ل| لفيوم|نوعيتـــ 

|74829 لعزيز محمد|مصطفى عزتـــ عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

246366 لقط|حمد محمود |حمد محمود | ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

6934o| صف محمد|صف ن|ء بــــليغ ن|نجل لمنصوره|صيدله 

87275 ن محمد|هيم رمض|بــــر|م |هش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|5367 ى |ه تـــ|لشح|جر محمد حسي  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

498|9o لمعىط|لسيد عبــــد|متـــ |س|ء |ل| سكندريه|ل|حقوق 

2636|8 لشكور|لشكور محمد عبــــد|جر عبــــد|ه |تـــربــــيتـــ بــــنه

854836 هيم يونس|بــــر|دل |مؤمن ع عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

26|o9 ح دعبــــس|لفتـــ|طف محمد عبــــد |محمد ع هره|لق|بــــ |د|

9o9472 حمد خضي  |ن |ن حسن حمد|مريم حمد تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

33o958 لرشيد محمد|مصطفى محمد عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

278694 يه حمدى محمد فوده| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

2o|o| ن محمود|لسيد زهر|لرحمن |عبــــد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

846566 ي ج|يه |
مع|حمد مصطفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

32o832 بــــر سعد محمد|ذ ص|مع ى شمس|تـــج ره عي 

6o73o لدين|يف سيف |ء حلىمي ن|شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

257o44 ن|مد طه سلم|ريم ح ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

442384 زى يونس|لمغ|هلل |د |حمد ج|محمد  لشيخ|طبــــ كفر 
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9|||6 ن محمد|ن ربــــيع سليم|يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82|o53 ن|ن محمد زهر|مرفتـــ زهر ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4o7628 دل محمود عىل حبــــيبــــه|ن ع|عن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o77|7 وق محمد ح دى|فظ نرص ش|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2529|| مد|سلىم منصور محمد سعيد ح |ن طنط|سن|طبــــ 

|3|93o ى  حمد عىل|حمد يوسف |نرمي  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

828746 تـــ|ء فوزي محمد شح|لىمي دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

629454 بــــ|هيم دي|بــــر|هيم محمد |بــــر|هدير  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6852|4 ى |كريم وليد  |حمد شط|مي  لمنصوره|حقوق 

77o685 نس|لطو|م |لسل|ر محمد عمر عبــــد|مي لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

86oo|6 حمد|لمجيد |هر عبــــد|كرم ط| سيوط|ره |تـــج

837|64 ي|محمد حشمتـــ فريد ر
ضى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8|8442 ي|لحميد كيل|تـــم عبــــد|نسيم ح
ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

237288 لحميد بــــيوم|حمد عبــــد|مريم  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4477o6 ى عبــــد |لسيد |حبــــيبــــه محمد  لحميد|مي  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

525686 ف سعد |عىل  حمد محمود|رسر سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

693585 مه|لسيد سل|لد وليد معوض |خ لمنصوره|ره |تـــج

432o98 ن ض فوده|ر ري|مختـــ| مي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|22724 زق|لر|لمغنى عبــــد |رس عبــــد |ن ي|مرو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

83|378 ضل|م خلف خليفه ف|بــــتـــس| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

2|3575 رق محمد عىل|همس ط ى شمس|تـــج ره عي 

7685o4 ن عىل|بــــكر مصطفى سليم ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|36443 لسيد|بــــ عىل |يه|عىل  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

69|978 لمرىس|س حسن |محمد عطيه عبــــ لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

52o746 ى|هدير عبــــد لفضيل سنوىس حسي  |حقوق طنط

76o42o هلل محمود|عمر محمد عبــــد  لسويس|هندستـــ 

79|892 لم|حمد عىل محمد س|عىل  لمنصوره|حقوق 

8o2845 ي عبــــد
ي|عر مش|يم و|لد|مصطفى

ضى ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

26o337 لحليم|مه مصطفى عبــــد|طمه سل|ف ي صىح بــــنه
|معهد فنى

8o|46| وق مدحتـــ جل لدين محمد|ل |رسر ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى
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5||48o ى|محمد مسعد رجبــــ  حمد حسي  سكندريه|ل|طبــــ 

357475 لحميد جعفر|عي عبــــد|ل رف|سهيلتـــ جم |طبــــ بــــنه

26386| لمه|بــــر حسن س|يه حسن ج| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7o82|2 يف|بــــر|حمد محمد محمد | هيم رسر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

824938 لحميدفهىمي|ر عبــــد|لمختـــ|لحميد محمد |عبــــد |هندستـــ قن

6|5o7 لمجيد|رس محمد عبــــد |م ف|سل| ي سويف
هندستـــ بــــنى

489537 لعز|بــــو |وى محمد |لص|لدين |د |نور عم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|373|5 هلل|لدين محمد نعمه |ل |يوسف محمد جم ى شمس حقوق عي 

263679 مر|فظ ع|م محمود ح|ء س|عىلي |تـــربــــيتـــ بــــنه

77|722 شه|ندى سعد محمد عك زيق|لزق|علوم 

49996o ي حسن |س
حمد|لسيد سيد |رتـــ مصطفى ي |

رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

6o7645 يف|آيه تـــوكل حمدين عىل  بــــو رسر لمنصوره|حقوق 

|66569 حمد|لعظيم |ء سعيد عبــــد |حسن ن|حقوق حلو

5o6455 يف محمد عبــــد | ر|ي لمقصود|رسر سكندريه|ل|طبــــ 

32988 شور|هيم عىل ع|بــــر|مروه  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

446o86 ن|حمد رشدى سليم|د |حمد فؤ|مصطفى  سكندريه|ل|هندستـــ 

66467 وى|لمحل|لحميد |ل محمد محمد عبــــد |نه ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

884976 حمد |نس |ء محمود |رس| سيوط|بــــ |د|

789539 ج|حمد محمد فر|حمد شمندى | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

28o7|5 حمد محمد عطيه مصيلىح| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

534o56 تـــ ف| حمد|وى |وى فتـــىح ف|مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

237854 ى جورج غبــــري ل بــــرسوم|كرستـــي  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

5|5556 ي|لفخر|لسيد محمد عطيه | |رن
ئى معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

||65|5 ى يز تـــوفيق|يمن ف| |كرستـــي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|27|97 |د |لجو|لصمد عبــــد |لدين عبــــد |ء |صفيه عل
ذلي|لش

ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

52|72o ن|ن مبــــروك سليم|ء سليم|أل تـــربــــيتـــ دمنهور

8285o5 ى  ي ف|كرستـــي 
ده|يز سن|لفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

298228 مد جلبــــط|لقوى ح|له عبــــد|ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

889|58 ج|لدين بــــدر فر|محمد نور  سيوط|تـــمريض 
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|35|95 بــــر فضل|رس ج|محمود ي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

769|97 هيم|بــــر|عيل |سم|لعليم |ويه عبــــد |ر ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

4|7569 لسيد فتـــىح عطيه|ره أحمد |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

34|o3o ن|م شعل|لسل|د عبــــد|حمد فؤ|د |حمد عم| هره|لق|ج طبــــيع |عل

499684 ك|لسم|ح محمد مهدي عوض |سم لفيوم|لعلوم |ر |د

8o|o83 ي |لىمي حمد|ء مجدي يحن  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

343o22 لسيد|هلل |هلل محمد عبــــد|عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

2|9|56 هيم|بــــر|ن رجبــــ سعدى |مرو كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

33oo87 هلل خميس عوض|جد عبــــد|م م زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

75|676 ى رتـــ|جوزيف فيكتـــور بــــش| مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

22o||8 لحميد عىل حسن|مل عبــــد| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|2o42o لحميد|لحميد محمد عبــــد |حمد عبــــد | هره|لق|حقوق 

675|o3 ف |ء |سم| سن مصطفى|لمح|بــــو|رسر لمنصوره|بــــ |د|

7||945 سم|حمد وهبــــه ق|حمد |ن |يم| لمنصوره|حقوق 

757787 ن يوسف|حمد سعيد رمض| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

9|6ooo ء قطبــــ محمد سيد  |سم| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

2oo9o س|ح تـــوفيق محمد عبــــ|صل كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

677|83 لسعيد|لعجىم |بــــدين |لع|ء محمد زين |بــــه لمنصوره|بــــ |د|

5|84|o ر|وى دويد|لص|مد محمود |ن ح|يم| سكندريه|ل|طبــــ 

9o9689 حمد  |حمد |هلل عبــــدربــــه |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

882854 ق مسعد|لرز|رمزى عبــــد| رن سيوط|طبــــ بــــيطرى 

65887 شم|محمد عربــــى قرئى ه ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

223||2 هلل|حمد مجدى محمد عبــــد| ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

5|7|36 لقويع|هند صبــــرى نظيم  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

647486 وى|ن محمود محمد صفوتـــ محمود مك|نوره زيق|لزق|حقوق 

|44852 رق محمد محمود|ر ط|من |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6337o5 ى مر| ه سعيد حسي  د موىسي|مي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

42967 سط يوسف سليم|لبــــ|سهيله عبــــد  هره|لق|علوم 

784oo9 لعزيز محمد|منصور عبــــد | ر|ي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

436839 ى بــــشي  محمد محفوظ |ي خ|لطبــــ|سمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

63583| لمجد|بــــو|هلل |ن نبــــيل عبــــد|يم| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 
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7|75o2 هيم|بــــر|ض محمد |يه سعيد ري| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

777|37 ء محمد زغلول خميس|سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

849764  سيد عىلي وهبــــه |ي
ى هلل|سمي  ي |

سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

875453 لمعىط محمود |ن ممدوح عبــــد|نوره ج|علوم سوه

|237|2 ن ممدوح عبــــده محمد مدين|نوره هره|لق|عه |زر

22386 للطيف|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |محمود  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

6|363| ى |محمد جه لديبــــ|د عنتـــر حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|6|o7 بــــ|لوه|لحسينى محمد عبــــد |عمرو  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

249879 ف صل|حبــــيبــــه  لعزيز|ح عبــــد|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

78oo|5 حمد|تـــتـــ |حمد شح|م |سل| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|45364 ل محمد|لع|لرؤوف عبــــد |يوسف عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

85oo65 مد|يمن محمد ح|محمد  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

|3||99 ح|لفتـــ|لدين ممدوح شفيق عبــــد |نور  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

228876 ىط|لع|بــــ عبــــد|لوه|نىه محمد عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

632|9o ي
مرىس جودتـــ مرىس| دئى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

343oo7 لنبــــى محمد نصي |حمد عبــــد|م |سل| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

478o42 رس رجبــــ عىلي محمود|رجبــــ ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

753|2o حمد عىل|لد |حمد خ| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

8585|2 يده تـــ|رس| ي محسن بــــشر
وس|ئى ورصى ي|بــــ |د|

|لمنى

867298 عىلي| لوف|بــــو|محمد | لي|د |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

23692o ء مجدى معروف فهىم|عىلي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7||969 ر|لنج|لسعيد حسن حسن |خديجه  ره بــــور سعيد|تـــج

892358 حمد عىل |رس |هدى ي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

456385 ي
حمد محمد|لسيد بــــسيوئى | |دئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

639346 ى ي|ي بــــ|لوه|لحميد عبــــد|رس عبــــد|سمي  زيق|لزق|عه |زر

78|8|9 لم|ن عىل محمد تـــوفيق محمد س|نوره زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|764|5 حمد|ل |ل كم|مصطفى جم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

777559 لمنعم موىس|لمنعم عبــــد|ل عبــــد |جم| دين عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

337225 هيم|بــــر|حمد مني |هيم |بــــر|محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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496289 ى هو|ء ممدوح |سم| رى بــــدر|مي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|5692o ي محمد|
ي قرئى

ى
يمن شوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

425698 س|لمجيد عبــــ|لد عبــــد |خلود خ سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

28429o طمه ممدوح محمد عبــــده حميده|ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

458o43 نه|رس شبــــ|هيم ح|بــــر|ريم محمد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|3779 ن ديبــــ حبــــيبــــ|صبــــىحي | مي  لمنصوره|حقوق 

6o55o9 ىط|لع|ح محمد عبــــد |ء محمد صل|عىلي ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

86o23| لمحسن|لرحيم عبــــد|ن عبــــد|حمد رسح| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

458|44 ن|رشدي محمود رشدي سليم لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

338824 ى نج|ي لم حميد|حد س|لو|لم عبــــد|ح س|سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4372o4 دتـــ|لسعيد يوسف أبــــوزي|ن مكرم |يم| لشيخ|ره كفر |تـــج

768496 ى سل|مه ف|س| مه|يز حسي  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

838976 مل|م ك|حمدي حم| دين دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

68585| ه لعدل مسعود|لعزيز |رق عبــــد |ن ط|مي  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

|22859 محمد عبــــده| يمن محمد رض| هره|لق|هندستـــ 

6254|4 لبــــيه|لرحمن |مه محمد عبــــد |س|د |زي زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|47245 ن|ضل سليم|دل سيد ف|ع كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

4266o3 د بــــيومي|لجو|در عبــــد |لق|رس عبــــد |بــــ ي|رح سكندريه|ل|علوم 

9oo948 لسيد عىل |بــــر |يه ص| ج|حقوق سوه

35345o بــــع|لتـــ|لدين |لرحمن محمد سعد |عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

688o86 ج|نور رس|م محمد  لمنصوره|حقوق 

|48o5o عيل محمد|سم|يوسف محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3|7956 ج  محمد مصطفى|حمد ن| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

782o83 ى عبــــد|مي  | لم|در س|لق|حمد حسي  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|6o|o2 هيم|بــــر|سكندر |د |نوبــــ عم|بــــ| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

637924 حمد عطيه حسن|سيد | يه عط| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

265oo7 ر شندى|لغف|هلل عبــــد |بــــر فرج |محمد ص ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

638834 لسيد|رس محمد |بــــ ف|يه|له |ه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8838|3 م |عىل رشدى بــــره| مه سيوط|تـــربــــيتـــ 
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498552 ى عبــــد |مريم محمد  دى مرىس|له|مي  هره|لق|م |عل|

6o8925 دى|لبــــغد|ء عطيه محمد |سن لمنصوره|بــــ |د|

43o|43 هيم|بــــر|ن مجدى محمد عىل |رو |ره طنط|تـــج

45|8o8 هيم  بــــدر|بــــر|محمد سمي  سعد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|8953 عيل|سم|لد يسن عىل |ن خ|نوره ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

37436o لم حسن نجم|محمد سعيد س تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

8o3689 ى جمعه فنجري نصي |ي سمي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

268922 ره|ر عم|لستـــ|ن عبــــد|ندى شعبــــ ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

2|735| ن|ره محمود يونس محمود سلط|س ى شمس|تـــج ره عي 

835728 ى ع|ش حمد|ن |رف رمض|هي  ج|ره سوه|تـــج

2437o7 مل يوسف|د ك|يه عم| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

269433 ء رفعتـــ محمد محمود|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|634|o م|لتـــه|حمد محمود |منى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|476o ى ميل د فهىمي جرجس|كرستـــي  ي|بــــ |د|
|لمنى

2623|2 لليثــــى|حمد مليىح  |مجد |روق |ف ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

82oo6o لصبــــور عىلي|محمد مرعي عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

477384 ف |مريم  لجمل|حمد |لسيد |رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

44o753 ى عبــــد|ي ده|بــــ فتـــىح محمد حم|لوه|سمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

54|38o محمد عىل سعيد عىل حسن عه دمنهور|زر

22|485 عيل|سم|سط |لبــــ|عيل عبــــد|سم|سل |لبــــ| هره|لق|حقوق 

42||oo مه|ح بــــكر عىل سل|لفتـــ|منى عبــــد  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

94838 فظ محمد|لح|حمد عبــــد |روفيدتـــ  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

436363 هلل|بــــ |لسيد ج|م بــــديوى |محمد هش |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

369627 ن نوير|عمر سعد محمود عثــــم لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

87723o لرحيم  |ح عبــــد|لفتـــ|ندى محمد عبــــد سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

835o75 ي|ر
عيل|سم|لحميد محمد |عبــــد| ئى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

6o733 ن ف عىل | |مي  حمد|رسر بــــ بــــنى سويف|د|

33575o ى سمي  عبــــ|ي بــــ|لوه|س عبــــد|سمي  ى شمس|زر عه عي 

697577 لم|تـــ س|لحميد فرح|ن عبــــد |يم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى
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626o53 ن|حمد وليد محمد حسن سلط| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8o982| حمد|لد محمد |حمد خ| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7o443o لدين محمد مهدى مرىس|ء |شدوه عل زيق|لزق|طبــــ 

39|86 تـــ جم| لبــــدوي|ل محمود |مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

44683o شور|لسيد محمود ع|حمد رشدى | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23o323 ن|عىل سيد عىل رمض رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

264734 لمرصى|ن بــــيوم |ء محمد رمض|رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|23722 ى عىل |ل |مصطفى جم ى|مي  مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

267869 لسعود|بــــو|طف محمد |محمود ع ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

56386 حمد|محمد ربــــيع محمود صبــــرى  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

89|5|6 ى |بــــ عبــــد|لوه|عبــــد| لي|د لرحيم حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

268|35 لسيد مطر|حمد سعيد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

373755 ى روز|صبــــىح فهيم ن| مي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

226|95 لمقصود|م فتـــىح عبــــد|محمد عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

364999 لمسيح|ك عبــــد|لمل|دى حمدى عبــــد|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||949o ن|يمن حلىم مهر|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

635622 ن|حمد رمض|س محمد |ين| زيق|لزق|حقوق 

8|4867 يه خليفه سويسي خليفه| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

887473 تـــ |كريم زىك عىل شح سيوط|ره |تـــج

753o2 وندى|رى يوسف ذىك جرجس ل|م |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

627269 ن|لعظيم مصطفى شعبــــ|ء طوسن عبــــد|سم| ج|بــــ سوه|د|

|37984 هيم|بــــر|مح سعيد |يوسف س ى شمس|تـــج ره عي 

6|924 حمد محمد محمد|ء |ول أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

|595|3 وق سويفى ج ل|لع|لمول عبــــد |د |رسر ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

372|| بــــوحمده|لسيد |لسيد |مينه محمود | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

824|57 ي عبــــد|
لحميد|لجليل عبــــد|حمد مصطفى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

53oo|8 هلل|ل محمود فتـــىح عبــــد|جم ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

36522 م|م|حمد عيد |ئى |م| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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426464 يف محمد عبــــد  ى رسر د|لحد|ح |لفتـــ|حني  سكندريه|ل|ره |تـــج

9oo662 هلل  |مريم مدحتـــ سعد عبــــد تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

633o8| ئل متـــول محمد|محمود و زيق|لزق|حقوق 

4o|787 رس رجبــــ فرغىل|رق ي|ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|37o58 هيم|بــــر|لرحمن |حمد جوده عبــــد |مصطفى  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

4o2793 هيم|بــــر|لمنعم |هيم عبــــد |بــــر|يوسف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3859o ف عىل محمود|ر |من رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

462667 ه مصطفى عبــــد لسيد عبــــيد|بــــ |لوه|أمي  ج|بــــ سوه|د|

69786o بــــينى|ء مصطفى لبــــيبــــ محمد |رس| لشر م بــــنى سويف|إعل

6o984o ود|خلود مجدي زىكي د |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

36o324 لسيس|لسيد |لح محمد |هلل ص|عبــــد |حقوق بــــنه

7|5|26 لرحمن|حمد عبــــد |للطيف |محمد عبــــد  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

|64354 دور عبــــده عطيتـــ|جرجس   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

628293 لسبــــىك|لسيد حسن |حمد نبــــيل | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

22|5|8 |لمحسن زكري|لمحسن عمرو عبــــد|عبــــد تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

284862 س|ل عبــــ|سميه حمدى كم سيه|نوعيتـــ عبــــ

|26459 ن محمد محمود عىلي|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

763928 وه|ح محمود حل|لفتـــ|يوسف محمد محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

||8693 لدين محمود حسن حسن|ء |محمد عل دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

8|5923 روق محمد|تـــم محمد ف|ح حقوق بــــنى سويف

249487 ى شلبــــى|بــــو|ن محمد |يم| لعيني  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

85o63| مل محمد محمد|د ك|زي هره|لق|طبــــ 

4o78o8 ئى|لعزقل|حمد محمد مرىس محمد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

843853 ء حسن محمد محمد|شيم ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

69476| رى|لهو|هدير محمد محمود  زيق|لزق|هندستـــ 

|37|83 لغنى متـــول|عمر محمود عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

823682 بــــ محمود محمد جبــــر|لوه|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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6o|432 بــــو قطه|ندى محمد حسن  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

222||| ضى سيد عىل|لر|عبــــد| نور ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|4794o ى محمد|عمر بــــه ء حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

8525|o ي|يمن فتـــىحي عبــــد|ء |رس|
لغنى ي|علوم 

|لمنى

||922o وم جرجس د ي|جي 
ل نجيبــــ|ئى ى شمس علوم عي 

678754 لويسر|لرحمن |ن محمد مصطفى عبــــد |رو لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

272223 ئى مصطفى سيد محمد عىل|م| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

637448 عظيمه عبــــده يونس رجبــــ عىل زيق|لزق|حقوق 

5266|o  |محمد بــــيوم 
ى
لمرصى|لسيد محمد |لسيد |لبــــرق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|6586 لسيد حسن|م سعد |ندى س ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

33|723 بــــ|لرحمن حج|مصطفى محمد عبــــد| رن |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

283372  يحن  ح|يحن  ه
مد|ئى ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

639634 لنبــــى|هلل عبــــد |لد عبــــد |يه خ| زيق |لزق|تـــمريض 

4o|o73 ر محمود|محمد محمود مختـــ |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2776o4 بــــوحسن|لرحمن |ليىل محمد عبــــد تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

439|83 بــــ نرص|لوه|م سعيد عبــــد |ء عص|سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

296|93 لمول|رص جمعه عبــــد|مل ن| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

499836 ز|ن سمي  عطيه عز|يم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6336o4 لسيد عسل|م محمود  زيق|لزق|صيدله 

639746 لمنعم فتـــىح|خلود محمد عبــــد لمنصوره|ل |طف|ض |ري

322933 لربــــ|د |هلل ج|لد محمد عبــــد|ندى خ لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

2262o9 ل|رص محمد جل|محمد ن ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

435255 عيل|سم|بــــو |محمد عىل عىل | عل ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

695599 زى سند|زى محمدى حج|ء حج|لزهر|طمه |ف لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

68257o هيم|بــــر|دين صفوتـــ حسنى |ن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

649327 لوكيل|ن |عمرو محمد غنيم سليم ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

6oo53 ي|ر
للطيف|لجيد عبــــد |محمد عبــــد | ئى لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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277467 لشيخ|م مبــــروك |محمد س ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

543497 س|لنح|لك فتـــىح محمود |لم|يتـــ عبــــد| سكندريه|ل|علوم 

2|93o| دى|حمد عوض بــــغد|لد |خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7||244 ى|هد مج|ن محمد مج|نوره هد حسي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|26924 يف  نم|حمد محمود غ|زينه رسر ى شمس حقوق عي 

364685 مون|لعزيز عىل م|لدين عبــــد|ء |حبــــيبــــتـــ عل ى شمس|د| بــــ عي 

634233 بــــر|ن محمد ص|مصطفى شعبــــ ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

756473 ى |لسيد حس|م |سل| حمد|ني  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

257|26 ر حموده|لغف|نشين طلعتـــ عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

6|3982 بــــوري|لش|سم |لق|بــــو|حمد محفوظ | |تـــمريض بــــنه

34o877 ن|لسيد صوف|لمنعم |مي  عبــــد|ل|ئل محمد |و ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

45682 وى|لقمش|بــــ |لتـــو|سمر طه عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7o7647 ه عيد محمد | تـــه|هيم شح|بــــر|مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|54|82 ى| حمد ممدوح عطيه حسي  ى شمس حقوق عي 

774679 ن جبــــر|لسيد سكر|لد |ندى خ زيق|لزق|بــــ |د|

224467 ى رض| ىط|لع|د عبــــد|فؤ| مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

33o978 ء يوسف محمد يوسف|رس| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|49939 ي عىلي|
حمد محمد مصطفى ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

335296 ل معوض|نتـــ ثــــروتـــ هل|هيل ى شمس|تـــج ره عي 

7779|4 هيم|بــــر|ندى محمد جوده  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

3||794 ح|لفتـــ|لمجد عبــــد|بــــو|ح |لفتـــ|رضوى محمد عبــــد ن|فنون جميله فنون حلو

86|548 ي جرجس|يه|ديفيد  بــــ بــــشر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8|4o68 ي محمد عليوه|
ف مصطفى رسر ي|بــــ |د|

|لمنى

5|9497 ى م|م محمد |حمد س|ندى  لك|مي  تـــربــــيتـــ دمنهور

783795 لح|هيم محمد محمد محمد ص|بــــر| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

257o|6 م|مل هش|م ك|س| لي|د ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

3468o| مريم عمر عطيه محمد موىسي ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

632599 لغنى|د عبــــد|م رش|يه هش| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|35o58 حمد|ذ محمد محمد |مع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7774o6 ى شديد|لنح|رس |بــــسنتـــ ي س حسي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى
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542755 لجندى|هيم |بــــر|بــــسمه طلعتـــ  ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

438||| د|لجو|لحليم يوسف عبــــد|رس عبــــد |ن ي|يم| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

44593 شور زىك سيد|ده محمد ع|غ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|3|755 هلل منصور عىل منصورعىل|منتـــ  ن|بــــ حلو|د|

2525|4 د|لجو|هبــــه محمد عىل عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

68847| زق|لر|زق محمد عبــــد |لر|حمد عبــــد |مصطفى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68ooo| هيم|بــــر|ل |بــــر رجبــــ بــــل|رجبــــ ص لمنصوره|ره |تـــج

8652o3 ي|لوه|محمد عبــــد
بــــ محمود حفنى ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 

(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

69o3o7 يمن محمد محمد عطيه|نىح  | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

28o564 د|لرحمن حم|در عبــــد|لق|يوسف ثــــروتـــ عبــــد هره|لق|ره |تـــج

865o7o يه ممدوح محمد محمد| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

83o554 حمد سيد محمود|محمد  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

892835 حمد |لكريم عبــــده |د |لسيد ج| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

43o7oo بــــى|لشنبــــ|م |لسل|هيم عبــــد|بــــر|يتـــ | لشيخ|بــــ كفر |د|

66559 ى | قتـــ حسي  هلل|حمد محمد عبــــد |رسر لفيوم|بــــ |د|

6824|7 جر مدحتـــ حسن خليل|ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

283263 ى حسن سيف محمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

37|658 لسميع شلبــــى|حمد عبــــد|هلل |منتـــ  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

2o4o6 لح|فريد فتـــىح سعد ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

362o6 حمد موىس|ن |حمد شعبــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6757o| حمد مصطفى يوسف مصطفى عبــــد ربــــه| سكندريه|ل|صيدله 

4o82|| لمرحوم|لفتـــوح محمد |بــــو |نور |حمد | |بــــ طنط|د|

28o396 لرحمن|حمد فتـــىح عبــــد|لدين |سيف  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

247655 شد|ئى محمد محروس ر|محمد ه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

275324 صم خليفه محمود|محمد ع ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

32|42| بــــ مرشدي|لتـــو|مصطفى محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

684985  زيد|لبــــ|لصديق عبــــد |رص |ء ن|رس|
ى
ق ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى

9|9296 هلل  |حمد عبــــد|هلل |ء عبــــد|دع سيوط|بــــ |د|

6|7o3| لمني |حمد |ن عزم |رو ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|429o5 ى |م |هيم هش|بــــر| هيم|بــــر|مي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 
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|32765 |لعل|بــــو |للطيف محمود |هيم عبــــد |بــــر|ر |من ن|تـــربــــيتـــ حلو

3|7oo بــــ عطيه محمد|لوه|ن عبــــد |مرو كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

35o223 ي|حمد |متـــ |س|حمد |
لسيد مصطفى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

52994o ر|لنج|مل محمود |لرحمن صبــــرى ك|عبــــد  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

844952 حمد|م محمد محمود |سل| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|68353 ى ى غط|شكرى | مي  س|مي  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

2695o ى |يم| ى|ن حسي  لسيد حسي  ن|بــــ حلو|د|

924762 لصمد |لحكيم محمد عبــــد|ء عبــــد|ول سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

85o|5o مل كندس|بــــيشوي عبــــده ك ي صىح 
سيوط|معهد فنى

4o67o9 ى فر|لر|لسيد عبــــد |ن |نور ج|ضى حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5593| ى|ح زم محمد مدكور حسي  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

|76845 ي محمود| نه
ى
محمد دسوق ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 

منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

8|5299 رص|ىطي محمد ن|لع|ندي عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

68o65o لمول عىل|مل زغلول عبــــد | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

685346 م محمد|م|ل|بــــو بــــكر |م |ندى س لمنصوره|بــــ |د|

64|2o3 لرحمن|حمد عبــــد|ء محمد |رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

764784 لجندي|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|بــــ |رح ره بــــور سعيد|تـــج

2|325o لدرديرى|لحميد محمد |عبــــد| رن ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

259637 ى عبــــد|ء محمود عبــــد|وف بــــ|لوه|لمعي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

46|84| لعزيز محمد بــــسيوئى|بــــر عبــــد |ل ص|نه سكندريه|ل|صيدله 

|57946 هيم|بــــر|هيم يونس |بــــر|ف |عف ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

373423 لس  سحق|سحق لبــــيبــــ |كي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

32642o دل مصطفى محمد|بــــسمتـــ ع ى شمس حقوق عي 

43657 هيم لطفى|بــــر|لدين محمد |نور  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

79563 ى مكرم صموئيل مجىل| يوستـــي  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

438786 غبــــ|فتـــ مصطفى ر|مصطفى ر لشيخ|علوم كفر 

6339|4 مصطفى محمود مرىس محمد قنديل زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

886636 ى د عوض |خلف ميل| مي  سيوط|هندستـــ 
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769826 لقوى|لقوى عبــــد |ره حمدى عبــــد |س لسويس|طبــــ 

523396 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|بــــ |يه| سكندريه|ل|هندستـــ 

68334o لسيد عيد|ريم محمد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

34o9o3 لقشوىط|ضل محمود محمد |دهم ف| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4374|5 لدين|مد بــــدر |لحميد ح|حمد محمد عبــــد | |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

845698 هيم|بــــر|هيم محمود عىلي |بــــر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

4|7993 لحميد عىل|عىل عبــــد| رن لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

522343 ء محمد أحمد محمد|ول تـــربــــيتـــ دمنهور

3|9235 م محمد محمد|ريم عص ى شمس| لسن عي 

89|o42 حمد |يه زين فتـــىح | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

4|565 هيم عىل|بــــر|مر |ء ع|وف هره|لق|ره |تـــج

8235|5 حمد|ر عمر |ورده عم ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

855289 محمد موىسي| محمد رض حقوق بــــنى سويف

429883 لمعبــــود حسونه شلبــــى|لق عبــــد |لخ|محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

3|32|6 لمجيد|ل عبــــد|رتـــ محمد هل|س ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

352|29 حمد عىل|لد |حمد خ| ى شمس صيدله عي 

877596 لموجود  |ن عبــــد|لموجود عش|ن عبــــد|يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4945| مي  محمد عويس|ل|ره |س ن|بــــ حلو|د|

85o368 ي
محمد يشي محمد مصطفى لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

|6|286 هلل خليفه|لحكم عبــــد |يه سيد عبــــد | ى شمس هندستـــ عي 

633496 لسميع محمد|ر عبــــد|محمد عم زيق|لزق|هندستـــ 

9|525| بــــتـــ محمد  |ح عز ثــــ|سم معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

|28o27 حمد|د |د عىل فؤ|فؤ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

77o4|4 هيم|بــــر|لسيد |رص حمدى |حمد ن| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

83335 منقريوس| مه حن|سل| رين|م لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

352268 د|لجو|د عبــــد|حمد رش|محمد  |حقوق بــــنه

677|5| ر|لنج|عفيفى محمد | حمد محمد رض| لمنصوره|طبــــ 

45788 مد محمد|محمد ح| ن|ر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط
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244329 بــــ مصطفى|لتـــو|محمود مصطفى فتـــىح عبــــد  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

242488 صف صبــــىح منصور|ئشه ن|ع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4o|5oo عهد محمد مرىسي بــــيومي مرىسي سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

|46374 حمد|حمد |لد |نجوى خ هره|لق|حقوق 

79|o72 ى عبــــد |من ى جوهر|لق|ر حسي  در حسي  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

2372o| زينبــــ محمد سعودى محمد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2|4673 حمد|هلل |مصطفى محمود عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

62268 حمد|مد محمد |ء ح|رس| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

888877 ى محمد ثــــ|ي بــــتـــ محمد |سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

5oo9o8 ى سمي  |ي بــــوعجيلتـــ|عيل |سم|سمي  |حقوق طنط

64|747 لمنعم محمد محمد|ح عبــــد |صل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

72822 حمد|مل ربــــيع سعد | لفيوم|عه |زر

26o695 بــــ محمد|لوه|م عبــــد|طمه س|ف لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

535633 مه مصطفى فتـــىح محمود موىس|س| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o9362 ف |لش|ن عبــــد |يدى سلط|ه  مشر
ى
لدى|ق ي للفن|

سكندريه|ل|دق |لفنى

6o6993 زى|ل محمد غ|ء كم|رس| |صيدله طنط

|28326 لم|لدين محمد س|ح |ميس صل|ل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3|756 هلل نبــــيل عطيه محمد|منتـــ  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|34o46 لم عويس|مصطفى سيد س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

236236 دق|لص|ن فرج محمد |نوره هره|لق|حقوق 

4538|| لسعود شبــــل |بــــو |لسعود |بــــو |مصطفى 
لقوي|عبــــد

|معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

443756 هيم|بــــر|طمه مصطفى عىل |ف لشيخ|بــــ كفر |د|

5o55|3 تـــه سيد محمد محمد|محمد شح سكندريه|ل|عه |زر

3379oo عيل|سم|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|يمن محمد عبــــد| ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

||8985 حمد حسن|هلل |حمد عبــــد |هلل |عبــــد   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

259273 ى|ح صبــــيح |جر صل|ه حمد حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

372o3| لخول|هيم محمود |بــــر|مصطفى محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

348o|9 د|زن محمود طوجى عو|م عه مشتـــهر|زر
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7o6754 عيل|سم|محمد سمي  محمد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

78268o ى  حسني 
سهي  مصطفى حلىم مصطفى ي |

لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

54|786 محمود فرج محمود رجبــــ ج|بــــ سوه|د|

772692 ه|طه عبــــد  ى خرصى لحميد حسي  زيق|لزق|صيدله 

9o283| سم محمد |لق|بــــو|نعيمه محمد  ج|طبــــ سوه

6o493| روق سعد عىل|طمه حسن ف|ف ي صىح طنط
|معهد فنى

83|298 ى مي  مي جرس|جميل س| كي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

||9894 بــــو زيد|سلىم محمد محمود  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

456555 بــــوحمده|قوتـــ |محمد محمد ي |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

758445 لم محمد|لسيد س|محمد  حقوق بــــورسعيد

697362 لمرىس|هيم |بــــر|يه محمد | لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

79o473 بــــ|لوه|ء محمد تـــوفيق عبــــد|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8656o حمد|ن عىل |حمد شعبــــ| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

94o7o ن عبــــيد|م عثــــم|كريم س ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|3|885 بــــ|لوه|د محمد سيد عبــــد |مريم عم ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

546279 يد|ل ف|ل معتـــمد كم|كم |حقوق طنط

883744 عيل فتـــىح محمد يونس |سم| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

4|3||6 س|لقو|لقطبــــ |يزتـــ محمد |ف |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

6394o6 طف محمد محمد|عبــــي  ع زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8|9735 لدين محمد|ح |ء محمد صل|عل| عل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

836577 هيم|بــــر|دي |سط ن|لبــــ|ئشه عبــــد|ع دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

334437 لم عمر|كريم محمد س ى شمس| لسن عي 

67673 د|رك مدحتـــ عزم عي|م ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

3o563 لحميد|جح عبــــد |ء ر|يه عل| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

8|8||3 ي |عبــــد
نور سيد|لرحمن مصطفى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

4o5568 ح محمود|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|محمود | ي|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

675958 مد حسن|هيم ح|بــــر|هلل بــــدير |منه  لمنصوره|ره |تـــج

6|9o34 مريم لطفى محمد عىل بــــيضون ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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6o9233 لحليم|لرحمن مصطفى محمد عبــــد |عبــــد  |طبــــ طنط

23|729 شور محمد|م محمد ع|سل| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8889|8 ى حسن سيد  حمد |حسي  سيوط|بــــ |د|

5|9639 لدرش|لسيد مطر |ن محمد |ن شعبــــ|يم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

255|62 هيم|بــــر|روق |سل ف|ره بــــ|ي |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

246877 محمد عبــــده محمد يونس ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

246576 م محمد عيد محمد|حمد س| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

46|66o ي |ء جم|دع
بــــ|ىطي جر|لمع|بــــو|ل لطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6o6|59 ئيل|ئى ميخ|س موريس بــــدو|تـــوم ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

2484|| وق عص لسعود|بــــو|تـــ عمر |م بــــرك|رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

497229 لعسكرى|فرحتـــ محمد سعد  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9|9|| حمد محمد محمود محمد| ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

253637 لدرس|لعزيز مليىح  |لعزيز محمد عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

37|6|5 ف ي رسر
ي عبــــدتـــ عفيفى

مصطفى |نوعيتـــ بــــنه

888222 ى |ر عبــــد|من لرحيم عىل حسي  سيوط|ضتـــ |علوم ري

48687| ى لمسيح|عصمتـــ فوزى قلتـــه عبــــد | مي  لمنصوره|حقوق 

699945 حمد محمد|لقوى |صم عبــــد |حمد ع|ء |رس| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|66648 دى|له|رص يىح بــــدوى عبــــد |زينبــــ ن هره|لق|بــــ |د|

3oo|87 ف حسن حس|د |جه ى|رسر ني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

788743 د يوسف|مه عو|م سل|هلل حس|عبــــد ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

85|o65 م حسن|لسل|محمد محمود عبــــد دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

||76|5 ن لغزول|هر محمد صبــــىح |بــــ| مي  ى شمس|د| بــــ عي 

4229o9 ن عوض عىل نمر|مريم رمض إلسكندريتـــ |تـــمريض 

278946 لعزيز|لصبــــور عبــــد |منيه محمد عبــــد| |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

7|7944 لضوينى|هيم شلبــــى شلبــــى |بــــر|يحن   لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

7oo499 لحميد|هيم حسن عبــــد |بــــر|يه | لمنصوره|صيدله 

33|778 دق|لص|لسيد عبــــد|ئى |لسيد ه| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|659|2 ندى وجيه سعد عفيفى ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

2749| هيم محمد|بــــر|ر |هلل مختـــ|يه | هره|لق|حقوق 

4o7|38 در جعفر|لق|حمد عبــــد |ل |ء جم|ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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||9873 سحق|كرم حبــــيبــــ |يوسف  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

496426 ن ربــــيع زىكي عىلي صبــــح|يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35767 لمجيد قنصوه|مد عبــــد|د ح|محمود عم ج|بــــ سوه|د|

889464 قص |مجد قدوس قري|ديفيد  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

5o7o35 عر|لش|حمد |محمد رجبــــ سيد | دين لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

84869| دي|حمد حمزه عبــــ|ن |نوره ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

622|99 ي
ء محمد سند مصطفى سند|ضى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

272953 نيوس|رس|بــــسنتـــ سمي  بــــطرس  ن|صيدله حلو

69o|| ي |م|
لسيد|حمد محمد |ئى لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|33367 ي | مي زكري|ر
ى
ى|بــــو|شوق ليمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22|4|9 لسيد حسن|يوسف محمد سعيد  هره|لق|علوم 

35874o شم يوسف|رس ه|زم ي|ح |بــــنه| هندستـــ شبــــر

35|572 وى|لبــــهنس|حمد عبــــده |تـــوفيق عبــــده  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

796|o لصبــــر|يق |م ف|ندى س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

49868 ي عبــــد |بــــر| لعزيز سنوىسي|هيم خي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

525767 ي |ن محمد نجيبــــ |مرو
ى
لسيد عىل|لدسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|57227 م محمود محمد مرىس|حس| رن دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

37oo29 حمد|عيل سيد |سم|كريم نبــــيل  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7843|8 ي|ر
ن سعد|لح سليم|لحكيم ص|عبــــد | ئى ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

838858 ي خ| لد رسور جيد|نىح  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

326|2o حمد حسن|لرحمن |ندى عبــــد ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

5434o8 مع|حمد ج|رحمتـــ محمد  |حقوق طنط

793648 حمد|د محمد |هلل محمد عو|لمنتـــرص بــــ| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

27|838 لجحش|طمه سمي  مصطفى عىل |ف ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

||8379 لرحمن درويش|لد عبــــد |لرحمن خ|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

685|62 تـــى|لفرح|لعزيز جمعه |ن حسن عبــــد |ريم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

79||77 مل محمود فهىم عىل متـــول| زيق|لزق|ره |تـــج

|234|6 حمد معتـــمد|لدين |ء |حمد عل| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

878o66 هيم |بــــر|حمد عيد |سلىم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 4228 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5|5o86 تـــ|لزي|حمد مرزوق مرىسي |ل |من عه دمنهور|زر

543422 ئى|لحميد محمود بــــر|ر عبــــد|لستـــ|م عبــــد|له| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

3|3o|5 لمقصود عسكر|محمد سعيد مصطفى عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

86|64| محمد مجدي طليىحي حسن ج|ره سوه|تـــج

9|o493 د |ده بــــدرى ج|حمد عبــــ| ج|عه سوه|زر

|43o96 رضوى عمرو حسن محمد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

9o|997 لسيد |حمد |ن |تـــ رمض|ي| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5|5597 م|لحم|حمد |عيل |سم|بــــر |ص| عل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

842559 لسنوىسي|لموجود |محمد حسيبــــ عبــــد دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

25697o ى بــــلوز|بــــو|م |لسل|تـــ عبــــد|ي| لعني  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

5297| للطيف|لكريم عبــــد|ن عبــــد|كريم شعبــــ بــــ بــــنى سويف|د|

22o|7o حمد|هيم |بــــر|حمد عزتـــ | ى شمس|تـــج ره عي 

844629 هلل محمد|بــــ محمد عبــــد|هيتـــ|م ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

52574| حمد محمد عىل|محمد ممدوح محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

42o8o7 ج|لطن|در محمد |لق|هلل عبــــد|محمود عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

498688 ن|حمد عمر زيد|طمه عمر |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2|3567 بــــوزيد|بــــتـــ |ل لطفى ثــــ|سلىم كم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|64|82 ى  يمن محمد عدل|حسي  ن|بــــ حلو|د|

622542 فع|لش|ح |لفتـــ|ل عبــــد |مد جل|محمد ح لمنصوره|صيدله 

44|o5| هيم|بــــر|عيل |سم|در |لق|عبــــد| ر|ي لشيخ|بــــ كفر |د|

8628o4 ي|حمد سمي  مىكي مو|
ى
ق |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

دى|لو

||99|9 |هيم |بــــر|محمد | ندى زكري
ى
لمنوق تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

4|5885 تـــ|حمد فرح|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|م  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

635o2 سعد سيد|رص |كريم ن ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

|282|9 م محمد|لسل|رضوى محمد عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5|4675 تـــ ربــــيع عبــــد | لرحمن|لح عبــــد |لحميد ص|مي  عه دمنهور|زر

483|57 ى|لص|هيم عبــــد |بــــر|ء خميس |ل| لحي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

85|o56 صل مدبــــولي|يمن و|رحمه  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

5o5223 ى محمد مج|يوسف محمد مصطفى  هد|مي  سيوط|عه |زر
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7o4o67 دتـــ|مصطفى محمد مصطفى زي| ر|ي دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

869759 حمد|لشكور محمد |عبــــد| رو| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

7o4669 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |حمد |محمد رجبــــ محمد  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

6|6898 س|لنم|حمد منس محمد |ر |سح| ط|هندستـــ دمي

285535 مل محمود|ل عىل ك|نىه جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

83357 هلل|شم عبــــد |ن ه|ء شعبــــ|سم |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

483326 لرحيم عجىم|حمد عبــــد |محمود | ند سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

437|67 لي|لغز|لنرص |بــــو |لمعىطي |حمد عبــــد |ن |نوره لشيخ|بــــ كفر |د|

4o42o مد|مه محمود ح|محمد سل عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|599o4 يد|لعزيز ف|لرحمن عبــــد |لعزيز عبــــد |هند عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

635823 زق حسن|لر|ء حسن عبــــد|سم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2533o9 ه كرم ن| لمقدم|صف محمد |مي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

44787 دى|تـــى زي|للتـــ نج|ء عبــــد |ل| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

62o4oo ي|ح عىل بــــدر بــــدر |ربــــ
رى|لىحى ي صىح بــــور سعيد

معهد فنى

|6367 لدين وهبــــه مندور|م |طمه حس|ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

275579 ه|لل|حمد عبــــد|ن |حمد حمد| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9|56|7 بــــ  |لوه|ح عبــــد|ء صل|بــــ عل|هيتـــ|م سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

259652 م محمد محمد جمعه|منيه عص| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|49o79 ي
ح|لفتـــ|هر فتـــىح عبــــد |م| دئى ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

44264| بــــ|لوه|لسيد محمد عبــــد |م متـــول  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

36259 ى ى عىل حسي  عىل حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

443o79 ه محمد  هيم محمد|بــــر|ني  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

686493 بــــينى|لرحمن |لسيد عبــــد |رق رزق |ط لشر ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

846295 لرحيم عىلي|مل عبــــد|ء ك|سم| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

835o59 حمد محمد|يه يوسف | تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

75||42 حمد محمد موىس|مه |س|كريم  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

7o8957 محمود عىل محمود يسن محمود لمنصوره|هندستـــ 

79358o د مصطفى|لسيد مصطفى مر|ء |ل| لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

4o|9o9 لسيد|ح محمد |لفتـــ|مؤمن محمد عبــــد سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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69|o59 لشيخ|حمد عبــــده |س محمد عىل |ين| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

836687 ى|مريم حسن ر وي حسي  دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

62439o عر|لش|س |لسيدعبــــ|طف |محمد ع ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

487|o8 ن|م رمض|لسل|لمنعم عبــــد |م عبــــد |حس سكندريه|ل|بــــ |د|

6|8o2| رى|لبــــ|عبــــد | ء مسعد عط|رس| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|66373 حمد|م |يوسف مصطفى عل هره|لق|هندستـــ 

9o8474 حمد |حمد محمود |ضىح  ج|صيدلتـــ سوه

695283 ئى|لنوس|حمد محمد |ئل |بــــسمه و لمنصوره|بــــ |د|

792||4 ن محمد|رضوى محمد سليم ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

3|6235 ى سيد |ء |سم| ى عىل|مي  مي  ن|حقوق حلو

|759o7 لسيد|لد محمود محمد |د خ|جه ى شمس|د| بــــ عي 

5|4476 يد عطيه|بــــو|ن صفوتـــ سعيد |نوره ى لي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

37|72| هدير فرج سمي  فرج يوسف ضيف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

76o75| م|بــــر عل|ص| يه زكري| لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

27|225 ر|لجز|حمد |لحق |طف عبــــد |ء ع|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

46|95| لسعودى|هيم محمود |بــــر|ء |آل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

262|26 هلل قنصوه|حمد عبــــد|هلل |عبــــد |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

83437o دق|لص|حمد |ح |حمد صل| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

64837| |لسيد محمد رض|محمد منيبــــ  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

7o85o2 ح|لفتـــ|جر محمد محمد عبــــد |ه لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

||7599 لسيد خليل مورو|جد مسعد |مريم م ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

24538 ه طه عبــــد | هيم|بــــر|لحميد |مي  عه مشتـــهر|زر

764898 هيم|بــــر|هدى سعيد محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

47596o يه يشى محمد عوئى محمود رشدى| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

33379 تـــربــــى|ل|هر محمد زىك |سندس محمد م كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

444545 ن|حمد عثــــم|حمد  |هيم |بــــر|أمي   لشيخ|ره كفر |تـــج

5|2799 ف|عبــــد تـــ حمد سعد موىس|هلل رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

426686 حمد|ن محمد محمود محمد |نور سكندريه|ل|علوم 

7o3364 لحميد سعد|هلل مجدى سعد عبــــد |عبــــد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

45o566 لشيىم|يوسف محمد سعيد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 
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2|384o ى|محمد ن رص سيد عىلي حسي  هره|لق|هندستـــ 

356596 لعزيز|هيم محمد عبــــد|بــــر|جر |ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

34946 تـــربــــي|ل|دي محمد |لبــــ|ل |لمنعم جل|عبــــد ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

66464 هلل محمد|ل عبــــد |ندى جم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

623439 |لسيد شط|لسيد |هلل فكرى |منه  هره|لق|م |عل|

899395 لحميد |ن حسن عبــــد|حمد سليم| ج|حقوق سوه

9o5848 د متـــول  |لدين فؤ|مصطفى عز  ج|بــــ سوه|د|

98oo| هلل|م حمدى عيد عبــــد |حس بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|69o7| محمد وليد محمد مفيد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

635342 لحليم عطيه|ج  عبــــد|يه ن| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

3|7628 ح|لفتـــ|بــــ عبــــد|لوه|رق عبــــد|محمد ط ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

823783 ى محمود|وليد ي| ثــــري سي  ي|بــــ |د|
|لمنى

64|7|5 لمنعم محمد عىل محمد جبــــر|عبــــد | رن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

88|564 ف غز|ء |رس| لرشيد |ل عبــــد|رسر ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

756783 شم|بــــوه|حمد |ئى |ء ه|رس| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

78o29o محمود محمد مجدى محمد مصطفى ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

6o39|6 ختـــ|لطبــــ|حمد سعد حسن |عىل  |حقوق طنط

45268| محمد مصطفى| ء رض|شيم لشيخ|بــــ كفر |د|

36o6|| لح|لرحمن عطيه محمد ص|دل عبــــد|ع |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7oo392 هيم|بــــر|لغنى محمد |منى عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

424726 حمد|ر |لنج|رص |لن|هيم عبــــد |بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|7o|44 حمد كوتـــتـــ|وى سيد|لص|ن محمد |يم| سيه|نوعيتـــ عبــــ

69463| بــــدر| لوف|بــــو|ميه محمد محمود |س ره بــــور سعيد|تـــج

4||77o لخول|لرحمن متـــول |ل عبــــد|ن جم|يم| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4|5649 بــــى|لدبــــ|بــــ عىل |محمود حمزه خط لشيخ|بــــ كفر |د|

766955 رق نرص جوهر|محمد ط عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

22723o لكريم|لح عبــــد|محمد حمدى ص هره|لق|حقوق 

3896o لمعىط سعيد|سط عبــــد |لبــــ|مصطفى عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

4386o| م|زق محمد عل|لر|لد محمد عبــــد|خ لشيخ|علوم كفر 

37285 وى|س هند|ندى محمود عبــــ هره|لق|ره |تـــج

5|5627 ن|م سعيد عىل عىل عىلي سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 
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759|24 هلل|لحميد عبــــد |رق عبــــد |حمد ط|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

329494 لحديدي|حمد |عىل محمود | ند زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6o7348 زى|هيم حج|بــــر|هيم |بــــر|ل |س | تـــمريض طنط

|53|26 ىط عبــــيد خليفه|لع|محمود عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3428|7 ى سيد سيد |محمد | ر|ي حمد|مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5|o782 ى |محمد عبــــ لح|هيم ص|بــــر|دتـــ حسي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8o3386 ش محمود|م محمود دمرد|هش ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

645o|o ىط عىل سليم|لع|لد عبــــد |سلىم خ |بــــ طنط|د|

765549 عمر عىل يىح محمد مصطفى هندستـــ بــــور سعيد

6o5736 ن عىل مصطفى محمد عىل|يم| |هندستـــ طنط

7858o5 هيم|بــــر|زق |لر|م عبــــد |هيم هش|بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o8628  |لبــــ|لحفيظ حلىم عبــــد|ء عبــــد|ل|
ى
لضبــــع|ق |بــــ طنط|د|

7||75 هيم|بــــر|ن |ء محمد عثــــم|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|9952 فتـــىح محجوبــــ| حمد رض| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

8682o9 لصغي |حمد محمد |د |زي ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

765939 ود|ن د|لسيد سليم|مريم محروس محمد  ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

6|oo84 لخولي|حمد عىل |عىل  لمنصوره|ره |تـــج

846273 حمد محمود|يه حسن محمد | ن|سو|تـــربــــيتـــ 

525236 لغنى محمد عطيه|ره أحمد عبــــد |س سكندريه|ل|ره |تـــج

93|87 هيم|بــــر|بــــر |محمد صبــــرى ص لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|59793 عيل|سم|لحميد |لد عبــــد |جر خ|ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8745| محمد رجبــــ محمود حنفى لفيوم|حقوق 

88946| حسن محمد حسن هريدى  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

24|897 هي فولي|لل|ن عبــــده عبــــد|نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

96984 ي|زيد خميس محمد علو
ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|246| هيم منجود فرج|ر سعيد إبــــر|عم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

39o35 لمجيد|لكريم عبــــد |د|م محمود ج|ريه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

259276 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد|ره عبــــد|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

396|| لرحمن|هيم عىلي عبــــد |بــــر|ن |نوره ن|حقوق حلو
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765352 ن تـــويج|ن محمد عىل محمد سليم|مرو ره بــــور سعيد|تـــج

587o2 ئيل|رس|ج  ممدوح عزيز |م ي سويف
هندستـــ بــــنى

8o548 حمد سعيد|م عيد محمود |سل| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

334594 لسميع|طف فريد عبــــد|مصطفى ع ى شمس|د| بــــ عي 

6|286 متـــ محمود محمد|لد سل|خ ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7775|| لعزيز محمد سعد|ل عبــــد |لعزيز جم|عبــــد  زيق|لزق|علوم 

46|443 وى|لحن|د |لجو|ل محمد عبــــد |لدين جم|بــــ |شه لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

3ooo|4 وى|ء محمد عىل عىل طنط|سحق عل| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

257968  رض
ى
 ن| شوق

ى
شد|شوق لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

5o544 م حسن محمد مرىس|حس ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

4556o روق محمد|د ف|روق عم|ف تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

4o82|o ف محمد |حمد | لسيد بــــدر|رسر |ره طنط|تـــج

772oo2 حمد|بــــ |لوه|لق عبــــد|لخ|دل عبــــد |محمد ع زيق|لزق|عه |زر

36||9| يتـــ مجدى سعيد محمد| |تـــربــــيتـــ بــــنه

3|33|2 ن|لد سيد عثــــم|حمد خ| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

34|7o4 لقشوىطي|ن |رس محمد سليم|د ي|جه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|77485 فرحه نور محمد نور ن|حقوق حلو

363682 د محمد|وى فؤ|زينبــــ محمد هند هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

753588 م حسنى زىك عىل|ريه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4|5||7 ق|م |لسل|لعزيز عبــــد |بــــسمتـــ عبــــد  وى|لشر سكندريه|ل|ره |تـــج

756377 ل|لع|ئى محمود عبــــد |هيم ه|بــــر| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

49387 لحميد محمد|سهيلتـــ عىلي عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|45355 حمد|ن |حمد رضو|يوسف  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|9438 دل محمد محمد|ع| دين ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|5|375 لرسول|لرسول سعد عبــــد |شوق عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

6795o| مه محمد ربــــيع|كر تـــوكل سل|سهي  ش ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

45o533 وي|لزو|تـــ |لشح|عمر محمد  |هندستـــ طنط

88|289 حمد تـــوفيق |حمد محسن | سيوط|بــــ |د|

9o7|76 يز |لحمد مصطفى محمد ف|بــــو| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى
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25o392 لجلبــــه|لسميع |ر عبــــد|جر محمد مختـــ|ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

|5o357 حمد محروس|حمد محمد | ى شمس|تـــج ره عي 

278269 حمد|لسيد محمد محمد |حمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

689544 ي
ن عىل|رص رمض|لن|عبــــد | دئى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

33377| لكريم|شم محمود عبــــد|محمود ه |حقوق بــــنه

2444oo حمد|حمد |مصطفى طه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|48|76 هيم|بــــر|لمنعم |رق عبــــد |ن ط|كن|بــــ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

268684 لمزين|ده محمد نبــــيل |مي ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

9|5546 لحكيم حسن  |ن عبــــد|محمد رمض ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

7o7227 لمرىسي|م محمد عبــــده محمد |ريه لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4o8787 يف لطفى عبــــد ن|ىط سعف|لع|بــــسنتـــ رسر |نوعيتـــ فنيه طنط

6|3447 لح|بــــ محمد متـــول عىل ص|شه ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

922|89 م |د هم|نوره نور ج ج|بــــ سوه|د|

63537| حمد|محمد محمد خليل | لي|د لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

486o7 فع|لق ش|لخ|حميده زينهم عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

54579| ج عبــــده|لد محمد عبــــده فر|خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8||7o9 ء محمد زىكي كويس|مريم عل حقوق بــــنى سويف

7|3o56 ى محمود  ى محمد فل|بــــ|ل|حسي  |صي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

5282|4 رى|حمد س|هيم سعد |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

334467 ى |محمد عىلي  عيل|سم|مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

835o53 ى ج| ى|د |يه حسي  هلل حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

22o9|o وى|لح|ذل حسن |ء محمد ش|ل| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o5|89 وى|لشن|بــــ محمد |لوه|حمد محمد عبــــد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

8993o3 تـــه محمد |م محمد شح|حس ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

234|46 ى جم|عبــــد حمد|ل |لرحمن حسي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

52oooo ه | ز|لقز|ن محمد عىل |حمد زيد|مي  بــــ دمنهور|د|

359976 قتـــ ع| لحميد|دل جودتـــ عبــــد|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|32886 ى|ي ضى|لق|ن |لد محمد سليم|خ| سمي  هره|لق|ره |تـــج

89o|55 ل فرح بــــخيتـــ |ر هل|من سيوط|بــــ |د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 4235 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

84||65 ي
م|ل حسن سل|لدين جم|ء |ضى ن|كليتـــ طبــــ أسو

|475|2 ى ج|محمد ح بــــر حسن|تـــم خي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

432|38 ى |ي ن رزق|بــــ محمد سليم|يه|سمي  | تـــمريض طنط

842o6 حمد حسن رمزي محمد| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

62o392 لروس|بــــو |ز |لبــــ|آيه يوسف  ط|حقوق دمي

7o89o9 مي  حمدينو عىل عىل عىل| لمنصوره|هندستـــ 

6o4899 سلىم محمد أحمد محمد سعيد لمنصوره|بــــ |د|

85259| م|لسل|م عبــــد|لسل|رس عبــــد|ليىلي ي ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

339oo2 دي محمد سيد حسن رشيد|هن |ره بــــنه|تـــج

||9|7| مه جرجس عطيه|دل سل|بــــ ع|يه| ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

832745 حمد حسن|تـــم محمد |تـــغريد ح تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

49784 س|ح نعيم قرئى عبــــ|صل هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6|o972 رتـــى|لح|لح فتـــىح |محمد ص لمنصوره|هندستـــ 

372946 ده عزتـــ خليفه متـــولي|مي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

642573 لرؤف مصطفى|محمد مصطفى عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

895232 لرحمن عىل |لرحمن مصطفى عبــــد|عبــــد ج|هندستـــ سوه

224o82 هيم محمود|بــــر|محمود | ر|ي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

422474 لح|محمد ص| حمد سمي  زكري| سكندريه|ل|صيدله 

43667 للطيف حنفى|لدين عبــــد |م |سم حس|بــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

779486 لنبــــى محمد|نىح  حسن عبــــد | زيق|لزق|طبــــ 

|47965 عيل|سم|لمنعم |لرحيم عبــــد |حمد عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

|28627 رق محمد حسن بــــدر|عىل ط دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

334o|7 لرحمن|محمد فوزى محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

432836 لبــــمبــــى|هيم |يز إبــــر|ء ف|حسن |بــــ طنط|د|

32299o تـــ مجدى عبــــد| لعزيز محمد|مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|265|7 لسيد محمد|حمد |م |حس ى شمس|تـــج ره عي 

9|4|9o ى محمود |ي حمد فرغىل  |سمي  سيوط|عه |زر

3|678o لسيد|د |لسيد فؤ| |دين ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

336o67 لسيد عمر|س |ندي محمد بــــل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

59349 هدير طلعتـــ عويس محمد حقوق بــــنى سويف
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28546| س|دل سعد عبــــ|جر ع|ه كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

26|oo6 لفتـــوح عىلي سعيد|رس زين |ده ي|غ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

335289 حمد محفوظ محمد|هدير  |بــــ بــــنه|د|

|45758 عيل|سم|لحميد |حمد مصطفى عبــــد | تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

853472 بــــتـــ محمد|روي محمد ثــــ| ي|تـــمريض 
| لمنى

4845|| ى |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر| حمد|ح محمد حسي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

287669 ل محمد مزيد|محمد جم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

499369 ء محمد طه محمد ذكرى|ول عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3372|9 ى عبــــد|عبــــد ى|هلل |هلل حسي  مي  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

3434|3 محمد| ء رض|ن عل|نوره عه مشتـــهر|زر

622883 حمد محمد مصطفى شولح|م محمد  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

94o95 ي|بــــر محمود جيل|د ج|م عم|سل|
ئى رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|

مس|تـــجمع خ

27|848 ور|ح مس|لفتـــ|تـــ مصطفى عبــــد|ي| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

27o5o9 حمد عيس|ح |ح سعد صل|صل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

23566o عيل|سم|لمنعم |حمد عبــــد|ضىح  هره|لق|ره |تـــج

766o2 ن|دل محمد محمد مصطفى عمر|عمر ع |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

32o482 لجوهرى|هيم محمد |بــــر|لرحمن |عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

79584 لعزيز|ده موىس محمد عبــــد|غ سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

46|879 رم سعد خليل|لمك|ن محمد أبــــو |نوره لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

537376 ر|حمد مرىسي عم|هدي محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76736| ل|حمد محمود عمرهل|ء |رس| لعريش|تـــربــــيتـــ 

8|272o ن موىسي|رين نبــــيل يون ي|طبــــ 
|لمنى

6437o بــــ|لتـــو|ل محمد عبــــد|ندى جم لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

78|65o ن|هيم سليم|بــــر|دل محمد |بــــسنتـــ ع زيق|لزق|علوم 

4|5|94 يش|ج  محمود أبــــوط|ن| ن رض|نريم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

266|o2 يف|محمد ع طف محمد رسر لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

33|498 دي محمد يسن|له|د |محمد عم |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 
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2|623o حمد محمد حمزه|لرحمن لطفى |عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

6|5546 ه| حمد محمود محمود مي  ط|بــــ دمي|د|

6874o| ج|لقبــــ|نم محمد |يه شكرى غ| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

358472 لرحمن محمود|جر محمود عبــــد|ه ى شمس علوم عي 

5|668o هلل| |مريم مجدى لويز عط تـــربــــيتـــ دمنهور

753942 حمد|رحيق محمد محمد سيد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

94383 لزيدى|لنبــــى محمد |روق عبــــد|زينبــــ ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|28844 هيم|بــــر|لسيد |عمر محمد  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

8|56| لسعود|بــــو|ل |ل جل|محمد جم ى شمس|زر عه عي 

53459| لسيد|لسيد خرصى |ن محمد |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

2853o دل عىل رجبــــ|محمد ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|6249 بــــو عوض|لسيد محمدأحمد |خلود  ط|بــــ دمي|د|

|47oo| لسعيد|س |رق عبــــ|لدين ط|بــــ |شه ى شمس هندستـــ عي 

|75466 لكريم|روق عبــــد |دل ف|تـــ ع|فرح لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

769496 هلل|مصطفى محمود بــــكرى عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

623288 لحميد متـــول|لحميد عبــــد |مصطفى محمد عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

52|642 هلل سعد|زينبــــ عطيتـــ زىكي عبــــد عه دمنهور|زر

323|2| مد محمدعىل ضبــــيع|روضتـــ ح ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

46453o س|يزن محمد مرىسي مسعود عبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|4449| ي
حد|لو|ء سيد عبــــد |محمد ضى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o3297 هلل|يم وليم رزق رزق |فر| ره بــــنى سويف|تـــج

6o2652 لسيد|لسيد قطبــــ |محمد قطبــــ  لمنصوره|بــــ |د|

649|84 لد|ء صبــــرى يوسف عبــــده خ|شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

32|936 ن جمعه|مه شعبــــ|س| |رن |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

23933| ن عىل|لحميد رمض|سلىم عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

59228 ء سيد محمد سيد|رس| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

247625 زق|لر|لحكيم عبــــد|ضى عىل عبــــد |لرحمن ر|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|3oo64 ورده عيد محمد حسن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o6945 حمد|لسيد |رحمه محمد فتـــىح  لمنصوره|بــــ |د|
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255769 لدين|لمرشدي محمد بــــدر|يمن |مجد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6|527o لمتـــولي معوض|محمد وليد  لمنصوره|صيدله 

678242 لقلىل|لعزيز محمود عزتـــ |هلل عبــــد |منه  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

9|359| بــــيشوى صفوتـــ رشدى جرس   سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

4542| لمنعم محمد|حمد مصطفى عبــــد | ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

328772 بــــ فرج|لوه|لعزيز عبــــد|ن محمد عبــــد|مرو |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|578o لد|ع خ|ندى محمود رف هره|لق|ره |تـــج

43562o بــــ|ن عىل رجبــــ خط|عمر شعبــــ سكندريه|ل|طبــــ 

777533 ر|لغف|طه محمد طه عبــــد  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

272|5o عىل سيد مصطفى محمد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

246852 ن قطبــــ|ن فتـــىح شعبــــ|محمد شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

75266o م حنفى محمد سهمود|عمرو هش عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6975o4 م|لش|ضل |عيل ف|سم|د |محمد عم لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

2782o5 سعيد مدحتـــ عىل محمد عىل ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

487|25 هلل|م عبــــد |لسل|م محمد عبــــد |لسل|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

46|o92 مر|لفتـــوح ع|بــــو |لدين مصطفى |ل |كم| ر|ي لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o|369 ي مك| منه رض|
دي|مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

34279| هر عمر|لظ|لق عبــــد|لخ|ء صبــــىح عبــــد|رس| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

525342 هيم محمد|بــــر|لدين محمود |ر عز |من سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

69665o حمد عىل حسن سعد|عهود عىل  لمنصوره|بــــ |د|

8993|o ه ج| د |د نجيبــــ ج|مي  ج|بــــ سوه|د|

5o7655 شم محمد خليف|ء صبــــىح ه|رس| سكندريه|ل|صيدله 

499592 م أحمد|لسل|لحكيم عبــــد |آيه عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64o497 هيم|بــــر|لسيد محمود محمد |مي  | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

762||4 بــــينى محمود جم|رس |حمد ي| لدين|ل |لشر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69|693 بــــ حمدى محمد غيثــــ|يه|بــــى | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5o6634 ن طف أسعد عطيتـــ|ع| مي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

77o693 يف حلىم عىل محمد ندى رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

832235 نوس حلىمي سمور|مح ف|س| روسك|م  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

Wednesday, September 5, 2018 Page 4239 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|23549 ى ص|سم|مد |ح لح|عيل حسي  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

285222 لكريم متـــول|ل عبــــد|ء جم|عل ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

||4743 ى|روق |د ف|عمر عم ى حسي  مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

69|45| ل|مد جل|لحق ح|طه عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

|73682 يف محمد وطنى محمد رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

334858 لسيد|لعزيز |رتـــ محمد عبــــد|س لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

9|4286 م  |نع|ره ميشيل زىك |س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o5|44 ل|لع|لسيد محمد حسنى عبــــد |منيه | لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

4|o236 ل سيد أحمد شلبــــى|لرحمن جم|عبــــد  |ره طنط|تـــج

869o22 ي مىحي 
ى
س|لدين عبــــ|بــــسمله دسوق ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

27|7|6 ز|حمد تـــمر|لم محمود |ر س|من ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

383|4 لسيد بــــيوم|ل |لد كم|م خ|سل| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

676oo7 مل|ن محمد رفعتـــ مصطفى ك|نور لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

92o685 ندى يوسف محمود محمد  لمنصوره|حقوق 

694522 ي|لسعيد |لعزيز |لسعيد عبــــد |م |بــــتـــس|
لسجينى لمنصوره|صيدله 

36o65| حمد رزق|م سعيد |محمد عص |ره بــــنه|تـــج

458545 ل|لجم|ل حمزه عىل |ء جم|ل| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

25|35o ن|فظ محمد رمض|لح|لد عبــــد|خ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

775869 لمعبــــود|م بــــدوى عبــــد|ء عص|رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

4o6o57 هلل عىل محمد|لرحمن عبــــد |مريم عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|3|5|8 د بــــخيتـــ|عوئى فؤ| بــــول ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

4|o258 ضى|حمد م|بــــدين حسن |لع|كريم محمد زين  |ره طنط|تـــج

829552 لح|لدين ص|ء|ره يوسف عل|س |نوعيتـــ قن

223236 لعزيز|دل جمعه عبــــد|لرحمن ع|عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

|289|4 حمد|نرص محمد فريد سيد  ى شمس| لسن عي 

|37856 بــــ محمود|لبــــ|لرحمن محمد فتـــح |عبــــد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

6|353o لخي |بــــو |ح عوض |نور صل|محمود  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

679942 وى|لطنط|لمهدى |رق |محمد ط لمنصوره|بــــ |د|
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7o4587 حمد محمد عىل حسن|رص |محمد ن ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

2227| رى|لبــــخ|لرحيم |حمدعبــــد |يمن |يش محمد | دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

5|7772 ن|ن سلم|لد شعبــــ|ريم خ بــــ دمنهور|د|

7o5657 ز|حمد در|ن |سل حمدى سليم|بــــ ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

783835 ى|لرحمن حس|حمد عبــــد|محمد محمد  ني  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

2545o ف عبــــد |ء |ل| لعليم محمد|رسر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

5o7997 ي خميس | لبــــيس|حمد |حمد محمد |نىح  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4oo|3| ى محمد |ي رس|لف|هيم عىل |بــــر|سمي  سكندريه|ل|هندستـــ 

46|698 ى |يمن |ء |ل| دى|عيل ش|سم|مي  |تـــربــــيتـــ طنط

447849 لعزيز محمد شلبــــي|شهد محمد عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

475987 لسيد|حمد محمود |لدين |نورعز سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

7o5o3| لم|هيم س|بــــر|محمود عوض محمد  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

423655 لدين|ء نبــــيل نرص نور|حسن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

525656 هيم|بــــر|ن |لسيد محمد رمض|د |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|65564 ى|م مجد نجيبــــ عوض| |رتـــي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|35|32 لعزيز محمد|عمر محمود عبــــد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|646o7 درس|طف عبــــيد تـــ|نطونيوس ع| هره|لق|ره |تـــج

36487 تـــه|ح محمد شح|محمد صل ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

|37594 يز عزم يس|يوسف فريد ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

428943 لسطوج|يتـــ موىس فتـــىح موىس | |بــــ طنط|د|

437o76 لقط|ء حسن محمد عىل |رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

34676 روى وليد عىل محمد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

88||27 لرحيم |لمجيد عبــــد|هر عبــــد|محمد م ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|8987 صم مصطفى محمد|حمد ع| لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

5o7345 شنودتـــ| كرستـــن سمي  عط سكندريه|ل|ره |تـــج

4|487o م|بــــو عل|لحميد |لحميد عبــــد|منى عبــــد  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8375o9 مد محمود|ن ح|ء رمض|رس| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|3|433 مد|كريم محمد سعدى ح ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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37|8o8 ف موىس د|محمد  ود|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|5oo5| لم|حمد س|حمد مصطفى | يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

632o94 ى مسلم |ي عيل محمد مسلم|سم|سمي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

7|5797 وع|زى مط|حمد حج|سحر صبــــرى فهىم  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

5443o7 ء محمود حسن أحمد محمود|هن عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

622427 ود|ن د|م عثــــم|لسل|ئى عبــــد |حمد ه| ط|حقوق دمي

54274 دى|محمود محمد سعد بــــغد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

82o|76 لرشيد|د عىلي حلىمي عبــــد|زي ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

43622 ن عىل طلبــــه|هدير عىل شعبــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

677969 لسعيد|عىل | عىل رض لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

347294 لسيد|ل |م جل|ء س|رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

487|2o للطيف يوسف خميس|دل محمود عبــــد |ع سكندريه|ل|حقوق 

4653|o لمقصود محمد|حمد عبــــد|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

62965o لح|د فتـــىح ص|ء نه|هن زيق|لزق|صيدله 

|42924 هيم|بــــر|هيم مكرم |بــــر|مح |س ى شمس حقوق عي 

695|25 ليىل محمد مصطفى متـــول مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9o3o6 هر عويس|لظ|لعزيز عبــــد |م عبــــد |ريه ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

79o4o7 لبــــديع|بــــ عبــــد |لوه|حمد عبــــد |جر |ه ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|62766 لسيد|لعليم محمد |د عبــــد |لعليم عم|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22|||o مريم محمد سيد محمد حسن هره|لق|ر |ثــــ|

37|555 هيم معروف|بــــر|ح |حمد صل| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

84938 ي|ر
بــــر|ح ص|بــــر صل|ص| ئى ن|هندستـــ حلو

539296 ضل محمد مصطفى|رق ف|فدوي ط سيوط|بــــ |د|

4|97|8 لم منس|لسيد س|دل عمر |عمر ع لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

84o522 ى|بــــلقيس عبــــد لحكيم محمد حسي  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

75o74 وى|بــــ عقبــــ|لتـــو|ح عبــــد|لفتـــ|نعمه عبــــد هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

545694 حمد عىل محمود|هيم |بــــر|يوسف  ط|بــــ دمي|د|

53oo2 لرحمن محمد فتـــىح سيد|عبــــد ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

4793o3 جر محمود محمد سعيد نمر|ه سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم
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8o57o سكندر|فظ |دى عيد ح|ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

523622 ك|م محمد حسن مشك|حمد س| لعريش|بــــ |د|

|478|3 ضى|لر|حمد محمد عبــــد |لد |عمر خ لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

23565 حمد زىك|بــــ زىك |يه|يوسف  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

462833 بــــو حسن|يم |لد|هدير مجدى محمد عبــــد  |حقوق طنط

77o2o6 ى |لم سعد |حمد س| رنوط|مي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

753354 لعزيز حسن|د محمد عبــــد |زي عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

4843oo م|محمد عطيه صبــــىحي عطيه سل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6344| لرحمن|ج  مرزوق عبــــد|محمد ن ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

2|4o35 لبــــوه|دل محمود |يه ع| هره|لق|ره |تـــج

239297 ل|ن جل|د محمد شعبــــ|جه ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

457o33 محمد شتـــله| رضوى رض |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

849792 ح عيد|لفتـــ|يه سمي  عبــــد| سيوط|ره |تـــج

86|848 ه محمد عبــــد ي|ل|حمد |لرحيم |ني 
فيوئى قرص|ل|فنون جميله فنون 

|5|638 لسيد|ء محمد |ره عل|س ن|بــــ حلو|د|

632|o هيم|بــــر|لحفيظ |د عبــــد |حمد جم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|73937 حمد|رص محمد |لن|محمد عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

357|oo بــــر جوده|حمد ج|محمد  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

45769 حمد|لسيد |مل |تـــ ك|ي| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|7492 لم|ن سعيد محمد س|رو ط|بــــ دمي|د|

75|5o3 ى |س| ي|هيم متـــولي |بــــر|مه حسي 
بــــينى لشر ره بــــور سعيد|تـــج

39586 لشيىم|ح |محمد صل| ي|م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5|3396  عبــــد|لش|عمرو عبــــد
ى
ى|حمد ش|لرحمن |ق هي  عه دمنهور|زر

25369o هلل|ح عبــــد|لفتـــ|محمود فكرى عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

8o4727 ي مل|مريم ط ك|هر بــــشر ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

5o7o38 لريدى|رضوى عىل مهدى  سكندريه|ل|علوم 

2|23o2 زق|لر|حمد عبــــد|ده |حمد حم| ى شمس علوم عي 

5577| هيم|بــــر|حمد |رص |محمد ن  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

4|4o3 لرؤف حسن|رص عبــــد|مدحتـــ ن هره|لق|ره |تـــج
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689o5 وري مرزوق محمد|رص مغ|حمد ن| لفيوم|طبــــ 

|53457 ف يحن  محمد|م  رسر ن|بــــ حلو|د|

78o8o2 ف عبــــد |م |سل| |هيم |بــــر|لمنعم عىلي |رسر
م|لش

ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o7|74 هيم|بــــر|لسيد محمود |ر محمود |مي سكندريه|ل|ره |تـــج

33446o ن|ن مغيض عىلي|محمد سليم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

485882 س|س محمد عبــــ|ء عبــــ|آل إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

87243 لسيد|لنبــــى |حمد محمد عبــــد | ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

864793 لكريم|حمد عبــــد|لكريم |حمد عبــــد| |هندستـــ قن

67o83 ن|ر عثــــم|شوق تـــوبــــه عم لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4466o ى محمود|بــــر|مل | هيم عبــــده حسي  هره|لق|بــــ |د|

55284 ن حسن|مر زيد|تـــقوى ع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

287|9 لسيد|لسيد نرص عبــــد |م عبــــد |سل| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

4932o4 رك|هيم محمد مبــــ|ح إبــــر|محمود صل بــــ دمنهور|د|

222375 لد سعد حسن|نجوى خ ى شمس|د| بــــ عي 

|54662 زق|لر|هيم عبــــد |بــــر|لرحمن محمد |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

7|6746 لسيد محمد مخلوف|ح |محمود صل لمنصوره|حقوق 

53388 يوسف طه فريد محمد لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

635376 دى|له|حمد نبــــيه عبــــد| |دين زيق|لزق|علوم 

8259|2 ى صديق|سهيله محمد  مي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

|56oo5 ع بــــكر|رق محمود رف|ط| ر|ي ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

84444 عيل|سم|فولي رجبــــ | يش ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

6|9|25 لمحجوبــــ|لحميد محمد |هلل عمرو عبــــد |منه  ط|بــــ دمي|د|

357o25 هيم|بــــر|م |لسل|لسيد عبــــد|محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9o|539 ف |ل محمد عىل محمد خل|م| لمنصوره|حقوق 

6988o8 د|عيل حم|سم|لمحمودى عىل |ء مصطفى |سم| ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

6826o8 هيم مرىس|بــــر|هيم حسن |بــــر|ء |دع بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

4384o4 لسعدي|د أحمد |حمد جه| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|54734 رتـــ|حمد محمد محمد فرج عم|محمد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|64367 حمد فرج| |لرحمن رض|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

Wednesday, September 5, 2018 Page 4244 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

3|62o| هيم حزين|بــــر|طمتـــ مني  |ف ى شمس حقوق عي 

64o7|7 يم|لسيد غن|ل |لع|عمر محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

487375 ى|لسيد محمد زيد|يحن   ن حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82o489 ي|ر
لحسيبــــ|عمر عبــــد| لوف|بــــو| |ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

6o3498 ى|هيم أبــــو |م حسن إبــــر|حس لعيني  |نوعيتـــ طنط

36o||o شم|لحليم ه|م حسن عبــــد|نس| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

3|3269 م حبــــيبــــ|رى مني  س|م سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

5o6|o| هيم|بــــر|ربــــ محمد |ده مح|م حم|حس م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

84969o للطيف عوض|منيه حسن عبــــد| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

3869o بــــوطلحه|م |م|ن |هلل سليم|جر عبــــد |ه هره|لق|بــــ |د|

643o| هيم|بــــر|ن |رحمه كرم رمض ن|حقوق حلو

54929 حمد|نور |م |مروتـــ عص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|63344 لم|ن محمد سعيد س|نوره هره|لق|ر |ثــــ|

4234o7 حمد محمد عىل|ء محمد |صف سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

625595 ى|لسيد ش|هيم |بــــر|هيم |بــــر|آيتـــ  هي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

482532 حمدعوض|حمد |يمن |ن |رو م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

55756 هلل محمد حفنى بــــكرى|عبــــد ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

353274 شموئى|ل|دل محمد محمد |زم ع|ح |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

859248 حمد ربــــيع سمي  محمد| سيوط|عه |زر

|5o37o حمد حسن محمد مرىس| هره|لق|حقوق 

|422o5 لعزيز رزق صقر|لعزيز محمد عبــــد |عبــــد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

8|74o3 ي|مه ص|س|سم |بــــ
دق مهنى  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|

كتـــوبــــر

27o4| بــــو بــــكر|مل |ريم عىل ك هره|لق|ره |تـــج

826277 نور محمد|لد |ء خ|ل| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

9o6974 بــــوزيد عىل |ء فهىم |رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

326|56 صفوتـــ لحىطى عبــــيد| ن|هيل ى شمس|تـــج ره عي 

57ooo هلل محمد|زينبــــ عيد عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4o|o|5 لحليم|لحليم محمد سعد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

689332 لمرىس|زق محمد |لر|بــــو مسلم عبــــد |ن |حن لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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52o|5| نور نرص معوض حميده بــــ دمنهور|د|

627|83 |هلل محمد عىل ند|ر عبــــد|من زيق|لزق|نوعيتـــ 

|55397 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|محمد عبــــد | لي|د تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

45|55 هيم|بــــر|بــــ |لتـــو|مه عبــــد |س|ء |شيم ن|تـــربــــيتـــ حلو

9|9|87 بــــتـــ |دى فهىم ثــــ|له|حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|42|| لخول|لمقصود محمد |ندى عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

28|o97 بــــر سيد|كرم عيد ج دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

4|4527 وى|لسعد|محمود بــــكر جبــــريل  سكندريه|ل|ره |تـــج

|594o7 د مصطفى|ء مصطفى عو|رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7o767o د موىس|لجو|لمعىط عبــــد |بــــ بــــكر عبــــد |رح ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

7|7o89 بــــ|لوه|ن محمد عبــــد |عمر محمد حس لمنصوره|علوم 

|64338  محمد|حمد ط|
ى
رق شوق ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع

سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

42|244 ن|هيم جعو|بــــر|قوتـــ |لرحمن زىك ي|عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

267698 يف محمد عبــــد وق رسر حمد|لحفيظ |رسر كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

6o3872 محمد محسن معوض مصطفى عىل |تـــربــــيتـــ طنط

63976o هيم|بــــر|دي |له|حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|عه |زر

54o342 لسيد|مل محمد |جر جمعتـــ ك|ه ى شمس علوم عي 

69866o هيم|بــــر|وى |لص|ح محبــــ |وى صل|لص| لمنصوره|ره |تـــج

2675o6 ه ط مر هجرس|رق ع|ني  |تـــمريض بــــنه

6|6242 لعزبــــ|ن محمد محمود |يم| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

||5982 لح|رك محسن مهنى شهيد ص|م ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7|3253 لمغربــــى|لمغربــــى عىل محمد |جر |ه لمنصوره|طبــــ 

68o|95 لسيد عىل|تـــ |لشح|لسيد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6|42oo رتـــى|لح|ر |محمد مختـــ| لي|د |بــــ طنط|د|

3349|7 ر محمود فتـــىح محمد|من ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

327563 لمقصود|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|ن |نوره ى شمس حقوق عي 

687o4o ح سعد فودتـــ|ن رجبــــ مصبــــ|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9|2||7 ه |لل|دى عبــــد|له|رص عبــــد|لن|م عبــــد|عص ج|ره سوه|تـــج

4|268o وق ربــــيع سيد  عيل|سم|حمد |حمد سيد |رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o|37| لعزبــــ محمد|ن جوده |يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 4246 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

493255 د|ح محمد عىل كويلتـــ حم|لفتـــ|م عبــــد |هش ره دمنهور|تـــج

6|9634  محمود عىلي أبــــوزينه
ى ى حسي  حسي  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|5o8o| لسيد|حمد |بــــ |يه|عمر  هره|لق|هندستـــ 

857oo3 ي صل
هيم حسن|بــــر|ح |لبــــنى ي|عه |زر

|لمنى

543233 لصعيدى|تـــ لطفى |لشح|ء |نجل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9oo672 لفرغىل سيد  |لدين |م |ر محمد حس|من دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

9535| ى فضل|بــــو |عبــــي  مجدى عبــــس  لحسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|75|67 ن|منى مجدى محمد سليم |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

5oo725 لرؤوف سبــــيع عىل|تـــفى مدحتـــ عبــــد تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

882458 حمد محمد يوسف  |جر |ه سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

69463o ى محمد|لورد|ميه فرج |س  حسي 
ئى لمنصوره|طبــــ 

774382 ر|لنج|لسيد |حمد |لسيد |هلل محمد |عبــــد  زيق|لزق|علوم 

57237 هلل حبــــيبــــ|ل عبــــد |يه جم| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

888435 لح  |مح محمود ص|يسه س|م سيوط|عه |زر

438|23 مه يوسف عىل يوسف|ء سل|رس| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

5o7o92 وى|لعمر|هلل غنيم عىل عوض عىلي |منتـــ  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

28249 يف محمود ح|رو فظ|ن رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

35287| بــــو زيد|ج  |حمد محمد ن| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

477685 رك|لد محمد مبــــ|يدي خ|ه سكندريه|ل|ره |تـــج

|556o| لدين فتـــىح محمد شكرى|م |ندى عص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|||42 لمنعم |لحميد عبــــد|لمنعم عبــــد|هدير عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

92o667 ن |لغنى رمض|حمد فرج عبــــد| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

7|6774 هد|حمد مج|ن |حمد فتـــىح شعبــــ| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

427|2o لحميد |لعظيم عبــــد |لحميد عبــــد |كريمتـــ عبــــد 
عفيفى

سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|67o3| ف عبــــد |حمد | لجمل|للطيف |لمحسن عبــــد |رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|5|335 حمد محمد|ء عىل |لزهر|طمتـــ |ف ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

5262o3 هر|لودود ز|صم عبــــد |محمود مصطفى ع م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

33364o هيم|بــــر|لحكم |روق عبــــد|محمد ف ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

42|334 |حمد |م محمد |آيه س
ى
لدسوق لشيخ|بــــ كفر |د|
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4|||58 لعزيز محمد مصطفى|هيم عبــــد |بــــر|سميحه  |بــــ طنط|د|

27482 ء مدحتـــ محمد فوزى|ل| هره|لق|م |عل|

479|7| ى مدحتـــ محفوظ ح|ي فظ طه|سي  |ره طنط|تـــج

2|6232 ن|دل طول|عمر محمد ع ى شمس هندستـــ عي 

3724o4 عيل|سم|حمد |محمد سعيد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

6o477o ش|رو|أمنيه محسن محمد  |بــــ طنط|د|

62983o ن|دق جبــــر|د محمد ص|حمد فؤ|م محمد |حس زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

33o|o8 رف محمد محمد|هند ع |ره بــــنه|تـــج

848oo حمد سعيد|ن سيد |عثــــم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

277735 د عيد|لسيد رش|مصطفى  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

4o4266 ى محمد منصور|يشى  حمد حسي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

3286oo ى | هلل|حمد عبــــد|حمد خي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

269255 لعليىم|ن محمود بــــسيوئى |رو ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7|o57| ه مجد  لحليم|حمد عىل عبــــد |شهي  لمنصوره|صيدله 

228o33 بــــتـــ محمد|حمد ثــــ|طمه |ف لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

453o45 عيل هجرس|سم|عيل محمود |سم|محمود  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

|66869 ح عىل محمد|لفتـــ|رق عبــــد |هلل ط|منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

29o7|o لمعىط|طمه بــــهجتـــ محمد عبــــد|ف لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

69o68| لديسىط|لسيد |لدين |حمد نور | ي|معهد ع |تـــ مرص |بــــرصي| لي تـــكنولوج 
.تـــ|لجديدتـــ بــــمرصوف

625|o4 رى|نص|ل| |لعط|بــــو |هيم |ندي إبــــر|صفوتـــ غ وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|6|465 د|م عي|م|بــــ عىل حسن |يه|يوسف  ى شمس|تـــج ره عي 

77o54 ف قرئى عبــــد |د |زي لرحيم|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5o7263 بــــدين|د محمود محمد ع|جه سكندريه|ل|بــــ |د|

7o5o58 ئى|لعن|حمد محمد |دل |ء ع|رس| ى شمس| لسن عي 

22o85| هيم زيد|بــــر|رص قرئى |لن|سلىم عبــــد ه ى نوعيتـــ جي 

693739 رعىل|لغف|ن حسن محمد عبــــد |نوره لمنصوره|حقوق 

767538 لعزبــــ|جر سعيد محمد أحمد |ه لعريش|تـــربــــيتـــ 

8|4838 لحفيظ|ن عبــــد|ر رمض|ء مختـــ|سم| ي|تـــمريض 
| لمنى
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3399o4 ى|د محمود |ل محمود عو|بــــل لبــــحي  |ره بــــنه|تـــج

26|448 هلل|لمرضى فرج |حمد عبــــد|لمرضى |عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

33o653 هيم نجيبــــ|بــــر|يمن |مريم  |بــــ بــــنه|د|

488865 ى|محمد محمد قرم ن محمد عجي  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

82476o لح|حمد محمد ص|د |فؤ دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

986o3 م|لسل|رس مصطفى عبــــد |ء ي|رس| لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

2357|6 هيم|بــــر|حمد |ىط حمدى |لع|ل عبــــد|م| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

32|779 ر|لعط|دل فتـــىح محمد |ريم ع دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|46838 ي|لطن|عىلي حسن موىسي | ند
ئى |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |

لجديدتـــ

|5|327 مد|ن ح|رق عثــــم|ء ط|دع ن|بــــ حلو|د|

|25356 هلل|عمر وليد محمد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

5oo87 مصطفى يوسف سيد يوسف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

694|93 |لعل|بــــو |م رزق |م|ل|رص |ن ن|سليم ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

233o69 فع|هيم ش|بــــر|يه محمد | ن|تـــربــــيتـــ حلو

676867 ل|لفض|لفضل |بــــو |حمد |ل |لفض|حمد | لمنصوره|حقوق 

9||665 حمد محمد |مل محمد | ج|أللسن سوه|كليتـــ 

5|9845 م محمد عليوه|لسل|خلود عبــــد سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

|36|98 ى|م مون|فل| صفوتـــ عط| رتـــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o3683 لحميد رسور|بــــر عبــــد |لحميد ج|دى عبــــد |ف م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

3684o5 لدين عىل محمد محمد|ء عز |عىلي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

523444 ى|هلل فتـــىح محمد |عبــــد  لزهي  سكندريه|ل|هندستـــ 

23||7 هيم|بــــر|زن مجدي محمد محمد |م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3286o2 حمد طه حسن طه| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

4|2654 ع|لسبــــ|يمنى منصور منصور  |بــــ طنط|د|

6|o472 ي|حمد رزق محمد |يــه |
لبــــشبــــيسر |بــــ طنط|د|

2|33|5 لعليم|هلل عبــــد |روز عبــــد |مروه محمد ف ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

854o|o ي|ن م|روي محمد سليم|
ضى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

763592 ف عبــــد |ء |ل| عيل|سم|لغنى |رسر تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

65|6| شور|ن ع|شعبــــ| ء عط|سم| لفيوم|بــــ |د|

26||3o رك|لحميد محمد مبــــ|ليىل عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 
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779479 حمد|ء حسن عطيه |لشيم| زيق|لزق|بــــ |د|

4424o3 هيم|بــــر|لسيد |ن |مح شعبــــ|م س|سل| لشيخ|تـــمريض كفر 

|37889 ميل جرجس صليبــــ جرجس|تـــي  |فيلوبــــ سيه|نوعيتـــ عبــــ

2245o6 حمد محمد|د محمود |زي |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

447253 ن|مه محمد عىل رمض|س|حمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

4|58|2 ح|لمل|بــــ |سعد خط| دين لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

649595 م أحمد متـــولي|أحمد هش |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

543|o3 لبــــدرى|لعظيم محمد |ن عطيه عبــــد |يم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

3||543 رس حسن مصطفى غنيم|حسن ي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o7|97 وى|لهند|عمر يوسف نبــــيل يوسف محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

5o3984 ع|حمد سيد عىل رف|محمد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

436457 محمد سعد درويش محمد يوسف درويش لشيخ|طبــــ كفر 

488o|2 مؤمن محمد فوزي حسن سكندريه|ل|ره |تـــج

37|76 لدش|لسيد |تـــ محمد |لشح|رس |محمد ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9||535 ف حلىم عوض |ك |مل رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8369|9 ده محمود عىلي محمود|غ ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6o8872 لمجيد|س عبــــد|ن عىل عبــــ|حس| نور ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

7o|257  عبــــد |
ى
دى|له|حمد محمد شوق ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 

ي|و |لتـــكنولوج 

2676o8 ره|لحميد نو|مد عبــــد|حبــــيبــــه ح ي صىح بــــنه
|معهد فنى

834|72 هيم|بــــر|مريم عيد بــــخيتـــ  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

2|332 جر عىل محمد محمود|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

542646 لحليم محمود بــــرع|يتـــ عطيتـــ عبــــد | |ره طنط|تـــج

255|28 لسيد خليفه|مه سعد |هلل سل|منه  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

49622o لرؤوف عطيه عجوه|لرؤوف عبــــد |له عبــــد |ه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

92|273 ح محمد سيد |لفتـــ|ء عبــــد|سم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

7o392 لقوى|لسيد عبــــد |بــــدين |يه ع| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

48245 ى محمود محمد عىل|ي سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

26o259 دى|له|لق عبــــد|لخ|لسيد عبــــد|ء |رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8837|5 ى |نتـــوئى وحيد حمدى فريد | مي  سيوط|حقوق 
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638833 ل|لع|لسيد محمود عبــــد |له |ه ج|بــــ سوه|د|

332487 سمر عىل محمد عىل |نوعيتـــ بــــنه

35826 حمد محمد|در |لق|لدين عبــــد|م نرص لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

52o253 تـــ|لزي|ح محمد |يمنى صل ى شمس| لسن عي 

458249 يرل|لجز|م عزيز |ء عص|هن لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

54ooo5 ي|لحميد |لد عىلي عىلي عبــــد |خ لزهي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

59o7| ل محمد محمود|ء جم|عىلي ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

487o6 حمد|هيم |بــــر|محمد محمود  هره|لق|ره |تـــج

464558 م|لد محمود محمد ر|محمد خ لمنصوره|حقوق 

256983 وي|لخرصى|يه رجبــــ جوده | ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

442235 حمد|حمد سيد |م سيد |عص لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

4o2283 هلل|حمد حسن عبــــد |مروه محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

63455o ىس|لبــــكرى بــــل|ح محمد |محمد صل زيق|لزق|ره |تـــج

|6447o هيم محمد مصطفى|بــــر|حمد | ن|ضتـــ حلو|علوم ري

623366 حمد محمد حمدى عيس| |هدين ى شمس| لسن عي 

53629 مل|ده سمي  مصطفى ك|مي تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

53o673 لغنى عرفتـــ|كريم محمد محمد عبــــد |حقوق طنط

483|47 لعزيز حسن عىل|يتـــ محمد عبــــد | دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

786o|3 لوج |لف|ن |لسيد مصطفى علو|محمد  زيق|لزق|حقوق 

534554 هيم|بــــر|حمد |مي كريم  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

444|67 وي|لشه|لفضيل موىس |حمد عبــــد|محمد  سكندريه|ل|صيدله 

|77992 لمقصود|مر مصطفى عبــــد |مريم تـــ ى شمس حقوق عي 

|35437 ي
طف محمد صبــــح|ع| دئى ى شمس|تـــج ره عي 

6o873| ض|ىط عبــــد ربــــه ع|لع|يه عبــــد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2|5733 مل|هيم ك|بــــر|ئى رأفتـــ |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|2||44 حمد محمد بــــهجتـــ محمود| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

224437 عيل عطيه|سم|حمد محمد | دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

225893 مخ محمد|ء يحن  ش|مصطفى عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|7243 حمد محمد|رس محسن |ف سيوط|حقوق 
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286745 لشوى|د |لمجيد ج|د عبــــد|ج لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

6754|8 |لعر|حمد |لدين |عمرو محمد مىح 
ى
ق لمنصوره|علوم 

272o48 لمملوك|زينبــــ حسينى محمد عىل  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8o55oo ى مل فرج وهبــــه|ك| كرستـــي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

||5|2o ج|س ح|لي|رين نبــــيل |د هره|لق|حقوق 

87o773 ن حسن|ء محمود حمد|لشيم| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

6oo85o ح محمد حسونه|ده صل|غ ي صىح طنط
|معهد فنى

6484o7 هيم|بــــر|كريم حلىم حسن حسن  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

9o3||3 يه خلف محمدين محمد | ج|ره سوه|تـــج

759978 لربــــ|د |ن ج|ء محمد عثــــم|شيم لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

68|o2o ن|لعوضى عثــــم|ن |محمد عثــــم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

42922o ع قطبــــ|لسبــــ|لسيد محمد |جر |ه |تـــربــــيتـــ طنط

428468 مد|عيل ح|سم|تـــ محمود محمد |ي| |تـــربــــيتـــ طنط

236oo2 فظ حسن|روى سمي  محمد ح| ن|بــــ حلو|د|

493396 لسيد عربــــ|هيم |بــــر|حمد | |ره طنط|تـــج

5o96o8 ن|لطح|مصطفى أحمد أحمد محمد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

228877 لدين مصطفى محمد|م |ل حس|نو لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

476952 دل شكرى نرصى|رل شكري ع|ك سكندريه|ل|طبــــ 

6oo76| رى|لهو|هيم |بــــر|يه نسيم مىح | |بــــ طنط|د|

53524| لقوى سعد|بــــ عبــــد|لوه|خلود محمد عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

637|97 د|هيم محمد حم|بــــر|محمد فتـــىح  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

85o3|o ي |ورده س
حمد|مي مصطفى ي صىح 

سيوط|معهد فنى

|75|99 هلل محمد رجبــــ خرصى|عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|7558o ي يحن  محمد| دين
ى
شوق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7o533 ور|لدين محمد مج|ح |ء صل|لشيم| ره بــــنى سويف|تـــج

3244|9 مل ملك|دى سعيد ك|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5o56|8 هيم يونس|بــــر|ل |لع|حمد بــــخيتـــ عبــــد| سكندريه|ل|ره |تـــج

35oo37 لمنعم سيد محمد|زينبــــ عبــــد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر
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93o68 لرحيم يوسف|بــــر عبــــد |م ج|سل| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

755592 تـــ خليل|بــــهج| ن زكري|يم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

7694|| ى  رس|حمد ف|يمن |نرمي  ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

6o63o3 حمد عطيه|ورى |لمغ|لد |حمد خ| |ره طنط|تـــج

22oo69 ه|لل|تـــه عبــــد|لحليم شح|هند عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

85|o9| حمد عمر|حمد خرصى | دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

64|976 عيل|سم|هيم |بــــر|س عدلي |فر زيق|لزق|حقوق 

59898 ح عىل|لفتـــ|عمر محمود عبــــد  علوم بــــنى سويف

5|o627 مل|لد محمد محمد ز|خ سكندريه|ل|طبــــ 

|77o26 لجود|بــــو|ن |محمد رزق حمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

755oo7 طف عىل محمد|محمود ع لمنصوره|حقوق 

694342 دى|تـــ ش|ء محمد محمود بــــرك|لشيم| لمنصوره|ره |تـــج

|4573 دل محمود عىل يوسف|هلل ع|هبــــه  هره|لق|ره |تـــج

54o44o هلل|ن عبــــد |هلل رمض|ن بــــسيوئى عبــــد |نور سكندريه|ل|بــــ |د|

4|4223 م|تـــه عز|لمطلبــــ شح|ل عبــــد |ء جم|ل| |ره طنط|تـــج

54624o للطيف|بــــر محمد عبــــد |رق ج|لرحمن ط|عبــــد  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

79||26 بــــ|حمد محمد شه|حمد شكرى | زيق|لزق|ره |تـــج

|427|| حمد عدل|ح |طمه صل|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o665| ح|لفتـــ|ح مصطفى عبــــد |لفتـــ|لرحمن عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7672|9 لح|ل ص|س كم|ميشه عبــــ ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

34628 لعزيز|يوسف محمد محمد عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

48o493 حمد خميس محمد محمود عوض| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

87|684 س|لي|حمد عربــــي محمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

877|85 ى|م وس  |جد تـــوفيق تـــ|م| رتـــي  ورصى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8|6263 ن خليفه|ف شعبــــ|سعيد خل لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

496|89 م|لبــــرق|ر سمي  سعد محمد |أنو معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

354855 دم|سلىم محمد عوض  ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

3439o| |ش|بــــوبــــ|محمد صبــــرى محمد عىل  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o9679 وى|لنحر|هيم |بــــر|هيم |بــــر|حبــــيبــــه حمدى  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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538|62 ي
بــــو عيش|عيل |سم|محمد | دئى ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

823588 محمد سيد سنوىسي جمعه ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

8528|6 دم|ح |لفتـــ|ء عبــــد|د عل|زي ي|علوم 
|لمنى

9352o ح شكر|جد صل|سعيد م لفيوم|عه |زر

369848 تـــ رض| زي|لنبــــى حج|منصور عبــــد| مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2o639 لغنى|لك مدحتـــ مصطفى عبــــد|م ن|تـــمريض  حلو

846362 هلل|هلل محمود عبــــد|ره عبــــد|س ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|55666 لمجيد|لد سيد عبــــد |هند خ ى شمس| لسن عي 

2847|o حمد محمد جعفر|هلل محمد يىح |يه | ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

688838 ى|رم محمود حم|محمد ك ده محمد حسي  لمنصوره|بــــ |د|

445827 هلل|هيم محمد عبــــد |بــــر|زن محمد |م سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

69o|89 لسيد|حمد عىل |ه محمود عىل |ديبــــور لمنصوره|حقوق 

547|o هيم خليل|بــــر|هبــــه خليل  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

466o7 ى هش|ي |غ|ل|لم محمود |م س|سمي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|2||4o ن|لسيد عمر|منى عمرو محمد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

33488| يفتـــ  حمد|حمد |لسيد |رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

89883o ر حلىم محمود محمد |بــــر| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

3|773o فتـــ سعد سيد|محمد ر ى شمس|تـــج ره عي 

489352 لكريم حميدتـــ|ح عبــــد |مريم صل سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

44233o ر|وى محمد دويد|لششتـــ|لغريبــــ |مصطفى عىل  ي صىح طنط
|معهد فنى

4||987 بــــ|لغر|هيم |بــــر|لغنى |بــــ عبــــد |يه|عمر  |ره طنط|تـــج

57|43 ى منصور مختـــ|ي ر محمد|سمي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

46556| دل عىل كرشه|م ع|م| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

||739| بــــتـــ|طف حكيم ثــــ|ع| رين|م هره|لق|ره |تـــج

358829 لحميد|لدين عبــــد|دهم وحيد |حمد | س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

|72532 ى مونس لويز مونس| مي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

83393 رك محمد|مبــــ|رق |بــــسمتـــ ط بــــ بــــنى سويف|د|

4574o2 وي|لنرص حفن|بــــو |محمد محمد  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ
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8|8o8 رك|يل مبــــ|لد ط|محمد خ ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

4|8584 هلل|حمد عبــــد|لمنعم عىلي |يمن عبــــد|م |ريه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

879o26 ح محمد |لفتـــ|ن محمد عبــــد|نوره سيوط|حقوق 

6o4243 م|وى عل|لص|للطيف |م عبــــد|محمد حس لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

636692 لمعىط منصور|زق محمد عبــــد|لر|محمد عبــــد لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

777393 لحميد|لمنعم عىل عبــــد |ء محسن عبــــد |سم| زيق|لزق|ره |تـــج

6923o بــــ|لوه|حمد عبــــد|ر محمود |من لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o6oo6 مه عرفه|مل محمد سل|محمد ك سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|2|222 لحكيم محمد|رق عبــــد |كريم ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6o3279 لمجيد|د عبــــد |لد محمد فؤ|لرحمن خ|عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

434438 وق مسعد عرفه بــــيوم   وى|لزعبــــل|رسر |علوم طنط

6349|2 ى حسن|سمي   لسيد خي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2795| يح محمود|لس|ح |لفتـــ|هلل عبــــد |هبــــتـــ  هره|لق|ره |تـــج

43o474 ن|ر سعف|لستـــ|محمد عبــــد | ر|ي |ره طنط|تـــج

323679 ء هندى نصيف حبــــيبــــ|وف كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

35626 هيم عويس|بــــر|هلل عطيه |حمد عبــــد | ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

894947 ن محمد محمد عليش |مرو سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

225398 |در محمد وف|لق|م فتـــىح عبــــد|بــــتـــس| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

3346o3 يف صبــــىح |بــــر| بــــوزيد|هيم رسر |علوم بــــنه

5|8459  جويىلي| |رن
ي بــــسيوئى

لسعيد بــــسيوئى تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8|4796 ف عبــــد|ن |نوره جي|لرشيد ض|رسر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

778553 م محمد جميل|محمد هش زيق|لزق|بــــ |د|

5|o6|7 لكوم|ح عوض محمد |لفتـــ|حمد عبــــد| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

522448 م مسعود|لسل|حمد محمد عبــــد | عه دمنهور|زر

26|o63 لسيس|لعزيز |دى عبــــد|له|ره عبــــد|س ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|528o4 ى محمد|مريم سعيد فخرى  مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

26o3oo هلل|م لطفى عبــــد|هلل عص|هبــــه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

698925 ل محمد عىل|بــــ جم|ربــــ لمنصوره|حقوق 

425|5 لمجيد|حمد عبــــد |مد |حمد محمد ح| هره|لق|ره |تـــج

2|3|9o هند صفوتـــ مبــــروك محمد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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843485 حمد محمدين|بــــوبــــكر محمد | مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

262659 هيم|بــــر|لق |لخ|هيم عبــــد|بــــر|حمد | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

54o|82 ج عيد|حمد شكرى محمود فر| |ره طنط|تـــج

24535o ل سيد مرزوق|جم| سه ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

879946 حمد |ل شكرى |هل| ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

5|8985 |لل|هيم عبــــد|بــــر|هيم |بــــر|لسيد |يتـــ | |حقوق طنط

48o799 لسيد عىل|بــــر |لد ص|ء خ|لشيم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|4o49 لصعيدي|ىط |لع|مه عبــــد|س|ندى  هره|لق|ره |تـــج

43|o35 لسيد|زق |لر|عبــــد| مريم رض |صيدله طنط

5|533o لبــــلىح|شد عطيه |مينه عطيه ر| عه دمنهور|زر

6o59| ن محروس عبــــده|ء فرح|سم| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

288o3o بــــوزهرتـــ|ئى عىل عىل |تـــه تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

692732 ود|لقصبــــى يوسف د|حمد |ء |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

42oo68 هيم|بــــر|هيم تـــوكل |حمد إبــــر|ن |يم| لشيخ|بــــ كفر |د|

5o32|5 لسيد|مي حسن محمد حسن  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

893847 هلل محمد محمد يونس  |عبــــد سيوط|حقوق 

5996| حمد تـــوفيق يس|محمد  ن|حقوق حلو

63o7o2 مه|در سل|لق|هلل عبــــد |هلل سعيد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2848|o ندى مصطفى محمد عيس ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|8377 ل محمد|عىل محمود جل ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

692o97 ف |عمرو  تـــه|لمجيد شح|حمد عبــــد |رسر لمنصوره|هندستـــ 

62533o يف كم ى|ل أحمد ش|عهد رسر هي  هره|لق|م |عل|

8263|2 سلىمي محمود محمد حسن دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7o9o5 ح محمود عىل حميده|صبــــ لفيوم|بــــ |د|

7oo468 فكرى خليل فكرى محمد لمنصوره|صيدله 

527o34 لسيد محروس عمر|رص |محمد ن سكندريه|ل|بــــ |د|

763247 يرى|لفط|سلوى محمد عىل عبــــده  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

69o|24 لعزيز محمد|حمد عبــــد |لعزيز |عبــــد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

677486  سل|لش|شم عبــــد |حمد محمد ه|
ى
مه|ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9|5o67 لم  |بــــر عىل س|محمد ج سيوط|عه |زر

684238 |لعل|بــــو |د |لجو|مد عبــــد |حمد ح|ء |ل| لمنصوره|طبــــ 
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36436 د حمدى محمود|محمود عم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

48547o ر|ن نو|لرحمن سليم|ميسون مجدى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9oo333 ن محمد محمود |مصطفى عدن ج|بــــ سوه|د|

34|479 ى شح|لحميد محمد |محمد عبــــد تـــه|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

73282 ن|ىطي شعبــــ|لع|محمد نوح عبــــد  م بــــنى سويف|إعل

424822 محمود محمد محمود محمود عىلي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

646475 فع|لش|عيل |سم|محمد عىل | ند ره بــــور سعيد|تـــج

8o75o3 يه عىلي محمد محمد| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

||5632 |هيم محمد شتـــ|بــــر|حبــــيبــــه ممدوح  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3388|2 م|لسل|يمن سمي  عبــــد|هدير  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|5o35 ذىك رمزى صليبــــ| ن|دي لمنصوره|ره |تـــج

773476 مد|بــــ محمد ح|لوه|مريم عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6632o ى س|لي|سمي  لبــــيبــــ | مي  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8|3549 بــــ حدود|لوه|ء بــــدر عبــــد|سم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

67928 عىل محمد عىل محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

328o86 ف فتـــىح محمد|محمد  رسر |نوعيتـــ بــــنه

627759 ن|لسيد محمد شكرى سليم|محمد  زيق|لزق|علوم 

46|47 بــــديع شكرى بــــديع| ري|م دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

35672| لمجيد|ر محمد عبــــد|سوميتـــ تـــوفيق مختـــ |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

34879| حمد محمد مصطفى|رق |رتـــ ط|س ى شمس حقوق عي 

344558 لعزيز محمد|هيم محمدى عبــــد|بــــر| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|73o33 هلل|لح متـــول عبــــد |حمد ص| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

37|2o9 ى عيد سيد غنيم عيد|ي سمي  سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

336375 ر|لستـــ|ن محمود سعد عبــــد|رو |بــــ بــــنه|د|

482728 حمد محسن محمود خليل|هلل |منه  سكندريه|ل|ره |تـــج

52o546 ي |ن عبــــد |نوره
يري|لجز|لنبــــي مصطفى علوم دمنهور

77o964 ه ه| ئيل|در عزر|لق|شم سعيد عبــــد |مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

764769 ى |يشيه  ى|حمد حسي  لسيد حسي  ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

7o4984 مه جمعتـــ|لسيد عطيه عىل سل| لمنصوره|هندستـــ 
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868342 ن|ن حسبــــو رمض|هلل زهر|عبــــد ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

535299 لم محمد|ء مجدى محمد س|رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43oo2o |لنج|بــــو |لسيد |مد |م ح|حس |طبــــ بــــيطرى بــــنه

257|29 لحبــــيسر|هيم |بــــر|ر |نهله مختـــ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3522o4 درس|فىل محبــــ لبــــيبــــ تـــ|بــــ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

529|39 ي|بــــ محمد فوزي محمد |يه|
ى
لمنوق تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|43|8| د موىس|د ميل|نه عم|هيل ى شمس|تـــج ره عي 

6o6576 عيل محمود بــــدوى|سم|عمر  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

43467o وى|لشن|ل مأمون |ن جم|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|4553| بــــ|لح حسن غر|لح عىل ص|ص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|799o بــــوشعيشع|عيل محمد |سم|حبــــيبــــه  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

238338 لرحيم محمود|م عبــــد|ن حس|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

839533 ي شعبــــ
حمد محمد|ن سيد |مصطفى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

237367 لسيد فضل|لسيد |نسمه فريد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3624o2 ى|روق عبــــد|هلل كرم ف|منتـــ  لمعي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|4326 لح|لحميد محمد ص|هنده صبــــرى عبــــد|ش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o7629 عيل خليفه|سم|عيل |سم|لعربــــى |طمه |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

846692 ذلي محمد|مؤمن سعدي ش ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

675o75 |بــــو |حمد |لسعيد |ح |لد صل|لرحمن خ|عبــــد 
بــــينى لشر

لمنصوره|هندستـــ 

333|33 لعظيم|يمن فتـــىحي عبــــد| |ند |حقوق بــــنه

24676 د|سهيلتـــ محمد سيد محمد ج كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

43o88| لقرىسر|سميه محمد محمد فهىم  ط|بــــ دمي|د|

62o366 ن يوسف|لحنفى رمض|م |س|م |بــــس ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

|36|8o ن شكرى فتـــىح محمد عطيه| مي  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

|7654o عيل|سم|ن |ع عثــــم|لسبــــ|بــــو |ء |يه بــــه| هره|لق|عه |زر

254o53 |لبــــن|عىل محمد عىل محمد  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

329||8 لحفيظ محمود|ء محمود عبــــد|سم| |بــــ بــــنه|د|

82o4o4 حمد|سط |لبــــ|نور عبــــد|ء |شيم ي|بــــ |د|
|لمنى
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3|4943 ى|محمود  ف سيد حسي  رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

835247 هيم|بــــر|سم يوسف |لق|بــــو|بــــثــــينه  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

69547| زى|فع حج|لر|زى عبــــد |لمنعم حج|ئى عبــــد |م| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3||499 لغنى|لغنى محمد عبــــد|سلىم عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

543636 وق ميىمي موفق عبــــد  در|لق|رسر  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

2|84o| هيم|بــــر| |لنج|بــــو|ن |هيم رمض|بــــر|ندى  ى شمس|د| بــــ عي 

35647| لدين|د عزتـــ عز |محمد عم زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

487o44 هلل|بــــ |مل محمد منصور ج|محمد ك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2|348 نىه محمود تـــوفيق محمود هره|لق|هندستـــ 

87269 هيم|بــــر|ح |لد صل|محمد خ ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

326|o6 شـور بـــــدوى|تـــم عـ|ر حـ|مي حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

852836 تـــه|محمد سيد عزبــــ شح ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

2|74|5 هلل|د|حمد ج|لسميع |لد عبــــد |فرح خ ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

637o94 ى شح تـــتـــ قنديل|تـــتـــ محمد شح|حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

756929 لسيد|لسيد سليم |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o7562 فظ|لح|مح سعد عبــــد |حمد س| |ره طنط|تـــج

564o4 يف صل ح محمد|محمود رسر حقوق بــــنى سويف

8|4|46 ي |لش|عبــــد
ى
ف عبــــد|ق ي عبــــد|لش|رسر

ى
لحكيم|ق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|78576 ي|ر
ل|لجبــــ|لسيد |هلل محمد |عبــــد | ئى |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

||55|2 يمن حسن محمد|محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

443977 لسعيد صقر|لسيد |ريم رأفتـــ  لشيخ|علوم كفر 

4oo367 لعربــــى محمد منصور|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

348|88 هيم|بــــر|بــــو زيد |رتـــ حسن رجبــــ |س لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

|5o436 لحميد|ر محمد محمد عبــــد |عم ن|ضتـــ حلو|علوم ري

27o637 تـــه بــــسيوئى|تـــه عطيه شح|يوسف شح ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

3356o3 لمجد|بــــو |لرحمن |حمد عبــــد|دتـــ |مي ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

487|9o يف محمود مجدى محمود محمد رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|7o7o ل فهىم|لع|زق عبــــد|لر|رضوى عبــــد ن|بــــ حلو|د|

898778 وق س مح محمد محمد |رسر ج|تـــربــــيتـــ سوه
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|577o3 ى هل|منتـــ  ل|هلل محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

465oo2 ي سعد 
ي محمد عط|بــــسيوئى

هلل| |لدين بــــسيوئى ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|228|4 ى ل|زر غبــــري|فخرى ع| مي  هره|لق|هندستـــ 

6o3929 بــــوليله|لسعيد |حمد |م |محمد س لمنصوره|ره |تـــج

834483 لحسن عىلي|بــــو|رص |لن|خلود عبــــد تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

368674 دى طلعتـــ ونيس شلبــــي|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

77229| ع|لسيد رف|حمد |زينبــــ  زيق|لزق|بــــ |د|

827275 س|لدين سعد زغلول عبــــ|م |محمد عص |هندستـــ قن

229478 لح|حمد محمد ص|هلل محمود |منه  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

242579 حمد|مل محمد |هيم ك|بــــر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

2939o3 ى محمود سيد ط يع|محمود حسي  ن|بــــ حلو|د|

66|96 ده وهبــــه عىل|حمد حم| لفيوم|ضتـــ |علوم ري

25625| م|بــــوسل|لرسول |يمن عبــــد|حمد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|5626o ف ثــــ|هلل |عبــــد  للطيف|بــــتـــ عبــــد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o|4|2 ى|م ش|لتـــه|يم |لد|ء عىل عبــــد |رس| هي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

545864 ن مصطفى محمد مصطفى محمد دويك|نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

688682 ع|لرف|لمنعم محمد |هيم عبــــد |بــــر|مل | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|54o92 لحمد|مؤمن عنتـــر محمد شيبــــه  ى شمس| لسن عي 

638|2| |لحميد عبــــد |دى عبــــد |له|محمد نبــــيل عبــــد 
للطيف

ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

783692 ى |ي هيم|لسيد محمود إبــــر|سمي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

35|882 ء محمد عتـــريس محمد فوده|سم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

925o22 ف محمد عبــــد| لحميد مرىس |رسر ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

843o68 لرحيم محمد|لد عبــــد|تـــسنيم محمد خ ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|65283 لمقصود فهىمي|ر محمود عبــــد |مي هره|لق|علوم 

57o6o ي ربــــيع محمد محمد
لبــــنى حقوق بــــنى سويف

4o5777 بــــ|رق عىل حسن خط|له ط|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

786288 حمد|هيم |بــــر|حمد |ء |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

|3o93o يمن فهىم محمد|محمد  ن|حقوق حلو

|23||8 بــــدين محمد|لسيد ع|ن |يم| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

362338 حمد|محمد مصطفى محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 4260 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

363328 ن حسن|لحمد شعبــــ|بــــو|كريم  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

5|42|| عيل بــــدر حسن بــــعضش|سم|ء |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

762484 لسيد حسن عطعوط|حمد |كريم  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

4o9o37 ز|لقز|لرحمن سعيد سعد طلبــــه |عبــــد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|25|| م عمر حربــــى حسن محمد بــــي  ى شمس|تـــج ره عي 

6|45|2 ف عبــــد|ند لشهيد عليوه ربــــيع|ء أرسر |تـــربــــيتـــ طنط

49232| ىط حسن محمود|لع|جد عبــــد|حمد م| ره دمنهور|تـــج

4|49|3 هد|لسيد عىلي مج|لسيد جمعتـــ | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

457473 كوثــــر محمد محمد محمد حشيش لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|829| لسيد|ل |حمد جم|محمد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

5o4484 ن|ندى محمد محمد قطبــــ رمض سكندريه|ل|بــــ |د|

435o|6 ى | عيل محمد مره|سم|لحسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

4||743 حمد|شد |حمد ر|ء |سم| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

3|3773 ى مهند مدحتـــ محمد حسي  ن|حقوق حلو

482762 ي|هبــــه 
ي محمد بــــسيوئى

هلل مجدي بــــسيوئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8|8938 ي منقريوس عوض
مريم عفيفى ي|معهد 

تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

232542 وق  بــــوزيد|مه مبــــروك |س|رسر ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

366363 ل|لع|شم عبــــد|حمد ه|ء |شيم لمنصوره|حقوق 

877|77 م عبــــد ربــــه بــــسطول|عص| ن|سلف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

4o3488 د|رس حسن عىل ج|ج ي|ريتـــ |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|o883 رس محمد محمد محمد أبــــو هيف|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

543386 ف فؤ ألشلم|لسيد |هيم |بــــر|د |نورتـــ أرسر بــــ دمنهور|د|

879568 بــــوزيد |بــــدين محمد |لع|ن زين |جيه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

288o7| ى محمود خلود عصمتـــ سنوى عسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

92443 دل عوض محمد|لد ع|خ دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

7o2o97 لشوبــــىك|دل محمود محمد محمود |ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

497356 ي
ل محمد بــــطيخ|جم| دئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

692o|7 لدرينى|يمن وجدى |حمد | لشيخ|هندستـــ كفر 

4562o7 لغنى فرج|هلل محمد محمد عبــــد |منتـــ  ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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8344o8 ي محمد|حمد محمد عبــــد|
لغنى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

782563 عيل|سم|عيل محمد |سم|محمود محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

|4933o هيم|بــــر|ء سعيد سيد |رس| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|3|447 حمد|حمد عىل مصطفى | ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

769o38 حمد نظىم عويضتـــ محمد| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

4275|4 بــــو |لحميد|للطيف عبــــد |متـــ عبــــد |س|محمد 
سمره

|بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2496o6 لجوهرى|لرحيم |لد محمد عبــــد|نىح  خ| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

875869 ل |لع|لعظيم عبــــد|ل عبــــد|حمد جل| سيوط|حقوق 

|55567 حمد حسن|ره عىل |س ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

43|47 تـــ|حمد سعيد سيد فرح|كريم  هره|لق|بــــ |د|

839697 سط|لبــــ|حمد عبــــيد عبــــد|طمه |ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

2|6459 هلل|رق فتـــىح عبــــد|دهم ط| ن|هندستـــ حلو

43|683 حمد|لصغي  |حمد محمد |يحن   |صيدله طنط

478337 ي|هيم فهىمي |بــــر|بــــ |حبــــيبــــتـــ مه
ى
لدسوق سكندريه|ل|ره |تـــج

6357oo لسيد|ن محمد |رحمه رمض ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

899397 نيوس |د صبــــىح موريس ط|عم ج |تـــمريض سوه

49o47o هيم|بــــر|لحميد غريبــــ |لتـــ مرىسي عبــــد|ص| سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

357353 لمعىط عىل|دتـــ حسن عبــــد|حمد حم| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o585  عبــــد |لن|حمد عبــــد |
ى
لرسول|رص دسوق لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

337944 لمنعم يوسف|محمد صفوتـــ عىل عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4973|6 لشفه|روق |ن وليد محمد ف|رو معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

4|3756 ضى|وى م|لشن|مصطفى محمد محمد  هره|لق|ر |ثــــ|

6436oo  ح|شه
ى
لحليم|مد عبــــد|بــــ محمد نور شوق ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

687454 دى محمود طلبــــه|له|طمه مصطفى عبــــد |ف لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

644927 ل|لغز|هلل محمد |مصطفى محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

682682 وق ع بــــر غنيم|مر عىل ص|رسر لمنصوره|حقوق 

5||83| ي|ح محمود |محمود مصبــــ
لمقنى |بــــ طنط|د|

42o627 لمهدى|لسيد عىل |ن محمد |سم شعبــــ|بــــ لشيخ|ره كفر |تـــج

464326 حمد|لسيد |لح |مصطفى محمود ص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

498o48 ىط|لدمي|فظ |لمنعم ح|ء محمد عبــــد |عل| ند بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|
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245426 ى محمد محمد حمد|مروه حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

77o867 لجندى|هلل محمد تـــوفيق |ندى عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

7983o بــــدين|عيل ع|سم|عيل عمر |سم| ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

283o8| لسيد|حمد |ر |رس مختـــ|يوسف ي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o7234 ى|لن|ء عبــــد |لزهر| ى بــــدر حسي  رص حسي  سكندريه|ل|عه |زر

875339 قتـــ محمد مهنى سيد | رسر لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|462o6 د عطيه|حبــــيبــــتـــ عمر فؤ سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

23||28 مد|د محمد ح|لجو|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

774|95 حمد|م محمد |ء هش|ل| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

62|86o ي|لزهر|
ن|مد مرىس سليم|لدين ح|ء |ء ضى ط|بــــ دمي|د|

279|74 |لل|لعظيم عبــــد|حمد نبــــيل عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

842364 ى جمعه  حمد|محمد حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|3|227 لجمل|لمجيد |لسيد عبــــد |لمجيد |محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9o68o9 حمد |ممدوح عىل | مه ج|ره سوه|تـــج

5o5547 حمد|دل محمود |هلل محمد ع|عبــــد سيوط|بــــ |د|

6o|395 ق|م سعيد |دى عص|ف وى|لشر |بــــ طنط|د|

64657 لكريم محمود|بــــ عبــــد |لتـــو|ريم عبــــد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

225488 للطيف عمرى|ء عمرى عبــــد|شيم هره|لق|حقوق 

97983 ى مدين عىل| حمد حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

224o78 ن يوسف|دل محمود عثــــم|هدير ع ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|5888| ف |ن |رو بــــتـــ|حمد ثــــ|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

79|464 حد|لو|حمدى عىل عبــــد| عل |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

85262| ي محمد|طمه ه|ف
شم تـــوئى ي تـــمريض 

ي|معهد فنى
| لمنى

|64232 ن محمود منصور|محمد شعبــــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|86| للطيف|لرؤف عبــــد |ر محمد عبــــد |بــــش  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

|438o3 ي عبــــد |لش|حمد عيد عبــــد |
ى
لعليم|ق ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4|9o65 مل|زق ك|لر|لحميد عبــــد |حمد عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8o|5o7 ي محمد|ه
جر محمد مصطفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى
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|56|o6 دي محمد عبــــده|له|مي عبــــد |س| رن ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

754655 لفى|ل|ح |لفتـــ|لفضيل عبــــد |م عبــــد |منى هش عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

425654 لمول|حمد عبــــد |لعظيم |يدى عبــــد |ه سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

439|47 ل سعد عطيتـــ|نهلتـــ كم لشيخ|ره كفر |تـــج

6768o3 لزغبــــى|لسيد |حمد شفيع |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

8o|927 لرحيم|د عيد عبــــد|محمد عم ي|نوعيتـــ 
|لمنى

5||42 ن|حمد عثــــم|محمد معوض محمد  ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

|65846 عيل|سم|لرحيم |م عبــــد |د عص|جه ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

43|45o ي متـــري جرجس| مجد نعيم جورج  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6||8|2 ن|د محمد وهد|لجو|هدى عبــــد |تـــمريض بــــنه

6|oo8| ر|لنج|لسيد |لمنعم |م عبــــد|لسل|عبــــد لمنصوره|ره |تـــج

5o2|66 رك نبــــيل ذىكي عبــــيد يعقوبــــ|م سكندريه|ل|بــــ |د|

45|627 د|لضي|مأمون محمد محمد صبــــرى محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

24o4o3 رق محمد صميدتـــ|ج  ط|ش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

329462 لسيد محمود حسن|تـــفى محمود  |تـــربــــيتـــ بــــنه

|698o7 ى هر بــــطرس|جد م|م| جوستـــي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

4o|376 ج|نور فر|محمود | مه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

475966 هيم|بــــر|ئى محمد محمود |ه| دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

847966 حمد محمد|دل |ع| رند ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

9|o|88 ى عط يف بــــشر هلل  | |يوسف رسر ج|علوم سوه

444668 روصه|ضى ق|لسيد ر|بــــدين |لع|هدير زين  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

7o275o ى |ي ح|لمل|لسيد جوده متـــول |سمي  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

232988 بــــر طه محمد|جر ص|ه هره|لق|بــــ |د|

45o54| ق|لسو|مد |ل ح|محمد جل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|5|889 لسيد خليل|روق |رس ف|ن ي|نور ن|بــــ حلو|د|

|28249 طر|لش|هيثــــم محمد فوزي عىلي عىلي  شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

9oo932 حمد مصطفى محمد |ء |رس| ج|ره سوه|تـــج

6o5739 هيم مصطفى سعد|بــــر|لمعبــــود |رقيه عبــــد لمنصوره|بــــ |د|

2659o9 ء|لغنى حو|م حمدى عبــــد|حس | معهد فنى تـــمريض بــــنه

83|992 لدين ثــــروتـــ محمود|د |ن عم|يم| |نوعيتـــ قن
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4|864 س|لي|دل |دل محمد ع|ع ن|طبــــ حلو

56598 لدين سيد|لرحمن سيد نرص|عبــــد ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

755o58 لسيد زىك|محمود محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

295598 يف  ف عبــــد|رسر د سيد|لجو|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

65987 م محمد سيد عىلي|حس لفيوم|صيدلتـــ 

2727o5 هلل|ء عبــــده سليم نرص|رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

26|o79 لضليل|لمجيد |ء كرم عبــــد|شيم تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|3o||8 هلل|فريد سعد خي  | روسك|م هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

823623 ي|بــــر |ن ص|يم|
ي|ئى

ى
ظ شوق سيوط|صيدلتـــ 

6o4355 ن|حمد علو|لعزيز |محمد عبــــد لمنصوره|حقوق 

263378 لخول|دل محمد |رضوى ع ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6|3956 لقرصى|لسيد محمد |هلل |لسيد عبــــد|نجله  ى شمس| لسن عي 

|7525 ي |سمر نبــــيل 
لشيخ|لحسينى |بــــنه| هندستـــ شبــــر

52|484 ر محمد محمود سعد|من بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

358448 هيم|بــــر|طف رجبــــ |عهد ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

494792 ر|لنج|مصطفى محمد مصطفى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

835695 حمد|م عبــــيد محمد |سه |نوعيتـــ فنيه قن

37o785 رج|لج|حمد |ن عىل محمد |نوره |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|36537 لمؤمن محمود|لدين عبــــد |د |ر عم|عم ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

28945 مه|لحمد سل|بــــو |دهم نرص | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

35|327 ر|لمعىط بــــش|لسيد عبــــد|هر |نىه ط ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

542832 ن|ن عثــــم|ن أيمن شعبــــ|نور |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8o|572 ي
بــــ|لوه|مخيمر محمد عبــــد| دئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

923|3| ك |لمل|نس حشمتـــ عزم عبــــد|ن ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

22655 بــــد|دهم عيد محمد ع| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

4983oo لفحل|سمينه محمد فهىم نور |ي ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

488o87 د|لجل|لح محمد |رس ص|حمد ي| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

62548 هلل|ل عبــــد|هلل كم|وليد عبــــد دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

88oo69 ي
زر |ميل ع|رفيق | سيلفى سيوط|بــــ |د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 4265 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

44|2| وى|حمد محمد هند|محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o5236 ه  هلل|بــــدين عبــــد |سعد يوسف ع|ني  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

32948| سهيلتـــ ممدوح محمد عطيه عىلي ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

865|6| ل فهيم فندي|طمه كم|ف ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

239638 لحميد صديق|ل محمود عبــــد|بــــتـــه| هره|لق|حقوق 

46224| لسيد عيس|لسيد  |آيه عيس  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

84357 بــــر محمد موىس|مريم محمد ج تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

689528 بــــو زيد|حبــــيبــــه محمد حسن محمد  لمنصوره|نوعيتـــ 

7o395o هيم محمود حسونتـــ|بــــر|يه محمود | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2oo76 لرحمن|سيد طلعتـــ سيد عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

865476 ه عبــــد| دي|د عىلي عبــــ|لجو|مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

43o229 ع نور|لرف|بــــ |يه|يتـــ | | تـــمريض طنط

83257o ي|شه محمد |عىلي عك
ى
دسوق لصغي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

25||o4 لنبــــى|لرحمن حسبــــ |محمد معوض عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2|493| لعزيز|حمد يحن  عمر عبــــد | سيوط|عه |زر

34|o67 م حلوه|لسل|هلل محمد مرىس عبــــد|عبــــد ى شمس علوم عي 

45|288 ر|لنج|حمد محمود |ء |سم |ضتـــ طنط|علوم ري

3222|5 لم|م محمد س|لسل|رضوى يحن  عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

6o8525 تـــه|لمهدى حسن شح|هدى محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

833763 ى|ء عبــــد|سم| لحميد محمد حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

7||457 ف رش|م |ر لجميعي|د |رسر تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

56|6o ح عزوز محمد|عمرو صل ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

643783 حمد|حمد محمد متـــول جمعتـــ | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

9|52o4 ف محمود |م |حس حمد |رسر سيوط|حقوق 

|6|o77 ى فرنسيس|مريم نبــــيل  مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8838|2 ي
ى
قيم |ل يو|مريم وجيه حزق سيوط|نوعيتـــ 

634449  مليكه|نطونيوس س|
ى
م شوق زيق|لزق|بــــ |د|

8977|| لحميد محمد |هيم عبــــد|بــــر|محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

433443 لبــــيوم|لغريبــــ |در |لق|هر عبــــد|محمد م |ره طنط|تـــج
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9o267o ي|ر
بــــوخليل |لعليم |محمود عبــــد| ئى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

355|5o دل معوض محمود|منيتـــ ع| ى شمس|د| بــــ عي 

438636 هلل|لعظيم سعد نعمتـــ |لعظيم محمد عبــــد |عبــــد  |علوم طنط

4o7545 حمد|هدير وليد عطيه  سكندريه|ل|ره |تـــج

||88|8 ندى عمر حسن محمود ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

32||8| لدين قطبــــ|ح |ل محمد صل|محمد جم وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

4626o3 حمد|تـــ عىل |م فرح|سه لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

|46296 لكريم|تـــه محمد عبــــد |ندى محمد شح ى شمس|تـــج ره عي 

27654 حمد|ر |لستـــ|مريم محمد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

|3oo93 |درس حن|جريس صفوتـــ تـــ ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

524874 هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد |لدين |نور ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8o56| عيل|سم|ح |لفتـــ|د عبــــد |لرحمن عم|عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|6985 سمر|ل|يه سعد محمد | ط|ر دمي|ثــــ|

498226 وى|لنكل|محمد محمد | د رض|جه |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

|55|oo ن سكندر| |عزتـــ حن| مي  سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

287|| ي|حمد سمي  محمد ن| ج  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

477358 هيم|بــــر|م حسن |رحمه هش سكندريه|ل|بــــ |د|

838577 ي ع| لسيد|طف جندي عبــــد|نىح  ن|كليتـــ طبــــ أسو

2|9598 دق محمد|مه رشدى ص|س|ء |رس| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

682844 مي|لش|سط محمد |لبــــ|ء محمد عبــــد |نجل ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

27o|o9 حمد حرحش|ئل صبــــىح |مصطفى و ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

49o53| ي|لكن|حمد عىلي |رق |جنه ط
ئى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|386o4 نسي|لطو|ح |لفتـــ|ل محمد عبــــد |منى جم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

54o42| لسيد|لوخرى محمد |هيم |بــــر| |دين لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

537688 ق|م بــــسيوئى |محمد س وى|لشر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|26|33 ي| محمود زكري| زكري
مصطفى |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

4oo846 هيم محمد جويىلي|بــــر|حمد |مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83758| ي|زهره محمد نظي  
لقرىسر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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426253 در سعيد عىل|لق|ن مدحتـــ عبــــد|نوره سكندريه|ل|ره |تـــج

92|494 ى عبــــد|ي رص محمد عىل |لن|سي  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

267873 بــــوبــــكر|حمد مصطفى |مصطفى  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

62o696 |لعدوي شط|محمد محمد صبــــح صبــــح  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

9244o5 ه  |لل|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|هلل |عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

879927 لحفيظ محمد |محمد منصور عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

5247|5 ى شفيق جرجس عوض عبــــده| مي  بــــ دمنهور|د|

97227 ي محمود عز|
زي|حمد محمود مصطفى ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|58783 حمد|بــــ محمد |يه|مروه  ى شمس|د| بــــ عي 

2584|| ى|محمد ص بــــر محمد حسي  شمون|نوعيتـــ 

32o954 ي عبــــد|مصطفى 
لحميد|حمد مصطفى ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6656| بــــوسمرتـــ|حمد |ء محمد |ل| لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

|5427o ن سيد|ئى رمض|محمد ه ن|بــــ حلو|د|

4754o9 ج |هلل محمد حسن ن|منه  لشيخ|بــــ كفر |د|

824986 ي جم
حمد موىسي|رص |لن|ل عبــــد|مصطفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

756726 يمن محمد عطيتـــ|محمد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

4|7o2 نور عرفتـــ|لحسن محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

278499 د علوه|لجو|ن عزبــــ عبــــد |هدى نعم |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

523253 لمجيد|لمنعم محمد عبــــد|لدين عبــــد|ء |ندى عل سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

346777 ى محمد عبــــد|ي روس|لحميد محمد عيد|سمي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

79o3|7 دل حنفى درويش|يدى ع|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

682665 ن عىل عقل|م محمد عثــــم|بــــتـــس| لمنصوره|بــــ |د|

637545 حمد عبــــدربــــه رجبــــ محمد|ء |ل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|58|89 س|س سيد عبــــ|خلود عبــــ ى شمس|د| بــــ عي 

|383o4 لمنعم مهدى محمد|م عبــــد |محمود هش |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

252oo7 نه|عمرو وليد عىل فرح ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

233|28  سيد عبــــد| سم
ى
 مصطفى|لبــــ|شوق

ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

346333 م|م|م سعيد |محمد هش ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى
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843422 لرحمن|تـــه عبــــد|لرحيم شح|محمد عبــــد| دين ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26347 ى محمد عيد|ط رق حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

9o|824 ن |ء خليفه محمود سليم|رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|329o3 خلود جمعه قطبــــ قطبــــ ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

||9426 ن ى|كر محمد ل|محمد ش| مي  شي  ى شمس حقوق عي 

34833o ى حم|طمتـــ حس|ف ر|لستـــ|دتـــ عبــــد|ني  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

485|97 ف سعد | |دين ى عىل|رسر لدين حسي  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

488864 |هر محمد زكري|محمد م عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5725 لدين محمد محمود|د |لدين عم|سيف  ى شمس|د| بــــ عي 

3|429o حمد خلف|حمد |محمد عىل سيد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

325643 ى محمد |سحر  ى|مي  مي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|77397 |بــــ |لوه|هيم عبــــد |بــــر|لرحمن مصطفى |عبــــد 
لليثــــى

|تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

842373 بــــ|لوه|دل حسن عبــــد|ء ع|رس| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

496298 رى|لهو|لخلع محمد محمد |سمر  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

878797 لك محمد |لم|م عبــــد|ئل هش|و ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

6758o6  |هيم |بــــر|طمه |ف
ى
هيم|بــــر|لدسوق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9||6|5 لصغي  |لسيد رجبــــ |حمد | ج|بــــ سوه|د|

453o2o زى|لحميد غ|تـــ عبــــد |دل بــــهج|لرحمن ع|عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8396|| حمد عىلي عمر عىلي| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5|5557 لسيد محمد عطيه|ن عطيه محمد |رو بــــ دمنهور|د|

368874 لمعىط|ن محمد محمود عبــــد|ريم|ك ى شمس|تـــج ره عي 

46o6o4 لجمل|لحفيظ |لدين عبــــد |م محمد عىل |حل| |عه طنط|زر

247795 هيم خميس|بــــر|د حسبــــ |محمود عو ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

69|34o لحليم|لحميد محمد عبــــد |حمد عبــــد | لشيخ|عه كفر |زر

682o|5 ى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|حمد |ندى  لبــــحي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

326359 حمد|ده محمد |ر حم|من هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

5o72o7 لح|لح محمد ص|ص| نور ط|معتـــ دمي|علوم ج

4o8533 ى |محمود جم ى لقلينى|ل محمود خني  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|26|o| لم|لسيد حسن س|رس |ر ي|عم هره|لق|هندستـــ 

44o76| ه عم| لفتـــوح يوسف|بــــو|د حمدى |مي  لشيخ|بــــ كفر |د|
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848364 نم|لحميد محمد غ|ف عبــــد|يل| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

355354 ح محمد محمد|صل| رض ى شمس|د| بــــ عي 

6347o3 حمد|هلل |حمد محمود عبــــد| زيق|لزق|هندستـــ 

2383o| هلل حسن منصور|دين نرص عوض |ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

284496 عيل محمد مرىس|سم|هدير محمد  عه مشتـــهر|زر

4o6443 حمد قرمش|هلل |ن عبــــد |رو سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

2489o9 حون|محمود محمد ط| رن ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

27|2|2 لمليىح |لعزيز |ء محمد مصطفى عبــــد |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

254427 لجندى|ن محمد محمد |ن شعبــــ|نوره هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3|9o73 ي
حمد حسن|محمد | دئى ي للفن|

لمطريه|دق |لفنى

|2o257 لخول|لحليم |د محمد عبــــد |مهند عم ى شمس صيدله عي 

48oo82 لحميد رفعتـــ أبــــو شعرتـــ|عمر محمد عبــــد  ره دمنهور|تـــج

6oo348 لعيسوى|حمد |لعيسوى |حمد بــــسيوئى | |حقوق طنط

23|558 بــــ|لصغي  دي|حمد محمد |محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4466|2 سكندريه|ل|بــــ |د| ىس|لعبــــ|حمد محمد محمد |محمد 

5|2383 ج|لسم|هيم |بــــر|هر |هلل م|عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

897462 يف محمد |ء |حسن لبــــدرى |لشر ج|علوم سوه

9o|2o7 لفتـــوح |بــــو|حمد محمد |م |عص ج|حقوق سوه

9o8|o م بــــحر محمد|بــــحر هش حقوق بــــنى سويف

|33923 ر|م محمد نص|لسل|ح عبــــد |محمد صل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|7527 دى محمود  |ن محمود بــــغد|نوره ي|لسن |
|لمنى

|695o2 حمد محمد سمي |يحن   هره|لق|حقوق 

69o989 |لعظيم |لحليم عبــــد |لدين عبــــد |ح |حمد صل|
لسعدئى

لمنصوره|حقوق 

|39865 ر|عيل عم|سم|ء محمد |رس| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5o9936 لجندى|لحليم |مد محمد عبــــد |ر ح|عم سكندريه|ل|طبــــ 

28o39 ف محمد |سوسن  لسعيد|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o6874 ى حلىم عبــــد  لعليم عيس|محمود حسي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

34|592 ئل محمود حنفى|ن و|يم| |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

8236|2 ى|مل |ح ك|محمد صل مي  سيوط|ره |تـــج

4599o2 ن|لسيد زيد|لسيد محمد |حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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87o933 ى|لفتـــ|هدي عبــــد ح عيسي حسني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

684455 لق محمود|لخ|لسيد عبــــد |محمود  لمنصوره|حقوق 

886o86 لرحمن |دى محمد عبــــد|له|مصطفى عبــــد سيوط|ره |تـــج

27727o ل|هيم محمد رح|بــــر|لسيد |در |ن تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

227942 حمد محمد|ل |جم| ن|ر ن|حقوق حلو

|2792o لس|لبــــرتـــ |تـــي  |فيلوبــــ سحق كي  ج|بــــ سوه|د|

5|3|23 ف محمود حميده مبــــروك حميدتـــ مشر سكندريه|ل|صيدله 

252273 م|للطيف مبــــروك سل|يه عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

22653 ىطي محمد طعيمه|لع|د عبــــد |دهم عم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

845o22 هيم محمود|بــــر|دهم |عمرو  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

4653|7 لعزيرى|بــــى |لخط|مني  سعيد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4|5858 حمد وهبــــه|محمد عىل | عل دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

224|86 ح عبــــده محمد|لفتـــ|بــــر عبــــد|ن ص|نور هره|لق|عه |زر

79oo56 لسيد عىل|ن |ء شعبــــ|سم| ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

5o89|9 حد تـــعلبــــ|لو|حمد محمد عبــــد| طبــــ بــــيطرى دمنهور

65o52 ي سيد مصطفى
ى مصطفى نفي  لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

9o4324 ف محمد | لفضل عىل |بــــو|رسر ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

84||84 يم عبــــدربــــه محمد|لد|محمد عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5|6898 |ن نرص محمد نج|جيه تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

5o4|24 ى ممدوح محمد صديق عبــــده حني  سكندريه|ل|عه |زر

648829 لجندى|لحليم نرص |أحمد نرص عبــــد لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7|766| لسيد| |ندى محمد مصطفى عط لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

64o5o9 م محمد حسن محمد|حس زيق|لزق|بــــ |د|

4|7382 |هيم بــــسيوئى شتـــ|بــــر|د |محمد رش ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

365742 بــــ حسن|لوه|لد عبــــد|حسن خ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

623862 ن|بــــر رضو|ىط ص|لع|ن عبــــد|يم| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

7|7528 ف عوض |كريمه  لمجد محمد|بــــو |رسر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

632|o7 يه محمود رجبــــ محمود| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

Wednesday, September 5, 2018 Page 4271 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

44574| لحميد محمد صديق|مريم محمود عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

5o2697 م جمل جمل حسن|م حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

627|4o ه عبــــ| يم|س عىل مصيلىح غن|مي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

423462 ن|ندى حسن محمد مرىس عمر سكندريه|ل|بــــ |د|

7||447 ستـــ|محمود شلبــــى عس| يمن زكري| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

495o75 حمد|لسعيد |بــــ |لوه|محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o|9o3 ف محمود عبــــد|ر |من لرحيم |رسر ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8335o7 لس حربــــي سلط س|لي|ن |كي  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

68539o لح|لسيد ص|م محمد محمد |سل| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

374|3 م|ئى زو|لد يم|محمد خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

57522 هلل|ء عيد سيد عبــــد |شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|53733 لم|حمد س|رتـــ محمد |س |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

4|784o هيم|بــــر|ل |لع|م عبــــد|مريم هش لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

422863 د|أمنيه سعيد حسن ج سكندريه|ل|عه |زر

8o8|65 لي|شكري حبــــيبــــ غ| ن|ريف ي|طبــــ 
|لمنى

|6559| حمد تـــسن|رضوى محمد  ن|فنون جميله فنون حلو

3368|9 رص محمد|لن|ل عبــــد|لد جم|خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o|938 ي بــــدوي|بــــر |صم ص|أحمد ع
بــــينى لشر سكندريه|ل|بــــ |د|

69o499 لدكروري|هيم |بــــر|زى |ن غ|يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|4224 لمنعم|لعزيز عبــــد |لد منصور عبــــد |ن خ|نور هره|لق|ره |تـــج

253o8 حبــــيبــــه محمد يوسف عيس هره|لق|بــــ |د|

4|3992 للطيف عزيزه|ضىح محمد عبــــد  |نوعيتـــ طنط

62||5o ن|متـــ قطبــــ خليل رمض|س|ح |سم ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

427|84 لمسيح|تـــ عبــــد|يرينى شهيد شح| سكندريه|ل|حقوق 

9|7464 مر  |لحفيظ ع|ء حمدى عبــــد|دع سيوط|تـــربــــيتـــ 

89928o ن |ء فتـــىح سيد رضو|دع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24|86| ن|وي سمع|ل فرنس|مريم جم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|5387| حمد حسنى محمود|م |هش لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

499964 ل ونس|هيم كم|إبــــر| مرن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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9o84o6 حمد فرج |مروه ثــــروتـــ  ج|تـــربــــيتـــ سوه

6|o834 ع|لشم|محمد محمد | ر|ي لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

49||58 محمود| لوف|بــــو|ن يشى |يم| لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

84||72 لحميد محفوظ محمد|لرحمن عبــــد|عبــــد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

455422 مي  محمد نوح محمد محمود| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

4877|9 ى ل|بــــ|ورو |ستـــ|سمي  | مي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o6429 لغنى محمد حميده|هلل حمدى عبــــد|منتـــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|496|5 تـــ|دل زىك بــــرك|ن ع|جيه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

464o67 وى|لعشم|لعزيز |ن عىل حسن عبــــد|يم| سكندريه|ل|حقوق 

249o86 بــــ|ئى عطيه خط|مل ورد|ء |رس| ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

277373 ضى سيدهم|هد بــــخيتـــ ر|ن لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

4||o59 له|بــــو غز|لحسينى حسن |هلل |منتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8|o574 مل محمد|ح ك|منيه صل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

425349 يد|حمد ف|تـــ |ء حسن نش|رس| سكندريه|ل|ره |تـــج

7o7265 لسيد|لسيد حبــــى |صم محمود |ع لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

22o6|7 مريم محمد يوسف حسن ى شمس|د| بــــ عي 

34587o زي|حمد حج|عيل |سم|ن |لتـــ رمض|ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

33o367 ح عىل محمد|دهبــــ محمد صل |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

42224 نور محمد عىل|ن |يم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

84638 م فتـــىحي محمد محمد|حس ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

6o69|9 لنقيبــــ|يم |لد|هيم محمد عبــــد |بــــر| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

327|46 حمد مصطفى محمد| |ر|ي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

267o46 لحكم حمد|دى عبــــد |له|لد عبــــد|ن خ|نوره |تـــمريض بــــنه

2299o6 ن|لحميد حمد|لرحمن وففى عبــــد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3553|7 حمد هريدى|ئى طلعتـــ |م| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8|7545 ف عدلي عبــــد|م |سل|
د|لجو|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

|58728 دي|شم نف|م ه|هبــــه هش هره|لق|بــــ |د|

757288 ح محمود محمد محمود|سم عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 
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|53727  محمد|لش|ن سعد عبــــد |حن
ى
ق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

4o5725 هيم عىل|بــــر|حبــــيبــــه محمد مرزوق  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26|75o محمد فوزى موىس رجبــــ محمد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4|322o لمنعم بــــسطويس|لمنعم عبــــد|حبــــيبــــه عبــــد |بــــ طنط|د|

346734 هيم بــــدر|بــــر|هيم بــــدر |بــــر|ندى  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

7o||32 ص|لقص|كريم سمي  فتـــىح محمد موىس  لمنصوره|ره |تـــج

9|48o3 ج عمر بــــدوى عمر  |رس ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

88346| ل عنتـــر متـــول |حمد كم| ج|ره سوه|تـــج

543997 ن|م مبــــروك محمد رمض|حس لمنصوره|حقوق 

3298oo وق  هلل|ح عبــــد|لفتـــ|لسيد عبــــد|رسر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

3|9595 هلل|زى محمد عبــــد|ء عز|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

6938|| لبــــيىل|لبــــيىل فتـــىح |ح |سم لمنصوره|حقوق 

9245o3 ن رى |در رشدى زخ|ن| مي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2677o6 هلل مدين|بــــ |م محمود ج|هند س |نوعيتـــ بــــنه

9|9|3 بــــيشوى مجدى عدل وهبــــه مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

25o83 روق مهنى|رتـــ سمي  ف|س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|2566 هيم محمد مشعل|بــــر|لسيد |روضه  |تـــربــــيتـــ طنط

42o85o لمجد|بــــو|لدين |رص سعد|لن|ن عبــــد|جيه ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

353266 ى شكرى | ى مصطفى|مي  مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

25o735 ء محمد عبــــد|حمد محمد ه| لرحمن دره|ئى ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

896566 هيم  |بــــر|هلل |لحكيم خلف |ن عبــــد|رو ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

||592| لدين محمد تـــوفيق|ل |م كم|جر هش|ه ى شمس|د| بــــ عي 

5265o6 ف حن|ريو |م رسجيوس| لوق| رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

348o79 م محمود فتـــيح|م|حمد سيد | |تـــربــــيتـــ بــــنه

7|2829 ل|لع|حمد عبــــد |محمد عبــــده | رن هره|لق|م |عل|

|634o5 تـــ|لشح|لعزيز |رضوى سعد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|73275 رص عبــــدتـــ منصور|يوسف ن ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

6|7664 وى|لقط|لسعيد |مصطفى عزتـــ  ط|بــــ دمي|د|

435|25 هيم محروس|بــــر|لسيد |لسيد أحمد |هلل |عبــــد سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

37o38 لد محمود فتـــىح محمد متـــول|خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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3687o3 محمود سعيد محمد فوزى ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

688|95 د|لجو|لعيسوى عبــــد |ح وصيف |ء صل|سم| لمنصوره|بــــ |د|

63332o لعظيم|آ يه عمرو فتـــوح عبــــد عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|6744o ن فتـــىح قطبــــ|لرحمن رمض|عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

476566 ن كريم أحمد سعيد محمد|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4967|8 ل ذىك محمد معتـــوق|سلىم جم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8o898 ء محمد محمد سيد|سم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

852865 حمد عىلي|بــــوبــــكر |م |حس تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

4|4529 ىسي|لعبــــ|م محمد بــــهنس |م|مهند  سكندريه|ل|ره |تـــج

4|222o لعبــــد|م |لسل|مي عبــــد |حمد س| |ره طنط|تـــج

4o2388 هيم محمد|بــــر|لسيد |ن محمد |رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

48496| هيم محمد|بــــر|س |محمد حلىمي عبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|||95 لح|محمد محمود محمود ص |عه طنط|زر

7659|| لسيد جمعه حسن|ن مصطفى |روف نوعيتـــ بــــور سعيد

437822 لونيس|لجليل عبــــد|لعزيز عبــــد|ن عبــــد|يم| لشيخ|بــــ كفر |د|

6|2265 ر|لنج|هيم |بــــر|مد محمد|حمد ح| |ره طنط|تـــج

629344 حمد محمد|حمد لبــــيبــــ |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

62o|84 يد|م تـــوفيق ع|لسل|م عبــــد|لسل|ن عبــــد|يم| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

25oo93 وى|لسنبــــ|م محمد |عهود عص |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

499897 ن|د شعبــــ|ح فؤ|لفتـــ|سمر عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

||9oo3 لدين|هلل نور|ن عىلي عبــــد |نوره ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

452392 ح محمد خميس|محمد فتـــىح مصبــــ لشيخ|بــــ كفر |د|

6|426| ل|لعظيم دل|م عبــــد|ء س|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|66o2| روق سيد|يمن ف|حمد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

755|77 ي|لر|ن عبــــد |ره سمي  عثــــم|س
ضى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

عيليه|سم|ل|ئ 

3|567| ن|حمد سيد سليم|سلىم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

23599 ن|هر محمد عثــــم|هلل م|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

632224 ن حسن|ره محمد محمد رمض|س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

882895 ي
وئى ف شلبــــى بــــطرس  | |في  رسر سيوط|بــــ |د|
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2|4336 ف |سلىم  ى|هلل حس|عيل عبــــد |سم|رسر ني  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

82oo9| لمجيد|رقيه عزتـــ حسن عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

55749 جمعه سيد محمد سيد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

36484 حمد درويش محمد|محمد  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

4396o4 وق  ف |رسر فيه|لسيد محمد عطيه ع|رسر |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

765o66 هلل|لسيد محمد عبــــد |د |يه عم| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7o2379 لم|ء مجدى محمد محمود س|رس| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

883o97 هر  |لظ|هلل عبــــد|ح عبــــد|طمه مصبــــ|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4769o2 دل محمود محمد سعيد|مي ع|س بــــ دمنهور|د|

345959 محمد عربــــى عبــــده بــــيوم عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

238784 لمهدى|د محمود محمد |جر عم|ه ى شمس|د| بــــ عي 

2663oo ى عفيفى|مروه محمود  مي  |تـــمريض بــــنه

6785|o لعظيم محمود|ح عبــــد |لفتـــ|م محمد عبــــد |بــــتـــس| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8|69o3 تـــه مكسيموس|ك شح|هبــــه مل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

6796oo وى منصور|لقن|دق |هيم ص|بــــر|ء |ل| لمنصوره|ره |تـــج

6837|8 ى |ريم|ن ى عطيه حسي  لجوهرى|ن حسي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

||6o37 ى لعزيز حلىم|طف عبــــد |ع| مي  ى شمس هندستـــ عي 

62772 وي|ربــــيع محمد سعد| عل تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4o|923 عيل فيصل|سم|يوسف مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

55647 هيم|بــــر|ر |هيم نص|بــــر|ئف |لط بــــ بــــنى سويف|د|

762838 حمدعطيه عىلي|لسيد |رق |لرحمن ط|عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

334o25 حمد حسن|رق |محمود ط |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

765675 بــــو زيد|هلل |حمد سعيد محمد عبــــد |محمد  هندستـــ بــــور سعيد

237986 حمد|لدين عىل |ء|ندى عل دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

348739 ى |بــــرهيم |ء |سم| هيم حمزتـــ|بــــر|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9|2845 لحمد |بــــو|جح |سمي  طه ر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

365945 هلل|وى عبــــد|حمد ص|بــــ |شه ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

273534 ن|حمد عبــــده حمد|صم |ع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ
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4|5946 لمجد محمد مسلم|بــــو |لسيد |ن |إيم لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|o427 لحنطور|م محمد عطيتـــ |حس بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|7|5|3 ى|محمود محمد ح فظ حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o|855 هيم هريدى|بــــر|لحليم |رق عبــــد |هلل ط|هبــــه  سكندريه|ل|طبــــ 

283|47 لرحمن|حمد عبــــد |ن |محمد حسن شعبــــ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

337849 لسيد حموده|م |محمد هش | معهد فنى تـــمريض بــــنه

4|7686 لسيد|د |هيم رش|بــــر|ندى  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

428294 ن|لنرص عثــــم|بــــو|ن |لنرص شعبــــ|بــــو|ء |دع |علوم طنط

623562 م|لوصيف غن|تـــ |لشح|ح |حمد صل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

75o6|3 زق|لر|ز محمد محمد عبــــد|لبــــ|ن |نور عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4257|3 د|لجو|لحميد قنصوه عبــــد |ن محمد عبــــد|رو ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

66275 ي|كريم خ
لد حسن مصطفى م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ

|24oo9 لحميد محمود|سلىم محمود عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

633832 ى|ع ئشتـــ عىلي عىلي عىلي بــــحي  زيق|لزق|هندستـــ 

646396 لحديدى|ن محمد |سليم|حمد |لسيد |هبــــه  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6o226| مس|لتـــر|لعزيز |ء محمد عبــــد |سم| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

|52o96 لحق مصطفى|د |ء محمد ج|رس| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

6oo74| ى محمد |يم| لسديىم|ن سعيد حسي  |نوعيتـــ طنط

|59797 جر محمد حمزتـــ عليوتـــ|ه ى شمس|د| بــــ عي 

44224| لبــــكليسر|عيل |سم|ر محمد |عم لشيخ|تـــمريض كفر 

845o6| بــــي محمد ريس|رك| عل ن|سو|تـــربــــيتـــ 

93o5| يوسف وليد سيد محمد عىل سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

6o8o69 د عىل كريتـــع|لفتـــوح فؤ|بــــو |رحمه  |بــــ طنط|د|

33839 ى عبــــد|ي لنورى|هيم |بــــر|ر فرج |لستـــ|سمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

34ooo2 تـــ عم| د رزق عىل|مي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

765649 ى محمد مر|مد |د ح|زي د|حمد أمي  هندستـــ بــــور سعيد

247|8o تـــه|حمد كرم عوض شح| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

33o855 ن|حمد عثــــم|ء محمد |سم| |تـــمريض بــــنه

2573o6 بــــو سعده|يمن محمد |روفيده  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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337453 حمد|لحليم |جح محمد عبــــد|محمد ن ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

|69333 لمسيح|نيس بــــخيتـــ عبــــد | |رين|م مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

83644 ي سل|كريم عبــــد 
مه|لعزيز حنفى ي صن. تـــ.ك

زيق|لزق|ع |فنى

852522 ي|لرحمن عبــــد|مه عبــــد|س سل|ين|
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

7682o ى يوسف  ه حسي  هيم|بــــر|ني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|486o هيم|بــــر|هيم متـــولي |بــــر|لرحمن |عبــــد ى شمس| لسن عي 

5|9|45 م محمد عطيه خرصى|ء س|رس| تـــمريض دمنهور

|8oo2 هر محمد عىلي محمد|د م|ي| هره|لق|ره |تـــج

772|o3 بــــ محمد عىل|لوه|طف عبــــد |ء ع|لزهر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||9|6o جد محفوظ فهىم|دى م|ف ى شمس صيدله عي 

|49362 حمد عودتـــ|هلل |رتـــ عبــــد |س ى شمس| لسن عي 

25|496 لحق|روق عبــــد|ن ف|روق رمض|ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

87788 حمد هيبــــه|حمد هيبــــه | لفيوم|ضتـــ |علوم ري

784968 يف|هيم |بــــر|حمد | لسيد رسر زيق|لزق|صيدله 

|37834 هيم شنوده|بــــر|سحق |لشهيد |رأفتـــ  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

29498o رس عىل محمد عىل|مصطفى ي ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

6222o| دل|لعو|ر ممدوح مسعود |عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69o355 زق|لر|حمد عبــــد |له بــــدير |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

2679|4 لح|عىل ص| محمود رض ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

242866 لح|زق ص|لر|بــــ عبــــد |لتـــو|محمود سيد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

33|779 لسيد خميس|يمن معتـــمد | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|34275 ح محمود|لفتـــ|عبــــد | جر رض|ه ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

343533 ن|مر سليم|هيم عدل محمود ع|بــــر| ى شمس علوم عي 

64o798 حمد محمود محمد|يوسف محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

47574 فع|لسميع محمد ش|م ربــــيع عبــــد |سل| هره|لق|طبــــ 

2483|9 لسيد|لحميد |ل عىل عبــــد |هلل كم|هبــــه  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

6||827 لجمل|لرحمن محمد |حمد عبــــد| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5985| بــــو سيف|محمود محمد فهىم  ره بــــنى سويف|تـــج

7|3o|6 لح|ص| لنج|بــــو |لح |رق ص|محمد ط ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

23|278 سعد|د |د رش|محمد عم ن|حقوق حلو
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676o7 ح محمود محمد|رضوي صل لفيوم|تـــربــــيتـــ 

477999 عمر مجدى صبــــىح محمد يوسف جميع |. دق فرع مطروح ج|حتـــ وفن|ىسي
سكندريتـــ|ل

254o83 لعزيز|ء شبــــل عبــــد|ن عل|مرو ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7789|2 عيل|سم|ح محمد |ء صل|سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

|784o9 |لبــــن|حمد |هلل سيد محمد |منتـــ  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

896783 لمحسن محمد  |د عبــــد|زينبــــ عم ج|أللسن سوه|كليتـــ 

6244| ه سيد عطيتـــ محمد| مي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

29546| رى|لبــــ|زق عبــــد|لر|ره مصطفى عبــــد|س ى شمس| لسن عي 

352||7 ل|لمؤمن جل|رعبــــد|لمؤمن مختـــ|عبــــد| ر|ي |طبــــ بــــيطرى بــــنه

3|8845 ندى بــــليغ صبــــىح محمد ى شمس|د| بــــ عي 

|73|26 سلىمي حسن محمود عىلي لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

35982o ي رمض|زينبــــ ه
مه|ن سل|ئى عه مشتـــهر|زر

|68379 لعزيز|حمد زىك عبــــد |ن |مي  ى شمس|تـــج ره عي 

265636 يف طلعتـــ عفيفى رم ح|رسر |طبــــ بــــنه

4244|5 ن حسن|لد نصي  سليم|أحمد خ سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

4495oo ى | يف عزتـــ أبــــو حسي  لخول|حمد محمد رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|24|64 حمد محمد|م |م|حمد |زم |ح ى شمس حقوق عي 

5o5277 لسيد|هيم |بــــر|م |لسل|متـــ عبــــد |س| سكندريه|ل|طبــــ 

258577 م حسن|م|محمود مصطفى  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5|8742 يد عىل خليل|بــــو|هيم محمود |بــــر|ء |دع ى لي  بــــ دمنهور|د|

68||92 لعدل مصطفى|لعزيز |حمد نبــــيل عبــــد | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

3|4o92 لمنعم محمد|حمد عبــــد|محمد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

2776| حمد|بــــر |بــــر ص|هلل ج|عبــــد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

6|796| هلل مسعد فوزى جوهر|منه  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

4o7743 ى|م ئيل|صبــــىح رمزى ميخ| رتـــي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|37854 لحفيظ|م عبــــد |لحفيظ تـــه|لرحمن عبــــد |عبــــد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

236738 ح حسن|لفتـــ|م عبــــد|عص| ر|ي ى شمس حقوق عي 

265452 مر|ل ع|لد كم|ل خ|كم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 
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6|9649 لدين عجم|هيم نور|هيم إبــــر|كريم إبــــر ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

25||8| ر|حمد نص|حمد محمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

6o|24o لبــــريدى|دل عىل محمود حسن |ع |ره طنط|تـــج

5o5298 لرحمن|لدين عبــــد |لرحمن مىح |زم عبــــد |ح سكندريه|ل|علوم 

56462 بــــ عمرو سيد محمود|يه| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

44|677 ر|لنج|حمد |لسعيد |ء محمد |سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

453547 نه|لد مصطفى عىل شبــــ|مصطفى خ |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

456|52 ى|بــــو |حمد |دل عىلي |عىلي ع لعني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

689489 ه فتـــىح عبــــد |  حسن سيد|لبــــ|مي 
ى
ق لمنصوره|علوم 

47633| ى محمد محمد |محمد  يف|لحسي  لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

234267 لعزيز|حمد محمد عبــــد|عمرو  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9o6357 لسعيد عىل |ل نورى |هدير جم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

86o22| حمد|محمود محمد خلف  سيوط|حقوق 

238|o4 ن|حمد شعبــــ|ء محمد |دع ى شمس|تـــج ره عي 

535573 عيل حلىمي|سم|لسيد |عيل |سم|لسيد | سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

834399 ي رف
|عي |مصطفى

ى حمد حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|5o|68 ى|بــــر|عىل  هيم زىك حسي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

482|2o هيم|بــــر|لدين |لسيد نرص |وليد حمدى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88633o ل سيد |مح جل|لحكيم س|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

88|394 مر محمود  |د محمود ع|جه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|7|87 يد|رق محمد محمد ز|لد ط|خ لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

329|54 وق عبــــد لدهبــــ|بــــو|بــــ رشدى عىل |لوه|رسر |نوعيتـــ بــــنه

889769 ج |حمد محمد ض|ن |يم| سيوط|بــــ |د|

248834 لربــــيع|تـــفى حمدى محمود محمد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

5|25|5 لديبــــ|ن أحمد محمد عىلي |محمد أم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

783874 ج حموده|حمد فر|حسن | دين لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52259 بــــر سيد|يتـــ حمدى ص| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6773|7 ن|بــــو زيد|م محمد |محمد هش ى شمس طبــــ عي 
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48673 ر محمد محمد|هلل مختـــ|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

33o4o لليثــــى|زينبــــ محمد محمد حسن  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

476825 يوبــــ محمد بــــلبــــع|بــــ مصطفى |هيتـــ|م دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

4o5947 لسيد مصطفى|ح |لفتـــ|منيتـــ محمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

584o2 ء سيد محمد حسن|رس| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

5o673o لح مبــــروك|حمد ص|لح |مريم ص عه مشتـــهر|زر

|6oo42 ن|بــــ عثــــم|لتـــو|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7o3||2 جر مسلم يحن  عىل عيس|ه زيق|لزق|علوم 

855898 حمد عىلي محمد محمد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

26|94| محمد رمزى محمد قنصوه عىل |ضتـــ بــــنه|علوم ري

284o2o حمد عمرو عفيفى محمد عفيفى| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

696|2o ن|لكريم سليم|لد سمي  عبــــد |طمه خ|ف لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

4o3887 ف|ل فتـــىحي محمد عىلي كش|لرحمن جم|عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

8934o2 هيم شنوده |بــــر|يز |م م|حس سيوط|حقوق 

923857 بــــدين محمد |لعليم ع|سحر عبــــد ج|بــــ سوه|د|

53532 شد عويس|حمد محمد ر| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

77o576 لمعىط محمد بــــيوم|حمد عبــــد |محمود  زيق|لزق|هندستـــ 

248522 مد حمد|منه مجدى ح شمون|نوعيتـــ 

69o675 م محمد|مد زىك غن|هند ح لمنصوره|عه |زر

482o9| ج|هيم فر|بــــر|ن مجدى محمد |مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

622225 ى محمد |ء |لشيم| عيل|سم|حمد |لحسي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

463o25 دق عبــــد ربــــه|محمد عىل ص لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

8322o2 ي|ي
ى محمد خميس مصطفى سي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

237635 لرحمن|لنبــــى مصطفى محمد عبــــد|رحمه عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

677726 للطيف يوسف عطيه|رس عبــــد |يحن  ي لمنصوره|هندستـــ 

678639  عبــــد |لش|حمد عبــــد |مريم 
ى
تـــه|ح شح|لفتـــ|ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

433o6 بــــتـــ خليل|بــــ ثــــ|لتـــو|عىل عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|68462 ره لويس|جد بــــش|دى م|ف دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

3435o6 م عبــــيتـــ|م|م |م|سمي  سمي   بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

77224o ه محمد تـــوفيق عبــــد | ل محمد|لع|مي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 
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9|7676 لمقصود |دل عىل عبــــد|منيه ع| زيق|لزق|حقوق 

8|668| مكسيموس شكري مكسيموس| رين|م ره بــــنى سويف|تـــج

4|6o7o ضىح محمد عىل عبــــده زقزوق |حقوق طنط

687953 مصطفى محمود محمد محمود حسن لمنصوره|علوم 

637o86 ع|لسيد محمد رف|خلود  زيق|لزق|بــــ |د|

54|o|o ن سعد أبــــو بــــكر|لرحمن عىل رمض|عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

|34478 لمنعم عىلي|طف عبــــد |طمه ع|ف هره|لق|ره |تـــج

698924 ي
هيم|بــــر|محمد حسن | دئى لمنصوره|صيدله 

282975 يف محمد عبــــد| لغنى|نس رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9oo|o| د محمد قبــــيض |د رش|زي ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

3343|4 حمد|هيم محمود |بــــر|محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

85o7o8 بــــسمه عيد حسن محمد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6862|8 لرحمن نرص حلىم عىل مصطفى|عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

225|6 لح محمد|هلل محمد ص|عبــــد  هره|لق|حقوق 

8|6933 ي ف يز جرجس سمسوم|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

7o867 لرحمن هليل|ن محمد عبــــد |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

626385 حمد|حمد |دى |ح بــــغد|م صل|له| زيق|لزق|بــــ |د|

6|o88| لمهدى|لق حسن |لخ|زق عبــــد |لر|دل عبــــد |ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

622575 ل مصطفى|لرحمن هل|يدى يشى عبــــد |ه ط|بــــ دمي|د|

|76|78 هدير سيد سليم هريدى تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

6o5285 |كوثــــر عزتـــ عزتـــ ند ي صىح طنط
|معهد فنى

79oo8 هيم|بــــر|بــــ |لتـــو|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o5o|o  |ندى فوزى مصطفى 
ى
بــــو ليله|لدسوق لمنصوره|حقوق 

769523 ج|لسيد حج|ل عىل |نص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|6|84 لفتـــوح عىل|بــــو |تـــ |لشح|ء محمد |ول بــــ دمنهور|د|

5o5535 ف خ| ل خليل|لع|حمد عبــــد|لد |رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

33o479 لعظيم طه|ء جعفر عبــــد|ل| عه مشتـــهر|زر

32873| هلل|لسيد عبــــد|ئد |لدين ر|نور  |حقوق بــــنه

|73o96 تـــه عطيتـــ|عهد عطيه شح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

49873 ى عثــــم| ن|حمد طلعتـــ خي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس
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824o97 لمحسن|وي عبــــد|طف ر|جر ع|ه ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

4842|2 رجبــــ هويده رجبــــ سعد هديوه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|749|9 بــــد|لمجد ع|بــــو|ن ممدوح |نوره ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

775|29  قطبــــ |هيم |بــــر|ء مجدى |سم|
ى
لشيىم|لدسوق لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|23588 ئيل|هيم مخ|بــــر|ندى صبــــرى جريس  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

775736 لحميد|حمد تـــوفيق عبــــد |تـــوفيق  زيق|لزق|علوم 

8|2o84 مل محمد محمد|محمود ك ره بــــنى سويف|تـــج

36373| لدين محمود محمد|ء |محمد عل |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

6o4857 طلحه منصور محمد| ن رض|رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

42o952 غ|لصبــــ|هيم |بــــر|نور |رق |ط| ر|ي لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

465|o لنبــــي قطبــــ|جد عبــــد|هبــــه م |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6322o2 حمد|م سيد|لتـــه|رق محمد |بــــ ط|ربــــ ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

9o6987 وز  حمد |فظ |لح|حمد عبــــد|في  ج|علوم سوه

697547 ن محمود|لسيد محمد رشو|م  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

882742 لك  |لم|طمه محمد محمود عبــــد|ف سيوط|بــــ |د|

5|o743 بــــوهديه|د |لجو|لسيد عبــــد |ل |حسن كم طبــــ بــــيطرى دمنهور

47688 بــــتـــ|هيم محمد ثــــ|بــــر|د محمد |جه هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|59984 حمد|تـــ سيد |بــــر فرح|ج ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o4997 ف عبــــد |ندى  حمد مصطفى|بــــ |لوه|رسر ي صىح طنط
|معهد فنى

769o57 ن|ن كليبــــ محمد سليم|عدن ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

||9|39 ى جورج صبــــىح ميخ ئيل|كرستـــي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

525o34 ن|ئيل سمع|رس|د |بــــيتـــر ميل سكندريه|ل|ره |تـــج

33|958 لرحمن محمد مطر|در عبــــد|ن ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

22534| لبــــىه|حمد محمد |ر محمد |مي |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

8454|8 وي|لف|حمد موىسي |زينبــــ  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|2366| ح محمد معز|لفتـــ|طف عبــــد |لدين ع|عز  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

48424 م|م|لرشيد عبــــود |وليد عبــــد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

43529 بــــو بــــكر|هلل كريم |ن عبــــد |يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

8|7957 زق|لر|ن محمود عزتـــ عبــــد|حن ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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7o2642 حمد حريز|فظ |حمد ح|محمد | نور لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

634634 ود ذكرى صليبــــ|ركو د|م زيق|لزق|ره |تـــج

367859  عبــــد|ن مرىس عر|يم|
ى
ح|لفتـــ|ق عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

784528 حمد|حمد محمد |ندى  زيق|لزق|عه |زر

98|8o ض|ض عىل ري|بــــ ري|ربــــ لفيوم|عه |زر

3|7394 ح محمد|صل| محمد رض د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

3339o7 ج يوسف|م حج|يوسف عص ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

69544o م|م|ل|بــــ |لوه|سعد عبــــد | محمد رض لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8359|7 حمد|لرحيم |ل عبــــد|ء كم|رس| |نوعيتـــ موسيقيه قن

45577 مد|متـــ محمود ح|س|محمود  هره|لق|ره |تـــج

89o39| لح |مل ص|لد ك|حمد خ| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

892o45 ل |سحر سيد بــــدرى هل سيوط|ره |تـــج

3279|8 لحميد|مح جوده عبــــد|عىل س ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|29o32 لمسيح|شد يوسف عبــــد |نوبــــ ر|بــــ| ى شمس علوم عي 

|48983 م موىس محمد|ن هش|نوره هره|لق|بــــ |د|

22o9oo كر|ز ش|نبــــيله حسنى ممتـــ ى شمس صيدله عي 

684654  |سع
ى
هيم|بــــر|د محمد شوق لمنصوره|حقوق 

|35o97 حمد محمد محمود محمد| ى شمس حقوق عي 

8|4393 شنوده مدحتـــ مكرم فرج ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

886975 ن محمد محمد |ندى رمض ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

496535 جتـــ|لعزيز رزق محمود خف|هبــــه عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

88o|o2 ء لطفى فريد بــــش|ه| ري|م ى |ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|8757 ى جم ل محمد عىل|حسي  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

78|3o5 محمد مرىسي منصور مرىسي زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

54|4o8 ى سليه| حمد حمدي حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

97o27 لح|لخي  عىل ص|بــــو|رص |ن ن|حن لفيوم|لعلوم |ر |د

684693 لجندى|هيم |بــــر|لنبــــوى |محمد | ر|ي لشيخ|ره كفر |تـــج

82o843 ى ى مسعود حسي  محمد حسي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

853726 ه عم| ون|د رسىمي |مي  بــــسخي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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|3642| لخول| |لرحيم نج|عىل نرص عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

345623 |ء مطر|رس|
ى
وى محمد دسوق ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

7|3|45 لم|حمد عىل س|حمد عىل | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

362|36 لدين محمد عىل|عمر علم  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

28o876 ى|يه | حمد عمر محمد حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

|295o| م بــــسطويس عزبــــ|لسيد هش|محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

34o|62 حمد عزبــــ|م ممدوح |عص |حقوق بــــنه

8567|| ي|بــــيشوي محبــــ يعقوبــــ د
ل|ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

826o27 لمجد محمد|بــــو|يه جمعه | دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

3|435 ى محمد فهىمي |عهد  ى|مي  مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

49o939 ن|هيم سليم|بــــر|ن |ن سليم|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||8874 جي|لسم|ر |لغف|هلل مجدي عبــــد |عبــــد  هره|لق|حقوق 

847566 ى مني  بــــش ره خليل|نرمي  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

28o237 ى عمر محمد عىل محمد بــــحي  هره|لق|حقوق 

787|92 لبــــسيوئى|د |لرحمن عو|مصطفى متـــول عبــــد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

32755 لسيد|لسيد محمد |حمد محمد | هره|لق|هندستـــ 

92|58o ك عطيه |ريه عبــــده مل|يل| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

527568 ك|لمل|طف فهىم عبــــد |ع| ر|كل سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

228|oo ه | لجليل|شم عبــــد|حمد ه|مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

846735 ي عبــــد|رح
لح|در ص|لق|بــــ مصطفى ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

478o|o ن|هر محمد محمد وهد|زن م|م سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

75|357 مل|لحكيم محمد ك|مريم عبــــد  ضه بــــور سعيد|ري/تـــربــــيتـــ

676725 سم|د ق|حمد محمد رش|حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

432465 لشيخ|حمد محمود |ء |لىمي ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

76|986 ء موىس عطوه موىس|سم| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

64o846 بــــتـــ محمد عىل موىس|حمد ثــــ|م |سل| مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77oo77 ف |بــــ |لوه|عبــــد  حمد محمد|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

283837 دل حسنى حسن|يوسف ع دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

|39467 ى نيوس|رم|ئى ذكرى |روم| يوستـــي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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862|95 محمد رجبــــ طليىحي دردير |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

754624 لدين جودتـــ|ح |خلود محمد صل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

443546 هيم عىلي|بــــر|لسيد |ر محمود |عم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

524885 ي رش|
هيم|بــــر|د عىل محمد |لحسينى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3458|3 لمجيد|حمد محمد عبــــد|م مجدى |سل| مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|29965 |بــــر|لح |ر ص|من
ى
هيم دسوق ى شمس| لسن عي 

832o48 فظ محمد|لكريم ح|ر عبــــد|من دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

452oo4 يف عىل عوض | لصفتـــى|حمد |حمد رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

686|89 لعدوى|لعزيز |جد عبــــد |حمد م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4848|2 محمد جمعتـــ مرىسي جمعتـــ ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

345252 هلل|سم سيد عبــــد|م ق|سل| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

352265 بــــورسيع|ض |هيم ري|بــــر|محمد  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

4474|9 رى|لعم|لحميد بــــكر |لدين عبــــد |ء |د عل|رين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o||38 ره|نور محمد عىل عم|منى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

52356 تـــ خ| حد|لو|لد حسن عبــــد |مي  صيدله بــــنى سويف

883742 ئى |حمد مصطفى محمد فرج| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|6|24| ى عبــــد |عىلي  حسي 
لمقصود|ء مصطفى هره|لق|ر |ثــــ|

49|654 ى|دل مأمون طه |عمر ع مي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

5o493| ن عىل|د شعبــــ|حمد محمد رش| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27o442 يد|لسيد ف|ل محمد |محمد جم ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

438586 لكريم|حد سعيد عبــــد |لو|لسيد عبــــد |ر |بــــش لشيخ|بــــ كفر |د|

44796 لحق محمد عىل حسن|ن عبــــد |يم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o524| نوبــــ عجيبــــ ظريف جوده|بــــ| سكندريه|ل|حقوق 

3236oo لح محمد عىل|هلل ص|منتـــ  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

33|3o| ق كتـــكوتـــ|لرز|لح محمد عبــــد|ء ص|رس| |علوم بــــنه

4oo449 ه عبــــد | لكريم يونس رحيم|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

334o8 رف|لسيد محمود عىل ع|ء |وف ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

76oo99  |بــــر|محمد 
ى
لتـــرىكي|هيم |بــــر|هيم دسوق دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

479|9o لسيد عيد محمود|حمد |حبــــيبــــتـــ  ج|بــــ سوه|د|
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247o79 ره|حمد س|حمد رأفتـــ | ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

773725 محمود بــــسطويس عىل حسن| ند ى شمس|زر عه عي 

228737 دل عبــــده محمود|يه ع| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7||987 ريم سعد مسعد حسن عبــــد ربــــه لمنصوره|ره |تـــج

777238 لسيد عىل|طف عىل |عمرو ع زيق|لزق|نوعيتـــ 

688|87 لزقم|حمد محمد |مصطفى محمد  لمنصوره|هندستـــ 

62o763 تـــي|لزن|عيل |سم|هيم |ن محمد إبــــر|إيم ط|حقوق دمي

92o9|4 لنعيم |ن عبــــد|مي  حربــــى عثــــم| ج|هندستـــ سوه

96289 هلل|حمد عبــــد|لرحمن حسن |عبــــد معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

8|944| هيم خليل|بــــر|رص |ردين ن|ن ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

6955|2 |لسيد |مل |د ك|جه
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

4|56o4 ن حسوبــــه|در محسن محمد رمض|ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

775749 ن محمد|لحميد محمد زهر|محمد عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

85oo| لنبــــى جودتـــ|ل عبــــد|محمود هل دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

27|773 م|لتـــه|م مصطفى حفنى |لتـــه|م |وس ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

45o996 لسيد جبــــر|ل |محمد جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

73453 هلل|لرحمن محمد عبــــد |ء عبــــد |رس| لفيوم|بــــ |د|

5|4o59 لسيد حبــــيبــــتـــ|ء عبــــدهلل محمود |دع سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

78947o ن|حمد حسن حس|ج  |ن عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

6|3845 ن|ء يوسف مصطفى محمد رمض|وف | معهد فنى تـــمريض بــــنه

677o27 بــــوسعيده|هيم |بــــر|ذ عزتـــ |مع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

338738 ن|لخي  عمر|بــــو|مريم سمي  محمد  |بــــ بــــنه|د|

76|893 هيم|بــــر|حمد |ن محمود غريبــــ |نور وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

56887 م حسنى عىل محمود|هش ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6o4587 لحميد مصطفى محمد هليل|ندى عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

773424 لشيخ|ء محمدى محجوبــــ مغربــــى |ل| ى شمس|تـــج ره عي 

69376o ه | لرحيم|مجد عوض عبــــد |مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

734o8 هلل محمد|ن معوض عبــــد |يم| أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

4376o5 ن|محمد رضو| لرحمن يحن  زكري|عبــــد  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

9o8398 ى عوض بــــشي   روس |سك|شي  ج|تـــربــــيتـــ سوه
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48425 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|هيم جمعتـــ |بــــر| هره|لق|عه |زر

6|362o هل|ل|حمد محمود سيد |ن |نوره |بــــ طنط|د|

97639 ى|بــــر| ى محمد حسي  هيم حسي  لفيوم|بــــ |د|

3o683 ن ف نمرود عوض| |مي  رسر |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

25o37o هيم محمد مصلىح|بــــر|مروه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|9837 لرحمن|لحميد عبــــد |لسيد عبــــد |متـــ |س|مر |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

78|5o| لم|لمنعم محمد س|خلود يونس عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

274547 ح|لفتـــ|يدى وليد محمد عبــــد|ه لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

527646 هلل محمد مرزوق|ن محمد عبــــد |رو لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|64|2| لمعبــــود|لحكيم عبــــد |محمد فتـــىحي عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3526|5 بــــوزيد|طف عىل |ره ع|س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

68937o ه فكرى شح وى|لبــــبــــ|تـــه |سمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|3354 د|لجو|لرحيم عبــــد|لىم تـــوفيق عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|3627  ق|محمود مسعد ص
ى
سم|ق ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

825o9 ي|ء خ|عىلي
زى شميلتـــ|لد ئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

842442 لعزيز مرعزي|ل عبــــد|مي جم دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

32o899 ى حسن|بــــو |ل |محمد جم لعيني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

837549 ي محمد عبــــد
لجليل|مريم مصطفى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

49377o مر|لسيد حسن ع|محمود محمد  بــــ دمنهور|د|

254982 لعليم مصطفى|ئى مهدى عبــــد|م| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

55o73 مد|لم ح|حمد س|مد |ح ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8385|2 ي رجبــــ حسن|جر حس|ه
ئى دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

24o434 هيم|بــــر|هيم فتـــىح |بــــر|مريم  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

8829o4 ى|م هيم زىك|بــــر|نبــــيل | رتـــي  سيوط|علوم 

||47|| تـــتـــ|محمد نبــــيل عوض شح |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

686756 رز|حمد |لسيد |محمد حسن  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

48|323 حمد|حمد محمد |م |م|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6848|4 فع حموده|لش|ن |رمض| ل رض|نه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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4o875o ن|لجهل|حمد |لسعيد |نوره محمود محمد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

7|o3o6 متـــ|هد سل|حمد عبــــده محمد مج| ط|بــــ دمي|د|

823oo حسن محمد حسن زرعه لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8584|9 ي ف
يز لبــــيبــــ|مريم عوئى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

34925o لعزيز|بــــ صبــــىح عبــــد|يه|ء |ل| ى شمس| لسن عي 

342354 هيم|بــــر|حمد |رس |ي| دين ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

692647 ر|لغف|نبــــيله فتـــىح محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

5359|5 ى محمد|لسيد عبــــد |بــــسنتـــ  للطيف حسي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9o3o63 حمد محمد محمد |محمود  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

346499 زى|زى طلبــــ حج|ن حج|يم| ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

636922 لففى|لسيد رجبــــ عطوه |ن رجبــــ |يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|7629| دى|لن|حمد محمد |عمرو محمد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

836736 هلل عىلي محمد عىلي|عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|65|5o حمد حسن|بــــو دهبــــ محمد |ره |س ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

6||o95 متـــ|حمد سل|ء فتـــىحي سيد |عل ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

5o3894 سعد عبــــده سعيد|عمرو محمد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

478779 هيم|بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر|لدين |ل |ليه كم|ع |ضتـــ طنط|علوم ري

538229 هيم|بــــر|هدير محمد خميس  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

39365 ح نرص محمد محمد|بــــ صل|شه منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

4868|4 حمد|حمد |هلل |م عبــــد |محمود حس عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

627433 هيم خليل|بــــر|رس |ء ي|سم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7ooo8| لشورى|لسيد |لمنعم محمد|حمد عبــــد |مروه  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8|2|3 ي عبــــد 
لسطوجي|لعزيز حسن |مصطفى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

8o|952 ي ع
هلل|مر محمد عبــــد|مصطفى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

|3645o عيل|سم|زى |عيل حج|سم|حمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

432796 ى  ى|مروه حسني  لطوجى حسني  |ره طنط|تـــج

483587 لمجيد|م محروس محمد عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8577|o لدين عىلي عىلي|م نور |حس |حقوق بــــنه
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282354 هلل|رس عوض عطيه عوض |ر ي|عم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|5927 عيل محمد يوسف|م مدحتـــ إسم|أحل سكندريه|ل|طبــــ 

482|98 ىطي|لع|حمد عبــــد |لحكيم سيد |محمد سمي  عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|63773 دى|له|ئى عبــــد |لورد|م |سلىم عص ن|فنون جميله فنون حلو

96o4| ىط|لع|ىط ضبــــع عبــــد |لع|محمد عبــــد  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

26o393 لد محمد محمد|خ| دين لفيوم|ر |ثــــ|

3|3936 هلل|نشوى محمد محمود عبــــد ى شمس حقوق عي 

4|4394 ل|لش|لحميد |لحميد وليد عبــــد|عبــــد |ره طنط|تـــج

7|5937 بــــ محمود|ء محمد دي|نسمه عل لمنصوره|عه |زر

3o|263 هر محمد|لز|دل |محمد ع |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

774436 حمد|مل عيس سيد |حمد ك|مل |ك ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

|846o للطيف|حمد صبــــىح محمد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

752o4o ي|حمد محمد |د |ن عم|يم|
لعيوئى ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

|72359 ي |ندى سيد مختـــ
عيل|سم|ر مصطفى لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

857669 ن|خىلي عمر|رص د|لن|ز عبــــد|مع ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

547948 ه وجيه ك مل خرصى|سمي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

42885 لعزيز عويضه|لحميد سيد عبــــد|دتـــ عبــــد |غ هره|لق|بــــ |د|

|5779o رس سيد سيد حسن|سلىم ي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

343445 حمد|ر |لغف|ر كرم عبــــد|لغف|عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

76542 حمد رفعتـــ محمود|هلل |لمعتـــز بــــ|رتـــ |س كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

88694o هلل  |بــــر تـــوفيق عبــــد|مريم ص ي صىح 
سيوط|معهد فنى

238785 هلل هريدى طه طه|هبــــه  هره|لق|ره |تـــج

8389|9 لدين|ل |مي مغربــــي فهيم جم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

247o43 حمد أبــــوسعدتـــ|لسيد |طه صبــــرى  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

282247 ديبــــ|در نصيف نصىح |ن هره|لق|حقوق 

2564o5 حمد محمد كوينه|لغنى |مح عبــــد|س ي صىح بــــنه
|معهد فنى

3||||| ر عيطتـــ|لستـــ|يمن عبــــد|يتـــ | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|27669 يف مصطفى محمد  تـــي|لمقش|وليد رسر ى شمس|تـــج ره عي 

85|466 ن|هيم عطيه رمض|بــــر|مه |س| ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 
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263385 ف بــــيوم |زينبــــ  لنبــــى|لسيد عبــــد|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4698o محمد| لعل|بــــو|ل محمد |بــــل هره|لق|هندستـــ 

|538| مل خليفه|مل محمد ك|ء محمد ك|رس| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|2o897 ى نرص|لخ|سلىم عبــــد  لسيد|لق حسي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

483652 هيم عفيفى|بــــر|هلل |لحميد عبــــد |ء عبــــد |ل| سكندريه|ل|ره |تـــج

5|83|5 لنبــــى|عيل عبــــد|سم|هلل |عبــــد| ند معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

8338o2 هيم|بــــر|دل فكري |ع| دين دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8o2672 ف صل|ح |صل ح محفوظ|رسر ي|نوعيتـــ 
|لمنى

637o|| ن طلبــــتـــ حسن|بــــسمتـــ رمض زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

369457 تـــه محمد عفيفى|دل شح|در ع|ن ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

8o6798 م|لسل|ح محمود عبــــد|نسمه صل ره بــــنى سويف|تـــج

269|6| ح حموده|لفتـــ|ر محمد عبــــد|من ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|o974 محمد محمد مصطفى عرص ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

8o8728 ى محمد|بــــر|يوسف  هيم حسي  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

45o9o| لسيد حمود|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر| |هندستـــ طنط

24697o ل زىك بــــولص|ل زىك غ|غ ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

876|o5 وى  |نوبــــ بــــولس يوسف تـــق|بــــ| سيوط|ضتـــ |علوم ري

336|2o بــــ منصور نرص|لوه|ن عبــــد|يم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

628726 لحميد|محمود نبــــيل محمد عبــــد ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

7o5568 لعزيز|لحليم عبــــد |محمد نبــــيل عبــــد  طبــــ بــــورسعيد

794|o ي|ر
وى|لطهم|م |م|ح حسن مبــــروك |صل| ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

535923 ن|حمد محمد سليم|ن مجدى |نوره عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

646885 لوصيف|لسيد منصور |ء محمد |عل ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

9|6852 ء مؤمن حسن عىل |دع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

325298 هيم|بــــر|حمد سيد |سيد  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

68|77| هر|هيم  ز|بــــر|س |لد محمد عبــــ|خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

285984 حمد|لق |لخ|للطيف عبــــد|ل عبــــد|م| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

83o727 ى فرغل محمد كريم حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

3|3583 ى محمد محمد نرص |ي لدين محمد خليل|سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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36475| حمد محمد|حمدي محمد | لي|د لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7|7694 ف |كريم  لشنيىطي|لحميد |لسيد عبــــد |رسر ط|بــــ دمي|د|

83o573 لسيد عىلي|محمد ممدوح  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

34|329 لشبــــينى|متـــ محمد محمود |س|حمد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

227|9 دل محمد سيد عفيفى|ع ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

6||o76 ى مصطفى ص ظ|لم|بــــر |نرمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5|9447 زى|ده سعيد محمد حج|غ ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

||5|99 ي
وئى |د جرجس حن|عم| في  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

9|8798 حمد  |مل |بــــ ك|يه|ء |لشيم| سيوط|ره |تـــج

9o72o6 ه | ن محمد |سعد رمض|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

227736 لغنى سيد حسن|عزه عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

27946 ن ثــــروتـــ فكرى عطيتـــ| مي  هره|لق|بــــ |د|

3229oo  محمد غريبــــ
ى
مروتـــ شوق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6oo3o8 ل|لع|للطيف عىل عبــــد |د عبــــد |حمد عم| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

82765 ف س|محمد  لم عىلي|رسر ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

636o42 لمقصود|حمد عبــــد|هلل |حمد عبــــد| زيق|لزق|صيدله 

348985 حمد مصلح|لم |يتـــ حمدي س| سيه|نوعيتـــ عبــــ

|4|63 ف|لرؤوف خل|رس محمد عبــــد|ف هره|لق|حقوق 

33688o لعزيز|ء محمد عبــــد|كريم عل دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

358234 حمد سيد محمد|س |ين| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

877237 ى ز صليبــــ  |د ممتـــ|عم| يوستـــي  سيوط|بــــ |د|

|24946 لمنعم|حمد تـــيمور محمد عبــــد |  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

85|436 لمجيد خميس|لح عبــــد|سمر ص ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

427427 ضى|لق|رق محمد عىل |حمد ط| ي صىح طنط
|معهد فنى

23o|95 هيم|بــــر|د سعيد محمد |زي دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

9|2838 وى |لف|لتـــفى |دل |لسيد ع| ج|حقوق سوه

|4593o ء محمد سيد خليل|وف تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

78o646 حمد|هيم |بــــر|ده عيد |مي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

626857 د|حمد ج|ر محمد فكرى محمد |من زيق|لزق|بــــ |د|
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5oo768 هلل|لغنى حسن سعد|سعد عبــــد| دين عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

839277 مل|لربــــ ك|د|فظ ج|لح|ن عبــــد|يم| دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

283739 فظ|حمد محمود ح|لرحمن |عبــــد رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

4o527| لسعيد|روق |مي  محمد ف|ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o2657 جل|ل محمد محمود جل|محمود جم ي صىح طنط
|معهد فنى

485|23 لكلزه|م محمود |لسل|سلىم رؤوف عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

22|o27 لوكيل|لق محمد |لخ|محمود عبــــد | لي|د ى شمس|تـــج ره عي 

9o6847 لدين  |ل |حمد محمود محمد كم| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

3|846| لرحيم محمد|جنتـــ وجدي عبــــد ن|بــــ حلو|د|

769o|o ى إبــــر|ء س|وف هيم|لم حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

424649 لحميد|ن عبــــد |شم عري|لحميد ه|عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4|53|8  عمر|لبــــ|حد عبــــد|لو|حمد عىل عبــــد|
ى
ق لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

45296| وي|لبــــستـــ|لد محمد عىلي محمد |خ لشيخ|هندستـــ كفر 

355|99 حمد سعد|ممدوح | رن ن|فنون جميله فنون حلو

362|79 لمقصود|ض عبــــد|عمرو مدحتـــ ري سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

88366 حمد عىل|ء عمر |صف د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

38582 دل محمد حبــــيبــــ|طمتـــ ع|ف ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

754588 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|مد |عبــــي  ح عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

763478 لسيد|تـــسنيم حمدى محمد فهىم  حقوق بــــورسعيد

836933 حمد محمود|حمد حمدي | دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

246379 ى | لدبــــور|لسيد |نس عىل |لحسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|685|3 ى عبــــد |عمر خ لغنى|لد خي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

34o79o ين عص ح|لفتـــ|م عبــــد|لسل|م عبــــد|شي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5o2984 تـــ ط لعيسوي|لسيد محمد |رق |ني  سكندريه|ل|ره |تـــج

|4|45 ضى|لر|لجليل عبــــد |ضى محمد عبــــد |لر|عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

82oo37 ي عبــــد|ول شم|هلل ه|ء يحن  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5427|7 حمد زغلوله|نور |ندى  عه دمنهور|زر

79967 زى|لغ|لسيد محمد |لسيد محمد | ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

32379 وى|لشبــــر|عيل |سم|د |حمد عم| لفيوم|لعلوم |ر |د
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9|3447 ى ل نجيبــــ ذىك |هل| مي  سيوط|علوم 

6|974| بــــ|لتـــو|ميه محمد محمد عبــــد |س ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

348466 ن|لنبــــي عبــــده شعل|ندى عبــــد ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

484466 هيم|بــــر|لسيد مفرح |محمود محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33998 هيم|بــــر|حمد |طف |ع| ن|نرف د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

|3o67| ىط|لع|ئق محمد عبــــد |بــــسنتـــ ف |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

33o|33 تـــ ص| س|لح محمد عبــــ|مي  عه مشتـــهر|زر

4o4789 لعزيز|ن محمد عبــــد|شور عمر|عمرو ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

543|75 ى رض محمد عىل عىل حمد| حني  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6o825 حمد كردى مصطفى عيس| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

7|28|6 ئى غبــــن|لعن|ء فوزى محمد حسن |حسن ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

35793 بــــوعظمه|حمد |ن |د محمد عثــــم|ن عم|يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

757768 ن|هيم حسن سليم|بــــر|ره |س عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

8o8885 ي
لس بــــنى ي|كي 

ى شفيق بــــنى ى|مي  مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

53o588 ى|لرؤف ش|لحليم عبــــد|مل عبــــد|سيل ك| هي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

83724o لرحمن|لدين عبــــد|حمد سعد عىلي | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

7|64|6 ض|لسيد ع|لسعيد |ل |لسيد جم| ط|بــــ دمي|د|

86267 ه خليل|لبــــ|لد محمد|ر خ|من ن|حقوق حلو

33o9o5 لدين|يه نرص |ء مكرم |سم| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|36697 ن سيد ظريف مدبــــول|يم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

788o67 ريم طلعتـــ سيد عىلي |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5o2|37 ور|لسيد محمد محمد مج|لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

22o4|6 عيل عىل حسن|سم|لدين |محمد سعد  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

||7826 ن محمد محمد مسعد|يم| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

495o55 هيم|بــــر|ن |ن سليم|ل حس|جم تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|48394 طف فتـــىح محمد عىل|ن ع|نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|63o37 ف محمد عىل| |رن رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

426345 حمد حسن|لحكيم |ن عبــــد |م رمض|ريه سكندريه|ل|بــــ |د|
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458|4 ن|ح محمود حس|ء صل|شيم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o6|54 س|لمطلبــــ عبــــ|ل عبــــد |م|محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

876o4 لرحيم|حمد سيد محمود عبــــد | ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

4|8936 ى|بــــر|تـــ رزق |لشح| |رض هيم حسي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

62o7o6 حتـــ|أيتـــ أيمن رزق متـــول بــــدر تـــف ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

36o247 هيم|بــــر|هلل مبــــروك محمد |عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|2o9| له|ن دربــــ|ن محمد رمض|رمض سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

8|o566 ي شعبــــ|ء ر|سم|
ن محمد|ضى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

89898 ل عفيفى محمد|طمتـــ طلعتـــ كم|ف كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|92| لسيد|لق |لخ|لد عبــــد |لق خ|لخ|عبــــد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

85773o هلل|مي  نسيم فرج |يوسف  ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

385|3 لدين محمد|مىح | ر زكري|من ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4627o3 سعد|سعد بــــهجتـــ |هر |فليمون م لشيخ|علوم كفر 

||64o| ى س ى|س |مي غط|شي  مي  هره|لق|بــــ |د|

224239 هيم|بــــر|جر محمد نشأتـــ فتـــىح |ه هره|لق|حقوق 

527o33 لسيد سنهوري|در |لق|محمد عىل عبــــد ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|2|656 لكريم محمد|سلىم منتـــرص عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9|272| ن |لسم|لحميد |منى خلف عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

834853 لصبــــور محمد محمود|حسن عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

35744o ن محمد|حمد عثــــم|ن |عثــــم| نور |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

463398 ي|ل محمد |مصطفى جم
لعتـــيفى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4955|| ي رزق بــــغد|يكل م|م
ى
ق دى|هر مشر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

2379| ح|لفتـــ|قوتـــ عبــــد |دل ي|حمد ع| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

488386 ف عبــــد|محمد  هلل|هلل نرص| |ىط عط|لع|رسر ى شمس| لسن عي 

7o53|| لزميتـــى|لسيد |لسعيد نرص |جر |ه لمنصوره|بــــ |د|

4|35o5 بــــ|هلل غر|عبــــد| ء رض|رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

63884| ف محمد مصطفى عوض|هند  رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

4|o424 م|لقطبــــ عز|هيم |بــــر|رق |ط |بــــ طنط|د|

4|4572 لبــــدوي|هيم |بــــر|محمود محمد فتـــوح  سكندريه|ل|ره |تـــج

|24648 ي |عبــــد 
ي|لجن|هيم محمد |بــــر|لرحمن حنفى

ينى ى شمس علوم عي 
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8958o8 ف ص|ن |نوره لسيد |لح |رسر ج|عه سوه|زر

36||o9 هلل|يز حلىم فتـــح |مل ف| |طبــــ بــــنه

789542 هد|لعليم مج|ح عبــــد |يوسف صل حقوق بــــورسعيد

325993 لسعيد محمد|بــــثــــينتـــ عزتـــ  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

7752|4 لسيد|رس فصيح |محمد ي ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|694|3 هلل|هيم لطف |بــــر|بــــيي  تـــوئى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

778682 مه محمد محمود|ده سل|حمد حم|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

2|6o37 لسعيد|هيم |بــــر|ندى وليد محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

694247 لطويل|هيم |بــــر|در محمد |لق|زن عبــــد |م لمنصوره|هندستـــ 

7|5635 يف محمد عىل | يغ|لص|يه رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o856 لرحمن محمد|ء محمد عبــــد |عل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

84|867 د حكيم|مريم صفوتـــ عي ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

375o32 مروتـــ حسن بــــكري محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

497832 ن ف محمد | |مي  وى|لص|رسر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|3o3oo ر موريس عوض|دو|يفن |م عه مشتـــهر|زر

63446o  ذىك|لد س|خ
ى
م شوق زيق|لزق|ره |تـــج

838o9 ى سيد|يوسف  حمد حسي  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

8898|2 فظ |لح|فتـــ سيد عبــــد|حمد ر| سيوط|حقوق 

794|44 حمد|لسيد |بــــر |ثــــروتـــ ص لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

846855 ى محمد|عبــــد لرحمن محمود حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

83582o هيم حربــــ|بــــر|حمد |ء |سم| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

68|9o3 ى|لص|يه محمد محمد عبــــد | لحي  لمنصوره|بــــ |د|

8o4679 هلل|مح موىسي عبــــد|خلود س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

22o68o بــــو رجيله|لد فوزى |حبــــيبــــه خ تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

67384 ل|لع|بــــ عبــــد |لتـــو|ح محمد عبــــد |سم لفيوم|عه |زر

255563 يف شعبــــ لسطوج|لموجود |ن عبــــد|رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8o7272 هيم حسن|بــــر|ح |حمد صل| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

6o6529 بــــ محمد|لوه|لسعيد محمد محمد عبــــد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3378o5 رف|لك|حمد |لمنعم |لسعيد عبــــد|دهم | لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 
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28o577 بــــ محمود|لوه|محمود محمد عبــــد هره|لق|حقوق 

5|877o روق محمد خرصى|رتـــ بــــسيوئى ف|س سكندريه|ل|طبــــ 

6o337o لعبــــد|ن أنور أنور |حن ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

2437| ح محمود عىل|مروه صل هره|لق|بــــ |د|

364465 م|د تـــم|حمد فؤ|محمود  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

7o788| ف ف| لنبــــى محمد|يز حمدى عبــــد |رسر لمنصوره|عه |زر

273279 حمد حربــــى عىل صبــــرى| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

44|27| حمد محمود محمد وهبــــي| لشيخ|علوم كفر 

9o|535 هلل نرص  |ء نرص عبــــد|رس| ج|بــــ سوه|د|

83o362 ي عز|لقذ|ه |نج
ى
حمد|لدين |ق دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

684o|7 يد|لحميد ف|يمن عبــــد | |ر|ي ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

628ooo عيل|سم|هيم |بــــر|لد عىلي |مريم خ زيق|لزق|حقوق 

5oo2o6 لديبــــ|زق محمد |لر|ل عبــــد|محمد جم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6983o5 لسيد|ن عىل صبــــرى زىك |يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

229822 حمد محمد|هيم |بــــر|ن |نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

463327 موئى|لسل|حمد محمود عمر سيد أحمد | لشيخ|بــــ كفر |د|

32597| للطيف|حمد عبــــد|ئى محمود |م| ن|بــــ حلو|د|

||65|o مر عزتـــ بــــسخرون|سوسنتـــ تـــ ى شمس|د| بــــ عي 

772543 لحميد مرىس|ل عبــــد|دل جل|ميه ع|س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

696765 ع|لرف|لعوضى |ن |رس شعبــــ|حمد ي| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|26o68 هيم|بــــر|د محمود محمد |حبــــيبــــتـــ مر ى شمس|د| بــــ عي 

5|6763 تـــه|ن شح|حمد رمض|ء |رس| بــــ دمنهور|د|

277928 لمؤمن|لغنى عبــــد|ل عبــــد|مينه جم| شمون|نوعيتـــ 

8|5244 روق سعيد موىسي|حبــــيبــــه ف ره بــــنى سويف|تـــج

3|24| لمقصود|لحميد عبــــد |م عبــــد |يتـــ هش| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

692o72 ن|لسيد محمود محمد رسل|لرحمن |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

6767|3 ل عىل محمد محمد بــــدر|لي لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|36298 وتـــ ع ح محمد|لفتـــ|دل عبــــد |شي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

52735| حمد حسن عىلي حسن|هلل |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|
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8o2465 هيم|بــــر| |دل حن|يوسف ع ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

69o623 ر|ء طه محمد مصطفى محمد عم|سم| لمنصوره|علوم 

777o83 رص جوده عىل|لن|محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|79o| يم|لص|لسيد |يم |لص|محمد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

27|253 لخول|لنبــــى |ل محمد عبــــد |بــــسنتـــ كم |طبــــ بــــنه

23969| د|لحد|حمد محمد محمد |هلل |هبــــه  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

323792 مل|ج  محفوظ ك|ن| منثــــ|س ى شمس هندستـــ عي 

|24|3o ى كم مي  مل ونس|ل ك|جي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

775239 فتـــ مرىس|د ر|عمر عم زيق|لزق|علوم 

5|296| رص محمود تـــوفيق|محمد ن |ره طنط|تـــج

247364 محمد محمد سعيد محمد حسن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

49985o للطيف جبــــريل|حمد فتـــىح عبــــد |زينبــــ  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

83|26| للطيف|بــــدين عبــــد|لع|حمد زين |لرحمن |عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

52378 د محمد سيد طه|جه علوم بــــنى سويف

486552 مه|مه عىل سل|حمد محمد سل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

485o5o ى ر|هر فوزى بــــخيتـــ مق|م| مي  سكندريه|ل|حقوق 

6|7923 ى|ئشه محمد نعيم |ع حمد عشر م بــــنى سويف|إعل

645574 ع|لرف|روق |ر مصطفى ف|من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2|5868 لس عبــــد لمسيح فريز فهيم|كي   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

868243 ى  هلل حسن|لسيد عبــــد|نرمي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

79264| هيم درويش مصطفى|بــــر|حمد |عيل |سم| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

268522 بــــ|لتـــو|بــــ عبــــد|لتـــو|مز رأفتـــ عبــــد|ر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|62||| يوسف محمد محمود عطيه ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

544|| محمود عىلي محمد عىلي حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

268|23 لحميد غنيم|لجيد عبــــد |ل عبــــد|مصطفى جم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

83|737 هلل|جي محمد عبــــد|محمود ض ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

333o76 يف سعيد عبــــد ىط|لع|محمد رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

285896 حمد يسن بــــيوم|ء |رس| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 
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622o55 لمول عيد|لمنعم عبــــد |هيم محمد عبــــد|بــــر|يه | ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

536|o| عيل|سم|ح محمد |لفتـــ|عمر حمدى عبــــد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

762o9o مل فروح|هيم محمد ك|بــــر|هيم محمد |بــــر| ره بــــور سعيد|تـــج

862324 ى|نور ه|بــــ |رح شم يسي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

45o46 لحليم محمد|م عبــــد |حمد عص| هره|لق|هندستـــ 

6o229 ره محمود سيد محمد|س ره بــــنى سويف|تـــج

845o|2 ى حسن  ي حسي 
حمد|مصطفى ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

372o34 سعد عمر محمود مصطفى سعد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|8963 حمد عبــــده محمد محمد درويش| |حقوق طنط

|42oo5 هلل عىل|حمد عبــــد |هلل |عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

43|4|9 ىسر عويضه|لل|م |حمد حس| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

67832| ى |لفتـــ|م عبــــد |ره حس|س ىط|مش|ل|ح حسي  لمنصوره|حقوق 

483592 لبــــدرى|لمنعم |ر محمد عبــــد |مي تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

263324 لعيسوى|لسميع |ن فتـــىح عبــــد|يم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

87o4|4 سط محمد|لبــــ|ن عبــــد|مل رمض| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

774443 حمد محمد محمود حبــــيبــــ|محمد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

635498 لىح عطوه|ر عطوه عبــــد |من زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|7833  غنيىم سيف|د ط|رين
ى
رق شوق هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

77333o لمنعم|ندى مصطفى محمود عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

439469 يد خف|بــــو |هيم |بــــر|حبــــيبــــه محمد  ى ج |لي  لشيخ|بــــ كفر |د|

457o6 هيم سيد|بــــر|ليىل سيد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

37||46 لعزيز|ح عبــــد|محمد ممدوح صل |بــــنه| هندستـــ شبــــر

346379 تـــى|لزي|ن |ئى كرم سليم|محمد ه |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

2947| ف عبــــد |معتـــز  حمد محمد|لعزيز |رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o|5o5 بــــ|هلل محمد خط|جر محمد محمد عبــــد |ه زيق|لزق|بــــ |د|

786235 ى فهىم عىل|م ه|سل|  خي 
ئى | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2|293 م شهدى|بــــدر س| رين|م هره|لق|ره |تـــج

7||559 لموج |لعزيز طه عبــــده عبــــده |لد عبــــد |خ لمنصوره|حقوق 
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24923| ء يحن  عىل مصطفى|رحمه عل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

497347 |يه عطيه محمد شتـــ| تـــربــــيتـــ دمنهور

83664 دى|لم ن|هيم س|بــــر|ء |ل| لمنصوره|حقوق 

343298  |لش|ل عبــــد|ر بــــل|من
ى
حمد|ق ى شمس|زر عه عي 

822946 ى ي ف|ه| مي 
يق عبــــده|ئى سيوط|حقوق 

345757 عر|لش|هيم محمد |بــــر|لرحمن |ء عبــــد|وف |حقوق بــــنه

8o4227 ى شح|طمه ي|ف تـــه|رس حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

247882 ل|لش|ن محمد |يمن سليم|ن |يم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7||838 ل|لحبــــ|لك |لم|لسعيد عبــــده |محمد | ن|ل ط|ر دمي|ثــــ|

4759o4 ن|لسيد رمض|كر |رق ش|حمد ط| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3|585 وى|لبــــطر|لمجيد |طمه يحن  سعد عبــــد |ف هره|لق|ر |ثــــ|

|27|65 ف |حمد | حمد تـــوفيق|رسر ى شمس حقوق عي 

5o7265 لمجيد|م غريبــــ عبــــد |م س|حبــــيبــــتـــ حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33|58o بــــ|لوه|در عبــــد|لق|ء محمد عبــــد|ل| |بــــ بــــنه|د|

679342 مصطفى محمد محمود محمد حشيش لمنصوره|حقوق 

54oo67 لنعيم|شد عبــــد |لنعيم ر|مصطفى عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

254|44 ف ج|د |زي ل|لجم|حمد |بــــر |رسر ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

76o45 ى |ي ن|حمد عثــــم|حمد |سمي  لفيوم|بــــ |د|

85o3o حمد|بــــ ربــــيع محمد |ربــــ ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4822|9 ى ثــــروتـــ فتـــىح ملك بــــسخرون| مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

||8484 عيل بــــدر عيد|سم|هيم |بــــر|منيه نبــــيل | هره|لق|ر |ثــــ|

36993 لشبــــكسر|ح يوسف محمد|سلوى صل سيه|نوعيتـــ عبــــ

782o|3 ه محمد عبــــد  لرحمن محمد سليم|ني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26o983 لسميع حسن|رحمه جمعه عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

8692| در فرج|لق|محمود محمد عبــــد لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o8222 لمرىس منصور|ح |ء صل|رس| لمنصوره|طبــــ 

868837 حمد|لدين خليل |رفيده فخر  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

78|676 د|لرحمن محمد لبــــ|محمد عطيه عبــــد | دين ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

778949 لرؤف سعد عىل|ن محمد عبــــد |يم| زيق|لزق|علوم 

254758 لرحمن محمد|بــــوبــــكر عبــــد |لرحمن |محمد عبــــد
| 

ى
لدسوق

تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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475253 ى هيم|بــــر|د |طف عي|ع| يوستـــي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|6899| ل|لكح|هدير مهدى عىل  هره|لق|حقوق 

479342 ي |رس |ن ي|رو
وي|لحفن|حمد رففى سكندريه|ل|هندستـــ 

9o4837 ى|م بــــتـــ |م يوسف ثــــ|عص| رتـــي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

||9972 م|م|ل|لسيد |لينه سعد سعد  ى شمس|تـــج ره عي 

|62376 لغريبــــ يوسف|حمد يوسف | رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

76|o84 هر محمد|غريبــــ ط| ند لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

883o32 ر |رس محمود نص|محمود ي سيوط|بــــ |د|

634|7 لحق|د|بــــ ج|لبــــ|رزق مسعد فتـــح  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

63|o27 ى محمد  وق حسي  لغريبــــ محمد|رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

|56|56 ى|ء عص|رس| م حسنى عىل حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

359382 لمعبــــود|ن محمد عبــــد|محمد رمض هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9o9228 وى |لمس|لسبــــع مصطفى |محمد محمود  ج|بــــ سوه|د|

293285 ى محمد معوض سعيد محمد حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4o5594 فريده محمد مصطفى عمر مصطفى سكندريه|ل|ره |تـــج

6|8375 حمد عطيه|م |رق هش|ط ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

85735o شد|هي ن|يوبــــ ز|لمسيح |عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

3|83|o لحميد|حمد عبــــد|محمود محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

63|o8 تـــبــــ|رص يونس ر|لن|م عبــــد |سل| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|432|3 هيم خليل|بــــر|حمد |عىل  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

325926 مريم طلعتـــ شهدى زقم يوسف ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

43o|83 ل مجدى محمد مبــــروك|بــــتـــه| |ره طنط|تـــج

84||o4 ى جبــــريل محمود حس ى|حسي  ني  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

778275 ر|لسيد سعد عطيه نص|منيه | زيق|لزق|هندستـــ 

462297 عم|لن|لسعيد محمد يوسف |ندى  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

699|59 هلل|حمد عوض عبــــد |ن |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

493496 حمد محمود حزيمه|محمود  بــــ دمنهور|د|

43628o تـــ|هلل عىل |كريم معتـــمد فتـــح  بــــوخرصى لشيخ|طبــــ كفر 
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839549 لد يسن عىلي|د خ|جه |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

77|657 مه عىل عيس|م يحن  سل|سل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

699228 ن عىل|ء شعبــــ|يه عل| لمنصورتـــ |تـــمريض 

779592 هلل|حمد عبــــد |هلل |محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|68795 ف ك|ندرو | |مل حن|رسر م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

543947 د|لعزيز ج|محمد صبــــىح محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||5958 ف محمد يىحي|محمد  رسر ى شمس| لسن عي 

64745o ن محمود محمد محمود| مي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

9oo624 هلل  | |سيمون ثــــروتـــ شفيق عط ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

|6o69 حمد|لدين |فريده عمرو عز  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

865|52 م محمد عىلي|ء عص|دع دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

33o857 ئى مصطفى محمد مدكور|م| |بــــ بــــنه|د|

523427 لسعود|بــــو|لنبــــى هيبــــه |لرحمن حسن عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

854oo5 ي محمد 
حمد|عمرو محمدعفيفى ي|بــــ |د|

|لمنى

852892 ي محمد|معتـــصم عل
ء مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

85342 لحفيظ|م محمد عبــــد|كريم س ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|4o|26 لمسيح|د عبــــد |صموئيل فؤ| دون|م ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

6o4277 لطويل|ل يوسف محمد |يوسف جم لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o7o58 لح|لسيد ص|شور |طمه ع|ف ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

33368| ي|بــــر|حمد صبــــري |
ى
هيم دسوق ى شمس حقوق عي 

4o6|82 حمد|لمنعم محمد |ن محمد عبــــد |حن سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

89o685 هيم محمد |بــــر|ن |سلىم سليم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34559o حمد محمود عىل|د |جه سيوط|عه |زر

232o76 دى|له|لدين عبــــد|محمد مدحتـــ عز ن|حقوق حلو

833296 لدين|لمنعم فخر |ر محمد عبــــد|محمد مختـــ ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

924457 حمد |مل |بــــتـــ ك|هدير ثــــ ج|بــــ سوه|د|

49|o38 هيم|بــــر|بــــ |لوه|دل عبــــد|ن محمد ع|رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

678588 ف جمعه عط|ء |رس| |رسر ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

22|58| هيم|بــــر|لمنعم سيد |مصطفى مدحتـــ عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

Wednesday, September 5, 2018 Page 4302 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4o63| ىط|لع|زق عبــــد|لر|متـــ عبــــد|طمتـــ سل|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6824|2 لم|لبــــيوم س| |جر رض|ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|29995 هدى خرصى حسن موىس هره|لق|بــــ |د|

649|5o حمد يسن|حمد يسن | |رن ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

84775o لسيد|هلل عبــــد||نوبــــ رمزي عط|بــــ| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

|385| هيم|بــــر|يد |حمد ز|رص |لن|زم عبــــد |ح ى شمس| لسن عي 

349424 تـــتـــ|لعظيم شح|دل عبــــد|ء ع|شيم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

37|853 لخلفى|مي  سعيد محمود محمد | دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

29|6o2 وع|ل حميد زهرى مط|بــــل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

228|85 مريم محمد حسن محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|28642 حمد|حمد عمرو سيد | ن|سو|بــــ |د|

259287 ر|لغف|هيم عبــــد|بــــر|ن |ن شعبــــ|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

6|638 حمد|لدين سيد |عبــــي  سعد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

232|95 حمد|ح عطيه |لفتـــ|يوسف عمرو عبــــد ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

349282 ل|لع|هند سيد حسن عبــــد ى شمس| لسن عي 

24o23o هيم قطبــــ خليل|بــــر|كريم  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

76|449 حمد|لحميد |رس عبــــد |زم ي|ح مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o57|7 هلل|لعزيز حسبــــ |لمنعم مرع محمد عبــــد|عبــــد |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

899798 هلل فلتـــس  |ئى شكر |ء ه|بــــه ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

49|o65 بــــ محمد خميس|لوه|فرحه مجدى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

79oo42 ر حلىمي محمد محمد|عم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7|o238 هيم سليم|بــــر|حمد محمد محمد |خلود  لمنصوره|بــــ |د|

6|4837 ف ه|م |ريه شم عرص|شم ه|رسر |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

|57o52 ى قنديل|سم| ء عمر حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

255o56 وى|لبــــكر|هلل |يه عيس عبــــد| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

675957 رص|وى ن|لمك|هيم |بــــر|ئى |ر ه|من لمنصوره|ره |تـــج

487976 بــــوعيس|حمد |لفتـــوح سيد |بــــو |محمد مجدى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

764395 لسيس|ء مسعد محمد |محمود عل ره بــــور سعيد|تـــج

23|777 ن|م وليد سيد رمض|حس هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د
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373699 ن محمد مهنى|ء عرف|شيم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

36466| لسيد|لد سيد محمود |سمر خ ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o9273 يمن محمد عزتـــ |محمد  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

42749| وى|لسعد|مد محمود |لعزيز محمود ح|عبــــد  |عه طنط|زر

6o|254 ي عبــــد |م شعبــــ|سه
لمقصود صقرتـــ|ن مصطفى |بــــ طنط|د|

2|337o بــــ|لوه|لسعيد محمد عبــــد|حبــــيبــــه  ى شمس هندستـــ عي 

36622o بــــر محمد محمود|سلىم ج |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

489|3| لكريم|د |لسيد حسن عىل ج|دل |م ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|594| حمد  |بــــر |لج|نبــــيه عبــــد| ند ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

89|226 حمد |سحر منصور عىل  سيوط|بــــ |د|

333o79 لسيد محمد عمر سعد|محمود  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|8o45 لعظيم محمد|حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

26537o لغنى محمود|م عبــــد|لرحمن س|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

759354 يمن محمد زىك|مريم  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

6893o8 ه محمد | هبــــ|لمو|بــــو|عيل |سم|مي  لمنصوره|بــــ |د|

6o2428 ء محفوظ محمود خليل|شيم |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

686294 رق عربــــى حسن محمد|حمد ط| لمنصوره|بــــ |د|

|35|47 دي|له|رص تـــوفيق عبــــد |محمد ن ن|بــــ حلو|د|

29733 مدحتـــ فوزى مني  نظي  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

36o257 لنيل|بــــو|ده محمد محمد |محمد حم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|7oo97 ن حسن محمد|ر رمض|مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|77678 طمه محمد حمدى حسن|ف لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

37|785 لعزيز|لمؤمن محمد عبــــد|ء محمد عبــــد|عصم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

697924 لفتـــوح|بــــو |طف محمد |نىح  ع| لمنصوره|علوم 

785379 هيم|بــــر|لسيد محمد|لحميد |محمود عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

|48225 ى ع|ي دل محمد عىل|سمي  ن|حقوق حلو

5o77o9 حمد حميدتـــ|م سعيد محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7||45 در تـــوفيق|لق|ن عبــــد |ء رمض|سم| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

442928 هلل|لسيد عبــــد|ر محمد |لستـــ|م عبــــد |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ
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7o7|2| لسعيد|تـــى |لمكبــــ|لحميد محمد |عبــــد | ند لمنصوره|بــــ |د|

269868 ى|لم |لمنعم س|لم عبــــد|محمد س لهجي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

778755 ى حنفى|محمد ع دل حسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

88545 حمد محمد|م عمر |سل| سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

782666 لسيد|حمد |رضوى محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68||82 لمتـــولي|حمد سعد محمد | لمنصوره|صيدله 

958|9 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |منى رجبــــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o7o|4 بــــوليمون|هيم |بــــر|منيه سمي  محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54526 هلل عىلي|محمود ربــــيع عبــــد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

8835|5 لد |ه خ|لل|لرؤوف عبــــد|ء عبــــد|ل| سيوط|ره |تـــج

648727 لسيد|م |م|رأفتـــ فتـــىح  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7692|8 ن|لم سليم|محمد عوده س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

497495 فرحه محمد حسن عيد بــــطيشه بــــ دمنهور|د|

|29o93 لس رأفتـــ ز |خر حن|كي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3oo2o9 ن|مل رسل|ء خلف ك|شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

49o226 عي حمزه|لسبــــ|هر |ن محمد م|يم| إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

77|o23 حمد|ء صبــــرى محمد محمد |شيم هره|لق|ر |ثــــ|

245795 |ل |ر هل|لستـــ|سعيد عبــــد
ى

لرع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

82o537 ي عبــــد ي خي 
لحسيبــــ|محمود عوئى ي|بــــ |د|

|لمنى

8o8oo7 هيم|بــــر|ح محمد |ء صل|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

|2oo46 لي|هلل غ| |ئيل عط|ج  ميخ|م ى شمس|د| بــــ عي 

6863|9 ى|لد|د عبــــد |لسيد محمد رش| يم حسني  لمنصوره|علوم 

355o|o نبــــيل محمود عمر| دين |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

|35898 دل محمد مصطفى|مريم ع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4o9455 در|لق|حمد فرج عبــــد|محمد  |بــــ طنط|د|

258o83 ن|لحديد سليم|بــــو|ن |محمود شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

496583 زي|م غ|لسل|دل فتـــىح عبــــد |يه ع| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

228688 ى خ|ي بــــر محمد|لد ص|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7633o| لعوضى|ض صديق محمود حسن |هدير ري بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد
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6|7222 ر|لنش|ن فتـــىحي محمد |يم| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8233|4 ى ي|ع| كرستـــي 
دل فتـــىحي جوئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

22|28o ى محمود عو|عبــــد د|لرحمن محمد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8972|5 حمد |مد محمد |مل ح| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

432|5| لبــــس|لفضل |ء محمد أبــــو|دع |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

26|3o مد سعيد ربــــيع|مدحتـــ ح هره|لق|هندستـــ 

633848 م|لسل|لعزيز عبــــد |حمد ربــــيع عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

788|64 حمد مصطفى عمر|محمد محمد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

6||92o ف |لحميد حمدى عبــــد |عبــــد  لدين|لحميد رسر |علوم طنط

4|9|o3 زي|زى يوسف غ|يز مغ|حمد ف| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

67|92 ق|ل مصطفى عبــــد |ء كم|دع وى|لحليم رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|o496 ي|لنـبـــــتــــ|لكريم |ده عبــــد|حم| نور
ئى لمنصوره|عه |زر

62o9o4 ن يف جم| مي  ىط|لبــــرص|حمد |لدين |ل |رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|52966 لسيد|لرحمن محمد |محمد عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

346692 هيم عوض|بــــر|حمد |ل |ئل جم|ريم و ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

45959| سلىمي محمد بــــكر محروس يوسف سكندريه|ل|حقوق 

826734 ي|ر
حمد|لحسن |بــــو|شور |ع| ئى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

9o845o ف محمد عىل |بــــسمه  رسر ج|بــــ سوه|د|

353683 لرحمن حمدى سيد بــــكر|عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|497|9 عيل|سم|لح |رق ص|ل ط|بــــل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|4|925 لعليم|لدين عبــــد |ل |محمد حسنى كم ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

269869 لحميد حربــــيه|م عىل عبــــد |محمد س ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9|4932 ي
ى
ل ملك  |مريم نعيم حزق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|549o مجدى يوسف يوسف| رين|م ن|حقوق حلو

427o92 ن|ن رمض|هبــــه عنتـــر بــــرع عثــــم سكندريه|ل|علوم 

6o9694 ى ضحوه|محمد محمد | هي مي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5o6467 بــــو حشيش|ح محمد |لفتـــ|ء جمعه عبــــد|رس| عه مشتـــهر|زر

855957 ي |عبــــد
حمد منتـــرص|لرحمن مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

893o47 بــــدين محمد مرىس |لع|م زين |بــــتـــس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49273o لبــــشي  قنديل عنتـــر|د محمد محمد |زي ره دمنهور|تـــج
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54224 لنوبــــى حمدى|دل |لرحمن ع|عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

64oo35 حمد محمد وهبــــه|لسيد |ل |يه كم| لمنصوره|علوم 

3656|6 غبــــ عوض|مز نبــــيل ر|ر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o9356 ي |ن
هيم|بــــر|هيم محمود |بــــر|ديه مصطفى ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 

م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

3289o8 حمد خليفه|حمد رزق خليفه سيد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|694oo هلل خليفتـــ|لسيد فتـــح |عمر  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

||9933 لحليم|ج  نصي  عبــــد |ن| ريتـــ ى شمس|د| بــــ عي 

9|oo25 ى |لسيد |فتـــ |ء ر|لزهر| مي  ج|بــــ سوه|د|

9o93|7 ى محمود |سىه  ى محمد |مي  مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

438682 د|لسيد عي|لجليل |لك عبــــد |م لشيخ|بــــ كفر |د|

8o3924 ي مىحي 
حمد|بــــر |لدين ص|يمنى ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

تـــ بــــنى

67647| لجمل|هند عبــــده لطفى محمد  لمنصوره|صيدله 

485877 م حسن مرىس|ء س|سم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

639764 حمد عىلي أحمد|محمد عىلي  زيق|لزق|طبــــ 

24655 ل|لع|حمد محمد عبــــد |محمد | لي|د هره|لق|ره |تـــج

24633o ع|لرف|ل فتـــىح |حمد جم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4o8728 هيم عنبــــر عىل|بــــر|دره محمد |ن |بــــ طنط|د|

625467 |د بــــ|ئى فؤ|يدى ه|ه
ى
ق زيق|لزق|طبــــ 

|69o24  جرجس|د
ى
فيد نشأتـــ شوق هره|لق|حقوق 

25395o بــــو حصوه|مد |مصطفى محمد حمدى ح تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4672o كر منصور|حمد محمود ش| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

249686 لعزيز فتـــوح|مني  عبــــد | رض| سه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9|5682 حمد محمد محمد  |ر |ثــــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22|888 بــــوزيد|هلل حسن خليفه |منه  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

8888|o  عىل |
ى
يه رفعتـــ شوق ي صىح 

سيوط|معهد فنى

225366 رص عبــــده محمد|ن ن|نوره لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

45643| ي ج|رس|
لمجد|بــــو |بــــر |ء مصطفى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

8o756o لسيد محمد محمد| |رض ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى
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439578 بــــ|لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|ئى عبــــد |سلىم ه لشيخ|بــــ كفر |د|

26727 محمد| منيه محمد ذكري| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52|889 ى عىل سعيد|شيم ي أمي 
ء حسنى بــــ دمنهور|د|

36649o مل|دل محمود ك|ع| ن|ر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

266729 ذل|لش|مد |لسيد ح|ء |سم ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

263943 لسعودى خليفه|مه |س|مريم  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8674|9 ي|د |له عنتـــر فؤ|ه لطي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2o9|3 يمن موريس نصىح بــــخيتـــ| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

24246o ى د نرص قدوس خليل|ميل| مي  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

45o567 لففى|عيل |سم|لسيد |عيل |سم|هيم |بــــر| |هندستـــ طنط

8|8393 لليل|بــــو|لليل محمد |بــــو|محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

|5|997 لنعيم|لمعىط عبــــد |ن محمود عبــــد |يم| ن|بــــ حلو|د|

4o2767 ي|لحميد |حمد عبــــد |مريم 
ى
حمد دسوق عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

436|6| دم |لمنصف |لسيد عبــــد |لمنصف عبــــد |عبــــد

نويىح 
ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

8o4o|3 يوسف محمد قطبــــ محمد ره بــــنى سويف|تـــج

272269 حمد|هدى محمد محمد عبــــده  |ج طبــــيع قن|عل

37|948 لسول|بــــو |محمد سمي  سيد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|72|2 ف عبــــد |در |لق|عبــــد  |لحميد |در عبــــد |لق|رسر
لنرصى|بــــو 

لشيخ|بــــ كفر |د|

435826 تـــ محمد فكري محمد| مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

754829 فظ|لح|لمنعم عبــــد |لسيد عبــــد |كريم  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

426868 ى محمد|هيم |بــــر|ليىل  حمد خضي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

6896|4 بــــو زيد|لسعيد عبــــده محمد |ضىح  لمنصوره|بــــ |د|

9|oo2| ء خميس محمد عيد |سم| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

9o2742 هلل  |لرحيم عبــــد|دل عبــــد|محمد ع ج|حقوق سوه

688327 لبــــ|بــــو ط|هد محمود |ندى محمود مج لمنصوره|حقوق 

823|74 ي خ|م|
ى عبــــد|لد |ئى فظ|لح|مي  ي|بــــ |د|

|لمنى

22o89 ر عوض|ن عم|ء رمض|لزهر|طمتـــ|ف ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8675o| ى| حمد محمد خليل حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

295o|9 در ليثــــي خليل|لق|حمد سيد عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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7o559| لعزيز|س عبــــد |حمد عبــــ|وليد محمد  لمنصوره|صيدله 

49|2o4 هلل|بــــ |لسيد محروس ج|ر محمد |من عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

83ooo5 د|روق فؤ|مجدي ف| رين|م ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

87o842 ى محمد|ل|لموجود |ء عبــــد|سم| مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|3897 لمنعم عىل|حمد عبــــد|عمر  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

47o5o لسيد محمد|محمد | مه ن|تـــربــــيتـــ حلو

92o|7| حمد  |لحميد |ء محمد عبــــد|رس| ج|بــــ سوه|د|

22|682 هلل محمد حميده محمد|عبــــد هره|لق|حقوق 

32883| لرحمن|حمد عبــــد|حمد |يوسف  عه مشتـــهر|زر

267o6o عيل|سم|بــــر |عيل ص|سم|ئى |م| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

75|o48 لمجيد|لرحمن عبــــد |ل عبــــد |محمد جم وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

28oo2 حمد|هلل |هبــــتـــ رفعتـــ عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

442|7o ى|هيم |بــــر|حمد |حمد محمد | لعشر لشيخ|تـــمريض كفر 

4|9944 ى خ|خ لد شلبــــيه|لد حسي  لشيخ|ره كفر |تـــج

5|869| |ح |لفتـــ|لمجيد عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|مينتـــ عبــــد|
لجندى

بــــ دمنهور|د|

335298 ى سيد |ي لسيد|هيم |بــــر|سمي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

362493 يز ملك جرجس|مريم ف ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2|5739 هيم|بــــر|دق |لص|ن عبــــد|هيم رمض|بــــر| ن|سو|ضتـــ |علوم ري

5|3263 لسيد|نور |د محمد |فؤ ن|سو|علوم 

|9324 د|كرم رؤؤف عي|ريو |م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

326o|7 خـر فهىم|نتـــ نبــــيه ز|دمي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

482932 لسيد|رى |ل قبــــ|فرحتـــ جم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o2363 ى عىل |دع ء عىل خضي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

8376o6 ي|ء |ول
حمد زىكي دكروئى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

264684 ى إبــــر|منى ممدوح  لرخ|هيم |مي  |ره بــــنه|تـــج

296|75 لمهدي أحمد|مريم محمد محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|53|3| لد محمد متـــول|م خ|هش بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

25585 نور سعد مرغنى|سلىم  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

||7765 د|لجو|سم مجدى عبــــد |لدين بــــ|نور  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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266775 لدين رزق سليم خليفه|بــــسمه عز |تـــربــــيتـــ بــــنه

6677| م يوسف حسن|هلل هش|منتـــ  لفيوم|علوم 

3|o932 لسيد|لحفيظ |ح عبــــد|عمرو صل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

26492 ى محمد|محمد ع دل حسي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

4o24|8 ى|ف طمتـــ صبــــرى حسن حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|4738 لد عيد محمود عىل|بــــوخ|يه | علوم دمنهور

9|45|| لحميد محمود محمد  |ء عبــــد|عىلي سيوط|تـــمريض 

|5385 يل|يل طتـــ ط|حبــــيبــــتـــ محمد ط |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

854|3o بــــ|لمستـــج|ل عبــــد|لع|حمد عبــــد|سهيله  ي|بــــ |د|
|لمنى

622|38 رتـــ|ن نو|ء عبــــده محمد عرف|هن ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

||645o بــــو زيد محمد|ن |رس شعبــــ|ن ي|نور ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|7|728 ى|ء |دع حمد محمود محمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

3372o4 حمد|عيل |سم|عيل محمد |سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

49838o لد رفعتـــ حمدى محمد متـــول|طمتـــ خ|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

78|783 هيم عوض|بــــر|ر محمد يوسف |من زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

84|72o دي|له|لرحمن محمد عبــــد|ذلي عبــــد|لش| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

695458 ى|وى ش|لطنط|لسيد |مد |حمد ح| هي  لمنصوره|بــــ |د|

2|2874 ى|بــــو|محمد  لعزم محمد حسي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|78964 يف سيد ص|ي ى رسر بــــر بــــكرى|سمي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|5946 لحميد|رق محمد عبــــد |كريم ط هره|لق|ره |تـــج

689747 ه عبــــد | بــــينى|حمد |ح محمد |لفتـــ|مي  لشر لمنصوره|ره |تـــج

|34934 ى حسن|بــــل ل محمود حسي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|64439 لسعود|بــــو |حمد |طف |مجدى ع ن|حقوق حلو

5o636 ن|نور سليم|نور عىل | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

48|759 ئى|لنوس|لرحمن يوسف محمد محمد |عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

||9363 حمد فرج|حمد محمود |محمد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

622579 هلل حسن|هيم عبــــد|دل عىلي إبــــر|ع دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح
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777979 در|لق|در محمد عبــــد|لق|ء عبــــد |تـــفى عل زيق|لزق|نوعيتـــ 

8oo542 ي كم
ل محمد عىلي|مصطفى ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

5o5548 ى|عيل محمد ش|سم|هلل يوسف |عبــــد هي  سكندريه|ل|عه |زر

||4769 بــــ محمد عىل|لوه|حمد محمد عبــــد | ن|حقوق حلو

494367 ل أحمد أبــــوعيشه|حمد وليد جل| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4837|2 لمجيد|بــــر محمد محمود عبــــد |ء ج|ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76|4|| ن لسيد|هيم عبــــد |بــــر|لدين |م |حس| مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4|3242 لد محمد محمد حسن|خ| ر|ي |بــــ طنط|د|

|5o394 عىل محمد عىل محمد ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

432636 ن|لمنعم عىل رمض|ء عبــــد |صف |ره طنط|تـــج

8|24|3 خىلي فولي|لد|عبــــي  محمد  ي|عه |زر
|لمنى

9|3883 حمد |حمد محمود سيد | ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

326954 هلل|لمنعم عبــــد|ر محمد عبــــد|من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

462942 حمد|ح محمود عىل سيد |لفتـــ|هدير عبــــد |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

857|2o ه سل| مه شوبــــك مقربــــ|مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

476838 ف محمد |هلل |منتـــ  لغول|رسر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

35o298 در|لق|لسيد عبــــد|حمد |كريم  ى شمس|تـــج ره عي 

25|o48 لدين موىس|ل |حمد محمد جم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

32974| هيم|بــــر|هلل |سم عبــــد|روى بــــ| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

7855| ى |بــــر| بــــ|هيم دي|بــــر|هيم حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22|36 يوبــــ محمد|ره محمد |س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

692956 ى مصطفى ري لمتـــول|ض |حسي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|726|2 تـــ|ح فرح|لفتـــ|يه محمد عبــــد | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

8o523o ن|زق عثــــم|لر|ن عبــــد|حمد عثــــم| لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

43|9o8 وى|لشن|لمتـــول |دى |له|لؤى عبــــد  |حقوق طنط

2|9646 ع|لرف|حمد |محمد | دين ى شمس حقوق عي 

3|||72 م رسىم فوزى|نوبــــ عص|بــــ| ى شمس|د| بــــ عي 

8o498o م|لسل|حمد عبــــد|هلل محمد |منه  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى
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64o62 د عىلي|لجو|يحن  سيد عبــــد  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

54343 ح يوسف|لفتـــ|د عبــــد |هلل عي|عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

69o9|9 هيم|بــــر|ر |لغف|هيم عبــــد |بــــر|يدى |ه لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

88|86o ى هلل  |روز عبــــد|حلىم ن| مي  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

368o64 ى|لسيد |ن |م رمض|هش مي  ى شمس حقوق عي 

233479 سكندر|د |ك فؤ|مريم مل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|6o479 بــــر محمود|يوسف محمود ج ى شمس هندستـــ عي 

|35328 ل|لع|محمد بــــطل عىل محمد عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

62|636 ن|ل عىل سليم|لمنعم كم|ل عبــــد |كم ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

9|4|22 ع  |بــــر محمد رف|تـــ ص|ي| سيوط|عه |زر

27oo62 ىط|لع|ح محمد محمد عبــــد|لفتـــ|دل عبــــد|ع ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

6o|o63 لسيد فحيل|لحميد |هلل محمد عبــــد |عبــــد  |هندستـــ طنط

459||3 يف|عيل |سم|لح مبــــروك محمد |ص لشر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|45643 لمنعم عىل محمد|لرحمن سمي  عبــــد |عبــــد  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|4|8|8 لحفيظ محمد|لد عبــــد |محمد خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4854oo لعظيم حسن مهدى|رق عبــــد |مريم ط سكندريه|ل|بــــ |د|

|3o|63 م محمد|لسل|ء محمود عبــــد |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|25|95 ي 
هلل|لسيد محمد حسبــــ |عمر محمد لطفى ن|هندستـــ حلو

||75o2 لعليم|رص محمد عبــــد |زينبــــ ن ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

33379o تـــه|بــــيشوى بــــخيتـــ فهيم شح ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

9|o929 لغيط |بــــو|صم محمد |حمد ع| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

769469 رحمه مصطفى سلىم حسن ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

475o25 لقوى|لسيد محمد عبــــد |عمر  سكندريه|ل|ره |تـــج

|2694o م عىل يحن  عىل|حبــــيبــــه هش ى شمس|د| بــــ عي 

358|5o يف محمد عبــــد لرحمن محمود|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

342448 ر|لدين محمود درويش نص|د |ر عم|من |تـــربــــيتـــ بــــنه

334|o8 غبــــ مسعود|نوبــــ فوزى ر|بــــ| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

49o849 حمد|حمد محمد سيد |هبــــه مصطفى سيد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

859573  عدلي حسن محمد|ي
ى سمي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

57929 رق حمدى ذىك محمد|ط ره بــــنى سويف|تـــج
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4o79|6 زى|حمد محمد حج|مد |سلىم ح ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

4844|| حمد|عمر غريبــــ عىل بــــخيتـــ  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

34747| |هدير طلعتـــ عبــــد
ى
لمجيد دسوق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

865655 عيل|سم|دق |لص|محمد | دين دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

6|o|98 ى محمد سكر ع|لسبــــ|ن |نرمي  |ره طنط|تـــج

||77|9 ن|م محمد عثــــم|م عص|سل| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

2|9o27 دى|لن|شه محمد |ضى عك|لر|عمر عبــــد ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

23|327 ى|محمود مجدى محمود حس ني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|9828 مه حسن يوسف|س|ن |رو سيوط|طبــــ 

33633 |ح عبــــد |لفتـــ|رص عبــــد |لن|ل عبــــد |حبــــيبــــه جم
لحليم

ن|بــــ حلو|د|

538825 ي
هيم خميس حمد|بــــر|متـــ |سل| رئى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

864365 جد محمد|ء يوصف م|ول ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

342292 وق محمد محمد عبــــد هر|لظ|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

83583o ي محمد موىسي |م|
هيم|بــــر|ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

5o7387 هلل|يمن فتـــىح عبــــد|ل |مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

322234 سلسبــــيل محمد درويش مصطفى حموده هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8824|o  محمد  
ى
ين طلعتـــ شوق شي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

5|24o2 ألعرج|لنبــــى |لدين محمود حسبــــ |أحمد عز  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

769669 مد|حمد محمد ح|حمد | لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

777964 ه عبــــد | ى عرف|مي  تـــ|لعظيم حسي  زيق|لزق|صيدله 

24|o97 بــــينى محمد |لرحمن |عبــــد لسيد|لشر ن|بــــ حلو|د|

4o8654 بــــوبــــركه|هلل |لحليم عبــــد|يه محمد عبــــد| |بــــ طنط|د|

6423o ي
لمطلبــــ|دل محمد عبــــد |ع| دئى لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o66|6 ن عىل  |لدين مهر|ء |ء عل|ل| ج|صيدلتـــ سوه

76||25 لديبــــ|فظ |لرحيم ح|ره محمد عبــــد |س لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

96o23 ف |م |هش لحسن محمد|بــــو |رسر عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

2|592| لكومي|ىطي |لع|ح عبــــد |سلىم محمد صل ن|هندستـــ حلو

63|874 ذل عىل|لش|بــــسنتـــ محمد عىل  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

697559 حمد|م |م|ل|لعزيز |محمد خرصى عبــــد  صيدلتـــ بــــورسعيد
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7o63|o لونيس|منى محمد ثــــروتـــ عبــــد  طبــــ بــــورسعيد

279o64 لفتـــوح عبــــدربــــه|بــــو| |حمد رض| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

767428 حمد|خلود عبــــده محمد  لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

535979 لسيد جوده|مريم محمد فتـــوح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

776374 لعظيم محمود|وجيه عبــــد | رند زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|7|6|3 روق نور محمد هريدى|بــــ ف|رح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2|7837 يد|يد ز|حمد ز|ره بــــشي  |س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

487|7 مون سيد|مصطفى محمد م ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3|75o6 كرم طه محمد|لرحمن |عبــــد ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

9oo27| لح |د عىل ص|زم رش|ح ج|طبــــ سوه

475728 لحميد فرج|د وليد محمد عبــــد |زي |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

62o27| لعيوىط|لح محمد |لحميد ص|لرحمن عبــــد |عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|67356 ي ربــــيع محمد
سميحه حسنى ن|علوم حلو

87o575 حمد حسن|سلوي محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

267693 ه | لبــــلبــــل|حمد فوزى محمود |مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

776486 لسيد|لغنى |جر ممدوح عبــــد |ه |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|5236| مر محمد زينهم|تـــفى تـــ دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

9o258| هيم محمد سليم |بــــر|محمد  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

28o23 ي |لبــــ|ن عىلي عبــــد |حن
ى
حمد|ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o|oo ى| حمد حسن خلف حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

9oo233 ى محمد عبــــد|مع لرحمن |ذ حسي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7643|6 ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|ن محمد |رو ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

32636| ى|منتـــ  هلل سيد محمد حسني  ى شمس حقوق عي 

7|926 ي|لبــــ|حمد عبــــد |م محمد |كر|
ى
ق ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

779o46 حمد|لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|ندى  زيق|لزق|بــــ |د|

48729 ى|محمد حس| حمد رض| ني  هره|لق|بــــ |د|

925759 ى |ر محروس حس|لمختـــ|مهند محمد  ني  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

285|34 وى|لرحمن عىل حسن عىل مك|عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

75|347 ي
لدين عوض عجىم|وليد محمد نور | دئى علوم بــــورسعيد

25o443 حمد مسلم|ء مجدى |ل| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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85o|84 هلل|دم عبــــد|محمد صبــــىحي  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

424728 ى|مي  محمد عىل محمد |حمد | مي  ج|بــــ سوه|د|

34672o ى | دون|م سحق|سمي  بــــشر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4o3955 شقر|ل|محمد وحيد عطيتـــ عبــــد ربــــه  سكندريه|ل|بــــ |د|

364732 ى حس|كريمتـــ حس ى حسي  ى|ني  ني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

622886 ى مطر|ندى  حمد حسي  لمنصوره|طبــــ 

|5o449 شم|دق ه|دل ص|يوسف ع هره|لق|هندستـــ 

882998  |لبــــ|عبــــد
ى
 عبــــد|لبــــ|حمد عبــــد|ق

ى
لسميع |ق ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

5426|o ه مبــــروك فهىم عىل| مي  سكندريه|ل|حقوق 

9|8723 مد حسن |حمد ح|مد |ح سيوط|حقوق 

878498 ى  بــــوزيد منتـــرص |هدى حسي  سيوط|حقوق 

375oo حمد|حمد محمد |رق |ط عه مشتـــهر|زر

946o2 ى  سعيد حسي 
محمد مصطفى |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

لشيخ

752839 ح محمود|لفتـــ|هيم مدحتـــ عبــــد |بــــر| عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

92254o بــــر سيف  |صموئيل محبــــ ج تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6985|7 لبــــسطويس|د |محمد مرتـــضى رش ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

247|48 |لش|لرحمن عبــــد|د عبــــد|لسيد رش|محمد 
ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2|2o8 ي
ندي محمد محمد محمد حفنى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

464o6o لسيد|ن |لسيد محمد سليم|ء |رس| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

4o4495 ويرس|مل سوس س|ره ك|مل بــــش|ك |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4393oo هيم سبــــع|بــــر|هيم عىل |بــــر|هلل |عبــــد| نور لشيخ|تـــمريض كفر 

87895| ء محمد سيد محمد |حسن سيوط|نوعيتـــ 

|42232 ش|لدمرد|بــــ عىل جوده محمد |مه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

46795 ى|ح ع|سم بــــدين محمود حسني  هره|لق|ر |ثــــ|

54|o59 لكحىك|حمد عىل |لمنعم |محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5|968 دى رجبــــ حسن|له|هد عبــــد |ن ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

684749 لسيد|هيم محمد يوسف جمعه |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

92o869 ن |محمد عطيه محمد سليم ج |تـــمريض سوه

93269 ن منصور|منيه محمد زيد| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

689975 لسيد عىل|لد عىل محمد |خ طبــــ بــــورسعيد
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2|3669 س سليم|لدين محسن محمد عبــــ|ء|عل هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

8|3232 حمد عىلي|محمود ممدوح  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

247oo7 مر|لسيد أبــــو ع|رس سعيد |ي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

885o39 ن |سيد محمد عثــــم| رند سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|54|95 ن|بــــ فرح|لد دي|عمر خ هره|لق|طبــــ 

8o2882 س|لنعيم عبــــ|هيم عبــــد|بــــر|ء |دع ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

885873 د |بــــ ج|لتـــو|حمد عبــــد|ل |من سيوط|تـــربــــيتـــ 

28o772 شد|لسميع ر|محمد سعيد محمد عبــــد  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

9o7553 حمد  |سعد محمود |لدين |نور  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

84o56| ي حسن |لر|حمد عبــــد|
لنوبــــي|ضى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

|27699 لعظيم|د عبــــد |مه رش|س|ندى  ى شمس|تـــج ره عي 

75569| هيم محمد محمد|بــــر|منصور  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

923743 حمد  |هلل |محمد خليفه عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

966o| حمد محمد|ن |محمد شعبــــ حقوق بــــنى سويف

28|692 روق محمود|هلل مجدى ف|عبــــد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

5o234o عيل|سم|لق محمد |لخ|لق مدحتـــ عبــــد |لخ|عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|58o4o حمد|هدير مصطفى محمد  هره|لق|بــــ |د|

784955 لسيد محمد|ن |لسيد محمدعثــــم|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

867247 حمد|حمد محمود |بــــسنتـــ  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

32389o در|لق|طمه منصور محمد عبــــد|ف تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

86|662 ن|يم سليم|لد|ل عبــــد|محمد كم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

92|95o للطيف |لعليم عبــــد|للطيف عبــــد|م عبــــد|حس ج|بــــ سوه|د|

865669 لدين|رون محمود نور |محمد ه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

778993 وي محمد|لص|ح صبــــرى |سم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

67555o ى سمي  |ي لسعيد حسون|سمي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6o5967 لصم|هيم محمد محرم |بــــر|محمد  |ره طنط|تـــج

539759 هيم|بــــر|حمد |لرحمن بــــسيوئى |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43672| ي|هيم |بــــر|لسعيد محمد |سهيله 
وي|لمنى سكندريه|ل|صيدله 
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8662|8 ي|ر
ن زوط|غريبــــ عثــــم| ئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

864636 م يوسف محمود|م عص|وس دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|573|2 يمن شكرى محمد محمد|هلل |منتـــ  ى شمس| لسن عي 

9o97|o مل حسن |ل ك|لع|محمد عبــــد ج|حقوق سوه

328579 محمود محمد محمود محمد عيس |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

49248o ي|هيم محمد  |بــــر|هيم |بــــر|هلل |عبــــد 
لسعدئى سكندريه|ل|حقوق 

84o22 د|لجو|بــــ عبــــد |لتـــو|د عبــــد |لجو|محمود عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

627956 ر|ر نو|لغف|للطيف عبــــد |محمد عبــــد | دين زيق |لزق|تـــمريض 

8o3||2 ه | وي|حمد محروس ص|مي  ي|طبــــ 
|لمنى

4o6822 مر محمود|هيم ع|بــــر|لدين |مريم عز سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89o968 بــــدين رشدى يوسف |لع|ر زين |من سيوط|بــــ |د|

328892 ي|لعرش محمد عبــــد|قوتـــ |عىل ي
لغنى زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

8o2oo6 دق|ق فرج عبــــده ص|سح| ي|تـــمريض 
| لمنى

62|95| ى عسل|بــــو |ده سمي  |محمد حم لعني  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

3|3627 وق جم ل حنفى محمود|رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

6|o|97 بــــه|هيم دو|بــــر|لعزيز |عبــــد | ند لمنصوره|بــــ |د|

486822 حمد طلبــــه|محمود عىل محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

684|54 ح|ده محمود محمود عمر صل|حمد حم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

6|2825 لجندى|ن |زق عىل عثــــم|لر|أمنيه محمد عبــــد  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

286544 لشيخ|مروه نجيبــــ تـــوفيق  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4o9422 |لبــــن|حمد |محمود محمد متـــول  |بــــ طنط|د|

69o63| ن|ن عليوه علو|ن رمض|يم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

228|o3 ه خ| بــــ عىل|لوه|لد عبــــد|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

84o597 |لوف|بــــو|لسيد |محمد محمد رفعتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|48532 د معتـــمد عىل|هبــــه عم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

887|95 ى |ل |ئى مكرم هل|ه مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

44976o لرحمن|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|ل |بــــل |ره طنط|تـــج

7o2o47 |لمطلبــــ |لمنعم عبــــد |حمد عبــــد |محمود سيد 
ل|لجم

لمنصوره|هندستـــ 

693558 ى|هلل |لسعيد عبــــد |دل |ر ع|بــــر| لصي  ره بــــور سعيد|تـــج

48332o حمد|ئل حسن |ر و|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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63o9o ى|للطيف محمد عبــــد |عبــــد  لعظيم حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

443323 ل لولح|لع|دق عبــــد|م ص|لسل|حمد عبــــد| لشيخ|بــــ كفر |د|

7o47o9 يه تـــيسي  محمد حشيش| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o26|| هلل|د رزق |يمن ميل|تـــرين |ك لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

35|4|4 لجليل حسن|هيم عبــــد|بــــر|هند محمد  سيه|نوعيتـــ عبــــ

88952o هيم  |بــــر|لسميع |لدين عبــــد|ل |مصطفى جم سيوط|ره |تـــج

286732 حمد محمد فوده|محمد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

827833 حمد محمود|لحمد |بــــو|هيثــــم  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

247527 ى مصطفى عبــــد|هلل |عبــــد لعزيز|مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

688o6| لبــــدرى محمد|م |فوقيه عص لمنصوره|نوعيتـــ 

759294 حمد يوسف منصور|يه | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

75|923 م|لسل|لمنعم عبــــد |حمد عبــــد |محمد  ى شمس هندستـــ عي 

4538|7 لرحيم دعله|مصطفى محمد عبــــد لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o6o39 م محمد عبــــده|لسل|م عبــــد |م عص|لسل|عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

476323 رص زغلول محمد سيف|هلل ن|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||9o86 ى بــــ هلل|هر عوض |سم م|كريستـــي  ى شمس|تـــج ره عي 

4o4o99 مد|لدين ح|ح |صل| لد رض|خ سكندريه|ل|ره |تـــج

45775 لمقصود|بــــ عبــــد |لتـــو|يه رجبــــ عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

695678 لعيوىط|ن |حمد رمض|منه مصطفى | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|54287 ر|دى قرق|م عىل سيد بــــغد|سل| ى شمس هندستـــ عي 

|5||74 ى|م سعيد ي|فرح س سي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

85923 لسيد|ن محمد |هلل عدن|منتـــ  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

63974o ى إبــــر هلل|هيم عبــــد|محمد أمي  زيق|لزق|ره |تـــج

485|8o س|حمد رفعتـــ عبــــ|رق |ن ط|يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

459548 لسيد محمد|ء محمد فتـــىحي |دع سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

6o935o تـــه مصطفى|هيم شح|بــــر|تـــه |صم شح|ع |ره طنط|تـــج

796|5 |لعل|بــــو|رس حسن |يه ي| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7ooo85 حمد|حمد محمد |ميسون  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

695o3 ء حميده محمد حميده|سم| لفيوم|نوعيتـــ 

67685 دق|دل ص|يكل ع|م| ري|م لفيوم|نوعيتـــ 
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|43637 هيم|بــــر|مد |رق ح|مريم ط هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

485863 قوتـــ حلىم|قوتـــ عىل ي|ندى ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|85o4 لحميد|م عليوه خلف عبــــد|ريه ي|طبــــ 
|لمنى

4259o4 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد|دل عبــــد|سلىم ع سكندريه|ل|ره |تـــج

856367 ى سيد شح|ي تـــه ذىكي|سمي  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

6o2475 ل|لع|ء محمد عوض عبــــد|سم| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|77924 مد|بــــوزيد ح|يمن |حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

754o|6 حمد مسعد|هيم |بــــر|ن |نوره |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

22536|  محمد|لبــــ|ن بــــدوى عبــــد|نوره
ى
ق د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

2358| هيم|بــــر|يونس محمود يونس  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

856357 رص حسن محمد|محمد ن ي|هندستـــ 
|لمنى

2|2|64 ىط|لدمي|وع |ل مط|مؤمن محمد كم وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

5|247 ي|يم|
ن طه فرج قرئى ره بــــنى سويف|تـــج

86o457 ح محمد|لفتـــ|يمن محمد عبــــد| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

338o69 يم سعيد|لد|محمود سعيد عبــــد ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

76492o ل|لع|لسيد حسن عبــــد |حمد |نه |جم هندستـــ بــــور سعيد

327532 بــــر عىل|ضىح محمد ج ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5638o س|حمد عبــــ|ل |محمد جم ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

9o93|o ل |لرحمن هل|ئى سيد عبــــد|م ه|ريه ج|أللسن سوه|كليتـــ 

8469o6 ن|بــــر سليم|ن ج|سليم| عل كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

3|5398 لبــــ محمد|بــــو ط|ن محمد |يم| ى شمس|د| بــــ عي 

55898 لحميد|للطيف عبــــد |م عبــــد |حسن س تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

66o6o ح حسن|لفتـــ|لؤى محمد محمد عبــــد ن|حقوق حلو

424795 لسيد|هيم |بــــر|لسيد |لسيد |محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

4|39|7 دق عييى|ح ص|لفتـــ|محمد عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|43|58 بــــر معوض|طف ص|ل ع|من سيه|نوعيتـــ عبــــ

7oo|48 لح|حمد ص|مي  محمد | لمنصوره|علوم 

25|83 لرحمن|رحمتـــ محمد عىل عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o994o ه محمد عبــــد | ئى|لحلو|هيم |بــــر|هلل محمد |مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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924557 |ده |حمد حسن حم|مه حسن |س|محمد 

ي
م |لىحى

ج|ره سوه|تـــج

6|7278 وى|لشعر|حمد مسعد |ن |رو ط|حقوق دمي

787687 تـــه |ح شح|لفتـــ|لحق عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|
مصطفى

عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4977o لحميد|لرحمن عبــــد|لرحمن محسن عبــــد|عبــــد هره|لق|حقوق 

344737 لبــــدرى محمد|د فوزى عىل |سع ى شمس  تـــمريض عي 

6|9695 ى عبــــد ي|لغيط|لرحمن مصطفى |هدى حسي 
ئى ره بــــور سعيد|تـــج

2928|5 ح محمود|حمد محمد صل| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3778o ى ح|رضوي ح مد|مد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|9o8o بــــوسيف|بــــوزيد محمد |لم |تـــن س|ف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|38679 د تـــوفيق خله بــــطرس|مر| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

622925 لمجيد عسكر|ندى سعيد محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

77o5|8 ؤد|لؤى محمد محمود فهىم د زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

72||3 ى عبــــد|مريم  للطيف|حمد حسي  لفيوم|طبــــ 

8|4384 مل|ح سيد ك|لفتـــ|ن عبــــد|زهر ره بــــنى سويف|تـــج

5626| هيم|بــــر|بــــر جمعتـــ |ء ص|شيم طبــــ بــــنى سويف

76|999 لح محمد عىل|ء ص|زهر هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

835589 حمد خليفه|ن |ده شعبــــ|غ دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

374|96 لمعىط|هلل عىل عبــــد|حمد عبــــد| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

833643 حمد|ء محمد محمود |رس| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

784757 د|لجو|هيم عبــــد|بــــر|ء محمد |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

443855 زعىلي|لبــــ|رس عىل |ء ي|عىلي لشيخ|بــــ كفر |د|

784844 لمرىس|حمد |در |لق|هيم عبــــد |بــــر| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

3|2937 حمد حسن|رتـــ حسن |س  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

79|725 هيم محمد خليل|بــــر|محمد مصطفى محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

2665o| ء منصور عىل صفه|سم| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

762o63 ف ص|عمر  رك|دق مبــــ|رسر لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري
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475|7| م|م ريمون خز|بــــيي  س سكندريه|ل|ره |تـــج

|39259 زينبــــ صبــــىحي محمد سيد محمد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8o|73| ى| ي قصدي شلبــــي حني  نىح  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

97496 لرحمن ربــــيع محمد مرىسي|عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|5272 لدين حسنى متـــول|قمر سيف  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

9|3|68 ى |لع|مصطفى بــــكرى عبــــد ل حسي  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|32982 ء رجبــــ عىل مصطفى|رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

79|4|| ل محمود|ج  جم|ء ن|سم| زيق|لزق|صيدله 

2|287 لمنعم|حمد يىح عبــــد |طمتـــ |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

266|5 ي عبــــد |هلل كيل|عبــــد 
لعزيز|لصمد عبــــد |ئى ي تـــمريض 

هره|لق|معهد فنى

8o7982 بــــ|لوه|ن محمد عبــــد|ء عثــــم|وف ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

879253 ه مصطفى محمد عىل | مي  سيوط|تـــمريض 

7o|759 ئل محمد محمد زلطه|سلىم و زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4276|| ى محمد عبــــد|عمر عىل ي  م|لبــــ|سي 
ى
ضى|ق |صيدله طنط

757753 هيم|بــــر|ن |لسيد سليم|مديحه  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

696882 وى|لعشم|وى محمود |لعشم|حمد |حمد | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

637223 |لوف|بــــو |لسيد |م صديق |له| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

539358 ن|محمود محمد محمد جمعه سليم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2|4759 لحميد|م محمد عيد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|8236 ف|لرحمن ه|عبــــد ئى حسن عىل عيس رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26|687 للطيف|حمد عبــــد |دى عىل محمد |ش |تـــربــــيتـــ بــــنه

7|o88| كر عجوه|م رفعتـــ رفعتـــ ش|حس هندستـــ بــــور سعيد

525792 حمد عىل|لمنصف |حمد عبــــد |يوسف  ج|بــــ سوه|د|

3|7||4 لعزيز هندي|دق عبــــد|بــــ عىلي ص|شه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

362448 لسيد|يتـــ طه محمد | ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

879573 ي|ر
حمد عطيتـــ |محمد | ئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|69393 ر عيد|لغف|محمود بــــشر عبــــد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

786282 بــــو زيد|حمد |ج |ن فر|ر بــــدر|من زيق|لزق|بــــ |د|

5|24|8 بــــوعىل|مل محمد |د ك|محمد عم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

22|983 ى سيد عبــــد|ي لعزبــــ|لسميع |سمي  هره|لق|بــــ |د|
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8o3657 م محمد|لسل|طف عبــــد|ر ع|من ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

675396 هيم محمد|بــــر|ندى محمد  لمنصوره|ره |تـــج

2639|8 لليثــــى|شم |رق ه|سهيله ط |تـــربــــيتـــ بــــنه

222255 هيم|بــــر|ئى عىل محمد |ه| يش لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

5337o8 حمد|م |لسل|روق عبــــد |يدى أكرم ف|ه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

34|967 لشقرى|ن مصطفى محمد عىل |يم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

224227 حمد محمد بــــكرى|حمد سيد |ل |فري ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

75|o94 ش|م مرتـــضى نغم|رضوى هش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|o9o7 بــــتـــى|لتـــو|كرم عىل عىل محمد  لمنصوره|هندستـــ 

6884o2 ضى|لدين يىح عر|ل |بــــثــــينه يىح محمود كم لمنصوره|بــــ |د|

8o72o5 ى يىحي مندور خليفه|ي سمي  ي|طبــــ 
|لمنى

287739 لسيد مرزوق|سهيله فتـــىح محمود  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

346435 تـــى|لزي|عيل محمد |سم|سمر محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6926o7 ح|لمل|مريم محمد عوض محمد  لمنصوره|عه |زر

265422 هيم|بــــر|لبــــكرى |مي  بــــكرى محمد | زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

7794o| بــــ|حمد محمد دي|محمود  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

25o265 ئى|لنيد|بــــر محمد |ل عىل ج|من ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8o22o| مل|زم محمد طه ك|ح ي|علوم 
|لمنى

24||25 ى|بــــو|ع |حمد سبــــ|محمد  لحسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4|4645 ه|هلل عبــــد|عبــــد| ند هلل عمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82|478 ض|لطويل ري| |رين حن|م سيوط|صيدلتـــ 

5o79|8 م سليم|لسل|ل أحمد سليم عبــــد |نه سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

9o5|78 سم نعيم حلىم عزيز |بــــ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

62997| هلل حسن|ل عبــــد |هلل جم|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

876|o| ى عيس |محمود  حمد حسي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

68|o9| ن|ل رشو|يوسف محمد غ لمنصوره|بــــ |د|

9|2852 لدين  |رون فخرى نور |رس ه|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3537o حمد خليفه|حبــــيبــــه عيد  هره|لق|بــــ |د|

29o|84 ى عبــــد|ل |حمد جم| لحميد خليل|مي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|33|o7 هيم|بــــر|د عىل |عىل عم ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 
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43985o مر|ر بــــسيوئى سيد أحمد ع|ندى مختـــ لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

4|38|3 ر|لعط|محمد كرم حلىم محمد  |بــــ طنط|د|

35564o ى محمد جمعه|م |ريه لحرصى ى شمس|تـــج ره عي 

25o8o5 بــــ|مد دي|محمد محمود ح شمون|نوعيتـــ 

26|553 هيم محمود|بــــر|ن |حمد رمض| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

44434| ى|مريم جم ى محمد حسي  ل حسي  لشيخ|عه كفر |زر

447o59 عمر سعيد محمد فوزي محمد سكندريه|ل|هندستـــ 

333633 متـــ|شد محمود سل|محمد ر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6|9o8o لمهدى|نىح  عىل محمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

|687o2 د|م محمد عو|لرحمن هش|عبــــد  هره|لق|حقوق 

6823o4 عي|لرف|هر فهىم محمد |ء م|شيم معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|2|654 ي  بــــو رسيع|بــــسنتـــ محمد خي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

324|9o لس جميل حبــــيبــــ قلينى كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

79||4 لم|حمد محمد طه س| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|42362 عيل|سم|عيل محمد |سم|ء ممدوح |ل| ى شمس|تـــج ره عي 

6o8o86 لدرس|ره أحمد سعد |س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4286|2 صفر|ل|جر محمد عىلي محمد |ه |طبــــ طنط

9o5|89 لموجود  |بــــر عبــــد|حمد ص|هلل |عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|4o6| لح|لد محمد ص|خلود خ ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

238o63 لسيد|لسميع |د عبــــد|بــــتـــول عم ن|بــــ حلو|د|

757385 د محمد جودتـــ|م رش|سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

45o22| بــــو يوسف|لد مصطفى |حمد خ| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

9o589 تـــ شعبــــ| |ن عبــــد |مي 
ى
لعظيم دسوق |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

527652 يح محمد محمد سلط|شيم ن|ء رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

3675o7 هيم|بــــر|لم |لعقيىل س| |نور |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

257495 لحميد|ن عبــــد|يه فوزى رمض| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

628245 لسيد محمود محمد عىل|محمود  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8929oo حمد |م |حمد محمد عل| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

2474o2 د محمد نبــــوى|هلل محمد فؤ|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

7o2522 وى|لغمر|حمد مصطفى |هلل محمد |منه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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75942o تـــ|لشح|وى منصور |لشبــــر|هلل |منه  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

6o862 زق|لر|هلل عبــــد |ن عبــــد |محمد شعبــــ طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

2877o9 م محمد سعيد عىل|ريه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

356882 لسيد|حمد رمزي |ن |يم| |ره بــــنه|تـــج

645427 ش محمد|لدمرد|محمد مسعد  |بــــ طنط|د|

2|4556  |بــــر|ن |نوره
ى
هلل|حمد حسبــــ |هيم دسوق ى شمس| لسن عي 

344846 لففى|در |لق|هلل عبــــد|مروتـــ محمد فتـــح  ى شمس علوم عي 

35592o لمحمدى|م يىح |يحن  عص |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

885649 ح مسعود ذىك |صل| رين|م سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

3||987 د جيد|يكل ثــــروتـــ عم|م لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

864673 ى |هيم ش|بــــر|مه |س| هيم|بــــر|هي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

8|4288 ك خليل|لمل|سحق عبــــد|م |بــــر| ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

8o478 لعز محمود حمزه منصور|بــــو|ء |دع ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6|7999 لفرح|بــــو |حمد |حمد |هدى  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

78866o بــــوشقره|لرحمن محروس عوده محمد |عبــــد  لفيوم|لعلوم |ر |د

7|659| ن|نور سليم|رق |ط| نور لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|37699 ضى|لدين ر|ح |د صل|ح حم|صل ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

282545 ي|ر
م|م|روق |مصطفى ف| ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6694| هيم|بــــر|مه فوزى |س|مريم  لفيوم|بــــ |د|

4o8525 |لبــــن|هيم محمد عزتـــ مصطفى |بــــر|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5|784 حمد|حمد تـــوفيق |ضىح  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

622|22 ن ربــــيع محمد سعد|رو ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

9|o366 حمد |بــــر |حمد ص|ندى  ج|طبــــ سوه

6o729| للبــــده|هيم |بــــر|ح |محمد صل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4|o895 لهيثــــم|بــــو |حمد محمد |حمد |م  |ره طنط|تـــج

8||88 ى محمود|ل|لدين |ء |ل محمد بــــه|عمرو جم مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o5933 ن|حمد رمض|لرحمن سيد |ء حمدى عبــــد |رس| لمنصورتـــ |تـــمريض 

5|o745 هيم جمعتـــ منقولتـــ|بــــر|هيم خميس |بــــر| بــــ دمنهور|د|

549|o دي|نور رم|ء مجدي |لزهر|طمتـــ |ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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255555 لبــــكرى|حمد |حمد |م |حس ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

69o|74 ف مصطفى محمد عبــــد |م |بــــس در|لق|رسر لمنصوره|حقوق 

7o8o|o حمد محمد عسكر|نبــــيل مصطفى  لمنصوره|طبــــ 

25|368 لدين|محمد حسن محمد زين  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

7|5237 يف  ف |رسر هيم محمد حمزه|بــــر|رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3532|9 بــــ جبــــيىل|لتـــو|مصطفى محمد عبــــد ى شمس حقوق عي 

3657o3 ن محمد|روق رمض|حمد ف| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

5|368 متـــ|ء محمد معوض سل|رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o3243 لبــــربــــرى|لمحمدى |م |ن عص|نوره |بــــ طنط|د|

33536| ل|لع|د عبــــد|ل فؤ|لع|ن عبــــد|نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6432o5 عيل|سم|هيم |بــــر|عيل |سم|ء |سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

43863| حد |لو|د محمد عبــــد |لرحمن محمد فؤ|عبــــد 
عقبــــه

|يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

85|5o| وق  ى محمد|رسر ف حسي  رسر دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

44o89o حد بــــسطويسي مرىسي|لو|هر محمد عبــــد|بــــ ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

2|5879 لمجيد عىل|رحمه محمود سعد عبــــد  دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

3389|7 لعزيز محمود عىل خليل|دل عبــــد|عبــــي  ع ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

59682 محمد عيد محمد سيد سيوط|عه |زر

25945 مد مرىس|يه فوزى ح| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

79o62| در|لق|هيم عبــــد |بــــر|بــــع |لتـــ|دل |ر ع|من حقوق بــــورسعيد

82883 در|لق|لحليم عبــــد |لعزيز عبــــد |ء عبــــد |سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|66527 حمد عىل محمد|تـــ |ي| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o3o95 لففى|لمتـــول |لمتـــول |محمود  |تـــربــــيتـــ طنط

775464 درمدبــــول|لق|لرحمن محمد جوده عبــــد|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|9486 ى|بــــو |هيم محمد |بــــر|م محمد |هش لعني  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

689797 لدين محمد|بــــ |مد شه|ء مجدى ح|شيم لمنصوره|هندستـــ 

327769 لسميع|لد خلف عبــــد|هلل خ|منتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

859226 جوري|لبــــ|لعزيز |حمد عبــــد|عمر  حقوق بــــنى سويف

44o947 زى|ل مصطفى محمد حج|أمنيتـــ كم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

55633 ي |م|
حمد عىلي طلبــــه|ئى ي تـــمريض بــــنى سويف 

معهد فنى
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688|73 ن|م ري|لسل|محمد سمي  عبــــد  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

22|652 حمد طه|حمد |لدين |ح |حمد صل| ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

688o82 |لشو|حمد |ىط |لع|منى عبــــد 
ى
دق لمنصوره|طبــــ 

3|6535 وق محمد فتـــىح عبــــد ربــــه بــــدر رسر ى شمس|تـــج ره عي 

5o9869 بــــوزيد|م |لحميد عل|دل عبــــد |محمود ع ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

258658 لسيد|رس محمد |حمد ي| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

62547o هيم|إبــــر| مر محمد زكري|م تـــ|وس زيق|لزق|علوم 

7842oo ر|لغف|ل درويش عبــــد|محمد جم زيق|لزق|حقوق 

25799| لسيد محمد بــــشي |وليد محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

588o9 نور طه|حمد عبــــود | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o883o ف|غ ده مسعد محمد رسر لمنصوره|عه |زر

|764|7 ى هريدى|ء عبــــد |رس| هلل حسي  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

6|95o5 لرحيم|روق عبــــد |ف مجدى ف|عف ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

894o4o لس فتـــىح ج موس |بــــوج|لربــــ |د |كي  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

2395o2 دل مصطفى|ء محمد ع|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

637242 م محمد حسن عيد|ره س|س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|3837| لسيد|لعظيم |مهند محمد عبــــد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

68437| ى|دل |حمد ع| لسيد محمود حسي  لمنصوره|هندستـــ 

|4|324 سميه محمود فرج سليم ى شمس|تـــج ره عي 

77748o لسنهوتـــى|لرحمن مجدى محمد خليل |عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

8o28o9 لح|حمد دكروري ص|لد |خ ي|بــــ |د|
|لمنى

8|6889 مريم يعقوبــــ وليم يعقوبــــ ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

9|8oo5 لمقصود خلف خليفه  |محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

267827 وى|لمغن|لمقصود |مصطفى محمود عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5245|| محمد مصطفى مصيلىح محمد ضتـــ دمنهور|علوم ري

|64457 ن|مصطفى محمد مصطفى رضو يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

758486 محمد محمد معروف محمد عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

32232o ن طلعتـــ محمود عزتـــ عىل|نوره ن|بــــ حلو|د|

52o|27 ص|لقص|حمد |طف محمد |م ع بــــ دمنهور|د|
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6|6892 م|لسل|ح عبــــد |أحمد محمد صل| هن ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

883o94 ى |غ حمد خليل |ده خي  سيوط|بــــ |د|

6o|688 للطيف بــــعيتـــ|ح عبــــد|هلل نج|عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

523863 لسيد خليل|ن |لسيد شعبــــ|يوسف  سكندريه|ل|بــــ |د|

358374  عطيتـــ
ى
ندى سمي  شوق ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

9o5838 بــــوعمره يوسف حسن |محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

6|7948 بــــينى |ر |من حمد|لمرىس |حمد |لشر ط|بــــ دمي|د|

923645 لسيد  |لسيد |ح |محمد صل ج|ره سوه|تـــج

442433 د|محمد فكري عىل محمود حم لشيخ|تـــمريض كفر 

487695 ل|دى جم|له|لدين عبــــد|ء |محمود عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

862355 لس ميخ شد|ن| ئيل يوحن|كي  ن|سو|علوم 

247685 ى عبــــد ن نويسر|لحميد شعبــــ|محمد خي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

27667 ن|لم|م خليفه س|لسل|يه فوزى عبــــد | ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

232oo5 ل خلف محمد|محمد جم ى شمس هندستـــ عي 

77|785 ى |رق |لد ط|خ لوزير|حمد محمد |مي  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

3oo4o2 حمد حسن محمد عىل|ئى |ورد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

49o78 ى|هلل مصطفى شح|عبــــد  تـــ حسني  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

6|59o5 لكوم|محمد محمود فتـــىح  ط|حقوق دمي

|3|432 لرحمن عفيفى|عىل عفيفى عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o4756 ف عبــــد|ء |ل| ح محمد بــــسيوئى|لفتـــ|رسر لمنصوره|بــــ |د|

496||6 نكىل|لسل|حمد |حمد محمد | |رويد سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

92o454 حمد محمد |جح |مصطفى ر تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

5247|6 ح طبــــنجه|لفتـــ|ر عبــــد |نبــــيل مختـــ ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

4645|5 لبــــشيىهي|حمد صبــــىح عىل محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|74|8 لسعيد عدل|نور عدل  لشيخ|ره كفر |تـــج

79|77| هلل|لرحمن عبــــد|مل محمد عبــــد | زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

298582 ى محمد  ممدوح حسي 
مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

78o665 تـــه|هيم شح|بــــر|حمد |ء محمد |هن زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

25675 ى محمد محمد ندى حسي  ى شمس هندستـــ عي 

|5|42| هيم سيد|بــــر|لنبــــي |مينه سمي  عبــــد | ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

Wednesday, September 5, 2018 Page 4327 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

326|o8 ن سحق معتـــمد حكيم| |مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o36|2 م محمد|لسل|لسيد عبــــد |محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

753o24 مه|حمد زىك سل|لسيد |م |سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

69|325 لحميد متـــول|رم محمود عبــــد |ء ك|عىلي لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3|83|| ن مسعد محمد فرج|مرو ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

42oo|2 حمد عيد|هيم |بــــر|محمد محمود  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|687|3 رق سيد سيد درويش|هلل ط|منتـــ  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

86623| لمولي شيبــــه عىلي|حمد عبــــد| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|45439 رس سيد محمد|ر ي|عم هره|لق|حقوق 

9|5982 م نصي  |لسل|رجبــــ عبــــد| نور سيوط|تـــربــــيتـــ 

679|25 لسعود|بــــو |لسيد |تـــ |لشح|محمود محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

8997o9 لمجيد |عمر عنتـــر محمود عبــــد ج|بــــ سوه|د|

|23334 ى محمد لبــــيبــــ محمد محمود|ي سمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6238o8 ى  ع|لجليل محمد من|يمن عبــــد |نرمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5o5764 م|لسل|حمد محمود عبــــد|ء فوزى |عل سكندريه|ل|عه |زر

285257 ح سيد|لفتـــ|لىح عبــــد|مصطفى عبــــد ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

|748o5 لد محمد مسعد|محمد خ |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

646oo9 ضى|روق محمد م|محمود محمد ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|66||7 لحميد|لق عبــــد |لخ|مي  محمد عبــــد | ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

3o292 ده محمد سيد سيد محمود|مي هره|لق|بــــ |د|

37|626 ز|لسيد عز|رتـــ سعيد |س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

93|7| هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|عمر  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

542692 ر|لنج|ن محمود سعد محمود |إيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o8878 ف|حمد رمض| ن محمد مصطفى رسر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

52o6o4 دق|للطيف عىل ص|يتـــ عبــــد| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

66824 ه محمد  حمد سعيد|ني  لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

8o69|| ن خميس محمد|ده شعبــــ|حم ره بــــنى سويف|تـــج

9|939o ج يوسف |ح فر|رحمه صل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o8589 حمد محمود عىل |ء |ول ج|ره سوه|تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 4328 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

9|932o حمد |ض |ء حسنى ري|هن سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

78|4|4 هيم|بــــر|رس حسينى |ء ي|شيم زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

882322 هيم محمود حسن |بــــر| |مه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5265o5 لس ع طف فكرى عشم سيدهم|كي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

62|65 ن|لمنعم سيد رشو|محمد عبــــد  ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

76963o م محمد|محمود محمد عز حقوق بــــورسعيد

8|9863 جد خليل زىكي|مريم م هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

864289 مرقس يعقوبــــ مكسيموس| ن|جولي دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4o56|3 بــــدين محمد|رق محمد ع|بــــسمله ط سكندريه|ل|ره |تـــج

7|76o| وى|لبــــر|حمد |عمر عىل عىل  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

262949 هلل|زق خي |لر|لدين عبــــد|حمد شمس | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2542o3 ي|حمد |لعزيز |ء سمي  عبــــد|رس|
|بــــودئى هره|لق|صيدله 

823266 لرسول|زينبــــ محمد مفضل عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

93|o7 لحميد|بــــر سيد عبــــد |محمد ص كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

8o37o5 حمد صديق منصور|ء |رس| ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

924543 لد محمد محمود |لرحمن خ|عبــــد ج|علوم سوه

62278o بــــر منتـــرص|بــــر حسن ص|لرحمن ص|عبــــد  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

327829 بــــر محمود|بــــر شكري ج|ج ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|5945 لديبــــ|تـــم محمود |حمد ح| ره بــــور سعيد|تـــج

435o9| لدين|ر عىل |ر وحيد مختـــ|مختـــ ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

83833o ي
وس فيلبــــس|ل تـــ|بــــيشوي دئى ورصى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32699 محمد رشدى حسنى حسن تـــرىك هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

688|76 ى|بــــو |محمد عوض محمد  لعني  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

85986 تـــ نبــــيل عبــــد | ح حميده|لفتـــ|مي  لمنصوره|حقوق 

3|4|39 لد حسن يوسف|يوسف خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|353|o هلل فرغىل| |هلل عط|لسيد عبــــد |حمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

758474 ى عبــــد| ش|لبــــ|هيم |بــــر| لحميد|عشر كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

73992  س|م
ى
صف|د و|مح عي|رق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2o3o2 زىكي| مي حن|ندي س|س ى شمس| لسن عي 

7o833| لمتـــول|ضل |د ف|لرحمن مر|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

8|7287 لمتـــجىلي|لعظيم عبــــد|عبــــد| محمد عط ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 
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38|74 م محمد|لسل|محمد مصطفى عبــــد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

639575 نعمه محمد عىل محمد زيق|لزق|بــــ |د|

44|352 لق قنديل|لخ|عىل عبــــد| محمد ند لشيخ|بــــ كفر |د|

8989o5 ف فتـــىح شح|ء |رغد تـــه |رسر ي صىح سوه
ج|معهد فنى

85|464 حمد|لنبــــي |دل عبــــد|حمد ع| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

275|96 وي|لطلبــــ|لعزيز حسن |حمد عبــــد|ئى |م| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

8o8o25 ي عبــــد|ل|
د|لجو|ء فوزي وففى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

8387o بــــو رسيع|بــــ |لتـــو|محمود فضل عبــــد  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

442859 لحميد محمد|مد عبــــد|ء محمد ح|شيم لشيخ|طبــــ كفر 

877466 ء محمد سعد عىل |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|o3o3 لد عطيه عىل|محمد خ لمنصوره|طبــــ 

|52924 ف |حمد | لحسينى محمد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

637254 لىحي|سط عبــــد |لبــــ|حمد عبــــد |ر |من لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

753822 منه محمد محروس محمد يوسف عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

222524 محمود نشأتـــ محمد محمود لفيوم|عه |زر

33574| لد يوسف سعيد|جر خ|ه ى شمس|د| بــــ عي 

86853o  عىلي| ن زكري|جيه
ى حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

44o923 حمد|محمد معوض عبــــد ربــــه بــــسيوئى  لشيخ|تـــمريض كفر 

79o327 لحسن يوسف|بــــو |لسيد |مروه  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

32||5 حمد قطبــــ|حمد مصطفى | لفيوم|لعلوم |ر |د

493855 لعظيم بــــيومي|ل عىلي عبــــد|محمود كم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

576o9 ل|لج|مد |لبــــ ح|ء غ|صف بــــ بــــنى سويف|د|

536o53 محمد سيد حسن عمر ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

776456 ندى حمدى لطفى محمد زيق|لزق|ره |تـــج

232329 حمد سيد حسن|دى |له|عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

6o34o4 فع|لش|محمد حسن | م رض|ريه لمنصوره|حقوق 

2|326| ى|لنح|محمد | هن س حسي  ى شمس حقوق عي 

632675 دي|له|لمنعم محمد |هدير عمر عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

78837| ى|لد مصيلىح ش|طمه خ|ف هي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
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89678o للطيف  |م عبــــد|م|لح |رقيه محمد ص كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|6o|3| هيم محمد|بــــر|ح |عىل صل وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

3|7948 ورى غريبــــ|لمغ|حمد محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|58|7 ف |هلل |عبــــد ى عىل  |رسر مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

62995o حمد محسن سعد مهنى| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|5||6o حمد|حمد محمد محمد |سهيله  ى شمس|زر عه عي 

4|3o62 ح عىل حلىم|ره صل|س |حقوق طنط

53876o د عطيه محمد|لجو|ء عبــــد |لزهر| سكندريه|ل|علوم 

8o6496 يه حسن شيبــــوبــــ حسن| سيوط|حقوق 

89|||o مد مصطفى |رص ح|لن|طمه عبــــد|ف سيوط|بــــ |د|

32o|42 م مصلح|هر حز|ن ط|ريم|ن ى شمس|تـــج ره عي 

634|68 لحميد|لدين حسينى عبــــد|ء|هند عل قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

3496|8 هلل محمد نرص نرص|منتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|4||66 لسيد|ل |لسيد مصطفى كم|حبــــيبــــه  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

42|62| ه منصور مصطفى | عيل|سم|بــــو|هيم |بــــر|مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

63763| لسيد|هيم يوسف |بــــر|محمود  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|5||48 هيم جمعتـــ|بــــر|رق |رحمه ط ن|تـــمريض  حلو

485779 لسيد محمد|بــــر |لسيد ج|فرحه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

368359 بــــر عىل جبــــر|لج|ن عبــــد|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

36o639 لصعيدي|حمد محمد |م |ن حس|مرو |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

782856 ئيل|هلل ميخ|كرولس موريس رزق  زيق|لزق|بــــ |د|

462594 لمجيد|د عبــــد |ضىح سمي  فؤ لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

89o779 حمد خليل |زينبــــ سيد  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

8o373o ف عيسي ك|نيسمون | مل|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9oo292 لس  مل ولسن شنوده |كي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

925475 خليفه يونس خليفه محمد   ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

69o725 رص محمد خليل|لن|لد عبــــد |خ لمنصوره|ره |تـــج

28468o ى مصطفى  حمد|هند حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

898|75 ي|مل د|
ل عدل خي  |ئى ج|هندستـــ سوه

229546 ى|مريم  حمد بــــدوى حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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256673 ين مجدى عبــــد عيل|سم|لرحيم |شي  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|3o|o6 بــــتـــ|يمن حربــــى ثــــ|بــــرين |ص ى شمس|د| بــــ عي 

|63|o6 ى صل|ي ى|ح عبــــد |سمي  هلل حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

76568 دى|لنف|للتـــ |لدين عبــــد |د |ر عم|مي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8654|7 ي 
س محمد|حمد عبــــ|مصطفى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

45o34| ع|لسبــــ|عمر مجدى محمد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

332474 لعزيز|لطوجى عبــــد|يتـــ مجدى محمد | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9o225| لسيد بــــريدى |حمد محمد | ج|حقوق سوه

6o4847 خىل|لمن|ئق |لعزيز محمد ف|عبــــد | رن ط|بــــ دمي|د|

6|2867 وى|لرخ|لحميد |لحسينى عبــــد|لد |يدى خ|ه |بــــ طنط|د|

72|54 بــــ عىلي|لتـــو|لم عبــــد|ندى س ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

7oo786 حمد خرصى|د عبــــده سيد |م فؤ|حمد عص| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o238o لبــــشي  محمود|ر محمد |محمد مختـــ ره بــــنى سويف|تـــج

89677o حلىم سعد عوض  | ن|جولي دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

495o|o ي|لغبــــ|للطيف |حمد صبــــرى عبــــد|
ىسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

547|7 م قطبــــ|لسل|سيد عبــــد | ر|ي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

63359o ه عبــــده | |هيم |بــــر|مي 
ى
لدسوق زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

52o9o| ى إبــــر لجندى|لسيد |هيم محمود |نرمي  عه دمنهور|زر

43348| يف| حمد وفيق عطيه رسر |صيدله طنط

95|59 ح محمد يوسف|مصطفى صل ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

259|57 ى |بــــ صبــــرى |ربــــ لخولي|مي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4o849o ن بــــدر|هيم رمض|بــــر|ن |محمود رمض |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

62929 لمولي|لعظيم عبــــد |بــــر عبــــد |مروتـــ ج ي سويف
تـــمريض  بــــنى

89|439 ى عىل عبــــد|ف لجليل |طمه حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

6|8o92 وق  لحسينى|لسيد عىل |رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4522|| ى |ن إبــــر|ك|ر لخبــــى|هيم حسنى حسي  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

827597 فظ|لح|فظ عبــــد|ء سعد ح|لزهر|طمه |ف |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

226534 لدين محمد سمي  صقر|م |حس ط|بــــ دمي|د|

278333 هلل|محمد ممدوح محمد عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

97656 حمد خليفه|محمد سيد  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 
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88o|87 حمد حسن |هيم |بــــر|ء محمد |ول سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

2|6499 لحليم|لحليم عمر عبــــد|لدين عبــــد |ء|عمر عل هره|لق|م |عل|

784789 لعزيز يوسف|لسيد عبــــد |ميه |س زيق|لزق|عه |زر

32|5o|  سمي  سعيد محمد نص
ر|مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

445744 هلل|د |نس ج|حمد |ر محمود |مي سكندريه|ل|هندستـــ 

28627 لمجيد|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |عمرو  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

459o77 عيل|سم|لسيد غريبــــ |ء |لشيم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

897286 لكريم محمد |مروه مصطفى عبــــد ج|بــــ سوه|د|

6|6||7 ن|محمد أحمد محمد رمض معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5435o3 سم|سم مصطفى غيثــــ ق|ن ق|يم| سكندريه|ل|حقوق 

225347 هيم محمد|بــــر|حمد |ندى  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|76479 حمد|د فتـــىح |تـــفى عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

52|937 لسيد ذىكي|بــــ صبــــري |هيتـــ|م عه دمنهور|زر

9|2455 ى |ل |تـــم جل|ح حمد خرصى ي صىح سوه
ج|معهد فنى

87o4o3 حمد|لحمد محمد |بــــو|تـــغريد  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

35|785 ى سلم|شيم بــــوخلتـــ|ن |ء سعيد حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

68292| عطيه مندور| ي|لعزيز رس|ء عبــــد |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2o67| ن|ن محمود عثــــم|محمد عثــــم هره|لق|حقوق 

68687| ى متـــول|بــــو |دى |له|يه مجدى عبــــد | لعني  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

342|25 ن منصور|يوسف محمود سليم| نور ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

779853 لرحمن محمد محمد|رحمه محمود عبــــد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

2463o5 ش|لدمرد|ل |لد محمد كم|مصطفى خ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

496o27 لشيخ|وى |لص|ء محمد سعد |أسم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

336|88 |لبــــن|ن |منى مصطفى رمض ى شمس|د| بــــ عي 

43|6o| ف محمد |محمد  يد|لسعيد ف|رسر لشيخ|عه كفر |زر

2|8255 ى محمد |محمد  ى يسن|مي  مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|5o244 مي  عوض تـــوفيق محمد| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|o79 لحسن طه عمر|بــــو|حمد | ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

52o844 حمد يونس|لحليم |ره طه عبــــد |س ى شمس طبــــ عي 
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896872 حمد |ل حسن |يه جم| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

854958 حمد|عىلي طه ربــــيع  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

69o792 لغنى|لد عيد عبــــد |م خ|سل| لمنصوره|علوم 

46o85| ي|ر
هيم عجور|بــــر|لمنس | |ئى |تـــربــــيتـــ طنط

6|89o7 لديبــــ|حمد حسن |ندى  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

68563o لعزيز|جر محمد زىك عبــــد |ه لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

254o4o لعزيز شلبــــي|ل عبــــد |م كم|د س|زي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

33o6o7  عبــــد|ن زغلول عر|رو
ى
للطيف|ق |طبــــ بــــنه

22o|83 بــــ محمد|لوه|حمد عبــــد |ئل |حمد و| ى شمس|د| بــــ عي 

|2|56| صف|ل فريد و|رن كم|ك دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

6374o4 ح عبــــده محمد منصور|دل نج|محمد ع ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8o49o8 حمد|د محمد سنوىسي |سلىمي عم ي|بــــ |د|
|لمنى

||5442 د فريد|نبــــيل فؤ| رين|م ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

8287|3 لحميد|لحميد لمعي عبــــد|يوسف عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

26|22o ى|ريه م محمود محمود حسي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

22|588 هر تـــوفيق|حمد م|يوسف  هره|لق|حقوق 

62958| رسر|محمد عىل عزبــــ مبــــ| دين زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

49938| درس|إيرينى مجدى سليم منصورتـــ ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

236o59 ى عىل حسن| |سم يمن خرصى هره|لق|ره |تـــج

223238 لرحمن مدحتـــ طلعتـــ عرفه|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

95346 ى عبــــد |رس| ى|لع|ء حسي  ىط حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

845o7 بــــو بــــكر حسن|محمد قرئى  ره بــــنى سويف|تـــج

5o6744 عيل|سم|م محمد |ر هش|مي سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

33426 حمد|حمد |ن |لد عمر|جده خ|م ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

62489 ى|ن ي|طف ربــــيع رمض|عو سي  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

23|66 لجليل محمد|يمن عبــــد |لدين |سيف  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

5|964o ى|ح |لفتـــ|ن محمود عبــــد |يم| لعشر علوم دمنهور

7|69o4 ن محمود عوض محمد عمر|يم| لمنصوره|نوعيتـــ 

8o53o9 لرحمن|رص محمد عبــــد|لن|محمد عبــــد ي|فنون جميله فنون 
|لمنى
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774836 بــــ|لوه|رس محمد عبــــد |ن ي|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

836422 يكل مرصي عيسي موىسي|م دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

52o3|7 بــــر|لسيد سيف ج|م |آيتـــ س ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2569|o ى بــــدوى  ى|نرمي  لسيد بــــحي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

338645 هيم|بــــر|تـــ |ىط شح|لع|د عبــــد|ن عم|حن لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

368333 ى خ|ي لمقتـــدر|ن عبــــد|لد رمض|سمي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

29|72 لدين|م محمد عز|حمد هش| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8348o| ي عبــــد
لنبــــي ربــــيع تـــوفيق|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

53o379 تـــ محمد محمود حربــــى| مي  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

682392 ندى يسن محمد يسن حسن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8o7755 كر صليبــــ|ء ش|شعي|ن |يم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

||6387 رى|لهو|م محمود محمد |هش لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

332796 ض|محمد وليد محمد ري |كليتـــ هندستـــ بــــنه

22|o94 حمد|ن محمود عمر |نوره ى شمس|د| بــــ عي 

||5|45 د جرجس|جورج فؤ| ري|م ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|543o فظ عبــــده|بــــ ح|يه|دين |ن هره|لق|ره |تـــج

7o93o7  سليم|لقذ|حمد |
ى
ج محمد|ن رس|ق |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 
سبــــ|لح

789|47 حمد|هلل حسنى |بــــ فتـــح |يه| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

763354 لعيوىط|ء فتـــىح محمد محمد |ل| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

|52|o هيم سليم|بــــر|يوسف حسن يوسف  هره|لق|ره |تـــج

323929 دق مصطفى|ريم مصطفى محمد ص تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

439|59 هلل||ح حموده عط|لفتـــ|لسعيد عبــــد|همسه  لشيخ|بــــ كفر |د|

4o95o6 ى محمد |لمجيد ش|محمد عبــــد  لعمورى|هي  |حقوق طنط

5|258 حمد محمد|لد |تـــقوى خ لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

339876 ن محمد|م جوده سليم|سل|حمد | ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

77|338  س|لشو|هيم |بــــر|هدى حبــــيبــــ 
ى
لم|دق زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

486376 هيم|بــــر|لم |ء عىل محروس س|رس| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

53434 بــــر محمد|ء محمد ج|سم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

64o758 لحميد نرص|لمعز عدوى عبــــد |محمد عبــــد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى
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2|246| |لحميد |هيم عبــــد |بــــر|د |لدين عم|سيف 
هيم|بــــر

ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

779976 لرحمن فتـــىحي|ندى محمد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

2543|5 ندى عزتـــ غريبــــ فليفل تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

39942 م|لسل|حمد تـــوفيق عبــــد |م |سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

434667 لطويل|لسيد |زق |لر|لسيد عبــــد|يتـــ | |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

486762 لسيد|لسيد |لسيد فتـــىحي |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

88|o36 حمد محمد |ء فرغىل |لزهر|طمتـــ|ف سيوط|تـــربــــيتـــ 

6o9986 ل|حمد محمد بــــل|ء |ء عل|ول |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|567|4 بــــورى|لش|ىسر |مصطفى محمود محمد غبــــ لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

684538 ل|ن بــــل|ئى فوزى عثــــم|ء ه|رس| لمنصوره|بــــ |د|

6o6758 دى|بــــو ش|حمد |ح |محمد صل ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس

699329 لمطلبــــ|لم عبــــد |عمر محمد عوض س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

46278  عبــــد |
ى
بــــ|لوه|رص عبــــد |لن|حمد شوق هره|لق|ره |تـــج

256o|o شه|حمد رأفتـــ سعيد ش| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

36oo5| لمحسن محمد عرص|حمد محمد عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

624|25 هيم عيسي|بــــر|لسعيد محمد |ء |سل عل|بــــ ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6o2739 ينى|لجن|وى |لششتـــ|محمود محمد عبــــد ربــــه  لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

2229|3 ى|حمد |لحميد |كريم عبــــد مي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

69o|54 لمجد|بــــو |لحكيم عىل |لعزيز عبــــد |م عبــــد |هش ي|هندستـــ 
|لمنى

|65557 لحفيظ|حمد محمد عبــــد |سميه  ى شمس|زر عه عي 

26|328 لجندى|حسن فتـــىح بــــكر  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

7o3629 لعظيم|ح عبــــد |لفتـــ|لعظيم عبــــد |م عبــــد |سل|
ع|لر |

زيق|لزق|هندستـــ 

6o5||o لبــــر محمد|لعزيز عبــــد|ء عبــــد|رس| لمنصوره|علوم 

636634 لجوهري عىل مطر|لسعود |بــــو |لسيد | قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

2674|9 ف|يم| ن فتـــىح حسنى رسر لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

363258 يح|لس|ضى |لر|حمد سيد عبــــد| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

43353 تـــ | بــــر|حمد جنيدي ج|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43889o ي عيد 
لسيد عىلي سمرتـــ|محمد مصطفى لشيخ|طبــــ كفر 
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775o94 ن|لفتـــوح سليم|بــــو |لسيد |لعظيم |عبــــد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2562o3 لسيد خرصى|عمرو محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

|629|o للطيف|ل محمد عبــــد |ده جم|غ  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

3725|o هيم|بــــر|حمد |د حمدى |حمدى عم ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

528||5 ل|هيم نرص بــــل|بــــر|حمد محمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

423478 هلل عىل حسن عىل محمد|هبــــه  سكندريه|ل|صيدله 

3724|7 بــــر قطبــــ|ىط ص|لع|د عبــــد|عم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

82o482 لنعيم|حمد فخري عبــــد|بــــوىسي  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

5o6779 لمجيدغنيم|حمد مبــــروك عبــــد |بــــسنتـــ  سكندريه|ل|علوم 

83799 |لبــــ|حمد محمد سيد عبــــد |
ى
ق تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|

مس|تـــجمع خ

9|25|6 عيل |سم|يمن عىل |ئى |م| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

2877|o وى|لسعد|هلل |سحر محمد عبــــد شمون|نوعيتـــ فنيه 

265282 لجندى|بــــر |لسيد محمد ص|لرحمن مجدى |عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8262o6 مرقس وليم عزيز| رين|م قرص|ل|فنون جميله فنون 

3577o8 حمد وليد سعيد بــــيوم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

45o983 ي طلبــــه يوسف|دى محمود عبــــد|ه
لغنى |هندستـــ طنط

67||| ه  حمد عىل|حمد جمعه |ني  لفيوم|بــــ |د|

2468|9 لمجيد|بــــ مفرح عبــــده عبــــد |يه|ويه |مع لفيوم|هندستـــ 

627|24 حمد حويله|رس بــــدوى محمد |ي زيق|لزق|ره |تـــج

85o68| لح محمد|عمرو عيد ص ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8|4545 ى ك مجىلي|لمل|مجىلي عبــــد| مي  لعريش|علوم 

448797 |ن عيد جشه|حمد رمض|م |ريه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|3568 د تـــوفيق|ك عي|جدتـــ مل|م سيوط|ره |تـــج

52|246 عي صقر طلبــــ|رغدتـــ رف بــــ دمنهور|د|

648786 لح|لسيد محمد ص| |محمد رض لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

65|89 ن محمود محمد صميده|نوره  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

267|4o ر حمد|لستـــ|لسيد عبــــد|ء |رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3|739| لمحمودي|هيم |بــــر|محمد حمدى  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

6|8o8 رتـــ محمد محمد يوسف|س سيوط|عه |زر
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7o335o بــــ|حمد حلىم محمود محل|ئى |حمد ه| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

894557 عيل حسن |سم|عىل حمدى  سيوط|بــــ |د|

855886 لمنعم رجبــــ|مر عبــــد|م ع|هش ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

432644 لكريم مصطفى|طمه فرج عبــــد |ف |علوم طنط

3|99o2 نتـــيله محمود محمد محمد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

839994 ف عبــــد|خلود  لحفيظ|لحميد عبــــد|رسر دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

68255| حمد طلعتـــ محمود منس|مروه محمود  لمنصوره|طبــــ 

5|2o56 د|لجبــــ|رك محمد |حمد محمد مبــــ| سكندريه|ل|طبــــ 

7694o5 رس|حمد ف|م |رغده ر ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

28||59 لح محمد عىلي|بــــسنتـــ محمد ص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o5556 لس س لي |مح موريس غ|كي  سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

53756o لي|ح غ|لفتـــ|ل محمد عبــــد |لرحمن جم|عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4787|6 يش|لغ|هيم |بــــر|لحليم |دى محمود عبــــد |ش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36o799 حمد حسن|لعزيز |م صبــــرى عبــــد|حل| عه مشتـــهر|زر

893926 د |مل حم|حمد صفوتـــ ك| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

475294 م حسن عىل  جمعتـــ|سل|دهم | سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

54299| ك|لمل|سعد عبــــد |ك فرج |رفقه مل دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

42o84| مد|حمد محمد ح|لدين |د |ن عم|يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

329826 وى|لص|ل |م مصطفى كم|هلل حس|منتـــ  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

3|4|88 ن سيد بــــهلول|يمن محمد شعبــــ| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7|6835 ه | لحلو|حمد |حمد |مي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64|8o7 ى عبــــد|ي ى|نور ل|ل|ح محمد |لفتـــ|سمي  شي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

629|32 هيم|بــــر|حمد |حمد |م |بــــتـــس| زيق|لزق|ره |تـــج

|693o9 لدين|رق محمد سعد |لرحمن ط|عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

372o68 ل|فعي محمد هل|لش|عمر وليد  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

7582|3 لم|د سويلم س|مل حم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

44279 لدين سعد محمد|ء |يوسف عل ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

334||9 هد|حمد مج|هد |حمد مج| ى شمس علوم عي 
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4438oo وى حموده|لسيد بــــر|نور محمد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

494|58 ى|لدين يوسف محمد ش|ء |لرحمن عل|عبــــد  هي  سكندريه|ل|حقوق 

97335 ن|م عثــــم|م|ء محمد |رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

6934|o ه ن وى غندور|لطنط|ج  |ني  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|3o63o له سيد حمدي سيد|ه |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

4|9o59 حمد|لمقصود |م محمد عبــــد |هش ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

4|5777 لرحمن|حمد عبــــد |ل محمد |ن جل|يم| لشيخ|بــــ كفر |د|

33o793 ئى مسعد بــــيوم|مسعد ه | معهد فنى تـــمريض بــــنه

8o5787 حمد|عزه محمد عىلي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

824828 لح|ذ محمود محمد ص|مع لسويس|طبــــ 

394o5 هيم|بــــر|حمد محمد |مينه | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

637|4o ى|يمن حسن حس|محمد  ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4|2767 ضل يعقوبــــ|ن مصطفى محمد ف|رو |بــــ طنط|د|

88o734 ى موىس |حمد كم| ل حسي  سيوط|هندستـــ 

546273 ص|لقص|حمد عبــــده |حمد شفيق | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

365784 لرحيم|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد|ن |مرو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

66372 ى عزيز متـــي|يكل |م مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

78|255 مد|لحميد ح|محمود محمد عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

332587 هيم محمد|بــــر|هلل خليل |عبــــد| دين عه مشتـــهر|زر

9o2569 حمد |حمد عىل يوسف | ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

49789| طف عىل رجبــــ|ء ع|رس| تـــربــــيتـــ دمنهور

42652o ى عص|ي م|ألمي  هم|م محمد |سمي  سكندريه|ل|علوم 

|236|8 حمد|حمد محمود |هلل سيد |منتـــ  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

832988 لم|ن محفوظ محمد س|يم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

52222| هيم عىل جوده|بــــر|له مصطفى |ه ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

248o|6 ج |ء محمد محمد ن|سم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4o8878 تـــه|حمد حلىم شح|رتـــ |س |تـــربــــيتـــ طنط

649434 ى عىل عبــــد |ي نوئى|لبــــتـــ|لرحمن محمد |سمي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر
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|4|9o8 لرحمن|عيل فتـــىح عبــــد |سم|لرحمن |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

267o|4 لقوى|ء فكرى محمد محمد عبــــد |شيم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|33485 وى|ل سعد بــــبــــ|نطونيوس هل| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

8o|4o8 ي عبــــد|ء رمض|سم|
لنبــــي|ن حنفى ي|بــــ |د|

|لمنى

5|5956 ن سعيد عقيبــــى|ء محسن رمض|ل| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

84697 لمجيد|حمد عبــــد |ء محمود |رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

856976 مل|لحميد ك|دل عبــــد|م ع|حس ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

6o|957 بــــ ي عزتـــ رسر
ش|محمود مصطفى |حقوق طنط

3|47|4 ى عص|ي ىط|لع|لدين صبــــىح عبــــد|م |سي  ى شمس حقوق عي 

279298  مرع|ء فتـــىح |شيم
ى
لدسوق شمون|نوعيتـــ 

648357 لحميد غمرى|ء سعيد عبــــد|رس| زيق|لزق|حقوق 

62o734 |لعط|ر محمد أحمد أبــــو |لتـــ مختـــ|ه ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

|24532 م عفيفى|كريم محمد حس هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

4o6542 يتـــ عبــــده عمر مصطفى خليفتـــ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7|56|5 لم|د س|لجو|لسعيد عبــــد |مه |س|مصطفى  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|3|75 لهرميل|حمد حسن |سمر  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64393o ي|ء محمد عبــــد |مروتـــ بــــه
للطيف مصطفى ي صىح 

زيق|لزق|معهد فنى

38958 مح رزق رزق|محمود س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|58|2 لسيد شنشن|س محمد |لعبــــ|بــــو |جد |س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5o3ooo ى|وف ء فتـــىحي حسن حسي  سكندريه|ل|عه |زر

6o6|35 لجيد عطيه|أحمد محمد فتـــىحي عبــــد  |صيدله طنط

5|94o3 |بــــو |للطيف محمد |لدين عبــــد |م |ء حس|سن
لسعود

طبــــ بــــيطرى دمنهور

|53449 روحيتـــ عزتـــ سيد محمد هره|لق|بــــ |د|

464|7 ه محمد عبــــد | لمنصف صديق|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

435245 |ش|بــــوبــــ|م |لسل|طه عبــــد| رن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7|2o43 لسحيىل|لد |لمتـــول  خ|ل |مريم جم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

633593 لعظيم|حمدى محمد عبــــد| رن زيق|لزق|علوم 

22244 نه حمدي حسن محمد|ريح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

635946 لمقصود|هيم عبــــد|بــــر|هيم فكرى |بــــر| زيق|لزق|ره |تـــج
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448|47 لنبــــى زقيلح|ء بــــشي  محمد عبــــد|ل| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8537o3 حمد محمود تـــوفيق|د |سع ي|بــــ |د|
|لمنى

||8957 بــــ مدحتـــ يوسف ملك|يه| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

969|3 معوض عىل| طه رض حقوق بــــنى سويف

869435 ء محمود عدلي محمد|ل| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

83o699 رص يوسف محمد|لرحمن ن|عبــــد ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

|34775 عىل حسن خليفتـــ حسن هره|لق|حقوق 

779845 ن مصطفى|خلود مصطفى سليم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

52|9oo وى|لص|عبــــي  عنتـــر أنور أحمد  علوم دمنهور

8486oo د|هيم تـــوفيق ج|بــــر|ء |ول ن|سو|تـــربــــيتـــ 

434243 ق|لمطلبــــ |تـــسنيم محمد يونس عبــــد وى|لشر |نوعيتـــ موسيقيه طنط

|3o234 لد حسن|م محسن خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

769695 لبــــكرى عيد|عمرو وجيه  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

4778o3 لعزيز|ح محمود عبــــد |لفتـــ|م فتـــىح عبــــد |سل| سكندريه|ل|صيدله 

|4o546 لشيخ|بــــل |لدين عىل ق|ح |نس صل| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8||853 ي
سحق|مجدي رفعتـــ | سلفى ره بــــنى سويف|تـــج

462|5 بــــ|لجليل خط|هلل منصور محمد عبــــد|عبــــد هره|لق|بــــ |د|

29273 رص محمد فتـــىحي عرفتـــ|ن ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

36o57o بــــ|لغر|لسيد |مينتـــ مجدي محمد | زيق|لزق|بــــ |د|

45826o لفى|لل|ن |هيم سليم|بــــر|لعربــــى | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

526856 ى محمد نص|ج  محمد |مصطفى ن ر|مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

7oo6|6 د|محمد عهدى رمزى ج لمنصوره|حقوق 

52785| ح عبــــده محمد|لفتـــ|رؤى حمدى عبــــد  ره دمنهور|تـــج

5o26|3 ف محمد محمد |حبــــيبــــه  لسيد|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

3|953o مر|حمد ع|لعزيز |خلود محمد عبــــد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

78979| م حسن عىلي حسن|ن س|جيه عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ 

|54959 زي|لمغ|محمود بــــديع عبــــده | دين ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

867872 ضل|لحسن محمد ف|بــــو|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 
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857289 هيم|بــــر|لحميد محمد حميده |عبــــد ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

475759 ن|لسيد شعل|حمد |م |لسل|لد عبــــد |حمد خ| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

22692o رص محمد نجم|لن|حمد عبــــد| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

54o4| لحمد|بــــو|للطيف |يه فتـــىح عبــــد | لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

35|525 لجليل|مد عبــــد|د ح|منيتـــ عم| ى شمس|زر عه عي 

2|49|o ى حسن|حمد محمد | مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|32|o5 دل عىل عفيفى|يه ع| ى شمس حقوق عي 

446674 ض|لعو|ن حسن عبــــد |حسن شعبــــ سكندريه|ل|هندستـــ 

6o762| هيم محمد جمعه|بــــر|م |أمنيه هش لمنصوره|ل |طف|ض |ري

87o5o8 ري عىلي|لبــــ|ميه محمد عبــــد|س ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

42532o ل عمر|لع|حمد عبــــد |مه |س|ن |رو ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2|6o22 لرسول|لسيد عبــــد|لد محمد |فرح خ ى شمس حقوق عي 

768324 ل|لع|ح محمد محمدعبــــد|ده صل|غ لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

768928 هلل|ء سلىم محمود عبــــد |سم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

696769 ل|لع|حمد عبــــد |ن |لسيد مرو| هندستـــ بــــور سعيد

88o4|o ف صل|محمد  ن |ح رسح|رسر سيوط|طبــــ 

7|98| بــــ|لتـــو|د عبــــد |مه رش|س|بــــسنتـــ  لفيوم|بــــ |د|

637o49 لسميع|ن عبــــد|ج  سليم|هد ن|ن زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|59|52 لسيد سليم|بــــو بــــكر |محمد  ى شمس حقوق عي 

2986|| لحسن|بــــو |هر عمر |لختـــم محمد ط|رس  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

3666|o هر|هيم محمد ز|بــــر|ن |بــــ عثــــم|يه|لرحمن |عبــــد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

58252 هلل|م محمد عبــــد |ء عص|سم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

258974 هلل|حمد خي |هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

42oo87 بــــو زيد|رؤى رسور محمد محمد  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

5o32o6 عيل محروس|سم|هلل محمد عىل |منتـــ  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

84o539 لسيد|ح محمد |لفتـــ|مل عبــــد| ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

25763 م|م|تـــ محمود |ء سيد فرح|رس| ى شمس|د| بــــ عي 
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394o4 هلل رحيم عىل طلبــــه|ئى عبــــد |ه ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7o7o24 لمنسي|ن محمد |تـــه بــــدر|حمد شح| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

844475 ف عبــــد|مي  بــــوزيد|سط |لبــــ|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

562|8 هلل|د |جد ج|لم|حمد عبــــد | |مه بــــ بــــنى سويف|د|

35626o لعزم|بــــو|نور ذىك |عمر  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3382oo ى مدبــــول|محمد محمود ع يد حسي  |بــــ بــــنه|د|

22o787 لشيخ|م |لسل|ر عبــــد|لستـــ|ء عبــــد|لىمي ى شمس|تـــج ره عي 

439988 خلود سعد بــــدير يوسف لشيخ|بــــ كفر |د|

9o|6o7 ن |لسيد عمر حس|هبــــه  ج|طبــــ سوه

878343 لسيد حسن  |سلىم مجدى  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6||5oo ق|ن طه محمود |نوره وى|لشر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4o834o هيم محمد نوفل|بــــر|محمود فتـــىح  |بــــ طنط|د|

457|2 در|لق|س عبــــد |مريم يشى عبــــ هره|لق|ره |تـــج

8o4786 عيل|سم|عيل محمد |سم|مل | ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

6o8953 ن فهىم عيس حسن|عمر رمض ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

768863 لسيد تـــوفيق|د |معتـــز عم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

9|2489 لدين  |ل |حمد كم|محمد محمود  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

32|3|3 مل محمد عىل|حسن ك ى شمس|تـــج ره عي 

534o42 مصطفى محمد محمد درويش مصطفى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52o3| هدير محمد محمد مغيبــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

225936 لص|د|بــــشوى ج| لربــــ بــــخيتـــ كي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

75772o د|لسيد عي|طف |ء ع|ل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4|998o لمرغنى|كريم يحن  محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

92||34 م |لعربــــ تـــم|م عز|ن تـــم|نوره ج|عه سوه|زر

83735o زم|لمحسن مل|حمد عيسي عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8|4782 رجبــــ حسن محمد| مه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

2274|2 ف صديق عبــــد|كريم  لغنى|رسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

3|4436 عيل|سم|فرج محمد فرج حسن  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

622977 لعيله|بــــو |د |حمد ج|حمد |ر |عم ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

256|6o در محمد نجوم|لق|محمد عبــــد ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى
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339348 ج|لح|مل محمود |ح ك|مل صل|ك |بــــنه| هندستـــ شبــــر

36o384 وى|لرص|هلل محمد |لد عبــــد|عبــــي  خ |نوعيتـــ بــــنه

69237 ف حسن ر|بــــ  |يه| تـــبــــ|رسر لفيوم|حقوق 

5o|68 هلل|تـــه فتـــح |م شح|يوسف عص |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

78|253 هيم|بــــر|لعزيز |محمود رجبــــ عبــــد  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

8|o76| |ن عط|ح زيد|يدي صل|ه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

34827o لحميد|حمد عبــــد|لح |ر ص|من |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

876898 ى عىل عبــــد|ي رون  |لرحيم ه|سمي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

7o6737 لعدوى|مح فتـــىح عىل |عىل س لفيوم|هندستـــ 

27|672 هيم يوسف|بــــر|ن سمي  يوسف |يم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9o73o6 هلل عىل |د |عيل ج|سم|ن |نوره ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9o4o82 هيم محمد |بــــر|مل |م ك|سه ج|بــــ سوه|د|

45347 ى محمد محمود محمد|ي سي  هره|لق|بــــ |د|

496846 غ|لصبــــ|لعزيز يوسف |م يوسف عبــــد  ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

7o79o6 لجليل|يه محمد مكرم عبــــد | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

78o6|| ى|لمجيد |ء مصطفى فضل عبــــد|ل| لمسي  زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

42866 فع|مسعد محمد ش| دين سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

675o73 بــــيل|د وليد نرص نرص ق|زي لمنصوره|هندستـــ 

83646 محمود رجبــــ فتـــىح عىل معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

836868 ى|لل|ن عبــــد|محمد عمر ه حسي  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|233|6 لرحمن محمود|ن يوسف عبــــد |نوره ى شمس|تـــج ره عي 

45|735 ز|لقز|لحسن |بــــو |هيم مصطفى |بــــر|محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

8o239 لحميد|لسعود محمد عبــــد |بــــو |محمد  هره|لق|حقوق 

85293o ي محمد ف
عيل|سم|روق |مصطفى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

25|636 لصعيدى|محمد محمود طه  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

25547 لغنى سيد|رس عبــــد |ن ي|نور ى شمس| لسن عي 

|73968 مد|ه ح|لل|محمد منصور عبــــد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

|52929 حمد محمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

353oo6 لسميع جمعه عىل|حمد عبــــد| |بــــنه| هندستـــ شبــــر
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|49278 ي |عبــــد 
حمد|لرحمن محمد مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

247596 لسيد|للطيف عطيتـــ |لرسول عبــــد|حمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4976o7 لحميد|م رشيد يونس عبــــد |نىه عص تـــربــــيتـــ دمنهور

3473o5 تـــى|لزي|حمد محمد |عمرو | دين ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

694383 لدوبــــى|هيم |بــــر|هيم سعد |بــــر|طمه |ف |بــــ طنط|د|

9o62o2 لرحيم |محمدفهىم عبــــد| لبــــن|ذ حسن |مع ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

4562o2 حمد عىل نصي |هنده منصور محمد |ش ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

27665o ق|لسو|عيل |سم|لسيد | |يمنى رض ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|54568 هيم محمد|بــــر|حمد محمد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|67547 در طلبــــه|لق|رس محمد يشى عبــــد |حمد ي| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

8o35o4 ى كر|نبــــيل يوسف ش| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

273|87 ن محمد| لوف|محمد أبــــو| مي  ن|حقوق حلو

767oo| حمد سعيد محمد بــــلحه|مصطفى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

48|39o هيم|بــــر|لحسن محمود حسن محمود | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|3|46 ي فر|لرحمن ه|عبــــد
ج عىلي|ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

|57|55 ى |نىح  خ| ى|لد حسي  حمد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

849857 ى محمد ندي محمد حسي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

25o5o6 ع|لبــــي|هلل |لسيد عبــــد|ء |رس| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|3336| ورى محمد|ل مغ|لدين كم|م |حس حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

5|3o|6 لزعويىل|هلل |هلل فوزى عبــــد |سعيد عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

86o25o لس مجدي نرص متـــي س|كي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

8|5o3o حمد|حمد |ن |ل رمض|م| ره بــــنى سويف|تـــج

833o86 ين صفوتـــ لمعي حبــــيبــــ
رسر ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|

ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

794|4 وق حس س|لدين عزتـــ عبــــ|م |رسر ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

858578 لس عم ي|كي 
د فوزي تـــفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

|46|53 ين حسن محمد حسن شي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

444446 حمد جلو|سعد محمد |بــــسمتـــ  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

83256 حمد مليىح |ل |ل جم|نه |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ
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3242|5 محمد بــــدير محمد عىلي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

276656 ح مصلىح خي |لفتـــ|هدى عبــــد لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

9o7652 ن  |لسم|لضبــــع |حمد |هلل |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

3|4|45 لمقصود|يوسف محمود سعد عبــــد لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

68993| دو|مريم محمود فرج محمودعىل ج لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|5622 ن|لدين محمد سليم|ء |حبــــيبــــتـــ عل ى شمس|تـــج ره عي 

635542 لعزيز|لعزيز فريد عبــــد|ندى عبــــد زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

775754 ى محمد بــــدر|محمود سمي  عبــــد  ن|لمعي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

46432o بــــر شنوده|د شنوده ص|ميل لمنصوره|حقوق 

62686o لعوضى|لحليم |لحميد عبــــد|بــــ عبــــد|يه|هلل |منه  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|28393 لد شوكتـــ مصطفى|مصطفى خ |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

|4339 ف محمد محمد|نىه  رسر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

26o992 لدقوئى|لحميد |لمنعم عبــــد|ره عبــــد|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|35727 لسيد|مريم عربــــى حسنى  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

3|2929 هلل|لسيد عبــــد|لد |ر خ|من ى شمس|تـــج ره عي 

775992 هيم|بــــر|بــــ محمد |لوه|مل حلىم عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77282 ى ى محمد حسي  محمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

222o85 حمد|يه محمود محمد | ى شمس|تـــج ره عي 

4627o5 لسيد محمد|هر محمد |محمد ط لشيخ|بــــ كفر |د|

324568 لمعىط|ل عبــــد|حمد محمد كم| ى شمس هندستـــ عي 

78o74| شور|محمد محمد عطيه ع| نور زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

524637 لمجيد مخيمر مبــــروك|حمد مسعد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22o437 طف حسن|م ع|محمد عص هرتـــ |لق|تـــمريض 

647423 هيم|بــــر|حمد |لسيد |محمود  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|6454 ر|لنج|ء سمي  فتـــىح |سم| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

363454 ي|ن
ى
ي دسوق

دين محمد حسنى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

73554 وري|لمغ| |ن عط|عزه شعبــــ لفيوم|بــــ |د|

3399o9 هر حسنى نوفل|حمد محمد ز|هر |ز زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر
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88o469 دق |لص|مصطفى عىل مرغنى  سيوط|حقوق 

675o9| ى|بــــ م|لد محمود محمد سل|م خ|كي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

679674 لغنى|حمد عبــــد |محمود سيد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

84o769 يم عىلي|لد|معتـــز محمود عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

|72|53 لحميد محمود|جر مصطفى عبــــد |ه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o|2o7 عمرو جمعه عبــــده مصطفى زيق|لزق|طبــــ 

78o6o حمد|لغنى محمد |طف عبــــد |حمد ع| تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

49487o يد|هلل ف|محمد عبــــد | محمد رض ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8494| لعظيم عبــــد ربــــه|بــــتـــ عبــــد |محمد ثــــ بــــ بــــنى سويف|د|

886978 فظ |لح|فظ سيد عبــــد|نشوى ح سيوط|ره |تـــج

865|74 ي بــــشي  عوض|لر|ندي عبــــد
ضى ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

355|o| هيم|بــــر|لحميد |حمد عبــــد|ر |من ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o7235 ذل|لش|د |لجو|يمن عبــــد |بــــسنتـــ  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

|23985 ى|ن و|رو ئل فوزي حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

696|o6 حد محمد شعيبــــ|لو|لحميد عبــــد |سميحه عبــــد  لمنصوره|حقوق 

864323 بــــ|لوه|لرحيم عبــــد|ن عبــــد|يه زهر| سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

82|24 دتـــ محمد قرئى|محمد حم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3673o5 هيم|بــــر|د محمد |حمد فؤ|ندى  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

6|47o2 لسعيد شقيم|طف |ضىح ع |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

8o9964 محمود عىلي حسن مرعي عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4|5o9o لعزيز محمد متـــولي|ء سعد عبــــد |أل ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

9|o|93 لمسيح مجلع |فتـــ عبــــد|جون ر دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

69554o لسعود|بــــو |ر سيد محمد عوض |من لمنصوره|علوم 

482|39 لسيد هريدى|يوسف محمود عبــــده  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|43862 ج  محمود محمد مرىس|مصطفى ن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

335796 حمد|حمد |لسيد |د |جه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

247474 لمعبــــود|لحميد عبــــد|مصطفى صبــــىح عبــــد لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

253365 ره|لحميد محمود عم|يه عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5o7679 ي
حمد خميس كعموش|محن  | دئى ط|معتـــ دمي|علوم ج
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86578o ي | نور
حمد محمود|مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

497726 لح|آيه سعيد محمود ص بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

424756 ن|د أحمد عثــــم|ء فؤ|مز عل|ر سكندريه|ل|عه |زر

879o38 ره مصطفى محمد سيد  |س سيوط|تـــربــــيتـــ 

|386o7 مجدى صموئيل حبــــيبــــ| مونيك هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

342859 ى عبــــد|ليىل سعيد  ر|لحميد نص|مي  ى شمس علوم عي 

697674 هيم|بــــر|ن |بــــ محمد رمض|يه|ء |ل| لمنصوره|ره |تـــج

62o|66 رى|لهو|مصعبــــ عبــــده حمزه  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7o2o28 ط|لبــــل|كريم حمدى محمد محمد محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

82|886 رس يونس سنوىسي|يونس ي ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

32|996 دى محمد عجىم|دتـــ محمد بــــغد|غ وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

75|24| نيس متـــري|د |عم| ندر|س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

759897 ر مصلح محمد عىل موىس|من لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

2|76|2 هيم بــــدوى|بــــر|م |م هش|حس هره|لق|ره |تـــج

33649| ئى خليل عبــــده خليل|ه| رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

77722| هيم|بــــر|لسيد |لمنعم |ء عوض عبــــد |سم| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

778492 ى عبــــد |ي لم|هلل س|لرحمن عبــــد |سمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

335374 حمد|حمد |ء نوح |رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

||9696 حمد|روق |هر ف|لرحمن بــــ|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

8853oo ده |دى زي|مه ن|ره سل|س سيوط|تـــمريض 

524755 لعزيز|لعزيز سعد عبــــد |سعد عبــــد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

636877 ن نبــــيل محمد خرصى|يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

223665 لد محمد عىل|نىه خ ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

682763 عبــــده محمد| ء رض|ول ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

485945 لمقصود|لمقصود صبــــىح عبــــد|ن عبــــد|رو سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

322455 يف عبــــد|ف لرحيم محمود|طمتـــ رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

753o62 لعزيز|لبــــدوي محمد عبــــد |لسيد |محمد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|6395| محمود سعيد جمعه محمد حموده ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

25846 لعزيز سيد|م عبــــد |مروه س هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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63746o حمد مصطفى|لسيد |لحميد |يدى عبــــد |ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

56233 هلل محمد|دل عبــــد |ء ع|رس| بــــ بــــنى سويف|د|

37o22| هلل|بــــ |لدين محرم ذىك ج|حمد مىح | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

32372| زى|ح حج|لفتـــ|يمن عبــــد|نور  ى شمس|تـــج ره عي 

257|4| لحميد عطيه أبــــوشنيشن|جر عبــــد|ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

333243 ف |ره |س لسيد عىل فريد|رسر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

836497 هلل|ن عبــــد|حمد عىلي|عمرو  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

695985 هر|س ز|حمد عبــــ|حمد محمود | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26|26o للطيف|رص محمود عبــــد|م ن|بــــتـــس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|762 ى|مه |بــــسمتـــ محمد سل مي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

35386 ن عرفه|شعبــــ| ن زكري|يم| هره|لق|هندستـــ 

33564o يتـــ عزتـــ رجبــــ نجم| عه مشتـــهر|زر

6|669| |غ|ل|حمد |حمد |ر |من ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

22623 د|لجو|لسيد عبــــد |حمد |د |لجو|حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8o27oo حمد|ل عىلي |ء جم|ول ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

48o775 ج |لمنعم رجبــــ محمد بــــلتـــ|فرحتـــ عبــــد تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

45o3|7 ر|لجز|هلل عيد عيد |عبــــد |ضتـــ طنط|علوم ري

63935o لم|حمد س|لم |ل س|م جم|سل| زيق|لزق|هندستـــ 

65333 لمنعم|متـــ يشى عبــــد |س|محمد  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

254|74 ف صل|م |ريه لصعيدي|ح مرىسي |رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

692577 لبــــيىل|لعزيز |لبــــيىل عبــــد |ن |حس| |عل لمنصوره|عه |زر

522|6| لمرصى|لمطلبــــ محمد |رقيه حسن عبــــد ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

488o|4 ك|لمل|ج  عبــــد|يمن ن|ج  |ن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

657o8 حمد محمد روبــــى محمد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|77o|8 هيم|بــــر|لسيد |لد |م خ|هش ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

5|3765 ل|لج|للطيف |ل عبــــد |أحمد جل زيق|لزق|عه |زر

6o|4|o ه ع| لسكرى|دل حسن |مي  |تـــربــــيتـــ طنط

42|2|3 بــــر|لعليم ج|ئى  عبــــد|حمد ه| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

847837 س|مريم طنيوس نظي  غط ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 
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3|7398 يف محمد مصطفى  لففى|محمد رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

857887 ي محمد عىلي عبــــد
م|لسل|مصطفى ي|ره |فنون جميله عم

|لمنى

339755 |لش|دى عبــــد|له|م عبــــد|منيتـــ س|
ى
ق ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

7o2o4o ى سيد |محمد ط |در |لق|حمد عبــــد |رق حسي 
ر|لنج

ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

63756 لنبــــي محمد رزق|رص عبــــد|محمد ن لفيوم|عه |زر

89524 لنوبــــى حمزتـــ|دى |له|محمد عبــــد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

7558o3 حمد محمد|زينبــــ محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

68|529 لجوهرى|لد محمد محمد |جد خ|م لمنصوره|بــــ |د|

4o4|6 هيم محمد|بــــر|حمد محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o4752 ء خليفه محمد متـــول |سم| ج|بــــ سوه|د|

774768 هيم|بــــر|دهم محمد عىل محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

2393o7 ل حسن محمد عطيه|رحمه جم د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

45694 ى|ل عىل حس|ضىح جم ني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

442766 خلود حشمتـــ محمد عىل يعقوبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|2o3o| حمد|ح زينهم |ريم صل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

363368 ن|حمد عىل رضو|عىل  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

23|78 عىلي عىلي محمود عىلي |حقوق بــــنه

||9656 لسيد محمد|لد |سلىم خ ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

879o32 بــــ محمد محمد |يه|معتـــز  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

257|28 ى شعبــــ لحبــــيسر|حمد |ن |نفي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

463247  رجبــــ سيد|لشو|هدى 
ى
حمد|دق لشيخ|بــــ كفر |د|

5|9772 وى|لحفن|لحليم |لعزيز عبــــد|مريم صبــــرى عبــــد معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

25o484 مه محمد حميده|س|هلل |منه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|8827 ى عمرو |ي حمد عمر|سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

254|94 ز|لمع|ح محمد محمود |هبــــه صل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

3476o7 لعزيز شلبــــي|سمي  حسن مرىسي عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

7o37o حمد جوده|محمود حسنى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|53298 د محمود|ء عىل فؤ|ل| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

879|2 مه محمد حسن|س|لرحمن |عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -
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759387 هدير حسنى فتـــىح محمد لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

485439 لدين عطيتـــ|ل |رودينتـــ محمد جل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83o|6 عيل|سم|فتـــ محمد |مروه ر لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

8399o ئى مصطفى|حمد محمد نعم|محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

48745o لسيد محمد|يوسف محمد تـــوفيق  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

686399 لغندور|لسيد حسن |ل |نديم رؤ لمنصوره|بــــ |د|

6|3698 ي س|
ن|لم|حمد صبــــري متـــول مصطفى |بــــ طنط|د|

265993 ن|حمد وليد محمد عزتـــ زىك سليم| |ره بــــنه|تـــج

92o595 ه ش| حمد عىل  |ذل |مي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

823942 ى|رص فهىمي |لن|لرحمن عبــــد|عبــــد مي  ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

|22|98 عىل محمد عىل سعد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

2|959 لسعود|بــــو |متـــ |رق سل|درتـــ ط|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o6279 م|م|ح فتـــىح |ن صل|نجو سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

33o834 هيم|بــــر|ح عىل |مصبــــ| ند |حقوق بــــنه

365747 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|لد |خ ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

34989| هيم|بــــر|هلل |ء عىل عبــــد|شيم زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

2928| لونيس عىل|يوسف محمد عبــــد  ى شمس علوم عي 

628535 حه|لسيد رص|زى |حمد محمد مغ|محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

643967 ي 
لمقصود|لسيد محمد عبــــد|مصطفى زيق|لزق|ره |تـــج

349o89 لرحمن|ء محمد سعيد عبــــد|سم| ى شمس علوم عي 

33|4o2 |لش|بــــر عبــــد|حمدى وجيه ص
ى
ق زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

42748o ي عوض |عبــــد 
ي مصطفى

|هلل |لرحمن بــــسيوئى
هيم|بــــر

|ره طنط|تـــج

4856o9 حمد دهبــــ|حمد حسن |منيتـــ | سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

26o652 لعزيز|م منصور عبــــد|ريم س |ن طنط|سن|طبــــ 

426439 ء مرىسي محمد محمد يوسف|ول سكندريه|ل|علوم 

529o65 هلل|حمد قدري عىلي عبــــد|محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

6|9452 ن|ن محمد فهيم رشو|مروه رشو ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

442964 ى محمد|لسيد ش|بــــ |يه|ن |نوره هي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4353o5 ده محمد حسن عىل عىل من|غ لشيخ|طبــــ كفر 
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788|o9 هيم|بــــر|رثــــ |لو|ريم محمود عبــــد عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8o82|| ي طلبــــه|ء جم|شيم
ل مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

7665| ي |يوسف محمد 
ي|لمصطفى

ي مصطفى
ى
حمد صدق كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

627|74 هر مفيد سليم محمد يسن|سم زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

633887  |عمر 
ى
حمد|حمد شوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

9o744o حمد محمد |زم |د ح|زي ج|ره سوه|تـــج

834o9o تـــ سعيد|ل شح|لرج|ء عبــــد|شيم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

764927 بــــوزيد|رس محمد |سميه ي ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

423988 لسيد عىل خليل|لسيد |هلل |منه  سكندريه|ل|علوم 

|384|3 ن مصطفى|مريم مصطفى عرف ى شمس|د| بــــ عي 

254oo2 ى |محمود  ىس|لعبــــ|حمد حسي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

865|o4 ى|بــــر|حمد محمود | هيم حسي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

4|9495 ي 
ف |فيفى ف |يمن رسر لدين|لدين رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

92o554 هدى محمد محمود درويش   ج|بــــ سوه|د|

|6o822 لرحيم|ن عبــــد |محمد حسن عثــــم |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

63ooo يف ن دق محمد|جح ص|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

83|785 شه|حمد بــــ|لرحمن محمود |عبــــد |نوعيتـــ قن

76|837 بــــر حسن|رق ج|ط| دين لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

9o6793 ء محمد فتـــىح محمد |لزهر|طمه |ف ج|طبــــ بــــيطرى سوه

432|94 ه صبــــىح | وى|لتـــل|لسيد مصطفى |مي  |بــــ طنط|د|

898773 لسيد محمد |م رجبــــ |ريه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7o524 حمد نوفل|ء محمود |دع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

82978 حمد|حمد |طف |حمد ع| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

3|9847 حمد محمود حنفى بــــيوم|رقيتـــ  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

765|7o لفى|ل|رق حسن حسن |لرحمن ط|عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6o46o5 لحنفى شكيل|لسعيد |هبــــه مجدى  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

37476 موئى|لسل|هلل |حمد محمد عبــــد | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

56262 م|لسل|شم عبــــد |ء عىلي ه|شيم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

||9793 فىل سمي  ذىك فليفل|بــــ ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ
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|229o7 ورى|ر مغ|لستـــ|ء عبــــد |ندى عل هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

25|||8 دل سعيد حمزه|محمود ع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

84o5o ي|ر
بــــو بــــكر|بــــكرى جوده | ئى لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 

سويف

9o6|95 حمد |محمود محمد جبــــريل  ج|بــــ سوه|د|

7o|6|5 سعد|لمسيح |يفل مني  وهبــــه عبــــد |م زيق|لزق|صيدله 

68o322 ن يونس عىل محمد|زم شعبــــ|ح لمنصوره|بــــ |د|

68o43o ى  ى |حسي  ل|لع|حمد عبــــد |حمد حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

638|53 حمد محمد نوح|طمتـــ فتـــىح محمد |ف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

269545 ى عبــــد|ه لصمد|يدى رجبــــ غريبــــ حسي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

325684 عيل|سم|عيل عىل |سم| |مه ى شمس| لسن عي 

|34o36 لمجيد|ل معوض عبــــد |يوسف جل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

784283 ء محمد طه حسن طه|لشيم| زيق|لزق|بــــ |د|

265487 لمنعم شعيبــــ|محمود محمد عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6o|897 تـــ|لسيد بــــرك|ء عمر |ول |تـــربــــيتـــ طنط

|68636 ف سعد غريبــــ فهىم|زينبــــ  رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

34|229 لرحمن مصطفى|حمد محمود عبــــد|محمد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

2|5852 ى مل سعد|نسيم ك| مي  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

|29o67 لعزيز|لحليم عبــــد |لحليم محمد عبــــد |عبــــد  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

857|92 ء محمد|فعي عط|لش|روضه محمد  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

48658| ف ع| دل محمود محمد غنيم|رسر لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

6949|5 بــــ|عيل كس|سم|هيم |بــــر|ء حمدى |رس| لمنصوره|صيدله 

7o||46 ظه|بــــ|ر عىل |ح نص|محمد صل زيق|لزق|بــــ |د|

89o443 لس ن يوبــــ |دى فتـــىح |كي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62o732 هيم|مر إبــــر|جر محمد محمود ع|ه ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

757328 لسيد محمد عىلي|محمد محمود  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

489|57 تـــ محمد عبــــد  لمجيد|ح عبــــد |لفتـــ|ني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

678|92 شور|ندى سمي  صبــــرى ع لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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773|72 ى خ| لرحمن|لحليم عبــــد|لد عبــــد |لحسي  زيق|لزق|هندستـــ 

44o|24 ي|حمد |لحليم |هلل محمود عبــــد|منه  لزهي  لشيخ|بــــ كفر |د|

58oo4 ي معوض غريبــــ عبــــد
ح|لفتـــ|مصطفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

842589 هر حسن|لط|م |عمرو حم ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

236998 لدين|بــــ |لكوم شه|ح |لفتـــ|مريم محمد عبــــد ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6847o9 وى|لشن|مر محمد |محمد ع سيوط|هندستـــ 

354395 مد|ملك محمد فكرى ح هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|7868| |لبــــ|طف محمد عبــــد |حمد ع|
ى
ق |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 

ريتـــ|إلد

4o5348 د|لمهدى محمد مر|حمد |طمه |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o5738 لعربــــى عوض محمد عىل|محمد  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

256459 ى حسن ط يل|حبــــيبــــه حسي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

83955 لسيد|د|كر ج|كرلس ثــــروتـــ نعيم ش بــــ بــــنى سويف|د|

2628o2 ى|بــــر|عمرو محمد موىس  هيم حسي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

3642o4 د محمودمحمد|حمد رش|لرحمن |عبــــد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|72599 ء مجدي بــــدوي محمد|سم| سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

8298|9 هيم|بــــر|لكس صموئيل |دير |بــــ| |نوعيتـــ فنيه قن

5|o93| شور|هيم ع|بــــر|لمنعم |هيم محمد عبــــد |بــــر| عه دمنهور|زر

|894o يف سيد حسن يمنى رسر ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

325|95 حمد عىل خليل|ح |مصطفى صل ى شمس|زر عه عي 

69o86| ي
سميح سنوىس موىس محمد| دئى لمنصوره|ره |تـــج

779o25 لمحسن منصور محمود|مريم عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4868o5 هلل مسعود حويل|رص عبــــد|محمد ن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

69422  محمد|لبــــ|هبــــه عىل عبــــد
ى
ق لفيوم|علوم 

76|857 لمجد|بــــو |لمجد محمد |بــــو |مروه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

5839o هيم جوده|بــــر|ر حسن |زه| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

4792| حمد|در محمود |لق|هلل عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|23o3 دى|بــــدير حمدى بــــدير عبــــ |هندستـــ طنط
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45|8o9 |لعليم محمد |لعليم محمد عبــــد|محمود عبــــد 
لبــــلكيىم

لشيخ|هندستـــ كفر 

|8o47 ي
لسيد بــــيوم عطوه|حمد | |دئى هره|لق|ره |تـــج

632884 عيل حسينى|سم|هلل محمد تـــوفيق |عبــــد | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

488889 ى محمد|ن در بــــدر حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

338665 ي|ر
ى |دتـــ |حم| ئى لسيد|لسيد حسي  |صيدله طنط

49556| لعبــــد|مصطفى محمود محمد محمد  بــــ دمنهور|د|

86o66 ن|حمد شعبــــ|ن |حمد شعبــــ|بــــ |شه ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

335758 هيم|بــــر|ح حسن |ء صل|رس| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

87956| حمد |م |لسل|لحليم عبــــد|ن عبــــد|يم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

63485 هلل|ج  حسبــــ |حمد ن|م |سل| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

8|7666 ي|بــــر عبــــد|ل ج|محمد جم
لغنى لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2|96|9 ه عبــــد هلل|ن عبــــد|هلل سليم|ني  ى شمس حقوق عي 

445823 ل|لسيد محمد بــــل|لسعيد |رق |ط ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

9|89o2 لرحيم محمد |هيم عبــــد|بــــر|ء |سم| سيوط|تـــمريض 

6|583| م|لد محمد سيد عض|خ ط|ر دمي|ثــــ|

78|677 محمد محمد يوسف| دين لمنصوره|حقوق 

6372o4 م|لسيد تـــم|حمد عىل |ل |محمود جم زيق|لزق|ره |تـــج

525oo| ن|لسيد عثــــم|ن محمد |محمد شعبــــ ط|بــــ دمي|د|

857|57 هيم عيد محمد|بــــر|طمه |ف سيوط|ره |تـــج

44592| يح|لس|هيم |بــــر|حمد صبــــىح محمد | سكندريه|ل|ره |تـــج

|5389| لحميد عىل|لدين عبــــد |ء |حمد عل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

339o83 م|م|هيم |بــــر|ل |رتـــ كم|س |نوعيتـــ بــــنه

|64647 ن|لدين بــــدر|محمد صبــــرى نرص  هره|لق|ره |تـــج

678559 لسيد|ء فتـــىح عبــــده |حمد عل| |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

48492| فظ|لح|لدين خميس محمد عبــــد|ء |مصطفى عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44o27| لمعىط|لسيد عبــــد|لسيد محمد |يه | |حقوق طنط

4o3396 بــــ|ر يحن  سعد محمد شه|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

632553 لبــــطل|ن محمد محمود |نور زيق|لزق|ره |تـــج
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5|4o78 لنقيبــــ|ره حسن محمد مصطفى |س سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

296|o8 لح محمد سيد|لح محمد ص|ص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

786378 تـــ|هيم بــــرك|بــــر| هيم |بــــر|رق |حمد ط| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

73543 لسميع|لسميع فرج عبــــد |ره عبــــد |س لفيوم|بــــ |د|

32o|o3 ى ئيل|يق شنوده ميخ|ف| مي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

|39676 لعزيز|حمد عبــــد |محمد | ند ى شمس|د| بــــ عي 

6|o733 لطوجى|ن |ن رمض|نشين رمض ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o7829 للطيف|لمنعم عبــــد|در عبــــد|لق|ره عبــــد|س لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9|9469 حمد  |لعزيز |حمد عبــــد|شهد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|6686 ي عبــــد|ن
ن عطيه|عثــــ سليم|لبــــ|ديه عفيفى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|59597 لسيد سعيد محمود| |نور ن|بــــ حلو|د|

|56263 ن|لعزيز زيد|حمد عبــــد |ح |عمر صل ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

285498 ليىل ربــــيع صبــــرى خليفتـــ بــــكر ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

83||4 لرحمن|لدين سيد عبــــد |م |حمد حس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|3|o93 ىط|لع|حمد محمد فتـــىح عبــــد | ى شمس حقوق عي 

698538 هيم عىل|بــــر|ل |هيم كم|بــــر|مل | لمنصوره|طبــــ 

43|o4| هلل|د عوض |م حم|م س |نوعيتـــ طنط

345265 حمد محمد|لدين محمود |د |عم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

528746 لروم|لجىل |حمد فكرى عبــــد | لمنصوره|حقوق 

632484 ل محمد|مروه صبــــىحي كم زيق|لزق|بــــ |د|

||5|88 روس|سك|ئيل ميشيل ملك |مهر هره|لق|علوم 

|5737| ه ن رص محمود مصطفى|ني  هره|لق|حقوق 

6|2|64 تـــه|در شح|لق|مد محمد عبــــد|محمد ح تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

3o||2 ن|لدين مصطفى سليم|م |كريمه حس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

886384 د يوسف بــــقطر |نوبــــ ميل|بــــ| سيوط|تـــربــــيتـــ 

8584|| هلل|لحليم عبــــد|حمد عبــــد|خلود  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|24384 ف  مر|لدين ع|فرح عىل رسر ى شمس|تـــج ره عي 

7o689o لعز|بــــو |لسيد عيد |محمد سعد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

792o6| لسيد|هيم محمد |بــــر|لسيد |يه | ج|بــــ سوه|د|
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5|6446 لمرصي|لسيد عوض |ء |ل| طبــــ بــــيطرى دمنهور

43|234 م|م محمد عل|لدين عل|حبــــيبــــه عز  |عه طنط|زر

6|oo54 لسيد عبــــده ضهر|ء |هن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6394|7 ل|لع|لسيد عبــــد |هدى محمود  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

856727 سط عطيه خليل|لبــــ|جده عبــــد|م ي|بــــ |د|
|لمنى

644786 لسيد جوده|م |مروه عص |بــــ طنط|د|

887728 لح  |ء غندى طلعتـــ ص|صف سيوط|ره |تـــج

6oo536 حمد وجيتـــ محمد مصطفى محمد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

768977 لرحمن|حمد عبــــد |ء شفيق |شيم عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

8247| هيم محمد|بــــر|لح |ره ص|س هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

8o5644 حمد محمد|د سيد |جه ي|بــــ |د|
|لمنى

|66995 هيم|بــــر|ء فتـــىح سعيد |لزهر|طمتـــ |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

52794 ى محمد عيد |ي هيم|بــــر|سمي  بــــ بــــنى سويف|د|

|5|866 ن|ل سيد سليم|طف جم|عو هره|لق|بــــ |د|

8768o9 ك |لمل|د عبــــد|مريم يشى فؤ سيوط|تـــربــــيتـــ 

|554|o وق  لسيد مرىسي|لسيد |رسر ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

5o272 ف حس|حسن  ى محمد|رسر ني  ره بــــنى سويف|تـــج

236285 بــــى|مبــــ|ل|رق محمد عىل |منيه ط| ى شمس| لسن عي 

23o67o ى س|ى غط|سكندر بــــش|رمسيس | مي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

625|65 لعزيز|م محمد أبــــو بــــكر عبــــد |سندس حس زيق|لزق|حقوق 

756472 روق محمد|حمد ف|م |سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

86346| ي رفعتـــ سليم| ن عىلي|نىح  ن|سو|حقوق 

686327 حمد|سيد عمر شندى  ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

6o|6o9 لجخو|لبــــىهي |صف |هبــــتـــ ن |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

255943 نوئى|لبــــتـــ|حمد عنتـــر معوض | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

689783 هلل|زى فتـــح |لمغ|در |لق|فوزى عبــــد | رن لمنصوره|حقوق 

|47557 ع|هلل رف|ن عبــــد |عمرو شعبــــ ن|علوم حلو

|26o23 ن لمنعم|مصطفى محمد عبــــد | مي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

33|948 محمد سعيد سعيد سعد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

3|9636 لحميد|عىل عبــــد| يمنى رض ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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8o5722 يز محمد محمد|محمد ف سيوط|حقوق 

255544 نور دبــــدبــــ|ن |حمد رمض| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

775449 لم|لحميد عيد س|م حسنى عبــــد |حس زيق|لزق|طبــــ 

64|274 حمد|لحليم |لحليم محمد عبــــد|رفيده عبــــد زيق|لزق|نوعيتـــ 

77482 حمد رجبــــ عىل|كريم  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

47543 لمجيد|لحميد عبــــد|كريم محمد عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

|32545 د محمود|لجو|مريم كرم عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

24o62| |حمد ند|لسيد محمد |لرحمن |عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

23|579 ى عىل|م حسن |محمود حس مي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

788366 حمد|لح |ء محمود ص|ل| لسويس|معتـــ |علوم ج

6|8967 ى |س بــــوعبــــده|ره محمد حسي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

775584 ل|لد|د عىل جوده |زي زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

676o| د عيد محمد عبــــد ربــــه|جه لفيوم |تـــمريض 

257357 ئى|لعن|حمد |س نرص |ين| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

5364o8 ف محمد صديق|سلىم  رسر عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

42o263 لحديدى|ل |لسيد غ|لمطلبــــ |سلىم عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

786582 لحليم|لرحمن محمد حسنى عبــــد|عبــــد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

33o9o4 ى رجبــــ عبــــد|ي هلل عفيفى|سمي  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

69593o ل|لرج|بــــو |لسيد |ئى |ليم|محمد حمزه  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

63o|26 ن|محمد صبــــىح محمد شعبــــ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

226|3| كريم عمرو صفوتـــ حسن لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|4446| ى محمد عىل| حمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

4o8869 حمد زلط|ء فتـــوح |رس| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

92356 يف ط  |لش|رق عبــــد |رسر
ى
حمد|ق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o7989 لقوئى|ده |ء محمد محمود رسور حم|رس| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

499644 لحنتـــوش|ل محمد |لد جم|خ| رويد ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

845o96 حمد كريم|كريمه سيد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

624|42 ي عبــــد |عمرو ر
لي|لد|زق محمد |لر|ضى ط|معتـــ دمي|علوم ج
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28484 مه سمي  حسن|س|سمي   ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

786334 ه عبــــد | لسيد حسن مسعود|بــــ |لوه|مي  زيق|لزق|حقوق 

483|o بــــ|لوه|طمتـــ عىلي موىسي عبــــد|ف ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

359246 لس شح تـــه شكرى حكيم|كي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

233429 ي|حمد |لدين سيد |ح |ندى صل
بــــينى لشر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|4625 م محمد محمود |ل س|من سيوط|علوم 

75|578 لسيد محمد مطر|لسيد |محمد | ربــــ بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

684372 لم|لم محمد س|مد س|حمد محمد ح| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

322o|7 يشى حبــــيبــــ لبــــيبــــ| دون|م ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7|o644 حمد حسن محمد نجم|هدير  لمنصوره|صيدله 

648894 لعظيم عبــــده محمد|م عبــــده عبــــد|بــــتـــس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|48254 مه|ن محمد سل|يه محمد رمض| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

7|6773 ندى|لمع|لسعيد محمود |محمود  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

692856 ز|لدرينى نبــــيه محمد بــــ|ل |س لمنصوره|بــــ |د|

6427|o حمد|ح |لفتـــ|ريج نبــــيل عبــــد| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|738oo لعظيم درويش|لرحمن درويش عبــــد |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

5o|76 لح|نور ص|حمد |حمد |سل |بــــ |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

34955| لسعدى|مصطفى محمود سيد  ى شمس صيدله عي 

6o9353 ح|حمد صل|حمد |رس |لرحمن ي|عبــــد  لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

4|9745 ن|م سليم|لسل|م عبــــد |لسل|محمود عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

9|4o33 حمد  |رص محمد |لن|ده عبــــد|مي سيوط|بــــ |د|

442575 |لعليم |تـــ عبــــد |لشح|آيه مجدي 
ى
لدسوق لشيخ|بــــ كفر |د|

699o24 |ل  | لعوضى هل|حمد |ء |ل|
ى
لدسوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

287o22 ء سمي  زين غنيم|رس| |بــــ طنط|د|

77|454 ى عبــــد  لعزيز|كريم حسنى حسي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

27o99o ه | ف |حمد س|وى |لكل| حمد |مي  لدين|لم رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

42255o ن|لمطلبــــ عثــــم|هد سيد عبــــد |دتـــ مج|غ سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|77|48 ن|ميشيل بــــخيتـــ مرج| رين|م سيوط|عه |زر

445|22 ن|ج شعل|ئى فر|م محمد علو|س ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف
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342835 م|م|حمد |فرحتـــ مجدى محمد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

27|826 لنبــــى|حد عبــــد|لو|ر مهدى ممدوح عبــــد |مي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

34435| لسيد|لسيد |بــــو ذكرى |مر |محمد تـــ ى شمس|تـــج ره عي 

|76|53 ى محمود|ء عل|شيم ء حسي  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

5o4299 مد حسن|لربــــ ح|د |رضوى جمعه ج سكندريه|ل|علوم 

|23|95 لس ن ل|جح جرجس بــــس|كي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

5o3366 رتـــ محمد يوسف عطيتـــ بــــربــــش|س ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4695| ي |عبــــد
ى
لكبــــي |لرحمن محمد مسعد دسوق هره|لق|ن |سن|طبــــ 

638583 عيل خليل|سم|حمد محمد | ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

762347 مد عىل|روق ح|مد ف|عمر ح ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

|27o48 لرؤف|عمر ممدوح محمد عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

46387 ح عمرو|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|عبــــد ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

|28oo7 ي محمد حسن
سمر مصطفى تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

297945 هيم|بــــر|محمود سعيد حسنى  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

26827o لوكيل|محمد عزتـــ شبــــل  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

79o|84 هيم|بــــر|هيم |بــــر|م فرج |سل| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

7595|o ف ج|م  د محمد|رسر بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

|52299 لس  بــــتـــ|بــــر ثــــ|يمن ص|كي  هره|لق|حقوق 

6o7853 يد خرصى|بــــو |حمد |ئى |م| ى ى|بــــو |لي  لعني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

847396 ح محمد محمود|لفتـــ|د عبــــد|سع ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|43355 لرحيم|ء مجدي مصطفى عبــــد |شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43o457 صف|جر مجدي محمد محمد ن|ه لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

84637o حمد|سيده محمد سيد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

7o|o52 ى  وى|لعشم|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |محمد خي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

49|257 ح محمد مدكور|لفتـــ|م سعيد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

||87o8 لس وحيد مسعد غط س رزق|كي  ى شمس علوم عي 

25543o هند حمدى محروس محمود جمعه لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

624429 ح |لفتـــ|لمتـــول عبــــد |ح |لفتـــ|د ممدوح عبــــد |زي
عنتـــر

ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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27458 م عىل|م| |منى رض ى شمس|زر عه عي 

|57446 لرحمن عىل|ن مصطفى عبــــد |رو ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9|862|  حسن |لبــــ|ء فتـــىح عبــــد|نجل
ى
ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

سيوط|ئ 

2|555| حمد|دره عىل عمر عىل |ن ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

373|99 لمنعم|حمد مصطفى عبــــد|مصطفى  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

9o4923 لرحيم  |عبــــده حسن عبــــد| دين ن|فنون جميله فنون حلو

|59628 تـــ محمود مصطفى محمد|وجن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|69|2 م|لحم|روق |ن محمد ف|رو ط|بــــ دمي|د|

|55383 ء حسن محمد يحن |ول ى شمس هندستـــ عي 

|6826 لم|لغريبــــ محمد س|فتـــ |عمر ر لفيوم|عه |زر

684|3| ن|لرحمن عثــــم|مريم ممدوح عبــــد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

34456 ز بــــكري عويس بــــكري|مع ن|هندستـــ حلو

||6|29 لحليم محمد عىلي بــــحريتـــ|نىح  وليد عبــــد | ى شمس|د| بــــ عي 

4|5|2| ر|لصق|حمد عىل |تـــسنيم حسن  سكندريه|ل|ره |تـــج

835|| |لد ح|مد خ|ح
ى
مد دسوق ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

52277 رضوى نبــــيل محمد محمد ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

689582 دى|لرؤف بــــغد|سط عبــــد |لبــــ|ره عبــــد |س لشيخ|بــــ كفر |د|

854o85 مي|هيم محمود محمود شلق|بــــر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25|948 عيل|سم|حمد عدل تـــوفيق | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

68|765 هلل|لعظيم عوض |حمد محمود عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

773563 لسيد محمد حفنى|هلل محمد |منه  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

8o9o37 لفضل خلف|بــــو|حمد محمد |صم |ع ي|هندستـــ 
|لمنى

49|||7 حمد|لكريم رجبــــ |ء عبــــد|رس| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

445|5o بــــع|لتـــ|يوسف مصطفى يوسف محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

8|9346 لرحمن|لبــــديع عبــــد|ل عبــــد|م جم|ريه ي|بــــ |د|
|لمنى

||7o86 ى مرىس مريم محمود مرىس حسي  هره|لق|صيدله 

835579 لحميد خليل محمود|ره عبــــد|س |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

676855 ن جويدتـــ|روق عثــــم|يوسف محمد ف ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

9|o7|9 حمد عىل |م بــــهيج  ج|طبــــ سوه
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46|oo| ى جعيصتـــ|حمد محمد | حمد حسي  |ره طنط|تـــج

3||797 عر|لش|لرسول محمد |رس عبــــد|منتـــ ي ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

64|732 لسيد|لمقصود |س عبــــد |جر محمود عبــــ|ه زيق|لزق|علوم 

895767 للطيف |مي  صديق عبــــد|ل|م |سه ج|عه سوه|زر

2572oo ء سمي  محمد حبــــيبــــ|شيم |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

78o977 زق حسن يوسف|لر|م عبــــد |سل| زيق|لزق|حقوق 

3|5o3o جد ثــــروتـــ سوس|دى م|ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|98o4 لىح|عيل عبــــد |سم|لىح |ء عبــــد |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

82238o مجد ملك|رص |يكل ن|م ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4435o هيم محمد عيس|بــــر|محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

63724 س|حمد عبــــ|حمد محمود | لفيوم |تـــمريض 

328|95 ى حسن عيسي|حمد محمد | مي  |حقوق بــــنه

|2565| ى محمد ر شد|مريم حسي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

834o8 زر|د مغرس ع|بــــيشوى عم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|55958 وق  لسعيد محمود عىل|رسر رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

29245 بــــورسيع|هيم |بــــر|عمر عرفه  هره|لق|علوم 

639288 حمد|لعظيم |مه عبــــد|ندى سل زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|39oo| ي
يز موىس عزيز|ف| سلفى ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

387|2 ى محمود|ر ي|من رس حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

25o974 لشىس|لدين محمد فوزى |د|محمد عم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

442286 حمد|لبــــيىل |حمد |رق |محمد ط لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

64493o بــــوعبــــيتـــ|نورعىل |لرحيم |نور عبــــد| ي صىح طنط
|معهد فنى

28762o لعزيز جعفر|د عبــــد|طف عم|ع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

33779 ه شيحه ج عيل|سم|د محمد |ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9o5|2o حمد  |لفرغىل |ل |ء جم|سم| ج|بــــ سوه|د|

756|69 بــــى|حمد محمد عىل عر| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

339|79 هيم|بــــر|لمنعم |هر عبــــد|ء ط|سم| |طبــــ بــــنه

4o9269 ء موىس محمود عبــــده|ول |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

784333 ؤود|لسيد محمد د|مظهر | سه تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|68968 ن|هيم رسح|بــــر|ريم عبــــده  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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25277| دل محمد عمر|ديه ع|ن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

88o48| ى خميس صبــــره سيد |ي سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||869o ى كر|ن نخله ش|ن| مي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

5|78|6 هيم رجبــــ نعيم حمزتـــ|وردتـــ إبــــر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4878|6 ى محمود|سط |لبــــ|محمود عبــــد  مي  سكندريه|ل|حقوق 

285ooo ه|لل|لح سعد محمد عبــــد |ن ص|مرو سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6455| لقرصي مليىح |م |سل|محمد  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

7|3o86 ل|محمود محمد فتـــىح محمد جل طبــــ بــــورسعيد

9oo266 بــــيشوى صبــــرى سعد رزق  ج|تـــربــــيتـــ سوه

|27732 وى|لشن|ل محمد |نور محمد كم هره|لق|ره |تـــج

373o85 حمد عطيتـــ|ن سيد |م رمض|يتـــ س| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

239776 بــــر محمد|رس سيد ص|هبــــه ي  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

247562 ى ق|محمود  سم|حمد حسني  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2|453o م|لسل|هيم عبــــد|بــــر|نس فتـــىح | هره|لق|حقوق 

|28954 لمجيد محمد|رق عبــــد |د ط|زي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

25753| ى |شيم لغنيىمي|ء يحن  حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

696438 لحكيم|هلل |يدى محمد عبــــد |ه ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

67832o هيم|بــــر|زق |لر|هيم عبــــد |بــــر|رق |بــــسمله ط لمنصوره|حقوق 

443|o5 ي مجدي عبــــد |أم
هلل عىل حسن|ئى لمنصوره|حقوق 

5|48|o لسيد فوده|حمد |محمد | لي|د |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

25695| ئى شنيشن|لفرج|ء محمد |ل| لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

7o4992 |لعزيز عوض |حمد عبــــد |لكريم محمد |عبــــد 
ر|لنج

لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

||9598 روق طه|ئى ف|محمد ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2493o4 تـــى|لسيد زن|حمد |سهيله  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

52559 ى عىل|بــــتـــس| م مجدى حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

43o877 سم|هيم ق|بــــر|م |سلىم هش ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

447458 حمد محمد زىكي محمد مبــــروك|عفتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

|68355 ن سيد|ء وهر|م عل|له| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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44o669 هيم|بــــر|هلل محمد |هلل يشى عبــــد|عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

9|5876 لمقصود |مه محمد عبــــد|سل| رض ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

344585 يد|يمن فتـــىح محمد محمد ز|لرحمن |عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

8|8|94 حمد عىلي|لد |محمد خ ي|طبــــ 
|لمنى

|5||39 حمد|مد محمد |ن ح|جيه هره|لق|بــــ |د|

|39988 هيم خليل|بــــر|ن |م حسن رمض|ريه دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|572|o |لعل|بــــو |حمد محمد | |دين ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

862|52 عي|ح محمد رف|م صل|ريه |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

68872 لصمد|ن عبــــد|حمد رمض|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

826o76 لرحيم|مريم طلعتـــ عىلي عبــــد دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

479827 ن|محمد يشى محمد مهر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77o77o لمنعم زينهم|لسيد عبــــد|رك عمر |تـــبــــ زيق|لزق|بــــ |د|

5o5273 لسيد|تـــه |لسيد شح|أدهم  سكندريه|ل|ره |تـــج

8|o224 ى حسن حم د|محمد حسي  سيوط|حقوق 

2796|| ىطي محمد|لحميد مع|دل عبــــد|ء ع|هن شمون|نوعيتـــ 

682658 لخول|عيل |سم|لسيد |م |هبــــه عص لمنصوره|هندستـــ 

2562|3 ل عطيه|م جل|م هش|سل| |ن طنط|سن|طبــــ 

62o|78 لىح|لم|حمد |ألفتـــ حسن  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

348896 ى محمد ح|ي ى|سمي  مد سعد حسي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

777o8o بــــ خليل|لوه|رس عبــــد |بــــ ي|لوه|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

4859|2 ل عزبــــ|لع|لسيد عبــــد |حبــــيبــــتـــ محمد  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|5o452 حمد رفعتـــ|هيم |بــــر|حمد | ن|بــــ حلو|د|

6o8387 د|لمعىط ج|سمر محمد عبــــد |بــــ طنط|د|

7|5||7 ح عقل|لفتـــ|لعزيز عبــــد |حمد عبــــد |ديه |ن ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|5|||3 لحميد محمود|ن عبــــد |ء رمض|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|5342 د|لضي|وى |لشه|وى |لشه| |رض| ند|ر لمنصوره|حقوق 

8258|4 حمد|لد خليفه |خ| دين ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|5846 ي عبــــد |طمتـــ خ|ف
ى
لرحمن|لد شوق دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

364852 م|لسل|هيم ديبــــ عبــــد|بــــر|حمد | دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 
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227366 لس ممدوح جوهر أبــــوبــــسخرون كي  هره|لق|عه |زر

478296 لفتـــوح نعيم|بــــو |حمد |م |ن س|نور سكندريه|ل|ره |تـــج

5425|| حمد منصور|ف فتـــىح حسن |عف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o57|| حمد عىل|حمد عىل |عىل  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6|5628 بــــينى|لملك |ل عبــــد |لرحمن جم|عبــــد  لشر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

432o85 ى|لخي  |بــــو |هيم محمود |بــــر|ء |رس| لخرصى | تـــمريض طنط

267735 س عوده|م حلىم عبــــ|حس ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

33oo|o هلل سويلم جودتـــ سعيد|منتـــ  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

339|5 زينبــــ يحن  عمر محجوبــــ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

45|o76 هلل|لسيد عون |محمد مجدى  |هندستـــ طنط

6|62|6 يف محمد عبــــد  د|ح عىل مر|لفتـــ|رسر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

44984o مي|لش|هيم |بــــر|ن محمد |رو لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

5253oo ش|لمطلبــــ حو|بــــر عبــــد |لج|ل عبــــد |رتـــ كم|س سكندريه|ل|بــــ |د|

64886 لمجيد محمود|مصطفى مرىس عبــــد ي|لسن |
|لمنى

8o9655 للطيف|لرحمن عبــــد|محمد محمد عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

349o77 ى محمد صل|ي ر|لنج|ىط |لع|ح عبــــد|سمي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|6737 شد عىل|هدير وجيه ر ى شمس|د| بــــ عي 

88489| ى خنوخ |م جرجس |س| مي  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|447|| هلل|لنبــــي عوض |بــــ عبــــد |يه| |رودين هره|لق|بــــ |د|

8o98o4 ن ف فهيم | |مي  هيم|بــــر|رسر حقوق بــــنى سويف

27o467 ج|لق محمد حج|لخ|بــــدين عبــــد|لع|سيف زين  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9|93o هيم زيد|بــــر|حمد محمد |حمد محمد | لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

8o6|25 هيم محمد|بــــر|لرحمن خلف |عبــــد لمنصوره|حقوق 

839|85 هلل|هيم عبــــد|بــــر|محمود عمر  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

536|2| لمرصى|دل عىل محمد |هلل ع|عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||655| ى| مونيك لشهيد|ئيل عبــــد |ميخ| مي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4|8737 ن|ريم محمد محمد عبــــدربــــه نعم لشيخ|بــــ كفر |د|

23776o ى ممدوح محمود حس|ي ى|سمي  ني  هره|لق|بــــ |د|

776256 ى تـــوفيق هندى عبــــد|ي لرحمن|سمي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8o|598 صف معوض|دي و|نوبــــ ن|بــــ| سيوط|ره |تـــج
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4|2543 ل|لجبــــ|ح |لفتـــ|آيه محمد صبــــىح نرص عبــــد  |نوعيتـــ فنيه طنط

|656|2 م سعيد محمد|بــــسنتـــ حس هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8o546 هلل حسن|رص عبــــد |لن|م عبــــد |سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

232892 ج يوسف|يه سمي  فرغىل حج| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

334372 ف عبــــد|حمد | حمد|ر |لستـــ|رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

63982o ي |م|
لسيد|لحميد |حمد محمد عبــــد|ئى زيق|لزق|حقوق 

487945 لمحسن محمد|حمد عبــــد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o4932 ح|لفتـــ|لعظيم بــــدوى عبــــد |دل عبــــد |ء ع|ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

849557 حمد يوسف|ره سيد |س دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|39344 ر محمود طه|ده نج|هلل حم|منتـــ  ن|حقوق حلو

7699o3 ره|لعزيز أحمد شبــــ|ره محمد عبــــد |س لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

625544 لسيد سليم|لد محمد |ء خ|عىلي زيق|لزق|صيدله 

845o25 مد محمد سيد|محمد ح عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

3552|3 يع|بــــر سيد ط|ح ص|سم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|6oo|5 م مصطفى محمود|حمد هش| ى شمس|تـــج ره عي 

888557 د سيد |بــــر ج|حمد ص| سيوط|بــــ |د|

4||oo3 ي ف|م|
روق خليفه حسن|ئى |تـــربــــيتـــ طنط

2|8437 لسيد|بــــر عىل |ل ج|شهد جم هره|لق|ره |تـــج

7596|7 هيم|بــــر|حمد محمد | |ند عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

687837 لرحمن |لرحمن عبــــد |دى عبــــد |له|ضىح عبــــد 
جوهر

لمنصوره|بــــ |د|

6o3797 لح|هيم ص|بــــر|هيم وليد |بــــر| |ره طنط|تـــج

696243 لمنذر|لحسينى |ل محمد |جم لمنصوره|عه |زر

638524 ده|رحمه جمعه محمد حسن عبــــ زيق|لزق|عه |زر

|23333 ى ط|ي رق سليم حسن|سمي  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

529978 لمنعم محمد شلش|سعيد محمد عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

354449 تـــ وحيد فكري عبــــد د طه|لجو|ني  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|3|857 لول|ره حسنى عىل عبــــد |س هرتـــ |لق|تـــمريض 

28497 هلل| |مد عط|طف ح|هلل ع|عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

96669 ح سيد|حمد صل|سمر  حقوق بــــنى سويف

356|5| تـــ|هيم بــــرك|بــــر|دل محمد |محمد ع |حقوق بــــنه
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434297 لدين|ج |ح رس|ء نرص صل|عىلي |ره طنط|تـــج

7o|55| لجندى|هلل |بــــسمه طه محمد عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6o6399 كشر|ل|مه محمد |س|ل |كم |طبــــ طنط

342273 يتـــ يوسف محمد عزبــــ مطر| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|7|559 ى محمد |يه|مريم  لسيد|بــــ خي  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

356464 حمد|لخي  |ح عبــــد|محمد صل |بــــنه| هندستـــ شبــــر

257533 لخطيبــــ|لبــــدوى |حمد |مه |س|طمه |ف ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

8657o4 ي حمد|شيم
لعظيم|ن عبــــد|ء قرىسر دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

756359 ى|ء فوزى عبــــد |سم| لرحمن حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

78o89 محمود عىل محمود عىل ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

426477 سم|ىط ق|لع|بــــشي  مدئى عبــــد | رويد سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|35657 ه عبــــد | لغنى|زق عبــــد |لر|لعزيز عبــــد |مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

26|735 بــــو فرج|لحميد |تـــ محمد عبــــد|لشح|محمد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

52|5o2 ف رش|ندى  هيم|بــــر|د |رسر |علوم طنط

|6o274 لعزيز|لمعىطي عبــــد |مه عبــــد |س|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

34427o ى ز|حس يد|م منصور محمد حسي  ى شمس  تـــمريض عي 

37226| لحليم محمد|هيم عبــــد|بــــر|عمرو  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

33|846 ن|ن محمد سليم|لسيد محمد سليم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2|96o6 حمد|جد مصطفى محمد |ده م|مي هره|لق|م |عل|

64386 ي|لبــــ|هبــــه سيد محمد عبــــد
ى
ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لفيوم|ئ 

44858 لمنعم|ر محمد عىل عبــــد|مريم مختـــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

897324 ى ممدوح ولسن سلمون | يوستـــي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

54586| لغنى طه|بــــو يوسف عبــــد |طمتـــ فرج |ف بــــ دمنهور|د|

847o7 لعظيم|ل فوزي عبــــد |ء جم|شيم بــــ بــــنى سويف|د|

7|5|7| هر|حمد حسن جبــــر ز|كريم  لمنصوره|حقوق 

68683| لفتـــوح|بــــو |لفتـــوح |بــــو |جر سعد محمد |ه لمنصوره|ره |تـــج

4867o م|م|هلل جمعه حنفى |عبــــد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

3226o6 لسيد يوسف|لدين |ر سيد محمد نىح  |مي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5|3o95 ى عىل |محمد ع لملوى|دل حسي  تـــربــــيتـــ دمنهور

775|9| هيم|هيم إبــــر|بــــر|هلل |طف عبــــد |ع قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 
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486667 صف|د محروس ن|لرحمن محروس فؤ|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

626668 ء منصور محمد عىل|ل| زيق|لزق|بــــ |د|

824622 ي عبــــد
لرحيم سعد عىلي|مصطفى ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 

(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|76242 لد عىل عىل|عىل خ ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

622797 ن|للبــــ|بــــع |لتـــ|هيم |بــــر|محمد محمد  لسويس|طبــــ 

294538 مه مصطفى يوسف محمد|س| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

83|66o ى ي مرج|ظريف روم| مي 
ن|ئى دى|لو|ضتـــ ج جنوبــــ |معهد فنى صىح ري

323694 ن حمد|حمد رجبــــ | |مي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

85488| يل محمد|ن ن|م رمض|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|733| تـــى|للو|كر |هلل ش|حمد طلعتـــ حسبــــ | لشيخ|بــــ كفر |د|

265476 محمد مصطفى محمد عىل عفيفى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

359|47 ف مسعود |محمود  حمد|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

4|o672 ن|لدين عىلي سليم|ء |هلل محمد عل|عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9848| بــــ محمد محمد|لوه|سيد عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

45||7o ود|لمنصف د|دل فتـــىح عبــــد |مر ع|تـــ |ضتـــ طنط|علوم ري

362597 هدى محمود محمد مصطفى محمد دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

326765 ين سيف  عيل|سم|لنرص محمود |شي  هره|لق|عه |زر

82557 لفضيل محمود|لفضيل حمدي عبــــد|عبــــد  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

82|8|| بــــ|بــــي دي|مبــــ|يه رجبــــ | ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

9o6333 ل |لع|دل محمد عبــــد|تـــن ع|ف ج|تـــربــــيتـــ سوه

|43o59 وق محمد  لسيد|حمد محمد |رسر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

863o47 لمجد|بــــو|ل |لع|رص عبــــد|لن|يوسف عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

8o2|74 م|م|موىسي معتـــز محمد  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|37863 لسيد مرىس محمد سليم|در |لق|عبــــد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

82375o ي عبــــد|ط
ل|لع|لصبــــور عبــــد|رق مصطفى ي|طبــــ 

|لمنى

45o275 لصعيدي|لمنعم |هيم عبــــد|بــــر|ل |بــــل ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|52592 لحليم|ثــــروتـــ محمد عبــــد | دين دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

5o9946 مد نرص حرحش|محمد ح طبــــ بــــيطرى دمنهور

42|3o| هلل|د سعد |لق ج|لخ|د عبــــد |رون ج|ه لشيخ|ره كفر |تـــج
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34543 م مسعد سعد|محمد عص ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6788o6 لمتـــول|جر متـــول لطفى |ه لمنصوره|حقوق 

6|3959 هيم متـــول|بــــر|ل |محمد هل| ند |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

84|625 يع|ح ط|لفتـــ|عبــــد| محمود زكري ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

452535 زى|عيل حج|سم|حمد محمود | لشيخ|هندستـــ كفر 

6o|687 ف حمزه محمد محمد رسر |بــــ طنط|د|

855|28 هيم|بــــر|حمد |ل |تـــ جم|نعم ي|عه |زر
|لمنى

26854| ص|حمد محمود ربــــ|محمد  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

6|o8|6 لبــــيومي مسعود|ندى محمد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

45o5o2 هيم ضيف|بــــر|متـــ |س|هيم |بــــر| |هندستـــ طنط

82|273 شم|ن ه|ل شعبــــ|حبــــيبــــه جم سيوط|حقوق 

8o|o3o ي محمد عص
لدين بــــشي  سيد|م |تـــفى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

9o|2o8 لسيد |ل عىل |لع|عىل عبــــد ج|حقوق سوه

344948 ن|م محمد منس شعل|لسل|ء عبــــد|وف ى شمس|د| بــــ عي 

895686 ى هش|ي ى |م عبــــد|سمي  لغنى حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

24897 لدين|سمي  محمد شمس | ر|ي دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

8|2o22 ي فهيم حن| ريمند
|هنى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

34||36 د عبــــد ربــــه|لعزيز عو|لعزيز محمد عبــــد|عبــــد |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

4889o8 ى مر|ء ي|رس| حمد|د |رس حسي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

227597 ه خ| لحميد رجبــــ|لد عبــــد|مي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

7|5567 هيم|بــــر|لسيد طلبــــه |طف |تـــم ع|ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4677o لعربــــى سعيد|ء محمد |سم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4o86o6 |هيم محمد خلف|بــــر|تـــسنيم سمي   |تـــربــــيتـــ طنط

3476|5 ف عبــــد|لرحمن |عبــــد طه|لرحمن بــــل|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

76o534 مر|يوسف عبــــده محمد محمد ع عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

432o22 ر|لجند|لرحيم |حمد عبــــد |رحمه مصطفى  |علوم طنط

27|6o7 ر فهىمي موىس|لستـــ|دى عبــــد|له|روضه  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8355|2 لمريد محمد|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى
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463737 تـــ|عبــــي  مجدى محمد يوسف عوين لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

769337 ن|ن محمد سليم|حمد رمض| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

||729o ى عبــــد | ى|حمد حسي  لعزيز حسي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

693658 هلل|د|مصطفى محمود محمد محمد ج لمنصورتـــ |تـــمريض 

4oo893  محمد عبــــد
ى
ن|لحليم رمض|مروه شوق ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

|5|655 ين عبــــد  هلل محمد|هلل فيض |شي  ن|بــــ حلو|د|

5o548o ل|ل يوسف غبــــري|س غبــــري|تـــوم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

752575 عيل مرىس|سم|رص |حمد ن| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

33376 عيل مرىس|سم|كرم محمد |حليمه  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3574o3 ي محمد يوسف 
لسيد|مصطفى |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

23o598 هيم ذىك|بــــر|لد |محمود خ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

782482 محمد حسن صبــــىح محمد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24||36 حمد|ضى محمد |لر|م عبــــد|محمد عص |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

|27856 لمجيد|حسن محمود حسن عبــــد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

847884 حمد بــــشي |حمد عزتـــ | ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

697424 يف صبــــرى محمد يوسف رسر ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

8o968| مل|هلل ك|ل عبــــد|بــــسمه جم ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

86o7oo حمد|لصبــــور |وي عبــــد|لص|ل |م| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

24|8o| س|هلل عبــــ|زينبــــ محمود عبــــد |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

485o94 ن محمد مصطفى عىل عىل|مرو ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|7o364 دل عبــــد ربــــه محمد|ن ع|رو مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

8o5256 ي مشهور
ي طلعتـــ مصطفى

مصطفى سيوط|حقوق 

85669| لعزيز|رس عزتـــ مهدي عبــــد|ي لمنصوره|حقوق 

823328 يمن نعيم ملك| |رين|م سيوط|ره |تـــج

|7o2o6 لدين محمد|لحسن نجم |عىل  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4458o5 شعل|ل|للطيف |د عبــــد |هلل عم|عبــــد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف
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49|5|2 ي
هلل||مل بــــطرس عط|ك| دئى سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|

إيجوثــــ

27|589 ن|لسيد رمض|لسيد محمد |رضوى  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3467|5 لد عمر سيد معروف|خ| عل كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7|o99| ق|لحميد |حمد محمد عبــــد | ع|وى رف|لشر لمنصوره|حقوق 

546573 ى فر|ش لل|لنبــــى عبــــد|در عبــــد|لق|ج عبــــد|هي  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

76o469 لسيد|لسيد محروس |محمد  زيق|لزق|حقوق 

349848 لحميد محمد سليم|لد عبــــد|محمد خ ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

456|35 حمد حسن عىل محمد|محمد نبــــيل  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

462526 ق|لعزيز |ن نرص عبــــد |رضو وى|لشر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

227753 ف  لدين|مريم محمد يسن رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68992| ى|لبــــ محمد عىل ش|بــــوط|ء |شيم هي  لمنصوره|نوعيتـــ 

499279 د|لحميد عي|ل عبــــد |زق كم|لر|سلوى عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

286o|o حمد محمود|بــــوزيد |وليد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

6o3869 زى|ن حج|ء رمض|محمد عل  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

7o|675 ن عقل|لسعيد حس|هلل |م عبــــد |هي لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

543328 لحكم محمد|لح عبــــد |طمتـــ ص|ف لشيخ|عه كفر |زر

868257 س|حمد خليفه عبــــ|زينبــــ  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6877o7 ف فهىم محمود ط|حمد | لبــــ|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54338 بــــ|لوه|لرحمن محمد سيد عبــــد |عبــــد  طبــــ بــــنى سويف

23593| ح|لفتـــ|عبــــد| م ممدوح زكري  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

24576| بــــورى|لش|مر محمود |عمرو محمد ع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

23||63 عوج|ل|ح محمد |حمد صل|عمر  ى شمس|زر عه عي 

|423o2 ى وق رشدى يوسف حسي  رسر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

477572 عيل|سم|عيل |سم|حمد |مريم  سكندريه|ل|بــــ |د|

47887o ح|لفتـــ|زم فتـــىح محمد عبــــد|دهم ح| ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

8|5427 ين ي| |في 
ف رمزي قلينى رسر ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 

بــــبــــورسعيد

2|5652 رق طلعتـــ جرجس|ط| رين|م ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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63824| م محمد عيد|لسل|رس محمد عبــــد|ي زيق|لزق|بــــ |د|

|6|846 ىسر طلبــــه|لدين غبــــ|م |سمر عص ى شمس حقوق عي 

|674|o ى|ر |نز ف سعد حسي  رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

225|87 ح عبــــده|يمن صل|مل | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

64|664 ى|لق|مه عبــــد |س| در عىل حسي  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

|5286| ح سيد|لفتـــ|هدير وليد عبــــد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

758226 لسيد|هيم |بــــر|بــــسمه محمود  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

7o2o8 لق|لخ|حد عبــــد |لو|حمد عبــــد |ء |رس| لفيوم|بــــ |د|

7o7322 ي|حمد |محمد | دين لزهي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

869|2 ن|د رضو|لرحمن يوسف حم|عبــــد ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

843787 بــــوزيد محمود|ر عربــــي |من ن|سو|بــــ |د|

2433o3 لم|لعزيز س|لد عبــــد|منيه خ| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6oo685 ى سعد |ء ش|رس| ى|حمد ش|هي  هي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

58o28 ح|لفتـــ|حمد سيد خليفه عبــــد | ي سويف
تـــمريض  بــــنى

27|289 لمرىس محمد|رى |نص|ل| |ء عط|عىلي شمون|نوعيتـــ 

359|56 م مني  بــــكر|مصطفى عص وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

222324 ن|د شعبــــ|ن فؤ|سميه شعبــــ ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

636298 وى|لص|لسيد عىل |أحمد يحن  حسنى  زيق|لزق|طبــــ 

|57o2| ح|لسيد جمعتـــ رم|حمد |عمرو  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

78o69o دى|حمد بــــغد|ن |يه سليم| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

2843|o وق محمد سلم ن قمر|ن محمد سلم|رسر ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9o8|38 ى |لكريم حس|د|لسعود ج|بــــو|ء |ول ني  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|44236 هيم محمود|بــــر|ء سمي  |سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5o387 ز|لبــــ|لدين |م سعد |جد هش|س هره|لق|بــــ |د|

24659o فظ حمزه|حمد محمد ح| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

624379 ن|دهم محروس محمد طلبــــه محمد شعبــــ| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

28|96| ى شعبــــ ن سيد محمود|حسي  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

6o634| ى ري|م |حس ي|لعجو|ض |مي 
ئى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ
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3||6|7 ليكس|ل مجدى |بــــ كم|يه|ردين |ن هره|لق|حقوق 

237982 ندى سيد بــــدوى سيد بــــدوى هره|لق|بــــ |د|

5|o33o س|حمد عطيتـــ قلق|حمد |محمود  |حقوق طنط

36724| لسيد عويس|لسميع |لمحسن عبــــد|ل عبــــد|بــــل |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

493382 هيم|بــــر|وى |ىط مهد|لع|مصطفى محمد عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

2349oo للطيف|لد ربــــيع عبــــد|حمد خ| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|23464 م|رق محمد نشأتـــ عز|مريم ط ى شمس|د| بــــ عي 

247276 بــــوشخيخه|حمد |لسيد |لرحمن محمد |عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

2396|| ى جم|ي حمد|لعظيم محمد سيد |ل عبــــد|سمي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

499282 ج |لجليل بــــلتـــ|روق عبــــد |هلل ف|ر عبــــد |من ره دمنهور|تـــج

|64776 م محمود نجيبــــ|ر عص|من ه ى نوعيتـــ جي 

8829|| لمجيد  |لمعبــــود عبــــد|مل عبــــد|مروه ك سيوط|ره |تـــج

858627 لد سعد عطيه|م خ|سل| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

845o8o در حسن|لق|خلود حسن عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

348253 لرحيم فرج|ضى متـــول عبــــد|سهيلتـــ ر |بــــ بــــنه|د|

27o44| يد|لسيد ف|لسميع |لمحسن عبــــد|مجدى عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

356936 ى |مريم محمد فتـــىحي  حمد|مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

23|453 ف عبــــد|عمر  م|للطيف عل|لعزيز عبــــد|رسر ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|47226 هلل|لسميع عبــــد |مح عبــــد |حمد س| هره|لق|ره |تـــج

9o9o52 ى مصطفى |لصبــــور |ده عبــــد|مصطفى حم مي  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

8o3854 وي|بــــ قن|لوه|طمه طه عبــــد|ف ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

64872| وى|لطنط|ل |دل سعيد هل|يحن  ع قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

2|373 لرحيم|لرحيم سعد عبــــد|هلل عبــــد|هبــــتـــ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

69497 يه سعيد|دل حلف|منى ع لفيوم|تـــربــــيتـــ 

676946 لسعيد|د فهىم |لرحمن عم|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

626579  |رغده 
ى
هيم جمعه|بــــر|لسيد شوق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5o|488 | 
ى
 عبــــد |لدسوق

ى
شقر|ل|هيم |ح إبــــر|لفتـــ|لدسوق عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

54265 لحفيظ محمد|محمد محمود عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

792738 ي
ف خلف | |دئى هيم|بــــر|رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

25o|o5 لسيد|حمد |لمنعم |حمد عبــــد|ن |يم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 
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438729 هلل|حمد عبــــد |محمد متـــول محمود  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

2463o4 ن|ن سعف|لسيد شعبــــ|مصطفى  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4o65|8 ي|هدى خ
لد سيد قرئى |ره طنط|تـــج

62668o لدق|بــــسمله عىل حسن محمود  زيق|لزق|بــــ |د|

4o43o4 ضى|حمد ر|ح عىل |م صل|لسل|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|58|| لعظيم محمود عزبــــ|مجد عبــــد |جنتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

265756 ن|مر عثــــم|كريم سعيد عىل ع تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

475333 ن|حمد سليم|حمد |لد |عىل خ سكندريه|ل|هندستـــ 

3|8976 حمد حسن محمد|ح |جر صل|ه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

52|7|5 ي|لدين ر|ء نبــــيل وحيد |سم|
ضى عه دمنهور|زر

49933o ي
ي محمد |و| دئى

ير|ئل مصطفى بــــسيوئى لرصى |حقوق طنط

6o8852 وي|لشه|رص محمد |مروه ن هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

28732| مد محمد|ن ح|تـــفى رمض شمون|نوعيتـــ 

27|869 لدغيدى|لهدى محمود يوسف |نور لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8o7734 ح عىلي|لفتـــ|حمد عبــــد|مل | ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

7826|o تـــبــــ|تـــ ر|حمد بــــرك|ن |مرو زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

237732 لشهيد|مل نجيبــــ عبــــد |ك| هد زكري|ن لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

4o83o8 مد محمد خليل|محمد ح |تـــربــــيتـــ طنط

885777 سط نظي  |لبــــ|لرحيم عبــــد|فرحه عبــــد سيوط|بــــ |د|

|6o|2o هلل|حمد عبــــد |لد |سمي  خ ى شمس|تـــج ره عي 

828695 حمد محمد رسور|محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

89||99 بــــى محمدين |تـــ عر|م شح|حس سيوط|حقوق 

527668 ى فتـــوح |س لميس|رتـــ خي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|4624 هلل|لكريم عبــــد|لكريم يحن  عبــــد|عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

859873 تـــه|لدين محمد شح|ح |عمر محمد صل ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

82o332 ن محمود محمد محمود|نور ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|2|378 ح|لفتـــ|ىط عبــــد |لع|رق عبــــد |لرحمن ط|عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

6|6o74 سمر|ل|ر |عىل تـــوفيق مختـــ ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

6o94|7 ن|دل يوسف علو|محمد ع ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

75|3|5 لمنعم محمد|مريم محمد عبــــد  هره|لق|ج طبــــيع |عل
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5|7|77 لجليل|لحميد عبــــد |لسيد محمد عبــــد |ء |رو سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

6962o6 ر|لنج|بــــسمه عىل محمد  لمنصوره|بــــ |د|

682ooo لجمل|هيم |بــــر|لسعدى |م محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

53oo23 يل|لصمد محمد ط|عبــــد | حمد رض| ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

452336 حمد عىل حسن مصطفى|عىل  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

694665 لتـــليس|لحميد محمد |هر عبــــد |مروه م لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

6|9939 ء حبــــيبــــ محرم حبــــيبــــ|آيه عل لمنصوره|صيدله 

8|5|84 مي|روق شلق|فتـــ ف|هلل ر|منه  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

22578| در مصطفى|لق|در محمد عبــــد|لق|عبــــد لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

9|2673 لرحيم |لحق عبــــد|دى عبــــد|له|محمد عبــــد ج|حقوق سوه

75|254 لرحيم|حمد عىل عبــــد |نىه  لسويس|معتـــ |علوم ج

4o6337 ضى|لق|يمن محمد محمد |م  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

3|8759 لرحمن|لسيد عبــــد|لرحمن |سمر عبــــد ى شمس حقوق عي 

792682 محمد سيد فتـــىح ذىك عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3o926 ن|تـــ عيد عثــــم|ل عربــــى بــــرك|مي  هره|لق|حقوق 

687637 لقصبــــي|ديه محمود سعد نبــــيه |ف لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

37o3o6 ي 
ى
لسيد بــــيوم|منى محسن شوق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

648|48 ن|عيل سليم|سم|يز |يز ف|ف ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

22o|4| م|لش|ل عبــــده |م كم|د هش|زي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

526535 لحميد سيد|محمود محمد مصطفى عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

3399|5 لسيد محمد متـــول|هلل محمد |عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4568|| بــــ|طف شه|لد ع|حمد خ| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

95636 لنبــــى محمد فرج|محمود عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|7388 هيم محمد|بــــر|دين حسن |ن ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

47729| بــــدين محمد|ح ع|عمرو صل سكندريه|ل|ره |تـــج

7796o7 لخطيبــــ|حمد سعيد محمد | زيق|لزق|نوعيتـــ 

869295 ى سليم|لد |محسن خ ن|مي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

7874o2 شمس فكرى مطلق شندى زيق|لزق|بــــ |د|

244322 لكريم سويلم|محمد حسن عبــــد لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج
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857748 بــــ|لوه|شد عبــــد|مه ر|م سل|سل| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

77o96o ه سعيد | حمد نجيبــــ رحمه|مي  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

79|953 ح محمد خليل فرج|صل| دين عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7533|7 هيم عطيه|بــــر|م محمد |ر تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4986|2 بــــون|ء محمد عىل محمد ص|أسم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|6527o ل|لع|مريم متـــول مصلىح عبــــد  هره|لق|علوم 

3|9337 نبــــيل نصىح عوض| رين|م ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|7832| ى عىل محمد عىل حسن نص|ي ر|سي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|6|||8 ى ن حمد عيد|حمد |در |نرمي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|26363 مد|مد محمد ح|ره ح|س ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

7768|8 هيم|ء محروس محمد إبــــر|هن زيق|لزق|بــــ |د|

476o99 هيم بــــرغوتـــ|بــــر|هيم |بــــر|حمد |رضوى  سكندريه|ل|ره |تـــج

6226|4 شد|روق محمد ر|ئى ف|ه لمنصوره|حقوق 

338337 هيم|بــــر|مل |هيم عطيه ك|بــــر|يتـــ | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

84|3oo بــــر رزق سعد|نسمه ج تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|66246 ل|لع|دل عبــــده عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

3|5798 ى ك|ي وى|لمعد|مل محمود |حمد ك|مل |سمي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

285892 ى رأفتـــ محمد |ي حمد حسن|سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3563o7 عي| حمد سعيد سعيد رف| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

247983 |لنج|بــــو|لعزيز |حمد عبــــد| |رض ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

2|9647 ف| ن|ر محمد حسن رسر سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

57985 حمد|ن محمد |محمد عمر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

78292o هيم|بــــر|لودود |لحكيم عبــــد |ء عبــــد |شيم زيق|لزق|نوعيتـــ 

53o549 لمرصى|لعزيز |ن عبــــد |ء شعبــــ|ل| تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

65492 ى|ء روبــــى |شيم حمد حسي  لفيوم|بــــ |د|

497276 شور حسن عىلي|ن مجدى ع|رو ره دمنهور|تـــج

9o998o ن  |رى محمد عثــــم|نص|ل|هلل |عبــــد ج|علوم سوه

4o7269 لم محمد|حمد س|م |لسل|رنيم عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

325998 فظ|لح|هيم عبــــد|بــــر|سم |تـــسنيم بــــ ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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89829o ي|هلل |منتـــ 
زى |ن غ|حمد تـــعى ج|تـــربــــيتـــ سوه

6|9|o9 م|لسيد مصطفى درغ|ح حسن |سم ط|بــــ دمي|د|

3728o4 ل|لش|لم |لم ذىك س|محمد س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

447896 ن محمد محمد محمود محمد|يم| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

885|o5 مريم مصطفى محمد تـــوفيق  سيوط|تـــربــــيتـــ 

693996 لعموىسر|هلل محمد مصطفى |عبــــد  لمنصوره|علوم 

7o7625 حمد محمد|محمد ثــــروتـــ عىل  لمنصوره|صيدله 

79o469 ل|لع|در عبــــد |لق|هلل غريبــــ عبــــد |منه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o5222 لحميد |مل عبــــد|ء مصطفى ك|شيم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

26|754 هلل حسن عىل|محمد محمد عوض  |بــــ بــــنه|د|

448589 هر محمود|ل محمود ط|محمد جم |هندستـــ طنط

3o2o3 |حمد مو|للطيف |لنبــــى عبــــد |تـــفى عبــــد 
ى
ق م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ

44486| حمد|دل فتـــىح |حمد ع| سكندريه|ل|هندستـــ 

82988o ي ميخ|ندرو ه|
ئيل صموئيل|ئى ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

3647|o ود|مي  جرجس د|ل| |لي|د ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

32|678 لس ميشيل فهىم  سعد|كي  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

28|84 حبــــيبــــه محسن سيد غريبــــ مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

4o568 محمود سمي  شكرى طلبــــه ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4o989 ين  ف فرج فتـــي|شي  ن|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

622|95 لبــــيوم محمد|حمد محمد | ط|حقوق دمي

72389 ى دق|هيم ص|بــــر|جد |م| مي  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

622893 ى عبــــد  حمد محمد|ح |لفتـــ|يم عبــــد |لد|نرمي  ط|بــــ دمي|د|

6o|9|3 لهطيل|محمد يوسف عبــــده  |علوم طنط

3259o7 رحمتـــ درويش محمود درويش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|54o| مر عىل|بــــر ع|م ص|هش لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76|3|9 لسيد نرص|لسيد عوض |عمر  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

7o744| هيم|بــــر|هيم محمد وهبــــه |بــــر|ويه |ر لمنصوره|صيدله 

49|o82 ى|هيم عىل |بــــر|لبــــكرى |حمد |هلل |منتـــ  مي  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

69559| ن|هلل رضو|ذ شحتـــه فوزى عبــــد |مع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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628624 محمد محمود مندوه طلبــــه زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

92o876 محمود حمدى محمد محمد  ج|طبــــ سوه

885965 ن سيد محمد محمد |يم| سيوط|بــــ |د|

753639 لحق|بــــ عبــــد |لوه|مه عبــــد |س|ء |رس| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

248727 لسيد|نس نبــــيل جرجس عبــــد|ن ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

42654o وي|لدفر|لرحمن |ريم محمد محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

544378 مر|لمجيد محمد ع|ء محمد عبــــد|إرس معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

9||374 شد |حمد مجدى محمد ر| ج|بــــ سوه|د|

4o674 ى|لسيد محمد ش|حمد | هي  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

3269|7 بــــر|لص|هيم |بــــر|م |لسل|جر عبــــد|ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

283799 فظ|ن ح|لحكيم عرف|محمد عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

4|77oo ف |نوره ي|لسعيد محمد |ن أرسر
لنويسر لشيخ|ره كفر |تـــج

86oo7 حمد محمود|ر مصطفى |مي لفيوم|حقوق 

28636o لعزم|بــــو|شم |حمدى سعيد ه لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

83|o|4 بــــر|للطيف ج|يمن عبــــد|م محمد |بــــتـــس| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

2|8987 جىح|لر|م سمي  مهدى |سل|يوسف  ى شمس|زر عه عي 

642475 ن محمد|مه محمد رسل|محمد أس زيق|لزق|عه |زر

4|6o8o ى  عر|لش|لسعيد |حمد |نرمي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76655 هيم|بــــر|محمد يىح محمد  هره|لق|حقوق 

6o3o3| ل|لدين مش|م عز |ل عص|جم ي صىح طنط
|معهد فنى

4|9758 بــــ|لوه|هيم محمد يوسف عبــــد |إبــــر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

82o224 لحكيم|محمد ممدوح فتـــىحي عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

425568 وق صبــــري محمد محمد عىل رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

276|6o هيم|بــــر|د |ل عي|فتـــىح كم ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

2|822 تـــ سيد محمد | لبــــدري|مي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6|6|7| ي هش
ره|م يوسف رسر|مصطفى ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

42589| سم|ن ق|حمد رضو|خلود رأفتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

48o925 لرحمن|لسيد محمد عبــــد |ن محمد |نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

842o8| هر محمد|لط|ممدوح | مه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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75396| لضوي|هيم مصطفى |بــــر|سهيله  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

846o75 ي 
ي|مصطفى

حمد محمد مصطفى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

677236 ره|ج عىل محمد جبــــ|هيم فر|بــــر|عىل  لمنصوره|صيدله 

59996 هيم محمد|بــــر|لسميع |ء عبــــد |رس| حقوق بــــنى سويف

|2oo44 ي| ليدي
جورج فوزي قلينى ن|بــــ حلو|د|

328439 حمد محمد جعفر|عيل |سم|محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

9o9o84 لدين محمد عرفه عدل بــــرع  |م |حس |ج طبــــيع قن|عل

527|53 حمد|هيم محمد |بــــر|حمد |د |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|o594 بــــينى |لسيد |لسيد محمد |مريم  لحديدى|لشر لمنصوره|صيدله 

28o85o رق حسن عطيه|بــــسنتـــ ط ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

238325 لدين محمد عطيه عطيه|ندى نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|69398 لسيد|مصطفى محمد مصطفى  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

643o8o لكريم عىل|ندى محمد عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

4o8374 لوكيل|لحميد |لعزيز عبــــد|لحميد عبــــد|كريم عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

7o|o45 لسيد|ىط طه |لع|يمن عبــــد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

885892 مروه ممدوح بــــكر خرصى  سيوط|حقوق 

478556 وى|لقل|لعزيز |عيل عبــــد|سم|ل |شهد محمد كم ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

449|74 ئى|لشنو|هيم |يحن  أحمد عىل إبــــر |ره طنط|تـــج

42779o دى أحمد نعيم|له|ئل عبــــد |ن و|رو |تـــربــــيتـــ طنط

86748o ي محمد عبــــد
ي|لر|محمد مصطفى

ضى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

776||2 |محمد محمد فؤ| ند
ى
د دسوق زيق|لزق|بــــ |د|

443957 لمتـــولي عىل|لمتـــولي محمود |ء |رس| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

875373 يز |فتـــ يوسف ف|نس ر|ن معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

|3o255 لح|ر محمد ص|بــــ نص|رح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

47ooo محمد عىلي عربــــي غريبــــ هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

638|47 للطيف محمد |حمد عبــــد |للطيف |ء عبــــد |دع
وى|مك

ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

226|68 محمد حسن جبــــر حسن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

63|358 ندى محمد عيس محمد جوده زيق |لزق|تـــمريض 

85o|93 مد|رص محمد ح|محمود ن ي صىح 
سيوط|معهد فنى
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844|| دل محمود محمد|حمد ع| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

3449o6 ن محمد مرىس محمد|ء رمض|ول عه مشتـــهر|زر

4o2479 ى يوسف عىلي عىلي قطبــــ|ي سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

338389 لرحمن زىكي بــــيومي|عبــــد| دين كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4476|7 دي|له|حمد عبــــد|لمحسن |يده محمد عبــــد |ع لجديد|دى |لو|ضتـــ |ري/كليتـــ علوم

8322|5 ي|لكريم عبــــد|لحميد عبــــد|يه عبــــد|
لغنى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

446996 حمد|رق عىل |يوسف ط سكندريه|ل|هندستـــ 

42|6|5 ده|عيل مرىس حم|سم|لسعيد |ء |سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

6396o5 لرحمن|فظ عبــــد |ء حسنى ح|سم| هره|لق|ج طبــــيع |عل

|64|57 هلل حسن|هلل عبــــد |حمد عبــــد | سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

4479o| ى ع حمد|مل مصطفى |دل محمد ك|حني  لشيخ|بــــ كفر |د|

2|5672 وى|لطنبــــد|م محمد محمد |يه حس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

53o26 لسميع|ر محمد محمد عبــــد |فك| بــــ بــــنى سويف|د|

6|2oo2 د|ن حم|جح شعبــــ|محمد ن |بــــ طنط|د|

39o99 ى محمد نعيم شح|ي تـــه|سمي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

52|472 هيم مبــــروك محمد|بــــر|حمد |ملك  طبــــ بــــيطرى دمنهور

284||7 حمد حمزه|لرحمن وجيه |عبــــد لمنصوره|حقوق 

9|3797 ى  |هيثــــم عزتـــ  حمد حسني  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

459347 هيم|بــــر|هلل |ء محمد عبــــد |أسم سكندريه|ل|حقوق 

|35565 وى|خىل قن|لد|م يوسف  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

69oo7 للطيف|ه عبــــد |لل|ء سعيد عبــــد |سم| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

4778|3 حمد محمد محمد فتـــىح محمود| سكندريه|ل|ره |تـــج

|68498 ى عبــــ  محمود حسي 
س|مصطفى  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر

788o85 ه صل| لسيد سعد|ح |مي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

437524 لسعيد سليمتـــ|سعيد رأفتـــ  ي|لسن |
|لمنى

456|37 هيم نرص|بــــر|مؤمن حسن قنديل  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

339||| م جمعه عفيفى|يتـــ س| |تـــمريض بــــنه

9|846o مل |بــــر ك|ندى محمد ج ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4523|| عيل بــــدوى|سم|هلل |حمد حرز |د |زي لشيخ|هندستـــ كفر 
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|6o758 لمسيح|مه عبــــد |يمن مسعد سل|مي  | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

334686 لغنى|هلل عبــــد|رق عبــــد|عمرو ط |بــــنه| هندستـــ شبــــر

66888 عيل|سم|فظ |دتـــ يشي ح|غ لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

327723 لدين|محمد نور | لهدى رض|نور ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|3548o هيم|بــــر|حمد عطيه |طمه |ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4o3|24 هيم محمود محمد|حمد إبــــر| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

|63|85 ء منصور سعد درويش|رس| ى شمس|تـــج ره عي 

354938 هلل|مل عبــــد|ندى جميل جوده ك ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|22|45 لسعود|بــــو |سمي  ممدوح سيد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

24434| دق مرىس|لد فضل ص|لرحمن خ|عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

46o4|o ن لسيد يس|حسن طه | مي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

452888 وى|لشن|هيم محمد |بــــر|لىح |حمد عبــــد | لشيخ|هندستـــ كفر 

445649 |لبــــن|لعزيز عىل |عبــــد | أحمد محمود عط سكندريه|ل|هندستـــ 

842477 ى عبــــد| حمد|لرحيم محمد |لحسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4o567 محمود سعيد محمد عبــــيدو ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6847oo ن|مد محمد شوم|حمد محمد ح| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

648oo6 ح محمود محبــــ يوسف|صل كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

22|883 رس حسن|مريم فتـــىح ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

897944 ر عىلي |لستـــ|رص عبــــد|منى ن ج|بــــ سوه|د|

3697|5 لسيد حسينى|حمد سليم |تـــيسي   |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

638424 هيم عىلي|بــــر|ء |تـــغريد بــــه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

72o99 ى عبــــد|ف للطيف|طمه محمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

34o63| ص|لغو|ل |لع|مر شفيق عبــــد|تـــ تـــ|ي| |ره بــــنه|تـــج

9|9||| ن |زينبــــ طلعتـــ عىل مجىل عطو ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

487557 لمعز عىل|حمد عبــــد|م محمد |حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

643348 ه | حمد|لسيد منصور |مي  زيق|لزق|بــــ |د|

8|7685 بــــ|لبــــ|عيل فتـــح |سم|هلل بــــشي  |منه  ي|بــــ |د|
|لمنى

235846 وق حسن ثــــ بــــتـــ حسن|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5593| هلل|يمن دجيش عبــــد | |دين ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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4|6693 رى|لهو|لعزيز |ن عبــــد|ء رضو|ول |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

33o368 ل|حمد محمد كم| |دين لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

343272 ر|ن عم|ح سليم|رتـــ صل|س ى شمس طبــــ عي 

4o6o67 مه مصطفى|ل مصطفى سل|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34|49| لسيد|حمد |ل مصطفى |مصطفى جم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|46869 ن ن|مجدى فوزى عجبــــ| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

25892 لرحيم|ن عبــــد|هدى سيد رمض هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

762992 ي
س محمد|بــــ محمود عبــــ|يه| |دئى لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 

عيليتـــ|سم|ل|بــــ

369|5o بــــق|م عطيه عىل س|سل|حمد | عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

82|873 ن|بــــر سلم|ود ص|له مه|ه ي|عه |زر
|لمنى

24756o لمعبــــود قنديل|محمد محمود عبــــد لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

842|69 |لوف|بــــو|د محمود محمد |جه ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

485842 م|سلىم حسن محمد خليل عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

327686 مل|ء سيد فرغىل ك|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2596o| ى عيد عبــــد|ي ىط غريبــــ|لع|لحفيظ عبــــد|سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4429oo ل محمد محمود سويلم|مريم جل لشيخ|عه كفر |زر

868553 لنوبــــي محمد|حمد محمد | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

45o744 ر|رق محمد نو|هدي ط |حقوق طنط

694328 ل|ء عىل عىل محمدهل|رس| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

69933 لسيد محمد عىل|محمود  لفيوم|حقوق 

25|839 حمد|م سيد |هلل مسعود بــــره|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

548298 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|ح |لفتـــ|سل عبــــد|بــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

766386 بــــى|ىكي|ل|س |حمد عبــــ|لد |ريم خ لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

269883 يبــــ|ذ محمد سعد عطيه تـــ|مع لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

|55|o9 يف  لرحمن|حمد محمد عبــــد |ندى رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4578|3 ح فتـــىح محمد طلحه موىس|سم لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2373|8 حمد رزق|ئل سيد |ر و|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|492o م|لحميد س|لد عبــــد |كريم خ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |
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354985 ى عم|ي هلل|د حمدي عبــــد|سمي  عه مشتـــهر|زر

335|58 بــــ|لوه|لدين عبــــد|ح |نور صل|مريم  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

45|424 بــــ|لبــــ|هيم فتـــح |م إبــــر|محمد س ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

24|6o ى|زق حس|لر|ر محمود عبــــد |من ني  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

46|52| ى عبــــد |سلىم  م|بــــوسل|م |لسل|م عبــــد |لسل|مي  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

54o593 حمد|حمد حسن |حمد نبــــيل | |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

37o5o هلل|د |هيم محمد  ج|بــــر|رس |ر ي|عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44|788 بــــ|لحط|سحر سعد عيد محمد  |حقوق طنط

237877 يف محمد|ن |نوره حمد رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|3475 لسميع|م يوسف عبــــد|سل|هلل |يتـــ | ى شمس|تـــج ره عي 

852528 ي|ر
دق|خلف طه ص| ئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

493476 لسيد عيسي|ء رفعتـــ |محمد عل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o44o ى|حمد ح| مد عبــــده عطيه بــــحي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

83|744 ن|ريوس مني  جرجس دمي|مك دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

25|7|3 ف |محمد  ل صبــــيح|لع|حمد عبــــد |رسر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

2|267o حمد مرىس|لرحمن مرىس |عبــــد ى شمس حقوق عي 

765357 ى ى ثــــ| مي  لوثــــ|مجدى قديس سيفي  ره بــــور سعيد|تـــج

|4|969 نور عىل|نور مصطفى | ن|هندستـــ حلو

7o9539 لم|حمد محمود محمد س|محمود  لمنصوره|علوم 

7o|3|9 دى|له|هلل عبــــد |م عبــــد |لسل|محمد عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

4|7|o4 مل|لد عزتـــ محمود ك|يوسف خ لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

887953 محمود ممدوح محمود محمد  سيوط|بــــ |د|

268342 نه|بــــر طبــــ|هلل محمد ج|عبــــد ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

|763|8 لنبــــى|لم عبــــد |رق س|محمد ط هره|لق|بــــ |د|

4|4398 صف|عيل محمد محمد ن|سم|محمود  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

98492 ف عىل جمعه|كريم  رسر ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

443465 لمتـــول|ش |لدمرد|هلل |ش عبــــد|لدمرد| لشيخ|ره كفر |تـــج

44o|o| د|لحد|لسيد مصطفى |ن محمد قرئى |كريم لشيخ|علوم كفر 
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|29924 مد زىكي|طف ح|سلىمي ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o|627 هيم|بــــر|لح |هيم ص|بــــر|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

753868 تـــه|ل بــــشي  شح|مروه جم عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

27o|28 وه|لعليىم محمد حل|حمد | ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

4o|727 لسيد|لعزيز |بــــر عبــــد |حمد ج| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|6|6 ن|لمول عثــــم|محمد قطبــــ عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

36o646 ف |عمر  حمد محمود عىل|رسر هره|لق|م |عل|

256o95 ن هدهود|محمد سمي  سليم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

5429|3 ح تـــوفيق جعفر|د صل|جه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

523562 ن|بــــ حسن محمد حسن رسح|مه سكندريه|ل|هندستـــ 

|5377 ن ي محمد | مي 
تـــى|ي|لق|مؤمن مصطفى هره|لق|ره |تـــج

|6774 لنبــــى|ل عبــــد |دل كم|ء ع|رس| ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

849882 بــــوضيف|هلل |لسيد عبــــد|م |ريه لجديد|دى |لو|ضتـــ |ري/كليتـــ علوم

338667 ج|لم فر|حمد س|بــــ |رح |نوعيتـــ بــــنه

2|8o8o لمغربــــى|روق |لد شلبــــى ف|خ |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|5o973 لعزيز|لسيد عبــــد |لعزيز |ء عبــــد |ل| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

226222 ف عبــــد|محمود  هلل|لمنعم عبــــد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8274|4 دي عيسي محمد|محمد ن ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3o425 ح محمد|لفتـــ|ن محمد عبــــد|نور ه ى نوعيتـــ جي 

3226|7 حمد|يمن محمد طه |نسمتـــ  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

27|23 حمد|طمه ممدوح يشى |ف هره|لق|ره |تـــج

6o6944 وى|لشه|لحسينى محمد |متـــ |س| لمنصوره|ره |تـــج

23oo74 لسيد|لسيد محمد |مه وليد |س| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|29388 هلل||يمن صبــــىح عط|ندرو | لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

4ooo84 م|لعلق|لرؤف |م عبــــد  |ن س|ره سليم|س سكندريه|ل|ره |تـــج

78o829 حمد|لرحمن حسن محمد |عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|57558 مه محمد سعودى|س|ء |دع هره|لق|عه |زر

777854 ح محمد محمد|ن محمد ربــــ|يم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

82|o38 لحليم حسن|ن محمد عبــــد|يم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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|5879| ى حسن|ل| ء حسن حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

783523 ر|لح محمد عىلي طوبــــ|لح عزتـــ ص|ص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o489| بــــر|لنبــــى ص|لدين عبــــد ربــــ |د |محمد عم سكندريه|ل|ره |تـــج

5o75|6 ى محمد نبــــيل عبــــد |ي ى|سمي  لعزيز محمد حسني  سكندريه|ل|بــــ |د|

868499 ي موريس ش|ه| هدر
كر|ئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6|9965 ء عزتـــ  معروف عطوه نعيم|مريم عل ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

67668| لسيد محمد خرصى|بــــر |بــــرين ج|ص تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

6366o2 ل محمد يوسف|محمد جل ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

37o273 ى  ف عبــــد|كريستـــي  لمسيح جرجس|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

824574 ى سعد غز لي|عمر حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|28929 هيم|بــــر|حمد |مح |حمد س| ى شمس حقوق عي 

7o37o4 ى  لسيد منصور|حمد |نرمي  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

3|6ooo |د حن|ندى موريس عي|س ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2|2766 رثــــ محمد حسن|لو|لد عبــــد|لؤى خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

68478 سندس عىل محمود محمد لفيوم |تـــمريض 

486786 ى|محمد ع دل محمد محمد حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o2228 ىط محفوظ|لمع|بــــو|لسيد |فتـــىح | نور ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

49o567 سلىم حمدى محمود حسن حموده سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

529648 لمقصود سويد|هر محمد عبــــد |ز ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

429998 ن|هيم عىل عثــــم|بــــر|ر |محمد مختـــ |ره طنط|تـــج

48o475 تـــه|لسيد فهىم شح|در |ن معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

265|62 لجندى|فظ |د ح|عمرو عم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

82|5|7 ى|هلل |بــــيشوي مسعود عبــــد مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

9o556| لرحيم عىل |محمد محمود عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

|7574| هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمود  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

9|4|73 لنبــــى عىل  |رص حسبــــ |ن| لي|د سيوط|حقوق 

6|86| ل محمد|مروتـــ محمود كم طبــــ بــــنى سويف

27|oo3 حمد|هر |لظ|مد عبــــد|ن ح|يم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8o6556 ء خلف صديق محمد|سم| ي|عه |زر
|لمنى
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|37|o9 هيم|بــــر|لمنعم |مه عبــــد |س|م |سل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|8447 ى محفوظ  بــــوزيد|ندى محمد تـــحسي  هره|لق|حقوق 

85|o96 هلل|هلل سيد عبــــد|سيد عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

636o98 حمد|ء عفيفى |يه عل| زيق|لزق|حقوق 

296o86 ئى|لكن|لنبــــوى |ئى |لكن|حمد | ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

|77|o9 لحميد|ئى محمد عبــــد |م ه ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|9999 لسيد غنيم|محمد سليم  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

36|o45 هيم|بــــر|لمحسن |دل عبــــد |محمد ع |ن طنط|سن|طبــــ 

8558o3 مل سيد|رص ك|م ن|هش ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

3627| حمد|كر |كريم حمدى ش |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

5o|82| للطيف|لمحسن عبــــد |ء عبــــد |ح عل|صبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6495o| هد حسن|م سعيد مج|شمس عص عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

888772  عىل |محمد 
ى
حمد صدق سيوط|طبــــ 

7|5649 ه رض| دق رزق|حسنى ص| مي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

373o8 يمن مصطفى محمد سيد|ء |رس| ى شمس|د| بــــ عي 

|45o7 ى |لص|ن عبــــد|محمد حس حمد حسن|لحي  هره|لق|حقوق 

|49978 لحميد|ح عبــــد |بــــو بــــكر صل|محمد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

326268 هلل|هلل سيد عبــــد|ء عبــــد|ل| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

797|2 ي عبــــد |حمد ه|
مي|ر تـــه|لغف|ئى هره|لق|حقوق 

|56637 حمد|عيل حسن |سم|رق |زن ط|م دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

34939| لسيد محمد|حمد سمي  | |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o4|25 ى|سل| ى سيد حسي  م حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

68|66o حمد|لعجىم |لدين |ح |لد عمر صل|خ لمنصوره|هندستـــ 

623579 محمد سعد محرم عىل خليل ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

642889 هلل محمد|يمن خي |منيه | م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

4o7|97 بــــ|حمد عمر محمد خط|ء |سم| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|7o823 مر خميس سيد|حمد تـــ| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o5439 يبــــ|لرحمن متـــولي تـــ|م عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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774469  ك|مصطفى عر
ى
 ج|مل عر|ق

ى
هلل|د|ق زيق|لزق|هندستـــ 

23o64o هيم|بــــر|لسيد |مصطفى حربــــى  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

33o34o تـــ | ن|لسيد شعل|لسيد محمدى |مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

237324 لحليم|م بــــيوم عبــــد|هلل س|منه  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

38949 يف ربــــيع  لطويل|عمرو رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

49447 ي|ر
بــــ|لتـــو|لد قرئى عبــــد |خ| ئى هره|لق|صيدله 

4|||37 ف متـــول عبــــد|خلود  م|لسل|ح عبــــد |لفتـــ|رسر |بــــ طنط|د|

839833 حمد محمد|هيم |بــــر|حمد | ن|هندستـــ أسو

692|o ى عبــــد|ي ح|لفتـــ|ل عبــــد|لع|ح عبــــد|لفتـــ|سمي  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

5o9739 مل|ن ك|حمد حمد رمض| لشيخ|عه كفر |زر

68o748 لغريبــــ محمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |مديحه  لمنصوره|نوعيتـــ 

3733| ه|لعظيم خلف |بــــ خلف عبــــد |رح بــــوخرصى ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

633989 هيم|بــــر|ر |لغف|دى عبــــد |مصطفى ه زيق|لزق|علوم 

832382 رضوه عىلي محمد محمد دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

253529 هيم|بــــر|لمحسن |ميسون محمود عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

2359|8 حمد|لعزيز |دل عبــــد |م ع|هلل هش|منه  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

28||| ئى محمد فكرى منصور|عمر ه هره|لق|ج طبــــيع |عل

4|o||8 لحو|ر |لغف|مصطفى فخرى عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

273457 ى|ي بــــوزيد|بــــوزيد محمود | |سمي  سيوط|عه |زر

889776 ى عطيتـــ  خلود حمدى حسن حسي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

344|88 لعزيز محمد|م حسن عبــــد|حس |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

833568 لرحيم|هيم عبــــد|بــــر|دل |ع| ند تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

25|499 ف|عبــــد لرحمن منصور حمدى رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

263292 حمد مصيلىح عىل|محمد | نور |بــــ بــــنه|د|

42o3|9 ي|ر
|ن |دى مرو|لحم|أحمد | ئى

ى
لدسوق لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

24|45o ه عم| لعزيز|د سيد عبــــد|مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

237886 ج |ء محمد سعد حر|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

49o|o3 هيم بــــدر|بــــر|ء سعيد |ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

29|496 بــــر محمد نوح|م ص|دين هش|ن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

424748 ف |ل |بــــل ر|لغف|هيم عبــــد |بــــر|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

3572o| لعزيز بــــيوم|عبــــد| ء رض|رس| |طبــــ بــــنه
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427589 ف جم| بــــوشنبــــ|ل محمد |رسر لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

624725 لمرىس عىل دعيبــــس|ر عىل |عم سكندريه|ل|صيدله 

264824 رص|حمد ن|لسيد سيد |حمد |سحر سيد  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

33777o لسيد عفيفى|محمود محمد  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

49o339 ف محمد محمود |ن |نوره هيم|بــــر|رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

692572 فع|لش|ح |لفتـــ|م عبــــد |ضىح س لمنصوره|ره |تـــج

835795 بــــ|حمد خط|ق |لرز|هبــــه عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

787649 لمتـــول|لسميع |هيم عبــــد |بــــر|ء |صف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

848|8o لعزيز محمد|حمد عبــــد|لد |خ ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

838447 هيم محمد عىلي|بــــر|زينبــــ  ن|سو|حقوق 

54o368 ئيل بــــخيتـــ|رس|بــــ ظريف |يه|نه |هيل سكندريه|ل|حقوق 

45364o لح|در حسن ص|لق|لدين عبــــد|د |مروه عم لشيخ|بــــ كفر |د|

4o4259 متـــ|متـــ محمد سل|معتـــز سل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|o346 زق عىل|لر|محمود عيد عىل عبــــد  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

8|3378 ن محمد محمد|ميمه شعبــــ| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4449o2 زي|عىلي ممدوح محمد غ |ضتـــ طنط|علوم ري

3|8477 ي
لحليم محمود عىل|عبــــد| دئى هره|لق|بــــ |د|

69427| هيم محمد حليمتـــ|بــــر|حمد |ء |لشيم| لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

75||32 ى|لسيد محمد حس|منيه | ني  لسويس|معتـــ |علوم ج

498432 بــــ محمد ونس|لوه|للطيف عبــــد |يتـــ عبــــد | تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

4|3845 رف|حمد ع|رف |حمد ع|محمد  |بــــ طنط|د|

782oo8 ندى عرفه عبــــد ربــــه محمد عبــــدربــــه زيق|لزق|حقوق 

485396 حمد محمد|ل |لع|لحميد عبــــد |ء عبــــد |عىلي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

223669 لح|لحميد ص|طف عبــــد|ء ع|رس| ن|بــــ حلو|د|

327673 مد محمد|جح مصطفى ح|ن ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

47996o لحو|مر محمد |لينه تـــ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

836|83 ي عىلي محمد
ى مصطفى نرمي  دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

349274 ف عي|لهدى |نور د حسن|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

62523| حمد|م |لسل|لد محمد عبــــد|مؤمن خ زيق|لزق|طبــــ 

757432 لمجيد|لق عبــــد |لخ|م عبــــد |حمد س| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

Wednesday, September 5, 2018 Page 4388 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7829o| حمد محمد|لسيد |ء سمي  |ل| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

755|6 بــــ محمود|لوه|حمد عبــــد|محمد   لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|5o34o لحميد|يحن  قدرى محمود عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

54332o لح|ن ص|عيل عثــــم|سم|لد |رحمتـــ خ سكندريه|ل|حقوق 

85992 ي|ر
حمد محمد|وى |محمد جد| ئى لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

46o742 لدين|ريم محمد محمد محمد نرص |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

83o88| تـــه|حمد حسن شح|محمد  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|5355 لسيد مصطفى|مصطفى سيد مصطفى  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

5|o4|o خ|لطبــــ|م خليل |م هش|سل| بــــ دمنهور|د|

|59967 م محمد|لسل|ح عبــــد |محمود صل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7o353| لبــــسيوئى|حمد |هلل |حمد عوض |ء |رس| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

784526 طه محمد محمد أحمد قهوه| ند زيق|لزق|ره |تـــج

887572 يف رفعتـــ روف|دمي ئيل |نه رسر سيوط|بــــ |د|

685726 ي
حمد|نور عىل |لسيد | |دئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

|8|5| هيم خليفه|بــــر|هيم |بــــر|ندي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

59275 لحفيظ|نهله محمد محمد عبــــد لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

764oo ن محمد|لمنعم شعبــــ|رحمتـــ عبــــد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

247692 محمود عيد محمد عىل محمد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

89487 لعليم|هيم عبــــد |بــــر|ره شمس محمود |س كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|56|42 د|حمد حم|هلل |طمه فتـــح |ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o744| ى عبــــد|ج |رس ه |لل|حمد خرصى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

63|54o هلل|تـــ عبــــد |لشح|لسيد |تـــ |ي| زيق|لزق|بــــ |د|

78||63 لسيد|لسيد يوسف |لعظيم |محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

758948 ف |لرحمن |عبــــد  ى |رسر حمد حسن|مي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

255267 لرحمن خليل|هيم عبــــد|بــــر|ندى  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

487966 ي محمد درويش
محمد صبــــري مصطفى سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

88o356 فع  |م محمد ن|ر هش|مي سيوط|بــــ |د|

8343o6 حمد|مد |محمد سيد ح ي صىح سوه
ج|معهد فنى

848862 ي |ء حج|عل هر|حمد ط|ج  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى
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753o73 ل|رس هل|لح|يوسف محمد عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

254o6o لدين|م |تـــ حس|نور فرح|كريم  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

683442 ه محمد رشدى | لعوضى|د |سع|ل|بــــو|مي  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

9ooo66 ى عبــــد لعزيز |محمد محمود خضي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

82|65| دل سعد حسن|ء ع|رس| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

678|o2 |لعجىم |هلل زىك |ن عبــــد |يم|
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

|2||2| ن م|لسل|م مصطفى عبــــد |لسل|عبــــد | مي  هره|لق|ره |تـــج

632569 هلل|حمد عطيتـــ محمد خي |ء محمد |سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6||9o4 وق شكرى  ى و|رسر صل|مي  لفيوم|لعلوم |ر |د

626||4 لسيد منصور|لسيد محمد |حمد | زيق|لزق|بــــ |د|

64|833 لسيد عطيه|هيم |بــــر|م محمد |أحل زيق|لزق|نوعيتـــ 

856|o تـــ|لمعبــــود عمر فرح|منى عبــــد لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8o3824 ى |ي هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|سمي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

89|822 وس |ندر| |ندى حشمتـــ زكري|س سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

436|94 لخطيبــــ|لرحمن |لد محمد عبــــد |محمد خ |حقوق طنط

686966 م يوسف|تـــ بــــره|لشح|جمعه | ر|ي لمنصوره|نوعيتـــ 

33o336 ي|هلل سل|ء نبــــيل عبــــد|ل|
مه عفيفى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

396o5 بــــ|لوه|بــــسنتـــ وليد محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

8||536 نوبــــ|ردين مني  عزيز بــــ|ن ي|بــــ |د|
|لمنى

6||826 ف |حمد | حمد عرفه لبــــده|رسر زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

4876o3 لعجىم|لرحمن محمود خرصى خرصى |عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

356646 يدى حسن|لع|رحمتـــ عيس عىل  |بــــ بــــنه|د|

7822|2 رجبــــ عىل| هند رض زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

839o|3 ي خي |ن ه|لوىسي
ي حبــــسر

ئى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

43||25 ى|ل محمد عىلي ش|ر بــــل|من هي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

632877 ل|لع|مل محمد عبــــد|ء محمود ك|م بــــه|سل| زيق|لزق|ره |تـــج

689o57 هيم|بــــر|هلل عىل |حمد محمد عبــــد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

524o95 حمد|نور |حبــــيبــــه فرج  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

5|2562 لسيد محمد درويش|رس |هلل ي|عبــــد  عه دمنهور|زر
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755|o3 هيم|بــــر|بــــ محمد متـــول |رح عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

75478 رق مصطفى رجبــــ مصطفى|ط سيوط|بــــ |د|

6o84|2 ف |ف هيم أحمد رجبــــ|بــــر|طمه أرسر |بــــ طنط|د|

453283 ى|لرحمن |حمد عبــــد|لرحمن محمد |عبــــد لدمي  لشيخ|هندستـــ كفر 

26o543 لحق|حمد عبــــد|جر سمي  |ه ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|28|23 حمد عىل|طمه عىل |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

68|886 ل عرفه عىل بــــحبــــح|نىح  جم| لمنصوره|حقوق 

24|959 ح|لفتـــ|زى عبــــد|حمد محمد حج|يمنى  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7|o563 تـــ|ء بــــرك|وليد محمد صف| سم معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

347842 زى|د سيد محمد حج|زي ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

628o|6 لسيد حسونه|حمد |محمود  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

344375 كر|د ش|د محمد رش|رش ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

8|o378 هلل محمد رجبــــ حسن|عبــــد سيوط|ره |تـــج

|4|33o ئى|لشنو|لسيد |رس حسن |ي| يش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|oo|o ي محمد سعد 
حمد|مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

|59|6| لسعود|بــــو|محمد حسن محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

446|97 ه|لل|حمد عبــــد |لموجود |حمزتـــ رجبــــ عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

8|6595 بــــر عبــــوده|ربــــيع ج| مه ي|نوعيتـــ 
|لمنى

8267|3 سيد محمود سيد محمود دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

223429 هيم جمعه|بــــر|عمرو محمد عىل  ى شمس|زر عه عي 

346665 لد عمر سيد معروف|هلتـــ خ| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

254454 عيل|سم|ىط |لع|يوسف محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

686|94 لعزيز عىل|م عىل عبــــد |سل| لمنصوره|بــــ |د|

|59725 لمسيح|ل فهيم عبــــد |سيمون جم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

64823 حمد|روق |د ف|نىهي عم لفيوم|هندستـــ 

4o555| ئى حمد|ن س|دتـــ عىل عثــــم|مي سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

783375 لسيد|حمد سعيد عىل | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

7o2747 لليموئى|لجوهرى |لسعيد |هدير محمد سعد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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68779o لدين عىل محفوظ محمد |ميمه نرص| لمنصوره|بــــ |د|

452865 م|لسل|للطيف عبــــد|مي عبــــد |محمود س لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

833o38 عيل|سم|حمد |سحر محمود  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

272354 محمد نرص مصطفى سيد لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

5o2|6 بــــى|مبــــ|ل محمد |مح كم|لحميد س|عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

3|2o57 لحميد|م طه صبــــىح عبــــد|هش ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

6o5o69 رك|بــــ مبــــ|لوه|لسيد عبــــد |يدى عمرو |ه لمنصوره|علوم 

629787 لح|حمد ص|لسيد |رق |حمد ط| زيق|لزق|ره |تـــج

3|5956 لسيد|لنرص مشحوتـــ |بــــسمتـــ سيف  ى شمس|د| بــــ عي 

833o|6 ن|وي سليم|رك ف|ء مبــــ|عل سيوط|حقوق 

69837 ين محمد يحن  نغم ش|رسر لفيوم|علوم 

329945 ي|لسيد |جر حسن |ه
لعفيفى ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

39329 دل طلعتـــ عوض رزق|هلل ع|عبــــد  دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

3|7o92 وق عص ى محمد|م |رسر لدين حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2o358 ي
ر مصطفى|لدين مختـــ|ء|يوسف ضى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

646484 لغفور حسن عبــــده|ء عبــــد |طمه بــــه|ف ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

482o77 بــــ|لوه|حمد عبــــد |محمود محمد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

527o72 سط محمد محمد خليل|لبــــ|ن عبــــد|مرو سكندريه|ل|ره |تـــج

7889o خلود منصور جمعه محمود ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|244o ى عم|ي بــــر|لدين ص|ج |د تـــ|سمي  |تـــربــــيتـــ طنط

776295 لعزيز|تـــ عبــــد |لشح|م سعيد |له| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54595 ى سيد محمود|يم| ن حسي  لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

5|6853 ي قطبــــ|ء|بــــسمه عل
لدين مصطفى طبــــ بــــيطرى دمنهور

42952 حمد محمود عىل|ر |نتـــص| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

428529 حمد|ح |لفتـــ|فع عبــــد |لر|ر |من تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

28o744 هلل عىل موىس عىل|عبــــد |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

326|93 حمد محمود|ح |ء صل|دع ى شمس علوم عي 

|45574 لمجيد|م محمود محمد عبــــد |سل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

24347o در|لق|له محمد سيد عبــــد|ه ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

783382 لسيد محمد|يمن |يوسف  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى
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529858 ى صل|محمد صل ح|ح حسي  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

269323 ن|لسيد سليم|ء رجبــــ |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o8oo5 ن|حمد علو|حمد |ء |آل |صيدله طنط

62846o هلل درويش|محمود محمد محمد عبــــد  زيق |لزق|تـــمريض 

37oo26 حمد محمد عفيفى|لحميد |حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

462597 بــــو عىل|لمطلبــــ محمد |م محمد عبــــد  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

35429| لسيد|زى |لمغ|حمد محمد |حبــــيبــــتـــ   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

28348 ن|ش حمد سليم|بــــوهو|حمد حمد | ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

7|22|5 زى|لسيد حج|لسيد |لسعود |بــــو |محمد  لمنصوره|عه |زر

438792 لحديد|بــــو|متـــ محمود |س|حمد | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

843|99 لعزيز كرمي محمد|ر محمد عبــــد|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

788225 ف حفن|لبــــنى  زق|لر|وي عبــــد|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

286386 صف|لرحيم ن|رون عبــــد|لرحمن ه|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

768595 مهند خليل مصطفى سليم ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

686|2o حمد فوزى|هر |حمد م| |دين لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

26o55o وى|لشم|تـــ |هدى قطبــــ بــــهج ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

92225o لسيد مسعود |ح محمد |سم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

689o38 لد|لد عىل خ|حمد خ| لشيخ|هندستـــ كفر 

246547 ئى|لزرق|م معتـــز متـــول |هش |بــــ طنط|د|

7|o299 ى عيد عبــــد |ء |وف لم|در س|لق|لحسي  لمنصوره|علوم 

|233o3 ف م|لرحمن |عبــــد  لق|لخ|هر عبــــد |رسر ى شمس|د| بــــ عي 

89o39o ئى محمد |لقل|حمد حنفى | ي صىح 
سيوط|معهد فنى

9o3668 بــــوضيف |دل محمد |دين ع|ن ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8o45|| وق محمد محمد سيد رسر ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

|65376 لمعىطي|هيم عبــــد |بــــر|بــــدين |لع|رقيتـــ زين  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

442558 لعوضى|ىط |لمع|بــــو |رس محمود |منيه ي| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

534564 هلل|ع عبــــد|رف زنبــــ|ح ع|أمنيتـــ صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62645| طر|لمقصود محمد خ|ر صبــــىح عبــــد|مي زيق|لزق|صيدله 

536854 لجليل زعي |ح عبــــد |حمد صل| ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى
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|38675 بــــ|لوه|دل جوده عبــــد |فدوى ع ى شمس علوم عي 

2236o8 هلل|لعزيز طلبــــه خلف |مديحه محسن عبــــد ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8o7354 ي 
ى|هيم ص|بــــر|مصطفى لح حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

9o8387 يه نبــــيل عىل عمر | ج|ره سوه|تـــج

8525|| هلل|حمد عبــــد|ء جمعه |رس| لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

3|225o ي|حمد سعيد عبــــد|ء |رس| لمنىح  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

88o952 حمد سيد عىل |سيد  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

496o47 وى|لجد|لسيد |م جمعه |ء س|شيم ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

85o8o2 ء سيد منصور عىلي|سم| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

63oo85 لرحمن|رس محمد سعيد عبــــد |لرحمن ي|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

365oo3 رس محمد زين|عمر ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2|7842 ن محمد عيس عىل محمد|رو ى شمس|د| بــــ عي 

634399 لسيد|هيم |بــــر|س |هيم عبــــ|بــــر| زيق|لزق|بــــ |د|

|38273 هيم فوده محمد يوسف|بــــر| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

5o5649 عيل|سم|س |م رشدى عبــــ|محمد عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|525 حمد صقر|ل |مريم عمرو كم هره|لق|ره |تـــج

4|437| لعزيز جعفر|مد عبــــد|ء ح|ل| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|28426 لسيد|د |ن سمي  فؤ|نوره ى شمس| لسن عي 

6|7523 هلل رجبــــ|منه مجدى عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|4||34 حمد محمود حمدى يوسف محمد| ى شمس هندستـــ عي 

9|4937 لغطريفى  |حمد محمد |بــــ محمد |هيتـــ|م سيوط|ضتـــ |علوم ري

4o3854 حمد محمد محمد صبــــره|نس | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|72622 ء عىل محمد مصطفى|شيم دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

2669|| ن|م عىل محمد عىل سليم|هش| رن تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

78755o لعوضى|حمد |لعوضى |حمد مصطفى | زيق|لزق|حقوق 

94|53 ر محمد رسج|لغف|عزتـــ صبــــرى عبــــد ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

6979o6 بــــر طه محمد|يمن ص|منيه | لمنصورتـــ |تـــمريض 

37o735 حمد حميده|لدين |مل |ء ك|ل| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

256974 لصعيدي|رق محمد |ن ط|يم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

345o79 بــــدوي محمد خليل| رن ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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26|699 تـــه|لسيد شح|لرحمن ربــــيع |عبــــد |علوم بــــنه

346o32 ي
م|م|م عبــــده |م|لنبــــي |عبــــد| دئى ى شمس حقوق عي 

9|o73| هيم |بــــر|لد عىل |خ| نور ج|حقوق سوه

2|974 حمد|لعزيز |رق عبــــد |نسمتـــ ط ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

883789 ن درويش مصطفى مهنى |يم| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

||4874 بــــو زيد|لعزيز |ل عبــــد |مؤمن جم ن|حقوق حلو

686649 لمتـــول جنيدى|لمتـــول |حمد سعد | لمنصوره|ره |تـــج

628|26 حمد محمود فرج| |ء رض|دع زيق|لزق|هندستـــ 

2527|| هلل|م محمد خرصى عبــــد|وس ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

35o|5| هيم|بــــر|زق |لر|لخي  عبــــد|بــــو|ن |يم| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

67996o زى|لحكيم حج|ن فريد عبــــد |يم| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

69879 ن|يدى صبــــرى محمد شعبــــ|ه لفيوم|بــــ |د|

76288o هيم مصطفى محمد|بــــر|محمد محمود  حقوق بــــورسعيد

33645| ن|لد محمد رمض|رحمتـــ خ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

24685 لسيد|صفيه مخلص محمود  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2736o| ى |ء حم|سم| حمد|ده خي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

|486o8 بــــ|لرحيم دي|ز عبــــد |ل فو|م| هره|لق|ره |تـــج

7645o8 م|لش|لد حسنى محمد عوض |خ لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

7289o  |نوره
ى
حمد|ن عيد صوق لفيوم|عه |زر

265|27 ى ش مر|لصبــــور ع|كر عبــــد|حسي  دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

23346 حمد خرصى|محمد محمد محمود  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9o7|2 ر|حمد طه عم|ن |يم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

5||2|3 بــــط|لر|لمنعم محمد حسن |متـــ عبــــد|س| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

856769 د|لجو|حمد عيد حسن عبــــد| لمنصوره|حقوق 

644o|7 محمد فوزى جوده محمد عيس عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

48o9| حمد محمد زىكي|محمد  هره|لق|ره |تـــج

5|o258 ي محمدعبــــد
ى
لنبــــي|يوسف سعيد دسوق تـــربــــيتـــ دمنهور

682593 ل|هلل مش|لسعيد عبــــد |ل |هلل جم|منه  لمنصورتـــ |تـــمريض 

85|249 هلل سيد|مريم محمد عبــــد لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري
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443862 ى ج|بــــو |د |له ج|ه د|لعني  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

695473 د|لجو|حمد مصطفى عبــــد |رقيه محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6276o9 لحليم|ح عبــــد|لفتـــ|طه عبــــد| نور زيق|لزق|هندستـــ 

57668 بــــ عرفه فكرى محمود|يه| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7923| حمد|لسيد |حمد |لرحمن |عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

843|87 ل عىلي|لع|لمنعم عبــــد|عزه عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

|366o7 ن|م محمود رضو|مصطفى عص عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

846|o9 ي محمد|لع|محمد عبــــد
ل مصطفى ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

4245| |م عط|لتـــه|سط |لبــــ|لرحمن حسن عبــــد |عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

442|o| حمد|حمد سيد |هيم صبــــرى محمد |بــــر| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

9o5o62 بــــى محمد |ن عر|طمه رمض|ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

49267 ء محمد عيد محمد|دع ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

24o637 حمد مصطفى خليفه|عمر  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

844|38 لرحيم|حمد عبــــد|لسيد |عمر  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

434349 وي حسن|لطنط|ر محمد |طف مختـــ|جر ع|ه |صيدله طنط

62o768 لجمل| |ىط شط|لمع|بــــو |م محمود  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

526462 ه|لل|حمد محمود محمد محمود عبــــد| سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

274665 عيل|سم|لدين محمد |ء |نهله عل حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

688473 حمد محمود|مه محمد |س|منيه | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

79o4o4 حمد محمد متـــول|مريم  ى شمس حقوق عي 

755729 ى محمد|سم| ء عىل حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

|97o5 هيم|بــــر|م مدحتـــ خليل |ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|3324 ن|بــــسنتـــ محمد محمد شعل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

482973 |لبــــ|هلل محمد خميس معبــــد عبــــد |منتـــ 
ى
ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35349o ن محمود مرىسي|محمد محمود رمض سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|6998 |لسيد |بــــو بــــكر ثــــروتـــ |
ى
لدسوق د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

324794 |لنج|بــــو|لسيد |هلل |محمود محمد عبــــد كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

34o34 ن|لنبــــى محسبــــ سليم|ن مسعد عبــــد|نوره ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

83o623 ن|لمجد رضو|بــــو|حمد محمد | ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج
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366o83 لمنعم مخيمر|هلل عبــــد|رتـــ سعد |س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

332778 ى عو| لسيد|حمد |د |حمد حسي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

6o8998 ين ن لقليوبــــى|ج  صبــــىح |رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2|3929 لحجر|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد |لرحيم محمد |عبــــد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

75378o ى عوض سيد عىل نرمي  ج|بــــ سوه|د|

26|896 بــــ|لوه|مح عىل عبــــد|عىل س دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|28|76 هيم|بــــر|لسيد |شم |لرحمن ه|عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

447272 ن|لسيد سليم|ن |م رمض|محمد حس سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

876484 هيم  |بــــر|مه روبــــيل |س|ركو |م سيوط|علوم 

2|8286 ف عيد يوسف|محمد  رسر ن|هندستـــ حلو

249897 ي|ر
لبــــيوم|محمد عطيه | ئى لفيوم|لعلوم |ر |د

85o766 بــــ|ء خرصى مندريس جل|دع دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

45o96o ى|عبــــد هلل محمود محمد حسي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

4o2|86 حمد|لسيد |حمد طه |آيه  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

338995 ىط محمد ركيح|لع|ندى محمد عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6|6888 موىس| هدى محروس زكري ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ فنيه ج

28|34 لسمينى|محمد محمود محمد محمود  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

9o6373 بــــوزيد محمد |لحميد |م عبــــد|حل| ج|صيدلتـــ سوه

835998 حمد عىلي|رحمه سعيد  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

83|887 محمود محمد محمود محمد حسن دى|لو|ضتـــ ج جنوبــــ |معهد فنى صىح ري

22|538 ج|لصبــــ|لغنى |حمد عبــــد |مح |محمد س هره|لق|حقوق 

34545o د|لسيد عىل مر|يوسف محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

42844o |رس محمد محمد شتـــ|جر ي|ه |بــــ طنط|د|

42254| لم|عيل س|سم|حمد |ن |ء شعبــــ|حسن ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

78o232 هيم|ل إبــــر|لع|هيم حسن عبــــد |بــــر|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |
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7583|2 هيم بــــخيتـــ|بــــر|هدير ممدوح  ره بــــور سعيد|تـــج

676937 يف خ ح|لفتـــ|ل عبــــد |لد هل|رسر لمنصوره|حقوق 

4|3496 بــــو قمر|لسعيد فتـــىح |ندى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

26o46| م|لسل|ن عبــــد|ء حس|ء عل|رس| شمون|نوعيتـــ 

|757|8 هيم|بــــر|مصطفى حسنى عيس عليوه  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

896575 عظيمه مرتـــضى محمد محمد   قرص|ل|فنون جميله فنون 

698762 لسيد عبــــده يوسف محمد|ورده  ط|ر دمي|ثــــ|

839824 ي عبــــد|لش|ء عبــــد|شيم
ى
هلل عيد|ق ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

2|6723 حمد محمد عىل|حمد نرص | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

|7|78| لسيد|د |ج| د حن|رسلينو ميل|م |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

63|o94 لعوضى|حمد محمد |يمن |ن |نوره ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

44747o ن|ح حسن محمد حسن سلط|هلل صل|هبــــه  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

27o|7o لشيخ|فظ محمد |لح|م عبــــد|سم س|بــــ تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

893336 ي
ل عىل نجدى |لع|ء عبــــد|ضى سيوط|حقوق 

6|344 بــــ عويس|محمد سعد دي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

639633 حمد|يه جمعه محمد | زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

362388 لسيد قرئى خرصى|ء |رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

243o37 زق طه|لر|رق عبــــد|محمود ط ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

8o78|| ي|ر
عربــــي عىلي لبــــيبــــ| ئى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

543585 لجليل|ن عبــــد |رس شعبــــ|ندى ي عه دمنهور|زر

|338|8 ى عزتـــ|حس م عزتـــ محمد أمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|9|84 هلل محمود سيد محمد|منه  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

||9539 هلل|ء مجدى محمد سيد كرم |سم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4|6697 ن|عيل وهد|سم|لسيد |عيل |سم|ء |أسم لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

367557 م عمر|لسل|ء محمد عىل عبــــد|رس| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

433|o2 لوكيل|هيم |بــــر|ر سمي  |من ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

638637 تـــ | حمد موىس|ن |حمد شعبــــ|مي  زيق |لزق|تـــمريض 

|77562 بــــر حسن|لرحيم ج|محمد عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم
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77|8|9 وق يوسف  حمد محمد|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

46492 لدين سعيد عبــــده|م |مي حس ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|3595 ح|لفتـــ|لد محمد سعيد عبــــد|خ لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

635895 هلل محمد|بــــ |ن فكرى ج|يم| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

924875 لرحمن |روق عبــــد|لد ف|لرحمن خ|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

56|o9 ف محمد |ئى |ه حمد|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

457326 ل|لجم|ح |لفتـــ|صم عبــــد |ن ع|رو دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|32677 ن|بــــسنتـــ يشى محمد محمد رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

898|32 يه حمدى صديق حسن | ج|تـــربــــيتـــ سوه

|37425 ل عىل بــــدر|م مصطفى كم|محمود حس ى شمس حقوق عي 

26o65| ئى|لقبــــ|لد |مصطفى خ| رن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3347|2 لحليم يوسف|محمد يوسف عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

924745 ى عزيز |عوئى بــــش| رين|م ج|ره سوه|تـــج

478758 دل فرج تـــوفيق|نه ع|دمي ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

524|37 هيم|بــــر|لسيد حسن حسن |رحمتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

627357 ى |ي حمد عىل محمد|لسيد |سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

889o22 م طلعتـــ صديق عىل |بــــتـــس| سيوط|بــــ |د|

88296 ي |ء|عل
لدردير|حمد |لدين مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

22|673 وليد مجدى محمد عىل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

372388 ئل محمد منيبــــ|محمد و تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

7723|| يج|له|ن |لسيد عثــــم|ء مصطفى |شيم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|9o42 لسعيد غربــــيه|مل |لسيد ك|دين |ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9232|3 زق سيد |لر|ندى حسن عبــــد ج|ره سوه|تـــج

3|8529 للطيف|عيل عبــــد|سم|ح |ر صل|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

36oo78 د مرزوق عزيز|عم| رين|م سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

49479o ي|م عبــــد |لسل|كريم عبــــد 
ى
ض|لرحمن ق  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|

كتـــوبــــر

7556|| ح نجدى درويش عطيتـــ|سلىم صل تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

697933 هيم|بــــر|لد مسعد |ن خ|يم| لمنصورتـــ |تـــمريض 

8o77o6 لعزيز محمد|ء محمد عبــــد|رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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635529 ح عيد|لفتـــ|لمنعم سعد عبــــد|عبــــد| ند زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

25|394 لشىس|لمرضى |يوسف صبــــىح عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|7o|35 يمن محمد زىك|م  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

2|2789 لد محمد محمد|عمر خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

769876 مد|طمه حسن محمد محمد محمد ح|ف عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

362|58 عيل|سم|سم محمد |لدين ق|ء |حمد عل| ن|حقوق حلو

63o3o6 هيم|بــــر|مد |ء سعيد ح|حمد عل| زيق|لزق|حقوق 

476o|7 ح|لدبــــ|هدى حسنى عىل محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

498o79  قطبــــ دويد|له|
ى
ر|م محمد شوق لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

476|77 لمنعم|مد محمد عبــــد |حبــــيبــــتـــ حسن ح سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

235947 لم غنيم|ندى مجدى غنيم س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3455o3 بــــوعىل|حمد حسن |حمد | |ر|ي ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

3|6777 لعليم|وى خلف عبــــد|د مطر|جه ى شمس|تـــج ره عي 

7o943o ى|بــــو|حمد |لسيد |وليد محمد  لعني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o6853 بــــ|يه محمد جمعه دي| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

432624 |هيم مصطفى عط|بــــر|ره حسن |س |ره طنط|تـــج

4|7567 ي
عيل خزعل|سم|م |لسل|بــــوبــــكر عبــــد| |دئى لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|7234o كر عوض|بــــر ش|م ج|حل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

36o73o ل|محمود محمد غ| منيتـــ زكري| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

444763 هيم|بــــر|عمر محمود محمد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

34383 ي محمد حزين|رق عبــــد |ط
لرحمن قرئى كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

34294| ف |حمد | حمد عىل|رسر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|582oo حمد محمود|ره مصطفى |س هره|لق|ره |تـــج

6o2762 لحسمنى|حمد محمد شكرى | لمنصوره|هندستـــ 

26698| جورى|لبــــ|لقوى |مل حسنى عبــــد| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

83|7o4 ن|د محمود حس|لرحيم عو|عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

858|73 لعليم|حمد محمد عبــــد|طمه |ف ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

444459 هيم شوشه|بــــر|لنونو |هيم |بــــر|ح |سم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4o353 شد عبــــيد|حمد رمزى ر| |ند ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|325o عيس فهيم قلدس| مي  ى شمس حقوق عي 
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6755| ف عبــــد |حمد | ن حسن|لعظيم سلط|رسر لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|7986 يه مسعد فتـــىحي جعفر| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2625|6 ى | ى محمد عبــــ|حمد |مي  س|مي  سيوط|بــــ |د|

892852 حمد |محمود رجبــــ عىل  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

782483 هيم|بــــر|لد محمد |محمد خ ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

9o7492 ئيل |ل ميخ|د كم|ركوس عم|م ج|ره سوه|تـــج

848|o5 ى|دريه محمد عمر ن حسني  ن|سو|حقوق 

348o8 م|لسل|محمود محمد عىل عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|22772 رمزى مرزوق سعد| بــــول ن|تـــربــــيتـــ حلو

32oo7o ذلي|لش|لعظيم |سلىمي محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6474|7 ئيل|هيم وهبــــه ميخ|بــــر|سمي  | رين|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

37259o هد عىل حسن|ن بــــدوي مج|حن ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

853463 ى عبــــد|ي حمد|لحكيم محمد |سمي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

3|4763 مه عىلي|لدين سل|ء |محمد عل ى شمس حقوق عي 

4383|9 حمد كريتـــه|حمد محمد |ندى  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

9|o|89 يوسف نبــــيل نجيبــــ حكيم  |ج طبــــيع قن|عل

|24729 عيل|سم|يمن يىح |يىح  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

62|642 لسيد محمد شلوف|رس |محمد ي سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

27o5|o لرؤف مدين محمد|لد عبــــد|لرؤف خ|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

42|998 ئيل دوس|رس|يرينى نخله | ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

52993| هيم|بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر|عيل |سم| ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

254344 ى تـــ|ي لمقيىم|مر محمد |سمي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

8o7oo| ه عرفه محمد رجبــــ| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

|77o52 ى | لسيد|حمد |حمد حسي  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

82|546 بــــقطر شلبــــي| ريوس حن|مك ره بــــنى سويف|تـــج

6o354 ل قرئى طه|محمد كم لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

435355 لسلهبــــى|لجليل |م عبــــد |لسل|عبــــد | لي|د سكندريه|ل|بــــ |د|

27o867 لدقن|بــــ عىل |لوه|مروه عبــــد ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

|6868 هيم|بــــر|رق يوسف |فرح ط هره|لق|حقوق 
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759o94 محمد صبــــرى بــــشي  محمد لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

838245 حمد|لحكيم |ل عبــــد|محمد جم سيوط|صيدلتـــ 

6o36o ل محمود بــــيوم|حمد جم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

48964| ي
هيم محمد محمود|بــــر| |دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||5687 ل|لد|لمجيد |ل عبــــد |ن جم|نور هره|لق|م |عل|

772359 ن محمود محمد|لحسيبــــ حس|هدير عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

86o|73 لحكيم|دق عبــــد|ن ص|م شعبــــ|له| ي|بــــ |د|
|لمنى

477o72 ل محمد محمد|لع|مح عبــــد |رتـــ س|س سكندريه|ل|ره |تـــج

4|2866 مع|رس رجبــــ محمد ج|جر ي|ه |بــــ طنط|د|

88|795 مه سليم  |عىل محمد سل سيوط|ره |تـــج

772593 ه سمي  محمود محمد خليل| مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

2|4275 مل مصطفى|حمد مصطفى ك|مصطفى  هره|لق|هندستـــ 

7o8o|5 هيم|بــــر|لسيد محمد |هيم |بــــر|ريج | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

776729 هلل|لسيد عبــــد|مد |لسيد ح| زيق|لزق|هندستـــ 

646873 ه محمد ي| لشيحه|لسيد |قوتـــ |مي  لمنصوره|حقوق 

6|2879 لسنوىس محفوظ|لسيد |لسنوىس |س |ين| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

43497 ي |حمد كيل|تـــ |ي|
حمد|ئى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7oo8o3 ي|لجن|لسيد |ه حسن محمد |بــــ
ينى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o5296 عيل|سم|لغنى |مروه فوزى محمد عبــــد  لمنصوره|علوم 

52248 لمنعم|ل عبــــد |ن طه كم|نوره ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

749o9 حمد فرغىل|ء نرص |عل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

337885 تـــ|لسيد فرح|حمد محمد | |ضتـــ بــــنه|علوم ري

832o2o هيم|بــــر|مل |ره سعد ك|س |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

628868 للطيف|للطيف طه عبــــد|طه عبــــد زيق|لزق|حقوق 

84763| رس حمدي محمود محمد|ف ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

344286 ر|لحج|حمد |د |حمد فؤ|بــــر |حمد ص| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

2|522o ى|بــــو|لسعيد |لد |فرحه خ لعني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

863376 لحميد محمدين|ري عبــــد|نص|حمد | سيوط|حقوق 

7655|5 لعش|لسيد زنفىلي |سل محمد |بــــ ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

757857 حمد|لسيد |ء محمود |سم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى
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|236o| حمد|سميه محمد عوض محمد  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

259|89  عبــــد|رس|
ى
حمد|لرؤف |ء شوق ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

822278 ء عىلي حسن عىلي|شيم ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

427332 هيم خميس محمد|بــــر|بــــ |يه|ندى  ط|بــــ دمي|د|

244|37 حمد محمد محمود|عىل  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

836899 ه|لل|حمد عبــــد|يه محمد | |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5286|3 ف ج|محمد  ى|رسر بــــر محمد حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

82o9o8 رص محمد فهىمي|حمد ن| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9o6639 م حسن محمود |ندى حس |نوعيتـــ قن

6|o423 ى عبــــد|بــــو|محمد  ع|لرف|لحميد |لعني  لمنصوره|ره |تـــج

4o7|o3 هيم فتـــىح محمد مطر|بــــر|ن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27|||2 ى سليم|ضىح  ن مصطفى حسن|مي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|4229 لق|لخ|رق مصطفى عبــــد |سندس ط هره|لق|ر |ثــــ|

3||47 لرحمن|لسعيد عبــــد |ل |سلىم بــــل ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

26o53 ن حسن|ح محمد عثــــم|عمرو صل كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3|793o سكندر|ن |ح سليم|نوبــــ نج|بــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

44|3o3 ل|لحليم غ|لحليم حلىم عبــــد|عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

884324 حمد  |ن سعد |شعبــــ| سه سيوط|تـــربــــيتـــ 

8|2397 د|زر عي|ركو نبــــيل ع|م ي|بــــ |د|
|لمنى

444769 ف |محمد  لزميتـــى|بــــو بــــكر |رسر ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|47236 لجندى|قوتـــ |دل محمد ي|روق ع|لف| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

7o6|76 زق|لر|رق فتـــىح عبــــد |ط| رن تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

79|565 لسيد نجم|ده محمد محمد |مي زيق|لزق|بــــ |د|

287866 لسيد عىل|ل |حبــــيبــــه محمد كم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

343535 لعبــــيدى|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|حمد حسن | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6o6o48 لمرىسي|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| |ره طنط|تـــج

269229 ى محمود |ي لمليح|حمد |سمي  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

496o3| ضى|دل حسن مصطفى م|أمنيتـــ ع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6|6387 ر|لحسن دويد|بــــو |دل |رحمه ع ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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429|23 و|لسل|ل محمد عبــــد |ن جم|ريم ى م حي  |طبــــ طنط

884574 عمرو محمد محمود محمد  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o846 لح عىل بــــيوم|حمد ص| أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

755339 منى محمد مصطفى عىل |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|38||o لحميد عطيتـــ محمد محمد|يوسف عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|33|37 ح عطيتـــ|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|مينه عبــــد | تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

34o979 مر|زق ع|لر|لد عبــــد|محمود خ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

435o24 رى|لمسم|لحميد |لد عىل عبــــد|خ سكندريه|ل|حقوق 

255397 لمرصى|لعزيز حسن |دل عبــــد|ئى ع|م| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

9o4866 هيم  |بــــر|حمد |لدين |د |ندى عم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4o|989 ى|محمد  لسيد محمد عىلي حسني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

896486 لشيىم  |ه |لل|يه محمد عبــــد| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|73|63 م محمود|حمد س|محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o95o ن|حمد رسور سليم|رسور  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

426||8 ء محمد محمود محمد عىل|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77|236 لحميد|للطيف عبــــد |مريم محمد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8|2257 ن|ن محمد سليم|سليم| لي|د ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7793|o حمد مصطفى|عمر محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75943o حمد محمد عوض|لد |ء خ|رس| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

4o4362 ود|عيل محمد د|سم|هلل حمدى |عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

844o4o لمعىطي|فندي عبــــد|در |لق|مؤمن عبــــد ن|سو|بــــ |د|

9|5|55 محمد عيد محمود عيد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|2772 ي بــــرك|ن محمود |ريو
تـــ|لسيد مصطفى |بــــ طنط|د|

2648oo هيم حموده|بــــر|هيم حسنى |بــــر|ن |يم| لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

687o94 لعدوى حبــــيبــــ|ح محمد |ن صل|نوره لمنصورتـــ |تـــمريض 

46|665 سلىم سمي  محمد هيبــــه |بــــ طنط|د|

|35958 دل زىكي عىلي|ل ع|م| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

4o79|3 ر|لبــــيط|لسيد عىل |لدين |ء عز |سم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

885997 لسيد |لك عبــــد|لم|فع عبــــد|لر|هدى عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى
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|3|484 ء محمد جوده|ذ عل|مع وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

2|2433 يف|ئل محمد مصطفى |مصطفى محمد و لشر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8996o8 حمد  |بــــتـــ |لدين ثــــ|مروه عز  ج|بــــ سوه|د|

87955 ي شعبــــ|من
ن|ن عثــــم|ر مصطفى لفيوم|علوم 

59|26 لح جودتـــ|دل ص|ء ع|عل ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

26974| ر بــــكر|هر صبــــىح مختـــ|م ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

2896o6 يه محمد رجبــــ تـــوفيق| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|22|76 لد حسن حنفى|مصطفى خ ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

892774 حمد  |هيم |بــــر|ز |هلل ممتـــ|عبــــد سيوط|حقوق 

829||9 ى وهبــــه |م بــــه خي |بــــوض|رلي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

76|443  تـــيسي  عبــــد 
هر عىل|لظ|لجليل عبــــد|مصطفى لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

896992 ى ك مل سيد محمد |حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|2o895 ى حسن ز|س يد|ره عمرو حسي  هره|لق|ره |تـــج

76o|5o لحميد|م عبــــد |لسل|د عىل عبــــد |جه لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

3527|9 محمد يشى محمود بــــيوم ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

6|2735 شه|لق عك|لخ|لدين عبــــد |م |ر عص|من ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4o3958  محمود عبــــد|يه|محمود 
ى
للطيف|بــــ دسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o27|3 زينبــــ حسن محمد منصور عيد ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

688237 ن|هيم رضو|بــــر|لعزيز محمود محمد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

22423o بــــر|لج|لحسينى عبــــد|هلل محمد |منه  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

92o486 ن |لغنى رشو|هيثــــم محمود عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

23392 م|م|بــــر |ل ص|حمد كم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|2o782 لفونس جرجس|بــــيشوي جرجس  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

254|72 لىكي|لم|لعزيز |حمد عبــــد|روضه  شمون|نوعيتـــ 

8633o7 ى |ي لحكيم تـــوفيق|حمد عبــــد|سمي  ج|بــــ سوه|د|

264898 م عيد|لعزيز تـــه|يزه عبــــد|ف لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

686oo9 د حسن محمود محمد|عم| لي|د ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى
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34o2o لسيد|رص محمود |ء ن|شيم ى شمس|د| بــــ عي 

43|o96 يد |بــــو|ئد |ن ر|رو ى وى|لحفن|لي  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

636853 تـــ|تـــ عىل فرح|فرح| نور زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

85557o هلل|هلل بــــدر عبــــد|عمر عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77o89| م|رق عيس ضي|هبــــه ط زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7657o6 لملك فهىم|مهند محمد فهىم عبــــد  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

33|2|8 عر|لش|حمد صبــــرى |بــــ |مه |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

2568|o م|حمد عل| |رض| دين ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4|4522 لمنعم جوده|لسيد عبــــد |محمد  سكندريه|ل|حقوق 

7798o4 ء سعيد فتـــىح محمد|سم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

5|6|79 لسيد|بــــو|لمحسن عبــــده |ئى عبــــد |هند بــــر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

2|649 فظ عرفه|لح|رتـــ محمد عبــــد |س ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

2853|2 ن|لرحمن رضو|م عبــــد|حمد هش| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

789737 محمد عىل محمد عىل عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

28548o عيل|سم|لرحيم |دل عبــــد|يه ع| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

889432 د مصطفى خليفتـــ |محمد رش سيوط|بــــ |د|

44|566 هلل|مريم محمد محمد عبــــد ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

8o5857 ي عبــــد|لعزيز عبــــد|ره عبــــد|س
لعزيز|لغنى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

59|39 لد عبــــود محمود|مغرد خ ره بــــنى سويف|تـــج

|35557 سم|حمد ق|حمد |مريم  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

488776 فظ|لسيد ح|م محمود |لد عص|خ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77o429 عيل|سم|لسيد | |لسيد رض| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6382o5 لرحمن محمد |لرحمن صفوتـــ عبــــد|عبــــد
لرحمن|عبــــد

زيق|لزق|ره |تـــج

7o79||  عبــــد |لش|در عبــــد |لق|رحمه عبــــد 
ى
در|لق|ق لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8|245o رجي|وي ج|بــــكس| ء رض|ل| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

786996 ح|لفتـــ|ل عبــــد |ل محمد جل|جل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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892459 ل محمد عىل |محمود جل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

679oo3 |زق |لر|عيل عبــــد |سم|لمقصود |تـــسنيم عبــــد 
عيل|سم

ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

857438 حمد حسن سوبــــي محمد| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

4o496o ل محمود يوسف|لع|ع عبــــد |زم رف|ح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2|7588 ن|لعظيم قطبــــ سلط|محمد مصطفى عبــــد هره|لق|طبــــ 

494o97 حمد|وى |حمد ممدوح محمد قن| |حقوق طنط

328678 لعزيز محمد|هيم عبــــد|بــــر|حمد | |طبــــ بــــنه

757225 م محمد لطفى محمود|سل| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

237492 ن|ح موىس فرح|ء صل|شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

47558| م|لسل|م عبــــد |لسل|عبــــد | مؤمن رض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

276765 زى|ح حج|لفتـــ|ح عبــــد|ح صل|لفتـــ|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

894|63 بــــوزيد |ء محمود محمد |شيم سيوط|تـــمريض 

3|||29 ل|لو|ن محمد |زن محسن رمض|م ى شمس| لسن عي 

52o89 ى| ميمه سيد محمد حسي  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

29o|4o ره|هيم عم|بــــر|لمرضى |مجد عبــــد|بــــ |يه| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|474o| لحميد مسلم|لدين عبــــد |م |محمد حس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o6342 شد|روق ن|مح ف|يرين س| ي|بــــ |د|
|لمنى

8o|936 لعظيم محمد|رس عبــــد|محمد ي ره بــــنى سويف|تـــج

247o|4 لجدى|هيم |بــــر|لد |حمد خ| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

358o73 محمود مصطفى محمود سيد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

9|349o لرحمن  |عبــــد| حمد طه زكري| سيوط|بــــ |د|

9|99o2 حمد  |ل |لع|يمن عبــــد|حمد | ج|عه سوه|زر

638o53 لمقصود|موىس سليم عبــــد| نور ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2|9597 لبــــهنيىه|حمد محمد |ده |ده حم|غ ى شمس هندستـــ عي 

4o5735 ي|ر
محمد عبــــده محمد| ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|66|9 ن محمد عىل|رص شعبــــ|حمد ن| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9oo785 ي
ء صبــــىح نجيبــــ |ن بــــه|فيفى ي|معهد 

تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

|53842 هيم عىل|بــــر|طلعتـــ سعيد محمد  ى شمس حقوق عي 

79663 ى مصطفى عبــــ|ي ن|س عثــــم|سمي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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4|o6o9 لعزيز عىل|محمود حسن محمود عبــــد  |بــــ طنط|د|

483o52 ى مل سوى|بــــلبــــل ك| يوستـــي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76572o لعليم محروس|لعليم عبــــد |ء محمد عبــــد |ل| ره بــــور سعيد|تـــج

527787 ق|ه محمد |لل|لسعيد عبــــد |ن |رو وى|لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4o266 هيم|بــــر|بــــوزيد |ل |ء جم|سم ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

85256| كر|د سيد ش|هبــــه عي ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

443722 ر|لغف|لسعدى محمود عبــــد|حمد |سوسن  لشيخ|ره كفر |تـــج

|3o582 حبــــيبــــتـــ فتـــىحي محمد سيد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

425749 ر عيد محمد محمود|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82|68o رم محمود محمد|ديه ك|ن سيوط|حقوق 

2659|o د محمد محمود عمريه|زي |ره بــــنه|تـــج

895267 بــــر  |ئى جرجس نجيبــــ ص|ه ج|ره سوه|تـــج

3|7427 ى عط|م هلل محمود| |جد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

37o5|3 لحليم|لسيد عبــــد|طمتـــ سيد محمود |ف ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

82766| لسيد|د |لسيد رش|حمد | دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|62o|8 هلل محمد|محمد محمود عبــــد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

5|7o46 ر|لسعيد عم|ن |هلل رمض|منه  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

898753 وى|بــــيشوى عمده بــــخيتـــ حن ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

693o75 لحميد محمود|م عبــــد |لسل|ئى عبــــد |كريم ه ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

326|o7 لسيد|دل محمد |ر ع|مي ى شمس|د| بــــ عي 

2526| حمد|ن عىل |خلود رمض ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

44o37 م|لتـــه|عىل حسن عىل حسن محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|42o|8 بــــو زيد|لعزيز |لعزيز عبــــد |عمر عبــــد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

849725 وق عبــــد يد|لحميد عىلي ز|رسر لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

543|67 لحليم عبــــده|لعزيز عبــــد |هدير صبــــرى عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

779449 د|لحميد ج|م عبــــد |مريم عص ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7862|2 دل محمد فهىم|حمد ع|رس |ء ي|سم| زيق|لزق|حقوق 

63372 بــــ|هيم كس|بــــر|محمود محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

327377 وس حفظ |جميل تـــ| رين|م هلل|ورصى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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262o2o ل|لع|طف تـــوفيق عبــــد|لسيد ع| س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

245967 حمد|هلل محمد |لمنعم عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6o||65 ن حسن سند|لد رمض|ن خ|نوره ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|4o272 ن|ح محمد سليم|مروه صل ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

3553o لرحمن|معتـــصم خليل حسن عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

482466 زى|زي محمد غ|منيتـــ محمود غ| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

497983 رص|نور ن|حمد |ء |أل تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

865o33 ي محمد ضي|لر|ضىحي عبــــد
ح|ضى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

445346 هيم محمد|بــــر|عيل |سم|د |عيل عم|سم| ضتـــ دمنهور|علوم ري

|6o394 ل محمد|لع|لرحمن عىل عبــــد |عبــــد  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

4|826| ئل محمد محمد جعفر|هلل و|عبــــد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

2|4|7| غ|لصبــــ|هر خليفه محمد محمود |س هره|لق|حقوق 

224468 ى|لحليم |دل عبــــد|يمن ع| حمد حسي  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

84o|4o لعزبــــ|حمد |محمد | يش دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

354459 لسيد|حمد |جر مصطفى محمود |ه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6|52|| ن|هيم سليم|بــــر|أمي  محمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

55844 ى|ء محمد محمود |شيم مي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

88|777 حمد  |هيم |بــــر|لرحمن بــــدر |عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

529553 ى عبــــد|بــــو |هر عىل |محمود م يم|لد|لعني  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

86842| ى |لرحمن محمد حس|عبــــد لمجد|بــــو|ني  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

25|324 محمد جمعه محمد يوسف هره|لق|ر |ثــــ|

|7786| ي عبــــد |
لجيد|حمد فكري مصطفى سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

635228 لفتـــوح|بــــو|حمد |حمد فتـــىح |ء |رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|3874 م جمعه سيد |م|محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|68526 ع|عيل رف|سم|مريم محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

73624 حمد|د |ن رش|ء رمض|ول ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6877|7 لزغيبــــي|حمد محمد محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

58|85 يوبــــ|ك |نوس رسل مل|سطف| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |
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4o98|8 وق عبــــد  لرؤف مصطفى منصور|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9|o38| دين محمد فوزى قبــــيض |ن ج|حقوق سوه

7o3554 هلل مهدى سليم|بــــ |ن محمد ج|يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|3|798 ضى محمد عىل|لر|طمه عبــــد |ف ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

476454 لم عىل|لحفيظ س|لحفيظ محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

499|77 لكوم|متـــ |د محمد سل|عم| نور تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7o2593 دى حسن عريضه|له|ئى عبــــد |ه| سم زيق|لزق|صيدله 

86224 لح محمد|حمد ص| |نور لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

268326 م|حمد عل|ن |طه رمض ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

282299 ح سليم|لفتـــ|دل عبــــد|محمد ع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8728| لعزيز|لغنى عبــــد|حمد عبــــد|محمد  لفيوم|هندستـــ 

3527o4 لخول|محمد سيد زىك  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

343492 ن|حمد محمد محمد بــــيوم مرو| ى شمس|تـــج ره عي 

|43937 ن|لرحمن محمود محروس عمر عثــــم|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

356372 م مصطفى محمد|حمد س| |ره بــــنه|تـــج

69843| لمنس|لسيد محمود |هيم |بــــر|در |ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62o6|7 هلل|د عبــــد |مر| عمر رض زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|29| ى ع|ك سعد سند|طف |رولي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

252224 ن صمول|يه رجبــــ سلط| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

87o|33 رس محمد|هلل ف|ء فتـــح |وف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

326997 لسيد محمد|هلل ممدوح |منتـــ  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

4o7275 ن|ن محمد رضو|ن محمود رضو|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|2958 ج|لحميد محمود در|محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

25688| ى|ص ن|حمد رسل|حمد |ز |في  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

54272| لفحل|هلل محمد |د |ء عىل ج|ل| تـــربــــيتـــ دمنهور

4||98| ئيل|بــــيشوى سمي  أديبــــ روف |ره طنط|تـــج

7|5229 ف |بــــ |يه| حمد بــــيوم عوض|رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

55626 دق|جر وجيه لملوم ص|ه ره بــــنى سويف|تـــج

3|7oo4 تـــه حسن|عىل محمد شح ى شمس علوم عي 

643o6| ى|منى  حمد محمد محمد حسي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

4o5552 ر|لجز|حمد محمد |حمد رفعتـــ |ر |مي سكندريه|ل|ره |تـــج
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5|788o مد عوض|للطيف ح|عبــــد| ر|ي علوم دمنهور

6o9358 ى|حمد حسن |محمد  لزهي  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

2477oo بــــيل|حمد ق|حمد سيد |ئل |حمد و| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

839243 حمد|دم |حمد |يه | دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

353446 لحميد عىلي|لرحمن عىلي عبــــد|عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o6952 ع|لرف|وى |لششتـــ|مؤمن محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

23|475 لشيخ|حمد |م وليد محمد |حس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|778o زى|ء محمد عقل غ|دع لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|2455| ل محمد سعد|بــــ جم|لوه|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

28o9|5 دهم محمد حشمتـــ حسن| لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

782oo4 هيم|بــــر|هيم |بــــر|لسيد محمد |منى  زيق|لزق|بــــ |د|

645333 لعيسوى|هيم محمد |بــــر|حمد | لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

492543 ليمنى|حمد محمد |م سعيد |سل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

2269o4 فظ|هيم محمد حسن ح|بــــر| ى شمس| لسن عي 

|54429 هلل محمد|لسيد عبــــد |يوسف محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

4|4625 د|م محمد حم|ء عص|سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7|745 هلل|تـــبــــ عبــــد|هلل ر|يوسف عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

479444 ع|لرف|لسيد |لمنعم |د محمد وجدى عبــــد |زي سكندريه|ل|هندستـــ 

5o8oo3 آيه حمدى عىل محمدين سكندريه|ل|علوم 

28o59 ى خ|ي لعوضى|لد محمود |سمي  هره|لق|بــــ |د|

623943 لبــــرع|لسيد |عيل أحمد |سم|هلل |منه  ط|بــــ دمي|د|

2o88o لسيد|لىحي |حمد محمد عبــــد | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3|483| هيم|بــــر|ك |لمل|بــــولس بــــسيىل عبــــد |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

7646o8 م محمد موىس محمد بــــهجتـــ|سل| هندستـــ بــــور سعيد

848|69 ى محمد | نور محمد|لحسي  ن|سو|حقوق 

354223 ى فخري حلىمي نصيف| يوستـــي  ى شمس حقوق عي 

|676o5 فظ|م ح|م|م محمد |م| ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

63o|53 لحميد زىك محمد|بــــ عبــــد |يه|مصطفى  زيق|لزق|طبــــ 

7|56o بــــ عيس محمد|لوه|حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

427462 لد محمد عمر محمد خليفه|خ لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل
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329483 تـــ محمد|ضىح حسن  حمد خي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

44|86 ى عبــــد |م حس|سل| زق سيد|لر|ني  هره|لق|بــــ |د|

648495 هيم|بــــر|لرحمن تـــوفيق محمد |عبــــد قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

8478|7 لفتـــىحي عىلي|حمد محمد |يه | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7746|6 رك|هيم مبــــ|بــــر|بــــسمه فتـــىح محمد  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

426o|9 ى عبــــد |بــــر|بــــسمله عىل  لمنعم|هيم حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

427|83 ه أيمن محمد  سط|لبــــ|لسيد عبــــد|أمي  سكندريه|ل|عه |زر

42754| ر|لغف|زق عبــــد |لر|هلل عبــــد |محمد عبــــد  ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

876589 لرحيم محمد  |لبــــدرى عبــــد|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

48274 تـــه محمود|يه محمد شح| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

62|6|5 مه|سل| لوف|هلل عطيتـــ أبــــو |بــــ فتـــح |رح ط|معتـــ دمي|علوم ج

757o|2 ى حبــــيبــــ|يه حس| ن محمد حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9o2978 ن |سلم|ل عىل |ل جم|نض ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

2|3927 يوسف مصطفى محمود حلىم هره|لق|ره |تـــج

23|o58 لمنعم عىل حسن|م حمدى عبــــد|حس ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7|7559 ج |لىح عىل خف|ندى عىل عبــــد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

6o5o7 ي|رجبــــ ن
رص عويس قرئى ي صىح ري

ضه بــــنى سويف|معهد فنى

485o38 ى دي|م دي|محمد عص بــــ|بــــ حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o27|o ن|لصغي  سليم|در عزمي |ردين ن|ن سكندريه|ل|بــــ |د|

4o|332 لخول|ح صبــــىحي مبــــروك |سم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|8526 ر|لجز|حمد |حمد |لسيد |م  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3|3735 لم|بــــ يوسف س|يه|حمد | تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

9oo743 لحميد محمد |ن محمد عبــــد|يم| ج|ره سوه|تـــج

2399|| ن|لسعيد رمض|مد |عمر ح تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

|7||93 م جعفر|لسل|روق محمد عبــــد |ل ف|جم لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

783|58 حمد أحمد|لرؤف |محمد عبــــد  لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

7o||o م محمد|حمد محمد عل| لفيوم|عه |زر

689822 لسيد نور|حمد |ن عوض |نوره لمنصوره|حقوق 

4|47|4 رص|بــــون|لسعيد  |ء محمد |ول لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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44oo76 حمد سعيد عىل مرىسي|ء |شيم |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|79399 ى |ي حمد|لرحمن |حمد عبــــد |سمي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

23o563 لجندى|هيم محمد |بــــر|محمد محمود سيد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o9642 هلل|لسيد محمد بــــيه عبــــد |وفيق | مه لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

82933 مل محمد|حمد يوسف ك| هره|لق|حقوق 

634|69 هيم خليل|بــــر|لسيد |هيم |بــــر| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

896228 هيم  |بــــر|مدحتـــ محمد | رن ج|بــــ سوه|د|

366275 ل محمود|حمد هل| |ند ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

24|86o لرحمن|مروه مصطفى محمد عبــــد تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

23oo2| حمد|لرحمن |حمد عىل عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

76643o ن|ن سلىمي سليم|ن سليم|لسيد حس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|2oo3 ل|هلل هل|زق عبــــد |لر|لفضل عبــــد |بــــو |محمود  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2|725| يف|لمنعم |رص عبــــد |ء ن|يه عل| لشر ى شمس|د| بــــ عي 

4|7326 روئى|له|هيم |بــــر|هيم محمد محمد |بــــر| لشيخ|ره كفر |تـــج

9o954o لمشنبــــ |لعزيز محمود |تـــم عبــــد|ر ح|مي ج|ره سوه|تـــج

5|667 حمد فرج عويس|عصمتـــ  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

877|64 هم  |هلل ف|لحكيم عبــــد|جر عبــــد|ه سيوط|هندستـــ 

489846 در جمعتـــ محمد درويش|لق|خلود عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

62533| لمرصى|هيم |بــــر|ر |لغف|زم عبــــد |فرح محمد ح زيق|لزق|حقوق 

2|3|34 هيم|بــــر|حمد |مه |س|سلىم  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|8|22 دى محمد حسن محمد|ف ى شمس|تـــج ره عي 

244243 لمحسن|محمود محمد محمود عبــــد ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

|4272| م محمد مرىس يوسف ى شمس|تـــج ره عي 

2853|o حمد|مل محمد |حمد ك| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

33385| ف |بــــ |شه حمد|لسيد |رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2367|o دى محمد|حمد محمد ن|ندى  هره|لق|حقوق 

864366 ف محمود | |ر|ي عيل|سم|رسر دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

4768o9 رق فتـــىح عىل سعيده|محمد ط ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى
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894|6o س |ن عبــــ|سط عثــــم|لبــــ|ء عبــــد|شيم ي صىح 
سيوط|معهد فنى

62285o لمرىس|لسيد محمد محمد |رفيده  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

32|493 هلل عجىم|لمنعم وهبــــ |محمد عبــــد هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

||7229 ي|محمود مصطفى | دون حمد يحن  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

239596 ى   |بــــر|نرمي 
ى
هيم|بــــر|هيم دسوق هره|لق|حقوق 

4|55o لحميد|بــــر محمد عبــــد |ء ص|حسن ن|صيدله حلو

48o8oo  قطبــــ|له|
ى
م محمد شوق إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |

رتـــ|لإلد

|65626 هيم|بــــر|بــــ |لتـــو|حمد محمد عبــــد | دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

|43373 ه | عيل|سم|شم |عيل ه|سم|مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

534379 بــــر محمد|محمد وجيه محمد ج دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

627282 حمد فرج|زق |لر|ن محمد عبــــد|يم| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|676o7 ى|ح  حسني 
زم محمد مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o3o|6 ل |لع|مي  حمدى يونس عبــــد| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|83o4 لطهرى سليم|بــــر |حمد ص|د |جه هره|لق|ره |تـــج

8575o7 ه عتـــيق فرج عبــــ| س|مي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

698699 لسيد|حمد |م عطيه |لسيد س| طبــــ بــــورسعيد

2468|4 ى يوسف|بــــو|محمود يس  لعني  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

75227| م محمد|لسيد س|سلوى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7|3o27 حمد|محمود محمد فتـــىح عبــــده  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

|6o493 لسيد عىل حبــــيبــــ|يمن |لسيد | ى شمس هندستـــ عي 

7o|79 للطيف|لحليم عبــــد |للطيف عبــــد |ء عبــــد |سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

9o49o| لسيد محمد |سم |يدى بــــ|ه ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

493368  مصطفى|هلل ع|عبــــد 
ى
دل شوق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|44762 يم عىلي|لد|حبــــيبــــتـــ عىلي عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

32449o لق|لخ|ن عبــــد|ده شعبــــ|حمد حم| ى شمس|تـــج ره عي 

2|36|8 ف صل|سلىم  هلل|ح عبــــد|رسر ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

357798 لمقصود|لمقصود عبــــد|محمد محمد عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|3944 لرحمن محمود مصطفى محمد|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2679|3 ى|محمد محمود حمدى  بــــوحسي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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438767 لبــــيىل|لبــــيىل |مصطفى حمدى محمد  لشيخ|طبــــ كفر 

856466 مني  مسعد مني  عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|55|66 ى|ستـــر ف| |يز جرجس مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|53|6 لكونتـــ|حمد حنفى محمود حسن |ء |ل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

2546oo ن محمد|رق موىس ديبــــ|ط عه مشتـــهر|زر

|3|5|7 هلل جرجس|بــــ |عزتـــ ج| بــــول كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

637374 لعزيز زيتـــون|يمنى محمد متـــول محمد عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

44584o وى|لهلبــــ|عيل خرصى |سم|عيل محمد |سم| سكندريه|ل|هندستـــ 

653o8 بــــ|لتـــو|هيم عبــــد|بــــر|لد |عمرو خ لفيوم|نوعيتـــ 

459824 لعزيز|ر عىل حسن عبــــد |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62o6|3 يف عىل عىل كثــــي  رسر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|664o8 ى|محمد حس م صديق حسي  هره|لق|هندستـــ 

|44o55 ي
ف ف| |دئى روق جمعه محمد|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4846|| ن زيتـــون|لجيد مرج|جون جورج عبــــد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

847942 ه ح| مد بــــدري محمد|مي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

9o3|34 س |لسيد عبــــ|ل |ن جم|رو دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

6|494 يد|لحميد ز|مصطفى حنفى عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

494998 ن|رق محمد خليل زيد|ط تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

7|698|  |حمد مو|هيم |بــــر|عمر 
ى
حمد|ق لمنصوره|ره |تـــج

34|664 ى محمد | تـــ حسي  لعفيفى يوسف عتـــلم|مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

33427 ى |مريم عص لسيد|م رجبــــ حسي  هره|لق|ره |تـــج

62375| تـــ | حمد|لمندوتـــ |لمندوتـــ |حمد |مي  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

5o6843 ي خليفتـــ ن|ندي خليفتـــ ن ي|ج  ج  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

26599o ن|لقط|لعليم |ل عبــــد|حمد جم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

88567| ء محمود سيد عىل |هن سيوط|عه |زر

|2o|99 ل|غبــــري| تـــم حلىم حن|رى ح|ن م| ى شمس هندستـــ عي 

4|2839 لكريم|د عبــــد |لد فؤ|هلل محمد خ|منه  |بــــ طنط|د|

626|74 س سعيده|لسيد عبــــ|تـــم |محمد ح زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

826o44 ء عطيه محمود عىلي|سم| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو
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882333 د  |بــــ حم|لتـــو|ء محمود عبــــد|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64946o هيم حسن|بــــر|ل حسن |لعزيز جم|عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

478437 ضى|لق|بــــ فتـــىح |يه|لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

9|448 زوز|محمد عيس ع| نور لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34275| سم عمر|ح ق|محمود محمد صل حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

773537 لسيد نصي |ء مجدى نصي  عطيتـــ |ل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|63543 ن|مريم سيد عبــــده عىل عثــــم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

262655 لحكيم|لسيد عبــــد|محمد صبــــىح  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

42378 تـــ محمود محمد ع| شور عىل|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

369283 ل يوسف سعيد|ئى جل|م| |تـــربــــيتـــ بــــنه

8529o2 كر صموئيل|ستـــيفن وجيه ش| ي|بــــ |د|
|لمنى

638355 لدين|هيم مىح |بــــر|ن |دل شعبــــ|ع زيق|لزق|هندستـــ 

|32828  محمد 
ى
بــــو دور|رحمه دسوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

846o36 حمد|لرحيم |لد عبــــد|عمرو خ دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

79|43| ه | ر|لنج|حمد عطيه حسن |مي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

7|8|25 زى|لعز|لسيد سعد |بــــسمه محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9o4526 لودود|عبــــد | لسيد عط|ل |جم ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

76434| شور|هر ع|م رشدى محمد فكرى ط|سل| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

758||o لحميد عىل|هلل عبــــد |مصطفى عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

44|574 ه  لمغربــــى|هيم |بــــر|هيم محمود |بــــر|ني  لشيخ|طبــــ كفر 

25o9|2 دو|حمد مدحتـــ محمد سعيد ج| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

754792 محمد فتـــىح محمد محمد ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

82||78 ي
هيم محمد|بــــر|عود |ق| دئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|42364 ي محمد|يتـــ |
هلل هرمس مصطفى ى شمس|زر عه عي 

6|76|| دل|لعو|أحمد نرص عطيتـــ  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

634|48 تـــ محمد أحمد محمود عىل ي ى|أمي  سي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

34746o للطيف|ئف سيد محمد عبــــد|ندى ر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

25475o ى|حمد محمد ن| صف حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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||8|34 يف عبــــد  لعزيز محمود|لبــــنى رسر كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

25356| ح محمد|لفتـــ|بــــسمه مصطفى عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

885647 لس ن|رش| رين|م شد |د كي  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

2555o9 بــــوزيد|عيل |سم|ح |دل صل|ح ع|صل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

246962 لنقيبــــ|لسيد عىل |عىل  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

923|6 ره|هيم بــــش|بــــر|د |عم| بــــول لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

69723o دريس|لغنى |حمد عبــــد |يوسف محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

534977 ى ر|مريم نبــــيل  غبــــ|مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

638|7| لسيد عوض|لعزيز |طف عبــــد |لد ع|خ ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

69822 لبــــصي |لرحمن عبــــد |ريم محمد عبــــد  لفيوم|بــــ |د|

38|23 بــــر|لص|دى حسن |حمد حسن ن| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

47596| مد محمود|لسيد ح|بــــوبــــكر |حبــــيبــــه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25|2o6 د حمدى كمنه|حمدى عم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6o566 لجيد حسن|ده سيد عبــــد|غ تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

478o3| ن|در حسن سليم|لق|حمد حسن عبــــد | سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

6o9o6 يتـــ محمد محمد مجدي محمد| ره بــــنى سويف|تـــج

22o365 يوسف سعيد محمد محمود ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

23845| فع|لش|م |لد سط|رحمه خ ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

45|7o8 وع|ح مط|لفتـــ|لدين عبــــد |ء |حمد عل| لشيخ|هندستـــ كفر 

8846o2 عد |محمد محمود محمد مس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

226824 لس رشدى  بــــوستـــه حمور|كي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

78645| |لبــــ|يوسف محمد محمد عبــــد
ى
ق تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 

بــــطموه

79|2|| هيم|بــــر|حمد محسن مىح محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4789o ي ي لبــــيبــــ جورج  بــــيتـــر جورج  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8|oo46 د|ئيل عي|مجدي ميخ| ن|مري ره بــــنى سويف|تـــج

925o74 عيل |سم|ل |سعد جل|ء |ل| ج|علوم سوه

9|6o28 ن  |ء عطيه محمد رسل|شيم سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

765756 لمرصى|لرحمن |ن محمد محمد عبــــد |رو ره بــــور سعيد|تـــج

4899|4 بــــو زيد أحمد عىل|هبــــه أحمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 
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644838 روق محمد سعيد|رق ف|حمد ط| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

267956 لم|بــــوس|لجليل محمد |حمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|2|293 ن مجدى محمد عزتـــ|نور هره|لق|ره |تـــج

|65445 حمد|حمد حسن |يه | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85789| حمد|دي محمد |مريم ن ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

266oo3 ن|لعظيم رمض|محمد رفعتـــ عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

33795 لعدوى|لدين ربــــيع |م |تـــسنيم حس كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

822242 لحفيظ|تـــه عبــــد|محمد صفوتـــ شح ي|بــــ |د|
|لمنى

425543 ل|لسيد عىل غ|لسيد |حبــــيبــــه  سكندريه|ل|بــــ |د|

256o56 هلل|لمنعم حسبــــ |جدى عبــــد|مح م|س ى شمس طبــــ عي 

2694o7 لطهويىه|لسيد محمود |يه | تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|49o8o سلىم محسن محمد بــــدر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4o9265 ظه|مد بــــ|لد ح|ندى خ |بــــ طنط|د|

645797 لرحمن|يمن ممدوح عبــــده عبــــد |ممدوح  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|386|8 ندى حسن سيد حسن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

476993 ق عىل مرىس|لرز|م عبــــد |منه عص| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

3552o5 هيم سيد|بــــر|رتـــ سيد |س ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

767o72 بــــو عتـــله|مد |حمد نبــــيل سلىم ح| لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

24563| لسميع عمرتـــ|ن عبــــد|رق شعبــــ|ط ي صىح بــــنه
|معهد فنى

862o|| ي|م| عل
هر محمد مصطفى |نوعيتـــ قن

696554 متـــ|هيم سل|بــــر|ن حسن |نوره لمنصوره|بــــ |د|

59ooo حمد محمد طه|نورتـــ  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

345785 لنبــــى يس|لمؤمن عبــــد|لد عبــــد|حمد خ| عه مشتـــهر|زر

|2|o79 د|س مصطفى ج|عىل محمد عبــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

73333 لم عويس|لح سعيد س|ص تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

838oo6 ي عبــــد|حمد محمد | ه|لل|لطي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5o6874 تـــ رمض ي محمدش|ن عبــــد |أمي 
ى|لغنى هي  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي

لسويس

|6o367 حمد|لح |ل محمد ص|بــــل وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف
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4434oo هيم|بــــر|لحميد |هيم عبــــد |لسيد إبــــر|محفوظ  لشيخ|تـــمريض كفر 

68|6|| ى سميسم|يوسف محمد يوسف  مي  لمنصوره|هندستـــ 

62o928 م حبــــيبــــه|بــــر بــــره|بــــح ج|م ر|بــــس ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

7|3|o هلل محمد عىل|عبــــد | دين لفيوم|بــــ |د|

32963o |ر عط|لستـــ|عبــــد| رتـــ عط|س |بــــ بــــنه|د|

8959o9  عبــــد 
ى
لرحيم |مروتـــ خلف صدق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

269628 بــــوزيد|ح |لفتـــ|ر صبــــىح عبــــد|من ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|54864 لكريم|د |منى عيد محمد محمد ج ى شمس| لسن عي 

6o4666 لعسيىل|ره حسن حسنى عبــــده |س زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

69|||7 لحميد |هيم عبــــد |بــــر|لحميد |ل عبــــد |بــــتـــه|
ره|عم

لمنصوره|حقوق 

|32353 ل|لع|لرحيم عبــــد |حمد عبــــد |ء |شيم ى شمس علوم عي 

779o92 سلوى محمد متـــول أحمد زيق|لزق|بــــ |د|

84|7|2 زي|لعزيز مغ|حمد منتـــرص عبــــد| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

7oo9o7 لسيد عرفتـــ|ئى حموده |يه ه| لمنصوره|بــــ |د|

486253 هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|مرىس  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|229 ء محمد سيد حسن|رس| بــــ بــــنى سويف|د|

25|396 لعسكرى|ضى مصطفى |حمد ر| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6o9535 مود|مريم طه ممدوح بــــدوي ع لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

487327 لد محمد|لد مصطفى خ|محمد خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|48o8 لحميد محمد  |يوسف سيد عبــــد سيوط|هندستـــ 

456||| سعد| فريدي نبــــيل زىكي حن سكندريه|ل|بــــ |د|

68o9| ى  هيم|بــــر|مه عىل |س|نفي  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

6|2756 ندى مجدى محمد عطيه بــــلوزه |علوم طنط

4486|5 لديبــــ|در |لق|يوسف سعيد محمد حلىمي عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8936|8 ل عىل |ميمه سيد كم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

684o68 تـــ|لزي|زن مدحتـــ محمود يوسف |م لمنصوره|بــــ |د|

9|6492 مد  |مه ح|س|حمد |يدى |ه ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

833399 جي|عمر عىلي محمد ض ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

79o|33 حمد|حمد عميد |محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8232o ف محمود |حمد | حمد|رسر هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري
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25445| ى سليم|مصطفى محمد عبــــد  لرحمن حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

26392 يف عبــــد | هلل يوسف|حمد رسر كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|4||84 ك بــــطرس|صبــــىح مل| ري|م ى شمس|تـــج ره عي 

7o7828 محمد صفوتـــ محمد عىل  ره بــــور سعيد|تـــج

35769 ن|هر سعيد محمود زهر|محمود م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4492o4 ود|خر فريد رزق د|جوزيف ف |هندستـــ طنط

22666 لد سيد محمد|م خ|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|4773o حمد|فظ |ل ح|محمد جم هره|لق|بــــ |د|

2|9438 هلل|ل محمد عىل محمد عبــــد |بــــسنتـــ جم هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

9o5253 حمد |مصطفى عىل محمد  ج|طبــــ سوه

9o93|6 ل مصطفى |لع|سط عبــــد|لبــــ|م عبــــد|سه ج|أللسن سوه|كليتـــ 

75534| د بــــدر مسعد|ن عم|نور عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

8|7|97 رس ذىكي|صموئيل سمي  ف ره بــــنى سويف|تـــج

||79|o دق|مي  ص|كمل |ن |ثــــ|جون سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

327734 لعزيز محمد محمد|يه محمد عبــــد| ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

823o95 لرحيم|نور عبــــد|ل |ئشه جم|ع ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6925|6 ى  لسميع مطر|مل عبــــد |حمد ك|رني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

54524 حمد عويس قرئى|محمود  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

624o2| د رزق|ندى شفيق محمد ج ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|52|38 هيم|بــــر|محمد | ن عط|حن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

87963o ى |م محمود عبــــد|سل| لحميد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

368o74 حمد|تـــه |دل شح|لد ع|خ ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

423649 مر محمد|لحكيم ع|بــــسنتـــ عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

435292 ن عبــــده عبــــده محمد غنومه|سوز ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

63299 لحميد|دى مصطفى سعد عبــــد |ش طبــــ بــــنى سويف

88o7|8 يم محمد |لد|حمد عبــــد|محمود  سيوط|ره |تـــج

88||76 ف جعفر حسن |د |جه رسر سيوط|بــــ |د|

7776o8 لمنعم غنيم|ح عبــــد |لمنعم صل|ره عبــــد |س زيق|لزق|نوعيتـــ 

4262|9 مريم مصطفى حلىم مطر محمد ن|سو|علوم 
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|2o7o6 لمحسن|لهم فضل عبــــد |هلل وليد |يتـــ | ى شمس حقوق عي 

246238 لسيد|محمد عمر محمد ربــــيع  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

336569 عيل|سم|حمد |لق |لخ|حمد عبــــد|ل |نو |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

69|3|6 ى محمد|لمقصود حس|ح عبــــد |ن صل|يم| ني  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

764226 لحديدى|م محمد محمود |سل|ن |رو طبــــ بــــورسعيد

762452 زق|لر|حمد عبــــد|حمد محمد | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

675o55 لمهدى|د محمد عوض |هلل عم|منه  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

494|o| م|م|ل|حمد |طف محمد |سعيد ع |ره طنط|تـــج

6|7499 ص|لقف|حمد محمد |ره محمد |س ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

4o359 لعظيم عبــــيد|لعظيم عبــــد|ل عبــــد|هبــــه جم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77935| فظ|هلل مجدى رجبــــ ح|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

8o|542 لصبــــور محمد|حمد خلف عبــــد| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

7o6853 دق عبــــده|هيم ص|بــــر|هيم |بــــر| لمنصورتـــ |تـــمريض 

765573 كرمرىس|محمد حسن حسن ش ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

3|4629 بــــ جميل جوده محمد|لوه|عبــــد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

339659 لشعبــــى|حمد |حمد محمد محمد سعيد | |ضتـــ بــــنه|علوم ري

867|43 ى |ء عبــــد|سن ن|لجهل|لحميد حسي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

27|633 وى|لعشم|حمد |تـــبــــ |مروه محمد ر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

2727|8 لحليم|ن تـــوفيق عبــــد|مريم رمض دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

628o66 ء فريد فوزى موىس حسن|رس| زيق|لزق|علوم 

328|73 يز بــــيوم عطيه|محمد مؤمن ف |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

879|38 ى عبــــد ربــــه عبــــد لعليم  |محمود حسي  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

78|84o ى|بــــر|حمد |هدير  هيم عويضه حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26o926 حمد|بــــو|دل فتـــىح |ع| نور تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

25|o38 لشنيتـــى|ده محمد |حمد حم| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

243222 حمد|هلل |م عبــــد|سميحه س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

543o4| ي عم|م|
لمغربــــي|للطيف |حمد عبــــد |د |ئى |حقوق طنط

5o9583 تـــ هبــــيله|م سمي  جمعتـــ بــــرك|إسل سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

69|689 ح|لمل|لسيد |لسيد محمد |هيم |بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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|28533 ن|لمتـــول زهر|دق |حمد رأفتـــ ص|لدين |سيف  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

37o272 لليثــــى|طمتـــ محمد سعد عىل |ف ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

93524 ى|محمد رفعتـــ ج بــــر حسي  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

758684 حمد عىل محمد|لسيد |لرحمن فتـــىح |عبــــد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

9|455o لد  |لرحمن خ|هلل عبــــد|يه عبــــد| سيوط|حقوق 

843772 لسميع حسن|ريج سيد عبــــد| ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

86o444 حمد|لىحي |بــــر عبــــد|محمد ج ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

286769 ح|لمس|لصمد |هلل محمد عبــــد|منه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

77|636 ن|لجليل حس|د مجدى عبــــد |نه زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

266o84 لسيد|هر فتـــىح بــــيوم |لد م|خ | معهد فنى تـــمريض بــــنه

685488 ى |سلىم س ى|م حسي  حمد حسي  لمنصوره|علوم 

4833|8 ىط|لع|حمد عبــــد |ر محمد زهرى |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

358528 ع|لسيد من|لحميد |لسيد عبــــد|سهيلتـــ  ى شمس حقوق عي 

633755 مي|لش|حمد |لعزيز |حمد عبــــد|محمد  زيق|لزق|طبــــ 

|443o| هلل محمد محمود محمد|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|9o57 شقر|ل|مد |م صبــــىحي ح|م س|ريه |حقوق طنط

342735 ى سيد ز|محمود سعيد  يد|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

2o659 بــــ|لوه|هر عبــــد |فتـــ محمود م|محمد ر هره|لق|ره |تـــج

833752 مد سيد مغيثــــ|ء ح|رس| |نوعيتـــ موسيقيه قن

76oo35 ى عبــــد|طف |ريم ع لمنعم|مي  لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

777847 مش|هلل محمد قط|ء محمد عبــــد |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|43878 رق محمد موىس|وليد ط تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

46o|22 ثــــروتـــ مرىس وهبــــه مرىس| دين سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

689793 ى|سهر  يمن محمد رشدى محمد حسي  لمنصوره|بــــ |د|

7895|7 |هلل محمد ند|م عبــــد |سلىم حس عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

26|65o لجمل|لعزيز |لدين حسنى عبــــد |ء|حمد بــــه| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|78999 بــــو بــــكر محمد جنيدى|مصعبــــ  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

844555 ه طه عبــــد| لكريم طه|مي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو
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|27o49 لجوهرى|عمر وليد محمد نبــــيه  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

47|68 يمن فتـــىح زىك|هيم |بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

439746 ى |م |جر س|ه لعتـــربــــى|لعتـــربــــى حسي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

9oo56o  سمي  فوزى |
ه مصطفى مي  ج|طبــــ سوه

79o9o6 ل عبــــده محمد زيد|ء جم|رس| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

27o37| لرحمن طعيمه|يمن محمود عبــــد|محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

9oo35 شم|ل محمد ه|نسمتـــ جم  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

685843 بــــينى بــــدوى|لرحمن محمد |ء عبــــد |حسن لشر لمنصوره|علوم 

433o33 ي 
ي مصطفى

تـــي|هبــــه مصطفى لنشر |علوم طنط

2694|o لمول حبــــيبــــ|حبــــيبــــه محمد عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

448794 ن بــــيوم|رضوى بــــيوم رضو |هندستـــ طنط

4|o949 لخطيبــــ|د فتـــح |يدى فؤ|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

75847o ن|م تـــوفيق سليم|محمد عص لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

6o56o6 ه شعبــــ لم|لعزيز س|ن عبــــد|أمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

774983 لرحمن|لسيد عبــــد |ء سعيد |سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

25o65 رص ذىكي محمد|يتـــ ن| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7|7|9 لجيد|ن عبــــد|محمود سيد شعبــــ ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

639o67 بــــوزيد|ح محمد محمد |محمد مصبــــ زيق|لزق|بــــ |د|

438oo م|م|ن محمد |ء شعبــــ|سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

865559 ي محمد عىلي|
حمد حسنى يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

253724 ن سعد منصور|هلل رمض|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

8536o9 مل|د ك|ن عي|ركو رمض|م لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

487797 د محمد|لجو|طف حسن عبــــد|هلل ع|عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

|5552| د|حمد محمود محمد ج|ندى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|2637 م هموس|لسل|م محمد عبــــد |ميسون هش |حقوق طنط

6o8235 لحميد شمه|م فوزى عبــــد |يمنى هش |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

69o977 لنبــــى|ح حسبــــ |لفتـــ|ء عبــــده عبــــد |وف لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

878863  |مصطفى 
ى
حمد حسن دسوق سيوط|حقوق 

4378o6 ه عىلي محمد مصطفى ش| ى|مي  هي  |حقوق طنط

|2639| لدين|معتـــز مجدي سيد عز  ى شمس|تـــج ره عي 
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54|675 ن|ن عثــــم|رق سعيد رمض|ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

444994 ىط يحن |لع|دى عبــــد|له|ن عبــــد|كريم شعبــــ سكندريه|ل|هندستـــ 

896637 ض جوده  |عزوز ري| ريموند قرص|ل|فنون جميله فنون 

2o|98 ف محفوظ محمد|محمد  رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

63o794 لىح|هلل عبــــد |مصطفى محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

28||28 هيم|بــــر|هيم محمود |بــــر|محمد  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

756654 عيل محمد|سم|يمن |هند  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

|3|587 |ر محفوظ سعد |من
ى
لدسوق لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

|258|3 لدين محمد|ل |بــــ جم|يه|ل محمد |جم ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

285262 ى ص|م ص|هش لح|لح حسي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

78472| لسيد|هيم |بــــر|لسيد |تـــ |لشح| |لي|د ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

892378 لم |حمد عمر فتـــىح س| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

453|87 لسيد محمد|زق |لر|ئل عبــــد|زق و|لر|عبــــد لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6323| للطيف|هيم خليل عبــــد|بــــر|عمرو  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4o5255 ره|مه يوسف عم|لسيد سل|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|356| ي يشي عبــــد|ص
ى
ىطي|لع|لحميد عبــــد|ق عه دمنهور|زر

8274o6 حمد|ده حسن |محمد حم ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

754|66 ى محمد عبــــيد| |ء رض|شيم مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

5o426| لسيد|سم |ر محمد محمد ق|بــــر| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

5o2982 ره|للطيف عم|هلل عبــــد |ن عبــــد |نوره ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

9oo9o7 ن شنوده جندى | زكري| مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4694| دي|دي سعد ن|حمد ن| هره|لق|ج طبــــيع |عل

24377| حمد مدبــــول عىل محمد|له |ه سيوط|عه |زر

864657 هلل|د |لرحمن كرم عبــــده ج|عبــــد |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

|26oo7 شور محمد|لد ع|نسي خ|ن ى شمس حقوق عي 

78oo37 حمد محمود محمد محمد| زيق|لزق|عه |زر

348828 ى| يتـــ محمود عبــــده حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

354368 ي|لق|حمد عىل |محمد | صف
ضى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

34877| ر|لغف|هيم عبــــد|بــــر|دل |مريم ع ى شمس حقوق عي 
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895966 س  |ل عبــــ|ضى كم|لق|ن |نوره ي صىح سوه
ج|معهد فنى

66524 ر جرجس غبــــور|لستـــ|مريم رزق عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

686639 ف عبــــد |محمد  لح|لحميد محمد ص|رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2349|8 حمد|حمد محمد سعد حسن | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

9o8498 ر فوزى محمود محمد |من ج|تـــربــــيتـــ سوه

877oo5 ل  |لع|لدين ثــــروتـــ عبــــد|د |ندى عم سيوط|ره |تـــج

437793 ف بــــسيوئى |منيه | لكوم محمود|رسر لشيخ|عه كفر |زر

5o36o2 م محمد|لسل|حمد عبــــد|م |لسل|خديجه عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6|75 بــــ محمد|يه|محمد | دين كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

639|o3 لكريم محمد|رق عبــــد |مر ط|تـــ زيق|لزق|ره |تـــج

|5|8|4 ي محمد|وف
ء محمود حسنى هره|لق|حقوق 

4885|8 هيم عىل|بــــر|لسيد |دل |صبــــرى ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7|6|34 لعزيز عيد|لعظيم عبــــد |لسيد عبــــد |يه | لمنصوره|حقوق 

244688 دى محمد درويش|له|هيم محمود عبــــد|بــــر| ن|تـــربــــيتـــ حلو

634|32 لمنعم غريبــــ|م سعيد عبــــد |سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85o992 رس حسن محمد|محمد ي دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

323858 حمد عىل|محمود سيد  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

35|65o ى عبــــد|سم| لمقصود|ء محروس حسي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

524237 حمد|حمد |د سمي  محروس |جه إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

8o8828 ي|نوبــــ ن|بــــ| دي وليم بــــشر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2|32oo ره|لحليم عم|م عصمتـــ عبــــد |دين عص|ن ى شمس|تـــج ره عي 

6o6o57 لرجبــــى|تـــ |لشح|أحمد مسعد بــــدير  |تـــربــــيتـــ طنط

829o48 لدين|صم محمد عىلي نور |ع دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

445692 ن محمد أحمد عبــــده محمد|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

29647o مه محمد محمد عيس|هلل سل|عبــــد |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

4367o6 لمول رزق بــــشر|حمد عبــــد |سلىم  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

82oo87 لعزيز|بــــتـــ عبــــد|بــــيل ثــــ|ن ق|حن ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6825| ى رسىمي  سحق|خلود حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|62576 زى|جح عىل غ|لرحمن ن|عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح
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3669o7 ى |ه ى|له حسي  حمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

85|23| رز|لمنعم محمد مبــــ|ء عبــــ|سم| دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

3|73o حمد عوض|هيم |بــــر|ئى |هلل ه|منتـــ  هره|لق|ره |تـــج

7|||98 هيم محمد حمزتـــ|بــــر|ره حسن محمد |س لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3243|8 لرحمن عىلي سيد حسن|عبــــد عه مشتـــهر|زر

3395o2 وق حسن  لحسن|بــــو |لمحمدي |رسر |حقوق بــــنه

354586 لسيد|رحمتـــ محمد عمر  ى شمس|د| بــــ عي 

5|o393 حمد محمد نجيبــــ غريبــــ شمسيتـــ| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

3268o |لعل|بــــو |ر يشى مصطفى فوزى محمد |عم هره|لق|ره |تـــج

62|872 ى |ي لجليل|حمد محمد عبــــد |حمد |سمي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

6|8488 لفيومي|هلل |حمد محمد عبــــد | ط|حقوق دمي

355246 لس| رين|م  كي 
ى
لس شوق كي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

329925 تـــه حسن|منى مصطفى محمد شح زيق|لزق|صيدله 

635o84 لمنعم |عيل عبــــد|سم|لمنعم |ء عبــــد|لشيم|
محمد

زيق|لزق|نوعيتـــ 

8868|2 هلل  |بــــر عبــــده رزق |تـــريزه ج سيوط|عه |زر

|78852 دل مهدى عىل|يه ع| مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

|24232 لنرص|بــــو |حمد |مريم عمرو  ن|بــــ حلو|د|

327|55 لم|منيتـــ وجيه محمد عيد س| لفيوم|عه |زر

|35oo7 هلل مسلم|لسيد عبــــد |لد |خ ى شمس هندستـــ عي 

|5488| ن محمد محمود درويش|نوره ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

45|5o5 ر|لنش|هيم محمد |بــــر|ء سمي  |عل ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

255459 ر محمد بــــريك موىس بــــريك|من تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

844839 حمد|رس رفعتـــ |حمد محمد ي| ن|سو|بــــ |د|

76oo88 لدين حسن|حمد نور |لد |خ |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|63|74 حمد|ره محمد مصطفى |س ى شمس|تـــج ره عي 

876746 ق|تـــي  نش|فيلوبــــ وى |تـــ حكيم رسر سيوط|ره |تـــج

3327|8 ن فرج|محمد عىل خميس سلط |حقوق طنط

5|3388 لرحمن|بــــي عبــــد |لرحمن غض|عمر عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

478868 هلل|لحميد محمود عبــــد|حمد محمد عبــــد | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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8|4o|| ق|روبــــيل مرقص عزيز تـــري لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

57968 لس ممدوح نجيبــــ عبــــد  لشهيد|كي  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

373597 ض رزق|مي  صفوتـــ ري| |حقوق بــــنه

329846 لنور|بــــو|طف مصطفى محمد |يدى محمد ع|ه |علوم بــــنه

4o3922 لعيسوى|لحسينى |كريم محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|8|o8 م محمود|لسل|محمد سمي  محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

4|6487 ر|لسيد نو|مد |مد ح|زم ح|ح لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

89925o رس محمد محمد  |ن ف|يم| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

446582 هيم|بــــر|هيم سعد |بــــر|لرحمن |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

822267 لرحمن محمد|طمه محمد عبــــد|ف ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|662|8 لسيد|حمد سيد بــــيومي | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|539|o لحميد|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |ء |بــــه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

898|63 ن |عىل يوسف عىل عثــــم ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

8o|843 ى|تـــه حس|ن شح|بــــكر عثــــم ني  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

868242 ن ي حكيم|روم| مي 
ي لطفى

ئى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

494289 طي |هلل نو|هلل ضيف |محمد مرضى عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|3273o لبــــر|ر عبــــد |لستـــ|محمد عبــــد | نور ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

92383o ضى |لر|فظ عبــــد|لح|د عزتـــ عبــــد|مج| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

647694 هيم بــــنوى|بــــر|لسيد عىل |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o4699 لرشيدى|لرحمن محمود |م محمد عبــــد  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

5|94o2 لحميد|سمر عطيه عىل عطيه عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|2o|2 ن رزق محمود صقر|ن رمض|يم| لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

8344| لح سلومه|ربــــيع ص| رويد ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8|4679 مل عىلي|تـــه ك|ندي شح ي|طبــــ 
|لمنى

2568| ى|ه له محمد حميده حسي  ن|هندستـــ حلو

92o7o6 ى |مل |لعزيز ك|يمن عبــــد|تـــفى  لبــــحي  ج|ره سوه|تـــج

93|o6 حمد حمدى محمد|محمد  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

7|7|89 ر|لستـــ|حمد محمد عىل عبــــد | ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

9|4423 بــــتـــ محمود |م عمر ثــــ|سل| سيوط|حقوق 

683767 لحميد|لسيد عبــــد |لحميد |نس عبــــد | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

Wednesday, September 5, 2018 Page 4427 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|757|2 ئى محمد مصطفى|زن ه|م |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

895o42 لس  ف |كي  ي |سحق م|رسر
ضى ج|بــــ سوه|د|

6o367 حمد محمود مرع محمد| ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

457834 ح عبــــده|لفتـــ|حمد عبــــد |نوره  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|3|4| ي 
هيم موىسي|بــــر| |بــــ محمد رض|يه|تـــفى |بــــ طنط|د|

78582| لمليىح |لعزيز |حمد حسن محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o7834 ى عبــــد  زق عىل|لر|وليد محمد حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

487266 لحميد محمد|يمن عبــــد|لحميد |عبــــد |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

226369 لنور جرجس|ك عبــــد|نوبــــ مل|بــــ| ى شمس|تـــج ره عي 

456347 قوتـــ محمود|لدين ي|هيم نرص|بــــر|محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

454|9 بــــو حميد|زق |لر|حمد مجدى عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

458426 ي عبــــ|س
ن|س ريح|لي محمود مصطفى |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

لشيخ

|755o2 هلل فريج|ندى وليد عبــــد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

8935|| ن |لحميد سليم|رص عبــــد|م ن|ريه سيوط|بــــ |د|

26659 فظ|رص فتـــىح ح|لن|حمد عبــــد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|5674 لعجوز|هر |هر مصطفى م|م سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

44|383 ي مرعي|بــــر|هيم مرعي |بــــر|
هيم مصطفى لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

859|o9 فظ|ء سيد ح|جر عل|ه ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

75|6oo د محمد|حمد محمد فؤ| ره بــــور سعيد|تـــج

6|899| هيم هدهود|ح إبــــر|آيه صل ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

24874o هلل هيكل|طف عبــــد|هدير ع ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

537525 |ر محمد  سيم|حسن محمد مختـــ ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

492386 لحميد مطش|محمد ممدوح محمد عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

23784 هيم شلتـــوتـــ|بــــر|يمن محمد |يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

476259 ي إسم|شهد ه
عيل أحمد محمد|ئى سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

8o87|o ن مجىلي|رص سليم|محمود ن ي|علوم 
|لمنى

36299o لسيد|ن محمد رزق |يم| ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر
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6336|4  |وس
ى
حمد|م محمد صدق زيق|لزق|صيدله 

|3889o حمد ممدوح عطيتـــ| |مه هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

2|4952 وى|سم سعد|حمد حمدى ق| ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

373422 بــــق|ن س|كريم محمد مرو ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

537|45 وى|لشه|حمد |لدين |ل |ضىح جم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|664o6 حمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |محمد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

694538 حمد|حمد محمد |ء |سم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

4|9279 هيم  محمد عمر|بــــر|سمر  مسعد  محمد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

||5448 ه محمود رش| لسكري|د |مي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

5|94|o تـــم|بــــ عىل ح|لوه|سهيله محمد عبــــد |طبــــ طنط

677459 يمن عىل عىل منصور|حمد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

283844 قه|هلل رسر|يوسف محمد عبــــد ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

359658 ف محمد بــــهجتـــ|ندي  رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

349335 حمد|حمد طه |عمر  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

35o|32 ر|لغف|هيم عبــــد|بــــر|ر |لغف|هلل عبــــد|عبــــد دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

647347 م|ل هم|لع|تـــ محمود كردى عبــــد|ي| ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

625222 وى|حمد مصطفى طنط|لدين محمود |عز  زيق|لزق|علوم 

79|2|7 تـــ خلف|حمد محمد فرح|كريم  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

528362 م|در رجبــــ ضي|لق|هيم عبــــد|بــــر|لد |خ ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

67257 لحليم سيد معوض|م عبــــد|وس هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

36926| ن|سم حسن عمر|سم منصور ق|ديتـــ ق|ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5659| حمد عىل حسن محمد| ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

||8665 يف سمي  عبــــد  لعزيز|عمر رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

76388| ر|لنج|لسيد |حمد |لد محمد |خ ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

|9956 لكريم|مح شكرى عبــــد |حمد س| ن|بــــ حلو|د|

2oo8o حمد حسن|لدين محمد |سيف  هره|لق|بــــ |د|

896o39 لكريم محمود |ء عبــــد|هدير عل ج|بــــ سوه|د|

352o|2 رون محمد مغربــــى|حمده|عمر  ى شمس|تـــج ره عي 
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9|6335 |  بــــر لوق|د ص|سم عم|بــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

527524 س|لنح|بــــدين محمد مصطفى |لع|منيتـــ زين | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

52||9| ريم حسنى محمود جبــــر ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

36o554 ى عىل|هد عزتـــ محمد |ن مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

367329 لسيد محفوظ|روق |ريم ممدوح ف عه مشتـــهر|زر

8o2397 هر|لط|رص مسعد محمود |ن ي|نوعيتـــ 
|لمنى

232376 ن|ء عىل فوزى محمد ريح|دع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|5764 يد|هيم ز|بــــر|هيم |بــــر|رق |ل ط|نه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|52|52 مد عزبــــ|هلل محمد ح|منتـــ  ن|بــــ حلو|د|

5|o44 هيم|بــــر|هلل |محمد مصطفى عبــــد  سيوط|حقوق 

32685| ضل|هلل ف|رحمتـــ فرج حمد  ى شمس علوم عي 

327352 ين  لحليم متـــولي|حمد عبــــد|شي  ن|حقوق حلو

9|6745 ف عبــــد|حمد | لعظيم خليفه |رسر سيوط|بــــ |د|

675368 م محمد عىل حميد|عىل عص لمنصوره|حقوق 

||9o56 لمطلبــــ|لىح عبــــد |حمد عبــــد |عمر  ى شمس|تـــج ره عي 

767387 يوبــــ مصطفى|مل محمد | لعريش|تـــربــــيتـــ 

55542 مل|ل ك|ء سيد كم|ول صيدله بــــنى سويف

6|9783 حمد محمد حسن|ر حسن منصور |مي ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

82|897 تـــه خليل|كرم لطيف شح| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

8|o838 حمد فوزي محمد محمد| ي|بــــ |د|
|لمنى

3|9|69 جر محمد محمود محمد|ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

693|58 لرصيدى|لعزيز محمد |مريم رزق عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

769228 مه|محمد عىل محمد سل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

479832 هيم|بــــر|حمد فتـــىحي |ن |مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o3434 هيم|بــــر|د مصطفى |لسيد فؤ|د |نه تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

83356 لغنى|مد عبــــد |م ح|سلىم عص بــــ بــــنى سويف|د|

449732 سم حمدى محمد|مؤمن ق |ره طنط|تـــج

45o278 ل|طف عزيز صبــــىح غبــــري|بــــيتـــر ع ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

436484 ي|لر|حمد كريم عبــــد| زق كريم نويىح  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

252486 للطف|ن |هيم شعبــــ|بــــر|هلل |منه  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

853o58 صنعي|حمد محمد نجيبــــ | ي|لسن |
|لمنى
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435643 مد محمود خليفتـــ|حمد ح| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

8693|9 ن فريد|مر رمض|حمد ع| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

367958 طف عىل سيد|عىل ع عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

486995 حمد|لحميد حسن |لرحمن بــــشر عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o5238 لعمري|لسيد |دل |ن ع|مرو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o79|6 هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|حمد |طمه |ف لمنصوره|صيدله 

|7o6o2 لس نش سحق|نور |تـــ |كي  عه مشتـــهر|زر

524o22 لعليم محمد|لسيد عبــــد |لعليم |عبــــد | لور سكندريه|ل|هندستـــ 

7|6828 يىل|لعل|م حسنى |در حس|ن لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

5o32|7 هيم عمر|بــــر|لدين |م |ر عص|مي سكندريه|ل|علوم 

69|742 لصديق|د حمدى محمد |حمدى عم لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6o5929 ل|لجم|لسيد |مح محمد |س لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

35o234 هيم زىكي|بــــر|حمد صبــــري | |ره بــــنه|تـــج

|37882 فظ|ضى ح|لر|عمرو مني  عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

9|67o2 عمر عىل محمد عمر  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28|68 لرحمن|طمه محمد عىل محمد عبــــد |ف ى شمس|تـــج ره عي 

24o5|o دق وهبــــه|طف ص|ع| رين|م هره|لق|صيدله 

235o4| ف |محمد  حمد محمود|رسر رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

75|237 ن عمرو سيد متـــول|رو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

83|398 وع|لدين مط|محمد نور| دين ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

8o624 وى|لخرص|ح محمد |لفتـــ|م مصطفى عبــــد |س ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

6764|8 ذل|لش|بــــ حمدى عىل |يه|دين |ن لمنصوره|ره |تـــج

54464 سيد محمد سيد قرئى معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

32624| رى عىل|لبــــ|ر محمد عبــــد |من ى شمس حقوق عي 

64778| فظ|لح|هلل عبــــد|لسيد عبــــد|عمرو  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o7836 لقطبــــ|لسيد |حمد محمد | لمنصوره|حقوق 

896397 ى عىل حسن عبــــد هلل  |نرمي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

24895| ى محمد سويلم|ر خ|يثــــ| لد حسي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى
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5|5478 ف|ف فتـــىح عىل جلغ|ء جلغ|ل| سكندريه|ل|نوعيتـــ 

79|425 ح محمد عىل|لفتـــ|مه عبــــد |س|بــــسنتـــ  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25o52| لسيد مرىس محفوض|ء |ل| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

694o96 لكريم|لكريم محمد عبــــد |محمد عبــــد  لفيوم|هندستـــ 

4789o4 حمد محمد زىك|بــــ |يه|حمد | ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|9668 بــــيل|حمد ق|ئى رئيس |محمد ه لفيوم|بــــ |د|

239o86 لحكيم|ء محمد يوسف عبــــد|دع لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2|8|62 هلل|مصطفى محمد سعيد محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

48|977 هيم|بــــر|ر |لستـــ|بــــر عبــــد |حمد ج|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o56|8 لمطلبــــ محمد|هلل عمر عبــــد|عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

44879 شم موىس|ح ه|شم صل|ن ه|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

235o95 حمد عبــــده|فع سيد |لش|مصطفى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

52|739 لمول|لد محمد عبــــد|أمنيه خ ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

35o|89 ذل|لش|ىط محمد |لع|ضىح عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

876565 دى حسن محمد حسن  |لن| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

7oo992 هلل محمد|ه عبــــد |لز|هلل |هلل عبــــد |منه  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

24|4|8 حمد حسن ربــــيع|ء عىل |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

27|492 سحر مجدى نجيبــــ عوض ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4|5|25 لسمدوئى|لد شهدى |خلود خ سكندريه|ل|ره |تـــج

443459 ى|دى محمود عبــــد|ه لعزيز حسي  لشيخ|بــــ كفر |د|

75826o ي محمود محمد عىل|ر |من
لتـــوئى ي صىح 

عيليه|سم|معهد فنى

44899 ى رمض|ي لحميد مهدى|ن عبــــد |سمي  هره|لق|علوم 

256442 ل|لجبــــ|بــــر |سحر سعيد ص هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

89587o منيه مصطفى محمد محمود | ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

685948 ى ش حمد|لسيد |عيل |سم|كر |نورسي  لمنصوره|بــــ |د|

4o7|o6 هيم بــــكر|بــــر|حمد محمد |سلىم  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7|o447 تـــ|للو|حمد محمد |ء محمد |رس| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

236o99 لسيد|لح |ر محمود ص|مي هره|لق|بــــ |د|

68o7|9 لوصيف|لسعيد |م مصطفى |سمر عص ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |
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234423 بــــس|لق|لمنعم محمد |محمد عبــــد تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

8|2684 ل|حمد محمد جل|تـــسنيم  ره بــــنى سويف|تـــج

27o63 لعزيز محمد|سلىم سمي  عبــــد  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

4|6|73 ر|لنج|مد |لد محجوبــــ ح|رغده خ لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

687|45 حمد عىل محمد يوسف|كرم  لمنصوره|بــــ |د|

38733 حمد محمود يونس بــــخيتـــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|63o د|سلىم سمي  عقل حم هره|لق|ر |ثــــ|

2226|9 لبــــطل|حمد محمد |سلىم محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4423|6 لسيد|وى |لمعد|محمود رفعتـــ محمد  سكندريه|ل|طبــــ 

8543|7 لحكيم|لحكيم عبــــد|لدين عبــــد|ء |منه بــــه| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

76o424 ح|لفتـــ|حمد محمد نجيبــــ عبــــد | ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

24286| حمد محمد|حمد |عمرو  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

87|96 لمهدى|حمد عبــــد |يوسف رجبــــ  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

|75755 ن|هيم تـــوفيق سليم|بــــر|م |تـــوفيق هش ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

75824o لنور|بــــو |ء |زينبــــ محمد صف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|54794 لد محمد محمد|م خ هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7732o| ل|ر حبــــيبــــ غبــــري|يكل بــــد|م زيق|لزق|هندستـــ 

84o756 دي|محمد بــــدري عىلي حم دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

35|||o تـــ|عزتـــ فوزى سعيد شح ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

47769| ره|حمد محمود محمود شبــــ| |يش سكندريه|ل|ره |تـــج

33o486 هيم|بــــر|لحميد |كر عبــــد|ر ش|يثــــ| |بــــ بــــنه|د|

5|9587 لبــــ|ء سعد محمود محمد أبــــو ط|لشيم| ره دمنهور|تـــج

5|3|73 لقصبــــى|هيم عيسوى |بــــر|لسيد |حمد | سكندريه|ل|طبــــ 

3|85|4 طمتـــ لطفى محمد سيد|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

76734| حمد|لدين سيد |ء |محمد عل عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

542958 ئى|عيل عن|سم|رتـــ محمد عطيتـــ |س ره دمنهور|تـــج

833843 حمد|لحكيم سيد |ر عبــــد|من |نوعيتـــ فنيه قن

52|o55 ئى|لكريم علو|حمد عبــــد|ندى  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى
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475|96 يق|هيم ف|بــــر|لعزيز |بــــ عبــــد|يه|يوسف  سكندريه|ل|حقوق 

7637oo عيل|سم|روق محمد عىل |حمد ف|عىل | نور نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

4653o4 حمد حبــــيبــــ|حمد محمد | |حقوق طنط

368857  محمد عىلي|ه
ى جر حسي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|

ه ى جي 

675232 بــــينى|بــــ رجبــــ |يه|ن |يم| لشر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

889427 ن زغلول محمد |عىل عثــــم ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|42424 حبــــيبــــتـــ حمدى مرزوق محمد حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

9|6445 حمد محمد |ح محمد |سم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5o7|46 لموجود|لغنى عبــــد |لد محمد عبــــد|زينبــــ خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6o9467 لعليىمي|لسيد أحمد |حمد يىح | لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

|3o|83 ؤوس جورجيوس|سحق فلتـــ|نىح  | ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

292927 م|ئى فتـــىح عىل غن|م| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

46|o88 ى ش|لدين |د |ن عم|نور كر سليم|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

26o74o حه|لصمد سم|لحميد عبــــد|ندى عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

362777 ن|مدحتـــ محمد رشدى رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

69|958 ر|لسعيد حسنى محمد عم|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

7o7685 لمتـــول|ده حسنى محمد محمد |غ لمنصوره|ره |تـــج

7|25|o لعزبــــي| |حمد عط|ن ممدوح |حن لمنصوره|بــــ |د|

244728 محمد وليد سيد محمد مهدى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

752884 م محمد محمد|محمد هش عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62|776 لحميد|لسعيد عبــــد |محمد مجدى  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

5o4846 ي
ل|حمد سليم عىل غز| |دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

898886 د تـــوفيق ملك |ن عم|جيل |نوعيتـــ موسيقيه قن

45|59 هلل|حمد عبــــد |عزيزتـــ حسن  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

678|24 وق محمد يحن  محمد شنه بــــ|رسر ط|ر دمي|ثــــ|

649|35 وى|لشن|لسيد محمد |هيم |بــــر|م |حل| ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

24|||o لحليم محمد مصطفى|لرحمن مصطفى عبــــد|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2|5o6 مر حلىم محمد|كريم تـــ حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و
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33o|| ئى حمدى محمد حسن|م| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

35499 لم|هيم محيسن س|بــــر|حسن رجبــــ  ى شمس حقوق عي 

287254 لحميد|ل عبــــد|ن كم|ء حمد|بــــر كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

358|89 حمد محمد|فتـــ |حمد ر|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

6||373 ر|لزم|آيه فتـــىح محمود  ي صىح طنط
|معهد فنى

5o57|o لق|لخ|ء مدحتـــ حمدي عبــــد |عل سكندريه|ل|حقوق 

8o|||2 ي محمود |م ه|هي
حمد|ئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

23|22| ح محمد زىك|مه محمد صل|س|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4|o87o ف مختـــ|مريم  ن|هيم شعل|بــــر|ر |رسر |بــــ طنط|د|

|65438 حمد محمد|ل عنتـــر |م| ن|حقوق حلو

856963 ل|لع|طمه رجبــــ فكري عبــــد|ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

34o2|9 هيم |بــــر|ن  |ج   رمض|طمتـــ ن|ف |ره بــــنه|تـــج

7|72o| حمد|لسيد حسن سيد |عىل جميل  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

63739o ف | |لوف|بــــو |لسيد |بــــو سيف فتـــىح |رسر | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7oo495 حمد محمود عىلي|ن |يم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

539288 ل|لع|د عبــــد|روق ج|يه محن  ف| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|443|8 ي محمد محمود
محمد مصطفى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

277784 هلل|لرحمن عبــــد|لرحمن قطبــــ عبــــد|عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

459335 مل دحروج|هيم خليل ك|بــــر|محمود  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

5o4|74 مه|غبــــ عزبــــ محمد سل|ندى محمد ر سكندريه|ل|بــــ |د|

3733|4 ن محمد|ل شعبــــ|مي جم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|53o68 لرحمن منصور|لسيد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

34o98 بــــ|لوه|هلل عبــــد |رتـــ محمد عبــــد |س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

253698 هلل|م رجبــــ فضل |مصطفى عص ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

5|94|3 وق نرص محمد حسن فخر  لدين|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|276|8 حمد عفيفى عبــــده عفيفى| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

826833 ن|حمد عىلي|ن |هبــــه شعبــــ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

495|98 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد|دل عبــــد|محمود ع ره دمنهور|تـــج

52532o ن|دل أحمد محمد سليم|رضوى ع سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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885243 ل |لع|ح عبــــد|ج صل|د حج|جه سيوط|حقوق 

4435o3 لبــــدوي|حمد صبــــىحي محمد | لشيخ|طبــــ كفر 

43o863 لصفتـــى|هلل أحمد |مح عبــــد |زينبــــ س |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|6497 ف |حمد رف|سلىم  لدين|ع رسر ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

342758 لنقيبــــ|لمؤمن |مل عبــــد|هيم ك|بــــر|حمد | ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

866|45 ن محمد|لم|رص س|لن|ل عبــــد|جم ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|67223 حمد|م محمد |لدين عص|سيف  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

85oo95 حمد|محمود مجدي ملك  ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

494697 لد محمد محمد سعيد خرصى|محمد خ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

758959 حمد|عمر حسن فوزى  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

887o65 دى |له|سيد عبــــد| يىحي| سه سيوط|حقوق 

3|5946 رق رجبــــ غنيم|يتـــ ط| ى شمس|د| بــــ عي 

6o695o وى محمد|لمعد|ضى |عيد ر لمنصوره|ره |تـــج

76764| لسيد|يه محمد ربــــيع | لعريش|تـــربــــيتـــ 

|5535o هدير محمد محمدى محمد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|3966 م محمد|لسل|رس عبــــد |يتـــ ي| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

752968 لعوضى|مؤمن محمد محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

7o9|44 لم حسن|لم س|ميه محمد س|س لمنصوره|حقوق 

||9988 ي|
ي|دل مر|ع| وليفى

د قلينى ى شمس|تـــج ره عي 

6o564 مي محمد|عزه ميهوبــــ س ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

269823 ورى|هيم حلىم |بــــر|ئل |هيم و|بــــر| ى لجيى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

627o3 م|لسل|لحسيبــــ عبــــد |ن روبــــى عبــــد |يم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

687286 ل|ل بــــل|هند عطيه هل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

||7373 هيم محمد|بــــر|هر |ن م|نوره هره|لق|بــــ |د|

495977 ن مرىسي|نسمه محمود شعبــــ سكندريه|ل|حقوق 

78o56 د|دى مني  شفيق ج|ش هره|لق|بــــ |د|

|77o78 وى مرىس|ء محمود قن|سم| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

4936|9 لدعبــــوىس|حمد محمد محمد | |حقوق طنط

|275|8 للطيف|لمجيد عبــــد |يوسف مجدى عبــــد  ى شمس حقوق عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 4436 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

459584 ن عىل|لسم|بــــتـــ |ل ثــــ|صفيتـــ جم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|73838 لمنس مصطفى|هيم |بــــر|لحليم |ء عبــــد |حسن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33556o لسعد|بــــو |هلل | |د عط|نتـــ عم|دمي ى شمس|د| بــــ عي 

867o47 ل|رك مدحتـــ فضىلي غبــــري|م ن|كليتـــ طبــــ أسو

625|39 دل محمود حسن|مريم ع هره|لق|ر |ثــــ|

263439 ى حس|ي لم|بــــ س|لوه|بــــ عبــــد |لوه|م عبــــد|سمي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

5o6653 هلل سعد|حمد عبــــد | |ن رض|نوره سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

493o63 وي|لعرج|زق سعيد |لر|زق عزم عبــــد |لر|عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4625o5 نم|رص عىل قطبــــ قطبــــ غ|لن|عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

8969o2 لشهيد جرجس |صف عبــــد|مريم و ج|بــــ سوه|د|

|25o68 ى|عمرو عبــــد | عل لعزيز حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

348237 ف|سم|ن |عيل شعبــــ|سم|يتـــ | عيل رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

324o3| حمد محمد ذهدى|لد |مصطفى خ دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

44o673 دى|له|هيم محمد عبــــد|بــــر|محمد  لشيخ|علوم كفر 

758799 ن محمد|ئى رمض|م ه|هش لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

54649 ح|لقتـــ|ن عبــــد |رص رمض|ء ن|شيم |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

62|72 ف ص|محمود  لح محمد|رسر ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|44|o5 ع|لس|حمد |هيم |بــــر|خلود محمد  هره|لق|ره |تـــج

452439 نور بــــهيج|حمد محمد | لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

852|87 حمد|ج فكري |حمد حج| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

429|73 ز|لرز|محمد طه | مروه رض |صيدله طنط

49342o لمرصي|هيم |بــــر|رس عىلي |حمد ي| ره دمنهور|تـــج

6683| ى|جر ن|ه دي طه محمد حسي  لفيوم|عه |زر

9|7o6o لس عص لس |كي  م رؤف كي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

33299 لحكيم محمد عىل عىل|سلسبــــيل عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

|3o967 د|لجو|لصديق محمد عبــــد |يوسف ممدوح يوسف  ى شمس حقوق عي 

524568 ى|لمنعم حس|لمنعم قبــــيض عبــــد |محمد عبــــد  ني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

78683 لرؤوف عوض محمد|دين عبــــد|ن لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5|9274 لشورى|لمنعم |هلل عبــــد|ن عبــــد|يم| |ره طنط|تـــج
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824|66 ح عبــــده تـــوئى|عبــــده صل ي|بــــ |د|
|لمنى

692252 بــــينى عر| |رض| سم م|لسل|بــــى عبــــد |لشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

489499 ح|لمل|لعزيز |ن يشى حسن عبــــد |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

43o699 ه شفيق عبــــد | وى|لسبــــع|لعزيز |مي  |علوم طنط

|65359 مه سعيد محمد|يه سل| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4246o ن|بــــوبــــكر محمد عتـــم|عمرو محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5||874 لزلوعه|هيم |بــــر|لعزيز |لد محمد عبــــد|خ علوم دمنهور

|39645 سم محمد|يه محمد مصطفى ق| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

2258|5 لس  ف مكرم حن|كي  |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6oo399 بــــو سنتـــ|يمن محمد محمد |خلود  |نوعيتـــ موسيقيه طنط

695832 ندى|لمع|لسعيد |ن محمد فكرى |سلو لمنصوره|حقوق 

24567| لم|ن س|لسيد رمض|حمد | لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

6|3|6| د عبــــه|نسمه سعيد ج |ضتـــ طنط|علوم ري

859865 لرحمن|طه حمدي تـــوفيق عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

49|||9 لجمل|ن |لعزيز شعبــــ|ء يشى عبــــد |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

238752 رق محمد محمد نجيبــــ|ر ط|مي  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

896837 ي
ف لبــــيبــــ عبــــد| |فبــــروئى لمسيح  |رسر ن|فنون جميله فنون حلو

9o2939 لرحمن |حمد عبــــد|ن |محمد رمض ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7o3o27 ئى|لعن|لعظيم محمود |م عبــــد |ء عص|ل| زيق|لزق|بــــ |د|

|5|o93 يف سيد عبــــد  لبــــصي |هدير رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3399o3 عيل|سم|لعزيز |يمن مهنى عبــــد|سم |بــــ عه مشتـــهر|زر

773333 لد|د عىلي خ|حمد فؤ|نىه  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

5|95o5 ى  لحميد قطبــــ|هيم محمد عبــــد|بــــر|نرمي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

92|877 عيل |سم|عيس محمد عيس  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

496596 يه س ي|للطيف |مح عبــــد|خي  لسيد عشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

845834 هيم|بــــر|حمد |يم |لد|هيم عبــــد|بــــر| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

553|2 ي طه محمد| مه
قرئى ي سويف

تـــمريض  بــــنى

449o8 مه|رص هليل سل|بــــسمه ن هره|لق|بــــ |د|

2||87 رحمه محمد حلىم لطفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27ooo9 فتـــ|دى |ش لسيد محمد بــــسيوئى مشر ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 
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46945 ن|لسيد زيد|مجد محمد | هره|لق|طبــــ 

323||9 ن محمود عىل غنيم عىل|رو ن|بــــ حلو|د|

54572 لمنعم عويس|ء محمد عبــــد |رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|3255 عي|وى محمد رف|لص|وى عمر |لص| تـــمريض دمنهور

3|63o3 ى عبــــد|ي لرحمن طه|بــــورسيع عبــــد|د |لجو|سمي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

23o997 لصغي |لحمد |بــــو|لسيد |م |سل| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

6o|5||  
ى
وق شوق حمد محمد بــــندق|رسر |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9|2o24 جرجس مريتـــ جرجس مرقس  ج|ره سوه|تـــج

28|564 حمد عرفه محمد|م |ريه ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

4772o6 يف محمد عبــــد |زي لشيخ|ل |لع|د رسر سكندريه|ل|علوم 

362625 لسيد|حمد |حمد محمد |سهيلتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

28789 وي|لحميد شعر|حمد عبــــد |هلل |عبــــد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

3525|7 لمنعم محمد|ل عبــــد|يتـــ جم| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

676754 رف|حمد زىك ع|زم محمد |ح لمنصوره|حقوق 

4|7664 دى|لرحمن عبــــ|حمد عبــــد |م |كريمه هش لشيخ|بــــ كفر |د|

|36388 حمد محمد محمد يوسف|مريم  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

323946 ى محمد عر| بــــى|يه محمد حسي  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

6|3o3 عيل|سم|هلل عيد قطبــــ |عبــــد صيدله بــــنى سويف

24|8|2 ى|لمنعم |لدين عبــــد|م |سمر حس مي  هره|لق|ره |تـــج

877o59 دل محمد محمود  |لبــــنى ع سيوط|تـــربــــيتـــ 

|29|82 جد وصفى جريس|ديفيد م ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

459o98 نور دردير|ل|لحميد محمد |عبــــد | ر|ي سكندريه|ل|ره |تـــج

|53982 لرحمن محمود|محمد محمود عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

28|728 هيم|ن محمد إبــــر|رص عثــــم|حمد ن| رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

27|837 ن|لعزيز سلط|ن عىل نرص عبــــد|يم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

785635 لح سويلم|حمد ص|ء |شيم عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

844626 لحميد موىسي حسن|م عبــــد|ريه ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

2596|| د|لجو|لفتـــ جميل محمود عبــــد| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 
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78o466 لرحمن|نشين محمود محمد عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

49759o بــــودومه|ل |حمد كم|لرحمن |ندى عبــــد بــــ دمنهور|د|

23958 ن|لغنى سليم|ن عبــــد|مريم رمض هره|لق|ره |تـــج

353735 ن فرج|حمد فرج شعبــــ| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

348628 غ|لصبــــ|لحميد |ح عبــــد|ح يحن  صل|صل |ره بــــنه|تـــج

343487 ح|لفتـــ|حمد محمد عبــــد|مريم محمد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

63535o  عبــــد
ى
|لبــــ|بــــسمه محمد شوق

ى
ق زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o98|7 ى|بــــر|ن |سوز هيم محمد حسي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36967| لفحل|لعزيز |ح يوسف عبــــد|لفتـــ|هدى عبــــد سيه|نوعيتـــ عبــــ

54398 يوسف مجدي سيد حسن تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

229479 ى|لن|ل عبــــد|منه جم رص محمد حسني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|8|76 ن|ن محمود سليم|طف سليم|مهند ع ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

486377 ى محمد | |دين ى كم|مي  لدين|ل |مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

27o379 |لتـــن|ن أبــــو|لدين مصيلىح سليم|ح |محمد صل لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

34979o لجمل|ح |لفتـــ|دل محمد عبــــد|محمد ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

847oo ى عويس قرئى| مل حسي  لمنصوره|حقوق 

|54987 محمد طه سيد| رويد ى شمس|تـــج ره عي 

426484 حمد|لسيد |حمد |ء محمد |سم سكندريه|ل|عه |زر

9oo958 هلل شنوده  |نه رمزى عبــــد|دمي ج|بــــ سوه|د|

69689| لغنى فرج|حمد حسن عبــــد | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|59869 ف مصطفى |سلىم  لسيد|رسر سيه|نوعيتـــ عبــــ

8834|| لعزيز  |ن فوزى عبــــد|ء سلط|شيم سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

2835| حمد سعيد سيد عزوز| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

286o84 لم|جبــــر عىل جبــــر عىل س هره|لق|ره |تـــج

5429o8 ى ع|ي ىط|لدمي|لسيد |تـــه |دل شح|سمي  بــــ دمنهور|د|

332|45 ن|لسعيد سليم|هيم |بــــر|م  |نوعيتـــ بــــنه

2294o9 رق محمد عىل|ء ط|غيد ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

355477 ر|يز حسن مختـــ|ء ف|رس| ى شمس|تـــج ره عي 

5|3996 ده شيش|دتـــ حم|لحميد حم|م عبــــد |بــــتـــس| بــــ دمنهور|د|

898369 لكريم محمد |لكريم عىل عبــــد|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 
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28765| لح|لرحمن ص|هر عبــــد|حمد ط| |تـــمريض بــــنه

|42585 |رمي|جد موريس |م| ندر|س ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

447o53 حمد عزبــــ محمد|هر محمد |لظ|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

|2o978 ى دل سليم زىك خي |ع| لي  هره|لق|هندستـــ 

649359 لسيد محمد|حمد عبــــده بــــهجتـــ | قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

8572o2 ى عبــــد د|لمسيح ولسن عي|كرستـــي  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

9o28o3 لحميد |لشكور عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|ره |س ج|صيدلتـــ سوه

5|8247 عيل|سم|ىطي |لع|عيل عبــــد |سم|بــــسنتـــ  لشيخ|عه كفر |زر

79|234 ل|لع|حمد عبــــد |مل |لدين ك|ء |ره بــــه|س لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

78oo59 محمد سمي  عمر حسن عىلي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|72393 ره موىس|دل بــــش|مل ع| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

763394 يح|لس|ل عىل حسن |هبــــه جم بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

47962o ى محمد عبــــد|حمد س| م|لسل|مح حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|2o267 |ل حن|تـــوئى زىك غ ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

774246 حمد|ن فهىم |محمد رمض  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

9|392o ن  |ل عثــــم|لع|ء محمد عبــــد|ل| سيوط|حقوق 

|6296| ل محمد مرىسي|ر كم|من ى شمس|زر عه عي 

224676 للطيف|محمود سيد محمود عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4947o8 غ|محمد طلعتـــ عبــــد  م|لعزيز رصى بــــ دمنهور|د|

476933 هيم|بــــر|محمد ممدوح فهىم محمود  سكندريه|ل|علوم 

7o976| لعدل|لمتـــول |محمود محمد محمود  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

77|257 ف |ندى  لسيد حسن مهدى|رسر زيق|لزق|عه |زر

4767oo عيل|سم|حمد |هدى محمود محمد  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

864|62 م حسن محمود محمود|حس ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

23|57| ن محمد|ن محمد عثــــم|محمد عثــــم هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

4o8674 هيم عىلي حسونه|بــــر|لدين |ء |عل| ن|ر |ره طنط|تـــج

763658 لسيد بــــدوى محمود عىل|ء |رس| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

437746 ء محمود محمد محمود مسعود|رس| لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

4|4446  |يه نبــــيل |
ى
لسيد دبــــوره|لدسوق |حقوق طنط
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266582 ء رجبــــ فوزى عرفه محمد|شيم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4349| عيل|سم|عيل سيد |سم|طف |ع| نور هره|لق|ره |تـــج

92o369 ل تـــوفيق محمود |طمه جم|ف ج|بــــ سوه|د|

79|743 |مد زكري|م محمد ح|ريه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

486o9o ى|م م مسعود نسيم|ميشيل س| رتـــي  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

5|743 ف عبــــد |حبــــيبــــه  لعزيز|ح عبــــد |لفتـــ|رسر صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

23959o عيل زيتـــون|سم|حمد |ندى  ن|فنون جميله فنون حلو

49598| ن|ه محمد عثــــم| لل|عبــــد| هدي رض سكندريه|ل|حقوق 

4853|4 تـــ | ن|لسيد محمد محمود عمر|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

247937 لسيد موىس|جر موىس مصطفى |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

2|8377 لح سليم|لمنعم ص|سلىم سعد عبــــد ن|فنون جميله فنون حلو

9o6o|7 للطيف |بــــدين عبــــد|محمود صبــــرى ع ج|طبــــ سوه

9|5635 ى نبــــيل حن دق  |ص| نيفي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|9273 حمد سيد|ء محمد |رس| ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

22o|74 يوسف محمد سيد مرىس ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

69989 مد|بــــوح|ن محمد |ء شعبــــ|حسن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

365744 ى عىل  ل|لع|لسيد عبــــد|حسي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

6||736 ي أيمن |أم
لعزيز صقر|لسيد عبــــد|ئى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

769294 ى س| لم|مل منصور حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

76|o65 ى|م يمن وديع حسيبــــ| |رتـــي  لسويس|هندستـــ 

6966o س عىلي|محمد عىلي عبــــ لفيوم|تـــربــــيتـــ 

769557 دل خليل مطر|عبــــي  ع عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

839482 عيل|سم|دق |لص|ل |سمر جم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8|8674 ي |ف
لعظيم|هيم عبــــد|بــــر|طمه مصطفى ي|طبــــ 

|لمنى

9o8478 لرحمن |د عبــــد|لرحمن ج|غدير عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

42583| ى|حمد محمد |ل محمد |من وى|لجي  سكندريه|ل|بــــ |د|

543787 بــــويوسف|هلل |محمد نرص عىل عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

9|ooo تـــ عبــــد | بــــو سيف|لكريم عدل |مي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

4243o3 ى فرح ى محمد حسي  تـــ|حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|4344 للتـــ|حمد عبــــد |يتـــ سمي  | هره|لق|طبــــ بــــيطرى 
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263oo3 هيم يوسف|بــــر|محمود | ند|ر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

5|5532 ف |حبــــيبــــه  هيم محمد عيسي|بــــر|رسر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

2239|3 ى ح|ي  حسي 
ى مصطفى فظ|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

924667 حمد  |لرؤف محمد |حمد عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7|o643 مي |ل|هيم محمد عبــــده |بــــر|حمد |هدير  ط|ر دمي|ثــــ|

63o57| محمد عجىم محمد عجىم زيق|لزق|هندستـــ 

|2848| لمعىط مصطفى|رق محمد عبــــد |سهيله ط ن|بــــ حلو|د|

8389|3 ي |ر حمد|من
حمد|ن مرتـــضى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

25695o دى عيس|له|ر عبــــد|لغف|ء عبــــد|ل| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

7o3885 لبــــسيوئى|مد |لسيد عىل ح|محمود  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

54|8| حمد|رع |هيم سعيد ز|بــــر| ره بــــنى سويف|تـــج

4|7223 هيم عىلي هند|بــــر|ر محمد |عم لشيخ|ره كفر |تـــج

6|2o5 ض|م محمد ري|محمد هش بــــ بــــنى سويف|د|

7o5o27 لم|هلل س|لمجيد عبــــد |ذ طلعتـــ عبــــد |مع زيق|لزق|هندستـــ 

869|68 ج عىلي|لحج|بــــو|دل |عمرو ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

46374| |ن هندى |رمض| مريم رض
ى
لدسوق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

||9|36 عيل|سم|ح محمد |بــــر صل|ره ص|س ى شمس|د| بــــ عي 

85273o لح|عمرو فتـــىحي سيد ص ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

25545| لبــــر خرصى|م صبــــىح عبــــد|ريه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

66598 ل مصطفى|لع|يه محمد عبــــد | طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

639826 ي عبــــد| حمد عىلي مصطفى|لىحي |نىح  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|6ooo در|لق|لحميد عبــــد|لسيد عبــــد |ن بــــدر |يم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|76937 لعظيم عىل يوسف|يه محمد عبــــد| مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

528889 عمر مجدى محمد محمود ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

759674 لجندى|هيم عىل |بــــر|مريم محمد  لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

776668 ى |ي ف خليفه عبــــد  |سمي  لحميد|رسر زيق|لزق|صيدله 

6|o8|o لسيد محجوبــــ|حمد |ندى  ي صىح طنط
|معهد فنى

|64|5| ف عبــــد |حمد | هلل|حمد عبــــد |هلل |رسر هره|لق|ره |تـــج

|5|758 ىط حفنى|لع|ندى محسن عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7|795 لقوى|حمد عبــــد |لد |ء خ|رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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636627 حمد|مل |ئى حسنى ك|حمد ه| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4o|996 ن خليفه|لح حمد|م ص|لسل|محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89|53| ي
يد تـــوفيلس |بــــولس ر| سلفى سيوط|بــــ |د|

693|66 ه   |لمو|سعد |ني 
ى
ي|هيم |بــــر|ق

س|لفى لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

3|89o4 ى|ل |م جم لسيد محمود بــــحي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

369854 رتـــ مسعود محمد عمر|س |حقوق بــــنه

37873 لوكيل|لسيد عبــــد |لوكيل |ء عبــــد |رس| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

779|84 ه مجدى | ن|حمد موىس موىس وهد|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

227o56 محمد سعيد عىل فرج عىلي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

54373| بــــر|لص|م فهىم عىل |فهىم عص لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

233o52 ى رمض|لفتـــ|لسعيد عبــــد|ئى |م| ن|ح حسي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

7o7653 حمد|عيل |سم|ن محمد محمد |يم| لمنصورتـــ |تـــمريض 

223578 ي
ى| دئى  حسي 

ى مصطفى حسي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

45|4o5 |هيم عط|بــــر|لغزول |حمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

778o69 د حسن|د فؤ|لسيد رش| زيق|لزق|ره |تـــج

6243o9 ه رمض|  عمر|ن محمد |مي 
ى
لدسوق ط|بــــ دمي|د|

84o9o| ى عبــــد| |رند ى|لرحمن |مي  مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

783|3o ى عبــــد |ي |م |لسل|لبــــىه عبــــد |م |لسل|سمي 
لسيد

ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

2527|7 ف عبــــد|ء |رس| هلل ضبــــيش|رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|72636 ى جل ل|هبــــه محمد عشي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

624|2o عيد| لسق|متـــ محمد محمد |أس طبــــ بــــورسعيد

|6||75 لرحيم|د عبــــد |ندى محمد رش هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

682653 جر يوسف سعد يوسف|ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

92||2 ى محمد عبــــد |ي حمد|لرحيم محمد |سمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

867246 ه | هر|لط|حمد محمد |مي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

3598o| ي|عزتـــ محمد بــــلتـــ| دين ج  عه مشتـــهر|زر

583|5 ره طه محمد محمود|س لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

6|54o| ف محمد حموده حموده|مح |س رسر ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي
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75o925 لنخيىل|محمد | ن رض|نوره لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

792356 هيم محمود|بــــر|هدير طلعتـــ  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

423|46 هر محمد محمد موىس|نور م سكندريه|ل|علوم 

4265o2 ى محمد ي|ر ي|مي ى محمود|سي  سي  بــــ دمنهور|د|

897|o6 حمد محمود محمد |طمه |ف ج|تـــربــــيتـــ سوه

8564|4 هدي عىلي حسن عىلي ي|بــــ |د|
|لمنى

3279| وي|لدين مجدي عبــــده مرج|بــــ |شه كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

434378 مر|مد ع|ح ح|لفتـــ|منيتـــ نشأتـــ عبــــد | |حقوق طنط

54352o  عبــــد|عىلي
ى
لحميد قطلتـــ|ء شوق ره دمنهور|تـــج

8|o883 د|د محمود ج|محمد ج ي|علوم 
|لمنى

688722 لحنوئى|لسيد محمد |محمد محمود  |ره طنط|تـــج

699527 ى حمدى منصور ص دق|حني  لمنصوره|طبــــ 

27|34o  |مينه خ|
ى
لسيد أبــــوحبــــل|لد شوق ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

85949o بــــر|لج|ل خليفه عبــــد|د جم|زي دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7o885o ف|م |ر عص|من لسيد محمد رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

35224o ر|لغف|لنبــــى عبــــد|هلل سيد عبــــد|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|69334 حمد عىلي|يمن |رس |ف دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

||6525 د يوسف|فرج عي| رين|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

638595 زق|لر|لسيد محمد عبــــد|محمد  زيق|لزق|حقوق 

8o98|5 هبــــه عىلي محمد فرج ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

24o876 لم|لم محمد س|ء محمد س|عل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

245|45 دى|م ن|مروه حمدى عل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2968|8 مصطفى عمر سعيد يسن موىس دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

259264 حمد|لرحمن حسنى سيد |مؤمنه عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

526|74 ى محمد محمود محمد حسي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

9|o||8 ن |ء محمد رضو|حمد عل| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

433489 ى ري|ح وي|لجن|ض |تـــم حسي  ي صىح طنط
|معهد فنى

4|99o4 ى محمد مندور|بــــر|ممدوح  هيم ممدوح  حسي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

676749 ل جيد|بــــيشوى عدل غبــــري س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
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2447|5 ي
ى
د|لجو|تـــى عىل عبــــد|عىل ق رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|

مس|تـــجمع خ

9|5529 حمد  |تـــه |محمود محمد شح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6825|7 مي  رجبــــ متـــول موىس| |رن لمنصوره|علوم 

643542 ين  حمد محمد محمود|رسر ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

787|| لعزيز|روق عبــــد |م ف|بــــسنتـــ عص ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2734o9 ى فتـــىح عىل محمد حني  سيوط|علوم 

625427 ن|لعزيز سليم|سهيله محمود عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|58499 بــــينى عطيتـــ|ر مصطفى محمد |من لشر ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

6|529 لحميد منجود|ء حسن عبــــد |دع علوم بــــنى سويف

25oo7 ن محمود محمد معوض|رو هره|لق|حقوق 

|66o64 لدين محمد حسن|سم بــــدر |بــــ د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

85544 ىط|لع|ن عبــــد|محمد سيد حس وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

69998| محمد يىح حسن محمد لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

29o6o ن محمود جنيدي عىلي|محمد مرو سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|28|93 وق مجدى  لمجد محمد|بــــو |رسر ى شمس| لسن عي 

|4867o ف عبــــد |سوليمه  لنبــــى محمد غنيم|رسر لفيوم|عه |زر

83|488 ي تـــوفيق |حمد | حمد|لنمي  دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

863749 ر محمد محمود عىلي|من |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|58278 يه طف محمد خورشيد|ن ع|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

69475o وى عوض|لقن|سميه وجيه عوض  لمنصوره|نوعيتـــ 

6|5924 هيم طه عيس|بــــر|يوسف  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

6975o7 هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| لمنصوره|ره |تـــج

77644o مل|فتـــ نرص ك|ر ر|من زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

833|3 لعليم|حمد بــــكري عبــــد |ء |شيم ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

759562 ضى حسن|لر|ل عبــــد |يه جم| ج|بــــ سوه|د|

|26938 ي|هند 
ي بــــسيوئى

حمد محمد لطفى ى شمس|تـــج ره عي 

254o92 |هد ند|يوسف يىح عمر مج ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

769933 بــــ|لوه|لسيد عبــــد |وى |لشبــــر|حمد |مصطفى  لمنصوره|حقوق 
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848||6 لموجود عبــــدربــــه|سيمون هدره عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

54o525 ى |بــــو|حمدى محمد | دين عيل|سم|لعني  سكندريه|ل|بــــ |د|

265827 كنه|هيم س|بــــر|لرحمن |بــــ عبــــد|يه|حمد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|67o42 هيم|بــــر|يوسف عىل سيد عىل  ن|تـــربــــيتـــ حلو

277765 رق محمد محمود|محمد ط ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

869353 هلل|دل محمد عبــــد|حمدي ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6984o3 لسعيد مخيمر|ل مخيمر |لع|حمد عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

694973 ه نبــــيل مصطفى محمد نو رتـــ|سمي  لمنصوره|ره |تـــج

4o5982 ى  هيم|بــــر|حمد مرىس خليل |حني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

632277 لحميد|ر عبــــد |لستـــ|بــــدين عبــــد |مروه ع زيق|لزق|علوم 

34o2|5 د عيسوى|لجو|د عبــــد|لجو|حمد عبــــد|رتـــ |س زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

64424 يوبــــ|حمد محمود |ر |مي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

42|427 د عىل عيس سعد|ء مر|آل ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

||6o34 وى|لنحر|م عىل مني |محمد هش هره|لق|ره |تـــج

782|72 حمد|ل يوسف |لع|بــــسمتـــ عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

2|48|2 لعزيز مصطفى|مه عبــــد|س|لعزيز |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2|5894 ه|لل|رص عبــــد|ل ن|يه جم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

885283 حمد حسن  |هلل |عبــــد| رض سيوط|بــــ |د|

|47699 هيم|بــــر|عيل |سم|حمد ربــــيع | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|826o ل كمل عىل |محمد جم ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

9||676 خلود مرتـــضى عىل محفوظ  ج|تـــربــــيتـــ سوه

32o332 مه محمود حسن|س|ن |نوره ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

8|9774 ي م|م سحق شنوده|جد |ج  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

326622 عيل|سم|ح |عيل صل|سم|م |ريه ن|تـــربــــيتـــ حلو

8673|6 عيل|سم|ل فهيم |يه جم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

9o4o3| ل |لع|بــــوعربــــ عبــــد|محمد مرتـــضى  |ج طبــــيع قن|عل

455932 شم|ء مصطفى أنور مصطفى ه|أسم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

858||4 ر|لنش|روق محمد محمد |محمد ف ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

9|5683 م  |حمد تـــه|طف |ء ع|رس| سيوط|نوعيتـــ 
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625o| ى ن|ج  عجبــــ|ل ن|كم| يوستـــي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

284936 لرحيم|هلل عبــــد|هلل محمد نعمتـــ |عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

878787 لحكيم عىل |م عبــــد|ل عص|من سيوط|حقوق 

752682 لمعىط محمد فرج|محمود محمد عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|53288 ئى مدحتـــ مصطفى|ن ه|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2236|2 د|مريم سعيد بــــخيتـــ عي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

475768 حمد مصطفى|لدين مجدى عىل |زين  سكندريه|ل|ره |تـــج

793588 وى|حمد خليل بــــهنس|ل خليل |من تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

84|52o ه عيد محمد سعد| مي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

45o762 ى مصطفى | ند وى|لفرم|فتـــىح أمي  |هندستـــ طنط

327354 لعظيم|طف عبــــد|ح ع|ء صل|شيم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9o2772 مدي |لح|لكريم |ئى محمد عبــــد|م| ج|حقوق سوه

65244 ر|لغف|متـــ عبــــد|د سل|مريم عم ي|بــــ |د|
|لمنى

42452| هلل|عيل عبــــد |سم|عيل محمد |سم|محمود  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

489|76 ى |ي حمد|لمليىح  |حمد |لمليىح  |سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

845863 ن جبــــريل|لد عمر رضو|خ ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

62687 تـــ عىل عبــــد | ح محمود|لفتـــ|مي  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

76762 لدين عىل|ل |مه محمد جم|س|رحمه  هره|لق|حقوق 

86o2o6 ى|لد عربــــي ص|خ بــــر حسي  سيوط|حقوق 

|75445 عيل|سم|مر فوزي محمد |تـــ ن|معهد فنى تـــمريض حلو

427642 ى هجرس|لمعىط |مصطفى محمد عبــــد لعشر |عه طنط|زر

36865| ل|لع|محمد طلعتـــ نعيم عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

9o33o3 س |حمد محمد عبــــ|لرحمن |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

443974 يم|لد|لدين محمد عىلي عبــــد|م |خلود عص لشيخ|عه كفر |زر

5ooo46 تـــي|عبــــي  فتـــىح خليل بــــخ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

7798o3 يونس محمد عطيتـــ| ء زكري|سم| زيق|لزق|صيدله 

||9o82 لرحمن|مريم محمد مني  محمد عبــــد  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

4855o لق خليفتـــ خليفتـــ|لخ|طمه عبــــد|ف لمنصوره|حقوق 

53o538 د محمد محمد محمد رجبــــ|جه ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

33o32o زي|شم محمد غ|يمن ه|يدى |ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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77274 هيم سيد محمد|بــــر|محمد  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

856867 ى  بــــر|بــــر ص|هيم ج|بــــر|حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

4o|97o س عىل حسن محمد|عىل عبــــ سكندريه|ل|حقوق 

266o52 ل|ل عىل و|حمد محمد و| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

337974 لق محمد|لخ|م عبــــد|حمد س| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

888734 ى ج| ند  حسي 
بــــر |عوئى سيوط|تـــربــــيتـــ 

259727 هلل محمد|ميمه محمود عبــــد| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|44224 حمد محمد|لسيد |د |حمد نه| رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

5435o8 م أحمد|لسل|ح عبــــد |لفتـــ|حبــــيبــــه عبــــد  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|45346 تـــ|مصطفى محمود سيد عرف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

888397 وق عىل سيد ه شم  |رسر سيوط|بــــ |د|

84ooo9 ى رشيدي ضىحي محمد حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

8|7||5 ي عبــــد|
ل|بــــ كم|لتـــو|حمد رضى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

523949 ف |لرحمن |عبــــد  هيم|بــــر|لمهدي |رسر |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

5o992| لليثــــى|د عىل محمد عىل |زي لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

789446 لغنى|لعزيز عبــــد|لحميد عبــــد |ن عبــــد |يم| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|648o4 ي محمد عىلي|منيه |
حمد وصفى ن|حقوق حلو

88o4|| ى ثــــ ى |محمد حسي  بــــتـــ حسي  سيوط|صيدلتـــ 

334|6| ي
محمد سيد محمد عفيفى ى شمس حقوق عي 

6o75|4 |بــــر|ر مصطفى |من
ى
هيم عىل دسوق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85o32o حمد|حمد سعد زغلول | لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

3|5829 ح حسنى مرىس عىل|ن صل|نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o7482 هيم|بــــر|هلل محمود فوزى محمد |منه  لمنصوره|حقوق 

8298o8 ى خليل وليد سمي  حسني  دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

782o46 لغنى|ج  محمد عبــــد |ن| عل زيق|لزق|بــــ |د|

3222|6 محمد مصطفى حسن محمد| رن ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7oo764 هيم مطر|بــــر|حمد | |بــــ زكري|مه زيق|لزق|طبــــ 

89|686 ن |هيم قزم|بــــر|وليد موىس  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

498|77 حمد خرصى|لدين محمد |د|روى عم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|
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282954 هيم محمد|بــــر|لد |حمد خ| ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

8o8|24 د|لجو|لعظيم عبــــد|خلود محمد عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

24|649 مر|لمنعم محمود ع|س عبــــد|ندى عبــــ هره|لق|حقوق 

6o4|39 ح حسن حنفى|لفتـــ|رس عبــــد |مدحتـــ ي |بــــ طنط|د|

83947o ى|لزهري حس|ن |ء حس|سم| ني  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|38757 د محمد حبــــيبــــ|يه محمد فؤ| هره|لق|ر |ثــــ|

227346 لحميد مهدى|لد عبــــد|مح خ|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

334o5 بــــ|لوه|فظ عبــــد |لح|ن محمد عبــــد |نوره هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

233397 ن محمد|فردوس عزتـــ رمض هره|لق|بــــ |د|

76o934 ه حسن | شتـــ|م عك|م|مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

45|247 رص|حمد ن|طف |ح ع|لمد|يه | |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

235|28 لغنى|لبــــيوم عبــــد|م حسن عىل |حس هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

428997 ر|لف|لنبــــى عىل خليفه |ء عبــــد |عىلي |ره طنط|تـــج

8288|o س|ه عبــــ|لل|لدين عبــــد|ن مىحي |يم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7o9o39 دى|له|لسيد محمود عبــــد |س |ين| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

787387 ن|لطيش|تـــتـــ |م شح|حس| دين قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

5|448|  محمود طبــــيخه|لص|جر محمود |ه
ى
ق سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

455634 تـــ س| حمد محمد|لم |مي  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

45o248 ز|لقز|لق |لخ|حمد محمد عبــــد| لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

278323 م|لش|ل |لع|هيم عبــــد |بــــر|دل |محمد ع تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

694393 ع|لرف|حمد حمزه عىل |ر |من لمنصوره|علوم 

448o89 بــــو ضيف|دى |ن طلعتـــ محمد بــــغد|رو ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

257oo7 لدين|هلل خي  |حمد أمر |د |جه |صيدله طنط

86o4|9 هلل عىلي|محمد صبــــري عبــــد رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

7677o8 ى عيد حميد ريم حسي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

64o85 لمقصود|م عبــــد |م|ء محسن محمد |ل| لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

62886o لحميد|هيم عبــــد|بــــر|ل |هيم كم|بــــر| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

328334 لحسينى محمد منتـــرص محمد|محمد  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 
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88oo55 ى ويرس |ممدوح موريس س| مي  سيوط|ره |تـــج

42|o32 زي|متـــ عىلي غ|س|سلوى  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

75956o د محمد يونس|لجو|س عبــــد |ين| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

83276o لعزيز محمد محمد|نهله عبــــد |نوعيتـــ موسيقيه قن

4832|5 ي
ى مسعود|ع| دئى ى حسي  دل حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

327953 لجليل مرىس عطوه|لجليل حسنى عبــــد|عبــــد |علوم بــــنه

779556 هلل حسن|حمد زغلول عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

34ooo8 لسميع محمد|لسميع محمد عبــــد|يتـــ عبــــد| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

839765 لصبــــور محمد|ء محمد عبــــد|رس| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

334948 ى|حمد عيد | |نور مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7758|6 وى|لحميد طنط|يمن عبــــد |لحميد |عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

|257|| ى محمد عىل صقر سهيله محمد حسي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

53596o حمد|هلل |ن عبــــد|سلىم شعبــــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|6937 ي|ر
للطيف عىل|رق مصطفى عبــــد |ط| ئى ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|8694 ن|م رمض|لسل|تـــم عبــــد |رتـــ ح|س هره|لق|صيدله 

8855o9 هيم |بــــر|مل |هيم ك|بــــر|جر |ه سيوط|حقوق 

5|3228 بــــ محمد أحمد ذىك محمد عىل|إيه طبــــ بــــيطرى دمنهور

843|96 مريم تـــيتـــو رمزي مسعود ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

923|53 كر |م سعد ش|بــــ هش|رح دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5o|o39 م|لسل|ن يوسف عبــــد |محمود رمض ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

3|43o6 للطيف عىل|محمد وليد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5o73oo شم فتـــوح موىس|دل ه|ن ع|رو سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|9|75 هيم|بــــر|م مصطفى |هدى هش حقوق بــــنى سويف

683|33 ن|لطح|حمد |مروه محمود محمد  لمنصوره|بــــ |د|

358242 بــــ فريد طه|يه|ء |رج ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

39284 ي|ر
ل|لع|ل عبــــد |ل كم|لع|عبــــد | ئى ن|بــــ حلو|د|

366466 هيم|بــــر|لدين |ح |لعزيز صل|ن عبــــد|يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

856|34 حمد|ن |هبــــه مجدي رمض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7|5763 لكريم محمد|د عبــــد |د فؤ|له فؤ|ه |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ
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62553| م |لسل|لعظيم عبــــد |لد عبــــد |لعظيم خ|عبــــد 
هلل|فتـــح 

زيق|لزق|طبــــ 

342o62 حمد مرىس محمد|طمتـــ |ف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

82o996 ي 
بــــ|لوه|حمد بــــكر عبــــد|مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

766o6| لملىكي|سهيله عىل خليل محمود  ره بــــور سعيد|تـــج

362oo2 هيم مسلم|بــــر|ل |رص جل|لن|حمد عبــــد| ى شمس| لسن عي 

4|94|4 ى عص|س م حسن سعيد حسن|لمي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

769o25 لم|ن س|سعد سليم|محمد  حقوق بــــورسعيد

336o33 ف محمد |ء |شيم حمد|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

28256 وز محمد بــــدر عبــــد يم موىسي|لد|في  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o6425 لعزيز عيطه|زق عبــــد |لر|د عبــــد |محمد عم |ره طنط|تـــج

233o66 يمن محمد حنفى|يه | هره|لق|بــــ |د|

35543| نشين جمعه محمد لطفى ى شمس حقوق عي 

4oo878 بــــوسليم|لغنى عىل |ن نبــــيل عبــــد|يم| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

79|o82 هلل|جر حسن حسينى عبــــد |ه ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

|6|8|8  محمد |ص
ى
ى سيد|ق مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

83|496 ي |لر|لمنعم عبــــد|مؤمن عبــــد
حمد|ضى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

76594 ى حسن|لنرص محمد |سيف | هن مي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

47422 مد|عيل ح|سم|متـــ |محمد سل ن|ضتـــ حلو|علوم ري

2|7993 روق محمد|حمد ف|نىح  | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4o6743 ح|لفتـــ|دل تـــوفيق عبــــد|تـــسنيم ع إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

894934 هلل  |لكريم خلف |لد عبــــد|كريم خ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

637336 وى|لغربــــ|لسيد |لعظيم حسن |رق عبــــد|ريم ط ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

2624|5 لعزيز مصيلىح|حمد مصيلىح عبــــد| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

435263 ل|لش|ل |لع|لصمد عبــــد|مه عبــــد |س|ر |مي لشيخ|بــــ كفر |د|

6|4|32 ى عبــــد |ي ج  |لحج|لعزيز |لمجيد عبــــد |سمي 
عيس

|تـــربــــيتـــ طنط

693937 ن|هلل نعم|حمد عبــــد |محمود محمد  لمنصوره|ره |تـــج

4|5o4 لعظيم|سحر سعودى محمد عبــــد  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ
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8o887 ىسي|لعبــــ|لنعيم معوض |حبــــيبــــه عبــــد  ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

|75oo6 ى مدكور|لفتـــ|منيه محسن عبــــد | ح حسي  لفيوم|لعلوم |ر |د

4224| ن محمد|مي محمد شعبــــ هره|لق|هندستـــ 

367|3|  محمد عيس|حمد |
ى
ف دسوق رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o39|4 لرحمن مسعد محمود رزق حسن|عبــــد لمنصوره|حقوق 

762488 ن|لسيد عىل حس|جد محمد |م بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

9|2745 لس جوزيف ثــــ بــــتـــ فهىمي |كي  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

537|48 له|لمنعم حبــــ|هلل ممدوح عبــــد |منه  سكندريه|ل|حقوق 

|77897 حمد|حمد بــــدوى |نس | ن|حقوق حلو

455|| ري غنوي|صم س|حمد ع| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

898936 س محمد |عيل عبــــ|سم|ء |شيم ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

5o497 لحميد محمد|لحميد محمد عبــــد |عبــــد  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

4o9|4| ى عبــــد |سم| هلل رسور|ء حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

675o2o ى|لمتـــول محمد ش|دين فتـــىح |ن هي  لمنصوره|حقوق 

4|5429 |حمد عىل شتـــ|دل سيد |رق ع|ط لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|39|4 عىل حسنى عىل سعد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

62o223 ع|بــــو رف|فظ |لجليل فريد ح|مريم عبــــد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

227384 لشوئى|لحميد حموده |محمود محمد عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4o2|97 ى ع|ج دل عوض بــــقطر عوض|كلي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|64o7| ى|بــــو |حمد |زم |ح لخي  نمر حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2536|9 لسيد محمود محمد عيد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

338|28 ن|ئل فتـــىح زيد|م و|سل| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

684634 هيم صبــــح|بــــر|هلل يونس |حمد |خلود  لمنصوره|بــــ |د|

2|9622 ود|حمد د|ود |رص د|ء ن|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

2835|3 يف ع|سم| مر قطبــــ|ء رسر لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

|37o|| هلل|دل عطيه عبــــد |عىل ع ى شمس| لسن عي 

7|o8o4 ف عبــــد |محمد  وى|لطنط|هلل |ح عبــــد |لفتـــ|رسر لمنصوره|ره |تـــج

59879 رص سيد بــــدوى|حمد ن| علوم بــــنى سويف

425|8o هينور عىل محمد عىل أحمد|م سكندريه|ل|بــــ |د|

675789 سم|لح ق|هيم ص|بــــر|وليد | دين لمنصوره|ره |تـــج
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89286 هيم حسن|بــــر|يش حسن  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

48|9|3 لسيد|سم محمد |لرحمن ممدوح ق|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

922582  بــــشي  بــــش|در |ن
رتـــ |لفى سيوط|ره |تـــج

879898 لحميد  |هلل محمد عبــــد|حمد عطيه | سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

8|oo|4 لحميد عىلي|ء جمعه عبــــد|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

92|497 لد عىل محمد |ء خ|شيم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

896o92 ن |رحمه محمد سعد زغلول حمد ج|تـــربــــيتـــ سوه

6|53o2 ل عىل بــــدوي|محمد وليد كم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

68|86o ف |ء |ل| دى|بــــو ش|لدرينى |عيل |سم|رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

895289 س نشأتـــ فوزى يعقوبــــ  |تـــوم ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

8|7487 ي حسن محمود|يم|
ن مصطفى ي|لسن |

|لمنى

346|42 حمد سمي  محمد عىل فرج| ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

76|685 ف محمد حسن|محمد  رسر مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

869798 عىلي يسن عىلي يسن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

322298 يمن مصطفى محمود|ر |مي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

33378| هيم|بــــر|ل |ء هل|ل عل|هل |حقوق بــــنه

4|9242  سعد فوزي محمد عىلي|ي
ى سمي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

9o6298 ف شعبــــ|ء |ل| عيل |سم|ن |رسر ج|تـــربــــيتـــ سوه

4|247 لفضيل عزيز|ل عبــــد |ن جم|يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

332345 ن|رس محمود محمود سليم|دتـــ ف|غ |تـــربــــيتـــ بــــنه

4|8252 لمقصود عىل|لرحمن عطيتـــ عبــــد|عبــــد |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

534o57 ف عبــــد |يتـــ | ى |ح |لفتـــ|رسر لعتـــر|مي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

268626 بــــ|ح خط|لفتـــ|ء صبــــرى عبــــد|رس| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

349622 ل|ندى سيد محمد هل ى شمس| لسن عي 

6oo594 لسعيد شعله|محمد شكرى  ي صىح طنط
|معهد فنى

89o622 لموجود محمد محمد |حمد عبــــد| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|5544 لم|لكريم س|رس عبــــد |طمه ي|ف هره|لق|بــــ |د|

776287 عيل عىل حربــــى|سم|ء مجدى محمد |ل| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

83635o ى|لوه|لدين محمد عبــــد|نجم  بــــ حسي  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

8224o6 بــــوبــــكر صديق خرصى صديق| ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ
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37oo28 هيم|بــــر|ر مرىس |لستـــ|ر مجدى عبــــد|لستـــ|عبــــد |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

7o9757 لوصيف|حمد محمود محمد |محمود  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

82o797 دريس|لرحمن محمود عمر |عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

|32924 بــــ|عيل عق|سم|ر سمي  حميده |من ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

63859o هيم سعيد|بــــر|هيم عىل |بــــر|بــــ |شه زيق|لزق|نوعيتـــ 

6o3694 |لنج|بــــو|م |لسل|هيم محمد عبــــد |بــــر| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

898883 ح عىل محمد |لفتـــ|جنه عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

5|6652 ي نرص عبــــد 
ص|لقص|لعزيز |شمس مصطفى معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

6|8867 ف  لسيد رجبــــ|أميمه أرسر ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

5443|| لسيد|ئى محمد محمود حسن عبــــد|م| عه مشتـــهر|زر

8684o7 ي علو
ي محمد محمود|مصطفى

ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|663|6 ى|حمد فرغىل | حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5|4o63 ده  جعبــــوبــــ|تـــتـــ حم|يمن شح|رحمتـــ  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4o5995 حمد بــــيوم|هر |رحمه م |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

23o|84 لد عوف متـــول عوف|خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

27964 ن عىلي|جر محمد عمر|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|65o77 لمجيد|ئى عبــــد |طمه سعيد فرج|ف هره|لق|حقوق 

6646o م محمود خليفه|نجوى عص لفيوم|بــــ |د|

334o87 ح محمد|لفتـــ|د عبــــد|محمد عم ى شمس صيدله عي 

73|5| سم|عيل ربــــيع ق|سم|د |جه لفيوم|عه |زر

679o99 لد ذىك طه محمد|محمد خ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

882232 ى مح سمي  ولسن  |س| مي  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

44695o هلل|لمنعم جبــــر عبــــد |محمد محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

626527 ئى|لنعم|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|هلل |لفتـــ عبــــد| زيق|لزق|حقوق 

|63|o5 هيم محمد|بــــر|جر محمود |ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

385|| س|غط| مريم سعد حن ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3||5|8 لحفيظ|شم عبــــد|م محمد ه|ريه ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

5|o3o9 م سمي  عزم|د س|دى عم|ف سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

838o|5 كندس| كرم حن|ندرو | ن|سو|بــــ |د|

432942 تـــ|مريم سمي  مرىس فرح ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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447|6| ي س|مرو
لسيد|لعزيز|لم عبــــد |ن حسنى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7ooo89 لعدل|هيم |بــــر|لق |لخ|هيم عبــــد |بــــر|ن |نوره لمنصوره|طبــــ 

648|7o ى| يه سند حسنى محمد حسي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

63|9|4 ن|هلل سليم|رضوى وليد محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

894896 ن محمد |محمود محمد شعبــــ ج|بــــ سوه|د|

252857 عيل|سم|لصبــــور |ئل عبــــد|خلود و تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

755584 لليثــــي محمد محمد|ء مصطفى |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

774696 ر|مل عىل عم|محمود ك| هبــــه رض زيق|لزق|بــــ |د|

3|96|2 حمد محمد|سلىم محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

23655 د|لسيد مر|عمرو عىل جوده  هره|لق|علوم 

|2|2o7 رق رشدى وهبــــه|لىم ط هره|لق|علوم 

6994o6 عيل|سم|خلود حمدى محمد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

8o2|43 ى|بــــر|ج |محمد حج هيم حسي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

432656 ره|هيم منصورعم|بــــر|هيم |بــــر|ء |رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

84352 م|لسل|لد خرصى عبــــد |يه خ| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

439869 ن محمد|لحفيظ زيد|ء عبــــد |رس| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|2|6o6 م سمي  صبــــري صديق عىلي|هش هره|لق|حقوق 

423339 ئى شفيق صديق|نىح  روم| سكندريه|ل|ره |تـــج

7|6723 |لسيد |لفتـــوح |بــــو|لسيد |لفتـــوح |بــــو|
بــــى|خط|ل

ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

|34|87 ي حسن |ء ه|دع
عيل|سم|ئى دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|

ه ى جي 

84o||7 حمد|تـــه |دل شح|مروه ع ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o5978 ى طوسون خميس|حبــــيبــــه  لسيد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

85o9o6 هلل|د سفينه عبــــد|لجو|ره عبــــد|س لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

5898| هلل|فرحه محمد محمد عبــــد تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

677o|| لمجد|بــــو |ئى بــــيوم محمد |محمد ه ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|4734 ي |يم|
ي |ن مصطفى

لمليىح |لسيد مصطفى تـــربــــيتـــ دمنهور

489768 ى عبــــد |ي لغنى|لحفيظ عبــــد |ضى عبــــد |لر|سمي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

2|42|3 رى|لطنبــــ|لحميد |لسيد عبــــد |حمد |يوسف  ن|هندستـــ حلو

33|53o هلل|بــــ |لعزيز محمد ج|د عبــــد|بــــ عم|رح زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

77638o لمنجد|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |م |ريه زيق|لزق|بــــ |د|
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499274 ي ك|
رسر|مل فهىمي |يه مصطفى حمد رسر لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

265987 م|لسل|لدين عبــــد|حمد سعد |هيم |بــــر| |نوعيتـــ بــــنه

3|24|3 حمد|لمجد فتـــىحي |بــــو |ذ |مع |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

83o32o ن محمد|محمود محمد سليم دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

755958 لسيد|حمد محمود |عمر  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3|6o43 ى|م |مجدى نظيىم حن| رتـــي  ى شمس علوم عي 

22756| ى|مصطفى  حمد محمد حسي  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

7925| هيم محمد|بــــر|لرحمن محسن |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|76|o3 محمد سعيد محمد محمد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

327o5o ى  لسيد|نسمتـــ محمد حسي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|2o|38 ى صل لح|ح عزم ص|شي  ى شمس|تـــج ره عي 

898996 ن عىل |ندى عىل سليم ج|ره سوه|تـــج

24||26 حمد|حمد محمد سيد |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6|984o ألفندى|مهند محمود أحمد أحمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

43o|9o ل|لع|ء محمد سعيد عىل عبــــد |رس| |تـــربــــيتـــ طنط

5o348 لعليم|مصطفى بــــكرى محمد عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

639446 ء محمود محمد عطيه|رس| زيق |لزق|تـــمريض 

6284|2 حمد|ن محمد عطيه |ره حمد|س زيق|لزق|بــــ |د|

|65o5o لحميد|عبــــد | حمد عط|جر |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

83544| لفضيل شكىلي|ح عبــــد|حمد صل| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

54|35o وى|هيم محمد شه|بــــر|رص محمد |ن بــــ دمنهور|د|

9o8779 حمد عيس |شد |بــــرين ر|ص ج|ره سوه|تـــج

345266 لس سعيد رزق سعد كي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|69o28 لقوى|زق عبــــد |لر|لقوى عبــــد |سلىم عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

69o829 لسيد محمد|لصمد |سط عبــــد |لبــــ|ء عبــــد |رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

488|2 ه خ| حمد|لد فرج |مي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

4o4|25 لح|ح عىل ص|حمد صل|د |ي| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

7798|6 ن|لسيد سليم|حمد |ل |منيه جم| زيق|لزق|حقوق 

5|456| حد غنيم|لو|ن عبــــد |لسيد رمض|ء |رس| تـــمريض دمنهور

322oo2 ن محمد|لرحمن رمض|طمتـــ عبــــد|ف ى شمس|د| بــــ عي 
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68247o ن محمود|ء محمد عطيه شعبــــ|رس| لمنصوره|صيدله 

28|536 ى هر ليون وهيبــــ جرجس|م| كريستـــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|53342 ى ى عبــــد |ي| روجي  لصمد حسن|سي  ى شمس|زر عه عي 

8o6778 لسيد|ح |لفتـــ|نور عبــــد|زينبــــ  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

883968 دق محمد صديق |لص|ده عبــــد|حم سيوط|ره |تـــج

357752 د عىل|رق فؤ|مريم ط هره|لق|ج طبــــيع |عل

22||92 بــــ حسن|لوه|ذ ممدوح عبــــد|مع دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

433476 لحميد محمود|لجيوىسر عبــــد|لحميد |حمد عبــــد| |طبــــ طنط

|32457 بــــسنتـــ سعد رجبــــ محمد ى شمس|زر عه عي 

3|42|6 لحليم|بــــتـــ عبــــد|حمد ثــــ|لرحمن |عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

773664 د محمد حسن عىل حسن|جه ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

2|8o97 حمد خليفه|مه |س|د |زي ن|هندستـــ حلو

5|9523 ف محمد محمد يوسف |ن |نوره ق|رسر وى|لشر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

478948 ن|أدهم محمد سمي  سليم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

687o8 ر|لستـــ|ل عبــــد |لع|ن عبــــد |ئى سلط|م| ره بــــنى سويف|تـــج

772664 مه|لسيد سل|بــــ |لوه|حمد عبــــد |طمه |ف زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|62|6 لد طه يس تـــرىك|عمر خ ى شمس هندستـــ عي 

76|528 حمد|يز محمود عىل |ر ف|من لسويس|طبــــ 

4oo82o هلل|د يوسف عرفه حبــــ |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4535|6 ن|ئل سعيد عوض زيد|سعيد و ي|بــــ |د|
|لمنى

6o4775 ه أيمن يحن  محمد ض ج|أمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8373o5 ي محمد|ندي صبــــور جيل
ئى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

55764 ح محمد|لفتـــ|حمد عبــــد|محمد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

223563 لنعيم|ن محمود محمد عبــــد|يم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5246|7 ن محمد منعم محمود|مرو لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

9o45|3 لحمد سليم |بــــو|حمد محمد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4752o9 لرحمن محمد حتـــحوتـــ|ليه محمد عبــــد |ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

232552 حمد|ئى مصطفى سيد |ء ه|شيم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6773o2 ى محمد محمد ضي|محمد عص م|م حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

846589 دل محمد مرىسي|محمد ع ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 
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527|o3 لمجيد محمود|م محمد عبــــد |لد عص|خ |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

|528o3 ى مرع|مروه  حمد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

299666 ح محمد|لفتـــ|دل عبــــد|عىل ع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

695o6o كريم وهبــــه مصطفى وهبــــه لمنصوره|هندستـــ 

222o98 ى محمد  هيم|بــــر|كريمه حسي  ن|بــــ حلو|د|

683o97 د|لضي|لمرىس |ء مجدى محمد |دع لمنصوره|حقوق 

24o4o4 لبــــدرى محمد محروس|حمد عىل | |شذ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

46o2o9 لسيد|د |ر محمد رش|مي عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

45o6|6 ن شلبــــي محمد|رمض| خديجه رض |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

52o852 ل|هلل بــــل|م نرص |لسل|ء عوض عبــــد |شيم بــــ دمنهور|د|

|6||3o ضى|لر|رك عبــــد |مح مبــــ|ن س|يم| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

78|293 لسيد مصطفى|عىل محمد  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

3|6o98 ي غريبــــ |ندى ه
هيم|بــــر|ئى هره|لق|بــــ |د|

2369o6 دى بــــشي |بــــر ن|خلود ص ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

83265 حمد|لد عمر |ء خ|سم| بــــ بــــنى سويف|د|

676848 ف مصطفى |يوسف  لسيد مصطفى|رسر لمنصوره|بــــ |د|

28|357 هلل|محمود سعيد بــــدوى عبــــد ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

2469o3 بــــو عيشه|فتـــىح محمد فتـــىح محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

83o95 حمد|هيم محمود |بــــر|حمد | حقوق بــــنى سويف

4|3683 ى|فع طه |لن|م عبــــد|محمد عص لشعي  |بــــ طنط|د|

3|828| |لعل|بــــو |عيل |سم|عمر محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|56486 سحق|هيم سمي  جرجس |بــــر| هره|لق|بــــ |د|

26247 م محمد سعد طه|سل| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

899247 بــــوزيد  |بــــوزيد محمد |محمد  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

4o|6|8 لرحمن|لسيد محمد عبــــد |محمد محمد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

543|48 د|لجو|لسيد عبــــد|د |لجو|ن عبــــد|ء رمض|ل| |حقوق طنط

876636 بــــتـــ |لصبــــور ثــــ|حمد محمد عبــــد| سيوط|طبــــ 

456336 ن|زن رأفتـــ حسن محمود رشو|م إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد
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5o6338 تـــغريد طلعتـــ محمود محمد مصطفى مرزوق سكندريه|ل|علوم 

485|5 ء محمد عبــــده محروس|دع ن|تـــربــــيتـــ حلو

865563 م حسن محمود حسن|حس ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

43o|49 ف عىل مهن|سمر  |رسر |طبــــ طنط

3|222| لسيد|تـــسنيم مصطفى مهدى  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

||685o لدين|ج |حمد صبــــرى عىل تـــ| هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

5338o لنبــــى|ود عبــــد|ل د|محمود جم صيدله بــــنى سويف

862oo3 ن|حمد رشو|سيد | نور |نوعيتـــ قن

3o2o| حمد سليم|يه عمر | ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

876945 حمد مصطفى محمود مصطفى  |ده |مي سيوط|تـــربــــيتـــ 

853458 فظ|س ح|ن محمد عبــــ|نوره ي|بــــ |د|
|لمنى

756843 محمود محمد عبــــده محمد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8o9684 لرحيم|جميله نرص محمد عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

865||3 لرحمن|للطيف عبــــد|عيل عبــــد|سم|ء |رس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9o8277 لنور |ض عبــــد|د ري|مريم رش ج|تـــربــــيتـــ سوه

92488o وى |كر عيد طنط|م ذ|ريه ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

9|564| تـــن محمود محمد ربــــيع  |ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

793327 ن حسن|سليم| لوف|بــــو |حمد | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

698|37 ف محمد محمد سيد |مروه  حمد|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6o|888 بــــشيىه|ل|يه سعيد مصطفى | |تـــربــــيتـــ طنط

3|993 ى ن|ي هيم|بــــر|در سيد |سمي  ه ى نوعيتـــ جي 

625|83 لقلش|هيم |رس محمد إبــــر|ي| رن زيق|لزق|حقوق 

27646 ه محمد عىل عبــــد  لعزيز|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

75596o حمد|ذ |لرحمن فو|ذ عبــــد |فو |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

4o7o44 هيم محمد بــــهنسي|بــــر|لحميد |ر عبــــد |مي سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

47955| ود|ل محمد حسن د|محمد جم سكندريه|ل|هندستـــ 

9o2|oo حمد عىل |مد |ن ح|يم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

346|38 حمد رجبــــ محمد خرصى محمود| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

43o426 بــــ|ع كس|لرف|لسيد |لد |ندى خ |ره طنط|تـــج

792o74 ن|هيم أحمد رضو|بــــر|حمد | |نور لفيوم|لعلوم |ر |د
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36344o حمد|لح |هيم ص|بــــر|بــــ |رح ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|3558 هيم محمد درويش|بــــر|ر محمد |مي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78|68o ي|ر
ه موىس|لل|ل عبــــد |جم| ئى زيق |لزق|تـــمريض 

6o8|24 لحميد حسن|ل عبــــد |ئى جم|لؤى ه لعريش|بــــ |د|

|34|36 للطيف|لسيد مسعد عبــــد |م  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

77o7|7 هيم محمد محمد عرفه|بــــر|ء |سم| زيق|لزق|علوم 

|5o|o5 لح|حمد ص|محمد عىل  هره|لق|هندستـــ 

782|38 لمنعم عيس زرقتـــ|حمد سليم عبــــد | زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

5||3o8 لتـــوم|لنرصعطيه |بــــو|حمد | سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

852736 هلل|بــــ عبــــد|لوه|لرحمن محمود عبــــد|عبــــد ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

888648 حمد |مه طه محمد |س| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

23684o عيل|سم|ح |لفتـــ|ح يشى عبــــد|سم هره|لق|بــــ |د|

296467 ح|لفتـــ|مه سيد عبــــد|س|لرحمن |عبــــد تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

245o|2 بــــ موىس|لتـــو|لحميد عبــــد|ره محمود عبــــد|س هره|لق|بــــ |د|

633|55 ح عىلي|ء حلىمي صل|ل| زيق|لزق|نوعيتـــ 

8o9693 لفتـــح|بــــو|روق |سمر محمد ف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

87|539 ى|ل |حمد جم| حمد حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

5|6662 د|درمر|لق|در عوض عبــــد|لق|ء عبــــد|عىلي ره دمنهور|تـــج

7969| غ|لصبــــ|حمد |ء |طمه عل|ف هره|لق|حقوق 

5o3387 مر بــــخيتـــ|هلل تـــ|ن فتـــح |نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9o2257 حمد محمد محمود قبــــيض | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4329|5 ص|لقص|عيل |سم|م |منيتـــ س| |ن طنط|سن|طبــــ 

49o||| ن|ن محمد سليم|تـــفى محمود سليم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

528654 لحفيظ|هيم عبــــد |بــــر|م صبــــىح |سل| سكندريه|ل|هندستـــ 

29793 ود حسن|وليد سمي  د هره|لق|بــــ |د|

|24496 هد|ردينه عىلي عبــــيد عىلي مج ى شمس|زر عه عي 

44o826 زق|لر|هيم متـــول عبــــد|بــــر|هلل |عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

63|||7 لسيد محمد|لبــــديع |هدير سمي  عبــــد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

754|o6 ن|للطيف رسل|م عبــــد |هند عص لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

63|9o2 ي
حمد|حمد محمد |وليد | دئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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484766 ى|للطيف محمد |محمد مجدى عبــــد لزهي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4952o7 حمد ممدوح عىل محمد خليل| لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

332598 نم|حمد عفيفى غ|دتـــ محمد |مي |علوم بــــنه

4935|8 نور محمد صبــــري عىلي يوسف ره دمنهور|تـــج

757899 لعزيز محمد|م عبــــد |نشين س عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

9o9633 رفيده محمد محمود محمد  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|35o|6 يف مصطفى محمد س لم|رسر ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

3387|2 حمد عطيه فرج|شهد محمد سيد |بــــ بــــنه|د|

632|68 ح|هلل محمد محمد صبــــ|تـــسنيم عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o9966 مد محمود محمد|ح| رض| ثــــري لمنصوره|ل |طف|ض |ري

279o94 لسيد|ن متـــول |م رمض|حس ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

434534 م|طمه محمد طلعتـــ محمد عل|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4636oo بــــينى |لد جمعه |بــــوخ|هند  حمد|لشر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|4529 ي فولي عبــــد
ح|لفتـــ|زق عبــــد|لر|مصطفى ي|تـــمريض 

| لمنى

697|o3 ل|لغز|هيم محمد |بــــر|هلل محمد |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

22385| حمد|حمد محمد سيد |منيه | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

266565 لمقصود مزروع|بــــدين عبــــد|زينبــــ ع ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|75||8 حمد|مصطفى محمد محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|253 لخي  محمود سعيد|بــــو |ن |رو هره|لق|بــــ |د|

695|8| در مصطفى تـــوفيق عيس|دين ن|ن لمنصوره|علوم 

5o5338 ى ش|عبــــد  ى|هلل محمود خرصى حسي  هي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

|497|o لصغي |حمد |حمد محمود | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

822984 ي محمود سيف عبــــد
رص|لن|محمد مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

769345 ن مسلم|لرحمن سلم|يوبــــ عبــــد | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

343573 رك بــــريك|هر فهيم مبــــ|سهيلتـــ م ى شمس| لسن عي 

|43838 جح عىل|ئل ن|لرحمن و|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

48|7o| مصطفى محمد مصطفى محمد مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88o969 تـــر حسن |لس|رص عبــــد|لن|محمد عبــــد م بــــنى سويف|إعل

|3o4o9 حمد يونس|مصطفى محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

23374 ف |حمد | |لسق|حمد عىل |رسر ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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22|359 لحميد|هيم مصطفى محمد عبــــد|بــــر| لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

68757 لمجيد|لد محمود عبــــد |تـــ خ|ي| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

334|76 ن|هيم حشمتـــ عمر سليم|بــــر| سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

7647o9 حمد|ء حسنى طلبــــ |مريم عل معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

76676| ل|بــــوجم|محمد محمود فوزى محمود  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

9||223 ي|ر
حمد محمود |محمد | ئى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

3|563| لمطلبــــ|ل عىلي عبــــد|جم| لي|د ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

68o5o8 بــــ|لوه|ج  حسن محمد عبــــد |ر ن|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|4o756 لرحمن|ح عبــــد |لفتـــ|لمنعم عبــــد |حمد عبــــد | رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

24|55 لسيد|هلل محمد |رص عبــــد|لن|ملك عبــــد ن|بــــ حلو|د|

6o|593 ف|مد |حمد حسن محمد ح| بــــورسر |ره طنط|تـــج

7||584 ن|للبــــ|ئى |لكن|فكرى عىل محمد محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|66558 ى عبــــد  لرحمن|هلل عبــــد |لرحمن عبــــد |نرمي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

243759 ى|رس| ء محمد سعيد محمد حسي  لفيوم|لعلوم |ر |د

4238|4 عيل|هر أحمد محمود إسم|محمد ط سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

77824| ي|دى كيل|له|طف عبــــد |ء ع|لىمي
ئى |ره بــــنه|تـــج

2|9497 لرؤف|هلل عبــــد|م عبــــد|مل عص| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

824797 دي عىلي محمود|له|محمد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

329439 تـــ  بــــسر|لغ|دى |له|د عبــــد|م رش|سل|ني  |بــــ بــــنه|د|

8497|8 حمد سعد حريز|ء |سم لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

858677 لد فتـــىحي محمد حلىمي|خ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2629o| ن|مد عثــــم|مد حمدى ح|ح ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

3|8746 مد مصطفى فرج|ح| ن|ر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2635|9 لبــــدوى|حمد عزبــــ |ء محمد |لشيم| |ره بــــنه|تـــج

|33656 ى |حمد |يدى |ه بــــ|بــــو رح|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

67355 مصطفى محمود سيد نبــــوى لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

5387o8 ن محمد عىل محمد دشيشتـــ|شعبــــ سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

848656 هلل محمدنور|لمعىطي عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد لجديد|دي |لو|عه فرع |زر
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5|629o للطيف محمود سعد|ح محمد عبــــد |نشر| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

52|778 د محمد|آيه محمد فؤ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7|5659 ن|لسعيد رشد|مصطفى محمد | دين لمنصوره|حقوق 

365563 هيم|بــــر|ظم |مصطفى عمرو ن |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

36||47 يل|بــــون|ح سيد محمد محمد |لفتـــ|عبــــد |حقوق بــــنه

6|9387 ى|حمد |دل محمد |ع| ند لعجي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

9o4773 لعظيم مصطفى |ل عبــــد|يه جم| ج|أللسن سوه|كليتـــ 

53775o لبــــرلس|ن |ن بــــخيتـــ عثــــم|عمر عثــــم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

757276 هر محمد عىل|ن م|يم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

337984 هلل عبــــده|هلل محمد عبــــد|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

337563 م محمد|ندى رفيق محمد س ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|48429 ئيل|در جميل ميخ|يرينى ن| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3oo544 لدين صبــــره|ح |حمد محمد صل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

329227 د|لحميد مر|رص عبــــد|ء ن|ل| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

644938 لملك|ى عبــــد |نطون مجدى تـــوفيق بــــش| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6978|4 ى محمد  نه|لسيد شبــــ|نرمي  لمنصوره|حقوق 

|7o437  عبــــد | رين|م
ى
لمسيح|رزق شوق دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 

 مدينتـــ نرص

4o6466 لحميد مرىسي|طف عبــــد |دهم ع|شمس  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

344446 عيل رويحل|سم|لبــــدوى |لسيد |حمد |لك |م |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6769o لعظيم عدل|ئى عبــــد|ه| ند لفيوم|بــــ |د|

822926 ى ي|مل ن|يوسف ك| مي  ج  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

853|2| ن|د عثــــم|د سيد رش|رش ي|صيدلتـــ 
|لمنى

497|4| ء مسعود محمد معوض جمعه|هن تـــربــــيتـــ دمنهور

758|29 ن عىلي|مه سليم|عمرو سل وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

484425 لسيد عىل محمد|م |محمد س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|2883 لمعىط|هيم عبــــد|بــــر|هيم محمود |بــــر| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

64o9|9 لضوى|لم عىل |لرحمن س|حمد عبــــد |محمد  |ره بــــنه|تـــج

75292| لم|روق س|حمد ف|ل |بــــل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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644692 تـــه|هيم شح|بــــر|ء محمد |م عل|ريه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4825o ن محمد|ء محمد رسل|رس| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7695oo ف |مريم  حمد محمد خليفه|رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

629|5 لحميد|ربــــيع محمد عبــــد | رش صيدله بــــنى سويف

|54358 تـــى|لزن|هلل |تـــ عبــــد |لشح|عىل  ن|حقوق حلو

69o569 لبــــيىل|هيم محمد |بــــر|هيم طلعتـــ |بــــر| لمنصوره|ره |تـــج

69|7oo |هلل ||رص عط|لن|ل عبــــد |حمد جم|
ىطي|لمع|بــــو

لمنصوره|ره |تـــج

6o8762 ى شكر يش رفعتـــ حسي  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

63|oo تـــتـــ مقيدم|حمد شح|محمود  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

37|245 ي حسن رسر|منتـــ 
ي|هلل حسن طوجى

ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

43||36 ى|ندى يشى محمد عىل ش هي  |حقوق طنط

45o7||  جم|منه 
ى
ل شلبــــى|لدسوق دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

47747 روق عطيتـــ|حمد حسن ف| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

4|7739 ء أحمد محمد أحمد غنيم|أسم لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

6o6447 لعزيز محمود عىل بــــدوى|محمود عبــــد  | تـــمريض طنط

6796|9 روق محمود|م ف|لسل|منى عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5||555 موس|ر خليفتـــ ج|بــــ مختـــ|لوه|حمد عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5344|7 يع|لط|لجليل |صف مطي  عبــــد|لدين ن|نور |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

262844 ل يوسف جبــــه|م جم|سل|هلل |عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

25o7|5 لعوينى|هيم |بــــر|ر |لستـــ|هيم عبــــد|بــــر|حمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

92|883 لكريم |د |ن ج|بــــوزعف|ء عمر |لزهر| ج|بــــ سوه|د|

36|6| لحليم محمد|جر سعد محمد عبــــد|ه ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

35482 حمد مصطفى|ن |حمد شعبــــ| رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|78242 ى دق|محروس بــــطرس ص| مي  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

2392oo ى|حمد عبــــد|ه |نج هلل حسي  ن|بــــ حلو|د|

5o2644 سمي  محمد| ره رض|س سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

92699 ى محمد سعد حميده |ي حمد|سمي  لفيوم|لعلوم |ر |د
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2696|5 م|ل محمود بــــكر سل|س تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

7733oo ضى محمد|لر|طف عبــــد |بــــ ع|رح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

426||9 هيم|بــــر|حمد |ء محمود |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

329o33 وري|لعزيز |لمجيد عبــــد|حمد فتـــىحي عبــــد| ى لجيى |بــــ بــــنه|د|

348836 للطيف|لمعىطي عبــــد|بــــ محمد عبــــد|ربــــ |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

27645 حمد|لعظيم |رق عبــــد |ء ط|سم ن|طبــــ حلو

524658 ر|لعزيز عم|لرحمن حمدي محمود عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

34|775 ح|مرفتـــ محمد محمد صل ى شمس|تـــج ره عي 

79o965 د|لمنعم رش|ئى عبــــد |لرحمن ه|عبــــد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

687o52 لمتـــول محمود|يه مجدى يىح | لمنصوره|ره |تـــج

686|84 ى |لحكيم يىح |حمد عبــــد | لجنش|مي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

75o5|7 عمر محمد حسن محمد عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

84o2|7 ي|هلل |عبــــد
ى مصطفى حمد حسي  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8o259 ي|م محمد وف|هلل هش|منتـــ 
ئ  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 
ل|ألعم

|49238 ى |ي لمنىح |م |لسل|لعليم عبــــد |مجد عبــــد |سمي  ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

27o677 م محمد حمد|م|حمد |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

43o553 ي |لد عبــــد |ن خ|إيم
لبــــرلس|للطيف بــــسيوئى |تـــربــــيتـــ طنط

476256 ي عىلي شورى|هندتـــ كم|ش ل يحن  سكندريه|ل|ره |تـــج

9o88o هلل|دم عبــــد |ن متـــول |يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

84524o ي ك
مل طه|لميس مصطفى ن|تـــمريض أسو

772o78 يم|لد|لحفيظ محمد عبــــد |د عبــــد |محمود عم  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

826255 ي عويضه
ى
ى رزق شوق نيفي  |نوعيتـــ موسيقيه قن

3342|4 عمر عىل محمد عىل غنيم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

883|52 م محمد |حمد شلق|محمود  سيوط|بــــ |د|

42ooo3 ىطي محمد حسن|لمع|بــــو|ح |لفتـــ|محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

452994 ي عبــــ
ي|لعزيز |س عبــــد|مصطفى

ى
حمد شوع ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

7895|6 ي يوسف|سلسبــــيل ح
زم حسنى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5||4|o ى زغلول|د |يمن فؤ| حمد حسي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

8|7|9o هلل نرص|سعد مجدي حسبــــ  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى
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24778| ل|مد قبــــ|حمد ح|م |س ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

633756 ف محمد |محمد  عيل|سم|رسر زيق|لزق|علوم 

264382 ى |ي لح|حمد محمد ص|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

354||o بــــر زىك|لج|د عبــــد|سهيلتـــ عم ى شمس| لسن عي 

|37789 ر|لسيد دويد|ح |لفتـــ|م محمد عبــــد |حمد س| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|3734 ن|شهو| هر سمي  ند|بــــ  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

499662 حمد|لسيد |م |لسل|ندى طه عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

28559o ن|حمد قضبــــ رسل|ء محمد |سم| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

4886o2 زى|للطيف حج|حمد عبــــد |للطيف |حمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2233o5 حمد|ل |لع|طف عبــــد|لرحمن ع|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

259||2 لمطلبــــ محمد|رص عبــــد|شعيبــــ ن ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

2952o4 ى حس|لد |يوسف خ ى|مي  ني  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

85528o ي محمد|حمد ن|
ي مهنى ج  ي|هندستـــ 

|لمنى

82547o بــــيل|ح ق|حمد عنتـــر صل| سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

76658 لفضل|بــــو |عيل محرم |سم|يوسف  كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

923o|3 سكندر  |هلل |د |محبــــ صموئيل ج ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

4982|4 هيم مطي |بــــر|حمد |لرحمن |ن عبــــد |يم| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|4395| مد لكلوك|لسيد ح|محمد طلعتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

62339 يد حسن|مر ز|عبــــي  ع لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

9|456o بــــر مرىس  |حمد فوزى ج| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|72788 لكريم محمد|ندى سمي  عبــــد  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

7o2443 لمقصود|ر عبــــد |لغف|ء رشدى محمد عبــــد |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

54|789 يد|رى محمد ز|نص|حمد محمد | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6o4387 ف محمد |بــــ |مه لسيد محمد|رسر لمنصوره|هندستـــ 

36553o حمد يشى محمد|متـــ |س| ى شمس| لسن عي 

789778 لسيد أحمد متـــبــــول|يه محمد | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

527867 ى بــــر|يز ي|ر أحمد ف|من ئى|سي  سكندريه|ل|هندستـــ 

43579| لسيد غنيتـــ|لسيد محمد |ر |من لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

223776 هلل محمد|يمن عبــــد|رحمه  ن|بــــ حلو|د|
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68456o يبــــ|لش|د محمد لطفى محمد |حمد عم| لمنصوره|بــــ |د|

425227 ل|لجم|ح شفيق |لفتـــ|يمنى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|74525 ج|تـــيسي  محمد عىل حج دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

45|456 لمرصى|م |لسل|عىل محمد عىل عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

642|92 بــــر محمود غريبــــ|محمد ص ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

24o343 ي
لحميد محمد|حسن عبــــد| دئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

632668 تـــ|لشح|حمد |جر محمد محمد |ه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6369|8 ن|بــــ رمض|ن خط|ء رمض|ل| زيق|لزق|حقوق 

2|8883 مه|لعزيز شديد سل|لد عبــــد|خ ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

32oo64 حمد|ن |شور رمض|نىه ع هره|لق|حقوق 

889|4| ل |لع|د محمد عبــــد|ده عم|غ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

452638 ى |ندى محمد عبــــد وى|لشن|لبــــديع عشر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

49|595 لسيد متـــول|لسيد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

846|95 حمد|دي |له|ج عبــــد|محمود حج ن|سو|حقوق 

6|o77o تـــه|لسعيد محمد شح|خلود  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

867263 ي|ر
لمحسن|ن عبــــد|ل رمض|جم| ئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

776|9 ى|ر  جم|مي   حسني 
ل  مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|44525 لح محمد|عمر ممدوح ص سيوط|بــــ |د|

4o87|o لبــــنى مصطفى محمد محمد خليل |نوعيتـــ طنط

698289 عر|لش|لسيد محمد |ء زىك منتـــرص |سم| لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

535o7 د|لجو|مل عبــــد |يمن جوده ك| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

273o2 وى محمد|حمد قن|ء |ل| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

||88o8 ى مجدى عبــــدربــــه عبــــد |ي ح|لفتـــ|سمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

645|44 ي عزتـــ سليم|عص
ي|ن |م مصطفى ر|لىح  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 

لشيخ |

7o4837 عيل|سم|دق |لص|لح |فطيمه محمد ص زيق|لزق|علوم 

75847| د|مل مر|ل ك|محمد كم عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

76|483 هد|لمنعم محمد مج|ن عبــــد |حس| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

732|3 لسيد|حمد |هدير عىل  لفيوم|نوعيتـــ 

367423 ن|لسيد رمض|لحميد |لسيد عبــــد|ء |رس| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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3||496 ى|طف محمد |ن ع|رو مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

852o62 لعزيز محمود|لرحمن عمر عبــــد|عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

|6687| ى|ندى  حمد حسن حسني  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

698387 د فوزى عىل|عم| ثــــري ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

795|4 حمد محمد|ديتـــ محمود |ن ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

9o6299 لرحيم |ء محمود عىل عبــــد|ل| ج|تـــربــــيتـــ سوه

64|2| ي
ي ص| دئى

ي|تـــوئى
بــــر تـــوئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|3896 ن مرىسي |مصطفى محمود حس سيوط|ره |تـــج

6|4633 تـــه درويش|در شح|لق|ء سعد عبــــد|أل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

6786o7 ى |مي ى |ر حسني  لوصيف|حمد حسني  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

|47973 حمد محمد|عيل محمد |سم| ى شمس| لسن عي 

46|668 ح صبــــىح محمد حموده|منيه صل| |بــــ طنط|د|

9|7|62 ى |لر|محمد عبــــد زق محمد حسي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|675|5 حمد محمود حسن|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

9|54|o لعظيم محمد  |محمد نبــــيل عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

84o6o| محمود محسوبــــ نجدي محمد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

76o893 ر|حمد محمود أحمد نو|ندى  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

8o893| ي|حمد عبــــد|ء |حمد عل|
لغنى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

238679 رفقه حربــــى قيرص فليمون ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7o2o54 ذل|لش|محمد محمود شفيق محمود  سيوط|بــــ |د|

86953| حمد|م محمد |محمود عص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

44385| ء محمد مصطفى متـــول عقل|شيم لمنصوره|حقوق 

85o8|8 ه | نور بــــشندي سيد|مي  سيوط|صيدلتـــ 

64o3o4 خلود محمد عىلي جبــــريل عىلي قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

6|8o|8 ل|لجم|حمد |ضل |ء ف|رس| ط|بــــ دمي|د|

685|9 ى |بــــ ي|لتـــو|حمد عبــــد | هيم|بــــر|سي  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

25843 ن|ل سليم|ليىل مصطفى كم ن|تـــربــــيتـــ حلو

28582| ن حميد محمد|لم|محمد س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

825|88 ي سعد عبــــد|عبــــد
لمجيد|لرحمن مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

8o86o7 وي|ن ف|حمد رمض|دهم | ي|علوم 
|لمنى
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69||9o لمني |هيم |بــــر|حمد |حمد محمد | تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

326822 لحيىط|ل يوسف محمد |يتـــ جم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

567o4 زق|لر|ل خليل عبــــد |محمد جم ره بــــنى سويف|تـــج

5o974 فظ|لح|حمد عبــــد |حمد محمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

373|o5 ن حسن محمد سليم|نوره |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o5465 ى|لسيد |م محمود |فرح هش لبــــحي  |هندستـــ طنط

5|2693 م ذىك يونس|محمد س ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

37o883 حمد|س |هر عبــــ|طمه م|ف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|62554 حمد|حمد |زم محمد |ح ى شمس|تـــج ره عي 

844624 ف |منيه | هيم|بــــر|حمد |رسر ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

867966 لسيد محمد|حمد |محمد  ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

6o749o عيل حمودتـــ|سم|محمد شمس  ي صىح طنط
|معهد فنى

92oo76 لسيد عىل محمد  |نوره  ج|بــــ سوه|د|

442749 ى محمد|ل عبــــد |يه جل| لعزيز حسني  لشيخ|عه كفر |زر

827o58 حمد|محمد حمدي محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

3|4938 لرسول|حمد عبــــد|محمد نبــــيل  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

845o67 لسيد خليل كريم|جر |ه ن|سو|تـــربــــيتـــ 

763269 لغنى|روق عبــــده محمد عبــــد |م ف|هلل عص|منه  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

75377o هلل محمد فهىم حنفى|منه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

8o9o96 لدين محمد محمد|هلل بــــدر |عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

7||627 لم شلتـــوتـــ|هيم س|بــــر|محمد نسيم  لمنصوره|حقوق 

|496|8 ن|حمد محمد عش|ء |دع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|563o8 لد محمد موىس|لرحمن خ|عبــــد  ن|حقوق حلو

37o5|8 ف ك|ء |رس| ى|رسر مل محمد حسي  |حقوق طنط

822|5o لق|لخ|لعزيز عبــــد|ديه حسن عبــــد|ن ي|بــــ |د|
|لمنى

638265 حمد محمد حسينى محمد سعيد| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

86o466 لحفيظ حسن|ل عبــــد|م جم|بــــتـــس| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4373o4 ود|ن فوزي سعد د|خلود شعبــــ لشيخ|بــــ كفر |د|

767522 عيل|سم|لرحمن |لرحمن محمد عبــــد|دين عبــــد |ن لعريش|تـــربــــيتـــ 

452542 ره|ء فتـــىح محمد محمد عم|بــــه لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

Wednesday, September 5, 2018 Page 4470 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

526239 حمد|لدين عيسوى |ل نور |لدين جم|نور  سكندريه|ل|هندستـــ 

|72|2o سلىم محمد محمود سويلم ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

625565 وى|حمد محمد لطفى غريبــــ مك|رغده  زيق|لزق|هندستـــ 

27886 |لن|لسيد محمد |بــــسمتـــ محمد 
ى

ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

76573 در|لق|ل عبــــد|فريده مصطفى كم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

759333 لمول|لبــــدرى محمد عبــــد |سلىم  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

|595o5 رس سيد محمد|سمر ي ى شمس|تـــج ره عي 

7o|477 |هيم عبــــد |بــــر|هيم |بــــر|يه |رأفتـــ حم| دون|م
لمسيح

ى شمس| لسن عي 

6|6364 ر|لجز|لسيد |دل |عمر ع ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

767358 ى عبــــد |روى ن| لعزيز عطيه|رص حسي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

97444 حمد يوسف|لسيد محمد |محمود محمد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

757969 ل محمد عىل|حمد كم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

244|68 حمد محمد شفيق محمد| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4oo223 هلل|نعمتـــ رأفتـــ محمود عبــــد ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|52255 مد|ده وجدي بــــهلول ح|مي ى شمس|زر عه عي 

85946 مريم سمي  عطيتـــ عيسي ن|حقوق حلو

4|5964 بــــو خشبــــه|هلل مرشدى محمد |دتـــ عبــــد|مي |حقوق طنط

||5769 يه ئى مكرم حليم|ن ه|مي  هره|لق|حقوق 

328273 ق|سح|ندرو ميشيل موريس | |ره بــــنه|تـــج

528698 در شعيبــــ|لق|مل عبــــد |دل ك|نور ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o75o8 سخرون|س |مريم سمي  سيف منتـــي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o9733 حمد عىل حله|عيل |سم|جر محمد |ه |تـــربــــيتـــ طنط

924269 حمد |لسبــــد |غدير رجبــــ  ج|ره سوه|تـــج

329749 لسيد|شم |لمنعم ه|شم محمد عبــــد|ء ه|لزهر| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

83|57  عبــــد 
ى
يف سعد صوق ل|لع|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

48o655 م محمد|لسل|يتـــ محمد فتـــىح عبــــد | سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

87323 لغنى محمود|رص عبــــد |حمد ن| ره بــــنى سويف|تـــج

8|7723 ن عىلي محمد|شعبــــ| عل س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

34924o نور مصطفى|نور مصطفى |محمد  |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 
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32oo62 حمد|ل محمد |كم| ند ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

8o7|o خر|كر ز|مح ش|يدى س|ه ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

67548| لبــــسطويس|لسيد |لسيد محمد |عمرو  لمنصوره|هندستـــ 

8o9587 ن|ج فولي رسل|مي حج لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

76|292 بــــ خضي |لوه|ل عبــــد |ء جل|ل| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

8|8896 لد|هلل تـــوفيق خ|سندس فتـــح  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

8|6567 هيم محمد|بــــر|تـــ |بــــسمه فرح ي|بــــ |د|
|لمنى

525o53 تـــفى مصطفى طتـــ محمد عيس سكندريه|ل|حقوق 

625763 ف خ| ى|لد مسلم عىل حس|رسر ني  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

7|3oo3 وى|لشن|لدين محمد |ء |عمر عل لمنصوره|بــــ |د|

679366 حمد مسعود|حمد محمد |محمد  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

|287|o ع|لعزيز رف|يوسف محمود عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

688642 |حمد زهقن|بــــروج محمد يوسف  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|47647 مي |هلل |محمد عيد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

|6||46 م سيد|حمد تـــم|لدين |ره محن  |س ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5|3253 هيم|بــــر|حمد محمد محمود | سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

836|4| ى|دع ى حميد حسي  ء حسي  دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

7652o8 ى حسن|زن محمد سعد |م مي  ره بــــور سعيد|تـــج

3|286o جرجس نبــــيل لطفى متـــرى ى شمس|تـــج ره عي 

62243| لعز|بــــو |زق |لر|م سعد عوض عبــــد |سل| تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

3442oo لمطلبــــ|عيل سعد عبــــد|سم|يوسف  |حقوق بــــنه

6|9844 ذل|لش|ن محمد |جدى سلم|ء م|إرس ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6|6o6| حمد عرنسه|لرحمن طه |عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

775938 ن محن |ز مهر|مروه ممتـــ زيق|لزق|بــــ |د|

9o2|38 ى تـــعلبــــ ميخ| رين|م ئيل |بــــشر ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

5433|9 ل|لسيد بــــل|بــــ محمود محمد |رح تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6o|825 لشنودى|هلل |بــــ عبــــد|مريم إيه |تـــربــــيتـــ طنط

884o3o ن  |حمد مهر|حمد رفيق | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد
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73o|5 م محفوظ|م|هلل |محمد عبــــد ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

536o|o ف |حمد | حمد قبــــيض خليفه|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6oo|3o لدين نعيم|ن |ن بــــره|حمد رضو| لمنصوره|هندستـــ 

6933|4 حمد عبــــده|محمد وجيه وجيه  لمنصورتـــ |تـــمريض 

88|34| جح مرزوق عوض |ن| رين|م سيوط|بــــ |د|

6o2878 ي |در محمد عبــــد |محمد ن
حمد|لغنى لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

3||35o وري|يمن سعيد مغ|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

692565 حمد|لحمد |بــــو |ل جبــــريل |ء جم|شيم ط|بــــ دمي|د|

244946 ى عىل ج لرحيم|هلل عبــــد|بــــ |يسمي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

28|339 محمد سيد صبــــره محمد عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

|6oo|9 ي|س|
ي يوسف مصطفى

مه عزتـــ حسنى ى شمس|د| بــــ عي 

5o242  سيد|هيم |بــــر|يوسف محمد 
ى
لدسوق بــــ بــــنى سويف|د|

4|o842 ألشوح|ء محمد |سمر عل |ره طنط|تـــج

38o63 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

76885o لبــــر|محمد نوير وجيد طي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

5o5359 هيم حسن|هيم مرىسي إبــــر|كريم إبــــر |علوم طنط

225o3o بــــر|لج|هيم عبــــد|بــــر|طف |عمرو ع عه مشتـــهر|زر

29727 لكريم محمد|د|محمود مجدى ج هره|لق|ره |تـــج

4o7653 لمعبــــود|ئى محروس عبــــد |ه| هويد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

339763 مه|د نرص سل|يتـــ عم| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

22993o لح محمد|رق عىل ص|محمد ط ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

4949o8 لحدينى|لقوى |لىح عبــــد|حمد عبــــد |زم |ح تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|69|67 ن|مه سليم|م سل|عمرو هش رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

26752 ح مسعود|لد صل|خلود خ هره|لق|بــــ |د|

456828 م|لعز محمد عل|بــــو|م  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o673o للطيف |ل بــــخيتـــ مصطفى عبــــد|من ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6o5o87 لسيد محمود بــــدوى|محمود | ر|ي |ره طنط|تـــج

496|o8 هيم|بــــر|لسيد حسن عىلي | |ند|ر تـــربــــيتـــ دمنهور
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327487 ى| زر|روق ع|بــــثــــ مجدي ف|لي  ى شمس|د| بــــ عي 

3327|| حمد|هيم سيد |بــــر|محمد فتـــىح | دين |نوعيتـــ بــــنه

359263 هيم|بــــر|محمد مصطفى محمد  ى شمس حقوق عي 

6|55o4 هيم ممدوح صديق خميس|إبــــر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

482oo7 هلل|لسيد ضيف |محمد رأفتـــ محمد عىلي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

769937 لمقصود|حمد مجدى وجيه عبــــد| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

6484o2 حمد منصور محمد|نيس | ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

287328 س|لفضل عبــــ|بــــو|ئى |ء ه|رس| هره|لق|ر |ثــــ|

|564|4 لحميد نبــــوى|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|2625 ه طلعتـــ | ى |لشح|مي  ق|تـــ حسي  وى|لشر |ره طنط|تـــج

257798 بــــوموىسي|ر |لستـــ|طف عبــــد|كريم ع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

328|49 ح محمد|م صل|لرحمن عص|عبــــد ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

328o48 ى|حمد عىل | حمد حسي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

848372 حمد|ء حسن رجبــــ |دع ن|سو|تـــربــــيتـــ 

36||49 ل حسن|سم سيد جم|ء ق|سم| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33o36| لحميد|ئى طه عبــــد|خلود ه |حقوق بــــنه

354858 د|حد مر|لو|سلىم يحن  عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

8929o8 حمد |د عىل |م رش|ريه ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

6842o| لعيون|بــــو |حمد |لسيد سيد |لسعيد |محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

897433 ن |محمد عىل منصور عثــــم ج|ره سوه|تـــج

42|444 يم|لد|لسيد محمد عبــــد| |ند م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

63|2o6 ح محمد صقر|لفتـــ|حمد عبــــد |تـــسنيم  زيق|لزق|بــــ |د|

462862 |لعط|بــــو |عىلي | لعط|بــــو |هند  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

3|34| هيم حسن|بــــر|لمنعم |حمد عبــــد |خلود  لفيوم|لعلوم |ر |د

43o285 د|رق فوزى عي|ط| رن |صيدله طنط

3378o9 لطوجى|م محمد سعيد محمد |سل| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

87o295 هيم|بــــر|مح منصور حسن |س ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 
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22|454 حمد|حمد |طف |محمد ع تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

52747 م|هلل رفعتـــ خليفه عل|معتـــزبــــ ي سويف
هندستـــ بــــنى

92|9|7 لعزيز حسن |يه حسن عبــــد| ج|طبــــ بــــيطرى سوه

8239|2 رثــــ سيف|لو|ل عبــــد|محمد جم ي|تـــمريض 
| لمنى

|3|6o6 ن|حمد فرح|سمر حسن  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6o5476 د|حمد ج| |رض| مه |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

2827oo ل محمود|ده يوسف كم|غ ن|بــــ حلو|د|

7o3oo4 ر|لنج|ح |لفتـــ|مه محمد عبــــد |س|جر |ه زيق|لزق|بــــ |د|

26736o يف حد د عىل عفيفى|مروه رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

255|23  عوض|لبــــ|ن عبــــد |مه رمض|س|ر |من
ى
ق تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

625792 لمنعم عىل محمد|رص عبــــد|محمد ن ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

5|78|4 لجندي|رى |ن بــــند|ن رمض|هبــــه شعبــــ لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

44|9| لرحمن|ن عبــــد |بــــ رمض|لتـــو|ن عبــــد |رمض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83o53| بــــر محمد|لرحمن عىلي ص|عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

432444 |رق سعيد عط|ء ط|شيم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

59|89 ى عبــــد|تـــ ي|محمود نش لعزيز|سي  طبــــ بــــنى سويف

279296 لشيخ|ح |لفتـــ|هلل عبــــد|م عبــــد|سه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7833o| حمد عىل|حمد محمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|7|3|3 لسيد|لسيد فهيم |حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5||273 لم|حمد س|تـــ محمود |لشح|محمود  ره دمنهور|تـــج

632|92 ئيل|م رزق ميخ|ج  نبــــيل س|دول زيق|لزق|ره |تـــج

24|262 لي|طف عىل هل|م ع|سل| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

5|8|32 ى عبــــده فتـــىح  بــــ|لبــــو|هيم |بــــر|نرمي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

42|3|2 ط|لبــــط|لفتـــوح |بــــو |ء فتـــىح |رس| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6275|6 ن|لمول سليم|ن عبــــد|ء سليم|أل هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

876543 حمد  |لعزيز |لدين سيد عبــــد|ء |عل سيوط|ره |تـــج

43|96| لسيد فرج سليم|ء |لزهر|طمتـــ |ف بــــ دمنهور|د|

899293 ى  فظ |لح|لسيد ثــــروتـــ عبــــد|نرمي  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

75395o هيم|بــــر|ح |لفتـــ|عيل عبــــد |سم|زينبــــ  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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753845 هيم متـــول محمد|بــــر|محمد | دين زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

252o|4 لمحسن طه|حمد عبــــد|محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

88653 ى عبــــد  ى|لخ|محمود حسي  لق حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|25|24 رق سيد محروس|محمد ط ى شمس حقوق عي 

894258 محمود مجدى بــــخيتـــ حسن  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

789534 عيل|سم|هلل |محمد عبــــد | ن رض|رو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

85948o د جرجس جيد|بــــيشوي عم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|65|3 لضلع|تـــم محمد عبــــده |محمد ح ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

86|6| رق عىل زىك|ط| دين تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

75324o سيد سمي  عمر محمدين لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

446o73 جد|لم|حمد عبــــد|ن محمد |ن رمض|مرو ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|74566 عيل خليفه|سم|رجبــــ | نور م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|47222 هيم زىك محمود|بــــر|حمد | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

496547 زى|طف منصور عرفه غ|ء ع|رس| |ره طنط|تـــج

372o46 محمود عىل حسن عىل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

875634 حمد محمد سيد |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

543468 ح|دى مفتـــ|له|يوسف عبــــد| مه سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

|65447 لم|حبــــيبــــه عيد محمد سعد س هره|لق|لعلوم ج |ر |د

69o8o4 ىط|لع|هلل عبــــد |حمد عبــــد |ىط |لع|عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

443452 لرحيم|محمود محمد محمد عبــــد  ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

5|5978 تـــ | ئى|لشج|حمد |بــــر |حمد ص|مي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

847392 ي|زينبــــ شعبــــ
ن بــــكري مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

493|49 ى|طف محمد جبــــر ش|م ع|سل| هي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

82o|46 ه | لحكيم محمد|حمد عبــــد|مي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

232|5 لسميع|لحليم عبــــد |لسميع عبــــد |محمد عبــــد  ن|هندستـــ حلو

4|9o4| حمد عيسوى بــــدير عيسوى|محمود  لشيخ|بــــ كفر |د|

4|79|o هلل عيد محمد رجبــــ|ن عبــــد |يم| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|62765 هيم سيد|بــــر|لرحمن محمود |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

6774|9 فع|لش|نور محمد خليل |محمد  ط|بــــ دمي|د|

78o44| لمنعم|حمد عبــــد |رس |ء ي|عىلي زيق|لزق|بــــ |د|
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682o3o لبــــ|بــــوط|لمنعم محمد |ن حسن عبــــد |نور لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

|9873 حمد بــــيومي|عمر محمد محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4|o273 لحكيم|رص عبــــد|لن|ل عبــــد|رق جم|محمد ط |بــــ طنط|د|

4o8872 عيل|سم|هلل |ن فتـــح |منيه محمد رمض| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

228ooo ن جلبــــى|عوئى عطو| دين دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

268393 ئى|لجرو|ن |للطيف سليم|محمد عبــــد ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

643843 ى سكندر|يوبــــ |وديع مسيحه | جي  زيق|لزق|بــــ |د|

|55376 لدين محمد|ل |طمه عىل جم|ف ى شمس هندستـــ عي 

4|||5| يد |بــــو |ره |س ى يد فره|بــــو |حمد |لي  ى لي  |بــــ طنط|د|

9o4846 ى  |لدين حسن |م |مريم عص مي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6|o873 لسبــــعه|ل عىل |سميه جم ي صىح طنط
|معهد فنى

596|2 طمه جمعه سيد محمود|ف ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|36695 ه | عيل|سم|عيل محروس |سم|مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5oo|o3 ي ص|لبــــ|لد عبــــد |محمد خ
ى
لح|ق |ره طنط|تـــج

623365 ن|ز محمد رضو|لبــــ|لمتـــول |هدير  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

68o|9| م خميس|م|ل|لقوى جمعه |حمد عبــــد | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

7886|| لفرح|بــــو|حمد |حمد |لسيد |ندى  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

3|4742 سط|لبــــ|معتـــز محمود محمد عبــــد دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

353742 ى عىل ش|حمد محمود ش| ى|هي  هي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o9234 لجد|ن |هر سليم|عمر م |نوعيتـــ طنط

53o|43 ي|ر
هيم محروس|س إبــــر|هيم عبــــ|إبــــر| ئى سكندريه|ل|هندستـــ 

79||23 م|م|ح |لفتـــ|ء محمد عبــــد |سم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9o|432 ى حس ى محمد حس|نرمي  ى  |ني  ني  سيوط|حقوق 

838o24 لي|نور غ|ك |لمل|جورج عبــــد ن|سو|حقوق 

5o77|o بــــ محمد|لبــــ|م عطيه فتـــح  سكندريه|ل|طبــــ 

699o88 ى|ح |لسيد صل| لسيد حسي  لمنصوره|ره |تـــج

82667o مي عميش سيد عميش دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6|o897 لسيد عبــــد ربــــه|حمد محمد بــــدر | لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

5|9572 ى كم|ي ى محمد |سمي  لمرىس|ل حسي  |ره طنط|تـــج

|55526 هيم|بــــر|حمد محمد | |ر|ي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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5o429o ي
در محمد محمد حسن|لق|وليد عبــــد | دئى سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

266865 تـــه|لقوى شح|يه محمد عبــــد| |نوعيتـــ بــــنه

268o92 لشتـــى|مد |ل ح|حمد جم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

44|5o5 ي عبــــد |بــــر| |ر|ي
لعليىمي|لعليم |هيم مصطفى لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

475585 لمتـــبــــول|ل |ئى  محمد كم|حمد ه| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

545539 لسيد جبــــر|محمد مجدى محمد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

88566o سكندر | |د حن|نبــــيله ميل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

888472 ى جم دير  |بــــ|ل زىك |نرمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

642799 ىطي|لع|لسيد عبــــد|ر نبــــيل |من زيق|لزق|حقوق 

|4o3o| ئيل جرجس|يرينى بــــطرس ميخ| ى شمس|تـــج ره عي 

338|| ى|هرتـــ وليد ط|ط هر حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

5569| ى عىل محمد  حسي 
مصطفى ي سويف|تـــربــــيتـــ ري

ى بــــنى ضيه بــــني 

329oo| ي|لحميد حفنى |لدين عبــــد|د |محمد عم
لسعدئى |ره بــــنه|تـــج

448478 لدبــــرىك|لحميد محمد |كريم محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4|9|39 م يوسف|لسل|م عبــــد|لسعيد بــــره|لدين |نور سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

82836| هلل|طف حسوبــــ عبــــد|ويه ع|ر ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

692358 هيم قدوس|بــــر|لمهدى |هيم عبــــد |بــــر|م |وس لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

287474 لسيد|حمد |لسيد محمد |حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|59734 لصمد|ضىح محمد لملوم عبــــد  هرتـــ |لق|تـــمريض 

4|4659 |ش|بــــو بــــ|لقوى |أيه محمد عبــــد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

232948 لم حسن|ر س|لغف|هر عبــــد|بــــسنتـــ م هره|لق|ره |تـــج

52|22 بــــ|لوه|لرحمن محمد عبــــد|ده عبــــد|غ تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

643752 هيم محمد|بــــر|عيل |سم|بــــ |لوه|عبــــد زيق|لزق|عه |زر

33o487 لسيد|هيم |بــــر|حمد |ن |يم| عه مشتـــهر|زر

53872o لسيد محمد|حمد |لسيد |حمد | سكندريه|ل|حقوق 

8365o3 ي|محمد عبــــد
لحميد عىلي مصطفى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

62966 حمد|لرحمن سيد محمد |عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

|7347o ء عمرو محمد حلىمي|سم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

865553 د|سحر عىلي يونس ج دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

42o467 حمد|لسيد سيد |ده محمد مسعد |غ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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3|7384 ل|لع|لدين عليىم عبــــد|ء |كريم عل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

779297 بــــى|لحميد عر|هيم عبــــد |بــــر|حمد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

428382 ي مرزوق|طف محمد |ع| رن لعشر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

839435 حمد|لحميد عمر |م عبــــد|هش ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

7o|532 هيم محمود حموده|بــــر|لدين |ء |ئى عل|م| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

46995 شتـــ|جد عىلي محمد عك|م ى شمس هندستـــ عي 

269o52 ي
ره|ل سعيد عم|جم| دئى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

42784o ر|لنج|ء محمد صبــــىح عىل |رس| |تـــربــــيتـــ طنط

4o5|62 لم|ن عىل س|لم|بــــر س|ن ج|مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|248| م|م|ر محمد محمد |يتـــ مختـــ| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

32448o لحميد|ن قرىسر عبــــد|يوسف شعبــــ ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

76839o لعزيز هنيدى|يمن عبــــد |حمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

84o44o لنعيم|لنعيم حسن عبــــد|ديه عبــــد|ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

288o9 وى|لشه|هيم عىل حسن |بــــر|حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

63o2|5 حمد فتـــىح عرفه محمد|عمر  زيق|لزق|علوم 

6328o2 محمد سعيد محمد حسن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

493364 ع طه|لحكيم رف|م عبــــد |لحكيم حس|عبــــد  ره دمنهور|تـــج

6462|9 ئى|لقمص|لد عبــــده |لرحمن خ|عبــــد  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

634394 حمد|هلل |مه سعيد عبــــد|ن أس|نوره زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

2|947o هيم|بــــر|مد |فرح مجدى فتـــىح ح ى شمس|تـــج ره عي 

6o3o53 لدين|ى |حمد |حسنى | هلل رض|عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

243o7 ى ع|ي عيل|سم|طف خميس |سمي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

64|467 لسيد محمد|ن محمد |جيه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3662|| زق محمود|لر|رحمتـــ حسن عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

25647| لمنعم حسن|هلل عبــــد|م عبــــد|ريه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6358|4 محمد فرج عبــــدربــــه| محمد رض زيق|لزق|عه |زر

|4|929 ن|ح محمد سليم|محمد صل دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

27|329 لحميد حربــــيه|جر سعيد عىل عبــــد |ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|34245 هيم|بــــر|هلل |ل عبــــد |ر جم|من هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د
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76|625 لعزيز|لعليم عبــــد |د فوزى عبــــد |ذي |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

4|6266  نعيم
ى
م محمد صدق |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|

لشيخ

|45o26 حمد محمود محمد محمد| هره|لق|ره |تـــج

883945 ى مه ظريف سدره  |س| |يوستـــي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

484393 لحميد|لعدوى حربــــى محمد عبــــد |ل |بــــل سكندريه|ل|ره |تـــج

4|4225 ود زلط|متـــ د|ء سل|ل| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

84o574 حمد|بــــر |حمد تـــ|دي |له|عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

864895 محمود محمد عىلي محمد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o273o ف فوزى صبــــىح محمد تـــرك|هلل |منه  رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o|o79 ى |ه وى|لغربــــ|حمد فتـــوح |نم حسي  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

6|3446 عبــــد|شح در محمد رجبــــ|لق|تـــه سمي  |ضتـــ طنط|علوم ري

43oo66  عبــــد |س ي|ريم
ى
بــــ حموده|لوه|رس شوق |ره طنط|تـــج

|4o9o2 ى ن|ي لسميع|رص عيد محمد عبــــد |سمي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

369423 م|لغن|لسيد محمد عىل |م محمد |عص ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

6752o9 ن لعثــــمىل|لسعيد |حد |لو|مر عبــــد |تـــ| مي  لمنصوره|صيدله 

255224 وى|لرقبــــ|هيم محمود |بــــر|ل |ر جم|مي تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|74o44 بــــيتـــر سمي  رشدي حكيم ن|حقوق حلو

9o3|62 رى جرجس حلىم قلد |م ج|بــــ سوه|د|

2698oo ه|ي ى رس محمد محمد عجي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

92|396 حمد ربــــيع عىل |لرحمن |عبــــد ج|عه سوه|زر

876672 مل |جح فول ك|محمد ن معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

299|9 سحق فرج سعد|عزيز  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|4o868 يمن محمد مندور|ء |ل| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

79o765 لجبــــور|م مصطفى |هلل حس|منه  سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|نظم بــــ

|32287 صم حسن|يمن ع|جر |ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|5522 حمد|لخي  سيد |بــــو|م محمد عىل |ريه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

766989 لم محمود|لعبــــد س|محمود محمد  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى
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8|4627 يه عزيز|يكل سيد حم|م ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

63465| زق|لر|م عىل عبــــد|محمد هش لسويس|طبــــ 

427763  عبــــد |
ى
لغنى عسكر|لمنعم عبــــد|حمد شوق |حقوق طنط

422o3o زى عىل|هيم غ|بــــر|رحمه  سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

4o6o78 لسيد مبــــروك|م نظىم |ر هش|مي ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

69789| لعربــــى|د عىل محمود |ء عم|ل| لمنصوره|ره |تـــج

66995 لسيد|ح حسن عىل |سم بــــ بــــنى سويف|د|

5|45| ن|حمد مصطفى محمد زهر|ر |من صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

876687 ف محمد سعيد فرغىلي |
رسر سيوط|نوعيتـــ 

496788 د محمد محمود|رص فؤ|ن| ند ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

694233 لحليم|م فرج محمد عبــــد |حمد عص| لمنصوره|هندستـــ 

|65|26 ن|لمعز مرج|د عبــــد |حمد رش|ء |رس| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

89|227 ى ثــــ|لص|سلوى نبــــيل عبــــد بــــتـــ |لحي  سيوط|بــــ |د|

28669| م|محمد سعيد قنديل سل ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7o|o2o لسيد محمد فرج نور|م محمد |سل| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

247|57 لدين نوفل|ج |محمد يوسف محمد تـــ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4378|6 م|ن حمدى سعد محمود سل|يم| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

776588 مر|حمد ع|بــــر |ده سعيد ص|غ زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

433||4 ى س ر|لعط|حمد |جد |نرمي  |تـــربــــيتـــ طنط

24|669  عبــــد |هدى يشى فرج 
ى
حد|لو|لبــــرق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7644o6 د|لجو|لسيد عبــــد |دهم وسيم | |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

859398 هيم خميس محمد|بــــر|لرحمن |عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

23332o هلل|لعظيم عبــــد|ل عبــــد|ء جم|رس| ى شمس|زر عه عي 

92|846 حمد |محمود حمدى محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

752372 د|حمد محمد موىس رش| |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

||84o8 ئيل|ميشيل صليبــــ شمعون روف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

867986 يع|ض ط|لرحمن ري|ء عبــــد|سم| دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

3|3334 لسيد عفيفى|بــــو بــــكر | |هن ى شمس|تـــج ره عي 
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85|58 لعظيم|حمد سعيد محمد عبــــد | ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

4388|3 يمن محمد ممدوح مصطفى| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

857389 بــــ|لوه|شد عبــــد|بــــ ر|لوه|محمد عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

|48|74 م مرزوق قرئى خليفتـــ|نع| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|29268 م|لسل|لدين عبــــد |حمد عصمتـــ عز | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|66425 ن محمد سمي  محمد|مرو ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

2|885| ن|بــــتـــ سليم|ن ثــــ|لمحسن شعل|عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

42424 لعظيم|حمد محمود عىل عبــــد | ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

36o478  عبــــد|لبــــ|طمتـــ محمد عبــــد|ف
ى
لحميد |ق

|لبــــ|عبــــد
ى
ق

ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

33523 ق|د محمد |حمد فؤ|ن |يم| وى|لشر هره|لق|ره |تـــج

367668 ئى|لعن|سط يوسف فرج |لبــــ|ندى عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

523926 هيم|بــــر|زق |لر|جع عبــــد |يز مر|يوسف ف لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

2|2996 |لقوق|ء مصطفى درويش |رس| ى شمس|زر عه عي 

6286o8 لسيد محمد يوسف|حمد محمد | زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

686532 دى فوده|له|ل حسن عبــــد |محمد جم لمنصوره|ره |تـــج

736o| دق|ن فهىمي ص|ندي شعبــــ لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|66934 لعزيز|ل سليم عبــــد |ره جم|س لفيوم|عه |زر

22869 مل|ر ك|لستـــ|مل عبــــد |محمود ك ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o97|3 هلل|ن خي |محمد سعيد عمر ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

8|58o2 هلل عطيه|بــــ |لح ج|رفيده ص ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

833592 هلل|هلل سند عبــــد|مه عبــــد|س| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

62745| لمحمدى يوسف يوسف|ح |بــــسمتـــ ربــــ زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

28o796 لسيد|عيل |سم|عمرو محمد محمد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

696555 ى |ي لي|لسيد مش|حمد |سمي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4o2o36 هيم حسن فهىم محمد|بــــر| سكندريه|ل|حقوق 

898995 لرحمن سيد |ندى عصمتـــ عبــــد ج|ره سوه|تـــج

25||o6 لنبــــى زيد|رص عبــــد|محمد ن تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|47646 لحميد|د حمدى محمود عبــــد |محمد عم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9o3233 حمد  |لسيد |هلل |هدير فتـــح  ج|صيدلتـــ سوه
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279272 مل|وى ك|لص| |بــــسنتـــ رض ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

8779|3 ف محمد عبــــد|ء |شيم ل |لع|رسر ي صىح 
سيوط|معهد فنى

22|76 رع شكرى محمود|جر ز|ه هره|لق|ج طبــــيع |عل

7|82| لعزيز|لعظيم عبــــد |ء محروس عبــــد |دع لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5oo|7| لرحمن|رص فتـــىح عىل عبــــد|مي ن|ر ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

359687 حمد|يدى محمود حسن |ه هره|لق|ر |ثــــ|

8877o7 ي|ر
ى | ئى هيم محمد |بــــر|حسي  سيوط|طبــــ 

63688| سعد|نتـــ رووف نرص |دمي زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

643256 لرحمن محمد|محمد عبــــد | دين عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

56847 وى|ن طح|وحيد رفعتـــ شعبــــ لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

494736 وى|لغمر|ميد محمد|أكرم محمد كر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|49349 ضى|لسيد محمد م|حور  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

25o277 ن دودو|ح عمر|لفتـــ|ء عبــــد|ول ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

22oo|6 ى رض ى ج| كرستـــي  د|بــــشر ن|حقوق حلو

449942 ن|لسيد سعف|ح |لفتـــ|ل عبــــد |ء جم|ل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|546o4 ر محمد محمود|عمر مختـــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o3|94 ج |ء عزتـــ محمد خف|سن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

887o| ي محمود|
ى
حمد محمد صوق لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

678454 ى نبــــويه وحيد حسنى عوض حسني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

449|o9 مه|م نرص محمد ش|ء عص|آل دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

5|9528 ن|لصقع|حمد |ن مسعد طه |نوره بــــ دمنهور|د|

|83o7 ي|س
ن|لدين مصطفى رمض|ء |ره ضى ن|تـــربــــيتـــ حلو

6o8344 ي
لطهوج |محمد عىل | دئى ي صىح طنط

|معهد فنى

|76587 ن|ن محمد عثــــم|يه شعبــــ| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

258o|o ل|رك محمد هل|م حمدى مبــــ|سل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

2|2|97 لغمرى|رس محمد حسن |لدين ي|سيف  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

634973 لمقصود|سط بــــدوى عبــــد|لبــــ|محمد سعيد عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

87937o ى مسعد |يمن بــــش|مريم  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

236952 منيه فرج محمد سيد| ن|بــــ حلو|د|
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4o6599 هلل عفيفى|جر محمود عبــــد |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7674o ى محمد|لرحمن |يوسف عبــــد  مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|9277 م محمد محمود محمد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

7o28|o هلل|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |لسيد محمود | ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

5|o547 عر|لش|محمد عىل محمد  زيق|لزق|عه |زر

85o836 رص محمد حسن|ء ن|دع سيوط|تـــمريض 

|26674 حمد نبــــيل طوسون|ن |رو ى شمس|تـــج ره عي 

76264o هيم|بــــر|هيم |بــــر|بــــر |روق ج|وليد ف ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

44o524 ئى|لخرز|لسيد عطيتـــ محمد |لدين |فخر  |حقوق طنط

45||o9 لحليم طه|ل عبــــد |حمد جم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8537|9 هيم|بــــر|ىطي |لع|لهدي حمدي عبــــد|نور  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

699498 حمد|لسيد جميل |ريم  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

42542 لففى|حمد |حمد محمود سيد |هلل |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4793|| ن محمد عىل حسن عمر| مي  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

24o9|7 حمد|حمد محمد |محمد  ى شمس حقوق عي 

485575 ندى محمد زىك حسن محمد سكندريه|ل|ره |تـــج

|7o69o ل فوزى ذىكي|حمد جم| لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

6|25|6 لىك|لم|لجيوىسر |تـــ محمد |لشح| |ند معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

2|2448 م بــــدير|محمود حلىم هم ن|هندستـــ حلو

77348o ن|هيم محمد محمد عىلي|بــــر|هلل عىل |منه  ى شمس صيدله عي 

439685 ضى|هيم ر|لسيد إبــــر|ر عجىمي |مي لشيخ|ره كفر |تـــج

2489|6 ف|لزفز|لسيد |محمود شكرى | مه ي صىح بــــنه
|معهد فنى

832846 لصمد |لمنطلبــــ عبــــد|مه عبــــد|س| |ر|ي
لمنطلبــــ|عبــــد

دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

2853|8 لرحمن عىل فتـــىح معوض|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

253993 وي|لفيش|لمقصود |بــــر محمد عبــــد |محمد ص كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

42|4|5 ى عبــــد |جر نشأتـــ |ه ح|در صل|لق|مي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|74o2o ن مسعود|طف جىمي|دى ع|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

775628 رق حسن معروف|محمد ط سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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852527 هيم|بــــر|نه عزتـــ عيسي |دمي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|o993 ن عمرو|ج  محمد عىل رمض|ن ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

6o3|o| للطيف عبــــده|مصطفى محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

3|2o45 هيم محمود|بــــر|حمد محمود | |كليتـــ هندستـــ بــــنه

239477 حمد محمد|ن |ن محمد عثــــم|نوريه ى شمس|د| بــــ عي 

828o25 ى |رح هيم تـــوفيق|بــــر|بــــ حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6o799| ينى|لجن|هيم |بــــر|لسيد |ء مجدى |رس| لشيخ|عه كفر |زر

898348 حمد |لحميد |رس عبــــد|هلل ي|منتـــ  ج|ره سوه|تـــج

||8|7o لعدوى|ر محمد محمود |من هره|لق|بــــ |د|

7267| ى|لسل|حمد عبــــد | م معيوف طلبــــه حسي  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

646575 ل عبــــده حسن|شلبــــى كم| ند ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

5|397| ضىل وهيبــــ|لسيد ف|ر عىل |من سكندريه|ل|بــــ |د|

3496|| بــــ مسعد عطيفى مرىس|هيتـــ|م |ره بــــنه|تـــج

82675| بــــوبــــكر محمد|حمد |جر |ه تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

38297 ى مر|محمود  د|حمد حسي  ى شمس|زر عه عي 

|29645 ى محمد| حمد محمد حسي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

25342 س|مريم عىل سيد عبــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o6|69 لعزيز محمد|بــــسنتـــ محمد عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7oo842 لي|لجبــــ|لمتـــول منصور |هيم حمدى |بــــر|محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

4789o5 بــــ سيد محمود لبــــنه|يه|حمد | سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

22o295 ل|لحميد هل|ل عبــــد |ئى كم|لرحمن ه|عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

73864 هيم|بــــر|حمد سعيد محمد | ن|حقوق حلو

5|8797 لجليل|لجليل خليل عبــــد|ء عدلي عبــــد|شيم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

647895 لسيد|يوسف محمد سعيد عطيه سعيد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26o777 لحميد خليل|ورده حمدى عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

499493 ن محمد بــــسيوئى|جح رمض|م ن|له| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

785|48 هيم محمد|بــــر|لرحمن |مروه عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o7658 ف عيس نعيم |يه | لسيد|رسر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

527246 لغنى|حمد عبــــد |طمه عىل |ف سكندريه|ل|حقوق 

247799 يوبــــ|م يوسف |هيم س|بــــر| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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84o949 حمد|لمحسن عىلي |طمه عبــــد|ف دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

85737o مل|مه وديع ك|ريو سل|م ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

675|68 لقلىل|رون |لغنى ه|نىح  عبــــد | لمنصوره|علوم 

762269 ي|لر|حمد يش |زن |م
ى
زق علوم بــــورسعيد

44o96| لفتـــوح مصطفى|بــــو|حمد |ن |يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5|o5o9 د حربــــي|محمد بــــدر فؤ ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

5||99o هلل|ء عىل محمد عبــــد |عل ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6||659 لحنفى|لحليم |لد عبــــد|ء خ|سم| |بــــ طنط|د|

8|8397 هيم|بــــر|محمود حسن محمود  ي|بــــ |د|
|لمنى

766975 نه|محمد نرص مصطفى محمد جلبــــ ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

||8o62 وى|سن|م سعيد |ى س|مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

6o3|6| ف | |ن|ر ش|لسيد قرو|رسر |ره طنط|تـــج

42437 للطيف|شور عبــــد |م حسن ع|حس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

68375o لفيوم|ن |ن شعبــــ|طف رمض|حمد ع| لمنصوره|طبــــ 

|52932 بــــدين|ل ع|لع|لنعيم عبــــد |حمد عبــــد | هره|لق|حقوق 

8o8949 بــــيتـــر صبــــري نعيم زىكي تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

||9|56 غبــــ|ر| تـــ رض|تـــوئى نش ى شمس صيدله عي 

8o4|84 ن محمد طه محمد|يم| ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

359364 لربــــ|د|دى شكرى نجيبــــ ج|ف |ضتـــ بــــنه|علوم ري

489956 حمد محمد حسن|تـــفى مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|94|| حمد محمد|رق |روى ط| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

7584|8 ن|لم|لم س|د س|ء فؤ|رس| عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

352822 يد عبــــد|بــــو |محمد  ى هيم|بــــر|لمنعم |لي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6235o8 لريس|ء مني  محمد فهىم |ل| ط|بــــ دمي|د|

447328 ى|حبــــيبــــه مه بــــ محمد محمود حسني  سكندريه|ل|ره |تـــج

48464 ن|لمجيد سليم|يمن عبــــد|محمود  هره|لق|حقوق 

428o7 ى لبــــيبــــ حسونه مروه طريف حسني  هره|لق|ره |تـــج

6496o4 بــــوزيد|مل |ك| فتـــحيه رض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8972|o ى محمد |ء |ل| يمن حسي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

854o9o لدين محمد صديق|م |حمد عص| ي|بــــ |د|
|لمنى
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54886 ء سيد عىل سيد|شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7832| س ملك|م طن|س| ندر|س ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

459|67 زق|لر|مد صبــــح عبــــد|ء ح|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5|o6o ى هلل فلبــــس|نبــــيل سعد| كريستـــي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

54|646 |لسيد محمد ند|سعد حمدي  |ره طنط|تـــج

46576o وى|لنبــــى شه|م عبــــد |أحمد س ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

244ooo د|لجو|ن عبــــد|ح رمض|محمد صل كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

688636 ل محمد موىس|لغز|ئى |محمد ه لمنصوره|بــــ |د|

867264 ي|ر
لزغبــــي|رمىلي عربــــي | ئى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

876476 حمد  |للطيف |لرحمن فتـــىح عبــــد|عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

48o97| زق|لر|حبــــيبــــه صبــــرى بــــشي  عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8648|8 حمد|لسيد |ن عىلي |نوره |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

878o69 ى م |مرع فهيم ف| كرستـــي  سيوط|ره |تـــج

4o8757 م|روق عرفه عىل عل|هدى ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|44449 ل نبــــيه|ئل جم|حمد و| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

426o99 عيل|سم|بــــو زيد محمد |ل |نغم جم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

448|55 ج  خليل|لسعيد ن|ن |يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

435899 لعزيز عسل|هيم عبــــد|بــــر|س |هند عبــــ لشيخ|تـــمريض كفر 

782428 ى |ره |س عيل|سم|لسيد حسي  زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

44o33 هيم|بــــر|فظ |لح|دل عبــــد |هلل ع|عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|8|o7 محمود عطيه محمود عطيه  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

9o784| ر |م محمد عم|م عص|حس ج|حقوق سوه

846|43  عىلي|محمد 
ى بــــوبــــكر حسي  لمنصوره|حقوق 

4|4o99 بــــيل|دى ق|له|ل عبــــد |لد كم|م خ|سل| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

923469 حمد |ىط عىل |لع|لد عبــــد|خ ج|علوم سوه

6o6545 ئى|لتـــرمس|حمد مصطفى |رق |ح ط|رم لمنصوره|حقوق 

2324| لحميد|لح سيد عبــــد |يوسف ص عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o2|3 م عوض حميده|لسل|لكريم عبــــد |م عبــــد |ر هره|لق|ره |تـــج

344o69 محمد سعيد محمود عىل |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|975| لبــــربــــرى|هلل حمدى محمد عوض |منه  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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63973| هلل|له محمد صبــــرى محمد عوض |ه ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

77|738 هيم|بــــر|حمد |د |دل رش|حمد ع| ج|ره سوه|تـــج

893597 تـــه |بــــتـــ شح|ل ثــــ|يمن كم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

33o468 ى سمي  عىل عبــــد|ي بــــ|لوه|سمي  |بــــ بــــنه|د|

76|2|9 لمعىط|بــــر فتـــىح عبــــد |رحمه ص ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

638588 أيمن محمد محمد فكرى سيدأحمد ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

239828  فرج |دل |ع
ى
هيم|بــــر|حمد شوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o6355 حمد عمر|مل |لدين محمد ك|سيف  لمنصوره|علوم 

9o8269 ثــــروتـــ فخرى عبــــود | رين|م ج|تـــربــــيتـــ سوه

87548o حمد |هيم |بــــر|زن |حمد م| ج|هندستـــ سوه

|665o ى |ي ف خ|سي  طر يونس|رسر هره|لق|حقوق 

4269|8 ن خليل|لشكور عثــــم|هيم عبــــد|بــــر|ء |رس| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|67338 لحميد يوسف|ء عبــــد |ن عل|نجو ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

838292 هلل|نرص روجي عبــــد| بــــول ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

526849 ن حسن|ئى سعد بــــدر|محمد ه سكندريه|ل|هندستـــ 

6oooo2 هد طلبــــه|حمد عىل مج|نىح  | |ره طنط|تـــج

475|o9 ى عبــــد |ئل محمد ي|نورين و لحميد خرصى|سي  سكندريه|ل|بــــ |د|

63o676 لد مجدى فتـــىح محمد سعد|خ لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

755484 ضى محمد محمود سليم|هدير ر ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

765|6 عيل|سم|عمر محمد محمد عىل  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

9|354| م عىل سعد كريم  |حس ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

76|977 لسيد|هيم |بــــر|محمد صبــــرى  لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

4852|6 م|حمد عل|م |رودينه سعيد عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44o67| لمنعم معوض|د معوض عبــــد |عم |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

8o8323 ي ف
ى
ى صدق هيم|بــــر|روق |نفي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|5436 ف|لصو|حمد محمد محمد |زينبــــ  هره|لق|ره |تـــج

498||7 هيم يوسف|بــــر|لسيد |س |جر عبــــ|ه تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

85|o58 ن مهدي|ء يوسف زيد|شيم دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

83489 تـــ | حمد|عيل محمود |سم|مي  بــــ بــــنى سويف|د|
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32o49 ن دى|له|حمد محمد | |مي  ن|صيدله حلو

8|7|2| ى|بــــو|رق عدلي |حمد ط| لحسي  حقوق بــــنى سويف

8||259 ي|محمد شح
ي حبــــسر

تـــه حسنى ي|صيدلتـــ 
|لمنى

|53622 وق  ف سعيد |رسر هيم|بــــر|رسر ن|بــــ حلو|د|

522875 |ن فتـــىحي محمد محمد شتـــ|حن تـــربــــيتـــ دمنهور

8937o6 حمد منتـــرص يوسف محمد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

76o94 مد|لرحمن رجبــــ محمد ح|عبــــد لفيوم|حقوق 

448784 ء محمد عكوش محمد عطيه|رس| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

633537 ى| حل محمد حسن حسني  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|447o4 هيم|بــــر|لدين |دولتـــ صفوتـــ سعد  هره|لق|حقوق 

62|888 وى|لبــــحر|لحميد |هيم محمد عبــــد |بــــر|مريم  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

79o859 لعزيز|لسيد عبــــد |جر محمد |ه لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

423272 بــــي|لرحمن عر|حمد عبــــد |مصطفى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

86389o ي|ل ف|فري
وي محمد حفنى سيوط|حقوق 

|2675| ئى|لبــــكرى نعم|منه مجدى محمد  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

484225 هلل موىس|حمد خي |كريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

252484 لسيد غربــــيه|ر محمود |من ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

346834 ي محمد عبــــد|
لمجيد|منيتـــ تـــفى ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|492o9 حمد محمد|ل |ن جم|نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

886973 ى  نجود محمد محمود حسي  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

42o85 ي |ندي مختـــ
لسيد|ر مصطفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

87o83o ل يوسف محمود|بــــسنتـــ يوسف جل دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

432oo8 منه محمود محمد عىل حسن |ره طنط|تـــج

886957 لم |ل سيد خليفه س|من سيوط|حقوق 

859|7 ن جرجس|يوسف وحيد جرجس دمي تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

428623 بــــو زيد|هيم |بــــر|ل محمد |ء جم|سم| ي صىح طنط
|معهد فنى

33|3|2 ي ع| دل محمد فتـــىح مرزوق مرىس|نىح  |تـــربــــيتـــ بــــنه

8|3595 سحق فريد|سحق نبــــيل | ره بــــنى سويف|تـــج

6|6976 ئى|لبــــ|نىح  محمد مصطفى | ط|بــــ دمي|د|
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6|973| لحميد فرح|ن عبــــد |ء ميش رمض|رس| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

8|9o46 بــــ بــــكر|لتـــو|م عبــــد|يه عص| ي|علوم 
|لمنى

53o598 يد|لغنى ز|للطيف عبــــد|م عبــــد|ء عص|حسن ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

6753|o م|حمد خز|لسيد |سلىم محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

489o| لمنعم|ء ربــــيع محمود عبــــد |لشيم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

5|6848 وى|لغر|ئل فهىم عىل سيف |بــــثــــينه و بــــ دمنهور|د|

6o25o6 صل|هلل يوسف و|لرحمن مصطفى عبــــد |عبــــد  |بــــ طنط|د|

24o|5| وى|لنو|حمد |مه محمد |س|مصطفى  هره|لق|ره |تـــج

8|6957 زق| لر|مل عبــــد|محمد صبــــري ك ي|بــــ |د|
|لمنى

366876 لدين محمد|ح |ن محمد صل|يم| لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

878867 ف محمد محمد |يه | رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

266934 طمه محمود بــــكرى فتـــوح|ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9|6924 ى رمض مد |ن محمد ح|نرمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o8587 ي محمد 
وق جمعتـــ مصطفى هي|لس|رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

4|9783 هيم بــــدوى|بــــر|بــــر |هيم ص|بــــر|محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

7|7468 ده|لسيد زي|ده |يمن زي|هبــــه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

785o68 لرحمن يوسف|ء خليل عبــــد |رس| زيق|لزق|حقوق 

779839 حمد محمد|بــــسنتـــ سيد محمد  زيق|لزق|عه |زر

48357| ى|م هيم|بــــر|تـــتـــ |شح| رض| رتـــي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|6o79  
ى
ى محمد  |منى صدق مي  سيوط|حقوق 

54o53| ف محمد رمض ن محمد|سلىم أرسر سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

887483 ى عبــــد لمحسن عىل |محمد حسي  سيوط|حقوق 

637385 ن عىل|حمد محمود عىل عثــــم| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

647385 هيم|بــــر|لىح محمود عىل |عبــــد| ند لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

26585 ى|خ لد طلعتـــ حسن حسي  هره|لق|حقوق 

7757o5 ى لسيد|يمن شفيق عبــــد | |مي  زيق|لزق|ره |تـــج

335|78 ى|بــــر|عيل |سم|هند  هيم حسي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

272498 محمد حربــــى عىل محمد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8892|3 لح محمود |لرؤف ص|محمود عبــــد سيوط|ضتـــ |علوم ري
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|56366 ر|لجبــــ|ر محمود عبــــد |لجبــــ|مصطفى عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3427|| هيم سيد|بــــر| |محمد عط ى شمس|تـــج ره عي 

|78456 حمد مرع خي |لرحمن |عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

48662o لرحيم|لسيد عىل عبــــد |حسن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

56434 بــــ|لوه|حمد عبــــد |عيل |سم|حمد | حقوق بــــنى سويف

2o796 فتـــ حسونتـــ محمد فرج|كريم ر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4||79o طف محمد عبــــدربــــه|حبــــيبــــه ع ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8oo47 لحسن|بــــو|سلىم محمد فول  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

862995 بــــر محمد|مه شلتـــوتـــ ص|س| |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

9o2o99 يفون رشدى سعيد جبــــره | ي صىح سوه
ج|معهد فنى

43|776 ف |هيم |بــــر| هيم رقيه|بــــر|رسر |طبــــ طنط

3|6858 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد |هدير  ى شمس|زر عه عي 

6|2374 موىس زىك زىك موىس |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8||752 ي ك|ن |نوره
مل حسن|حمد مصطفى ي|طبــــ 

|لمنى

34|956 فعي|حمد ش|حمد | |يتـــ رض| ى شمس  تـــمريض عي 

836832 ي حم
حمد|تـــ |ده شح|مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8487|o د|حمد محمد ج|محمد  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

498724 ود|عيل د|سم|ح |أمنيتـــ محمود نج ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

32|329 ل|لع|صبــــرى تـــوفيق محمد تـــوفيق عبــــد تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

4|7745 ء حسن محمد محمود|ل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69|348 لرحمن عىل عودتـــ|لرحمن حمدى عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22735o هيم|بــــر|لحميد |لحميد فهىم عبــــد|عبــــد ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

28454| لرحيم محمد محمد سويلم|جر عبــــد|ه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

39|79 لخشنى|م |م|رص |روى ن| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

43o989 ى|هيم محمد |بــــر|ء |رميس لمسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|334|9 لحميد محمد سعيد|حمد عبــــد |مصطفى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

24|277 ف محمد فخرى |محمد  هيم|بــــر|رسر سيوط|بــــ |د|

|39566 لديبــــ|يز |بــــ ف|مريم دي ى شمس|د| بــــ عي 

23o558 هلل|بــــر محمد عبــــد |محمد محسن ج ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد
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34oo85 يوبــــ محمد|جر محمود |ه |بــــ طنط|د|

24|69 منه سيد عىلي محمد هره|لق|بــــ |د|

355647 تـــ ص لمقصود|سم عبــــد|بــــر ق|سمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|336|8 وق محمد شح لحميد|تـــتـــ عبــــد |رسر ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

228694 لسميع|ء حمدى سيد عبــــد|رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

264o44 هيم غريبــــ عبــــده حسن|بــــر|ء |ل| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

488|32 |ش|حمد بــــ|ن |ن محمد شعبــــ|شعبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|57536 ى سيد فول عبــــد |ي هلل|سمي  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

85|222 ي|محمد 
بــــوبــــكر بــــشندي مدئى م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

825o95 للطيف|حمد محمد محمود عبــــد| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

86o848 عيل محمد|سم|ئى |منه ه ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|2956o هلل|د |ل ج|ج  كم|يوسف ن ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|578o| طمه فرج عىل حسن|ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

753|75 مح سعيد عىل|محمد س عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|6|27o حمد|هد |هبــــه عىل مج ى شمس|د| بــــ عي 

464772 عيل محمود صبــــرى|سم|ن محمد |مرو سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|73322 م|حمد عل|رم |لكريم ك|عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|9692 عيل|سم|هلل |دين محمد عبــــد|ن هره|لق|م |عل|

5|48|9 ر|لعزيز عم|شد عبــــد |ء مجدى ر|دع ره دمنهور|تـــج

|72oo2 حمد|حمد عىلي |محمد محمد  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

25|96o لجخه|يمن محمد |محمد  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

36o8|o لم مصطفى مرىس|ن محن  س|يم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

27|682 يد|د عىل محروس محمد ز|جه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5|3744 ح سعد بــــيومي قنديل|مصطفى نج سكندريه|ل|طبــــ 

222989 ضى|لق|للطيف |حمد محمد عبــــد |عمر  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

37||9| ي|لد سليم|ر خ|من
ن مصطفى لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

8843o| دى  |له|لحكيم عبــــد|رص عبــــد|لن|مصطفى عبــــد سيوط|بــــ |د|

477684 ي|ه
ي|ل أحمد |يد كم|ف| ئى لمسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|7822 لفضل|بــــو|لم |ن س|محمد شعبــــ| هن مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع
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78o87o حمد|لحميد |لعظيم عبــــد|محمد زىك عبــــد  ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

|79o35 لمجيد|لعزيز عبــــد |هدير مدحتـــ عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

248853 لسيد محمد موىس صقر|ره |س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|69465 حمد محمد|م |لسل|عمر عبــــد  ج|بــــ سوه|د|

489228 زق سعد|لر|زق سعد عبــــد|لر|يه عبــــد| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

||9528 |م زىكي نقول|دى هش|ف ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

677529 ح|لفتـــ|م عىل عبــــد |م|ل|لد محمد |خ لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

32o58| لسيد|هيم |بــــر|حمد مصطفى | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

59876 للطيف|حمد عيد محمد عبــــد | ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

|76426 ح|لفتـــ|دل عزتـــ عبــــد |هلل ع|منتـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

753745 زق فرج|لر|زينبــــ محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

96o3o م فرج حمزه|حمزه هش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

95659 حمد محمد عىل محمد| هره|لق|حقوق 

84776| لكريم عىلي|ح عبــــد|م صل|حل| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|26434 ن محمد|بــــ رمض|يه|لرحمن |عبــــد  |قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 
ضتـــ|ري/دى|لو

5o973| حمد|بــــو |دى |له|لغنى عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|حمد | ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

49o34o تـــ|لزي|م محمود محمد |ن عص|نوره سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

456486 وى|حمد بــــسط|ء حسن |عل| دين سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

235562 زم حسن محمد|حسن ح ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

537684 وى|لغربــــ|حمد عوض يوسف عوض | تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

87822 ح عىل|لفتـــ|يه محمود عبــــد | صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

6|5642 لدين محمد رزق|ء |م عل|عص ط|بــــ دمي|د|

4o7o3o ف لطفى عبــــد |سلسبــــيل  لعزيز|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

683664 ى|بــــو |ح |لفتـــ|رص عبــــد |محمد ن لعني  لمنصوره|ره |تـــج

|3o794 فعي|حمد ش|حمدي محسن  ى شمس|تـــج ره عي 

322875 وق  ف |رسر ى منصور|رسر مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

28787| لعزيز منصور|ره عىل عبــــد|س شمون|نوعيتـــ 

8o9o8| هلل|حمد محمد عبــــد|م |سل| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى
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23|6|2 هيم محمد مطر|بــــر|هيم سعيد |بــــر| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

284652 ي
عىل محمود عىل| دئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6|29|7 حمد محمد|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

776o49 ح عىل مىك|لفتـــ|ندى محمد عبــــد |س زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

69o25| ل نور جمعه عىل|س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

488o9 ن يوسف|لحميد سلط|ئى عبــــد |م| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

699632 ن|ح عطيه سليم|حمد نج|ء |وف لمنصوره|نوعيتـــ 

8|24|8 لسيد|لد محمد |مروه خ ي|علوم 
|لمنى

|552o4 م|م|هيم |بــــر|حمد |بــــسنتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

46|35| حمد|هيم |بــــر|حمد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

32|324 م|م|سمي  محمد سيد  ى شمس|تـــج ره عي 

23575 روق عىل|يوسف مجدى ف |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

369645 ن عيد|هيم سليم|بــــر|لك مصلح |م |حقوق بــــنه

9|5966 حمد |حمد محمد |مصطفى  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

4435|6 زق خليفه|لر|د عبــــد|ل رش|حمد جم| لشيخ|ره كفر |تـــج

9o2|22 س|ده متـــي|دى قل|سيمون ن ي صىح سوه
ج|معهد فنى

426978 يد |بــــو|هيم محمد |بــــر|ء |دع ى لجعيدى|لي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

769932 لسيد محمود موىس|محمود محمد  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

4o6647 لعزيز|ىط عبــــد |لع|محمد عبــــد | رن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6|96|6 لىمي|عبــــده موىس | لحليم رض|نىهي عبــــد ط|حقوق دمي

45o|9 وى|مل شعر|وى ك|لدين سيد شعر|سيف  هره|لق|علوم 

35844| بــــ|لوه|لسيد عبــــد|ريم محمد  ى شمس صيدله عي 

842536 ي رضو|م|
حمد حسن|ن |ئى |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

5o985 ف ري|ندرو | ض بــــخيتـــ|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

46478| لسيد محمود|لسيد طه |محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

862427 حمد|لفضل |بــــو|حمد |محمود  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

3356|6 لسيد محمود عىل|جر |ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4488o| ين عص ذل|لش|م حسن حسن |رسر |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

77836 ف عبــــد |حمد | ر|لعزيز زه|رسر هره|لق|ره |تـــج

838|98 لصبــــور شمس عبــــيد|ن عبــــد|سلم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج
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|354o4 د|لضي|هيم متـــول |بــــر|محمد محمود  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

839863 ى رشيدي | حمد|حمد حسي  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

2|4679 دل صبــــىح حسن|لرحمن ع|عبــــد هره|لق|صيدله 

64o28o لق|لخ|هيم مصطفى عبــــد |بــــر|ء |آل ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

3876o لسيد|حمد |لرحمن مصطفى |عبــــد  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

5o|366 حمد حسن|حمد محمد |عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33o325 ى |ي لسيد|حمد متـــولي |سمي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2725|7 بــــتـــ جيد|طف ثــــ|ريوس ع|مك لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

23o456 ى محمود بــــشي  خليل|محمد  مي  هره|لق|حقوق 

25o886 مر|ن ع|طف شعبــــ|محمد ع لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

37328o ن|وليد سمي  رمض| لي|د ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

4o7|47 حمد منصور مبــــروك|تـــفى متـــول  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|342|5 وق ي لملك محمد|رس عبــــد |رسر ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|5857o م عىل فتـــىح شعيبــــ ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

6o8635 ز|لىح در|لقطبــــ عبــــد|لد |ء خ|شيم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9|7466 بــــتـــ مجلع  |ز ثــــ|نه فو|دمي سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

|56265 لىح درويش|حمد عبــــد |محمد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|69o85 حمد مصطفى|ئشه مدحتـــ محمود |ع ى شمس حقوق عي 

|56oo4 لعظيم|م عبــــد |لتـــه|بــــق |يمن س|وعد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5|o222 ى قطبــــ |محمد نبــــيل  لبــــربــــري|مي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

3||45 حمد عىلي طه| |ن|ر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

238626 لعدل|لكريم محمود |لسيد عبــــد|يه | هره|لق|م |عل|

4|657o نوبــــى|لدين محمد |حمد محن  |محمد  لشر |حقوق طنط

686o47 لسعيد|لحميد |ل عبــــد |مريم جم ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

6329o حمد| |حمد عط|حسن  ره بــــنى سويف|تـــج

|69764 هيم|بــــر|سل محمد سعيد |بــــ دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص
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878356 لعزيز  |حمد عبــــد|رق |خلود ط ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

22|337 محمود صفوتـــ محمود محمد عطيتـــ ن|حقوق حلو

62o4o5 ئى حموده|لعن|مه |أس| ر|س ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

9|7o55 سم  |لح ق|ء محمد ص|سم| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

868324 لسيد|رص حيدر |محمد ن ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

5|63o4 ن|حمد خليل طم|بــــسنتـــ محمد  بــــ دمنهور|د|

82o969 لح|لي ص|هر غ|ركو م|م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

676|49 ى عمر  لسعيد عىل|ندى حسي  لمنصوره|بــــ |د|

2962o4 هلل حمد حسن|ء فتـــح |عىلي ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8oo3|2 حمد موىسي محمود|لرحمن |عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

486628 يوبــــ محمد فضل عىل|لد محمد |خ سكندريه|ل|ره |تـــج

8|8742 لحميد|لعزيز عبــــد|لد عبــــد|مي خ ي|بــــ |د|
|لمنى

5|6oo2 رق فريد مرىسي|ن ط|يم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6o4995 زى|حمد صبــــىح محمد حج|ندى  |علوم طنط

923|83 ى رميس |لتـــعلبــــ | |زكري| كرستـــي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|73497 مه حسن حلىمي|س|يدى |ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

35o456 لرحمن عيد عبــــده محمد|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|64834 ى|محمد سيد حس| رن ني  هره|لق|ره |تـــج

478423 بــــى محمدعوض|لنبــــى عر|حمد عبــــد | سكندريه|ل|طبــــ 

28|976 لجليل|لرحمن نبــــيل عزتـــ عبــــد|عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

84|656 ن|ل سليم|ل وهبــــه جم|جم دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

8o3828 ى عمر |ي ر|هيم عم|بــــر|سمي  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

6|7758 نم|حمد غ|محمود حسن  لمنصوره|حقوق 

92o|o2 ف محمد عبــــد|ل |من لرحمن |رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|4o924 هيم عىل ربــــيع|بــــر|خلود محسن  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

345562 متـــ محمد سيد|س|نم |ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|3o287 ى عبــــد  دق|لص|ن عبــــد |دق شعبــــ|لص|نرمي  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

336764 ورى|لمغ|لبــــكرى |حمد محمد | |بــــ بــــنه|د|

4o|386 ري|لزن|لحليم |لسيد عبــــد |طمه |ف سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

499765 لرحمن عىل|نور عبــــد|ن |نوره ره دمنهور|تـــج
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432763 بــــدين|لرحيم ع|بــــسمه رفعتـــ مصطفى عبــــد  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

337|53 هيم عىل|بــــر| |ن رض|نوره عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

95o5| ي سعيد 
لسيد|هيم |بــــر|تـــفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3399|9 ى|د محمود |عمرو يوسف عو لبــــحي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|5|o66 ع|لرف|م محمد فرج |مريم هش ن|بــــ حلو|د|

372399 بــــ|لوه|هلل محسن حنيدق عبــــد|عبــــد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

256496 ئى|لغري|حمد |مريم صبــــىح  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|228|8 ئيل|رس|د |يوسف منصور ج هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8477o8 حمد محمد بــــكري|ء |عىلي ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

89|68o هيم|بــــر|لرؤف |محمود ممدوح عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

832268 ي عىلي حسن
عبــــي  قرىسر دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

33625| حمد|لودود |رحمتـــ سعد عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

8o2o76 ي|ن عبــــد|لرحمن فتـــىحي رمض|عبــــد
لغنى ي|تـــمريض 

| لمنى

239244 لرحمن|مد عبــــد|ء محمد ح|رس| هره|لق|بــــ |د|

368|95 حمد محمد|بــــر |طمتـــ ج|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|7434 لدبــــوىس|لسيد |يدى محمد |ه ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

|5|678 لدين محمد|م محن  عز  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

329|99 ن|هيم جبــــر سليم|بــــر|رس |رتـــ ي|س |بــــ بــــنه|د|

29998o ن مصطفى حسن|مصطفى نعم ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

5o895 هيم|بــــر|د |لرحمن مجدى مر|عبــــد  حقوق بــــنى سويف

55675 ى سيد جميل|عص م حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

692oo8 ى |هيم حس|بــــر| ي|هيم عىل |بــــر|ني 
ى
لدسوق ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 

ي|و |لتـــكنولوج 

35|854 لح|محمد مسعد سيد ص لمنصوره|حقوق 

337|57 ح سعد محمد|جر صل|ه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

264797 ه | ر|لغف|زق عبــــد|لر|هيم محمد عبــــد|بــــر|مي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

5|3636 ف عبــــد|م |سل| ح فرج مبــــروك|لفتـــ|رسر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

64699 لحميد|ل سيد عبــــد|منى جم لفيوم|علوم 

685385 ن حسن فضل|حمد محمد شعبــــ| لمنصوره|هندستـــ 

236925 ف محمد |مريم  ى|حمد حس|رسر ني  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع
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368247 ل غنيم|ء وليد محمد جل|رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

33|457 لدين|ع يوسف شمس |محمد سيد رف | معهد فنى تـــمريض بــــنه

76o825 لبــــى|يه منصور عىل | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

448659 يمن محمد نجيبــــ محروس زعي |محمود  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

2|2567 ف محمد |محمد  هيم|بــــر|رسر ى شمس حقوق عي 

7o3838 شه|لعزيز عم|دى عبــــد |له|ن حسن محمد |نوره هره|لق|ر |ثــــ|

9ooo85 لمنعم |بــــدين عبــــد|لع|وى زين |م بــــدر|هش ج|ره سوه|تـــج

445325 حمد|لسيد |مصطفى محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

37||| هل|ل|روق سيد|م عىل ف|سل|ل|سيف  ى شمس|زر عه عي 

25684| ف رمض|هدير  بــــ|لغر|ن |رسر سكندريه|ل|صيدله 

845248 ي عبــــد
هلل محمود|مريم مصطفى ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

43o295 ل يىح عىل مبــــروك|جم| رؤ |علوم طنط

4963|9 ه ط| وى|بــــ حفن|رق سعيد خط|مي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

539244 حمد|سمر محمد عىلي  لفيوم|لعلوم |ر |د

843|26 ى|هلل محمد |لمعتـــصم بــــ|حمد |منه  مي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

283676 للطيف|حمد عبــــد|حمد صبــــرى | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

773273 لذهبــــى|هيم |بــــر|ندى سيد مني   ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

28o29o ي
وليد محمد زينهم| دئى |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 

ريتـــ|إلد

898|26 ه محمد |لل|ء طه عبــــد|رس| ج|حقوق سوه

8|2o89 ي|هلل محمد عبــــد|منه عبــــد|
لغنى ي |

لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

535478 ح محمد عىل قنديل|لفتـــ|حمد عبــــد|جر |ه |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4|o9o5 لسيد حموده عريبــــى|مه |س|ديه |ن |تـــربــــيتـــ طنط

9763o لسيد|لسيد صديق |محمد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

24299o ل|لرم|لسيد |ن |حمد سليم|لد |خ هره|لق|هندستـــ 

6|2652 ر|حمد محمد نص|آيه محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

43789| يف| |لعل|بــــو| |لعل|بــــو|رس |رحمه ي لشر لشيخ|طبــــ كفر 

|7669 ن حسن|محمد حسن سليم ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

294979 هيم|بــــر|لمنعم |دى سيد عبــــد|ش ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8o5248 م حسن محمد|م|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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|62343 حمد محمد|حمد |مه |س|لرحمن |عبــــد  هره|لق|حقوق 

|4o2|3 تـــه قطبــــ|ره قطبــــ شح|س ى شمس علوم عي 

88|847 حمد  |بــــ محمد فكرى |يه|مصطفى  سيوط|ره |تـــج

87|558 دم|ل بــــريك |ميشه كم  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

5|9o9| هلل يونس|لحميد عبــــد|ر حمدى عبــــد|من بــــ دمنهور|د|

632|75 ى بــــ جوئى يوسف|يه| |جورجي  زيق|لزق|صيدله 

63|325 هيم محمود|بــــر|هلل قمره |منتـــ  زيق|لزق|عه |زر

837598 ي سل|حمدي عبــــد| ند
مه|لغنى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|7659 ل يوسف|لع|حمد سيد عبــــد | هره|لق|هندستـــ 

5|3245 مخ|م مسعود ش|لسل|لد مجىل عبــــد |خ سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

69o778 لمقصود|ميىم محمود عبــــد | نور لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6|63o2 ئى|لحلو|هيم |بــــر|حكمتـــ حسنى محمد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

698449 ى محمد  ن|هيم طم|بــــر|حمد |حني  لمنصوره|ره |تـــج

42o|83 هلل|ح محمد عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد|هدير  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

887772 فظ |لح|م زين محمد عبــــد|حل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

4525oo رص حسن طه حسن ذكري|لن|عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

5|5o87 لقوي خليف|مل عبــــد |فظ ك|ل ح|من ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

3636|9  سليم عبــــد|لبــــ|هند عبــــد
ى
|لبــــ|ق

ى
ق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|284| حمد |حمد محمود |م |حس ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|65|2| حمد عىلي فرغىلي|جر |ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

252576 ن|لمرضى شعبــــ|لعزيز محمد عبــــد |غنه عبــــد ى شمس| لسن عي 

67648 ك عزيز|بــــرآم وسيم مل| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

46577| لم|لحميد س|بــــ محمد عبــــد|يه|محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

354|4o د فهيم|د ميل|فيبــــى فؤ ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

495||4 ى حج|لمنعم |حمد محمد عبــــد| ج|مي  ره دمنهور|تـــج

338||7 مد محمد|ن ح|يوسف شعبــــ |كليتـــ هندستـــ بــــنه

2o834 لعظيم محمد|دل عبــــد |ذ ع|مع كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

23227| مل سيد|دل ك|محمد ع هره|لق|هندستـــ 

35484o حمد|ل نبــــوي |م جم|ريه ن|صيدله حلو

4295oo لقهوج |دى |له|حمد رزق رزق عبــــد | |ره طنط|تـــج
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22o|23 سلىم يحن  عىل محمد عبــــده دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

7o|764 لبــــدرى|لمهدى |دل عطيه |عبــــي  ع زيق|لزق|بــــ |د|

7527o5 ف جمعه محمد|دل |ع رسر حقوق بــــورسعيد

35|847 ى|حسن عيد حسن عبــــد لمعىط حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

4o636 لفضيل|هيم عبــــد|بــــر|مروتـــ نرص  ن|بــــ حلو|د|

629o43 آيه عمر محمد عمر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

453243  ص|هيم |بــــر|لسيد |
ى
ن دشيش|لح سليم|لدسوق لمنصوره|حقوق 

6||o42 ي|محمد فرج فرج 
لسعدئى لمنصوره|ره |تـــج

4|8674 |حمد |لرؤف سيد |حمد سيد أحمد عبــــد |

لبــــسطويسي
لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

36798 لد محمد حمزتـــ|خ| مه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3oo387 للطيف|ح حلىم عبــــد|محمد صل ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

695222 مه عىل عبــــده|تـــ سل|لشح|حمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

793o84 رك|حبــــيبــــه عصمتـــ محمد مبــــ ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

484628 حمد بــــدر|هيم |بــــر|لدين محمود |سيف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

328o93 لحميد مصلىح|بــــر عبــــد|محمد ص ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

362553 ى عمر عبــــد ى|لمطلبــــ |نرمي  مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o69oo ى محمد |لد |ء خ|رس| مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|2|oo8 لجوهرى|م |لسل|حمد عبــــد |رق |حمد ط| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o6828 لسيد|لعليم محمد |بــــ عبــــد |رح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

585o5 يف محفوظ بــــكرى| دين رسر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6929o2 ضي|لغنى يوسف ع|لغنى محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2468o6 بــــطح|ل|سعد | محمد عط ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

63877o حمد سليم|لرحمن سليم |ن عبــــد |يم| زيق|لزق|ره |تـــج

9o986o بــــ |بــــورح|مل |م محمود ك|ريه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|698| لحميد|ل عبــــد|نىه محمد كم ى شمس|زر عه عي 

6|6|75 ن معيط|لسيد رمض|در |ن ط|هندستـــ دمي

|4|o54 ن شنوده|مرقص ذىك مرج| بــــول ى شمس حقوق عي 

267877 لد|لرحمن خ|مح زغلول عبــــد|دى س|ه لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 
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23377| بــــوزيد|محمود محمد محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

356699 يف عىل عبــــد|ي ى مني  رسر هلل|سمي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

33|o96 مه|لسميع محمد سل|عبــــد| حمد زكري| |حقوق بــــنه

|46|58 حبــــيبــــه نرص يونس سنوىسي ن|بــــ حلو|د|

328272 ى مصطفى متـــول|س| متـــ حسي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

5277|4 مه محمد محمد شكرى|س|ن |مي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

776345 لسيد مهدى|ئى محمد |تـــه زيق|لزق|صيدله 

2295|7 لد محمود مرىس محمود|يه خ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|o588 لسيد عىل محمود|محمد  |حقوق طنط

342932 ىط|لع|مر عبــــد|حمد ع|مصطفى  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

637839 ى مصطفى|رس| ء سعيد محمد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

|5o345 لحسينى|يمن ونيس |يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

25298o ف مرضى |ندى  بــــو حشيش|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6|3o5o بــــ فرج|لوه|عبــــد| ء رض|لزهر| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

7o994| لرحمن|مينه محمود رزق عبــــد | زيق|لزق|عه |زر

6|9295 حمد محمود كسبــــه|رق |د ط|زي ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

236679 حمد محمد يونس|هيم |بــــر|سلىم  هره|لق|ج طبــــيع |عل

52528| ىط مصطفى رجبــــ|لع|ن محمد عبــــد|نوره زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8936o| حمد |هر عنتـــر محمد |ط ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o63o7 ن|دل محمد رشو|حمد ع| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

|22||9 لخي  مسعود حسن|بــــو |سلىم محمد  ى شمس| لسن عي 

457825 نوبــــى|حد يوسف |لو|ن طلبــــه عبــــد |رو لشر لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

49o535 ن عىل حسن|ن عثــــم|حبــــيبــــه محمد عثــــم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|23655 بــــر محروس محمد عىل|لد ص|خ دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

83368o ء محمد محمود محمد|دع |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

265568 ى عبــــد|لدين ش|ح |صل ى|هلل ش|هي  هي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7o5422 د|بــــر مر|محمد محمود ص لمنصوره|حقوق 

627o89 ف|بــــر|ل |لرحمن سعيد جل|عبــــد هيم مصطفى رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

78742| لمقصود محمد عىلي|هلل عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

858566 ف حمدي عىلي|عىلي 
رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى
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252225 للطيف|يه رمزى عز عبــــد| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

2|7423 حمد|دل عىل |ع| رودين ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|59622 حمد|ل بــــدر |هبــــه جم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68o|75 لسيد|ض |ر وليد ري|من لمنصوره|حقوق 

68|876 لخميس جبــــر|ئل محمد |منيه و| لمنصوره|بــــ |د|

34532 ل محمد|لع|م عبــــد |كريم عل كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

279|3 ن|هنده محمد نصي  مهر|ش هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5||2o8 حمد محمود محمد حسن حمودتـــ| سكندريه|ل|حقوق 

|3|645 يه محمد طه عىل| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6374|6 لمنس|هيم يحن  عطيه |بــــر|يحن   |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

79668 لدين|ل |لد محمد كم|منيه خ| هره|لق|حقوق 

44362| ه يحن  عبــــد| در|لق|لعزيز عبــــد|مي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

44373 ى فهيم|خ ى فهيم حسي  لد حسي  هره|لق|ره |تـــج

3|28|o ن محمد|مر سليم|تـــ| ن|ر ى شمس علوم عي 

2|5856 وهبــــه صموئيل| ريمون رض ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|66o2 ل|لحميد محمد رح|بــــسنتـــ عبــــد  ره دمنهور|تـــج

5o676o زق حسن بــــدوي|لر|هيم عبــــد |بــــر|ء |رس| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|44976 حمد| |لرحمن محمد زكري|عبــــد  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

6|o947 تـــ|ر خويص|حمد مختـــ|لد وليد |خ |هندستـــ طنط

3392|o ى عىل |هلل عبــــد|ر عبــــد|من لمنعم بــــحي 
لرحمن|عبــــد

|طبــــ بــــيطرى بــــنه

6|987o لمغربــــى|لمنعم |ء مدحتـــ عبــــد |سم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8398o4 لحسن|بــــو|ر خليفه محمد |من |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

526|48 ى |محمد رش |لمو|د فتـــىح أمي 
ى
ق ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

25|668 لعدوى|لسميع |محمد سمي  عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

984o5 ى محمد|ء محمود |صف مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2483o6 وى|ح عشم|لفتـــ|بــــدين عبــــد |لع|م مصيلىح زين  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

364454 حمد|لمنعم |م عبــــد|كريم عص |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

848758 حمد|ح محمد |يوسف صل ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

8|9464 لكريم محمد|جر محمد عبــــد|ه ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

Wednesday, September 5, 2018 Page 4502 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

824847 لمسيح|ن مني  فرح عبــــد|ثــــ|ن دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

483|2| هيم|بــــر|لسيد |ح |هلل صل|منه  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

46432 م سعيد محمود|ن س|حن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

24|o54 ى | لسميع|حمد عبــــد|حمد حسي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

222|46 تـــفى حمدى محمد عىل ن|بــــ حلو|د|

2657|6 هيم|بــــر|نــع |لـصـ|ح عـبـــــد |محمود صل ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

682|25 لسيد|نبــــيله محمود متـــول  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

623o52 م|للطيف ضي|عمرو محبــــ عطيه عبــــد  ط|حقوق دمي

45862o تـــى|لبــــجل|لسيد |ل حلىم |ل جل|دل لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5238 د|هيم فؤ|بــــر|رق |مصطفى ط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

247573 لنرص|بــــو|لم |م فكرى س|هش ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

84374 ى|زق حس|لر|حمد عبــــد |محمد  ني  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

344942 ل حمدى مرىس|مريم جم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

279254 ه محمود عبــــد| للطيف محمود رزق|مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7||622 تـــه|لسيد عبــــده شح|محمد محمود  لمنصوره|علوم 

3734|4 لمحسن|محمد محسن محمد عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

838|8o ي|م عي|جون عص
د ينى سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 

دى|لمع |

7693|| ى عوض محمد حم|ي د|سمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

||92|2 هيم متـــول|بــــر|رص |دى ن|ف كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

2555|3 عيل|سم|محمد صبــــىح محمد عيد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7o8o29 لسيد|ن |حمد سليم|ء محمد |لشيم| لمنصوره|نوعيتـــ 

84oo49 ى محمد ج|زي لربــــ|د |د حسي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

8o6|5o سحق|ود عدلي |مي  د| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

262|43 ن سند|محمود محمد سليم |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8697o6 جر محمد سعيد منشتـــح|ه ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

463746 زى|مل عىل محمد عىل غ| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8o65oo لم عىلي|حمد عيون س| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

432457 لسيد محمد|روق |طمه محمد ف|ف |ره طنط|تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 4503 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|642oo لح سيد|لرحمن صفوتـــ ص|عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

26|6|| ح خميس|لفتـــ|مه عبــــد|محمد سل ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

696943 ر|لعط|طف محمود |م ع|حس لمنصوره|علوم 

636232 لعزيز|محمد معتـــمد خليل عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

498848 عيل رزين|ر إسم|هلل مختـــ|منتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

444225 لنهرى|لشورى |دل منصور |أروى ع |حقوق طنط

45233 بــــو رسيع سليم|بــــ تـــوفيق عطيه |يه| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

637378 هيم منصور|بــــر|حمد حمدى مصطفى | ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

899727 جح بــــطرس جورج  |ئى ن|روم ج|تـــربــــيتـــ سوه

778948 لحميد|لدين عطيه عبــــد|د |ن عم|يم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

255629 م|لمجيد عل|در عبــــد|لق|حمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

475628 حمد|ن |حمد سليم| |ر|ي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

752855 عطيه عىل محمد| د رض|عم عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

53o288 رى|لخم|هلل عىل محمود فتـــىح |منه  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

356884 ي |يم|
دق|لص|ن رفعتـــ لطفى |تـــمريض بــــنه

6o2|9o حمد محمد نور|منيه سمي  | لمنصوره|علوم 

27255| بــــو زيد|ع |لعزيز رف|لمنعم عبــــد|بــــ عبــــد|مه ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

9o5566 هلل  |لسيد يوسف عبــــد|يوسف  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

475388 لرحيم مجىل|يوسف محمد رجبــــ عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|o3o هلل محمد قرئى|د عبــــد |جه لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

45o26| حمد نرص محروس ورد| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

4|56o6 لريفى|لرصدى |ن |م مؤمن محمد رمض|هش لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

27o5o4 ف|لصو|ج  ذىك محمد |حمد ن| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9|3454 لحكيم |حمد عبــــد|ل |ء بــــل|رغد وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

9oo|65 لمحسن محمد محمد |م عبــــد|سل| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|45649 هلل|لكريم عزيز عبــــد |عمر عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

24349 يف | دين حمد محمد|رسر ن|علوم حلو

272534 حمد|روق |ء ف|لرحمن عل|عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

86683 ري|حمد محمود غف|ء |شيم لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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265679 لـمجـيـد عجـوه|هيم عـبـــــد |بــــر|ئى |حمد ه| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

4o927o ى جم|ي لمرشدى|ل محمد |سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

254348 ى نور سعيد نجم|ي سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|6|3|2 هيم|بــــر|حمد |د محمد |جه ى شمس|تـــج ره عي 

|42|25 ىكي|لشكش|لحميد |محمد مجدي عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|42326 ى محمد محمود  حمد|نرمي  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

642||2 عيل طلبــــه عوض|سم|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

325869 ضى فهىم عطيه|ر| رين|م ن|تـــربــــيتـــ حلو

462572 ز|لقز|هيم |بــــر|ل |لع|رتـــ حمدى عبــــد |س لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

77988o عيل|سم|لسيد عىل |ر محمد |من زيق|لزق|بــــ |د|

24o853 ى رشدى ح|عبــــد فظ|لرحمن رأفتـــ حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|369|5 |د تـــكل|د عي|دى عم|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

498|8 زق|لر|م عبــــده عبــــد|هدى هش ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7|o965 ى خ|ح عىل |رق محمد نج|ط طر|لعشر لمنصوره|نوعيتـــ 

347o89 بــــر حسن|ء ج|عل| لي|د |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

683468 تـــم يوسف بــــسيوئى رزق|ملك ح ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

776|95 بــــر مصطفى مرىس|رفيده ص |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

325|79 لعزيز|لرحيم عبــــد|محمد طلعتـــ عبــــد لفيوم|لعلوم |ر |د

|63579 هيم|بــــر|هلل | |حمد سعيد عط| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

448o39 ى |م مدحتـــ |مر ألفندى|لسيد حسي  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

2|9834 يف  هيم|بــــر|لسيد محمد |نردين رسر مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

76|6o6 حمد محمد سعد خليل| لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

888236 هيم  |بــــر|ل سعد |يه كم| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

25|224 لصعيدى|لرحمن محمد محمد |عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|3o824 وى|م منش|حمد س|محمد  ن|حقوق حلو

6|5395 للطيف بــــدير|حمد وليد محمد عبــــد | سيوط|هندستـــ 

6|8336 لحكيم|هيم |بــــر|محمد محمد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

246272 ن سليمه|م مصطفى رمض|هش ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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23o863 حمد حسن محمد|لرحمن محمد |عبــــد هره|لق|ره |تـــج

764735 حمد محمد حبــــيش|لسيد |ندى  ره بــــور سعيد|تـــج

846282 ن|لمحمدي عىلي رضو|مه |س|ء |رس| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

642373 رق حسن أحمد|أحمد ط زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|75|84 حمد|حمد صبــــري سيد | ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

25o45o ف ص|يه | بــــوسليمه|بــــر |رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

758747 ئى مونيس ميشيل نجيبــــ|رس| ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

236727 لحميد|ن نبــــيل محمود عبــــد|نوره ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|6o252 يسطس فليبــــ نبــــيه لمعي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

47665o م محمود|لسل|دين محمود عبــــد |ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o9794 لغنى محمد منصور|د محمد عبــــد |أمج |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

92o226 م  |د س|مريم مدحتـــ مر ج|ره سوه|تـــج

679525 لسيد|لمحمدى عبــــده |مح |محمد س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

779|68 لسيد محمد|حمد |م |محمد هش زيق|لزق|عه |زر

8o8538 ن مجىلي|محمد سعد سليم ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

35742| ى عبــــده|بــــ فتـــح |رتـــ دي|س هلل حسي  شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

|68266 لد محمد نجيبــــ|كريم خ دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

898829 هد محمدين |ل حمدى مج|بــــتـــه| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7oo989 ى  عيل|سم|مريم محمود محمد محمود حسي  زيق|لزق|طبــــ 

|54|27 تـــم حسن عبــــده|محمود ح لفيوم|لعلوم |ر |د

635||o م|لسل|يه محمد عىل عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

|55533 لغنى|لحليم مرىس عبــــد |لسيد عبــــد |ء |رس| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

77|62o هيم|بــــر|هلل |محمد عبــــد | نه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

82886 د|لجو|بــــورسيع عبــــد |تـــغريد حمدي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

68|996 لشوى|لمنعم محمد |هلل محمد عبــــد |منه  لمنصوره|بــــ |د|

244|8o رأفتـــ كرم محمد محمد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

625|o8 دين أدهم عزتـــ محمد|ن زيق|لزق|حقوق 

35896o ن|ضى مرج|حمد ر|ن |نوره تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

354278 لد لبــــيبــــ حسن|ن خ|يم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

625956 ئى سعد حسن عبــــده|لرحمن ه|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 
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82552 لم فرج|ح س|لفتـــ|مصطفى سعد عبــــد هره|لق|حقوق 

54|79o حمد عىل عرقوبــــ|هلل |عىل عبــــد بــــ دمنهور|د|

838o84 هيم|بــــر|محمود محمد محمود  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

329845 ح محمود|جر محمود صل|ه | معهد فنى تـــمريض بــــنه

328928 لد محمد|رق خ|محمد ط |ضتـــ بــــنه|علوم ري

637732 لسيد حسن|كريم محمد طلبــــتـــ  |ره بــــنه|تـــج

342643 وق  حمد|حمد محمد |رسر ى شمس علوم عي 

694335 عيل|سم|حمد يوسف |ء محمود |سم| لمنصورتـــ |تـــمريض 

5|6697 للطيف|للطيف سعد عبــــد |منى عبــــد  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

255294 ن|مد محمود رسح|رق ح|فريده ط ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

||8o48 نور وهبــــه|مدحتـــ | ري|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|3|7|7 طمه يشى محمد تـــوفيق|ف ن|بــــ حلو|د|

7o9345 ى|لم |هيم محمد حسن عىل س|بــــر|محمد  لمسي  لمنصوره|بــــ |د|

7544o5 ي
ف عبــــد | |دئى لرحيم|لنعيم عبــــد |رسر عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

44|63| ي|ح مصطفى |لفتـــ|ء عبــــد |آل
لففى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

7725|5 ى |ل| ى لسيد يوسف|فظ |لسيد ح|ء في  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

78o3o4 هلل محمد|ء حسن فتـــح |سم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

266o9| للبــــودى|لحميد |دل عبــــد|د ع|عم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

482835 للطيف|زي عبــــد |د محمد حج|جه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|67464 لحميد|لدين محمد عبــــد |مريم عز  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

5o952o لكوم|محمد مصطفى عىل حسن  ن|سو|بــــ |د|

233o48 هر محمد|لد ط|ء خ|سم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

758o38 هلل|ويد عبــــد |ن رسر|حمد سليم| تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

66643 |رحمه محمد 
ى
بــــوزيد صوق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

766948 محمد رشدى محمد عىل  حسن ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

344|97 بــــدين يس|لع|محمود يس زين  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9o7o5o ر |هيم عم|بــــر|لد خليفه |خ ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

36957| بــــو عربــــ|لعزيز |لد سعد عبــــد|حمد خ| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|69335 لمجيد محمود|مصطفى محمود عبــــد  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

83594 لحميد مبــــروك|ء عيد عبــــد |ل| ره بــــنى سويف|تـــج
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3|9|o7 ى عبــــد|ف ى|طمتـــ حسي  لمؤمن حسي  ن|بــــ حلو|د|

3594o ط|لنط|ن |بــــ محمد رضو|لوه|ندى حسن عبــــد لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

885366 ي|ميخ| ر|كل
ى |ئيل محروس بــــنى مي  سيوط|علوم 

6o44o7 بــــ|لتـــو|حمد عبــــد |حمد |د |زي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

282994 ل|لع|حمد عبــــد|لرحمن طلعتـــ |عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5o9926 ى |ع حمد محمد جبــــريل|صم حسي  سكندريه|ل|طبــــ 

|63||6 در|لق|منيه يحن  غريبــــ عبــــد | ى شمس هندستـــ عي 

754|86 لمرصي|ر محمد محمد محمد |من عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

67925| ى زيد|لد |لسيد خ| ن|حمد حسني  لمنصوره|عه |زر

||6o88 لحبــــسر|لرحيم |دى عبــــد |فريده مصطفى ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

63984 لحكم|هلل محمد عبــــد|وليد عبــــد لفيوم |تـــمريض 

32o846 ل سيد محمد|حمد غز| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

682|62 حمد طه حسن|ء |ل| لمنصوره|بــــ |د|

4535o5 هيم|بــــر|لبــــيىل |حمد |حمد محمد | لشيخ|هندستـــ كفر 

534743 هيم|بــــر|لنبــــي |حمد عبــــد |ح |حمد صل| لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

25247 بــــر مصطفى|رس ج|ء ي|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

878855 ى |عبــــد لمنعم سيد حسن حسي  سيوط|حقوق 

54o7o6 ن ل نظي  موىس|دل كم|ع| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

686987 وى|لص|لعزيز طلبــــه |لعزيز محمد عبــــد |عبــــد  ن|طبــــ حلو

4o5537 تـــ|فظ محمد فرح|هيم ح|بــــر|فرحه  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

45o283 ئيل معوض|جورج وجيه حلىم ميخ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9o|677 ه جرجس فضىل جندى | مي  ج|علوم سوه

495|87 وى|لحن|ن مصطفى |محمد شعبــــ تـــربــــيتـــ دمنهور

3554|8 م فريد صبــــرتـــ محمد بــــيوم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5o|4o5 دى|لن|م |لسل|ل محمد عبــــد|محمود جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|35732 لعزيز يونس|لد عبــــد |هلل خ|منتـــ  ى شمس حقوق عي 

5352|o ح يوسف عجور|لفتـــ|لد عبــــد|حمد خ| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

825o8| لرحمن|هلل عبــــد|هلل محمد عبــــد|عبــــد |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

833373 ي|مون م|تـــرين رؤوف بــــل|ك
ضى دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

3|8869 م|فتـــ خليل عل|بــــسمتـــ ر ى شمس صيدله عي 
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7o72|3 د محمد حسن|م رش|سل|ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4oo556 ح|لفتـــ|حمد فريد عبــــد|هلل |منه  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|24759 ن|دق سليم|مر محمد ص|ندى تـــ مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6o7o65 مد عبــــيد|مجدى ح| نور سكندريه|ل|صيدله 

|455o7 ي بــــدوي عبــــد 
بــــ|لوه|محمود مصطفى لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

363356  عيد عىلي|
حمد مصطفى |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|569o2 دى محمد|له|يوسف محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

5o6666 زق |لر|لق عبــــد |لخ|زق عبــــد |لر|هدير عبــــد 
وع|مط

سكندريه|ل|بــــ |د|

92||84 هلل  |م محمد حرز |يه عص| ج|بــــ سوه|د|

|6o92| ن|نىح  مجدى مرع سليم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4336|3 ى|لحميد ش|لحميد فريد عبــــد |عبــــد  هي  هره|لق|صيدله 

|7|282 لرحمن بــــيوم|ء سيد عبــــد |سم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

86526 هيم|بــــر|طه جمعه زغلول  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

9|9oo5 شم مهنى |حمد ه|عزه  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

83o849 ي
ي عبــــد|لر|ء عبــــد|ضى

|لنج|بــــو|لمبــــدي |ضى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

4|2887 ل|لم|بــــو |حمد محمد |لعزيز |لبــــنى عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6|9426 ن موىس|لمجد سليم|بــــو |د حمدى |حمدى عم ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

5o|539 هلل|مد سعيد حميده سعيد ضيف |ح لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|5874 ى|ف طمتـــ محمود حلىم حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5|2368 ى | حمد رض| لوكيل|أمي  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

343865 حمد|ل |لع|بــــ عزتـــ عبــــد|رح ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

59437 لدين جمعه عىل|ء |زن عل|م |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

45||67 محمد مرع خليل عىل غنيم |هندستـــ طنط

4o279 حد عريضه|لو|مه محمد عبــــد |حمد سل| ى شمس هندستـــ عي 

2635o9 هلل|لرحمن عبــــد|هيم عبــــد |بــــر|جر وليد |ه |ره بــــنه|تـــج

|74|88 هلل|مريم محمد محمد محمد عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

526824 لحسن محمد|بــــو|دل خلف |عمرو ع ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر
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44732 طف يىحي محمد محمود|م ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49|563 م حسن عىلي|لسل|ن عبــــد |جر رمض|ه |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

5o4|88 لحريزى|هيم |ء محمد أحمد إبــــر|آل سكندريه|ل|علوم 

54877 وق رمض لحليم|ن بــــيوم عبــــد |رسر بــــ بــــنى سويف|د|

5363o لرحمن|بــــ عبــــد |لوه|ء رجبــــ عبــــد |نجل صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

6436|| ف |محمد  وى|حمد محمد هند|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4482o4 ى ع|ي د|دل محمد محمد حم|سمي  |ضتـــ طنط|علوم ري

923224 ر محمود محمد محمود |من ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

2|32|2 لبــــرى|لسعود عىل |بــــو|رضوى عىل  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

26o49| هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|م |ريه شمون|نوعيتـــ 

2868|7 ر|لصبــــور مبــــروك نص|خلود عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o9||8 مل محمد |حمد رفعتـــ ك|عمر  ج|صيدلتـــ سوه

36o75 لسيس|د |لجو|دى عبــــد |له|ن محمد عبــــد |يم| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

923o8o ى لوق|مز ظريف ش|ر | هي  ج|حقوق سوه

9o6565 ن هلل  | |ء فوزى عط|بــــه| مي  ج|طبــــ سوه

2|2324 لح محمد|لمنعم ص|لح عبــــد|هلل ص|عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

434854 لم|لم س|بــــ س|لوه|رتـــ محمد عبــــد|س ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

436o37 ئى|لرحمن حسن عىل عن|هند عبــــد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

2|5424  مني  عبــــد|م
ى
|لشهيد تـــوم|رق هره|لق|بــــ |د|

|57565 ن مدكور|هلل رسح|بــــ |سلىم ج ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

4|3o65 يبــــ|لش|عيل |سم|هيم |بــــر|ء |شيم |بــــ طنط|د|

|7o974 ى موىس حسنى فريد نفي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|7o598 يمن حسنى فرج|حسنى  هره|لق|حقوق 

|5|966 هيم|بــــر|زق |لر|رس عبــــد |ر ي|مي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

76347| م عىلي|منيه محمد محمود سل| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

4o863| ى معوض|بــــو|دل محمود |ل ع|م| لعني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7o2479 |لغنى |عيل عبــــد |سم|لدين |ء |بــــسنتـــ عل
عيل|سم

زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 4510 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8|7o83 ن رمنيوس|رمنيوس مرزوق | |مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

2o367 هيم مصطفى يوسف|بــــر|يوسف محمد  هره|لق|بــــ |د|

6432|6 ل|لع|رحمه محمد سعيد عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

8|7562 تـــه|كريم شيىمي نرص شح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34832o لجليل قرش|رحمتـــ محمد عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

5273|3 لكريم|وي حسن عبــــد |لص|ندي محمود  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|6347 هيم محمد|بــــر|مصطفى محمود  هره|لق|طبــــ 

8o67o4 ي|ر
حمد|رص محمد |ن| ئى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

37|598 حمد|يوسف زىكي فهىمي  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

789|3| ي
وق رأفتـــ عىل عفيفى رسر س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

632237 ف عطيتـــ محمد|سهيله  رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

5|8826 ج يوسف نعيم|مريم يوسف حج لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4574o6 ى|رص محمد محمد ش|لن|يه عبــــد| هي  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

26238| لمليىح |حمد |لعزيز |دل عبــــد|محمد ع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8o982o ى|حمد |ء محمد حسيبــــ |ول وي|لجي  ي|علوم 
|لمنى

34|836 يف جل هلل|د |هر ج|لظ|ل عبــــد|هند رسر لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

355323 تـــ ن| رص فتـــىح عطيتـــ|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

4939o| ى|لحميد محمد عبــــد |عبــــد  لحميد حسني  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69oo5| زينبــــ مجدى عىل يوسف عىل لمنصوره|ره |تـــج

|6|o|8 ى  مي  حمد محمد محمد|ني  هره|لق|طبــــ 

357766 متـــ مصطفى|د سل|متـــ فؤ|سل عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8o8548 هر محمود|د م|محمد عم ره بــــنى سويف|تـــج

|34848 س|لرؤوف محمد عبــــ|محمد عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

69646o متـــ|يىح سل|لشر|رس |ي| ر|ي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

475o26 يف محمد وجيه حموده عمر رسر سكندريه|ل|حقوق 

8o6|o7 د|حمد فؤ|محمد حسن  ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

2o5|9 حمد|ن |ح رمض|حمد صل| ى شمس|زر عه عي 

46|689 لعبــــد|لسيد |حمد |هلل |حمد عبــــد|ء |شيم |بــــ طنط|د|
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79963 لمنعم|بــــق عبــــد |يوسف محمد محمود س كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

27459 ي حسيبــــ تـــوفيق م يحن  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

342938 ي عوض |ي
زيتـــ|بــــوج|رس معتـــز حفنى ى شمس حقوق عي 

37|292 ل يوسف عزبــــ|ن كم|يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

793527 تـــ|لشح|ده محمد غريبــــ |حمد حم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|5364 لكريم مصطفى|د|حمد ج|ء |رس| ى شمس|تـــج ره عي 

54436o لسحيىم|ن |ء رجبــــ محمد رمض|وف بــــ دمنهور|د|

5746o ل خليفه|حمد جم|ن |نوره تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7766|8 لمقصود|ن محمد رجبــــ عبــــد |يم| زيق |لزق|تـــمريض 

6o||44 طر|لد قطبــــ خ|ء خ|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

433oo9 عوئى فتـــىح خليفه| عل |ن طنط|سن|طبــــ 

25|287 ى|م ج|محمود عص بــــر ستـــي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

3|2667 ن حسن|مد رضو|لد ح|خ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|73232 ن|د طلعتـــ يون|بــــيشوي فرح فؤ دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

272365 ى هلل كندس|بــــيتـــر عبــــد| مي  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

7579| لمطلبــــ|لدين عىل عبــــد|ء |ء عل|عىلي ن|حقوق حلو

82oo69 لك|لم|معتـــز سيد محمد عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

269429 بــــوبــــكر|ن |ل محمد سليم|ء كم|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

547o2 حمد مصطفى سيد|جر |ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

446983 ح|لسيد عىل صبــــ|مؤمن عىل  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

62|924 لبــــسنديىل|لشفيق |ن مجدى لطفى عبــــد |يم| ط|بــــ دمي|د|

768775 هيم محمد|بــــر|ن |هيم سلم|بــــر| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

638|93 حمد|حمد محمد محمود | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

498o38 لسيد بــــسيوئى محسبــــ|ر بــــسيوئى |من عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

438756 ى |لدين |م |محمود عص غ|لصبــــ|حمد حسي  لشيخ|ره كفر |تـــج

8o892 بــــينى|لسيد |يمن محمد |يتـــ | لشر هره|لق|بــــ |د|

8632o در محمد|لق|د عبــــد |صم رش|ع ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

2|2839 ف | حمد حلىم محمد خليل|رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7o6595 هلل عىل|لسيد عوض |يدى محمد |ه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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78o656 هند رجبــــ محمود متـــول محمود زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

429858 لكوم|لرحمن فهىم محمد |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o7227 عر|لش|لسعيد |لد |مصطفى خ |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

4586oo كريم عىل محمد معوض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

537|85 وق خ هلل|ن عبــــد|لسيد وهد|لد |رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

88426| لمول  |د |هلل ج|ء محمد عبــــد|صف سيوط|حقوق 

3|872o م|م|ل|روق |متـــ ف|س|ن |نور ى شمس هندستـــ عي 

45732| لمحسن عليوه|لمجيد عبــــد|جر عبــــد|ه |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

899438 لرحمن  |لدين عىل عبــــد|دل نرص |ع ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

345633 لعزيز هيكل|ن عىل عبــــد|منيتـــ شعبــــ| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

37334 ن حبــــيبــــ طعيمه|زينبــــ مصطفى رمض ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

9o6243 للطيف |للطيف بــــدوى عبــــد|محمد عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

4o9o34 ف عبــــد|محمد  د|لفتـــح حم|بــــو|لنبــــى |رسر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

288|74 هر محمد عيد|تـــيسي  محمد ط لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

||98o2 رى|جوزيف رفيق وصفى زخ ى شمس|تـــج ره عي 

6837oo لسيد منصور|بــــ منصور |رح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|44722 ن|هلل رمض|بــــ عبــــد |يه|طمه |ف هره|لق|ره |تـــج

438o8| ص|لقص|ن |ء عىل محمد سليم|لشيم| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

249754 ن|لمنعم حس|حمد عبــــد |يمن |رؤى  هره|لق|م |عل|

92572| لرحمن  |محمد عىل حلىم عبــــد لمنصوره|حقوق 

6477o| م عبــــده فوزى عبــــده|هش ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

689||9 لديبــــ|بــــ عىل عىل |لوه|عىل عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o33o3 لسعيد يونس|لسيد |م |م عص|سل|ل|ر |من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6|8876 تـــه عوض|رحمه حسن شح ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

257335 ضى|لونيس م|ء عىل عبــــد|رس| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3674o2 لجوهرى|لدين |ل |مح محمد جم|خلود س |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

623552 ى|بــــوزيد حس|لدين عطيه |ء |مريم عل ني  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|64|23 يد|يد جمعه ع|محمود ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|7o57 ع|هيم محمد رف|بــــر|منى  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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|62424 رم|لمك|بــــو |م محمد |محمود هش ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|36628 ن محمد رفعتـــ محمد خليل|مرو |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

|77939 م محمد محمد مصطفى|لدين هش|سيف  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

329224 ى|ورى محمد حس|ء مغ|رس| ني  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

23o678 ى |ئى |ه حمد|حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

478728 لبــــدوى|لعظيم عزبــــ |طف محمد عبــــد |محمود ع سكندريه|ل|هندستـــ 

|4||95 لجمل|لرحمن محمود |رم عبــــد |لمك|بــــو |ندى  ى شمس|تـــج ره عي 

|7425o د|ر محمد قرئى جنيدى ج|مي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

237388 لحليم|هلل محمد عبــــد |ن مصطفى عبــــد|نوره هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9|2o77 محمد | لوف|بــــو|ره عدل |س ج|تـــربــــيتـــ سوه

4o443 ى||جر حمدى عط|ه هلل حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6|5369 ي|مي حسن |ء س|ل| ج 
لخرصى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

64o84o حمد محمد محمود محمد زيد| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

76oo43 لسيد|طمه رجبــــ محمد |ف لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

42768| تـــه|ل مرىس شح|حمد محمد كم| |ره طنط|تـــج

4o9739 زى|هيم حج|بــــر|م فهىم |هند س |نوعيتـــ طنط

345325 لجندى|لرحيم |لرحيم عىل عبــــد|عىل عبــــد ى شمس طبــــ عي 

5o|377 رص محمود|كريم عىل ن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

82o927 ى|معتـــصم ح ي حسي 
مد مصطفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

|38|29 ى|حمد مجدى | حمد حسني  |ره بــــنه|تـــج

9|2723 للطيف |لسيد عبــــد|مؤمن | ند ج|بــــ سوه|د|

7o3545 |لق عبــــد |لخ|ىط عبــــد |لع|مل محمد عبــــد |
دى|له

هره|لق|ن |سن|طبــــ 

775922 بــــ|ح محمود دي|سوسن صل زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|o763 حمد|ن محمد |بــــوبــــكر رمض| ي|علوم 
|لمنى

3|37o7 ى |بــــر|رتـــ |س هيم عطيه|بــــر|هيم حسي  ى شمس حقوق عي 

7o9555 لسعيد محمد|دق |دى ص|له|ء عبــــد |سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8o5|82 ء عيون سيد|حمد عل| ره بــــنى سويف|تـــج

|243|8 فظ|حمد مصطفى ح|م |حمد عص| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 
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84o5| حمد محمد|زينبــــ يىح  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

839278 ن محمود محمد خليفه|يم| ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

5||9|7 ن|لفتـــوح محمد سعد رمض|بــــو|م |كر|محمود  تـــمريض دمنهور

632o5| ن|حمد محمد سليم|ندى محمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

2|9|o| حمد رأفتـــ محمد|مه |س|د |زي وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

356254 ى عبــــد|لفتـــ|عبــــد م جبــــل|لتـــه|ح |لفتـــ|ح حسي  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

89722| ه سيد | لرحمن |حمد عبــــد|مي  ج |تـــمريض سوه

9|84o| حمد محمد سيد محمد | سيوط|عه |زر

48o877 لم|لسيد س|حمد |بــــرين حسن |ص عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5|969 حمد خليل|لد |ندى خ ن|صيدله حلو

|424|8 للبــــودى|م محمود حسن |يه هش| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

323|98 فع عبــــده|جح ن|ن| دين ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

479o44 ى  ى ك|حمد ط|حسي  مل فهىم|رق حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

639|2 لحميد|لد محمد عبــــد |محمود خ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o4754 عيل|سم|ء جوده محمد عىل |رس| زيق|لزق|عه |زر

828683 حمد|زق محمد |لر|لحميد عبــــد|عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

3|93o4 محمد يىحي| ء رض|رس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|46||6 مريم سعد محمد شكري عبــــده هره|لق|ره |تـــج

784|35 متـــ|حمد سل|ر |لغف|مه عبــــد |حمد سل| ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

43|349 ي|لد محمود |ندي خ
لشيشينى |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

825383 ى محمد|بــــر |ن ج|جيه مي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

62346| رق محمد حسن عطيتـــ|ن ط|نور حقوق بــــورسعيد

82|o42 ي| لي|د
ي تـــوئى

ى
محمود شوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

8753o9 لس عبــــد|م د |لملك ج|ثــــيو كي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6|78|8 زق|لر|كريم محمد عزيز عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|75o85 حمد محمود درويش|حمد محمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

244484 لح|يف ص|ل ن|محمد جم |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|49o59 زى|لعز|هيم |بــــر|رص |مريم محمد ن ن|تـــربــــيتـــ حلو
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35o4|| لرحمن محمد|لرحمن كرم عبــــد|عبــــد ى شمس  تـــمريض عي 

367732 لبــــ|بــــوط|لسيد |لسيد |كريم  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

346978 محمد لطفى محمد لطفى رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

35663| لجوهرى|ن وحيد عبــــده عطيه |يم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

855339 م|ميشيل يوسف ميشيل س ره بــــنى سويف|تـــج

693o72 لبــــيىل|ج  محمود عىل  |م ن|رق هش|ط لمنصوره|هندستـــ 

62o65o ئى|لمتـــول محمد عن|حمد متـــول | ط|حقوق دمي

635o79 لسيد مصطفى عىل محمد|ن محمد |فن| زيق|لزق|ره |تـــج

683379 عيل مؤنس|سم|يمن عىل |يمنى  لمنصوره|علوم 

64||3o نىه محمد سعد عىلي حسن زيق|لزق|حقوق 

35o758 ي|ر
م|م|بــــدين |لع|م زين |م| |ئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

24o35o رق عىل محمد محمد|م ط هره|لق|هندستـــ 

894933 عمرو محمود محمد محمد  ج|حقوق سوه

9|7658 ىط محمد |لع|ل عبــــد|مريم جم سيوط|طبــــ 

893378 شم |حمد ه|حمد سمي  | سيوط|بــــ |د|

|69|5o بــــو غنيمتـــ حسن|لرحمن مجدى |عبــــد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

8o395 لكوم|لمجيد |تـــسنيم عمر عىل عبــــد  ن|حقوق حلو

73o63 م|لسل|متـــ عىلي عبــــد|محمود سل لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78o5|2 حمد رجبــــ محمد عىلي موىس| زيق|لزق|عه |زر

83o643 حمد|تـــ |لدين بــــرك|د |تـــ عم|بــــرك ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6o|445 لنبــــى بــــيوم|ح عبــــد |كريم مصبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4334o7 زي|ر شبــــل حج|لغف|ر شبــــل عبــــد|لغف|عبــــد ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

7o6|6| لعدل|هلل |لعدل عبــــد |مصطفى  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

7897o بــــو زيد|حمد مجدى محمد محمد | دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

68o627 حمد|حمد محمد سيد |رس |ء ي|رس| لمنصوره|طبــــ 

69739o م|لش|ضل |عيل ف|سم|ء |رس عل|ف لمنصوره|حقوق 

763|35 ده|ء محمد حمدى جبــــر حم|رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|56992 لمليىح |لسعيد |حمد مصطفى | ن|هندستـــ حلو

849956 دل سيد عىلي|طمه ع|ف دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 
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|52942 مل|ه ك|م سعيد محمد بــــ|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

53687 حمد|ء سيد |ره عل|س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|6o927 د سعيد|لجو|م عبــــد |خلود عص ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

64954o لسيد محمود رستـــم|لد |مصطفى خ  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

2386o8 حمد محمد|لدين سيد |ء|ء عل|ل| هره|لق|بــــ |د|

443|77 لزهرى|سط يوسف عبــــده |لبــــ|يه عبــــد | لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

82987o زق عىلي|لر|ء محمد عبــــد|ول دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

3|4736 حمد فريد محمد|محمد  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

288|36 هيم|بــــر|محمد خي  عىل  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

5o4o34 ميش|لمطلبــــ ن|ن سعيد محمد عبــــد|مرو سكندريه|ل|طبــــ 

8o|86 ن مصطفى محمد عوض|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

22743 تـــتـــ|لعزيز شح|ل عبــــد |لعزيز جم|عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

368478 لس وهيبــــ رزق نرصي كي  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

8458|8 ي 
حمد محمود|مهدي مصطفى ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

33962| حمد|هيم |بــــر|دهم محمد | عه مشتـــهر|زر

5|725 تـــ ش| مر عمر|دى ع|مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

85883 هلل|هيم فرج |بــــر|فتـــ |بــــيتـــر ر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8894|o لرحيم |ن عبــــد|ل مهر|دهم جم|ل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|7o687 تـــه|طف صبــــىح شح|لرحمن ع|عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|67796 ن|حمد حس| |طمه يىحي|ف ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

3|458o حمد مجدى محمود محمد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

67768o بــــينى|م محمد حسن |محمد هش لشر لمنصوره|هندستـــ 

499277 ر|بــــ نص|لوه|ح عبــــد |لفتـــ|د عبــــد |ره عم|س تـــربــــيتـــ دمنهور

863774 تـــ|لرحيم شح|حمد عبــــد|ء |سم| ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

7|7227 حمد|حمد عىل |ء عىل |رس| لتـــربــــيتـــ|لنوعيتـــ بــــميتـــ غمر شعبــــتـــ |لتـــربــــيتـــ |
لموسيقيتـــ |

489639 لربــــ يوسف|د |مل ج|نتـــ مجدى ك|دمي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

636983 م|م|لسعود |بــــو |مل فتـــىح | زيق|لزق|هندستـــ 

58268 ه سيد | ى |مي  م|م|مي  لفيوم|نوعيتـــ 

627893 وى متـــول|لطنط|محمد فودتـــ | ىسي| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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22796 مؤمن سيد عىلي بــــريره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

544382 بــــو شبــــكتـــ|رق محمد محمد |ء ط|أسم ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

8587|6 ن مبــــروك|حمد مبــــروك علو| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8597o4 ى|جد |رق م|جد ط|م مي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

5|7762 يم|لد|ل عبــــد |لع|د محمد عبــــد|ن مر|حن ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

32o826 ن|محمد عىل محمد عىل عثــــم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2|7898 لمرضى معوض|عيد عبــــد| جن هره|لق|ره |تـــج

9|2536 حمد محمد |محمد | لي|د |ج طبــــيع قن|عل

37|8o5 لرحمن محمد عنتـــر محمد|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|49767 س|روق عبــــ|روق محمد ف|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|43|5 لحليم|لرحمن عبــــد|بــــ عبــــد|يه|م  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

8|6998 ن|دل محمد سليم|ء ع|عىلي ي|نوعيتـــ 
|لمنى

6o|622 ن|صم حسن رسل|محمد ع |ره طنط|تـــج

7674oo ن|لكريم حمد|يمن عبــــد |يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

|3993| دل محمود مرىس|ع| نور ى شمس|د| بــــ عي 

6|2o92 لدنديىط|ء محمد مصطفى |شيم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

484524 هيم محمد|بــــر|هيم |بــــر|لسيد |دم | سكندريه|ل|ره |تـــج

7o7|24 لسيد حسن|نعمه منتـــرص  لمنصوره|حقوق 

34|237 ص|لقص|لسيد |بــــ |لوه|لسيد عبــــد|محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

432o24 هد|رضوى جوده مصطفى مج |ن طنط|سن|طبــــ 

4|7822 |عيل |سم|لنبــــى محمود |ء عبــــد |شيم
ى
لبــــرق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

64572 شد جرجس|جورج ن| جولي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

49o68| فظ محمد|لح|سلىم محمود محمد عبــــد سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

879685 بــــر تـــوفيق |رص ج|لن|زينبــــ عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

246|7| د سكيتـــ|لجو|د رمزى عبــــد |لجو|رمزى عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

26|235 عيل|سم|مه منصور |عبــــي  سل هره|لق|ر |ثــــ|

358636 لرحمن محمد|جد عبــــد|ء م|لزهر|طمه |ف |طبــــ بــــيطرى بــــنه

7675o2 مروه محمد شكرى محمد لعريش|بــــ |د|

|63948 ى|مصطفى  ف حلىم حسي  رسر ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم
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79|73 ن|لرحمن محمد عىلي مهر|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

44|5|| هلل|لعزيز عبــــد|ء عىل عبــــد|رس| لشيخ|طبــــ كفر 

5364|o حمد|ن |لسيد عىل شعبــــ|ن |نور سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

429653 هلل|غبــــ حسبــــ |ل فوزي مصطفى ر|مصطفى جم |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

764|26 ىس|لعبــــ|هلل محمود |سلىم محمد عبــــد  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

6279|9 ي|حمد |حمد محمد |ن |يم|
ى
لدسوق زيق|لزق|نوعيتـــ 

8|87|8 بــــر عزمي وهيبــــ|مريم ج ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

534567 لمنعم بــــكر حسن|يه عبــــد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

92o38o حمد |هيم |بــــر|ه طه |نج ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9o2463 لسيد |محمد ممدوح محمد  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

|75869 ن|ن يوسف يون|يون| بــــول ن|حقوق حلو

5o7754 هيم مسلم|بــــر|لرحمن |مل حسن عبــــد | سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

2485o9 لخليفتـــ|حمد |سلىم حسنى عىل  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

2395o5 دل محمود محمد محمد|مل ع| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69928 رس محمود فهىمي|محمد ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

639845 دى|له|بــــ محمد |لوه|متـــ عبــــد|س|بــــسمه  زيق|لزق|بــــ |د|

687332 هيم|بــــر|هيم عمر |بــــر|محمد  لمنصوره|حقوق 

47854| هلل محمد شلبــــى|د |ن ج|ندى عمرو شعبــــ سكندريه|ل|حقوق 

9o6752 للطيف |ء فيصل محمد عبــــد|سم| ج|بــــ سوه|د|

57877 ى|دل عمر حس|حمد ع| ني  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

333|o2 ى محمد|حس م مجدى حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

489375 يع محمود|بــــر ط|م محمود ج سكندريه|ل|بــــ |د|

9o7922 ى  ى محسن حسي  دق |لص|حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

784268 ف عبــــد |روى | در|لق|دى مسلم عبــــد|له|رسر ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

2|7o37 لمنعم|سلىم محمود محمد حسنى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

649227 حمد|لسيد |هلل محمد عىل |حمد عبــــد |هبــــتـــ  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|33343 مد|ل ح|مد جل|مه ح|س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

69|3|3 لمتـــول جمعه عطيتـــ|ح |محمود نج ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

262749 هيم خميس|بــــر|رى |محمود عىل بــــند |تـــمريض بــــنه
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835324 مد محمود|طمه محمود ح|ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

25o59| بــــوزيد|لرحيم |دل عبــــد|ره ع|س ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

2237o| ن|ن رمض|رص عثــــم|ن ن|يم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5|o72 ل سيد مرىسي|د جم|زي حقوق بــــنى سويف

233|44 |ن محمد |عزه ممدوح شعبــــ
ى
لمرزوق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8264o6 ي |مريم ي لرحيم|لدين عبــــد|رس محن  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

3|2525 وى|لسيد بــــرك|حمد |فهد محمد  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

688455 لمعىط فضل|لح طه عبــــد |محمد ص هندستـــ بــــور سعيد

|4o696 لمنعم محمود|رس سيد عبــــد |ف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

248655 لكوم|لسيد فتـــىح |ر |من ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

833oo6 وس|ندر|فظ |ندرو وغريس ح| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

826867 لصغي |لرحمن منصور سيد |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|3469o رق سيد جوده|در ط|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

367292 بــــ|هدى سمي  محمود خط |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

92379o ى|م د عزيز |عطيه عي| رتـــي  ج|بــــ سوه|د|

44|847 بــــوزيد|لرحمن |عيل عبــــد |سم|منى محمد  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

329429 ى سعيد |ي هيم عمر|ير|لسيد |سمي  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

3389o4 حمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|هر |زينبــــ م |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

5|5|9o بــــ|ن غر|لسيد فتـــىح شعبــــ|نهلتـــ  بــــ دمنهور|د|

85o886 جي عىلي|لكريم ض|ء عبــــد|ول ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

64o|2o ف محمد عبــــد |عىلي حمد|لمنعم |ء أرسر زيق|لزق|بــــ |د|

837|o3 ء ثــــروتـــ فهىمي حسن|ل| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

4o|329 لرحيم محمود|سحر يحن  سعد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

252o83 ي|ر
لجرف|لرسول محمد |وجيه عبــــد | ئى شمون|نوعيتـــ 

8||228 ء يىحي رشدي مرىسي|حسن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

85595| د محمد محمود محمد|جه عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

35676| هلل سليم|هلل عفيفى عبــــد|منيتـــ عبــــد| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

333524 |رص محمد رض|محمد ن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

44|636 م|هيم حسن عز|بــــر|ء مدحتـــ |دع لشيخ|علوم كفر 
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|32427 لودود محمد|طف عبــــد |ء ع|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8885|8 ي
ن عىل |ن رمض|محمد تـــعى سيوط|تـــربــــيتـــ 

444477 وى|ر مصطفى شه|لغف|ر عبــــد |من لشيخ|ره كفر |تـــج

889473 ل جيد |ئيل كم|شنوده ميخ سيوط|صيدلتـــ 

6|8|3o هيم حفيله|بــــر|ر يوسف |من ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

695o33 لح|حمد محمود محمد يوسف ص| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4455o3 هيم|بــــر|لسعيد |هيم |بــــر|ضىح سعيد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o7276 طف محمد محمد محمد|حمد ع| |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

883777 هيم |بــــر|هر |لظ|دل عبــــد|محمود ع ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|5ooo9 هيم محمد|بــــر|م |محمد عص هره|لق|حقوق 

5343|6 يد|م مصطفى محمد ز|سل| |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

869|o8 سوزي جرجس لويس نظي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83o9o3 ي محمد ذىكي فهىمي
بــــشر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2846|o هيم|بــــر|رق محمد |م ط|مر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|6|27 ى|مسعد | محمد رض لعشر زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9|7623 لس فرنسيس ج لربــــ قلتـــه |د |كي  ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

23697o لحفيظ|حمد عبــــد|محمد | دين هره|لق|حقوق 

847|78 حمد|ح محمد |محمد صل ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

|9578 هيم محجوبــــ|بــــر|محمود سعد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

24o|76 ن|نيس سمع|ئى |دى ه|ش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

682o7 هلل|ن عبــــد|كريمه مجدى رمض لفيوم|نوعيتـــ 

82|o|9 حمد|لعظيم |حمد سيد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

8|253o ده موريس نجيبــــ زىكي|غ دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

523855 ده مبــــروك|حمد حنفى حم|لدين |نور  سكندريه|ل|هندستـــ 

2|437 ي|ر
م خليل خليل|لح هم|ص| ئى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

78o6|5 لحميد|لعزيز عبــــد |لسيد عبــــد |م |نس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|5|o8| ل غنيم غنيم|جم| نور لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|32358 يمن بــــخيتـــ عيس| |ر|كل ى شمس|تـــج ره عي 

253|63 ف عبــــد|ئى |م| فع|لش|ر |لغف|رسر هره|لق|صيدله 
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342|o7  حسن غيط|منتـــ 
ى
ي شوق س|هلل محن  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

43o235 لسيد أبــــو زيد|لدين |ء |يتـــ عل| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

477298 يمن سعد مبــــروك حسن|لدين |سيف  سكندريه|ل|ره |تـــج

28224| ر|لجز|هلل |ح عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8832|| ء محمد حفىطى محمد |شيم سيوط|بــــ |د|

|27875 هلل محمد محمد موىسي|منتـــ  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

487559 لحميد مصطفى|حسن مصطفى عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|9625 در|لق|حمد عبــــد|لد |ندي خ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o8o|| لرحمن|م حسن عىل عبــــد|ردينه هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4o||9 وق  ى عبــــد |بــــو |حمد |رسر ل|لع|لعني  ن|بــــ حلو|د|

75o463 لرحيم محمد|مد خلف عبــــد |محمد ح ره بــــور سعيد|تـــج

427844 لكوم|هيم |بــــر|هيم عون |بــــر|ء |سم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

2925o عمرو محمد وهبــــى محمد وهبــــى ن|علوم حلو

78354| بــــ محمد|طف دي|حمد ع| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o7336 ن|جد سعد عثــــم|ر م|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o79|2 ج |لبــــلتـــ|ل حسن محمد |كم| رش لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|384o5 ن|مه سعيد رمض|س| |هند|ش ى شمس|د| بــــ عي 

482644 م|م|ندى سمي  محمد محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

92o6|9 ى |لسيد فهىم |بــــ |رح مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

8772oo ي|ر
تـــه  |ن شح|طف عجبــــ|ع| ئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

42|328 لقصبــــى|هيم |بــــر|نىح  حسن | لشيخ|بــــ كفر |د|

679587 مه محمد|ج سل|محمد مؤمن فر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

76|763 عيل|سم|لسيد عىل | |دين مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

7o446| حد|لو|لسيد عىل محمود عبــــد |موده محمود  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4ooo|8 لروؤف|ح عبــــد |لفتـــ|بــــ عبــــد |يه|ندى  سكندريه|ل|بــــ |د|

26o||4 هلل|ح خلف |لفتـــ|رس عبــــد|بــــ ي|رح |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

5|o963 حمد فهيم محمود فهيم كرشه| |حقوق طنط

|35944 سيمون رأفتـــ فريد معوض ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

882368 ىط  |لع|طف محمد عبــــد|ء ع|حسن سيوط|تـــربــــيتـــ 

82925| دي|حمد خلف معبــــدعبــــ| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى
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32o342 وى|ل حمز|لع|ء مصطفى حسن عبــــد|ول لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

438|o حمد فرغىل|سلىم عصمتـــ  ى شمس علوم عي 

7||365 لبــــسيوئى|ن |ن سليم|محمود سليم| مه لمنصوره|بــــ |د|

|35738 للطيف بــــخيتـــ|رص عبــــد |ن ن|نوره ى شمس|د| بــــ عي 

696779 ن|حمد سليم|هلل |محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

833|64 هيم محمد|بــــر|عمر فوزي  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

359776 ل|ى غبــــري|يفون ممدوح بــــش| ى شمس  تـــمريض عي 

676978 حمد|حمد محمد |محمد  لمنصوره|حقوق 

4o96|9 ع|لرف|حمد عىل |جر |ه |ره طنط|تـــج

475|6| لسعيد عىل محمد|ع |حمد رف| سكندريه|ل|علوم 

|57o78 حمد|لعزيز |سلىم محمد عبــــد  ى شمس| لسن عي 

924943 د فلتـــس |رفعتـــ فؤ| مي  ج|ره سوه|تـــج

6376|o تـــ|هلل بــــرك|عيل عبــــد |سم| |هند|ش زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

684364 لرخ|حمد |يمنى بــــكر  لمنصوره|ره |تـــج

4o27|3 رق مرزوق شبــــل محمد|ن ط|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8587o5 لكريم|سط عبــــد|لبــــ|ح عبــــد| ء صل|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

284952 سم|م سيد محمد محمد ق|حس |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

829634 بــــوبــــكر|للطيف |حمد عبــــد|محمد  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

5o6886 سم  ممبــــى|آيه حمدى ممبــــى ق سكندريه|ل|بــــ |د|

849655 عيل مرزوق|سم|نسمه محمود  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

26oo9o لد محمد يوسف|سندس خ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

227688 مل محمد|منيه سعد ك| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|78678 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|26443 لمجد|بــــو |م طه سيد |حس ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

442332 لحلو|حمد محمد |مصطفى محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

4o53|5 ى|محمد محروس محمد  حمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68o629 لعزيز|لسيد عىل عبــــد |لحسينى |ء |سم| ى شمس طبــــ عي 

262839 ي|حمد محمد محمد عزتـــ | ر|لىح  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4463o7 لمعبــــود|ىطي عبــــد|لع|هلل ممدوح عبــــد|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

896|97 وق خ لكريم  |لسيد عبــــد|لد |رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 4523 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4|38|o مر|در ع|لق|لعظيم عبــــد |محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5|96|| لصيفى|صبــــرى أحمد طلبــــه | مه سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

26o56| يه عيد عىل قرقوش| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8o596o بــــوزيد حسن|محمد مخيمر  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

363275 ح|لفتـــ|يوسف عيد يوسف عبــــد سيه|نوعيتـــ عبــــ

3834o ى محمد|عل ء شكرى حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4oo644 ن يوسف محمود محمد|يم| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

445879 م حبــــسر حسن جبــــر|محمود حس سكندريه|ل|بــــ |د|

|346|2 لعليم حسن|رق عبــــد |كريم ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

86225o ى رمض|ي حمد طه|ن |سمي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|76566 در يعقوبــــ|لق|حمد محمد عبــــد |ره |س ن|بــــ حلو|د|

848354 ي|ء بــــل|لزهر|
ى مصطفى ل حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

8|5996 هيم|بــــر| |لي حن|فرحه غ ي|بــــ |د|
|لمنى

8755o3 حمد محمد |ل |حمد جم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

272|26 ن محمد|رف سليم|حمد ع|م |حس ن|حقوق حلو

4o7288 ن مكرم|ل لطفى مصطفى محمد عثــــم|س سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

646875 لسيد عيد|لكريم |ل عبــــد |ن جم|نوره ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

566|3 د|لجو|حمد عبــــد|محمد ربــــيع  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3659o8 ن|لسيد رمض|ء يحن  محمود |عل دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

835958 سلىمي عىلي سيد محمد سيوط|عه |زر

8o557 حمد| |لعل|بــــو|لد محمد |طه خ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

853878 ي|حمد صل|هند 
ح محمد حسنى ي|معهد 

تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

|229|9 مد|ن مصطفى محمد ح|بــــن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

356354 حد|لو|لنبــــي محمد عبــــد|محمد عبــــد زيق|لزق|حقوق 

323462 لمقصود شلبــــى|دل عبــــد|عمر ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76546o رتـــ|لسيد مصطفى عم|لسيد محمد |مؤمن  طبــــ بــــورسعيد

74o58 د|هدى محمد حميده مر لفيوم|نوعيتـــ 

|8o|o يف جودتـــ عبــــد لرحمن|عمر رسر هره|لق|ره |تـــج

262|68 لم|ء محمد س|محمد عل ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

65962 حمد|ن |حمد نرص رمض| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى
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5o5343 ى عىل عىل حسن عىل حسي  سكندريه|ل|صيدله 

622899 ف سميح عبــــد |يدى |ه ن|لحميد عن|رسر ط|معتـــ دمي|علوم ج

483452 وى|لشن|هيم |رق إبــــر|رحمه ط لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6323|o لمهدى|لسيد عيد |حمد |ن |ريم|ن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

352685 عيل|سم|زن مصطفى فتـــىح |م ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

58949 رغده محمد سيد فرغىلي تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6433o7 عيل|سم|لسيد محمد |سلىم  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|8376 ع|لسبــــ|دل محمود محمد يشى |ع ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

764934 حمد عوض|لسيد |مروه محمد  هندستـــ بــــور سعيد

226967 حمد|حمد محمد |حسن عىل  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

322856 م|لسل|رحمتـــ محمود سيد عبــــد ن|حقوق حلو

2|2272 لنبــــى جودتـــ|حمد محمد عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

577oo د معوض عيد|لجو|ده عبــــد |حم ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

4822o9 لمنعم عىل|مصطفى محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77|599 حمد محمد|ء بــــشي  |هد| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

5o489| ى ل|ل سوري|سمي  صبــــىح غبــــري| يوستـــي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

767|88 لك|لم|ن عبــــد |هيم سليم|بــــر|ن |د سليم|عم عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

|4278o لغنى محمد|مريم محمد عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

266863 لرحيم|م محمود عبــــد|هلل وس|يه | لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

454|5 ي |
ىط|لع|حمد عبــــد |حمد حسنى هره|لق|عه |زر

26o554 ى محمد |ي لسيد محمد|سمي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o6936 لرحمن|هلل عبــــد |عمر محمد عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

||759o هيم|بــــر|رص وهبــــه |محمد ن ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5o9532 ن|لحليم محمد عقيلتـــ زيد|م عبــــد |م س|سل| |حقوق طنط

687885 ى|بــــو |هبــــه عطيه عنتـــر  لعني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|744|4 لسيد جوده|ح |لفتـــ|محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4845|6 لطويل|حمد |هيم بــــيومي |بــــر|طف |حمد ع| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4||o56 م|لفتـــوح سل|بــــو |ل |جم| عل |تـــربــــيتـــ طنط

764895 ى |ن محمد محمود |نور ف|لصو|مي  ره بــــور سعيد|تـــج

4||459 لدين محمد حيدر|د|محمد عم |ره طنط|تـــج
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4o9472 حد|لو|ن محمد عبــــد |أنس رمض |بــــ طنط|د|

852652 ي ي
ي عبــــد|مصطفى هر|لظ|رس محمد خي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

5|4||4 س عيسوى حبــــيبــــتـــ|ر عىل عبــــ|مي سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

262384 حمد بــــيوم عبــــدربــــه|محمود  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

||5438 عيل|سم|دق |سلىم سمي  ص دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

355|58 حمد|لمعز |بــــ عبــــد|يه|يتـــ | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

832287 حمد عوض|شىمي |له|حمد محمد | دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

2527o| لبــــمبــــى|يمن نجيبــــ |جر |ه |بــــ طنط|د|

446437 ى مرع عبــــد |أحمد عبــــد  ل|لع|لرحمن يسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

272824 ى|سم|  حسي 
ء محمد مصطفى ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

288o76 ر رسجيوس|حبــــسر مق| بــــول ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6|8o6 ى عرف|رتـــ عرف|س تـــ|تـــ حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

773565  |لبــــ|لدين عبــــد |ح |صل| ند
ى
م|م|ق وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

862|88 لد حسن بــــدوي|حمد خ| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

|424|| حمد عزتـــ|نىح  عزتـــ محمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

445363 س عزتـــ عىل عزبــــ|محمد عبــــ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

33o946 م|م|لعزيز |لد عبــــد|محمد خ |ره بــــنه|تـــج

883|57 بــــ |لوه|ن عبــــد|بــــ علو|لوه|مصطفى عبــــد ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

432859 لمشد|لمحمدى |د |لجو|م وليد عبــــد  |بــــ طنط|د|

3|7324 هيم|بــــر|لرحمن |متـــ عبــــد|س|كريم  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

649459 هيم حسن|بــــر|ل حسن |حسن جم لمنصوره|حقوق 

9|494o |  لدين حلىم حن|م |نوبــــ عص|بــــ| سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

7277o ن محمد مطلوبــــ|ء رمض|ل| لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

786928  محمد عبــــد ربــــه|لبــــ|محمود عبــــد | مه
ى
ق ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

8o6348 ي
هلل|سحق رزق |طف |ن ع|فيفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

6|6235 لسعود|بــــو |لسيد |يوسف محمد  ط|بــــ دمي|د|

|296o4 مني  شكرى مسيحتـــ| بــــول عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

84|8o5 ي عويس حج|عمر حج ي|ج  ج  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4o27|8 ى محمود محمد |ي ن|لسيد شعبــــ|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

776833 صف|لق طه ن|لخ|محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 4526 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

785o7| بــــ|هيم دي|بــــر|زينبــــ محمد  زيق|لزق|حقوق 

9oo855 ؤس نخله |يرينى صفوتـــ فلتـــ| ج|هندستـــ سوه

645757 لمنصف عرص|خلود محمد عبــــد  هره|لق|ر |ثــــ|

7o7982 لفتـــوح|بــــو |هيم |بــــر|لفتـــوح |بــــو |د |ي| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

83o645 ي
ى |بــــنى دور يوسف زىكي|مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4389|9 للطيف|هيم عبــــد |بــــر|دل فوزى |يىح ع |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

68||oo حمد محسن حلىم حسن محمد| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

48875 حمد|ح عمر |لفتـــ|ندى عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

67545| حمد شومتـــ|عىل محمود | نه صيدلتـــ بــــورسعيد

|7o523 حمد|هيم |بــــر|حمد محمد |محمد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

|54524 لمتـــبــــول|دق |لحميد ص|محمود عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7|7962 ز|لقز|لسعيد رجبــــ |يىح |لجر|ء |رس| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

7|248o د|لجليل حم|لخرصى عبــــد |رص |حمد ن| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34962 د|حمد عو|محمد عمرو  ى شمس|تـــج ره عي 

256598 ف عبــــد وق رسر لجيد حسن|رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

27722| ى |ي ن|لسيد ري|حمد محمد |سمي  شمون|نوعيتـــ 

675758 تـــ محمد|لشح|حمد محمد |محمد  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

6474|5 ى محمد حس|حليمه حس ى|ني  ني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o2354 ي عبــــد
ي محمد حسنى

لمجيد|حسنى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

4o952o لننى|هيم |لسيد إبــــر|أحمد حسن  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

7o6946 هيم|بــــر|لسيد محمد محمود |م |ريه لمنصوره|صيدله 

4669| بــــر عطيتـــ محمد|كريم ص سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9o62|| وي |ن ص|حمد نرص شعبــــ| ج|حقوق سوه

267722 ل|حمد هل|لدين |م |م حس|حس تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

3|9||5 ى| رين|م سعد فهىم حني  ى شمس| لسن عي 

||6|43 ى لقوشتـــ|بــــ |لوه|بــــ عبــــد |لوه|يمنى عبــــد  مي  هره|لق|علوم 

888592 م |حمد هم|ميمه درويش | سيوط|طبــــ 

536926 لسعيد|حمد |دل حسن |محمد ع ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|3353| جرجس شهدى زهرى حكيم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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49236| وى|عىل محمد عىل حسن قن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

857723 يه محمد حسن محمود| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

459977 يوسف محمد ربــــيع يوسف سعد لشيخ|بــــ كفر |د|

764555 ك|لمل|عبــــد | مل حن|ك| ل حن|كم ره بــــور سعيد|تـــج

356377 ي|لجن|حمد وجيه فرج حسن |
ينى |تـــمريض بــــنه

5o9|9o ود|هر حسن عىل د|محمد ط سكندريه|ل|طبــــ 

59625 ق حسن|حمد سبــــ|ندى  علوم بــــنى سويف

8|977| ى عبــــد للطيف محمد|لميس حسني  ي|علوم 
|لمنى

6o5363 لم|لسيد محمد محمود س|ندى  لمنصوره|بــــ |د|

87|5o6 حمد حمود محمد|ر |من دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

2962|7  محمد|بــــر|ن |نوره
ى
هيم شوق ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

354336 لد محمد عىل|رتـــ خ|س ى شمس|تـــج ره عي 

492237 ل|لرج|للطيف |لعزيز عبــــد|رس عبــــد|ن ي|مرو دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

7o5587 لجندى|حمد عىل |لد محمد |دى خ|ه ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

3|54o6 متـــ|لد محمد سل|تـــفى خ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8967|5 لنعيم  |بــــخيتـــ جرس عبــــد| مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

28o268  
ى
حمد محمد|م شوق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|528|7 |لعل|بــــو |حمد |نشوى محسن  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

426||| تـــ محمد فتـــىح تـــوفيق | حمد|مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

284228 ن سعيد|مريم جوزيف عجبــــ ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

|2272| عمرو محمود محمد محمود ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

663o4 عيل محمد|سم|ن |محمود رمض لفيوم|هندستـــ 

62295| مه ربــــيع محمود محمد موىس|س| ط|هندستـــ دمي

35445| لحليم|ح بــــدرعبــــد|لفتـــ|جر بــــدر عبــــد|ه ى شمس|د| بــــ عي 

|4442 ل|محمد مدحتـــ محمد محمد هل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|2|624 تـــ|هيم خليل بــــرك|بــــر|بــــ |يه|كريم  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|4|54| لبــــديع عطيتـــ|د عطيه عبــــد |جه ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8o4922 ي عبــــد|سوسن 
حمد|لعليم |لحسينى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

|45695 ى| حمد وفيق فتـــىح حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

23|629 د|لجو|لحميد عبــــد|ل عبــــد|حمد جم| ن|ره ج حلو|فنون جميله عم
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8229o4 محمد مسعد محمد مسعد ي|عه |زر
|لمنى

5|6743 هيم سليم|بــــر|هدى خميس  طبــــ بــــيطرى دمنهور

5|7395  محمد عمرو|ن محمد حص|يم|
ى
ق سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

6o9885 صل|صل و|لسيد و|ء |أسم |بــــ طنط|د|

238468 سعيد محمد عبــــده محمد| سم ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

759654 لمتـــول عىلي|د مصطفى |سع لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

897772 ل فهىم محمد |مرفتـــ جم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

86368o ء طلعتـــ صبــــري محمد|شيم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6|6o9 هيم مرىس|بــــر|عمر محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

237o62 شم محمود|ء مسعد ه|ل| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

8|o8o| ى نصىحي نعيم سليم ن|نيفي  ره بــــنى سويف|تـــج

|8|98 ضل|روق محمد ف|لد ف|عمر خ هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

769285 د|محمد عطيه ربــــيع حم نوعيتـــ بــــور سعيد

7|546 بــــ|لبــــ|لسيد فتـــح |حمد حمدى | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

82o|42 ي|لبــــ|ء مشهور فولي عبــــد|رس|
ى
ق ي|بــــ |د|

|لمنى

649443 حمد مصطفى|لسيد |حمد حسن | ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

48o786 يز محمدين أحمد عىل|ء ف|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o5o52 ه حسن  ود|حمد عىل د|ني  |تـــربــــيتـــ طنط

265536 ن|لحميد بــــرع سليم|محمد مجدى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

279o5 رق لطفى حنفى|سلىم ط ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

783985 لرحمن|حمد عبــــد|هيم |بــــر|حمد | س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

5262o6 ن أحمد سعيد محمد عىل|مرو |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

776499 ى سليم|ي ن|ن محمد سليم|سمي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|25692 حمد|مد |ء ح|ء ول|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

93oo6 حمد|حمد |هدير محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

493687 يف|أحمد كم ل أحمد عىل رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

9|8996 حمد مجىل |ء عىل |سم| سيوط|تـــمريض 

75|88o د محمود حموده محمد حمودتـــ|زي تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

62666| لدين|بــــر سعد |ء صبــــرى ص|رس| زيق|لزق|بــــ |د|
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9o2473 حمد محمد رفعتـــ |كريم  ج|حقوق سوه

|63745 مه طه محمد مرىس|س|عمر  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

86367| ي|لقمص|بــــو|خلود 
ن محمود حفنى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

54788 لحميد محمد|يتـــ ممدوح عبــــد | ره بــــنى سويف|تـــج

4o7o89 ن|لسم| |لوف|بــــو |تـــ |لشح| |ثــــري سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o9o56 ج |لبــــلتـــ|هيم |بــــر|لسيد |ء |رس| لمنصوره|عه |زر

4|5|9| ى جم ل|لخل|حمد محمد |لدين |ل |نرمي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

36||46 هلل|بــــر محمد عبــــد|محمد ص |حقوق بــــنه

77836o لعليم زىك|سهر صبــــىح عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o3|o8 ك |لمل|رق فكرى عبــــد|نىح  ط| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

25|872 هيم بــــلح|بــــر|شم |رس ه|ف ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

764776 ن|لسيد حس|ئل مصطفى |ء و|ل| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

777o9| لمقصود |ل عبــــد |رص جم|لن|حمد عبــــد |
دى|له|عبــــد

ى شمس طبــــ عي 

622o93 فع|لش|لعزيز رزق |ندى طه عبــــد ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

25462o  |محمد ص
ى
لعزيز|لسيد عبــــد|ق تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

78267o ى|رو ء موىس محمد موىس حسي  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

26|922 ى سلوم|محمد  ف محمد أمي  رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

49963o ن|تـــه سكر|لحميد شح|رق عبــــد |ء ط|ل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4o95|o لدقلتـــ|محمد مصطفى محمد محمد  |ره طنط|تـــج

47772| رق سعيد محمد عيسي|زينتـــ ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

638o86 شتـــ|ح عك|لفتـــ|بــــسنتـــ ممدوح عبــــد  ى شمس| لسن عي 

679526 ى |ر عبــــد |محمد مختـــ لسيد|لعزيز حسي  لمنصوره|هندستـــ 

35958| متـــ|د عدل سل|سيمون ميل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8o4257 ف عبــــد|ندي  لمجيد عىلي|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82|528 ي|لمسيح ه|عبــــد
ي فتـــىحي فنى

ر|ئى ي|بــــ |د|
|لمنى

3326oo ى  روق محمد مدكور|لسيد ف|نرمي  |نوعيتـــ بــــنه

233o|3 ى|ئى عبــــد|ئشه ه|ع لمجيد عبــــده حسني  ن|بــــ حلو|د|

7754o2 ح|لفتـــ|محمود مجدى محمود عبــــد زيق|لزق|حقوق 

268o26 بــــر محمد محفوظ|نور ج لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

6|9623 ي |أحمد 
بــــينى ي فرج عبــــد|لشر

بــــينى د|لجو|لشر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي
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5286|6 ز|لقز|لمول |ل محمد فهىم عبــــد |أحمد بــــل ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

|74365 هلل|لعزيز عبــــد |ن عبــــد |د رمض|زي ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

89|83o ن عىلي |لبــــنى ظريف سليم سيوط|ره |تـــج

9248|5 ل |لع|بــــدر عىل عىل عبــــد ج|بــــ سوه|د|

||79|8 هم سيف|يمن ف|يوسف  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

7o|276 لحليم سعيد بــــكر|لدين عبــــد |م |مح حس|س |د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 
ضتـــ|ري/لسويس

864272 لعزيز|ن محمد يوسف عبــــد|نوره |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

342689 ي |ء ع|رس|
حمد مصطفى|طف مصطفى |بــــنه| هندستـــ شبــــر

23|253 لدين فهيم|ل |محمد سيد جم ى شمس|د| بــــ عي 

6|88|o ج |هيم |بــــر|عوض | عل لخرصى ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

45294 ى|ل سيد كم|كم ل يسي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

236637 لدين يسن سيد محمد|ء مىح |رس| هره|لق|بــــ |د|

6||76 لحميد|مل عبــــد |عىل محمود ك ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

39645 ن|حمد زهر|هيم |بــــر|محمد مني  حلىم  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

277774 لمعرف|لعزيز |حمد عبــــد|محمد  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

35o948 لمؤمن|حمد محمد عبــــد|عمر  |بــــ بــــنه|د|

|9443 لحفيظ|بــــر عبــــد |دى سمي  ص|ه لفيوم|حقوق 

329577 لحق بــــيوم غريز|ئى عبــــد|ن ه|رو |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

354o88 مد محمود|رص ح|لن|رقيتـــ عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

49|4o7 هلل|بــــ |سهي  محسوبــــ وحيد ج سكندريه|ل|حقوق 

569o2 حمد|ن |رضو| ء رض|سم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

228|77 لديبــــ|لسيد |ء محمد محمد |لق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

435644 حمد خليفه|أحمد حمدى لطفى  سكندريه|ل|حقوق 

3548o5 لرءوف لبــــيبــــ|تـــفى نبــــيل عبــــد كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

496479 لحميد|مه محمد صبــــرى عبــــد|س|سهيله  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9|595o حمد مصطفى سيد محمد | ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

84||8o هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|محمد  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

7|65|8 مد عىل محمد نوفل|جر ح|ه لمنصوره|حقوق 
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546758 وي|لسعد|لسيد |ن |يحن  شعبــــ ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

|393o3 حمد|حمد حسن |ء |لىمي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|9437 م|لسل|هيم عبــــد |بــــر|ن |تـــه رمض|شح| عل ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

76386| وى|لبــــحر|حمد زغلول سعد زغلول محمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o645o لمرغىل مصطفى خرصى|محمود محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|55|94 ى محمد عىل|لن|ل عبــــد |ء جم|سم| رص حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|73578 لـفضـل طــه|بــــو|ح |حمد صل| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

7|o4|5 ف|زينبــــ حسن يوسف  لحسينى رسر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

225292 ين خ بــــورسيع|ن |لد رمض|شي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

2|9393 حمد سيد|ء محمد |سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

84968o لعزيز محمد|رق عبــــد|ء ط|سم| لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

755o9 للطيف جنيدى|د عبــــد |عمرو حم ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

264645 حمد محمد دغيدى|بــــسنتـــ محمود  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

246o6| لفضل|بــــو|لدين |طف مىح |حمد ع| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3482oo لسميع خليل|طمتـــ مصطفى عبــــد|ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

849772 هلل محمد|ن عىلي عبــــد|فن| لجديد|دي |لو|طبــــ بــــيطرى فرع 

8o8547 د محمد|رص فؤ|لن|محمد عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

782|o4 حمد سعد|محمد محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

7596o| ن بــــخيتـــ|م سليم|لسل|ن عبــــد |نوره زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4649o4 ن|رس رجبــــ عىل سليم|حمد ي| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

762535 حمد|ل |لع|لعربــــى صديق عبــــد |عمر  ره بــــور سعيد|تـــج

685729 ي|ر
د|لمحمدى ج|ر |لستـــ|عبــــد | ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

356835 لعظيم|يىح عبــــد| ن زكري|نوره |بــــ بــــنه|د|

87877o هيم محمود محمد  |بــــر|لدين |نور  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

65285 مل|ل سيد ك|محمد جم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

373925 لعزيز محمد قطبــــ بــــلبــــول|مل محمد عبــــد| |نوعيتـــ بــــنه

272|65 لم|ء محمد عفيفى س|رس| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|5488 حمد محمد|رق |مهره ط ن|تـــربــــيتـــ حلو

4o|677 زن يحن  منصور نرص|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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|4|972 ف يعقوبــــ شنودتـــ|بــــيشوى  رسر ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

75o69o حمد شبــــل عىل عىل|هلل |منه  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

43oo98 شوح|ل|محمد محمود | رن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

35|87 ن عيد محمد|مريم شعبــــ هره|لق|ره |تـــج

7625oo د|وى مر|لحميد صديق ر|محمد عبــــد  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|4453 لبــــرئى|لرحيم |د عبــــد |آيه نجيبــــ رش |ن طنط|سن|طبــــ 

6|o3|3 رق محمد حسن|ن ط|يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o7397 ى محمد عبــــد لصمد محمد|حسي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

|232|2 حمد محمود|م |لسل|عبــــد | دين ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|59285 ج|زم سيد حفنى حج|ح لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

9o99o4 بــــوزيد نمر  |م |د بــــس|زي ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

27o54| يف جم حمد عيس|مد |ل ح|رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

777|94 ن|هيم سليم|بــــر|لحفيظ |د عبــــد |ء عم|دع زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

436686 وى|لص|لم عىل |ن محمد س|رو لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

5258o وق  ف فتـــىح تـــوفيق|رسر رسر معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

488o|8 هيم|بــــر|شم |لسيد ه|شم |لدين ه|نور  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|36436 ى عىل|مصطفى محمد ل شي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

3|69|4 ي عىلي عبــــد| دين
لرحيم|مصطفى ى شمس|د| بــــ عي 

|2o|56 سيىل|د بــــ|ميل فؤ| |ن|سلف ى شمس|د| بــــ عي 

|6297o ى |يمنى ممدوح  عيل|سم|مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

272o3o هيم|بــــو إبــــر|حمد محمد |ل |يه جم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8|6753 ي عو|د ن|جه هيم|بــــر|د |ج  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4988o4 يىل|طف محمود |رق محمد ع|ن ط|نوره ى ليى ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

7||26o ى |ي ف سعد محمد عطيتـــ|سمي  رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8|7577 ى ك|لمل|صفوتـــ عطيه عبــــد| مي  ي|لسن |
|لمنى

6398|3 لسيد محمد جمعه عبــــدربــــه|ء |ل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

687|29 ي
ى
ض|محمد عىل محمد عبــــدربــــه ق لمنصوره|هندستـــ 

2843|7 ل|لش|ح |لسيد محمد صل|بــــ |رح هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o397| م|ن عىل محمد عىل عز|نوره لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

346225 لدين صبــــرى|يوسف محمد نجم  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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224o|7  |يه |
ى
بــــوضيف|حمد شوق ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع

تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

62|45o ى بــــشيتـــ|لسيد |زم |محمد ح مي  ط|حقوق دمي

62|368 ح|لفتـــ|مر عىل محمد عبــــد |ء ع|دع صيدلتـــ بــــورسعيد

432767 ر|لنج|رس |لح|هيم |بــــر|حبــــيبــــه  |بــــ طنط|د|

546|4 هيم خليل|بــــر|محمد | لي|د تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

39||6 يك|حبــــيبــــه فتـــىح سعيد شبــــ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

54o445 ف عبــــده دغش |نسيه |بــــ |لسق|رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5o5556 ن|للطيف ري|طف محمود عبــــد|كريم ع ج|بــــ سوه|د|

832|4o زي فخري|جح مغ|رك ن|مبــــ ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

63o693 ر|د عىل نو|لجو|بــــ عطيه عبــــد |يه|لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o385o ى |رق |م ط|سل| شم|حمد ه|مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

898953 حمد محمود |ء |طمه عل|ف ج|تـــربــــيتـــ سوه

822585 لبــــ محمود|بــــوط|ن بــــرعي |يم| ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

7oo24o لسيد عيس|ىط |لع|م عبــــد |ن س|يم| لمنصوره|حقوق 

4o973 لصمد يوسف|ره محمد يوسف عبــــد |س ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

32259| ي
هيم عىل حسن|بــــر|لدين |ء |مريم ضى ى شمس|د| بــــ عي 

685877 ي|جمعه محمد سليم | رن لعجي  لمنصوره|هندستـــ 

645682 ش|لفر|لملك |للطيف عبــــد|لسيد عبــــد|تـــم |ح |بــــ طنط|د|

92|942 حمد |ئشه محمد محمود |ع تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

9oo5| هلل|لد محمد حسن عبــــد |رحمتـــ خ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4|793o م|لمقصود عل|هيم عبــــد|بــــر|ن |رو لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

632|44 ه عبــــد| لمطلبــــ|لعزيز عبــــد|هلل عبــــد|مي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

78o727 لم|لجليل منصور س|حمد عبــــد |ر |من ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

453292 لسكرى|عىل محمد عىل محمود  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

544326 ن كريم|بــــر قنديل سليم|ن ص|يم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

27258 لكريم|لكريم سيد عبــــد |ء عبــــد |هن تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

636369 |أحمد عىل | محمد رض
ى
لمنوق ي صىح 

زيق|لزق|معهد فنى

425795 ف محمد حسن |رحمه  لجندى|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

4o|55 ن مبــــروك بــــدوي|ن رمض|نوره ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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43o58 حمد حميده|طمه محمد |ف ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

844868 ي عبــــد
عيل|سم|هلل |سهيله مصطفى سيوط|حقوق 

329899 لسيد عىل عفيفى عيد|حمد |سمر  |ره بــــنه|تـــج

627448 دي عطيتـــ عطيتـــ|له|م |آيتـــ عص زيق|لزق|بــــ |د|

32|869 |لوف|بــــو|لسيد |بــــدين |نىح  ع| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

65o76 ىط|لع|محمود محمد بــــيوم عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o6|54 لدين|ل |حمد كم|هيم |بــــر|حمد |يه | سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

878788 لمحسن محمد |محمد عبــــد| مه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7|357 سم|لد خليفه ق|عمر خ لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

526254 يف كم نوبــــي|ل |يوسف رسر لشر لمنصوره|حقوق 

755433 ن محمد حسن|ن شعبــــ|يم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

6o6o|| محمد مصطفى عطيتـــ وحش لمنصوره|ره |تـــج

362o|9 هلل|بــــوعبــــد|لسيد |مؤمن رزق محمد  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

75493| هيم حسن|بــــر|ده محمود |مي عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|4387 م|حمد سيد محمد عل|محمد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

6|8829 حمد جوهر|ندى بــــكر  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|74524 بــــسنتـــ محمد محمود محمد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

326643 هيم|بــــر|هيم |بــــر|سلىم محمد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

76287| لمرصى|لدين محمد عىل |م |محمد حس ى شمس| لسن عي 

33|o78 حمد محمد|ء عزوز |هن ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o7226 ي|ر
هيم حسن عىل حسن|بــــر| |ئى لمنصوره|بــــ |د|

4859o2 ن|لسيد محمد سليم|لدين |بــــسنتـــ محمد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7835|3 لرحمن|زم فتـــىح محمد عبــــد|محمد ح زيق|لزق|ره |تـــج

836725 حمد|لطيبــــ حسن عىلي | ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

326542 زق|لر|زق محمد عبــــد|لر|ء عبــــد|سم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

492o3 م عبــــده مبــــروك عبــــده|بــــتـــس| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7|5756 لمنىح |ل |لجم|ئ  |ن محمد بــــه|نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

25373 ى مكرم تـــوفيق غيىط| يوستـــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

486679 ىط محمد|لع|حمد عبــــد|لسيد |هلل |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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27||43 مه|هلل محمد عىل محمد سل|منه  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

46596| ر|لنج|لغنى |هر عبــــد|حمد م| ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

2|69|7 ه مصيلىح| ن مصطفى زكري|مي  ى شمس طبــــ عي 

2|3o9o ى عم|بــــ محمد عبــــد|هيتـــ|م ره|لعظيم حسي  ى شمس هندستـــ عي 

32376| ى عبــــد لشيخ|ح |لفتـــ|مريم حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

29499 حمد|لمنعم محمد |ن محمد عبــــد |مرو كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

687893 لمجيد|لحميد عبــــد |ح عبــــد |لقد|هيم |بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85542o للطيف|زق رزق محمود عبــــد|لر|عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

777395 عيل|سم|لعربــــى |ء سعيد محمد |ل| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

8|93|  |لش|حمد عبــــد |د |سع
ى
حمد|ق ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

35o42o لجنيدي|لحميد |يمن محمد عبــــد|حمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

839o7| ي خ|م|
لفضل|بــــو|لد محمد |ئى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

343o98 ف مج|ن |يم| هد سويلم|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4377o لحميد محمود|دل عبــــد|ع| نور ج|ره سوه|تـــج

7|6o4o ن|حمد سليم|مد |حمد ح| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|4369 ف عىل جمعتـــ|ن |نوره رسر ى شمس هندستـــ عي 

773854 ر|لجز|لسيد |لسعيد حسن |م |محمد عص | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|32827 ي|ل محمد عىلي كيل|رحمه جم
ئى هره|لق|حقوق 

223967 لبــــر|حمد عبــــد |لمؤمن |لبــــر عبــــد|ندى عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

86|oo زق|لر|حمد حسنى عىل عبــــد|يوسف  لفيوم|حقوق 

279582 غ|لصبــــ|رص سعد |طمه ن|ف ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

48o888  ذىك|ف
ى
طمه محروس شوق سكندريه|ل|بــــ |د|

8|5754 ى ي جيد| يوستـــي  عزيز بــــشر ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

2639|| ف عبــــد|سلىم  ن|لعظيم يوسف عمر|رسر |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

634|37 د|لرحيم محمد محمد ج|ء عبــــد|عل زيق|لزق|ره |تـــج

856378 ى محمد كريم محمد حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

5247| حمد محمد|ر جمعتـــ |من بــــ بــــنى سويف|د|

226744 وس|تـــه تـــ|نبــــيل فرج شح ورصى ن|هندستـــ حلو

|3||o3 لرحمن|لعزيز عبــــد |يمن محمد عبــــد | لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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|33348 لغنى|لرشيد عبــــد |يمن محمود عبــــد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

56843 ى هلل|تـــه رزق |ن شح|لقس سمع| |مي  ره بــــنى سويف|تـــج

434398 لم|م س|لسل|مريم عىل عىل عبــــد  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

7oo943 رى مأمون فلوص|لبــــ|ء مأمون عبــــد |عل لمنصوره|طبــــ 

353235 لعزم|بــــو |هلل |لد عبــــد|حمد خ| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

62467 شه عبــــده|ء محمد عك|سم| لفيوم|لعلوم |ر |د

3646| لمجد|بــــو |لدين مصطفى عىل |ن نور |مرو هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|78959 حمد|لح سيد |م مصطفى محمد ص كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

333|28 حمد|لسيد محمود |طمتـــ |ف شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

257397 حمد عىل|هيم |بــــر|س |ين| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|6o||8 حمد|حسن محمد مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|4884 نه خلف عبــــدمريم جندي|دمي ي|بــــ |د|
|لمنى

8849|2 لمنعم محمد  |حمد محمد عبــــد| سيوط|ره |تـــج

48556| لعزيز علبــــه|ل محمود محمد محمود عبــــد|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|243|o سحق جرجس|سم |رك بــــ|م ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

227475 يف محمد |شه هيم|بــــر|بــــ رسر ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

|54475 لد محمد عمر|سيف خ هره|لق|ره |تـــج

766835 لشوربــــىح |حمد محمود حسنى محمود | ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

244252 دق|هيم ص|بــــر|دق |حمد ص| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

6|9269 شه|لرحمن عبــــده بــــ|لد عبــــد |حمد خ| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

32|3|2 زم حمدى عطيتـــ|م ح|حس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|38o6o تـــه فهىم محمد محمد|ء شح|عل ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9o38|7 حمد عمر |لكريم |حمد عبــــد| ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

483659 هلل|حمد عبــــد |لسيد |لحميد |عبــــد | ر|ي سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

676735 وى|لعشم|حمد مصطفى محمد عبــــده | لمنصوره|حقوق 

46o|4 ر|لف|لسميع فضل |ن عبــــد|ن رمض|نوره ن|بــــ حلو|د|

72o2| ى|رحمه ص لحميد|ر عبــــد |لح مي  لفيوم|بــــ |د|

4|9|47 وى|لىح هند|حمد فضلون محمد عبــــد | ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

329||3 ح|لفتـــ|ىط جودتـــ عبــــد|لع|ء عبــــد|رس| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

857939 بــــ سنوىسي|لوه|ن سيد عبــــد|يم| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

Wednesday, September 5, 2018 Page 4537 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

3o223 هيم محمد عىل|بــــر|فريده  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

28|855 لسميع|رق مصطفى عبــــد|حمد ط| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

7o458| لمنعم سيد محمد محمد حبــــيبــــ|محمد عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

446523 حمد|حمد مصطفى رجبــــ |لدين |م |حس سكندريه|ل|بــــ |د|

86736o دق|فتـــ فريد ص|دين ر|ن ن|سو|بــــ |د|

642682 حمد|حمد محمد محمود | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

295593 شد|ن ن|شد عري|دمون ن| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

829498 ي كم
ى|لخي  حس|ل عبــــد|مصطفى ني  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4||662 ي محمد |منه 
|لنج|بــــو |هلل مصطفى ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

694679 مه|ر ممدوح محمد محمد سل|من زيق|لزق|طبــــ 

759849 ي
د|د ج|د فؤ|ج| دئى لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

338878 يف محمود فؤ|رس| د عىلي|ء رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

276o5 لسيد عىل|ن محسن |نوره هره|لق|بــــ |د|

477864 محمد سمي  محمود حسن عىل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2673o3 ىط عفيفى|لع|دل عبــــد|ء ع|رس| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|293o8 لس كم ل|ن سوري|ل سليم|كي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

422925 هيم عىل سعد|بــــر|م |ن عص|نور سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

82|425 بــــ حشمتـــ مرزوق|لقس يوس| |يوحن ي|علوم 
|لمنى

287o4o لدين|لسيد محمد عز|ء |ل| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

632239 وق س زى|حمد عز|مح محمد |رسر زيق|لزق|ره |تـــج

24|855 حمد|حمد محمد |مروه  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

369996 لكردى|ح بــــكرى محمد |صل ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

64o57| لسيد جمعه|بــــر |محمد صبــــرى ج زيق|لزق|ره |تـــج

534o96 ء حسنى محمود عىل|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23o486 لعزيز رستـــم|محمد رستـــم عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

|6|oo7 ى محمد|طف عبــــد |ع| مه لمعي  هره|لق|بــــ |د|

43||63 لشيخ عىل|روق |يه مصطفى ف| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

4o6449 حمد|حمد محمد |ج  عىل |س سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

6o2o52 هيم غنيم|بــــر|هيم |بــــر|محمد | ر|ي ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د
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27|367 لشيشينى|لحميد |رق بــــيوم عبــــد|م ط ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

5557| حمد|حمد محمد |هلل |عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

68378o خ|لمجيد حسن فر|لفضل عبــــد |بــــو |عمر  لمنصوره|ره |تـــج

627|22 ف عبــــد حمد|ل سيد |لع|محمود رسر زيق|لزق|بــــ |د|

858647 |جوزيف مقبــــل سعد حن ي|هندستـــ 
|لمنى

8347|4 ن حسن محمد|حمد حس| ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

32885o هيم فتـــىح|بــــر|هيم محمد |بــــر| |بــــ بــــنه|د|

6o35o5 عيل|سم|مر محمد |محمد تـــ لمنصوره|حقوق 

52822 ء عىل نمر محمد|حسن |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

348467 محمد| يدى محمد رض|ه ى شمس|د| بــــ عي 

|23526  محمد محمود|يوسف ع
ى
دل دسوق هره|لق|حقوق 

25593| للبــــودى|هيم محمود |بــــر|محمود  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

33547o صموئيل عدل رزق| رين|م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|62o77 عىل محمد عىل زىكي |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

697445 ذل|لش|لسيد |لدين |ء |محمد عل لمنصوره|طبــــ 

773o32 ى عطيه|بــــر|هيم محمود |بــــر| هيم حسي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

75728| يع|هيم ط|بــــر|هلل |عبــــد | دين عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

33257| لسيد طه|ح |لفتـــ|ج  عبــــد|ء ن|رس| |نوعيتـــ بــــنه

69o267 حمد|حمد طلعتـــ |ره |ي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

639|88 لسيد|لسيد محمد |لرحمن |عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

688776  حم|لبــــ|حمد محمود عبــــد |
ى
دى|ق لمنصوره|ره |تـــج

9o27o9 حمد  |لدين عىل |ل |حمد كم| ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

|74||| بــــ عىلي عوض|لتـــو|رص عبــــد |محمد ن ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o8633 دى|له|لعليم محمد عبــــد |لعليم محمد عبــــد |عبــــد  |لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه 
لمنصورتـــ

7|||27 ميه|حمد زهدى محمد عيد ش| ى شمس طبــــ عي 

2|9248 ى تـــوفيق|محمود جم ل حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

427643 |زق ند|لر|عبــــد| هيم زكري|بــــر|ذ |مع |بــــ طنط|د|

3|4|o8 لعزيز محمود|محمد محمود عبــــد ى شمس حقوق عي 

4o6828 وي|لغربــــ|حمد |حمد عىل سيد |ر |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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438825 لحميد خميس|لسيد عبــــد |لرحمن |لد عبــــد|خ لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

47899| محمد محمود محمد عمر سكندريه|ل|حقوق 

529696 لفيل|ل |لع|لسيد عبــــد|محمود  سكندريه|ل|هندستـــ 

357926 مد محمود|يوسف محمد ح ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

328278 ن|بــــوزيد شعل|ء مرعي |بــــه |حقوق بــــنه

9|62|5 ن |لرحمن محمد محمود حمد|عبــــد م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

434633 ن ضوه|حمد عثــــم|ء |نجل |عه طنط|زر

3|32|7 ل|لسيد محمد محمود هل|ئى |مريم ه ى شمس|تـــج ره عي 

8|o|56 بــــر|هلل ج|حمد عبــــد|بــــر |ج ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

|23|62 حمد|رق محمد عىل |ء ط|رس| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2947o2 ف كم|حمد | د|ل محمد ج|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

543294 تـــ بــــ لغمري عىل قنديل|هر |ني  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

843436 بــــ خوجىلي|لوه|م عبــــد|ر هش|من ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

7o|94| لبــــرع|هيم محمد |بــــر|لحليم |حمد عبــــد | لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

36oo96 جر نبــــيل عطيتـــ خليل|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9|7769 ن سعد محمد محمد |يم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

3328o4 م|هر عىل عل|لسيد ط|نهلتـــ  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

39o48 يك|لد محمد شبــــ|ء خ|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

347657 ي محمدي محمد حسبــــ 
ى
لنبــــى|محمد شوق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

893929 لنعيم عىل حربــــي |حمد عبــــد| سيوط|تـــمريض 

|677o6 لرؤف رجبــــ|محمد رجبــــ عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

344884 ى|ن سيد ص|نور لح حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

6|3|23 ى خ ى |أمي  حمد يوسف|لد أمي   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

883263 عيل |سم|شم |لرحمن محسن ه|عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

3577o3 هلل محمد|م عبــــد|محمد هش |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

228o38 ح|لفتـــ|قمر سيد محمد عبــــد ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

2855|3 ن محمد محمد|جر محمد شعبــــ|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

684774 ىط|لعزيز مع|حمد عبــــد |مه |س|محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

754|59 ى  ل|لرج|م عبــــد |عيل تـــم|سم|سلىم حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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255|96 غر|سم سعيد محمود د|بــــ| صف تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

444289 نه مشيل جورج  معوض شحتـــو|دمي لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4|66|7 |زق |لر|لحليم عبــــد |ن عبــــد |هيم شعبــــ|بــــر|
ص|لقص

لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

783843 ن عكيله|هيم سليم|بــــر|حمد |ء |رس| زيق|لزق|ره |تـــج

528989 يف|عيل |سم|بــــر |مجدى محمد ج لشر ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

324439 ئى|ليم|حمد محمد |محمد سمي   ى شمس صيدله عي 

892353 لحليم |حمد محمد عبــــد|جر |ه سيوط|نوعيتـــ 

42252 لمقدم|حمد محمود |در |لق|حمد عبــــد | ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

357525 ل|دى هل|له|لسميع عبــــد|لسيد عبــــد| |رن ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

784|44 لم|مه س|لم سل|حمد محمد س| زيق|لزق|حقوق 

633844 وى|ئق عطيه طنط|بــــ ف|يه|حمد | زيق|لزق|حقوق 

7o53|3 تـــ|لزي|لفتـــوح |بــــو |هيم |بــــر|هدى محمد محمد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4o3976 دى|لمجيد بــــغد|لسيد عبــــد|مؤمن  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

8||764 مل محمد|ن ك|ء رمض|ول سيوط|صيدلتـــ 

326796 حمد|ء جعفر محمد |سم| ن|بــــ حلو|د|

38944 لسيد|لحليم |هلل حسن عبــــد|عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

9|6942 نور صليبــــ  |د |ميل| ري|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|57| حمد محمد رجبــــ حسن| لفيوم|عه |زر

72798 لعزيز|لسيد عبــــد|جر رجبــــ |ه ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

|54656 م|لبــــي  مجدى عطيه خز| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

869665 هيم|بــــر|ن جبــــريل |بــــسنتـــ رمض وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

67548o ن عطيه|عمر محمد عىل رضو لمنصوره|هندستـــ 

5||233 د|د محمد حم|حد فؤ|لو|م عبــــد|عص تـــمريض دمنهور

3|653|  مصطفى 
ى
وق شوق حمد|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5297o8 تـــبــــ خليفه|مه محمد ر|س|حمد | ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

62|7o7 ل|رحمه محمود محمد حسن هل معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

867962 ى م|عبــــد مون محمد|لرحيم حسي  ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

24355o دل حليم فريد|ع| رين|م هره|لق|حقوق 
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7|6983 لعوضى|حمد |هيم سعودى محمد |بــــر| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3675|9 م|هلل ضي|لعظيم عبــــد|يتـــ عبــــد| |حقوق بــــنه

85|235 ي ع|م|
دل محمد سفينه|ئى لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

2828o4 ئيل|درس ميخ|هر تـــ|م| دون|م د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

|4|77 ل|لع|مه محمد عبــــد |س|لرحمن |عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6o2853 ع|مل |ك| هلل رض|عبــــد  لسيد رسر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|64522 لفضيل|عيل حسن عبــــد |سم|لمؤمن |عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

248|86 لسيد|وى |لفرم|ده ممدوح |غ ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

323686 م حموده محمد|لسل|مريم حسن عبــــد ى شمس| لسن عي 

7|6o93 بــــوزيد|هبــــه بــــليغ عىل  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

37o26o هلل|حمد عىل عبــــد| |رن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6|9293 بــــو عيس|لسيد |ل محمود |د جم|زي ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

52|375 لمجيد|ن عيد عبــــد |د شعبــــ|جه ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

243o87 ى |محمد  حمد|حمد |لحسي  ى شمس|د| بــــ عي 

75o76o يوسف محمد حلىم حلىم خميس عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

29o35o ى فرغىل|لص|د مكرم عبــــد |جه لحي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

22o326 م|يوسف محمد حسن محمد هم ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

|2oo|2 لسيد|هر |طف م|دين ع|ن هره|لق|م |عل|

339338 |لسيد مصطفى رخ|هر |حمد م| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|53258 حمد|هيم |بــــر|ل |نبــــيله جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4||o42 |لعط|بــــو |سم |ح بــــ|لفتـــ|آيتـــ عبــــد  |بــــ طنط|د|

226|2o لعزيز حسن|مه عبــــد|س|عمرو  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

535658 لمجيد بــــدوى|هيم عبــــد|بــــر|حمد |لدين |نور |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

77o95  نرص|ش
ى
هنده سيد شوق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

28578|  عيد|ش
ى
دى حسن دسوق ي |

لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

862397 دم|لجليل ي|عزه قدري عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8586o2 ري|لبــــ|حمد محمد عبــــد|محمود  ي|تـــمريض 
| لمنى

69583o ر|لنج|هيم |بــــر|هيم عيس |بــــر|ره |س تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

526257 م يوسف|لسل|يوسف عىل محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي
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357643 لرحمن|يمن عيس عبــــد|ن |نوره |ره بــــنه|تـــج

784447 حمد|سنتـــ محمد منصور |بــــ زيق |لزق|تـــمريض 

7o2359 ىط|لمع|بــــو |مد |حمد ح|ء |رس| زيق|لزق|ره |تـــج

2378|7 وق صل دى عىل|له|ح عبــــد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

755334 ر محمود|ح مختـــ|لفتـــ|رضوى محمود عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

68o859 هلل|لىح خلف |لىح فتـــوح عبــــد |حمد عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

67284 فع عىل|عىل ن| لي|د بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|9386 ى |ئى عزتـــ حن|ه| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|22o5 هيم|بــــر|لم |هيم س|بــــر|محمد رجبــــ  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

48|33o حمد محمد زعي |حمد رجبــــ | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|477o لسيد خرصى|عمر وليد بــــدر  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

42|65 ف محمد محمد|ريه م رسر هرتـــ |لق|تـــمريض 

89986| ي|ر
هلل محمد  |حمدى عبــــد| ئى ج|أللسن سوه|كليتـــ 

3248o7 ىط محمد|لع|كريم فتـــىح عبــــد ن|حقوق حلو

329929 لم|ن عىل س|ل رمض|ر جم|مي زيق|لزق|صيدله 

5o2955 هلل|هلل سليم عبــــد |م مصطفى عبــــد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

623766 لعز|لعز منصورأبــــو |ن منصور أبــــو |جيه ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

485587 ى عىل عبــــد|ي ل|لع|لعزيز عبــــد|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

92o825 حمد حمدى بــــدوى محمد | ج|حقوق سوه

8573o9 تـــ|هيم عىلي عرف|بــــر|ء |شيم ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

82785 ه عثــــم| هر|لظ|حمد عبــــد |ن |مي  هره|لق|ره |تـــج

8357o5 مد|رثــــ عىلي ح|لح|ملوك عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

627252 م سليم محمد|لسل|محمد فوزى عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

897562 لحليم |لرحيم عبــــد|يمن عبــــد|م |سل| ج|بــــ سوه|د|

|43829 لحسينى محمد عيس|م |حس ن|تـــربــــيتـــ حلو

684926 لك|لسعيد م|لمتـــول |طمه |ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||5558 حمد|مه حسنى |س|حمد | ى شمس حقوق عي 

494329 لخطيبــــ|محمد أحمد فتـــىحي محمد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

425|o| لجندى|لعزيز مصطفى |ئى عبــــد |أمنيه ه سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 
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683o59 بــــينى|يوبــــ |ن |محمد عىل وهد لشر لمنصوره|هندستـــ 

784|o7 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد|محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|2335 عيل سيد|سم|م |عمر حس ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

264|o4 ي|ر
لنبــــى|لودود عبــــد|فوزى عبــــد| ئى |تـــربــــيتـــ بــــنه

8||67| هلل|ء محمد محمد عبــــد|عىلي ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

5o3434 ي|ن عمرو عبــــد|رو
لعزيز مصطفى إلسكندريتـــ |تـــمريض 

783423 حمد محمد خليل|حمد محمود | زيق|لزق|ره |تـــج

7768|6 لسيد فوده|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد |هدير  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

844|2 ج  محمد عىل|حمد ن| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

827852 حمد| |لوف|بــــو|حمد محمد | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

634o9o لكريم|لسيد عبــــد |محمد مجدى محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

344982 تـــ|بــــ محمد محمد بــــرك|لوه|ندى عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

45|924 |هيم شتـــ|بــــر|ء محمد محمد |سم| ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

3|496 ى |ي فظ|لدين ح|حمد محمد نور |سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

345oo7 ى |سندس مني  محمد حس لسيد|ني  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

4o2857 سط|لبــــ|حمد عبــــد|سط |لبــــ|خلود عبــــد إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

698228 ن|د محمد عىل رمض|لجو|عبــــد | نور لمنصوره|صيدله 

487268 لحليم|مد عبــــد|حمد ح|لرحمن |عبــــد م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

329|26 تـــ ح| مد|لسيد ح|مد |مي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

846447 يد|ء عمر خليفه ز|ول ن|تـــمريض أسو

27934o بــــو زينتـــ|نور محمد |عزتـــ  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

269997 ي|لغنى |حمد مصطفى عبــــد|
لففى ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

478657 |لبــــن|ء أحمد محمد |حمد عل| ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

43629o ر|لنج|حمد محمد |لمعىط |محمد عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

54823 ى جميل ن|ج ي متـــري|كلي  ج  صيدله بــــنى سويف

446234 ح|لفتـــ|حمد عىلي فهىمي عبــــد |يوسف  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

76|8|6 هلل|ندى محمد عىل عبــــد مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

775767 لحميد|جوده محمد جوده عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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82o9o3 هيم طه محمد|بــــر|حمد | ي|بــــ |د|
|لمنى

255763 مه محمود صديق غنيم|س| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

789848 لعزيز محمد عطيه|ء عبــــد |دع عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5o748| ى ن|دير سمع|بــــ|م |مدحتـــ س| كرستـــي  سيوط|بــــ |د|

526756 لمجيد|لعزيز عبــــد|حسن محمد حسن عبــــد سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

3246|5 حمد سمي  محمود درويش|سمي   ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

322o2o ك|لمل|عبــــد| مرزوق لوك| رين|م لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o5429 لعزم|بــــو |لحميد |رق محمد عبــــد|ن ط|مرو سكندريه|ل|عه |زر

3|727o لسيد|ر |م مختـــ|م حس|هي |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

345|3o ى|خلود  حمد محمود حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

542|87 لصفرون|تـــ |لشح|دى |له|مدحتـــ عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

64487 مه معوض سيد|س|نىح  | لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

8|2543 سكندر|مفدي سعد | رين|م ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|75|o6 لرحمن|هلل عبــــد |لدين عبــــد |ء |ن عل|نوره ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5|3789 لسيد عوض|محمدى ربــــيع محمدى  ج|بــــ سوه|د|

546374 ى ك|خ لسيد بــــسيوئى|مل |لد حسي  ج|بــــ سوه|د|

8252|4 هيم|بــــر|رص محمد |لن|محمد عبــــد تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

253|38 لبــــسيوئى|يه طه محمد | تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o97o5 سط عبــــيد حسن |لبــــ|بــــ عبــــد|ريح ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

764|56 هم|يدى محمد عبــــده محمد در|ه ره بــــور سعيد|تـــج

6o9626 لشورى|ن محمد محروس |ء رمض|سم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

34|729 لقرم|لرحمن |م صفوتـــ سند عبــــد|ريه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

534756 هلل حسن عىل حسن صديق|عبــــد ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

324|83 يز بــــطرس|دي ممدوح ف|ف ى شمس|تـــج ره عي 

8|4o54 ى| حمد محمد محروس حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

369726 لوكيل|حمد|لسيد سعيد |ل |س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

447644 ى|سم|ن |نيس عثــــم|ء |رس| عيل حسي  لمنصوره|حقوق 

9o954| حمد |ن |حمد شعبــــ|دين |ن ج|عه سوه|زر
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33o|23 لنبــــي|ء محمد صبــــىحي طلبــــه عبــــد|رس| |صيدله طنط

4|o994 لسلح|لبــــيوم |ل فكرى |نه |ره طنط|تـــج

537|93 لليف|بــــو |حمد محمد |طمه سعيد |ف عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

638763 لرحمن سليم |للطيف عبــــد |ل عبــــد |ئى جم|م|
طر|خ

زيق|لزق|صيدله 

27582 لحميد محمد|ر سعيد عبــــد |من ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

695683 ضى|لق|لحميد عبــــده |دل عبــــد |ن ع|يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6oo92| هدى فتـــوح محمد لبــــن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

78552 م لمعي محمد|حمد هش| ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

34oo88 ى عبــــد|ن حس|هبــــتـــ شهو لمتـــجىل محمد|ني  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

8263o6 رك عىلي|م مبــــ|منيه هش| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3576o2 هلل|هلل حسن عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

27|o53 رسيىح |ل|متـــول لطفى متـــول محمد | دين ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

372446 ئيل|د تـــوفيق ميخ|د مر|دى عم|ش |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

|376|2 هيم جندى|بــــر|نطون فهىم | ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

452o73 د|لجو|هلل فتـــوح فتـــوح عبــــد |عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

359o54 حمد صبــــري عىل محمد| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6|3286 ن|مد زي|بــــ ح|لتـــو|لدين عبــــد|ء|محمد عل هره|لق|ن |سن|طبــــ 

45|667 س مرىس خلف|ء وحيد عبــــ|سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

84o85| ي عمر عبــــد|م|
لمجد|بــــو|در |لق|ئى قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

432272 لسعدئى|زق محمد |لر|ضىح عبــــد  |ره طنط|تـــج

846o53 ى طه سعد محمد حسي  ن|كليتـــ طبــــ أسو

53oo3| لعيسوى|متـــ |دل فوزى سل|هلل ع|عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

8o8o28 حمد|ء عمر سعيد |لزهر| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

8837| هر عفيفى|لظ|كريمتـــ عفيفى عبــــد ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

755874 لحميد|لحميد محمود عبــــد |محمد عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

698789 |ل عبــــد |حمد جم|
ى
لمنعم دسوق هندستـــ بــــور سعيد

2|496o لد صديق محمد|ل خ|جم ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3283|3 |حمد زكري|هيم سيد |بــــر|عمر  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 
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4|o9|3 هلل|بــــ محمد شبــــل خلف |يه|ندى  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

64|839 تـــه|تـــه فتـــىح شح|ء شح|ل| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

29323 لسعود خليل|بــــو|حمد عىلي محمود | هره|لق|حقوق 

5||872 غوتـــ|جح عىل محمد بــــ|نس ن| |ره طنط|تـــج

|3|597 ه ن لغيط موىس|بــــو |رص |ني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|557o6 لبــــدرى|ن |هلل محمد سلم|منتـــ  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4767|8 وي|لشن|رق حسن  محمد حسن |يتـــ ط| سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

37|977 حمد|حمد محمود |د |بــــسنتـــ عم ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

|4|762 دى|له|لسيد عبــــد |للطيف |رق عبــــد |ط تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6o|372 ع|لنعن|عيل |سم|م |ن س|نوره ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o8o44 ح|لفتـــ|لعليم عبــــد|شم عبــــد|مل ه| ي|علوم 
|لمنى

692848 لسيد قنديل|بــــ حسن |لوه|ء عبــــد |حسن لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

5o828 هيم|بــــر|دل ملىط |دى ع|ف ي سويف
هندستـــ بــــنى

2432o2 ي
لح|بــــ نرص محمد ص|يه| |دئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

347854 بــــودشيش|لنبــــى حسن |هلل مسعد عبــــد|عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

368397 يم|لد|لعزيز عبــــد|يم عبــــد|لد|ن عبــــد|نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o9456 ى عبــــد  لمتـــول|سم |لمنعم ق|سمر حسي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4567o8 هيم زيتـــون|بــــر|لحق |حمد عبــــد |ء |رس| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

844727 ي محمد عىلي حسن
منى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

|24962 ي|د
ري|د محفوظ زخ|ل عم|ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

542764 م|لمنعم عل|رص محمد عبــــد |ندي ن |حقوق طنط

544566 ن|لرحمن محمد سليم|لمعىط عبــــد |يه عبــــد | بــــ دمنهور|د|

35o79| ل صبــــيح حسن|طمتـــ جم|ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|5o884 ح محمد محمد|لفتـــ|عبــــد | ن|ر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

32o555 ى محمد عبــــد| رى|لبــــ|حمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

636749 لسعيد رزق| |محمود رض  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

755748 لم|ن س|محمد سليم| دين عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

484444 لم|لعزيز عمر س|حمد محمود عبــــد | سكندريه|ل|ره |تـــج
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222|oo حمد|ل محمود |مرفتـــ جم هره|لق|حقوق 

|2|6o8 للطيف|للطيف سيد عبــــد |لد عبــــد |خ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

34956o ى حسنى فريد|عبــــد لرحمن حسي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4|536o لظن|نور محمد |لمنعم |عمر عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

2o486 هيم|بــــر|محمد مصطفى محمود  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|6949  |رس|
ى
عيل حسن|سم|ء شوق ط|بــــ دمي|د|

5o4842 ن عىط|ض سليم|ري| سيمون رض|ن| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

692693 لرحمن|لحميد محمد عبــــد |جر حمدى عبــــد |ه سكندريه|ل|صيدله 

477575 حبــــيبــــه محمد محمود ذىك عىل سكندريه|ل|ره |تـــج

523675 ى إبــــر حمد|بــــر جمعه |هيم ج|حسي  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

443||3 ى|لسيد محمد ش|هيم |بــــر|بــــسمه  هي  لشيخ|بــــ كفر |د|

||8o78  عوض| ن|جولي
ى
نبــــيل شوق ى شمس هندستـــ عي 

339o36 حد|لو|زي عبــــد|هلل عز|رسميتـــ عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

63o52| حمد|لسيد |لرحمن جودتـــ فضل |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

73846 يوبــــ|نىح  رمسيس صبــــىح | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

238278 هلل محمد عىل سيف|منه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|588o7 للطيف محمد|ورده عزتـــ عبــــد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|27|76 هلل|ذ محمد محمود عبــــد |مع ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

54o7o5 ن|ل سليم|لع|عبــــي  عىل عبــــد سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

676392 لطوجى|مريم مصطفى مصطفى سند  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

424864 لسيد|لنبــــى |هلل محمد زغلول عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

|6o665 بــــر عنبــــر|محمد حسن ج لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

7o8469 لسيد محمد محفوظ|مح |سلىم س لمنصوره|ره |تـــج

|438o8 ف عىل حسن  هيم|بــــر|عىل رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|2|48 ل مبــــروك|لد جم|بــــ خ|رح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

779|45 لسيد|لرحمن |لسيد عبــــد |م |حس زيق|لزق|صيدله 

|72896 م|م|ن صفوتـــ محمد |محمد رمض ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

683o32 ن|لحفيظ عرف|ج عبــــد |له عزتـــ فر|ه لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

2|9327 م|لسل|م عبــــد |م|سعد محمد سعد  ى شمس هندستـــ عي 
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34394o ي|لىمي
ى|بــــر|لدين |ء |ء ضى هيم حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

77224| ى|يم| ى حسن حسي  ن حسي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

8855o4 ن |لرشيد نعم|مروه محمد عبــــد سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

92|259 لصمد |حمد محمد عطيه عبــــد| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

7o4258 ى سليم عىل سليم حس|حس ى|ني  ني  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o88o ح درويش|لفتـــ|لدين عبــــد |د |ء عم|سم| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

488434 هيم|بــــر|مر محمد محمد |محمد ع م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

293|63 مر فرج|لحكيم ع|عمرو عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o3654 تـــبــــ|مريم عزتـــ فهيم ر ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

32|725 ضى|حمد ر|رص |لن|يوسف عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

32439o سند محمود سند محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|48o98 ل سيد محمد|حمد جم| ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

6758o5 د|لسعيد ج|تـــن مصطفى محمد |ف لمنصوره|ره |تـــج

9|289o ء عطه محمد |م وف|هم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|45692 وى|هيم لمع حن|بــــر|نوبــــ |بــــ| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2324o6 محمود| م يحن  زكري|ء عص|رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

68|669 يف محمد لطفى عبــــد  ج|فظ حج|لح|رسر لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

88oo7| ين ن |صموئيل فتـــىح سلط| في  سيوط|صيدلتـــ 

3664o| ي
م عىل محمد|حس| دئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

35o62 محمد سعيد سيد عىل هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|5o22| مه فتـــىح محمد|س|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|6644o ل محمد|يوسف محمد جل دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

32|o57 بــــر مصطفى|لج|لرحمن محمود عبــــد|عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

7o387| لعزبــــ|روق مصطفى |د ف|عمر عم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

259|87 م|لسل|ن سعيد عىل عبــــد|حس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

87oo54 ى|عزه محمد سعدي  مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

447576 لتـــوئى|د محمد محمد |هلل فؤ|منتـــ  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6oo356 لليثــــى|حمد |لحميد محمود |د عبــــد |فؤ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

87624| هيم |بــــر|عمر محمد محمد  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى
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89296o ن |وى مهنى مهر|لسبــــع|رفعتـــ  سيوط|ره |تـــج

335962 دق بــــسيوئى|ء محسن ص|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

358386 لمنعم|لد مصطفى عبــــد|خ| لي|د ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

779982 هيم حسن|بــــر|ء طلعتـــ سعد |لزهر| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

7|6326 ق|حمد |حمد |د |ره عم|س وي|لشر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

9||39| لفتـــوح محمد |بــــو|رس |م ي|تـــم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9o7752 ن  |هلل حس|حمد عبــــد|هلل |عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7oo4|7 يف ح لحليم|حمد عبــــد |مد |رسر لمنصوره|هندستـــ 

9|9o4o لعزيز |وى حسن عبــــد|لحلف|بــــ |رح ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

83o296 ه عىلي ج| د عطيه|مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

65o72 ى عل م روبــــى|محمد حسي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

42o365 هلل|د |هد عىل ج|مد مج|ن محمد ح|نوره ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

79o883 بــــو شيتـــتـــ|ء عبــــده عىل عبــــده |عىلي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|4537 ع|لرف|م محمد محمد |يمنى محمد س لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

323|69 لسيد|لبــــر |ل عبــــد|هدى جم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

336649 تـــ ص| بــــ|لتـــو|لسيد عبــــد|بــــر |مي  هره|لق|ر |ثــــ|

344769 بــــر رجبــــ قسيط|نىح  محمد ص| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

8o5757 عيل|سم|ح |يه طه نج| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

25357 ندى عىل عىل عىل ن|حقوق حلو

868346 حمد محمد محمود|محمود  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

92o|86 حمد  |ح |لفتـــ|ل عبــــد|تـــغريد جم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

529656 هيم زعزوع|بــــر|لرحمن محمود حسن |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

|73545 ف نعم| |دين لح|ن ص|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||5695 طف عدل حكيم|ع| جيسيك هره|لق|طبــــ 

6||225 ي صقر|مح عبــــد |حمد س|
لغنى لشيخ|هندستـــ كفر 

9|o3|| ضى |ن محمد ر|حمد شعبــــ| ج|بــــ سوه|د|

694748 زق|لر|ره عىل محمد حسن عبــــد |س لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

62848 لمجيد|لمجيد عطيه عبــــد |م عبــــد |بــــتـــس| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

3|237o ى | |هي لخول|حمد فتـــىح حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

84|927 مد سيد|ل ح|ء كم|لزهر|طمه |ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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4o6|68 حمد محمد|هيم صبــــىح |بــــر|لجليل |بــــسنتـــ عبــــد  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

87o|32 ي|هدي 
ي مصطفى

حمد تـــفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

6o4228 ى  دريس|كريم رأفتـــ حسي  لمنصوره|هندستـــ 

77769 ى بــــخيتـــ|هيم عطوف بــــش|بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|o969 بــــر مدبــــول|هدى محمد ص عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

882927 لك  |لم|ر محمد مصطفى عبــــد|مي سيوط|طبــــ 

223635 عيل|سم|لسيد |ن سيد حربــــى |نوره |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

4|3265 بــــوزيد عىلي|بــــر |بــــوزيد ج|حمد | |حقوق طنط

437953 فعي|لش|حمد محمد مرىس |ء سعيد |شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7o|958 حمد سليم|ج  محمد |رق ن|ط زيق|لزق|علوم 

6o|676 لسيد سعدون|للطيف يوسف |محمد عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

438628 حمد سعد|لسيد |لرحمن طلحه |عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

893747 ح محمد عىل  |بــــسمه صل سيوط|بــــ |د|

4972|7 حمد زويل|هلل محمود |منتـــ  بــــ دمنهور|د|

357773 محمد مني  عىل يونس |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

844993 مد|لح عبــــده ح|عىلي ص ن|سو|تـــربــــيتـــ 

4|6578 ن حسن يحن |لد زيد|مصطفى خ لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

437227 بــــر|عثــــ ج|لبــــ|لسيد محمد عبــــد | |ن|ر حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

854282 ى د مسعد|طف عي|ع| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

7o3523 طر|لرحمن حسن خ|محمد حمدى عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

4632o6 أنس سعد عىل حمد لشيخ|ره كفر |تـــج

345783 ف سيد محمود |حمد | لمنسي|رسر ى شمس صيدله عي 

352o6o ي
لعيسوي|حمد |بــــ |يه| |دئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7654|7 دي|له|ل خليل عىل عبــــد|محمد خليل هل حقوق بــــورسعيد

757866 هيم|بــــر|يه فتـــىح متـــول | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

7o286| ن|حمد وليد محمود محمد كيو| ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

846o4| لس جرجس صبــــري عبــــد لسيد|كي  ن|كليتـــ طبــــ أسو

78|566 حمد|حمد |حمد |ء |ل| زيق|لزق|بــــ |د|
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47574| ف |كريم  هيم محمد|بــــر|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6oo3o9 حمد عبــــيد|ل |حمد عمرو جل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

25385 لحسن|بــــو |لرحيم |ملك محسن عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o7846 ى|حمد ج|ن |عمر سليم بــــر محمد حسي  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

686o78 لمجيد|هدى محمد محمود حسن محمود عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

7o9|23 هدير محسن حلىم يوسف عىل سيوط|هندستـــ 

79o597 زى|لعز|لتـــميىم |لدين |رضوى محمد محمد بــــدر  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

26|655 لجوهرى|حمد عىل |حمد سعيد فهيم | | معهد فنى تـــمريض بــــنه

342449 حمد محمود|هلل محمود |منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

7|3o6| وى|ىس جر|لبــــل|حمد |صم محمد |ع لمنصوره|ره |تـــج

342377 دق|لص|ن محمود محمد عبــــد|نوره ى شمس  تـــمريض عي 

778o83 لمعىط محمد|لغنى عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

77|4|7 مريم محمد عيس محمد عيس طعيمه زيق|لزق|بــــ |د|

362278 محمد مصطفى مرىس محمد م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

2|566| وق محمد فتـــىح عبــــد ىط دعدوش|لع|رسر |صيدله طنط

|465|4 هيم محمد|بــــر|هيم نبــــيل |بــــر| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

678959 لحليم جعفر|ع عبــــد |لسبــــ|رق |ن ط|يم| ن|هندستـــ حلو

|69723 بــــ محمد سمي  حمدي|مه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

837o65 ح خلف|لفتـــ|د محمد عبــــد|زي  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

525948 ل|لع|لسيد سليم عبــــد |ل |بــــل |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

5o|598 هلل|بــــو ضيف عبــــد |مر |رضوى ع سكندريه|ل|بــــ |د|

44oo79 م|حمد عل|حمد |ء سعيد |شيم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

295623 لمحسن|لمنصور محمد عبــــد |محمد  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

83|486 حمد|عي تـــوفيق |هند رف ن|سو|حقوق 

65589 ح|هلل محمد مفتـــ|حمد مصطفى عبــــد | لفيوم|صيدلتـــ 

9|7258 مر سعد |ل تـــ|رد جم|م ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

349343 هر محمود سويلم|محمد م |بــــ بــــنه|د|

3528|o لم|م محمد س|لسل|رص عبــــد|كرم ن  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر
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3|8468 حمد|حمد محمد |خلود  ى شمس| لسن عي 

4|4o|4 يف|لسل|كرم محمد عبــــد | نور م رسر |تـــربــــيتـــ طنط

253|o سيد حفنى محمود| دين هره|لق|بــــ |د|

6||o89 لقرش|لمحجوبــــ محمد |حمد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o6736 ك|لمل|ودرس عبــــد|رفعتـــ فخرى تـــ| مونيك سكندريه|ل|علوم 

|7|464 لس مجدى حسنى عويضه كي   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

286|76 لصغي |لحميد بــــيوم عىل |حمد عبــــد| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

222567 حمد محمد سيد|جر سيد |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|52952 هلل محمد|لموجود عوض |هلل عبــــد |عبــــد  ى شمس| لسن عي 

877o3o لمغيثــــ  |ميمه محمد محمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

65284 هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد |محمد  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

25|772 ى دي|مصطفى حسنى محمد حس بــــ|ني  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|4o4oo د فوزى فهىم نخله|مريم عم ى شمس|تـــج ره عي 

283447 ع|لر|دى |له|ء محمد عبــــد|هن تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

256895 لحكيم حموده|هيم عبــــد|بــــر|منى  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

57246 لضبــــع|لعظيم |بــــسمه خليفه عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|3765 ئيل|ريو مجدى وهبــــتـــ ميخ|م |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|45639 للطيف|كرم محمد محمد عبــــد | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

924852 ن طلبــــ |زق حمد|لر|حمد عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

479779 ف يوسف عبــــد |مي  | لعزيز خليل|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

85o226 ي بــــخيتـــ فهيم
لس وصفى كي  لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

427952 لعجوز|لغنى محمود |بــــسنتـــ مرىس عبــــد لمنصوره|ل |طف|ض |ري

34|745 لمجيد|لنبــــي محمد عبــــد|عبــــد| سه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

27|39| ء عبــــد|ء ه|ل| بــــ|ح خليفه خط|لفتـــ|ئى شمون|نوعيتـــ فنيه 

485632 لمعبــــود محمد|هيم عبــــد |بــــر|يشى | ي|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|35o7 |رس رزق تـــكل|رى ي|مك عه دمنهور|زر

7o|363 ن|هلل سليم|ل محمود سيد حفظ |بــــل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83925o حمد|ء موىسي عربــــي |سن دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

38936 ضى|لق|لسيد حمدى |حمدى  هره|لق|بــــ |د|

6o|465 ق|حمد |ده |زم حم|ح وى|لشر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 
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54o4oo مه|بــــ خليل سل|لوه|تـــفى محمد عبــــد سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

875oo5 محمد محمود متـــول قطبــــ  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

42o|24 زق|لر|لحكيم عبــــد |ء مصطفى عبــــد |عىلي لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6883o6 حمد محمد شقي |ليىل  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|62853 لعزيز محمد|رس عبــــد |رؤى ي ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

475244 س|هيم غط|بــــر|بــــتـــ |رلتـــ ثــــروتـــ ثــــ|سك سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

4||375 حمد مرىس فرج|ن محمود |نور |ره طنط|تـــج

3389o6  فوزى مصطفى |د |سع
ى
تـــ|لزي|لدسوق |بــــ بــــنه|د|

|64448 رثــــ|لح|بــــو |بــــ |لوه|دي عبــــد |محمد ن هره|لق|ره |تـــج

886542 فظ |لح|ح محمود عبــــد|يوسف صل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6|796 لخولي|محمد محروس عىل محروس  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

|39378 م|لسل|ن عبــــد |حمد شعبــــ|ن |نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

237862 نه شنوده حمور عوض|عط| رين|م ن|حقوق حلو

32|77o ي
رز حسن|مد محمد مبــــ|ح| دئى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4oo287 ن|عىلي محمد عىلي عمر دحم ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

339|55 بــــر محمد|لسيد ص|طف |م ع |تـــمريض بــــنه

838467 حمد|لمنعم |حمد عبــــد|ء |لزهر|طمه |ف ن|سو|بــــ |د|

63|596 د|حمد رش|مح محمد |س| دين زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

237725 لرحمن|م محمود مصطفى عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

867526 ء عىلي حسن عىلي|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

624342 ن|هيم سليم|بــــر|حمد |ن طه |نوره ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

6o5433 ى ه|ي رنؤىط|ل|ئى حسن مصطفى |سمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

295836 هيم|بــــر|حسن محمود حسن  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

7968| قيم خليل|سمي  يو| دون|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8|7o43 ي|م
يكل محسن وهبــــه قلينى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

8474o7 ن حسن|لرحيم عثــــم|ء عبــــد|عىلي ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

|5o5o6 ف |كريم  حمد محمد|رسر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3|6866 ى محمود عىل |ي حمد|سمي  ى شمس علوم عي 

6|4446 |لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|م |آيه س
ى
ق ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 
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637874 ه عمر  حمد محمد محمد حسن|ني  زيق|لزق|ره |تـــج

28|629 حمد محمد حسن|تـــسنيم مصطفى  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7o66|| ف محمد |سهيله  لعجرودى|رسر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

7533|9 هلل حسن محمد مصطفى|عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6o863 نم مبــــروك|محمد محمود غ حقوق بــــنى سويف

|26685 للطيف|شور سيد عبــــد |ن ع|نوره ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6o||46 ى|وى ل|لص|م |ء هش|شيم شي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

682|7| لمتـــول|ء محمد يوسف محمد|لشف| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

9||238 مد محمد |ره محمد ح|س ج|عه سوه|زر

86377 تـــ|ء محروس جمعه شح|شيم لفيوم|بــــ |د|

77||9o وى|لحمل|لسيد |لسيد عىل |روحيه  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

43475| ن عطيه قنديل|ء عطيه شعبــــ|لشيم| لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

49|86 لربــــ|د |ح ج|لفتـــ|ء محمد عبــــد |دع |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

256o48 |لبــــن|حمد محمد محمد | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

88|274 م عزيز |بــــرين مجدى س|ص سيوط|بــــ |د|

2|9378 ن|دل خلف سليم|محمد ع ى شمس هندستـــ عي 

87969| حمد |ن |ح عثــــم|سمر صل سيوط|بــــ |د|

7o6349 زى حسن|بــــو حج|يمنى محمد مصطفى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35|699 ر محمد رجبــــ حسن|حمد مختـــ| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|43945 ن|عيل سليم|سم|عمرو مسعد محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4||6|7 ى هيثــــم  نور موىس زهره|حني  |بــــ طنط|د|

|75548 لح طه|هر حسن ص|حسن م تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

678986 هيم نوفل|بــــر|حمد |سحر محمد فتـــىح  لمنصوره|ره |تـــج

9o4788 لحميد |ن عبــــد|ء صبــــرى رشو|دع ج|صيدلتـــ سوه

8o663| هيم محمد|بــــر|رص |نوره ن ي|بــــ |د|
|لمنى

779774 ح سليم مسلم|ن محمد صل|ريم|ن قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

88o28| ف فوزى لويز  |دى |ش رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

425557 مه|ن محمد عيسوي محمود سل|رو إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

338567 ء حسن عىل حسن|رس| عه مشتـــهر|زر

36229 ى بــــخيتـــ بــــخيتـــ حسن حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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764437 ن|لسيد خلف محمد حس|محمد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

29458| ه | س محمد|حمد حسنى عبــــ|مي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

|55|8| ي|لكور|لمنعم |لحليم عبــــد |يمن عبــــد |ء |عىلي
ئى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|43|o| نور سيد|رتـــ محمد |س سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

624739 م|لمتـــول عض|محمود محسن لطفى  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

856438 كر عطيه|دق مرقص ش|ص ي|هندستـــ 
|لمنى

4|3o9| م|حمد سل|لد |ء خ|رس| |بــــ طنط|د|

6o227 حمد فتـــىح مبــــروك|ره |س ره بــــنى سويف|تـــج

2|449| لدين|حمد محمد نرص |دل |حمد ع| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

757o68 رى سليم|لبــــ|سليم عبــــد | ر|ي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|6|867 لمنعم خليفتـــ|عبــــي  خليفه عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

278275 لسيد عىل|حمد سعيد | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

786637 لدين درويش نجدى|م |حمد عص| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23|4|2 هلل|م محمود محمد عبــــد|سل| هره|لق|ره |تـــج

69|866 لسمنودي|ح |لفتـــ|ئد عبــــد |حمد ر| لمنصوره|طبــــ 

9o||57 سط |لبــــ|محمود حمدى محمود عبــــد سيوط|صيدلتـــ 

44988 لحليم محمد|بــــ عبــــد|يه|محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

78o87| حمد رزيق|م |لسل|محمد سعيد عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

545878 ي
للطيف|نبــــيل محمد عبــــد | دئى سكندريه|ل|حقوق 

3|5684 مح صليبــــ رسىم|ن س|سوز ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

63772 ى ص|س|  عيد حسي 
لح|مه مصطفى ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

494758 د|أحمد محمد محمود عىل حم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

36||52  | ر مجدى عط|نتـــص|
ى
لدن|دسوق ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

777382 دى|له|ندى نبــــيه عيد عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4o8426 هلل|حمد عىل مصطفى عىل عبــــد| ى شمس| لسن عي 

889449 ن |بــــ حمد|حمد محمد غل| سيوط|طبــــ 

|4879| تـــسنيم محمد عىل محمد هره|لق|بــــ |د|

4446o3 ئى|لبــــيط|لنبــــى حسن عىل |ن عبــــد |يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6955o3 عيل|سم|د |لجو|هيم عبــــد |بــــر|ن |يم| لمنصورتـــ |تـــمريض 

753725 ر|لجز|لسعيد |عزتـــ | ن رض|يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 
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3|573| عيل|سم|هلل ربــــيع محمد محمد |منتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

82o7o6 لمتـــجىلي حسن|حمد عبــــد|يوسف  سيوط|ره |تـــج

35282 ين سل هيم|بــــر|م محمود |شي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

285929 دق|س ص|دى عبــــ|ده ن|غ ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|46o2 بــــ|طف معوض خط|حمد ع| |ره بــــنه|تـــج

75|262 د محمد|ح فؤ|محمد صل| لي|د ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

27o698 د حسن حموده|د مصطفى حم|حم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

9|65o6 لد محمود محمد  |ء خ|لزهر|طمه |ف ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

254668 لسيسي|محمد فرج قطبــــ  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o28|2 ى|ل |لسيد هل|زم بــــكر |ح لقصي  ن|طبــــ حلو

7685o7 لرحمن محمد خليل|م محمد عبــــد |حس طبــــ بــــورسعيد

|5o225 لمطلبــــ|حمد عبــــد |رق |حمد ط| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

35|698 تـــه|حمد شح|ن |حمد فتـــىح سليم| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

75824 دى تـــوفيق|له|فرحه محمد عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

786242 حمد|لعزيز |م عبــــد |عمرو عص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2627o2 لموجود محمد محمد|لسيد عبــــد|محمود  |ره بــــنه|تـــج

88|o38 وي |تـــر قن|لس|طمه محمد عبــــد|ف سيوط|بــــ |د|

4|8|4o بــــوشعيشع |حمد |لسميع |رضوى عبــــد
لسميع|عبــــد

ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6273o5 حمد|لعزيز سيد |م عبــــد|ريم عص زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

878524 لس عطيه ش كر موريس |كي  سيوط|بــــ |د|

7o|575 فظ|لنرص مرىس ح|بــــو |م صبــــرى محمد |ريه |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

5|9459 لصمد شمس|ن عبــــد |مروه أنور شعبــــ ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|768o| ف |ء |رس| هيم|بــــر|لسيد محمد |رسر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

442577 لسعيد محمود|يه محمود | لشيخ|بــــ كفر |د|

699348 ه | ىط|لمع|بــــو |هيم |بــــر|يمن |مي  لمنصوره|نوعيتـــ 

|27832 لمجيد|م محمد عبــــد |ل عص|نو ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

43824 طف محمد خميس|ئى ع|م| ى شمس|د| بــــ عي 

778365 حمد|عزه محمود جوده عىل سيد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

25677| ي
لغنى هلس|سمي  عبــــد| دئى تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 
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7o2976 لزين|للطيف |ل محمد عبــــد |ره جم|س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o6392 حمد عىل |ء محمد |ل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

844483 حمد عىلي محمود|ء |هن ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

326865 دل عىل صبــــيح|سلىم ع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

78737| لسيد محمد|ل |حمد جم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

68|o|3 يف  عيل|سم|سم |هيم ق|بــــر|محمد رسر لمنصوره|بــــ |د|

||66o2 لمعىط|بــــ عبــــد |لوه|عيل عبــــد |سم|ء |سم|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

426|63 لمنعم مرع|مد عبــــد|دل ح|ع| رش سكندريه|ل|علوم 

7595|8 ى محمد|ندى عىل ي سي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

773o3 لسيد عىل|لد يىحي |خ |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3||58| لس طلعتـــ سليم ن خليل|كي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

8633|| ي
ن|لمنصف رشو|رص عبــــد|لن|ء عبــــد|ضى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|44953 حمد|لنبــــي |ل عبــــد |ن جم|نوره ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

858422 حمد|هيم عىلي |بــــر|ديه |ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3665|3 فظ|لح|لرحمن حسن محمد عبــــد|عبــــد مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

884o85 فظ  |لح|لمهيمن عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|ر |من سيوط|تـــربــــيتـــ 

235|3 طف سيد محمد|محمد ع وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|52687 ي|ر
بــــر|حسن محمد ص| ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|82|5 لدين|حد شمس |لو|م عبــــد|حمد حس| |حقوق طنط

3556o3 حمد|بــــورسيع سيد |ء سيد |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

43459o فع|لش|ء نرص محمد |دع ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

782423 هيم محمد|بــــر|هيم |بــــر|هدى  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

5oo969 ي|ر
حمد|فتـــىحي محمد | ئى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

75|885 حمد بــــدوى|هلل |لعزيز عبــــد |عمر عبــــد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

36349| حمد|حمد |طمتـــ محمد |ف تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

699||o لمتـــول محمد مصطفى|محمود مصطفى  لمنصوره|هندستـــ 

49o474 ن ممدوح محمد محمد محمد|يم| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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477945 ي  دتـــ|ر حم|لغف|م محمد عبــــد |سل|يحن  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3|4284 حمد|دل طه يوسف |محمد ع لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

6|o487 وى|لدمر|لسيد |لرحمن |هد عبــــد|طمتـــ مج|ف لمنصوره|بــــ |د|

8o|7|5 د مرىسي|نهله حمدي رش ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4|6594 مىل|لش|لدين محمد |حمد نور|محمود  لشيخ|ره كفر |تـــج

32o7o4 ئى عىل|محمد مجدى عىل كيل دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

23547 ى محمد|ذ ي|مع رس حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

699|24 لعوضى|لمتـــول حمزه |ح |حمد صل| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

7||466 لصده|هيم |بــــر|هيم |بــــر|رص |لدين ن|ح |صل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89282o هيم |بــــر|رى |لبــــ|زق عبــــد|لر|ر عبــــد|من سيوط|حقوق 

353||9 هيم|بــــر|مد |هيم فتـــىحي ح|بــــر| ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

757239 محمد مصطفى عىل طلبــــه حقوق بــــورسعيد

8925o4 مل جعفر عىل سيد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o4975 زى|حمد حج|ن |حمد عثــــم|منى  لشيخ|عه كفر |زر

64o|oo حمد عىل|سلوى محمد عبــــده  زيق|لزق|بــــ |د|

8883o7 ى حمدى رضو|ي ىط  |لع|ن عبــــد|سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

335534 مس سيد محمد|لخ|م |له| ى شمس|تـــج ره عي 

528882 صف|هلل عيد محمد ن|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

687656 لىح|دهم محمد محمود عبــــد | لمنصوره|حقوق 

432388 عي|لسج|هيم |بــــر|مح |حبــــيبــــه س |علوم طنط

9|586| ه عزتـــ عبــــد| هلل حسن  |مي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8o9739 هيم|بــــر|هر فهيم |صموئيل م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

684682 وى|لبــــرم|حمد |ندى عليوه مقبــــل عىل  لمنصورتـــ |تـــمريض 

|59256 ل محمد|لع|محمود محمد عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5|o79o ى |محمود محمد  وى|لبــــرم|مي  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

7|5686 ف فتـــىح عبــــد | |سم |لحميد |رسر
ى
لدسوق لمنصوره|ره |تـــج

335372 ى خ|ي د|لقوى سعيد حم|لد عبــــد|سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

7o6o36 لرحمن|لسيد عطوه عبــــد |مد |لد ح|خ ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

5o96|4 ي |بــــر|حمد |
هلل| |هيم عط|بــــر|هيم مصطفى لمنصوره|حقوق 

3|53|5 حمد|ن |رص نبــــيتـــ سليم|كريمتـــ ن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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8o9329 حمد|ط محمد |سحر عي ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|236|7 حمد|لحميد |مح محمد عبــــد |مريم س ى شمس حقوق عي 

8|9285 ي |م|
در مرىسي|لق|عيل عبــــد|سم|ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

27825 ل خلف سيد|ء جل|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|66494 ى|ن ش|لسيد سليم|حمد عنتـــر |ء |حسن هي  هره|لق|بــــ |د|

|77|47 |زك| مي حن|س| رين|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

32|945 لمجيد|م محمود حسن عبــــد|ن عص|رو تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

755o96 ه منصور عبــــد | رس|لمنعم منصور ف|مي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6|5784 ئل قطبــــ عسل|يوسف و سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

6|4|74 ح|لمد|لمؤمن محمد محمد |كريم عبــــد  |هندستـــ طنط

842|75 لكريم|ء يوسف سيد عبــــد|دع ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

438|66 هلل|عيل خلف |سم|عيل |سم|طمه محمد |ف لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

84o579 ه يوسف محمد|لل|عمر عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

4|27|4 لسيد محمدي جبــــر|ء |ل| |بــــ طنط|د|

786687 لحميد عىل حبــــيبــــ|ليىل مجدى عبــــد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

34||97 حمد سويلم بــــيوم عطيه|سويلم  ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

82o558 مل|ء نبــــيل محمد ك|شيم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

523565 ل|لفض|مهند محمد محمود  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

8o5494 مد محمد عىلي|ء ح|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

535445 عيل يوسف|سم|ه |لل|تـــفى جمعتـــ عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|5727 لسيد قطبــــ|ممدوح عىل عىل  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

75862o شم|رق حمدى ه|حمد ط| عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

5|662| لمرصى|ل |بــــ حسن كم|ربــــ ره دمنهور|تـــج

|5|8|3 حمد عىل|دل |هدير ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|456o هلل|هلل محسن عبــــد|جر عبــــد|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|o648 لرمسيس|نبــــيل محمود فوزى  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

887662 يد |ح ز|زق مفتـــ|لر|رس عبــــد|ف سيوط|ره |تـــج

483||9 ي فرج|لرشيد |م عبــــد |هلل عص|منتـــ 
ى
لدسوق سكندريه|ل|بــــ |د|
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5o893 مر محمد سيد|لرحمن ع|عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

332|93 هيم محمد يونس|بــــر|محمد يونس  |ره بــــنه|تـــج

783755 ضى|لق|حمد |هلل |عيل عبــــد |سم|هلل |عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

263524 لعزبــــ يوسف|لعزيز |لق عبــــد|لخ|عبــــي  عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7|793o |لبــــن|حمد |ل |م مصطفى محمد كم|هش لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

266994 ح زعي |هر عيد مصبــــ|يه م| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

266736 ى|لحميد ش|مد عبــــد |لحميد ح|هلل عبــــد|منه  هي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|39854 محمد محمود عىل| ند ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6|2o48 دل|لع|لجوهرى |ن منصور محمد |يم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

236|69 للطيف محمود محمد|خلود عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

8o|88| تـــه|تـــه محمد شح|هلل شح|عبــــد لفيوم|حقوق 

|35688 ى محمد عبــــد |ي لحميد محمد|سمي  لفيوم|عه |زر

8o9538 حمد عىلي|م |حمد عص| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o4785 لموجود |حمد فهىم عبــــد| |لي|د ج|عه سوه|زر

27|834 ضنى|لرو|در عطيه |لق|ن عبــــد|هدير رمض ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5o445 رص ممدوح محمد موىس|ن ره بــــنى سويف|تـــج

356985 ندى مجدى متـــول محمود |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

283||5 عيل|سم|ئى |لد خلف جيل|خ ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

685237 لحميد|وليد فوزى محمد عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

44o3oo لد محمد بــــدير|م خ|وئ لشيخ|بــــ كفر |د|

22|82 ى محمد|هدير س م حسي  ن|بــــ حلو|د|

|3754o  زخ
ى
لس شوق ل|رى غ|كي  ى شمس علوم عي 

362598  محمد|رس|
ى
ء محمد صوق ن|تـــمريض  حلو

226942 هلل|مل محمدعبــــد|م محمد ك|سل| هره|لق|حقوق 

76787| دى|لعي|هيم |بــــر|ن |ء محمد رضو|هن لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

69o643 ي
زى|حمد غ|تـــ محمد |بــــرك| دئى لمنصوره|حقوق 

62949| لغمرى|د محمد محمد |زي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

885785 ده سمي  سيد |حمد حم| سيوط|ره |تـــج

432454 حمد سعد زىك خليفه|ء |لزهر|طمه |ف |صيدله طنط

85o46 ن|ء مصطفى سيد عثــــم|دع معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف
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489326 بــــ|لوه|لنعيم عبــــد |عبــــد | ء رض|شيم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|65o32 شم سيد|طمه سعد ه|ف هره|لق|بــــ |د|

5|9964 |ء ظريف عىل |سم|
ى
لحوق بــــ دمنهور|د|

79o3|o ف رسكيس جرجس|يرينى | رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

32555 حمد|ئى فتـــىح |فتـــىح ه هره|لق|ج طبــــيع |عل

49o588 حمد  صبــــيح|لسيد |حمد |لعظيم |مريم عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

236848 ى س دق|م موريس ص|شي  هره|لق|هندستـــ 

4|6883 ج|لعزيز حج|م محمد عبــــد  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

35477o حمد عىلي جمعتـــ|منيتـــ | عه مشتـــهر|زر

6|98|3 ن|د ذىك رمض|د عم|زي ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

899528 تـــم عىل يسن |خلود ح ج|حقوق سوه

76392o لبــــدوى عىل عبــــده|لسيد |محمود عىل  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4o3484 ن|هيم سليم|بــــر|حمد |ن خميس |رو لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

92444  ص|كريم 
ى
ف دسوق لح|رسر ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 

منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

5|333 جد عىلي عويس|م| ند لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

4446o8 هيم مصطفى مصطفى|بــــر|سط |لبــــ|يه عبــــد | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

225966 حمد محمد|لدين |ل |حمد كم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

35|426 زق عطيو|لر|لرحمن عبــــد|زق عبــــد|لر|ر عبــــد|من ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

68o32| م|لسل|يمن محمد فوزى عبــــد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2|8758 هيم عزتـــ |بــــر|دل |ع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

328|79 ح جبــــريل|لفتـــ|محمود محمد حسن عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

7529|5 لمحمدى محمد| |م رض|سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

75|7o4  |لبــــ|لسيد عبــــد|تـــ |حمد شح|
ى
لسيد|ق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

353585 هلل|عمر محمد يوسف عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

86|522 محمود محمد عىلي حسن ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

68882o ىط|لمع|بــــو|للطيف |كريم محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

825478 د|لدين حم|محمد سعدي عىلي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|29o28 روق حنفى|مه ف|س|يوسف  هره|لق|حقوق 

647534 حمد عطيه|م مسعد |وئ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 4562 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

492433 محمد سعد أحمد محمدعجوه سكندريه|ل|ره |تـــج

249o59 صف|ء بــــدر عىل ن|ن بــــه|روز ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

833657 ه | حمد عىلي|عيل |سم|مي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

349o38 هيم|بــــر|حمد |ر |طمتـــ مختـــ|ف ى شمس حقوق عي 

446738 ى | لنج|بــــو|ن |حمد شعبــــ| حمد|حسي  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

497856 ل|لحبــــ|هيم رجبــــ |بــــر|جر عىل |ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

486o34 هيم|بــــر|نىه نعيم مرىسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

498732 للبــــنى|هلل جمعتـــ سعيد |منتـــ  ره دمنهور|تـــج

69585 ى عبــــد |عم بــــر|ر ج|لستـــ|د حسي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

489672 تـــ محمد|سلىم عزتـــ عرف سكندريه|ل|بــــ |د|

226o69 لرحمن|د عبــــد|لسيد فؤ|لرحمن |عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

437988 لكريم|مروه عىل حسن بــــسيوئى عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

|43785 ن مني  زىك مخلص|حن ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

334556 بــــيشوي سعيد عجيبــــ سند ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

254o56 لخي |بــــو|بــــر |ل ج|عمرو جم |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

7oo632 ن صبــــىح زىك محمد|يم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

859|3o د رفعتـــ مرقس|مر| رين|م ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

892o3 ى سليم|هلل عىل |هند عبــــد  ن|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

64|974 هيم|بــــر|لرحمن محمد |هلل عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o6772 ن|بــــو رمض|بــــ محمد |لوه|محمد عبــــد  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

46o4| س|لد رجبــــ عبــــ|ء خ|ل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7|8|| ن|لد حسن حس|يه خ| لفيوم|نوعيتـــ 

35852o لسيد|حمد |ء نبــــيل |دع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|6327o ن جويىل|سلىم محمد سليم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8558o6 ن|حمد محمدزيد|لبــــدري |هيم محمد |بــــر| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

4o39o7 حمد|هيم سيد |بــــر|لد محمد |عمر خ سكندريه|ل|بــــ |د|

496466 ي|لكيل|ن فتـــىحي صبــــىحي |رو
ئى تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

45469 عيل|سم|عيل محمد |سم|مصطفى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3o592 حمد|حمد عىلي |رضوى  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

347965 ح زغله|لفتـــ|دتـــ صبــــىح عبــــد|محمد حم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

86873o لفضل محمد|بــــو|يه محمود | ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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625|5o لق|لخ|د عبــــد |لجو|ندى محمد عبــــد  لسويس|معتـــ |علوم ج

||6928 ي|نسيم د| مونيك
ى|ئى ل قسطنطي  هره|لق|بــــ |د|

93639 ن|حمد عىل عمر|لرحمن فتـــىح سيد |عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|38343 لدين محمد محمد جعفر|ء |هلل ول|عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

85729| ي محمد محمد|عبــــد
لرحمن مصطفى حقوق بــــنى سويف

522o24 د|هند محمود محمد ج عه دمنهور|زر

8952o| لسيد |لحميد محمد |محمد عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

9|2o|4 دور تـــوفيق خليل |م |بــــس ج|صيدلتـــ سوه

|29|35 ى لربــــ|د |لد زوميتـــ ج|خ| مي  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

4|246 لحميد|ميمه محمد حمدتـــه عبــــد | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

45|796 وى|لطر|هيم |بــــر|لمنصف |بــــ محمود عبــــد |يه| |حقوق طنط

4467o8 لبــــربــــرى|لمطلبــــ قطبــــ |م عبــــد |لسل|محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

6|47o9 بــــون|وى ص|لطنط|لق |لخ|مروه عبــــد  |بــــ طنط|د|

6o2634 ى |محمد  لسيد|حمد محمد حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

72244 حمد عىل|م سيد |حس لفيوم |تـــمريض 

8|888| ى عبــــد|ريه بــــي|لمقصود ر|م حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

896266 حمد  |لدين |ئى قدرى نور |تـــه ج|حقوق سوه

7629o7 ي|لشج|هيم عبــــده |بــــر|لد |حمد خ|
ئى بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

7|6||6 سميه حسن مصطفى خلعتـــ ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

26oo6o عيل|سم|م محمد |ل عص|نبــــ تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

8o4|97 ي
د محمد خليفه|عم| دئى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

|42788 حمد بــــهجتـــ بــــكر|حبــــيبــــه  ن|حقوق حلو

329256 حمد|رحمتـــ فتـــىح محفوظ  |بــــ بــــنه|د|

4724| نور شميلتـــ|يتـــ بــــدوي | هره|لق|ره |تـــج

6|38o8 ى|ع |لسبــــ|ر حسن |لغف|يه عبــــد| لعمي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

5|o296 مه|لرحمن طه محمد سل|عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

877|74 ل  |لع|ء محمد عبــــده عبــــد|دع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

268353 لم|ر س|لستـــ|عبــــد| عمرو رض لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

9o9|o7 د  |مل لطفى ج|هلل ك|عبــــد ج|صيدلتـــ سوه

|28o22 زىك| فىل رأفتـــ حن|بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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|3o3o7 وى|وى محمد بــــهنس|سلىم بــــهنس ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6o2756 شد|شد ر|بــــ محمد ر|يه|حمد | لمنصوره|هندستـــ 

545925 ه نعيم عبــــد  وى|لبــــيج|لح |ح محمد ص|لفتـــ|ني  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|2o337 لحليم|حمد عبــــد |ء |لرحمن محمد بــــه|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|56o62 لربــــ|د |م عدلي عبــــده ج|بــــر| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

2|4272 لسيد|بــــر |بــــر سيد ج|عمر ج هره|لق|بــــ |د|

85o892 ن محمد|ده مني  مهر|غ لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

82o2o5 ي محمد ح|
فظ|حمد مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

|3||35 زن محمود سعيد محمود|م وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

25279o ى عص|ي لسندبــــيس|لدين محمد |م |سمي  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

43||79 ى ج| د مسلم|روى حمدى حسي  |صيدله طنط

259525 لعليم موىس|مه عبــــد|س سل|ين| ى شمس طبــــ عي 

8o|726 لمسيح بــــولس|ريو ممدوح عبــــد|م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

83886| جد عبــــيد|لو|يه رفعتـــ عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

344252 لسيد محمد|ح صفوتـــ |صل ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

52o366 يف عبــــد|ه هلل منصور|يدي رسر سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|37o48 رس محمد مصطفى جوده|محمد ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o888 حمد محمد نصي |طه  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3|45o9 ن|م محمد محمد سليم|سل| ن|بــــ حلو|د|

262535 لمجد|بــــو|لسميع |محمد طلعتـــ عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

543964 لروم|ح |لفتـــ|نور عبــــد|حمد محمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

527485 هلل حسن محمد أحمد أحمد|منه  سكندريه|ل|هندستـــ 

84478 مجدي نرص محمد| مه ي سويف
هندستـــ بــــنى

6|3||4 وى|لعربــــ|ء فوزى بــــيوم |هن تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

834358 محمود رجبــــ بــــكري عىلي سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|69467 ي|م ركو وجيه موريس جورج  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|292|o لس فكرى فوكيه غط س|كي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

684439 |هلل عىل محمد عىل |عبــــد 
ى
لدسوق لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

8562|o دي|حمد محمد ن|ء |ل| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

28|756 حمد محمد|كر |مجدى محمد ش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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8474|9 س خليل عىلي|فرحه عبــــ ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

2|7|43 ن|حمد محمود زيد|هدير عمر  هره|لق|ره |تـــج

7o2o58 لسيد مصطفى|هيم رجبــــ |بــــر|حمد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

35357| لغنى|لرحمن محمد سعيد عبــــد|عبــــد ى شمس علوم عي 

6|||49 لزغبــــي محمد|لحليم |حمد عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

25469o ف محمد علم |م |سل| لدين|رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

898855 ل سيد محمود محمد |م| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|6344o لحليم عىل|لغنى عبــــد |ء عبــــد |ل| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

444269 مع|حمد ج|حمد |ن حلىم |يم| لشيخ|ره كفر |تـــج

6369|9 لسعيد عبــــده|م عبــــده |له| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

876366 لم  |محمد صبــــرى فرغىل س سيوط|ره |تـــج

763243 ح|لصبــــور محمد مفتـــ|رص عبــــد |لن|سلىم عبــــد  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

692o94 لحديدي|مر |لعظيم ع|عمر محسن عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

36o7oo هيم حمزه|بــــر|ح عيد |محمد صل |كليتـــ هندستـــ بــــنه

79357 هيم|بــــر|بــــر |هيم ج|بــــر|مصطفى  ن|بــــ حلو|د|

299988 لسيد|عيل محمد |سم|حمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

545897 ى محمود |ي لبــــ|بــــو ط|لبــــ درويش |بــــوط|سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

893oo5 ل محمد |لع|ح عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

684824 ر|لنج|مل |حمد ك|د |زي لمنصوره|بــــ |د|

5|7462 ود|تـــ محمد محمود محمد د|عىطي بــــ دمنهور|د|

824557 ي |عبــــد
ي|لرحمن مصطفى

حمد مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7554o8 لسيد رجبــــ عىل|ء |رس| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

22326 ن|حمد قدرى محمد محمود سليم| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

768o|7 هيم عوض|بــــر|لمهدي |ن عبــــد |يم| لعريش|تـــربــــيتـــ 

3|7954 لرحمن|بــــو رسيع عبــــد|حمد مصطفى | |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

4|3o|o وق و د|لجو|حمد عبــــد |ئل سيد |رسر |ره طنط|تـــج

63o7| ى عط|ي محمد جمعتـــ| سمي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

63o286 س|حمد تـــوفيق محمدى عبــــ| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|75594 لحميد|لعزيز عبــــد |رس عبــــد |بــــسنتـــ ي عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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35o2|5 يل|تـــ ن|حمد زين مبــــروك شح|مينه | ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

|7||o هيم|بــــر|ء يشى خليل عىل |عل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|2753| ن محمد|حمد محمد رمض| ى شمس هندستـــ عي 

264oo9 ض|لسيد ري|همتـــ مصطفى  |تـــمريض بــــنه

4|323| ى فرج |مريم  ئيل|هلل روف|يمن حني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

422545 |هيم مهن|بــــر|عيل |سم|متـــ |س|ن |رو سكندريه|ل|علوم 

8832|o | لعل|بــــو|لحميد |ء عمر عبــــد|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

425|52 ه ع| لعزيز|لسيد حسن عبــــد |طف |مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

277955 ح محمد|لفتـــ|ح عبــــد|ئشه صل|ع شمون|نوعيتـــ 

52579 لدين محمد|ح |لد صل|خ| سم ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

3275o3 ل جرجس وهيبــــ|نيتـــ جم|ج هره|لق|بــــ |د|

256|84 ح|لسو|فظ |حمد محمد ح| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

2|556 مل|يمن وديع ك| |رين|م ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

84|4|9 وق  ي نوبــــي|حمد علو|رسر
ئى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

7o65o4 بــــينى|ن |لحكيم محمد شعبــــ|رقيه عبــــد  لشر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

9|7453 بــــر  |ن ص|ء محمد عثــــم|ل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

274358 يف سليم|عبــــد لحميد|ن عبــــد|لرحمن رسر ى شمس|د| بــــ عي 

697|72 تـــ|ل سعد فرح|حمد جم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

42|895 لحكيم عىلي|ح عبــــد |ن صل|مرو رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

487|59 محمد خميس عبــــده رزق سعيد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

87972| زق |لر|محمد سعد محمد عبــــد سيوط|هندستـــ 

82298o لمحسن|حمد عبــــد|ح |محمد صل سيوط|حقوق 

7898o7 حىم|لحم|لسيد |لعربــــى |ء حمدى |رس| |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

7o8854 هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|م محمد  لمنصوره|علوم 

272267 ضى محمد|لر|ل عبــــد|ل كم|نه |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

822523 ى محمد طلبــــه مريم حسي  ي|لسن |
|لمنى

6|9767 ن|ء سعد سعد محمد رمض|رس| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

|5|884 بــــو ضيف عىل|ء مديح |نجل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4367|4 يد عىل|حمد خميس ز|سمر  لشيخ|عه كفر |زر
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439|7| رى|لطنبــــ|محمود |  مريم محمود رض سكندريه|ل|حقوق 

248o43 رق محمد عمر جوهر|م ط ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4|5o77 لعزيز يوسف|ن يوسف عبــــد |نوره لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

28||87 مد محمد مصطفى|م ح|فرح س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5||72 ى محمد|يوسف محمد هش م حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

696o6| وش|ىط جر|لمع|بــــو |لعوضى |محمود محمد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

5|93|8 ى محمد |د |جه لكوم|لنمي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

495545 ف محمد عبــــد|محمد  لمنعم غريبــــ|رسر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

26788 ود|رص فهىم د|هنده ن|ش ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

327878 مر|حمد ع|محمد فتـــىح محفوظ  |نوعيتـــ بــــنه

525752 هيم|بــــر|محمود أحمد مصطفى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

63o889 يوسف محمد يوسف عىل عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

34o377 رس مرىسي محمود|حمد ي| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

3|9|35 م محمد رفعتـــ مصطفى ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

4o7393 دي|بــــوش|ء أحمد محمد محمد |ول سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2o429 حمد محمد|هلل عرفه |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

38654 مد محمد عىل|زينبــــ ح هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

857827 بــــ|لوه|م محمد عبــــد|محمود عص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

325777 حمد|لبــــديع |هيم عبــــد|بــــر|طمتـــ |ف ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

686497 لد محمد تـــوفيق محمد|لرحمن خ|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

7oo|59 لعزيز جبــــر|مل محمد عبــــد |ء ك|ل| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

62532o ود|ل محمد د|لرج|لسيد عز |د |زي زيق|لزق|حقوق 

449629 خ|لطبــــ|شور محمود |محمد ع |هندستـــ طنط

538366  |حن
ى
لبــــلقينى|هيم |بــــر|حمد |ن شوق عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

45o396 لمهدي|يوسف سعيد عنتـــر محمود  |ضتـــ طنط|علوم ري

844|44 حمد فهىمي بــــيومي|محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

684852 وى|لشه|لسعيد |ره محسن |س لمنصوره|ره |تـــج

255|67 لحميد|لفتـــوح عبــــد|بــــو|م |ء س|رس| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

233653 ش|لدمرد|د فريد يوسف |حمد فؤ| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 
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24732 ى سعد|ء سعد |سم| مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

827249 ي حسن
عىلي معوض مصطفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

9o4493 ف محمد صديق  |محمد  رسر ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

886o|7 ف محمد عىل |محمد  رسر سيوط|تـــمريض 

448729 تـــ|لصمد بــــرك|لحميد عبــــد |محمد رشيد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4935oo لدين|محمود فتـــىح محمود عز  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7837|2 طمه خميس منصور موىس خميس|ف زيق|لزق|بــــ |د|

537|9o ئى|لفخر|هيم |بــــر|لح |ء جمعتـــ ص|سم| ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

45|25 حمد عىلي|ندى مجدي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

868697 ى رس|لي ف|فكري غ| يوستـــي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

425352 ل|لع|لسيد عبــــد|لسيد |روى رشدى حمدى | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|6|835 ء محمد مؤمن سيد|دع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77822 عيل|سم|حمد |عيل |سم|حمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|734| حمد وليد محمد محمد يوسف سعد| لشيخ|ره كفر |تـــج

4o2|52 هيم محمد مصطفى عبــــده|بــــر|مريم محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

623o37 لختـــم معوض|حمد مجدى رجبــــ رس | حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

79o862 ه مصطفى عبــــد | دى عىل|له|مي  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|288| دى|لرحمن محمود ش|حمد عبــــد|بــــسنتـــ  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|23637 لعليم|يوسف محمد فتـــىحي عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|9oo| لمجيد|بــــوبــــكر مسعود عبــــد| |نور ى شمس|تـــج ره عي 

755393 ى عىل |منه  هيم|بــــر|هلل حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

35486o حمد عىلي محمد|سمر  ى شمس|زر عه عي 

6|24|6 سميحه محمد عىل حبــــيبــــ منصور |حقوق طنط

864|7| حمد محمد|م |محمد هش ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

6oo|39 رق محمد نصي |محمود ط لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

49o|95 ي
لخطيبــــ|حسن محمد محمود | دئى سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

557o5 هلل|لونيس عبــــد |للطيف عبــــد |ن عبــــد |شعبــــ ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

33477 لدين محمد عىل|ء |مريم بــــه هره|لق|بــــ |د|

6883|8 زق عطيه|لر|منى وليد بــــدير عبــــد  لمنصوره|حقوق 
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5|2887 محمد صبــــىحي سعيد سند سكندريه|ل|صيدله 

42o6| لرسول عىل|مريم محمد عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7|o327 ى |محمد  لعدل غنيم|لعوضى |لحسي  سيوط|هندستـــ 

8795|7 ن |م عثــــم|لسل|عبــــد| حمد زكري| سيوط|حقوق 

269593 عيل محمد|سم|حبــــيبــــه بــــسيوئى  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|67|64 م|ح عز|لفتـــ|لد عبــــد |ريم خ ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

83|||| هيم|بــــر|مريم ثــــروتـــ فتـــىحي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

446262 حمد محمد عبــــدربــــه محمد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3768o لعليم|ن عبــــد |لعليم رمض|د عبــــد |ي| مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

752754 كريم محمد فرج محمود عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

73936 ى عبــــد|مصطفى  هلل|حمد حسي  ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

|23645 لدين سيد محمد نرص|سعد هره|لق|علوم 

6|2279 ح صقر موىس|لفتـــ|يمن عبــــد|ح |لفتـــ|عبــــد ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

34377o م مصطفى مدبــــول|زينبــــ عص ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9|2292 در |لق|لمجد عبــــد|بــــو|رص |خلود ن ج|تـــربــــيتـــ سوه

|47|7 لجندي|زق خليل |لر|رق عبــــد |لد ط|خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|4296 لدين|محمد محسن محمد سعد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3|3o2 زق محمد محمد|لر|حبــــيبــــتـــ عبــــد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

327o99 هيم|بــــر|تـــه |ح شح|سلىم صل ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|568o5 بــــر طه|د طه ص|زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|74776 هيم محمد|بــــر|لرحمن مصطفى |عبــــد  هره|لق|حقوق 

698835 حمد محمد|ذكرى محمد فتـــىح  زيق|لزق|عه |زر

683233 لمرغنى عطيه|عزتـــ | دين لمنصوره|علوم 

594|2 لقوي|حمد محمد سيد عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

76896o ن|خليل محمد سليم| دين لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

788462 |لدين محمود |هيم محمد مىح |بــــر|محمود 
بــــوسمره

عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

355|6o فع|حمد ن|يتـــ حسن سيد | |حقوق بــــنه
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9o78|7 حمد  |لحفيظ |ل عبــــد|حمد جم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8o22|8 بــــوبــــكر|لمنطلبــــ |حمد محمد عبــــد| ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

34844 لعزيز محمود محمد طه|عىل عبــــد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

498|58 د|ء محمد حمدى محمد حم|ول تـــربــــيتـــ دمنهور

6|99o8 لصعبــــ|ل حسن |حمد جم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

333348 هيم|بــــر|حمد |حمد حمدى | ى شمس حقوق عي 

32362|  |لمحمدى |سلىم محمود 
ى
ئى|لفخر|لدسوق وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

346992 حمد|لعزيز |محمود محمد عبــــد سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

638574 لعزيز عطيه|لسيد عبــــد |محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

269oo ن|ن شعبــــ|ء محمد رمض|رس| ن|بــــ حلو|د|

549o5 حمد|ح |ده رجبــــ صل|غ علوم بــــنى سويف

8482o7 ى  ى محمد|محمد حسي  مي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

29575 ى عط| نوبــــ عط|بــــ| |بــــشر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|2o89o لحفيظ|بــــر عبــــد |ل مجدى ص|من ى شمس| لسن عي 

9o58o7 مه صفوتـــ شفيق خليل |س| ج|تـــربــــيتـــ سوه

247225 لسيد|وى فرج |محمد حسن فرم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|65975 ن|هلل عثــــم|ن عبــــد |ره عثــــم|س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||569o ل مصطفى مهدى|محمد كم| ر|ي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4o6|44 هيم|بــــر|تـــه عىل |لسيد شح|منيه | سكندريه|ل|بــــ |د|

753o64 م|م قطبــــ خليل ضي|محمد حس لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

8369o3 ء محمود منصور محمد|حسن |نوعيتـــ قن

|5|46o ي|ر
محمود سيد وهبــــه| ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

57564 لعزيز|د عبــــد |ج  فؤ|يوسف ن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

843797 حمد محمد|مل |هدير ك ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

537243 ي
لرشيدى|لمعىط |در عبــــد|لق|عىل عبــــد| دئى دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

3o7|4 ف |هدى  ىط|لع|حمد عبــــد |رسر ه ى نوعيتـــ جي 

||98|6  محمود نصي 
عمر هيثــــم حنفى مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

24o2o5 حمد حسن|هيم محمد |بــــر|محمد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

8756oo هر متـــول |لظ|محمود مصطفى عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى
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|66877 هيم|بــــر|ح |ء مجدى صل|دع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

238237 د|لحميد حم|حمد عبــــد|مريم  هره|لق|بــــ |د|

689936 زق|لر|هلل مصطفى يىح عبــــد |منه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|47oo4 بــــق محمد|هيم س|بــــر|عمر  ى شمس هندستـــ عي 

9o5225 لمنعم |م عبــــد|ء عص|لزهر|طمه |ف
للطيف |عبــــد

ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|54o86 لدهبــــ|بــــو |ئل فوزى نرص |عمر و ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

765445 لمر|ل طه عىل محمود |لرحمن جم|عبــــد   علوم بــــورسعيد

6982|9 ى مصطفى عبــــد  ح خميس|لفتـــ|نرمي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

236553 ى محمد عزتـــ |س| |ند لسكري|مه حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|783o6 ى رك|ح بــــى|زم مجدى حسي  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

437443 لصفتـــى|هر عىل عوض |عىل م لشيخ|ره كفر |تـــج

62o626 محمد محمد فهىم جبــــر حسن ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

5275|8 ح أبــــو بــــكر خليل|لفتـــ|ء عبــــد |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22|585 وليد سيد بــــدوى حسن هره|لق|ره |تـــج

6|8|78 يمن حمدى محمد|ره |س لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

868773 م عىلي حسن محمد|ريه دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

42372 لنمر|رى |حمد بــــند|رى |ن بــــند|نوره هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9|3633 لعزيز محمود  |محمود مصطفى عبــــد سيوط|بــــ |د|

4473o4 لعزيز|لح بــــشي  عبــــد |نسمه ص سكندريه|ل|هندستـــ 

96987 ح عويس محمد|لرحمن صل|عبــــد حقوق بــــنى سويف

|6232 رضوى سعودى عىل يس هره|لق|حقوق 

543545 لخول|ئى عطيتـــ فتـــىح حسن |م| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

367689 م|م|لد سعد |حمد خ| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

249384 هر|لظ|لسيد عبــــد|لد |م خ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

236oo9 لغنى محمد|ء محمد عبــــد|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

767|64 لغنى عطيه|بــــر عبــــد |حمد ص| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

85||87 ه عم| هيم محمد|بــــر|د |مي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

3||2|8 ى  لسيد|حبــــيبــــتـــ سيد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3oo|5 حمد سيد محمود|ء |رس| هره|لق|بــــ |د|

4|93o2 ل|لجم|هيم |بــــر|لسيد |هند محمود  لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 
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227739 ىط|لع|ده محمد محمود عبــــد|غ هره|لق|بــــ |د|

8653o2 مد|هيم ح|بــــر|بــــوبــــكر |زينبــــ  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|2o4o| حمد|ن |مح سليم|رتـــ س|س ى شمس| لسن عي 

525o72 هلل|د |رق محمد محمد ج|محمد ط| م|ل سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

6o6245 لرحمن|وى عبــــد |لششتـــ|لغنى بــــدير |محمد عبــــد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

69688 لحكيم|صم عبــــد |لرحمن محمد ع|عبــــد  ن|حقوق حلو

23o27o هلل|حمد عوض |لرحمن محمد |عبــــد سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

622|62 حمد عىل عوض|هيم |بــــر|محمد  ط|بــــ دمي|د|

774283 ن محمد|لمجيد بــــدر|دل عبــــد |محمد ع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

7o4934 ن|لسيد سليم|تـــ |لشح|ر حمزه |من بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

822|29 ي|بــــ |شم ج|ره ه|س
هلل مهنى ي|تـــمريض 

| لمنى

5|37|6 يد |بــــو|حمد محمود |محمد  ى في |بــــوعص|لي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

85|28o هلل مهدي|ل عبــــد|ليىلي كم دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

6||568 ى|بــــو |لعزيز |لعزيز عبــــد|حمد عبــــد| |رن لعني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7o|579 لصعيدى|لسيد |لسيد |مه |س|ل |س لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

3395o د|لجو|م روبــــي محمد عبــــد |حل| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

23586 بــــ|لتـــو|حمد عىل محمد عبــــد | د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

4|4393 د|لجو|د محمد عبــــد |لجو|زم عبــــد |ح |ره طنط|تـــج

499896 هيم|بــــر|لمرصى محروس محمد |م |ريه عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

765439 ف عبــــد |حمد | بــــ محمد نويرص|لوه|رسر تـــمريض بــــور سعيد 

|7594| مه محمد محمد|س|يه | تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

767o58 ن محمد|محمد نرص محمد حمد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

86362o ي ف|مريم ه
يق بــــرىسي|ئى |نوعيتـــ فنيه قن

253oo5 ى سعد|جر نبــــيل عبــــد|ه لحكيم حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

834835 ف يوسف وهبــــي عبــــد| زق|لر|رسر دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

8||76 لدين|فع حلىم زين |هيم ن|بــــر| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|9|75 ن|ح عنتـــر رمض|جد صل|م ى شمس|تـــج ره عي 

278382 م|لسل|ر عبــــد |محمود محمد مختـــ ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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|42828 مروه محمد محمود نجيبــــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

492596 ينى|لجن||لرحمن عىل حسن محمد |عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

482787 بــــر عىل عمر|حمد ص|ق |شو| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|o264 لغنيىم|ندى عىل محمود  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

45o636 |لنج|بــــو |محمد | هلل أحمد محمد رض|منه  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

428|54 ى ى محمد حسي  نىه عمرو حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

484542 ي|م عبــــد |لسل|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد 
لغنى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33|227 تـــه|حمد شح|هيم |بــــر|ء يىحي |ل| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4875o2 جه|لخو|لسيد |هيم عىلي |بــــر|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

755897 ح رجبــــ|لفتـــ|سلىم سمي  عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

44228o حمد|لمرىس |مل |ن ك|محمد رمض لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

8|o4|8 حمد زغلول منيسي|محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

7o68|6 هيم|بــــر|لد عرفه |مل خ| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

778|52 عمر مصطفى جوده عطيه زيق|لزق|هندستـــ 

45o264 ئى|لخلو|مه حمدى حسن |س| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4|7467 هيم|بــــر|لسيد |ضى |لد ر|خ ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

35o9|9 لسيد|لمنعم |كريم محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

343657 عيل|سم|محمد ممدوح عبــــده  ى شمس حقوق عي 

7933| مسعود عمر مسعود رجبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

35882 بــــ|حمد محمد نرص غر|كمل | |دين هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|8855 لعزيز محمد غندور|عمر عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

464649 ن|حمد سليم|فع |لش|ل |من تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|488o6 فرج ميشيل متـــرى| ري|م دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|73|27 ن محمد|سلىم محمد رضو ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

536974 هيم جبــــريل|بــــر|طف |هيم ع|بــــر| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

3|3|9| هيم محفوظ|بــــر|حمد محسن | ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

622|7 ى عبــــد | تـــ حسي  ح رشدى|لفتـــ|مي  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

5o5|35 لعزيز|مه حسن عبــــد |س|لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

6|2989 ف محمد زىك خي  |ء |دع لدين|رسر لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |
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627977 د|لم ج|لسيد محمد س|لرحمن أحمد |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

8|9227 ى|هدير صفوتـــ  ى حسي  مي  ي|علوم 
|لمنى

827o3 ح محمد حسن|ن صل|نور بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

62o|75 ء عبــــده محمد شلبــــى|ل| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

698624 ى|عيل |سم|لمرىس |لد فوزى |خ لحرصى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

499|3 حمد محمد محمد|مصطفى  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

3734|| بــــ لملوم سيد|يه|لرحمن |عبــــد |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

524739 لديبــــ|حمد محمد محمد |د |ي| |ره طنط|تـــج

75564| للطيف|لعزيز عبــــد |ء سيد عبــــد |سم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

35|27| ى  ي حسي 
ي حموده|مصطفى

ى
لدسوق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3474|3 ى|منيه مصلح حسن حس| ني  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

63686| عرفه سعد عرفه محمد زيق|لزق|نوعيتـــ 

7|896 لحميد|ن عبــــد |لحميد رمض|ء عبــــد |رس| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

846oo2 لسيد خلف|حمد |رق |ط ن|سو|علوم 

3|529 مل حسن|هلل محمد ك|منه  ى شمس علوم عي 

783|89 لرحيم|هر عبــــد |لط|محمد | رن زيق|لزق|بــــ |د|

694486 لخول|لعظيم |تـــن محمد عبــــد |ف لمنصوره|بــــ |د|

8574|8 ى وجيه مرزوق رزق| مي  ي|علوم 
|لمنى

6o3568 لمرىسي|ن |ن عوض نعم|محمد نعم ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

2|53o لمجيد|بــــ عبــــد |لتـــو|ريم محمد عبــــد  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

89|947 ى شفيق سيحه  ى خي  مدلي  سيوط|بــــ |د|

|44524 لعزيز|د سيد عبــــد |عمر عم ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

489355 ى|هلل شنودتـــ بــــش|رص عبــــد|مريم ن إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

84373| لرحمن|حمد محمود عبــــده عبــــد| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

72222 لسيد|حمد |نور |طمه |ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

778|o| هيم مصطفى|بــــر|محمد رفعتـــ محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

832838 ى  ي|نيفي 
ى
ل|ميل نجيبــــ حزق |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

||6336 ى|منتـــ  هلل فتـــىح سيد حسي  هره|لق|ره |تـــج

6|4457 لعزيز بــــكرى محمد|يمن عبــــد |د |جه |صيدله طنط
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8252|7 هيم|بــــر|ن |هيم رسل|بــــر|رحمه  |هندستـــ قن

8|69|6 ئيل|د كرومر ميخ|ثــــيو ميل|م ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

9o9353 ن|لحميد سليم|د عبــــد|ل ج|ء جم|رس| ج|تـــربــــيتـــ سوه

7oo|o7 ض|لمندوه ري|لسيد |تـــ |لشح|محمد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

62774| ي|لق|محمد أحمد | هي
ضى زيق|لزق|حقوق 

64473 ء وحيد محمد سيد|رس| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

649o92 ه يشى  ن|حمد محمد شعبــــ|شهي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

329675 ى|ه  حسي 
ى حفىطى جر حسي  |بــــ طنط|د|

45o692 ى محمود إ سم| رن ن|عيل مرج|حسي  |بــــ طنط|د|

|65786 وق  ف ش|رسر كر محمد|رسر ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

|59|46 لسيد|كريم سيد فتـــىح  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|5289 ع|حمد رف|ع |ندى محمد رف هره|لق|ره |تـــج

5|729| ل|بــــو غ|لحليم |د عبــــد |لجو|طمتـــ سعد عبــــد |ف بــــ دمنهور|د|

429|o4 ريه|لبــــ|ء عىل عىل |ء عل|دع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9|7o23 حمد |يمن عىل |منه  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

835374 ن|ندي عصمتـــ عىلي سليم دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

846|7| مد|م ح|لسل|هلل عبــــد|محمد عبــــد ن|سو|حقوق 

|76355 مل محمد|محمد مصطفى ك تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

84|274 س|عبــــي  عرفه طلبــــ عبــــ |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

|5o|52 لغريبــــ|حمد طلعتـــ محمد | دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

339o82 لمعبــــود سعيد|م عبــــد|رحمتـــ س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3|855o لفتـــوح جبــــر|بــــو |جر جبــــر |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o5496 مد|لد ح|د سمي  عطيه خ|زي ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

4o4888 ن محمود خليل|رق شعبــــ|محمد ط سكندريه|ل|حقوق 

|28282 ن محمد|ح سليم|حمد صل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

786864 تـــ عىل|عىل سعيد محمد شح لمنصوره|حقوق 

67668o لبــــيس|رس عىل محمد |ء ي|شيم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

496339 ر|هلل نص|هيم عبــــد|بــــر|ن |رو ره دمنهور|تـــج
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358835 ف عىلي عو|عمرو 
د|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|22357 لد محمد عبــــده|زينه خ هره|لق|عه |زر

6|86o6 ين صل ى|بــــو|ح محمد |رسر لعني  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

699|23 حمد شكرى فهىم عبــــده| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

453835 م شوشتـــ|لسل|شد عبــــد|ربــــيع نرص ر ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

||68oo ضى|حمد عىلي فتـــىحي عىلي ر| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

45649| يف عىل|بــــر|بــــ |يه|ن |يم| هيم رسر م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

389o6 ح يونس|لفتـــ|معتـــصم محمود عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

83775 ى خ|ي ل|لع|لد منصور عبــــد|سمي  بــــ بــــنى سويف|د|

|46547 د|لجو|حمد عبــــد |عمر محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

76|64| لدهبــــ|بــــو |حمد |تـــ |لسيد شح|هلل محمد |عبــــد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

6o243 لعزيز|بــــتـــ عبــــد |صل ثــــ|ء و|شيم علوم بــــنى سويف

7|2247 هيم مسعد غنيم|بــــر|يه مسعد | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

53726o لح|لحميد ص|حمد محمد عبــــد|ء |سم| ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

86229 حمد|حمد جمعتـــ |ء |ل| لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

69o87 مل فتـــىح محمد قطبــــ| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

9o8433 ى حس|سم| ى |ء محمد حسي  ني  ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

785|5o ى|محمد عبــــد | ند لمعىط حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4375oo د بــــسيوئى محمدغنيم|حمد زي| لشيخ|طبــــ كفر 

342363 ف سعيد س|طمتـــ |ف هيم|بــــر|لم |رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3||967 حمد مسلم|ل محمد |حمد جم| هره|لق|ر |ثــــ|

|35797 مد|ن ح|لح سليم|منيه ص| ى شمس|د| بــــ عي 

6o6o7o ع|لسبــــ|لمنعم |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  |ره طنط|تـــج

3222|9 حمد|ن |صديق عثــــم| رودين هره|لق|ره |تـــج

8oo2o| حمد محمد حسن|بــــسنتـــ  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

247o74 لدين محمد غنيم|ء|بــــ عل|مه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7|6o| رص رجبــــ محمد|يمن ن| لفيوم|طبــــ 

8539o3 لعزيز|ئل عمر عبــــد|ندي و تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|9855 لع|لق|هلل محمود |رغده محمود عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

84544 جر ربــــيع محمد عويس|ه ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
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633672 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|حمد محمد | زيق|لزق|بــــ |د|

49445| هلل|بــــ |هلل عطيتـــ ج|بــــ |محمود محمد ج |بــــ طنط|د|

8o962o لسيد|دل محمد محمد |يمن محمد ع| ره بــــنى سويف|تـــج

627o99 ئى|لسيد كيل|هلل |لسيد عبــــد|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

529356 لك|لسيد م|حمد بــــسيوئى محمد | |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|34888 |د لوق|طف فؤ|دى ع|ف هره|لق|حقوق 

6|9|5| ى عىل |ي رى|لغبــــ|لسيد |لسيد |سمي  ط|ر دمي|ثــــ|

755587 حمد|ء محمد عىل |سم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

375o2 ى محمد شعبــــ|عبــــد ن|لرحمن حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

46232 ح محمد|لفتـــ|محمد صبــــىح عبــــد هره|لق|بــــ |د|

243524 ي عتـــريس|سم|رحمه 
ى
عيل محمد شوق ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|4745 لبــــديع محمد حسن|عبــــد | سيف رض هره|لق|هندستـــ 

22544| لعسيىل|ح محمد |لفتـــ|لدين عبــــد|تـــقوى مىح  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

8||o7o ر طه محمد|لستـــ|نعمه عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

322|3o حمد عنبــــه|حمد محمد |هدى  ى شمس|تـــج ره عي 

|34229 ى جورج فريد مجىل كريستـــي  ن|بــــ حلو|د|

752573 حمد محمود محمد محمود صبــــيح| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

77|674 لسيد خليل|يمن |منيه | زيق|لزق|حقوق 

282|8| لرحمن حمدى محمد قطبــــ|عبــــد ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

783o26 ل|لع|م محمد عبــــد |م|محمود عىل  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

434785 ه مصطفى عىل مصطفى  ل|مني  ى وى|لميى |حقوق طنط

284763 ء فرج نرص فرج|شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

243|72 حمد عىل|ء بــــدر فرغىل |ل| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

22377o ف محمد طلعتـــ|يدى |ه رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

334834 وى عىل|يىح طنط| دين |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

468|5 وى|هر ص|م م|عص| ند ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

66249 ن|ن عثــــم|رق جمعه سلم|ط لفيوم|هندستـــ 

34oo|8 بــــ عبــــده|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|د عبــــد|جه |نوعيتـــ بــــنه

|32o29 طف وصفى عزيز|مريم ع ى شمس حقوق عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 4578 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8oooo7 لح|مي ص|د محمد تـــه|بــــيج ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|427|6 ود عيس|مريم محمد د د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

2|8546 ى د جورج|رس ميل|ي| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

486787 لرحمن|لسيد عىل عبــــد |لرحمن |محمد عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|25784 لعزيز|حمد عبــــد |دل |حمد ع| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

855|82 لنبــــي|نوره خليف صديق حسبــــ  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

93292 ضى مهنى|رحمه رأفتـــ م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

22|o|8 ن روبــــرتـــ سمي  فوزى| مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2387|5 ى |ء عىل |عىلي بــــوسنينه|حمد |مي  هره|لق|طبــــ 

43oo4| لسيد فوده|نه |بــــو شبــــ|حمد |مصطفى  |صيدله طنط

864o69 لكريم|د|للطيف ج|دل عبــــد|حمد ع| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

3558|5 لحميد محمد|لحميد محمد عبــــد|عبــــد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3235|8 ي خ
مد|لدين ح|ل |حد كم|لو|لد عبــــد|تـــفى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

9|4272 ي|دمي
ى عبــــد|نه بــــنى تـــه  |ك شح|لمل|مي  ي |

لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

3599|| حمد|نعمتـــ عىلي سيد  ى شمس|د| بــــ عي 

8255o5 محمود سعيد محمود عوض ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

343927 ي | |لي|د
هيم|بــــر|حمد |حمد حسنى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2754o ن عىل يوسف|لسيد شعبــــ|ء |سن هره|لق|بــــ |د|

774|72 بــــ|لوه|لمقصود عبــــد |رق عبــــد |محمد ط زيق|لزق|ره |تـــج

46|8| لبــــ|بــــوط|لمغنى |لكريم عبــــد |رثــــ عبــــد |ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

73434 ن لمنعم|حمد جمعه عبــــد| |مي  لفيوم|بــــ |د|

2482|9 ئى|لفخر|هيم |بــــر|ر |لستـــ|هيم عبــــد|بــــر|ء |رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

35295 س محمد|طه نع| نور ن|تـــمريض  حلو

886449 ن |ده سعد سليم|رق حم|ط ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

88|9o6 ى  |لتـــو|حمد عبــــد|عىل  بــــ حسي  سيوط|بــــ |د|

339476 ى |لرحمن حس|بــــسمتـــ فوزي عبــــد هيم|بــــر|ني  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9|2636 ن بــــيوم عىل محمد |فن| ج|حقوق سوه

7637|7 مه|عيل سل|سم|ن محمود محمد |يم| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

48o49o هيم|بــــر|هيم |بــــر|محمد رفعتـــ محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|
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|72o59 دق|لمؤمن ص|حمد محمد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

64o|o| ىط|لع|حمد محمد عبــــد|ح عىل |سم زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

82o543 ي نتـــ
ي|ج عبــــد|مصطفى

لجليل مهنى ي|تـــمريض 
| لمنى

85o473 حمد|حمد حسن |ء |رس| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

25o9|8 ى | ر|لسيد عم|لسيد حسني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

54|4oo لغول|رس ربــــيع عىل محمد |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o9|22 ي ر|محمود ر
ي خليفه|ضى

ضى ره بــــنى سويف|تـــج

65845 ى ي ي حسي 
ى عبــــ|مصطفى س|سي  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري

ى بــــنى ضيه بــــني 

7o5749 مح عبــــده محمد|محمد س لمنصوره|هندستـــ 

299757 رص بــــخيتـــ|لن|سمر محمد عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

22|378 لعظيم|هيم عبــــد|بــــر|رص |محمد ن ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

84o799 زي|ره نور ربــــيع مغ|س دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|3472 بــــ|لغر|ن |ن محمد رضو|حس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

696657 لم|لنبــــى س|دل حسبــــ |منى ع ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

7o8343 لسيد|محمد مشهور عطيه  ط|بــــ دمي|د|

5|5o9o ف |هلل |منتـــ  حمد حرحش|لسيد |رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

8o3334 ي|عىلي 
حمد محمد مصطفى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

6|4856 لكوم|دل محمد |ل ع|فري لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

775773 لسيد|لد محمد |لمنعم خ|عبــــد  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

65684 لسيد عىلي|عيل |سم|حمد | لفيوم|حقوق 

||624| ل|بــــيشوى ممدوح فهيم سوري ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

7o|5o4 جر محمد حسن بــــيوم|ه ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

34|o8 ى سمي  محمد  ى|هيم |بــــر|لجي  لبــــحي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

764448  |هيم محمد |بــــر|
ى
هيم غندر|بــــر|لدسوق ره بــــور سعيد|تـــج

5o9o9 حمد مصطفى محمد|عمر  ره بــــنى سويف|تـــج

|68493 عيل|سم|حمد |ل عىل |د جم|زي ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

835476 دي|ره عىلي محمود عبــــ|س ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6o92oo هيم حجر|بــــر|هيم |بــــر|هيم |بــــر| لمنصوره|عه |زر

6967o5 ل يوسف محمد عليوه|محمد جم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

345oo2 لم|لسيد س|ر |لغف|لسيد عبــــد|جر |ه ى شمس صيدله عي 
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|45785 لسيد محمد|هيم |بــــر|مجدى  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7o3o88 |حمد محمود ند|جد |ر م|من زيق|لزق|بــــ |د|

62|459 د|لجو|ء سعد محمد عبــــد |هن ط|حقوق دمي

9o|229 ن |للطيف سليم|ء محمد عبــــد|حسن ج|بــــ سوه|د|

|855| ف مصطفى رسح|حبــــيبــــه  ن|رسر هره|لق|صيدله 

|5574o ى|م فس|جد نعيم ي|م| رتـــي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

875728 لم حسن  |محمود محمد س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

426879 منه وليد عىل محمد عىل سكندريه|ل|بــــ |د|

848352 هيم|بــــر|ء مجدي محمد |ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

339|48 م|هر محمد قرط|لظ|لرحمن عبــــد|ر عبــــد|من |حقوق بــــنه

439795 ى محمود محمد |ي لوحيسر|سمي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6343o6 ى|غ ى عىل حسي  دتـــ حسي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o9323 ضى|ح محمد ر|لفتـــ|ل عبــــد|دى جم|ه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

352o33 زن ذكري عطيتـــ حسن|م |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

7o9o54 ي
بــــينى|لسيد عىل |ء |ضى لشر لمنصوره|ره |تـــج

34o27 د|عي عي|لسبــــ|د محمد |ر عم|من هره|لق|بــــ |د|

365255 ي|ر
ح|لفتـــ|محمد عىل عبــــد| ئى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|59776 ف عبــــد |ندى  لسيد|ح |لفتـــ|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|6263 ود|لغنى د|حمد محمد عبــــد |مريم  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

834|8| حمد محسن|رص |لن|حمد عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

362|83 هد حسن جمعه حسن|مج تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

632847 ر|لنج|حمد محمود محمد |ح |سم زيق|لزق|بــــ |د|

626393 لسيد|لدين خليل |د |ن عم|يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|8688 ى|ي لعدل|حمد محمد | |سمي  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

23682| ن موىس|رص شعبــــ|ن ن|رو ن|بــــ حلو|د|

354587 حمد|مل |رحمتـــ محمد ك ى شمس علوم عي 

335444 م|لسل|لرحمن عبــــد|حمد عبــــد|رحمتـــ  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

33oo59 لسيد|ء عىل |زينبــــ محمد رج |نوعيتـــ بــــنه

78|323 ر محمد مدحتـــ يوسف|زه| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

236242 بــــر عىل|لج|رق عبــــد|هدير ط ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو
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7o825| ز محمد عىل|لبــــ|هيم |بــــر|ء |شيم لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6|o9|o ل|م محمد جميل غ|سل|ل|سيف  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3578|3 ل عىل|لع|رق عىل عبــــد|ن ط|يم| شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

8o984o ء حمدي فكري|محمد عل تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

63o2o7 دق عسكر|لص|م |لرحمن هش|عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

637|79 ل|م بــــل|لسل|حمد عبــــد |حمد يحن  | زيق|لزق|ره |تـــج

33646 ى  ى|لمنعم محمود ش|حمد عبــــد |رني  هي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o7657 ف خميس عبــــد |ء |سم| ل|لع|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

22488| لم|د محمد س|جد محمد عو|م ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

6|3455 لرحمن أحمد ذىك موىس سعده|عبــــد تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

24|7o4 لنبــــى|هلل حسبــــ |م عبــــد|ء س|سم| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

5|825o ف محمد عىل دويد|بــــسيمه  ر|رسر تـــمريض دمنهور

776884 لحميد|لحميد محروس عبــــد |ن عبــــد |حن زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

5|o96 لحق|د |مه محمد ج|س|نس | يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

634732 سيد عىل سيد طه زيق|لزق|نوعيتـــ 

5|3427 لوكيل|نور عبــــد|تـــ |لشح|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

27|o33 هلل|حمد عىل سعد |تـــفى مصطفى سيد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o7267 عيل مبــــروك|سم|محمد | رن ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

878945 لرحمن حسن |ن حسن عبــــد|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

783546 ه عىل | حمد سليم|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

442|2o لعزيز|ء محمد عبــــد|ح عل|صل |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

5|56o6 ر|لغف|در عبــــد |لق|ليىل محمد صبــــىح عبــــد  بــــ دمنهور|د|

|32||2 هلل بــــخيتـــ|د |موريس ج| تـــريز ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|2575o ل وهبــــتـــ|لرج|حمد عز |فرح  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

362654 د ونيس|مجدى عي| مرن مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

45o568 لمنعم محمود|هيم عبــــد |بــــر|حمد | |هندستـــ طنط

|4627o لدين رجبــــ|ح |صل| رضوى رض هره|لق|ره |تـــج

696o4o لوهيدى|ر محمد |لغف|نور عبــــد |م |هي لمنصوره|بــــ |د|

877543 حمد محمود حسن |سلىم  سيوط|بــــ |د|
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8o59|5 لسيد|جر محسن محمد عبــــد|ه ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

622584 لسعيد حسن محمد|ء |رس| ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

6o|895 لجندى|هيم |بــــر|هلل محمد |هبــــه  |بــــ طنط|د|

54|93| بــــى|مبــــ|ل|مصطفى محمد عىل عوض  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7|o228 ه فتـــىح | ذلي|لش|ن |تـــ رمض|لشح|مي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6||8|9 |د أحمد مرىس شط|لجو|حمد عبــــد | ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

488|73 ح حسن|لفتـــ|عمرو سمي  ربــــيع عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

496634 لعزيز محمد مرىس|عبــــي  فكرى عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

444292 ف|بــــو |لفتـــوح محمد |بــــو | |دين لفتـــوح رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

32|385 لسيد|بــــ فتـــىح |يه|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

358|57 رص زىك محمد طبــــوشتـــ|لن|عمر عبــــد |بــــ بــــنه|د|

|57963 لقرىسر|لرحمن |ء شكرى عبــــد |ل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5||o4 لسيد|د محمد محمد |زي ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

22oo78 |هر حن|دى م|يرينى ن| ن|تـــربــــيتـــ حلو

8|2658 حمد|ميمه عىلي حسن | ره بــــنى سويف|تـــج

6878o8 ي
حمد|تـــ |دل فرح|ع| دئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

|25636 ن|م محمد نعم|يوسف عص ى شمس هندستـــ عي 

782oo| م محمد|تـــن محمد عبــــده بــــره|ف قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

345584 لسيد حطبــــ|يتـــ سيد فتـــىح | |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|38||4 ع محمد|ج  رف|يوسف ن ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|7|372 حمد محمد خليفه|لرحمن خليفه |عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

433394 م|لسل|م عبــــد|م|م |لسل|م عبــــد|م| |علوم طنط

46|656 دي|له|م عبــــد |لسل|رق عبــــد |ندى ط |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9o9|5| لمشنبــــ |محمد مؤمن عىل محمد يسن  ج|تـــربــــيتـــ سوه

84||oo لبــــدري|ح |زق صل|لر|م عبــــد|سل| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

7o4296 دل|لع|وى |لص|حمد يونس |لد |خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|2248 لفضل يوسف |بــــو|لرحيم |سحر عبــــد ج|بــــ سوه|د|

8547|o هلل|د عبــــده عبــــد|سيد ج هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

888739 حمد محمود |جر محمود |ه سيوط|بــــ |د|

265343 يوسف محمد يوسف محمد عمريه | معهد فنى تـــمريض بــــنه
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92499| حمد |لحميد سيد محمود |عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

2668o5 ى ع|ي لسيد مغيثــــ|مل |دل محمد ك|سمي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

2684|4 بــــوموىس|لحميد |حمد عبــــد|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

8268|
ى
ه سعيد محمد دسوق ني  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o|747 ئيل|رس|تـــه معروف |نوبــــ شح|بــــ| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

754|92 هلل خليفتـــ|لد محمد عبــــد|ر خ|مي وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

257342 لدين|بــــ |ء عىل عىل شه|سم تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

25882 ن|ود سليم|ن د|ن فرح|نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

737oo لجيد|محمد سيد بــــديوى عبــــد لفيوم |تـــمريض 

42848o لهتـــ|ح محمد عبــــده |لفتـــ|عبــــد| لي|د |طبــــ طنط

822883 م نبــــيل محمد حسن|عص حقوق بــــنى سويف

8887|o شد |يه محمد مصطفى ر| سيوط|بــــ |د|

437|4| لعبــــد|حمد |حمد |لحميد |عبــــد | عل لشيخ|طبــــ كفر 

7o7922 لسيد|ل |لع|ر كرم عبــــد |من لمنصوره|عه |زر

762948 |هيم |بــــر|هيم |بــــر|لدين |ء عز |لشيم|
ى
لدسوق بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

7o6948 زينبــــ محمد نشأتـــ محمد ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

||6242 رق حسن سيد|زم ط|ح هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

452|9 شور|م ع|م|شور |حمد ع| ج|ره سوه|تـــج

9oo94o هلل  |حمد خلف |ئى محمد |م| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

85|o36 لرحمن فتـــىحي سفينه مهدي|عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

33252o لحق سعد|حمد محفوظ عبــــد|محمد  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

9o4939 لسيد محمود مرىس |م |له| ج|تـــربــــيتـــ سوه

5o4|59 بــــوزيد مىك محمد|مريم محمود  سكندريه|ل|ره |تـــج

677|79 هيم فوده|بــــر|حمد |بــــ رشدى |يه| لمنصوره|حقوق 

6398|6 لح|عي ص|لسيد سبــــ|ء متـــولي |ل| زيق|لزق|بــــ |د|

3739|3 لسيد محمد منصور|لد |لرحمن خ|عبــــد |حقوق بــــنه

|7554| لرحيم|بــــ محمد عبــــد |يه|ن |نوره لفيوم|لعلوم |ر |د

|28637 خله| نطونيوس منتـــرص عط| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

237|27 |لبــــ|هلل عبــــد|بــــسنتـــ سيد عبــــد
ى
ق ن|تـــربــــيتـــ حلو

759|56 |لعط|بــــو |محمد مصطفى حسن  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

769o65 ح|لعزيز صبــــ|يه محمد عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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7o|744 ى قشطه|هيم حس|بــــر|يه مجدى | ني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o89o7 د  |يوبــــ محمود ج|هلل |عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9o7||8 لرؤوف خليل ملتـــم |ء عبــــد|لزهر| ج|ره سوه|تـــج

334||| ى عبــــد|حمد حس| لعليم محمود|ني  ى شمس  تـــمريض عي 

7o|486 حمد مني  محمد|هلل |منه  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

338695 وى|لم حلف|رتـــ محمد س|س |بــــ بــــنه|د|

69799o ى مصبــــ ح|لفتـــ|ح عبــــد |خلود حسي  لمنصوره|حقوق 

5oo35 هلل|لعتـــريس عبــــد |لرحمن مجدى محمد |عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

45o293 شم|بــــو ه|لد وليد مصطفى |خ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

|45234 لدين|ل |م محمد جم|لدين هش|ل |جم هره|لق|حقوق 

6|9229 |لدين سيد محمد رخ|ء |محمد عل لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

842295 ي محمد | حمد|منه خرصى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

434|o2 لسيد قطيط|دي |له|م محمود محمد |سل| |صيدله طنط

22883 لعزيز عىل|مصطفى صفوتـــ عبــــد  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

26o|99 لخولي|لمعىط |سمر موىس عبــــد تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

89294o لمنعم |ل عبــــد|حمد مصطفى كم| سيوط|حقوق 

368636 حمد سعد جمعه|يوسف  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

869835 حمد|لعزيز |لعزيز خليفه عبــــد|عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7o7572 ن|مي  محمود محمد وهبــــه سليم| لمنصوره|ره |تـــج

6|4o93 تـــ نجلتـــ|لشح|لفضيل |لحليم عبــــد|مروتـــ عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

445|7 هبــــه عىل محمود خليل سعد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

465o2 غنيم محمد عىل| نور هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2|4o7o ى محمد| |ر|ي يمن حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|424|2 هلل|د |نىح  وجيه نصىحي ج| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

285552 عصمتـــ فتـــىح محمد| دين لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

8||6oo ى محمد|يه | ف حسي  رسر ره بــــنى سويف|تـــج

7o|||5 لبــــيوم|مه |زم حمدى عىل سل|ح لمنصوره|ره |تـــج

7oo996 ر محمد متـــولي|لستـــ|ء عبــــد |عل| نور لمنصوره|بــــ |د|

628oo2 م أيمن محمد محمد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|3758| ى مجدى حكيم سعيد| مي  ى شمس|تـــج ره عي 
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49o|59 لسيد حسن|جر يشى حسن |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

844577 لح|نرص ص| شهد زكري دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

483342 ى|محمد | نور لسيد عمر حسي  سكندريه|ل|حقوق 

58925 ي شح| ض|وي ري|تـــتـــ بــــبــــ|نىح  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

83|787 ي صبــــىحي محمد|عبــــد
هلل حسنى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

63|44| ن مصطفى محمد محمود|بــــسمه رمض زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

638478 لعزيز محمود|لسيد عبــــد|محمد  زيق|لزق|عه |زر

5|787 لحميد حسن|نم عبــــد|دتـــ محمد غ|غ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2576|o حمد عىل|يسن عىل  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

26o645 ي| دين
لرسول|دق عبــــد|ء ص|ضى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7|338 ى عبــــد |ي م|لسل|در عىل عبــــد |لق|سمي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

4o8673 هيم رزق|بــــر|حمد |ئى |ه| دين |بــــ طنط|د|

4|457 لموجود|بــــر عبــــد |ل ج|بــــر جم|ج ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

246|32 ج|لم رس|لد محمود س|حمد خ| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

483797 لبــــربــــرى|لقوى |حد عبــــد |لو|ن جميل عبــــد |نوره سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

75o975 ى|ع ئشه محمد سعيد محمود حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

493593 ى ش| ى|حمد محمد حسي  هي  |حقوق طنط

248645 زر|وديع لطيف ع| دون|م تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o|o|4 هيم خليل|د عمر محمد إبــــر|زي سكندريه|ل|ره |تـــج

35|979 لم|لد سيد محمد س|بــــ خ|لوه|عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

8644|6 ي|محمد رفعتـــ محمد عبــــد
لغنى ي |

ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

43|425 لجمل|لعزيز |حمد سمي  عبــــد| |علوم طنط

69|928 بــــ|لوه|لسيد محمد عبــــد |حمد |هلل |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

8335|5 عيل يوسف|سم|محمود محمد  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

484575 لسيد محمود|حمد محمود |وليد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

35o6|8 لشكور محمد|ن عبــــد|ء شعبــــ|شيم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8955|4 ظه  |بــــ|بــــر |لج|حمد عبــــد|عمر  ج|ره سوه|تـــج

76|45o لد حسن فكرى حسن|خ لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

9|2|6| لسبــــع محمود محمد  |نهله  ج|حقوق سوه
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5|8|| زق|لر|م عبــــد |لسل|مي محسن عبــــد  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

548o2 لمنعم عىل|ن محمد عبــــد |يم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

836763 لحميد حيدر جيد|حمد عبــــد| دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

|7||68 سيمون ممدوح فهيم شنوده|ن| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

8|8629 مي يعقوبــــ|وجدي س| روديك ي|بــــ |د|
|لمنى

9o33|5 ه س| ن |لم محمد عثــــم|مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

33949 ى |ي ع|لسيد رف|حمد |سمي  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

|2492| م حسن حسن فرج|سيف هش  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

879|46 لحميد  |هلل عبــــد|رس عبــــد|م ف|ريه سيوط|ره |تـــج

335|92 حسن محمد| منيتـــ رض| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

852737 ي |حس
حمد|م محمد تـــوئى ي|هندستـــ 

|لمنى

6||23o لي|لهل|حمد |حمد |م |سل| لمنصوره|هندستـــ 

48662 يد|ح ز|حمد صل|لح |ص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

685635 ن|يل سليم|لحم|بــــو |ح |لفتـــ|رق عبــــد |هبــــه ط لمنصوره|ره |تـــج

82o884 دير|بــــ|رص فرنسيس |ئيل ن|ميخ ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

64394o حمد يوسف|ح فهىم |ده فتـــىح نج|مي زيق|لزق|بــــ |د|

448625 ى عمر حمدى محمد خرصى بــــحي  |هندستـــ طنط

7|o|45 ورى محرز محمد عوف|لمغ|ء |رس| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

33424| تـــه عىل|مصطفى صبــــىح شح |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

78||4 زى|هلل حج| |مد عط|ء ح|لعل|بــــو |محمود  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

436|3o زى|رف حج|هيم ع|بــــر|رف |م ع|سل| سكندريه|ل|طبــــ 

|5432o حمد سمي  خليل محمد| ن|حقوق حلو

2|2o85 عىل محمود عىل حسن قيرص ى شمس|تـــج ره عي 

63759| دق|لص|لحسينى محمد |هلل محمد |أحمد عبــــد ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|o|83 |لحم|لمهدى محمود |مروه 
ى
ق لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

622433 لمشد|عيل محمد |سم|عيل محمد |سم| ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

82|o25 دق مجىلي|دي ص|ظريف ن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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484962 بــــى|لعر|لحميد |ل عبــــد |ن جم|محمد رمض سكندريه|ل|حقوق 

255o| ن مغربــــى عىل|ضىح شعبــــ ى شمس|زر عه عي 

358244 دى حسن|له|رضوى محمد محمود عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4697| ى ج|لرحمن |حمد سيد عبــــد | ويش|مي  هره|لق|هندستـــ 

64o358 ه  ى |حمد |لسيد |ني  يوبــــ|مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

9249|8 بــــوزيد |ع |لسبــــ|ء محمد |شيم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

6|7392 لعيوىط|دين محمد شلبــــى |ن ط|ر دمي|ثــــ|

22|o5o لقوى|د عبــــد|لجو|تـــ عبــــد|ء فرح|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

|29o|o لسعود|بــــو |حمد حسن |عمر  ى شمس|تـــج ره عي 

|6|526 ى عبــــد |منتـــ  ل|لع|هلل عمرو حسي  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

|34o8 د|لجو|لعزيز عبــــد |ل عبــــد |محمد جم ى شمس|د| بــــ عي 

|42422 لمنعم محمود|سط عبــــد |لبــــ|تـــفى عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

36o945 لجندى|هيم |بــــر|لد |ء خ|رس| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

479665 |حمد |لعزيز |سط عبــــد |لبــــ|مصطفى عبــــد 
ى
لمحروق

سكندريه|ل|هندستـــ 

2|966| ق|هيم |بــــر|سمر محمد  وى|لشر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|6o45 لسيد بــــدوى|لسيد |م مجدى |سل|ل|سيف  ط|هندستـــ دمي

6|2469 لىك|لم|ل عىل |لع|ن قدرى عبــــد |حن |بــــ طنط|د|

33|793 ى ضي|لسعيد حس|هلل محمد |عبــــد م|ني  |ره بــــنه|تـــج

26o9|o هيم محمد|بــــر|طمه محمد |ف لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

26|o|3 طر|طر محمد خ|ر خ|من ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

28964 لسيد|لد سيد عىل محمود |خ لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

23o68 س|ل يوسف عبــــ|يوسف جم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

778795 لسيد|ل |مه مصطفى كم|بــــو ش|ء |لشيم| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

8323o5 دق|يز فريد ص|رتـــن ف|م |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

58985 حمد|حمد عيد |مريم  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2854|8 ل|د هل|زينبــــ حمدى حم ن|حقوق حلو

5437o6 هلل|د |لمنصف ج|جد فتـــىح عبــــد|م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

887433 بــــر |حمد ج|حمد طه | ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

92o994 هلل  |م حمد |ئى تـــم|حبــــيبــــه ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

322o64 لصديق|سعد محمود محمد | |مه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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265|37 فظ عىل فوده|لح|د فتـــىح عبــــد |زي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

768o2o لربــــ|د|يه ثــــروتـــ محمود ج| لعريش|تـــربــــيتـــ 

375o82 حمد|مصطفى عىل محمود  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5|4983 ى عبــــد  ن|لمنعم محمد سليم|عبــــي  خي  ره دمنهور|تـــج

2394o9 ى|ول ى جبــــريل حسي  ء حسي  هره|لق|ره |تـــج

8|8835 ى| ه ربــــيع محمد حسي  مي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

6o|25 لحميد سعيد|هيم عبــــد|بــــر|جر |ه ره بــــنى سويف|تـــج

4383o5 مل|حمد ك|حمد سيد|ره رجبــــ |س لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

5|5|8o ى س ح محمد|لفتـــ|م عبــــد|نرمي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

332485 حمد محمد يوسف|بــــ محمد سيد |رح ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

854829 حمد محمد محمد|هيثــــم  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

895322 لرحمن حسن عىل خليفتـــ |عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

783454 لح حسن محمد محمد|ء ص|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3389o7 لدين|بــــ خي  |لوه|لسيد حسن عبــــد|سعديتـــ  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4oo5|8 رضوه محمد محمد حموده ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

23949 حمد|يمن حسن |طمتـــ |ف هره|لق|حقوق 

497845 لرحيم|ر عبــــد|لستـــ|هيم عبــــد|ن إبــــر|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|2|66 لرحمن|ح محمد عبــــد|لفتـــ|د محمد عبــــد|زي لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

534923 ى عبــــد|مريم  ف حسي  لرحيم|رسر |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9oo3|5 محمد حسن محمود محمد  ج|حقوق سوه

529848 هلل مسعد ذىك محمد مصطفى|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

34528o حمد|محمود محمد بــــدوى  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

78555 حمد|لسيد |رق |لد ط|خ ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7||84o ن|لعري|حمد |م |بــــ س|يه|ن |ليىلي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6882o6 ن|للطيف شعبــــ|تـــ عبــــد |لشح|ره محمد |س لمنصوره|نوعيتـــ 

7|o|o3 س|لنح|لمحمدى محمد |لسيد |نسمه  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

865245 حمد محمود محمد|هلل |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

79|48| لسيد|وى |هر محمد مك|وى محمد م|محمد مك
 عطيه

لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|
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5|284 ره سعيد سيد طه|س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

63649| حسن عىل محمد حسن رحمه زيق|لزق|هندستـــ 

763oo6 لغنى حموده|عبــــد | رحمه محمد عط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

478652 هيم|بــــر|يوسف أحمد محمد فكرى  سكندريه|ل|هندستـــ 

334857 |هيم |بــــر|رتـــ محمد |س
ى
لدسوق ى شمس حقوق عي 

255|2| هلل لبــــيبــــ|مريم محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

27|||4 بــــ|لوه|هيم عبــــد|بــــر|لحميد |ء عبــــد |بــــ عل|عتـــ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

35|669 ن|بــــيتـــر فهيم نرص دمي |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

437692 وى|لبــــز|لسيد |دل |هلل ع|عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

5o3o27 حمد|روق |هر ف|رتـــ م|س لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

52o3oo د|لضي|ء سعيد منصور |سم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

689688 حمد|هيم |بــــر|بــــ |لوه|حمد عبــــد |ندى  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

45|398 ي محمد 
ى
لسيد محمود|محمد شوق ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

367565 هيم عىل|بــــر|هبــــتـــ سعد  شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

42o27| بــــينى|حمد |هلل |ر عىل عبــــد|من لشر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|55374 ف عىل عبــــد |د |سع لمجيد|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

7538|3 ي
يمن سيد محمد سيد| |دئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

74289 م|يتـــ سعيد سيد تـــم| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7582o| متـــ|تـــه سل|محمد شح| ند عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

66748 بــــ سيد مسعود|مروه كس لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8o6|59 رق فتـــىحي سيد حميده|ط ي|نوعيتـــ 
|لمنى

2o|92 بــــو زيد|حمد عطيه مسعود |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4||6o3 لسيد محمد ربــــيع|منيه محمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

238855 |لمول|د |لسميع ج|هلل عبــــد|هند عبــــد ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

9o3984 ل |لع|حمد عبــــد|لرحمن محمود |عبــــد ج|عه سوه|زر

2|334| ء سيد حسن محمد|سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|525o لسيد محمد حسن محمد|هدى  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|59o8o ف عبــــد |حمد | هيم|بــــر|لعظيم |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

42oo54 لجمل|لبــــسيوئى |هيم |بــــر|ئى نبــــيه |م| |حقوق طنط

4oo667 م محمد حسن|جر عص|ه ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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8|634o هلل|ن زوهي  خلف شكر|يم| ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

4o42oo لعىك|ل |لع|حمد عبــــد |د محمد حسن |عم سكندريه|ل|ره |تـــج

6o585o لسيد محمد سعد| |رن لمنصوره|علوم 

92o7oo لسميع محمد  |يمن عبــــد|هلل |عبــــد ج|طبــــ سوه

54o335 مد|حمد محمود ح|ح سيد |ندى صل |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

3769| ل|لع|م عبــــد |لسل|هيم عبــــد |بــــر|حسن  هره|لق|طبــــ 

432563 يد كس|يه محمود أحمدأبــــو ّ| ى بــــ|لي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|2392o لحكيم يوسف|لدين عبــــد |د |رحمه عم هره|لق|ره |تـــج

54o8o7 فظ|لح|حمد عىل عبــــد|حمدى | رن سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

259372 لرحمن|لمطلبــــ عبــــد|دى عبــــد|ر ن|من تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

629o|5 ى عوض |روق |دل ف|م ع|وس هلل|لسيد حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7o4663 ى عبــــد | لعزيز|حمد مجدى حسي  |ره طنط|تـــج

783366 لمنعم حسن|لد عبــــد |هدير خ زيق|لزق|بــــ |د|

|27956 وي|لغمر|حمد |لسيد |هيم |بــــر|تـــغريد  هره|لق|هندستـــ 

785733 طمه محمد سعد موىسي|ف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

833|32 لرحمن محمود محمد محمد|عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

26628 حمد هريدي|محمود محمد  هره|لق|بــــ |د|

2|874o ل|لع|لمحسن عبــــد|بــــر عبــــد|سم ص|بــــ ى شمس|تـــج ره عي 

|38487 م|نور فهىمي عل|محمد | لي|د ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

25785 هيم محمد محمد|بــــر|تـــفى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|398o| وق سعيد عىل دويد ر|رسر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

34836o ء درويش محمد درويش|رس| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

232578 هلل|حمد محمد عبــــد |دل يحن  |مريم ع ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

238427 ه | لسيد عىل|لسيد محمد |مي  هره|لق|بــــ |د|

882|94 قص  |نور قري|طف |يكل ع|م سيوط|بــــ |د|

6339o2 وي محمد|طف شعر|محمد ع زيق|لزق|بــــ |د|

7|o983 فع|لش|هيم محمود |بــــر|فوزيه محمود  لمنصوره|بــــ |د|

479o23 ن|هيم محمد سليم|بــــر|يوسف محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|4|4|| لشيخ|لجندى |محمود فتـــىح مهدى  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ
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527847 ى ط|ي لم|حمد س|بــــر عىل |رق ج|سمي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

858435 ء رجبــــ محمد حسن|سم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7|2377 هيم|بــــر|لسيد عمر شلبــــى |محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

692|74 ه ح| هيم مسعود دهينه|بــــر|فظ |مي  لمنصوره|بــــ |د|

|62864 ف عىلي محمد|ن |نوره
رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

439655 ح محمد عسل|لفتـــ|مريم بــــكر عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

75|486 ن|حمد رمض|ئد حلىم |ر| نور علوم بــــورسعيد

|66857 لعزيز|ن صبــــرتـــ عبــــد |م شعبــــ|ريه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|75858 لرحمن محمد|دل عبــــد |م ع|سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

537o28 لموجود|ىط عبــــد|لع|لموجود عبــــد|محمد عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|775| بــــو عوف يوسف|د |دل ج|محمد ع ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

3|4|o9 بــــو زيد|محمد محمود عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|65945 لرحمن|لرحمن رجبــــ عبــــد |حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33445 لدين|يه محمود محمود سيف | كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

352824 ن|ن نعم|حمد شعبــــ|محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

684533 لرحمن|لمقصود عبــــد |حمد عبــــد |لد |خ لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

772482 لسيد|ن لبــــيبــــ |يمن شعبــــ|د |عم لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

5|||8| هيم سعيد رزق حمودتـــ|بــــر|حمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o8659 ى محمد  بــــوسليم|حسن عىل حسي  سكندريه|ل|حقوق 

245662 حمد سويد|زق |لر|مصطفى محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

526235 ى ئيل يوسف|عد روف|نرص مس| مي  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

359398 دل حسن غنيم بــــركه|محمود ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o2962 هيم رشدى|بــــر|لق |لخ|م محمد عبــــد|هش ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

28736| ى |ء عبــــد|رس| ئى|لكيل|لحكيم حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

33|66o مل طه|مصطفى طه ك زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o8o5| ى ط لبــــدهىل|رق فتـــىح عىل |حني  لمنصوره|بــــ |د|

675234 لمتـــول|حمدى عىل |ل|هر |هلل م|منه  لمنصوره|علوم 

45o286 روق محمود عىل|رق ف|لدين ط|م |حس |هندستـــ طنط

77766 بــــ|ل عىل دي|يوسف جم ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ
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373245 ف محمود |محمد  لسيد محمد|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|2|7|7 سط مصطفى|لبــــ|ن محمد عبــــد |مرو هره|لق|حقوق 

88o78| هلل عىل  |بــــر حمض |لج|ن عبــــد|يم| سيوط|بــــ |د|

3|9|42 حمد محمود|م |هد عل|ن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

42o478 لسيد محمد خليل|هلل |منه  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

496448 ي |دع
لزغبــــى|ء محمد محمد مصطفى |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|

سكندريتـــ|ل

76|725 ف فكرى عبــــد |محمد  لمجيد|رسر لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

6o8667 رى|لسي|د يوسف |ئى فؤ|نعمه ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

428|3| ي| رض| ند
ى
ض|سعيد بــــسيوئى ق |ره طنط|تـــج

64|465 لبــــديع حسن|لسيد عبــــد|ن |يم| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

292935 لسيد|لمحسن |يمن عبــــد|ن |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

483oo| ف محمد |ندى  هلل|بــــو زيد خي  |رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

23|456 حمد|يز |يز محمد ف|ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

28686o هلل|بــــ |عيل عىل ج|سم|هلل محمد |منه  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

7659| دى|له|لعزيز عبــــد |محمد حمدى عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5o3|2| لسيد محمود|د |ء عم|حسن ج|بــــ سوه|د|

|643|2 حمد|لدين محمد |ء |كريم عل هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

62o989 لمصلىح|لسيد |لسيد |هيم |بــــر|بــــسمه  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

32|679 لد سعد حسن|زن خ|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o2896 سلوي عىلي خلف عىلي ي|نوعيتـــ 
|لمنى

48939 دل محمد حسن|مروتـــ ع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|9ooo ل معوض تـــوفيق|ن جم|مرو ره بــــنى سويف|تـــج

485795 ى محمد|منى شعبــــ ن محمود حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

438575 يل|م ذكرى بــــدير عىل ط|سل| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

45|||o لخخ|حمد |لمنعم |لد عبــــد |حمد خ| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|26737 مر|هلل ع|حمد محمود عبــــد | ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

246987 لملط|حمد |محمد فتـــىح  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

64677 عيل|سم|بــــوبــــكر |بــــ |لتـــو|ء عبــــد |شيم طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف
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4832o| ى  هيم محمد|بــــر|لسيد |بــــ |يه|حني  سكندريه|ل|ره |تـــج

89|66| لرحمن محمد |ن عبــــد|محمد رمض ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

6|3746 هلل|هيم عبــــد|بــــر|هلل حلىمي |م عبــــد|هي |هندستـــ طنط

52o237  د|ه| ند
ى
ود|شم شوق طبــــ بــــيطرى دمنهور

439|86 حمد عبــــيد|هيم |بــــر|ح |ء صل|ل| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

86o89 ل|حمد محمد جل|مصطفى  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

643296 م|لسل|لمجيد عبــــد|لق عبــــد |لخ|لسيد عبــــد | ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

333335 للطيف|لمقصود عبــــد|للطيف عبــــد|ء عبــــد|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|46||5 ئيل زىك صليبــــ|ريز ميخ|م ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

|3695o لفول محمد|لمنعم |حمد عبــــد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2369o2 يه مجدى محمد خليفه| ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

36926 ى ح|لن|هند عبــــد  مد|رص حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

483393 |لعل|بــــو|حمد |مه مصطفى |س|بــــ |رح عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|354o3 ن|بــــو زيد عتـــم|محمد مبــــروك  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

36523| ن|هلل عثــــم||حبــــيبــــه سيد محمود عط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6343|8 لشهيدي|لسيد محمد |م |ر هش|من زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

25o563 بــــسنتـــ عزتـــ عىل أبــــوسعيدتـــ ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

5|287 ل|بــــ عويس مرس|لتـــو|لمه عبــــد |س لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|438o ي محمود |م ر|سل|
لسيد|فتـــ حنفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

349754 ليه|بــــوغ|هيم محمد |بــــر|متـــ |هيم سل|بــــر| رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

6469| لمقصود|مروه سعد عمر عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

358266 لسيد|ن |جر جمعه رمض|ه |حقوق بــــنه

267739 ر|لنج|هيم |بــــر|هيم |بــــر|هلل |عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2o32o هلل|لبــــر عبــــد |ل عبــــد |لع|مصطفى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

889594 سحق نسيم |ميل |نىح  ك| سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

|2875| ح عزيز|نوبــــ جرجس صل|بــــ| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|799o ع أحمدين|لسبــــ|بــــسمتـــ أحمد بــــسيوئى  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

822222 حمد محمد خميس|ده |حم ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

|53854 هيم|بــــر|مد |محمد حسن ح ى شمس|تـــج ره عي 
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442546 ي|ح عىل |ء مصبــــ|سم| لمليىح  لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

546453 حد|لو|لم عىل عبــــد|لد س|ممدوح خ سكندريه|ل|هندستـــ 

4|9872 حمد نيل|زى |حمد محمد غ| لشيخ|ره كفر |تـــج

25|776 لىك|لم|لسيد | |يوسف رض |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7o2292 له|لسيد فض|لد محمد حسن |سميه خ زيق|لزق|حقوق 

488974 حمد محمد|لسيد |حمد |ء |رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

57662 م مصطفى|لسل|بــــ عبــــد |لوه|حمد عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4552|2 نور رأفتـــ نور خليل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7||295 بــــ حسن يوسف|لوه|لد محمد عبــــد |خ لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

279277 لعزيز مطر|خلود محمد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

34678 لمحمدى حويدق|وى |لشعر|خلود  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|2|23| حمد|بــــ |لوه|ل عبــــد |د كم|زي ى شمس| لسن عي 

62o|22 ى|ء محمد مصطفى |لىمي لخضي  ط|بــــ دمي|د|

75344| لسيد عليوتـــ|حمد |لسيد |حمد |لرحمن |عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o6o29 هيم|بــــر|لسميع محمد |حمد سعد عبــــد | ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

6297|7 لسيد|بــــومسلم |تـــ |لشح|بــــومسلم |محمد  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

678299 لدين محمد متـــول|ح |مريم حمدى صل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78||82 م حسن محمد|حمد س| زيق|لزق|هندستـــ 

348|72 هيم|بــــر|ح |دل صل|ن ع|يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|o224 در عيس|لق|بــــ عبــــد|لوه|محمد عبــــد |حقوق طنط

|37759 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |معتـــز محمد  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

92o593 ى ؤوس جوهر |طلعتـــ فلتـــ| مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|3984| حمد|لحليم |شهد عمرو محمد عبــــد  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

85422o بــــ محمود عىلي فتـــىحي|رح ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

78o837 ي|لمسيح د|عبــــد 
ي|ن د|ل زيد|ئى

ل|ئى ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

62o4|| لروس|بــــو |لىح مصطفى |ء عبــــد|شيم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6425|7 ر|حمد نرص خليل نص|حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

425679 لمقصود درويش|تـــه عبــــد |ر شح|بــــر| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

5|7796 وى|لتـــرع|هلل محمد محمود |منتـــ  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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346223 ل|دل غ|ل ع|يوسف غ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

33873 نىح  محمد مرزوق محمود| ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

8|3975 ن عىلي محمد|محمد رمض ي|بــــ |د|
|لمنى

|27959 مي|لش|لسيد |د مدحتـــ محمود |زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

623733 بــــينى|لسيد أحمد محمد |ء |رس| لشر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

497|52 ر|هيم نص|بــــر|لد فتـــىح |ندى خ ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

52355 تـــ | هيم|بــــر|حمد مصطفى |مي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

23636 ح|لفتـــ|ن عبــــد |لد رمض|حمد خ| هره|لق|ره |تـــج

25oo87 محمد محمد محمود| دين ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

34|4|8 ن|لسيد سليم|حمد |لسيد | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

256|o7 ر|لمقصود عم|حمد عىل عبــــد| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

627|2o ف محمد عىل سعود|محمود  رسر زيق|لزق|بــــ |د|

82|882 حمد|لملك |زم عبــــد|محمد ح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

69332 ن|لزغبــــى زي|مه |سىح  سل ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

237963 يف محمد رف ع|مريم رسر عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

62433o ن|هيم سليم|بــــر|طمه مسعد محمد |ف ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

4|8882 ى سل|د حس|سلىم رفعتـــ فؤ مه|ني  لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

77842o بــــ|لوه|لسيد عبــــد |حمد |له محمود |ه زيق|لزق|طبــــ 

8o7o8 ن حمدى محمد عىل|نوره دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|3876o ر|تـــه جرس مق|بــــسنتـــ جرجس شح ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|64|56 حمد طه سعد طتـــ| هره|لق|بــــ |د|

4399|| د|لجو|ء محمد فوزى عبــــد |ل| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

776845 طه محمد طه بــــدوى هره|لق|ج طبــــيع |عل

327926 لمقصود |لدين عبــــد|د |تـــم محمد عم|زن ح|م
زى|حج

|بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

82342| ء حسن محمد حسن|سم| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

538725 لعزيز|هلل عبــــد|ف |م ر|بــــ ر|خط عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

46o449 لحليم|لد محمد عىل عبــــد|زينبــــ خ سكندريه|ل|حقوق 

59586 مه جوده|تـــغريد محمد سل ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 
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7o|26 ى محمد عبــــد |صد لمجيد|م حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

48998| حمد منصور|لمنعم |حمد عبــــد |ن |رو سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

882o88 لمجيد  |حمد عبــــد|محمود سيد  سيوط|ره |تـــج

6|43|| ن|لسعيد رمض|محمود محمد محمود  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

699582 ه محمد عبــــد  لمحفوظ محمد محمد|سمي  لمنصوره|بــــ |د|

|25478 ر|مل طوبــــ|م ك|ملك محمد هش ى شمس|تـــج ره عي 

578|3 حمد|ء محمد عرفه |ل| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

||996o لخول|هيم |بــــر|محمد محسن | ربــــ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

333545 دى|له|ن |لدهش|مصطفى محمود  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

82675 لمجيد|هيم عبــــد |بــــر|طمه عدل |ف ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

7o|oo8 يحن  بــــكرزغلول| حمد رض| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

8695oo ى|ش ز محمد بــــشي  عىلي|هي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

9oo|24 هلل  |بــــ |د سيد ج|محمد فؤ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|66365 لسيد|حمد محمد محمد |محمود  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o49| لمعىط|لمعىط محمد عبــــد|ندى عبــــد ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

77|57| لرحمن|لسيد عبــــد|م |ء عص|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

834974 لمجد|بــــو|جح محمود |لرحمن ن|عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

|26872 بــــيتـــر جورج وليم لبــــيبــــ هره|لق|ن |سن|طبــــ 

264755 لمعىط|مريم محمد غمرى عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

34297 هلل مصطفى|لد ممدوح محمد سبــــح |خ كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

49227| هيم منصور|بــــر|ن سعيد |سعيد رمض عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

883765 لبــــديع |دل سيد عبــــد|عمرو ع سيوط|حقوق 

496|9o م صبــــرتـــ|لسل|متـــ عبــــد|يتـــ سل| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|5|233 لدين محمد|ل |ء محمد جل|ثــــر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|6743 لمنعم محمد|هيم عبــــد|بــــر|م |بــــتـــس| ى شمس| لسن عي 

682337 ف عبــــده عبــــد |مريم  للطيف|للطيف عبــــد |رسر لمنصوره|علوم 

457o45 ن|لبــــن|هدير محمد حسن  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8o4857 ي|ر
ي عبــــد| ئى

ي|تـــوئى
لمقصود تـــوئى ي|طبــــ 

|لمنى

4|6o83 ل|ن محمد محمد سح|هبــــه سليم لشيخ|بــــ كفر |د|
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2|8|57 م|لسل|لحسينى عبــــد|سيف محمد  هره|لق|ره |تـــج

|33974 عيل عبــــده|سم|هلل سعيد |عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

|55379 ك|دير سدر|بــــ|رأفتـــ | رين|م ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

488739 طف حسن عىل مرىسي|حمد ع| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76o32o وي|لرخ|م محمد فوزى |سل| لسويس|هندستـــ 

5o74|o ن|بــــر رمض|ن عىل ج|نوره سكندريه|ل|عه |زر

86|725 حمد|يه حمدي محمد | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|62466 ذلي|لش|هيم |بــــر|مه محمد |س|حمد | ى شمس حقوق عي 

757|72 حمد يونس|لسيد |رس |مريم ي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

6759| دل محمود محمد|يدي ع|ه صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

286735 ن|حمد لطفى عىل عىل سليم| دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

444oo9 حمد شويقه|لسيد |لد مصطفى |ء خ|رس| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

488|99 ف حسن محمد سيد|محمد  رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

427974 ي
لمرصى|ن مصطفى |سمي  محمد رمض| دئى |بــــ طنط|د|

843899 ر نبــــيل محمد موىسي|من ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

269466 لحنفى|حمد |يه رأفتـــ | ي صىح بــــنه
|معهد فنى

783389 ن|عيل بــــدر|سم|لحميد |ء عبــــد |رس| زيق|لزق|حقوق 

77o887 جر عىل عبــــده تـــوفيق|ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

78|o4 عىل محمد سيد محمد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

7|888 هلل|لحميد عوض |بــــر عبــــد |ء ج|رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62|o48 تـــربــــى عسل|ل||لجليل |م عبــــد |هبــــتـــ س ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

428|26 بــــو خليوه|لسيد حمدى |ديه |ن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|4o79 ل|لع|لمطلبــــ عبــــد|متـــ عبــــد|مريم محمود سل ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

28|937 حمد|حمد مصطفى |مصطفى  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

6826o9 ء محمد محمود حسن بــــديوى|دع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

875272 ف نعيم سيدهم |روز  رسر سيوط|صيدلتـــ 

5o4758 لسيد يوسف|حمد |طف |رغده ع لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|54999 مه يوسف عىل|س|سلىم  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

42|269 ن|بــــ خليل رضو|لوه|محمد سمي  عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج
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7oo3o3 لسعيد يوسف|لسيد |حمد | زيق|لزق|هندستـــ 

286832 لعزيز دندوح|لعظيم عبــــد|محمد عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

263985 ى رضو ن|ن رضو|ن عثــــم|نرمي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

3658|6 بــــينى|ح محمد |حمد صل| لشر ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

|3595 م محمد عطيتـــ محمد|سل| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

4o298| ى|م عوض محمود عبــــد|حس هلل حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3296|o هيم محمد|بــــر|بــــ |يه|حبــــيبــــتـــ  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3477o| د|م مر|م|ل |صهيبــــ جم |علوم بــــنه

692o42 لجندي|بــــ حمدى محمد |يه|زم |ح ن|هندستـــ حلو

9249|4 بــــدين محمد |زى ع|يوسف حج ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

93|22 هيم|بــــر|لنرص |بــــو |محمود جمعه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o484o ي|لبــــ|ن منصور محمد عبــــد|حن
ى
ق ي|لسن |

|لمنى

456274 ود|بــــ د|لوه|دتـــ بــــكر عبــــد |غ عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

546356 عمرو محمد أنور بــــدر |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

78374| ل عبــــده |لع|رص عبــــد |لن|ل عبــــد|حمد جم|
هلل|حسبــــ 

زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3||4o7 لمرصى|م محمود |له|حمد |حبــــيبــــتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

682o95 ن|لسعيد رشد|ريم محمد مصطفى  لمنصوره|بــــ |د|

8o8894 حمد محمد| |محمد رض ره بــــنى سويف|تـــج

|4o479 ين  فهىم|م| في 
ى
جد شوق ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

246956 هلل|لح خلف |للطيف ص|لح عبــــد|ص ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|66232 لعزيز وهبــــتـــ|لعزيز عبــــد |عيل عبــــد |سم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

262|49 لعيسوى|لحميد |م محمد عبــــد|سل| أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

|54532 لمجيد|مه بــــكي  عبــــد |س|مهند  ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

3|9o45 منيتـــ محمد سيد محمد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

348979 ي|وي عشم|ن عشم|نوره
وي محمد مدئى دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

4368| بــــ|لوه|ن عبــــد|ن رمض|محمد شعبــــ دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

863|98 ي|د كيل|حمد ج|محمد 
ئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|292o| لنبــــى|لنبــــى محمد عبــــد |عمر عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف
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24|568 ن|حمد زهر|رص |لن|ل عبــــد|طمه جم|ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2498o3 م شلبــــى|لسل|م معتـــمد عبــــد|له| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

89|67 لرسول يمنى|لدين عبــــد |ح |ء صل|عل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

243432 حمد|مل سيد |حمد ك|ر |من ن|بــــ حلو|د|

5|9738 خ|لطبــــ|لنبــــى |يه سعيد منصورعبــــد| بــــ دمنهور|د|

6|466o ى |رس| ود|لمتـــول د|ء حسي  |حقوق طنط

87o34 ي|لسيد محمد عبــــد|عمرو 
لغنى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

486835 لسعيد محمود حسن|ئل |ن و|مرو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4355o9 رص|مل محمود ن|ل ك|نو لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

2|995o حمد|محمد تـــوفيق | لي|د ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4o6326 رق فتـــىح غريبــــ محمد|ط| رويد ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

754522 هلل|ل محمد خلف |لع|كريمه عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|65733 حمد|مصطفى عىل محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

88|793 عىل فتـــىح تـــميم بــــدوى   ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

229934 عيل|سم|هيم حسن |بــــر|محمد محمود  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o4365 لملك|د حلىم عبــــد|ج  فؤ|دى ن|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|29o2 ن تـــوفيق |لجهل|ن محمود |نوره ج|ره سوه|تـــج

3||952 غبــــ|هيم بــــخيتـــ ر|بــــر| |ندر|س ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

448953 ر|لجز|حمد |هيم |بــــر|حمد سعيد | ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

829||3 ى محمد|ده خلف |غ هلل حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|5|779 ف حمد|مينه | ن|ن سليم|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

285522 ى سمي  جورج  عبــــد|ي لمسيح|سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

287|2o ى|بــــر محمود فوزى |ص بــــوحسني  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5246o4 ف|رق محمود سل|محمد ط ى مشر متـــ حسني  سكندريه|ل|هندستـــ 

3|8966 ي عيد محمود فتـــىح عبــــد
ن|م رضو|لسل|منى ى شمس|د| بــــ عي 

884456 لنعيم  |كريم محمد قطبــــ عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|6296 هيم شنبــــ|بــــر|لسعيد |ء |رس| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

82|49 وق محمد سعد سيد مرىس رسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

88368 بــــسملتـــ مسعد عوض محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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26|854 وى|لطنط|لجيد |مح عبــــد|م س|حس دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

896|57 حمد |خليفه | زكري| دين ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

867952 حمد عىلي|سط |لبــــ|حمد عبــــد| |هندستـــ قن

97|57 حمد|هلل |يوسف محمود عبــــد  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

789926 وي|دل محمد محمد عشم|ديه ع|ن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

865355 هيم|بــــر|م |لسل|لرحيم عبــــد|ء عبــــد|رس| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

493262 حتـــ|لسيد تـــف|عيل |سم|عيل خميس |سم| بــــ دمنهور|د|

485552 ف محمد عبــــد|مريم  لعزيز محمد|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

249566 لسيد رجبــــ محمد يوسف|د |جه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

458|9 لحميد|حمد سيد عبــــد|طمه |ف ن|بــــ حلو|د|

786929 ألصفر|جد محمد |هيم م|بــــر| |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

496632 لجوهرى|حمد|ء يوسف يوسف |صف ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|5687 ص|لقص|للطيف عزتـــ |للطيف عزتـــ عبــــد |عبــــد  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

27674| ص|دق بــــ|لص|ل عبــــد|حمد جل| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

3662|5 ى  م عىل|م|ندى حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

767973 مه عوده|مريم عىل سل عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

622527 سليم| رس زكري|ي| هن ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

347366 ل لبــــيبــــ عويضتـــ|جد جم|م ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

375o|2 لمحسن محمد|لحكيم عبــــد|حمد عبــــد| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

68o65| دى|لن| |لعل|بــــو |دل سعد |منيه ع| لمنصوره|صيدله 

63955 ي |محمد  حمد|حمد عشر ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

48|9| لحميد محمد يوسف|طمه عبــــد|ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

498853 ى محمد جل  بــــل|لش|ل عبــــد |نرمي 
ى
ل|ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

تـــ|د|لس|ئ 

54234 لح محمد|لرحمن ص|هلل عبــــد |عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

2265o2 هلل|ىط عبــــد|لع|هيم عبــــد|بــــر|يوسف  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o3484 لعزيز|لفتـــوح عبــــد |بــــو |محمد مؤمن محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3464|9 ي|ر
لمقصود|ح عبــــد|حمد صل| |ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8o5265 ي ر|لك|بــــي حلىمي عبــــد|
ى
شد|ق ي|تـــمريض 

| لمنى

6754o4 لحميد بــــدوى|لسيد عبــــد |رق |حمد ط| زيق|لزق|طبــــ 
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|6288 د محمد لبــــيبــــ|يوسف محمد فؤ ى شمس|زر عه عي 

43989| لدين|بــــ |هلل شه|هلل رجبــــ عبــــد |ء عبــــد|سم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

835976 م|لسل|دل حسن عبــــد|ندي ع دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

847758 هلل محروس|لدين عبــــد|د عز|عم ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

222664 مر|لسيد ع|لد حسن |بــــثــــينه خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

633833 لجندى|لحكيم محمد |لد عبــــد|لطيفتـــ خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|66o4 زى محمد|نشين محمد غ تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

48o844 ى فرغىل ص|بــــ |رح دق|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

657o9 ح محمد|حمد محمد صل| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

8764|7 لس وحيد  ى عبــــد|لي|بــــو|كي  لنور  |مي  سيوط|حقوق 

768974 ى سليم|شيم ى محمد|ء حسي  ن حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

7|5|97 هيم قنديل|بــــر|ر |محمد محمود مختـــ لمنصوره|حقوق 

483343 حمد محمد خميس|م |هش| نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|3629 لحميد محمود  |لوئ محمود عبــــد ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

|65976 لعظيم محمود عىل|طمه عبــــد |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o|72o هيم لطيف عبــــده فهىمي جرجس|بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35|298 ى|بــــ |رح حمد عىل محمود حسي  ى شمس| لسن عي 

6o3652 سم|مد عبــــد ربــــه ق|د ح|ء عم|عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

34393| رحمتـــ محسن محمد فهىم ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

44|489 شم موىس|ن أحمد محمود ه|إيم لشيخ|تـــمريض كفر 

76o574 هيم|بــــر|محمود غريبــــ | دين ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

529359  محمد |
ى
لكوم مرع|حمد شوق سيوط|هندستـــ 

6|8776 بــــو عيس|حمد |ئى محمود |م| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

92977 لسيد محمود محمد|مل | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6oo694 م|لسل|لغنى عبــــد |ن عبــــد |ء رمض|سم| |بــــ طنط|د|

5o2374 لدين|عمرو محمد عىل سعد  سكندريه|ل|طبــــ 

4o8346 ىس|لشبــــ|حمد محمود مصطفى |مصطفى  |ره طنط|تـــج

23o|77 ى محمد ق لمعىطي|لعزيز عبــــد|سم عبــــد|حسي  ى شمس| لسن عي 

|2o367 ف |مريم  زي|حمد حج|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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223529 هيم|بــــر|حمد |بــــ سعيد |رح ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|393|7 هلل|ضى بــــخيتـــ عبــــد |ر| رين|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|4o37o دل محمد سعد|ندى ع ى شمس| لسن عي 

85|24o لكريم|عي عبــــد|د محمد رف|جه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5o9o49 لقوئى|لحميد |لرحمن محمد موىس عبــــد |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

887749 ن عىل محمد |ء عمر|دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

446698 بــــى|هيم عر|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|محمد  |حقوق طنط

649289 حمد متـــول|ح |جد صل|م هره|لق|لعلوم ج |ر |د

57428 ى مصطفى|ر هو|من رى حسي  حقوق بــــنى سويف

24o336 ف |ملك  هيم مرىس|بــــر|رسر هره|لق|ره |تـــج

76oo53 حمد خليفه|ندى مجدى محمد  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

7o54o ي|ء عوض عوض عبــــد |روميس
لغنى لفيوم|بــــ |د|

47|o8 م|ح عز|ل صل|سلىم جم ن|بــــ حلو|د|

3o6|8 ن|بــــر سليم|ن ص|سميه سليم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|25o3 ن|حمد رمض|لحميد |م عبــــد |م حس|سل| لمنصوره|بــــ |د|

3|o974 يف محمد  فع|لش|حبــــيبــــتـــ رسر حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

6|82|4 ن|لسيد شعل|مروه مصطفى  ط|هندستـــ دمي

7oo65| هيم عبــــده|بــــر|هلل |حمد محمد عبــــد | |ره طنط|تـــج

255237  
ى
د منصور|لحد|حمد |روضه شوق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

482223 خل|لدو|هيم |بــــر|شم |دل ه|م ع|هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

87o475 مي |حمد |م |بــــ عص|رح ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|68859 عيل|سم|د رأفتـــ محمود |زي ن|تـــربــــيتـــ حلو

77633| ن|حمد سليم|يه محروس عىل | زيق|لزق|ره |تـــج

2262o4 ن|لبــــر سليم|محمد مصطفى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

486944 حمد محمدين|حمد حسن بــــخيتـــ | سكندريه|ل|ره |تـــج

89927o هلل  |حمد عبــــد|هلل |محمد عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|7o9o5 لسيد فرج|يمن محمد |مي |ر |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

8|8694 ى|م يوبــــ|سحق فرنسيس | |رتـــي  ره بــــنى سويف|تـــج

2466|3 لد|حمد خ|لد |لحسن خ| ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ
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526o89  بــــسيوئى
ى
عمرو محمد محمد شوق سكندريه|ل|هندستـــ 

229825 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد|منيه عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

767939 ى|ء |رس| ف حسنى محمد حسي  رسر لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

24343 يه عزتـــ عيد محمود| هره|لق|علوم 

|3442| مر خليل|دل ع|ء ع|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

23|874 هيم|بــــر|ئى زكرى |لرحمن ه|عبــــد هره|لق|هندستـــ 

699343 لرحمن محمد مقبــــل|لرحمن مجدى عبــــد |عبــــد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|5538o ندى خليل محمود خليل محمد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

346563 كر|عىل ش| نهلتـــ ذكري ى شمس| لسن عي 

|58267 ح محمد|لفتـــ|عبــــد | رحمه رض هره|لق|عه |زر

368837 لمبــــدي|صم جوده عبــــد|ن ع|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3325o9 ى سعيد عىل عقل|ي سمي  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

429275 ي|لمطلبــــ عبــــد |روي عبــــد |
لمطلبــــ عفيفى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

643|35 هلل محمد|م محمد عبــــد |وس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

46|8o| م حسن بــــدوي زغلول|حس لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|65o4o ي جمعه عبــــد | مه
بــــ|لتـــو|مصطفى ن|بــــ حلو|د|

4o5342 لحليم محمد|محمود عبــــد| يه رض| سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

262766 لسيد عىل حشيش|حمد عىل | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

9|4867 حمد  |حمد |زينبــــ محمود  سيوط|تـــربــــيتـــ 

338|95 للطيف محمد بــــرغوثــــ|بــــر عبــــد|محمد ص |تـــربــــيتـــ بــــنه

833527 ى ر|ء عبــــد|رس| وي حسن|لمعي  |نوعيتـــ قن

337537 حمد مصطفى شحتـــو|سهيلتـــ محسن   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

824o|7 ي فهىمي|شح| يفودي|
ى
تـــه صدق ي|بــــ |د|

|لمنى

2437|2 لمقصود متـــول|حمد عبــــد|ء |دع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62827| هيم|بــــر|هلل زىك |ندى مدحتـــ عبــــد زيق|لزق|علوم 

2|8572 يمن تـــفى جوده|م |بــــس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|55o28 عبــــي  منصور فتـــىح محمد هره|لق|م |عل|

4392o9 م رسور|لسل|لق عبــــد |لخ|ن ضيف عبــــد |يم| لشيخ|تـــمريض كفر 

4ooo56 مصطفى محمود حسن عىل| هن سكندريه|ل|ره |تـــج
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256oo5 زى|لنبــــوى غ|محمود محمد  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

34|7|6 ف |رح ف محمود رسر لدين محمد|بــــ رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

629673 ي ي|
قوتـــ|حمد محمد مصطفى ج|بــــ سوه|د|

847297 لمني  موىسي|حمد محمد |محمد  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

45o4|5 صف لطيف|محمد حسنى ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|9325 لد عدل محفوظ|حمد خ| لفيوم|هندستـــ 

922648 در |لق|لمنعم عبــــد|ده صبــــرى عبــــد|مي ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

64o337 وي|هيم سليم طنط|بــــر| |فرحتـــ رض ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

52989o هلل||دق محمد عط|لص|هيم عبــــد|بــــر|عىل  ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

764538 طروش|ل|حمد نبــــيل لطفى |زم |ح |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

52o833 ألشلم|هيم أحمد |أحمد إبــــر| رؤى رض بــــ دمنهور|د|

48868| ى|لدين عىلي |د |عىلي عم مي  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

528925 هيم رميح|بــــر|هيم صله |بــــر| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

348856 هيم محمد مصيلىحي|بــــر|يمن |لبــــنى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

55765 ىط|لع|حمد قطبــــ عبــــد|محمد  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

7689|7 ى ع|ي طف فتـــىح محمد|سمي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

424299 ن|لسيد زيد|حمد محمد |محمد  |حقوق طنط

686569 ي|م مصطفى محمد ه|مصطفى هش
ئى لمنصوره|ره |تـــج

793o36 م|لسل|لسيد عبــــد|لبــــدرى | |ند لمنصوره|حقوق 

|39659 م|مجدى موريس س| ري|م ى شمس هندستـــ عي 

68565| ى|لحميد |يمن رزق عبــــد |ء |رس| لعشر ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

76o442 س|هلل عبــــ|عبــــد | هلل رض|عبــــد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

36|o83 ي
هيم موىس|بــــر|لغنى |رق عبــــد|ط| دئى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

869|25 لمنطلبــــ|حمد محمود عبــــد|محمود  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

348o2| لعزيز ليمون|لسيد محمد عبــــد|محمد  عه مشتـــهر|زر

6|8558 لمنصورى|حمد يحن  محمد محمد | ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

4889o ى سعيد فوزى مج|ي ور|سمي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

448789 ن عبــــو|حمد رضو|حمد |ن |يم| |بــــ طنط|د|
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68o|39 لففى|حمد |لسيد |لرحمن محمد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6985|8 ن|ر محمد سليم|محمد ممدوح مختـــ ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

36464 يوسف محمد يوسف بــــيوم رحيم ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|25849 لعزيز|محمود محمد محمود عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6||284 ه مسعد نج ر|لدي|ح أبــــو|أمي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

68|855 لشوربــــىح |ء نبــــيل محمود محمد |رس| لمنصوره|حقوق 

6|9332 يه|حمد قتـــ|مد |ء محمد ح|رس| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

369|72 لسميع|حمد سعد عبــــد|سعد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2|276o م محمد فتـــىح رشيد|لرحمن هش|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

9o9775 ى محمد |ندى  لسيد  |لحسي  ج|ره سوه|تـــج

358957 ى|لزهر|طمه |ف ء محمد متـــول محمد حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

28o264 هلل خميس يوسف محمود|منه  ى شمس| لسن عي 

46o857 لبــــر|فظ عبــــد|رضوى محمد جعفر ح لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

43o6o ل سيدهم يوسف|جم| رين|م سيوط|عه |زر

7753|5 هيم تـــوفيق|بــــر|محمد حمدى  زيق|لزق|ره |تـــج

267973 ح|لفتـــ|لم عبــــد|ء محمد س|عل ن|سو|بــــ |د|

2872|8 ئيل|ئيل نصيف ميخ|دى ميخ|ف ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

76|225 هيم|بــــر|وى |طف منش|سندس ع لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

7666| ن لوجيه|لرحمن يسن |لمعز عبــــد |عبــــد | مي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

23|387 كر|لذ|حمد محمد عىل |يوسف  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

683696 د|لحد|لسيد |يه محمد عوض جمعه | لمنصوره|حقوق 

85o77o لكريم|بــــر محمد عبــــد|زينبــــ ص دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

4574o8 بــــر نعيم|ء محمد ج|شيم سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

4554|7 شور|حد ع|لو|هيم عبــــد |محمود إبــــر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

44|o55 ى عبــــد |ي زق|لر|لسعيد عبــــد |زق |لر|سمي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

288|44 ضى|لر|ز عبــــد|م عدل فو|هش ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

68667 لد فكري محمود|بــــوخ|فكري  لفيوم|علوم 

2|784 بــــ|لوه|هبــــه فتـــىح محمد عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

22|462 لرحمن شبــــيطه|حمد محمود عبــــد |بــــ |يه| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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685375 للطيف |هيم عبــــد |بــــر|للطيف |هيم عبــــد |بــــر|
محمد

لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

877468 لنعيم قطبــــ |حمد عبــــد |ء |سم| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7642|o فظ  دوينى|نشين حمدى محمد ح بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

2|8768 للطيف|تـــه عبــــد|لد شح|عمر خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|77447 ن|م حسن سليم|رحمه س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8757o2 لكريم محمد خلف |محمود عبــــد سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

78ooo9 هيم محمد|بــــر|هيم نجم |بــــر| زيق|لزق|حقوق 

26426| لحسينى|ء شبــــل سعد |دع ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

9o7o58 ى |لعزيز ج|ن عبــــد|لعزيز رسح|عبــــد هي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

296|9 ئيل شفيق|بــــيشوي جرجس ميخ وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

352656 لح فوده|لح فوده ص|ص |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

256666 حمد محمد أبــــو حطبــــ|سلىم  شمون|نوعيتـــ 

34769o هلل|ء حمدى عبــــد|حمد عل| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

49o397 ل|بــــو ش|عيل |سم|رق محمد عبــــده |هلل ط|منتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

248464 لبــــليىه|لمعىط |لحكيم عبــــد|روضه ربــــيع عبــــد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

48784 لرشيد محمد|محمد حسن عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

439873 لحمضى|ء محمد أحمد أحمد |إرس لشيخ|ره كفر |تـــج

775395 لسيد محمد|حمد محمود |محمود  زيق|لزق|ره |تـــج

6o2o74 لرشيدى|لمتـــول محمد |طمه محمد |ف  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|699|| دهم لمع ملك|دى |ف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

687867 ندى طلبــــه محمود طلبــــتـــ لمنصوره|ره |تـــج

324974 ل|ن سوري|رو عهدى دمي|م دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

4|74o3 ى دره|لسل|محمود أحمد عبــــد  م حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|29|9 يمن نبــــيه محمد|سلىم  |تـــربــــيتـــ بــــنه

224435 ن|لدهش|حمد |حمد |حمد محمد | ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

7o4|94 ى محمود|بــــو ط|لح |محمد ص لبــــ حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

89o838 حمد محمد |هيم |بــــر|ل |نه سيوط|تـــربــــيتـــ 

|3857o ويرس|سعد لمع س| رين|م ن|حقوق حلو
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835548 ط محمد|ء حمدي شبــــ|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|279o5 لرحمن فرج محمد عطيه|عبــــد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

55549 بــــ عبــــده محمد عىل|رح ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

5256| رس محمد رجبــــ فرج|ء ي|رس| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

434866 عبــــي  فرج عىل جبــــريل ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

457585 يد|م محمود محمود ف|لسل|محمود عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

|4|o3 ن محمد|لد رمض|مصطفى خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

43642o بــــو زور|لعزيز محمود |حمد عىل عبــــد | |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

24559 ين  ف عبــــد |رسر فظ|لح|لمحسن عبــــد |رسر هره|لق|ره |تـــج

433542 مه|لمجيد سل|مهند محمد عبــــد عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

499oo5 ء بــــريك جمعه حتـــيتـــه|إرس تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

888556 ل |لع|ل عىل عبــــد|حمد جم| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

426888 لحميد|بــــسيوئى محمد عبــــد | ند |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

274o9 دى|له|ن يحن  ربــــيع عبــــد |جيه كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

6|2o55 لجمل|رتـــ عزتـــ محمد شكرى |س |تـــربــــيتـــ بــــنه

6785o ر|لغف|طف سعد عبــــد|محمود ع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

788|5| عيل محمد|سم|ء محمد |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

6o5o|| لسيد|د محمد |حمد فؤ|ندى مجدى  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|72o39 لربــــ|د |بــــ يوسف ج|سيد دي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

42o973 هيم|بــــر|هيم محمد محمد |بــــر|ء |ثــــن ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

526923 ل محمد عبــــده محمد|م جم|حس سكندريه|ل|حقوق 

6333o5 لسيد|لسيد |لحليم |لسيد عبــــد |لحميد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

28443o د زىك|ج  ميشيل فؤ|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

47598| هيم|لحميد محمد إبــــر|م عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

42o885 هيم|بــــر|ضى طه |لر|سميه وحيد عبــــد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|4627| ى|رضوى ط رق سيد حسي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

279252 ه عزتـــ عىل | لوكيل|مي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

787263 ن|لحميد رمض|ء محمد بــــدر عبــــد |صف زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

224226 فردوس يسن عىل محمود ن|بــــ حلو|د|

46|875 لففى|هيم |بــــر|سندس محمد مهنى  لشيخ|عه كفر |زر
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||82|3 رق وليم ذىك بــــرسوم|مريم ط مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

425559 عر|لش|م محمد محمد عىل |ريه سكندريه|ل|علوم 

634842 ن عىل محمد|حمد محمود فوزى شعبــــ| ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

648862 لسعيد محمود محمد|هيم |أبــــر  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

6o747o ن|ن عىل سليم|محمد محمود سليم |تـــربــــيتـــ طنط

6373o4 لفضيل محمد محمد سليم|فع عبــــد |لش|محمود  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

6834o7 ى  ف ميشيل فهىم بــــش|كرستـــي  ره|رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|9|o3 ق|س وي|لي عوض رزق رسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

5||59 ى|د |يوسف عم حمد طلعتـــ حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

2|4494 حمد|حمد محمود |ح |عيل صل|سم| ى شمس|تـــج ره عي 

|389|7 ه س د|لعظيم عو|م عبــــد |ني  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

463335 هيم|بــــر|ح محمد محمد |ء صل|رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

2|5584 حد محمد|لو|هلل محمد عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|2|739 دريس|لرحيم |هند زهدي عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

423oo2 لصديق|جر حمدى حسن |ه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5|5499 تـــه|لعظيم شح|لعظيم عىل عبــــد |تـــ عبــــد |ي| بــــ دمنهور|د|

|4o742 بــــر عليوتـــ خليل|ئى ص|مصطفى ه لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|26795 ي|طمه |ف
حمد نبــــيل حنفى ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

483|99 ل|لع|مل محمد عبــــد|دل ك|حبــــيبــــه ع عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

24269| لرؤف محمد حسن|حمد فرج عبــــد| هره|لق|هندستـــ 

775422 لمقصود محمد|لمقصود محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

35oo|5 لصعيدى|لح |ن ص|رحمتـــ محمد شعبــــ ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

9|9775 لعزيز  |دى عبــــد|تـــه نف|هلل شح|عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

5o|66 مل فرج|ك| يوسف حن بــــ بــــنى سويف|د|

|67293 لم|بــــو س|حمد |لسيد |ء |رس| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

6o3258 ى عص|ي م يوسف حمد|سمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

228738 د سيد بــــيوم|يه عم| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9|3975 ف عبــــد|مريم  حمد  |دق |لص|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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69552o ء محمد |ء محمود ه|رغد ن|لسيد سليم|ئى هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

9o8432 لكريم عىل |ء عىل عبــــد|سم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

8859o8 | رص عط|لن|مل عبــــد|حمد ك| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

442637 وى|لحميد مك|ر شلبــــى عبــــد|من سيوط|بــــ |د|

337o|| لدين محمود عىلي|ء |محمود عل ى شمس صيدله عي 

233|54 ن|هيم سيد عرف|بــــر|طمه محمد |ف هره|لق|حقوق 

255753 لبــــطش|لسيد |حمد زىك | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4||742 هلل يوسف|لعزيز عبــــد|ء عبــــد |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

232334 هيم أبــــو رسيع|بــــر|محمد حسن  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6825|9  محمود مج| رن
ى
هد|شوق زيق|لزق|عه |زر

9|6o98 تـــ  |د بــــرك|ده مر|شد حم|ر لمنصوره|حقوق 

62925| د ل محمد مصطفى|م ع|سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83429o لحميد محمد|لرحمن عزتـــ عبــــد|عبــــد ج|بــــ سوه|د|

35||45 عيل|سم|لنبــــي |رق عبــــد|ن ط|يم| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

875376 ك |زر مس|ريو حشمتـــ ع|م سيوط|هندستـــ 

4|82oo |بــــر|حمد  |
ى
هيم محمد محمد دسوق لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

|34653 لد فتـــىح محمد|فتـــىح خ ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8o|93| حمد|لعزيز |محمد مدحتـــ عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

48675o لجيد|دل عبــــد |هيم ع|محمد إبــــر سكندريه|ل|ره |تـــج

6325o9 د|لجو|للطيف عبــــد |ندى محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

3459o4 عيل|سم|حمد مهدى محمد |عبــــي   ى شمس|تـــج ره عي 

234o35 ف حسن |حسن  فظ|نور ح|ل|رسر هره|لق|حقوق 

63738| لبــــيىل|حمد محمد |حمد محمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6297|3 حمد محمد محمدعدوي|كريم  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

499|69 س|دين معتـــز أحمد نبــــيل عبــــ|ن هره|لق|م |عل|

353839 ى عبــــد| هيم|بــــر|م |لسل|حمد حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

899872 هلل  |جده صبــــىح ذىك سعد |م ي صىح سوه
ج|معهد فنى

7825o3 هيم عطيه|بــــر|لرحيم |معروف محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

77o272 هلل بــــيوم|هلل عبــــد |ل عبــــد |لرحمن هل|عبــــد  زيق|لزق|علوم 

35|9oo هلل|ندى سعيد سيد محمد عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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2|487 د|لجو|د حمدى عبــــد |ء عم|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

85o2|2 م محمد مغربــــي محمود|سل| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

69979o لرحمن عوض|م عبــــد |رحمه س لمنصوره|نوعيتـــ 

34||o9 ربــــى|لدي|د |د عىل محمد رش|محمود عم |طبــــ بــــيطرى بــــنه

4273|2 مريم محمود حسن عىل حسن لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

268256  ص|مي  |ل|
ى
ئى|لطن|بــــر |حمد شوق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

86798| رص عىلي محمد|لن|ء عبــــد|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

462|99 لىح|لص|هلل |م رفعتـــ عبــــد|تـــفى حس لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

|6|34 لجمس|ن |محمود سليم| هن ن|بــــ حلو|د|

6o9888 بــــر|م فتـــىحي محمد ج|إله |حقوق طنط

4962o5 |ن محمد مو|ء حس|عىلي
ى
ق تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8854o5 ح |مريم مندى رمزى مفتـــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

7o|9|| لسطوج|حمد عىل عىل منصور | زيق|لزق|بــــ |د|

|58375 ي 
ى عفيفى حمد|سلىمي حسي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

69o2|2 در محمود|لق|عبــــد | حمد رض| لمنصوره|ره |تـــج

5o8545 لحميد محمد حبــــيبــــه|لحميد عىل عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|صيدله 

5|5623 زي|منى محمد عوض زىك حج سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|55498 لسيد|ئد حلىم |رحمه ر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|229o9 عيل|سم|حمد |يدى وحيد محمد جميل |ه هره|لق|حقوق 

8798o8 حمد  |حمد ضوى |ر |زه| سيوط|بــــ |د|

4|4993 له|حمد طو|نور |م |لسل|محمد عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

479882 وي|وي حسن قن|محمد صبــــري قن ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

635625 لمجيد يوسف|سلوى يوسف عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

82|396 وهبــــه| جح زكري|ن| زكري ي|طبــــ 
|لمنى

|2o523 ح عوض|هدى محسن صل ن|حقوق حلو

4o765 شد|م ر|حمد هم|محمد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

5||5oo ر|لعط|لسيد |رق محمد |معتـــز ط سكندريه|ل|طبــــ 

8||273 لحليم محمد|يه ربــــيعي عبــــد| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

449933 شد|هلل مصطفى ر|يه عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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|3o325 ى |ء ش|لىمي ى|حمد ش|هي  هي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

499826 ف سمي  | |يش لسعيد|رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

866o4 هلل|ىط نرص|لع|ء محمد عبــــد |رس| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

92458 ى  ى خليل|بــــر|حسي  هيم حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o3787 مر|حمد حسن عىل ع|لرحمن محمود |عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

768433 لسيد غريبــــ محمد|حمد | لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

3387|7 لسيد|لطوجى عىل |ء كرم |شيم |تـــربــــيتـــ بــــنه

|67|26 ل|لع|لهدى حسن متـــولي عبــــد |نور  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

629o5| لسيد محمد|رغده محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

695662 ف عىل بــــسيس خزبــــك|جر |ه رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

765356 لخول|لسيد محمد |مهند محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

635258 لرحمن|يه عبــــد|لعزيز هد|ء عبــــد|سم| زيق|لزق|ره |تـــج

6o9ooo |لل|لمحمدى عبــــد|ن حمدى |نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

24o98| شم|محمود محمد فتـــىح ه دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

64668 ر مرزوق|ل سعد عم|سميه جم سيوط|عه |زر

3|5246 ل|لع|عي مىكي عبــــد|محمد رف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|4622 لس س مي|مي ولسن س|كي  ره بــــنى سويف|تـــج

|6265 لسحيىم|ل |هلل محمد جل|عبــــد  ن|هندستـــ حلو

5|9596 حمد|زق سيد|لر|حمد عبــــد|عيل |سم|ره |س |بــــ طنط|د|

59|9o حمد مرع عيد|مصطفى  بــــ بــــنى سويف|د|

847437 ى |ن نجيبــــ |نوره حمد|مي  ن|تـــمريض أسو

|73723 هيم صقر|بــــر| |دى زكري|له|محمد عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77|3o7 ى|لعزيز |زق عبــــد|لر|لعزم عبــــد |بــــو |يه | وى|لجي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|25o5 لسيد|يز |م ربــــيع ف|ريه ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

2264|8 ى سيد  بــــوزيد|طه حسي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

354722 حمد عوض|هبــــتـــ محمد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

835385 لرحيم محمد محمد|ن عبــــد|نور ه دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

77|6o7 ى |سهيله  حمد عويس|مي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 
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256483 ى |م  يل|هيم ط|بــــر|مي  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

529669 |ل مصطفى |زن كم|م
ى
لحوق لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

3|4oo6 نور محمد|حمد يشى | ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

4|9629 م|لعزيز عل|لعزيز عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|د |زي |حقوق طنط

895|62 ى محمود |حمد | نور حسي  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

255o89 ره|بــــش| لملك حن|مح عبــــد|س| ن|سلف تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o63o3 حمد |لفتـــ عزتـــ محمد | ج|تـــربــــيتـــ سوه

426554 لعزبــــ|حمد |لمنعم فوزى |مريم عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

2787o2 هدير محمد حلىم محمد خليل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

842o78 ي عبــــد
هيم|بــــر|حمد |لحميد |منى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

226429 ن|هلل محمد سليم|هلل محمد عبــــد|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o2o|6 يد محمد |بــــو|ل محمد رفعتـــ |من ى لي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

45286| م محمود حسن|لسل|محمد عبــــد ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

2|3538 يوبــــ|ن محمد |حمد سليم|بــــوبــــكر |ء |سم| ى شمس|د| بــــ عي 

333346 سم|ل محمود ق|حمد جم| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6|65o9 حد|لو|لسعيد عبــــد |محمد محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6oo|| م|لسل|حمد محمد عبــــد |منه | ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

835786 لم محمد|لسميع س|مروه عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

7|248 بــــ محمود|محمد محمود دي لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|7753 لسعيد عقربــــ|هيم |بــــر|مل |محمد ك حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

48o794 لمحسن عرص|ء محسن محمد عبــــد|سم| عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

5439o8 لفضيل|صف عبــــد|حمد محمد ن| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

8349|| ن|لكريم عىلي عثــــم|محمد عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

6837| لصمد|لحكيم عىل عبــــد |د عبــــد |زي لفيوم|صيدلتـــ 

8392oo هلل محمد|ج فتـــح |حج| دين دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

639676 هيم|بــــر|لم محمد |ء صبــــىح س|شف زيق|لزق|علوم 

46o595 ه حسنى س| لصفتـــى|لعظيم |م عبــــد|مي  |حقوق طنط

885o9o جرجس | تـــرين مرزق حن|ك سيوط|تـــربــــيتـــ 

34|oo3 ن محمد مصطفى|م مصطفى سكر|حس | معهد فنى تـــمريض بــــنه
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296534 هلل| |حمد عط|حمد محمد | رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

2362o2 ى  ى|مريم حسني  لسيد حسني  هره|لق|عه |زر

628o8o مد|ح محمد ح|يه صل| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

352433 م طلبــــه|لسل|سم عبــــد|لق|بــــو |مريم  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

698766 ى|بــــر|د حمدى محمد |عم هيم حسي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4|6556 حمد محمد محمد بــــسيوئى منصور| لشيخ|ره كفر |تـــج

3493|o ح عىل محمد نجله|جر صل|ه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5o9855 مل مرع|حمد ك|د |محمد فؤ سكندريه|ل|طبــــ 

9o4366 ن |محمد مرتـــضى محمود عثــــم ج|ره سوه|تـــج

765|86 لعظيم خليل|طف عبــــد |عمر ع بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6o79|4 وق ه لبــــسيوئى|ئى محمد |رسر |بــــ طنط|د|

636548 ض|محمد سعيد خليل ري زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

234372 لرشيد حسن|محمد حسن حسن عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

86864| لسيد|حمد |لحميد |رق عبــــد|ط سيوط|ره |تـــج

4o5586 ف محمود عوض ندى أرسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|3|57 لمجد|ئل محمد عبــــدون أبــــو |و عه دمنهور|زر

865973 حمد عطيه|بــــسمه محمد  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

28|563 لنبــــى|س عبــــد|ريم حمدى عبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

52753 لعليم|لمعبــــود عبــــد |لعليم عبــــد |ء عبــــد |سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

6327|2 لمغربــــى|م محمود محمد حسن |ره هش|س زيق|لزق|صيدله 

247479 لسيفى|لسيد محمود |ئ  |هلل رج|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

37747 لرحمن|عيل عبــــد|سم|مصطفى محمود  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

|29595 بــــو زيد عىل|حمد |يوسف  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

236378 لسيد|لعزيز |رقيه محمد عبــــد عه مشتـــهر|زر

2524o4 دريس|هيم |بــــر|لرسول |ر عبــــد|من تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

692368 ى حسن عبــــد |ي لبــــيىل|هلل |سمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

495o|3 حمد محمود|حمد محمد | ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

74986 حمد محمد سعد زىكي| هره|لق|ره |تـــج

634425 حمد محمد محمد|حمد مؤنس | زيق|لزق|بــــ |د|

42o|36 ى حمد مصطفى عبــــده|س |لسيد عبــــ| |لي  لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 
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|52o54 لرحمن|مروه محمد سيد عبــــد  هره|لق|علوم 

5o948| ج|طف محمد عىل حج|محمد ع ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

26o293 ى  ف عبــــد|نرمي  هلل محمد|رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

54|59| لرحمن عوض عمر|دل وهبــــه عبــــد |ع  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

689932 لمنعم|هيم عبــــد |بــــر|مريم نجيبــــ  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

223983 وى مهدى|لعربــــ|لدين |ء|ء بــــه|رس| ن|حقوق حلو

699o9 لحمد مرىسي|حمد محمود شيبــــتـــ| لفيوم|بــــ |د|

|2o477 ى صح|عىل محمد ي بــــه|سي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5|98o ي كم|ء رمض|رس|
ل|ن مصطفى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|29||5 لرحمن|ح عبــــد |لفتـــ|طف عبــــد |محمد ع عه مشتـــهر|زر

8|9668 لرحمن|للطيف محمود عبــــد|ريم عبــــد ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

22|724 ن|لدين عىل سليم|ح |عمرو صل ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

62378| وق ربــــيع حمزه عبــــده غلوش رسر ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

69428o هيم|بــــر|عيل |سم|لسيد |ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

84o37| ي
دق|لص|عبــــيد يوسف | دئى معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

3|7632 حمد|نور عىل |محمد مجدي  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

299752 هلل|بــــ عوض |لوه|ء ربــــيع عبــــد|سم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|75|34 فتـــىح رأفتـــ فتـــىح محمد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

534556 حمد زيتـــون|حمد |ندى محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|55233 لسيد|فرح ممدوح محمد  هره|لق|ر |ثــــ|

352436 لعزيز|شور عبــــد|د ع|مريم عم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|4oo6 ن|لح محمود سليم|لدين ص|د |بــــسمله عم كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

69|438 ىط فرج|لمع|بــــو |ر محمد مصطفى |مي ره بــــور سعيد|تـــج

767425 ده|لد محمد حميد حم|ء خ|حور لعريش|بــــ |د|

525355 م سيد محمد سيد|هش| ن|ر ضتـــ دمنهور|علوم ري

246346 يف روج | ىط|لمع|بــــو|حمد رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

324696 لسطوج|لمعز |محمد عربــــى عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

5||995 ن عىل محمد غنيم|محمد بــــره ره دمنهور|تـــج

823553 لعزيز حسن|حمد حسن عبــــد| سيوط|هندستـــ 
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6|7956 ل محمد ضيف|هلل جم|منه  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

9oo469 لسيد حسن |حمد | |دين ج|أللسن سوه|كليتـــ 

869735 رص|لن|لنبــــي محمد عبــــد|هلل نور |منه  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

7|o685 عيل حبــــيش|سم|لسيد |لسيد |حمد | لمنصوره|حقوق 

8357|o روق محمد|فتـــ ف|هدير ر دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

774884 تـــه|ل محمود عىل شح|ء جم|ل| زيق|لزق|علوم 

3|32o3  بــــيبــــرس|ج  |لرحمن محمود ن|عبــــد
ى
لدسوق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o93o6 لقوئى|عبــــدربــــه | دل زكري|مصطفى ع معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

499442 ى محروس ش تـــ خي  ى|أمي  هي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

43|7o6 ي|حمد محمد موىس أحمد |
لحبــــسر |ن طنط|سن|طبــــ 

287934 شد|بــــور|ح |لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|ن عبــــد|رمض ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9|6546 ر عبــــده معبــــد |لغف|م عبــــد|ريه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

626356 س|وى عبــــ|لص|جر سعيد |ه زيق|لزق|بــــ |د|

843955 مروه محمد محمود عبــــده ن|سو|تـــربــــيتـــ 

485o|3 ن يوسف|بــــ سليم|لوه|حمد خميس عبــــد | لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

36437 د|لجو|محمود مسعد عويس عبــــد ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|5|5o8 لغنى طه|حمد عزتـــ عبــــد |مروه  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36oo4| هيم محمد|بــــر|محمد سعيد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8o744| حمد عىلي|حمد جمعه | ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

3|97o9 هلل محمد عىل محمد محمد عدوى|منتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5|3457 ى   حسي 
ى
|لعل|بــــو|محمد فريج شوق |علوم طنط

42o47| مي|لش|لسيد |هيم |بــــر|مريم  لمنصوره|حقوق 

343682 حمد|ن |لدين محمد سليم|سيف  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

789|6| ء ثــــروتـــ منصور عيد عفيفى|رس| |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

678o83 حمد|لرحمن سيد |م محمد حمزه عبــــد |ر لمنصوره|نوعيتـــ 

8|88o9 رص|لن|تـــي عبــــد|ينهم زن|ء ز|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

272|oo تـــ|لزي|ن مجدى محمد محمود |رو ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6249| كر|دل سعد ش|مرفتـــ ع ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

766583  
ى
يف دسوق |محمود رسر

ى
لعبــــد دسوق لعريش|بــــ |د|
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68|586 لسيد|ح |محمود متـــول صل ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

|75462 ى عىل محمد|حمد يشى ي| سي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

776243  |نوره
ى
حمد|ن محمد دسوق زيق|لزق|طبــــ 

853282 حمد|ء ربــــيع محمد |ول ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

53oo95 لتـــ|هيم محمد حبــــ|ل إبــــر|آيتـــ كم سكندريه|ل|بــــ |د|

8|952 ج|حسن محمد بــــيوم عج| نور ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

835o77 حمد محمود|لنبــــي |ن عبــــد|ي|ر دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

7842o9 للطيف |ر محمد عبــــد|لستـــ|محمد عبــــد 
لعزيز|عبــــد

زيق|لزق|عه |زر

465|o7 ن|لسج|هيم عىلي |بــــر|هيم محمد |بــــر| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7|642o ف رش|لسيد |مصطفى  ي|حمد |د |رسر
لعيسر ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |

سبــــتـــ منصورتـــ|مح

6|563 ن|ء محمد عويس سليم|سم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5|o|79 لعزيز|م صديق عبــــد |كريم عص ره دمنهور|تـــج

|24862 ن|ن من|مريم فتـــىح وردخ ى شمس|تـــج ره عي 

|5527| ف عبــــ|د |جه س زىكي|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

26|438 تـــه|لسيد تـــوفيق طه شح|حمد | ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|2659o ء فتـــىح محمد|نىح  عل| ى شمس هندستـــ عي 

75o6|2 م|حمد عل|لجليل |نور عبــــد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

5|2o5o تـــتـــ خرصى|حمد محمد شح| عه دمنهور|زر

4|947o عيل فرج|سم|عيل محسوبــــ |سم|آيتـــ  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|3oo65 ى تـــه|مل شح|دل ك|ع| يوستـــي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|2534 حمد  |لدين عىل |خلود مىح  ج|عه سوه|زر

46276 هيم|بــــر|عيل |سم|حمد سمي  | لفيوم|عه |زر

3444o2  عىل زقزوق|وليد 
ى
ف شوق رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

5296o2 ى عبــــد |م عص|إسل للطيف|م حسي  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

35o|55 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد|ء محمود عبــــد|شيم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

68oo34 لعدل|لسيد محمد |حمد |يه | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4|644o هلل||لم عط|ح س|لفتـــ|لم عبــــد |س لشيخ|ره كفر |تـــج

925692 دق|لص|حمد فتـــىح |يىح  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8o7|o8 فظ|ن طه محمود ح|يم| ي|لسن |
|لمنى
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7o5636 حمد|حمد مصطفى |حمد محمد فكرى | لمنصوره|هندستـــ 

82|953 ك|لمل|بــــسمه بــــطرس يوسف عبــــد ي|لسن |
|لمنى

5||685 دى|لحم|حمد |مل محمد |عمر ك |ره طنط|تـــج

48|o24 لعزيزسعيد|د خميس عبــــد|حم| ند عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o9724 س  |شه عبــــ|ن عك|ميمه رمض| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

352|37 حمد عىل|ئل |كريم و |ره بــــنه|تـــج

69o845 لسعيد محمد عىل|ن عىل |يم| لمنصوره|علوم 

|7|65 ء محمد عىلي قطبــــ زيد|دع كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

648674 لرحمن محمد|لرحمن جميل عبــــد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

2|4675 حمد|لعزيز محمود |حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد هره|لق|حقوق 

9o547| لحميد |حمد عبــــد|هر |يه م| ج|علوم سوه

429o66 ل|لمجد مع|بــــو |حمد |ن محمد |يم| | تـــمريض طنط

757|58 حمد|ن محمد محمد |ء رمض|شيم ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

6225o7 ى حلىم عثــــم|ي وى|لمندر|ن |سمي  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

889|9| لرحمن |د عبــــد|ن سمي  فؤ|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|72899 حمد|ن محمود |حمد حس| هره|لق|حقوق 

257696 تـــ خليل|بــــ محمود شح|شه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

326929 ى محمد عبــــده عبــــد|ي ح|لفتـــ|سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26|858 م|هيم بــــره|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|حمزه  |حقوق بــــنه

|7857 ى |ط| هن ى|حمد |رق حسي  وى|لجي  هره|لق|حقوق 

76464| بــــيتـــر جورج وليم متـــري صليبــــ معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

845oo| حسن عىلي محمد محمود ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

4o6472 حمد|ر بــــخيتـــ عىل |لستـــ|ن عبــــد |عن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49|596 لليثــــي|لسيد |حمد |لسيد جودتـــ |بــــ |يه|سم |بــــ ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

8o9277 ي|لعظيم عبــــد|جح عبــــد|لعظيم ن|عبــــد
لغنى سيوط|حقوق 

355534 حمد|حمد مرىسي |سلىم  ى شمس|د| بــــ عي 

4o6352 لتـــرىكي|حمد |لدين محمد |بــــ |خلود مه سكندريه|ل|بــــ |د|

36o45 نىه خليل محمد خليل تـــليمه هره|لق|بــــ |د|

|323o8 ى محمود عبــــد |ي |لفتـــ|سمي 
ى
ح دسوق ى شمس| لسن عي 
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6|6o|8 ف رمض|لد |خ نه|ن حسن عىل سم|رسر ط|حقوق دمي

35o338 يف عىل بــــسيوئى مصطفى رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

546652 |لحميد |لمنعم عبــــد|لحميد عبــــد |ء عبــــد |إرس
ر|لعط

|تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

44|2o2 مد|حمد محمد منىح  ح| ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

865|53 ي
تـــ|سعيد عبــــده شح| دئى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

366372 ن|لقوى محمد يونس سكر|منتـــ رفعتـــ عبــــد| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

9o4797 ي|ر
ي | لوف|بــــو|طف |ع| ئى

مصطفى ج|تـــربــــيتـــ سوه

356|56 بــــ|دي| لجليل عط|د عبــــد|محمد عم |ره بــــنه|تـــج

228595 رق محمد محمد|طمه ط|ف هره|لق|بــــ |د|

4o54|o ي |مي
ى
ن|حمد شعبــــ|ر مجدي فوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

922492 م |لحميد تـــم|محمد محمود عبــــد ج|حقوق سوه

7762o ح بــــدر|لفتـــ|رق عبــــد|ندى ط ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

5||343 لحليم |بــــ عبــــد|لوه|لحليم عبــــد|محمد عبــــد
ن|شعبــــ

بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

882o8 ء حسنى فتـــىح زىك|رس| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

487986 ح زىك محمد عىل|محمود صل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84572 هيم|بــــر|ء محمد محمود |رس| لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

32o79| هلل محمد|هلل عىل عبــــد|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

444372 ديه مصطفى عىل محمد حنوره|ن لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

77|232 رى|للطيف بــــند|لسيد عبــــد|لسيد |مريم  زيق|لزق|نوعيتـــ 

432365 ه يشى ك| ر|لمعبــــود عم|مل عبــــد |مي  ي صىح طنط
|معهد فنى

|5|645 لحميد|سلىم صفوتـــ عيس عبــــد  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

3o266 لحديد عىل|بــــو|تـــه |لد شح|ريم خ هره|لق|بــــ |د|

87o38| ي صديق محمدين|سم|
ء مصطفى ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

|77o95 لعزيز يوسف|سلىم محمد عبــــد  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o698o ن |لرحمن عثــــم|فتـــ عبــــد|ء ر|دع ج |تـــمريض سوه

8|7958 سيد محمد| رض| دين ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

484252 هلل|بــــر محمد محمد نور|حمد ص| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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92o9|6 حمد |ز |حمد فو|لد |خ دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

636859 حمد|سليم محمد محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

643624 حمد|محمود حسنى تـــوفيق سيد  زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

|38o86 مر|حمد ع|دل محمد |محمد ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|8288 حمد|لعظيم |لد عبــــد |جنتـــ خ ن|فنون جميله فنون حلو

524828 هلل محمد|ر عبــــد |لستـــ|د عبــــد |حمد فؤ| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

54665 ي سل
متـــ محمود|مروتـــ قرئى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

456455 ه عطيه محمد جمعه | لخي  عوض|بــــو|مي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|5o56 كريم عزتـــ محمد رجبــــ ن|حقوق حلو

527624 هيم|بــــ أحمد إبــــر|لوه|هيم عبــــد |إبــــر| ر|ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77o|6| لسيد محمد زويد|محمود محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

76675o |هلل عبــــد |لرحمن عبــــد |هلل عبــــد |محمد عبــــد 
لرحمن

ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

77327 لحليم|لمنعم محمد عبــــد|عمر عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

7|2628 ى عثــــم|حس| ند لحرصى|ن حسن |ني  لمنصوره|هندستـــ 

264224 ي|ر
شد|زق ر|لر|ن عبــــد|شعبــــ| ئى ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

|33958 لدين جودتـــ|ء نور |مح عل|س ن|حقوق حلو

772667 ندى وليد بــــيوم حسن ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

7o384 ء سعيد بــــكرى محمد|سم| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

5|5684 ن محمد عىلي|مر رمض|ء تـــ|رس| ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

836|o4 محمد محسن محمد عىلي دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

76o374 لمهدى|لسيد |كريم سعيد  ى شمس حقوق عي 

476486 ل|لجم|عمر كرم محمد سعد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o4o54 حمد |سط عىل |لبــــ|ر عبــــد|نو| ج|صيدلتـــ سوه

87o|o8 ي فتـــح 
حمد|لرحمن حسن |مصطفى ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

455675 ى حسن|حمد حس|بــــ فتـــىح |رح ني  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

886786 لحفيظ سيد |منيه مصطفى عبــــد| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

4946o طمه حسن عنتـــر فهيم|ف ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

882952 ى عبــــد|هن ى  |لر|ء حسي  ضى حسي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى
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885787 لحميد |حمد مدحتـــ فتـــىح عبــــد| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

5265o3 بــــ|بــــسيوئى رجبــــ خط| عمرو رض سكندريه|ل|ره |تـــج

|77337 ن|حمد رسل|دل |دهم ع| لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

|45849 لحميد|محمد مدحتـــ محمد عبــــد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

49o7|6 |لوه|حمد محمد عبــــد|له |ه
ى
بــــ دسوق سكندريه|ل|ره |تـــج

|3|666 ي
حمد محمد|عزتـــ | دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

439927 تـــ | ف عبــــد |مي  هلل محمود|رسر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

777295 لرشيد|لعليم محمد عبــــد |حمد عبــــد | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|5639| حمد زىك|ئى محمد يشى |حمد ه| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

479279 لشهيد|عبــــد | حمد رض|م |حبــــيبــــه حس سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

54|49 دل مرقص|در ع|ن| مي  بــــ بــــنى سويف|د|

4o5|5o ف حسن عىل محمد ه شم|كريم أرسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

446745 ى | لبــــ|بــــوط| |لعل|بــــو|دهم بــــشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

698496 دى شلبــــي|له|مد عبــــد |دى ح|له|حمدى عبــــد  ن|طبــــ حلو

452294 لصعيدى|عيل |سم|ء عىل عطيه |بــــه لشيخ|هندستـــ كفر 

7o2325 شم عىل|شم ه|حمد ه|منى  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|75o5o لمجيد|م محمد عبــــد |ره تـــم|س ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

684|49 لحنفى|دل محمود عبــــده محمد |يمنى ع لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

33287o لعظيم|بــــسمتـــ مصطفى سيد عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

246589 ى عل|حمد محمد | م|مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|66|75 لمحسن بــــكر|محمد ممدوح عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

485|85 هيم حسن|تـــفى حسن إبــــر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o29|| |لحميد شتـــ|م بــــيوم عبــــد |عمر هش سكندريه|ل|ره |تـــج

699933 عوض بــــدوى| عزه رض لمنصوره|بــــ |د|

659|2 طف محمد حسن|محمود ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2587|7 بــــ|لتـــو|ر عبــــد|لغف|م عبــــد|لرحمن عص|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

882977 حمد عزتـــ حسن عىلي | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|o579 محمود محمد عيد عطيه |حقوق طنط

2674| يه مجدى خلف عىل| هره|لق|حقوق 
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7|25o9 |هيم محمد عىل |بــــر|ن زهرى |د عثــــم|جه
وي|لمحل

لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

235382 لسيد|حمد |لرحمن محمد |عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

2|9767 لسيد|لعزبــــ |سلىم محمد  ن|بــــ حلو|د|

36o842 لم محمد مرع|م س|جر عص|ه |ره بــــنه|تـــج

367799 ف عبــــد|ف |عف لسيد|در |لق|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

45444 هيم محمد سيد|بــــر|لرحمن |عبــــد  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

|32397 ف محمد عبــــد |منيه | لحكيم|رسر ن|علوم حلو

77o8|3 وق ه حمد|ئى قطبــــ محمود سيد |رسر زيق|لزق|طبــــ 

2684o7 ن|لحميد عثــــم|م عبــــد|محمد هش لسويس|طبــــ 

68o|o9 لمنعم|هيم عبــــد |بــــر|وى عوض |لغربــــ|منى  لمنصوره|هندستـــ 

645o24 لسعيد مندور|هيم |بــــر|لسعيد |روفيده  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

53292 لنبــــى|بــــ عبــــد |لوه|مد عبــــد |ح| نور صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

4836o5 لعزيز|عيل حسن عبــــد |سم|جر |ه إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

428858 لخول|أحمد عىل عىل  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

8o945o ىطي|لع|بــــتـــ حسن عبــــد|عمر ثــــ ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

362825 روق حسن غنيم|لد ف|م خ|سل| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

89o323 وي |لمعز عىل خرصى|ل عبــــد|جل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|3735 ي مختـــ|خ
ن|ر شهو|لد مصطفى |بــــ طنط|د|

34|8o| ن عزيز قديس|ن ن|نجو ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5o886| ف عبــــد|حمد | دهم|ل|هلل عىلي |رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7oo5o9 ي
حمد يوسف محمد| |دئى لمنصوره|علوم 

232|4o لرحمن|مصطفى محمد لطفى محمد عبــــد ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

498472 لخولي|بــــر |حمد ص|ف رجبــــ سيد|عف تـــربــــيتـــ دمنهور

373o77 ن|دى رمض|لسيد محمد ف|جدتـــ |م رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

9o65|5 هيم |بــــر|محسن زىك | رين|م ج|طبــــ بــــيطرى سوه

856|8 شم جمعه|شور ه|عمرو ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

777o92 م منصور سعيد|حمد عص| زيق|لزق|ره |تـــج

9oo7|2 وى |م محمد مشتـــ|م سل|حل| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|6423 ى همستـــ محمد موىس حسي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى
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323o87 لسيد|م |م|هدير يحن   ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

279|42 حمد|لسيد شبــــل |يوسف  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

825oo2 ن|دي عبــــيد سليم|م عبــــ|سل| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

5858o لعظيم محمد|حمد عبــــد |طمه |ف طبــــ بــــنى سويف

87ooo2 ي|لر|ل عبــــد|لع|حمد عبــــد|سمر 
ضى سيوط|صيدلتـــ 

|33435 مل حنفى بــــيوم|يوسف ك ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

286687 م شلبــــى|لسل|حمد محمد عبــــد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7|5o82  منصور س
ى
لم فوده|ندى شوق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

324oo5 بــــيوم| حمد محمد زكري| ن|حقوق حلو

6|||96 هيم|محمد مسعد أحمد إبــــر ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

8362|4 لرشيدي|ر محمد |لستـــ|د عبــــد|زي ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

4o245 لغنى|لعزيز صبــــىح عبــــد |م عبــــد |حس هره|لق|عه |زر

7||5|2 وى|لمك|تـــه |محمد مسعد مصطفى شح لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

2o999 ى عطيه|عمر عطيه محمد  مي  ى شمس هندستـــ عي 

499333 ي|ر
ى عش| ئى ن حميدتـــ رحيل|أمي  ي |

رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

346652 فتـــ محمد زريق|رق ر|ء ط|رس| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

343232 ى|ن مجدي |يم| حمد محمود حسي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

6|2|8o نم|وري غ|لمغ| |ن محمد عط| حن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8939|7 ل محمد محمود |محمد جم ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

77537| رس محمد يونس عليوه|ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

493427 |حمد |حمد |لد محمود |خ
ى
لمنوق هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

66|64 ى عبــــد |بــــ| لسيد|نوبــــ صليبــــ صبــــري حني  لفيوم|بــــ |د|

539|6| حمد مصطفى|لد محمد سيد |محمد خ لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

533|29 ي|هيم محمد |بــــر|محمد 
ى
لمنوق لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

ألسكندريتـــ|بــــ

83o98 هيم|بــــر|لحميد |بــــر عبــــد |م محمد ص|سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

226954  سمي  سدر|بــــيشوى ه
ك|ئى |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

4o9289 ف محمود عبــــد| |رن د دغيم|لجو|رسر |بــــ طنط|د|

96837 ى محمد سيد|ه جر عشر ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

646697 يد|لموج  ز|ء ممدوح محمد |شيم ط|بــــ دمي|د|
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36o53| وه|لسيد حل|يمن سعيد |رتـــ |س | معهد فنى تـــمريض بــــنه

49|68 ي عبــــد |لبــــ|حمد عبــــد |
ى
ي|لبــــ|ق

ي قرئى
ى
ق ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

487478 د|لجو|دل سليم عبــــد|كريم ع سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

7|o692 ن|لسيد طم|رى محمود |نص|ل|ل |جم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

479||| ى حسن|عمر  ى حسي  حمد سعيد حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

238967 لعزيز|د عبــــد|محمد فؤ| دين هره|لق|حقوق 

265o|9 لحبــــسر|لمعز |دل محمد عبــــد|مصطفى ع |طبــــ بــــنه

346842 ى محمد بــــكر| لي|د فتـــىحي حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36485| لدين مصطفى شيىم|م |مريم حس ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7835o5 لنجدى|لسعدى |رس |لسعدى ي| زيق|لزق|حقوق 

536369 ربــــ|لحميد مح|هيم عبــــد|بــــر|مه |س|ن |رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

4|9895 لمهدى|دى رزق |له|محمد ممدوح عبــــد ط|ر دمي|ثــــ|

|62486 م عىل عىل عىل مدين|محمد عص ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|48754 ن مصطفى|منيه محمد نعم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

373o94 بــــ|بــــى دي|محمد محمود عر| رش ن|سو|بــــ |د|

|6o66| لس نبــــيل  ى عبــــد |كي  لملك|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

3365oo حمد عىل|دتـــ مصطفى |مي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

787373 ى عىل نرص|م محمود حس|سل| هلل|ني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78o747 ى عل لرحمن خليل|هيم عبــــد |بــــر|ء |نيفي  زيق|لزق|طبــــ 

4o3|8 حمد حسن|لد |ء خ|رس| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

78567o للطيف|لرحمن نبــــيل عبــــد|مل عبــــد | ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

23464o لدين محمود|ل بــــدر|تـــم كم|محمد ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3729o3 محمود فرج| لعل|بــــو|ره |س ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

878375 لخطيبــــ  |عيل محمد |سم|لمنعم |ن عبــــد|نور سيوط|حقوق 

6o|387 ي
ل|لد|لدين محمد يوسف |ء |ضى |بــــ طنط|د|

48|58o وى|لبــــيبــــ|للطيف عمر|ل عبــــد |محمد جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

826465 ن حسن|ء سعيد شعبــــ|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

5|8282 وق عطيه  تـــ|لزي|هيم محمد |بــــر|رسر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

68865| عيل|سم|دل مصطفى |مديحه ع لمنصوره|ره |تـــج
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489689 صل|لربــــ محمود و|د |ء محمد ج|لزهر|طمه |ف عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|38223 حمد رجبــــ مصلىح|رجبــــ  ى شمس طبــــ عي 

243377 ئى محمود طه|لنبــــى حس|ره عبــــد|س ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

77o328 لعرينى|محمد مجدى محمد مهدى  زيق|لزق|صيدله 

82223 ر بــــيوم رشدى بــــيوم|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

343389 ي رض|م|
محمد عىلي| ئى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

69365 ح|لفتـــ|يم عبــــد |لد|ء محسن عبــــد |لشيم| لفيوم|طبــــ 

822493 مل|تـــه محمد ك|محمد شح سيوط|حقوق 

|2o8oo ى بــــ وليم فهيم|يه| |مي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

678|6o هلل|ده محمد حسن عبــــد |منيه حم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8|6635 ي|م بــــهيج عبــــد|عص
لعزيز تـــوئى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

|336o8 ريم عمرو سيد محمد هره|لق|حقوق 

52|666 ي|ر
وى|لدفر|لك |لم|حمد مسعود عبــــد| |ئى |حقوق طنط

3|7784 عيل|سم|حسن يحن  محمد  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

68o998 |لوف|بــــو| |لوف|بــــو|مي  محمد |محمد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

864888 بــــوزيد|لصمد بــــهيج |بــــوزيد عبــــد| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

249||2 ء محمود نظي  شفيق عىل|سم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

22oo55 لسيد عىلي|م محمد |كر|نسمه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

489447 لسيد منصور|لسيد بــــسيوئى | |ر|ي سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5o799| بــــ حفنى|ح سعد دي|ء صل|آل سكندريه|ل|ره |تـــج

8|o967 ف بــــبــــ| |ريموند سحق|وي |رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4648| لمقصود|دل محمد عبــــد |مريم ع هره|لق|ره |تـــج

5o866 ن|ن محمود عثــــم|م عثــــم|سل| بــــ بــــنى سويف|د|

|64297 بــــو بــــكر بــــحبــــح لمعي حموده|حسن  ن|تـــربــــيتـــ حلو

524949 د محمد|لجو|دل عبــــد |لدين ع|م |عص سكندريه|ل|هندستـــ 

862444 هيم محمد|بــــر|لسميع |هيم عبــــد|بــــر| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|28|96 ج|حمد حج|يه سعيد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

629536 ي طه |ء طه عر|رس|
ى
لغمري|ق زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

8||297 د|مريم مخلص محروص عي ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى
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242858 ل|لع|لرحمن سيد محمد عبــــد|عبــــد ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

68o543 هيم|بــــر|هيم مجدى حنفى خليل |بــــر| لمنصوره|حقوق 

226794 يف  حمد ذىك محمد خليل|رسر هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

886885 ين مل ي|رسر
ى
ل خيل |ك حزق سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

638928 لحميد عىل|لسيد عبــــد |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

35|583 ح سعد جمعه سقيطه|محمود صل |بــــنه| هندستـــ شبــــر

456544  موىس مبــــ|لسيد ص|محمد 
ى
رك|ق |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |

لكبــــرى

436|4 شم|حمد ه|شم |مروه ه ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

634689 م حسن محمد|حمد س| زيق|لزق|هندستـــ 

6o|562 عرص|ل|هيم حسن |بــــر|نم |ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

79o65| |لمل|لسيد |مد |لسيد ح|حمد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4o6|37 حمد|هيم |ئى أحمد عىل إبــــر|أم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

875568 محمد محمود مصطفى سيد  سيوط|حقوق 

3|o926 لدين|ح |ئى صل|حمد ه|م |بــــس هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

249699 حمد نرص|هلل |طمه نشأتـــ عبــــد|ف ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|6456| لفتـــوح مرىس|بــــو |محمد سيد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

2|9o9| ى ك| لمجد|بــــو|مل |حمد محمد حسي  ن|بــــ حلو|د|

6o2o56 هيم سعد|بــــر|لسيد |ء محمد |رس| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

772428 ى |لحميد |عمر عبــــد  لسيد قنصوه|مي  ن|طبــــ حلو

8o37o حمد محمد مصطفى| |دين دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

62986| حمد محمد|عبــــده محمد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

36699 ف |ء |رس| لسيد|حمد |رسر كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

675oo4 بــــو خليل|م |لسل|رحمه كرم عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

7|6|99 لسيد|هيم محمود |بــــر|د |م عم|حس ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

82495o لمجد|بــــو|هلل |لرحيم عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

639||9 حمد|ن محمد |هلل شعبــــ|عبــــد لسويس|معتـــ |علوم ج

|62362 بــــو غنيمه|لفضيل |لد عبــــد |لرحمن خ|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

86256o ي محمد|عمر كم
ل مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى
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684297 لديبــــ|ن |عوض رمض| سلىم رض لمنصوره|نوعيتـــ 

45|o36 حمد سعد|ل مصطفى عىل |جم ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

64665 لدين|ح |مه محمد صل|س|ء |سم ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

526839 لسيد محمد|لسيد محمود |محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|75958 ف عبــــد |سيده  ح|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|428|7 س طه|هلل طه عبــــ|هبــــتـــ  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

867754 حمد عىلي يوسف|مريم  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4479|3 حمد|بــــر حسن |ن ص|رو سكندريه|ل|هندستـــ 

78897| عيل|سم|حمد حسن |محمود  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

768|37 ي|
روه مصطفى محمود مصطفى ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

643439 ف جم|محمد  ل محمود محمد|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

6495o4 هيم|بــــر|حمد عىل |تـــفى  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|65o85 ن|ل عثــــم|لع|منيه معوض عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||62|o  يعقوبــــ|ديفيد 
ى
مي  شوق د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

4o|77o هيم|بــــر|زق |لر|م محمد عبــــد |حس سكندريه|ل|نوعيتـــ 

3o298  ر
ى
فتـــ محمد|ندى شوق ى شمس|د| بــــ عي 

2369|o نم|بــــ زىك غ|لوه|ره عبــــد|س ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

634363 لسيد مهدى محمد|ئى |مه ه|س| زيق|لزق|هندستـــ 

|59825 هلل مصطفى مصطفى محمد|منتـــ  هره|لق|بــــ |د|

7|6848 دى شلبــــى|له|م شكرى عبــــد |س ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

3|858| حمد|حمد محمد |ن |نوره هره|لق|ر |ثــــ|

7675|2 لخول|د |ل مجدى فؤ|من لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

874|2 م|لسل|دى عبــــد|له|دى محمد عبــــد|له|عبــــد ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

5|4247 لنور|بــــو |د عىل محمد |جه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

37|455 لديبــــ|حمد |ء محمود |سم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

84766| ء محمد سيد حسن|سم| ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

|78873 ي
ى سمي  يوسف |بــــنى وس|ندر|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

26|466 لرحمن|حمد محمد محمد عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

68423| لعز|بــــو |لسيد |ء محمد رجبــــ |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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7o276 هر حميده محمد|لظ|له عبــــد|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

35oo79 لعزم|بــــو|لعليم |زينبــــ وليد عبــــد |حقوق بــــنه

443495 م|لسل|حمد محمود عبــــد |محمود  لشيخ|عه كفر |زر

263432 مر محمد محمد عيس|هبــــه ع |تـــربــــيتـــ بــــنه

8|7926 ي عىلي محمد عىلي|م|
ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

333o4| هيم|بــــر|ء جمعه عىلي |عل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

69759 در|لق|رق ربــــيع عبــــد |نشوى ط لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

26o77o لسعودي|ء فتـــىح |يدى عل|ه لفيوم|ر |ثــــ|

|375|8 حمد|لمجيد |حمد عبــــد |عمر  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

8o|o34 حمد|طف محمود |خلود ع ي|بــــ |د|
|لمنى

46|338 ن|د شعبــــ|م رش|لرحمن س|عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9|8626 حمد كرم عيس محمد | سيوط|تـــمريض 

886577 لدين  |حمد ول |لرحمن محمد |عبــــد سيوط|هندستـــ 

32|549 لسيد|ل |م كم|لرحمن هش|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|o672 ض|لع|حمد محمد |رحمه  |صيدله طنط

8o726o وز محمد  حمد بــــخيتـــ|في  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

894226 ء يوسف محمد سيد |ول سيوط|بــــ |د|

475o68 دى مشعل|له|لد مصطفى عبــــد |خ| هن |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

6o6935 حمد عيس|رس |م ي|حس ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

46||34 لرحمن|ىط عبــــد |لع|ندى محمود منصور عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

844358 لعظيم|هلل محمد محمد شحتـــه عبــــد|منه  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|58|8 ي|ر
حمد محمد بــــدر|حمد | |ئى لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

86|639 فتـــ|حمد ر|بــــ |لتـــو|محمد عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

349oo2 متـــ عدوى|لسيد سل|يتـــ | |تـــربــــيتـــ بــــنه

6349o ن|هلل زيد|ده سعيد عبــــد |حم ي سويف
تـــمريض  بــــنى

33664| لغنى|ح عبــــد|لفتـــ|لغنى عبــــد|هدير عبــــد ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

7o5||8 ى عبــــد  هيم|بــــر|لعليم محمد |مريم حسي  لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

243764 حمد محمود|لرحمن |زينبــــ محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|8o4o رون|رون محمد محمد ه|ء ه|رو عه دمنهور|زر
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6|893o لمندى|لح |م ص|مؤمن عص ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

6368o5 ده لطفى محمد|ر حم|أزه زيق|لزق|بــــ |د|

629o2 يه مبــــروك محمد عىلي| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

76345| هيم|لدين مسعد إبــــر|ر مسعد نرص |من عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4367| ضى مبــــروك|ضى صبــــىح ر|ر هره|لق|ره |تـــج

256482 دي|بــــو ش|لمغنى محمود |جر عبــــد|ه ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

535827 ء حفنى محمد عىل|جر عل|ه |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

768787 ل|حمد عىل محمد خي  بــــك هل| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

6o3839 |عطيه | ل عط|هلل هل|عبــــد
ى
لدسوق |ره طنط|تـــج

4o2426 لسيد|لسيد محمود |مريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

775264 تـــ|لشح|ح محمد |لفتـــ|حمد عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

356585 لسيد محمد|طف |ع| ند |بــــ بــــنه|د|

42o23o م محمد|م|هيم |بــــر|ء |لشيم| لمنصوره|حقوق 

|36367 حمد محمد|ء منصور |رس| ن|حقوق حلو

84o587 عيل عىلي|سم|حمد |محمد  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

9o5338  عىلي |م |سل|
حمد مصطفى ج|ره سوه|تـــج

5o893o ق|م محمد محمد حسبــــو |حمد هش| وي|لشر |ره طنط|تـــج

|47665 ي حسن عل|مع
م|ذ مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

675o|4 ن|لحسينى سليم|حمد منتـــرص |سىح   لمنصوره|ره |تـــج

773555 ى مل خليل|عبــــده ك| كريستـــي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

||6|5o ن|لصبــــ|ئ  حسن |ئل محمد هن|ندى و ى شمس|د| بــــ عي 

4|973| هيم|بــــر|حمد | |محمد رض لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6o5767 لحليم هيكل|ح فوزى عبــــد|لفتـــ|يوسف عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

336o|o رمزى محمد| رض| ن|ر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

489536 ن|شور رمض|ندي سعد مبــــروك ع سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

529oo5 لخول|ن محمد |محمد رمض سكندريه|ل|هندستـــ 

|5o48o م|م|هلل محمد محمد |بــــ عبــــد |شه ن|ضتـــ حلو|علوم ري

8622o7 شم|ن ه|حمد محمد شعبــــ| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|66549 لرحمن حسن|مروه مصطفى عبــــد  هره|لق|حقوق 

24444 حمد محمد|حبــــيبــــه محمد  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ
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|4453| س|ض عبــــ|مل محمد ري|محمد ك هره|لق|بــــ |د|

2|645 لمجد|بــــو |بــــسمه محمود فتـــىح  ج|بــــ سوه|د|

352o52 جيتـــ|س ن|مهند عمرو عبــــ ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

37|6|2 محمود طه محمد طه  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

62942o دى سعيد حسن|له|ء عبــــد |شيم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o2|o9 رى|لغبــــ|لغنى |ل عبــــد |حبــــيبــــه جم | تـــمريض طنط

|4535 ل|لنح|هلل |لبــــدر سيد عبــــد|هلل محمد |عبــــد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

827475 وي|حمد نرص عس|محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

2259o3 ود يوسف|هر د|م ط|در س|ن ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

6oo387 هيم نجم|بــــر|مد حسون |يه ح| |تـــربــــيتـــ طنط

92|9oo رى |ك نرصى مك|سيوس مل|ثــــن| ج|بــــ سوه|د|

436289 |ح |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|محمد عبــــد 
لخطيبــــ

لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

763949 مد عىل|لسيد ح|بــــسنتـــ محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2|2225 هيم|بــــر|لعزيز |هيم عبــــد|بــــر|دهم | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

9o8585 دل حميد محمود |ل ع|نه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|667o5 لنمر|هيم |بــــر|لعزيز |جد عبــــد |ندى م ن|ضتـــ حلو|علوم ري

92oo63 ف عبــــد|هلل |منتـــ  لرحمن  |لرحيم عبــــد|رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

2|7o23 تـــه عبــــدربــــه|ئى شح|مريم ه ى شمس حقوق عي 

37|3o2 لزميتـــي|حمد |وجيه عىلي  ى شمس|تـــج ره عي 

6||377 بــــ عبــــيد|لوه|بــــسمه جمعه عبــــد  |بــــ طنط|د|

6874|8 يتـــ|حمد شلبــــ|لحميد |ء محمد عبــــد |دع ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

27|993 ى|بــــر|در |لق|هيم عبــــد |بــــر|ر |من هيم حسي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

893|oo بــــوكيفو |رص صديق |ح ن|صبــــ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

54|5|6 لح حميدتـــ|هلل محمود ص|حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2858|7 نور سيد محمد|محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9644o محمود حسنى بــــكرى حمد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

43o395 ف|بــــر|هلل قطبــــ صديق |منتـــ  هيم رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4|o2|2 ف محمد عزتـــ حسن مرو| ن|رسر |ره طنط|تـــج
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|22348 حمد عىل|هر |فرح م |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

8o3899 ده خليل محمد خليل|غ ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

5936o لعظيم|ل حمدى عبــــد |حمد جم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

||6492 ى|ج  مرزوق بــــش|ن| مي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|74778 لملك|دهم محمد فهىم عبــــد |عمر  هره|لق|ره |تـــج

332835 لسيد رسور|حمد |تـــسنيم  |علوم بــــنه

43|436 لح|لعزيز ص|زق عبــــد|لر|لعظيم عبــــد|حمد عبــــد| |ره طنط|تـــج

49o337 حمد محمد عىل محمد |نور  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

894884 ى |هيم ي|بــــر|محمد محمود  سي  ج|ره سوه|تـــج

7o3626 لدين|حمد محمد بــــدر |حمد محسن | ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

7o5o8 ى عبــــد |عبــــد  لسيد|لعليم |لعليم عشر ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

|94|7 لد فتـــىح محمد|ره خ|س لفيوم|علوم 

|54o56 لعجرودى|زم مدحتـــ محمود |ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

43685| حمد سعد|لحليم |ء محمد عبــــد|رس| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

7o76|8 عيل عوض|سم|عيل |سم|عىل  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

877|7o كر  |لدين ش|ح |ن مخلص صل|جلس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

37465 لسيد|ح عطيه |محمد صل  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

925455 حمد عىل |عمر محمد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|29o77 وي|لر|هلل |عيل عبــــد |سم|هلل |عبــــد  ى شمس علوم عي 

3|939 لح|د مهدي ص|در عم|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

26728 ه رجبــــ | حمد غفي |مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

765977 ف لدش|محمود محمد محمود | ن|ني  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

924545 مد حنفى |ء بــــكي  ح|عل ج|حقوق سوه

6572| تـــه محمد|يمن شح|م |سل| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

34824o ى فتـــىح سويلم بــــسملتـــ حسي  ى شمس| لسن عي 

838585 لجليل محمد|لمنعم عبــــد|س عبــــد|ين| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

78o66| لسيد عطيه|ريم متـــول مصطفى  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

867492 هلل محمد|عىلي عنتـــر خلف  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج
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483273 هيم|بــــر|ل عىلي محمد |ء جم|عىلي سكندريه|ل|ره |تـــج

729|| بــــر محمود|هد ربــــيع ج|ن لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7||524 ستـــ|لمرىس عس|محمود محمد محمود  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

783783 ن|حمد مقبــــل عىلي|عمرو محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

432633 ح مصطفى سليم|سهيله صل |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5o2275 رص يوسف عىل يوسف|يوسف ن |حقوق طنط

2|4549 ح|لفتـــ|لعظيم عبــــد|م عبــــد|ء س|رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

774299 ى عو|ل شعبــــ|نه بــــ|د خط|ن خرصى ى شمس|تـــج ره عي 

37597 ن|لطح|رى |لبــــ|د عبــــد |جر عم|ه ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

23o27 حمد|ن |لرحمن محمد شعبــــ|عبــــد هره|لق|طبــــ 

75635o ه  ل|لع|عيل عبــــد |سم|هيم |بــــر|ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

639758 ى |ي ح|لفتـــ|لسيد محمد عبــــد |سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

|4|3|4 ل|لو|ر عبــــد |نو|ل|بــــو |محمود مدحتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

52793 لح|ء عويس محمد ص|ول ره بــــنى سويف|تـــج

878547 لمحسن عيسي |دى عبــــد|له|عبــــد| سه سيوط|طبــــ بــــيطرى 

7o|o95 ل|لجبــــ|لسيد |هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

847467 ى ع| |لي|د بــــدين عىلي|مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

832o7o هر عمر محمد|نهله ط دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

626732 ن صديق محمد صديق محمد|نوره زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

364774 جرجس مهنى جرجس| رين|م عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|3754 ن|حمد سليم|حمد سيد |مريم  ى شمس|د| بــــ عي 

448442 لسيس|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد |لد محمد |خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

248496 نور سعيد مصطفى|يه | ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6972o|  |لرحمن محمود |عبــــد 
ى
ز عزيزه|لبــــ|لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48|8|o حمد محمد حسن|حمد محمد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

259422  عبــــد |لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|ج  |هلل ن|ء|ل|
ى
|ق

للطيف
ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

329767 حمد فوزى عيد عىلي|حبــــيبــــتـــ  |حقوق بــــنه

266966 لرحمن|هدير محمد محمود عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

674|3 لسيد|مه |بــــدين سل|زم ع|ح ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 
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2453o5 لجليل عيد|ء محمد عبــــد|عىلي ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5257|| ك|لمل|ده عبــــد |د مشيل قل|ريو عم|م سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

22|o4 بــــر حلىم|جر محمد ص|ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

23||84 وع|لسعيد محمد محمد مط|ء |عمرو عل ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

286278 ر|هند مجدى محمد نص ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

47887 ي|بــــ سعد |يه|
حمد قرئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5934| حمد|بــــ |لتـــو|منى عىل عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

76o2o9 هلل|رص عىل عبــــد |محمد ن ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

63|o63 ل فريد|م مجدى كم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

37o5|5 تـــ م لسعود|بــــو |لعزيز |هر عبــــد|ني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

636o62 حمد عىل|محمد عطيه محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

232oo| حمد|يمن محمود |محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

366353 د|ن بــــدوى سيد ج|نوره ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

242|o8 ن|حمد دقم|ن محمد |ء رمض|لىمي ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

86293| ء خلف حسن محمد|سم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8|973 بــــ عزبــــ|لتـــو|ن عبــــد|محمود رمض ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

265356 ن|ن سليم|لد سليم|زم خ|ح |حقوق بــــنه

26o83| ن د عزتـــ سيدهم|عم| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

545937 ى|م زين ي|سل|ل|محمد نرص  سي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

899242 ى  محمد سيد عىل حسي  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

7527|4 مح محمد محمود|محمد س تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|55|62 ى رتـــ مجلع|بــــ بــــش|يه| |يوستـــي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8oo245 حمد مىكي|محمد محمود  ن|كليتـــ طبــــ أسو

5o4363 لق فضل|لخ|حمد عبــــد |هلل محمود |منتـــ  سكندريه|ل|صيدله 

43769o بــــ|ن حسن دي|لد جمعه رمض|خ لشيخ|تـــمريض كفر 

3|9|28 لفتـــوح|بــــو |هيم |بــــر|يمن |ر |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|426| ي|لق|للطيف |رس محمود عبــــد|ر ي|مي
ضى ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4o6724 ى|رس| ء محمد عىلي محمد حسني  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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45446 لحليم فهيم|لرحمن معتـــصم عبــــد |عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|2836o م سيد محمد محمود|محمد هش وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

4|o|7 لمجيد عبــــيدو|طمه محمد عبــــد|ف هرتـــ |لق|تـــمريض 

34o34| لح|لش|هلل محمد |هلل فوزى عبــــد|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

785848 لخصوض|تـــ محمد |لحليم بــــرك|م عبــــد |سل| زيق|لزق|ره |تـــج

523595 در محمد عمر|لق|لد حســن عبــــد |خ ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

83279 دى|له|دى فتـــىح عبــــد |له|خلود عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

278478 ئى|لعن|مه محمد |طمه سل|ف شمون|نوعيتـــ 

433o8 ع|ل رف|بــــو بــــكر كم|محمد  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

498859 ر|لغف|هلل عبــــد |د فتـــح |لسيد فؤ|ء |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2o232 ن|لسم|ح مصطفى |محمد صل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

84255| لغفور حسن|م عبــــد|م|لغفور |عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

27332 لحميد|سلىم وليد عىل عبــــد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

7|56o7 عيل|سم|حمد |لحميد |لسيد عبــــد |محمد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|o44o ى|لسيد ل|بــــو بــــكر |حمد |ء |رس| شي  ط|بــــ دمي|د|

637288 يف محمود  ر|لشع|حمد محمد |رسر هره|لق|ج طبــــيع |عل

6|9|o6 لمتـــول ضيف|لسيد |لسيد |زينبــــ  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

||8974 لنوبــــى|هيم محمد |بــــر|يوسف  ى شمس|زر عه عي 

48522o هلل|د |ريمونده نبــــيل حشمتـــ ج لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

345494 لي|لعز|د محمد |لسيد محمد فؤ|مروتـــ  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4|9669 لبــــيوم|ن |هر محمود سليم|محمد م لشيخ|بــــ كفر |د|

432534 جر محمد صبــــرى محمد حليمه|ه |ره طنط|تـــج

83oo5| لسيد|لمجد |بــــو|لسيد |زينبــــ  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

5|554| م|ء طه محمد خليل سل|دع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

35o386 ى|رس فتـــىح |ف حمد حسي  |بــــ بــــنه|د|

489|7o حمد هيكل|هدير عيد محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

343993 ح طعيمه|لفتـــ|ن جوده عبــــد|كريم شعبــــ ى شمس حقوق عي 

227434 فظ|نس حمدى محمد ح| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

8425|2 ي عبــــد|م|
بــــ محمود عمر|لوه|ئى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 
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37o45 كر|لق عس|لخ|ح عبــــد|لفتـــ|لرحمن عبــــد|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

84569| هلل عىلي محمد عىلي|عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

9|4899 جورج حسنى نبــــيه وهبــــه   سيوط|طبــــ بــــيطرى 

287|6o لدين|لعليم خي  |هر عبــــد|محمود م ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

784945 ر حسن|لعزيز مختـــ|هيم عبــــد |بــــر| زيق|لزق|ره |تـــج

49665 ء محمود سيد فرغل|نجل ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

484948  زين حرز |عبــــد
ى
هلل|لرحمن زين شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

625|4| ى محمد محمد|حمد |ر |من مي  زيق|لزق|ره |تـــج

84|o33 هر|لط|ح |لفتـــ|لد عبــــد|محمد خ ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

5||5|2 هيم حمزتـــ أحمد حمزتـــ فوده|إبــــر |طبــــ طنط

63o|6 فظ|لح|يتـــ مجدى زغلول عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6969o| ن محمد صبــــرى عبــــده|حمد رمض| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

433|9 محمود عطيتـــ محمد عطيتـــ هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

676653 لعزيز سنبــــل|لد محمد عبــــد |ء خ|لزهر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|7729 مد عوض|ء محمد ح|أسم بــــ دمنهور|د|

|5o746 ل محمد محمود|عمرو جم ن|هندستـــ حلو

536336 لعزيز مسعود غنيم|م منصور عبــــد |ريه سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

68732o ف سعد |سعد  لسعدئى|رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|665|o ن|لعري|حمد محمد |هلل محمد مصطفى |منتـــ  هره|لق|بــــ |د|

52993o لعزيز|م جمعه مبــــروك عبــــد|سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9|63|3 ى ف مني  ن| |مي  شد  |رسر ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

258979 بــــد رشدى حسن|محمود ع شمون|نوعيتـــ 

75735| لسيد|لرحمن |م عبــــد |ر عص|مي عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

597o2 |ن محمد عط|ل شعبــــ|د جم|جه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

773223 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|دى |ه زيق|لزق|هندستـــ 

|58o36 تـــ|م سيد فرح|ندى هش هره|لق|ر |ثــــ|

4|7699 لجوهري منصور|هيم عىلي |ن إبــــر|نوره لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

769282 هيم|بــــر|ن |هيم سليم|بــــر|هدير  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

7874|9 لجمل|ح محمد عىلي |رق صل|ط ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

7798o| حمد عىلي|ء محمد عىل |رس| زيق|لزق|حقوق 
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36888o حمد حسن مسعود|ندى وليد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

25|3|5 شور|بــــوع|يوسف ممدوح محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8o8887 لس سليم ن|ن نجيبــــ سليم|كي  ره بــــنى سويف|تـــج

|23o52 دى|له|لسيد عبــــد |م |عمر حس عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

4||983 ل|لعس|م تـــوفيق |يمن س|زم |ح |ره طنط|تـــج

427468 لسبــــىك|سعيد عىل سعيد عىل  |بــــ طنط|د|

336|78 لمقصود|لحميد عبــــد|سط عبــــد|لبــــ|مروتـــ عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|54544 ر موىس|لستـــ|مه محمد عبــــد |س| ى شمس|تـــج ره عي 

395|8 بــــ|بــــر خط|ل محمد جمعه رزق ج|بــــل ى شمس|زر عه عي 

52o59| مل أيمن أحمد عبــــده عوض| طبــــ بــــيطرى دمنهور

779932 هر|لظ|ن عبــــد |هلل شعبــــ|حمد عبــــد | زيق|لزق|عه |زر

9|9946 ى ن  |هلل سمع|ئى لطف |روم| مي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

278682 لسيد صوله|لرحيم مليىح  |ر عبــــد|مي لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

824777 حمد محمد|هيم |بــــر|محمد  دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

36o472 حمد|ن محمد عىل |سمر عثــــم |طبــــ بــــنه

233526 س|ل غط|رأفتـــ يوسف كم| مونيك |بــــنه| هندستـــ شبــــر

528325 ف|حمد محمد | لسيد محمود رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

25|5|| لسيد|لد مصطفى |محمد خ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

649634 رفيده عىل محمد عىل يوسف عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

759976 وق محمد  |لعل|بــــو |لسيد محمد |رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

2339o8 حمد مرىس|حمد محمد | هره|لق|ره |تـــج

762|2| حمد خميس|حمد |سم حسن |بــــ بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

42o925 ى  ل|لع|لسيد عىل محمد  عبــــد|نرمي  لفيوم|لعلوم |ر |د

3224|o لرحيم|لكريم عبــــد| |لرحيم عط|ئى عبــــد|تـــه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

32295 لصمد|حمد محمد محمد عبــــد |محمد  هره|لق|حقوق 

|57|43 عيل|سم|مه يوسف |س|ئى |م| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

326|69  محمد عبــــد|لش|س محمد عبــــد|ين|
ى
لىح|ق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3759o ى|بــــو|يىح مصيلىح عنتـــر مصيلىح  لعني  ى شمس|تـــج ره عي 

52622o لنويىه|لح |مصطفى محمد مصطفى ص سكندريه|ل|هندستـــ 
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772333 لسيد|لسيد عىل محمد | |ند زيق|لزق|عه |زر

263|66 دق|دق جميل ص|ء ص|سم| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

23894| ى  لعزيز|حمد محمد عبــــد|نرمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|67|| د زهره|لجو|لموجود عبــــد |حمد مجدى عبــــد| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

3836| عيل|سم|مد |ء سيد ح|رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|2462 عر|لش|حسن وليد حسن  |بــــ طنط|د|

475o77 لرءوف|هيم عبــــد |بــــر|رتـــ محمد |س ره دمنهور|تـــج

85o695 ي|حمد سليم|ن |سليم
ن مصطفى لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

499766 د|للطيف عي|نور عبــــد|ن مجدى |نوره عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

687629 يه محمد محمود محمد دهينه| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

242|28 لسيد|م عطيه |هلل عص|منه  هره|لق|حقوق 

|6837o حمد|ل محمد |ل محمد كم|كم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7833o6 عيل|ن إسم|محمد منصور عثــــم زيق|لزق|بــــ |د|

|724|9 ي |دع
هيم|بــــر|سعد |ء عوئى ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

42||74 لبــــص|حمد |لد متـــول |ء خ|آل لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

73|53 لسيد|هيم |بــــر|مه |دى سل|د ن|جه لفيوم|بــــ |د|

44oo33 عيل|سم|عىلي سعد حسن | رول لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

2|8859 لطويل|ش |عمرو محمد حو ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

2|328| ف ح|منه  فظ عمر|رسر هره|لق|ره |تـــج

6|2|9| ن|لفتـــوح وهد|بــــو |ء فتـــوح أحمد |وف |حقوق طنط

759583 هلل فهىم|ئشه محمود عبــــد |ع لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

62979o روق محمد خليل|طف ف|حمد ع| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|o89 مصطفى سيد قرئى محمود هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

956|3 وى|لبــــط|لمنعم محمد |حمد عبــــد |محمد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

226324 ف قطبــــ عر|رق |ط بــــى|رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

688839 ن|لعظيم خليل سليم|محمد محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

32|728 ن|محمود سليم| يوسف محمود عط ى شمس|تـــج ره عي 

49586| ن طيلون|لمجيد بــــدر|ء محمود عبــــد |إرس سكندريه|ل|حقوق 

754869 جح محمد محمد|ره ر|س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 
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3723|3 بــــي|حمد محمود عر| |رض دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

5|54|6 ى |مريم محمد عبــــد  حمد عمده|لعزيز حسي  بــــ دمنهور|د|

9|2867 حمد |فظ |لح|لحميد عبــــد|يه عبــــد| ج|بــــ سوه|د|

248355 ف عطيه مصيلىح نور |زينبــــ  لدين|رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

36644o لسيد|م مسعد محمد |زينبــــ عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o45o5 هيم|بــــر|هلل |حمدى مندوه عوض | ند زيق|لزق|هندستـــ 

286877 ألبــــجر|لمقصود |حمد محمد عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

892976 ق عىل |لرز|رص عبــــد|لن|عىل عبــــد سيوط|ره |تـــج

899534 ح عىل سيد |لفتـــ|حمد عبــــد| ج|طبــــ سوه

|25|o7 لسيد|حمد محمد |م |يدى عص|ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

537o56 لوكيل عىل|محمد عىل عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

847726 بــــوزيد|لنعيم |هدي محمد عبــــد ن|كليتـــ طبــــ أسو

67536| بــــينى|ن محمود |رق محمد رمض|يمنى ط لشر زيق|لزق|طبــــ 

7o|328 عيل|سم|هيم محمد |بــــر|حمد |حمد |محمود  زيق|لزق|هندستـــ 

449248 زى|هيم يحن  حج|بــــر|يحن   |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

645272 ى سمي  عبــــد وى|لص|لرؤف حسن |نرمي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

478|o9 ي |حبــــيبــــتـــ ن ن|حمد سليم|ج  سكندريه|ل|بــــ |د|

678|87 لريس|هلل مدحتـــ طلعتـــ عىل |منه  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|77o98 وق ط فظ|لسيد ح|رق |رسر ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

775476 حمد|لعظيم |حمد عبــــد |عمرو  زيق|لزق|بــــ |د|

8|68|7 رون شخلول|دل ه|ع| رمي| ره بــــنى سويف|تـــج

76945o شم عىلي|حمد أبــــوه|ن محمد |نوره وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

68|2|7 ن مصطفى|روق شعبــــ|د محمد ف|زي لمنصوره|علوم 

|22|46 شد|در ر|لق|مل عبــــد |ل ك|لرحمن كم|عبــــد  هره|لق|حقوق 

4896o2 مد محمد محمد محمود|يتـــ ح| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

362872 لم|رس محمد س|محمد ي سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

324222 يف ذىك  لعطف|بــــو |محمد رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|36237 لسيد|نور |محمد مصطفى  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

79o64| حمد شلبــــي|يدى مجدى |ه نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

|54|24 لغيط|بــــو |ر |لستـــ|م عبــــد |محمد هش هره|لق|بــــ |د|
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8355|3 ى |هلل |عبــــد حمد|حمد حسي  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

7||568 د|لجو|هيم عبــــد |بــــر|ل |لع|ح عبــــد |طه صل لمنصوره|حقوق 

527o54 د|لحد|حمد محمود |م |زيد عص هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

225955 لحميد لطفى|طف عبــــد|حمد ع| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

|7|o6 بــــوبــــكر محمود|م |حمد س| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

465329 حمد محمد|مصطفى عىل  |ضتـــ طنط|علوم ري

2|8972 بــــ عىل|لبــــ|محمد عىل فتـــح  ن|حقوق حلو

5o65|3 م|لسل|م حسن عبــــد|لسل|ء عبــــد|دع سكندريه|ل|بــــ |د|

284378 ى لنور شنوده|جرجس عبــــد| كرستـــي  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

369666  حمزه|لبــــ|حمد عبــــد|لد |ء خ|ل|
ى
ق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

23|443 وع|س محمد مط|هلل وليد عبــــ|سيف  هره|لق|علوم 

8|53|5 ن جيد|نه سمي  سمع|هيل لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

627563 ى حس|لرحمن |جر عبــــد |ه ى|مي  ني  زيق|لزق|بــــ |د|

5||332 ن|عوض مصطفى عوض غزل تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4o94oo ه| لنج|بــــو |لسيد بــــسيوئى |لسيد |حمد | |حقوق طنط

2||89 دم|زق |لر|محمد عبــــد | رن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9o6288 ح محمد |لفتـــ|روى حمدى عبــــد| ج|تـــربــــيتـــ سوه

325648 ي حسن عىلي
سهيلتـــ مصطفى تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|

ل|أعم

699878 لسيد|لسيد محمد |هلل |عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

888|3| ى |ل |حمد كم| حمد  |لدين حسي  سيوط|حقوق 

26o368 بــــي|لعتـــ|هيم مأمون |بــــر|ن |يم| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

4772|| ص|لقص|ح |لفتـــ|هلل محمد محمود عبــــد|عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

82653| ى|لدين عبــــد|ء |عل| رويد لمنعم حسي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

48oo8 هلل|حمد عبــــد |بــــ محمود |شه هره|لق|طبــــ 

228oo2 شد سيد|بــــ سيد ر|رح ن|بــــ حلو|د|

525696 بــــدين مرىس|حمد ع|عمر محمد  بــــ دمنهور|د|

774o89 هلل عىل|حمد عبــــد |لسيد |يه | زيق |لزق|تـــمريض 

482474 حمد|دل حسن عىل |يتـــ ع| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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856|38 حمد طه|خلود محمود  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

679|7o وى|لبــــحر|ضل |لسيد محمد ف|حمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7o6|o6 هيم|بــــر|ل محمود |م جم|سل| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

82686 لق محمد|لخ|ل عبــــد |ء جم|رس| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

238o2| حمد عىل فرج|مد يىح |ء ح|ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

436772 بــــو سعده|لغمري محمد |هيم |بــــر|م محمد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

7|2239 ه محمد مسعد محمد | |لنج|بــــو|مي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

86o3|2 رص فتـــىحي رشدي|لن|خلود عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

|23487 هيم|بــــر|لحميد |لسيد عبــــد |منى محجوبــــ  ى شمس|تـــج ره عي 

|392oo ل|ن كم|ن شعبــــ|ن عثــــم|يم| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|6|352 يف|ه جر مجدي محمد رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

27624o لحميد|مي  عبــــد|ل|ن سيد محمد |يم| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

755743 هلل|لحميد عبــــد |ل عبــــد |د جم|جه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4||256 بــــ|حمد عىل خط|لعزيز |رتـــ مدحتـــ عبــــد|س |بــــ طنط|د|

48962 ى شعبــــ|ي ن يحن  محمد|سمي  لفيوم|عه |زر

534o3| عمر يشى مرىس محمد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84o442 لسيد محمد عىلي|طمه |ف ن|سو|بــــ |د|

|27797 لسيد مرىس|حمد محمد |محمد  ن|حقوق حلو

|34263 حمد سيد عبــــده|ندى  سيه|نوعيتـــ عبــــ

228463 در|لق|لحميد عبــــد|طف عبــــد|ء ع|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|o357 ى |بــــو |منى محمد  بــــو فودتـــ|لعني  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3|6549 در|لق|حمد عبــــد|طمتـــ فتـــىح |ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

84|ooo ي|حمد |هبــــه منصور 
لحفنى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

9|7234 | نيس حن|د |ميل| دون|م سيوط|صيدلتـــ 

26|722 هلل عوض|رص عوض نرص|عوض ن ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2772| بــــر محمد عىل|حمد سيد ج| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

697393 م موىس|لسل|محمود مصطفى موىس عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

68|6o| مصطفى محمود محمد محمد عىل ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

846272 حمد|دي |لن|حمد |يه | ن|سو|بــــ |د|
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69743o حمد|لرؤف محمد سيد |عبــــده محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

|24873 ى ى س| يوستـــي  ويرس|موريس مكي  ى شمس صيدله عي 

|3o876 هيم|بــــر|حمد مصطفى محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

754659 حمد|حمد محمد |ندى  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2|5365 ح محمد|لفتـــ|مل عبــــد|ن ك|نوره دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

862623 حمد|حمد تـــوفيق |عمر  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|685| فظ |لح|ل محروس عبــــد|جم| لي|د ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

2|2845 لسيد|حمد |عمرو محمد  |قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 
ضتـــ|ري/دى|لو

527|84 ل|لع|لسيد عبــــد |ل |لع|محمد محمود عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

625|84 لرحمن محمد|رق عبــــد |ره ط|س زيق|لزق|هندستـــ 

23o537 ن|حمد رضو|م |محمد عص دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

483o35 محمد| لنج|بــــو |لسيد |هدى يشى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|24495 نسيه محمد مبــــروك فرج|بــــ ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

277363 لسيد|مد عىلي |زينبــــ محمد ح شمون|نوعيتـــ 

2|3662 ح|لفتـــ|مي عبــــد |لسعيد محمد س|ن |سليم مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

33|583 لعظيم|ل عبــــد|مه كم|س|ئى |م| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

22399o در محمود محمد|لق|عبــــد| رن هره|لق|ره |تـــج

4o|342 حمد موىس|م |لسل|جر عمر عبــــد |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

836o2| ى منصور |ء |سم| حمد|مي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|7o645 ى عبــــد |ريه لنبــــى|هلل حسبــــ |م خي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

284623 لرحمن|بــــرين محمود محمد عبــــد|ص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

256|66 ن غنيم|محمد يوسف رمض ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

755|29 ل محمد|دل محمد كم|نشين ع عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

256o73 | 
ى
لمزين|حمد حسن شوق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9o4794 بــــ مرع |ن دي|حمد| دين ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

63955o وق مجدى عبــــد لرؤف عىل|رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

|734|o ن|ن عمر محمد سليم|يم| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

8|866| ي|لنبــــي شعبــــ|ء عبــــد|شيم
ى
ن دسوق ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

494227 ن |للطيف شعبــــ|دق عبــــد|لص|لرحمن عبــــد|عبــــد
محمد

بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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3|769 ر|لغف|ل عبــــد |دل كم|كريم ع ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4o5685 حمد محمد غربــــي عبــــده| |رن لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

4|5678 حون|بــــو ط|زم مصطفى سعد محمود |ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

896774 جد محمود نرص  |خلود م ج|ره سوه|تـــج

52|4|9 ى شعبــــ لجندى|در |لق|ن عبــــد|سمر خي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

448929 ن أبــــوحديد|ن شعبــــ|محمد رمض |ضتـــ طنط|علوم ري

243284 ى حسن|زم ف|ء ح|سم| روق حسي  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

|75377 هيم|بــــر|د |ن عزتـــ ج|نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

778o6 در فقي  حسن|لق|لق عبــــد |لخ|محمد عبــــد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

8o|869 سم|حمد ق|هيم |بــــر|لحميد |عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

923476 لمجيد |بــــدين محمد عبــــد|بــــ ع|رح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|56o97 ن|ندى سيد محروس عثــــم  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

825|68 ن|حمد رسل|رص |لن|بــــسمه عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

35|953 ف عبــــد|م |ريه م|م|لحليم |رسر ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

494852 حمد تـــميم|ل |لعظيم جم|عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

23|79| ن|هيم شعبــــ|بــــر|د عىل |زي ن|ضتـــ حلو|علوم ري

7|||83 حمد حمدتـــو|يه محمود مسعد محمود | لمنصوره|علوم 

6|3|o4 ي محمد 
لسيد زغلول|مرفتـــ مصطفى |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|66|66 حمد خضي |حمد محمد | هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

8|974 لحمد|بــــو|رق سيد |حمد ط| سيوط|عه |زر

4o357 حمد سعيد طه|جر |ه ى شمس| لسن عي 

47798 لمعىط|يوسف محمود رجبــــ عبــــد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

7o|9|7 ف محمد  يف حمدى رسر لسيد|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

884986 حمد |ء يوسف عىل |لزهر| سيوط|ره |تـــج

3276|| ن ل|لحسن هل|بــــو |لد |خ| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

27|93 لحميد|هر عبــــد |نبــــيله عىلي م  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

822||2 يبــــي متـــريوس|يمن عج|نه |دمي ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى
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855443 وي|حمد جد|مني  | نورم ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

477987 حمد|بــــر محمود |رق ص|لد ط|خ سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

8o2497 ي محمد 
حمد محمد|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

433646 بــــ|م حسن فتـــىح حسن حج|هش |عه طنط|زر

42468 فظ|محمد سعودى مسلم ح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

||757o لح موىس|حمد ص|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

6|56o2 لبــــربــــري|لد محمود عطيتـــ |خ ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

352964 لح|مل ص|حمد ك|محمد  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

54824 لحميد|حمد محمد عبــــد |د |جه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6o469o  ع|م
ى
صف|لملك و|دل حكيم عبــــد |ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3|o949 محمد نبــــيل محمد عطيه ى شمس هندستـــ عي 

68|364 يم|لد|عمر محمد محمود عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

69o|25 هيم|بــــر|لبــــدوى |لسيد |هلل ممدوح |عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5428| مصطفى منصور خميس محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

5o29|9 ل|لع|د عوض فضل عبــــد|لجو|ده عبــــد|غ سكندريه|ل|بــــ |د|

23892| ى يشى عبــــد|ي د|لمنعم بــــشندى حم|سمي  هره|لق|ره |تـــج

8|93|7 ر محمد|يه محمد مختـــ| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

9|7353 هيم |بــــر|محمد | محمود زكري سيوط|حقوق 

326o82 ك فهيم|مه مل|س| |رين|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

27744 وي|شور محمد سعد|م ع|مي  هش| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|56353 محمد محمود محمد عليوه تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5|3378 ح عىلي|لفتـــ|ء عبــــد|لرحمن عل|عبــــد  |عه طنط|زر

26|277 رص محمد نسيم|ء ن|حسن ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3723o2 ل محمد بــــهجتـــ|حمد جم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|48424 لسعدى عىل|ئى فتـــىح |م| هره|لق|بــــ |د|

3|8|74 ى محمد ح|عبــــد فظ|هلل حسي  هره|لق|عه |زر

6|8535 لح|ر محمد عبــــده ص|مي ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

2728o| هلل محمد حسن عوض|منه  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|2o584 ل|ل غبــــري|يز كم|دى ف|ف ى شمس|تـــج ره عي 
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2568oo ئيل|ك صبــــىح روف|سيمون مل|ن| سكندريه|ل|صيدله 

2653|7 ف محمد يسن|محمود  رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

|28857 ح محمد|لفتـــ|ء عبــــد |كريم عل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5245|3 بــــ|لتـــو|ذ فوزي محمد عبــــد |مع لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

358|o ى|لسميع |ح عزتـــ عبــــد |سم مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

759665 ء عىل محمد عىلي بــــخيتـــ|شيم ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

23o739 ن|لعزيز عمر|م عبــــد|يوسف هش لمنصوره|حقوق 

2454|4 لعظيم|لرحمن عبــــد|ل عبــــد|ء جم|شيم ن|تـــربــــيتـــ حلو

482527 رس محمد شلبــــى|رنيم ي سكندريه|ل|حقوق 

|4o865 حمد|ر |لغف|عبــــد | رض| ر|ي وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

5o4|36 هيم|بــــر|هيم عىل |ن إبــــر|رو سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

2|3492 هيم عسل|بــــر|بــــ |لوه|لد عبــــد|ء خ|سم| ى شمس|تـــج ره عي 

27|792 ه قطبــــ عبــــد| وى|لحفن|ر قطبــــ |لستـــ|مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

45|o5o هيم وهبــــتـــ جعفر|بــــر|لنبــــى |محمود عبــــد ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

3|8955 ن محمد|حمد رضو|فرح  ن|تـــربــــيتـــ حلو

42o|3| |زق عبــــد |لر|لعدوى عبــــد |هيم |بــــر|يزه |ف
ح|لفتـــ

لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

54767o حمد|لسيد حسن عىل |ن |رو |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

35||4o ي عبــــد|هند ه
ي زىكي|ئى

لمرضى ى شمس|د| بــــ عي 

295457 هيم|بــــر|حمد محمد |ل |جم| رض ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

699876 لرحمن عىل|ئى عبــــد |لرحمن ه|عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

4o5298 لرحمن محمد عىل عىل حسن|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

92o45| حمد |روق |ن ف|ء شعبــــ|وف ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

648996 ن|ل سليم|ن هل|م رمض|هش زيق|لزق|حقوق 

|44884 لصدر|بــــر يوسف يوسف |مروه ص ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

854994 ي عبــــد
ي محمد مصطفى

لحفيظ|مصطفى ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

69o255 هيم غيثــــ|بــــر|جده عمرو عىل |م لمنصوره|بــــ |د|

4|5873 لسيسي|طف محمد عىلي |ر ع|من هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|62895 ف محمود محمد|يدى |ه رسر دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

63|4|7 ى عمرو عىل محمود فتـــح  بــــ|لبــــ|حني  زيق|لزق|علوم 

Wednesday, September 5, 2018 Page 4644 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

35o56 ى محمد|لحسينى ي|كريم  |لسيد شط|سي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

|5933o هلل|هيم عبــــد |بــــر|محمد سيد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28926 ن|رص عىل عثــــم|لرحيم ن|حمد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

825o23 مد نور|لدين ح|م |لرحمن عص|عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

6359|8 لم|مر س|هر محمد ع|يوسف م زيق|لزق|حقوق 

856274 هيم محمد|بــــر|ن محمد |يم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

7o9784 لسيد محمود|محمد محمود | ن|مري لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5oo884 هلل|بــــسمه صبــــرى خميس محمد خي   عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2522| لعزيز|ندى محمد رمزى عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

7|oo|9 م مصطفى محمد مصطفى مقلد لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

2852o4 زم سيد محمد عيد محمد|ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|2|o7 ى موىس|مي ر محمد حسي  |حقوق بــــنه

||873o لرحمن فرج|بــــ مجدى عبــــد |شه ى شمس|زر عه عي 

4o4|43 بــــينى|لمغربــــى محمد |لسيد |محمد  لشر بــــ دمنهور|د|

465o|4 لبــــر|فظ عبــــد|حمد جعفر ح|مح |س ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

783245 عيل عىلي|سم|حمد |سهيله  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

847549 لسيد محمد|زينبــــ عدلي  سيوط|صيدلتـــ 

77877| لسيد محمد|مصطفى محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

264642  محمد |بــــسمه عل
ى
لسيد|ء صدق ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

855785 ى محمد|ي رس عمر حسي  ي|هندستـــ 
|لمنى

92|655 مد محمد |حمد ح|محمد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

|7|oo8 لمقصود|ء عيد محمد عبــــد |رس| ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

5|993o ى خ|ي يد|للطيف منصور ز|لد عبــــد |سمي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

84|638 جرجس حكيم| نوبــــ زكري|بــــ| ن|سو|بــــ |د|

43o|7 للطيف|نم عىل محمد عبــــد|ه ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

5o22|3 ى عبــــده |محمود  ى|مي  مي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|8|36 حبــــيبــــتـــ محمد حسن محمد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

338466 لبــــدوي|لعظيم |مروتـــ مفرح محمد عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3|9|o8 لمنعم محمود|طمتـــ سعد عبــــد|ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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68o745 فع|لش|ن |فرحه محبــــ شعبــــ لمنصوره|حقوق 

85|34 ى حسن عىل|لص|محمود عبــــد لحي  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|23884 حمد|حمد محمد يوسف | هره|لق|حقوق 

5|8|76 م موىس عىل موىس|ء عص|وف ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8594o6 ي|عزتـــ ه
ي عزتـــ جوئى

ئى كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7o9o|o حد|لو|تـــه بــــكر عبــــد |حمد محمود شح| لمنصوره|ره |تـــج

9o5699 ر محمد محمد خليل |مختـــ ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

369446 ش عىلي|ح حو|زينبــــ نج |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|326o6 ح عىل محمود|هدى صل عه مشتـــهر|زر

35574o هيم|بــــر|لسيد محمد |ء |رس| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

35|8oo لكوم|ن |د شعل|هدير عزتـــ عو ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

787|o| ي عىلي|محمد فتـــىح | دين
لحسينى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

5|2237 حول|ل|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ئى |محمود ه حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|5922 ف محمد سمي  عبــــد |دهم | لعزيز|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

858o43 لنعيم|لحميد عبــــد|ربــــيع عبــــد| رغد لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

267o62 ه فتـــح | ر|لغف|ح عبــــد|لفتـــ|بــــ عبــــد|لبــــ|مي  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

434||5 لحميد محمد شليق|ن عرفه عبــــد|يم| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

8oo568 لمجيد|لكريم عبــــد|د|عمر مكرم ج ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

335725 لغنى|لمنعم عبــــد|يمن عبــــد|ندى  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

79|82o ه |  |لشو|لسيد محمد |مي 
ى
تـــ|لشح|دق زيق|لزق|بــــ |د|

624o2o وق محمد نبــــيل محمد  ل|لهل|ىط |لمع|بــــو |رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

645o82  فرس|حمد |محمد 
ى
لدسوق |حقوق طنط

43o|45 مه حسن تـــوفيق|س|ريم  |ره طنط|تـــج

83353 للطيف|ل محمد عبــــد |رتـــ كم|س صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

258277 ن ذىك يوسف|عىل رمض هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

333|24 لمنعم محمد|حمد عبــــد|ن |حس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|2|6o4 ى خليل|مصطفى سيد عبــــد  لرحمن حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

25oo33 |هيم دبــــ|بــــر|نهله حسن  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

338724 هيم|بــــر|حمد |لسيد |در |لق|طمتـــ عبــــد|ف عه مشتـــهر|زر
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|2o4o2 بــــو عوف|عيل |سم|زم |سميه ح لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

25o98o ى |حمد |محمود  ى|مي  حمد حسي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

332o44 لسيد|مه |ء صبــــىح حسن سل|سم| عه مشتـــهر|زر

79|83o لسيد|يوسف محمد يوسف  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

326|96 حمد سعيد محمد سيد|ريم محمد  هره|لق|بــــ |د|

96o6| ن|لرحمن بــــدوى سيد بــــطر|عبــــد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

764256 هيم محمد يوسف عوض|بــــر|ء |لزهر|طمه |ف هندستـــ بــــور سعيد

483|54 لصغي |فظ |لح|ء محمد عبــــد |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

6o2889 ج |لش|لىح |ل عبــــد|حمد محمد جل| |بــــ طنط|د|

3|8|84 دى|له|لدين عبــــد|ح |مؤمن يحن  صل هره|لق|عه |زر

759787 لبــــقىل|حمد محمد |ل سيد |يه كم| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

5273o3 هلل|تـــه عبــــد|لسيد محمد شح|م  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

6|84o6 ئى|لطيبــــ|م عوض |لسل|لسيد عبــــد |حمد | |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

782782 بــــ|حمد دي|هلل |شم عبــــد |ء ه|لزهر|طمه |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

495559 لعزيز فرج عفيفى|ن مىح عبــــد |مرو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

489792 لدين محمد|رحمه رفعتـــ سعد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64|447 هيم يوسف|بــــر|م محمد |محمد عص زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

852678 لمجيد|ح عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|مريم عل ي|هندستـــ 
|لمنى

226962 ن|ل خلف سليم|م جم|حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

68422 ى محمد عىل وق حسي  رسر  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

353o2 ى رض|ي لعجوز|ل |محمد هل| سمي  ن|صيدله حلو

3|6489 لرحمن عطيه|ن جميل عبــــد|حن هره|لق|ره |تـــج

42798 د|لجو|حمد عبــــد |د |لجو|ئشتـــ عبــــد |ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|2|86 هيم عيس|بــــر|لىح |لىح عبــــد |ن محمد عبــــد |رو لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o9226 شهبــــ|ل|سعد محمد سعد  ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

56952 ى| يه منصور عويس حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

68|648 بــــينى|ىط |ضى رجبــــ مع|م ر|سل| لشر لمنصوره|ره |تـــج
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644878 بــــينى |هر |مريم م لسكرى|لشر لمنصوره|بــــ |د|

8982o7 سم |لرحيم ق|يمن حفىطى عبــــد|محمد  ج|طبــــ سوه

679426 بــــ|لوه|ل عبــــد |لع|ر عبــــد |تـــقوى مختـــ لمنصوره|بــــ |د|

28|556 مح سعيد مطر|ندى س ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

272666 حمد سعيد محمد| |ن|ر لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

32334o ف حلىم فلتـــس|تـــي  |فيلوبــــ رسر ى شمس|تـــج ره عي 

893476 ه عبــــد| ى |لحميد حس|لرحمن عبــــد|مي  ني  سيوط|ره |تـــج

89975o ن مصطفى خليفه عىل |جيه دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

34247o لحليم|لسيد عبــــد|لحليم |هدير عبــــد |علوم بــــنه

7o2723 وق محمد مصطفى محمد  يف|رسر لشر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

844426 ي عبــــد
لجليل طه|لرحمن عبــــد|منى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

69|87| لمجد|بــــو|د |مح عطيه ج|حمد س| لمنصوره|عه |زر

678728 |حمد |لرحيم |ء محمد عبــــد |ل|
ى
لدسوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6932|4 تـــه محمد عىل عوض|شم شح|كريم ه لمنصوره|ره |تـــج

79o55o هيم|بــــر|يىح |لجر|كريم عوض حسن  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

23474| شف|لك|فوزى غريبــــ فوزى عمر  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

497|87 سم|هيم أبــــوبــــكر ق|بــــر|سم |مريم ق بــــ دمنهور|د|

2688o8 لحنبــــىل|دل حسن |هدير ع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

244825  عىل رسور|لبــــ|لعظيم محمود عبــــد|منيه عبــــد|
ى
ق ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

5434oo للطيف|لسيد عمر عبــــد|ء |وف تـــمريض دمنهور

325927 دل ظريف حبــــيبــــ|مريم ع سيه|نوعيتـــ عبــــ

|388oo ن|س عثــــم|لعبــــ|بــــو |سلىم ثــــروتـــ  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6|2|8| روق محمد يونس|محمود ف| دين |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

69|653 بــــر|لعظيم ص|هيم عبــــد |بــــر|لعظيم |ندى عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

2447| لملك|صف رزق عبــــد |ندى ن|س هره|لق|علوم 

248524 ن ض|هيم ري|بــــر|م |س| مي  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

897745 ي
لرحمن |ح عبــــد|ن صل|حمد| دئى ج|تـــربــــيتـــ سوه

|66222 م حسن عيس|حمد عص| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

3745o6 نشين سيد سيد محمد ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

5||726 لشنشوري|لرؤف |لعزيز عبــــد|بــــر عبــــد|محمد ج |عه طنط|زر
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526o95 ره سيدهم|دى وجدى بــــش|ف سكندريه|ل|حقوق 

45676o ده|ء سعيد محمود بــــسيوئى زي|شيم ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

3744|9 مد مصطفى|مصطفى عربــــي ح ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2|97o7 هيم|بــــر|روق |ء ف|يدى عل|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|6732o ن|لرؤوف محمد مهر|يمن عبــــد |ندى  ى شمس| لسن عي 

49|o77 لمجيد محمود|عبــــد | لوف|بــــو|مريم محمد  |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

4o4622 يوبــــ|هيم |بــــر|لعزيز |بــــر عبــــد|حمد ج| سكندريه|ل|ره |تـــج

32o262 لس عص بــــتـــ سمنى|م ثــــ|كي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|8926 ر محمود|لستـــ|ف رزق عبــــد|نص| ى شمس علوم عي 

478|34 ى بــــغد|نوره دي|ن محمد جمعتـــ حسي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

92|663 لعليم عىلي |حمد سيد عبــــد| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

62233 حمد عبــــدربــــه|ء مصطفى |دع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7|7o64 لسيد متـــول|ن |رق رمض|ط ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

||662o ي|نو ع|ج
طف عزيز مهنى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

78465| لسيد محمد|حمد محمد | زيق|لزق|حقوق 

826227 روق محمد|هلل محمود ف|منه  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

246767 لح|لفتـــوح ص|بــــو|يمن |يحن   ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

3285o7 شد|حمد ر|حمد محمد | |حقوق بــــنه

839839 حمد حسن|محمود محمد  ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

686449 |لمو|للطيف موىس |حمد محمد عبــــد |
ى
ق لمنصوره|هندستـــ 

2|88o9 لخول|ر عنتـــر حسن |مح مختـــ|ر س|مختـــ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

425428 هيم|بــــر|حمد |مينتـــ محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

754747 لسيد|لملك |رضوى محمد عبــــد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

8|3947 نور تـــوفيق|ريوس نصىحي |مك ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4o6897 حمد حسن محمود|ء محمد |ل| ى شمس| لسن عي 

42694 بــــوشنبــــ|ن |بــــتـــ سليم|حمد محمد ثــــ| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

427868 ضى|لق|حمد محمد |رق سعيد |ء ط|ل| |صيدله طنط

524252 ي موىسي عبــــد |مل | هلل محمد|لطي  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

9|6699 يف عبــــد لحكم محمد |مريم رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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3|3637 ف عبــــد|مريم  حمد|لمنعم |رسر ى شمس|د| بــــ عي 

639696 لسيد|فع |لش|مريم محمد محمد  زيق|لزق|علوم 

9|||6| قتـــ عوئى | هيم |بــــر|حمد |رسر ج|علوم سوه

||8947 مه محمد يوسف محمد|س|نورز  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|5|447 ح محمد محمود|حبــــيبــــه محمد صل ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

7826|4 لسيد|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|لد |خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o537 لحفيظ|حمد محمد عىلي عبــــد | ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

324939 لمجيد|لمجيد عىل عبــــد|عىل عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

227547 لم|لم محمد س|ن س|محمد سليم ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

32795| رسور يونس رسور يونس رسور زيق|لزق|صيدله 

235|9| ره|يم عم|لد|ن عبــــد|هلل رمض|ن عبــــد|رمض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|44763 حمد حسن|نور |زم |ح| ن|ر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|7582 دل أحمد محمد أبــــو شوشه|ء ع|لق لشيخ|بــــ كفر |د|

488882 بــــوزيد|دق |مصطفى يىح ص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

774886 بــــ|لوه|لسيد تـــوفيق عبــــد |ئى |م| زيق|لزق|علوم 

783258 هيم غريبــــ محمد|بــــر|يدى | ه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

52o223 ي
ن حمزه|ء صبــــرى سليم|ضى بــــ دمنهور|د|

|75433 ق|ذ قدرى عىل محمد |مع وي|لشر ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

63453 حمد|رجبــــ | حمد رض| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

83297o م|لسل|حمد محمود عبــــد|هلل |عبــــد ن|سو|حقوق 

268o8 فتـــ عطيه|حمد ر| |ر|ل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|454oo محمد سيد مصطفى حزين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4383o| رم خليفه|لمك|بــــو|بــــ حسن |ربــــ لشيخ|بــــ كفر |د|

4|85|o ي|لزرق|زى |عمرو لطفى فتـــىح غ
ئى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

86265| كر محمد|لملقبــــ ش|سط محمد |لبــــ|ر عبــــد|من
ن|لسم |

دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

842o75 ن|لجليل عمر|هيم عبــــد|بــــر|ل |من |نوعيتـــ موسيقيه قن

476|5o  |فريده 
ى
|لبــــن|يمن صدق سكندريه|ل|ره |تـــج

27|78| م محمد عبــــوده|لتـــه|ء عيد |سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

258567 حمد|لسيد محمد محمد | ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

5|9348 هيم|بــــر|حمد |للطيف محمد |ج  عبــــد |بــــ ن|ربــــ بــــ دمنهور|د|
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4376o3 ى رضو|ن |رضو لسنهورى|ن |مي  لشيخ|طبــــ كفر 

355326 ى عبــــد| لحليم عىل|يتـــ حسني  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8845|6 حمد عيد |حمد محمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o2o64 لسيد محمد |محمد محروس  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8o|o49 لحميد|مل عبــــد|زينبــــ غريبــــ ك ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

6|266o |هيم مو|بــــر|حمد |بــــ |ه|تـــفى محمد 
ى
ق كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|37274 هيم|بــــر|لسيد |ء |محمود عل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|2o657 شد منصور|دى محسن ر|ف ن|حقوق حلو

6o|855 د محمد عطيه|حمد فؤ| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

86754 ح|شم مفتـــ|منيه عمر ه| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68o2o8 هيم|بــــر|لسيد |ج  |محمد ن لمنصوره|بــــ |د|

362|o5 لمجيد|نور محمد عبــــد|هيم |بــــر| ى شمس حقوق عي 

278529 لرحمن محمد|ن عبــــد|ر سلط|من عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

77|566 محمد محمد عيس محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|76993 لسيد محمود|لرحمن محمد |عبــــد  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

22|982 ى|طه محمد محمد | ند لخبــــي  هره|لق|بــــ |د|

527849 وى|لشبــــر|ئى حسن |حبــــيبــــتـــ ه سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

45o725 لدين محمد رزق|ح |ء صل|رس| |هندستـــ طنط

677487 حمد مصطفى محمد رجبــــ يوسف| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

768442 يد|ل يونس يوسف ع|نيبــــ ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

342778 ى عبــــدربــــه محمود سعيد حسي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2|72o5 لبــــدرى|ن وليد مرىس محمد |رو ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|6|5o5 لدين محمود|عمر محمود نور  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

264|4| لسيد محمد|هيم |بــــر|رق |ن ط|يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

684oo5 ر|لجز|حمد |بــــو رسيع |ئى محمد |م| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|34437 حمد منصور|بــــسنتـــ مصطفى  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|435o لمرعز|حمد |لسيد |م |س| عل شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

6822o4  رجبــــ ع|
ى
مر|يه صبــــىح شوق ط|بــــ دمي|د|

498672 دل|لخر|لسيد |خلود محمد فوزى  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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9o327| ن محمد |مصطفى محمد عثــــم ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

793653 ى|حمد |ل |حمد جم| مي  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

2775| لبــــ|لط|هيم عبــــد |بــــر|لد محمد |خ ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|3|o|5 حمد|لسميع |محمد طلعتـــ عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

69o425 م عىل|لسل|محمد عطيه عىل عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

697|8| ى محروس |حمد ي| لشوى|هيم |بــــر|سي  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

258829 لحميد|ء محمد لبــــيبــــ عبــــد|بــــر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

7748|5 لعليم|حمد محمد عبــــد |مصطفى  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|6||5 ح|لمل|هيم درويش |بــــر|م |حبــــيبــــتـــ عص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

85839 ى عبــــد|ن عبــــد|عدن لجليل|لجليل حسي  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5o8283 لشديد|رق فتـــىح محمد |ط سكندريه|ل|بــــ |د|

24|532 ى|ندى س|س |م خلف مي  هره|لق|ره |تـــج

828685 در محمود|مبــــ|هلل عىلي |عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6487|9 د مسلم سويلم|لدين رش|ء |محمود عل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|2534 ي | لتـــرىكي|لسيد محمد |نىح  |بــــ طنط|د|

7|6|26 حمد مصطفى|لعزيز |محمد مصطفى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

89595 صموئيل عشم عيد بــــطرس ن|معهد فنى تـــمريض حلو

9o2643 حمد عىل |ء محمد |عل ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4o4526 هيم|بــــر|لقطبــــ |محمد سعيد محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o26|9 ي|حمد محمد |زينبــــ 
لحسينى سكندريه|ل|بــــ |د|

5o|36 عىل لطفى عىل سعد |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

3|32oo يمن محمد نور|رق |ط |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

287o35 ف مختـــ|ريم  ره|ر عم|رسر شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

4|8|42 ج|لحميد عزتـــ حج|ندى عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

79o32o ن|رص عىل مهر|يه ن| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

677o56 ل|د غ|بــــ محمد ج|يه|حمد | لمنصوره|حقوق 

63|37| بــــ سعيد محمود فوده|يه| |نور زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

63o4| دتـــ|ل زي|لتـــ جميل جم|ه لفيوم|نوعيتـــ فنيه 
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247967 ه ع| ئى|لكيل|مر عىل |مي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

636354 هلل فتـــىحي|لسيد عبــــد|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

|573o6 ى موىس|ر مجدى |من حمد حسني  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

62oo74 حمد صبــــح بــــصله|لكريم طه |عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

363239 حمد حسن|حمد حسن | ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

435822 لدمنهورى|ء محمد محمد عطيه |آل سكندريه|ل|بــــ |د|

858973 هلل محمد|صفيه بــــدير عبــــد ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

8344o2 يوسف محمد حسن عىلي دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

247587 ى سعيد عبــــ س|عىل حسي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6|2762 ى |حمد |ن |نوره لخول|لسعيد حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

92|74o حمد |ئى عىل |حمد ه| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

2|6448 تـــى يس|م محمد نج|مهند هش وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

453797 محمد عطوه محمد عطوه ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6674o  م|م
ى
د يعقوبــــ|جد وجيه عي|رق لفيوم|نوعيتـــ 

693374  سنج|سهي  سعد 
ى
|بــــ |لدسوق

ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

78739o حمد محمد|لسيد |ء |شيم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

372433 دل جرجس رزق|مكسيموس ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

349o| ىس|ء محمد بــــل|محمد عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

684o65 لمقصود بــــحبــــح|حمد عىل عبــــد |عمر  لمنصوره|بــــ |د|

358o5| وى محمد|عىلي محمد ص لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

778856 م محمد محمود|لسل|يسه تـــوفيق عبــــد |م زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

223533 م|م|م |م|سندس يوسف  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|4283 لدين|ج |ن رس|حمد عىل سليم|عىل  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

479o7 يف كم حمد|ل يوسف |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

242355 د عطيه|ر محمد فؤ|من هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

22824 ج غريبــــ|لبــــط|ز |لبــــ|لدين |ح |محمد صل لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2836|9 ف محمد محمد حسن|لدين |بــــدر رسر تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ
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82|787 ل نظي |معتـــز مدحتـــ كم ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

62392| لم|مح عىل عيس س|ء س|عىلي لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

6484|9 لمقصود|هيم عبــــد |بــــر|م |لد س|خ تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

35728o هيم|بــــر|هيم |بــــر|م كرم |وس |ره بــــنه|تـــج

4o6952 |هيم |بــــر|بــــ |لتـــو|مينه عبــــد |
ى
لدسوق سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

487278 لرحمن نبــــيل سعد محمد|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

77|985 يف صبــــىح عبــــد  لحميد بــــكر|ح عبــــد|لفتـــ|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

6|6648 لمنجد|ل حلىم درويش |روفيده جم ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

45|4|8 طر|بــــو خ|رق محمد محمد |ط دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

69269| ي|دى |لبــــغد|در |لق|لسيد عبــــد |جر |ه
لدرينى لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

356822 لسيد|رق محمد |ر ط|من زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

26845 مل يونس|ندى رفعتـــ ك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|6o598 لم|ح عدل س|محمد صل ى شمس حقوق عي 

|52o53 ليىل مصطفى فهىم مرىس ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

25222 ي |ن |نوره
نور محمد|لحسينى ن|حقوق حلو

639o7| د|محمود أحمد محمود أحمد ج زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69||69 لبــــيوم|لبــــديع |مح عبــــد |ء س|ول ى شمس طبــــ عي 

263946 حمد محمد غريبــــ|عيل |سم|ر |من |ره بــــنه|تـــج

4o585o ى  دخيل|ن |يم| لسيد محمود حسني  سكندريه|ل|ره |تـــج

869282 ي محمد|تـــم |ح
حمد حنفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|4398| لدين فتـــىحي محمد|ء |سم عل|بــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62o94 ن حسن محمد|حمد شعبــــ| طبــــ بــــنى سويف

2693|9 ع|لرف|رص محمد |رفيده ن ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

883746 لحميد |ل عىل عبــــد|يمن جم| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

623922 حمد يوسف|ده منصور |غ ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|54o|9 حمد|مه محمد |س|هيم |بــــر| ى شمس| لسن عي 

5o5964 ل يوسف عيس|م جم|حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

786883 لنبــــى|ء عطوه عبــــد |عل| دين زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8642|7 ى|نطونيوس ع| طف ظريف سيفي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o7o36 د عىل  |ن مر|وليد شعبــــ ج|بــــ سوه|د|
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273|2 يه مصطفى محمد محمد| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

||5968 ن|يوسف محمد عبــــدربــــه رمض ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

32327| حمد|روق عىل |م عىلي ف|ريه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

352529 تـــ عبــــد لعزيز|لحليم مىحي عبــــد|سمي  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

4o2338 لمنعم محمد عىلي|لعزيز عبــــد |م عبــــد |له| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

23633 يوسف وليد سيد زىك لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

26883| لخول|لعزيز |حمد عبــــد|بــــسمه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

25589| ر|بــــ محمد نص|يه|لرحمن |عبــــد ى شمس| لسن عي 

34oo|9 هيم|بــــر|حكمتـــ طلعتـــ ربــــيع جوده  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8o6936 هيم|بــــر|ح جمعه محمد محمد |سم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8|58o| مي محمود|عىلي شلق| رغد ي|بــــ |د|
|لمنى

834422 ف محمود عيد|حمد | رسر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4|o594 ل|لغز|عيل محمد |محمد حسنى إسم |ره طنط|تـــج

324o56 حمد سعيد قطبــــ محمد| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3|637 لسيد|هيم مرىس |بــــر|م |هش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

844|45 ف فهىمي حس|محمد  ي|رسر
ئى ن|سو|حقوق 

4|o89o لطوجى|لغنى محمد |م عبــــد |هلل هش|منتـــ  |حقوق طنط

|55o55 زر|جرجس عيس ع| رين|م هره|لق|بــــ |د|

783937 نم|محمد غ| حوريه زكري ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8797|5 ن |دى سليم|له|حمد مصطفى عبــــد| سيوط|بــــ |د|

646oo7 مه|حمد سل|م لطفى |ء عص|ل| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

482o23 |ل بــــسيوئى عبــــد |لع|لحكيم عبــــد |محمد عبــــد 
ز|لر

ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

238|76 ىط|لع|ل سعيد عبــــد|ح جم|سم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

89482| هيم عىل محمد |بــــر|مه |س| ج|بــــ سوه|د|

|596|9 بــــر|لسيد ج|متـــ |وس|هلل |هبــــتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

25|652 لعظيم منصور|حمد محمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

49oo|6 ى|لحس|طمتـــ عىل حسنى عىل |ف ني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8879|| عيل سليم |سم|حمد |دهم | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

4836|5 ف يوسف فر|هدير  ج|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

296o78 حمد|لعظيم سعد |حمد عبــــد | مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع
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|499o| شتـــ|هلل محمد عك|عىل فتـــح  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

326|52 هدير محمد سيد ربــــيع سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

483735 قتـــ | يف|لسيد |يمن سعود |رسر لشر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o449o حمد |لسيد حسن |در |ن ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

892||2 ى |د جرجس |نسمه عم مي  سيوط|حقوق 

5o4o|6 ى |لدين |سيف  هيم|بــــر|حمد سعيد حسني  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

4565o8 ن|لعزيز حّص|فع محمد عبــــد |لش|ريج | لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

3||8o6 ن|هيم طلخ|بــــر|حمد |ء |ل| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7738o7 مد|نيس ح|مه |س|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2295|4 ه | ن|حد سليم|لو|ن عبــــد |حمد سليم|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

32377o حمد سيد مصطفى محمد|دين |ن ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

884632 ن عوض |يمن سليم|نوبــــ |بــــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4oo378 وي|لفرم|م وهبــــه مصطفى |مؤمن هش ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7oo378 بــــر محمد فرج|لسيد ص|ء |حسن ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

7oo232 هيم|بــــر|مد |هيم ح|بــــر|مد |ح لمنصوره|بــــ |د|

285378 ح|لتـــمس|ر |لغف|حمد عبــــد |محمود  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

425744 لسمرى|حمد |منى مجدى محمود  سكندريه|ل|ره |تـــج

4||964 هيم|بــــر|ن سليم |مه سليم رمض|س| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

75|894 ن|لحميد رضو|محمود محمد عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

34o52o وي|لرمل|ء نبــــيه حلىم محمد |دع |ضتـــ بــــنه|علوم ري

758856 هلل محمود محمد مرىس|عبــــد  ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

355967 حمد|حمد فوزى |رحمتـــ  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

7|62o| س|لن|بــــو|لسيد |س محمد |لن|بــــو|هلل |عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

5o9369 ى محمد  حمد|عمر حسي  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

7o6565 وى|لقن|لسيد |لسيد |ديه |ن لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7|2262 لغندور|وى |لطنط|لغريبــــ |صيل |ء حسنى |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

858338 لجليل|مح عبــــد|مر مس|بــــر ع|ص ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

346|34  عبــــ|هيم عبــــد|بــــر|
ى
ده|لمنعم سيد دسوق رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع

لخيمتـــ| |بــــشبــــر
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7|2|68 هيم عىل عريف|بــــر|هيم |بــــر|كريم  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

37|852 دو|لنرصج|بــــو|ح |حمد صل|متـــ |س| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

426o|7 حمد عىل محمد|ن محمود |يم| سكندريه|ل|ره |تـــج

9|o|86 ى لمسيح تـــوفيق |بــــطرس عبــــد| مي  ج|طبــــ سوه

7o5298 ف |سمر  ن|لسعيد محمد شعبــــ|رسر زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

78o63| لح|لسيد محمد ص|شم |بــــو ه|ح يشى |سم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6o9o7 ن عويس|لمنعم شعبــــ|د عبــــد |جه بــــ بــــنى سويف|د|

896875 لنبــــى |لعليم يوسف عبــــد|يه عبــــد| ج|تـــربــــيتـــ سوه

426299 لمهدى محمد يونس|مي  |ء |ل| سكندريه|ل|بــــ |د|

6||483 لح|لسيد ص|لسيد | |ند |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

7o3424 بــــ|لطو|دى |له|لكريم عبــــد |رص عبــــد |حمد ن| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|3o677 |لعل|بــــو |رس صقر |نور ف |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

429o23 بــــ|لرحمن دي|بــــ عبــــد|ء دي|سم| |بــــ طنط|د|

8o2375 لدين محمد فهىمي|ح |محمد صل ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

463388 لسيد طلحتـــ|ن عطيه |ن رمض|إيم سكندريه|ل|حقوق 

5|66o4 لمغربــــى|لعظيم محمود |عبــــد| ن|ج تـــربــــيتـــ دمنهور

2|2o84 ج|ل زىك فر|لرحمن كم|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

|39626 ورى|حمد محمد مغ|سلىم  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

5|37|8 لحميد|لحميد محمد عبــــد|يمن عبــــد|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|49869 حمد عىل|مه |حمد سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

479992 ر|لنج|لدين منصور |يمن بــــىهي |يمنى  سكندريه|ل|بــــ |د|

834463 ي عبــــد|لوه|عبــــد
وي|بــــ دندر|لوه|بــــ مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

4653o2 ل|لغنى غ|عبــــد| حمد رض| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|55oo8 هلل|سندس حمدى سعد عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

95252 ي عربــــي رمض|ه
هر|لظ|ن عبــــد|ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7829|| حمد|لسيد محمد | |دين زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

4|9487 حمد عبــــده غنيم|رتـــ عبــــده |س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

23oo|4 حمد|طره |ح بــــخ|لفتـــ|حمد عبــــد| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

44443| ء محمد محمد عىل عبــــيد عيس|آل لشيخ|علوم كفر 

492837 ق|لمنعم |أدهم محمد عبــــد  وى|لشر ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 
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32865o ف ح|محمد  مد محمد محمد|رسر |ره بــــنه|تـــج

6o4872 رس|لعظيم ف|هيم عبــــد|بــــر|ريم  |طبــــ طنط

|23782 ى|لمطلبــــ محمد |رق عبــــد |د ط|زي لبــــحي  هره|لق|حقوق 

24883| زى|لح حج|بــــسنتـــ فتـــىح ص ي صىح بــــنه
|معهد فنى

6|273o وى|لرخ|لسعيد حسن |مروه مسعد  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

64759| لدين غنيم|لبــــنى يحن  محمد مىح  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

4|9775 لمقصود عيد|رق محمد عبــــد |ط ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

478o74 لرسول عبــــده|لسيد عبــــد|ن |ن سليم|رو سيوط|عه |زر

2843|8 وى|لعقبــــ|هلل قطبــــ |طف عبــــد|ره ع|س هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

48o823 بــــ|لوه|تـــغريد محمد بــــشي  عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6432o4 حمد|م محمد |ء عص|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

53645 لنبــــى عويس|ء رجبــــ عبــــد |سم| علوم بــــنى سويف

83||32 بــــوبــــكر|لعزيز |ممدوح عبــــد| ند |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|5467o مل|ن ك|د شعبــــ|جتـــه|محمد  هره|لق|عه |زر

|6474 ى عبــــد |لد |نس خ| لمجيد|مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

497664 در معروف|لق|حمد عبــــد |ره |س ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

76746 يحن  حسن عىل حسن  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

368265 هيم|بــــر|ن محمود رزق محمود |نوره ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

9|6777 لد سعد عىل |محمد خ |حقوق بــــنه

6o|3oo ى|هيم عبــــد |بــــر|د |عم هلل محمد حسي  ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

228886 ى |نوره هيم|بــــر|ن محمد حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8o6|33 محمد عىلي موىسي محمود ي|نوعيتـــ 
|لمنى

2o|53 يمن محمود محمد عىل|عمر  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

54745 بــــو سيف عويس|م |ء س|رس| علوم بــــنى سويف

|23339 حمد|حمد محمد | |ر|ي ى شمس هندستـــ عي 

87683 در محمد|لق|هلل محمد عبــــد|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

82689o ى محمد حسن| يه حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5|4992 ذل|لش|لحليم |محمد محمد عبــــد| عل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر
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778557 لعزيز|تـــه عبــــد|يمن شح|مهند  زيق|لزق|ره |تـــج

9|o785 ف ح|محمود  ى |رسر مد حسي  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

422887 رس محمد حسن محمد|ي| دين سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

35488 مر مرىس|بــــر ع|رص ج|حمد ن| ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

4455o6 فظ جمعه|مريم عىل محمد ح سكندريه|ل|حقوق 

348o59 لحتـــيتـــي|ع |لحكيم رف|عمر محمد عبــــد |حقوق بــــنه

689539 ز|لبــــ|لسيد |ء محمد عىل |دع لعريش|بــــ |د|

52|646 دي|له|لم حمد عبــــد|ديه ممدوح س|ش ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

22776| لعزيز محمود|م عبــــد|ر س|مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6|3582 ى محمد ع|ن |يم| ض|مي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

889o42 ن |ل مهر|لع|م عىل عبــــد|هش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

356989 لمقصود|لرؤوف محمد عبــــد|ء عبــــد|ول |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

335787 ن مدبــــول|رس سليم|س ف|ين| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

337342 ي حسن محمود حسن عبــــد|م|
ر|لغف|ئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|4o58 حمد عىل|حمد وليد | د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

779826 ل|لنح|حمد |حمد |ن نرص |يم| زيق|لزق|طبــــ 

54|8o4 لشيخ|مل |حمد محمد ك| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

27929 لد رجبــــ محمود|مروتـــ خ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

527|4o ل موىس|لع|هيم عبــــد |بــــر|دل |حمد ع| سكندريه|ل|حقوق 

479789 ء محمد عىل عىلي عيد|د عل|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

92o597 فوزى  | يز لوق|س ف|تـــوم ج |تـــمريض سوه

5|9|74 بــــر محمد منصور|ن ج|ء رمض|سم| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

325743 لرحيم|ميمتـــ سمي  بــــهجتـــ عبــــد| هره|لق|بــــ |د|

34|398 محمد فوزي محمد محمد حسن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

545286 لكريم|ر عىل عبــــد |لغف|عىل عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23|6o8 هيم محمد|بــــر|حمد خليل |هيم |بــــر| ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

6|38|9 د|لرحمن طر|لحسينى عبــــد| |روضه رض زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

5|o249 هيم|بــــر|حمد |فظ سعد |نجيبــــ ح معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 
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632243 وق نجيبــــ عبــــد  ر خليل|لستـــ|رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

385|4 مر|لىح ع|مر عبــــد |ر ع|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

622o34 |لشو|لسيد محمود محمد |ء |سم
ى
دق ط|بــــ دمي|د|

258783 هيم|بــــر|لمنعم مصطفى |محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

8|6266 بــــوبــــكر عىلي|لرحمن محمد |عبــــد ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

4o4|87 يف حسن  ف|حسن رسر حمد رسر ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

7579|7 نطونيوس نبــــيل زىك عوض| ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

248|6o ه سعيد شبــــل | حمد|مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

424849 مل روبــــيل جيد|بــــيتـــر يوسف ك سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

769484 لس روم ئى نصيف سعد عطيه|كي  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

42o74o لقوى محمد مصطفى|نم عبــــد|كريم غ لمنصوره|حقوق 

622983 |لعط|بــــو |عمرو محمد محمد لبــــيبــــ  ط|هندستـــ دمي

8||473 هيم|بــــر|تـــسنيم محمد محمد  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

483248 عيل|سم|سحق محمد |زهرتـــ مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

774897 مجدى غريبــــ حفنى حنه| دين زيق|لزق|نوعيتـــ 

58538 د ونيس|م فؤ|ره س|س ره بــــنى سويف|تـــج

2642|7 ل محمدى عيس|ء جم|سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

52882 ف سيد عبــــد |ن |نور لعظيم|رسر |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

692|53 ل|لجم|ن |لمقصود زيد|ء محمد عبــــد |سم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

2822o5 لسيد محمد|حمد محمد | لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

329442 لرشيد|لعليم عبــــد|ء سعيد عبــــد|رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

442336 صم|رس عىل عىل ع|مهند ي لشيخ|طبــــ كفر 

|32386 لحميد حسن|ن مدحتـــ عبــــد |نور هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2725o9 مد|لسيد ح|محمود حمدى  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64|959 متـــ|طف محمد محمد سل|ن ع|يم| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

2285oo هلل بــــطرس|يمن رزق |بــــسنتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3|3363 لسيد بــــسيوئى|هلل |هيم عبــــد|بــــر|محمود  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

|57o5o هيم|بــــر|ء سمي  محمود حلىم طه |سم| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم
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|55|22 لح حسن|حمد ص|ن |نور ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

||69o2 حمد حسن|لدين محمد |م |يدى حس|ه ى شمس| لسن عي 

847|96 مد|هلل ح|هيم عبــــد|بــــر|ء |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

529829 لعوضى|حمد حسن محمد حسن | سكندريه|ل|هندستـــ 

9o5243 ل |لع|لسنوىس عبــــد|ده سعد |حم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

925o32 دق محمود |لص|ل عبــــد|لع|خلود عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

9|9239 محمود سيد عىل محمود  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

|3|75| ن سليم|حمد محمد سليم|هلل |منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

4o945o لطويل|لم |حمد س|مصطفى  |ره طنط|تـــج

83725| دق|لطيبــــ محمد ص|لد |خ دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4778o2 ر|ن كر|محمود محمد عبــــده نعم إلسكندريتـــ |تـــمريض 

|77723 لعظيم|لرسول عبــــد |لعظيم عبــــد |طف عبــــد |ع سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

76o22o ربــــ|عيل مح|سم|لمول |محمد عبــــد | رن ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

|72o48 تـــه|بــــ منجود شح|يه|دهم | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

687298 بــــينى|لسيد |لسيد |لد |حمد خ| لشر ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

3o958 ل خميس رزق محمد|يه جم| سيه|نوعيتـــ عبــــ

544296 لسيد|حمد |ن |عبــــي  صبــــىح شعبــــ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|7o|7 يف سيد ك| مل|حمد رسر هره|لق|هندستـــ 

878227 مريم شنوده رشدى قسطندى   سيوط|بــــ |د|

259584 حمد مرزوق|حمد صبــــرى سعيد |ن |نوره ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|52o2o محمد صبــــىحي عبــــده| دين هره|لق|علوم 

92486| لحمد محمد |بــــو|دل |يه ع| ج|بــــ سوه|د|

|44297 يف سيد محمد شمس  لدين|رسر منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

4999o4 د نبــــيه بــــسل|نس عم|ن تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

752o95 ى خ|ي م|لسل|لد محمد ربــــيع عبــــد |سمي  ى شمس هندستـــ عي 

783674 حمد|شم متـــول سيد |بــــو ه|ء مجدى |سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

77427o لدين حلىم محمد|م |لرحمن حس|عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

845623 عمر محمد يوسف محمود ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

5|9936 ى|تـــى |لزن|ل مدحتـــ محمود |بــــتـــه| وى|لجي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

767o|o بــــ|حمد محمد حج|ذ محمد |مع ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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765383 لغنى|لنبــــي محمد عبــــد|م عبــــد |سل| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|6|334 سلىمي سمي  عطيتـــ محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

895o49 لس وصفى عبــــد بــــر  |هلل ج|كي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

25687 لسيد|بــــ محمود |يه|بــــسنتـــ  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

4825o8 ي
حمد|لسيد بــــيوم محمد | |دئى ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

6o|88o بــــدين|وى ع|ل هند|ء كم|أل |بــــ طنط|د|

27o2oo هيم عيس|بــــر|ء فوزى مصطفى |عل |ن طنط|سن|طبــــ 

25o596 لجحش|لسيد محمد |سجده  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2|8|88 لسيد|م |لسل|حمد نسيم عبــــد| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

622926 ندى محمد محمد يوسف ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

6|93| ى رمض|ي لنبــــي|تـــه حسبــــ |ن شح|سمي  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

4o2629 حمد|م محمد |لسل|متـــ عبــــد |س|سهي   سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

489327 لدين|ج |ء فتـــىح مصلىح محمد رس|شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|35992 ه جم ل محمد حسن|سمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

543|22 لخول|لىح |ء وليد جمعه عبــــد |وف ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

62||45 ى|بــــو |ن ممدوح محمد مصطفى |حن لعني  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

478483 ط|حمد حو|ل عبــــده |مل هل| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

232356 حمد رفعتـــ متـــول|مصطفى  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

4o4737 حمد|مصطفى محمد يوسف يوسف  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

94524 لحميد|محمد طلعتـــ مصطفى عبــــد  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

234476 مد|حمد ح|مد |لد ح|محمود خ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

75o674 هد|لعربــــى مج|لم محمد |ميس س|ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

36o485 لمجيد محمد محمد قنديل|ن عبــــد|نوره |حقوق بــــنه

226872 حمد|لد رجبــــ |م خ|هش ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

3374o9  عبــــد|لعزيز |لسعيد عبــــد|ندى 
ى
م|لسل|لدسوق ى شمس|تـــج ره عي 

7842o6 لم|هيم عىل س|بــــر|محمد خليل  زيق|لزق|ره |تـــج

|57523 حمد عىل|دل |جر ع|ه ن|بــــ حلو|د|

5|3294 لكريم|هيم عوض رجبــــ عبــــد |بــــر| عه دمنهور|زر
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45|652 لقهوج |م أحمد محمود حسن |هش ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

7|o9o8 بــــينى |كريم  بــــينى |وى |لشبــــر|لشر هيم|بــــر|لشر ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

484377 دل محمد سعد حبــــيش|يوسف ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4378o3 ه صقر عبــــد| لقط|لىح محمد |مي  ج|بــــ سوه|د|

4532o5 ى حس|بــــر| ن حسن سليم|هيم حسي  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

85|373 ي|طف فوزي كيل|حمد ع|
ئى لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

627377 لحميد محمد خليل|مي عبــــد|كريم س زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|4557o ر محمد|حمد محمد عم| تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

44o895 ف محمد عبــــد  ف|رسر لحميد محمد رسر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

286873 م|لسل|هلل عبــــد|محمود محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

37|866 هيم محمد|بــــر|للطيف |سعيد عبــــد| دين ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

227787 منيه مخلوف حسن خليل مخلوف| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

848353 زق محمد|لر|ء محسن عبــــد|ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|494|| ف | بــــرهيم يىحي سعد|رسر ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

876o73 هلل فهيم  | |خنوخ سعد عط| لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

|28872 ى|م |ميل حن| |رسلينو مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6o9|68 هيم نور عىل|بــــر|لد |محمد خ لمنصوره|حقوق 

6|o697 طمه مجدى فوزى نمله|ف لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

283|o2 لعزيز طلبــــ|م عبــــد|حمد عص| ى شمس طبــــ عي 

54344| ف |ء |رس| د|لحد|عيل حسن محمد |سم|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|4828 فظ محمود حسن|لح|بــــدر عبــــد | دين ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

58|78 حمد|ل |حمد محمد جم| معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

3|69|2 ي
ج يوسف|حمد فر|ممدوح | دئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

529879 لونيس|ح عبــــد|لفتـــ|حمد محمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6o4556 مول|لس|لحميد محمود |مريم محمد عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

34o8|o ى عىل محمد  شم|بــــوه|عىل حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

76464o ى | ى |لسيد حسني  لمرصى|لسيد حسني  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

233387 ه ن هيم|بــــر|حمد |رص |شهي  عه مشتـــهر|زر
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2478|7 حمد|لسيد |هيم |بــــر|لد |هيم خ|بــــر| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

6|5685 ن|لسج|حمد |سعد |محمد  ط|بــــ دمي|د|

|58o79 رضوى محمد عيد يوسف ن|بــــ حلو|د|

4|5|o4 ي | لسيد محمود محمود بــــتـــوتـــ|نىح  لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

3|6o63 ى عىل تـــوفيق|ر |من مي  ى شمس|د| بــــ عي 

334923 م|م|هلل وجيتـــ محمد |منتـــ  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

428o32 حمد محمد محمود بــــدر| |سه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3294| هلل|دى حسبــــ |لرحمن رجبــــ ن|عبــــد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

764232 لزىك خليل فرغىلي|هيم |بــــر|لزىك |طمه |ف هره|لق|ج طبــــيع |عل

685|67 ح|لسو| |لنج|بــــو |سهي  صفوتـــ عوض  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

899646 ه  |لل|حمد عبــــد|للطيف |حمد عبــــد| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|27774 ح عمر عمر|حمد صل| هره|لق|حقوق 

343249 ي|ر
يوسف محمد محمد| ئى سيه|نوعيتـــ عبــــ

6|54|7 لسلنتـــى|حمد |لد وجيه |منه خ ط|هندستـــ دمي

496924 وى|لشن|لسيد عىل أحمد |لد |خ| لي|د تـــربــــيتـــ دمنهور

|283|9 عيل مرىس|سم|طف |ء ع|ل| ى شمس| لسن عي 

3338o6 ن حسن|حمد حسن رمض| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|27|27 م محمد عىل|عمرو س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

489877 هر|لط|هلل |ئى دفع |لتـــيج|متـــ |س|مريم  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5259|3 فظ|لح|حمد نبــــيل سليم مصطفى عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

287588 ل|لسعيد جل|هلل محمود محمد |منه  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8|2494 هلل|ح حسبــــ |ن صل|بــــ شعبــــ|ربــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

852|o9 ء محمود محمد محمد|دع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

855o75 لرحيم|ح عبــــد|رص صل|لن|بــــ عبــــد|رح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o|o4 لحميد|منتـــ محمد فهىم عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

689oo2 زق |لر|لسميع عبــــد |زق عبــــد |لر|محمود عبــــد 
ود|د

لمنصوره|طبــــ 

9|8994 حمد |ل محمد |محمد جم سيوط|حقوق 

622598 وى|لكفر|لسيد |حمد محمد | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4958o| ي حم|لرحمن ربــــيع عبــــد|عبــــد
ده|لغنى ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

2|5379 حمد محمد محمد جعفر|جر |ه ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 
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254992 ف عبــــد|بــــسنتـــ  لحميد حسن نديم|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|68468 ن فريد فهىم|سيمون يون|ن| ى شمس| لسن عي 

|74o89 مد|مد محمد ح|مد عيد ح|ح ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

43||28 لسبــــروتـــ|ل محمد محمد |تـــ جم|نج |ره طنط|تـــج

42o56| مر|لمرصي محمد ع|لسيد |مريم  لمنصوره|حقوق 

877229 ندى مجدى محمد محروس   ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

326667 ى محمد رمض|ف ن|طمتـــ حسي  ن|بــــ حلو|د|

|58725 لرحيم سيد محمد|نىه عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

83o626 ي عثــــم| ن|حمد محمود خرصى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

24o447 لرحمن|لسيد عبــــد|م بــــدر |سه هره|لق|حقوق 

34|799 هر حسن|لظ|ل عبــــد|ديتـــ جم|ن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5|5425 رك|ن مبــــ|لمول عثــــم|دل عبــــد |ع| مه بــــ دمنهور|د|

774445 لسيد محمد بــــيوم حسن|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83278o لمولي عليوه|محمد مجدي عبــــد |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

|2||55 لحميد محمد|ل عبــــد |تـــيمور نض كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

283684 حمد محمد خميس محمد| مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

78o688 ن|ن محمد عىل محمد بــــدر|يم| زيق|لزق|علوم 

9o7|52 لحميد محمد |حمد عبــــد|ه |لل|عبــــد ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

475577 قرع|بــــو|ود |ود زىك د|محمد د ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

449o|o ى|غبــــ أبــــو |حسن محمد حسن ر لعني  |حقوق طنط

327|42 هلل|هلل عوض |جر محمد عبــــد|ه ن|بــــ حلو|د|

|47284 حمد|هيم محمود بــــكر |بــــر| هره|لق|ره |تـــج

62452 هلل|ن سيد عوض |زينبــــ شعبــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7887o4 بــــ|لوه|د عبــــد |حمد ج|هلل ثــــروتـــ |منه  تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

|23834 بــــط|له|حمد |حمد |م |لسل|ندى عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

32573 هيم|بــــر|رق جبــــر |محمد ط هره|لق|حقوق 

8|5o25 ي محمد حسن
روفيده مصطفى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

|49|47 ي مجدى حسن محمد
تـــفى ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4556o4 لحميد محمد|حمد عبــــد |عىل محمد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

2642o2 لد موىس بــــيوم موىس|ء خ|ل| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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|438|3 ئى|ئى محمد يم|محمد يم لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

843753 ي محمد عىلي ص
بــــر|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

88|257 لمجيد |ح بــــدرى عبــــد|محمد صل سيوط|ره |تـــج

696456 د حسن|لجو|لسيد عبــــد |يمن |م |وس |ره طنط|تـــج

33395o ف محمد مرىسي عبــــد| بــــ|لوه|رسر تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

29|775 ع|ح رف|ن صل|ليىل شعبــــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o2o49 حمد مصطفى خميس مصطفى| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7oo|o2 تـــ عرفه|لشح|لسيد |فع |ح ن|صل ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

8|6o52 حمد مجدي يوسف محمد| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

67976| لسيد مغربــــى|هيم |بــــر|م محمد |سل|ل|سيف  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

243323 دل سيد منصور|ن ع|يم| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

754276 هيم يوسف|بــــر|مريم محمد عىل  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

85562 ى|هلل محمد عىل |عبــــد مي  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

43535 حد|لو|ء محمد سيد عبــــد |دع ى شمس|زر عه عي 

482oo هيم|بــــر|لمنعم |ر سمي  عبــــد |من ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

48528| رس أحمد محمد مأمون|جر ي|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8359oo ي محمود|ل خ|نه
لد مصطفى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

495586 محمد عىل زغلول عىل |حقوق طنط

|22872 هلل|رق نبــــيل صبــــىح عشم |يكل ط|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

356664 مر|دق ع|لص|لسيد |حمد |ء |عىلي |طبــــ بــــيطرى بــــنه

27o279 لسيد|هيم |بــــر|لدين محمد |ء|يوسف عل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7|77o6 هيم|بــــر|لسيد |لسيد |هيم |بــــر|حمد | لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

64228 ح محمد محمد|يه صل| لفيوم|بــــ |د|

33859o د|لدين عو|لفتـــ سمي  محمد نور | |ره بــــنه|تـــج

253267 لمنعم خليل|هند سعيد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

777299 در عىل|لق|م فتـــىح عبــــد |حس زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

633268 لسيد محمد|دل طلعتـــ |مصطفى ع زيق|لزق|ره |تـــج

6o4967 |لعل|بــــو |لسيد محمود |هلل |منتـــ  |نوعيتـــ طنط
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634884 لسيد محمد عطوه|لنبــــى |م عبــــد|سل| زيق|لزق|حقوق 

||9537 ى عىل درويش|ء عمرو رج|رج ء حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

677797 حمد|روق |حمد ف|لد |خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o3328 لدين منصور محمد|ء |هلل عل|هدى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4|6796 لرحمن بــــكرى|هيم عبــــد|بــــر|آيه  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

9o9575 فظ  |لرحيم محمد ح|ء عبــــد|ول ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

775977  محمد|هيم |بــــر|ء طه |رس|
ى
لدسوق زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|22396 وي|مصطفى محمد فتـــىحي عبــــده طنط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

634299 عيل قطبــــ|ء صبــــىح أسم|شيم زيق|لزق|بــــ |د|

424793 ى|عيل ش|سم|هيم عىل |بــــر|محمد  هي  |حقوق طنط

8|247o ي عبــــد|ن خ|يم| ي|لد خي 
لغنى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

372335 لسيد|لفتـــوح |بــــو|م |محمد عص مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|277 للطيف|لرؤف عبــــد|ر رجبــــ عبــــد|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9||5|o ل |عبــــده قديس غ| حن ج|بــــ سوه|د|

4|5973 بــــو يوسف|لحكيم يوسف محمد |عبــــد | يش |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

62o375 لخول|د جمعه |د فؤ|محمود فؤ لشيخ|عه كفر |زر

767492 وز ممدوح محمد  ي|في  حمد سمي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

86o|3 ى محمد جم|ي وى|لحفن|لدين عىل |ل |سمي  لفيوم|صيدلتـــ 

83|968 ي |رس| لرحيم|بــــوبــــكر عبــــد|ء خي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

247255 حمد يونس|هيم سعيد |بــــر| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

289627 ن صديق|منى صديق رمض ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

48oooo ن محمود زىكي حسيبــــ|سلىمي محمد مرو ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8o89|2 ي ع
لرحيم|لعظيم عبــــد|دل عبــــد|مصطفى حقوق بــــنى سويف

2|6259 لسيد|رس محمود |ر ي|عم ن|بــــ حلو|د|

4|3|62 ف محمد | |رش لعبــــد|لقطبــــ |رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4o6692 تـــه|فتـــ مصطفى شح|هلل ر|منه  سكندريه|ل|ره |تـــج

85287o حمد|هيم |بــــر|دي عمر |ش ره بــــنى سويف|تـــج

69738| ى حسن | هيم|بــــر|حمد حسي  لمنصوره|حقوق 

45o937 لحميد|لحميد يوسف عبــــد|ل عبــــد|يوسف جم ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |
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758694 لرحمن|بــــتـــ عبــــد |ن ثــــ|عمر رمض لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

33||38 حمد كوش|حمد محمد |محمود  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

487|3o  محرم|لبــــ|هلل محمد محمد عبــــد |عبــــد 
ى
ق سكندريه|ل|بــــ |د|

6o847o لبــــسيوئى نقيطه|لسيد |ندى  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

69928o ف عبــــد |جر |ه هيم|بــــر|لعظيم |رسر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

883928 هلل  |وليد مصطفى فهىم خلف  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

48752| لزهرى|حمد |حمد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

247|94 حمد زىك بــــطيقه|لرحمن |عبــــد ن|صيدله حلو

75o887 لرحيم مصطفى |لرحيم محمد هيثــــم عبــــد |عبــــد 
بــــ|رسر

لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5388o8 بــــر|رص ج|سمر غريبــــ ن سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4642o4 طف عطيتـــ فرج عوف|لرحمن ع|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25oo| ي عبــــد |ل |جم| ن|ر
هلل|لدين حسن مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|42o5 ح محمد بــــدوي|لفتـــ|يه محمد عبــــد | ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

772o|9 هيم حسن محمد محمد قروش|بــــر|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

345|88 زق|لر|دل عبــــد|حمد محمد ع|م  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5358o| لسيد محمد عىل|جر محمد |ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

338989 حمد متـــول|لنبــــى محمد |م عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

853|94 حمد|م كلثــــوم محمد عطيه | ي|بــــ |د|
|لمنى

34|666 تـــ سعيد حسن | لسيد|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

76|82o ى جمعه محمود نور حسي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

37o598 م|لسل|ر عبــــد|لم مختـــ|رس س|محمد ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

46o7| م|م|لنبــــى |فريده محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

499362 ن صفوتـــ محمد موىس محمود|نوره ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

356463 لحليم حسن|ح عبــــد|محمد صل ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

76577| لغنى|حمد عبــــد |حمد |طف |سلىم ع بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

4o795 ء محمد عىل حمزه|محمد عل ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

|5744| بــــدين|هيم عىل ع|بــــر|رحمه محسن  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

697426 ي
لم|لعوضى س|تـــه |ء محمد شح|ضى لمنصوره|صيدله 

68|972 ف |فرحه  لحض|حمد لطفى محمد |رسر لمنصوره|حقوق 
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645262 وى|لفيش|هيم عىل |بــــر|يه محمد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

35o999  حس|لش|مل سيد عبــــد|
ى
ى|ق ني  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| | شبــــر

|49232 لخطيبــــ|حمد سيد طه | |مرن ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

89634| بــــ |بــــ موىس دي|دي| لي|د ج|ره سوه|تـــج

443944 لرحيم|لعظيم محمد عبــــد |محمد عبــــد | ند لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

358975 ن محمد|حمد مجدى سليم|هلل |منتـــ  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

235827 ن|مه محمود سليم|س|سلىم  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3342o8 لرحمن مصطفى محمود فرج|عبــــد ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|785|9 لم|حمد س|مصطفى سعيد زىك  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

63424 هلل محمد حسن حسنى محمد|عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

9o3288 ن  |ن سليم|ن شعبــــ|د سليم|سع دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

4|4693 ن|لعزيز عتـــم|ج عبــــد|لح|رقيه  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

8o9765 ه | ف ع|مي  لعظيم|دل عبــــد|رسر ي|طبــــ 
|لمنى

57554 بــــ|لوه|ن حلىمي عبــــد |محمد زيد ره بــــنى سويف|تـــج

29736 ي|مصطفى جم
ل محمود مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

225954 ن|صم شهدى عقيىل وهم|حمد ع| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5|o83 ح|دل محمد مفتـــ|حمد ع| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

69||62 مروه محمد عىل محمد لمنصوره|ل |طف|ض |ري

753594 ره مصطفى عطيه مرىسي|س عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2393o4 حمد عىل حسن|بــــ |رح هره|لق|ر |ثــــ|

6o6865 لحميد موىس|محمد حسن عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

227454 حمد محمد محمود عقربــــ| هره|لق|هندستـــ 

28o93| وسطه|ل|هر |م ض|م وس|سل| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

24398 بــــ محروس عىل|يه|ن |نور هره|لق|صيدله 

42635| ى شعل|بــــر ي|د ص|سع ن|ن رضو|سي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

64|8o5 ى|شور حس|حمد ع|هبــــه  ني  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 
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43487 هيم|بــــر|دق |نىه حسن منصور ص ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5|6o6o |لبــــن|ره سعد محمد خرصى |س ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

423284 لرمسيس|لرحمن محمود |يوسف محمد عبــــد  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

4|394 بــــومندور|محمد سعد محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|6533 يدى محمد سمي  حسن مرىس|ه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

363899 ن|مه رمض|محمد عرفتـــ سل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

62o726 ز|لبــــ|هيم |بــــر|لرحمن |ر محمد عبــــد |من ط|بــــ دمي|د|

5|8488 |لبــــن|لعزيز |لسعيد حسن عبــــد|ء |عىلي تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

||9882 ل|لنح|هر |حمد محمد بــــ|حبــــيبــــه  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

88o949 مه |ن سل|مه سمع|ئف سل|ر سيوط|علوم 

79|245 ى سعيد عبــــد  هلل عفيفى|نرمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|24|9 ن|يوسف محمد سمي  عبــــده سليم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6925o8 لعيسوى خرصى|لدرينى |لعزيز |رضوى منصور عبــــد  لمنصوره|صيدله 

|4386| ى محمد   سيد حسي 
لليثــــي|مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

2|8256 لسيد مقلد|رق محمد |محمد ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

243279 ء محمد بــــكر مصطفى|رس| لفيوم|عه |زر

77667| نىح  بــــشي  محمد مهدى بــــدر| زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

9||6o5 بــــر محمد  |تـــ ص|يه عرف| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4844| حمد محمد منصور محمد| هره|لق|حقوق 

7o2||8 محمد حمدى محمود محمد زيق|لزق|حقوق 

7848o5 حموده عىل حسن| ند زيق|لزق|بــــ |د|

|59993 دق|دق محمد ص|عوض ص ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9ooo36 حمد |د بــــخيتـــ |د رش|عم ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

64284 د|حمد محمد رش|حبــــيبــــه  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

782957 لحميد محمد|حمد عبــــد |ء |زهر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|98oo ى محمد عبــــد|ي لديبــــ|ح موىس |لفتـــ|سمي  ى شمس هندستـــ عي 

53o|59 مر|ء سعيد مهدى سعد ع|سم| ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

289792 حمد|لمعىط |هلل محمد محمد عبــــد|عبــــد دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|6o868  |رس|
ى
ى|ء محمد شوق مي  هره|لق|ر |ثــــ|

4|4|56 رك|لعليم مبــــ|م محسن عبــــد|سه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2|789o لغندور|د محمد |محمد فؤ| رن ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو
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296628 بــــو تـــيج|حمد محمود |زينبــــ حسن  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

28o82| لمرىس محمد|م عمر فتـــىح |حس |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

765975 م|لسل|هيم عبــــد |بــــر|ن عبــــده |نوره تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

53oo56 حمد خميس سعيد عىل| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

44662o لعزيز حسن|محمد سمي  عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

429548 م|سيف زىك ممدوح زىكي سل |حقوق طنط

8|43|3 ر سيد بــــيومي|حمد عم| ي|علوم 
|لمنى

|548o4 مه سعيد مصطفى|س|هدير  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

542756 ف سعد قنديل|بــــسنتـــ  رسر بــــ دمنهور|د|

5o6o4 لي عوض|هر غ|بــــيشوي م كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

26639o د بــــيوم خلف|بــــسنتـــ بــــيوم ج سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

268938 س سليمه|ح عبــــ|زينبــــ صل لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

458422 زى|لغنى حج|للطيف عبــــد|محمد عبــــد| ر|ي لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|3845 ر سعد|لستـــ|ء عبــــد|حمد عل| لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

483223 رى مرىس حسن|رحمتـــ مصطفى قبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o8989 ن محمد مخلوف|ن محمد رضو|رضو معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

877528 رق محمد سيد |درين ط سيوط|بــــ |د|

67664o لحديدى|حمد |لمنعم |جر محمد عبــــد |ه لمنصوره|نوعيتـــ 

782o|| هيم محمد|بــــر|مل |هيم ك|بــــر|ل |نه قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

82486 ن حسن هيكل|شعبــــ| ند زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

232||2 ى |لحس|ر |محمود مختـــ بــــينى|لسيد|ني  لشر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7525|8 مصطفى محمد مصطفى محمد ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

864648 عود محمود|منيه محمود ق| ج|بــــ سوه|د|

68585 لحميد|ر عبــــد |لستـــ|رحمه ممدوح عبــــد  لفيوم|بــــ |د|

|23994 لسيد|م محمد |لسل|محمد عبــــد  ن|حقوق حلو

2|942o در|لق|حمد عىل عبــــد|ء |سم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

347862 سعد| دل زىكي عط|فكري ع دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|45867 لرحمن|حمد عبــــد |لدين |د |محمد عم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8o868| ل عىلي|ل كم|محمد جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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325724 بــــ ن محمد خلف|تـــتـــ هدهد رضو|رسر ى شمس|زر عه عي 

34o955 ف عبــــد|محمد  لعزيز عمر|لعزيز عبــــد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

633|64 لسيد محمد حسن|م |منيتـــ عص| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

446|46 |ش|لدين محمد محمد حمودتـــ بــــ|م |محمد حس سكندريه|ل|ره |تـــج

|49992 للطيف|دل رجبــــ عبــــد |محمود ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

89|4|4 حمد |لعزيز |مل عبــــد|ك| دين سيوط|بــــ |د|

|42676 ى محمد عبــــد |ي د|لجو|لنور عبــــد |سمي  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

69|945 ر خليل|لغف|حمد عبــــد |عمر جمعه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

37363| لس شكرى حكيم ملك كي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|52537 موخ سويحتـــ|ه ئى فوزي رسر تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|7524 نور حسن|سلىم محمد  هره|لق|هندستـــ 

679|o| تـــ|محمد ربــــيع وفيق عرف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9||7|| لرحيم  |هلل محمود مسلم عبــــد|عبــــد ج|طبــــ بــــيطرى سوه

|43632 يه سمي  محمد حسن فرج| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

5|9||8 ن|جر أمجد محمد مهر|ه بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

76|2|o حمد محمود|ل حنيدق |ء جم|ول لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

879832 لحميد  |ن فرغىل محمد عبــــد|يم| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|3o88 شد|شد موىس ر|سلوى ر |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

286o48 بــــ|لتـــو|هلل عبــــد|حمد عبــــد|هلل |عبــــد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

768984 ى|ف ى حسي  طمه محمد حسي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

247|82 بــــوعيله|حمد محمد محمود محمود | ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

485398 ونيك مح فوزى جريس خليل|س| في  سكندريه|ل|بــــ |د|

3346o لسيد|هيم |بــــر|ن سعيد |يم| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

6||o44 لديبــــ|دى محمود محمد |ه |بــــ طنط|د|

225839 مد|بــــ ح|محمد سعيد دي ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|4o676 يف  ف عبــــد |رسر لحميد حسن|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3274o لعز|بــــو |وى |لشه|د |مد محمد ج|حمد ح| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

784723 ل عفيفى|لع|هيم عبــــد|بــــر|ء محمد |دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

9|7326 نور بــــرتـــى متـــريوس |ندرو | سيوط|علوم 
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8762|5 ى |لخ|دل عبــــد|عمرو ع لق حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

537o7o لحميد|لرحمن عبــــد|سط مسعد عبــــد|لبــــ|عبــــد ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

697765 ين مجدى محروس  م|حمد درغ|شي  لمنصوره|بــــ |د|

3|4|56 هيم سيد|بــــر|ل |حمد جم| سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

67655o لحسن|بــــو |هيم |بــــر|ل محمد |ن جم|رو لمنصوره|هندستـــ 

|42753 د حسنى مصلح|د ج|ن عم|نور ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

89o89o بــــ فتـــىح محروس |لوه|ء عبــــد|سم| سيوط|حقوق 

489||2 ه|لل|هيم محمود عبــــد |بــــر|مريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83568 |مد |عيل صبــــرى محمد ح|سم|لرحمن |عبــــد
لروبــــى

لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

284495 لمنصف سبــــع محرم|هدير شكرى عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

436355 ره|ح محمد عم|م صل|لد س|خ لشيخ|نوعيتـــ كفر 

623769 |بــــ |لوه|حمد عبــــد |بــــ |رح
ى
لدسوق ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ط|معتـــ دمي|ئ 

|39392 ى زين |ي هيم|بــــر|لحمد |بــــو |سمي  ن|بــــ حلو|د|

43o874 ده|بــــ محمد عىلي زي|يه|سلىم  |تـــربــــيتـــ طنط

63o47 ن جمعتـــ|طف رمض|مينتـــ ع| لفيوم|ر |ثــــ|

77993o هيم عىل|بــــر|محمد مجدى  زيق|لزق|ره |تـــج

72o53 لسيد محمد|ن |سميه شعبــــ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77||49 لقدرى|د |رق محمد رش|س ط|ين| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

475o97 ي|س مصطفى ح|ن عبــــ|رو
فظ مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

786|7| ى متـــول  ن|حمد رضو|حمد متـــول |نرمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o7337 هيم محمد عجور|بــــر|ن |حن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

24595| وى|لمقصود عشم|حمد سمي  عبــــد| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

24|579 ى هلل|نشأتـــ عيس فرج | كرستـــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o3327 ه|لسيد عمر |هر |هبــــه ط لشر زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9||7|9 يوسف بــــدوى محمد محمد  ج|تـــربــــيتـــ سوه

83822o نسي جورج|يمن |دي |ف ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

|6o293 لرحمن عطوه|لعزيز عبــــد |ل عبــــد |م جم|سل| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|75o49 مه كريم يوسف|س|ريم  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

548oo تـــه|ر شح|لغف|ن عىلي عبــــد |يم| طبــــ بــــنى سويف
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228|84 م سيد متـــول|مريم عص عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

837o87 ي |لر|ح عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|شيم
هيم|بــــر|ضى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

425293 در مصطفى|لق|لغنى عبــــد |حمد عبــــد |سلىم  سكندريه|ل|ره |تـــج

857526 ي|ر
بــــورجيله|رجبــــ عىلي | ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7645o6 هيم محمد سعيد|بــــر|م محمد |حس هندستـــ بــــور سعيد

453o23 بــــ محمود عمر|لوه|عمر محمد عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

62|66o بــــينى نزيه | |مه بــــينى|حمد |لشر لشر ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

24422o  عفيفى|لبــــ|لمعىط عبــــد|يوسف عبــــد
ى
ق ى شمس ي تـــمريض عي 

معهد فنى

477234 وى|لمحل|ر |محمود محمد محمود مختـــ سكندريه|ل|حقوق 

6o9732 لسيد|ل |م ربــــيع كم|ريه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|766|o ى طه|هد |ن حمد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4646|8 ن لعزيز محمد|محمود عبــــد | مي  سكندريه|ل|حقوق 

2|2768 بــــ محمد فوزى سليم|يه| ى شمس|تـــج ره عي 

5|8648 ن خرصى|حمد عثــــم|م |ء س|سم| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

648483 ر|حمد محمد نص|لغنى |حمد عبــــد| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

3|6|27 ى محمد حسن عبــــد|ي للطيف|سمي  عه مشتـــهر|زر

32|2oo ئى حسن محمد|ن ه|مرو ى شمس حقوق عي 

37|778 ى عبــــد|ئل عبــــد|و لمجيد|لمجيد محمد حسي  ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

|73335 رس كرم شلبــــى|محمد ي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|7|74 وى|حمد هند|لسيد |مي  رشدي | |حقوق طنط

4589| ف محمود محمد رزق|ئى |م| رسر ى شمس|د| بــــ عي 

5o4|26 وى محمد|عيل حسن مك|ء إسم|دع سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|6323 بــــ عطيه عىل|يه| |ن|جوم هره|لق|بــــ |د|

695o56 لح|ن ص|عمر مصطفى فتـــىح بــــدر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

68|997 لسيد محمد|مل زىك |هلل مصطفى ك|منه  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

777956 هيم خضي |حمد إبــــر|لسيد |ق شكرى |شو| زيق |لزق|تـــمريض 

4488|8 ىسر|حمد غبــــ|ن محمود محمد |نوره ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

823238 محمد زىكي مرىسي| دين ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

36427 كريم كرم سيد حسن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

422973  سكر|ء مني  |رس|
ى
لدسوق سكندريه|ل|ره |تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 4674 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7||822 يف|فع محمد |لش|ح |سم لسعيد محمد رسر ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

82|893 هيم ممدوح محمود محمد|بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|6735o هيم|بــــر|لمنعم محمد حسن |ء عبــــد |حسن هره|لق|طبــــ 

267o3o حمد|حمدى محمد | مه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

768o25 لعزيز محمد|يه محمد فوزى عبــــد| لعريش|تـــربــــيتـــ 

8555|9 ى|ش لعظيم|ز محمد فكري عبــــد|هي  ي|بــــ |د|
|لمنى

79|85 هلل وجيه عوض|حمد عبــــد | ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

36oo86 لح موىس|رفعتـــ ص| ريموند سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|39522 هلل|هيم فتـــح |بــــر|حمد مني  |ريم  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

232592 ر ممدوح مصطفى سيد|من ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

68|965 وق محمد رجبــــ حسن خلف  هلل|رسر لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

|4576 لصمد|حبــــيبــــه عمرو محمد محمدعبــــد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3388|8 ى |ي ن|لسيد عتـــم|ىط |لع|نور عبــــد|سمي  |نوعيتـــ بــــنه

693634 بــــر|ن ص|رص مرو|تـــوفيق ن لسويس|طبــــ 

888726 لرحيم |ل محمد عبــــد|مرفتـــ جم سيوط|تـــربــــيتـــ 

272399 حمد محمد محمود|م |سل| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|44743 عىطي|ئيل |يمن ميخ| |مي  هره|لق|ره |تـــج

456|65 لدين حسن عطيتـــو محمود|ء |زم عل|ح لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

237426 ى محمد|ي ى مجدى حسي  سمي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

6o7843 لحليم|لحليم فريد عبــــد |ء محمد عبــــد |سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

329272 محمد محمد حسن كردى| سم |تـــربــــيتـــ بــــنه

6|4834 لمنصف سعد|متـــ عبــــد |س|ذ |مع |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

643395 ى|بــــر|ن ممدوح |سلو هيم محمد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

766|37 ي
ضى|د محمد ر|مر| دئى ره بــــور سعيد|تـــج

34888| ى م مي  هر سيد محمود عرفه|ني  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

635o3| لرحمن|لحكيم عبــــد|لرحمن عبــــد|محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

2o4|8 ن|مصطفى محمد مصطفى رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

355542 لنور|ح مجدي عيد عبــــد|سم |طبــــ بــــيطرى بــــنه

35||5o حد|لو|هلل محمود عبــــد|رحمتـــ عبــــد |بــــ بــــنه|د|

232362 حمد مجدى فهىم محمدمنصور| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 
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7|742o لعزبــــ|لحفيظ محروس مهدى |ن عبــــد |يم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

766525 لح محمد|لرحمن محمد عمر ص|عبــــد  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

6|775o بــــو حديد|محمد حسن عىل  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

365625 سط|لبــــ|لدين محمد عبــــد|محمد محن   |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

2238oo هيم سيد|بــــر|سلىم حمدى  ى شمس|د| بــــ عي 

6o3|85 بــــو يونس|لق |لخ|ره محسن عبــــد |س لمنصوره|بــــ |د|

|57698 ر محمد سيد محمود|من ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

328436 رك مدحتـــ يوسف ذىك يوسف|م |ره بــــنه|تـــج

|299|7 ى كم|س حمد عىل|ل |ره حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

88o737 زل  |لبــــ|زق |لر|مه عبــــد|س|هلل |عبــــد سيوط|هندستـــ 

||6765 حمد|له محمد موىسي |ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|237o9 لحليم|ئى عبــــد |لدين علو|م |زينبــــ حس ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

769oo7 ه|مر سليم|هبــــه ع ن عمي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

68o849 لسميع محمود محمد|م عبــــد |حمد حس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|8323 لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|هلل |ء محمد عبــــد |سم| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

763485 سوسن محمد مسعد محمود يوسف ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

4o4556 در محمود|لق|لدين محمد عبــــد |ح |محمود صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

79|763 د|لجو|حمد سعيد عبــــد |مروه  زيق|لزق|حقوق 

2|7755 د حليم لبــــيبــــ|ردين عم|ن هره|لق|بــــ |د|

8|5|28 ه حمدي فولي محمد| مي  ي|لسن |
|لمنى

9oo47| هلل  |لفضل عبــــد|بــــو|مر |سم ع|ر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o3735 مر|ه ع|لل|د عبــــد |هيم فؤ|بــــر|عىل  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

9oo2|| لسميع |لرؤوف عبــــد|رص عبــــد|لن|محمد عبــــد ج|طبــــ سوه

||5o45 ين ك لطفى عزم|مل| في  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

84o873 ي |
رف|س ع|لنح|يه عىلي مصطفى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

6|5989 لسويدى|حمد |دهم رجبــــ | ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

89o3o4 حمد سيد صديق سيد | سيوط|بــــ |د|

8|2263 مريم حسن حلىمي محمد ي|بــــ |د|
|لمنى

68823o  حلىم عبــــد |زم فرج |ح
ى
لمعىط|لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

522o27 لي غيثــــ|لج|ورده أنور  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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89o42o زم مصطفى نرص كبــــك |ح سيوط|بــــ |د|

327o5 وى|لشبــــر|ن |هيم سليم|بــــر|دل |محمد ع هره|لق|هندستـــ 

69o292 لسيد هيبــــه|ئل محمد حمدى |محمد و لمنصوره|حقوق 

486255 ى|معتـــز مدحتـــ محمود  حمد حسي  |حقوق طنط

46|7o5 ه عل| بــــ زهره|لوه|ء عبــــد|مي  |حقوق طنط

|28452 حمد|هيم |بــــر|م |د هش|زي ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

263|74 حد حربــــى|لو|ء حسن عىل عبــــد|حسن ن|صيدله حلو

923|4| لفضل |بــــو|ء محمد |نىح  عل| ن|حقوق حلو

852oo7 لمظىلي|وي منصور محمد |سيف بــــسط ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

|4o939 ف |سلىم  هيم سيد حسن|بــــر|رسر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

8858|4 مصطفى محمد محمد موىس  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

7o3458 مون|مد م|عمر مسعود ح لمنصوره|حقوق 

923852 مي  محمد موىس |ل|ء |دع ج|تـــربــــيتـــ سوه

878249 ى |ئى محمد عصمتـــ |م| حمد حسي  سيوط|طبــــ 

5o4|5o ى|رق محمود بــــدوى ش|عبــــي  ط هي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

449836 لحفنى|رتـــ مجدى محمد محمد |س |بــــ طنط|د|

64772 ضى|روق م|ء ممدوح ف|رس| لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

882337 ف معتـــمد خلف  |ء |سم| رسر سيوط|ره |تـــج

322487 ى عبــــد ى حسن حسي  فر|لغ|ندى حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o767| رس محمد يوسف|بــــسنتـــ ي ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

628253 ق|حمد فضل |ء مصطفى محمد |رس| وى|لشر زيق|لزق|نوعيتـــ 

|54298 لرحيم|هلل محمد محسبــــ عبــــد |عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

78|947 ر محمد محمد|ندى مختـــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7|7586 هيم|بــــر|ء محمد محمد مسعد |رس| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

4|3|22 لسيد مشعل|لسعيد |ر |من |بــــ طنط|د|

43526| ن|لحميد عثــــم|هلل عبــــد|ر فتـــح |من سكندريه|ل|حقوق 

4|497| شد|محمود محمد محمود ر لشيخ|بــــ كفر |د|

853953 ل محمد|م محمد جم|سل| ي|عه |زر
|لمنى

628|8| حمد|لسيد |د عىل |زي زيق|لزق|بــــ |د|
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92|o95  فرغىلي |عيل |سم|
ى حمد حسي  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

33725 هيم|بــــر|زق عىل |لر|ر عىل عبــــد |من ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

69892 ن|ئى رجبــــ رجبــــ رمض|م| لفيوم|بــــ |د|

232638 د|لجو|لعظيم عبــــد|ن حمدى عبــــد|نوره هره|لق|ره |تـــج

|28|59 ى|لرحمن مجدى عبــــد |عبــــد  لمنعم حسي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

4999o5 تـــ حنفى حسن|ندى عرف عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

7635|4 ف |تـــسنيم  حمد|لحميد |حمد سعد عبــــد |رسر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|66788 حمد|ء مصطفى محمود |سن تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|5o2|8 لصمد سعد|لمجيد عبــــد |هيم عبــــد |بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|77547 حمد سعد|بــــسنتـــ محمد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

37366o ف |ندي  هيم|بــــر|لسيد |رسر |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

896549 لسيد محمود  |دل |هديل ع ج|ره سوه|تـــج

9o7|75 هيم  |بــــر|ن |وليد عىل عثــــم دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

76863 ى |ميل نصيف حن|نيس | |كريستـــي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

792884 ن|لعظيم محمد رمض|محمد عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

45937o ي|فتـــح | مرن
لنور|ظ عبــــد|هلل ئى سكندريه|ل|بــــ |د|

68|o85 ه|يوسف  حمد محمد طه كي  لمنصوره|بــــ |د|

5o2863 مل|د ك|هلل فؤ|رحمه نعمه  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

326o7o رج |لفر|لمعىط |ء محمد عبــــد|عىلي هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

845826 مد حسن|محمد حسن ح ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

22o||o ى |ي ى سليم|سمي  ف|مي  ن مبــــروك رسر ى شمس|تـــج ره عي 

643738 يدى|لع|لمنعم حسن |لسيد عبــــد |م |سل| زيق|لزق|طبــــ 

6|oo|4 تـــ هيبــــه محمد حنتـــوش|ي| ي صىح طنط
|معهد فنى

777984 هيم يونس|بــــر|هيم زىك |بــــر|خلود  زيق|لزق|بــــ |د|

4622|2 د|هيم حش|بــــر|در |لق|ح محمد عبــــد|سم لشيخ|بــــ كفر |د|

335|4| خلود سعيد خليفتـــ مرىس خليفتـــ |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 
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66o7o يمن محمد عبــــده|محمد  لفيوم|علوم 

248457 يه يوسف سعد يوسف فرج| ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

|62o45 بــــو زيد محمد حمد|مه محمد |س| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

479648 وى|لعمر|حمد محمد منصور|محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

4994oo لعزيز|لحميد عبــــد |رص عبــــد |لن|عبــــد | عل |حقوق طنط

4|45|| ىس|لعبــــ|ده محمد جبــــر عىل |حم لشيخ|ره كفر |تـــج

6868o2 دو|ىط ج|لع|ن عوض حمزه عبــــد |يم| لمنصوره|بــــ |د|

86936 سم حسن محمد|ء ق|رس| لفيوم|علوم 

2634o4 لسيد نور|وى |لديس|بــــر |ده ص|غ ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

786735 بــــ|لوه|دل محمد محمد عبــــد |د ع|جه زيق|لزق|حقوق 

85599 حمد عىل محمد|بــــ |ربــــ ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

23||| لنرصى|بــــو |هيم |بــــر|لدين |د |عمر عم هره|لق|حقوق 

362o86 لحميد|حمد محمود محمد عبــــد| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

85o563 لدين|ء |بــــتـــ عل|رص ثــــ|مه ن|س| ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

84297 ء فرج محمد محمد|رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

77862 سيف سيد فهىمي سيد بــــ بــــنى سويف|د|

373879 ي
لكريم|ن عبــــد|مه رمض|س| |دئى تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

875973 بــــر محمد  |ن ص|زم رمض|ح ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|64o3  محمود|بــــر|ن محمد |مرو
ى
هيم دسوق دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

2|746 ين  ف |شي  لح|حمد ص|رسر هره|لق|بــــ |د|

9|378o ن  |لمنعم محمد رشو|عيل عبــــد|سم| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|79o|o لدين فريد|م سيف |ر هش|مي تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

75233o عىل كرم محمد محمود تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4o79|4 حمد عيد|حمد محمود |ن |نوره عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6274|9 ن|محمد أحمد سعيد رمض زيق|لزق|حقوق 

768o49 وق فتـــىح عبــــد  در محفوظ|لق|لمعىط عبــــد |رسر ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|26o9o هيم أحمد|بــــر|لسيد |عمر مصطفى  ى شمس|د| بــــ عي 

63||52 ىط|لع|لليل محمد عبــــد|بــــو |ء محمود |سم| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

48999| لكريم جوهر|ن عبــــد |رتـــ حسن قمص|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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|6|o|6 حد محمد حسن|لو|د عبــــد |ن فؤ|نوره ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

7ooo76 م|لسل|هلل عبــــد |حمد عبــــد |ضىح  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

49378 ف جمعه محمد|د |جه رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

7o3355 ل|مي  محمد محمد عىل هل| |بــــ طنط|د|

7o98|8 حمد سليم|سليم | ء رض|لشيم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4o435 درس|ئل ولي تـــ|و| رين|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|87o حمد تـــوفيق منجود|عىلي  هره|لق|عه |زر

48|822 لرحمن|متـــ نبــــيل فتـــىح عبــــد |س| سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

4o2396 لم|حمد س|لم |ن س|سلىم رمض عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

765276 ي|حمد عىل |
حمد يوسف عفيفى ره بــــور سعيد|تـــج

64538 دي|له|شم عبــــد|لد ه|ندى خ لفيوم|تـــربــــيتـــ 

6|8|97 رحمه فهىم فهىم رزق ط|بــــ دمي|د|

4o362| مل رجبــــ|حمد ك|حمد محمد | |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

646334 ل|لجم|سومه منصور مسعد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

685|68 ين  |لعزيز |لمعىط عبــــد |لسيد محمود عبــــد |رسر
م|لش

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5||442 وى|لنكل|عيل |سم|عىل محمد عىل   ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|77o45 حمد محمد|محمد محمود  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

35o5o5 ى حم|مصطفى   حسي 
د|حمد مصطفى ي صن. تـــ.ك

|ع بــــنه|فنى

25762| ى|حمد حمزه |حمزه  مي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4823o2 لسيد|زى |قوتـــ محمود حج|عىلي ي سكندريه|ل|ره |تـــج

5o7465 ئيل|سكندر سعدين ميخ|جح |ميه ن|س ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|2523 حمد سعيد محمد|م |سل| ى شمس|د| بــــ عي 

62987 ن محمود|رس سيد سليم|ف حقوق بــــنى سويف

||9672 ين بــــيوم محمد بــــيوم شي  هره|لق|بــــ |د|

462323 ن|بــــوعطو|لسيد |لسيد جمعه |جمعه  لشيخ|بــــ كفر |د|

263|22 حمد شلبــــى|فع سيد |لش|ده فتـــىح |غ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

355526 م|لسل|رؤيه محسن محمد عبــــد ى شمس طبــــ عي 

9o7|87 حمد مصطفى حسن |حسن  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4553o6 طره|للطيف خميس بــــخ|رس عبــــد|ف ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 
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5684o مل|ر يوسف فوزي ك|مق لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

447793 لوكيل|م لبــــيبــــ |لسل|م عبــــد |سوسن عص تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

37|226 بــــونعمتـــ|در |لق|ل عبــــد|زم جم|ح ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

427766 ق|لسيد  |حمد محمد عىل | وى|لشر |بــــ طنط|د|

62638| ى ط|ل| ى حسن حسي  حون|ء حسي  زيق|لزق|علوم 

229342 لسيد محمد|رحمه محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

767o93 د|طف صبــــىح حسن عو|لرحمن ع|عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

83o366 ي
حمد يوسف|ن |هند تـــعى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

878823 ن عىل  |ل عثــــم|محمد جم معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

464478 |جد فرج محمد محمود |لدين محمد م|عىل 
ر|لعط

تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

37737 ن نرص|حمد ري|محمد  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

443|9o |لشو|هلل محمود |ره عبــــد|س
ى
دق ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

|5976 ى|فتـــ م|دى ر|ف هر بــــشر هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

698522 در|لق|محمود محمد فرج عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

4424o| للطيف محمد مرىس|حمد محمد عبــــد | لشيخ|تـــمريض كفر 

42|9o5 لسيد عمر|تـــ |لشح|لسيد |در |ن ن|سو|بــــ |د|

7o6o|6 حمد|لعزيز محمد |له وفيق عبــــد |ه لمنصوره|ره |تـــج

6752|3 بــــينى |لسعيد |مه |س|ندى  بــــ|لشر ض|لشر لمنصوره|ره |تـــج

82|oo2 بــــر|حمد مجدي بــــعزق ج| ي|بــــ |د|
|لمنى

7o|229 |حمد محمد |م |م|صم |محمود محمد ع
وى|لبــــدر

زيق|لزق|حقوق 

496|36 لبــــروه|حمد محمد محمود |مريم  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

88o23| ن  |حمد حمد|ح |لفتـــ|حمد محمد عبــــد| سيوط|ره |تـــج

54|573 زى|لعك|لعزيز محمد |محمد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

7636|8 د|طمه محمد عىل محمد رش|ف بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8789|4 هيم  |بــــر|هيم |بــــر|لدين |ء |محمود عل ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

693|o4 |محمد عىل رخ| طمه رض|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

64|345 حمد طه|محمد فوزى  زيق|لزق|ره |تـــج

6o9439 لنرص|بــــو |لسيد |هيم |بــــر|لسيد | |رن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2524|4 لحميد رخيه|ء بــــيوم عبــــد|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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78o644 لحسينى مصطفى سعد|مريم مصطفى يوسف  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

223272 حمد|زق جمعه |لر|حمد عبــــد| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|5673o حمد محمد|د محمد |زي لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

95|5o سم|لمنعم ق|لرحمن زينهم عبــــد|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

83|232 ي محمود زيد
ن محمود|مصطفى ن|سو|حقوق 

752924 ل محمد عىل عىل محمود|جم تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4795o8 لمغيثــــ|محمد محمود حسن محمد عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

877o|4 بــــوزيد  |بــــوزيد محمود |ء |ول سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|8666 تـــه  |تـــ شح|طف شح|جد ع|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|289o حمد حسن بــــسيوئى|مريم  |بــــ طنط|د|

699793 مل|لز|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ن حمدى محمد |رو تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

923999 لمبــــدى |در عىل عبــــد|ريج ن| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

347672 هلل|لسيد عبــــد|جد |ن م|مرو ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

362524 ى ق وهيبــــ|سح|يمن | |يوستـــي  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

2|9285 ى منصور فرج |بــــو|لد |محمد خ لقط|لعني  ى شمس|د| بــــ عي 

423|o4 وى|لحن|لسيد عبــــيد |حلىم | م رض|سل| سكندريه|ل|عه |زر

763|42 ن سليم|محمد قمص| بــــسمله زكري لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

4||463  ح|حمد س|
ى
مد|م شوق |ره طنط|تـــج

2588o4 مد جمعه|ن ح|كريم شعبــــ تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

23o75o لرسول|هلل عبــــد|طف عبــــد|لرحمن ع|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8|7|62 هيم محمد|بــــر|رص |لن|ل عبــــد|جم ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

6|||48 د|للبــــ|لرسول |بــــر عبــــد |حمد ص| |طبــــ طنط

255996 ن|لفتـــح زيد|بــــو|ل |محمد كم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

|78|87 لعزيز|ئل سمي  عبــــد |يوسف و هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

67895| يمنى حلىم فهىم محمد مصطفى لمنصوره|بــــ |د|

67327 ل محمود|صم محمد جل|سمر ع لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

92o656 حمد محمد مصطفى محمد | دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 
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693||4 لبــــسطويس|حسن محمد محمد حسن  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

499589 ف سعد حميدتـــ  عبــــد |ن |يم| |لل|رسر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

349772 لسيد عىلي|سيد عىلي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|6928 ندى سمي  سعد محمود ط|بــــ دمي|د|

|29876 لغنى|لعليم عبــــد |ندى مصطفى عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

338437 وي قطبــــ|لفرم|مر محمد |ئشتـــ ع|ع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

643988 لرحمن|حمد عبــــد|لرحمن |ن عبــــد|يم| زيق|لزق|ره |تـــج

339|89 تـــ|لشح|لد محمد |يتـــ خ| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|27428 ئى|لشلق|سعد مصطفى |رق |فرح ط هره|لق|حقوق 

6883o2 ى  ئى|ليم|عبــــي  محمد حسي  لمنصوره|حقوق 

429248 خريىط|ل|وى |بــــر هند|تـــفى مصطفى ج |عه طنط|زر

8|64| د محمد محمد حسن عقربــــ|زي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

432|88 ويش|بــــ محمد ش|لوه|منيه عبــــد | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9o5o55 سط |لبــــ|لموجود عبــــد|لد عبــــد|ره خ|س ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

6|o79| ن|م محمد نرص عمر|ح هش|صبــــ لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

442935  |لرحمن |لد عبــــد|ديه خ|ن
ى
بــــوزيد|لدسوق لشيخ|بــــ كفر |د|

478654 در|لق|هيم حسن محمد عىل عبــــد |بــــر| سكندريه|ل|هندستـــ 

||8265 هيم جبــــره|بــــر|مه |س|يوسف  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

287745 لسيد خطيبــــ|م |ره س|س ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

852o5| شم|حمد ه|ء رفعتـــ |رس| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

34o94 خلود مجدى مصطفى بــــيوم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

229466 ين مصطفى عبــــد ن|ل عثــــم|لع|شي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3|9224 حبــــيبــــتـــ محمود حسن محمود هره|لق|بــــ |د|

84o582 ذلي|لش|ح |لفتـــ|عمر محمود عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

89o959 لح |ريه حسونه زىك ص|م سيوط|بــــ |د|

33845 لغفور|يزيد عبــــد | بــــ|لغفور تـــوفيق |حبــــيبــــه عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

524645 ن عىلي|سل مصطفى سليم سليم|بــــ سكندريه|ل|هندستـــ 

477|33 لسيد|حمد |ن محمد |د شعبــــ|ج لشيخ|بــــ كفر |د|

3449|o لحميد محمد خليل|هيم عبــــد|بــــر|يمنى مجدى  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4o|377 لرحمن موىس|س عبــــد |مي محمد عبــــ سكندريه|ل|بــــ |د|
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3|3626 وق  حمد|لدين |ح |يمن صل|رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|9662 م عزتـــ محمد|لرحمن عص|عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

8|8572 هيم حسن|بــــر|ليىلي محمد  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

437749 ضىل|لف|حمد |لسعيد |ء أحمد |أسم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

76o|69 لسيد مرىس|ئل محمد |ن و|نوره لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

862455 ي حلىمي |حلىمي روم
نيوس|رم|ئى ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 

ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

432466 يف |لىمي د|نم حم|حمد غ|ء رسر |علوم طنط

3|54o3 بــــسنتـــ محمد عمرو محمود هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o2955 ن|وليد محمد جبــــر زيد لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|7|329 لم|رص س|لن|محمد سيد عبــــد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

753o56 لم|ر س|ر محمد نص|عم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4o7793 ل|حمد بــــل|عمرو محمد ديبــــ  سكندريه|ل|حقوق 

432|3o لسيد|حمد يوسف |رق |هلل ط|هبــــتـــ  |طبــــ طنط

68|863 وى|لجليل قن|لمنعم عبــــد |ء محسن عبــــد |ل| لمنصوره|بــــ |د|

545242 لصغي |حمد محمد |م |حمد عص| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

443534 هر محمود بــــسيوئى|حمد م| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

5o558| لسيد حسن|ن محمد |مصطفى رمض ط|بــــ دمي|د|

289872 لعزيز مصطفى|محمد محمود عبــــد  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

3332|o لسيد|لعليم محمود |ء عبــــد|رس| لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

65369 هلل|بــــ |سمر عطيتـــ زهري ج لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

26575 ى عبــــد |م |يوسف عص ي|مي 
لغنى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

34|5oo لحميد|دل عبــــد|رس ع|حمد ي| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

436||7 يف | م|هلل سل|هيم عبــــد  |بــــر|حمد رسر |حقوق طنط

368659 هيم|بــــر|ن محمد |محمد شعبــــ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

24|863 حمد|لصمد |مريم طه عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3344o ل|لعس|لحميد محمد |م عبــــد |ره عص|س هره|لق|ره |تـــج

777793 رس محمود فرج|سعيد ي زيق|لزق|هندستـــ 

7oo527 لغريبــــ عىل|مروه محسن  ى شمس طبــــ عي 

75627| هيم|بــــر|لسيد |يدى محروس |ه ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى
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77868| لعظيم محمد|حمد حسنى عبــــد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

82|58 ى عبــــد|ي زق|لر|لعزيز محمد عبــــد|سمي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

75|492 ويتـــ|لسيد عبــــده كر|حمد |ندى  هندستـــ بــــور سعيد

7|78o9 لمرىس|حمد محمد |ندى محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|4|48 ن سعيد محمد شلبــــى|يم| |بــــ طنط|د|

|42o67 مر|محمود سعيد محمود ع ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

59o|8 ى حسن|رس| ء محمود حسي  علوم بــــنى سويف

89638o ه |لل|مريم يشى محمد عبــــد ج|ره سوه|تـــج

845|99 ي عدلي قديس ص|دول لح|ج  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

2|4286 لمحسن|عىل محمد محمد شفيق محمد عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8o|o|8 ي س| |مح نسيم حن|نىح  سيوط|حقوق 

452225 شموئى|ل|رق محمد حسن  |محمد ط لشيخ|هندستـــ كفر 

8|o447 ي خ
لد جمعه محمد|مصطفى ي|علوم 

|لمنى

287o65 ف|بــــر|ره |س هيم سعيد رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|6958| ز|لمع|لد نبــــوى محمد |ء خ|عل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7753o9 لعظيم|م محمد عبــــد|لد س|خ زيق|لزق|بــــ |د|

4|6225 حمد حبــــلص|محمد | م رض|هي لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

26976| ود|لسيد سعد د|حمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|567o5 ق هيم|بــــر|لمنصف |وى عبــــد |محمد رسر ن|هندستـــ حلو

6329|o حمد|لرؤف |يمن عبــــد|ء |سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

45|639 لخول|محمد عىل محمود  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

828275 لرحمن|حمد فخري عبــــد|لرحمن |عبــــد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

775o79 ى ص|مريه لح|ن يىح محمود حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

784876 ي
ف | |دئى هيم|بــــر|عيل |سم|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|4|58 س  |م عبــــ|م|د |جر عم|ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4859 حمد عبــــده|زن عمرو |م هره|لق|هندستـــ 

4|2889 متـــ|لحميد سل|د عبــــد |م فؤ|مر |تـــربــــيتـــ طنط

8o6273 ي|هيم عبــــد|بــــر|عد |ء مس|رس|
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

34o5oo ف سويلم رمض|هلل |منتـــ  ن|رسر |طبــــ بــــيطرى بــــنه

Wednesday, September 5, 2018 Page 4685 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

236o47 لرحمن|لحميد عبــــد|محمد عبــــد| دين هره|لق|حقوق 

4o2|54 ى عبــــد |س|هلل |منه  در|لق|مه محمود حسني  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

2229o3 غبــــ|لر|عمرو ثــــروتـــ عىل محمد  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

789o85 هيم|بــــر|حمد مصطفى |مصطفى  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

9o8o54 ى  |ر نور |يه قرق| لدين حسي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

8|8957 ن دل سمي  نجيبــــ|ع| مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

778525 ى |بــــو يىح |عمرو فوزى  يوبــــ|لسيد |مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44o554 هيم محمد محمد|بــــر|نجوي  |حقوق طنط

245975 بــــوسكينه|لسيد |طف |مؤمن ع ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

759288 ه | ف عبــــ|مي  س مصطفى محمد|رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

762|2o ي |مي  محمد |
ي|لسيد رفعتـــ حسنى

ط|لىحى ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

865766 ى|ن جم|حن ل محمد حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

54|266 هلل خرصى|هلل مصطفى عبــــد|مصطفى عبــــد ط|بــــ دمي|د|

75867| د عمرو حسن محمد|زي وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

48|o2 ضى|رص محمود فكرى ر|ن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|o34o |لسق|محمد مىح محمد حسن  |ره طنط|تـــج

45256 ى مرد|دل مرد|ع ش|ش حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

632o6| ى خ لمنعم عيس|ر عبــــد |لد مختـــ|نورسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o3|86 لدرينى|ره محمد فرج |س لمنصوره|صيدله 

44536o لسيد|لسيد محمد |رص |كريم ن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

24|774 ي
لسيد|هيم |بــــر|روق |ف| دئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

49o599 ه  ى شد|لحليم ر|هيم عبــــد |بــــر|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|9683 بــــينى |لسيد |ء |يوسف عل ئى|لمسلم|لشر ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

83||44 ي|حمد حسن |ن |نوره
لتـــفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

694642 حمد عىل|لسيد |رص |يده ن|ع زيق|لزق|طبــــ 

675545 بــــ|حمد محمد شه|لد |خ| لي|د لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

33663o نغم عىل محمد محمود ج|بــــ سوه|د|

2o584 ر يوسف|لغف|مه عبــــد |س|لرحمن |عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

5|3763 حمد محمد|هيم سيد |بــــر| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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437967 ي|لد محمد عوض |طمتـــ خ|ف ى لعجي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

53o3o4 م أحمد محمد أحمد|إبــــتـــس لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

5|6249 لحميد خرصى|ج  حسن عبــــد|ن| عل طبــــ بــــيطرى دمنهور

634955 لرحيم|حمد عبــــد|حمد |محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

438545 هلل|لغنى سعد محمد عبــــد |حمد عبــــد | لشيخ|ره كفر |تـــج

|66o34 لعزيز|م عبــــد |م|يمن عمرو | لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

695|65 موئى|لدد|يمن فتـــىح |ريم  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

448694 ن|لنبــــى رضو|لمنعم محمد عبــــد |حمد عبــــد | |هندستـــ طنط

339|o5 ء محمد محمد منصور|سم| |بــــ بــــنه|د|

8oo96 عيل|سم|ل |حمد مصطفى كم|هلل |منه   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

448448 لشيىم|هيم |بــــر|لحليم |دل محمد عبــــد |ع |حقوق طنط

26667 حمدى محمد ربــــيع محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|72744 لم محمد|لحليم س|دل عبــــد |بــــ ع|رح هره|لق|حقوق 

3|6675 ء محمد صبــــىح منىح |رس| ن|بــــ حلو|د|

868o86 بــــتـــ محمد|ن ثــــ|ندي رمض ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

84o837 لدين|لسيد عز |لدين |ء |ء بــــه|سم| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

763484 دو|سلىم محمد محمد محمود ج تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

|772|9 رص عيس فرغىل|لن|سهيله عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

435659 محمد كرم عىلي قنديل سكندريه|ل|ره |تـــج

8|2855 نور سيد محمد|جر |ه ي|بــــ |د|
|لمنى

6|4652 حمد قربــــه|محمد سمي  محمد  |ره طنط|تـــج

78485 حمد حنفى|لدين |د |ء عم|لزهر|طمه |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7785|2 ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|يمن عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

2364|9 مد حسن|لد ح|سلىم خ ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

||88o7 حمد عىل مصطفى|يدى |ه هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

525o56 لسيد عىل|ح أحمد |حبــــيبــــه صل سكندريه|ل|هندستـــ 

2|9872 حمد|لمنعم |ء مجدى عبــــد|سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

88|466 بــــتـــ |رس محمد ثــــ|يه ي| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

482495 ى|ن سعيد محمد |حن حمد حسي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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34|854 يد|حمد ز|لسيد |ء محمد |رس| ى شمس  تـــمريض عي 

924|84 هلل  |لحميد عبــــد|مصطفى تـــوفيق عبــــد ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

64322| لسيد|لمنعم عىلي |ء عبــــد |شيم لمنصوره|بــــ |د|

848|oo دق يوسف|لص|ن محمد |يم| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

685777 هيم|بــــر|لسيد عوض |لطيفه محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

229564 لجمل|مد محمد |ء مجدى ح|سم| ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

4o76o3 ل|لع|لرحمن عبــــد |بــــيسه ممدوح عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

5274o9 ى محمد|ء م|ل| هر حسني  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7749|o ن حسن عىل منس|ء حسن سليم|شف زيق|لزق|علوم 

243972 لنبــــى|ل محمد محمود |حمد هل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

46o77 ئيل|هر فرج ميخ|مريم م ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

6944o3 ى  ى|حمد عىل عىل |نرمي  بــــو حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

328625 غبــــ حموده|م سمي  ر|هش ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

92o536 زق  |لر|لمجد عبــــد|بــــو|م |بــــهيه تـــم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

836448 ن|ر عىلي عىلي|م نج|ريه دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

694o54 لسيد جمعه|لدين محمود |ء|مه عل|س| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

83538 زق|لر|حمد محمد سعيد عبــــد | ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

76|452 حمد|ن جمعه |لد فرح|خ |حقوق بــــنه

4|o2o4 لخطيبــــ|حمد محمد بــــسيوئى | |ره طنط|تـــج

4o6956 آيه مصطفى محمود محمد محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76825 رسر|بــــ وجدى عطوه مبــــ|يه|مه |س| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

5|4579 د رجبــــ مرع|ء طلعتـــ فؤ|رس| بــــ دمنهور|د|

|39445 لعزبــــ|لعزبــــ |عيل |سم|يه | ن|علوم حلو

3|2323 شد|حمد ر|رس |حمد ي| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

474o9 حمد|لسيد سيد |لسعيد |سيد  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

44o66| |زي |لسيد عىل محمد غ|ر |لغف|حمد عبــــد|
لزغبــــى

|حقوق طنط

59636 ء محمود محمد محمد|ول تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

254776 لمهدى مرع|دل عىلي عبــــد|كريم ع ي|عه |زر
|لمنى

6o84oo لقروه|لىح |لرؤف عبــــد |ء عبــــد |شيم |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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436532 ق|ىط |لع|ىط سعد عبــــد|لع|رؤف عبــــد وى|لشر |حقوق طنط

246|62 ل|لع|لمنعم عبــــد|ء كرم عبــــد|بــــه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

69o43o لغنى  عىل|حمد عىل عبــــد |ء |رس| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4887|5 تـــتـــ حسن|لد مخلوف شح|يوسف خ ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

4395o6 بــــوشعيشع|ح |لفتـــ|رحمه سعد عبــــد |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

7o7939 يف محمود  ى|رسر لسيد حسي  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4|9845 زى|محمد صبــــىح معبــــد حج لشيخ|بــــ كفر |د|

|4o336 د سعد يوسف|رى عم|م ى شمس|تـــج ره عي 

4757|2 لحميد محمد|لسيد عبــــد |بــــ |يه|دهم | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2o9o6 لرؤوف|لمنعم عبــــد |در عبــــد |هبــــه ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9279| ل|مل جل|حمد محمد ك| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

862943 حمد صبــــري عمر|ن |شكر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6455|4 ي|ر
لبــــوسىط|د محمود |عم| ئى |نوعيتـــ فنيه طنط

4269o9 بــــ حسن محمد|لوه|هلل نزيه عبــــد |هبــــتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

75625| لحميد|حمد عبــــد |لحميد |رضوى عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o47|6 لنعيم|حمد عبــــد|بــــر |م ج|رحمتـــ هش سكندريه|ل|علوم 

7563|6 لعزيز|بــــر عبــــد |حمد ص|تـــفى  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3293o9 نور محمد فهىمي محمد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

858262 حمد فهيم سطوجي|رق |ط ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

63|6|o مه|رضوى محمود عطوه سل قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

263799 بــــ|لغريبــــ خط|هلل موىس |د|ج| ند |بــــ طنط|د|

82396 نور سيد|ل |لع|لرحمن عبــــد |عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

848822 د|هلل محمد ج|عىلي عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

4o7|35 يف عىل مصطفى |رس| ر|لنج|ء رسر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

63663 حمد مرىس|طف |حمد ع| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

245984 لصعيدى|لحميد |محمود عىل عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2|6955 حمد|هيم |بــــر|دى |له|هلل مصطفى عبــــد|منه  ى شمس|تـــج ره عي 

43o59| ر|لىطي|لقطبــــ |عيل |سم|ء |شيم |ره طنط|تـــج

5366|8 مش|لد سعد قط|سعد خ |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

449939 لي|لغز|ن محمد طه |نوره ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 
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625294 |بــــدين بــــيوم عبــــد |لع|لحميد زين |عمر عبــــد 
لعزيز

لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|42|2| ف ص|دى |ف بــــر بــــخيتـــ|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|o4| هلل محمد|تـــسنيم محمد عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

45o9|5 ى شبــــل  جى|لسبــــ|هيم |بــــر|شبــــل حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4|5845 لسيد مبــــروك|لسيد |يمن |سوسن  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|54765 ى|ء محمد ه|لرغد| ئى سعد محمود عشر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

758475 مد حسن|حمد حسن ح| عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

82o723 عيل محمد فهىمي|سم|لدين |مهند عز  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

624655 لحرصى|هيم عمر |بــــر|حمد | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

867774 لودود|جح بــــكري عبــــد|محمد ن |ج طبــــيع قن|عل

346595 حمد عزبــــ|د سعيد عبــــده |بــــسنتـــ عم |حقوق طنط

36o744 هيم خليل|بــــر|ن سعيد منصور |حن |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

858|44 ي|لص|زي |عمرو حج
وي تـــوئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

884867 هيم |بــــر|فظ |لح|مصطفى محمد عبــــد سيوط|حقوق 

8o|372 ي جم|تـــقوي ن ح|لفتـــ|ل عبــــد|ج  ي|بــــ |د|
|لمنى

6||9oo فظ|هلل ح|لد عبــــد|خ| دين هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|2454| لعزبــــ|هيم محمد |بــــر|محمد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

439728 لعزيز بــــسيوئى|ح عبــــد |لفتـــ|ل محمد عبــــد |نه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8762o6 لمول |حمد عبــــد|حمد محمد |د |ي| سيوط|حقوق 

8|3|69 هيم|بــــر|ر رفعتـــ |عمر رصى ي|صيدلتـــ 
|لمنى

7o9749 ر|لغف|ن محمد عبــــد |محمد عمر ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

9o3549 لعزيز |سط محمد عبــــد|لبــــ|ء عبــــد|ول ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

524898 هر|هيم ز|بــــر|حمد |ر |عم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|22|2| ن|حسن رشو| ملك زكري م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

6o2472 هلل سعيد يوسف|ن عبــــد |نوره لمنصوره|بــــ |د|

7759|2 ره فريد سعيد محمد|س زيق|لزق|نوعيتـــ 

6o46|7 لسيد|د محمد |محمد فؤ| ر|ي |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

633|84 حمد عىل|لسيد |ل |ء جم|دع زيق|لزق|حقوق 
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43537o ن غنيم|لنبــــى عثــــم|ن عبــــد|ليىل شعبــــ لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

|33662 حمد|لدين عىلي |ح |ل صل|ء جل|رس| ى شمس|زر عه عي 

676982 زل|بــــو ن|يمن عىل عىل |محمد  لمنصوره|بــــ |د|

256|4o لرحيم|لعليم عبــــد|لد عبــــد|حمد خ|لد |خ ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

255862  محمد حسبــــ |مصطفى 
ى
هلل|لدسوق تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|6685| ف محمد رش| |دين د|رسر ن|بــــ حلو|د|

9|25o7 لرحيم |للطيف عبــــد|ل عبــــد|يوسف كم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6|8623 م|محمد بــــيىل عل| ند حقوق بــــورسعيد

52877| لحفيظ عطيه شعيبــــ|لمنعم فتـــىح عبــــد |د عبــــد |زي |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

694344 ئى محمد مصطفى محمد رزيق|م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

892o|7 هيم |بــــر|شد |وى ر|م ر|حس سيوط|ره |تـــج

64o394 هيم محمد|بــــر|لسيد |خلود محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

82986o هد|جميل فكري مج| ري|م |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8o8486 عيل محمد|سم|لسيد |لد |خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

753363 ى يوسف عبــــد  للطيف|محمد حسي  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

543893 هلل|ح عبــــد|حمد محمد مصبــــ|لرحمن |عبــــد بــــ دمنهور|د|

832825 ين ن|مجدي نجيبــــ دكر| في  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

228|| هيم|بــــر|محمد بــــخيتـــ عىل  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

68834| لحميد|لم عىل عبــــد |ء س|عل لمنصوره|حقوق 

5|887 ه ممدوح عبــــد | دى محمد|له|مي  ره بــــنى سويف|تـــج

335|76 هيم عيد محمد|بــــر|هبــــتـــ  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

3|6599 هيم|بــــر|مه |هيم سل|بــــر|لتـــ |ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9|9838 حمد عبــــده مرىس |رس |ف ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

768556 لخول|نس |رص |محمد ن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

344|57 ى  بــــ|لبــــر محمود كس|حمد عبــــد|نرمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|336o3 هيم|بــــر|لدين |رس عىلي |يه ي| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8558o5 ى|نوبــــ يوثــــ|بــــ| |م بــــولس هرمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

27244| ى محمود ج بــــر يوسف|حسي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

4o7|o2 رحمه محمد حسن محمد سعيد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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|52896 |لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|ن جمعه |يم|
ى
ق كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|4976 بــــثــــينتـــ سمي  بــــيوم بــــخيتـــ هره|لق|حقوق 

635243 حمد محمد|ء عبــــده |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

3|29o9 ى |لعظيم |محمد عبــــد حمد|مي  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

6273o حمد حسن|يمن | |دين حقوق بــــنى سويف

842o86 لسيد|نسمه ربــــيع فهىمي  |نوعيتـــ قن

4|o55o هيم محمد|بــــر|حمد سعد |د |زي |حقوق طنط

59933 ن محمد|در حس|لق|حمد عبــــد | ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

25|993 ى  حمد يوسف|محمود خي  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

5o2|5 لقوى|بــــر عبــــد |ء ج|رق عل|ط ن|هندستـــ حلو

6454|4 ل|بــــودل|لسعيد |محمد محمود  |عه طنط|زر

426|oo دريس|لعزيز |لمجيد عبــــد |نور محمد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

33653| ى عبــــد|ي مل محمد|لمعىط ك|سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6779|2  زىك |رس |ي
ى
لعجىم|لدسوق لمنصوره|حقوق 

752o5| حمد طلبــــتـــ|هيم شكرى |بــــر|يمنى  زيق|لزق|هندستـــ 

924385 ل عىل محفوظ |مصطفى جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2555|4 ف صل|ء |سم| وى|لبــــرم|ح عىل |رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

85ooo8 ف يوسف عبــــده حمود| رسر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

26979o ن|محمود محمد نجيبــــ يونس رمض هره|لق|هندستـــ 

|576|9 مل عبــــيد فرج|هلل ك|يه معتـــز بــــ| ى شمس علوم عي 

59333 لرحمن سعيد مرىسي|طمه عبــــد |ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8o9274 لرؤف|لرحمن جمعه عزمي عبــــد|عبــــد ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

7o|565 نم|هد غ|لسعيد مج|بــــ جوده |رح زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|724o6 هيم مهدى|بــــر|ئى |هدير ه ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

78372 لحكيم محمد|روق عبــــد |مروه ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7o4o55 لفى|ل|لسيد |محمد محمود قنديل  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

428847 ألحول|عد |عد مس|ح مس|لفتـــ|أجسم عبــــد  |علوم طنط

|24||6 جر غريبــــ محمد رجبــــ|ه هره|لق|بــــ |د|

9o4664 مه  |محمد سليم سلىم سل ج|حقوق سوه
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368o| ن|لمجيد سليم|رص عبــــد |ء ن|نجل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

266862 لعزيز محمود صبــــيحه|لعزيز عبــــد|هبــــه عبــــد |بــــ بــــنه|د|

772656 |لبــــن|ن خليل |لنبــــى خليل سليم|هبــــه عبــــد  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

837535 بــــي|وع عر|مد مط|زينبــــ ح دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

892998 ي
ء نبــــيل طلعتـــ |محمد ضى سيوط|حقوق 

766484 ى حليدس|حمد عىل سليم| ن حسي  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

|65453 حمد مرىسي|رص |لن|بــــ عبــــد |رح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

327|67 ين ي رس رشدى نظي |شي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|62473 هلل عىلي|رق خلف |مه ط|س| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

53745| يف عبــــد هيم كحيل|لمنعم إبــــر|رسر تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

762964 ف عبــــده محمود |يه | لمليىح |رسر ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4364o7 لغنى خرصى|حمد عبــــد |يمن |حمد | لشيخ|طبــــ كفر 

79|oo2 حمد|مل |لدين ك|ل |م جل|سل|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

2644| ح|لفتـــ|جد محمد عبــــد |لرحمن م|عبــــد  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

44472| در|لق|حمد عبــــد |زن محمد |م سكندريه|ل|هندستـــ 

7|o566 حمد|وى |لطنط|شد |ر ر|سوسن مختـــ لمنصوره|علوم 

6o35o7 ي
ي محمد شيسر

محمد شيسر |ره طنط|تـــج

76657o يش|محمد عىل عيد عىل ع لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

447|4o هلل|ل عبــــد |لع|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|76o52 ى جم ى محمد|حسي  ل حسي  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

223528 لم عبــــده|مصطفى تـــوفيق س| دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

295|6 هلل|حمد مصطفى محمد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

426287 ء محمد محمود متـــول|ندى عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7o4o92 ء محمد لطفى محمد حسون|لزهر|طمه |ف زيق|لزق|بــــ |د|

33ooo| لح|لمعبــــود محمدى ص|حمد عبــــد|ن |رو |كليتـــ هندستـــ بــــنه

86o89o ن عليش|ء عيس رمض|لزهر|طمه |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|6576 در عىل|لق|هيم عبــــد |بــــر|ئى |وليد ه لمنصوره|حقوق 

24238 ى ع|ي دل فتـــىح محمود|سمي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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48|o29 ى محمود|د حس|ندى محروص حد ني  سكندريه|ل|بــــ |د|

|33522 لسعود|بــــو|حمد طلعتـــ سعد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

66475 د|جر محمد رجبــــ ج|ه لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

695|34 هلل|ورى محمد عبــــد |لمغ|هلل سمي  |عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

2464|| لرحمن عيد|زق عبــــد |لر|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

432953 ئى|لخلو|حمد |ل |ء جم|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6|8924 تـــ|ر فرح|لسيد مختـــ|لد |خ ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

9o556 لوكيل|م حسن محمد عىل |هش ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

688|45 لسيد |حمد حسن محمد |حسن محمود  لمنصوره|هندستـــ 

877747 ج  |دى فر|له|ل عبــــد|سلىم جم سيوط|علوم 

2|2|62 لحميد|لسيد عبــــد|م |كريم هش مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

534||| هيم|بــــر|ن |بــــر سليم|جوزيف وجدى ص عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2742o لسيد حسن|روق |بــــ ف|ربــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|44o58 ى|لنبــــى |زينبــــ هيثــــم عبــــد  مي  ن|بــــ حلو|د|

42|o94 ن سعد مسلم|ن زيد|لمه سليم|س لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

5ooo63 دى مسعود|له|م محمد عبــــد|سل| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

842263 ي |
ن|حمد رضو|حمد حنفى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|o338 وى|لسنهر|محمد فوزى محمد  |ره طنط|تـــج

475653 رى محمد|هنوه مجدى محمود قبــــ ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

2|2526 ن|م محمد محفوظ بــــدر|م محمد هش|حس ى شمس حقوق عي 

4487|9 صل|ن عىلي و|نور شعبــــ|عىلي  |هندستـــ طنط

6|3453 ي|لسيد |لسيد |هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد
تـــى|لعى |ره طنط|تـــج

8583|8 مر حسن|يه عيد ع| ي|عه |زر
|لمنى

35o424 ف | بــــ|لوه|مون عبــــد|لدين م|حمد رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

92427 هيم محمد|بــــر|لق |لخ|محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

465|44 هيم عقدتـــ|بــــر|هيم محمود |بــــر| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

344855 محمد عىل| ر طلعتـــ زكري|من ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

323898 حمد غريبــــ|لدين |نعمه عز هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43|48 ف سعد عبــــد |كريم  لمقصود|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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25397| لسيد طه|لسيد محمد | ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

2564|9 مصطفى محمد مصطفى رميح ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

489|75 ى |ي ف محمد مصطفى |سمي  تـــ|لشح|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o5846 لكريم|لمنعم عبــــد|ء محمد عبــــد|رس| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

8|5772 ي ن| ي حلىمي زىكي|نىح  ج  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

649446 محمد جمعه محمد سويلم ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

64|332 حمد|طف محمد محمد |حمد ع| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|33o5 ن|هيم محمود رضو|بــــر|هيم محمود |بــــر| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3||748 ى |ي هيم صبــــىح فرج|بــــر|سمي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

9|785o دل محمود محمد |حمد ع| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

8|7239 لي|ود غ|سحق د|دي |ف ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

765865 ه | لسيد محمد عبــــده|مي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

437579 زى|حمد حج|ىط محمود |لع|محمود عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

|25589 رق محمد حنفى محمود|محمد ط هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

827o6 بــــوبــــكر|حمد |هبــــه محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

782|89 حمد|حمد عىل |سلوى  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

888||| وس |دى مجدى موريس تـــ|ف ورصى سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

863636 دق|تـــه ص|وجدي قمىحي شح ن|هندستـــ أسو

529634 لجرف|لرحمن محمود |رص عبــــد |حمد ن| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

574|2 مروه مرصى سليم سعد حقوق بــــنى سويف

429497 لدين|حمد بــــيوم كريم |لد |حمد خ| ي صىح طنط
|معهد فنى

|236|2 منه حسن محمد محمد عىل خلف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

82|972 ي عبــــد|حمد ن|سهيله  لنعيم|ج  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|268|2 لحق|د |حمد محمد ج|مر |عمر س لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

358353 ي
حمد|بــــر |دل ص|ع| دئى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

78625| ن|لم حمد سليم|ح س|محمود صل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o58|9 م محمد خرصى عىل|حمد عص| لمنصوره|حقوق 

236897 رين نبــــيل متـــى عوض| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

254442 ن|م سعد حسن محمد زهر|ريه تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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6|o|oo محمد رفعتـــ محمود شلبــــي لمنصوره|علوم 

264239 لعزيز يونس|هبــــه يحن  عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

92||o لعنوىس|حمد |جر محمد |ه |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

257585 هيم|بــــر|ن رجبــــ |رجبــــ شعبــــ ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

48858 ضىح حمدى جعفر محمد هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

875233 ن  |لحليم عثــــم|رثــــ عبــــد|لو|سمر عبــــد سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

335o55 عيل محمد|سم|سهيلتـــ سمي   |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

645|93 |هد شط|لعزيز مج|هد عبــــد |يه مج| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

69oo94 ى  ى محمود|لسيد |نرمي  مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3628o6 ىط محمد|لع|د زينهم عبــــد|عمر عم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|2|6o ي 
ج|هيم در|بــــر|محمد مصطفى عه مشتـــهر|زر

876839 هلل  |طلعتـــ فهيم سعد | ن|يو سيوط|طبــــ 

876382 بــــر هديه  |لج|مصطفى نبــــيل عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

43|o|4 ر عربــــ|لغف|ن طلعتـــ عبــــد |حن تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

883655 ن محمد |يه مصطفى ري| سيوط|بــــ |د|

2|5|8| ى عبــــد|منه  ل|لع|لفضيل عبــــد|هلل حسي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

526757 حمد|حمد نصي  |حسن نصي   سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

3|3394 ئى محمد زىك بــــدر|ء ه|هن ى شمس| لسن عي 

499385 ي|هيم |بــــر|حمد |ن محمود |حن
ل|لىحى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

|747o2 حمد مرزوق|هيم مصطفى |بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

32o72| م|م عز|محمود عمرو عزم محمد س وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

444786 هلل|يوسف حمدى محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

757764 لسيد|حسينى عبــــد ربــــه بــــدوى | ر|ي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

79246 لسيد عىل عطيه|رس |لسيد ي| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|324o در نجم|لق|روق محمد عبــــد|ف |ره طنط|تـــج

245424 للطيف|حمد محمد عبــــد |ل |قمر جم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7|5588 وى|لفرم|سم |لسيد محمد ق|يوسف  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

693o59 لسميع محمد مصطفى|ندى وفيق عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|
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4263oo لقوى|لحميد عبــــد|ء سيد عبــــد|لشيم| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

52|274 ه خميس ع| بــــدين محمد حسن|مي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7o5|79 بــــ|فظ محمد خط|لحميد ح|كريم عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

47727 شور محمد محمود|نسمتـــ ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|5869 حمد عيس|عمرو نبــــيل  لمنصوره|صيدله 

877|88 لنبــــى بــــهلول  |ر عبــــد|ر مختـــ|بــــر| سيوط|حقوق 

89|887 زق خليفه |لر|يه طلعتـــ عبــــد| سيوط|تـــربــــيتـــ 

2|62o سط محمد سيد|لبــــ|تـــ عبــــد |ي| هره|لق|عه |زر

|963o ره|محمد يوسف درويش عم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34o387 لس زكري س عوض|غط| كي  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

7o7278 ى محمود محمد محمد|محمود  لحسي  زيق|لزق|هندستـــ 

6457|| د|لح فريد طر|ن ص|يم| |صيدله طنط

8o6723 دق|حمد محمد محمد ص| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

84|839 وي محمد|لمنش|مل بــــرىسي محمد| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

44|825 حمد محمد مسعود مندور|مروتـــ  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

676|8 حمد|لدين محمود |سلىم نجم  ره بــــنى سويف|تـــج

78866 در تـــوفيق|لق|مح عبــــد |يوسف س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

76899| لحليم أحمد|لحميد عبــــد |ر عبــــد |من ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

365524 د عبــــد ربــــه|لجو|عيل عبــــد|سم|حمد | |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

87569 زق رزق|لر|حمد حسن عبــــد | ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

27|268 من|لض|رق محمد نرص |ط| رن لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7933o| ى سل|بــــر|لرسول |مهند عبــــد  مه|هيم حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

34932| لخي |بــــو |حمد |م |حمد س| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

476|53 ى ح|ي فظ خميس|فظ محمد ح|سمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

2|86|7 ن ى|ن وليم بــــش|بــــ|ل| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

535234 لعزيز محمد عزبــــ|رس عبــــد |رس ي|ف ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

328968 ج|لفتـــوح تـــ|بــــو|بــــ محمد |شه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|8662 لففى|بــــ وليد عدل |شه ى شمس|د| بــــ عي 

2|2423 هيم هندى|بــــر|هيم محمد |بــــر|بــــ محمد |شه هره|لق|ره |تـــج
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85|337 عي|م رف|م نرص زو|سل| سيوط|حقوق 

648o96 لمجيد|حمد محمد خليل عبــــد| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

23|o3| هيم عطيه|بــــر|د |بــــيتـــر ميل هره|لق|علوم 

64o|55 ن|ح محمد رضو|منه صل زيق|لزق|بــــ |د|

47634o لح|حمد عبــــده محمد محمد ص| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

689979 لسعيد|مح عزتـــ |لدين س|سيف  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

8o66|6 ي |سم|
حمد محمد|ء مصطفى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

35268o ى عبــــده عبــــده كريم عبــــده حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

34|883 سهيلتـــ سعيد محمد محمد منصور |ره بــــنه|تـــج

364567 حمد|ده سيد |م حم|ريه |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

8348o3 ي محمود 
دي|حمد بــــغد|مصطفى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

757379 لحليم|لمنعم عبــــد|هيم عبــــد |بــــر|حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

69574 لد محمد محمد|م خ|حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9o6|24 ى ك سدره سعيد | لمل|عبــــد| مي  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

|3|789 ى |ي حمد عىل درويش|سمي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|48387 حمد|لمنعم |مصطفى عبــــد | نور لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

545289 هيم عيد|بــــر|هيم عيد |بــــر| سكندريه|ل|حقوق 

36o985 ف فتـــىحي عبــــد|رس| لمقصود|ء رسر |بــــ بــــنه|د|

634734 يف محمد جل حمد قطبــــ|ل |رسر زيق|لزق|هندستـــ 

69|336 لخبــــي  مصطفى شأمأ|حمد عبــــد | |ر|ي ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

5252|9 هيم|بــــر|حمد |لحميد |هيم عبــــد |بــــر|يتـــ | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4|6577 ل|لش|تـــ |يمن فرح|مصطفى  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

69388o مخ|حمد حسن ش|دهم |حمد | لمنصوره|بــــ |د|

4985|5 ه ه رى|لبــــند|هيم محمد |بــــر|ئى محمد |ني  |ره طنط|تـــج

|6574 هيم|بــــر|روق محمد |لد مصطفى ف|خ ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

435436 لمنصورى|ء محمود محمدمحمد |حسن سكندريه|ل|عه |زر

89o233 حمد محمد |د |ده حم|مي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

433725 ئى|لعن|هلل |يمن عبــــد|هيم |بــــر| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

24o|6| بــــ|لتـــو|حمد عبــــد|حمد محمد | ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

92336| ئيل محروص |د ميخ|جد ميل|م ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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358o46 حمد حمزتـــ|ل |لرحمن جم|عبــــد ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

34|842 ى |ي لرحمن غنيه|نور عبــــد|كرم محمد |سمي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

697767 لغنى حسن|م عبــــد |عبــــي  حس زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

92o227 حمد  |ل |لع|منى عىل عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

62|352 ه ود | ن|حمد شعبــــ|مي  ط|حقوق دمي

3458o7 ى |رس محمود |ي ن|هيم رمض|بــــر|مي  ى شمس طبــــ عي 

|225o3 ى خ لد يوسف محمد|نرمي  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

24972| زى|عىل حج| ندى رض ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

499|| ح سنوىس محمد|محمد صل لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

756|5| هيم خليل|بــــر|ل |جر جم|ه ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

2386|3 ه سمي  سعد مرس| ل|مي  ى شمس|زر عه عي 

763|34 ح محمد|لفتـــ|ن عبــــد |دل رمض|روى ع| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

427894 ه | ره|ح عم|لفتـــ|حمد محمد عبــــد |مي  |صيدله طنط

|5763o رس محمد محمد موىس|ن ف|حن عه مشتـــهر|زر

|5o964 ى |ي هيم|بــــر|حمد تـــوفيق |سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|6545 لعظيم|لد محمد عبــــد|عهود خ ى شمس| لسن عي 

425746 ل فرغىل قيس  محمد|ر جم|مي سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

429|42 هيم محمد موىس|بــــر|سندس محمد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|84o9 ن|ء عىلي شيبــــوبــــ مهر|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

6o34|2 ف |محمد  بــــ|لوه|لسعيد عبــــد |رسر ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

|6o823 محمد سيد محمد سيد محمد ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

265o35 د مرىس|لىح ج|حمد محمد عبــــد| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

54443| ي|ر
لسعيد بــــيوم بــــكرى| |ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

883294 لحميد  |لحميد محمد حمدى عبــــد|عبــــد سيوط|ره |تـــج

2|4332 يف عبــــد ر محمد|لغف|مريم رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

286696 دل محمد محفوظ|مه ع|س| ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

875348 ف |محمد  حمد سيدعىل |رسر سيوط|حقوق 

634628 ى كريم شكرى سعد خرصى زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

|78848 لسيد عىلي|مي محمد |ر |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

8o4698 للطيف مهدي|لرحمن عبــــد|لد عبــــد|سلىمي خ ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى
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|5745 رق عطيه عطيه|لد ط|خ |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

4o327o ى|آيه  حمد محمد حسني  سكندريه|ل|بــــ |د|

493984 ى |م |سل| بــــوليله|لسيد محمد حسي  بــــ دمنهور|د|

86o5|7 س سطوجي|ء محمد عبــــ|رس| سيوط|ره |تـــج

344759 لمجيد|بــــي عبــــد|لحسن رك|بــــو |ء |سم| عه مشتـــهر|زر

437|55 لم|منى عبــــده محمد محمد س لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

675782 ن|حمد عبــــده رضو|ء سعد |دع لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

346837 رق محمد محمد قطبــــ|يتـــ ط| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

69745 لكريم|هي محمد عبــــد |لبــــ|ء |شيم لفيوم|حقوق 

5o46o8 لشمىل|لسيد عىل |ء نبــــيل |رس| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

6|o46o لسيد رجبــــ|بــــ |لوه|محمد نبــــيل عبــــد | تـــمريض طنط

2552o9 ى|مريم سعيد فرج حس ني  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

853943 م|لسل|رس محمد عبــــد|م ي|حس ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

834364 ي  مد محمد|لحسن ح|بــــو|يحن  |هندستـــ قن

5|337 لسيد|مر |نغم سيد ع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

2257o ي ف|مصطفى ه
روق محمد عىلي|ئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

698754 حمد محمد متـــول|يه محمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

238537 لمنعم|هلل عبــــد|يه محمود عبــــد| ى شمس|زر عه عي 

8|3274 لد فتـــىحي دردير|م خ|سل| ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

292964 تـــه غريبــــ|لسيد شح|ن |يم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4|9oo8 لدقنه|عىل نشأتـــ عىل محمود  |حقوق طنط

78o|o3 ن محمد|ن سليم|لفتـــ رمض| زيق|لزق|صيدله 

25|247 لغريبــــ محمد يوسف|حمد |محمد  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

4|4o37 ي محمد ر|بــــسمله 
شد|يمن مصطفى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|45294 لمقصود|لسيد عبــــد |حمد |محمد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

62428| ه كم ل محمد عبــــده خليل|ل كم|ني  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

84|269 بــــ|ء محمود يوسف دي|شيم تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

7o7ooo جه محمدين|حمد رمزى خف| |ره طنط|تـــج

32328| ىسر|حمد فريد عىل غبــــ|ل |فري ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

64o54 ف رمض|ن |مرو ن محمد|رسر لفيوم|ضتـــ |علوم ري
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6o5245 لسيد|لرحمن |زينبــــ محمد جوده عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

6498o5 للطيف|لعظيم عىل عبــــد |حمد عبــــد | ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

|54338 ى حسن ى حسن حسي  حسي  ى شمس حقوق عي 

43o678 لسعدئى|هلل |حمد حمد | |نور |بــــ طنط|د|

684722 هيم|بــــر|رس محرز طه عىل |ف ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|2827 يم سيد|لد|مريم محمود سيد عبــــد |ره طنط|تـــج

32|392 ن|مد رمض|ن ح|محمد رمض دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

5|4672 ج|لم|س |منيه يحن  عبــــ| بــــ دمنهور|د|

82|49| ن سعيد صديق بــــندي| مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

628486 حمد عىل طه|ء محمد سيد |دع زيق|لزق|بــــ |د|

765663 تـــ عبــــده|د|عمر محسن س ضه بــــور سعيد|ري/تـــربــــيتـــ

455o48 لحميد|لم عبــــد |ح س|م صل|سل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9o|755 ي|ر
مل حبــــسر عبــــيد |ك| ئى سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

55427 لحفيظ|بــــر عبــــد |لحفيظ ج|محمود عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

222537 بــــ|لوه|مصطفى مجدى محمد عبــــد هره|لق|هندستـــ 

778763 هلل|بــــ |هد ج|لسيد مج|محمود  زيق|لزق|هندستـــ 

643|89 لرحيم|هلل محمد عبــــد|لسيد عبــــد|ء |رس| زيق|لزق|حقوق 

783679 ى|بــــر| |دين هيم سيد حسني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8652|o ي|لربــــ ش|د |لدين ج|سيف 
ى
فعي دسوق زيق|لزق|حقوق 

846584 لمجيد|حمد محمد عبــــد|م |صد ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

838538 ن عبــــده مسعود|جر رمض|ه ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

8||4o8 ي معوض فؤ|م
ى
د يعقوبــــ|رق ي|صيدلتـــ 

|لمنى

267459 ى|حمد ش|سحر محمد سيد  هي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

292326 حمد عوض|طمه محمد |ف لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52o399 ضى|لق|م |هيم عىل سل|بــــر|ل |جم| دين ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

895382 حمد  |ه |لل|حمد حمدى عبــــد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

37|4o4 هيم|بــــر|لرحمن عمرو وصفى محمد |عبــــد |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

44222o لسيد|لغنى |لغنى عبــــد|دهم عبــــد|دل |ع |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ
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94525 حمد|فظ |لح|محمد نيبــــل عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

49936| هلل|لسيد عبــــد |نهله عطيه  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|59866 دى|لن|ل |رتـــ موىس جل|س ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9|o444 لم عوض |لعظيم س|س عبــــد|محمد عبــــ ج|ره سوه|تـــج

69o839 ه | لكريم|حمد عيد عبــــد |مي  لمنصوره|بــــ |د|

9|o435 لكريم محمد |لسيد عبــــد|محمد  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

689475 فع|لش|لد جوده محمد عىل |مل خ| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5|48|6 لعظيم خرصى|لسيد عبــــد|لد |ء خ|دع ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

36o889 هيم|بــــر|عفيفى | محمد يشى عط |ره بــــنه|تـــج

6o85o7 ه هم ج|م فر|م محمد هم|ني  |بــــ طنط|د|

6o4478 لعلوم|دى |بــــو ش|ء محسن |سم| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

264895 هلل|ل عبــــد|لع|ف سعيد عبــــد|عف | معهد فنى تـــمريض بــــنه

66788 دتـــ|نس بــــهيج زىك قل|ن لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|2294 هيم قطبــــ|بــــر|جح |م ن|حس |ره طنط|تـــج

|25682 لرحمن|لغفور عبــــد |لدين عبــــد |د |سلىم عم ى شمس علوم عي 

772436 مه حفنى|دل سل|محمد فيصل ع تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

||5893 هلل عىلي محمد عىلي يوسف|منتـــ  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

834927 دي|لصغي  بــــغد|دل محمد |محمود ع دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

76|276 لحمد سليم|بــــو |هد |حبــــيبــــه مج ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|23945 ى|ل |ء مصطفى كم|ن عل|مرو مي  ن|علوم حلو

2|229 لسميع محمد|لسيد عبــــد |ن |يم| هره|لق|بــــ |د|

367672 يف|ل معوض |لطفى جل لشر س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

8|4o8| هيم|بــــر|مي |ل محمد شلق|بــــل ي|بــــ |د|
|لمنى

2o272 م فتـــىح فرج محمد|محمد هش هره|لق|حقوق 

444334 لمرىس|حمد |لحليم |طف عبــــد |لبــــنى ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

23o7|5 م|لسل|س عبــــد|م عبــــ|لسل|يوسف عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9|3o68 حمد |لحميد |دى حمد عبــــد|ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

647336 حمد محمد بــــرع|هيم |بــــر|حمد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

639299 لم محمد موىس|حمد محمد س| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

332692 ح|لفتـــ|بــــ عبــــد|لوه|م عبــــد|رتـــ س|س |طبــــ بــــنه
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5|9362 هيم بــــطور|بــــر|لعزيز |ح عبــــد|صل| رن |صيدله طنط

7|66oo حمد|د |ل زغلول ج|ء جل|شيم ط|بــــ دمي|د|

269565 للطيف نصي |ء عرفه عبــــد|رس| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

758735 مصطفى حمدى محمد عىل وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

6o7o5 ى|حمد |حمد محمد | مي  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

487648 لسيد حسن|لسيد محمود |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

829o5 د|لمنصف عويس مر|ل عبــــد |بــــل ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

336o97 ى محمد |ي هيم حسن|بــــر|سمي  ى شمس| لسن عي 

3||454 م ذىك|حمد س|لدين |سيف  ى شمس حقوق عي 

64852 ن|حمد عثــــم|رق سيد |ط كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

58|48 ى حسن|محمود يونس  مي  سيوط|حقوق 

|348|| لحميد|لد محمود عبــــد |محمود خ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

764283 هيم حسن حشيش|بــــر|هيم |بــــر|محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

4253o2 م|لش|هلل عىل |مر عبــــد |هلل تـــ|منه  سكندريه|ل|علوم 

27oo89 بــــيدى|ل|لسعود محمد |محمد مجدى أبــــو  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5433o2 يل|لمجيد ط|يل عبــــد |لمجيد ط|ء عبــــد |إرس تـــمريض دمنهور

5|78o| هلل|لد محمد عط|ندى خ تـــربــــيتـــ دمنهور

268oo9 وى|لمنش|هيم جمعه |بــــر|محمد  ط|بــــ دمي|د|

58337 ى | ري|م سعد|جورج حني  بــــ بــــنى سويف|د|

36o7|2 ي|هيم خ|بــــر|
لد عىلي حسن عفيفى هره|لق|هندستـــ 

8|48|5 مي|ء محمد جميل شلق|وف ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

82238 تـــه|مصطفى محمود فتـــىح شح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34648o س|حمد حسن محمد نح|ء |ل| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

434872 لم|حمد س|ح |مريم صل لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

77436o زق مرزوق|لر|زق عىل عبــــد |لر|حمد عبــــد | زيق|لزق|عه |زر

342o83 حمد طه عىل|مريم  |بــــ بــــنه|د|

46o597 لجندى|م محمد |سحر محمد س |ره طنط|تـــج

5||o99 حمد خرصى|بــــر محمد |محمد ص سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

85o748 حمد|در محمد |لق|محمد عبــــد ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى
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68547| ى عبــــد |ي للطيف|ل عبــــد |لع|لحق عبــــد |سمي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9o8|45 دل نعيم بــــطرس |ستـــي  ع| ج|صيدلتـــ سوه

69o869 حمد عطوه|لسيد |لحميد |ره عبــــد |س لمنصوره|طبــــ 

7o7372 ىسي|لبــــل|حمد |لعدل |م |جر عص|ه لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

694885 هيم محمد مصطفى شهدتـــ|بــــر|هلل |عبــــد  ى شمس طبــــ عي 

6|6543 نم|مد محمد فهىم محمد غ|محمد ح ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

43643| لديبــــ|عيل |سم|لسيد |لد |خ لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

882||3 لمنعم محمد  |رس محمد عبــــد|ي سيوط|بــــ |د|

6o|5|9 ن تـــ|لرحمن بــــرك|هر ذىك عبــــد |م| مي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|33oo4 تـــى|ن زىك زن|طمه رمض|ف ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

483o64 ى| دير|بــــ|د حبــــيبــــ |نبــــيل ج| وچي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|628|8 ن|حمد رمض|د محمد |زي ن|ضتـــ حلو|علوم ري

6||586 لرحمن عىل|ح عبــــد |رس صل|ء ي|آل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

52622| ئى|مصطفى محمد مصطفى عن سكندريه|ل|هندستـــ 

6o|o32 لسيد محمد شلبــــى|حمد | |ضتـــ طنط|علوم ري

3|4586 ل|هلل هل|حمد محمد محمد عبــــد| ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

759957 جعفر محمود محمد| دين سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

265428 ف|حمدى خل| د رض|حم |ره بــــنه|تـــج

57476 |لعل|بــــو |جر مجدى عىل |ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

459568 ى  وق حسي  ى بــــندق|رسر حمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

27|94 حمد نبــــوي مصطفى حسن|ندى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8o668 ف عبــــد |منيه | لق عيسوى|لخ|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

784o96 م محمد شعيبــــ|م|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

765327 زم محمد محمد مسعد|محمد ح ره بــــور سعيد|تـــج

27o885 لرحيم عربــــ|رص عبــــد|لن|جر عبــــد|ه تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|4674 لنرص عىلي عيسي|صفيه سيف  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

2|277o هلل|حمد عبــــد|حمد محمد | ى شمس|د| بــــ عي 

826939 عيل محمد محمد|سم|رضه  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

774225 حمد|لغنى |حمد محمد عبــــد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

846382 ش|بــــورو|ح |لفتـــ|د عبــــد|ن عم|عن ن|سو|علوم 
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324569 حمد محمد محمد عىلي| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

83949 ر|لعزيز محمد نه|هيم عبــــد|بــــر|لعزيز |عبــــد حقوق بــــنى سويف

58o88 لرحمن عيد محمد محمد|عبــــد  صيدله بــــنى سويف

296oo9 هلل|حمد سنوىس عبــــد|عىل  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

889564 حمد |ح عطيه |ء صل|ول سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8o5825 لسميع|لعزيز عبــــد|لسميع عبــــد|ء عبــــد|وف ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

922|3| ى محمود |ي بــــوضيف محمد |سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7|637| لعربــــى|تـــ محمد |لشح|حمد |ديه |ش لمنصوره|حقوق 

69773 ء محمد سيد خليل|رس| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

322872 لحليم حسن|سهي  سعد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

865474 ي |م|
لمهدي عىلي|نور محمد|ئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

76785| ح خليل|لفتـــ|لد عبــــد |جر خ|ه لعريش|تـــربــــيتـــ 

|454|3 ن وليد زينهم عىلي|مرو ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

269222 حمد حسن جلبــــط|ء |ول ي صىح بــــنه
|معهد فنى

6o|52 ن|ن يوسف محمد شعبــــ|ء شعبــــ|رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

695|5| لخي |بــــو|هيم |بــــر|ورى |لمغ|يق |ء ف|ل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8923oo حمد |يه سيد محمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

9o5|73 ه |لل|لمنصف محمد عبــــد|حمد عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

536o75 بــــو زيد محمد|زق محمد |لر|مؤمن عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

33o|42 ن محمد محمدى محمد عىل|يم| عه مشتـــهر|زر

2|457o حد محفوظ|لو|فظ عبــــد|لح|م عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

7|6943 لمقصود|هيم عبــــد |بــــر|ء |ء عل|شيم ن|هندستـــ حلو

2798o لمجيد|بــــ عبــــد |لتـــو|لمجيد عبــــد |ء عبــــد |ل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|82|o لروينى|حمد |للطيف |منيه أحمد عبــــد | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8|2648 ل عوض|ن جل|منيه رمض| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|44429 ي|لبــــ|ن ممدوح حسن عبــــد |رمض
ى
ق ى شمس علوم عي 

69|59| ى عبــــد |حمد | لعزيز محمد يوسف|مي  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

42|29| زى|محمود محمد محمد جبــــر حج لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

3|2886 ن محمود|حمد محمد شعبــــ| |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|369|2 عىل حسن عبــــده محمد هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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838925 حمد|ن محمود محمد فتـــىحي |نوره دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|48279 ي
هلل محمد|حمد عبــــد | |دئى ن|حقوق حلو

|58695 حمد سيد مصطفى|خلود  ى شمس|د| بــــ عي 

|7o3| لدين زهدى محمود|ل |هيم جل|بــــر| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

245672 لحميد عبــــده|هيم عبــــد|بــــر|ل |حمد جم| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

294993 رص عطيه سليم|محمد ن |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

495565 لد عبــــدربــــتـــ عوض|وليد خ بــــ دمنهور|د|

639555 حمد|موئى |لديد|حمد |ف |عف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8||o72 ي|بــــوبــــكر وحيد محمد عبــــد|
لغنى ي|عه |زر

|لمنى

75553| لحميد|هيم عبــــد |بــــر|محمد عىل  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

694|43 لسعيد معوض زينه|رحيل معوض  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

846o28 ي|لوه|عبــــد
بــــ سعد عىلي مصطفى سيوط|عه |زر

34|78o لفحل|ح |لفتـــ|لكردي عبــــد|ح |لفتـــ|مريم عبــــد ن|فنون جميله فنون حلو

|57697 وى|ر محمد سيد ص|من ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

4368|9  موىس |ه
ى
لحويط|جر حلىم دسوق لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4o5289 |ريمون حسنى ظريف ويص سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|6o||5 ي نجيبــــ مهنى
بــــيتـــر مهنى ى شمس|تـــج ره عي 

323o|4 د|عيد جريس ج| ندر|س ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

542o57 لحميد|ف عبــــد|لرو|هيثــــم عمر عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8342|4 حمد|هلل حمدي محمد |عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

775o45 ى|محمد عم د محمد حسي  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

3|4425 ى محمد جمعتـــ|عبــــد لرحمن حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

762325 د|لسيد جبــــر حم|لسيد |حمد | هندستـــ بــــور سعيد

242|6o ى|جر محمد |ه ر|حمد مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

756754 لرحيم|لعظيم عبــــد|هيم عبــــد |بــــر|يه | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

9o6|92 للطيف محمد |ن عبــــد|محمود شعبــــ ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

8377| د فتـــىح محمد|ء عم|شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

85374 ن|عمرو محمد رجبــــ عثــــم ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

9o2|32 هر رزق بــــخيتـــ |تـــن م|ف ج|عه سوه|زر

8482o ىط|لع|رص سيد عبــــد |لن|حمد عبــــد | ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

Wednesday, September 5, 2018 Page 4706 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

233697  بــــدر|لبــــ|لرحمن خليفه عبــــد|عبــــد
ى
ق هره|لق|حقوق 

676356 ى|ضىح محمود مصطفى عىل ش هي  لمنصوره|صيدله 

4o5|85 هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|حمد مصطفى | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|87|4 لحميد عطيه مطر|د عنتـــر عبــــد|ن عم|يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

89|699 لح |ل فوزى ص|ندرو جم| سيوط|صيدلتـــ 

37o235 م|هيم سل|بــــر|حمد |كرم |كرم  |بــــ طنط|د|

77o294 لسيد يوسف|زق |لر|عمرو مجدى عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

7|5372 ى|لسيد ل|تـــ |لشح|زهره محمود  شي  لمنصوره|حقوق 

|4578| ن|وى عري|ن طنط|عمرو شعبــــ ن|حقوق حلو

264572 لرحمن عفيفى قنصوه|ء حسنى عبــــد|عىلي |حقوق بــــنه

4o|9|4 ل|لع|لد حسن عبــــد|وليد خ إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

862o32 ف س|ء |لىمي مع عطيه|رسر دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

22927| مريم محمود طه محمد محمد ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

92242o لسيد محمد  |لعربــــى |ء |رس| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|53424 جنتـــ عىل صبــــىح عىل ى شمس حقوق عي 

|4432o شقر|ل|رس محمد عىل محمد |محمد ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2o375 حمد|هيم خميس محمد |بــــر| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

785242 ل|لع|محمود رجبــــ فهىم محمد عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

43o2|9 دي عتـــلم|له|أميمه محمد عبــــد  |علوم طنط

348|52 محمد حسن عىل حسن ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

62o575 تـــ موىس|د|تـــ س|د|ندى س|س ط|حقوق دمي

2546o3 لسعود|بــــو|ىط |لع|لد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

494o67 لسيد سعد شلضم|ء |عل ره دمنهور|تـــج

9|o743 لموجود محمد |حمد حميد عبــــد| ج|حقوق سوه

839||6 حمد حسن|هد |حمد مج| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

249|6o للـه|م عبــــد|لسل|ح عبــــد|يمن صل|يه | ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

84838| س|لمنعم عبــــ|لدين عبــــد|زينبــــ عز  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

66||4 لنبــــوي محمد|محمود مجدي محمد لمنصوره|حقوق 

6256|| هلل|حمد محمد عبــــد|ء |رس| زيق|لزق|صيدله 

Wednesday, September 5, 2018 Page 4707 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

484937 م متـــى دوس|جوزيف رمزى س سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

642665 حمد|هيم |بــــر|حمد |مروتـــ  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

839335 ي عبــــد|عبــــد
ى
للطيف|لمحسن عبــــد|لمحسن شوق دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6|6726 ه حمد سخسوخ|هيم |بــــر|ن |مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

427|87 حمد|در |لق|در عبــــد|لق|رحمه عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

855446 ي|س ره محمد محمد يحن  ي|بــــ |د|
|لمنى

792|44 ز|محمد مصطفى عبــــده بــــ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

87|62o ي عبــــد|لر|بــــر عبــــد|ن ص|نوره
لرحمن|ضى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

892434 ل |لع|حمد محمود عبــــد|محمد  سيوط|عه |زر

76475o ضل|ن محمد يوسف ف|نوره ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

67254 هلل|هدير محمود رجبــــ صميده عبــــد لفيوم|عه |زر

847o72 لسيد عىلي|محمد بــــدر عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ 

4257o| در محمود محمد|لق|ء عبــــد |دع سكندريه|ل|بــــ |د|

335|53 طمتـــ عىل حسنى عىل مىك|ف ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

6oo|25 ى|ن محمد |نور لسيد يسي  لمنصوره|علوم 

5o76|| لنور|ن عبــــد|نظي  تـــوفيق عجبــــ| رين|م سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7|7o7o لسيد عطوتـــ|لسيد عىل |منى  لمنصوره|حقوق 

82o|7 بــــ حسن|لتـــو|م عبــــد |ء عص|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

498358 لجلده|نور عىل |ء محمد |لشيم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2668o7 هلل|لغنى فتـــح |ن مجدى عبــــد|يم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

634552 هيم|بــــر|ح |دل صل|محمد ع زيق|لزق|ره |تـــج

574|4 دريس مصطفى محمد|مريم  بــــ بــــنى سويف|د|

2|35o8 س|بــــ يحن  عبــــ|يه|هلل |منه  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

26478 حمد|حمد محمد |محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

682o75 هيم عيد|بــــر|لعدل |د |ء عم|ل| لمنصوره|حقوق 

76556| ى عبــــد |م ئى|لرحمن عن|زن وليد حسي  هندستـــ بــــور سعيد

783543 ق|ء |سم| حمد|لحميد |وى عبــــد |لشر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

645638 تـــ مصطفى منصوره|حمد فرح| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

28o224 ه محمد | حمد يونس|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

765832 عيل|سم|معبــــد | لسيد زكري|ل |نه ل بــــورسعيد|طف|ض |ري
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6o3572 ل|لعزيز دو|د عبــــد |ج  مر|ر ن|زه| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

68|o78 مر|لىح ع|ل عبــــد |لع|م محمد عبــــد |هش لمنصوره|حقوق 

435999 لففى|لسعيد عطيه |ر |من لشيخ|بــــ كفر |د|

68789 د|لجو|شه عبــــد |ره محمد عك|س ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

44|o57 ء يونس محمود مرع|رس| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

78596 در|لق|لسيد عبــــد |م سعيد |ريه ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

||7|66 صفوتـــ بــــطرس لبــــيبــــ| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o4566 ل |شد غبــــري|دير جميل ن|بــــ| ج|عه سوه|زر

6974o3 ع|لرف|حمد |مي  |حمد | لمنصوره|ره |تـــج

696|o ف يوسف عىل|حمد | رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

682|58  عىل|حمد |ء محمود |سم|
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

283o88 لعزيز متـــول|رق سعد عبــــد|ط لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

22|569 ح محمود سيد منصور|محمود صل هره|لق|لعلوم ج |ر |د

483565 زى|لنبــــى حج|ل عبــــد|طمتـــ محمد كم|ف سكندريه|ل|حقوق 

369989 عيل|سم|هيم |بــــر|متـــ |س|بــــ |يه| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

77847o حمد محمد|ندى محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

76|458 حمد|عبــــيد حسن عبــــيد  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

253697 لمجد|بــــو|دق زهدى |لص|مصطفى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|74o4 ي
لدين عىل|م |سم عص|بــــ| دئى هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|494o6 محمد محسن محمد عمر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|4o499 لمهيمن عىلي|عىلي عبــــد | عل ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4242|3 حمد محمد عبــــد ربــــه|ل |محمود جم سكندريه|ل|صيدله 

36o858 تـــ|لسيد نرص عرف|رس |جر ي|ه ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

4o7963 دي|له|لدين عبــــد |ل |ندي مجدي محمد جم م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|4|59 يف عبــــد |زي لسيد|لبــــر |د رسر تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

7o7987 ي|لع|لد منصور عبــــد |طف خ|ع
ل|ل جى ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى

678o46 ن|جد ريمون قزم|جرجس م لمنصوره|ره |تـــج

52|69o ئى|لعن|حمد طه |م |ء عص|رس| عه دمنهور|زر

|62639 ى|عمرو محمد عبــــد  لعظيم حسي  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ
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6862|4 ل|هيم مش|بــــر|حمد محمد |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

|46|87 عيل|سم| |هدى سيد عط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

34934 لعظيم|ح عبــــد |لفتـــ|لد ممدوح عبــــد |خ ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

322669 م محمد محمود|هش| رن دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|64637 للطيف|حمد حلىمي عبــــد |لد |خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|28884 ى عبــــد  لعزيز عبــــده|محمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

544625 ره|لسيد جبــــ|ء محمود سعيد محمد |شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

256559 ف عىل س|منى  لم|رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

5o|5o5 دى|له|لنبــــى عبــــد |عطيتـــ محمد عبــــد  ج|بــــ سوه|د|

274576 لرحمن محمد بــــخيتـــ|نىه عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

27|4o6 ود|لعيسوى د|مه فتـــوح |س|يه | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4o3o7o لحميد محمد عطيتـــ|عمر محمد عبــــد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4o4493 ن مصطفى عىل|فتـــىح رمض لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

783759 هيم|بــــر|دق |شد ص|د ر|دى عم|ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26|672 |لسيد محمد دبــــ|حمد نبــــيل | |حقوق بــــنه

358o|6 د محمد|حمد فؤ|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

493392 لجمل|لسعيد |محمد محمد محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6o2395 لمتـــول|بــــسنتـــ جمعتـــ محمد  |حقوق طنط

354725 ي|هيم |بــــر|هدى محمود 
ى
لدسوق ى شمس حقوق عي 

266293 مح مرتـــضى عطيه|س| صف |بــــ بــــنه|د|

698776 كر|ئى مصطفى ش|يه محمد ه| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

9|3o57 ع  |ن رف|لدين سليم|محمد مىح  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

933|3 حمد محمد سيد|مريم  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

435432 آيه وليد سعيد فضل سكندريه|ل|ره |تـــج

|27o67 لمغربــــى|لد محمد عىل |ن خ|روش هره|لق|ره |تـــج

|5o259 ى|حمد عبــــد |د |زي لرسول مهنى حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|23455 حمد|يف |ء مدحتـــ ط|دع سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

87663o حمد زهري |رص |لن|هيم عبــــد|بــــر| سيوط|طبــــ 
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7o896| لقليل|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|يوسف  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

75773| هلل عىل|هيم عبــــد |بــــر|ء |لزهر|طمه |ف تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|7|823 حمد محمد محمود|در |ن ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

89358o ح محمد محمود |محمود صل وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

683682 لنجدى|حمد |لسيد |يمن يشى |ء |ل| لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

688647 حمد|لحميد |م عبــــد |بــــ هش|رح لمنصوره|بــــ |د|

4|5638 لبــــريدي|محمد حلىمي محمد بــــسيوئى  |حقوق طنط

437454 ي|حمد مصطفى |حمد |محمد 
ى
لمنوق تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|25482 ر محسن حسنى محمد|مي هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

3374o5 ل وديع|م كم|مريم س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

53456| ى محمد رجبــــ ع|ي شور جمعه|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7724o5 لهلو|لسيد محمد |هيم |بــــر|حمد | ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

4|647o حمد رجبــــ|ح |لفتـــ|حمد حسن عبــــد| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

8o6765 حمد|يه محمود محمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

4o|3|8 حمد محمد|ندى مجدى  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

227344 رص حسن رجبــــ حسن|حسن ن ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

228357 لرشيدى|لحسن محمد |بــــو|رحمه  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

242958 هلل|سط حسبــــ |لبــــ|ن عبــــد|م رمض|حس ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

456|75 هيم مرىس|بــــر|هيم مجدي محمود |بــــر| إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

355|o8 مي محمد مصطفى مصطفى |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

43o4|7 ف محمد رش|دين |ن د محمد بــــيبــــرس|رسر |طبــــ بــــيطرى بــــنه

262668 بــــ محمد منصور|لتـــو|م محمد عبــــد |سل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

245832 د|مد محمد ج|يوسف ح ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

23|347 ل|بــــو و|مصطفى حسن موىس حسن  هره|لق|صيدله 

835868 لحميد محمد محمد|ره عبــــد|س دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

696o92 هيم|بــــر|حمد محمد عيد |ريم  لمنصوره|ره |تـــج

58|83 م مبــــروك|م|مه محمد |س| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

|2255o حمد حسن|لدين |طمه نور |ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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897o2o لعليم |كريم عصمتـــ فوزى عبــــد ج|ره سوه|تـــج

855859 مل سيد محمد|رص ك|م ن|سل| ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

34|528 لعفيفى يوسف عتـــلم|حمد محمد محمد | ى شمس|د| بــــ عي 

295833 عيل|سم|حمد |هلل |حمد عبــــد| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

89|458 ن زهجر جندى |زهر| نور سيوط|تـــربــــيتـــ 

9248|2 لغنى يوسف |هيم يوسف عبــــد|بــــر| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

435233 ل|لش|ء سمي  محمد |رس| سكندريه|ل|صيدله 

8|9953 ي فؤ ى بــــشر سكندر|د |نيفي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|3549o ى محمد محمود| نور حسي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

4o8857 لمزين|حمد |د |حمد ج|مروه  |بــــ طنط|د|

|53785 حمد محمد|طمه حمدى |ف هره|لق|بــــ |د|

543|63 فع|لش|لمنعم محمد |لسيد عبــــد|ء |سن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4|58o حمد صميدتـــ قطبــــ|عمرو  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

57|44 ى هلل|ظريف عزيز عبــــد | يوستـــي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|73623 لغندور|لسيد |حمد محمد | م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

26||o5 |لعر|خلود محمد فرج 
ى
ق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

878654 هند كرم سعد غندور  سيوط|تـــربــــيتـــ 

|33743 حمد|حمد سيد |محمد  ن|بــــ حلو|د|

|544|8 ف حسن |م |هش لشيخ|رسر دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

9o82|6 حمد |حمد فتـــىح |ره |س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

23|o28 بــــدين حسن|لع|يمن زين |ل |بــــل هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

483534 ن محمد خميس محمود|رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

89o555 ى |دق رجبــــ ص|ص دق حسي  سيوط|حقوق 

85|294 د حسن سيد محمد|جه لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

44oo96 ل محمد|طمه طه هل|ف لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

642693 مد محمد أحمد|ء ح|أرس ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

42559 ن مدئى|محمد بــــشندى سليم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

642972 ويه محمد محمود محمد|ر زيق|لزق|صيدله 

336|4| ود|فتـــ لطفى د|ر| ن|ر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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439|6o لحميد يوسف|صف عبــــد|محمد و| هن لشيخ|ره كفر |تـــج

||6389 هلل|جون عطيه لبــــيبــــ رزق  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

353695 ج|ن فر|حمد عثــــم|محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2724o5 هلل|هيم عبــــد|بــــر|هلل |د عبــــد|زي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|299 مل جميل محمد عىل| ن|بــــ حلو|د|

439347 وى|لشه|ء حمدى محمود محمد |آل |حقوق طنط

639963 ى |ي حمد حسن|لسيد |حمد |سمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4577o6 هيم يحن |بــــر|مح سعود يوسف |س ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

4472|5 ى محمد |يوسف مصطفى  حمد|لخرصى ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

447398 سيىل|هلل بــــ|سيىل عوض |بــــ| رين|م سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

223o|| لسيد|لبــــصي  عىل محمد |محمود عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2595|4 لحميد محمد|لسيد عبــــد|ء |لزهر| لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

2|87|o هلل حسن عطيتـــ|مصطفى محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

437982 مروتـــ منيس محمد منيس ط|معتـــ دمي|علوم ج

237789 لشبــــكسر|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|ء |شيم ن|علوم حلو

|7837| ي عىلي|لش|مه عبــــد |س|نىه 
ى
ق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43||99 محمد فوزى محمد حنجل| رودين |حقوق طنط

8o|725 هيم|بــــر|د |مح يوسف عي|س ره بــــنى سويف|تـــج

633|36 حمد|م محمد محمد |محمد س |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

52987 هلل|لبــــصي  عبــــد |د عبــــد |حمد عم| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

8278| حمد محمود|جر محمود |ه ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

249852 ق|دل لطفى |يه ع| وى|لشر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

499238 |ح |لفتـــ|عيل عبــــد |سم|ل |لع|طمتـــ عبــــد |ف
جينى|لدر

عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

65o|6 عيل|سم|لد محمود |خ| دين لفيوم |تـــمريض 

757953 هيم فضل عىل|بــــر|محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

522883 ديه يشي جمعه محمد محمد|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o65|8 صف|حمد مسعد محبــــ محمد ن| ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

676438 د|مل محمد ج|نشوى عىل ك لمنصوره|طبــــ 

4o96|7 هيم  محمد سليم|ندى أحمد إبــــر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

88o434 م عجيبــــ تـــوفيق |عص| مور سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 
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4o654o ف |يتـــ | ئى|لعزقل|لسيد |لسيد |رسر سكندريه|ل|حقوق 

|4|ooo حمد سيد جمعتـــ| |ر|ي ن|تـــربــــيتـــ حلو

7o4|29 هيم شلبــــى|بــــر|هلل |شور عوض |هبــــه ع لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

347583 لهبــــش|عيل |سم|حمد عمرو حسن | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|42o46 مح محمد قطبــــ|محمد س وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

22278o محمد مدحتـــ محمد قرئى م بــــنى سويف|إعل

2|924 حمد محمود|طمتـــ محمود |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6|982| هلل فتـــىح مسعد حموده|عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4485o7 د|ل حسن محمد حم|حمد جم| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

8|385o لصغي  حسن محمد|م محمد |سل| ي|عه |زر
|لمنى

4559| شتـــ|م عك|م|مصطفى محمود  ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

4|275o لمعىطي|لسيد محمود عبــــد |مه |س| |لي|د لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

833635 ي جم
ل عريبــــي محمد|مصطفى ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |

|لفنى

774o38 ى بــــ|ي هلل عيسوى|بــــ |سم ج|سمي  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

347835 لحميد|ل سيد صبــــىحي عبــــد|بــــل تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|4926| ى ع| مر|منيه وحيد محمد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

765o7| هيم|بــــر|يمن فهىم محمد | |رن تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

754o9 ح معوض|لفتـــ|ندى جوده عبــــد رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

33o|2o حمد رسور|لسيد |ء رسور |رس| |علوم بــــنه

|76o39 لسيد|ح |لفتـــ|ن محسن عبــــد |نور |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

329|42 ي
لسيد بــــيومي|سعيد | دئى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6|4o5| |حمد شتـــ|هيم |بــــر|ل |أيه جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3452|3 يتـــ محمود عبــــده محمد محمود| |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

4||723 لدهبــــ|بــــو|هيم |بــــر|لسيد |نسمه  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

|8587 سط|لبــــ|زينتـــ محمد محمد عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

|487o7 حمد|م محمد |سل|هلل |منتـــ  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

32|352 لم|دى س|لن|هلل محمد |عبــــد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|26o55 بــــ محمد جوده محمد|يه| |ر|ي مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع
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8693o2 ي محمد 
ف حسن |مصطفى حمد مرىسي|رسر ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

626283 لدين|ل متـــول سعد|د كم|جه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6o2824 ي |هيم |بــــر|هيم وليد |بــــر|
ى
بــــو موىسي|لدسوق |هندستـــ طنط

695652 هلل سعد|مروه محمد فرج عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ 

437|9| وى|لسحم|بــــ محمد عىل عطوتـــ |يه|ء |لشيم| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

832664 ر|هر مختـــ|محمود عىلي ط ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

4o8o75 هيم|بــــر|لدين |ء |نىح  وليد محمد عل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

766|92 ن|لسيد محمد عثــــم|هلل محمد |منه  ره بــــور سعيد|تـــج

69oo87 ف |هلل |منه  ى عىل|بــــو|رسر لعني  لمنصوره|عه |زر

82473o ي
ي ص|بــــو|ء |ضى

لح|لحمد مصطفى دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

54474 لرحمن بــــدوى سيد بــــدوى|عبــــد  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

49477 ه م هر شكرى محمود|ني  ى شمس| لسن عي 

78272| حمد|يق محمد محمد |يدى ف|ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|4o99| ى نبــــيل عبــــد  مي  لسيد|لمحسن |ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

264854 لم|يمنى محمد مصطفى مصطفى س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4|889 لق|لخ|هلل محمود عبــــد|لمعتـــز بــــ|محمود  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

755|25 مه مصطفى محمد|س|م  ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

8577|7 ل|حمد جل|جح |محمود ن ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

9o6249 ل |لع|معروف منتـــرص معروف عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

643424 رص|حمد محمد محبــــوبــــ ن|ندى  لمنصوره|بــــ |د|

786oo7 حمد محمد|لعليم محمد |حمد عبــــد | ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

4423|9 هيم|بــــر|محمود عىل محمد عىل  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|6o67 رحمه محمد مني  درويش ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|44396 حمد مشعل|حد سيد |لو|حمد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

2|524 رضوى مدحتـــ سعد عيس هره|لق|صيدله 

8|3783 هيم محمد|بــــر|هيم محمود |بــــر| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

|47o2o رس محمد خورشيد|ي| ند ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

62|294 |لسيد عىل رخ|لح |لسيد ص| صيدلتـــ بــــورسعيد

4|878o حمد|لسيد |زق |لر|م محمد عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|
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2o23| د|لجو|عيل عبــــد|سم|محمد صبــــرى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8o6378 ء محمد حسن محمد|حسن ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

443|94 ى عبــــد |سهر  ل|دى حسن غز|له|مي  لمنصوره|علوم 

7|7357 ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|محمد محمود نعيم  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2|79o| لسيد محمود|كر |ندى مجدى ش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

357895 صم محمد عيد حسن|ع وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

3354oo ف حم|رس| لحليم|د عبــــد|ء مشر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

23789| ع|هيم قطبــــ رف|بــــر|لد |سلىم خ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

354625 تـــه|لحميد شح|تـــتـــ عبــــد|شمس شح ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

264|o5 ىط محمد سليم|لع|رضوى محمد عبــــد لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o7268 لحسن|بــــو |هيم |بــــر|رس |هيم ي|بــــر| رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

223|39 حمد|حمد محسبــــ نظي  |لرحمن |عبــــد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

49o764 شم سليم|شم حسن ه|خلود ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

357489 ن محمد خميس|رمض| ر رض|من |نوعيتـــ بــــنه

|36853 عيل خلف|سم|لعظيم |عىل عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|6|776 ى  ى يوسف|حسي  ف حسي  رسر ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

49o3o ش|حمد مرد|م |ء س|رس| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

837o72 ي عبــــده عبــــد|محمد ن ي|لر|ج 
ضى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|4784 وى|لمك|هلل |ح عبــــد |لفتـــ|عزه عبــــد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

333o49 لسيد عطيتـــ محمود|محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

786o35 لمنعم محمد حسن بــــليطه|ء عبــــد |ل| ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

8849|5 ى  لحميد  |هيم مصطفى عبــــد|بــــر|حسي  سيوط|ره |تـــج

4o8753 ه نبــــيل  لبــــربــــرى|لسيد عىل |ني  |تـــربــــيتـــ طنط

|29269 شد عىل|لدين وفيق ر|ء |حمد عل| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

423324 حمد|ء رزق عىلي |سم| سيوط|بــــ |د|

34|38 سندس طه مصطفى سيد مصطفى  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

2367|8 لحميد|لمنعم عبــــد|دى عبــــد|له|نىه عبــــد هره|لق|طبــــ 

244527 لح عيد محمد|تـــ ص|حمد شح| هره|لق|علوم 
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||5973 روق عوض|فىل فكتـــور ف|بــــ هره|لق|صيدله 

42o459 ه عبــــد ي|لغنى عبــــد|سمي 
ى
ض|لعليم محمد ق |حقوق طنط

4o59o3 ن م|سمي  عبــــده مصطفى عل| مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

|64278 حمد|دل محمود |يوسف ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|o869 |لمو|لحميد مهدى |م عبــــد|يتـــ حس|
ى
ق لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

536334 ن بــــدر|فظ حس|ء ح|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

783o|o ن|حمد عويج|لحميد سيد|د عبــــد |حمد عم| زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

|44|84 دل محمود محمد سويلم|طمه ع|ف ن|حقوق حلو

2|5784 در|لق|سعيد محمد سعيد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

362592 لمقصود|لمقصود محمد عبــــد|ن عبــــد|نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

868497 ى هيم بــــطرس|بــــر|مجدي | مي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

845|28 حمد محمود|لرحمن |بــــدور عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ 

37oo|5 ى|ل محمد عو|حمد جم| د حسني  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

345223 مي |ل|مي  محمد |ل|حمد | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|44368 محمد سيد محمد عىل هره|لق|حقوق 

87689 بــــر|ل محمد ج|محمد جل ن|حقوق حلو

76o987 وز عىل محمد عبــــد  لعزيز عىل|في  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

79o7o4 يف  ف مصطفى محمد |رسر لبــــدويىه|رسر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

7oo269 ل|لع|ن عبــــد |ن محمد رمض|يم| ط|بــــ دمي|د|

78o4o5 لحميد أحمد|لدين عبــــد |ء |منيه عل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|3978 هيم فتـــوح جعفر|بــــر|سلىمي فتـــوح  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

69249o ي
لشبــــىك|د |لجو|مصطفى محمود عبــــد | دئى ط|بــــ دمي|د|

43572o لمقصود محمد نرص|محمد عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|5|8o3 د|لجو|لعزيز عبــــد |حمد عبــــد |ندى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

62o286 لدين|تـــه عىل بــــدر |محمد عىل شح ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

629873 حمد|لسيد |هيم |بــــر|ح |مؤمن صل زيق|لزق|ره |تـــج

7o|976 هيم|بــــر|محمد محمود محمد طه  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6754o5 لجوهرى|جد محمد محمد محمد |حمد م| طبــــ بــــورسعيد

433945 بــــو موىس|لرؤف |م عبــــد |جر عص|ه |طبــــ طنط

5|o797 هلل|هيم فتـــىحي سعيد سعد |بــــر| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

Wednesday, September 5, 2018 Page 4717 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4o7o75 لسيد معتـــوق|دل محمد |م ع|له| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

898268 روى عىل محمد عىل حسن | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

436553 ل|بــــوغ|حمد محمد|أريج محمد نرص سيد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

443457 رص مصطفى حسن سعد|مصطفى ن لشيخ|بــــ كفر |د|

248|37 لجندى|ح |لفتـــ|يمن عبــــد|ره |س ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6o96|6 مجد ذىك مصطفى محمود سعود| لمنصوره|ره |تـــج

26795| ح سلطح|م صل|ئى هش|ه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

27963o هلل يوسف|خلود محمد عبــــد ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

72o67 ر|لستـــ|حمد عبــــد |ن |شمس شعبــــ ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

645o83 حمد محمد ودن|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5869| ى محمد| يه حسن حسي  ي سويف
هندستـــ بــــنى

4772o فظ|لح|ن محمود بــــيوم محمد عبــــد|ريم|ن ن|بــــ حلو|د|

286283 ل قرئى حسن|ء جم|رس| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

32485| د محمد|حمد نبــــيل حد| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

357387 حمد|حمد سعيد منصور |محمد  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

|44322 ى|رق حمد|محمود ط ن حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

427732 لمنعم عطيه  بــــريشه|ل عبــــد |حمد كم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|994o رس محمد محمود|هيم ف|بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|55724 ن سمي  عزيز منصور| مي  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

263798 |لسيد |هيم مصطفى |بــــر|نس مسعد |ن
وى|لسلك

|ره بــــنه|تـــج

48|48o لرحيم محمد|رق عبــــد |لرحيم ط|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

823645 د جرجس|ع عي|ردين نعن|ن ي|بــــ |د|
|لمنى

25oo68 وى|لطنبــــد|ء مصطفى محمد |ول تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

2|4249 م عىل|م|ئى سيد |د ه|زي تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

528|99 ئى|لحلو|حمد |لحميد |معتـــز عمرو عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

633677 ى | ى |لسعود |بــــو|مي  لسعود|بــــو|مي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

6|9768 ل|حمد هل|لمرىس |ء محمد |رس| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

52877 د|لجو|ر عبــــد |لستـــ|ندى محمد عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

36983| ر|لعط|حمد |لد محمد |ن خ|فن| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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|57||4 لح|حمد ص|هدير محمد  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

7o2585 م|هلل هم|بــــ |م محسن فوزى مصطفى ج|ريه زيق|لزق|صيدله 

636665 ي|هر فتـــىح عبــــده |عىل م
ى
ض|لسيد ق ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 

عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|4399| لعجوز|زن محسن زينهم محمد |م ى شمس|تـــج ره عي 

43o834 لقلىل|لمنعم محمد حسن |محمد عبــــد | لي|د |ره طنط|تـــج

869964 هيم|بــــر|لرؤف |محمد حسن عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

959|3 تـــه|بــــدين شح|لع|رجبــــ زين | هويد هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

758736 ن|ه محمد سليم|لل|مصطفى سعد عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

9|5872 ي |لر|ضى مفتـــى عبــــد|لر|حمد عبــــد|
ضى سيوط|طبــــ 

8|3o|7 لجيد|ح محمد عبــــد|محمد صل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|4549 لسيد|ن |يمن وجيه شعبــــ| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

862796 لسيد|وي |ح ف|رغده نج دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

75|48o بــــينى|س محمد |منى رأفتـــ عبــــ لشر تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

75o66| ن|مل مهر|مريم محمد ك لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

9o2366 لكريم  |هلل عبــــد|حمد عبــــد| |دين ج|تـــربــــيتـــ سوه

|73|o9 ى دق|د ص|م فؤ|س| يوستـــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

266849 لم|لم محمد طه س|ن س|نوره |علوم بــــنه

5o9675 لمنجد عمر يوسف|لنبــــى عبــــد |محمد عبــــد  عه دمنهور|زر

26|385 د موىس|هر عي|د م|ن عي|ري|م شمون|نوعيتـــ 

254|79 مه سعد مصطفى جعفر|س|سمر  شمون|نوعيتـــ 

4|7857 ن س|لنح|هيم محمد |بــــر|محمد | مي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

3|682 ين محمد عثــــم  بــــشي |ن محمد |سي 
لمدئى هره|لق|ره |تـــج

5455|8 لرحمن حمد|محمد رجبــــ محمود عبــــد  ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

77o|97 لسيد مهدى|حمد |لسيد |حمد | زيق|لزق|بــــ |د|

63283| م مصطفى عطيه حسن|يه س| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

345739 هيم تـــوفيق|بــــر|دل محروس |يتـــ ع| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

452o82 هلل سليم|محمد فتـــىح فتـــح  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

63583o بــــدين|ن محمد متـــول ع|يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

858o|4 لحميد عىلي|هبــــه ربــــيع عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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92334o ن  |لبــــدوى محمد عثــــم| |ر|ي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4o68|o لرحمن محمود|مر عبــــد |فرح ع كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

52644| حمد محمود|شم |مصطفى ه سكندريه|ل|ره |تـــج

253577 دق|لص|عربــــى محمد عبــــد| ند ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

28o533 حمد| |رق يحن  زكري|ط هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

484699 لعزيز بــــهنس|حسن محمد حسن عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|3852 لسميع محمود|لرحمن محمود عبــــد|عبــــد ى شمس حقوق عي 

249747 ى حم|ي يم قنديل|لد|ده عبــــد|سمي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|74257 ه عبــــد | سم|لمنعم كريم ق|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

26o839 بــــى|لمنعم عر|لسيد عبــــد|ن |نوره |صيدله طنط

245||9 لعظيم|حمد عبــــد|ء محمد |رس| ن|صيدله حلو

5|592o ى عبــــد |ي زق|لر|ن عبــــد|لفضيل فرج زيد|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

268|o7 رص رسور محمد|لن|ل عبــــد|جم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o468o بــــوغز|ضىح يوسف يوسف محمد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|627|2 حمد فتـــىح مهدى عىل| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

4|85oo ح|هيم مصبــــ|بــــر|هيم محمود |بــــر| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

9|3o46 | لوف|بــــو|سط محمد طه |لبــــ|عبــــد ج|حقوق سوه

27848o م|د سل|لجو|بــــ موىس عبــــد |يه|مروه  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

52o36o لجندى|لبــــديع |ن محمد عبــــد|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|579o| مه جمعه|ج سل|هبــــه فر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

445|48 ع|ن خميس ر|مرقس شعبــــ |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

757329 هلل|ء فتـــىح عىل عبــــد |حمد عل| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

69|78o ي|لعتـــبــــ|لمنعم |رق طه عبــــد |رس ط|ف
ئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o6743 |لبــــن|وي |لششتـــ|وي محمد |لششتـــ|محمد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|2|237 روق محمد|روق ف|عىل ف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

86297| حمد|لدين |ل |حمزه محمد جم دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

235642 عيل محمود|سم|خلود مصطفى  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

79o99 لدين عىل|عمرو عىل عز رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

683o7 حمد جمعه محمد|ء |سم| لفيوم|نوعيتـــ 
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3|8||3 لسيد|ع |لبــــدرى رف|لرحمن |عبــــد سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

5|239 يتـــ رجبــــ بــــكرى عىل| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3||6o ى|متـــ |س|ء |رس| حمد حسي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

8|867| ح محمود محمد|طمه صل|ف ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|673o6 ف محمود عويس|ره |س رسر ى شمس|د| بــــ عي 

|8|25 وى محمد|حمد حمز|رحمتـــ  هره|لق|ره |تـــج

6|6486 د|ن فكرى محمد عي|ريم|ن ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

9o4448 ى هيم |بــــر|قدرى بــــدرى | مي  ج|طبــــ سوه

6|42o7 عيل|هيم محمد إسم|هيم سيد إبــــر|إبــــر |ره طنط|تـــج

52o77| ى عبــــد|لشيم| لرحمن محمد عبــــده|ء خي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

259623 للطيف|ريم محمد فوزى عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

627o42 لىح|لص|لمنعم حبــــيبــــ |لسيد عبــــد|ندى  زيق|لزق|ره |تـــج

695495 ل|غبــــ مش|محمود محمد عطيه ر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

234|72 م|لسل|لرحمن محمد فوزى عبــــد|عبــــد |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

43533o ى محمد يوسف أحمد ع|ي بــــدين|سمي  لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

683597 ي|ر
ء فوزى سعد خليل|مز ضى لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

33624 لمجيد|حمد عبــــد|لمجيد |ندى عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

62334| هيم محمود محمود عبــــد ربــــه|بــــر|بــــ |رح ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

36998 ل|لع|ل حسن عبــــد |ء جم|ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4885oo نور محمد عىل|نور عريبــــى | |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

76o669 ى محمود بــــرع بــــسنتـــ حسي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

82274 هيم|بــــر|ن |بــــ شعبــــ|لوه|بــــ عبــــد |شه ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o6436 لعدل|لنبــــي محمد |ن عبــــد |رمض| رن ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

|76883 هيم|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|هدير  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

447389 حمد شبــــل محمد|جر محمد |ه سكندريه|ل|هندستـــ 

78o22o محمد مندور ربــــيع محمد زيق|لزق|بــــ |د|

69o294 ف |ء |سم| هيم|بــــر|هيم |بــــر|لسيد |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32o949 حمد|محمد مصطفى غريبــــ  ى شمس حقوق عي 

|676|7 لمجيد حسن|عبــــد | محمود رض هره|لق|ره |تـــج
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25858 ر محمد يوسف محمود|من تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5|94|9 ى خ|عطيه | ء رض|شيم لد|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

26||4o حمد|طف نجم سيد |تـــسنيم ع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

7922|o هيم سند|بــــر|لح |لعزيز محمد ص|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4649| لسميع|ممدوح عمر عبــــد | مه هره|لق|ره |تـــج

6258|2 لسيد سليم|هلل |محمد محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

257o39 ن|حمد محمد عثــــم|ن |رو ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

8|877o يز هويمل|حسن ف| نور ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

2834o8 هلل عمرو محمد|ن عبــــد|يم| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

64|6o3 م|لسل|لرحمن عىلي عبــــد |حمد عبــــد |ء |رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

636487 تـــم غريبــــ يوسف جوده|ح ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

23|298 لمقدم|حمد عىل |محمد نبــــيل  هره|لق|حقوق 

4|4943 ن|كريم يوسف محمد يوسف بــــرد لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

32|29o م بــــيوم محمد|حمد عص| ى شمس|تـــج ره عي 

324749 مد يوسف عىل|يوسف ح ى شمس|د| بــــ عي 

634o86 بــــر محمد موىس|محمد ص زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

68923| لفتـــوح|بــــو |لفتـــوح محمد |بــــو |محمد  لمنصوره|بــــ |د|

52456o ى ص ى عبــــد |حسي  لجليل|بــــر حسي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

23|22o حمد يحن  محمد عىل|محمد  هره|لق|ره |تـــج

74695 محمد سمي  محمد خلف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o97|8 عيل محمد نوفل|سم|ل |جم| مه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

769946 فع|لش|ء محمد يوسف |محمد عل ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

86743o ن فوزي خليل|رمض| مه دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

923894 هلل محمد  |هلل عىل عبــــد|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4398|5 بــــو عمر|لدين |يه حمدى مصطفى مىح | |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

8|76o8 هد|هد محمد مج|ء مج|عل ي|تـــمريض 
| لمنى

693862 ح محمد|لفتـــ|حمد سمي  عبــــد |ن |نوره لمنصوره|عه |زر

858288 د|لجو|محمود طه محمود عبــــد لمنصوره|حقوق 
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7|62|5 يف  وق رسر لدين|لشيخ تـــفى |هيم |بــــر|رسر لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

229|8o ء محمود قوشتـــي محمد عىلي|رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

245||7 ح|لفتـــ|ل عبــــد|م كم|ء هش|هن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8o5475 ي ر|لشيم| ي يحن  ي|ء يحن 
ضى ي|بــــ |د|

|لمنى

|92o3 د|بــــوضيف حم|د |يوسف فؤ ن|حقوق حلو

|66489 ن قرئى|لد شعل|يه خ| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

369639 شور محمد عمر|لد محمد ع|محمد خ ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

373|2| تـــ عص| هيم|بــــر|م محمد |مي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6o9|65 حمد أحمد منصور|محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

675o68 لجندى|لعزيز يوسف |حمد محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26|573 ل محمد |لع|مد عبــــد|د ح|مد عم|ح ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7594o5 ر|ر عبــــده مختـــ|رحمه مختـــ ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

6|3|34 هلل عىلي مندور|ن عبــــد|هلل شعبــــ|عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

766o32 بــــ|هلل دي|رحمه محمد محمود عبــــد علوم بــــورسعيد

52o763 زي|ء سمي  محمود غ|آل سكندريه|ل|طبــــ 

424|56 هيم خميس|بــــر|زم محمد |ح سكندريه|ل|هندستـــ 

|26295 مه|محمد فكرى عىل محمد سل ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

5|33|4 لح سلومه|حمد طه يونس ص| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|59|98 ى لسيد|فكرى حلىم عبــــد | مي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

4226o7 لسيد|لعزيز |لرحمن نبــــيل عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

2373o2 هيم محمد|بــــر|مريم محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

93538 لريس|ئى |لسود|حمد |حمد |زم |ح كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

8o8255 مل|تـــرين نمر نصيف ك|ك ره بــــنى سويف|تـــج

449o4| ل|لحبــــ|لمنعم محمود محمد |محمد عبــــد  |هندستـــ طنط

762978 لسيد رويحه|ئى عىل حسن |تـــسنيم ه بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

688o87 لخول|لمحمدى |ل |رس كم|ده ي|مي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

9|7|36 بــــ عىل سيد |لتـــو|كريمه عبــــد سيوط|حقوق 

9o|47 ر حسن محمد محمد|بــــش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|7587 دي|له|هيم محمد عبــــد |بــــر|رضوى  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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4|7896 بــــو شعيشع درويش|بــــو شعيشع |ء |رس| لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

773262 لدين محمد|تـــم بــــدر |سه ح|م زيق|لزق|حقوق 

6|482| د|ض محمد حم|لمنعم ري|عبــــد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

62o86| بــــد|لشفوق ع|سعد محمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

25o|3 هيم|بــــر|تـــم حسن |ره ح|س هره|لق|بــــ |د|

25o3|| ن حمدى محمد محمد فتـــوح|يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

63295| ى محمد|ء محمد حس|نجل ني  زيق|لزق|نوعيتـــ 

89||68 ى |ي حمد غنىم عىلي |سمي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

9|o437 حمد |لسيد محمد |ل |محمد جم ج|حقوق سوه

7848o7 ى محمد  هيم محمود|بــــر|نرمي  زيق|لزق|عه |زر

83o223 ض|د موريس ري|عم| رين|م دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

48944| رى|نور زخ|فيكتـــور | ن|هيل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27|627 جدى مسعود محمد عبــــيد|م| عل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7oo729 ى|حمد مغربــــى عىل ش|عمر  هي  |ره بــــنه|تـــج

534537 لسيد|لسيد |ن |لسيد رمض| |دين سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

67532 ى ج د|محمد عىل حسي  لفيوم|علوم 

|65o78 طمه عمر محمد بــــيومي|ف هره|لق|ره |تـــج

347392 م محمد حسن سعيد|سل| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

762o7| ل|لملك عيد هل|ح عبــــد |ريم مصبــــ لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

764957 لزينى|ر |ن مختـــ|مر رو|حمد تـــ| ره بــــور سعيد|تـــج

242662 لجمس|محمد فوزى محمد محمد  هره|لق|حقوق 

64794o م حسن غريبــــ عمر معوض|حس لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

253674 ل|للطيف و|محمد محمود حسينى عبــــد  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

435783 لسنكرى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|مروتـــ سعيد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

697564 لسيد|محمد لطفى عبــــدون  لمنصوره|علوم 

296468 لرحمن مصطفى محمد لبــــيبــــ حسن|عبــــد |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

637|3 لحميد حسن|بــــتـــ عبــــد|يىح فتـــىح ثــــ لفيوم|بــــ |د|

9|39o6 ق|يرينى | ف رسر ك  |لمل|وى عبــــد|رسر |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

5329| ى مؤمن|ن دين يسن عشر صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف
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|2443| ل منتـــرص زىك محمد خليل|بــــل ى شمس هندستـــ عي 

8o772 ى عبــــد |م |حبــــيبــــه هش لعزيز|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

54|o7o تـــه|متـــ سعد عرفه شح|لد أس|خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

8o4683 مد|هيم ح|بــــر|محمد | دين ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7744|7 ف محمد | ش|ش محمد مرد|لدمرد|رسر زيق|لزق|هندستـــ 

7o5964 لسيد عوض|لسعيد |م |س| دين لمنصوره|ره |تـــج

28o79 ي
هيم|بــــر|هيم |بــــر|لدين |سعد| دئى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

226o22 ى عبــــد ى ش|بــــر|لرحمن |حسي  طر|هيم حسي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

3699|6 ى |يم| ى محمود حسي  فورى|لص|ن حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

336||9 زق|لر|لمطلبــــ عبــــد|ن سمي  عبــــد|يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

369273 وق حس د|م خرصى عو|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|44663 ي
|محمد عىل محمود محمد دئى ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع

تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

244356 لسيد|عيد جرجس صبــــىح عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

79o2o| لسميع سليم|هيم عبــــد |بــــر|مصطفى  لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

54232 ى محمود |عبــــد  حمد|هلل حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

647343 |لعل|بــــو|حمد |ء محمد محمود |رس| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6|5729 ن خميس|محمد محمد محمد رمض ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4o7599 لسيد|لسيد محمود |ء محمد |سم| سكندريه|ل|ره |تـــج

54o599 لحليم|مد عبــــد|رس فكيه ح|ي |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

648|44 ح محمد|مر صبــــرى صل|تـــ لمنصوره|حقوق 

692|o| لم صقر|عمرو مجدى محمد س ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

52785o لحميد|حمد محمود محمد عبــــد |رقيتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

359|74 حمد|يوسف محمد يمنى  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

2|8383 ه ط| وى|لبــــط|لحميد معوض |رق عبــــد|مي  هره|لق|حقوق 

75547| مروه نرص عطيه محمود لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

64o277 لشنيىط|لسيد عىل |ء محمد |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

75842| ن عطيتـــ|سليم|هيم |بــــر|يه | ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس

7|227 ى |هيم محمد |بــــر| حمد|مي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 
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7||4|7 ن|ه محمد سويد|مه ز|س|هيم |بــــر| ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

456|5| ى |لرحمن سعيد |عبــــد  ل|لوص|مي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

697o44 لم|لسيد س| |حمد رض| لمنصوره|هندستـــ 

|78572 فظ|لح|ء محمود محمد عبــــد |دع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

348748 يف|ندى صل ح محمد محمد رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9226o| بــــودهبــــ  |شد |رص ر|رون ن|ه ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

275829 لرحمن|سحر سعد حسن عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

332784 لرحمن محمد عىلي محمد منصور|عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

442529 ي عبــــد ي |يحن  ىطي|لسنبــــ|لعزيز يحن  لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

4oo829 ح عىل|لفتـــ|ح حسن عبــــد|لفتـــ|عبــــد |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

5|6873 تـــي|لفرح|لسعيد |يتـــ محمود | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|8957 ى |منتـــ  حمد|هلل محمد حسي  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3|99|| هيم|بــــر|لسيد |ئل |جر و|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o4738 ى|مصطفى محمود عبــــد لمنعم محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

843957 رس يونس|ل ف|ء جم|شيم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|6585o ف ج|ء |دع لحفيظ|بــــر عبــــد |رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

||7469 م|لش|حمد عىل |محمد مصطفى محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

279449 لصمد محمد|محمد رأفتـــ عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

42o333 ى|مل محمد عىل ش|سهيله ك هي  ط|بــــ دمي|د|

24o352 لم|روق محمد س|بــــ ف|يه|ريم  ن|هندستـــ حلو

436425 رس|حمد محمد محمود سليم محمد ك| سكندريه|ل|طبــــ 

54674o ج |بــــ حسن فرج محمد |شه لخرصى لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|8o98 لعزيز موىسي|عبــــد| طه عط ره بــــنى سويف|تـــج

9|3|52 لفضل |بــــو|هر |تـــم م|هر ح|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

3|8o5o لدين سيد حسن|لد محمود بــــىه |محمود خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

374297 حمد عفيفى|لرحيم |رق عبــــد|محمد ط دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

776849 هيم مىك|بــــر|هيم محمد |بــــر| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

36273o م حسن محمد محمد|حس ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

24|835 حمد|م |لنبــــى عل|طمه عبــــد|ف لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
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833997 ر نرص عىلي محمد|من دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

72274 سبــــ|محمود سمي  عىلي ك لفيوم|هندستـــ 

846438 وي|ح محمد بــــسط|صل| نور ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

32358| در محمد |لق|لدين عبــــد|ل |ن كم|نوره
لرحمن|عبــــد

ن|علوم حلو

62|537 لعبــــد|لخي  |هيم أبــــو |منه محمد إبــــر ط|معتـــ دمي|علوم ج

78o75| ح سعد عىل|لفتـــ|هبــــه عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

233o92 ي
ى|ئل محمد محمود حس|و| دئى ني  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

249569 ن نجم|لعظيم رمض|طف عبــــد|ع| لي|د ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

354995 ح|لفتـــ|ء مصطفى محمد عبــــد|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|3o833 هيم محمد|بــــر|محمد سيد  هره|لق|ره |تـــج

284979 م|لسل|حمد محمد عبــــد|عىل  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

89|9o6 ي|ر
تـــه فهيم جرجس |شح| ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o43o حمد خليل|يمن |حمد | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

9o67|5 مد محمود |بــــر ح|ء ج|شيم تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

849656 لعزيز خلوي محمد|ن عبــــد|نور ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

639368 حمد مصطفى جميل مصطفى| زيق|لزق|حقوق 

249625 د محمد تـــوفيق غنيمه|لميس فؤ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

496498 لحليم بــــسيوئى|روق عبــــد|ر محمد ف|من تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

42o956 هلل عىل|ل عىل عبــــد|ء جم|سم| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

265532 عيل|سم|محمد سمي  محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

76|985 ء محمد منصور محمد|رس| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|3398| لسيد محمد|د محسن |عم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

267677 هيم|بــــر|للطيف |لد عبــــد|للطيف خ|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9oo599 هلل عىل  |رص عبــــد|لن|رحمه عبــــد ج|ره سوه|تـــج

627297 ع|لد محمد مصطفى رف|بــــ خ|رح زيق|لزق|علوم 

848|3| ي ع
بــــر بــــشي |دل ج|منى ي صن. تـــ.ك

ن|سو|ع |فنى

|2oo|9 ى ئيل موىسي|كرم ميخ| يوستـــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

776622 حمد|لسميع |لعزيز عبــــد |يه محمد عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر
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7|57o3 لعزيز|مه محمود عبــــد |س|عزيزه  لمنصوره|نوعيتـــ موسيقيه 

5||475 لديبــــ|لرسول محمد |محمد عىل عبــــد سكندريه|ل|صيدله 

352o8o ى|ر محمود |لد محمد مختـــ|ندى خ وى|لجي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

372583 م|لسل|يتـــ سعد رجبــــ حلىم عبــــد| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7|23|o هلل|ندى وفدى وفدى عىل عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

6||843 لنبــــى|هلل عبــــد|م عبــــد|لسل|محمود عبــــد |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

|68292 هلل محمد محمد|عيل عبــــد |سم|يوسف  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

48|8|9 لمجيد|ل عبــــد |أدهم محمد كم سكندريه|ل|ره |تـــج

7o456 هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|مريم  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|59|53 حمد حسن محمد|محمد  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|68726 ى نبــــيل ف|ي لدين زعتـــر|ح |روق صل|سمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

329|5o بــــوزيد محمد|رتـــ مخيمر |س ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

697792 م محمد عوض محمد لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7o7346 لحسن|بــــو |ح |لفتـــ|شور عبــــد |بــــ محمد ع|هيتـــ|م ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

75o759 ر|حمد مختـــ|رس |يحن  ي عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

63|835 زى|لعز|ء محمد محمد فتـــىح |ل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

54442 م|م|لمحسن |حمد عبــــد |متـــ |س|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

428255 حمد بــــسيوئى غز|ضىح سيد  | تـــمريض طنط

852884 لرحيم عىلي|لد عبــــد|محمد خ حقوق بــــنى سويف

34|497 لسيد محمد عبــــيد|حمد محمد | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

34|67|  عبــــد|لبــــ|يتـــ سعيد عبــــد|
ى
لسميع|ق ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

634824 لرحمن|حمد عبــــد|در سعيد |ن زيق|لزق|هندستـــ 

789728 لمنعم محمد|م وليد عبــــد |سل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|3|6o| عيل|سم|عيل يوسف |سم|ء |رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2728o2 هلل محمد عبــــيط بــــربــــرى|منه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

753o|4 تـــبــــ|لرحمن ر|تـــبــــ عبــــد |نور ر ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

4475o7 ى |ي هلل|بــــ |لسيد ج|لسيد عىل |سمي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9|2854 هيم محمد |بــــر|محمد بــــهجتـــ  ج|ره سوه|تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 4728 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

34372 د|لضي|ل |ل محمد جل|جل  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

9oo792 لطيف رزق عزم | رين|م ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7o|666 عيل زىك|سم|حمد |م |جر هش|ه زيق|لزق|بــــ |د|

64437 مجدي نجيبــــ عوض| دون|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o2|82 ى | يش دق|هيم محمد ص|بــــر|حسي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

7o444o لمعىطي|هيم عبــــد |بــــر|دل |ده ع|غ زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

923689 ي |لبــــدرى بــــرع |عيل |سم|
ى
لدسوق ج|بــــ سوه|د|

499|o9 ن|مل خليل رضو|محمود ك| ر|ي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|8668 |لعل|بــــو |ن |هيم عىل رمض|بــــر|عىل  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

68724| لعجىم|د فتـــىح محمد |ن فؤ|جيه لمنصوره|بــــ |د|

|5422 نور محمد|ن محمد عصمتـــ |رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8887oo ن |ن محمود سليم|ء سليم|سم| سيوط|بــــ |د|

5|8938 ع|حمد محمد رف|ره رزق |س بــــ دمنهور|د|

892||6 مل معبــــد |د ك|له ج|ه سيوط|ره |تـــج

3555o| لبــــكرى|م سعيد |يتـــ عص| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|2357o طف محمود حفنى|محمد ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

27||oo وق سعيد عبــــد |لعزيز عىل |رسر
ى
لدسوق لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

6235o3 ى عبــــد |م س|سل| ر|لستـــ|لم أمي  ط|بــــ دمي|د|

769446 هيم|بــــر|له محمد نرص |ه لعريش|تـــربــــيتـــ 

5|o|3o ي|لجليل |تـــم حسن عبــــد |ح
لحدينى طبــــ بــــيطرى دمنهور

5|3864 محمود بــــسيوئى رجبــــ عمر عه دمنهور|زر

8|4794 د عىلي حسن|نعمه فؤ ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

34987 س|لسيد عبــــ|رص |حمد ن| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

486246 وى|لبــــستـــ|مد محمود |م ح|حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|8248 ن|لسيدعثــــم|نور |لمدئى |لرحمن |عبــــد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

338|64 لمحسن محمد فرو|عبــــد| حمد رض| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

83|687 ي |لن|يمن عبــــد|
ى
بــــوبــــكر|رص شوق دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4|62o5 ره|لسيد رسر|لفضيل |م عبــــد|يه س| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|863 عيل سيد|سم|حمد |ر |من تـــربــــيتـــ بــــنى سويف
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32o753 ه|لل|حمد عبــــد|ه |لل|يوسف عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

7o8727 لعدل|هيم |بــــر|لسيد |لد محمد |خ لمنصوره|صيدله 

85622o نوس|تـــه ف|ن شح|يون| دين ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

5o4369 يف|حمد |ر حسنى حسن |مي لشر سكندريه|ل|طبــــ 

334566 ن خليل|لرحمن محمد عثــــم|عبــــد عه مشتـــهر|زر

3232o3  عىلي
ى رحمتـــ عىلي حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

23|4|8 لرحيم|دى عبــــد|له|م عبــــد|كريم عص ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5o4867 حمد خضي |ح |لفتـــ|رضوى محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||858| للطيف|حمد عبــــد |مد |فرح ح ى شمس|تـــج ره عي 

676437 ى فتـــىح مصطفى  عيل عىل|سم|نرمي  لمنصوره|ره |تـــج

364992  حسن|فتـــىح محمد عبــــد
ى
لرؤوف دسوق لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 

سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

8||||2 لنعيم|بــــ عبــــد|لوه|ن عبــــد|وليد شعبــــ ره بــــنى سويف|تـــج

282942 |لش|شم عبــــد|بــــو ه|م |محمد هش
ى
ق |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |

لجديدتـــ

428934 خلود محسن محمد محمدقرقر لمنصوره|علوم 

868795 ي |
لنوبــــي خليل|حمد مصطفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

3|9393 لسيد|حمد محمد |مريم  ى شمس|د| بــــ عي 

|392|5 ى  مي  ف وليم دوس|جي  رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

238948 ء حسن محمود حسن|لشيم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

623364 هلل خليفتـــ|ح محمد فرج |هبــــه صل لمنصوره|حقوق 

22585| لسيد محمود|محمد عزتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2o966 ى|لرحمن محمد منىح  |عبــــد  مي  هره|لق|ره |تـــج

48o39| ن|د عىل مهر|عمر رش تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

329824 ر يوسف صبــــىح يوسف|من هره|لق|ج طبــــيع |عل

86o436 لفهيم|يق عبــــد|طه محمد ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

676|67 لفتـــوح|بــــو |لغريبــــ |ر |لغف|جر عبــــد |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

27|5o4 هيم حويتـــ|لمنعم شبــــل إبــــر|ن عبــــد|نوره لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|98oo لسيد معبــــد |ل |لسيد كم| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|54285 لعزيز|حمد عبــــد |ئى |حمد ه| ى شمس|تـــج ره عي 

456|6 |عط| نهل عط|محمد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري
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4338o| ن|زق سعف|لر|زق محمد عبــــد |لر|محمود عبــــد  |ره طنط|تـــج

34o636 ى حس|لن|عبــــد| رويد ى عىل |رص بــــحي  لدين|ني  ى شمس| لسن عي 

79o962 كريم محمد مني  فكري |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8887o8 ى عبــــد|يه عبــــد| لرحمن |لرحمن حسي  سيوط|حقوق 

5|8o38 لقرمه|مرىس بــــيوم حسن | رن معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|36227 بــــتـــ|روبــــرتـــ كرم عبــــده ثــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

779994 لحميد محمد|طمه محمد عبــــد |ف زيق |لزق|تـــمريض 

85o7o5 دل سفينه محمد|مل ع| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|32644 ى حمدى |ي هيم عمر|بــــر|سمي  هره|لق|ره |تـــج

83o572 لدين محمد|محمد محمود نرص ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

852749 ن|مح فرج ملك سليم|س ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

76|o38 نىح  جرجس نرص جرجس| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

349o24 يف عبــــد|رح ق|ىطي محمود |لع|بــــ رسر وي|لشر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

677535 رتـــ|مح رمزى فهىم  بــــش|ريمون س لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

86o2o3 ل تـــوفيق بــــخيتـــ|كمل كم| ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

|6|o7| لرحيم|سلىم محسن سيد عبــــد  ن|حقوق حلو

|43334 حمد|تـــ محمود |ح شح|محمد صل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o858 هدير محمد محمود حسن ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

7o8487 هيم يوسف|بــــر|ح |منى صل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27435| ش|لدمرد|لمنسي |رق محمد |مدحتـــ ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

43o337 لعزيز بــــرغش|سهيله محمد عبــــد  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

857o38 ي عبــــد|شور ر|بــــر ع|ص
بــــ|لوه|ضى ي |

رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

7638|o لسيد أحمد أحمد|دل |رحمه ع تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

698o8 سط|لبــــ|ىط عبــــد |لع|ء فتـــىح عبــــد |دع لفيوم|عه |زر

283o29 ف محمد |محمد  عيل|سم|رسر ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|2|727 حمد|لسيد |مي عىل |عىل س ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

253957 در|لق|هلل مصطفى سعيد مصطفى عبــــد|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6|2399 لم عرفه|لحكيم س|لم عبــــد |آيه س ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|53563 حمد فتـــىحي|ل |روضتـــ كم هره|لق|ج طبــــيع |عل
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9|7949 د |مصطفى محمد عىل حم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

885947 محمد مصطفى محمود محمد  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

249585 تـــى|زم محمود عىل زن|ء ح|عىلي وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

85||46 ل عوض حسن|زينبــــ كم ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

329444 بــــر|لحميد ج|بــــر عبــــد|لسيد ج|ء |ل| |حقوق بــــنه

2922o هلل محمد|حمد محمد خلف | ن|حقوق حلو

5|5658 مر|حمد ع|هدى يوسف  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

24973 ى عبــــد |رق محمد |يمنى ط صف|د ن|لجو|مي  هره|لق|حقوق 

778849 لنبــــي معوض|ء ممدوح عبــــد |شيم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

782|o| حمد|د |محمد ربــــيع فؤ ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

34|658 لسيد عيد عيس|منيتـــ | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

33269o ف ج|بــــ |ريح ورى عطيه|بــــر مغ|رسر |علوم بــــنه

524679 لس عطيتـــ ش نودى بــــطرس|كي  سكندريه|ل|هندستـــ 

2448|o م مجدى سيد محمد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o976o هيم|بــــر|تـــ خليل |ء نش|سم| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

3|9789 هيم|بــــر|لد رجبــــ |رتـــ خ|س هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

227972 ن|ده حس|بــــسمه سمي  حم هره|لق|ره |تـــج

754883 ن حسن|نم سليم|لرحمن غ|عبــــد  حقوق بــــورسعيد

675243 لرحمن|حمد مصطفى محمود محمد عبــــد | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4o295| م أحمد غريبــــ|محمد س سكندريه|ل|ره |تـــج

4|458o حمد محمد عمر|حمد نعيم | سكندريه|ل|حقوق 

332732 مل عفيفى عىل|كريم مصطفى ك |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

784538 لعكىلي|حمد أحمد |فظ |كرم ح|ن |نور زيق|لزق|طبــــ 

492868 ر|لنج|يوسف محمد مني  سيد أحمد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

753352 لسيد|م مرىس |لد هش|خ عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|39492 لق مرىس خميس|لخ|رس عبــــد |بــــسمه ي ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

2682oo ن|لصمد رضو|م عبــــد|محمد هش ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

852|75 لصبــــور محمد|د محمود عبــــد|زي ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

9o|||6 مه عويس محمد مسعود |س| ج|ره سوه|تـــج
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777598 هيم|ح إبــــر|لفتـــ|مد عبــــد |يه ح| زيق|لزق|علوم 

35497o ف |هبــــتـــ  عيل|سم|حمد |رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4|6598 ن|د بــــسيوئى عتـــم|حمد بــــسيوئى فؤ| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

498736 ى بــــدر|د حمدى |سع| مي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

476362 لق|لخ|هلل عبــــد|بــــ |محمد مؤمن محمد ج سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

35844o لمجيد|ن عىلي محمد عبــــد|رو ى شمس حقوق عي 

8363oo يمن موىسي سعيد|بــــ |رح دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

3|87|9 حمد|ل |ندى محمد كم ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

439482 لسيد|حمد سعد |خلود  لشيخ|طبــــ كفر 

49422| ل محمد أبــــوزهره|حمد مسعد كم| ره دمنهور|تـــج

8o5577 حمد|ء ربــــيع محمد |سم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

54|6o5 |لحميد |ىطي عبــــد|لع|لىحي عبــــد|م عبــــد|سل|

ي
ر|بــــوجى

ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

4|759| هيم عيس|بــــر|هلل |حمد عبــــد |ء |سم| لشيخ|ره كفر |تـــج

29|495 حمد|هد مهلهل |م مج ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

86743| رس خليفه|محمد محمد ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

69892o لسيد|ح محمد |ء صل|حسن لمنصورتـــ |تـــمريض 

6|697 لعزيز|هلل عبــــد |نور عبــــد |ء |رس| حقوق بــــنى سويف

|3897| ديبــــ بــــشي |يق |نىح  ف| ى شمس هندستـــ عي 

5o3955 لمنعم|بــــر عبــــد|محمود وطنى ج إلسكندريتـــ |تـــمريض 

483322 ن هيم فريد محمد|بــــر| |مي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

8776|3 ن محمود  |محمد شعبــــ| دين سيوط|حقوق 

424848 م محمد مرىسي محمد|نس حس| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

26||34 حول|ل|ن |ل رمض|موده جم ي صىح بــــنه
|معهد فنى

7572o7 هيم موىس|بــــر|دل |ئى ع|م| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

843|47 وي|له حمتـــه خريش دنقل|ه ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|65oo| بــــو زيد|ل محمد |لع|منيه سيد عبــــد | ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

3||863 مد|روق ح|كر ف|محمد ش ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

3288|8 |هيم |بــــر|ئل |طف و|ع
ى
لدسوق ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

782389 ى يشى عىل محمد|ي سمي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

769766 فتـــ  ى فتـــح |مي  ى خط|هلل |مي  بــــ|مي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى
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876|9| عمر محمد محمد قطبــــ  سيوط|ره |تـــج

332o56 ح عفيفى|لفتـــ|ل فتـــىحي عبــــد|تـــ جم|ي| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

85o|o9 ي محمد عبــــد
زق سيد|لر|مصطفى ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

3|8894 حمد خليل|ح |مروتـــ صل ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

5|8626 كس|لسيد |ء |رس| بــــرهيم رسر بــــ دمنهور|د|

59oo9 هدى يىح محمود محمود تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

482499 هيم محمد|بــــر|حمد محمد |خلود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

287o52 مسعود| طمه فهىم زكري|ف شمون|نوعيتـــ 

|3oo98 لسيد عمر|رحمه سيد مصطفى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

37o946 لسيد|هيم |بــــر|ندى حسن عىل |س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|79o د|لجو|ح محمد عبــــد |طمتـــ صل|ف صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

34o644 ي |ر ه|من
محمود| لعل|بــــو |ئى |ره بــــنه|تـــج

62776o طف محمود عطيتـــ مرىس|محمد ع زيق|لزق|ره |تـــج

43o985 ن|لسيد ري|حمد |ر محمد |من تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|27974 لمحسن محمد|لرحمن سيد محمد عبــــد |عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2|45o| حمد|ء عىل |عىل عل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6o6876 ل شكرى|محمود محمد كم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

489362 لدين|د قطبــــ نور |لجو|للتـــ محمد عبــــد |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

47565| ى عبــــد |لسيد |يدى حمدى |ه لنعيم|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

48o63o زم عرفتـــ عبــــد ربــــه عبــــدربــــه|بــــ ح|مه ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

645|76 ع|نوره ن محمد صديق رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2|44|7 بــــى|ن ممدوح محمد محمد رسر|رو ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

778738 نور حلىم|رق |كريم ط زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|734|5 نستـــ|ء عمرو نبــــيل |سم|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

8938|8 ن  |ن عثــــم|ح عىل نعم|سم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

494955 لجليل مهينتـــ|ن عبــــد |أحمد حمدى سليم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|64o6o حمد مصطفى محمد محمد| هره|لق|حقوق 

25562o ف|لكل|لحكيم |ل عبــــد|حمد جم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

765|8| لعزيز محمد|حمد يحن  عبــــد|عمر  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد
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85|45 م محمود لملوم محمد|بــــتـــس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|5o347 |رق محمد رض|يوسف ط سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3375|4 لمنعم|حمد عبــــد|مد |ء ح|رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

259923 نشين سعيد محمد شهدى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6||65 وي|نور شتـــيوي نزل|هلل |عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

|55324 د|مد عو|مريم محمد ح ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

6|8||7 تـــ عيد|د|مريم عنتـــر س ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

3|7997 ح محمد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|2|4|9 لسيد|لصمد |لد عبــــد |فرحه خ كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

76|694 ضل|حمد محمد ف|يحن   وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

|6|234 حمد|لسيد سيد |ح حمدى |سم هره|لق|ن |سن|طبــــ 

835485 حمد يوسف|رص |لن|د عبــــد|نه |نوعيتـــ قن

4ooo3| زى|حبــــيبــــه مصطفى سعد عىل حج سكندريه|ل|حقوق 

228667 لبــــدوى عىل|لسيد |لدين |ء |ن بــــه|نوره هره|لق|بــــ |د|

789|2 ى|بــــو|لعزيز |لمجيد عبــــد|عبــــي  عبــــد لعني   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

882445 حمد  |رص محمد |ندى ن سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7|3o22 ن|محمد محمد محمد وهبــــه عسف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

2|3o57 ف محمد شبــــل خط|هلل |نور بــــ|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

27o799 ى|جر محمد محمد ل|ه شي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|52436 بــــ|لتـــو|لسيد محمد عبــــد |مح |س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

88o997 ه حسن محمد مصطفى | مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

6497o2 هيم|بــــر|دل محمد |ء ع|سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

62389 ى جم|ي حمد|ل جمعه |سمي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

882247 م مصطفى سيد  |حمد هش| سيوط|هندستـــ 

4o9283 د |لجو|لحميد عبــــد|لمنعم عبــــد|ن عبــــد|يم|
ل|لع|عبــــد

|ره طنط|تـــج

689473 ن|هيم محمد عثــــم|بــــر|ئى مسعد |م| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

263236 ى|روق |يدى مدحتـــ ف|ه مي  |ره بــــنه|تـــج

778|86 وق ي هيم|بــــر|لعزيز |رس عبــــد |رسر زيق|لزق|بــــ |د|

33o99| لعزيز|حمد عبــــد|لعزيز |بــــسمتـــ عبــــد |نوعيتـــ بــــنه
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76426o ل|لع|لنبــــوي عبــــد |ن |هلل محمد عثــــم|منه  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

|52|2 دم محمود محمد محمود| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

52752| ر |ء مصطفى محمد حسن بــــك|رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

|26388 حمد|مصطفى سعد مصطفى  ى شمس حقوق عي 

792365 ن|ن فوزى حس|ء حس|رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

38493 زينبــــ محمد فوزى فهيم ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

6o8923 لسيد خليفتـــ|لسيد |أمل  |بــــ طنط|د|

76o79| محمد فوزى عىل| نور لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

789833 عيل|سم|محمد خليل محمد | لي|تـــ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|74532 ن سيد عويس|ره رأفتـــ سلط|س ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

4|4|6| |ن محمد محفوظ  ند|شعبــــ| عل ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

849676 حمد|عيل محمد |سم|ء |رس| لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

683277 د صبــــىح جرجس|مح فؤ|مريم س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

333465 لمقصود|بــــرعبــــد|عمر محمد محمد ص ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

42|3oo بــــو طبــــيخ|هيم |بــــر|لق |لخ|م عبــــد |در عص|ن |حقوق طنط

2225|o د محمد يوسف محمود عرفه|زي ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

24o5|8 ى|م طه عثــــم|رغده عص ن حسي  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

3|9246 ك|لمل|سيمون مجدى كرم عبــــد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

86633 حمد|ل محمود |ره جم|س لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|23244 بــــر|رس محمد عىل ص|سلىم ي ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

52583 رين نبــــيل فكرى موىس|ك دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7||o3o ز|لقز|ن مسعد مسعد مسعد |يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o452o  محمد ج|ره هش|س
ى
نبــــ|م شوق لشيخ|عه كفر |زر

4||799 ى بــــكر|حمد |مه |س|حبــــيبــــه  مي  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

339394 مر|عيل ع|سم|لد محمد |تـــفى خ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

42o|oo د محمد عىل محمد طلبــــه|سع لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|2|335 ر|لبــــح|لق |لخ|ملك محمد محمود عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

444223 لحميد سعيد|محمود وليد محمود عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

84|59 رفعتـــ حلىم حليم| رودين لجديد|دي |لو|عه فرع |زر
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853783 دي محمد|له|ن محمد عبــــد|نوره ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

54o||5 ن مدكور|حمد رشو|هيم |بــــر|حمد | سكندريه|ل|حقوق 

25864| لنمر|د |تـــع عو|مصطفى ممدوح بــــ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

32o44 ي|رضوى خ
لد محمد حسنى هره|لق|صيدله 

82|997 زق محمد|لر|دح عبــــد|ء م|ند ي|بــــ |د|
|لمنى

84o865 مه محمد حسن|س|يه | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

783o7 لرشيد|لعظيم عبــــد |منيه محمد عبــــد | ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|8793 ئى محمود منصور محمود|ء ه|سم| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

483732 حمد محمد|هيم سيد |بــــر|ء |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36o29| لنرص|بــــو|ج |لغنى حج|لرحمن عبــــد|محمد عبــــد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

792|56 هلل|لسيد محمد عبــــد|هلل |عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

3|435o ل عزتـــ محمد|يوسف جم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

63384o حمد محمد|كمل |حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

332|46 سط محمود|لبــــ|يد عبــــد|م ع ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2835|8 ى|لسيد |منيه محمد | مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4ooo37 هنده عمرو محمود فهيم|ش |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

86|765 للطيف حسن محمد|محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

889|o3 ى محمد محمد  |سم| ء خي  سيوط|بــــ |د|

3|59|7 رق محمود محمد|ء ط|رس| ى شمس| لسن عي 

698973 لحميد محمود|لحميد محمود عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

753662 حمد مصطفى حسن|ن |رو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

69249| ي
هيم محمد عوف|بــــر|رس |ي| دئى ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

823592 ي 
حمد محمد|لعز |بــــو|مصطفى ي|لسن |

|لمنى

54o436 هلل محمد عوض محمود يونس|منه  ج|بــــ سوه|د|

|9767 محمد طلعتـــ محمد حسن عىل |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

6o3485 لحرصى|لصمد |در محمد وهبــــتـــ عبــــد |ن |هندستـــ طنط

367|45 تـــ محسبــــ|لشح|لسيد |در | ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o9934 سم|لعظيم ق|عمر محمود عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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339|o3 لسيد|لكريم عبــــده |ء وليد عبــــد|رس| |نوعيتـــ بــــنه

282|58 لحميد صديق|مؤمن وليد عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4|6o28 لعظيم عىل عليبــــه|ء عىلي عبــــد |سم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

64369| ى|هيم منصور |بــــر|نشين  مي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

7o49| ى|محمد ن دي محمد حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

228275 وى|لعشم|وى |لعشم|طف |ن ع|يم| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

5|5|36 مجدي محمود أحمد| ند بــــ دمنهور|د|

76379o هلل سند عوض حسن زغلول|هبــــه  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|3333o ى ميخ|نوبــــ م|بــــ| ئيل|هر رسىم حني  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7522|7 |د لمبــــي حن|ديفيد عم ن|صيدله حلو

6952|2 ف|بــــو |لحميد |طمه عبــــد |ف لفتـــوح محمد مشر لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

5|5257 يد|هيم ف|بــــر|يز |هدير ف |حقوق طنط

8|4|73 ن|حمدمحمدعمر|لمنعم |تـــم عبــــد|كريم ح ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

763o3| يف|لسيد محمد |ره عىل |س لشر تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

77o549 |وى عبــــد |لسل|لمنعم |مه عبــــد |محمد سل
م|لسل

زيق|لزق|هندستـــ 

7866o3 ل|لدين عىل محمود جبــــ|ء |محمد عل ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

27|739 ى سعيد |ي وى|لمنش|تـــه |لسيد شح|سمي  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

|65675 يف يحن  زكري |يحن  رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6352|| ى حسن لطفى عبــــد|ي لمنصف نرص|سمي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

43646| لربــــعه|حمد |لمطلع سعيد |محمد عبــــد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8298| لم|رم عيد س|عمرو ك سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78|885 حمد مرىسي|يه محمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

838732 هلل سيد يوسف حميد|منه  قرص|ل|فنون جميله فنون 

4o434o ى  فهىم غبــــري|م| مي 
ى
ل|هر شوق لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|

ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

498274 لسيد عوض رزق|ندى محمد محمود  تـــربــــيتـــ دمنهور

7833|6 لم|حمد س|عمرو محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

5|8753 حمد|م سيد |ء محمد سل|بــــ عل|ربــــ |حقوق طنط

464o7| لي|لد محمد بــــيومي غ|رضوي خ تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

58522 بــــ|لوه|رغده سيد محمد عبــــد  صيدله بــــنى سويف
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7o3|6o دغم|ل|ل |ح عمر هل|عزه صل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

||894o دل عىل حسن هندى|مريم ع ى شمس هندستـــ عي 

777||3 لحسيبــــ|تـــ عبــــد |ئى بــــرك|م ه|سل| زيق|لزق|هندستـــ 

852955 متـــي| س مكرم حن|تـــوم دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4o732| لريس|لسيد |مروتـــ محمود محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8396|2 بــــوزيد متـــلقح|حمد عيد | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

25o|o4 لبــــرج |مل سعد |منيه | هره|لق|صيدله 

5o326o مي|لش|يمنى فتـــىحي محمد محمد  سكندريه|ل|علوم 

85689 ن|د سيد سليم|بــــ رش|لتـــو|م عبــــد |حس لفيوم|صيدلتـــ 

5o877o ئى|لمسلم|محمد أحمد حموده  سكندريه|ل|علوم 

7|5|38 د|لضي|لعظيم محمد يوسف |لد محمد عبــــد |خ لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

|578o7  عوض
ى
مريم محروس صدق هره|لق|عه |زر

5|4583 لمجيد |لمجيد عبــــد |لنبــــي عبــــد |ء عبــــد |رس|
ن|حمد

ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

539||8 هلل|حمد عبــــد |حمد |م |حمد س| سكندريه|ل|ره |تـــج

6845o| حمد|ن |ممدوح رمض| عل ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

3|2|7 ى حسن هيبــــه|ريه م حسي  هره|لق|م |عل|

369572 لوكيل|لسيد |لعزيز |حمد سعيد عبــــد| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|766|6 بــــ محمد سعد زغلول عبــــده|رح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|529oo ى دي|هي بــــ محمد|م حسي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

94|76 لسيد|سيد محمد ممدوح  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|6383o لعزيز|لد محمد عبــــد |حمد خ| هره|لق|حقوق 

5|3535 ن|لمقصود سليم|حمد منصور عبــــد| عه دمنهور|زر

33||23 حمد|روق محمد |حمد ف|روق |ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

282522 دل صديق جرجس|يزه ع|ف تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

882953 لك  |لم|ضى عبــــد|لر|حمد عبــــد|ء |ول سيوط|علوم 

782oo5 ى|لط|حمد محمد | |ند هر حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

24||4| محمد مجدى سيد نجدى هره|لق|حقوق 

488|22 ض|ريمون موريس ميشيل ري سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

492478 ج |هيم محمد خف|بــــر|حسن محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5|7769 هيم محمد|بــــر|ن محمد محمد |رو |حقوق طنط

Wednesday, September 5, 2018 Page 4739 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

3o749 ى عبــــد |ل |لبــــنى كم لعليم|لدين حسي  هره|لق|حقوق 

93576 م|عيل تـــم|سم|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |عمر  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

2|9o25 هيم حسن مهنى|بــــر|ء |عل ى شمس هندستـــ عي 

7|2|65 ج|عمر محمود محمد نجم حج لمنصوره|ره |تـــج

677o75 طلعتـــ محمد طلعتـــ فتـــوح محمد لمنصوره|حقوق 

846|96 ي  هيم محمود|بــــر|حمد |يحن  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

344754 هيم خرصى|بــــر|رس |ر ف|بــــر| ى شمس|د| بــــ عي 

434686 بــــو مسلم|بــــو بــــكر |هلل |عبــــد | دين |طبــــ طنط

284625 لحفيظ|عيل عبــــد|سم|لعظيم |هلل عبــــد|منه  سيه|نوعيتـــ عبــــ

|28859 سم|حمد ق|كريم مصطفى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

67965 بــــ|لتـــو|تـــه محمد عبــــد |ء شح|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

356658 لسيد رزق|هر |رص م|سهيلتـــ ن |نوعيتـــ بــــنه

527o2o دى مسعود|له|م عبــــد |ء حس|بــــه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4|2||6 ح خروبــــ|لفتـــ|م عبــــد|محمد عص ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

75|244 ف رشو|طمه |ف ن|مد رشو|ن ح|رسر لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

8|3295 لسيد|كرم مجدي شفيق عبــــد ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

346639 لمجيد|حمد متـــول عبــــد|هدير محمد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6o738o |جح| بــــوري|لد |هبــــه خ |ن طنط|سن|طبــــ 

|38547 د محمد|لجو|لح عبــــد |طمه ص|ف ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

852864 حمد| |د زكري|زم عم|ح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

35|3o3 عيل محمد خليفه|سم|د محمود |سع ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

2|656 ى|ر صبــــرى رشدى عبــــد |من لمعي  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

68482o ى |ي ح  بــــكر|لفتـــ|لسيد سمي  عبــــد |سمي  |لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه 
لمنصورتـــ

85|22| لنبــــي|م عبــــد|م|هلل محمود |عبــــد دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

44899o لقديم|حمد |سط |لبــــ|رق عبــــد|ط |ره طنط|تـــج

9|o|97 لمسيح مجلع |دى جميل عبــــد|ف ج|ره سوه|تـــج

878o99 لسيد  |د |مخلص عشم ج| ري|م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

675968 د|مد عي|محمد ح| منى رض لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6|6254 ي
لعربــــى محمد شلبــــى| |دئى ط|بــــ دمي|د|
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5o3766 تـــه|حمد مصطفى محمد محمد شح| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|47|7 ي|لقلش|ء سمي  نرص محمد |ل|
ئى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6o7528 لبــــيومي|حمد |لبــــيومي |يه | |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

7oo934 ق|هيم محمد |بــــر|حمد | وى|لشر زيق|لزق|ره |تـــج

6757o8 لسيد|تـــه |يه سمي  محمد شح| لمنصوره|صيدله 

3|892 لرؤوف محمد|د عبــــد |ن جه|نور هره|لق|ره |تـــج

758|75 م محمد فرج|هدير هش لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

82567 ي |دتـــ ه|مي
حمد سيد|ئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

867338 ي|رص ميل|ن ن|ري|م د جورج  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

357526  مصطفى|لبــــ|دى عبــــد|له|ح عبــــد|رتـــ صل|س
ى
ق لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

34oo2o هيم زقزوق|بــــر|ح محمد |ن صل|حن |نوعيتـــ بــــنه

23|547 هيم محمد|بــــر|عمر محمد  ى شمس هندستـــ عي 

4o2|92 ل|لع|ه عىلي عبــــد |لل|آيه مجدي عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

669|8 ن محمد|مه رمض|س|رغد  لفيوم|نوعيتـــ 

638o79 ى محمد مصطفى محمد فتـــىح حسي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

359633 ي سعد|من
ر سمي  حسنى ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

2282o7 هلل|بــــ |هلل ج|رق حمد |ندى ط د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

8o8447 م|بــــر تـــم|حمد محمد ص| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

924463 لحميد |هيم عبــــد|بــــر|ه |م بــــ|سل| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

883893 سم حسنى تـــوفيق |نوبــــ بــــ|بــــ| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|69o|3 نوس|سطف|جرجس ملك | دون|م |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

|247o| فع حسن|ن| هلل محمد رض|عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

82|77 لحميد محمد|حمد عبــــد |ء |رس| |حقوق بــــنه

44455 لم|ر س|لغف|حمد عبــــد |ء |سم| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

8o9|6| ي عبــــد|بــــر|هند 
ى
هلل|هيم صدق ره بــــنى سويف|تـــج

823638 لبــــديع محمد|بــــ عبــــد|لتـــو|مروه عبــــد ي|تـــمريض 
| لمنى

628||9 حمد|فتـــىح طلعتـــ فتـــىح محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

22o982 حمد حسن|حمد محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

45627o لمجيد|ج عبــــد |دين محمود تـــ|ن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

48|589 ن|محمد حمدى ذىك محمود عثــــم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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|28636 ئيل|لم ميخ|طف س|ن ع|تـــي| ى شمس|د| بــــ عي 

33779o فع|لر|فع صبــــىح عبــــد|لر|م عبــــد|هش |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

82759  عبــــد 
ى
وز شوق ود|دى د|له|في  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|572o5 ي
ف | |دئى بــــو رسيع|عيل |سم|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35o372 مل مهدي|لعظيم ك|حمد عبــــد| |نوعيتـــ بــــنه

52o|78 ى ي|ي لسعودى|لعزيز |رس عىل عبــــد |سمي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

9|o872 حمد عىل |م محمد |حس ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

68o926 بــــ محمد مصطفى فودتـــ|شه لمنصوره|بــــ |د|

|73o9| عيل|سم|محمد حسنى محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7568o6 هيم عىلي|بــــر|لم |ء س|لىمي لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

43o6o9 ض محمود|مر ري|نهله تـــ |تـــربــــيتـــ طنط

624|95 بــــينى|نيس |حمد محمود نصىح | لشر ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

495246 ن|جد محمد سعد عثــــم|م م|إسل سكندريه|ل|حقوق 

486oo| هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|مجد |هلل |منتـــ  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8|4oo| ع خليل|مر من|ن ع|مرو ي|نوعيتـــ 
|لمنى

882272 تـــه  |لوكيل شح|دل عبــــد|محمود ع سيوط|هندستـــ 

8|57|o حمد|ح |فتـــ صل|ء ر|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

535298 روس|سك|رين وجدي عنتـــر |ك سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

52o897 لديبــــ|ح محمد محمد يوسف |ندى صل سكندريه|ل|حقوق 

4o4527 محمد سعيد محمد فرغىل سعد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43o3|| قيبــــ|لعزيز عر|لمنعم عبــــد |ريم عبــــد  |طبــــ طنط

34652| رى|لغف|لعزيز مصطفى |ن عبــــد|مرو| رويد ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

75|8o2 زى|در حج|لق|لمنعم عبــــد|ئل عبــــد |محمد و زيق|لزق|ره |تـــج

79363o ي|حمد |لمنعم |هيم محمود عبــــد |بــــر|
ط|لىحى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|3774 ن  خرصى
ى
 ممدوح صدق

ى
صف|صدق عه دمنهور|زر

|62|7o لسميع|ح عبــــد |ن مفتـــ|حمد رمض| هره|لق|عه |زر

53596| لسيد محمد خليل|سلىم عىل  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|48|o متـــ محمد خليل محمد|س| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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22949o للطيف|لغنى عبــــد|جر حمدى عبــــد|ه |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|3|46o ل|لع|موىس فتـــىح موىس عبــــد  هره|لق|حقوق 

495758 ح|لفتـــ|دى عبــــد |له|لد عبــــد|عمر خ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

755o56 هيم|بــــر|م محمد |محمد س عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

434332 د|لعزم محمد عىلي ج|بــــو|لد |ل خ|نه |طبــــ طنط

485|9o ح محمد محمود|لفتـــ|حمد عبــــد |حبــــيبــــه  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34949| عيل|سم|ل حمزتـــ عيد |من ن|طبــــ حلو

84242| مي|مل بــــرىسي بــــسط|عبــــله ك ج|بــــ سوه|د|

8o5694 مي محمود رشدي محمد|ر ي|علوم 
|لمنى

4o5|42 ل حسن|لع|لسيد محمد عبــــد|ء |عل م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|62969 هيم زيد|بــــر|يمنى عىل  هره|لق|م |عل|

|42568 لسيد سليم|ل |جر جم|ه ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

5o|696 لحميد|لسيد عبــــد|لعزيز |يه عبــــد| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

34|954 لح|مد ص|حمد ح|يتـــ | عه مشتـــهر|زر

636o36 حمد محمد|لسيد |هيم |بــــر| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

3|79o3 لمقصود|محمد سمي  محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3436o8 حمد سليم منصور|د |تـــ عم|ي| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

759759 ندى عيد محمد عيد لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

6o45o2 رس فوزى شوشه|بــــسنتـــ ي |تـــربــــيتـــ طنط

7|oo38 حمد عىل|در |لق|ن عبــــد |له رمض|ه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

58552 سعد عزيز سعد| سوسن ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

546765 لحليم فضل|م عبــــد |لسل|عمر محمد عبــــد  ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

68334 لبــــ|بــــوط|فتـــحيه محمد محمد  لفيوم|لعلوم |ر |د

92393 ى عبــــد |سم|نس | لصمد|عيل حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

845869 بــــر سيد محمود|سيد ص ن|سو|تـــربــــيتـــ 

37o35o ن|لسيد محمد شن|مه |مصطفى سل لفيوم|لعلوم |ر |د

332364 تـــ محمد  ن|لسيد عثــــم|ني  |بــــ بــــنه|د|

|44o67 بــــ|لوه|بــــ عىل عبــــد |لوه|يه عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

232o52 لمجيد|حمد عبــــد|لمجيد |محمد عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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52935| لسكرى|ن |هيم زهدى سليم|بــــر| سكندريه|ل|هندستـــ 

234279 لفريد وهبــــه رزق|دى |ف لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

268653 ء عوض محمد نصي |حسن ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

5|68o3 يدى|ء مصطفى محمد حسن |سم| لشر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

46|6|7 د|لعزم محمد ج|بــــو|م |تـــم عص|ح ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

498526 ى عل|ي هلل محمد |لدين محمد عبــــد |ء |سمي 
مبــــروك عيس

عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

324o|3 وس|د نسيم تـــ|يكل ميل|م ورصى سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

|34o87 هيم|بــــر|مر حسنى |حسنى ع |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

778766 هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|مصطفى  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

865963 م|هبــــه محمد عدلي عل ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

44o943 ي رمض|م|
ر محمد|لستـــ|ن عبــــد |ئى |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 

لشيخ

6|8748 هيم|بــــر|سط |لبــــ|ئل عبــــد |حمد و| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

624699 ر|لجز|محمود حسن حسن محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

8o5667 ي محفوظ عبــــد|نجل
لمغيثــــ|ء مصطفى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

889697 ل |لع|ن عبــــد|رص شعبــــ|ن ن|نوره ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

23o232 ى محمد |بــــو|دل |ع ى|بــــو|لعني  لعني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

272777 در محمد|لق|ذل عبــــد|طمه ش|ف ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

855239 ف شعبــــ| ن نجيبــــ صبــــره|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9o3755 حمد يوسف محمد |ء |دع ج |تـــمريض سوه

6|2o85 ن|لهبــــي|لسميع محمد |ن عبــــد |يم| |صيدله طنط

526527 م|هيم عل|بــــر|محمد مدحتـــ محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5o459 لرحمن محمد|عيل عبــــد |سم|حمدى  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

49|39 بــــدين|لد محمد ع|محمد خ ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|23284 لغنى|هلل عبــــد |بــــ عبــــد |يه|حمد | ى شمس|تـــج ره عي 

|829o ى|هلل |مه محمد عبــــد |س|سلىم  لخبــــي  هره|لق|ره |تـــج

253|97 لعبــــد|لعزيز محمود |ء عبــــد|سم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|56|4| مه|طف مبــــروك سل|عبــــي  ع لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

5o4595 حمد|د |دين سعيد عو|ن سكندريه|ل|حقوق 
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2|4658 لعزيز|د عبــــد |يوسف عمرو محمد فؤ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|64648 لطيبــــ|لبــــديع |م فتـــىحي عبــــد |محمد عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6926|9 ف جل|هلل |منه  بــــينى عبــــد |ل |رسر لعزيز |لشر
دهينه

لمنصوره|ره |تـــج

3247|4 لسيد محمد|حمد محمد |محمود  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

85|229 ى خرصى|هيثــــم خرصى  مي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

294929 ق|لمقصود بــــدر عىل |محمد عبــــد وى|لشر دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

||7888 عيل|سم|ل |لع|طف عبــــد |هلل ع|منتـــ  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

49o2|9 ه  ن محمدعىل|حمد رمض|أمي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

27|o|7 د|حمد ج|د |لسيد ج|يه | تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

632687 ق|حمد |أروتـــ محمد مجدى  وى|لشر زيق|لزق|ره |تـــج

697877 لسعيد عطيتـــ|ء محمد |سم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

243848 لم|شه س|طمه نزيه عك|ف ن|هندستـــ حلو

238489 زق عفيفى|لر|د عبــــد|مريم عم ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

7529|o مل عىلي|حمد محمد ك| ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

882443 ء نبــــيل محمود مقبــــول  |نجل سيوط|بــــ |د|

9o4542 حمد |بــــ محمد |محمد دي ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

527747 زينبــــ منتـــرص خليل مصطفى حمدي سكندريه|ل|هندستـــ 

8o8|o8  عىلي|د عبــــد|جه
ى لحليم حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

34o522 لحميد|هلل عبــــد|لسيد عبــــد|ر |من |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2o62| يد |بــــو |عمرو  ى يد|بــــو |لسيد |لي  ى لي  ى شمس| لسن عي 

34542o وى|لشه|م |لسل|بــــد عىل عبــــد|لؤى ع |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

328332 ح|لفتـــ|م محمد عبــــده عبــــد|سل|محمد  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

267o75 ه و| لح|لمحسن ص|ئل عبــــد|مي  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5263o7 ورى|مصطفى محمود جمعه  ى لجيى ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

|47o4 هلل|بــــ محمدين خلف |لوه|ح عبــــد |محمد صل هره|لق|حقوق 

4|6426 لخول|محمد فتـــح حسن محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

26oo|5 مر|م محمد ع|ن س|يم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

284653 ج  نبــــيل نصيف يعقوبــــ|دول هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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8oo86 هيم|بــــر|حمد محمد |يتـــ محمد | هره|لق|حقوق 

429|88 منه سعد محمد سعد بــــدر |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

7o|3|3 ى عىل شح|محمد خ  حسي 
تـــه|لد مصطفى لمنصوره|بــــ |د|

4|7364 لسيد|هيم |لرحمن محمد محمد إبــــر|عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

42|927 لكريم محمد|د |حمد ج|ريج | ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2654|8 لدربــــل|لقوى |ح يوسف عبــــد |م صل|سل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7o538| لسيد|سط |لبــــ|د عبــــد |لرحمن فؤ|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

2|24|4 ن|حمد محمد عبــــده عمر|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

266o32 ل فهيم شهد|دى فهيم كم|ف ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

856o3o حمد|لسميع طه |هلل عبــــد|منه  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

8939o3 عيل |سم|محمود | عيل يىحي|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

439786 لحميد أحمد رزق|ممدوح عبــــد | ر|ي |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|735o6 روق محمد|حمد ف|مريم  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

349474 ى عص دى|له|م محمد عبــــد|نرمي  عه مشتـــهر|زر

8o755 در عطيه|لق|منى محمد عبــــد تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

54o|35 محمد مجدي عىلي يونس حسن ج|بــــ سوه|د|

|6834o ع|لرف|ء عىل |يوسف عل ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

6|||68 لمتـــيم|د محمد محمد |زي سيوط|عه |زر

|2488| يق نرص|ندى يوسف ف|س ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

775o93 ر|لح نص|زي ص|لمغ|لرحمن محمد |عبــــد  لفيوم|لعلوم |ر |د

7685|4 هلل سليم|ن سيد عبــــد |سليم ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|77368 دهم صديق|ل|مصطفى محمد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

7599o5 ن بــــو سخرون|نعيم نظيم | مي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

35|796 م|لم سل|ن بــــيوم س|جر شعبــــ|ه ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

36o764 عيل|سم|ضىح سيد محجوبــــ محمد |حقوق بــــنه

776825 ى عبــــد | مه هلل عىل سبــــعه|حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

439297 ى محمود  فظ|لح|عيل عبــــد |سم|نفي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ
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6o824o ج|هيم حج|بــــر|ن |مه شعبــــ|س|ء |رس| |نوعيتـــ موسيقيه طنط

2|2478 بــــر حبــــيبــــ|للطيف ص|محمد عبــــد ن|هندستـــ أسو

482582 زي|لرحمن عىلي حج|طمتـــ عىلي عبــــد |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o8639 شد بــــطرس|سحق ن|صموئيل  سيوط|ره |تـــج

43|668  محمد متـــولي دبــــور
مصطفى |ره طنط|تـــج

35o57| ن|تـــ سليم|لد محمد شح|خلود خ هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5o9858 بــــوزيد|ح |محمد محمود عىل سو ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

9|2435 لحميد |لم عبــــد|طف س|حمد ع| ج|عه سوه|زر

8|7o|6 لحميد|سط عبــــد|لبــــ|جر عىلي عبــــد|ه ي|نوعيتـــ 
|لمنى

265o2o  عمر |هيم |بــــر|بــــ |يه|هيم |بــــر|
ى
لسيس|لدسوق يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

43o|oo كرم سمي  لبــــيبــــ|ي |مي  |تـــربــــيتـــ طنط

4867|7 بــــه|رس محمد عىلي عىل عىل غر|ف سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

82|758 ن صموئيل فكري بــــخيتـــ| مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

365968 مر|لعزيز محمد ع|عبــــد| محمد رض ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|36o72 ى عبــــد  لمنعم محمد|هدى حسي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

237248 |لعزيز عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|طمه محمد |ف
لمعبــــود

ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

45o334 ى محمد عبــــد  لشيخ|ل |لع|عمر حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

355o44 يتـــ  تـــتـــ وهبــــتـــ|نور شح|مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

878224 هيم عطيه  |بــــر|ريتـــ رأفتـــ |م سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6|3563 صم|مي محمد ع|محمد س |ره طنط|تـــج

848853 س محمد|لدين عبــــ|ح |ن صل|نور ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

786742 لحميد|حمد عبــــد |هيم |بــــر| |دين ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

254337 لحميد متـــول طعيمه|دل عبــــد|هدى ع ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

|34873 لي متـــري|ر عيد غ|دو| ى شمس|تـــج ره عي 

88o473 ى |د جم|بــــج ل محمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

764o58 ي
ى
ض|زينبــــ محمد يوسف عوض ق تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

52o83| ى هندى|رو  أنور مكي 
ن مصطفى تـــربــــيتـــ دمنهور

499696 لرؤف|ل عبــــد |ء بــــشي  كم|رس| تـــربــــيتـــ دمنهور

6|2983 حمد نصفتـــ|نس |ء حسن |رس| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط
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336439 لرحمن|حمد عبــــد|بــــسمتـــ عطيفى  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8495|6 ى|مل | حمد سعد حسي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

4o2995 هلل|هلل مسعد محمد محمود عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

7666|5 ى|لسيد عبــــد |لد |حمد خ| لسميع حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

425289 م عىل محمد مصطفى|عص| دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

648643 لجوهرى|ن |بــــسمه صبــــرى محمد سليم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

682|84 ه و| حمد يوسف|لمعبــــود |ئل عبــــد |مي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|7538o ي|د سعيد |بــــسنتـــ زي
|بــــو دئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4859o6 لم|لسيد فتـــيحه س|د محمد |جه م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

6989o9 لسيد|لىح |ء منصور عبــــد |سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|58399 عيل|سم|لدين فرج |ء |ئى عل|م| هره|لق|بــــ |د|

6o7958 حون|هلل ط|د عبــــد |ندى محمد فؤ لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|224|9 لح محمد|تـــم محمد ص|محمد ح دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|43962 س|مصطفى محمد مصطفى بــــرج ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6864|9  عىل عبــــ|هيم صفوتـــ |بــــر|
ى
س|لدسوق تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 

سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

2834|9 لرحمن|ل عبــــد|لع|ره محمد عبــــد|س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|43o3 لشيسر|حمد |رسيد |لغف|دل عبــــد|محمد ع لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

68|236 هيم متـــول|بــــر|مد |هيم ح|بــــر|عمر  لمنصوره|بــــ |د|

87268 فظ حميدى جوده|محمد ح ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

4|546 لمعىط حميده|لسيد عبــــد |يه | ى شمس علوم عي 

697596 وق  ف |رسر ى ز|لحس|يم |لعم|بــــو|رسر رع|ني  لمنصوره|بــــ |د|

646623 بــــينى محمد  |عيل |سم|محمد  عيل|سم|لشر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

75o9o6 هلل|بــــيشوى سمي  زىك نرص  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|57667 وق حسن  نور ذىك|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

823277 سلىمي مجدي محمد حسن ي|بــــ |د|
|لمنى

|44589 لحميد مبــــروك|مصطفى عوض عبــــد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

648955 لرحمن|حمد عطيتـــ عبــــد|هيم |بــــر|محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2335o6 ن|رك سليم|فع مبــــ|ء محمد ش|دع هره|لق|هندستـــ 

52|5|3 حمد محمد سليم|نورتـــ عىل  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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637672 تـــ أيمن محمد  لسيد|لزين قمر |أمي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

687|99 حمد محمد|حمد فيصل | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

||8o64 ئل فوزى سيد|دين و|ن ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

5o|829 حمد محمد منصور|رص |لن|طمتـــ عبــــد |ف إلسكندريتـــ |تـــمريض 

|32862 م حمدى محمود عطيه ى شمس| لسن عي 

8326o5 ن عىلي|هيم نرص شعبــــ|بــــر| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

853o83 ي ج|م بــــر جيد|ري بــــشر سيوط|حقوق 

79|566 بــــى|مبــــ|حمد |هيم |بــــر|ن |محمود رمض ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

5oo|87 لرحيم|حمد عبــــد|ل |جمعه عيد كم بــــ دمنهور|د|

885||2 لعزيز |لنعيم عبــــد|ده حمدى عبــــد|مي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

57892 لصمد|متـــ يسن طه عبــــد |س| حقوق بــــنى سويف

7o9245 سىط|لدي|حمد |حمد محمد |محمد  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

|54952 در|لق|هلل عبــــد |ء سعد عبــــد |دع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

787266 خ|لطبــــ|حمد |لسيد |ز |م ممتـــ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|435o5 سط|لبــــ|هيم نرص عبــــد |بــــر|طمه |ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

843||7 ي سعد رزق| رين|م
ى
شوق ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

88343o لعزيز  |طف سيد عبــــد|ر ع|من سيوط|علوم 

769549 ى فتـــ محمد عبــــده محمد حسني  مي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

|29557 لمعىط|ء سيد عبــــد |يوسف عل ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

62|4o2 حمد|هيم |بــــر|لمتـــول |ن |شعبــــ| عل زيق|لزق|عه |زر

|735|9 فظ|در ح|لق|م عبــــد |وس|م |ريه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

85957| بــــر|ن مجدي بــــعزق ج|نوره ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

4|9o96 ن|لعزيز رضو|مه عبــــد|س|محمود  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

273o|o مد رشيدى عمر|ف ح|عف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

649663 ى |ي لمحمودى منصور محمد|سمي  زيق|لزق|حقوق 

25o67o  محمد |نوره
ى
بــــىل|لغر|ن شوق ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

922488 ى |لحد|طه  د محمود حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|438|7 حمد|ن سيد |لدين رمض|رس نور |ي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

84334o مريم محمد حميد بــــدر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 
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32o693 ر|محمد زينهم محمد مختـــ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

32689o بــــ محمد|ر محمد دي|من هره|لق|صيدله 

685397 وى|لمعد|لمتـــول |د محمود محمود |زي ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

65924 |حمد |بــــ |لوه|رص عبــــد |لن|ل عبــــد |حمد جم|
لسيد

لفيوم|لعلوم |ر |د

6|7782 هر|ن مسعد محمد ز|رو سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

7|o6o| ىط جروه|د مع|لبــــدوى رش|لسيد  |ديه |ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

||485o لي|لبــــد|لسيد محمد |مريم محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|9925 لصبــــور جمعه|محمد عبــــد| ند ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

787849 عيل|سم|لسيد |ح |منى صل هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

422467 لعزيز عيد مطر|حمد عبــــد | ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

96487 بــــ محمود|لوه|عمر محمد عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

3626o3 د|رتـــ يشى عزيز ميل|س لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

428958 وق فوزى عبــــد ح حسن فرج|لفتـــ|رسر |ن طنط|سن|طبــــ 

777472 ى|حمد جم| ل فتـــىح يوسف حسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

542o|| هلل|د |لسميع ج|ح عبــــد |رق صل|ط ى شمس طبــــ عي 

6|2o59 لعجيل|لنبــــوى |طمه محمد محمد |ف |بــــ طنط|د|

6o8853 لم|ر أحمد محمد أحمد مصطفى س|من |ره طنط|تـــج

45|36o ر|بــــون|حمد مجدى عبــــده محمود | لشيخ|هندستـــ كفر 

242942 حمد|ن |د فرح|د عم|زي لفيوم|بــــ |د|

64675 ن|يمن ربــــيع شعبــــ|ء |شيم لفيوم|بــــ |د|

8o|o7| مه|لد عزتـــ سل|خ| عل ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

6ooo65 مي يحن  نخلتـــ|ندرو س| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|48744 ى هيم|بــــر|د عيد |عم| يوستـــي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

347848 بــــ|لوه|فظ عبــــد|لرحمن عىل محمد ح|عبــــد ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

8398o ن سيد رجبــــ|سيد رمض بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

355332 ل|م جرجس سوري|يرينى س| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

33375o حمد|دل محمود |محمد ع |بــــنه| هندستـــ شبــــر

22894| حمد بــــدوى سعد|هلل |منه  هره|لق|حقوق 
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2869|| روده|لمرضى ش|رس عبــــد|نس ي| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

264265 لسميع|لعظيم عبــــد|ل عبــــد|سهيله بــــل ى شمس| لسن عي 

8|93|9 ر|لغف|لعزيز عبــــد|مه عبــــد|س|بــــسمه  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

642263 بــــر مرصى|محمد محمود ص لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

882323 حمد |تـــ محمد |ندى نش سيوط|حقوق 

637636 ي|ء جوده محمود عبــــد |رس|
لغنى ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

256899 م محمد محمود معتـــوق |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

223822 لدين محمد|ن سعيد عىل نور |نوره ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

783|47 دق|لص|حمد |لسيد |لسيد |محمود  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|54673 رى|حمد سعيد بــــند|محمد  ى شمس صيدله عي 

49o|53 حمد|ل محمد |ندى يوسف كم سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

447792 دريس|هلل محمد عىل |سهيله عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5o5|8 لسيد|مح محمد |محمد س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

493565 بــــ|حمد دي|خميس صبــــرى بــــدر  سكندريه|ل|حقوق 

|63|27 ل محمود مصطفى عىل|نو ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

429467 زى|لمعز حج|محمد مدحتـــ عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

8|4oo5 لعزيز|لدين محمد عزيز عبــــد|ء |حمد عل| ي|علوم 
|لمنى

7o474o هيم|بــــر|لعظيم |لد عزتـــ عبــــد |خ| نور زيق|لزق|ره |تـــج

6o|686 يــد شنيشن|بــــو|لدين محمد |م |حس ى لي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

49|28o ء محمد عطيه خليل|شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

463732 لبــــيوم|لد محمد |خ| دين هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6||655 حمد ضبــــيش|لحكيم فتـــىح |محمود عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

227|23 لسيد|تـــم بــــيوم |حمد ح| هره|لق|ره |تـــج

|65249 عيل محمد|سم|مه |س|سلىم  هره|لق|بــــ |د|

24924 حمد عىلي محروس|ر |مي ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

3676o4 هيم محمد|بــــر|ء مسعد |رس| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|3837 وى|لششتـــ|يوسف وحيد مصطفى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o2269 لس سمي  تـــرىكي عبــــد لسيد|كي  ي|هندستـــ 
|لمنى

6|8o68 رقيه محمود مسعد عرنسه ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط
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76835| حمد|لسيد نجيبــــ معوض |ن |يم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

49|5o| س|حمد عبــــ|آيه محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68|673 ف طه |لرحمن |عبــــد  لمدبــــولي|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o299 ن|لرحمن محمد محمد زيد|جر عبــــد |ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

||79oo لسيد طلبــــتـــ|دل |محمد ع هره|لق|حقوق 

48664o ن سيف|هيم عثــــم|بــــر|مر خليل رزق |س عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

87oo42 لرحيم|م محمد عبــــد|هدير هش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

5|887o لتـــ|بــــوغز|هلل |ن متـــول متـــول عبــــد|نوره |حقوق طنط

62683o لسيد|بــــ |لوه|سلىم محمد عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

4893|o يف محمد عبــــد  لسمرتـــ|م |لسل|سلىم رسر سكندريه|ل|حقوق 

24599o طرش|ل|دم عىل |عىل  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

3396|6 حمد|حمد سيد |لسيد |حمد | |حقوق بــــنه

|66397 طف محمد متـــولي|هلل ع|عبــــد  ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

626|66 لحليم عىل|عمر سعيد عبــــد ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

|43977 عيل محمد|سم|هلل |هلل عىل عبــــد |عبــــد  ن|حقوق حلو

328695 د|بــــ محمد رش|يه|محمد  |علوم بــــنه

488255 م محمد عىل محمد|مصطفى هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

868478 يمن محمد طه محمد| ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

8|7294 لمحسن|حمد عبــــد|محمد محمود  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

25333 ى|ع  حسي 
ئشه محمد مصطفى ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ ى جي 

48958| هيم|بــــر|ن |بــــ رمض|لوه|ء محمد عبــــد |رس| إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

4|3424 ن حسن|هلل سليم|لسيد فتـــح |مريم  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

36564| لعزيز|نور عبــــد|نور محمد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

634||9 وى|لجد|مد محمود |بــــر ح|مد ج|ح ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

4|7732 ن محمد منصور|ء حسن عثــــم|رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

429637 ي عىلي |
عي|لرف|حمد محمد مصطفى |عه طنط|زر

|77283 ن|ئل محمد محمود بــــدر|لدين و|نور  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

857665 ي 
لم|ل س|لع|بــــوبــــكر عبــــد|مصطفى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى
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3|5o|2 مد|رك دكروئى ح|محمد مبــــ ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

894567 ى وس |س| جورجي  مح سيدهم تـــورصى سيوط|عه |زر

6o8o56 وى|لحن|خلود يونس بــــدير طه  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

345374 د|بــــتـــ عي|نوبــــ عبــــد ثــــ|بــــ| ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

6|4673 لحوتـــ|لسيد عىل |تـــ |آي ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

852|oo ه عيسي محروس | حمد|مي  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

85|497 ي عبــــد
لحميد عىلي|زهور مصطفى سيوط|صيدلتـــ 

366336 در|لق|حمد عبــــد|ء سعيد |رس| ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

45224o هلل عىلي موىسي|ح عبــــد |لفتـــ|هلل عبــــد |عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8o444| د عىلي|حمد فؤ|مي وليد  ي|علوم 
|لمنى

256225 ه نجيبــــ فهىمي عمر| حمد عمي  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

8o|574 هيم سعد عىلي|بــــر|بــــ |ربــــ ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|9354 هلل|فرج | ن محفوظ عط|ري|م لفيوم|طبــــ 

78o|48 س|زق صميده عبــــ|لر|لسيد عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

884975 مع |حمد ج|ء محمود |رس| سيوط|بــــ |د|

|74436 لربــــ محمد|د |لبــــدرى ج|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

694263 ى  وى|لمنش|يوسف محمد يوسف حسي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

449|59 هيم زىك|بــــر|فوزى محمد فوزى  |ره طنط|تـــج

857833 ي|يمن حج|م |ريه
ن|ج طعى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

8o9882 بــــ|لوه|ر سعد عبــــد|محمد مختـــ ره بــــنى سويف|تـــج

|688o6 يتـــ|د محمود شلبــــ|روى شلبــــى مر| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

7o|659 لبــــيوم|لح منصور |لسعيد ص|جر |ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

325||2 حمد|دو |حمد ج|هيم |بــــر| هره|لق|ره |تـــج

5348| للطيف|مرفتـــ رجبــــ محمد عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

375|6 لبــــيومي|رس محمد |زن ي|م ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

82559o ء محمد عىلي محمد|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

867234 ى |ي ي|سمي 
ى
حمد محمود شوق دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

83|235 حمد|م محمد ذىكي |سل| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

489953 وى|لشعر|حمد |لسيد |سنتـــ حلىم |بــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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|633|9 ي|هيم |بــــر|م |ندى حس
ى
لدسوق ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

49353| ر|لدين لؤى محمد فهىم نو|سيف  ى شمس| لسن عي 

248927 حمد سعيد تـــرىك| |ند ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8|4565 لعظيم عىلي|ل عبــــد|حمد جم| ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

543|oo ن قمح|ن أتـــهم زىك سليم|يم| تـــربــــيتـــ دمنهور

686787 بــــينى|حمد محمد |محمد  لشر لمنصوره|علوم 

687|67 لعزيز|ن عبــــد |محمد محمود شعبــــ لمنصوره|حقوق 

429256 زق يوسف طه|لر|دل عبــــد |رضوى ع |علوم طنط

7oo485 دى محمد|له|حمد عبــــد |ء |سم| لمنصوره|ره |تـــج

9oo537 لرحيم |م محمود مصطفى عبــــد|وئ ج|حقوق سوه

8o7773 لح|ر سيد ص|يه مختـــ| لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

344385 حمد محمود عىل محمد|محمد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

2285o8 ف عبــــد|حبــــيبــــه  سط|لبــــ|لرحيم عبــــد|رسر |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

4574|7 شور|محمد سمي  رفعتـــ ع لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75665| بــــر|ء عىل ج|هبــــه عل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

868255 ي |دع
بــــ|حمد غل|ء مصطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

775|6o بــــ|لد ح|بــــ خ|رح ش|مد رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|49434 هلل محمد|محمد محمود حسبــــ  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

649o62 لعزيز|دل عىل عبــــد|جر ع|ه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

235838 دى|بــــوضيف عبــــ|م |ح س|سم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|9797 زن|حمد م|رس |فتـــحيتـــ ي ن|حقوق حلو

867|63 ي | نسي شهيد|كرم |نىح  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

33|945 لغنى|مد عبــــد|لسعيد ح|محمد  ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

6866o8 سيىل عطيه|يوسف محبــــ عطيه بــــ لمنصوره|بــــ |د|

438oo9 رتـــ|هيم محسبــــ عم|دل إبــــر|م ع لشيخ|طبــــ كفر 

875447 حمد يوسف |هلل محمد |منتـــ  ج|ره سوه|تـــج

69568 م محمود محمد محمد|سل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

443349 ويس|ل محمد رسور بــــسط|بــــل ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

85o4|8 ي |ء|عل
عيل عىلي|سم|لدين وصفى لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ
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424749 بــــيشوى وجيه نرص بــــرسوم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

5256|7 لسيد محمد|حمد فتـــىح |أحمد سيد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78282o ى عبــــد |رس| مل|ح ك|لفتـــ|ء حسي  ى شمس| لسن عي 

|4354 لسيد مصطفى|يمن |ن |نوره ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4o3o67 هيم|بــــر|ن |هيم عثــــم|بــــر|عمر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63959o ى عىل عمر عىل محمد|ي سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

|44892 ن|ن شعبــــ|صدفه نبــــيل شعبــــ لفيوم|لعلوم |ر |د

4789|3 هيم|بــــر|ح محمد حسن |ل صل|بــــل ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

2962o6 لح محمد عيس|حمد ص|طمه |ف كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

69o5o6 لد محمد حسن|خلود خ لمنصوره|بــــ |د|

759o| لعيد|بــــو|لونيس عىلي |لد عبــــد |خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

882328 لمعتـــمد  |بــــ عبــــد|لتـــو|ء رفعتـــ عبــــد|رس| سيوط|تـــربــــيتـــ 

|63737 ى|ئق |لد محمد ف|زن خ|م مي  ى شمس هندستـــ عي 

2374o3 ف |له |ه زق|لر|م عبــــد|م|رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7o8|9o  محمد|لش|ر محمد عبــــد |لغف|محمد عبــــد 
ى
ق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9oo492 ى سيد ع|ه رف |جر حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

3578|7 ي
محمد حسن محمد مصلىح| دئى |نوعيتـــ بــــنه

|63768 لعزيز|لسيد عبــــد |دل |ء ع|دع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

238482 ى جم|ك نور فهىم|ل |رولي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|9648 حمد محمد|ل |ن جم|يم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

|45227 دهم محمود محمد عىل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|9686 ي|م مختـــ
|ر مصطفى محمد دئى ن|بــــ حلو|د|

|5|o95 هر|لظ|هدير وليد بــــيوم عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

453878 لمتـــول عيس|بــــسمه بــــكر عيس  لشيخ|بــــ كفر |د|

8562oo دي جرجس خليل|ن| رين|م ره بــــنى سويف|تـــج

|269oo م حسن|لد س|عمر خ ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

24o223 هيم|بــــر|حمد عىل |عىل  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

3742o5 م|ن سل|محمد محمد سليم |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

782o|9 لسيد|ء سعيد محمد محمد |هن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4245|5 لحميد|لحميد عطيه عبــــد |محمد عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 
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2|6663 بــــو ليلتـــ|ر |لغف|ن ممدوح عبــــد|مرو ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5|6995 ين  ف محمود |شي  لوكيل|رسر معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

956o5 ده محمد|هر حم|عيد م م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

254352 ي|حمد محمد عبــــده |منيه | لمليىح  ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

28|657 ى|يم|  عىل حسي 
ن مصطفى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

589|o لسيد|حمد |هيم |بــــر|ء |رس| ره بــــنى سويف|تـــج

7|6873 لموج |لم |حمد مصطفى س|مصطفى  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

63993o ل|لع|م عىل عبــــد|لسل|نبــــيله عىل عبــــد لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

884737 لطيبــــ |محمود سيد محمد محمد سيوط|ره |تـــج

2|4757 لحليم|بــــوبــــكر سيد عبــــد|مريم  ن|حقوق حلو

|52526 رق محمد مهدى|محمود ط سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

237538 حمد|زى |لحميد غ|رقيه وجيه عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

333568 لرحمن|يوسف وليد رفعتـــ عبــــد |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

3653o2 ئيل|نيس ميخ|ئى |روم| دون|م |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

5376oo ح محمد|لفتـــ|م سعد عبــــد |هش عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

335797 لدين عيد|ح |د سمي  صل|جه |حقوق بــــنه

5||o79 بــــ سعودى|لتـــو|د عبــــد |لجو|لسيد عبــــد |محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

64|695 ن مسلم|ء يشى سليم|سم| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

278986 لم|بــــوس|حمد |هلل |نىه عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

287475 ى|حمد | لسيد محمد حسني  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

62|785 ه | مر|مد ع|لسيد ح|هيم |بــــر|مي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

249979 لسيد حسن رجبــــ|مروه  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

62267o لسيد|ل محمد |حمد محمد جل| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

776653 حد|لو|ه محمد فتـــىح محمد عبــــد |نج زيق|لزق|بــــ |د|

677525 م|مه يوسف بــــره|س|لد |خ ط|بــــ دمي|د|

||765| ح محمد|لفتـــ|حمد عزتـــ عبــــد | ى شمس هندستـــ عي 

479986 ى|محمود عبــــد| دين لعزيز محمود حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

5o2|54 لعزيز|لحميد عبــــد |عمر محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|
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55|44 لمنعم|م محمد سعد عبــــد |سل| ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

859|86 ي سيد|يه |
ى
ف صدق رسر ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

9o247| مصطفى محروس فوزى محمد  ج|حقوق سوه

2|8|45 هيم خليل|بــــر|بــــتـــ |د محمد ثــــ|ي| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

23o36o لسيد متـــول|عمر محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

456562 محمود محمد عىل عىل عيس ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

6|52o6 ن|هيم عبــــده رم|بــــر|يمن |حمد | ط|هندستـــ دمي

3684|5 يف منى مجدى محمد محمد رسر ى شمس حقوق عي 

757o6| لق|لخ|لسيد محمد عبــــد|م |يدى عص|ه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

49||24 تـــه|لرحيم شح|مر محمد عبــــد|حبــــيبــــه تـــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

353934 ر محمد|لغف|لد عبــــد|محمد خ ى شمس حقوق عي 

3|o8|7 لعزيز هندى|زينتـــ فتـــىح عبــــد مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

6o3577 ى|لجليل |ء حلىمي عبــــد |سم| بــــو جبــــي  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

89|675 تـــر |لس|تـــر تـــوفيق عبــــد|لس|محمود عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

279495 مد تـــعلبــــ|رس ح|محمود ي ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

685347 ز|لبــــ|ن |هيم شعبــــ|بــــر|ن |ندى شعبــــ لمنصوره|نوعيتـــ 

763o4o ده|هيم حم|بــــر|هيم |بــــر|سلىم محمد  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

886545 ى | ى خليفه حسي  حمد حسي  سيوط|هندستـــ 

648288 للطيف محمد نوفل|حمد عبــــد |نوره  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|23633 محمد سيد محمد يوسف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8o688| هلل|هلل عىلي عبــــد|هدير عبــــد ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

3367o2 ف فتـــىح جوده|ل |نه رسر سيوط|هندستـــ 

|39559 ويرس|خليل فهىم س| رين|م  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

432o6o بــــوقرع|ح مصطفى |يه صل| |صيدله طنط

69|96 لم|ن جبــــيىل محمد س|نوره لفيوم|تـــربــــيتـــ 

62|645 قتـــ محمد صبــــرى عبــــد | لسيد|لحميد محمد |رسر ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

232485 لحميد|س عبــــد|ئى عبــــ|خلود ه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

439399 ه محمد سعد عبــــد  يد|لمعىط ز|أمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

228oo3 لحميد سيد|حمد سعيد عبــــد|رحمه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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35325 م|لسل|ح عبــــد |لفتـــ|زينبــــ محمد عبــــد  هره|لق|صيدله 

|35534 ي|ر
نم|لحكيم غ|موىسي عبــــد | ئى هره|لق|ره |تـــج

845467 لضوي|مر |ر بــــدوي ع|من ن|كليتـــ طبــــ أسو

|669o8 ح حسن|لفتـــ|حبــــيبــــه مجدي عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

353568 د جودتـــ محمود|لرحمن عم|عبــــد ى شمس صيدله عي 

42o|47 مر|لسيد ع|ء محمد |مريم ول ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

4o3877 د وليد محمد صبــــىحي محمد|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23|7|4 عيل محمدعىل|سم|دهم مصطفى | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|63632 مريم محمد محمد رجبــــ تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

4|7263 |محمد طلحه محمد عبــــده فل ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

688427 ن|دق عنتـــر سليم|لص|ر عبــــد |من لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|5967 حمد محمد عرفه رجبــــ| هندستـــ بــــور سعيد

373898 لد|ل جوده خ|لد جم|رتـــ خ|س ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

249|75 ى ع|لستـــ|يه محمود عبــــد| مر|ر حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

66o42 حمد|حمد فهىمي |لدين |د|عم لفيوم|علوم 

59||9 ر|سم محمد عم|خليفتـــ ق بــــ بــــنى سويف|د|

55826 ل محمد عمرون|بــــ جم|رح ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

5o9874 مل بــــدر|مل محمود ك|محمود ك سكندريه|ل|حقوق 

926o3 رف محمد|لمع|بــــو |طف ممدوح |عو تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

838777 |حمد فوزي عط|هند  ن|سو|علوم 

272967 دل عجيبــــ حبــــيبــــ|ع| رين|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

|75847 ج متـــولي|رص فر|لن|ج عبــــد |فر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

693489 ر|لجز|هر |هر صبــــىح ط|ط لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|5o77o حمد|نور |هيم محمد |بــــر| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

22323o ح|لفتـــ|ىط عبــــد|لع|د عبــــد|ل عم|بــــل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|59o98 يق جرجس|نطونيوس حشمتـــ ف| ى شمس حقوق عي 

629674 لحريري|لدين محمد |ل |حمد جم|م |حمد وس| لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

434767 وى|لنبــــر|هيم متـــول |بــــر|حبــــيبــــه نبــــيل  |بــــ طنط|د|

78293o هيم|بــــر|بــــدين |ندى سمي  ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

348768 لدين|مح سعيد محمد محمد نرص|هند س |طبــــ بــــيطرى بــــنه

Wednesday, September 5, 2018 Page 4758 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

696|38 زي|ن محمود حج|هدير هيثــــم عثــــم لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

7o42o5 لعزم|بــــو |حمد |لعزم |بــــو |ن |مصطفى رمض زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

695997 لمرىس|لرءوف |لدين عبــــد |ء|روق عل|ف لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6|5358 هيم محمد|بــــر|حمد | |حمد رض|ء |لشيم| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

27|222 لحميد يحن |لد محمد عبــــد|ء خ|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|68389 لي دوس|دل بــــس|ع| مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2452|2 له سيد محمد عبــــدربــــه|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

22875 ن|س عثــــم|رس خلف عبــــ|ن ي|مرو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6843|9 لمتـــول|م |لسل|مريم سمي  عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

85952| لفهيم|حمد محمدعزتـــ عبــــد|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|3872| هلل|عيل محمود عبــــد |سم|ن |نوره ى شمس|تـــج ره عي 

2576o د خليل|طف ج|رين ع| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

776932 |ي
ى
ى محمود شفيق محمود دسوق سمي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7767|4 لعليم حسن حمودتـــ|دل عبــــد |محمد ع زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

3365o9 ى عطيه خلف عليوه نرمي  تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

8|9243 ي عىلي|ي
 عىلي تـــوئى

ى سمي  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

9|582 لمهدى|هيم محمد |بــــر|محمد  هره|لق|حقوق 

346864 لدين|حمد محمود بــــدر |ندى محمد  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|35|96 لد سيد سنوىس|دهم خ| ى شمس هندستـــ عي 

6|9628 ف إبــــر ف أرسر لجوهري|هيم حسن |أرسر هندستـــ بــــور سعيد

|29563 هيم عىل|بــــر|ع |هيم رف|بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o|879 ري |تـــه زخ|يوسف نظىم شح معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

369588 لديبــــ|ح حسن |هيم صل|بــــر|ح |صل ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

688785 هيم|بــــر|لسيد |لح محمود |بــــوص|لسيد | لمنصوره|ره |تـــج

|46437 ى|م محمود لطفى |حس| نور مي  هره|لق|ره |تـــج

626578 رضوى محمد سعدون منصور سعدون سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

755|53 ى عيسوي|نىح  محروس | مي  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

898|oo س مغربــــي |عليه مصطفى عبــــ ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

32555o ل سليم سليم|محمد جل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|42||6 ى محمد محمد هريدي عمر حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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546633 ود|ن د|هلل محمد رمض|يه عبــــد | ضتـــ دمنهور|علوم ري

|94o4 لسيد|يكل جميل حلقه عبــــد|م ره بــــنى سويف|تـــج

699789 بــــوعجيله|رحمه رجبــــ سيد فرج  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||574| ي
وئى فيكتـــور صبــــرى بــــولس| في  هره|لق|بــــ |د|

52863| لحميد |للطيف عبــــد |شور عبــــد |لرحمن ع|عبــــد 
خليفتـــ

سكندريه|ل|هندستـــ 

3|3395 حمد عىل محمد شلبــــى|حبــــيبــــتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

32o323 ر بــــدوى|لستـــ|ل سعيد عبــــد|س |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

78|244 ن|ن حس|لسيد سليم|محمد فتـــىح  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|67736 هيم محمد|بــــر|جر صبــــرى هود |ه ن|بــــ حلو|د|

4o8566 بــــوحشيش|غبــــ |ن فتـــىح مصطفى ر|يم| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

838356 ى|هيم |بــــر|حمد |محمد  ي حسي 
ى
لدسوق دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

7599o9 حمد|ندى سعيد مصطفى  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

49394o ي كم
ى|ل ش|محمود مصطفى هي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

3|52|3 م|ل عىل هم|لد كم|لدين خ|سيف  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

833598 عيل محمود|سم|زق |لر|م عبــــد|حس دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

285o|6 ل درويش مغربــــى|لرحمن جم|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

82|o84 ده شكري بــــريقع حسن|حم سيوط|طبــــ 

6377|8 حمد|مد سيد |عزتـــ محمد ح زيق|لزق|صيدله 

6824o ه | حمد حسن معوض|مي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|2|765 مد|هي مجدي محمود ح|م ى شمس|تـــج ره عي 

5|5662 ن|لسيد خميس جغل|هند سعيد  ره دمنهور|تـــج

32867 ع|لحميد رف|محمد عىل عبــــد  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

5o|6o| هيم عرفه|بــــر|حمد عرفه |ن |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

295224 لعليم مجىل|لدين عبــــد|د|محمد عم هره|لق|ج طبــــيع |عل

25569 ن|ن عىل سلط|ء سلط|ل| ن|تـــمريض  حلو

6o8863 د فرج سعيد|هد عو|ن |علوم طنط
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647952 هيم عىل|بــــر|لدين نظىم محمد |ء |عل ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

|64436 هيم محمد|بــــر|لؤى مصطفى  هره|لق|حقوق 

|7|848 ن محمد|حمد زيد|وعد  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

885282 لمول |د |ن ج|رحمه محمد زيد سيوط|ره |تـــج

5|5635 محمد فتـــىح بــــسيوئى خليفه| ند عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

782479 دق|لص|دق عزتـــ |لص|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

523899 يف محمد ج بــــينى|هلل |بــــ |عمر رسر لشر سكندريه|ل|هندستـــ 

432842 لمغربــــى|لسيد محمد |رفيده محمد  |علوم طنط

76o963 لحميد محمد|هيم عبــــد |بــــر|رحمه مصطفى  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

7|645o لفتـــوح|بــــو|لعزيز |ء رزق عبــــد |سم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

773873 ى مصطفى عوض |بــــ هلل|سل خي  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

485657 لونيس|لفتـــوح عبــــد |بــــو |ريم محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

62oo73 ز|لقز|هد |ر مج|لغف|ر عزم عبــــد |لغف|عبــــد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

8o2o94 عمر حمدي محمد خلف ي|صيدلتـــ 
|لمنى

87o56o حمد|مد |حمد ح|ء |رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

64856 ح محمود|لفتـــ|ن عبــــد|هلل شعبــــ|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

86457| لسميع محمد|حمد عبــــد|محمد  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

632||o لعزيز|هيم محمد عبــــد |بــــر|ء |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

49o493 وق عبــــد لمؤمن|لمؤمن فهىم عبــــد |رسر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|436|| لسعد|بــــو |تـــسبــــيح نبــــيل محمود  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

33|||o لمهدى|ح |لفتـــ|لدين عبــــد|ح |رس محمد صل|ج |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

883974 ء عىل عيد سليم |عل سيوط|ره |تـــج

328o4 لمجيد يوسف|لدين عبــــد |لرحمن محن  |عبــــد  هره|لق|حقوق 

52|4|5 هيم|بــــر|د محمود خليفتـــ |سع ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

4|6||9 م تـــليمه|لسل|م مسعد عبــــد |ل س|س لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

229oo9 لرؤف محمود محمد|ء عبــــد|سم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

5262| ي محمد عبــــد |م رج|سل|
هلل|ئ  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف
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546339 لعبــــد|عمر محمد نجيبــــ محمد  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

|62|44 لمنصف حسن عبــــيتـــ|حسن عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8372o8 د محمد محمود نوبــــي|سع دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4o4|57 لسيد|لسيد فرج |محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|4984 ن|حمد زهر|حمد مصطفى | |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

685|94 ح يوسف يوسف شحتـــو|حمد صل| لمنصورتـــ |تـــمريض 

23873o ن جرجس|زغلول سليم| ريز رض|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

436|o9 لجندى|ل محمد محمد |حمد جم| لشيخ|علوم كفر 

8o6357 ى فرح|ي تـــ موىسي|تـــ عرف|سمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

5o4262 لغمرى|رق محمد محمد |ء ط|رس| سكندريه|ل|صيدله 

36|79 يع|لحميد ط|لعظيم عبــــد |مجدى عبــــد | لي|د ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

68|763 له|حمد محمد محمد غز| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

62886| شد|حمد بــــكرى محمد عىل ر| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

679263 دى|ن محمد عرفه ش|محمد عرفه شعبــــ لمنصوره|طبــــ 

34o58| م خليفه|م|وي رزق |محمد طنط |كليتـــ هندستـــ بــــنه

28|4|4 حمد|ن حسنى حسن |رمض ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

495646 لشيخه|حمد |للطيف |بــــ فتـــىحي عبــــد|شه |ره طنط|تـــج

2742o5 ن|لحميد سلط|قمر ربــــيع عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

372632 تـــ محمد عبــــد| لوهيبــــي|لموجود |مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

264||6 ى عىل متـــول|لع|هلل عبــــد|منه  ل حسي  ى شمس| لسن عي 

52633| ى|لسيد محمد | لسيد فهىم حسي  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

476|56 هيم|بــــر|لحميد خليل |فرح مدحتـــ عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2858| بــــوبــــكر|ن سيد رجبــــ |رمض ن|حقوق حلو

629527 يوسف محمد سعد محمد حسن هره|لق|ج طبــــيع |عل

696955 ن|دى عوض جمعه عوض رمض|ش ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

26574| ىط محمد|لع|لسيد محمد عبــــد|رق |ط ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

272227 لنمر|لدين عىل |يه سيف | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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3627o5 ى عبــــد|نوره لحميد|لعزيز عبــــد|ن حسي  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

|6|65| حمد فهىم|لحميد |سلىم عبــــد  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

34|3o لرحمن محمود|ء حمدى عبــــد |ل| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

|39o43 ن|محبــــ منصور جبــــر| مونيك ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

62343o لمتـــول خليل|مريم صفوتـــ حلىم  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

84767o لمرصي|منيه غريبــــ منصور محمد | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

79736 يف منتـــرص محمد عليوه رسر كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

246896 ف عبــــد|لرحمن |عبــــد مر|مل ع|لرحمن ك|رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8845|| عود |ق| تـــه زكري|حمد شح| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8o99o2 لفتـــوح|بــــو|م نبــــيل محمود |سل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

834388 مد حسن عىلي|محمد ح ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

82o352 ف فهيم |فهيم  هيم|بــــر|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

7o|358 لدنديىط|رس خليل عطيه متـــول |حمد ي| لمنصوره|ره |تـــج

7oo6|7 لسعيد|غبــــ |مصطفى محمود ر لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

262654 ئى|لشنو|مصطفى فتـــىح محمد  |حقوق بــــنه

299588 د سعيد|ل حم|د جم|حم ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

69369o هيم|بــــر|بــــ |لوه|لسيد عبــــد |ده |محمود حم ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

33o582 هيم|بــــر|تـــفى محمد محمود محمد  |بــــ بــــنه|د|

632987 ح|لسو|حمد |فظ |فظ محمد ح|ح زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

45|279 ء نبــــيل جميل حربــــى|وف |ره طنط|تـــج

268676 ح|لمل|طمه عىل محمد عىل |ف لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|3479 م موريس سليم منس|مري ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8456|5 هيم حسن عىلي|بــــر|لد |خ ن|تـــمريض أسو

273536 ذل مدئى|لرحمن محمد ش|عبــــد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

338477 لعزم|بــــو|ل |لع|ل عبــــد|لجبــــ|ر |من |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5367|7 خليف| لمقصود ند|د محمد سعد عبــــد |زي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|35394 لسيد محمد بــــكر|محمد جمعه  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

2658|4 دى|لبــــغد|هيم |بــــر|لمنعم عىل |محمد عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

784373 حمد عىل محمد يوسف|ندى  زيق|لزق|حقوق 
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6756o2 ى دى محمد عطيه|له|طف محمد |ع| لي  لمنصوره|طبــــ 

6|5254 ر محمد محمد بــــكرى|من ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

24278o لحفيظ|لم عبــــد|عمر حمدى س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

79|952 لسيد|صف محمد سعد |ن ن|يم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

62|443 د|لجو|لحميد عبــــد|دق عبــــد |لد ص|خ ط|بــــ دمي|د|

75|594 لدنف|عيل |سم|م عىل |د حس|زي ط|ر دمي|ثــــ|

326497 لح|عيل ص|سم|دتـــ عمر |غ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

89584| ن  |لدين سليم|لضبــــع نرص |ضىح  ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

236337 لحميد|هيم عمر عبــــد|بــــر|حبــــيبــــه عمر  ن|بــــ حلو|د|

273458 ى يوبــــ فرنسيس بــــشي | |يوستـــي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

33|49o لحميد|روق عبــــد|يمن ف|ء |عل ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

4379|| ى|ح |صل| م رض|ريه مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

849733 دل محروس يونس|فريده ع لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

237374 يف فتـــىح محمد| نور رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

86|963 حمد مغربــــي محمد|ء |حسن |نوعيتـــ فنيه قن

233o95 لديبــــ|د عىل |ء سعيد فؤ|رج هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|4|9o ف ف|محمد  حمد|روق |رسر سيوط|حقوق 

8|6o78 ن|هلل بــــدر|عىلي محمد عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7o6o59 حمد|لسيد بــــدوى |حمد |محمود  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

||7838 حمد|حمد محمد |نىح  | ى شمس حقوق عي 

523575 حمد عىلي محمد|رس محمد |ي سكندريه|ل|هندستـــ 

84893 حمد قرئى فهيم| |عل ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

633o|7 ف عيس محمد |د |زي حمد|رسر | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7oo298 لي|هيم يوسف و|بــــر|ل |جر جم|ه لمنصوره|عه |زر

839oo8 مد|فرحه خليفه حسن ح ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

78o75o لعزيز يوسف يوسف|يدى محمد عبــــد |ه زيق|لزق|نوعيتـــ 

766o44 ن عوض|ن خلف سلم|ن سلم|روف ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o|7o8 ى|يده عبــــد |ع لعزيز محمد عيس محمد حسي  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري
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36o956 لحسينى طه عيد|حمد يحن  |سلوى  |ره بــــنه|تـــج

257839 لفيسر|دى محمد |له|محمود عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

62o|39 ح جبــــل|لفتـــ|ل عبــــد |هدى نعيم كم ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

26354 هيم بــــيوم|بــــر|عمر محمد  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

85o756 ه صل| لكريم محمد|ح عبــــد|مي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

7o4o3o ح|لعوضى صل|لمحمدى |مه محمد |س| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

7769|7 لدين|لعظيم عز |لحميد عبــــد |حمد عبــــد |روضه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

84886o تـــ|لرحمن سيد معوض بــــرك|عبــــد معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

226476 م|لعزيز عل|بــــر عفيفى عبــــد |محمود ص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8692|9 د|سعد ج| حمد عط| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3655o هلل|حبــــيبــــه محمود سيد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

629724 د|بــــومسلم حم|لسيد |محمد سعيد  زيق|لزق|هندستـــ 

27|4|4 بــــ|لسيد عىل دي|ئى |تـــه دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

9o8772 ى ئيل |لقس جرجس ميخ|فتـــ |ر| روجي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

833876 م نرص محمود محمد|بــــتـــس| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

9||927 لصبــــور محمد فرغل |محمود عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

46o2|o ي|ه
ي محمود حنفى

جر حنفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

227||2 لمول |يوسف محمد عيس محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|259 لجليل شمردن|حمد محمد عبــــد | |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

882|69 ل عىل  |طف جم|لرحمن ع|عبــــد سيوط|علوم 

354467 لسيد محمد|ح |لفتـــ|د عبــــد|همستـــ عم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|77927 هيم رجبــــ|بــــر|لسيد |محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2|638| روق حسن محمد|بــــ ف|يه|يوسف  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|56458 لمرصى|مصطفى مصطفى محمد محمد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|5o977  محمد |
ى
حمد|منيه شوق هره|لق|لعلوم ج |ر |د

35645| ر يوسف|لغف|لعربــــى عبــــد|هلل محمد|عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|66o2 بــــو عيد|حمد |عمر محمد محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7oo869 لرحمن|م مصطفى عبــــد |لسل|حمد عبــــد |محمود  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

33|922 لم|لسيد س|حمد نبــــيل | ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر
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835452 د محمود|لجو|رص فتـــىحي عبــــد|لن|عبــــد دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

9|3o52 وي |لعربــــى محمد قن|عمر  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

628743 لسيد|م محمد محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

793824 للطيف عىل|لدين عبــــد|ح |حمد صل| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

289983 عيل محمد|سم|ء سمي  |رس| ن|حقوق حلو

5372oo هر محمد|ن م|طمه عثــــم|ف دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

9|43o2 ى تـــبــــ مسعد  |يمن ر| |يوستـــي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

47933o ف سعيد إسم|إيم لسعود|بــــو|عيل سيد |ن أرسر سكندريه|ل|هندستـــ 

|44|5o له يوسف محمد يوسف|ه هره|لق|ره |تـــج

846552 هر|حمد م|لدين |طمه نور |ف |ج طبــــيع قن|عل

|72594 لدين يىح منصور|ء |يدى عل|ه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

868|78 تـــه|لح شح|محمد سيد ص ي للفن|
|دق قن|لفنى

5|o|22 لسعيد سليم|حمد |لسعيد | تـــمريض دمنهور

8893o6 ل |د غ|د ميل|د عم|ميل ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

95o29 لموجود عبــــدربــــه|د طلعتـــ عبــــد |جه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

763o78 ى منى وليد محمد سليم مسعد حسي  ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

367664 لسيد|سميتـــ صبــــىحي عيد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25974o  رفعتـــ تـــوفيق|
ى
يه دسوق لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4o9o36 لففى|حمد سعيد بــــسيوئى |لرحمن |عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22o473 هيم محمد|بــــر|محمد محسن مصطفى  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

9o7665 عمر عىل عبــــده عىل  ج|بــــ سوه|د|

627496 ي|محمد إكر
ى
م محمد د سوق زيق |لزق|تـــمريض 

778|78 يه جمعه محمد عبــــده| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

32|832 ى |ي ف محمد عثــــم|سمي  ن|رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

6o2623 ل|لفل|عىل محمد يوسف محمد  |بــــ طنط|د|

3o736 منيه سعيد حنفى عيد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

83|493 لسيد|وي |سط معل|لبــــ|د عبــــد|زي |هندستـــ قن

3662o5 ء عىل فهىم عىل حنفى|رس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5288o7 ف محمد |محمد  دل|لع|رسر لشيخ|هندستـــ كفر 

698274 ى عص|ي م|لغن|هيم |بــــر|م ذىك |سمي  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 
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6o3849 ي يوسف محمود زىكي
عمر مصطفى |بــــ طنط|د|

26884| دى|لبــــغد|حمد |لسيد |ره خميس |س |بــــ طنط|د|

779254 |لن|عبــــد | رض
ى
رص محمد محمد دسوق عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85|357 حمد سعد|هيم |بــــر|حمد | سيوط|ره |تـــج

259o|4 هيم عىل|بــــر|ن |هيم شعبــــ|بــــر| قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

79||24 وق  ن عيسي|لكريم سليم|لسيد عبــــد |رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6|3474 لجندى|عمر محمد جبــــر أحمد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

|65|92 ه س| م|لسل|مي محمد عبــــد |مي  هره|لق|طبــــ 

8o6o3o ين محمود محمد عىلي
رسر حقوق بــــنى سويف

78o673 ن|هيم علو|بــــر|لدين |ح |ء صل|ل| زيق|لزق|صيدله 

8|22| عيل|سم|ل |ل محمد كم|كم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89o|3o بــــى حسن تـــوئى |مبــــ|حسنى  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

54|||2 عيل|سم|مح عىل عبــــده |حمد س| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6o2844 ئى عىل رسكيس|ليم|لد محمد |خ ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

7o4689 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |ء وحيد عبــــده |رس| ى شمس| لسن عي 

2668o9 زق سيد|لر|س عبــــد |رضوى محمد عبــــ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

49827| للطيف|محمد مصطفى عبــــد| ند عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o3759 |شفيق حن| ره حن|س ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6o86|o س|ء متـــول عىل ذىك عبــــ|رس| لمنصوره|حقوق 

634267 در|لق|هيم عبــــد|بــــر|رق |ن ط|يم| زيق|لزق|صيدله 

686453 ل|لع|لسيد يوسف عبــــد |حمد يوسف | لمنصوره|هندستـــ 

|29228 رق زينهم محمد|محمد ط ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

75o466 حمد|محمد مصطفى حسن  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

267|9| لعزيز حسن|ر جميل عبــــ|من |ره بــــنه|تـــج

6o398o وى|لطنط|لسيد |مر |سيف ع لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

332394 لقرينى|د محمد |د فؤ|محمود فؤ |ره طنط|تـــج

774522 ى|شم ش|شم محمود أبــــوه|ده ه|غ هي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

767485 حمد|حمد مصطفى |طمه |ف لعريش|تـــربــــيتـــ 

2o37| مد محمد|يوسف محمود ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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344563 حمد|حمد |لليثــــى |حمد محمود | ى شمس|تـــج ره عي 

53439| لبــــدوى|لبــــدوى |تـــم |مه ح|س| لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

||8266 زم محمد|يوسف محمد ح لمنصوره|حقوق 

244|97 ل|حمد د|م |م|د |عمر عم ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

347426 د عمر|خلود وليد فتـــىح فؤ زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

236452 لغنى|هيم عبــــد|بــــر|زق |لر|ء عبــــد|شيم ن|تـــربــــيتـــ حلو

83868o حمد|بــــتـــ |ء محمد ثــــ|هر|لز|طمه |ف دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|5o8o7 لسيد بــــديع|حمد |محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

77|938 لعزم عىل|بــــو|تـــم يوسف |هلل ح|عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

699697 للطيف|م محمد عبــــد |كر|حمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

776o58 مل|حمد محمود ك|سهي   زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o42o6 ى|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|م |مح س|س لعشر ط|بــــ دمي|د|

778979 هيم عىل مصطفى|بــــر|روضه  زيق|لزق|طبــــ 

2526|2 لعزبــــ|لمطلبــــ |ن سعيد عبــــد|يم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

||8482 لجليل|حمد عبــــد |ء وفيق محمد |سم| هره|لق|م |عل|

7|o4o9 لحليم مزروع|رحمه محمد محمود عبــــد  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

3|652 لح|د ص|لجو|لح عبــــد |د ص|زي سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

846754 ن عبــــده|م ربــــيع رمض|سل| ن|تـــمريض أسو

6o89o8 لديبــــ|لسيد محمد |وهبــــه | ر|ي |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

323949 ي
لحفيظ|مي فوزي عبــــد|س| دئى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4o6o44 ر|لنج|ع زىك |لسبــــ|فريده زىك  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o794| لكريم موىس |د عبــــد|رس ج|ف ج|بــــ سوه|د|

5o5362 لس ع غبــــ عسكرى|طف خلف ر|كي  سكندريه|ل|صيدله 

352239 در محمد|لق|در محمد عبــــد|لق|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|32669 يف ك| ه رسر مل محمد محمد|مي  هره|لق|هندستـــ 

367457 د مهدي محمد|عم| لي|د ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

925664 ن |لسيد رضو|منى محمد  لمنصوره|حقوق 

453o69 لسيد|مد |لدين ح|لدين صبــــرى مىح |مىح  ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

679295 رص|لسعيد ن|بــــ محمد مصطفى |يه| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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8844|5 ه محمود عىل | حمد |مي  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

259596 لعظيم محمود|لعظيم محمود عبــــد|هدير عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8|43|o ء محمد زين|حمد عل| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

525337 ل|بــــو ش|م عىل |تـــسنيم محمد هش سكندريه|ل|هندستـــ 

5o6752 جر محمد متـــول حسن بــــلح|ه سكندريه|ل|بــــ |د|

498723 لرسول حبــــيبــــ|هر عبــــد |ئى محمد ط|م| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3942o دل لطفى محمد|ء ع|رس| هره|لق|ره |تـــج

876544 ل حسن عىل  |عمرو جم ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

487834 حمدين|هيم |بــــر|لرحمن |حمد عبــــد|هيم |بــــر| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

249|oo ى|م جيوىسر |سل| ى حسي  لسيد حسي  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

34|548 لزريدي|هيم |بــــر|لمنعم |هيم عبــــد|بــــر|هلل |عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

34|64o لم|ل س|لع|ح عبــــد|دل صل|ء ع|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

37o752 ى|لمؤمن عصمتـــ عبــــد|عبــــد لمؤمن حسي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

696272 فع بــــدير خليفتـــ|لش|محمد  |طبــــ طنط

429665 ي|حمد مسعد بــــيومي محمد |
بــــينى لشر |صيدله طنط

85758| ي م|هن
لك|ء عىلي حسنى سيوط|ره |تـــج

7846|3 هيم مصطفى|بــــر|ح |لفتـــ|يمن عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

882oo| ف ه|حمد | لمجيد |شم عبــــد|رسر سيوط|تـــمريض 

78o284 محمد محمود موىس محمد زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|5298| يوسف حمدى زىكي محمد ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|29484 لس ع درس رزق|طف تـــ|كي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

94484 لنبــــى|م ربــــيع عبــــد|محمد عص كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

753454 محمود نبــــيل محمد زىك عطيتـــ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5|499o ح|لفتـــ|د عبــــد|طف فؤ|ف مصطفى ع|عف لشيخ|عه كفر |زر

544o5 در|لق|حمد محمود عبــــد |لرحمن محمد |عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|27778 لدين بــــهجتـــ|م |بــــ حس|يه|لدين |م |حس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|33767 م|لسل|م سعيد عبــــد |يه حس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6o283o ى|لد عبــــد |حمد خ| لرحمن حسن بــــحي  |هندستـــ طنط

295435 هيم|بــــر|منه يىح محرم  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط
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89|7o9 ضى سيد |ضى محمود ر|ر ي صىح 
سيوط|معهد فنى

45o2o6 لمجيد|لمنعم عبــــد |دل عبــــد|هيم ع|بــــر|حمد | |هندستـــ طنط

9|9764 ح فرغىل  |لدين صل|ء |محمد عل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

782||5 تـــتـــ محمد|حمد موىس شح| زيق|لزق|صيدله 

53428 ن محمد|ء رجبــــ رمض|رس| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

252263 ل|لمعىط غز|ء محمد عبــــد|ل| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

8|||49 ي محمد عبــــد|نفيسه ر
لونيس|ضى ي تـــمريض 

ي|معهد فنى
| لمنى

3|34o8 لمرصي|هيم |بــــر|لدين عمرو |سيف  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

343|28 بــــر حسن|ريم محمد ص لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

847872 يه يونس ليسي محمود| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|7||82 لمطلبــــ محمد|حمد عبــــد |رحمه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

242726 هيم سيد|بــــر|محمد رجبــــ  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|579 ح عىلي عيده|يمن مصبــــ|دين |ن هره|لق|هندستـــ 

628924 دو|حمد ج|هيم |بــــر|حمد منصور |محمد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

772|2o دى|له|لحليم عبــــد |لعزيز عبــــد |يه سمي  عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7||794 لسوده|لعظيم |لرؤوف عبــــد |م عبــــد |عص| لي|د لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

||6559 ي|هيم بــــش|بــــر|طف |جورج ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

786578 ف عىل بــــديع|لرحمن |عبــــد  رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

832398 وي محمود عىلي|هره دندر|ط |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

449777 لفتـــوح|بــــو|ح |لفتـــ|م عبــــد|كريم هش تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

6|9|o3 ن|هيم عىل محمد رضو|بــــر|م |ريه لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

772289 خرى|لفو|د محمود منصور محمد |رين ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

753737 هلل|لمنعم عبــــد|رس عبــــد |رؤى ي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

8o2|97 هيم|بــــر|لدين محمد |يوسف مىحي  ي|تـــمريض 
| لمنى

82|379 ف جرجس يوسف|وس |ندر| رسر ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

3567o9 ى|رتـــ عزبــــ |س حمد حسي  |علوم بــــنه

32373 ن محمد مبــــروك|محمد شعبــــ |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

8o|393 در|لق|حمد سيد خلف عبــــد| ي|صيدلتـــ 
|لمنى
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8o6578 |رنستـــ خليل حن|نعمه  ي|بــــ |د|
|لمنى

255|74 لصعيدى|تـــه |يه حمدى محمد شح| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

52|982 ن تـــه عزيز|جميل شح| مي  سكندريه|ل|علوم 

684547 لرحمن|لعليم عبــــد |حسن عبــــد | دين لمنصوره|حقوق 

7|524| |لرحمن مصطفى عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد 
در|لق

ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

5464o5 هلل|لعزيز عىل حسبــــ |حمد محمد عبــــد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

2463|6 ع|لبــــي|حمد فتـــىح |لرحمن محمد |عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9o75|9 محمد قدرى محمد عىل  ج|ره سوه|تـــج

759278 لسيد|مل حسن |ء ك|لشيم| زيق|لزق|حقوق 

24|445 بــــدين محمد يوسف|لع|منيه زين | هره|لق|حقوق 

33|646 لشيخ|لرحمن عىلي محمد |لمقصود عبــــد|عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

636o99 ى محمد حس|يه محمد حس| ى|ني  ني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49|428 ى فريدتـــ محمد محمد حسني  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

6o549| ر محمد جوده|بــــسمه مصطفى مختـــ لمنصوره|هندستـــ 

6376o3 لحليم|دي عبــــد|له|م محمد |ء حس|ل| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

|38o57 لد رمزى تـــوفيق|هلل خ|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|2426 لح|سيد عطيه ص| يش ي|عه |زر
|لمنى

63324| هلل محمود| |س حسنى عط|ين| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

25295o ف حلىم |ر |من لبــــش|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4o8632 نم|هيم غ|بــــر|مد محمد |ئى ح|م| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

368688 هيم|بــــر|لعليم |دى عبــــد|له|لرحمن عبــــد|عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

82o23| لك|لم|د عبــــد|ري فؤ|ن هو|يم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|36o26 دل عمر متـــول|ن ع|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|9oo| لعزبــــى|ء محمد محمد مسعد |دع ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

9|5o68 خديجه محمود دردير عىل   سيوط|بــــ |د|

89|457 لكريم |بــــتـــ عبــــد|حمد ثــــ| |نور ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

6|6586 ي|حمد |حمد |بــــ |يه|ئى |م|
ط|لىحى ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ط|معتـــ دمي|ئ 

759796 ف فتـــىح ذىك عبــــد|ء |رميس بــــ|لوه|رسر لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
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888279 مرجريتـــ حمدى بــــولس عوض   سيوط|تـــربــــيتـــ 

48468| فورى|لن|مؤمن مسعد لطفى يونس  سكندريه|ل|ره |تـــج

87o755 حمد يوسف فرغل|مروه  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

925oo5 لعبــــد |وجدى خلف رشدى  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6o3668 ق|مل محمد منجد |ك وى|لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3o552 مد|ض ح|ن حمدى ري|يم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

87889o ري |جح زخ|د ن|نطون ميل| لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

885292 س |خر كر|فتـــ ف|م ر|ريه سيوط|طبــــ 

|67279 د|لجو|لدين محمد عبــــد |ء |ء عل|لزهر|طمتـــ |ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3385o8 ن|لعظيم عىلي عفيفى عمر|تـــ عبــــد|نعم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

453882 لنهرى|بــــر محمد |م ج|س| رن لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

62o|8o وى|لغز|م محمد |لسل|أمنيه عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

6o4429 ل|محمد غ| حمد زكري|محمود  لمنصوره|بــــ |د|

858o|8 ى ي نصيف حن| يوستـــي 
ى
|شوق ي|طبــــ 

|لمنى

|4798o حمد|لحق |لد سيد عبــــد |خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

332666 لنبــــى وهيدى بــــيوم ليله|نورتـــ عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

47585o ل محمد |لمنعم محمد تـــوفيق حسن جل|عبــــد 
تـــوفيق

ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

32|278 وى|حمد محمد بــــهنس|عيل |سم|حمد | ن|حقوق حلو

758ooo ن|هيم سليم|بــــر|ن |هيم سليم|بــــر| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

889|88 ن |ر محمد رشدى عثــــم|من سيوط|تـــربــــيتـــ 

2|2|8o ن محمد|يوسف محمد شعبــــ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

76868o هيم|هلل سليم إبــــر| |ر عط|من لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

35785o ى|د حس|لحد|لحكيم |ء عبــــد|عل ني  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

693676 ى|بــــو|م تـــوفيق نور |د عص|عم لعني  لمنصوره|بــــ |د|

22993 لعزيز|لعزيز سيد عبــــد |يوسف عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

4|3|92 ء فوزى محمد|ندى عل |بــــ طنط|د|

843434 ى ر|ك كر|فتـــ نظي  ش|رولي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

678476 حمد فتـــىح عوض لطفى محمد| لمنصوره|حقوق 

|27777  عثــــم|لبــــ|رق ثــــروتـــ عبــــد |م ط|سل|
ى
ن|ق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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|787|5 لسعدئى|حمد |جر مصطفى محمد |ه ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

78678o لعزيز|روق عبــــد|لد ف|خ| ر|ي | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

78o||9 لمعىطي|م مصطفى عبــــد |بــــرين عص|ص زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

9|3736 ى محمود دردير محمد   حسي  سيوط|بــــ |د|

4ooo92 ن ئيل|هر ملوك ميخ|م| مي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

789666 رى|هلل زخ| |جح عط|نطونيوس ن| لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

445699 ن|لي|ئى يوسف جورج  يوسف طوبــــ|ميل سكندريه|ل|ره |تـــج

523245 لمنعم ذىك|لمجيد عبــــد|ن عبــــد|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82599| لنعيم محمود|لد عبــــد|يه خ| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

25oo7o ى |ي ف س|سمي  هيم محمد|بــــر|لم |رسر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

577|4 زى معوض|هلل سعيد حج|عبــــد  حقوق بــــنى سويف

46o573 ي عىل |مريم عبــــد 
لسديىم|لمجيد مصطفى مصطفى |نوعيتـــ فنيه طنط

597|5 ء شعيبــــ زىكي مغربــــي|وف تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7|6348 ن|هيم سلط|بــــر|دل محمد |محمد ع لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|72|74 م|حمد عل|حمد |مروه  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

284562 ي
لسمن|ح |لفتـــ|م عبــــد |لسل|مدحتـــ عبــــد| دئى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8o43|o ه | حمد محمود عىلي|مي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

3|438| ى|فوزى مني  بــــش| بــــول ن|سو|بــــ |د|

447566 د عزتـــ عدل جرجس|نتـــ عم|دمي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

682567 لدين|لسعود شمس |بــــو |حمد |منى  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

4|59o| بــــو عطيتـــ|هيم محمد عىل |بــــر|ن محمد |نوره معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

679479 ى طلعتـــ ص دق|محمد حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|69|59 ى|لدين عبــــد |كريم شمس  لمنعم خي  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

46o372 هيم|بــــر|محمد فهىم محمد | هن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

677278 ى |تـــ بــــرك|محمد بــــرك لصعيدى|تـــ حسي  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

3|2338 ى  لسيد حسن زعبــــوط|حمد |نرمي  ى شمس|تـــج ره عي 

4|266| ن شكر|هيم رمض|بــــر|منيه | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

83o92 حمد|عيل محمد |سم|د |زي ن|فنون جميله فنون حلو
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||9465 ى م روق حبــــيبــــ|جد ف|كرستـــي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o3727 لنقرود|لد محمد محمود |محمود خ سكندريه|ل|ره |تـــج

626783 ن|حمد علو|لدين |ء|روى عل| زيق|لزق|صيدله 

455428 ف شفيق |محمد  ع محمد|لسبــــ|رسر ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

6o39|2 يف محمد عبــــد|عبــــد ح|لفتـــ|لرحمن رسر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

3o|39 لرحمن|لسيد عبــــد |لرحمن |م عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|4794 ى  ف محمد عي|حني  د عبــــيد|رسر سكندريه|ل|حقوق 

58328 حمد|ح مصطفى محمود |صبــــ بــــ بــــنى سويف|د|

894952 ى رفعتـــ مني  سعيد | مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

32o975 هيم|بــــر|حمد محمد |عمر  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

69o77 لجيد|يوبــــ عبــــد |ء حمدي |سم| ره بــــنى سويف|تـــج

6329o8 م|ر سل|لستـــ|حمد عبــــد|ء |سم| زيق|لزق|علوم 

773277 حمد محمد|ل |ن جم|نوره ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

239293 ىط|لع|ل زىك عبــــد |م وص|تـــسنيم عص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

857739 لمجيد|مه مخيمر عبــــد|محمود سل ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|6o478 لوكيل محمد مرع|يوسف محمد عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

759935 ء محمود محمد مصطفى|سم| |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

8|7584 ء مؤمن محمد محمد|شيم ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

3258|6 ى عىل هدير مدبــــول حسني  ى شمس علوم عي 

765888 مد|لدين ح|خلود محمود محمد نور  ره بــــور سعيد|تـــج

3|544| ميل بــــشي  فهيم|رتـــ |س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

75o465 مه محمد|محمد محمد سل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

3|4o|5 لمهدى|هلل |بــــ عبــــد|يه|د |زي ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|4|24 لمزين|ح محمود |لفتـــ|بــــر عبــــد|منى ج |نوعيتـــ طنط

92|786 لرحيم بــــرعي |تـــيسي  عمر عبــــد تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|39944 يمن يحن  عىل محمود|ء |ول ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

24o224  محمد|عمر خ
ى
لد دسوق |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

7||596 لشنبــــه|مه محمد محمود |س|محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

447732 ري|هلل محمد حلىم محمد عىل س|منه  سكندريه|ل|هندستـــ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 4774 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

36864o لعزيز|حمد عبــــد|م |حمد س| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

248|2 ورى محمود|لمغ|سهيلتـــ محمود محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

783o5o كل|لسيد عىل هي|محمد عىل | رش زيق|لزق|بــــ |د|

83|329 ي محمد|حمد حسن عبــــد|
لغنى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4|8852 لسيد عىل|ن عبــــود |هند شعبــــ ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

88575| تـــ محمد عىل |ء فرح|ل| سيوط|حقوق 

83|696 لدين محمد|د منصور نور |زي |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

636|8 رص|لن|د محمد عبــــد|محمد رش  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

348934 ن حسن|م محمد سليم|تـــسنيم حس |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6487|| لمول متـــول|ر محمود عبــــد|ل مختـــ|جل ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

6oo385 ف زين |يه | ئى|لعو|بــــدين |لع|رسر |بــــ طنط|د|

3|66o7 ن محمد|م محمد مهر|هي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

686|7 هيم|بــــر|سع |لو|هيم عبــــد|بــــر|نوره  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

8|389| عيل|سم|ن محمد |يه حمد| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

859o79 ف فؤ|مريم  د طه|رسر ي|نوعيتـــ 
|لمنى

763959 ى|ن محمد رشو|رضوى رشو ن حسني  نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

786263 ء سعيد محمد سعيد|سم| زيق|لزق|بــــ |د|

32|986 وق حسن  لسيد|هيم |بــــر|رسر ى شمس حقوق عي 

83665 ء محمد سيد محمد خليفتـــ|ل| بــــ بــــنى سويف|د|

47698 حد|لو|مل عبــــد |حد ك|لو|ح عبــــد |سم ن|تـــمريض  حلو

87844| ى   ندى محمد سيد حسي  سيوط|طبــــ 

248832 ر مندور|لستـــ|م عبــــد|تـــسنيم عص لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

493o9 ن|هلل محمد رضو|كريم عبــــد ن|معهد فنى تـــمريض حلو

84546| لح عىلي محمد|مروه ص ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

676o4| م|لش|لسعيد |ندى محمد محمود  لمنصوره|حقوق 

4o2955 لمحسن|در عبــــد|لق|محمد عمرو عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23783 م|م|بــــر |يىح وحيد ج بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

492362 له|لمنعم حبــــ|لك عبــــد|كريم م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o4|65 لعزيز|هلل عبــــد|مصطفى مجدى مرىس عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

428844 ن|لم عىل عتـــم|وليد حسونه س |بــــ طنط|د|
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48268 وى|حمد محمد مك|يه | ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|6856| لمنعم محمود|مه محمد عبــــد |س|ندى  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

44274 لمجيد|لمجيد بــــيوم عبــــد |يىحي عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

272958 دق مهدى|ريم محمد محمد ص دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

73856 وق وليد محمد محمود رسر كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|3||97 در|لق|لق عبــــد |لخ|م عبــــد |مصطفى عص هره|لق|حقوق 

526o78 لرحمن|عمر مصطفى سعيد محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

3|25o4 رج|حمد محمد سعد ج|منى  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

628869 لسيد متـــول متـــول|لرحمن محمد |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

5|46o8 لح|لسيد محمد ص|لح |ء ص|سم| عه دمنهور|زر

356396 زق|لر|يمن نجيبــــ محمد عبــــد|محمد  |علوم بــــنه

7542oo لسيد محمد|ل |ن جم|نور لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

84o7|7 ي 
لسعدي|لغول |لسعدي |مصطفى دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

5553| جر قرئى سعد قرئى|ه بــــ بــــنى سويف|د|

6o6493 لبــــيىل|هيم |بــــر|بــــ محمد |حمد إيه| لمنصوره|ره |تـــج

782975 مر|م محمود عىلي ع|لسل|عبــــد | مه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|7329 س|حمد مصطفى محمد عىل عبــــ|جر |ه ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

52|975 لحميد|نور يحن  عبــــد |م  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

348868 لسعيد محمد|متـــ فتـــىحي |س|ندى  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

769o72 يوبــــ لويز أيوبــــ|رى |م نوعيتـــ بــــور سعيد

84999o حمد|هيم |بــــر|حمد خليل | ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

|34524 فظ|لح|مي  عصمتـــ عبــــد |جر |ه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5o9994  عبــــد |لص|محمد 
ى
زق درويش|لر|ق بــــ دمنهور|د|

244276 هلل|حمد محمد نعمه |رص |لن|محمد عبــــد ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|32259 ى رزق |م| مونيك لجمل|جد خي  هره|لق|بــــ |د|

265378 لحنفى|حمد |محمد رأفتـــ  هره|لق|صيدله 

7877|5 لرحمن|رص محمد عبــــد|رس ن|ف عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

22o846 زى|هلل ع|ه عبــــد|لل|محمد عبــــد| دين ى شمس صيدله عي 

86|766 لمجد|بــــو|فتـــ |حمد ر|ذ |مع دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

||8o34 هيم|بــــر|ل حمدى |ره كم|س ى شمس طبــــ عي 
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|4o|9o د|لعو|لسيد |بــــ |لوه|ره محمد عبــــد |س ى شمس|زر عه عي 

3o25| لجليل|م محمد عبــــد |تـــ س|ي| لفيوم|عه |زر

8o9829 رص محمد مرزوق|لن|لد عبــــد|خ لمنصوره|حقوق 

335373 ى فوزى عبــــد|ي لق ميهوبــــ|لخ|سمي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

8|4829 م محمود عىلي|ء هش|رس| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

9o|952 حسن حسنى خليفه  | نور ضتـــ|ري/ن|سو|عه |زر

9|562o شم محمد  |دى ه|مروه ن سيوط|بــــ |د|

5o328o بــــتـــ خليل|دل جم|ع| رين|م ل رسر سكندريه|ل|عه |زر

4|o|32 ى |ر لمغربــــى|م محمد ربــــيع حسني  |ره طنط|تـــج

498585 لنيل خضي |بــــو |ر محمد محمود حسن |من |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

89o962 بــــتـــ رزق |مريم سعد ثــــ سيوط|بــــ |د|

6ooo26 بــــو طبــــيخ|ن |رص محمد شعبــــ|لن|ن عبــــد |إيم لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

5o3o95 هيم عىل|بــــر|د |نىح  محمد فؤ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o9423 در|لق|لحميد عبــــد |ح عبــــد |مصطفى صل |حقوق طنط

7|6o7o لموج |لسعيد |لسيد عوض |لسعيد | لمنصوره|بــــ |د|

8527|8 لعزيز|لح فولي عبــــد|ء ص|رس| ره بــــنى سويف|تـــج

4o4839 لشيخ|حمد |حمد شكر |لدين |م |حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

687489 ه  بــــ|لوه|دهم طه عبــــد |ني  لمنصوره|عه |زر

8o2776 د|ن فؤ|مد شعبــــ|مه ح|س| حقوق بــــنى سويف

34||96 ن ممدوح محمد يوسف محمود|سليم ى شمس|تـــج ره عي 

6374o7 حمد ريشتـــ|لحكيم |د عبــــد |محمد عم زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

792798 ى خلود سمي  حسن حسي  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

776745 |ورى محمد مغ|يوسف مغ
ى
ورى دسوق ي صن. تـــ.ك

زيق|لزق|ع |فنى

4|2|75 ى مؤمن فتـــىح محمد محمد حسي  |حقوق طنط

|45444 هلل|طف مرعي عوض |محمد ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

343934 مه|لسيد سل|لحميد |مه عبــــد|رتـــ سل|س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

237|84 زى|هيم عىل غ|بــــر|رحمه  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

35937| لس حن عزيز متـــي| كي  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

688o3o م منس|لمغربــــى بــــره|ره محمد |س ج|بــــ سوه|د|

22|459 هيم مدحتـــ محمد حسن|بــــر| ى شمس|د| بــــ عي 
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252332 ش|لبــــهو|ء صبــــرى رزق |ل| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

69469 هر محمد|حمد محمد م| ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

|9o45 لدين|حمد نور |ندى منتـــرص  ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

74o42 وي|ن ص|حمد عثــــم|م |هش لفيوم|حقوق 

423|83 ن حبــــسر|حمد حبــــسر شعبــــ| سكندريه|ل|علوم 

27|996 رم|لك|لمجيد عويس |ندى سيد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|55||| لسيد|لح ذىك |ندى ص ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

252265 ن|ل حمدى محمود شعبــــ|م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

62|824 لبــــربــــرى|محمود محمود محمد  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

6||9o5 ى|لمعز ش|فظ عبــــد |ئشه ح|ع هي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

7||3o2 هيم|بــــر|مه |رق مجدى سل|ط لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

858328 نور|منتـــصل | ريمون لوق ي|هندستـــ 
|لمنى

447638 لم|ن س|حمد سليم|ن فرج |نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

828o57 محمد رفعتـــ عىلي محمد| عل دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

84368 ن عىل|نس يىح طم| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|577o| لد عىل محمد|هلل خ|منتـــ  ن|بــــ حلو|د|

887656 تـــه  |بــــ شح|ل تـــو|هل| رين|م سيوط|بــــ |د|

62467| ف حسن | دى|له|م محمد عبــــد |م|ل|رسر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

45649o ه شعبــــ| لكوم|حمد |ن |مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

269739 لعزيز قنديل|لعزيز فهىم عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

45o72o بــــو يوسف|هلل |ن قدرى عبــــد |نور |هندستـــ طنط

4|3|76 لسيد|حمد |لسيد محمود |سهر  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

348895 ر|لبــــش|ء محمد مصطفى |ول ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

225887 مصطفى سيد رجبــــ محمد |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

698o| خديجه بــــدوي وهبــــه حسن لفيوم|تـــربــــيتـــ 

4o4oo5 لموجود محمد|ن عىل عبــــد |لسم|لرحمن |عبــــد  ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

3|2927 لعظيم محمد|بــــو بــــكر عبــــد|مريم  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

55422 ضى|ن ر|محمد عىل سليم ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

357282 ى |ي لسيد|لسيد حلىم |سمي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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|6o653 لدين محمد خليل شبــــل|عىل  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

6926o4 ن|مريم مجدى فوزى مسعد كيو لمنصوره|علوم 

22|o56 لمجيد محمد|رحمه محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

24833o حمد محمد عيد|يشيه  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8|o93| س|طف عيد غط|ري ع|مك ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

4355|2 لحميد|لسيد عبــــد |ن ممدوح |نوره سكندريه|ل|عه |زر

343297 د|هر عو|لظ|حمد فهيم عبــــد|ر |من ن|طبــــ حلو

|7434o عيل|سم|دهم سيد محمد عزبــــ | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

254834 لليثــــى|هيم |بــــر|عيل حسن |سم|عمر  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2827|8 هيم محمد|بــــر|لكريم |ن عبــــد|نوره ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

876372 ل عىل سليم  |محمد كم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5|777 ه | ى| لوف|بــــو |حمد |مي  حسي  ن|بــــ حلو|د|

54645| لسيد خورشيد|محمد سمي   ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

486796 لحسن|بــــو |دق |لنبــــى ص|محمد مجدى عبــــد إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

64756 لمنعم سيف|لد عبــــد |ن خ|يم| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

7859|7 عمر مكرم مرىس حسن صقر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o54o ي محمد|سم|
ء منصور قرئى لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 

سويف

36||28 ئى مدبــــول محمد|هدير ه ي صىح بــــنه
|معهد فنى

83o984 ه محمد|لل|حمد عبــــد|ندي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

523626 ح محمد محمد محمد|حمد صل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9oo6o5 د عىل |م محمد ج|ريه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

354469 م عىلي محمد محمد عىلي|هي |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|35273 ضى يوسف عزيز|يوسف ر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

359499 نىح  عوض موىس عوض| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

772|99 حمد نرص|لسيد عزوز |جر |ه زيق|لزق|بــــ |د|

|533o| مد|لحليم حسن ح|مل عبــــد | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

326245 ى ر ج  عزم فكرى|مي  هره|لق|بــــ |د|

692599 لسيد عطيه|هر |حمد م|مريم  لمنصوره|صيدله 
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697o4| هيم متـــول|بــــر|مد |حمد ح| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

|75982 د لوندى ملك|ريز ميل|م عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

8458| ن محمد محمد|مبــــروكه شعبــــ تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

73446 م حسن حميده محمد|بــــتـــس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|42534 لحميد|لم عبــــد |ممدوح س| نور ن|صيدله حلو

5o2962 ه لسيد|در |لق|لسيد عبــــد |ن |مي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3o274 ر|لغف|روق عبــــد|يزه محمد ف|ف ن|بــــ حلو|د|

62458| ى ط|ي |لسعيد عىلي نج|هر |سمي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

3699o| حمد عيسوي|ل محمد |محمد جم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o428 ى ر|ي لمقصود|ضى عىل عبــــد|سمي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|8|45 ن|روق سليم|م ف|ندى هش ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5|5|7| هلل|رثــــ عبــــد |لو|ندى مصطفى عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

84588 ى|ن ج|حمد شعبــــ| بــــر حسي  ي سويف
هندستـــ بــــنى

2649o| لبــــكرى بــــصل|رس |مريم ي ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

2535|o س|ر عبــــ|لجبــــ|هر عبــــد|ره م|س ى شمس صيدله عي 

7896o5 لحليم|ن عبــــد |عمر محمد شعبــــ ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|4|48 ى عبــــده|عبــــد  لعزيز محمد حسي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|75843 ي محمد|مصطفى 
حمد مصطفى |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 

ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

346|63 ق حسن جمعه|لرز|حمد عبــــد|لم |س |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

42|329 ى|لسيد محمد |ن |يم|  عوضي 
لكرزوئى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|594|4 لسيد|دى |له|ء مجدى |ل| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

8852|| لنور |بــــ لطفى عبــــد|نىح  تـــو| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

27||58 بــــو ريه|دل محمد مسلم |ندى ع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

324225 ي
ح|لفتـــ|لدين محمد عبــــد|ء |محمد ضى ي |

لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

64994 ل روبــــى جمعه|ء كم|رس| لفيوم|عه |زر

35878| لرحمن|متـــ عبــــد|بــــو ش|لسيد |ن |نوره ى شمس|د| بــــ عي 

8|69o| ن فتـــىحي محمود عيد|نوره ي|نوعيتـــ 
|لمنى

22383| ن|م رجبــــ شعبــــ|منيه عص| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

52|73 لخطيبــــ|حمد |ن محمد |م رمض|ريه صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف
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6|72o7 لدين محمد غنيم|ئى صفى |م| لمنصوره|صيدله 

772|o| ى ح|ء |لزهر| ه|حمد حسي  فظ حي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o9262 يف|مصطفى محسن  لسيد رسر |بــــ طنط|د|

4852o3 هيم عىل|بــــر|لحمد |بــــو|لسيد |رحمه  سكندريه|ل|ره |تـــج

2697o8 عرص|ل|لسيد|لسيد مرزوق |مؤمن  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2293o| ن|لموجود رشو|كرم عبــــد| ر|ي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

634|94 ي
ء محمد محمد أحمد ربــــيع|ضى زيق |لزق|تـــمريض 

3544o6 لسيد|ل |منى سمي  جل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7oo2| حمد طه سعد| |لي|د لفيوم|علوم 

66283 حمد محمد حسن|محمد  لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

356937 ن عطوتـــ|مجد محمد سكر|ر |من زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8o4943 ى|م سم موريس بــــولس|بــــ| رتـــي  ره بــــنى سويف|تـــج

7899|2 عيل|سم|لغريبــــ |نعمه محمد  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

35376 لمول|حمد عبــــد |دتـــ رجبــــ |غ ى شمس طبــــ عي 

43o548 يد سعيد |بــــو |ن |يم| ى لمجدوبــــي|لي  |بــــ طنط|د|

43943o تـــ|لزي|ل طه |يه جم| لشيخ|علوم كفر 

|47278 حمد|حمد |حمد عطيه |يوسف  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

6|9|83 ل|لش|نهله طه طه طه  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

|3|699 لسميع|سلىم مجدى محمد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

754|72 م|لسل|م محمد عبــــد |فرحه عص لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

355497 حمد سعيد محمد|يتـــ | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7o45o وق محمود حسن عىل رسر لفيوم|علوم 

677452 ز|لبــــ|لمقصود مصطفى |ئل عبــــد |يوسف و |بــــ طنط|د|

344979 حمد صديق محمد|سط |لبــــ|ر عبــــد|من سيه|نوعيتـــ عبــــ

8|9577 د محمد محمد|لجو|رص عبــــد|ن ن|يم| سيوط|ره |تـــج

885774 ئيل |ميخ| ك حن|لمل|يوسف عبــــد سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|3975o ح بــــيوم|لفتـــ|سمر شعيبــــ عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

63|3|8 حد بــــيوم|لو|ل عبــــد |هلل جم|منتـــ  زيق|لزق|ره |تـــج

249485 ش|لقرو|حمد |منيه رأفتـــ | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7o423 حمد قطبــــ|لسيد |ن محمد |وجد لفيوم|حقوق 
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752943 هيم|بــــر|لرحمن محمود محمد محمد |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

753496 ئل تـــوفيق رشدى|حسيبــــه و عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

633666 مد|مد محمد ح|هيم ح|بــــر| |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

622o94 ن|م مكرم خليل نبــــه|ندى هش ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

444737 بــــ|لنبــــي دي|م محمد عبــــد |سل| سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

63587| ف |  عىل |رسر
ى
دى|حمد زبــــ|لدسوق زيق|لزق|هندستـــ 

2279|4 بــــى|ندى محمد حلىم عر ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

345945 هيم فرج محمود|بــــر|م |هيم هش|بــــر| ى شمس|د| بــــ عي 

6|52o| ي|ه
تـــى|لنشوق|لسيد |هر |م| ئى ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

3|36|2 لمرصي|لدين عىلي عزوز |م |لد حس|خ ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7746|5 لسعيد حبــــسر|م محمد |بــــسمه حس زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

449238 هيم بــــهلول|بــــر|زم سمي  |ح ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

335893 لسيد قطبــــ|ر محمد |من ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|238o4 لشوج |لغنى عىل |م محمد عبــــد |ره هش|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

45|3|6 لمرصي|م |لسل|م حسن عبــــد |لسل|حسن عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

|78322 لعليم محمود|هيم عبــــد |بــــر|يوسف  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

426|6o مل|كريم ك| زكري| دين ي|عه |زر
|لمنى

228|97 للطيف|لعظيم عبــــد|حمد عبــــد|م  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

459|55 لرحمن|مريم محسن محمود عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3335o2 محمد سيد ربــــيع سعد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

63||o ن|رق سعد حميده سليم|ط دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5o|572 ضى|لر|لرحمن عبــــد|ن عىل عبــــد|يم| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

52o9|4 ه  لفيوم|دى |له|ج  عبــــد|حمد ن|ني  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

858oo3 ندي محمود تـــوفيق محمد ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

||4748 ن حسن|دل رسل|ء ع|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8428o هيم|بــــر|لحميد |مل محسن عبــــد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|42o6| ى|هيم حس|بــــر|لمنعم |محمد عبــــد  ني  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

779986 مه|هلل عطوه سل|ن عبــــد |بــــسمه سليم زيق|لزق|عه |زر

26|246 لمنعم بــــدوى|نوره محمد عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

52o799 هلل محمود|د|ن عوض محمود ج|يم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور
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|48364 لنبــــى|تـــه عبــــد |لنبــــى شح|عبــــد | مه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6474|| ىط|لع|لحليم عبــــد |ن هيثــــم عبــــد|فن| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|3883o ى ى مي  هيم جرجس|بــــر| |كريستـــي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|7222 ئى محسن يوسف سدره |ه ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|26|97 سكندر|ن |دل عري|نطونيوس ع| ى شمس|تـــج ره عي 

6o8265 ن|لسيد زيد|هيم |بــــر|ء |أل لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6246o5 ل|لسعيد هل|ن |ء رمض|آيه عل ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

9224|4 ج |حمد منصور فر| |دين ج|بــــ سوه|د|

7887oo لرحمن|ده عبــــد |هيم حم|بــــر|شموع  سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

|78546 لرحمن عىل|حمد عىل عبــــد | سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

682o3 ئى|محمد معوض فرج| صف لفيوم|حقوق 

347629 ى|د صبــــىح قلدس بــــش|د عي|عم |بــــ بــــنه|د|

357966 لدين عىلي|طف نرص |م ع|سل| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

683|72 لجليل محمد خليل|لحميد عبــــد |ن عبــــد |جيه لمنصوره|حقوق 

3|6872 لغنى|مه رزق عبــــد|س|ن |يم| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|26756 ح محمود محمد|لفتـــ|ء عبــــد |رتـــ عل|س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|o39 محمد حسن محمد تـــوفيق ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

63o54o لمجيد شلبــــى|لسيد عبــــد |م سعيد |عص زيق|لزق|هندستـــ 

463|7 ى|محمود  حمد محمد حسي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

86882 زم مصطفى عىل رحيم|ح هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

8989|o لحميد محمود خلف |ريم عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

84353 ك|غبــــ مل|بــــسنتـــ يوسف ر ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

456288 ن|لمرزبــــ|حمد |س |لمنعم عبــــ|ن أحمد عبــــد |رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

775|83 حمد وليد سعيد متـــول| زيق|لزق|بــــ |د|

855422 هلل|سم محمد عبــــد|ح ق|لفتـــ|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44o|64 ن|لسيد زغد|لد جمعه |ن خ|نوره لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

7|7842 ر|لعط|د |جر محمود محمود رش|ه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

84573| ي ح|مي
لح|مد محمد ص|ر مصطفى ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|

لهرم|مريوطيتـــ بــــ
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6|58|4 ف  ى|لسيد ي|أيمن أرسر سي  ى شمس| لسن عي 

763o|o حمد عرنوس|حمد |رضوى عىل  نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

63249| بــــو سبــــع|ح |مريم محمد صل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

699|93 ف عبــــد |رق |ط |لعل|بــــو|لعظيم نرص |رسر لمنصوره|طبــــ 

86o47 ي هش
حمد|لسيد |م |تـــفى تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

67933o يف عبــــد |محمد عبــــد  وي|لرمل|لمجيد |لمجيد رسر لمنصوره|هندستـــ 

344394 عيل|سم|لعزيز |محمود محمد عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

6o68|3 هيم محمد عوض|بــــر|يمن |هيم |بــــر| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

6|7945 بــــو عونه|مريم محمد مرىس  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|8837 بــــ|لسيد دي|لسيد محمد |دتـــ |مي تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

877546 وق محمد محمود سويفى  رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

322447 ى|س |ل عبــــ|فتـــ جم|سهيلتـــ ر مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

43735 لحميد|لعظيم عبــــد |ل عبــــد |ء جل|سم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|9|76 ى صفوتـــ |ي لحميد|حمد عبــــد |سمي  طبــــ بــــنى سويف

369733 رس|هيم ف|بــــر|هدير سيد فتـــىح  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

735o7 ن|ن رمض|فرج شعبــــ| لي|د لفيوم|لعلوم |ر |د

485|58 لعزيز|م زىك عبــــد |يدي عص|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o2726 ى |محمد  ز|لمع|لسيد |حمد حسي  |علوم طنط

8862|9 حمد |ن |كريمه محمود عثــــم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|276o ىطي محمود|لع|م عبــــد|عمر عص تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

86o3|9 ي|سم|بــــ لملوم |رح
عيل مصطفى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

8|69o5 ح محمود|لفتـــ|ء سيد عبــــد|ول ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

69||27 ن|هيم عىل شعبــــ|بــــر|يه محمود | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|6|2| للمع|لدين محمد |ح |يمن صل|زينتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|4675 ره حسن محمد بــــخيتـــ  |س سيوط|حقوق 

335949 بــــ|لوه|جر فوزى محمود عبــــد|ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|29447 هيم رجبــــ|بــــر|هلل محمد |عبــــد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

26o464 ن|لرحمن رضو|ء حسن عبــــد|سم| شمون|نوعيتـــ 

322|73 ف|يتـــ سمي  محروس | لسيد رسر ى شمس|د| بــــ عي 

767874 ى أبــــوسلمتـــ|م حس|هي م سعيد حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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5o|7o حـمـد|يوسف فـتــــحـي لـطـفـي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

642o69 هيم حسن|بــــر|محمد محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78895 هيم|بــــر|حمد |رس |ح ي|صبــــ ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

545986 ى د نخله عزيز|ميل| مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

||99o4 رءوف يوسف زىك| ري|م  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

8oo263 ي|ه
روق سيد|م ف|هش| ئى ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

885245 لحسن |بــــو|د حشمتـــ محمد |جه ي صىح 
سيوط|معهد فنى

5o56oo هيم جورج |بــــر|يكل نسيم |م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

68944 كريم محمود خميس محمود ره بــــنى سويف|تـــج

24424o بــــورسيع|محمد عىل سيد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|2296o لح|م معوض ص|م سمي  س كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8348|3 حمد|بــــ سعد |لطو|حمد | دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

76|o6o ن محمد|دل حس|ع| عل لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

5oo773 د|لحد|ن جمعه محروس محمد |نوره ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|68322 س رفعتـــ|ل عبــــ|محمد جم رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

43o|42 ن عيد مرىس عيد|رو |ره طنط|تـــج

5|5283 ى سعيد ح|ي د|مد جوده ج|سمي  سكندريه|ل|صيدله 

286556 ل|لد محمد محمد هل|ء خ|دع تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|46334 ي|ر
|لبــــقرى | |لعط|بــــو |يم |لد|ء عبــــد |عل| ئى

رى|نص|ل
هره|لق|طبــــ 

4o26|5 حمد|شور عوض سيد |ن محمد ع|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

475437 هيم مرقص|بــــر|نطون |هيم |بــــر| |ري|م سكندريه|ل|هندستـــ 

2575o2 لشيخ|لم |لفتـــوح س|بــــو|لسيد |ء |ل| |ن طنط|سن|طبــــ 

6|o882 لبــــرهمتـــوىسر|عمر محمد عىل  |تـــربــــيتـــ طنط

636279 هلل|تـــ عبــــد|لشح|هلل |حمد عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2776o8 مريم عزتـــ صديق فرغل شمون|نوعيتـــ 

45|222 ي |رس|
ى
هلل|ن عبــــد |لمرىسي سليم|ء شوق ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

8554|4 لعظيم|عبــــد| لمعتـــذ رشدي عط| ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

4o687 ى درويش|لمنعم حس|حمد عبــــد | ني  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

238762 هيم|بــــر|بــــر |ندى ممدوح ص هره|لق|ره |تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 4785 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

293483 ء حميد حسن محمود|شيم |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

283395 ى|لرحيم سيد حس|شم عبــــد|ديه ه|ن ني  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

44|729 لجمل|ح |لفتـــ|لعزيز عبــــد |هلل عبــــد |يه | لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

325|9| محمود محمد محمود محمد غنيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8|73o3 حمد|لحليم |دريس عبــــد|محمود  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

||9|42 لدين|ن وجيه محمد محمدى سيف |نور ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

77o|2| نس|لطو|مه |يمن محمد سل|محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

639549 وق فتـــىح محمد سعيد مصطفى محمد رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

9|52o| هيم |بــــر|تـــر |لس|ل عبــــد|محمد كم ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

68oo58 لخريبــــى|لسعيد حسن |مروه محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

63896| ي محمد |م|
ى صديق|ئى مي  زيق|لزق|بــــ |د|

339868  عجل|لسيد عر|ن |محمد عجل
ى
ن|ق |ره بــــنه|تـــج

|77668 حمد سمي  مصطفى|م |سه دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

869324 ل|لع|لد عرفه محمد عبــــد|خ سيوط|حقوق 

76625| ى |لؤه  لشى|لعربــــى محمد حسي  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس

7o9546 هيم محمد خيوه|بــــر|وليد محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

228995 لح|ح سيد ص|لفتـــ|ن عبــــد|نوره م بــــنى سويف|إعل

7o6882 لعدل|لك |عمرو محمد م ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

8|3225 هيم|بــــر|محمد محمود محمد  ي|تـــمريض 
| لمنى

856267 حمد محمد|ر |مختـــ| ر|ي لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

236894 ف سيد عنتـــر عبــــد|يمنى  لرحمن|رسر ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

|246|o يف|حمد |هيم |بــــر| |رن لشر ى شمس| لسن عي 

42283o ن محمد سعد محمود|يم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

43ooo| لسحيىم|هيم |بــــر|لسحيىم | |محمود رض |طبــــ طنط

37o842 ى محمد | بــــوجندي|حمد حمدى حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7|o92o وى|لمحل|محمد فخرى معروف موىس  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

46|77 لحليم طه عيس|م سعيد عبــــد |سل| هره|لق|حقوق 

838o28 بــــ شهدي عيسي|يه|روجيه  سيوط|حقوق 

6888o6 زق|لر|لسيد محمود محمود عبــــد |هلل |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج
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5|52|2 ن رجبــــ يوسف محمد عبــــد ربــــه|نوره ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|78854 وي|لمك|رس محمد محمود |سلسبــــيل ي ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

43o4|6 يف|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |دين |ن لشر |ره طنط|تـــج

85|446 هلل محمد عىلي|عبــــد| ند دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

326679 ى محمد مريم محمد حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8o927 ل شمروخ ضيف|لرحمن جم|عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o726 هيم|بــــر|عيل |سم|رس |ر ي|عم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|29o29 م يوسف محمد|سل|يوسف  هره|لق|ج طبــــيع |عل

8632|o لرحيم حسن|ل عبــــد|ء جم|سم| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

529|6| هلل|لمجيد عبــــد |لسيد عبــــد |محمود عزتـــ  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

6278o5 لمحسن مهدى|رس مهدى عبــــد|سهر ي زيق|لزق|بــــ |د|

6|77|6 ف مسعد عبــــد  للطيف|م عبــــد |لسل|أرسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|2o9 حمد طه|يمن |نهله  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6785o2 لح|ن ص|ره بــــهجتـــ محمد بــــدر|س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|3223 ر|حبــــيبــــتـــ محمد محمود محمود نص ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

697||8 هيم محمود محمد|بــــر|ل محمد |كم لمنصوره|هندستـــ 

86|896 فع سعيد|لن|ه عبــــد|لل|عبــــد| يش |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

8o7775 بــــوزيد|حمد |بــــسمه حسن  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4o637o ن كريم|تـــتـــ مهر|لدين شح|ح |هلل صل|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

627579 س|س عطوتـــ عبــــ|حمد عبــــ| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

52558 هيم ربــــيع مبــــروك|بــــر|م |بــــتـــس| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o|2|7 لمجيد عربــــيه|ع عبــــد |لرف|مح محمد|محمد س |ره بــــنه|تـــج

4|3||7 هيم بــــصله|بــــر|هيم |بــــر|فيفى  هره|لق|م |عل|

32455| د فرج شوربــــىح |حمد عم| ى شمس هندستـــ عي 

784o72 هلل عىل معمر|ل عبــــد |مح جم|س زيق|لزق|حقوق 

4757o6 ق|يق جيد ميخ|يكل ف|م وى|ئيل رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

425o67 هيم حموده|بــــر|س |هيم عبــــ|بــــر|شهد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

683476 ه ص لح عوض جمعه|ني  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

85|426 لعظيم|عبــــد| ن حسن محمد رض|يم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

7o327o عيل زيد|سم|ل |بــــو زيد هل|ء |دع زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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633555 هيم|بــــر|س محمد |محمد عبــــ| مه ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

5o993 حمد|م حسن محمد |حس ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

||93|| يف خميس محمد محمد رسر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

526844 هلل|بــــر عىل عبــــد|محمد صبــــىح ج ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

493|3| ح|دي صبــــ|له|محمد محمود محرم عبــــد  ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

22|559 لسيد|رس محمد |محمد ي هره|لق|حقوق 

526673 ى عمر مدئى|حمد |محمد  مي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

256966 ه ي| ن|رس عبــــده رسل|مي  |صيدله طنط

8773|9 رس يونس ونيس  |ي| دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

273455 حمد|هدير فوزى محمد  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

6363|| ى محمد ي|لد ي|خ ى عط|سي  |سي  زيق|لزق|صيدله 

|5|482 ن خليفه|ح شعبــــ|ح مفتـــ|سم ن|بــــ حلو|د|

2|347o لسمنودى|حمد محمود |جنه مصطفى  ى شمس|تـــج ره عي 

28976 لدين|لنبــــي عز |لد عبــــد |لدين خ|سيف  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43o275 ي
مد|لق ح|لخ|ج سيد عبــــد |لح| |دئى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

68|||o ف محمد محمد محمود سليم|سل |بــــ ن|رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3|8967 لسيد|منى محمد سعد  ى شمس|تـــج ره عي 

5o742 دل سعد محمد|حمد ع| ي سويف
هندستـــ بــــنى

827525 لحسن|بــــو|ل عىلي |عزه جم دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

259685 ء خميس نبــــيل دومه|شيم شمون|نوعيتـــ 

7oo87 هلل محمد|م حسن عبــــد |حس ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4569o3 | 
ى
ن|لحسينى محمد شعبــــ|مل شوق لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

569|6 بــــ محمد|لتـــو|ء نجم عبــــد |سم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

264o67 ر بــــدر فريد محمد بــــدر|من ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

497o8 لم|رق حمزه س|زينبــــ ط ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

435922 ودى|لد|ح |لفتـــ|أمنيتـــ أحمد أحمد عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

24958 حمد|لسيد |مريم حسن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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839o86 ي عبــــد|
ح عىلي|لفتـــ|حمد مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3|74|4 ى محمد| حمد محمد حسني  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

78oo3 حمد|بــــر |حمد ص|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6983|4 |هيم |بــــر|دل |رحمه ع
ى
لدسوق ي صىح ري

لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

267|7o لسيد قطقط|لمقصود |ل عبــــد|بــــ جم|رح |نوعيتـــ بــــنه

8o73o6 ي محمود|هيم |بــــر|ن |رمض
ى
لدسوق ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

892656 |  لدين محمد زكري|ل |م جم|بــــتـــس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

839329 ي عبــــد|عبــــد لعزيز صغي |لرحمن خرصى ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

6o6344 لمزين|حسن صبــــىح محمد حسن  ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

4o984o يل عوض|ل ن|ء محمد محمد كم|هن |ره طنط|تـــج

52|||2 لفتـــوح مصطفى|بــــو |ل محمد |نه تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

439|79 لسيد حموده|لمعىط |ء محمد عبــــد |رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

27o7|4 لسعدوئى|حمد |محمد حمدى فتـــوح  شمون|نوعيتـــ 

623o8| وى|لعشم|طف محمد |محمود ع ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4|73|4 دى|له|دى محمد بــــيوم محمد |ه |حقوق طنط

2279o7 وى عبــــيد|مجدى بــــسط| رين|م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2299|9 لح|دى مكرم عزيز ص|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

424|66 م|م|ح محمد |لفتـــ|عمر عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

886829 ف فتـــىح ح|ء |دع فظ |رسر سيوط|بــــ |د|

883667 لنعيم تـــوفيق |دى عبــــد|م ن|سه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

59966 محمد حمدى سيد سيد ن|هندستـــ حلو

843724 ل|لع|محمد عنتـــر حسن عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

76|||4 خلود فتـــىح محمد يوسف لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

696336 لسوليتـــ|رص سعد |ء ن|حسن لمنصوره|ل |طف|ض |ري

779o44 سعيد عىل محمد| ند زيق|لزق|حقوق 

68||6o هيم محمود عبــــيد|بــــر|محمود محمد  لمنصوره|حقوق 

6|||o5 لسيد زغلول|لدين ممدوح |نور  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4o5277 عيل|سم|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|هر |بــــ ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

3554o9 لسيد شبــــل|ر عزتـــ |من |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6266|6 حمد|لح |لحميد ص|منى عيد عبــــد ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

776o86 هيم|بــــر|يق كرم |ف| مرن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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|48483 ى |ء |شيم هلل|حمد عبــــد |حمد خي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

497248 تـــ صل| لم|ح محمد س|مي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

245394 بــــ|لوه|عيل محمود عبــــد|سم|يه | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

47983o  شفيق عثــــم|محمود خ
ى
ن|لد شوق |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5|2o5 لرحمن|د محمد شوكتـــ عبــــد |محمد زي ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

269o64 وى|لغز|هيم |بــــر|كر |بــــ ش|رح ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6468o4  |لرحمن فوزى |عبــــد 
ى
مر|هيم ع|بــــر|لدسوق م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

768844 ى ه موىس حسي  محمد عمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

767|6o ف عبــــد |حمد | ح وهبــــه|لفتـــ|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

223259 حمد محمد|هيم حمدى محمود |بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

499987 هلل|لسيد عبــــد |لسيد محمد |مل | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o|o68 حمد محمود|لسيد |يه سمي  | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o5o66 لجندى|كرم مصطفى محمد |مصطفى  سكندريه|ل|ره |تـــج

23|694 لح|م ص|لتـــه|ر |حمد مختـــ| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

637826 وى|لص|هيم |بــــر|حمد |حسن سعيد  بــــ بــــنى سويف|د|

435456 صورى|لدن|نور |ن |ره شعبــــ|س سكندريه|ل|ره |تـــج

878439 حمد محمود محمد  |ندى  سيوط|عه |زر

676722 د صبــــىح جرجس|ئى فؤ|نوبــــ ه|بــــ| لمنصوره|ره |تـــج

245883 بــــوجريده|لغنى |لفتـــوح عبــــد|بــــو|لغنى |عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

678|o| لسعيد|د عىل |رق فؤ|ن ط|يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

869|65 حمد|جر حسن |حمد مه| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|24743  سمي  عبــــد |سهيله ه
لقرش|لرءوف محمد |ئى ن|علوم حلو

354668 دي|له|لصمد عبــــد|لسيد عبــــد|ر |من ى شمس علوم عي 

69o46| د|ئى جمعه حسن عي|حمد ه| طبــــ بــــورسعيد

5o62o لحفيظ|لنبــــى عبــــد |طف عبــــد |حمد ع| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2556|7 ح عشيش|لفتـــ|بــــ عبــــد|يه|حمد | لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

773942 لم|حمد ذىك س|دل سيد |كريم ع زيق|لزق|بــــ |د|

3|2||| مد مدكور|هر دخيل ح|ط| رن دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

37o27o لحميد|ح عبــــد|لفتـــ|لحميد عبــــد|يتـــ عبــــد| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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479782 لرحمن |لرحمن مرىس عبــــد|رس عبــــد|ج
حد|لو|عبــــد

سكندريه|ل|بــــ |د|

54ooo| ح محمد هيكل|حمد محمد صل| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

52o863 لمجيد|لمجيد عبــــد |طمتـــ حمدى عبــــد |ف ره دمنهور|تـــج

764289 ي عبــــد 
شم أبــــو زيد|لعليم ه|محمد حسنى ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

5|7657 لدين|م نور|م|فرحه محمد  سكندريه|ل|طبــــ 

8955o5 هلل  | |حمد عط|بــــ مجدى |يه| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7648|9 لق|لخ|ء لطفى عبــــد |هلل عل|منه  حقوق بــــورسعيد

45||68 |هيم |بــــر|مه حسن |س|حمد |
ى
لدسوق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

|بــــطنط

5||o67 هيم محفوظ|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|محمد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

49o665 حمد بــــيدق|لح |يه محمد ص| سكندريه|ل|بــــ |د|

848883 ه عبــــد| ى |مي  ى|لرؤف حسي  مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

88o|64 روق حسن عىل |محمد ف سيوط|صيدلتـــ 

3549|7 لح|ئى محمود ص|ر ه|من ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

684982 ن عوض|ء محمد عىل رمض|رس| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

4o4344 ىط موىس|لع|ىط عبــــد|لع|شم محمد عبــــد|ه ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

8o8829 حمد|لمعبــــود |هيم جمعه عبــــد|بــــر| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

6|7854 ي|روق |يه سمي  ف|
تـــى|لعى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

82||6| مكه محمد صفوتـــ محمد سيد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

52673| لمر|ل |لع|ل محمد عبــــد|محمد جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|43|48 لسيد عزبــــ|لسيد |رص |يه ن| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

768492 حمد|مي سيد |حمد مصطفى حلىمي تـــه| لسويس|طبــــ 

4|7649 لسيد|حمد |هيم مصطفى |بــــر|سلىم  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

785249 حمد عىل محمد|ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

843542 ى|لفر|محمد عمرو عبــــد ج حسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

33768o لح|لدين لطفى ص|د |بــــ عم|يه| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

5|o8o7 لرحمن|رص محمد عبــــد |لن|هلل عبــــد |عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

692|22 تـــ|لشح|در حسن حسن |محمد ن لمنصوره|هندستـــ 

223256 ى عفتـــ محمود جوهر|ي سي  هره|لق|ره |تـــج

5459|2 ى موىس|حمد عىل حس|تـــفى  ني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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|26|64 حمد سليم|سلىم محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|47238 ل محمد سيد حسن محمد|بــــل ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

295985 بــــ طلبــــ|لوه|بــــ حسن عبــــد|لوه|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o4o5| ي|بــــو |محمد صديق 
ل|لفتـــوح مصطفى جى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

676689 لطوجى|يمن محفوظ |منى  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

838425 ي محمد فؤ
ي|بــــسنتـــ مصطفى

د مصطفى قرص|ل|فنون جميله فنون 

7o94|4 لىحي|لحميد عبــــد |لحميد محمد عبــــد |عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

463333 عىل يوسف يونس محمد |حقوق طنط

4|668| ه  هيم محمد محمد عمرو|بــــر|مشي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3484|5 يف محمد  هيم|بــــر|ندى رسر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

44993 محمد حمدى محمد محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

227o37 عيل سيد|سم|مؤمن مصطفى  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|59277 ف | لسيد سليم|مه |س|رسر ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

837|26 وي|هند محمد حلىمي خل دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9|2|85 طف زهرى فرج |ننس ع ج|بــــ سوه|د|

499968 حمد عىل هجرس|يه محمود عطيه | سكندريه|ل|حقوق 

34o529 ق|حمد مدحتـــ جمعه حسن | وى|لشر |ره بــــنه|تـــج

6|794 ح محمود بــــكر|رقيتـــ صل ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

34o9|8 يف فيصل محمد فيصل  لصفتـــى|حمد |رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5|9884 لرسول محجوبــــ|ء محمد عبــــد |عىلي ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

252|o3 ف عبــــد|ء |رس| لجندى|لسيد |لعزيز |رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

22369| فظ|لد محفوظ ح|ء خ|رس| هره|لق|صيدله 

37|573 بــــورسيع|رس |بــــورسيع ف|لرحمن |عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

257929 رون|لرحمن ه|هلل محمد عبــــد|عبــــد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

886942 مريم مجدى جرجس ينى  سيوط|طبــــ 

75598| ىطي|لع|لسيد عبــــد|م |لسيد هش| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

75435| د|لعزيز ج|لد عبــــد |مريم خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

|76737 روق محمد محمد|رق ف|محمد ط ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

28o253 يف  ف محمد |رسر وي|لحن|لمرىسي |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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|57o62 ء محمد عيد مدبــــول|حسن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

447o5| رون|لسيد محمد ه|لرحمن محمد |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

863663 ى|هند بــــرك تـــ منصور حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

688884 فع|لش|قد حسن حسن |حمد ن| لمنصوره|طبــــ 

9|9|59 ى  |عبــــد| مه لرحمن محمد حسي  سيوط|ره |تـــج

362o33 لرحمن سليم رجبــــ سليم|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

88||36 يه حمدى بــــخيتـــ عىل | سيوط|بــــ |د|

54|894 ى محمود عمر|عمر جم ل أمي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8362|5 ي 
ى مصطفى حمد|طه حسي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

8o|5o2 ى مجدي صل ح فهىمي|نرمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

645298 ل|لغز|بــــرين ربــــيع نرص موىس |ص |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

892992 ن |م مهر|محمد بــــرع عل سيوط|حقوق 

234737 ن مصطفى|رق نعم|عمرو ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

683|83 لد طه محمد|ر خ|من لمنصوره|ره |تـــج

3|26o8 ى رمض|ي لحليم|ن محمد عبــــد|سمي  ى شمس حقوق عي 

6|62o8 ن|لدين سن|ل |لد جم|أحمد خ ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

762378 مدحتـــ محمود محمد محمد منصور تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

924872 حمد محمد |ن |هر شعبــــ|ش ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

9o9|83 ف يوسف عي|م |بــــر| د حكيم |رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

3|99|9 لعريز محمد|منيتـــ محمود عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

78|44  
ى
ى|فرحتـــ محمد شوق مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

55785 ن سيد محمد|ء شعبــــ|شيم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6|647o ره|تـــ شبــــ|د|ء فتـــىحي س|نجل ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

765956 ن ل|لحسينى عبــــده عىل غ|يوسف | مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

84569o ى|ل|حمد محمد|هر |حمد م| مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

35263| شد|د محمد ر|حمد محمد فؤ| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

483o7 زق|لر|لمعبــــود عبــــد |صفيتـــ محمد عبــــد  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

424|3 ى|هلل جمعه |مصطفى عبــــد حمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

785|47 ج|هيم فر|بــــر|حمد |طمه حسن |ف زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

839646 ي عبــــد
ي محمد س|مصطفى

لم|لغنى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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|5o745 حمد يوسف عىل|ر |عم ن|بــــ حلو|د|

5|5853 در|لق|ن محمد عبــــد |ن محمد سليم|إيم علوم دمنهور

6||438 بــــو زهره|م محمد |ضىح عص لمنصوره|علوم 

696|8o  |ء ثــــروتـــ |هن
ى
حمد زلمتـــ|لدسوق زيق|لزق|هندستـــ 

9o|76 تـــم محمد محمود|محمود ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

252264 م|م عىل تـــوفيق سل|له| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

628358 ن|حمد عطيتـــ سليم|د |حسن فؤ زيق|لزق|ره |تـــج

2225|3 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |م محمود |محمد هش تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

833825 د|شور ج|ء محمد ع|شيم دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

8844oo ى حموده عبــــد  حسي 
لنبــــى |مصطفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9|4|75 حمد شكرى عىل مقبــــول  |رضوه  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

||537| يوسف محمد محمود بــــكر ى شمس حقوق عي 

4o38|o ى محمد |ج  |ن ى|مي  مي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

6o49|6 لرحيم|شد عبــــد |ء عىل محمد ر|شيم لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

7574|8 ي حنس|طف ر|ع| بــــول
ضى ي تـــمريض 

عيليه  |سم|ل|معهد فنى

875998   |لبــــ|ئل عدل عبــــد|م و|سل|
ى
ق ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

|6|44| ي|ل محمد |ر جم|من
لحسينى لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

3|5447 سلىم طلعتـــ ربــــيع محمد ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

73393 لس فضيل بــــ نوبــــ فضيل|كي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

44o775 د|ء صبــــرى عىل سعد عىل عي|شيم سكندريه|ل|صيدله 

34o4o6 عيل|سم|حمد |رص سمي  |تـــغريد ن |حقوق بــــنه

9|5o89 لرحمن عىل محمد عيس |عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

|33727 ود|جد جورج  د|دل م|ع |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4o6873 ى حسن عىل |ي وع|عيل خليل مط|سم|سمي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

354|2| ي نور |ء ه|شيم
لدين محجوبــــ|ئى |حقوق بــــنه

88|984 يوسف مدئى مدئى معبــــد   دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

26289| لرخ|ح |لفتـــ|محمود لبــــيبــــ عبــــد |ن طنط|سن|طبــــ 

6669o وى عنتـــر محمد عىل|لكحل|ح |سم بــــ بــــنى سويف|د|

775864 وى|لقمح|لسيد عرفه محمد |ء |رس| هره|لق|م |عل|

5|2753 للطيف|للطيف محمد عبــــد|م عبــــد|يوسف هش ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

Wednesday, September 5, 2018 Page 4794 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

823532 سط|لبــــ|له محمد محمد عبــــد|ص| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

5o8997 يح|لج|لمنعم مبــــروك |دل عبــــد|د ع|زي |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

287778 بــــوبــــكر رسور|محمد مصطفى  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

429463 ى ف|مح فؤ|محمد س ضل|د عىل حسني  |صيدله طنط

8o4o9 حمد|لدين حسن |م |هلل حس|منتـــ  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

543937 حمد عىل|محمد ممدوح محمد  |حقوق طنط

324233 ده|هلل عىل عىل حم|محمد عبــــد ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

475796 ى محمد عبــــد |لرحمن خ|عبــــد  لرحمن|لد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

489o57 ي|حمد |لمنعم |رنيم حلىم محمد عبــــد  ر|لىح  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

266|47 محمد مصطفى محمد روميه ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

7o||6o |لخي  |بــــو |لخي  |بــــو |لسيد سعد |مصطفى 
لمغربــــل

زيق|لزق|ره |تـــج

552|5 ن حسن قرئى|يه رمض| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7oo479 عيل|سم|حمد |عيل |سم|مصطفى  لمنصوره|حقوق 

|25597 لدين|لدين حسن سعد |مي  سعد | ى شمس هندستـــ عي 

853475 هر|لظ|ء عىلي محمد عبــــد|حسن ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

327949 دق|م محمد محمد ص|حس |بــــ بــــنه|د|

344|66 بــــ محمد عىل عوض|رح ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|43|99 ف محمد |حمد | حمد|رسر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

449359 رومه|م سمي  بــــ|محمد بــــس |هندستـــ طنط

496773 ن|لطح|زينبــــ سعيد حسن محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

848|85 طه عمر محمد نوفل ن|سو|تـــربــــيتـــ 

24358| حمد|رص محمد |ء ن|سم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

685223 لعزيز|ل عبــــد |لع|لعزيز عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|صيدله 

5o6275 عيل|سم|عيل بــــسيس |سم|د |لجو|ن عبــــد|نوره سكندريه|ل|صيدله 

4467|2 ئى|لرحم|محمد محمود محمد عمر  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

5734| ويرس|مي  محروس س|سوسنه  علوم بــــنى سويف

69668o ر|لعط|لنبــــوى عىل |لد يشى |خ لمنصوره|بــــ |د|

|7o464 د محمد|هيم فؤ|بــــر|د |زي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

Wednesday, September 5, 2018 Page 4795 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

36524| هيم|بــــر|هيم قرئى |بــــر|يه | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

46858 لحليم محمد تـــوفيق|مريم عبــــد هره|لق|حقوق 

4|3892 س|لنع|بــــو|لحميد |بــــ محمد عبــــد|يه|محمد  |حقوق طنط

4248|4 لم|هيم س|بــــر|محمد منتـــرص  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|3528o ي |لمنعم محمد ه|عبــــد 
لفضل زهره|بــــو|ئى ى شمس ي تـــمريض عي 

معهد فنى

359792 ي
رس حسن محمود|ف| دئى ى شمس|د| بــــ عي 

64|69o لشبــــ|لسيد سيد أحمد |لسيد |ء |رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

347o63 ف شعبــــ|محمد  ن يىح|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

33o|48 لحليم|لمحسن عبــــد|فتـــ عبــــد|ء ر|حسن عه مشتـــهر|زر

925333 لد محمد عبــــد ربــــه  |محمود خ سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

822o38 لليل|بــــو|رس حسن |لرحمن ي|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

8|7o25 حمد يشي سيد حسن| ره بــــنى سويف|تـــج

32oo73 هيم|بــــر|حمد محمد عطيه | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

87689o حمد  |ر قطبــــ مصطفى |من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

4|9693 يف|لق|م عطيه عبــــد|سل| در عطيه رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

25454o لمنعم طوطح|م عبــــد|لسل|عيل عبــــد|سم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

7||677 ود|ن د|ود سليم|ود محمد د|د لمنصوره|حقوق 

|58||4 حمد|هلل محمد بــــدوى محمد |منتـــ  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

53787 محمد عيد جنيدى سعيد ي سويف
هندستـــ بــــنى

28o78 ن|مل وجيه محمد رمض| ن|تـــربــــيتـــ حلو

5|o4o9 حد|لو|م محمد عيد عبــــد|سل| تـــربــــيتـــ دمنهور

862985 ن|يه سيد محمد عثــــم| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

34o566 لرحمن حسن سنبــــل|ل عبــــد|لدين كم|ء |بــــه عه مشتـــهر|زر

|68698 لرحمن|م محمد عبــــد |ء حس|رس| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

845748 بــــي|لح رك|لرحمن بــــدري ص|عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

37324o عيل|سم|لرحمن |د حمدي عبــــد|زي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4242|6 ن|لسيد سليم|ن |يوسف محمد رمض سكندريه|ل|ره |تـــج

|29846 حمد|دل سعيد |ء ع|ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

269o7| سليم| دل ذكري|رحمه ع ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 
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339269 محمود محمد عبــــده محمد مرزوق ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

492294 بــــو سعدتـــ|دل حلىم محمد |محمد ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

253553 لجوهرى|ح |للطيف صل|ن عبــــد|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

23|77o زم عىل محمود سيد محمد|ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

823345 لجليل عمر|حمد عبــــد|هلل |منه  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

9o5926 ى  لسيد محمد حسن |حسي  ج|ره سوه|تـــج

|33o46 لس كم مل خليل|ل ك|كي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

6963o| لسوليتـــ|هر |بــــ م|يه|نس | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

32348 ى|حمد سليم|وليد  ن عىل حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|6264 لحميد|لحميد فتـــىح عبــــد|ئشتـــ عبــــد|ع هره|لق|بــــ |د|

257826 ليه|بــــوع|محمد فوزى محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

447465 هيم عزيز|بــــر|لبــــدوى |لسيد |جد |ن م|رو إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

767598 بــــ عىل|ء فهىم صبــــرى دي|ل| لعريش|تـــربــــيتـــ 

924582 عمرو محمد تـــوفيق محمد   ج|ره سوه|تـــج

339486 ي|ر
ر|لنج|ل محمود عىل |جم| ئى | معهد فنى تـــمريض بــــنه

879837 حمد محمود محمود  |د |جه ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

676963 هيم|بــــر|ل |لع|لسيد عبــــد |عمرو  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|4|58 لسيد موىس|هيم |بــــر|حمد حمدى | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

3327o8 ى خ|ي لمؤمن عفيفى|حمد سميح عبــــد|لد |سمي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

28o3o بــــ محمد|لتـــو|رحمتـــ رجبــــ عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

2457| لدين زينهم هريدى|د |ره عم|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

527638 لم|لسيد محمد س|يتـــ مجدى | ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

2328o| ين عبــــد  لمطلبــــ محمد|ق عبــــد|لرز|رسر هره|لق|علوم 

222397 م محمد محمود|شمس عص هره|لق|بــــ |د|

|454o2 هيم مصطفى|بــــر|س |محمد عبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26387| عيل|سم|لمنىح  |بــــوىس محمود عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

3||3o9 حمد|رص سعد |لدين ن|سيف  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2o284 ى عىل محمد محمود حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

643699 ل محمد|لع|لسيد عبــــد |هنيه أحمد  لمنصوره|حقوق 

697929 هيم|بــــر|لسيد محمد |هيم |بــــر|ن |يم| لمنصوره|ره |تـــج
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23o759 للطيف|حمد محمد عبــــد |مر |حمد تـــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

32495o لعزيز محروس حسن|عمر عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6288o صبــــرين مصطفى محمد عىل ن|تـــربــــيتـــ حلو

777985 ن|دى وهد|له|هلل |خلود جوده عبــــد  زيق |لزق|تـــمريض 

7||644 ى | غبــــر|ل|س |هيم عبــــ|بــــر|حمد حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

264822 م جبــــه|م|ل|لرؤف محروس |عبــــد| رن هره|لق|ر |ثــــ|

5o372 ء ربــــيع ظريف محمد|عل ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

9|5668 حمد |دل محمد |ن ع|يم| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

27289 دل فهىمي نرص جبــــريل|ره ع|س ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

644666 رج|لج|حمد متـــول |لد |محمد خ دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

435439 بــــو بــــريك|لرحمن عىل |خلود سعد عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

27||59 هيم طه|بــــر|دى محمد |له|ندى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

73277 محمد رجبــــ محمد محمود لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

883256 حمد  |رص عزم |لن|منى عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

434876 ن|بــــ سعف|لوه|ر محمد عبــــد |من |طبــــ طنط

6|3577 در قشطه|لق|در عبــــد|لق|ء عبــــد|ء عل|لشيم| |بــــ طنط|د|

4o5442 لسيد جمعتـــ|م عىل |م هش|ريه سكندريه|ل|بــــ |د|

24439| د|لجو|لرحمن عبــــد|حمد عبــــد|محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4959o8 لنقيبــــ|رتـــ أحمد أحمد محمد|س سكندريه|ل|بــــ |د|

48|978 ى عبــــد  لحليم أحمد|محمد أحمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

585|5 لعظيم عىل محمود|بــــ عبــــد |رح ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o7o4o حمد سعد|لد سيد |م خ|ريه لمنصوره|علوم 

32746o ره|ن عم|جر سمي  رمض|ه هره|لق|ر |ثــــ|

3947o حمد عىل حسن|ء |صف ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

22|6|5 لحميد|ف محمود عبــــد|حمد هو| ى شمس|زر عه عي 

259628 لعليم محمود|مه عبــــد|س|طمه |ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

62342| وق أس بــــي|متـــ عىلي محمد عر|رسر ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

2368|2 ي
يشى حنفى متـــول محمد| دئى ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

42665o طمتـــ عىل بــــشي  عىل زلط|ف سكندريه|ل|عه |زر

3269o8 حمد|نشين مجدى محمود  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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9|o297 لد تـــوفيق محفوظ |ن خ|ريم|ن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|5o5 لرحمن|حمد عبــــد |محمد | لي|د ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

77|8|7 ن|ن حسن سليم|سميحه محمد سليم زيق|لزق|نوعيتـــ 

698993 لسيد محمد|ل محمد |ل جم|س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

36oo|6 ح سيد عىل|دتـــ صل|مي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

529342 لحيوى|م خليل |لسل|محمد خليل عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

5o9883 لزين|بــــ |ن خط|شم رمض|مصطفى ه تـــربــــيتـــ دمنهور

483255 سلىم سعيد نجم محمد مرىس سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

534633 ى|حمد ط|ء |سم| هر عىلي  حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8599|7 غبــــ|لرشيد ر|عبــــد| ء رض|عل ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

375o43 للطيف|لمنعم عبــــد|للطيف عبــــد|م عبــــد|عص ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|9882 حمد جودتـــ محمد|كريم  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7|7o92 |زق عبــــد |لر|حمد مجدى محمد زغلول عبــــد |
لرحمن

كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

86936| محمود مغربــــي عريبــــي عىلي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|6895| ي|مهدى 
حمد مهدى مصطفى ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع

مقطم

686o82 ز|لبــــ|غبــــ |هند مصطفى ر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|4959 لس|ميل ص| |بــــول بــــر كي  ى شمس هندستـــ عي 

636|73 يد|بــــو|م لطفى |حمد عص| ى لي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

5335o5 لطي |لح |لح خميس ص|دين ص|ن سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

332o54 ي | لسيد|لدين |لسيد سعد |نىح  |تـــربــــيتـــ بــــنه

768463 ي|طف عبــــد |لعزيز ع|عبــــد 
لعزيز محمود عفيفى ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

894|33 حمد |حلىم محمد | لي|د سيوط|صيدلتـــ 

5o4667 لعظيم|لد محمد عبــــد|ن خ|نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7896| لدين محمود|ل |ل محمود جم|نو وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

23o852 ى خ ى عرف|حسي  تـــ|لد حسي  ى شمس|زر عه عي 

756o22 لسيد محمد|لد |محمد خ عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

345683 وي|لزربــــ|لحميد حسن سند |مريم عبــــد ى شمس علوم عي 

623429 لحميد|لحميد محمد فتـــىحي عبــــد |مروتـــ عبــــد لمنصوره|طبــــ 

7oo8o4 ى |بــــ  حسي 
وي|لسنط|ه كرم مصطفى مصطفى زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري
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2|8567 لد فهىم نوفل|يوسف خ ن|هندستـــ حلو

333864 م طه سعيد|كريم عص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|65384 هلل محمد|د عبــــد |لجو|سحر عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

48|562 فع|لش|هيم محمد محمد نرص |بــــر|محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

7575o| ن حمدى سعيد محمود|يم| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

37o762 هيم|بــــر|د |عمر محمد رش سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

47586o لكريم محمد مصطفى|كريم مصطفى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

463532  |لصفص|لعزيز |عزه عبــــد
ى
بــــينى|ق لشر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

76o|54 ئى|جر محمود محمد حس|ه لفيوم|لعلوم |ر |د

5|56o2 ن|حمد رسح|طمه منصور خليفه |ف بــــ دمنهور|د|

4o84o4 لمرشدى|لسيد محمد |فتـــىح  |بــــ طنط|د|

5|||2 لسيد|لرحمن طه حلىم |عبــــد  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

75o864 هيم|بــــر|لرحيم |هيم عبــــد |بــــر|ندى محمد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

838o75 د|لسميع حد|محمد وحيد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

524554 مي |لح |ن عىل ص|مرو سكندريه|ل|حقوق 

9o3|47 لسيد |سمر محمد مصطفى  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

4885|6 لعزم|بــــو|بــــدين |د محمود ع|زي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|7|9oo لمجد|بــــو |ن |لسم|ل |محمود هل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

||7298 ل قيرص|طف كم|دى ع|ش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

846274 ر محمد|لنج|حمد |طمه |ف ن|سو|بــــ |د|

223696 رص عطيه سليم|ء ن|سم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

57377 ل عىل محمد|طمه جم|ف طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

4|472o للطيف محمد عبــــده نوفل|رقيه عبــــد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

768|o7 بــــى|لعبــــد عر|ن مصطفى |منيه سليم| لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

343937  مرشد|لبــــ|ل مرشد عبــــد|طمتـــ جم|ف
ى
ق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

78973| ن|د رجبــــ سليم|رجبــــ عم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

643254 لسيد طه سليم|ن |حن زيق|لزق|نوعيتـــ 

44224 حمد|م حسنى |حسنى هش هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

8||358 هلل محمد محمد|بــــوعبــــد|جر |ه لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
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5|4449 لمغربــــي|لسيد |ر محمد |مي سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

24|36| ى| حمد حسنى حسن عىل حسي  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

755|5 ئى محمد|لشر|جد سمي  |م كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

494755 هلل|هلل محمد مسعد عبــــد|حمد عبــــد| بــــ دمنهور|د|

48766| ن شكر|ن محمد سليم|محمد سليم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

859o66 ي محمد عبــــد|لزهر|طمه |ف
م|لسل|ء مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

9o7637 حمد |لصغي  |لرسول محمود |ج عبــــد|ض ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

54|779 ن|لسيد زيد|حمد حمدى | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

439|67 بــــو شنبــــ|د |يمنى رشدي فؤ لشيخ|علوم كفر 

238|95 وق محمد رجبــــ بــــ تـــع عيس|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

698746 ى محمد |يمن سليم|محمد  حمد|ن حسي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o2772 ود|م عيد محروس د|عص ي|هندستـــ 
|لمنى

686|9o ئى|لحلو|لمتـــول محمد |حمد محمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

835673 حمد|لنبــــي سعيد |مل عبــــد| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

772793 لكحلتـــ|تـــ |لشح|لسيد |ل |هدير جم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

533765 |لمنعم عوض |د محمد حسنى عبــــد|لجو|عبــــد
لنجدى

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8456o5 ي|ول
ء محمد عىلي مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

2|495o هلل |هلل محمد عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد
لرحمن|عبــــد

هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

465986 د|لجو|هيم عبــــد|بــــر|لسيد محمدي |محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

826844 حمد|حمدي محمد يوسف  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4|8667 هيم|بــــر|عزتـــ يوسف حلىم  لشيخ|بــــ كفر |د|

4|97o تـــ سيد مندوه عط| |مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|42765 ي عبــــد 
حمد|لرحمن |مروه مصطفى ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

793795 ي
ن|حمد سلط|مجدى محمد | دئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|4439| س|محمود وجدى محمد عبــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7762|3 ى محمود محمد عطيه|ف تـــن حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

488746 ش|حمد محمد سمي  فهيم غبــــ| لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

2429o5 لجندى|محمد محن  سليم محمود  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48349| ي محمود محمد عىلي محمد| نىح  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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27488 لسيد|لسيد محمد |ن |يم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

255577 لرحيم جمعه|لمعىط عبــــد|عىل عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

85972 ي عبــــد |ء|ء عل|دع
لعليم|لدين قرئى لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

783939 ى عبــــده|لن|عبــــد | دين رص محمد عىل حسي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

84|82| ي عىلي شح|
تـــ عىلي|لدوىسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6|2779 قرع|ل|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|رص عبــــد |هبــــه ن زيق|لزق|حقوق 

25o724 هيم عىل حمزه|بــــر|رس |ر ي|عم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

448o87 لعزيز|حمد خميس عبــــد|رضوى  لجديد|دى |لو|ضتـــ |ري/كليتـــ علوم

423528 لسيد محمد مصطفى|محمد | رن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7746o3 ره|م عم|دى تـــه|له|هيم محمد |بــــر|هلل |يه | زيق|لزق|عه |زر

868|93 حمد منصور عىلي محمد| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|987| م مصطفى|لسل|عمر محسن عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

84389| ى سيد|سهيله جم ل حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

36o643 ر|رق شعيبــــ نص|يوسف ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8442| حمد|هلل |ن عبــــد |محمد رمض بــــ بــــنى سويف|د|

46|72 عيل|سم|حمد محمد محمد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|o564 صف|لعليم محمد ن|محمد ممدوح عبــــد علوم دمنهور

4269|4 ى محمد حربــــى |ي عيل بــــخيتـــ|سم|سمي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6779o2 مصطفى مجدى رزق معوض كشك لمنصوره|ره |تـــج

4o7835 يد |بــــو |هيم |بــــر|م حمدى |عص ى ه|بــــر|لي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

445738 حمد خليل محمود|فرحه  سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

59979 ن مرىس|محمود سيد شعبــــ ي سويف
هندستـــ بــــنى

822534 حمد|زي محمد |عمرو حج ي|بــــ |د|
|لمنى

44467| للطيف مرزه|هدير محمد محمد عبــــد  لشيخ|طبــــ كفر 

249836 بــــر مصطفى سعد|ن معتـــز محمد ج|يم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

52o37o لحفيظ خضي |ء سعيد عبــــد|هن تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

5o28|| ه جم| هي محمد عىلي|لل|ل عبــــد |مي  سيوط|عه |زر

683783 لىح كشك|لسيد رجبــــ عبــــد |عمرو  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6|9o5 ضل|يدى بــــكرى سيد ف|ه سيوط|حقوق 

226532 جورج مجدى جورج تـــوفبــــق ى شمس علوم عي 
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53oo32 لسيد|م |م|حمد |عىل  ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

89o994 فظ |لح|بــــ عبــــد|لوه|دل عبــــد|ع| ر|ي ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

42345| ح|لفتـــ|حمد عبــــد |لصبــــور محمد |م عبــــد سكندريه|ل|صيدله 

29856| ى يسن ى محمد خرصى حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

89o345 عىل محمود عىل محمد  سيوط|حقوق 

249676 م محمد مهدى|زينبــــ س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

286939 حمد صبــــرى نرص عىل|كريم   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

8|76o9 لرحمن|لرحمن عىلي عبــــد|عىلي عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

9|66|9 حمد |لغنى |حمد محمد عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

293224 ح خليل|لفتـــ|ده رجبــــ عبــــد|غ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

365942 ى عل لجليل|س عبــــد|ء عبــــ|حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7|2o3o ى عىل قوره|بــــ|ل|ء محمد محمد  |عىلي صي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

5o382o حمد|لسيد مرىس |م |د عص|زي زيق|لزق|عه |زر

||9686 |مؤمن محمد مجدى زكري وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

646644 ن|لمجيد زهر|ن أمجد فوزي عبــــد |يم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

72554 ن محمد عىلي|ء رمض|سم| لفيوم|حقوق 

676975 ي|لكن|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد 
ئى لمنصوره|ره |تـــج

259|58 لق سعيد|لخ|زينبــــ ربــــيع عبــــد شمون|نوعيتـــ 

892952 فق |مي  مو|هيم |بــــر|بــــ |يه| سيوط|بــــ |د|

92o653 لمقصود |بــــوزيد عبــــد|دل |مصطفى ع ج|صيدلتـــ سوه

69383| لسيد|شد |ز ر|لبــــ|طمه |ف لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

435774 د|لحد|ح |لفتـــ|بــــر عبــــد|ن ج|رمض| رن سكندريه|ل|ره |تـــج

24|267  سيد دردير
ى
سعد صبــــىح دسوق عه مشتـــهر|زر

35o3o3 هيم محمد حسن سعد|بــــر|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

24|5o8 حمد|محمد عىل سيد | دين ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

775o22 وق  ف ف|رسر د حسن|روق فؤ|رسر  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

48378| دى|لن|لسعيد محمد |لمعىط |عبــــد | ند عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|68739 لخولي|س |دين عمرو عبــــ|ن كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

7o737 دق|لص|لسيد محمد عبــــد|محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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527234 ه|د عىل فهىم محمد |جه ى ليى |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

87|58| محمد منصور مرزوق محمد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

92o942 بــــ رأفتـــ محمد  |يه|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

2|8393 ن|ر سلط|لغف|ن عبــــد|ن سلط|عن هره|لق|بــــ |د|

|335o| محمد فكري محمد محمد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

7o4323 لغمرى|حمد |لرحمن محمد |ن عبــــد |يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82|o28 ف سيد جل|محمد  ل|رسر سيوط|ره |تـــج

62oo4 ن|لحكيم حس|رم طلعتـــ عبــــد|عف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

8346|5  محمود عىلي محمود|ي
ى سمي  دى|لو|ضتـــ ج جنوبــــ |معهد فنى صىح ري

495669 ر جودتـــ|مهند مجدي مختـــ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3658|7 طف محمد سعيد محمد|ع ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

|56o85 هلل|حمد عبــــد |هلل |محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

24676o ره|وى عم|لص|رس |بــــ ي|مه لفيوم|هندستـــ 

3|2897 ى عبــــد|محمد حسنى  لعزيز|مي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

492927 هلل|م فتـــح |لسل|مه عبــــد |س|هلل |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

877739 سم  |بــــ مؤمن محمود ق|رح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

896565 د حسن  |محمد فؤ| رن ج|بــــ سوه|د|

9|379o حمد  |ج |لصل|لسيد |م |محمود محمد بــــس شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

28577| ى|محمد حمدى  حمد حسي  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

3339|8 ن|لسيد سليم|دتـــ |حمد حم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|6859 لحميد عىل محمد|لد عبــــد|هدير خ ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

782388 ى عبــــد |ي لسيد محمد|لعزيز |سمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|52259 مه منصور|نسمه محمد سل ن|معهد فنى تـــمريض حلو

885|34 ن |م شعبــــ|لسل|ل عبــــد|جر هل|ه سيوط|ره |تـــج

82|25o ر|ر سعد عم|م عم|سل| ره بــــنى سويف|تـــج

8966|| ل  |لع|يه حمدى فتـــىح عبــــد| ج|بــــ سوه|د|

4o6938 عي|لنعن|لمنعم |مد عبــــد |م ح|ن عص|نوره ى شمس| لسن عي 

452976 ص|لقص|لدين محمد |لد مىح |محمد خ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

6422o3 لجليل|حمد عبــــد |لسميع |محمود محمد عبــــد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس
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488o42 حمد محمد|حمد عيد |د |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

676555 ى زينبــــ يوسف بــــكر يوسف عشر  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

|38o99 حمد حسن عىل محمد|مصطفى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

428457 لرفيع|ل |لع|ن عبــــد|ء شعبــــ|سم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

837|89 ي حسن|ء ع|سم|
دل حفنى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

89o893 لح  |هلل ص|م عبــــد|ء حس|ل| ي|لسن |
|لمنى

52o295 قدي|لو|هلل |هر فتـــح |ء موىس ط|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|64823 ي
بــــر عطيتـــ|حمد ج| |دئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

633877 لرحمن سيد محمد حسن محمد|عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

64o85o حمد محمد حسن مرىس|لسيد | زيق|لزق|هندستـــ 

|3|574 د|لجو|يمن حسنى عبــــد |ن |يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

264334 هيم مرىس عىل|بــــر|ح |ء صل|شيم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6883o5 هيم مصطفى|بــــر|لمتـــول |طف |فدوى ع لمنصوره|ره |تـــج

48|6|5 لسميع محمد|م محمد عبــــد |محمد عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23o53 ر محمد|لغف|ء عبــــد |محمد عل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

64|485 لمغربــــى فهىم عمر|فهىم محمد فتـــىح | ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

3||o88 ي|د عبــــد|بــــثــــينتـــ عم
لعزيز مصطفى ى شمس| لسن عي 

56oo6 ل|م غز|بــــ حسن عل|رح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|474o6 بــــ|بــــ محمد رح|محمد رح هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

334859 رتـــ يوسف حنفى محمود|س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

342|53 هيم موىس|بــــر|لدين |م |ء حس|وف |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

285788 ن|هلل زيد|مصطفى محمد عبــــد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

6|||o9 هلل| |لسيد محمد عط|ء |وف لمنصوره|بــــ |د|

235896 حمد|حمد |ئل |مريم و ن|بــــ حلو|د|

4o7568 وى|لمهد|لد فتـــىح حسن |تـــفى خ سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

495958 لسيد|م |م|م محمد |منيتـــ حس| تـــربــــيتـــ دمنهور

9|7948 حمد |هيم |بــــر|حمد |محمود  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7oo589 ح فتـــىح حسن|صل| لي|د لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

374287  |محمود نبــــيل شو
ى
حمد|دق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

83972| رحمه سيد حسن موىسي دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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629539 حمد محمد عويس|ء صبــــىح محمد |سم| زيق|لزق|علوم 

2734|8 دى|بــــغد| لصبــــور عط|زينبــــ عبــــد دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

256322 ل|لع|ىط عبــــد|لع|ل عبــــد|حمد جم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

26342 ى عل ى محمود|حسي  ء حسي  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

6o|455 لسيد لبــــن|لسيد |لسعيد |حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

267o|6 لجوهرى|لحميد |ل عبــــد |ء كرم كم|شيم |حقوق بــــنه

237365 زق|لر|ندى محمود عىل عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

443439 بــــ|لوه|نور عبــــد|محمد مني   لشيخ|طبــــ كفر 

3|3786 ى|منيتـــ محسن سمي  | مي  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

36|o|7 يف ربــــيع محمد مغ وري|رسر |بــــ بــــنه|د|

33|7|8 لسيد عطيه محمد|ن محمد |يم| |تـــمريض بــــنه

4o56o5 حمد نوح|لسيد مصطفى |لد |ن خ|رو سكندريه|ل|بــــ |د|

427858 حمد عىل حمزه|ء |له عل|ص| ي صىح طنط
|معهد فنى

66o26 لرحمن محمد|لرحمن مصطفى عبــــد|عبــــد لفيوم |تـــمريض 

2|2366 ض|د ري|دل فؤ|بــــيتـــر ع ى شمس|تـــج ره عي 

26|7|o حمد|لغنى |حمد عبــــد|لسيد |لغنى |عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

6||67 هلل خلف عطه عىل|عبــــد كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

79o863 بــــ|هيم يوسف حج|بــــر|يه يحن  | تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

289o8 مل|ل ك|ل كم|حمد جم| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

893352 حمد محمد|ح |ء صل|رس| سيوط|بــــ |د|

5|o476 ص|لقص|عمر رجبــــ مصطفى  سكندريه|ل|طبــــ 

774o47 ه ص| لح مصطفى عىل|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

626464 ه عل لحميد محمود|ء عبــــد |ني  زيق|لزق|بــــ |د|

6o45| هيم|بــــر|روق |عمرو محمد ف حقوق بــــنى سويف

843o63 حمد|ن |يه عىلي محمد عثــــم| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

638o77 لسيد أحمد|للطيف |دل عبــــد |للطيف ع|عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

|6|2o5 حمد منصور|م |لسل|ر عبــــد |من ى شمس|تـــج ره عي 

499676 بــــ|س دره|منيتـــ سعيد عبــــ| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

887596 ك |لمل|ن وجيه حبــــيبــــ عبــــد|مري ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

223739 ح|لفتـــ|لحليم سعيد عبــــد|ندى عبــــد ن|حقوق حلو

Wednesday, September 5, 2018 Page 4806 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8448|o لح|لدين ص|ح |لدين صل|ء |ء عل|سم| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

9|o235 ن وس |تـــ وليم تـــ|نش| مي  ورصى ج|طبــــ بــــيطرى سوه

82o673 لرحمن|م محمود عبــــد|لسل|محمد عبــــد حقوق بــــنى سويف

36oo44 محمد محمود عبــــده بــــيومي ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

63759o لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|يدى محمد |ه زيق|لزق|هندستـــ 

284o9| م معتـــصم فتـــىح حسن|سل| ن|بــــ حلو|د|

7oo|36 حمدى بــــليغ حمدى يوسف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|39667 ن|مريم مصطفى عىل شعبــــ |بــــنه| هندستـــ شبــــر

245|22 د|لجو|ح عبــــد|د صل|لجو|ء عبــــد|ل| هره|لق|ره |تـــج

342|88 طف|بــــسنتـــ يشى محمد ع ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

635859 دل محمد محمد محمد|ء ع|وف زيق|لزق|علوم 

63|879 ى حسن عثــــم ن|تـــغريد هيثــــم حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

327353 يف ف|شيم لمطلبــــ|روق محمد عبــــد|ء رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

||5749 لرحيم|ن عبــــد |منه محمد عثــــم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5277|o لحميد|لسيد عبــــد |مروه خميس  سكندريه|ل|هندستـــ 

6772|2 لنرص|بــــو |مد منصور |لرحمن ح|عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2394|5 ف فهيم عبــــد|ره |س ح|لفتـــ|رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|52424 حمد محمد محرم محمد| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

35963o تـــتـــ|تـــ شح|مريم مدحتـــ نش |ره بــــنه|تـــج

895|29 لبــــدوى محمد |لسيد |حمد |محمد  ج|عه سوه|زر

897793 ن |ه عثــــم|لل|هيم عبــــد|بــــر|هبــــه  ج|تـــربــــيتـــ سوه

769574 ى ي عزمي| مي 
نعيم حبــــسر ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 

ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

84866 مد|هلل ح|يه حسن عبــــد | ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

265887 لحميد محروس|حمد عبــــد|محمد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

248|4| |هر يوسف |مروه ط
ى
لدسوق ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

349262 حمد جمعه|ر سعيد مصطفى |من ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

9|3947 د محمد  |طيمه صفوتـــ فؤ|ف سيوط|ره |تـــج

429662 لحميد شمس|حمد عبــــد|م سيد|حمد س| |طبــــ طنط

4|426| بــــوعمر|حمد مسعد |ورده  |بــــ طنط|د|

6o23o9 |لمو|لسيد |رحمتـــ مجدى محمد 
ى
ق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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5|9723 لم|بــــوس|لمعىط |ء محمد سعيد عبــــد|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

843894 نم|ل غ|لع|حمد عبــــد|ء |صف ن|سو|حقوق 

59883 مي  يحن  عويس جوده| حقوق بــــنى سويف

297766 زق|لر|هيم محمد محمد عبــــد |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

643429 ى | لسيد|هيم محمد |بــــر|حمد حسي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

|6426o ف محمود |مصطفى  لسيد|رسر ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

4oo532 يد عبــــد |بــــو|للطيف |سلىم عبــــد  ى للطيف|لي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52378o حمد|حمد |نور |ن |محمد رمض سكندريه|ل|بــــ |د|

5o7367 ر سمي  جمعه عىل عيس|من سكندريه|ل|بــــ |د|

2272o7 ى|ل بــــش|س بــــس|دى لوك|ف لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

922293 حمد |هيم |بــــر|ل |هيم جم|بــــر| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

638o|| ى|سل|ل|لرحمن سيف |عبــــد م محمد عىل حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

|25399 وس|سمي  فصيح شلبــــى تـــ| بــــول ورصى ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7|8o76 لوزير|رص |لرحمن قطبــــ ن|هيم عبــــد |بــــر| لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

256838 بــــوعيد|ضى |جر محمد ر|ه ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

595|7 ين س ئيل|ضل ميخ|م ف|رسر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

255822 ع شلبــــى|لسبــــ|محمد سعيد  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

763449 مريم عىل زىك عىل بــــرغوتـــ بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

766969 وه|يش حل|روق ع|حمد ف|محمد مصطفى  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

2|3592 وق حس د|شور حد|م ع|رسر ى شمس هندستـــ عي 

897854 بــــوضيف محمود منصور |ن |يم| ج|علوم سوه

|28492 ن بــــدر|م سليم|سيف هش ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

647466 ن|حمد شعبــــ|لسيد محمد | |نور تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

435296 ذل|لش|حمد |ء محمد |شيم لشيخ|بــــ كفر |د|

332655 لرحمن|ل محمد عفيفى عبــــد|ندتـــ جم|ر |ره بــــنه|تـــج

76|535 لحميد يوسف|هبــــه محمود عبــــد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

49|538 د جريس|روق ج|ف| رين|م إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

858733 لعظيم صديق|ديه رجبــــ عبــــد|ن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

793229 لم|لم محمد س|يىح س|لجر|لم |س لمنصوره|حقوق 

6344|4 هلل مهدى|حمد عبــــد| |حمد رض| زيق|لزق|ره |تـــج
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|2994| ي
وس|ندر|يد |ن نبــــيل ع|فيفى هره|لق|ره |تـــج

784o4o حمد|ح |لفتـــ|حمد فتـــىح عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

27o26o ى|ىط محمود |لع|محمود محمد عبــــد لحنجي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

63||59 حمد|هيم |بــــر|ء محمد |ل| زيق|لزق|بــــ |د|

44|8|9 بــــ|لوه|طمه محمد سعد عبــــد |ف لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

546o7 ن|رق مصطفى شعبــــ|جنتـــ ط لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

49468| لشيخ|لسيد عىل |لرحمن حمدى |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3582|o م عىلي|هلل محمود تـــم|عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

27oo66 ى |لمعىط حس|عىل عبــــد وى|لسبــــع|لسيد |ني  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

492772 بــــر فخرى شيخون|هلل ج|حمد خلف | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

255884 لشيخ|هيم |بــــر|هيم رجبــــ |بــــر| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

||6|9o لسيد|لدين |لدين سيد عز|عز  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

75765| ن مصطفى محمد محمد|نوره عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

6o836o لصفىط|لحميد |ن أيمن محمد عبــــد |رو |تـــربــــيتـــ طنط

7o|522 ن|ء فتـــىح عطيه عىل عثــــم|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

32o644 لسيد|رق حسنى |م ط|لسل|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

892286 ن |حمد عثــــم|دى |ء بــــغد|سم| سيوط|ره |تـــج

848688 لح خليل عىلي|ص| ند ن|تـــمريض أسو

33947| لد منصور محمود شكر|ن خ|يم| |نوعيتـــ بــــنه

4o8837 ف محمود |بــــسنتـــ  دى|لن|حمد |رسر |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

84|5|2 دق|دق رشيدي ص|لص|حمد |ء |سم| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

783255 ه|رشدى محمد | ند بــــو حصي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8|7o99 ى|بــــر شح|مريم ج تـــ حني  ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

62o45o ىس|دي حو|له|هلل عبــــد|دى سعد|له|محمد عبــــد |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

825554 ي
للطيف|حسن حميد عبــــد| دئى |نوعيتـــ فنيه قن

75o548 ن|مه صبــــرى سليم|س|بــــيشوى  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

784972 حمد محمد|ن |د ممدوح سليم|زي زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|29|38 هلل محمود|حمد عبــــد |يوسف  هره|لق|حقوق 

875643 ن  |س رضو|لدين عبــــ|ح |محمد صل سيوط|علوم 

9|o275 لكريم عىل |ه عبــــد|لل|حمد عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 
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92o|66 ه  |لل|حمد عبــــد|ل حسن |نه ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

639534 حمد غنيم|لسيد محمد |د سمي  |جه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

664|o عوثــــ موىس تـــوفيق فهىم|ر لفيوم|نوعيتـــ 

693624 ن عبــــيد|وليد مدحتـــ طه رمض لمنصوره|بــــ |د|

272825 ن|منيه حسن محمد سليم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|86o4 هلل|حفصه خليل محمد عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

9|478o لرحيم حسن  |عبــــي  رفعتـــ عبــــد ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

639578 لم|حمد محمد يوسف س|ن |نوره لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|22487 هيم|بــــر|حمد خليل |ر |مي ن|بــــ حلو|د|

537|29 |رحمتـــ عبــــد 
ى
ى دسوق ى حسي  هلل حسي  ي |

سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

33|734 لحليم|لرحمن عبــــد|منى يحن  عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

63|93o فظ منصور محمد|يمن ح|ره |س زيق|لزق|ره |تـــج

|56|24 دل قطبــــ عىل قطبــــ|محمد ع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

75o922 شم مصطفى محمد|مريم ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

4|488| ي|لسميع |لسميع محمد عبــــد|خلود عبــــد 
لففى لشيخ|ره كفر |تـــج

86|899 ن|عي عثــــم|لد محمد رف|خ لمنصوره|حقوق 

5392|5 له|بــــوغز|حمد حسن |مه |س|هلل |منه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

636|27 لغنى|م عطيه عطيه عبــــد ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

53o3o2 ف صل|ء |شيم عي|لس|ح |رسر ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

69826 ور|لسيد مرصى مج|ره |س لفيوم|تـــربــــيتـــ 

6|95o مروتـــ محمود محمود عىل ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

7635o8 م|ء محمد محمد محمود عل|ل| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

3|6845 حمد| |حمد عىل ند|ن |نوره ى شمس|زر عه عي 

4434o لحميد|هيم عبــــد|بــــر|محمود سيد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

87823 ن مرىس|م رمض|بــــدور عص لفيوم|عه |زر

76879o مد|ن ح|لم|حمد محمود س| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

7o3587 تـــ|هلل محمد فرح|بــــ محمد عبــــد |هيتـــ|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

372569 سميتـــ سيد عدل حسن ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

4o5337 حمد بــــدوي|ر محمد |لستـــ|يوسف عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4624|| لخي |بــــو |ن |هيم عثــــم|بــــر|هيم |بــــر|مي  لشيخ|بــــ كفر |د|
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7o987| فتـــ فريد عبــــد  لعدل|هيم |بــــر|زق |لر|مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5|579| مروتـــ فتـــىح فرج يوسف ونس |علوم طنط

8|2626 ي محمود محمد|سم|
ء حنفى ي|بــــ |د|

|لمنى

8594|9 ف عبــــد|محمد  حمد|لعزيز |رسر سيوط|حقوق 

347|59 لركه|سم |لسيد ق|ن |حمد رمض| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4|o694 م|حد سل|لو|لسيد عبــــد|حمد |ذ |مع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

878452 ن  |ل عثــــم|لع|منيه محمد عبــــد| سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|78459 م|محمود سمي  محمد ضي ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

273387 ذل سعيد جويد|ء ش|سم| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

77466| م|ده محمد سعيد تـــه|غ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

3732o| حمد محمد فرج محمد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

93o9o لهو|لسيد |لحليم محمد |محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

6696o دى|رس محمد ن|ي| ر|ي لفيوم|صيدلتـــ 

24667| ح عيس|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|عمر  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

6o8o8| لمرىس عوض|ن محمد مصطفى |رو |تـــربــــيتـــ طنط

9245|| ريو مجدى فكرى صليبــــ  |م ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

5|6|72 مد عطيتـــ مصطفى عبــــدربــــه|هبــــه ح ن|علوم حلو

2722|9 ى |رس| د|هيم ج|بــــر|حمد |ء حسي  لسويس|معتـــ |علوم ج

4467|8 هيم سعيد عىل محمد|بــــر|مصطفى  سكندريه|ل|بــــ |د|

8o94o| ل|لع|مي عبــــد|هلل تـــه|ء عبــــد|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

|36|39 هيم|بــــر|ضى خليل |نه ر|يولي ن|حقوق حلو

537227 مصطفى بــــشر| ندى رض بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

26|336 لعليم ورد|لرحمن محمود لبــــيبــــ عبــــد|عبــــد لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

4535o2 لبــــرنوج |هيم |بــــر|م محمود |لسل|حمد عبــــد | ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

54652| لمرصى|فظ |حمد ح|لسيد |عمرو  سكندريه|ل|هندستـــ 

759378 ي|ر جوده |لستـــ|نسمه عبــــد 
ى
ض|لسيد ق لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

649695 لسيد|ده سعيد محمد |غ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

629oo| ك عبــــوده رزق|دى مل|ف زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6774|3 بــــ|ل محمد خط|كريم محمد كم هندستـــ بــــور سعيد
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44|84| وي|حمد عرج|ر محمود سيد |من لشيخ|طبــــ كفر 

4352|8 ي عبــــد 
بــــو يوسف|بــــ عوض |لوه|منى تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

69|764 ف ج|لرحمن |عبــــد  بــــر محمد بــــهنس|رسر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

8o844 محمد عىل محمد عىل ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4o|653 دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع| لخي |بــــو | طه معوض  رق|د ط|زي

29479 هيم حسن|بــــر|يوسف يشى   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

83|65 ى |محمد  حمد محمد|حمد حسي  صيدله بــــنى سويف

|3|73o فيكتـــور رشدى زىك| رين|م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5285|3 لمنعم محمد محمد|للطيف عبــــد |ل عبــــد |بــــل ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

4252|6 دى|له|هر |ليىل مصطفى م دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

243|65 لغنى|ء حمدى محمد عبــــد|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

24|77 سعد| م سعد رض ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

64|26 ي|ر
لرحمن|ن عبــــد |رص رمض|ن| ئى ره بــــنى سويف|تـــج

|375o| لرؤوف|م عبــــد |لرؤوف س|سيف عبــــد  هره|لق|عه |زر

2594o8 ح عيد حسن عيد|م صل ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|3|647 ن|ل يوسف عوض رضو|بــــسمله جم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3288o8 لمحسن|لمنعم عبــــد|محمد محسن عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

83644o د|ن ج|يه عىلي عىلي| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

3694|9 ىط يوسف يىح|لع|لسيد عبــــد|بــــدر  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

435389 لحميد محمد درويش|هدى محمد عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|66582 حمد|هيم |بــــر|ندى محمد  هره|لق|ره |تـــج

228o|4 ى|بــــو|لعزيز |زينبــــ محمد عبــــد لعني  هره|لق|ر |ثــــ|

284234 د|لد محمد حم|منى خ لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

26934| لعليم خزيم|محمد عبــــد| ند سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

838453 ديوس|قل|صفوتـــ سمي  | ندر|س ن|سو|بــــ |د|

447622 ئيل|ئيل جوده ميخ|ك ميخ|مل| ري|م بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

446o7o لرحمن|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد|محمد  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

6|5766 لمرصى|بــــ |لوه|م عبــــد |مهند حس لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|3oo|o يه محمد عمر عىل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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335347 ى ن فرج|ثــــروتـــ رسح| كريستـــي  هره|لق|م |عل|

|5547 حمد|لعزيز |م عبــــد |فريدتـــ عص هره|لق|علوم 

6|2o44 حمد طعمه|هيم محمد سيد|بــــر|سلىم  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|57943 دق|نور ص|ح |خلود صل هره|لق|حقوق 

6|77o| هيم جعفر|ل إبــــر|حمد جم| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

8|3o97 تـــه|لحفيظ شح|عبــــد| م رض|بــــس بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

623846 ي|لبــــلتـــ|ء محمد محمود محمد |آل ج  طبــــ بــــورسعيد

5|674o هلل|د|لسيد ج|جر محمد |ه |علوم بــــنه

9o6o33 مهند مدحتـــ حسن محمد  ج|علوم سوه

23o7o4 للطيف|هيم عبــــد|بــــر|يوسف سيد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|o854 ن لطفى محمد |حمد شعبــــ| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

752466 هيم|بــــر|هيم |بــــر|محمد عىل  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

49252| يف|لعزيز |م عطيه عبــــد|سل|حمد | لشر بــــ دمنهور|د|

49o|9o د|لجو|لد فتـــىح عبــــده عبــــد |حبــــيبــــتـــ خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

639977 لهيش|هيم |بــــر|لرحمن |لحميد عبــــد|ء عبــــد|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

846454 بــــوبــــكر|ر |شم نص|ء ه|ل| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

888566 هر حمودتـــ |م عزتـــ م|حس سيوط|حقوق 

9o|4o| ن |لسيد مهر|حمد |م |سل| ج|هندستـــ سوه

357388 ف عك|محمد  شتـــ طلبــــه مسعود|رسر |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

75o3|o هيم محمد عىلي|بــــر|ر |مي لسويس|معتـــ |علوم ج

755|5| هيم عىلي|بــــر|لسيد |منيه | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5o5|74 حمد يوسف|حمد محمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

434||7 حمد محمد|لضبــــع |يه سمي  | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

43o9o6 ىسر|لغبــــ|رس عمر بــــديوى |فريده ي |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

364629 ى|حمد حس|تـــن فريد |ف ني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

48|852 لرحمن|ء عبــــده محمد عبــــد |زم عل|ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

348|o حمد محمد حسن|يوسف  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

9|426 بــــ|لتـــو|هلل محمود عبــــد |عىل عبــــد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

336|63 حمد محمد|متـــ |س|سندس  |ره بــــنه|تـــج
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425688 رص محمد محمد محمود|نىح  ن| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

827232 هيم|بــــر|حمد محمد محمد |م |هش  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

22|o6o لدهشورى|زينبــــ محمد مهدى عىل  ى شمس|تـــج ره عي 

373859 ى ر|ل ط|مروتـــ جم شد|هر حسي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

49o|o2 دي|حمد بــــغد|ء بــــدوى |ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

462245 بــــدين مدكور|بــــدين عطيه ع|م ع|ريه ط|بــــ دمي|د|

42556| ف محمد |ره |س ل|لع|حمد عبــــد |رسر سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

624|4o لمتـــول عيس|لق |لخ|لق عبــــد |لخ|عمر عبــــد  لمنصوره|صيدله 

|5396o لسيد سيد|بــــر |محمد ج كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

479|38 بــــر خلف|لد ج|د خ|زي ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

8o549| در عىلي|لق|حمد عبــــد|زينبــــ  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|273o6 لحسيس|يه سعيد حسينى عوده | ى شمس حقوق عي 

8684o د سعد حسن|د رش|جه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o6762 لعزيز محمد حسن|رحمه محمد عبــــد  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

67o98 عيل محمد عىل|سم|ر محمد |من لفيوم|لعلوم |ر |د

|55o3 مل|حمد محمد ك|رين ممدوح |د |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

4o4372 مه|مه محمد سمي  سل|س|محمود  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

75o74| لق|لخ|مح محمد عبــــد |محمد س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

847377 ج محمود محمد|ء حج|دع ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|426|2 لكريم مصطفى|يمن عبــــد |رتـــ |س هره|لق|هندستـــ 

4|3724 ل|لجم|لسيد |هيم |بــــر|حمد |لرحمن |عبــــد |ره طنط|تـــج

894395 لعليم خليل |لعليم محمود عبــــد|عبــــد سيوط|ره |تـــج

4||664 وى|لحن|د |لجو|منى مجدى محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|76289 ل محمد محمود|عمر جم ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

784624 ن|ل حسن شعل|لع|لسيد عبــــد|لد |عىل خ ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|64|6| ىط|لع|لعزيز عبــــد |حمد محمد عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

527258 ل|لع|مر محمد عبــــد|ن تـــ|يم| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

7826|5 ى عبــــد |ل حس|كم ى|لحميد حس|ني  ني  زيق|لزق|حقوق 

489545 لمنعم|مد محمود عبــــد |يدى يشى ح|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 4814 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

48772o ق|لنبــــى |لسيد عبــــد|در |ن وى|لشر لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

3354o2 لد سيد محمد|ء خ|سم| ى شمس|تـــج ره عي 

28759 بــــ|ن سلومه خط|م محمود سليم|محمود عص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2577o6 نم|لعزيز غ|نم محمد عبــــد|غ ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

335|77 لسيد جبــــريل محمود|هدى  ى شمس|د| بــــ عي 

43o432 ندى نبــــيل عىل عبــــدربــــتـــ |ره طنط|تـــج

28||96 ن|لبــــ رشو|بــــوط|ء |ر عل|من لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9679| ن عويس سليم|محمد رمض ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

44637o وي|لسبــــع|لسيد |در حسن محمد |ن سكندريه|ل|هندستـــ 

233293 ه محمود | لغريبــــ|هيم |بــــر|مي  هره|لق|عه |زر

68oo8o هيم يوسف|بــــر|ىط |ء محمد مع|هن لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

2998| ء محسن محمود محمد|شيم هره|لق|ر |ثــــ|

497677 لمنعم محمد|تـــ عبــــد |لشح|ندى  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

323595 لعزيز عىل|رضوى سعيد عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

68||24 |ل شكرى محمد |سميح جل
ى
لدسوق لمنصوره|ره |تـــج

892o|9 هيم |بــــر|لحميد |لد عبــــد|حسن خ ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

232749 لعزيز|ن عبــــد|ء محمد رمض|ل| ى شمس|تـــج ره عي 

432772 هيم دبــــور|بــــر|لسيد محمد | |ن|ر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8|999o ى هر يوسف|يمن م| |يوستـــي  ره بــــنى سويف|تـــج

59|22 هلل محمد طه محمد|عبــــد  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

62|279 ه فوزى منصور  لسيد|سمي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

47529 فظ|مه ح|لرحمن محمد سل|عبــــد هره|لق|حقوق 

2447|3 ل|لع|هلل محمد يسن عبــــيد عبــــد|عبــــد هره|لق|حقوق 

97325 لمدئى|ريم عمرو محمد محمد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

||9o57 لسيد محمود|لطفى مبــــروك عىل  ى شمس هندستـــ عي 

6944o9 ى |لحس|هند  لسيد محمد عبــــدربــــه|ني  لمنصوره|نوعيتـــ 

423893 حمد|در |لق|م سعد عبــــد |م حس|ريه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

886644 ح سيد حسن |ء صل|سم| سيوط|ره |تـــج

285539 ى|هيم |بــــر|رق |ن ط|يم| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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2|3352 لجوهرى|لد مرىس محمد |حبــــيبــــه خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3384|| ود|هلل د|ن محمدعبــــد|ء رمض|زهر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

256334 بــــوزيد حبــــه|دل |محمد ع |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

|2|336 لحميد عطيه|م سعيد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

86o683 ي ع
ي|لبــــ|طف مخيمر عبــــد|مصطفى

ى
ق ي|بــــ |د|

|لمنى

4o4592 د|يد عطيتـــ محمود حم|د محمد ز|زي سكندريه|ل|ره |تـــج

7643|5 وي|لمحل|د عبــــده |رون رش|جر ه|ه ره بــــور سعيد|تـــج

346276 دو|لحميد محمد ج|حمد عبــــد|عىل  ى شمس طبــــ عي 

|64537 |لنج|بــــو|لدين |ح |عمرو وليد صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7o7|22 ى  حمد محمد نمي  نمي |نرمي  لمنصوره|حقوق 

7584|| لم|ز س|عيل فو|سم|منى  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

753746 لد|سلىم عمرو محمود محمدخ عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

836||7 مه محمد محمود|ء سل|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

46576| ل|حمد محمد محمود عبــــده نخ| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

645676 لمطلبــــ  محمد عيطه|ديه محمد عبــــد |ن |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

329623 ل عىل|لع|حمد عبــــد|ن صبــــره |رو |بــــ بــــنه|د|

35698 عيل محمود|سم|مصطفى محمد  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

87o246 نعمه يونس حسن حسن ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

9|o427 لعزيز محمد |تـــ عبــــد|م عرف|عص ج|ره سوه|تـــج

|772|4 لحميد مصطفى|مصطفى منصور عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

768o4| لمقصود|د عبــــد |بــــو مسلم ج|ره |س لعريش|تـــربــــيتـــ 

698575 حمد|رس جميل محمد |ده ي|غ لمنصوره|ره |تـــج

33858| ح|لفتـــ|ح حبــــيبــــ عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|سم| عه مشتـــهر|زر

23589| دم|در محمد |لق|مريم محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8o6||5 مل محمد|عىلي ك| لي|د ي|هندستـــ 
|لمنى

|259o| ن|لحفيظ قطبــــ زعف|رص عبــــد |م ن ى شمس|تـــج ره عي 

4|672o جر حسن محمد حسن يوسف|ه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

846766 مه|بــــر سل|محمد سيد ج ن|تـــمريض أسو

25|557 خ|لطبــــ|محمد صبــــىح عبــــده  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|628|2 د|زق ضي|لر|رق عبــــد |حمد ط| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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46o53o لشيخ|هيم محمد |بــــر|محمد  |علوم طنط

889o54 بــــر مهنى |سوسنه شهدى ج ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

86o|3o هلل|لد محمد عبــــد|محمد خ ي|بــــ |د|
|لمنى

372592 لد محمود عىلي|خ| دين ى شمس|د| بــــ عي 

9o658o ى نبــــيل شهدى منصور  نفي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6|9243 د عزتـــ حسنى جبــــريل|زي ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|4|228 لطوجى|لسعيد حمزه |حمد |ن عىل |رو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|736o وى|لهند|حمد عطيه |هلل |منه  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|76837 در|لق|ل عبــــد |لع|حمد عبــــد |منى  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

|2o785 جوزيف رأفتـــ عطيه جرجس كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

533784 ل محمد|لرحمن جم|م عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

689|54 بــــينى|حمد |لسيد |ح |حمد مصبــــ|محمد  لشر سيوط|هندستـــ 

7848|9 لحق|حمد عبــــد |حمد عيد | زيق|لزق|ره |تـــج

7o75o7 نهله عوف محمود عوف رزق لمنصوره|ره |تـــج

42o|45 لحسينى|هيم محمد |بــــر|مريم محسن عىل  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|67797 شم|لحفيظ ه|فريده عىل محمد عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|62o46 مل|يمن سعد ك|م |سل| ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

6o3o|5 ل|لعج|م |لسل|هيم عبــــد |بــــر|حمد | |طبــــ طنط

6|6o4| د محمود رزق محمد طه|زي لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

85|o|9 س|حمد عبــــ|رق |ل ط|نو لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

5||74| د|رمحمد ج|لد مختـــ|محمد خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

445|95 د|سعد حد| محمود رض سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

|4656| حمد|لعزيز محمد |محمود عبــــد  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

856628 ي |حمد ه|
تـــه|حمد شح|ئى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6985o| وى نعيمه|لص|كر |ش| لرحمن رض|عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

793582 لزهوي|يه محمد عىل محمد مصطفى | لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

62|265 بــــينى|بــــ |لوه|حمد عبــــد |زم |ح لشر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

6423|7 هيم محمود|بــــر|بــــ محمود |ربــــ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o25o7 ن عىل محمود مسعود |جيه ج |تـــمريض سوه
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676535 ه ع| جيىل|لقن|هيم |بــــر|دل |مي  لمنصوره|بــــ |د|

5|3o|8 |لل|ل محمد عبــــد |لج|عيل |لح إسم|ص سكندريه|ل|حقوق 

6457| ه ن لمنعم|رص خليل عبــــد|ني  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

249567 هلل|ئد محمود عبــــد|حبــــيبــــه ر مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|568o لرحمن سمي  يشي محمود|عبــــد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

63o66 رك|مبــــ|جر محمد فتـــىحي |ه بــــ بــــنى سويف|د|

352668 حمد سيد|هلل سيد محمد |عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

79|859 د|لرحمن عو|ء نزيه محمد عبــــد|دع زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

335958 هيم|بــــر|هلل |هيم عبــــد|بــــر|ء |رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

84o598 هيم|بــــر|محمد منتـــرص فتـــىحي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8o922| ى يوسف محمد فتـــىحي حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

669o9 مجد يوسف محروس|ئى |م| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|54o9| لس  يز صديق|مه ف|س|كي  ى شمس|تـــج ره عي 

373|69 نور عىل عيس|محمود  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

476|37 لكريم|يمن محمد فتـــىح عبــــد |م |ريه |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

772763 ي|لعزيز محمد |جر عبــــد |ه
ط|لىحى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

9o8434 ل رزق |غ| بــــى زكري|غ| ج|طبــــ سوه

859o7| ى|م ي عوض وهبــــه| رتـــي 
عفيفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

497769 م|د محمد محمود سل|رتـــ عم|س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|2346o هيم|بــــر|هلل |رق محمد عبــــد |حمد ط|ريم  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

286672 لرحمن سمي  عىل عرفه|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

84562| هلل عىلي طه|عىلي عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

2o48o لح عىل مسعد|محمد ص ى شمس| لسن عي 

54884 ين محمد نجيبــــ عىل عبــــد  لعظيم|شي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

446|28 محمد| لعل|بــــو |لم |حمد س|م |سل| سكندريه|ل|هندستـــ 

829357 ه عىلي  حمد محمد|شهي  |نوعيتـــ فنيه قن

5o3942 هيم طه محمد|رق أحمد إبــــر|ط سكندريه|ل|بــــ |د|

6|6499 لعطوي|ر |هيم مختـــ|محمد إبــــر زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

773744 لسيد خليل مهدى|هيم |بــــر|منيه | ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 
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|39954 لوزيرى|م |م محمد س|سل|سهيله  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

73473 ر|لغف|منيه محمود محمد عبــــد | لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7749o| ن محمد عليوه ربــــيع|حمد سليم|م |ريه زيق|لزق|صيدله 

892o9o هيم |بــــر|يه عبــــده عىل | سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

328344 لسيد محمد|هلل |م محمد فتـــح |محمد عص |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

757533 طف عىل حمدي|ره ع|س عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

853o38 لي|فيبــــي جرجس حكيم غ ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

483||o ى مي  ن|تـــه مرج|نجيبــــ شح| كي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

762466 حمد حسن|بــــتـــ |لد ثــــ|م خ|ر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

783675 هيم|بــــر|در |لق|حمد عبــــد |ء |ل| زيق|لزق|بــــ |د|

85752o ك|لمل|دل بــــطرس عبــــد|ن ع|حن ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

6267o4 ن|حمد مهر|شهد محمد تـــوفيق  زيق|لزق|بــــ |د|

|743|| بــــ حزين محمد|ندى دي ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o3o|o ن|لسيد ميد|ل مصطفى |ء جم|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

342665 عيل محمود محمد|سم|مريم  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

62238o لفرح|بــــو |بــــع |لتـــ|مريم محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

46o5o2 ن|حمد شعبــــ|عيل |سم|ء |حمد عل| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

2|6|4| روق محرم|يمن ف|د |زي ى شمس حقوق عي 

6oo839 يف زىكي جبــــر |شيم لنويىه|ء رسر |طبــــ طنط

884|88 لحميد خميس |بــــ عبــــد|لتـــو|مل عبــــد|ك سيوط|حقوق 

62642| وى|يمن محمد شعر|ريم  زيق|لزق|بــــ |د|

6o|5o| بــــوسيف|يه محمد محمد عىل | |نوعيتـــ طنط

768583 ن|دل محمد فرح|مه ع|س| تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

637o88 عزه مصطفى خليل مصطفى لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

|3|443 ى شند فهىم شند| مي  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

43378| رس معروف حمود|مصطفى ي |ره طنط|تـــج

6o6794 لحليم بــــسيوئى|محمود محمد عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

4o5||9 حمد محمد عيسي|ح |حمد صل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

24|74 يف محمد | مه حمد|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

348666 وى|لقه|لحليم |لرحمن عمر محمد عبــــد|عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 
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488oo2 در|لق|لموجود عبــــد|مصطفى محمد خميس عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

767|6| بــــينى إبــــر| |حمد رض| بــــينى|هيم |لشر لشر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

438963 ن|لسيد سلط|لسيد قطبــــ |حمد | |حقوق طنط

3|94o س|لسيد عبــــ|صم |يوسف ع  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

4o8357 يف | بــــ|لسيد خط|حمد |حمد رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|43|72 يوبــــ مسيحه|يرينى عدل | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

359453 عيل|سم|عيل |سم|عزتـــ سعيد  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

636242 لسعيد|لسعيد فهىم |مصطفى  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

497328 عر|لش|لمنعم |ء مسعد عبــــد |سم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

324797 لد مصطفى حلىم|مصطفى خ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

42o3|2 لديسىط|حمد |حمد |د محمد |جه لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o2893 يم|لد|لحميد محمد عبــــد |سحر عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

238353 ن|هلل عثــــم|جر محمد عبــــد|ه هره|لق|بــــ |د|

345o26 للطيف|للطيف سعد عبــــد|حبــــيبــــتـــ عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9o|495 ي
لرحيم |حمد محمد عبــــد|ء |ضى ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

3|3543 يتـــ مدحتـــ مسعد محروس مي  ى شمس| لسن عي 

4|4458 سلىم نرص حسن حسن |بــــ طنط|د|

3|||8o ل|لع|لحميد عبــــد|د عبــــد|حمد مر| ى شمس حقوق عي 

84|478 ى جيل|هيم |بــــر|لحسن | ي|مي 
ئى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

44o889 زق|لر|لمسعد محمد عبــــد|زق عبــــد|لر|مجد عبــــد| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7oo222 مد|هيم ح|بــــر|منصور عىل  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

93o66 س|لنح|لسيد |حمد |مصطفى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o29|3 ي س
لنبــــي|مي منصور عبــــد |ضى سكندريه|ل|ره |تـــج

8267o7 ي عبــــد|حمد عبــــد|
لقوي محمود|لغنى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

825|29 رك|رق عبــــيد فكري مبــــ|ط دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

247899 ىسر|لري|بــــ رجبــــ سمي  |رح لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

33o3o3 ف طه عىل|دين |ن رسر ى شمس| لسن عي 

355|23 لسيد قبــــيض|جر قبــــيض |ه ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|3989| ف عبــــد | |رن حمد|ر طه |لغف|رسر ى شمس علوم عي 
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258796 حمد موىس|حمد محمود | تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

42949| ى|بــــو |وى |لمر|ع |نبــــيل محمد من لعني  |عه طنط|زر

374547 لسيد حسن|حمد عمر محمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

437o25 لسيد مصطفى عبــــده زقزوق|ن |يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

25254| م|سط سعيد عل|لبــــ|ر عبــــد|من تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|2|587 حمد محمد|لدين حسن |م |حمد عص| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o67o لح|لدين ص|ن حمدى شيخ |يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32|327 بــــ محمود حسن محمد|شه وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

47698| روصه|لسيد ق|هيم حسن |بــــر|د |عمرو عم سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

5|9885 يف|محمد طه | دتـــ رض|غ لشر |علوم طنط

372249 لد محمد عىل|محمد خ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4||734 شد|لسيد ر|ء محمود |صف لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

455435 لعظيم|رعبــــد|لنج|هلل |رضوى محمد عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9oo947 ح عىل |لفتـــ|يمن عبــــد|يه | ج|بــــ سوه|د|

2294o2 هلل|حمد عبــــد|ممدوح | رن هره|لق|حقوق 

486529 بــــو خزيمه|حمد عىل |حمد سعيد | ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

54586o يك|لسيد مصطفى محمد شبــــ| |لي|د ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

33o727 ل|هرمحمد جم|حمد م|م |سل|د |جه |ره بــــنه|تـــج

7o464o لمقصود  محمد|لسيد عبــــد |م |محمد عص زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

69233o ل|در جل|لق|در محمد عبــــد |لق|ندى عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

55282 لحميد عىل|حمد عبــــد |يه | ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4o3|6| لحليم|هيم محمد عبــــد |بــــر|ل |نو سكندريه|ل|ره |تـــج

324o77 حمد|ل محمود |حمد كم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35|o27 لرحيم|لرحمن عبــــد|ء محمد عبــــد|شيم هره|لق|م |عل|

35784| ح محمد محمد|حمد صل| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

42987| ر|لنج|زق |لر|هيم عبــــد |بــــر|حمد |محمد  |طبــــ طنط

|5o62 ى|رق محمد |حمد ط| مي  ى شمس هندستـــ عي 

343345 تـــ محمد ع مر|مر حسن ع|ني  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

833425 حمد|لمجد |بــــو|حمد |عزه  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

497484 نج وديع حلىم نجيبــــ سيف|سول بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|
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73996 ل جمعه|ح جل|مريم صل ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

692498 لسيد|ض |حمد طلبــــه ري|بــــ |رح لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

88o2|9 مه  |ئى نصىح سل|ه| ن|ر سيوط|ره |تـــج

|25343 ى عبــــد |ه ى محمد حسي  ح|لفتـــ|يدى حسي  هره|لق|هندستـــ 

5|55|6 م عىل حسن|يه عص| لشيخ|عه كفر |زر

539297 هلل محمد نجيبــــ حسن محمود|منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|523 ح|حد صل|لو|ل عبــــد |حسن جم |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

257545 ألسىط|ممدوح حسن | ند ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

769542 هلل|ن فرج |هلل حمد|زهره فرج  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

46334 لبــــدرشينى|هيم |بــــر|دتـــ مرىس |حمد زي| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

78||45 ر أحمد|لستـــ|لحميد عبــــد |محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

773354 حمد|يمن محمد |ن |يم| ى شمس|تـــج ره عي 

9|9426 شم |دق ه|ن ص|محمد شعبــــ دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

4|757o وي|لشه|ر |ح  مختـــ|م صل|لي عص|س لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35||4| ى سعيد محمد عبــــد|ي دى|له|سمي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

|63464 لسيد|لعزيز |ده عبــــد |هلل حم|منتـــ  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

4873o7 ر|لعط|رس عىل محمود عىل |ف ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

446|72 ي |لد محمد عبــــد|عمر خ
م|لغن|لغنى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

846995 ن تـــوفيق|هلل عثــــم|محمد سعد  ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

4434|6 لسيد شبــــكه|محمد سعد محمود  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

5|6597 س عىل طه|آيه مدحتـــ عبــــ علوم بــــورسعيد

75o776 لحميد صقر مصطفى|ندى عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

3345o6 لنبــــى|لحليم عبــــد|ل عبــــد|حمد هل| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

464|3 ه سعيد | حمد مليىح |مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|57|5 ف |حمد | حمد محمد|رسر |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

43o469 ر|مح سعيد مختـــ|م سعيد س|هي |ره طنط|تـــج

779557 حمد عليوتـــ|هلل |حمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

8|o|48 ن|دهم سعدي نجدي عش| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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699856 هيم خليل|بــــر|حمد محمد | تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

677825 ره|لرحمن مدحتـــ سعد عىل عم|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

525282 تـــ عىل طه حسن  ي|ني 
لففى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

32o6o| حمد|لسيد |هيم |بــــر|هر |بــــ م|يه| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|2|83 ي محمد عىلي
ى طلعتـــ مصطفى نورسي  |صيدله طنط

97288 د|حمد عىلي حسن مر|عىلي  حقوق بــــنى سويف

62477| لرحمن بــــصيله|لرحمن عبــــد |بــــ عبــــد |يه|سيف  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|5||9 |لمجيد |لمجيد محمود عبــــد |محمود عبــــد 
هيم|بــــر

هره|لق|حقوق 

|5o|75 محمد حمدى عوض سيد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

243o74 لم محمد|حمد س|م |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

64687o شه|جر حسن رجبــــ عبــــده عم|ه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6o657| عىل أحمد عىل جمعه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

488253 لحكيم عىل|مصطفى محمود عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

3|8362 حمد|لرحيم |حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

345oo| ن|د عثــــم|ن عو|رص عثــــم|لن|ندى عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

||89|6 بــــو زيد عىل|لح |مريم ص تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

825|o4 ي سعيد|عمرو حم ده خرصى ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

4|5769 ه محمد حسن محمد  ر|لنج|أمي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

9|7585 لس ع طف خلف خليل |كي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

785o27 هيم|بــــر|لم |هيم س|بــــر|لم |منيه س| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

755|o7 رك|ن حسن خليل مبــــ|رو تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|566o3 هلل|مه محمد عبــــد |س|م |سل| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

849944 حمد|يمن عىلي | |ثــــري سيوط|ره |تـــج

8295o4 لدين|ري ربــــيع محمد نور|هو قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

689|49 ضى|هيم محمد عىل م|بــــر|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|53832 لنعيم|حمد يشى محمد عبــــد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o294 ي|عمر خ
لد حسن مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

259554 لجليل|م عبــــد|لسل|عبــــد| ء رض|شيم ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4829o2 لرحمن|حمد محمد عبــــد |سلىم  سكندريه|ل|ره |تـــج
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332595 ي 
ى|لسيد ج|لفتـــوح |بــــو |مروتـــ مصطفى هي  |بــــ بــــنه|د|

|57|48 لمجد|بــــو |دل محمد جبــــر |منيه ع| ى شمس| لسن عي 

533766 س|حمد عبــــ|لدين عمرو محمد |عز  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

864433 ي محمود|لر|محمد حسن عبــــد
ضى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

68738| ه عبــــد | لسعيد|م عطيه |لسل|مي  لمنصوره|بــــ |د|

7849o4 ر محمد|لسيد عم|م |نع| زيق|لزق|ره |تـــج

|4||32 ى حسن|رق ف|حمد ط| روق حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

5|5|48 حمد|لح |لح حسن ص|ندى ص طبــــ بــــيطرى دمنهور

36|o47 |هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|
ى
لدسوق ي صن. تـــ.ك

|ع بــــنه|فنى

44378o ن|ح حسن مرج|لفتـــ|منى ممدوح عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

75936o حمد محمد|ر مجدى قدرى |من ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|3|775 حمد|هيم |بــــر|لم |حمد س|جر |ه ى شمس|تـــج ره عي 

92|59| هد |سمر عبــــيد نصىح مج ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8|5636 محمد محمود| ء رض|شيم ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

26|42 ي
ى عىل| دئى عىل سيد حسي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

487592 يف  ف عبــــد|رسر لحميد محمود|دي عبــــد |له|رسر سكندريه|ل|حقوق 

47|27 ن سكندر|ر |دو|مني  | مي  هره|لق|ره |تـــج

697553 حمد|لسيد |عيل |سم|حمد | لمنصوره|علوم 

249|46 هيم فرج محمد|بــــر|نىح  | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

262747 وى|لشعر|لعزيز محمود |لدين عبــــد|ج |محمود تـــ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4922o2 لح|لسيد عىل مرىس ص|حمد | سكندريه|ل|بــــ |د|

3o6|2 ى|لعربــــى قطبــــ محمد ش|سلىم محمد  هي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

492769 لمقصود فتـــح|لسيد مصطفى عبــــد |حمد | بــــ دمنهور|د|

768588 حمد|حمد صبــــىح سيد |رق سيد |ط عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

7552o3 للطيف عويس|ء عبــــد |ندى عل عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

53|32 حمد مصطفى سعيد مصطفى| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

335995 لرحمن|رق محمد عبــــد|حبــــييتـــ ط ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

54|558 ئى|بــــر عن|هلل ج|عمرو عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

27o668 م محمد محمد عمر حبــــل|حس ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8|9456 حمد خليفه سعد|جر |ه سيوط|حقوق 
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476|8o ي |هيم ر|إبــــر| لي|د
ذلي|لش|ذلي محمد |لش|ضى سكندريه|ل|حقوق 

3543|2 د|ح حد|لفتـــ|ح عبــــد|صل| ن|ر ى شمس|تـــج ره عي 

9|o245 ديبــــ عطيتـــ |ئف |ر| ريبــــيك ج|ره سوه|تـــج

288|82 عيس محمد خي  عىل محمد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

23|6o9 لم|هيم محمد س|بــــر|ل |هيم جم|بــــر| هره|لق|حقوق 

84|6o زينبــــ محمد عمر محمود بــــ بــــنى سويف|د|

22|323 لدين وهبــــه|ن مؤمن نور|مرو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

63|o7 ي كريم محمد|س|
متـــ مصطفى |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|

ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

62o2o وي|وي سيد سعد|بــــرين سعد|ص تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6o2|89 زق|لر|لكريم عبــــد|لسيد عبــــد|مل | |تـــربــــيتـــ طنط

2|4325 بــــ محمد|لوه|ء مجدى عبــــد|سم هره|لق|ره |تـــج

824o9 ى| حمد فرج عيد محمد زني  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

48o53| حمد حنفى محمود|محمد  لمنصوره|حقوق 

|268|| لسميع|حمد محمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

255458 بــــر محمد|رس ج|مريم ي هره|لق|م |عل|

433953 قرع|ل|هدير حسن لطفى  |صيدله طنط

8457oo لمنعم محمد|لد عبــــد|ر خ|عم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

862673 حمد سمي  فخري حسن| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

779522 لسيد|حمد |لسيد |م  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

264764 حمد دبــــكه|لسيد |جر مصطفى |ه ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

5|5|56 ميس|لطل|لحميد |لحميد محمد عبــــد |ندى عبــــد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

4368o4 دى|لبــــغد|مد محمد |مه ح|س|نغم  ط|ر دمي|ثــــ|

4o|93o لمنعم منصور|لسيد عبــــد |حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

262|9o لسيد جمعه|لسيد محمد محمود | |بــــ بــــنه|د|

6|7736 شور|للطيف وديد وهبــــتـــ ع|عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6283|4 لمنعم|ىسر محمد ربــــيع عبــــد|محمد ن زيق|لزق|هندستـــ 

85o636 حمد سيد|ل |هلل جم|عبــــد سيوط|صيدلتـــ 

34o5|| نسمتـــ سعيد متـــولي عمر |ره بــــنه|تـــج

2|5244 |هيم بــــهن|بــــر|هيم |بــــر|ء رأفتـــ |ل| هره|لق|حقوق 

8|2477 حد|لو|حمد عبــــد|دل |يه ع| ي|بــــ |د|
|لمنى

Wednesday, September 5, 2018 Page 4825 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8||244 للطيف|لعظيم طه عبــــد|عبــــد| رض ي|عه |زر
|لمنى

93279 ى|يفون وديع جرجس بــــش| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

56o39 لد سعد عىل|هند خ تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

226758 لمجيد|ح عبــــد|لفتـــ|حمد سمي  عبــــد| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

486798 ن عبــــد ربــــه|لسيد عثــــم|محمد محمود  سكندريه|ل|بــــ |د|

35o647 ن|مي محمد شعل|جد س|هلل م|منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

5|95o4 هيم سليم|بــــر|لغنى محمد |ندى عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

2377o4 هلل|بــــر عبــــد|مريم جورج ص هره|لق|بــــ |د|

83848| ى|م يبــــي|ري عج|رؤوف زخ| رتـــي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3376o حمد تـــوفيق|مه |ره سل|س هره|لق|بــــ |د|

6|357| ى يونس|مهند  حمد محمد حسي  |ره طنط|تـــج

|38876 حمد محرم|ر مجدى |من ى شمس|د| بــــ عي 

8|o6o2 م محمد محمد|ء عص|شيم |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

284|5 محمد سيد سيد جمعه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

756|9o لحفيظ محمود|ن عبــــد |محمد شعبــــ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

423662 ره محمد فوزى عىل عىل|س سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8527o8 هيم محمد|بــــر|ح |لد صل|خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

676854 لعزيز|لسيد عبــــد |يوسف محمد حسن حسن  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2553o4 ى محمد فرج يوسف عىل|ي سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

69|729 لغنى|م فوزى محمد عبــــد |سل| ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

234223 د محمد حسن|عىل فؤ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

24578o هيم عسكر|بــــر|حمد عىل مندوه | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

78|45o ى ربــــيع حسن محمود نرمي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

768|53 ن محمود عىلي قنديل|بــــسنتـــ عىلي ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

697o8| للطيف|ئل محمود عبــــد |خليل و لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

237856 ى دى موىس دشيلو|ن| كرستـــي  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

266375 منيه مكرم محمد عيد| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

499o2 يوسف محمد يوسف عمر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

858485 ي|ح محمد عبــــد|محمد صل
لغنى |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |

لكبــــرى
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754373 لعثــــمىلي|لسيد جلبــــى |ن |رو تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

5|946| لع|لق|لعزيز |مروه عوض محمد عبــــد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

77829 ي عبــــد |ط
حمد|بــــ |لتـــو|رق مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

924997 غبــــ  |هلل ر| |نطون رأفتـــ عط| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

232o57 هلل|د |لحميد ج|م عبــــد|محمد عص هره|لق|هندستـــ 

822229 ي|لح دهم|يد ص|لحم|بــــو|عمرو 
ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

8|5249 هيم|بــــر|د طلعتـــ |عم| دين حقوق بــــنى سويف

258944 لسيد عبــــده|سعيد رأفتـــ سعيد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|45339 ى ف  حسني 
ى|مصطفى روق حسني  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

234963 هلل|لسيد عوض |رص |لد ن|خ ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

499797 لسميع غيثــــ|لدين محمد عبــــد|ح |حمد صل|ء |ل| سكندريه|ل|حقوق 

|56843 لحميد صبــــره|مؤمن يشى عبــــد  ى شمس| لسن عي 

|4o22| لعزيز عتـــريس محمود|مروه عبــــد  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4895|5 شم|هيم ه|بــــر|م |مريم هش إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

495o22 مه|سم وليد محمد سل|بــــ ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

6|689 ي فهيم|لع|ء عبــــد |ول
ل قرئى ي |

لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7599o د فهىمي|كرم رش|بــــ |ربــــ لفيوم|حقوق 

2578o8 م|لفر|تـــ |لسيد فرح|محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6o5|6| لطوجى|بــــدين محمد |لع|بــــسنتـــ محمد زين  لمنصوره|علوم 

68663o ش محمد|لدمرد|لدين |ح |طف صل|ح ع|صل لمنصوره|ره |تـــج

257766 لجمل|نور |نور سعيد | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

75|892 وى|لطنط|محمد موىس محمد موىس  ى شمس|تـــج ره عي 

272974 وى|لبــــشل|لبــــىه |وهبــــه | ندى رض دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

82765o ه عبــــد| لحليم|لحميد محمود عبــــد|مي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

233555 لدين محمد مصطفى شلتـــوتـــ|مصطفى بــــىه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

484939 ى |م |حس حمد|لدين بــــكر محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|39662 ويرس|مني  تـــفكي  س| رين|م ن|بــــ حلو|د|

4|364 مد|مه زهي  ح|س|ء |ل| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 
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8|oo2o لعظيم|نور عبــــد|ء عرفه |سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

|72276 يوبــــ|ر |لغف|لدين عبــــد |د |عمرو عم ى شمس هندستـــ عي 

|626| ح حسن مصطفى|لفتـــ|م عبــــد |سم عص|بــــ هره|لق|هندستـــ 

42o262  محمد محمود عثــــم|س
ى
ن|ره شوق لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

335973 هيم عىل|بــــر|ئى كمل |م| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|289|o ى ودرس|لنور تـــ|وى عبــــد |كحل| مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4|76| حمد|عىلي عيسوي عىلي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

849626  عىلي
ى ريم سيد حسي  سيوط|طبــــ 

89|8|9 زينبــــ حسن محمد هريدى  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

69o333 مر|ح محمد ع|لفتـــ|سلوى حسن عبــــد  صيدلتـــ بــــورسعيد

624o9| شور رزق نجيد|محمود نبــــيل محمد ع ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

24954 ء عمرو محمد زىكي محمد جبــــر|عىلي هره|لق|ره |تـــج

533o3 مد محمود|جر حسن ح|ه صيدله بــــنى سويف

8|3379 ي رفعتـــ ف|
|بــــ|نوس بــــرن|يرينى ره بــــنى سويف|تـــج

96866 ى عبــــد |شيم ن|لكريم رشو|ء حسي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

265|22 ج|ح محمود محمد حج|حمد نج| |حقوق بــــنه

84o976 عيل وهبــــه|سم|هيم |بــــر|دين |ن |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

|54238 هيم حسن|بــــر|م حسن |حس ى شمس|تـــج ره عي 

833679 لمجيد عدبــــ محمد|ء عبــــد|دع ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|6294| ن محمد عقل|ن رمض|نوره ى شمس طبــــ عي 

82||6o ي|مريم عىلي شح
تـــه محمد لطفى ي|علوم 

|لمنى

9o5899 ئيل عوض |مجد ميخ|ندرو | ج|طبــــ سوه

|69269 حد عفيفى مطر|لو|ممدوح فوزى عبــــد | رن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

546559 ربــــ يوسف|د مسعود مح|عم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

78465o  عبــــد |لشو|ىط محمد |لع|حمد عبــــد |
ى
لرحمن|دق زيق|لزق|طبــــ 

362585 ر يوسف|لغف|كريمتـــ نبــــيل محمود عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

52|765 ي عبــــد|ن ن|إيم هلل|لعزيز عبــــد|ج  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|79o7 ى|م حسيبــــ |سلوى حس لعشر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

285839 موىس فريد موىس مصطفى ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

252278 حمد خليفه| |رسميه رض |طبــــ بــــنه
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|7o94o ي|ر
ك|لمل|رد رمزى عبــــد |و| ئى |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

3|7|7 ي عطيتـــ يونس|عمر ن ج  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

546586 لمنعم خميس|تـــه عبــــد |منيه حسن شح| سكندريه|ل|بــــ |د|

625649 حمد مصطفى|محمد محمد  زيق|لزق|حقوق 

877723 يه محمد حسن محمد  | سيوط|بــــ |د|

7533o7 هيم|بــــر|لحكيم فهىم |حمد عبــــد | ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

52o762 هيم|بــــر|ء سعيد محفوظ محمد |ل| عه دمنهور|زر

2652|7 بــــ|ح يوسف خط|يوسف نج ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8o437 ح مصطفى|لفتـــ|محمد سعيد سمي  عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|6579 بــــ موىسي محمد|يه|يدي |ه هره|لق|ره |تـــج

26|69 ي حسن |رس| عيل|سم|حمد |ء خي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

43448o م|لسل|حد عبــــد|لو|ء محمد عبــــد|عل| لي|د | تـــمريض طنط

22254| در|لق|ئى سيد عبــــد|محمد ه هره|لق|حقوق 

79959 لمتـــجىل عبــــيد|لرحمن محمد تـــوفيق عبــــد |عبــــد  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

63o672 د محمود نسيم|زم محمد رش|ح عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

8|3577 ى| فلور ي صليبــــ حني 
ى
صدق ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

258338 هلل|طف جمعه عبــــد|مه ع|س| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4o2o32 حمد مسلم|رق عىل |محمد ط ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|52384 مل|ج  محمد ك|ن ن|نور ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

3692o8 د حسن|رص عطيه عو|لن|محمود عبــــد |حقوق بــــنه

865|77 لفتـــ محمد سليم موىسي| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

34o923 ر|لرحمن محمود عم|لد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد |بــــ بــــنه|د|

2293|4 هيم|بــــر|هيم خليل شلبــــي |بــــر|ء |ل| ى شمس|زر عه عي 

7577o9 حمد|لرؤف |يمن عبــــد |هلل |عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

4|oo|9 فظ|لح|حمد عبــــد|فظ |لح|عمر عبــــد |ره طنط|تـــج

777473 ى|لطنط|لسيد |حمد عزتـــ | وى خرصى معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

35|o|4 ن|متـــ رجبــــ رمض|حمد سل|م |ريه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

475358 لفتـــوح رزق|بــــو|لمجيد |لد عبــــد|محمد خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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37o254 ى كم ئى|لطربــــ|لدين محمد |ل سعد |حسي  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

3o877 ء مجدي محمد محمد|رس| ى شمس|زر عه عي 

67234 ن محسن سمي  فرج| مي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

336645 سوس|لبــــ|حمد |ل سيد |ء جم|رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7|6255 لديسىط|لمول |ضىح محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

62884| لعزيز|لمنعم عبــــد|م مجدى عبــــد|ريه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|39o48 ى|س |ع عبــــ|نبــــيله مؤمن سبــــ مي  |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

4o9574 يف عبــــد ى|لمنعـم عـىل ش|أحمد رسر هي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|58773 ء سعد محمد محمد|رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|o683 ى |س ى حسي  وي|لشه|ره حسي  ي صىح طنط
|معهد فنى

|5495| ى وهيدى|هيم ي|بــــر|ء |دع سي  ن|بــــ حلو|د|

683727 ه سعد  ق|ني  وى محمد عبــــده|لشر لمنصوره|نوعيتـــ 

5o8657 حمد هندى|حمد |روق |زم ف|ح سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

69464| لبــــسيوئى|حمد |لمهدى |رس |ء ي|شيم لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

2|5o45 ي|د
|ن فتـــىح حن|ل سمع|ئى ي لتـــرميم |

قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

626|59 لعزيز محمد|لد عبــــد|لعزيز خ|عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

838o|2 حمد|بــــدين محمد |لع|مه محمد زين |س| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

783|25 حمد|هلل سيد |هدى محمود عبــــد  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|o7|o لسيد|جر دكروري فتـــىحي |ه ي|بــــ |د|
|لمنى

2228|5 ن محمد|حمد محمد رمض| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

439o47 لحميد مصطفى صبــــره|محمد محمود عبــــد  لشيخ|تـــمريض كفر 

5|9548 لسيد عوض حسن|ل |هند جم |بــــ طنط|د|

47o76 ر محمد|لغف|مل عمر عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|5o6| حمد|طمه محمود محمد |ف ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

684|38 لبــــرهنتـــوىسر|لسيد عوض |ندى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

358979 ن خليل|هيم سليم سليم|بــــر|م  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|78563 محمد ممدوح ديبــــ محمد عمر م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

2843|5 ى|ء |ل|  محمود حسني 
ى
حمد شوق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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4844|5 لقلينى|فوزى عىل فوزى محمد محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

326824 يتـــ محمد رجبــــ حسن| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

34769| لجندى|حمد عىل |حمد مجدى | ى شمس|زر عه عي 

422347 در عيد|لق|هلل عبــــد |عمر خي   سكندريه|ل|صيدله 

42o65o لسيد |لعزيز محمد |لحميد مجدى عبــــد|عبــــد
شعيشع

لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

55932 لد محمد لطيف محمود|خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

32|546 لشلبــــى|ل محمد محمد |لرحمن جم|عبــــد ى شمس حقوق عي 

4o6774 لىحي|ر محمد عبــــد |لمنعم مختـــ|روضه عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78|83| لمنعم عىلي|رق عبــــد |جر ط|ه زيق|لزق|صيدله 

||6754 للطيف|للطيف عيد عبــــد |بــــسنتـــ عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

4oo37| محمود نهرو محمد محمد أحمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

479369 ل أحمد محمد مندور|دين جم|ن سكندريه|ل|ره |تـــج

6|5|35 لجمل|نسي مسعد محمد |ن ط|بــــ دمي|د|

44|25 لعزيز|لد محمود عبــــد |محمود خ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8|o6o3 لمقصود|حمد عبــــد|عبــــي  محمود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

253447 لعدوى|لمرضى |م طلعتـــ عبــــد|ريه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

76458o حمد|حمد سيد |مح محمد |يوسف س ره بــــور سعيد|تـــج

5434|6 زق|لر|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |آيتـــ  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

892o53 غبــــ |شد ر|ل ر|حمد جم| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

24699o محمد مصطفى مليىح  ضوه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|57|4 حمد|لحكم |ف عبــــد|طمه خل|ف ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

89656| لجليل  |زم محمد عبــــد|دريه ح ج|ره سوه|تـــج

832758 ي سعد محمود|طمه ه|ف
ئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

338626 لجليل|عيل عبــــد|سم|س طلعتـــ |ين| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

569|5 عيل|سم|ء مصطفى محمد |سم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|386| ى|عيل معوض |سم|لغيط |بــــو|محمد  وى|لجي  |بــــ طنط|د|

369424 تـــه|يد محمد شح|ن ع|محمد رمض لمنصوره|حقوق 

896794 ء مصطفى محمد محمد محمد  |شيم ج|بــــ سوه|د|

4795o9 ن|محمد محمود حنفى محمود رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8924o5 حمد |ر |م مختـــ|رق عص|ط سيوط|بــــ |د|
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543978 لسيد|د |لسيد ج|ج  |محمد ن لمنصوره|حقوق 

|5768 س|مه محمد عبــــ|س|حبــــيبــــه  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

3573o3 هر عىل عبــــده ضيف|م| مه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o3225 بــــى|لعر|منى مجدى محمد شيبــــه  لمنصوره|صيدله 

92o26 بــــر محمد|حمد ج|عمرو  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

432793 هيم حموده|بــــر|لفتـــوح |بــــو |طمه |ف |بــــ طنط|د|

465964 ى عبــــد  رص محمود بــــدوى|لن|حسي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|39484 ن عرفه معوض عىلي حموده|يم| ى شمس| لسن عي 

733o5 هلل محمد شوبــــىل|حمد عبــــد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

52694 ح|لفتـــ|لحميد عبــــد|يمن عبــــد|كريم  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

696377 لبــــرعي|م محمد |ف عص|عف ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

427925 د|لفتـــح محمد محمد عي|بــــو |يه | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o|37| لنبــــي فهىمي|دل عبــــد|يه ع| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

596|9 لعظيم محمد|ر محمد عبــــد|من علوم بــــنى سويف

892886 هيم محمد |بــــر|دل |ء ع|شيم سيوط|عه |زر

774497 حمد مصطفى|لسيد نجيبــــ |بــــسنتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

349846 ف محمد |محمد  ى محمد|رسر مي  ى شمس|تـــج ره عي 

4|5o8o ن|لسم|ء عطيه محمد |رس| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

684552 لمتـــول|لمتـــول |م عىل |كر|حمد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

5|8882 لحويط|حمد |حمد |هبــــه مهدى  ره دمنهور|تـــج

783983 ى |ي ل|لع|هيم حسن عبــــد |بــــر|لسيد |سمي  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

3||596  يحن  زكري
زق|لر|عبــــد| تـــفى ى شمس حقوق عي 

7o8|86 لحسينى|عيل محمد |سم|حمد لطفى | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

698|39 مروه عىل محمد رجبــــ محمد لمنصوره|حقوق 

8o7359 ي عبــــد
لعظيم|مل عبــــد|لعظيم ك|مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

4|928 عىل ربــــيع معوض محمد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

7|3|6| لبــــر|ورى عبــــد |لمغ|تـــ محمد حسن |ي| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

25o3o| ن|بــــوذكرى سلط|هيم محمد |بــــر|منيه | شمون|نوعيتـــ 

4784|6 عمرو محمد فتـــىح محمد سليم ره دمنهور|تـــج

6o2433 عبــــي  زغلول محمد محمد لمنصوره|ره |تـــج

646|32 م صبــــره فريد محمود|نع| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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478o9o ي سعد|سعد رزق |ل |م جم|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

867842 لسيد عىلي|ر محمد |عم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69o|55 لحكيم|حمد |حمد محمد فريد |يىح  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

89|859 زق حسن |لر|ن عبــــد|ء رسح|رس| سيوط|حقوق 

79572 ف محمود ق|ن |يم| سم|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

265663 لسيد قنديل|محمود سعيد  |ره بــــنه|تـــج

853595 ى تـــه خليل|مح شح|س| مي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

233354 ل|حمد محمد جل|رحمه  ن|حقوق حلو

78367| عيل|سم|لمجيد محمد |ء عبــــد |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

928|9 حمد محمود|محمد صبــــىح  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

677998 رفل موىس مهنى موىس قلدس|م ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

527332 |لعل|بــــو |حمد |بــــسنتـــ حمدى مرصى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|797| ء يوسف محمود محمد يوسف|وف لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

63853o وق  لسيد محمد أحمد|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

||94o5 لمنعم محمود|لرحمن محمود عبــــد |عبــــد  ن|حقوق حلو

498779 ي|لقيوم |ل عبــــد|جم| هند|ش لخبــــي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

777735 حمد|لحميد |س عبــــد|م عبــــ|م هش|سل| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

43o724 مر|هيم ع|بــــر|لحكيم رزق |سهيلتـــ عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

62576o وى|لسنبــــ|حمد عىل |حمد محمد محمد | ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|7624| در وهيبــــ يوسف|بــــيشوي ن ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

5284|4 عمرو محمد سعد محمد عىل ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

7|32o بــــى|هلل سنه|س عبــــد |بــــرين عبــــ|ص لفيوم|ر |ثــــ|

7oo|35 هيم عيس|بــــر|هيم موىس |بــــر| لمنصوره|حقوق 

774o7| ف محمد عبــــد|ن |نوره لرحمن|رسر تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

6o8||8 طمه محمد مصطفى محمد|ف |بــــ طنط|د|

834274 هيم|بــــر|حمد محمد مغربــــي | |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

789682 هيم عيد|بــــر|حمد محمد | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

3|497 ى عم|ي لدين فتـــىح محمد|د |سمي  هره|لق|بــــ |د|

426682 حمد|ندى مدحتـــ مصطفى محمود  سكندريه|ل|علوم 

326o88 دل عوض عطيه|مريم ع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 4833 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

3|5|59 حمد|هلل |يوسف محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|o||8 ف محمد فتـــىح زغلول|رس | رسر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

342478 حمد متـــول|لسيد |شحتـــتـــ | هند|ش ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

5oooo| ل|ره حليم ربــــيع بــــل|س تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

7533oo ح|وى مصبــــ|لشبــــر|رص |محمد ن طبــــ بــــورسعيد

348256 وق عل ربــــي|لشو|لح |لمنعم ص|لدين عبــــد|ء |رسر ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

885577 تـــرين وجيه فرج ذىكي |ك سيوط|بــــ |د|

237348 لحميد عىل|رس عبــــد|ن ي|ريم|ن هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|2|3o3 ى خليل حسن|ف طمه حسي  ن|بــــ حلو|د|

343766 ي |رحمتـــ محمد عبــــد لسيد|لمنىح  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

3||842 مد محمد|لرحمن ح|ن محمد عبــــد|يم| ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

32o386 ح|لفتـــ|عيل عىل عبــــد|سم|بــــر |ر ص|من ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

247|o ن|ندى حسن محمد رضو تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

488||9 لسيد محمد حلىم|د |لد فؤ|خ ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

|3o296 ئى|لطن|روق عبــــده عىل |س ف|ين| ى شمس علوم عي 

75|987 |بــــ |لوه|دى عبــــد|له|ل عبــــد |طمه جم|ف
لجوهري

ى شمس|تـــج ره عي 

494822 مد يوسف|لسيد ح|حمد حمدي | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69|8o6 يمن محمد عىل حطبــــ|محمد  لمنصوره|بــــ |د|

4477o| س محمد|لعبــــ|بــــو |صم |يه ع| سكندريه|ل|ره |تـــج

3|6476 عيل|سم|يمن محمد |ن |يم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6|22oo ى |رق |ء ط|رس| لسعيد|لسيد |مي  |بــــ طنط|د|

8|7328 ن|تـــه سليم|هيم شح|بــــر|ريوس |مك ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

63o629 حمد سلىم عطيه محمد| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

7939|8 م|حمد محمد محمود مقد| لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|5|22 |لحكيم تـــوفيق عوض |لحكيم محمد عبــــد |عبــــد 
هلل

س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

329792 بــــر محمد|در ص|لق|متـــ عبــــد|س|ء |سم هره|لق|ج طبــــيع |عل
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373276 ى عبــــد|ن ي|نور ن|لمنعم علو|سي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

226395 هلل|م نجيبــــ عبــــد|بــــيشوى س ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4848|o لسيد|هيم |بــــر|لسيد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|8o96 لعزيز|لسعيد محمدعبــــد |لدين مصطفى |م |حس
ر|نص|ل |

هره|لق|حقوق 

6|586 يم|لد|يه محمد فتـــىح عبــــد | تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|36834 يم|لد|لحميد عبــــد |لحميد جبــــر عبــــد |م عبــــد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|2|466 حمد مظهر محمد|ء |رس| ن|بــــ حلو|د|

32378 ي|لبــــ|رق مديح عبــــد |حمد ط|
ى
ق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

49o878 لدين مصطفى|رودينه مصطفى نور سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

4|5829 له|م محمد صفوتـــ محمود طو|ريه معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

4|27o4 لعدل|لمجيد |م عبــــد |لسل|يمن عبــــد |ء |رس| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

868548 هيم محمد|بــــر|بــــوعوف |ء |شيم دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

42o93o ر|لنج|حمد |لسيد محمد محمد |ن |نوره ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

528664 محمود محمد محمود محروس خميس سكندريه|ل|هندستـــ 

42555 ل|فتـــىح سعيد فتـــىح غ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6|597 ف نوح |محمد  لمهدى|رسر |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

5|||94 بــــي|لعر|ح |لفتـــ|د عبــــد |لجو|أحمد عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

|55287 لتـــ|بــــو غز|تـــم عىل |رنيم ح ن|تـــربــــيتـــ حلو

4o6248 حد|لو|لسيد عبــــد|ن |د رمض|مريم رش لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

||52o8 لغنى حسن|عمرو محمد عبــــد | نور ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

766953 يف|محمد صفوتـــ جمعه خليل  لشر هندستـــ بــــور سعيد

4o8937 دى عتـــيتـــ|له|دى خليل عبــــد |له|محمود عبــــد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

762648 عيل|سم|بــــو |لسيد |حمد |م محمد |عص ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

4982|2 بــــ|لعزيز مندور غر|ن عبــــد|ن شعبــــ|يم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6842|5 ر|لنج|هيم عىل |بــــر|ل |محمد كم لمنصوره|صيدله 

62||52 ي|ش
لعزيز محمد يوسف|لدين عبــــد|ء|هنده ضى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|3462o بــــ|لوه|مصطفى جودتـــ مصطفى عبــــد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

284454 ى هلل|د|ل لبــــيبــــ ج|جم| روجي  ج|بــــ سوه|د|
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44|592 لنحيف|لحبــــسر محمد |ن عوض |يم| لشيخ|تـــمريض كفر 

325679 لسيد|لصبــــور |ر مجدي عبــــد|من ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5|958o د طه|د فؤ|ء فؤ|ء عل|إرس تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

355564 بــــر|هلل ص||بــــر عط|مريم ص عه مشتـــهر|زر

7oo649 لكريم عىل عطيتـــ|حمد عمرو عبــــد | |ره بــــنه|تـــج

85929 زق|لر|لد محمد عبــــد |ء خ|رس| لفيوم|علوم 

92o69o سعد محمد خليل |عمر  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6272|5 تـــ|لشح|هيم |بــــر|هيم محمد فوزى |بــــر| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4o5498 ن|لغلبــــ|د |لجو|لحميد حسن عبــــد |سلىم عبــــد  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

46|954 تـــ حسن عىل كنون|ه بــــرك|جي لشيخ|عه كفر |زر

775247 لرحمن|ح عبــــد|محمود عمرو صل ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|65|49 ريم محمد مصطفى محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

636676 لبــــسيوئى|لسيد محمد |هيم |بــــر|محمد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|55o5 ن|للطيف مصطفى زيد|حمد فوزى عبــــد | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

287237 د|لجو|لسيد عبــــد|هر |حمد م| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

887|29 بــــر محمد  |هلل محمد ج|ء |عط  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

7||723 ي|ن |لح محمد رمض|حمد ص|يوسف 
لففى لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6849|| لشيخ|م حسن حسن |خديجه عص لمنصوره|بــــ |د|

63829 بــــ عيد|لتـــو|حمد عبــــد|محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

322799 حمد|هلل |ء مجدى عطيه |ل| ى شمس حقوق عي 

245582 لحديد خضي |بــــو|هيم |بــــر|عمر  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

6o782 لحكيم|شور عبــــد |محمود سعيد ع بــــ بــــنى سويف|د|

7|2362 هيم بــــكرى|بــــر|م |لسل|ر محروس عبــــد |بــــش لمنصوره|حقوق 

84978 حمد|حمد سعدى |مصطفى  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

765o22 يف سعد محمد ش ى|محمد رسر هي  هندستـــ بــــور سعيد

224o|2 حمد محمد مدبــــول|ء |سم| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o2979 لسيد|ن |حمد رمض|م |ريه |بــــ طنط|د|

66838 ي زىكي
ى
ى محمد شوق هدير حسي  لفيوم|صيدلتـــ 

476237 دى|له|حمد محمد عبــــد |لد محمد |حبــــيبــــتـــ خ سكندريه|ل|حقوق 
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|73789 عمر محمد حلىم محمد |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

356268 هلل محمد|لرؤف عبــــد|حمد عبــــد|محمد  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

3|9467 حمد|حمد عىل |خلود  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|687o8 ء فتـــىحي محمود|هلل عل|عبــــد  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

332839 ي|ر
لسيد سكر|ن |رس شعبــــ|ي| ئى |طبــــ بــــنه

4247o4 لمطلبــــ|م عبــــد|هيم تـــه|بــــر|عمر  سكندريه|ل|ره |تـــج

2427|2 م|لسل|مل محمود عبــــد |لرحمن محمود ك|عبــــد هره|لق|هندستـــ 

62o6|o مر|حمد ع|حمد |حمد مصطفى | ره بــــور سعيد|تـــج

9|o85o مه عىل محمد |س|حمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|43226 لسيد|ل محمد |ضىح جم مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

23398 م محمود|لسل|حمد عبــــد |م |سل| هره|لق|ره |تـــج

627933 لسيد|ئل سمي  غندور |يده و|ع ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|658|8 حمد|محمد حمزه | ر|ي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

48646 ح محمد محمد|لفتـــ|حمد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

84235 ن|كريم عيد حلىم عثــــم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|75|7 ف حلىم عفيفى|غدير  رسر هره|لق|ره |تـــج

6227o3 بــــيه|عمرو محسن صديق محمد يوسف طر لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

489287 ج أبــــو زيد|رص ض|لن|ل عبــــد |ن جم|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

347873 ئى|لملخ|مد محمد |محمد صبــــرى ح سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

8o|7o يد سيد خليل|بــــو |ن عىل |نور ى لي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

38|62 ح خليل عىل|عىل صل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

247||7 لغتـــيتـــ|لسيد |طف |مصطفى ع ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

489947 يف زيد|بــــر|لد |آيه خ ن|هيم رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

238673 لمجيد|رحمه فتـــىح سيد عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

889838 رفيق حليم محروص سعد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

2|27|4 هلل|بــــ |د ج|يمن فوزى حم|محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

767|28 لم|ن محمد مصلح مطر س|سليم عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 
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6|2593 لبــــربــــرى|حمد |ورى |له مصطفى مغ|ه ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

4o9292 لديبــــ|هيم محمد |بــــر|ريم رأفتـــ  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

|57678 لمجيد|حمدى عبــــد | ء زكري|عىلي ى شمس|زر عه عي 

258657 حمد بــــدر|حمد نرص حسن | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|63538 ي عبــــد |مل عبــــد |
لحميد ميتـــكيس|لغنى مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

|5o2o ح محمد|لفتـــ|حمد عبــــد |مريم  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9|o466 حمد محمد |م |عمرو هش ج|حقوق سوه

6o8835 محمد بــــندق| عبــــي  رض لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

8376o تـــ محمد محمد عىل|محمد نش سيوط|عه |زر

699352 تـــربــــى|ل|هيم |بــــر|ره محمد حلىم محمد |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

78983 م|كر|بــــدر محمد سيد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

266694 رس محمد نرص صبــــيحه|مريم ي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

844o34 هيم|بــــر|لحميد |عىلي محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

75o722 وي|لطنط|لقصبــــي | |رض| ر|ي ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

7o2934 ى عبــــد |ر |د مختـــ|محمد فؤ لغنى|مي  زيق|لزق|حقوق 

5298|9 ي محمد 
ي|هيم |بــــر|مصطفى

لعوضى ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

|5662| وى|لقط|حمد |رس طه |لرحمن ي|عبــــد  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

52|624 ي|ن أحمد |ن سليم|ء رمض|إرس
لزينى سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

76956o ف سيد محمد|عمرو  رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

32939 حمد محمد نزيه|لرحمن |عبــــد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

787436 حمد خليل|حمد محمد |م |هش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3323| ح محمد|لفتـــ|لمنعم عبــــد |لد عبــــد |ندى خ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7|2287 لسيد عبــــده فرج|هيم حسن |بــــر| لمنصوره|ره |تـــج

33o6o4 رغدتـــ مصطفى محمد محمود |علوم بــــنه

253822 لشوي|لحميد |جر نبــــيل عبــــد|ه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2642|| لحميد عطيه|طمه عطيه عبــــد|ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

789787 ه ص| لح محمد رجبــــ|مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

893758 زق سيد محمود  |لر|عبــــد| نور سيوط|بــــ |د|
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9oo4|| حمد محمد |رس |عىل ي ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

492699 ى تـــتـــ|د فوزى عزم حكيم شح|عم| مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5467oo مصطفى وجيه مصطفى نوح |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

626942 ى جمعه خليل|ء جمعه |سم مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

34244| لق عطيه رجبــــ|لخ|عبــــد| مريم زكري تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

693683 لحتـــه|لعزيز يوسف |محمد عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

4o39o9 بــــو زيد|بــــو ضيف محمد |دل |عمر ع ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|7735 ن|لرحمن يحن  سعد رمض|عبــــد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

6o7|54 ف |لسعيد | ه|لسعيد |رسر بــــو خرصى لمنصوره|طبــــ 

6o3653 |عمر أيمن رزق 
ى
لدسوق لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7|oo77 تـــه|فظ شح|ل ح|حمد كم| |ند |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

2|6o|5 ء عبــــد|ره ه|س وى|لمرصف|لعظيم حسن |ئى ى شمس|تـــج ره عي 

6|699 ض|يمن محمد ري|ء |رس| ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

892658 ر |لغف|ح محمد عبــــد|زينبــــ صل سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4|3279 عي قطبــــ|لمر|لسيد | |رض |ره طنط|تـــج

22o743 ى |ي حمد مصطفى عىل نرص|سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

64|876 ه محمد محمد محمود عىل ني  زيق|لزق|بــــ |د|

|38355 يكل رأفتـــ مفدى بــــطرس|م |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

|22768 نوبــــ نشأتـــ بــــطرس حكيم|بــــ| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

8556|| مل|عيل محروس ك|سم|ف |عف سيوط|ره |تـــج

476o23 مل محمد يوسف جعفر|حبــــيبــــتـــ ك سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

636635 لسيد محمود|بــــر |لسيد ص| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4297o9 لسيد نوفل|لمتـــول |لسيد |سل |بــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8448o3 يوسف جندي لويس جندي ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

9o66|o ى ف | |يوستـــي  | هيم حن|بــــر|لقمص |رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4947|o د|لجو|ضى عبــــد |م ر|محمد عص ره دمنهور|تـــج
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629||o لمحسن|حسن محمد حسن عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

8o8577 ي|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|
ى
لدسوق حقوق بــــنى سويف

||5783 ل|بــــ جندى غبــــري|يه|مريم  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

824584 ف يون|رك |م ئيل|ن ميخ|ثــــ|رسر |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

322889 لعزيز محمد|لرؤف عبــــد|عبــــد| عل ن|تـــربــــيتـــ حلو

32755o ى زىك|لدين |هلل محمد عز |منتـــ  مي  ى شمس|د| بــــ عي 

326594 ى سل|حليمتـــ ي مه|رس حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3|2oo5 لحميد محمد عىل|بــــسنتـــ عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4|22|7 هيم عطيه زلط|بــــر|حمد | |بــــ طنط|د|

4oo596 لعزيز  سليم|لحميد عبــــد |محمد حسن عبــــد لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

284354 مل سعيد صديق عبــــيد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

52o498 بــــر صليبــــ|مجد صليبــــ ج| |رين|م بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

9|o2|4 ن |تـــرين صفوتـــ زكرى دمي|ك ج|طبــــ سوه

285836 ح|لفتـــ|ن عبــــد|دل شعبــــ|محمد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9|9652 ن |محمود سيد محمد سليم معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

476|5| لسمنى|هر محمد محمود |هلل بــــ|منه  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

76|298 هيم|بــــر|سلىم محمود محمد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

48|93| مل مصطفى|ك| رس رض|ء ي|عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|58oo9 هيم يوسف|بــــر|ل |طمه جم|ف عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

887579 قص |هيم قري|بــــر|د |عم| سوسن سيوط|بــــ |د|

365584 لسيد|لحفيظ |م محمد عبــــد|حس ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

33786o بــــق|لعزيزس|ن عبــــد|محمود محمد سليم عه مشتـــهر|زر

3|64|| ف عيد سعد|نسمتـــ  رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

68o|48 هيم|بــــر|محمود فرج محمد رجبــــ  لمنصوره|حقوق 

635642 لسيد يوسف سبــــع|ء نبــــيل |رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|37246 ر خليل|لستـــ|محمد صفوتـــ عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|78672 مل محمد|حمد محمد ك| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4|8723 لسيد موىس محمد|ن |يم| لشيخ|ره كفر |تـــج

8|o|35 تـــه|حمد رجبــــ مجدي شح| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9||998 دى سعد محمد |ن| نه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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898332 حمد |لجليل |ئى عبــــد|لهرس|مد |طمه ح|ف ج|أللسن سوه|كليتـــ 

864|4o ل محمد|لع|لد عبــــد|وليد خ ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

854789 للطيف|للطيف حسن عبــــد|م عبــــد|سل| |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

52634| ح|لفتـــ|لعظيم عىل عبــــد|صم عىل عبــــد|ع ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

459888 ى عبــــد|مد |نىح  ح| ه محمد|لل|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

27269o هلل|محروس محمد حمد | ند دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

693692 لدين|بــــ |للطيف شه|صف عبــــد |مصطفى محمد ن ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

4o825 دي|له|ن محمد عبــــد|مصطفى رمض ن|معهد فنى تـــمريض حلو

255568 لرحمن سيف|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد شمون|نوعيتـــ 

8|o7o| لعزيز|منصور عىلي عبــــد| مه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

77|664 لجد|ل عيس محمد |ئى جم|ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

679238 حمد منصور|حمد |د |لدين جه|نور  زيق|لزق|عه |زر

|33948 بــــو زيد|بــــدر رجبــــ عىل  ى شمس|تـــج ره عي 

875898 ميشه مني  قرئى محمود  سيوط|تـــربــــيتـــ 

29o86 يعقوبــــ نبــــيل يعقوبــــ يس هره|لق|حقوق 

6|8845 ى يوسف محمود شط|ي |سمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

28694 عيل|سم|لدين |ح |ح محمد صل|صل ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

4|966 لد درويش مصطفى|مل خ| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

6779o6 لزقرد|حمد |ن عىل |ح رمض|ذ صل|مع ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4|458| مه تـــوفيق تـــوفيق دقينش|س| لشيخ|بــــ كفر |د|

76757o ر|لف|متـــ |يمن مصطفى سل|ء |رس| ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

3oo57 ي
حمد|لصمد محمد |حمد عبــــد | |دئى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

694499 لعفيفى مسعد|لحكيم |هيم عبــــد |بــــر|منه  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4|23o2 ي رض
ي جم| مصطفى

لدين|ل |مصطفى |بــــ طنط|د|

755876 تـــه مصطفى|محمود محمد شح عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

5o2336 هلل أحمد|رق محمد عبــــد |ط سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

3||6|3 ين هيم|بــــر|ل |رؤوف كم| في  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

9o72|3 ى |رس محمد |خلود ي مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|
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64o966 تـــ|لشح|لبــــديع |حمد عبــــد |مصطفى محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

699882 ئى عىل|لورد|عىل وليد عىل  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

783339 لرحيم|زينبــــ محمد محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

4|||46 ف ح|رهف  لعزم|بــــو |مد |رسر لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

756329 حمد محمد مصطفى|يه | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|49293 لبــــكل|لحميد |عيل عبــــد |سم|محمود  هره|لق|ره |تـــج

77784 لوكيل|عيل |سم|لمنعم |لد فتـــىح عبــــد |خ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

529353 هيم شلتـــوتـــ|بــــر|هيم محمود |بــــر| بــــ دمنهور|د|

628|8 لح حسن|م ص|يدى عص|ه حقوق بــــنى سويف

7749o2 ن|لسيد شعبــــ|زينبــــ حسن فتـــىح  زيق|لزق|طبــــ 

489257 ي
هيم عبــــده|بــــر|حسن محمد | دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

269|52 ل|لجم|م |لسل|مروه محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5|o993 ن|م محمد خلف محمد سليم|سل| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

48992| ى مرضى زهدى |ي ى|سمي  لبــــحي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8o334 ف محمود |محمود  دم|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

234656 لحفيظ محمد سيد|حمد سيد عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|32894 هيم|بــــر|هيم |بــــر|يمن |ء |سم| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

|33442 حمد|فظ |حمد سعيد ح|محمد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

324829 ى عبــــد| لنبــــى سيد|حمد حسي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

7o4|9| ل|لع|لنبــــى عبــــد |مد عبــــد |محمد ح ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|4|553 ى سيمون مجدى فهىم حني  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

547547 هلل هريدى|لرحمن حسن محمد عبــــد |عبــــد  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

6o5387 بــــوزهرتـــ|هيم |بــــر|هيم |بــــر|مح |ن س|نور |ره طنط|تـــج

45547 ف عمر ر|هلل |عبــــد  شد|رسر ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

|739|8 م|م|سيد محمود | لي|د ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|4298| مهند محمد حلىم محمد فخر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44|922 ل محمد خليل|آيتـــ خليل كم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

777488 حمد طه عىل عزبــــ|محمد  زيق|لزق|حقوق 

3oo7o4 للمع|لمنعم |هيم عبــــد|بــــر|محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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|29549 حمد|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|يوسف  هره|لق|هندستـــ 

68|383 هيم|بــــر|روق |محمد محمود ف لمنصوره|علوم 

37o488 دل سند تـــوفليس|ئى ع|روم |حقوق بــــنه

4|3795 ع|لشعش|لحميد نرص |حمد محمد عبــــد | |بــــ طنط|د|

5o3oo7 ى ن|ي در سعد تـــوفيق محمد|سمي  لشيخ|عه كفر |زر

753765 ى|لدين حس|لفضل نور|بــــو |لد |ر خ|من ني  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

63o3o9 حمد عيد محمد عيد| زيق|لزق|هندستـــ 

82|553 ي محمد |يوسف ن هيم|بــــر|ج  ي|هندستـــ 
|لمنى

|647|8 ل متـــول|ء سيد كم|رس| ن|بــــ حلو|د|

539||9 حمد|حمد سعيد حسن | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

845658 ي عوض 
حمد|هلل |سميه مصطفى ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

26|537  ك
ى
مل|محمد مظهر صدق |كليتـــ هندستـــ بــــنه

63|9|| لعزيز موىس|رص مصطفى عبــــد|لن|رحمه عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|62o|3 لسيد محمد جمعه|محمد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|23838 ى شكرى عبــــد |ي ش|لعظيم |سمي  بــــى|لشر ن|طبــــ حلو

436763 هلل أحمد حمدى محمد محمد مرع|منه  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

4o8527 ف|ن محمد خل|محمد سمي  شعبــــ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|4369 هيم|بــــر|لعزيز |تـــم عبــــد|وعد ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o257o ف محمد عبــــد |عمرو  ل رسسيق|لع|رسر |تـــربــــيتـــ طنط

9o3oo| ى ع|بــــدين |لع|حمد زين | رف |مي  ج|صيدلتـــ سوه

425|56 هيم|م محمد إبــــر|لسل|ره محمد عبــــد |س عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6797|5 زى|تـــ حج|لسيد عرف|ء عوض |دع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

426o|2 غبــــ سعد يونس|ن ر|غبــــ سليم|ء ر|ل| زيق|لزق|عه |زر

4328oo ي محمد صل|منه  يد|ح ف|هلل يحن  |ره طنط|تـــج

279459 حمد يوسف|لسيد |حمد محمد |لسيد |مد |ح ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

425457 بــــ عىلي محمد|يه|حبــــيبــــه  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|48672 ين عبــــد  هيم|بــــر|ح محمد |لفتـــ|رسر هره|لق|علوم 

4|7|9 لنبــــى طه|د عبــــد |حمد عم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49o73o لسيد جودتـــ|هيم محمد |بــــر|رق |ء ط|عىلي سكندريه|ل|بــــ |د|

8237|4 لرحيم|لعزيز عبــــد|بــــ ربــــيع عبــــد|رح ي|بــــ |د|
|لمنى
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535265 ي
حمد محمد يوسف|محفوظ | دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32o7|5 لرحمن|هيم محمود محمد عبــــد|بــــر|محمود  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

76|247 بــــوزيد|بــــو زيد دقه |حسن  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

|2964| حمد|حمد حسنى سيد | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o9559 بــــينى عبــــده |زم |ء ح|لشيم| لخميس|لشر لمنصوره|علوم 

5474o5 زى صبــــرى محمد|حج| دين عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o734 لعزيز|حمد رجبــــ عبــــد|محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

692o75 ى|لعليم |لرحمن عبــــد |عبــــد  لمرتـــضى حسي  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

8|92o5 ي عزتـــ بــــطرس
ى غنى نرمي  ي|بــــ |د|

|لمنى

7783o3 م|حمد مصطفى طه تـــه| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

54749 حمد محمد محمد شقي |ء محمد |رس| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

82|278 مل|د ك|فرحه جمعه ج سيوط|بــــ |د|

32747| يد|بــــو|حمد زين |سلىم نمر  ى لي  ن|حقوق حلو

52|232 ود|مل د|لد حلىم ك|ء خ|آل بــــ دمنهور|د|

779263 لعزيز عىل عطيه|فتـــحيه شحتـــه عبــــد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

52|o96 وى|لشن|هلل حسن |رضوى محمد فضل  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6o9447 ي |تـــن محمد بــــريقع |ف
وى|لقط|لدرينى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

65693 ن جمعه|حمد ربــــيع رمض| لفيوم|بــــ |د|

5o683o لسيد|لسيد خميس |ر |مي سكندريه|ل|علوم 

7|||88 ز|سميح محمد مسعد عىل در| دين لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

839664 محمد عمر محمود محمد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

876o2 حمد فرج|محمود محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

6926o5 عي|زق محمد رف|لر|مريم محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

4342oo ي عبــــد|ء س|ل| لرحمن عون|مح يحن  هره|لق|ر |ثــــ|

5o3|5o عىل محمد عىل محمد| رؤي سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

28o382 ج|زم محمد عىل فر|ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|64766 هلل|لعليم خلف |طف عبــــد |طمه ع|ف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

623677 ن فه|ن ري|يسن وهبــــتـــ زيد| مي  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

695225 بــــ|هيم خط|بــــر|بــــ |خط| حمد رض| لمنصوره|ره |تـــج
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82|968 سم|لرحيم ق|رغده فتـــىحي عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

354747 لعيون|بــــو |هيم |بــــر|ء عىلي |رس| ى شمس|تـــج ره عي 

6o34|| محمد أحمد يوسف يوسف قويده |بــــ طنط|د|

5|o772 لسيد كرم|مد رجبــــ |ء ح|عل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89562| يوسف كرم عجيبــــ عبــــيد   ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

72537 حمد عويس|مؤمن ربــــيع  لفيوم|ضتـــ |علوم ري

356356 حمد غنمن  سيف|محمد مجدى سيد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5|4272 ى عجوه|غيد ء محمد محمد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

5o4228 مل مرىس محمد|لد ك|خ| عل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

845472 هلل محمد|ل بــــكري عبــــد|من ن|تـــمريض أسو

4o4793 هلل|محمد حسنى سعد فرج  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

623542 لشيخ|د |مل فؤ|رضوى سعيد أحمد ك ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

34|2|7 زى|لدين محمد سيد محمد حج|عز  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

484486 ف يشي | لرحمن|هيم حسن عبــــد |بــــر|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o6|o5 لمجيد مصطفى سبــــله|محمود عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

62o4o2 عيل|سم|رضوي محمد زغلول  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

295924  عبــــد
ى
ق هلل|هلل رزق |عدل مشر ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

858o82 لحكيم محمود سطوجي|محمد عبــــد س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

25274 لسيد|حمد |م ممدوح  هره|لق|م |عل|

|652|o ن|هيم رضو|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|ء |رس| ن|بــــ حلو|د|

448o96 لعزيز|مريم محمد خليل عبــــده عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43699 لرحمن|محمود محمد حلىم عبــــد هره|لق|حقوق 

78o475 مه|حمد حسن محمد سل|له |ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|533|8 ل سعد محمود|يه جم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

24|27 ح محمد|لفتـــ|دل عبــــد |ء ع|عىلي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|729| محمود محمد سعد بــــسيوئى قطبــــ لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o569o لجليل|هيم عبــــد|بــــر|لغنى |لمنعم عبــــد|ندى عبــــد لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

4983o7 دي|ن محمود حمزه يوسف زبــــ|حن ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|9382 هيم|بــــر|لد محمد |سلىم خ ى شمس|تـــج ره عي 
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682828 حمد|لد حسن |لغنى خ|محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

327o95 هلل حسن|ن عطيتـــ |زينبــــ عمر سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

84|6o7 ن|حمد عثــــم|حمد محمد | ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

|268o2 ى  لسيد|كريم عفتـــ محمد حسي  ن|علوم حلو

69266o ن|لبــــسيوئى محمد زيد|حمد |هلل |ندى عبــــد  |ره طنط|تـــج

295882 ن خليل|لصبــــور سلم|مصطفى عبــــد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

4o292o وى|لجبــــل|لرحيم محمود |حمد محمود عبــــد | لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

697|49 بــــ|لوه|لسيد متـــول عبــــد |محمد متـــول  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

|53869 مهند مصطفى غريبــــ محمد ى شمس حقوق عي 

69978 ي عىلي محمد|م|
ي مصطفى

ئى لفيوم|تـــربــــيتـــ 

496|6| بــــينى|م سعيد حسن |لسل|ن عبــــد |نوره لشر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

634352 ف محمد |ء |ل| لبــــوه|هيم |بــــر|رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

24o7o |جرجس عجيبــــ حن| رش ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

44|644 م يحن |لسل|لسيد عبــــد |ده محمد |غ لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4|6o26 |هيم محمد سعد |بــــر|لدين |جر فتـــىحي سعد|ه
لدين

لشيخ|ره كفر |تـــج

64o623 هلل |هيم عبــــد |بــــر|لدين |ء |هيم عل|بــــر|
كر|عس

ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

4282o| لحرصى|لنبــــى محمود |ح عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|رس| |ره طنط|تـــج

353753 هيم تـــرىكي|بــــر|ل حمدي |جم ى شمس|د| بــــ عي 

853889 حمد محمد|يمن |زينبــــ  ي|بــــ |د|
|لمنى

64|948 ى أحمد عبــــد |ي ل|لع|ن عبــــد |لعزيز رمض|سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

775494 لسيد عىل|ح |محمد صل زيق|لزق|طبــــ 

8o3382 ى س|روفيم غط|ص| رض| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

6o36oo لشيخه|طف |رنيم محمد ع لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

647||4 حمدى محمد مصطفى|ح |مصطفى صل ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

892337 ل |سليم رؤوف غ| رين|م ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

323388 خىل|لدو|ئل سعد |عمر و ى شمس هندستـــ عي 

22284| لدين محمود بــــسيوئى|ح |لدين مجدى صل|بــــدر ى شمس حقوق عي 

763779 ف |رحمه  سعد|لسيد |سعد |رسر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد
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68474o ج|لحميد حج|نشين محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

877335 ل  |ح محمد نبــــيل كم|سم سيوط|حقوق 

|595o6 هيم طه محمد|بــــر|سندس  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8o3947 حمد محسن جمعه عىلي| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6236o5 لسيد أحمد|نشين محمد محمود  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

6933|8 لفى يوسف|ل|ر عهدى |بــــر| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

344o62 ده|ح حم|لفتـــ|حمد عبــــد|لحكيم |سيد عبــــد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|62838 لسيد محرم|ريم حسن  ى شمس|تـــج ره عي 

446646 لعروىس|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|يوسف  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

79||9| عيل سمي  رفعتـــ|سم|محمد رفعتـــ   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

833529 حمد عمر|ء محمود |رس| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

3|75o لقوى|دل سيد عبــــد |مريم ع م بــــنى سويف|إعل

5o7893 عيل بــــسيوئى|سم|لمنعم |عيل عبــــد |سم|ء |شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

632622 لسيد محمد محمد|ره |س زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4475|4 لعزيز|لسيد محمود عبــــد |حمد |ن |رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8335|7 ي محمد عىلي غنيم
مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

262726 لسيد متـــول عطيه|نس محمد | |ن طنط|سن|طبــــ 

3|24o3 حمد محمد حبــــيبــــ|لد |د خ|فؤ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

362764 محمد عمرو سعد سيد حسن ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

638632 لسيد سليم|هيم |بــــر|م سليم |حل| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

8963o2 ه حشمتـــ |لل|هدير فتـــىح عبــــد ج|حقوق سوه

242398 ى سيد محمود هدير حسي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

846364 عيل|سم|حمد |سم |سحر ق ن|سو|تـــربــــيتـــ 

4o8234 زق مصطفى شمر|لر|لسيد حمدى عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

89|466 لنظي  |لد حمدى عبــــد|هبــــه خ سيوط|ره |تـــج

4777o8 هيم|بــــر|لمجيد |دل عبــــدتـــ عبــــد |ع| لي|د لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

333487 ى |حمد ش|محمد  حمد|هي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|2o88 ل عبــــد ربــــه|لطيبــــى هل|ل محمد |هل| دين | معهد فنى تـــمريض بــــنه
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848oo4 ى صل ح عىلي مغربــــي|نرمي  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

3|5343 دى عىل حسن|ل ف|نه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3|92|6 لسيد|ح |لفتـــ|م عبــــد|بــــسنتـــ س ن|تـــربــــيتـــ حلو

4552|3 دق|حمد ص|يتـــ محمد | سكندريتـــ|ل|نوعيتـــ فنيتـــ بــــفرع مطروح ج 

2|3767 عيل|سم|دل محمد |يدى ع|ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4825o| بــــر بــــريبــــر|لسيد ص|خلود  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

83o957 ح محمد عىلي|سحر صل دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

22|548 د محمد محمد محمود|محمد عم هره|لق|حقوق 

766794 هلل|هيم محمد حسبــــ |بــــر|ذ محمد |مع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

8952o2 ن عليو |محمد عمر عثــــم ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

27o|45 هيم محمد بــــدر|جد إبــــر|حمد م| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|7|5 حمد|مل |رص ك|ء ن|رس| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

295486 تـــه|ر شح|لنج|محمود | دين ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

22o58o هلل|ح عبــــد|لفتـــ|هلل مجدى عبــــد|منه  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

868276 ق|سح|موريس | يوحن| مونيك دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

284339 ه|لل|مريم محمد سيد حسن عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

266258 زق مرىس|لر|ء محمد عبــــد|سم| |تـــمريض بــــنه

||552o ن عمر|لدين رمض|ء |عىل محمود عل ى شمس حقوق عي 

4o|957 ن|سن محمد رشو|لمح|بــــو |لد محمد |خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2o97o متـــ درويش مرىس|س|هلل |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

25|427 هلل عوف|هلل محمد عبــــد|عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

252o27 س|ر عبــــ|لجبــــ|زم محمد عبــــد|ح تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

856553 جرجس| بــــتـــ حن|بــــيتـــر ثــــ دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

62|26o حمد|لمتـــول |حمد |م |لسيد س| لمنصوره|ره |تـــج

7|327 لحفيظ|هلل عبــــد |بــــ |مريم محمود ج ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

778294 هيم|بــــر|بــــر حسن |محمود ص ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

878699 بــــوزيد |ح |لفتـــ|لحكيم عبــــد|زينبــــ عبــــد ج|بــــ سوه|د|

683787 خ|لفس|ض صديق عىل |محمد ري ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 
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|63494 لسيد|حمد |كرم |ن |مرو ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

499|92 ء محمد خليفه يوسف|شيم تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

3|3|88 ي|حمد |حمد |بــــ |يه|حمد |
وي|لمنى وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

29o244 حمد|بــــ محمد |يه|لرحمن |عبــــد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

526663 حمد|لرحمن مصطفى محمود خليل |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76588o وى|لمحل|لحليم حسن |ئى عبــــد |بــــسنتـــ ه نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

77o5|5 رى محمد عليوه منصور|لبــــ|كريم عبــــد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

32473o ح|لفتـــ|لنور عبــــد|بــــو|حمد سيد |مصطفى  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

76832| وق ح هلل|ن عبــــد|حمد حمد|مد |رسر لعريش|تـــربــــيتـــ 

5o8o59 شور|عيل ع|سم|فريده محمد محمد  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

7|25|9 لبــــيىل|حمد |هر |رق محمد ط|مريم ط ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

838o6o مه|د حكيم سل|ركو ميل|م ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

353364 رق عبــــد ربــــه عطيتـــ|محمود ط ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

239|44 حمد| |حمد زكري|عهد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|4|975 هلل|ن عبــــد |هلل سليم|م عبــــد |حس ى شمس هندستـــ عي 

5|3257 لنعيم|لسيد عبــــد|ر |لستـــ|لد عبــــد|لدين خ|سيف  عه دمنهور|زر

76485o ف|لصو|يه محمد عىل محمود | تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

64497 ن|ن رضو|لد رمض|ء خ|دع لفيوم|تـــربــــيتـــ 

4389o8  مصطفى |مصطفى بــــدير و
ى
لحليبــــى|ق لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|9o|7 جرى|لم|حمد محمد عىلي |ء |ل| أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

|4968| لحليم|لمنعم عبــــد |هلل عبــــد|م عبــــد|سل| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4o2926 م محمد|لسل|حمد عبــــد |حمد محمد | سكندريه|ل|حقوق 

9|9|25 ى مر|ي كر |بــــر ش|د ج|سمي  سيوط|بــــ |د|

84o927 هيم عبــــدربــــه طه|بــــر|ء |شيم ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

447873 ي|مل محمد يحن  |
لبــــريسر سكندريه|ل|بــــ |د|

|6565o لحميد|بــــو زيد عبــــد |لد |عمر خ لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

|64346 لسيد|لمنعم مصطفى |م عبــــد |سل| عه مشتـــهر|زر

539854 لنور|ن |لرحمن عثــــم|ء عبــــد |لىمي |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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49o99o لففى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|نوسيله محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|97o6 زي|لمغ|لسيد |زي |لمغ|دل |ع لشيخ|بــــ كفر |د|

25779 لم|بــــ س|ح دي|يه صل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

25252| ر|لشع|د |ء محمد فؤ|رس| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

68|o98 م|لش|د عوف |د منصور فؤ|حمد فؤ| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4347|5 ى|ندى فتـــىح محمد  لعشر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

43o||8 ي|م |مر
حمد صبــــىحي محمد بــــسيوئى |طبــــ طنط

43|5| ي |محمد ر
لول|عيل عبــــد |سم|ضى هره|لق|ره |تـــج

|32743 ى لفى يعقوبــــ دوس| |يوستـــي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

76o|88 يف  يع يونس|ط| لوف|بــــو |رسر ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

278835 ى|محمد محمود فرح تـــ عىل حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

67744 ن|مح سيد حس|طمه س|ف لفيوم|بــــ |د|

343o4| لعظيم|لد محمد عبــــد|محمد خ ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

689o23 ن|هيم عن|بــــر|حمد |هيم |بــــر|حمد | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4o|345 ء محمد متـــول عطيه|ول سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||7532 ف |ن |نوره لحميد عىل|حمد عبــــد |رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

766667 ى|هر محمود ص|بــــ بــــر حسني  لعريش|تـــربــــيتـــ 

46234 بــــ جمعه محمد|لتـــو|محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

8535|o تـــ|سحق صموئيل بــــرك|ن |حن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

79|222 ف رمض|حمد | لسيد|ن محمد |رسر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

76o923 ى|بــــر|ن |ء رمض|سم| هيم حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

4o|657 ىط محمد منصور|لع|ل عبــــد |لرحمن جم|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

694524 م|ل|حمد محمد يوسف |ء |رس| رسر |صيدله طنط

67768| لعدوى|م محمد محمود |محمد هش لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2o7|9 ي 
لسيد حسن بــــدوي|منى مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

82o222 حمد|هلل |بــــ |د ج|محمد عم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

766733 لبــــيك|بــــتـــ مصطفى محمود |محمد ثــــ ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

2|7464 عيل محمود حسن|سم|حمد |ن |نوره ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 4850 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

689244 لم|لسعيد فوده س|حمد |كريم  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

689643 ى محمد حسن|مريم  لحسي  لمنصوره|نوعيتـــ 

892373 حمد سيد محمود محمد | سيوط|عه |زر

86582o ن|لح عثــــم|لشهي  يوسف ص|لرحيم |م عبــــد|سل| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

864499 م|م عبــــده هم|لرحمن هم|عبــــد |هندستـــ قن

|26|28 لعزيز جمعه|لد عبــــد |عمر خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o726 ى|عيل محمد حس|سم|ده محمد |مي ني  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

228o|3 لسيد عىل|زينبــــ عىل  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7o|63o لدين|حمد محمود عز|نبــــيه حكم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

524|53 ى ي|يمن د| |يوستـــي 
س يوسف|لي|ل |ئى لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

6|3963 هيم|بــــر|وى محمد |لششتـــ|هد |يدى مج|ه |تـــربــــيتـــ بــــنه

|2637| ف سيد حنفى|حبــــيبــــه  رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o3625  |لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|حمد متـــول |
ى
لسيد|ق ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 

لمنصورتـــ |بــــ

|36|oo ن|حمد شعبــــ|رتـــ سيد |د| ى شمس|د| بــــ عي 

|44o48 ي قطبــــ
روضه فتـــىحي مصطفى هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

424758 محمد بــــكرى| محمد زكري| زكري سكندريه|ل|ره |تـــج

||76o8 ن مبــــروك|ممدوح شعبــــ| رويد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5o255| |لوف|بــــو |لمنعم يوسف |لرحمن أحمد عبــــد|عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

84972| حمد حسن|يمن |سهيله  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

547o4o ى سليم|بــــ محمد |يه|محمد  ر|ن عم|مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

42932o لحرصى|حمد |هبــــه سعد ربــــيع  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

772826 لغنى|حمد عبــــد|لحفيظ |حمد عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

45339o رز|دي يونس عمر |له|يونس عبــــد ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

5o597 ى ى|جد مل|م| مي  ك حني  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|58||6 ن|بــــ مجدى خميس حس|مهيتـــ هره|لق|حقوق 

2734o ح رزق عىل|طمه صبــــ|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

546442 هلل|عيل خي |سم|ح |لفتـــ|م حسن عبــــد |حس ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3533|6 در|لق|هلل عبــــد|عمر مجدى عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

695658 هر مصطفى قبــــوض|نس م|ن لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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884o4| لمعتـــمد  |ج عبــــد|بــــر ض|ج ص|ض سيوط|ره |تـــج

788452 لسحيىل|رس محمد فوزى محمد |ف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4|779o لحميد|لغريبــــ عبــــد |لسيد |روضتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|3577| حمد|سيد محمد | رش  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

46|o86 ر|لستـــ|ن عبــــد |هلل محمد شعبــــ|منه  |حقوق طنط

362|33 لمحمدي محمد|لدين |د |لرحمن عم|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43299| بــــ|حمد شه|ن |رضو| دين |بــــ طنط|د|

82474 ى عبــــد|عبــــد حمد|هلل |هلل حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

79444 ى سعيد مبــــروك فيصل|ي سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o3537 حمد |نور |كلثــــوم حمدى  ج|ره سوه|تـــج

2689|8 بــــو شنبــــ|شبــــل محمد | ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|3|284 لد سيد معوض|سيد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o4o9 فظ محمود محمد عفيفى|ح| ند ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

44|o9| هيم عليىم|بــــر|متـــ |هيم سل|بــــر|ء |دع لشيخ|علوم كفر 

784988 لنجدي|حمد محمد |ء محمود |رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68964| د|لسيد مسعد مر|مروه زغلول  ج|بــــ سوه|د|

4|23|2 در شكر|لق|حمد مجدى عبــــد | |ره طنط|تـــج

784o48 لدين|ج |حمد محمد محمد عزبــــ رس| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

825962 ي بــــكري نفيسه منصور خرصى ج|بــــ سوه|د|

493457 لحسينى|روق |روق عىل ف|ف تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

4|3259 ي|يل ر|نور ط|زن |م
ضى |ره طنط|تـــج

447968 حمد عىل|رتـــ فوزى |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|52o58 ن|مريم محمود معتـــمد عثــــم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4o7433 دل أحمد محمد سعيد|ن ع|يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

764|69 |لتـــميىمي محمد محمد شتـــ|ء |سم| صيدلتـــ بــــورسعيد

9|5929 ى|م عطيه  | ريو ملك مي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

865449 ىطي|لع|لد حيدر عبــــد|محمد خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

27|94| ى حسن عيس|م |هي لسيد حسي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

23o748 لفتـــوح محمد|بــــو|لسيد |لرحمن |عبــــد هره|لق|ره |تـــج
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6897oo لمتـــول|ندى نرص بــــدير عىل محمد  لمنصوره|علوم 

432o3o لمعطر|ورى |لمغ|لد |ن خ|رو |تـــربــــيتـــ طنط

33|7|4 ى رجبــــ عبــــد|ي لعظيم محمد|سمي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4262o4 حمد موىس مهدي موىس|فرحه  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

43o485 مد موىس|ح ح|ء صل|ل| ى شمس| لسن عي 

2o|o8 هر حلىم محمد|لرحمن ط|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

76|838 لتـــميىم|رص محمد |لن|عبــــد | دين لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|2|8|4 زق|لر|عيل عبــــد |سم|هلل |محمد عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

4o8283 لشيخ عىل| |ل وف|لع|عمر فتـــح عبــــد ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

5o384 محمود محمد عزوز سيد ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

6|33o4 لعزبــــ|لحميد سعد |لد عبــــد|مه خ|أس |صيدله طنط

|22|36 للطيف|مد عبــــد |ده محمد ح|غ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

893||6 ن |م مهر|مرفتـــ بــــرع عل سيوط|حقوق 

9|5899 ن |بــــوزيد بــــقوش عثــــم|ء محمد |سم| سيوط|ره |تـــج

|8357 مي محمد عمر|رفيده س هره|لق|ره |تـــج

268863 لمزين|ىط |لع|طف عبــــد|ء ع|رس| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

28656o ر|لجز|حمد |ء |ن عل|رو ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3|o77 ء جمعه عبــــده عىلي|سم| ى شمس|زر عه عي 

69796 ف جمعه|يه محمد عبــــد من| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o9|27 كريم رأفتـــ بــــديع حسن ي صىح سوه
ج|معهد فنى

343|36  محمد |لش|سهيلتـــ محمد عبــــد
ى
روئى|له|ق |بــــ بــــنه|د|

3|4383 ى حسنى نديم حسنى حسي  ى شمس طبــــ عي 

677656  عىلي|محمد صفوتـــ فهيم 
لحسينى لمنصوره|حقوق 

862o49 نسيم عيسي جرجس| رموند ي للفن|
|دق قن|لفنى

|6289 لقوى |للطيف عبــــد |لقوى عبــــد |عىل عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

||5392 وى|لشن|لرحمن محمد محمد عىل |يحن  عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

6o292o لغر|حمد محمد حسن | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8|7288 دي|له|مد عبــــد|ء ح|محمد عل ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|427o6 رتـــ|لنبــــي محمد عم|ء محمد عبــــد |شيم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

638855 ح محمد|لفتـــ|لرحمن عبــــد |رحيل مجدى عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 
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|5944| لرحمن|لحميد عبــــد |يه مصطفى عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

898376 لديبــــ |س محمد فوزى |ين| ج|بــــ سوه|د|

542846 حمد خليفه|ن نرص |يم| بــــ دمنهور|د|

843733 حمد|وري |مه مغ|س|م |سل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

5|52o8 دى|هيم بــــو|بــــر|هيم حسن |بــــر|ن حسن |نوره طبــــ بــــيطرى دمنهور

3276|5 بــــ|ل عمر محمد دي|جم| ر|ي ى شمس|د| بــــ عي 

898858 حمد  |وى |لدين قن|د |منيه عم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

77|467 ل|لع|لعزيز محمد  عبــــد |حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

856oo| لعزيز|حمد رجبــــ بــــيومي عبــــد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

75o739 د عطيه يوسف|د ميل|عم تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

643723 لستـــينى|هيم |بــــر|سم منصور |حمد بــــ| زيق|لزق|بــــ |د|

3295o5 لكميتـــي|حمد |رس عزتـــ |ي| ر|ي |ره بــــنه|تـــج

46o726 لمنعم محمد غنيم|لرؤف عبــــد|زينبــــ عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

87743 ي ح
وي|ن سعد|رس رمض|منى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7o4989  |ك| رض
ى
لعدل|حمد |مل محمد شوق زيق|لزق|هندستـــ 

232823 م|هلل سعيد ش|مريم عبــــد هره|لق|صيدله 

437455 عيل صبــــح|سم|حمد |عيل محمد |سم|محمد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

4396|7 حمد|هيم منصور |بــــر|هيم |بــــر|صفيه  لشيخ|عه كفر |زر

7o|226  هل|ئل محمد |محمد و
ى
ل غنيم|لمرزوق هره|لق|ن |سن|طبــــ 

24o29 لعتـــر|هيم حسن |بــــر|بــــسنتـــ سيد  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

7oo756 لسيد عطيه|محمود مصطفى محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

44782| بــــر|لرؤف حسن ص|رص عبــــد |لن|هدى عبــــد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

5||256 حمد جوهر|لغنى |لحميد عبــــد |محمد عبــــد  بــــ دمنهور|د|

775|84 زى|لسيد حج|رص فتـــىح |مه ن|س| |ره بــــنه|تـــج

7o5|9 ى|يه ع| دل بــــكرى حسي  لفيوم|لعلوم |ر |د

5|2957 وى|لنبــــى مق|محمد رجبــــ عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

5oo|8| مد|عي عىل ح|حمد محمد عىل رف| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

498o87 |بــــ محمود عبــــد |لوه|محمد عبــــد | بــــسنتـــ رض
م|لسل

|حقوق طنط

|78o99 ل|لمتـــع|ل محمد عبــــد |لمتـــع|مريم عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ
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|4o25| هيم|بــــر|هيم فتـــىح |بــــر|رضوى  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

3|75|o هلل|م عبــــد|لسل|هيم عبــــد|بــــر|م |لسل|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

63365| حمد محمود شتـــيوى|محمود  ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

5o2|2o وع|د حمدى منصور سعد مط|زي إلسكندريتـــ |تـــمريض 

|5679 يع|هر ط|لظ|لحميد صبــــرى عبــــد |عبــــد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

32296| ن|مه محمود رمض|س|هبــــتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o99|7 لسيد رزق محمد|لسيد |لد |خ معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

5o2|43 لرحمن محمد صبــــىحي يوسف بــــسيوئى|عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

5|733| جر أحمد سعد أبــــوسنتـــ|ه بــــ دمنهور|د|

5o3o|6 ن|ري عثــــم|لبــــ|بــــر عبــــد |ر ج|نتـــص| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

5o73|4 ى |س ره سمي  فتـــىح محمد عوضي  سكندريه|ل|بــــ |د|

62o93 حمد سعيد قطبــــ متـــول| طبــــ بــــنى سويف

6o64|4 لعليم حسن|محمد حسن عبــــد  ي صىح طنط
|معهد فنى

|58559 ئى لبــــيق نزه|ن روم|ريه|م ن|بــــ حلو|د|

236o49 ي|ر
لرشيدي|د |رق حفيظ فؤ|ط| ئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|826 حمد|هلل محمد |بــــ |دى ج|ه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

9oooo8 لرؤف|س عبــــد|حمد محمود عبــــ| ج|بــــ سوه|د|

477|82 لرسول|م عجىمي عبــــد |حمد هش| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

478o6 ئى|لد سيد ورد|حبــــيبــــتـــ خ دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

686868 حمد|لمرشدى |لعزيز رفعتـــ مأمون |عبــــد  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

427792 حمد مرع|زق |لر|محمد عبــــد | سم |طبــــ طنط

82o445 ى عم|ي لمجيد|د محمود عبــــد|سمي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|5632 ري|ر هو|لغف|محمد عبــــد| لؤي رض |حقوق طنط

5|8334 ن|بــــوسليم|هيم تـــوكل محمود |بــــر|ن |نوره لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

337o46 لد سيد عبــــد ربــــه|ء خ|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

28292| ر|لغف|رحمه محمد منصور عىل عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

327o64 حمد محمد|يمن |منيتـــ | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2|39o2 بــــ محمد عزتـــ مهنى|يه|محمد  ى شمس هندستـــ عي 

|53855 لنرص|ن سيف |لد معنى سليم|محمد خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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48|962 لسيد محمد|يمن |كريم  سكندريه|ل|ره |تـــج

679552 للطيف|حمد عبــــد | |حمد شتـــ| |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

9o773o ن |لسم|لموجود |لصبــــور عبــــد|ن عبــــد|مرو ج|ره سوه|تـــج

8o8838 يف عبــــد|حمد ع| ي|شور رسر
لغنى حقوق بــــنى سويف

697763 وق محمد طلعتـــ  لمرىس|لسيد |رسر لمنصوره|ره |تـــج

778352 ن|حمد محمد محمد شعل|ء |دع زيق|لزق|نوعيتـــ 

9o|753 ر |لغف|ه مدروش عبــــد|محمد بــــ ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

|66o6| لحميد محمد|لد عبــــد |حمد خ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

622962 ىط|لبــــس|لمتـــول |لحميد |لد عبــــده عبــــد |خ ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

297|89 ن|لمعىط سعف|ح صبــــىح عبــــد|صل لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

886538 حمد حسن |لرحمن صبــــرى |يحن  عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

8|427| ي فرج |يوسف س
هلل|مح قلينى ره بــــنى سويف|تـــج

82337o نهله عىلي فهىمي جبــــر ي|بــــ |د|
|لمنى

|34748 لنبــــى|حسن محمد قرئى عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|488|5 س جمعتـــ|لد عبــــ|ن خ|يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

283934 حمد|بــــتـــ محمد |مصطفى ثــــ لمنصوره|حقوق 

68|956 لحليم عيس|حمد محمود عبــــد |سهيله  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3527|o ى خليفه محمد عىلي حسن حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5|5o4o ع|مروتـــ محمد محمد بــــي علوم دمنهور

8||o4| هيم|بــــر|لسيد |عمرو محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

38265 حمد عىل|طف |متـــ ع|س| هرتـــ |لق|تـــمريض 

266455 م عبــــدربــــه بــــدر|هبــــه عص ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6229|| قيم متـــرى|د يو|نه ميل|دمي ط|ر دمي|ثــــ|

539484 هيم|بــــر|م محمد عزتـــ |ء حس|سن |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

6o7746 لسيد محمد|لد |مريم خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

648963 ى محمد خل|مرفتـــ محمد  ف|لسعيد حسي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

88227 كر وديع جرجس|ش| رين|م تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

2344|4 بــــر محمد|لج|حمد عبــــد|بــــر |لج|محمد عبــــد هره|لق|بــــ |د|
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648746 ن|فظ رمض|لح|رق محمد عبــــد|محمد ط لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

64o239 حمد سليم|لسيد |حمد | |ر|ي |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|78594 ي
لموجود|حمد محمد عبــــد | |دئى ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

27o64| لمحفوظ محمد شلبــــى|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

328384 بــــ|لوه|لمنعم عبــــد|م عبــــد|لمنعم س|عبــــد |طبــــ بــــنه

477525 ن خليل|ل سعد عىل سليم|س سكندريه|ل|حقوق 

|39||5 حمد|لمجيد |لرحمن عبــــد |ء عبــــد |رس| هره|لق|بــــ |د|

3669o9 محمد سليم| هلل رض|منه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

844438 سط|لبــــ|لنعيم عبــــد|حمد عبــــد|ء |سم| ن|سو|حقوق 

87984o لجليل  |ء جوده جمعه عبــــد|حسن سيوط|صيدلتـــ 

47365 عيل|سم|محمود حمدى محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

26359| وق  لم|يمن سعيد بــــيوم س|رسر شمون|نوعيتـــ 

842465 ي
ي محمود مصطفى

محمود مصطفى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

|5o933 شور وهبــــه|شور ع|ل ع|من بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

24o3o فظ|لح|حمد محمد عبــــد |بــــوىس  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7|3o|3 وى|لسحر|لسيد |لسيد عبــــده |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

88oo36 در |لق|لرحمن عبــــد|رق عبــــد|طه ط سيوط|علوم 

63497o لنبــــى|محمد رأفتـــ سعيد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

759822 م طه|ء ممدوح تـــه|ل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49868o لعزيز|روق ذىك عبــــد |ره فوزى ف|س عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4456|9 عمر عىل حسن عىل خرصى سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

49|53o لخول|لسيد محمد حسن |ء |شيم دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

83|47 حمد سيد|مصطفى محمود  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

225429 لمجيد|لحليم عبــــد|م عبــــد|يه س| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

82229| حمد محمد|بــــ |يه|حمد | ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

834o32 لضوي|طف محمد |ء ع|ول دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

287677 ه ن| ج  محمود قنديل|مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

359352 لسيد|متـــ عىلي |س|لرحمن |عبــــد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 
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226523 ل|بــــر جم|حمد محمود ص| هره|لق|علوم 

2652|5 لحليم صبــــيحه|لعظيم عبــــد |حمد عبــــد |يوسف  |حقوق بــــنه

523529 هيم موىس|بــــر|هيم |بــــر|هيم |بــــر|محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32o773 ك|لمل|يمن لويز مرقس عبــــد|جرجس  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

3|787| مد درويش|حمد ح|م |سل| ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

3335|o لحميد|لدين عبــــد|لحميد شمس |محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

75|286 حمد يوسف|د |حمد محمد رش|لدين |نور  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

439576 ى قنديل|سلىم حمدي عبــــد  لحميد حسي  لشيخ|طبــــ كفر 

6|8499 كريم عبــــد ربــــه محمد عطيه ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4o8759 هدير فتـــىح محمد غريبــــ منصور |تـــربــــيتـــ طنط

4||64| يد|سندس عىل محمد عىل ز ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|639o8 ن|ج محمد عثــــم|يه فر| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

82o52o ي رسح|رفعتـــ 
ن|حمد عفيفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o96|7 ل|هيم |بــــر|لدين |ء نرص |لزهر|طمه |ف ى وى|ليى ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

28o8|2 لمحسن|لحكم عبــــد|لدين محسن عبــــد|ح |صل لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

5|8865 لزنقىل|لح |لح ص|رس ص|ي| نور |حقوق طنط

|39792 هيم محمد زىك|بــــر|خلود مصطفى  هره|لق|م |عل|

242o6| ي
م|فريد عزم سل| دئى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6355|5 لق|لخ|محمد محمود عبــــد| مه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6848o3 هر|لظ|لرحمن عبــــد |لسيد محمد عبــــد |مريم  لمنصوره|بــــ |د|

2|4873 حمد|دل محمد |محمود ع |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

52o424 لبــــسوم|لرؤف |لم عبــــد |نشين صبــــرى س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

52o8| ي عبــــد |م|
للطيف|للطيف مصطفى عبــــد |ئى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

3662o8 حمد|ن مصطفى |يتـــ شعبــــ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|5|47 سم|رص محمد ق|لن|ل عبــــد|محمد جم هره|لق|هندستـــ 

83969o لصبــــور محمد|جد عبــــد|لم|ره عبــــد|س تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

27|9|7 لسيد|عيل |سم|ل |يزه جم|ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

66684 |س
ى
ره نزيه فتـــىح دسوق لفيوم|تـــربــــيتـــ 

5|9777 ه بــــرهيم مهدى شنبــــ|ن مدحتـــ |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

6o45|2 لطوجى|محمد مصطفى مصطفى | ن|ر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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527459 لم|ن حسن محمد عجىم س|يم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3|73|o لعزيز محمد|لعزيز محمود عبــــد|عبــــد ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|34433 يه سيد محمد عىل| ن|تـــربــــيتـــ حلو

7o64|5 لخميس|ل محمد صبــــرى محمود محمد |نه لمنصوره|ره |تـــج

7748o2 ى|د س|جد سعيد عو|م لم حسي  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

|78483 لحميد|ىطي عبــــد |لع|مه عبــــد |س|مل | ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

834o69 ه ص| عيل|سم|حمد |بــــر |مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

444658 وى|لعشم|ح حسن |لفتـــ|نعمه أحمد عبــــد لشيخ|علوم كفر 

9|o239 ئيل |ن ميخ|نه مسعد سليم|هيل ج|بــــ سوه|د|

2|3273 لرشيدى|ريم مصطفى سليم  ى شمس|تـــج ره عي 

7o289 لسيد عىل|عىل | عل تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

6856| ين عبــــد  مه|لعزيز محمد سل|شي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

753236 حمد|حمد |حمد |ل |جم تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

5|6548 فظ|حمد ح|د |يدى عم|ه معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

69787o لسيد جعفر|ء سمي  محمد |سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

85o6oo ي زكري محمد خرصى| يحن  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

629794 لسيد|ن |حمد رضو|ء |حمد عل| زيق|لزق|بــــ |د|

||6832 لكريم حسن عليوتـــ|حمد عبــــد | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

25998 للطيف|هلل عبــــد |حمد عبــــد |منيه | هره|لق|صيدله 

3|o997 ى|لدين |ظم |رق ن|حبــــيبــــتـــ ط مي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

22o259 ربــــ|حمد مح|م محمد عىل |حس ى شمس|تـــج ره عي 

3|4273 حمد|لد محمد |محمد خ ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

853o5o ي عبــــد
ى
ي|لحكيم عبــــد|رضوه شوق

لغنى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|2358o دق|ل محمد ص|كم| رودين ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

895884 لحفيظ محمد  |مه عبــــد|س|ء |لشيم| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

7|5||| لسيد عىل|لسيد | |ن رض|نوره لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

898223 لد مصطفى محمد |حمد خ| ج|ره سوه|تـــج

|5|79o تـــتـــ|عيل شح|سم|زينبــــ محمد  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس
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5|847 ى محمد |ي هلل|حمد عبــــد|سمي  بــــ بــــنى سويف|د|

687778 لنبــــى|زى عبــــد |لمغ|ء محمد رزق |سم| لمنصوره|نوعيتـــ 

2742o4 شور|هلل محمد ع|هبــــه عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|7926 ف |ء |آل ئى|لمسلم|حمد محمود |رسر سكندريه|ل|طبــــ 

859269 لمجيد محمد|عيل عبــــد|سم|يه | ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

355|55 تـــ م| هر شوقتـــ محمد|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5333|5 س تـــوفيق|روق عبــــ|ن مدحتـــ ف|نوره لشيخ|بــــ كفر |د|

2668|8 لجندى|منيه حسن محمود | ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

7o3363 ه|لس|هيم |بــــر|ح عرفه |هلل صل|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

24383 يم|لد|م عبــــد |لسل|رق عبــــد |منه ط ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4o49|5 هيم|بــــر|لودود |بــــوزيد عبــــد |ن محمود |مرو ره دمنهور|تـــج

9|783o ديفيد حربــــى عبــــده عبــــيد   سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

38799 هيم|بــــر|متـــ محمد |محمد سل ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

784|24 يف|م منصور |منصور س حمد عىل رسر زيق|لزق|حقوق 

33|287 حمد عتـــلم|لد محمد فهىم |ن خ|نور ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|55978 حمد|د حمدي |م عم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|57326 ن نبــــيل جورج  رزق| مي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

492224 بــــوبــــكر|مجدي حسن محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

87o677 حمد محمود|شور |نفيسه ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

35o563 تـــ|ن محمد محمود شح|يم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

328o|4 هيم|بــــر|لكريم |عمر سمي  عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8|37|3 ح محمد|جد صل|د م|زي ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

37|797 متـــ محمد|مح سل|حمد س| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o5o79 لففى|هند حسونه محمود محمد  لمنصوره|حقوق 

845752 هيم|بــــر|حمد |بــــ |لوه|مجدي عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

4|229 لجيد|نور عبــــده عبــــد|مصطفى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2632o5 ن|ن محمود سليم|بــــسنتـــ محمود سليم |تـــربــــيتـــ بــــنه

26o97o ن|يه محمد محمود سلط| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|5486 ى |ليىل  هيم|بــــر|حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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628o47 لسيد عطيه|مه |دين أس|ن زيق|لزق|بــــ |د|

866|32 بــــتـــ يسن|ء محمد ثــــ|رس| ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

3745|5 حمد محمد خليل|ء |ن عل|يم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

362264 وي|رس فرج سعد محمد طنط|ف |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

8633o9 |لوف|بــــو|لموجود |رم عبــــد|لمك|بــــو|حمد | ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

755955 هلل|لرحمن عبــــد|ئى عبــــد |هلل علو|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5||226 جى|لس|د محمد محروس حسن |زي ره دمنهور|تـــج

896|35 لموجود |حمد عبــــد|جر حمدى |ه ج|صيدلتـــ سوه

9238oo ر معروف شيخون محمد |مي ج|بــــ سوه|د|

|27o23 لرحمن مرزوق هندى|مجد عبــــد |عمر  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

4|6o|| ز|لرؤف محمد در|عبــــد | نبــــيله رض لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

922266 بــــوزيد فهىم |حمد |ء |رس| ج|حقوق سوه

|53553 رق يىح محمد|حكمتـــ ط ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

24o634 م|لسل|رم محمد عبــــد|عىل ك عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

245453 ى قدرى عىل يعقوبــــ مزروق|ي سمي  لفيوم|لعلوم |ر |د

82|2|6 لمجيد|حمد ربــــيعي محمد عبــــد| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

634597 ر|لغف|لد محمد عبــــد|حمد خ| زيق|لزق|علوم 

88o9|6 ن |تـــه سيد فرح|طمه شح|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

445888 حمد|لسيد عوض |لد |دهم خ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4846o2 هيم|بــــر|حمد |روق |حمد ف|م |سل| سكندريه|ل|ره |تـــج

6o5723 بــــ|لوه|حمد عىلي عبــــد |لسيد |محمد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

363o65 لمجيد|حمد عبــــد|مريم سعيد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

7o7|o5  |لنبــــوى |لسيد |لسيد | |ن|ر
ى
عر|لش|لدسوق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7o455o يد عىل |بــــو|محمد فريد  ى وى|لشن|لي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

843597 هلل سيد عىلي|د عبــــد|زي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

477367 حمد بــــيوم محمد|هلل ممدوح |هبــــتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

877633 لعزيز  |ء مصطفى سعد عبــــد|شيم سيوط|حقوق 

3||88o م|م|للطيف |حمد مجدى عبــــد| ن|هندستـــ حلو

884244 دل رفعتـــ محمد  |سيد ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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4o7949 مريم ممدوح عىلي خليفه عىلي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o3856 ى|م دق|مجدي عوض ص| رتـــي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|29|99 حمد|عمر حمدى محمود  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

3|9532 ئى|در كيل|لق|دل سيد عبــــد|ع| دين ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

354||6 ي بــــند|لش|مي عبــــد|شهندتـــ س
ى
ري|ق ى شمس|د| بــــ عي 

7673|| هلل محمد|بــــ |م ج|لسل|محمد عبــــد  لعريش|بــــ |د|

4o98o5 ي|ر
ى|لمجد |بــــو |ل |جم| ئى لبــــحي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

244o8 لدين عىلي محمد عىلي|م |حس| ر|ي ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

282833 ى محمود ص ضى|ج  ر|دق ن|نرمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

435766 حمد محمد محمود رجبــــ|تـــفى  سكندريه|ل|طبــــ 

|2oo82 ي|ه
يف عمر محمد | ئى وى|لص|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

246825 لدين فتـــىح حيدر|ء|يوسف عل كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

696862 محمد سمي  بــــكر بــــدوى عمر لمنصوره|ره |تـــج

3438o3 لح|م ص|لسل|لد عبــــد|محمد خ لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

|37576 ى ك موىس|لمل|د عبــــد |عم| مي  ى شمس|د| بــــ عي 

7635|8 د|حمد مر|ن محمود مسعد |رو تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

637459 ى|جر ص|ه دق عطيه بــــحي  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6||949 ف |ره |س لرسول حسن|لسيد عبــــد |رسر |صيدله طنط

332|24 ن|ن شعبــــ|لحميد شعبــــ|دتـــ عبــــد|غ |بــــ بــــنه|د|

|2o672 |دى فوزي جورج  حن|ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

697398 رص محمد محمود محمد|لن|هيم عبــــد |بــــر| لمنصوره|طبــــ 

7747o2 لحفيظ عطيه محمود|دل عبــــد |ء ع|ول زيق |لزق|تـــمريض 

53332 هيم حميدتـــ|بــــر|محمد ممدوح  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

858|65 ي رزق|نرص ع دل بــــشر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

349o|| د عربــــي محمود سيد|جه ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

25|944 يوبــــ|لعظيم محمود |مصطفى عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|23652 حمد كلبــــوش|تـــى |حمد نج| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|77293 ى|لسيد |رق |حمد ط| مي  هره|لق|علوم 

227o96 هلل|روق عبــــد|دل ف|مصطفى ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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24oo2 ل حسن|لع|د عبــــد |ء حد|سم| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

6o865 لحق|محمد محمود محمد عبــــد  طبــــ بــــنى سويف

4o8273 لنبــــى|دل محمد حسبــــ |بــــ ع|لوه|عبــــد |بــــ طنط|د|

693665 للطيف|حمد عبــــد |دهم محمد | ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

688|98 ه|لع|دى عبــــد |له|مه عبــــد |س|منيه | ىط مي  لمنصوره|حقوق 

448952 وى|لعم|حمد |لسيد عىل |حمد | |ره طنط|تـــج

|52|2| هيم|بــــر|د |رس فؤ|يمنى ي ن|بــــ حلو|د|

82|78o دي سمي  عزيز|شنوده ن ي|هندستـــ 
|لمنى

|3|||9 لسيد طلبــــ|لرحمن محمد |عبــــد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

|5o55 عمر محمد محمدين محمد ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

4o773| ن|محمد سليم| ز رض|صيفن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|537| ى عبــــد|سم| ح محمد|لفتـــ|ء حسي  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

843854 ي|فتـــىحي رمض| عل
ن مدئى ي صن. تـــ.ك

ن|سو|ع |فنى

7o63o9 لحسينى زيد|ر محمد عىل |من لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

369257 ى مرىس|ل عط|هلل جم|منتـــ  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

677858 يد|بــــو بــــكر محمد ف|محمد  لمنصوره|ره |تـــج

2|63|9 لدين محمد|ء |مجد محمد بــــه|حمد | هره|لق|هندستـــ 

228o76 محمد محمود محمد محمود| نور هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4472o2 هيم قنديل قنديل|بــــر|دل |محمد ع ضتـــ دمنهور|علوم ري

4843o4 هلل يوسف|محمد فرج محمد عبــــد لمنصوره|حقوق 

625368 حمد عزتـــ محمد رزيق|تـــقوى  زيق|لزق|طبــــ 

273584 ه سعد مبــــ| حمد|رك |مي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|27395 لحميد فرج|حمد فرج سيد عبــــد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9|2556 عيل |سم|حمد |لرحيم |ء عبــــد|صف ج|علوم سوه

692282 زى|بــــو حج|دل رزق |مروه ع لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

32o535 حمد محمد حسن محمد|محمد  ى شمس حقوق عي 

348o66 لم هندي|رس س|محمد ف ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

878668 هيم |بــــر|ل سيد |محمد جم سيوط|علوم 

345736 ن|هيم محمد حسن صو|بــــر|ء |رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى
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42445o لجمل|حمد |متـــ |محمد مدحتـــ سل سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

85644o م|لسل|در عبــــد|لق|هيم عبــــد|بــــر|يدي |ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

6o598o ى حسن  ن|لطح|محمد حسي  |بــــ طنط|د|

|66944 لحسن|بــــو |ل محمد |مصطفى جم هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

26|978 ن|حمد سليم|حمد طه |محمود  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|26742 زى|ر محمد حج|لد مختـــ|عمر خ ى شمس هندستـــ عي 

777245 |لجل|لمنعم محمد عطيه |محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

224o56 ل|نور فهىم عطيه غبــــري| |ري|م ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

2o972 وي|هيم بــــسط|بــــر|ل |هلل جم|عبــــد  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

235964 لح|ل ص|رق كم|ن ط|نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

36o699 هيم|بــــر|لم محمد |ن س|محمد شعبــــ |بــــنه| هندستـــ شبــــر

55866 ى سعيد زىك نعمه حسي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

4397|8 رص محمد قطبــــ شكر|ندى ن |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

496834 بــــوبــــكر|ء ميشه شكرى حمد |آل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

838553 حمد|ء رفعتـــ محمد |رس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|4|943 يد|نع ف|لص|ل عبــــد |مصطفى جم ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

285866 لدين سيد عىل|ح |محمد صل ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

779299 ى| حمد شحتـــه عىل حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

876383 لرحمن محمود محمد  |منتـــرص عبــــد سيوط|ره |تـــج

3|2o59 ي|م |حمد هش|
ى
حمد شوق |ضتـــ بــــنه|علوم ري

855238 دق|لسيد ص|م محمد |سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

527228 م صبــــىح حسن عىل|حل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

523632 لمنىح |ح محمود عىل |لفتـــ|حمد عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

683o44 لح دويم|لمتـــول محمد ص|حسن  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

2668o| لدين|ج |حمد محمد سعيد تـــ|هدير  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

2434|2 م سعد|فرح صبــــرى س لفيوم|عه |زر

27896o لعظيم منصور|سهيله محمد عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

627775 مر|لدين مصطفى صبــــرى ع|ح |حمد صل|لؤى  زيق|لزق|ره |تـــج

6932o دل حميدتـــ معتـــوق|ميمتـــ ع| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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93286 ل حسن محمد حسن|لتـــ جم|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9|3|77 لدين  |لكريم سعد |د|حمد ج|د |جه ج|بــــ سوه|د|

9o2855 لرحيم|حمد عبــــد|زهي  حشمتـــ  ج|بــــ سوه|د|

822|72  عىلي|
ى ي حسي 

حمد مصطفى ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

766454 لصمد|لحميد عبــــد |محمد سعود عبــــد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

6233o8 هيم موىس|بــــر| |حمد رض| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

4o|259  يونس|ره فرج ص|س
ى
ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

684782 رص محمد زعزوع|لن|ء عبــــد |سم| لمنصوره|بــــ |د|

254947 ف عبــــد|عزه  ه|لعزيز |رسر بــــو خرصى تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|65567 وى|حمد هل|مروه موىس  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7793|| ألقرع|عمرو محمد حسينى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7675o5 لم محمد عودتـــ|مريم س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

22|o84 دل عىلي|حمد محمود ع|مل | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8|743o |ريو جرجس فكري حن|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45522 بــــ|لتـــو|ن عبــــد |دل شعبــــ|متـــ ع|س| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

26|o73 فع|لش|د |ل محمد فؤ|مروه جل هره|لق|ر |ثــــ|

783554 د حسن|حمد فؤ|خلود  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4379|8 لدين|مد بــــدر|لحميد ح|مد عبــــد|زينبــــ ح |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

2325o8 ى ح مد|رحمه زغلول حسي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

6|6|4| ر|محمد عبــــده محمد نص معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

264o46 لشلط|لغنى |ن عبــــد |مل سمي  سليم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

9|59|2 هيم نظي  |بــــر|ء حشمتـــ |شيم سيوط|ره |تـــج

226235 ن|محمود محمد عىل عمر لفيوم|بــــ |د|

6|7453 مخ|لش|محمد محمد | ر|ي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8o34|6 ف محمد عبــــد| لمتـــجىلي|لجليل عبــــد|رسر ي|تـــمريض 
| لمنى

834843 معوض| هر طوبــــي|بــــيتـــر م سيوط|صيدلتـــ 

759359 تـــ سيد محمد|ر شح|من لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

857|95 ى سيد عبــــد وي|بــــ مندر|لوه|نرمي  ره بــــنى سويف|تـــج

33247| ن|لعزيز نبــــه|ن عبــــد|جر نبــــه|ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3o863 م عيس محمد|هند عص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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93592 ى   حسي 
لسيد|محمود مصطفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

75o933 مي|لتـــه|لحميد |تـــ عبــــد |د|لس|زم |ح لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

526387 ى|لص|محمود محمد محمود نصي  عبــــد لحي  لشيخ|بــــ كفر |د|

242|78 نم|حمد غ|رس شيبــــتـــ |ء ي|رس| ى شمس|زر عه عي 

367|53 ن|سم شهو|لد محمد ق|خ |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

5|9268 هلل مرزوق|ن رمزى عبــــد |يم| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

5|2738 لرحمن حيكه|ن عبــــد |مصطفى عرفه رمض ره دمنهور|تـــج

839727 محسوبــــ بــــشي  بــــرسوم| ري|م دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8569o4 ف ي| ى|رس عقل |رسر مي  ي|عه |زر
|لمنى

2434o7 ن|بــــر خليل عثــــم|طمه ص|ف ن|بــــ حلو|د|

3254o7 ي|نوبــــ ر|بــــ|
ي عطيه مهنى

ضى ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

245466 ئى سعيد عرفه محمد|م| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

677748 سط|لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|سط |لبــــ|هيم عبــــد |بــــر| لمنصوره|بــــ |د|

69|75o وى|لشن|لسعيد زىك عىل |د |زي لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5o9826 حمد|لمطلبــــ |حمد عبــــد|بــــوعلم |محمد  عه دمنهور|زر

4874o| هيم|بــــر|هيم محمد محمد |بــــر|لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|446|o رق فكرى سيد خليل|حمد ط| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|4778 ى|د فرج محمد محمد ل|جه شي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

77662o لسعود|بــــو |ورى |مغ| يه رض| زيق|لزق|طبــــ 

478462 ىسر|لخر|بــــ محمد محمود |شه معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

89o849 ه عبــــد حمد |لعظيم |هدير عمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

676|25 يم|لد|لسعيد عبــــد |ر منصور |من لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|6376 د قرئى محمد|د حد|ضىح عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

677594 دي|لص|حمد حسن |م |سل|عمر  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7|ooo3 ن محمد سويلم|لبــــنى سليم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2694|4 ى |له|م عبــــد|ريه ى|دى محمد حسي  لشقي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

825568 حمد|طمه محمد عىلي |ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

649746 للطيف|دهم محمد سعيد عبــــد| زيق|لزق|حقوق 

5|6357 ر يشى رزق عوض سويف|من سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|8698 هيم|بــــر|شور |زينبــــ حمدى ع ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

4o4|96 لمنعم محمد عىل|رس عبــــد |لرحمن ي|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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775455  |هر خ|ز
ى
وى|لبــــش|لد دسوق زيق|لزق|بــــ |د|

686726 حمد|نور عىل |محمد فتـــىح  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

226|25 ئيل متـــى|د ميخ|د متـــى فؤ|فؤ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

645699 لجندى|ل محمد |محمد جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

227782 ى سمي  عبــــد|ي لجليل|لرحيم عبــــد|سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o228 لغنى|حمد عوض عبــــد |يه | لفيوم|علوم 

7|448 ى| ه عىل محمد مي  ر|مي  لفيوم|لعلوم |ر |د

53923| تـــ عوض فهىم عوض شح| تـــه|مي  سكندريه|ل|عه |زر

3726o8 ش|لدمرد|ر |لستـــ|مروتـــ محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

493|37 محمود عىل مبــــروك عىل محمد بــــ دمنهور|د|

44748o لودود|وى عبــــد |لشبــــر|مه محمد |س|ره |س سكندريه|ل|هندستـــ 

52||9 حمد|ف عدوي محمد |عف لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

428648 ل محمود حنيش|طف جل|م ع|حس |ره طنط|تـــج

843476 حمد|محمد زىكي محمد  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

229446 ي
حمد سيد عىل سيد| |دئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|4o922 بــــى|مد عر|دل ح|حبــــيبــــتـــ ع تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

8|6356 دي نجيبــــ|سحق ن|تـــرين |ك ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

852582 ي شح|مريم ه
تـــه محمد|ئى ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى

|36536 لعظيم|ع عبــــد |د سيد رف|عم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

923oo| س |ديفيد يشى سبــــع تـــوم ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

47538| ن|رص سعد محمد شعبــــ|لدين ن|ح |يحن  صل سكندريه|ل|هندستـــ 

345386 بــــدين محمد خضي |لع|م زين |حس ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

5o8726 ن|لطح|متـــ |أحمد وجيه سل سكندريه|ل|ره |تـــج

523934 لجليل|عيل يونس عبــــد |سم|يوسف  |حقوق طنط

284688 ح|لفتـــ|ره سيد طلعتـــ عبــــد|س ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

45o2o8 ح عيس|لفتـــ|م عبــــد|بــــوغن|حمد | |هندستـــ طنط

|36oo6 هيم حسن|بــــر|جده حسن |م هره|لق|ره |تـــج

8o2876 ض|دي ري|تـــه ن|تـــريزه شح ي|لسن |
|لمنى

6799o3 لسعيد عجوه|للطيف |لسعيد عبــــد |حمد | لفيوم|هندستـــ 

334343 |لعل|بــــو|محمد محمود محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|77958 حمد طلبــــه|مجد |ء |ل| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |
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626736 ه ي دق محمد درويش|لص|رس محمد |ني  زيق|لزق|ره |تـــج

26|o66 دق زيد|لص|ء عىل محمد |شيم تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

429577 ى جندى لس طلعتـــ بــــشر كي  |تـــربــــيتـــ طنط

283733 حمد|رم |لمك|بــــو|رق مصطفى |ط ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

525o66 مد يوسف|مد ح|م ح|ره هش|س لشيخ|ره كفر |تـــج

679|5o بــــو زيد عبــــوله|لد مصبــــح محمد |خ لمنصوره|ره |تـــج

7o9529 ح|هيم صل|بــــر|هيم |بــــر|ح وجدى |صل زيق|لزق|عه |زر

85|398 لسيد عوض|حمد | |منيه رض| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

346728 م|لسل|منتـــ ممدوح مصطفى عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

84|595 ي حسن
هدي عيد مصطفى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

423|69 حمد محمد|ل |لع|أحمد محمود عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

4875|7 دى|له|لسيد عىل عبــــد|حمد عىل | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

29483o ى|رص |ء ن|رس| حمد حسي  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

8|437| حمد|حمد محمد |حمدي  حقوق بــــنى سويف

284383 لمسىم سعيد|لمسيح |عبــــد| ن|مري كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o7633 ن أيمن مأمون محمد شقوير|يم| |بــــ طنط|د|

4554o5 ل|لع|شور سعد عبــــد|هيم ع|إبــــر |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|7625 تـــ|حمد كر|د عىل |زي ط|حقوق دمي

3||o26 م عىل|لسل|دل عبــــد|عمر ع ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

432876 منيه قطبــــ أحمد حظ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

75959o مد|حمد سعيد ح|كوثــــر  لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

8559|3 ك|لمل|ك بــــولس عبــــد|مل| ذكري سيوط|ره |تـــج

857386 حمد|شور خلف |محمد ع حقوق بــــنى سويف

4|5324 حمد منصور محمد محمد عىلي نوير| لشيخ|ره كفر |تـــج

84463 هلل|حمد خلف |بــــرين خلف |ص بــــ بــــنى سويف|د|

32o42| وى|هيم منط|بــــر|حمد |هيم |بــــر| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

82|56 ل|لع|يع عبــــد |ندى فتـــىح سيد ط ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|66|4o ى فؤ|رق |ط د|حمد حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

64|53o حمد نجيبــــ فتـــىح عىلي|ن |حن زيق|لزق|بــــ |د|
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37|925 لنبــــي|لد عمر سعد عبــــد|خ لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

686266 بــــ|لوه|حمد مصطفى عبــــد |مصطفى  لمنصوره|بــــ |د|

247737 ف عبــــد|هلل |عبــــد لم|هلل س|رسر ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

92o286 وى عبــــده محمد |تـــغريد قن ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

868o|| بــــي|مبــــ|هر |لط|لعزبــــ |يه | |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

48986| حمد مرىس|م بــــدر |ريه سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

275o4| ف حسن عبــــ|محمد  س صبــــره|رسر |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

6o|329 دتـــ|هيم حم|بــــر|م |نبــــيل هش |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

64928o لسيد محمد فلفل|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد |ئى |ه قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

2|7379 بــــر|ج| لعل|بــــو |بــــر |لمعتـــصم ج| |لوء ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

625423 لعزيز محمد|مريم محمد فتـــىح عبــــد  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

|63489 حمد حسن|بــــ |يه|حمد | ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

69||44 ف عبــــد |ئى |م| لمعىطي|هلل عبــــد |رسر لمنصوره|عه |زر

84555o ف |بــــسمه  هيم|بــــر|حمد |رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8||o28 هيم محمد|بــــر|حمد محمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

776795 ي
سيد زهدى سيد أحمد| دئى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|35332 د|لجو|لرحمن عبــــد |محمد محمود عبــــد  ى شمس حقوق عي 

26|85| ويرس|هلل س| |رح عط|بــــتـــ مجدى ج|ثــــ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

52972o ى عبــــد |بــــ عبــــد |شه لقوى نرص|لقوى حسي  ي|هندستـــ 
|لمنى

876|2 ف عبــــد |ره |س لحميد نبــــوى|رسر ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

3oo2o2 |غ|حمد |شور |م ع|ن س|يم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

863587 لس مجدي رمسيس ميل د|كي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

49||o6 ى عبــــده نص ه مجدى حسي  ر|ني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34o428 حمد|لحميد |ر محمد عبــــد|من ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

48o642 لسيد محمود|ئى محمود عبــــيد |م| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

424377 هيم مرغنى عىل|بــــر| |هيم رض|بــــر| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

37|998 متـــ مسيحتـــ|بــــ سل|يه|ردين |ن ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و
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7o854| تـــه|لمتـــول شح|حليمه رجبــــ  لمنصوره|نوعيتـــ 

863966 |لوف|بــــو|لدين |ر منتـــرص عز |مي ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6o3|32 يمن عىلي سليمه|ن |يم| لمنصوره|طبــــ 

325|58 لحميد|س عبــــد|عمر شحتـــه عبــــ ى شمس حقوق عي 

|6|7oo حمد|لمنعم |م سعيد عبــــد |سل| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

426985 رقيتـــ محمد يحن  لبــــيبــــ سكندريه|ل|بــــ |د|

576o7 للطيف|د عبــــد |ء فتـــىح مر|شيم بــــ بــــنى سويف|د|

7o6974 لمطلبــــ|د محمد عبــــد |نسمه عم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

89452| كر |ل محمود ش|حمد جم| سيوط|حقوق 

8|2488 ي محمد| ء رض|دع
مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

|49536 لسيد محمود|رص |نىه ن ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

442545 متـــ|ن سل|د شعبــــ|ء عم|سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

357o|2 لرحمن|حمد سعيد عبــــد|سعيد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|2984o هيم|بــــر|ل خليل |ن جم|نوره ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

335o48 م|رص محمد عل|رتـــ ن|س ى شمس|تـــج ره عي 

5|66|4 ي
م نرص كعميش|س| دئى سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

89|449 ك |لمل|نيس عبــــد|مح |مريم س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49835 ره عوض عبــــده موىس|س ن|بــــ حلو|د|

7oo88| لبــــربــــري|هيم مصطفى |بــــر|رس |ي لمنصوره|هندستـــ 

25446o ى ي|ي ود|رس فوزى محمد د|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

26o|| ن|رص محمد سلط|ر ن|من هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|24493 ف موىسي |هلل |منتـــ  حمد موىسي|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

8|563| هلل سيد|ر سمي  خلف |نو| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

528624 ي|لخر|أحمد محمد محمود رزق 
ىسر ي صن. تـــ.ك

سكندريتـــ|ع |فنى

6834o سط|لبــــ|حمد عبــــد|لسيد |نعمه  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

7o4657 لمقصود|حمد عبــــده محمد عبــــد |يوسف  لمنصوره|هندستـــ 

9o48|7 ى |سيده  حمد محمد حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

8oo266 ي|لع|منيه محمود عبــــد|
ل مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

42634| عي|سم|م |لسل|لسيد عبــــد |ن محمد |رو لسويس|معتـــ |علوم ج

|33357 ل محمد جوهر|حمد جم|ل |جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

542793 هلل بــــدر|محمد عبــــد| ر|ي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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485o3| هلل محمد|هلل عنتـــر عبــــد |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6943|5 ه عم وى|لغمر|لسيد |مد |د ح|ني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

79|45| هلل محمد|بــــ جمعه عبــــد |يه| لمنصوره|حقوق 

62733| |بــــر|هيم |بــــر|ندى محمد 
ى
هيم دسوق زيق|لزق|علوم 

223425 حمد|عىل محمد سيد  هره|لق|ر |ثــــ|

245353 ى عبــــد|ء |شيم ر محمد|لستـــ|مي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|4233o لمنعم محمد|جر محمد عبــــد |ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6389|o جر عىل صبــــىح محمد بــــكرى|ه زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

494788 لح|ن ص|أحمد قنديل رمض كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

4|3322 حمد رسور|محمد سعيد محمدي  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

694o|9 ل|لهل|هيم |بــــر|حمد |محمد سعد  ط|بــــ دمي|د|

|66948 لرحمن|هلل محمد نوفل عبــــد |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8824oo شور محمد  |ل محمد ع|لع|سلوى عبــــد سيوط|نوعيتـــ 

|3|3|2 حمد حسن عىل|عمرو محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|9|o5 م محمد عبــــده|لسل|حمد محمد عبــــد | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

239434 مل محمد سيد هيبــــتـــ|ك| دين هره|لق|ره |تـــج

425677 لبــــدوى|هلل عىل |لمنعم عبــــد|رس عبــــد|نجوى ي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

492778 ش محمد|لدمرد|عيل |س|عيل فضل |سم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|5o446 لحميد|حمد عبــــد |مصطفى محمد  هره|لق|ره |تـــج

|38678 ل|لع|حمد محمد عبــــد |م |هلل عص|منتـــ  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

35o32| فظ عىل|لحليم ح|محمد عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

426|68 حمد|وع |محمود يوسف مط| رن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85||o9 ي محمد|
حمد سعد حنفى ي صىح 

سيوط|معهد فنى

75|669 روق محمد|حمد محمد ف| لسويس|هندستـــ 

39|55 د شفيق رسور|هلل عم|منتـــ  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

8o35o در محمد كرم|لق|حمد محمد عبــــد | هره|لق|حقوق 

475893 لحميد|ن عبــــد |لسيد عثــــم|حمد عىلي | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

339249 د|حمد ج|لد لبــــيبــــ |خ |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|525|7 حمد بــــكي |محمد عمر  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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224o64 يف محمدى محمود م رسر ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

24357| ى ح|ي وى|تـــم نبــــيل ص|سمي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

485o27 بــــو عيشه|لسيد محمد |لرحمن محمد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|6625 ل|لجم|م |لسل|لرحمن محمد نجيبــــ عبــــد |عبــــد هره|لق|حقوق 

785274 حمد|لرحمن سيد |لدين عبــــد |ء |منيه بــــه| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|34895 بــــدين عىل|لع|لد زين |محمد خ ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

335446 يم عىل|لد|طف محمد عبــــد|رحمتـــ ع ى شمس|د| بــــ عي 

847oo5  متـــولي محمد|ل|م محمد |سل|
ى مي  ن|سو|حقوق 

6o4|59 لسيد مدكور|م |لسل|لسيد عبــــد|حمد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

753448 د|د محمد حم|رص حم|لن|محمد عبــــد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

349|33 ي عىلي|لش|ل عبــــد|ء جم|لزهر|طمه |ف
ى
ق ى شمس حقوق عي 

33275| ل|ض هل|حمد سعيد ري|محمد  |ره بــــنه|تـــج

3|3277 ى بــــخيتـــ  حمد بــــخيتـــ|نرمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

852623 ي رمض
ن فولي|مديحه مصطفى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

4856| ن صفوتـــ عىل محمد| مي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

7o4867 يد |بــــو |م حسنى |جر هش|ه ى لسيد|لي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

424|5 ى|حمد رمض| ن عبــــده حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

78227 ى|حس| طمتـــ فتـــىحي عط|ف ني  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

5o923 ى ى حسن حسني  محمد حسني  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

882697 لدين محمد  |دل سعد |هدير ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

245o| |لعط|بــــو |در |لق|ئى عبــــد |مريم ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

775|59 زى|لمغ|يمن سعيد محمد |بــــ |رح هره|لق|طبــــ 

542oo9 ي صقر
يف محمد مرضى رسر عه دمنهور|زر

7778o لدين محمد نجيبــــ محمد|م |حس ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

|4923o ن|حمد علو|ممدوح | دين هره|لق|علوم 

9|7644 ى | بــــوزيد |حمد محمد |لحسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

632364 لحميد|ء مجدي جمعه عبــــد |لزهر|طمه |ف زيق|لزق|بــــ |د|

|49322 در|لق|لبــــيوم عبــــد |يمن |لدين |بــــ |شه دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

||876| لبــــسيوئى|هيم |بــــر|عمر محمد محمد  ى شمس هندستـــ عي 
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78|o37 لسيد حسن يوسف|مؤمن  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

846633 م|لسل|لح عبــــد|ء جعفر ص|رس| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

88793o | سكندر بــــسط|سحق |دى |ش سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o8988 لعظيم عيسوى|ل عبــــد|لعظيم جم|محمد عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|37434 لكوم متـــول|م طه |سل|ل|نور  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

433322 يف سمي   هيم منصور فوده|بــــر|رسر |صيدله طنط

3|7|2o ن|هيم سليم|بــــر|مر |هيم تـــ|بــــر| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|2963| لسعيد محمد|م |محمد عص ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

7o9769 لمنعم|حمد محمود عبــــد |لدين |نور لمنصوره|هندستـــ 

444323 وى|لزفتـــ|هيم |بــــر|للطيف |سمر محمد عبــــد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

68|558 لمقصود|لحميد عىل عبــــد |محمد عبــــد  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

236266 هيم يوسف|بــــر|هيم فتـــىح |بــــر|ء |سم| هره|لق|حقوق 

5o482 ي عم|ن لعظيم|لدين محمد عبــــد |د|ج  علوم بــــنى سويف

|6877| م|لسل|لمجيد عبــــد |سلىم محمد عبــــد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

229227 حمد سيد عىل|ره |س هره|لق|علوم 

8|5254 تـــه فرغىلي|مه شح|س|ء |رو سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

277733 هيم|بــــر|محمد عىل محمد  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|44972 هيم|بــــر|حمد محمد |ن |مرو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

496485 حمد محمد محمد فوده|يده |ع |حقوق طنط

|69389 لسيد|حمد |مه |س|ن |نوره وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

83978 فتـــ مصطفى محمد|سم ر|بــــ ي سويف
هندستـــ بــــنى

7o52o5 ن|حمد عثــــم|م |محمد س ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

82o29o ى|محمد عىلي محمود حس ني  ي|هندستـــ 
|لمنى

|49727 لمنعم سيد|حمد عبــــد |حمدي  ن|بــــ حلو|د|

7736o4 هلل|ئى عبــــده نعمتـــ |سوسن ه ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

764995 حمد رشيد عوض محمد حطيبــــه| ره بــــور سعيد|تـــج

46o98 دق|مه سيد ص|س|هدير  هره|لق|حقوق 
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|6739| لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |هيم عبــــد |بــــر| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

366847 رق محمد عىل|يسه ط|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

892242 ود |سحق د|هيم |بــــر|مح |س سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

23o656 وى|خىل هند|لد|مصطفى محمود محمد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

489269 ي|ر
حمد حسن|لح محمد |ص| ئى سكندريه|ل|بــــ |د|

4o2|73 لق|لخ|ء محمد محمود حسن عبــــد |سم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o|225 ن|هيم سعيد سليم|بــــر|يوسف  سكندريه|ل|حقوق 

889763 لرحيم  |هلل عبــــد|حمد عبــــد|ء |رس| سيوط|حقوق 

64|858 ى|لحفيظ عطيه ش|ره فتـــوح عبــــد|س هي  زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

339776 حمد|هيم |بــــر|هيم |بــــر|م |ريه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

773695 هلل مصطفى|منيه مصطفى عبــــد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

26o546 هيم|بــــر|هر محمد |جر م|ه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

763o85 يه لرحيم|حمد محمد عبــــد |م |ن هش|مي  نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

5|9775 لدين محمد عسكر|ح |صل| مه طبــــ بــــيطرى دمنهور

429|o ى عبــــد|ل ش|من حد يوسف|لو|كر حسي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

372675 زي|هيم معتـــمد حج|بــــر|منتـــ  ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

6|3928 تـــ محمد | م|لسيد سل|مي  |بــــ طنط|د|

8o4799 ي عص| لحميد|يز عبــــد|م ف|نىح  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

86o|37 ىطي حسن|لع|م عبــــد|بــــ عز|رح لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

537o46 لمحص|لعظيم |محمد مسعد مرضى عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|7|4|2 حمد|لح سيد |ل ص|محمود جم ى شمس حقوق عي 

8|6o57 مه عوض عطيه عقيله|س| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

75o42o بــــر محمد|محمد ممدوح ص عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|4oo78 ف عبــــد |هدير  دق محمد|لص|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

4626|2 ف محمود عبــــيد حم|آيه  د|رسر |حقوق طنط

68|3|3 لبــــيومي|لمطلبــــ |ن عبــــد |ل عثــــم|هيم جم|بــــر| لمنصوره|ره |تـــج

32|9|7 ي
لمجيد|لرسول عبــــد|د عبــــد|عم| دئى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

5o9o99 ى|ح ل|لفتـــ|لد حمدى عبــــد |عمر خ شي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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433425 ضىل|لف|لحفنى |لدين |ء|جد بــــه|م |ره طنط|تـــج

255685 ع|لرف|عمرو محمد محمد  ن|سو|بــــ |د|

82623o ده عبــــده عىلي|مي حم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

76337o |لسق|حمد حسن |رق |ره ط|س نوعيتـــ بــــور سعيد

|7332o ف يىح محمد حنفى| رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

76639 حمد محمد|حمد | |ر|ي ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

|47983 سيد محمود محمد عىل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|7o636 ي عبــــد |د خ|جه
هلل|لد مصطفى عه مشتـــهر|زر

885236 حمد |ر عىل |لستـــ|يه عبــــد| سيوط|ره |تـــج

66955 ي|ضل عبــــد |ندى ف هلل عشر ره بــــنى سويف|تـــج

763663 طش|لبــــ|حمد محمود |دل |ئى ع|م| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

5o4587 مل محمد ربــــيع|مل ك|ك| صف سكندريه|ل|عه |زر

442666 لرحمن|لمجيد عىل عبــــد |روق عبــــد |هدير ف لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

625|37 هلل|ئيل فرج |حلىم جورج  ميخ| رين|م زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

7o6858 زى|بــــو حج|لمتـــول | |حمد رض| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

49o79| |لعل|بــــو |شهد مرزوق عبــــد ربــــه  سكندريه|ل|بــــ |د|

5o9oo2 ن|د محمد محمد يوسف روتـــ|زي |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

92433| ح  |لفتـــ|ن عبــــد|لسيد سليم|مصطفى  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

9o752| ن |لسم|لضبــــع |ئى |محمد ه ج|تـــربــــيتـــ سوه

6346|7 طر|مل خ|لرحمن ريس ك|عبــــد زيق|لزق|علوم 

4454|2 حمد حسن|ن محمود مصطفى محمد |رو سكندريه|ل|هندستـــ 

79o394 ل|لع|حمد عبــــد|بــــو دهبــــ |ء |شيم لسويس|معتـــ |علوم ج

|74483 ى|ح محمود حس|لفتـــ|ء عبــــد |ل| ني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

755887 حمد مرىسي|لبــــدرى |لسيد |ر |من عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

64525 ر محمد جمعه جمعه|من لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|932| ن|لنبــــى زيد|حمد محمد عبــــد| ى شمس حقوق عي 

4o623o رص|س عىل ن|ضىح محمد عبــــ سكندريه|ل|بــــ |د|

5o828| ى | هيم محمود محمد محمود|بــــر|لحسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6|324 لغنى|يه محمد فتـــىح عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

6|2925 ل خليل|د هل|حمد عم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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82|526 هر يوسف فليتـــه|ستـــيفن م ي|هندستـــ 
|لمنى

64285 لغنى|لسيد محمد عبــــد |يمن |حبــــيبــــه  لفيوم|حقوق 

6784|6 |هيم |بــــر|ء عوض |هن
ى
لدسوق ي |

لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o24o| ح محمد|لفتـــ|يز عبــــد |محمد حسنى ف سكندريه|ل|بــــ |د|

2478o9 ف عبــــد |ح |لفتـــ|عبــــد لقرم|ح محمود |لفتـــ|رسر لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|66o|o لحكيم فهىمي مسعد|عمرو محمد عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

26||66 عيل|سم|لحكم |ء محمد عبــــد|دع ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

786566 |در مىهي|لق|لسيد عبــــد|هيم |بــــر|م |سل| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

7o4|79 طف محمد محمد عىل|حمد ع| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

696|29 ى  ف وجيه رمض|نرمي  ن منصور|رسر ط|بــــ دمي|د|

3284o5 هيم حنفى|بــــر|لسميع |م عبــــد|حمد عص| هره|لق|طبــــ 

6o6484 رك عشيبــــه|هيم مبــــ|بــــر|رك |هيم مبــــ|بــــر| لمنصوره|هندستـــ 

625255 ر محمد ف ى لسيد مسعود|روق |ميى زيق|لزق|طبــــ 

8697o4 ي محمد سعيد رك|م
بــــي|جده مصطفى ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع

تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

347264 لعزيز محمد بــــدوى|عمر محمد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

63oo26 حمد|حمد محسن حسن | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

255349 ج|م فر|م|ن |ء محمد ريح|سم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

694664 بــــو ديبــــ|مروه صفوتـــ بــــديع محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4o3765 ه|لدين مصطفى |سيف   طي 
حمد مصطفى سكندريه|ل|ره |تـــج

856o82 ره جمعه عىلي محمد|س ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

883235 لمجيد |ل محمود عبــــد|نىه جم حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

857685 بــــوزيد|محمود محمد | دين تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3526o2 هر|لظ|جر محمود فوزى عبــــد|ه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

885486 ى د جرجس |وصفى عي| يوستـــي  سيوط|علوم 

9o|9o7 ى  ى |نعمه حسي  لسيد حسي  سيوط|حقوق 

788o2| لسيد|حمد |ندى محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

679764 مد|حمد ح|لمنعم |مه عبــــد |فريد سل لمنصوره|حقوق 

774285 |رص ربــــيع عطيه عط|تـــفى ن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|5827 لسيد عىل بــــنه|سعد | رويد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6o554| ن|س زهر|حمد عبــــ|مجدى | ر|ي ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 
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833742 ن|لنرص رسل|محمود محمد سيف  هره|لق|هندستـــ 

|42oo6 ن|عبــــده حمدى عبــــده حس ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

482|52 ن|بــــر محمد عثــــم|حمد محمد ص| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

63o237 لسيد عبــــده|هلل |محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

455|23 هيم محمد|بــــر|ر |لستـــ|مصطفى عبــــد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

8o4|77 ه | لمنعم محمد|حمد عبــــد|مي  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

9o3996 لرحيم جعفر |لليس عبــــد|محمد  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

766296 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|لد |مريم خ ره بــــور سعيد|تـــج

489||3 ك|لمل|د عبــــد |م ج|مريم س سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

753495 حمد محمدين|حبــــيبــــه سمي   عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

4297o7 هر|لمط|فظ |لسيد ح|لجيوىسر |نس | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6462| لمجيد|بــــ عبــــد |لتـــو|ن عبــــد |تـــغريد شعبــــ ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

4|9736 هلل|ح محمد عبــــد|دل مصبــــ|محمد ع لشيخ|ره كفر |تـــج

54933 دق|حمد سيد ص|ر |من تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

34366o لسيد|ن |مصطفى محمد سليم مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

6o3|6 بــــورسيع|ن |ء عزم سليم|رس| معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

|6||33 يه خليل عىل خليل| ى شمس|تـــج ره عي 

9o5576 ى |ي هر  |لط|شم |هر ه|لط|سمي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

432274 وى|لزو|دل عىل |ء ع|عىلي |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

269o6| ذل|لش|هلل |ربــــيع حمد | ند|ر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

87oo|6 ي بــــبــــ
ى
وي|مريم زغلول صدق ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

29o33o ى ن|ف دى محمد|طمه حسي  سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

32362o عيل|سم|ىط |لع|حمد عبــــد|رتـــ |س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

627353 هيم|بــــر|دق |لص|محمد محمد محمد | هويد زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

|54787  حليم| ري|م
ى
مجدى هرق ن|فنون جميله فنون حلو

849923 لرحمن|لحميد عبــــد|ر فوزي عبــــد|من لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

27796| ئل مصطفى صقر|جر و|ه ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

445298 ى رزق|هيم |بــــر|لنبــــى |محمد عبــــد  مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

632337 لسيد|لعزيز |لعزيز محمود عبــــد |جر عبــــد |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

82|487 ن|مريم محفوظ فكري سليم ره بــــنى سويف|تـــج
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5|8|6o حمد عميش|هدى نبــــيل جمعتـــ سيد معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

59|33 محمد طه حسن محمد بــــ بــــنى سويف|د|

49543| بــــ|لمقصود دره|ل عىل عبــــد |ر جل|عم ره دمنهور|تـــج

|532|9 ن محمد|ء مجدي شعبــــ|ل| ن|تـــربــــيتـــ حلو

475|46 منتـــ عمرو سعيد رسور سكندريه|ل|بــــ |د|

637842 ى|حمد حس|ء محمد حسن محمد |سم| ني  زيق|لزق|بــــ |د|

4|5558 ر|لنج|هيم محمد |بــــر|لسعيد |محمود  لشيخ|ره كفر |تـــج

888398 ين فتـــىح وهيبــــ  هيم  |بــــر|شي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

84552 يف|لسيد |دهم |م |هش حمد رسر دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

242|8| ىط|لع|ل عىل محمد عبــــد|م| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7775o8 طف نبــــوى نبــــوي محمد|لرحمن ع|عبــــد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

76895| لدين حسن عنتـــر|ء |بــــسنتـــ عل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

3534oo لمجيد|لسيد عبــــد|هلل |حمد عبــــد| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

|24432 للطيف|م محمد عىل عبــــد |حس ى شمس هندستـــ عي 

22|58o ن|مصطفى محمود محمد زغلول عثــــم لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

34oo|7 لسيد عىل معروف|ن محمد |يم| |طبــــ بــــنه

49o457 لدين|ن زين |فظ رمض|طمه محمد ح|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|467|| لسيد|هلل محمد |حمد عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

52o3|4 ه | حمد عىل سليم|مي  بــــ دمنهور|د|

348287 ر محمد|لتـــ سيد مختـــ|ه ى شمس|تـــج ره عي 

863833 وي|سم ر|لق|بــــو|دل |ع| نور |نوعيتـــ فنيه قن

89854| ى محمود مغربــــى   حسي 
مصطفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2552|3 بــــو كليل ذىك محمد|منى ذىك  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6o8347 ن|لده|محمد حسن | دين ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

254o36 لعزيز محمد عريق|م عبــــد |مي  س| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

27o||3 ر|ح حسن نص|لفتـــ|م حسن عبــــد|هش تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

877843 ى مصطفى  شمس سيد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

37o763 ن عىل|يمن شعبــــ|محمد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

79|577  محمد |ف
ى
حمد|حمد |دى دسوق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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4||779 فظ|مريم يحن  قدرى ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

486953 لسيد محمد عيد|حمد يشى محمد | سكندريه|ل|ره |تـــج

646|63 لحميد|ن عبــــد |ن محمد سلط|يم| حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

25o|oo ى|حمد محمد إبــــر|يدى |ه هيم حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

353468 لس  ر|بــــ لمع جيد مق|يه|كي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|23225 ل|لجم|لقوى |دل عبــــد |لبــــنى ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o5562 ر|لغف|حمد عبــــد |حمد |حمد سيد |محمد  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

92|927 د جمعه |هر رش|حمد م| ج|ره سوه|تـــج

|58358 رق محمد درويش|ندى ط ى شمس هندستـــ عي 

489348 ي محمد |هيم |بــــر|لسيد |مريم 
ى
هيم|بــــر|لدسوق سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

688|26 لسيد عىل|هيم |بــــر|هيم عىل |بــــر| لمنصوره|هندستـــ 

2|584| هيم محمد|بــــر|نور |ل|محمود محمد  دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

4o6o55  سعد |لش|مريم سعد محمد عبــــد 
ى
ى|ق لقصي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

232374 حمد|بــــوضيف |دل |ن ع|يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

622997 بــــو زيد|حمد |محمد | محمود رض زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

633899 ى|محمد جم ل حسن حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

763997 ن|لسقع|ل |بــــ جم|يه| |ن|نرف ره بــــور سعيد|تـــج

33|254 لعزيز محمود|هلل عبــــد|ئى عبــــد|ن ه|ريو |بــــ بــــنه|د|

2646o2 زى محمود محمد|زم حج|ن ح|نوره هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

37o476 يوسف عىل عصمتـــ خليل عرفه عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

694|79 رنبــــ|ل|هيم رجبــــ |بــــر|هيم محمد |بــــر| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

686252 |لسيد مصطفى رخ|محمد محمود  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

676574 متـــ|بــــوش|حمد |مريم محمد محمد  لمنصوره|حقوق 

424|32 وى|لدين بــــسط|ل |لد كم|لدين خ|ل |كم ن|سو|بــــ |د|

924477 شم محمود  |حمد ه|مصطفى  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

459|73 سلىم سعيد عىل محمد سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

8o73|2 ح|لفتـــ|زق عبــــد|لر|جي عبــــد|صم ض|ع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6|||43 لسيد بــــدوى|محمد يس | حمد بــــن بــــيل| لمنصوره|بــــ |د|

767278 ن محمد|حمد سليم|ن |مرو سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح
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7o77|| لعدل|حمد محمد عبــــده | ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

2|88|5 هيم خليفتـــ|بــــر|دهم محمد محمد | |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

54345 حمد|هلل محمد محمود |عبــــد  رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

6||o86 فظ|لح|هيم محمد ظيفر عبــــد|بــــر| لمنصوره|هندستـــ 

8325|7 وس قديس|ندر|رفعتـــ | ن|يو دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

445683 يوسف أحمد حسن محمد عىل سكندريه|ل|هندستـــ 

84523o لح|لح محمد ص|طمه ص|ف ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

4|4|46 ه حمدى عبــــد| هيم حجر|بــــر|لسميع |مي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

925|43 ى |حد |لو|فهد عبــــد عيل|سم|مي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

76729o ى زعربــــ|س| مه سعدى مسعود حسي  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

256344 ى  ى س|حسي  ى حسي  ن|لم|مي  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

8|93|4 رس|حمد محمدف|يه عىلي | ي|بــــ |د|
|لمنى

29|423 ذل|د ش|ء محمد رجبــــ محمد فؤ|رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

267978 لحسن|بــــو|لصبــــور |رص عبــــد|لن|محمد عبــــد |صيدله طنط

836239 حمد|ن |للطيف محمد عثــــم|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|53455 لسيد محمد|ر سعد |من ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

4|88| لمجيد|هر عبــــد|لمجيد م|محمد عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8o963| حسن محمد حسن محمد محمد ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

832o24 ى|س ره محمود محمد حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

8|o63| روي صفوتـــ محمد محمد| ي|بــــ |د|
|لمنى

4|3686 عيل|هيم إسم|بــــر|حمد |هيم مجدي |بــــر| |بــــ طنط|د|

344|o9 لسيد حسن|فتـــىح | دين ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

63489| يمن سمي  عىل عطوه| زيق|لزق|حقوق 

83|295 ين ى شنوده | |في  ى|رتـــي  رتـــي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

26796 بــــ فول|لتـــو|حمد عبــــد |طمه |ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

37|8|o حمد|بــــر |ص| محمد رض رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

28788o ل|حلىم سليم شو| ند |ن طنط|سن|طبــــ 

43928o يم عيد حتـــحوتـــ|لد|هلل عيد عبــــد|منه  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

893736 حمد محمود محمد  |محمود  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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237647 عيل محمد|سم|ره محمد |س هره|لق|عه |زر

692568 ء محمد صبــــىح مبــــروك|شيم لمنصوره|طبــــ 

2478o| زق منصور|لر|ن عبــــد|حمد شعبــــ| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o||37 رسيل| لوف|بــــو |لك سعيد مصطفى |م زيق|لزق|ره |تـــج

2297|5 لمنعم محمد|ره مجدى عبــــد|س ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

96|25 لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع| ن|ء حلىم موىس شعبــــ|رس|

4247o2 در فكرى عىل بــــكر|لدين ن|ج |رس سكندريه|ل|بــــ |د|

346677 لسيد عىل|حمد عىل |تـــفى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

223762 ى رضوه خلف محمود حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

48797| مر|ء عىل محمد ع|محمد عل ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

23o9|7 حمد|يوسف مؤمن محمود مصطفى  بــــ بــــنى سويف|د|

42287 هلل|لفضيل خلف |بــــر فهىمي عبــــد|لرحمن ص|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|65587 ه | ي |يمن |مي 
حمد|حمد عفيفى ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

|34639 تـــ سيد سعيد|لد بــــرك|خ كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

82oo68 حمد|هر |لظ|حمد عبــــد|معتـــز  ي|بــــ |د|
|لمنى

||8o7o ه  وه|حمد محمود حل|ني  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

246983 لصعيدى|حمد بــــدير |محمد صبــــىح  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

429723 لمكبــــر|لسيد |هلل محمد محمد |عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

494|39 ى|بــــو|عيل |سم|لشيخ مصطفى |حمد | لعني  |ره طنط|تـــج

259544 بــــل|لعزيز ق|يمن عبــــد| |رن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

784|69 وى|لطح|لسعدى محمود |د محمد |زي لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|45|4 زم شكرى محمد عىل محمد|ح هره|لق|عه |زر

8948|5 لرحيم |ح عبــــد|لفتـــ|هر عبــــد|حمد م| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

49o427 هند سعيد محمد حسن عيد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2647o5 |س عبــــد |للطيف عبــــ|طف عبــــد|ن ع|نوره
للطيف

لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o2695 ى عىل محمد عبــــد|ي ه|لل|سمي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

869556 بــــ|لوه|ده فرج محمد عبــــد|مي ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

93529 لصمد|حمد عبــــد |حمد سعيد | ن|حقوق حلو

439635 تـــ|عيل محمود فرح|سم|حمد |طمه |ف لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

75|5o2 حمد محمد حمدى محمد يوسف غيثــــ| لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 
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479839 هيم عبــــد ربــــتـــ قطبــــ|بــــر|بــــ محمد |مه سكندريه|ل|هندستـــ 

2343| لد محمد عىل|دل خ|ع كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

434665 شد|ن محمد ر|منيه وليد ر مض| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

6o3823 حمد نوفل|ء محمد |م عل|حس لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

27|49| ى شكر|ح ي|ره محمد صل|س سي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

85||34 لعظيم سعد|ء سعد عبــــد|رس| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

|48666 هلل|ل عبــــد |سلىم محمد كم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6o632o فع|لش|ىط |لع|م عبــــد |حمد هش| ي صىح طنط
|معهد فنى

72|96 هر|لظ|طف رزق عبــــد|ء ع|ول لفيوم|بــــ |د|

497637 ى عزتـــ عبــــ لع|لض|س |حني  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

4||o43 هلل|هيم عبــــد |بــــر|آيتـــ ميىم محمد  |نوعيتـــ طنط

43|53| ى|بــــو|لرحمن مدحتـــ |عبــــد يد حسي  ى لي  |حقوق طنط

5o5|57 زق|لر|رس أحمد مصطفى عبــــد |ف |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

326723 حمد|محمد محمد | جر رض|ه لفيوم|لعلوم |ر |د

|4o4|4 ي فوزى عبــــد 
ر مصطفى|لستـــ|تـــفى ى شمس|د| بــــ عي 

776o73 لسيد بــــرع|م |عص| عل هره|لق|م |عل|

4924|7 م|لبــــرق|حمد |د |سعيد عم |حقوق طنط

89o97| ن سيد  |هلل مصطفى شعبــــ|منتـــ  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

436766 ى عبــــده |لجليل حس|هلل عبــــد |منه  لعنتـــبــــىل|ني  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|7|528 عي|هيم رف|بــــر|هيم عىل |بــــر|حمد عىل | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

782374 ى محمود عىل| نور بــــشر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|2|954 ك زكرى|لمل|مجد عبــــد |رين |ك هره|لق|ره |تـــج

35o9o3 لمنعم|ل عبــــد|جر محمود جم|ه ى شمس|تـــج ره عي 

352|87 ي|لق|عيل |سم|حمد |وري |حمد مغ|
ضى ى شمس|تـــج ره عي 

44657 بــــتـــ|لحليم ثــــ|لحليم عبــــد |حمد عبــــد |ء |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

24774 بــــ محمود طه عىل|يه|تـــ |جي ى شمس|تـــج ره عي 

9238|8 ء محمد محمود محمد |ول ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

77856 لسيد مصطفى موىس|مصطفى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

886o94 ن رزق |رى جميل مرج|م سيوط|بــــ |د|

475|32 لعزبــــ|لسيد |لدين محمود |ء |ل عل|مي  سكندريه|ل|بــــ |د|
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446839 دق|لص|حمد |حمد محمد | زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

427739 ف محمود  دي|لن|حمد  |محمود أرسر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

787oo5 ر|ن نص|مه عثــــم|لرحمن محمد سل|عبــــد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

357262 ى|بــــو زيد محمد ش|م محمد محمد  هي  زيق|لزق|صيدله 

892826 ن |ن زىك سليم|نوبــــ سليم|بــــ| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

269667 لم|لحميد س|لحميد يحن  عبــــد|عبــــد ط|بــــ دمي|د|

229427 ى سيد| ن|ر محمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

5o8926 ل|لحبــــ|حمد مدحتـــ فتـــىح محمد | ره دمنهور|تـــج

765422 ل محمد عىل|محمد كم ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

||9555 ف | ع|لدين محمد رف|يه محمد رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

753638 لكريم|دى عبــــد|له|حمد محمد |ء |رس| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

4766|5 ى عبــــد |ي ى |سمي  حمد|لسيد |لمجيد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77|53| ل|م لبــــيبــــ حسن غ|س| ند زيق|لزق|حقوق 

793578 ن محمد|لسيد سليم|هيم |بــــر|طمه |ف سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

62392o ح|لفتـــ|هيم طسم يحن  عبــــد |بــــر| |عل ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

|52|| ى حسن قرئى| حمد حسي  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

5oo267 حمد محمد محمود طريه| بــــ دمنهور|د|

8||4|2 ي محمود محمد ك|منه 
مل|هلل مصطفى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

|25543 لرحمن|حمد عبــــد |رق |ط| ن|ل ى شمس|تـــج ره عي 

77o5o لمعىط|روق عبــــد|روق محمد ف|ف ن|حقوق حلو

2|5268 حمد|هيم |بــــر|حمد |ن |نوره ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

48557o لصفتـــى|ن محمد |نس محمد شعبــــ|ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

896927 لسيد |لموجود |حمد عبــــد|ء |شيم ج|صيدلتـــ سوه

|52o4o ل|لع|لسيد عبــــد |حمد |سهيله  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

344755 حمد فرج بــــخيتـــ|ح |ء صل|رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

2523o7 لمنعم قرله|بــــ رفعتـــ سعيد عبــــد|رح ي صىح بــــنه
|معهد فنى

7|6|8o لسيد|هيم |بــــر|للطيف |ن مجدى عبــــد |جيه لمنصوره|بــــ |د|

774o74 ه ع لمحسن تـــبــــع|دل عبــــد |ني  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

|23636 ى هيم|بــــر|د صليبــــ |م مر|س| مي  ن|حقوق حلو
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85o548 ي سعيد حبــــيبــــ محمد
مصطفى لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

263383 لخول|لسميع |بــــوزيد عبــــد |لسميع |زكيه عبــــد |ره بــــنه|تـــج

226757 لشيخ|لمنعم |حمد عبــــد |ن سيد |حمد سليم| ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

635758 وى|وى محمد مك|حمد مك| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

338352 ي غنيىم رو|ن |يم| ش|لسيد خي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2|8939 حد عىل|لو|حمد خميس عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

72998 بــــ|لتـــو|طه حسن طه عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|689| لحليم محمد حميده|د عبــــد|بــــوىس مر تـــمريض دمنهور

7|7746 رى زهي |لبــــ|لحسينى محمد عبــــد |هيم |بــــر| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

477o58 ن در حسنى|لق|محمد حسن عبــــد | مي  سكندريه|ل|عه |زر

899538 ى محمد |لسيد عبــــد| لرحمن حسي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

283683 حمد محمود غنيم|حمد محمد |  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

242o52 رق مصطفى محمد سعد|خلود ط ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

853oo8 لرحمن|لحميد عبــــد|رون عبــــد|طف ه|ع ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

462847 ى |آيه و بــــوجندى|لسعيد |ئل حسي  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

9o47|| در |لق|بــــوزيد محمد عبــــد|تـــن |ف ج|تـــربــــيتـــ سوه

759oo| ح|لفتـــ|ع عبــــد|مه رف|س|م |سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

824o|9 ن محمد تـــوفيق عىلي|يم| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

922275 لسيد |ن |حسنى حس| دين ج|علوم سوه

6||422 لمرىسي|لسيد |لمرىسي عبــــد |ميتـــ |س |ره طنط|تـــج

233673 ر محمد|لستـــ|زم سعيد عبــــد|ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

859254 م صبــــىحي عىلي مرىسي|حس سيوط|عه |زر

|597o7 بــــ محمد عمر محمد|رح ى شمس|زر عه عي 

67677 ى كرم ف| روق طنيوس|يفلي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

698949 حمد|حمد محمد |ئى محمد |ندى ه لمنصوره|بــــ |د|

|49383 لمجيد|لحميد عبــــد |يمن عبــــد |حبــــيبــــه  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

476456 ن|روق محمد شعبــــ|مي  ف|ل|رس |محمد ي سكندريه|ل|حقوق 

8o7352 ي 
لسيد|حمد |محمود مصطفى ي |

رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

267447 حمد|مجد فتـــىح طه |رضوه  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 
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|2o43o لىح|د حمدى عبــــد |هلل عم|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

29|6|6 لرحمن سيد|محمد محسن عبــــد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

32295o ن|ضى عىل سليم|لر|لصبــــور عبــــد|ن عبــــد|نوره ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

684788 لغندور|لعزيز عيس |ن محمود عبــــد |يم| لمنصوره|حقوق 

6988o5 |ىط محمود عبــــد |لع|حمد عبــــد |ىط |لع|عبــــد 
لرحمن

لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

783749 عيل|سم|هلل محمد |حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

375o56 تـــ|متـــ نبــــيل سعد محمد بــــرك|س| ى شمس|تـــج ره عي 

484oo4 ي عبــــد  يحن 
ى لروبــــي|عيل |سم|لعزيز |حني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

7843o9 لرحمن محمد|للطيف عبــــد |ء عبــــد |دع زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

773|95 لمنعم|هيم عبــــد |بــــر|لد |كريم خ  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

5oo886 حمد محمد حموده|دهم |ن |جيه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

78o746 ه محمد  شم|بــــوه|لسيد |ني  زيق|لزق|صيدله 

89956| ستـــي  حرز ذىك مجىل | ي صىح سوه
ج|معهد فنى

54|97o ئى مهنى محمد عصفور|ه ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

356575 حمد|لمنعم |هيم عبــــد|بــــر|مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

426429 ي|لعزيز |شد عبــــد |حمد ر|ن |نوره
لطوجى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|24367 رلو سيلفيو تـــرشيدو|مريم ك ى شمس|د| بــــ عي 

9o29oo حمد |هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7|525| يف عرف بــــ|لوه|تـــ عبــــد |محمد رسر ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

3333o5 ن|لسيد محمد عثــــم|طمه |ف زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

223852 حمد|ئى محمد سيد |يه ه| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

639o69 حمد|ح |لفتـــ|رس عبــــد|محمد ي زيق|لزق|بــــ |د|

4o8474 ي|م أحمد  عطيه |عمر عص لبــــهىح  |حقوق طنط

68284o لجليل|مد عبــــد |لعزيز ح|ره محمد عبــــد |س لمنصوره|نوعيتـــ 

68|8o3 مر|لعزيز ع|حمد عبــــد |لعزيز |محمد عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

693o|6 يل|ر حم|لغف|حمد رزق عبــــد |ئى |م| ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

244877 ل عمر سعيد عمر|ء جم|لىمي هرتـــ |لق|تـــمريض 
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262o9| ح مصلىح فوده|لفتـــ|م عبــــد|عمر عص |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5o86o5 لحميد محمد عيد رسور|كريم عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43o942 ن|هلل عثــــم|للطيف عبــــد|د عبــــد|ندى عم |بــــ طنط|د|

45343o |لبــــىه |لعليم |ء صبــــرى عبــــد |هن
ى
لعرق لشيخ|نوعيتـــ كفر 

24885o لبــــ|ء سعيد محمد متـــول أبــــو ط|زهر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

||8o46 سم نبــــيل زىك يوسف|رى بــــ|م هره|لق|ره |تـــج

865539 مد|حمد سيد سعد ح| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

789389 حمد جندى|دى |لرم|هيم |بــــر|محمد  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

6|5883 لطويل|لحليم |هيم عبــــد |بــــر|محمد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

9o589o نس لطفى تـــوفيق |ستـــيفن | ج|علوم سوه

8o776| ن|عرف| دي زكري|ن ن|يم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

253926 ي
لمخرط|ن |مه حسن سليم|س|ء |ضى ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

893o56 هر مليك جرجس |مل ز| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

63o236 يف محمد قن وى|محمد رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8o4748 م محمد سنوىسي|جر عص|ه ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

545553 د فتـــىح محمد فرج مصطفى|نه لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

462|2| بــــو مندور هيكل|حمد سعد عيس | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

248874 |حمد دبــــ|بــــ |يه|هلل |منه  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7239o ى محمود حزين| حمد حسي  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

44o2| م محمد طلعتـــ|د حس|زي ن|بــــ حلو|د|

77o656 وق  لدق|حمد |بــــ فتـــىح |يه|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

85|468 حمد محمد موىسي|محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6o244| م محمد زقزوق|م|ل|مد |مريم ح لمنصوره|صيدله 

|37o3o حمد محمد عىل|محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

|2o272 ل سند|رس كم|ر ي|عم ى شمس هندستـــ عي 

627483 لفضىلي|حمد محمد محسوبــــ | زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|244|9 د صبــــىح خليل|ئى عم|روم ى شمس|زر عه عي 

32228| ل|لفو|حمد محمد محمود |مريم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

56732 ى لسيد|مل |د ك|ج| مي  ره بــــنى سويف|تـــج

|39776 زق|لر|لدين عىل عبــــد |يدى سعد |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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42o722 لعزيز|ح فوزي عبــــد|هلل صل|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

35|||5 هيم|بــــر|نور محمد |طمتـــ محمد |ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

35555| حمد|لحميد |طمتـــ حسن عبــــد|ف هره|لق|ج طبــــيع |عل

265o95 رص|لدين ن|وحيد ثــــروتـــ وحيد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

52975| لمنعم محمد مهينه|هلل محمد عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

9|6332 ن  |ل بــــدر عثــــم|هيم كم|بــــر| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

33|72 هيم محمد سيد محمد|بــــر|حبــــيبــــه  هره|لق|صيدله 

|52773 لرحمن|حمد عبــــد |لرحمن |منيه عبــــد | سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

68oo37 مر|حمد محمود ع|يه مصطفى | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

758473 حمد|لكريم |لد عبــــد |مصطفى خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

442624 لسيد محمد عىل حسن| |عل لشيخ|تـــمريض كفر 

7o7|52 در|لق|هيم محمد عبــــد |بــــر|عمر بــــهجتـــ  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

683o26 مه محمد محمود خليل|س|جر |ه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

245723 ن|هلل طم|هلل فتـــىح عبــــد |فتـــىح عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2235o6 د مصطفى|حمد فؤ|رص |محمود ن ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

5o64o2 عبــــي  محمد خلف محمد مسلم بــــ دمنهور|د|

369392 ن محمد|طف شعبــــ|محمد ع |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

77356o ح شتـــيوى|لفتـــ|ر محمد فتـــىح عبــــد |من زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

349452 فتـــ سعيد بــــدر|ر ر|من |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8o7o6o ي|لك|هيم عبــــد|بــــر|ح |يزه صل|ف
ى
ق ي|بــــ |د|

|لمنى

4426o6 |لسعيد |هيم |بــــر|رتـــ |س
ى
لدسوق |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 

لشيخ

36o532 تـــ|لسيد فرح|طف محمود |رتـــ ع|س |طبــــ بــــنه

||5864 لم|محمد سعيد محمد محمد محمد س ى شمس حقوق عي 

|722|2 حمد|مه وديد |س|حمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o8222 وى|لدفر|هيم عبــــده |بــــر|يمن | |ر|ي سكندريه|ل|حقوق 

433o52 هيم فوده|بــــر|هيم |بــــر|يتـــ | |تـــربــــيتـــ طنط

6o293o لحليم|لعظيم عبــــد |عزتـــ محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

88925o يف ي لرحيم |رس محمد عبــــد|رسر سيوط|حقوق 

||92|o عزيز| دل حن|بــــيتـــر ع دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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6oo54o ود|لحميد د|لسيد عبــــد|لسيد محمد | |عه طنط|زر

|77332 حمد سعيد محمد|زن |م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4928|6 لمنعم|م محمد عبــــد |لسل|محمد عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3352|4 حبــــيبــــتـــ مصطفى سيد محمد زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

244826 ه رش| د خليل غريبــــ|لجو|د عبــــد|مي  هرتـــ |لق|تـــمريض 

43|994 محمد| مريم محمود عط |بــــ طنط|د|

962o3  غريبــــ فرغىلي|نوره
ن مصطفى تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 

ريتـــ|لتـــج

|739|9 ي
لرحيم|ره عبــــد |حمد كر| |دئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

239397 ن حسن محمد|حمد شعبــــ|ن |نوره ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

85o627 ي عىلي|حس
م سعد مصطفى سيوط|حقوق 

887568 بــــ |بــــتـــ دي|د ثــــ|خلود رش سيوط|تـــربــــيتـــ 

342728 لم سيد|سعيد محمود س |ره بــــنه|تـــج

9o6o68 لعزيز  |لدين حسن عبــــد|د |ئى عم|ه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

62725o وه|لسيد حل|ء فوزى |محمد عل ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

52o649 حمد محمد شوينه|لسيد |رتـــ |س تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

2|5o56 يوسف وهبــــه جبــــره عيس هره|لق|ره |تـــج

434228 لحميد عزبــــ خليفتـــ|لحميد عبــــد|يه عبــــد| |تـــربــــيتـــ طنط

837|77 محمد عمر محمد عمر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6o|382 ع|لنعن|لمعبــــود |حسن حسنى عبــــد  |عه طنط|زر

325|78 ى|هلل ش|هيم عبــــد|بــــر|محمد سيد  هي  ى شمس حقوق عي 

68887o هيم|بــــر|تـــ |لشح|هيم محمد محمد |بــــر| لمنصوره|صيدله 

||748o ى محمد| حمد ربــــيع خرصى ى شمس حقوق عي 

33|549 ى صبــــرى حسن مريم حسي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9o5555 ه محمد محمود محمد |لل|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2|2973 حمد|لجليل |محمد عبــــد| ر|ي ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

285277  منصور
ى
يف جرجس شوق رسر تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

7574o3 ئل محمد أحمد|محمود و عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3|3894 ى|هلل بــــش||نوبــــ صفوتـــ بــــخيتـــ عط|بــــ| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

363o|7 لدين|ل |م محمد جم|نسمه هش هره|لق|حقوق 
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|5848 لسيد محمد|دل |مريم ع ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

528297 ن|لطح|هيم محمد |بــــر|هيم محمد |بــــر| سكندريه|ل|هندستـــ 

6|3978 لمهدى|ن محمد |حمد سليم| |تـــمريض بــــنه

8654o8 لسيد|ريو يوسف عزمي عبــــد|م |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

97294 ي عبــــد 
 عىلي|لحميد رمض|يوسف مصطفى

ى ن حسي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

6o3832 ي سعد سمك
ى
ي عزتـــ شوق

ى
شوق |ره طنط|تـــج

688o25 ى |ره |س لمجيد|ئى عبــــد |لعربــــ|لحسني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|4oo2 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|حمد محمد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|54o|6 لدين|لدين نور |يوسف محمد زين  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

28|325 ح|لفتـــ|ل محمد عبــــد|محمد جم هره|لق|علوم 

|7o57 ى|لعزيز ي|شمس مدحتـــ  عبــــد  سي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

775o47 ده|حمد عي|حمد |محمد محمود  زيق|لزق|هندستـــ 

|7|457 كر|ستـــيفن نبــــيل شنوده ش ن|حقوق حلو

893o8 ن|حقوق حلو لي|لمظ|حمد |حمد |حمد فوزى سيد |

849854 بــــوبــــكر محمد حموده|ندي  سيوط|طبــــ 

754o48 وي|لص|ري |ن بــــند|ء شعبــــ|ل| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

76|3o9 شور|مريم سعيد فكرى ع ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

272925 جد فكرى حبــــيبــــ|مريم م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

254729 بــــ|ن غل|لسيد طلخ|سط |لبــــ|محمد عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8o8433 حمد حيدر فتـــىحي حسن| ره بــــنى سويف|تـــج

3|98| رص عتـــريس محمود|هنده ن|ش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|6o96o ندى محمد رشدى محمد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

439o36 ط|لبــــل|ذىك منصور | محمد رض لشيخ|عه كفر |زر

355386 ن عىل حسن|طمتـــ شعبــــ|ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

644oo2 تـــم محمد|تـــم عبــــده ح|ح  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

25862o رص|تـــ ن|حمد سمي  محمود فرح| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

475o63 ل|حمد غ|لمنعم محمد |ئل عبــــد |مريم و أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

83o63 ن عقل|حمد زيد|يوسف  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

7846|5 لسيد حسن عىل|حسن  زيق|لزق|ره |تـــج
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5o547 ى محمد فهىمي عىلي حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

43|565 ى|لسيد محمد |كريم حسن  لنبــــي  |حقوق طنط

68827| شم|زى ه|لمغ|در |لق|ء محمد عبــــد |رس| لمنصوره|بــــ |د|

424725 لسيد عوض|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر| سكندريه|ل|عه |زر

877857 حمد |ح حسن |زينبــــ صل سيوط|نوعيتـــ 

87777 لنبــــي|لسيد عبــــد |محمد رجبــــ  لفيوم|علوم 

28o947 لصمد مرزوق|م محمد عبــــد|ر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

234697 يف  ف محمد ي|رسر ى|رسر سي  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

2|9924 ره|بــــوغر|لحليم |رقيه عوض عبــــد ى شمس علوم عي 

636449 يف عبــــد| ن|لعزيز سليم|حمد رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|327 ج|لعظيم عج|زن محمد عبــــد|م علوم بــــنى سويف

43|862 ن خليل خليل|رس محمد رمض|ي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

335o6 ن محمد درويش|لد رمض|يمنى خ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

75o74o مه محمد حسن|س|محمد  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

689484 ه | |لسيد محمود محمد |مي 
ى
لدسوق لمنصوره|حقوق 

9o2364 حمد |هر عىل |ء م|دع ج|تـــربــــيتـــ سوه

642762 رحمه عبــــده محمد مصطفى سعد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

52339o بــــ|د محمود غل|عيل حم|سم| |ضتـــ طنط|علوم ري

792362 لعزيز|ج  عبــــد |يه محمد ن| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

76|324 ى|محمد حسن  حمد حسني  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

248332 لدين علم موىس عبــــده|بــــ |يه|ء |ل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7o842 نم|دى غ|له|م محمود عبــــد|هش ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

439738 لمنعم|لمنعم محمد عبــــد|لد عبــــد|ن خ|نوره لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

84|226 ه جمعه محمود مىكي| مي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

4o739| بــــوجليل|در |لق|در محمد عبــــد |لق|ء عبــــد |وف سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

452o69 مد|طلعتـــ مصطفى مصطفى ح |ره طنط|تـــج

49488 ى|طمه رجبــــ غريبــــ |ف مي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

449286 لدين|عي |لسيد محمد س|لسيد وليد | |حقوق طنط
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8|558 حمد محمد محمود فرج| هره|لق|ره |تـــج

8o3469 لس نسيم  وي|هيم بــــبــــ|بــــر|كي  ي|علوم 
|لمنى

44729o ل تـــوفيق مرىسي|هيم كم|بــــر|تـــسنيم  سكندريه|ل|حقوق 

772|72 ر محمد جمعه طه محمد|من زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6o6848 ع محمد خضي |لرف|در مصطفى |لق|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

836673 ى ن حكيم|سمي  سمع| كرستـــي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

25o|55 لسيد فرج|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد|نسمه  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

96667 وى|بــــ قن|لوه|لد عبــــد |خلود خ بــــ بــــنى سويف|د|

639232 ل مصطفى|لحليم كم|ر عبــــد|من زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|52523 هلل|ن محمود عبــــد |محمود رمض دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

3523o8 ن|ر سليم|ن مختـــ|محمود رمض ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5|5538 ن|عيل حس|سم|خلود محمد فرج  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|73245 ى نرص |سيف  حمد|لدين حسي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

6o4|o6 ل|لهل|حمد |حمد مني  |محمد  |ره طنط|تـــج

323|o8 لعزيز|لفول عبــــد|ئى صبــــرى محمد |تـــه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3456|4 وى|لعيس|دتـــ محمد عىلي غريبــــ |مي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8988o5 ن بــــكر  |لم|لدين س|ء |هدير عل ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

839635 ى |محمد ط حمد|يع حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4389|8 لعزيز|د عبــــد |ر رش|لستـــ|رس عبــــد |ي لشيخ|طبــــ كفر 

6347o2 لحليم|يز عبــــد|حمد محمد ف| زيق|لزق|هندستـــ 

4o5|75 حمد|يوسف محمود عىلي  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

485|7 ي|ر
لكريم|بــــ عبــــد |مي دي|س| ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

785o6 هيم|بــــر|عىل محمد عىل  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

6|259o هيم محمد كشك|بــــر|وى |لكفر|جر |ه |تـــربــــيتـــ طنط

7o5|33 لخول|لسيد |هيم محمد |بــــر|جر |ه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

33|267 ي عيد |ر عر|مختـــ| عل
ى
لسيد قنديل|ق |نوعيتـــ بــــنه

|784|4  عىلي
ى  عىلي حسي 

ى جويريه حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7oo42| فظ|فظ عىل ح|عىل ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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3|3927 لمجيد|حمد عبــــد|رق |محمد ط |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|4o||3 ي محمد بــــيوم
ى
سمر سيد دسوق ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2273oo ن|محمود محمد سيد سليم لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

65|42 حمد سيد|ج |محمد حج لفيوم|هندستـــ 

286237 ء فتـــىح بــــكرى محفوظ|نجل ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

826459 لمجد محمد فندي|بــــو|ر محمد |ثــــ| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4o7935 رصى|لمع|لسيد |ء أحمد أحمد |رس| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

894356 ى مرقص | ن|يؤ فكتـــور خي  سيوط|بــــ |د|

5|||6| هيم صقر محمد|بــــر|حمد |يشى  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

439||7 ف أحمد إسم| لي|د عيل|أرسر لشيخ|ره كفر |تـــج

4324|2 هيم|بــــر|لد بــــكر |ن خ|رو |بــــ طنط|د|

85o274 ه عم| د فهىمي|د ج|مي  دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

844387 لسيد|ود عبــــد|ديفيد جوزيف د دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

779693 م|لسل|ء محمد عىل عبــــد|رس| ط|بــــ دمي|د|

633354 لسيد|هيم |بــــر|هلل |بــــ |لسيد ج|محمود  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4|7852 تـــ|موده محمود محمد عىل شتـــ لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3|6787 لحميد|رقيتـــ محمد محمد عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

267726 ن خرصى|لرحمن سليم|محمد عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

225882 هيم|بــــر|لحمد |بــــو|هيم |بــــر|مصطفى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

92o67| ى شح تـــه خلف محمد |حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

225446 ف مصطفى ك|حبــــيبــــه  ى|رسر مل حسي  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

633|86 ي
حمد عىلي|م محمد |عص| دئى ي صىح 

زيق|لزق|معهد فنى

54o433 لح جبــــر|كرم محمد ص|مريم  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

86oo95 ي سيد محمد|
حمد مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6253o4 هيم مصطفى محمد بــــرع|بــــر|محمد  ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

8|7589 حمد|لحميد |مروه محمد عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

3|5932 ئى عيون محمد تـــوفيق|م| هره|لق|صيدله 

8|2836 ن مل|مجدي وليم ك| مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

8o2446 د|ن مر|محمد هجرس عثــــم ي|طبــــ 
|لمنى
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|536|6 يف محمد ص|يم| دق|ن رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6o3344 هيم محمد موىس|بــــر| |دين ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

69o236 ف عبــــد |ء |رس| لمجيد|هلل عبــــد |رسر لمنصوره|بــــ |د|

9o3923 بــــى |مبــــ|طه ممدوح طه  ج|بــــ سوه|د|

689459 لمقصود محمد|ء فتـــىح محمد عبــــد |سم| لمنصوره|بــــ |د|

632|85 نه وليم جرجس منصور|دمي زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

63o226 غبــــ|د تـــوفيق ر|يكل عم|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|48|44 لعظيم|حمد عبــــد |لعظيم |عمر عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

32792o لدريدى|هيم |بــــر|ورى |لد مغ|عمر خ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

824o3o مل متـــي|دل ك|ع| مرس ره بــــنى سويف|تـــج

66o49 ف خميس |عمرو  هيم|بــــر|رسر لفيوم|بــــ |د|

8|o7o2 ي محمد|مي 
حمد مصطفى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

64|458 لرحيم|ء محمد عطيتـــ عبــــد |أسم ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|53499 ده طلعتـــ فتـــىحي بــــدر|غ هره|لق|م |عل|

487795 لسيد|ل |لع|ن عبــــد |م شعبــــ|لرحمن هش|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|8326 لجوهري|نشين محمد محمود  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8o5o92 يف  هيم بــــكر|بــــر|حبــــيبــــه رسر ي|طبــــ 
|لمنى

|37539 لس رشدى عج يبــــى سيحه|كي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

287444 حمد محمد|محمد سعيد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

636o5| ى كرم ج|ش ى هل|هي  ل|هي  زيق|لزق|صيدله 

482536 حمد جويىل|ذ |ستـــ|ن سعيد محمد |رو ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

22862| مريم محمد سعيد محمود ن|بــــ حلو|د|

|35742 ء محمد سعد|جنه عل رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

334496 يوسف محمد محمود عىل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2|25oo عيل|سم|عيل محمد |سم|مصطفى  ى شمس حقوق عي 

77993| لسيد|حمد خليل موىس | زيق|لزق|عه |زر

888o|5 هلل محمد  |لدين خي  |ء|لد عل|خ سيوط|حقوق 

5o8277 حمد|م محمد عوض |حس سكندريه|ل|حقوق 

5|74o ي |جن
حمد|تـــ محمد قرئى صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف
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4767o3 ي عبــــد |سلىم ن
ى
زق دغيدى|لر|رص صدق سكندريه|ل|ره |تـــج

|5556|  حسن|بــــر|ريم 
ى
هيم شوق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6485|9 حمد فهىم حسن|لدين محمد |نور ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

682773 م مرىس محمد مرىس|مريم هش لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

348|39 لكريم|لد سيد عبــــد|حمد خ| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

23o77o زم محمد عمرو محمد مصطفى|ح ن|فنون جميله فنون حلو

863|44 ى مع ي |لش|ىطي عبــــد|نرمي 
ى
لسيد|ق دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

349484 ى سنجر|م |لسل|ل عبــــد|ء جم|حسن مي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

226452  منصور|لمو|بــــ |يه|محمد 
ى
ق ن|معهد فنى تـــمريض حلو

4258|8 ين ص منصور| بــــر زىك حن|شي  سكندريه|ل|حقوق 

679632 حمد حسن يوسف يوسف حسن| لمنصوره|حقوق 

4|822 لنبــــى|م عبــــد |م|معتـــز محمد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

888||3 لس جوزيف سعد ك مل |كي  سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

54765 هيم محمود|بــــر|ل |مل جم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

646394 جر محمد محمد عىل معوض|ه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

686759 لسعيد خرصى خرصى|م |محمد عص حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

888392 در  |لق|لغنى عبــــد|طف عبــــد|ع| سه سيوط|بــــ |د|

6772o2 لعظيم خليفه|ن عبــــد |سمي  رمض لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4||oo8 ي|لسعيد عطيه |ن |يم| ر|لىح  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|3368o |طمه عزبــــ عزبــــ |ف
ى
لدسوق ى شمس|زر عه عي 

443497 لفتـــوح|در محمد محمد أبــــو |ن ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

6oo|52 لمنس|حمد |دق |سمي  ص| صبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

697866 لسيد محمد|ء جوده |سم| لمنصوره|علوم 

|2o292 |سحق حن|دل |نوفي  ع  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

343675 م بــــكري|لسل|دهم بــــكري عبــــد| رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

685494 مد حنيش|لمطلبــــ ح|لح عبــــد |ر ص|من لمنصوره|بــــ |د|

76682| بــــوسمره|شد |حمد سعيد مصطفى ر| ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

767254 ي |سم|رص |محمد ن
وى|لعك|عيل مصطفى ره بــــور سعيد|تـــج

498233 حد|لو|هيم عىل عبــــد|بــــر|محمد | دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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892566 هلل محمد  |حمد عبــــد|بــــرين |ص سيوط|حقوق 

72665 ل محمود محمود عىلي|وص لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

95646 شور جمعه عمر|رص ع|ن ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

28523 حمد|محمد خليفتـــ محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8874|2 حمد مصطفى محمد |سمر  سيوط|ره |تـــج

29|39 ي محمود عبــــد|عبــــد
سط|لبــــ|هلل مصطفى د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

847685 لمجيد|محمد محمود عبــــد| دين ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

7o7||o لمنسي|حمد محمد محمد |زينبــــ  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

888789 حمد |ح سيد |ء صل|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

67579| ي|ر
|عيل شتـــ|سم|ج |محمد فر| ئى لمنصوره|حقوق 

689o74 لك|لم|م جورج صليبــــ عزيزعبــــد |فر| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

486o37 تـــه|تـــتـــ حسن شح|نم سمي  شح|ه ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

76o73 حمد|س |ح عبــــ|حمد صل| سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

49|99o مه|لمنعم بــــسيوئى سل|ضىح محمد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8o|654 ن|بــــوبــــكر عىلي سليم|د |جه ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

676736 لبــــرع |لسعيد منصور |حمد منصور | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

79o8|3 ى عبــــد |ل |منه جل لحميد محمد|مي  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

4o5659 بــــدين|لحميد ع|م سمي  حسنى عبــــد |س| رن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o38o7 ى صبــــرى عبــــد|ي هلل  |لرحيم خلف |سمي  ج|بــــ سوه|د|

452949 لبــــقرى|د محمد |حمد محمد رش| لشيخ|هندستـــ كفر 

345454 دق|لص|لعزيز حسنى محمود |عمر عبــــد  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

9o96|8 ى |محمود حسن عىل  مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6|662 هلل ربــــيع رجبــــ حميدتـــ|منتـــ  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

339|49 ى|ل سمي  حسن ج|من بــــر حسني  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

632962 حمد مهدى|جر عىل |ه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

436955 ن|ن سلط|للطيف سلط|زينه عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

536|32 لسيد محمود محمود|لرحمن محمد |عبــــد |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|7446 لسيد محمد|لحكيم |حبــــيبــــه يوسف عبــــد  هره|لق|صيدله 
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6|9683 ي
ي عبــــد|محمد ر| دئى

ف |لسل|ضى لدين|م رسر كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

3|2457 د عبــــيد مرقص|ئى ميل|بــــيشوى ه |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

|362o6 دي|له|دي عطيه عبــــد |له|بــــسنتـــ عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

695293 رزق نجيبــــ نرص بــــدوى| عل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

49o485 ي
محمد حسن عىل حسن| دئى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

477286 ي كم|حمد ط|
ى |رق مصطفى لخربــــوطىل|ل حسي  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

7|525 محمود رجبــــ محمود محمد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

84798o ي|حمد سيد |ء |شيم
حمد حفنى ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

|4585o هيم|بــــر|حمد |ج  |محمد ن ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

3|5472 هلل عىل|عىل عبــــد| عل هره|لق|حقوق 

766364 د طلعتـــ محمد فوزى|حمد عم| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

23|523 بــــو حميد|لسيد |ل عويس |لرحمن جم|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|74664 ى|لد |حمد خ| حمد محمد حسني  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|54o72 م عدل|لرحمن محمد عص|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

83654o هيم محمد|بــــر|م محمد |له| قرص|ل|فنون جميله فنون 

4897| حمد|لمنعم |ح عبــــد|ء صل|هن هره|لق|هندستـــ 

86|957 لحميد|دل محمود عبــــد|ء ع|شيم |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

34o546 ض محمد فتـــىح بــــكري|محفوظ ري |ره بــــنه|تـــج

25o4|2 ي|بــــر |سلىم مصطفى ج ر|لىح  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

55|79 لد محمد سعد|عمرو خ ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

4342o| يد|تـــ محمد ف|لشح|لبــــر |ء عبــــد|ل| |علوم طنط

|232|5 ء محمد محمود محمد|ل| ى شمس| لسن عي 

8o56|| تـــه|هيم طه شح|بــــر|حمدي  ره بــــنى سويف|تـــج

66o29 لعزيز|هلل عبــــد|حمد عبــــد|لكريم |عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

898954 ن محمد |طمه نرص مهر|ف تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

5978| ف ط| ل|لجبــــ|حمد |رق عزتـــ |رسر صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

449468 لجندى|هيم |بــــر|كريم عىل مصطفى  |هندستـــ طنط

29|37 لق|لخ|م فرج عبــــد|لكريم س|عبــــد لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

622|55 لقصبــــى|تـــ |مح سعد فرح|س ط|هندستـــ دمي
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364222 لهجرىسي|ل محمود متـــولي |بــــل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o7948 حمد محمود يوسف |محمد  ن|علوم حلو

36992o وز م مون حويىط درويش|في  ى شمس|د| بــــ عي 

|4342 حمد|فظ |لرحمن ح|عبــــد | ر|ي |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

676962 س|لنح|حمد محمد محمد |عمرو  لمنصوره|حقوق 

3|53o6 للطيف|سهيلتـــ محمود مرىسي عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9|574| لربــــ  |د|هيم ج|بــــر|رغد لملوم  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

|5798o ل|د عمر خليفه هل|جيه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

754462 د|لجو|د محمد عبــــد |لجو|ن عبــــد |نوره عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69o395  عبــــد |ره |س
ى
رى عىل محمد|لبــــ|لدسوق لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

44||39 وي|لخرص|حمد |طمتـــ وجيتـــ |ف ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|74296 لدين سعيد|ل |ندى محمد جم ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

4|762 عىلي نبــــيل محمود عىلي هره|لق|حقوق 

243585 هيم سيد محمد|بــــر|ن |يم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

692548 |بــــ |لمنعم شه|لدين عبــــد |بــــ |سلوى سعيد شه
لدين

لمنصوره|بــــ |د|

||7233 لمجيد|ل عبــــد |ء كم|يه عل| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

88552 هيم طه محمد|بــــر|طه  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

89|946 بــــقطر | موريس حن| رين|م ن|صيدله حلو

6|3248  يوسف 
ى
ن|لهبــــي|محمد شوق |بــــ طنط|د|

3|7244 عيل|سم|دى |حمد ه|ء |زهر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

65758 لرحمن|لنبــــي عبــــد |هلل محمد عبــــد |عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

856|4| حمد|ن |حمد رمض|عيد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

266373 لق محمد سعد|لخ|م عبــــد|ء عص|ل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o33o4 لسيد فرغل |لرحمن سعودى |عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

443844 لسيد عىل|د وجيه حسن |جه لشيخ|عه كفر |زر

534789 هند يعقوبــــ سيد عىل يعقوبــــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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5|o37| ج  قميحتـــ|دل ن|أحمد ع تـــربــــيتـــ دمنهور

765|8o لزينى|زق |لر|حمد عبــــد |حمد |عمر  حقوق بــــورسعيد

|49546 لصعيدى|لعزيز مصطفى |حمد عبــــد | د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

682495  عبــــد |
ى
لد عطيه|لمنعم خ|يه شوق لمنصوره|حقوق 

5|6||6 ق|لسيد |ن |مه محمد رمض|س|ر |من وي|لشر عه دمنهور|زر

5|479| لرسول|ىط عبــــد |لمع|ن محمود أبــــو |حن ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

855836 ضل سيد يوسف|لؤي ف ره بــــنى سويف|تـــج

7oo4o| هيم|بــــر|ن |هبــــه محمد سليم ط|بــــ دمي|د|

3|635o لرحمن|رقيتـــ محمد عىل عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

73332 لربــــ|د|بــــتـــ ج|لح ثــــ|مي ص|س ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

325645 لسيد محمد|سلىم مجدى  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

634385 لحق|د |حمد ج|حمد قطبــــ |محمود  زيق|لزق|هندستـــ 

||8|8| ل|لدين محمد كم|م |رتـــ عص|س ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6||36| لعزيز علوه|هيم عبــــد |بــــر|آيه  ي صىح طنط
|معهد فنى

624|o7 لمحجوبــــ|هيم محمد |بــــر|حمد صبــــري | طبــــ بــــورسعيد

78|33o ي|لص|ء محمد تـــوفيق |رس|
وي حنفى | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2|9528 ه صل| ح فتـــىح عىل سعد|مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

323|7 ن|محمد مكرم عىل عثــــم ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

42o9|7 ن|در عثــــم|لق|مصطفى عبــــد| مه لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

89334o عيل |سم|عيل محمد |سم|مؤمن  سيوط|حقوق 

264868 لسيد عمره| |جر رض|ه لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

46|7oo ى  بــــوعمر|وى عىل |لسعد|نرمي  |تـــربــــيتـــ طنط

522|o9 عد|عد مرع مس|ء مس|سم| تـــربــــيتـــ دمنهور

443o88 هيم خليل محمد خليل|بــــر|هند  لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

322|43 عيل حسن|سم|صبــــىح حسن | ر|ي ى شمس|د| بــــ عي 

68948| ه | دور نصىح فرج بــــرسوم|مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

52o225 لبــــسوم|لحليم |ء نبــــيل عبــــد|عىلي ره دمنهور|تـــج

283562 حمد محمد متـــول|د |طمه عم|ف كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

443863 ى ج|بــــو |د |هبــــه ج د|لعني  سكندريه|ل|طبــــ 

6838o8 تـــ|عيل فرح|سم|هلل |م محروس عبــــد |بــــتـــس| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

Wednesday, September 5, 2018 Page 4898 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

528443 حمد سعيد|محمد رزق محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

854o|9 ى محمود|سم|ء |شيم عيل حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

249399 حمد جمعه|دين مصطفى سيد |ن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4|7834 |لحميد |مد عبــــد |ح| ي|لسعيد مز|يزتـــ |ف
فعي|لش

|بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

92o929 ي|ميل د|ندرو |
ل سدره |ئى ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

6o8|55 طف محمد سعد مدكور|ديه ع|ن |بــــ طنط|د|

427oo3 ط|مح عىل سطوج عي|زينتـــ س سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

766|22 حمد بــــهجتـــ|مي  |ن دريه |يم| ره بــــور سعيد|تـــج

369888 لسعيد محمدى|ل محمد |سميحتـــ جم |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

4|7o5 لىح|عيل عبــــد |سم|حمد محمد | ى شمس| لسن عي 

423636 ن|لسيد محمد سليم|ء محمود |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

82244| شم|لحميد مهدي ه|محمد عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|4592 شه|عيل بــــ|سم|عيل |سم|محمود فتـــىح  |ضتـــ طنط|علوم ري

327629 ريو رفعتـــ فريز جرجس|م |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

23462| هر جندى|يوسف مكرم م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6352|o ى |ي لسيد مسلم عىل|حمد |سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

35o5o4 لغنى|ن محمد عىل عبــــد|مرو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

462599 د|لجو|ن منتـــرص عبــــد |ح شعبــــ|ء صل|رس| لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

3678o8 بــــينى|هيم حسن |بــــر|يه حسن | لشر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o678| للطيف |لعليم عبــــد|ميه محمد عبــــد|س ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

2347o2  |ح |صل
ى
لمحمدى يوسف|لدين دسوق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4467|7 وي|لص|لحميد |لحميد حسن عبــــد|ن عبــــد |مرو سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

687255 مد|حمد ح|هر |رق م|سحر ط لمنصوره|ل |طف|ض |ري

53652 هلل|ء ربــــيع خليفه عبــــد |ل| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

273448 ج محمود|هيم ض|بــــر|ندى  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7937|o هلل|د|مصطفى محمود محروس محمد ج ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

7o465o ف|لفتـــ|محمود محمد عبــــد  ح محمد مشر ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

255|46 ء محمد عىل|جر عل|ه تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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||7o82 لسيد|رضوى رأفتـــ فتـــىح  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

434279 لعكل|حمد |در |لق|ل عبــــد|سلىم جم |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

227629 هلل|لمعىط عبــــد|ل عبــــد|رحمه جم ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

494o37 ى عبــــد|محمود  حمد بــــدير|م سيد |لسل|مي  ره دمنهور|تـــج

84|997 ي|بــــو|تـــميم نبــــيل 
لمجد مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

2537o3 لجوهرى|نور |نبــــيل عمرو  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

542o7| حمد يشي محمد تـــوفيق| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6447|8 ن|حمد زهر|م سعد |سعد هش لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

857885 ر|محمود خرصى حسن عم ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

43o78o ى |بــــو|لسيد |ء فرج محمد |سم| لخول|لعني  |تـــربــــيتـــ طنط

7692|o لم|ن س|لم رسح|دى س|ش لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

762295 غ|لصبــــ|حمد عىل عىل مصطفى | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

24338o لسيد|لم محمد |ره محمد س|س ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

273639 قتـــ خ| لد حسن عىل|رسر ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

82557o د|حمد ج|د |ر ج|من دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3|879o ي
ي ضى
ء محمد صديق|يمنى ى شمس| لسن عي 

684683 وى|لمن|لرحمن |لرحمن عبــــد |ندى فرج عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

343529 لسيد صقر|لسيد |لد |محمد خ عه مشتـــهر|زر

27|2|7 ر|لجز|هيم |بــــر|لغنيىم |مر |لبــــنى تـــ ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

5o36o3 يد عبــــد|بــــو|ضىح محمد  ى بــــ|لوه|لي  سكندريه|ل|علوم 

442997 ى |ي |لرحمن محمد رخ|م عبــــد |م|ل|سمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

882o36 م  |حمد مخلص محمد شلق| سيوط|حقوق 

5|o477 لجمل|نور | |عمر زكري ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|66925 زق عىلي|لر|لد عبــــد |نىه خ ن|حقوق حلو

2953o| هلل عىل|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

698587 هلل طه حسن بــــدوى|مريم عبــــد  لمنصوره|صيدله 

9|o33| محبــــ رشدى خي  عوض  ج|علوم سوه

|28536 هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|لد |عمر خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

46278o ى عمر|آيه عبــــد  للطيف حسي  ط|بــــ دمي|د|

446|64 م|لغن|رس محمد |محمد ي سكندريه|ل|ره |تـــج
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6o8833 ى نج|شيم |ء محمود حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

689o|8 يف محمد عبــــد | لعزيز صقر|حمد رسر لمنصوره|عه |زر

868434 حمد|حمد صفوتـــ حسن | سيوط|حقوق 

244349 لعظيم|لكريم عبــــد|حمد سعد عبــــد| ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

22|94 لمعز خليل|زينبــــ وليد عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

443|34 در|لق|لحميد عبــــد|حمد عبــــد| |عل لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|48o7| سيىل|بــــيتـــر يوسف نسيم بــــ |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

284|6| لحميد|مصطفى رأفتـــ محمد عبــــد هره|لق|حقوق 

829846 ي عط|م|
حمد|محمد | ئى ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

678o|o د|ح حم|محمد حمدى صل لمنصوره|بــــ |د|

4|998| هيم حموده|بــــر|جد رزق |م ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6o7569 لقرن|لسيد |حمد |ل |بــــل |ره طنط|تـــج

6387o هلل محمد|دل عبــــد |حمد ع| لفيوم|حقوق 

|43378 ه|لل|ء محمد حسن عبــــد |حسن |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

6o924 ء سمي  فريد جمعه|لشيم| بــــ بــــنى سويف|د|

226oo8 حمد محمد|ح |لفتـــ|زم عبــــد|ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

53o6o5 لسيد حمزه|هيم  محمد عبــــد|بــــر|جر نبــــيل |ه بــــ دمنهور|د|

4423o9 بــــ جنبــــه|لوه|محمد مصطفى عبــــد |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

642853 هيم|بــــر|ء محمد جوده عوض |رس| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

74265 م|لسل|لعظيم عبــــد |رس عبــــد |مريم ي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35723o لمجيد مصطفى|هلل عبــــد|عبــــد| رن |تـــربــــيتـــ بــــنه

682958 لسيد بــــيضون|د |لجو|لمرىس عبــــد |يه | لمنصوره|ره |تـــج

689765 هيم موىس محمد موىس|بــــر|م |له| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

39o9o ي|لق|جر مني  سعد |ه
ضى ي |

لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|64947 حمد|م جمعتـــ |سهيله عص ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

89|438 بــــوزيد |بــــوزيد محمد |طمه |ف سيوط|بــــ |د|

337428 حمد|لسيد سيد |تـــ فهىم |لشح|حمد | ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

682387 يفه|له|ندى عطيه محمد عبــــد  دى رسر |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ
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235926 لبــــسطويس|لدين حسنى |م |م حس هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

3|4694 م|لسل|جد محمود عبــــد|محمود م مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

83458o حمد|حمد سيد رشيدي | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

94279 م محمد|لسل|لسيد عبــــد |طمه |ف ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

329868  |ن عر|يم|
ى
 |لهدى عر|بــــو|ق

ى
لسيد|ق |علوم بــــنه

89|384 ن |لفضيل نعم|ء محمود عبــــد|سم| سيوط|بــــ |د|

2|86|6 لعبــــد|ض |صم ري|مريم ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

2|3949 لسيد|ئى محمد سعيد |ن ه|مرو ن|هندستـــ حلو

5|o639 ى |محمد صل ل|ح حسي  ى وى|لميى ره دمنهور|تـــج

|2o266 غبــــ|لفريد يوسف ر|تـــوئى  هره|لق|هندستـــ 

785|92 ى عبــــد|حمد حم| لحميد|د محمد خي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|467 عىل ربــــيع محروس محمد تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

|76||| ن|حمد عىل زي|وليد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6979o2 هيم حسن عىل|بــــر|مل | ط|ر دمي|ثــــ|

349o|3 ء محمود حسن عىل|حسن |حقوق بــــنه

36o336 عر|لش|ل |لع|ع عبــــد|لحكيم رف|حمد عبــــد| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

354276 هيم|بــــر|هيم سعيد |بــــر|ن |يم| لمنصوره|حقوق 

27||24 ن|د سليم|لجو|لعظيم عبــــد |هر عبــــد|طمه م|ف ي صىح بــــنه
|معهد فنى

7648o4 ي|هيم |بــــر|رق |ره ط|س
ى
لدسوق ره بــــور سعيد|تـــج

5223|3 لجليل|عيل عبــــد|سم|تـــتـــ موىس |رتـــ شح|س تـــربــــيتـــ دمنهور

765852 ى ك|ي دى|لبــــغد|مل فتـــىح محمد |سمي  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

775564 لق|لخ|لسيد عبــــد|هر |حمد ط| زيق|لزق|هندستـــ 

456o3 يف هش لسيد عبــــد ربــــه|م |رسر تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

2o732 ن محمد|لمرضى شعبــــ|م عبــــد |سل| هره|لق|علوم 

53||4 د|عيل ج|سم|حمد |د |نه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4378| شور محمد|حمد ع|ء |دع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

923|8| تـــرين نبــــيل لبــــيبــــ جندى |ك ج|تـــربــــيتـــ سوه

439o6 ن|لعزيز سيد شعبــــ|مؤمن عىلي عبــــد  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4o8266 ى|لغنى محمد |لغنى محمد عبــــد|عبــــد لبــــحي  |بــــ طنط|د|
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9o87|4 للطيف حسن  |لدين عبــــد|ح |محمد صل ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

329936 ى |لسل|ندى محمد عبــــد ي|لغبــــ|م تـــوفيق حسي 
ىسر ن|فنون جميله فنون حلو

6|864o لسيد رودس|م محمد |وس ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4o8765 هلل|لسيد رحمه |ء محمود |ء عل|ول |نوعيتـــ طنط

7|2984 ى|حمد |مي  | حمد محمد حسي  لمنصوره|حقوق 

8o4958 ف صموئيل خي |مريم  رسر ي|علوم 
|لمنى

284363 ل سنوىس عيسوى|بــــ كم|رح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o33o3 لسيد|لسيد عىل |لدين |ح |صل| شذ سكندريه|ل|عه |زر

32845| هيم|بــــر|هلل |هيم عبــــد|بــــر|مصطفى محمد  |بــــ بــــنه|د|

759838 لق|لخ|لق محمد عبــــد |لخ|يه عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

|5|748  عبــــد |شيم
ى
د|لجو|ء سيد شوق ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

27o658 وى|له|لسيد |حمد |هيم |بــــر|حمد | ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

324|86 لعزيز|د عبــــد|رص فؤ|لن|ل عبــــد|كريم جم ى شمس|تـــج ره عي 

43oo38 ن|رق محمود شيل|محمود ط |طبــــ طنط

||9762 ى كر هندى|دل ش|ع| مي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

836975 حمد محمد يوسف|مل | ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

27869| رص|يمن فتـــوح ن|هدى  |ره بــــنه|تـــج

294959 لمقصود حسن محمد|م عبــــد|عص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

696827  حموده|هيم |بــــر|مر |س
ى
لدسوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

34562o ى جم|ي ي|ل سعيد عبــــ|سمي 
|س دئى ى شمس|تـــج ره عي 

68697| لخرصى فرج|رق فرج |حمد ط| لمنصورتـــ |تـــمريض 

23|26 د|لحسينى حم|م |لسل|محمود صبــــىحي عبــــد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6979o7 ن|لسعيد رمض|رق |منيه ط| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

||8o89 ئيل|بــــ سمي  عبــــده ميخ|يه|فرح  ى شمس هندستـــ عي 

847765 يد|بــــ ز|لوه|م عىلي محمد سعيد عبــــد| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

232|o4 هلل|بــــر محمدعبــــد|محمود فوزى ص هره|لق|حقوق 

6877oo ى ع|ي ى|دل محمد محمد |سمي  لنجي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

77o|52   |له|م عبــــد |محمد هش
ى
ئى|لشنو|دى دسوق زيق|لزق|حقوق 

893962 ق|فظ شح|شنوده ح وى|تـــه رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

358o65 حمد سعيد|محمد سعد  ى شمس هندستـــ عي 
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7oo932 هيم محمد يوسف|بــــر| |هيم رض|بــــر| لمنصوره|ره |تـــج

6362|5 دى|له|حمد عبــــد|حمد محمد |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

54644 حمد|ل محمد |ء جم|شيم ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|66|92 هلل|هيم عبــــد |بــــر|هلل |لرحمن عبــــد |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

56o|7 لمنعم|ل سيد عبــــد|دتـــ جم|غ ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

349646 م سعد سيد|رحمتـــ عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|2|23 بــــوزيد|حمد |حمد حسن |حسن  |تـــربــــيتـــ بــــنه

|64484 عيل عىل|سم|حمد محمد | ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

3|2||7 د|لحد|حمد |دين محمد |ن |كليتـــ هندستـــ بــــنه

4966|5 لففى|سم |م محمد محمد ق|ريه تـــربــــيتـــ دمنهور

53628 م ممدوح خليل وربــــى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|5383| حمد مدحتـــ بــــهجتـــ زىك| ى شمس|تـــج ره عي 

|29453 حمد محمد محمود|عمر  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

26634o للطيف|لمنعم عبــــد|مه عبــــد|س|م |ريه |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

79|855 لسيد حسن|روق |نىح  محمد ف| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8|7|o2 نوبــــ مجدي صبــــىحي مجلع|بــــ| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

76869| عيل|سم|لق |لخ|ل وحيد عبــــد |نه لسويس|معتـــ |علوم ج

4||24o تـــ|حمد عبــــد |حمد |م |مي  لحميد عمي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

352|79 ى مرع|حمد عيد عبــــد| لحسيبــــ حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9oo487 | لعل|بــــو|د |ر محمد ج|مي ج|ره سوه|تـــج

485348 بــــر|لرحيم ج|بــــوزيد بــــطيخ عبــــد |طمتـــ |ف عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

322247 تـــبــــ محروس|سيمون فرح ر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

249o5o  |لش|ر عبــــد|مختـــ| ر|ي
ى
هيم عىل|بــــر|ق ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8o7868 حمد|حمد |د |طمه عم|ف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

98352 ن|رتـــ محمد حسن حس|س لفيوم|بــــ |د|

|39982 لعظيم|لعظيم عبــــد |محمد عبــــد | لي|د هره|لق|هندستـــ 

923|48 ى مي  هر عزيز |مجدى ز| جي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

262297 لرحمن فرج بــــدر|عبــــد| حمد رض| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

5o7336 عيل محمد مصطفى محمد|سم|ده |غ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج
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64oo99 لسميع|لسميع عىلي محمد عبــــد|سلوى عبــــد عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6493|9 عيل|سم|وى |لشبــــر|لعظيم |لشهيدى عبــــد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

483|o7 حمد|طمتـــ صبــــري فرج حسن |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|738 ي|هش
م محمد عىلي قرئى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

476o|3 بــــ خليفه|لوه|رق محمد عبــــد|ملك ط ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

4o4o|6 ن محمود عىلي|مؤمن عىلي شعبــــ لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

8|3||5 زم محمد عمر محمد|ح سيوط|ره |تـــج

|7o947 ى|حمد محمد حس|رص |بــــسمه ن ني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5784 ي عبــــد |
ل عوض|لع|سيل حسنى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

523243 ي|ر
ى| |ئى حمد محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5335o4 وى|ده محمود ذىك حسن مك|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o2368 ي|ر
حمد عىل |محمود | ئى ج|بــــ سوه|د|

8964|o لحميد |مح عرفه عبــــد|هبــــه س قرص|ل|فنون جميله فنون 

2296|3 لدين حسن|رص مىح |لن|ندى عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|5o5o دي|له|ئى جميل عبــــد|حمد ه| ى شمس|تـــج ره عي 

4||943 بــــو طور|فظ |حمد محمد حسن ح| |تـــربــــيتـــ طنط

6o6379 لصمد|لق عبــــد |لخ|هلل محمد معوض عبــــد |عبــــد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

4|7873 ل|ئى مصطفى محمود و|ن ه|نوره ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

3|3o5| |د صبــــىح محمد رض|زي ى شمس هندستـــ عي 

6o|42o ي|ر
لحرصى|محمود مصطفى | ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|25322 لحليم|حمد عبــــد |بــــ |يه|رين |د ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

352372 كر بــــيومي|ء مجدي ش|ل| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

323392 لعظيم|لعظيم حسن عبــــد|زن عبــــد|م ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

853377 ي |يم ه|فر|
يوبــــ يوسف|ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

86883o ي كم
حمد محمود|ل |مصطفى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

77|976 لمرصى|حمد |حمد مجدى محمد | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

3382| ن|لطح|لد محمد |نور خ ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

625779 لسيد|حمد محمد |كريم محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 
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|74|84 حمد|لحميد |لرحمن عبــــد |رضوى محمد عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|6394o بــــدين|لع|روى مجدى محمد زين | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

648885 م|حمد عىل تـــم|طف |لد ع|خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

62|585 ى س|ي نم|ن غ|لسيد سليم|مح |سمي  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

89o878 للطيف محمد  |شد عبــــد|ر| عل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

7|6677 نه|دى شبــــ|له|بــــر حبــــيبــــ عبــــد |م ص|حل| لمنصوره|حقوق 

34|32o لسيد درويش عبــــيد|لمنعم |محمود عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

9|575o هلل  |لعزيز عبــــد|م عىل عبــــد|سل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|946| رثــــ حفنى|لح|بــــو|طمه عىل |ف ن|حقوق حلو

88429 هيم|بــــر|لرحمن |حمد عبــــد |منيه | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

49o7o3 هيم محمد|بــــر|رص محمد |ر ن|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

753735 ي
محمد عوض عىل| دئى ي صىح 

عيليه|سم|معهد فنى

646872 ى عبــــد |رس| لسميع|للطيف عبــــد |ء خي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|5894 ى هر مكرم حلىم |م| مي  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

692537 هيم|بــــر|هر |مح م|س| ندر|س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|3757 رق حبــــيبــــ نجم|ن ط|نوره ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

26|756 ر عىل|لستـــ|محمد مدحتـــ محمد عبــــد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

5|4768 ى عبــــد  لعزيز|زق عبــــد |لر|تـــيسي  حسني  عه دمنهور|زر

7|5332 م يوسف شلبــــى|يدى عص|ه |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

2458o9 لمجيد محمد هنديتـــ|كريم عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

442783 لحليم منصور|لحليم عبــــد |لسيد عبــــد | |دين لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

9o2o44 ى  |لدين محمود عبــــد|بــــ |شه لرؤف خضي  ج |تـــمريض سوه

77|o54 ر|لسيد بــــيوم بــــشك|هلل محمود |منه  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

636563 لمطلبــــ حسن|ح عبــــد|لفتـــ|رس عبــــد|محمد ي زيق|لزق|هندستـــ 

|763|| حسن كرم عىل سيد |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

5|2244 ي 
ى|ئى |مل علو|نور ك|مصطفى لسمي  لفيوم|عه |زر

87o2|8 هلل محمد عمر|محمد عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

232283 لمرصفى|مصطفى مجدى زين شكرى  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 
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35|75o حمد|بــــو|ضل محمد غريبــــ |عبــــي  ف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9o43|5 مد |هيم ح|بــــر|لرحمن |حمد عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

6258oo ل فتـــىح طه|مصطفى جل ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

3||o|4 هيم محمد|بــــر|محمد مسعد  ن|حقوق حلو

|24695 لمجيد محمود|يوسف محمد خلف عبــــد  ى شمس حقوق عي 

3|85|3 هيم|بــــر|حمد مصطفى |طمتـــ |ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27794o حمد تـــوفيق|لسيد |هيم |بــــر|س |ين| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

782762 لحميد|لرؤف عبــــد|ئى عبــــد |ه| دين زيق|لزق|نوعيتـــ 

427794 سن يىح|لمح|بــــو|حمد |ر |من |ره طنط|تـــج

863258 مه سعيد|ل سل|سعيد جم  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

4o6o32 وق و ر|لستـــ|بــــر عبــــد|ئل ج|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o73|o هيم|بــــر|هيم |بــــر|ن |ن شعبــــ|يم| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|46898 صم سعيد محمد|هلل ع|منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

755o83 حمد عىل محمود|صم سيد |ع عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

8998|9 عمرو محمد سيد حسن  ج|ره سوه|تـــج

2844o8 ى مصطفى حنفى كيل|ي ئى|سمي  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

784346 مه|محمد محمد زىك سل| عل زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

52937| لسيد عىل هيبــــه|لمجيد |بــــدرعبــــد |حقوق طنط

857375 حمد عىلي محمد|محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

7o2433 ئى|لقنو|هيم مصطفى |بــــر|لسيد | |نور ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

44o8| عيل|سم|زق |لر|عيل زينهم عبــــد |سم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

428935 هيم محمد فسيخ|بــــر|لي محمد مفرح |س |صيدله طنط

74495 ى|لسيد ج|ن |محمد شعبــــ د حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|66295 وليد محمد جمعتـــ بــــيومي هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

462775 وى|لصنف|عطيه | هر زكري|ء م|سم| |حقوق طنط

6362|| عمرو محمد فهىم عىل عطيه زيق|لزق|ره |تـــج

265995 لرحمن بــــيوم بــــسيوئى|مه عبــــد|س|سل |بــــ |طبــــ بــــنه

|4o975  خي  جرجس عبــــد |ل ه|مي 
لنور|ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

833979 حمد فكري رشيدي| |عل دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6o4236 لجمل|حمد محمد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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3||538 د|فؤ| هلل رض|محمد عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

437768 لحلبــــي|لجليل |حمد عبــــد |هيم |بــــر|ء |ل| لشيخ|عه كفر |زر

|78|24 لمرصفى|هر |د مجدى حسنى م|سع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|5878 هد جرجس رزق جرجس|مج| رين|م زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8||24 ى محمد مصطفى |ي حمد جبــــريل|سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

526|99 لسيد عىل|محمود محمد رجبــــ  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|76345 عيل|سم|حسن محمد حسن محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|7o5| دى سعيد|له|م |يدتـــ عص|ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o9485 حمد |هر |لظ|ن عبــــد|منى رمض ج|طبــــ بــــيطرى سوه

48|533 لسميع بــــيومي عىل|رس بــــيومي عبــــد |ف عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8796|8 ى حمد|ي حمد |لسميع |ن عبــــد|سمي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

436o9 ن|ود سليم|م د|م|عليه عزتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

42||o3 عيل محمد|هدير جمعه سعد إسم |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

55|73 ن|عصمتـــ محمود محمود سليم سيوط|هندستـــ 

59825 غبــــ|هلل ر|دى فوزى فرج |ف ره بــــنى سويف|تـــج

846392 ى سمي   رون|ديبــــ ه|كرستـــي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

23||62 هيم|بــــر|حمد عبــــيد |حمد |عمر  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4795|5 مه|حمد سل|محمود حسن محمود محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

44|765 نم|هيم محمد غ|بــــر| |دين لشيخ|بــــ كفر |د|

6462|2 لمرىس|حمد عىل منصور | ط|حقوق دمي

33|22| لخي |بــــو|زق فرج محمد |لر|ء عبــــد|رس| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

624672 |بــــو عىل |لمقصود محمد |حمد عبــــد |م |حس
لدين

سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

825|55 حمد عىلي|م |ء حم|سم| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

2|876 رحمتـــ مصطفى معوض محمد ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

228244 ى |هلل ع|منه  هيم|بــــر|طف حسي  هره|لق|ر |ثــــ|

78o7oo حمد|خلود محمد ربــــيع محمد موىس  زيق |لزق|تـــمريض 

24o368 حمد|مه محمد |س|هلل |هبــــه  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

328546 ل |لع|حمد عبــــد|لسيد |لدين |م |كريم حس
مدكور

|عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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35477| هيم|بــــر|ح |لفتـــ|منيتـــ حسن عبــــد| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

449329 ئى|لشنو|ىط |لع|عىل عمرو عبــــد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

||8|7| م مجدى سعيد محمد ى شمس| لسن عي 

|792o3 س يونس|حمد عبــــ|عمر  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9|7|46 ف  |كر خل|نوبــــ رسىم ش|بــــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

25o482 ى|لع|ر نشأتـــ عبــــد|من ىط حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6o3428 م|لش|لنبــــى موىس |يتـــ موىس عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

234968 د|لجو|مح سيد فرج سيد عبــــد|س ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

72374 د|ده حسن ذىك ج|غ لفيوم|هندستـــ 

35oo62 |لعل|بــــو|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ن |يم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4|6542 ر|لنج|يد مصطفى يوسف |مصطفى ف لشيخ|نوعيتـــ كفر 

5o3|73 هيم عبــــده|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|ء |شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

432447 طر|لش|بــــ |لوه|ح عبــــد |لفتـــ|عبــــي  عبــــد  |صيدله طنط

9|8|56 ى سيد حس|سم| ى |ء حسني  ني  سيوط|نوعيتـــ 

769555 ف شح|نهلتـــ  ي|تـــتـــ م|رسر
ضى ي تـــمريض 

عيليه  |سم|ل|معهد فنى

||778o ع حسن|ر محمود رف|من |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

69439o ن|لقي |لعزيز محمد |حمد عبــــد |مريم  لمنصوره|ره |تـــج

54|2|8 ل محمد محمد فرج|محمد جم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

68469| د|لحد|لبــــهلول |م |لسل|مر عبــــد |هدير ع لمنصوره|طبــــ 

8|7||7 لم|لم محمد س|حمد س| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

448932 لجمل|محمد سعيد سعيد  |هندستـــ طنط

5|o45| ن|لسم|عيل فوزى |سم|لرحمن |عبــــد  ره دمنهور|تـــج

44|865 ى سمي   حمد قنديل|نرمي  لشيخ|طبــــ كفر 

37|9| لمعبــــود|لسميع عبــــد |ل عبــــد |ء جم|رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5o37o8 ئى محمد محمود|بــــر ه|ص سكندريه|ل|صيدله 

62o|36  سعد |هيم |بــــر|جر صبــــرى |ه
ى
لدين|لدسوق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

62|o87 م|لسل|لد محمد سعد عمر عبــــد |خ ط|هندستـــ دمي

42|325 ه رجبــــ عبــــد | ضل|ضى ف|لر|مي  لشيخ|ره كفر |تـــج

77998| حمد|لحميد |رص عربــــى عبــــد|ء ن|رس| زيق|لزق|عه |زر

257757 ن|رس صديق سليم|حمد ي| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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86344o لسيد|لرحمن محمد |محمد عبــــد دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

22|38 لسعدئى|سحر سعيد مرىس  ى شمس|زر عه عي 

8|4499 مد محمد محمد|محمود ح ي|عه |زر
|لمنى

2ooo2 ي سيد حم|
دي|حمد يوسف حسنى ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

4|6537 لعربــــى|محمود محمد محمود خليفتـــ  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

846344 هلل محمود كلىحي|عبــــد| دين دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7|5338 ى |ي ف |سمي  لسعيد محمد سعيد|رسر لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7||995 مه موىس|مه محمد سل|ره سل|س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43o67o عيل|سم|لمحسن |لسيد عبــــد |منى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6835|9 ر|لنبــــى بــــيص|محمد عبــــد | مل رض| لمنصوره|حقوق 

527499 وي|لعشم|ن |لحسينى سليم|يمنى عىل  سكندريه|ل|ره |تـــج

5|2463 دق سعيد|لص|دل محمد عبــــد |محمد ع بــــ دمنهور|د|

63823o لغنى عطيه|لغنى محمد عبــــد|محمود عبــــد زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

695477 وق مجدى  هيم|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

644752 مد|حمد ح|حمد ربــــيع | |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

697743 ن عىل عوض عزيزه|ن رمض|رو لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

945o7 حمد محمد عبــــده عبــــده| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

778339 هيم|بــــر|لدين |ح |ء سعيد صل|رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7o934o هيم|بــــر|لمنعم |هيم عبــــد |بــــر|رس |ف ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6|8284 ىسر|لغبــــ|لد محمود مسعد |خ ط|بــــ دمي|د|

6|675 لعظيم|لفضيل عبــــد|ن صفوتـــ عبــــد|نوره صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|98oo ى عبــــد |بــــر| ي حسي 
لنبــــي|هيم مصطفى لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

77o7|8 حمد عبــــده ربــــيع محمد|ء |سم| زيق|لزق|عه |زر

529937 لمقصود لطيف|محمد جمعه سعد عبــــد |حقوق طنط

4o4323 محمد جوده محمد فتـــىح محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85|269 ن محمود محمد محمد|يم| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

2397|8 لسيد محمد|ميمه خلف | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

84445 للطيف|ل محمد عبــــد |ر جم|زه| لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 
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47665| ي |بــــر|ل |نه
زق|لر|هيم عبــــد|بــــر|هيم مصطفى |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

2|46|6 لس جورج ثــــروتـــ عي د|كي  هره|لق|ره |تـــج

764688 ف |ره |س لنرص|بــــو |لسعيد |رسر ره بــــور سعيد|تـــج

279347 بــــيل|ء ذىك محمد ق|سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

264667 وق عص هيم عىل حسن|بــــر|لدين |م |رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

25|626 طه مصطفى محمد موىس ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

333|39 لعزيز|لسيد عبــــد|م |حمد عص| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

8|4736 عيل محمد|سم|ر |ء مختـــ|سن ي|بــــ |د|
|لمنى

8o7o4| وي|حمد هند|لسيد |هنده طه |ش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

89|277 | لعل|بــــو|هيم |بــــر|حمد |لشيخ |ندى  سيوط|بــــ |د|

4|9826 للطيف خميس|زم محمد عبــــد|ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25|255 ى شوكه|لع|م عبــــد|محمد س ل عي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

324272 ليمنى|هيم |بــــر|حمد |مصطفى  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

829523 ى|يرين | ميل فهيم ذكري سيفي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

5|6856 هلل|بــــ |بــــسنتـــ محمد يوسف ج بــــ دمنهور|د|

36379 محمد محمود حسن محمود ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

433o5| ي |هد|
د|لسيد عيسي رد|ء مصطفى ي صىح طنط

|معهد فنى

||65|6 ى ل|مجدى فرج غبــــري| كرستـــي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

64|849 حمد محمد زىك|تـــغريد  زيق|لزق|بــــ |د|

79o853 دتـــ|حمد عبــــ|هيم |بــــر|ء |ثــــر لفيوم|لعلوم |ر |د

8645|6 بــــي|مبــــ|حمد حسن |محمود  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

6o829o لكريم أحمد بــــدوى|أمنيه وحيد عبــــد لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

838|5| ء وهيبــــ حبــــيبــــ|مونيوس بــــه| دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

782226 حمد|لسيد محمد |ن محمد |يم| زيق|لزق|حقوق 

25o556 بــــوسعيده|حمد |حد |لو|يه عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|9|64 فظ|لح|حمدعبــــد|حمد محمد |محمد  |حقوق طنط

|36|2| هيم|بــــر|حمد |ء مصطفى مرىس |لزهر|طمتـــ |ف ن|علوم حلو

|69739 حمد|ن |حمد رمض|زينبــــ  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

89628 لحميد محمد|ن محمد عبــــد |نوره تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم
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6476o4 لديبــــ|لمقصود |هيم منصور عبــــد |بــــر| |نور تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8o6439 ي|بــــ حسن عبــــد|لتـــو|ن عبــــد|نوره
لغنى ي|معهد 

تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

32|5|5 سحق|ك |شنودتـــ فرج مل ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4o972 ش|لدمرد|م محمد |ره عص|س ن|تـــربــــيتـــ حلو

47789 لنبــــى تـــوفيق زىك سعد|محمود عبــــد ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

7749|9 لحميد عىلي خليل|حمد عبــــد |فوزيه  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

265687 لسيد|مه محمد |س|لرحمن |عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

5||927 ن هندى|لحميد زيد|ن عبــــد |لحميد رمض|عبــــد  |حقوق طنط

24|893 ن محمد سعد محمد مبــــروك|نور لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

679o|5 لعزبــــ|ن |ن عثــــم|دهم بــــدر|حمد | لمنصوره|حقوق 

8849o| لس ممدوح عي د بــــطرس |كي  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

8268o8 ى |غ حمد عىلي|ده حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

7|o787 لعز|بــــو |روق مصطفى |لدين مصطفى ف|ء |عل لمنصوره|طبــــ 

887|69 حمد حسن |ح |لفتـــ|زم عبــــد|ح سيوط|حقوق 

26o986 مر|زق ع|لر|رحمه فهيم عبــــد ى شمس طبــــ عي 

488o|3 ى لسيد مسعود|ميشيل مسعود عبــــد| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

877978 |  لعل|بــــو|م |م|ل|ندى محمد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

67735o ديبــــ|ل|حمد محمد |حمد عىل |وليد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|44943 ض جبــــيىلي|هند فتـــىحي ري ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

787337 مل|ء منصور محمد ك|ل| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|42656 ي
سيد محمد حفنى| دئى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

37328| حمد حسن|ء |رحمتـــ عل |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

88o379 ى|م دير |بــــ| |مح زكري|س| رتـــي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7925o4 لسيد|لسيد محمد |محمد  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

|77933 تـــ|لد محمد فرح|مصطفى خ دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

48787 لبــــ|بــــو ط|د |لجو|محمد محمود عبــــد  هره|لق|حقوق 

8o3288 بــــوبــــكر خليفه|حمد طه | ره بــــنى سويف|تـــج

76525| مصطفى سعد موىس محمد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

296338 عيل|سم|ن مهلل |هلل رمض|منه  تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 
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776||9 ج|سم| لنج|بــــو |ج |سم| نه زيق|لزق|ره |تـــج

|3|69| ى|زينبــــ محمد سليم ش هي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|535| بــــي|ل|هيم محمد |بــــر|د |يه عم| ي|بــــ |د|
|لمنى

87o395 تـــبــــ|ن فهىمي ر|حمد سلم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8755|6 رس حسن |لرحمن محمد ف|عبــــد سيوط|حقوق 

252627 ن|حمد عىل رمض|بــــسنتـــ  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

48423o حمد|لحميد |هلل عبــــد |محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|72387 ن محمد|لد شعبــــ|طمه خ|ف لمنصوره|حقوق 

9o3875 مصطفى مدحتـــ خليفه محمد   دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

864743 هيم|بــــر|نوبــــ مكرم لبــــيبــــ |بــــ|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

79o549 لغزنوى|لسيد |يوسف مصطفى محمد  |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

||93o2 لدين محمد سعد|هلل شمس |عبــــد  ن|فنون جميله فنون حلو

238872 ف رجبــــ محمود منصور|ء |عىلي رسر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

499|87 لخي |بــــو|حمد |هلل |ء محمد عبــــد|سم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

8693|| ى طه محمد عبــــد| هلل|لحسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63o7|| عيل محمد ريه|سم|عيل محمد |سم|عمرو  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o82|3 لسحرى|هيم |بــــر|لزغبــــى |هدير أحمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|36677 ى عىل عبــــد |ي حمد محمد|لمنعم |سمي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

||8967 لس س ئيل|ض ميخ|مر سعيد ري|كي  ى شمس|تـــج ره عي 

498597 عيل بــــخيتـــ|سم|ء نعيم فتـــوح |هن ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6988o9 ي
هلل|للطيف عوض |هلل عبــــد |هلل فتـــح |عوض | دئى لمنصوره|بــــ |د|

|9468 لح سيد مرىس|ن ص|نوره ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

628689 ن محمد|محمد أبــــو ورده رمض زيق|لزق|هندستـــ 

|53562  عىلي|ر |سعيد در| رض
ى مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o9|88 ه  ى |ني  ي|لحسي 
ى
ض|حمد محمد ق تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|

|طنط

64o444 لسيد|لسيد |حمد محمد | |رن |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

9||938 وود|بــــوشوشه د|تـــ |ريوس شح|مك دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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2|2582 هيم خليل|بــــر|نس سعد |محمد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

2456o5 ى بــــسيوئى ند| |حمد خي  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|26244 عرص|ل|هيم |بــــر|يمن |محمد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

843286 ي عىلي|لش|سحر محمود عبــــد
ى
ق ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

645599 ن محمد بــــدوى|يه محمد رمض| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

7|o|2| لمقصود محمد|حمد عبــــد |لسيد |ل |بــــل لمنصوره|حقوق 

33o746 هيم|بــــر|لسيد محمود |ر |من |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

4o454| لنرص|بــــو |لرحمن |محمد محمد عبــــده عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o48o9 هلل|ح محمد عبــــد|لفتـــ|مريم محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|5|75 لمرىس |لعزيز فهىم |مه عبــــد |س|محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

348oo9 ر|لكم|ء مدحتـــ نعيم |بــــر ى شمس|زر عه عي 

45o755 نم|ن محمود محمد غ|سلو ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3399|4 لسيد|ن |ح سليم|لفتـــ|دل عبــــد|هلل ع|عبــــد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

693|32 ه | ليتـــ|حمد عوض هل|حمد |هيم |بــــر|مي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

22|34o حمد|محمود محمد سيد  ن|بــــ حلو|د|

7o9o95 ى غزى نرصى نسمه سمي  حسي  لمنصوره|علوم 

|32|8| حمد محمد نرص|سمر محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

67573 ى محمد محمود محمد عشر لفيوم|ضتـــ |علوم ري

6o4|o| ح خليل|لفتـــ|عبــــد| لمجيد زكري|كريم عبــــد |طبــــ طنط

2452o3 لعزيز نجدى|ل عبــــد|رغده جم ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

258947 ل|لع|هلل عبــــد|ل عبــــد|لع|هلل عبــــد|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

3|3252 متـــ|حمد سل|ل سعدون |ندى جم ى شمس|تـــج ره عي 

627447 لهريس|لسيد |هيم |ن محمود إبــــر|إيم لمنصوره|حقوق 

355252 لحميد حسن|م عبــــد|مريم حس ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

9|28|9 لعبــــد |رى بــــندرى جريس |م ج|ضتـــ سوه|علوم ري

2|3o23 ء محمد عىل|ر عل|مي دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

||5753 ف ليون سند|رى |ن م| رسر هره|لق|ره |تـــج

6|236 ى عىل عبــــد | ح|لفتـــ|حمد خي  صيدله بــــنى سويف
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646944 ل|لهدي جل|بــــو|هر |هر محمد م|هر م|م ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

244o27 لجليل|حمد محمد جمعه عبــــد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

25|643 ح منصور محمد خرصى|نج تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

234299 |ع |كريم سمي  رف
ى
لدسوق كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

782855 لرحمن |لمنعم عبــــد|لمنعم محمود عبــــد |عبــــد 

عوض شعي 
لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

46|o|9 زى|حج| مصطفى محمد يىحي زكري |حقوق طنط

94489 حمد فرج|محمد يشى  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

|46|82 لمنعم محمد|رق عبــــد |مريم ط لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

5|99o4 حمد هنيدى|ن عىل |ندى شعبــــ ى شمس طبــــ عي 

5|2743 لرحمن أبــــومقربــــ|بــــ مبــــروك عبــــد|يه|مهند  سكندريه|ل|طبــــ 

5o66|5 ر محمد حسن أحمد حسن|من سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

478962 ر|وى قطبــــ نص|لمنش|لدين محمد |سيف  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

272o2 ي 
ى
حمد محمود|ندى شوق  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر

759893 ن|لسم|حمد |لحميد |مريم عبــــد  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

44859 |سط |لبــــ|مريم وليد عبــــد
ى
لدسوق ن|بــــ حلو|د|

486767 ل فتـــىح عىل محمد عبــــده|محمد جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|3762 ج|لحميد ض|د عبــــد|مصطفى محمد رش علوم بــــورسعيد

34964 هيم|بــــر|م محمد |محمد هش ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8785oo هلل| |م طه محمود عط|هي سيوط|نوعيتـــ 

6o8o5 نسمتـــ سعد فتـــىحي جمعتـــ ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|5|97| لرحمن حسن|حمد عبــــد |نىه  هره|لق|علوم 

6o4879 ى متـــول|س|ره |س مه نبــــيه حسي  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

7||968  حمود|ن محمد |حن
ى
لدسوق لمنصوره|حقوق 

238||| ي
لسيد|حمد |دل |ع| دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

36o|o2 ء سعد رجبــــ محمود يوسف|رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

483745 ج|يتـــ يشى محمد فر| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

477o59 لمعىط محمد|ندى ممدوح محمد عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

464527 حمد بــــدر|هيم محمد |بــــر|لدين |نور  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

8852o| دى رزق محمد |منيه بــــغد| ي صىح 
سيوط|معهد فنى
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6|o599 لسيد مجود|لعربــــي | |ر|ي لمنصوره|ره |تـــج

4o933o ج|لطن|بــــو زيد |در |منيه ن| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

542o42 لحميد محمود سيد أحمد|محمد مدحتـــ عبــــد لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

789384 حمد عويضه|حمد حسن |هيم |بــــر|حسنى  زيق|لزق|ره |تـــج

3|5385 ن|حمد رضو|لمجيد |منيتـــ حمدى عبــــد| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

25o5|7 ء محمد عطيه أبــــو حبــــيبــــه|سم| شمون|نوعيتـــ 

84o|68 م محمد عىلي|لسل|مل عبــــد| سيوط|صيدلتـــ 

5oo99 ى جرجس|نوبــــ ع|بــــ| دل بــــشر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

635o89 يز معيوف|مل معيوف ف| زيق|لزق|حقوق 

25693| لخولي|مه مهنى |ء سل|رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

5o425o ف حمزتـــ عبــــد |ه هلل سليم|جر أرسر سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

776563 ى حسن محمد مصطفى|ي سمي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

25o676 |لمل|طف بــــيوم |يدى ع|ه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2462|7 ويش|لج|محمد حسن محمود  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

258978 ى|بــــو|لىح |محمد عبــــد لحديد حسي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4o667| هيم محمد|بــــر|ضىح مصطفى محمد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

893369 ن محمد |وحيد نعم| نور سيوط|حقوق 

23|865 لسيد|لمنعم |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

838776 |لوف|بــــو|حمد سعيد |هدير  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

8o9o99 ي |عبــــد
ى
بــــوجبــــل|هلل محمود صدق حقوق بــــنى سويف

7o228|  |ن محمد |رو
ى
بــــ|للطيف حج|لسيد عبــــد |لدسوق زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|6o29 روق منصور|مه ف|د أس|زي حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

632932 للطيف|لمنعم عبــــد|للطيف عبــــد|ره عبــــد|س زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

534766 زق|لر|ح عبــــد |لفتـــ|لكريم عزيز عبــــد |عبــــد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

258379 هيم موىس|بــــر|ء موىس |عل ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

43||23 لمسنى|حمد محمود |ن |مريم شعبــــ |علوم طنط

4o7797 هلل محمد|بــــ عبــــد|لوه|محمد محمد عبــــد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

85o829 يه محمود سيد خميس| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

638oo| هيم عيسي|لح إبــــر|لسيد محمد ص|هدى  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 
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892534 حمد حسن |مظهر | لي|د سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

47992| للطيف محمد|حمد عبــــد|بــــسمتـــ محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

4o3952 لمبــــدى منصور|محمد منصور عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6o7246 لمنس|رق يوسف يوسف |محمد ط |ره طنط|تـــج

6839o3 حمد مصطفى|حمد مصطفى |مريم  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

246o3o حد|لو|لد محمود محمد عبــــد|خ ي صىح بــــنه
|معهد فنى

87728o ن د جيد  |مجدى مر| مي  سيوط|بــــ |د|

7o5o48 لعوضى|ل محمد |سمر جم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6|6674 هيم طه|بــــر|هيم |بــــر|فريدتـــ  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

433o47 ه  لسيد أبــــوقوطه|لسيد محمد |أمي  ي صىح طنط
|معهد فنى

78432 د|لحميد صقر مر|رص عبــــد |لن|حمد عبــــد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

27993 ج|حمد فر|سلىمي مصطفى  هره|لق|عه |زر

23746 لحميد|ل رجبــــ عبــــد |حمد جم| ن|حقوق حلو

356|28 هيم محمد|بــــر|سعد محرم سعد  |حقوق بــــنه

7583o4 ى|هلل محمد سعد |منه  لدين خضي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

6o6296 لرسول بــــدره|عيل عبــــد |سم|هيم |بــــر| |ره طنط|تـــج

623825 ى |ي حمد طه عىلي رسيه|سمي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5|||o6 لجوخه|لكريم عىل محمد |محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

257|99 وق عبــــد ر|لحميد مسعود نص|رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

536925 هيم مىك|بــــر|لصمد |ن محمد عبــــد|محمد رمض عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36ooo لمقصود محمد|د محمد سيد عبــــد |جه هرتـــ |لق|تـــمريض 

824559 حمد|لرحيم سمي  سيد |عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7|o|5o زى|ل عىل حج|لرج|بــــو | |ئى رض|م| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4279|6 تـــه|لم شح|حمد س|ن عىل |يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2|4|25 فظ عيس|هرح|م محمد ط|محمد عص |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

62636 ي|ر
لصمد|د عبــــد |ل مر|جم| ئى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

792965 ن عوض|دل عجبــــ|تـــرين ع|ك زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|296| لنعيم|تـــ سعد عبــــد|بــــ عرف|شه  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

64|327 لمنعم|لعربــــ عبــــد|رس شيخ |ي| رش ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 
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774858 ي موىس|طمه يحن  |ف
لسيد محمد عفيفى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4866|3 وتـــى|ل حنفى محمود |زم جل|ح لشر سكندريه|ل|حقوق 

|54974 ى|رضوى محمد ص لح حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

5|o244 مه|لد مسعود سل|مهند خ بــــ دمنهور|د|

89o83o مل محمد |ر مصطفى ك|مي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

442838 د|للطيف عىلي يوسف حم|د عبــــد |سلىم حم لشيخ|ره كفر |تـــج

259o54 ى|ل ل|ل حسن جل|جل شي  |صيدله طنط

923|77 للطيف |حمد سيد عبــــد|ضىح  ج|تـــربــــيتـــ سوه

|5696o لرحيم|مصطفى عمر محمد عبــــد  سيوط|عه |زر

4o6737 بــــ|لوه|حمد عبــــد |هيم |بــــر|لد |يه خ| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|5|84| تـــم محمد حسن|حبــــيبــــه ح رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

365632 |لش|حمد عبــــد|حمد محمد |
ى
ق ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 

|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و
(لتـــسويق

4o468o ى|ل |دى سعيد جم|ف لدين محمود خي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

862o57 جر حمدي عرفه محمد|ه ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

688456 لحميد|محمد محمود محمد عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

26852 ج|لقبــــ|نىه محمد محمود محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9o797| طف سليم محمد |ذ ع|مع ج|بــــ سوه|د|

42o7o2 ل محمد|لع|لعزيز عبــــد|طف عبــــد|محمود ع ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|6494o ه | حمد|د |مه رش|س|مي  هره|لق|م |عل|

76965o لحرصى|حمد |لقوى |د ممدوح عبــــد |زي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

|36433 ى|محمود  حمد محمود حسني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

825|o3 د|عىلي عيد عىلي حم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

2|339| م|حمد سل|دى |له|حمد عبــــد| |طيم|ف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

359497 تـــ ك| مل منصور غريبــــ|مي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|28672 وس|جون كرمي حفيظ تـــ ورصى لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5o9944 محمد بــــسيوئى محمد عىل محمود تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

||7o|3 دى|له|لفتـــوح عبــــد |بــــو |حمد |عمرو  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |
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36oo67 يف محمد م| هر|حمد رسر |حقوق بــــنه

869655 ى بــــشي  محمد بــــشي  نرمي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

86|9o لعظيم|حمد عبــــد |يمن |حمد | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|34o5 ن|لهبــــي|هيم محسن يوسف |بــــر| تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

256o87 لكوم|د |لجو|حمد عبــــد|كريم  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|5o522 محمد سيد محمد سيد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|o745 لصغي  |حمد |حمد محمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|7o74| هلل| |نطونيوس سمي  ملك عط| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

5|o77 لحمد|بــــو |لدين |ح |م صل|يوسف حس علوم بــــنى سويف

78|73| يف|ل|سهر سعيد محمد  نور حسن رسر زيق|لزق|بــــ |د|

6||494 ى|لرحمن ح|ل أحمد عبــــد|نه جي  |ره طنط|تـــج

|46o28 لجوهرى|ن محمد حمدى |غفر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

575o3 ى |ي بــــ محمد|لوه|حمد عبــــد|سمي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

74942 ى |عمرو حس ى|هيم حس|بــــر|ني  ني  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

68o9o ى سيد محمد غريبــــ نرمي  لفيوم|بــــ |د|

6|3376 ى عبــــد|عبــــد ى |لرحمن حسي  لجندى|لرحمن حسي  |ره بــــنه|تـــج

54oo98 ز|س در|حمد وليد محمد جمعه عبــــ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o377|   |لح محمد مو|ده ص|مي
ى
لعليىمي|ق زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

53|2| هيم|بــــر|حمد محمد |طمه |ف ره بــــنى سويف|تـــج

24296| ى عمر|محمد عبــــد ن حسن|هلل حسي  عه مشتـــهر|زر

6|3798  وهبــــه |سم|
ى
لعيسوى|ء حمدى محمد شوق ى شمس صيدله عي 

|32649 لمجد|بــــو |لحليم |يه محمد عبــــد | ى شمس هندستـــ عي 

283|57 حمد|لدين عدل |محمد نور هره|لق|ره |تـــج

339o94 لمعز عىلي|ندي محمد عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

7|63|8 ن عوض|زينبــــ بــــكر محمد رضو لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

7o|638 بــــو |د سليم |سن ج|لمح|بــــو |لنبــــى |ندى عبــــد 
عيشتـــ

زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

4|3232 رتـــ|لد مخلوف عم|مريم خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4|8389 ى|لمقصود |هبــــه عيسوى عبــــد  لدمي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2494|| لسيد محمد|لسيد حسن |ندى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 
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489439 ف |بــــر| |هن هيم  وهبــــتـــ|بــــر|هيم رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

842o77 ي عبــــد
للطيف محمد|لبــــديع عبــــد|منى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6|8582 حموده| ن محمد زكري|يم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

225974 |حمد محمد عط|حمد ممدوح | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

35o864 حمد|لحميد |م عبــــد|ء س|رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

784299 ن|لرحمن محمد شعل|ن محمد عبــــد |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

4|3428 ضى|لق|حمد |دل |هلل ع|منه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

343266 مه|حمد ش|ريم محمد مصطفى  عه مشتـــهر|زر

343o9 ضى|عمر مجدي محمد يوسف م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

42|342 لعريف|ء عرفه محمد عرفه |ء عل|حسن ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

7oo422 ى عبــــد |لن|ل عبــــد |محمد جم ح|لفتـــ|رص خي  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

7|69|| محمد عىل محمد| دين تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

68279| زى|هيم محمد يحن  حج|بــــر|هند  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o9o43 ه  ق|لمتـــول |هيم |بــــر|سمي  وي|لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|77428 ى جميل  للطيف|حمد عبــــد |حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

778786 ح محمد فتـــىح|ء صل|سم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|5o756 رق محمد عبــــده|محمد ط ن|هندستـــ حلو

835o|3 ف عبــــد|ء |رس| لعزيز محمد|رسر ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

32oo35 للطيف|بــــسنتـــ محمد محمود عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

5|4|4o ء أيمن عىل محمد قطيط|ول سكندريه|ل|بــــ |د|

268892 ي
لصعيدى|محمود ربــــيع | دئى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

2932| نور محمد|مر |جتـــ ع|حمد خف| ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

|282|3 حمد محمد|مه |س|ره |س ى شمس|زر عه عي 

|7o7|6 ل محمد|هدى عربــــى كم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

23o5|o لرحمن|لح عبــــد |لفى ص|ل|لح |محمد ص ى شمس| لسن عي 

|22o57 فظ حسن|رتـــ سيد ح|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

333787 ن سيد|يوسف محمد شعبــــ |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7873o7 م|م مجدى محمد بــــشي  ضي|حس  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

328953 لم زهرتـــ|حمد محمد س|حمد محمد | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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44|726 ف سعد عبــــد |يه | حمد|لحليم |رسر |حقوق طنط

827979 ن|ر سليم|لستـــ|ح عبــــد|م صل|بــــتـــس| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

9249|5 حمد محمد |يوسف فتـــىح  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

647746 لمحسن حسن|هيم عبــــد|بــــر|حمد | لمنصوره|حقوق 

82o2o4 لرحمن|حمد محمد مغربــــي عبــــد| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

4o3874 د محمد محمد سليم|د فؤ|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77983| بــــو بــــكر فتـــىحي عىلي|يه محمد | زيق|لزق|علوم 

76o|29 مروه حسن محمد شحتـــه |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

76637o د|م حسنى محمد رش|محمد حس وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

5o42o| ى حبــــيبــــه حسن بــــكرى أحمد أمي  سكندريه|ل|حقوق 

686956 ى محسن عبــــد  ر|لغف|لحليم عبــــد |نفي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|94|| ن|للطيف يوسف زهر|يتـــ يشى عبــــد | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

48|633 لعزيز|لح عبــــد|ص| محمد محمد رض ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

766597 لسعيد|حمد |وليد تـــوفيق  لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4987|6 ح|لرم|هيم محمد |بــــر|سعيد | ر|ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49|222 حمد بــــدوى|يدى محمد مليىح  |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

862473 ن|ل عثــــم|م محمد هل|هش تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

5o6939 هلل محمد شبــــل تـــوفيق بــــكر|منتـــ  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|77765 زي|لحميد حج|ض عبــــد |عىل محمد ري |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

863579 لشهيد|مي سمي  عبــــد|بــــيتـــر س لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

2|5464 هيم مرىس|بــــر|دل محمد |مريم ع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

66899 ن يق محمود|محمد ف| مي  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

2|4o|2 حمد|تـــفى مجدى محمد سيد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

833548 ي محمد محمد|سم ح خي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

84|67| لح|لبــــ محمد ص|بــــوط|هلل |عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|26|77 يح|لس|هيم |بــــر|حمد |ن ممدوح |رو هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|48586 بــــوجعفر|هلل محمد |طمه محمد عبــــد |ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

496796 ه محمد ممدوح محمد عمر  لعجوز|ني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|
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23o54 محمد محمد سعيد مصطفى هره|لق|عه |زر

3|96|3 حمد عىل|سلىم يحن   سيه|نوعيتـــ عبــــ

2396o5 شد حسن|دل حسن ر|جر ع|ه هره|لق|حقوق 

5|o6|3 بــــ|يوسف محمود محمد خط عه دمنهور|زر

85ooo9 ن عوض|د محمد عثــــم|ي| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

|68926 بــــتـــ|هلل ثــــ|لدين سيف |ل |هلل كم|سيف  ى شمس|د| بــــ عي 

82|596 ي محمد محمود محمد عبــــد
ري|لبــــ|منى ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

7o9378 لسيد|بــــ |لوه|لقطبــــ عبــــد |م محمد |سل| ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

|6oo4o يف محمد درويش|عبــــد  لرحمن رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

76|4o6 سلىم مجدى عطيتـــو عىل بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

777|45 ن يونس|تـــسنيم هيثــــم سليم ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

69o746 |حمد ند|حمد محمد |ء |سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2552|5 لعظيم|ده محمود طه عبــــد|مي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7772o9 شم حسن جمعه|منى ه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

626438 هيم محمد|بــــر|حمد |ل |ء جم|شيم زيق|لزق|علوم 

||54o6 ف |فرح  ى يحن  عبــــد |رسر وى|لحلف|للطيف |مي  ى شمس حقوق عي 

9o6229 لسيد سعد |عمر خلف  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

535256 لحفيظ|ن عىل محمد عبــــد|كريم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

833283 حمد |  حسن دل|ء ع|ول دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

62o533 ى |ي |م عط|لسل|زعبــــد |لبــــ|مه |س|سمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

267453 لسيد|لد محمد |ره خ|س ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

92o58| ود |تـــه مه|ميل شح| |رين|م ج|بــــ سوه|د|

8|248| هيم|بــــر|يه عىلي سيد | ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

879386 ى س |مجدى جميل منتـــي| مي  سيوط|ضتـــ |علوم ري

895296 ن |تـــ سليم|هيم شح|بــــر|نوبــــ |بــــ| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

259o|2 حمد خليل|لدين |م |حمد عص| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

628835 حمد|حمد محمد |رضوى  زيق|لزق|بــــ |د|

4|5|99 مل|بــــوز|لح |لقوى ص|ن عبــــد |نوره بــــ دمنهور|د|
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3468|5 حمد|هيم |بــــر|حمد |يوسف  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

3|7oo3 لرحمن وليد مصطفى سيد درويش|عبــــد ى شمس طبــــ عي 

|8o49 |لبــــن|حمد |هلل مدحتـــ |منه  ن|تـــربــــيتـــ حلو

4929|| ر|لنج|تـــ محمد |لشح|لد عىلي |خ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|6793 لمجيد|لمجيد عطيه عبــــد|رتـــ عبــــد|س ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

45||7 لحميد|ملكتـــ سيد فول عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

25o726 لبــــكل|ل لبــــيبــــ |لع|ء عبــــد|عمرو عل |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

763o39 ن محمد|سلىم سمي  محمد مهر تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

777|39 روىطي|لط|لحميد حسن جمعه |تـــ عبــــد |ي| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6856|2 لبــــرع محمد|لسيد |ده سمي  |مي لمنصوره|نوعيتـــ 

5|3o87 رص|هيم ن|بــــر|محمد حسن محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

|324o5 دل زىك حسن|سلوى ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o6397 لمهدى|روق |كريم وليد ف |طبــــ طنط

|772|7 بــــ تـــوفيق|لوه|دل عبــــد |رضوى ع كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

648832 لجليل محمود|ضى عبــــد|لر|لد عبــــد|خ  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

9o955| لسيد محمود |بــــسمه محمود  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

435oo| ن|لسعيد محمد عمر|حمد | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6o|o|3 يد|رمزى عىل ف| ند |بــــ طنط|د|

864675 ي لبــــيبــــ جرجس| بــــول
رزيفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|64786 بــــر محمدين|لج|ندى محمد عبــــد  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

782544 هيم|بــــر|در |لق|عىل محمد عىل عبــــد زيق|لزق|حقوق 

7o|233 هيم عطيه|بــــر|مصطفى محمود طلعتـــ  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

523772 محمد حسن مصطفى حنفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

346675 ره|هر عىل عم|لط|ن مجدى |يم| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

25833 عيل|سم|عيل محروس |سم|عبــــي   ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4|7797 وع|لسيد مط|عيل |سم|ره |س لشيخ|بــــ كفر |د|

44348o لسيد عىلي محمد يوسف|بــــ |يه|مي  | لشيخ|عه كفر |زر

2|6337 دى|لعي|لدين محمود |مهند محمود محمد نور ى شمس حقوق عي 

9o|368 مر سيد |ل محمد ع|من ج |تـــمريض سوه
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24475| ر|لستـــ|ن عبــــد|م شعبــــ|محمد عص ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|65995 لبــــدرى|رص عىل |منى ن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6o37o9 |ح مو|لفتـــ|رس عبــــد|ح ي|لفتـــ|عبــــد
ى
ق لمنصوره|بــــ |د|

|76332 حمد محمد|ع |م رف|حس ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

88|832 |  لعل|بــــو|در |لق|محمد نتـــع عبــــد سيوط|بــــ |د|

256492 يف| |رن حمد صبــــرى لبــــيبــــ رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

624283 |لسيد عط|جر عىل عىل |ه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

83866 ى|حمد نبــــيل رجبــــ | مي  بــــ بــــنى سويف|د|

5|673o ى عويد|مل |ن ك|نوره تـــ|مي  سكندريه|ل|طبــــ 

538245 لحبــــسر|هيم |بــــر|حمد |دل |يه ع| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

229553 طف عىل حسن|ر ع|مي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

627628 ي|خ
ي معروف|لد ضى ء خرصى | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

458o45 ن|بــــر رمض|طمه صبــــري محمد ص|ف |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

2743o د|لصن|م |لسل|لدين عبــــد |ل |سلىم عمرو كم ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

|7866 ق خليفه مرزوق|ندى خليفه سبــــ هره|لق|حقوق 

7o6323 هيم مصطفى|بــــر|لمهدى |ل |ندى طل لمنصوره|بــــ |د|

62594o مر|دى محمد نبــــوى محمد ع|ش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

832|34 عود عىلي|ح ق|هلل صل|عبــــد قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

36o844 م عدس|م|مر محمود |يدى تـــ|ه زيق|لزق|صيدله 

|2o648 لحميد|حمد عبــــد |حمد نبــــيل | هره|لق|ره |تـــج

793292 هيم مصطفى|بــــر|م محمد |سل| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

37||9o د|لحميد حم|حمد عبــــد|رضوى بــــكري  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7|6834 |لبــــن|يز محمد |محمد ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3|83|8 حمد|بــــر |حمد ص|ممدوح  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

252346 رس سبــــع|ل ف|ن جل|سلو ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|524|4 هيم|بــــر|محمد مجدي محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|49364 يف عبــــد  م|لمعز تـــه|غدير رسر هره|لق|بــــ |د|

|4oo45 ل|هيم مبــــروك محمد هل|بــــر|رتـــ |س ن|بــــ حلو|د|

8564o7 هند عىلي ذىكي عىلي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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9oo|74 هيم |بــــر|رسل سنور |س |تـــوم ج|ره سوه|تـــج

529583 ضى|لدين ر|مد عز|محمد نبــــيل ح ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

|55356 ى عبــــد |ي ن|لكريم محمد عثــــم|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

229787 ل|لع|محمد محسن طه عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

36|343 لسيد|لحميد |م سيد عبــــد|سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

775962 ى صبــــيح يحن  صبــــيح|ي سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

432o57 بــــو علفه|لسيد رجبــــ |س |ين| |بــــ طنط|د|

682535 هيم|بــــر|ح جمعه محمد |صبــــ لمنصوره|علوم 

4|3546 ء مسعد محمد زرزوره|رس| |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

496242 لعش|سهيلتـــ سمي  محمد  سكندريه|ل|حقوق 

677|2| لبــــربــــرى|هيم |بــــر|للطيف |مي  عبــــد |حمد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

26o395 ذل|لش|للطيف |رضوى سعيد عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6353o3 هيم محمد محمود عيس|بــــر|ن |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

98o82 لجيد|دى سعد عبــــد|له|محمد عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

|58||8 هيم|بــــر|ذل |مل ش|ر ك|مي تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

6|3375 لشدودى|لعظيم محمد |لمنعم عبــــد|حمدى عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

857|84 يد جرجس عبــــده|يوستـــينه ع ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

432286 د صبــــىح صليبــــ|مريم عم ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

6o7878 لسخن|غبــــ |ر| ء رض|دع |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

239|98 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|رس |دين ي|ن د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

8o696| ل|لع|لكريم عبــــد|د|م معوض ج|عص ره بــــنى سويف|تـــج

6|6278 ود|لعدوى د|ح محمود |ندى صل ط|بــــ دمي|د|

64o235 هيم|بــــر|حمد |لسيد حسن |م |وس زيق|لزق|صيدله 

4944| بــــى|هيم عر|بــــر|ر |خلود نص هره|لق|صيدله 

359968 حمد|لسيد |فرح طلعتـــ  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

8|3o73 لرحمن|لبــــيبــــ عبــــد| حمد رض| ره بــــنى سويف|تـــج

33o994 هلل|لسيد كرم |تـــ |خلود فرح |نوعيتـــ بــــنه

|44489 محمد رأفتـــ محمد محمود وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف
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84o878 لجليل|هر عبــــد|لط|يه منتـــرص محمد | ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

686o57 مد عيد|لحليم ح|م محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

7|o79| سم|عمر مجدى محمد حسن ق ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|46935 م مصطفى محمد محمد|هش لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|o996 لعيسوى محمد عرص|مجدى | ر|ي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

78o682 ه عبــــد | ش|لقم|لم |لعظيم محمد سعيد س|مي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

862822 حمد محمد|ح |لفتـــ|يه عبــــد| دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

69o399 يمن حسيبــــ محمد|مصطفى  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

624277 مل كسبــــر|محمد محمود ك| ند ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7|597o ل سعد جودتـــ|هيم سعد كم|بــــر| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

776325 ل محمود محمود|يه جم| زيق|لزق|عه |زر

373435 ل نوح|لمتـــع|مصطفى محمد عبــــد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

896537 ن دل عدل جيد  |ع| مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

834o|8 هيم محمد عىلي|بــــر|جر |ه ج|بــــ سوه|د|

8|5424 بــــ ميمون|لوه|حمد عبــــد|طمه |ف ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

8397o5 ي حسيبــــ عبــــده حس
ي|منى

ئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

3349oo مروتـــ يونس محمد يونس ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

68226| مل|حمد ك|د |رس محمد فؤ|ريم ي لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|589o ن لم|ر س|ممدوح مختـــ| مي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

46572 بــــ سيد|لتـــو|م عبــــد |ء عص|عىلي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

527326 ى عبــــد|ي |ر |لغف|ر مغربــــى عبــــد|لغف|سمي 
ش|لدمرد

بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

46|96 ن عتـــريس|ن محمد شعبــــ|شعبــــ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|oo43 وى|لسد|لسيد |لعليم عبــــد|لنبــــى عبــــد|محمد عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

5o72|4 لد مهدى جنديه|ل خ|بــــتـــه| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

3745| شور محمود|شور محمود ع|ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

676|35 لفتـــوح|بــــو |حمد حلىم |منى محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

629o6o در|لق|هيم عبــــد|بــــر|ء محمد |شيم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

87664 ن عىلي مخيمر|هيم سيد سليم|بــــر| لفيوم|حقوق 

832o|o حمد محمد|مد |ن ح|رو دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 
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44249 م|م|رس سيد |بــــر ف|ص ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

2345o6 بــــوزيد|ن محمود معوض |مرو رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

689|99 مد محمد|ح محمد ح|محمود صل سيوط|هندستـــ 

649|27 هيم|بــــر|لعزيز |هبــــه طلعتـــ عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

|556| ى |مي  حمد|حمد حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9o9o|4 حمد يوسف طه محمد | ج|حقوق سوه

8o3284 ى|لعيد شح|بــــو|حمد | تـــه حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

28332| ىط|لع|لمحسن عبــــد |لمؤمن عبــــد|محمود عبــــد
ى| ش هي 

 |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

64547 جر محمد رجبــــ محمد|ه لفيوم|تـــربــــيتـــ 

7o|258 ر|لشع|حمد |حمد محمد صبــــرى | |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

869992 ه حسن نج| ر محمد|مي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

687375 حمد منصور|حمد عىل |ء |لشيم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

83oo|6 ه عىلي|لل|بــــر عبــــد|ء ج|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

9o8738 ف محمود عبــــد|مصطفى  لحميد |رسر ج|تـــربــــيتـــ سوه

4778o7 ي عبــــد 
لرحمن فهىمي محمد|محمود مصطفى سكندريه|ل|ره |تـــج

348276 فظ|دتـــ محمد مصطفى خليل ح|مي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|65948 مه محمد سيد|س|محمد  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

862523 م|حمد محفوظ محمد عل| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

223958 لمطلبــــ|ن عبــــد|لحليم سليم|بــــ عبــــد|رح ى شمس|د| بــــ عي 

75232| حمد|لحميد |لحميد محمد عبــــد |عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

54o594 عيل محمد|سم|حمد محمد محمد | إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

325434 لق|لخ|رس رشدى عبــــد|ر ي|عم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

679|33 لمرشدى|ممدوح محمد | ممدوح رض لمنصوره|بــــ |د|

332o29 ى محمد زكري|ي محمد| سمي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

||7386 ي ش|رين ه|ك
هلل| |كر عط|ئى ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

25878 فتـــ سيد محمد|ر| نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

243872 س|د سعد عبــــ|ح نف|سم هره|لق|بــــ |د|

26978| محمد حمدى محمد محمد فرج ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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4446o7 دى|هيم ش|بــــر|لمنعم |يه طلعتـــ عبــــد | لشيخ|علوم كفر 

44|32 حمد محمد سيد حسن|مصطفى  هره|لق|حقوق 

26|74| لسيد سعد|محمد سعد عبــــده  |صيدله طنط

884656 لدين محمود محمد  |دهم نرص | ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

85468| ى|بــــر|كريم سعد  هيم حني  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

824562 لرحيم عمر|لرحيم محمد عبــــد|عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7oo796 وى|لبــــحر|حد محمود|لو|رس عبــــد |حمد ي| ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

495o2| ل|لع|م محمد حمدى محمد عبــــد |سل| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

9|2952 قتـــ |لعز رسر|بــــو|لسيد |مصطفى  ج|ره سوه|تـــج

448248 ضى حسن|هيم ر|بــــر|م |حمد عص|لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

289973 هر بــــيومي|حمد م|طمه محمد |ف ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

55o|3 |زق زكري|لر|يشيتـــ محمد عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

523|45 وى|ح قن|لفتـــ|ح سعيد محمد عبــــد|لفتـــ|عبــــد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

35249 حمد|مريم ثــــروتـــ محمد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6979|4 ه رجبــــ طلبــــه عوض | هلل|مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

323ooo لدين|رق محمد محمود سعد |حبــــيبــــتـــ ط ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|6|54o ن|لمعبــــود شعبــــ|سندس مجدى عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3488o4 هيم|بــــر|لسيد عىل |ندى محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

846557 ر سلوم جبــــر عبــــده|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|72522 حمد نجيبــــ|لعزيز |حمد عبــــد |محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

89|759 ى عبــــد ى |لن|محمد حسي  رص حسي  سيوط|ضتـــ |علوم ري

|7|7o5 م|لسل|حمد محمد عبــــد |ر |مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

269o55 ي
ضى|لق|حمد |محمود | دئى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

87o833 حمد بــــدري|رص |لن|يمن محمد عبــــد| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

6949o ى |له|تـــغريد عبــــد  لسيد|دي حسي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

34|93 للطيف محمد|حمد عبــــد |دهم | تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

32|377 لس وليم نجيبــــ تـــوفيق كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4o6o98 بــــر عىل يونس|ن محمد ص|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

857|26 د محمد|حمد ج|س |ين| ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى
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8|9994 ى رزق| وجيه زكري| يوستـــي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

5o4772 هلل|هلل محمد فتـــح |ء محمد فتـــح |سم| سكندريه|ل|بــــ |د|

76o565 لعزيز عطوتـــ|يه محمد عبــــد | بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

86o87| حمد|لعزيز |لعزيز محمود عبــــد|عبــــد دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

8o5632 لرحيم|ن سيد عبــــد|م شعبــــ|هش ي|نوعيتـــ 
|لمنى

3|77|5 يف محمد عىل عفيفى عمر رسر ى شمس|تـــج ره عي 

5478o بــــ محمد|لتـــو|ميمه محروس عبــــد | علوم بــــنى سويف

84862| كر سيد|حمد ش|تـــسنيم  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

4||344 ج|لكريم عج|لسيد عبــــد |سهيله حسنى  |تـــربــــيتـــ طنط

826266 سط محمود محمد|لبــــ|هدي عبــــد لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

|5998 فظ|لحفيظ ح|محمد بــــدر عبــــد  هره|لق|حقوق 

758|63 حمد سويلم محمد|منى  حقوق بــــورسعيد

8o|286 ي
هدير محسن فتـــىحي مهنى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

9o295o لشمندي |حمد |حمد |يه | ج|تـــربــــيتـــ سوه

634297 وق عبــــد لحميد جبــــر|لحميد عىل عبــــد|رسر ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

426o2 لحميد|لسيد عبــــد |حمد قرئى | لفيوم|عه |زر

6o343 ى ري ى محمد حسي  ض|حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

3364|9 ء محمد رجبــــ حسن عىل|رس| منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

|54579 بــــوسيف|عزم حلقه | بــــول ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|6|8o3 لدين مصطفى محمد|مصطفى مجدى  ى شمس هندستـــ عي 

433o77 وى|لجد|ل قطبــــ |رقيتـــ جم |طبــــ طنط

|2o762 ي | ي مجدي عشر
ى|نطوئى مي  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

5o3o63 ف جمعه منصور محمد|ء |رس| رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

426975 وى|لبــــكس|خلود خميس محمد أحمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

4o|2|4 لمولي|دي عبــــد |له|رس فتـــىحي عبــــد |ف |بــــ طنط|د|

8||52o ق|سح|د زكري |مريم ميل ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

25494| سلىم سعيد محمد جنيد ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

862385 مد|هلل ح|ل عبــــد|هدير جم دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

7|99o ى  لسيد|حبــــيبــــه مجدى حسي  لفيوم |تـــمريض 
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853|o5 وي|لص|م طه سيد |سل| ي|علوم 
|لمنى

63|8o8 يه رفعتـــ عىل عطيه| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

762538 در|لق|م عبــــد |لسل|رس عبــــد |عمرو ي ره بــــور سعيد|تـــج

|754|9 ن خرصى محمد|هلل رمض|عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68487| |ده |بــــ|هر |حمد شوكتـــ م|
ى
لدسوق لمنصوره|هندستـــ 

257769 ض|لدم|م حسن سعـد حسن |حس ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|2977o حمد|حمد محمود |كريم  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

775999 لعزيز|ن محمد محمود عبــــد |يم| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

6o8743 ي |لع|تـــن عبــــد|ف
نوبــــي|ىطي مصطفى لشر |نوعيتـــ طنط

462|93 لفضيل|هيم عبــــد |بــــر|ء محمد |ل| |حقوق طنط

|78|5o ف عبــــد |لمجيد |عبــــد  لمجيد محمد رجبــــ|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4482o7 د محمد|لجو|هبــــه سعيد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

5|5o8 شم|حمد محمود ه|ء |ل| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

88o258 بــــسخرون  |لنور |نىح  جورج نصيف عبــــد| سيوط|ره |تـــج

27|274 لم|لرحمن محمد س|لعزيز عبــــد |ره عبــــد|س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

924||7 ى |عبــــد ى حسني  لرحمن خليفه حسي  ج|بــــ سوه|د|

6|59o ى |يه ي| م|م|رس خي  ره بــــنى سويف|تـــج

|477|2 ى محمد طه محمود حسني  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

858476 زق|لر|دي محمود عبــــد|لد ن|خ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

328934 ح مرىسي|لفتـــ|حمد عبــــد|مصطفى  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

4|2828 ي غريبــــ حمد| ر رض|من
ن|حسنى |بــــ طنط|د|

62o242 ن|أحمد محمد محمد سلط| هويد لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

9o6|74 لبــــدرى سليم |ء محمد|عمرو عل ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

6872|3 هيم تـــوفيق |بــــر|ل |محمد جم |ره طنط|تـــج

75o856 ر محمد منصور|دل نص|بــــسمه ع لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

|35476 ء وليد حسن محمد|سم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

759262 محمد| لوف|بــــو |دل |ذ ع|مع لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

72|55 ندى سعيد فتـــىح عويس لفيوم|تـــربــــيتـــ 

437886 لمجد|حد بــــسيوئى أبــــو |لو|بــــ أحمد عبــــد |رح لشيخ|تـــمريض كفر 

Wednesday, September 5, 2018 Page 4930 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

885898 يوبــــ  |بــــقطر مرزق فرج  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

678846 يه محمد عوض صبــــرى شهيبــــ| زيق|لزق|عه |زر

|486| لسيد|لعزيز |ء عبــــد|محمد عل سيوط|هندستـــ 

8388o3 ي|
ل|لع|لدين محمد عبــــد|ء |يه ضى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

35|4|| |بــــودين|هدير محمد حسن مصطفى  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2|5|o| ى هلل| |لبــــرتـــ عط|رس | |مي  ن|هندستـــ حلو

275788 لموجود|لسيد عبــــد|رص |ء ن|شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

64463o سمر محمد سعيد عبــــده عبــــيدو | تـــمريض طنط

527297 هلل|لمنعم عبــــد|مكيه عيد عبــــد ط|بــــ دمي|د|

8863o6 حمد خليفه يونس حسن | سيوط|بــــ |د|

27|562 ى محمد ج|نوره د|د ج|ن حسي  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

833|o2 مل عوض|لك|تـــه عبــــد|هلل شح|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

775533 ح حسن|لفتـــ|حمد عبــــد |حسن  زيق|لزق|هندستـــ 

64658o فع|لش|هيم |بــــر|هيم |بــــر|حمد |سميه  لمنصوره|حقوق 

88|65o ى عبــــد لعليم  |مروه محمد حسي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

4886|4 حمد حسن سنوىس|عمر  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

48569 بــــر محمد|ج| رض| نور ن|تـــربــــيتـــ حلو

83|464 ي |ر عبــــ|يثــــ|
حمد|س مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|43|| حمد|لدين محمد |محمد نرص  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

632387 مل رزق حبــــيبــــ|ل ك|تـــن جم|ف عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

355o88 هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|حمد |رتـــ |س ى شمس|د| بــــ عي 

28824 لد محمود محمد|م خ|سل| ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

3|88|6 نور|م سمي  |ء هش|دع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

284667 طمه محمود منصور محمود|ف ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

54oo37 هيم|بــــر|هلل |لق عبــــد |لخ|حمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

68772| ف |لسعيد | هيم |بــــر|تـــ |لشح|لسعيد |رسر لمنصوره|ره |تـــج

2o|75 لحكيم حسن|دهم عبــــد|كريم  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|7|83 ى |ي ى |ردين محمد حسني  ل|لىكي|حمد حسني  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

5|2o|| رج|لج|هيم |هيم محمد محمد إبــــر|إبــــر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3226o3 هيم|بــــر|س محمد |لدين عبــــ|ل |هلل كم|منتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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429832 ىط|لدم|حمد عيد بــــسيوئى | ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

274|8 حمد سعيد|لدين |م |ذكرى حس ى شمس|د| بــــ عي 

2679o9 نه|محمد حلىم عيس بــــرد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

36o2o ء عىل محمد عىل|شيم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

49o895 خر|ن مسعود سعيد ز|ري|م تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

846953 شوق|حمد بــــ|حبــــيبــــه حسن  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

32|298 مد نوح|متـــ كرم ح|س| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|6348 هيم|بــــر|لسميع |ل عبــــد |حمد جم| هره|لق|هندستـــ 

775|3 هلل|يوسف محمد عىلي عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

359o94 حمد|سيد عمر خليفه  |ره طنط|تـــج

6oo978 بــــسنتـــ محمد مجدى عىل سنبــــل |علوم طنط

6489|4 حمد|رق محمود |منيه ط| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

785967 مه محمد زويد|س|محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

73898 س|مل عبــــ|حمد ك|طه  لفيوم|صيدلتـــ 

52964| ف | لسيد بــــسيوئى ريتـــ|لسيد أرسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|6354 ف محمد عبــــد|عىل  ضى|لر|رسر هره|لق|هندستـــ 

276763 دى|لرحمن ش|دى محمد عبــــد|ش ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5|o92 كر محمد|مه محمد ش|س| معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

9o37|7 هيم |بــــر|عيل |سم|محمود سعد  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

4584|o ي عبــــد|ء |محمد عل
بــــو |ح |لفتـــ|لدين مصطفى

ن|سليم
لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|46|9| لعزيز|ل محمد عبــــد |ء جم|رس| ن|بــــ حلو|د|

45o9o7 بــــوشل|لسيد محمد |حمد محمد | |ضتـــ طنط|علوم ري

9|o572 بــــوكريشه |ل |مصطفى حسن مصطفى كم ج|حقوق سوه

85o746 هلل|شم عبــــد|هلل ه|هند عبــــد لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

6o4o|7 ى عم|طف محمد |مصطفى ع ره|لخرصى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

42|o34 تـــ عىلي  ل|حمد محمد هل|سمي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3646o2 حمد طه محمد|حبــــيبــــتـــ  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

64669 ى|حمد عبــــد |سهيله  هلل حسي  لفيوم|عه |زر

|59293 ريمون رأفتـــ مسعود متـــى ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر
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|9855 هيم|بــــر|حمد محمد |لرحمن مصطفى |عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

4o8536 بــــىل|لبــــ|حمد محمد |رم |لمك|بــــو |مصطفى  |ره طنط|تـــج

68437o حمد محمود مهنى|حمد سيد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

242742 لحليم|دل محمد عبــــد|مصطفى ع هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3||853 للطيف حسن |رف عبــــد|للطيف ع|عبــــد
ل|لع|عبــــد

ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

2|679 وق وطنى سل متـــ غريبــــ|رسر ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

622464 ميط|محمد وفيق متـــول قر ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

6o363o |يمن شفيق |هدير 
ى
لدسوق هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

76o782 |ميل ه|مريم صو
ى
ق بــــيل مشر زيق|لزق|حقوق 

4oo326  تـــ|تـــوم
ى
 شوق

ى
درس|س شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2|ooo ن محمد محمود سيد|مرو ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8755o4 ل مهدى عىل |حمد جم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

427439 حمد محمد محمد أحمد  درويش| |صيدله طنط

24339| وق خ لد محمد محمد سيد|رسر هره|لق|ر |ثــــ|

2|424| سعد| لعل|بــــو|ء |محمود عل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

28458o حمد|ن |مريم محمد سليم رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

79o933 بــــو عبــــيد|محمد قنديل محمد حسن  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4469|| ن محبــــ محمد محمد|عمر رمض ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

763278 م|لش|نجوى محمد خليل محمد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

2|4992 روق عيس|م مدحتـــ ف|حس |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

295o74 هلل تـــوفيق|طف عبــــد|رحمه ع ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

25|6o4 ح منصور|لفتـــ|ل عبــــد|م جم|سل| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

35625o ف ص|ح |صل بــــر|لح ص|لح ص|رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

258863 ضى|لق|حمد سعيد |محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3454|8 لس كميل لطيف فرج بــــخيتـــ كي  ى شمس|د| بــــ عي 

6o|678 ى مصطفى |مصطفى محمد حس |لبــــن|ني  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

35o226 لمجيد|بــــو رسيع عبــــد|ل |حمد جم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|5766o لرحيم|لسيد عبــــد |ن |سلىم رمض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

226789 لد سمي  عمر محمود|خ هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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848o|9 حمد محمود|وهبــــي | نه ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

698|54 لمجيد|مل عبــــد |مريم محمد ك ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

357922 مصطفى محمد سعد محمد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

6834o2 وق سعد سمي   بــــدين|لبــــيوم ع|رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

87|578 حمد محمد عيد يوسف| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

67662| م عطيه محمد فليفل|زينبــــ س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

924243 ف |ء |رس| حمد عىل  |رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

5o7694 لمرصى|حمد |م |لسل|لعبــــد عبــــد |ده |غ سكندريه|ل|حقوق 

82|5|9 ى طف بــــولس|ع| جورج مي  ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

45|2|| رص عيس|لن|لمنعم عبــــد|مصطفى عبــــد |حقوق طنط

|7o394 لمسيح|بــــيشوى موريس جرجس عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

784746 حمد|لم منصور |ء س|نجل ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

428o|7 بــــو كريمه|مه عطيه محمد |ره سل|س |ره طنط|تـــج

3|6o35 ى جيد| رح حن|بــــ| كرستـــي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

639423 هيم يوسف|بــــر|حمد لطفى | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

693284 ل|لبــــرمبــــ|م عوض فتـــىح محمد |سل| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

36225o يف  ف عبــــد|رسر لجليل|ح عبــــد|لفتـــ|رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

475o99 بــــو|هلل ج|سمي  موىس | ريتـــ سكندريه|ل|بــــ |د|

|59875 ى|ل عبــــد |ضىح كم لمنعم حسي  ن|بــــ حلو|د|

79oo|3 حمد رزق|سحر محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

698438 ى متـــول مرع|لمنعم |ء مصطفى عبــــد |سم| مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6|3o38 ح عطيتـــ|لفتـــ|تـــى عبــــد |لزن|ح |لفتـــ|محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

||593o ي ن|دل موىس سليم|م ع|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

8658o6 حمد|هلل |لدين حرز |ح |مل صل| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|39|44 لعزم|بــــو |لمعبــــود |ء محمد عبــــد |شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

64245 لسيد|ن زينهم قطبــــ |نوره لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4||745 لسمنودي|هيم عىلي |بــــر|طف |منيه ع| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8|o298 ي محمد|
ي مرتـــضى

ى
حمد شوق لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

85922| حمد|ن |مر زي|خلود ع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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86523o ل|لع|حمد عبــــد|حمد بــــخيتـــ | ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

62|o88 لرحيم عمر|ض عبــــد|رق ري|ض ط|ري ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

773539 |لعل|بــــو|بــــ فضل |ن دي|ء حمد|لشيم| زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|52464 حمد|لد عىل |هيم خ|بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o6258 لعظيم مهدي|عمر محمد عبــــد ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

8o5743 هيم|بــــر|تـــ |ء سيد بــــرك|سم| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

43884 مي مجدي محمد عىلي ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

23666| رص عىل محمد عمر|حبــــيبــــه ن لفيوم|عه |زر

545956 لجويىل|م  |لسل|مه محمد عبــــد|س|لرحمن |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

45|285 حمد|لمحمدى |منى عوض  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

8o945| لس قدري حبــــيبــــ تـــ وس|كي  ورصى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

494o86 مه|وى سل|لحميد هند|ن عبــــد|هيم رمض|بــــر| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

9|644o ى لمسيح |د جورج  عبــــد|ميل| روجي  سيوط|بــــ |د|

493234 ئى محمد|محمد زغلول موىس كيل بــــ دمنهور|د|

235495 هلل عىل|هلل محمود عبــــد|محمود عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

78|o27 لعزيز محمد|لسيد عبــــد |د محمد |عم زيق|لزق|حقوق 

64|86o وق س لسيد|ن |م رمض|رسر ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

863238 لمطلبــــ|رص محمد عبــــد|لن|ندي عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

73485 هيم|بــــر|يه حربــــى محمد | لفيوم|بــــ |د|

33o625 م|م|لسيد |م |م|ح محمد |سم |طبــــ بــــيطرى بــــنه

88357o كس شلبــــى |ئيل زهي  م|مهر سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

6|||7o هيم محمد ديغم|بــــر|دل |ع |صيدله طنط

4o6o83 لزور|ديه نبــــيل جمعه جمعه |ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

865o7| زق محمد عىلي|لر|تـــقوي عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

775759 ح محمد|لفتـــ|حمد سعيد عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

|23222 لحسينى|م |لسل|رس عبــــد |ريم ي هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

9|6839 ى عبــــد|عل لمنعم |ء محمود حسي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

6|2384 ن|ن حس|هلل علو|ن عبــــد |در علو|ن |بــــ طنط|د|
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883289 للطيف  |ل عىل مصطفى عبــــد|جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32|464 هيم|بــــر|لمنعم محمد |ذل محمد عبــــد|ش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o4956 وع|لسيد مط|دى |له|مريم عبــــد لمنصوره|عه |زر

24748o تـــى|م زن|لسل|محمد بــــهجتـــ عبــــد لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

27o489 لنبــــى|لسيد حسبــــ |وى محمد |لهند|محمد  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

475o6o حمد|د |لدين محمد ج|ء |ضىح عل سكندريه|ل|حقوق 

5|23o| ض|لع|حمد |حمد خليفتـــ |مصطفى  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

822487 يف موريس لبــــيبــــ شنوده رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

7o4|88 ى |هيم |بــــر|لعزيز محمد |عبــــد  هيم|بــــر|مي  زيق|لزق|ره |تـــج

88o4o3 لس مجدى ثــــ لي |بــــتـــ غ|كي  سيوط|طبــــ 

69o843 سم محمد|حمد ق|ن |يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

25|36o صورى|لدن|للطيف محمد |عىل عبــــد تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

33559| |وسىل متـــى حن| مرن |ره بــــنه|تـــج

6|oo98 صف|هر ن|هر محمد م|م لمنصوره|طبــــ 

847723 لطيبــــ محمد|بــــ |لوه|عبــــد| ند ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

5|ooo ى محمد |د مصطفى |زي لحميىل|مي  حقوق بــــنى سويف

764848 رف|لنبــــى محمود ع|شور عبــــد |يه ع| علوم بــــورسعيد

85646o لسيد|طمه عيد موىسي |ف ي|بــــ |د|
|لمنى

7o7366 د محمد|عىل فؤ| نور لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4328o| هيم طه محمد خليل|بــــر|منه محمد  |ره طنط|تـــج

486682 لمرىس|هلل محمد مرىس رزق |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4347|4 لجدى|ء نرصمصطفى |ندى عل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

829|7 كريم قرئى محمود محمود ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o3|57 ي|لحو|لحميد محمد |د محمد عبــــد |سع
ىسر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

353oo| در|لق|حمد سعيد عيد عبــــد| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

779767 متـــ|لد سل|عبــــي  صبــــىح محمد خ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

69446 ل عىلي محمود|هلل جم|عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

68o924 ز|لسعيد حر|مه صبــــرى |س|دى |ش لمنصوره|ره |تـــج

44447o لسعود حسن مرزوق|بــــو|مروتـــ  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|58444 لق محمد|لخ|شم عبــــد |نبــــيله ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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6465o6 ين معروف ح مد هويدى|رسر ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

768487 لسيد سعد|حمد محمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

54248o حمد|بــــو |حمد |هيم |بــــر|ح |صل| لي|د سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

7o998| ن|طه عىل رمض| ره رض|س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9|6854 لمنعم عىل |سم عبــــد|ء ق|شيم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|44785 هيم|بــــر|م عوض سيد |مريم عص هره|لق|ره |تـــج

226993 ف عىل س|لرحمن |عبــــد لم|رسر هره|لق|بــــ |د|

8852o8 ه نرص فرغىل عبــــد| د |لجو|مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

|53636 محمود محمد زين محمد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|72o9| لحميد |بــــ عبــــد |لوه|ح عبــــد |هنده صل|ش
ن|شعل

سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

484968 حمد|هيم |بــــر|حمد |محمد نبــــيل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

875289 سم شكرى سعد |مريم بــــ معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

6299o5 هيم|بــــر|محمد مجدى محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

358346 تـــ عص| يف|م ن|مي  فع عمر رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o|6|4 ي|م بــــدوي ح|نس عص|
مد مصطفى ي صىح طنط

|معهد فنى

9238o| ى |لفتـــ|لد عبــــد|ديه خ|ن ح حسي  سيوط|عه |زر

7o2337 لسيد فوده|لعليم |ح عبــــد |تـــ صل|نعم ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|34236 طف سعد محمد|م ع|مر هره|لق|ره |تـــج

98488 حمد|عىل حسن فتـــىح  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

8626o| ي 
ي|لظ|حمد عبــــد|مصطفى

هر حفنى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8833|2 ى موىس زهرى مندى  | مي  سيوط|ره |تـــج

3|4o9 بــــ|لمجيد خط|لمنعم عبــــد |مريم محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

69|83 رص|لن|ل عبــــد|هلل سيد كم|منتـــ  لفيوم|طبــــ 

44o878 للطيف|مصطفى محمود فوزى عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

482969 در محمد|لق|حمد عبــــد |هلل |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

74|85 ه|لغنى بــــ|رق عبــــد |نهلتـــ ط تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

53935| حمد محمد محمد|محمود عمر  ج|بــــ سوه|د|

688543 وي|لقن|حمد |ن مأمون |يه حمد| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

447|6 بــــرى|لج|حمد |هلل |مروتـــ عىلي عبــــد هره|لق|عه |زر

835345 يح|مريم مدحتـــ كرم س دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن
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49|284 زى|ن غ|جر يحن  محمود عش|ه |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

64|667 لسيد محمود|لد محمد عىلي |خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76|2oo لرحمن|رق محمد عبــــد|مريم ط لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

346483 ئى محمد طه فتـــىح عىل|م| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

233254 لنجدى|لسيد |ن محمد |يم| هره|لق|حقوق 

342946 حمد جمعه طه|حمد طه | ى شمس|د| بــــ عي 

64666| لفى|ل|حمد|قوتـــ |حمد علوى ي| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

9oo57| حمد عىل |يه محمد | ج|بــــ سوه|د|

26o8|2 وى|لمعرص|بــــر |بــــ ص|يه|زينبــــ  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7793o3 ف عبــــد |م |حس ن|لرحمن سليم|رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|33667 ميشيل حسنى نسيم| ن|سلف ى شمس|زر عه عي 

3|27o2 حمد محمد|حمد |م |وئ |بــــنه| هندستـــ شبــــر

684997 بــــينى |مل محمد | تـــ|لبــــه|لبــــيوم |لشر لمنصوره|نوعيتـــ 

7829|4 هلل محمد|رص عبــــد |ريم ن قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

42|428 لسيد محمد شوشه|ل طلعتـــ |آم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

89|782 عيل محمد |سم|هر |ء م|سم| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

22||o لمجيد|لد مهنى عبــــد |ء خ|سم| لفيوم|عه |زر

42665| حمد محمد|لربــــ |د |طمتـــ محمد ج|ف سكندريه|ل|علوم 

4|6|62 ه محمد | لرحمن نجم|عيل عبــــد |سم|مي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

788o9 سط|لبــــ|بــــتـــ عبــــد|لد ثــــ|فرحه خ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

767729 حمد حسن سعد|لدين |ح |سلسبــــيل صل لعريش|تـــربــــيتـــ 

37o9|6 لمليىح |لنرص محمد |بــــو|عىل سيد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|3o|54 هبــــه مجدى محمود حلىم هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

75443| |لسميع عط|مصطفى عبــــد | لي|د عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8865o4 ن سليم |محمد يحن  سليم سيوط|عه |زر

|373|2 يوسف جرجس لوندى فخرى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

344364 |
ى
حمد مدحتـــ محمد دسوق |ره بــــنه|تـــج

773699 ه ك| ر موىسي حمودتـــ|لستـــ|مل عبــــد |مي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

62|823 لعز|بــــو |لمنىح  |ن محمودعبــــد |محمود رمض ط|ر دمي|ثــــ|

475oo2 وى|لحن|حمد مصطفى |حمد حسن | لشيخ|ره كفر |تـــج
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67858| محمد وليد حسن مصطفى عمر لمنصوره|طبــــ 

|264|8 حمد|ئى يوسف |لرحمن ه|عبــــد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

6284o2 حمد|لمجيد |حمد عبــــد| |ء رض|دع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

78o2o| لسيد عىل منصور|سعيد محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

885o72 هلل محمد  |د عبــــد|ء رش|شيم سيوط|بــــ |د|

333862 هيم|بــــر|دى ثــــروتـــ يعقوبــــ |ف |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

27|52o لمجيد |لجليل عبــــد |لمجيد عبــــد|ن عبــــد|يم|
غر|د

|صيدله طنط

2|6878 ن|ضى رمض|رق عىل ر|رقيه ط ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

4796o4 س عىلي بــــدوي|م عبــــ|ن هش|مرو سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

763||9 ظ|لم|حمد حسن |جر محمد |ه تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

68o985 عىل| در زكري|لق|مؤمن محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

888237 ئى محمد عىل  |يه ورد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

445435 ن محمد حسن|ندى محمد رمض سكندريه|ل|هندستـــ 

2|494o وى|لجد|هيم محمد مرشدى |بــــر|محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4739o زق|لر|محمد حسن محمد عبــــد هره|لق|طبــــ 

25o|24 روق عنتـــر|هر محمد ف|يدى م|ه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

24|867 هلل||ر رفعتـــ محمد بــــركه عط|من ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

493o52 لمرىس|م نرص |م|ل|رس |يوسف ي دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

9625o لخي |بــــو |تـــه |دل شح|ميشيل ع ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

254978 ز|ل زىك در|يش جم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3493o4 م|م|ن حنفى |طمتـــ رمض|ف ى شمس|زر عه عي 

69ooo5 ن|محمود محمد رجبــــ محمد رضو ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|7|695 سهيله سيد خلف بــــرع خرصى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

73456 ء محمد حسن محمد|رس| لفيوم|علوم 

5|55o4 لجندي|لرحيم |دل فتـــىح عبــــد |ن ع|يم| بــــ دمنهور|د|

62429| لد محمد عىل هويدى|كرم خ| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

8|6423 عيل|سم|لرحيم محمد |عىلي عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

25374o رى|لهو|شد |يمن ر|مصطفى  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
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3372|5  مرىس|ط
ى
رق نرص دسوق ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4|3526 س محمد جنه|هبــــه عبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

92|||o حمد |مر |حمد ع|لعزيز |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|o782 ي طلبــــ|رس| ء محمد خي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

896553 لنرص  |بــــو|لغنى |حمد عبــــد|ء |سم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

853|6| لرحمن|لعزيز عبــــد|محمد عمر عبــــد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

779o95 ر عىل محمد محمد|مي  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

7o96o4 حمد محمد محمد شوشه|ره |س لمنصوره|بــــ |د|

543678 حمد بــــسيوئى|لسيد عىلي |حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

72o74 لسيد محمود|م |ء عص|شيم لفيوم|تـــربــــيتـــ 

87o883 ري|لح محمد عىلي سن|ء ص|وف ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

786793 ح بــــيوم|لفتـــ|ده نرص محمد عبــــد |غ ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

344374 ى محمد حسن عو د|حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

4|o56o ر|لنج|لرحمن |دل عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  |ره طنط|تـــج

253797 لحليم عىل|دل عبــــد|خلود ع شمون|نوعيتـــ 

245856 لرحيم قشطتـــ|حمد عزتـــ عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

35|5o5 فع|هلل ش|دى عبــــد|سميحتـــ ش |بــــ بــــنه|د|

|24||9 حمد|مي محمد |رحمه س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

282757 ل محمد|م وص|حبــــيبــــه هش |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

88552o لحق  |حمد عبــــد|ء فتـــىح |شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

699982 هيم|بــــر|بــــو مندور |لسيد |يه | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|46255 ى عبــــد  د|لجو|بــــسملتـــ محمد سيد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4856|2 لرحمن|حمد عبــــد |لمنعم |رق عبــــد |د ط|جه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3634o2 حمد قدرى محمد فهىم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

47967| حمد وسيم تـــوفيق|زم |ح ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

456|89 ى |يه|دين |ن لجمل|بــــ حسن حسي  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

824657 ي عل
ي |ء |مصطفى

حمد|لدين مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

46|2|3 د رزق|لجو|هيم عبــــد|بــــر|ن محمد |رو تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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33o732 م محمد رجبــــ محمود عبــــده|ريه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

27o638 هيم|بــــر|ن |سليم| هيم زكري|بــــر|حمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|28o57 وى|لمنش|للطيف |ح عبــــد |حمد صل| مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|946 ن عىلي|لدين مهر|د|محمد عم لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

6426|o عمر منصور عمر محمد ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

323o45 حمد|شم |ندى فوزى سليم ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

32943| ج سعد متـــول|جنتـــ حج |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

526598 رس سعيد موىس|عمر ي إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

637984 لبــــخىمي|لرحيم |آيه محمد منصور عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

6|38o6 هلل|بــــ |دى بــــ|له|حمد عبــــد|هلل |ن عبــــد|يم| |صيدله طنط

||5879 حمد شلبــــى|رق سيد |ط| رن ى شمس حقوق عي 

23926| ين رض ضى|سعيد ر| شي  ن|حقوق حلو

249|| ن|ل سعد سليم|ء جم|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

63539o حمد|حمد محمد |طف |رحمه ع زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

7o348| لس ط سطورى|رق مسعد |كي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85|o7o لعزيز مسعود|عبــــد| ء رض|سم| سيوط|تـــمريض 

628842 ح|لفتـــ|حمد محمد عزتـــ عبــــد|ره |س زيق|لزق|طبــــ 

539|84 ي|ر
ف محمد عبــــد | |ئى هلل|لرؤوف عبــــد|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

6|369o لغيط|بــــو |لسيد |هيم |بــــر|حمد | مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

9223|4 ن مصطفى  |ن نبــــيل عثــــم|يم| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

694295 لق|لخ|ل عيس محمد عبــــد |م جم|سه ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

|26656 ن|لؤى محمد ممدوح عثــــم مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

3|o989 ن محمد|هلل ممدوح رمض|منتـــ  ى شمس صيدله عي 

774|77 هيم عىل|بــــر|ن |يم|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

788489 ي
مصطفى محمد مسعد سعيد| دئى |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

627||4 م|م|حمد |حمد |هر |محمد م زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

|76488 حمد|م محمد قطبــــ  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

637558 لسيد محمد|د محمد سعيد |جه زيق|لزق|بــــ |د|

26277| حمد عىل|مه محروس حسن |س|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر
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8478|| دل فتـــىحي طه|ء ع|لزهر| ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

768242 مل محمد حسن عىل| لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

||9||2 لجليل بــــيبــــرس|م عبــــد |سل|مصطفى  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

62|669 لسيد بــــدوى|لسيد |د |د فؤ|جه ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

62o943 در|لق|عبــــده مجدى عبــــده محمد عبــــد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

9|8442 هيم |بــــر|س عىل |بــــسينه عبــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

53o397 ج |حمد ن|م محمود |سمر س |حقوق طنط

45568o ى بــــدير محفوظ|ف طمتـــ حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

699626 رص|در ن|لق|حمد عبــــد |دين |ن لمنصوره|نوعيتـــ 

2233|| بــــو ضيف صديق|بــــر |يمن ج|هلل |عبــــد |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

52o46o م|لمطلبــــ إم|ف فتـــح عبــــد |عف ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

464944 هلل موىس|لحميد عبــــد|عبــــد| نسمه رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9||544 حمد |ع |لزنبــــ|ء عىل |لزهر| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7oo292 لحميد|لحسينى عبــــد |م |ر هش|مي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

835oo7 ي جل
مد|لدين محمد ح|ل |مصطفى ي صن. تـــ.ك

|ع قن|فنى

234o63 ديفيد كريم شمعون حبــــيبــــ هره|لق|ره |تـــج

|59796 لضيفى محمد|جر محمد |ه ى شمس|د| بــــ عي 

26o829 ىسر|ن أبــــو ن|رص زهر|لن|مريم عبــــد شمون|نوعيتـــ فنيه 

8o8373 زر|يده صبــــىحي محروس ع|ع ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

32o9|6 لحميد|ن عبــــد|لد رمض|م خ|هش ن|حقوق حلو

8|9|7 ن محمود|هلل محمد عيد شعبــــ|عبــــد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

34238 هيم محمد|بــــر|حمد محمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

848o89 هيم محمد|بــــر|لرحمن |ء عبــــد|رس| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

638|39 ن|ء محمد رمض|يه عل| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

226544 حمد خليل|لرحمن حسن محمود |عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8|329| لعزيز|جي محمد عبــــد|لرحمن ض|عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

244364 هيم|بــــر|محمود حميده يونس  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

295823 ي|سم|حسن 
م حسن|عيل جى  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر
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34646o دى|لح|ح محمد |لفتـــ|ن مصطفى عبــــد|نور |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

64892 كر محمد|ن ش|حمد رمض| صيدله بــــنى سويف

362543 حمد|مل |حمد ك|ن |يم| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

436o33 ى|لسيد |له محمد |ه لعشر سكندريه|ل|عه |زر

4|2973  |ره |س
ى
هيم مصطفى|بــــر|حمد شوق |بــــ طنط|د|

884996 ن خميس |مينه سيد رمض| سيوط|بــــ |د|

822|6o ى ثــــ|ي ل|روق جل|بــــتـــ ف|سمي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

639458 هلل|مر |يه طلعتـــ محمد | ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

887o63 ى محمد عىل | دين محمد حسي  سيوط|ره |تـــج

2567| ى بــــيوم س|مريم ه  حسني 
ن|لم|ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

895o45 لس عم هلل  |بــــ |د نصىح ج|كي  ج|ره سوه|تـــج

4o9369 دتـــ خرصى يوسف عىل يوسف|غ ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|55474 هيم محمود فيصل|بــــر|ن |نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

93762 ى محمد عىل|طمتـــ صل|ف ح حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|4426 ى|ء محمد صفوتـــ مصطفى |لشيم| حمد سكي  |علوم طنط

696654  |لبــــ|لنبــــوى عبــــد |هلل |مريم عبــــد 
ى
حمد|ق ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى

|28255 حمد|دل سيد |بــــسنتـــ ع د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

5o2872 م|لسل|روق عبــــد|يمن ف|ن |رو سكندريه|ل|عه |زر

27|965 ى|فع عىل ل|لر|ن عىل عبــــد |يم| شي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

8|5654 حمد|رص |هبــــه وليد ن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

628366 م|حمد درغ|فظ |حمد صبــــىح ح|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

|7855o طف جوده حسن|حمد محمد ع| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

63|786 خلود سعيد محمد سعد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|o3|8 حمد محمد خورشيد|حمد محمود | |ره طنط|تـــج

438529 حمد سميح محمد كريم| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|25o47  سمي  جم| رن
لدين|ل |مصطفى وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|6|55 لمجيد|هيم جمعه عبــــد |بــــر|ن |صفو كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

43257| لنمر|لسيد أحمد |د |بــــسمه فؤ |ره طنط|تـــج
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229283 بــــورسيع سويلم صقر|ندى ممدوح  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

5574| حمد سويلم|حمد سيد | ي سويف
هندستـــ بــــنى

3357|3 ف  عبــــد| مني 
ى
لشهيد|سمي  شوق ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|36884 هيم شلبــــى|بــــر|دل |حمد ع| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

49|594 هيم|بــــر|حمد خليل |لد |محمد خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|6o83 ن|لعزيز عثــــم|حمد عوض عبــــد |طمه |ف ن|حقوق حلو

6o7o75 د|لضي|للطيف |يمنى مجدى عبــــد  لمنصوره|علوم 

879697 طف عىل محمد |ده ع|غ سيوط|عه |زر

32277| بــــ متـــول|لتـــو|ل محمد عبــــد|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

228|23 روق محمود عطيتـــ|رق ف|ط| دين كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

67659o ه عبــــد  حمد|لمرىس |لحكيم محمد |ني  |ره طنط|تـــج

9o6|o هيم|بــــر|ره محمد سيد |س س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

2287|9 ن|حمد رمض|مل يىح | ى شمس| لسن عي 

63o892 ح|لفتـــ|لدين عبــــد |ح |لبــــ صل|بــــو ط|عمر  زيق|لزق|بــــ |د|

885552 بــــر  |حمد محمد ج|ء |ل| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

865328 ي محمد عبــــد
ن|لق حمد|لخ|مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

35|326 ن|مه جمعه طه عثــــم|نهلتـــ سل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

345529 شه|ري بــــ|رحمتـــ حلىم محمد بــــند ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

33|4| له حمدي سعد محمد|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43694o ذلي|لش|حمد |ء حسن |آل لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

855686 حمد محمد موىسي|ح |زم صل|ح لفيوم|حقوق 

628327 ف صل|هلل |منه  لشيخ|م |لسل|ح عبــــد|رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

677673 محمد محسن محمد عىل مصطفى لمنصوره|هندستـــ 

862345 رص رشيدي محمد|لن|ل عبــــد|كم سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

4|3o36 ىس|بــــن|ل|مصطفى مصطفى | يه رض| |بــــ طنط|د|

332287 هيم|بــــر|هيم |بــــر|مل |رص ك|لن|عبــــد| نور |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

668o3 ى عطيه محمد جلول نرمي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|24893 يتـــ ع لمسيح فرج|دل عبــــد |مي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|27258 ود|لح محمد د|سم ص|رنيم بــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

487|77 سم|لدين محمد عىل ق|ء |محمد عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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345926 م محمد محمد|ن س|نوره ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

785496 م|لسل|ل عبــــد|لع|دل عبــــد |فوزيه ع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

36983 لرحمن|لحمد حنفى عبــــد |بــــو|جر |ه هره|لق|حقوق 

52|8o3 هلل|طف حمد عبــــد|ء ع|دع |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

82225 لعفش|لمجيد |حمد مصطفى عبــــد |سعديتـــ  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

9|9393 ن |ل عىل سليم|ده كم|غ سيوط|تـــمريض 

9o|2|| ركو عزتـــ مريد يسي |م ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

4537|7 |لوف|بــــو |فظ |حمد عرفه عزيز ح| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

597o7 ي عتـــريس مروتـــ محمود بــــشر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

||5625 عيل مرىسي|سم|كريم مرىسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|6o23 محمد خلف حسنى خلف   سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

367276 هيم|بــــر|لعزيز |ء نبــــيل عبــــد|لىمي شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

352|47 م حليم|د س|لورين ميل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

762o|4 حمد محمد|منى سيد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

7o6o3 هلل|ر عبــــد|ء لملوم عم|عل لفيوم|بــــ |د|

27|69| ن|لم رسل|يمن محمد نجيبــــ س| |رن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

69o6o2 حمد عطيتـــ|هدى محمود  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|5|9|9 ى محمد  لسيد|هيم |بــــر|حني  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

76627| ى عل|ي لبــــ|بــــو ط|لسيد محمد |لدين |ء |سمي  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

6o72|| بــــتـــ|لمحسن ثــــ|حمد عبــــد|محسن  لمنصوره|هندستـــ 

4o6322 ي
حمد|هلل مدكور |محمد عبــــد | دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

453879 لسيد|لمحسن |ن عيد عبــــد |حن لشيخ|بــــ كفر |د|

7|24o9 ى|لزهر|طمه |ف ء عقل مسعدعقل حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|376o6 هيم شبــــل عىل|بــــر|حمد محمد | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

44757| لحميد محمد|لحميد محمد عبــــد |ء عبــــد |عىلي ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

52|585 لجهىم|لعزيز عوض |رس عبــــد |زينبــــ ي بــــ دمنهور|د|

4|||54 لحميد|ره محمود عىلي عبــــد |س |تـــربــــيتـــ طنط

||7o8| ي|ر
عيل|سم|فع |لر|مسعد عبــــد | ئى ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو
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763985 عه|هيم نعن|بــــر|مل |ر وهبــــه ك|من حقوق بــــورسعيد

7873|8 لسيد محمد|محمود محمد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

694985 هيم|بــــر|ن محمد |ل سليم|فري لمنصوره|طبــــ 

92669 لسيد فرج|هند فرج  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

7o78o7 بــــر|هيم ج|بــــر|لسيد |حمد | |ر|ي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

273|69 كريم محمد محمد مخلوف حموده |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

4|7|o6 وع عىل|حمد رفعتـــ مط| لشيخ|ره كفر |تـــج

86o|7 يل|حمد محمد عىل ن|يه | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8oo485 وي|لرحمن عربــــي سعد قن|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|383|7 يمن محمود سعيد درويش|يوسف  هره|لق|حقوق 

|7753o هيم حموده|بــــر| |يه زكري| ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

5o38o4 ن|هلل سليم|حمد عبــــد |هد سيد |معتـــز مج ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

492o|8 ء فرج محمد عبــــده|رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

753|25 لعظيم متـــولي|دى عبــــد |له|حمد عبــــد | تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

526928  زىك سعد|روم
ى
هلل|ئى شوق ي رى ورصف ومس. تـــ.ك

لمطريتـــ|حه |فنى

452264 بــــ محروس عبــــده|لوه|حمد عبــــد | ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

329o95 بــــى|هيم عر|بــــر|لم |محمد مجدى س |كليتـــ هندستـــ بــــنه

369|65 ي|لسيد |لنبــــي |لسعيد عبــــد|محمد 
ط|لىحى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

83364o بــــر يوسف محمد|ء ج|رس| دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

3|9|55 وحيد محمد عىل| نور ن|حقوق حلو

783529 لسميع عىل مصطفى|محمد حسنى عبــــد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

89|6|9 مي  محمد |مي  حسن | سيوط|حقوق 

253626  عبــــد|خ
ى
حمد|لعزيز |لد شوق عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|23683 بــــوغنيمه حسن|ء محمد |ل| ن|بــــ حلو|د|

28|o66 لصمد|لدين عىل عبــــد|عىل عز |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

78|6|3 حمد محمد محمد|ن |يم| زيق|لزق|علوم 
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242575  مبــــروك محمد|هيم |بــــر|
ى
حمد شوق هره|لق|صيدله 

3|9o47 ى مصلح عبــــ| تـــ حسي  ده|مي  ن|حقوق حلو

24o562 حمد خليل|حمد محمد |ره |س ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

482489 ىك|حمد محمد ز|حبــــيبــــتـــ ذىك  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25972| وى|لجد|هر محمود |ء م|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

36o425 وق محمد لطفى محمود  ر|لنج|رسر |بــــ بــــنه|د|

857852 ي ن
ن|جح محمد عمر|مصطفى ي تـــمريض 

ي|معهد فنى
| لمنى

887o5 لمقصود|ل عىلي عبــــد |نس جل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

323246 يمن محمد جمعتـــ يوسف ى شمس علوم عي 

529|4| ى ج لبــــرلس|حمد |بــــر |حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

688324 وى|لطنط|لمتـــول |بــــر |بــــر ج|ندى ص لمنصوره|حقوق 

25|638 لرحمن حسن|م عبــــد|مصطفى عص تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

479987 ى سعيد|م |بــــسنتـــ حس سعد حسني  سكندريه|ل|هندستـــ 

244373 حمد قرئى|حمد عىل | هره|لق|ره |تـــج

||6623 ى |ي هيم|بــــر|لسيد |يمن |سمي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|25923 بــــو رسيع|ء قرئى |حمد عل| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

223679 لسيد|زينبــــ محروص محمد  هره|لق|عه |زر

3|295o يتـــ  حمد منصور|حمد |خي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

48|426 لد محمد محمد مسعود حميده|خ ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

82742o هلل شمروخ عىلي|محمود عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

34o795 هيم بــــدر محمد بــــيوم|بــــر|ن |نور ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

858576 حمد|ن |كريم محسن عثــــم ره بــــنى سويف|تـــج

9|2325 ن |حمد سليم|د عمر |زي ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

34o46 لدين حسن محمد|م |ء حس|ل| هره|لق|ره |تـــج

3||726 در صموئيل يوسف|ن ن|ري|م ى شمس|تـــج ره عي 

7862o م|م|ء محمد سعد |سم| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

62|o22 ن|حمد بــــدر|حمد |مريم مصطفى  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

347784 در محمد|لق|در رجبــــ عبــــد|لق|عبــــد |بــــ بــــنه|د|

|74oo6 ى عيس|بــــ خ|مه لد حسي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص
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646|44 لعطوي|محمد | لوف|مح أبــــو |س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6|7929 لول|ن محمد |كريمه نعم ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

|52527 محمود مجدى محمد عبــــده ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o66o8 م عبــــيد|لسل|لسعيد عبــــد |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

22oo4 ى |بــــر|ء |رس| هيم|بــــر|هيم حسي  هره|لق|بــــ |د|

96425 دي|روق ن|حمد ف|سم |بــــ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|58744 ي|رس ف|ء ف|رج
روق مصطفى هره|لق|ر |ثــــ|

5|479 تـــ عويس محمد|بــــرك| ند تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|48272 خلود مجدى سيد محمد ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

67979o ن|هيم رمض|بــــر|رق |بــــسنتـــ ط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o5387 لرسول|لدين محمود عبــــد |ل |محمد جم سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

84332 سمر سعد محمد محمد ج|بــــ سوه|د|

|7o236 مل|بــــسنتـــي وجدى حسنى ك دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

5|4649 ف مصبــــ|ئى |م| لمدبــــول|ح بــــدوى |رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|45792 حمد|عيل |سم|لدين |محمد عز  ى شمس|تـــج ره عي 

449967 ن|هيم عثــــم|بــــر|لسيد |ح |ندى صل |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

48673| لس  ي نصيف سعيد|يه|كي 
بــــ وصفى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

35473| م محمد محمود محمد|وس ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|45783 س|هيم عبــــ|بــــر|لؤى سيد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

59oo2 لعزيز|حمد عبــــد |ن محمد |نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

522468 لسيد|ن |لسيد عمر|حمد |لرحمن |عبــــد ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6|6859 شقر|ل|لبــــدوي |لسيد |هلل محمد |منه  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8|48|8 ى رمض|ي ي|مل عبــــد|ن ك|سمي 
لغنى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

335626 تـــه|حمد شح|هيم حسن |بــــر|ر |بــــر| ى شمس|د| بــــ عي 

36o482 ن|د زهر|لجو|ل محمود محمد عبــــد|من |تـــربــــيتـــ بــــنه

926|5 سلسبــــيل عصمتـــ محمد مصطفى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

369694 ي محمد بــــيوم خرصى
ندى مصطفى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

3|3283 ئل وحيد عىل|محمد و عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر
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759672 لسيد عىل حسن|مريم  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

823||9 ن حسن فوزي سيد|نوره ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

2|7|75 ى حسن|رحمه محمد يحن   مي  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

4o|764 هلل|د وديد جوده مجد |بــــيشوى فؤ سكندريه|ل|ره |تـــج

77|355 لكريم|حمد عبــــد |ء |ن عل|حن زيق|لزق|بــــ |د|

2737o6 حمد حسن|ح |محمد صل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

268473 ئى سعد بــــدوى خليفه|عمر ه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

89|454 لمعىط |ل عبــــد|ح كم|نعمه صل سيوط|تـــربــــيتـــ 

782|66 ل|تـــتـــ حسينى مع|ن شح|يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o925| بــــو زيد عىل|دل جمعه |محمد ع ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

252782 لمرضى عمر|دل عبــــد|هدير ع |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

4|6866 ود|ن د|دل سليم|لبــــنى ع لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6|3485 ى|محمد أحمد عوض  حمد بــــحي  |ضتـــ طنط|علوم ري

87444 ن محمد حسن|حمد شعبــــ| ن|حقوق حلو

44oo69 وق رض ن محمد مرىس|مرو| رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4596o4 فظ محمد|فظ محمد ح|هبــــه ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|36239 لمغيثــــ|ر عبــــد |حمد مختـــ|يوسف  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

688557  |لبــــ|ل عبــــد |منى جم
ى
فعي|لش|هيم عىل |بــــر|ق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

864o62 د عدلي مرقس|نوبــــ عم|بــــ| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

824728 ي جرجس روم|روم
ي |ئى

س|لي|ئى |نوعيتـــ فنيه قن

6o745o بــــوكحله|محمود محمد عيد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

75o698 ه حسن  حمد محمد|ني  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

85o9|4 وي|م فتـــىحي محمود قن|سل| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

82965 هلل|هبــــه محمد سعيد عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8356|5 ن حسن|حمد سلط|يمن | ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

42o7o6  عىل |لش|محمود محسن عبــــد
ى
وى|لطنط|ق لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

786376 دى|له|هلل عبــــد|لد عبــــد |حمد خ| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

354735 ى محمد حفنى عبــــد|ي ح|لفتـــ|سمي  ى شمس صيدله عي 

482596 ن مبــــروك|مريم رجبــــ رمض عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|52323 دى|له|لحميد عبــــد |عبــــد | محمد رض ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

78o87 لسيد|لح |محمد مجدى ص تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

49o94o لم|رق حسن عىل س|ن ط|رو ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

547|6| حمد محمد فرج|عزيزه فتـــىح  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

48o|3 متـــ|هلل سل|ن عبــــد |لرحمن رمض|عبــــد  هره|لق|م |عل|

758382 لسيد عىل عقل|ل |م| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

639oo6  محمد |حل|
ى
حمد عىل بــــكر|م شوق زيق|لزق|بــــ |د|

9o82|2 ى عبــــد بــــ |بــــورح|ه |لل|زينبــــ حسي  ج|بــــ سوه|د|

367659 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|يمن عبــــد|ء |رس| شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

||7889 ى|ن محمد رف|رو ع حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6234o2 بــــوري|لش|تـــ |لسيد محمود فرح|رحمه محمود  ط|ر دمي|ثــــ|

258993 لدمهوج |هر عىل |عىل م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

24|9o ندي سيد سيد عطوه  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

454o4 ى محمد|رس هش|ي م حسي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

897279 وس |ندر|م زىك |نه س|ري|م ي صىح سوه
ج|معهد فنى

897|44 م مدحتـــ محمد عىل |سل| ج|تـــربــــيتـــ سوه

7o246| ى خ|ي لمحسن قرىسر|لد عبــــد |سمي  لمنصوره|حقوق 

37o446 ى عوده|هيم |بــــر|حمد | مي  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

9oo734 حمد |لحميد |ه عبــــد|لل|مل عبــــد| ج|عه سوه|زر

|5996 لح|لح محمد ص|لدين ص|م |د حس|زي ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

38572 رحمه صبــــرى محمود عىل هره|لق|بــــ |د|

5579| وق سيد محمد سيد سليم ن|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

422523 ن خميس عىل|نجوى عمر تـــمريض فرع مطروح 

36673 ن سيد حنفى عطيه|نوره هره|لق|حقوق 

484888 بــــر محمد عىل|حمد محمد ج| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

823|76 ي ط|م|
لرحيم عىلي|رق عبــــد|ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

29o|39 نيس|هيم |بــــر|حمد نبــــيل | ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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649264 مه محمد تـــوفيق|لسيد سل|كريم  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7||253 حمد حسن|ورده عىل رجبــــ  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

47756 حمد مصطفى سيد محمد| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52|65| بــــ|ح منصور غر|ء وليد صل|عىلي سكندريه|ل|طبــــ 

52o368 رج|لج|حمد |هبــــه خليفه  ى شمس طبــــ عي 

23o|53 مل محمد|حمد ك|م |حس |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3568o3 ين عبــــد ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

648o29 عيل|سم|م محمد عىل |سل| ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

8ooo25 ف محمد |ء |رس| حمد|رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

75o3o| لم|هيم محمد س|بــــر|حسن  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

286o45 ن محمود|لد محمود رمض|خ لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

69786| رس زغلول محمد عىل|ء ي|رس| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

79|65| نم|م حسن محمد عىلي غ|حس عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

78|47| حمد|لسيد |لسيد |هبــــه  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

844639 ي عىلي |دع
وي|لر|ء مصطفى ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

3555oo ى| يتـــ رض| محمود حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

8|8453 س محمد|هلل هر|ء خلف |هن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|53699 هلل|هبــــه سعيد عىل عبــــد  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

89o362 حمد |طف محمد |محمد ع سيوط|حقوق 

477355 لح|عيل محمود ص|سم|بــــتـــول محمد  ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

756426 لحميد|لسيد عويضتـــ عبــــد|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

645592 هلل|طف عبــــد|م ع|طف هش|ع |بــــ طنط|د|

238358 م محمد|لسل|لد عبــــد|يدى خ|ه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

355|96 ف عطيه | |رش عيل|سم|رسر هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

83|44o ي |لر|حمد عبــــد|
حمد محمود|ضى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

777897 در |لق|لعزيز عبــــد|در عبــــد |لق|ء عبــــد |شيم
نم|غ

زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

|52235 ىط نرص|لع|لد عبــــد |زينه خ ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

373|55 لح|حد عىل ص|لو|لح عبــــد|رتـــ ص|س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6o67|6 ن|حمد سلم|لسيد عىل سيد |عىل  لمنصوره|هندستـــ 
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8o5o77 حمد|حمد سعد | |لي|د ي|طبــــ 
|لمنى

34632o شور|بــــر عمر ع|ل ج|محمد جم ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

|5853o حمد نصي |هدير محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

248632 لرحمن شتـــيتـــ|ل عبــــد|ضى جم ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4475o8 لنبــــى|روى محمد خلف عبــــد | ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

5o68|9 ض حسن محمد|مريم محمد عو سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

774395 هيم|بــــر|تـــه |حمد شح|محمود محمد  زيق|لزق|صيدله 

922822 حمد  |لمجد |بــــو|ح |ر صل|مختـــ ج|ره سوه|تـــج

3248oo ى عبــــد مق|يوسف  ر|سحق هيى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

679362 يمن عىل عبــــده مدين|بــــ |مه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

428576 بــــ|لحفيظ وه|لحليم عبــــد |ء عبــــد |دع ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|6475 ي محمد صل|أريج محمد ه
|لبــــن|لدين |ح |ئى ره دمنهور|تـــج

7o6932 حمد مهدى|يه محمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

694436 بــــو حسن|ل |لع|لنبــــى عبــــد |حمد عبــــد |منيه | ى شمس| لسن عي 

269535 لحلو|لم |للطيف س|حمد عبــــد| |ند ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

286828 لعزيز محمد خضي |لعزيز صبــــىح عبــــد|عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

32744 يف محمد | مه|سل| لعل|بــــو |حمد رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

879726 هر |لط|مل محمد |محمد ك ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

5o7626 للطيف|لسيد عبــــد|ئل متـــولي |ر و|من لشيخ|بــــ كفر |د|

539|45 حمد عىل|محمد مصطفى محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2527| ى|فرح عىل بــــدر  مي  هره|لق|م |عل|

7522o5 م محمد|لسل|م محمد عبــــد|لسل|محمد عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

854o74 قتـــ عمرو محمد عبــــد| لعزيز|رسر ي|عه |زر
|لمنى

5|654 دل محمد محمود|ع| رن تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

77|49o بــــ|لسيد دي|وحيد محروس | ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7o5635 روق تـــوفيق|حمد محمد ف| هندستـــ بــــور سعيد

35o996 هيم|بــــر|لعليم |لعليم فتـــىحي عبــــد|ء عبــــد|ل| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

27843 هلل|م عبــــد |م| |زينبــــ رض  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

44o8|2 ف عل| ل|لع|لدين محمود متـــول عبــــد |ء |رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

86o434 طف فوزي وهيبــــ|بــــيشوي ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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8|4584 جرجس مرقس نعوم مجىلي ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

6886|6 ين عبــــد   ع|لبــــ|شي 
ى
 عبــــد |لبــــ|دل عبــــد |ق

ى
|ق

لمطلبــــ
ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

2|3|2 م سيد محمد سيد هره|لق|ره |تـــج

627o68 وى|لبــــرم|حمد عىل عطوه طلبــــه محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

465585 لك عركز|لم|ل عبــــد |محمد جم ط|بــــ دمي|د|

842o6| هلل|حمد محمود عبــــد|طمه |ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

95868 حمد|لرحمن |ح عبــــد |لفتـــ|خلود حمزه عبــــد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

|43696 فرح وليد عيد محمد |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

4o423| ى|ش| حمد يحن  زكري|لرحمن |عبــــد  هي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3|8488 لد سيد طه|رضوى خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6327|o ضل عطيتـــ|ره عطيتـــ ف|س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85565| حمد|حمد زين محمد | ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

327856 ح غنيىم|عىل غنيىم صل |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

68289| وى|لبــــهنس|لسيد |لسعيد |رق |محمد ط لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

2548|6 ن|لعظيم رسح|لدين مصطفى عبــــد |ء|مصطفى عل تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

62782| ندى أحمد عيد سليم زيق|لزق|ره |تـــج

4|9729 م|لموجود محمد بــــره|م عبــــد|محمد بــــره لشيخ|بــــ كفر |د|

3677| بــــر|ء محمود حمزه ص|شيم ى شمس حقوق عي 

9|4492 ى فوزى جرجس  |نوبــــ |بــــ| مي  سيوط|حقوق 

448755 نه|سعيد محمد سعيد شبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

767665 ى حمد لم|لم نجم س|ن س|حني  لعريش|تـــربــــيتـــ 

629969 ل محمد|شد غ|لرحمن عىل ن|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

82||| ى عمر يف محمود حسي  ن|محمود رسر هره|لق|صيدله 

3|9||9 مريم سيد محمد سعد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

37566 تـــ عص| م حسن شعيبــــ|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

523994 فظ|آيتـــ عرفتـــ محمد ح ي|بــــ |د|
|لمنى

|34638 ى  حمد|حمد محمود |حسي  هره|لق|ره |تـــج

882o33 م  |حمد محمد موىس تـــه| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

74|5| لدين محمد|ء|روضه محمد بــــه ن|حقوق حلو
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482|2| ن محمد|رس عىل محمد رمض|ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|8986 |لل|هيم عبــــد|بــــر|هيم |بــــر|هيم |بــــر| |دين بــــ دمنهور|د|

44o678 وى|لطح|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد|لعزيز |محمد عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

497o7| ر|عيل ذىكي نو|سم|ء سمي  |سم| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

2o2|6 حمد عىلي|محمد حمدي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4996|6 لغنى بــــدوى|ء سعد عبــــد|هن تـــربــــيتـــ دمنهور

35o96| لسيد|رص محمد |حمد ن| ى شمس|د| بــــ عي 

35673| لغنى محمد عوض|حمد عبــــد|ن |نوره |كليتـــ هندستـــ بــــنه

643729 د محمد|عيل حم|سم|هلل |حمد عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

438|57 ألودن|مد طه |م ح|سمر عص لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8|4|5o حمد|هلل سيد محمد |عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

85|368 هلل|طمه محمود حمزه عبــــد|ف لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

4o334| لسيد عىل|حمد |ل محمد |س ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

264746 ي|ر
ى محمد|محمود | ئى مي  تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

236746 حمد|هيم |بــــر|حمد |ء |ل| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

255|76 حمد زهو|تـــفى نرص  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|2685| ى خ|ي وي|لشعر|لد محمد |سمي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

52693| |زي
ى
د عرفه عفيفى دسوق ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

78|o22 للطيف|ء محمود فتـــىح عبــــد|عل زيق|لزق|طبــــ 

5|8|94 بــــي|حمد عر|ء محمود محمود |سم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5|598 حمد|م مدحتـــ محفوظ  بــــ بــــنى سويف|د|

886463 ده محمد حسن |عىل حم سيوط|تـــمريض 

64o||5 ين عبــــد موئى|لديد|ن |لعزيز سليم|شي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|8|92 ى عبــــد| ندرو حن| ك|لمل|مكي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|648o| بــــ زينهم مصطفى|يه|ء |ل| ن|حقوق حلو

6|4o69 ء عنتـــر بــــدير محمود زهره|زهر زيق|لزق|عه |زر

9|4o|7 مل لبــــس  |رأفتـــ ك| ريموند سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

28384 عيل|سم|حمد |حمد |طه سعد  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

88|865 وس خليل  |نوبــــ مىح تـــ|بــــ| ورصى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|783|8 فظ محمد|لح|مصطفى سيد عبــــد  ن|سو|بــــ |د|
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498222 لعربــــ|لجليل |بــــثــــينتـــ خليل سعد خليل عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8o7743 ه س| لمسيح|ل عبــــد|مي غبــــري|مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

8|69|9 تـــه محمد|ح شح|محمد صل ي|عه |زر
|لمنى

883648 ه | لسميع حربــــ |حمد عبــــد|مي  سيوط|ره |تـــج

8336|8 حمد فهىمي محمود|محمد  |ج طبــــيع قن|عل

26|38 تـــ محمد محمود محمد طه| مي  هره|لق|حقوق 

253974 لمسيدى|هيم |بــــر|طف |لد ع|خ تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4o5269 هلل|لحميد محمد طه عبــــد |رق عبــــد |م ط|سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

688597 ح|لفتـــ|ع عبــــد |لرف|رق عنتـــر سعيد |ط ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

5|8665 ن|حمد عتـــم|ء صبــــىح محمود |آل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

787583 هلل|محمد سمي  عىل محمد عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

225425 ى |بــــو|ن |يم| ى|بــــو|حمد |لعني  لعني  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7754|3 ى ض|ض جرجس ري|ري| مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8||423 تـــه محمد|لرحمن مرزوق شح|عبــــد سيوط|حقوق 

6o2|22 ل|لع|هيم عىل سعد عبــــد|بــــر|ء |رميس ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

838|84 م|م|لمجد |بــــو|م محمد |حس لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

253o3 لمجيد عزوز|حمد عبــــد |بــــسنتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|7924o بــــ محمد|لتـــو|محمود محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

26384o ئى|هيم فرج|بــــر|لمطلبــــ |رق عبــــد|منيه ط| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

75486o ن|ريز سمي  عطيه دمي|م لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

9|886o لح |هيم فتـــىح محمود ص|بــــر| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8582|6 د محمد|لدين رش|ء|ح محمد بــــه|رم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|629 حمد|دق |حمد ص|بــــسنتـــ  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

264694 لجندى|لعزيز|ندى رزق محمد عبــــد  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

24|9|8 لرحيم|حمد محمد عبــــد|ء |وف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

887788 بــــر |حمد ج|حمد محمد | ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

499|29 دى محمد|له|لموجود عبــــد |ن فرج عبــــد |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

25|694 بــــوزيد|هيم محمد |بــــر|حمد مسعد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

227699 بــــ عطيه|لوه|تـــرتـــيل محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

436375 حد فضل|لو|حمد عبــــد |لمنصف رشدى |عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|35475 دق|بــــدين ص|لع|سلسبــــيل محمد زين  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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6|8||4 بــــو عمر|لسيد محمد |مريم  ط|بــــ دمي|د|

525o48 ى عبــــد |ء سعيد |لشيم| لغنى|مي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

9||893 ن  |يد عطيه سليم|هلل ع|عبــــد ج|حقوق سوه

339654 لعظيم|هلل عبــــد|حمد سعيد عبــــد| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

444234 رى|لغبــــ|حمد محمد |ء ممدوح |رس| |حقوق طنط

788377 تـــفى محمد عىل حسن موىس بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

62o62| لمجيد عبــــد ربــــه|لدين عبــــد |لسيد فتـــح |محمد  ي|هندستـــ 
|لمنى

756479 لسيد عىل محمد|عىل  لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

9|3o59 لرحمن |حمد عبــــد| |لعل|بــــو|محمود  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

64o995 |لنج|بــــو |هيم |بــــر|ل محمد محمد |مه جم|س|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

48|66o ى عثــــم ى |محمود حسي  حمد|ن حسي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

897995 د |محمد خميس رجبــــ حد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

75|387 حمد سعد مسلم|رق |لرحمن ط|عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

77o7|3 دى|له|لسيد عبــــد| |ء رض|رس| زيق|لزق|ره |تـــج

7722|5 ء مجدى محمد مصطفى حسن|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

2|9|63 م محمد|م|زم حسن |يوسف ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

35o27 بــــو زيد|لحسن عىل حسن | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

75262| ى ميل نصيف حكيم|ك| مي  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

8o3395 حمد|ن |مؤمن فتـــىحي رمض ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

53996 لقوى|بــــ محمد عبــــد|يه|محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8o2628 ي معتـــمد يوسف و|
صف|رينى ي|عه |زر

|لمنى

|298|5 لرحيم فرويز|ضىح مصطفى عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

5||43o هيم محفوظ|بــــر|دل فتـــىح فتـــىح |ع علوم دمنهور

267229 هيم|بــــر|حمد محمد محمد |ن |يم| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

6|48oo ى محمود محمد |ي لديبــــ|سمي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

5|6447 لفيوم|لسعيد |دل |ء ع|ل| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

76o82| هلل محمد محمد سليم|يه | ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

7724|3 حمد يكن محمد عيد| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر
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53o554  محمود |نوره
ى
رج حمزه|لج|ن شوق سكندريه|ل|هندستـــ 

688894 حمد عرص|حمد يوسف سيد |نس سمي  | لمنصوره|علوم 

772538 هر|نور ط|هر |رحمه ط لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|7o5|8 بــــرسوم يحن  فريد صليبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

258622 ن|لسيد شهو|حمد محمد | ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

499|9| در|لق|نور محمد عبــــد|ح |سم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

497466 ي|ر
بــــح|ح عىل ر|صل| ئى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

338889 ف بــــيوم محمدى فرو|يتـــ | رسر |نوعيتـــ بــــنه

62o62 لسيد|د |دتـــ محمد عىلي ج|حم حقوق بــــنى سويف

648255 ح عطوه|هند محمد صل |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

498846 ى ليىل محمد ربــــيع حسي  تـــربــــيتـــ دمنهور

5o5868  عبــــد|بــــر|حمد |
ى
لح|م ص|لسل|هيم شوق سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

88o9o6 حمد  |لدين |بــــ محمود عز |رح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

77389o ح|لفتـــ|هيم محمد محمد عبــــد |بــــر|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

45|767 ح|لمل|لسيد |لحليم |مه عبــــد |س|مهدى  ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

75334o لسيد|لبــــدرى |حمد ثــــروتـــ | عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

|62o5 عر|لش|د |عمرو فؤ| هن ى شمس| لسن عي 

4874|5 ن|ل شعبــــ|لع|مل عبــــد|مل محمد ك|ك ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|6|26o ديه حسن متـــول حسن|ن ى شمس|تـــج ره عي 

4258o8 ره يس محمد يس محمود|س سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6ooo76 حمد|روق محمد |رق ف|ط| ر|ي لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6o3658 ى سعد  لمتـــول|محمد خي  لمنصوره|ره |تـــج

24545o بــــ تـــوفيق|لوه|بــــ عبــــد|يه| |ر|ي بــــ بــــنى سويف|د|

629492 يف محمد عبــــد ى محمد |رسر وي|لحفن|لنبــــى خرصى زيق|لزق|طبــــ 

3257| محمد سيد حسن سيد هره|لق|ره |تـــج

9o2584 لرحيم |لم عبــــد|محمد ممدوح س ج|ره سوه|تـــج

259224 لسيد|ن |طمه محمد شعبــــ|ف ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

336o8 ىط محمد سليم|لع|سلوى سند عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

82472o حمد طه|ن |حسن شعبــــ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

269543 وى|حمد عشم| |زكري| نور تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج
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696o83  رجبــــ كس|يه محمد |
ى
بــــ|لدسوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

293473 حمد|لبــــدرى |هند حسن  لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

9o9o97 ي
هلل ضيف|لدين خلف |ده نجم |ء حم|ضى ي تـــمريض سوه

ج |معهد فنى

328|3 هيم|بــــر|ء محمد حسن محمد |عل ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

4|3896 حمد عوض|محمد فكري سيد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

783ooo د عىل عىل|حمد محمد مر|محمد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

4o4o7| حمد عىل|مصطفى وجيه زينهم  سكندريه|ل|بــــ |د|

527o47 ر بــــطور|لغف|حمد محمد فرج عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63o793 هلل|لسيد عبــــد |مصطفى محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

898252 ع خليفه محمد |مصطفى رف ج|تـــربــــيتـــ سوه

|32o23 د وليم بــــطرس|ن عم|ليىلي هره|لق|بــــ |د|

6|8542 ي|لسيد محمد | |نور
لعفيفى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

876427 حمد  |ن عىل |مصطفى شعبــــ ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

3468|3 ف محمد عىل|محمد  رسر س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

4824|7 ن|ح بــــدر|لفتـــ|لمنعم سعيد عبــــد |زن عبــــد |م |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

32692 حمد معوض عىل|محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

86o245 ن|عىلي طلعتـــ محمد عثــــم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o3|o9 فظ|لح|حد عبــــد|لو|هلل يشى عبــــد |يه | سكندريه|ل|صيدله 

233|85 ل|مورين مني  قلدس غبــــري هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

36297| نور محمد|م |عص| دين تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

536o74 لسيد|حمد محمد |لسيد |مصطفى  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

696753 مل|لك|لكريم رجبــــ طه |مريم عبــــد  |ره طنط|تـــج

695234 هيم رزق|بــــر|ئل |حمد و| لمنصوره|ره |تـــج

69o72o ن|وى سليم|لششتـــ|لمتـــول |لسيد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|37452 لعزيز|حمد عبــــد |مح |حمد س| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

544538 عيل|سم|هيم |لمنعم إبــــر|محمد عبــــد| لي|د تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

235oo8 حمد|عمر عيد محمد  هره|لق|ره |تـــج

8267|2 مد|ن ح|سيد محمد عش دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|46o|8 حمد عىلي|سلىمي سيد عىلي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر
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465|53 نم|حمد صبــــىح عىل محمد غ| |هندستـــ طنط

||6834 للطيف|حمد عبــــد |حمد محمود | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

238|| لعزيز|لدين صبــــرى تـــوفيق عبــــد |م |حس ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

63|88| ى |ء |ثــــن زى|لسيد محمود حج|مي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|26o98 ف محمد عبــــد |حمد | للطيف|رسر ن|بــــ حلو|د|

643397 ىط|لع|مل عبــــد|م محمد ك عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

289977 لنور|ن عبــــد|موريس سعد| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|829| ي
لسيد مسعد غنيم|حمد |ء |ضى ط|حقوق دمي

259662 حون|حمد ط|ء محمد |سم| شمون|نوعيتـــ 

7o38o2 |هيم متـــول مهن|بــــر|ء مصطفى |ل| زيق|لزق|صيدله 

637865 حمد|حمد محمد |لسيد |ء |غيد زيق|لزق|صيدله 

42|28| حمد عطيه|لسيد |حمد |محمد محمد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8o389 عهد محمد مرزوق محمد كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

2|9oo5 ن|هلل محمد رضو|لسعيد عبــــد|هلل |عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

27o982 لم|حمد س|ر|لستـــ|لرؤوف عبــــد |ئى عبــــد|م| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6o553o  عىل | |ن رض|نوره
ى
لمتـــول|حمد شوق لمنصوره|ل |طف|ض |ري

9o6732 حمد محمد |هلل محمد |منتـــ  ج|تـــربــــيتـــ سوه

767o57 حمد موىس|للطيف سيد |لنبــــى عبــــد |محمد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

355349 ي
يز جورج |د ف|عم| دئى ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

489363 ى |بــــر|هلل |منتـــ  وى|لمنهر|هيم حميدو حسي  سكندريه|ل|حقوق 

32|486 للطيف|ل محمد عبــــد|محمد جم ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

68|47| ى فريد حسن ع مر|حسي  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

88oo78 د |فتـــ فخرى عي|مريم ر سيوط|تـــربــــيتـــ 

2278|8 يه عىل محمد طه حربــــ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2o694 مر|لحميد ع|مصطفى سيد عبــــد  هره|لق|حقوق 

2|6|27 ى |رق ف|عمر ط لوكيل|وى حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

482887 محمد عصمتـــ محمود محمد زيد| روين سكندريه|ل|ره |تـــج

27|884 حمد حليمه|م محمود |منيه س| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

433576 لمرشدى|ح عىل |در نج|لق|محمد عبــــد |طبــــ طنط

67995o بــــينى يسن فوده|يسن  لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7778o7 ي|لتـــلبــــ|لحسينى |عمر عىل محمد 
ئى زيق|لزق|هندستـــ 
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762|o7 غيتـــ|لن|مه محمد |حمد غريبــــ سل| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

324o33 حمد وهبــــه|لسيد |مصطفى محمد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

328o9o لد محمد عمر محمود|محمد خ |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

||8|42 لسيد|د |حمد فؤ|جر |ه ى شمس|د| بــــ عي 

43o782 ح محمد حمودتـــ|ء محمد صل|سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

247956 م|هلل خليل سل|يمن فتـــح |ء |رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

37o8o9 محمد حموده| ضىحي محمد رض دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

885923 حمد محمد حسن |رق |ط ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|37|57 لعزيز عطوه|سيف محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

862|98 لدين محمد فتـــىحي|محمود نرص  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

84355| ي عبــــد
لح|س ص|ول عبــــ|ل|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

649248 هيم|بــــر|ن محمد محمد نور |نوره زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

696|o8 شقر|ل|لسميع |لسميع حسن عبــــد |سميه عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

25|389 محمود عىل محمود غزيه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

24o37| حمد|للطيف |حمد عبــــد|ريم  ن|بــــ حلو|د|

4|549 لمجيد|مد عبــــد |بــــسنتـــ حمدى ح هرتـــ |لق|تـــمريض 

2|96o5 ى نو|حمد |مروه مجدى  ر|حمد حسي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|755o5 لكريم محمد|جر محمد عبــــد |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

537|33 ي|ء محمد محمد |أسم
لعوضى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

2282|6 ن محمد محمد بــــيوم|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

782o62 ه  ى حسن|بــــر|ني  هيم محمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

5||326 وى|لص|حمد |لرؤف |لمنعم عبــــد|طه عبــــد بــــ دمنهور|د|

683262 دى تـــوفيق|له|سلىم صفوتـــ عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

23o5o7 زق|لر|ن محمد عبــــد|محمد شعبــــ تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

|23578 د|لجو|د محمد عبــــد |لجو|لد عبــــد |حبــــيبــــه خ لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

64925 بــــوبــــكر محمود|ن |حمد عثــــم| ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

444|8o ي |هيم |بــــر|محمد محمد 
ى
لعجىمي|لدسوق لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

4|2o77 لس عم لحق يعقوبــــ|د مني  عزيز |كي  |تـــربــــيتـــ طنط

844|67 رس عطيه محمد|لرحمن ي|عبــــد ن|هندستـــ أسو
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|4||94 ى عبــــد |مي لسكرى|ح محمد |لفتـــ|ر حسي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

8|487| يه منصور محمد منصور| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

7782o6 حمد|هلل |ره محمد عبــــد |س زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

528772 لنبــــى خطيبــــ|د عبــــد |د فؤ|زي لشيخ|هندستـــ كفر 

82457 حمد|سم عىل |لق|بــــو|ن |فن| هره|لق|طبــــ 

7|6o59 تـــتـــ|لح شح|ن محمد ص|جر شعبــــ|ه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|54686 ل|لع|ن عبــــد |لد رمض|محمود خ هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

6o||35 ود|هلل د|بــــ محمد عبــــد |رح ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

7o9657 م|م|ل|لمرىس |لمرىس |دل |ندى ع لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

3|o963 حمد| |لوف|بــــو |ء عزتـــ |ل| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4726o لجليل|بــــ عبــــد|لتـــو|هد محمد عبــــد|ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

762|95 بــــ|بــــو رح|مل فهىمي |لنرص ك|يوسف سيف  حقوق بــــورسعيد

4o9747 جورى|لبــــ|مل وهبــــه |م محمد ك|حل| |تـــربــــيتـــ طنط

4o5o83 بــــوزيد|لغنى |حمد محمد عبــــد|عىل  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

524745 حمد|ع |حسن خلف محمد رف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

452|25 بــــوشنبــــ|دى فتـــىح  |له|حمد محمد | لشيخ|هندستـــ كفر 

769297 ن|يه محمد سلىم حس| ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

6o8o39 تـــ|لزي|لفرغىل عىل |بــــسمله ممدوح  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

367|8| بــــوبــــكر|لسيد |حمد محمد خليفتـــ | |حقوق بــــنه

5|53o4 ن بــــيومي|لسيد بــــيومي رمض|ء |رس| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

33||37 هيم محمد|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمود  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|55555 لعظيم|لمرضى عبــــد |ء عبــــد |حبــــيبــــه عل ى شمس|د| بــــ عي 

496582 ن|هلل يوسف شعبــــ|ن يوسف عبــــد |يم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

346o9o هلل|حمد عبــــد|حمد بــــدوى | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|78|9 لسيد عىل|بــــو بــــكر مصطفى |روى | هره|لق|ره |تـــج

43|9o7 لسوىس|ئل محمد عىل |لرحمن و|عبــــد  |بــــ طنط|د|

694|6| كبــــى|لمر|لمرىس |بــــر |لمرىس ص|ن |نوره لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

79|666 لسيد|فع |ن ن|حمد رمض| زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

6o673| بــــ عىل عوف|لوه|كريم محمد عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6|85|7 ي
لسيد محمد رجبــــ| |دئى ط|بــــ دمي|د|
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|33247 مه|محمد ممدوح محمد سل لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

8o528o ف صبــــري ص|جورج  دق|رسر ي|طبــــ 
|لمنى

6296o ئى|ربــــيع محمد محمود عن ره بــــنى سويف|تـــج

5245| ونيك درس|تـــ| ئى يوحن|ه| في  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

25|954 لعزيز جعفر|لعزيز محمد عبــــد|عبــــد |صيدله طنط

449495 ن محمد|لم سليم|ل س|حمد جم| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

5ooo|9 |لش|لبــــكرى عبــــد |يتـــ مجدى |
ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

426335 ف محمود فرج موىس|ن |رو رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

442|59 ل|ر محمد بــــل|حمد خميس مختـــ| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

6449|3 لحليم|ح عبــــد|لفتـــ|لنبــــى عبــــد|محمد عبــــد ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

6o6634 ش|لبــــق|ع عىل |لرف|لسعيد |محمود  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

2|364 محمود| هلل محمود زكري|منتـــ  هره|لق|بــــ |د|

4445o |لعل|بــــو|هيم زينهم |بــــر|م |حل| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

35o755 خلود عىلي سيد محمد عه مشتـــهر|زر

622o28 |م وف|م|ل|زق |لر|حمد عبــــد |محمود  ط|بــــ دمي|د|

54oo38 لحمد عىلي|بــــو|لحميد جعفر |حمد عبــــد| سكندريه|ل|حقوق 

7859o ي|ر
ن|لد حسن سليم|خ| ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|||o6 ضى|لق|ضى |لق|ره فريد رزق |س لمنصوره|بــــ |د|

448|68 لد|بــــ منصور خ|لوه|لد عبــــد|خ| ردين سكندريه|ل|هندستـــ 

45678 لىح شلش|س عبــــد |لمحسن عبــــ|ره عبــــد |س ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

354345 ى|سلىم خ ى سيد حسني  لد حسني  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

82|946 ي مريد | هيم مرقص|بــــر|نىح  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

4763o8 دم|لرؤف |ن عبــــد |تـــ سليم|لشح|يز |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

332748 لسميع عزبــــ|مه عبــــد|س|عمر  |حقوق بــــنه

3257o| ى حمد|ه ن محمد|جر حسي  هره|لق|ر |ثــــ|

438799 مر|حمد ع|هيم |بــــر|ن |حمد شعبــــ| لشيخ|طبــــ كفر 

3|5667 حمد|ن |رتـــ محمد شعبــــ|س ن|بــــ حلو|د|

9|o2|5 بــــ عدل زىك |رين شه|ك لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

69|384 هلل محمد|محمود حسن عبــــد | دين لمنصوره|علوم 
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3|976o لمنىح |حمد محمد | |سم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|7|5| بــــر|لج|بــــ عبــــد|لتـــو|بــــر عبــــد|يمن ص| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

284334 بــــو حمزه|لد محمد |بــــ خ|رح |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

6o||83 لرحمن كدش|محمد فتـــىح سعد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

424976 ي عبــــد |نور  ه|لل|لدين محمد خلف يحن  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

784o|2 وى|لشن|هيم محمد |بــــر|ل |لع|سمر عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

768269 ف عبــــد |د |سع لفى|ل|لرحمن |لمغنى عبــــد |رسر لعريش|تـــربــــيتـــ 

53737| بــــ|لبــــ|للطيف فتـــح |جح محمود عبــــد|ء ن|سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9242|9 لق سليم |لخ|مروه عزتـــ عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6|o3|5 بــــوبــــدوى| |آيتـــ حلىم زكري |بــــ طنط|د|

9o3385 ي|ر
محمد عىل خفي  | ئى ج|طبــــ سوه

5o|473 هيم محمد|بــــر|لسيد |يوسف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4535|o حمد وليد يوسف جمعه عىل| لشيخ|هندستـــ كفر 

4o4224 لغنى|در فتـــىح محمد عبــــد |م ن|ر سكندريه|ل|ره |تـــج

|7|855 ى| ندى ممدوح عط حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

698572 لحنفى|لحنفى |طف مصطفى |ضىح ع لمنصوره|بــــ |د|

28|28 ل محمد سيد|لرحمن حمدى كم|عبــــد  هره|لق|حقوق 

33866| ي|دتـــ شعبــــ|حم| دين
ن مصطفى عه مشتـــهر|زر

27o565 لشيخ|لرحمن |حمد حسنى عبــــد| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

494248 حمد رجبــــ محمد حسن تـــرىك| ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

8345o8 ي عبــــد| مه
م|لسل|محمد مصطفى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

2|2452 هيم|بــــر|د سيد |حمد عم| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4o8o76 هلل محمد|بــــ عبــــد|لوه|ح عبــــد|لفتـــ|ن عبــــد|نوره سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

2834| س خلف|يوسف سعد عبــــ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8|||o8 لسيد|هيم محمد |بــــر|محمود  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

334878 وق جم م|لسل|م عبــــد|ل س|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

765285 ى |لسيد |لسيد |مي  | ن|صل|لخرصى ره بــــور سعيد|تـــج

226958 رق مصطفى محمد|زم ط|ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

839o|6 يبــــ نجيبــــ زىكي|لش| |رين|م دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن
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8o2432 د فهىمي|لدين فرغىلي رش|ء |عل ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

6|7968 بــــو جبــــل|طف محمود |ده ع|مي |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

63685 هلل خليل|لرحمن محمد خليل عبــــد|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

29636 فتـــ جرجس جورج |روبــــرتـــ ر تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

34|98| لمقصود|د محمد محمد عبــــد|جه ى شمس صيدله عي 

426622 عوض| لربــــ عط|د |نشأتـــ ج| رينسك سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

62|37| حمد|تـــ |لشح|عبــــد ربــــه | دين ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

5o565o ى سل|محمد مجدي عبــــد م|لمجيد حسي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

68623o يس|لس|د |كريم محمد عوض ج لمنصوره|حقوق 

343294 حمد عطوه|مه |س|مريم  ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

4o886o |هيم ند|بــــر|ندى صبــــىح محمد  |نوعيتـــ طنط

4372|5 ف |بــــسمه  ص|لقص|لسيد محفوظ |رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

5|446| فع|ندى مجدى محمد عبــــده ن علوم دمنهور

6997|5 يم|لد|لسعيد عبــــد |ل رأفتـــ حسن |كم لمنصوره|حقوق 

63245o لم|ن محمد مصطفى عىل س|حن زيق|لزق|بــــ |د|

33|o| ن|ن بــــكرى رمض|بــــ شعبــــ|رح هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

826|25 ل محمد محمود|بــــسمه كم دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

7|5|7o هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|م |عمر هش ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

6898o7 |لمنعم |لسميع عبــــد |هلل مدحتـــ عبــــد |منه 
لبــــشبــــيسر

لمنصوره|حقوق 

2|4829 مهند محمد عمر محمد حسن هره|لق|م |عل|

4o25o5 عيل|سم|لسيد |خلود حمدي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68|4|8 بــــىلي|لبــــ|م محمد محمد |حمد حس| لمنصوره|هندستـــ 

76|o33 ى ي|ي حمد|ج  |رس ن|سمي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

226959 م|م|فظ |م ح|م|فظ |ح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8782|2 م محمد سيد  |جر عص|ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

238332 ى عىل|نو ل عبــــده حسني  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

47926 هيم رجبــــ محمد|بــــر|د |عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

682328 ى|م دل صبــــح عطيه يوسف|ع| رتـــي  |ره طنط|تـــج

768797 ن|مد سليم|بــــر ح|حسن ص ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

64|627 هلل|لرحمن عبــــد |ن محمد عبــــد |جيه لمنصوره|ل |طف|ض |ري
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|72o8 حمد محمد محمد|لدين |د |يوسف عم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

67696 لعزيز حنفى|د محمد صبــــىح عبــــد |زي لفيوم|حقوق 

833394 حمد مرعي|لرحمن عىلي |عبــــد ن|سو|حقوق 

5o6o37 عيل |سم|لمحسن |عيل عبــــد|سم|محمد 
لرؤف|عبــــد

إلسكندريتـــ |تـــمريض 

788|68 لحميد عبــــد|د عبــــد |لجو|لسيد عبــــد |طف |عو
ح|لفتـــ |

ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

6933o5 لموج |مر |سعد محمد ع|محمد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

68o56 هيم|بــــر|لحليم |ن عبــــد|مروه عثــــم لفيوم|لعلوم |ر |د

27o783 ي
لبــــعـل|لمرشدى |مي  محمد |ل| |دئى ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4767o6 نيوس|فرونيتـــ جورج سعد بــــطرس ط| سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

427|32 خلود مسعد محمد محمود سكندريه|ل|ره |تـــج

768349 عيل عيس|سم|سعد |منيه | لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

269877 ن|وى سليم|لمنش|م محمد |محمود س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

5o5288 ي|لدين محمد سعد |بــــدر  ج 
حمد خرصى سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

|7767 بــــو بــــكر|تـــه |مح شح|س| سم هره|لق|ره |تـــج

32854| لح|لسيد ص|لح |حمد ص|عمر  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

34988 م عىلي عبــــده|م حس|سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8683|8 هيم|بــــر|لدين |حمد نور|لدين |عىلي نور ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

439o3o ح|لمل|ل محمد محمد |محمد جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6782|2 حمد|لغنى محمد |نور عبــــد |يه | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

354799 حمد|لحميد صبــــىحي |ن عبــــد|يم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|39425 لرحيم مصطفى|مه محمد عبــــد |ء سل|عىلي هره|لق|ر |ثــــ|

3|6o47 يثــــ شفيق|ل غ|كم| رين|م ى شمس|تـــج ره عي 

3|5333 ن ك|لمل|فهىم جميل فهىم عبــــد| مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

843|o7 ي عبــــد|لزهر|طمه |ف
ي مهنى

فظ|لح|ء وطنى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

8477|7 ي|ر رمض|من ن محمد خرصى قرص|ل|فنون جميله فنون 

36527o هيم|بــــر|هلل محمد |م عبــــد |منه هم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

345637 بــــيض|ل|منيتـــ عىل فتـــىح عىل حسن | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4559o| |ظ|هيم ظ|بــــر|لسيد |دى |له|دى عبــــد |ش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7o723 روق محمد زىك|عزه سعيد ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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7o3588 دو جبــــل|مروه فتـــىح متـــول ج زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6253o هيم|بــــر|سيد مجدي حبــــيبــــ  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

6o567| هيم رستـــم|بــــر|لعزيز |ره محمد عبــــد|س |بــــ طنط|د|

|4oo8| حمد محمد محمد|ء |رس| ى شمس|تـــج ره عي 

359753 ض تـــوفيق|م ري|ء حس|رس| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

825948 لمجد محمد|بــــو|لدين |ر نرص |من دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

626|o9 مد|هيم ح|بــــر|هيم محمد |بــــر| زيق|لزق|هندستـــ 

|554|9 صف|سعيد شكري و| رين|م ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

6o2283 لليل|بــــو |لمحسن محمد |تـــ عبــــد |لشح|ندى  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

234754 لسيد محمد عيسوى|ل |محمد جم ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

268o62 هلل|هيم محمود خي |بــــر|محمود  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|27479 لجندي|لمنعم محمد |حمد عبــــد |مصطفى  ن|حقوق حلو

35||9| وى|لشبــــر|وى |لص|ن |ن سيد سليم|سليم |علوم بــــنه

5222o8 وى|لحمر|لفضيل عبــــده محمود |عبــــد | مه عه دمنهور|زر

7|||58 لديبــــ|حمد |تـــ |ضل بــــرك|محمود ف لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

774879 تـــتـــ|ل محمود عىل شح|ء جم|رس| زيق|لزق|عه |زر

|762o3 م|يشى محمود س| ر|ي |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

7oo622 دى|له|ر عبــــد |لغف|ء محمود عبــــد |شيم ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

|6o2|6 فظ|لد محمد ح|عمر خ ى شمس|تـــج ره عي 

6238o3 ى | ند جح|ئى ر|لورد|هيم |بــــر|تـــحسي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

322499 حمد|ن سيد |ن شعبــــ|نوره ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

8895o2 مرقس صفوتـــ فخرى حليم  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

756555 رغده فرج محمد تـــميم ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

75293 ى جوده خليل|طف |خلود ع مي  لفيوم|بــــ |د|

5o9358 ى|حمد حسن حسن ج|لد |خ هي  لشيخ|عه كفر |زر

5o7867 ريم حسن محمد حسن سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

886738 لحليم |هيم زىك عبــــد|بــــر|م |حل| ج|بــــ سوه|د|

6|2|72 لسيد حسن|حمد محمد |ء محمود |رس| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 
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8|6534 لحميد|لنبــــي عبــــد|صد عبــــد|لرحمن ق|عبــــد سيوط|ره |تـــج

|2|388 ى ص|ح لح تـــعلبــــ|زم طلعتـــ حسني  ن|سو|بــــ |د|

679o96 جوم|لف|لمرصى |لسعيد |يمن |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

6488o محمود فتـــىح فوزى فهيم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

45o4| شد محمد جنديتـــ|لد محمد ر|حمد خ| هره|لق|هندستـــ 

|72457 ف محمد |محمد  هيم|بــــر|رسر لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|74957 ى | ي|بــــر|يه حسي  ى خي  هيم حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

32798 يمن فتـــىح حموده|لرحمن |عبــــد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

2|3984 لسيد|هيم |بــــر|تـــسنيم ثــــروتـــ  هره|لق|ره |تـــج

227727 د|لجو |لمجيد عبــــد |سلىم سعيد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

52495o ج|لح محمد حج|عمر محمود ص سكندريه|ل|بــــ |د|

87695 ي|
ى
حمد محمود سعيد دسوق ي|لسن |

ضتـــ|ري/|لمنى

29666 لد مصطفى محمد|عمر خ هره|لق|ره |تـــج

8|57o9 سهيله خليل محمد محمد ي|لسن |
|لمنى

697243 |لمقصود محمد عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|محمد 
دى|له

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|48|37 لعزيز|لعظيم عبــــد |لعظيم محمد عبــــد |عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

228773 ي|ر
ل سيد|لع|ء عبــــد|عل| ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

9|85|3 هلل  | |جده سمي  رمزى عط|م سيوط|بــــ |د|

24785o ل نرص|لع|حمد عبــــد |شور |ء ع|سم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

38728  محمود عىلي سعد|
ى حمد محمد حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|72346 لسيد محمد|زينبــــ محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7oo722 رتـــ|بــــو بــــكر محمد جبــــ|لرحمن مجدى |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

329723 حمد|زق غنيىم سيد |لر|منى عمرو عبــــد |ره بــــنه|تـــج

2|3893 ل سيد مرىس محمد|لرحمن جم|عبــــد هره|لق|هندستـــ 

636378 هيم موىس|بــــر|لمجيد |طف عبــــد|محمد ع زيق|لزق|عه |زر

669|5 ى|مجد ميل|نه |دمي د حني  لفيوم|صيدلتـــ 

88o4|7 ى د عزيز |مجدى ميل| مي  سيوط|علوم 

32|542 لسيد|م |م|زم محمد |ح ى شمس علوم عي 

3|4553 لح|لعزيز ص|لح عبــــد|محمود ص ن|هندستـــ حلو
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853986 هلل|لمحسن عبــــد|د حسن عبــــد|زي ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

|46585 ل|لجم|رص محمود |حمد ن| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|9324 ي
عيل|سم|ح |لفتـــ|محمد محمد عبــــد | دئى |حقوق طنط

23437o مد عىل|حمد ح|مد |محمد ح ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

69|723 هلل|حمد محمد عىل عبــــد |م |سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52365o للطيف|رص فتـــىح عبــــد |لن|دهم عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

9|285o ع  |هلل عىل رف|عىل عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4226|2 م|لسل|هر طه عبــــد |طه م لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

2o59o هد|نور مج|ن |لرحمن رمض|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

476453 بــــو زيد|عيل محمد |سم|هيم |بــــر|عيل |سم| |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

5|2357 ف عبــــد  ر|لسيد عم|لحميد |محمد أرسر سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|7o89o فظ عبــــده|م عمرو ح|سل| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

694873 متـــ|حمد عىل محمد عىل سل| لمنصوره|علوم 

4|387o ي عبــــد |محمود ن ل بــــختـــيه|لع|ج  |حقوق طنط

448756 دي نعيم معوض جرجس|ف ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

273763 هر موىس|طمه عىل محمد ط|ف ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

9o3o5o ه |لل|لبــــدرى عبــــد|حمد |محمد  ج |تـــمريض سوه

683527 ر|لنج|دى محمود محمد |له|ندى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6953o5 لسيد مصطفى عىل|حمد |منى  لمنصوره|بــــ |د|

62|58| وى|لمتـــول بــــر|هيم |بــــر|م  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

|34368 لحليم|لمقصود عبــــد |جر محمود عبــــد |ه ى شمس صيدله عي 

836949 حمد محمد يونس|ء |عل ي للفن|
|دق قن|لفنى

|2o77| يف رض حسن عىل| محمد رسر هره|لق|طبــــ 

488724 سكندر يوسف|نوبــــ سمي  يوسف |بــــ| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|6o27 ريم حسن فتـــىح حسن   سيوط|حقوق 

5o62|8 طر|لرحمن خ|فتـــ محمد عبــــد |ن ر|يم| سكندريه|ل|علوم 

357628 هيم|بــــر|رتـــ محمد محمدى محمد |س |حقوق بــــنه

247768 حمد|لنبــــى سيد |لعزيز عبــــد |مصطفى محمود عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

842o84 هر تـــوفيق|ديه عيد ط|ن ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

784425 هيم|م محمد محمود إبــــر|لسل|ئى عبــــد |م| زيق|لزق|بــــ |د|
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63|54| هيم عطيه محمد سعد|بــــر|ن |يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

358592 ن محمد صبــــىح حسن|نوره ى شمس|تـــج ره عي 

|2o3|7 حمد|ن عزتـــ عىلي |عن ى شمس صيدله عي 

69477 لحفيظ|بــــ عبــــد|لتـــو|بــــر عبــــد|محمد ج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|3o77 حمد |بــــر |ن ج|لد رمض|خ ج|بــــ سوه|د|

8o66|o لعليم|لحكم عبــــد|محمد محمد عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

522226 ى|وف ي حسني 
ء سعيد مصطفى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

436833 هيم مسعود|بــــر|لد |محمد خ| هن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2952oo عمر نبــــيل سيد مرىس يىح رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

7o8|48 عيل|سم|حمد |لسيد |لسيد |د |زي ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

8|54|2 ي دفتـــر
ى
ي دسوق

سميه مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

73633 لقوى|بــــ حسن عبــــد |يه|يه | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54595o در|لق|حمد عبــــد |هيم محمد |بــــر|عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

839468 ف صديق يوسف|م |بــــتـــس| رسر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

62o754 محمد فوزى محمد حلىم صقر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

699248 حمد|حمد محمد |سمر  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

35826o حمد محمد|هيم |بــــر| |مه ى شمس|تـــج ره عي 

6469|2 لقصبــــي|بــــ محمود  محمود |عمرو إيه ط|حقوق دمي

32o562 عيل محمد|سم|دل |حمد ع| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

424328 ر|لغف|حمد عبــــد |لدين |ج |لك تـــ|م سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

527o62 م|لحليم عىل عل|هيم عبــــد|بــــر|محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

|44|72 ى ى محمد حسي  بــــسمه حسي  ى شمس| لسن عي 

867|2| حمد مرىسي|لرحمن مرىسي |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

523977 حمد|ج |لرحمن مصطفى محمد فر|عبــــد لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

242943 ى|لمعز حس|لد عبــــد|مر خ|ع ني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

462|32 لحمله|فظ |عيل زىك ح|سم|صبــــرى  لشيخ|عه كفر |زر

6o8||4 حمد محمد مسعود|لد |طمه خ|ف |بــــ طنط|د|

833|83 ر محمد|زم محمد مختـــ|ح |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو
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35|333 ى خليل|بــــو |عيل |سم|محمد | ر|ي لعني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

33448| مصطفى حلىم سويلم محمد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

6o745| عبــــدربــــه| حمد عط|يوسف محمد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4796o9 لمقصود قريطم|زن مدحتـــ حمدي عبــــد |م تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

77878o لرحمن|لحميد عبــــد |عبــــد | ء رض|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

33477o هلل سيد|ء عىلي عبــــد|رس| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

34o7|o هلل|لرحمن عمر سعيد عبــــد|عبــــد |حقوق بــــنه

274|38 يحن  محمد غريبــــ محمد غريبــــ ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

|37966 ى د|سيد خليفه ج| مي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

448782 رى|لهو|لسبــــع |ء صبــــرى محمد |رس| |ضتـــ طنط|علوم ري

63o85 حمد مصطفى|سعد محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

27o634  سمي  منصور عوض 
هلل منصور|مصطفى |بــــ طنط|د|

|6|7|o ى صبــــرى حسن|صبــــرى  مي  ى شمس حقوق عي 

6o3|25 لطليىم|ج  محمد |ء ن|ل| |بــــ طنط|د|

69693o لسيد محمد محمد|لسيد عىل | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

825742 يمن محمود زرزور|م |ريه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6|559o حمد حسن درويش|حسن  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

827|6| حمد عىلي موىسي|جد |لم|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

45482 حمد|لق سيد|لخ|مح عبــــد |حمد س| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

322354 لق|لخ|لسيد عبــــد|ن عيد |تـــفى رمض ج|بــــ سوه|د|

496665 هيم رزق|بــــر|لمعىط |ر محمود عبــــد|مي بــــ دمنهور|د|

5276o7 عي|لمعىطي محمد رف|حمد عبــــد |مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

|22974 در|لق|لك عبــــد |لم|محمد ممدوح عبــــد | هن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4932o9 مل محمد يوسف|م محمود ك|هش بــــ دمنهور|د|

23o845 لسيد|ن حمدى |م شعبــــ|سل| ن|بــــ حلو|د|

638|44 حمد|ل محمد |ن محمود محمد كم|حن ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

784o88 عيل فوزى عىل|سم|فوزى  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

96337 لق زىك|لخ|محمد عبــــد | دين هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

854o28 ل سيد صديق|لرحمن جم|عبــــد ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى
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7763|2 ه محمد طه | لسيد|دى |لن|مي  زيق|لزق|طبــــ 

24588o حمد بــــسيوئى|لسيد عزتـــ |لرحمن |عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

83889o ق|صبــــرين عبــــد وي محمد|لرحيم رسر دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

228943 ن خليل بــــخيتـــ خليل| مي  هره|لق|بــــ |د|

923798 حمد |ر مؤمن فريد |من ج|تـــربــــيتـــ سوه

42928 لشيىم|ن |لونيس عثــــم|مرزوق عبــــد | دين ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

678|3| ن|مريم محمد عىل عىل محمد شوم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

77237 حمد محمد بــــدوى|حمد محمد | |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

3|5462 ف حسن محمد|ء |شيم رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4725| هر|عىل محمد عىل م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|766o6 لحليم|لمطلبــــ عبــــد |رق عبــــد |ضىح ط ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7767|6  سيد |هيم |بــــر|ل |محمد كم
ى
حمد|لدسوق |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي

لسويس

|52||6 هيم|بــــر|ء ربــــيع محمد |ندى بــــه ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

8|86|o |تـــه حن|بــــدر شح| ن|دي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

27o84| ي|ر
ل|لع|لعزيز عبــــد|رق عبــــد|ط| ئى ي صىح بــــنه

|معهد فنى

29496o بــــوزيد|حمد |محمد بــــخيتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

784||4 لرحمن غريبــــ|محمد عيد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

73288 ح جمعه|لفتـــ|محمود حسنى عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

92o372 ى ى سل| كرستـــي  ن |مه سليم|خي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

226o92 لرحيم|شور عوض عبــــد|هلل ع|عبــــد م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

637625 ض محمد عىلي حفنى|ري |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

85435| لحميد سيد محمود محمد|عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

9||485 دى بــــخيتـــ محمد |ء ن|شيم ج|بــــ سوه|د|

346784 تـــ سيد | هيم سيد منصور|بــــر|مي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|23437 ف |محمد  هلل|عيل حسن عبــــد |سم|رسر كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

222559 لعزيز|طف محمد عبــــد|منى ع ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6246o6 مه|حمد ش|لمنعم سيد |آيه عىل عبــــد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

2365o8 حمد محروس|مريم مصطفى  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

373883 بــــوسنتـــ|حمد |ء حمدى بــــدوى |ل| |بــــ بــــنه|د|
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865659 ج محمد عىلي|ء حج|هن |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

489o98  عبــــد |لش|طمه عبــــد |ف
ى
لحميد مسلم|ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

63|627 بــــ|لوه|ره سمي  محمد عبــــد |س |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

9o5|6| حمد محمود حسن  |ن |نوره ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|54|56 ر|لستـــ|لعزيز عبــــد |ئى عبــــد |سم ه|بــــ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|69365 ه محمد | ي|مي 
حمد قرئى ن|بــــ حلو|د|

698964 حمد|تـــ |د فرح|يه محرم رش| لمنصوره|هندستـــ 

757o33 وق خ لد محمد عىل رجبــــ|رسر |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

89o5|3 هيم |بــــر|لرحيم عىل |د عبــــد|زي سيوط|بــــ |د|

|6526 لسيد|لىم حمد طوجى  ى شمس|تـــج ره عي 

254o63 ر|لجز|س |مه سعيد عبــــ|س|محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

||8923 ى س ن|ض سليم|م ري|شي  هره|لق|صيدله 

643642 در عىل هيبــــه|لق|ء سمي  عبــــد |آل زيق|لزق|صيدله 

||6o95 لرحمن نبــــوى ذكرى|عبــــد | ر|ي هره|لق|حقوق 

629o44 لشيخ|يه محمد مصطفى يوسف | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|89| زينبــــ سيد محمد محمدى لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

6943o2 حمد محمد عيد مخلوف|طمه |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6335o7 د|وى عىل عبــــ|لسيد مطر| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

255886  فهيم عبــــده|
ى
حمد شوق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6822|| يه محمد صبــــرى محمود درويش| لمنصوره|علوم 

|74o73 وى حسن|لمجيد بــــسط|ن عبــــد |محمود عثــــم ن|حقوق حلو

|23o84 لعظيم|محمود مصطفى حلىم عبــــد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

26ooo6 ى عيد|س|منيه | مه حسي  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

848694 بــــوزيد|هلل محمد |جر عبــــد|ه ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

78|759 ل درويش|لمتـــع|هلل عبــــد|طمه محمد عبــــد |ف زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|38889 هيم طه|بــــر|رص |لن|منى عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

244547 حسن سيد محمد زينهم بــــروش هره|لق|طبــــ 

43o63 حمد جعفر| |حمد رض|مي  هره|لق|صيدله 

329626 هيم|بــــر|لفتـــوح |بــــو |هيم |بــــر|ريم  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

676786 لديربــــى|حمد |حمد محمد |عمر  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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534o52 ء عجىم محمد عمر محمد|رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|69433 ى لس|جم| مي  ل تـــوفيق كي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

6o392o للطيف|لسيد عبــــد|لسيد عشم |عمر  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5oo9o ن|ن رسح|م مسعد|عمر عص يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

6o6985 شد|لمنعم حسن ر|محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

84o922 ن|وي سلم|ن قن|سمر رمض ج|ره سوه|تـــج

83o924 ى|ء ن|ول رص محمد حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7829o8 م|م|ل|لمنعم |ن محمد عبــــد |جيه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

3|72o8 لمهيمن حسن محمد|يد عبــــد|ء ع|سم| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4974|5 طمتـــ محمود محمد خليفتـــ|ف سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|38593 لعليم|لعزيز عبــــد |ر سيد عبــــد |من ى شمس|تـــج ره عي 

447|58 |لمحسن محمد |هيم فوزى عبــــد |بــــر|محمود 
ر|لنج

ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

489442 لمسيح|نه منصور شهدى عبــــد|هيل سكندريه|ل|نوعيتـــ 

|2564o ح|لفتـــ|م محمد عزتـــ عبــــد |يه هش| مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

7|8|o4 لىح|لص|ء محمد محمد محمود |حسن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o8o99 لمقصود|ز عبــــد|لد ربــــيع عز|م خ|سه ي صىح طنط
|معهد فنى

5o88o3 د آيسم ظريف فرج|زي سكندريه|ل|حقوق 

54o7| جح فتـــىح حميده|ل ن|نه حقوق بــــنى سويف

32|232 ي محمد|لد ن|م خ|حس ج  ى شمس| لسن عي 

|74288 لحميد|لسيد عبــــد |ل |جر جم|ه لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

77239o تـــه بــــيوم|ن شح|م رمض|بــــس زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

637386 حمد متـــول|لحكيم |حمد مصطفى عبــــد | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o4447 لديبــــ|حمد فتـــىح عىل |فوزيه  زيق|لزق|بــــ |د|

2|93o9 هيم|بــــر|تـــم |محمد صفوتـــ ح ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

4468|o ي |لر|للطيف عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد
حمد |ضى

تـــ|عرف
سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

825292 ل محمد محمد|يه جم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

899386 ى صفوتـــ بــــخيتـــ روبــــيل | كرستـــي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه
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2|5o96 م رأفتـــ حليم خله|بــــر| كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

698793 لحفيظ|لقوى عبــــد |حمد محمود عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

7628o5 لليىل|لرحيم |حمد عبــــد |محمد محمود  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

75586| عيل|سم|مي |له|حمد |مر |تـــ عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

543o57 ح ذىك خليل|لفتـــ|ء عبــــد|دع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

648237 لعربــــى محمود|لسيد |م |ن عص|رو زيق|لزق|حقوق 

43395 وق عبــــد  ر|لجز|لرحمن |لحميد عبــــد |رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

779|32 لغنى سليم عىل|حمد شلبــــى عبــــد | زيق|لزق|عه |زر

78765o عبــــي  محمد مصطفى خليل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|336 هيم|بــــر|مه محمد |س|هدير  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

443385 فظ|لح|شم عبــــد|رص عزتـــ ه|لن|عزتـــ عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

792649 حمد مدكور|م |لسل|مصطفى عصمتـــ عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

82257o حمد عىلي حلىمي|ن |نوره ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

24795| ف محمود |ن |يم| حمد هندى|رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

9|2593 ر |لغف|حمد عبــــد|لسيد |م |سل| ج|ضتـــ سوه|علوم ري

9o|878 حمد |لحليم |حمد عبــــد|وليد  ج|حقوق سوه

3|o976 لسيد|لمرصى |عيل |سم|سهيلتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

684622 بــــدتـــ|لسعيد ع|وى |لمنش|مد |ن ح|يم| ى شمس طبــــ عي 

344456 ى نبــــوى ش|محمد ع بــــوبــــ|دل حسي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

354687 هيم|بــــر|ن خليل |منى رمض ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

45375 ى خ تـــتـــ|لد فرج شح|حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

76|oo2 ى|م محمد حس|ر عص|من ني  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

96574 لحميد|حسن نبــــيل حسن عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o|438 حمد زىك مصطفى سميه| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

899737 هيم عطيتـــ |بــــر|م |ء عل|سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6873|2 زي|ر حج|لستـــ|ل عبــــد |حمد نبــــيل جل| ط|بــــ دمي|د|

33o25| د محمود|ن رش|حبــــيبــــتـــ شعبــــ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

624479 جي|لمل|ل عرفه عىل |طل| ند ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

5o7838 لمجيد حسن|لمجيد محمد عبــــد|م عبــــد سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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76o894 ف ص|ندى  عيل عوض|سم|بــــر |رسر زيق|لزق|حقوق 

76|6o7 حمد محمد شلبــــى محمد| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

777258 ر|لعط|محمود فتـــوح محمد محمد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

645|9o ى|ء سمي  متـــول ل|سم| شي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26686o هلل محمد مصطفى محمد|منه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

762255 ىطي|لع|هيم عبــــد |بــــر|يمن محمود | تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

9|4658 يمن محمد محمود  |محمد  سيوط|بــــ |د|

44o47 لم|زى س|محسن محمد حج هره|لق|ره |تـــج

3324|5 لسعود|بــــو |ل محمد |محمد جم |تـــمريض بــــنه

87o758 د|بــــ ج|لوه|حمد عبــــد|يدي |ه ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

5|66o6 د|لضي|ن |رمض| ن رض|حن تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6o5224 بــــو بــــكر|حمد |لسيد |ن |رو لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7743|3 لبــــري|حمد |هيم |بــــر|ح |هر صل|بــــ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2o828 حمد محمود|وى |مصطفى طنط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

243oo7 |لعل|بــــو|لرحمن |محمد حمدى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

787o22 ئى مسعود عطيه عطيه|م| زيق|لزق|بــــ |د|

|5|427 حمد حسن|حمد محمد |يه | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2|6693 لفى|ل|د |حمد فؤ|م |حمد حس| هره|لق|ره |تـــج

9|7588 ن فتـــىح محمد |منه رمض| سيوط|بــــ |د|

852682 ى|لحميد ج|عبــــد| جر رض|ه هي  ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

97235 لرحمن محمد محمد حسن|عبــــد ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

8o85o6 لمجيد|لحميد عبــــد|لمحسن عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

366594 م|م|حمد حسن محمد | تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

52|2oo لمزين|ح |م صل|لسل|دتـــ عبــــد |غ تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

32o354 حمدى محمد شبــــل| عل تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

66|87 ى|ء عيس رزق |نوبــــ عل|بــــ| هلل حني  ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

4985o| ن|لجيد سلط|لرحمن عبــــد|لرحمن عبــــد|ندى عبــــد |بــــ طنط|د|

9o9929 ن صفوتـــ حسن محمود |يم| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

7o9739 لسعيد محمد مصطفى عىل مصطفى|محمد  لمنصوره|هندستـــ 
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9o6294 حمد |لمجد |بــــو|ء مصطفى |رس| ج|بــــ سوه|د|

493643 حمد|ن محمد |محمد شعبــــ |حقوق طنط

32272  عىل سليم|لبــــ|هلل عبــــد |عمر عبــــد 
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

27o555 بــــوزيد|لم |حمد س|رس |محمود ي تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

6o5337 وى|لشن|بــــر |بــــ ج|يه|م  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

428885 |لبــــن|لحميد محمد محمد |عبــــد  |علوم طنط

4565o2 ن|لسيد جلبــــ|حمد |لسيد |حمد | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

92|o37  |سح|لروس |بــــو|م |بــــتـــس|
ى
ق ق مشر ي صىح سوه

ج|معهد فنى

4o83|6 هيم محمد نرص|بــــر|ل |محمد طل تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

63o|9 بــــسمتـــ دشطوىطي فكري مبــــروك لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

232383 حمد|حمد زىك |ن |ء رمض|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5o5923 ى محمود|رق |يوسف ط لسيد محمد حسي  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

92626 ن|ن سليم|لمنصف عثــــم|ء عبــــد|لزهر|طمه |ف |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

4|932| لعليم محمد عىل|ء محمد عبــــد |حسن |حقوق طنط

8o|8o| ه جم| س|ل فكري عبــــ|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

2826o4 لخول|دى محمد |له|بــــوزيد محمد |هدى  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

543279 ي شح|ئى شح|م|
تـــه|تـــه بــــسيوئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7|7329 بــــوزيد|بــــو زيد |م محمد |د عص|زي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

787947 لدين حسن محمود حسن|ح |بــــ صل|شه لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

43|229 لخول|ن |يمن مصطفى سليم| |ر|ي |صيدله طنط

28774| نوتـــى|لح|حمد |رحمه محمدى محمود  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9o9658 لسيد |ن |لسم|جح |حمد ن| ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

369355 لمقصود قنديل|حمد عبــــد|لمقصود |ء عبــــد|سم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4488|3 فه|ندى بــــسيوئى محمد بــــسيوئى كن |بــــ طنط|د|

346444 ى حج|رق سيد |مريم ط بــــ|مي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

762823 دى عمر|له|لسيد عبــــد|حمد محمد | ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

897o26 مل |حمد عىل ك|محمد  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

34958 محمد صبــــرى قطبــــ مصطفى ن|تـــمريض  حلو

82|654 ه | هيم محمد عىلي|بــــر|مي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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76o443 حمد|ن |هيم رمض|بــــر|حمد | ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

54895 ي فولي|ئشه عبــــد |ع
هلل مصطفى ج|بــــ سوه|د|

27|735 م|هيم سل|بــــر|هبــــه فكرى محمد  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

2|5|o2 ى هلل|هلل جوده رزق |رزق | مي  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

854483 ل|هلل فتـــىحي محمود جل|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

429289 ن متـــول خرصى|خلود شعبــــ |تـــربــــيتـــ طنط

245382 هيم|بــــر|حمد طه |ئى طه |م| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

778637 س عىل أحمد|محمد ربــــيع عبــــ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

763|49 ن وليد خليل محمد مرىس|رو ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

8||824 ى|بــــتـــ حس|ن ثــــ|هدير سليم ني  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

7525|9 هيم مني  نخله|بــــر|ك |مل تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

3385|5 د يونس|لمجيد عو|ن هيثــــم عبــــد|نوره شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

63|442  
ى
لسيد|تـــسنيم عىل شوق ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

6879|o ف محمد عبــــد | لحسينى|حمد |لبــــصي  |رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

||9438 ش|لدمرد|ش محمد |لدمرد|لد محمد |فرح خ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6|3537 لىك|لم|ل عىل |لع|دى عبــــده عبــــد|ش |ره طنط|تـــج

8o8o8 لسيد|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|47|56 لحميد عىل|ديه محمد عبــــد |ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

238936 سمر سيد محمد عمر محمد ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

4254| لمجيد|لموجود عبــــد |لرحمن مصطفى عبــــد |عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

|82|6 ي محمد|لفتـــ|هلل محمد عبــــد |منه 
ح حنفى هره|لق|ره |تـــج

88o|oo س |ل عزم متـــي|جم| جوي سيوط|ضتـــ |علوم ري

62|445 تـــ حسن قويطه|د|س| لرحمن رض|عبــــد  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

4989o7 لعويدى|للطيف |ن محمود عبــــد |بــــسنتـــ رمض تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4754|o زى|در حج|لق|در عبــــد |دين محمود ن|ن سكندريه|ل|ره |تـــج

385o8 بــــ سيد محمد محمد|هيتـــ|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

37|8|4 مل تـــوفيق|محمود تـــوفيق ك سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

342|72 ى ك لففى|مل |م ك|لسل|مل عبــــد|نرمي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

89528 ن|ن محمد سليم|هلل سليم|عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

7oo752  محمد حريز|هيم |بــــر|دل |محمود ع
ى
لدسوق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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|569o9 حمد خليل|حمد |محمود  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

6oo32 د فرج بــــيوم محمد|جه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

478769 تـــتـــ محمد فريد|رنيم محمد شح سكندريه|ل|بــــ |د|

|53946 ف  لرحمن|لدين عبــــد |عمر عيد جمعه رسر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

352749 لدين|ل |حمد كم|يمن |حمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

683|96 |ء بــــكر محمد فل|رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|39|29 حمد|س فتـــوح |حبــــيبــــه محمد عبــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7|5436 ف عبــــد |موره | لمندوه|لسيد |ل |لع|رسر ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|767| |هيم رخ|بــــر|ن |ن شعبــــ|ء رمض|سم| بــــ دمنهور|د|

5|7379 دق|لص|أمل نبــــيل مبــــروك عبــــد  بــــ دمنهور|د|

6246o8 هلل| |دل مسعد مسعد عط|بــــسمه ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

|388o9 دل سمي  حبــــيبــــ|سيمون ع ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

3326o| ن محمد طه محمد نصي |نوره |ره بــــنه|تـــج

|37|8| ى|عمر محمد  حمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

8ooo97 محمد| حمد زكري|ن |يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

4|7|43 وى|لطنط|فظ |فظ محمدى ح|حمد ح| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

3625o لرحمن محمد فتـــىح محمد|عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

695647 |لمو|بــــ طلعتـــ عوض |سلوى شه
ى
ق لمنصوره|نوعيتـــ 

756928 ف حم|محمد  ى|ده عبــــده |رسر مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

855854 حمد صفوتـــ محمد ذىكي محمد| ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

3|8999 د محمد|ندي محمد رش ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|37627 رف|ل محمد ع|عمر جم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8o4643 ئيل|هلل مخ|ك عبــــد|نشين مل ي|تـــمريض 
| لمنى

|57|6| هيم|بــــر|لدين |ح |ن محمد صل|يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8o6|83 ي|ء حمدي خلف عبــــد|ل|
لغنى ي|طبــــ 

|لمنى

5o7o6| ء زغلول محمود محمد يوسف|شيم سكندريه|ل|عه |زر

773997 ى |ء |رس| ف|بــــر|حمد حسي  هيم رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5o||6 حمد عيد محمد مرىس| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

84o64o ي زخ|سطف|جوزيف  ري|نوس رسج  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

8|74|5 صفوتـــ عبــــوده عوض عبــــوده ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

689|22 لجوهري|حمد |عىل محمد محمود  لمنصوره|هندستـــ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 4978 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

54389| لد مصطفى فتـــىح مصطفى|خ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6o9478 بــــيل|لمرىس ق|لسعيد موىس |محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

489222 ن محمد|حمد رمض|حمد |يه | سكندريه|ل|حقوق 

|63782 ن|يمن محمد سليم|جميلتـــ  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3359o3 بــــر زىك|رص ج|لن|ندى عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

228729 رق عطيه عىل|ن ط|يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22|658 هر يونس|حمد محمد ط|رق |ط هره|لق|هندستـــ 

5o9o5 هيم|بــــر|لعزيز |حمد عبــــد|ء |عل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

526|| ى عىل|سهيلتـــ عبــــد  لرحيم حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

3|8|63 ن عيسي|م نرص حس|بــــس ى شمس حقوق عي 

5o|59o رى عىل|ء سعيد قبــــ|دع سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

484|5 محمد محمود محمد محمود ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

767964 ى |سهي  عبــــد  شم|لزهرى ه|لرحيم حسي  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

778o|| ضل|دي ف|له|ده سعيد سعد |غ زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

5o|4|4 هلل|بــــ |هيم ج|بــــر|مصطفى محمد  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

|38944 لبــــ|بــــو ط|هيم |بــــر|مه محمد |س|ء |سن ى شمس|تـــج ره عي 

536432 ى|لسيد عطيه محمد |سلىم  لزهي  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

783887 لعظيم محمد |لمنعم عبــــد|م محمد عبــــد |سه
ن|سليم

زيق|لزق|نوعيتـــ 

638864 ف|ء عوض نجيبــــ محمد خل|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

793728 سعد عبــــد ربــــه|لم |ح س|صل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o25|4 ر|لسمس|حمد |تـــ |حمد فرح|عمرو  |ره طنط|تـــج

639o42 هيم|بــــر|عيل |سم|يز |مه محمد ف|س| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

85o|78 حمد|حمد حسن |محمد  سيوط|حقوق 

292386 ل|لجم|حمد |ن سيد |لرحمن رجبــــ سليم|عبــــد  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

227955 مل|هيم ك|بــــر|حمد |منيه | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

84|38o رس جمعه عىلي محمد|ف دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

482794 ن شكرى|ل مدحتـــ محمد سليم|متـــثــــ| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

248oo4 لوكيل|منى فوزى محمد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

359|6 دق مصطفى محروس|دل ص|ح ع|صبــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

625|8| لرحمن عطيتـــ|ء عبــــد |عل| دين زيق|لزق|ره |تـــج
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2828|5 ن|دل سيد شعبــــ|يه ع| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

63|5o د|لجو|هلل عبــــد |ن سيد عبــــد |يم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|356|7 بــــتـــ محمد|هلل فكرى ثــــ|منتـــ  لفيوم|عه |زر

|56682 يوسف وحيد عبــــد ربــــه حنفى ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|4733 لرحمن|حمد عبــــد |حمد |يوسف محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|45776 ن|لرحمن غريبــــ محمد حمد|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

857o44 ف فوزي محمود|رق |ط رسر دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

87828o حمد |طف محمد |ر ع|من سيوط|طبــــ بــــيطرى 

63434| لمنعم غريبــــ|لسيد عبــــد |يدى |ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

779659 لخول|هلل |محمد مصطفى عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

9o96|2 لسيد صبــــره عىل |عىل   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

87274 دى|له|مصطفى جمعه عيد عبــــد  لفيوم|عه |زر

76462| ع|لشم|رس محمد محمد |عمر ي هندستـــ بــــور سعيد

5o3|96 لنرص|بــــو|وى عىل |مريم محمد عشم سكندريه|ل|صيدله 

893o69 ر |ل نص|لع|نور عبــــد|ء |دع سيوط|حقوق 

5|23|4 تـــه|حمد محمد صبــــىح سعدشح| عه دمنهور|زر

6o886o عيل|سم|بــــو |حمد |لسيد |ده |مي |ره طنط|تـــج

456266 فظ موىس|ندى محمد محمود ح سكندريه|ل|بــــ |د|

82o856 لحميد محمد|محمد عوض عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

|7o748 رق نجيبــــ صليبــــ|سم ط|بــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8767|9 بــــتـــ |بــــوضيف ثــــ|دل |محمد ع ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

32|3o4 ف نرص محمد عو| د|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

285994 حمد محمد عيس محمد| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

86244o ن محمود حسن|محمود حمد لمنصوره|حقوق 

357645 |لفضل محمد |بــــو|ن محمود محمد |نوره
وى|لطحل

ن|سو|بــــ |د|

64875 لكريم|محمد عزتـــ بــــكرى عبــــد لفيوم|بــــ |د|

855o2| ي محمد محمد| ه يحن  مي  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

346|7o حمد|حمد محمود |مر |مر تـــ|ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o2284 م حسن أحمد عيد|حمد حس| سكندريه|ل|ره |تـــج
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38524 ي نرص ن|هدير ن ي رف|ج  عي|ج  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

28677o ن رجبــــ يوسف|ن رمض|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

632859 لسيد محمد|ل |موده جم زيق|لزق|ره |تـــج

437o9o لرحمن|ده محمد محمد عبــــد|منيه حم| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

62||9o لسيد حسن|زق |لر|هر عبــــد |محمد ز ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

74o34 ل|لع|لسيد عبــــد|حمد |لقوى |عبــــد لفيوم|حقوق 

772o6 هلل|هيم عبــــد |بــــر|حمد محمد محمد | دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

358953 ى محمد عبــــد|س هلل|رتـــ عشر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

529593 لديبــــ|لرحمن |حمد  عبــــد |م مجدى |بــــس |هندستـــ طنط

5o3372 ء محمود حسن عىل عمر|شيم سكندريه|ل|بــــ |د|

675oo8 لعيسوى|هيم |بــــر|مريم محمد حمدتـــو  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o4667 لسيد|بــــ محروس |يه|هلل |عبــــد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

6o6o68 فع|لش|شور محمود |لرحمن ع|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|3894 لسيد محمد سيد |مصطفى  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

88|573 ء حمدى محمود محمد |شيم سيوط|تـــربــــيتـــ 

7o|729 بــــ|لتـــو|هيم عبــــد |بــــر|م محمد |وئ زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7|6353 ف |ن |يم| ينى|لجن|حد |لو|هيم عبــــد |بــــر|رسر ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

59365 ى زن| تـــه|حمد محمد عشر بــــ بــــنى سويف|د|

64766 ف |ن |ريم|ن لجيد|يوبــــ عبــــد|رسر لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|6|633 لرحمن محمد|سط عبــــد |لبــــ|لرحمن عبــــد |عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

5365| م|م|لدين |ل |رق كم|سىم ط| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

23|9oo ه|لل|لسيد عبــــد|عىل حسن  هره|لق|ره |تـــج

86742o حمد محمد|لنبــــي |حمد عبــــد| |نوعيتـــ قن

34o524 مر|ع| لحكم ند|هيم عىل محمدعبــــد|بــــر| ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

4o9|72 لشيخ|نور |ء يىح طلعتـــ |رس| |حقوق طنط

432|4 ج|لخو|لعزيز |م حنفى عبــــد |حمد س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

347596 م|طف هتـــلر درغ|س ع|تـــوم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3|8o69 رس سيد محمود عىلي|ي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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344678 ده|لرحمن حم|تـــم عبــــد|رحمتـــ ح لمنصوره|حقوق 

37o687 لعزيز عىل مرىس|حمد عبــــد|محمد  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

5392oo رص رمزي بــــولس صليبــــ|مريم ن سكندريه|ل|بــــ |د|

853|67 هيم محمد|بــــر|محمود محمد  ي|طبــــ 
|لمنى

4|6|o| د|مل سعد عىل عىل عي| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

625969 ى|لسيد |هيم |بــــر|عمرو  مي  زيق|لزق|ره |تـــج

64|o24 لحليم محمد|عمر عىلي عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4|962 محمود حسن| حمد محمد رض| ى شمس هندستـــ عي 

8239o| ي |ي
ى محمد لطفى حمد|سمي  سيوط|حقوق 

87o256 ي زكري| نجيبــــ قديس| نىح  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|66|89 حمد|بــــر |حمد ص|سيد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|474o حمد عبــــده حسن|فريده صبــــرى  هره|لق|بــــ |د|

75676o هد محمد|ن محمود مج|حن عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

36o82 هلل|ح محمد عبــــد |لفتـــ|يه محمد عبــــد | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|5699 لبــــربــــرى|لغنى |لقصبــــى عبــــد |لسيد |لمنعم |عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

9|8522 ن  |لك سليم|لم|هلل عبــــد|ء عبــــد|ول ي صىح 
سيوط|معهد فنى

33o953 ى|لمعز حس|لعظيم عبــــد|محمود عبــــد ني  عه مشتـــهر|زر

756o85 ى مصطفى محمد  ر|لنج|هيم |بــــر|نرمي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

766325 حمد محمد زىك حسن رويحتـــ| سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

44|423 لحنفى|هلل |عيل محمد عبــــد|سم|محمود  لشيخ|ره كفر |تـــج

6943|3 ئى|لصوف|محمود حسن محمود | نور لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

897566 ف |ده عمر |حم حمد مشر ج|تـــربــــيتـــ سوه

93|o2 رس|بــــتـــ ف|رس محمد ثــــ|لدين ف|ء |عل لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

|29|24 محمود حمدى عىل محمد غنيم ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3|7332 |تـــ بــــسط|ن فرح|ندرو سمع| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

26o47o هيم|بــــر|للطيف |ن عبــــد|ن شعبــــ|يم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

636273 لحميد|لحميد محمد عبــــد|حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6o2524 وى|لجد|مجدى محمد محمود  لمنصوره|بــــ |د|

788o6 ل مصطفى عقل|سندس جم ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 
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45|638 يوسف موىس| محمد عط لشيخ|هندستـــ كفر 

|5883| لعظيم|طمه سيد تـــوفيق عبــــد |ف ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

349743 لبــــردع|ن عىل |محمود سعد رمض |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

34|449 بــــ|لسيد دي|حمد سعيد محمد | ى شمس|زر عه عي 

2469o| لعزم|بــــو|مد |ل مصطفى ح|عمرو جم ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

4|3|9 ي
حسن محمد يىح| دئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|45o79 ن|رص محمد سليم|ن ن|نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|32|| حمد بــــدرى عىلي |محمود  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

28o3|6 مع|سم ج|ء سيد ق|رس| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

6783|3 ي|حمد محمد عبــــد |ن |نوره
لحميد مصطفى لمنصوره|صيدله 

78o4|o لجليل|لعزيز عبــــد|ح عبــــد |ن صل|يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

688242 لمرىس|د |لد عىل حم|عىل خ لمنصوره|ره |تـــج

3||775 م|حمد تـــم|حمد نبــــيل | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

693559 بــــ|هيم طلبــــه رسر|بــــر|لد |ء خ|سم| لمنصوره|هندستـــ 

629|9| حمد|ح |ره محمود صل|س زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

639989 ف محمد محمد حل|ء |ل| وتـــ|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

43436| لشيخ|لعليم |جح عبــــد|هبــــه ن ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

369662 مروتـــ مجدي محمد فكري عليوه مرىسي |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

793|2 ن|فظ نعم|لح|يمن مصطفى عبــــد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

483365 حمد فتـــوح|حمد عىل |وعد  سكندريه|ل|بــــ |د|

27o486 يم|لد|حمد عبــــد |حمد محمد محمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

85634 ء مجدى متـــول محمد متـــول|رس| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

499848 ي|ر
هيم|بــــر|رجبــــ محمد عيسوي | ئى تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

76o8o8 لمنعم|ء زىك عفيفى عبــــد |ل| ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

35|556 هيم ربــــيع|بــــر|حمد عنتـــر | ى شمس طبــــ عي 

5|2585 زق|لر|لسيد عبــــد|زق |لر|حمد رجبــــ عبــــد| ره دمنهور|تـــج

9|5||7 ى عىل طه حمد |ي هلل  |سمي  سيوط|بــــ |د|

78|46| عيل حسن|سم|حمد |ن حسن |نوره سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|66346 ى عرفه|ل حس|حمد جم| ني  هره|لق|حقوق 
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287497 لعظيم|ل عبــــد|مر جل|ء ع|رس| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

678|9o ن محمود فخرى حسن طلعتـــ محمد حسن| مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

223594 بــــورسيع|ئى محمود |سهي  ه هره|لق|ره |تـــج

3|7892 ن|ن محمد عثــــم|عمرو رمض ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5o4oo8 لمجد|بــــو|م حسن فتـــىح |سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

257586 لنمر|عيل |سم|رس رزق |د ي|زي عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

|2879o ل|ئى يىحي غ|بــــيشوى ه ى شمس|تـــج ره عي 

88|823 لمجيد  |ح عبــــد|محمد سيد صل سيوط|ره |تـــج

7o3893 ن|لسعيد عبــــده سعف|مصطفى محمود  زيق|لزق|ره |تـــج

|57279 لرحمن|شور محفوظ عبــــد |طمه ع|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

627o44 ح|لمل|دق |رس محمد ص|حمد ف|نور  زيق|لزق|هندستـــ 

5o228| هيم محمد محمد|بــــر|هيم محمد |بــــر| سيوط|بــــ |د|

325864 دتـــ رجبــــ سعيد عىل|غ هره|لق|حقوق 

494956 رتـــ|ل جمعتـــ محمد عم|محمد كم بــــ دمنهور|د|

769828 ف محمد محمد|د |سع رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

57572 لرحمن سعيد محروس فهيم|عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

697|68 هيم محمد محمد|بــــر|ن |يوسف شعبــــ ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

4|3|o م|لسل|يه مصطفى عىل عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

262854 ن|ىط عبــــده زهر|لع|محمد متـــول عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

59458 زم مصطفى يىح عىل|ح ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|37282 رج|لج|مصطفى جمعه محمود عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

429o4| وى|لحفن|م محمود يوسف |منيه وس| |ره طنط|تـــج

7o||49 لعظيم عصفور|محمد فتـــىح محمد عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

324289 ى هيم|بــــر|دق |فتـــ ص|ر| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

64o9o9 لرحمن متـــول|دى نبــــيل عبــــد |ف ي|هندستـــ 
|لمنى

7o3864 لمرىس جريشه|لد محمد فوزى |خ زيق|لزق|ره |تـــج

6476o5 هيم|بــــر|ديبــــ |متـــ |س|ندرو | ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

53o552 |لرحمن |رس عبــــد|رغدتـــ ي
ى
لمنوق سكندريه|ل|هندستـــ 

757944 ى ح ى|فظ عبــــد |حسي  لحليم حسي  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد
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755793 يه محسن فوزى أحمد| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

4827o7 ى محمد|لد هم|ذكرى خ م حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5o6|7 ق|رق عىل محمد |م ط|سل| وى|لشر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

9o74o7 لرحيم  |لبــــربــــرى عبــــد|لدين |بــــ نرص |يه| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|4477 عود|ن محمود أحمد ق|نوره سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

523845 هيم مرىس|بــــر|مصطفى سيف مرىس  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

6||o55 لتـــتـــ|هلل |لنبــــوى عبــــد|د |جه |صيدله طنط

48|355 يف|هيم عىلي |بــــر|حمد محمد | لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

834427 لحميد محمد|حمد عبــــد|حمزه  ضتـــ|ري/ن|سو|عه |زر

3|6543 ه محمد|مصطفى بــــ| عل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7729o5 ح محمود يسن|م صل|عص | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

642o4| ي محمد |شيم
هيم|بــــر|ء محمد حسينى زيق|لزق|علوم 

56692 ى محمد عمر محمد حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7|7o25 لم|ء محمد محمود س|ل| ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

75954| ي
حمد سيد محمد| |دئى لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

685|98 حمد محمد محمد|حمد وليد سيد | لمنصوره|ره |تـــج

338799 ف |جر |ه ى ند|رسر |لسيد حسي  |نوعيتـــ بــــنه

|39|65 لدين محمد|ح |دل صل|ع| مه ى شمس|تـــج ره عي 

449646 ن|بــــوعتـــم|عىل محمد | حمد رض| |هندستـــ طنط

76o875 حمد محمود|لسيد |مريم  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

6|4859 ى عبــــد|ي ش|زق هو|لر|ح عبــــد|لفتـــ|سمي  |حقوق طنط

6|o|25 لعنتـــرى|لبــــديع |مصطفى عبــــده عبــــد لمنصوره|بــــ |د|

4|||98 منى محمد يوسف يوسف عيد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3||736 ف عبــــد|رضوى  لعزيز|لمنعم عبــــد|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

837487 مد|لقوي ح|مه محمد عبــــد|س| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

5|9434 يف محمد |عتـــ لحجرى|حمد |بــــ رسر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

864832 حمد خليفه|ء محمد |شيم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

66967 رص سعيد محمد|ء ن|رس| لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

696|65 لسيد عنبــــر|هيم |بــــر|محمود  لفيوم|هندستـــ 
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68o9|3 لسيد محمد زلطه|ن |رجبــــ رمض| زكري ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

278592 تـــ محمد عدل يكن|ي|عن شمون|نوعيتـــ فنيه 

287|7 ى حسن|م |حمد هش| مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

92o4o3 لعزيز |محمد طه خزيم عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

637694 لسيد محمد|ن سعيد |ء رمض|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

7778|8 لمجد|بــــو|لسيد محمد |رق |محمد ط زيق|لزق|هندستـــ 

32862| لعزيز|لعزيز محمد عبــــد|محمد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

432927 وى|لشن|هيم |بــــر|وى |لشن|رقيه محمود  |بــــ طنط|د|

643498 لسيد|مل منصور حلىم | زيق|لزق|علوم 

35|84o ى مني |يوسف س  عبــــود حسي 
ئى ى شمس حقوق عي 

76272o لوصيف|هيم محمد |بــــر|حمد |حمد | حقوق بــــورسعيد

822856 لرحيم|لدين فهىمي عبــــد|د |حمد عم| ي|عه |زر
|لمنى

78994| ح عىل محمد|صل| دين ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

233587 دل فتـــىح محمود|هيم ع|بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|4527 لصبــــور مرىس  |محمد نعيم عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

7o6o86 يه محمود محمد محمود| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7628o2 هد|حمد عىل مج|لعربــــى |مؤمن  |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

78oo94 لسيد محمد|هيم |بــــر|هند  زيق|لزق|نوعيتـــ 

49878o ى|ش يح|لج|ء محمد |ز عل|هي  تـــربــــيتـــ دمنهور

|38379 لح|مه سيد ص|س|ء |ل| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

5879| ن محمد|محمود محمد سليم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

86387 ء سيد محمد عوض|ول لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o473o لنبــــى|ل ذىك عبــــد |دل جل|مصطفى ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48o934 ي|رس جل|هلل ي|هبــــتـــ 
ن|ل طعى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

349626 لح|ن محمود ص|نىه شعبــــ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

35o9|2 لدين مصطفى محمد عطيه|م  |حس ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6o238| مل رففى محمد محمود| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9|7|49 لنبــــى محمود محمد  |مه عبــــد|سل لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى
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96577 م عنتـــر محمد معوض|صد |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

3o354 ى|س رتـــ محمد حلىم خلف حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

73635 يه دهشوري مفرج موىسي| لمنصوره|حقوق 

632587 لمجيد|لرحمن عبــــد|زم عبــــد|ن ح|يم| زيق|لزق|علوم 

25|693 ن|حمد عىل محمد محمد شعل| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

8255o2 لرحمن|حمد محمد عبــــد|لرحمن |عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

65694 ى عبــــد |حمد سعد | لعزيز|حمد حسي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

688o22 ي|ل|لسيد |حمد |لسيد |حمد |ره |س
لفى ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |

منصورتـــ

3|7336 هيم|بــــر|هيم سيد |بــــر|مصطفى  ن|بــــ حلو|د|

|5566 لعزيز|ض عبــــد |رس ري|م ي|حل| هره|لق|ره |تـــج

35o69o ى هش|ي لمعىطي|م محمد عبــــد|سمي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

924364 هلل  |لسيد عبــــد|يه محمد عبــــد| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

355o7 ق|هيم |بــــر|لحميد محمود عىل |عبــــد  وى|لشر ن|بــــ حلو|د|

3||7|9 ى|خلود خ لد محمد حسني  ى شمس|تـــج ره عي 

68|oo9 لنبــــي|نه حسبــــ |سعد شبــــ| |محمد رض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

92222| هلل محمد  |وى عبــــد|لشعر|محمد  ج|صيدلتـــ سوه

84478o د|رص مر|لن|ل عبــــد|ره جل|س ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

43|728 ى|بــــر عبــــد|محمد ص لمعىط حسي  ي صىح طنط
|معهد فنى

|74|93 دل صبــــىح عىل محمد|ء ع|سم| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

278o9| ى محمد محمود محمد نرمي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

3|7222 لسيد|جدتـــ مجدى موىس |م هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

879o|3 ن |لمجيد حمد|محمد عبــــد| ند سيوط|طبــــ 

764737 لبــــسيوئى|بــــر |ندى سعد ص ره بــــور سعيد|تـــج

785674 زق|لر|بــــسمتـــ عىل يوسف عبــــد ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

299832 ن عىل|رق حمد|محمد ط ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

4|2|93  ي
ى
 عطيه|شوق

ى
رس شوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

49o|6o وى|لحن|ن |يدى محمد محمد شعبــــ|ه سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

444285 ى سعد  هيم عطيه|بــــر|حمد |حني  لشيخ|عه كفر |زر
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5|392| لنبــــى|حمدعبــــد |حمد محمد |أمنيتـــ  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

334o69 لبــــيومي محمد|حمد محمود | ى شمس حقوق عي 

69|933 زي|حمد حج|هلل |م عبــــد |هلل هش|عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

8465o| حمد محمود سليم|تـــغريد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

6454o7 ى سل|زق حس|لر|هلل عبــــد |ح عبــــد |صل م|ني  ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

26653 حمد|ل عزوز |ممدوح جم هره|لق|هندستـــ 

682o55 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|دل |جد ع|م| هل لمنصوره|بــــ |د|

268979 لعبــــد|فظ |لدين ح|ح |ء صل|ل| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

338374 م محمد قوره|جنتـــ محمدفتـــىحي تـــه |ره بــــنه|تـــج

889965 ى عبــــد|لل|ء عبــــد|عىلي ه|لل|ه حسي  سيوط|عه |زر

6288o9 ف |حمد | |لعل|بــــو |هيم |بــــر|لسيد |رسر زيق|لزق|بــــ |د|

53438 تـــ محمد محمود ربــــيع| مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

7o2o42 هلل عقل|لسيد محمد عوض |محمد محمود  زيق|لزق|هندستـــ 

354445 ر|لغف|مد عبــــد|ن حسن ح|نوره ى شمس|د| بــــ عي 

62o846 ى عم|ي لبــــيىل|عيل |د محمد إسم|سمي  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

26959o ن مسعد حلىم مطر|يم| شمون|نوعيتـــ 

675483 بــــ محمود حموده|لوه|رق عبــــد |رس ط|ف ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

565|8 دى فتـــىح ذىك خليل|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

58776 ن محمد طه|محمد رمض بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

773982 |طف يوسف حن|رحيل ع ى شمس|تـــج ره عي 

23o8o5 لمجد محمد|بــــو|محمد حسن  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o33o3 ره|سعد منصور تـــميم شبــــ| دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85|226 هلل|دل عىلي عبــــد|محمد ع ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

869399 حد|لو|لدين عبــــد|ل |لد كم|هبــــه خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|29|44 ي |هيم ه|بــــر|
حمد|هيم |بــــر|ئى ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

4379|5 ود|لمنعم محمود حسن د|م محمود عبــــد|ريه ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

324937 ل|لع|لمنعم ممدوح محمد عبــــد|عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

36383| نور محمد محمود|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4344|5 ن حبــــيسر|م شعبــــ|لسل|ن عبــــد|ء شعبــــ|أل |تـــربــــيتـــ طنط

57762 هيم|بــــر|شه |ن عك|ء شعبــــ|سم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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|4|2|3 لرحيم|مل عبــــد |رقيه مبــــروك ك ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

92468| لبــــربــــرى  |هيثــــم سليم ذىك   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

327o|| لعزيز فريد|ء محمد عبــــد|رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|29o58 لعزيز قطبــــ|حمد عبــــد |رس |ج ن|تـــربــــيتـــ حلو

769o85 ن|لم|لح مبــــروك س|ن ص|يم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

2|36|| ن حسن|م عثــــم|يدى محمد حس|ه ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8o3322 ن نرص زىكي|صم سليم|ع ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

368|75 وق عك حمد|شتـــ عىل |رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

499946 لغنى|لمجيد محمد محفوظ عبــــد|منى عبــــد  بــــ دمنهور|د|

5|6o67 |ش|ء يشى عىل حسن بــــ|سم |عه طنط|زر

4592oo ف فتـــح  بــــوبــــكر|دم |هلل ي|أرسر ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

64|966 ي|حمد سليم|حمد محمود |
ن مصطفى معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3699|5 لرحمن|حمد محمد عبــــد|لح |ء ص|رس| ى شمس حقوق عي 

24|7|2 حمد|منيه عربــــى فرغىل | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

26642| ن|محمد عىل سليم| عل ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

857o4 حمد محمود|روق |ن ف|ء شعبــــ|حسن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

2549o| فظ|لح|شم عبــــد|سط ه|لبــــ|ء عبــــد|رس| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

245869 حمد فتـــىح مزروع|م |حس ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

47523o ى بــــشي  س|روز ى|م سعيد بــــش|لي  سكندريه|ل|صيدله 

527454 هيم حمودتـــ|هيم إبــــر|ء أحمد إبــــر|آل ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

34|466 متـــ|لسيد سل|لحميد |متـــ محمد عبــــد|سل ى شمس صيدله عي 

925699 س  |ره محمد صديق عبــــ|س ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

529736 عيل|سم|بــــو|ء محمود محمد|محمود عل دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6o7939 لسيد|دل نبــــيل متـــول |ر ع|من |حقوق طنط

|43726 بــــر|لجيد ص|ن ثــــروتـــ عبــــد |نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

853597 حمدعيسي|يوسف محمد محمد  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

|23465 م محمد|م|دين مصطفى |ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84|827 ي
حمد|ء موىسي محمود |ضى رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|

مس|تـــجمع خ
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|564|5 لرحمن محمد|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

|57o9 بــــو طويله|لحليم عىل |لدين صفوتـــ عبــــد |سيف  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

9o224o حمد |مر محمد |حمد ع| ج|حقوق سوه

8o44oo ء معلوف محفوظ محمود|لزهر|طمه |ف ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

5o7o66 هيم|بــــر|طف محمود |طمتـــ ع|ف سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

9o8o74 ين عىل جم ل عىل |شي  ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

52||58 زق عنتـــر فرج|لر|نعمتـــ عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

7877|7 رس محمد عىل|مؤمن ي |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

23o7o8 ين ح م|لسل|حمد عبــــد |مد |يوسف شي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7||63o ل بــــدوى محمود بــــدوى|محمود طل لمنصوره|عه |زر

4288o8 لبــــهوتـــى|حمد |يمن محمد | |علوم طنط

378|9 ن|زق محمد عثــــم|لر|زق عبــــد|لر|ندى عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

69438| بــــو جنينتـــ|هلل |محمد عبــــد | عبــــي  رض لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

43o43| لحميد|حمد عبــــد|ندى محمد  |بــــ طنط|د|

63627o يف عبــــد| لمجيد منصور محمد|حمد رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69|o24 مد|لسيد ح|مد |حمد ح| لمنصوره|طبــــ 

295285 تـــ لبــــيبــــ شنوده|لبــــيبــــ نش ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

4792o4 لمجيد|حمد عبــــد |ندي مدحتـــ  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

683536 لسيد|ن |هدى طه طلخ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

546482 حمد محمود محمد حمزتـــ خليل| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|56665 ى حسونه|هيم |بــــر|محمود  ى حسي   حسي 
ى
لدسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

776534 لسيد|لمنعم عىل |بــــ عبــــد |رح ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

778888 لحميد|م عبــــد|لسل|صبــــىح عبــــد | هويد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|4879 مد|حمد ح|ل خليفتـــ |ن كم|رو معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

3|o965 هيم حسن محمد|بــــر|عبــــي   ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

433763 لخي |بــــو|لسيد |لسيد محمد |محمد  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

64o|o4 لسيد عمر|سميه محمود عىل  زيق|لزق|عه |زر

|6858 هيم مصطفى|بــــر|زم |ن ح|نوره هره|لق|بــــ |د|
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75||4| لد محمد|هلل محمد خ|سيف  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2|965 عيل محمد محمد|سم|ندى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|7365 لمول |د|لمول عىل ج|د|حمد ج| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

847284 ى|د بــــكري عطيتـــو |زي مي  ن|كليتـــ طبــــ أسو

7748|7 مصطفى محمد سعيد عىل حمودتـــ زيق|لزق|هندستـــ 

349466 لحميد طه|لد عبــــد|خلود خ ى شمس|زر عه عي 

25o257 لقصي |مد عيد |دل ح|ء ع|عىلي تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

675582 ىط|لمع|بــــو |لمجيد محمد |مي  محمد عبــــد | لمنصوره|طبــــ 

6283o ى حم|ي للطيف|دتـــ تـــوفيق عبــــد |سمي  طبــــ بــــنى سويف

8867|4 شم عىل محمد |هلل ه|منتـــ  سيوط|بــــ |د|

489847 بــــو زيد|حمد محمد |رص |ء ن|دع سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

9|o429 عىل محمود عىل بــــكرى  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

2785o4 د حسبــــو|لجو|ره محمود محمد رفعتـــ عبــــد|س كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

75|9o2 حمد فكرى|حمد محمود | ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

5||435 تـــ|حمد بــــرك|م نبــــيل |لرحمن س|عبــــد سكندريه|ل|صيدله 

277562 ى |ء جم|رس| |غ|ل|ل حسي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

234348 طر|حمد خ|لرشيد |مه عبــــد|س|محمد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

48299| ع|لسبــــ|لعزيز |ر محمد محمد عبــــد |مي ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|2|835 يزمصطفى|حمد مصطفى محمد ف| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

67o5o لحميد|م ممدوح عبــــد |ء عص|رس| لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

62|855 لح|لسيد محمد ص|ر محمد |عم ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

92o89o م حسن محمد خليل |هش ج|حقوق سوه

864277 ك|لمل|روفيم عبــــد|صبــــري ص| بــــول ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

783|78 ى محمد عبــــد  لم|م س|لسل|نرمي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

768446 ن عوده|لم|عبــــي  سمي  س لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

24|6o4 د فريد فهيم|مريم ميل ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

792|o محمود محمد محمود محمد ن|حقوق حلو

839667 بــــه سيد|محمود حمدتـــه غ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

66o34 ى عىل|هلل محمد |عبــــد مي  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

|6329| لسيد عبــــيد|د |لجو|د نرص عبــــد |جه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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7848|8 ن|هيم سليم|بــــر|حمد عىل | زيق|لزق|ره |تـــج

249243 لق|لخ|ل عبــــد|لع|روق عبــــد|ل ف|ن بــــل|رو لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

2756|8 ن محمد محمد شلبــــى|مي  رمض| دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

6|9947 محمد محمد بــــعيله| رضوى رض صيدلتـــ بــــورسعيد

882533 منصور مرشد منصور  | ريموند سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3o659 دق محمد|حمد ص|مؤمن  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

7oo494 هيم|بــــر|ف سعد عوض |نص| لمنصوره|بــــ |د|

347o8o روق محمد سعيد|يتـــ ف| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

8|5732 تـــه|رف غريبــــ شح|ل ع|من ي|نوعيتـــ 
|لمنى

833838 يح|لس|و |لعص سق|مروه  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

79||o3 ذل|لش|هيم |بــــر|هبــــه محمد محمود  لمنصوره|حقوق 

3|8997 ن|ن يوسف عثــــم|هلل عثــــم|منتـــ  ى شمس هندستـــ عي 

695427 ل زىك معروف|بــــ زىك كم|يه| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

6323|6 ف |ندى  عيل|لسيد إسم|رسر زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

4o2386 لجليل|مه عبــــد |لسيد أبــــو ش|دل |ن ع|رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62o246 |ش|خلود محمد عزتـــ عزتـــ بــــ لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

7o4863 ل قنديل|هيم هل|بــــر|هلل |ن عوض |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

683842 نه|لمنعم محمد شبــــ|ن عبــــد |يم| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

4o2472 لسيد مرىس محمد|هدير  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

773272 هيم فهىم|بــــر|ندى حمدى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

837o4o هيم|بــــر|حمد محمود |محمود  دى|لو|ضتـــ ج جنوبــــ |معهد فنى صىح ري

|7o779 ف |دى |ف ديبــــ حكيم|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

828o86 حمد حسن|نبــــيله عبــــده  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

55o77 ده ربــــيع محمد سعد|حم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8o6|22 د عبــــوده بــــيومي محمد|زي ي|بــــ |د|
|لمنى

683596 لسيد|حمد محمود محمد | لمنصوره|حقوق 

76o3o8 ل|لع|حمد عبــــد|حمد حسن | زيق|لزق|حقوق 

273|o7 هلل|لنبــــى عبــــد|د عبــــد|هلل عم|منه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

8|o|o4 ى|لدين حسن حس|ل |م جم|سل| ني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 4992 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|7476 هيم|بــــر|كريم مجدى نبــــيه  هره|لق|ره |تـــج

885o67 يبــــى |سوسنه وليم مكرم عج سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

922223 ى ص|ج ى |سحق بــــش|بــــر |كلي  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

55o96 ي|حمد خ|
لد سعد قرئى ي تـــمريض بــــنى سويف 

معهد فنى

|345o7 وي|م ضح|لسل|لدين عبــــد |جر نرص |ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

465722 د عرص|لجو|د فتـــىح عبــــد|لجو|حمد عبــــد| ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

3257|3 ى |ي لسيد|لسيد مصطفى |سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

236635 هلل محمد صبــــىح تـــيش|ء عبــــد|رس| هره|لق|عه |زر

92o9o6 فع |حمد ش|م |مصطفى س ج|ره سوه|تـــج

856477 د|لجو|ن محمود عىلي عبــــد|يم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4o654 رك|حمد محمد مبــــ|م |سل| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

8342o5 ن محمد بــــديع|لبــــديع عمرعرف|صم عبــــد|ع دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8477o حمد بــــدوى فرج|محمود  بــــ بــــنى سويف|د|

4o|o89 دى محمد|لسيد عبــــ|مؤمن محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o2o7 وق ي لرحمن|رس حسن عبــــد |رسر  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

|32938 لمنعم|لدين حسن عبــــد |ء |ل عل|م| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

66|9o هيم سيد سيد قرئى|بــــر| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|5927 حمد|لعزم محمد |بــــو |ء |ل| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

4|5779 بــــ|لعزيز غر|هيم عبــــد|ن محمد إبــــر|إيم لشيخ|بــــ كفر |د|

29|224 د|لن|ح |لفتـــ|لرحمن مدحتـــ طلعتـــ عبــــد|عبــــد ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|3|355 د|ن مر|ن شعبــــ|د عثــــم|مر ى شمس|تـــج ره عي 

4465|7 هر|رق عىل محمد ز|حمد ط| لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

23o475 س|بــــورسيع عبــــ|لد |محمد خ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4297|7 لم|رق محمد محمود س|د ط|زي |حقوق طنط

7|29o6 حمد محمد نوفل|بــــ محمد |رح لمنصوره|هندستـــ 

4|36|6 ن|لكريم عمر|فتـــ عبــــد|محمد ر م بــــنى سويف|إعل

3|759o  حن|م
ى
يوبــــ| |رك شوق ى شمس علوم عي 

4|627o وى|بــــي|ل|مع عىل |ديه محمد ج|ن ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ
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786724 ى هيصم|دل |ل ع|م| لسيد حسي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

488|| تـــ | بــــو بــــكر محمود عىلي|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

|39967 لحميد عىل مسلم|سمر محمود عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

|4787o حمد|حمد |محمود عزتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|9586 لسيد|لسيد |ن أحمد |نوره ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

352237 وى|لحفن|حمد |ء سعد |لرحمن عل|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|68959 ف مصطفى هو|عمر  ش|رسر د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

6o9448 د يوسف|لجو|مريم محمود خليل عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

787679 هلل|ع عبــــد |سعيد سبــــ| ر|ي س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

247|32 مي  محمد صبــــىح خليل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

897473 ن عىلي |ن مصطفى رشو|رشو ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

63o5o8 ربــــيع محمد محمد محمود ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

435o97 ع|لزر|لدين عبــــده |ل |حمد محمد جم| لشيخ|تـــمريض كفر 

443|95 هلل|هيم ضيف |بــــر|لعزيز |ء عىل عبــــد |شيم سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

247o2| لشوربــــىح |حمد عىل محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

452877 حمد عوض بــــسيوئى|محمود  لشيخ|هندستـــ كفر 

64257o لح|ن ص|محمد محسن محمد سليم زيق|لزق|ره |تـــج

22|82o ء محمد عىل سيد عىل نوفل|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

|52o5o شد|ن زهي  ر|فرحه رمض ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6o4994 دى|لن|ديه طه عىل |ن لمنصوره|حقوق 

3oo227 م مصطفى خلف مصطفى|له| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

78265o عيل|سم|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| |ثــــري تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

77|963 بــــ|م عمر محمد دي|م حس|هش عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

524245 لحميد|لسيد محمد عبــــد |لرحيم |منتـــ هلل عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

68o|76 ى |در مصطفى |لق|منى عبــــد  حمد|مي  لمنصوره|ره |تـــج

9|||o ض|لحكيم ري|ض عبــــد |ء ري|رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|5|556 ي|ر
لحليم محمد|لمنعم عبــــد |ن عبــــد |شعبــــ| ئى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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697585 ى | دين وى|لقن|حسن محمد حسي  لمنصوره|طبــــ 

3|3368 لدين|يوسف وليد محمد عدل محمود سعد  ى شمس|د| بــــ عي 

26o68 ي|حمد ن|
رص محمد مصطفى ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع

مقطم

739o5 ى|محمد ط هيم|بــــر|ر |رق مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|389 تـــ جرجس  خي 
وسيم عوئى كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

83858| ي فوزي جيد|ريه ه|يل|
ئى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

|5|926 هلل|ن عبــــد |رحمه نبــــيل رمض هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

9|6|43 يدى محمد محمد سعيد  |ه ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

48464| زق|لر|حمد عبــــد|در |لق|رس عبــــد|در ي|لق|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64||43 تـــتـــ|دل عىل شح|هلل ع|عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2486o5 ف عبــــد|رحمه  بــــىل|لبــــ|لرحيم |رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

77o226 ى|ئى عىل |حمد ه| لسيد حسي  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

76|65 بــــ|لتـــو|بــــ محمد عبــــد |لتـــو|يه عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

28|65o مريم محمد طلعتـــ محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

56682 حمد شمردل جودتـــ|لرحمن |عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

6|3|96 لبــــهوتـــى|لسيد |عطيه محمد عطيه  |ره طنط|تـــج

|4o67| ئل سمي  محمود سيد|سمي  و تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

9242| ى|محمد ربــــيع رمض ن حسي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

79o|8o ي أحمد| حمد مصطفى عشر س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

69997o لسيد سعد محمد قطبــــ| |هويد لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

79o|69 وى|لسعد|خلود محمد محمد  نوعيتـــ بــــور سعيد

835753 ء عيسي حكيم عبــــيد|سم| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|36o43 شد|ريم محمد زهي  ر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

5247o8 مه حسن حسن درويش|س|مصطفى  سكندريه|ل|هندستـــ 

59693 حمد|هلل |حمد عبــــد |ء |رس| ره بــــنى سويف|تـــج

6o2347 لمعبــــود|لمعبــــود عىل عبــــد |مريم عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|44925 حمد|لحكيم محمد |ء عبــــد |سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2|96|o دل بــــشي  عىل|روى ع| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

Wednesday, September 5, 2018 Page 4995 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

92o5|6 ن محمد |لبــــدرى شعبــــ|م |حس ي صىح سوه
ج|معهد فنى

824|28 ئيل|لي ميخ|يرين ذىكي غ| |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

28695o لعزيز|سميه محمد تـــوفيق عبــــد سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

4463|8 لخول|بــــر حسن |نور ج|عمرو محمد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

88|728 لعظيم  |ن عبــــد|لعظيم شعبــــ|حمد عبــــد| سيوط|ره |تـــج

62|882 ينى|لجن|ن |ئل محمد مصطفى رمض|آيه و لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

788493 لسيد رزق عىل|طمه محمد |ف بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8|9|o4 وس مرقص|ندي نبــــيل تـــ|س ورصى لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

8394o9 بــــه|عر غ|لو|ل |محمد جم دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

268|77 حمد|حمد عطيه |لسيد | سيوط|هندستـــ 

6|83o5 |لسق|دل محمد |عمرو ع ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

25o94o حمد مسعد عويضه|لرحمن |عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

33|845 تـــ رزق محمد|لشح|م محمد |سل| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

24|2|9 يف مصطفى رزق|م زن رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

43|736 ن|حمد عىلي|محمود أحمد حمدي  |علوم طنط

5o6|3o د|د بــــرع حم|هر حم|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3656o3 لحميد|محمد فرج خلف عبــــد ن|حقوق حلو

7289| ى ربــــيع عيد |ه حمد|جر حسي  لفيوم|عه |زر

4|7439 يف |بــــر| يف|هيم |بــــر|هيم رسر لشر ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

5o2696 ي محمد 
لسيد عىلي محمد|منى سكندريه|ل|عه |زر

9o746o س محمد |لنح|وى |لرحمن غز|عبــــد ج|بــــ سوه|د|

49324| رص سعد محمد يوسف|محمود ن بــــ دمنهور|د|

53373 محمد ربــــيع طه محمد بــــ بــــنى سويف|د|

9o226| لدرديري |حمد |م |حمد هش| ج|ره سوه|تـــج

683797 لسميع عطيه عوض|كر عبــــد |محمود ش لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

232365 هلل|حمد عبــــد|ن |م شعبــــ|حس ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

25538| حمد|م محمود قطبــــ عىل |ء حس|ول تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

5256o2 د أحمد|يم ج|لد|لسيد عبــــد |هيم |بــــر| ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

6|5735 هر|هيم ز|بــــر|محمد مصطفى  ط|حقوق دمي
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2|69o5 خلود حنفى سعد حنفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

||8248 |ي|حمد بــــر|نبــــيل | رن لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

222256 لمرصفى|لعزيز عىل |ء محمد عبــــد|ل| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

863729 ي
د|ج| تـــوم| زكري| سلفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

|39756 ء عىل حسن حسن سويلم|عىلي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2645oo لغنى|جر محمد مرزوق عبــــد|ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|9oo| ن|هلل سيد سليم|مصطفى عبــــد  حقوق بــــنى سويف

28|o69 عد جمعه|شور س|عمر ع ى شمس طبــــ عي 

868732 حمد عىلي|سميه موىسي محمود  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

637|52 دق|لص|لعليم عبــــد|ن محمد عبــــد|إيم زيق|لزق|حقوق 

5|63o7 لمحسن|لمحسن سعد عبــــد|رح عبــــد|ن ج|حن بــــ دمنهور|د|

84o786 تـــهم بــــدري محمد|ل|ء |بــــر ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

3o2o4 حبــــيبــــتـــ محمد عىل عبــــيد ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

333439 ى|لم حس|لرحمن صبــــىح س|عبــــد ني  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

487o85 ى |بــــو|لعزيز |يمن عبــــد |حمد | حمد|لعيني  سكندريه|ل|بــــ |د|

25o279 رى|لبــــ|م محمد عبــــد|مديحه حس ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

642|78 حمد|هيم |بــــر|عمرو محمد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

9o4795 حمد خليفه |بــــعه محمد |ر ج|بــــ سوه|د|

2|48oo لسيد|حمد عىل |م |حمد حس| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|39375 هيم فرج|بــــر|حمد سعد |نىه  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

95685 ى |حمد | م|م|حمد |مي  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

625473 س شكري|ل عبــــ|أحمد أيمن جل زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

753|3| ي |سل|
حمد محمد محمود|م حسنى تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

لسويس |

53972 ئى|م محمد حسن عسقل|سل|ل|هيثــــم سيف  طبــــ بــــنى سويف

765726 ه | ى عبــــد |مي  ى|لسيد حسي  للطيف حسي  ره بــــور سعيد|تـــج

438699 بــــوزيد|ر |لغف|حسن عبــــد | محمد رض لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

75238 لرحمن محمد|لفضيل عبــــد |شمس عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|57o96 ى|مريم محسن  لبــــدرى حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

262o27 ر|لغف|غمرى ثــــروتـــ غمرى عبــــد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

85782o فظ|لح|حمد عبــــد|فظ |لح|مؤمن عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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372973 حمد|ل محمد |خلود كم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4|o74 بــــوبــــكر|ئل محمد |و| ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|58984 ع|لرف|حمد عىل |ء مجدى |نجل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

333693 حمد نرص عبــــدتـــ محمد عىل| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

75|865 لعجوز|مد|لمنعم ح|م عبــــد |عمر س ى شمس علوم عي 

32826o لق|لخ|لق محمود عبــــد|لخ|حمد عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

325723 لنبــــى|رص محمد عبــــد|لن|سمر عبــــد ى شمس  تـــمريض عي 

5o78o2 هيم|بــــر|ء سعيد محمود |شيم سكندريه|ل|صيدله 

|22958 ن|ىط محمد رشو|لع|مه عبــــد |س|منه  ن|بــــ حلو|د|

3365o8 ى رمض وى|ل جبــــر|ن سوري|نرمي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

22|723 حمد محمد|عمر محمد  هره|لق|هندستـــ 

7o277 ئى|هلل بــــليدى علو|يدى عبــــد|ه لفيوم|حقوق 

54o424 وى|ن محمد شفيق بــــسط|رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o38o4 ن|لدين عىل سليم|رص|ن ن|لدين سليم|نور لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

725|4 شم|لحميد ه|ج عبــــد |لحميد فر|عبــــد  لفيوم|لعلوم |ر |د

463265 ل|لىكي|در محمد |لق|هلل عبــــد|محمد عبــــد ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|57|76 لعزيز|بــــسمه سيد محمد عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5o295 لؤى محمد نرص عبــــده ن|حقوق حلو

5o6366 لنجوم|لسيد عىل محمد |رضوى  سكندريه|ل|حقوق 

2435o8 مر محمد محمود|ن ع|يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

783943 لعزيز كبــــيش|م محمد عبــــد |ريه زيق|لزق|عه |زر

534783 ف محمد|لرو|ن عبــــد|رق زيد|محمود ط عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o4755 ى محروس مخلوف سيد|ي سمي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

33448 ش|بــــو رو|ن |سلىم نبــــيل رمض |ره بــــنه|تـــج

7o82|8 لبــــسطويس|د |م منصور ج|منصور هش ره بــــور سعيد|تـــج

4oo9o3 ن|لنظي  حمد|جر محمد عبــــد|ه لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

865338 حسن كرم حسن يس ي للفن|
|دق قن|لفنى

|74668 للطيف|ن عبــــد |حمد محمد شعبــــ| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |
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|7824 هيم بــــشي |بــــر|لعنود فخري | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

259549 لمقصود|د محمد زىك عبــــد|سع ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6o2599 لمنتـــرص|حمد |حمد محمد مسعد | |عه طنط|زر

6o4342 حبــــسر| ل مرقص حن|رك جم|م ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

779o28 لحميد محمد|هلل عبــــد |ر عبــــد |من ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

344772 لمشتـــول|بــــ حسن جندى |يه|يتـــ | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

855588 ي|لبــــ|لمحسن عبــــد|لمحسن معن عبــــد|عبــــد
ى
ق لمنصوره|حقوق 

4o5|o| ي|حمد حسن عىل |هلل |عبــــد
لنويسر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

767o77 ل معبــــد|لع|تـــ عبــــد |مجد بــــرك| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

783256 لحفنى|م |م|ندى ربــــيع  زيق|لزق|نوعيتـــ 

79o8o9 يش عبــــيد|طمه مجدى عبــــيد ع|ف لعريش|بــــ |د|

324773 دهم محمد فتـــىح محمد| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

59222 س جمعه|ل عبــــ|محمود جم ي سويف
هندستـــ بــــنى

558|9 ن|د سليم سيد سليم|جه ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

4o7|46 س|لنح|لسيد محمد |تـــفى  سكندريه|ل|ره |تـــج

64975 |لبــــ|ره مرصى سيد عبــــد |س
ى
ق لفيوم|تـــربــــيتـــ 

426o46 هي محمد|م بــــ|لسل|لسيد عبــــد |سلىم  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

784|99 لسيد محمد حسن|محمد  زيق|لزق|طبــــ 

7oo66o هيم عىل |بــــر|لمجيد|متـــعبــــد |س|د محمد |زي
مشتـــ

زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

9|4965 لس ممدوح  ديبــــ عزيز  |كي  سيوط|ره |تـــج

3|o983 حمد|لنعيم |حمد عبــــد|ء |ل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o873 يوسف حسن رجبــــ محمد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

245385 ه مجدى عبــــد| ود|حمدد|لعظيم |مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9659o هيم محمد|بــــر|دى |هيم ن|بــــر| ن|حقوق حلو

536873 ف|سم|نور محمد |محمد  عيل مشر دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

|66559 ى فتـــىح  لدين|حمد زين |حمد |نرمي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

25oo4o  عبــــد|نوره
ى
لمليىح |لعزيز |ن شوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8383|9 لموجود|لد سيد عبــــد|حمد خ| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

545863 حمد درويش|هلل سيد |ء عىل عبــــد |لىمي سكندريه|ل|بــــ |د|
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76o6o هلل|نوبــــ مجدى فوزى عبــــد |بــــ| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

863473 بــــر|لرحمن ج|رحمه محمد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

839887 دي حسن|محمد محمود بــــغد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

63288 لعظيم سعيد منصور|م عبــــد |حس ن|حقوق حلو

92563 لدين محمد عفيفى|د |ء عم|رس| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|685|o د|لجو|روق عبــــد |حمد محمد ف| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|55269 ى جرجس رشدى عطيه|ج كلي  ى شمس علوم عي 

83|723 لفضيل محمد|ده عبــــد|محمد عبــــ دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

869623 حمد|لعزيز |حمد عبــــد|محمد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

355565 مريم عمر محمود سيد ى شمس|د| بــــ عي 

888747 ى |حمد حم| ده محمد حسي  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

9o22o4 لد محمد محمد |بــــسمه خ دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6|888 لح حسن|ء سيد ص|نجل |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

32|o4 لرؤوف|حمد عبــــد |لحسينى سيد |حمد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

758622 هلل|عبــــد| ج  عط|عزه حر عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

268oo6 م حسن كعكه|كريم س ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

9|4475 لرحمن |محمود فتـــىح محمد عبــــد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

9|8923 ى بــــ |خلف لويس كس| كرستـــي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

46|36o ل|لع|هلل عبــــد |ل حلىم عبــــد |ده جم|غ |حقوق طنط

7o|996 لبــــسيوئى|لمطلبــــ |لحميد عبــــد |دل عبــــد |حمد ع| زيق|لزق|هندستـــ 

62|o82 لنجوم|در |لق|ح عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لسيد صل| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

547288 وى|لقسط|لسيد |ل |حمد جم| ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

7o2272 بــــ|لهبــــ|هيم |بــــر|حور رجبــــ عىل  زيق|لزق|بــــ |د|

44|o43 م|لسل|لعظيم عبــــد|م عبــــد|لسل|هبــــه عبــــد لشيخ|عه كفر |زر

8|2487 ل|لحليم جم|د عبــــد|خلود عو ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

822o5o لصبــــور موىسي|محمد عزتـــ عبــــد سيوط|ره |تـــج
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844o| دي خميس ليس|له|هر عبــــد |ط بــــ بــــنى سويف|د|

33o578 ج|لسيد فر|م محمد صبــــىح |تـــفى عص |طبــــ بــــنه

489|6 حمد محمد|خلود محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4929o8 ح|لمل|هلل عىل |هيم حمدي عبــــد |بــــر|حمدي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7754o3 هيم|بــــر|لسيد |لدين |ء |مدحتـــ عل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4o843 ي محمود محمد |لش|خلود عبــــد 
ى
لصغي |ق كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

434779 لفتـــوح منصور|بــــو|ئى عطيه |ء ه|شيم ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

774965 لسيد عطيه|سيد محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

2|8o86 حد|لو|حمد عبــــد |حمد عرفه |محمد  ن|هندستـــ حلو

354742 ف جل|ء |رس| ل سيد|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8|o6o4 محمد وهبــــه| طمه رض|ف حقوق بــــنى سويف

6|4445 لجحش|لسيد |هيم |بــــر|لسيد |آيه  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

262o94 لسعدئى|هيم |بــــر|مه |س|محمد  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

52|234 لحميد حسن|ء مؤمن عبــــد|ل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

22|6|8 ىط|لمع|بــــو|لدين محمد |م |د عص|زي ى شمس|تـــج ره عي 

267942 لمعىط نصي |لغنى عبــــد|محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2o5o4 ف عبــــد |حمد | لعظيم عوض|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

444397 لمهر|س |مد عبــــ|هلل شكرى ح|هبــــه  ط|معتـــ دمي|علوم ج

496886 ى ح للطيف شيبــــوبــــ|مد محمد عبــــد |حني  |حقوق طنط

456257 عيل عيس|سم|ح عبــــده |ن صل|نوره سكندريه|ل|حقوق 

|4368 لدين محمد|دل بــــىه |مريم ع ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

753295 فظ|لح|لدين عبــــد |دل مىح |مؤمن ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

33|749 ى|ن |منيتـــ محمد رمض| لسيدحسي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

678393 حمد|لد سمي  |ر خ|مي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|283|  عبــــد |هيم |بــــر|رنيم محمد 
ى
بــــ|لرحمن حج|لدسوق لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

|4656o بــــ محمد فهىم|يه|محمود  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

28o9|o حمد مبــــروك شعيبــــ|بــــ |يه|حمد | ن|حقوق حلو

28o|98 حمد عزتـــ فريد عىل|رق |عمرو ط ى شمس حقوق عي 

349292 تـــ محمد حسن عبــــد| لغنى|مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

234729 لرحيم محمد|عىل محمد عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7|3o44 |حمد محمد محمد محمد عبــــده ند| ره بــــور سعيد|تـــج
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83oo59 ري|د مك|تـــ فؤ|سيمون نش دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|39oo5 وق  حمد حسنى محمد|رسر ن|بــــ حلو|د|

2473o9 د|لعزيز ج|ح عبــــد|حمد صل| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|53856 بــــر|لمعز ج|لدين عبــــد |محمد سعد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

782529 روق زىك|م محسن ف|سل| زيق|لزق|نوعيتـــ 

626742 هيم|بــــر|بــــ لطفى |يه|هدير  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

246625 ى عل ء محمد حنفى|حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

7o2225 تـــ|لشح|دل عىل |ندى ع زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o9o6| هيم|بــــر|محمد صبــــرى محمد عنتـــر  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

776966 هيم|بــــر|ن محمود |محمود شعبــــ ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

923|22 هلل عىل محمد متـــول  |عبــــد ج|بــــ سوه|د|

756547 يه عىل محمد سيوىط| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

355465 ى ى|رس|م |حس| يوستـــي  ئيل بــــشر لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

23566 هلل جمعه|يوسف بــــكر عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

238923 ى سعد|بــــتـــ |وى ثــــ|سعد| يوستـــي  ى شمس هندستـــ عي 

|45252 لعبــــد بــــكي |مه محمد |س|لرحمن |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

688939 لسيد|عيل |سم|م |لسعيد بــــهر|عىل  لمنصوره|علوم 

2|272 لرؤف موىس|سندس سيد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

443|9 غبــــ|حمد ر|حمد يوسف | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|5353o ن محمد|ء محمد عصم|رس| ن|بــــ حلو|د|

67433 روق محمود|محمود محمد ف ره بــــنى سويف|تـــج

24992| حمد سليمه|ره محمود |س ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

76|26o ى محمد |لرحمن ش|عبــــد  ى|لسيد ش|هي  هي  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

9o8697 لشبــــىك عيس محمد |عمر  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

5o687| ذلي محمدين|متـــ محمد ش|أمنيتـــ أس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||84o5 زر|ركو ميشيل مكرم ع|م ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

3|oo7 تـــى مصطفى|هلل عىل زن|منتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|5|55 لمليىح |حمد عىل |سعد |ممدوح  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

637|27 حمد|د محمد سيد |تـــ محمد فؤ|نج زيق|لزق|حقوق 
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|2o484 لعظيم تـــوفيق|لحسينى عبــــد |حبــــيبــــتـــ  ى شمس| لسن عي 

7o3595 ف فهىم محمد رمض|ندى  ن|رسر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

7|o973 هيم فوده|بــــر|ء عطوه منصور |رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

522|36 يف | ى|بــــر|يه رسر ى هيم محمد خني  عه دمنهور|زر

64246o هيم|بــــر|لسيد |عيل |سم|عىل  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

683562 هيم|بــــر|رس مصطفى محمد محمد |ي لمنصوره|حقوق 

53o52o ر|لعط|حمد |حمد |م |عص| رن ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

8o4559 لربــــ|د |لحميد ج|هلل محمد عبــــد|منه  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

6||8o3 بــــ سيد مرىس مرعي|إيه| ند |تـــربــــيتـــ طنط

46o26o حمد حسن|لد محمد محمد |عمر خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

878|o3 سعيد  | جد زكري|م| رين|م سيوط|بــــ |د|

697779 ى زي بــــوزيد|ده |مروه حمدى تـــحسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

837586 ى|ش يوبــــ|رص عىلي |لن|ز عبــــد|هي  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

7522|4 دهم مصطفى حسن محمد| زيق|لزق|ره |تـــج

9|oo|8 لسيد |ل |لع|ن عبــــد|ء شعبــــ|رس| ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

3429o5 ى  عيل|سم|لرحمن |هيم عبــــد|بــــر|حسي  ى شمس حقوق عي 

3|46o| ف ح|مد |ح لجليل|مد عبــــد|رسر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3656o4 بــــ|بــــ محمد دي|لتـــو|محمد محمود عبــــد كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

||7o44 بــــر درويش|مصطفى محمد ج |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

7825o| سليم| سط وف|لبــــ|لسيد عبــــد |مصطفى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8oo386 ي|هيم مختـــ|بــــر|تـــسنيم 
ر مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

699o2o ء سمي  محمد محمود شعي |رس| زيق|لزق|طبــــ 

|33288 ح محمود|لفتـــ|حمد طه عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

344845 ر|لحج|حمد |سن محمد مصطفى |مح |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

784582 لمجيد|لسميع عبــــد|ر سعد عبــــد |من زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

357442 بــــ|لمحسن دي|جر محسن نبــــيتـــ عبــــد|ه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

895456 هلل  |لرحيم محمد عبــــد|محمد عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

823269 ف موريس ك|ره |س مل|رسر ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

54672 حمد|لعزيز |مه عبــــد|ر سل|من لفيوم|نوعيتـــ 

363o3o تـــ فؤ| د عمر بــــديع|مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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463355 مه|م عىل سل|منى هش |حقوق طنط

88|598 حمد  |ل |لع|هلل عبــــد|محمد عبــــد سيوط|تـــمريض 

429879 وى|لبــــدر|محمد سعيد محمد  |عه طنط|زر

6o34oo لد|هيم خ|بــــر|لبــــر |هيم عبــــد |بــــر|محمود  |ره طنط|تـــج

29o||6 لدين|تـــه نور|عمرو مصطفى شح ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

6|86|6 لزىك|ر |لحليم مختـــ|هلل عبــــد|منه  ط|بــــ دمي|د|

8|o95| لرحمن|لحميد عبــــد|طف سيد عبــــد|ع ي|بــــ |د|
|لمنى

354966 لسيد عطيه حسن عطيتـــ|يدي |ه سيه|نوعيتـــ عبــــ

47|34 بــــ|لتـــو|بــــر محمد عبــــد |ن ص|نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34o|7o لحليم|لسيد محمد عبــــد|محمد  |بــــ بــــنه|د|

273254 حمد|لدين |بــــ محمد سعد |يه| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

22o384 لدين سلوتـــ|ل |يمن محسن كم| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

2257|7 ن حسن|رق سليم|م ط|بــــس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6462o3 ئى ع لدين|فظ عز |دل ح|في  لمنصوره|حقوق 

22668 عيل عىل|سم|م |م عص|سل| سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

3|4848 لد سعد ميهوبــــ|سعد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

262447 لسيد|محمد محمد عفيفى فتـــوح  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

278838 لففى|لحميد |دل محمود عبــــد|مصطفى ع عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

72578 لىح محمد|نسمتـــ ربــــيع عبــــد لفيوم|لعلوم |ر |د

544662 حمد يوسف|حمد |حمد بــــكرى |يدى |ه م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

3|4267 ل قطبــــ محمد|محمد جم ى شمس حقوق عي 

376o2 حمد|م عىل |رضوى عص هره|لق|ره |تـــج

33o53o حمد يوسف|ندى يوسف يسن  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

273629 ى|ن |ء رمض|صف حمد حسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

855535 م رجبــــ مرعي عىلي|حس ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

752476 ف مصطفى عبــــد |مصطفى  لمنعم|رسر ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

622o83 وى|لغربــــ|حمد |ألمي  محمد |ء |لزهر| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

925552 لس محبــــ جرس مخ ئيل  |كي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

878754 ئيل  |فتـــىح ميخ| يىلي|بــــيشوى  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى
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4|4|67 ل|حمد بــــل|لسيد |لد |مريم خ |نوعيتـــ طنط

342525 ف سيد عبــــد|ر |عم لحميد|رسر ى شمس علوم عي 

87976 ى|هر محمود |محمود م مي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

445|64 لعزم|بــــو |كريم محمد حسن  لشيخ|بــــ كفر |د|

835o2 لمقصود|حمد محمود عبــــد |هيم |بــــر| بــــ بــــنى سويف|د|

766o66 لغنى|لعزيز عبــــد |حمد عبــــد |شهد محمد  حقوق بــــورسعيد

7o3o|7 ي|ء فتـــىح فهىم محمد محمد |رس|
ل|لسر |بــــ طنط|د|

6242|9 بــــينى نجيد|د محمد عبــــده |عم لشر دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

|4274 لسيد فريد|يمن |عمر  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

679835 م|لحسينى حسن عل|بــــ |لوه|محمد محمود عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2|5274 ن|لتـــوئى سيد عمر|هلل محمد |هبــــه  ن|فنون جميله فنون حلو

853998 حمد|عيل عىلي |سم|دولتـــ  ي|بــــ |د|
|لمنى

9o35|4 يعقوبــــ شفيع عيسي | يوحن ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

683558 وى|لمك|هيم |بــــر|هر محمد نبــــيه محمد |ط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

758o42 ل عىل|لع|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|386o2 هلل محمد سعيد محمدى|منتـــ  ن|حقوق حلو

34972o رس سيد محمد|ر ي|عم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

767468 لهندى محمد|دل |سندس محمد ع لعريش|تـــربــــيتـــ 

|45592 |لمعىطي عبــــد |ل عبــــد |لع|لمعىطي عبــــد |عبــــد 
ل|لع

ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

854294 ن|هيم عثــــم|بــــر|هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد سيوط|ره |تـــج

|42|6 بــــ|لوه|حمد عبــــد |ئى |سلىم ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

229488 هيم يوسف|بــــر|يمن |جر |ه هره|لق|حقوق 

823972 هلل مسعد|مجدي موريس رزق  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

7oo|9 حمد محمود محمد|د |جه لفيوم |تـــمريض 

5|4832 لنبــــى|حمد مصطفى عبــــد|ح |صل| دينـ ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|o84| ف|م سعيد عبــــد |سل| لحميد محمد رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|44758 ى بــــسنتـــ محمد حسن حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|684o2 نبــــيل وليم حبــــيبــــ| رين|م ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6o589| لم|حمد ذىك محمد س| لمنصوره|بــــ |د|
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2427|4 لمجيد|هلل صفوتـــ ليثــــى عبــــد|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

85o783 هيم|بــــر|زق |لر|مروه حسن عبــــد  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

784359 مخ|لش|عيل جرير |سم|ر محمد |من زيق|لزق|بــــ |د|

374|98 ل شكرى سعد|محمد جم |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

23762| خديجه محمد حسن عيس حسن هره|لق|بــــ |د|

863898 ي عبــــد|وس
حمد|لمجيد |م مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

8o|6|o حمد محمد|وي |لد طنط|خ ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|46354 لسيد|لد فتـــوح |ن خ|حن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

299|6o سيد سعيد سيد عىل سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|55|39 هيم محمد|بــــر|جر فتـــىح |ه ى شمس حقوق عي 

|53685 م|لسل|جر محسن فرج عبــــد |ه لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

45673 ف محمود ع|م |ريه شورتـــرىك|رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|9954 مل|ن ك|ن شعبــــ|حمد رمض| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

|5359| لمول موىس|فتـــىحي عبــــد | ند ى شمس| لسن عي 

49o67o ى عبــــد لعجىم|لعزيز |لسيد عبــــد|لعزيز |حني  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

692o3 ن|د زيد|لجو|هبــــه صبــــرى عبــــد لفيوم|طبــــ 

8|67|5 لس صليبــــ  سحق بــــرسوم|كي  ي|بــــ |د|
|لمنى

638628 محمود شحتـــه محمد محمد سليم زيق|لزق|صيدله 

5|6o98 ص|لقص|لد محمد محمود |طمتـــ خ|ف سكندريه|ل|طبــــ 

|49o67 دق عىل|ىط ص|لع|ندى محمد عبــــد  عه مشتـــهر|زر

6846o4 لسيد مصطفى معروف مصطفى|ء |سم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

339o9o لبــــكرى عبــــده|م مجدى محمد  |تـــربــــيتـــ بــــنه

229224 لحميد|ح عبــــد|دل صل|رضوى ع ن|بــــ حلو|د|

5|22o5 |ل هديوه |محمد محمد كم
ى
لحوق سكندريه|ل|علوم 

348646 بــــق|محمد عىل عىل محمد س ى شمس صيدله عي 

7o|966 مه|حمد سل|حمد جوده |محمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

24|88o رق سعد حسن|ندى ط ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|3887 م|لش|ىط |لع|ر عبــــد |لغف|محمد عىل عبــــد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و
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785955 وى|لحفن| |لنبــــى زكري|محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

2|3|62 لعزيز عزتـــ|بــــ عبــــد|يه|فرح  |ره بــــنه|تـــج

9|9255 هيم عىل  |بــــر|محمود عىل  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

358889 لق|لخ|لحميد عبــــد|لق عبــــد|لخ|ء عبــــد|لىمي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

26|422 |م ند|حمد عل|رق |محمد ط ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

635687 ه طه محمود حفنى| مي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8o3666 ي محمود
ندي محمود حسنى ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

تـــ بــــنى

69943 ي  بــــ|لتـــو|هيم عبــــد |بــــر|حسن عشر لفيوم|عه |زر

369478 ى كم|ي ك|ل منصور بــــريك بــــر|سمي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

273435 ى |كريم ر|لنج|ن سعد خرصى لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|6|748 حمد محمود محمد محمود| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

25243| ه هش| لح|م سعيد ص|مي  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

435477 ر|لموجود عم|لدين عبــــد |ء نور |صف سكندريه|ل|بــــ |د|

75753 لحليم|لسيد عبــــد|مصطفى محمد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

842|73 ي |لر|ء عبــــد|دع
حمد|لنوبــــي |ضى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2665oo ن|م محمود جبــــر شعبــــ|ء س|سم| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

7o8o95 لم|هيم عىل س|بــــر|ليىل حمدى  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

35838| حمد محمد|ء محمد عطيتـــ |ل| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

678765 |لمو|لسيد |هيم |بــــر|مح |سلىم س
ى
ق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

||8|93 ل|حمد كم|دين فوزى |ن ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

9|98|6 هيم عىل |بــــر|محمد محمود  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

543876 ده|د منصورحم|ن ج|منصور رمض بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5||845 تـــ محمد خليف|ذ بــــرك|مع ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

94932 هيم عىل|بــــر|محمد عىل  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|26652 لدين محمد موىسي|ء |مهند عل ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

76|867 هيم مصطفى|بــــر|ن سيد |نوره لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

68298| ى|سلوى محمد عبــــد  لحميد محمد محمد حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|784o ى|م يوبــــ عبــــده|هلل |عبــــد| رتـــي  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

7774|3 لنمر|رحمه محمد محمد عىل محمد  زيق|لزق|بــــ |د|
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272294 حمد|بــــ |لوه|لق عبــــد|لخ|حمد عبــــد| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

899275 شد محمد |صم ر|ن ع|يم| ج|بــــ سوه|د|

523|99 حمد|لرحمن |لدين عبــــد|حمد شمس | ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

784594 ي|س|يه |
ى
مه محمد يونس دسوق زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

52477| ي عىلي صقر عىلي منىح  سكندريه|ل|هندستـــ 

897273 مل عىل |طمه مصطفى ك|ف ي صىح سوه
ج|معهد فنى

26779 حمد محمد|ره مؤنس |س ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

868335 ي محمد|
حمد محمد مدئى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

676676 دى|لن|حمد |سعيده عىل محمود  لمنصوره|بــــ |د|

3357|8 لصعيدى|ىط |لمع|بــــو|د |م عم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

37|324 بــــى|لحل|لرحمن محمد |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

637946 مي محمد غبــــن|لتـــه|ل |ء جم|دع زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

252|oo خ|لطبــــ|م رجبــــ حسن سعد |حل| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

624|6 ن محمود|م محمود شعبــــ|عص بــــ بــــنى سويف|د|

683275 بــــينى|لبــــديع محمد |لد عبــــد |مريم خ لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36247o ن|لعزيز عثــــم|ن عبــــد|طمتـــ رمض|ف ى شمس حقوق عي 

32|528 ى جرجس زىك موىس يوسف| مي  ى شمس|د| بــــ عي 

283o63 ى تـــتـــ|نزه لمع عبــــده شح| مي  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

6945o2 ن وليد يوسف محمد حمزتـــ| مي  لمنصوره|بــــ |د|

5o|549 عيل|سم|حمد |حمد رجبــــ |ء |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49263o بــــو بــــكر|محمد  صبــــرى  سعد  مغيبــــ  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

79|8o8 لنور منصور|بــــر عبــــد|م ص|ريه زيق|لزق|حقوق 

924846 هيم |بــــر|محمود عىل هيبــــه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

853637 ي ف| ى حن|روق |نىح  |مي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

78|625 ن عليوه محمد عىلي|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

3o6|4 لح عبــــده|سلىم محمد ص  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

5474|2 لم|لحليم س|ح محمود عبــــد|ندى صل عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

5o233| يف  ف محمود |رسر لسيد محمد|رسر سكندريه|ل|عه |زر

6|9o93 ل|لرم|لحسينى |ن محمد أحمد |حن ى شمس طبــــ عي 
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3oo9o2 بــــوسعده|ن |ل رمض|جم| لي|د تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|o748 خىلي محمد|لد|د رزق |جه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

326395 حمد محمد|يمن |هدير  هره|لق|بــــ |د|

6o97o2 ء عىلي عىلي أبــــو زيد|آل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|433| هيم|بــــر|ع |لر|ع محمد|لر| |ن|ر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

838988 وي مرىسي|حمد قن|ره |س دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

5|2||6 ن محمد عىل يعقوبــــ|هلل رمض|عبــــد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

49|953 ى|كر عىل |بــــر ز|ضىح ج لعسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

3|3228 لحفنى محمد|م ممدوح متـــول  ى شمس حقوق عي 

5o6955 ي |نوره
فور|لص|هيم |بــــر|حمد |ن محمد مصطفى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7o|727 لسبــــيع|هديه رفعتـــ محمد عىل  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

26627| لسيد طه|لد عيد |يه خ| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4|o286 ن حمزه|هيم عثــــم|بــــر|محمود  |بــــ طنط|د|

262452  |هيم |بــــر|ل |محمود جم
ى
عيل|سم|لدسوق لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|43686 وق عبــــد  م محمد عبــــده|لسل|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

5|4689 ي مرىسي عط|تـــ سعد علو|ي|
هلل| |ئى معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

462|26 ه|لنج|بــــو |هيم |بــــر|مد |محمد مصطفى ح |حقوق طنط

286634 ى محروس عطيه سليم ن|شي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

26323| مر|ح ع|لفتـــ|ل عبــــد|ل كم|نه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

9|4759 حمد محمد موىس  |ء |سم| سيوط|تـــمريض 

|4o397 حمد|ره محمود محمد |س ن|بــــ حلو|د|

6o52|o جى|لشم|هيم |بــــر|للطيف |ل عبــــد |جم| رن لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

54|4o5 بــــر|در ص|لق|بــــ عبــــد|لوه|محمود مرضى عبــــد |حقوق طنط

42483o هيم|بــــر|معتـــز محمد عىلي محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|24925 ف مصطفى كم|مؤمن  حمد مخلوف|ل |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

627|67 ر حسن صقر|رضوى مصطفى مختـــ زيق|لزق|حقوق 

686745 ن|ح عنتـــر زهر|لفتـــ|م عبــــد |حمد هش| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

688377 هلل|بــــ |دى يوسف ج|له|ج  عبــــد |لسيد ن| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

24o993 لقوى محمد طه|مصطفى عبــــد ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

8o|392 محمد عىلي| حمد رض| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى
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22o992 بــــ|لوه|محمد فتـــح محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26o|29 لحميد يوسف|للطيف عبــــد|فريده عبــــد شمون|نوعيتـــ 

||4798 ف |مهند  تـــتـــ|حمد شح|رسر هره|لق|بــــ |د|

7|64o6 بــــينى ص|دهم مجدى محمد| ل|لع|لح عبــــد |لشر لمنصوره|بــــ |د|

875o|o لرءوف |حمد عبــــد|يه محمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

84844o لعزيز|يز صغي  عبــــد|ء ف|ول ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

756665 ين محمد مع ذ بــــكر|رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

359o25 متـــ|حمد سل|هيم محمد |بــــر|مصطفى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|46894 بــــ محمد ممدوح محمد|شه ن|هندستـــ حلو

4465o لم|م محمد س|م|ر |من هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|568|o حمد|ن |ن سيد شعبــــ|شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

877665 ن ن محمد محمد  |رمض| مي  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

6983o6 حمد شلبــــى|هيم سيد |بــــر|ن محمد |يم| لمنصوره|نوعيتـــ 

6o3o67 لديبــــ|حمد محمد |محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

254423 دى|لبــــغد|لسيد |هيم |ل إبــــر|ل كم|نه تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|4o2o8 مه|دل عزيز سل|نه ع|دمي ى شمس  تـــمريض عي 

77||33 ئى محمد محمد رجبــــ محمد يوسف|م| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4o726o هيم|بــــر|هد محمد |رحمه سمي  مج سكندريه|ل|بــــ |د|

477383 يع|ن ط|حمد عدن| |سم سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2|7644 بــــو عيشه|لملك محمود محمد محمود |عبــــد هره|لق|ره |تـــج

448927 لبــــر|ح عطيه عبــــد|ل صل|محمد جم ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

4795o3 لمجد|بــــو|لد محمد |محمد خ سكندريه|ل|حقوق 

76|422 حمد|لد غريبــــ |ر خ|مي لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

7863|5 د|حمد ج|هيم |بــــر|حمد |محمود  زيق|لزق|حقوق 

4|6o| حمد|لسيد |لسيد ربــــيع | ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

429|46 هلل|سهيله صبــــرى بــــدوى عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

438599 ف شعبــــ|لد |خ س|لعبــــ|بــــو |ن مصطفى |رسر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

869897 ستـــيفن بــــطرس عطيه بــــطرس| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

425866 ح|لفتـــ|لعزيز عبــــد |بــــوبــــكر عبــــد |ء |سم| سكندريه|ل|علوم 

26695| لح|ئى محمد عفيفى ص|ن ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 5010 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

329o87 ن|هيم رضو|بــــر|صف |لن|مه عبــــد|س|محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

344665 سيد عىل قطبــــ| بــــسنتـــ محمد رض ى شمس| لسن عي 

267968 بــــ مرع|لتـــو|حمد عبــــد|حمدى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|39727 ه مجدى حس| ى محمد عىل|مي  ني  ى شمس|د| بــــ عي 

4o974o لبــــس|مر |حمد ع|م سمي  |هي ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

58596 نرص بــــرسوم عوض| ليدي ره بــــنى سويف|تـــج

757224 حمد محمد حسن محمد| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6792o4 لمرىس|هيم |بــــر|لرحمن وليد فريد |عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

8|9548 ي |ء |لزهر| ى|حمد محمدخي  مي  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

4o9495 ذل|لش|عيل |لحميد إسم|عبــــد | عمر رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3|5697 وى|وى عشم|ء محمد عشم|شيم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62|877 ره|لسيد عم|لعظيم |لعظيم عبــــد |محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

765785 ف عبــــده عبــــد | |غن لغنى بــــيوم|رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

897255 ى فر|سط حس|لبــــ|ن عبــــد|رو ج |ني  ج|طبــــ سوه

6333o| هيم|بــــر|رص محمد محمد |حمد ن| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

88o998 ه سعد عىل حسن | مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|78688 بــــ عبــــده|لوه|ل عبــــد |ن كم|نوره ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

888744 هلل  |هلل رزق |نوبــــ مهيمن حفظ |بــــ| سيوط|ره |تـــج

844558 م عىلي محمود|يه هم| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

457725 هلل|محمود محمد مصطفى عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4326o8 يد|هيم عيسوي ف|م إبــــر|ن حس|رو |تـــربــــيتـــ طنط

9o8|52 لسيد |حمد |ن |ء عثــــم|سم| ج|بــــ سوه|د|

4o8664 ل|لجم|حبــــيبــــه محمد محمد عبــــده  لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

8338|7 يه|لتـــ|لحميد |ره صفوتـــ عبــــد|س دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

252883 لزير|لحميد |محمود عبــــد| رن هره|لق|ر |ثــــ|

22oo99 حمد|لسيد |مريم وليد  ى شمس| لسن عي 

457532 هلل جمعه|لرحمن فتـــح |محمد عبــــد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

4|3552 لسيد سعيد|بــــسمه طلعتـــ  |بــــ طنط|د|

33o53 ر عىل|لستـــ|تـــن وليد عبــــد |ف حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و
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3455o8 تـــ|لد سعد يوسف بــــرك|ئى خ|م| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

||6593 لمجيد|مه مصيلىح عبــــد |س|محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7764o3 ى هل ل|سهيله محمد خي  زيق|لزق|حقوق 

855892 لسيد|لدين رجبــــ |ء|هلل عل|عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

35|234 طر|رجبــــ وحيد رجبــــ محمد خ ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

345782 لسيد|فعي |رص ش|عمرو ن ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

63o368 وى|لرحمن قمح|دل محمد عبــــد |دل مجدى ع|ع  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

463264 د|حمد عىل عىل ج|ء |نجل لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3|8542 لسيد عيد|ندى سعيد  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

43|24 مد هليل|ح ح|رق صبــــرى صل|ط ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

296977 صىل|ل محمود و|محمد جم ن|حقوق حلو

8|73|9 ي مجدي عبــــد
للطيف|لحميد عبــــد|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

879287 حمد  |ء رفعتـــ طلعتـــ |سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|3|7|2 روق درويش|ف درويش ف|عف ن|بــــ حلو|د|

256393 ره|لغنى عم|حمد سعيد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

63235 حمد محمد|مه |س|محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

6o65|5 ن|لحميد سليم|حمد محمد عىل عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

9484| تـــ عيس|سمر سيد فرح ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7oo988 حمد عويس|عيل |سم|رس |طمه ي|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|55593 لمعتـــمد مصطفى|منى مصطفى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

69266 لعزيز|بــــتـــ محمد عبــــد |عمرو ثــــ لفيوم|حقوق 

36o76 ى|لحليم ش|حمد عبــــد |يه | هي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|72353 حمد حسن|سلىم محمد سيد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o3o|o هيم غنيم|بــــر|ل |هيم هل|بــــر|م |هي ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

322478 م محمد محمود محمد لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

869o6o وق محمد هش لرؤف|م محمد عبــــد|رسر ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

686975 ن|حمد منصور سعد محمد عثــــم| لمنصوره|صيدله 

324495 لحكيم|حمد عبــــد|حمد عليوه | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

753482 هلل|ن تـــوفيق رزق عبــــد |يم| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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78226o لم|ن س|كريم سمي  سليم زيق|لزق|ره |تـــج

8272o7 لرحمن محمد عبــــيد محمد|عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

4975|| حمد|لغنى |كر عبــــد |منى ش تـــربــــيتـــ دمنهور

85o286 ى ن ي|نورسي 
ي محمد مرغنى ج  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

426773 د عىل محمود|ن ذىك فؤ|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64236 ي ع ك|لمل|عبــــد | دل عط|شي  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

68o956 لدين|بــــ |حمد شه|مد |عمر ح لمنصوره|حقوق 

63o258 مهند عمرو مصطفى شكرى محمد خربــــوش زيق|لزق|عه |زر

7o9589 لوصيف|وى |لمك|لعزيز |حور منتـــرص عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

769|5| ن حسن|سليم سليم| دين لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

442|65 لدين|ىط نور|لمع|بــــو|طف سعد |حمد ع| لشيخ|طبــــ كفر 

25|322 لعزيز رشيد|لعزيز مدحتـــ عبــــد|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|4635 كر|لمغنى محمد بــــ|دل عبــــد |ء ع|عىلي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

62o69o حمد وسيم عوض أحمد موىس| ط|بــــ دمي|د|

78|25| لدين|لسيد فريد زين |محمود  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

6|5|97 لشيىحي|حمد |بــــ |لوه|نور عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6||684 لقوى هدهود|لدين عبــــد |ج |هر تـــ|زينبــــ م |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

752769 لسيد|محمد مجدى غريبــــ معوض  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

54|9o7 زى|لسيد حج|مد |لم ح|محمد س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

238||3 بــــس|لسيد محسن ح| |دين ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

63||7 بــــ|لوه|هد عبــــد |حمد رجبــــ مج| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7543o9 حمد|لسيد |ل |ء محمود كم|شيم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

428869 أحمد يوسف يوسف أحمد سنبــــل |صيدله طنط

2672o5 ل بــــيوم عمر|جر هيثــــم محمد كم|ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

429844 لشورتـــ| |هيم مهن|بــــر|مد |مد وليد ح|ح |طبــــ طنط

925o89 ن لبــــيبــــ حسن  |محمود شعبــــ ج|ره سوه|تـــج

496469 بــــ|لوه|حمد محروس محمد عبــــد |زينبــــ  تـــربــــيتـــ دمنهور

329795 ش حسن|لدمرد|م مجدى محمدى |سه |تـــربــــيتـــ بــــنه

465938 للطيف مصطفى|فوزى محمد فوزى عبــــد ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

364744 حمد عىل|ء عىل |ول ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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5o4275 شولح سعد خليل| إيزيس حن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

422oo5 هيم|بــــر|يه رجبــــ محمد رجبــــ محمد | سكندريه|ل|بــــ |د|

|4|525 لخولي|رك محمود سعيد محمود عيد |تـــبــــ لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

772|67 لم محمد|ل محمد س|ر جم|من لمنصوره|ل |طف|ض |ري

86945o دل مني  شلبــــي|مريم ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|3|o46 ى محمود عوض عيد|ي سي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|62o4 هلل|ن محمود عبــــد |ر رمض|مي ى شمس حقوق عي 

7|o624 ى مصطفى | نور س|لنح|لبــــيبــــ حسي  لمنصوره|حقوق 

25528 ى محمود محمد عمر|ر |من مي  ى شمس|د| بــــ عي 

922o36 ى  |لدين |ل |حمد كم| حمد حسي  ج|ره سوه|تـــج

893627 ي|ر
ى سيد |لبــــ|عبــــد| ئى سط حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|||39 م فرج|بــــ س|يه|يوسف  ى شمس| لسن عي 

328644 ضى|بــــ فرج عبــــده م|يه|كريم  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

62399 بــــ معوض|لتـــو|حمد رجبــــ عبــــد | دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

39|o6 رك|لح مبــــ|حمد ص|يتـــ | هره|لق|ره |تـــج

3384|9 حمد|حمد يوسف |لنبــــي |رتـــ عبــــد|س شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

4|5|57 ر|لصق|حمد عىل |سمر عىلي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7684o مه|د سل|لحسينى ج|د |للـه محمد ج|عبــــد ى شمس|زر عه عي 

7o8o82 عيل عوض|سم|طف عىل |ء ع|شيم لمنصورتـــ |تـــمريض 

48983| عيل|سم|عيل محمد |سم|مي |منيتـــ س| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|4268 د محمد محمد|يىحي فؤ ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

22|45 ل محمد محمد|عبــــي  جم ى شمس علوم عي 

646364 لديبــــ|حمد محمد |ره |س ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

43o9o| لمول |لعزيز عبــــد |سط عبــــد |لبــــ|طمتـــ عبــــد |ف
هلل|د |ج

|بــــ طنط|د|

85|429 بــــر صديق|بــــومسلم ج|خلود  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

9||33| حمد |يدى محمد حسنى |ه ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

|7475o لحكم|هلل عبــــد |لد عبــــد |لدين خ|م |حس د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

682648 ى م عيل|سم|لسيد |لسعيد |هر |نرمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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37|334 مون|عيل م|سم|عيل نرص |سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|39692 لرحمن|ء محمد محمود عبــــد |رس| ى شمس| لسن عي 

847435 نىهي محمد بــــكري عيسي ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|33232 لليثــــى|لمنصف محمد |نبــــيل عبــــد | ر|ي تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

|69893 هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|م |حس ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68585o ن ن|رسل| نبــــيل زكري| مي  ط|ر دمي|ثــــ|

5|6o74 وى|لرمل|لسيد عفيفى |م سعيد |سه معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

248o22 بــــ|لنبــــوي دي|بــــ محمد |لوه|ندى عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

89|978 ى رمض حمد |ن فوزى |نرمي  سيوط|طبــــ 

878765 ى  ى صديق حسي  محمد حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

83432| ي  ربــــ|حمد محمد مح|يحن  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

23|93 ك سعد|لمل|رتـــن نبــــيل وليم عبــــد|م هره|لق|هندستـــ 

|6886o ي|لكريم ممدوح عبــــد |عبــــد 
لكريم حنفى هره|لق|ره |تـــج

4o3336 هيم|بــــر|ن |زينبــــ ممدوح محمد رمض ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

88|o39 حمد |طمه مصطفى سليم |ف سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

4o|694 ن محمد|رى طه رمض|محمد قبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|658o5 مع محمد|م ممدوح خرصى ج هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

772525 لحليم حبــــش|حمد عبــــد|بــــ |يه|يه | زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

87o8|6 حمد نور|ن عىلي |يم| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

8566|o ي س|ندرو ن| مي خليل|ج  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

525227 لرحيم|حبــــيبــــتـــ محمد أحمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|37337 دى محمود محمد محمود عىل|ش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

24||9o يد|م ز|م سيد تـــم|تـــم ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5o284| تـــه|حبــــيبــــتـــ محمد عطيه حسن شح سكندريه|ل|صيدله 

442948 ن|مل رسح|ندى مصطفى ك لشيخ|بــــ كفر |د|

846757 ى  لدين|ن عز |هيم عثــــم|بــــر|حسي  ج|صيدلتـــ سوه

33|o|o م|م|شم عطيتـــ |جر ه|ه كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

4o5267 ن|لمجيد شعبــــ|لحفيظ عبــــد |لسيد عبــــد |م |سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|59985 مل مصطفى|لدين مصطفى ك|م |حس ى شمس|تـــج ره عي 

|4o377 دى|له|دى حسن عبــــد |له|ئى عبــــد |ء ه|هن ى شمس|د| بــــ عي 
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6o49|8 ى|حمد |ضىح مصطفى  حمد حسي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

45|o75 د|محمد صبــــىح محمد عي |هندستـــ طنط

7762o8 وق ع طف حسن محمد حسن|رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4o535 د|حمد طر|م |حمد عص| هره|لق|حقوق 

6997|| لمطلبــــ|لمطلبــــ محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

54249| لجمل|زى عىل |رتـــ محمود مغ|س علوم دمنهور

7o|346 لم|لم س|د محمد وفيق س|وفيق عم ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

5|26|7 ى عبــــد|سل| لجليل|م وجيه محمد حسي  بــــ دمنهور|د|

|39482 لمشد|حمد محمد |ر محمد |يثــــ| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

485284 ن|وي سلم|هدير منتـــرص عىلي مك سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

62729o ن|بــــسنتـــ بــــشي  عىل سعيد عثــــم زيق|لزق|بــــ |د|

436o44 ى سعد |ي ح|لقم|هيم |بــــر|لسيد |سمي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

885992 حمد |دى فرج |م ن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o||25 لسيد مندور|ده |محمد حم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

484973 لكريم|د |لسيد ج|محمود محمد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

235|58 م عمرو|لسل|ن محمود محمد عبــــد|مرو عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

|48857 يف  حمد|س |حمد عبــــ|تـــسنيم رسر هره|لق|ره |تـــج

77|o59 لم حموده|دل س|ر ع|مي زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

439324 هيم|بــــر|حمد |يم |لد|روى سعد عبــــد | |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|23674 ن|ل محمود عش|بــــ جم|مه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

777875 ن|محمد محمود سليم| دين زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

758328 ل عوض|حمد كم|ء |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

229358 هلل|هلل عطيه عبــــد|سهيله عبــــد هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

252858 لقليوبــــى|ح |لفتـــ|لد عبــــد|خ| لي|د تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

693o84 فع|لش|نه |لسيد وهبــــه شبــــ|يه | لمنصوره|بــــ |د|

677735 ى حج|يوسف عىل عبــــد  زى|هلل حسي  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

89o7o9 حمد |لمنعم |لصبــــور عبــــد|ء عبــــد|ول سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|9463 ل مصطفى |لع|ء حسن عبــــد|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

247o|5 هيم متـــول|بــــر| |حمد رض| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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3|75o4 حمد|حمد حسن |لرحمن |عبــــد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

7o52|8 لتـــ|يمن لطفى عىل محمد دربــــ|تـــوفيق  لمنصوره|ره |تـــج

88o337 ى طف لمع خليل  |ع| مي  سيوط|طبــــ 

64|75| هلل|د |لق ج|لخ|لق عبــــد|لخ|عمر محمد عبــــد لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

4o56| حمد عطيتـــ|محمد عىل  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

428559 ه ف هيم محمد|بــــر|م |لسل|روق عبــــد |أمي  |عه طنط|زر

54292| رون|ء محمد سعد سعد ه|وف سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

466|69 ي|لديبــــ|روز فوزى عىلي |عمرو ف
ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

484o|2 وق حموده عبــــد نوبــــي|لرحمن حموده |رسر لشر ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

245347 حمد|دق |ره ممدوح ص|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o3695 وى محمد عليوه|لشبــــر|ح |زينبــــ صل زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|5629 ن|دى سيد سلط|له|خلود عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

696o33 حمد حلويش|كرم |ندى  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

768755 ن محمد مرعي|محمد رمض لعريش|تـــربــــيتـــ 

4469|5 بــــ محمد|لوه|ء محمد عبــــد |عمر عل سكندريه|ل|هندستـــ 

82735| ى حسن|هيم عبــــد|بــــر| لعليم حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

339578 ى |بــــر|حمد | هيم|بــــر|هيم حسي  |بــــ بــــنه|د|

35|653 س محمد محمد|هيم سيد عبــــ|بــــر| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|23868 دل محمد جلهوم|هيم ع|بــــر| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

879438 بــــوجبــــل |لرحمن حمدى محمد |عبــــد سيوط|بــــ |د|

699668 ن عزتـــ فرج عىل متـــول|نوره لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|73257 هلل|حمد محمد عمر عبــــد | ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

48|62 ى|س ر|رتـــ محمود محمد مي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|56277 حمد|لسيد سيد |ل |حمد جم| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

6|3|92 ل محمد قنديل|ر جم|بــــش هره|لق|ر |ثــــ|

9o476| ه | ف عىل درويش |مي  رسر ج|طبــــ بــــيطرى سوه

9|7354 بــــر |ن ص|بــــر رشو|محمود ص سيوط|نوعيتـــ 

695245 وى|لنبــــر|هلل محمد |هيم عبــــد |بــــر|مؤمن  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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835254 حمد|ء يوسف يونس |حسن دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5o9927 وى كريم|لحميد سعد|لحميد مدحتـــ عبــــد |عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

3463o8 ى محمود|م عيس |حس مي  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

477|85 لقصبــــى|هيم محمد |د محمد إبــــر|زي بــــ دمنهور|د|

5o7362 وس بــــولس|مريم لطيف تـــ ورصى سكندريه|ل|بــــ |د|

84o333 م عىلي|لسل|طمه عىلي عبــــد|ف |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

25|7| حمد|ح |لفتـــ|لد عبــــد |هلل خ|منتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

862368 لصبــــور حسن محمد|حمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7927| يمن طه فرج|لدين |نور  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

252825 ن محمد فتـــىح حسن|يم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7564o2 ى|مح عبــــد |س لحكيم حسن حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|6|95 لمجد|بــــو |هيم |بــــر|يوسف محمد  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

22o446 لد حمدى جمعه|م خ|لسل|عبــــد هره|لق|حقوق 

279368 خ|لطبــــ|لسيد عىلي | |لي|د ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5|4938 لجوهري|لسيد محمد |سلىمي حمدي  بــــ دمنهور|د|

|66964 ر محمد عىلي|لستـــ|ئل عبــــد |سلىمي و ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

|34246 سم|ن محمود ق|ر رمض|من ن|بــــ حلو|د|

|73o22 فظ|لح|بــــر عبــــد |حمد محمد ص| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|634|3 جر محمد نجدى مصطفى|ه ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

363886 لس سمي  شفيق يون ن|كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o34|5 ي|لبــــ|ن عبــــد |مي سليم|لش|جدتـــ |م
ى
ق سكندريه|ل|بــــ |د|

24234o هيم|بــــر|لح |مح عىل ص|رضوى س ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

373232 م محمد|حمد وليد هم| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|573oo لعزيز|مريم مدحتـــ فتـــىح عبــــد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

64o558 عيل|سم|عيل مصطفى |سم|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

648679 يه  وى|لطنط|حمد محمد |هيم |بــــر|حمد |خي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

22243o ف | |سه لحميد|عيل عبــــد|سم|رسر هره|لق|ره |تـــج

878949 نور عىلي |د عىل |جه سيوط|تـــمريض 

Wednesday, September 5, 2018 Page 5018 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

639o52 حمد محمد|لسيد |حمد |هلل |عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28o|23 عوض عىل محمد خليل| ي|م تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

87972 م محمد مسعود محمود|سل| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

354923 لعوضى حسن|منى سعيد محمد  |تـــربــــيتـــ بــــنه

848o95 ء محمد عطيتـــو موىسي|لشيم| سكندريه|ل|صيدله 

246953 لسيد|دى |له|ده محمد عبــــد|حم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

||7297 عيل|سم|لد عليوه |لدين خ|سيف  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

252444 لسيد مصطفى عيده|يه | ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

242563 د محمد|محمد طلعتـــ محمد لطفى حم هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

||6|66 ى|عىل  حمد محمد حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

82399| ى يمن جميل حنس| |كرستـــي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

3669| ى |هي ى حسي  حمد|م حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

494464 ل|لنح|هلل |لمقصود محمد فتـــح |معتـــز أحمد عبــــد  |حقوق طنط

496o6 هلل|لغنى عبــــد|لد عبــــد|ر خ|لغف|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

87856 بــــورسيع عويس|شور |ء ع|عل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

269338 لسيد غنيم|طمه عبــــيد |ف ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

446263 ئى|لروم|حمد محمد محمد مصطفى مصطفى | ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

62633o م محمود محمود حسن محمود زيق|لزق|حقوق 

23899o ى|ضىح عربــــى بــــدوى عىل  بــــو حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

468o6 مون|هلل م|بــــ |مريم سعيد ج هره|لق|بــــ |د|

552|7 جميله ربــــيع سيد قرئى بــــ بــــنى سويف|د|

675635 سلىم محمد محمود مخيمر زيق|لزق|طبــــ 

7o4775 حمد محمد عىل|ح |منيه صل| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

855o94 حمد|ء محمد مرزوق |شيم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6o|44 ى د عزيز ذىك|ميل| يوستـــي  ره بــــنى سويف|تـــج

3|8569 مح محمد ربــــيع|س| دين  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|9o22 للطيف|دل محمود عبــــد |د ع|جه صيدله بــــنى سويف

84535o حمد|لرحمن |لد عبــــد|نعمه خ ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|6|994 ى كرم | ى محمود|مي  مي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |
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776666 فظ محمد|لسيد ح|هدير محمد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

35|5|5 م|لغن|حمد |هيم |بــــر|منتـــ محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

49oo7| لسيد محمد مصطفى|حمد |ن |نوره سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

828o3| ى|لد |م خ|ريه دم حسي  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

35765 رون|م ه|لسل|محمد محمود عبــــد| محمود رض ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

26o888 ي
لسيد|لد عىل |خ| دئى شمون|نوعيتـــ 

49o732 حمد محمد|يدى مجدى حسن |ه سكندريه|ل|ره |تـــج

634|56 م مهدى|لسل|ء عيد عبــــد|شيم زيق|لزق|نوعيتـــ 

|57535 ى جم|ي در محمد|لق|ل عبــــد |سمي  ن|بــــ حلو|د|

787677 شم|لد محمد حسينى ه|ن خ|رو |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

522|29 ى رجبــــ |يم| ر|لنج|ن خي  سكندريه|ل|طبــــ 

8o4899 ف رمسيس عطيه|ندي |س رسر ي|علوم 
|لمنى

43255| ف عبــــد لمنعم محمود عيد|يمنى أرسر زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

897o77 تـــه محمد |د محمد شح|جه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9o4o33 عيل |سم|هيم رجبــــ |بــــر|م |بــــتـــس| ج|طبــــ سوه

643392 لليل|بــــو|هيم محمد عىلي |بــــر|يه محمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

5o4462 لسيد|ل |لع|منيتـــ يشي حبــــسر عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

643656 هلل|لسيد عبــــد |هلل |ن عبــــد |يم| زيق|لزق|طبــــ 

9o724| ل محمد حسن |محمد جم ج|علوم سوه

83566o لعدبــــ محمد|بــــو|حمد |عمرو  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

358566 ن|هدى عيد سيد سليم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

523545 لسيد بــــدر|محمود محمد محمود  سكندريه|ل|هندستـــ 

498842 هلل|بــــكر يونس بــــكر عبــــد | لي|د عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|2757 هيم محمود حنفى محمود كحله|بــــر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|5o929 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد |مريم عبــــد  سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

42962o هيم محمد عبــــيدو|بــــر|مصطفى محمد  |علوم طنط

3o6oo لكريم|لكريم ذىكي عبــــد |ن عبــــد |رو لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|576|6 د|د صبــــىح حم|يه حم| ن|حقوق حلو

494o96 بــــتـــ|حمد محمود عىل محمد دو| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش
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75857 حمد|حمد سعيد عىل | ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

25oo73 يمن محمد عبــــد ربــــه سويد|يمنى  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

25o8|o وى غنيم|محمود محمد طنط |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

524687 لسيد محمد مرىس|لسيد |محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

682657 لخول|لد حسن حسن |هبــــه خ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

62377| ي|لمتـــولي محمد |رس |رضوى ي لموج  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

683|43 ن ى|مكرم رسىم غبــــري| مي  ل حني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

335||9 هيم|بــــر|م خليل |م|ء |رس| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3o47| للطيف|رحمه محمد سيد عبــــد  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

74676 لرحمن فريد سيد مهنى|عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

77|726 هيم|بــــر|محمد يوسف محمد | نور ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

5|8979 بــــ|حمد محمد رح|ل محمد |من بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6434o5 ي|لسيد |حمد محمد منصور |
لحسينى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

847624 مه|لرؤف مرزوق سعدي سل|عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

3367|7 لسيد|حمد |يتـــ سعيد صبــــىح | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4639o حمد محمد|مصطفى ممدوح  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

8|3374 شد|ء رجبــــ رمزي ر|سم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

37736 لقوى|در عبــــد |لق|لدين عبــــد |ء |مؤمن عل هره|لق|هندستـــ 

458|8o ن|لقط|هيم |بــــر|د عىل |ء عم|سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33652 ن عىل|ن محمد رمض|يم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|37464 ئيل فلتـــس|رس|ندرو بــــطرس | ن|حقوق حلو

339293 لمنعم عفيفى محمد|ء يسن عبــــد|عل |تـــمريض بــــنه

44oo57 ح|لفتـــ|صم محمد عبــــد|سلىم ع لشيخ|بــــ كفر |د|

7772|8 ى  حمد هديه|هبــــه سمي  حسي  زيق |لزق|تـــمريض 

|7o824 لدين محمد|لرحمن محمد مىح |عبــــد  ى شمس حقوق عي 

36o689 |سكندر حن|رفعتـــ سمي  | زكري دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6|oo|6  منصور|هيم |يه إبــــر|
ى
لدسوق لمنصوره|عه |زر

5|4679 تـــ محمود | لبــــسيوئى|عيل محمد |سم|مي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4454|9 ن محمد حسن|سميه حمدي عىلي سليم سكندريه|ل|هندستـــ 
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2|43o8 ع خليل|لدين رف|ده مىح |غ |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

2923o لبــــدوى عىل محمود|حمد |م |حس هره|لق|حقوق 

4ooo72  محمد|حمد |ء يوسف |عىلي
ى
لمنوق سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

2543|4 بــــ|لسيد عبــــدربــــه غر|لمرضى |ندى عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

8o5886 حمد|ر طه |ء مختـــ|رس| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|37|37 حسن مجدى حسن محمد ى شمس|تـــج ره عي 

45363 در|لق|عىل محمد سيد عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|565o ه محمد عبــــد | لزلطه|ح |لفتـــ|مي  لمنصوره|حقوق 

6|297| بــــ محمد شلبــــى|لوه|بــــر عبــــد|محمود ص |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6265| حمد|ء سمي  روبــــي |شيم لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

26||57 ى هل| |دين ل|يمن حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

64o37| ى |ي لسيد يوسف|هيم سعيد |بــــر|سمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

8o9747 ى|بــــر محمد حس|محمد ج ني  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

77o288 لح مصطفى|عمر صفوتـــ عمر ص زيق|لزق|عه |زر

77252| عيل |سم|لحليم |لحليم عبــــد |ن عبــــد |يم|
مصطفى

زيق|لزق|نوعيتـــ 

7|2428 ج|ز حج|لبــــ|هيم منصور |بــــر|محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

868629 حمد سليم|ج |حمد حج| سيوط|عه |زر

435|o7 لسعيد محمود قريش|محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

3|5773 ى|هيم ي|بــــر|حمد |جر |ه سي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2636o3 لسيد سعيد محمد|ر |من زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

677558 ي|رق محمد |لرحمن ط|عبــــد  لمليىح  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2433|| ه ص| لمطلبــــ|ن عبــــد|بــــر شعبــــ|مي  هرتـــ |لق|تـــمريض 

22898o لد عىل بــــيوم|عبــــي  خ ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

6|535 لسيد محمود|ن |شعبــــ| صف |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

363|4 ى محمد يوسف عيد عىل حسني  هره|لق|ره |تـــج

2|2278 لح|مصطفى محسن سيد سيد ص سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

4|5772 ن|بــــو عطو|لرحمن |ن عبــــد|لسيد شعبــــ|آيتـــ  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

69638 يف  لح محمد|لسيد ص|رسر لفيوم|طبــــ 
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9o523o ل عىل |لع|نده محمد عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o2288 لبــــيىل|نغم سمي  يوسف محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

252258 عيل|سم|مخ محمد |حمدى ش| مه تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6o22|o بــــ|حمد دي|لد عىل |ن خ|رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

97487 لعزيز|لد رجبــــ عبــــد |حمد خ| لمنصوره|حقوق 

49788| ف |سلىم  لسيد بــــطيشتـــ|رسر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

878||5 ى نصيف |طف |نه ع|هيل مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

2|6794 ف |ره |س لدين|حمد مصطفى محمد رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|554 هلل يشى محمود محمد قسيط|منه  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

854633 لحكيم عىلي|لد عىلي عبــــد|خ |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|778|5 محمد| د زكري|ن نه|نوره دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6|75|5 لح|حمد ص|حمد |مريم  ط|هندستـــ دمي

68|44o لحميد|م عبــــد |م|ل|حمد نصىح | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

444|97 بــــوزيد|يوسف نبــــيل يوسف محمد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

27o837 ى|حمدل|ع |لسبــــ|خلود محمد نبــــيل  شي  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

6o8526 لسيد|حمد |لسيد محمد |هدير  لمنصوره|بــــ |د|

256265 ى صبــــىح | ى عيس|مي  مي  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

|27|9| ى|لرحمن محمد ص|يتـــ | بــــر حسني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

524|45 لمنعم محمد|ندى سيد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

287844 م|لسل|ل محمد عبــــد|سلىم جل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

67673o  |لعر|حمد مجدى محمد |
ى
ح|لسو|لسيد |ق لمنصوره|حقوق 

686593 ى|هلل |عبــــد  ف محمد يونس حسي  رسر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

86|62o شم|ح ه|لفتـــ|شم عبــــد|زم ه|ح ي للفن|
|دق قن|لفنى

3579o9 لس م جد ميشيل عزيز|كي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

693|| للطيف|ر محمد عبــــد |ء مختـــ|رس| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|2o237 لعزم محمد|بــــو|ئل |ن و|مرو ى شمس|تـــج ره عي 

|3o945 حمد|نور |بــــو بــــكر |محمود  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6893|3 ينى|لجن|ىط |لمع|بــــو |حمد |ن عىل |يم| لمنصوره|بــــ |د|

|37494 حمد|ر |حسن محمد رصى ن|بــــ حلو|د|

7888o4 هلل|هلل محمود عبــــد|طمه عبــــد |ف سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح
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452845 تـــ|لحميد شتـــ|حمد محمد عبــــد| لشيخ|هندستـــ كفر 

|46957 ن محمود عزم خلف|مرو دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

6o429o حمد عىلي خليفتـــ|حمد طه | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

356||2 لسيد|دل فهىم |حمد ع| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8867o8 هيم |بــــر|بــــر |تـــه ص|ر شح|من سيوط|تـــربــــيتـــ 

48|3|o لعربــــ|هيم صبــــرى محمد عز |بــــر| سكندريه|ل|حقوق 

4|ooo5 لديبــــ|لعزيز |حمد عبــــد |محمد  |ره طنط|تـــج

32438| ض|غبــــ ري|جورج مجدي ر ن|تـــربــــيتـــ حلو

4493o9 يف عبــــد  لمطلبــــ جبــــر|ن عبــــد |لمطلبــــ شعبــــ|رسر ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

32|863 حمد عبــــده عىل عرفه|منيتـــ | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6753o5 لزين|فظ |مه ح|س|تـــسنيم  لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

692355 لبــــلشتـــ|لعزيز عىل |كرم مصطفى عبــــد |هديل  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

24632o يد |بــــو|شم |ه ى يد |بــــو|لي  ى ق|لي  وى|لشر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|536 هيم|بــــر|لقمص |نبــــيل بــــولس | ندر|س هره|لق|ره |تـــج

857754 هلل|نور محمد عبــــد|زم |ح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9|382| ن |رص سيد رضو|لرحمن ن|عبــــد ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

277726 لحليم زغلول|زم عبــــد|لد ح|خ ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|43243 ن معتـــز محمد عىل| مي  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

2|47oo ح سعد سيد درويش|بــــ صل|رح هره|لق|ره |تـــج

787o88 لسيد عبــــد ربــــه|رق |ء ط|رس| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|6o428 يف  حمد محمود|محمد رسر ى شمس حقوق عي 

|27o98 ى|ل |لد كم|ن خ|نور مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|5945o تـــى محمد عىل|تـــفى زن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

22o5|5 يف لطفى عبــــد |م |حس لحليم زقزوق|لدين رسر ى شمس|تـــج ره عي 

6|o239 ل جليله|رق جم|أمنيه ط سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

697296 ن|مصطفى محمد سعد عطيه شعبــــ ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|72||5 ن|لدين يوسف سليم|م |خلود حس لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

335968 زق|لر|ء سعد محمد عبــــد|سم| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 
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77o6o4 ن رحمه|سليم| محمد سعيد عط ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

79o383 ج يىح|كرم فر|يه | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

25o5|3 مد|رس نبــــوى ح|ء ي|رس| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

38469 ه ح| تـــ|لعزيز فرح|مد عبــــد |مي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

428629 طون|حمد ق|لرحمن |م عبــــد|يه س| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

859624 فتـــ طلعتـــ عزيز|مز ر|ر لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

625343  عطيتـــ|لن|د |زي
ى
دى دسوق زيق|لزق|طبــــ 

|66233 د|لجو|ل رزق عبــــد |م جم|كر| لفيوم|بــــ |د|

8239|4 لجليل|ح بــــهلول عبــــد|محمد سم ي|طبــــ 
|لمنى

6o53|| در عويس|لق|د محمد عبــــد |ن عم|مريه لمنصوره|ره |تـــج

5o9|52 ى |محمد   محمد |لص|لسيد خي 
ى
م|لغن|ق سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|388|5 عيل|سم|عبــــي  عربــــى محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o2373 لسيد|بــــر |ن ص|محمد شعبــــ ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

768452 هيم خليل عمر|بــــر|حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5oo|47 د|لحد|حمد درويش |دل |محمد ع عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

47o9o لرحمن عىلي|عىلي عبــــد | لي|د ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5o|78| حمد|بــــسمه سعيد محمد  سكندريه|ل|حقوق 

479|2 طف طه محمد|لرحمن ع|عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

774o55 دى|له|دى محروس عبــــد |له|عبــــد | رن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9|o9|4 عيل |سم|محمود طلعتـــ طه  ج|تـــربــــيتـــ سوه

|4o893 لجيد حسينى|ل عبــــد |ندى جم ى شمس حقوق عي 

85o366 ي رمض
لسيد|ن |محمد مصطفى لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

2|6|9 للطيف|روق عبــــد |لد ف|منيتـــ خ| ى شمس|زر عه عي 

|46o|o لدين عىل محمد|ل |ن جم|رو هره|لق|ره |تـــج

48o797 هيم|بــــر|ن |دل محمد زيد|ء ع|ل| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

86542| ي محمد عبــــد
لصغي |ح |لفتـــ|مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

272|o2 هيم|بــــر|د محمود |دل فؤ|ع| عل ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

753843 لحليم|لدين عبــــد|لد سعد |خلود خ |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

Wednesday, September 5, 2018 Page 5025 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

699369 م محمد سمي  محمد متـــول|سل| ن|طبــــ حلو

5o9|56 وى صديق|لشن|محمد أيمن محمد  بــــ دمنهور|د|

522|o6 لحميد |لعظيم عبــــد|لمحسن عبــــد|ء عبــــد|سم|
مرع

سكندريه|ل|طبــــ 

493454 عمرو مصطفى بــــدر منصور ره دمنهور|تـــج

43388| لبــــكليش|لسيد طه |ن |يم| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

4|452o لدعدر|تـــع |لبــــ|كريم أحمد عىل  لشيخ|بــــ كفر |د|

7|852 يوبــــ فهىم جريس| |فيول لفيوم|بــــ |د|

58858 لعظيم|محمد سيد محمد عبــــد  حقوق بــــنى سويف

482435 م محسن عىل مصطفى محمد|هش |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

4o3oo| حمد محروس خميس عىل|محمد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

295822 حسن عىل| دهم فرج ند| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|46698 ف سيد ص|سيد  لح|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

844872 حمد|لعربــــ |مجدي زين | ند ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

3o866 م جمعه سعيد معوض|هي هره|لق|ره |تـــج

352856 ري|لبــــ|م منصور عبــــد|نرص هش  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

47925o رتـــ|ئى محمد عم|رس محمد ه|لجينتـــ ي سكندريه|ل|هندستـــ 

76|885 در|لق|لعظيم عبــــد |طمه رفعتـــ عبــــد |ف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

362565 حمد محمد|ندى عربــــى محمد  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

253485 ى|سم| ء حمدى محمود حسني  ى شمس طبــــ عي 

282o83 حمد سيد محمود|محمود  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|67268 ي |مصطفى ط
عي|لسبــــ|هر مصطفى ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|

تـــ| بــــمرصوف

87o77| لطيبــــ|هلل |بــــر عبــــد|ء ج|لشيم| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

285|96 لرحمن|د عىل عبــــد|حمد فؤ| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

5773| هلل|محمد مصطفى محمد عبــــد  لفيوم|لعلوم |ر |د

66459 طف سمي  عىل|نجوى ع لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|o622 لح|هيم ص|بــــر|هيم |بــــر|نهله  لمنصوره|بــــ |د|

52788o محمد حمدى محمد نصي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8|83o8 ن|ح عثــــم|لفتـــ|يمن مجدي عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى
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4|3|8 ي
لحليم|ن عبــــد |يمن رمض| |دئى ن|صيدله حلو

7|o5oo هيم صبــــح|بــــر|هلل |هلل عبــــد |ن عبــــد |يم| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

62o285 غبــــ حموده|محمد عزيز ر  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

42|o78 ن لعزيز  جعفر|لسيد عبــــد |لدين |ء |عل| مي  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

845o89 لمقصود|بــــدين عبــــد|ح ع|زينبــــ صل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

77484 مسعد| لعل|بــــو |حمد |محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

75944| ئى|لرحيم ضمر|دى عبــــد |له|ء عبــــد |ل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

8474o5 ى |ء محمد |شيم حمد|لسعيد حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

34935o ى |سل| ى|م حمدى حسي  مي  ى شمس|تـــج ره عي 

329459 ى|لبــــصي  |لسيد عبــــد|يه | لسيد حسي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

4o2768 ف |مريم  د خليفه|رش|ل|بــــو|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o3563 حمد |ورده محمود خلف  ج|هندستـــ سوه

762|5o لديوى|عمر محمد محمود محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

3|33|4 |حمد رض|رس |حمد ي| مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|64643 حمد|حمد عطيه |محمد  هره|لق|بــــ |د|

562|2 مريم تـــوفيق فهىم بــــرسوم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5o7856 لسيد عىل عىل|هدير عىل  سكندريه|ل|علوم 

3275oo هيم خليل محمد|بــــر|تـــفى سعيد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2o35o لسيد محمد|لسيد مصطفى |يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

62337o زق يوسف خضي |لر|عبــــي  عبــــده عبــــد  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

89376o ن فرج  |ء سعد حمد|وف سيوط|بــــ |د|

34849| عيل|سم|ء محمد عيد محمد |دع ى شمس|د| بــــ عي 

45o484 ط|لشن|ح |مد محمد صل|ح |هندستـــ طنط

637637 لمهدى حسن|لدين محمد |م |ء حس|سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

|7o65o دق|لص|دل فهىم عبــــد |حبــــيبــــتـــ ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|26|9 ى حسن|مريم محمد  ى حسي  مي  |بــــ طنط|د|

8386|6 ي
لفتـــوح|بــــو|زق |لر|ممدوح عبــــد| دئى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

7oo47| لعزيز|حمد محمد عبــــد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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7o5425 لحسن|بــــو |لعظيم |محمد نشأتـــ عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

896396 ل |لع|لفول عبــــد|ندى يشى  رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

777973 هلل طه خشبــــتـــ|يه عليوه عبــــد | زيق|لزق|صيدله 

354763 ء محمد شبــــل محمد|ل| ى شمس|د| بــــ عي 

44929| ي عط|ل بــــرك|تـــ جم|بــــرك
هلل| |تـــ عفيفى ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

2399|3 بــــ|لوه|د عبــــد |عمرو يشى سيد فؤ |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

837495 هلل عزتـــ تـــوفيق محمد|عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

698265 لبــــيوم|لسعيد |رق |ط| ر|ي لمنصوره|بــــ |د|

6429o للطيف|بــــى عبــــد |حمد عر|خلود  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

822|58 ى محمد كم|ول ل|ء حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

2|7636 لغفور|محمود مصطفى عزتـــ عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

3267|2 لحليم|حمد فتـــىح عبــــد|نعمتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7|8|5| لشيخ|رص طلعتـــ |طمه ن|ف لمنصوره|حقوق 

4|o442 ىط|لع|هيم عبــــد |بــــر|عمر محمد  |ره طنط|تـــج

783|4| لسيد|لحميد عىل |عىل عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

64639| ف سعد مصطفى  س|لنح|مريم أرسر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

2|665| لمنعم يونس|لد عبــــد|لكريم خ|عبــــد ن|هندستـــ حلو

8o8959 محمد سعد فهيم| رض |حقوق بــــنه

266|95 ويه محمد عطوه عىل عطوه|ر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7879o ه|لل|هلل عبــــد |جنه مصطفى عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|7286 حمد|لعزيز |رق عبــــد |ء ط|شيم بــــ دمنهور|د|

4o6626 لروبــــى|لعجىم محمد |يه محمد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62|299 ر|حمد ن|حمد عىل |عىل  ط|حقوق دمي

77|7|o ي|حمد |بــــسمه محمود 
لسيد مصطفى زيق|لزق|علوم 

4626|9 ر|هلل مصطفى نو|حمد عبــــد |عمرو  لشيخ|بــــ كفر |د|

627338 د|هيم حم|بــــر|د |يمن رش|ن |نوره زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

2|5o86 لعزيز عفيفى|م عبــــد|لعزيز هش|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

82o9|6 حمد|ر |لستـــ|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

Wednesday, September 5, 2018 Page 5028 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

878|79 ى بــــولس ليون بــــولس  | يوستـــي  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

37|256 حمد محمد|جر محمد محمد |ه دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

26||2o د قوره|ء ممدوح محمد رش|شيم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

527373 ن|حمد بــــدر|محمد | لي|د سكندريه|ل|هندستـــ 

43|5o ن حسن|ل رمض|محمد جم ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

3|55oo ى رمض  حسي 
ن|مريم مصطفى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3|5989 ء فرج محمد|رضوى عل ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

535oo ى طلعتـــ قرئى عوض|ي سمي  بــــ بــــنى سويف|د|

2|4368 ه  حمد محمد عبــــده عىل سليم|ني  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

359|36 ى|محمد سمي  عبــــد لرحيم حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

265o3o در محمد محمود|لق|حمد عمرو عبــــد| ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

624o5o م|مل مسعد هند|د محمد ك|زي ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

25o253  ج
ى
شقر|ل|بــــر مصطفى |سمر شوق شمون|نوعيتـــ 

5o87|5 محمد محمد معروف| مؤمن رض ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

328o9| غ|لصبــــ|لمؤمن |بــــدين عبــــد|لع|محمد زين  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

787468 س|زق بــــل|لر|محمود حمدى محمود عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7o83|2 ى|ز حس|لبــــ|لمنعم |ر فتـــىح عبــــد |من ني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o3289 د سيد|دل فؤ|حمد ع| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

694275 ه | لديبــــ|هلل |لسعيد حمزه عبــــد |مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

696|62 بــــوستـــيتـــه|حمد عىل مصطفى |محمد  لمنصوره|حقوق 

5|6|75 لسيد|رس جمعتـــ عبــــد|هدى ي طبــــ بــــيطرى دمنهور

44oo8 لعزيز|بــــدين عبــــد |حمد يىح ع| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|5oo3| ف عىل حسن|حمد | رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

86565o هلل|د |ل محمد ج|محمد جم ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

2472|9 هيم خميس|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

753423 ن|مصطفى سعيد حسن سليم عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

76||57 ى خ|ي لد محمدين طه|سمي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

48|66 لعزيز|ل سعد عبــــد |ره جم|س هره|لق|بــــ |د|

256|22 ى |محمد رأفتـــ  لبــــمبــــى|مي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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33792| حمد|م محمد سيد|لسل|عىلي سعيد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

679|89 لخول|يمن سعد حسنى عبــــده | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

228498 بــــسمه سمي  حسن محمد عىل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

32o7|| د|لعزيز حم|م عبــــد|محمد وئ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

886o83 لرحيم |بــــسمه مصطفى محمود عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

7o5985 بــــينى|لسميع |لسيد رجبــــ عبــــد |ء |شيم لشر زيق|لزق|بــــ |د|

536o3|  عىلي مصطفى|محمد عىلي 
ى مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

74o53 ن|هيم زيد|بــــر|طمه خليل |ف لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

48787o م محمد عرفه عرفه محمود|سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

923428  شح|لش|ء عبــــد|سم|
ى
حمد |تـــه |ق ج|بــــ سوه|د|

|763|6 ى عىل|عبــــد  هلل عىل حسي  هره|لق|ره |تـــج

83|858 حمد|بــــتـــ |حمد ثــــ|زم |ح |هندستـــ قن

752|52 لعزيز|عمر محمد حسن عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

462|95 لسيد|منيه محمد فتـــىح مزيد محمد | لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8o8249 لح عىلي|فرحه سعيد ص ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

362722 ف محمد محمد|ء |ل| رسر لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

22|853 لديبــــ|يل |رحمه محمد رجبــــ ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

266o|| م|لتـــه|حمد رمزى محمد محمد | هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

9o8o98 نيوس |لضبــــع ط|ل |جم| رين|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6o5327 لقدرى|هلل عمرو محمود محمد |منتـــ  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7|942 ه حمدى سيد | ى|مي  مي  لفيوم |تـــمريض 

83o9|7 لعليم محمد|لحميد عبــــد|ر عبــــد|من دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|33436 هيم محمد|بــــر|يوسف محمد  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

|58o26 هلل يشى سعيد حسن|منتـــ  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

899o7| لمسيح شنودتـــ |مريم جورج عبــــد ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

4|5|o8 بــــو عيطتـــ|لمحسن محروس |يتـــ محمد عبــــد | لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2||o4 لد محمد|لدين سيد خ|نور هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76735o ى|د |يحن  محمد رش وى|لجي  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

626o24 ى مه|بــــ رمزى سل|يه| |مي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
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35897| حمد طه حسن|رتـــ محمد |س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4225|8 يد|هيم محمد ز|بــــر|ر |من تـــمريض فرع مطروح 

649283 لعزيز عىل|ح عبــــد |لفتـــ|ر عبــــد |لغف|حمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|2542  شديد
ى
عمر محمد شوق |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع

وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

36o494 لكريم عىل خليل|ح عبــــد|ء صل|رس| |علوم بــــنه

|3597o ح|حبــــيبــــتـــ محمد محمد صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

273229 فظ|لح|حمد عبــــد|عىل لطفى  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

426o5o حمد|ح محمد محمد سيد |سم سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

432275 بــــو هرجتـــ|ن |لسعيد رمض|طمه |ف |علوم طنط

84o5|4 لدين|وي عز |لر|دي |له|عبــــد| ر|ي ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|22362 لنبــــوى|لم |عيل س|سم|ر |مي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|5oo77 لرحمن سعيد|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

3|6o36 ن|ن مجدى عىلي سليم|كريم سيه|نوعيتـــ عبــــ

246635 ى|لحميد |د محمد عبــــد|زي لبــــحي  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

695572 عيل|سم|عيل |سم|دل محمد |دهم ع| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5o66|2 ص|لقص|ر رجبــــ جمعتـــ محمود |من سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6o998o مر|هلل ع|ن فرج فرج |محمد رمض لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

337o9o هيم حموده|بــــر|هيم |بــــر| |ن|ر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

63o6|7 س|ل عبــــ|حمد جل|هيم |بــــر|حمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

83|978 بــــوبــــكر|مل صبــــىحي محمد | تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

4422| حمد سيد محمود جبــــر سيد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

774759 ى محمود أحمد قل|يوسف  بــــتـــ|لحسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

497266 ى عىل عط|حبــــيبــــتـــ ي |سي  تـــربــــيتـــ دمنهور

8655o4 لدين محمد سيد|طمه سعد |ف دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

2859|9 ف سيد ك|ندى  مل محمد|رسر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

774433 بــــ|لوه|بــــ عليوه عبــــد |لوه|عىل محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

89258 لمجيد محمد|لبــــ عبــــد |بــــو ط|مريم  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

58584 طمه محمد عبــــيد عرفه|ف تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

546944 هلل|لجليل ضيف |لحميد مسعود عبــــد |آيه عبــــد  ج|بــــ سوه|د|
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76o|99 ن|لسيد رمض|زم محمد |ح لسويس|هندستـــ 

867994 عيل|سم|ء محمد حسن |لزهر| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|48|6 هيم محمود عىل|بــــر|لدين |ء |مريم عل ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

834442 ي فوزي عبــــده حسن
مصطفى |هندستـــ قن

6|748| حمد عيد|حمد محمد | |لي|د زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|5372 لحميد محمد|ء حمدى عبــــد|سم| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

47675o هلل كرم|سم شفيق عبــــد|بــــ| هن سكندريه|ل|ره |تـــج

226885 ل عىل|لد جم|محمد خ هره|لق|هندستـــ 

6894o لرحمن|مل عبــــد|عىلي محمود ك لفيوم|طبــــ 

333o86 ف عبــــد|هلل |عبــــد لسيد|هلل |رسر ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

|39365 ى محمد|حمد |ندى  لعشر م بــــنى سويف|إعل

84345 ح جنيدى|لفتـــ|هلل محمد عبــــد |منه  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

695684 بــــينى عبــــد |لحميد |ن عبــــد |يم| |لحميد |لشر
بــــينى لشر

ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

37o547 لطويل|حمد محمد |رص |لن|ء عبــــد|دع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

68||6| حمد جبــــر سليم|محمود محمد  لمنصوره|حقوق 

7oo349 |ن عط|صفوتـــ محمد مصدق رمض ى شمس| لسن عي 

696o28 وي|لعشم|ده محمود فوزى محمد |غ لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5|8645 لرؤف|ضى عبــــد|حمد م| |ء رض|سم| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

26723 |يمن عبــــد |منيه |
ى
لرحمن دسوق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o76|5 مريم ثــــروتـــ حبــــيبــــ فرج بــــسله سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6o642 ن|ن سعد عثــــم|طمه شعبــــ|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

7o5754 محمد سمي  محمود محمد عىل لمنصوره|هندستـــ 

5|5|69 لم|ع س|لسبــــ|حمد |ندى محمود  بــــ دمنهور|د|

8o9944 للطيف|لسيد حسن عبــــد|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

44|674 ن|حمد سليم|لحميد |ء عىل عبــــد |سم| لشيخ|ره كفر |تـــج

3657o5  |لش|د عبــــد|كريم رش
ى
هيم|بــــر|ق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|9938 بــــو خليل عطيتـــ|متـــ |آيه أس ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

32|857 ء محمد جوده محمد|ل| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

27|78o ي ع|ء |سم|
مر|حمد زىك مصطفى ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|483|6 ئى نرص سيد|سهيله منصور يم هره|لق|ر |ثــــ|
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7824|| لعزيز|حمد حسن عبــــد|ل |رين تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

9o9283 حمد |مد |حمد ح|محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

28657o حمد|ح |لفتـــ|مريم محمد محمد عبــــد ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

688348 وى|للطيف عشم|للطيف عبــــد |ورده عبــــد  لمنصوره|عه |زر

85794| حمد|زي عىلي |يه حج| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

2|56|8 ز|حمد ثــــروتـــ محمد در|محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

857493 ه|لل|مل عبــــد|شور ك|يوسف ع ي|بــــ |د|
|لمنى

9|o794 لسيد |لد مصطفى |مصطفى خ ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

2728|2 ن سلىم|ن محمد سليم|نوره ن|طبــــ حلو

|699|5 مد|رق يحن  ح|يحن  ط هره|لق|حقوق 

|28o39 ى ف كم| |مي  ل حبــــيبــــ جرجس|رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

9352| لعزيز|ح عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|عبــــد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

528933 ره|ل فوزى عم|حمد جم| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

7o235 خلود محروس درويش مصطفى لفيوم|تـــربــــيتـــ 

5o3336 لجيد|ل عبــــد |لع|ء سيد عبــــد |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4|||67 ن|وى سليم|لعزيز طنط|د عبــــد |ن عق|عن |ره طنط|تـــج

636o56 لسيد عطيه|فوزى عطيه  زيق|لزق|حقوق 

9|3o|o   |لبــــ|لدين عبــــد|ل |ل محمد كم|كم
ى
ق |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

دى|لو

448o43 مريم مصطفى حسن محمد محمود ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

7o|o73 دي|له|لسميع عبــــد |روق عبــــد |ء محمد ف|شيم زيق|لزق|بــــ |د|

628o4| لرشيد|ر خي  منسوبــــ عبــــد|من زيق|لزق|حقوق 

84|686 ي 
لنوبــــي|يم |لد|لنوبــــي عبــــد|مصطفى س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

4346o3 ي|ميتـــ ح|س
ل|مد نرص محمود جى |علوم طنط

882748 بــــر  |لج|ده عبــــد|مرفتـــ محمد عبــــ سيوط|بــــ |د|

334|94 حمد محمد|لدين |حمد نرص | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7o|o47 عبــــد |محمد ح فظ|لح|مد محمد بــــشي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

769639 لكشك|حمد عزم محمد | عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  
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7|||38 لعصفورى|لد سيد محمد طه محمد |خ لمنصوره|علوم 

4|2876 لتـــرىك|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر| |ر|ي ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|67387 ل|لحميد هل|هيم عبــــد |بــــر|حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o375o حمد |ن |رص عمر|يه ن| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

37|485 بــــ|عيل حج|سم|لنبــــى |مروه مسعد عبــــد ربــــ  ى شمس حقوق عي 

9o26|8 حمد  |ء محمد عوض |وف ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

364979 هلل|لد حسن عبــــد|حسن خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

76939| يش عودتـــ|ن ع|يوسف حمد ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

43282o بــــوعيس|وى |لص|وى عمر |لص|ء |ل| |بــــ طنط|د|

4|8o39 طر عىل|د خ|حمد حم|ن |حن لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

86523 ى د صليبــــ|صبــــىح عي| يوستـــي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

79627 ي تـــ|روم| رين|م
د|مر جيد ج|ئى ج|بــــ سوه|د|

35694| هيم|بــــر|هيم |بــــر|ر فتـــىحي |من |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

2|8|95 هلل|بــــوبــــكر عىل عبــــد |رص |بــــوبــــكر ن| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4o398 هيم|بــــر|رص سعيد |لن|عبــــد| ند ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

254||2 شد|لح ر|م محمد محمود ص|حس ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3|23|4 ي عبــــد|فتـــ |عىلي ر
ح حسن|لفتـــ|لحسينى ى شمس صيدله عي 

435324 شور|لعليم ع|لدين عبــــد|د|هبــــه عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|25o63 لح محمد|رنيم محمد يحن  ص ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

232|35 لح|مصطفى محمد حلىم ص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

245o6o لعليم|لدين عبــــد|ج |ء وحيد رس|ول ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

78ooo| ى محجوبــــ محجوبــــ محمد نرمي  زيق|لزق|طبــــ 

645o85 ي |وليد محسن حسن 
ى
ق|لدسوق وي|لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8o6776 د|لجو|حمد عبــــد|ل |رقيه جم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

764294 ين سعد عبــــ س جبــــر|عمرو رسر هندستـــ بــــور سعيد

6374|2 لبــــدوى طه|لسيد |محمود محمد  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

25623 رتـــ صبــــىحي تـــوفيق|لقس بــــش| |مونيك ن|بــــ حلو|د|

8533|7 هيم محمد|بــــر|ء غريبــــ |عل ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

3|9|3o لبــــيوم|ر محمد محمد |من ى شمس|تـــج ره عي 

8o|o4| ي|ر
لحميد|لدين عبــــد|ح |محسن صل| ئى ي|لسن |

|لمنى

685o99 م|حمد محمد عز|لسيد |لرحمن |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 
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436232 هيم مصطفى بــــركتـــ|بــــر|محمود مجدى  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

34o336 لمعبــــود محمد|هر عبــــد|حمد م| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

67594 لحميد|ء محمد محمود عبــــد |رس| أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

|42348 هلل وليد قطبــــ عىلي|منتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o48|8 لرحيم|ر عطيه طه عبــــد |ره عم|س زيق|لزق|طبــــ 

487353 لعزيز|ل عبــــد |م جل|ن عص|مرو سكندريه|ل|ره |تـــج

4|4767 وى|لمك|زق |لر|ن عبــــد |م عدن|ريه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

288oo9 ى زيد|بــــو |حمد |بــــ عىل |رح ن|لعيني  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

534959 فظ محمد|ح ح|لفتـــ|ء محمد عبــــد|دع ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

9|2344 حمد  |د |يه حسن فؤ| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|73|76 حمد|حمد محمد |عمر  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

49o|33 حمد|روق محمد |فرح عمر ف سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

6984oo ف عبــــد |طمه |ف بــــ|لجل|حمد |لعليم |رسر لمنصوره|حقوق 

|7o22o لسيد|مد |حمد محمد ح| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

|2454o تـــم حسن محمود|مجدى ح ى شمس|تـــج ره عي 

8o579 لح حميده|محمد سعيد ص تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

3|343| حمد حسن تـــوفيق|م |هش |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

529629 ح عيس قنديل غنيم|لفتـــ|حمد محمد عبــــد | سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

|75o93 بــــ|لتـــو|ح صبــــرى عبــــد |لفتـــ|تـــم عبــــد |حمد ح| تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|38|73 وي|لغربــــ|لد محمد |عمرو خ ى شمس حقوق عي 

678o35  عزتـــ زىك |
ى
لحلو|حمد شوق لمنصوره|حقوق 

76|8|4 م مصطفى عىل|ندى عص |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

84o847 حمد|لسيد |ء محمود |لشيم| دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

77884o وق ع هيم عىل|بــــر|دل |رسر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|8544 ل محمد سيد|سلىمي جم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

639|86 لسيد ربــــيع محمود|ربــــيع  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

24958o عيل|سم|تـــ |حمد فرح|سلىم مجدى  ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

6837o هيم|بــــر|لسيد |لد محمد |خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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278827 ى فكرى عبــــدربــــه ج دو|حسي  شمون|نوعيتـــ 

867869 ي محمد عبــــد
حمد|لنبــــي |مصطفى لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

9|84|o مل محفوظ |ح محمد ك|صل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

27387 لعزيز|لمنعم عبــــد |ء وحيد عبــــد |رس| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

34|545 حمد عبــــد ربــــه|رس عبــــد ربــــه |لرحمن ي|عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

792o85 هيم|بــــر|ن |مروه عىل محمد سليم زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

7|889 ى |رس| حمد محمد|ء حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64675o لم|دق س|روق ص|م سمي  ف|سل| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

39322 زق|لر|لسيد عبــــد |لدين |حمزه عز ن|بــــ حلو|د|

6o363 بــــو بــــكر سيد|حمد |محمد  بــــ بــــنى سويف|د|

67798 حمد|ن |ن زيد|حمد زيد| رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

8234|2 طلعتـــ عمر عبــــود| دين ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

27o643 ضى|هلل م|لحميد عوض |ل عبــــد|كريم بــــل ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4o7o49 لعزيز مبــــروك|حمد عبــــد |ندى  سكندريه|ل|ره |تـــج

42o|79 |حمد حسن |م |له هش|ه
ى
ق لصي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

675399 حمد|لسميع |لدين محمود عبــــد |ء|هند عل  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

859975 هيم مرقص|بــــر|دي مجدي |ف ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

25|565 لسيد مشحوتـــ|نوح محمد | رض تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

5|92o3 د|لضي|ء بــــسيوئى بــــسيوئى محمود |آل ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8262o8 منصف جرجس بــــرسموس| رين|م دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

323272 ل|لع|ل عيسي عبــــد|ح كم|سم دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|69926 هلل جوهرى|دهم محسن معتـــمد| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

476637 تـــه رجبــــ محمد عبــــده|ن شح|نوره لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

856o67 لعدوي محمدصفوتـــ سيد|ن |يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

793659 نوبــــ كرم بــــخيتـــ نخله|بــــ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

49393 حمد|بــــ |لتـــو|ء زينهم عبــــد |شيم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4964o| هلل|لسيد محمد عبــــد|ء محمود |سم| بــــ دمنهور|د|

4363o4 لم|ل س|لع|لسيد محمد عبــــد |لسيد محمد | سكندريه|ل|حقوق 

823279 س محمد|حمد عبــــ|ح |سم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى
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85539| ي محمد|لش|حمد عبــــد|رزق 
ى
ق حقوق بــــنى سويف

|42o63 فع|لش|محمد عىل محمد عىل  ى شمس هندستـــ عي 

879432 ى حسن ثــــ|ي بــــتـــ |بــــتـــ ثــــ|سمي  سيوط|بــــ |د|

439577 لحليم|د بــــسيوئى عبــــد |سلىم فكيه فؤ |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

52|842 حمد محمد|لد |ن خ|رو عه دمنهور|زر

4o593 حمد محمد محروس|جر |ه ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

4o2572 حمد|حمد عىل |يسن | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

72799 ن عىلي محمد|هبــــه شعبــــ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

424497 صف خليل|ح وففى و|بــــيتـــر صل ن|علوم حلو

528429 لبــــولينى|هيم عىل محمد |بــــر|محمد  ن|سو|بــــ |د|

254659 ن عىل حبــــيبــــ|عىل شعبــــ ن|هندستـــ حلو

845383 ه عبــــد| حمد|وي |لحميد بــــسط|مي  ن|سو|بــــ |د|

835664 ي|لر|محمد محجوبــــ محمد عبــــد
ضى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

644849 ى ح| مد حموده|حمد شفيق حسي  |بــــ طنط|د|

7647o6 ف صبــــىح |مريم  لسيد محمد|رسر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

265725 م عيد|م|حمد زينهم | كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

4o966 ض|هيم محمد ري|بــــر|م |ريه ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

675|8| ن|لسيد سليم|دل محمود |ن محمد ع|رول صيدلتـــ بــــورسعيد

5|o835 عرص|ل|مون محمد منيبــــ |حمد م| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|6995| حد خليل|لو|محمود طه عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

82|682 ن ربــــيع حسن محمد|نوره ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

247628 لمحسن|لحميد عبــــد|بــــر عبــــد|لدين ص|عىل  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

865353 حمد|ري |لبــــ|بــــوبــــكر عبــــد|شم |ه ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

66376 ن|حمد عثــــم|مل |ن سعيد ك|مرو لفيوم|ضتـــ |علوم ري

268|89 لسيد سعيد بــــلح|محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7|6689 ي|حمد |حمد معزوز |محمد  لحرصى لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

7o7839 هر عميش|حمد محمود م| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

539|64 وى|لسمل|ن محمود |لعرص|مصطفى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|38|89 بــــوسنه|حمد |دل محمد |محمد ع ى شمس|تـــج ره عي 

599o9 ى رمض هلل|ن عبــــد |محمد حسي  حقوق بــــنى سويف
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775337 لسيد جمعه|رس |حمد ي| زيق|لزق|ره |تـــج

8||856 حمد سليم|م |سهيله حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

233769 م فكرى سعيد|لسل|محمود عبــــد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

7|o78o زم صبــــرى جمعه|صبــــرى ح ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

226764 ط|لعي|در |لق|حمد فتـــىح عبــــد| ن|هندستـــ حلو

32o353 ى محمد عبــــد|لدين |د |عم| صف لغنى|مي  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9o3778  |ف
ى
ى |لسيد |طمه صدق مي  ج|صيدلتـــ سوه

649458 دهم محمد محمود محمد| س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

|394|2 ى ع|ج دل حشمتـــ عزم|كلي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

494774 لرسول يحن |د عبــــد |لجو|محمد حسنى عبــــد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

9|5||6 حمد |ن |منى مصطفى ري سيوط|بــــ |د|

329756 هلل محمد خرصى|لرحمن عبــــد|يتـــ عبــــد| |نوعيتـــ بــــنه

639884 لرحمن|لرحمن بــــيومي عبــــد|رس عبــــد|سلوى ي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

865255 ى|مر |ع| دين ي حسني 
ى
لدسوق |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

2772|7 ر|لجز|هلل |لسيد سعد عبــــد |ندى   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

|45o75 ي|نوره
ى

ي عبــــد |ن سعيد ع
د|لجو|ضى  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر

|73824 روق محمد|د ف|هلل فؤ|منتـــ  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

9|678o رق محمد حمودتـــ |محمد ط سيوط|حقوق 

5|899 حمد محمد عويس|يه | زيق|لزق|حقوق 

364224 ى عبــــد ى مدبــــول حسي  لمول|حسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

3|||78 ى محمد محمود محمد|مع ذ حسي  لفيوم|عه |زر

438796 لرحمن|حمد بــــشندى مصطفى عبــــد | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8||299 هيم|بــــر|بــــ |لوه|زي عبــــد|هلل حج|منه  ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

494|2o د يوسف سعد|لجو|محمود عيد عبــــد بــــ دمنهور|د|

699983 ح يوسف جوده|شهد مصبــــ لمنصوره|حقوق 

339o98 يف|ل |جم| يش لدين محمد رسر |نوعيتـــ بــــنه

38|o| لد صبــــيح|لد محمد خ|عمر خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

222244 لفضل عىل|بــــو|يمن |ء |عىلي هره|لق|حقوق 

|39349 منى عمرو محمد محمد حسن ى شمس|د| بــــ عي 
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44276| ى  |لحميد |ر عبــــد |لغف|حمد محمد عبــــد |حني 
لنشيىل

لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

868823 ى|لرحمن |عبــــد حمد حسن حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

25|896 وى|لص|وى سعيد |لص|رق |ط ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

22473 حمد|حمد محمد محمد محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

693975 رود|لش|هيم |بــــر|لسيد نعيم عىل | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5|8389 ه محمود بــــسيوئى عيس| مي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

253|43 مه|لسيد سل|ن يوسف |ء شعبــــ|دع تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|8o46 ي|
هلل||ء محمد يوسف عط|حمد محمد ضى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

635432 لكريم|حمد عبــــد |سلىم محمد  زيق|لزق|طبــــ 

638746 كد|هيم و|بــــر|لسيد |روى رجبــــ | زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

835|75 بــــر محمود|نوره عرفه ج ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|2|923 بــــر|لج|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |لدين |سيف  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

365893 هيم|بــــر|يمن محمد |محمد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

52o734 ي محمود إبــــر|م|
هيم عىلي بــــرع|ئى معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

7646o| ع|عيل من|سم|مح محمود |حمد س| هندستـــ بــــور سعيد

48738 ى ح ى تـــوفيق|حسي  مد حسي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

52|898 لمول|هيم محمد عبــــد|بــــر|عبــــي   عه دمنهور|زر

8662|7 ى |دع هيم|بــــر|حمد |ء حسي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

832o86 ي محمد|ء محمد عبــــد|وف
لغنى ج|بــــ سوه|د|

6255o| ء محمد عىل|يوسف عل زيق|لزق|هندستـــ 

427885 بــــومحمد|لحليم |ئى محمود عبــــد|م| |عه طنط|زر

775232 ى محمد|مه |س| حمد خي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

4263o لرحمن حسن سعيد حسن حسن|عبــــد  هره|لق|صيدله 

249757 ى روق فوزى|وجدى ف| كرمي  هره|لق|ر |ثــــ|

24o934 ى |محمد رأفتـــ ي حمد|لسيد |سي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

62|o2o يف محمد  دى|لبــــغد|مريم رسر ن|صيدله حلو

86|8o9 ره محمد فوزي محمد|س |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8387|7 ي جيد عبــــيد  هلل|مريم بــــشر سيوط|صيدلتـــ 

||7973 هيم فوده|بــــر|ل |رقيتـــ جم ى شمس حقوق عي 

244446 حمد قرئى سعيد|محمد  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |
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|542|o ف حنفى محمود|مصطفى  رسر مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

4228|9 ي|هيم محمد |بــــر|ندى محمد 
لسعدئى سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

39o63 حمد منتـــرص|بــــ |طمه شه|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|7o32 ي|م يىحي خلف عبــــد|حس
لغنى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

2|9384 هلل|هلل مرىس عبــــد |بــــ |محمود فتـــىح ج ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3232|6 ين ح شمروخ|ميل صبــــ| |في  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

448762 لمجيد خليل|هيم عبــــد|بــــر|هيم ربــــيع |بــــر| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

277268 محمد مني  محمد بــــريقع تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|3|275 هيم|بــــر| |ل نقول|جورج كم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7723|o هيم|بــــر|لسيد |ء محمود |شيم زيق|لزق|بــــ |د|

4oo|o4 م|لفح|هيم محمود محمد |بــــر|ريم  سكندريه|ل|بــــ |د|

358484 حمد|لدين |ح |سلىم محمود صل ى شمس|تـــج ره عي 

3|238| لرحيم|شه عبــــد|دى عك|محمد جمعتـــ عبــــ ى شمس علوم عي 

6|854| ى  ى حسي  لبــــرلسي|لسيد |نرمي  ره بــــور سعيد|تـــج

84352o لمطلبــــ|حمد عبــــد|هلل محمد صفوتـــ |عبــــد |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

42|8o5 هلل|حمد محمد خميس عبــــد| معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

326433 يف شعبــــ لحكم|ن عبــــد|تـــغريد رسر هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

783243 وى محمد|لشبــــر|محمد | رن وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

64876 محمد مجدى عمر محمد ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

327oo9 حمد سيد|م |ء عص|ول ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

33o843 حمد مسلم|هبــــتـــ محمد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

46599 ح سيد شقل|جر محروس صل|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

252o97 لخول|ىط |لع|دل عبــــد|جر ع|ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

786|46 هيم مطر|بــــر|ء مصطفى |هلل عل|منه  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

682o29 عيل عنتـــر|سم|محمد فتـــىح | نور ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

49463 حمد|ء مجدي بــــشي  |لىمي لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|4383 ى|لمهيمن |حمد محمد فوزى عبــــد | لهمشر |صيدله طنط

9246oo مح نظي  مسعود |نوبــــ س|بــــ| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

536|2o  |لبــــ|محمد عىل عبــــد
ى
لجريس|لسيد |ق ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 
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2|334 |لبــــ|حمد عبــــد |لد |هبــــتـــ خ
ى
ق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

68978o لشيخ|بــــو زيد |لسعيد |بــــو زيد |ء |دع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o4724 كتـــ|لس|لسيد |لسيد |مح |يدى س|ه |ره طنط|تـــج

782|55 هلل|هر عبــــد |لظ|محمود محمد عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|33653 حمد خلف خليفتـــ|جر |ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4257|8 لسيد|لعزيز |رق عبــــد |زينبــــ ط إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

92o|3o لعزيز  |لنبــــى عبــــد|محمد عبــــد| ر|ي ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

5|o793 حد|لو|مصطفى عبــــده عيس عبــــد بــــ دمنهور|د|

623286 ن|لحميد رضو|ن عبــــد |محمود رضو |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

5|7|45 ى |ي حمد سعيد فرج|سمي  بــــ دمنهور|د|

9|43o9 نىح  نبــــيل يوسف فىل  | سيوط|بــــ |د|

|3o535 ضى|ضى ر|ن صفوتـــ ق|حن ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

826326 مل محمد|ح ك|ء صل|رس| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|78437 در|لق|لحميد عبــــد |لد عبــــد |ء خ|سم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|53295 لحليم|مه رشيدي عبــــد |ء سل|ل| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

62o|9 ء محمد فكري محمد|شيم لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

84866| ي عبــــد
مد|م محمد ح|لسل|مصطفى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

4o76|| وى|رص فهىم بــــبــــ|ن| ن|دي سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

27857 عيل سيد|سم|عيل |سم|ندى  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

69|274 ى محمد عبــــد |ي س|لمتـــول عبــــ|لجليل |سمي  زيق|لزق|عه |زر

36225| ن|هلل دمي|بــــ |دل ج|شنودتـــ ع |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

3|35|2 لعزيز|لرحمن مجدى محمد عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

7o555 لحميد|لمول عبــــد|مي محمد عبــــد لفيوم|بــــ |د|

|72259 مد|لمنعم ح|يمن عبــــد |ن |يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

364|8 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد |حلىم عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

63|975 ى ممدوح موىس |ص هيم|بــــر|بــــرين حسي  زيق|لزق|حقوق 

539465 لحميد|لحميد محمد عبــــد |ر عبــــد |آثــــ لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8|72|3 حمد|فتـــ |لرحمن سمي  ر|عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

2596|o حمد|ء محمد محمود سيد |ل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o|o56 ى عص|ي ل  |لع|هلل عبــــد|م عبــــد|سمي  ج|علوم سوه
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7|o886 لمجد|بــــو |لمجد |بــــو |لسيد |لد |خ ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

457o62 د|بــــر مدئى ج|حمد ج|حمد | ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

42oo| يتـــ ه هيم عىل|بــــر|ئى |خي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

6o5o2o ضى|لق| |ح زكري|لفتـــ|ندين عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

6o33|5 لدمنهورى|حمد |حمد |ء |سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

776|6o ف يىح حس|ء |ل| ى|رسر ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|2585| يف كريم محمد محمد رسر ى شمس|تـــج ره عي 

3385o3 ى|لحليم محمدحس|ر عبــــد|لستـــ|ندى عبــــد ني  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

325288 عيل|سم|لحميد |زم محمد عبــــد|ح ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

47945| مي  عمرو محمد عىلي عوض| ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

73773 ء محمود سيد|ء عل|روميس هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

859o69 لكريم يونس|ء محمود عبــــد|لىمي ره بــــنى سويف|تـــج

6|26|8 ئى|لشيتـــ|م |لسل|ء وليد محمد عبــــد|ل| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

||5854 ليش|بــــو |حمد شفيق |مه |س|هلل |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

39484 روز|لشهيد ن|د عبــــد |رمزي عم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3|6277 حمد|روق فهيم |مي  ف|هلل |منتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8464|8 ر محمد|لستـــ|دل عبــــد|ع| مه ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

6|39|2 دى|بــــوش|ل |لمؤمن أحمد هل|محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

782583 لم|هيم س|بــــر|لسيد |م محمد |سل| زيق|لزق|هندستـــ 

|555|| م عىل محمد عىل|ء عص|لزهر|طمتـــ |ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|3|o|3 هر جريس|ريو ممدوح م|م  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

68o865 لسيد عىل|حمد عزم موىس | لمنصوره|ره |تـــج

78o478 حمد|لحميد |هبــــه وجيه عبــــد  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

886875 لصبــــور سيد |سحر يوسف عبــــد لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

3672|3 ى عطيه  م|م|عطيتـــ حسي  لمنصوره|حقوق 

52|948 يف محمود محمود مريم رسر سكندريه|ل|طبــــ 

46|o8 |س يشى يىح زكري|ين| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|24986 ي عبــــده ص لح|محمد محمود يحن  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ
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8457o7 ي زكري
ي محمد|عبــــد| مصطفى

لرضى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

32|874 فظ|حمد شبــــل ح|ن |يتـــ سليم| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

234244 ن|س محمد سعف|عمر سيد عبــــ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

759o69 ن|لرحمن محمد عيد عفن|عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

59556 د|هدير بــــطل محمد مر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

272444 لمجيد|لعزيز عبــــد|ر عرفه عبــــد|عم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

344887 ضى|لر|ن محمود فريد عبــــد|نوره ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

5|||3| لمجيد عيسوى|عيل عبــــد|سم|لسعيد |محمود  تـــمريض دمنهور

5|289 ك عوض|ندى مجدى مل|س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4564o8 م سيد محمد بــــدوي|روي حس| عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

|64||6  ص|لبــــ|ح عبــــد |محمد صل
ى
لح|ق ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 

لسويس

424|47 ى عبــــد |ل نور |مؤمن كم لمول|لدين حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

8o|5|8 ء محمود محمد غريبــــ|ول ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

677554 لمتـــول|حمد |يمن |لرحمن |عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

7|||32 ى|حمد محمد يشى محمد رأفتـــ محمد رزق | لخرصى لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

89oo49 يه محمد مخيمر فرغىل | سيوط|بــــ |د|

294965 ف محفوظ محمد|حمد محمد | رسر رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

22o495 نور|ل|هلل محمد |يوسف محسن عوض  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

355472 لعزيز|ء سعيد محمد عبــــد|رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o7|73 دى عىل|له|لجميل عبــــد |ء محمد عبــــد |رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

768679 ن أحمد|ن سليم|ر حمد|من لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

2|548o لجندى|لرحمن فتـــوح |مريم محمد عبــــد هره|لق|ن |سن|طبــــ 

9|6o86 حمد عىل  |ح |م صل|حس ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

369368 حسن محمود حسينى محمد محمد عيد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

4286|5 لدحدحه|هيم فتـــح |بــــر|هبــــه  |بــــ طنط|د|

78o68o ى مصطفى | تـــ|لشح|منيه حسن حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

687647 لقط|هيم |بــــر|ن محمد |جر نعم|ه ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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423|38 لسيد|لرحمن محمد |لد عبــــد |صم خ|ع سكندريه|ل|عه |زر

353479 ى محمد| محمد رض حسي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

68|96| ى حسن|هنده عبــــد |ش لرحمن حسي  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

7|53|2 هيم عمر|بــــر|لسيد |هلل عطيه |منه  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

6o5|o2 روى محسن محمود جوده| لمنصوره|طبــــ 

264466 ي|ف
ى|لحس|لدين حسن |ء |طمه ضى ني  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

837o92 ن|د حسن عثــــم|طمه ج|ف دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

685522 هيم فضله|بــــر|مد فرج |ء ح|رس| لمنصوره|بــــ |د|

769oo3 لد|ن عطيه محمد خ|نوره ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

2o776 حمد محمد عىل|بــــ |شه كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7932o| ىط|لمع|بــــو|ره فتـــىح جبــــر |س عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

43647 حمد جودتـــ|ل |رضوى جم ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

777443 حمدرميح|د |ندى محمد رش زيق|لزق|ره |تـــج

59758 حمد ربــــيع فرج سيد| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|35425 حمد|هلل |ء محمد عبــــد |رس| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

5o4828 حمد|ىط |لع|ن عبــــد |ل رمض|نو سكندريه|ل|علوم 

353o76 هلل|محمد صبــــرى محمد حسن عبــــد |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

5||473 |لخرصى ند|لعزيز محمد |محمد عبــــد ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6976|4 لح|ح جمعه ص|ندى محمد صل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6|8766 ش|طف بــــ|طف ع|محمد ع ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

489895 دتـــ سمي  محمد محمود|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

885|5| ى ف جرجس د| |يوستـــي  وس |رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

497639 ج  بــــدر|لحميد ن|ء عنتـــر عبــــد |دع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

9o9336 ن حمد  |لدين محمد |دل عز |ع| مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

444666 لعربــــي محمد مرزه|رص |لن|هدى عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

285o|o رك|مل مبــــ|ج ك|دى حج|ه هره|لق|ره |تـــج

|435|2 زق حفنى|لر|مريم مسعد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

774|2o هيم محمود|بــــر|ء محمود |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

894235 ز محمد  |ء ممدوح فو|هن ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

85o888 هلل حسن|ء محمد عبــــد|رس| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى
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|369|6 رك|لسيد مبــــ|جد محمد عبــــد |م ى شمس|تـــج ره عي 

34o94| لخول|سم محمد |لق|بــــو |عىل  |ره بــــنه|تـــج

69684o ر|لعط|ل فرج عىل |عمر جم لمنصوره|ره |تـــج

69786 ى محمد|تـــ محمود حس|ي| ني  لفيوم|بــــ |د|

878372 لدين محمد محمد  |ء|هلل عل|منتـــ  سيوط|حقوق 

6|27|7 ج|لوش|لق مصطفى |لخ|عزه مصطفى عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

86o3|3 ء محمد تـــوفيق سيد|دع سيوط|ره |تـــج

32|242 لرحمن صبــــىح بــــشي  سعيد|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|294o9 بــــيشوى حشمتـــ سمي  حبــــيش ن|بــــ حلو|د|

828o56 ي
ى|ن حس|عزه محمد تـــعى ني  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

76|o6| ء عىل محمود عىل|عىلي عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|297|2 لرحمن سمي  عىل مرىس|عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

33|76|  محمد|بــــر|
ى
هيم محمد شوق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

54|o36 بــــح|بــــور|م |لسل|هيم نبــــيل محمد عبــــد|بــــر| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

449|5 هيم|بــــر|لعزيز |يمنى صفوتـــ عبــــد  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

5o7776 ف يوسف تـــوفيق محمد| |ن|ر رسر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

7798o6 هلل|ء عىل فوزى عىل عبــــد|سم| زيق|لزق|بــــ |د|

436448 ى حج|بــــر|لسيد |محمد  ج|هيم حسي  سكندريه|ل|صيدله 

855|4o ج|دي فر|لد ن|خ| ر|ي ي|عه |زر
|لمنى

9|6928 حمد محمود فرغىل |ن |نوره سيوط|حقوق 

9o882 حمد|لحميد محمد |تـــقوى عبــــد  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

855586 ح حسن محمد|هند صل عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

278oo| لحميد صبــــيح|روضه محمد عبــــد شمون|نوعيتـــ 

448o|9 لمتـــول|ن |م محمد عرف|ل س|أبــــتـــه سكندريه|ل|هندستـــ 

793o32 لحميد|س عبــــد|حمد عبــــ|مريم  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|47454 ل|لمجيد جم|ذ محمد عبــــد |مع هره|لق|حقوق 

922937  عبــــد|بــــيشوى ن
ى
ك |لمل|جح شوق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|72278 ى  ن|حمدعثــــم|حمد |محمد حسي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9|7|6 ن|مريم محمد فتـــىح سلط هره|لق|حقوق 

3|639| مريم عزم ظريف يس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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4o8483 ل محمد عرص|م محمد جل|لكريم عص|عبــــد |ره طنط|تـــج

4|75| حد|لو|هلل محمود محمد عبــــد |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

283o43 محمد مصطفى خليل مصطفى ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

|558o7 حمد|حمد سمي  |سمي   |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

3549|5 عيل عطيتـــ|سم|ر محمد عطيتـــ |من ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o832| ح|لمل|محمد عىل محمد عىل  |حقوق طنط

6|3954 ع|لر|لسيد |منى مسعود محمود محمد  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

857279 لدين محمد محمود|محمود عز ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

52oo77 كوىس|لبــــل|حسن محمد حسن | ر|سوه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

3|5646 ي|ر
لشهيد سعد|د عبــــد|عم| ئى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

683764 رى|لبــــ|بــــ محمد عبــــد |لوه|هر عبــــد |م م|سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

887493 ى دق |مح مرزق ص|س| مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

6o675o ر|هيم دويد|بــــر|لد عىل |محمد خ تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

23|474 مل|مل محمد ك|حمد ك| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

897439 بــــوضيف |نور شفيق |ء |رس| ج|بــــ سوه|د|

48888o بــــر محمد|ن محمد ج|مرو ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

44674o وى|هيم هند|بــــر|هيم |بــــر|حمد عيد | |ضتـــ طنط|علوم ري

6o4278 يف محمد  هيم نجم|بــــر|يوسف رسر لشيخ|هندستـــ كفر 

4o3322 رص محمد محمد موىس|لن|ن عبــــد |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

525223 ن|هيم محمد شعبــــ|بــــر|تـــسنيم  ط|بــــ دمي|د|

|36954 لدين محمد|ح |حمد محمد صل| م بــــنى سويف|إعل

425542 ف محمد نبــــوى |جنى  ينى|لجن|رسر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

73698 محمد سعيد محمود محمد لفيوم |تـــمريض 

3|298| لكريم|لكريم سعيد عبــــد|يمنى عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

8796|| زق عمر |لر|جر فتـــىح عبــــد|ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|3677 ل|ل هل|ح هل|حمد صل| |ره طنط|تـــج

||97|| رحمه مدحتـــ محمد عزتـــ م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

262599 حمد |زق |لر|لعظيم عبــــد|محمود عبــــد
دى|له|عبــــد

ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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|2o775 د|مي  رمسيس عي|ندرو | ى شمس هندستـــ عي 

7285o ى عبــــد |عىل | دين هلل|مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

285383 لسيد|لسيد طه |ء |ل| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

8|6976 يه سيد حسن محمد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

66326 ى ي|ي وى|رس يس محمد سعد|سي  لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

866o28 ي محمد|لمك|بــــو|محمد 
رم تـــكروئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

48o854 مد|جع ح|زهوه صديق مر سكندريه|ل|حقوق 

76o674 ن|حمد محمود رضو| |دين لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

482||9 لم محمد|لعظيم س|م محمد عبــــد |هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

642o66 حد|لو|ح عيد عبــــد |كريم صل زيق|لزق|حقوق 

5o5862 لمنعم عيد|لدين محمد عبــــد |نور  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

5|7229 لمقطف|ر |مي  مختـــ|ء |ل| عه دمنهور|زر

6|97|| ن|حمد سليم|ل |لع|لسيد عبــــد |زم |ح ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8|7o6o مل خليل|لمسيح ك|يرين عبــــد| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

54|985 ي عبــــد |حمد عبــــد |
لمحص|لعظيم |لمنعم مرضى ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع

تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

249864 لسبــــىك|لحفيظ |رق عبــــد|بــــسنتـــ ط ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7o|665 لمنعم|لفتـــوح عبــــد |بــــو|جر مصطفى |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|47667 ئى|ئى محمد فرج|يد فرج|لدين ف|نور  هره|لق|عه |زر

286426  محمد |لعر|لسيد |رس |ي
ى
|لعر|لمليىح  |ق

ى
ق ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 

تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

44793| د|مل حم|لسيد سعيد ك|ر |مي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

289964 م|م|م سيد |م|ء |شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

368329 تـــه|ء عىل شح|ء عل|ول لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|o296 محمود محمد نور عوض ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

246553 م|حمد نجيبــــ عل|د |بــــيج ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

57o97 ديه سليم ربــــيع سليم|ن ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3|4|79 |لصبــــور |حمد مصطفى عبــــد|
ى
لدسوق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

445oo5 ي|محمد عمر عبــــد 
ى
لعليم دسوق بــــ دمنهور|د|

64264| لرحمن|ء مسعد محمود طتـــ عبــــد|ل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6o2294  عفيفى|لك|لمحمدى عبــــد |جر |ه
ى
ق |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6|9o|5 ى|ش لرحمن|ز عصمتـــ محمد فهىم عبــــد|هي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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84o8o7 ى ع وس|رس تـــ|طف ف|كرستـــي  ورصى |نوعيتـــ موسيقيه قن

846o|4 ر|لرحمن عىلي محمد مختـــ|عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

244458 ى|م |م|ر |محمود مختـــ مي  ن|حقوق حلو

63o8|3 |حمد محمد عبــــد |
ى
لعزيز محمد دسوق ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

|54o79 لسيد|حمد |عمر حلىم  ى شمس|تـــج ره عي 

|23788 حمد محمود|لرحمن |لرحمن حمدى عبــــد |عبــــد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8o2|75 ن|بــــسخرون روم|ن |د روم|ميل ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|23o43 تـــم حمدى تـــوفيق|حمد ح| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

774265 لحسنى|لعزيز |لد عبــــد |م خ|هش لسويس|معتـــ |علوم ج

553o3 زق حسن|لر|م عبــــد |ء عص|عىلي لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o6763 لموجود |لسيد عبــــد|ح |يه صل| ج|بــــ سوه|د|

7o8|o| دى|هيم محمد ش|بــــر|هلل |منى سعد عبــــد  لمنصوره|صيدله 

3||893 م كشك|لسل|حمد عبــــد |يوسف فتـــىح سيد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

357974 لحميد محمد|لد عبــــد|عىلي خ عه مشتـــهر|زر

6|8938 طف شبــــكه|محمود محمد ع معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

835oo2 حمد|مل |حمد ك|محمود  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

366o|2 ن|م سليم|م|حمد |محمد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

8o9735 للطيف|مه محمد محمود عبــــد|س| ي|علوم 
|لمنى

|6398| سط|لبــــ|م محمد عبــــد |رحمه عص ن|حقوق حلو

45o995 لسيد محمد|لسيد محمد |محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

9|9269 لرحمن |ل عبــــد|لع|مرفتـــ عىل عبــــد سيوط|بــــ |د|

89|o55 هلل  |ح فتـــح |لفتـــ|مل عبــــد|ء ك|حسن سيوط|تـــربــــيتـــ 

35o244 حمد وحيد فوزى حسن| ى شمس|تـــج ره عي 

226489  محمد|لش|ن عبــــد|مصطفى رمض
ى
ق لفيوم|عه |زر

3|4o39 ح|لفتـــ|ل عبــــد|لد كم|يوسف خ ى شمس حقوق عي 

33939 ن|ود سليم|دل حسن د|نىه ع ن|بــــ حلو|د|

|59475 لدين|محمد نور | رض| ن|ر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|5|63 هيم بــــسيوئى سنبــــل|بــــر|ء |ندى عل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|39353 ى فؤ|م  ى|د عىل |مي  مي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

|6o934 دل محمد بــــخيتـــ|ع| رن ى شمس|تـــج ره عي 
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442992 وي |لطنط|للطيف |وي عبــــد |لطنط|وفيقه 
رف|ع

لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

46o8|2 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|محمد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

766578 زرق|ل|مل محمد |محمد محمود ك ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

252899 حمد|بــــر |ره فوزى ج|س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

354882 دتـــ رجبــــ محمود فرج|غ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5o39o4 حمد محمد حسن حىح |متـــ |س|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

76839 لس  ى|يمن فوزى |كي  رتـــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

25o694 حمد أبــــو سليمتـــ|له محمد |ص| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

256|3 ى محمد|سم ء حسنى حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

282o26 لمجيد|جد عىل عبــــد |مجد م|عمر  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

7759|o لسيد عىل|ره شحتـــه محمد |س زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

496966 ى ن ي صميده عبــــد|نرمي  هلل جمعه|ج  بــــ دمنهور|د|

686o|5 زق|لر|مه عبــــد |رؤى عوض سل لمنصوره|علوم 

|75387 لدين|لمؤمن عىل |هيم عبــــد |بــــر|نجوى  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

335723 ن|م سمي  عىل زيد|ن عص|ريم|ن ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5|o26o لحبــــسر|لرحمن محمد |يوسف عبــــد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

354282 بــــ|لتـــو|بــــدين عبــــد|ن محمد ع|يم| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

478|88 لخي |بــــو|لمنعم محمد |بــــسنتـــ يشى عبــــد  سيوط|بــــ |د|

8824o3 د  |بــــ حم|لتـــو|د عبــــد|حم| سه سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

539625 لمجد محمد حسن|بــــو|دى |لرحمن بــــغد|عبــــد سكندريه|ل|عه |زر

67627 ي عبــــد 
ىطي|لع|مروه محسن جمعه مصطفى لفيوم|بــــ |د|

|54634 لحليم محمد|ممدوح محمد عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

7o3o2 |لبــــ|حمد عبــــد |مر محمد |س
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

789224 ن|بــــو بــــكر سليم|لسيد |عمرو  زيق|لزق|عه |زر

6825o6 ل|لع|ل عبــــد |لع|ه محمد عبــــد |جي لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

56345 ن|عيل عثــــم|سم|بــــ |لوه|ن عبــــد |شعبــــ ره بــــنى سويف|تـــج

63o727 هيم عبــــده|بــــر|حمد |محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|7449 ح عطيه|سميحتـــ عيد صل بــــ دمنهور|د|

86o35| ديه فيصل محمد عمر|ن ي|عه |زر
|لمنى
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84392 فظ|لح|حمد عبــــد |حمد نبــــيل | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8777o لعليم|متـــ طه عبــــد |م سل|سل| لمنصوره|حقوق 

|72248 حمد|محمد محمد بــــهيج حسنى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

754944 ى|ح حس|لفتـــ|ل عبــــد |جر جم|ه ني  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

756|83 لنميسي|حمد محمود |ل محمود |كم تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|27|58 لشبــــينى|مح محمود |عمر محمد س بــــ بــــنى سويف|د|

9o2553 لسيد |حمد محمد |ن |نوره ج|حقوق سوه

338865 حمد|ن |دى شعبــــ|له|نىه عبــــد يتـــ|ل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج  |لمجمع | مي 

372694 رق سيد عىل|ط| عل ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4o992o م|لفر|لسيد |ر عمر عىل |من تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|4956 وع|ل مط|فريدتـــ عمرو جل هره|لق|حقوق 

7765|2 ن ف محمد فؤ| |مي  ل|د محمد جم|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

267495 د|ن حم|ندى سعيد شعبــــ |بــــ بــــنه|د|

238966 هيم مخيمر محمد|بــــر| |دين ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4o2o55 لسيد أحمد محمد حسن|ل |بــــل ى شمس| لسن عي 

8298o| لسميع عىلي|محمود ربــــيع عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

262734 ء شبــــل محمد شبــــل|عل |طبــــ بــــنه

7|2436 ى طبــــل|ل |ن جم|يم| لسعيد حسي  لمنصوره|علوم 

257577 خ|لطبــــ|هند مصطفى فتـــىح  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4o29|7 م|لعظيم إم|مؤمن محمد ذىك عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

|4484| حمد سيد|حمد عىل |يه | ن|تـــربــــيتـــ حلو

768o|2 وى|لبــــهنس|منيه مني  نجيبــــ رجبــــ | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

325o35 ي عزتـــ 
لسيد عىلي|مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6o4427 لسعيد عىل جبــــريل|محمد محمد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

835457 ي مسعود 
حمد|محمد خريسر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

788624 لرحيم|حمد عبــــد|مريم محمد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

7|2757 بــــو عبــــده|لسيد مصطفى زغلول |مل | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

48873 مل محمد|نجوى محمد ك ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4|747| هيم فرج عيس|بــــر|طه  لشيخ|ره كفر |تـــج
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875285 ن |مجدى مني  سلط| ري|م سيوط|طبــــ 

338|89 هيم بــــرغوثــــ|بــــر|د |لنبــــي فؤ|د عبــــد|فؤ |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

757o85 يم حسن|لد|ء عمرو محمد عبــــد |لزهر| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4|5938 ل محمد رزق|ء رزق كم|أسم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

779296 هيم|بــــر|هيم محمد عىل |بــــر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|253o8 دى|لن|دى مصطفى |لن|هدى محمد ممدوح  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

35|o28 بــــرين شحتـــه محمد سيد حسن|ص ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

824747 لرحيم|لحميد عبــــد|هلل محمد عبــــد|عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

33637 لعزيز محمود|بــــر عبــــد |طمه ص|ف هره|لق|ره |تـــج

677|o7 ن|لعزيز رمض|رق عبــــد |نور محمد ط لمنصوره|بــــ |د|

49223o محمد عىل بــــشي  عىل شميس بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

22974o رق فتـــىح متـــول|مه ط|س| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o8|89 لدين  |لحميد سعد |خلود محمد نبــــيل عبــــد ج|علوم سوه

5353|7 ى محمد|لسيد حسن |ن |رو مي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

43668| لرحمن جميل|لعزيز محمد عبــــد |محمد عبــــد | رن لمنصوره|علوم 

78|365 حمد فهىم|كمل |بــــسمه  زيق|لزق|بــــ |د|

7||55o ف عبــــد |م |سل| لشي|در عبــــده |لق|رسر لمنصوره|طبــــ 

267o66 لسيد موىس|لمنعم |زينبــــ عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

6482|4 ي|ر
لكريم|نبــــيل محمد عبــــد| ئى | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

694337 لحفيظ قطرى|لحفيظ محمد عبــــد |ء عبــــد |ل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

768927 حمد|ء نرص محمود |رس| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

848234 ى  ي يوسف حسي 
هيم|بــــر|مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

266||o ى|لدين |ل |حمد جم| لسنوىس حسي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

264735 طف زغلول مليىح  عىل|منيه ع| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

628727 لحسينى محمد|س |م عبــــ|هش زيق|لزق|حقوق 

33549| ج |بــــون|لسيد |لعزيز |عبــــد| مه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

85365 ي|لبــــ|حمد عبــــد |ن |حمد تـــوبــــتـــ رمض|
ى
ق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

97285 ن|دل محمد شعبــــ|د ع|زي كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|5o377 |لبــــن|لد عزتـــ محمد |م خ|سل| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

784767 ى|ده محمد حسن ج|ن حم|يم| هي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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5o23oo س قرنفل|هيم عبــــ|بــــر|حمد مجدى | سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

522o97 هيم قنديل|ن إبــــر|هيم شعبــــ|ء إبــــر|سم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

893579 ى عمر ن محمد |محمود حسي  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

25o954  مني  
لريفى|كريم مصطفى ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

234o59 لد|لدين خ|لد مىح |لد محمد خ|خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o7727 لسيد يحن |مد |عزيزه محمد ح |بــــ طنط|د|

2323o7 د|لحص|حمد محمد ذىك محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|29877 لعزيز|لحميد عبــــد |جر محمود عبــــد |ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

279622 د|لجو|لسيد عبــــد |ح يوسف محمد |ل صل|نو ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

23|4|3 حسن عمرو محمد سليم كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2|7727 حمد|محمد حسنى محمد سيد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

542242 |جر يوسف عىل حسن حلقه|ه سكندريه|ل|بــــ |د|

632o44 م|لسل|لسيد عبــــد |رص |لن|ل عبــــد |ندى جم قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

4|8297 لنور عىل زقزوق|بــــو|لد |محمود خ لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

83|788 بــــوبــــكر|هلل عمر عىلي |عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

776|7 لعزيز محمد|ر محمد عبــــد|من ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6432|2 لسيد|لمنعم |ل عبــــد |خلود جم ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

443o68 نجوى محمد بــــدير خميس لشيخ|بــــ كفر |د|

688536 ن عرفه |لمحمدى محمد سليم|فع |لش|مل | تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

6|52|8 ل|دل محمد كم|د ع|زي ط|هندستـــ دمي

626859 لجمل|لسيد |لسيد محمد |هلل |منه  زيق|لزق|بــــ |د|

823888 م|م|ل|حمد عبــــد|سهي  محمد  ي|لسن |
|لمنى

8|2854 ل|لد كم|مه خ|س|جر |ه ي|نوعيتـــ 
|لمنى

7o|443 ئى|لقبــــ|لدين محمد عىل |د |حبــــيبــــه عم لمنصوره|بــــ |د|

88586o بــــ حسن |لتـــو|يه جميل عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|6297| حمد مهدى|حمد |ء |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

62||98 لسيد قطبــــ|أمنيه أيمن  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

45o2o| ه|هيم مبــــروك |بــــر|دق |هيم ص|بــــر| بــــوخمي  |بــــ طنط|د|
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38594 ى|حمد ي|رس |ر ي|من سي  ى شمس|زر عه عي 

3|6|67 شم|يم ه|لد|ء رفعتـــ عبــــد|ل| ن|بــــ حلو|د|

|62839 ل سعد بــــكرى|سلىم جم هره|لق|ر |ثــــ|

7o3|44 لشيخ|ن |دل محمود سليم|منيه ع| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

88|978 د وجيه نخله جريس|ميل سيوط|بــــ |د|

328|57 لعزيز بــــيومي|مون عبــــد|عمر م |كليتـــ هندستـــ بــــنه

3|525o وى|لغربــــ|هيم محمد |بــــر|رق |محمد ط ن|حقوق حلو

838449 شم|دهم محمد متـــولي ه|ره |س قرص|ل|فنون جميله فنون 

55435 م|م|شور جمل |ء ع|رس| بــــ بــــنى سويف|د|

45o57o لعبــــد|ل محمد |لجبــــ|حمد | |بــــ طنط|د|

4474|| لكريم|د |ل متـــى متـــرى ج|جم| ري|م سكندريه|ل|هندستـــ 

867559 لرسول|لبــــدوي عىلي عبــــد|لسيد |محمد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

9o6o|8 لرحيم |لفتـــوح عبــــد|بــــو|لكريم محمد |محمود عبــــد ن|سو|علوم 

48|527 غ|لصبــــ|حمد |مه محمود |س|عمرو  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5229o هلل يوسف سيد محمود|منتـــ  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

22o948 لحميد فهيم|يشى عبــــد| طيم|ف لفيوم|لعلوم |ر |د

878583 حمد حسن  |حمد صبــــور | ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

2|3857 لد سعد محمد سعد|خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|3o72| ف |حمد | لحميد|لمحمدي عبــــد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|4264 زي|ء محمد محمد حسن حج|شيم سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

8|7859 درس|بــــر تـــ|مريم نبــــيل ج سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

78o2| در|لق|د علوئى عبــــد |رجبــــ رش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|765|7 وق هش لجيد|هلل عبــــد |م عبــــد |رسر ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

896295 ر محمود بــــكرى حسن |من تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

2|7776 هيم|بــــر|ء محمد محمود |سم هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|4o7 لمعىط محمود|د عبــــد |لجو|تـــم عبــــد |ح معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

33479 بــــ سيد|لوه|مريم سيد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

252289 فع|لش|لحليم |طمه فتـــىح عبــــد|ف ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

337259 ى محمد|لسيد ش|حمدى  هي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

33742 جد|لم|لدين عبــــد |لدين محمد سعد |مريم بــــدر  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 
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7o7722 بــــدون|حمد ع|هر مصطفى محمد سيد |ط ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

86|93 مه عطيه موىس عوض|س| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

4o54|5 لضوي نصي |م |لسل|عبــــد | نور سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

67285 عيل|سم|محمد حسن محمد | ند|ر لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

59|36 ن|ن شعبــــ|ن رمض|محمود شعبــــ بــــ بــــنى سويف|د|

34|688 لصفتـــى|د |د عو|حمد فؤ|ن مجدى |يم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

24|22 زق|لر|د عبــــد |لحكيم رش|ء عبــــد |شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

646358 ن|مصطفى رسح| ئى رض|تـــه ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

439657 حمد|ري |لبــــند|مريم محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

26o439 لسيد مصطفى|نبــــيل عىل | ند تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4969|3 هلل|ء سعيد جوده محمد عوض |ول تـــربــــيتـــ دمنهور

7523o لعليم|محمود محمد محمود عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|4oo44 لسيد عىل|زق |لر|زهور سيد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

442447 ى عنتـــر ص| لح|حمد حسي  لشيخ|تـــمريض كفر 

5o2722 حمد عىل|ن محمد ربــــيع |نوره سكندريه|ل|عه |زر

787273 لسميع محروس محمد|يه محروس عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25o92o ى|روق |يمن محمد ف| لبــــحي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

26|867 بــــو كبــــشه|بــــ محمود فهىم قطبــــ |شه ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

||76|8 مل محمد|يدى محمد ك|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|68323 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|ء |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

689|86 حمد|محمد مسعد عوض  لشيخ|هندستـــ كفر 

834348 ري عىلي صديق|عىلي هو |هندستـــ قن

635422 ل|لع|لدين محمد عمر عبــــد|م |ره عص|س زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

5o2329 ح|لفتـــ|ن عىل عبــــد |د مصطفى رمض|زي سكندريه|ل|بــــ |د|

236o5 لعوضى صقر|حمد مصطفى |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

344936 وق محمود عزتـــ محمد  شم|بــــوه|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9|6447 رس محمد رشدى حسن |عهد ي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

||7299 لمعز محمد|لد عبــــد |عمر خ ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|35949 هيم|بــــر|روق |ن محمد ف|نوره ن|بــــ حلو|د|

6||592 ع|لسبــــ|مل |ن محمد ك|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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|73947 رفعتـــ محمد خلف| ر|ي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o7547 ن |لم|لغنى س|مصطفى محمد عبــــد ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|93o7 بــــوزيد|هلل مبــــروك |هر عبــــد |س أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

8754o6 لعظيم طلبــــ |سندس مصطفى عبــــد ج|أللسن سوه|كليتـــ 

325859 لم محمد|ل س|سندس جم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2479o9 لمعىط مصطفى زغلول|ء مصطفى عبــــد |سم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

2443| هيم|بــــر|سط |لبــــ|يه محمد عبــــد | هره|لق|ر |ثــــ|

|3898| حمد محمد خي |لد |ئى خ|تـــه ن|ضتـــ حلو|علوم ري

8487|5 حمد عىلي|محمود عىلي  ن|سو|حقوق 

|49|24 ف|حمد خل|م عىل |لد عص|خ ن|بــــ حلو|د|

43|579 لسيد ميطه|لحميد |ن عبــــد|ذن رمض|م لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

|364o8 ي محمد|
دهم مجدي حنفى كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

5|5o76 هيم|بــــر|ر محمد طه محمد |من عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

547|74 ى حسن |يه|ء |عىلي لبــــرصى|بــــ حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8266o2 ن|حمد عثــــم|ل |هلل جم|منه  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

6o5752 لسيد عىل|بــــ |يه|أمنيه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|3953 هيم عطوه منصور|بــــر|لدين |ل |جم| دين |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6o25o2 بــــىل|لغر|ح محمد |ح يحن  صل|صل لمنصوره|حقوق 

64oo93 هيم عىل|بــــر|لسيد محمود |لي |س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

349782 هيم|بــــر|هيم يوسف |بــــر|دى |ف |ره بــــنه|تـــج

272o22 ه عبــــد| دى|له|لسيد عبــــد |لسيد |لحميد |مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

76954| حسن محمد| ء رض|زهر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

529o36 |مصطفى محمود محمد 
ى
لحوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

692778 لسيد زهرى|لسيد محمد صبــــح | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5|o348 يوسف وليم صبــــىح زىك طبــــ بــــيطرى دمنهور

754972 لغنى|لعزيز عبــــد|بــــو بــــكر محمد عبــــد | ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

|5o926 ى  محمد سيد حسي 
لفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

888555 حمد |لنبــــي |ندى محمود عبــــد  سيوط|بــــ |د|

|62885 در|لق|ر محمد نبــــيل عبــــد |من ى شمس|د| بــــ عي 

546364 لعزيزى|حمد |حمد |م |عص ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |
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|27323 تـــ|تـــى فرح|مح محمد نج|محمد س هره|لق|حقوق 

688244 زى موىس|لمغ|رس لطفى |ر ي|عم لمنصوره|بــــ |د|

86o59o ف |لحميد |عبــــد هيم فرغىلي|بــــر|رسر سيوط|حقوق 

3|4o43 بــــ مصطفى|لتـــو|يوسف مصطفى عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7oo|77 ل|لع|ن عبــــد |هيم رضو|بــــر|عزيزه  لمنصوره|بــــ |د|

4439|| ه | هيم حسنى زىك|بــــر|مي  |حقوق طنط

842453 ل محمد سيد|هبــــه جم ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

4o7||3 ى دير|بــــ|ده |صبــــىح زكرى قل| كريستـــي  سكندريه|ل|حقوق 

34o657 ى صبــــيح|سلىمي حمدي محمود ك مل حسني  زيق|لزق|صيدله 

232o28 ن|حمد سويد|محمد رفعتـــ محمد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

53689o ف موىس ش|متـــ |س| ى|رسر هي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7672|7 دل فتـــىح حميده|مصطفى ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

76|849 ن|حمد سيد عثــــم|سندس  ى شمس حقوق عي 

427789 لففى|ن |لحميد سليم|لمنعم عبــــد|روى عبــــد| لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

442246 م|م|رق محمد عزتـــ |عمر ط سكندريه|ل|صيدله 

|48837 مد|هلل محمد مصطفى ح|منتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o28oo يف محمد عىلي| دهم رسر سيوط|حقوق 

38352 لسيد مهنى محمد|محمود  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

846693 ي نوبــــي بــــسط
وي|محمد مصطفى ي |

لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

68|385 ح|لفتـــ|محمد مصطفى حسن عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

6493|6 حمد نبــــيل فتـــىح عىل سويلم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4|7728 لسيد بــــرغوثــــ|بــــتـــ عطيه |ره ثــــ|س |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

843359 عوض نصىحي مرقص| مونيك ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

75698o هيم حسن|بــــر|حمد محمد | عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

9|3|o8 لحمد عىل |بــــو|زى |حمد حج| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

679495 ض|دى ري|له|رحمه مصطفى عبــــد  لمنصوره|صيدله 

|3o538 لدين محمد حمدى|فخر | لي|د تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

9|8397 حمد |تـــ |محمد عوض شح ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

83o2|6 ى مي  هيم حكيم|بــــر|سيف | كي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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27538 ي|هيم ح|بــــر|سمر 
مد مهنى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

487332 لحميد|حمد يوسف عبــــد|محمد سيد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9228o4 ثــــ |لور|حمد عبــــد|حمد |هيم |بــــر| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6|7989 ه  بــــوغضه|لسعيد نبــــوى |ني  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

827223 حمد|محمد سعد محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

35o388 هيم|بــــر|حمد |تـــم |هيم ح|بــــر|محمد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

3262o8 غبــــ شفيق|مريم نسيم ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

543757 ل|لسيد هل|محمد رجبــــ محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

599o2 حمد|هيم محمد |بــــر|محمد  طبــــ بــــنى سويف

3||4o8  حسن| |مر زكري|زينتـــ تـــ
ى
لدسوق ى شمس|تـــج ره عي 

2|2553 ف مصطفى محمد عبــــد |لد |خ بــــو |ىط |لع|رسر
مسلم

ى شمس|تـــج ره عي 

|6|86 دل محروس|د يوسف ع|ميل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|4355| لرحيم|م حسنى محمود عبــــد |حس ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

9229|o محمد منصف حلىم حسن  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

426479 تـــ|عيل عىل عرف|سم|زم |م ح|ريه سكندريه|ل|ره |تـــج

87536o ره |ق بــــش|هند روميل صد سيوط|ره |تـــج

52o692 در|لق|هر عبــــد |ندى عىل ط تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|73929 هيم|بــــر|لدين محمد خليل |م |جر حس|ه ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

75433 لسيد|لعظيم |حمد رجبــــ عبــــد | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

325873 يف عبــــد در حسن|لق|م رسر ن|حقوق حلو

445922 حمد|حمد محمد سيد |م سيد |حمد عص| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

3|56o3 | 
ى
حمد|يتـــ محسوبــــ دسوق ى شمس| لسن عي 

5o8|5| ح محمد بــــدوى|هلل بــــدوى صل|منتـــ  سكندريه|ل|ره |تـــج

232755 بــــوزيد|نور |منيه محمد | عه مشتـــهر|زر

634|7| لسيد|سعد صبــــرى |حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

35742o وى|لحن|هلل |هيم عبــــد|بــــر|زينبــــ وليد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7659|o ن مجدى مصطفى محمود قبــــيض|روف ره بــــور سعيد|تـــج

267373 حمد|لحميد |لسيد عبــــد|ن |نوره ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 
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227542 حمد فهيم محمد|محمد  هره|لق|بــــ |د|

264o29 ي|سم|بــــسنتـــ حمدى 
عيل متـــولي عفيفى لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

34ooo6 ى|هلل حس|د|يتـــ رجبــــ بــــيومي ج| ني  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

368893 لسيد|لسيد عويس عبــــد|ن عزتـــ |حن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

248755 ه | تـــه مدين|هيم شح|بــــر|مي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

529ooo د عجوه|بــــ رش|يه|محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

9||o|4 حمد محمد |لد |محمد خ ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

63342o ح|لفتـــ|م مهدى عبــــد|حمد س| زيق|لزق|صيدله 

86389 لق|لخ|لدين فرج محمد عبــــد|عز ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

54|5|5 تـــ|حمد صبــــرى سعد حسن فرح| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

786o| سلىم مجدى محمد محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

342886 ف محمد محمود عو|حمد | د|رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

485688 هلل عيد| |عيل عط|سم|ء |دع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

262975 مد عيس|بــــد ح|محمد ع وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

495692 لغنى|لعزيز محمد عبــــد |حمد عبــــد | ره دمنهور|تـــج

75|o4 حمد عىل محمد سيد| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

462525 مر|ن ع|لسعيد رمض|حمد ممدوح | لشيخ|ره كفر |تـــج

69738o حمد عمر|مد |يسم ح|حمد | لمنصوره|حقوق 

4626o4 عيل|سم|لودود عىل |ل عبــــد |ن كم|يم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

89858o ن |حمد محمد محمد عثــــم| ج |تـــمريض سوه

6o93o3 م|لغريبــــ سل|مد |محمود محمد ح لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

48663o د محمود متـــول|لجو|لد ممدوح عبــــد |خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

675377 |لعل|بــــو |لدين عىل عىل |نور  لمنصوره|هندستـــ 

6974| سحر حمدى محمد محمود ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

5|o246 هلل|ىط عبــــد |لع|مه عبــــد |س|مؤمن  ط|معتـــ دمي|علوم ج

647652 محمد عىل| محمد رض ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

4oo467 جع|ح مر|لفتـــ|لحميد عبــــد |ر عبــــد |من ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

89|48|  حمزتـــ |
ى
حمد محمد شوق ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

8|7682 ده محمود سيد محمد|غ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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753648 ن محمد|ن محمد عمر|مل عمر| حقوق بــــورسعيد

228628 بــــ|لوه|رص محمد محمود عبــــد |ر ن|من ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

33357o بــــ|لوه|حمد زينهم سيد عبــــد| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6||88| م|لغن|لد زينهم عىل |خ |ره طنط|تـــج

348764 ى |لسيد حس|م  يه|بــــوسق|لسيد |ني  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

82829| بــــدين|بــــر ع|محمد رفعتـــ ص ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

8oo3oo حمد عطيه محمد|محمد  ضتـــ|ري/ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

5|o49| لمقصود هويدى|دل عبــــد|كريم ع ره دمنهور|تـــج

643o|6 وق حمدى  لسيد|لسيد بــــسيوئى |رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o5926 م|لرحمن عل|مد محمد عبــــد |مهند ح ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|24546 لبــــديع|رق محمد عبــــد |دهم ط| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|o925 هلل|محمد سعد فرج عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

344498 د محمد سيد محمود مدبــــول|زي دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

788|o4 جح|ء حمدى محمد ر|ل| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

7oo38  |سم
ى
د|هيم مر|بــــر|ح دسوق لفيوم|تـــربــــيتـــ 

75563| ى ق حمد محمد|سم |نرمي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

876522 دق مسعد  |دل ص|نو ع|مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

4|69o8 زى|ء حمدى عىل محمد حج|ول ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

36265| د|بــــ محمد ج|لتـــو|ء عبــــد|شيم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

763744 ى و عيل مؤنس|سم|ئل عىل |نيفي  ره بــــور سعيد|تـــج

49766o ى خليل محمدخليل خليل  لسعد|بــــو |حني  ره دمنهور|تـــج

|55733 ي
لعليم|رس ربــــيع عبــــد |ي| دئى دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 

تـــ|بــــمرصوف

764829 لح سليم|ن ص|ندى رفعتـــ رضو بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

396o4 لسيد مصطفى|بــــسنتـــ كرم مصطفى   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

438878 هيم موىس|بــــر|محمد عزتـــ محمد  لشيخ|طبــــ كفر 

4o2|58 ى  |فظ حسن عبــــد |لح|ليش عبــــد |بــــو |نورسي 
فظ|لح

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

227996 ي
حمد|د محمود |عم| دئى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

523884 ئى|لديبــــ|روق محمد حسن |دهم ف|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م
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5o85|2 ى كوزو| حمد سعد محمد حسي  سكندريه|ل|علوم 

699|9 عمرو محمد معوض سيف عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

5o5|5| هيم|د إبــــر|هيم فؤ|عمرو إبــــر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

2485o3 لجندى|ح |لفتـــ|رق عبــــد|رحمه ط ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

677553 سم|دى ق|له|سم عبــــد |لسيد ق|لرحمن |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

675448 يه لحديدى|ء حسن |ن ول|مي  لمنصوره|علوم 

5353o6 ه سعيد حسن سعيد محمود| مي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7|o222 لسيد|هد |دى جمعه مج|له|ء عبــــد |ل| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

6|345 لحفيظ|لحميد عبــــد|محمد سيد عبــــد صيدله بــــنى سويف

686742 عيل عىل شلبــــى|سم|محمد عطيه  لمنصوره|حقوق 

9|2643 لم  |هيم س|بــــر|ر |لستـــ|محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|24483 هيم|بــــر|حمد حسن |يدى |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|2|o57 لد محمد غريبــــ|خديجتـــ خ هره|لق|صيدله 

757485 ن|لحميد رسل|لسيد عبــــد |ء |ل| |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

634767 ى محمد عبــــد|كريم  ف حسي  م|هلل عل|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

66o38 بــــ محمد محمد|لتـــو|طف عبــــد|لدين ع|ء|عل لفيوم|طبــــ 

|7|4|9 ى زكرى بــــشي |روم  سفي 
ئى ى شمس حقوق عي 

268654 تـــ|لشح|فظ |لح|دل عبــــد|حميده ع ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

29297 ل مرزوق محمود|محمود كم ج|بــــ سوه|د|

49o27 حمد|مدحتـــ طه محمد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

43|854 م|لغن|حمد |محمود محمد  |صيدله طنط

334962 ن سيد|هبــــتـــ فرج شعبــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

427o9o م سيف|هبــــه حسن تـــه سكندريه|ل|صيدله 

3542o4 لحفيظ محمد مرىس|جر طلعتـــ عبــــد|ه |بــــ بــــنه|د|

7525|o يش|ئى سعدى ع|عمرو ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

649385 لحميد|رق طلعتـــ محمد عبــــد|ط | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|7565o ح فرغىل محمد|سلىم صل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|57o7 لد|لد عدل محمد خ|حمد خ| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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27946| در حويتـــ|لق|روق عبــــد |لسيد ف|محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|65237 خلود يحن  حنفى محمود ن|تـــربــــيتـــ حلو

763396 ه زكري| لرحيم عىل|مرع عبــــد | مي  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

877|35 سم |بــــ ق|لوه|لحسن عبــــد|بــــ |رح سيوط|صيدلتـــ 

34o2|4 ى|زينبــــ فتـــىح سيد سعد ش هي  |حقوق بــــنه

|43855 لش مرىس حسن|محمد عيس  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|7|554 مح يوسف سند|س| ندر|س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

622|89 ضى|لغريبــــ محمد م|م محمد |ريه ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

644954 حمد|نور محمد |وليد عصمتـــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

756|96 عيل|عيل محمد إسم|سم|م |هش تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

3|8634 حمد سيد محمد|سلىم  لتـــعدين بــــمطروح|لبــــتـــرول و|علوم 

694547 ن|ء محمد محمود رمض|لشيم| لمنصوره|علوم 

2|4546 ره محمد صبــــىح تـــوفيق|س ن|تـــربــــيتـــ حلو

75893o ى عبــــد|حمد مجدى | هلل|مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|9o8o ي|ر
ن|حسن محمد سليم| ئى ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

8|37|| ديبــــ|د محروس |ديفيد ميل ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

44o|6| يز|ح ف|لسيد صل|نوره  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

335224 ه محمود|لل|رضوى محمود عبــــد |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

4496o5 وى|لكرس|هيم |بــــر|لمغنى |ح عبــــد |محمد صل لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|66562 حمد|بــــ |لوه|جر سعد عبــــد |ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

758377 ء محمد حسن فهيم|رس| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

2876| لح|ل ص|حمد كم|مصطفى   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

|24676 هر يعقوبــــ قنيطه|مهجه م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|2o94 ن  |د |محمد رش| مي 
ى
ن|لهبــــي|لدسوق |تـــربــــيتـــ طنط

9o5386 حمد عىل |م |يه عص| ج|بــــ سوه|د|

7|o568 وق  ر|لنج|روق مصطفى |يمن محمد ف|رسر لمنصوره|بــــ |د|

769|79 ن|لم|لحليم س|ن عبــــد |ن سليم|يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|6oo65 ى|م جد محمد بــــهجتـــ حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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699644 ى|لجو|حمد عبــــد |د |لجو|عبــــد  د حسي  لمنصوره|هندستـــ 

753787 لسيد محمد محمود|ء |سم| عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

767786 د محمد|ح فؤ|مكرم مصبــــ لعريش|تـــربــــيتـــ 

|3o78o يف فؤ| د خليل|دهم رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

853454 لرحمن حسن|م عبــــد|عص| ند ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

35||98 ى عىل عىل جعفر عمر حسي  |ره بــــنه|تـــج

8o6257 ل دردير مرىسي|عىلي جم ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

63oo27 حمد محمد حسن|حمد محمد | زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

692|9  محمد طلبــــه|لبــــ|يه عبــــد |
ى
ق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

||66|4 ي|ر
ى|عم| ئى د رشدى بــــشر ى شمس حقوق عي 

677279 لمجيد|س عبــــد |ل عىل عبــــ|محمد جل |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

43o658 فوح|هيم عىل س|بــــر|ء |عىلي |بــــ طنط|د|

278o48 حمد|طف حسنى |تـــفى ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

8767o8 ل سيد محمد |حمد كم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

5|8537 هيم خليل|بــــر|م |لسل|ء محمد عبــــد|نجل هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|68o9 ن|عيل رضو|سم|د صبــــىح محمود |جه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

25o32| ق|لسيد |بــــر |يه حسن ج| وى|لشر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

263927 عر|لش|طف محمد مصيلىح |ء ع|شيم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

245458 ى قرئى س|رس| لم|ء حسي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

22o776 م سيد محمود|بــــسمه عص ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9|5823 دق محمد سيف  |مصطفى رفعتـــ ص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

774295 لعزيز محمد محفوظ|سهيله عطيه عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

98o68 ى محمد ص| لح محمد|مي  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

785564 س|لفرن|حمد هيثــــم محمود | لمنصوره|حقوق 

9o5o86 عيل  |سم|لدين |بــــح سعد |هبــــه ر ج|حقوق سوه

27o77 لمرىس عىل|لسيد |سهيله  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|39553 لسيد|عبــــد | رى سعيد حن|م ن|حقوق حلو

7o7467 ى مصطفى|لسيد |طمه |ف لخضي  لمنصوره|طبــــ 

255oo6 لزغل|حمد |مريم مجدى  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

542o23 تـــه|لرحمن حتـــ|حمد عبــــد |عمر محمد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم
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5o8883 ى عىل عبــــد| هلل|حمد سعيد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

893254 ي|لبــــنى عص
ن عىل |م تـــعى سيوط|تـــمريض 

7|623o هلل|لحليم عبــــد |لعزيز عبــــد |عبــــد | ميىلي|ك تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o7o|6 محمود محمد محمود سليم لمنصوره|حقوق 

327932 دوفه|مل ش|يمن مصطفى ك|مصطفى  |بــــ بــــنه|د|

86o536 حمد عىلي فهىمي محمد| ي|عه |زر
|لمنى

7|6494 لبــــطل|دى سعد عىل |لبــــغد|نور  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

36o69o لدين|حمد نور |محمد | لنج|بــــو|لرحمن |عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6|2444 لدين|لسيد خي  |حمد |ل |ء جم|رس| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

257367 ضى|لونيس محمود م|روضه عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

29946 ن|لح رضو|لسعيد ص|يوسف  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

826986 سم|لنبــــي محمد ق|مؤمن عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

8|5|89 ندي سيد محمد محمد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4|o425 زى يوسف|ء حج|رق عل|ط |بــــ طنط|د|

2o|97 بــــ هيكل|لوه|متـــ عبــــد |س|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|8763 لنبــــى بــــخيتـــ عىل|ن عبــــد |هدير رمض لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

8696o5 مد|ح| ش|محمد منصور بــــ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

85388| ح عىلي|لفتـــ|رحمه نوح عبــــد ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

84596o دي|حمد بــــغد|ج |محمد فر ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

3352|7 لحميد|خلود محمد نرص عبــــد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

33648| حمد مصطفى محمد|طمتـــ |ف ى شمس|د| بــــ عي 

496664 جد محمد عبــــده محمد خليف|م م ره دمنهور|تـــج

4478|2 لشيخ|محمد سعد | ندى رض |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

5|48o4 د عىل|ئى محمدفؤ|خلود ه عه دمنهور|زر

78o274 لسيد منصور عىلي|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

778847 ء حسن محمد|ء عل|شيم زيق|لزق|نوعيتـــ 

847o|7 حمد|ن |رس عرفه سلط|ي ن|سو|تـــربــــيتـــ 

689768 ه جل| ن|لح شوم|لسيد ص|ل |مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

225763 طف درويش محمود|دل ع|ع ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 
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523|4| ع|لرحمن محمد صديق محمد رف|عبــــد ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

849692 ه سل| مه محمد عىلي|مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

89293o ل  |لع|هلل عبــــد|حمد سمي  عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

3536|2 مر|لرؤف محمد محمد ع|محمد عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

4o6o48 ك|لمل|رأفتـــ عجيبــــ خي  عبــــد| دون|م سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5235o7 لغنى محمد|لغنى محمود عبــــد|محمد عبــــد  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

82972o لعزيز|لمعز محمود عبــــد|ره عبــــد|س ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

623o56 م|حمد فوزى درغ|يمن |محمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

877854 ن مصطفى |طف شعبــــ|ع| دين سيوط|بــــ |د|

236|o7 لعزيز|لرحمن عبــــد|ندى محمد عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

45o|44 وى|لعقبــــ|دل محمد |محمد ع ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

327828 لنبــــي|لسيد سعيد غريبــــ حسبــــ | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

772952 هلل محمد عوض عطيه|عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|6o94 م|ء محمد محروس محمد غن|رس| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

24782| ه عىل حسن بــــدر|لل|حمد عبــــد| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

429458 بــــشيىط|ل|در |لق|لسيد عبــــد |محمد  |ره طنط|تـــج

|47765 حمد|حمد مصطفى عمر | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

432o84 بــــوسنه|لعزيز|حمد عبــــد |أريج محمد  ي صىح طنط
|معهد فنى

|56o66 ن|رق عويس سليم|حمد ط| تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

7o|o63 ق|لحميد |مح عبــــد |مصطفى س وى|لشر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

477524 لسيد|م محمد محمد |ريم هش سكندريه|ل|عه |زر

|7|795 عيل عىل حسن محمد|سم|عىل  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

244562 ح|لفتـــ|حمد سعيد عبــــد|لرحمن |عبــــد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

3|77|7 هلل|هلل عىل عبــــد|عمر عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|3978 م فوزى محمد|هينور عص|م ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

639273 ى|حمد محمود |روى | مي  زيق|لزق|ره |تـــج

63||69 لرحيم بــــيوم|لسيد عبــــد |منيه | زيق|لزق|صيدله 

26o4| د نسيم جرجس|س عم|تـــوم |ره بــــنه|تـــج

679663 محمد جمعه محمد محمد محمد لمنصوره|صيدله 

63796| ح حسن حربــــي|لفتـــ|آيه عىل عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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52o96o رتـــ|دق عم|لص|لسيد محمد عبــــد |ء محمد |عىلي ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

85654o ي رجبــــ عبــــد
بــــ|لحكيم دي|مصطفى دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|2644| ى ى محمد حسي   حسي 
مصطفى لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

837|54 لربــــ|د |لرحمن ج|ن عبــــد|هر رمض|لط| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

9o8684 ي
ر  |بــــوهلبــــ عم| |لدين زكري|ء |ضى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

885697 لدين  |لقوى سعد |لرحيم مصطفى عبــــد|عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

629748 ل محمد مصطفى|م محمد كم|ريه ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

5|9352 ل محمد عوف|ء جل|رحمتـــ عل لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

464|o سط محمد حسن|لبــــ|منه عبــــد | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

329|68 ن|هيم سليم|بــــر|رس |ي| ند |بــــ بــــنه|د|

|62oo8 لبــــكري|هيم عىل |بــــر|عىل  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

7789|7 لرحمن عىل|ن عىل عبــــد |فن| زيق|لزق|حقوق 

439|9o هيم بــــدير|بــــر|يوبــــ |ء محمد |ل| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

3|2753 لدين سليم|م عىل نور |سل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

||5472 دل|م محمد ع|ليىل هش مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|8|3| هيم جيوش حسن|بــــر|مريم  هره|لق|حقوق 

4o3736 زق|لر|ح عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |يوسف صل |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

694279 ه فتـــىح عىل عبــــده سل| متـــ|مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9o5547 ى عبــــد س |دق عمر عبــــ|لص|حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|68978 ن مصطفى|هلل محمد وجد|عبــــد  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

88329| بــــر  |زم طلعتـــ محمود ج|ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45249 بــــورسيع|ن |سيد محمود شعبــــ هره|لق|ره |تـــج

335553 تـــ محمد حلىم|ن شح|يم| ى شمس| لسن عي 

8|9553 ي محمد |م|
هلل|بــــوحسيبــــه عبــــد|ئى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

32ooo9 حمد|لدين |ح |كريم مؤمن محمد صل ى شمس|تـــج ره عي 

72734 |لتـــو|صبــــرى محمد عبــــد 
ى
بــــ دسوق ي للبــــرصي. تـــ.ك

لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

34|764 ض|طمتـــ سعيد مهدى ري|ف ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

42o5|5 لمتـــول عىل ريه|حمد وليد | لشيخ|ره كفر |تـــج

2|729o لم|لم حسن س|ء س|شيم هره|لق|ره |تـــج

8|863| حمد|ح عمر |صل| روفيد ي|بــــ |د|
|لمنى
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75982o شد عوض|ل فليفل ر|ء جم|سم| بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

246|67 لشهدى|بــــر |بــــر ج|م ص|حس ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

755o7| د محمد عبــــده محمد|زي عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

498758 للـه مقربــــ|آيه مجدى محمود عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

22|562 لمنعم|محمود تـــوفيق محمود عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

52872 زق محمد|لر|مي محمد عبــــد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

79|3o5 لد محمد عبــــده|مل خ| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

64o962 رس محمود حسن عطيه|محمود ي ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

254783 ويرس|رح س|ح بــــ|ح مجدى نج|نج تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

5|4623 ي|
سكندر|رس وديع يوسف |ي| فروئى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

438992 لمول|د |حسن ج| حمدى زكري لشيخ|ره كفر |تـــج

694o84 ل|لع|لسيد عبــــد |حمد |لسيد |محمد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

5|5298  
ى
عيل|سم|بــــو |لسيد |هيم |بــــر|يمنى شوق ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

|56672 ى|ر حس|لستـــ|مصطفى فتـــىح عبــــد  ني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8||o|| تـــه|ء عىلي شح|هيم عل|بــــر| ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

699|89 مد محمود|حمد ح|نس | زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

82|95 ى محمد|نغم تـــ مر حسي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

43878 محمد فتـــىحي سيد عىلي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

924|54 حمد|ه |لل|ح عبــــد|هيم صل|بــــر| ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

|44993 لسيد|حمد محمد محمد | |سم ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

78844| لح|نع ص|لح م|حمد مصطفى ص| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|2o349 |هلل حن|تـــي  صفوتـــ عوض |فلوبــــ هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

835754 ن محمد عمر|ء رمض|لزهر| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8|7539 حد|لو|ن محمد عبــــد|حمد رمض| ره بــــنى سويف|تـــج

8498o5 لمعز|ل سعد عبــــد|جم| دين سيوط|ره |تـــج

87o478 بــــوزيد|لدين محمد |ح |حمد صل| ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

542485 ض عطيه|لسميع ري|م عبــــد|ن س|رو ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6263|9 لسيد محمد|مروه محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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5o8933 حمد دغيدى|لرؤف سيد |د عبــــد|دهم عم| سكندريه|ل|طبــــ 

366928 ن|م مصطفى عثــــم|بــــسنتـــ عص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

63227 لحفيظ منصور|لرحمن محمود عبــــد|عبــــد ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

776864 هلل|بــــ |حمد ج|محمد حمدى محمود   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

925o63 لدين محمد  |لدين عريبــــى عز |عز  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

69699 ن|شور محمد شعبــــ|محمد ع لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

326475 وى|لمنش|ميمتـــ عمرو لبــــيبــــ موىس | رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

4o6825 لجليل|رس عبــــد |لح|مريم محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

839753 ى|رص محمد ي|لن|م عبــــد|هش سي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

5oo94| ى هلل بــــطرس|مسعود فرج | يوستـــي  ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

|63oo5 ل محمد|رتـــ محمد جل|س هره|لق|حقوق 

26925| |حمد ضح|طف |د ع|جه ي صىح بــــنه
|معهد فنى

48522 حمد شكرى محمد| |رن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|8867 هيم محمد|بــــر|محمد حمدى محمد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

87o273 ى محمد|مروه صل ح حسي  ن|تـــمريض أسو

89|436 ل |لع|تـــبــــ عبــــد|حمد ر| |عل سيوط|بــــ |د|

5|95|8 يف عمر|لدين عبــــد|م |ل حس|نو ن|هلل رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7o7o2o لمرىس|لمقصود |حمد جعفر عبــــد |حمد | لمنصوره|حقوق 

7923o9 هيم|بــــر|حمد |سلىم مصطفى   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

7874|3 متـــ|لسيد سل|م محمد |سل| زيق|لزق|بــــ |د|

83547o ه غريبــــ عبــــد| هلل حزين|مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

66|63 نوس|هلل ف|نور عبــــد |مي  |نوبــــ |بــــ| لفيوم|نوعيتـــ 

8o9744 ي مهدي|ء محمد عبــــد|عل
لغنى تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

285935 لغنى|لرحمن عبــــد|جر عزتـــ عبــــد|ه ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|8|95 ي
ل رزق|رأفتـــ جل| دئى ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

52|5|8 لح سعيد|مد ص|حمد ح|جر |ه بــــ دمنهور|د|

43o489 لسيد محمود محمد شكر|يتـــ | |حقوق طنط

5o259| ه سعيد محمد | لعويضى|لسيد |مي  سكندريه|ل|طبــــ 

6352o6 ى|م ش|متـــ سل|ن سل|هدير سليم هي  زيق|لزق|ره |تـــج
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4978|8 لحجري|حمد |م |لسل|عبــــد | ل رض|من بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4948|o م|لحم|لدين عىل |ء |محمد عل تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

639899 م|لسل|لدين عبــــد|حمد سعد |هيم |بــــر|ء |لىمي زيق|لزق|بــــ |د|

5|o|27 لدين|ء |رق محمد عل|بــــ ط|يه| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

2o729 رق حسن محمد|حمد ط| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

6o3|48 د|ن مسعد عنتـــر فؤ|حن |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|56264 دق|عمر محمد محمد ص هره|لق|بــــ |د|

8|259| لح خلف جمعه|هديل ص ي|لسن |
|لمنى

8o||99 حمد|د طلعتـــ |ده سد|غ هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

22894o شور محمد|شور ع|ر ع|من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

85865 ى ون| مي  ميشيل نصيف بــــسخي  لفيوم|علوم 

5235|3 ج |حمد حر|محمد فتـــىح عبــــده  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

336725 لمجيد|بــــ فتـــىح فريد عبــــد|يه|سندس  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8|7|46 حمد|عيل |سم|حمد |عيل |سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

87655 محمد يوسف عىلي| مه لفيوم |تـــمريض 

786o4o لعزم|بــــو |م جوده محمد خليل |ئى هش|م| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

477229 فظ|محمد مصطفى صبــــىحي محمد ح ط|بــــ دمي|د|

45|483 ف |حمد | لفكس|لعجىم محمد |رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

7oo926 ى جم لسيد|ل محمد |نرمي  لمنصوره|ره |تـــج

676559 در|لق|ل محمد عبــــد |سميه رجبــــ كم ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

83282 ي|ر
ي محمد مصطفى| ئى

لطفى ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

|33892 جر سعيد سيد محمد|ه ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|57|44 ج|لش|لسيد |مه عىل |س|منيه | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

336444 ي
هيم محمد|بــــر|لد محمد |خ| دئى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

44439 ضى مجدوبــــ|محمود بــــهجتـــ ر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

527o39 للطيف محمد|لدين محمود بــــهنسي عبــــد|نور سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

826456 ه  حمد|لمريد |حمد عبــــد|ني  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

76|o93 ربــــ مخلوف|ل محمد مح|هدى كم |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

3|8844 عىل عىل محمد نويش| ند ى شمس حقوق عي 

239|93 مه محمد محمد|س|دين |ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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328722 طف عزم محمود|محمد ع ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

84|957 ى بــــدري| منيه محمد حسي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

7736|2 مريم فكرى وهيبــــ عطيه ى شمس|د| بــــ عي 

526|94 هيم|بــــر|ن سعد أحمد |محمود رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|35569 لرحمن|ئل حسن عبــــد |دين و|ن هره|لق|م |عل|

37o9|o ح محمد صبــــرى|حمد صل| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9|3968 حمد عمر  |لد |ء خ|سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

73565 ى سمي  عزيز جودتـــ| كرستـــي  لفيوم|بــــ |د|

632o|4 ف محمد محمد |ر |من لبــــيوم|رسر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

84543 حمد|رس حسن |ن ي|نوره حقوق بــــنى سويف

3|6234 لسيد|ء سمي  محمد |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5262|2 ى عىل|مرو  محمد حسي 
ن مصطفى سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

6|5669 لبــــدرى|لبــــيك |كريم محمد  ط|حقوق دمي

622882 يف بــــكرى مر د|م رسر ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

48453o ن|م شعبــــ|لسل|بــــر عبــــد |ل محمد ص|بــــل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

479275 حمد عىلي محمد عبــــده| |هن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

96452 زم حمدى محمد محمود|ح ن|حقوق حلو

68|678 ىسي|لبــــلق|حمد محمد |لرحمن محمد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

8o9832 مي|لليل شلق|بــــو| |رق عط|ط ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

325566 تـــ ن| تـــ محمد|رص بــــرك|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

35o2|8 هلل محمد|ده موىس ضيف |مي |حقوق بــــنه

7|599 ى عم| ى |د |مي  سحق|مي  بــــ بــــنى سويف|د|

7o93|4 هيم|بــــر|حمد محمد |لىح |حمد عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

|759o4 ح محمد عيد خليل محمد|صبــــ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

64o329 وق يىح محمد عىلي سيد  حمد|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62335 د|لجو|ء عىلي رجبــــ عبــــد |شيم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

692797 حمد منتـــرص|يه محمود محمود | لمنصوره|نوعيتـــ 

7|6277 ن|لعزيز عىل شعبــــ|حمد عبــــد |عىل  لمنصوره|بــــ |د|

4|3|55 لنمر|حمد |هيم |بــــر|ء عىل |رس| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

244352  ج|لبــــ|حمد محمود عبــــد|
ى
لشوربــــىح |هلل |بــــ |ق ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ
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|77o28 تـــ|ل فرح|هيم كم|بــــر|حمد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|478o4 شور|تـــم محمد ع|بــــ ح|لوه|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

86522| هيم|بــــر|حمد |حمد محمد | دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

23|622 ف محمد |حمد | حمد|رسر هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

889|95 ح |ج صل|د ض|حمد عم| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

395o6 لدين محمود|لد سيد نور |عمر خ دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

|448o4 هيم|بــــر|ن سعيد |نور رمض هره|لق|بــــ |د|

886236 بــــر |حمد عىل حسن ج| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

6293|4 |ل خليل ند|لد جم|ل خ|جم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75655 لدين عيد|ر نجم |من لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|89o8 لحميد|م محمد عبــــد|محمد هش وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

9o5477 هيم |بــــر|ن |ن محمود عثــــم|حن ج|بــــ سوه|د|

35o876 لسيد فرج|هيم محمد |بــــر| |لي|د ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

|42699 ره|حمد محمد عم|دل |زينبــــ ع ن|تـــربــــيتـــ حلو

262323 ف |محمود  لسيد حسن|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

|39963 لحمد عطيه|بــــو |ن |يه محمد حس| ى شمس هندستـــ عي 

636728 لبــــدوى محمد|هلل محمد أحمد |عبــــد لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

535657 لمنعم بــــدر|لد عبــــد|مؤمن خ لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

277466 ن|لغنى زهر|محمد رسىم عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

78o|68 هلل|سليم عبــــد | محمد رض زيق|لزق|ره |تـــج

88o86o حسن محمد طه | حسن زكري ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

35o398 لسميع|ن عبــــد|ر عثــــم|محمد نو ى شمس|تـــج ره عي 

695936 مىل|لع|طف مرىس مرىس |حمد ع| ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

782522 هلل|هلل محمد عىل عبــــد |حمد عوض | زيق|لزق|ره |تـــج

|59495 لسيد|دى |له|رتـــ سيد عبــــد |س ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

3|3o8| ن|ن عثــــم|رتـــ سيد سليم|س ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8789|2 محمود حسن سيد حسن  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

9|3|o9 ضى |لر|حمد حفىطى محمود عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

35o6o3 هيم|بــــر|لمنعم |م عبــــد|ء عص|سم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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868o2o ى|خلود محمد  حمد حسي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

9o24|3 لسيد |لطيف |لفتـــوح عبــــد|بــــو|حمد | ج |تـــمريض سوه

82|o4 هيم محمد محمد منصور|بــــر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2653o| ر عيد|سم محمد مختـــ|محمد بــــ لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

76327o |لبــــن|لسيد |هلل محمد محمد |منه  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

762o65 ح دردير مصطفى|محمد صل لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

7|5225 هلل بــــدر|لسيد عبــــد | |مه رض|س| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4o6o66 ن|لقوى رمض|رس محمد عبــــد |ر ي|من عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

883374 ه محمد سليم |لل|ء عبــــد|سم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

68o|5o لحميد|لحميد صبــــرى عبــــد |نبــــيل عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

767|78 لطنبــــول|دى |له|ء عبــــد |لد بــــه|خ حقوق بــــورسعيد

22|849 لم|حمد س|د سيد |مح فؤ|س| ن|ر هره|لق|بــــ |د|

356o78 لمجيد مرع|حمد عبــــد|ن |نوره ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

79|53 در محمد|لق|لد محمد عبــــد |خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|68|9 سم خليفه|لحليم ق|لمنعم عبــــد|مصطفى عبــــد ى شمس|زر عه عي 

62|33o ى|محمود محمد حسن محمد  لمسي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

354589 حمد فرج|رضوى محمد  |تـــربــــيتـــ بــــنه

5|3o48 يس|عيل عر|سم|عيل عىل |سم|عىل  |حقوق طنط

6o|743 شد|لسيد عبــــدربــــه ر|محمد  ي صىح طنط
|معهد فنى

83o79 للطيف|ن قرئى عبــــد |حمد رمض| حقوق بــــنى سويف

447824 لرسول|حمد محمد عىل عبــــد |ندى  سكندريه|ل|حقوق 

42o698 هلل عىل|محمد محروس محمد عبــــد  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

5457o2 حمد فتـــىحي محمد منصورمحمد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

826|34 يمن ربــــيع عىلي| |دين |نوعيتـــ فنيه قن

692863 ي|حمد |لرحيم |ضىح ممدوح عبــــد 
لعوضى لمنصوره|علوم 

|24343 حمد خليفه|لمنعم |يمن عبــــد |ء |رس| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|23o66 لرحمن عبــــده|ل عبــــد |ن كم|مرو |ره بــــنه|تـــج

8632o5 ي عص
ي محمد|مصطفى

م مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

69|368 ه عط| بــــ|لوه|ء محمد عبــــد |مي  ن|طبــــ حلو

853533 زن محمد|ءم|عمر محمد بــــه لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى
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476535 ر|عيل بــــد|سم|بــــ فوزى |يه|مصطفى  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5|3o26 هيم صقر|ه إبــــر|لل|لد عبــــد |لرحمن خ|عبــــد  ره دمنهور|تـــج

|25o26 ل مني |مني  هل| سم وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

7777|7 |لسق|يوسف جوده عيس جودتـــ  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

955o9 ه حسن كم| س|ل عبــــ|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9o|7o4 لفضل محمد |بــــو|حمد |ل |جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

677o3| ى |دل ميشيل نقول|ع| مي  لمنصوره|ره |تـــج

8|787o ن ك عزيز|لمل|نبــــيل عبــــد| مي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

32869o ج|لسيد حج|لرحمن نبــــيل |عبــــد هره|لق|ج طبــــيع |عل

438o43 طر محمد|ح خ|لفتـــ|ح عبــــد|جر ربــــ|ه |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|22864 م عىل محمود فهىم|لرحمن عص|عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

45o69 مد|بــــر ح|دل ج|مصطفى ع ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

423369 حمد|محمد فتـــىح محمد | رض سكندريه|ل|بــــ |د|

36782| لح|حمد ص|هيم |بــــر|يه | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4o7732 ى|ص ي|لش|ز عزتـــ فتـــىح عبــــد |في 
ى
 ق

ى
ض|ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

757o38 ر|لحميد عم|حمد عبــــد |هلل |طه عبــــد | عل ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

75o8o5 يف وليد عبــــد  للطيف|ل عبــــد|لع|رسر |د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 
ضتـــ|ري/لسويس

4o4|93 د محمد|لرحمن سعيد حد|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|298|7 يل|للطيف ن|فرح سيد عبــــد  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

8657|| ي
ى مصطفى مديحه سيد حسي  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

855696 لعظيم|محمد جمعه محمد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

257666 محمد سعيد محمد عىل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

677|45 ضى|لق|لسيد عىل |هر |حمد م| لمنصوره|حقوق 

73862 ل محمود فرج|حمد جم| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

763365 ضى|هيم ر|بــــر|لسيد |رضوى  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

357576 لمجيد|حمد عبــــد|لمجيد |صبــــرى عبــــد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

27|4|5 ف سعد أبــــوريح|خلود  ن|رسر ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

839629 ف عىلي |عىلي 
ي|رسر لخرصى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن
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37o399 ف عيد عليوه |جر |ه لبــــلبــــيس|رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

89o438 حمد |لكريم |حمد عبــــد|ن |عمر سيوط|حقوق 

7|oo36 حمد عىل عمر|رس |ن ي|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

882997 رق محمد عىل سيف |ط سيوط|بــــ |د|

49o83 محمد عبــــده عبــــيد سيد تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

35239| بــــورسيع فضيل عىل|ن محمد |يم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o728o بــــوهيش|لسعيد محمد |مح |س |ره طنط|تـــج

4o5866 هيم عوض|بــــر|لبــــشي  |م |نه عص|د سكندريه|ل|ره |تـــج

36o34| شد|لدين محسن بــــخيتـــ ر|حمد نجم | دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

487652 ل محمد سيد عىل|محمد جم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

75|o|7 حمد محمود|ن |زن رمض|م عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

862724 هيم|بــــر|م رفعتـــ محمد |سه ج|بــــ سوه|د|

3|5|o6 لح|لح حليم ص|يكل ص|م ى شمس صيدله عي 

8382o4 مل محمد|لك|لدين محمد |ح |صم صل|ع |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

778769 تـــ|لشح|لسيد |م |مصطفى حس زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

263|35 نوره سعيد عمرو زعي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7o99|9 ى|ء عىل محمد عىل حس|لشيم| ني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

883868 ى |عيل |سم|ن |ء عثــــم|شيم مي  سيوط|عه |زر

5o7537 لمنعم|لمنعم عوض عبــــد|ء كرم عبــــد |إرس سكندريه|ل|علوم 

853o47 هيم حسن|بــــر|ره حسن |س ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

75|92 لعزيز معوض|عبــــيد محمد عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

2|84o6 ل|لع|زم زين عبــــد|فرح ح ى شمس|تـــج ره عي 

24o4o| عيل خليل|سم|سلىم صبــــرى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3245|2 حمد عىلي|محمد حسن  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2333|9 فظ|سيد متـــول ح| رو| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

439984 لعزيز|لمجيد عبــــد |لد وحيد عبــــد|خلود خ لفيوم|عه |زر

6o|832 لصغي |ج |لسيد فر|ن |نوره |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

||7337 ن|ن محمد مهر|مروه مهر هره|لق|بــــ |د|

358|33 دي|له|حمد عبــــد|لعظيم |رق عبــــد|ط عه مشتـــهر|زر
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83566| ى عمرو سمي  محمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

6|836| تـــه|بــــو شح|لسعيد |ن |حمد حمد| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

348428 لحميد|هلل محمد محمد عبــــد|هبــــتـــ  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9o2|45 وس زخ|مريم صبــــىح تـــ رى |ورصى ج|صيدلتـــ سوه

7|8233 در مصطفى عىل|لق|محمد حسن عبــــد  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

4477o ى |ي هيم|بــــر|هيم محمد محمد |بــــر|سمي  ن|بــــ حلو|د|

7|2|o4 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |لرحمن |جر عبــــد |ه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

373o2 لعزيز حمزه|هدير محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

|6o867 |لعل|بــــو |ء صبــــري محمد |رس| ى شمس|د| بــــ عي 

339787 حمد محمد رزق|ن |عبــــي  عثــــم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

862|9 ى|لتـــو|بــــ عبــــد |رح بــــ محمد حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

347|3 حمد|هيم |بــــر|شهد محمد  ى شمس| لسن عي 

679544 در فضل|لق|دى عىل عبــــد |له|يوسف عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o7435 دى|لبــــغد|حمد محمد محمد | |دين لمنصوره|حقوق 

9|o73 ن سيد محمد|محمود رمض سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4399|2 ي أبــــو |آل
لفتـــوح عدوي عيد|ء مصطفى |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 

لشيخ

688295 ن|عىل سليم شعل| رضوى رض لمنصوره|حقوق 

2532| د|حمد فؤ|طف |سلىم ع هره|لق|ره |تـــج

845o3| لح|لحميد ص|لد سيد عبــــد|خ ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

763823  عبــــد |س| هويد
ى
مر|بــــ ع|لتـــو|مح دسوق تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

44989o دلي|لع|حمد فخري محمد |يزتـــ |ف |بــــ طنط|د|

342564 حمد محمد حسن محمد| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

8o|o54 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد|سلسبــــيل عبــــد ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

|56677 بــــوزيد عطوه|يوسف حسنى محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

6323|2 لسيد|حمدى محروس | ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

834873 لمجيد|لرسول سعد عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد ن|سو|علوم 

353555 لسيد|د |لق ج|لخ|بــــ محمد عبــــد|يه| ى شمس صيدله عي 

55637 ن محمد|ء محمود رمض|حسن تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6|2499 لجندى|بــــ |لوه|هلل عبــــد|طمه أيمن فتـــح |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

49724 صديق| رق زكري|طمه ط|ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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85|o44 وي دبــــوس|ء محمد ضح|سم| دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

854|4o دي حكيم زىكي|ن ن|مري ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

77598| لسيد حسن|لسيد |لعزيز |ء عبــــد |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

4o8723 ئى|لملو|منى فرج عىل  |نوعيتـــ طنط

8777| بــــدر موىس قرئى موىس ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

897947 يع |لرحمن ط|ل عبــــد|ء جل|ول ج|بــــ سوه|د|

5367o9 مل محمد|د ك|رس فؤ|مسعد ي ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

44||o2 ي عطيتـــ درويش|شيم
ء عطيتـــ مصطفى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

364797 قتـــ محمد رفعتـــ عبــــد| هلل عىل|رسر هره|لق|حقوق 

|4446 وى محمد|ء محمد شعر|لرحمن عل|عبــــد هره|لق|صيدله 

62o|o5 ي
م|دى بــــره|له|رص تـــميم محمد عبــــد|ن| دئى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

255372 لعروىس |لرحيم |حمد عبــــد |لرحيم |ر عبــــد|من
مطر

تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

68326 دل عىل محمد|د ع|جه لفيوم |تـــمريض 

45222 حمد محمد عويس محمود| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

777o9o لسيد منصور|لعزيز |حمد عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

786|72 ى محمد عطيه نور ش ى|نرمي  هي  زيق|لزق|حقوق 

|7o967 لدهبــــ محمد|بــــو | |حسنه رض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

533295 ن محمد مصطفى|عمر محمد عثــــم سكندريه|ل|ره |تـــج

6o8654 يد |بــــو|ل |من ى حمد خليف|لي  |بــــ طنط|د|

82o789 حمد محمد سيد|لرحمن |عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

69o|48 مسعد حمدى مسعد محمود ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

69|272 لجوهري|حمد فوزى |م |وس لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

476293 حمد محمد عىل|يه مجدى | سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

34869o حمد|ميمتـــ رجبــــ محمد | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

75|55| لعزبــــى|حمد |محمد نرص محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

5234|5 لغنى|لدين عبــــد |حمد محمد عز |لدين |سيف  ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

46276o لعزيز حتـــحوتـــ|حمد مىح عبــــد| |حقوق طنط

227559 ى محمود عىل طه عىل حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

28|3|7 هيم|بــــر|سم بــــخيتـــ سعيد |بــــ هره|لق|علوم 
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5|586| ن|لطح|لكبــــي  أحمد |رس محمد |ي| دين سكندريه|ل|حقوق 

|2o2o3 ج  وليم حبــــيبــــ|ن| ندر|س ى شمس هندستـــ عي 

64o922 لرحمن سعيد|مه عبــــد |س|محمد  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

6|o576 ل|لع|لمرىسي عبــــد |يمن |هلل |منه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|3||25 دى سمي  عطيه زىكي|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

34|82 جر مصطفى مدبــــول محمد|ه كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|689|9 |مي
ى ر مدحتـــ محمود حسي  ن|علوم حلو

|44556 هيم|بــــر|ن |ئى رمض|حمد ه| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

5o529 لسميع كريم|بــــر عبــــد |حمد ص| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2|8788  ح|
ى
مد عيس|حمد سمي  دسوق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8557o3 ي عربــــي 
حمد|بــــوشوشه |مصطفى سيوط|حقوق 

785986 رق محمد حمدى عز|يوسف ط |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

28|637 حمد|س |طف عبــــ|كوثــــر ع هره|لق|حقوق 

|2|o4| لسيد خليفتـــ|حمد |يمن عىل عصمتـــ محمد |فريده  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

7645|9 هلل|لسيد عبــــد |محمد عمرو  هندستـــ بــــور سعيد

682395 شد جبــــر|نغم نبــــيل ر لمنصوره|حقوق 

247657 هيم يوسف|محمود محمد محمود إبــــر ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

458o49 د محمد|لسيد محمد رش|نشين  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o7|6| بــــ |حمد محمد دي|محمود  ج|ره سوه|تـــج

779337 م عزتـــ محمد|حمد س| زيق|لزق|نوعيتـــ 

7o7365 ى منصور  ود|حمد د|لسيد |نرمي  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

24|o55 ن|حمد شعبــــ|حمد رجبــــ | ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

7528|9 لحليم|حمد محمد عرفه محمود عبــــد | عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

59536 لغنى|منى ربــــيع حسن عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

692923 لق عطيتـــ|لخ|روق محمود عبــــد |ل ف|م| ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

37|7o8 لحسن محمد|بــــو|هيم |بــــر|م |ريه مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

49599o هلل|د |ف جمعتـــ محمد جمعتـــ ج|عف ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

25|36| هلل|لبــــكرى حسبــــ |مه |س|كريم  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 
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53695 وق حسن طه عبــــد  لحميد|رسر حقوق بــــنى سويف

369264 ن|لم|لم س|ح س|لفتـــ|ن محمد عبــــد|يم| |بــــ بــــنه|د|

|78298 ى  ممدوح عىل حسي 
مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7oo572 حمد|لحميد |لسيد عبــــد |حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|6222 لس  بــــتـــ |هيم عطيه ثــــ|بــــر|كي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|53884 لحميد|حمد عبــــد |م |حمد حس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

27o323 لعزيز|لعزيز محمود عبــــد|م عبــــد|حس ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

983o6 لعزيز|عيل محمد عبــــد|سم|محمد  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7|53|5 ى ظريف محمد  حمد حبــــيبــــ|لسيد |نرمي  لمنصوره|حقوق 

868859 ي محمود 
د حسن|رش|ل|بــــو|مصطفى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

539|28 ن|تـــه حسن مهر|دل شح|تـــه ع|شح سكندريه|ل|حقوق 

428337 عم|لن|أروى محمود عبــــده عىل مصطفى  |علوم طنط

2|2238 هيم|بــــر|مد |جد محمد محمود ح|م ى شمس|تـــج ره عي 

639399 هد|لسيد مج|ن |ن فوز|يم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|7|852 ء محمد عىل شلبــــى|طمه عل|ف |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

46||o5 لصمد مبــــروك|آيه محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

4o5oo| محمد عز عىل مرىس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|9759 ى  لم|لعز س|بــــو |نور |دهم |حسي  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

3232|4 لمحسن يوسف|م عبــــد|ديتـــ عص|ف ى شمس|د| بــــ عي 

5|5858 زر|لسيد يوسف ع|نيتـــ فوزي عبــــد |ج ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

328474 لس ط رق سمي  جرجس|كي  |بــــ بــــنه|د|

629739 هيم عويضه|بــــر|لدين |ء عطيه سعد |رس| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

769472 لم|ن س|حمد سليم|ن |رز ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

776995 لح|لسيد ص|مه محمد |ئى سل|م| بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

759548 ل|ح حسن هل|لفتـــ|مريم عىل عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

68||77 دى عىل منصور|له|سم عبــــد |حمد بــــ| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

34997| ي|م |م|رس |ء ي|دع
حمد عفيفى ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

28777| لجمل|هلل |حمد طه عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|4478| ي
ى
فيبــــى شنوده جورج شوق ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 5077 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

766253 ن|بــــر عىل حسن ريح|مريم ج حقوق بــــورسعيد

62593 ن جمعه|عمر مصطفى رمض ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

476426 يف محمد رض س|عبــــ| مصطفى رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25772| ى |يه|مصطفى  لفيسر|بــــ حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7575|3 يف محمد محمد|جيه ن رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

693|49 هيم محمد|بــــر|هيم |بــــر|طمه |ف ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

7|772o هيم محمود محمد|بــــر|حمد |يه | تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

427862 ل فتـــىح محمد يوسف|ء جل|ل| |علوم طنط

865456 ي 
حمد|روق |سعد ف|مصطفى دى|لو|ضتـــ ج جنوبــــ |معهد فنى صىح ري

2|62|2 ر يوسف|لستـــ|دهم تـــوكل عبــــد|حمد | ن|هندستـــ حلو

23o728 يوسف محمد فتـــىح طلبــــه ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

334972 حمد|هيم سيد |بــــر|حمد | |ر|ي عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

472o2 يف ف روق محمد|محمد رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

256836 ن|زق عثــــم|لر|لسيد عبــــد|جر |ه ي صىح بــــنه
|معهد فنى

5368|5 ي|لعل|ن عيس |أحمد شعبــــ
ى
ق عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

867546 ي |ء ك|دع
حمد|مل مصطفى لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

6|o78| لمتـــولي|عىلي عىلي | ره رض|س لمنصوره|بــــ |د|

9o7978 هلل محمد  |ل فضل |يوسف جم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

9o243|  محمد عثــــم|
ى
ن |يمن شوق ج|بــــ سوه|د|

528356 م محمد يوسف سعيد محمد|حس ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|8276 لنرص|بــــو |حمد |يمن محمد بــــهجتـــ | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3|8682 هيم محمد|بــــر|ن |سلىم عثــــم ى شمس|د| بــــ عي 

49o524 لسيد|لمحسن |حمد عبــــد |يه | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

344|23 ى محمد |ء |وف ى|مي  مي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

2345| هيم|بــــر|لمنصف |لدين صبــــىح عبــــد |م |عص ى شمس|د| بــــ عي 

|8574 مجدى رشدى محمد| رن هره|لق|ره |تـــج

285254 محمود مصطفى عىل عبــــده  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

27338| م عىل فهيم طه|بــــتـــس| ن|سو|تـــربــــيتـــ 
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267852 لم|ح س|لفتـــ|ء محمد عبــــد|عمرو عل تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

257738 لحديد|بــــو|هيم ممدوح منس |بــــر| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

4o8868 لشىس|ح |لفتـــ|لد محمود عبــــد|ء خ|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

483422 ن نوبــــ|شد بــــ|مجدي فوزي ن| مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

35923 بــــ|د غر|حمد فؤ|رق |طمه ط|ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

68o57o لعدل|ن محمد عطيه يوسف |يم| ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

5755| ل فتـــىح مسلم|فتـــىح جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

77285 م محمد محمود|محمد عص دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

|6o64 ى|ئى سعد ش|هلل ه|منه  هي  هره|لق|ره |تـــج

|3427 لنبــــي موىس|رص عبــــد |كوثــــر ن ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

44975 ح عمر|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|49|6 ى ن| صف محمد محمد سيدروحه|مي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

922262 لسيد محمود عىل |محمد  لمنصوره|حقوق 

534969 ى ي|ي رس محمد عدلي عىل|سمي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

846268 بــــي|لحكيم سعد عر|م عبــــد|بــــتـــس| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

446472 مل عىل|محمود سعيد ك ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|647|9 م|ح فوزى محمد هم|ء صل|رس| هره|لق|ره |تـــج

8|9|62 مروه سيد محمد محمود ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|473| لمنعم سيد عزبــــ|يحن  عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

6386|8 ى |سم| هيم بــــدوي|بــــر|ء محمد حسي  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

69o862 م|ن ضي|لرؤف محمد شعبــــ|عبــــد | دين لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

678478 ي|لرحمن محمد محمد |عبــــد 
بــــينى لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82832 لحميد سيد|محمد سيد عبــــد  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

752869 شم عىل|هيم قطبــــ أبــــو ه|بــــر|حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

58269 سحق|نوس |سحق ف|يفيتـــ | ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

83687o ي عطيه عبــــد|محمود ر
ه|لل|ضى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

53|63 لحميد|لحميد محمد عبــــد|عمر عبــــد طبــــ بــــنى سويف

32||7o ي عط|ف
هلل يوسف| |دى لطفى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم
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82o334 ي هل|هن
ل محمد|ء مهنى ي|بــــ |د|

|لمنى

|83o6 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|رغده محمد عبــــد  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

342884 هيم محمد|بــــر|حمد محمد | ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

|69768 در خليل|لق|حمد محمد عبــــد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

44o|63 هيم طلحتـــ|بــــر|لدين |م |ن حس|نوره لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

77|739 هيم|بــــر|حمد حسن |نور |بــــ |لوه|نور عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

4o2|37 هيم|بــــر|زق |لر|هيم عبــــد |بــــر|يوسف  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

248o59 ح|لفتـــ|سلىم حمدى فوزى محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|4o946 وق س هلل محمد|م سعد|رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9|28o6 لس س فظ |م نصيف ح|كي  |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

254|4| يف فتـــىح عبــــد لحميد زلط|يوسف رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

79o4o2 ي
ىط|لع|زق عبــــد |لر|ح عبــــد |صل| دئى عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|56|47 ن|مورين صموئيل ذىك سمع ن|بــــ حلو|د|

4|o785 بــــو سمرتـــ|حمد |حمد محمد |حمد |حبــــيبــــه  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

2468o8 محمد مجدى محمد محمود نجيبــــ يونس |كليتـــ هندستـــ بــــنه

28762| لمقصود|لمقصود محمد عبــــد |لرحمن عبــــد|عبــــد
 شمس

|ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

246975 بــــى|لغنى عر|سن عبــــد|لمح|بــــو|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

77o|23 لعزيز محمد رحمه|رى عبــــد |محمد بــــند زيق|لزق|ره |تـــج

45336o لسيد حطبــــ|لسيد |ن |ذ وليد شعبــــ|مع ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

7|7897 حمد شتـــيه|ن سعد سيد |هلل رمض|عبــــد  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

86o39| حمد فرغىلي|مريم عىلي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

32o276 وهبــــه| ئل عيد لوق|و تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

238229 ليىل عربــــى فتـــىح محمد عرفه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o4958 ي|ر
لغنى |رس محمود عبــــد|ف| ئى ج|بــــ سوه|د|

5oo7o| لسيد حسن محمد سنهورى|ء |دع ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

336o72 ى|نوره ن محمد عبــــده حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5|7786 يف|طمتـــ ثــــروتـــ محمد |ف لشر ره دمنهور|تـــج

495746 وى|لنكل|حمد عىل رفيق عىل | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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7|733| لبــــستـــ|حمد |مؤمن لطفى نرص  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

49oo35 ف محمد سعد حسن|ر |من رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83o268 هلل محمود عىلي|ء عوض |سم| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

62436o ى سل حه|م عبــــده مصطفى سم|بــــشر ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

76o733 فظ|ئى عجىم ح|هلل ه|هبــــه  ى شمس حقوق عي 

6|42|| وى|لعشم|غبــــ محمد |ر| حمد زكري| |بــــ طنط|د|

7878|| حمد متـــول|لسيد |حمد | زيق|لزق|بــــ |د|

763|3| ى محمد |ي لبــــدوى محمد حسوبــــه|لسيد |سمي  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9|528 ف عزوز بــــدوى|محمد  رسر ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

836655 ى ى عطيه حسي  وق حسي  رسر ي صىح سوه
ج|معهد فنى

247o5o لعزيز تـــعلبــــ|م عبــــد|عمر س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4o84o7 دل محمد أبــــو ضوه|محمد ع |بــــ طنط|د|

259|22 لسيد|دى عيسوى |له|عمرو عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

365799 ى|حمد ي|ح |حمد صل| سي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|866o صم سعيد محمد محمد|ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o782| لعظيم|عوض محمد عوض عبــــد  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

44|6o2 تـــه|ء مدحتـــ مصطفى محمد شح|سن لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6|9496 عيل|سم|لد محمد طه |يه خ| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

75o932 حمد عىل يىح محمد| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6|677 حمد|لحكم |ر عبــــد |لغف|جر عبــــد |ه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

2|7665 سيىل|مح وديع بــــ|جورج س ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4278o9 ن سعيد محمود محمد خليل|يم| |حقوق طنط

9o9297 ن محمود محمد جبــــريل |يم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

64o3oo آيه محمود حسن محمد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

227|28 لحسن|بــــو|حمد |حمد سعيد | رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

4925o3 ن|حمد شعبــــ|ده محمد |ده محمد حم|حم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

43257 حد|لو|كريم محمد مرغنى عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

825|5 هلل حسن|طف عبــــد |هلل ع|عبــــد عه مشتـــهر|زر

8775|6 هيم |بــــر|ء حفىطى فتـــىح |سم| سيوط|حقوق 
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5o6544 ن أحمد حسن|ن محمد رمض|رو سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4899o6 م|ندى مصطفى محمد عم لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

52o476 تـــ|لشح|لنبــــى |لنبــــى عبــــد |ن عبــــد |نوره معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

499873 لحلبــــي|عيل محمد |سم|رص |لن|نور عبــــد تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

2637o7 |هيم |بــــر|لسيد |ده |مي
ى
لدسوق ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

42|893 ن عىل خليل|محمود عىل رمض سكندريه|ل|بــــ |د|

3|97|2 هيم|بــــر|م مسعد بــــكر  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

343383 ي محمد |م|
هيم شفيق|بــــر|ئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

37|7o9 لمقصود|ء حنفى عيد عبــــد|شيم ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

7o9729 لجعىل|هيم محمد |بــــر|تـــم |كريم ح تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

7|6|36 سط سعد محمد طه|لبــــ|يه عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|6737 وى|لمك|م عىل |لسل|عبــــد| سمر ذكري لشيخ|بــــ كفر |د|

62|925 ىط|لبــــس|بــــوسمره |محمد محمد محمد| لي|د لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

253438 ئى لطفى محمد حنفى|م| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

546683 بــــو حميد|هلل |حمد محمد عبــــد |مريم  ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

885827  فكري | دين
ى
محمد صدق سيوط|تـــربــــيتـــ 

||5947 دل سمي  حبــــيبــــ حلىم|م ع|ر ى شمس|تـــج ره عي 

479|o9 در|لق|س عبــــد|در عبــــ|لق|عىل محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

5o565 ي|مد عبــــد |حمد ح|م |عص
لغنى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23893o رى|بــــر زخره زخ|نىح  ص| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

756297 د|حمد مر|ن |ره شعبــــ|س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|44685 محمد حسن سيد حسن |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

7657o9 هيم منسي|د إبــــر|حمد فؤ|لسعيد |يوسف  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

8o2333 ي طه محمود محمد
مصطفى ي|طبــــ 

|لمنى

48258| لم محمد|س| ء محمد زكري|لزهر|طمتـــ |ف سكندريه|ل|ره |تـــج

49o5| لعزيز|هلل محمد عبــــد |د عبــــد |جه ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

442938 ى حسن محمد|محمد ي| ند سي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

435384 م|لش|ل محمد محمد |نه سكندريه|ل|بــــ |د|

4|23o7 ر|لنج|لعزيزمحمد |هيم محمد عبــــد |بــــر| |ره طنط|تـــج

33354| بــــو حزيم|مصطفى ربــــيع محمود  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 
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|3992| ن وغريس|جميل دمي| مونيك ى شمس|تـــج ره عي 

255226 رس ذىك محمد زلمه|طمه ي|ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

494965 ى شكر|حمد مصطفى صل| ح أمي  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

69o876 لعربــــ|كر عز |سومه وحيد محمد ش لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6227|7 زق عجم|لر|روه مسعد سعد عبــــد | |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

839897 م محمد ثــــروتـــ|معتـــز هش ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

7o647o لمقصود|لمندوه عبــــد |لسيد |م |ن عص|يم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

24|383 ن عقل|عمرو محمد رمض ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

4|3758 لدين|ده شمس |دى محمد حم|ه |بــــ طنط|د|

9o|62 هيم|بــــر|عبــــده عزتـــ سيد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|68|3 لمعىط محمد عىل|مهند عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

32|ooo لسيد|لحميد |ل عبــــد|حمد جل| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

63754| نور نجيبــــ حسن|ء |سم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

79|o35 م عىل قنديل|م|لسيد |صبــــرى  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

75|959 لرسول|رتـــ عبــــد |حمد عم|زينبــــ صبــــىح  ى شمس|تـــج ره عي 

9o8366 ى  | ن رض|ر رمض|من حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

5|26|2 ى مرىس|حمد ن| دى حسي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

79o97o فع|لش|د محمود محمد |م فؤ|سل|د |فؤ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8oo395 لدين محمد خي |ل |مؤمن محمد كم سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

492633 زى|لد حج|هيم عىلي خ|بــــر|محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

233o29 لحميد|هلل عفيفى عبــــد |ندى عبــــد ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

692676 لسعيد محمد|بــــ |يه|ن |نور لمنصوره|عه |زر

6||445 مولي|لس|ء صبــــري بــــدير |عىلي لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

68425 حمد عىل محمد|ده |غ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

3|275| لدين|حمد حسن عىل نور | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|59888 وى|لكو|حمد محمد |م  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o7928 ك هتـــلر عبــــده يوسف|مل| رين|م لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

35933| طف محمد عوض|حمد ع| ى شمس|تـــج ره عي 

|7o924 ح|لفتـــ|لغنى عبــــد |محمد يحن  عبــــد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

925o99 لسيد  |محمد محمود محمد  ج|ره سوه|تـــج
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2464|o ر|لغ|بــــو |ن |شعبــــ| لرحمن رض|عبــــد ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

62829| لسيد|لحميد حسن |حمد محمد عبــــد| زيق|لزق|هندستـــ 

769|4o ف سليم|ره |س ن حسن|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8252o8 هيم|بــــر|حمد محمد حسن | دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

764888 حمد زىك بــــدوى|يمن |ندى  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

45747o ي|ر
ى|محروس عرج| ئى وى عىل عجي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

46o548 فع|لش|در |لق|ء محمد حبــــسر عبــــد|سم| |صيدله طنط

46|652 مه|لحميد عطيه سل|م عبــــد |سه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6925o6 لعزيز|مد عبــــد |بــــدين ح|مجد ع|رضوى  لمنصوره|ره |تـــج

6o59o7 لهدى|بــــو |روق |حمد محمد ف| |بــــ طنط|د|

2|6542 لمدئى|حمد |ر محمد |عم ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

6357|7 حمد محمود محمد|دتـــ |مي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

897577 لرحمن |محمد سعد حنفى عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

82564o هلل||وي عط|يه سيد دندر| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|65987 لمحسن|م عبــــد |م|ء نرص |ل| هره|لق|بــــ |د|

279348 ىط|لدم|ء شبــــل حسن |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

49||37 حمد محمد محمد محمود|ر |من عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o6728 ر|لق عم|لخ|لمطلبــــ عبــــد |حمد عبــــد |مريم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

86o3o3 تـــبــــ محمد|حمد ر|ء |ل| ي|بــــ |د|
|لمنى

33o838 بــــ|لسيد محمد خط| |نور ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|64997 لد محمد محمود|ن خ|فن| هره|لق|بــــ |د|

|5o558 |يوسف جورج شكرى ند دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

643593 ن عىلي حسن|ل محمد سلط|جم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

92466| ن مصطفى فريد فهىم محمد |عدن سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

864747 لحكيم عبــــيد|ن عبــــد|لحكيم حمد|عبــــد دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

765o44 ح|لفتـــ|حمد فتـــىح محمد عبــــد |د |رين ره بــــور سعيد|تـــج

22557o قتـــ حس| م نبــــيل عىل|رسر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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6o8246 لشوج |لرحمن |لرحمن محمد عبــــد |ء عبــــد |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6|o566 رى|لنص|لسيد |ضىح محمد  |بــــ طنط|د|

8|36o| جح عيد عىلي|رجبــــ ن ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

262|98 حمد|د محمد سيد|لجو|د محمد عبــــد|لجو|عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

222798 د محمد|حمد بــــدوى رش| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

2o294 لعزيز عرفه|محمود محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

49552o ئى|عيل علو|سم|لمنعم متـــول |رم عبــــد |معتـــز ك تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

49782| ف |هلل |منه  م رزق|لسل|لسيد عبــــد |رسر بــــ دمنهور|د|

6978o7 وي|لشن|ل |هيم جل|بــــر|ندى مجدى  لمنصوره|نوعيتـــ 

5|4oo3 ليمنى شميس|ء محمد حلىم |إرس |علوم طنط

|28855 لرحمن|حمد عبــــد |م |كريم عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

475637 رق محمد زىك خرصى|ن ط|رو سكندريه|ل|ره |تـــج

45o79 تـــ عىل محمد محمد| مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5oo8o3 ل|هدير خميس محمد  ى وي|لميى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

22o597 ن|رك محمد شعبــــ|ن محسن مبــــ|نوره مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

|2o5|4 لمجد|بــــو|دل عطيه |يه ع| هره|لق|بــــ |د|

6|5672 ف |م لعدوى|حمد عوض |زن أرسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

79|57| بــــى|لحميد عر|ء عبــــد |عل| ند قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

6|9497 بــــينى|س |يه محمد عىل عبــــ| لشر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

62289 ه شعبــــ| ن سعد حسن|مي  حقوق بــــنى سويف

26|8|8 ى|حمد مجدى محمد حس| ني  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

752464 ي عىلي|لش|ء عبــــد |محمد عل
ى
ق عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|28698 لد محمد محمود|محمد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4||798 وى|لسمل|وى حموده |دل عشم|أروى ع |بــــ طنط|د|

885|72 وى |ء يىح مني  سعد|رس| سيوط|ره |تـــج

4o6577 لرحمن|محمد لبــــيبــــ عبــــد | مريم رض سكندريه|ل|حقوق 

44284o لبــــيوم|لسيد |ىط |لمع|بــــو|سلىم سعد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

852|o5 ي سيد عبــــد|م|
لحكيم محمد|ئى ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

346488 تـــ حسن فتـــوح سيد سل| مه|مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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6o266o محمود مصطفى محمد حمص | تـــمريض طنط

|38o4| لموجود|لكريم عبــــد |لبــــ عبــــد |بــــو ط|د |زي ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7737o6 د عمرو رويحل عمرو|يه حم| زيق|لزق|عه |زر

493552 لكوم|رف |لمع|بــــو|دل |حمد ع| |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

|75|36 محمود وحيد محمود عفيفى |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

845284 حمد|يه رجبــــ عىلي | ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

366254 حمد مني  حمزه مصطفى|رتـــ |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|488o7 هلل|د فتـــىح عبــــد |مريم عم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

766384 ىس|لبــــل|ن يوسف محمد يوسف |روش نوعيتـــ بــــور سعيد

22o|38 حمد|رس محمود |حمد ي| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|44895 ى|ندى عبــــد  لرحيم محمد حسي  ن|فنون جميله فنون حلو

683523 حمد عىل|د |نه| مه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

336348 نم|غ| لنج|بــــو |نم |ر غ|من ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5o555| ن|لد محمد عمر|عمر خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

23o479 رك|لد محمد مبــــ|محمد خ تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

|56865 ء حنفى محمد|محمد عل لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

9o|448 ن |مصطفى محمد محمد تـــوغ ج|حقوق سوه

4o|735 حمد|حمد |لسيد سيد |دل |حمد ع| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26|775 نور محمد محروس محمود مقبــــل |صيدله طنط

|7|52| ن|محمود محمد عبــــيد سليم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

232368 سكندر|د نبــــيل حلىم |دى عم|ف هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

5276|7 حمد زهري يوسف|دل |ندي ع سكندريه|ل|هندستـــ 

8534o8 بــــ محمود|لوه|ء طه عبــــد|رس| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

447356 لجوهرى|عيل |سم|لسيد |منيه لبــــيبــــ | سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7o9o48 يدى يسن يسن محمد|ه لمنصوره|بــــ |د|

44296o |حمد رخ|روق |مل ف|ل ك|نو لشيخ|ره كفر |تـــج

785854 ف محمد عبــــد | |لعر|لحميد |رسر
ى
ق ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

7o344 م محمد محمود حسن|سل| لفيوم|ضتـــ |علوم ري

64|87o هيم|بــــر|وى |لشبــــر|ندى محمد محمد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى
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63o789 لنرص|بــــو |لسيد |لسيد مصطفى |مصطفى  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|282o| ندى محمد محمد عىل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

854622 د عىلي محمد|جر عم|ه ي|عه |زر
|لمنى

3|9744 لحسينى حسن|يمن |منيتـــ | ى شمس|زر عه عي 

|34352 ى|مريم  حمد صديق حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

329235 تـــ | لدين محمد|ح |لسيد صل|مي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

76o4o| شور|رس محمد ع|محمد ي كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

7543o8 ين خميس محمود حسن  رتـــى|لح|شي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2427|7 فظ|لح|حمد عبــــد |مل |م مصطفى ك|عص ن|هندستـــ حلو

525293 ن|ن محمد سليم|م سليم|ء هش|ل| سيوط|ضتـــ |علوم ري

282762 عيل فوده|ن مصطفى سيد إسم|نور كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o|65| وق عبــــد ى |لسيد |زق |لر|رسر ي|مي 
ط|لىحى |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

623224 ن محمد|طمه يوسف رضو|ف ط|بــــ دمي|د|

25o793 هيم فهىم جمعه|بــــر|سهيله محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4|22o8 دو|لصفتـــى ج|زم محمد |محمد ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

73||| ر محسن فرج محمد|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

284337 حمد|تـــه |دل شح|ئشه ع|ع ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

7|o847 ميتـــ|حمد ش|رس بــــهجتـــ |محمود ي لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

839586 ل|لع|حمد عبــــد|عىلي | ند |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

49326 هيم سيد|بــــر|محمود سيد  ن|حقوق حلو

|3|3o9 دل زىك عبــــده|عمر ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

47825o ن بــــدر|حمد حمد|ذكرى محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

254|47 ف عبــــد|محمد  طرش|ل|هيم |هلل إبــــر|رسر ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

444|o| ىطي|لبــــس|لسيد |هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

527392 لسيد محمد|هلل سمي  محمد |منتـــ  سكندريه|ل|هندستـــ 

786|25 رع|ن ز|ء حسن علو|عىلي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8879|9 ل |لع|مد عبــــد|مد عىل ح|ح سيوط|بــــ |د|

|58oo2 حمد|روق |لمنعم ف|ده عبــــد |ىسي هره|لق|ر |ثــــ|

784225 ى عبــــد  لكريم|ر عبــــد|لستـــ|محمود حسي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر
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7oo867 هيم مرىسي|بــــر|لسيد |رص |محمد ن ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

64o339 وز خ يوبــــ|حمد |لسيد |لرحيم |لد عبــــد|في  زيق|لزق|بــــ |د|

2959|6 حمد محمد محمد عزبــــ|بــــ |شه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

336778 فرح| هيم حن|بــــر|ق |سح| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

48|o79 ى فرج عبــــد زى|ر غ|لغف|حسن خي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

9o|9|8  عبــــد|ع
ى
لحليم فرغىلي |دل صدق ج|هندستـــ سوه

534358 هيم|بــــر|م |لسل|هيم عبــــد |بــــر|هيم سمي  |بــــر| ي للفن|
|دق قن|لفنى

283oo7 ى|لسيد عىل |عىل  حمد حسي  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2|7|8 ن حمدى فريد محمد|يم| ى شمس| لسن عي 

6o8744 متـــ|لمعتـــمد سل|طمه محمد عبــــد|ف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

629799 حمد|حمد غريبــــ فتـــىح | زيق|لزق|ره |تـــج

35357o د|لعق|لعزيز |لرحمن محمد زىكي عبــــد|عبــــد زيق|لزق|عه |زر

|47883 ى ل|ممدوح عزيز غبــــري| مي  هره|لق|حقوق 

4o5627 هيم محمد مسعود|بــــر|س محمد |ين| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

46464| حبــــيبــــ يوسف| صبــــىح حن| تـــرين|ك بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

693394 ن|لحق رمض|منى محمود فتـــىح عبــــد  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

69265o لسيد|لحميد محمد محمد |عبــــد | ند |ره طنط|تـــج

92|578 حمد عىل محمد |ئى |م| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2|393o درس|ك تـــ|د مل|يكل عم|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

85326 ن عىل مصطفى عىل|لرحمن رمض|عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

228|32 دى|له|دى عىل عبــــد |له|رحمه حسن عبــــد لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

44685| هيم|بــــر|روق عبــــده |مه محمد ف|س| بــــ دمنهور|د|

343738 هيم|بــــر|شم |عيل ه|سم|طمتـــ |ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

26956| لبــــسيوئى|ء ثــــروتـــ محمد |ل| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

444723 ف أحمد محمد عبــــد | ح|لفتـــ|حمد أرسر سكندريه|ل|هندستـــ 

2|23|5 ى بــــرك|ح |م محمد صل|عىل عص تـــ|لدين حسي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

6o735o لسيد محمد شقوير|ميه مجدى |س |نوعيتـــ طنط

66469 ى|بــــر عيد ج|ن ج|نوره بــــر حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

79|737 ه رفعتـــ محمد محمد | فعي|لش|مي  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ
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9|||58 م |لضبــــع هم|لحميد |ء عبــــد|سم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6||85| هيم عىل|بــــر|لرشيد |رجبــــ عبــــد | رض |ره طنط|تـــج

|44464 د محمد|رق مر|حمد ط| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|226o2  محمد عىلي سويلم
ى  حسي 

مصطفى هره|لق|ره |تـــج

5|3877 بــــوسمك|حمد |ل |حمد جم| عه دمنهور|زر

278254 محمد مسعود شفيق عفيفى خميس ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

6o294 لمجيد|ن جمعه عىل عبــــد |نوره ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

764o67 لطنيبــــ|هيم |بــــر|حمد محمد |ء منصور |شيم معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5|99o2 ح|مح محفوظ صبــــ|ندى س سكندريه|ل|طبــــ 

7o5232 تـــ|عيل شتـــ|سم|ن حسن محمد |يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32o963 ي عم
د نبــــيل لطيف|تـــوئى |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

435o|2 لنحيف|أحمد مسعود رأفتـــ موىس  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2|9o|7 لحميد|م حسن عبــــد|سل|رس | ى شمس|تـــج ره عي 

4|oo|7 دي حسن|له|محمد سعد عبــــد  |حقوق طنط

34832| ر|لجز|متـــ عىل حسن |سل| رن عه مشتـــهر|زر

64882| لحنفى|مصطفى محمد سليم حسن  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

858474 لشهيد|مل عبــــد|د ك|جون رش ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

5|o|o8 وي|لمعد|ح |لفتـــ|حمد محمد عبــــد | علوم دمنهور

444246 مد نميس|حمد ح|هيم |بــــر|ء |آل لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

888352 هلل  |نظي  رشدى رزق | ن|دي ي صىح 
سيوط|معهد فنى

499925 ي فؤ|جه د سعد|د خي  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

876627 هيم  |بــــر|لدين مصطفى محمد |م |حس سيوط|تـــربــــيتـــ 

|7284 د محمد|ن محمد رش|مرو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6282o5 ه جم| حمد مرىس|ل محمود |مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

|3o4oo لسيد|هر محمود |محمد ط د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

422o56 ن|ئيل عثــــم|هر ميك|ره ط|س ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o3o| حمد|هلل |جر عيد عبــــد |ه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

43587| ن|مل شعل|لحميد ك|ء عبــــد|سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

|6o68| لعزيز|لرحيم عبــــد |محمود يوسف عبــــد  ى شمس حقوق عي 
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82oo3| تـــه|لحميد شح|حمد عبــــد|هلل |منه  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

493228 غ|لصبــــ|لسيد|لسيد محمود |صبــــرى  سكندريه|ل|حقوق 

5o3o26 وي|لص|وى محمد |لشن|ن سعيد |رو سكندريه|ل|علوم 

3489o7 بــــ|لوه|حمد فتـــىح عبــــد|ء |دع |طبــــ بــــيطرى بــــنه

2|6234 وى|لجبــــل|لدين سيد |ح |يمن صل|زن |م ى شمس هندستـــ عي 

696o7o ويش|لج|ئى يوسف |ليم|ء محمد |سم| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

829553 ي|مجد ح|لمه |س
فظ حفنى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

6|o832 ن|حمد سليم|ل محمد |ء جل|وف |نوعيتـــ طنط

757756 لعزيز|مروه محمود حسن عبــــود عبــــد  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

75|445 ن ممدوح عىل محمد بــــرغوتـــ|مريه معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

9239|9 م محمد عىل محمد |نع| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

887o|4 حمد سعد محمد |سلسبــــيل  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

783638 ى مصطفى|دل |عمر ع مي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

75|9o9 بــــو ستـــيتـــ|لدين نبــــيل محمد سيد يوسف |بــــ |شه ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

7o7627 ح جمعه عبــــدربــــه مقبــــل|محمد صل لمنصوره|ره |تـــج

79|9o6 م|م|ره محمد محمد |س زيق|لزق|ره |تـــج

786699 عيل|سم|لمعىط |د عبــــد |نجوى رش تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

529362 ن|د عتـــم|عيل ج|سم|حمد عوض | ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

772796 هيم خليل|بــــر|هلل محمد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

|4|588 رص محمد محمد حسن|لن|عبــــد | هند|ش ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9||9o6 عمر خلف عىل محمود  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

358553 شم|ح ه|لفتـــ|سلىم مجدى عبــــد وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|373o5 حمد عىل|ض |م حسن ري|هش ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

4|64o4 در سعيد عبــــده فزع|لق|حمد عبــــد | لشيخ|بــــ كفر |د|

|22|34 هلل محمد|حمد فتـــىح عبــــد |خديجه  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3|8|6 ف زكري|هر |س محمد| رسر ى شمس| لسن عي 

2564o4 هلل|ده عوض |هلل زي|ده عوض |زي ي صىح بــــنه
|معهد فنى

85o522 ء محمد عبــــده محمد|هد| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

5|6664 لنبــــي|بــــر محمد عبــــد|ء ج|لزهر|طمه |ف |علوم طنط

9oo6|7 لسيد |سلىم محمد نعيم  ج|طبــــ سوه
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24o37 لنبــــي|حبــــيبــــه سيد محمد عبــــد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4|369o ن|حمد رضو|ن مصطفى سيد|حمد رمض| |تـــربــــيتـــ طنط

82||27 ه شه| ن|حمد سليم|بــــ |مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o48o5 حمد|لد محمد |ن خ|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

7|5768 لنبــــوى|لجليل |هلل فتـــح |عوض | عل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|5763| خلود عىل حسن محمد ن|تـــربــــيتـــ حلو

324687 دى|له|لرحمن عبــــد|عبــــد| محمد رض ى شمس هندستـــ عي 

8783o5 ه محمود محمد | حمد |مي  سيوط|هندستـــ 

84|988 لجليل|بــــودوح عبــــد|هيم |بــــر|حمد | ن|سو|حقوق 

339836 تـــ فرج|لشح|رص |مينتـــ ن| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

78387| ي
تـــه|لمقصود شح|محسن محمد عبــــد| دئى ي |

زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

34o488 لم|دق س|نور ص|ء |شيم ي صىح بــــنه
|معهد فنى

868437 لكريم|فهد عيد سيد عبــــد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

226846 عيل|سم|محمد سيد سعيد تـــوفيق  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|34|o ي عبــــد لسيد|جورج وهيبــــ بــــشر ي|طبــــ 
|لمنى

43266| بــــ|لحليم دي|للطيف عبــــد |ء فتـــوح عبــــد |سم| |طبــــ طنط

72332 م محمود سيد موىسي|ريه لفيوم|بــــ |د|

92o877 لبــــدرى محمد |صم |محمود ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

543385 ى محمود سعيد عطيه  لعيد|بــــو|نرمي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|692|4 لحليم|محمد مصطفى محمد عبــــد  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

36842| بــــ سيد محمود عىل|يه|جر |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9o6o36 ى ن |سمع| طف عط|ع| مي  ج|ره سوه|تـــج

225257 يمن محمد محمد|بــــ |رح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3362o8 للطيف محمد|هيم عبــــد|بــــر|جر |ه ى شمس|د| بــــ عي 

7o4|37 دى|لن|ء طه متـــول صبــــح |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

63o93o روق عرفه محمد|ئى سعيد ف|م| زيق|لزق|بــــ |د|

339944 ن مصطفى حسن|حمد مصطفى شهو| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

268|6| هيم عيد|بــــر|رص |محمد ن ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

5|6445 |هيم |بــــر|هيم |بــــر|ء |آل
ى
لمحروق ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

43749o وي منيس|لششتـــ|هيم محمد |بــــر|حمد | |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ
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2|9926 لرحيم يوسف|ل عبــــد|بــــل| سم ن|صيدله حلو

767o3o |ش|فظ بــــ|فظ محمد ح|حمد ح| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

836||3 ي محمد عبــــد
ي |لر|مصطفى

وي|لر|ضى دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

25884o لقوى محمد|فيصل محروس عبــــد |صيدله طنط

2|5oo9 عيل|سم|لعظيم محمد |ن عبــــد|زن شعبــــ|م هره|لق|هندستـــ 

899532 لمجد سعيد |بــــو|حمد |لمجد |بــــو | تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

5|7363 تـــ|لكريم بــــرك|هيم رجبــــ عبــــد|بــــر|ندي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

422884 نور محمد محمد|ء |دع إلسكندريتـــ |تـــمريض 

2374|| ن|ن سليم|لدين رضو|م |م حس|وس ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

48488o ي محمد عثــــم
ن|يحن  محمد مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

534356 طف محمد صديق|مؤمن ع لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

34376| بــــ|لوه|لم عبــــد|م س|خلود عص ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

46o39o لسيد متـــول محمد|منيتـــ محمد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7526|2 ر|محمد مدحتـــ محمد عىل نص ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

54||6o نم|حمد مدحتـــ حسن عىل غ| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

678853 ء حسن حسن محمد عبــــدربــــه|دع لمنصوره|ره |تـــج

43345| لمنعم|حمد عبــــد|ر |مي مختـــ|محمود س ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

525o95 ن عبــــود فلفل حسن عبــــود|يم| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

4|4o26 ل|لع|للطيف عبــــد |ل عبــــد |لع|هدى رجبــــ عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

4||676 ح رجبــــ مرىس|لفتـــ|ن عبــــد|نوره |ره طنط|تـــج

9|6o37 رص محمد عبــــود  |حمد ن| سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|674|3 لسهول|لعربــــ |هيم عز |بــــر|حمد | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

|67|9 ف عبــــد | |تـــيم|ف فظ|لح|هلل عبــــد |رسر  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

255o82 ن سعيد محروس محمد نصي |رو |ن طنط|سن|طبــــ 

633485 ى|ع ى محمد أمي  طف أمي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

5o852| بــــى|حمد محمود حسن محمد عر| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

232448 رك|ن محمد محمود مبــــ|يم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 5092 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8|6868 لحميد خليفه|عيل عبــــد|سم|ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

626o4| لدين محمد مرىس|حمد سعيد سعد| زيق|لزق|حقوق 

362o56 هيم|بــــر|لعزيز |وي عبــــد|محمد كحل ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

8|74o2 عيل عوض حسن عىلي|سم| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

877422 ل زىك عقيىل  |حمد كم|ن |نوره سيوط|بــــ |د|

358933 يف عفيفى ص|س لح|رتـــ رسر دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

827|33 حمد|لمنعم |ء محمد عبــــد|لزهر|طمه |ف دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

863565 حمد|هلل |نور حسبــــ |ح |سم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

23927| هلل|ح حسبــــ |لفتـــ|حمد عبــــد |هبــــه محمد  هره|لق|بــــ |د|

894o8| لرحمن |ن عىل محمود عبــــد|حس| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

85o6|5 يمن سيد محمد|م |سل| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

3o|o5 ن تـــوفيق محمد|طمتـــ سليم|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

887673 مد |ل ح|لع|حمد عبــــد|ء |سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

267367 لدين|حمد فهيم نجم |يز |ف| ند ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2662oo سمر نبــــيل حمدى محمد هره|لق|م |عل|

75344 لعزيز|حمد عبــــد |ن ربــــيع |ء شعبــــ|دع لفيوم|عه |زر

||95|5 حمد حمدى عطيتـــ|ن |مرو وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

9o257o لرحيم |م محمد محمد عبــــد|سل| ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

769934 ف تـــوفيق سيد|حمد | رسر نوعيتـــ بــــور سعيد

52o85 ه رجبــــ عطيه عثــــم| ن|مي  ره بــــنى سويف|تـــج

774839 ده جوده خرصى عىل|يه حم| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

434485 ن مطيط|ره سعد بــــدر|س |صيدله طنط

8o2o|3 عيل مرىسي|سم|م |عيل عص|سم| ي|علوم 
|لمنى

|28987 حمد سيد محمود محروس| هره|لق|علوم 

22292o ضى|لر|حمد محمد عبــــد|محمد  هره|لق|ره |تـــج

54249o لمنعم |لعزيز عبــــد |لمنعم عبــــد |ره عبــــد |س
هلل|عبــــد

علوم دمنهور

24494 وي|بــــر تـــق|د ج|مر| رين|م هره|لق|ره |تـــج

793589 لديبــــ|هيم |بــــر|ندى طلعتـــ  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 
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7|26o8 ود|هيم د|بــــر|هيم محمد |بــــر|زن |م معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

527477 حمد محمد|طف محمد |طمه ع|ف ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

864466 حمد محمد|مدحتـــ سعد  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

5|6339 حمد|هيم قطبــــ |بــــر|عزيزتـــ محمود  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8o48|7 للطيف|يه محمد حسن عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

89o554 ى |ك بــــش|لمل|سم عبــــد |بــــ| بــــول سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

678||7 حمد|لفتـــوح |بــــو|حمد |سلىم  لمنصوره|بــــ |د|

436o35 زى|دق محمد بــــيوم غ|لص|م عبــــد|هبــــه عص تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

623|8 حمد جنيدى|رتـــ رجبــــ |س بــــ بــــنى سويف|د|

635|63 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|حمد | |عل قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

4|7783 حمد محمد|ح |صل| دين لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

869577 رع|لمجيد ز|مر عبــــد|حمد ع| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

882|5| للطيف  |م ممدوح محمد عبــــد|حس سيوط|طبــــ 

9o63|4 |لعل|بــــو|لمجد |بــــو|لدين |ء مىح |حسن ج|بــــ سوه|د|

|4o276 |لعزيز محمد |م عبــــد |م|لعزيز |هلل عبــــد |هبــــتـــ 
لدهبــــ|بــــو 

ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

449628 مي سعد بــــسيوئى عبــــيد|محمد س |هندستـــ طنط

358838 وري|م مصطفى مغ|محمود هش ى شمس|د| بــــ عي 

8|928| عيل|سم|مر رجبــــ |ء ع|ل| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

372779 مصطفى وجيه مصطفى غريبــــ دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

4o65o8 لمعىطي|لسيد عبــــد |لسيد | |نور ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|2933 تـــ مجدى عبــــد للطيف قطبــــ|ني  ى شمس|تـــج ره عي 

|22o24 لمقدم|م محمد مهدى |بــــسمله هش ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

||764| لمول|حمد عبــــد |لمنعم |عمرو عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

888465 سكندر  |نس يوسف زىك |ن سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

87279 هيم|بــــر|لعزيز |لحميد قرئى عبــــد |عبــــد  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3436o5 مر|هيم حسن ع|بــــر|تـــم |ح| ر|ي |حقوق بــــنه

28|8o8 ى عبــــد لعزيز|ن عبــــد|لعزيز ري|نرمي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

68978 حذيفه محمود فتـــىح محمود تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

5o8|28 ى منصور|رق محفوظ |جر ط|ه مي  سكندريه|ل|ره |تـــج
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63776o |لعل|بــــو|تـــتـــ |ء محمد محمد شح|رس| زيق|لزق|طبــــ 

64o6|7 رس محمد محمد عبــــده|ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

86|7|6 حمد متـــولي|ح |وليد صل دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|62255 هلل محمود|ح عبــــد |مريم صل ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

337969 لبــــوىسر|ىط محمدين |لسيد مع|م |مهند عص |نوعيتـــ بــــنه

|2o995 دق|عىل محمود محمد ص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

284746 ى سيد هدير سيد حسي  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

4758|8 ح محمد خميس عطيتـــ|معتـــز صل |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

435o64 ر|لنج|لحميد رزق |محمود عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

839o28 لوثــــ|مريم عصمتـــ عويضه ثــــ ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|5299 تـــ  حمد عىل|بــــ |يه|ني  هره|لق|ره |تـــج

73746 ن درويش|زه مجدى شعبــــ|ممتـــ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

335636 ن صبــــىح محمد|مل مرو| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

432458 طمه مصطفى درويش حموده محمد|ف |عه طنط|زر

7o3293 لفتـــوح محمود محمد|بــــو |هر |ء ط|شيم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

238827 بــــسمله عمرو محمد مصطفى ى شمس|زر عه عي 

438286 ص|لقص|هلل |ن عبــــد|ن رمض|يم| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

||9|65 ى م|ف| جورج حن| مي  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

833834 طمه محمود سيد خليل|ف تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

494o45 د منفى|دى حم|له|م عبــــد|هش ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|38337 س|يمن يىح عبــــ|دل |ع ن|حقوق حلو

6o357o |حمد |لعزيز |ل محمد عبــــد |جل|
ى
لدسوق |بــــ طنط|د|

4586|4 ح رزق رسور|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|ء |لشيم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3599|7 ن عىلي سيد عىلي|نوره |حقوق بــــنه

69|||8 ز|لبــــ|لسيد |ئل |م و|له| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

52597o ح رجبــــ يوسف محمد|حسن صل سكندريه|ل|بــــ |د|

4|5528 لبــــف|حمد عىل |ل |محمد جم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

52425 ن|صبــــيح محمد مرج| هند|ش لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3558o3 ى مدحتـــ عبــــد|ي لحميد محمد|سمي  |بــــ بــــنه|د|
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334642 ح|لفتـــ|لعظيم عبــــد|م عبــــد|حمد عص| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

546296 محمد عبــــدتـــ مبــــروك محمد مبــــروك تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|6335| حمد|لد خليل حسن |يه خ| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

77392o حمد حمود|ل |مه جم|س| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

7o8853 بــــتـــ|لسيد ن|حمد |م محسن  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

83|384 د محمد|ء محمود ج|ل| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

25589 ف يعقوبــــ قلتـــه| |دون|م رسر ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

6o8952 لحميد خضي |عىل صبــــىح عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

922997  |لح مرج|جورج ص
ى
ق ن مشر ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

35o646 لعظيم محمد|هلل سيد عبــــد|منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

22o||4 لحكيم|حمد عبــــد|دل |ن ع|نوره دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

67563 د|لجو|لمعز عبــــد|لرحمن يحن  عبــــد|عبــــد لفيوم|هندستـــ 

373|93 روق عىل|حمد ف|يوسف  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9o5o|3 هيم تـــوفيق |بــــر|حشمتـــ | دين ج|أللسن سوه|كليتـــ 

2|5562 هلل عىل مقلد|محمد عبــــده عبــــد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

7o9328 لسيد طه عىل|حمد |لد |خ لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

886764 حمد محمد  |لدين |ج |ء تـــ|ل| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6|7646 محمد حسن محمد مرع ره بــــور سعيد|تـــج

853||6 مح فتـــىحي محمد|م مس|حس ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

|5o75o حمد محمود ذىك|محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

9|2434 لحمد عىل سليم |حمد شيبــــه | ج|تـــربــــيتـــ سوه

6|4o92 وى|لغربــــ|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|مروه  |بــــ طنط|د|

22999| لغنى عىل|م عىل عبــــد |حمد س| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o3o7| لسيد|لرحيم محمد |عمر محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

43562 لرحيم|د رجبــــ عبــــد |لجو|طمتـــ عبــــد |ف هره|لق|ره |تـــج

|32995 مر|لمغيثــــ ع|ملك صبــــىح عبــــد  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

52|53 د محمد|ئى محمد فؤ|م| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

3|993o زق محمد|لر|حمد عبــــد|طمتـــ |ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

79oo7|  |لشو|ء |سم|
ى
هيم محمد|بــــر|دق عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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226348 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|ر |محمود مختـــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

86|5o9 لس ن در مسعد عبــــيد|كي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

824|48 لمطلبــــ|رص صبــــره عبــــد|حمد ن| ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

43o522 ه ط م|لش|ح |لفتـــ|رق عبــــد |ني  |ره طنط|تـــج

|9o79 هلل محمد|ملك محسن حمد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

3598| تـــ سمك|لشح| |ء رض|لشيم| ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

338425 حمد شكري|سمر محمد محمد  |بــــ بــــنه|د|

325|49 بــــر محمد|لرحمن سيد ج|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

76|948 هلل محمد سيد محمد|عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

22|545 بــــ محمد|لحكيم دي|محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

|64644 ن|حمد محمد سليم|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

785472 حه|د سم|ره مني  فؤ|س عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

776866 د مصطفى|ض طه ج|محمد ري زيق|لزق|هندستـــ 

63974| لسيد|هيم محمد |محمود إبــــر زيق|لزق|ره |تـــج

||69|4 مل موىس|رس ك|م ي|ريه|م مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

847499 ل بــــرىسي|لمتـــع|لعزيز عبــــد|دل عبــــد|ع ن|تـــمريض أسو

432o|3 ن يف | مي  لمرحوم|لسعيد |رسر |ره طنط|تـــج

322o4 حمد هندى يونس محمود هندى| ن|بــــ حلو|د|

324536 حمد|وي |مه هند|س|حمد | ى شمس|تـــج ره عي 

53522| محمود بــــسيوئى يوسف حميدو محمد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

8275|6 ى |ء |سم| حمد|حمد حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|46o42 ى ع مر|مريم مجدى حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

45392 للطيف|ل عبــــد |محمد محمود كم ن|تـــربــــيتـــ حلو

7|o9o3 |لل|حمد موىس شلبــــى عبــــد |ن |عمرو رمض ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

8o4665 هلل محمد| |ل محمد عط|م| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|73||o ن|سليم| رق عط|مريم ط هره|لق|بــــ |د|

825296 لي|لحفيظ عىلي غز|بــــسمه عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

256872 د ربــــيع|رضوى ثــــروتـــ فؤ ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

23|853 ن عىل|هلل شعبــــ|لرحمن عبــــد|عبــــد هره|لق|هندستـــ 
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|36535 لعزيز|رس عىل عبــــد |عىل ي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

465565 لقليىط|لدين محمد |محمد سمي  مىح  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

59322 لعليم|ء جمعه محمود عبــــد |شيم طبــــ بــــنى سويف

77676o بــــ|لعزيز محمد كس|حمدى عبــــد | دين زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

5||493 ى|عيل |سم|لرحمن |محمود محمد عبــــد لعشر عه دمنهور|زر

43oo63 د|ء محمد مصطفى محمد ج|ل| |ره طنط|تـــج

7548|3 مدثــــر مجدى محمد حسن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

|46254 شد سنوىسي|يه حمدى ر| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

9|5|9 ر|لستـــ|لدين قدرى عبــــد |ء |قدرى محمد بــــه ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

464622 ي
ي ضى
لروبــــي|لدين عىلي حسن |ء |يمنى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

2|2229 لشبــــكسر|رق عىل محمد عىل |ط ى شمس حقوق عي 

25736o حمد محمد جبــــريل|تـــقوى  ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

788285 دى|حمد محمد عبــــ|عمر  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

43o543 بــــ|لرحمن ذىك خط|منيتـــ فهىم عبــــد| |عه طنط|زر

8|2286 حمد طلبــــ|م محمود |سل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|6|oo8 ئيل|ميخ| ئيل سمي  عدلي بــــسط|مهر ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

772623 لدين منصور|ل |ره وجيه عىل جم|س زيق|لزق|نوعيتـــ 

3|8|96 ن مصطفى|محمود مصطفى سليم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8654o3 هيم|بــــر|هيم |بــــر|ء محمد |عل قرص|ل|فنون جميله فنون 

|42438 لمنعم محمد|م عبــــد |ن هش|رو ى شمس|د| بــــ عي 

357347 حمد محمد عيد|محمود سمي  محمود  |طبــــ بــــنه

2|2937 ي|ح يوسف |لفتـــ|ل عبــــد|يوسف جل
بــــينى لشر |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|

ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

2|83o9 لموجود|ء نرص عىل محمد عبــــد |رس| هره|لق|ره |تـــج

884245 هلل  |لرحمن محمد طلبــــه عبــــد|عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

|5o7o9 عمر محمد محمد خليفه ى شمس|زر عه عي 

822o47 لس مرشد  س|هيم غط|بــــر|كي  ى شمس طبــــ عي 

3|39| ى خ|ي ل|لد مصطفى جل|سمي  هره|لق|ره |تـــج

85649| ى |دمي هيم|بــــر|رد |دو|نه حني  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8o3363 يف سيد ك مل|محمد رسر حقوق بــــنى سويف
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4o92o8 ره|هيم عىل عىل س|بــــر|ء |رس| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

358944 عيل|سم|لسيد |ن |ن رمض|نوره ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

72|23 ى عبــــد لطيف|مريم محمد حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

345oo8 ى |طف محمد حس|جر ع|ه لسيد|ني  ى شمس|تـــج ره عي 

72||| ن محمد|مروه محمد رمض ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

6o2285 لكوش|لمنعم محمد محمد |ندى عبــــد  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

259425 عيل عبــــده|سم|حمد |ء |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|4o62 م عىل محمد|سم عص|بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|o345 فظ|لح|ن عبــــد |فظ شعبــــ|لح|محمود عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

|2748o ي|لدين |نور 
ف ضى لدين محمود|ء |رسر ى شمس حقوق عي 

895698 ل |بــــر جل|جر محمد ص|ه تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

6996o ي |
ى
|لسيد صوق

ى
لسيد صوق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

63762o ح حسن|أحمد محمد صل زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

294o4 بــــو زيد|تـــم سعد |سعد ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

695565 |ىط |لمع|بــــو |لمقصود |لد عبــــد |حمد خ|
هد|لش

تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

365682 لعزبــــ|لكريم |لد عبــــد|محمد خ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7|59|7 تـــ عطيه|لشح|لسميع |ف فرج عبــــد |عف ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

64526 ى|من ر محمود عطيه محمود حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2352|8 د|حمد محمد حم|ل عىل |كم هره|لق|ره |تـــج

75|266 لعزيز عىل|سلىم محمد عبــــد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

2|6595 لرحمن مدحتـــ محمد يوسف رسى|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

69646| ى محمد |ي يه|بــــوشلبــــ|حمد |سمي  لمنصوره|ره |تـــج

9o|647 حمد بــــكرى محمود |محمد  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

29|6o4 حمد عىل سعيد عىل|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

3|2662 ى عبــــد| رحمتـــ رض دي|له|حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

7|3|89 لق|لخ|لسيد عبــــد |لق |لخ|مد عبــــد |محمد ح ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

855994 لحليم|هيم عبــــد|بــــر|شم |لرحمن ه|عبــــد سكندريه|ل|صيدله 

58o3| حمد سيد|حمد محمد | صيدله بــــنى سويف

456244 ل مرىس|لع|ن مجدى مرىس عبــــد |نوره سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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335777 تـــ منتـــرص عبــــد| لكريم محمد|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

643848 رى جرجس لبــــيبــــ أسعد عوض|م لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

343977 لسيد|روق |طف ف|ع| نور ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

226436 لعليم|عمر محمود عمر محمود عبــــد  ن|صيدله حلو

5oo793 لح|ن ص|ل شعبــــ|رحمه كم ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

839555 ي|ر
حمد|ىطي |لع|ن عبــــد|حس| ئى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

6o2o9 |لنج|بــــو|عيل |سم|رص |ء ن|دع ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|3oo6 لسيد شمس|كريم مدحتـــ  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

52237| لنرص|نه مهنى منصور سيف |ريح ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4|7357 هلل محمود|حمد محمود عبــــد |رق |ط ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

82|973 لحسن|بــــو|ء رجبــــ محمود |شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

28|993 لس صبــــرى ج كر|د ش|كي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

372898 لعليم|ل عبــــد|خلود مصطفى كم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o3926 ي|هيم |بــــر|لسعيد |محمد 
ل|لسعيد جى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

338|93 دى|له|حمد عبــــد|حمد | |محمد رض |ره بــــنه|تـــج

2|3679 لودود|ء عىل عبــــد|حمد عل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

224|| ن سعيد|هلل محمد رمض|منه  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3|2776 حمد خلف|زق |لر|حمد عبــــد| |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

834o84 حمد معوض|عليو | رش دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6o36o4 ن|ن محمد زهر|دل رمض|زينبــــ ع |تـــربــــيتـــ طنط

246738 ى بــــص ر|محمود سعيد حسني  ن|هندستـــ حلو

85|3|8 حمد منصور|ل |د كم|جه لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

6|o5o8 ى |رس |ء ي|عل ى|عيل |سم|لعشر لعشر |هندستـــ طنط

67o96 ى|ر |من يمن عيد حسي  لفيوم|بــــ |د|

79o248 ى|مصطفى حسن سيد عىل حس ني  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

633oo8 حمد|ل محمد |ر جم|نتـــص| زيق|لزق|هندستـــ 

776555 لم|ن س|حس|م محمود |نىه هش لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

526|33 ف محمد محمد زين |محمد  لدين|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 
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84|854 ى|هيم جرجس |بــــر| |سحق مي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

783|o خلود عزتـــ سعد محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7935o9 سم|مح فكىه سعيد ق|فكىه س عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6229|o حمد مصطفى رجبــــ|ء |دع ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

63982| ي |م|
لعقديه|لسيد محمد محمد |ئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

782489 د|لرحمن عو|لرحمن سليم عبــــد|محمد عبــــد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

545536 لعزيز مصطفى حسن|لعزيز صبــــرى عبــــد |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

43287 م فهىم|لسل|زم عبــــد |حمد ح| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

495766  
ى
مىل|حمد |محمد شوق لشر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

625452 لسيد|هلل |لسيد نرص |ل |محمود غز زيق|لزق|حقوق 

348734 لرحيم|لد عبــــد|لنرص خ|مريم سيف  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

88oo52 ى س |لي|يق |ثــــروتـــ ف| مي  سيوط|ره |تـــج

3536o2 ف سمي  محمد|محمد  رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

64o699 لرحمن محمد محمود عىل|عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6o26|2 ر|لبــــيط|لسيد مصطفى | |دل رض|ع لمنصوره|ره |تـــج

|57o35 ئى محمد عزبــــ|محمد ه ى شمس هندستـــ عي 

4363o8 ن كريم|ن شعبــــ|كريم رزق رمض لشيخ|ره كفر |تـــج

342435 لعزيز |حمد عبــــد|رص |ء ن|لزهر|طمه |ف
ن|سليم

ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

222355 لكريم|بــــ حمدى عبــــد|يه| |ن|ر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

899oo5 حمد سيد |رص |لن|ن عبــــد|نوره ج|تـــربــــيتـــ سوه

442||8 لسيد متـــول|حمد |لدين |م |دى حس|ش لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

|2|294 م|م|مر سيد |ل تـــ|م| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

776397 ى |ء و|سم حمد|ئل خي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7o253o لحميد خليفه|رق محمد نجيبــــ عبــــد |ندى ط لمنصوره|ره |تـــج

7o9568 لمنس|س محمد |هيم عبــــ|بــــر|ن |يم| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

254457 ي
|زينبــــ مصطفى محمد محمد أبــــودئى تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|

|طنط

5o6382 م محمد|لسل|س عبــــد |رتـــ محمد عبــــ|س سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

768745 ن|هلل هليل محمد سليم|عبــــد  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

239o33 حمد محمود مرزوق|ء |سم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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7o74o9 حمد|لغنى |دل عبــــد |ن ع|يم| لشيخ|بــــ كفر |د|

|59554 لربــــ|د |م ج|لسل|ن عبــــد|ر رشو|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

45o229 لعيسوى|لسيد |وى |لحفن|رق |حمد ط| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|3||34 ي|زن محمد د|م
هش بــــسيوئى ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

824687 م بــــدري نوبــــي محمد|سل| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

4o||77 لح موىس محمد|ح ص|محمد مفتـــ سكندريه|ل|حقوق 

453|26 للطيف محمد|لجليل عبــــد|حمد مجدى عبــــد| لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

279623 ى عبــــد ى|حمد ي|هيم |بــــر|هلل |نورسي  سمي  |بــــ طنط|د|

766426 حمد محمد حسن مصطفى| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

338246 زل|لحسينى عىل هو|ء محمود |عل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

924354 وس |ندر|جرجس هندى نصيف  ج |تـــمريض سوه

76|856 هيم خليل|بــــر|مكرم | رين|م لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

4493o6 لبــــدوى محمود|لسيد |د محمود |زي لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

49|254 ى|عيل ح|سم|مد |مريم ح مد حسي  ره دمنهور|تـــج

628o3| ل|لع|لمول عبــــد|م نبــــيل عبــــد|ريه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

539644 بــــ|حبــــيبــــه صبــــىحي أنور محمد خط ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

525845 لدين عوض|طف نور |يوسف محمد ع سكندريه|ل|حقوق 

|3368| ى ض|طف مني  ري|ع| كرستـــي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

6676o لرحمن|ن طه عبــــد |ر شعبــــ|من أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

44o298 لحميد|لد زىك عبــــد|جر خ|ه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7|6|98 ى لح|ن ص|لح قزم|طف ص|ع| مي  لمنصوره|ره |تـــج

677794 ضى|لق|طف حسن عىل |حسن ع لمنصوره|ره |تـــج

6962|3 ق|لحميد |سلىم محمد عبــــد  وى|لشر لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6oo868  صبــــىح رمض|لشو|ر |من
ى
ن ليله|دق |بــــ طنط|د|

698965 لدهبــــ|بــــو |عيل |سم|حمد |عيل |سم|رحمه  لمنصوره|هندستـــ 

69o|94 ه زكري ي|لمتـــول | |ني 
لحسينى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

||73o4 هلل محمد|محمد صبــــرى خلف  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

347737 بــــويوسف|حمد سيد زىكي |عمر  ى شمس|تـــج ره عي 

4|5o38 ئى|للق|لم عبــــده |دتـــ س|غ لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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|7o949 حمد|لسعيد |عيل |سم|ره |س لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

8o||96 ف محمد صل|ء |شيم لدين عىلي|ح |رسر ي|تـــمريض 
| لمنى

5o9476 ر|لنج|د |ن محمد ج|محمد رمض ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

52297 مروتـــ محمود عىل محمود تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5999o لق عىل|لخ|يوسف سيد عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

323282 لسيد بــــكر|طر |حمد خ|ر |من ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|5979 ي|ر
لمجيد |جمعه عبــــد| زكري| ئى سيوط|ره |تـــج

77455| شد|لسيد محمد محمد ر|ره محمد |ي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

3224|3 ى ى محمد حسي  حبــــيبــــتـــ محمد حسي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

8o4765 لفضيل|دل فتـــىحي عبــــد|ء ع|رس| صيدله بــــنى سويف

84536| لصبــــور تـــوفيق|لدين عبــــد|ج |زينبــــ رس لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

87o738 ى محمد|ء كم|رس| ل حسني  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

465442 ن|هيم محمد مصطفى زي|بــــر|حمدي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

8o2855 بــــر محمد محمد|روي ج| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

3|4593 لسيد|لعزبــــ |م محمد |سل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

265776 بــــه|لسيد مه|محمود محمد  |بــــ بــــنه|د|

425769 لحميد عىلي|هيم عبــــد|بــــر|لحميد |ء عبــــد|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

886999 حمد محمد |م محمود |هي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

244294 لم|لعظيم محمد س|حمد محمد عبــــد| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

2392|o هيم|بــــر| |حمد محمد رض|نسمه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

623988 هيم|بــــر|لسيد |لصديق |هديل  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|4764 يم|لعم|بــــو |د مصطفى |حمد فؤ|يوسف  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

4|895o ن محمود زين عقل|محمود زهر لشيخ|ره كفر |تـــج

85o42| ر|لغف|ن عبــــد|محمود حمدي حمد لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

6952o ن|حمد رمض|بــــر |ر ج|من لفيوم|عه |زر

284379 س|ليىل سمي  فرغىل عبــــ ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

4599|4 د|لضي|حمد عىل |م سيد |بــــ هش|شه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

499|22 منيتـــ محمد فهىمي خليل| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 
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537|o7 ن محمد صبــــره|لرحمن رضو|عبــــد عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

52||77 ضى|لق|ن حمدى محمد |إيم |حقوق طنط

5|o429 ف حسن كردي حسن أرسر سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

4854|9 عيل|سم|م |بــــر سعد هم|بــــسمتـــ ج سكندريه|ل|بــــ |د|

823329 طف رشدي رزق|ع| رين|م ج|بــــ سوه|د|

34o587 حمد بــــيوم عىل|ئى |حمد ه| ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

479892 هيم|بــــر|رق محمد محمود |ء ط|رس| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

337257 لسيد موىس|م |يوسف هم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

49|36o بــــدور محمد عىل محمد منصور بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

77|96| م محمد|لسل|مصطفى محمد محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6o7|o4 يف حمدى إسم بــــو زيد|عيل |ضىح رسر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

776798 لحميد محمد مخيمر|هلل عبــــد |عبــــد | دين |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

783o69 لعزيز عطيتـــ|ندى مدحتـــ عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|o6|9 لخول|هيم محمد |بــــر|ن |ريو |نوعيتـــ طنط

73924 هيم|بــــر|حمد محمود مصطفى | لفيوم|نوعيتـــ 

897285 دى |له|د عبــــد|مروه محمد فؤ ج|طبــــ سوه

4o8288 لعزيز يوسف|ل محمد عبــــد|كريم جم |بــــ طنط|د|

26657| لغنى|رم عبــــد|لمك|بــــو|سلىم سعيد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o8492 ه|لز|م مصطفى |ن س|نور |ره طنط|تـــج

433552 عيل|سم|حمد محمد |م |سل| |علوم طنط

|73|23 لسيد|ن |م عثــــم|يه س| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4928o6 حمد عطيه|حمد مسعد |محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5575| لحميد|لرحمن فوزى فتـــىح عبــــد|عبــــد ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

356744 ح|لفتـــ|ء يشى محمد عبــــد|رس| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

|28|o6 سلىم محمد حسن نرص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|426| ن|مد سليم|ده ح|م حم|هش ره بــــنى سويف|تـــج

|3837o تـــتـــ|لصغي  شح|بــــر |دل ج|مكسيموس ع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

6o696o بــــ|لرحمن غل|هيم عبــــد |بــــر|لونيس |ن عبــــد |رو |ره طنط|تـــج

452o|8 ود|ح د|لفتـــ|وى عبــــد|ل شه|لدين بــــل|ل |كم ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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784853 لنبــــي|لمنعم عىلي عبــــد |محمد عىل عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

488564 نم غنيم|رم محمود غ|محمود ك ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

4|5479 لدهمه|حمد |دل محمد |در ع|ن لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

6oo545 ورى|بــــر مغ|لد ج|بــــر خ|ج ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

|2936| لدين مني  رفعتـــ|م |حمد حس| ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

5746| حمد محمد طلعتـــ محمد|ن |نوره ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

8|455 ي|لكتـــ|صهيبــــ محمد سعد تـــوفيق 
تـــنى  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|

كتـــوبــــر

343247 ي|ر
بــــوستـــيتـــ|لسيد |حمد |مه |س| |ئى |علوم بــــنه

42674| لبــــدوى|يه محمد سليم عىل | إلسكندريتـــ |تـــمريض 

446328 ى عبــــد|محمد  لحليم هيدى|حمد حسي  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

354636 لسيد عىل|عبــــي  عىل  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

|2622| ن وتـــ لبــــيبــــ| مي  رأفتـــ بــــي  ى شمس هندستـــ عي 

7o|89 ى ح|ف مد عىل|طمه خي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|2857 رى|لبــــ|ن سمي  محمد عبــــد |نور |حقوق طنط

3237o7 حمد بــــيوم|رص سيد |روضتـــ ن ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

446854 ر|لكس|حمد محمد |مي  عىل يشي | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|2233 لرحيم |ء محمود عىل عبــــد|سم| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

837o3 ى|م سيد |ن هش|نوره مي  ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

92956 عيل|سم|شم |سيد ه| يش ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

33957 س سيد محفوظ|لد عبــــ|خ| لي|د ن|فنون جميله فنون حلو

48765 هلل|ر عبــــد |هلل بــــك|حمد عبــــد | هره|لق|هندستـــ 

283779 هيم|بــــر|ل |كريم وحيد كم ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

639|55 ذ صديق عطيه|رس نف|حمد ي| زيق|لزق|هندستـــ 

32462o وي|كم قن|بــــ محمد ح|شه ى شمس|تـــج ره عي 

|7|435 ل|لسيد جل|كريم صبــــىح  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|53929 لعزيز فتـــىح محمد محمد|لرحمن عبــــد |عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

6||555 بــــ|ء سمي  محمد حج|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|62799 هلل محمد رزق|ل عبــــد |هلل هل|عبــــد  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|66794 |لعظيم عبــــد |ء فتـــىح عبــــد |لزهر|طمتـــ |ف
فظ|لح

ن|تـــربــــيتـــ حلو

7o8387 لسيد|حمد شكرى محمود | ره بــــور سعيد|تـــج
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44575 زق محمد رجبــــ|لر|ل عبــــد |ره جم|س هره|لق|ره |تـــج

78779o لمعبــــود|لسيد محمد عبــــد |فتـــحيه  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

25292o ويد|سهر س مح سعيد رسر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

539738 لعزيز سعيد|شد عبــــد |ن مصطفى ر|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

848oo5 هلل|لكريم مرصي عبــــد|نهله عبــــد ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

623357 لمني |مريم سمي  محمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4448o5 لمسيح|ود عبــــد |د| عط| رين|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

372|38 ن|ء حنفى محمود شعل|شيم ى شمس|د| بــــ عي 

875266 م صبــــىح حكيم |تـــريز س سيوط|ره |تـــج

|75574 ر غريبــــ|لغف|لسيد عبــــد |جر عىلي |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|76o9 وى حسن|لص|در |لق|م عبــــد |هلل هش|عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

922945 ك |لمل|ئيل عبــــد|ل ميخ|م جم|ر ج|تـــربــــيتـــ سوه

777978 بــــسنتـــ محمد جوده عبــــيد زيق|لزق|نوعيتـــ 

6o4767 عيل حسن مصطفى شلبــــى|سم|منيه | |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|369o9 طه محمود طه عىل طه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

28362o يوبــــ|يمن فتـــىح |زم |ح ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

543359 يد|بــــ ز|لتـــو|ن عىل عبــــد|إيم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

267745 لد محمد عرفه|محمد خ ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

4o5|77 هيم حسن محروس مصطفى|بــــر| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

266487 د سمي  محمد تـــوفيق عمي |ود ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

44oo62 هيم|بــــر|لحليم |م زين عبــــد|سه لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

332o|8 لسيد|هيم |بــــر|لد |ن خ|نوره ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|9624 ى|د|لدين عم|د|أحمد عم لدين محمد حسي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

2866|8 حمد سعد|د محمد |سجده عم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

876|42 لحسن حسن  |بــــو|حمد |هلل |عبــــد سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

623|7| شور|وندي ع|لل|حمد فهىمي |د |زي طبــــ بــــورسعيد

4o4468 ف عبــــد|لعظيم |عبــــد لعظيم محمد محمد|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|73o98 د|لجو|هلل مصطفى محمد عبــــد |هبــــتـــ  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

7||888 لحميد محمد مبــــروك بــــكري|عبــــده عبــــد | ر|ي عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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5o937o لعبــــد|هلل فرج سعد |عمرو عبــــد  |حقوق طنط

432373 أيه سعيد محمد فتـــىح عفيفى شديد |صيدله طنط

759464 ن|ل جميل عثــــم|جم| ند|ر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

85964o ي ك|ه
ى|جر مصطفى مل حسي  ي |

سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

545896 حمد محمد عىل جبــــريل| |ند |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

54623 ي|ر
لد عمر قرئى|خ| ئى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

8874oo حمد عىل محمد |ء |سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

482o62 حمد مصطفى درحشينى|محمود  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|25o36 ندى وليد محمد فتـــىحي  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

865|9| حمد|دم |سط |لبــــ|ل عبــــد|نه دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

775829 لحميد منتـــرص|محمد جوده عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

2434| ى محمد حسن| يه حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6846|9 لبــــسطويس|لبــــسطويس محمد |نىح  مجدى | صيدلتـــ بــــورسعيد

689823 ى|بــــر|ن محمد |نوره هيم حسي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

62557o لسميع|يمن محمد عبــــد |ر |مي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|48538 حمد|روق |حمد ف|ء |ول هره|لق|بــــ |د|

77o26o هيم|بــــر|دى |له|هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

479277 يش وليد حسن قطبــــ منصور سكندريه|ل|بــــ |د|

76||28 ن قطبــــ|سلىم محروس شعبــــ لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

758437 لرؤف|دل فتـــىح عبــــد |هلل ع|عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

78o376 ن|لسيد زيد|ء ربــــيع |هن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

326||| ن دق|مجدى رفيق ص| مي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

7o2274 ء محروس طه محمد حسن|دع ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

77338o هلل|نيس عبــــد |عيس | سوسن ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

|67855 ن|حمد محمد زي|هدير  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

92|7|6 مر |حمد حسن ع|رس |ف ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

49397o حمد|لحفيظ |حمد عبــــده محمود عبــــد| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

62o43o لجود|ء محمد عىل أبــــو |هن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

862||5 ى|م ء يوحن|ه| رتـــي  ي
نعوم| ئى ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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632556 ن|هيم سليم|بــــر|لي |يدي و|ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2896|9 سلىم محمود محمد رسىم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

53o463 لجندى|هيم |بــــر|ء محمد |شيم بــــ دمنهور|د|

6o8|65 لحليم|ندى سعد حسن محمود عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8o|3|3 لحكيم|ر محمود محمد عبــــد|بــــر| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

9o84|9 ن صبــــىح رميس جورج  | مي  ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

366548 مل يوسف|سعيد مصطفى ك تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|58o92 حمد|رق حسن |ره ط|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

53|27 حمد محمد|هيم سمي  |بــــر| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|5o6o بــــو سيف|ئى رزق |بــــيشوى ه هره|لق|عه |زر

6|384o وى|لبــــحر|وى محمد |لبــــحر|ح |هبــــه صل ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o4|29 ى  زى|هيم حج|بــــر|عمر خي  سكندريه|ل|بــــ |د|

54o297 ي
لنبــــى|لسيد عبــــد|در |لق|لسيد عبــــد | |دئى سكندريه|ل|ره |تـــج

8992o3 حمد |ن |ضى سلم|رحمه ر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

762o23 لسيد|روق |دل ف|ء ع|سم| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

495222 هلل حسن|لنبــــى عىل عبــــد|أحمد عبــــد تـــربــــيتـــ دمنهور

7o6625 يف محمد  لسيد صبــــيح|لسيد |ندى رسر لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

254525 م|لسل|مصطفى محمد سعيد عبــــد هره|لق|م |عل|

6o72|3 لدين|محمد أنور محمد نرص  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

534|o ي صبــــىحي متـــولي بــــرك
تـــ|مصطفى ي سويف|تـــربــــيتـــ ري

ى بــــنى ضيه بــــني 

9||oo8 حمد |لعليم |حمد عبــــد|عمر  ج|بــــ سوه|د|

478o55 ح|لفتـــ|محمود سعيد رجبــــ محمد عبــــد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|56695 شور|نور عىل ع|لرحمن مصطفى |عبــــد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

4499o6 ح|ندى مجدى محمود صل ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس

|45|47 لسيد|م |دل س|م ع|ر ى شمس حقوق عي 

854||8 خلود فتـــىحي عىلي محمد ي|طبــــ 
|لمنى

|445|8 لدين|ج |نور محمد تـــ|لدين |ج |رس ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

34o274 وق ط كر|هيم حسن ش|بــــر|بــــ |لوه|رق عبــــد|رسر عه مشتـــهر|زر

43|o83 ى|زى |لسيد غ|بــــسمتـــ  لبــــحي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط
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7o78o| لرحمن|ن عبــــد |لدين رمض|ح عز |ئى صل|ن لمنصوره|علوم 

9o66o9 ى هيم بــــخيتـــ موىس |بــــر| |يوستـــي  ج|علوم سوه

627534 لسيد محمد|لدين |سحر عز  زيق|لزق|صيدله 

466|o7 لسيد محمد شوشه|محمد طلعتـــ  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

229544 وى|ن محمد خليفه ر|طمه رمض|ف ى شمس|د| بــــ عي 

6388oo سكندر لبــــيبــــ|ك |مل| رين|م زيق|لزق|ره |تـــج

5|465 ي ف| مه روق محمود|يحن  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|65227 لسيد عىلي محمد|يه | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|5o93 ى |لجو|ع عبــــد|محمد رف د حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

342|4| رق سعيد بــــدوى|جر ط|ه ى شمس|تـــج ره عي 

22925 حمد|ل |يوسف محمد كم ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

8o2o5| ي|لد مجدي محمد عط|خ ي|علوم 
|لمنى

4o9454 ر|لجز|لم عىل |لرحمن س|عبــــد  |ره طنط|تـــج

625243 لحلو|حمد محمود يوسف |بــــدين |لع|حمد زين | زيق|لزق|طبــــ 

346578 ى منصور منصور محمد فريح|ي سمي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

3|324| تـــ عىل | هيم محمد|بــــر|مي  ى شمس حقوق عي 

82|538 ى لس مي  دق|بــــطرس ص| كي  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|75|62 ح|لفتـــ|لمنعم عبــــد |حمد عبــــد |طمه |ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|4779 هلل||ميل وليم ذىك حن| |جيسك ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8o9339 ه محمد فهىمي محمد مشي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7oo736 |تـــ تـــوفيق حن|لشح|فيليمون بــــولس  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

893227 بــــ |سحر محمد طه دي ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

7679o9 ى عيد|فظ فؤ|لح|خلود عبــــد  د حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

485839 لسيد سليم|ن رفعتـــ عطيتـــ |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45o523 يف محمد عبــــد  يف|لرحيم |رسر لشر ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

233579 ج|لسيد حج|لرحمن |يوسف محمد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

5o863| ي إبــــر|بــــر|حمد |
لحميد|هيم عبــــد|هيم حبــــسر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o3679 لبــــسطويس| |ن زكري|رضو| زكري لمنصوره|حقوق 

49746o ى رزق عىل|حمد محمد | |لي|د مي  تـــربــــيتـــ دمنهور
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259733 ل|ن سعيد محمد فهىم بــــل|يم| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

79368 ف عص| م رزق رزق|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9|92o2 ى سيد عبــــد لرحمن |سعد حسي  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

256o5o لكريدى|د |لجو|حمد مسعود عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

492577 وى|لطحل|لعزيز |طف محمود فوزى عبــــد |ع سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

678675 ف سعد عمر عمر|د |زي رسر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o843o زل|لش|حمد |بــــوزيد |حمد |حمدى  |تـــربــــيتـــ طنط

|2|344 لمنعم حسن عىل|منيه محمد عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

52oo9 ى محمد ندى يحن  حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

88485 ضى محمد|لعزيز ر|جر عبــــد|ه كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

279662 صف مصطفى|ن محمود مصطفى ن|يم| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

477282 هيم|بــــر|فظ |يحن  محمود يحن  ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36o4|3 ن|ن علو|رص محمد سليم|لن|بــــثــــينتـــ عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

688482 لحرىسر|ح |لسيد مصبــــ|كريم وليد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

869424 |ل عبــــده عط|زينبــــ كم ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

685724 ى محمود|ء عم|دع ى حسي  د حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

45|89| لسنهورى|د محمد رزق |رق محمد فؤ|ط |حقوق طنط

54773 ى بــــشي  ص| ه حسي  لح|مي  بــــ بــــنى سويف|د|

247994 ق|ده رفعتـــ تـــوفيق |غ وى|لشر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

826o96 ذلي محمد عىلي|روي ش| سكندريه|ل|صيدله 

26o399 ذل|لش|للطيف |طمه مدحتـــ عبــــد|ف تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

33o7| حمد|ئى |ندى محسن حس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2997o ى حس|رضوى شح ى|تـــه حسي  ني  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|78|7 ل|لسعيد محمد هل|د حموده |زي عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

24|323 لشويخ|م حسن محمد |م|لرحمن سعد |عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

8766o9 ن محمد عىل  |محمود عثــــم سيوط|هندستـــ 

435564 حمد مرزوق|هند نبــــيل محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

686573 لمقصود |دى عبــــد |له|ن عبــــد |م سليم|هش
محمد

لمنصوره|هندستـــ 

5|47o مل|م محمد سيد ك بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|
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8252o6 لحسن محمد|بــــو|لق |لخ|حمد عبــــد| دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

|32744 عيل|سم|شم |حمد ه|جر |ه ن|ضتـــ حلو|علوم ري

6989oo وحيد فوزى محمود عطوه ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

23588| س|س عبــــ|رق عبــــ|مروه ط هره|لق|بــــ |د|

36682o ى|شج| ى عيد حسي  ن حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

223862 لدين حسن|ج |بــــ محمد رس|يه|عهود  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

335376 ح محمد|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|منيتـــ | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

637953 مر|لمنعم ع|لسيد عبــــد|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8466|3 لرحيم|لرحيم محمد عبــــد|سندس عبــــد ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

9223o6 لشطورى  |لدين عىل |م |محمد حس  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|76494 هيم عيد|بــــر|يمن |ء |رس| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

6|6675 ى محمد رج ء جويدتـــ|لجي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

2|6969 لشوربــــىح |لدين سليم |ء|نور عل ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

62796 حمد|لسيد |حمد |هد |ن لفيوم|نوعيتـــ 

495o57 وي|لحلف|ح |لفتـــ|ىطي عبــــد |لمع|هلل أبــــو |عبــــد  ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

8o57o| د|هلل محسن ممدوح ج|عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

324332 ف مصطفى |مصطفى  عيل|سم|رسر ى شمس  تـــمريض عي 

56|84 هيم|بــــر|د سيد عىل |جه ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

3|4662 صف|هيم ن|بــــر|لد |محمد خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|29448 هلل|لحليم عبــــد |هلل محمد عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

686o6o لفى|ل|مد |لسعيد ح|ديه حسن |ن م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

758|5| لسيد بــــخيتـــ عىلي|ره |س عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6o4339 لرحمن|لعزيز محمد عبــــد|رق عبــــد |كريم ط |هندستـــ طنط

42467o ن|تـــ محمد رسح|يمن عرف|مؤمن  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

528699 يد |بــــو|عىل | ر|يوسف جيف ى م|لتـــه|لي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

675547 ح|لفتـــ|لمتـــول عبــــد |ح |لفتـــ|ء عبــــد |شيم لمنصوره|صيدله 

6o74o| ر|لجع|هيم فتـــوح |بــــر|حمد | |ضتـــ طنط|علوم ري

898o36 هلل بــــخيتـــ صبــــره  |بــــخيتـــ خلف  ج|هندستـــ سوه

835987 ى عبــــد|ي حمد|ح محمود |لفتـــ|سمي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى
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273o97 هلل| |تـــ عط|لشح|م |ره هش|س لسويس|معتـــ |علوم ج

2289o8 ل محمد حسن|رس كم|ي| ر|ي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

787|8| نس|لطو|هلل محمد |عبــــد | محمد زكري زيق|لزق|ره |تـــج

526526 لم|محمد محمود فريد محمد س سكندريه|ل|هندستـــ 

697922 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|حمد |مينه | لمنصوره|حقوق 

479923 رى|لبــــ|حبــــيبــــتـــ سمي  محمد أحمد عبــــد ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

2|7887 ي|ه
لفل|لغنى |لعزبــــ عبــــد |مح |س| ئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

69o5o هد|طمه عويس رجبــــ مج|ف لفيوم|حقوق 

487573 ى |ن محمود |رمض حمد|مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

4||o87 ره|ندى مصطفى محمد نو لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

269473 صف|حمد نجم ن|بــــسمه رجبــــ سيد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5|3|o5 هر تـــوفيق|حد م|لو|محمد عبــــد لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

845|2 بــــ سيد محمد|لتـــو|حمد عبــــد | ي سويف
هندستـــ بــــنى

363o46 ى عبــــد|ي حمد|فظ |رثــــ ح|لو|سمي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

435239 ل|لش|ن زغلول محمد عىل |يم| لشيخ|علوم كفر 

33o275 وق  ف |رسر ورى|هيم |بــــر|رسر ى لجيى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

849842 حمد جمعه فرح|ر |من دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

825272 ن|عيل حمد|سم|حمد |محمد  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7||9|7 لمهدى|لسيد محمد |ء |سم| لمنصوره|ره |تـــج

857765 د|لجو|عيل عبــــد|سم|د سيد |لجو|عبــــد حقوق بــــنى سويف

8673o4 ى|حمد |مرفتـــ فتـــىحي  مي  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

8o89|3 ي عزيز ذىكي|ئيل نون|ميخ ره بــــنى سويف|تـــج

7o6559 ف محمود | |مه لسعيد محمد|رسر لمنصوره|صيدله 

83|385 وع|لدين مط|ن نور|د رمض|مج| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

247462 ه|لوه|ل فرج عبــــد|محمد جم بــــ خي  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

|34o69 ى لويس| وتـــيق حن| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8448|2 ه فتـــىحي محمود عر| بــــي|مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

689693 زى|حمد غ|حمد عىل |م |ندى س لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4|4639 محمد سعيد قنيطر| دين ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

4|3|28 ن|لسيد محمد سليم|جر |ه |بــــ طنط|د|
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44|294 ى محمد رش لبــــقرى|د محمد |حسي  |حقوق طنط

32o8|8 حمد|محمد تـــيسي  خطيبــــ  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|64553 لعزيز محمد|يمن عبــــد |محمد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

336|79 ل|حمد خي  مرس|مريم  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

43|595 لديبــــ|د محمد |لبــــدوي فؤ|حمد |محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42oo6 ح محمود|لفتـــ|ء محمد عبــــد |دع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6|63o5 لعفيفى زقزوق|لسيد |خلود طلعتـــ  ط|بــــ دمي|د|

88589o هيم |بــــر|تـــه |طمه محمد شح|ف سيوط|ره |تـــج

4o58|8 لموجود|هلل عبــــد|يمن عبــــد|هدير  سكندريه|ل|حقوق 

8|38oo محمد حسن عىلي محمد ي|بــــ |د|
|لمنى

693934 فظ|تـــ ح|لعظيم بــــرك|محمود عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7o2o85 هلل|مد عبــــد |لدين ح|م محمد سعد |سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43|23o رس محمد محمود ذىك مشعل|ي| ر|ي |صيدله طنط

4374o9 ر|لحج|حمد |لدين محمد |ء |حمد عل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

3553o4 لمجيد|ح عبــــد|ء حربــــى صل|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

84537o حمد محمود حسن|ء |رس| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

492783 ن|هيم عثــــم|بــــر|لسيد قطبــــ |حمزتـــ عىل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5o8729 ف فهىم فهىم | |لبــــن|رم |لمك|بــــو |رسر |. دق فرع مطروح ج|حتـــ وفن|ىسي
سكندريتـــ|ل

87845| حمد عىل معوض  |سلىم رأفتـــ  سيوط|بــــ |د|

465o28 م|هيم سل|بــــر|ر |لستـــ|ء وجيه عبــــد |ول لعريش|بــــ |د|

48o88o ض|ض سعد ري|ح ري|صبــــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

24|6|o ى حسن|من ر كرم حسني  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

68|6o2 ى|بــــر|زى |مهند رجبــــ غ هيم حسي  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

25262o ر مليك|يه نبــــيل مختـــ| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

88735| ر |لغف|لحميد عبــــد|بــــوحسيبــــه عبــــد|ء |دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

295235 لرحمن|عىل نبــــيل عىل عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

754442 ل محمد|لع|دل عبــــد |ع| ند عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

69|346 دى|لن|حمد مسعد |صبــــح محمد  ط|بــــ دمي|د|

9|5738 هديل طلعتـــ محمود معبــــد   سيوط|بــــ |د|
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634238 متـــ|ن سل|لسيد شعبــــ|ء |رس| زيق |لزق|تـــمريض 

|5oo67 در|لق|لد محمود محمد عبــــد |خ هره|لق|بــــ |د|

6|o997 طف حلىم فنجر|رق ع|ط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69o334 حمد سعد|هيم |بــــر|ء |سم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

9o8o3o لبــــدرى |ء يوسف عىل |سم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

267363  |منه 
ى
لسيد|هلل معتـــز شوق |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8855|o لرحيم |لحليم عبــــد|م يوسف عبــــد|هي سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7732o6 محمد ربــــيع سعد محمد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o||39 بــــوسبــــع|لحميد |بــــوسبــــع محمد عبــــد |محمد  زيق|لزق|حقوق 

329622 لمنعم|ن بــــيوم محمد عبــــد|رو |حقوق بــــنه

6||2|6 لبــــوسىطي|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

354593 |لرحمن مو|د عبــــد|هر فؤ|دتـــ م|ري
ى
ق ى شمس طبــــ عي 

|54758 ك|لمل|مل عبــــد |ك ك|يوسف مل دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

5o4o5 هلل|لمجيد فضل |ىط عبــــد |لع|م عبــــد |سل| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

3626|3 ن ى|لحميد |يمن عبــــد| |مي  مي  ى شمس حقوق عي 

48997| يف فكري عبــــد  لعزيز محمد|رحمتـــ رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|63765 للبــــيدى|مه محمد محمد |س|ء |رس| هره|لق|بــــ |د|

63229 لشفيع مهلهل|بــــتـــ عبــــد|هلل ثــــ|عبــــد ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

685666 م|لمتـــول مسعد غن|ء مسعد |ل| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

88757| نه خي  عجيبــــ جرجس |دمي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4983|3 هلل محمد عبــــده|طمتـــ سعيد عبــــد|ف ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

23o22o لسيد محمد|حمد |بــــ |شه هره|لق|ره |تـــج

849769 ء سيد محمد ثــــعلبــــ|سم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

32o|5| لدمسيس|حمد |حمد محمد محمد | د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

3|4o86 عمر محمد سعيد محمد تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

774237 لزوكه|مصطفى مجدى مصطفى  ى شمس علوم عي 

644783 لمنعم قش|هلل عبــــد |ره عبــــد |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

848686 ي حسن عىلي عثــــم
ن|منى ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

769839 هلل|د حلىم رزق |رى عم|م لعريش|تـــربــــيتـــ 

23792| حمد زلقه|رحمه محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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264946 لمحسن|هلل عبــــد|حمد محسن عبــــد| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|6o6|2 ف فتـــىحي |حمد | حمد|رسر دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

42527| لقرش|بــــر عوض |لدين ج|ح |جر محمد صل|ه |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|28o63 حمد|لق |لخ|حمد مصطفى عبــــد | ن|هندستـــ حلو

|26442 حمد|لحميد |يوسف سعيد عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

7|6o9| ه  لي|لفض|لسعيد |ىط |لمع|بــــو |هيم |بــــر|ني  لمنصوره|حقوق 

257268 ى فرج صليبــــ|رى نون|م تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

893998 هيم |بــــر|محمد حسنى محمود  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

47o7o د|حمد حسنى رش|ء |سم| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

3|746| هلل| |نوبــــ صفوتـــ لمع عط|بــــ| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

765|49 ف مصطفى رج| ي |رسر
وي|لمك|ئ  نوعيتـــ بــــور سعيد

5o38|5 ف س| حمد|لحليم |لم عبــــد |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

52387o لحليم|ىط عبــــد|لع|يوسف مصطفى عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

24976 هيم محمد|بــــر|لربــــ |د |ء ج|رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

67926| لكريم عىل ليلتـــ|لد عبــــد |لكريم خ|عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

857o83 ن|حمد سيد محمود سلط| ي|بــــ |د|
|لمنى

757839 بــــ محمود|لوه|لدين عبــــد |ح |ء صل|عىلي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3|5|54 |حن| لح بــــسط|ن ص|سمع ى شمس حقوق عي 

5o8778 عيل|سم|بــــو|محمد محمد عىل عىل  سكندريه|ل|طبــــ 

6o46o3 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |جر محمد |ه |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

4526oo د محمد|شهد مصطفى عم لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|3||8o ر|هلل محمد عم|هلل محمد عبــــد |عبــــد  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

346766 لرحمن|حمد عبــــد|لحمد |بــــو|بــــر |ء ص|شيم ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

52923| مل|حمد محمد طه محمود ك| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

43|o95 ود|محمد مصطفى د| رن |بــــ طنط|د|

6332|o شم|بــــوه|هيم سليم |بــــر|نجوى  زيق|لزق|نوعيتـــ 

55535 وى|هبــــه محمد سيد ص بــــ بــــنى سويف|د|

5o9928 ف ج|لرحمن |عبــــد  هيم|بــــر|هلل محمد |بــــ |رسر ره دمنهور|تـــج

695949 لسيد نور|لكريم |عيل عبــــد |سم|لد |خ ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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287oo5 هلل|هيم عىل فتـــح |بــــر|حسن  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9o82| هلل|س طه عبــــد |كريم عبــــ س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

7o2|5 هيم|بــــر|لرحمن |رون عبــــد |ء ه|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

477o84 وى|لجد|فظ |لح|هيم عبــــد|بــــر|هلل محمود |منه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

327|57 رك|عنتـــر مبــــ| رض| دين هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

638742 ى عبــــد |ي هلل عطيه|لرحمن حرز |سمي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

63824o لسيد سعيد|حمد محمد |رس |ي زيق|لزق|ره |تـــج

|7o|9o |م محمود عر|م|مه |س|زم |ح
ى
ق ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

58|88 لعظيم عىلي|بــــر عبــــد |م ص|سل| سيوط|حقوق 

9|2772 ن |لسم|حمد |عزه محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

2223|4 بــــوضيف|ر |ر محمد نص|مي ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3688o6 ى عبــــد|نوره للطيف حسن|ن حسي  ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

68566o ى |ء ي|سم| هيم محمود عوض|بــــر|سي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

49652o دو|حمد سعد ج|يمن |ن |نوره ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

228845 ى سيد|مريم عل ء حسني  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

23oo39 هيم|بــــر|حمد محمد|حمد محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

638847 ى محمود عبــــد |ي يبــــى|هلل محمد |سمي  لرصى عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o55| ى يح حسي  بــــسمه عىل سمي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

63o356 ح|لفتـــ|رجبــــ محمد رجبــــ عبــــد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|78o72 ئى|ليم|مه محمد فتـــىح |س|ء |ل| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

85|3|o ر|حمد عم|ح |ء صل|سم| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

72429 لحميد محمد|ن عبــــد |ء رمض|شيم لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

22432o بــــرى|لج|در |لق|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد|تـــ |ي| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3||467 لس مجدى م سحق|هر |كي  ى شمس علوم عي 

79o936 مه|لم سل|عيل س|سم|دى |ف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4|7869 ى عبــــد |نور ح حسن حسن|لفتـــ|ن حسي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

77o3o9 يمن محمد محمد زقزوق|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

|2897o لرحمن محمد|حمد عبــــد |محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

||5|44 مه بــــرسوم عزيز|س| |ري|م كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |
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|28333 ى |ي لحق|يمن محمد حمدى عبــــد |سمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|567 حمد يونس|حمد محمد |منه  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

2|6575 لدين محمود|ح |محمود هيثــــم محمد صل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o7oo3 ش|دق|  مل حن|ك| إيرينى حن |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

266|75 لغنى محمد|ل عبــــد|ل جم|م| |تـــربــــيتـــ بــــنه

755324 هيم|بــــر|هلل عىل مرىس | |لن تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

253292 ر|لنج|لد قطبــــ |بــــسمه خ شمون|نوعيتـــ 

8|4o36 هيم يوسف زغلول يوسف|بــــر| ي|بــــ |د|
|لمنى

32|55 يد |بــــو |هيم |بــــر|عمرو يوسف  ى بــــو زينتـــ|لي  هره|لق|بــــ |د|

|7769| د|ن عو|ل شهو|ده هل|غ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

59||7 ى سيد عبــــد  حمد|لحميد |حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|44837 ء عيد عىلي عيد|عىلي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|6552 هيم محمد|بــــر|يمن |ء محمد |لزهر|طمه |ف ى شمس حقوق عي 

759||3 بــــر مصطفى عمر يونس|مصطفى ص ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

622o|7 ى محمد عوض عط|كر |ريم طه بــــ |مي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

858957 ي عبــــد|ول
ى
ى صدق بــــ|لوه|ء حسي  ي|عه |زر

|لمنى

5o9949 ضى|دل محمد م|محمد ع ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8783|8 شم |شم فوزى ه|م ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

87664| ح سيد |لفتـــ|لحسن مصطفى عبــــد| سيوط|حقوق 

89|554 هلل  |مريم سمي  وليم نرص  سيوط|علوم 

862428 حمد|ح |لفتـــ|لق عبــــد|لخ|يدي عبــــد|ه دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

772o65 ى محمد  لسيد|محمد حسي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

224552 لرحمن نبــــيل حسن محمد|عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

23234| لجيد مرىس|محمد مرىس عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

6|6|56 شور|محمد مني  عىل ع ط|بــــ دمي|د|

254o62 هلل|حمد محمود عبــــد|محمد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

339725 م|م|لق |لخ|ل عبــــد|طمتـــ جم|ف |نوعيتـــ بــــنه

692556  رمض|لك|سهيله محمد محمد عبــــد 
ى
ن|ق لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

43|227 ىسر|جد محمد غبــــ|هدى م |علوم طنط
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87|575 لجيد|روق عبــــد|دل ف|محمد ع دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

387|3 ى|ر معوض |مي بــــو رسيع حسي  هره|لق|ره |تـــج

332472 يمن سعيد تـــوفيق|يدى |ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6839|5 ن|لسيد محمد محمد شعل|منى  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

86o47| حمد محمد|حبــــيبــــه سمي   ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

329|84 لشيىم|ن عىل |رق شعبــــ|حبــــيبــــتـــ ط |ره بــــنه|تـــج

5o339 عيل|سم|شتـــ |شتـــ عريض عك|عك ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

255474 ج|دى حج|له|حمد عبــــد|يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|62489 لسعيد|محمد محسن محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

2|83oo يد|حمد ف|حبــــيبــــه عىل يوسف سيد  هره|لق|ره |تـــج

|27473 ى فرح|حمد محمد |عىل  تـــ|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

255297 لسيد عرص|لسيد عمر |ء فهىم |نجل تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

28|48| يوسف طه حسن جزر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

77835o رق فتـــىح فضل محمد|بــــسنتـــ ط زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

844922 هر|لظ|حمد محمد عبــــد|ء |ول ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

859o43 تـــه|ل شح|ء كم|ندي عل|س ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

84924 ن|سعد مصطفى عبــــيد رمض طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

457332 يغ|لص|حمد محمد سعيد | دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

6992|9 لسيد|ن حمدى تـــوفيق |يم| لمنصوره|ره |تـــج

269|o| ن|سلىم سعيد مصطفى سعف ي صىح بــــنه
|معهد فنى

||85|3 زى|لحليم محمد حج|رس عبــــد |ندى ي ن|بــــ حلو|د|

54o748 هلل|ن عبــــد|هلل رمض|ل عبــــد|تـــ جم|آي لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

43o98 مل عىل حسن غريبــــ|حمد ك| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|4|76 جر مصطفى روضى مصطفى  سليم|ه |بــــ طنط|د|

5|||98 ى أحمد |لحميد أبــــو|حمد عبــــد| لسيد|لعيني  بــــ دمنهور|د|

49|224 ره|لحميد عم|مصطفى عىل عبــــد| ر|ي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

269865 لخولي|لنبــــي |لسيد عبــــد |محمد حمدى  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|347o4 ئى|لد عجىم علو|حمد خ| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

54|25o ى  لسيد خريبــــتـــ|محمود رجبــــ حسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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525847 لمسيح|لسيد عبــــد |د |نوبــــ مرقص ج|بــــ| سكندريه|ل|هندستـــ 

|3585 ى محمد|مي |مؤمن س مي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6|3776 |لعل|بــــو|حمد محمد |تـــن وحيد |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

89o59o لعليم |ح محمود عبــــد|محمد صل سيوط|بــــ |د|

6o3795 ى منصور|بــــو|هيم طلعتـــ محمد |بــــر| لعيني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

626587 ن|لسيد رمض|سلىم محمود محمد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

2565|| ر|ء محمد عىل دويد|رس| شمون|نوعيتـــ 

785o97 م عىل|لسل|حمد محمد عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6946o5 ي
لبــــرهمتـــوش|ز |محمد محمد محمد مع| دئى ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى

699637 بــــوبــــكر|ل |لع|تـــه عبــــد |حمد شح| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

494483 لسيد درويش|لعزيز |سعيد مصطفى عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|7o96 لسيد منصور|لسيد محمد |هلل |منه  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

359482 هلل حسن|لمول عبــــد|ء عبــــد|رس| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|42|6| ف صل|محمود  ح عزبــــ|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

246265 ن|بــــو سليم|عيل |سم|مصطفى محمود  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

279326 ضى|كر م|لصمد ش|م عبــــد|هي ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

5294|2 لدمنهورى|محمد صبــــرى محمود  سكندريه|ل|هندستـــ 

754434 ي
دى|رق حسن عبــــ|ط| دئى عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ 

23322o مل بــــديع|ح ك|صل| هل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

32539 عر|لش|لعزيز |هيم جوده عبــــد |بــــر|هلل |عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

827o|8 حمد|بــــ |لوه|م عىلي عبــــد|وس تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

8|94o7 ي رشدي عج|مريم روم
يبــــي|ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

678634 لغنى|هيم عبــــد |بــــر|تـــن مجدى |ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|8338 مل |لرحمن مصطفى عيد ك|عبــــد سيوط|عه |زر

328532 هيم|بــــر|لسيد |لسميع |حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

484629 هيم مجلع|بــــر|كر |هيم ش|بــــر|كر |ش سكندريه|ل|حقوق 

52|726 لخي |حمد محمود أبــــو |ن |ل عثــــم|م| لشيخ|عه كفر |زر

5|9|o7 ى عبــــد|محمد حلىم | ند |لل|مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

343935 ن|ح حس|لفتـــ|د محمد فتـــىح عبــــد|سيدتـــ عم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

925465 ل  |لع|دى عبــــد|يه ربــــيع بــــغد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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753374 حمد|هيم |بــــر|ل |حمد جم| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

6||2|4 م حمزتـــ حمزتـــ عيس|هش ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

44|237 دى جوده جيد جوده|ف لشيخ|بــــ كفر |د|

429o93 ح هيكل|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ء |حسن |علوم طنط

2963|o ندى سيد محمد فخرى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

84335o هيم|بــــر|لنبــــي |ر محمود عبــــد|من ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

7|o98| ز|لقز|لوصيف مسعد |لسيد |طمه |ف لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

62o93| لح|لعزيز ص|ر عبــــد |لستـــ|رق عبــــد |م ط|حس لمنصوره|صيدله 

278345 هلل|لمرضى فرج |محمود محمد عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

48869 مل|م مجدى عطيه ك هره|لق|لعلوم ج |ر |د

84o94 لمنعم خرصى|ل عبــــد |م جم|ريه  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

265oo9 حمد|لحليم سعيد |محمد عبــــد |طبــــ بــــنه

73|34 ن محمد|ن عثــــم|ء رمض|رس| لفيوم|حقوق 

|52o59 لسيد حسن|م |مريم هش ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

5|876| رىس|لجبــــ|عيل |سم|ن محمود محمد |رو بــــ دمنهور|د|

|7o528 ف عبــــد |تـــفى  هيم|بــــر|زق |لر|رسر ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

453638 لسند محمد يوسف|د عبــــد|ء رش|شيم لشيخ|بــــ كفر |د|

4o42|| رس محمد رجبــــ عوض|مهند ي ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

8|5|95 ي محمود 
حمد|هبــــه حسنى ي|بــــ |د|

|لمنى

27776| لق سمره|لخ|لق ممدوح عبــــد|لخ|عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

359o72 حمد|لدين حسن |م |سم حس|بــــ وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

622|3 لعزيز محمد|حمد عبــــد |ء |رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

636434 ل عطيه|هيم تـــوفيق هل|بــــر|حمد | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

429o9o ر|حمد محمد بــــك|بــــسنتـــ عزتـــ  |ره طنط|تـــج

825|22 نور|ل محمد |حمد كم| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

6o5664 فظ خليفه|لح|دل عبــــد|بــــسنتـــ ع لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7|oo84 لسعيد حسن نوفل|ء رزق |رس| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8287o3 حمد قنديل|محمد محمود  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

529555 لنيل|بــــو|محمود نسيم محمود حسن  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

|678|4 لسيد|حمد |ن |هيم شعبــــ|بــــر|ء |سم| ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى
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759269 ل يوسف|لع|ء محمد عبــــد |رس| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

62243o وى|لمندر|زق محروس |لر|حمد عبــــد |م |سل| ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

3|o|7 متـــ محمد|مريم مصطفى سل ن|تـــربــــيتـــ حلو

56724 لسيد|ن |محمود محمد شعبــــ حقوق بــــنى سويف

8o2646 ى ي|ي  عىلي عطيه|سمي 
ى سي  ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

|4||o6 بــــر حسن|عيل ص|سم|دل |مصطفى ع ى شمس حقوق عي 

786o88 ي
سعد سيخه|دل |محمد ع| دئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|9o86 هيم محمد محمد|بــــر|لليثــــى |محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

26|265 لق|لخ|ء محمود مصطفى عبــــد|سم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

223779 سلىم عمرو سعيد محمد ن|حقوق حلو

425884 لعظيم حسن|بــــسنتـــ محمد عىلي عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

|46|99 ه ع| ي|فظ يم|دل ح|مي 
ئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

||6|84 م عىل|مه تـــم|س|يوسف  ى شمس| لسن عي 

699482  
ى
زى|حمد محمد غ|محمد شوق لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

438975 ى |حمد عص| بــــوجندى|م حسي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

62||79 متـــ|حمد محمد سل|لسعيد |يتـــ | لشيخ|عه كفر |زر

35|356 تـــ | م محمد سيد|لسل|يمن عبــــد|مي  عه مشتـــهر|زر

87333 ء عيد رزق عىل|سم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

75394| ج|رحمه مدحتـــ محمود محمد فر تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

3o869 ى |ي ى محمود|يه|سمي  بــــ حسي  هره|لق|ر |ثــــ|

876855 حمد مرىس  |ء محروس |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

5o947o ى|محمد  حمد عنتـــر غنيم حسني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

545267 لنور|بــــو |حمد |مل محمد |محمد ك ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

75o42 منيه ربــــيع محمد سيد| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

|6oo64 ن محمد|لكريم حس|مؤمن مجدى عبــــد  ى شمس حقوق عي 

258o78 ك|لكش|لعزيز |غبــــ عبــــد|مصطفى رجبــــ ر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

83452| رص حسن عىلي|لن|محمد عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

||5534 شهي  صبــــرى مجدى صبــــرى ى شمس|تـــج ره عي 

529895 تـــ|محمد خميس محمد شح ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6o67|8 ئى|لزم|رس عطيه |ر ي|عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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44497 مل حمزه|حمد محمد ك|ر |من هره|لق|ره |تـــج

6o|747 لحميد جمعه|محمد سعيد محمود عبــــد |طبــــ طنط

5o97|| محمد خميس سعد حسن حنيش عه دمنهور|زر

6o9844 ره|ر ه عم|لسعيد عم|م |سه |تـــربــــيتـــ طنط

86|928 بــــي|بــــوستـــه محمود عر|زينبــــ  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

543843 ضى|لق|لمعىط |د رجبــــ عبــــد |محمد أحمد فؤ دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

546248 ئيل|ئيل جرجس ميخ|دي ميخ|ف تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

2494o2 لمعىط عىل محمد|ء عىل عبــــد|نجل تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8o6373 ي خليل|ل|
ء خلف قرئى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

899778 ى جم|ي لرحمن |ل محمد عبــــد|سمي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

64o6o9 للطيف|حمد محمد عبــــد |لمنعم |ذ عبــــد |مع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|4852 ه | ي|ميه حسن عبــــد|مي 
لغنى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

59392 بــــ سيد|لتـــو|محمد بــــدوي عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2|63o7 للطيف|لدين محمد عبــــد|ء|يوسف عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

337|o6 رس محمد محمد|رتـــ ي|س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

784354  |لشو|حمد |ر |من
ى
حمد عمر|دق زيق|لزق|ره |تـــج

4497|o لمنصورى|فظ |محمد سمي  محمد ح ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|43395 ى عىل  هيم|بــــر|مريم حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

346478 ف سل|ء |سم| رس|متـــ محمود ف|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|5o69o ف محمد محمد يوسف|حمد | رسر ى شمس|زر عه عي 

323|9o ى عبــــد|ج هلل|هلل موريس عبــــد|كلي  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

4|5|66 لكبــــي |له |م محمد عىل زو|س| عل لشيخ|ره كفر |تـــج

877638 فرحه محمود محمد محمود   سيوط|صيدلتـــ 

442|63 مر|لتـــبــــنى ع|د |لحليم ج|رق عبــــد |حمد ط| لشيخ|طبــــ كفر 

73o74 ض عيد|ق محروس ري|شو| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34|845 ي عىل |ي
ى سعيد مصطفى لفحل|سمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9o4627 رص زكرى بــــولس |لن|كر عبــــد|ش ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

|63|33 س|هر عبــــ|حمد محمود س| |رو| ى شمس|د| بــــ عي 

359966 خورى|رك ف|ء ميشيل مبــــ|سن ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

9o44o5 قيم شنوده |بــــولس نبــــيه يو ج|بــــ سوه|د|
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82|o96 لحميد محمود حميده|محمد عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

689479 هيم بــــدوى|بــــر|لسيد عوض |منيه | سكندريه|ل|صيدله 

8o5997 ء مدحتـــ عىلي محمد|ل| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

8|3972 د|هر نصيف عي|رك م|م ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

6o7284 لخول|لسيد |هر فتـــوح |م |صيدله طنط

435|95 لعمرى|د |لجو|فتـــىح عبــــد | دين تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

426|96  شعبــــ|لش|لعربــــى عبــــد |محمد | عل
ى
ن|ق سكندريه|ل|علوم 

358o88 لدين نجيبــــ متـــول|ح |بــــ صل|شه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52ooo7 لزعليك|لبــــر |آيتـــ أحمد عبــــد طبــــ بــــيطرى دمنهور

28647| لطبــــىح |محمد سعيد حسن حسن  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

633|4o دى|محمد فريد محمد بــــغد ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

89284| يف عبــــد حمد |م |لحميد هم|رسر ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

488574 ل عىل|لع|ل عىل عبــــد|لع|رص عبــــد|ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6882o لغنى|ر عبــــد|د مختـــ|لجو|نسمه عبــــد لفيوم|بــــ |د|

43792| بــــوشعي |هيم |بــــر|ل |لع|رتـــ محمد عبــــد|س لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

623|95 س|لعس|ء مسعد وهبــــه |رس| لمنصوره|صيدله 

435|96 ي|ر
بــــر بــــدير|سعيد ج| ئى لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|53568 لصمد|حمد عبــــد |عيل |سم|سلىم  ى شمس|زر عه عي 

248||3 قتـــ مجدى شعبــــ| ن حبــــيبــــ|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

36|o23 حمد|محمد جميل محمود  |حقوق بــــنه

767774 لمجيد محمود|فرح محمود عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

76o956 ى حس لدين محمد محمد|م |حني  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

89978o ى محمد مرىس |ي حمد |سمي  ج|بــــ سوه|د|

7o6669 فع|لش|حمد |لدين محمد |ء |محمود عل بــــ بــــنى سويف|د|

3|5737 لبــــديع محمد|ح عبــــد|منتـــ صل هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

3375o لرحمن|بــــسمه يوسف محمد يوسف عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34|482 لسيد|فظ |محمد فرج عفيفى ح ى شمس علوم عي 

78327| س عىل محمد حميد|ين| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

45|357 لحسينى زغلول|حمد صبــــرى | سكندريه|ل|هندستـــ 

25474| محمود محمد محروس يوسف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|9429 حمد|لمقصود |ء عوض عبــــد |ر عل|من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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2642oo ى|ي بــــ|هيم وه|بــــر|نس محمود | |سمي  ى شمس| لسن عي 

7|2623 ى|بــــر|ن محمد |ء عثــــم|ل| هيم حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

78o779 ى عبــــد |حمد حس| ى حسن|ح حس|لفتـــ|ني  ني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49|334 ف عبــــد |ء |سم| لمقصود عىل|لموجود عبــــد |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

273o33 لسيد|لدين محمد |ح |بــــ صل|يه|زينبــــ  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

627o|2 ه|فرح خ لد محمد صبــــىح عمي  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

683244 ل|لع|ن مجدى فتـــىح شلبــــى عبــــد |رو لمنصوره|ره |تـــج

54||64 لعظيم حمد جنيدى|ح عبــــد |م صل|سل| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

45739 |بــــر|لرحمن |هدى عبــــد 
ى
هيم دسوق هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

6885|o طمه رجبــــ محمد محمد حسن جميل|ف لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o254 م|لش|ر محمد محمود |عم لفيوم|عه |زر

429|o7 لمزين|حمد |محمد | دين | تـــمريض طنط

723|o ى عبــــد|ي ى محمد|لن|سمي  رص حسي  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|975| سكندر|يم فرج |فر|نوبــــ |بــــ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

85o98| ى محمد مهدي | هيم|بــــر|لحسي  سيوط|تـــمريض 

4|252o ى تـــه|مر نصيف عزم شح|تـــ| مي  |ره طنط|تـــج

5756o |رمي|د |د يحن  فؤ|ميل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

2|79o8 ى عبــــد ح|لفتـــ|لبــــكرى عبــــد|ح |لفتـــ|نرمي  هره|لق|ره |تـــج

852593 ي|لبــــ|لدين فتـــىحي عبــــد|ء|ندي عل
ى
ق ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

427o67 ى مرىس  بــــوجبــــل|ندى محمود حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83|793 لسيد محمد|عمرو جمعه  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

6o5382 نغم محمد متـــول مقبــــول |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

7o54|4 ئى|لخول|ل منصور عىل |محمد جم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o32o5 يه لم نرص|حمد س|هيم |بــــر|رق |ن ط|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|56259 ح محمود|لدين صل|دل بــــدر |ع ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

86767 لمطلبــــ عىل|ن نجيبــــ عبــــد |رمض ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

88238o حمد محمد حلىم  |روضه  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|7587 لسيد مصطفى بــــشر| |ن|ل ره دمنهور|تـــج

489|5 لكريم سيد|خلود خرصى عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

442|27 بــــى|مبــــ|حمد |لد محمد |ل خ|كم |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ
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925o93 سم  |كريمه عطيه محمود ق ج|بــــ سوه|د|

|33332 عيل|سم|هلل |وع عبــــد |حمد حسن مط| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2443o5 |سعيد عوض ذىك ويص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o8324 للطيف حبــــيبــــ|حمد محمد عبــــد |منى  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

8|23o5 حمد محمد|م محمد |وس ي|بــــ |د|
|لمنى

69|929 لقصبــــى غيثــــ|مل |مه ك|س|هلل |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

634357 دى|له|لحفيظ محروس |حمد عبــــد| زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

8o8432 حمد|بــــ |لوه|ج عبــــد|حمد حج| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

7o|652 لبــــيوم|ر |هر محمد مختـــ|ن م|نوره زيق|لزق|صيدله 

335794 د|تـــفى محمد فتـــىح فؤ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4o8768 ى حمدى محمد عىل |ي لشوبــــرى|سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5||o2o بــــوفيوض|لسعيد حسن |سعيد حمدى  ره دمنهور|تـــج

458745 ى عبــــد|كريمه ي لحميد محمد عيد|سي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

97464 لح|لرحمن ص|مه عبــــد |س|لرحمن |عبــــد  لفيوم|حقوق 

3o2|6 ن محمد|رس سلط|م ي|ريه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

36642o حمد|محمد | جدتـــ رض|م ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

852635 هيم خليل|بــــر|هدير محمد  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

|6323o هلل|بــــ |مح لطفى ج|س| رن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

222335 عيل طه عزبــــ|سم|تـــسبــــيح  هره|لق|بــــ |د|

|5|744 ى |س ى|ره حسي  ى حسي  مي  ى شمس هندستـــ عي 

|48698 حمد|هلل محمد |مريم عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6352|4 ى مدحتـــ حسن عبــــد|ي للطيف محمد|سمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6497o هيم عفيفى|بــــر|بــــ نبــــيل |رح لفيوم|لعلوم |ر |د

9|97oo لحميد |لمجيد عبــــد|لحميد عبــــد|يوسف عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

8865o2 لمنعم محمد |محمد نرص عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

697887 دى|له|حمد عبــــد |دى |له|لسيد عبــــد |ح |فر| لمنصوره|بــــ |د|

8o8o48 تـــه ذىكي|منيه حمدي شح| ي|طبــــ 
|لمنى

45|897 ر|د محمود  محمد بــــربــــ|يه عم| ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

479562 حمد عىل محمد|يحن  حسن  سكندريه|ل|هندستـــ 
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8594o9 لس  هلل|يمن عبــــيد عبــــد|كي  سيوط|ره |تـــج

|69o29 هلل بــــديع وهبــــه|هر عبــــد |بــــ لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|2o6|| ي|بــــ ميخ|يه|فىل |بــــ
ى|ئيل بــــنى مي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 
سبــــ|لح

|63o56 هيم|بــــر|بــــر |هيم ص|بــــر|ن |نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68877| لرحمن|حمد محمد جمعه عىل عىل عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

76o948 ى|تـــفى محمد عبــــد  هلل حسي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

34o|39 لحليم|حمد حمدى محمود عبــــد| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

2684o4 ن|حمد عثــــم|محمد مدحتـــ  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|6|367 للطيف|رس محمد عبــــد |منيه ي| ى شمس علوم عي 

5|3499 غ|لصبــــ|لسيد |لرحمن محمد |مصطفى عبــــد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

524764 للطيف|لدين عطيتـــ عبــــد |م |لرحمن عص|عبــــد 
 ضيف

سكندريه|ل|هندستـــ 

776|98 هيم|بــــر|لدين فوزى |د |ينه عم|رود زيق|لزق|نوعيتـــ 

829798 ي قن
ي|محمد حنفى

وي حنفى ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

693465 هلل|د|لمنصف ج|لك عبــــد |ن م|جيه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

777798 دى|له|لعزيز عبــــد |هلل عبــــد |لعزيز عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

33689 م|لسل|س عبــــد |ن عبــــ|ء رمض|دع كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

9o5|o5 ن |سمر حلىم محمد سليم ج|بــــ سوه|د|

7782|9 محمد لطفى محمد| ر|ي زيق|لزق|نوعيتـــ 

27473| حمد|لسيد |دل |هيم ع|بــــر| ن|تـــربــــيتـــ حلو

2||34 در محمد|لق|محمد مصطفى عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

242||3 ش|بــــورو|مروه حسن مرزوق  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

8|4353 ي ي جورج 
ي بــــشر بــــيشوي جورج  ي تـــمريض 

ي|معهد فنى
| لمنى

77|82| ف عبــــد |مريم  ى محمد|لحميد |رسر مي  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

4249|6 حمد محمد عيس محمد عيس| سكندريه|ل|بــــ |د|

49858| لحميد شوشتـــ|حمد عبــــد |ء سعيد |سم تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

429625 س|لتـــر|مهند محمد مصطفى محمد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

58727 ف محمد جل| ل فتـــىحي|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

439449 تـــسنيم أحمد محمد عىلي حتـــحوتـــ لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 
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266965 ل محمد موىس|هدير جم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|2o8o5 |يوسف نبــــيل فرج ويص ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

755255 ح|لفتـــ|عربــــى عيس عبــــد| ند عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6997o5 هيم|بــــر|حمد |در |حمد ن| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

36953| حمد| |ء فتـــىح ذكري|ء عل|ل| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7|o564 لمتـــول|هر |ح ط|هر صل|سميه ط لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

22447o هلل معبــــد|بــــ سيد عبــــد|يه| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8948|| بــــوضيف خليل |شور محمد |حمد ع| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

226422 بــــ|للىه محمد دي|لرحمن رجبــــ عبــــد |عبــــد هره|لق|عه |زر

6|4283 دى عبــــدربــــه|له|لسيد عبــــد |حمد | |ره طنط|تـــج

|76o34 حمد سمي  رجبــــ محمد| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4|o292 لشيخ|مصطفى محمود نبــــيل  |ره طنط|تـــج

|242o4 ى ى محمد حسني  محمد حسني  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

5|9|88 لففى|ر |لستـــ|ء فوزى شبــــل عبــــد|سم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

5oo69 ود|رق محمد د|محمد ط لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

825984 وع فهىمي حسن|ء مط|سم| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

3|8|97 ن محمود محمد محمود|مرو ن|علوم حلو

4o6|96 ن|هلل محمد عىل سليم|رضوى عوض  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4226o4 لحميد|حمد ربــــيع محمد عبــــد | سكندريه|ل|علوم 

435963 ي|لطيبــــ|در |لق|حمد عطيتـــ عبــــد |ن |رو
ئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

687464 فع|لش|طف سعد محمد |ر ع|من لمنصوره|عه |زر

694838 لسيد|مرى |لع|مرى |لع|يه | لمنصوره|بــــ |د|

6397|o لبــــخشونىح |نور مصطفى محمد حسنى محمد عىل  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

6oo|62 ن|روق وهبــــه عثــــم|روق أحمد ف|ف زيق|لزق|علوم 

33o62| |رق ع|سلىم ط
ى
طف دسوق |ره بــــنه|تـــج

436348 لدكرورى|هيم |بــــر|ىط محمد |لع|حمد عبــــد | |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

677o73 دق|حمد شكرى ص|رس |دى محمد ي|ش معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

849853 ن لح|حمد ص|محمد | مي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر
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462295 لصمد شلبــــي|مه محمد عبــــد |س|ئى |ن |حقوق طنط

758o8o طف محمود حسن|محمود ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4|5o34 ن محمد محمد محمد منيسي|رو دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

5|3232 للطيف|لك بــــشي  محمد عبــــد |لم|ل عبــــد |جل لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

42333o لسيد محمود|حمد |ء |لشيم| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|7323| نجيبــــ رؤوف نجيبــــ بــــطرس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

89|258 ن |ده محمد رضو|وليد حم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

366486 ى|ء خ|سم| لد محمود حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|56o| د عمرو حسن محمد|زي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|68674 نم|حمد غ|لدين |ح |مصطفى صل ن|حقوق حلو

4o56o| ي|ه
يغ|لص|محمد فوزى محمد سعيد | ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

68286 ى|حمد |حمد محمد | مي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

267498 لدين محمد خليل|ح |نور صل شمون|نوعيتـــ 

33693o لرحمن|شف عبــــد|محمد علوى ك هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

27|44| حمد محمد حسن|مه |س|مروه  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

527o|8 ى|إسم عيل محمد عىلي فريد حسي  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

59562 ى مصطفى محمد جودتـــ|ي سمي  بــــ بــــنى سويف|د|

22532| لسيد|هيم محمد |بــــر|ملكه محمود  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

22|773 هيم|بــــر|ندى سمي  ممدوح  هره|لق|ره |تـــج

6266o3 ن|ء محمد تـــوفيق علو|صف زيق|لزق|حقوق 

82o66o لعربــــي سيد|دل محمد |لعربــــي ع|محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|6587 م رجبــــ عيد بــــريقع|إسل ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

53577o حمد بــــخيتـــ|لد محمد |محمود خ دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

79o878 |ره محمد يونس محمد |س
ى
لدسوق لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

634882 ف محمد محمد عبــــد|م |سل| فظ|لح|رسر زيق|لزق|حقوق 

272993 لكريم زروق|لرحيم عبــــد|نىح  عبــــد| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

345472 لعزيز|فتـــىحي سيد عبــــد| لي|د |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

536988 بــــينى ر|ر شد|شد محمد ر|شد رسر ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 
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92|7|2 سعيد |س رفعتـــ جيد |تـــوم |قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 
ضتـــ|ري/دى|لو

7||935 ه صل| لعزيز محمد|م عبــــد |ح بــــره|مي  لمنصوره|صيدله 

453|88 هلل بــــدوى محمد| |لعزيز وسيم عط|عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

4|4o69 ي|حمد طه |بــــسمه 
|حمد دئى |نوعيتـــ فنيه طنط

497529 حمد عىل محمد بــــرجل|ن |نوره تـــربــــيتـــ دمنهور

247o|2 ى محمد | لشوربــــىح |حمد حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7oo346 لحليم|حمد يشى شفيق عبــــد | لمنصوره|صيدله 

|26245 للطيف|لرؤف عبــــد |حمد عبــــد |مصطفى  هره|لق|حقوق 

4257o4 ي
ى فرح|بــــر| |دئى ى حسي  تـــ|هيم حسني  سكندريه|ل|بــــ |د|

75435o ل مسيحه|ئى كم|ن ه|مري لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

46453 وق محمد ع شور محمد|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|6|9|2 لحميد ذىك|سلىم سعيد عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

56268 بــــ عيد|لتـــو|ح عبــــد |ديتـــ صل|ن بــــ بــــنى سويف|د|

78592 لعزيز ذىكي|بــــ سيد عبــــد |رح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|6o532 حمد|حمد يحن  |محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|549o5 ن بــــدوى|لعزيز رمض|منيه عبــــد | ى شمس حقوق عي 

685|56 بــــو زيد محمود خليفتـــ|بــــو زيد | |رن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|7oo83 |نيس حن|طف |ع| ولج| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

33o455 ل|لع|تـــ عبــــد|لشح|لسيد |جر |ه زيق|لزق|بــــ |د|

693525 ف |جر |ه ي|لسل|لسيد عىل |رسر
موئى ط|بــــ دمي|د|

2343oo سكندر عىل محمد|رق حسونتـــ |كريم ط  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

637465 ىسر|لمرد|ء مصطفى عىل |ول زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|24|94 لعزيز|م عبــــد |ء مصطفى هم|عمرو عل كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

425o62 هلل|حمد عبــــد |لس |لج|ره حسن |س سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|22659 ى ه|ي ئى نوح طه حسن|سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

326774 عيل|سم|جر محمد محمد |ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4|69o4 وى|لطنط|م مصطفى فهىم طه |هدير حس |حقوق طنط

645772 ف محمد |سلىم  بــــونعمه|رسر ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

6o7577 ى|لسيد |كريم طلعتـــ  لحسني  |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ
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9|93o2 ى  سمر فتـــىح تـــوفيق حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|68|8 ئى صبــــرى محمد بــــسيوئى يوسف|م| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4|599 حمد|حمد قطبــــ بــــدوي | ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

343873 حمد محمد سعيد|ء |لزهر|طمه |ف تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

62o687 ن|ن محمد زيد|حمد حس| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

2725o| لبــــلعوىطي|در مصطفى |لق|محمد صبــــرى عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

249o58 ى حموده|لمطلبــــ محمد ش|بــــسنتـــ عبــــد هي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9o537o حمد |محمود حسن محمود  ج|ره سوه|تـــج

925387 ه ممدوح حمدى | بــــوزيد  |مي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|67322 ده|ندى محمود فكرى حم ى شمس|تـــج ره عي 

82|65 هيم|بــــر|د |د زينهم حد|رضوى حد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

79836 ف عويس سيد|مح |س رسر د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

255o59 رس عطيه جمعه|يه ي| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

88o49| لكريم |لحليم عبــــد|محمد صفوتـــ عبــــد سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

863|38 للطيف عىلي|ره يوسف عبــــد|س دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6929|4 دى|له|لمعىط عبــــد |در عبــــد |لق|محمد عبــــد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

429225 ي|عيل |سم|هند حسن جمعه 
لطوجى |بــــ طنط|د|

|77746 رق خرشوف محمد محمد|ط |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

7o9467 لرؤف|عبــــد | م محمد رض|ر عص|من لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o728 ى مغربــــى|جر محمد |ه حمد حسي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3255|2 يبــــى|لربــــ عج|د|د ج|هيم عي|بــــر| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

822|45 ل|لع|عيل خميس عبــــد|سم|مروه  ي|تـــمريض 
| لمنى

347665 محمد مصطفى محمود محمد ى شمس|د| بــــ عي 

22o3o9 مر|لسعيد ع|زم محمد |محمد ح ن|هندستـــ حلو

7|o544 ن|محمد فهيم محمود عمر| رن لمنصوره|بــــ |د|

7||852 لطي |مد |شم ح|منى تـــوفيق ه لمنصوره|بــــ |د|

752834 محمود ليثــــى محمد محمدعىلي عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|7496o ف محمد حنفى|رحمه  رسر ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

52693o ى محمد ي|د حسن ي|زي ى|سي  سي  سكندريه|ل|هندستـــ 
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358745 هلل|م محمود وهبــــ |حمد عص| ى شمس حقوق عي 

433876 حمد جريده|ئى محمود عىل |م| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

775359 ي|عبــــد 
ى
ض|هلل رأفتـــ محمد محمد ق زيق|لزق|حقوق 

45o66| يم|لد|لمجد عبــــد |بــــو |ن محمد عىل |يم| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3|8o|3 يوبــــ|ريو سعد رزق |م ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|257o4 لحفيظ محمد|رتـــ عىل عبــــد |س ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

4o25|4 حمد|ء محمد عبــــده محمد |شيم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6439o2 شد حسن|هلل ر|ويه حسن عبــــد |ر زيق|لزق|علوم 

622264 ى ن تـــ|رص بــــشي  فرح|نرمي  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

63o478 ى عىل|ل |حمد جل| حمد حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

5|7585 م محمد محمد هنيدى|سلىم حس علوم دمنهور

633|2o شم|بــــوه|حمد |لسيد |حمد |لسيد | ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

639|93 عيل عىل محمد|سم|عمر  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

462o|5 ن|لمجيد بــــرد|دل عبــــد |ء ع|سم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

4oo755 لسيد|ن |لسيد رمض|ء |سم| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8|65|2 ى عزيز عي د وهبــــه|نرمي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

2729| ى مصطفى|منتـــ  هلل فهىم حسني  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4o2686 هيم|بــــر|نور محمود |ء عيس |آل سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

229547 لسيد|مريم محمود معوض  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

56o67 دى|له|بــــوبــــكر عبــــد|لحفيظ |مديحتـــ عبــــد ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

9|3537 ن  |شم سليم|بــــو بــــكر محمود ه| سيوط|حقوق 

849734 حمد|ح محمد |جده صل|م لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

8543o2 محمد عرفه عمر عىلي ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

82376| حمد|محمد رشدي | محمد زكري سيوط|ره |تـــج

258548 ى|حمد ش|لحليم |لرحمن عبــــد|عبــــد هي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8278o3 دق|بــــدين ص|د ع|محمد رش ن|سو|حقوق 

695|44 لمجيد محمد عوض|هيم عبــــد |بــــر|وليد  لمنصوره|ره |تـــج

356959 لرحمن|م عبــــد|د عص|ن عم|نوره |طبــــ بــــنه

683867 لدين|ن علم |مد رضو|زينبــــ ح لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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|34254 لرحيم|ر سعيد يوسف عبــــد |مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

358434 ل محمد حسن|بــــ جم|رح ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

3562|8 حمد |لحليم |حمد عبــــد|لعزيز |هيم عبــــد|بــــر|
حون|ط

|حقوق بــــنه

754327 حمد محمد غريبــــ| |ند عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

445845 حمد عىلي حسن سعد|لد |خ ضتـــ دمنهور|علوم ري

239689 لسيد|حمد محمد حمد |جر |ه هره|لق|بــــ |د|

9|5552 ئى حسن  |وليد محمد ورد ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

34796o ف محمود |محمد  حمد|لسيد |رسر ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

6|o288 بــــوشلبــــى|محمد رأفتـــ فتـــىح  لمنصوره|ره |تـــج

533|25 هيم|بــــر|لسيد خليل |مريم محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33o33o هيم|بــــر|لسيد |ء محمد درويش |رس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2435o6 ه صل| حمد|ح سيد |مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

338822 ى فتـــىحي |ي لسيد|هيم |بــــر|سمي  عه مشتـــهر|زر

9|oo47 ى |يه يشى عبــــد| لرحيم حسي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

3347o8 تـــ|رص خميس بــــرك|محمد ن ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

6o4874 لذهبــــى|تـــ محمد |ريم محمد بــــرك لمنصوره|حقوق 

476826 لبــــيس|تـــتـــ محمد |ر منتـــرص شح|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

364848 لمنعم|وليد محمد عبــــد| دين مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

4556|2 ى |عبــــد  هيم عىل|بــــر|هلل حسي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

42o494 دل بــــدير سعد سويف|نعمه ع لشيخ|ره كفر |تـــج

9|5|58 لرحمن |حمدى سيد خلف عبــــد سيوط|حقوق 

838625 هيم سيد|بــــر|بــــ بــــدوي |رح دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

843948 هلل|ء محمد عىلي سعد |رس| |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

27894o ي|م عبــــد|لسل|حمد عبــــد|ء |رس| لمنىح  شمون|نوعيتـــ 

689|34 بــــينى |عمرو محمد ذىك  ى|بــــو |لشر لعني  لشيخ|هندستـــ كفر 

9o9824 بــــوزيد |عمر ديبــــ محمد  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

322885 لقيم|ء سيد محمد محمد |شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

62o972 ه | ىط|لمع|بــــو |زق |لر|حمد عبــــد |مي  لمنصوره|صيدله 

329467 ق|بــــر عبــــد|عمر ص| دين وي|لعظيم رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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45566| لحسن|بــــو|لح |سمر حمدى ص عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

489458 ن|ر خميس عىل محمد رضو|زه| سكندريه|ل|بــــ |د|

|38784 بــــر حسن|رق ج|رضوى ط ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3395|o بــــوزيد|ن |ج  محمد عثــــم|ن| عل ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|6248 لعزيز|هلل عبــــد |لحكيم عبــــد |حبــــيبــــه عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

322676 وق نبــــيل عنتـــر  حمد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

7o3639 ح محمد خليل|تـــ صل|لشح|ح |صل |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

8|oo86 هلل محمد|ن عبــــد|ره عثــــم|س ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

92|3o4 فظ  |لح|لحميد عبــــد|محمود عىل عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

523388 لبــــردينى|جد ممدوح حسن |م م|سل| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

24939 يمن سيد مصطفى| |ن|دي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

266722 ىسر|لسميع ن|مجدى عبــــد| لي|د ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|37928 مر|لسيد ع|محمد سعيد مهدى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

82782| س مرىسي|محمود محمد عبــــ دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

627953 |لسيد عىل |لد |ء خ|رس|
ى
لدسوق زيق|لزق|نوعيتـــ 

3238o| ل محمد معوض|مريم جم ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

4|27o9 بــــينى|حمد | |رس زكري|ء ي|رس| لشر |تـــربــــيتـــ طنط

9|5o49 ى |لجو|محمد عبــــد د محمد حسي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

68452o يم مطر|لد|لسميع عبــــد |جر فتـــىح عبــــد |ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

543644 لفضيل بــــدر|لقوى عبــــد |بــــر عبــــد |محمود ص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

626985 ئى بــــندق بــــندق|جر ه|ه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

686885 ح محمد عبــــدتـــ|لفتـــ|ده عبــــد |مه حم|س| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

767536 ه س عيل|سم|هلل |ح عبــــد |لفتـــ|م عبــــد |ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

24729 روق محمد|رص ف|ء ن|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6942oo ن|م زهر|ن فتـــوح عل|محمود زهر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

38632 يده|بــــو ج|لعليم فرج |حمد عبــــد |منيتـــ | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|3|o27 ى حنفى محمود| دهم حسي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

359668 لمنعم|حمد محمد عبــــد|نعمتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

755755 ن|لسيد عمر ري|ء عمر |زهر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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6o|732 لسعيد حسن بــــليطح|لحميد |عبــــد  ي صىح طنط
|معهد فنى

8|8|6| مؤمن نجيبــــ حسن نجيبــــ سيوط|حقوق 

792o77 حمد محمد عيسوي|لرحمن |هبــــه عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

2o4|o وى|لشن|م محمد |محمد هش دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

26o|2| لدين محمد حسن|ره محمود محن  |س ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|5928o هيم|بــــر|م |لسميع عل|لدين عبــــد |ء |نس عل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7468| حمد|عزم حلىم عزم  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

638523 لحميد أحمد|رحمتـــ أحمد عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

832836 لمجيد|محمد عبــــد| نشين زكري دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

9o3o44 فهد حسن محمود محمد  ج|علوم سوه

5|6976 لسيد دغيش|سلىم محمد  تـــربــــيتـــ دمنهور

79o|88 حمد متـــول سعد|محمد  لمنصوره|حقوق 

347394 لسيد|حمدى محمد محمد  |حقوق بــــنه

|7|654 مل عبــــد ربــــه|ن مصطفى ك|رو ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|652o4 لم|حمد محمد س|لسيد |مريم  ى شمس|زر عه عي 

73|o7 ه جمعه عبــــد لمول|بــــ عبــــد|لتـــو|مشي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

4o||7| تـــ|مح محمد فرح|محمد س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|297o4 ف وديع حبــــيبــــ|ندرو | رسر سيه|نوعيتـــ عبــــ

8797oo  عىل عبــــد|لش|ء عبــــد|لىمي
ى
ل |لع|ق سيوط|تـــربــــيتـــ 

5|9|94 لبــــدوى|ء مهدى سعيد محمد |أسم طبــــ بــــيطرى دمنهور

272347 ن|لسم|حمد |لحميد |محمد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

27736| لسيد عييى|طف |ريم ع ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

624658 د أحمد محمد طعيمتـــ|حمد جه| ره بــــور سعيد|تـــج

|56558 رق محمود مصطفى رشدى|حمد محمد ط| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|74o4| د محمد محمود|حمد رش| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

577o9 دل سيد عىلي|صم ع|ع ره بــــنى سويف|تـــج

235486 زى|دل محمد حج|حمد ع|محمود  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

68o|64 لرحيم حسن عىل|رهف حسن عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

689379 |هلل عبــــد |لمقصود عبــــد |هلل عبــــد |ء عبــــد |شيم
هلل

لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

364359 صف غريبــــ|عمر سمي  محمد ن ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 
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5|5|33 بــــى|ىطي رسر|لع|لعزيز عبــــد |عيل عبــــد |سم| |ند ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

443|86 بــــينى|هيم |بــــر|م محمد محمد |ريه لشر لشيخ|تـــمريض كفر 

476483 ئى|لملو|لحميد |هلل يوسف عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

23258o مريم مجدى مني  بــــخيتـــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2394oo ن|ح محمد محمود سليم|يدى سم|ه ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

649o57 يه لرحمن|لرحمن محمد عبــــد|ل عبــــد|ن جم|رسر زيق|لزق|حقوق 

87|87 لمقصود|م موىسي عىلي عبــــد |حس بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

489866 ي محمد عبــــد |سلىمي عبــــد 
ي محمد|لغنى

لغنى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|444|7 لسيد|دل محمد |محمود ع هره|لق|ن |سن|طبــــ 

54o628 لففى|حمد محمد |لرؤوف مدحتـــ |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

47698o لسيد عىل|لرحمن عىل محمد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

5|9|3o ى شعبــــ|ي ن عيس محمد|سمي  |بــــ طنط|د|

22|252 هيم|بــــر|ن مصطفى |هيم رمض|بــــر|عمر  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|3|769 |لعل|بــــو|ندى منصور نرص  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8|8|23 ن عىلي|وي عثــــم|عىلي بــــهنس ره بــــنى سويف|تـــج

677|52 كر شلبــــى عىل|حمد محمد ش| لمنصوره|عه |زر

|62474 هيم|بــــر|هيم عىلي |بــــر|م |سل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9o9572 هلل محمد بــــدرى محمد سيد  |منتـــ  ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

8o2833 حمد محمود|محمد جمعه  ي|بــــ |د|
|لمنى

|7259 لسيد|لحميد |لحميد سعيد عبــــد |ضىح عبــــد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

442525 تـــ|ل يونس محمد عرف|محمود جم سيوط|عه |زر

49986 ن حسن|د رمض|حمد عم| بــــ بــــنى سويف|د|

48|643 ى محمد نبــــيل خلف محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|38348 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|عمر  ن|حقوق حلو

32|684 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|بــــ |يه|محمد  سيوط|بــــ |د|

47592o ي|لفرنو|ح |لفتـــ|هر عبــــد |مصطفى ط
ئى سكندريه|ل|حقوق 

47627o مر|لضوي ع|لسيد |م |دتـــ هش|مي سكندريه|ل|ره |تـــج

423|98 حمد محمد مسعود جوده محمد| إلسكندريتـــ |تـــمريض 

72576 حمد|محمد بــــويرى | ند لفيوم|بــــ |د|

6|7832 سمر|ل|ء درويش حسن |ل| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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5268| ح محمد|يمن صل|سل |بــــ علوم بــــنى سويف

67869o ج |دى خف|له|يحن  محمد عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

32|48o لس لبــــ هلل جرجس||ن عط|كي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|8|3  |لبــــ|يه عبــــد |
ى
|لبــــ|لسيد عبــــد |ق

ى
ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لفيوم|ئ 

479389 هيم|بــــر|حمد محمد معروف |رنيم  سكندريه|ل|هندستـــ 

824|87 روبــــيم|يق ش|فتـــ ف|نوبــــ ر|بــــ| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

43|348 عىلي حسن| لعل|بــــو |لسعيد |مر |تـــ| هويد لمنصوره|حقوق 

22|486 عيل|سم|سط |لبــــ|عيل عبــــد|سم|رس |لج| هره|لق|حقوق 

5|945| عيل|سم|لعليم |هلل عبــــد|طمه عبــــد|ف |ن طنط|سن|طبــــ 

864463 حمد| |لوف|بــــو|لحميد |محمود عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

34575| لدين|هيم زين |بــــر|متـــ محمد |س|مريم  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4276|3 هيم محمود مبــــروك عون|بــــر|محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

682|59 |ل حسن عط|ء مصطفى كم|سم| لمنصوره|بــــ |د|

43o6o| ر|لجز|د |مريم موىس فؤ لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

5|578 شهد عىل حسن محمود بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

822643 ول فتـــىحي زىكي|ل|يه عبــــد| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

9|8|79 سمر محمود محمد سيد  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

6|9779 لسعيد|دق |ء عبــــده ص|لزهر|طمه |ف ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

449o79 بــــورى|لش|يوسف | ن رض|حن |بــــ طنط|د|

|56|3 جد سيد|م م|هش| شذ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5||856 ى عبــــد |ي ى محمد ي|لقوي ي|سي  ى|سي  سي  |ره طنط|تـــج

27|55| هد|ىط مج|لمع|هبــــه محمود لطفى أبــــو  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

327274 هيم|بــــر|حمد عبــــده يونس |جر |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

45o25o لبــــخوم|حمد محمد منصور | |هندستـــ طنط

22862 لجليل|مح محمود عبــــد |محمود س دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

7o236o حمد محمد|ء محمد |سم| زيق|لزق|هندستـــ 

6937|o د محمد|د عىل ج|بــــسمه ج ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

27o57o |لعل|بــــو|لغنى |عبــــد | لعل|بــــو |حمد محمد | ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

278469 ي
مل محمد بــــهنس|محرم ك| دئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|466| حمد رجبــــ سعد عىل|منيتـــ | علوم دمنهور
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23887 هلل محمد|د عبــــد |مؤمن محمد رش هره|لق|بــــ |د|

92o36o رص مصطفى محمد |م ن|ريه ج|تـــربــــيتـــ سوه

248678 وى|لطبــــل|لمنعم |ندى محمد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

68466| د عبــــد ربــــه عىل|لجو|بــــو |ء صبــــرى |صف لمنصوره|بــــ |د|

539269 لسيد درويش|لرحيم |محمد عبــــد | يش تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|33669 ق|سح|ئيل |رؤف ميخ| رين|م هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

273o72 ى دوس|مح رمزى |س| ليدي مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

6378|| حمد|لد محمد |يه حمزه خ| زيق|لزق|نوعيتـــ 

6476|5 حمد|لمعز |قوتـــ عبــــد |هيم علم ي|بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

647492 ىط عطوه|لع|م محمد عبــــد|ن س|حن |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

499485 ى عبــــد|ئى محمد |ه| ند لمجيد|مي  تـــربــــيتـــ دمنهور

483793 لرؤف محمد محمود|محمود عبــــد | رن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26837 لد محمد محمد|م خ تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

5o2627 حمد|روق |حمد ف|ن |رو سكندريه|ل|ره |تـــج

86435| حمد|ح محمد |مصبــــ| لي|د |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

776|4o هبــــه فتـــىح عيس محمود زيق|لزق|بــــ |د|

2|8265 ى | هيم|بــــر|لسيد |حمد |حمد خي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|32733 ه عيد عبــــد  زق عيد|لر|ني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|297o ه محن  | لحسينى|لدين محمود طلعتـــ |مي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

862o3 حمد|محمود محمد محمود  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|77639 حمد عبــــد ربــــه عوض عبــــد ربــــه| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|28898 هيم محمد|بــــر|ئل |محمد و ى شمس حقوق عي 

77|o7| ى  حمد محمد|يمن |نرمي  زيق|لزق|بــــ |د|

479332 ل تـــم|ح ح|لفتـــ|لد محمد عبــــد |خ| بــــي  سكندريه|ل|هندستـــ 

8926|5 ى | ند حسن محمد حسي  سيوط|حقوق 

6o9778 هيم حسن محمد عبــــده|بــــر|يدي |ه لمنصوره|علوم 

|463|3 ن حنفى|رس رمض|ي| ر|ي لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

252335 لنور|بــــو|يمن مرزوق |تـــ |ي| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8276o8 ي |مي محمد حس
حمد|ئى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

Wednesday, September 5, 2018 Page 5137 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7|5639 ى|ده محمود عوض ق|غ سم حسي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|9599 ف|آل ء فريد فريد أحمد رسر ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

792|82 ه عبــــد | مد يوسف|لغنى ح|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

|234o| ل محمد عىل|لرحمن جم|عبــــد  ن|حقوق حلو

37887 هيم|بــــر|حمد |ره محمد |نو |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

75743| حمد|ن |حمد حسن عثــــم|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

697457 مه|مجد محمد حم|ن |مرو زيق|لزق|ره |تـــج

64835| ن|لدين رسح|ل |ء حسن عمر كم|آل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|7|5o ى عىل نبــــيه عبــــد |ي در عيسي|لق|سمي  سكندريه|ل|علوم 

5|82|2 تـــ | لجمل|هلل |لحسينى فتـــح |مي  ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

46|358 ي |زين
ى
هيم يونس يونس|بــــر|تـــ شوق ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|

| دوليتـــ طنط

76o654 لحمد|بــــو |ء غريبــــ بــــخيتـــ |رس| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

887962 زق فرغىل |لر|وليد فرغىل عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

5393o5 هيم عطيه|بــــر|ل |م جل|لسل|ن عبــــد |نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

896563 د سعيد  |صفوتـــ ميل| ديبــــور دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

|53388 |ندى عىل محمد 
ى
لدسوق هرتـــ |لق|تـــمريض 

447786 ي
لعزيز مرىس|م عبــــد |هش| دئى سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

762o79 بــــر|بــــر عىل ج|بــــعه ج|ر لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

6|94|o ده|ء محمد محمد شلبــــى زي|إرس ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

5o9433 ن|ل سليم|هيم حبــــيبــــ غ|بــــر|بــــيتـــر  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

35o62o لح محمد|هيم ص|بــــر|يدتـــ |ع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6|7o7 لمنعم|لنبــــى عبــــد |ء محمود عبــــد |رس| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

7577o3 لرحمن|عمر محسن كريم عبــــد لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

32|3o6 يوبــــ|يوبــــ  نجيبــــ ملك |بــــطرس  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|33o86 لغنى|بــــ عبــــد |لبــــ|محمد صبــــىح فتـــح  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

7o9826 هيم|بــــر|ز |لبــــ|لمتـــول |لسعيد |ن محمد |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

337846 رج|لج|لسيد |محمد سعيد منصور  عه مشتـــهر|زر
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59855 لرحمن محمد فهىم|مصطفى عبــــد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

439|92 م|لسل|دى عبــــد |له|ء صبــــرى عبــــد |لشيم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

24928o ئى|لشنو|لمعىط |ره مصطفى عبــــد|س ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

23359| وى|لمنش|لد سعيد |محمود خ هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

69259 هلل|زم محمد سعودى عبــــد |ح ي|لسن |
|لمنى

683433 ى |ندى  بــــينى|يمن رفعتـــ حسي  لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|558o8 لحميد سيد محمد حسن|سيد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

|47953 حمد|روق |حمد ف|روق |ف هره|لق|ره |تـــج

36336o لحميد محمد|لرحمن غريبــــ عبــــد|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

22|o3o مه حسن محمد|رحمه سل ن|حقوق حلو

528457 محمد كرم سعد خميس مرزوق ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

353535 ح|لفتـــ|يوسف معوض مصطفى عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

5o562 بــــر سيد|هلل محمد ج|عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

253595 مر|لحميد ع|تـــ عبــــد|حمد بــــرك| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

763786 م|ع تـــم|ل من|هلل محمد جم|منه  هندستـــ بــــور سعيد

4959|7 ى | ر زكري|من ه|منصور حسي  بــــوحي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7oo877 يف|مد مصطفى |مصطفى محمد مصطفى ح لشر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|38428 هلل حسن|رص عبــــد |ن ن|نوره ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|658|3 لعليم|جر محمد مصطفى عبــــد |ه |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

422952 ن|عيل رسح|سم|ء مصطفى |ل| سكندريه|ل|ره |تـــج

68o923 ل|يمن شكرى طوسون هل|مح |س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

792374 لبــــر|لعزيز محمد عبــــد |نس محمد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

5|992| لمنعم جودتـــ|د عبــــد |لتـــ فؤ|ه سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

6o3oo7 ن|مه جبــــر زيد|س|ن |نور |تـــربــــيتـــ طنط

59|o5 هيم|بــــر|مل |لفتـــوح ك|بــــو |حمد | ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

4|oo73 لسعدئى|هيم |بــــر|رق شبــــل |ن ط|سليم |ره طنط|تـــج

9|7757 له نبــــيل مصطفى فرغىل |ه سيوط|بــــ |د|

825685 ف محمد محمد|ء |سم| رسر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6227o| د|حمد حم|حمد |لرحمن محمد |عبــــد  ط|حقوق دمي

|29o54 لفونس عوض|م |بــــيشوي عص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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8845|9 لعزيز |لك عبــــد|لم|حمد محمد عبــــد| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

48o67o ش|نه نسيم تـــوفيق نسيم دق|دمي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|23485 تـــم زىك محمد طعيمه|مريم ح هره|لق|حقوق 

267o29 لدين|لدين نور|لدين سيف |منى نور |حقوق بــــنه

879o29 ف حسن |هدير  هيم |بــــر|لسعيد |رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6942o8 ى | ف حسي  م|ل|هلل |لسيد عبــــد |رسر رسر لمنصوره|طبــــ 

7o52oo حمد عويس|حمد محمد |محمد  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

42|o47 بــــوزيد مصطفى|بــــوزيد مصطفى |ر |من ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

44|7|2 ل سعيد محمد يوسف|ن جم|يم| لشيخ|بــــ كفر |د|

|6|694 ف فؤ|حمد | د محمود|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

767499 ن|ن رضو|عيل عثــــم|سم|م مدحتـــ |مر لعريش|تـــربــــيتـــ 

689395 بــــينى |منى محمد  حمد فوده|لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

55o67 لجيد|ل فتـــىح عبــــد |حمد جم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|28626 سعيد سعد خليل| بــــول ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

9o88|5 سيس شنوده |ربــــ|د فوزى |ج |ج طبــــيع قن|عل

839693 هيم حسن محمود|بــــر|ره |ص دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4298|3 مي كريم|محمد رشدي بــــسط ي صىح طنط
|معهد فنى

9o6292 حمد |جد محمد |ء م|رس| ج|بــــ سوه|د|

257488 ى خ|حسن لد|ء محمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

422536 لعزيز|ئى محمد منصور عبــــد |م| سكندريه|ل|صيدله 

4o7399 ى محمد |ي زى|هيم حج|بــــر|عيل |سم|سمي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

78o687 وى|لقط|لسيد عىل |ن سعيد |يم| زيق|لزق|عه |زر

36265o وق نرص محمد  عيل|سم|رسر تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

34922| بــــو زيد|حمد حسن سيد | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6o68o2 بــــ عيس|لوه|لد فتـــوح عبــــد |مصطفى خ ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

635756 ح محمد|لفتـــ|ىط عبــــد|لع|حمد عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

257646 لعليم|لسيد عبــــد|لسيد محمود | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4||o54 ء عزتـــ يونس يونس|شيم معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

246369 ن|بــــو سليم|لمقصود |حمد نبــــيل عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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|5oo|o ى حسن محمد عىل حسن حسي  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

64484 ه عىلي محمد عىلي| مي  لفيوم|لعلوم |ر |د

239752 هلل عوض|نس مجدى نرص |ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5296o4 وى|لص|م محمد محمد |لدين هش|ح |صل ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

476635 ن م|لنو|حمد |حمد عىلي | |مي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

79|856 هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد |ئى |تـــه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

336869 فيتـــ|هيم ع|بــــر|ل |عمرو جم ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

336|5| ف عبــــد|م |ريه لق سيد|لخ|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6365|2 ر|لعط|حمد |ز |لبــــ|هلل محمد مسعود |عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

7oo853 تـــه|هيم شح|بــــر|حمد |محمد حسن  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4534|5 ى|هيم حسن |بــــر|ل |سمر جم لعشر لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

37|3o7 ى|رحمتـــ عزتـــ عبــــد لحميد فرج حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

847845 ى|لصبــــور مهلل حس|حمدي عبــــد ني  ن|هندستـــ أسو

5336|4 ف عىل مصطفى حسن|مهند  رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

352843 سط|لبــــ|م عبــــد|لسل|محمد يىح عبــــد ى شمس حقوق عي 

466o53 ح|لفتـــ|لحميد عبــــد |حمد رحيم عبــــد | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

52oo78 ن فرهود|لسيد شعبــــ|هنده |ش لفيوم|عه |زر

446|56 لم|ئل عىل عىل مصطفى س|لدين و|سيف  سكندريه|ل|هندستـــ 

84|45o هلل|حمد عبــــد|لنبــــي |محمد عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6o2o34 لبــــقرى|دل محمد مصطفى |يمن ع|نىه  لمنصوره|بــــ |د|

685972 لذىك محمد|لدين |مريم محمد نور  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9|o2o6 ي|بــــ
فتـــ فهىم سعيد|ر| تـــرىسر ج|أللسن سوه|كليتـــ 

5|o479 لقط|ح محمد |لفتـــ|عمر محمد عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

692649 حمد عىل محمد عمرو|نجوى  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|5|842 لعليم محمود|بــــو حسيبــــتـــ عبــــد |ء |دع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

48o5|3 حمد سعد|حمد محمود |بــــ |شه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69o877 وق  لسيد|لعزيز |لسيد عبــــد |رسر لمنصوره|علوم 

27o744 يف  ئى|لميد|لسيد |محمد رسر |كليتـــ هندستـــ بــــنه

7o543o لق|لخ|لق محمد عبــــد |لخ|دل عبــــد |محمود ع لمنصوره|ره |تـــج

257o24 ي
بــــر عوض|محمد ص| دئى ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

36753 ء حمدى حسن|م عل|ريه ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 
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857834 ي |لش|بــــر عبــــد|زينبــــ ص
ى
حمد|ق ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o335 لسيد|ح |رص صل|لدين ن|ح |صل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

87785o ه صبــــرى رزق عبــــد| لعزيز |مي  سيوط|حقوق 

6275o9 ن|ن عبــــده عثــــم|محمود عثــــم زيق|لزق|حقوق 

8|5735 لعليم|مر عطيه عبــــد|موده ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23|643 لمجيد عىل|حمد سيد عبــــد| هره|لق|هندستـــ 

763546 وق  ى عبــــد |بــــر|رسر لح|للطيف ص|هيم حسي  علوم بــــورسعيد

6|387| وى|لعم|محمود مصطفى محمود محمد  |حقوق طنط

9|6278 ى محمد  محمد يحن  عشر سيوط|نوعيتـــ 

68527 م سنوىس مسعد|م س|سل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8993o8 ن محمود |لم|محمد محمد س ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

442452 لبــــسيوئى عىل تـــرىك|حمد عوض | لشيخ|علوم كفر 

|2||93 شم محجوبــــ|لد ه|ر خ|من مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

358764 روى رضى محمد محمد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

898663 حمد سعد |فتـــ |مصطفى ر ج|طبــــ سوه

275232 ى محروس سليم|ره نبــــيل |س ن|مي  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

26o22 مه محمد سعيد|س|جده |م هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

547693 ى  لسيد عىل|نسمه محمد حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|24622 در|لق|لعزيز عبــــد |خلود مجدي عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

835o|9 ء عمر محمد تـــوفيق|رس| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

863426 مي|لهم|حمد|لفضل |بــــو|سعد |عىلي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2oo28 در|لق|لسيد عبــــد |سل محمد وفيق |بــــ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

42o|85 مر|ن ع|مر عثــــم|ل ع|هدير جم لشيخ|ره كفر |تـــج

64294o هلل|ص عبــــد |لع|بــــو |تـــه |يه محمد شح| زيق|لزق|عه |زر

5|6663 ى رزق|طمه |ف حمد محمد حسني  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

3452| ده سعد محمد|ل حم|م| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2322|3 لبــــربــــرى|د محمد |لجو|حمد محمد عبــــد| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|635 متـــ محمد|بــــو ش|كريمتـــ طه  هره|لق|علوم 

628735 حمد|ح محمد محمد |م صل|ريه زيق|لزق|صيدله 

684924 لديسىط|ىط محمد |لع|مه عبــــد |س|ء |شيم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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86282o هلل محمد محمود|محمود عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

692294  عىل عىل جوجر|مريم محمد 
ى
لدسوق لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

7o8897 هيم|بــــر|حمد محمد |لدين |حمد فخر | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o399| محمد مجدي محمد سيد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

242|59 هيم|بــــر|ل |دل جم|جر ع|ه هره|لق|علوم 

23|88 ى |ف لسيد|دي محمد حسي  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

25899 ح محمود|لفتـــ|ء محمد عبــــد |وف هره|لق|بــــ |د|

|69545
ى
معتـــز محمد سيد دسوق كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8||26 ي عبــــد |ء عم|ل|
لحليم|د مصطفى ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

22586 ي محمد عبــــد |يوسف ه
عيل|سم|دي |له|ئى سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 

لهرم|ره | سق

52o68o لرحيم|دل محمد عبــــد |مروتـــ ع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4|39|8 د محمد متـــول|محمد عم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7o8o25 لسيد|هيم |بــــر|لمتـــول |ء محمد |ل| لمنصوره|ره |تـــج

847999 ي محمد|ر موىسي عبــــد|من
لرضى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

845o5| حمد|هيم |بــــر|ن |ء سليم|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

76o7o5 ى طلعتـــ عبــــد |ك لمسيح|لنور عبــــد |رولي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

348822 ن|مل محمد سيد عىل رمض| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6o229o لسيد عىل|لمقصود |نس عبــــد |ن |نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

237765 د خليل|مر فؤ|ء ع|رس| هره|لق|عه |زر

84|8o| ى |زي مي  محمود|ل|د حسي  ن|هندستـــ أسو

895oo8 هلل  |حمد محمود عبــــد|سيد  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6|7o8| د خليفه|حمد فؤ|مه |س|مريم  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7655o| لروبــــى|هلل |لرحمن عبــــد |حمد محمد عبــــد | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

3|2383 حمد عزبــــ|محمد سعيد  |حقوق بــــنه

844473 ي سمي  سعد 
لسيد|منى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

37|892 يف محمد عبــــد زق|لر|لمقصود عبــــد|رسر ى شمس حقوق عي 

6858|8 متـــ|ن فتـــىح عزتـــ محمد سل|نوره ط|بــــ دمي|د|

8|4245 ي مؤمن محمد عبــــد
د|لجو|مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

228|26 ئى وففى حسن|ه| دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

488o4o ئى عمر|لضمر|ح |لفتـــ|م عبــــد|م|زم |ح سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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863523 ىطي محمدين|لع|لحفيظ عبــــد|ممدوح عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

2|4|3| سم مصطفى عفيفى|يوسف بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|779|2 دي عمر|له|دى محمد عبــــد |ه وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

543ooo ء عيسوى محمد عيسوى|لىمي سكندريه|ل|طبــــ 

|7773 بــــدين|لع|مد زين |مد محمد فتـــىح ح|يوسف ح هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

648|8| ن|هيم فهىم سليم|بــــر|مريم نبــــيل  زيق|لزق|ره |تـــج

8854|6 ر محمود محمد حسن |من سيوط|تـــربــــيتـــ 

4994|9 تـــ نبــــيل عريف ج| هلل حمد|د|مي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

23o253 ن|لرحمن سعيد عىل عىلي سليم|عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

823488 لرحمن محمد|بــــ محمد عبــــد|رح ي|بــــ |د|
|لمنى

68|642 فظ محمد|لح|حمد نبــــيل حسنى عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

67586| بــــو زيد|ء محمود بــــدير محمود |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

43o998 حمد عيد|لغنى سيد|لحكيم عبــــد|منيه عبــــد| لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

4865o5 لدين|ل |لم جم|لعزيز س|لم عبــــد|هيم س|بــــر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6265o6 لديبــــ|نعيمه عىل عىل  زيق|لزق|حقوق 

636457 ى محمود|رص |لن|حمد عبــــد| مي   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

35|29o ح محمد محمود خضي |لفتـــ|ن عبــــد|يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|24|4o ي|م هش|مر
م محمود حنفى ن|بــــ حلو|د|

3342o5 لق|لخ|هيم عبــــد|بــــر|ل |لرحمن جم|عبــــد ى شمس حقوق عي 

28762  سمي  محمد زىك
مصطفى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

762846 لسيد محمود|لكريم |د |رص ج|هلل ن|عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

2577|8 ى|لسيد |محمود رجبــــ  مي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

89495o لرحمن|مصطفى محمد رفعتـــ فرج عبــــد ج|ره سوه|تـــج

|28848 عمرو محمد عىلي محمد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

823824 لعليم|جر محمد فنجري عبــــد|ه ي|علوم 
|لمنى

7627o3 ف|محمد ه ئى صبــــىح تـــوفيق رسر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

448938 ي|لفر|محمود وليد محمود  رج  |ضتـــ طنط|علوم ري

2632|5 ى|بــــو|شمس محمود  لسعود حسي  |بــــ بــــنه|د|

4o2762 ن|حسن محمد محمد سليم| عل عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ
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3|||35 حمد|لغنى |د عبــــد|محمد عم ى شمس|تـــج ره عي 

239526 لرحمن|نيه حسن عىل عبــــد|د هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5|3o9 هلل|نور عبــــد |رد |دو| |دون|م تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

786548 م جوده|لسل|ده عبــــد |حمد حم| |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

897744 مل محمد محمد |ء ك|دع ج|بــــ سوه|د|

9|725o ئيل |ى ميخ|دى بــــش|بــــ ن|يه| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

924625 لرؤوف محمد طلبــــ |حمد عبــــد| ج|طبــــ بــــيطرى سوه

845o32 لد محمد خي  سعيد محمد|خ ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

338442 زق|لر|لعظيم عبــــد|زق عبــــد|لر|دتـــ عبــــد|غ ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

687||8 عيل قنديل فهيم قنديل|سم| لمنصوره|بــــ |د|

4|6256 ميه شفيق محمد زعلوك|س لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o2|97 هلل|ل عبــــد|لع|هر فرج عبــــد|يه م| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

325|33 لسيد طه متـــول|سل |بــــ ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

825844 دي محمد|له|ء محمد عبــــد|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

435685 بــــوجنوبــــ|لمول |لحكيم عبــــد|حمد عبــــد| لشيخ|عه كفر |زر

542968 هيم سعد|بــــر|رق محمد |ن ط|نوره |حقوق طنط

27|o28 حمد|هلل سيد |هيم عبــــد|بــــر|تـــغريد عىل  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

829o5| ي
ن|ن ري|عىلي محمد تـــعى ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 

(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|74949 مل|هيم ك|بــــر|م |ء هش|ل| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

8682o5 حمد|لطيبــــ محمد |لد |خ |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

8396|8 دريس بــــدوي موىسي|يمن | دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

2|8729 هر|لظ|لرحمن عبــــد|هر عبــــد|لظ|مصطفى عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

92o|4| ى صديق |مي حمد |ده خي  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

36|2o5 ى|ء مهدى |ل| حمد عىل بــــحي  |بــــ بــــنه|د|

648757 لسيد|لسيد عليم |لمنعم |حمد عبــــد| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

355698 مه|عيل سل|سم|ء سيد |رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|697o8 ى|لسيد محمد |هلل |منتـــ  لمني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

676845 لمتـــول عىل|وحيد وحيد عىل  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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34|584 تـــ ن| لسيد|ح |لفتـــ|رص عبــــد|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|o94| هلل شعيبــــ|هلل عبــــد |حمد فتـــىح عبــــد | |ره طنط|تـــج

9|58|6 بــــر سيحه  |يمن جميل ص| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o84o3 لسيد محمد|ن |د عثــــم|زي لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

83oo64 عيل|سم|ضل |رس ف|بــــرين ي|ص ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

772594 ه عم| م مصلىح لهلوبــــ|لسل|د رجبــــ عبــــد|مي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

272o|3 لرحمن حسن|صم جمعه عبــــد |ء ع|رس| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

475957 ر|لنج|لسيد محمد يوسف |عمرو | ر|ي سكندريه|ل|بــــ |د|

79372 يف  ف فرج فرج|رسر رسر تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

|543o5 لرحمن|لحميد عبــــد |م عبــــد |محمد عص  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

6296|9 هيم مرعي|ر محمد فوزى محمد إبــــر|من زيق|لزق|بــــ |د|

36o579 يف صبــــىحي |ف م|حمد عر|طمتـــ رسر |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

|42225 لفتـــوح دروي|بــــو |ر |لستـــ|لفتـــوح عبــــد |بــــو |عىل  ى شمس|د| بــــ عي 

8o355 ي عبــــد |لجو|هلل عبــــد |عبــــد 
ى
د|لجو|د صدق ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

9oo|63 لد جنيدى بــــدوي |م خ|سل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|59672 ه | لنبــــى عطيه|حمد عبــــد |مي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6o27|9 ى |ل |مح جل|عمرو س شقر|ل|مي  لمنصوره|عه |زر

353292 هيم عىل|بــــر|طف محمد |ع |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

686997 تـــ|لشح|للطيف رجبــــ |هيم عبــــد |بــــر|محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

43o69 عود|بــــوق|تـــ |جر حمد بــــرك|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|2847 بــــر |ضى يوسف سليم ص|لر|عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

78|234 هيم|لسيد محمد إبــــر|محمد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

825|35 هيم|بــــر|هلل حسن |عمر عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

343784 لوكيل|لعظيم محمد |فتـــىحي عبــــد| نور هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

46o57o يف|ء ممدوح مصطفى محمد |شيم لشر ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

4|6|2| ر|لجز|حمد |لعربــــى أحمد |ء |شيم لشيخ|بــــ كفر |د|

696994 هيم|بــــر|لحميد |دل ظريف عبــــد |محمد ع لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

42oo24 لعزيز يونس|د عبــــد|لجو|محمود محمد عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|
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76|5|4 محمد مصطفى| لد زكري|ره خ|س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

757|7 ن حسن يونس|لد شعبــــ|خ ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

68|744 حمد محمد|لدين محمود حمدى |نور لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7o496 هلل|بــــ |مه خميس ج|هيثــــم سل لفيوم|بــــ |د|

43|236 حسونه| لرحمن مصطفى رض|عبــــد | رن |تـــربــــيتـــ طنط

287233 لم|هيم س|بــــر|حمد |محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

76756| هيم|بــــر|مل |محسن ك| يش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

|42|72 بــــ|لوه|بــــ عبــــد |لوه|حمد عبــــد |محمد  ى شمس حقوق عي 

323|39 ين ئيل|طلعتـــ حلىم روف| في  ى شمس|د| بــــ عي 

858792 لسيد|يز عبــــد|ء منتـــرص ف|رج ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

47674 بــــورسيع|ن وحيد عزتـــ قرئى |حس| هرتـــ |لق|تـــمريض 

|6496o حمد محمود|ح |لفتـــ|ء عبــــد |لشيم| ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

268579 لسيس|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|2o82| ل|مل سوري|د ك|مر| مونيك عه مشتـــهر|زر

|6o359 مل رزق|هيم مصطفى ك|بــــر|مه |س| سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

89589o د سعيد  |لديبــــ ميل|م |نع| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

249o25 لسعود|بــــو|دين محمد عىل |ن ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

37393o لم|م عىل صبــــرى عطيه عىل س|هي عه مشتـــهر|زر

|3o257 لسيد محمد يوسف|ريم محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

848557 ى|لؤه  حمد يوسف حسي  ن|كليتـــ طبــــ أسو

26o379 ى محمد عبــــد|ي لعزيز حسن|سمي  ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

26786o وى جبــــر|محمد حمدى محمد عشم ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4|7659 ى هليل|ضىح عىل تـــوفيق حس ني  لشيخ|بــــ كفر |د|

93||6 حمد|حمد حنفى |د |زي ن|حقوق حلو

699463 ى ح|مل | مد محمد|لسعيد حسي  لمنصوره|هندستـــ 

423977 شد|حمد محمد ر|مريم  لشيخ|بــــ كفر |د|

|3|997 حمد محمد|رس |ء ي|رس| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4o4634 لسيد محمود حسن صقر|رس | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|35o76 حمد محمد مصطفى محمد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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||54|2 ن رود|ش| مدحتـــ حن| مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4|28oo لعليىم|محمد | عزيزه رض ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

98672 حمد|لعظيم |هيم عبــــد |بــــر|ح |سم كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|79|4o طف محمد مصطفى|محمد ع دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

7o983 للطيف|لسيد محمد عبــــد |ء |دع بــــ بــــنى سويف|د|

24|242 لق|لخ|رق محمد عبــــد|مصطفى ط ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

68o794 لعدل يوسف|هدى محمود منصور  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8353o2 ي
وق مجدي زىكي مصطفى

رسر قرص|ل|فنون جميله فنون 

||4843 بــــر حنفى محمد|لرحمن ص|عبــــد  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

8|96o| لحكيم|لد محمد عبــــد|تـــغريد خ ي|بــــ |د|
|لمنى

85|4|o يم محمد|لد|ن محمد عبــــد|نوره دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

364642 ل محمد محمد|لع|لد عبــــد|ندى خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

292634 ف محمد |محمد  ئى|لعن|رسر سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

8o533o مل|وي ك|لهلبــــ|محمد | محمد رض ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

85o79 ده محمد رجبــــ محمد|حم تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

9|98|o ي
زق  |لر|ل عبــــد|لع|عىل عبــــد|ل|ء عبــــد|ضى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

24589| ن|حمد عىل سليم|عىل  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

624|4| ن|لفتـــوح رمض|بــــو |يمن فتـــىح |عمرو  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

67963 |بــــ جح|لوه|بــــ عبــــد |لتـــو|ء عبــــد |رس| لفيوم|لعلوم |ر |د

467o2 ل|لع|ل محمد عبــــد|لع|محمد عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

|72o95 لد سيد موىس|ر خ|مي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o4583 ي ملك بــــولس يوسف|
يرينى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

894958 دى ممدوح زىك شنودتـــ |ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6o||66 لصعيدي|هيم بــــسيوئى شبــــل |بــــر|حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

36566 لعزيز عفيفى|يز عبــــد |ف| دين هره|لق|ره |تـــج

4o|266 هيم محمد|بــــر|ء شكرى بــــسيوئى |شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|587 ن|تـــه محمد رمض|مه شح|س| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

855|7o ي|ر
يح|ن رجبــــ س|رضو| ئى ي |

لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

75549o هيم|بــــر|بــــى |مبــــ|يدى حمدى |ه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

Wednesday, September 5, 2018 Page 5148 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

862874 للطيف|تـــ طه عبــــد|هلل بــــرك|عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

497864 در|لق|لسيد عبــــد |ض |لسيد ري| |ر|ي تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8o|6o9 جح فهىمي عيسي|م ن|حس ي|عه |زر
|لمنى

84643 م حسن|لسل|ن عبــــد |لرحمن شعبــــ|عبــــد  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

895862 ى |بــــو|ل |ندى هل لحمد حسي  ج|علوم سوه

92|49| دل سمي  فريد |جرجس ع ج|بــــ سوه|د|

6|622| لمرىس|س |مه معتـــمد عبــــ|س|محمد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

346o3| ي
لعزيز|سيد محمد عبــــد| دئى |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 

ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

7oo858 لح عىل دبــــور|لعظيم ص|محمد عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

27o4|7 بــــ عزتـــ يونس محمود يونس|مه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

348928 ح|حمد بــــط|هيم سيد |بــــر|يتـــ | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

89|o29 ه جبــــر| لملك نصيف |ئيل عبــــد|مي  سيوط|عه |زر

85||44 ي|زهر
ى
ء سيد محمود دسوق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

432o49 ي
لمليىح |بــــر |محمد ج| دئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

353426 ى عبــــد حمد محمد|لحميد |حسي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

44o849 هيم|بــــر|لعزيز |محمد مبــــروك عبــــد  لشيخ|طبــــ كفر 

35399 لرحمن محمد|ن محروس عبــــد|نور ى شمس هندستـــ عي 

64o8o8 ش محمد حسن|لدمرد|حمد حسن |  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

833559 |لبــــن|لعظيم |طمه محمد عبــــد|ف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

287392 هيم حسن|بــــر|لسيد سعيد |محمود  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

77|7|2 لعزيز|لمعىط عبــــد |مر عبــــد |بــــ تـــ|رح زيق|لزق|بــــ |د|

|35o24 عيل|سم|هلل |لد عبــــد |لعزيز خ|عبــــد  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

2o746 ى|حمد |مه |س|حمد | مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

324|53 لحميد|لسيد عبــــد|هلل محفوظ |عبــــد لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

48|552 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|زن محمد |م عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

493727 ن|لعري|د |رص محمد فؤ|لن|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

78767o |لوف|بــــو |هيم |بــــر|لسيد |هند  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

638|87 ى محمد|ل|لعزيز محمد |حمد عبــــد| مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 
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623887 ي
لسيد|حمد محمد |حمد | |دئى ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

9o7252 ى عبــــد هيم |بــــر|بــــ |لوه|خلود حسي  ج|علوم سوه

|36999 حمد|للطيف |طف عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

526972 حمد محمد سعيد|رص |لن|ل عبــــد|محمد جم سكندريه|ل|هندستـــ 

7oo2|3 لعزيز محمد|لسيد عبــــد |محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|4|65 لعظيم سيد حسن|لد عبــــد|حمد خ| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

435669 د|هلل حم|مه فتـــح |ح سل|لفتـــ|ن عبــــد|شعبــــ زيق|لزق|عه |زر

4o2469 للطيف|للطيف عبــــد |لد عبــــد |هبــــه خ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

335684 تـــ محمود  يد |بــــو |سمي  ى حمد|لي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8|2373 حمد|لعزيز |لد عبــــد|يه خ| حقوق بــــنى سويف

433398 لرحمن محمود حموده|م رفعتـــ عبــــد|بــــس ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

8|4433 ي|حمد عبــــد|عمرو  لحكيم مليىح  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

9o34o3 هلل عويضه  |ضى خلف |مريم ر ج|تـــربــــيتـــ سوه

446||2 ئى|لقرم|حمد شفيق |رق |ن ط|مرو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6|4o6 لرحمن محمد|ن عبــــد |تـــم رمض|ح ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

759|82 حمد|لدين عىل |ل |حمد جم| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

487o| عيل|سم|م سيد |محمد عص لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3|77o7 حمد|ن |د رمض|لرحمن عم|عبــــد تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

75|42o بــــ محمد محمود|يه|عمر  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

63|728 ن ممدوح محمود قدرى محمد|نوره زيق|لزق|بــــ |د|

226267 مر خليل|ر ع|لغف|م محمد عبــــد|هش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

496|oo لسنبــــختـــى|شد محمد محمد |ر| لي|د سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

27424o لحميد محمد|لحميد عبــــد |حمد عبــــد|ر |مي سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

22828| مد عىل|لحميد ح|لدين عبــــد |يه محمد سعد | ن|بــــ حلو|د|

838o7 ى بــــكرى عبــــد  بــــ|لتـــو|محمد حسي  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

573o8 |لعل|بــــو |زينبــــ ربــــيع عىل  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

||9833 ى |مدحتـــ مني  لوك| مي  ى شمس هندستـــ عي 

27o|8o لد عىل محمد جبــــر عىل|خ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6|6933 هيم عيس|بــــر|هلل محسن |منتـــ  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

623924 لعزيز|بــــ عبــــد |لتـــو|لعزيز عبــــد |طمه عبــــد|ف ط|ر دمي|ثــــ|
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2325|5 حمد|ضى محمد |ر| رش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

62||5 ر|لستـــ|م محمد روبــــى عبــــد |سل| طبــــ بــــنى سويف

36o486 لسيد يونس|بــــر محمود |هدير ص |بــــ بــــنه|د|

4||3|| لضوينى|رص سعد حسن |لن|نده عبــــد|سه |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

49|59| ي|عيل |سم|لد سعد فتـــىحي |خ
ى
لورق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75558o لسيد|هلل |يوسف محمد عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

4o|879 بــــر حسن|لسيد ص|رس |محمد ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|67853 حمد رسور|م يوسف |يدى هش|ه وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

247858 وى|لتـــط|حمد |م حمدى محمد|ريه تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

63|o55 لطوجى|هيم |بــــر|حمد |حمد |هلل |منتـــ  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

||7o5| حمد|يمن فرج |محمد  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

247624 ض نبــــوى|م نزيه ري|سل|لدين |سيف  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

24|785 بــــ محمد محمود محمد|ربــــ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

25482| حمد محمود|ل عيس |حمد جم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4|4oo5 ي ع|هلل عىلي محمد |منتـــ 
مر|لحفنى |ره طنط|تـــج

2|6746 لفيل|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

688643 مه|حمد سل|هيم |بــــر|ن |رمض| لي|د لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5|6658 مه|لرحمن سل|عبــــي  عطيه محمد عبــــد  تـــمريض دمنهور

542486 لرحمن تـــوفيق محمد يعقوبــــ|ن عبــــد|رو علوم دمنهور

7o76|| د مصطفى|لجو|لد نعيم محمود عبــــد |خ ره بــــور سعيد|تـــج

327|52 ل عطيه جميل سيد|م| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8237o7 ه محروس عبــــد| يف|مي  لجليل رسر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

2|469 بــــ|لوه|ن سيد عبــــد|ندى رمض ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

|69o44 لليف|بــــو |حمد |كريم محمد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

634963 لسيد|ل مصطفى |محمد جم ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

5|689 لحفيظ|محسن محمد عبــــد | نه ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

7oo7o7 ي|بــــو|حمد مصطفى |
لمجد محمد مصطفى زيق|لزق|صيدله 

46oo54 د زىك محمد أحمد عقل|جه سكندريه|ل|عه |زر
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5358|8 ن محمود|لحسينى شعبــــ|دتـــ |غ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

775622 محمد رجبــــ محمد عىل ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

45|355 ى|م بــــسيوئى |لسل|هيم عبــــد |بــــر| لبــــحي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

76o4o5 ن محمود|محمود محمد سلط سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o829 رس|نم مصطفى ف|مصطفى غ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|23|6 ف صل|ره |س ضل|ح ف|رسر ي|طبــــ 
|لمنى

3o796 بــــ مبــــروك|لتـــو|رحمه نبــــيل عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

223729 وس|ل تـــ|د صبــــىح غ|عم| ري|م ورصى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

2|9558 لعجيل|لحميد عيد |ن محمد عبــــد|نوره ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|47o7| يدى محمود محمد محمود|ه هره|لق|م |عل|

8255o| ى عبــــد لم|عي س|ه رف|لل|حسي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

5oo8o4 لمطلبــــ|لحكم عبــــد|حمد عبــــد|ن |يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

||74|6 ى|ن ش|ن سليم|هلل رمض|منتـــ  هي  هره|لق|بــــ |د|

83|97o ي|رس|
ن|ن مهر|ء شهدي تـــعى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

8||443 عيل حسن|سم|ء فتـــىحي |رس| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

49685o ن|لسيد رسح|لسيد |لسيد محمد |نسمتـــ  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

43|682 وى|لص|لد محمود محمد |وليد خ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|2|9|3 مد محمود مسلم|لدين ح|م |زم حس|ح كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

63|983 ى|طمه حسن |ف لسيد حسن حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

678787 دى|حمد ش|حمد |ئل |ر و|من لمنصوره|بــــ |د|

54o244 ء عىل مرىس سعد مسعود|سم| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|3|67 هيم عطوه جعفر|بــــر|ل |هيم جم|إبــــر عه دمنهور|زر

|9o82 حمد|ن سيد |بــــ رمض|رح طبــــ بــــنى سويف

|37|77 حمد موىس|ن |ر شعبــــ|عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|46o82 ود|لحنفى د|ل |بــــسنتـــ كم سيه|نوعيتـــ عبــــ

|5|585 حمد يوسف| |ء رض|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|45729 ن|رق محمد محمود سليم|محمد ط دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

48|597 هيم|بــــر|محمد سعيد محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7563 ن محمد عصمتـــ|ريم مرو هره|لق|ره |تـــج

25544 وي|هيم ص|بــــر|ل محمد |نه هره|لق|علوم 
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485944 لجندى|ن سمي  محمد محمد عىل |رو سكندريه|ل|ره |تـــج

3o|98 لح|لح عىل ص|ن ص|يم| |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

262896 لجمس|هيم محمد |بــــر|هيم |بــــر|حمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

449o|| مر|حسن محمد حسن ع |هندستـــ طنط

677677 يف|لم |محمد مسعد س حمد رسر لمنصوره|هندستـــ 

2543o لم|دل حسنى س|ل ع|من كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

755395 ى| مه حسن عىل حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

639692 لفتـــوح محمد أحمد عمر|مروه محمد أبــــو  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|3o27 دم|لخ|عيل |سم|حمد |سلىم محسن  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

863629 دي عىلي|ل حم|هند جم زيق|لزق|حقوق 

625445 ى بــــغد|ج  |عمر محمد ن دى|مي  زيق|لزق|ره |تـــج

232|6o لعز|بــــو|هر |م مدحتـــ محمد ط|هش هره|لق|هندستـــ 

35|345 ل عطيو|لع|سم عبــــد|ء محمد ق|رس| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

447894 لسيد|آيتـــ محمد عىل  ي|بــــ |د|
|لمنى

248|98 منصور عىل| لعل|رص أبــــو |لن|ده عبــــد|مي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|2|26o هلل|مل عبــــد |محمود محمد محمود ك ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

526356 لرحمن|لمقصود عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|هر |م ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

7|o2|4 حمد|هد |ده محمود مج|حم| رن لمنصوره|حقوق 

364849 لمعىط سعيد عوض|حمد عبــــد|ء |عىلي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

527282 لسيد حموده|بــــى |مبــــ|ح |سيده صل إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

784938 لسيد محمد|محمد عطيه  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

69|7o5 مد|لمحمدى ح|مد |بــــر ح|حمد ص| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

684869 |بــــوري|هيم فرج سعد |بــــر| لمنصوره|هندستـــ 

57557 هر جعفر|لظ|محمود عىل عبــــد  حقوق بــــنى سويف

|383o5 حمد سيد|حمد مصطفى |مصطفى  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

776488 دق|لص|هبــــه محمد جوده عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

34339 حمد منتـــرص|هيم |بــــر|م |مريم عص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

76545 لمجيد|رس صبــــىح عبــــد |بــــسمه ج ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

25o8o4 لعزيز حبــــيبــــ|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

633569 لم|هيم س|بــــر|ل |عمرو جم زيق|لزق|ره |تـــج
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429826 ي|لفر|لجيوىسر |هيم سعيد |بــــر| رج  | تـــمريض طنط

7926|9 غبــــ|وي ر|لرحمن محمد بــــدر|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

36o997 مد|لسيد محمد ح|بــــ |يه|ندى  |صيدله طنط

899|32 بــــوضيف سيد |ل |لغفور جم|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

893629 ل عىل |لع|ده عىل عبــــد|غ سيوط|نوعيتـــ فنيه 

3|5473 لرحمن محمد|مبــــروك عبــــد| عل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o7359 ر محمود محمد صبــــرى حسن|مي لمنصوره|بــــ |د|

|7637o دل عىل منصور|عمرو ع ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

39367 عىل| ح عط|لفتـــ|بــــر عبــــد |ء ج|عل هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|25284 م|لش|لح محمد |هيم ص|بــــر|سلىم  ى شمس صيدله عي 

69546| لدهبــــ|بــــو|هيم |بــــر|حمد محمود | لمنصوره|حقوق 

899|o5 ه | لسيد  |رثــــ |لو|بــــوضيف عبــــد|مي  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

495236 ر|لنج|طف معوض |محمد ع ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

267775 نم|لحميد غ|د عبــــد|حمد فؤ| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

547696 هيم|بــــر|حمد محمد |ن مجدى |رو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6o||97 ي |م|
لسيد أحمد بــــطيحه|ئى |نوعيتـــ طنط

7oo387 هيم|بــــر|ض |مروه نبــــيل ري لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|8236 هلل|طف حسن عبــــد|محمود ع ي|تـــمريض 
| لمنى

52o463 نينى|لج|مروتـــ عىل درويش  بــــ دمنهور|د|

33o635 هيم|بــــر|لد فتـــىح |ضىح خ |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

4|7973 عيل|سم|هيم |بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر| |ر|ي لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

473o5 شم|مروتـــ محمد رجبــــ ه هره|لق|علوم 

26742| بــــدين|د ع|س مجدى فؤ|ين| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

52377o لمجد|بــــو | |لوف|بــــو |م |محمد حس |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

59o67 ج عيس|ء محمد حج|شيم بــــ بــــنى سويف|د|

839924 حمد يوسف| |ريم زكري دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|48223 بــــ|لتـــو|هند محبــــ بــــيوم عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

45|748 ي|محمد حمدى محمد عىلي 
|بــــو دئى لشيخ|هندستـــ كفر 

5|o|24 هلل وليد محمود حمودين|لمعتـــز بــــ| علوم دمنهور

49|365 لسعيد محمد حسن|د حمدى |جه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 
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334|85 هيم|بــــر|ح منصور |حمد صل| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

287374 لرؤف|حمد محمد عبــــد|م |وس ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

5|6278 ي|لق|م عبــــد |كر|
ي عىلي مصطفى

در مصطفى بــــ دمنهور|د|

637o|2 ن|لسعيد رمض|تـــفى فتـــىحي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

853923 م|م|تـــ |دل عرف|د ع|زي ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

4|92|3 لح|لسيد محمد عىلي ص|ء |رس| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|23595 حمد موىس|لدين |مر مىح |ن تـــ|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

75845 لعليم|لعليم ربــــيع عبــــد |حمد عبــــد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

868oo9 ن محمد محمود متـــولي|يم| ن|سو|علوم 

|2|536 لد ممدوح محمد|خلود خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

36o959 ء محمد عليوتـــ سيد|شيم |حقوق بــــنه

77o8o3 لح حسن زيتـــون|مه ص|س| |سم زيق|لزق|علوم 

54|6|7 ى |كم| محمود رض موئى|لسل|ل حسني  ره دمنهور|تـــج

849633 عيل محمد|سم|م |عبــــي  عص |ج طبــــيع قن|عل

694||2 وى|لحن|لمتـــول |هلل |دل عبــــد |مصطفى ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69277| لحميد عوض|د عبــــد |لجو|حمد شكرى عبــــد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|8o2 ل سمي  تـــوفيق|هدى و  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|4463o لرحمن|محمد سعد محمد عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

5o3933 لخطيبــــ|حمد يحن  |حمد |م |وس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o7|| ف عىل طه|محمد  رسر لفيوم|هندستـــ 

542o8| ى  ى |حمد وهم|حسي  حمد|ن حسي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

695389 ى محمد عبــــد  ى محمد حسي  لمنعم|حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

326239 هلل|هلل رزق |كريم فيض | رين|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

25945o لعزيز|لعزيز محمد عبــــد|م عبــــد|ريه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

9|255| هيم |بــــر|ر |لغف|حمد عبــــد|ميه |س ج|ره سوه|تـــج

27o9|6 هلل|د عبــــد|لجو|زق عبــــد |لر|لسيد عبــــد|ن |يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

349365 لم|ن س|ر سليم|حمد مختـــ| |ره بــــنه|تـــج

243o95 لعليم|لعليم ممدوح عبــــد|محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

447494 حمد موىس|لدين |بــــ بــــىه |يه|د |جه سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم
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|2388o م محمود فوزى محمد خليفه|بــــسمه س ى شمس| لسن عي 

647879 لبــــدرى حنفى|حمد |بــــدر  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

6|8ooo هدير هيثــــم عمر زغلول ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4637|o ح|ل مصبــــ|لجبــــ|لسيد عىل |لسعيد | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

9oo4|2 لرحيم |رس سيد عبــــد|عمرو ي ج|هندستـــ سوه

35|o|o حمد|تـــ محمد |رس فرح|ي| دين |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

487362 ن|لقبــــط|مد محمد |مهند محمد ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44552o يد|بــــو |حمد |ر يشى |مي ى لي  ج|بــــ سوه|د|

54o44| م|ن عىل محمد بــــديع سل|نور ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

33398| روق عيس|ء صبــــرى ف|عل لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

45|o67 ن|حسن حمدى حسن شعبــــ |هندستـــ طنط

624328 تـــه|تـــه شح|حمد رضى شح|ده |غ ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

35648o لعزيز محمد|مصطفى محمد عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

44o933 يىح|لشر|ل |دى كم|له|ء عبــــد |رس| لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

79696 بــــو زيد|حمد عىل |ن عىل |نوره لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

254944 لنبــــى|ل عىل عبــــد|سندس جم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|26766 ى عبــــد  لمرصى|مد حسن |ح ح|لفتـــ|نرمي  ى شمس|تـــج ره عي 

7o4634 لسيد عىل خليل|محمد رجبــــ  زيق|لزق|حقوق 

8o3894 هلل|دل سمي  عوض |ره ع|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

27|28o لقلسر|م |م|ل|كر |ئل ش|سمر و ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

3572|7 ن|لرحمن محمد سليم|ن عبــــد|يم| عه مشتـــهر|زر

5o|62 ي سيد|ىطي عبــــد |لع|مصعبــــ عبــــد 
لغنى ي سويف

تـــمريض  بــــنى

3|6o25 هلل|حمد رمزى فتـــح |عليتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

347698 هيم|بــــر|يمن موىس |لد |خ ى شمس|د| بــــ عي 

824779 حمد|حمد خليفه |محمد  سيوط|ره |تـــج

8945o6 ى لمع |رو محبــــ س|م مي  سيوط|ضتـــ |علوم ري

|5o47 لمنعم محمد|عىل محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|2o6o ي سليم
بــــيع محمود|بــــوجر|ن |مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

688948 ع|لرف|حمد فكرى |فكرى  لمنصوره|ره |تـــج

8822|3 لرحيم  |م محمد فتـــىح عبــــد|محمد هش سيوط|حقوق 
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|67||3 لق حويتـــ|لخ|لحميد عبــــد |ء محمد عبــــد |حسن ن|تـــربــــيتـــ حلو

54o574 بــــو عجور|حمد |تـــه |يحن  نرص شح سكندريه|ل|بــــ |د|

768o62 ن|لرؤوف محمود سليم|مريم عبــــد  لعريش|بــــ |د|

|5|857 ى|ج  عبــــد |سلسبــــيل ن لعظيم حسي  ى شمس| لسن عي 

364396 ى |بــــر |حمد وجيه ص| لسيد|مي  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

4o6o29  نجيبــــ ميخ|سوز
ى
ئيل|ن نعيم شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7883 مه حلىمي صبــــيح هنيدى|س| |رن دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

68626| للطيف|بــــ عىل عىل عبــــد |محمود شه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

79o579 ن|محمود جميل زغلول محمد عثــــم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

484333 حمد|لعزيز |حمد مصطفى محمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

368268 تـــ ن| رص محمد محمود|مي  ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

4255o6 عيل|وردتـــ محمد محمود محمد إسم علوم بــــورسعيد

49|o5o لم محمد|سلىم محمد حسن س سكندريه|ل|ره |تـــج

64o499 هلل|ل محمد عبــــد |لع|لد محمد عبــــد |يمن خ| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

455o8o لحفيظ متـــموح|ح عبــــد|لفتـــ|سلىم عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

496|8 ر محمد محمد سيد|مختـــ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|22735 يف ع ن قرئى|دل شعبــــ|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

356753 لرحمن|ء سعيد جودتـــ يوسف عبــــد|ل| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

9o6874 دل حموده حمودتـــ |محمود ع ج|ره سوه|تـــج

84|4o2 م سيد|لسل|هيم عبــــد|بــــر|منيه | ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

26337o ن|لرحمن عثــــم|رص منصور عبــــد |يه ن| |بــــ بــــنه|د|

24|6|2 لمنعم|ل عبــــد|ر مصطفى كم|من هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7746|8 ر|لسيد غنيىم عم|تـــسنيم سعد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

783557 در|لق|ء محمد عىل عبــــد|دع زيق|لزق|بــــ |د|

493|53 هيم عيس|بــــر|روق |هيم ف|بــــر|حسن  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

4|37o3 لحق سويلم|لمجيد عبــــد|ح عبــــد|لمجيد صل|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

495369 لسيد|د محمد عوض |محمد عم سكندريه|ل|حقوق 

256365 لوسيىم|تـــى |لزن|هلل |حمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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7685|7 بــــرس|لسيد محمد بــــ|حمد |لرحمن |عبــــد  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

5ooo62 لمزين|خليفتـــ | ن رض|نوره عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|42o6 لطويل|هلل |ء محمد فتـــح |رس| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7o98|3 ف|ل محمد محمد |ء كم|سم| لسيد مشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

32936| ى |لدين ي|ريم محمد نور  يف|سي  لشر |تـــربــــيتـــ بــــنه

6|875o ى معروف|سم محمود |بــــ مي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

5|3o98 م |إلسل|ج |لدين تـــ|ح |طف صل|محمد ع
لحميد|عبــــد

|عه طنط|زر

479828 ى|حمد |محمود  لسيد محمد حسني  سكندريه|ل|هندستـــ 

|64o4 ل|لع|لدين يسن محمد عبــــد |رص|يسن ن سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

268397 لعظيم نوح|محمد عىل عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

8o4377 لمولي محمود|سمر سطوجي عبــــد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

8o83o9 دل نرصي عزيز|ي ع|مي  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

|54264 مل محمد محمد فيشه|محمد ش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

869929 ي 
هلل|حمد سعيد حمد|مصطفى سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|

لبــــر |

676477 ى | ر|ي |لبــــن|عىل حسني  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

43562| ل محمد تـــوفيق عمر|عمر علوي كم ن|طبــــ حلو

356469 م محمد مصطفى|محمد عص ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

44633| لسيد حسن|لحسينى |لسيد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4225o2 ف|لرو|خديجه محمد محمود عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

||5526 لبــــي  ميشيل عبــــود| |يريك رض| ن|علوم حلو

5o78|7 حمد|هيم محمد |بــــر|مريم  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

35oo97 تـــ محسن سعد  هيم|بــــر|ني  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

34||69 لشيخ عىل|لسيد |حمد محمد محمود | ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

7737|3 م|لسل|زق عبــــد|لر|م عبــــد |لسل|عبــــد | دين زيق|لزق|بــــ |د|

85o|57 ح مصلح|د محمد صل|زي ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

||7965 حمد|حمد محمد |ء |ل| ى شمس|تـــج ره عي 

782246 شم|لمعىط ه|ء عطيه عبــــد |ول زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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869|76 حمد|لسيد |لدين |ء |يوسف بــــه ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

772649 ى لطفى  لبــــر|لسيد عبــــد|نرمي  زيق|لزق|بــــ |د|

4368o8 بــــط|له|هيم عىل |بــــر|لسيد |نهلتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

489834 ي محمود شمس |فتـــ عبــــد |يتـــ ر| لدين|لمنىح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

226753 ف محمد عبــــد|حمد | لحفيظ|رسر هره|لق|هندستـــ 

|553|6 ى|م رق عطيتـــ لمع|ط| رتـــي  ى شمس|تـــج ره عي 

834748 للطيف محمد|للطيف محمود عبــــد|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

6|2427 حمد|هيم |بــــر|هيم صبــــرى |بــــر|ديه |ن ى شمس| لسن عي 

8369o9 حمد|هيم |بــــر|بــــ محمد |رح دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

9o679| ى |صفيه كم ل متـــول حسي  ج|عه سوه|زر

8364o6 حمد|ري |لبــــ|بــــوبــــكر عبــــد|مفيده  ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

272|3| لرحمن محمد سيد عىل يوسف|عبــــد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

33233o حمد متـــولي|دى |له|ء رزق عبــــد|حسن |تـــربــــيتـــ بــــنه

922523 حمد محمود عبــــيد محمود  | ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|3956 هلل|ده سعد|حمد حم|ده |ء حم|شيم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

866o88 حمد يوسف|لكريم |د |حمد ج| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

8326oo د جعفر|ج عي|ر حج|من ضتـــ|ري/دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

5oo|54 ر|لعزيز نو|لمجيد عبــــد|محمد صبــــري عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|56|3o هلل محمد عىل محمد|عبــــد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

875555 لمنعم |رس عىل عبــــد|عىل ي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

34|283 لحليم عيد|هيم حمدى محمد عبــــد|بــــر| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|7|92 لرؤف محمد|رضوى مصطفى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

24825 ى|وى |طمتـــ محمد سعد|ف مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

633492 لمنعم حسن محمد|محمد ربــــيع عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

242939 لبــــديع محمود|ن عبــــد|م شعبــــ|سل| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5|2267 لريس|لسيد |لد محمد |حمد خ| سكندريه|ل|طبــــ 

5o6595 ى|م دتـــ عيس|فرج عيس قل| رتـــي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

286o67 لسميع|هيم فتـــىح عبــــد|بــــر|طه  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

33|239 ن|لم زيد|لرشيد س|لد عبــــد|د خ|جه |بــــ بــــنه|د|

33266 ر هريدى|لغف|دى عبــــد |له|يه عبــــد | هره|لق|عه |زر
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335972 لمجيد|ء عىل عبــــد|ء عل|لشيم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|2343o للطيف|حمد عبــــد |م |عمر عص ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

52858| ى|للطيف ش|حمد عبــــد |لد |محمد خ هي  ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

2o662 ي محمد 
ى
تـــ|د|لس|محمد شوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

252o3o هيم محمد يوسف مصطفى|بــــر|محمد  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

363566 هر مصلىح مرىس|بــــ م|هيتـــ|م رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

785638 ي ص|يدى ر|ه
لح عطيتـــ|ضى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

عيليه|سم|ل|ئ 

26473| س ذىك بــــدوى|ل عبــــ|هدير بــــل |ره بــــنه|تـــج

367|93 لكريم|لعزيز عبــــد|ئى عبــــد|مي  ه| |بــــ بــــنه|د|

62492 حمد|مروه محروس رجبــــ  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

4|2|9 دى|له|هيم عبــــد|بــــر|ن |محمد رمض هره|لق|هندستـــ 

6||988 لعتـــر|روق |لجيوىسر ف|صبــــىح  |هندستـــ طنط

6|5988 ف نبــــيه فرج عبــــد |دهم | لغنى|رسر ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

4|875 ف فتـــىحي عبــــد|محمد  ح|لفتـــ|رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

275334 سحق|عمر خميس محمد عىلي  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

9|3583 م مكرم نرص هندى  |بــــر| سيوط|بــــ |د|

4o4533 ن محمد|لعزيز يوسف رضو|محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

58562 حمد محمد|ل |ء جم|شيم بــــ بــــنى سويف|د|

||8987 حمد محمد بــــدوي|مه |س|محمد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

347385 ى مصطفى عمر عليوه حسي  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

64|68| ى محمود|محمد عيس محمد حس ني  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

649796 نور محمد حسينى|محمود  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7||77| ه نرص محمد | هيم|بــــر|هيم |بــــر|مي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2867|| لدبــــور|سعيد مهدى عىل  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o242 ي|ح |لفتـــ|در مجدي عبــــد |ن
لففى هره|لق|حقوق 

268366 لسيد عرفه جنه|جد محمد |م تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

92|985 حمد  |لدين محمد |ج |يه رس| ج|بــــ سوه|د|

3444|| لمجيد|مح سيد عبــــد|بــــ س|شه ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى
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67642| حمد|ل |لرج|ح عز |نس صل|ن لمنصوره|حقوق 

42|o57 ى|لحميد ص|حمد عبــــد | |ر|ي بــــر حسي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

526522 د|لجو|د محمود عبــــد|لجو|محمد عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

7oo888 لسعيد محمد عيسي|مه |س| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68868o هيم|بــــر|حمد محمد |د |ء جو|سم| لشيخ|عه كفر |زر

269892 عرص|ل|ل صبــــرى سليم |حمد جم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

63|72 ن رجبــــ مصطفى عىل|يم| ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

494225  |لص|سعيد محمد سعيد 
ى
هيم|بــــر|ق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

74946 لدين محمد|ج |ل تـــ|محمد جم هره|لق|حقوق 

7o267| حمد رزق|لسيد محمود سيد |زينه  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

447444 م|لسل|مه عبــــده |لد سل|حبــــيبــــه خ سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

5o3827 عيل|سم|عىلي محمد محمد محمود  سكندريه|ل|عه |زر

|64832 ى| رن ى سعد حسي  حسي  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

282|62 لدين محمود محمد|ل |محمد جم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

463393 حمد فريج|لق |لخ|له عبــــد|ه لشيخ|بــــ كفر |د|

84525o هر|بــــي ط|ر محمد رك|من ن|سو|بــــ |د|

627444 ىط|لع|هيم عبــــد|بــــر|بــــر |ن ص|يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

527o68 مر عمر|محمد يحن  يوسف ع سكندريه|ل|هندستـــ 

629788 رق فتـــىح معوض|حمد ط| زيق|لزق|ره |تـــج

89|85| حمد |لعليم |نشوى حمدى عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

24|464 ينى|لجن|لسيد |لحديد |بــــو|يه | تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|48242 هيم|بــــر|ء محمد منصور |ل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|69972 هيم|بــــر|ل طلعتـــ |محمد جم ن|حقوق حلو

85496 ن|لمنعم زيد|حمد عبــــد |د |جه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

626979 نور غريبــــ عىل غريبــــ عىل زيق|لزق|ره |تـــج

|3o|5| لسيد|حمد |نىه سيد  هره|لق|بــــ |د|

35|689 ن حموده محمد ضوه|محمود سليم ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

352o2 ن محسن محمد محمد|نور هره|لق|حقوق 

8o3897 بــــ|لبــــ|هر فتـــح |لظ|فولي عبــــد| عل ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

Wednesday, September 5, 2018 Page 5161 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

436276 ن|لسيد محمد شعبــــ|حمد |عمر  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

223522 ه ط| رق سعيد سيد شلبــــى|مي  هره|لق|ره |تـــج

6398o حمد حسن شندى|مصطفى محمد  لفيوم|بــــ |د|

6|4752 وي|لبــــط|لسيد حلىمي |ن |يم| |نوعيتـــ طنط

|4o598 حمد|ل محمود عمر |لد جل|خ ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

92785 ل منصور محمد|محمد جم |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

88779o لحميد |سيد محمد حلىم عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

|66546 ى عبــــد |ل محمد حس|ء جم|شيم هلل|ني  هره|لق|ره |تـــج

867|98 د سيد|طمه محمد فؤ|ف ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

285632 لنبــــى|ل حسنى عبــــد|ء جم|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

263296 شم|بــــ ه|ن عمرو دي|نوره |ره بــــنه|تـــج

68693| تـــه عمر|حمد شح|دل |خلود ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

525277 ى عبــــد|يم| لمنعم عبــــدتـــ|ن حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

28o936 |لعل|بــــو|ح |لفتـــ|محمود سمي  عبــــد ن|حقوق حلو

7o55|8 عمرو محمد محمد محمود محمدين لمنصوره|ره |تـــج

7o7456 ف عىل |ء محمد |سم مد|حمد ح|رسر لمنصوره|ره |تـــج

343349 يف سعد عىلي| حمد رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

269235 لسنديوئى|حمد |لدين |ء|ء عل|سم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

5|2|82 دل محمد يىح مرىس|محمد ع عه دمنهور|زر

7o33o| بــــوصبــــيحه|حمد محمد محمد |مريم  زيق|لزق|ره |تـــج

9o48o8 ن محمد محمود |ره رمض|س ج|بــــ سوه|د|

8o3985 شفيق| يكل صبــــىحي حن|م ره بــــنى سويف|تـــج

446292 ح|لحميد عىل صل|ئل عبــــد |لحميد و|عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

329927 ف محمد رش د|مي رسر |بــــ بــــنه|د|

868|38 سيد بــــكري مهدي| ند ج|بــــ سوه|د|

|5o9|8 لسيد مرع|مه |س|طمه |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

344227 حمد|ن محمود |محمد سيد رمض ى شمس|تـــج ره عي 

47296 بــــ محمود|لتـــو|حمد عبــــد |بــــ |رح هره|لق|بــــ |د|

9o2|34 ى مي  يز حبــــيبــــ|ظريف ف| كي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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336723 لسيد عىل|ن |زينبــــ عىل رمض هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

925|o8 لقس متـــى جرجس |ريو |م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7|8oo8 لسيد|لسيد عبــــده عبــــده |حمد | |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

29339 ف حموده |بــــ |شه حمد|رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7|23o7 لغندور|ء محمد محمدين عىل محمد |شيم ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

4879o5 ى خميس طه  عيل|سم|حمد |طه حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

349|73 لمجيد حسن|محمد عبــــد| ن|ر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

92o65o هلل  |نوبــــ خلف رزيق عطيه |بــــ| ج|بــــ سوه|د|

825482 رف فكري موىسي|محمود ع ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

2|2|66 ف عىل بــــهجتـــ|محمد  رسر ى شمس هندستـــ عي 

2|5732 لسيد شعلتـــ|لجبــــىلي |حمد |جد |دهم م| |طبــــ بــــنه

6|4478 لنرص|لكريم أحمد أحمد أبــــو |زينبــــ عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

2652| دل فتـــىحي عىلي|ر ع|مختـــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

22|7|2 ى|بــــ خ|شه لد محمد عبــــده حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

68|6|5 ي|بــــر|د |هيم عم|بــــر|
هيم مصطفى لمنصوره|هندستـــ 

2569| سلىم مجدى فتـــىح موىس ن|هندستـــ حلو

632532 حمد محمد|م يوسف |م عص|وس زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

83865| ي عبــــد|ره عبــــد|س
لجليل|لجليل مصطفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

|7344| س|ندى يشى محمد عبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|54oo ى|م ي|م|ل|نبــــيل محمد محمد  سي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|26849 حمد|حمد |سلىمي محمد  ى شمس| لسن عي 

45|o|7 لشيخ|س |محمد حسن محمد عبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

44299| ي |م |وس
بــــينى هيم حطبــــ|بــــر|لشر لشيخ|ره كفر |تـــج

68|92| ي
لكريم|حمد عبــــد |محمد محمود | دئى لمنصوره|بــــ |د|

3|8887 وق ع ي|رسر
دل محمد عفيفى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7o347| لجندى|لد منصور محمد |محمد خ ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

482o|5 لح|بــــى ص|هلل رك|محمد صبــــرى سعد  سكندريه|ل|ره |تـــج

7o9982 ره عيس عيد عىلي|س لمنصوره|ره |تـــج

58773 للطيف|محمد حسن حفىطى عبــــد  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى
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699786 لسعيد|ذكرى علم فتـــىح  لمنصوره|عه |زر

89257 لعظيم محمد|ء ذهنى عبــــد |لىمي ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

234248 ل بــــيوم|عمر طه محمد كم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

249554 ج |لبــــلتـــ|هيم محمود يوسف |بــــر|ء |رس| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

||7284 حمد سعيد محمد|محمد  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

266468 قطش|ل|ر |لغف|مد عبــــد |سهيله عصمتـــ ح تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

8753o| لعزيز |حمد محمود عبــــد|جر |ه سيوط|ره |تـــج

83293o ي ع
بــــدين محمد|عبــــي  مصطفى قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

259344 ى فتـــىح عبــــد|ي ح محمد|لفتـــ|سمي  شمون|نوعيتـــ 

886879 دق  |در ص|لق|لدين عبــــد|ء عز |سم سيوط|تـــربــــيتـــ 

8o96|o محمد| لعل|بــــو|هلل محمد |حمد عبــــد| ي|لسن |
|لمنى

689|46 حمد|لعدوى |هيم |بــــر|محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

35965 ف حسن قطبــــ حسن|هند  رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

234457 لرحيم|محمد مصطفى محمود عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7|o866 بــــكي | لعط|بــــو |محمد | لعط|بــــو |دل |حمد ع| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

37o557 دل بــــدرى مرشد|متـــ ع|س| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|68oo لخول|سميتـــ وليد محمد محمود  ى شمس|د| بــــ عي 

447596 يد محمود |بــــو|هيم |بــــر|بــــسنتـــ  ى لحكيم|لي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

2|99|8 ش فرج|لسيد دمرد|ء |سم| ى شمس|تـــج ره عي 

3|9o85 هيم|بــــر|لد فكري |رضوى خ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|474| وى|لمنش|لمنعم عىل |آيه جمعه عبــــد  بــــ دمنهور|د|

25458 دي|له|فظ عبــــد |منيه رجبــــ ح| هره|لق|طبــــ 

4432|5 تـــه|لحميد شح|ن عبــــد |بــــر سليم|ء ص|هن لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

5o2375 لغنى سند|روق عبــــد |لد ف|روق خ|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85o793 ى|هر |رص ط|لن|هبــــه عبــــد مي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

7o8944 حمد مرع|هيم |بــــر|دل |محمد ع ره بــــور سعيد|تـــج

778|83 ف |زينبــــ  |لوف|لفتـــوح أبــــو |بــــو |رسر زيق|لزق|بــــ |د|

67|o5 بــــ محمود محمد|لتـــو|عبــــد| ند لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

54747 |لبــــ|دق عبــــد |زق ص|لر|ء عبــــد |رس|
ى
ق بــــ بــــنى سويف|د|

47||6 ن محمد|هلل رمض|ء عبــــد |شيم هره|لق|بــــ |د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 5164 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8534o6 |فتـــ مرقص حن|ر| ر|كل ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

44o|29 بــــ أبــــوشعيشع|لتـــو|م أحمد محمود عبــــد لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|62|64 ن عليوه|لد محمد سليم|عمرو خ ن|تـــربــــيتـــ حلو

26o682 حمد|عيل |سم|بــــرين سمي  |ص ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

772859 لس عزتـــ  سعد|هيم فهىم |بــــر|كي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6||98| ى|سم|دق |لص|عيل عبــــد |سم| عيل مرىس حسي  |هندستـــ طنط

4893o7 بــــ|لسيد حج|هيم |بــــر|لسيد |سلىم  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

4649|6 دتـــ محمد عوض|محمد محروس عبــــ |حقوق طنط

64356 حمد عىلي|مي قطبــــ  لفيوم|بــــ |د|

7o|636 ى |لد |ندى خ ى حسي  هيم|بــــر|مي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

768659 هيم|بــــر|م رشدى عبــــد ربــــه |ريه ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|65|3 حمد|زن عىل غريبــــ عىل |م لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

27o34 ى محمد |مختـــ| رن هيم|بــــر|ر حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|3883| منصور سعد فلتـــس| ر|كل هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

237oo2 بــــوزيد|مه حسن جوده |س|هلل |منه  ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

69543| ىط|لمع|بــــو |حمد |هلل |ضى عبــــد |هلل ر|عبــــد  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

92o7|3 حمد مجدى حسن محمد | ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

426259 ن|م محمد عثــــم|لسل|هلل عبــــد|هبــــتـــ سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

868872 حمد لبــــيبــــ محمد|لد |خ سيوط|عه |زر

852727 ي ذىكي حن|من
|ل وصفى حقوق بــــنى سويف

787449 حمد عزتـــ سعيد محمد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o9799 ضل |ضى ف|حمد ر|مصطفى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

834677 ي س
حمد|مي موىسي |مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

889825 ي |م حسن مغ|سل|
زى عطيفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

53934o ى عويضه|ئ  رزق |بــــرسيس رج هلل سيفي  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

44o998 وق عم د طلحتـــ حسن|رسر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|68488 وى محمد|حمد محمد طنط|مصطفى  |حقوق بــــنه

2|953 لغورى|لحليم محمد |منه محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

446633 بــــ|لوه|محمود مجدى حسن محمد عبــــد  سيوط|بــــ |د|

859996 رص|لن|حمد مرعي محمد عبــــد| حقوق بــــنى سويف
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7o7o9o بــــ محمد عىل|لوه|ء ود عبــــد |لشيم| لمنصوره|بــــ |د|

447668 لرحيم طه مصطفى|مريم طه عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|3o464 |لعل|بــــو|مروه طلعتـــ صقر  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

9oo9|5 لحسن |بــــو|مخ |ن حسن ش|نوره تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

54|oo7 يف محمد محمد حلقه|خ |لد رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

9|2o95 لمتـــجىل |مني  وليم عبــــد| رين|م ج|ره سوه|تـــج

54|94o لونيس محمد|هيم عبــــد|بــــر|حمد محمد | سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

9|2o84 حمد مصطفى محمود |ء |شيم ج|حقوق سوه

834ooo ي عىلي محمد عبــــد
م|لسل|منى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

|33567 ح محمد حسن|لفتـــ|مصطفى طلعتـــ عبــــد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

355593 هلل محمد سويلم|هبــــتـــ عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6oo|44 ي|ن فيصل سعيد شكرى |نور
لففى لمنصوره|هندستـــ 

353oo2 تـــه|ن عفيفى شح|حمد شعبــــ| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

89638| ل حسن |لع|لرحيم عبــــد|ر رفعتـــ عبــــد|من ج|عه سوه|زر

|46o68 ن|هيم عثــــم|بــــر|رس |هلل ي|هبــــتـــ  ى شمس| لسن عي 

5|4246 ي  عبــــد
س|لنح|هلل |بــــسنتـــ سمي  بــــسيوئى سكندريه|ل|ره |تـــج

529899 لنهر|لعزيز |م عبــــد|لسل|هلل عبــــد|مصطفى فتـــح  |ضتـــ طنط|علوم ري

7o2752 ى مصطفى محمود حموده عبــــد |ي لرحمن  |سمي 
|حج

لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

7|78o3 لمجيد شعيشع محمد شعيشع|ندى عبــــد  ن|هندستـــ حلو

|444| حمد خورشيد|لسعيد |دق |هلل ص|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o45o8 ى |لستـــ|حمد عبــــد| ر محمد حسني  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

256965 ه مصطفى عبــــد| ن|لمعىط عف|مي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

643993 منى محمد عيد حبــــيبــــ زيق|لزق|حقوق 

|58846 فظ حسن|محمد محمود ح هره|لق|ن |سن|طبــــ 

|45o24 حمد|بــــى |حمد صو|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

676793 يف|لبــــسطويس |لم |فتـــىح محمد س لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

684462 لحميد محمد|هيم عبــــد |بــــر|ء |سم| لمنصوره|نوعيتـــ 

6|4|57 لمغربــــى|محمود حسن | حسن محمد رض زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

22o2o9 فظ|لحليم ح|يوسف محمد عبــــد تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ
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42o954 ى محمود عبــــد|ي حمد نيل|لمحسن محمد |سمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

236429 ن|سلىم نبــــيل محمد زيد لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

5|6|87 ى |ي هيم عىل عوض عىلي|بــــر|سمي  ره دمنهور|تـــج

46o425 هيم|بــــر|حمد |ح محمد محمد |سم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4||oo4 تـــ محمد محمد  ي|أمي 
لبــــشبــــيسر |تـــربــــيتـــ طنط

3|952| يف|حمد |لدين |ء |روى عل| لشر ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

|56484 لشوربــــىح |ح محمد |لد صل|يوسف خ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

32438o ي ن|جورج ف شد|يز جورج  ى شمس|تـــج ره عي 

67989 لعظيم|هيم عيد عبــــد|بــــر|ء |وف لفيوم|تـــربــــيتـــ 

82|o75 ي سيد|ن ن|نوره
رص تـــوئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

|73o24 هلل يحن  صبــــىح معوض|عبــــد  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

|39|88 د|لضي|حمد |هر |ء محمود م|ل| ى شمس|تـــج ره عي 

83453| بــــ محمد|لوه|ل عبــــد|منيه جم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7564|| ى|لسيد |هيم |بــــر|هلل |عبــــد  مي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

776934 فع|لش|طمه حسن محمود محمد |ف زيق|لزق|بــــ |د|

4|o575 لمغربــــى|ل عىل |كريم محمد كم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

37|269 د حمدى سيد محمد|جه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

78|326 لسيد خليل|لسيد محمد |ء |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

5646| ف عبــــد |بــــ |يه| لرؤوف|لمنعم عبــــد |رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

2776|8 ي|ن محمد محمد |نوره
بــــينى لشر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

49598o لم|لسيد بــــدوى محمد س|هدى  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

253|73 م|لرؤف سل|ل عبــــد|جم| دين ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

682289 ل|لع|لجليل عبــــد |لسعيد عبــــد |رس |سمر ي ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

442827 وي|لنمر|لسيد محمد |بــــ طلعتـــ |يه|ره |س |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|684|5 لرحمن|لعزيز عبــــد |رس يشى عبــــد |ي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

254395 بــــشيىهي|ل|هيم |بــــر|ن عىلي |ن شعبــــ|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

628896 لمنعم محمودمرىس|م محمد عبــــد|سل| زيق|لزق|ره |تـــج

534575 م ممدوح محمود|مريم هش سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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32o74o ى سحق سيدهم|جد |م| مي  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

2269|6 يف | |حمد رض|حمد رسر هره|لق|حقوق 

||7357 ي شكري و|تـــرين ه|ك
صف|ئى دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

878596 عيل |سم|رص محمد |لن|حمد عبــــد| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

863|7 ف موىس محمود ح| مد|رسر لفيوم|عه |زر

|37237 مد محمود|لد ح|محمد خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|55247 وع|حمد مط|ن صفوتـــ |نوره هره|لق|بــــ |د|

4o6636 خلود ممدوح محمد محمود عطيه سكندريه|ل|بــــ |د|

4272o3 لم|ن محمد س|يه مصطفى زيد| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o5359 حمد |لرحمن عمر |عمر عبــــد ج|حقوق سوه

64654o ف محمود عطيتـــ عىلي|جم
ل أرسر لمنصوره|حقوق 

||6o3| وى فرج|محبــــ وجيه بــــبــــ ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

|3o947 محمود حسنى سيد محمد سليم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2o488 هلل|لد محمود عبــــد |محمود خ هره|لق|علوم 

|28683 ل نصيف|ستـــيفن صفوتـــ كم ى شمس|تـــج ره عي 

||762o لجنيدى |لدين |ء |حمد بــــه|محمد | ميىلي|ك
محمد

ى شمس|د| بــــ عي 

|369o| ى محمد محمود عىل بــــدوى حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

879468 نور محمد |يمن |حمد | سيوط|هندستـــ 

7|632| ى محمد مخيمر|نشين محمد  مي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

535468 شور محمود مصطفى|ن ع|يم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

425376 ى|نور ط رق أحمد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

8o883 للتـــ|للتـــ فتـــح |بــــوبــــكر فتـــح |ء |سم| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|74o67 مل محمد|لدين عوض ك|م |حمد حس| تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

922276 ي|ر
ل زهرى |دل محمدكم|ع| ئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

47659o ى ن|سمع| عزتـــ لبــــيبــــ حن| روجي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

493542 ر|لغف|هيم عبــــد |بــــر|ل |محمد كم |حقوق طنط

258263 حمد محمد مصطفى مصطفى| ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

5|8257 ئل|لحم|بــــو|ء موىس محمد موىس |دع ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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353879 ويرس|ق عدل س|سح|ديفيد  |بــــ بــــنه|د|

7|5o77 لسعيد محمود عمر|رحمه محمود  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

253oo ن محمود|يه محمود شعبــــ| هره|لق|ره |تـــج

5554o لد|ل محمد خ|ء كم|وف |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

8|4|o| مل|هيم ك|بــــر|ل |حذيفه هل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

829o56 لس ص ى س|بــــو|جي |كي  مي|ليمي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

|45885 عىل حسن عىل محمد ن|هندستـــ حلو

9o472| لسيد |بــــوزيد |ل محمود |من |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

329384 ف |مريم  ح|لفتـــ|حمد عبــــد| |لنج|بــــو |رسر |ره بــــنه|تـــج

877628 وق  ف رمض|رسر ن محمد  |رسر سيوط|علوم 

356228 حمد عيد محمود محمد عىل| |حقوق بــــنه

693622 لح|حمد ص|مصطفى محمد محمد  ط|بــــ دمي|د|

2935|5 ى محمد ص|لرحيم ي|تـــسنيم عبــــد لح محمد|سي  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

893||5 لشهيد |رى عزتـــ لبــــيبــــ عبــــد|م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

49895 حمد فليح|لدين |محمد مىح  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

642288  ر|لبــــ|عبــــد
ى
 محمد|لبــــ|ضى عبــــد|ق

ى
ق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|4o758 ىطي|لع|لحميد عبــــد |حمد محمد عبــــد | |حقوق بــــنه

6o5|2| لبــــلعوىط|لرحمن |ئى محمد عبــــد|م| |علوم طنط

883268 حمد |روق |لعزيز ف|حمد عبــــد| سيوط|طبــــ 

5|4597 ف ك|ء |سم| مل محمد متـــولي|رسر بــــ دمنهور|د|

3495|3 هيم|بــــر|حمد سعيد محمود | ى شمس|تـــج ره عي 

|3o896 د سيد محمد مهدى|زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|4236 فظ|ن ح|م محمد رمض|ندي هش لفيوم|عه |زر

2|48| هدير وحيد فتـــىح سعيد ى شمس|زر عه عي 

356||7 حمد محمد محمد عبــــده زيد| |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

2868o| بــــو حصوه|ل محمد بــــدوى |نس جم|ن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5o8678 سم|هلل ق|هلل مصطفى عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

265|46 حمد عطوه|مح محمد سيد |لرحمن س|عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

Wednesday, September 5, 2018 Page 5169 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

793285 ى عوض شح|ي ى محمد حسي  تـــه|سمي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

546524 ق|لرحمن جميل مصطفى محمود |عبــــد وى|لشر |حقوق طنط

7o9o72 ل|لرج|ضل عز |ن عز ف|يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

886557 لملك جيد |بــــر عبــــد|ك ج|لمل|عبــــد سيوط|هندستـــ 

92378 لحليم|لق عبــــد |لخ|ح عبــــد |لدين صل|نور  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

357685 س|عبــــ| طف زكري|ع| ند |طبــــ بــــيطرى بــــنه

7o7878 هلل|ن عبــــد |حمد مصطفى محمد محمد سليم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4|3523 يد عمر|بــــو|لد |مريم خ ى لي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

84|4o6 لربــــ بــــديوي|ن محمد عطيتـــ |يم| دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

428825 حمد زعي |للطيف |للطيف عىل عبــــد |عبــــد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

535666 حمد محمد|لسيد |لرحمن |عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

768336 د خليل يونس|ء خليل حم|ول ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

4o2683 ى محمد محمود متـــول ق|ي سم|سمي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|79|7 حمد محمد|د محمد |زي كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

323o23 ن|لم|لملك س|حمد عبــــد|ء |صف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

339694 لشعيبــــى|ن معوض |محمود شعبــــ |كليتـــ هندستـــ بــــنه

64o923 حمد سليم|لبــــديع |لسيد عبــــد |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

867446 ن عبــــده عطيه|عبــــده حس ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

53664o لخويسىك|لحميد |لحميد محمد عبــــد|محمد عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5|2959 وى|لشن|لمجيد |لسيد عبــــد|محمد محسن  تـــربــــيتـــ دمنهور

27228 ن|ح عثــــم|لفتـــ|ن محمد عبــــد |نوره ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

87o793 هيم رزق|بــــر|صموئيل | مرثــــ ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

6|2|26 د حنينه|لجو|وى عبــــد |حمد حفن|عزه  |بــــ طنط|د|

528296 لرحمن|هيم محمود عبــــد|بــــر|دل |هيم ع|بــــر| سكندريه|ل|هندستـــ 

6896o4 وق عبــــد  هيم سيد|بــــر|لسميع |لرحمن عبــــد |رسر
حمد  |

لشيخ|ره كفر |تـــج

3|8328 تـــ عىل|لسيد عرف|حمد | ن|حقوق حلو

227485 لبــــريفى|لحديد |بــــو|رس محمود |كريم ي هره|لق|هندستـــ 

6|28|6 ى حرحور|هيم سليم|بــــر|ء |رس| ن حسي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 
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76|426 لعزيز عطوه|رس عبــــد |يمنى ي دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

64|666 لعربــــى|حمد |هيم |بــــر|حمد |م عىل |حس زيق|لزق|علوم 

364327 لمجيد|لنبــــى عبــــد|لد سيد عبــــد|خ ن|حقوق حلو

|2|488 حمد محمد حسن|منى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4259|9 للطيف|لعربــــى عبــــد |مريم محمد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

634oo4 هيم|بــــر|لق |لخ|لمنعم عبــــد |هيم عىل عبــــد |بــــر| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

77oo23 ن مطر|ورى رضو|حمد محمد مغ| زيق|لزق|ره |تـــج

793283 ى ل جرجس|مل غبــــري|ر ك|دو| |جي  سيوط|بــــ |د|

24o386 يمنى محمد حسن حسن محمد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

86|887 لرحيم محمد|ء خليل عبــــد|دع ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

8o592| لي|عيل جبــــ|سم|شور |ء ع|ول ي|نوعيتـــ 
|لمنى

488284 ن|لسيد سليم|م فتـــىح جمعه |سل| سكندريه|ل|بــــ |د|

9o94o2 هلل  |حمد عبــــد|بــــر |حمد ص|د |جه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

48753| لجوهرى|د محمد |دهم مصطفى فؤ| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8|9438 ول كر|ش| يىلي|عيسي | مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|684oo محمد هيثــــم محمد محمد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4647o6 حمد حسن فتـــيحتـــ|زم |ح ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

347982 ئل يىح محمد عيسي|محمد و ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|2848o ف ثــــروتـــ محمد|ن |رو رسر ى شمس طبــــ عي 

4o9487 ن|لصهبــــ|وى محمد |لشن|لرحمن |عبــــد  |ره طنط|تـــج

4o3o85 ي|لنبــــي طه متـــولي |محمد عبــــد  لشوربــــىح  سكندريه|ل|بــــ |د|

|78728 لبــــديع|ن حمدى فتـــىح عبــــد |رو لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6496|8 لسيد عىل|منيه ثــــروتـــ | زيق|لزق|بــــ |د|

7o964| لمنعم|لمتـــول عبــــد |فظ |منى محمد ح لمنصوره|ره |تـــج

762|7| ي|محمد محمد عبــــده  لفقي  ره بــــور سعيد|تـــج

4o9847 لشيخ|عيل |سم|لرحمن |لد عبــــد |يه خ| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

38735 هيم|بــــر|ن |رص عثــــم|حمد ن| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|8932 هيم حسن|بــــر|حمد |د |حمد عم| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o427| حمد عىل قليمه|لحليم سيد |عىل عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

2|326o لمنعم تـــبــــرى|ن محمد سعيد عبــــد |نور ى شمس علوم عي 
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3456|8 در|لق|ن عىل عبــــد|ء عىل عثــــم|هن ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

858368 ي عثــــم|ط
لحفيظ|ن عبــــد|رق مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

4464o| شم|لرحيم ه|شم عبــــد|زم ه|ح سكندريه|ل|هندستـــ 

878539 متـــ |ن سل|يه محمد رمض| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

5o473o وي|لىحي|لسيد |لسيد |عزتـــ مسعد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

76525o رص فتـــىح فوده|لن|ل عبــــد |مصطفى جم ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

6o5725 لم|هيم س|بــــر|ن رزق |محمد شعبــــ |بــــ طنط|د|

425o39 لسيد|عيل |سم|سهيله محمد لبــــيبــــ  سكندريه|ل|صيدله 

2|5|49 فظ محمد|لحليم محمد ح|محمود عبــــد ن|هندستـــ حلو

85|424 حمد|منيه طه سيد | لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

768|25 ن|هلل عيد ذيبــــ| |لطيفه عط لعريش|تـــربــــيتـــ 

77||86 يديتـــ|حمد ع|للطيف |رضوى عبــــد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|75|28 لمعبــــود|مي  محمد عىل عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o9786 صف|تـــغريد حمدى صبــــىح رجبــــ ن |بــــ طنط|د|

3727|3 ن بــــيىل|ن حمدى نبــــه|نوره |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|893| بــــينى ق|أحمد  ن|ع رمض|سم رف|لشر ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

6|3687 ف عىل محمد بــــدير|م |هي رسر |نوعيتـــ بــــنه

8o|o87 ى سعيد  حمد|مروه حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

48|867 بــــو زيد عىل|حمد محمد |حمدى  سكندريه|ل|حقوق 

329653 لسيد عمر|ن عمر |مريم شعبــــ |ره بــــنه|تـــج

783625 ر غس ى د|ن حم|ن حمد|ميى زيق|لزق|ره |تـــج

23|522 ل|ر غز|م كر|لرحمن تـــه|عبــــد سيوط|بــــ |د|

4|4789 ن|ر محمد صبــــىح عمر|من لمنصوره|حقوق 

|336|o هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|رتـــ |س  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

6o5|7o ى|لسيد |لسيد |تـــفى محمد  لعشر لمنصوره|طبــــ 

867623 لعظيم|يه عبــــد|هد|ن |مروه شعبــــ ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

|99|5 ح محمد محمد|لفتـــ|جد عبــــد|محمود م لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|894| حمد يونس |سيد محمد  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

78o49| تـــه|ن محمد شح|ر رمض|من زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

6|366o زق جمعه|لر|لسيد جوده عبــــد |ح |سم هره|لق|ج طبــــيع |عل
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2|9267 ن|لغريبــــ محمود حس|رس |حمد ي| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

79|875 ى شح ين حسي  هيم محمد|بــــر|تـــه |شي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

34o67| م محمد محمد قصبــــ|هش| ر|ي |بــــ بــــنه|د|

525|34 ن|ن محمد علو|لرؤف رضو|عبــــد | ر|ي سكندريه|ل|حقوق 

7o|452  |هيم |بــــر|رحمه 
ى
 |هيم |بــــر|لدسوق

ى
لدسوق

هلل| |عط
لمنصوره|ره |تـــج

2|8o38 فظ|لفضل عىل ح|بــــو |حمد |فظ |يه ح| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

694363 ل بــــدر|لنبــــوى هل|خلود صبــــىح  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|32738 لرحيم|سيد محمود عبــــد | ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

757|o2 د سعد غريبــــ|تـــ رش|ي| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

46|432 لحميد جعفر|رس محمد عبــــد|لرحمن ي|عبــــد لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

7697oo لسيد محمد محمد|محمد  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

7|o57 ى بــــكرى مصطفى محمد|ي سمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7729|3 وى|لص|رق محمد محمود |محمد ط ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

6||26| وي|لنبــــر|م مسعد |محمد عص ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6oo595 يد|ن ف|هيم زيد|بــــر|لسيد |محمد شكرى  ي صىح طنط
|معهد فنى

4293o| ي|لعزيز ح|لعزيز عبــــد |ر عبــــد |من
مد عفيفى |طبــــ طنط

4o4249 محمد فرج محمد فرج مسعود سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

753686 ه  ى|لنو|بــــو |مه |س|مني  س حسني  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

||9869 |تـــ يشى ويص|يكل نش|م ى شمس هندستـــ عي 

35o747 حمد|ئل محمد |يتـــ و| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

364665 هلل|د |ل محمد ج|يمن كم|ر |مي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3498oo بــــوزيد|حد محمد |لو|يوسف مجدى عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

88373o ي|ر
د عزيز |بــــدر عي| ئى ي صىح ري

سيوط|ضه |معهد فنى

35o242 لسيد حسن|ح |لفتـــ|حمد محمد عبــــد| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2553o9 لسيد محمد|مه |س|ئى |م| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

27374| ى|محمد عثــــم ن موىس حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

27|4|| غ|لصبــــ|يه محمد محمد قطبــــ | سكندريه|ل|صيدله 

4o9688 حول|ل|لمجيد فوزى |عبــــد| دين |بــــ طنط|د|

3|535o هيم محمد|بــــر|جر مني  |ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

53o595 يد|لغنى ز|لمنعم عبــــد|ء حسنى عبــــد|لشيم| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي
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856526 م بــــدوي فهىمي|ن هش|نوره ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

|74228 لدين محمود|ل |طف كم|ء ع|رس| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

52o6o| بــــر|لج|يمن بــــخيتـــ عبــــد |يتـــ | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

6|73|3 ح|حمد مصبــــ|دن نبــــيل |ش ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

52323o ء محمد أحمد محمد عىل|يتـــ عل| سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

858285 حمد محمد|حسن محسن  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

5|o823 لرحمن محمود حسن قطوط|عبــــد |حقوق طنط

625426 ى عىل |ي له|حمد عىل غز|سمي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

6o3627 هيم أبــــو زيد|عيل إبــــر|جر إسم|ه لمنصوره|صيدله 

2|82|2 لدين|تـــم عىل محمد زين |عىل ح ن|هندستـــ حلو

876582 ى  |م |مؤمن عص لدين محمود حسي  سيوط|حقوق 

6o|o45 عر|لش|لسيد |حمد يشي يوسف | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

7825o4 هيم حسن|بــــر|لحميد |عيل عبــــد |سم|نور  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7688o9 ن|لم|ح س|لفتـــ|دل محمد عبــــد |ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

9o8|oo ضى ظريف بــــخيتـــ |ر| ن|مري ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7|7487 ى يوسف|د عبــــد |جر فؤ|ه لحفيظ حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

343o25 حمد|لسميع |عمر محمود عبــــد ى شمس حقوق عي 

485||3 مل محمد محمود|حمد ك|رضوى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7o|4o9  عبــــد |هيم |بــــر|دل |عمر ع
ى
|لعظيم |لدسوق

د|لضي
كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

334989 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ء محمد |رس| ى شمس صيدله عي 

88696o حمد |ح |لفتـــ|حمد عبــــد| |مه سيوط|بــــ |د|

49955| ي عبــــد|لمنعم عبــــد|ن مصطفى عبــــد|حن
لعزيز|لغنى

 حمد
عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

353|82 لس ع مر|دل شفيق تـــ|كي  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

6oo69 هيم|بــــر|سحر حمدى محروس  ره بــــنى سويف|تـــج

54|||7 يد رزق حسن|حمد مسعد مك| بــــ دمنهور|د|

678|96 ى|رس |ندى ي لسيد بــــيوم حسي  لمنصوره|بــــ |د|

249678 هيم محمد طيطه|بــــر|طف |جده ع|س تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

7|7957 لعلىمي|لمرىس |لسعيد |لسعيد |جر |ه تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

7243o لحميد بــــليدى|ح عبــــد |ء صل|شيم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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25349 حمد متـــول|لسيد |هلل |منه  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

855837 يكل مرقص عزيز شفيق|م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

279937 تـــغريد سعد عىل محمد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

348268 م يحن |مريم محمد هش |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

792663 ن|لسيد ري|شم |محمد ه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

497274 ي |رحمه ي
ى
لسيد روميتـــ|رس شوق ره دمنهور|تـــج

634966 لحميد سليم عىل|محمد حسينى عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

5o9|76 د مصطفى خميس|مي فؤ|محمد س ره دمنهور|تـــج

68845 لكريم عىلي خليل|حمد فوزي عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

784337 لغنى محمد حسن|لسيد عبــــد |ء |شيم قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

36932| ى| محمد رض محمد حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

223|55 دل عزتـــ متـــول|عمر ع لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

2787o ي عىلي|لر|ء عبــــد |سم|
زق حنفى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

596o5 لسيد|ل يىح |ء جم|شيم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

628o89 لسيد أحمد|دل |بــــ ع|رح زيق|لزق|بــــ |د|

|59488 ل فتـــىح محمد|زينبــــ جم ى شمس|تـــج ره عي 

772798 هلل|د عبــــد |حمد رش|عمر  زيق|لزق|حقوق 

22oo47 حمد محمد|رضوى محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

297|29 ف عبــــد|ر |من ح محمد|لفتـــ|رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

62|77o حمد شلبــــي|حمد محمود |محمد  ط|هندستـــ دمي

6oo767 لحميد جمعه رزق|لحميد عبــــد |تـــسنيم عبــــد  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7oo72o وى عبــــد|لطنط|لجليل |حمد عبــــد |لجليل |عبــــد 
زق|لر |

زيق|لزق|صيدله 

258|o2 للطيف سويلم|للطيف محمد عبــــد|عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

76|427 لرحمن محمد حسن فرج|عبــــد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

6454o2 لشيخ عىل|هيم |بــــر|حسن محمد  لمنصوره|حقوق 

69373 م حميده|م تـــم|يه عص| لفيوم|عه |زر

48o498 حمد|لسيد محمد |حمد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

365689 للطيف|محمد عمرو ربــــيع عبــــد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

4388oo هلل|مد عوض |مد ح|ح ح|حمد صل| لشيخ|طبــــ كفر 
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865325 ى|ذلي |لش| حمد بــــرعي حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|8377 لح مصطفى|لح محمود ص|هلل ص|عبــــد مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

28|696 ي|بــــر|عىل محمد مصطفى 
ى
ى دسوق هيم حسني  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

43o9|| هيم عرفه|بــــر|مروه محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

92oo27 ن  |لزهرى عثــــم|دى |طمه ن|ف ج|بــــ سوه|د|

7|5954 ن|حمد طرم|حمد |لسيد |سلىم مصطفى  |بــــ طنط|د|

|64882 بــــرهيم منصور محمد|هلل |منتـــ  هره|لق|بــــ |د|

849948 دم محمد|حمد | |رن لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

684348 بــــ حسن|لوه|للطيف عبــــد |حمد عبــــد |له |ه لمنصوره|بــــ |د|

6|9435 ن محمد عبــــده فرج|محمد شعبــــ ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

63o7|4 لسيد محمد مصطفى|عمرو محمد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

645||8 لمرصى|محمد محمد شكرى  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

368|73 بــــوسيف سيد|لد |رتـــ خ|س سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

|45733 محمد متـــولي عزتـــ متـــولي هره|لق|حقوق 

9233o7 مل عىل |رص ك|ء ن|صف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

324774 ى عبــــد|سل| ل سيد|لع|م سيد حسي  هره|لق|حقوق 

273488 حمد|حمد محمود |محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

44724o كريم محمد عىل محمود محمد |ضتـــ طنط|علوم ري

494373 لحو|هيم |بــــر|مل |هيم ك|بــــر|م |سل| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

48o843 ي|ر
لحليم|ضل عبــــد |عىل ف| ئى ي للفن|

سكندريه|ل|دق |لفنى

922754 ء محمد محمود محمد موىس  |دع ج|بــــ سوه|د|

4|496o |دى |له|محمد محمد محمد عبــــد 
ى
لدسوق سكندريه|ل|حقوق 

529|38 هيم عىل حشيش|بــــر|م صفوتـــ |سل| ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

9|5792 رص |لن|ئى يىح محمود عبــــد|م| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

787772 لسيد محمد عبــــده مصطفى|منيه | زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

5|896o لرحيم حسن تـــرىك|نعمتـــ سعيد عبــــد  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

864548 حمد محمد|د |هيم عو|بــــر| |هندستـــ قن

|4|742 ىط شعيبــــ زغلول|لع|مصطفى عبــــد  ى شمس  تـــمريض عي 

8o4|55 ي|يوسف ن
جح عزيز قلينى ي|هندستـــ 

|لمنى

437952 هلل|لحميد محمد عبــــد |ل عبــــد |ء جم|شيم ي صىح طنط
|معهد فنى
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884773 س |دى تـــوفيق غط|بــــ ن|يه| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

8|4468 تـــ لملوم محمد|محسن عرف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

8|782| ء محمد يوسف محمد|شيم ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

64o57o بــــر عىل|محمد صبــــىح ص زيق|لزق|ره |تـــج

8o527 ط|لنط|ميشه محمود بــــدوى حسن  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

528832 |متـــ نج|بــــ سل|لوه|محمود عبــــد  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

362|o7 دى محمد|له|هر عبــــد|حمد م| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

327956 حمد|دى |له|هيم عبــــد|بــــر|دى |له|عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

63|7|7 ف |ن |نوره عيل|سم|هيم محمد |بــــر|رسر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

425o95 فظ حسن|جد محمد ح|يمنه م إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

4o9629 يد|لمجيد ز|ل عبــــد |ن جم|إيم |بــــ طنط|د|

6332|8 ه ع ي متـــولي محمد|ني 
دل حسنى زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

2535o5 يد|بــــو|بــــ |ل خط|جم| رض ى لي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

5o|629 تـــه محمد|حمد شح|دل عجىم |مروه ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|9726 بــــوشهبــــه|هلل |ء محمد سعد فتـــح |لزهر| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

444252 ئى|لعن|لعزيز محمد |ء محمود عبــــد |آل لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

823o38 سحق|رص مكرم |يفون ن| ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

923664 لس عم ض |د ونيس ري|كي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

696855 ح|لفتـــ|لمتـــول عصفور عبــــد |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

333865 لسيد|لحفيظ |د عبــــد|كريم فؤ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4o5257 |لحميد |لدين عبــــد |ح |لد محمد صل|حمد خ|
حمد

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22985 عيل لبــــيبــــ|سم|مصطفى محمود  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

46376 ن|بــــ عثــــم|لتـــو|مصطفى مجدى عبــــد هره|لق|هندستـــ 

228o|9 بــــينى|لحسينى محمد |سلىم محمد  لشر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o4856 رى|لهو|محمد عىل | ء رض|رس| إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

436535 لمحض|هيم |بــــر|وى عطيه |عطيه عشم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6|658 دق حبــــيبــــ|طف ص|مريم ع ره بــــنى سويف|تـــج

47997 حمد محمد قطبــــ سيد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|59o74 لسيد|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر| ى شمس|تـــج ره عي 
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6o5877 لحميد|لح محمد عبــــد |محمد ص |حقوق طنط

6|o46 لصمد|ل عىلي عبــــد |ء جم|شيم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4662o كر|بــــو بــــكر ش|شور |ء ع|ول ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8345|3 ى محمد محمود|نوره ن حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6o|24| محمد وحيد محمد محمد عسكر لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

83746| ي
عمر حمتـــو عىلي مصطفى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

3|872| منيتـــ طلعتـــ محمد محمد| ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

5|54o9 عيل|سم|لعزيز |ن عبــــد|طمه رمض|ف سكندريه|ل|حقوق 

49957 هلل|طه عبــــد | هند زكري ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6o234 حمد محمد محمد|سهيله  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

697633 رس لطفى محمد|لرحمن ي|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

44|755 ل عبــــده محمد|ح كم|لفتـــ|خلود عبــــد  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

833989 ي غيثــــ|مروه سيد عبــــد
لغنى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

77775o ى عىل محمد تـــوفيق محمد حسي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

79|59| ف عبــــد |جر |ه ىس|لعبــــ|حمد |لمنعم |رسر |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

78|682 ي|ر
عيل|سم|م |لسل|رأفتـــ عبــــد | ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

9oo|o2 لسيد محمد |د محمد |زي ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

87824o مل |لد محمود ك|خلود خ سيوط|حقوق 

355|9| بــــر محمد|ن ج|رحمتـــ سلط |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

5o7||7 ل|لفض|عيل |سم|لسعيد |عيل |سم|ء |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

334o36 ي رض
ره مسلم|د عم|لجو|عبــــد| مصطفى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3|8956 ن فوزي محروس سيدهم|فيف ى شمس|تـــج ره عي 

46|||5 بــــوزيد|مد |محمد ح| دين |حقوق طنط

47438 ى|حمد كم|ء |شيم ل حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|62o7 ف كرم ميل|ردين |ن د|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

266||7 ر|لستـــ|ل عبــــد|لسيد محمد جم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

462o63 لقهوج |ر محمد محمود حسن |من لشيخ|تـــمريض كفر 

48478| م|حمد سعد درغ| |زم رض|م ح|سل| سكندريه|ل|ره |تـــج

787222 ى عبــــد|ن حس|نوره ى|ح حس|لفتـــ|م حسي  ني  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

28234 ف |لك |م شم|نور ه|رسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |
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232o92 لسيد|حمد مصطفى |محمود  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|7382 ى|رق معوض |عمرو ط مي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

89||9 لسيد|م سيد محمود |سيد عل ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

695929 ن|فع محمد خش|لرحمن ن|يوسف عبــــد  لمنصوره|حقوق 

22|47| هيم محمد|بــــر|د |هيم عم|بــــر| ن|حقوق حلو

777655  عبــــد |
ى
حمد|لمنعم |حمد شوق زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6346|o يمن مصطفى محمد مصطفى|زم |ح زيق|لزق|ره |تـــج

844646 ي|ء حج|سم|
ي سيد مدئى ج  ن|سو|بــــ |د|

6o8636 لحميد محمد خميس|ء محمد عبــــد|شيم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

496657 ز|هيم در|بــــر|رى |لبــــ|مل عبــــد |ر محمد ك|من ره دمنهور|تـــج

497797 رى شلبــــي|نص|ل|نور |طمه عىل |ف سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4|6546 غ|لصبــــ|مصطفى محمد محسن محمد مصطفى  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

456488 ن|هيم سليم|بــــر|لسيد حسن |بــــسمه  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7oo297 ه عر هيم|بــــر|بــــى محمد |ني  لمنصوره|عه |زر

6375oo ى | وى|لشعر|عيل |سم|حمد حسي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4569|3 لحميد|لمطلع عبــــد|حمد عبــــد|ء |رس| |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

9|8464 مد |يه حسن محمد ح| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

92226| لس عبــــد ن |لمسيح لبــــيبــــ مرج|كي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

3344o8 مل ذيد|هلل ك|سيد عطيتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

767955 لحلبــــي|هلل |تـــفى فتـــىح محمد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

69|444 بــــينى رمض|لسعيد |حمد | بــــينى|ن |لشر لشر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7o5295 ن|حمد شعبــــ|حمد متـــول | |رن زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

3443o7 م جبــــر|م| |لعل|بــــو|متـــ محمد |م سل|م|حمد | |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

3|4787 ى | هيم سيد مسعود|بــــر|حمد حسي  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

7o3975 لدعبــــس|لح |ئل محمد ص|حمد و| زيق|لزق|عه |زر

227742 محمود مغربــــى| طمه عط|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6777|4 لبــــسطويس|حمد محمود حسن |نور  لمنصوره|هندستـــ 

32|334 ى مصطفى|بــــو |لرحمن |عبــــد لسعود حسي  ن|بــــ حلو|د|
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35o26| ى  تـــ|حمد محمد يسن |يمن |حسي  بــــوعمي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o2926 هلل|هلل محمد عبــــد|ن عبــــد|طمه رمض|ف سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7|623 مل محمد عىل|رق ك|ط صيدله بــــنى سويف

435o7o ر|لف|هيم |بــــر|تـــع |حمد حسن بــــ| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

442345 مر|لمنعم ع|لسيد محمد عبــــد|رس |ي لشيخ|طبــــ كفر 

8o5723 ي 
ح|لفتـــ|عيل عبــــد|سم|محمد مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

476|47 حمد|ن خميس |حمد رمض|د |رين عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76|349 لعظيم موىسي|حمد محمد عبــــد | ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

232273 رص محمد عىل|لن|محمد عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

842282 محمد محمود محمد حسن قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

753|39 لدين حسن|لدين مىح |لد مىح |خ عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

5|3o62 |لجليل نعيم محمد |لمقصود عبــــد |فرج عبــــد 
لدبــــس

سكندريه|ل|طبــــ 

479893 قتـــ ع| دل حمد محمد حمد|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

647228 حمد فتـــىح محمد مرىس نوفل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

36o737 زى|د ج|ن سيف ج|يم| ى شمس| لسن عي 

88|49o ئى كرم جرس  |ه| ن|ري|م سيوط|تـــربــــيتـــ 

7o2638 هيم يوسف|بــــر|نسمه مدحتـــ محمود  لمنصوره|بــــ |د|

262262 تـــه خرصى|س شح|م عبــــ|هش |ره بــــنه|تـــج

2|94|7 هيم|بــــر|د محمد |ء فؤ|ء عل|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

68|895 لرحيم|لرحيم عىل عبــــد |حمد عبــــد |يه | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|3922 بــــه|لحميد خر|ن عبــــد |م رمض|منيتـــ عص| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

245792 ن|حلىم رمزى محمد عثــــم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|5876o ى|بــــو|هد |هد مج|مريم مج لعني  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

75546| حمد|ء محمود محمد |شيم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

5|656o منيه عىل حسن خليفه| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

23|776 ن|هيم سليم|بــــر|جح محمد |م ن|حس ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

78946 ى حسن|م |وس حمد حسي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

62229o عد|حمد مس|ح |لفتـــ|يمن عبــــد |عىل  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

3292o3 لسيد|زق محمد |لر|ء عبــــد|شيم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 
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|3o432 وي|ء عمر قن|سهيله عل |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

637494 ن|لد متـــول رمض|ر خ|من زيق|لزق|ره |تـــج

439945 هيم|بــــر|حمد |ن فرج |يم| لشيخ|بــــ كفر |د|

487388 ف |دهم | لحليم|هيم عبــــد|بــــر|رسر ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|3428 محمد بــــديع عىل عوض عطيه سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

25o452 م|بــــسمه محمد مصطفى سل ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

266o36 محمد حسن عىل محمود ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

9o237 ي
ربــــيع عىل محمد| دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

496|65 ى يىح |ي ن|لطح|هيم |بــــر|هيم |بــــر|سمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

228952 مد محمد|ل ح|هدير جم هره|لق|حقوق 

27|894 لبــــسيوئى|هلل محمود |يه عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

243329 يف رمض| ن عرفه|يه رسر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

88|423 حمد  |بــــ حسن |حمد خط| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|378|9 هلل جرجس||عط| جوزيف زكري سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

637o35 عيل|أحمد غمرى سعيد إسم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

347|99 ن|سم حسن عمر|رص ق|رحمتـــ ن ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

826582 ضع وهيبــــ|يمن متـــو| |ليدي دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6o7949 ف عزتـــ |دين |ن ى|رسر لبــــحي  لمنصوره|حقوق 

773829 لس جرجس عي لك|لم|د عبــــد |كي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

6o|32 هلل|رص سيد عبــــد|هبــــه ن أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

84o643 لدين|وي عز|لر|ج |م فر|حس ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

267749 ف محمود طول|محمود  ن|رسر ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|45889 م متـــول محمود|محمد عص لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

646747 لقصبــــي|زى أبــــو شعيشع |محمد أبــــو شعيشع غ حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

325793 بــــتـــ جرجس|مريم فوزى ثــــ ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

696437 لسوليتـــ|هيم |بــــر|يدى فتـــىح |ه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

487624 عمرو ممدوح عزتـــ محمد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

66498 حمد|حمد محمد |هدى  لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

9|6o47 لبــــديع |زع عبــــد|لحميد من|طمه عبــــد|ف سيوط|تـــربــــيتـــ 
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|2o558 هلل|بــــر فرغىل عطيتـــ |يحن  ج ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7o649o هيم خميس|بــــر|خلود عىل  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|2|4oo لمجيد محمد نجيبــــ|نىح  عبــــد | ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|4342 ى|بــــر|لد محمد |زينبــــ خ هيم حسي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

229987 مه|لم سل|حمد س| |حمد رض| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

868||5 ج عىلي فضل|ن حج|يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43927o ن|لسيد شعبــــ|طمتـــ عىل |ف لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7o|75| جرى|لحو|حمد طلبــــ |لدين محمد |ح |صل| دين لمنصوره|حقوق 

269|96 ل محمد محمد لولح|ن جم|نوره ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

246378 لدين|بــــر بــــدر|لعزيز ج|م عبــــد|سل| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|2||7o ى |ي حمد محمد رفعتـــ|سمي  دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

7537o| حمد عىل|جر حسن |ه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

333485 ود|حمد حسن د|محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|24769 ف |م |سل| مد محمد|حمد ح|رسر ى شمس حقوق عي 

5o545o تـــ|هيم فرح|بــــر|هيم متـــول |بــــر|يوسف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5288o8 ف محمد ملوك|محمد  رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

688752 لسيد|م معوض |لش|هيم |بــــر|حمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8|63|3 رون|هلل ه|لرحمن هديه عبــــد|عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

77|o43 |لعظيم إبــــر|مروه سعيد عبــــد 
ى
هيم دسوق زيق|لزق|نوعيتـــ 

64|629 ر|محمد محمد سعيد عىل محمد نص| رش لمنصوره|حقوق 

4375o س|منيه  عدل  عىل  عبــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

634485 حمد حسن|لرحمن مصطفى زىك |عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

86846o لجليل|رس محمود عبــــد|لح|رس عبــــد|ي ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

679o8 وى|حمد سعد|ن |حمد شعبــــ| لفيوم|عه |زر

5o8972 لمنعم|زم يوسف فضل محمد عبــــد |ح معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

836993 بــــ فوزي محمود محمد|رح ي صىح سوه
ج|معهد فنى

339336 ر|مه محمد نو|زق سل|لر|حمد عبــــد| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

693|79 بــــينى|نس طه محمد طه | لشر لمنصوره|هندستـــ 

29645 رق حنفى محمود يونس|ط عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم
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4oo232 ي
لكريم|د |د ج|لبــــدرى ج| |دئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

5|3|55 للطيف|دي عبــــد|له|عبــــد| دى مهن|ه سكندريه|ل|طبــــ 

335354 مريم مصطفى محمد مصطفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

436844 ى|ي ح محمد يوسف جبــــريل|صل| سمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6895|o لسيد عىل|محمد | يه رض| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

7|838 ى محمد عبــــ س|سميه حسي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

48o3|3 ن|حمد سعد مرىس يونس زيد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

692499 م محمود|لسل|ح عبــــد |لفتـــ|بــــ سعيد عبــــد |رح لمنصوره|علوم 

7o727| ى |محمد  حمد عرص|حمد حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

8582o| ه عمر سطوجي | هيم|بــــر|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

33||5| ن|هيم عثــــم|بــــر|هيم |بــــر|م |هيم هش|بــــر| |علوم بــــنه

867|6 ن موىس عىل|حمد شعبــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3||786 لنظي |رس محمد عبــــد|محمد ي ى شمس هندستـــ عي 

6||637 م|لغنى عل|سمي  فوزى عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|28523 ن لسيد رأفتـــ|م |ر| مي  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

6|7697 لجنيدى|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

779o6| لرحمن|يدى محمد موىس عبــــد |ه زيق|لزق|بــــ |د|

234875 حمد|تـــ |مصطفى محمد فرح لفيوم|عه |زر

82|499  عىلي عبــــد
ى ى|نرمي  لحكيم حسي  سيوط|ره |تـــج

683o36 ى |ي رى منصور|لبــــ|بــــ مسعد عبــــد |يه|سمي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

893565 ى |ي حمد محمد محمد |سمي  سيوط|حقوق 

25237| بــــل|مجدى محمد ق| عل عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

6|2854 هبــــه محمد منصور محمد بــــكر |ره طنط|تـــج

6|8364 لبــــدرى|حمد محمود محمود | ط|حقوق دمي

684o47 لعزيز حسون|ن عبــــد |دل زيد|حمد ع| لمنصوره|ره |تـــج

6334|6 بــــر جودتـــ مصطفى|هدى ص زيق|لزق|بــــ |د|

374282 لمجيد|لح عبــــد|حمد محمد ص| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

228o46 لعزيز|مروه عبــــده محمود عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|239o2 بــــو رسيع|م مصطفى |حمد هش| ن|حقوق حلو
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2638oo هيم|بــــر|هلل عيد |لسعود عبــــد|بــــو|نشين  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

43232| ن|هلل بــــرز|هلل عبــــد|هدير عبــــد |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

86678 ى  لسيد حسن|نوره حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

6||797 لفرخ|ن |حمد سليم|رس |طمه ي|ف |تـــربــــيتـــ طنط

492452 حمد رجبــــ محمد غريبــــ| سكندريه|ل|ره |تـــج

||9|74 مه كرم يوسف رزق|س|بــــيشوى  ى شمس هندستـــ عي 

82645o ربــــ|حمد مح|مه محمد |س|ر |من دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

23|465 للطيف محمد|محمد فتـــىح عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9o3o85 ن |شم محمد عثــــم|ء ه|رس| سيوط|عه |زر

|26964 ل حرفوش|يمنى عمرو كم هره|لق|ره |تـــج

|76383 للطيف عطوتـــ|هيم عبــــد |بــــر|لد |خ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

92o28o لرحمن  |حمد خلف عبــــد|هبــــه  ج|طبــــ سوه

62|932 هيم بــــرصه|بــــر|لدين |ح مىح |سم ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

266oo5 لبــــكرى قنديل|ح |لفتـــ|محمود خميس عبــــد |صيدله طنط

2|8o85 بــــ|لسيد عىل خط|م |عىل عص ى شمس هندستـــ عي 

6|2|o8 بــــو سعده|دل حبــــيبــــ عوض |بــــر ع|ص ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

64352o ى |ه هيم|بــــر|له محمد حسي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

628339 هلل مرىس حسن|لعزيز عبــــد |حمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

35852 ى موىس|ء خ|ل| لد محمد حسي  هره|لق|بــــ |د|

|223|7 لس ع دل عزتـــ قلينى بــــقطر|كي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

326946 ء طلعتـــ عىل محمود|هدى عل ى شمس حقوق عي 

6oo9o ى محمد|فدوى حج ج حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

22o38| روق محمد لطفى|مر ف|حمد تـــ| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

263o96 ف|هر عبــــد|ده م|غ لحكيم رسر تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o792o لعزيز|ء مصطفى معتـــمد عبــــد|أسم سكندريه|ل|بــــ |د|

4o|9|7 جه|ل عو|لع|لسيد عبــــد|حمد |يحن   تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

35|646 هند خضي  فرج يوسف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9|9446 بــــتـــ هيكل  |سمر حمدى ثــــ ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

456||3 كر حسن محمد|حمد حسن ش| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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638729 حمد محمد تـــوفيق حسن|جر |ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|o438 ى |لل|ل عبــــد|محمد جم ه خضي  ج|حقوق سوه

33669o مل عطيه|لح ك|م ص|ريه |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8|25|7 وق عبــــد ي عىلي|رص ن|لن|رسر ج  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

8o837o عيل محمد|سم|رضوي عىلي  ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

4424|4 ي|لمجيد عبــــد |ه عبــــد |لل|عبــــد 
هلل مصطفى لشيخ|تـــمريض كفر 

|2287| ل|رسل بــــس|طف |دى ع|ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

857824 هيم|بــــر|هر يوسف |محمد م ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

2|3486 ف عرفه محمد |نور  حمد|رسر هره|لق|بــــ |د|

833943 حمد|م |لسل|منتـــرصمحمد عبــــد| دين ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

245o26 لعظيم محمد|ن حمدى محمد عبــــد |ريم|ن هره|لق|ن |سن|طبــــ 

|59442 يه وليد حسن حسن| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8|692o |هر جرجس حن|د م|ميل ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

2|2439 حمد شكرى محمد|حمد وليد | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

35994o تـــ محمود|ء مصطفى شح|ول ى شمس|د| بــــ عي 

9|28|5 | لقمص حن|رم قلينى |لمك|بــــو|ريوس |مك ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

|45293 حمد|ل |لمنعم كم|زن عبــــد |م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

445847 رف|حمد ع|رف |م ع|لسل|دي عبــــد |ش سكندريه|ل|هندستـــ 

6932o9 |زى |لمنعم غ|لدين عبــــد |م |لمنعم عص|عبــــد 
لعدوى|حمد 

لمنصوره|ره |تـــج

636|2 رص|لن|حمد عبــــد |حمد عيد | ره بــــنى سويف|تـــج

|4779 ي عبــــد|فرح ه
ى|ئى لمنعم حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

62o5|9 لسعيد حسن|مح طه |طمه س|ف ط|حقوق دمي

325393 هلل|بــــوزيد عبــــد|حمد |محمد  هره|لق|ره |تـــج

6|6523 لمتـــول قنديل|هلل |ل عبــــد|رتـــ جم|س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

4o5234  عىلي عبــــيد|محمود 
ى لسيد حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

546o2 ج سيد|يه سيد حج| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

75o847 ف |م  م|لش|حمد |حمد |رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

27|749 ره|جر مسعد موىس محمود عم|ه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

77o746 ن|ن عىل محمد عىل سلط| زيق|لزق|ره |تـــج

475|25 حمد عيد|دن حمدى محمد |ش سكندريه|ل|ره |تـــج
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353|5o ف حسن محمد عبــــد| لحميد|رسر |حقوق بــــنه

78|87 هيم|بــــر|لمجيد جبــــر |ريم عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6439|9 وق  حمد مصطفى|لسيد محمد |رسر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|2o6o| لمنعم عىل محمد|محمد مىك عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

68476o عىل محمد عىل محمود بــــخيتـــ لمنصوره|ره |تـــج

|45427 د|لدين مصطفى مر|د |يوسف عم هره|لق|ره |تـــج

522|4| ي عبــــد|
ل|لحفيظ جل|يه مصطفى تـــربــــيتـــ دمنهور

83|285 ي|ن رفعتـــ لمعي روم|ريم
ئى سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

89|357 كر |ن ش|ر مهر|محمد مختـــ سيوط|بــــ |د|

2872|6 ئيل|نسيم صبــــرى نسيم ميخ ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

5o7356 يد لبــــيبــــ فليفل بــــخيتـــ|ن ع|مري |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7522o لحفيظ|هيم عبــــد |بــــر|حمد محمد | ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

352734 حمد محمود|مصطفى محمود  ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

645|o6 صف|هيم فوزى محمد ن|بــــر|مصطفى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

68|o7 عيل|سم|لرحمن جمعه معوض |عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2364|6 لسيد|حمد صبــــرى مفيد |سلىم  ى شمس|زر عه عي 

6|228| ي |لنقر|هر |م
ي أبــــو|لنقر|ىسر

لفتـــوح|ىسر ي صىح طنط
|معهد فنى

369875 ر|م محمود محمد منش|مر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

64|879 حمد محمود|لدين |ح |هبــــه محمد صل زيق|لزق|نوعيتـــ 

488o|| روق محمد فرغىل|مؤمن محمد ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

329674 تـــ محمد  ي محمد لطفى |ني 
ي|لغبــــ|لحسينى

ىسر ى شمس| لسن عي 

85|76 ن حسنى خلف|هلل رمض|عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

||5335 رص محمد زينهم|هلل ن|منتـــ  هره|لق|صيدله 

338883 لبــــ|لنبــــى محمد محمد ط|ء عبــــد|سم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8|7456 لحسيبــــ محمد|حمد ممدوح عبــــد| رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

|747|2 هلل|لسيد محمد فتـــح |د |حمد رش| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

546422 بــــو شديده|هلل |حمد عمرفتـــح |محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

62oo|o هلل فتـــىح محمد فتـــىح رزق صبــــيحه|عبــــد  ط|حقوق دمي

25|5|o لسيد |هيثــــم وهبــــه  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 
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|72383 عيل|سم|لحفيظ |تـــوحيده سيد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

487678 لضوى محمود حسن|محمد محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|49o|5 ره محمد سعيد محمد|س هره|لق|حقوق 

4242|5 حمد يوسف|لسيد |حمد |لسيد |يوسف  سكندريه|ل|ره |تـــج

|67|32 هيم|بــــر|عىل سيد عىل | ر|ي ى شمس|د| بــــ عي 

789935 هلل|حمد عمر حصبــــ |منى  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

9o248| ء عدل محمد يونس |رس| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

3553|9 لمرصفى|حمد |ل |منيتـــ جم| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

694877 لسعيد خطيبــــ|هيم |بــــر|لسعيد رفعتـــ | لمنصوره|بــــ |د|

8o792o ي|من بــــوضيف|بــــ |ل محمد ج  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

25|24o در|لق|بــــ حسن عبــــد|يه|عمرو  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

7|2395 ه | عيل|سم|هيم |بــــر|حمد حمدى |مي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

26|738 لحنفى|ن |محمد حسن رمض |بــــ بــــنه|د|

8|47o6 ي ميل| هيم فيلبــــس|بــــر|د |نىح  ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

4|82|2 لح|د محمود ص|متـــ رش|س|حمد | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2859o |لش|عبــــد | لوف|بــــو |ده |عمر حم
ى
ق ى شمس|زر عه عي 

4|7442 لقلىل|لحكيم عىل |مر عبــــد|حمد تـــ| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

293498 دى|لحكيم محمد عبــــ|ر عبــــد|من ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3626o8 لرحيم|لسيد محمد عبــــد|دل |ع| صف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

786935 ح محمد مرىس|لفتـــ|حمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|262|6 ن د محمود|محمد فؤ| مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

23|375 دل محمد|م فريد ع|هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

683552 ن|حمد حس|لسيد عىل |لدين |ء |حمد عل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8593o8 لرحمن|لبــــديع عبــــد|عمرو صفوتـــ عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|32oo7 م|لسل|لسعيد عبــــد |ن محمد |رو هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

6833o7 ن محمد|لسعيد رمض|يدى محمود |ه لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

||68|9 لد حسن محمد|عمر خ ى شمس طبــــ عي 

62387| بــــى|لعتـــ|لسعيد محمود محمد |آيه  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

9o7399 ف فوزى قطرى محمد | رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 
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445294 ح بــــيوم محمد|محمد صل سكندريه|ل|هندستـــ 

642o82 لسيد|ح محمد |محمد صل زيق|لزق|بــــ |د|

5o8649 لمطلبــــ|حمد عىل عبــــد|حمد محمد | سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|29883 ى هلل جورج |يشي شكر | يوستـــي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

3473o9 لحميد محمد بــــكرى|د عبــــد|سميحتـــ عم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

7o5694 لدين|لعدل علم |لرحمن محمود سعد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|66o68 ي سعد |ط ن|لم|حمد س|رق يحن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

764597 م خليل|لسل|هيم محمد عىل عبــــد |بــــر| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

25o7o6 ن|مد سليم|رق ح|مريم ط |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

89o925 ضى محمد |لر|ه عبــــد|لل|ريم عبــــد سيوط|ره |تـــج

633392 ه أنس جل ل خليفه|أمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

62792 وي|لص|ل عصمتـــ |منى جم |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

64|5oo دى|له|لدين عبــــد|أيمن زىك نور لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

3|3838 تـــتـــ|حمد محمد شح|حمد محمد | ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

6295o3 لقليوبــــي|عبــــده صبــــىح عبــــده عىل  زيق|لزق|عه |زر

|4434o زق|لر|لد يونس عبــــد |عمر خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|6oo37 مه|لسيد سل| |رق رض|ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2279|6 رص محمود محمد|لن|جر عبــــد|ه سيوط|عه |زر

8639|8 ى ي دمي| جي 
ي|لطفى

ى
ق ن مشر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

5427|4 ج|تـــه فر|لد شح|منيه خ| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

22o525 حمد حسن عدل نوح|م |حس هره|لق|ره |تـــج

4|963 هيم|بــــر|م |م|ء سعد |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

758o27 لعزيز حسن|محمد مجدى محمد عبــــد تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

34626| ن خليل|بــــ عري|يه|نطونيوس | ى شمس|تـــج ره عي 

5|2834 ر|لنج|لرحيم |ح محمد عبــــد|محمد صل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

87993 هلل سيد|هلل محسن عبــــد |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

484o|5 هلل|مروه محمد محمود مصطفى عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

265856 |ح محمود ند|محمد صل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

34663o ى عمر|صل| نور تـــى|لزي|ح حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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9o83|o لحمد |بــــو|لحميد |ء محمد عبــــد|نجل ج|تـــربــــيتـــ سوه

|3996| مه|مه محمود سل|ء سل|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

45688 م|لسل|هر عبــــد |لظ|ح عبــــد |ء صل|شيم ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o|||7 هيم|بــــر|روق |ن محمد ف|يم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

759823 لرحمن عىل|د عبــــد|م رش|ء هش|ل| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

835456 محمد حموده سيد محمد ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

5o9332 ح عىل طلحه|حمد صل|يوسف  |حقوق طنط

6o837 حد|لو|محمد مصطفى محمود عبــــد  حقوق بــــنى سويف

|7224o ي|بــــر|مي  |مريم 
هيم ينى مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

5|844| خلود محمود محمد محمد موىس معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

5o7485 لحسينى|ل سعد |مريم محمود كم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3666|2 رون|رون عىل ه|عىل ه ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

|35||4 ن|لمهيمن سليم|حمد محمد عبــــد | ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

453653 لفرج|بــــو|وى محمود محمد |لبــــدر|هلل |منه  لشيخ|بــــ كفر |د|

48o748 رجبــــ محمد منصور| هويد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3|654 محمد حنفى محمود عىل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

858o7 يمن روبــــى محمد|م |هش دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

5o4878 ق محمد حسن متـــول|لرز|حمد عبــــد |مريم  لشيخ|بــــ كفر |د|

6o2529 لصم|لحميد |ل محمد فهىم عبــــد |محمد جم |بــــ طنط|د|

8o5572 ح محمد|محمد عىلي مفتـــ ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o2372 ن|دل محمد محمد طلبــــه سليم|ر ع|من زيق|لزق|هندستـــ 

4435o7 هيم|بــــر|عيل عبــــده محمد |سم|عبــــده  لشيخ|طبــــ كفر 

528688 حمد|بــــو |ن يوسف |محمد يوسف رمض ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

255o9 لعزم محمود|بــــو |طمه محمد |ف هره|لق|علوم 

355567 ى مريم مخلص محمود حسني  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

76|94o حمد|ح |حمد عزتـــ مي| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

628o3 ى فرج|نشين عم د حني  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

689o22 حمد بــــدوى|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ
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3|64o6 ف محمد |ندى  ن|لسيد سليم|رسر تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

695o92 نسمه نرص عىل محمود نرص ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

5|6|9| لليثــــى|لليثــــى محمد |ن |نوره زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

642o86 هر|لط|ء ثــــروتـــ أحمد إدريس |لشيم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6o3o52 لصمد|در عبــــد |لق|دل عبــــد |در ع|لق|عبــــد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

63||98 لعزيز|دل محمد عبــــد |يه ع| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

54|229 ن|حمد بــــنو|م محمد مفيد |محمد س بــــ دمنهور|د|

339|4o مد محمد نوفل|حمد ح|طمتـــ |ف |بــــ بــــنه|د|

339378 فظ|لح|لرؤف سعد عبــــد|ئى عبــــد|م| |بــــ بــــنه|د|

|2|438 تـــم حمدى محمد عىل|مريم ح لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|73442  فرج|نعمه ط
ى
رق شوق ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع

تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

37364 ى|ء محمد عبــــد|نجل لسميع حسن حسي  هره|لق|بــــ |د|

2|273 وى|سندس محمود محمد بــــسط ن|بــــ حلو|د|

765657 لمر|لملك |ئل محمود عبــــد|لرحمن و|عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

355o5 ح|مل صل|حمد ك|بــــ |شه ن|بــــ حلو|د|

825954 ي عيد ج| مه
بــــر|قرىسر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

84578| ي
هيم عيسي|بــــر|شور |ع| دئى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

|22569 ى|م |سلوى عص بــــو زيد حسي  هره|لق|عه |زر

|7|288 ئى حنفى محمود عىل|بــــسنتـــ ه ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

7845o ى  ج محمد|لسيد فر|يوسف حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

497565 ي|ء محمد مصطفى |آل
لبــــسيوئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

893983 عمر سيد عمر محمود  سيوط|ره |تـــج

7688o6 حمد محمد|عيل |سم|دى |ش لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

7|868 ندى محمد محمد عىلي رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

5o6|25 ر|حمد  نو|لحميد |لدين محمد عبــــد |نور  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

49o2o4 ل|لع|لسيد سليم عبــــد |رحمه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

36o673 ن|لح بــــي|حمد ص|حمد محمد | عه مشتـــهر|زر

24o8|2 لونيس|زم محمد شلبــــى عبــــد|ح ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

Wednesday, September 5, 2018 Page 5190 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|72|25 ر فرنسيس|دو|د |عم| دون|م هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

484724 هيم|بــــر|محمد يشى خلف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5433|o ل|هلل بــــل|هيم نرص |هيم إبــــر|ن إبــــر|إيم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

495o4o ر|لصمد نص|لعزيز عبــــد |محمد محمد عبــــد  بــــ دمنهور|د|

44o86| ي ز
ن|لعزيز سليم|يد عبــــد|مصطفى سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

543|3| حمد محجوبــــ|ن فتـــوح |ره رمض|س |ره طنط|تـــج

|7299o لسيد|هيم |بــــر|ل |طمه جم|ف ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

5|5667 ى حس|ي د|لقوى فص|بــــ مصطفى عبــــد|سمي  سكندريه|ل|طبــــ 

7734o2 لسيد|جد عىل محمد |ن م|نور ى شمس علوم عي 

4ooo55 ي|ه
ن|حمد سمي  محمد رضو|وليد | ئى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

8o7758 ه|ن ص|ن سليم|يم| لح نقي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

54|987  قريطم|لص|لحميد |روق عبــــد |حمد ف|
ى
ق تـــربــــيتـــ دمنهور

48883o هلل|هلل محمد خميس مؤمن فضل |فضل  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

577|| بــــ|لوه|حمد مصطفى عبــــد |لرحمن |عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4o8337 مه|لعزيز محمد عل|محمود حمدى عبــــد  |ره طنط|تـــج

45886| ن|هلل شعل|هلل عبــــد|لسيد عبــــد|ديه |ن لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

784552 ل محمد|لع|لحميد عبــــد |م مىحي عبــــد |وس زيق|لزق|بــــ |د|

488849 ىط محمد|لع|تـــتـــ عبــــد |محمد حسن شح دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

26384 هلل|حمد بــــدري عبــــد |يوسف  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

77|o5o لعظيم|د عبــــد |هلل رش|ر عبــــد |من لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|39364 وس|نس بــــهجتـــ جرجس تـــ|ن ورصى د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

442787 ح محمد هيكل|لفتـــ|مني  عبــــد | دين لشيخ|تـــمريض كفر 

45487 لمجيد|حمد عبــــد |لمجيد |م عبــــد |سل| هره|لق|حقوق 

4434|4 ن نظي  طه|محمد رمض لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|75756 لحفيظ|لقوى عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|تـــم |ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

226o42 ضى عبــــيد محمود|لر|د عبــــد|زي كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

492944 ي|حمد عبــــد |محمد 
ى
له|لمنعم محمد محمد ق ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

2|839| عيل|سم|لسيد |دل رسىم |ريم ع هره|لق|ره |تـــج
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32o597 ى عبــــد| |مي  عط| لجيد|هلل حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

37|57 للطيف|هلل سعد عبــــد|عىل عبــــد ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

264ooo شقر|ل|حمد |د سيد |جر جه|ه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

775o27 حمد شحتـــه محمد مسلم شفطر| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

9|6892 ي|ر
حد |لو|محمود عبــــد| زكري| ئى سيوط|تـــربــــيتـــ 

52|55| م|لسيد عل|سم عبــــد |لسيد ق|ء عبــــد |سم| |حقوق طنط

|47|62 دهم|حمد عىلي |سميحتـــ  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

239o2| ى |ي |فظ عبــــد |ل ح|مه محمد كم|س|سمي 
دي|له

ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o6359 حمد محمد صبــــره|ل |سلىم جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

66782 ي سلم|مي
ن|ن عثــــم|ر مصطفى لفيوم|صيدلتـــ 

262994 ه صبــــىح حمد طلبــــ| مي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|38|57 لرحمن رجبــــ|طف عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9||364 د محمود |سم محمد ج|لق|بــــو| ج|حقوق سوه

56||9 د|حمد ج|م عيد عىل |سل| لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

859922 لرحمن|لمىحي عبــــد|بــــوبــــكر عبــــد|ء |رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

68588o بــــ|حمد دي|ن عىل عىل |زينبــــ عثــــم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

52o7o2 لق|لخ|جر عمرو محمد عبــــد |ه |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

27235o محمد عىل عبــــده محمود ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

269||7 وق  هلل|بــــ |مي  محمود ج|رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

6|4596 بــــ|حمد دي|لسيد |ء يوسف طلبــــ |لشيم| |هندستـــ طنط

499566 ى جبــــريل عبــــد|حمد |ء |ول لرحمن|مي  لمنصوره|حقوق 

832|36 سعيد| عمر فتـــىحي يىحي |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

4778o8 يد مط|بــــو |لسيد |يوسف  ى وع|لي  سكندريه|ل|طبــــ 

||774o حمد محمود حسن محمد| ى شمس طبــــ عي 

828698 محمد خلف محمد بــــرزي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

483773 ن|مل عيسي رشو|بــــ محمد ك|هيتـــ|م عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o99|8 هلل  |حمد عبــــد|طف |هلل ع|عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

9o4o84 ين  حمد محمد حسن |رسر ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى
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5|4952 ن|سهيلتـــ أحمد محمد محمد عثــــم تـــربــــيتـــ دمنهور

465754  عىلي ضبــــيش
محمد عزتـــ بــــسيوئى ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 

لشيخ |

23289 بــــ|بــــ رجبــــ محمود دي|رجبــــ دي هره|لق|حقوق 

228538 ن|لسميع سليم|هر عبــــد|رحمه ط ن|حقوق حلو

85o24| ي صل
حمد|ح حسن |مصطفى لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

3257|4 ى محمد ف|ي حمد|يز |سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

282967 هيم|بــــر|روق سيد |حمد محمد ف| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

459567 ن|هيم سليم|بــــر|دل |سلىم ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

237483 عيل|سم|دريس محمد |زينبــــ محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|54433 هيم|بــــر|لمجيد |مه عبــــد |س|حمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77o7|9 ن|ح محمد علو|ء صل|سم| زيق|لزق|بــــ |د|

452494 بــــو جبــــل|حمد |حمد عزتـــ |م |هش ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

75923| لس عم هيم فرج|بــــر|د |كي  لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

684o5| عبــــده مصطفى| حمد محمد رض| لمنصوره|بــــ |د|

432235 ى|لسيد |لمقصود |لحميد عبــــد |عبــــد | دين لنبــــي  |عه طنط|زر

4942|3 بــــ|رى خط|نص|ل|لد |رص خ|ن تـــربــــيتـــ دمنهور

9o|o|5 هلل  |د |منى حسن عىل ج ج|بــــ سوه|د|

87||3 وق محمود  دى|له|لسيد عبــــد |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

6|9864 لخميس|رتـــ أحمد فوزى طه |س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

523|88 ى  خميس جندى| مي 
ى
شوق ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

692o57 لم|لعظيم س|لسعيد عبــــد |مح سمي  |س ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

2|82|5 مه مبــــروك|حمد حسن سل| ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

765968 لسيد عوض|ل |صم جل|ع| نور تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

892974 لسيد فرج |بــــدين |لع|عىل زين  سيوط|حقوق 

76379| لبــــ|بــــو ط|ء عىل عليوه محمد |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

75o573 مر|م مصطفى عىل ع|يه هش| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

9|7932 حمد|رص عطيه |لن|ن عبــــد|نوره ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

6o|9o7 لحنوئى|حمد |هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

75499| هر عزيز|نوبــــ وجدى ز|بــــ| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
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2|4253 حمد|لرحيم محمد |حمد عبــــد| هره|لق|حقوق 

784o44 ر|حمد محمد عمرو محمد عم| زيق|لزق|حقوق 

4o9263 بــــوشوشه|رس حلىم |سهيلتـــ ي تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

32o65o لم|هيم س|بــــر|ء محمود |عل ى شمس حقوق عي 

756757 رق محمد بــــرع|يه ط| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

777354 ر|لغف|ر عبــــد |لستـــ|م عبــــد |يه عص| زيق|لزق|بــــ |د|

725o6 حمد|لسيد |ن |يوسف شعبــــ ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

4||24| ف محمد |ندى  لشلبــــى|رسر |بــــ طنط|د|

228828 ل|كر جل|ل ش|طمه جل|ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

6333|o هلل|هلل محمد حسبــــ |محمد فكرى عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

499|65 ف فتـــح |مروه  د|لجو|هلل عبــــد |رسر لفيوم|ر |ثــــ|

35|795 ف محمد سيد خلف|جر |ه رسر ى شمس صيدله عي 

352226 هيم سعودى|بــــر|سيد محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

237693 عزتـــ نبــــيه سعيد| رين|م لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

85429| مي|لد شلق|حمد خ|حمزه  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

488o83 بــــ|ئى حسن دي|لثــــ|د |حمد مسعد حم| سكندريه|ل|ره |تـــج

353698 لسيد|لسيد محمد |محمد  ى شمس علوم عي 

8|838 ن|وليد محمد سيد زيد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

496o94 ى شبــــ|آيه ن يك|يل محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

3||355 مر جورج دوس خليل|مي ع|ر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|465o4 د عيد فهيم|رضوى عم ن|بــــ حلو|د|

43o342 ي محمود|ء عنتـــر ر|شيم
ضى |علوم طنط

32|833 ى ع|ي ئى عىل|دل محمد يم|سمي  ى شمس حقوق عي 

6o5682 زى|لبــــسطويس محمد محمود غ|مروه  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

63|454 نطونيوس|رفل لويس وديع |م ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

858552 ي محمد عبــــد|لبــــ|عبــــد
ى
ي خليفه|لبــــ|ق

ى
ق ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

436983 ئى|للق|ء حسنى فريد محمد |رس| لشيخ|علوم كفر 

3595o8 |يرينى سمي  فهىم لوق| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

767795 ل محمد|لع|هلل محمد رستـــم عبــــد |منه  لعريش|تـــربــــيتـــ 

3|648o لسيد محمد|زق |لر|بــــسمتـــ عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 
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54||3 ن|هر محمد زيد|لظ|صم حسن عبــــد |ع لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

|2o||5 لحميد|سلىم محمد سعيد عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

253642 بــــو خديجه|هلل محمد محمد |عبــــد تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

382|o ن حسن|م حسن سليم|حس ى شمس|زر عه عي 

32458 لمجيد|لسيد مرزوق عبــــد |جد عىل |م ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

4264o9 حمد موىس|لعظيم |ر محمد عبــــد|مي لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

9|7439 لسيد  |ل ملك عبــــد|مريم جم سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

52|52 ي محمد عبــــد |م|
حمد|لجيد |ئى ي سويف

تـــمريض  بــــنى

|5o52o حمد سيد|محمد سيد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|o34| هره|بــــوط|كرم محمد |لدين |نور معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

2||53 لمقصود|طف عىل عبــــد|محمد ع ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

535|8 ئى|مصطفى عىل محمد عسقل ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6||388 بــــو غربــــيتـــ|لد مسعد |ء خ|دع ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

4o|742 هيم|بــــر|ري محمد |حمد محمد بــــند| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22o734 |لقل|هيم محمود |بــــر|مجد |ء |رس| ى شمس|تـــج ره عي 

258o42 د|لجو|لشهيد عبــــد|يوسف مصطفى عبــــد ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

343|7| زق عىل|لر|تـــ عبــــد|هدي محمد شح ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

259666 لقلينى|هيم يوسف |بــــر|ن |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

268293 ف|حمد سعيد عبــــد| هلل رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

54|2o6 لنبــــى|هلل عبــــد|م نبــــيل عبــــد|عمرو هش |حقوق طنط

|7||83 مد محمود|ء محمد ح|شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

23864o مر|لعزيز ع|بــــ عبــــد |لوه|رص عبــــد|يه ن| هره|لق|علوم 

696969 لعزيز محمد محمد|ل عبــــد |تـــ غ|فرح ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

48|78 عيل|سم|هلل |لدين سعد |م |ء عص|شيم ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

4|3o74 يمن يوسف زيد| |ند |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

75667 لم|هبــــه حمدي عطيه س لفيوم|حقوق 

5|5|52 لمجيد محمد  مسعود|دل عبــــد |ندى ع سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

5|2o|9 لدين سعد|ح |يمن صل|حمد | ره دمنهور|تـــج

463772 ئى تـــوفيق عىل محمد عىل درويش|أم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر
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|4|786 ى ك|لمل|ئى جميل عبــــد |روم| مي  هره|لق|علوم 

249885 لمرصى|كر |حمد محمد ش| |لي|د ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|4oo7 ى ص|بــــو |ء رجبــــ |سم| لح|لفتـــوح حسي  سكندريه|ل|طبــــ 

7o8658 لفتـــوح|بــــو |محمود محمود محمد  لمنصوره|ره |تـــج

3|58o3 حمد|لكريم |شم عبــــد|ء ه|رس| هره|لق|حقوق 

483582 بــــر عىلي|ل ج|منتـــ جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

53o23 بــــ|لوه|بــــ عبــــد |ء محمد دي|رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|4649 ي|لسيد |لقصبــــى |م |يدى هش|ه
لحنفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o4946 حمد حسن قنديل|تـــبــــ |مروه ر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

869o87 عيل|سم|هلل محسن عىلي |يه | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27|49o ى موىس حويتـــ|زينبــــ موىس حس ني  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

228|5| لغنى|لنبــــى محمود عبــــد|سلىم عبــــد ن|بــــ حلو|د|

227o87 هلل|د |ر ج|محمود محمد مختـــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

676983 هيم|بــــر|م محمود |لسل|بــــر عبــــد |محمد ج |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

7|o78|  محمد حج|لحسينى |لرحمن |عبــــد 
ى
زى|لدسوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

335234 هر|لظ|رتـــ طه محمد عبــــد|س |حقوق بــــنه

|5482 لدين مصطفى محمد|م |حبــــيبــــه حس ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|7|547 ى هم|ي لحليم|م محمود عبــــد |سي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

765752 رنيم محمد مصطفى محمد سعيد عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

88||22 ن |ل خلف عثــــم|مه جم|س| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

692|35 ر|لنج|لح |زق ص|لر|دل عبــــد |مدثــــر ع لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

648|o9 للطيف|لغنى عبــــد |طف عبــــد |ره ع|س وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

6||668 ره|در عم|لق|مريم مدحتـــ عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

632336 بــــ محمد محمد|لوه|لح عبــــد|جر ص|ه مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

36|47 لحميد شيحه|لسيد عبــــد|لحميد |هدير عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8544|9 ود|هيم د|بــــر|طف |م ع|مري ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

886653 لعزيز |حمد عىل عبــــد|ن |يم| سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

|48245 منيه رأفتـــ محمد مصطفى| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

542|o3 لسيد|د عبــــد|لجو|هلل عبــــد|محمد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

29o69 لرحيم|لدين فرج عبــــد |يمن عز|محمود  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 
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26642 هلل|رمزي محمد رمزي محمد عبــــد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|3987| حمد رمزى محمد|ء |لشيم| هره|لق|بــــ |د|

678|88 مل مسيحه|منى مجدى مني  ك لمنصوره|ره |تـــج

27o956 م|م|حمد |روق |رق ف|م ط|حل| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

36345 ى | حمد محمد|حمد حسي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4884|| ي يونس |ر محمد عبــــد|عم
ن|لغلبــــ|لغنى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|9369 هيم|بــــر|عىل سيد | شذ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

42o723 زى|م حج|ألم|هلل مصطفى |عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

437575 لقوي|محمود ربــــيع فتـــىحي محمد عبــــد  لمنصوره|علوم 

4o5o95 ف عىل مدئى| حمد أرسر |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

64|366 هيم|بــــر|م عوض |حمد حس| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

4656oo بــــو |هيم |بــــر|لق |لخ|هر عبــــد |حمد محمد م|
يوسف

لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

9||4|o لسيد |زق |لر|ن عبــــد|زق رمض|لر|عبــــد ج|بــــ سوه|د|

|74426 حمد|بــــر |لرحمن سيد ص|عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

693|63 س|لنح|ندى محمد سمي  موىس محمد  ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

482673 ى|بــــو |در |وعد ن لسعود عىل حسني  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

25o464 هلل نجم|روضه حلىم عبــــد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

37434o ى عىل زين |عىل  بــــدين|لع|مي  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

|7oo77 د|هلل مر|لسيد عبــــد | |نور ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|49859 روق محمد|م ف|مصطفى س هره|لق|ره |تـــج

62733o ء محمد مصطفى منصور|ندى عل زيق|لزق|نوعيتـــ 

6397|| م|م|هلل |بــــ بــــيوم عبــــد |يه|ن |نور زيق|لزق|ره |تـــج

66239 حمد|حمد |م محمد |حس بــــ بــــنى سويف|د|

6o9775 هلل|بــــ عىل عبــــد |لوه|جر عبــــد |ه |بــــ طنط|د|

|2oo67 هلل محمود|حمد | رض| رن ى شمس حقوق عي 

2575| ح يوسف محمد|ندى صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|35o8o مد|حمد ح|لدين |دتـــ مىح |حم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|2685 بــــ|لبــــو|هيم |بــــر|منه محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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6|o|23 بــــوليله|هلل |وليد محمد عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

246746 ن سعد|مه سعيد عثــــم|س|مصطفى  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

8o4345 بــــر تـــوفيق|لد ص|رحمه خ ي|تـــمريض 
| لمنى

856983 لحليم|حمد عىلي عبــــد|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|22o| ه محمد |لل|دى عبــــد|م مشو|سل| ج|ره سوه|تـــج

376|8 لسيد|حمد سيد فهىمي | هره|لق|بــــ |د|

889454 شم |مي  ه|ل|مي  يحن  محمد |ل| سيوط|ره |تـــج

45o947 عيل|سم|حمد |حمد |حمد محمود | |هندستـــ طنط

684466 وى|لشبــــر|حمد |ء محمد |ل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8|o775 ل محمد ربــــيع عىلي|محمد جم ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

4854o| هيم|بــــر|مريم محمد محمد مني  سليم  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

26o82o بــــىلي|لغر|لسيد |مجدى | هند|ش ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|29o87 ل|روق بــــل|عمرو محمد ف ى شمس حقوق عي 

6374o5 ى ح|للطيف عبــــد |محمد عبــــد  |مد |لمعي 
ى
لدسوق سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 

تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

93|4| ى جم ى |حسي  حمد|ل حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

638897 حمد محمد عىل|ل |ره جم|س ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|44497 مر|بــــو ع|ر |لستـــ|ئى عبــــد |محمد ه ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|6o444 محمد| لوف|بــــو |حمد |محمود  ى شمس حقوق عي 

9o8o4| ن |ل سليم|لع|مينه خلف عبــــد| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

427884 لرسول شلبــــى|ئى محمد شبــــل عبــــد|م| |تـــربــــيتـــ طنط

|42488 ء قنصوتـــ محمد قنصوتـــ|رس| ى شمس| لسن عي 

364699 لمجيد عىل|رص عبــــد|لن|ندى عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||4745 ى جندى جرجس جندى| جي  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

9o6|26 ى مدحتـــ عزتـــ نصيف | مي  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

8o|44o ي خلف|
ه محمد تـــوئى مي  ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

234766 لسيد|نور |رص |محمد ن ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

265748 لعز|بــــو|بــــ |لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|عبــــد ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

23o264 حمد حسن|لرحمن فريد |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

838623 هيم|بــــر|لجود فهىمي |بــــو|بــــ |ربــــ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج
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|36623 م مكرم نمر|يوسف هش لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

878o|4 هلل  | |حد عط|لو|حمد عبــــد|بــــ |رح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

3||445 بــــ|لوه|للطيف عبــــد|لد عبــــد|م خ|ريه هره|لق|ج طبــــيع |عل

34|292 هر |لظ|لسعيد عبــــد|رص |لن|ل عبــــد|جم
ح|لفتـــ|عبــــد

ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

428487 ح|حمد محمد عيد صبــــ|سمر  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

437656 يم|لد|لعزيز عىل عبــــد |يوسف عىل عبــــد  لشيخ|طبــــ كفر 

634729 عيل|سم|لسيد رأفتـــ مصطفى |د وجدى |زي زيق|لزق|هندستـــ 

2|2o6o م طه سيد|فرح هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

89|243 مروه محمد عىل محمد عىل  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2522|5 ن|لسيد رمض|حمد |يز |د ف|سع ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

887o78 ل سيد |لع|ندى حمدى عبــــد سيوط|ره |تـــج

838||| لمجد سيد سعيد|بــــو|عمر  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

69|96o لمرىس حريرتـــ| |لنج|بــــو|لمرىس |محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

2|2598 هلل|فظ عبــــد |لسعيد ح|حمد |محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

47445 هلل|لسيد عبــــد|م |ر عص|من ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

6977|o هيم محمد|بــــر|يه محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68o6|o للـه|هلل محمود عبــــد |لعدل حسن عبــــد |ن |نور لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

49876| لدين حسن محمد محمد|ء |ء عل|حسن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

63539| لرحمن|د عبــــد |لرحمن فؤ|رحمه عبــــد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

77824o هلل محمد|لبــــنى محمد عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

42o|27 لسيد حطبــــ|حمد |عيل |سم|بــــ |يه|طمه |ف لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

359932 م|حمد عىل عل|هدير  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6|o54o ه فيصل ص لشويل|بــــر |أمي  لمنصوره|بــــ |د|

64|766 ل عىل|رس بــــكرى مع|مصطفى ي زيق|لزق|ره |تـــج

259349 د|لسيد ج|للطيف |طمه عبــــد|ف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5|5335 ر محمد عىل|لستـــ|م عبــــد|يتـــ عص| لشيخ|عه كفر |زر

|7658o حد|لو|سلىم سمي  محمود عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

445488 ى|رو ى محمد حسي  ى حسي  ن حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

258|75 لعقبــــ|لرحمن محمد عىل حسن |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

439|85 ه|بــــوعم|دل عيد محمود |لرحمن ع|ء |ل| لشيخ|نوعيتـــ كفر 
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688o93 لرحمن|هد عبــــد |حمد مج|ندى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|o455 ى|هيم عىلي |بــــر|عىل محمد  لعشر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

777|67 وى|لحمل|لعزيز |هلل عبــــد |مريم ربــــيع عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

88534o حمد |ل |لع|عزه محمد عبــــد سيوط|تـــمريض 

|22797 |دى محمد |له|مه عبــــد |س|لرحمن |عبــــد 
هيم|بــــر

ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

855835 لس ولي وليم ص دق|كي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4836|4 لسيد خليل|هيم |بــــر|دل |هدى ع سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

62|943 بــــ|محمد محمد | ند لعزبــــي|ضي |لشر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

25||73 ف محمد |حمد | لشوربــــىح |رسر كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

43822 ء بــــدر عىل خليل|سم| ن|بــــ حلو|د|

647362 فتـــىح محمد يونس| رضوى رض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83oo9| وري|لش|م محمود محمد|مروه عص ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

244584 محمد رأفتـــ محمد محمدعىل ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

286o39 مر جنيدى|ح ع|حمد صل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o3|7 ء جنيدى محمد قرئى|سم| ي سويف
هندستـــ بــــنى

75o935 لعزيز محمود|بــــ عبــــد |لوه|عز عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

838535 حمد محمد مرىسي|ر |من قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

8|o849 زع|لحميد من|لمهدي عبــــد|ء |رس| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

8959o2 لرحيم  |د محمد عبــــد|سمر رش ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2865|2 يد حسنى ش|بــــو|سلىم  ى مه|لي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

38373 ح محمد|ن محمد نج|يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6||473 لشحرى|هيم |بــــر|مصطفى | مه لمنصوره|بــــ |د|

2685o6 لد محمد طبــــور|حمد خ| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

346292 فظ|لح|لد متـــول عبــــد|محمود خ ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

43|555 در محمود محمد|لق|م عبــــد|عمر هش ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8934o6 يف  ف حسن |رسر حمد |رسر سيوط|ره |تـــج

87786 ل|لغنى درو|تـــ عبــــد |محمد بــــرك بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

25|o93 ن عىل خرصى|محمد رمض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

7o4968 ف مصطفى |مصطفى  بــــو سبــــع عوض|رسر هره|لق|ج طبــــيع |عل

32o687 ن|لسم|بــــدين |ن ع|لسم|محمد  ى شمس حقوق عي 
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3||o87 لرحمن فتـــىح عمر|ء عبــــد|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|849o م محمد عىلي حمودتـــ|حس ط|حقوق دمي

477464 ضى|لق|ح |حمد صل|رس |سلىم ي سكندريه|ل|ره |تـــج

543354 هيم عىل بــــدر|أمل صبــــرى إبــــر |حقوق طنط

79|||5 ن|هيم محمد سليم|بــــر|جر سعد |ه زيق|لزق|بــــ |د|

8|9|99 ن صف|ل و|نسيم كم| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83747| ي|دل محمد سعيد حس|ع
ئى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

628o35 لعزيز|لعزيز عبــــد|ء سعيد عبــــد|شيم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

484792 م فتـــىح عبــــده عروس|سيف هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|7o59 ين مصطفى حسن نو رج|شي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|44653 ى|لرحمن ط|عبــــد  رق سعدي حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

344268 ن|لعري|لطيبــــ محمد حربــــ محمود محمد | ى شمس|د| بــــ عي 

846o72 حمد|محمود محمد محمود  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

|7|628 لحميد|لد صبــــىح عبــــد |يزه خ|ف لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

239764 ى عثــــم وى|لص|بــــو زيد |ن |حبــــيبــــه حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6293| ر محمد محمد محمود|من بــــ بــــنى سويف|د|

2534|3 ى ن|ي ى|لمنعم ي|رص عبــــد|سمي  سي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

||6877 ى عبــــد |نور |منيه | لعزيز|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3342|2 عىلي محمد شفيق محمد ى شمس حقوق عي 

87726| م يعقوبــــ متـــى  |ره هش|س سيوط|بــــ |د|

93o54 حمد محمود|ن |حمد عثــــم|ل |بــــل ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8598o8 يف ثــــروتـــ ذىكي|شعي| ء رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

86o|97 فظ|هيثــــم محسن محمد ح ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

4ooo6| د شنوده|تـــريس مشيل عي|أوزلي إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

7o7993 لعدل|هيم |بــــر|هيم |بــــر|هلل مجدى |عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

229368 ل عىل محمد|م جم|مر ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

222o44 ل|حمد لطفى محمد هل|ر |من ن|حقوق حلو

74o5| تـــ|هلل شح|ء سيد عبــــد |دع لفيوم|بــــ |د|

8|o493 ي محمد|ر| لرحمن رض|عبــــد
ضى ي|هندستـــ 

|لمنى

7737o2 ل|لفض|حمد محمد |ن عزتـــ |يم| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 
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847295 س|يح عبــــ|لس|لبــــدري |مؤمن  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

675979 هيم|بــــر|حمد |حمد |لد |ء خ|نجل لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

489774 ء حسن جمعه عىلي هيبــــه|إرس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|9696 ح مندوه محمود|ندى صل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|4o66 ن صبــــري سعد سيد|نوره ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

6|39o5 كريم محمد محسن محمد سليم |ره طنط|تـــج

2227o6 ن|حمد محمد رضو|يدى حسن |ه ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|222oo بــــ صبــــيح|عمر سعيد فوزى دي لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

88o224 ى  |ر عزتـــ |من حمد حسني  سيوط|حقوق 

69o95 ى عيد|يتـــ طل| ل حسي  لفيوم|عه |زر

|244|| هيم|بــــر|عيل |سم|يوسف محمد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

9|2928 لرحيم حسن  |لح عبــــد|لدين ف|ح |صل ج|حقوق سوه

6272|| لغمرى|لسيد |ئى محمد |ه| ر|ي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2629o4 يف  ف عبــــد|رسر لحليم عجم|سط عبــــد |لبــــ|رسر |ره بــــنه|تـــج

537o32 بــــورقيق|هلل |م تـــوفيق عبــــد|د عص|زي دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

|3|93| حمد|ء فتـــىح شوكتـــ |لزهر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

68377o لبــــرع|بــــ |لوه|هيم عبــــد |بــــر|م محمد |حس ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

243|68 ى عبــــد |ل |ء هل|سم| ي |مي 
هيم|بــــر|لغنى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

5o747o حمد محمود|محمد | سه تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

44936 حمد محمد|حمد حسن | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

675|5| حمد رزق|لعز |بــــو|كريم  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

543797 ى |بــــو|حمد يشى محمود | ئى|لعن|لعني  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|o933 لس ر فتـــ نظىم منصور|كي  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

23o|49 ى|زم محمد محروس محمدحس|ح ني  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

26|725 يك|حمد فتـــىح محروس شبــــ|فتـــىح  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

35o36| لس مجدى مختـــ ر نسيم عطيه|كي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

849523 ء صبــــري محمود عىلي|هد| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

84|49 لح محمود|م خلف ص|سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

47535 فظ|لح|بــــر عبــــد|شور ج|عىلي ع ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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282428 حمد ربــــيع|د محمد |جه دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

34o34o لسيد|مر |لحكيم ع|مر عبــــد|ع |نوعيتـــ بــــنه

88625o رس محمد عىل |م ف|هش سيوط|حقوق 

23|363 هيم|بــــر|ح محمد |لفتـــ|لدين عبــــد|بــــ |مهند رح هره|لق|علوم 

463248 ن|لشبــــع|حمد |تـــه محمد |ء شح|وف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

94o53 حمد حسن عىل|دل |ع دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

88|4o7 قص  |مريم غيط مسعد قري سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

338625 لحميد|لنبــــي عبــــد|ن محمود عبــــد|يم| هره|لق|صيدله 

422875 لعظيم عىلي|أيه محمد عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

875866 حمد |رص محمد |لن|محمود عبــــد سيوط|حقوق 

7o4359 لسيد|تـــه |لسعيد شح|تـــه |منى شح لمنصوره|بــــ |د|

75953o ى ع|ي عيل|سم|شور موىس |سمي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

333374 لعزيز|حمد عبــــد|حمد وليد | رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

62364| حمد شقي |هيم محمد |بــــر|ن |يم| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|66423 لرحيم|محمود محمد حلىم عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

45|o55 ل متـــول صديق|لع|رس عبــــدربــــه عبــــد|ي |هندستـــ طنط

877o26 حمد محمود حسن  |منيه | سيوط|علوم 

893||3 هيم |بــــر|ممدوح لبــــيبــــ | دن|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|9353 حمد خشبــــه|بــــ |لخط|نىهي عمر بــــن  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|464o6 لمنعم سيد|مريم مصطفى عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

338825 ى|ي حمد|رس عىل محمد |ي| سمي  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

465437 ى رجبــــ|هلل محمد عبــــد|عبــــد لرحيم حسني  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

64767o ع|لد يوسف رف|يوسف خ عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7662|3 لح|حمد طه ص|لسعيد |ن |نور ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

349|o2 دتـــ|ح حم|لفتـــ|عي عبــــد|هر رف|د ط|جه ى شمس صيدله عي 

9|57o6 يمن مني  ينى  | |جوي سيوط|بــــ |د|

68o842 د|لضي|وى |لشبــــر|لسعيد |حمد | لمنصوره|بــــ |د|

683298 لسميع|لم بــــخيتـــ عبــــد |ن س|نوره لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

27|237 ه عىل | دى عىل خريبــــه|لن|مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 
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|2583| حمد|زهوتـــ محمد عطيتـــ  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

53|94 فظ محمد|لح|يه حسنى عبــــد | ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

2489o7 د|ء ممدوح حمدى حم|دع ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

3|2|o ى فتـــىح محمدين|ل| ء حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

85o6o7 لنبــــي سفينه|حمد عيد عبــــد| ن|صيدله حلو

54o|4o لم|لعزيز أحمد س|مصطفى رجبــــ عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

3|7893 مل عوض|مل سعيد ك|ك ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

63563| ى   عىل حسي 
|لبــــن|م محسن لطفى زيق|لزق|بــــ |د|

78o9|8 هلل محمد حسن محمد|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o4746 ى وديع يون س|ن غط|نيفي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|55oo5 بــــ|لدين محمد دي|ح |مي صل|ح س|سم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o|945 عيل|سم|هيم |بــــر|حمد وحيد | زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

785892 يف حسن عبــــد |عبــــد  لعزيز أحمد|لرحمن رسر زيق|لزق|ره |تـــج

|227|4 ه خ| لمجيد|لد محمد محمد عبــــد |مي  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

52|86o بــــ|زينبــــ محسن ضيف خط بــــ دمنهور|د|

438|98 هلل سليم|م فتـــح |لسل|هلل عبــــد|ء فتـــح |سم| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

698467 حد|لو|هيم عبــــد |بــــر|مل |ء ك|شيم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6437|8 لنعيم |لفضل عبــــد |بــــو |لرحمن |رس عبــــد |ف
زي|حج

زيق|لزق|حقوق 

76||74 ي
ف عبــــد | |دئى ح منتـــرص|لفتـــ|رسر لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

636334 لسيد مصطفى حموده|عمر محمد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

627243 ىط يونس|لع|حمد عبــــد|حمد |محمد  زيق|لزق|حقوق 

493934 لم|حمد س|محمد نرص محمد  لمنصوره|حقوق 

||7523 رم محمود محمود|ده ك|مي ى شمس حقوق عي 

2934o ي سليم|ع
ن فوده|دل حسنى ن|حقوق حلو

52824| حمد محمد عيس مرع|عمر  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8|6884 هلل|طمه جمعه محمد عبــــد|ف ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

367554 لح|عيل ص|سم|طف |لرحمن ع|عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

853797 يه مدحتـــ جمعه محمد| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7o|988 لجد|مد |لمهدى ح|م يحن  |يحن  هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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239283 ن|لبــــطر|لدين رحيم |ن رحيم نجم |يم| هره|لق|بــــ |د|

8o948| هيم|بــــر|زق |لر|لحفيظ فرج عبــــد|عبــــد سيوط|ره |تـــج

3685|| ن خليل|ر خليل سليم|من لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

76o9o8 ه فتـــىح عىل عبــــد  هلل|ني  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

58665 وى|عيل يس طنط|سم|هدى  رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

78592o رس سعد محمد متـــول يوسف حبــــيسر|ف قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

6359|o ى ى محمد سليم حسي  حسي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

529395 ئى|ئى محمد محمود عن|عمر عن |حقوق طنط

36896 ى محمود|لفتـــ|مروه عبــــد  ح حسني  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

537|78 شهبــــ|ل|وحيد محمد محمد | رن عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

477742 ف عبــــد  ن|ن حس|لمنعم سليم|مريم أرسر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

8|2235 ف عدلي يون| |رين|م
ن|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

4859o| هلل| |لسيد عط|لسيد صبــــرى |بــــسنتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3696|| لمجيد شديد|روق عبــــد|مه ف|س|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

263245 ح|حمد صل|بــــ |يه|ء |سم| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

73842 لحسن|بــــو|ن جمعه فتـــىح |نوره ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|722o لمجد مرعي|بــــر أبــــو|ء ج|إرس ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

73732 ء عويس تـــوفيق محمد|رس| لفيوم|حقوق 

2|9|25 مل|ح ك|م صل|حمد عص| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

346533 لدين|لعزيز عز |ح عمرو محمد عبــــد|سم ى شمس حقوق عي 

|5o845 رى|ء صبــــىح محمود هو|سم| ن|بــــ حلو|د|

8o|9|6 حمد حسن|لد |محمد خ ي|بــــ |د|
|لمنى

786732 لدين|لحميد محمد نرص |رق عبــــد |بــــسمله ط عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

757646 ى محمد  ى|نرمي  حمد حسني  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

78799 مجدى شنوده صليبــــ| مور لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

646834 در فتـــىح محمود جمعه|ن| ند ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

228947 حليم بــــدرى شنوده| نور ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

487547 يف صبــــىح عىل عبــــد |بــــل لكريم|ل رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 
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42oo|| ده|لحميد حم|محمد محمد عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

|34o79 حمد|هيم |بــــر|حمد سمي  | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6|3|88 لعزيز|لرحمن حسنى عبــــد |رس عبــــد |ي| ر|ي ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|75242 لقوى|لمعبــــود عبــــد |عبــــد | محمد رض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

64o748 لعقبــــه|هلل محمد |محمد سمي  محمد عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

22o|o ح محمد|ئى صل|بــــسنتـــ ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

26744| ره|حمد عم|لرحمن |خلود عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

286428 هلل|يوسف محمد محمد عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

3||82| ىط زىك|لمع|بــــو|جر محمد |ه هره|لق|بــــ |د|

2|6425 حمد|رق بــــدوى محمود |ط لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

283o|4 عمر محمد محمود عىل محمود |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

2|852 دق|لص|لح موىس |حبــــيبــــه ص هره|لق|ره |تـــج

7o3866 ى |عبــــد  لديبــــ|بــــو زيد |لرحمن محمد حسي  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

35726 ش|حمد رو|لحليم سيد |لدين عبــــد|معتـــصم مىح  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

844o24 حمد|هيم |بــــر|لد |لرحمن خ|عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8264|2 ي |من
لصغي |ر محمد مصطفى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

3|7|o9 حمد محمود عطيه محمد| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|67487 لنبــــى|لسيد عبــــد |م |تـــفى عص مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6|5829 لبــــرش|لد صبــــرى فتـــىح |خ ط|حقوق دمي

6|582| هيم|بــــر|ر |لستـــ|م محمود عبــــد |حس ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

462oo6 بــــو مصطفى|حمد |حمد محمد منصور| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|8|46 ر|لغف|لعليم عبــــد |بــــ عبــــد |يه|سلىم  هره|لق|ره |تـــج

826866 حمد|هيم |بــــر|لرحمن محمد |عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|55385 ء مدحتـــ سيد محمد|رس| ن|بــــ حلو|د|

268346 بــــل|لمحسن ق|لمحسن محمد عبــــد|عبــــد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

442|67  |لحميد |حمد عبــــد|
ى
هيم|بــــر|لدسوق لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

43o596 ي عبــــد 
ر|هلل مختـــ|ضىح مصطفى |تـــربــــيتـــ طنط

9|o595 حمد محمد محمود عىل | ج|صيدلتـــ سوه

85656| للطيف|لد محمود محمد عبــــد|خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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7826oo لد محمد عىل يوسف|محمد خ لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

3o3o5 ي عبــــد|نوره لمقصود|لعظيم عبــــد|ن عشر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|38467 رص عزتـــ نجم|لن|يه عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

333823 مل|حمد يحن  مصطفى ك| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

755525  
ى
لسيد|حمد |محمد دسوق ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 

عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

44o853 هلل|لي خي |لد هل|محمود خ لشيخ|طبــــ كفر 

4o2536 زى|د محمد حسن حج|دين رش|ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|377|5 عىل سيد عىل محمد تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

6|o464 |لسيد جـدو|ن |لم رمض|أمل س لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6|2356 لبــــسيوئى|لمصلىح |لسيد |أمنيه عىل  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

346|67 مد|لح عىل محمد ح|ص |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

692352 ف محمد محمود ح|هبــــه  يس|رسر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

3|236| ن فرج|لد شعبــــ|ء خ|عىلي ي|لسن |
|لمنى

72698 در|لق|در عبــــد |لق|حمد محمد عبــــد | طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

48933| ن|لرحيم سليم|بــــرين محمد فضل عبــــد|ص تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

237748 لرسول|حمد سمي  عبــــد|هدير  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

687863 لح |عيل رزق محمد ص|سم|ء |ند لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

697295 لمجيد|ن عبــــد |مرو| مصطفى رض ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

335o27 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|لد |ء خ|دع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

42986| سم|عيل ق|سم|م |هلل إم|عبــــد  |طبــــ طنط

7|6496 ى فكرى محمود |ي |لنج|بــــو |سمي  لمنصوره|بــــ |د|

88297o لكريم  |ن عبــــد|ن رمض|مروه شعبــــ سيوط|بــــ |د|

5|8299 لعزيز محمد بــــيوم|لدين عبــــد|م |مريم حس لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

453622  محمد محمد |لبــــ|ح عبــــد |محمد صل
ى
بــــو حلوه|ق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

79|o23 هد مرىس|مؤمن محمد مرىس مج زيق|لزق|ره |تـــج

53639 ى عم|ي بــــ محمود|لتـــو|د عبــــد |سمي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

2742o9 لشورى|ع |رف| لعل|بــــو|ل |ء جم|شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

26|523 مر|م نبــــيل محمد بــــدوى ع|حس ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

786o8| لسيد|لدين |م |عص| خلود رض زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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754849 ى |ي هيم محمود سعد|بــــر|سمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

33959| ى | لسيد|لسيد محمد حسي  دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

639ooo لنبــــى|لد محمد محمد عبــــد |خ زيق|لزق|طبــــ 

836845 ى|حمد | يمن محمد يسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

3|575o ى نرص |ريم|ن هيم|بــــر|ن حسي  ن|حقوق حلو

83|4o2 لرحمن|لرحمن تـــوفيق عبــــد|رقيه عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

687583 م|لسيد مصطفى محمد عل|يمنى  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

767o99 ن|بــــر خليل حمد|هلل ص|عبــــد  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

62o|o4 ي
م بــــصله|لسل|محمد عبــــد | دئى ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش

تـــ|لبــــ|ط

2864o6 حمد ريه|لسيد |بــــر |م فتـــىح ص|حس ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

24544| لمحسن بــــدوى|لدين محمد عبــــد |هدى سعد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

29586 حمد|كر |ن ش|حمد رمض| هره|لق|ره |تـــج

5o563| يف عبــــد|عبــــد لرحيم|لرحمن سعيد رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

287927 وى|لنفر|لعزيز |م عبــــد|ن س|مرو وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

322|36 حمد زعي |لحميد |هديل محمد عبــــد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

329|5| ل|لفو|لرحمن |سحر صبــــرى محمد عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

5357|5 حمد عىل|يوسف محمد عىل  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

6|6|99 جىح|لر|ن |لد رمض|حمد خ| ط|هندستـــ دمي

923336 حمد  |ديه عىل عمر |ن ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

69|322 هيم نور|بــــر|مد محمود |ره ح|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8|899| ده|ده عدلي قل|يوستـــينه قل ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

442|o محمد سعيد محمد محمد ى شمس|زر عه عي 

|53458 لكريم|م محمد محمد عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

2|358 مه سيد|م سل|رحمه هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

36953o لمقصود عىلي|ء محمد عبــــد|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

334684 لسيد|لمقصود جمعه |عمر فتـــىح عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

69o575 لق مصطفى|لخ|لم عبــــد |ح س|صل لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

53o567 ي|هيم عىلي ر|بــــر|رؤى 
ضى تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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6|66|| ي
ر|لكس|م رأفتـــ محمد |س| دئى ط|بــــ دمي|د|

4o3637 ن|لح سليم|لرحمن يوسف ربــــيع ص|عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5||866 ي درويش|بــــر|مي |هيم س|بــــر|
هيم مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2|6|6o يز فهيم|ئى ف|روبــــي  ه ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

9|o282 يف محمد كم لعزيز |سم عبــــد|ل ق|رسر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|32853 عيل طه محمود قشطه|سم|حمد |مريم  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o5|85 ف محمد محمد |حمد | لعلبــــى|رسر مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o2286 ى|محمد عيد عىلي  مي  ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

787566 لمقصود|هلل عبــــد |هلل وجيه عبــــد |عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

6399|| حمد محمد مصطفى|ن |مريم رمض تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2|3239 د|حمد فؤ|ن محمد |طمه مرو|ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o8337 ر عطيه|ل مختـــ|محمد جم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6896| ن|لرحمن محمد محمد عىل سليم|عبــــد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

3645|3 محمد سمي  محمد محمدغنيم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|422o7 حمد محمد حبــــيبــــ|عمر عىل  ى شمس حقوق عي 

458427 هلل| |ن عط|حمد سليم|هر |ر م|من لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|8388 دل محمد عىل عويس|هبــــه ع لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

54|845 مر|محمود حسنى محمود ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

466oo| لبــــشبــــيسر|لمجيد محمد |كر عبــــد |حمد ش| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

47593 لدين متـــول فرج|محمد سعد  هرتـــ |لق|تـــمريض 

49o662 دل حسنى حسن عفيفى|س ع|ين| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|38445 ى|بــــو |هلل |مد عبــــد |ء ح|ل| لعني  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

44|863 ى   |نرمي 
ى
ض|لبــــل|حمد |لسيد دسوق لشيخ|تـــمريض كفر 

62o847 لبــــشبــــيسر|لسيد |هيم محمد |بــــر|أحمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|4999o بــــ محمد|لوه|حمد عبــــد |محمود  ى شمس  تـــمريض عي 

252329 شور|لحميد ع|دل عبــــد|م ع|حل| شمون|نوعيتـــ 

7o49o4 هيم محمد|بــــر|تـــ |د عرف|ل عم|نه |بــــ طنط|د|

82o244 ى حن|م شد عوض|ن| دلي  ره بــــنى سويف|تـــج

42o787 مد محمد موىس|فتـــىح فهيم ح لشيخ|ره كفر |تـــج
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||4872 رق حسنى مرىس|م ط|ريه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

344|o| وى|بــــوزيد طنط|ن عىل |يم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5o3925 ن مغربــــى|مؤمن مدحتـــ رمض سكندريه|ل|صيدله 

33342o عيل|سم|حمد |رق يىح |ط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|3233| حمد فتـــىح|لدين |ء |عل| حل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

344279 لس لبــــيبــــ نجيبــــ لبــــيبــــ كي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

834|57 دي|ح سعيد عبــــ|لفتـــ|مريم عبــــد دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

|33o26 د رشدى سيحه|رك مر|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|8436 ل|لجبــــ|لحميد محمد |ء حسن محمد عبــــد|حسن تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

28477| لرحمن|حمد عبــــد|مصطفى | نور م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|76256 حمد|مصطفى سعيد سيد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

523662 هيم|بــــر|ن محمد |لسيد فرج سليم| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

96332 حمد|يه فرج عىل | ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

5o622o هيم أبــــوهيبــــ|لح إبــــر|ن ص|إيم سكندريه|ل|صيدله 

2|4|o ر محجوبــــ|مروتـــ جمعتـــ عم ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

9o962o لقدرى عىلي |م ممدوح |هش وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

6o2|98 لدين|م |يه نرص محمد محمد حس| |بــــ طنط|د|

5o5774 هيم|بــــر|ن |بــــ عىل سليم|يه|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

356946 ل|د كم|ح فؤ|مي صل زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

92|389 | بــــيشوى سعيد نجيبــــ حن ج|أللسن سوه|كليتـــ 

34|526 ر|حمد محمد نص|حمد عمر | ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

43o55o ف|لسيد عىل عبــــد |ن |يم| هلل رسر |نوعيتـــ طنط

6592o ن|هيم رمض|بــــر|هيم مجدى |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

259486 ئى عرفه محمد طلبــــه|م| ى شمس| لسن عي 

8352|5 ء محمد حسن محمود|سم| سيوط|عه |زر

76|534 لموجود|هبــــه محمد محمد عبــــد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

428528 لبــــنبــــى|ر |لغف|يز عبــــد |مريم محمد ف |ره طنط|تـــج

98637 حمد|فريده عىل محمد  ن|حقوق حلو

84443 ن محمد|هلل محمد رمض|هبــــتـــ  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6|4245 ى صموئيل ك د|لسيد عي|مل عبــــد|شي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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436|67 ى|حمد بــــسيوئى |عمر  حمد حسي  لشيخ|ره كفر |تـــج

||7o5o للطيف|حمد سيد عبــــد |محمد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

6|658| ن محمد أحمد|ء محمد شعبــــ|آل ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

33|83 لديبــــ|تـــه |رحمه نرص محمد شح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

243474 ح|لفتـــ|دل سيد عبــــد|هدير ع ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8o|694 ي|للطيف عبــــد|ن عبــــد|محمد عمر
لغنى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

7o6|36 لسعيد محمد|ندى بــــشي   لمنصوره|ره |تـــج

8o4o35 بــــ بــــربــــري صديق|م غل|سل| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

239957 بــــينى|لسيد |م |عىل عص لشر ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

763274 لسيد نور|لسيد |حمد عزيز |موده  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

27oo79 لسيد محمد عجوه|مه |س|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7545o ن محمد|رص شعبــــ|حمد ن| سيوط|ره |تـــج

25663 لغنى|طمتـــ بــــطل محمود عبــــد|ف ن|ضتـــ حلو|علوم ري

844783 زق محمود|لر|ء حمدي عبــــد|عىلي م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

8|6344 رص خلف رمزي|نه ن|دمي ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

24292| رص قرئى|بــــ ن|لتـــو|عمر عبــــد هرتـــ |لق|تـــمريض 

|69499 لس  نيوس شفيق|رم|بــــ |يه|كي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

48|953 هيم صبــــىح محمد|بــــر|عمرو محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

33627 ن محمد محمد|ن عثــــم|نوره ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

39648 لعظيم محمد|مصطفى محمد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

444oo5 لسيد|عي |لرف|لسيد |هيم |إبــــر| ر|ي لشيخ|طبــــ كفر 

966|8 متـــ نجيبــــ ذىك|س|محمد  لمنصوره|حقوق 

248|2| ع|لرف|م محمد |ندى س ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

269|9o ى محمد بــــقوش|نه د حسي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

252729 م جمعه حمود|ن عص|يم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

35|o|2 وى|لحفن|حمد |نور عىل |رقيتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5242o2 ر ممدوح خميس محروس|مي سكندريه|ل|هندستـــ 

535446 هيم عىل|بــــر|حمد |هيم |بــــر|حبــــيبــــه  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ
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343|42 تـــتـــ|د مصطفى شح|دق عو|طمتـــ ص|ف ى شمس| لسن عي 

284o25 لمقصود حنفى|لدين محمد عبــــد|سيف  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5o27oo |لعل|بــــو|حمد |ح |لفتـــ|ر محمد عبــــد|مي سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

8|o|64 ى عزتـــ  حمد|حمد |حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

239|7 بــــو رسيع حسن|م |يتـــ هش| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3533|5 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد|عمر عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

43|247 ل|حمد |ح |ندى صل ى وى|لميى |طبــــ طنط

69639 ي عىلي|طه مختـــ
ر مصطفى ن|حقوق حلو

4626o يوسف عزتـــ جميل شلبــــي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4||998 ي|حسن 
حمد محمد مصطفى |بــــ طنط|د|

366675 بــــر|بــــ فهىم ص|يه|حمد | مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

279|25 ن زلط|محمد عوض شعبــــ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o5o24 ل|لجبــــ|هيم |بــــر|لسيد |دل |نغم ع |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

8o|275 م|لسل|يمن محمد عبــــد|جر |ه ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

454o3 م|م|مصطفى محمد مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||7oo| لح|مي  حسنى محمد ص| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

2|4743 لغنى|ر محمود مليىح  عبــــد|مي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

33|35 |د عبــــد |لجو|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ده عبــــد |مي
لنبــــى

هره|لق|ره |تـــج

23o5o8  |بــــر عمر |محمد ص
ى
حمد|لدسوق ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

329574 ي|لسيد عبــــد|يم |لد|م عبــــد|سل|يمنى 
لغنى |ره بــــنه|تـــج

437499 محمد ذىك سليم| أحمد رض |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

847479 لح محمد|له محمد ص|ه ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8762o| م محمود محمد |محمود حس د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

525625 ض|لع|لعجىم |حمد |حمد محمد | سكندريه|ل|حقوق 

77326o وى|هيم فرغىل قن|بــــر|مد |طروبــــ ح زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|5o6o6 حمد محمود|رص |محمد ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||6|32 ف عبــــد |فرح  ر جوده|لستـــ|رسر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

4oo87o لدقله|محمد عىل محمود مخلوف  سكندريه|ل|بــــ |د|

27962o لجوهري|لمقصود |كر محمد عبــــد |ح ش|سم شمون|نوعيتـــ 
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5|475o يه محمد طلبــــتـــ محمد محمد| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

6||285 بــــو عيطه|لعظيم |ل عبــــد |آيه جم لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

37oo84 دى|له|حمد عبــــد|لمجيد |نهله عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|34455 هيم|بــــر|بــــر |حمد ج| |دين هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3o389 د محمود|يمن عىل مر|عىل  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8|6367 |وليم حن| مريم حن ي|بــــ |د|
|لمنى

885953 حمد محمد |محمود محمد  سيوط|ره |تـــج

|564o6 حمد طلعتـــ حسن|لرحمن |عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

753o9o يف ي رس غريبــــ عىل محمود|رسر |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

47475 ى حسن  لففى|فريدتـــ حسي  ن|بــــ حلو|د|

782652 لرحمن|مد عبــــد |ح مصطفى ح|خلود صل زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

|9o23 حبــــيبــــه محمد سعيد عىل سحيم طبــــ بــــنى سويف

76593o ء حسن حميد قويطه|شيم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4858|| لسيد|متـــ فهىم عبــــده عبــــد |س|يدي |ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|388o4 مد|سلىم عبــــده بــــيوم محمد ح ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

772|29 لعظيم حسن|حمد عبــــد |خلود  زيق|لزق|بــــ |د|

32342o ى|يوسف محمد محمود  مي  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

29o6o2 حمد حسن صبــــىح حسن  بــــيوم| ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

3|64|7 لسعدوئى|حمد |ن سيد |نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

434588 مي|لش|ح |لفتـــ|خلود محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

23||8 ى خليف|محمد  ف حسي  رسر ن|بــــ حلو|د|

8|38|o جي|ن ض|يه محمد عثــــم| ي|بــــ |د|
|لمنى

44o3o6 طر عىلي|د خ|ء محمد حم|رس| لشيخ|علوم كفر 

6o4|93 لسيد محمد عطيتـــ|تـــم محمد |ح |ره طنط|تـــج

68o789 للـه|ن عطيه سعد |جر محمد مرو|ه ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

35o693 حمد|فع سعد |م ن|بــــتـــس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

78378| ى|حمد |بــــ |يه| بــــو رسيع حسي  زيق|لزق|طبــــ 

36o863 ي خليل |حمد حسن |
لخولي|لحسينى |حقوق بــــنه
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68453 دل حسنى عىل|ئى ع|م| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

34567 حمد|عيل |سم|دل |سلىم ع ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

64|5o4 ل|لع|لدين عبــــد |لسيد مىحي |حمد |محمد  زيق|لزق|صيدله 

9|94o4 لمنعم  |دى عبــــد|حمد خليل نف| سيوط|بــــ |د|

63|34 لعظيم|ل عبــــد|جد كم|عمرو م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2o||9 لرحمن محمد حسن سعد محمد|عبــــد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

649556 هيم|بــــر|رس يوسف |حمد ي| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45|9o| ح محمد شقي |سلىم محمد صل لشيخ|هندستـــ كفر 

2|9296 لحكيم|حمد رفعتـــ محمود عبــــد| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|48|9 تـــ ن حمد|در |لق|رص عبــــد |ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

84|548 رم|زينبــــ حسن محمود ك ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

3|6|75 لسيد|م عمر|لسل|لدين عبــــد|د |يتـــ عم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|87o8 لكركتـــىلي|ن محمد عوض |رو ط|بــــ دمي|د|

34o4|6 بــــ|هيم حج|بــــر|سمر سمي   ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

85o557 ف |حمد | حمد عىلي|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5o945 حمد مصطفى|مه |س|ندى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|632o4 فظ|حمد ح|فظ |رص ح|لن|مريم عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

528486 لسيد مقبــــل عىل|محمود مصطفى  سكندريه|ل|هندستـــ 

357688 ى ط لهمم|بــــو |ح |لفتـــ|رق عبــــد|نيفي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

22o847 فظ|لح|لرحمن عبــــد |بــــر عبــــد|مه ص|س| |ن|ر ى شمس|تـــج ره عي 

687445 لنبــــى موىس |ن عبــــد |مح زهر|ء س|شيم ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

33887| ى حسن محمد بــــشي  عبــــد|ي لحميد|سمي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

623262 لسلنتـــى|حمد |لسعيد |حمد محمد | ط|هندستـــ دمي

443|o9 |زق |لر|وى عبــــد|لهلبــــ|لحليم |تـــ عبــــد |آي
لسعدئى

لمنصوره|حقوق 

285o9 ن|حمد عبــــده رمض|كرم  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

3|6o65 لمعىطي محمد|ر محمد عبــــد|من ى شمس|زر عه عي 

338225 هيم|بــــر|لحليم |زم محمد عبــــد|محمد ح |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

356357 محمد محروس عطيتـــ محمد |حقوق بــــنه

846o76 ي عبــــد
ي سيد|مصطفى

ي مصطفى
لغنى لمنصوره|حقوق 
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692|37 لسعيد منصور|لسعيد محمد فريد |بــــ |مه لمنصوره|حقوق 

756356 ى فوزى س|ي حمد|لم |سمي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|85o5 عيل|سم|لسيد |ىط |لع|دل عبــــد|لسيد ع| |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

699765 ن محمود طه عىلي|يم| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

893oo4  |لش|محمد عبــــد
ى
م |حمد عل|ق ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

6474o5 هيم|بــــر|ن |وعد بــــدر رمض  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

|49482 ل|لكح|ن محمد عىل |ن رمض|رو تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o|8o| يف محمد  حمد قشقش|دريم رسر زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|35o3o يوبــــ صبــــرى|ل |دى جم|ف |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

37o|o3 ه حسن رجبــــ فرح| تـــ|مي  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

374423 ميه|بــــور|سيد محمد سيد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5o243| لففى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|مصطفى محمد  ره دمنهور|تـــج

372748 قيم سعد|يو| يىلي|نىح  | ى شمس|د| بــــ عي 

7o2|32 م محمود متـــول متـــول|محمود سل زيق|لزق|بــــ |د|

6953|7 مر|حمد محمد ع|يمنى  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

6|2923 حمد يوسف|لق |لخ|طف عبــــد |حمد ع| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4234o2 ين  ى|شي  لسيد محمد عىل حسني  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

485867 |طف محمود محمد عط|جر ع|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8457o5 حمد|لم |رس س|لح|مؤمن عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

|437|9 لسيد|يمن عىل محمد |ندى  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

665|| ي
وئى ف مكرم ويص| |في  |رسر لفيوم|بــــ |د|

35|623 هيم محمد متـــولي|بــــر|ء محمد |رس| مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

||||| لدين|م |ن محمد سمي  حس|رو سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

453|27 هلل|للطيف خي |م عبــــد|لسل|حمد محمد عبــــد| لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

858o|| لحفيظ|ن عبــــد|جر جمعه رمض|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

626884 لمعبــــود|هيم عىل عىل عبــــد|بــــر|يدى |ه زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

4o3o96 تـــ محمود|حمد محمود بــــرك| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7oo67 ض|د ري|محمد فؤ| يش لفيوم|بــــ |د|
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629oo4 حمد محمد عىل|لك |م زيق|لزق|ره |تـــج

32o5|5 لبــــلبــــل|يم |لد|وى عبــــد|زم منش|ح ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

64223 | يش
ى
سيد حسنى دسوق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|37577 ى هيم فهيم|بــــر|فهيم | مي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

5|7|o8 ز|لقز|هلل |متـــ محمد عبــــد |ن سل|نوره تـــربــــيتـــ دمنهور

337534 يف عبــــد وى|لفيش|لعزيز عىل |سلىم رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6246o7 م|لتـــم|لمندوه عىل |يه محمد | ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

5o|75 هلل|مي  محمد حفنى عوض |ل| صيدله بــــنى سويف

29574 دق|ض ص|دل ري|نوبــــ ع|بــــ| ن|حقوق حلو

9|369| حمد |محمود محمد صفوتـــ  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

6229o3 ى|ي س|لق عبــــ|لخ|س عبــــد |عبــــ| سمي  سكندريه|ل|صيدله 

4657o2 لح|س ص|زم محمود عبــــ|ح ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

64o|58 منى مصطفى محمد مصطفى محمد زيق|لزق|بــــ |د|

68882| يكل موريس مرقص خليل جرجس|م لمنصوره|ره |تـــج

679o64  |هيم |بــــر|رق |ط
ى
 |لدسوق

ى
لويسر|لدسوق لمنصوره|ره |تـــج

235273 حمد رأفتـــ محمد خليل جمعتـــ| ن|هندستـــ حلو

|37823 د فهىم محمد عيد|زم عم|ح ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

264759 بــــر جمعه|مه حسن ص|س|م  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

|5o5o9 رس بــــهنس محمد|مؤمن ي هره|لق|هندستـــ 

822857 ل|لع|حمد عيد محمد عبــــد| ره بــــنى سويف|تـــج

85o27 ى عبــــد |حن حمد|هلل |ن حسي  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

885928 حمد  |ن محمد |هلل رمض|عبــــد ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|22466 ه جم ل محمد غريبــــ محمود|ني  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

236|97 جه|لبــــنى محمد محمد مرىسي خف هره|لق|ن |سن|طبــــ 

678847 بــــ|يه محمد معوض عبــــده سنج| لمنصوره|ره |تـــج

6|4379 جه|لخو|دى محمد |له|حمد عبــــد | |طبــــ بــــيطرى بــــنه

48|32 ف رسم محمد|يه | رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

39557 لرحمن محمد|لرحمن مجدى عبــــد |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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669|6 ئيل|دل سمي  ميخ|نه ع|دمي لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

7oo639 ى رجبــــ محمد حسن|ي سمي  لمنصوره|نوعيتـــ 

765536 ل|لع|للطيف عبــــد|روق عبــــد |يمن ف|هلل |عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

4847| يوسف بــــدر لملوم كليبــــ ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

78|oo4 ح محمود حسن حسن|صل |ره بــــنه|تـــج

827246 ي|حمد جيل|لرحمن محمد |عبــــد
ئى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5|5269 ج |لقر|لحميد |ء مهدي حبــــيبــــ عبــــد |وف طبــــ بــــيطرى دمنهور

69894 ه يحن  سليم| ن محمود|مي  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

679934 فذ عىل عىل|عمر محمد ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

337955 محمد مصطفى سعيد محمود محمد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

285945 ن|منى حسنى سيد عثــــم ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

36o848 ف سليم محمد|يتـــ | رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

|5|756 ح محمد|ل صل|ر جم|مي دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|33839 لس سليم س م حبــــيبــــ|كي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

356366 ي ن
وري خليل يونس|رص مغ|مصطفى |ره بــــنه|تـــج

45227 لجمل|بــــ سيد |م جل|سل| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

4o3299 ي
 مصطفى|لش|فتـــ عبــــد |ر| دئى

ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

43532o ر|بــــون|ن محمد عبــــده محمد |نوره لشيخ|بــــ كفر |د|

497|45 حمد|ء صبــــىح يوسف |وف عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

759879 لحميد|لحميد محمد عبــــد |رق عبــــد |طمه ط|ف ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

82237 متـــ محمود|مصطفى محمود سل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o|4o7 لسيد عمر|لسيد |لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44653o تـــ|لجليل فرح|حمد عبــــد |محمد حسن  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

36|o8 |لصمد عبــــد |حمد عبــــد |سط |لبــــ|ره عبــــد |س
ه|لل

هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|96|3 لديبــــ|لسعيد |ر رأفتـــ ممدوح |من ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

87o457 محمد عرفه عبــــيد محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|o649 حمد |لسيد |حمد |طمه |ف ج|تـــربــــيتـــ سوه

4o|9o8 حمد محمد حسن|مؤمن حسن  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

47846o يف عىلي حسن|سل| م رسر سكندريه|ل|صيدله 
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524o63 لح محمد|ن محمود ص|عثــــم| رن ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

677o94 در محمد حسن عيس|محمد ن لمنصوره|حقوق 

4o3o87 م دحروج|لسل|لسيد عبــــد |محمد نرص  سكندريه|ل|ره |تـــج

8|5524 هد|محمد عمر محمد مج ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

79|745 حمد|هيم محمود |بــــر|طمه |ف |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

6o5938 لعزيز جمعه|رق عبــــد |لرحمن ط|عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

332733 هلل|م عبــــد|م|د |لد عو|محمد خ |صيدله طنط

4o48o ي عرص|تـــ جميل علو|فرح
ئى لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

77876| هيم محمود|بــــر|محمد يكن  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

32973| تـــ  لسيد|هلل عيد |حمد عيد عبــــد|ني  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2|9273 ى ح|م |عمر عص فظ|لدين حسي  هره|لق|عه |زر

368||o ى يوسف سيد حسن| لحسي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

6659o لسيد|لسيد |يه حمدى | لفيوم|طبــــ 

829562 ى رسيم فوزي |م سحق|دلي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7o4o75 بــــ|سن سنج|لمح|بــــو |د مجدى محمد |زي ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

85o957 وق محمد سعد محمد رسر دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

327|o| ن|سلىم محمد ذىك محمد عىل شعبــــ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|383|o هلل|حمد عبــــد |مصطفى محمود طعيمتـــ  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

63498| لنبــــى عىل محمد|محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7oo393 لحسينى محمد حسن|مد |م ح لمنصوره|علوم 

||8253 ى عزتـــ عطيه جرجس|ك رولي  ى شمس|تـــج ره عي 

8o9696 نور|حمد محمد |ح |صبــــ لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2493|o ود|رس فتـــىح فهىم د|سهيله ي ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

354748 ش|ء عىلي خليل بــــكتـــ|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

626889 حمد|م |لسل|مه محمد عبــــد|س|هدى  زيق|لزق|بــــ |د|

245888 لجندى|لمجيد |ح عبــــد|لمجيد صل|عبــــد |ن طنط|سن|طبــــ 

9|8525 د صليبــــ |ج  ميل|نىح  ن| ج|بــــ سوه|د|

35|659 هيم|بــــر|ح محمد عىل |حمد صل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

43o|8 م محمد عبــــده محمد جنيدى|حل| ن|تـــربــــيتـــ حلو
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2576o9 لدين|ن محمد زين |م رمض|هش ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

449972 لمقصود|م نورغنيم عبــــد|يدى حس|ه لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

7o6467 بــــينى|لحسينى |ل |لع|تـــ طلعتـــ عبــــد |ي| لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|9298 هيم عىل |بــــر|عيل |سم|ره |س ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

6o5656 ل|لع|لحميد محمد عبــــد|أمل محمد عبــــد لمنصوره|عه |زر

2375o2 حمد محمد بــــيوم|ل |فري هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||6848 لبــــهيدى|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|نور عبــــد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

|68788 ل هيبــــه عوض|رص كم|م ن|حس هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8824| ى|م |لسل|م محمد عبــــد |لسل|عبــــد  مي  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

437o32 عي|لسبــــ|لعربــــى |لرحمن |لعربــــي عبــــد |يه | |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

36|6oo لحميد محمد|هدى سيد عبــــد سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|4o2o9 بــــ|لسيد شه|م |م|لسيد | |دين ى شمس علوم عي 

9||54o زن محمد |رص م|لن|ر عبــــد|زه| ج|تـــربــــيتـــ سوه

482256 م فرج|بــــر عل|حمد ج| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

62||76 ف مرزوق|ئى كم|م| ل محمد رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

265926 لصمد|لمقصود محمد عبــــد|محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

838984 هيم|بــــر|رس |لح|طف عبــــد|زينبــــ ع دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

5|6282 لدرس|دى محمد محمد |له|ء عبــــد |ل| ره دمنهور|تـــج

2665o2 ل|لع|د عبــــد|دل فؤ|سيل ع| |ره بــــنه|تـــج

8774|7 رص  |لن|لدين محمد عبــــد|ء |جر عل|ه سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

868228 ي|م
ريو مريد يوسف قلينى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

35845o لحليم بــــدير محمد|طمتـــ عبــــد|ف ى شمس  تـــمريض عي 

245447 حمد محمود|نور |ء |ول ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

32|57 لمجيد فرج|لك بــــشي  فرج عبــــد|م ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

63o853 حمد سليم|دل |محمد ع ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

44o72o يم محمد|لد|م عبــــد|لسل|ل عبــــد|م كم|ريه لشيخ|عه كفر |زر

2|5|27 ى|حد |لو|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|هلل |عبــــد لدمي  هره|لق|هندستـــ 

||6935 حمد|روق |حمد ف|لرحمن |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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|9845 لحميد محمد|دل عبــــد |لدين ع|بــــ |شه ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

7o|574 يف محمد عبــــد  لم|لغنى  موىس س|ريم رسر زيق|لزق|ره |تـــج

48587 حمد|لق |لخ|لكريم عبــــد |ء عبــــد |سم| ن|تـــمريض  حلو

28|o7 لجليل رزق|لحميد عبــــد |حمد محمد عبــــد | هره|لق|ن |سن|طبــــ 

54224o ن مصطفى محمد عىل زيتـــون|نوره سكندريه|ل|حقوق 

4|8255 |لرحمن حموده |لرحمن مصطفى عبــــد|عبــــد
وى|لزو

ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

44688| لمليىح |رق محمود محمد محمد |ط سكندريه|ل|بــــ |د|

82o975 م محمد محمود|محمد هش ي|هندستـــ 
|لمنى

865776 هيم محمد|بــــر|طمه عىلي |ف ج|بــــ سوه|د|

8o|oo9 لق|لخ|تـــه عبــــد|ئل شح|ء و|ل| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

438689 هيم|حمد محمد طه محمد إبــــر|محمد  لشيخ|عه كفر |زر

7o7384 ح|لفتـــ|يمنى مجدى محمد عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

337358 م|لسل|رحمتـــ عىلي حسن عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

754o45 لرسول|لمعبــــود محمد عبــــد |ء عبــــد |سم| هره|لق|ج طبــــيع |عل

6o4o42 لمنعم قش|حمد سمي  عبــــد | لمنصوره|علوم 

||7676 ج|لسيد حج|د محمد |ل فؤ|جم| ند ن|بــــ حلو|د|

882o75 حمد زىك  | |محمد رض ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

84535 حمد|بــــ |لتـــو|هيم عبــــد |بــــر|ء |عىلي صيدله بــــنى سويف

9o36|5 لد محمد محمد |محمد خ ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6|9892 هلل مجدى لبــــيبــــ سمك|منه  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

39457 لك|بــــوم|لعزيز محمود محمد |عبــــد| ند ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

269925 لتـــ|بــــوغز|هيم حمدى محمد |بــــر| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

64227 ى|لدين |نىح  نور| حمد حسي  لفيوم|حقوق 

8o3967 ي|لحميد عبــــد|لحميد حسن عبــــد|عبــــد
لمغنى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

7o5688 بــــ|لوه|رق مجدى محمد محمد عبــــد |ط لمنصوره|هندستـــ 

267656 لحق عبــــدربــــه|د|هيم ج|بــــر|تـــفى  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

893655 ل عىل حسن |محمد جم لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

753255 لحميد عىلي|ئل عبــــد |عمرو و |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

54864 د|لحميد ج|لنبــــى عبــــد |رتـــ عبــــد |س حقوق بــــنى سويف

5|6244 بــــو زيد|لحميد |لسيد عبــــد|رتـــ |س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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569|7 لبــــدوى محمد|حمد سيد|ء |ل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

854|93 ن|لد خلف عمر|لرحمن خ|عبــــد سيوط|حقوق 

876695 لرحمن سيد |لرحمن سيد عبــــد|عبــــد سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|558oo ى محمد عبــــد  لكريم عىل|حسي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

6oo|4 ه جم| د|ل محمد عي|مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

42o322 |لرحمن |عبــــدربــــه عبــــد| رن
ى
لدسوق لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

3|67|3 حمد حسن|حمد سيد |مد |طمتـــ ح|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|2949 ل|ن محمد بــــل|هلل سعيد زيد|عبــــد بــــ دمنهور|د|

35oo82 لجندى|لسيد |سمر عىل حسن  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

69|7|6 لموج |رى |لبــــ|ن عبــــد |حمد محمد رمض| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

75468| ى محمد ثــــ|ي عيل|بــــتـــ إسم|سمي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

||8o97 مح لبــــيبــــ مرقس|ن س|لور ى شمس هندستـــ عي 

7729|6 نتـــ محمد محمد|لسيد محمد شبــــ|م |هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

894222 حمد |ء مظهر خلف |وف سيوط|بــــ |د|

64|962 حمد|لسيد محمد |حمد | لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

75724| ن|مصطفى محمد حسن حسن نبــــه ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

7|2466 عيل|سم|دل محمد محمد|محمد ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4oo725 محمد نبــــيل محمد يونس سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

35|335 ى رجبــــ محمد عبــــد|ي |لش|سمي 
ى
ق ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

296o97 ي للخدمتـــ | ر أحمد|لستـــ|لدين عبــــد|ء|م عل|عص
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

45o2|4 لمقصود محمد|بــــر أحمد عبــــد|حمد ج| |هندستـــ طنط

|4982 ف عبــــد |محمد  حمد|لبــــر |رسر هره|لق|حقوق 

3945o  محمد محمد|
ى
يه مجدى شوق ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

8|7699 ن|حمد عىلي|لد |له خ|ص| ي|بــــ |د|
|لمنى

266oo| لق محمد حمد|لخ|مؤمن يشى عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5o8563 نه|مه مسعد عىل ورش|س|عىل  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

23o398 وى|لحفن|حمد |مر كريم |كريم تـــ رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

6o2o37 دل حسن حسن محيسن|ن ع|نور |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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462724 لبــــربــــرى|مه |عمر فهىم عىل سل لشيخ|عه كفر |زر

8oo23| زق|لر|طف محمد عبــــد|د محمد ع|زي ن|سو|حقوق 

29523 حمد عىل|يمن عىل | دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

435738 لخطيبــــ|م عىلي محمد |نسي عص|ن سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

7|2|72 لعيسوى|لسعيد عبــــده رزق |ء |رس| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

54o|o3 د قرقورتـــ|لجو|كريم محمد محمد عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|626|3 ج سيد|يمن فر|لرحمن |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

869258 ر محسن جبــــريل محمد|من ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

767959 ره|لحميد عىل عم|ن حمدى عبــــد |رو لعريش|تـــربــــيتـــ 

232586 ر زغلول كريم حميده محمد|من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|32859 حمد|تـــ |د عرف|منى عم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7|748| بــــ|لبــــ|لصمد فتـــح |حمد عبــــد |لرحيم |ن عبــــد |يم| لمنصوره|طبــــ 

8|5823 لمنعم|ضىحي جمعه شفيق عبــــد ي|تـــمريض 
| لمنى

4956o9 وى|لحكيم طح|هيم عبــــد |بــــر|محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3473o حمد محمد مرىس|م |سل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

44933| حمد مشعل|لمجيد |رس عبــــد |ر ي|عم |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|48o4 لحميد|لدين عبــــد |مجدى مىح | هن ى شمس علوم عي 

89869| ل صليبــــ |ركو طلعتـــ بــــس|م ج|طبــــ بــــيطرى سوه

624728 وى|لمن|هد |د مج|ل رش|محمد بــــل ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

483|42 بــــ|ل دي|لع|هدير يشي عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

349225 ى عبــــد| لنبــــي|حمد مجدي حسي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

666|5 لسيد يونس|دل |د ع|جه لفيوم|بــــ |د|

342|89 ف عبــــد|تـــفى  ج |لنبــــي محمد خف|رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

24522o ن محمد محمد|ن سليم|يم| ن|بــــ حلو|د|

836357 لمنعم|حمد عبــــد|حمد محمد | |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

36528| لق منصور|لخ|لدين محمد عبــــد|ء |ندى عل مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

64|o29 وي|حمد حفن|حمد محمد |رس |ف ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

3|3375 سيف وليد محمد عبــــدربــــه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4|4238 لعزيز بــــربــــر|لسيد عبــــد | |رن |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

754|23 لد عويس محمد|ء خ|لشيم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 
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448673 مصطفى رسىم قطبــــ محمد فتـــوتـــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

682542 ى طه  ر|لنج|حمد |لنور |بــــو |لجي  لمنصوره|عه |زر

675866 بــــى|مبــــ|س تـــوفيق |ن عبــــ|منيه سليم| ط|ر دمي|ثــــ|

43o358 ر كشكول|لستـــ|طمه محمد عبــــد |ف |تـــربــــيتـــ طنط

4o2o|7 لمجيد|يوسف حلىم يوسف عبــــد |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

7773|7 |د |لجو|لرؤف عبــــد |مح عبــــد |محمد س
وى|لحمز

زيق|لزق|هندستـــ 

6|6556 سىط|لدي|سمي  حمدى حسن  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

6|o243 تـــ محمود حسن|حمد حسن فرح| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

333437 لرحمن سيد فهىم فرغىل|عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

458235 وع|لحميد مط|هلل عبــــد|هلل عبــــد|س عبــــد|إين لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

342574 ي|ء |ل|
ى
حمد عىلي محمد دسوق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|57|87 حمد|لرسول |حمد عبــــد |ئى |تـــه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

623836 لبــــيوم|لرحيم |متـــ محمد عبــــد |ء أس|أسم ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

42|293 رى|لغبــــ|هيم محمد |بــــر|هيم محمد |بــــر|مصطفى  |حقوق طنط

2|5387 ل|س شكري غبــــري|رد لوك|دو| |ن|جولي سيه|نوعيتـــ عبــــ

3387|8 لسميع|ر عبــــد|لغف|بــــو بــــكر عبــــد|ء |عىلي ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

627438 ل محمد|لع|أمنيتـــ جميل عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

864357 وي محمد|لسعود ف|بــــو|هند  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

838246 هيم|بــــر|محمد حسن محمد  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

62o48| |لزل|مي  مني  |مي  |
ى
ق ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

25|742 ى طلعتـــ عبــــد ى|لسل|حسي  م حسن حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

476||9 هيم محمد|بــــر|هلل حمدي محمد |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

4oo34o لحويىط|م سعد |لعو|ح سعد محمد |لفتـــ|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|4864o ي
محمد حسنى محمود| دئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

857564 عيل محمد|سم|هر |هلل م|منه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|58385 حنفى محمود حنفى| ند ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

4|6576 يد|لعزيز محمود محمد ز|محمود عبــــد |حقوق طنط
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862o66 ي نرصتـــ موريس عبــــد|
لشهيد|يرينى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

9|562| ل  |مروه نبــــيل لطفى جل سيوط|بــــ |د|

876348 لرحمن محمد فرغىل محمود  |عبــــد سيوط|بــــ |د|

678289 ى عطيه شلبــــى سلىم عىل حسي  لمنصوره|علوم 

3355o6 لجليل|لمول عبــــد|طف عبــــد|نهلتـــ ع ى شمس|د| بــــ عي 

|577|9 ى رض شد سيد|محمد ر| نفي  هره|لق|عه |زر

324676 مؤمن يشى حسن متـــول ن|ضتـــ حلو|علوم ري

346o35 هيم|بــــر|عيل محمد |سم|هر |رتـــ م|س ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

7o8|53 ئى|لحيل|لسيد عىل |لسيد |هلل |عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

895|57 لسيد |محمد | يحن  زكري ج|طبــــ بــــيطرى سوه

338o84 لعزيز|محمد نبــــيل محمد عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

79o725 لبــــيك|ن |بــــ حمد|لوه|لدين عبــــد |محمد سعد  سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|نظم بــــ

44|326 ر|لنش|حمد |حمد فتـــىح |محمد  لشيخ|عه كفر |زر

835878 ي عىلي حسن|لر|ء عبــــد|صف
ضى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

647488 لسيد عىل|رص |يدى ن|ه عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

482|24 لنبــــي|لسيد عىل عبــــد |يحن  عىل  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

28o423 لرحمن|مل عبــــد|ن ك|سهيله سلط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8826o9 لمغيثــــ  |م مصطفى بــــكر عبــــد|وس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

86826 لحكيم|يتـــ محروس سيد عبــــد | لفيوم|لعلوم |ر |د

368|42 لليثــــى|م حسن محمد |حمد عص| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

296452 لمجيد|حمد عبــــد|دل |حمد ع| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

36o986 لعزيز|ء شكري محمد عبــــد|سم| |ن طنط|سن|طبــــ 

5256o| دير|بــــ|صف |صف سمي  و|نوبــــ و|بــــ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

443749 لسيد عىل|ن |ئى شعبــــ|ء ه|لزهر|طمتـــ |ف لشيخ|عه كفر |زر

8|3|7 كشر|ل|حمد محمود نرص محمد | ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

6|79|o طه|لح محمد حبــــ|ح ص|سم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

223o6| هلل|مد عبــــد|مه ح|س|يوسف  ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

626o76 هد محمد|حمد مج|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

8o8266 ى|م مل|يق نصيف ك|ف| رتـــي  ره بــــنى سويف|تـــج
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63745| ى|بــــو |طمه محمد فتـــوح |ف لعيني  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

228386 فع منصور|ندى محمود ش ن|حقوق حلو

258762 لخول|حمد محمد |لرحمن |عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

3|859o بــــر حسن|ء سيد ص|رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

883775 محمد يونس محمد يونس  سيوط|حقوق 

46oooo يبــــ|رص عىل محمد تـــ|رس ن|ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|55736 يد|بــــو|هر محمد |م| صف ى لي  ى شمس هندستـــ عي 

875883 ن محمد |سيد محمد رمض سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52589 وع|دل محمد مط|ن ع|مريه بــــ بــــنى سويف|د|

358|2 وق محمود حنفى محمود نصور رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

682oo5 ن  محمد قنديل|سل| |مي 
ى
م شوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

4487| ندى محمد مصطفى حسن ن|بــــ حلو|د|

|7698| ى عس|بــــ س|يه| ف|م عىل حسي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

34449o ى | لعصلوج |مد محمد |حمد ح|لحسي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|4223o ن|محمود محمد ميشه عمر محمد عثــــم دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

7|7732 حمد محمد مني  محمود موىس| ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

487o2 هيم|بــــر|ء محمد |محمد عل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

497383 ن ى | مي   حسي 
لكردى|محمد مصطفى بــــ دمنهور|د|

69726o ن محمد|فظ بــــدر|دل ح|محمد ع تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

87|o6 طف محمد جودتـــ|ء ع|حسن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|2o943 ل|لع|هر سيد عبــــد |حمد م|يه | ى شمس حقوق عي 

887534 وس جرجس ف|تـــ رس سوس |ورصى سيوط|ره |تـــج

355539 ر|لمختـــ|سلىم مدحتـــ محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

223925 بــــ|لتـــو|حمد سيد عبــــد|مريم  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|7837 حمد محمد سيد عبــــيد  | سيوط|هندستـــ 

766272 لسيد محمد|حمد | |يش ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

34oo67 بــــ عفيفى|لوه|عفيفى مغربــــى عبــــد| مه | معهد فنى تـــمريض بــــنه

237398 ن|جر محمد تـــوفيق حمد|ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

8|o6o7 ي سعيد| مرس يوسف بــــشر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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639|82 ى|رس محمود |حمد ي| مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6|672o ن ف أحمد محمود عيش| مي  أرسر ط|بــــ دمي|د|

43848 ل عبــــيد|كريم محمد هل |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

69o434 س محمد طلبــــه سنيد|ين| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|76438 هيم|بــــر|ن |رضوى محمد شعبــــ ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

622677 رص منصور عمر منصور|رق ن|ط لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

263347 ء رفعتـــ حسن محمد حمد|رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

7o6468 لحميد مصطفى فوده|ن سعد عبــــد |يم| لمنصوره|حقوق 

679945 حمد|ح رفعتـــ |محمد مصبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9|8588 ى عبــــد|ف هلل صبــــره  |طمه حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

346475 ج|مه محمد حج|ء رجبــــ سل|رس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

96455 لمقصود|مل عبــــد|ل ك|مصطفى جم بــــ بــــنى سويف|د|

272o|4 لمتـــول|ء محمد محمد محمد |رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

239645 فظ محمد سلومه|لد ح|ل خ|م| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|22436 ف محمد عبــــد |هلل |عبــــد  هلل|رسر ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

234643 محمود محمد حلىم محمود محمد ى شمس|تـــج ره عي 

425627  عثــــم|سهيلتـــ 
ى
ربــــ|ن مح|حمد صدق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

237|9| هيم بــــدوى|بــــر|رضوى حسن  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

25857| د فتـــىح محمود|فتـــىح عم ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

23869 لعزيز|مصطفى محمود حسن عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

7o83o8 حمد|ن |حمد شعبــــ|ح |ن صل|يم| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

7583|7 دروس|يز تـــو|روق ف|ف| تـــريز ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

272678 لد عىل سعيد|طمه خ|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

82875| مكيه فهد عدلي عىلي ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

6|3|o6 ي منصور|لزعفر|لسيد |لد |ديه خ|ن
ئى | معهد فنى تـــمريض بــــنه

6o36o8 ميه عىل محمد خليل|س | تـــمريض طنط

67626| تـــ|مل بــــرك|د ك|يم فؤ|لد|تـــسنيم عبــــد  لمنصوره|صيدله 

365823 لمنعم مجىل|لحميد عبــــد|حمد عبــــد| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

227|3| حمد سيد سعيد مصطفى| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2o22| لسيد محمد|طف يوسف |د ع|ي| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 
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4o32o8 روق موىس|عزتـــ محمد ف سكندريه|ل|ره |تـــج

8|2999 هيم|بــــر|سحق |ريو محروس |م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

34449| مي  مصلح نبــــوى مصطفى بــــلح| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5|92| حمد محمد عىل|بــــ |رح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

3|252| ف عبــــد|حمد | حمد|ل |لع|رسر كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

3452o6 لد محمود محمد|يتـــ خ| |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

235932 لحميىلي|لمجيد عىلي |ر محمد طه عبــــد |مي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5373 م|ن محروس سل|مريم محبــــ يونس رمض ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

758494 ء محمد محمد|تـــفى عل عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

||9o36 لدين عمرو سيد مرزوق|مهد  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

484454 روق عىل محمود|لرحمن وجيه ف|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7|455 مه حمدى فهيم|س|حمدى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o523| وى|لقن|حمد |لجليل |ن مىح عبــــد |رو زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

885|87 | لجليل عط|ء محمد عبــــد|لشيم| سيوط|صيدلتـــ 

54235o لعزيز سليط|لمول عبــــد|ء محمود عبــــد|ل| بــــ دمنهور|د|

283236 لمنعم محمد محمود|حمد مجدى محمد عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85oo8| ن محمد|لمنعم عثــــم|محمد عبــــد ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

76o392 رق محمد محمد فرغىل|محمد ط دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

67842| غبــــ|يمنى محمود محمد محمود ر لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7o4o| ي|ر
هلل|رجبــــ عىل عبــــد | ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لفيوم|ئ 

434538 لسيد ليلتـــ|منتـــ محمد محمد  |علوم طنط

6|2698 تـــه|حمد شح|لسيد محمد سيد |ره |س |ره طنط|تـــج

32|o89 ف محمد عبــــد|محمد  لنبــــى|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3||98 |لعل|بــــو|بــــ مصطفى |يه|رضوى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|37258 لعزيز|لسيد عبــــد |محمد فيصل  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

43|534 ر|لغف|هيم عبــــد |بــــر|رق |هلل ط|عبــــد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

6259oo م محروس|لسل|رق عبــــد|هيم ط|بــــر| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9|4459 حمد |لحكيم |م عبــــد|مل س| سيوط|علوم 

49||4| ف رضو| |ند رص|لن|ن عبــــد|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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97427 ى عبــــد | ف حسي  للطيف|ل عبــــد |لع|رسر |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

5o5|38 لبــــرل|عيل محمد |سم|لرحمن محمد |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28893 محمود سعيد محمود محمود ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|42|24 ء محمد عىل|محمد بــــه تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

29677 هيم|بــــر|هيم وليم |بــــر|دى |ف ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

76654o لم حسونه|روق درويش س|عمرو ف لعريش|بــــ |د|

|9||3 حمد|حمد حسن |حسن  ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

482667 ن|وى عثــــم|لص|ده حسن |يدى حم|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||5594 |س بــــسط|لي|د |جون عم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o9|26 حمد عىل منصور|هند  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

36o949 تـــ فتـــوح محمد | ع|لنرص رف|بــــو|مي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

254738 هلل|حمد خلف |ح |محمود صل ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

6|4256 ي|هد |لسيد مج| |جر رض|ه
لصيفى لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

||967| عيل|سم|بــــ |لوه|ل عمر عبــــد |نه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4789o| يوسف مصطفى محمود حسن سكندريه|ل|هندستـــ 

637649 هيم|بــــر|زينبــــ عمر محمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

782384 ش يوسف|لدمرد|حمد محمد |هدير  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

49642o ه حمدى محمد خليل| مي  تـــربــــيتـــ دمنهور

867o99  عىلي
ى محمد سليم حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

296|o7 هيم|بــــر|لد مسعود |عمرو خ |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

373598 مر|د عدلي تـــ|بــــيشوي ميل |تـــربــــيتـــ بــــنه

337648 حمد بــــهجتـــ محمد شفيق يوسف| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

843757 ي |لرحيم |د عبــــد|زي
ى
مي |ل|لدسوق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

262288 ى ص ى منصور حسي  لح عىل|حسي  |حقوق بــــنه

687497 ف سيد محمد|هدى  رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

435|27 حمد محمد مصطفى عرفتـــ|محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

236644 ل|لع|حمد محمد مصطفى عبــــد |ء |ل| هره|لق|ر |ثــــ|

9o5|77 عيل نبــــيل محمد محمد |سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

86o258 |لعل|بــــو|لفهيم |ح عبــــد|محمد صل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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432||o |لنج|بــــو | |ندى محمود محمد رض |بــــ طنط|د|

52752 هيم|بــــر|حمد |لحليم |ء عبــــد |سم| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|48523 ل عمر محمد|ن جم|نوره ن|بــــ حلو|د|

|4o|9 دى|له|لشكور عبــــد |ء يس عبــــد |عىلي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

53853 ى سيد|مجدى ع طف حسي  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

52|294 ي
لرؤف|هلل محمد عبــــد |بــــ |ج| رئى ي |

رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

86o234 ندرو ممدوح شوشه بــــولس| حقوق بــــنى سويف

37629 م عيد عوده عيد|م| هره|لق|حقوق 

82|587 فظ|عيل ح|سم|ء حسن |شيم سيوط|ره |تـــج

7778o3 د|لسيد ج|ل محمد |بــــ كم|لوه|عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

|7o9o| رى|بــــر جميل بــــند|جميل ص تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

346858 متـــ صبــــىح فهىم شنوده|س|مريم  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

26856 د محمد|لدين رش|ء |ن عل|نوره هره|لق|بــــ |د|

|284o3 لسعود|بــــو|حمد |فرح رمزى  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

855|47 لدين|ل نور|م كم|بــــسمه غن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

879|74 زق عىل |لر|طمه محمد عبــــد|ف سيوط|بــــ |د|

6o3|3 ى محمود فتـــىح عبــــد |ي بــــ|لوه|سمي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

4374o4 لكريم|ىط عىل حسن عبــــد |لع|حمد سعيد عبــــد | |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

88|o2| ى | |رش حمد محمد حسي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

49976| |مه تـــكل|طف سل|ع| مي  بــــ دمنهور|د|

526|67 عيل|لسيد عىل أسم|محمد عىل  سكندريه|ل|هندستـــ 

|78773 يف  هيم مصطفى|بــــر|عمر رسر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

265oo8 ىط|لع|دل محمد محمد عبــــد |محمد ع ج|بــــ سوه|د|

362687 وجيه وليم وهبــــه| رين|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

27|75| ه | هيم شلبــــى|بــــر|لسيد محمد |مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

85o392 هيم عىلي|بــــر|لد |هر خ|ش ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

6|o55o لخول|للطيف |لد عبــــد|تـــفى خ |نوعيتـــ موسيقيه طنط

882622 لمغيثــــ |بــــ نرص فوزى عبــــد|رح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|57oo عيل محمد|سم|بــــ |لوه|عيل عبــــد |سم|ء |صف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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8445| ى | حمد عىلي|يه حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

63244o ى عبــــد |يم| هلل|لرحمن عىل عوض |ن حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

48|42o م|لسل|لسيد عبــــد |حسن محمود حسن  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

358o67 لعزيز|روق عبــــد|رق ف|محمد ط ى شمس|تـــج ره عي 

482333 ي
زق|لر|لعزيز سعد عبــــد |ن مبــــروك عبــــد|سفى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

23||94 ل عزم نجيبــــ|كريم جم هره|لق|ن |سن|طبــــ 

6ooo99 لرحمن|لمعىط عبــــد |مد عبــــد |مصطفى عىل ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

228525 ي
در عرفه|لق|محمد عبــــد| دئى ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7296o س|محمد مصطفى محمد عبــــ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

6|o574 لشيىمي|لسيد عىلي |ر |من لمنصوره|بــــ |د|

24978| يف سعد |رس| لجوهرى|ء رسر ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

329|29 هلل طه|بــــ |هيم ج|بــــر|ن |يم| |ره بــــنه|تـــج

|7|826 لد فتـــىح حميدتـــ|حمد خ| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

897597 سم |لسيد ق|ن |ندى رمض ج|تـــربــــيتـــ سوه

524229 هلل|لمول خي |نعمتـــ حمدى بــــدر عبــــد  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

|3442o حمد|ء جميل محمد |رس| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

626|93 محمد نبــــيل محسوبــــ سليم زيق|لزق|بــــ |د|

|62269 نوس|نبــــيل جوزيف ف| دون|م ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

862284 ى وجيه | لمجد محمد|بــــو|لحسي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

42|93o ف م|ء |سم| لنجدى|هر عمر |رسر ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

439862 لسيد|للطيف |لسيد عبــــد|ء |رس| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

285335 لجليل حسن محمد|حمد عبــــد|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|7o9 ي|لبــــ|شم عبــــد |م عزتـــ ه|بــــتـــس|
ى
ق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

24336| ي|ر
يد عىل|محمد محيسن ع| ئى ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

266948 ل|لش|ل |م محمد جم |تـــربــــيتـــ بــــنه

862o|5 ي عبــــد
ي مصطفى

ي|لفتـــ|منى
ح مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9|7747 يمن بــــرتـــى شندي |جوزيف  سيوط|بــــ |د|

64o537 د|ن وق|عمر وصفى محمد سليم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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|429|7 حمد محمد سيد|تـــم |ح ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

83645o دي|حمد بــــغد|ج |سحر حج |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

787o54 ى محمد|س ره سعيد حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

246782 ف حسن عبــــد |حسن  لحويزى|لنبــــى |رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o2957 لصمد|لم عبــــد |محمود نرص س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6269|6 ى |حن ل|لع|فع عبــــد|لش|ن حسي  ن|طبــــ حلو

552|| لعزيز مرىسي|ل عبــــد |يتـــ جم| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

35o473 لس ميل لملك عطيه|د عبــــد|كي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4972|o لقوي|لحميد عبــــد |يتـــ محمود عبــــد | تـــربــــيتـــ دمنهور

5o4629 ف محمد محمود | |دين بــــوعطيه صقر|رسر لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

|72o78 لسيد|دق |لص|لسيد عبــــد |ء |رس| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

|42436 بــــ|لق حج|لخ|د عبــــد |ن عم|رو هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

8o4299 ى محمد|ل| ء محسن حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

3676o6 حمد|ل |لع|حمد عبــــد| |رن |نوعيتـــ بــــنه

7747|6 ر|بــــر محمود نص|رص ص|لن|ره عبــــد |س |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|58474 ى فرج |دع عيل|سم|ء حسي  هره|لق|بــــ |د|

6|8358 لعيسوى|م عبــــده مصطفى |هش ط|بــــ دمي|د|

35586 |لش|لصمد عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|محمد سعد عبــــد
ى
ق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

34329o زيه|بــــو ج|طمتـــ فتـــىح عىل عوض |ف هره|لق|ج طبــــيع |عل

428o52 ج عمر|لح|حمد |ن زىك |عبــــي  سليم |بــــ طنط|د|

338o94 ح|لفتـــ|لكريم عبــــد|حمد سمي  عبــــد| ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

6o9558 |لسعيد محمود شتـــ|يمن |ء |هن ي صىح طنط
|معهد فنى

2|4732 لعظيم شيىم|د عبــــد|هلل عم|يه | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

36345| طف صبــــرى تـــوفيق|ع| رين|م لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

87o533 محمد| لدين زكري|محمد عز  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

7o4275 لرحمن جمعه|لسيد عبــــد |محمد  |ره بــــنه|تـــج

8292|9 ى عبــــد|ي ى|لن|سمي  رص محمد حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

89222o ن |حمد محمد سليم|عيل |سم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

526592 ئيل|د جرجس جبــــر|شنوده ميل ن|سو|ضتـــ |علوم ري
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336363 هلل|تـــ موىس رزق |يدى بــــرك|ه ى شمس|تـــج ره عي 

269|2| ين ط ه|هر عبــــد|رسر لمحسن صي  شمون|نوعيتـــ 

259592 هيم محمد|بــــر|مه |س|هدى  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3|328 م مصطفى|ر محمد هش|من هره|لق|حقوق 

6||367 بــــو قمر|ىط |لع|لد عبــــد |يه خ| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42954| لق|لخ|لسميع عىل عبــــد |دل عبــــد |د ع|زي |صيدله طنط

3529|2 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|مصطفى  ى شمس|تـــج ره عي 

697889 ن عىل|وى رمض|لص|ء |ل| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

6o9728 لديبــــ|لرحمن |هيم عبــــد |ء إبــــر|ن عل|رو لشيخ|عه كفر |زر

444749 هر محمد حمزه محمود|ش كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

754o36 لكريم|سليم |ن |لم|هيم س|بــــر|ن |نوره عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2354|7 كر فهىمي جرجس|دى عيد ش|ف دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

778o85 حمد عىل محمد|محمود  |ره بــــنه|تـــج

||9629 لدين حسن مبــــروك|م |حسن حس ى شمس حقوق عي 

4342|9 ى عبــــد|دى |لبــــغد|ن |يم| هلل|مي  |صيدله طنط

57664 بــــر|ىط ج|لع|م سيد عبــــد |سل| بــــ بــــنى سويف|د|

2o567 لم|تـــه س|لد فتـــىحي شح|خ لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

4|5|22 لقهوج |س محمود حسن |ن عبــــ|حن لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

82486o وي|لر|حمد |حمد محمود | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

88o958 فتـــ مرشد مسعد |د ر|عم سيوط|ره |تـــج

7o8828 ى محمد |ده |غ حمد صقر|مي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

323353 هيم|بــــر|حمد محمود |حمد محمد | ى شمس|تـــج ره عي 

823|36 در|لق|لمجيد عبــــد|لفضيل عبــــد|يشيه عبــــد ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|39733 هيم|بــــر|لح |يه محمد محمود ص| ى شمس|تـــج ره عي 

|9885 ى|هيم |بــــر|محمد  لسيد محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

257547 بــــو شعيبــــ|ىط |لع|م كرم عبــــد|ر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

63653| هيم مصطفى|بــــر|حمد فتـــىح |محمد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

48795 لحليم سيد|حمد عبــــد |ء سيد |رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

235659 م|حمد عل|وى محمد |ء شه|شيم سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

3385|9 لدين|ل محمد مىح |جر جم|ه هره|لق|ر |ثــــ|
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5o749| ن|شم عثــــم|حمد عيس ه|هلل |منه  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

345285 ل|ح محمد جم|لفتـــ|م عبــــد|سل| زيق|لزق|حقوق 

329742 ء شلبــــى شلبــــى عىل متـــولي|رس| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

696o8o  رجبــــ كس|س مصطفى |ين|
ى
بــــ|لدسوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|398|8 هيم|بــــر|ح جوده |يمنى صل ى شمس علوم عي 

354779 تـــ | لسيد|ر |لغف|لسيد عبــــد|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

||8234 ع| |رض| هن لسيد عىل رسر ن|بــــ حلو|د|

6o8o7| رحمه حسن محمد حسن شبــــكه لمنصوره|علوم 

243|o3 دق|دق محمود ص|مصطفى ص ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

49264 ى سيد عبــــده كيل|ي ئى|سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82|42 حمد|بــــر محمود |رحمه ص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

364232 ن تـــوفيق|هلل سيد رمض|عبــــد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

622894 وى|لشبــــر|لسعيد |تـــم |ن ح|نور ط|معتـــ دمي|علوم ج

8|4737 حمد|ديه محروص عيد |ش ي|نوعيتـــ 
|لمنى

39|44 لمجد|بــــو|لمجيد محمد |عبــــد| ي|م هره|لق|ره |تـــج

9o8649 ى عبــــد| |مه هيم  |بــــر|لحميد |مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

865968 ي ن ره|ن بــــش|بــــسنتـــ بــــشر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

422o72 بــــ|لوه|نيس عبــــد|مح |سميه س |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

254538 لعليم مسلم عيطتـــ|حمد يحن  عبــــد| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

36o95o تـــ محمود شعبــــ| ع|ن رف|مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

78o943 لسيد محمد محمد محمد|حمد | ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|627o8 مصطفى محمد كشوى محمد هره|لق|هندستـــ 

639o43 حمد|حمد محمد فوده سيد |م |سل| هره|لق|ر |ثــــ|

98o3o  محمد عبــــدربــــه عىلي
مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

364527 لمنعم|مر بــــيوم عبــــد|لؤى س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5438oo ده|عيل زي|سم|زق |لر|ن محمود عبــــد|مرو لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

848854 ىطي|لع|جر عىلي محمود عبــــد|ه ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3o273 ي |طمه عبــــد|ف
بــــورحمه|هلل بــــدر عفيفى هره|لق|حقوق 

45|5|| لسعد|بــــو|ر عزتـــ |لغف|عمرو عزتـــ عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 
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|5|o59 ى فرج رسىمي فرج  هلل|كرمي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

25|2o5 ى  ى |بــــر|حسي  قرع|ل|هيم حسي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

4o|326 فظ|للطيف ح|محمد عبــــد | رن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|47o33 ئد نبــــيل محمود|بــــسنتـــ ر ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

833482 لحميد حسن|ورده سعيد عبــــد تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

5|3689 ي|للق|دل سعيد |سعيد ع
ئى لشيخ|علوم كفر 

898797 ى عصمتـــ محمد عبــــد لحميد |نرمي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

83o696 وي|لر|لدين محمد |ح |لرحمن صل|عبــــد ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

34o758 ي 
حمد محمد|محمد زينهم عفيفى ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

768|2o ء عطيه محمد عطيه مصطفى|سم لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||7877 دل سيد حسن|يدى ع|ه ى شمس|تـــج ره عي 

39|63 لغنى|لمنعم عبــــد |ل عبــــد |ندى جم هره|لق|بــــ |د|

455653 هلل|لعليم خي |زى خميس عبــــد|مريم حج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33o755 بــــ يوسف مقلد|لتـــو|هدير عوئى عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

877487 يف محمد فرغىل |س ره رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

44|474 ي|لدين محمد |لدين محمد مىحي |مىحي 
لففى |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 

لشيخ

7|987 بــــ|لتـــو|ىط عبــــد |لع|بــــ عبــــد |لتـــو|د عبــــد |جه لفيوم|علوم 

|35793 هدى مصطفى محمود درويش ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|227|5 حمد متـــول|لد |ن خ|عن ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

839985 ج محمد حسن|يه حج| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

892578 كر |كلي  ثــــروتـــ عطيه ش سيوط|تـــربــــيتـــ 

862o92 ديوس|قل|جح |موىسي ن| دون|م |نوعيتـــ موسيقيه قن

643825 در|لق|ل عبــــد |له محمد هل|ل|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

779978 يه سعيد محمد محمد|هد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

2|75o4 ي|حمد |يمن عىل |عىل محمد  لعشر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4788o9 لودود|هلل عىل عىل عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

|48|o4 زي|عيل حج|سم|لرحمن عىلي |عبــــد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

52o393 سم|لمجيد ق|له محمد عبــــد|تـــغريد دربــــ بــــ دمنهور|د|

633559 ن|لسيد سليم|جر سمي  |ه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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833o3| ه عىلي سليم عىلي| مي  دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

|734o4 بــــي عويس صديق|مبــــ|ليله محسن  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

828734 ى|بــــ كم|رح ل محمود حسي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

342933 ن|ن عثــــم|لد عثــــم|مصطفى خ ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

47796 رس فتـــىح فضل عرفه|ي ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

267738 لرحمن محمد محمد خرصى|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

48499 ق|ن |يم| عيل|سم|وى محمد |لشر هره|لق|بــــ |د|

4o965| بــــو حطبــــ|زق |لر|ء محمد عبــــد |ل| |تـــربــــيتـــ طنط

53oo7 د|لجو|لعليم عبــــد |محمد طه عبــــد  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

858624 ي ع لحليم|تـــه عبــــد|طف شح|يحن  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

42|o36 وق رزق عطيتـــ  نه|وى شبــــ|لششتـــ|رسر لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

82o758 نس|بــــيشوي جرجس نبــــيه سلو ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

283722 وى|لحكيم مجىلي سعد|مح عبــــد|س |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

624o46 لرحمن خضي |للطيف عبــــد |رق عبــــد |لد ط|خ ره بــــور سعيد|تـــج

6|773| رق محمود محمود خميس|لرحمن ط|عبــــد سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

9o2452 هيم مقلد |بــــر|لسيد |ل |محمد جم ج|طبــــ بــــيطرى سوه

27356o رك|مبــــ|تـــ |دل شح|يه ع| ن|سو|حقوق 

|384|| ى محمد مدحتـــ محمود عبــــد  هلل|مريم محمد تـــحسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

792949 مد حسن|مد محمود ح|ح ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

7875|5 بــــ محمد عىل خليل|يه|ندى  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5|4oo9 ئى|لحلو|حمد |لسيد |حمد |ء |ل| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4244| عيل محمد|سم|لد عىل محمد |خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|7973 ي عمرو عبــــد
لرحمن حسن|منى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

267923 ن|حمد رضو|ن |حمد رضو| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3|538o مل|لح محمد ك|ء ص|ل| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

24o422 هلل موىس بــــدوى موىس|منه  هره|لق|ره |تـــج

62o853 دهم|ل|لسيد |ن |حمد صفوتـــ سليم| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

2684|7 بــــوحجر|فظ |نور ح|محمود  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

695893 لبــــديوى|وليد محمد عىل محمد  لمنصوره|حقوق 
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247743 د|لمنعم محمود شكرى عي|د عبــــد|عم |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

7o6279 ن عوض|ح ممدوح سعد رضو|سم لمنصوره|عه |زر

229979 لحليم|بــــ عبــــد|لوه|حمد حمدى عبــــد| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

829293 لحسن محمد عىلي|بــــو|حمد | دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

8|o||9 دي ربــــيع|كريم خلف ن ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

838455 ي |لر|لموجود عبــــد|سحر عبــــد
|لوف|بــــو|ضى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

79|52| هيم|بــــر|محمد صبــــرى محمود  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|38o35 ن محمد عمر|حمد محمود حس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

98o48 للطيف محمد|عىل محمد عبــــد  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

5|o5o6 ج|نور محمد حج|محمد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

8o|49| ر نبــــيل محمد شيىمي|سيه صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

5433| ل محمد حسن|سمي  جم كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

38756 ي
حمد|لدين |ح |جد صل|ء م|ضى هره|لق|ره |تـــج

826995 لربــــ محمد محمود|د |ء ج|ل| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

269|85 لخفيف|ندى محمد يوسف  |ن طنط|سن|طبــــ 

5o564o ج  محمد|عمر ممدوح فرغىل ن سكندريه|ل|علوم 

777982 لرحمن|حمد خليل عبــــد|مه |س|ن |حن ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

633792 لسيد عبــــد ربــــه|ح |ء محمد صل|شيم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63o622 حمد حسن جميل حسن| زيق|لزق|حقوق 

5988o ن|تـــه عثــــم|ن شح|مه عثــــم|س| طبــــ بــــنى سويف

85482 بــــر محمد متـــولي|ئى رجبــــ ج|م| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8364o ض|د حسن محمد ري|زي وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

62875| در محمد|لق|ئى عبــــد |حمد ه| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9|6|42 ل  |لع|م عىل عىل معتـــوق عبــــد ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

499o47 عيل|سم|مد محمد |م ح|سل|ر |مي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

4o92|8 ه سليم| ن عىل عىل رحيم|مي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

2|9536 ي
لجوهرى|حمد |فتـــىح | دئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

338446 م|م|ن |ن محمود رمض|طمتـــ رمض|ف هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

2|944| |ن| لي|د
ى ى محمد حسي  رص حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 5236 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

9o4492 بــــر صديق |يمن ج|يوسف  ج|ضتـــ سوه|علوم ري

7|3296 حمد|لسعيد محمد |حمد محمد | لمنصوره|صيدله 

8|894o بــــر سليم|مريم فضل ص ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

4|7259 لحميد محمد|لم محمد عبــــد |محمد س لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|29o69 لمنعم|ر عبــــد |مل عم|لد ك|لرحمن خ|عبــــد  هره|لق|حقوق 

5|4227 تـــ محمد عبــــد | لىح خليل|ىط عبــــد|لع|مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

49788 فظ|لعزيز عىل ح|محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

83oo95 حمد|محمود | مريم عط ن|سو|حقوق 

3|88o6 لسقط|هيم |بــــر|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ن |يم| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

346o45 لدين|لح بــــدر |د ص|د عو|ء سيد عو|سم| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

48|9|o لرحمن محمد حسنى محمد محمود|عبــــد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

9oo639 هيم |بــــر|ل عىل |فدوى جم ج|طبــــ سوه

6o85|2 بــــو عىل|جر محمد محمود |ه ي صىح طنط
|معهد فنى

22879 مد محروس محمد|مصطفى ح ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

89348o حمد |حمد سيد |يه | سيوط|حقوق 

776892 ن عىل عطيه|بــــى شعبــــ|عر| ند زيق|لزق|بــــ |د|

8|6665 ي محمد محمد عبــــد|م|
للطيف|ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

6o4o4o حمد|لسيد |م |د عل|م فؤ|حمد س| |حقوق طنط

7|2463 ى|سم|هيم مصطفى |بــــر|محمد  عيل بــــطي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

6|5843 ىسر|لغبــــ|بــــ |لوه|بــــ عبــــد |يه|لرحمن |عبــــد  حقوق بــــورسعيد

248746 ى| |عطيه حن| دون|م وى|لجي  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

9|39|6 ن  |لفى سلط|رس |رجريتـــ ي|م ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4333|3 بــــينى|حمد |دتـــ |حمد يوسف زي| لشر |صيدله طنط

75825| ى س|لىمي لم|ء سعدى حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

346845 حمد|لم |رس جعفرى س|ي| ن|ر تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

|25647 هلل حفنى رسور|م فتـــح |سلىم حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

324784 لرحيم|د عبــــد|لجو|لرحيم عبــــد|عىل عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

277797 ف|طف عبــــد|لمجيد ع|عبــــد لمجيد رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4|4938 ف |عوض  ف عوض رسر لدين|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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695349 هلل|عيل عبــــده وحد|سم|ن محمد |يم| لمنصوره|بــــ |د|

88323| لد |بــــر خ|دل ص|هدير ع سيوط|بــــ |د|

627288 لبــــدرى|يه مصطفى عىل مصطفى عىل | زيق|لزق|نوعيتـــ 

334345 حمد|ئل محمد |محمد و سيوط|بــــ |د|

|6|58| لعزيز|حمد عبــــد |لدين |ن مىح |روش ى شمس هندستـــ عي 

7o5735 ى|حمد |لسيد عوض |محمد  لعشر ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

887679 لىح |نور عبــــد|ح |ء صل|رج سيوط|ره |تـــج

5|447| حمد حسن محمد قش| |نور سكندريه|ل|نوعيتـــ 

48948| زق|لر|مد عبــــد |لسيد ح|حبــــيبــــه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|652| بــــورى|لش|لنبــــى زىك سعد |محمد عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

5o85|3  محمد |
ى
لسيد كشك|حمد شوق ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|7834| لموجود|يه حسن عبــــده عبــــد | لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

88o84 ىط|لع|زق عبــــد|لر|محمد نبــــيل عبــــد ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

876334 م محمد حسن محمد  |سل| سيوط|بــــ |د|

758975 لم|محمد عىل غريبــــ س ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

49937| ى ن|ي م|ج  رحيم محمد عل|سمي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

63565o لسيد حسن|لسيد حسينى |رنيم   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

352629 حمد|حمد محمد عىل | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6|6748 ى مسعد نعيم  ألنور|نرمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

885339 ن عىل |عزه زين رمض سيوط|تـــربــــيتـــ 

|294|8 يق|جورج وجيه فتـــىح ف هره|لق|هندستـــ 

4358|8 يد|م مسعود ف|ء س|أسم لشيخ|علوم كفر 

77o768 لسيد مصطفى عبــــده|يه وجدى | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

229244 وق محمود محمد رمض ن|رسر ى شمس|زر عه عي 

865937 شد|روز ن|ن ن|م سلط|بــــركس |نوعيتـــ موسيقيه قن

326836 لرحمن|خلود سعيد سعد عبــــد ن|بــــ حلو|د|

537447 هلل|ح خي  |لفتـــ|حمد عىل عبــــد | |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4o455 حمد محمد قطبــــ| |نور ن|تـــربــــيتـــ حلو

843664 لح|ن ص|يز سلط|بــــيشوي ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 
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4429o9 هلل|مريم محمد محمود عىل محمد عبــــد لشيخ|تـــمريض كفر 

|2o432 لح محمود عىل|حمد ص|عمرو  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|635o لعزيز سليم|زم عبــــد|محمد ح ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

642732 ن طلعتـــ محمد محمد حسن|إيم زيق|لزق|حقوق 

363522 ي محمود|مريم محمد عبــــد
لغنى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|58755 رص محمد حنفى|طمه ن|ف ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

697729 حمد عمر|حمد محمد |ء |دع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

39972 لسيد|هر عطيتـــ |حمد م| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

23|o48 حمد|م |م|زم محمد |ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

476744 حمد عمر|رنيم ممدوح  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

35o3|8 ى  حمد عىل|محمد سيد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

3394oo م|لسيد عل|لجليل |مه عبــــد|د سل|جه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

63|648 ى |شيم وى|لمعل|حمد |ء محمد حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|7|o34 د نرص|ل عو|كوثــــر جم دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

69342 ف محمد|ن محمد خل|نوره لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

43o369 لمنعم محمد|ئى سعيد عبــــد |ه| ي|م ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

266o62 ل|لع|ح عىل عبــــد|محمد صل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

495689 لعطفى|لنبــــى محمد محمود |م عبــــد |يوسف عص |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

352846 محمود محمد محمود حسن ى شمس|د| بــــ عي 

69|6|5 لمطلبــــ محمد|لد عبــــد |م خ|حل| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

4847o8 لمنعم عىل|حمد عبــــد |عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5453|o در|لق|سميه مدحتـــ محمد عبــــد  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|2|3|| ه ط د عبــــده|رق فؤ|ني  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

35o9|o ح|لفتـــ|رس حسن عبــــد|حمد ي| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2693oo دو|د فوزى ج|عم| دين ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7754|4 ر|نو|ل|بــــو |رص محمد |لن|ل عبــــد |نبــــيل جم زيق|لزق|ره |تـــج

47999| حمد|لمقصود |لسميع عبــــد |رق عبــــد |ط| ر|ي سكندريه|ل|هندستـــ 

5o478 ى  هيم عىل|بــــر|محمود حسي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ
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52344| نم|لسيد سليم محمد غ|هلل |عبــــد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

4|o439 ر عىلي حسونتـــ جمعه|لستـــ|عىلي عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

843o29 ى|م ف سعدي بــــرن| |رتـــي  |بــــ|رسر ي للفن|
|دق قن|لفنى

5o2|2| لرحمن محمد|مبــــروك عبــــد | د رض|زي سكندريه|ل|بــــ |د|

4o58o9 دى مصطفى حسن|له|هلل مصطفى عبــــد|منه  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

8o9943 عيل|سم|عيل محمد |سم|محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

8867o7 مريم محمود خميس سيد  سيوط|تـــربــــيتـــ 

8977|4 طف محمد مهنى|محمد ع ج|تـــربــــيتـــ سوه

768952 حمد عوض|بــــوسه بــــليغ  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

||579o ى|هيم ج|بــــر|حمد سعد |مه |س| هي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

9o6544 بــــوزيد  |لدين مصطفى |ر عز |من ج|عه سوه|زر

336|96 ندى سمي  مصطفى محمود ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|38|32 لم سعد|حمد محمد سعد س| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

542o6| ئيل|مدحتـــ عوض سعد ميخ سكندريه|ل|حقوق 

523o7  عبــــد |لبــــ|ء عبــــد |ر عل|مي
ى
هلل|ق صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

324o43 لىحي|حمد محمد عبــــد|هيم |بــــر| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

49934|  |لشو|م خميس |سحر س
ى
م|م|دق ي |

رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

4397o7 حمد|فظ |حمد ح|فظ |ندى ح لشيخ|ره كفر |تـــج

32o5o9 حمد محسن فريد محمود| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

27|873 ى|هيم محمد |بــــر|هدير  لمرىس محمد بــــحي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

823666 م حسن محمود|محمود عص ي|هندستـــ 
|لمنى

64|33| حمد عىل مقبــــل|هيم |بــــر| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

2o|5o ن|عىل محمد عىل سليم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2863o6 حمد عزوز|ء عزتـــ رمزى |سم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

2|7968 رك|لد سيد موىس مبــــ|ن خ|نوره ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

9o2945 شم |نور بــــرع ه|ء |ل| ج|بــــ سوه|د|

49877 لح محمد|بــــى ص|سم عر|بــــ ن|معهد فنى تـــمريض حلو

32788| بــــو بــــكر زعي |ن |محمد مهر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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|3|33| ل عبــــده|لد جم|محمد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|5oo36 لمنعم|حمد حسن محمد عبــــد | ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8|337 هبــــه سعد نرص سعيد كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

365756 م محمد سعد محمود|عص تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|42258 هيم|بــــر|يمن محمد |ن |يم| ى شمس|د| بــــ عي 

682246 حمد حمدى عمر|محمود | رن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

33o|77 لسيد محمد|دل |ء ع|عىلي |طبــــ بــــيطرى بــــنه

84555| حمد محمد|طمه عىلي سيد |ف لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

439|48 ى عبــــد|لسيد محمد |نور  تـــ|لجيد بــــرك|مي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

6|322| بــــى|لد|حسن محمد حسن مرىس  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

445|84  بــــخيتـــ |بــــ
ى
هيم|بــــر|فىل عزيز صدق ضتـــ دمنهور|علوم ري

759788 يه محمود محمد طه| بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

79o2o لعظيم|حمد عبــــد |م عيد |سل| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

8233o2 لحكيم|ن عبــــد|مد مرو|ده ح|غ ي|بــــ |د|
|لمنى

26o68| ء ممدوح عبــــده محمد|شيم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

848|67 ى | لكريم|ذلي سعد عبــــد|لش|حمد |لحسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

78683o ف |زم محمد |ح حمد مصطفى هيكل|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2o23| وي|لشن|حمد |مه محمد |س|محمد  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

|45683 لمنعم|م فتـــىح محمد عبــــد |مؤمن عص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7||428 رق محمد حسن فشي |حمد ط| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

477|54 ن|م محمد حسن زهر|حمد عص| سكندريه|ل|بــــ |د|

4o298o عيل|سم|د محمد مسعد محمد |إي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85|296 شم سيد روحه منصور|زينبــــ ه دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

57788 لعظيم|لعظيم خلف عبــــد |طمه عبــــد |ف لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3439o7 سكندر|ك يشى نسيم |مل عه مشتـــهر|زر

5o4685 لرحمن|هيم سليم أحمد عبــــد|بــــر|رتـــ |س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4o948 بــــر|لد عىلي ص|ء خ|دع ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

338|2o لرحمن|حمد رسىم مصطفى عبــــد| لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

5|o|76 لمرلي|كريم حمدي منصور  طبــــ بــــيطرى دمنهور
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495548 حمد عىل|ن محمد |محمد رمض بــــ دمنهور|د|

3o477 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |ريم حمدى  هره|لق|ره |تـــج

|844| لحميد|عبــــد | حمد يحن  زكري| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9o4772 ف لطفى |يه | حمد |رسر ج|بــــ سوه|د|

73664 بــــوخليفه|بــــ |لتـــو|محمود مرىسي عبــــد لفيوم|بــــ |د|

5oo67 هلل|حمد عبــــد |ح |محمد صل ره بــــنى سويف|تـــج

887344 حمد |ن |لد عثــــم|يوسف خ سيوط|حقوق 

27353o جورج عزم فوزى شنوده ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

||8525 |لبــــ|لمجد عبــــد |بــــو |رحمه محمد 
ى
ق ى شمس|د| بــــ عي 

2599o9 عبــــي  عنتـــر محمد درويش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

34792| لرحمن|لحكيم عبــــد|ح عبــــد|م محمد صل|سل| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

5o46o7 حمد محمد|ن |ء محمود سليم|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6865o8 بــــر|لصديق محمد ص|عمرو محمد  لمنصوره|هندستـــ 

898762 ه نصىح | عيل حسن |سم|مي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

537526 ىطي|لع|حمد زىكي عىلي عبــــد | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5647o لدين محمد سيد يوسف|م |حس لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

635688 ه عص| هيم|بــــر|لمنعم |م عبــــد |مي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

2|7868 عيل|سم|حمد |صبــــرى مرزوق | لي|د ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

5222|| رص دعبــــس محمد|لن|ندى عبــــد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

4|3976 حمد|لمنعم سيد |حمد عبــــد |ره |س |بــــ طنط|د|

77|7|3 بــــو زيد|ح محمد يسن |صل| رن زيق|لزق|ره |تـــج

|9287 حمد خميس مصطفى|ره مجدى |س حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

3255|| ل|لع|لسيد محمد عبــــد|هيم |بــــر| ى شمس هندستـــ عي 

477325 تـــه|بــــ محمد سعيد عىل شح|شه سكندريه|ل|صيدله 

|25o22 ئيل فرج|رق ميخ|رتـــ ط|س وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

336845 م|لتـــه| |لرحمن حسن زكري|عبــــد لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

8762o5 تـــتـــ |لحليم شح|لحكيم عبــــد|ذ عبــــد|مع سيوط|حقوق 

88524 بــــو زيد|لم |ن محمد فرغىل س|نوره عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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894464 حمد بــــكر |يه محمد | سيوط|بــــ |د|

353475 ن|ل محمود شعبــــ|محمد جم م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|49522 حمد|شد عىل |ء ر|ل| ى شمس| لسن عي 

64253 ي سعد|ء |سم|
حمد حسنى ي تـــمريض 

لفيوم|معهد فنى

77|845 م رجبــــ عىل خليل|كر|ئى |م| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|6928| دور|ل|كريم مصطفى محمود  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

7o2573 لمنعم محمدعىلي|ن محمد عبــــد |حن لمنصوره|بــــ |د|

695263 وى|لفرم|حمد |لسيد |مؤمن محمد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

82663| ى|حمد فتـــىحي |نىهي  مي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3|8o53 م رفعتـــ سعيد|لسل|محمود عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

|4|7o| ن بــــسيوئى|ء سيد سليم|عل تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

756743 شور|لسيد ع|ن |مل محمد شعبــــ| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6268o8 مه|حمد سل|لدين محمد |د|بــــوىس عم زيق|لزق|بــــ |د|

32|565 ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|محمد فتـــىح  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o6464 لعزيز|ن عبــــد |م شعبــــ|م هش|حل| سكندريه|ل|بــــ |د|

7973| ي |عمر خ
ي|لد حنفى

لعفيفى  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

47536| ن سعيد|محمد عىل رشيد عثــــم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2624|9 هيم|بــــر|م محمود محمد محمد |له| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

32|92| ح محمود|لفتـــ|رق عبــــد|ط| دين ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|3422| لم|حمد س|ء محمد |عىلي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

324962 يمن مصطفى عىل مصطفى|كريم  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5249o4 حمد|حمد|لسيد |رس مصطفى |ف سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

8|83|| صهيون| جوزيف كرم ويص ي|هندستـــ 
|لمنى

49o4|8 حمد متـــول حسن|رص |ن ن|نوره |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

68|8|5 بــــينى ف|لدين محمد |نور  ر|لنج|يز |لشر لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7oo54| ه  لسيد ثــــروتـــ سليم|ني  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

34|653 ء محمد محمد عليوه سليم|ل| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5|563| دي|لحم|حمد |ديه حمدى منصور |ن لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي
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62|o89 ى |زي لسيد محمد يوسف|د أمي  ط|هندستـــ دمي

|48oo2 حمد عىل عزوز|عىل  هره|لق|بــــ |د|

7oooo حمد|ء طه فتـــىح |شيم لفيوم|تـــربــــيتـــ 

35|769 لنور|بــــو|دى محمد |له|ء حسن عبــــد|سم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

||9o37 ف محمد عىل عوض سل| مه|رسر ن|حقوق حلو

637o62 لسيد محمد|دق |ء ص|رس| زيق|لزق|طبــــ 

3327|o ح عىل محمد|لفتـــ|محمد عبــــد| دين |حقوق بــــنه

|9657 لحميد|لىح عبــــد |لحميد عبــــد |م عبــــد|عص هره|لق|بــــ |د|

778794 هيم|بــــر|لسيد |هد |ء مج|لزهر| زيق|لزق|حقوق 

249|74 بــــدين درويش حسن|لع|يه محمد زين | دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

49o8|o ى ثــــ|نجيبــــ | دون|م لشهيد|بــــتـــ عبــــد |مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

54o|27 لعزيز محمد|كريم رفعتـــ عىل عبــــد  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

6243|4 للوزى| |لسق|هيم |بــــر|ن محمد فوزى |يم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

52852| نوبــــى|لسيد ح|حمد |د |عم مد رسر ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

483554 يفتـــ عمرو محمد عىل  هيم|بــــر|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

84|587 حمد سعد|محمد محمود عىلي | ند ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

642885 هيم|بــــر|لبــــديع |ح عبــــد |لفتـــ|مل عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

2|8235 ز|لبــــ|ذل |لش|حمد |مه |س|لدين |سيف  لمنصوره|حقوق 

37o2|o محمد مجدى سعيد حسن ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8359o8 هلل|حمد عبــــد|ء محمد |وف |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

27|6|3 لرحمن محمد جويىل|حمد عبــــد |ن |يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

757244 عيل|سم|لعزيز |حمد فكرى عبــــد | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

28525o هيم عىل|بــــر|محمود سمي   سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

769368 عىل محمد عىل محمد ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

3|486| ى |لرحمن |عبــــد ف خي  حمد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

265o88 دى|له|لرؤوف عبــــد|لدين عبــــد|ل |مصطفى جم |ضتـــ بــــنه|علوم ري

469|6 مل|مر فوزي ك|محمد ع هره|لق|ره |تـــج

68|5oo لسيد|مه |لحميد سل|لد عبــــد |هلل خ|عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

278oo3 عيل|سم|مد |م ح|هبــــه حس رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر
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689328 هلل حسن محمد|بــــسنتـــ محمد عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2|37o3 لعظيم غنيمتـــ|فتـــ عبــــد|حمد ر|حمد محمد | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

536|o4 ن|لد حمد سليم|محمد خ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

344955 لحليم|منيتـــ سيد حسن عبــــد| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

368269 ى|طف محمد حس|نىح  ع| ني  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

792685 لسيد|محمد محسن فهىم  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

342637 عيل حسوبــــتـــ|سم|د محمد |دهبــــ عم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6o|277 لحسن زهموم|بــــو |لكريم |محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

692788 لسيد محمد شلبــــي|رق |محمد ط تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

256298 لق|لخ|ر عبــــد|لستـــ|ن عبــــد|هلل رمض|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

89387 |هيم |بــــر|م |محمد عص
ى
لدسوق كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

495637 ن|نور عش|حمد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

528|2 رص عىل محمد|منيه ن| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

63o|9| ف |مي  | هيم بــــدوى|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|رسر ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

35ooo4 لح سيد|ن ص|جر سيد سليم|ه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

42933o هلل|هيم عبــــد|بــــر|طف حمدي |ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

24779| فع|لش|هيم محمد محمود |بــــر|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

842654 حمد محمود|ل |محمد كم ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

853968 تـــه بــــقطر|دي نمر شح|ف ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

5|5995 حمد سعيد|لعزيز |يتـــ سعد عبــــد | عه دمنهور|زر

876377 هيم  |بــــر|محمود محمد عىل  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|25734 هيم|بــــر|دل عىل |حمد ع| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

448238 ئيل معوض|ئى سدرى ميخ|ه ج|بــــ سوه|د|

49|5|8 حمد|بــــر عىل |رنيم عىل ج م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

846|33 لعظيم|حمد محمد عبــــد|هلل |عبــــد ن|سو|حقوق 

|4498 بــــ|حمد محمد محمود حسن غر| هره|لق|حقوق 
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765|45 سىط|لدي|هلل عىل |دى عبــــد |حمد ه| نوعيتـــ بــــور سعيد

27|2|o حد|لو|ر مصطفى غريبــــ مصطفى عبــــد |من ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

884536 ح |بــــيشوى فوزى رمزى مفتـــ سيوط|ره |تـــج

62o3|9 نوس|لع|فظ |هيم ح|بــــر|بــــد |ره ع|س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

772752 ده فكرى خليفتـــ محمد درديرى|غ زيق|لزق|حقوق 

|28332 حمد|م محمد |ن عص|نوره ى شمس|تـــج ره عي 

|67226 هيم|بــــر|محمد وحيد عىل  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

844275 ي محمد
عمر محمود مصطفى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

|77698 حمد|هيم عىل |بــــر|عمرو  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|767o5 لمحسن محمد طه|مصطفى محمود عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|58||7 ف محمود عبــــد |ر |مي ح|لفتـــ|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

623434 لحربــــى|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |حمد |ر |من ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

7|o964 |لل|لدين عبــــد |ح محمد مىح |ح صل|صل لمنصوره|ره |تـــج

42924| بــــو عىل|ء زينهم طه قطبــــ |سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|438| ه|لجو|حمد فرج عبــــد |  عمي 
د مصطفى |تـــربــــيتـــ طنط

8432|o ي ق
ى
وي|سم ف|هدير شوق ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

525o33 هيم رزق|بــــر|نور |دى |لفريد ن| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o8352 تـــه|م محمود سعيد عىل شح|هش |حقوق طنط

49272o لبــــوه|م مجدى صبــــىح محمد |سل| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

642|36 لرحمن|عيل عبــــد|سم|ء |حمد عل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

366838 ه عم| د زينهم محمد عىل|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

23o||4 حمد|ل |لدين جم|مي  نور| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2947|| ى|ء |مصطفى عل حمد حسي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

683252 ره محمد عىل عبــــد ربــــه|س لمنصوره|بــــ |د|

822375 ر خليفه|لستـــ|كريم خليفه عبــــد حقوق بــــنى سويف

88o5o3 ى  محمد ممدوح محمد حسي  سيوط|ره |تـــج

224o92 لغنى|د عبــــد|تـــفى مصطفى فؤ هره|لق|بــــ |د|

6848|3 لبــــربــــرى|لق |لخ|بــــ عبــــد |لتـــو|ندى مسعد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

243|34 ئى عىل|ن ورد|مصطفى رمض ى شمس|زر عه عي 
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|5|67o ى|لشح|مريم مجدى  تـــ حسني  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

8o3463 لس جرجس فريج جرجس كي  ي|بــــ |د|
|لمنى

438678 ي |كريم ه
لبــــربــــري|لسيد |لسيد |ئى |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 

لشيخ

9|8|38 ى عبــــد|م حس|محمد عل هلل  |ني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|28o7 هيم يوسف|بــــر|زم محمد |ح هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

486567 حمد مصطفى محمد عىل مطر| معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

83688| ن|حمد حس|ء محمود |رس| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

767574 نيظ محمد|لحكيم |ء عبــــد |رس| لعريش|بــــ |د|

77574o ى محمد|عبــــد  هلل محمد خي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|3627 بــــوزيد|هيم |بــــر|ء محمود |رس| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

27o|3 محمد سعيد عىل| دين ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

54oo53 لعدل|بــــو |محمود محمد محمود محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3o246 بــــ فتـــىح|لوه|م عبــــد |بــــسنتـــ عص |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

82o544 تـــ|ء فرغىلي محمد بــــرك|رس| ي|علوم 
|لمنى

424986 لصمد|س عبــــد |لصمد عبــــ|يه عبــــد | سكندريه|ل|طبــــ 

22oo2o مرفتـــ محمد حسن هريدى ى شمس|د| بــــ عي 

7|5564 ح سعيد|لفتـــ|م عبــــد |م هش|سل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7o2|75 فع|حمد محمد ن|ء عبــــده |ء عل|ل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|2o28 دل محمد غنيم جبــــر|ع| عل لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6|o492 لعزيز منصور|هيم عبــــد |زق إبــــر|لر|ر عبــــد|من |بــــ طنط|د|

33995| لسعيد محمود محمد منصور|محمد  ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

44o73o لعزيز|لعزيز محمد عبــــد|عبــــد| عل لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

426635 لق غريبــــ عىل|لخ|سلىم محمد عبــــد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

36589 حمد|لمنعم |لمه محمود عبــــد |س لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|56348 لسعود محمود|بــــو|محمد عزتـــ  هره|لق|ره |تـــج

4|3325 لشوبــــري|لدين أمجد سمي  تـــوفيق |بــــ |شه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

33o352 وري|م محمد فتـــىحي محمد مغ|تـــسنيم حس |حقوق بــــنه

789966 ن حسن|ل شعبــــ|ء جم|سم| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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792|67 حمد|حمد محمد |محمد  زيق|لزق|حقوق 

24||33 يف عبــــد ش|بــــو رو|لنبــــى سيد |محمد رسر |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

|22488 لحميد|لعزيز عبــــد |يمن عبــــد |دين |ن ن|بــــ حلو|د|

84o656 د محمد يوسف حسن|زي دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

526o3o لرحمن محمد أحمد حلىم طه محمد|عبــــد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

492747 لنجيىل محمد |لسعيد |م محمد |محمد حس
بــــلبــــولتـــ

ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6|6469 ه شح ر|س نص|تـــه عبــــ|مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

26995 ى محمد عبــــد  لرحمن محمد|م عبــــد |لسل|حني  ن|بــــ حلو|د|

8ooo63 حمد|ح |لدين صل|ء |لدين محمد بــــه|م |حس ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

2|5o67 مر|بــــ محمد ع|لوه|محمد عبــــد ن|بــــ حلو|د|

2462o5 ن|عمر نبــــيل لطفى زيد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

||5239 هنده محمد سعد محمد عز|ش ى شمس علوم عي 

5o3838 لكريم|زن محمد حسن محمد عبــــد |م سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

2|o46 لرحمن محمد|محمد سيد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

37435 حمد|حمد محمد طلعتـــ | ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

28599 م|لدين طه سل|فتـــىحي | يىحي زكري هره|لق|عه |زر

924889 لزهرى  |حمد عمرو |عمرو  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|6o37 بــــوكريم محمد|كريمتـــ محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|329o9 ده|لمجيد محمد عبــــ|عبــــد | م رض|ريه ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7||o38 ىط |لمع|بــــو |هيم |بــــر|ىط |لمع|بــــو | |عل
طر|خ

لمنصوره|بــــ |د|

75|45 ه سيد حسن محمد| مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

327465 د|هيم عو|بــــر|ن |يتـــ رمض| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2464o9 هيم|بــــر|يمن سعيد عىل |لرحمن |عبــــد كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

3445|7 بــــينى|عمرو محمد مصطفى محمد  لشر |ره بــــنه|تـــج

8635|o حمد عىلي|لرحمن يوسف |عبــــد ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

3|3372 ح|حمد محمد قد|حسن وليد  ى شمس هندستـــ عي 

356468 ح خليل|م محمد صل|محمد عص دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

267o59 للطيف|لعربــــى عبــــد|لسيد محمد |ء |سم| ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 
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42|o8| ل عوض|بــــ محمد جل|يه|د |نه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

77o7o2 ه محمد ع وى|لمحل|طف عطوه |ني  زيق|لزق|نوعيتـــ 

8o|59 ه | در|لق|حمد عبــــد |ه |لل|حمد عبــــد |مي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

228726 هيم جرجس|بــــر|نىح  محفوظ | هره|لق|بــــ |د|

2763| ى خليفه عبــــ| س|منيه حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

237498 ف محمد فضل|ء |عىلي رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

75o53| لرحمن|محمد شهي  محمد مرىس عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8547|| يف ن بــــر|رص محمد ج|رسر لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

48926o ي
ر حسن خليل|لستـــ|محمد عبــــد| دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|2|| ر حسن طلبــــتـــ|لغف|محمود عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2352o9 هيم حسن محمد|بــــر|ر |عم ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7||685 ى ق|بــــر|لسيد عىل |مر |س عود|هيم حسي  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

687o78 تـــتـــ|مل شح|لسيد مصطفى ك|مله |ك ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

285|37 لرحمن محمد|دى عبــــد|لرحمن ن|عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6o22|3 حمد محمد يونس|سهيله  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

443583 د|حمد مصطفى حم|ء مديح |سم| ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

6245o6 ي|عبــــد 
مل عىل|لدين ك|ء |لرحمن ضى زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

966o4 بــــ محمد|لوه|محمود سيد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

85o956 وق سمي  محمد محمد رسر دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

44|5o كر محمد|هر ش|لظ|حمد عبــــد | كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

79o7o2 يف  لزغبــــى|هيم محمد |بــــر|لؤى رسر ره بــــور سعيد|تـــج

488258 عيل|سم|هيم محمد |بــــر|حمد |مؤمن  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

322o32 مريم فوزى لمع رزق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

26|o46 لمقصود|يه محمد عىل عبــــد| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

492982 ن|مؤمن أيمن مرشدى وهبــــ ره دمنهور|تـــج

|43o87 ن|بــــي عثــــم|ء محمود عر|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5|3847 زىك جرجس| م|لقس يحنس ك|ئى |رس| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

6oo853 لوكيل|لسيد |لق |لخ|طمه محمود عبــــد |ف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

52o|oo ن|حمد عمر|د |طمه عم|ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o7544 |ش|بــــوبــــ|م |لسل|ء محمد عبــــد|آل سكندريه|ل|ره |تـــج
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|57365 ن قدرى محمد سيد|نوره هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8382o5 ي |لبــــ|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد
ى
لصغي |ق ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

688298 لبــــيىل|مد |حمد ح|لعزيز |ميه عبــــد |س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

33|367 م عفيفى محمد عفيفى قربــــه | معهد فنى تـــمريض بــــنه

43|5oo لسعدئى|تـــم ربــــيع |ربــــيع ح |صيدله طنط

4|94|8 لشيشينى|ء رمزى عىل |شيم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

23o966 ن|حمد عىل بــــدر رمض| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

325437 لك محمد|لم|رم محمد عبــــد|ك ى شمس حقوق عي 

9|6946 فظ محمد  |لح|ئى حسن عبــــد|م| سيوط|حقوق 

|33627 روس|سك|مي  |دل |ع| ري|م هره|لق|بــــ |د|

285997 لسيد محمد|ل |سعد كم ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6oo88o ن|لزور|مد |لمعىط ح|ن محمد عبــــد |مي  |تـــربــــيتـــ طنط

4522o5 حمد محمود محمد متـــول أحمد| |حقوق طنط

62798 بــــر عىل عىل|ج| ند ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

9|25o4 حمد حسن |رس محمد |ي دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

3o355 لىك|لم|هلل |ره ممدوح عبــــد |س ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

63o735 لغنى حسن محمود|لسيد عبــــد |محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

424872 شد محمدين محمد|لسيد ر|محمد  سكندريه|ل|عه |زر

264836 |لعر|لمصيلىح |ل يسن |مريم جم
ى
ق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5o9o57 ن|لسيد رمض|هلل سعيد |عبــــد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|5o96 لمجد|بــــو|لغنى |مروه عمرو محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

8579|5 ى | ند حمد|محمد حسي  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

8|8743 لحليم|مي عيد نجيبــــ عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

8|o242 عيل|سم|فتـــ محمد |محمود ر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

36975| م|لمطلبــــ خليل عل|لسيد عبــــد|هدى  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

|26975 لعزيز محمد|روق عبــــد |وليد ف| رؤي ن|هندستـــ حلو

48366| |لبــــ|حمد عبــــد |ن |حبــــيبــــه رضو
ى
ق سكندريه|ل|بــــ |د|

32665 طه محمد طه محمد كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

26o993 د|لم حد|سلىم طلعتـــ س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

779822 حمد|لسيد محمد |م مىحي |نس| زيق|لزق|نوعيتـــ 
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892|34 ى كميل شكور جرجس | مي  سيوط|بــــ |د|

|36694 لحميد|لتـــعلبــــ عبــــد |منيه مدحتـــ | |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

|39449 م|لسل|هلل عبــــد |م عبــــد |لسل|ره عبــــد |س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|57397 بــــر محمد|ء محمود ص|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

37o63| ى |لنبــــى |يمن عبــــد|محمد  لم|بــــوس|مي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

639|38 وى|لص|لسيد |دل |محمد ع زيق|لزق|ره |تـــج

264992 |لكف|لمرضى محمدى |حمد وليد عبــــد|
ى
ق ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 

بــــبــــورسعيد

3|42|7 حمد محمود حبــــيبــــ|لرحمن |عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

26|99o لمعىط سلوم|ىط عبــــد|لع|هلل عبــــد|د|مصطفى ج |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

||7|8| هيم|بــــر|ء محمد خليل |دع هره|لق|حقوق 

6o9736 ن لقيمه|ره محمد سليم|س لمنصوره|بــــ |د|

8|446| لس ه ي س|كي 
ن|مي فرح|ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

|49|76 محمود محمد درويش مرىس هره|لق|صيدله 

769562 لقوى|كريم محسن محمد عبــــد  حقوق بــــورسعيد

75|463 لد خليل منصور|زهره محمد خ بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

296o62 هيم|بــــر|ن |لعزيز رضو|محمود عبــــد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

773627 بــــر|لمقصود ص|هلل عبــــد |ن عبــــد |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

4o2|9o زى عىل|بــــر حج|دل ج|يه ع| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

579|3 ل حسن|لد جم|م خ|حس ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

8328|5 ره محمود فهيم بــــربــــري|س دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

45|2oo لمهيمن محمود رزق|محمد محمود عبــــد |ضتـــ طنط|علوم ري

|46553 محمد صديق تـــوفيق مسعود ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|4o469 تـــ فوزي مملوك|نه شح|دمي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|o684 هلل|عيل عبــــد|سم|نور محمد حسينى |محمد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

34o582 م|هيم حسن غن|بــــر|حمد حسن | لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

8343o7 ى عبــــد|ذلي حس|محمد ش هلل|ني  هره|لق|طبــــ 

6|6|72 ر|لنج|ر |ممدوح مجدي مختـــ ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

833|52 سط محمد محمد|لبــــ|عبــــد| سه دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

653o4 هلل مليىح |هلل عىل عبــــد|عبــــد لفيوم|عه |زر
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22|3o7 حمد معوض|حمد |لحكيم |سعيد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|4|6o هيم محمد صديق|بــــر| |عل |تـــربــــيتـــ طنط

335|95 لحميد|لدرينى عبــــد|حمد |يتـــ | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

2599|9 ر غيثــــ|لغف|دين عىل عبــــد|ن |صيدله طنط

8o4847 ي
حمد|رس محمد |ي| دئى ي|بــــ |د|

|لمنى

639489 ى أحمد سعد محمد|ي سمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

3|5935 م سعيد جوده|مل حس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

7|262 ى ذىك|ل |بــــل حمد خطي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|7585 ح|لفتـــ|مر محمد عبــــد|عىل تـــ ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

77655| لسعيد عىل|نور محمد | |ند زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

45937 ف سعيد محمد|رحمه  رسر هره|لق|طبــــ 

867|5| لرحيم شبــــيبــــ جبــــريل|ندي عبــــد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

627o69 حمد عىل عطيه محمد دهبــــيه| زيق|لزق|ره |تـــج

365635 لمعىطي|حمد محمود حسنى عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

369|77 ى عبــــد لرحيم|لرحمن مهدى عبــــد|محمد خي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

46282 روق محمود|متـــ محمود ف|س| ن|علوم حلو

529664 لنبــــى بــــكر|يمن تـــوفيق عبــــد |عمر  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

9|7857 مد |فع عبــــده ح|لر|ر عبــــد|بــــش ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8556| ربــــيع محمد ربــــيع محمد |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

626585 در حسن|لق|ميه مجدى عبــــد|س لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o8779 لعش|لمحسن |محمود ثــــروتـــ عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4254o3 ى طوبــــ|جد |لينه م ر|حمد حسي  لشيخ|عه كفر |زر

248839 للهلوبــــى|لعزيز |مل عبــــد|حبــــيبــــه ك لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

8||4o4 ى محمد|حمد |يه | مي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

27o|74 وى|لص|لسيد متـــول |ل سعد |جم ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

6||476 بــــ|م محمد محمد عن |صيدله طنط

64|554 حمد عىل عىل مصطفى|يتـــ | زيق|لزق|بــــ |د|

542642 حمد مصطفى|ء محمود عىل |رس| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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4o4978 لسيد|لعزيز حنفى محمد |عمر محمد عبــــد  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

823797 هلل فيصل طوسون|زينبــــ عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

6o587 عيل|سم|لمنعم |ء محمد عبــــد |رس| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

497777 لمنعم محمود بــــصل|سمر سعيد عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

76oo34 سيد عىل محمد| رن بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

779376 هيم|بــــر|لسيد | |حمد رض| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

88o|2 ى ف ى حسي  وى|محمد عشر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

8|8422 ي خلف عبــــد لقوي|روفيده خي  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

875|2 سمر رجبــــ سند محمد ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

|737|6 ى |ج |لرحمن حج|عبــــد  حمد يوسف|مي  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

45o363 لس  رى يوسف|بــــ رمزى مك|يه|كي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

445892 ى محمد |عبــــد  هيم|بــــر|لرحمن حسي  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

3645o5 زق|لر|ن سعيد عبــــد|م شعبــــ|سل| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

6o|o2 ى محمد|من ر محمد حسي  حقوق بــــنى سويف

3|5747 ول رص حبــــيبــــ جرجس|ن| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

349729 لم|لسيد س|محمد حمدي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

35|449 محمود عزم محمد عيسوى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

284o93 ل|ئى فريد غ|ندرو ه| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

456273 ى محمد |ي لرعو|هيم جمعه |بــــر|سمي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

492986 د|لجو|م محمد عىل عبــــد|رس عص|ي عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|64|5 مر|لمتـــول ع|لدين محمد |ء |ء عل|ل| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6245o7 ي|لفل|هلل محمود عىلي |عبــــد حىح  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

5|3|o ى|سحق |رى جرجس |م مي  ره بــــنى سويف|تـــج

828689 ى|بــــو|عمر محمد  لمجد حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

233449 هلل|حمد محمود محمد عبــــد |وعد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

8o5o96 لرحمن|هدير صفوتـــ محمود عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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8445o6 لدين مسعود عىلي|بــــ |يه شه| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43|92o دل عىل عطوه عطيه|محمد ع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

354922 لحليم|لسيد عبــــد|لشكور |منتـــ عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

682578 ى رض هد|لق عطيه مج|لخ|عبــــد | نورسي  لمنصوره|طبــــ 

34283 ئى يوسف محمد|محمد ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

629328 |لسيد عىلي |لمنجد |ء عبــــد |لرحمن عل|عبــــد 
وى|لحبــــش

زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

26o884 حمد غريبــــ|يه محمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

3285|8 مه|حمد سل|حمد محروس |م محمد |سل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7|433 خلود مرعي محمد محمود ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

26844o لدين سليم|لد مىح |بــــ خ|مه ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

35|998 هيم يوسف|بــــر|د وليد |زي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82oo|| ي|دروس بــــش|ض بــــ|ديه ري|ن ي|هندستـــ 
|لمنى

28|62| حمد عوض|لفتـــح |بــــو|س سعيد |ين| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3658|| هلل|لعزيز تـــوفيق عبــــد|محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

77838 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |حمد سيد | ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|o|39 ه وحيد عرف| دريس|بــــو|تـــ |مي  لمنصوره|علوم 

73|22 تـــ محمد ف يد مقبــــول|ني  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

96628 بــــ بــــنى سويف|د| لرحمن مصطفى محمد عىل|عبــــد 

78o|66 حمد محمود|محمد ثــــروتـــ  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

79o556 ن|لسم|ه حفنى |لل|حمد محمد عبــــد | بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

27939 هلل محمد شكر محمد|منتـــ هره|لق|ره |تـــج

|522|3 بــــورسيع|طف محمد |ء ع|ل| ن|علوم حلو

36o|55 ى ه ى|بــــو |ئى مسعود |نورسي  ليمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

224o77 ى|ه يدى محمود مبــــروك محمد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|o78o لحميد |لديبــــ عبــــد|ل |محمد كم ج|ضتـــ سوه|علوم ري

424846 هلل| |هيم عط|بــــر|نور |هلل محمد |لمعتـــز بــــ| سكندريه|ل|طبــــ 

9o285o هيم  |بــــر|هيم محمد |بــــر|فرحه  ج|بــــ سوه|د|

2732| ي|ر
هيم|بــــر|يمن محمد | |ئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

437o8 ى|ن سيد |عمرو رمض مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o4|98 بــــ|لوه|لسيد حسن عبــــد |حمد |حسن  |هندستـــ طنط
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273287 دق|جوزيف صبــــرى وليم ص تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

642|65 ي
لدين محمد فرج عىل|ء|ضى زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

68o47o ىط|لمع|بــــو|لسيد حمزه فوزى | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|4|76 ن|م سليم|حمد محمد عىل هم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

634|45 ن|هيم محمد عتـــم|بــــر|ئى |ئى ه|م| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

84|46o ن محمد عىلي|محمد رمض ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

855974 لرحمن محمد|ح عبــــد|يه صل| ي|علوم 
|لمنى

469|o شتـــ|محمد حمدي عمر عك ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

859499 دل رمزي منصور|دي ع|ف تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

6o46o7 هلل|حمد محمد عوض |هدير  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2424|o ل موىس محمود منصور|سميه جل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

||9826 مل عزيز|رك جورج ك|م ى شمس هندستـــ عي 

857996 ن سحق|نجىلي |مسعد | مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

5|8o63 ين خ حمد محمد عكر|لد |رسر تـــربــــيتـــ دمنهور

8937| ين حم دتـــ محمد محمد|شي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

523386 بــــ شيخون|للطيف دي|م عبــــد |سل| سكندريه|ل|هندستـــ 

775o97 بــــ|حمد جل|عمر  ى رسر ش|ل حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

7o98o| لحديدى|م |لسل|منيه معوض عبــــد | ط|بــــ دمي|د|

8o8769 ل عىلي عىلي|لرحمن جم|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2o2o7 ح|لفتـــ|ل محمود فتـــىحي عبــــد |محمد جم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

49|539 |ج  عط|يمن ر|مرتـــينتـــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

693446 بــــ|لسميع محمد رسر|لسميع محمد عبــــد |عبــــد  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

228777 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|بــــ كرم |رح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|3926| لجليل|طف سعد عبــــد |زينبــــ ع ى شمس|تـــج ره عي 

8585|o ي محمد| حمد محمد عشر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

63|743 ن|جر محمود مصطفى رسح|ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|4327 دل حسن محمد|للتـــ ع|يتـــ | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

85o8o8 ي سعد عبــــد|م|
هلل منصور|ئى ي تـــمريض 

سيوط |معهد فنى

8o5o74 ي نصيف|يولي
ى
نه نبــــيل شوق ي|صيدلتـــ 

|لمنى

4998|6 ى|له حم|ه د عىل حسي  |حقوق طنط
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7o|||| دى حسن هدهود|له|بــــر عبــــد |م ج|سل| لمنصوره|بــــ |د|

269o33 غ|لصبــــ|يه محمود محمد | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

52||95 هلل زغيبــــ|لسيد سعد |ح |صبــــ سكندريه|ل|صيدله 

863765 ى عبــــد|ي لصغي |لرحيم محمد |سمي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

238753 حمد محمود جدوعتـــ|رس |ر ي|مي عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

4o5576 حمد محمد|زم |نور ح |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

84o962 نور محمد|مه |س|مروه  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

83o35 |رؤوف حن| م حن|بــــر| ره بــــنى سويف|تـــج

67o|8 س|لدين عبــــ|طف عز |ن ع|نوره لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

433234 بــــه|ن مصطفى محمود فتـــىح غر|نور |بــــ طنط|د|

4o8886 د|لضي|بــــ |لبــــ|هيم فتـــح |ئى إبــــر|أم |بــــ طنط|د|

24o78 لحكم|ن محمود خليل عبــــد |ريم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|42498 لحميد|لعزيز عبــــد |حمد عبــــد |بــــسنتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

62o558 لدويل|ء فتـــىح فتـــىح |سم| لمنصوره|طبــــ 

55572  صديق|لبــــ|لرحمن رجبــــ عبــــد|عبــــد
ى
ق تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

2|3849 حمد رجبــــ مبــــروك|عمر  ى شمس|تـــج ره عي 

429|93 بــــد|ضى محمد ع|لر|م عبــــد |م عص ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

774368 عيل|سم|لسيد حبــــيبــــ |م مني  |سل| زيق|لزق|ره |تـــج

4o85o لسيد|حمد |لفضيل |حمد عبــــد |رحمه  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

48o478 هلل|م هيبــــه عبــــد |لسل|هيبــــتـــ عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27o58o لعدل|حمد |دل سعد |صم ع|ع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5|65o4 ى محمد |زينبــــ  ى |مي  ر|بــــو زيتـــح|مي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

756367 لم|م محمد مصطفى س ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

95o6o م|لسل|حمد عبــــد |هلل سعيد |هبــــتـــ  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

269459 لشيخ|ن سعيد محمد |يم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

696257 تـــتـــ|بــــو شح|ح |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|عبــــد  لمنصوره|عه |زر

688o76 لنبــــى|حمد عبــــد |لد |ر خ|من ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|3534| لرحمن|رص يونس عبــــد |محمود ن ى شمس حقوق عي 

523876  فتـــىح عبــــد |حمد |
ى
ري|لبــــ|لعظيم عبــــد |لدسوق ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري
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92|948 لرحيم |زى عبــــد|د فرغىل حج|محمد رش ج|حقوق سوه

7536o| ء صبــــرى محمد عىلي|عىلي |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

6o|77o جه|لخو|ء محمد مسعد |رس| |صيدله طنط

48552o حمد محمد محمد بــــدوى|ن |رو ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

863|5 لونيس جمعه|حمد سعيد عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

8o7655 ه رمض| هلل|ن عبــــد|ن شعبــــ|مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

893365 لح  |فظ ص|لح|هلل عبــــد|ر عبــــد|من سيوط|بــــ |د|

|77348 عيل محمد|سم|د محمد |زي ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

775957 ن|لسيد سليم|مد |ء ح|وف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

264447 مر|م عفيفى ع|ريم عص ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

8o6|29 لحليم|ل محمد عبــــد|كريم جم ي|نوعيتـــ 
|لمنى

77684o د عبــــده|لجو|حمد وجيه حسن عبــــد | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

924938 ن حسن عىل بــــديوي |جيه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

684625 ش|لجح|ن |لرؤف عثــــم|ن عبــــد |يم| ط|بــــ دمي|د|

88o887 ء محمد محمد عىل |لزهر| سيوط|بــــ |د|

4|6232 م مصطفى محمد خليفه|له| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|53454 ع عىلي|ر فز|مرح مختـــ ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

6893o3 لسيد محمد  حسن|ح |مل صل| لمنصوره|حقوق 

|6o6o4 حمد حمدى|محمود مصطفى  ى شمس|تـــج ره عي 

|289|6 هلل محمد|م سيد عبــــد |وس ى شمس|د| بــــ عي 

233927 لخول|حمد مصطفى عنتـــر مصطفى | هره|لق|ره |تـــج

45|93| لليل|لجليل مرىس ديبــــ |د عبــــد |لجو|عبــــد | دين لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

869525 وي|د قن|حمد فؤ|ن |شعبــــ ن|سو|علوم 

895|89 حمد |لسيد محمد |عمر  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6|o543 وى|لعز|هيم صديق |بــــر|يه | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|747|9 حسن بــــدر حسن طه ن|حقوق حلو

358243 لح|حمد ص|دل |رحمتـــ ع زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

3|5|7o لسيد عطيتـــ|حمد |م |مصطفى عص ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

247|8 جر محمود بــــريك محمد|ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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356759 ي |
بــــوزيد|مل محمد مصطفى |بــــ بــــنه|د|

782559 ى وش|محمد وش ج|ج محمد حسي  زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

|66432 لدين عيد|حمد نور |لدين |نور  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

848728 ى|زينبــــ ص لح محمد حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

6|27| بــــ سيد|لتـــو|م عرفتـــ عبــــد |سل| صيدله بــــنى سويف

5|8|38 ى صل حمد بــــيوم|ح عطيتـــ  |نفي  عه مشتـــهر|زر

9o5o43 لحمد |بــــو|حمد |ح |يه صل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

3|9o7| ى محمد حسن|دع ء حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

32573| ف سل|ن |نوره مه محمد|رسر ى شمس|زر عه عي 

496||5 رس محمد محمد صبــــىح|ن ي|رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

296293 وى|ن تـــق|فريد سليم| رين|م ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

22oo56 ف محمد د|ن |نوره خىل|رسر هره|لق|عه |زر

765385 ي|حمد |بــــ حسن |يه|حسن  ر|لىح  ره بــــور سعيد|تـــج

334837 ي|ر
ح|لفتـــ|لحليم عبــــد|هيم عبــــد|بــــر| |ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

53o|39 هيم|بــــر|حمد |هيم سيد |بــــر|حبــــيبــــه  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

4o4o64 حمد|مه |بــــو ش|لسيد |فتـــ |محمد ر سكندريه|ل|ره |تـــج

776674 دى غنيم|له|سميحه عىل عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

34533| بــــيض|ل|لعزيز يوسف |لرحمن عبــــد|محمد عبــــد عه مشتـــهر|زر

85|258 ى محمد| حمد محمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

839o85 ي عز|حمد |
|لوف|بــــو|لدين |لفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

498o42 هلل|هلل حبــــ |ر محمود محمد فتـــح |من تـــربــــيتـــ دمنهور

|2|236 طف عىل محمود|عىل ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

239494 مه محمد حسن|س|ء |رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

5o639 ض|بــــيشوي مدحتـــ صفوتـــ ري ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

828966 نس عبــــيد جريس|عوض سلو| بــــ|بــــض |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

7|6o99 رق محمد محرم يوسف|محمود ط بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

|53222 لحليم|هيم عبــــد |بــــر|يمن |ن |يم| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

25|66| لعزيز|عىل محمد عىل عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

757636 مد|مريم محمود محمد ح لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

337896 لعزيزخرصى|لسيد عبــــد|عيل |سم|لسيد | |بــــنه| هندستـــ شبــــر
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867876 لعزيز عىلي|منيه عىلي عبــــد| ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

462829 |هلل زكري|ه يحن  عبــــد |نج |حقوق طنط

64|4o5 هيم محمد|بــــر|مح |مروه س زيق|لزق|بــــ |د|

84245o هيم|بــــر|ن منصور محمد |نوره ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2|3622 ن|يمنى محمد زىك محمد عثــــم ى شمس طبــــ عي 

4o7|9| ح عليوه|لفتـــ|ء عليوه عبــــد |رس| ى شمس| لسن عي 

2|5||3 يوسف مفرح تـــوفيق يعقوبــــ ن|علوم حلو

44767| سيىل|جميل نده و| مونيك سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

3|768 ئل عبــــده محمد|عمرو و |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

335434 ف ثــــ| |دين ف مشر بــــتـــ|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6869|6 للطيف|ء عوض عبــــد |محمد ول ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

87773| حمد  |خلود عىل محمد  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

357oo7 ى|لمجيد عىل ل|زم محمد عبــــد|ح شي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o5299 م|لش|لعزيز |بــــدين عبــــد |لع|لد زين |مريم خ |ره طنط|تـــج

9o3948 ف محمود طه |طمه |ف رسر ج|أللسن سوه|كليتـــ 

|2o|76 رق حسن سيد|ن ط|رو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

43|o78 متـــ|لسعيد مصطفى ش|أيتـــ  |بــــ طنط|د|

498|6 حمد|ن منس |ر بــــطر|مي ن|تـــربــــيتـــ حلو

4o8644 لبــــربــــرى|هيم محمد محمود |بــــر|ح |ن صل|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7539|6 ه محمود رجبــــ محمود| مي  زيق|لزق|حقوق 

83|344 ل|لع|زق عبــــد|لر|ل عبــــد|لع|ده عبــــد|حم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

44o|5o ى  هلل خليل|مد فتـــح |حمد ح|نرمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2349|o حمد سيد محمد محمود|حمد طه | ن|بــــ حلو|د|

78695 لمطلبــــ|هيم عبــــد |بــــر|حمد |طمه |ف لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|733| بــــوزيد|فدوى محمد فوزى محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6|9646 د|م عي|إلم|لرحمن مجدي محمد |عبــــد ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

648976 ي
لعزيز|للطيف محمد عبــــد |عبــــد | دئى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6857|8 بــــينى|زى |لمغ|لدين |مىح | خلود رض لشر لمنصوره|بــــ |د|

37274| هيم سعد عىل|بــــر|جر |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 5259 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

37|676 ى رمض|حس ى رمض|ن حس|ني  ن|ني  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

24o|34 ن|ل محمد سليم|يوسف جم شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

697|66 هيم|بــــر|ن |لد محمد عثــــم|نور خ ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

344oo ف |يوسف  ه موىسي|لل|لغيط عبــــد |بــــو|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

423|34 بــــودوح|هيم |بــــر|للطيف |هيم عبــــد |بــــر|دهم | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2|4337 هيم|بــــر|هيم |بــــر|حبــــيبــــه محمد  ن|بــــ حلو|د|

4968|8 لعبــــد|ىطي |لع|مصطفى عمر عبــــد | دين عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

264o2| ى لخي  يوسف|بــــو|م بــــخيتـــ |س| يوستـــي  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

8748| ه عبــــد | ئى|نور شلق|لحميد |مي  لفيوم|عه |زر

34225| ى عيد|م سعيد |ء هش|ول لسيد حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|34984 حمد حسن محمد عىلي| ى شمس حقوق عي 

7o9859 بــــينى حسن سليم|حمد |مروه  ن|لشر ره بــــور سعيد|تـــج

8o29|| مريم عىلي فهىمي شلبــــي ي|نوعيتـــ 
|لمنى

2|6346 ن|رس محمد سليم|د ي|زي ضتـــ|ري/دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

83o748 جبــــره شنوده| يكل يوحن|م دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6393|9 حمد|لسيد سيد |ء محمد |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

8o7392 حذيفه جمعه مخلوف عىلي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

86|838 حمد سيد محمد|فرحه  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

27o776 ي|م عىل خف|بــــسنتـــ س ج  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

623o99 ل|لبــــرمبــــ|متـــ عىل محمد |زم أس|ح ط|هندستـــ دمي

36833 وى بــــدر|لمعز فرم|جوده عبــــد| ر|ي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

26952o م|لش|ده رجبــــ محمد |غ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6o|842 لتـــفى|م محمد |لتـــه|رس |ف ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

792o5| ل|لع|حمد عبــــد|س عىل |ء عبــــ|لزهر| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|62o48 م محمد حسن محمود|سل| ى شمس| لسن عي 

3oo222 ي|منتـــ 
ى
هلل نبــــيل محمود شوق ن|حقوق حلو

4464|6 لعربــــي|لطيبــــ محمد |محمد  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

6o68o| لجعىل|لد عىلي |ن خ|مرو لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7575|2 لدين محمد محمد|د نرص |جه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 
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83693o ى |ل| |ر|ي ى|ل|حمد |مي  مي  |نوعيتـــ قن

|27435 لعزيز عمر|صم عىل عبــــد |وليد ع| هي ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

7||658 لسيد رزق|هيم |بــــر|زى |لسيد غ|م |سل| لمنصوره|هندستـــ 

533453 لسيد|ه |لل|لسيد عبــــد |حمد |دين |ن سكندريه|ل|عه |زر

5||35o فظ|لح|يحن  محمد مرىس عىل عبــــد سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

78o5|8 ن|م فهىم محمد بــــدر|حمد هش| زيق|لزق|بــــ |د|

7|249 لرحمن|لسيد عبــــد |محمد منصور  لفيوم|حقوق 

524o42 لسيد|لسيد منصور |ن |نوره سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

5|6457 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|حمد |مل | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

89|9o لغنى|لسميع عبــــد |حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

3|3897 رس محمد|حمد ف|رتـــ |س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|64752 هيم محمد|بــــر|محمد | رن هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5|o4o2 بــــو مندور|يمن جوده |م |سل| |حقوق طنط

8|75oo ي|تـــ عبــــد|ىطي بــــهج|لع|ء عبــــد|وف
لغنى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

37o894 هيم محمد|بــــر|ن سيد عيس |يم| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

97869 هلل محمد مصطفى قطبــــ|عبــــد ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

526o5| شد|لسيد ر|عيل |سم| |عىل رض سكندريه|ل|هندستـــ 

636||8 سط محمد مرىس|لبــــ|لحميد عبــــد|تـــن عبــــد|ف ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

262952 لعبــــد|لفتـــوح صبــــرى |بــــو|لد |خ ي صىح بــــنه
|معهد فنى

867|o9 رون|حمد سيد ه|محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

234777 يمن مصطفى مصطفى|مصطفى  هره|لق|ره |تـــج

44952 لعزيز|حمد وجيه سيد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

23958| تـــم عوض بــــسيس|هلل ح|منه  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

76883| هلل عىل عىل سمرى|ل عبــــد |محمد جم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

9|4958 ى لفى يوسف  |يوسف | يوستـــي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8585o9 لعزيز|لمحسن عبــــد|حمد محمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

335686 وق  ف |رسر حمد|لسيد |رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

765|35 لجعيدى|هلل |لبــــدوى عبــــد |لسيد |حمد محمد | سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |
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2|7555 طف|حمد محمد ع|محمد  هره|لق|حقوق 

9|42|6 ئيل  |نه كريم عزيز ميخ|دمي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6o565 ف|لصو|يوسف يحن  عىل محمد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

464o6 ل محمود محمد|ء كم|سم| هره|لق|ر |ثــــ|

8o352 ل حسن|ل محمود جم|جم ن|حقوق حلو

75|424 بــــو سمرتـــ|حمد محمد محمود |ن |رو ره بــــور سعيد|تـــج

46o93 ح فرج|حمد صل|ن |نوره لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

3|66|4 ل عليوه مصطفى|ء جم|سم| ى شمس|تـــج ره عي 

264295 لعظيم|بــــ عىلي عبــــد|لتـــو|حمد عبــــد|ء |سم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

846725 دق|حمد ص|لدين |ح |يه صل| ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

675|28 ف |لسيد | بــــوخليل فتـــوح|لسيد |رسر لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

68o839 د عىل|حمد عرفه ج|حمد | لمنصوره|ره |تـــج

4296o7 محمد محمد غريبــــ| م زكري|محمد عص |حقوق طنط

|32o35 هيم|بــــر|نىه حسن سعيد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

762|8o لمجد محمود|بــــو |شم |محمود محمد ه حقوق بــــورسعيد

3|5959 |لبــــ|بــــسنتـــ غريبــــ محمود عبــــد
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

792686 ن عبــــده محمد|مصطفى شعبــــ عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

72o45 لحميد|بــــ عبــــد |لتـــو|ن عبــــد |ره شعبــــ|س لفيوم|طبــــ 

9o3|35 ن محمود فكرى محمد |رو ج|حقوق سوه

|52|8 ف عىل رجبــــ|عىل  رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

875|72 س |لمنعم عبــــ|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد سيوط|حقوق 

262926 م جبــــه|م|ل|لرؤف محروس |محمد عبــــد تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

347448 ن صقر عمر|ء رمض|عىلي |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

245863 ن|لسيد رضو|يمن محمد محمد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

635782 ضى متـــول|لر|ضى عبــــد|لر|يه عبــــد| زيق|لزق|بــــ |د|

43|5o6 ف فتـــىح عىلي عبــــد |د |زي لمجيد|رسر |صيدله طنط

46|7| د|لجو|حمد محمد قدرى عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|7769 تـــ حسن ط رتـــ|م رسر|لسل|هر عبــــد|أمي  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

|59464 تـــتـــ|دق محمد شح|خلود سعد ص ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

496o|5 للطيف طقيشم|هيم عبــــد |بــــر|ن محمد |نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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896o3| لعليم |لسيد عبــــد|لد |ندى خ ج|بــــ سوه|د|

33o68| حمد محمد|م |سل|جر |ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

89|744 ى يوسف خليفتـــ | لقس سيل| |مي  سيوط|حقوق 

8933o9 هلل  |تـــه عبــــد|طف شح|محمود ع ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

|6o976 ف حسن|يه|مل | بــــ رسر ى شمس صيدله عي 

8|2o74 لليل زىكي|بــــو|لرحمن عىلي |عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

33592| بــــ|لوه|د عبــــد|م فؤ|تـــفى س ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

22|278 حمد محمد محمد|لىح |عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

774833 هلل حبــــيش|حمد محمود عبــــد|مر |نىح  تـــ| زيق|لزق|بــــ |د|

2|3587 حمد مصطفى|محمد مصطفى | مه ى شمس|تـــج ره عي 

427428 ف|ر طه خل|رق مختـــ|حمد ط| |ره طنط|تـــج

2|7364 ذل|لش|ح |رس صل|م ي ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

8o589o ي|هيم عبــــد|بــــر|ده |يه حم|
لغنى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

7o632| ممدوح حمدى محمد يوسف| ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5|o6|6 حمد حزيمتـــ|لحميد |حمد عبــــد | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2o657 لد محمد عوض|محمد خ هره|لق|حقوق 

9o8766 مر |ن يوسف ع|خلود زيد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

252728 ه رأفتـــ محمد طه| مي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

29584 ى|لد ف|حمد خ| روق حسي  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

|22||5 حمد محمد|هلل حسن |عمر عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

5276|8 |ر مسعود حن|نور نص ي|بــــ |د|
|لمنى

886998 حسن سعد معبــــد | هويد سيوط|طبــــ 

522o73 م|لسل|لمول عبــــد |فرحتـــ عطيتـــ عبــــد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

54||53 هلل|طف عىلي عبــــد|لكريم ع|أحمد عبــــد ره دمنهور|تـــج

694996 ج |لبــــلتـــ|هلل محمد فوزى |منه  طبــــ بــــورسعيد

33o893 ى ى محمد حسي  م حسي  |حقوق بــــنه

2435|3 ن محمد|د عثــــم|يه عم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

638663 هلل|لشهيدى حسن عبــــد |حمد |لسيد |ن |رو زيق|لزق|حقوق 

||8539 ن محمد رجبــــ محمد عىل|نوره ن|تـــربــــيتـــ حلو

8247o9 نوس|سطف|كوبــــ بــــولس بــــقطر |ج دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن
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5o2475 د|لرحمن محمد خليل ج|عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

3o|54o هلل سليم|عيل محمد عبــــد|سم| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|56864 يد|لعزيز ز|دي عبــــد |له|محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

79o926 مه|مه منس سل|ن سل|يم| لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

5o56o5 م|لسل|محمد صبــــرى محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

|786o3 ن|لعزيز محمد عثــــم|نجوى نجيبــــ عبــــد  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

88|787 عىل  | عزتـــ عىل زكري سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|32565 شد|تـــه ن|هر شح|ئيل م|مهر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

27oo95 ن|لم|لرؤف محمد س|ئل عبــــد|محمد و ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o7|2| لسيد |ر محمد عىل |نه| ج|علوم سوه

34o87| بــــ|ن خط|هيم سليم|بــــر|محمد محمود  ى شمس|د| بــــ عي 

6795|3 يف|لقن|ن |ن رمض|حمد رمض| وى رسر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|4236o لحق|ل عبــــد ربــــه عبــــد |ء جم|رس| ى شمس|تـــج ره عي 

89|922 لمطلبــــ |لحليم عبــــد|دى عبــــد|ره ن|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

45826 رس سعد سعيد|ليىل ي ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

869|9o ذلي محمد|عيل ش|سم|هيم |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

35|476 ى محمد محمد| حمد حسي  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

23||78 هيم|بــــر|لحميد |عمر محمد عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

236736 وى|لبــــحر|حمد محمد |رق |هدير ط ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

36o348 لبــــكش|للطيف منصور |رس عبــــد|للطيف ي|عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

89|898 خلود عيس سيد محمد  لسويس|طبــــ 

48553o حمد|مد |ره محمد حسنى ح|س إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

7928|5 ج|لحميد حج|جنه سعيد فتـــىحي عبــــد  |حقوق بــــنه

85745| ن|سلط| رمي|كرم |نطونيوس | ي|بــــ |د|
|لمنى

537653 لبــــرعض|هيم  محمد |بــــر|حمد سمي  | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

835633 حمد|لشيع محمد |معتـــز  دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

2584o3 |لسق|لسيد |لسيد صفوتـــ | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8486o6 هلل|هيم عوض |بــــر|حمد |ر |زه| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

7o4399 هلل سليم سعيد|رس عبــــد |مل ي| زيق|لزق|طبــــ 
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823679 ي عبــــد|هر سعد خف|ط لودود|ج  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

48822| لسيد|حمد |ر |لستـــ|محمد عىل عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

75o767 لسيد|رق محمد محمد |سمر ط لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|479o6 لد عىل مصطفى جوهرى|خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

675|o9 هيم|بــــر|حمد حسن عىل |ل |مي  لمنصوره|ره |تـــج

752632 ه|لل|ن عبــــد |حمد مجدى رسح| ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

628o|2 حمد|لسيد |بــــو زيد |عمرو محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

534o93 دى محمد متـــول|له|منيه عبــــد| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

859678 ديوس|قل|ن نبــــيه |تـــرنيم فرح ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

273352 ن|لم|لح س|هيم ص|بــــر|ئشه |ع ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

83736o هيم|بــــر|لسيد |ه عبــــد|لل|محمد عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

88o2|o لنور  |دير نصىح نجيبــــ عبــــد|بــــ| سيوط|ره |تـــج

2|54o7 تـــح عقيل|لدين محمد ف|ء|ل بــــه|نه هره|لق|بــــ |د|

442538 هيم|لعزيز إبــــر|دتـــ عبــــد|ء حم|إرس لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4o7||6 ئيل|تـــبــــ ميخ|ئيل ر|مريم ميخ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

842653 بــــ محمد|لوه|حمد عبــــد|مؤمن  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

646539 لدين|لمرضى عز |لدين عبــــد |عز | ر|ي ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

62||48 لسعيد محمد نرص عبــــيد| |رن ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

248367 وى|لبــــرم|لسيد |وعد محمد محمد  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

86o557 لرحيم|ل عبــــد|ح كم|وليد صل ي|عه |زر
|لمنى

6o|357 ه بــــدوى عبــــد | يف|لخ|مي  لق غنيم رسر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8338|| ف مبــــ|رحمه  رك عىلي|رسر دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|2|299 حمد|ء |حمد رج|سلىم  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

85ooo2 ن عوض|حمد محمد عثــــم| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

48|528 لم|لسيد س|م محمد |عمرو حس دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

8|9499 لح|هيم ص|بــــر|وي |ريج بــــدر| ي|بــــ |د|
|لمنى

7|6874 لعزيز|تـــم محمد فكرى عبــــد |ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

636|35 ى سعيد |ي حمد عوض عطيه|لسيد|سمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|39696 ض|مح سعيد ري|يه س| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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23o356 ن|عمر غريبــــ فكرى عمر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

528543 ر محمد|لحليم مختـــ|يمن عبــــد |حمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

238428 ن سيد|حمد رمض|ميمه | ن|تـــربــــيتـــ حلو

877557 ف سيد عبــــد |هلل |منتـــ  لرحمن |رسر سيوط|بــــ |د|

||697| ف محمد جعفر|محمد  رسر ى شمس علوم عي 

4o9845 ش|لحش|عيل |سم|لمجيد |ن خليفتـــ عبــــد |يم| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

||5772 جنه حسن حلىم حسن هره|لق|ره |تـــج

35o785 ل|لع|لسيد نجم عبــــد|ء |شيم ى شمس  تـــمريض عي 

5|6|98 ن عىلي موىسي|م محمد رضو|هش| ر|ي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3389o3 يف عبــــد| رن لمقصود محمد يحن |رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

83373o يع|دل عىلي ط|د ع|زي وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

22|22o هيم|بــــر|لدين زىك |ل |مريم جم ى شمس|تـــج ره عي 

|357oo لعىل|زى عبــــد |ء محمود حج|رس| هره|لق|بــــ |د|

7oo864 مه محمد مشعل|محمد محمود سل لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

6|7oo4 ى محمد محمد  بــــينى|حني  لشر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

622|75  |لبــــ|هيم عبــــد |لرحمن محمد إبــــر|عبــــد 
ى
|ق
فع|لش

ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

|23|83 لحميد|ئل محمد عبــــد |حمد و| ى شمس حقوق عي 

834532 حمد|منيه سيد محمود | دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

44o|4| يد عوض محمد حج|ندى أبــــو ى ج|لي  لمنصوره|حقوق 

89979 ده سيد محفوظ|مد حم|محمد ح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

82452| شور|حمد ع|حمد محمد | دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

33|272 لم فودتـــ|ن محمد س|طمتـــ نبــــه|ف زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

82|845 لعليم|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|محمود  سيوط|ره |تـــج

28o53 لعزيز|ل عبــــده عبــــد |ندى جم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

232637 هيم|بــــر|هيم خليل |بــــر|ن |نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|456o نوبــــ عز رزق نصيف|بــــ| ي|هندستـــ 
|لمنى

9|38o| سحق  |لملك |نيس عبــــد|ركو |م ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

826648 لرحيم|حمد عبــــد|هدي حسن سعد  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5o5397 هلل| |محمد سند طلعتـــ عط سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 
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323534 ى|م لمسيح|د رزق عبــــد|رزق فؤ| رتـــي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

5o28o7 ي محمد عىلي خليل |م|
هيم|بــــر|ئى سكندريه|ل|طبــــ 

42|37o هيم يونس|بــــر|شمس لولو  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6oo96o هيم|بــــر|هيم |بــــر|لد |منيه خ| ى شمس طبــــ عي 

53757 حمد|زن محمد حسن |م ره بــــنى سويف|تـــج

54586 هيم|بــــر|مل سعيد مهدى | صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

37263| يم محمد|لد|ء عىلي عبــــد|سم| |حقوق بــــنه

229395 لمجيد حسن|لعزيز عبــــد|بــــسمه عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|63683 ي محمد مصطفى|صف محمد |محمد ن
لحسينى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o335| حمد محمد سعد|سلىم محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

237|oo حمد|حمد محمود |يه | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

45349 يحن  نبــــيل يحن  محروس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

54563| ح|لفتـــ|يد عبــــد |مروه محمود محمد مك سكندريه|ل|بــــ |د|

764248 لرحمن|لسيد محمد عبــــد |يه هيثــــم | ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9|5662 ى |لمهيمن حس|رقيه محمود عبــــد ني  سيوط|بــــ |د|

859236 محمود حمدي موىسي عيسي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

4298|8 محمد عىل محمد عىل شلبــــى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

75278 ن|لعظيم رمض|ء حسن عبــــيد عبــــد |شيم ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

222983 بــــينى صديق|دهم محمد | لشر ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

7|5934 دى|لبــــغد|فظ |لح|م عىل محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

838687 حمد صديق|فرحه محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4|7473 ل عبــــده عىلي موىسي|لرحمن جم|عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

486|| بــــ سيد محمد عتـــريس|رح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

627o77 لملط|هلل محمد |م عىل عبــــد|سل| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

8263o5 لحفيظ محمد|لحميد عبــــد|جر عبــــد|ه دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

3252o| يمن حليم يوسف|ميشيل  ى شمس علوم عي 

646662 محمد رسور محمد عبــــدربــــه سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

77o798 ل|لجم|للطيف |لعزيز عبــــد|يمن عبــــد |سلىم  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

48|63 رتـــ مصطفى ربــــيع محمد|س بــــ بــــنى سويف|د|
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525|4| نس حليم جوده|ل|بــــسنتـــ حليم  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

93543 ن|ن محمد سليم|عمر سليم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

879|28 لعليم  |حمد عبــــد|طمه هديه |ف ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

3339o| ل|يمن عزيز غبــــري|ئيل |ميخ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

235568 هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|رق |لرحمن ط|عبــــد ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

766827 لحميد عىل سلىم عىل|حمد عبــــد | ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6|4559 |لحفيظ |حد عبــــد|لو|لد عبــــد |م خ|لبــــس|
لطرطورى

|هندستـــ طنط

9||385 حمد |تـــ |لحسينى عىل نش| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

837|6o د|حمد عو|لدين |هلل نور|عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63|6|9 يخه|ريم محمد  حمد محمد رسر ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

2874o6 ى مر|هيم |بــــر|محمد  ن|ىس رضو|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

527o2| هلل يوسف|بــــ |هلل مجدي ج|بــــ |ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

324929 هلل|لعليم عبــــد|ح سيد عبــــد|لفتـــ|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

25oo98 لسيد يونس|ر عىل |مي تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

853257 ي |ف عيل|سم|حمد |طمه يحن  ي|علوم 
|لمنى

366|| تـــبــــ|حمد ر|ء محمد |شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

83364|  حسن عىلي|رس|
ى ء حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

5|3299 هيم محمد|بــــر|هيم نبــــيل |بــــر| ى شمس علوم عي 

6o7o59 ديه سعد يوسف عبــــيد|ن |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

494873 لسعدي|بــــر عىل |محمد ص بــــ دمنهور|د|

537274 بــــوعيشتـــ|لسيد |يمن محمد |ن |يم| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o9925 لحديدى|لحديدى محمد|بــــ |يه|ئى |م| لمنصوره|ره |تـــج

758232 ي
ى|محمد سليم| دئى ن حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

86o9o| ي|ر
لعزيز|لعزيز منصور عبــــد|عبــــد| ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

2657|5 لمنعم|م عيسوى عبــــد|محمود س |حقوق بــــنه

65384 لمجيد|د سعيد سيد عبــــد|نه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

444598 ره|ن عىل محمد عم|آيه رمض لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5|778| فظ منصور|شمس رجبــــ محمد ح ره دمنهور|تـــج

|49544 ل فريد محمودعمر|حمد جل| هره|لق|حقوق 

Wednesday, September 5, 2018 Page 5268 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6|3422 زى|هيم منصور حج|بــــر|حمد محمد | زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

86443o لس مجدي نصىحي بــــش ره|كي  ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

363537 ى|بــــر|حمد |جر |ه هيم حسي  ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

2|8958 لكريم محمد|محمود محمد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|543o6 لسيد حنفى خليل|د |محمد عم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

75576| حمد|لسيد غريبــــ |ضىح  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

453993 يرل|لجز|لسيد |لكريم عبــــدربــــه |ئى عبــــد|ه لشيخ|هندستـــ كفر 

844o37 ل|لع|لحميد عبــــد|ه عبــــد|لل|عمرو عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

7588|2 رق محمد محمود|حمد ط| ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

7885|| عيل عىل|سم|طمه فوزى صديق |ف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

325254 لح|حمد ص|حمد محمد |عمر  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|6o48 يم|لد|رضوى حسن عىل حسن عبــــد سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

26376o مد|ء مصطفى محمد عىل ح|رس| |ره بــــنه|تـــج

55793 ء صبــــري محمد محمد|رس| علوم بــــنى سويف

647247 ف عز|لد |خ لعزيز حموده|لدين عبــــد|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o8|88 م عىل محمد موىس|محمد حس لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|22o5| حمد محمد منصور|ن |رو هره|لق|حقوق 

5o8o36 لعرصه|ن عىل |ن عىل شعبــــ|رو سكندريه|ل|ره |تـــج

26536o لحنفى|لرحمن |يمن عيد عبــــد |د |زي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

792385 ن|محمد طلعتـــ محمد سليم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

32o588 لحفيظ |دى عبــــد|له|مه محمد |س|م |سل|
ى حسني 

ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

238965 يف سعيد محمود محمد خلود رسر هره|لق|بــــ |د|

49938o ه | بــــو سيف|لحميد |ج  عبــــد|لسيد ن|مي  ره دمنهور|تـــج

259749 ء محروس نوح منصور|دع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2573|8 لخول|ر |لغف|نور عبــــد|مروه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o4764 لقصبــــى|م أحمد أحمد |أمل عص |بــــ طنط|د|

5|oo95 وى|لتـــد|ىط |لع|ن عبــــد |أحمد رمض |علوم طنط

696948 ىط|لع|لبــــدوى عبــــد |لسيد حمدى |حمدى  لمنصوره|علوم 
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495273 ى  ى محمد حسي  هيم فرغىل|بــــر|حسي  بــــ دمنهور|د|

838286 ى|حمد عوض | ي حسي  هلل خرصى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

23|o98 يف محمد بــــدوى محمد رسر هره|لق|صيدله 

53278 ن محمد بــــكرى محمد|يم| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o8755 ى عبــــد  لحليم محجوبــــ|نشوى حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

494837 هلل بــــحي |بــــ |لسيد ج|لسيد عوض | ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

5o6|52 هيم|بــــر|لرحمن سعيد حسن محمود |عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

23|932 بــــوهريره مصطفى|هلل |عمر عبــــد ن|هندستـــ حلو

43976o لبــــديوى|هيم |بــــر|جر مصطفى محمد |ه لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

869o5 ى|سم محمد عبــــد |بــــ لونيس حسي  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

2|347 ى مصطفى فتـــىح مصطفى |ي لعربــــى|سمي  هره|لق|حقوق 

85o894 س|لي|ندي مجدي عىلي عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

37962 تـــ|لزي|لعظيم محمود |محمد حمدى عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82o766 جون يوسف فوزي شمس ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|2384o ى جل| دين ل|محمد حسي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7o|6oo ورى يوسف محمد نور|لمغ|صبــــحيه يوسف  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

9o5877 د |م فؤ|م|بــــدين |لع|حمد زين | ج|علوم سوه

34|985 زي|لسيد حج|محمد | ن رض|حن ى شمس علوم عي 

9o9556 لبــــدرى |ل |لع|م محمود عبــــد ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

6332|2 ى محمد |ندى ي لسيد|رس حسي  زيق|لزق|طبــــ 

|67o33 لرحمن|لبــــديع عبــــد |ل عبــــد |دهم جم| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|9426 لرحمن|حمد عبــــد|مر |ع| مه ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

7o3974 لفى|ل|لعوضى |لفى |ل|لحميد |حمد نبــــيل عبــــد | زيق|لزق|علوم 

|54255 هلل|جد محمد محمد عوض |عمرو م هره|لق|طبــــ 

22o|44 ن|بــــ تـــوفيق سليم|يه|محمد  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

76|958 ن|ن محمد عثــــم|لرحمن محمد عثــــم|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

426683 ى عبــــد |وند سيد |نه هلل خلف|مي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

78|263 لمجيد|لسيد بــــسيوئى عبــــد |يوسف   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

85o279 د فتـــىحي خلف محمد|جه ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

495|68 طر|لش|هيم |بــــر|لسيد |مه محمد |س| بــــ دمنهور|د|
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29667| جر ممدوح محمد جوده|ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

53|o7 لعظيم|هر سيد عبــــد|ء م|لزهر|طمه |ف صيدله بــــنى سويف

33o794 لسعود|بــــو|حمد |يمن |حمد | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

638o75 لسيد|لحميد |حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77o98o مل عىل|يه محمود ك| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

||9226 ف يوسف رمزى بــــرسوم|يوسف  رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

244o5| حمد خلف|حمد |حمد |محمد  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

537oo حمد سيد طه|عبــــي   ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

356287 رى|لسيد زغ|عيل |سم|محمد فتـــىح  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

444255 مر|هيم محمد درويش ع|بــــر|ل |أم لشيخ|علوم كفر 

35|68o وى|د طنط|ئى سعيد ج|محمد ه ى شمس|تـــج ره عي 

8|3534 حمد محمود|م سمي  |حس حقوق بــــنى سويف

5o59|2 لسيد|د محمد |محمد مر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2|36o9 ى |لدين محمد |م |دين عص|ن لخولي|مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

345378 لحميد محمود|حمد شحتـــه عبــــد| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

827388 لحليم عىلي|لرحمن عرفه عبــــد|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3535|5 ي ح
لعزيز|لموجود عبــــد|فظ عبــــد|مصطفى |ره بــــنه|تـــج

33527 زق سعيد|لر|بــــسمه محمد عبــــد  هره|لق|علوم 

2254|5 ئى حمدى محمد حسن|م| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

8|o859 ئل محمد بــــسيط|خلود و ي|بــــ |د|
|لمنى

857566 لح|لنعيم ص|ر سعيد عبــــد|مي ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

4|9o|2 ن|لرحمن بــــدر|زق عبــــد|لر|ل عبــــد|رس بــــل|ف لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

69o45 بــــر فضل محمد|ء ص|عىلي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

426|37 ي|يه سعيد محمود عىلي ن| ج  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6|5739 لجحر|محمد نعيم محمد  ط|حقوق دمي

759426 لعظيم|ل عىل محمد عبــــد |بــــتـــه| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

4|9oo7 لعزيز|عىل منصور عىل محمد عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

562|| مروتـــ نبــــيل سيد قرئى لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

839526 حمد|د |ل محمد فؤ|محمد جم ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

6o8|6| لبــــخ|مه عىل حسن |س|ندى  لمنصوره|علوم 
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4o8846 ه نبــــيل حمد محمد | لطودى|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

437549 ن|عيل رضو|سم|تـــ |لبــــ فرح|بــــوط|محمد  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

44432o حمد رجبــــ|لسيد |سلىم عىل  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

222|74 هيم|بــــر|لرسول |لد عبــــد|ء خ|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o4|53 شم محمد |ز ه|ء ممتـــ|سم| ج|ره سوه|تـــج

45757 ء جوده حسن جوده|سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

78o787 حمد قطبــــ عىل محمد عىل| زيق|لزق|ره |تـــج

||9368 ن|زم حسن سيد رمض|ح ى شمس حقوق عي 

867o32 مه|جوزيف شوكتـــ يوسف سل كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

778o3o ئى|لتـــلبــــ|ح محمد |لفتـــ|ء عبــــد |هبــــه بــــه زيق|لزق|صيدله 

528897 ط|لبــــط|متـــ |محمد أحمد سل سكندريه|ل|هندستـــ 

27252o ك|لمل|ئيل نرص سعد عبــــد|ميخ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|77|8 وس جيد |درس تـــ|ندرو تـــ| ورصى سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

633o66 حمد|لمنعم محمد |لد عبــــد |حمد خ| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

836o|9 رص محمد موىسي|يوسف ن دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

3238o4 لحسينى محمد|حمد محمود |ندى  ى شمس هندستـــ عي 

29428| حمد مهي |ل محمد |رحمه كم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

357637 حد بــــسيوئى|لو|ر محمد عبــــد|من |تـــربــــيتـــ بــــنه

27o965 ن عبــــده|لسيد سليم|لسيد محمد |ء |سم| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

4252|5 ي
ود عيسي|مدحتـــ حكيم د| فبــــروئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4279o ي|ر
لكريم|م عبــــد |لسل|محمود عبــــد | ئى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

245882 ج عىل|لح|لرحمن عزتـــ يوسف |عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

4o5233 ف سعد عبــــد |محمود  لجمل|لكريم |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|oo26 حمد نرص محمد نرص|عمر  |حقوق طنط

5o638 بــــيتـــر فرج يوسف فرج بــــ بــــنى سويف|د|

497o3o لقويع|س محمد زىك |ين| |حقوق طنط

228|54 هيم|بــــر|سلىم محمد محمد حلىم  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|9877 وى|لشن|لغريبــــ محمد |ن |زم شعبــــ|ح لشيخ|بــــ كفر |د|

64483| لرحمن |ىط عبــــد|لع|لرحمن عبــــد|عبــــد 
ىط طه|لع|عبــــد

ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 
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374|29 سط|لبــــ|جر عزتـــ فتـــىح عبــــد|ه ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

6|97|8 ن|لفتـــوح زهر|بــــو |ن محمد فتـــىح |يم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

754528 ن|مريم حسينى محمد حسينى سليم تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

5439|7 وى|تـــه مق|لسيد شح|جمعه عيد  لفيوم|لعلوم |ر |د

865944 ره جهل حليم جورجيوس|س دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

2524o2 لخول|دل فهىم |فتـــحيه ع شمون|نوعيتـــ 

48|353 لم|لسيد س|حمد مجدى محمد | إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

767o55 ده|مه زي|لم سل|ن س|محمد حميد لعريش|بــــ |د|

3|345| م|لش|لح |لح محمد ص|هلل ص|عبــــد ى شمس حقوق عي 

89|39| م عىل |م|ل|حمد عبــــد|منيه | |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

895|6o حمد |محمد | يوسف زكري ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8|2269 لدين|رق محمد نور |محمد ط ي|عه |زر
|لمنى

862996 لحميد حسن محمود|م عبــــد|سل| ج|ره سوه|تـــج

834547 حمد محمد|هيم |بــــر|ره |س ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

239778 بــــر محمد|رس سيد ص|ي| ر|ي  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

766||9 ه محمد محمد رش| ئى|لعربــــ|د مسعد |مي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

6o4656 لسيد بــــدوى|لحميد |لنبــــى عبــــد |رحمه عبــــد  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

862o47 ه محمد عبــــد| حمد|فظ |لح|مي  ي للفن|
|دق قن|لفنى

243477 ف ع|ء |ول مر محمد عىل|رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5o5252 حمد حسن عىل حسن عىل| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

86o8o7 ء طه محمد محمد|شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o7747 مه ممدوح محمود محمد |س| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

84oo| حمد محمد موىس|مي  | ره بــــنى سويف|تـــج

|66545 وق رش حمد مهدى|د محمد |رسر ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|7464 حه|ن حمدى موىس سم|مرو ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

525|73 ن لق|لخ|فتـــ محمد عىل عبــــد |ر| مي  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

8||6o5 ي محمد|
يه محمد مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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8o|99| ن|بــــتـــ سليم|حمد ربــــيع ثــــ| لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

895444 لسيد |يع |ل ط|لرحمن جم|عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

243995 ن|ن مصلح عمر|محمد بــــدر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

325737 بــــر محمد حسن عفيفى|ء ص|سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|576|4 يه حسن زىك حمدون| هره|لق|ره |تـــج

7696o| لسيد|هيم |بــــر|لرحمن |م عبــــد |سل| ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

226697 مه|مه محمد حسن سل|عمر سل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|99|3 ح مرىس مصطفى|مروه نبــــيل محمود مصبــــ هره|لق|بــــ |د|

|56966 حمد|يوسف عىل خميس  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

69|544 لسيد|بــــسمه محمود محمد  صيدلتـــ بــــورسعيد

283228 هيم محمد|بــــر|هيم مصطفى |بــــر| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

772|96 ى ن لسيد محمد|رص |نرمي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

76527| لسعيد كردوشه|لبــــدوى |حمد حسن | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

778o4o لسيد بــــسيوئى|ل محمد |بــــسمتـــ جم زيق|لزق|علوم 

7753o7 م محمد ممدوح بــــسيوئى|سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

339528 ى |هلل حس|منتـــ  هيم|بــــر|لسيد |م حسي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

675|55 لسعود|بــــو |لسيد |عيل |سم|بــــ |يه|محمد  لمنصوره|علوم 

359536 نصيف وديع| رض| دين |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

45323 حد|لو|حد سيد عبــــد |لو|محمود عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

92444| نور بــــخيتـــ قلد |نه |دمي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

5|5377 لسيد محمد محمد يوسف|رتـــ |س ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2|2893 د محمد|لدين فؤ|محمد نور دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

66o45 ى| عمر زكري محمود حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

822822 حمد محمد محمد|محمود  ج|ره سوه|تـــج

7776|| ىطي|لع|ء عطيه نبــــوى عطيتـــ عبــــد |شيم زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2833|3 محمد مصطفى محمد يشي محمد عىل كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

8o8272 ى محمد رشو ي حسي 
ن|ريم مصطفى ي|علوم 

|لمنى

4632|2 لوكيل|د |لجو|حمد عبــــد |لسعيد |هلل |عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

485363 بــــ غريبــــ يوسف عطيه|يه|هلل |منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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527637 ي |
لنرص|بــــو|ميمه محمد تـــوفيق مصطفى |ضتـــ بــــنه|علوم ري

346o6| حمد حكيم|رص صبــــىح |ريم ن ى شمس|د| بــــ عي 

449466 لمسنى|هيم عىل محمود |بــــر|ء |عل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

832545 ض|ديبــــ ري|طف |يكل ع|م |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

3|38o7 مد حسن محمد|حمد حسن ح| |حقوق بــــنه

7o9|2o  |لبــــ|ر عبــــد |من
ى
تـــ عبــــده عىل|لشح|ق لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

67583o لسعيد مصطفى|محمود محمد | نور ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

26778| ل|لجم|مه محمد حسن |س| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

895825 ه | ف محمود محمد |مي  رسر ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

7|6438 حبــــيبــــه حسن حسن محمد عرفتـــ لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

634946 يف محمد رجبــــ  يف|كريم رسر لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

482999 ن|ن محمد شعبــــ|شعبــــ| ند سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2673o9 ن مصطفى|هلل زيد|ء عبــــد|لشيم| شمون|نوعيتـــ 

833599 ى جهل|د|حسن ج ن|لربــــ حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

56656 لصمد سيد|حمد يىح عبــــد | ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

36||69 ده|م حم|م|عيل منصور |سم|ميتـــ |س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

773488 لرحيم|هد محمد عبــــد |حمد مج|ندى  زيق|لزق|عه |زر

854753 بــــوزيد|حمد |مل محمد | ي|بــــ |د|
|لمنى

77o253 |حد محمد عبــــد |لو|لدين عبــــد |م |م عص|س
حد|لو

زيق|لزق|ره |تـــج

8o4564 حمد نجيبــــ سليم|ندي  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

334|8 لحليم|ل عبــــد |روضه محمد كم ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

|57352 لحليم|لمنعم عبــــد |محمد عبــــد | نور لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45|7|8 ل سليمه|لع|لسعيد عبــــد|مه محمد |سعيد سل |حقوق طنط

4|2756 ديدى|لصن|لغنى عىل |محمد عبــــد | ن|ر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

359566 لسيد|لنبــــى |هيم عبــــد|بــــر|سىح   |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

622843 لق|لخ|حمد عبــــد |ن محمود منصور |حن ط|معتـــ دمي|علوم ج

697588 ى طه عىل رحمه طه حسني  لمنصوره|ره |تـــج

856895 ي جم|د |نه
مل|ل ك|لحسينى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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232o46 م مشحوتـــ حسن|لسل|دل عبــــد|محمد ع كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7oo3|4 |لم مو|ح س|محمد صل
ى
ق معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

||5966 ف |يوسف  لخي |بــــو |حمد محمود |مه |س|رسر هره|لق|ره |تـــج

354433 |لبــــ|لحكيم عبــــد|نىه محمد عبــــد
ى
ق ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

256829 لبــــدوى|ن |رق رضو|ندى ط تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

29|88 هر|لظ|ل عبــــد|حمد جم|عمرو  هره|لق|حقوق 

88|5o9 ن  |ز رسل|طف فو|نشين ع سيوط|عه |زر

783855 ن بــــخيتـــ|هلل سليم|ن محمد عبــــد |يم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6|5583 لح|ل محمد ص|زم محمد جل|ح ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

475o88 ر|لغف|جد زىك محمد عبــــد |ر م|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

256288 يف عبــــد دل|لع|لق |لخ|حميد رسر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

823845 ي محمد عبــــد
ري|لبــــ|رضوه مصطفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

765242 ل|لع|لسيد محمد محمد عبــــد|محمود  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

33|927 ل|ئى محمدى جل|سم ه|بــــ |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

349268 رق عىلي خرصى|ر ط|مي عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

8o52o3 ى|شنوده بــــولس عبــــد |هلل مي  ي|عه |زر
|لمنى

25|963 زق جبــــريل|لر|محمد سعيد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|7845 ر ممدوح محمد محمد خلف|من لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

453527 ر غريبــــ أحمد مصطفى|عم لشيخ|هندستـــ كفر 

293|64 ى عبــــد|ف لعزيز سلطح|رس خي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

267o25 ر سمي  محمد زعربــــ|من تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

865789 مه عبــــيد عىلي|عىلي سل |هندستـــ قن

697699 لسيد|ضل |ن نبــــيل محمد ف|يم| لمنصوره|بــــ |د|

334757 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد|محمد عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

373||9 ء كرم جودتـــ مصلىح|ول |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2732|6 ين عش حمد|ن عدل |شي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

542882 شم|لسيد ه|لسعيد |رتـــ مصطفى محمد |س عه دمنهور|زر

6o3842 عىل عديل عىل خرصى |نوعيتـــ موسيقيه طنط
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842|3 لحميد محمود|وي عبــــد |حمد عشم| طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

84|286 ئيل بــــولس|رص ميخ|فيبــــي ن تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

8oo478 هيم|بــــر|تـــه |دي شح|حمد ن| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

4|4929 لهربــــيىطي|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|لحميد |عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

|52438 لتـــتـــ|محمد حسن محمد  ن|حقوق حلو

7o2962 وى|لتـــعلبــــ|هيم |بــــر|لسعيد |هيم |بــــر|ن |يم| لمنصوره|بــــ |د|

83|356 نور محمود|ل |ء جم|عل ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

72446 ده سيد عىل|ء حم|لحسن| لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

648o92 هيم جوده|بــــر|هيم عىل |بــــر|هيثــــم سعيد  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

6|4377 زى|مد حج|لرحمن ح|لحميد عبــــد|حمد عبــــد| |صيدله طنط

33656o وى|لششتـــ|د |دل فؤ|لطيفتـــ ع ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

45282 عمر محمود خليل محمود هره|لق|حقوق 

|6||87 لسيد عمر|جر حمدى |ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

25|828 رج|لج|م ربــــيع سعد |حس ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

8885o2 ن |م مهنى رؤوف سليم|بــــر| سيوط|بــــ |د|

44964o حد|لو|ن عبــــد |ن شعبــــ|لسيد رمض|حمد | |ره طنط|تـــج

8|66|5 ى شح| ى |تـــه |مي  حمد|مي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

53565| زم محمد عىل يعقوبــــ|ح عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|47287 لسيد منصور|لسيد محمد |حمد | ن|بــــ حلو|د|

626|3o لوزيرى|حمد محمد نجدى |م |سل| زيق|لزق|هندستـــ 

87574o حمد سليم سيد سليم  | سيوط|بــــ |د|

342895 ى عبــــد|حمد مجدي | ىس|لكرد|لعزيز |مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

348|4| غ|لصبــــ|لعزيز |حمد محمد عبــــد| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

44274o زى|لسيد محمود غ|ن محمود |يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5|523| متـــ محمود بــــسيوئى بــــديوى|س|جر |ه ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

68o|85 ز محمد نرص يوسف|لبــــ|حمد | لمنصوره|ره |تـــج

49952o ف| ميمتـــ حمدى محمد مشر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44933 لم|هيم س|بــــر|هيم مجدى |بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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922227 يف بــــخيتـــ عطيه | ري|م رسر ي صىح سوه
ج|معهد فنى

89|653 لس  ر |قيم مختـــ|بــــ يو|يه|كي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

453834 هلل عطيتـــ|لسيد عبــــد |حمزتـــ عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

833986 |ش|طمه محمد نور بــــ|ف دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

326|6o ى عبــــد|ي ى حسي  لغنى|در عبــــد|لق|سمي  هره|لق|م |عل|

882352 حمد عىل  |ج  |ر ن|نتـــص| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|4|52 دو|لم محمد مسعود ج|تـــسبــــيح س عه دمنهور|زر

69624 عيل زىكي|سم|م محمد |سل| ن|علوم حلو

65382 ن نوس|جد حرز ف|م| مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4795| دل عىل قرئى|محمد ع ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|58962 ن|هبــــه محمد محمد شعبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8579o6 لمطلبــــ|لعظيم عبــــد|ر عبــــد|سلىمي مختـــ ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

268562 لسحيىم|تـــه |ح شح|حمد صل| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

22|||6 ه يىح | حمد محمد عوض|مي  ى شمس  تـــمريض عي 

678462 |هيم |بــــر|رص |ء ن|ول
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|7457 حمد|لحسينى |ل محمد |حسن جم س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

8o2386 ف محمد عبــــد|محمود  لرحيم|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6o738 مه|ن حسن سيد سل|نوره ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

556oo لنبــــي|د عبــــد |لجو|لم عبــــد |بــــسمه س ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

27|842 لك|حمد م|عيل |سم|ء عزتـــ |رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

32|698 دق|لص|محمد محمود محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7829o ندى عىل حنفى محمد تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

76892o بــــد|هيم ع|بــــر|ره |م عز|حل| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

8|3924 ح خلف حسن|د صل|نه ي|طبــــ 
|لمنى

45|925 ي|لزمر|هلل محمود |لمجيد عبــــد |ء عبــــد |شيم
ئى ط|بــــ دمي|د|

96989 در|لق|ئى عبــــد |هلل محمود ورد|عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

764478 عىل حسن موىس| كريم رض هندستـــ بــــور سعيد

822775 لنعيم|سم ربــــيعي عبــــد|حمد ق| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

8o37o8 ء محروص محمد عىلي|رس| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

2576o6 لمجيد|رس رمزى عبــــد|محمد ي شمون|نوعيتـــ 

|32755 هلل|بــــ عبــــد |لوه|لدين عبــــد |ء |بــــه| ن|ر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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477o34 ف |ء |ل| ى|حمد ج|رسر بــــر حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

452993 روس|لغنى عد|لمنعم محمد عبــــد|مصطفى عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

29664| هلل|فتـــىح عطيه عبــــد| ند هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

245586 لخولي|لحميد مصطفى |كريم محمد عبــــد  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

2556o6 لنورى|عيل يوسف |سم|حمد | ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8572o7 ي|ر
حمد|ده محمد |حم| ئى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

628243 لمحسن|محمد سمي  عىل عبــــد زيق|لزق|صيدله 

4|56| لمنعم|لسيد عبــــد|وجيه | نور هره|لق|علوم 

82|9o5 هيم محمد|بــــر|عمر يوسف  سيوط|ره |تـــج

88|327 حمد |ميمه مصطفى محمد | سيوط|حقوق 

|32422 ى فتـــىحي عبــــد  مر فوده|هلل ع|نرمي  ى شمس|زر عه عي 

|23346 هيم|بــــر|ج |م محمد حج|هش ى شمس علوم عي 

679768 |حمد شتـــ|محمد حمدى محمد  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

77o655 |لسق|سندس صبــــىح رجبــــ رجبــــ  زيق|لزق|نوعيتـــ 

2|2|94 ى  ر|لغف|مه صديق عبــــد|س|حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

227|36 عيل موىس|سم|ء |حمد عل| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

498o36 ع|لنبــــى رف|حمد محمد عبــــد|لينه  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|39|35 ورى يوسف|تـــم مغ|ره ح|س ى شمس|تـــج ره عي 

838942 يوبــــ|وجيه يوسف | رين|م دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7o8o28 لمنعم محمود|هيم عبــــد |بــــر|ء محمد |لشيم| لمنصوره|صيدله 

34536o بــــيض|ل|بــــر |بــــر عزتـــ ج|م ج|سل| |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

92928 د فيصل محمد|يمنى عم ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

449o28 هيم محمد أبــــو شعيشع|هيم إبــــر|عمرو إبــــر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

678543 لمحمودى|حمد |لسيد |حمد |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|علوم 

6o7o49 هيم جمعه|بــــر|هيم عمر |بــــر|فرحه  ي صىح طنط
|معهد فنى

923oo2 ئى مسعد لطفى فهىم |روم ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

478343 لمجيد عمر|عبــــي  محمد محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

452458 حمد|لرحمن محمد رجبــــ محمد سيد |عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 
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632o88 فع محمود|لش|م |م|ل|م محمد |هي زيق|لزق|نوعيتـــ 

|936|  رمض|لبــــ|ل محمد عبــــد|ن جم|نوره
ى
ن|ق لفيوم|علوم 

35||87 مه|بــــوش|حمد |حمد ممدوح محمود | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

83o947 ي
دي|بــــي عبــــده عبــــ|مبــــ| |دئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

48|364 لحميد مخلوف|حمد محمد سيد عبــــد| سكندريه|ل|حقوق 

875935 ى درويش |ن حس|محمود سليم ني  سيوط|صيدلتـــ 

6866|8  |حمد محمود عوض |
ى
تـــ|لشح|لدسوق ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

22288| ن|هيم حسن محمود حس|بــــر|هلل |عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

62|432 شه|سط عىل عك|لبــــ|هبــــه عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

794o2| ى محمد عبــــد  لعزيز|لجليل عبــــد|نرمي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5|o85o لد محمد محمود سنجر|خ |حقوق طنط

642|86 حمد|حمد مجدى محمد |محمد  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

8389|5 حمد|ر محمد يونس |من دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

339o97 ى |ي لسمح|هلل |لسمح عبــــد|سمي  |نوعيتـــ بــــنه

|3o96| نور سعيد يوسف محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

89o824 ر منصور عىل عطيه |من ي صىح 
سيوط|معهد فنى

439942 ذل|لش|هيم |بــــر|حمد |دل |ن ع|يم| لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

|6427o حمد|لحميد |م محمد عبــــد |هش لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

676o4 ن درويش نرص|رمض| دين لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

49983 هلل|لنبــــى جمعه عبــــد |حمد عبــــد | حقوق بــــنى سويف

526398 د بــــشوتـــ بــــخيتـــ بــــشوتـــ|ميشيل عم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

332629 ف عىل |م |حس لجمل|حمد |رسر |علوم بــــنه

444762 ل بــــسيوئى|لع|عمر عبــــد ربــــه عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

76||93 هلل محمدين|ن عطيه |تـــن شعبــــ|ف ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

28|o58 لحميد|مه عبــــد|لحميد سل|دى عبــــد|ش تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

792o33 لنبــــى|لسيد أحمد عبــــد|محمد محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

482362 ن|لحسن بــــدر|بــــو |عيل خميس |سم|حمد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

788776 ى سل|محمد غ مه|نم حسي  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

5285o4 ئى|لعزقل|ن |هيم شعبــــ|بــــر|ن |هيم شعبــــ|بــــر| ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى
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|68o4 ى مصطفى| نس منصور حسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

4|883o لحميد|لسعيد محمد عبــــد|ء |أل لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

79||o9 حمد عىل|لحسينى عىل فرح |بــــسنتـــ محمد  زيق|لزق|عه |زر

8|8387 حمد|جي محمد |لد ض|خ ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

496o9| د|لحد|لحليم متـــول |لسيد عبــــد |آيه  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

328975 دي محمد حسن|له|هيم عبــــد|بــــر|هلل |عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2335o8 لبــــهنس|لىح |هيم عبــــد|بــــر| |دين ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|343|2 ى|لسيد عبــــد |ر |لستـــ|ء عبــــد |ل| هلل حسي  ى شمس علوم عي 

|8949 بــــ|لوه|حمد عبــــد |متـــ |س|سلىم  هره|لق|بــــ |د|

47927| لسيد غريبــــ|حمد |مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

|47295 ى | لسيد مصطفى|حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

239o44 ى فرج|ء نبــــيل حنفى |ل| مي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

893o|3 شد |بــــر ر|جح ص|محمد ن سيوط|ره |تـــج

675649 مل|كريم محمد عىل تـــوفيق محمد ك لمنصوره|هندستـــ 

68o98o هيم محمود|بــــر|كريم مجدى  لمنصوره|بــــ |د|

679887 دق خليل|سهنده محسن محمد ص لمنصوره|علوم 

64o93| لح|محمد سمي  محمد ذىك ص ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

679662 هيم محمد فوده|بــــر|يمن |محمد  لمنصوره|حقوق 

52o473  خليفتـــ|لبــــ|لدين فوزى عبــــد |د سعد |نه
ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

||9897 دل محمود|مر محمد ع|فرح تـــ ى شمس|تـــج ره عي 

5|654o ي|لحلو|ندى أمجد حسن 
ئى لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

3423o3 ن|لمنعم منصور حس|كريمتـــ محمد عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

27o483 ى|ل متـــولي |م محمد جم|حمد عص| لزعي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7||o67 لدين عويد|حمد محمد شمس |ن |لد شعبــــ|خ لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|9878 ى ى محمد حسني  زينبــــ حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4822oo هلل|زي عبــــد |دل فكرى حج|محمد ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

42o|52 لسيد عىل|ن |منه محمود شعبــــ لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

29347 لربــــ حنفى عيد|د |عمر عيد ج ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

36|45 هد|لش|حمد |جر فتـــىح عىل |ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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248o| لحليم|لسيد عبــــد |رتـــ سيد محمد |س ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

5o4496 لسيد|كر |نىح  محمود عطيتـــ ش| سكندريه|ل|بــــ |د|

9|6898 لرؤف |لرؤف عىل عبــــد|ح عبــــد|سم سيوط|حقوق 

485437 هيم محروس|بــــر|رق أحمد فهىم |ط| رن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33o2|4 ريم محمد تـــوفيق طتـــ |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|33|69 لكريم عىل|دين نبــــيل عبــــد |ن هره|لق|ره |تـــج

||9233 لغمرى|عمر محمد عيد سيد  ى شمس هندستـــ عي 

4628o3 لجعبــــ|لجوهرى |حمد محمود | |ند لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

345356 م محمد محمد|حمد عص| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7|o65 ي |جه
يم|لص|د عمر مصطفى ج|بــــ سوه|د|

|38|54 لرؤف محمد|لرؤف محمد عبــــد |عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

43884| هلل محمد حسن|هلل محمد عبــــد|عبــــد ط|بــــ دمي|د|

767o95 شد|مه ر|لرحمن محمود سل|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

256373 يف محمد ع|عبــــد طف يوسف|هلل رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2588|4 لسعدئى|تـــ |ئى فرح|محمد ه ى شمس| لسن عي 

4o4238 م حلىمي محروس|كريم هش سكندريه|ل|ره |تـــج

43o758 خىل|لدو|ء محمد يوسف |شيم |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

328|o5 ى|مىحي ي رس محمود حسي  |ره بــــنه|تـــج

2324o9 لق|لخ|ء محمد مرع عبــــد|رس| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

623495 فعي|لش|فعي محمد |لش|هلل يحن  |منتـــ  ط|بــــ دمي|د|

58399 هيم|بــــر|ء حسن محمود |رس| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

886566 يع محمد |لد ط|محمد خ سيوط|بــــ |د|

8o|9|8 محمد خلف فرج محمد ي|بــــ |د|
|لمنى

2999|| لمرىس عيس|لعزيز |لمرىس عبــــد |ء |لروميس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

48487| ى|لن|هيم عبــــد |بــــر|محمد سعد  رص حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5|869 جورى|لبــــ|حمد مصطفى |ء محمد |لزهر|طمتـــ |ف ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

9o||88 ى |م |عص|حمد | حمد حسي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7762o5 يوسف| لد عطيه وف|هر خ|سم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

699o|o مد محمود|ح| مد رض|ح لمنصوره|عه |زر

2|788| لعظيم محمد|نىح  محمد عبــــد| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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6|2935 بــــو زيد مهنى|بــــر |بــــر مصطفى ص|ص |ره طنط|تـــج

858929 ف فؤ|طمه |ف د محمد|رسر ي|صيدلتـــ 
|لمنى

4348|5 لحليم طعيمه|لد عبــــد|ء خ|سم| |علوم طنط

79o984 ح|لد عىل صل|خلود خ عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|3o6| رتـــ|روق محمد محمود عم|ف لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

86o276 يز شوشه بــــولس|دي ف|ف لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

243689 ل محمود|ل كم|م جم|ريه هره|لق|صيدله 

2|2429 ج|مد فر|لرحمن رأفتـــ ح|عبــــد ى شمس صيدله عي 

689985 عيل عوض|سم|لرحمن فرج |عبــــد  صيدلتـــ بــــورسعيد

782629 لجوهري|لم |لسيد س|هيم |بــــر|ئى محمد |م| زيق|لزق|بــــ |د|

45|368 ر|بــــون|بــــتـــ محمد محمد |صم ثــــ|ع ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|9|3| لجندى|ر محمد |يوسف محمد مختـــ ره بــــنى سويف|تـــج

23|36 در|لق|تـــه عبــــد |ىط شح|لع|يوسف عبــــد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

45o2|8 بــــوعوف|هيم |بــــر|حمد حمدى | |هندستـــ طنط

83|5o2 ن فتـــىحي محمود محمد|يم| |هندستـــ قن

6|735o لسيد يوسف| |مريم رض ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

6o3594 حمد عبــــده|حد |لو|لغنى عبــــد|حبــــيبــــه عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

24|4o| ف عىل  هيم|بــــر|يوسف مصطفى رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

899465 حمد |لرحمن |حسن محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|36o93 هلل|لرؤف عبــــد |عبــــد | ندى زكري ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

359584 وق حسن  ن|حمد حمد|رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

765698 ن|حمد مرد|ن |يمن رمض|محمود  هندستـــ بــــور سعيد

624247 ن|لمقصود سليم|رص فتـــوح فتـــوح عبــــد |ن زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|3|62o ء مجدى بــــكر محمد بــــكر|رس| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

2o467 هيم|بــــر|لبــــديع |لدين عبــــد |ء |جد عل|م ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

777|o8 دى|له|مح سعد محمد |حمد س| زيق|لزق|هندستـــ 

253|6| لفضيل|لحكيم عبــــد|لرحيم عبــــد|هبــــه عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

336623 ئيل جريس|ردين نبــــيل ميخ|ن ى شمس|د| بــــ عي 

498737 ى|عيل |سم|لسيد |مه |س|ء |سم| وى|لجي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4o3732 لمجيد|بــــ حنفى محمود محمد عبــــد |مه ره دمنهور|تـــج
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49|472 ن|ميس نبــــيل فتـــىحي محمد سليم|ه |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8|2747 ل سعد مرتـــض|ء جم|شيم ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

496|7o رى عسكر|لبــــ|مد عبــــد |ء ح|رس| |حقوق طنط

292o42 زى محمد|حمد محمد حج| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

754995 ى|عىل حسن محمد حس ني  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3|39o لعزيز|هلل سعيد بــــيوم عبــــد|هبــــتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

65467 لنور|بــــو|در |لق|لنور عبــــد |بــــو|م |سل| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

637749 وق محمد جم هلل|ل عىل عبــــد|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

523|72 محمد سعيد محمد عىل محمد مرىس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62|992 يف|محمد | رس رض|ف لحسينى رسر زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|228 ه جم| لمنعم|ل محمد عبــــد |مي  هره|لق|ره |تـــج

44399| لسيد|لسعيد |دل |يزع|م ف|مر ط|بــــ دمي|د|

226653 لرحمن|حمد عبــــد|حمد محمود | ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|44o99 وى محمد حسن|حمد قن|د محمد |جه هره|لق|ره |تـــج

82488| حمد|دل محمد |محمد ع دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

767658 شف|لك|لعبــــد |بــــ يونس |يه|تـــفى  لعريش|تـــربــــيتـــ 

6o435| ى محمد عسكر|محمد ط رق حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4|oo4| لدين عقل|هيم سيف |بــــر|هيم حمدي |بــــر| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

867789 ي|لستـــ|رس عبــــد|ي
ر محمد حفنى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

|78323 شم حسن|يوسف فتـــىح يحن  ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

258453 مح سعيد نرص|محمد س تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

622|2| ي
لحديدى|محمود عبــــده أحمد | دئى ي صىح بــــور سعيد

معهد فنى

677833 هيم|بــــر|هر عىل عىل |عىل ط ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

536945 مه|هيم محمد سل|بــــر|مصطفى ممدوح  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

793|8 يف ك لم مسلم|مل س|رسر سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

295895 لسيد محمد عبــــدربــــه|محمد  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

|5646 م|لسل|بــــ عبــــد |لوه|زن محمد عبــــد |م هره|لق|حقوق 

23o|86 ض|ح ري|لد محمد صل|خ كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

52o6|5 لسيد|ن محمد محمد |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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826885 هلل|تـــ سعد محمد عبــــد|ي| |نوعيتـــ فنيه قن

6|234| لبــــسيوئى|در |لق|بــــر عبــــد |يمن ج|ن |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

257|65 لمنعم جعبــــوره|ل عبــــد|يمنى جم لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

|73o94 لسيد|حمد |ريم محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

684723 لسيد جبــــر|للطيف |محمد نشأتـــ عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|965o بــــ|عيل غر|سم|عزه محمود حسن  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

885528 ش  |بــــوزيد خر|ر سعيد |من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|42323 مه|هلل سل|ندى عىل عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|828 لمقصود|لبــــصي  عىل عبــــد |ء عبــــد |شيم علوم بــــنى سويف

48375 ف م| هيم فهىم|بــــر|جد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6957o3 دل حسن عيس|ع| لي|د ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

793963 لعزيز محمد عىل|ل وحيد عبــــد |بــــل تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|35998  سيد عبــــد |ص
ى
ن|هلل عثــــم|ق هره|لق|حقوق 

542473 ر|لنج|حمد محمد |ن محمد |يم| بــــ دمنهور|د|

87286 لرسول|لمنعم فتـــىح عبــــد |عبــــد | ند|ر عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

8|48o5 هيم|بــــر|حمد |هدي مدحتـــ  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

6|9522 لغنى محمد عبــــد|لسيد عبــــد |لسيد |لرحمن |عبــــد 
زق|لر |

ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

267573 ذل|لش|مد |سهيله هيثــــم ح |نوعيتـــ بــــنه

696|5o مل|لسيد يوسف قز|ن |سعد شعبــــ|م |سل| لمنصوره|هندستـــ 

259|94 لفضيل محمود|م محمود عبــــد|له| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

9o9482 ف محمد |هلل |منتـــ  ن |حمد محمود سليم|رسر ي صىح سوه
ج|معهد فنى

365293 حمد|حمد محمود |ندى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2622|4 ن|ن رضو|رق صبــــىح رضو|محمد ط |ره بــــنه|تـــج

75|33o سط|لبــــ|زم ممدوح طه محمود عبــــد |ح |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

9||6| لرحيم محمد حسوبــــ|حمد عبــــد | ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

442264 حمد محمد مرع محمد|محمد  سكندريه|ل|صيدله 

29284 لسيد|ج  |يوسف ممدوح مر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

9|6542 هلل محمد  |هيم خي  |بــــر|ئى |م| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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27888 ل محمد|رس كم|حبــــيبــــتـــ ي هره|لق|حقوق 

28388o لحميد|حمد عبــــد|عمر محمد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

62|426 لنجدي|لعزيز |ن وحيد حسن عبــــد|نوره ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

|7o|72 حمد سيد|هلل سيد |منتـــ  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

9|2963 مي  |ل|ن تـــوفيق |يوسف شعبــــ دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4|68|4 ي
لم|دل محمد س|ع| دئى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

5|o546 هيم غنيم|بــــر|محمد عىل محمد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

85928 ن وديع يعقوبــــ خليل| مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|4o348 رك|جد سعد مبــــ|مريم م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o|6|8 ى|لستـــ|ء محمد عبــــد |شيم ر محمد حسني  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

278974 ى عبــــد ربــــه|ن سعد ش|يم| هي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|4|| بــــ|لوه|روق عبــــد |بــــ ف|لوه|هلل عبــــد |منه  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

844945 حمد|سط عىلي |لبــــ|حمد عبــــد| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

64o8|| ن|حمد محمد سليم|حمد سمي  | زيق|لزق|هندستـــ 

4|4|66 مد درويش|لسيد فتـــوح ح|مريم  |حقوق طنط

428957 وع مبــــروك|تـــ محمد محمد مط|زين ي صىح طنط
|معهد فنى

53639o ي|م د|رق عدل س|ط| ن|دي
ل|ئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

7o2795 ف محمد سعد عقل|هيم |بــــر| رسر زيق|لزق|طبــــ 

287|74 لجندى|ن |لحميد رمض|م عبــــد|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

424|37 لم|هيم س|بــــر|ر |لغف|ل عبــــد |محمد جم سكندريه|ل|طبــــ 

325629 ي
لسيد عىل|لق |لخ|عبــــد| دئى ن|حقوق حلو

249o9 زق|لر|هلل عبــــد |سندس محمد عبــــد  ن|حقوق حلو

47639| ن|محمد صبــــرى خليفه زيد |ره طنط|تـــج

48445o هيم|بــــر|رق سمي  زىكي |سمي  ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|64|o لشيخ|هيم عىل نرص |بــــر|محمد عىل  ى شمس حقوق عي 

493o65 لم|لق سعد رجبــــ س|لخ|ء عبــــد |عل دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

95727 ح ربــــيع محمد|محمود صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|6|787 عمر سمي  حسن محمد محمود ى شمس هندستـــ عي 

239346 هلل محمد|لرؤف عبــــد|ده عبــــد|غ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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|44|53 لعزيز سيد بــــكر|محمد عبــــد | ر|ي هره|لق|ره |تـــج

8||679 ى مرزوق يون ن غبــــور|كرستـــي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|39|2o حمد عزتـــ|مينه عزتـــ | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

32o53o لمنعم حسن|عمرو حسن عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|684|4 يمن سيد سيف بــــيومي|م |بــــس كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

82458o ف محمد عبــــ|مؤمن  س|رسر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|72362 لحميد محمود|ن عبــــد |ندى شعبــــ|س ى شمس|د| بــــ عي 

76|755 ن ممدوح محمد محمد|يم| مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

4|9o58 لهدى|بــــو|م فوزى عوض محمد |هش لشيخ|ره كفر |تـــج

535292 ن محمد محمد طلبــــه|ر رمض|مي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o|o27 ي محمد بــــيومي
بــــسمله مصطفى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

627o9| ح|لفتـــ|هلل زين عبــــد|هلل مؤمن عبــــد|عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

774|4o دق|دى ص|له|ء وصفى عبــــد |دع زيق|لزق|هندستـــ 

56398 لحفيظ|لعظيم عبــــد|حمد عبــــد|محمود  ره بــــنى سويف|تـــج

622754 لسيد عىل|هلل | |له ذىك عط|ه ط|بــــ دمي|د|

326|3 |ح |محمد سيد صل
ى
حمد شوق كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

53o|6| ي محمد يوسف|له| م محمد خرصى سكندريه|ل|هندستـــ 

842|98 ي محمد مىكي|م |سه
لدوىسر دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

426472 لسيد|لسيد محمد |ن محمد |رو سكندريه|ل|عه |زر

|4744o تـــه|رس محمود شح|محمود ي ن|تـــربــــيتـــ حلو

255524  محمد محمد عىل|ند
ى
ء شوق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

85|oo6 ح|ل محمد مفتـــ|جم| دين دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

498995 لمعىط قوره|مد عبــــد |ندى محمد ح عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

42332 لطويل|لسيد عىل |م محمد |سه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

787644 لرحمن|زى حلىم عبــــد |ره طلبــــه حج|س زيق|لزق|ره |تـــج

77|755 هلل|هلل مصطفى عبــــد |حمد عبــــد | زيق|لزق|عه |زر

2259|5 سم|حمد عىل ق|يوسف  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6274o6 لهريس|لسيد |هيم |بــــر|لحميد |حمد عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

|48338 ر محمد|مروه محسن مختـــ عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر
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394o9 حمد عمر موىس عىل|مريم  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

83|476 ل|لع|لد موىسي عبــــد|عبــــي  خ دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

433o75 يد |رحمتـــ أبــــو  ى يد |بــــو|لي  ى د|لسيدحش|لي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|4343o يف  حمد محمد|حبــــيبــــتـــ رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|44587 ى|محمد نرص عبــــد  لمجيد حسني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|o|25 ن حسن|هيم محمود سليم|بــــر|ده |حم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69|769 لرحمن محمد|يق عبــــد |لرحمن ف|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

442|78 ى فوده|  محمد يسي 
حمد مصطفى |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 

لشيخ

7|6489 زق|لر|زق حمدى عبــــد |لر|زينبــــ عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

79||48 لحميد|د محمد عبــــد |ء فؤ|حمد عل|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

252669 ر|لشع|صم |مريم محمد ع ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7o3|o| ى عزتـــ  ده|لق زي|لخ|هيم عبــــد |بــــر|نرمي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

624384 لمقصود|لبــــديع عبــــد |د محمد عبــــد |رق فؤ|ط ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

2o485 حمد|محمد عيد محمود  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

83|98| يمن محمود تـــوفيق|منيه | دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

24o854 لرحمن سيد|لرحمن سيد عبــــد|عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

9|83oo نوس  |هلل ف|ديفيد فتـــىح وحيد فتـــح  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

489o65 هيم|بــــر|م |م|لسيد |م |م|ره |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3323o| ى ه|ي ئى محمد محمود محمد حسن|سمي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

59585 بــــوبــــكر|بــــسمه محمد محمود  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

268|o5 ع|مه محمد طلعتـــ هز|س| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

|4273 ن|لد سيد سيد سليم|لعزيز خ|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

86423| ه موىسي|لل|تـــ عبــــد|محمد بــــرك ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

63227| ف بــــ| |رين|م هيم|بــــر|نوبــــ |رسر زيق|لزق|بــــ |د|

523776 ئى|لحلو|لد محمد عىل |محمد خ ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

2||82 حبــــيبــــه ربــــيع عىل محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|52755 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|محمد فتـــىح  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8255o6 ف محمد عر|حمد | بــــي محمد حسن|رسر |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع
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63246| هلل|طف محمد محمد عبــــد |رحمه ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

22733| للطيف محمود صبــــره|بــــد عبــــد|حمد ع| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

5o589| ن محمد|رق محمد سليم|سمي  ط لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4458|5 ود كردى|مهند محمد حسن محمد د سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63o88| لمعىط|ل عبــــد|لمعىط هل|فتـــىح عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

857492 روق عزيز|وليد مؤمن ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8|o5|2 ل محمد حسن|محمد جم دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

65|98 لقوى|ء محمود محمد عبــــد |رس| لفيوم|بــــ |د|

4|5686 بــــى|لش|لرحمن مصطفى مصطفى محمد |عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

87o|98 ن|دي محمد عثــــم|له|دي خي  |ش ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

||9626 هلل|هيم عطيتـــ |بــــر|هيم ممدوح |بــــر| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9|4399 د دودو  |طف عي|مريم ع سيوط|بــــ |د|

|7762o لد جوده عىل|حمد خ| ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

784395 هيم|بــــر|لمنعم |ض عبــــد |ء ري|ول ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

78o|25 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد|ندى عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

845738 هيم|بــــر|حمد |ن |حمد رمض| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

695622 د|لجو|هيم عبــــد |بــــر|د فوزى |لدين عم|م |حس لمنصوره|هندستـــ 

|74359 لحميد|حمد عبــــد |م عىل |بــــس ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

22|298 حمد مسعد حسن محمد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|3|23 ق  |سبــــ| لوف|بــــو|لدين عزتـــ |م |حس ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

479326 رص أحمد عىلي|أمنيتـــ ن لشيخ|ره كفر |تـــج

7689o3 عزيزه سويلم سليم عقيل لعريش|تـــربــــيتـــ 

5|5895 ندى محمد خليل سعدعىلي حربــــي ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

762996 ي
يىح|لجر|فتـــىح حسن | دئى بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

829447 ي|لر|م عبــــد|لسل|مه عبــــد|س|ء |حسن
ضى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

825323 ى|حمد كم|ر |من ل حسي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

7o4827 وق عبــــد  لرحمن|لرحمن مهدى عبــــد |رسر ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

779957 مه|حمد سل|لحكيم |لحميد عبــــد |ء عبــــد |رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

679924 ن|حمد رسح|حمد مصطفى صبــــح | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

2296o3 بــــو زيد|لسميع |لسميع فتـــىح عبــــد |طمه عبــــد|ف ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى
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75352o لدين حسن|ح |حمد صل|مريم مصطفى  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

46633 م|م عل|م|هيم محمود |بــــر|م |ريه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|o592 ق|ل محروس |جده جم|م |لمو|وى |لشر
ى
ق لمنصوره|حقوق 

4|6957 نوبــــى|ل محمد زينهم |ء كم|حسن لشر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

427777 لسلسىلي|ن سعد |محمد رمض |تـــربــــيتـــ طنط

423847 فظ|حمد ح|ل |رس كم|هلل ي|عبــــد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

488||o ره|لمرىس عم|زم محمد محمد |ح سكندريه|ل|بــــ |د|

7|o947 ر|لنج|لسيد |لبــــهلول |يوسف محمد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

92o35o بــــ |ء صفوتـــ محمود دي|رس| ج|بــــ سوه|د|

5o9o53 |ح محمد عبــــد |لفتـــ|ل عبــــد |ح جم|لفتـــ|عبــــد 
ل|لع

سكندريه|ل|صيدله 

|2364o در محمد|لق|هيم سيد عبــــد |بــــر| هرتـــ |لق|تـــمريض 

436534 مه|م سل|لسل|م عىل عبــــد |عص دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|38o32 لرحمن مصطفى|حمد غريبــــ عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|474| مؤمن عمر محمد حموده   سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o|639 تـــ|لشح|لسيد |دل محمد |هلل ع|منتـــ  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

6|6376 مصطفى ثــــروتـــ مصطفى صقر لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

||8562 لسيد|مريم سيد حسن محمد  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

684853 ه وجيه محمود صبــــرى ص لح|سمي  لمنصوره|علوم 

885|57 ي|ستـــر عزم د|
ل متـــى |ئى سيوط|تـــربــــيتـــ 

9|5699 يمن محمد وهبــــه  |ر |نتـــص| سيوط|حقوق 

|265o2 ن|صل|لنبــــي |رس عبــــد |م ي|هدين هره|لق|بــــ |د|

523492 تـــ محمد محمد محمد عطيتـــ|لشح|محمد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

6|4o54 يه فرج يىح حسن| |عه طنط|زر

|59879 ى|م بــــسخرون|مسعد جرجس | رتـــي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

26542o |لسق|ر محمد |لغف|لنبــــى عبــــد |م عبــــد|سل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

5o3943 طه محمود طه متـــول فرج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o63o4 حمدي عىلي محمد| نور ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

|57|2 دي|له|لكريم عبــــد |لرحمن مجدي عبــــد |عبــــد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

6o3338 م محمد|لسيد محمود هم|محمد  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 
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848467 هيم|بــــر|مد |لحميد ح|ء عبــــد|لزهر| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

4oo247 لك|لم|لح عبــــد |لم ص|عىل س ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

843642 ى|يوسف يشي عبــــد لودود محمد حسي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

498826 ي|لنقر|مز |لحفيظ ر|نسمتـــ عبــــد 
ىسر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8|7333 ى ف رمسيس حلىمي| |مي  رسر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

64||69 حه سعد حسن|حمد سعد سم| لمنصوره|حقوق 

53746 لحسيبــــ|دى عبــــد |له|م عنتـــر عبــــد |سل| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

9|2o9| لمسيح |عبــــد| هيم زكري|بــــر| |ليىلي ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

33|959 لسيد|دى |له|ح عبــــد|وليد صل ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

354954 ي محمود محمد|نوره
ن مصطفى ى شمس|د| بــــ عي 

26|43| ئى|لفخر|محمود محسن فهىم  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

7793|9 لمطلبــــ محمد|تـــبــــ عبــــد |محمد ر زيق|لزق|ره |تـــج

56448 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|حمد ممدوح عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

25377o تـــ|لسيد فرح|محمد رجبــــ محمد حسن  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o|266 ى رمض|بــــو |خلود عبــــود  ن خرصى|لعيني  |بــــ طنط|د|

2|3596 حمد|هر |لظ|حمد عبــــد| |يش رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

7o6662 هيم|بــــر|حمد محمد محمد |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

7o2389 ده خليل يوسف|م حم|يفتـــ ر| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

698435 لحزين|لمرىس |هيم حسن |بــــر|ء |سم| لمنصوره|ره |تـــج

|5797 م ربــــيع|حمد هش|مريم  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o7638 يف سيف  ى|رسر لنرص محمد حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

69|73| لمنعم متـــولي|ح محمد عبــــد |م نج|سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

92538| ي|ر
ن محمد  |ل ري|جم| ئى سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

78o578 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|حسن مصطفى  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|73|oo بــــر ملىك معتـــوق|ى رأفتـــ ص|ون| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|o385 عمر عىلي محمود عىلي ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

22652o حمد محروس طلبــــه|حمد محروس | ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

24|232 هلل|لحميد عبــــد|طف عبــــد|محمد ع هرتـــ |لق|تـــمريض 

545892 هلل عليوه|حمد عبــــد|ن حسنى |رو ج|بــــ سوه|د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 5291 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

876585 بــــوضيف عىل عمر  |محمد  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

464669 ن|م سعد متـــول سليم|يه هش| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

844333 هر محمود|لط|محمد ممدوح  ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

42oo|3 لبــــسطويسي|محمد مدحتـــ محمد  بــــ دمنهور|د|

6o2545 لتـــلينى|يمن محمود عوض |محمود  |ره طنط|تـــج

6|848o  |هر |هر ط|دي ط|ه
ى
لخميسي|لدسوق ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

5|974| |ش|لمجيد بــــ|يه محمد سعيد عبــــد| |عه طنط|زر

843653 ي رجبــــ عىلي محمد
مصطفى ي لتـــرميم |

قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

4|5375 وه|ر خليل زغ|لستـــ|مه عبــــد |س|محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6|8o33 حمد|ء محمود محمد سيد |هد| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4o3oo6 سم محمود|محمد محمد محمد ق ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|55283 لسيد محمد|محمد | دين ى شمس|د| بــــ عي 

239543 ف سيد قطبــــ |سلىم  هيم|بــــر|رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o72|| لسيد مصطفى |ء حسن |حسن كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

79|49| لرحمن محمد|هند محمود عبــــد  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

792759 هلل|حمد عبــــد|حمد سيد |هدير  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3|8838 لخول|حمد |ر |لستـــ|ر حلىم عبــــد|مي هره|لق|ر |ثــــ|

35o7o4 س|ن محمد عبــــ|م رمض|ريه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

493383 ن فليفل|يوسف حسن شعبــــ |حقوق طنط

|5o4o ف ممدوح ك|حمد | مل|رسر هره|لق|ره |تـــج

68939o لمرغنى متـــول|مريم محمد عىل  لمنصوره|ره |تـــج

546369 ئى|لقبــــ|حمد |محمد عمرو  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|47889 ى|حمد |يوسف حسن  مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

629|76 لسميع سليم محمد عجوه|آيه محمد عبــــد ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

5|3898 ي
ى

تـــ|محمد نبــــيل محمد محمد ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

352389 لعدل|لم مرىس |لعدل س|س |لعبــــ|بــــو |ن |يم| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

5||345 م|رص محمد مصطفى عل|لن|محمد عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4o9648 د|ء جمعه محمد محمود حم|ل| |نوعيتـــ طنط

793547 ن بــــهلول محمود|لرحمن رمض|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

8o3668 دي|له|ل عبــــد|رس جم|ن ي|نوره ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

24|553 وق محمد رف مه|ع ر|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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327978 يف محمد محسن  ل|لعس|لسيد |محمود رسر زيق|لزق|صيدله 

4|233 ن|ن علو|بــــر شعبــــ|وليد ص ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

42o899 لسيد مصطفى|ل مصطفى |طمه طل|ف لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

84522 حمد|ن محمد محمود |ريه لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|5533 ف حسن  هيم|بــــر|مؤمن محمد رسر ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

32|37| ك|لمل|دى كرم نظىم عبــــد|ف ى شمس|تـــج ره عي 

354382 لسيد|لسيد |ن |ن رمض|كريم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4376|2 هلل|مجدى محمود سعد عىل نعمتـــ  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

48|3o6 عىل|لمش|هيم حسن |بــــر|هيم حسن |بــــر| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|73766 لدين محمد محمود محمد|بــــ |شه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

347856 لبــــربــــرى|لحميد سيد |ح عبــــد|م صل|عص ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

||6452 حمد|حمد محمد |ن |نور ى شمس علوم عي 

|544|7 حمد|س |دى محمود عبــــ|ه ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

49|o46 لح محمد|حمد ص|مح |ج  س|س ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7|8o68 ج|لنرص حج|بــــو |لعربــــى يوسف |حمد |د |زي ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

7o|379 هلل|بــــ |دل عىل ج|لد ع|محمد خ زيق|لزق|حقوق 

6|2896 ن زهرى|ل|م |لسل|مصطفى محمد عبــــد| مي  |نوعيتـــ بــــنه

525|6| وق محمد حسن  لضوى مرىس|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5692| س|طف محمد عبــــ|ل ع|م| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

854663 ي 
ن|د محمود عثــــم|حمد فؤ|مصطفى حقوق بــــنى سويف

|54334 ف |نور | نور عىل|رسر ى شمس حقوق عي 

837o66 هيم|بــــر|عي |يم سبــــ|لد|هلل عبــــد|عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

535699 حمد حسن|حمد |محمد  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

3685o5 هيم|بــــر|حمد |رتـــ يشى |س ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

883o66  عىلي |
ى يه سيد حسي  سيوط|بــــ |د|

28342o ين فيليبــــ عبــــد لمسيح فرج|شي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

33|763 لسيد|لسيد سعد |حمد | |بــــ بــــنه|د|

24498o هيم|بــــر|لحميد |سهي  محمد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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236562 حمد محمد|هيم |بــــر|ندى مجدى  عه مشتـــهر|زر

29874 ى|بــــر|محمد  هيم محمد حسي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

23o474 محمد حمدى محمد فرغىل هره|لق|حقوق 

49939o ىس|لعبــــ|لمجيد مسعود عىلي |رحمه عبــــد تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

3648| فتـــىح محمد فتـــىح عيد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

85|o|7 ى هش م محمود متـــولي|نرمي  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

2589o| مل ربــــيع|حمد رجبــــ ك| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

69o378 بــــينى |محمد  بــــينى |لمنىح  |لشر لشر تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

42o|49 ىط|لع|بــــوزيد عبــــد |عيل محمد |سم|ر |من لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4||26| ي سعد 
وي|لشن|سهي  مصطفى |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

345939 حمد عبــــد ربــــه|حمد محمود |يتـــ | |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

45597 لرحيم مليىح |لرحمن محمود عبــــد|يوسف عبــــد  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

829989 ى ممدوح محمد |ي حمد|سمي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4o5265 حمد محمد فتـــىحي محمد يوسف| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3636o8 هيم محمود|بــــر|م |جر عص|ه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

27o863 |بــــ عبــــد |لوه|مه عبــــد|طمه سل|ف
لشوج |لمجيد

ي صىح بــــنه
|معهد فنى

76834|  |ص |لع|بــــو |ء |سم|
ى
|وى |لبــــدر|لدسوق

ى
لدسوق

ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

48|664 لنور مسعود|بــــو|لح |محمود ص سكندريه|ل|بــــ |د|

364o8| بــــرهيم|حمد |بــــرهيم |خلود   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

49333 ل محمد|رق كم|م ط|هش ى شمس| لسن عي 

693|73 ى |ي لحض|ن |حمد سليم|لمتـــول |سمي  لمنصوره|عه |زر

354975 ى هدير محمد محمد حسي  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

|775| هيم زىكي|بــــر|فهىم | رن هره|لق|ره |تـــج

6833|o حمد|لسيد حسن |هدير حسن  لمنصوره|عه |زر

332632 لسيد محمد عطيه|حمد حسن | |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

34268| ف جمعه محمود جمعه|عف ى شمس|د| بــــ عي 

6o8585 لجمس|لمحمدى عىل |ريم وحيد  |بــــ طنط|د|
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633986 هيم فوزى مصطفى|بــــر|ن |مرو زيق|لزق|علوم 

3|789 حمد محمود|حمد |نشين  هره|لق|حقوق 

2|622| |ن حمدى محمد محمود |مرو
ى
لدسوق ى شمس|تـــج ره عي 

|67274 ن|ن مهر|حمد عثــــم|لد |محمد خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|4835 ء عىلي رجبــــ محمد|سم| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

544685 ى جمعه |ي وى|لسحم|حمد حسن |سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

675o59 م|م|لسيد محمد |ح |لفتـــ|نىه محمد عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

9|9982 هلل تـــوفيق  |بــــ |مجد ج| |دون|م ج|بــــ سوه|د|

283328 لعظيم|مد محمود عبــــد |مهند محمد ح لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

623676 ن لمهدي بــــصيله|لمهدى |محمود | مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|29969 مد محمد|هلل محمد ح|منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6o8868 ره|لصبــــور عم|د عطيه عبــــد |نه لمنصوره|صيدله 

7o6344 لبــــر|لسعيد محمد عبــــد |لمجيد |م عبــــد |وس لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4753|7 ى |سيف  لسيد نجم|لدين عمرو حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8|o7o شه محمود|هيم عك|بــــر|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

69o368 ى  حمد مصيلىح بــــدير|حسي  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

|32967 وق عيد  لد|هيم خ|بــــر|رسر هره|لق|بــــ |د|

253473 دق|ل محمد ص|جم| رض شمون|نوعيتـــ 

63393| عيل|سم|فظ |ل ح|حمد جم| زيق|لزق|صيدله 

|5o2|4 للطيف|هيم عبــــد |بــــر|مد |يوسف ح هره|لق|حقوق 

892824 حمد |حمد عىل |ن |نوره سيوط|تـــربــــيتـــ 

266|34 لبــــوه|لرحمن |حمد عبــــد|محمد  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

86o665 ى فتـــىحي محمد|حمد حس| ني  ي|عه |زر
|لمنى

27o297 ى|ضى ش|حمد رفعتـــ ذىك ر| هي  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

|5832| هلل|ح عبــــد |لفتـــ|لدين عبــــد |ح |ن صل|يم| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

78o2o6 هيم محمد سليم|بــــر|لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

355|7| درس حبــــيبــــ|ج  تـــ|يىم تـــ| |بــــ بــــنه|د|

43o7| لففى|هلل عىل |هبــــه محمد عبــــد  هره|لق|علوم 

49o896 ن|تـــوفيق لبــــيبــــ سليم| رين|م عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

833282 لمطلبــــ|ء صبــــري محمد عبــــد|ول سيوط|عه |زر
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|72878 حمد|حمد محمد |محمود  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

6|3673 صم|حد ع|لو|ر محمد محمد عبــــد|من ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

86662 عيل|سم|حمد |دل فرج |ع لفيوم|عه |زر

|642o4 لسنوىسي محمود|لرحمن محمد |عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

3538|o ى منصور منصور محمود خي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

4788o6 مر|بــــى ع|مر رك|لرحمن ع|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

|3755| هلل||صم وليم نخله عط|محبــــ ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

232|44 د|لجو|مصطفى مدحتـــ مصطفى عبــــد ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

37273 م سيد مدبــــولي|مريم هش هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|3o|99 ئيل|رس|لشهيد |ئى عبــــد |روم| دون|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|32329 ك|لمل|عبــــد | يىلي|جرجس | جولي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|393o8 زر|مرقص جرجس ع| دون|م ى شمس|تـــج ره عي 

5327| لعظيم|كريم ربــــيع محمد عبــــد ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

22o|o4 ى محمد عبــــد حمد|لحميد سيد |هدى حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|26775 ى يوسف|تـــفى خ لد جمعتـــ حسي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|378o7 هلل|عبــــد | سم ميشيل عط|بــــ ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

6o3685 تـــربــــي محمد|ل|حمد |تـــربــــي |ل| |ره طنط|تـــج

46|7|5 لرحيم|لسيد محمد عبــــد|محمد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

26653o يه محمد بــــدوى موىس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8o9346 ه عص هلل عىلي|م عبــــد|ني  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

92|955 هلل  |لرحمن حسن محمد عبــــد|عبــــد ج|بــــ سوه|د|

7o6859 حمد مصطفى|ن |حمد رمض| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

25|895 سيف محمود محمد مجر ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|72545 حمد|م |محمود محمد عل تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

27|782 لجحش|حمد |محمد | ء رض|ل| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

78757 للطيف فرج|م مصطفى عبــــد |ريه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||86|2 ه | لم|لمتـــول س|م |سل|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

3656|2 لدين فتـــىح محمد|ل |حمد جم| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

63o5oo ل|هيم رشدى غبــــري|بــــر|بــــيتـــر  زيق|لزق|هندستـــ 
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887957 رس محمد |مصطفى عبــــده ف سيوط|ره |تـــج

8376o9 ده فتـــىحي فوزي كبــــي |غ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

535748 لسيد|ل |لع|لحميد عبــــد |حمد محمد عبــــد | إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

822|88 هلل|محمد سعد فخري عبــــد ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

|47697 ف عط|محمود  لطيبــــ|عىلي | رسر هره|لق|حقوق 

5|o294 لدين رحومتـــ|ح |د محمد صل|زي تـــربــــيتـــ دمنهور

49|o32 |ق|وى ق|رقيه محمد محمود معن دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

287o98 هيم متـــول|بــــر|حمد محمود | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|8538 زي حسن|هلل غ|لسعيد عبــــد|محمود  لمنصوره|حقوق 

234725 م عبــــده|لسل|لدين محمود عبــــد|ء|عل ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

77589 ف محمد رمض|نور  ن|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77o56| لسيد|للطيف عطيه |د عبــــد |محمد عم ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

773328 بــــينى |لعزيز |لسيد عبــــد |ندى  بــــينى|لشر لشر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

53o547 ن|ن محمد رمض|ىطي رمض|لمع|بــــو |ء |هن ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

627294 لرحمن خليل|د عبــــد|رس رش|رين ي|د زيق|لزق|علوم 

4|6672 لح|لعزيز محمد ص|ندى محمد عبــــد |س معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

49|574 ذل|لش|ن |ن عثــــم|ر عثــــم|عمر مختـــ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|497|5 لد مهدى مرع|مه خ|س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|5983 تـــ سعيد عبــــد| هلل محمد مرىسي|مي  بــــ دمنهور|د|

2|3oo3 لعزيز محمد مرىس|عبــــد| ر|ي ى شمس|تـــج ره عي 

272322 ن حسن|لرحمن مصطفى عثــــم|عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

239772 بــــى|لشر|حمد فتـــىح محمد |ر |من هره|لق|حقوق 

9o|7o7 ن صديق عوض |صديق عىلي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

246oo9 ع|يمن معوض هز|حمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

28|592 ى|ي بــــر بــــيوم|حمد ص| |سمي  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

52o32 هدير محمود فتـــىحي محمد ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

8|84o لسعود|بــــو|يمن محمد متـــولي |ء |سم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|4874 لحرصى|حمد |ن |ن شعبــــ|رو سكندريه|ل|طبــــ 

773724 لسعود|بــــو |هيم |بــــر|حمد |هلل محمد |منه  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 
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639897 ى|لعزيز |يمن عبــــد|طمه |ف حمد يوسف حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26977 شم|يه وليد محمد ه| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

498383 يرل|لجز|لق |لخ|ر نسيم بــــسيوئى عبــــد|من تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

485245 طف محمد عىل|مريم محمد ع سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

77667 للطيف|بــــر عبــــد |هيم ص|بــــر|بــــ |رح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

443373 ى مصطفى عبــــد |لىح ش|عبــــد  ى|لىح ش|هي  هي  |حقوق طنط

338757 ن حسن|هلل رشدي رمض|منتـــ  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

689o83 ش|لخر|هلل محمد |م سمي  عبــــد |حس لمنصوره|هندستـــ 

875795 سيد مجدى سيد فرغىل   سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

234o28 وى|لقل|رق سعيد محمود |م ط|حس لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o8|4 لعظيم|ئى محمد عبــــد |لرحمن ه|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7|7o|9 ر|غبــــ محمد مختـــ|ء ر|شيم لمنصوره|حقوق 

858392 بــــ فرج|لوه|حمد عبــــد|مي  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

7o8247 لسيد عىل محمد عىل|سلىم  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

86246o م|م محمود تـــم|كريم تـــم ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

372576 ف ج|ن |نوره حمد|بــــر |رسر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

83o967 ن|زق رسل|لر|در عبــــد|لق|ء عبــــد|عىلي دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|34662 عيل تـــوفيق|سم|هيم |بــــر|محمد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

2848|7 لسيد مهلهل|لد |ء خ|لشيم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82779o ح محمد|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|محمد  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

625|36 لجوهرى|بــــ عوئى محمد |ليىل إيه زيق|لزق|ره |تـــج

25|547 لسيد مصطفى طه|ح طه |صل ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

52|677 خرتـــ سعد|بــــر أبــــوف|ء ج|إرس سكندريه|ل|حقوق 

526|96 لمنعم محمد |د عبــــد|لجو|محمود عبــــد
بــــو دقه|لحميد |عبــــد

سكندريه|ل|هندستـــ 

444488 تـــ مسعد فتـــىح ك مل جلوه|ني  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|7|573 د|لجو|ء حمدى صبــــىح عبــــد |دع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

333343 ف بــــند|حمد | هيم|بــــر|رى |رسر ى شمس|د| بــــ عي 

6o3927 لدين عىل|ح |بــــ محمد صل|يه|محمد  لمنصوره|ره |تـــج
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68|29o ز|لبــــ|حمد |وى |لطنط|هيم |بــــر|محمود  صيدلتـــ بــــورسعيد

883|98 مل |ء طلعتـــ محمود ك|دع سيوط|بــــ |د|

24o427 هيم حنفى محمد|بــــر|ن محمد |نوره هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

262888 ف فتـــىح حميد زهر|محمود  ن|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o2|o3 لعدوى|لمنعم عىل |عيل عبــــد |سم|لمنعم |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

697938 ل|عوض و| ن محمد رض|يم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

32369o ى خ لعزيز مصطفى|لد عبــــد|حني  هره|لق|م |عل|

|35248 ى|طف نسيم بــــش|دل ع|ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

846399 ي|د| رين|م
درس|س تـــ|ل دري|ئى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

22o|93 لسيد محمد|لرحمن محمد سمي  |عبــــد ى شمس| لسن عي 

84848 حمد|دق |ل ص|د جم|جه ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

353862 ى |حمد يشي | حمد|مي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

67754 ى|ي هيم |بــــر|لدين محمد |ء|عل| سمي 
زق|لر|عبــــد

ره بــــنى سويف|تـــج

4o||37 ن|يز عمر|لكريم ف|حمد عبــــد| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

859856 لرحمن|حمد خليفه محمد عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

22|5|6 لحميد|هلل سيد فتـــىح عبــــد|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

5|6626 لد|س خ|لمنعم شعيبــــ عبــــ|عبــــد| رن ره دمنهور|تـــج

82533| ى|جر سيد |ه ي حسي 
ى
لدسوق |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

779725 تـــ|هيم بــــرك|بــــر|لسيد يىح حسن |يه | ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

355o5o ن|جر محسن سيد رمض|ه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

||6465 ىط|لمع|بــــو |ىط |لمع|بــــو |هلل |د عبــــد |جه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|34227 فرح محمد يشى محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

266264 لليثــــى|لسعيد محمود |منيه محمد | تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

334748 هلل محمود|بــــ |ل ج|عمر جم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

43o5o ل|هيم هل|بــــر|ء محمد |شيم هره|لق|ره |تـــج

89||o5 د |ده مدحتـــ منس ج|غ هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|8o94 بــــوزيد تـــوفيق  |طف |ن ع|نوره ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

679827 لشملول|هيم محمد |بــــر|حمد | |رض لمنصوره|ره |تـــج

69o889 |د |لجو|لمنعم عبــــد |فع عبــــد |لر|مروه عبــــد 
لجوهرى

لمنصوره|ره |تـــج
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499o53 عبــــيد| ء محمد زكري|سم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

35679 هيم محمد|بــــر|زن عمر |م كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

9|98o5 لكريم  |هيم عبــــد|بــــر|حمد فضيل | ج|تـــربــــيتـــ سوه

223326 هر عىل طه نوفل|زن ط|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

69669| بــــى|لعر|هلل |محمد مصطفى عبــــد  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

88|o62 حمد |لبــــهىل |يدى مجدى |ه سيوط|ره |تـــج

33o3o2 ن|م محمد رمض|سل|دين |ن |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

895o2 تـــه|حمد شح|حمد سيد |فوزيه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

787|9o ف ص|محمود  دى|له|بــــر عبــــد|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5396|5 ر|لعط|لرؤوف |حمد محمد عىل عبــــد |محمد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

84732 هيم|بــــر|ن محمود |هيم رمض|بــــر| سيوط|حقوق 

8699o8 حمد محمد سيد عىلي| زيق|لزق|حقوق 

4o6o42 هيم|بــــر|لسيد |فرحه وليد محمد  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

278968 ف عبــــد|م |حل| ره|حمد عم|لسميع |رسر شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

269236 ف عبــــد|ء |ضو| حمد|بــــو |لمنعم |رسر شمون|نوعيتـــ 

326857 لسعيد عوض|م حمدى |ريه ى شمس علوم عي 

52883| ي|محمود | محمود رض
لبــــشبــــيسر |حقوق طنط

2|3|93 حمد محمد عىل|يه محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|54744 لجوهري|حمد محمد محمد |مصطفى  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

693752 لمطلبــــ متـــول|محمد عبــــد | ل زكري|م| لمنصوره|بــــ |د|

4488o5 ر|لنش|ن محمد |مه شعبــــ|س|مروه  |نوعيتـــ طنط

9oo59| حمد |رفعتـــ حسنى | دين ج|علوم سوه

237o9 ر|لنج|لم |هيم س|بــــر|يمن |دى |ف هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

424|24 د|هلل عي|م محمود محمد عبــــد |سل| إلسكندريتـــ |تـــمريض 

785457 نتـــ|ن صبــــىح محمد شبــــ|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

223o26 ف موىس عبــــد|بــــ |يه| لعزيز|رسر سيوط|بــــ |د|

626776 لمنعم|تـــم محمد عبــــد|ندى ح ى شمس| لسن عي 

867239 حمد عويضه|ء موىسي |رس| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

695676 جه|لحفيظ محمد خف|ل حسن عبــــد |م| لمنصوره|حقوق 

88672 بــــ|لوه|م عىل عويس عبــــد |سل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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9o4876 ن |جر محمد محمود رشو|ه ج|علوم سوه

|2855o در|لق|يمن محمد عبــــد |محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

423oo4 ى|هدير  حمد سعد حسني  ن|سو|علوم 

282o55 نيوس يس خليل|رم|ئى |جوزيف ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

76o279 حمد|حمد سيد |يىح  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

373o76 هلل|زي عوض |زي حج|زينبــــ حج |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5|o264 رس عزتـــ سعد|يوسف ي بــــ دمنهور|د|

329||9 قتـــ مجدي صل| حمد|ح |رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

49o275 هيم|حمد إبــــر|ن محمود محمد |رو سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|36933 هيم سليم|بــــر|مه محمد |يوسف سل ى شمس حقوق عي 

97o|o ي رمض
لحسن|بــــو |ن فهىمي |مصطفى حقوق بــــنى سويف

32737o ى ك|لطفى فوزى مس| كرستـــي  ى شمس|تـــج ره عي 

|548|5 ه كم| ل محمد حسن|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

482458 حمد|لدين محمد |ء |ء عل|ل| سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|3oo53 ندى هيثــــم محمد خليل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

68|773 لمتـــول سعد محمد عطيه|سعد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

27o5o6 ى ذىك مصطفى س|م |ر لم|مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

456298 ن|ن رمض|ن مصطفى محمد سليم|نوره سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5o3o49 حمد محمد عىل|ندى محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

477462 سلىم محمد عطيه عطيه عىلي |ره طنط|تـــج

8|772o لنعيم|بــــ عبــــد|لتـــو|زي عبــــد|ء حج|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

43579o حتـــ|لمل|مريم محمد محمد حسنى  سكندريه|ل|ره |تـــج

2462o4 عمر محمد عزتـــ وحيد مصطفى شلبــــى ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3||833 حمد محمد|عمر عىلي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

45344 ئى محمد هيبــــه|وهبــــه فرج هره|لق|ره |تـــج

32o994 ن|سعد زغلول سليم|نوبــــ |بــــ| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

774o64 ى|ء محمد عبــــد |عىلي لمنعم حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7o85|| ن|هيم محمد محمود سليم|بــــر|هيم |بــــر| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

775|54 متـــ|هيم سل|بــــر|د |ء عيد محمد رش|سم| زيق|لزق|عه |زر
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5257|9 ف فرج سليم ن أبــــوزيد|محمد أرسر سكندريه|ل|هندستـــ 

9o9666 ع محمد |مصطفى محمد رف ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

684o35 لمنعم|هيم عبــــد |بــــر|هدى عطيه  لمنصوره|بــــ |د|

239|46 لد متـــول محمد|ده خ|غ هره|لق|ره |تـــج

|75294 هيم|بــــر|حمد محمد |ء |دع |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

6o8735 ى زيد|عبــــد| دين ن|هلل حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

236o73 ضى|لحسينى ر|طمه محمد |ف ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

|8573 يد|بــــو|م محمد |ن عص|نوره ى لي  هره|لق|حقوق 

33262| زى|لرحمن حج|زى عبــــد|محمود حج |ره بــــنه|تـــج

295o77 د|لرحيم ور|م محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7869|9 لشيىم|لم |حمد س|لد |هدير خ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

679224 ى عبــــد  م|لسل|زق عبــــد |لر|محمد حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

783o56 ى|ش ى محمد |ز |هي  عيل|سم|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

628495 مر|حمد محمد محمد ع|سهي   زيق|لزق|نوعيتـــ 

893|89 م ظريف محمد مرزوق |كر| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|25324 ج|لغنى رس|م محمد عبــــد |ن هم|رو ن|هندستـــ حلو

684643 ز|د در|لجو|د محمد عبــــد |لجو|عبــــد | رن لمنصوره|بــــ |د|

867|34 صفوتـــ فهىمي جيد| يوحن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

69o742 تـــ محمد|لشح|لمحسن |وى عبــــد |لمعرص|نور  لمنصوره|ره |تـــج

89o665 مد عىل |ميمه عىل ح| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

843|97 مريم يوسف محمد رشيدي ن|سو|بــــ |د|

354|78 عوض طه خلف محمد| ند هره|لق|لعلوم ج |ر |د

248976 ليه|لمجيد غ|د عبــــد|بــــ عم|رح ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3644oo حمد محمود محمد|لرحمن |عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

338o64 لبــــربــــرى|يمن محمد |محمد  زيق|لزق|صيدله 

333773 لقوى نرص|ن ممدوح عبــــد|مرو دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|7556| فظ|لحكيم ح|حمد عبــــد |معتـــصم  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

49o3|6 ىط|لع|ر محمد عىل عبــــد |من سكندريه|ل|ره |تـــج

632738 ن محمد|هلل ثــــروتـــ عثــــم|منتـــ  زيق|لزق|بــــ |د|

36o3o8 لدغرى|وى |طف عىل مغر|لدين ع|عىل  عه مشتـــهر|زر
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47728 جه محمود|له محمد خف|ه ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

634569 لسيد مصطفى محمد|مصطفى  زيق|لزق|بــــ |د|

6238|2 |لوف|بــــو |هيم محمد |بــــر|ن أمجد |نور لمنصوره|حقوق 

879782 سط  |لبــــ|مه عمر طه عبــــد|س| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o2278 لربــــ|د |لمعز ج|د عبــــد|محمد ج ي|هندستـــ 
|لمنى

|4344o م مصطفى خليل|ندى عص لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

923978 لق فهىم قنديل  |لخ|هلل عبــــد|عبــــد ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

83|3o7 لحليم منصور محمد|مروه عبــــد ج|بــــ سوه|د|

2|5764 ى محمد  حمد خليفه|حمد عىل |حني  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

785|o ر|لستـــ|لمعىط عبــــد |ح عبــــد |محمد صل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

292273 بــــر بــــكر خليف|مصطفى ص د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

||48|9 لد زىك حمد يوسف|رضوى خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

69oo97 ن|حمد شعبــــ|م تـــوفيق |جر حس|ه ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

5o2734 لعزيز حمدى|لىح عبــــد |ء عبــــد |وف سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

|38|25 ى حسن|حمد ط| هر محمد حسن حسي  ى شمس حقوق عي 

237o39 هيم محمد|بــــر|ح |ء فوزى صل|رس| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

853245 هيم|بــــر|بــــوبــــكر |بــــ سعيد |عتـــ سيوط|حقوق 

242758 م مرزوق رزق عبــــده|سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

46o27o لعظيم|حمد عبــــد|لسيد محمد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o7|o| هيم|بــــر|حمد |ر خلف |نتـــص| ي|بــــ |د|
|لمنى

64564 حمد سيد محمد|زينبــــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

269563 لمقصود حشيش|حمد عبــــد|ء |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

263o22 م محمود محمد|ء س|رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

3|86o4 ى محمد | حمد|منيتـــ حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

48|57| ف |محمد  لسيد محمد خليل|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|6258 سلىم سعيد محمد عبــــده تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

443634 ل عطوه بــــدوى محمد|س كم|ين| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

539678 ل محمد جودتـــ|جم| ر|ي لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

85|463 ي عىلي| حمد رض|
مصطفى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
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3|6o|3 وق محمد محمود حج زى|رسر ن|بــــ حلو|د|

76528 هيم|بــــر|ح |هبــــتـــ محمد صل ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

352893 مد|ل عىلي ح|عىل جم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7779|9 ه عبــــد  حمد سيد عىل|لرحمن محمد |ني  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

35226o لعزيز|ح عبــــد|كريم محسن صل |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

822367 كيوس|ري ف|دي عدلي زخ|ش ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

228295 لسيد|دى |له|طف عبــــد|ء ع|عىلي ن|صيدله حلو

688547 ى فهىم |ن |حن ى عوض|مي  مي  لمنصوره|علوم 

35883| لحميد|ن عبــــد|طف زيد|لرحمن ع|عبــــد ى شمس حقوق عي 

76878| هيم|بــــر|لدين عطيه |ح |حمد صل| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

253945 ن|مه سعيد زهر|س|محمود  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3656|3 ى |م |سل| حمد محمد|مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

86438 حمد محمد|ء صبــــري |رس| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

|2|o77 لق|لخ|حمد عبــــد |مد |حمد ح|مد |ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

223378 دل حسن عنتـــر|محمد ع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|7265o هيم زكرى جيد|بــــر|ره |س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2|4995 لحكيم|بــــ محمد عبــــد|يه|لدين |سيف  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

8o2663 |لعل|بــــو|مروه عىلي حسن  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

88o286 لحميد  |حمد عبــــد|دل محمد |محمد ع سيوط|حقوق 

427762 يد|ل سعيد محمود ز|حمد جم| |طبــــ طنط

2|2332 لحميد|م ظريف عبــــد|حمد هش| ن|حقوق حلو

822869 بــــوزيد|يمن يشي بــــكر | ي|طبــــ 
|لمنى

4o2|57 هيم|بــــر|لسيد |محمد محمد | نور سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4|9o94 لسيد بــــيىلي|لسيد |محمد يونس  لشيخ|ره كفر |تـــج

9o3936 ء محمد محمود مغربــــي |دع ج|تـــربــــيتـــ سوه

|3o87| ي|
لدين محمد|ء محمد عز |حمد ضى ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 

ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

696587 لمعىط محمد عبــــد|شم عبــــد |م ه|م هش|سل|
لمعىط |

لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

5|734 حمد|هيم |بــــر|حمد |ن |يم| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

4o|356 لح|تـــ ص|لشح|بــــر |ر ص|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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9o2982 ن |د عثــــم|لنعيم ج|ء عبــــد|ول ج|بــــ سوه|د|

538359 وى عطيه|لمنعم قن|تـــن خميس عبــــد|ف بــــ دمنهور|د|

343796 وي|لسميع مطر|د عبــــد|دهم عم| لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

73o49 د عزتـــ عيد|دي عم|ف ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

4939| لعظيم محمود|حمد عبــــد |ء |شيم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

332955  محمد|حمد ذىك |
ى
لدسوق |حقوق بــــنه

75o636 رى|ل عىل بــــند|لع|م عبــــد |رحمه عص عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

776|46 حمد|ن سبــــع |ء شعبــــ|ول ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

53o4o3 لسمديس| |ن محمد زكري|نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7286| لغنى |حمد عبــــد |لمنعم |لدين عبــــد |م |حس
يونس

عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o8896 لشمخ|ىط |لع|ده عبــــد |ن حم|إيم |تـــربــــيتـــ طنط

372972 لم سيد عفيفى|ح س|لفتـــ|تـــسنيم عبــــد م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

75556o يمن عطيه محمود|مي  | عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

895785 سحق |بــــتـــ |مجدى ثــــ| دون|م ج|بــــ سوه|د|

3|68o8 للطيف|بــــ عبــــد|بــــرين مرصى دي|ص ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

5o3o72 بــــو يوسف|د |لجو|ء مسعود عبــــد |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

337||| رف شنهورى|سلىم محمد ع |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

9o2|2| ف قدرى عبــــد|ن |سوز للطيف |رسر ج|ره سوه|تـــج

896986 بــــوضيف |س |د عبــــ|ء حم|بــــه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

62284 ى سعد محمود|م| ئى عشر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

27|579 ي|لبــــتـــ|لعليم |عيل عبــــد|سم|نشوى 
نوئى ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7oo424 ن محمد|محمد يشى عثــــم زيق|لزق|هندستـــ 

6|3822 وى|لعم|در |لق|ل محمد عبــــد|زينبــــ جم | معهد فنى تـــمريض بــــنه

526435 لجندي|لغنى |حمد عبــــد|ئى  |محمد ه سكندريه|ل|هندستـــ 

7o96|| لحفنى|لسيد محمود فهىم |سوسن  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

5|3|oo |غ|هلل |لعزيز عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

6|2439 ى عبــــد|ي لقرىسر|تـــ |لشح|لمجيد محمد |سمي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

577|5 يم|لد|ء سيد عىل عبــــد|عل |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ
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542527 محمد عىل محمد رزق| ندى رض ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

342826 ن يوسف صبــــىح يوسف|يم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4|8593 لبــــ|بــــوط|مد محمد عىل |لسيد ح|نسي |ن لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

87284 ى | حمد|هيم |بــــر|يه حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

429o46 ه حسن محمد حج| زى|مي  قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

7|746 ى|يوسف محمود  حمد حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

633697 ي|حمد |للطيف |حمد عبــــد |ء |رس|
لجوسفى زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

522|37 لسيد فرج|لدين |ح |يه صل| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

92o742 ي
ل عىل مصطفى  |جم| دئى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3||382 ى|بــــ وى|لشبــــر|م |سل|م وليد |كي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

7|2293 ف |محمد  لم|حمد س|لمهدى محمد |رسر لمنصوره|حقوق 

75779| ى عىل عبــــد|سل| لمجيد|م حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

639482 هيم|بــــر|محمد سعيد | نور عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

9o5383 لرحمن عىل |عيل عبــــد|سم|مينه | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

262o6o م|لتـــه|ن |محمد يوسف سليم |ره بــــنه|تـــج

|34|25 ي
حمد|هر |لظ|هر عبــــد |م| دئى هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

524|35 لم عزبــــ|لسيد س|كر |ن ش|يم| سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

326678 مل عىل|مريم عىل ك ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

67897o ء محمود فتـــىح محمود خرصى|رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85538o ى مل|سحق ك|حبــــيبــــ | مي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

8o8393 د|لجو|ل عبــــد|لع|يه عىلي عبــــد| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

243298 ن|رس منصور فرح|ئى ي|م| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

269548 حد|لو|هلل عبــــد|لمجيد عبــــد|هبــــه عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

354834 رضوى محمد محمود نرص ى شمس|د| بــــ عي 

4o4786 عيل حمد|سم|لعزيز |لد عبــــد|ر خ|عم ره دمنهور|تـــج

4|o954 ر|لنج|لعز |بــــو |ء محمد محمد |ول |بــــ طنط|د|

563|9 بــــوبــــكر|م ربــــيع محمود حسن |سل| ره بــــنى سويف|تـــج

5o7o4 ي محمد حسن محمود|محمد ه
ئى طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

63378o لسيد|يه سمي  عطيه | زيق|لزق|علوم 
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87|5|7 ى|ش هنده محمد صبــــىحي حسني  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

86o43 لمجيد |لعزيز عبــــد|ء محمد عبــــد|لزهر|طمه |ف
محمد

لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4995o3 يشى عمرو| ء رض|إرس عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o6295 ن|حمد زهر|طمه فتـــىحي |ف سيوط|حقوق 

77o846 روق محمد منصور|هلل محمد ف|منه  زيق|لزق|نوعيتـــ 

339o77 عيل|سم|ورى |ح مغ|يتـــ صل| |تـــربــــيتـــ بــــنه

82o478 ه فتـــىحي | مل|حمد ك|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

76|45 ى|محمد محمود  ر|حمد مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

37|7|3 ل محمد عبــــده|جم| ند |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

244398 لدين يوسف مبــــروك|م |محمود عص ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

537629 شور|مل سعد ع|حمد محمود ك| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

679|35 هلل حرم|لسيد عىل عبــــد |در |ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

859|8 ء محمد عىل قطبــــ|رس| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

28358o لجليل محمد|ن عبــــد |حمد محمد سلم| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

4|7683 ن ن|بــــدين محمد وهد|لع|رق زين |ط| مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

|487o3 لسيد|لمنعم |رق عبــــد |ر ط|من هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

777637 ل|لمتـــع|ل محمد عبــــد |لمتـــع|رس عبــــد |هدير ي زيق|لزق|صيدله 

5o7895 س سليم|لكريم هليل عبــــ|فدوى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

2|852o لدين محمد|زم عىل نور |عمرو ح دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|6oo9o لعمروىس محمد|يمن |مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

282o6o يف ط رق سيد عطيه|رسر ى شمس حقوق عي 

85o54| حسن محمد حسن محمد لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

488|9 لم|بــــ س|لتـــو|ن سعيد عبــــد |يم| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

3628o9 وي|لدفر|بــــر محمد |محمد ص ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

675625 رى هيكل|لبــــند|م |عص| ر|ي ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

23428| ن|دى جورج لبــــيبــــ سليم|ف ن|بــــ حلو|د|

2|37| ن مكرم حنفى عىل|نوره هره|لق|حقوق 
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845354 ي يوسف |ه
ج|لحج|بــــو|جر مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

7536|2 منى حسن فوزى محمود عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44382 ل محمد|لع|حمد عبــــد |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

262|7o ر|لنج|هيم |بــــر|وى |لديس|هيم صبــــرى |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

|3479 ى محمد |بــــ ي|سم حسني 
بــــينى لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

687975 فظ|لسعيد محمد ح|م |نع| لمنصوره|صيدله 

494695 تـــع|لبــــ|لحميد |محمد أحمد عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

9o463 تـــ ع| لرحيم|طف فوزى عبــــد |مي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|5477 ف محمد عبــــد|بــــسنتـــ  دى|له|رسر ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

|4o936 ل|رتـــ سمي  لمع بــــس|س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|62o5 ى|م هيم|بــــر|تـــه |رد شح|دو| |رتـــي  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

25|2|7 م|ح سل|لفتـــ|لد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

|76335 فظ|ز ح|لبــــ|لرحمن محمد |عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

822873 تـــه وليم فرج|دي شح|ش ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

||6oo7 ن|دل موىس سليم|جورج ع دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

26376| قتـــ حمدى مغ| ى سعد|رسر ورى حسي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

7||774 ر|لسيد بــــيص|حمد |ن |يم| لمنصوره|حقوق 

24685| بــــو شلبــــيه|محمد رشدى محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

827|o6 وي|حمد شوره ض|ن |يم| دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

7|2|74 ج|بــــ شلبــــى نجم حج|لوه|ء عبــــد |رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

879565 در |لق|حمد عطيه عبــــد|يه | سيوط|بــــ |د|

4|5o62 ى حسن  لتـــ|بــــوغز|هيم |بــــر|نرمي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|63233 كر|لعظيم ش|حمد عبــــد |سحر  ى شمس حقوق عي 

3549| ف | لزيدى|هلل عىل |هيم فتـــح |بــــر|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

677|27 هلل عىل يوسف|د يوسف عبــــد |حمد جه| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|66|35 حمد حمدي محمد|م |سل| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

9|755| لكريم محمد  |ن ممدوح عبــــد|يم| سيوط|ره |تـــج

35989o حمد سيد عطيه محمد|هلل |منتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

7oo879 ى|دى مسعد عبــــد |ه هلل متـــول حسي  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر
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89o|oo ى|م سحق |سحق وليم | |رتـــي  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

|24o35 بــــ|لتـــو|محمود حسن عبــــد | رن هره|لق|طبــــ 

86253o لحكيم حسن|مر عبــــد|لحكيم ع|عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

|28|25 ىط|لع|لدين عبــــد |مريم رجبــــ عز ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

2|4|55 حمد عىل|حمد يونس |محمد  هره|لق|حقوق 

695764 هيم سعيد|بــــر|لعظيم |لسعيد عبــــد |حمد | لمنصوره|ره |تـــج

87559o لس مجدى مريد حزين  كي  سيوط|بــــ |د|

853568 محمد محمود حسن عطيه ي|صيدلتـــ 
|لمنى

647949 لحميد|لرحمن محمد نبــــيه عبــــد |عبــــد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6823o8 لمول محمود يسن|عبــــي  محمود عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

499555 ده|هيم محمد مبــــروك زي|بــــر|ن |يم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

66972 ظريف| حن| لي|يفيتـــ | لفيوم|هندستـــ 

8o349o لحكيم|هيم عبــــد|بــــر|محمود حمدي  ي|تـــمريض 
| لمنى

632978 ح|لفتـــ|حمد ممدوح حسينى عبــــد|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

6oo726 نه|بــــوعي|لمنعم |ئى محمود عبــــد|م| |بــــ طنط|د|

63|42o هيم|بــــر|بــــر تـــوفيق |سمر سمي  ص زيق|لزق|علوم 

785556 مصطفى نرص محمد بــــيوم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

333|86 مد محمد|حمد محمد ح| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

28o568 كرم محمد مصطفى رسى|د |زي  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

353262 هيم|بــــر|لسيد |ن |لسيد رمض| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

77o833 وى محمد|وى محمد شعر|مرفتـــ شعر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

88o358 هر  |ئى سند م|ندى ه سيوط|صيدلتـــ 

779|4| عيل عىل|سم|لسيد |حمد منصور | زيق|لزق|بــــ |د|

24345o ن ل|محروس يوسف عزيز غ| مي  هره|لق|طبــــ 

26|488 ف|حمد عم| د تـــوفيق يوسف رسر شمون|نوعيتـــ 

76955o بــــوحطبــــ|هبــــه نوفل فتـــىح  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

|45259 رس سعد زىك|لرحمن ي|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9||245 ى |ن |ء رمض|شيم لسيد حسي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه
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788559 ي
حمد|لسيد مصطفى |دل |ع| دئى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

37|8|6 ن|هيم حسن محمد مرج|بــــر|محمود محرم  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64|832 لمنصف تـــوفيق|ر محمد عبــــد|بــــر| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

64o3o3 ن|م سليم|هيم بــــره|بــــر|حبــــيبــــه محمد  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

68436| ى |ي ح|هلل صل|هلل عبــــد |لمجد عبــــد |بــــو |سمي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

92oo|| ك  |نس رمزى مس|ندى |س ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|27o7| ن|هيم عمر|بــــر|لمرضى |ء محمد عبــــد |سم ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

762994 ي
وى|لفرم|لسيد حسن |لروؤف حسن |عبــــد | دئى معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

22759| ف |ء |سم| حمد حسن|رسر رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

537|52 ن يشى محمد محمد يونس|نوره عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64595 ي عىلي شح|م|
تـــه عىلي|ئى لفيوم|بــــ |د|

|67822 تـــه|م حسن شح|يه عص| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2822|2 ديفيد سعيد نرص حمور دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

3|3276 ف |ندي  لغمري|شم |حمد ه|رسر مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

536358 لحكيم حربــــى|روق عبــــد|ء ف|سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9o6399 لرحيم |حمد محمد عبــــد|منيه | ج|بــــ سوه|د|

766o46 حمد شكر|لدين |ح |محمد صل| روهند بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

9o2o6o يد |بــــو|محمد حسن  ى حمد |لي  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

76823| وى|لدين مصطفى عيد قيش|د |يمنى عم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

66474 ل|لع|در سعد عبــــد |لق|جر محروس عبــــد |ه لفيوم|بــــ |د|

649226 لحليم|حمد عبــــد|للـه |حمد عبــــد|لتـــ |ه | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

336482 ف زىك |طمتـــ |ف م|م|رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

23|oo7 ى |م يىح ي|سل| حمد نرص|سي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

63o95| ى مصطفى |يه | ى ص|مي  لح|مي  زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

7|74o لس فهيم يوسف ثــــروتـــ كي  لفيوم|صيدلتـــ 

6|6262 ن فهىم قطبــــ|ن رمض|رو ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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5o579o دل عوض محمود بــــسيوئى|حمد ع| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

533556 ندى عرفه فوزى عرفتـــ سعودى لشيخ|عه كفر |زر

7o7498 شد|حمد ر|ندى محمد  لمنصوره|ره |تـــج

263669 لسيد|روق |سهيله سمي  ف |ره بــــنه|تـــج

4799|9 ضى عطيتـــ  فرج|يمن ر| |مونيك سكندريه|ل|بــــ |د|

846559 هلل محمد عبــــده|نحمده عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

493796 نصيف منصور| جرجس رض بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

68468o ى|ديه محمد فوزى ي|ن سي  لمنصوره|نوعيتـــ 

78368o ن|لسيد رمض|طف |سميه ع زيق|لزق|ره |تـــج

268o|5 لعزيز محمد|محمد عمر عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8|||95 د|سحق عي|مي  مجدي | لفيوم|ر |ثــــ|

9|8786 لدين|ج |عمر تـــ| هلل زكري|هبــــه  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

77395 ف محمد عبــــد|هلل |عبــــد يم|لد|رسر ن|حقوق حلو

356238 ن|حمد عمر|عيل |سم|عيل محمد |سم| |حقوق بــــنه

648936 هيم محمد محمد مصيلىح|بــــر|محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

3573o6 ج |تـــ خف|لشح|ل محمد |حمد جم| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

9oo529 فظ |لح|لد حسن عىل عبــــد|ى خ|من ج|حقوق سوه

263899 لد محمد فهيم محمد عىل|ريم خ |ره بــــنه|تـــج

834293 ي حسن سليم|عبــــد
هلل مصطفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

8|666o حمد محمد|ل |ء جم|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

244565 عيل|سم|بــــورسيع |لرحمن محمود محمد |عبــــد هرتـــ |لق|تـــمريض 

482733 هلل مصطفى حسن مصطفى|منه  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

225628 طمه رجبــــ محمد طه|ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

44894| ى|لد محمد خرصى |يوسف خ لسمي  |هندستـــ طنط

75355o ء وليد جوده محمود|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

7o7875 م|م|ل|م |م|ل|حمد محمد | لمنصوره|صيدله 

243o55 لق|لخ|ح عبــــد|لفتـــ|عمر طلعتـــ عبــــد يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

439788 حد نصي |لو|يوسف نصي  عبــــد | ر|ي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

353429 هلل|د |دى ج|له|ح عبــــد|صل| رض ى شمس|د| بــــ عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 5311 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

353387 لحميد|دل جميل عبــــد|هيم ع|بــــر| |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

496875 ن|وى عثــــم|ء فرج ص|أسم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

52|38| لبــــسيون|هيم |بــــر|هلل سعيد |ء سعد |دع سكندريه|ل|حقوق 

445||9 زى|م حج|لسل|حمد عبــــد |م حسن |حس سكندريه|ل|هندستـــ 

52264 ف عىل محمد|يه | رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

26876o لقزعه|ر محمد محمد |من ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

464827 ج |لبــــلتـــ|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|ء |سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

328986 زق محمد|لر|ن عبــــد|لسلط|حمد |محمد  |نوعيتـــ بــــنه

34o647 ى |بــــو | |نور طر|د خ|هيم عو|بــــر|لعيني  |ره بــــنه|تـــج

|789o3 مه حسن سيد|س|لد |خ ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

42|82o م|لتـــه|لعليم |لح عبــــد|ر محمد ص|بــــش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

239888 حمد محمد محمود عفيفى| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|4|o7 حمد حسن|حمد عمرو | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

33oo7o شد|حمد ر|ن |د عىل سليم|شهد عم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9o3638 ن عىل |ء محمد عمر|ل| ج|تـــربــــيتـــ سوه

542778 م بــــرغش|ح عل|بــــسنتـــ محمد صل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|37||8 ى|بــــر بــــدرى بــــش|سم ج|بــــ ى شمس|تـــج ره عي 

9|6o|5 لحميد بــــدوى  |حمد سليم عبــــد| سيوط|تـــربــــيتـــ 

834948 ي شنوده |ه
سعد مليك|ئى دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

3579o7 حمد|لمنعم |م عبــــد|عمر هش دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|3|76o لعيسوى|م يوسف حسن  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

25|o| بــــ|بــــ صبــــىحي خط|قمر محمد خط ن|بــــ حلو|د|

53578| بــــو حصوه|مد |م حمدى ح|م عص|سل| معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

7oo748 لوليىل|محمد محمود محمد صفوتـــ  زيق|لزق|علوم 

342|48 لمجيد غنيتـــ|لعزيز عبــــد|عيل عبــــد|سم|هبــــتـــ  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

26o96o ه خ| ن|ل عمر|لد كم|مي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

777774 ن دبــــور|هيم سليم|بــــر|حمد عىل | زيق|لزق|هندستـــ 

228846 حمد|مريم محمد خلف  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

26963o لمقصود|عيل عبــــد|سم|هلل صبــــىح |منه  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 
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252546 ئى|لزرق|لرحمن |لمنعم عبــــد|جر عبــــد|ه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

764|3| ى تـــه|جرجس مني  عوض شح| كرستـــي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|5754o لعليم|بــــو زيد عبــــد |ء سعيد |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8|9876 ر محسن بــــولس بــــطرس|من ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

|75oo9 بــــو رسيع|بــــ |لتـــو|تـــ عبــــد |فريده شح دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

9558| ى|شور عبــــد |هر ع|ط لمحسن حسني  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

7739o6 لعيسوى|حمد |حمد محمد |يوسف  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

326527 م محمد مصطفى|ئى س|م| ى شمس| لسن عي 

|63|36 ف عبــــد |ن |متـــن| للطيف متـــول|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43o886 بــــ|ء طلعتـــ محمد محمد خط|شيم |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

52355o لرؤف|حمد محمد عبــــد |مصطفى  سكندريه|ل|هندستـــ 

|237o6 لدين يشي حسن|ء |رحمه عل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3424o9 هلل عليوتـــ|م عبــــد|يتـــ عص| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

884628 ى ك |يز شهدى سدر|م| مي  سيوط|ره |تـــج

93o7| حمزتـــ محمد| محمود زكري تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o3735 ى محمد |ء |ل| ف حسي  رسر ج|عه سوه|زر

36|655 لرحيم عليوه|م فتـــىح عبــــد|حس لفيوم|لعلوم |ر |د

629767 عيل|سم|ر محمد محمد |جر مختـــ|ه زيق|لزق|نوعيتـــ 

687934 مد|لسيد ح|للطيف |لسيد عبــــد |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

|62o38 هيم محمد|بــــر|شور |حمد ع| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

26994 ى عبــــ ى|حميده حسي  س حسي  هره|لق|بــــ |د|

||7666 لعزيز|عىل عمرو عىل عبــــد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

265|73 لمجد|بــــو|لمحسن عىل |نور عبــــد |محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

26865o ذل|لش|د |لجو|بــــدور طه عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|57449 لسيد|يمن حسينى |ره |س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o9743 ين بــــهجتـــ عىل  تـــ|لزي|شي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

89643| ي|ر
ن وليم زىك |سمع| ئى ج|صيدلتـــ سوه

8367| ن عىلي محمد|ن شعبــــ|يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

67599| ندى مجدى فوزى محمد عىل لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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26|593 مجد سعد عىل دندش|ر |عم |ره بــــنه|تـــج

8235|o حمد|لعربــــي محمد |ء |نجل ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

229534 س|ء كرم محمد عبــــ|شيم ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

783|35 ل محمد|لع|ده محمد حسينى عبــــد |غ ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

4388o| للطيف|للطيف فتـــىح عبــــد|حمد عبــــد| لشيخ|تـــمريض كفر 

756875 ي عبــــد
يف قرئى هلل|محمود رسر ج|بــــ سوه|د|

|44924 عيل|سم|م عىلي |م|ء |رس| هره|لق|بــــ |د|

4|534o ن عىل|ئى محمود شعبــــ|سعد ه |حقوق طنط

23o974 عيل هريدى|سم|حمد محمد | عه مشتـــهر|زر

33|7o2 ي
تـــه|ىط محمود شح|لع|محمود عبــــد| دئى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

5|2|65 لحليم شلش|ئ  عبــــد |محمد رج عه دمنهور|زر

675978 لدين محمد|ء|يمن بــــه|دين |ن سيوط|بــــ |د|

425599 لحليم يوسف|لنظي  عبــــد |ء عبــــد |هدير عل لشيخ|عه كفر |زر

4o569| لرحيم محمد|ن محمد عبــــد |رو سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|66867 هلل|ر مجدى محمود عبــــد |من هره|لق|صيدله 

356896 ي سعيد محمد خلود خي  |علوم بــــنه

2562|o حمد قمح|لعزيز |حمد عبــــد| |ن طنط|سن|طبــــ 

49o625 ى محمود |ي ع|هيم عىل رف|بــــر|سمي  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

76648 مد عمر|هلل ح|عمر عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

335445 ن|لمجد سليم|بــــو |رحمتـــ سعيد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

35|5|8 ه|لل|ء فتـــىح محمد عبــــد|نجل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

497754 ىط|لدمي|حمد |حمد |رحمه محمد  بــــ دمنهور|د|

42996| لسكرى|هيم |بــــر|حمد محمد |فتـــىح  |بــــ طنط|د|

|75222 يف عبــــد  لم|لم محمد س|م س|لسل|رسر تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6337o8 ى|ن عبــــد|يم| لعظيم مأمون سليم بــــحي  زيق|لزق|حقوق 

686694 هيم عىلي|بــــر|مل |هيم ك|بــــر|مجدى  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

334899 لسيد|دل محمد حميده |م ع|مر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

864o75 ي عبــــد|م ضمر|سل|
ي|لحميد ضمر|ئى

ئى ن|سو|حقوق 
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4o693o هيم|بــــر|د محمد |ر محمد فؤ|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6237|2 هلل| |محمد عوض عوض يوسف عط معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

45886  محمود محمد|سم|
ى
ء شوق هره|لق|ره |تـــج

5o6482 طر|لمؤمن خ|مل محمد عبــــد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

||7989 م عزتـــ لبــــيبــــ|رل ر|م هره|لق|بــــ |د|

699o34 ه محمد | لسيد|لسيد محمد |مي  لمنصوره|عه |زر

855923 لم|هيم س|بــــر|يز |طمه ف|ف ي|عه |زر
|لمنى

|39o45 ي خليل 
يتـــ لطفى سحق|مي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 

مس |خ.تـــ

647829 ى |ي لسيد بــــيومي|تـــ |لشح|سمي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

42o2|9 لوكيل|ر يشي محمد |من لشيخ|بــــ كفر |د|

8|439| شنوده فريج لويز مسعد ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

6|2852 ى|ه يدى محمود محمد فتـــىح بــــحي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

9o5675 لسيد عىل محمد حسن | ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

57o5o ن|طمه ربــــيع عويس رمض|ف تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

77o42o لسيد محمود مصطفى|مر |م تـــ|سل| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

26o496 لعزيز|لمنعم عبــــد|ره محمد عبــــد|س زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

778279 لعزيز|لرؤف حموده عبــــد|ن عبــــد |نوره زيق|لزق|هندستـــ 

3759o لرحمن محمد|ل عبــــد|عبــــي  جم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

48|7|2 هلل عبــــده محمد|مؤمن سمي  خلف  سكندريه|ل|بــــ |د|

|46365 ح|لفتـــ|ده رجبــــ عىلي عبــــد |مي هره|لق|حقوق 

25o6|8 لجحش|حمد مصطفى محمد |طمه |ف ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8|3498 زق|لر|حمد خلف عىلي عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

628823 مل محمد|حمد ك|يتـــ |ء هد|رس| زيق|لزق|صيدله 

9o|o38 كر |نور ش|ء محمود |وف ي صىح سوه
ج|معهد فنى

62||37 ىط|لبــــس|هيم |بــــر|لمقصود |ئى حمدى عبــــد|م| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

843564 ى|لجوهري ي|حمد محمد |طه  سي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

77566o لعوضى|لسيد |لرحمن محمد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

698o63 ىط ورده|سىح  ثــــروتـــ محمد مع زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

26582 بــــر محمد محمد|م ج|حس ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو
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892535 ن عبــــده |م عثــــم|ء حس|دع  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

888|3o ى عبــــد|حمد سيد ي| لرحيم  |سي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

4486o6 لقطبــــ عىل خليفه|لسيد |هلل |عبــــد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

33|726 ى عبــــد|س لحميد|بــــ عبــــد|لوه|جدتـــ حسي  عه مشتـــهر|زر

26434 عي|رق محمد فتـــوح رف|ط هره|لق|حقوق 

48o645 تـــ صل| |لكف|هيم |بــــر|ح |مي 
ى
ق سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7o6o24 ى محمود |ي حمد|هيم محمد |بــــر|سمي  لمنصوره|بــــ |د|

487549 لسيد|ل محمد فرغىل |بــــل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

696823 ى  ى وليد حسي  |لبــــن|حسي  لمنصوره|ره |تـــج

59339 رون|يز ه|ر عدل ف|من بــــ بــــنى سويف|د|

7o65o| عيل|سم|تـــه |تـــه شح|هيم شح|بــــر|رضوى  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

68|987 هيم|بــــر|مريم محمد وفيق محمد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4537o2 مد|هيم ح|بــــر|مر |هيم ع|بــــر| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

35567o لرؤف محمود|هلل يىح عبــــد|منتـــ  |بــــ بــــنه|د|

638543 هيم|دل فتـــىح محمود إبــــر|ع| ند هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

688848 محمود مصطفى عوض محمد لمنصوره|ره |تـــج

273427 ئى|كر سيد حس|صفيه ش ي صىح 
سيوط|معهد فنى

773243 رس محمد متـــول حسن|بــــسمه ي ى شمس| لسن عي 

4|27|5 س|هلل حسن عبــــ|بــــ |ء ج|ل| |بــــ طنط|د|

8o8|57 ن محمود محمد|رغده شعبــــ ي|بــــ |د|
|لمنى

95242 مه محمد محمود عىل|س| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2|985o تـــه|لد محمد شح|مريم خ ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

35o||o هيم|بــــر|حمد زىك زىك | ى شمس حقوق عي 

678o88 ر|لنج|لح |لح ص|لسيد ص|ل |محمد جم لمنصوره|حقوق 

75446| ل محمد|لع|دل عبــــد |ن ع|نوره |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

83o995 ن|جح عيسي رضو|م ن|هي ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

35898| هيم مصطفى عىل محمد|بــــر| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4498o9 عيل|سم|حمد |عيل |سم|محمود محمد  |حقوق طنط

4o547o مه مصطفى|حمد سل|ء محمد |رس| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

329586 ن عىل|لمنعم سليم|حمد عبــــد|ء |رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه
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2573o3 ن|بــــوسليم|لمؤمن عىل موىس |هر عبــــد|م| دين ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4o727| ف إبــــر|رو لحليم|هيم أحمد عبــــد|ن أرسر إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

75|847 حمد|لرحمن يحن  محمد ذكرى |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

|735| م يوسف|لد س|محمد خ هره|لق|ره |تـــج

|38765 ف شح| |سيك|ج تـــه حبــــيبــــ جرجس|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

782956 عيل|مي  حسن إسم| |رن زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|32893 ء محمد عىل محمد|رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2|6798 زق محمد|لر|مريم عىل عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

52448 طمتـــ محمد محمد عفتـــ|ف بــــ بــــنى سويف|د|

345885 ى لبــــيبــــ|منيتـــ محمد محمد | مي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|4|744 ن|يمن محمد سليم|حمد | ى شمس صيدله عي 

6|27o8 ه أحمد عىل أحمد جوهر سمي  |تـــربــــيتـــ طنط

34|543 ر|هلل طه دويد|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7825o6 لسيد محمد حسونه|حمد مصطفى | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

849o7 بــــر|رس رفعتـــ ص|ي| ر|ي لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

64722o |لسق|ل سعد محمد |ء جم|ل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

284558 لرحمن|رص منصور محمد عبــــد|لن|حبــــيبــــه عبــــد ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

7589|7 ن حسن|در غريبــــ عثــــم|ن زيق|لزق|حقوق 

4|o962 ن محمد|ء شعبــــ|عل| يش |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|39245 لعزيز|ج  عبــــد |منصور ن| ن|ر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7|3|74 ف محمد مختـــ| ل|لع|ر حسن حسن عبــــد |رسر لمنصوره|ره |تـــج

9o4328 ف محمد منصور |م |حس رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

332628 لريش|بــــو|لق |لخ|د عبــــد|حمد عبــــده فؤ| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

27o2o4  طعيمتـــ|طف فوزى |عمرو ع
ى
لدسوق ج|بــــ سوه|د|

6o27|8 عمر محمد مصطفى محمد بــــدوى لمنصوره|طبــــ 

75669o ى|ف يز عوده حسن حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

883555 ى|م ى |ك ر|مل| رتـــي  لقمص متـــى |وبــــي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

7837o8 سحر عىل جعفر مرىس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28652| لحسينى عطيه|لغنى |هيم عبــــد|بــــر|مروه  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

696|45 لطنبــــولي|هيم |بــــر|لحميد |عبــــد | دين لمنصوره|بــــ |د|
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845633 حمد محمد|س |م عبــــ|هش ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

34o98| لسيد عمر|حمد |محمود صفوتـــ  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

852|78 لسكري|لمجد |بــــو|لحكيم |عمر عبــــد سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

|37585 ود|ل زىك د|ير مقبــــل جم|ن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

447326 ى|لعظيم محمد عبــــد|تـــ عبــــد|آي لعظيم حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89284o ي|ريمون ن
ى
ضيوس |ل م|دى حزق ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

4o|||6 هيم|بــــر|لحميد |لحميد محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3242o| مؤمن وجيه محمد بــــيوم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8||247 دي خلف مرزوق|رق ن|ط ي|تـــمريض 
| لمنى

889|28 هلل  |لمنعم عبــــد|محمد مظهر عبــــد سيوط|ره |تـــج

766947 لعويس|لرحمن |هيم عبــــد |بــــر|محمد خليل  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

28|83| لعزيز حسن|م حسن عبــــد|ريه ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

364756 لنعيم محمدي|يتـــ سيد عبــــد| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

76872o ن|مه سليم|ء محمد سل|دع لعريش|بــــ |د|

768687 د|هيم محمد رش|بــــر|نجوى  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

77|584 در|لق|ء محمد محمد عبــــد|شيم زيق|لزق|نوعيتـــ 

9|4549 ى محمد سيد   محمد حسي  سيوط|ضتـــ |علوم ري

52||97 مع|لفضيل أحمد ج|ء عبــــد |عىلي ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

25oo3o ى محمد ص طش|لبــــ|للطيف |لح عبــــد |نرمي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

347545 ى|حمد مصطفى محمد حس|محمد  ني  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

43|948 د فهيم|لد رش|خ| سم |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

234o3| س محمود|م مصطفى عبــــ|حس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2272o8 روق محمد|حمد ف|روق |ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|6442 تـــ|ن محمد فرح|رق شبــــ|ط ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

86oo|4 ي ق
سم|محمد محسن مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

24|782 ي|ر
ى|ء|عل| ئى لدين سعيد حسني  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع

تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|3282o ن حسن|بــــ رضو|يه| |لي|د ى شمس حقوق عي 

487727 ف|لنش|وليد محمد  ر محمد رسر سكندريه|ل|حقوق 
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879687 لرحمن محمود |زينبــــ مصطفى عبــــد سيوط|بــــ |د|

8o273o ء محمود سيد محمد|سم| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

362|5| ف وليم وهبــــه|نوبــــ |بــــ| رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6836o8 مه لطفى لوندى|س|دى |ف لمنصوره|حقوق 

259638 لسيد محمد تـــوفيق|ء |رس| ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

6487|3 هد|عىل غنيىم عىل مج قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

882478 طر  |ء جعفر فتـــىح خ|رس| سيوط|بــــ |د|

35964 هيم مرزوق|بــــر|لموجود |لحكيم عبــــد|ء عبــــد|هن هره|لق|ره |تـــج

29|4o ف سعد نبــــيه طلبــــه|عمر  رسر |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

825787 محمد نجيبــــ محمد| نور دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|853o هلل محمد|بــــو بــــكر شعيبــــ عبــــد |طمه |ف كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

355859 ن محمد عمر|تـــفى رمض ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

9o2o2o ى عبــــد لرؤف محمد |هبــــه حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

67999o ى |ي |هيم |بــــر|زق |لر|هيم عبــــد |بــــر|سمي 
ج|لحل

لمنصوره|بــــ |د|

323328  ممدوح عىلي
كريم مصطفى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3|4244 لعظيم|لسيد عبــــد|عمر مدحتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

697o64 لحسينى|لسيد |لحسينى |لسيد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

5|2458 ر|لد رصى|ء خ|حمد عل| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

242729 محمد سعيد محمد عويس حسن ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

7o3966  |ه مصطفى |نج
ى
تـــتـــ|لعوضى شح|لدسوق لمنصوره|حقوق 

888377 هيم  |بــــر|هيم عىل |بــــر|زينبــــ  سيوط|بــــ |د|

|275o8 حمد مصطفى عقيبــــ|بــــ |يه| |رن مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

453224 هيم|بــــر|لدين محمد جبــــريل محمد |ء |حمد عل| لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

2o987 حمد|متـــ حسن |س|عمر  ن|حقوق حلو

527869 لملك|لملك ذىك عبــــد|نس نسيم عبــــد|ن لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

844785 لحسن|بــــو|هيم |بــــر|طمه محمد |ف ن|سو|بــــ |د|

5|5952 لق|لخ|لمقصود عبــــد |ء مرىسي عبــــد |سم| تـــربــــيتـــ دمنهور

7|oo|6 ى |لسيد حس|عبــــده | مه وى|لغربــــ|ني  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى
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6|3o29 ي سل|
مه ركيبــــه|حمد محمد مصطفى |بــــ طنط|د|

4o|722 لس سعيد نصيف بــــش|ثــــن| ره|سيوس كي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

776942 ى|ي وى|لعزيز شعر|محمود عبــــد | سمي  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

75|994 ن محمد|م صفوتـــ بــــدر|وس| ي|م لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

536699 س قطوره|لسيد محمد عبــــ|محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

839625 لح خليل محمد سليم|ص قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

32|973 رج|لج|ح عفيفى |سلىم صل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

42|3|8 هيم سعد عطيه|بــــر|لسعود |بــــو |ء |آل ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

2379o| بــــوزيد|دل رجبــــ سيد |هدير ع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3||o6 لدين|ر فتـــىحي يسن فتـــح |من هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

766244 بــــيل|لسيد ق|ن محمد |رو بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

323o8o بــــو زيد|ر سيد محمد |من ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4oo594 بــــ عرفه قمبــــر|لوه|حمد عبــــد |بــــ |لوه|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o8o52 ن |ح محمد رضو|لفتـــ|يه عبــــد| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23583| لح محمد نور|سلىم طلعتـــ ص لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

694o75 وى|لشعر|د |حمد ج|لد |عمر خ ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

7822|5 ن عىل|لسيد بــــدر|ء |وف زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

86|936 رك|حمد مبــــ|محمد عىلي محمد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

6369oo ه  ورى|لمغ|بــــ رمزى |يه|ني  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9|4593 حمد |ن |محمد رفعتـــ عىل رشو ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o6283 ء عزتـــ محمد محمود|دع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

898399 د |لجو|د هديه عبــــد|لجو|محمد عبــــد ج|صيدلتـــ سوه

23566| ضىح محمد ممدوح محمد مصطفى هره|لق|حقوق 

82o42| هلل عىلي|لحميد عبــــد|نجوي عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6777o9 ش|ن محمد هو|مه رمض|س|مهند  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

37oo89 لمنعم محمد|ء محمد عبــــد|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2432|6 لم|مل س|سلسبــــيل محمد ك ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

574o8 د|لجو|ج محمود عبــــد |مروه فر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9o6792 حمد |لسيد |حمد |ده |غ ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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|77565 حمد|تـــ |لسيد محمود بــــرك|عىل  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

49|97| س محمد|حبــــيبــــه محمد تـــوفيق عبــــ سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

682oo3 مل يوسف|ئى حسن ك|ر ه|مي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|6447 بــــى|حمد عر|لمتـــول |ن |ريم|ن لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|64668 محمد جمعه محمد محمد خليل ن|تـــربــــيتـــ حلو

3484o| بــــو رسيع عفيفى محمد|لنبــــي |طمتـــ عبــــد|ف عه مشتـــهر|زر

86757o حمد صبــــري بــــدوي|زينبــــ  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|76oo| لحليم عىل|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

9o6|2| ى | بــــر ظريف ويص|ج| مي  ج|هندستـــ سوه

343576 ن|لبــــ عوده صو|لحميد غ|هلل عبــــد|منتـــ  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

525|64 وى|حمد محمد أحمد حفن|مريم  سكندريه|ل|هندستـــ 

2673|| ف محمد عبــــد|منيه | لمهدى|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o3|o لديبــــه|لعزيز عىل |تـــ عبــــد|محمد شح ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

64545| ن|لعري|هيم |بــــر|أيه محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6oo58 دق فهيم|لص|رحمه فهيم عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

23|666 هل|ل|لم سيد |حمد عصمتـــ محمد س| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

242268 ه مصطفى عبــــد لحليم درويش|ني  هره|لق|بــــ |د|

4o4|5| محمد عىلي محمد منصور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

527726 ى|ء محمد محمد حسن حس|لشيم| ني  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

3724o3 ف محمد رسل|محمد  ن|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

49292o |هلل |لرحمن عبــــد |لرحمن أحمد عبــــد |عبــــد 
وى|لنكل

سكندريه|ل|حقوق 

4o6925 وق ي حمد|لسيد |رس |رسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

246o23 دل عليىم عليم|حمد ع| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

627862 لسيد محمود|ر حسنى |عم زيق|لزق|حقوق 

3559o6 حمد تـــوفيق|م |لسل|محمد عبــــد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

7732o3 بــــى|حمد خط|حمد محمد |محمد  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

87667| حمد |مل |محمد مصطفى ك سيوط|ره |تـــج

239o69 بــــر خليفه|طف ج|يه ع| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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|78452 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد |حمد عبــــد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

462o6| ح|لدبــــ|لرؤف محمد |سلىم عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2664|4 لففى|لدين محمد متـــول |ء|سلىم عل لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|||54 لتـــوئى |مل |ء مصطفى ك|رس| ج|طبــــ بــــيطرى سوه

||59o3 ى|هيم |بــــر|لمجيد |ن ربــــيع عبــــد |رو لخرصى م بــــنى سويف|إعل

243495 ء حسن صبــــرى بــــسيوئى|رس| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

259442 حمد|حمد |ن سيد |خلود شعبــــ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

343979 ى محمد مدبــــول محمد هدير حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7654o8 د|هيم محمد مرىس ج|بــــر|محمد  حقوق بــــورسعيد

27o827 ل عىل بــــكر|يه جم| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

85o762 حمد|ل محمد |ن جم|حن لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

252636 ر|لغ|بــــو |يمن حسنى | |رن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|792o ف محمد مصطفى |لرحمن |عبــــد حمد|رسر هره|لق|ره |تـــج

|549o8 ه جم| ل محمد محمد|مي  ى شمس| لسن عي 

3425o| حمد زغلول محمد صبــــيح|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

275776 حمد شيخون صديق|ء |سم| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|57634 عيل محمد|سم|بــــو جميل |ء |دع هره|لق|علوم 

257|55 ى عبــــد|ي م|لشفوق شبــــل سل|سمي  |بــــ طنط|د|

57354 ف صل|ء |شيم ح محمد|رسر |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

783|54 لسيد|م حسن |لسل|حمد عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

63o942 هيم|بــــر|هلل محمد |لسيد عبــــد|ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4|36|o لديبــــ|هلل |م عبــــد|هلل هش|عبــــد |بــــ طنط|د|

488256 لم|لعليم س|هلل محمد فتـــىح عبــــد|معتـــز بــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

599|4 ح|لفتـــ|لنبــــى سيد عبــــد |محمد عبــــد  حقوق بــــنى سويف

4327o6 هلل بــــحيبــــح|دين رجبــــ محمد عبــــد |ن |تـــربــــيتـــ طنط

637272  سليم|لش|د عبــــد |عم| ر|ي
ى
ن غريبــــ|ق زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

7oo826 لعزير زغلول|ل عبــــد |هلل محمود محمد كم|عبــــد  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

922557 حمد حسن |لرحمن |م عبــــد|سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34546| ى |رس نعم|ء ي|رس| عيل|سم|ن حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

69o46o لسيد محمد|حمد |ج  |حمد ن| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 
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84965|  طه معىلي
ندي خرصى ي صىح 

سيوط|معهد فنى

9246| ح|لفتـــ|لدين مصطفى عبــــد |م |مصطفى حس ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

9o8294 ن |لرحمن سليم|هلل محمود عبــــد|منتـــ  ج|طبــــ سوه

6||72 ىط|لع|رس سيد عبــــد |ء ي|عل ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|9743 مه قدرى مصطفى|س|ن |نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

923366 وس |ندر|دل منصور |يرين ع| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7753o8 لسيد محمد|لسيد محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o6o58 دل فتـــىح محمد محمود|عمرو ع سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

4874| رس عرفه محمد|ج ي|رس ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

424547 ى|ح عبــــد |لفتـــ|م محمد عبــــد |هش لحميد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

|569o ى تـــه|هيم شح|بــــر|عزيز | مي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

8o5|3o مي  محروس بــــولس|رجو |م ره بــــنى سويف|تـــج

634933 لسيد|ن |لسيد محمد سليم|عىل  زيق|لزق|ره |تـــج

||5|93 م|س| روه رفيق رض ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

846786 مر محمد|لحكيم ع|ره عبــــد|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|66547 حمد عفيفى|حمد سعيد |طمه |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

62|9o6 ن|ل محمد حسن رمض|محمود بــــل ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

6|7953 لخليفه|ر محمد مسعد |من لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

8o|687 هلل|لح خليفه عبــــد|خليفه ص ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

5|o589 ئى|للق|مصطفى خميس محمد محمد  ره دمنهور|تـــج

363527 ف محمد طه|بــــرين |ص رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7|75|4 حمدى حمدى محمد فوده خرصى ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

52523| يمن محمد عىل غنيم| |رن بــــ دمنهور|د|

352428 تـــه محمود|ضىح محمد شح عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

77|93| هيم سعد|بــــر|لسيد حفنى |لرحمن |عبــــد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

947o4 ء محمد طه عىل جهيم|شيم ى شمس|تـــج ره عي 

769696 لح عىل|مل ص|لح ك|مل ص|ك لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

6|8366 رص عىلي عىلي مقلد|حمد ن| طبــــ بــــورسعيد

9|655| لك مبــــروك |لم|نشين فتـــىح عبــــد سيوط|بــــ |د|
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24|4o2 ن|ء محمد محمود محمد سليم|عل دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

839|38 ي حسن|محمود موىسي حج ج  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

35o74 لمقصود|حمد عبــــد |موىس محمد سيد  هره|لق|هندستـــ 

627843 لد محمد محمود|د خ|ز زيق|لزق|بــــ |د|

7o|88 لقوى|هلل عبــــد|عزه محمد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

22692| حمد محمد|دى |له|حمد عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

428894 متـــ|هيم أبــــو حم|ىط إبــــر|لمع|عمرو محمد أبــــو  ي صىح طنط
|معهد فنى

33o597 د|ن حد|بــــ محمد رمض|رح ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

842584 ل فهىمي محمد|حمد جم| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

6|o5o| دى|حمد ش|دل حسن محمد |هدى ع ي صىح طنط
|معهد فنى

833639 ي محمود|ن ص|حس|
بــــر مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

528639 هلل|لسيد عبــــد |هلل |ن عبــــد |محمد شعبــــ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

36472o |منيتـــ محمد ف|
ى
ئق منوق |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

4|o396 لعبــــد|هيم مصطفى |بــــر|لمنعم |حمد عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9oo897  عبــــد|لقذ|ح |سم
ى
لحميد عىلي |ق تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

9|4733 ى  للطيف  |حمد حمزه عبــــد|حسي  سيوط|حقوق 

49|498 حمد|يتـــ خميس سعد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34686| ر|لحج|ن |لسيد عثــــم|حمد |ر |مي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

266874 هلل فهيم محمد|ء عبــــد|سم| شمون|نوعيتـــ 

424238 حمد محمد عىل عىل|هلل |عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

6|8464 وع|محمد سمي  محمد مط ط|هندستـــ دمي

752o53 لجندى|م محمد محمد محمد |هش ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

66632 ي
م|سل|لد محمد |خ| دئى طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

4o6883 ى|لن|حبــــيبــــتـــ عبــــد رص محمد عىل حسي  سكندريه|ل|نوعيتـــ 

265|9| عيل|سم|بــــو |مل محمد محمد |محمد ك |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

48654o ن|مد سليم|حمد ح|ء |حمد عل| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

642369 لسيد متـــولي عىل أحمد|أحمد  زيق|لزق|حقوق 

|4957 هد|لش|حمد |لعليم |ن عبــــد|مي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

878376 حمد  |لمنعم |ن مصطفى عبــــد|نوره سيوط|بــــ |د|
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|25o57 ف |ندى  د|لسيد عي|حمد |رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

489432 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|لمنعم |رس عبــــد|جر ي|ه م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

37363 لسيد متـــولي|ح متـــولي |نج هره|لق|علوم 

62985| لرؤف|رص محمد عبــــد |لن|لرحمن عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

638499 لسيد عيسوى|لنبــــى |هيم عبــــد|ل إبــــر|أم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

446354 لسيد|لعظيم محمد |محمود محمد عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

8|5736 زق|لر|ن عبــــد|م زيد|مي هش ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|439|6 لكريم|حمد عبــــد |حمد |محمد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|837o ن|بــــو لبــــه|عىل عىل | بــــ رض|يه| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

755464 لسيد مصطفى محمد| |عل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

38462 ى|ء نبــــيل عبــــد |سم| للطيف حسي  م بــــنى سويف|إعل

83248o هلل|د |لد ج|م سعيد خ|ريه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

328329 لسيد|د محمد |متـــ رش|س|محمد  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

845647 ى محمود حسن خلود حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|49832 هلل|بــــتـــ عبــــد |هلل ثــــ|حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

232348 نور عزوز حنفى خليل سحلول ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

829|44 جد|لم|حمد محمد رفعتـــ عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

892324 هيم عىل حسن |بــــر|ء |شيم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

87o2o8 هيم|بــــر|مد |دل ح|ع| دين ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

642357 حمد|حمد محمد |ء |رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

69244| بــــ|لوه|لمنعم عبــــد |ن نبــــيل عبــــد |يم| ط|بــــ دمي|د|

354385 ل|ل كم|وجيه هل| رين|م تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

339|| لمحسن|لهم عبــــد |مصطفى | دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|2||o لجمل|لعزبــــ |تـــ |لشح|عيل |سم|لرحمن |عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

456|7| س عمر|ن عبــــ|للطيف ري|محمد عبــــد  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

25|99o رس مرزوق فليله|محمد ي ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

765896 يف | م|ر لعزيز|لمجيد عبــــد |لسيد عبــــد |رسر ره بــــور سعيد|تـــج

6o6575 ن|ح سليم|لد نج|ر خ|عم لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

453724 لدعدر|دهم محمود محمود سعد | ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8898o9 هلل  |ل محمد عبــــد|حمد جم| سيوط|علوم 
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228557 يمن محمد صديق|ره |س هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

36866 رضوى سيد محمود محمد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

9o6|o9 مل فهىم |رسلينو لطيف ك|م ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

627323 حمد|مريم محمد محمود محمد سيد  زيق |لزق|تـــمريض 

62o29o حمد محمد محمود خليفه|ذ |مع لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

644925 ينى|لجن|ن |ل رمض|ل محمود كم|كم لمنصوره|حقوق 

2|6399 لمغربــــى|دى محمد |له|رق عبــــد|سيف ط ى شمس حقوق عي 

7672o2 لعزبــــ جمغىلي|محمد طه رجبــــ  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

85o467 هيم عوض|بــــر|محمد خليل  ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

24822o لبــــرم|ء ذىك محمد ذىك |رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

68o226 ى عىل|لسيد |بــــسنتـــ  لمنىح  حسي  لمنصوره|بــــ |د|

69o83 ء قرئى محمد عيد|ل| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

944o6 لصمد |لمجيد عبــــد|سط عبــــد|لبــــ|منى عبــــد
|لش|عبــــد

ى
ق

هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

755|36 روه محمد محمد محمد| حقوق بــــورسعيد

6o65o9 يد |بــــو |حمد محمد | ى ز|لبــــ|لي  |ضتـــ طنط|علوم ري

75|||9 لمطلبــــ|يوسف وحيد طه عبــــد  لمنصوره|حقوق 

4|47o3 لمدهون|هيم |بــــر|مسعدتـــ طلعتـــ محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|7287 لعصفورى|ىط |لمع|بــــو|ن محمد محمد |رو ط|حقوق دمي

362458 رص محمد عرفه|ء ن|سم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

85o||6 د|هلل ج|رس صفوتـــ عبــــد|ي  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

28o394 هيم|بــــر|ء محمود محمد |مهند عل  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

923o59 ن |حمد سم|حمد عزتـــ | قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

533o69 ف محمد منصورعبــــد|محمد  لغنى|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

494622 لعزيز عىلي عمرو|رس عبــــد|محمد ي دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

354|o3 لنعيم|لنعيم محمد عبــــد|مل عبــــد|سلىم ك ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

774556 ى|ن ش|لسعيد مهدى سليم|ء |رس| هي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

45o93o شم|لمتـــولي عرفه ه|م |محمد هش |هندستـــ طنط

695526 حمد طلبــــه|بــــدين |لع|ره حسنى محمد زين |س زيق|لزق|بــــ |د|

3o|37 لسيد ذىك|ده محمود |مه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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32354 ى|ء محمد ك|يوسف عل مل حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

689939 د|حمد ج|مه |روق سل|منى ف لمنصوره|بــــ |د|

244862 وق سيد يسن صميده جمعه رسر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

486673 ى مصطفى صقر|عبــــد  حسي 
لرحمن مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

443352 ف عبــــد|جه لعزيز|لمنىح  يىح عبــــد|د أرسر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

257o26 لخولي|دل سعيد |ع| دين لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

4|648| جح|حمد ر|دل مصطفى |م ع|سل| لشيخ|بــــ كفر |د|

35|554 ف|محمود عيد عيد سليم ن رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

432944 متـــ|لرؤف فتـــوح سل|ديتـــ عبــــد |ن |حقوق طنط

889o85 ل عىل محمود |هلل جم|منتـــ  سيوط|حقوق 

892o23 ى |له|طف عبــــد|محمود ع دى حسي  سيوط|حقوق 

347922 لمؤمن|لعزيز عبــــد|رص عبــــد|م ن|سل| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

46|835 ز|لدين محمد حر|د |آيه عم سكندريه|ل|حقوق 

326937 وق محمد  هيم محمد|بــــر|رسر ن|حقوق حلو

876929 ل  |لع|دل سيد عبــــد|فيفى ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

6795o9 ن عىل حسن مصطفى حسن|نوره ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

527722 ح محمد فتـــيحه محمد|لفتـــ|ء عبــــد |رس| سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

25694 هلل جويد|يوسف عبــــد | رين|م ى شمس|تـــج ره عي 

||9295 نيس|بــــر |نيس ج|رى |يل| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

68292 وليد فتـــىحي محمد يوسف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|7575 رد نجيبــــ|دو|مريم وسيم  لشيخ|ره كفر |تـــج

64663o هيم|بــــر|لسيد |ف عدل فتـــىح |عف ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

47648| ي|لدين محمد فتـــىح عبــــد |سيف 
لحميد بــــسيوئى دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

76582| هيم|بــــر|بــــ |لوه|مح حسن عبــــد |ندى س بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

923o4 ن زقزوق|مد سليم|دي محمد ح|ش د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

77985o ي
هيم يسن|بــــر|هلل |لسيد عبــــد|ح |صل| دئى زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

9o245o حمد محمود |جد محمود |م ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

69o9o| لبــــدوى|رس محمد |نبــــيله ي لمنصوره|بــــ |د|

48732| ف عبــــد|محمد  هيم|بــــر|لعزيز |رسر لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

6o|836 لغريبــــ|لمتـــول محمد |هند  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي
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88296| ى سمي  شنوده ولسن  | يوستـــي  سيوط|صيدلتـــ 

763537 يع|لدين ط|مينه سمي  عز | تـــمريض بــــور سعيد 

754666 تـــتـــ|حمد سيد شح|ن |نوره عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

676665 لسيد|م |م|هلل يوسف |بــــسنتـــ عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3|3|2 حمد حسن|رثــــ |لو|طمتـــ عبــــد|ف ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

627o65 ى |  حسي 
لخروم|حمد عبــــده مصطفى زيق|لزق|بــــ |د|

328573 لرحمن|محمد هيثــــم فتـــىح عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

626462 بــــى|مبــــ|هيم |بــــر|ل محمد |لع|ن حسن عبــــد|نور ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

68|988  سمي  عزيز حليم|مريم ه
ئى لمنصوره|بــــ |د|

792o34 حمد محمد|حمد محمد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

779938 ل عىل محمد عىل|جل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

27oo22 ج |لسيد خف|لد محمد |عمر خ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

646762 فندى|ل|حمد |حمد |لد |عمرو خ ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

3468o6 حمد عىل|هيم عىل |بــــر| |نور ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

76|894 هيم|بــــر|يدى محمود معوض |ه زيق|لزق|حقوق 

6o6753 مر|لزغبــــى ع|محمد | محمد رض |بــــ طنط|د|

627472 ر نجم|لغف|بــــر عبــــد|نهلتـــ ص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|33966 حمد|عيل |سم|فظ |لرحمن ح|عبــــد  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4|747 حمد|مي |حمد س|لرحمن |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

33|9o| هيم|بــــر|لرحمن شفيق محمد |محمود عبــــد |بــــ بــــنه|د|

|26o75 لدين محمد يعقوبــــ فريد|نور  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

6|75o6  |هيم |بــــر|رس |بــــرين ي|ص
ى
م|لحم|لدسوق معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

||8629 لسيد|بــــو رسيع حمزه |حبــــيبــــه محمود  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

443834 خ|لطبــــ|هيم |بــــر|ح عىل |م صل|إله لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4|23|9 لبــــرلسي|هلل خميس محمد |عبــــد  |حقوق طنط

22436| حمد خليل|هيم |بــــر|هيم يوسف |بــــر|عمر  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

5o|89 ف سعد |حمد | هيم|بــــر|رسر ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

334266 جح محمود|هر ن|حمد م| ى شمس حقوق عي 

856685 لمقصود|محمود ربــــيع محمد عبــــد لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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493447 لمنعم كحيل|لمنعم موىس عبــــد |عبــــد  بــــ دمنهور|د|

8o5|74 ى|ئيل تـــوفيق |مريم ميخ مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

59793 ن محمد بــــكرى|ده شعبــــ|حم حقوق بــــنى سويف

63222 د|لجو|حمد قرئى عبــــد |صم |ع ره بــــنى سويف|تـــج

35862 زى|هلل حج|ن عمر عبــــد |تـــ رمض|ي| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

348874 ى رض|ش| نور لعزيز محمد|عبــــد| هي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

254|64 ضى|لمنعم ر|ل عبــــد|تـــغريد جم تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

899853 ي|حن
ن |ن محمد محمد تـــعى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

9oo669 حمد بــــري |ر فتـــىح |من ج|بــــ سوه|د|

683|57 ى |بــــو|لحسينى |رس |ء ي|وف لعني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|3|76 لرحيم محمد |حمد محمد عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

|6|59| جورج حبــــيبــــ جورج حبــــيبــــ لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

892|56 ن |رص رز دهم|ن| عل ي صىح 
سيوط|معهد فنى

342893 بــــر سيد محمد رزق|حمد ص| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

5o2454 حمد|لسيد |حمد حسنى | سكندريه|ل|طبــــ 

86o548 ر|لستـــ|هي محمد عبــــد|محمد ز ي|عه |زر
|لمنى

52889o |لسق|عمر محمود محمود عىلي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

332962 حمد|رتـــ عىل |محمد عم لمنصوره|حقوق 

6o37oo ن|ل عثــــم|لع|حمد عزتـــ عبــــد| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4o|298 ن سم|عىلي مصطفى حلىم ق| مي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|66252 لسيد|هلل |د عبــــد |هلل ج|عبــــد  ن|حقوق حلو

|43397 مريم محمد بــــدر محمد ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

698672 مر|س محمد ع|ل يوسف عبــــ|م| ط|بــــ دمي|د|

6o4372 لصعيدى|زى |ن غ|محمود رمض لمنصوره|هندستـــ 

43584 حمد|ل بــــدر |ن جم|نوره هره|لق|ره |تـــج

2467o2 ئى|لنعم|لسيد |لد |محمد خ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

443388 لمنصف عىل سعيد|عىل محمد عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

78o432 هيم عليوه|بــــر|ره علوى |س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

37|949 حمد|ح |لفتـــ|ن عبــــد|محمد شعبــــ ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

4o6878 هلل|د|هلل عىلي ج|يمنى محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|
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7828|8 لكريم محمد|لح عبــــد|محمد ص| ر|ي زيق|لزق|بــــ |د|

7639|9 بــــو حديد|حمد عىل |لعربــــى |لسيد |محمود  |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|4o796 بــــرهيم|هيم محمد |بــــر|بــــو بــــكر |لرحمن |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

226292 دق|حمد ص|حمد جمعه | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

69977o هيم عيس محمد|بــــر|د |يه حم| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

899o97 ى|م مل يس |نبــــيل ك| رتـــي  سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

757o27 لحميد|ره حسن محمد عبــــد |س عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

6888o| ي
مد جمعه|لدين ح|ء فيصل بــــدر|ضى لمنصوره|ره |تـــج

8o7|43 ي محمد شح
تـــه|سلىمي حسنى ي|تـــمريض 

| لمنى

2598o7 لسيد تـــوفيق|ل |ء جم|سم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

534399 ى صف|هلل و|نبــــيل رزق | مي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

5o9o69 رى|لبــــند|لرحمن مصطفى صديق محمود |عبــــد تـــربــــيتـــ دمنهور

|6|769 عيل|سم|ن محمد |لدين رمض|م |حمد حس| ى شمس هندستـــ عي 

6887o8 حمد|ضل |م محمد ف|نشين عص لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

47966o ن|هيم شعل|بــــر|لمغنى |لؤى مجدى عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

686534 ز|لح حسن حج|محمد حسن ص ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

9o7463 ن |لم|للطيف س|لكريم سعد عبــــد|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

78o444 لحميد عىل|ء محمد عبــــد |لىمي زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

229367 شم محمد|طف ه|كنوز ع هره|لق|حقوق 

4o8344 طر|محمود محمد محمد محمد خ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

48o548 |لحم|لسيد محمد |محمود محمد 
ى
ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

335943 بــــر جوده عزبــــ|ندى ص ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

8384o8 ن|رص محمد سلم|لن|ء عبــــد|ل| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

||8865 روى|لر|هلل |هيم عبــــد |بــــر|محمد سعيد  ى شمس|تـــج ره عي 

22498 ي محمد عبــــد |حسن ه
لعزيز|ئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

464535 عيل حسن|سم|لسيد |حمد |مصطفى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76o8o5 ل|لع|لكريم عبــــد|د |ء مرع ج|سم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

255698 ر|لحسينى دويد|محمد صبــــىح  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

875|o8 شور |مه محمد ع|س|حمد | سيوط|ره |تـــج
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32978 ء حنفى مصطفى درويش|سلىم عل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

225842 ن|حمد سليم|لعزيز |ن عبــــد|محمد سليم ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

82834o ن|عود عثــــم|هلل طلعتـــ ق|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3|6223 لرحيم عىل سليم|جر عبــــد|ه ن|هندستـــ حلو

9o3588 م |ل عل|م كم|م عص|سل| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

343393 ل|ح سيد محمد جم|سم ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

52|82 وق محمد عبــــد  لنبــــى بــــيوم|رسر بــــ بــــنى سويف|د|

433446 ى|ل محمد |محمد مني  كم مي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

82o6o9 ي عبــــيد محمود|سل|
م مصطفى حقوق بــــنى سويف

8595|o ى ود|ود عزيز د|د| مي  ره بــــنى سويف|تـــج

68|573 لحميد محمد|محمد محمود عبــــد  لمنصوره|حقوق 

783264 شه|لسيد محمد عك|ء |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

5o5443 ى ئيل|روس ميخ|د سيد|ميل ميل| |مي  سكندريه|ل|صيدله 

5|9895 هيم محمود فرو|بــــر|منتـــ  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

6|2229 ئى|لفخر|فظ أحمد |رس ح|م ف|سل| ي|هندستـــ 
|لمنى

9o7|77 حمد |بــــر مرىس |حمد ج| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

25o397 م محمد حسن|لسل|هدير حسن عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o9834 ى  |يمن محمد حلىم محمدوف|نرمي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

865253 حمد|م بــــكري |ن عص|يم| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

23349o م محمد فريد محمود|رقيه هش هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

62o3o| ي|مريم فتـــىح محمود 
تـــى|لعى ي صىح ري

ضه بــــور سعيد|معهد فنى

42752o يد|لحميد ع|لسيد محمود عبــــد |محمد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

2|5o|| لمسيح جرجس يعقوبــــ|يكل عبــــد|م هره|لق|ره |تـــج

682972 لديسىط|ل |لديسىط هل|رحمه عمر  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

622423 لوس|لس|م |لسل|حمد عبــــد |حمد سمي  | ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

6429o4 حمدى عىل|حمد |ن ثــــروتـــ |يم| زيق|لزق|علوم 

52o365 ن مسلم|بــــر شعبــــ|يدى ج|ه ي|عه |زر
|لمنى

69|33 يف رمض| رض ن|ن رمض|رسر لفيوم|لعلوم |ر |د

8o|87 سم|سم عىل ق|لنبــــى ق|جر عبــــد |ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

642828 لمجيد|حمد عبــــد|لمجيد محمد |يدى عبــــد|ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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76|9|o د محمد|عمرو محمد فؤ لسويس|هندستـــ 

242556 حمد عىل مرىس|محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

333827 هيم|بــــر|بــــ |لوه|م سعيد عبــــد|سل| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

25|494 وى|لسخ|لسيد محمد |محمود جيوىسر  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

4o8o27 هلل|بــــ |لمنعم محمد ج|زينبــــ عبــــد |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

439588 لسيد عوض عريف|رق |سمر ط لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

536o73 هيم|بــــر|مد محمد |ل ح|محمد كم ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

5o5634 ن|ن رشد|لرحمن محمد مسعود عثــــم|عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

42o6|5 لسبــــع|بــــو|هيم |بــــر|حمد محمد عوض عىل | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

43o2o8 هلل|ء محمد محمد عبــــد|ل| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|6oo95 لدين|حمد بــــدر |حمد |مهند  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

879759 هيم  |بــــر|ل |م كم|ميه عص|س سيوط|ره |تـــج

|59447 هيم|بــــر|لسيد |بــــسنتـــ رمزي عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

249256 لح|لعزيز ص|لدين فوزى عبــــد|م |حس| رول ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

778|53 ف |محمد  مر|لسيد ع|رسر زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

6976|5 حمد|لسيد |لد |نعمه خ صيدلتـــ بــــورسعيد

|572|2 ده|محمد ممدوح محمد حم| دين ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

649295 لسيد|حمد محمد موىس محمد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

77288| ضل|عيل ف|سم|محمود صبــــرى  زيق|لزق|بــــ |د|

5|465o ئى بــــسيوئى سعيد بــــسيوئى|م| تـــمريض دمنهور

27533o للطيف|ىط عبــــد|لع|هر عبــــد|نس م| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

6925o4 مد|حمد ح|حمد عىل سيد |رحيل سيد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

249624 ح|لفتـــ|سهيله محمد سيد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

56344 لعظيم|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |ن |شعبــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

782486 لح سليم|لح محمد ص|محمد ص قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

27|47 بــــورسيع|لم |مريم سيد س كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

28789| ه عبــــد| لرؤف محمد قشطه|مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|56oo7 ى جم|ي هلل|ل قطبــــ عبــــد |سمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

524899 لعزيز|لعزيز زىك عبــــد|حمد عبــــد|عمر  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

5o3|77 بــــ|لوه|ء محمد محمود طه عبــــد|شيم سكندريه|ل|بــــ |د|
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2326o8 تـــه|تـــ شح|محمد فرح| مه م بــــنى سويف|إعل

35|746 ى سل|صبــــ متـــ|ح حمدى متـــول حسي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|7792 لرحمن عبــــده|روضه محمد عبــــد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

876|94 ي |محمد جم
ل محمد مصطفى سيوط|بــــ |د|

5o4579 ن|لغنى مصطفى محمد عثــــم|ء عبــــد |شيم سكندريه|ل|ره |تـــج

692234 ر سمك|لمتـــول محمد مختـــ| |رن لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

648|77 لمدئى|حمد محمود |سمر عطيه  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

7737|4 لشحرى|حمد |ره عمرو |س ى شمس حقوق عي 

7o388|  محمد عبــــد 
ى
لرحمن|محمد محمود شوق لمنصوره|هندستـــ 

245695 لدين|لحميد علم |رس عبــــد|لد ي|خ لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

629557 تـــ | ي|ل|هلل سليم |بــــ عبــــد |يه|مي 
لفى زيق|لزق|ره |تـــج

3445o9 دى|له|هلل صبــــىح محمود محمد عبــــد|عبــــد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

3246oo حسن يوسف حسن محمد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3|4o|7 دى|له|ح |رس صل|ح ي|صل ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

627443 تـــ محمد عطيتـــ عبــــد  لجعفرى|لحميد |أمي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|32666 لدبــــيىك|ل حسنى |ء كم|رس| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

||86|7 ى|م يوسف حليم يوسف| رتـــي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

2|2673 ح|لفتـــ|لحليم عبــــد|هر عبــــد|محمد م ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

875476 ج  |دل محمد فر|هلل ع|عبــــد ج|ضتـــ سوه|علوم ري

23976o حمد قطبــــ|ر محمود |بــــر| هره|لق|بــــ |د|

2|4|27 لكريم|مد عبــــد|محمود سعيد ح ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

6o5599 لمنعم بــــدير محمد|مح عبــــد|ء س|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

775256 لحديدى|متـــ |م سل|لسل|لسيد عبــــد |حمد | |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

74242 لرحمن محمد|ن عبــــد |بــــثــــينه رسح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o8oo5 ل|لد|حمد |زق عىل |لر|لسيد عبــــد |محمود  ره بــــور سعيد|تـــج

687654 لعزبــــ|لمهدى |هلل |هلل فتـــح |هيم عبــــد |بــــر| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

2|3452 فظ|لح|ل عبــــد|لع|ره محمد عبــــد|س ن|فنون جميله فنون حلو

|356|3 ن عىل محمد|ده رمض|غ هره|لق|ره |تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 5333 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

87935| لصبــــور |بــــر عبــــد|لرحمن ص|ئى عبــــد|م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

5o346o حمد حسن|ء سمي  فتـــىح |رس| سكندريه|ل|عه |زر

8392o6 ي يوسف|ره عم|س
ر حسنى دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

847|4 لعظيم|طف محمد عبــــد |ء ع|سم| بــــ بــــنى سويف|د|

7||929 وع|حمد مط|مل محمد عبــــده | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7o8276 حمد|لق رجبــــ محمود |لخ|حمد عبــــد | لسويس|هندستـــ 

842|88 هيم|بــــر|لسميع |لبــــكري عبــــد|زينبــــ  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

364295 دق مهنى|لرحمن فتـــىح ص|عبــــد ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

|56253 ن مصطفى|لحسن رمض|بــــو |ن |رمض ى شمس|د| بــــ عي 

57254 حول محمد|ل|تـــيسي  محمد  بــــ بــــنى سويف|د|

|29729 ى|ل |يمن سوري|در |ن مي  ن|بــــ حلو|د|

686484 لمرىس|هيم |بــــر|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|لد |خ لمنصوره|بــــ |د|

372652 لسيد|د فرج حمدي سعد |نه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7|878 لعزيز|دق عبــــد |لص|رص عبــــد |هدير ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

753o57 حمد|ر |لغف|حمد محمد عبــــد |عمر  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

779788 ل محمد مهدى محمد|نه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89o3o8 لحكيم قطبــــ يسن |حمد عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

32|o92 لمجد|بــــو |حمد |ن |محمد رشو هره|لق|بــــ |د|

48|482 هر يوسف|لد محمد م|هلل خ|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23|69| رج|لج|لسميع محمود |حمد محمود عبــــد| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

2|2354 رى|لهو|لسيد |لمقصود |عىل سمي  عبــــد ى شمس حقوق عي 

72839 دى|له|وى عبــــد |ن منصور سعد|جيه لفيوم|تـــربــــيتـــ 

882737 حمد  |لمعز |ء مصطفى عبــــد|صف سيوط|ره |تـــج

|48597 فع رزق|لش|يمن محفوظ محمد |جر |ه ن|بــــ حلو|د|

5|5276 بــــو دشيش|ح |لفتـــ|نبــــيل محمد عبــــد | ر|ي ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

3|4358 لمطلبــــ|لدين عبــــد|د نور |حمد فؤ| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

922452 ى حم| دتـــ |حمد محمد حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

348|56 ي|بــــور|محمد سعيد عىلي سعيد 
ضى ى شمس حقوق عي 

|59|62 ى  لرحيم|حمد عبــــد |محمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

285475 لحميد|حمد عبــــد|ء سعيد |رس| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم
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48862o يف|لحميد |رق عبــــدتـــ عبــــد |محمد ط لشر ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

524776 مل|هيم ك|بــــر|لدين |ل |عمر محمد كم سكندريه|ل|حقوق 

4||4o لسيد|ش |لسيد حو|م |سل| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

296948 حمد|حمد يىح |بــــ |يه|يىح  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

322o56 لرحمن|حمد محمد عبــــد|هلل مصطفى |منتـــ  ى شمس| لسن عي 

44|737 حد|لو|لفتـــوح عبــــد |بــــو |هر محمد |يه م| لشيخ|علوم كفر 

2757| لدين|مد محمد مىح |مروه ح هره|لق|ره |تـــج

26|497  محمد حسن|لعر|هيم |بــــر|كريم 
ى
ق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

26355| هيم موىس|بــــر|سلوى محمد  |علوم بــــنه

86o4oo ن|لحكيم شعبــــ|لعظيم عبــــد|حمد عبــــد| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

77|o96 ى |ي هيم عىل محمد محمد|بــــر|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

464932 شقر|ل|لعزيز يوسف |حمد صبــــرى عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

44o962 ر|لنج|لعزيز محمد |لسعيد عبــــد|ن |يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

45|o57 ى محمد  م|لسيد غن|آدم حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

45857 د|حمد حم|م |ندى حس ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

9|52o5 ن محمد فرغىل |سيد عثــــم ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

855o64 مه محمد محمود|س|يه | كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

23368| ى مسلم حسن  ى يشى حسي  لشيىم|حسي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

8362| لمحسن مهدى|لرحمن مصطفى عبــــد |عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

265o82 حمد محمد سويلم|ن |محمود شعبــــ |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

477738 جورج أنطون أسعد فهىم| دون|م سكندريه|ل|ره |تـــج

222|o7 هلل محمد|تـــه عبــــد|ديه حمدى شح|ن ى شمس| لسن عي 

|5|953 يف عبــــدتـــ محمود مروه رسر هره|لق|صيدله 

357822 ربــــيع محمد محمد قطبــــ| ر|ي ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

449654 لسيد خليل|حمد |ل |حمد كم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

63o933 مد|ح محمد ح|منيه صل| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

897367 بــــودهبــــ |لمبــــدى |محمد محسن عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

85o526 د محمد|بــــسنتـــ عىلي فؤ دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

849739 ح محمد يوسف|ر صل|مي دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
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48o627 دل محمد محمد حسن|ن ع|مرو دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

2|5427 وي|لد محمود عشم|ن خ|نوره هره|لق|بــــ |د|

37822 لسيد|هلل |مدحتـــ عبــــد | نور سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o7776 ى|ح محمد عىل |عمر صل لفي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|3o83| ى | |محمد زكري حمد|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

244275 لكبــــي  محمد خليل يوسف|ن محمد|محمد شعبــــ ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6797o5 لرحيم|لمنعم عىل عبــــد |ن عبــــد |يم| لمنصوره|بــــ |د|

3652o| حمد محمد مرىس|جر |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

634877 حمد محمد مصطفى محمد مدين| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

4o2438 لحليم|دل محمود محمد عبــــد |هلل ع|منه  سكندريه|ل|ره |تـــج

229634 ل زىك|هر كم|سيمون م|ن| هره|لق|بــــ |د|

2429o4 محمد محمد فرج ربــــيع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

767762 حمد|ن |فتـــ سليم|عهد ر لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

5272|8 حمد|حمد حلىم سيد |ء سيد |رس| سكندريه|ل|هندستـــ 

294o3 لسيد|لم عىلي |لم عىلي س|س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o7oo3 ف |ئى |م| ى|حمد ش|رسر هي  |تـــربــــيتـــ طنط

499297 هيم|ن محمود إبــــر|رمض| يش ى شمس| لسن عي 

45o576 لمشد|لسيد عىل |حمد محمد | |ضتـــ طنط|علوم ري

2|8o3 ي محمد |رس|
هيم|بــــر|ء مصطفى هره|لق|ره |تـــج

7|5986 لديسىط عىل|ح |لفتـــ|محمد رزق عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

8696|4 بــــدين|بــــي ع|حمد محمد رك| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|6577o لحليم|ضى عبــــد |لر|د سيد عبــــد |جه ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

52|235 لمقصود عطيه|منه محمود عبــــد| بــــ دمنهور|د|

83359 ض|لعظيم ري|بــــ عبــــد |يه|شهد  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

|5|||8 حمد محمود|ء مصطفى |ل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|252| ين عىلي حس حمد|ن |شي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

||8559 ى|بــــو |رجريتـــ مكرم عدلي |م ليمي  ى شمس| لسن عي 

8849|9 لس جم ل سعد خليل  |كي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6944o4 ى ص لجليل عىل خليفتـــ|هلل عبــــد |لح عبــــد |نرمي  سكندريه|ل|صيدله 

6|4267 لبــــيه|لعزيز |لمنعم عبــــد|لمجيد عبــــد|زينبــــ عبــــد زيق|لزق|حقوق 
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43446| مد  خرصى|ح ح|لفتـــ|دل عبــــد|جر ع|ه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

37o|33 لحميد|لم عبــــد|لد س|خلود خ |حقوق بــــنه

88374| لسميع محفوظ |حمد مصطفى عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

835383 ى محمد|نىهي ع طف حسي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|533|6 ي فتـــىحي عبــــد |يم|
لحميد|ن لطفى ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|23928 لحميد|ر عبــــد |عيل مختـــ|سم|سلىم  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

7o9756 حمد محمد محمود عيس|محمود  لمنصوره|بــــ |د|

78473 ئ  حسن|يمن رج|ن |مرو ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

333479 ى ه|م شم|زن سيد حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

62|562 لجوهري|ىطي |لع|لجوهرى عبــــد|حمد |رحيم  ره بــــور سعيد|تـــج

9|346o محمد محسن محمد محمود  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

62|28o ين محمد صل للطيف|ح عبــــد |شي  ط|ر دمي|ثــــ|

323|75 ى محمود |ي عيل محمد فرج|سم|سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

754827 حمد محمد فتـــىح عىل| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

3345o ر|لنج|هيم |بــــر|حمد |مجد |طمه |ف هره|لق|حقوق 

|7288| م|لمعىط محمد هم|محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

336789 لحميد|ه عبــــد|لل|م محمد عبــــد|سل| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

9o|55o حمد عىل |يه محمد | ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

497439 ف |هيم سل|بــــر|تـــ |ي| لدين|مه رسر تـــربــــيتـــ دمنهور

699895 |لبــــر نج|ن عبــــد |محمد رمض ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

64622| لزعتـــرى|محمد عبــــده عمر محمد  |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

357|o3 لعزيز محمد|محمد مصطفى عبــــد |ره بــــنه|تـــج

465322 لمتـــول|لرءوف |زن عمرو عبــــد|م |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

95|46 ىسر|لطو|لسيد محمد |لد |خ ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

4|979| ى|محمد عمر عبــــد هلل عمر حسي  لشيخ|بــــ كفر |د|

624|58 ألجدر|لحميد محمد |لسيد عبــــد |محمد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

693|57 لسيد زغمي |لسيد محمد |مريم  لمنصوره|عه |زر

297749 م فكرى بــــيوم منس|فكرى س |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح
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7|5o95 ر|لكس|ز |لبــــ|هلل |ن فكرى عبــــد |نوره |لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه 
لمنصورتـــ

68o946 لكريم|لمتـــول عبــــد |لعزيز محمد |عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

853735 حمد محمود|رضوي محمود  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

539o9o حمد|محمد رفعتـــ حمدى  سكندريه|ل|عه |زر

49|6o3 حمد|هلل حمدى محمد |عبــــد |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

839579 ه  لضوي محمد|حمد |مشي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

282464 م جعفر|لسل|لعزيز عبــــد |ء عبــــد|لفتـــ عل| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

5|7738 ف|ح خل|لفتـــ|أمل محمد محمود عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

266799 ن|مل متـــول سلط|هدى محمد مصطفى ك ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

327o4o رك|م محمود مبــــ|طمتـــ عص|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2|76o7 هيم لطفى|بــــر|محمد محسن محمد  ى شمس حقوق عي 

2545o3 هلل|د|حمدج|ح |لفتـــ|يمن عبــــد|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6255oo دق|لص|لدين فوزى تـــوفيق |م |وليد عص زيق|لزق|هندستـــ 

2389oo ىسر|لنقر|هيم فتـــىح مسعد |بــــر|م |مر ن|ضتـــ حلو|علوم ري

634726 لسيد عىل|م محمد |لد عص|خ زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

69o92o لرحمن|هد عبــــد |هبــــه محمد مج لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6o292 ى عبــــد لحليم طه|نهله حسي  علوم بــــنى سويف

|72424 ن|لدين محمد مهر|جر سعد |ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

35|6o7 م|هيم محمد كل|بــــر|طمتـــ نبــــيل |ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

22|3|8 عيل محمد|سم|محمد محمد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

49|39o حمد|حمد محمد |م محمد |ريه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|4677 دى|لن|لعزيزى سيف |ء منصور |ول لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|67|| س|ح عبــــ|رق محمد صل|رحمه ط لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

784893 حمد عىل|ل |ل كم|نه زيق|لزق|حقوق 

52|528 هدى فرج عطيتـــ فهيم جبــــريل ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

446823 هيم وليد محمد محمد مصطفى|بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

3|3|32 لعزيز محمود بــــدر|مريم محمود عبــــد ى شمس| لسن عي 

764259 ن|هيم ري|بــــر|لغريبــــ فهيم |ر |من ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7787o6 حمد|حمد نبــــيل عىل | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ
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33774| لوكيل|لسعيد |محمد عليوه  |ره بــــنه|تـــج

7o533| لجندى|حمد عىل |حمد محمد |حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|57572 مروه خلف فهىم عىل سيه|نوعيتـــ عبــــ

435|o6 حمد قريش|د محمد |عم سكندريه|ل|حقوق 

|426|5 ى عىل|ء |شيم حمد حسي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

442382 حمد|لمتـــول محمد سيد |رس حمدى |ف لمنصوره|حقوق 

3|8232 ي|لعزيز |محمد رشدي عبــــد
لطوجى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

37358| حمد محمود متـــولي|محمود  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

229232 حمد عمر|ره وصفى |س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o2675 لسيد محمد حسن |ف |عف ج|تـــربــــيتـــ سوه

5|5|88 ر|لغف|حمد عبــــد |هلل محمد سيد |نعمه عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8o645| لعليم|تـــ سيد عبــــد|م عرف|حس حقوق بــــنى سويف

637958 ى|ء أمر |إرس هلل حبــــيبــــ أمي  زيق|لزق|ره |تـــج

6o8|4 ج|ن سيد فر|شعبــــ| نور ي سويف
تـــمريض  بــــنى

4|34o ن|طمه وليد فهىم سليم|ف لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

5|6657 لربــــ وسيىل رزق|د |طف ج|عبــــي  ع علوم دمنهور

9o653| ى |لفتـــوح حس|بــــو|مريم محمد  ني  ج|عه سوه|زر

896oo5 ن محمد محمد |يه شعبــــ| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

775|22 ي |محمد | محمد رض
حمد|حمد |لحسينى زيق|لزق|هندستـــ 

447o85 لحليم|محمد سعيد حسن عىلي حسن عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

4949|2 |لعزيز ضح|عبــــد | لعزيز محمدرض|عبــــد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

3739|7 يف عبــــد ن|هيم عثــــم|بــــر|لمىح |عمرو رسر |حقوق بــــنه

639479 ى فؤ د وجدى محمد|نرمي  زيق|لزق|بــــ |د|

54527| سم فرغىل|محمد يشى ق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7|3o|o لريس|لسعيد حسن |حمد |محمد  لمنصوره|حقوق 

2732|| لم حتـــيتـــ|نىح  بــــهجتـــ حفنى س| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

45o|o9 ي وليم حن|يكل ن|م |ج  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

493694 حد|لو|حمد محمد قطبــــ عبــــد | بــــ دمنهور|د|

69593| دى|لن|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|حمد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

Wednesday, September 5, 2018 Page 5339 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

36o389 لجمل|لتـــ طلعتـــ سيد |ه |نوعيتـــ بــــنه

694227 لعوضى رزيق|هيم |بــــر|رس |هيم ي|بــــر| ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

7oo36 حمد محمد|زينبــــ محمد  لفيوم|عه |زر

8|o577 ي |ن ر|يم|
حد|لو|حمد عبــــد|ضى ي|بــــ |د|

|لمنى

6|o632 ف سعد |ندى  لعبــــد|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

846489 حمد سليم|لمجد |بــــو|ء |سم| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|32264 ن ثــــروتـــ وغريس حبــــيبــــ| مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

692763 لم دهيم محمد|دين محمود دهيم س|ن ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

896456 هيم |بــــر|مل |لد ك|تـــفى خ ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

69545| ن|للطيف محمد سليم|لبــــنى محمد عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o44o6 بــــوحشيش|مد |عبــــده محمد ح| رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7734o7 د|لجو|د أحمد عبــــد |لجو|هلل محمد عبــــد |هبــــه  زيق|لزق|عه |زر

2|278o لعزيز|محمد سعيد عيد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

3|8o|7 ف عبــــد|محمد  حمد|م |لسل|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69579 لمجيد|بــــر عبــــد |بــــر محمد ص|ص ره بــــنى سويف|تـــج

22o477 ى د جندى|طف عي|ع| مي  ى شمس هندستـــ عي 

886|8| ن مهنى|محمد محمود عجبــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|643|4 لس عدل  |نيس حن|كي  ن|بــــ حلو|د|

5|6335 حمد حرحش|بــــرين محمود سعد |ص تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

76o388 محمد حمدى محمد عىلي محمد ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

35398 هيم محمد|بــــر|ندى محمد  ن|هندستـــ حلو

|45329 حمد طه|نور |محمود  ى شمس|د| بــــ عي 

62726 ل محمد|لع|ن عبــــد |ء رمض|دع بــــ بــــنى سويف|د|

2638|5 هلل|هلل محمود عبــــد |رص عبــــد|ن| نور ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

245687 وى|لص|بــــ محمد |يه|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

|3872 فظ|لح|حمد عبــــد |ىط |لع|رق عبــــد |سيف ط كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3354o9 لدين محمد عىل|م |ء حس|لشيم| ى شمس|د| بــــ عي 

6o756o لم زلط|س| حمد رض| لسويس|هندستـــ 

679457 حمد مسعد كحله|تـــم |حمد ح| لمنصوره|بــــ |د|
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443434 ي
تـــ|محمد مجدى محمد يوسف عوئى لشيخ|بــــ كفر |د|

9o522o حمد |لحفيظ |لفضل عبــــد|بــــو|ء |سن ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

43|754 بــــويوسف|لحميد |هر عبــــد|حمد م| |علوم طنط

3oo2o7 عيل|سم|رون |عيل ه|سم|جر |ه دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

72o82 ن|مد سليم|ضىح مفرح ح لفيوم|عه |زر

|37o3| ف فهىم حسن|محمد  رسر ن|بــــ حلو|د|

|7|35| هلل||ج  فهىم عط|جورج ن دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

438537 تـــه مصطفى|ح شح|رق صل|حمد ط| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

67467 مد|ر ح|لستـــ|ل عبــــد |م كم|سل| لفيوم|هندستـــ 

|3|9o7 لحميد|لحميد محمود عبــــد |ل عبــــد |نه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|4237 دل محمد|محمد مصطفى ع هره|لق|حقوق 

33276| ج|مصطفى محمد فوزى عىل محمد تـــ |علوم بــــنه

3|7643 د سيد|ح رش|يوسف صل ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

895436 بــــولس عدل بــــولس جرجس  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

2732|o ل|لع|لسنوىس عبــــد|ج |منيه ض| دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

||9735 عيل بــــيوم|سم|جر صبــــىح |ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|59|3 عور|ل|بــــ |لوه|عىل حسن عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

57626 لسيد محمد|ء مسلم |رس| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

2354o2 هيم|بــــر|لحميد |عىل محمود سعد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

48o9|7 ى|بــــ ج|يه|درين |ن بــــر حسن حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

57434 حمد|هلل نبــــيل شتـــوى |منه  بــــ بــــنى سويف|د|

3|427o حمد|لرحمن |حمد  عبــــد|لدين |م |محمد حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

228378 ل|لع|هلل سيد محمد عبــــد|منه  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

45|555 |هيم ند|بــــر|هلل |هلل عبــــد|هيم عبــــد|بــــر| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

292o3| لرحمن|لىح عبــــد|لد محمود عبــــد|خ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

429oo7 ج|هيم حج|بــــر|جر مرىس محجوبــــ |ه |عه طنط|زر

24oo|9 لحميد|ل قدرى عبــــد|محمد جم م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

694697 ى سعد عبــــد  ن|ر شعبــــ|لجبــــ|نرمي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6|637| ج |محمد عبــــده محمد  لخرصى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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8757|6 مد محمد|لدين ح|هلل مىح |عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

524|66 ل أنيس|يرينى أنيس كم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

638|55 ره|حمد عم|لمنعم |حمد عبــــد|مريم  زيق|لزق|نوعيتـــ 

2|6883 لسيد خزبــــك|عىل عىل | سن ى شمس|تـــج ره عي 

27257| ضل|لف|هلل عبــــد |حمد عبــــد |م |محمد حس ج|ره سوه|تـــج

875324 ى ربــــيع محمد رفعتـــ |ي حمد |سمي  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

2|3559 د محمود|ممدوح رش| ر|ي ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

787o| ح سيد|لفتـــ|لصمد عبــــد|ده عبــــد|مي ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

43269o لطويل|مريم وفيق رأفتـــ  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

372965 لسيد خربــــوش|عزيزه محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

26|8|o زق عبــــده ورد|لر|حمد عبــــده عبــــد| شمون|نوعيتـــ 

43o737 مصطفى محمد نوح| مه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

92o9|2 حمد حنفى |حمد وفيق | دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

5ooo93 لسيد سعد|هيم |بــــر|ل |هر جم|بــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7678|o دله|لعبــــ|ن |طف مطهر عثــــم|ديه ع|ن ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

7o8659 هلل|حمد منصور محمد عبــــد |مصطفى  لمنصوره|بــــ |د|

6924|5 ه حسن عبــــد | ود|لفضيل حسن د|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6|o538 لمدئى|منيه محمد عىل | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

537o3 ر سيد|لستـــ|طمه عيد عبــــد |ف ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

5o9|5| شد|حمد ر|لسيد |محمد  بــــ دمنهور|د|

843764 حسنه عىلي عىلي سيد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

485959 حمد|مد محمود |ن ح|سلىم رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2598o  محمد عبــــد |
ى
لعظيم|حمد شوق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

92|562 ى صفوتـــ زىك جبــــره | يوستـــي  ج|طبــــ سوه

249577 لسيد|يد |لمعبــــود ف|ح عبــــد|ره صل|س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

764|oo ه محمد رفعتـــ محمد يوسف| مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

257549 بــــوغربــــيه|هيم فوزى |بــــر|لرحمن |عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

76||97 ى س لسيد|لم |مروه خبــــي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

86867 ضى|له مش|ن دربــــ|محمد شعبــــ ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

4o3635 ن محمد|لرحمن محمد رمض|عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج
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2329|o بــــ|لمتـــول محمد غر|بــــوبــــكر |طمه |ف ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

|62574 ى | |لىح رض|عبــــد  يوبــــ|مي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2|4o62 لدين|لدين مىح |ح |رس صل|عهد ي ى شمس حقوق عي 

758569 لسعودي|لونيس |هيم رزق سعد عبــــد |بــــر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

64576o ى عبــــد  لخول|ىط |لع|لسميع عبــــد |نرمي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5||85| للبــــدى|لسيد|هيم |لدين خرصى إبــــر|نور  |ره طنط|تـــج

|6537| محمود محمدى حسن| دين هره|لق|بــــ |د|

248|26 ء صبــــرى مصطفى بــــسيوئى|سم| ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

4442|6 |حمد ند|محمد ممدوح محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

485246 حمد|لسيد |مريم محمد محمد بــــسيوئى  سكندريه|ل|ره |تـــج

86975| طمه ربــــيع عىلي محمد|ف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|5675 لجرف|ود |يمن محمد محمد د| لمنصوره|حقوق 

2375|7 ف صل|ن |نوره ح محمد|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|82oo د حلىم قديس سعد|ريو مر|م ى شمس|تـــج ره عي 

84696 هيم|بــــر|ح |هبــــه حسن صل ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

868725 ن جرجس|طف سعد جبــــر|ع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

296oo| حمد عطيه|لسيد محمد |هيم محمد |بــــر| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|596o لسمرج |لعزيز سعد |عمرو محمد عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

7|||37 لسيد|تـــى محمود محمد |لزن|لد |خ لمنصوره|صيدله 

338|8| ده|لم زي|لرحمن س|لم عبــــد|لرحمن س|عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4959|6 مريم سعد عىل محمدحبــــيبــــه سكندريه|ل|ره |تـــج

7o|64 للطيف|مه محمد سيد عبــــد |س| ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

37o727 هيم|بــــر|لرحمن |يه بــــكر عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

494325 بــــوشنبــــ|لرحمن |لد عزم عبــــد |خ سكندريه|ل|حقوق 

336386 لمجيد|لد سيد عبــــد|ن خ|نوره ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

9o|7| هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

855352 لس  ف حسبــــ |كي  هلل يعقوبــــ|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

483349 لعزيز|ن محمد حنفى محمد عبــــد |نوره سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3ooo6 ن|حمد حس|حمد |لد |جر خ|ه |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري
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35947| ن مكسيموس|دى يون|ستـــر ن| |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

678954 ى |ي هلل|حمد محمود فتـــح |سمي  لمنصوره|حقوق 

|44446 حمد عدوى|دق |لص|مصطفى محمد محمد  ى شمس| لسن عي 

8583|| لرحمن|لمعز عبــــد|مدحتـــ ممدوح عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

286733 لحجرى|يمن نبــــوى |نبــــوى  ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

62333| ىط |لمع|بــــو |لمنعم |لدين محمود عبــــد |نور 
لعربــــى|محمد 

لمنصوره|حقوق 

6o4642 لسيد شهود|هلل |يه وليد فرج | |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

34279 حمد|لؤى سيد يس  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

355783 لعزيز|لح عبــــد|حمد ص|طمتـــ |ف تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

868o69 ى|م تـــ|رص عىلي فرح|لن|ر عبــــد|هي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

679o|7 ف |حمد | لخي |بــــو|لخي  |بــــو |رسر لمنصوره|بــــ |د|

277343 بــــر خليفه|حمد ص|ء |سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o|o| عيل|سم|رق نرص |عمر ط ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

24|83| مه|عزيزه نرص سيد عطيتـــ سل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

75397 يه|حمد طرف|كريم محمد  لمنصوره|حقوق 

|3|589 مح لطفى بــــكر محمد|هلل س|منتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2727|o لمجيد|حمد عبــــد|ره جمعه |س ن|بــــ حلو|د|

247o25 حمد محمد محمد عىل نجم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

249285 سجده مجدى سمي  محمد عمر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

889o64 رد مسعود |مريم مرزوق ي ي صىح 
سيوط|معهد فنى

34|o59 ى|لد محمد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد لمجيد حسي  ى شمس طبــــ عي 

9o4545 ى |لق|ر عبــــد|محمد مختـــ در حسي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

53oo39 بــــ|لوه|لمنعم عبــــد|بــــ عبــــد|لوه|محمد عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

8972oo ى عبــــد|ء مصطفى حس|رس| ه |لل|ني  ج|ره سوه|تـــج

334376 عيل|سم|لدين محمد |دتـــ عز |حمد حم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

679728 ن|هيم سليم|بــــر|هيم |بــــر|لسيد |ده |غ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

25|95| لسيد جعفر| |لسيد زكري| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

67968| لدين|لدين حمدى سعد |حمد سعد |جر |ه لمنصوره|بــــ |د|

828|o محمد محمد سيد محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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73743 لحميد|حمد محمد عبــــد |ء |شيم ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|83oo بــــ|لمحسن محمود محمد خط|مريم عبــــد  ره دمنهور|تـــج

45|o58 لسنبــــوك|حمد |عيل |سم|رص |لن|لد عبــــد |خ |بــــ طنط|د|

7|o|33 لمتـــول|حمد حسن |محمد  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

278653 ل|لد|لجيوىسر محمد |حمد |يه | شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

879847 زق  |لر|بــــ محمد عبــــد|لوه|رحمه عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

779993 ف محمد عبــــد|ره |س ىط|لع|رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

756762 سلىم محمد ذىك عبــــيد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5o725| حمد|يه متـــول خليل محمود سيد | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

767584 ء محمد صبــــىح  مرىس عويس|سم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

628|o| ن|لحميد عن|لعزيز عبــــد |محمد عبــــد| مه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

68|788 |لنج|بــــو |لعزيز محمد |عمر نصىح عبــــد  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

2468|5 ل|لش|لحميد |هر عبــــد |حمد ط|مصطفى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

356o77 حمد ربــــيع عىل|ن |نوره ى شمس|د| بــــ عي 

284889 يف محمد محمود|رح بــــ رسر لمنصوره|حقوق 

793282 هيم بــــشي |بــــر|هيم |بــــر|لسيد |حمد |نىح  | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

762522 لق |لخ|لق عبــــد |لخ|هيم عبــــد |بــــر|م |سل|
|مو

ى
ق

مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

4|6259 ء يوسف فوزى يوسف|شيم ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

|4o928 ى |لد عثــــم|رضوى خ حمد|ن حسي  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

322373 تـــ نجيبــــ جبــــره|تـــرين نش|ك |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8o4536 لملك عىلي|ء عبــــد|يه بــــه| ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

478227 عيل|سم|حمد محمد |رضوى محمد  سكندريه|ل|صيدله 

26896 لسيد|دل محمود |ء ع|رس| هره|لق|بــــ |د|

238879 حمد يونس عىل|ء |رس| ن|هندستـــ حلو

34o284 حد|لو|حمد عبــــد|ر محمد سيد |من زيق|لزق|صيدله 

77o753 |لبــــ|ل محمد عبــــد|ن جم|يم|
ى
ق وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

8299o9 ى |د مجىلي ويص|ميل| مي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

345676 لع|لخ|ضل |حمد ف|طف |عبــــي  ع ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

55|72 ى عبــــد|عبــــد هلل|هلل محمد حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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7|||7o ه م|  عطيه دويد|لعر|هر |مي 
ى
ر|ق لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5252o9 لسيد|حمد حسن |م |هدير عص سكندريه|ل|بــــ |د|

44362 بــــو زيد|حمد |حمد سيد | هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6255|6 س|لنح|لم |لسيد س|م |رنيم هش لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

639935 حمد عىلي|لق |لخ|ندى منصور عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

87o35| ى عبــــد|ن محمد |جيه زق|لر|مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

32|227 لدين شكرى محمد|ل |د جم|ي| مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

4|58o9 ي
لرشيدي|عزم محمد زىك | دئى لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

875544 ى عبــــد|زي لعزيز |د عىل حسي  سيوط|بــــ |د|

642567 لسيد|لمنعم |للطيف عبــــد|محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8684o6 هلل بــــدري محمد|محمود جبــــر ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|7|962 لمنعم عىل محمود مصطفى|محمد عبــــد  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

822o9| لرحيم|لد خلف عبــــد|م خ|له| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

499847 لد عىلي مصطفى محسن|خ| دين ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

55483 يه تـــوبــــه بــــيوم قرئى| لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

497873 لبــــديوى|لمنعم |عبــــد| منه زكري| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

543597 بــــو شنبــــ|لحميد |ء عبــــود سعد عبــــد|ل| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

4|264| د|لمقصود فؤ|جد نبــــيل عبــــد |ندى م |بــــ طنط|د|

24oo2o وى|س شعر|س عبــــ|يوسف محمد عبــــ ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

695358 ه رض ى|هلل محمد حس|فتـــح | سمي  ني  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

839389 ى موىسي|م عيد |سل| مي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

7|5o57 جر محمد محمد محمد بــــدر|ه لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

268849 عرص|ل|م محمد |لسل|منى عبــــد ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

648228 زى|هيم حج|بــــر|وى |لشن|ل |نجيه جم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o753 ن محمود|در نبــــه|عمرو ن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|46643 لرحيم فتـــىح محمد سيد|عبــــد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

769oo ئى|لشج|يوسف محمد حسن طه  ن|حقوق حلو

265478 در|لق|هيم عبــــد|بــــر|هيم حميده |بــــر|محمود  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

645625 ى  يوسف |دل |ء ع|سم| لمهدى|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي
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527884 ئى|لفخر|مل |لرحمن محمد ك|عبــــد ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

523594 ى عبــــ ى عبــــده حسي  س|حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9o2999 لرحمن |تـــ عبــــد|حمد حسن شح| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

4852o4 ل أحمد مرىس|رحمه جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|822 وق عم د سعد عىل|رسر بــــ بــــنى سويف|د|

7o8oo8 لمرىس|لمهدى مقبــــل |محمود محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36266o حمد|لسيد |ل |ديتـــ جم|ن ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

837392 حمد|دق محمد |له ص|ه ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

6o329 حمد محمد عىل|هيم |بــــر| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

626447 هلل محمد|هيم عطيه عبــــد|بــــر|هلل |منتـــ  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

347674 ى عبــــد|مصطفى سعد  لمنعم|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

2566|6 ى محمد |ي لح|هيم ص|بــــر|سمي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

249479 بــــ|يمن شبــــل دي|يمنى  ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

622868 ن|للبــــ|طمه محمد نرص |ف لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|675o4 |لبــــن|هلل محمد محمد |منه  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8444o7 هد مرىسي|بــــر مج|د ج|جه ن|سو|تـــربــــيتـــ 

494789 لسعدئى|م حسن محمود |حس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

824693 صبــــري حبــــيبــــ| لقمص يوحن|ندرو | |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

2583o2 لسهيتـــى|هر |حمد بــــدر م| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

33|62| جر محمد محمد مصطفى|ه |نوعيتـــ بــــنه

5|5898 لحميد حسن|ح عبــــد |لفتـــ|دل عبــــد |ن ع|نوره لشيخ|عه كفر |زر

428326 دى خرصى|له|م مجدى محمد عبــــد ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

54|656 ن|حمد وحيد أحمد رضو| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

2658|8 م محمد عفيفى|محمد هش عه مشتـــهر|زر

|565o6 يد|لنبــــى ز|حمد عبــــد |محمد  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

63393o ن|يمن محمد سعيد محمد رسح|حمد | زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

862|38 ي عبــــد| هر محمد|لظ|حمد خرصى ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

2736oo لح|ره سعد مرغنى ص|ي لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

783438 ل يوسف عىل|مؤمن محمد جم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26o|44 لمقصود|لحكيم عبــــد|هند محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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82|98 رم|لدين صديق رزق مك|ل |جر جم|ه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8346o9 بــــ عوض|لوه|حمد عبــــد|د |زي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

786892 ف |سمر  ي |رسر
هيم|بــــر|لطوجى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

||7o42 لحنفى|هيم محمد نور |بــــر|محمد ممدوح  هره|لق|حقوق 

68o6|4 ف منصور ك|هبــــه  مل محمد|رسر لمنصوره|حقوق 

|59533 لحميد|مد عبــــد |مروه محمد ح ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

54647o دتـــ|لمقصود حم|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد |حقوق طنط

6|9575 لجمل|قمر ربــــيع معروف  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

4967|3 ل|لغز|م محمد محمد موىس |ن هش|رو ره دمنهور|تـــج

6|6o63 له|بــــو جل|هيم |بــــر|لرحمن مجدى |عبــــد  ط|هندستـــ دمي

26|52 وق  ي عمر|رسر
حمد حنفى لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

328248 لم|هيم س|بــــر|لم |هيم س|بــــر| |ره بــــنه|تـــج

633||5 لسيد محمد|حمد محمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

34875o ئى محمد مرزوق شمعون|لتـــ ه|ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

777686 ى عيس|كريم جوده عبــــد  هلل حسني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4452o2 حمد|لشكور |لسيد عبــــد |حمد | سكندريه|ل|بــــ |د|

44o|7 ن|ن رمض|رص حس|ن ن|حس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

255|o بــــدين|لع|طمه محمود عىل زين |ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6289o8 سعيد محمد أحمد محمود سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

527oo5 ى ل|ده غبــــري|يز قل|مجدى ف| مي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

7o5667 نه|ده محمد محمد مصطفى شبــــ|حم لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

3|o66 وق عبــــد  لمنعم|لمنعم محمد عبــــد |رسر ى شمس|زر عه عي 

|42|57 عيل|سم|لحميد |لسيد محمد عبــــد |محمد  ن|بــــ حلو|د|

5|35|9 هيم جويده|بــــر|ن |هيم عىل رضو|بــــر| ره دمنهور|تـــج

59575 للطيف|ن يىح عبــــد |ن رمض|يم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

882459 بــــ  |بــــ بــــدر دي|جر دي|ه ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

679o66 لنبــــى عدس|لسيد عىل عبــــد |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7||954 تـــه سيد حمودتـــ|يه شح| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8o662o ي محمد|لتـــج|حمد |ح |ء صل|حسن
ئى ي|نوعيتـــ موسيقيه 

|لمنى
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54o4o9 م بــــشر محمد سعيد خميس|لسل|لهدى عبــــد|نور سكندريه|ل|حقوق 

27659o ل عىل مصطفى|منيه جم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43244o وق مصطفى مصطفى كم ل محمود|رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7|o65o لبــــرهمتـــوش|مل مصطفى  |محمد مصطفى ك| ر|ي لمنصوره|بــــ |د|

336o58 منتـــ محمد محمود حسن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

53o627 ى خ|ي بــــوزيد محمد مصطفى|لد |سمي  ضتـــ دمنهور|علوم ري

62oo5o روق محمد شطيفه|عىل ف| ر|ي ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

|48329 ده عصمتـــ رجبــــ مرىس|غ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

774669 ى عبــــد |من هيم|تـــه إبــــر|لعزيز شح|ر حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

238783 ه|لل|ضى عبــــد|لر|رص عبــــد|لن|جر عبــــد|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|3888 ر|لستـــ|صبــــري محمد صبــــري عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

9|8o46 م رمله |سمي  ف| رين|م سيوط|تـــربــــيتـــ 

3743o4 م سيد سيد|ء س|رس| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

958|7 م محمد|لسل|م عبــــد |لسل|حمد عبــــد |منى  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|76924 لم|ىط س|لع|لسيد عبــــد |ل |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

78985 هيم|بــــر|لرحمن مجدي عيد |عبــــد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

69785| لىح محمود عىل|ء عزتـــ عبــــد |رس| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|7|996 عمر ممدوح محمد محمد خليل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

266232 هلل| |لسيد عط|دى |له|ندى  شمون|نوعيتـــ 

37|874 لصمد|حسن سعيد عبــــد| نور سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

635233 هيم|بــــر|ل حسن |ء جم|رس| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2|29o| زي|حمد حج|م حسنى |يوسف هش سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

37866 ن م عبــــده|س| رض| مي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

49656o حمد|لسيد |لعربــــ |ج  عز|ء ن|ل| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

2|3328 د|لجو|ء عىل حسن عبــــد|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2|33|9 لمنعم تـــوفيق محمد|ر يىح عبــــد|مي ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

35|663 ح|لمل|حمد |حمد مسعد محمد سيد | |ره بــــنه|تـــج

3|45o ن هيم مصطفى مطر|بــــر|محمد | مي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

6892|3 عيل|سم|عيل |سم|لعزيز |حمد عبــــد |ممدوح  لمنصوره|هندستـــ 
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348999 تـــ ي| حمد محمد|رس |مي  |حقوق بــــنه

766o93 لسيد حسن|لسيد |حمد |ندى  ره بــــور سعيد|تـــج

4o43oo لحنطور|دل محمد مصطفى |لرحمن ع|عبــــد بــــ دمنهور|د|

496386 ى عم|ي بــــوغديه|د محمود فهىم |سمي  |حقوق طنط

489o2 ء محمود مرع عىل|لشيم| هره|لق|ره |تـــج

363863 هيم|بــــر|حمد |لد |يوسف خ لمنصوره|حقوق 

|46895 محمد عمرو سمي  محمد هره|لق|ره |تـــج

2495o8 ئى|رس عىل عسقل|نشين ي ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

5o2568 لجميل محمد| |ل زكري|ء جم|رس| إلسكندريتـــ |تـــمريض 

222|6o مل زىك|نبــــيل محمد ك| رن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

||473| ف ور|حمد | حمد حسن|د |رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6859|4 لمجيد محمد|لسعيد محمد عبــــد |ريم  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|948o حد|لو|رم محمود عبــــد |محمد ك لفيوم |تـــمريض 

288o22 نور عىل سعد|هر |م| حسن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

778739 هيم|بــــر| |ج  حن|كريم ن لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

8o39o4 ي محمد خليل|من
ى
ر صدق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

339o55 مروتـــ محمد فتـــىح عىل |حقوق بــــنه

6974|7 ي|ل محمد ص|لسعيد جم|
ى
ض|دق ق ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى

44|973 غ|لصبــــ|هيم |بــــر|لد جوده |هدير خ لشيخ|عه كفر |زر

|65548 لودود|بــــو زيد عبــــد |ن طه |حن ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

287542 هيم|بــــر|حمد |نور |سمر لبــــيبــــ  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

849552 ن|حمد رضو|رحمه حمدي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

825698 ى|لمعز ع|ء عبــــد|رس| مر حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

7o2o|3 دل حسن محمود خرصى|حسن ع زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

23|oo2 ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|لرحمن ذىك |م عبــــد|سل| هره|لق|ر |ثــــ|

9||34 رص محمد عىل|ن ن|ريم|ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

27o396 ى محمود عويضه|محمد نبــــيل  مي  |هندستـــ طنط

|4326| ى|دل |حمد ع| حمد حسي  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

5o86o حمد|ل |حمد محمود كم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

868442 ء حمزه محمود محمود عىلي|رس| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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|372|7 لمسيح|بــــ سمي  عبــــد |يه|يكل |م |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

773|76 د شكرى عطيه|بــــيشوى ميل زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

78|895 ن فرج شوشه|م سلط|لسل|حكمتـــ عبــــد  سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

633298 ى |ي بــــري|لج|حمد محمد |لسيد |هيم |بــــر|سمي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9o3655 فتـــ عبــــده عوض |م ر|ريه ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8436oo شم محمد|حمد ه|طه  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

77o883 تـــ|لشح|هيم |بــــر| |جر رض|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

482oo5 ن|لوز|لحميد |لد فتـــىح عبــــد |محمد خ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|43o52 لرحيم عزوز|محمد عبــــد | ن|ر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

2853|6 حمد|م مجدى محمد |حس ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|74759 محمد محمود سعيد مندور ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

634868 هر عبــــده سعيد|حمد م| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

496932 د بــــرغش|لجو|ء أيمن محمد عبــــد |شيم تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8o4766 ى حسن|رس| ء متـــولي حسي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

775o23 ح|لفتـــ|ح عرفه عبــــد|لفتـــ|ده عبــــد |غ زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

923583 رون |ن محمد ه|حمدون حمد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

783842 لد خليل|ن خ|يوسف محمد عدل لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

629472 م|لسيد خليل عىلي عر|قوتـــ |حمد ي| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3||o98 تـــم عىل حسن|دتـــ ح|مي ى شمس علوم عي 

648964 لسيد|ن |لحميد رسح|مريم محمود عبــــد لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

79oo|8 حمد|لحميد |ن عبــــد |سليم| دين عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

33|772 لحميد|بــــر عبــــد|ضل ص|حمد ف| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o4655 ى|م ئيل|جورج تـــوفيق ميخ| رتـــي  ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

244986 هيم|بــــر|ل حبــــيبــــ |مريم كم ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|452o حمد|حمد عرفه عىل |محمد  هره|لق|حقوق 

372568 سلىم محمد سعد محمد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26o975 فيه|د سعيد ع|تـــفى عم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

23529| محمد| لعل|بــــو|حمد محمد | ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

5o6|o هيم سمي  محمد يوسف|بــــر| طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف
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366485 لرحمن|عيل عبــــد|سم|حمد |ء |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o5972 لس ع كر |دل موريس ش|كي  ج|طبــــ سوه

527692 لمنعم حسن سعد|ل عبــــد |ء جم|ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3256|9 حبــــيبــــتـــ حسن سيد حسن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

28|3|5 حمد عىل|ن |حمد شعبــــ|لرحمن |عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

245755 م|يحن  محمد يحن  محمد درغ لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

25|67 |عزيز حن| ن رض|ري|م هره|لق|علوم 

83oo88 ك|صفوتـــ عدلي سدر| رين|م دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

488o7o هلل يونس محمد يونس|حمد عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|2623 لبــــيوم|تـــ محمد |حمد فرح|مل | زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

7573o8 ف محمد عبــــد |ريم  هيم|بــــر|هلل |رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

7o|373 هيم|بــــر|لسيد |مؤمن سعد سعد  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

7524o4 يف محمد عبــــد  لرحيم محمد|رسر زيق|لزق|حقوق 

9o5865 حمد يونس |هيم |بــــر|حمد | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5258|| ف زينهم محمود|كريم  رسر ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

3|39|7 لغريبــــ|يمن محمد |عمر  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3|6259 ى|سلىم سل مه محمد حسي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

3453o| يمن صبــــىح محمد|حمد | ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

76|357 كريم محمد فتـــىح محمد لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

349o88 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|ح |لفتـــ|ء عبــــد|سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

4o45|6 ى عىل|لق|ن عبــــد |محمد حس در حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

888678 ى حفنى | حمد محمد حسي  سيوط|ره |تـــج

9|6245 د نعيم تـــوفيق |تـــي  ميل|فيلوبــــ ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

623o48 يف  ف محمد رض|رسر |لسق| |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

46|o78 ود|لعظيم د|حبــــيبــــه محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|79335 لحطيم|لسيد محمود |محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62|85| لعدوي|لعربــــي |لسيد |مد |لد ح|خ لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

43o32 لففى|محمد رفعتـــ | لي|د ى شمس|زر عه عي 

6ooo33 لعبــــد|لسيد عىل |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3|3859 ي|ر
مد|فتـــىح ح| زكري| ئى ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ
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774795 هيم عكر|بــــر|م حسن |لرحمن س|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

755865 ف خليل محمد|محمد  رسر عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

778779 لسيد|هيم |بــــر|لسيد |ء |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

329629 هيم|بــــر| |بــــر زكري|رتـــ ص|س |بــــ بــــنه|د|

84435o حمد|ن |دل سليم|محمد ع ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

444655 هلل|لوكيل درويش حبــــ |مصطفى عبــــد | ند لشيخ|علوم كفر 

83964| حمد عطيه|لد |محمود خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

77968| لنبــــي|لحميد محمدعبــــد|دل عبــــد |كريم ع زيق|لزق|هندستـــ 

9|3|73 هيثــــم محمد محسن محمد  لمنصوره|حقوق 

6997o6 ل محمد|م كم|حمد هش| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8447|6 طف شكري عىلي|ء ع|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

4o74oo ى محمود |ي عي|ل رف|لع|حمد عبــــد |سمي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

26|673 فظ عىل مصطفى|م مجدى ح|سل| |طبــــ بــــنه

9|6424 ح سعد ملك |نىح  صل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

692oo7 غبــــ عمر|غبــــ ر|لسيد ر|هيم |بــــر| لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

||9253 ر خليل|دو|رق |ط| ري|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|o||3 للطيف بــــسيوئى|حمد مهدى محمودعبــــد| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

52688| لم|محمد سمي  سعد س ج|بــــ سوه|د|

3|8888 وق عم حمد|لدين حمدى |د |رسر ن|تـــمريض  حلو

|22|22 حمد عىل يسن|لدين |هلل مىح |منتـــ  هره|لق|ره |تـــج

755962 م فتـــىح قطبــــ|محمد س عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

7o7274 حد|لو|م عبــــد |لسل|محمد سعد محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

7383| محمد حسن خميس محمد لفيوم|هندستـــ 

2|8|46 لعربــــى عىل عبــــده|لسيد |عىل محمد  هره|لق|حقوق 

4|6884 مر|م مصطفى محمد مصطفى ع لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

766452 هيم|فهىم محمد محمد إبــــر تـــمريض بــــور سعيد 

635246 ء محمد عىل محمد محمد|رس| زيق|لزق|ره |تـــج

238968 ي|ر
لسيد محمد|يمن فرج | |ئى ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3494|7 هيم سيد|بــــر|ن |د رمض|جه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7932|2 لشطوى|هلل مصطفى حسن |منه  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

53679 وى فرج محمد|شعر| دين لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 
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6|427| يف|م محمد مو|نع|  محمد رسر
ى
ق |بــــ طنط|د|

373oo5 ن|ن مصطفى محمد حس|يم| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

77|56 لحليم محمود|مريم ممدوح عبــــد لفيوم|ضتـــ |علوم ري

8o86o5 حمد|نور |حمد |رس |حمد ي| حقوق بــــنى سويف

85o6o8 ى|حمد م| هر زىكي حسي  سيوط|نوعيتـــ 

5o2773 ر سمي  محمد محمد عيد|من ن|سو|بــــ |د|

627358 ى |ي ق|دق |لص|لرؤف |لسيد عبــــد|سمي  وى|لشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

9||o97 لسيد مهدى |ره فتـــىح |س ج|بــــ سوه|د|

|43333 لحميد|لصغي  محمدعبــــد |محمد| محمد رض تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4||||9 بــــر مسعود|هيم ج|بــــر|يتـــ محمود | |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

4o33o| ر|لسيد مرىس بــــسيوئى بــــك| |دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27|485 ى|لحميد عبــــد|مه عبــــد|س|نىح  | لحميد حسي  ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

879268 ف عىل |ل خل|ء جل|شيم سيوط|بــــ |د|

28|473 ن|تـــ سليم|م محمد شح|كريم عص ن|حقوق حلو

44752o حمد محمد حسن|ل |من ضتـــ دمنهور|علوم ري

228685 ك|م سمي  سدر|نه وس|هيل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

78922| لسيد عىل|حمد |بــــر |محمود ص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43|56| ف فؤ|د |فؤ د حفنى جمعه|رسر ي صىح طنط
|معهد فنى

649382 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|عمر عىل  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6275|| محمود محمد محمد أحمد محمود ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

684849 ي
د|لجو|تـــ عبــــد |لشح|محمد نبــــيل | دئى ط|بــــ دمي|د|

33|935 ن|ح فهيم سليم|ح كرم صل|صل ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

4293|5 لحرصى|ر مصطفى محمود |لستـــ|سهيله عبــــد  |عه طنط|زر

437265 بــــ|هيم خط|بــــر|لسعيد مبــــروك |نعمه  لشيخ|طبــــ كفر 

9o43|2 ى | حمد صبــــرى محمد حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

5|8|68 لنرصى مرع|بــــو|لسيد |ء منصور |هن معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

835785 ي لقم
ن محمد تـــوفيق|لبــــنى ج|بــــ سوه|د|

|43398 لعزيز|حمد عبــــد |مد |هلل ح|منتـــ  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

266467 ل صبــــيحه|سلىم مجدى كم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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54o5o2 ن سعد|ك سليم|لمل|عزيز عبــــد| رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|3435  عىلي طلبــــه|م |حس
لدين مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

675|62 ف عبــــد |يوسف  مد رزق|در ح|لق|رسر لمنصوره|ره |تـــج

68895| حمد|لبــــسطويس |روق |لسعيد ف|كريم  لمنصوره|طبــــ 

473o8 هيم|بــــر|لقوي |منى محمود عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

684468 لمعىط|ع عبــــد |لسبــــ|لد |ء خ|لشيم| لمنصوره|نوعيتـــ 

|5484| لعزيز|لد مصطفى عبــــد |ره خ|س ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4ooo38 ى|ش ز عمرو محمود فهيم|هي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

823o42 حمد|للطيف |س سليم عبــــد|ين| ي|بــــ |د|
|لمنى

62o243 ن بــــصله|بــــر نعم|حمدى ج| ر|ي لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

8|o|85 لحميد حسن|مي عبــــد|لرحمن س|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

683583 هيم جنديتـــ|بــــر|محمود حسن خليل  لمنصوره|علوم 

|4733o لحميد|حسن عىل حسن عبــــد  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

7o|o7o للبــــودي|هيم محمد |بــــر|خلود محمود  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

254282 ل|لجم|م محمود محمد |ء س|عىلي ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

53336| م|م|ل|حمد عىل |فريده سعيد  سكندريه|ل|بــــ |د|

62|978 |زق عط|لر|زق عبــــد |لر|ده عبــــد |غ زيق|لزق|عه |زر

9o6959 رف |لرؤف مرع ع|فهد عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

6o964o هيم|بــــر|ح |لفتـــ|ره محمد عبــــد|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

22|352 لد حسن سيد محمد عىلي|خ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|47448 ى  يف حسي  ي| لعل|بــــو |مصطفى رسر
لطفى هره|لق|ره |تـــج

|59593 لمجد|بــــو |رص عىل |ندى ن ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

784657 ىط محمد|لع|مي  محمد عبــــد | زيق|لزق|نوعيتـــ 

5457| ن محمد|ن رمض|ء شعبــــ|رس| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

352798 لم|ن س|ن سليم|هلل محمد سليم|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

695|53 ه | لخطيبــــ|لبــــسيوئى |ىك |لمتـــول منصور ز|مي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5o789 لس مكرم عبــــد  هيم|بــــر|هلل |كي  حقوق بــــنى سويف

2566o5 بــــوعبــــيتـــ| |م عط|منى س ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

34592| لسيد|حمد |ندى محمود  ى شمس صيدله عي 
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698|72 رى|لبــــند|د حسن |منى عم زيق|لزق|بــــ |د|

827536 لي عطيه|لملقبــــ غز|ري محمد|ء بــــش|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

325|84 دريس|محمد مصطفى محمد  لفيوم|عه |زر

5||7|| لدين|عيل محمد زين |سم|حمد |محمد  تـــمريض دمنهور

6|4228 لعظيم جمعه عجيل|محمد منصور عبــــد  |بــــ طنط|د|

4o8236 در|لق|يم عبــــد |لد|لدين عبــــد |د |زم عم|ح ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

446o28 لم|در محمد س|محمود ن سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

28o293 تـــ|لزي|للطيف محمد |ل عبــــد|منه جم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|6|o3 بــــوحبــــيبــــ|لسيد محمد |مل محمد | ره دمنهور|تـــج

7o96oo لمجد|بــــو |حمد محمد عىل |رفيده  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|9936 ى صديق يوسف يحن  حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

784547 لسميع سعيد محمد|هيم عبــــد |بــــر|هدير  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

5|4945 د|لحد|سميتـــ سعيد  محمد حسن  عه دمنهور|زر

4972o9 لمهندس|لحميد محمد |ء عبــــد |يتـــ عل| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8o3558 ي محمود عبــــد م|لسل|عمر يحن  ي|هندستـــ 
|لمنى

62o364 س|م نبــــيه عوض حو|سل| ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

227698 ى|ن ل|حمد طلخ|بــــسنتـــ محمد  شي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

676498 لطوجى|م محمود |سل|ء طلعتـــ |سم| لمنصوره|هندستـــ 

248|54 حمد سعيد محمد نجم|ء |سم| هره|لق|صيدله 

|6|4o2 ه محمد  لسيد بــــيوم|ني  ن|حقوق حلو

64272 ن محمد يونس|يه شعبــــ| لفيوم |تـــمريض 

76|793 ى محمد حسن عىلي
ى كيى ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

8o|374 ن|زي حس|دي حج|رحمه ن ي|بــــ |د|
|لمنى

8|24o مد لطفى محمد|م ح ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|6886 ن|حمد محمد شعبــــ|يه | تـــربــــيتـــ دمنهور

7|566| ي|ر
لسعيد|لعظيم |لطفى عبــــد | ئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|68o لعرنوىسي|حمد فتـــىح محمد |محمد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

258855 عيل|سم|حمد |طف |ئى ع|ه ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4|37o2 لصبــــور |ح عبــــد|لفتـــ|لسيد عبــــد|ح |لفتـــ|عبــــد
جعفر

|بــــ طنط|د|

62o33 لعزيز جنيدى عىل|ء عبــــد |سم| بــــ بــــنى سويف|د|
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636|65 م رجبــــ أحمد|أحمد س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|745o9 ى|م يس |عص| ند مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

358|37 حمد متـــول عبــــده|محمد  عه مشتـــهر|زر

5|7685 يمن غريبــــ يونس| |رن |حقوق طنط

348o94 ن|ن محمد محمد سليم|كريم محمود سليم |ره بــــنه|تـــج

9|6322 لحميد |محمد عيون محمد عبــــد سيوط|هندستـــ 

84223| ي محمد عبــــد|ه
لرحمن|جر مصطفى سيوط|حقوق 

28793 عمر محمد عىلي محمود لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

922844 حسن عىل محمد حسن   ج|ضتـــ سوه|علوم ري

357327 ن محمد خميس|ء رمض|حمد عل| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

55848 تـــه محمود|ميهوبــــ شح| عل ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

89o7o6 ن حسن عىل |رمض| نور سيوط|بــــ |د|

|33965 حمد حسن|حمد |لرحمن |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

353478 لمطلبــــ|ح عبــــد|لفتـــ|لد عبــــد|محمد خ |بــــ بــــنه|د|

627784 لسيد|مصطفى محمد سعيد عطيتـــ سعيد  زيق|لزق|حقوق 

766758 ى|ل حمد|محمد كم ن حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

786o76 لسيد|لرحيم |لسيد عبــــد|د محمد |جه | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5o|776 عيل حسن|سم|لعليم |ء عبــــد |ن عل|يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4o448| |ر عط|لغف|عبــــد | عىل يشي عط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

436|59 ح|لمل|عيل |سم|ن |هلل محمد شعبــــ|عبــــد |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

7||94| زق كردوشه|لر|زق عبــــد |لر|نىح  عىل عبــــد | لمنصوره|حقوق 

287|85 تـــ سعيد|لمنعم نبــــيه فرح|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6764| لنبــــى|ل محمد عبــــد|همس جم لفيوم|علوم 

|25253 ن|لدين بــــدرى مرو|ح |هلل صل|منتـــ  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

|39|2 لحميد|عمر مصطفى محمد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|35o7 لديبــــ|مصطفى | لوف|بــــو |محمود وحيد  |بــــ طنط|د|

696|63 بــــوعقيل|لسيد عوض |ل |محمد جم لمنصوره|هندستـــ 

|44728 م|لسل|حمد عبــــد |مه |س|مريم  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

76267| لبــــ محمد|ل منصور غ|د جم|زي ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 
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69|395 بــــ موىس|لوه|هيم عبــــد |بــــر|زق |لر|ليىل عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

7o2|95 ئى|لكيل|هلل |لسيد عبــــد |ء |دع زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|578| لسيد عىل|نهله محمد فضل  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

76o93 له عىلي خليفتـــ|لرحمن دربــــ|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4367|6 سمر مجدى محمد حميده رسور لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

834397 محمود محمد محمود حسن |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

78o626 ى عىل|ره حسن |س حمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

2423o9 ء شكرى محروس عفيفى|رس| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

6o6756 فظ بــــدير|بــــر ح|محمد ص ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

9|5242 يه حسن حسن بــــكر  | سيوط|حقوق 

23426 ه|سعد عيد سعد محمد  بــــو عمي  هره|لق|حقوق 

775952 لعليم محمد|لسيد عبــــد |جر |ه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

86573o لرحيم موىسي|بــــر عبــــد|هبــــه ص ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

623453 ى محمد  طر|بــــوطه محمد خ|نرمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5|5|22 وى|لحميد أبــــو مض|ر سعد محمد عبــــد |مي |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|39742 لسيد|بــــو زيد |بــــو زيد مصطفى |رضوى  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

5|5953 هيم عوض|بــــر|ء نبــــيل محمود |سم| بــــ دمنهور|د|

|7|53| حمد|سم مهدى |ل ق|لرحمن جم|عبــــد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

46o522 لحميد محمد عيد|أحمد حسنى عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

445222 بــــر|طر حسن مني  حسن ج|لش| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

|59253 هلل|هيم حمد|بــــر|ن |محمد عمر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4868|5 ل|لش|لسيد محمد |لسيد |محمود حلىم  سكندريه|ل|بــــ |د|

|75623 حمد قرئى|هيم |بــــر|جر |ه ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7578|3 ز عبــــيد بــــكرى|لرحمن فو|عبــــد  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

4o|32| نس عطيه|رزق سلو| دون|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

449946 لدين محمد فرج|سلىم وليد محمد مىح  |حقوق طنط

2|9|9 ي عىلي|ن صفوتـــ عبــــد |عن
لغنى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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5397o4 |ه
ى
ق يدى نصىح جميل شفيق مشر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

49o393 ر عىل حسن خميس|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o6|36 سمر|ل|حمد محمد فوزى | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

475885 حسن عىلي حسن عىل محمد حموده سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27||22 حمد قنصوه|لمحسن |طمه صبــــرى عبــــد|ف ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

74o|| دل سعيد خميس|د ع|جه لفيوم|بــــ |د|

76636 لسعدى|ء محمد |يوسف ول |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

8326|6 ى  ى |حسي  حمد|حمد حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4o45|4 ى محمد |محمد  ى نو|مي  ر|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3488o9 در بــــيوم|لق|جر مصطفى عبــــد|ه تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

5|5649 |ن حمدى محمد محمد شتـــ|نوره تـــربــــيتـــ دمنهور

9o29|6 دل فكرى محمد |كريم ع قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

77o||4 ف محمد محمد عبــــد|محمد  لرحمن|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

42oo38 لحنفى|لسيد |م فتـــوح مصطفى |حل| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

37o453  محمد بــــيومي سليم|ي
ى حمد|ن |سمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2787| هيم|بــــر|ء فرج فوزى |سم| |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

25723o هلل|عيل خلف |سم|ن شبــــل |نوره ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

777||5 ح محمد|د وليد صل|ي| |ره بــــنه|تـــج

339|58 لمقصود|ح عبــــد|صل| رض| ند |تـــمريض بــــنه

29|95 محمود حسن يوسف محمد هره|لق|علوم 

243527 يف سعيد|رس محمد |م ي|ريه لشر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

683854 م|لسل|لعزيز عبــــد |لسيد عبــــد |د محمد |جه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|2324| هيم مبــــروك|بــــر|دل |ع| ن|ر ى شمس علوم عي 

74675 يف عبــــده عبــــده|عبــــد لرحمن رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34o|56 لحلفى|حمد |ح خليل |خليل صل لمنصوره|حقوق 

35763 و|رس محمود محمد |محمد ي ليى ى شمس هندستـــ عي 

896375 دي |له|ء محمود عبــــد|مريم عل ج|علوم سوه

7592oo ضى|عيل ق|سم|ن |عيل رمض|سم| لسويس|هندستـــ 

333824 رق عيد جعفر|دهم ط| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|
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6346|9 ف محمد محمد |عمر  لح|لسيد ص|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

26695 ر|حمد عم|يوسف محمد  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

463392 هلل|لفضيل محمد عبــــد|ء محمد عبــــد|شيم لشيخ|بــــ كفر |د|

485o36 ي رجبــــ|لع|لحفيظ عبــــد |محمد عبــــد 
ىطي مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

752975 ش|لقم|ل |لع|حمد سيد عبــــد |محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

37o738 لعزيز|ن عبــــد|ن عىل شعبــــ|حن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|8444 ي |عبــــد 
لعيسوى|لرحمن محمود محمود مصطفى ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

444438 ط|لبــــط|متـــ عىل |آيتـــ سل لشيخ|بــــ كفر |د|

28|89| وى يوسف|لفرم|لرحمن مصطفى محمد |عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

4o6869 ي|هدى سعيد ش
ذلي بــــسيوئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|795| حمد محمد سيد طه حسن| ى شمس|تـــج ره عي 

85||o جر عىلي محمد عىلي|ه بــــ بــــنى سويف|د|

7o636| لحنبــــىل عىل|سمر عزتـــ محمد  لمنصوره|هندستـــ 

8||324 لسيد|محمد سعد ربــــيع  ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

5|8289 ن|لمنعم حسن سعف|ئشه محمد عبــــد|ع ره دمنهور|تـــج

48973o ى مجدى مندى عبــــد  ي|مي 
لشهيد حبــــسر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

29o326 مد عيس|م ح|لسل|حمد عبــــد|رحمه  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|o67o ن عىلي محمود|لسيد سليم|ن |سليم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25o426 ف حسن رس|ميمه | ج|رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

27337| حمد|ندى سعيد مصطفى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

832433 ي حبــــيبــــ فلتـــ|ن
ؤوس|ردين لحىطى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

54o499 هيم محمد نور عيس|بــــر|سلىم محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

7938|5 حمد|بــــر |لدين ج|ء |يدى عل|ه قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

6332o6 تـــي محمد صقر|مي نج|ر س|من زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

446|oo حمد عىل|عىل طلعتـــ عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

769o|6 لسميع|سهيله محمد محمود عبــــد  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

5|9752 د|ن حم|عيل سليم|سم|م |ريه |علوم طنط

3|8o65 د|مصطفى مسعد سيد محمد ج لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

286882 لجوهرى|لحميد |ن سعيد فتـــىح عبــــد|يم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

45o453 حمد سليم|لفتـــوح |بــــو |محمد  |ره طنط|تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 5360 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

63o332 لسيد محمد مأمون|مجد | زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|74|7 لعزيز عىل|لعزيز عىل عبــــد |عبــــد  هره|لق|حقوق 

356227 م|حمد عىل مصطفى عىل عز| |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

25889| ى|لسيد محمود ش|عبــــده  هي  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|69436 د|حمد محمد حم|محمد حسن  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

65682  محمد|لبــــ|هيم سعيد عبــــد |بــــر|
ى
ق ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

9247o2 م صبــــرى مرىس محمد |بــــتـــس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

267666 ن يوسف محمد حشيش|نوره ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

78283 ى سعد| نبــــيل حن| روجي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

825o56 س|لنح|محمد سيد عىلي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

366386 لسيد عىل|هيم |بــــر|م |وس لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

279625 وي عمر|هيم طنط|بــــر|يه محمد | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

768237 دق عوض|لص|لحليم عبــــد|حمد عبــــد |ء |ل| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

863266 لعزيز|م فخري عبــــد|فخري هم ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

3|35o8 لق|لخ|هيم عبــــد|بــــر|دل محمد |سلىم ع وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

8o9o|| جح|نوبــــ طلعتـــ نبــــيل ن|بــــ| ي|هندستـــ 
|لمنى

335346 شتـــى سيدهم|د جو|فؤ| تـــرين|ك ى شمس علوم عي 

5o54o4 مر|لحميد محمد ع|بــــ عبــــد |لوه|محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|42849 لد حسن تـــوفيق|نىح  خ| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7|o3o| ف |حمد | هيم|بــــر|حمد محمد |رسر ط|بــــ دمي|د|

6473o| فتـــىح حسنى| هيم رض|بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o658 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|لعزيز |محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

37o766 لغنى|رق سيد عبــــد|كريم ط دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

44985 لق عىلي|لخ|رس عىلي عبــــد |ف ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|6736 ن|للبــــ|ندى عبــــده عبــــده محمود  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|2|79o  بــــدر عىلي معوض|رس|
ى ء حسي  ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

4|23o هيم|بــــر|د |م فؤ|مصطفى س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

36972 ده عىل عىل|ليىل حم هره|لق|بــــ |د|

8o425 لرحمن|م محمد مبــــروك عبــــد |حمد هش| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|
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|39682 بــــ محمد تـــوفيق|لوه|ن نبــــيل عبــــد |نوره ى شمس|تـــج ره عي 

855432 محمود عىلي محمد عىلي حقوق بــــنى سويف

352765 لفتـــوح|بــــو |حمد مصطفى نرص | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

362495 ح|لفتـــ|وى عبــــد|لمطر|حمد |هدير  ى شمس حقوق عي 

677|9| |رخ| د عط|لجو|لد حمدى عبــــد |خ لمنصوره|حقوق 

|784|7 حمد سمي  زىكي| |رن ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|o9|| كن|لم|هيم محمد فهىم محمد |بــــر|محمد  لمنصوره|هندستـــ 

87926 ن محمد|ل شعبــــ|منيه جم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

42|43 لعزيز|لنبــــى عبــــد |عبــــد | يه رض| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

922285 م |بــــودهبــــ عل|ن محمد |نوره ج|حقوق سوه

443568 ن|ء محمد محمود رضو|رس| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|65476 دين مصطفى نحمدو بــــكر|ن سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

685443 لنقريسر|لسعيد |لسعيد محمد |هلل |منه  لمنصوره|بــــ |د|

634o25 حمد|تـــه محمد |حمد محمد شح| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

8|ooo5 م حسن|لسل|محمد سيد عبــــد ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

5|o465 لعزيز|ل حسن عبــــد|بــــ كم|لوه|عبــــد  عه دمنهور|زر

34896| م محمود عىل عىل حسن عه مشتـــهر|زر

887o48 رص مصطفى محمد |لن|ء عبــــد|رس| سيوط|حقوق 

6329|9 لسيد عبــــده محمد|آيه  زيق|لزق|نوعيتـــ 

7oo993 ر|لنج|تـــ محمد |فرح| م عط زيق|لزق|علوم 

49873| ل|لحفيظ هل|هيم عبــــد|بــــر|عبــــلتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

824549 ي|د محمود |زي
حمد مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

444296 دى سليتـــ|محمد محمد رزق حم| ند|ر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|24|27 لسيد|ح |لفتـــ|هلل محمد عبــــد |منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

248982 هيم سعيد عرفه|بــــر|رودينه مدحتـــ  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

885o36 رغده فتـــىح محمود زيد  سيوط|تـــربــــيتـــ 

5||o29 دل حفنى عبــــده عىل وهبــــه|ع طبــــ بــــيطرى دمنهور

5o8o8 ى خليل|دل |يوسف ع مي  بــــ بــــنى سويف|د|

8|95|| لح محمود|جي ص|ء ض|رس| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

42|26 ء فتـــىح مني  عىل|رس| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 
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442369 عيل|لسيد محمد إسم|د أحمد |زي لشيخ|طبــــ كفر 

|38|63 ه موىس|لل|هلل محسن عبــــد |عبــــد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

3724o5 لحفيظ|محمد سعيد محفوظ عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

223284 ف |ل |بــــل ن|حمد بــــدر|رسر ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

45|2o5 د|لسيد ج|فتـــ |محمود ر |هندستـــ طنط

62o5o5 ه عمر مصبــــح هل| ل|مي  ط|ر دمي|ثــــ|

24495 مديحه ممدوح محمود محمد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

353288 متـــ حسن محمد|مر سل|س ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|6o3o7 لمنعم محمود نظيف|عىل محمد عبــــد  ن|حقوق حلو

|5382| لسيد عىل تـــوفيق|حمد | ى شمس حقوق عي 

862639 م تـــيسي  محمود عوض|ريه ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

32427o ى|مختـــ ى محمد حسي  ر حسي  ن|حقوق حلو

2496|4 ن|سندس حلىم محمد مرو ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9o474| ى زكري|ي ى |فظ |ح| سمي  مي  ج|ره سوه|تـــج

87758o ى عبــــد|رس| لمجيد  |لعزيز عبــــد|ء حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

6|76o9 ي محمد |
س|لنم|حمد مصطفى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|3382| لكريم|مز جميل نرصى عبــــد |ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

82427 لمول عىل|مريم محمد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

625|9| لبــــديع محمد|م أحمد عبــــد |يدى هش|ه زيق|لزق|هندستـــ 

642|98 عيل|سم|ح عىل |محمد نج زيق|لزق|طبــــ 

334|66 لعزيز|محمد هيثــــم صعبــــ عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|5|oo5 ف |هدير  بــــوجندي|لسيد |رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

9684o حمد عرفه|هند عرفه  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

24|382 لحفيظ|ن عبــــد|ن سليم|عمرو رمض ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

687795 لزقم|ن مصطفى محمد متـــول |يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88667o ي|ر
ك |لمل|هيم عبــــد|بــــر| |عط| ئى سيوط|تـــربــــيتـــ 

853645 ي محمد محمود|بــــ
سنتـــ مصطفى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

9o4989 حمد محمد |ر محمود |من ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2|5|66 لرحيم|م عبــــد|م|لد |تـــفى خ دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم
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336927 لعظيم|محمد عربــــى عزتـــ عبــــد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

267548 قتـــ مدحتـــ عبــــد| ح مصطفى|لفتـــ|رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

785225 لرؤوف عىل محمد|محمد عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

68|7|2 ل|س بــــل|حمد عبــــ|محمد  لمنصوره|هندستـــ 

444|37 ي|دى محمد رفعتـــ محمد|ش لشوربــــىح  لشيخ|عه كفر |زر

4489o6 يس|لس|لد عيد محمد |حمد خ| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

4o3o45 وى|لحن|عيل |سم|لسيد |رق |يوسف ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|57793 مي  فهىم عطيه|بــــرين |ص ن|حقوق حلو

4o5847 للطيف|ل عبــــد |لع|حمد محمد عبــــد |إنىح   سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4o5876 ن محمد|ريم محمد خليفه سليم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

447768 ى حسن عز|ي ورى|لمغ|لدين |سمي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

772683 نم|ن غ|محمد نبــــيل مصطفى سليم زيق|لزق|حقوق 

367|68 لحميد غنيم|لم عبــــد|لم محمود س|س |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

49642| تـــ يحن  بــــدر عىل بــــدر|ي| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4264|9 هلل موىسي| |لغنى عط|د عبــــد|لجو|ندى عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

338954 دى محمود خليل|له|ء سعيد عبــــد|سم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

266578 وق فتـــىح محمد موىس رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|4o282 بـــــدر محمد| ء محمد رضـ|عىلي هره|لق|بــــ |د|

8o|o72 لغريبــــ|حمد محمد |ده |غ ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

646695 ر محمد عزتـــ محمد بــــدوى|عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22262o بــــ مصطفى مخيمر|لتـــو|هر عبــــد|رين بــــ|ل هره|لق|حقوق 

284o27 عيل|سم|ن عىل |بــــ عثــــم|شه هره|لق|عه |زر

|35967 حمد رجبــــ سيد|جنه  ن|حقوق حلو

34873o ن|عيل حسن حسن زهر|سم|ء |شيم سيه|نوعيتـــ عبــــ

8|4o2| ف محمد سمي  طه|محمد  رسر ي|علوم 
|لمنى

787|34 ه ع طف طلعتـــ محمد|ني  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

55687 روق محمود|ل ف|محمود جم ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

983|3 مصطفى عمر عجيله محمد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4ooo|9 م|لفح|هيم محمود محمد |بــــر|ندي  سكندريه|ل|بــــ |د|
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836886  عىلي|م كلثــــوم عبــــد|
ى لعظيم حسي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

686o5o هلل|حمد عبــــد |مريم محمود محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6282|7 ئى|هيم كيل|بــــر|هيم محمد |بــــر| |صف زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o3369 وى|لمك|عمرو محسوبــــ حسن محسوبــــ  زيق|لزق|هندستـــ 

523||5 م محمود|حمد محمد هم| سكندريه|ل|بــــ |د|

6833o4 بــــ موىس|لوه|لسيد عبــــد |جر |ه سكندريه|ل|صيدله 

64o98 ه | ف سيد عبــــد |مي  هلل|رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76599| |لسق|حمد محمد محمد |لسيد |هلل |منه  حقوق بــــورسعيد

9o9o64 ن |حمد عىل رشو|حمد حمدى | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2394|7 لمنعم عيد|حمد عبــــد|ء |رس| لفيوم|عه |زر

||8645 لم|يدى محمود جمعه عىل س|ه ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|7234 قوتـــ|حمد عفتـــ ي|مصطفى  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

373343 يوسف محمد يوسف محمد ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

366262 سم|ندى يشى بــــخيتـــ ق ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6||967 ى|لمعىط ش|ئى عبــــد |هند ه هي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

84|797 هيم محمد|بــــر|بــــر |حسن ص ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

262478 وى|لمعبــــود طنط|وى عبــــد|حمد طنط| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2oo55 ى  حمد|لسيد عىل |حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8458|| بــــي|حمد رك|هبــــه محمد  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

85563 لجليل|لجليل عبــــد|رس عبــــد|ء ي|عل ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o969o ن|ر حسن محسن حسن حس|من هره|لق|ر |ثــــ|

322525 لعظيم محمود|لدين عبــــد|ء |ء بــــه|ل| ن|علوم حلو

42|39o |هيم سيد |بــــر|لجليل |لغنى عبــــد |ر عبــــد |من
حمد

لشيخ|ره كفر |تـــج

23|76o بــــيشوى عدل شهدى محروس ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

626688 ي
هيم|بــــر|لمنعم |مل عبــــد |ك| دئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

844|82 لحمد|بــــو|نور موىسي |حمد | ن|سو|ضتـــ |علوم ري

449o7 وى|متـــ مصطفى شعر|س|نىح  | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6968|9 متـــ|لعزيز سل|بــــ محمد عبــــد |يه|م |حس لمنصوره|ره |تـــج

764959 د محمد حسن حسن جبــــر|زي ره بــــور سعيد|تـــج

687o87 ى  م|م|ل|م عيد يىح حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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2553o هلل حسن فتـــىح حسن|منتـــ هره|لق|علوم 

4o4595 ى عبــــد |عبــــد  ى|لمقصود حسي  لمقصود محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

3|882o سلىمي ممدوح محمد حسن سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

425684 لمقصود محمد|منيتـــ محمد عبــــد| سكندريه|ل|عه |زر

5|7279 لسيد بــــلبــــع|رتـــ سعيد |س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

894o67 ن |لعليم عثــــم|ء عبــــدين عبــــد|عىلي سيوط|بــــ |د|

62939o عيل|سم|هيم محمد |بــــر|لسيد |يه | زيق|لزق|بــــ |د|

898o6o بــــر |لسيد ج|بــــر |دل ج|ع ج|ره سوه|تـــج

866|56 حمد|سط |لبــــ|سط محمد عبــــد|لبــــ|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

634|83 لمعبــــود سليم|حمد محمد عبــــد| زيق|لزق|بــــ |د|

334|32 يمن محمد عبــــد ربــــه|د |زي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o|552 ح خليفه|لفتـــ|خلود محمد عبــــد  |حقوق طنط

287397 ف لبــــيبــــ عبــــد|ذ |مع لمجيد|رسر |ره بــــنه|تـــج

92|52 زق مصطفى|لر|رس عبــــد|هدير ي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3|329 ى فتـــىح عبــــد  لرحيم|محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

28643 ئى|لحميد علو|محمود محمد عبــــد هره|لق|صيدله 

333375 حمد محمد محمدعىل|دهم | ى شمس|د| بــــ عي 

2833o7 ى عبــــد|محمد سعيد  لمحسن|مي  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

692983 ن|لمعىط عثــــم|حمد عبــــد |لمعىط |يه عبــــد | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

524792 محمد سيد مصطفى عىل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

25|9|3 لغنى محمد|حمد عبــــد|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

3||223 ى مط|سهيلتـــ ح وع|تـــم حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

326337 نعيم فوزى صديق| دون|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o6o97 لليل|بــــو|حمد |سمي  محمد  ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

6754oo هيم عبــــدربــــه|بــــر|دى |له|عىل عبــــد | ر|ي لمنصوره|بــــ |د|

|7o4o6 بــــيشوى مقبــــل عبــــده بــــولس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6oo888 د محرم|لمقصود رش|ندى عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|3865 ئى|لنبــــى مصطفى كيل|محمود عبــــد تـــمريض دمنهور

635264 هيم|ن إبــــر|ء محمد صبــــيح رمض|سم| زيق|لزق|ره |تـــج
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828336 م|مح حمدي محمد عل|س دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|536o4 ح عىلي|دل صل|يدى ع|ه هره|لق|حقوق 

75|7o| ى|در تـــوفيق |محمد ن مي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

|76634 ى بــــه مي  ى |لدين محمد |ء |ني  ئ |لبــــه|مي  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8483|2 ي محمد سيد
محمد مصطفى ن|سو|حقوق 

|23749 ل|مح لطفى محمد كم|حمد س| هره|لق|ره |تـــج

826775 ف |ء |سم| حمد محمد|رسر دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

685|32 لمتـــولي|م محمود |لسل|حمد عبــــد |ء |ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

54o|28 هيم مرع|بــــر|روق |هيم ف|بــــر|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||67o5 |لوف|بــــو |لدين |كريم محمد سعد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|5o|o2 هلل| |بــــرعط|بــــر محمد ص|محمد ص ى شمس هندستـــ عي 

7o6952 لجيد|لم عىل عبــــد |شمس س لسويس|طبــــ 

|242o9 ى مدحتـــ حكيم ونيس| مي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|55253 حمد عىل محمد| |ر|ي ى شمس|د| بــــ عي 

67|66 بــــر مطلوبــــ|ح ص|لفتـــ|ن عبــــد |ر رمض|نه| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

634526 لسيد عىل|لسيد رجبــــ |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

694546 لرؤف عبــــده|ء محمد عبــــد |لشيم| لمنصوره|طبــــ 

|7o2|2 محمد يشى محمد منصور ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

7oo733 ف |عمرو   مأمون شلش|هيم |بــــر|رسر
ى
لدسوق لمنصوره|ره |تـــج

63o35| حمد زىك عطيه غريبــــ|م |حس عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

476586 ى رؤوف عطيه عثــــم| رن ن|خي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

356866 ي فوزي |م|
لسيد متـــول محمد|ئى زيق|لزق|صيدله 

493555 هلل|متـــ عمر فرغىلي عبــــد |أس عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

44|569 لحنفى|هلل |عيل محمد عبــــد|سم|م  لشيخ|طبــــ كفر 

859577 حمد حلىمي محمد|محمد  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

6788|3 دى|له|بــــر عىل عبــــد |دى ص|له|عبــــد | ر|ي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

843349 ر محمد سيد محمود|من ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

8|22o4 م حمدي محمد محمد|حس سيوط|ره |تـــج

482692 حمد محمد خليل|ء سعيد رجبــــ |آل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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5o3|67 لمقصود|لرسول عبــــد|سهيله سعيد عبــــد علوم بــــورسعيد

83745 فعي|لح ش|ميمتـــ سعيد ص| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6o7782 لمنس|حمد محمد |ندى مجدى  لمنصوره|بــــ |د|

764657 ه محمد عبــــد | رون|حمد ه|لحفيظ |مي  حقوق بــــورسعيد

52|8|o لحميد|هلل محمد عبــــد |عبــــد | دين عه دمنهور|زر

28459o للطيف|نسمه محمد معوض عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

783o|8 م|حمد محمود مسلم سل|جد |م زيق|لزق|ره |تـــج

428842 ليه|بــــوغ|د |د فؤ|محمد عم |علوم طنط

4|27|9 لسيد حسن|لسيد محمد |منيه | |بــــ طنط|د|

836446 رغده بــــركه محمد عوض دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

|2o8|6 د يحن  سعد|عم| ري|م هره|لق|ره |تـــج

|7572 ى محمد |ي حمد|حمد |سمي  هره|لق|حقوق 

|3o||2 كريستـــى ممدوح حلىم فهيم مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

8o32|4 زق|لر|د عبــــد|ندي محمد فؤ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

335565 ي
حمد محمود|رس |محمد ي| دئى ي |

لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

82577o ي 
محمد| لوف|بــــو|مروه حسنى ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

264794 لبــــيوم|لعز بــــ |لمجد |بــــو|ء جميل |ل| |علوم بــــنه

448325 لحميد|وى عبــــد|لمك|م محمد |يدى حس|ه |ضتـــ طنط|علوم ري

279645 ي|مد مصطفى ر|يه سعيد ح|
ضى شمون|نوعيتـــ 

8o|422 سلمه مهدي طلعتـــ محمد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

22|784 ل|دق و|بــــسمه فوزى ص ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8||9|5 |مل نصىحي يوسف حن| ي|بــــ |د|
|لمنى

4o3775 لنبــــى|در عبــــد |لق|محمد محن  عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

667|3 حمد محمد|عبــــي  محمد  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

38454 ى صل|ي يوبــــ|ح محمد |سمي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8o9585 ي عبــــد|مريم 
لحميد|يمن مصطفى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

42953| هلل|لحميد رجبــــ بــــشي  عبــــد |لد عبــــد |ء خ|بــــه |حقوق طنط

64564o نم|حمد محمد سعد غ| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|54844 هيم محمد|بــــر|ح |سلىم صل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|42257 ى مصطفى| مل محمد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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9|685 حمد|لرحيم |رس عبــــد |محمد ي كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

73|36 ن|ء محمد فتـــىح رمض|رس| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

6|4697 ر|لجز|ره محمد نرص |س |ره طنط|تـــج

66686 د محمد|م رش|سلسبــــيل عص لفيوم|حقوق 

232o89 حمد|محمد يوسف محمود  ن|بــــ حلو|د|

|39593 ى  لسيد|لسيد محمد |نرمي  هره|لق|عه |زر

76|o95 دق محمد|لدين ص|ح |دى محمد صل|هن لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

76|879  |هل| ريموند
ى
وس|ندر|ل صدق  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|

ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

627237 م مرىس|لسل|حمد عبــــد|م |لسل|عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7559|2 حمد|لموجود |ر محمد عبــــد |مي عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

543o|7 لحربــــى|هيم |بــــر|ن يىحي |يم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

222648 ى |ي حمد محمود حسن|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

226o2o ى بــــل ى|حسي  ل رجبــــ حسي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

5o2976 ح|لفتـــ|نور رأفتـــ طلعتـــ عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

628487 ي|ر
هلل محمد درويش|لسيد عبــــد |رجبــــ | ئى زيق|لزق|بــــ |د|

423873 لمنعم مرىس|م مرىس عبــــد |ء هش|آل إلسكندريتـــ |تـــمريض 

277356 ك|لمل|يوبــــ عبــــد |ج  |وى ن|نه ر|دمي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

79|866 لسيد|لسيد يوسف |لد |يه خ| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|26o5o لحميد محمود|لد عبــــد |رتـــ خ|س وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

94|67 لجمل|حمد |حمد عىل |عمر محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

889355 حمد |مر |م مرزوق تـــ|عص ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

6956o9 يمن محمد مصطفى عىل|حمد | لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

695o68 لح|لحميد عىل ص|ل عبــــد |محمد جل ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

848773 ه عبــــد| لحليم|هلل عبــــد|لحميد حسبــــ |مي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

8|o726 لحليم|زق عبــــد|لر|فوزيه محمد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

924|46 ل |لع|ن عبــــد|لربــــ حمد|د |محمد ج ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

439|46 ى ه|نسمتـــ ط شم|هر زغلول أمي  لشيخ|ره كفر |تـــج

|565o| هلل|لحكيم حسن عبــــد |عبــــد | لرحمن رض|عبــــد  ن|علوم حلو
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5|5872 لمقصود|هيم عبــــد |لم إبــــر|سلىمي س تـــربــــيتـــ دمنهور

43442| رى|لزن|هيم شمخ |بــــر|متـــ |س|ر |يثــــ| |تـــربــــيتـــ طنط

5|2352 ى|بــــو |رك |هلل عرفتـــ محمد مبــــ|عبــــد  لعيني  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

7|6557 حمد حموده|عوض | م رض عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6924o|  |در محمد محمد |ء ن|ل|
ى
لعجوز|لدسوق سكندريه|ل|صيدله 

698|74 لمرصى|لسيد محمد |حمد |م  لمنصوره|حقوق 

8|83oo حمد ربــــيع محمد|رص |حمد ن| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2295o4 ل موىس حسن عمر|ء كم|رس|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

37362| هيم عطيه منصور|بــــر|م عطيه |بــــر| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

85o97o مل|مه محمد ك|س|ر |من دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

7o5742 لدين|ن عىل عطيه عز |محمد حس ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

897482 ي
ء فهىم محمد محمد |ضى ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 

(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

8646|8 لك محمد|لم|ري عبــــد|نص|ل|حبــــيبــــه  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

335|82 لسعيد|مه محمد |س|ء |رس| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

444|45 ى أبــــو|عبــــد  ي|لق|لخي  |لرحمن محمد حسي 
ضى لشيخ|ره كفر |تـــج

|2527o يف | حمد|حمد زغلول |يه رسر ى شمس|تـــج ره عي 

8698o مه معوض|هبــــه ربــــيع سل لفيوم |تـــمريض 

2|3436 |يمنى مصطفى عمر شم ى شمس|تـــج ره عي 

326895 هلل محمود سيد هريدى|منتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4266o7 ى | رن  |سمي  حسني 
ى
وي|لعل|لدسوق سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

868736 ر زىكي|لنج|مل |ر محمد ك|لنج| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4854o3 هلل محمد عوض|لد سعد |ن خ|نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6778o6 يف|د ط|زي رق محمد محمد رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

645684 لبــــر|حمد رأفتـــ محمد عىل عبــــد| زيق|لزق|حقوق 

68776o |هيم جح|بــــر|حمد |م |محمد هش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

2|9o48 لكريم|عمر محمد محمد سعد عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|42o|2 ى |د |عم نور رزق جرجس|مي  ى شمس هندستـــ عي 

235462  عبــــد|لش|رق عبــــد|محمد ط
ى
حد|لو|ق هره|لق|حقوق 

5|8o|5 عر|لش|لمقصود |لفتـــوح عبــــد |بــــو |حمد |ء |دع سكندريه|ل|صيدله 
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263|6o رك ونيس محمد عىل|مبــــ| مه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

43428| لغنى محمد يوسف حسن|سمر سعيد عبــــد |صيدله طنط

5o7944 ن ف فكرى عشم | |مي  لبــــربــــرى|هلل |رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

494932 ي  لفتـــوح حمودتـــ|بــــو |محمد يحن  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

336|42 لرؤف محمدى محمد|بــــ عبــــد|رح تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

839938 حمد|طمه محمد محمد |ف قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

259974 لحليم محمد بــــدر|ده عبــــد|مي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

43o4o4 حمد حسن عىل|حسن | مه |ره طنط|تـــج

3232o7 هيم بــــولس|بــــر|ندي سعيد |س ن|علوم حلو

77|588 هر|ح ط|لفتـــ|ل عبــــد |كم| ند لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

623oo2 شور|لغيط ع|بــــو |ضى |يوسف ر ط|حقوق دمي

4|3329 تـــ|لزي|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|لسيد | |بــــ طنط|د|

|64524 لسيد|لسيد عىل |عىل محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

26338o ى محمد طل لبــــسيوئى|ل لبــــيبــــ محمد |رني  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

53599o ندى مصطفى مصطفى محمود مصطفى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

699236 ي
هيم محمد|بــــر|ل |لد جم|خ| دئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9||2|6 ى محمد |دع ء محمد يسي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|6o9|| ن|رص محمد عثــــم|يدى ن|ه هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|256o9 مع|مد ج|هيم ح|بــــر|عىل رأفتـــ  ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|28634 لشهيد فتـــىح نصيف|ئيل عبــــد |ميخ ن|حقوق حلو

226836 ف سعد حسن موىس|محمد  رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

29583 هلل| |در عط|لق|حمد حمدى عبــــد | ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

429o76 ف عبــــد |س |ين| وى|لصلح|لعزيز |رسر |علوم طنط

246528 لحميد |لرحمن عبــــد |يمن عبــــد|لرحمن |عبــــد
يف رسر

ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

5oo837 هلل سعيد يوسف خليل محمد|منه  بــــ دمنهور|د|

2|5597 وى|لعبــــس|حمد |محمد سعيد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4|8643 ى | لحميد سمره|فع عبــــد |لش|حمد حسي  |حقوق طنط

7629|9 لسيد عىلي|هلل |ل عبــــد |لرحمن كم|عبــــد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

4o442o بــــو منصور|لسيد محمد |هيم |بــــر|م |بــــس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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42|2|4 ف |مه |س| لبــــدوي|لعزيز |لسيد عبــــد|رسر ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

35o63| ى|مديحتـــ حمدى س لم حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

7o9526 بــــينى |م سعد محمد |حس لسيد|لشر ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

2296o5 ن|ن عطيه مرج|سمع| رين|م لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

88|276 لكريم عىل محمد |طمه عبــــد|ف سيوط|بــــ |د|

5695| يه محمد محمد محمود| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|9o27 لملك|لحميد عبــــد|عبــــد| لحميد شتـــ|محمد عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

4|355| تـــ|لزي|حمد سعد |د |ء عم|ل| |بــــ طنط|د|

779274 للطيف سليم عىل|لنبــــى عبــــد |عبــــد | نور زيق|لزق|بــــ |د|

2|3923 درس|ك تـــ|د مل|جورج عم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|32962 م|لسل|م عفيفى عبــــد |لسل|يه عبــــد | لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|8775 يز زىكي|نوسه محسن ف ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

65975 لد محمد طلبــــه|يمن خ| طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

5o5267 لدين|لسيد محمد شمس |حمد محمد | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5o26|8 محمد فتـــىح محمد محمود| ن|ر سكندريه|ل|علوم 

526323 ن|هلل محمود شعبــــ|حمد صبــــىح عبــــد| سكندريه|ل|هندستـــ 

37235 بــــ محمد عطيه محمود|رح هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

853982 حمد رفعتـــ زىكي|مي |محمد تـــه ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

759746 ن|حمد سليم|ل |ء هل|شيم لسويس|معتـــ |علوم ج

262||| هيم|بــــر|حمد |ح |حمد صل| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

43|243 بــــ|هيم عق|مريم محمد إبــــر |طبــــ طنط

229885 |سعد حن|مي  مكرم | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|75o2| ي|ر
ي|لع|محمد زين | ئى بــــدين خي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|

ه ى جي 

2|3589 لرؤف|لسيد عبــــد|حمد |ن |رو ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

7829o5 لسيد محمد|ر |لغف|ن حمدى عبــــد |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

|554o م حسن|سلىم حسن تـــم هره|لق|بــــ |د|

766496 بــــ|ن حج|م عىل صبــــىح عىلي|سل| لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

266o64 ض|لع|بــــدين |رس ع|محمد ي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

488o75 لحليم عتـــش|بــــر عبــــد|حمد محمد ج| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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893||9 لعز  |بــــو|لدين |فيصل عىل | مه سيوط|بــــ |د|

4o5545 لدين مبــــروك بــــسيوئى محمد|ن عز |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o23|| لربــــ حمزتـــ|د |م عىلي محمد ج|سل| ي|بــــ |د|
|لمنى

776949 لحلبــــى|لق |لخ|محمد حسن محمود عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

72|64 ى|ندى قرئى نمر  مي  لفيوم|عه |زر

856629 ي محمد محمد|رش
د حينى |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4899o5 حمد فودتـــ|ح سيد |لفتـــ|ندى مجدى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

764932 لزبــــيدي|بــــ محمد |يه| |عل دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

5o6o99 مع|هيم محمد ج|بــــر|محمود محمد  سكندريه|ل|حقوق 

35699| هيم عىل|بــــر|هيم عىل |بــــر| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

24|969 نور محمد مصطفى|دل |تـــفى ع كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

764|22 ن|ر رضو|لغف|لسيد عبــــد |ره محمد |س عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

792494 لسيد|هيم عىل |بــــر|لحليم |محمد عبــــد  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

854|36 لليل|بــــو|عزه محمد حسن  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

2378o هلل محمد|مصطفى سعد حمد  ن|بــــ حلو|د|

|49o|9 لعزيز|لحميد محمد عبــــد |ء عبــــد |سن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

788779 ن عمر|رس خرصى سلم|ي ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

3|873o لمنعم محمد|دل عبــــد|ء ع|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

537o34 ي|لعزيز عبــــد |د صبــــرى عبــــد |عم
لغنى ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

86o588 لسيد|سم بــــل كرم عبــــد|بــــ ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

6oo87 حمد حسن|طمه محمد |ف بــــ بــــنى سويف|د|

24o92 هد|لش|حمد |مح محمد محمد |سلىم س ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

||5o89 ريوس فردى|جورج م| دون|م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

477422 لمعىط عىل|لدين محمود عبــــد |د |حبــــيبــــه عم سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

27|726 يف محمد | نور حمد حرحش|رسر لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

69855| لسيد حميده| |خلود محمود رض لمنصورتـــ |تـــمريض 

257||| لمنعم أبــــوسعده|ر محمود عبــــد|من تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

78||o9 ى| حمد محمد عىل محمد حسي  زيق|لزق|علوم 

7o6o99 وى|لقن|حمد |لسعيد |محمود  لمنصوره|علوم 

3554|2 ف محمد محمد|هلل |منتـــ  رسر ى شمس|تـــج ره عي 
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367993 شد فريج|حمد ر|هلل |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

867o5o ي عبــــد|محمد 
كم|لح|حمد مصطفى ن|سو|حقوق 

628993 لعزيز|ل عبــــد|رص جم|لن|ل عبــــد|جم زيق|لزق|ره |تـــج

698643 حمد|حمد محمد |محمد محمود  لشيخ|هندستـــ كفر 

64o24 مون محمد|د محمد م|زي لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

76542o لح|دل حسن حسن ص|محمد ع علوم بــــورسعيد

47885 م محمود جمعتـــ محمد|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

43376| ف حسن عبــــد|محمد  ن|لحميد سليم|رسر |ره طنط|تـــج

347936 ف|لصو|هيم |بــــر|ج |لفتـــ|ج عزتـــ عبــــد|لفتـــ|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

875739 حمد زغلول محمد عمر  | سيوط|بــــ |د|

497722 ن محمود|يمن عثــــم|ن |يم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

529742 ئى|لسود|ن رزق |لصمد عثــــم|حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

26|374 ئ  عزتـــ محمد|ء رج|حسن رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

76|22 دى|له|محمود عمر سعيد عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o47o3  محمد محمد|محمد ع
ى
طف دسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o2o|5 وى|لشن|لغريبــــ |رص محمود محمد |د ن|زي ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

4347o ن|بــــر سلط|حمد ص|بــــر |م ص|ريه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

52o86o لم|بــــو س|لقوي |حمد عىلي عبــــد|طمتـــ |ف |علوم طنط

9228|7 لحميد خليل |حمد عبــــد|محمود  لمنصوره|حقوق 

2529o4 هلل شعيبــــ|سلىم سعيد فتـــح  |ن طنط|سن|طبــــ 

|3|656 تـــ محمود|تـــفى ممدوح بــــرك هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52oo69 |ن ضح|ره محمود سليم|س بــــ دمنهور|د|

69o597 هيم رزق|بــــر|بــــد تـــوفيق |ن ع|يم| لمنصوره|نوعيتـــ 

26o|58 ر|لف|ء محمد حسن محمود |ل| شمون|نوعيتـــ 

349353 حمد سنجر|حمد سيد |سيد  |بــــ بــــنه|د|

6o573o ص|لقص|حمد |هيم محمود |بــــر|محمود  لمنصوره|هندستـــ 

624224 سط|لبــــ|كرم عهد محمد عبــــد  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

542672 مه|لرحمن خليل سل|زينبــــ عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4||686 ف|لصو|دل عرفه مصطفى |ن ع|نوره |بــــ طنط|د|

889455 ى | ك |لمل|هيم زكرى عبــــد|بــــر|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 
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8o929 لعظيم|هلل عبــــد |ح عبــــد |ء صل|رس| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o952 لعظيم عىل|لد عبــــد |م خ|هش حقوق بــــنى سويف

|4|665 يم|لد|عمر مجدي عمر عبــــد  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

|367o| بــــسنتـــ محمد عبــــده محمود لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

48o343 ى محمد سيد|جم ل محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

886864 حمد |لمنعم |هيم عبــــد|بــــر|زينبــــ  سيوط|بــــ |د|

7o382| و|سع د عىل محمد موىس زغمي  |ره بــــنه|تـــج

328976 ل|لع|حمد محمد عبــــد|هلل |عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

54664| تـــ عبــــد ي|هلل |للتـــ فتـــىح  عبــــد|ني 
وى|لمنى ضتـــ دمنهور|علوم ري

372758 لم|هلل مصطفى س|هدير ذكر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|62873 لدين|حمد محمود عز |رحمه محمود  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

876673 للطيف |جد بــــخيتـــ عبــــد|محمود محمد م معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

5o922| ى|محمد محمود فؤ د حسي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

76o|8o ع|هيم رف|بــــر|ح |صل| دين ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

78|25 ي
م سعد حسن|عص| دئى تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|

مس|تـــجمع خ

334579 سيد| محمد سيد رض ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

33|2o بــــ|هدير محمد محمود عمر خط هره|لق|لعلوم ج |ر |د

447|78 هلل|بــــيشوى لويس ذىك عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

632o5o لسيد محروس|ندى محروس  زيق|لزق|بــــ |د|

769597 لسعود|بــــو |لحسينى محمد |حمد مجدى | لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

72442 ى عبــــد |رس| بــــ سيد|لتـــو|ء حسي  لفيوم |تـــمريض 

9|7253 ق| |جرجس عط وى  |هلل تـــوفيق رسر سيوط|هندستـــ 

823o37 ه محمد حسن سعيد| مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

75895| د|عي| لعل|بــــو|طف عىل |لرحمن ع|عبــــد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

24693| تـــ|لزي|لق |لخ|حمد صبــــرى عبــــد| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

332442 ن|هيم سليم|بــــر|طف |لد ع|خ سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

|276|3 لعزيز|محمد مدحتـــ مصطفى عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|4669| حمد|لحميد |حمد عىلي عبــــد | م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ
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69|8o5 حمد درويش|لسيد محمود محمد |محمد  لمنصوره|حقوق 

756832 ر حسن|لغف|ر محمد عبــــد |لغف|عبــــد  حقوق بــــورسعيد

8983o6 ه خ| حمد محمد |لد |مي  ج|علوم سوه

844364 ى يوسف بــــولس يوسف| مي  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

698o68 لسعيد سليم|دى محمد |له|سلىم عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

755862 ل محمد|حمس كم|لدين |سيف  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

6|74| ى|بــــو|ل سلومه |ن جم|يم| لعني  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

324327 ى محمد|محمد ه  حسي 
ئى دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

ريتـــ|تـــ إد|معلوم

2|9975 ف بــــهجتـــ زىك| |هن رسر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

2222|8 لدين محمد عفيفى|ل |يمن جل|ن |نوره هره|لق|ره |تـــج

69834o ن عوض محمد|ن رمض|نوره ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

923253 ي
محمود محمد محمود  | دئى ج|بــــ سوه|د|

8469o5 هلل عبــــدون|حمدي عوض | عل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|7o385 لىح|لىح محمد عبــــد |م عبــــد |ريه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2368o8 عيل|سم|رين وجيه محمد |د هره|لق|هندستـــ 

239342 عيل|سم|ه |لل|ء طلعتـــ عبــــد|شيم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

364264 حمد عطيه عبــــد ربــــه|م |سل| رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

287566 ن|عيل شعل|لرحيم عىل إسم|ء عبــــد|رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

437264 لمقصود عمر|ندى سمي  محمد عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|8o53 ى ممدوح سمي  كم|ي ل|سمي  هره|لق|ره |تـــج

75||56 عمر وليد محمد سليم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6o329| بــــو سبــــل|محمد خليل محمد  |بــــ طنط|د|

9254|4 مد عمر |ن ح|محمود شعبــــ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

246332 لدين محمد مقشط|ح |م محمود صل|حمد حس| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|4985o يز|لدين ف|ج نور|محمد ض ن|بــــ حلو|د|

23oooo حمد|تـــع |ح بــــ|حمد صل| هره|لق|ره |تـــج

254734 لخشن|د مصطفى |محمد عم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

87699o نيوس متـــى  |طف ط|رى ع|م ي صىح 
سيوط|معهد فنى
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756694 لعظيم مصطفى|لدين عبــــد |م |محمد حس حقوق بــــورسعيد

4298o4 لمرصى|حمد مىح |عمر  |علوم طنط

7o2oo4 ن سعد|لسيد محمد سليم|رس |حمد ي| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3386|6 ي|هيم عبــــد|بــــر|ن |يم|
لعزيز عىل مصطفى عه مشتـــهر|زر

9o3675 م |م|للطيف |هدير عصمتـــ عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

33|568 مل محمد|ل ك|يدى جل|ه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9|o225 لمسيح |سمي  عوض عبــــد| رين|م ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

7o7774 لمجيد|ح محمد عبــــد |لفتـــ|هلل حمدى عبــــد |عبــــد  لمنصوره|علوم 

7632|2 ن|يه محمد حسن محمد زي| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

638o55 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ء |هن قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

54275 ن سيد|محمود محمد شعبــــ بــــ بــــنى سويف|د|

6|9|3| دى أبــــو محمد|له|مي مجدى محمد عبــــد لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

9o|95o لعزيز محمد محمود  |حمد عبــــد| ج|بــــ سوه|د|

869949 ي عبــــد ى|ر شح|لستـــ|يحن  تـــ حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

766879 سم حمدى عىل|هر ح|س ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

26426 |م مجدي نقول|دي هش|ش هره|لق|حقوق 

64o894 ر|لنج|لرحمن غريبــــ |م عبــــد |لرحمن هش|عبــــد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

3|7387 هيم|بــــر|حمد فرج |محمد  ى شمس حقوق عي 

53o524 لكحىك|س |دل عبــــ|مه محمد ع|هلل أس|منه  |هندستـــ طنط

639|96 حمد|زن سعيد عىل |م ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

6|3844 هلل عىل يوسف|لسيد عبــــد|ء |وف ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|53823 هيم|بــــر|يمن حسن |حمد | د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

358974 لغنى|ن عبــــد|شدوتـــ محمد محمد سليم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|22799 س|للطيف عبــــ|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

636972 جد محمد يىح بــــسيوئى|م ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7|o86| شموئى|ل|بــــ محمد صفوتـــ محمد  |يه|حمد | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

63o742 محمد حسن محمد حسن قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

764695 يف محمد  ويه|هيم كر|بــــر|سمر رسر ره بــــور سعيد|تـــج
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449477 بــــ|هيم شه|بــــر|لسعيد |دل |محمد ع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

62828o لعزيز|لحميد عبــــد|طف عبــــد|ع| هويد زيق|لزق|بــــ |د|

42o36o زى|ممدوح بــــدير طه حج| نرم لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o7o54 |عيل |سم|هيم |بــــر|هلل |بــــ |لسيد ج|هلل |عبــــد 
جى|لسبــــ

لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

35387| لح|م محمد محمود ص|سل| ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

75525o هيم|بــــر|فظ |لعظيم ح|ده عبــــد |مي ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|53599 لعظيم لبــــيبــــ|د عبــــد |جر فؤ|ه لفيوم|عه |زر

5474o| لونيس طلبــــ|له سعيد عبــــد|ه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

24468| هيم|بــــر|دل محمد |محمد ع هره|لق|هندستـــ 

84792 ىطي|لع|حمد عبــــد |ن |طه رمض حقوق بــــنى سويف

35o5|5 د|لجو|لحميد عبــــد|يوسف محمد عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

89563o لكريم حسن  |د|محمد طلعتـــ ج ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|3788o بــــوعوف|عمرو حلىم محمد صبــــرى محمود   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

922265 لسميع |ئى ممدوح محمد عبــــد|ه ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

2496|| مد محمد رزق|لد ح|سلىم خ كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6466|8 لعيسوى جميل|لسيد |هيم مجدى |بــــر| سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

64934| ن|لرحمن محمد عثــــم|لمنعم عبــــد |ء عبــــد |سم| ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

|57||3 ى ح ل|لع|مد عبــــد |هدير عزتـــ حسي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

6o9492 هيم|بــــر|تـــ |لشح|ء محمد |ل| لمنصوره|بــــ |د|

5o6758 لمنعم محمد|رتـــ محمد عبــــد |ي سكندريه|ل|بــــ |د|

762o26 نور حسن عىل|ل |م| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

|64|o8 يف محمد |ف عيل|سم|رس رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6o5538 لل|لعزيز عبــــد|لمول عبــــد|هبــــه عىل عبــــد لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

52|o|2 ط|لخر|د |تـــغريد محمد رش تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

253772 حمد عيد محمد بــــسيوئى| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

925683 ى حسن محمد  |عفتـــ  مي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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448|76 حمد محمد|لسيد |رص |شهد ن ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

84oo97 هلل حمدي|ء محمد عبــــد|دع ن|سو|بــــ |د|

|3362o هيم|بــــر|لدين بــــكر |ل |طمه جم|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|4652 لسيد محمد|حمد |محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

6322o6 لسيد محمد|ح |لفتـــ|رضوى محمد عبــــد زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

85549| جي يشي حسن|ده ض|مي ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

542777 د|رف جمعه رش|لرحمن ع|يه عبــــد | |حقوق طنط

|39987 لحميد|لمنعم عبــــد |يمن عبــــد |ن |رو ى شمس هندستـــ عي 

82o56| حمد|ء حمدي طلعتـــ |لىمي ي|تـــمريض 
| لمنى

6o4569 لصم|هلل محمد عزتـــ فهىم |منتـــ  لمنصوره|بــــ |د|

33558| لسيد جلهوم|هيم |بــــر|طف |يدتـــ ع|ع |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

535823 ود|م ربــــيع محمد بــــيوم د عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|63o7o نور|سندس محمد سعيد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

44572| مد|ن عزتـــ خلف ح|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|223o لحميد عىل |فتـــ عبــــد|ء ر|رس| ج|حقوق سوه

537496 م عىل موىس|م محمد بــــره|بــــره ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

335o73 ى|دل |م ع|طمتـــ هش|ف مي  ى شمس|د| بــــ عي 

6|6o57 بــــ |لتـــو|عيل عبــــد |سم|لسيد |لرحمن |عبــــد 
ن|زيد

ره بــــور سعيد|تـــج

4|6548 |لبــــن|ن |در محمد عىل حس|ن ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

889832 ديبــــ جبــــرتـــ |دى |بــــيتـــر ن سيوط|طبــــ 

85|28 ن عىل محمد|لرحمن شعبــــ|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

28245o ى |ندى مىح  |لدين خرصى
ى
لدسوق ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

925368 لمغيثــــ  |بــــ نرص فوزى عبــــد|ربــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83977 لطمط|لقوى |م سليم صقر عبــــد |سل| بــــ بــــنى سويف|د|

8oo233 لحسن محمود|بــــو|هلل محمد |عبــــد ن|كليتـــ طبــــ أسو

643547 لسيد عىل سمري|م محمد |سل| زيق|لزق|بــــ |د|

53o48 وي|لحن|ء سيد حسن محمد|شيم بــــ بــــنى سويف|د|

9|7739 حمد عىل |محمد سمي   سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|266|5 يمن محمد حنفى بــــكر|يوسف  ن|طبــــ حلو
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7o7464 حمد|لحميد سيد |ئل حسن عبــــد |ده و|غ لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7|5675 ن زى|هيم حج|بــــر|حمد محمد محمد | |مي  لمنصوره|بــــ |د|

8594o| حمد|لعزيز |لعزيز سيد عبــــد|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

766o37 م|لسل|لعزيز عبــــد |بــــ حمدى عبــــد |يه|ن |رو معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5||344 بــــوحميده|در حسن عىل |لق|محمد عبــــد بــــ دمنهور|د|

|53523 در|لق|ج سيد عبــــد |يمنى فر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

6o9627 هيم|بــــر|ر |لغف|هيم عبــــد|بــــر|لد |ء خ|ل| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

4o8738 ر|لنش|هيم عىل |بــــر|ندى عىل  |نوعيتـــ طنط

7o|386  |لش|لنبــــى عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|محمود 
ى
|ق
هيم|بــــر

زيق|لزق|حقوق 

296248 ين  ف |شي  ى عىل|عيل |سم|رسر مي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|48893 رنيم حسن محمود فرج هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|6o9o3 ن|بــــ كرم حليم سليم|يه|نيتـــ |ن ى شمس| لسن عي 

53586o هيم|لسيد محمدإبــــر|بــــسنتـــ مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|7|7 ف | لسيد محمود|حمد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

425348 للطيف|حمد عبــــد |هيم |بــــر|دين |ن سكندريه|ل|ره |تـــج

8||56 هيم|بــــر|رس محمد |ء ي|شيم لفيوم|عه |زر

493472 ئى|لطن|محمد | محمد رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3|76|8 حمد فريد|لرحمن فريد |عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|5o|2| ن منتـــرص|منتـــرص رجبــــ شعبــــ سيوط|بــــ |د|

|227o4 ين  بــــوزيد|حمد محمود |شي  ى شمس|د| بــــ عي 

2|7536 حمد عليوه|ئل |حمد و| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

477438 ل|لع|لسيد عبــــد|حمد |مريم  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

5o627 لح|هيم ص|بــــر|مل |حمد محمود ك| ره بــــنى سويف|تـــج

|5687o لسيد عىل|محمد محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|6667| ن|در سليم|لق|تـــم عبــــد |ء ح|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9||4|4 لسيد |حمد |عىل حسن  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

853|48 بــــوبــــكر|عيد محمود عمر  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

76o58| ى بــــريدى|ن عبــــد |رو هلل حسي  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

625388 ى عزبــــ هيكل يوسف محمد خي  زيق|لزق|هندستـــ 

848368 سط|لبــــ|لعظيم عبــــد|فتـــ عبــــد|يه ر| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 
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|66492 روق سعد|لسيد ف|حبــــيبــــه  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

325o89 محمود بــــکري محمود محمد بــــكرى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|69oo لعزيز محمود بــــدوي|حبــــيبــــتـــ عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

689486 ه عبــــد | مه|لسيد سل|مه |سط سل|لبــــ|مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

68o238 ف |دى |له|ريم عبــــد  لدين|لسيد محمود رسر ى شمس طبــــ عي 

29362| ف عبــــد|محمد  لمنعم سيد|رسر |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

6o543| ى ممدوح |ي كتـــ|لس|ئى |ليم|حمد |سمي  لمنصوره|عه |زر

||8|6o ى|م مح سعد فرج|س| رتـــي  ى شمس|تـــج ره عي 

353552 متـــ محمود حسن محمد|س| |بــــ بــــنه|د|

8825o7 ف حنفى محمد  |يه | رسر سيوط|طبــــ 

27789 ح|لفتـــ|لغنى محمد عبــــد |يوسف عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7728o| مصطفى عوض| طمه رض|ف | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

844778 سط|لبــــ|روفيده محمد محمود عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|3478 لديبــــ|محمود حسن محمود  سيوط|عه |زر

759|97 رس|لنبــــى ف|بــــر عبــــد |م ص|سل| ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

2|4292 لضوى|حمد |حمد |زن حمدى |م لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

755oo| س|زم سعيد عوض عبــــ|ح حقوق بــــورسعيد

487786 حمد|حسن محمد حسن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

852534 سلىمي محمود محمد محمود ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

358256 م|لسل|هيم عبــــد|بــــر|ن وليد |كريم زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

437565 هيم مصطفى نعيم|بــــر|محمد فريج  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2693|| لجمل|لمطلبــــ |ن وفيق عبــــد|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

762524 ف مصطفى محمد عل| بــــ|لوه|م عبــــد |رسر تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

34638 فظ|ل مصطفى عزتـــ ح|مصطفى نض هره|لق|هندستـــ 

|26|o5 مد|روق ح|لف|حمد عمر |مصطفى  ى شمس|تـــج ره عي 

5|489o هيم|بــــر|دى |له|هيم عبــــد |بــــر|ء |روميس ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4377| لسيد|حمد |حمد |ن |نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|o638 لشبــــينى|بــــ ربــــيع |هدير شه لمنصوره|بــــ |د|

35|69| بــــ|ح محمد دي|لفتـــ|وليد محمد عبــــد ى شمس طبــــ عي 

3|3255 هد محمد|ح مج|هدير صل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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493684 لمقصود ختـــعن|بــــ عبــــد |يه|حمد | كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

687852 لديوى|لفتـــوح محمود |بــــو|مروه محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o33|8 ي
لدين|ح نرص |حمد صل|لدين |ء |ضى ي|بــــ |د|

|لمنى

776852 لمقصود|لسيد عبــــد |حمد محمد |م |سل| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

69466| لعزيز حسن سيف|ليىل محمد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|48|97 ى درهوس وق مجدى ديبــــ حسي  رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

259845 يك|حمد محمد شبــــ|رحمه  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|2o227 مد سعيد|لدين ح|ء |هلل عل|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

498o2o لفيوم|لسيد نرص |رتـــ |س تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|75977 ره موىس|ر ممدوح شلبــــى عم|من ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

6|3227 ف جوده |ح |لفتـــ|عبــــد وى|لشه|حمد |رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

766|68 سلىم محمد محمد شلبــــى ره بــــور سعيد|تـــج

|76555 ن محمد عمر|مريم رمض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

758|7 ى|ء محمد صل|رس| ح حسي  ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

359624 عطيه رزق| مريم رض ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

2258|9 رثــــ|لو|مؤمن محمد محمود عبــــد تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

499982 ضى|لدين عىل ر|ء|م عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

243|78 حمد فوده|ن سيد |منيه رمض| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

57o58 ى ى|صبــــىح مل| كرستـــي  ك حني  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

357983 هلل|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|محمود  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

83|o4 سم|كريم محمد عجىمي ق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

328845 لكريم محمد|بــــ عبــــد|يه|رس |ف دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

8872o7 لمول |ج  عبــــد|ل ن|ئى جم|م| سيوط|تـــمريض 

3|227 لدين حسن|ح |هلل حسن صل|منتـــ  تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

9333o ئم|لد|طف سعد عبــــد |ء ع|رس| هره|لق|ره |تـــج

2386|9 ى|سم|ن عصمتـــ |يم| عيل حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

76|288 ى|حمد محمود | |ند مي  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

36282| لحميد محمود|محمد رزق عبــــد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم
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4345|3 ه محمد عبــــد| م جميل|لسل|مي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

46427 د عىل|يه حمدى حد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

334724 يوسف محمد عىل محمد ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

64|588 لرحمن|حمد عبــــد |لسيد |هلل |محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

24o546 وق وحيد ح لق|لخ|مد عبــــد|رسر ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

776493 |كر |ئى ش|هدير ه
ى
لدسوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

5|455o ى|بــــو ش|هيم |بــــر|ندى محمد محمد | هي  سكندريه|ل|حقوق 

7|5|27 س محمد عيد|محمد محمود محمد عبــــ س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

3|3|49 حمد|ر حسن |هلل مختـــ|منتـــ  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

7o|628 لجندى|لمنعم |هيم عبــــد |بــــر|لسيد |ديه |ن لمنصوره|علوم 

43o9|8 ن|هيم حسن مهر|بــــر|ر محمد |من |تـــربــــيتـــ طنط

2654o4 لجمل|ح |لفتـــ|م عبــــد|لسل|حمد عبــــد| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

82o892 ي فؤ|ه
ى
ي هرق

خر|د ز|ئى ي|طبــــ 
|لمنى

832324 ي |
سم|لعبــــدق|حمد مصطفى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

8|3|44 مل|لحليم ك|مل عبــــد|لرحمن ك|عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

2|67|5 لعزيز|ئى محمد سعد عبــــد |كريم ه ى شمس|تـــج ره عي 

82|o| هيم|بــــر|بــــ سعيد محمد |يه|محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6347|7 نصيف رمزى نصيف| بــــول زيق|لزق|هندستـــ 

845379 ي|م |ء حس|ل|
ي مرغنى

لدين مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

7o45|o ح سعد محمد سعد|جر صل|ه |بــــ طنط|د|

4398|4 وي|لشهد|لسيد |ن محمد محمد |يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

75837o طف سعد حسن|هدى ع عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

8|882| تـــه بــــكر|ء محمود شح|سم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

27|73o لعدل|لغنى |ل حسن عبــــد |جر جم|ه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

26885o لديبــــ|حمد |لسيد |د |مه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

347275 حمد|هر |لظ|رتـــ محمد عبــــد|س ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

34|627 وى|لمعل|هيم |بــــر|ق |لرز|هدى محمد عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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3||787 لسيد|مد |مه ح|س|محمود  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

28754 لسيد|لدين حسنى |محمد مىح  هره|لق|بــــ |د|

5o3923 حمد محمد|معتـــز ربــــيع صديق  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

683844 ط|لعي|بــــو زيد |لسيد عوض |يه | لمنصوره|بــــ |د|

239729 هيم|بــــر|حمد |ر |لستـــ|حمد عبــــد|ره |س هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5o343| لضمر|د |لجو|هلل عبــــد |ء محمد عبــــد |ول سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

4o3924 ن|ن شهو|لىح شعبــــ|كريم نبــــيل عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

|35457 للطيف عليوه|رس عبــــد |هدير ي ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

229637 ى عثــــم| رض ن محمد|حسي  هره|لق|ره |تـــج

628688 مد|هلل ح|هلل يوسف عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

5|5837 مر|لعزيز ع|ن أبــــو زيد عبــــد |ء مجدي زيد|أسم سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

9|959 لعظيم محمد|دل عبــــد |نس ع| ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

|27354 ى ع|حمد |ر |من لدين|حمد بــــدر |دل عطيه |مي  ى شمس حقوق عي 

68o2o3 حمد|رس لبــــيبــــ |ر ي|عم زيق|لزق|ره |تـــج

695374 لخي |بــــو|صم فتـــىح |يمنى ع لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7ooo47 ل حسن|لع|حمد عبــــد |ن حسن |يم| لمنصوره|حقوق 

882o38 حمد محمد  |م |حمد هش| سيوط|تـــربــــيتـــ 

4o5749 هلل|ره يىح زهنى خلف |س سكندريه|ل|بــــ |د|

32o79o ى عىل محمد مرزوق|عبــــد هلل حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8||728 نوس|ديبــــ ف|عزتـــ | مي  ره بــــنى سويف|تـــج

9239|3 لحميد عىل  |هلل فتـــىح عبــــد|عبــــد ج|عه سوه|زر

62o342 ر|لف|هيم |بــــر|هيم |بــــر|رحمه عبــــده  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

|7o747 مصطفى محمد محمد سعيد م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

77974 لرحمن|عمرو بــــدر سيد عبــــد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

344969 م محمد سليم|م|سكينتـــ محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

27|273 ن يحن |ئى محمود طلخ|زينبــــ ه لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3|256 هيم محمد|بــــر|م محمد |ريه  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|38|4o حمد|لطيبــــ |حمد |لطيبــــ | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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232367 حمد|لعزيز |عمر محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o9677 ل محمد  |محمود محمد كم سيوط|عه |زر

|724| لحميد|مه عىل عبــــد |س|د |زي ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4775|6 بــــو سعده|د عىلي بــــدوي |حبــــيبــــتـــ عم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

76569| لسيد|ر محمد موىس |محمد مختـــ ره بــــور سعيد|تـــج

2|424 ه مجدى طه عبــــد | حد|لو|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26o842 وى|لمنط|د |هلل رش|جر عبــــد|ه تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o9423 لحميد|ح عبــــد|لفتـــ|شه عبــــد |م حربــــى بــــ|سل| طبــــ بــــيطرى دمنهور

886oo6 تـــه |لحميد شح|ن عبــــد|ئد شعبــــ|ر ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|56298 لد محمد سليم محمد|خ ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|257o8 محمد محمد رأفتـــ نجيبــــ| سم لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

53583| وى|لص|ن متـــول عىل |ل عثــــم|م| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

443o95 ى محمد محمد عبــــد |ي ح|لفتـــ|سمي  لشيخ|طبــــ كفر 

6o|627 لشيخ|لسيد يوسف بــــدوى |مصطفى  |ره طنط|تـــج

76o4|6 ى يوسف محمد فهيم حسني  |حقوق بــــنه

36769| ن|حمد حس|حمد محمد | دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

267|83 لسيد|هيم مرىس |بــــر|ء |صف |تـــربــــيتـــ بــــنه

4o2|4 ى|د |زي حمد رحيم محمد حسي  هره|لق|حقوق 

32269| در|لق|ندى عبــــده بــــدوى عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

836537 ل عىلي|حمد كم|ء يونس |سم| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

64384o هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|لبــــيىل |ن |يم| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

33o939 لسيد|دى |له|دتـــ عبــــد|تـــ عبــــ|ر عرف|عم |طبــــ بــــنه

3|4o44 س عليوه محمد|لسيد عبــــ|هيم |بــــر| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

26785| د حبــــيبــــ|عمر محمد رش لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

477894 هيبــــه| حمد محمد محسن زكري| سكندريه|ل|ره |تـــج

443|35 مد طه رزق|ء محمد ح|عىلي |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

45|3|3 لدين|م |زم طه سعيد فرج حس|ح لشيخ|هندستـــ كفر 

8o2587 لح محمد|ح ص|محمد صل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|59864 ن|رق حسيبــــ سليم|رتـــ ط|س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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24|676 فظ|لح|لد محمد عبــــد|ل خ|وص عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

89o475 ى مقبــــل صفوتـــ جيد | مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64|778 شم|بــــوه|لحفيظ محمد |بــــروج محمد عبــــد لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8782|4 ى |ي ف فرغىل عبــــد|سمي  لعزيز  |رسر سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

754568 ف جرجس جريس|وديتـــ | رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

36|o74 ه ف|ل| طمتـــ يشى بــــدوى بــــدوى|مي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

683485 عيل|سم|ل محفوظ عبــــده |بــــسنتـــ كم لمنصوره|حقوق 

|48388 مصطفى غريبــــ شلبــــى| نور ى شمس حقوق عي 

4o6488 حمد|سم |حمد حسن ر|هلل |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|64o64 مه سعيد محمود موىس|س| هره|لق|حقوق 

4427o| وى|لزو|دل محمد شعيشع |ء ع|ل| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

834|54 هلل|لحسن محمد عوض |بــــو|مروه  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|477|3 هلل عىل|لمجيد عبــــد |صم عبــــد |ع ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

|633o8 رص مهنى عوض|نهله ن لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

326847 بــــو مسلم هجرس|ل |جم| ن|ر ى شمس|تـــج ره عي 

9|6o4o مه  |لسيد سل|منصور صبــــرى  سيوط|حقوق 

||95oo لد محمد بــــيومي|بــــ خ|لوه|عبــــد  ى شمس حقوق عي 

3|3497 لمهيمن|ئل مفضل عبــــد|بــــ و|هيتـــ|م ى شمس|تـــج ره عي 

26463o ه عىل عزتـــ س| لم|مي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

6|5||2 وى|لشه|ئى زىك |لدين ه|نور  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

793|o5 سهيله يوسف حسن يوسف ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

528|2| ل|لمقصود هل|لحكيم عبــــد |حمد محمد عبــــد| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

25342o رق مبــــروك دره|ط| ثــــري ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

244555 هيم حمزه|بــــر|مل محمد محمد |بــــ ك|شه هره|لق|حقوق 

34o649 رسر|ن |نوره حمد محمد محمد رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

92389| ى |يه| حمد |بــــ عىل حسي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

8956|4 لمحسن  |لىح محمد عبــــد|محمد عبــــد ج|ره سوه|تـــج

842|32 زي|حمد حج|دل |م ع|هش زيق|لزق|حقوق 

463779 ش|هلل حو|ل عبــــد|ره شفيق جل|س لشيخ|علوم كفر 
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766836 ده|لم حم|مد س|حمد مدحتـــ ح| ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4o944 لصمد محمد محمد|عبــــد | لي|د تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

222772 ن|لىح محمد رضو|يمن عبــــد|مؤمن  ن|تـــربــــيتـــ حلو

32o622 لسيد|تـــه |بــــ منجود شح|يه|لدين |سيف  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

|29486 ي وهبــــه لس يوسف بــــشر كي  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

|59375 حمد|لحميد |مرفتـــ محمد عبــــد  ى شمس| لسن عي 

5o9435 ف عبــــد |ل |جم هلل عىلي فرفور|رسر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

9o3586 م خلف عىل محمود |سل| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

759o85 لم متـــول|حمد س|محمد  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

793829 لسيد بــــدر محمد|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

677332 رس فتـــىح محمد سليم|محمود ي لمنصوره|عه |زر

758o92 ن|حمد محمد عوده سليم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

79o684 ن|لدين عثــــم|حمد نور |وعد محمود  نوعيتـــ بــــور سعيد

63|726 دق|لص|لدين |ن محمد نور |نوره زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o|2|8 عر|لش|د |لجو|م عىل عبــــد |محمد س زيق|لزق|ره |تـــج

359o97  |شه
ى
لسيد|هيم |بــــر|بــــ دسوق ي |

|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

88954| ن |ن سيد سليم|زينبــــ سليم سيوط|حقوق 

837|73 ن|هلل حميد سليم|محمد عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6o3773 م عقل يوسف|محمد هش |ره طنط|تـــج

86255o وع|د مط|مرعي محمد فؤ ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

28o565 ح محمد بــــدر|لفتـــ|لدين عبــــد|ح |م محمد صل|ر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

32363 حمد|لرحمن حسن محمد حسن |عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7|6|7| نم|د غ|عىل مصطفى ج| يه رض| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8435o6 لمجد صديق|بــــو|رق حمدي |ط ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

4o272| م|لسل|حمد عبــــد |ء عىل |رس| إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

2|35|o لىح|حمد عبــــد|روق |لحسينى ف|ر |مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6||67| ن سعيد مرزوق حسن|نوره ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

448764 ىس|لشبــــ|لغنى |هيم عبــــد|بــــر|هيم محمد |بــــر| |هندستـــ طنط

269452 ن|لحسينى محمد محمد سليم|مل محمد | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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879293 هيم|بــــر|ل |ئل جل|ن و|نوره سيوط|تـــربــــيتـــ 

435832 ي عبــــ| لي|د
لرشيدي|س حسن |مصطفى لشيخ|بــــ كفر |د|

29|39o ه محمد سيد عىل قنديل| مي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

322668 رقيتـــ مصطفى محمد حبــــسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

53986 لعزيز|حمد عبــــد |ل |حمد جم| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

7oo247 لمقصود|لدين عبــــد |متـــول محمود مىح  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

27586 ن|هد محمود عثــــم|هلل مج|منتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

855|73 مخ غيتـــه|ري ش|لهو| |عل ي|بــــ |د|
|لمنى

8439o3 لحمد|بــــو|ل محمد |ندي جم ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

645|6 ي محمد|لبــــ|طمه محمد عبــــد|ف
ى
ق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

442|44 لمحسن|هيم عبــــد|بــــر|لمحسن |هيم عبــــد|بــــر|
لسعدئى |

لشيخ|تـــمريض كفر 

4o5979 يل|لسيد محمد عىلي ن|حبــــيبــــه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|5532o سكندر سعيد|سعد | رين|م ى شمس|د| بــــ عي 

5465|4 ىس|لعبــــ|للطيف |محمود جبــــر عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

697442 ن خرصى محمد منصور|محمد رمض ن|طبــــ حلو

339943 ن|حمد محمد محمود محمد زي| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3225o ف رش|هلل |عبــــد  د محمود|رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

42383o ح|لفتـــ|دل عىلي محمد عبــــد|محمد ع ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|5|565 يف فتـــىحي محمد لبــــنى رسر ن|بــــ حلو|د|

|53||| سم|حمد ق|لرحمن محمد |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

29o3o3 حمد|عبــــي  مدبــــولي محمود  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

22|637 تـــه عفيفى|لدين شح|ح |محمد صل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2|8482 ن عمر|ل سلط|هدير جم وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

7|5755 س عىل حسن|محمد محمود عبــــ| ند لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

893o76 بــــحه محمد بــــيوم عىل |ر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|82o7 زي|لرحمن حج|يه محمد متـــولي عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

69|246 يه عيد محمد عيد خليل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

626469 مد|ل فتـــىح ح|هبــــه شحتـــه جل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

479532 روبــــيم|ى ش|مي  وحيد عزم بــــش| سكندريه|ل|ره |تـــج
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268958 حمد يوسف|م |ء س|رس| شمون|نوعيتـــ 

769734 ي
لسيد|بــــر محمد |مجدى ص| دئى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8835o4 لمتـــجىلي |لنور محمود عبــــد|بــــو|محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

423472 زى|ن خميس محمد محمد غ|نوره سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

37o773 حمد متـــول محمد|حمد |محمد  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

354243 د|ء حسن يىحي عو|ل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2o3o2 ل|لع|حمد عبــــد |رص محمد |محمود ن  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

6||27 حمد محمد عيد محمد| بــــ بــــنى سويف|د|

427|23 لعمرى|هيم سليم |بــــر|ل |ر جم|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|8728 لي|دي رشدي غ|مريم ن ي|بــــ |د|
|لمنى

43|984 حمد محمد عنبــــر|مريم  |علوم طنط

32344| |هيم |بــــر|رص |د ن|زي
ى
لدسوق |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

439668 يف عطيه نعمتـــ |منتـــ  هلل|هلل رسر |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

64|592 ى|محمد محمود  لسيد حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

|43||o زق جبــــر|لر|ضىح مصطفى عبــــد  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

5|o854 لسعد|بــــو |ن محمود |ل شعبــــ|لرحمن جم|عبــــد  |حقوق طنط

8o5739 م محمد صديق خلف|سل| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

7o2338 ح|لفتـــ|ل محمود جوده فهىم عبــــد |نه زيق|لزق|ره |تـــج

624736 ف|هيم عبــــد |بــــر|محمد وهبــــتـــ  لحميد رسر ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

24326 جر محمد مصطفى مهلل|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|33|7 هلل حسن|زم حسن عبــــد|ح ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

7|5|43 هيم|بــــر|ن |د محمد رمض|محمد عم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4o3944 لعزيز|لمنعم عبــــد |لح محمد عبــــد |محمد ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

482453 لنرصعىل|ئل محمود أبــــو|ء و|سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o22|5 ي
لعربــــ عوض|ل محمد عز |جم| دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o2723 لسيد|م سعيد محمد |بــــتـــس| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

32882 در عيد|لق|للطيف عبــــد |مصطفى حمدى عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

3|588| مريم مجدى يوسف يوسف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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9||699 لمنعم |حمد حلىم عبــــد|عيل |سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7||839 ليىل محمد بــــدر محمد جبــــر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

78|346 د حسن|لجو|رص عبــــد |ء ن|ل| ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

76o98| وق ع تـــه|حمد شح|دل |رسر لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

266|4 ف فتـــىحي عبــــد |هلل |عبــــد  لحميد|رسر ى شمس|زر عه عي 

259|84 ى محمد رف ع حسن|نرمي  شمون|نوعيتـــ 

342||5 حمد|لمغنى |م عبــــد|ن هش|ريم|ن ى شمس صيدله عي 

7572|| لسيد محمود مىك|يه | عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

7o52o4 وى|لشن|لقوى محمد |عبــــد | محمد رض زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78o766 دى محمد|ندى محمد محمد بــــغد لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

69|938 |فع |لش|هيم |بــــر|رص وجدى |لن|عبــــد 
هيم|بــــر

لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

75o7o6 تـــتـــ|لدين مصطفى شح|د |ن عم|رو تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

|68o8 ره|عيل محمد رسر|سم|هيم |بــــر|لدين |عز  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|8823 لح|هيم ص|بــــر|لفتـــوح |بــــو |هيم |بــــر|ء |رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

4|88|2 هيم حسن يوسف|بــــر|ء |منى عل ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6o954| عيل|لمرىسي إسم|ن |منى محمود شعبــــ لمنصوره|طبــــ 

423625 سلىم حسن محمد حسن لفيوم|عه |زر

||6o39 بــــ يشى جورج سعد|يوس ى شمس|تـــج ره عي 

59||6 لعزيز حمزه|م مصطفى عبــــد |حس بــــ بــــنى سويف|د|

55o9| لح محمود|يد ص|رص ع|محمد ن تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

357982 هيم محمود محمد|بــــر|محمود  عه مشتـــهر|زر

345967 لمنعم|محمد فريد طلعتـــ عبــــد ى شمس حقوق عي 

2|6257 زق خميس|لر|حمد محمد عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

333ooo ى |ي ف عبــــد|سمي  هلل محمد|رسر |حقوق بــــنه

2353o9 ى عبــــد|سل| لعظيم حسن|م جوده حسي  هره|لق|هندستـــ 

69o385 هيم بــــدوى|بــــر|عيل |سم|محمد عىل  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7|589o لمرىس|لسيد |حمد |لسيد |حمد | س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

|337|9 د|حمد عزم محمد عو| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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86462 رثــــ|لو|ن عبــــد |حمد شعبــــ| |سه لفيوم |تـــمريض 

|65565 ق عطيتـــ|ن نبــــيل صد|ري|م ن|حقوق حلو

6285o5 ف | |ند لسيد عبــــده بــــيوم|رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

459o87 حمد حسن|د محمد |سع سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

254485 لمرصى|هلل محمد |حمد عبــــد|لد |خ د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

42o766 محمود يونس سعد يونس لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

752688 ى عبــــد |مصطفى وليد  هلل|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

244472 حمد|رق نبــــيل عيد |ط هره|لق|ره |تـــج

49746 ى|لحكيم |جر سمي  عبــــد |ه مي  هره|لق|علوم 

53o|82 وق سعيد ن لشيخ|لم |يف س|رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4o37o5 ئى|لفخر|لسعيد محمد |د محمد محمد |زي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

359585 ى عبــــد وق حسي  ى|لع|رسر ىط حسي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

78749o لسيد|لحميد |لمعز عبــــد |مل عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34865o لهدي|بــــو|م محمد نجيبــــ محمد |بــــشي  عص ى شمس|زر عه عي 

7|5|57 حمد|بــــو |لسيد |هلل |لسيد عطيه |رس |ي لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

9|5764 ه جم| هلل  |ل مصطفى عبــــد|مي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

327384 لغنى محمد يوسف|لدين عبــــد|ل |مريم جم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6784|8 ى تـــ|ي تـــ|لشح|لسيد محمد |مر |سمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24673| غ|لز|مد |ئى ح|محمد ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

268987 وق|منيه سمي  فهيم مس| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

235525 ى ض مسعد|د ري|د عي|عم| مي  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

26|547 لسيد|هيم |بــــر|بــــ |لتـــو|مه عبــــد|س|در |ن |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5298|8 وي|لقمح|لسيد |فتـــ عىلي |محمد ر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|42789 لجليل|لمجيد حمدي عبــــد |ريم عبــــد  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

69849| لحندوله|لدين سيد عطيه |حمد مىح | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

32642 لسيد محمد|حمد مصطفى | ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

356275 لد محمد عىل عطيه|محمد خ |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

69o436 ي
بــــينى|محمد عطيه محمد | دئى لشر لمنصوره|نوعيتـــ 

95274 لح|بــــد عبــــيد محمد ص|مصطفى ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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4||759 ف عبــــد |ندي  ل|حمد هل|للطيف |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|8o62 وق ع متـــ|بــــو سل|لعزيز |طف مسعد عبــــد |رسر سكندريه|ل|طبــــ 

3|4385 لسيد حسن عىل|لد محمد |خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33622o ى محمد عويس |ي |لعل|بــــو |سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

357778 ي ع
حمد عطيه|دل |مصطفى زيق|لزق|حقوق 

433987 لصبــــري صقر|طف يونس |ن ع|يم| |بــــ طنط|د|

27866o لعزيز محمد بــــرجل|د عبــــد|جه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

444279 هيم عبــــد ربــــه|بــــر|سط محمد |لبــــ|رس عبــــد |آيه ي لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2343|9 رى|تـــيوس فضل بــــولس زخ|م سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

6o327| لسمنودى|حمد محمد بــــدر | |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

589o9 مل حسن محمد|م ك|حل| بــــ بــــنى سويف|د|

326623 هيم|بــــر|م محمد مرىس |ريه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

22|958 ف ص|طمه |ف لغنى|دق عبــــد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

63|o|3 لرسول|لمعز عبــــد |ره محمود عبــــد |س دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

22492| لحويري|ري |لبــــند|محمد محمد محمود  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

374388 لمعىط محمد|ن عبــــد|ء رمض|سم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

34|996 لي|لعز|محمد مسعد محمد | دين |علوم بــــنه

477294 بــــدين|هيم محمد ع|بــــر|مجد |يوسف  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

777493 محمد سمي  وجيتـــ عىلي عيسوي عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

359o9 ى|ش فظ|لح|د عبــــد |لجيد ج|م عبــــد |ز عص|هي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

899552 ر |لغف|لعزيز محمود عبــــد|محمود عبــــد ج|ره سوه|تـــج

35o4o لمعىط|لرحمن محمد نظىم عبــــد |عبــــد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

838|o7 ح محمد خي  محمد|لفتـــ|طه عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

236o|2 ى|ء نرص ف|رس| روق حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

535685 لسيد صبــــره|بــــر |لرحمن محمد ج|عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|593|o يف محمد عىل عمر رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|65939 ى|دهم محمد عىل محمد | لعشر ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

322o7 هيم ليثــــى|بــــر|لليثــــى |دهم | هره|لق|ره |تـــج

4269|6 ى محمد مسعد عىل عوض|ي سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

784455 ى صل لحق|ح عىل حسن عبــــد|حني  زيق|لزق|ره |تـــج
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7|64|3 ر|لغف|ن عبــــد |محمد فضل عثــــم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|54||2 يع|للطيف بــــخيتـــ ط|محمد عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5o|822 لمعىط يسن|ء منصور عيد عبــــد |صف سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

845675 ى محمد مهدي|بــــر|ء |وف هيم حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

338499 ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|محمد | ند زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

239352 ن|فرحه يحن  محمد محمد عىل شعبــــ هره|لق|ره |تـــج

266294 لمنعم لبــــيبــــ|يشى عبــــد| صف |طبــــ بــــيطرى بــــنه

443525 لمجيد|لقصبــــي عبــــد|لمجيد بــــشي  |عبــــد لشيخ|تـــمريض كفر 

4292|o م|ندى محمود محمد محمود عل ي صىح طنط
|معهد فنى

25|348 بــــو عوف|لحميد |لسيد عبــــد|بــــ |يه| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

853o3| در محمد|لق|ن عبــــد|يه حمد| ي|بــــ |د|
|لمنى

3635o3 لسيد|ن |لسيد زيد|ء |سم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

25o665 ع|لبــــي|صبــــىح محمد | نور ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

24|985 وى|لمنش|لق |لخ|بــــ موىس عبــــد|يه|بــــ |هيتـــ|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63589 وق عبــــد  ى|ل عىل |لع|رسر مي  ره بــــنى سويف|تـــج

45o|72 هلل|ل عىل عبــــد |محمود جم |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

496|34 ى ىط|لدمي|بــــر يوسف |منصور ج| لي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|2582 ض|حمد محمدع|لد |حمد خ| |ره طنط|تـــج

9|5726 رم طلبــــه  |لمك|بــــو|مروه عنتـــر  سيوط|تـــمريض 

22|984 حمد عىلي|لرحمن محمد |رشيده عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

524o29 ن|مريم محمود خميس رمض ضتـــ دمنهور|علوم ري

284297 هيم محمد|بــــر|ر مصطفى |من هره|لق|حقوق 

|394oo ن هيكل|د بــــدر|بــــوعي|رس |ره ي|س  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

77|29o ف |هدى  حمد محمد حسن عيد|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

36o778 لنبــــى|عيل حسن عبــــد|سم|مريم مصطفى  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

527489 هلل|د|ج| ش|ن بــــ|عوئى زهر| مونيك سكندريه|ل|هندستـــ 

76o626 |ر |مي
يمن سيد مصطفى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

88|26o ل |لع|ن مصطفى عبــــد|مصطفى حس سيوط|ره |تـــج

26643  عىلي عبــــد 
لحميد|عىلي مصطفى ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 
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424426 لرحمن|ل عمرو فتـــىحي عمرعبــــد|بــــل لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

694482 حمد عيس|لسيد |ح مجدى |صبــــ لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

45324o ف محمد | هيم صبــــح|بــــر|عيل |سم|رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

64o264 ف أحمد عبــــد ق|للطيف |م أرسر وى|لشر زيق|لزق|حقوق 

6o365 حمد بــــدوى سيد محمد| ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

355676 حمد|ح محمد |ديتـــ صل|ن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

52386 للطيف|بــــ محمود عبــــد |يه|خلود  ره بــــنى سويف|تـــج

478o94 حمد|هلل |بــــ منصور عبــــد |رح سكندريه|ل|حقوق 

437629 هيم|بــــر|حمد عىل بــــسيوئى عىل | لشيخ|تـــمريض كفر 

6483| مريم حسن سعيد مطلوبــــ عىل لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6996o2 |لبــــيوم |دى محمد |له|ح محمد |ء صل|رس|
وى|لشه

لمنصوره|علوم 

683|9 لحليم|ن عبــــد |ء يوسف رمض|رس| لفيوم|طبــــ 

29398| ندرو جوزيف عجيبــــ لبــــيبــــ| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

273285 ى | ى عبــــيد |لحسي  لخطيبــــ|حمد حسي  ن|سو|حقوق 

|4oo26 ى محسن يوسف حسن حمزه|ي سمي  لمنصوره|حقوق 

8|2585 لمجيد|د عبــــد|لجو|ن يىحي عبــــد|نوره ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

47827o لشوربــــىح |لسيد |مه |س|يدى |ه سكندريه|ل|بــــ |د|

|78535 لسيد|لرحيم |محمود نعيم عبــــد  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

646856 لسيد درويش|دل محمد |ء ع|لشيم| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

859779 لكريم وسيه|كريم محمد عبــــد حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

49384| ر|لنج|عيل |سم|لمقصود |هيم عبــــد |بــــر|حمد | ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

6o8||| لحوتـــى|لرحمن |لسعيد عبــــد |ده رزق |فؤ لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

2|3537 مل|لمنعم ك|يدى حسن عبــــد|ه ى شمس|تـــج ره عي 

686636 تـــ|هيم بــــرك|بــــر|عمرو ممدوح محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8594|3 هوتـــ|لل|مل حلىمي عبــــد|ركوس ش|م ن|حقوق حلو

3o485 ين خ لمطلبــــ|لد محمد عبــــد |شي  هره|لق|ره |تـــج

433863 ء جمعه محمد محمد خرشه|رس| |بــــ طنط|د|

89o478 ى حسن  هيم |بــــر|يوسف حسي  سيوط|طبــــ 
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485|8| |لرحمن |لرحيم عبــــد|لرحمن عبــــد|ن عبــــد |يم|
لسيد

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

436339 لح|لحسينى عىل ص|دل |محمود ع |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

4o97| مد|حمد محمد ح|ره |س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|4445 ى |ئى رأفتـــ |ن ه|نوره عيل|سم|مي  هره|لق|طبــــ 

222643 ن|حمد محمد سليم|نور  هره|لق|طبــــ 

|2||45 ى حس تـــم محمود|لدين ح|م |حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|55342 حمد|حمد سيد |ن |نور ن|تـــربــــيتـــ حلو

622764 لمطرى|حمد حسن محمد |مريم  لمنصوره|ره |تـــج

77|362 د كحيل عطيتـــ عمر|ريم عم |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

3344|7 لرحمن محمود|لح عبــــد|لرحمن ص|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|82o9 يس|لح|مل عىلي |لسيد حلىمي ك|هيم |بــــر| |حقوق طنط

6||236 لد محمد محمود عيس|خ |هندستـــ طنط

8o9834 |لعل|بــــو|حمد محمد |عىلي  ي|هندستـــ 
|لمنى

73376 زق|لر|وليد حمدى سيد عبــــد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

4873o| لسيد يوسف مرع|عمرو محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6355o2 ي |من
لكريم|حمد عبــــد|ر محمد لطفى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

445265 ف نرص هل|عمر  عيل|سم|ل |رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

259765 لسيد|هيم محمد |بــــر|ء |شيم تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|35978 مد|حمد ح|هيم |بــــر| |رن ن|تـــربــــيتـــ حلو

339976 لد سعودى محمد عفيفى|ن خ|نوره ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

465584 وى|لص|م سعد |لرحمن س|عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

353638 لمنصف درويش|م عبــــد|م|حمد | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

896364 ى|ص لسيد عىلي |تـــم |ز ح|في  ج|عه سوه|زر

4o5877 ك|لمل|ن عبــــد|د زهر|عم| ريموند عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|865| حمد محمد |طف |ء ع|نجل ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

82856o يعي|رق محمد محمود |ط
لشر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

49467o لشيخ|لسيد |لعزيز |يمن عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o4359 ف محمود بــــهنسي د|ر |من ود|رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 
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756|44 لحميد|ن سيف غريبــــ عبــــد|ريم|ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

427o4 يد|بــــ ز|لتـــو|رق عبــــد |سيد ط ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

776856 هر محمد|لظ|لحميد عبــــد |بــــ عبــــد |شه زيق|لزق|هندستـــ 

237922 حمد|حمد مصطفى محمد |رضوى  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

649396 هيم هيكل|بــــر|يز حسن |عىل ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7||485 لد عىل زبــــيده|تـــ خ|د|لس|محسن  ره بــــور سعيد|تـــج

|2673o عمر حسن محمود حسن د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

847448 ي ع
هلل محمد|دل رزق |يمنى ن|تـــمريض أسو

488877 يم|لد|رص محمد عىل عبــــد|لن|محمود عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

625232 هيم|بــــر|لسيد |محمد صبــــرى محمد  زيق|لزق|صيدله 

486o58 بــــر محمد|متـــ محمد ج|س|ندى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

86|799 لدين حمدي محمد|ج |سلىمي تـــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o|263 لمنعم|لعليم  عبــــد|لمنعم عبــــد|لعليم عبــــد|عبــــد
لىحي|لصو |

|ره طنط|تـــج

33467 ف حسبــــ مصطفى حسبــــ|حبــــيبــــه  رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|54||o لضبــــع مسلم|محمد طلعتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

52o468 ي موىسي
ى
مي صبــــري شوق معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

827|68 محمد حمدي محمد سيد |هندستـــ قن

|38492 ي
دل سيد محمد أحمد|ع| دئى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

695o2| ى مصطفى محمد رضو|ي ن|سمي  لمنصوره|ره |تـــج

8472o2 ربــــ|ئيل مح|ك ميخ|مل| مرثــــ ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

494796 لبــــيىل|أحمد فوزى محمد موىس  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

328862 د |لجو|لرحمن عبــــد|د عبــــد|لجو|عبــــد
لرحمن|عبــــد

ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

6|287 سيد محمد سيد محمود ره بــــنى سويف|تـــج

498292 مي|لتـــه|لرؤف |ح عبــــد|لفتـــ|هند صبــــىحي عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3|965 ى عبــــد  وق محمد حسني  لمجيد|رسر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

2599o6 بــــورسيع|ن |م شعبــــ|ء هش|شيم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

446|3 ق|متـــ محمد |س|منه  وى|لشر ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

3|4435 فتـــىحي طه فتـــىحي طه ى شمس|تـــج ره عي 
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494o83 لسديىم|لسيد رجبــــ عبــــده  |در |ن |حقوق طنط

75|58o رسج|ل|م حسن عيد |هلل هش|يه | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

84oo24 مي محمد فهىمي حسن ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

4o6422 لسعود عىل|بــــو |ن محمد |حن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

432659 ي |لشن|ء |سم|
غه|وي ص|لشن|وي مصطفى |علوم طنط

6|o486 لغنى عيس|سعيد عبــــد| عزه رض لمنصوره|عه |زر

4||97| ي |مجد |
ى
ن|حمد رمض|حمد شوق |بــــ طنط|د|

895947 حمد  |لسيد |ل |جم| رويد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

273269 حمد|در |لق|حمد عبــــد|محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

359o3| ميل روبــــيل حبــــيبــــ|نوبــــ |بــــ| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

825536 لي|حمد خديوي غز|محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

24|89| تـــه|د حفيظ شح|نىه ميل |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

54o39o تـــه|جورج مفيد شح| ريتـــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o|996 لرحيم|د عيد عبــــد|حمد عم| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

923352 ى منصور بــــشي  |بــــش| رمي| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

69o3o9 لدين|ن لطفى بــــدير نور |يم| لشيخ|ره كفر |تـــج

||5|7| مه|لدين عوض سل|ملك هيثــــم زين  هره|لق|حقوق 

627228 ئى|م عن|مي  نبــــيل محمد عل| زيق|لزق|حقوق 

635||7 مل|لسيد محمد ك|لحميد |د عبــــد|جه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

444589 ه | ن عزبــــ|مه محمد مرىس سليم|س|مي  سكندريه|ل|حقوق 

832o34 حمد محمد محمد حمزه|ده |غ |نوعيتـــ قن

44699o م|م|لعظيم محمد |م مجدى عبــــد |هش سكندريه|ل|بــــ |د|

434539 ح|لق محمد صبــــ|لخ|منى بــــكرعبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

896543 نه يوسف  |لسيد شبــــ|ن |نوره سيوط|حقوق 

525274 لعزيز مسعود|بــــ عبــــد |لوه|مروه عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4|5483 لم|بــــ س|حمد عطيه دي| |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

62588 بــــ|لوه|ن عبــــد |زم محمد رشو|ح ره بــــنى سويف|تـــج

768||7 هيم محمد|بــــر|يز |هيم ف|بــــر|ريم  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

|27439 لد محمد سيد عمر|دين خ|ن ى شمس|د| بــــ عي 
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|63273 رق محمد يوسف عمر|سهيله ط هره|لق|ج طبــــيع |عل

78462| لحق|د |حمد خليل ج|دل يوسف |ع زيق|لزق|نوعيتـــ 

765755 ن محمد طه طه مصطفى|رو ره بــــور سعيد|تـــج

4882|| لم مىك|لدين مصطفى س|ح |محمد صل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5|8|2 |مي
ى ر محمد عيد حسي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|4924o م|لسيد سل|لسيد عبــــده |ء |رس| هره|لق|ره |تـــج

6|92o لحفيظ|بــــ عبــــد |لبــــ|ء بــــكرى فتـــح |وف ي سويف
تـــمريض  بــــنى

226983 ل|بــــر جم|بــــر محمد ص|ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

625287 |لسق|مصطفى محمود عىل محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

8||464 ي شح| تـــه|تـــه جميل شح|نىح  ره بــــنى سويف|تـــج

|47496 ى محمود |م ي|لد هش|خ هيم|بــــر|سي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

867665 لمجد|بــــو|حمد مرىسي محمد | ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

34323o لعوضى|لعظيم مصطفى |م عبــــد|ن س|يم| عه مشتـــهر|زر

323oo5 بــــر|رحمتـــ رفعتـــ خلف ص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

462766 لسيد عيد|در |لق|لينه عيد عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

2|78|| يد|بــــر|يدى محمد |ه ى هيم محمد بــــي  هره|لق|ره |تـــج

62o468 م|لش|لمعىط |م عبــــد |ء هش|لزهر|طمه |ف ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

227339 لنعيم محمود|م سعد عبــــد|سل| ن|بــــ حلو|د|

58633 |حمد رض|مل |يمن ك|ميسون  ره بــــنى سويف|تـــج

638867 وق حم حمد|لعزيز سيد |حمدعبــــد |دتـــ |رسر زيق|لزق|بــــ |د|

637524 نور|لحميد |لمنعم عبــــد |ميه محمد عبــــد|س زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|6|636 ى بــــر عزيز|ئى ص|ه| مي  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

8566|5 لريدي|لمنعم |حمد عبــــد|حمدي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

25858o  يحن  فتـــىح محمد
مصطفى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

65363 ئيل|سحق ميخ|نتـــ حمدى |دمي ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

|42o26 لحميد محمود|كريم مصطفى عبــــد  |د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 
ضتـــ|ري/لسويس

69o428 لقليوبــــى|لمرىس |محمود عدل فتـــىح  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6|982o ن|لرحمن محمد محمد عبــــده سليم|عبــــد ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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348678 هلل|د|م محمد ج|م|م محمد |سل| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

924|oo ه |لل|رس فتـــىح عبــــد|حمد ي| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

272285 لمجيد|دل موىس عبــــد|جر ع|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

924||o م |حمد ربــــيع محمد هم| زيق|لزق|حقوق 

444|o2 هيم|بــــر|لحميد |هيم منصور عبــــد|بــــر| لشيخ|ره كفر |تـــج

77659| رمحمود|لغف|ر عىل حمدى عبــــد|من زيق|لزق|نوعيتـــ 

2675|6 حمد حسن عىل محروس|هدير  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

44877 ن محمود عجىم خليفه|نوره بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|6674 ي عص
لحكيم|م محمد عبــــد |مصطفى ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8763o6 سحق  |ل |يمن كم|تـــي  |فيلوبــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|2o33 لحوىسر|حمد |لم |حمد س| ره دمنهور|تـــج

276774 بــــو حصوه|حمد |حمد محمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4||94 ف عبــــد |هيم |بــــر| لمعىط سعيد|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

832242 ل محمد حسن|نشين كم دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4|6457 لرحمن|سط عبــــد |لبــــ|محمد حمدى عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

||5355 لسكرى|مجد محمد |رس |ي| هن ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

44242o لصديق رزق|كر |لرحمن ش|عبــــد لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

88o||7 ى كريم مني  عط هلل  | |شي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

64o457 هيم محمد محمد حسن سويلم|بــــر|حمد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

28o2o7 ن هيم حسن|بــــر|ن |شعبــــ| مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8|3245 ي محمد محمد
معتـــز حينى ي|بــــ |د|

|لمنى

434777 لسيد شهود|سميه حمدى شبــــل  |تـــربــــيتـــ طنط

49968o وى|لعرج|حسن محمد محمد | دين |حقوق طنط

523238 حمد|ر مصطفى فوزى محمد |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

346729 ف |م  لسيد محمد|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

889|68 ل سيد |سمي  كم| لي|د سيوط|تـــمريض 

239497 ء صفوتـــ محمود محمد|رس| هره|لق|ره |تـــج

847453 وي|لنبــــي بــــسط|وي عبــــد|لسعيد قن| ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

26628o لمجيد وهبــــه|رضوى وهبــــه عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

548o83 م مصطفى|م|هيم محمد محمد  |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25|96 لسيد قطبــــ|ء قطبــــ محمد |سم| هره|لق|هندستـــ 
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3623|6 بــــ|هلل دي|رص عبــــد|هلل ن|عبــــد ن|حقوق حلو

|4o536 ى|حمد محمود |حمد سيد | مي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

876622 هيم  |بــــر|لرحمن محمد مصطفى |عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

269237 لحفيظ سليمه|مل حمدى عبــــد| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

83829o هلل|بــــيتـــر نرص روجي عبــــد ن|سو|علوم 

5||oo4 لبــــردينى|م حسنى محمد منصور |حس ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

4253|o تـــ محمد خ| |لعل|بــــو |حمد محمد |لد |مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

893596 ى | هلل  |هيم محمود عبــــد|بــــر|مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|oo3| زق|لر|ل عبــــد |لدين محمد جم|ء |محمد بــــه |حقوق طنط

|42298 حمد|رس محمد |ره ي|س ى شمس| لسن عي 

772373 ن|ح عىلي|لفتـــ|بــــر عبــــد|خلود حسن ص زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

84|46| حمد نوبــــي|دل |محمد ع ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

892o75 تـــه محمد |محمد محروس شح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

8935|4 لرحيم سيد  |لدين عبــــد|م |ره عص|س سيوط|علوم 

7|6756 بــــو ليله|لمتـــول |د |بــــر ج|ل ج|نه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

777682 ه|لل|لمجيد عبــــد |عمرو فرج عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

233363 لحليم|حمد عبــــد|محمد | رن هره|لق|لعلوم ج |ر |د

496366 عيل خليل|سم|لحكيم سعدى |ديه عبــــد|ن تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

6|6o97 لموج |عمرو مجدى عبــــده  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

36856o هيم|بــــر|لسميع |محمد صبــــرى عبــــد دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

|5972 ف محمد محمود|لرحمن |عبــــد  رسر هره|لق|ره |تـــج

243568 حمد طه|ئى |هدير ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

829779 حمد محمد|رص |لن|حمد عبــــد| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

92372| بــــيشوى جريس لمع جبــــره  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

49496  سلط|
ى
ىط|لع|ن عبــــد |حمد شوق لفيوم|لعلوم |ر |د

54|85| عيل|سم|روق مصطفى |لد ف|روق خ|ف سكندريه|ل|طبــــ 

635|82 دتـــ محمد محمود محمد جمعتـــ|مي زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

7|7583 هيم|بــــر|محمد محمد | كريم رض ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

|36o|8 ن ي خليل| مي 
ى
حمدى شوق ن|بــــ حلو|د|
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|6|o2 كريم محمد محمود محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

32oo8| ر |ن رسد|محمد حس وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

827o99 للطيف|حمد عبــــد|منيه محمد | دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

9o544 لمنعم سعد|محمود ربــــيع عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

248o|o ص|لقص|لدين طلبــــه محمد |ل |ن جل|نوره لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|6o38| حمد|لسيد |لمنعم |لد عبــــد |د خ|زي |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

342969 محمد قدرى مصطفى عىل خليف عه مشتـــهر|زر

|37584 ى |يىلي|مي  |ئى |ه| مي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

9|366| لسيد محمود محمد  |لد |محمود خ ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

478963 بــــو زيد|حمد |حمد محمد |دى |ش |ره طنط|تـــج

923o22 محمود جبــــريل عىل كريم   ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

429527 ف عزتـــ |مي  | سكندر|رسر |طبــــ طنط

|4o253  سمي  ك|روم| ريموند
مل|ئى  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|

كتـــوبــــر

335364 |ش|لكريم بــــ|جر مؤمن عبــــد|ه ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

4o9239 لجزيري|شم |تـــم ه|رحمه ح ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

246|43 لسيد عىل محمد|هر |حمد م| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

492234 محمود حمدى حسن محمود حسن بــــ دمنهور|د|

48o43o لرشيدى|دل مهدى |محمد ع ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

||9o43 لعزيز|لحميد عبــــد |عمر محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

437o89 م صقر|لسل|هيم عبــــد |رس إبــــر|مل ي| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

|47582 ى محمد| حمد عىل حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

756842 ن|ؤد سليم|محمد يحن  د ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

857726 شد|هر ن|نسي مجدي م|ن ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

696383 د دره|هلل عم|طمه عبــــد |ف ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

87o28| لم|لدين ممدوح عىلي س|ء |عل ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

8|2325 مي|فتـــ عىلي شلق|حمد ر| ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

4|3999 لخلع|حمد |ل |يزه محمد كم|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

26763o لحكيم|ل عبــــد|طمه يشى كم|ف ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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6973|6 ىط حسن|لع|هلل عبــــد |عوض | ح رض|سم ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

4|34o| ء خرصى حسن عىل نجيمه|رس| |نوعيتـــ فنيه طنط

88o7oo ى مصطفى |محمد عبــــد لمنعم حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

429654 زى|رق عمر حج|مؤمن ط |ره طنط|تـــج

772983 لقوى|ئى عيسوى عبــــد|محمد ه زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

448926 محمد بــــسيوئى سعيد زقزوق |بــــ طنط|د|

4||2|8 س|لنح|ن نور محمد |نوره |بــــ طنط|د|

52o|42 |لعل|بــــو |مل |مل ك|ندى محمد ك ره دمنهور|تـــج

43|76| وى|لر|حمد |رفعتـــ محمد رفعتـــ  |بــــ طنط|د|

57923 ك|د سعد مل|سعد عم بــــ بــــنى سويف|د|

49o962 هيم|بــــر|ل |لع|ندى يوسف عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

85837o لنرص|بــــو|محمد مدحتـــ محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

546342 ى عىل  وى|لسعد|محمد خي  سكندريه|ل|حقوق 

5o8|84 ي محمود |  عىلي|بــــو زيد ش|نىح 
ى هي  سكندريه|ل|ره |تـــج

449576 محمد شبــــل محمد حسن| محمد رض ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

32oo4| مريم محمد سيد عىل ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

87oo|2 ى فوزي خلبــــوص روبــــيل|م رلي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|38682 هلل محمد| |رص عط|لن|ندى عبــــد  ى شمس حقوق عي 

|56346 حمد|ل |لع|لعزيز عبــــد |محمد عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

738o| ف رجبــــ محمد|ء |ول رسر لفيوم|لعلوم |ر |د

|35652 ى سعيد عبــــد |ي ح|لفتـــ|لمنعم عبــــد |سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

348293 ي|وس
ى
ض|م طه محمد محمد ق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8688o لرحمن|بــــ عبــــد |لتـــو|ل محمد عبــــد |بــــل لفيوم|طبــــ 

282|7 حمد متـــول|دتـــ |محمد حم تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

845666 ن|ن سليم|هلل حس|طمه عبــــد|ف ن|سو|تـــربــــيتـــ 

||5727 فظ مدكور|ل ح|م هل|ندى محمد هش هره|لق|حقوق 

9|o533 لس ثــــروتـــ عزم مسعد  كي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

853627 نوس|لمسيح ف|م سيف |يدي هش|ه ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

835672 لدين|لعزيز محمد نرص |ء عبــــد|ل| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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4|6833 هيم أبــــو صقر|بــــر|صم ممدوح |سحر ع لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

333|25  عبــــد|ء عبــــد|رس|
ى
لمعز|لمعز بــــرقوق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3454|3 م بــــكي |م|لحميد |لحميد عىل عبــــد|عمر عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

348426 ل|لهل|محمد حسن | جر رض|ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|5oo6| لم|لجيد س|زم رجبــــ عبــــد |ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

44263o لسيد عطيه|ئل |فوزيه و لشيخ|تـــمريض كفر 

7o|7o| لخطيبــــ|رق وهيبــــ متـــول |ط| سه ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

7||862 يف  بــــينى |ندى رسر ن سعده|حمد سليم|لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

827268 جي نرص|لرحمن محمد ض|عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

|6284 ئى|لىحي|نور محمد |ئل |يوسف و هره|لق|ره |تـــج

|49o65 فتـــ محمود محمد محمود مي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

5||585  |حمد نعيم عبــــد |
ى
خ|لطبــــ|لنبــــى دسوق معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

85697o هيم|بــــر|جح محمد |حمد ن| ي|بــــ |د|
|لمنى

34o5|9 لعزيز|لعليم عبــــد|حمد عبــــد|ن |نوره |علوم بــــنه

36o596 لشيخ عمر|لعزيز مهدى محمود |حمد عبــــد| |حقوق بــــنه

356874 لعزبــــ|تـــ |حمد عرف|ميمتـــ | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

62o633 لنينى|رس محمد محمد سيد أحمد |ي ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

286o24 ن|محمد سعيد سعيد محمد سليم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o59oo لبــــيىل عىل|حمد محمد محمد | لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

258o45 ن|دى رسح|له|م محمد عبــــد|س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

3|978| ف محمدين |بــــسملتـــ  لسيد|رسر لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

84||59 حمد|حمد محمد |حسن  ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

24829o رى يوسف|لبــــ|لسيد محمد عبــــد |سلىم  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

864|9o حمدي عىلي محمد عىلي |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

7||962 حمد حسن|هيم |بــــر|حمد |رك |تـــبــــ لمنصوره|طبــــ 

56|23 در|لق|لعليم عبــــد |ربــــيع عزتـــ عبــــد  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

62929o هلل سليم|بــــر عبــــد|ء ص|سم| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

77598o ى|سم| ء سعيد تـــوفيق حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7o9439 د|لجو|لسيد محمد عبــــد |منيه | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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|46472 مل|مه مصطفى ك|س|ء |ل| هره|لق|ره |تـــج

88o372 حمد|لدين مرىس |ء |حمد بــــه|ء |لشيم| سيوط|هندستـــ 

328353 حمد|لعظيم سيد |يمن عبــــد|محمود  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

646359 |م
ى
جده عبــــده محمد محمد دسوق ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

826o3| ي |سلىمي حج
ي مصطفى حمد|ج  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

قرص|ل|لطود |بــــ

24o|3| هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ل |محمد جم ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

265226 مد حسن|صم ح|حمد ع| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

856898 يه|ن حم|م سليم|حمد عص| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

687248 ء عىل عبــــده محمد صبــــره|دع ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

443|69 ل|بــــى محمد غز|لعر|ن |ئى رمض|م| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

828o93 حمد|نشوي نميش محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

76283o ئز جندي|دل ف|جون ع بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

322266 دل عوض محمد|لبــــنى ع ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4|4939 لفضل|بــــو|هلل عىل |لد فتـــح |هلل خ|فتـــح  بــــ دمنهور|د|

3|3225 ل|م قلينى غ|س| ندر|س |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

85873| هيم محمد|بــــر|حمد |زم |ح دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

69ooo8 دى|لبــــغد|هلل محمد |حمد فتـــح |ء |رس| لمنصورتـــ |تـــمريض 

||76|4 ف صل|ن |مي  لحفيظ|ح عبــــد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3582o| ى ص هلل|لجليل خي  |بــــر عبــــد|حسي  ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

86525o حمد عويضه|عي |محمد رف ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

324863 لمغنى|حسن محمد عبــــد| م رض|سل| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

26|38o نور|ل عطيه |جم| رن شمون|نوعيتـــ 

684|73 ى حسن|حمد حس|لد محمد |خ ني  لمنصوره|صيدله 

482938 ى|م هلل| |مرشد نجيبــــ عط| رتـــي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

2738| لعظيم|دق عبــــد |لص|حمد عبــــد |ء |رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

649432 لرحمن ربــــيع|لرحمن عىل عبــــد |عبــــد | رويد زيق|لزق|حقوق 

342682 م|ر هيثــــم محمد محمود سل|من ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

78375o بــــ|حمد محمد محمد محمد عق|م |سل| زيق|لزق|نوعيتـــ 

256|85 لكوم|سيف | نور رض| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 
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4o664o متـــ|بــــو سل|حمد |لسيد|تـــ محمد |بــــرك| دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

897|o8 حمد |ح محمود |لفتـــ|ء عبــــد|لىمي ج|تـــربــــيتـــ سوه

33645 للطيف محمد جوده|س عبــــد |رضوى عبــــ كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

|469o5 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|لحميد |لد عبــــد |خ دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

4|3659 ق|هيم |بــــر|سط |لبــــ|عمر عبــــد وي|لشر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

7|54|3 وى|لهن|ضل حسن |طف ف|محمد ع ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

348544 لعزيز سعد موىس|ن عبــــد|ند حس|ر ى شمس|د| بــــ عي 

3587o3 لرحمن|نور عبــــد |د |سهيلتـــ عم ى شمس هندستـــ عي 

8888o4 بــــر |حمد ج|بــــر |ميمه ج| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

786824 بــــ|حمد عىل دي|حمد محمد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

346|74 كر محمد|لرحمن طلعتـــ ش|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

84638| لرحمن|ن حسن عبــــد|ء رمض|عىلي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|56299 د محمد سيد محمد موىس|زي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

894424 ي |غ
ده فتـــىح عىل مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

سيوط|ئ 

4|9824 رك|لىح محمد مبــــ|هيم عبــــد |بــــر|يمن | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

364576 ى عبــــد لجندى|ح |لفتـــ|للطيف محمد عبــــد|نرمي  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

7656o5 ل|لع|ل محمد عبــــد |لع|وليد محمد عبــــد  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

|26483 ي محمد عبــــد |دع هلل|ء خي  ن|بــــ حلو|د|

8o7694 ى محمد| لوف|بــــو|ء |رس| حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

676765 ن|هر مجدى محمود محمد عثــــم|س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

27887 حمد|حبــــيبــــتـــ محمد سعد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7o|8o هيم|بــــر|لرحمن |تـــفى فتـــىح عبــــد  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9o6o46 ى عبــــد|ي لفتـــوح محمد |بــــو|د |لجو|سي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

7o|246 لمرصي|لسيد محمد |ح تـــوكل |حمد صل| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3462oo ده|مد محمد زي|محمد سيد ح ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

86994o سم محمود عىلي سيد|ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

75794| ح حمدى محمد هويدى|م صل|سل| حقوق بــــورسعيد

8263o7 لصبــــور بــــكي |ن محمد عبــــد|يم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

76|||5 لعزيز|هيم محمد عبــــد|بــــر|ء |دع لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

346|7| لجوهرى|زق |لر|حمد عبــــد|زق |لر|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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4392|o ه|لل|در عبــــد |لق|ه عبــــد |لل|ن عبــــد |يم| لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

2|79|6 لعزيز محمد|حمد عبــــد| |هن هره|لق|ره |تـــج

48oo4 لمجيد|هيم عبــــد |بــــر|لد رجبــــ |خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8796o ى مرصى نعم ن محمد|نرمي  لفيوم |تـــمريض 

6|487| لغندقىل|ن محمد |لسيد شعبــــ| |حقوق طنط

|7532 ن مصطفى يوسف محمد|نور كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

9o|59 شد|مه ر|م سل|لرحمن عص|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

52|o73 هيم|بــــر|دل محمد أحمد |ء ع|إرس بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

79|4|o ن|حمد سليم|م |ء عىل عل|سم| زيق|لزق|بــــ |د|

4o|669 ى |لف|رس محمد |ف لسيد|رس حسي  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

2296|5 هيم|بــــر|حمد زىك |نغم محمد  لفيوم|عه |زر

||8246 مل|جورج جرجس جورج  ك هره|لق|حقوق 

433435 عيل حمد|سم|تـــتـــ محمود |محمد شح |تـــربــــيتـــ طنط

482773 لسيد مرىس فرج|ء وجدى |رس| سكندريه|ل|نوعيتـــ 

88922o حمد |لكريم |د |م ج|كريمه عل سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

527253 هلل||لد مصطفى غنيىم عط|نىح  خ| سكندريه|ل|هندستـــ 

547782 لمول مرزوق|ء عبــــد |حمد عل| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4o258 لونيس|وى سعيد عبــــد|رص سعد|عمر ن ى شمس|زر عه عي 

639487 ء محمد محمد محمودى|وف زيق |لزق|تـــمريض 

44o92| حمد شعيبــــ|د |حمد رش|لرحمن |عبــــد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

35o586 ي حسن 
بــــىلي|لبــــ|رحمتـــ زهنى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7|5|73 ر|لبــــي|مد |م محمد ح|زن عص|م لمنصوره|علوم 

869988 ء محسن محمد فرج|سم| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

5944| ى ري| محمد رض ض|حسي  علوم بــــنى سويف

856758 ر|زند|لخ|ل |لعزيز جل|لعزيز محمد عبــــد|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7ooo26 حمد|محمد نبــــيل محمد  لمنصوره|صيدله 

753677 ى|م ن|رس محمود شعبــــ|ر ي|هي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

53o527 طمتـــ|بــــوف|لعزيز |لسيد عبــــد |ن محمود |نوره ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

||7586 لىك|لم|شور محمد |ج  ع|عمر ن ى شمس هندستـــ عي 

92o2|7 طف حليم عزيز  |ع| رين|م ج|بــــ سوه|د|

8253|5 ي|شيم
ي محمد مصطفى

ء مصطفى ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى
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|6544 ى|عىل  حمد عىل حسي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2227|7 در|لق|يوسف عبــــد | زينبــــ محمد رض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

42982 د|حمد عي|ء نبــــيل عىل |نجل لفيوم|عه |زر

272457 ر|لغف|هلل محمد عبــــد|هيم صفوتـــ عبــــد|بــــر| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|9837 د|لد محمد حم|خ| ر|ي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

82o866 محمد يشي محمود عىلي ي|علوم 
|لمنى

6|6229 هيم|بــــر|لخي  محمد |بــــو |حمد | ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

434749 ق|ن فتـــوح |ء فتـــوح رضو|ل| وى|لشر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

258386 ر|لغف|دل محمد عبــــد|محمد ع |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

346||3 لغنى حسن|عمر سيد عبــــد ى شمس حقوق عي 

263786 ل ذىك ذىك خضي |سلىم جم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

24|6|7 هيم|بــــر|لرشيد |رق عبــــد|هلل ط|منه  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

5|8695 ى | ى عتـــم|لسيد محمد حس|يتـــ حسني  ن|ني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

626|37 ح|بــــر صل|نس محمد ص| زيق|لزق|هندستـــ 

58659 لرحمن|حمد عبــــد |جر مصطفى |ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

4|3759 يوسف عطيه يوسف تـــمبــــك |ره طنط|تـــج

2|||5 حمد متـــول|بــــدين محمد |لع|يوسف زين  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4493|2 ح محمد عبــــد ربــــه|تـــم صل|ح ح|صل |ضتـــ طنط|علوم ري

9422| لمنعم|لمنعم بــــدوى عبــــد |مصطفى عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9o|2o6 لرؤف حسن |للطيف حسن عبــــد|عبــــد ج|بــــ سوه|د|

236866 غبــــ|ل ر|مريم حليم غ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|38|o د يحن  وهبــــه|ندرو عم| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

786238 ن|لغنى علو|ح عبــــد |نس صل| زيق|لزق|ره |تـــج

4o9437 ىس|لمر|حمد صبــــىح محمد يوسف | |ره طنط|تـــج

8|2447 ء محمد عىلي محمد|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

54|757 ن جوده|غبــــ شعبــــ|عيل ر|سم|محمد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|58835 ف سعد محمد| |هن رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

23797 م عىل فرح|حمد هش|حمد محمد | ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

|63o2o مل رجبــــ سعد سيف| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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4o99o| رى|لهو|ح قطبــــ |لفتـــ|ء فتـــىح عبــــد|ل| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|o999 لمزين|كريم محمد معوض عىل  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

32|4|8 ى|رتـــ حس|ن منتـــرص عم|مرو ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||7798 ى عل|ي رى|لدين عزتـــ هو|ء |سمي  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

255936 لسعدئى|هلل |هيم عبــــد|بــــر|حمد | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

88499| ه جم| هيم |بــــر|ل محمد |مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

|3|586 مريم مصطفى مرىس فرج ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

47385 لعظيم|م محمد عبــــد|لرحمن هش|عبــــد هره|لق|صيدله 

68527| م|لسل|لفرغىل عبــــد |بــــو غنيمه |يه | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

85478| ى سعد |ي ي محمد|سمي 
لحسينى ي |

رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

786327 محمود لطفى محمد عىل حسن |ره بــــنه|تـــج

639|59 لرحمن حسن محمد عىلي عىل|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

9o6|36 حمد  | |ء رض|محمد عل |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

2o|4o هلل محمود زىك محمد عطيتـــ|عبــــد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

243895 هيم|بــــر|ح عىل |رحمه صل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|57738 ى مرىس|هدى  حمد حسي  هره|لق|علوم 

35286o ي عطيتـــ يوسف
يوسف مصطفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4328|8 بــــو زيد مبــــروك|ء محمد |سم| |تـــربــــيتـــ طنط

69|793 |زق عبــــد |لر|هيم عبــــد |بــــر|هيم |بــــر|محمد 
لجليل

لمنصوره|بــــ |د|

36592o نور حسن|محمود محمد  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

498588 تـــ|لغنى حسن فرح|هيم عبــــد|بــــر|م  |حقوق طنط

2466o3 لسيد|لدين |ل |دهم محمد فوزى جم| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|65788 ي|بــــ |يه|ضىح 
حمد حنفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

232o78 ل محمد مصطفى|محمد مصطفى كم ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

892592 ن |لم|ن حسن س|مروه سليم سيوط|تـــربــــيتـــ 

5|2896 غ|لصبــــ|لغنى |لعزيز عبــــد|محمود أنور عبــــد طبــــ بــــيطرى دمنهور

628|2| لسيد|دى |له|ئى محمد |محمد ه زيق|لزق|هندستـــ 

354624 وق وليد  لسعيد محمود|رسر |حقوق بــــنه
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39||4 لسيد عبــــد ربــــه|لد |د خ|جه ن|تـــربــــيتـــ حلو

9||5|8 لصغي  |ل |صم كم|ل ع|كم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|57637 ي
سيد منصور سيد عىل| دئى ن|بــــ حلو|د|

26567o يمن سعيد محمد|مصطفى  |حقوق بــــنه

|5656o حد سعيد|لو|حمد محمد عبــــد | هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o79|o لقرش|عيل محمود |سم|سلىم  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

||7939 ي|بــــ يوسف د|يه| |نسو|فر
ل|ئى ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2432o3 لم|دل حنفى س|ع| رن لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

677626 عيل عىل رجبــــ|سم|كريم مصطفى  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

297542 ن|ن عمر|ن محمود حس|حس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

44|oo9 لمول محمد|دتـــ يوسف عبــــد|غ لشيخ|علوم كفر 

|4366| مد محمود مصطفى|ن ح|يم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

823||5 ي صليبــــ|من ل صليبــــ بــــشر ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

763|85 لوكيل|يمنى يوسف فرج متـــول  ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

794o38 مر|حمد محمد ع|رص |ء ن|شيم عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

46|65| لمنعم دحريج|حمد عبــــد|ح |ء نج|رس| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6794o| غ|لصبــــ|دل محمد صقر |محمد ع لمنصوره|ره |تـــج

45o686 |دى شتـــ|له|لسيد عبــــد |حبــــيبــــه  |هندستـــ طنط

489942 هيم|بــــر|دل صبــــرى |ن ع|يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|7638 ى|لدين مصطفى نور |م |مصطفى حس لدين حسي  هره|لق|هندستـــ 

82|464 ي جميل
ى
ى عيد صدق كرستـــي  ي تـــمريض 

ي|معهد فنى
| لمنى

85o3o6 صفوه محمد سعيد محمد لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

8844o2 رى عىل |لبــــ|مصطفى عىل عبــــد ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

3|888o زينبــــ محمد فوزي محمد ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

6|5339 لح|لمتـــولي صبــــح ص|لسيد محمد |ء |سم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

5|5965 لجمل|لحليم محمد |ن عبــــد|ئى شعبــــ|م| تـــمريض دمنهور

8|2827 ى مي محمود محمد حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

259355 د|لجو|ء محمود عبــــد|ء بــــه|سم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

73958 |لبــــ|منى محسن سيد عبــــد 
ى
ق ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 

(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

844766 لرؤوف|فظ عبــــد|حمد ح|بــــ |هيتـــ|م ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |
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693425 هيم منسي|بــــر|روق |روق مصطفى ف|ف لمنصوره|هندستـــ 

8oo|44 حمد|حبــــيبــــه محمود محمد  ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

5o2335 هيم|بــــر|لعزيز |رق محمد عبــــد |ط سيوط|عه |زر

762o76 ه | وى|لص|لسيد محمود محمد |مي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

|2o49o ج محمد محمد|بــــ فر|يه|ن |رو ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

76|367 بــــر حبــــيبــــ|يوسف فيكتـــور ج لسويس|هندستـــ 

827439 ى محمد|ع طف عىلي حسي  ن|كليتـــ طبــــ أسو

9o7o35 هيم عىل  |بــــر|نهله يوسف  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8|49o| حمد|رس بــــرطوم |زينبــــ ف ي|صيدلتـــ 
|لمنى

824985 لدين سيد تـــوفيق|م |ن عص|مرو |هندستـــ قن

546239 م|هلل محمد درغ|د عىلي عبــــد|زي لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

837o82 لفضيل|تـــ محمد عبــــد|شح| لي|د ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

328|6o لكريم خرصى|عمر مدحتـــ سمي  عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4|2636 ي محمد س|مي
ى
لم|ر مجدي دسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

326554 تـــ جم| ل فتـــىح مدبــــول|مي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5o4555 ى خليل عبــــد |ي ل|لع|حمد عبــــد|ل |لع|سمي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

2644o| ى محمد |لشيم| ن|حمد عمر|ء خي  |ره بــــنه|تـــج

|497|| ح|لفتـــ|بــــ عبــــد |لتـــو|حمد محمود عبــــد | ن|تـــربــــيتـــ حلو

88o255 مهند ممدوح فتـــىح محمود   سيوط|حقوق 

|25237 ي|ر
لد سيد محمد عىل|خ| ئى ى شمس|تـــج ره عي 

67742 ح محمد سعيد|لفتـــ|لد عبــــد |سميتـــ خ لفيوم|علوم 

|6|63o لسيد|حمد |لدين |مىح | زكري ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

54|39 ء محمد طلعتـــ تـــوفيق|سم| بــــ بــــنى سويف|د|

4o5643 ك|لسم|ن |ن محمد سليم|رضوى محمد سليم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

342453 مي عىلي صبــــىحي عىلي دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

853o93 ي|لبــــ|عيل عىلي عبــــد|سم|حمد |
ى
ق ي|طبــــ 

|لمنى

3|98o3 ن|ن جمعه شعبــــ|حمد شعبــــ|ر |من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4o4963 ن|محمد رمض| محمد زكري| زكري بــــ دمنهور|د|

77o8o هيم|بــــر|فتـــىح محمود فتـــىح  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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895729 حمد |منيه نمر بــــدوى | ج|بــــ سوه|د|

625539 |رتـــ محمد سعد عوض ثــــري|س زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

4ooo82 ى| ن مني  يوحن|دمي| تـــرىسي|بــــ |مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

368|4o ي محمد عىلي|حمد |
ف قرئى رسر ى شمس حقوق عي 

62968o ي طنط|مي  ع|
|لبــــن|وى |طف حسنى زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

773675  متـــولي حج|سلوى س
ى زي|مح حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

3424o6 بــــ|لسيد محمود حج|حمد |يتـــ | |طبــــ بــــيطرى بــــنه

25|o6 لسيد|دل سعيد |مريم ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

76oo|5 رك محمد|يش سيد مبــــ ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

639656 رودينه ممدوح بــــكي  بــــهجتـــ مصطفى زيق|لزق|ره |تـــج

44847| يع|لسيد عىلي طل|لسيد |عمرو  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

3||44 هيم|بــــر|خلود سيد محمد  هره|لق|حقوق 

232743 ن يوسف محمد|ء عثــــم|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

372572 لسكري|حمد |لسيد |حمد |تـــن |ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

695273 ه | حمد سعد|حمد محمود |مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

68376 لعزيز|عمر محمد عمر عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

254687 حمد عفيفى بــــدر|حمد وليد | لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|238|5 رمسيس تـــوفيق حبــــيبــــ| جنس| هره|لق|ره |تـــج

2272o| عمر ممدوح صبــــىح محمد ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

54|o46 ر|لنج|حمد فرج يوسف محمد | تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

9o57|o لرحمن |ن عبــــد|لد رمض|ء خ|شيم ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

33|88| محمد حميد خليل محمد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|32o3| هلل|د عبــــد |ل فؤ|هلل جم|منتـــ  ن|بــــ حلو|د|

758555 تـــتـــ|مسعود شلبــــي شح| رين|م عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

88467| وس بــــ|تـــ سم يوسف صليبــــ |ورصى سيوط|علوم 

482|9o هلل|لفتـــوح بــــدوي عبــــد |بــــو |حمد |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

7|||o3 ل عىل عىل جمعه|يه كم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8oo3o2 ن|محمد سعد محمد شعبــــ ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

6394|| لم طعيمه|د س|منى سعيد رش زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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862o96 وس|س تـــ|ن عهدي فنح|ري|م ورصى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

63o|o2 نوس|سطف|ن |جد نزيه سليم|دى م|ف زيق|لزق|علوم 

835358 ي محمد تـــوفيق|ء |ر عل|مي
ى
لدين محمد صدق ن|طبــــ حلو

688|54 ح|لفتـــ|لرحمن عوض فتـــىح عبــــد |عبــــد  لفيوم|هندستـــ 

2|8|48 لدين محمد بــــدير|ء|محمد عل هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

52o64 حمد محمد|ندى محسن  بــــ بــــنى سويف|د|

768593 ن|ن محمد سليم|محمد مصطفى سليم ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

||9557 ى|ده خ|غ لد محمد حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

54o2|9 م لبــــيبــــ هندي|ئى محمد س|محمد ه سكندريه|ل|ره |تـــج

6|o|56 لشيخ عىل|موىس فضل | دين | تـــمريض طنط

2285|8 ن|تـــه رمض|محمد شح| لي|د هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

528|93 ن|لسيد شعبــــ|ل |ل كم|محمد جم |حقوق طنط

884685 قص |كر قري|ئى زهجر ش|روم سيوط|تـــربــــيتـــ 

643|63 ه | لكريم|لسيد عبــــد |حمد |مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75638| حمد محمد|ح |حمد صل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

498579 وى|ل قن|لد كم|رتـــ خ|س تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

7636o7 ي
ف محمد ص| |دئى لح محمد|رسر تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

775|49 م|لش|ح |لفتـــ|ن محمد عبــــد |له رمض|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

83o3o3 حمد|عود |در ق|هيم مص|بــــر| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

557o2 لد محمود محمد محمد|خ ره بــــنى سويف|تـــج

695783 ي|
ه ضى لعزوئى|هيم محمد |بــــر|ء |مي  لمنصوره|نوعيتـــ 

|25283 حمد|ن |ره يحن  رمض|س ى شمس| لسن عي 

4499|3 محمد فتـــىح ص|ه |دق |جر سمي 
ى
لدسوق |هندستـــ طنط

23oo54 حمد محمد مني  محمود| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

789685 ح منصور محمد|حمد صل| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

7o9256 حمد|حمد |حمد محمد |محمود  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

73349 لجيد|لسيد عبــــد|م |محمد حس لفيوم|بــــ |د|

6o7824 فظ عىل كركه|حمد ح|ء |وف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

428|39 لحديدى|ل محمود |لدين محمد كم|ء |ندى عل |ره طنط|تـــج
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878|45 ء بــــرتـــى مسعد  |بــــه| دون|م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

876o95 ى محمد ثــــ بــــتـــ |محمد حسي  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

78o78o متـــ|حمد سل|حمد سمي  | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

89o232 دى مجىل  |له|لدين عبــــد|ح |صل| مه ي صىح 
سيوط|معهد فنى

9|8579 حمد |لصمد |لصمد منصور عبــــد|عبــــد ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

895|95 ف محمد |محمد  لسيد |رسر ج|هندستـــ سوه

792|7o ح|محمد سعد محمد مفتـــ سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

9o22|7 د بــــخيتـــ جبــــره  |روميل رش زيق|لزق|حقوق 

822455 بــــر حربــــي محمد|يمن ص| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

488583 ن|م عىل محمد عىلي|مه هش|س| سكندريه|ل|بــــ |د|

4o49|8 لح|دل سعيد حسن ص|مصطفى ع سكندريه|ل|ره |تـــج

|3639o م طه|م|ئى |ر ه|مي هره|لق|بــــ |د|

353849 هلل|د نسيم عبــــد|حمد عم| |ره بــــنه|تـــج

6|25o5 ى|مروه صبــــىح  بــــوزيد حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

92o98o لرحمن |لسيد عبــــد|لرحمن |مل عبــــد| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

885|8o ى |سم| ء محمود عدل حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

269|99 لمجيد سليمه|ن فتـــىح عبــــد|نوره ي صىح بــــنه
|معهد فنى

67o42 ى|ك تـــ|صفوتـــ صبــــىح فرح| رمي   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

442426 ر|لجز|ىطي |لع|زي عبــــد |فكرى حج لشيخ|بــــ كفر |د|

782334 ء فوزى عىل سليم|سم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

2887o دى|لنف|هلل |حمد عبــــد|لعزيز سيد |عمر عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

695o75 عيل جبــــل|سم|محمد عىل محمد  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

7|6766 ء صبــــرى منصور محرم|ل| ى شمس| لسن عي 

82226 ش|د عىلي حو|ء عم|عىلي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

85o66o حمد|ح محمد |محمد صل دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

449543 ره|دل محمود غبــــ|محمد ع ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

7|oo79 هيم|بــــر|لحسينى |له محمد رزق |ه لمنصوره|حقوق 

48|3o هيم محمد|بــــر|س سعيد |ين| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|2|443 لسيد|صم فوزى محمد |ع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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8|42|2 ى|محمد محمد سيد  مي  ره بــــنى سويف|تـــج

7|49| ى رضو| ن|حمد فرج حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4878o4 حمد عمر|حمد محمود |عمر  سكندريه|ل|ره |تـــج

4o7733 عيل محمد|سم|حمد |ء شكرى |صف سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

677|67 لعزيز شلبــــى|لغنى عبــــد |م حمدى عبــــد |سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4926|7 عوض نبــــيل عوض بــــسيوئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6345|9 لسيد|عيل محمد |سم|حمد |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

6|868o بــــ|لسيد دي|ء مرزوق |لزهر|طمه |ف ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

83498 لد فرج محمد|حمد خ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|9364 ح|لفل|ل عىل |لرحمن كم|عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

4o8o42 هيم|بــــر|س |رق عبــــ|سمر ط عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33255 ه ن| لسيد بــــيوم|رص |مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

629|28 ئى|حمد بــــديع محمد كيل|محمود  زيق|لزق|ره |تـــج

7|5242 لرحمن محمود حسنى محمود حسن|عبــــد  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

82834| زق محمد|لر|عبــــده محمد عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

28847 ى رجبــــ|مه سيد |س|سيف  مي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

262285 يد|محمود سعد عنتـــر ز |كليتـــ هندستـــ بــــنه

772626 لبــــحلس|لمعز أحمد |عيل عبــــد |سم|سمر  زيق|لزق|صيدله 

5||996 لح|محمد حمدى سعيد مصطفى ص سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|65672 فظ محمد|لح|طف عبــــد |مصطفى ع لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

53oo24 ي|حمد |حمد محمد |
بــــينى لشر سكندريه|ل|هندستـــ 

79459 ن|لدين مني  عثــــم|ء |ن عل|ريم|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

86398o  عىلي |جر |ه
ى ى|مي  مي  ج|بــــ سوه|د|

35|8|5 زى|ئى حج|دتـــ حسن كرم|غ سيه|نوعيتـــ عبــــ

4o57|7 ه عل لدين مصطفى فتـــىحي|ء |أمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

353496 لمعىط مرع|رس عبــــد|محمد ي |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

87o76| حمد عوض عىلي|ء |رس| لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

527492 ن صف|د صموئيل و|ميل| مي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

3|6462 ن محمد|وى سلم|منيتـــ ف| ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس
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37|885 بــــوعوف|حمد |حمد سعيد |نم |ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8o8776 لعظيم|ن عبــــد|لعظيم رمض|ء عبــــد|عل ي|هندستـــ 
|لمنى

33o852 لمجيد عفيفى|ء فخرى عبــــد|رس| |نوعيتـــ بــــنه

|689o| ل محمد|محمود محمد كم ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

64|o4| عيل متـــول|سم|حمد |عيل |سم|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o444 حمد محمد|رحمه محمود  لفيوم|صيدلتـــ 

69o568 ى محمد |ي بــــينى عبــــد |سمي  د|لحميد ج|لشر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

62937 حمد|ض |منى صبــــىحي ري ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

34294 حمد سيد|م |لسل|مه عبــــد |س| ى شمس حقوق عي 

9o7o66 بــــ صديق محمد |لوه|محمد عبــــد ج|ره سوه|تـــج

4973o2 للطيف|ن حسن محمد حسن عبــــد |نور لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

7747|o لغندور|لحميد عىل |ل عبــــد |يه جم| زيق|لزق|هندستـــ 

87o75| ي|لفر|رق عبــــد|ء ط|شيم
ج مدئى ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|3522| ع محمد عىل|مصطفى رف عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

8|3o|2 هيم|بــــر|ل |محمد رجبــــ جم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

79|937 لسعيد محمد|حمد محمد محمد | ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

|38994 ي|حمد عن|لرحمن |رقيتـــ عبــــد 
ئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

75962| لحمد|بــــو |لرحيم |ء عمرو عبــــد |رس| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

343o49 هد|ح مج|لفتـــ|لعظيم عبــــد|محمد عبــــد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

227534 ن|حمد عثــــم|حمد عىل |عمر  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

32|o68 لمعىط|حمد عبــــد|لمعىط |حمد عبــــد |عمر  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

643222 حمد|ء محمد منصور |شيم زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|55|84 هيم مغربــــي|بــــر|مريم مغربــــى  ى شمس|د| بــــ عي 

86o6|7 ى |سم| حمد محمد|ء حسي  سيوط|حقوق 

7o3|7 هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد |يوسف  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

827o|2 ي|مي
ر محمد متـــولي مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|399o لنبــــى|لنبــــى محمد عبــــد |تـــفى عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

52o9o3 بــــر خليفتـــ  زردق|رس ج|ل ف|نه سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

5o94o8 شور|ج  عوض ع|حمد رجبــــ ن| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

43442 لجليل|زق عبــــد |لر|ل عبــــد |مل كم| ن|تـــربــــيتـــ حلو
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277oo8 م|عيل درغ|سم|رص |ء ن|ول لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

333877 لسيد محمود متـــول|محمد  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

282598 ى سليم|نو يف حسي  ن|ل رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

485549 حمد محمود|مروه طه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75297| لمحسن سعيد|محسن محمد عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

49o899 مريم رزق سعد رزق عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

784647 ي|لع|لد عبــــد |حمد خ|
ل عفيفى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|5o735 لحفيظ محمد|سم صفوتـــ عبــــد |بــــ هره|لق|هندستـــ 

|2|48o م سعيد سيد محمود هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

676|36 لسيد وهبــــتـــ|هيم |بــــر|م صديق  لمنصوره|حقوق 

9|8o6o ئى |ح عبــــده عزقل|جر صل|ه سيوط|بــــ |د|

687oo|  |لسيد محمد |محمد 
ى
لعز|بــــو |لدسوق ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

362798 بــــ محمد محمد|يه|حمد | ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

9o555 لقوى سعيد|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|6o34o حمد|لم |د س|لم فؤ|حمد س| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

878422 وق عبــــد ن  |لمعتـــمد مهر|رص عبــــد|لن|رسر سيوط|ره |تـــج

26375 حمد|حمد رجبــــ |مصطفى  هره|لق|ره |تـــج

622o63 حمد موىس|لسيد محمد |مروه  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

6|8646 ه|دهم محمد سعد | لطي  لمنصوره|حقوق 

33888o سود|ل|بــــ |لتـــو|بــــ عبــــد|لوه|ء محمد عبــــد|رس| |نوعيتـــ بــــنه

324347 ر|لسيد محمد نص|حمد صبــــىح | ن|علوم حلو

22645| لسيد فهىم مندور|محمد  سيه|نوعيتـــ عبــــ

294|89 وق ط وى|لغربــــ|لسيد |رق محمد |رسر تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

558|| مد|هلل ح|ن حسن عبــــد |يم| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

84|5|9 ن سليم محمود|منه سلط| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

6o|42| ى|لد محمد |ريم خ لصي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4626|3 يمنى رمزى طه عىل رزق هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

494348 ي |حمد عوض فهيم عبــــد|
بــــوسليم|لغنى ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 
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6o4745 ى عبــــد |ء ع|رس| للطيف|دل خي  لمنصوره|صيدله 

774o5o بــــسمه محمود محمد محمود ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

5|82o6 د|لضي|بــــر عوض |حمد ص|مل | عه دمنهور|زر

54397o ى عىل|محمد محمود محمد حس ني  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

543o5| ل محمد يونس|يه محمد كم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25537| لقبــــيدى|طمه عىل سعيد عىل |ف ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5|8955 ظر|لن|هلل محمد لبــــيبــــ محمد |منتـــ  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6276|8 حمد محسن فوزى سعد| زيق|لزق|حقوق 

4o3|54 هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد |يد |سمر ع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

86382| لرحمن سيد|سميحه رشدي عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

36||o7 لمنعم محمد|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|م |كر| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

348629 لعليم محمد |لحليم عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد
لحليم|عبــــد

ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

69269 عيل|سم|لدين محمد|م |محمد حس لفيوم|طبــــ 

766846 مه عىل عىلي محسن|س|عيل |سم| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

7|3o63 هيم|بــــر|لسيد عبــــده |حمد |لرحمن |عبــــد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

296o29 ي
ي وليد حسن مصطفى

مصطفى دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

779|3 عيل سيد|سم|محمد سيد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9|497o ل  |ود غ|محروس د| مي  سيوط|حقوق 

37o5|| ى حسن|لجندى شكرى |ح |صبــــ مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8863|o حمد |ل سعد |لع|حمد عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

475584 د محمود سعد بــــدوى خليفتـــ|زي |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3|4746 حمد عىل|لدين |ء |يوسف عل ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

23o7|3 شم عىل|دل ه|يوسف ع ن|تـــربــــيتـــ حلو

27o328 ل محمود عويضه|هر مصطفى كم|د ش|زي |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

693|72 ى |ي تـــ محمد يوسف درويش|لشح|سمي  ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

324927 لعزيز|روق عبــــد|رص ف|لرحمن ن|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o|526 لثــــوم|ح عىل |لفتـــ|ن محمد عبــــد|نوره ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

526375 محمد فتـــىح محمد يوسف محمد لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|
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8o664 هيم عىل|بــــر|م عىل |له| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2|9o2 لحميد متـــول|سلىم محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|37|6| لح|دل موىس محمد ص|ع ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

2|45|8 لعيسوى|حمد نرص |يمن |عمر  هره|لق|هندستـــ 

69o825 تـــ محمد|لشح|حمد |ء |رس| لمنصورتـــ |تـــمريض 

56|56  حسن محمد|لبــــ|رق عبــــد |ط
ى
ق ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

249474 ى محمد عبــــد|ي لحميد سويلم|سمي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

489693 لخويسىكي|لقوي |لسعيد يوسف عبــــد|ليىلي  سكندريه|ل|حقوق 

362239 ى محمد محمد | ى|مي  مي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

453984 ط|لقلف|در حسن |لق|لح عبــــد|محمد بــــديع ص ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

6|o497 لح|لعزيز ص|ن عبــــد |رمض| رض| نور لمنصوره|بــــ |د|

8o42|o ل فولي|لد جم|ميه خ|س ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

485579 ضل|هر ف|نعمه مجدى محمد ز عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|6339 لس كميل وهيبــــ زىك   كي  لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

622646 ن عوض|ن رأفتـــ محمد عثــــم|يم| لمنصوره|طبــــ 

7o453| ى جم|ي بــــو سبــــع محمد|ل محمد |سمي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

5o|462 محمد يوسف خميس محمد مرىس ج|بــــ سوه|د|

68542| ن|محمد عىل محمود محمد ري ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

7o833o مد محمد|رق عطيه ح|ط لمنصوره|بــــ |د|

|46o27 ى|ن حمدى |عن لسيد محمد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

764573 ن|هيم شوم|بــــر|هيم |بــــر|رس |هيم ي|بــــر| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

|4964 حمد|حمد محمد |طمتـــ |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

833289 ى عبــــد|لدين محمد عبــــد|م |حس لمجيد|لمعي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

3|5682 هيم|بــــر|سندس حسن سيد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

79o6o7 تـــ|هيم بــــرك|بــــر|هيم |بــــر|ندى حسن  نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

755396 حمد|م سمي  محمد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

32969| مر|رى ع|لعزيز بــــند|ء مصطفى عبــــد|رس| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

878923 هر |لظ|سط محمد عبــــد|لبــــ|ريج عبــــد| سيوط|نوعيتـــ 
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8o9o3| ي |خ
در|لق|بــــوبــــكر عبــــد|لد عفيفى ي|هندستـــ 

|لمنى

2|4|35 حمد مصطفى عويضه|لقوى |يوسف محمد عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|4|998 ن|لسيد شعل|ء محمد |لرحمن عل|عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

5o4559 ى ى|ن لحىطى بــــش|سمع| يوستـــي  سكندريه|ل|ره |تـــج

76823 ح محمد|لفتـــ|ن محمد عبــــد|مهرف  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

7786|8 بــــو زيد حسن|كر |عمر ش زيق|لزق|طبــــ 

848298 عيل محمد|سم|بــــر |كريم ص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

3|4o26 ى|محمد  ف محمد عىل خرصى رسر |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

4263o8 لسيد بــــيوم|ن عطيه |يم| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8o5865 ى|حمد |حمد حمدي | مي  ره بــــنى سويف|تـــج

4|3535 بــــ قحيف|لتـــو|ن عبــــد |م رمض|ريه |تـــربــــيتـــ طنط

9|8483 مر سيد  |ء سيد ع|ول ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9o252o لسيد |ل محمد |لع|عبــــد| رض ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

8o6328 د عزيز جندي|جون عم ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

9|523o لم  |محمد عمر فرغىل س سيوط|تـــمريض 

3|9223 رتـــ|بــــتـــ عم|لعظيم ثــــ|حبــــيبــــتـــ عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6oo6|4 لدين|لسعيد مني  زىك بــــىه |محمود  |بــــ طنط|د|

5|839 حمد محمد|هدير خليفتـــ  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|9o63 ر|لوتـــ|لم محمد |حمد محمد س| علوم بــــنى سويف

895362 ف عيد جوده خليل | رسر ج|عه سوه|زر

7555|3 عيل|سم|حمد |هلل محمد |عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4876o7 للطيف|ن عبــــد|هيم رمض|بــــر|هلل |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4844o9 ل|لختـــم جل|ن رس |ر رمض|عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|2o67 لجوهرى يسن|حمد |حمد فكرى | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

529549 ى| محمود رض ى عىل حسي  حسي  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

43537| مر|بــــو ع|لجليل |بــــ عبــــده محمد عبــــد |هيتـــ|م سكندريه|ل|عه |زر

3o226 ن محمود عىل|ر رمض|من |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي
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57292 هيم عىل|بــــر|لد |رغده خ ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|6|59o لمجد|بــــو |لبــــدري |لمجد محمد |بــــو |لدين |بــــدر  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

9o9o27 حمد |لرحمن خلف محمد |عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

4o46|3 حمد|للطيف |هيم عبــــد|بــــر|طف |هيم ع|بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

293o45 حمد محمد جبــــل|مصطفى  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

479728 محمد أحمد محمد عبــــده عىلي بــــ دمنهور|د|

3|8779 لسيد عيد|يض |لد ن|جر خ|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5464|6 عيل قرفه|سم|طه عوض  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

8||5|7 جرجس| يىلي|مريم شهي   بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

675|3| هلل|حمد عبــــد |حمد محمد |لد |خ ى شمس طبــــ عي 

296345 س|نىه نرص محمد هر لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5o66o9 ف |ر |من ي شح|لص|رسر
ى
ى|ق تـــه حسي  ن|علوم حلو

6|72|3 لعيوىط|ض |منيه محمد محمود ري| ط|بــــ دمي|د|

5o823 ح مرىسي|لفتـــ|نور عبــــد |د |زي دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

464632 تـــ  ف |أمي  حمد|حمد محمد |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7642o3 للوتـــه|بــــوىط حسن |لق|هلل محمد محمد |منه  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

3|5746 ن طف رشدي عزيز|ع| مي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|5o923 ى|طمه عبــــد |ف هلل محمد محمد حسني  هره|لق|بــــ |د|

|53725 حمد|ر |لغف|د جمعه عبــــد |جه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

84o925 بــــودوح|تـــم محمد |سهيله ح ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

833542 حمد محمد|هلل |عبــــد| دين ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

8772o7 ف  |ره مصطفى خليفه خل|س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

53286 للطيف|ح عبــــد |لفتـــ|مد عبــــد |ره ح|س صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

757968 حمد فتـــىح سعد محمد| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

772239 ه عبــــد | لحليم|هلل عبــــد |لعزيز عبــــد |مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

8495oo ء حمدي خرصى محمد|رس| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

6||6o| وى|لشنج|لجوهرى |ح رزق |ح صل|صبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

69|847 يد حس|بــــو|بــــ محمود |مه ى ى |لي  لدهبــــ|بــــو|ني  لمنصوره|بــــ |د|
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86|554 رص محمد|حمد ح|لرحمن |عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

869654 ل|بــــرجل|ره رفعتـــ محمود ج|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

847777 ى|لص|سميه محمود عبــــد لح حسني  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

636924 يه صبــــح عطيه عليوه| زيق|لزق|علوم 

246o93 يل|لحميد وهبــــه ط|محمد عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

885448 ل محمد عىل |ندى جم سيوط|تـــربــــيتـــ 

4|76o| ي عبــــد 
ه حسن مصطفى ح|لفتـــ|أمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

48946o ري عزبــــ|لبــــند|ء محمد محمد |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2959|4 نوس|ن ف|يوبــــ يون|مز |ر ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

625329 ن|هر محمد زيد|سلىم محمد ط زيق|لزق|علوم 

6|6657 وق محمد عبــــد  لسيد خرصى|ح |لفتـــ|رسر ره بــــور سعيد|تـــج

37|849 لح|ل محمود ص|ء جم|سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

685825 لديوى|لسيد |جر محمد طه |ه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

775o73 لسيد حبــــيبــــ|روق |تـــسنيم ف زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

484644 لسيد خرصى|شور |لسيد ع|عىلي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|2928 ن|مل محمود رمض|وجدى ك| ر|ي |بــــ طنط|د|

8|7293 ي محمد 
حمد|محمد لطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

75|482 لحطيبــــى|حمد |ر سيد |لغف|لد عبــــد |دين خ|ن |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

679695 عيل|سم|ل |لع|ء محمد يحن  عبــــد |سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

325o8o زر|ن ع|م ن|جون س ى شمس|زر عه عي 

5o8256 لعزبــــ محمود|فرحه عىلي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

895927 در يسن |لق|هر عبــــد |ء م|لزهر|طمتـــ |ف ج|بــــ سوه|د|

35|o35 ف محمد سيد|طمتـــ |ف رسر ى شمس حقوق عي 

63938o ى محمود شفيع محمود حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

896o44 ى عىل نرص ه|ي شم |سمي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

|5248 لمسيدى|لرؤف |محمد عىل عبــــد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

78o6|4 ه محمد حسينى عثــــم| ى|مي  ن حسي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

28|883 ى محمد عبــــد للطيف محمد|حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

634575 حمد عزتـــ محمد هزع|مهند  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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358473 هر فلبــــس رزق|نتـــ م|هيل ى شمس|تـــج ره عي 

3||268 د|ن حم|ن عرف|رضو| شذ ى شمس| لسن عي 

768626 يم|لد|حمد محمد عبــــد |ء مجدى |رس| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

43378o وى|لشن|ئل فكرى |مصطفى و |علوم طنط

32o5o6 لسميع|حمد عبــــد|حمد سيد | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

87892| ن محمد |زق حمد|لر|م عبــــد|هش سيوط|تـــمريض 

635|4o طف متـــول|م ع|حس| رش زيق|لزق|نوعيتـــ 

6|577o طه|لدين خليل شل|لدين خليل نرص |نرص  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

|48433 |لبــــ|رق عىل عبــــد |يه ط|
ى
ق هره|لق|ر |ثــــ|

325422 متـــ عودتـــ|حمد سل|م |سل| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

8o473o لعزيز|لسميع عبــــد|ر سيد عبــــد|من ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|7o83 لم|هلل محمد محمد س|منتـــ  هره|لق|بــــ |د|

65289 حمد|حمد سعد فتـــىح | لفيوم|طبــــ 

348535 ى عبــــد|ن |ئى شعبــــ|م| لحليم طه|مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

62o292 |ش|لد محمد عزتـــ عزتـــ بــــ|خ ط|هندستـــ دمي

6242|3 لق|لخ|خر محمد عبــــد|لرحمن ف|عبــــد  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

3||683 لعزبــــ|ئل محمد فتـــىح محمد |و| رو| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

4627|4 وع|م مط|لسل|هيم عبــــد |بــــر|لد |خ لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|53229 ي
ل محمد عىل|جم| دئى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

77|o66 مل|ء محمد فتـــىح محمد ز|نجل زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

64557 وق سيد عبــــده محمد رسر لفيوم|بــــ |د|

8o5255 ر عىلي|يمن مختـــ|ر |مختـــ ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

9255|4 وس|ندر|ئى مكرم حكيم |ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

42758| لشوره|حمد محمد محمود محمد | |ره طنط|تـــج

846395 نور بــــرىسي|هر |م| دون|م سيوط|ره |تـــج

558|6 بــــسمه عىل سعيد سيد ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

543|o حمد محمد عىل محمد| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|23o3 ى دل مني  عزيز شنوده|ع| مي  سكندريه|ل|طبــــ 

338|o4 د|لطوجى عو|حمد محمد |محمد  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

Wednesday, September 5, 2018 Page 5422 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2267|3 لرحمن|هم عبــــد|م ف|سل|محمد  شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

5|8oo| ئى|ن عن|لعري|بــــر رجبــــ |د ج|جه لشيخ|عه كفر |زر

53697o بــــوريه|ن |مه محمود سمع|س| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

343o3|  حسن هيكل|س|محمد 
ى
مه دسوق ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

42236o لسو|لمقصود |لعزيز عبــــد|ل عبــــد |يه جم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o8494 لقليوبــــى|ن |ن وليد رأفتـــ نعم|نور |بــــ طنط|د|

68346 هيم مصطفى|بــــر|حمد |هيم |بــــر| ره بــــنى سويف|تـــج

528|27 ئى|لحلو|حمد |سم حسن محمد |بــــ ط|بــــ دمي|د|

37|596 هيم|بــــر|لدين نرص |م |لرحمن عص|عبــــد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

885948 محمد نبــــيل يحن  عىل  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|49|73 ن|هيم عثــــم|بــــر|نور |محمود  هره|لق|ره |تـــج

757326 ي|رس |ر ي|عم
حمد محمد مصطفى ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 

عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

9o9|o| ف كم|هلل |عبــــد ل تـــوفيق  |رسر ج|بــــ سوه|د|

448954 لرحمن حميد|حمد صفى عبــــد | |هندستـــ طنط

789555 ف خليفتـــ |تـــغريد  لسيد محمد|رسر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

329647 لبــــصي |لعظيم عبــــد|لي عبــــد|دتـــ غ|غ |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

828737 لرحيم|حمد عبــــد|رص |لن|ره عبــــد|س ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

9|4594 حمد |سم عمر |محمد ق |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

9|676o لرحمن محمود عىل محمد |عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

488764 لعبــــد|زق |لر|لمجيد عبــــد |بــــ صبــــرى عبــــد |يه| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

335969 لمنعم فوده|هيم عبــــد|بــــر|ء |ل| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

6242|o ى عيس|بــــو |لرحمن حمدى فريد محمد |عبــــد  لعني  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

489663 حمد|حمد محمد |زينبــــ محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3672o4 دى عزبــــ|له|هلل محمد عبــــد|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4o788 وي|لسعد|م بــــهيج |لسل|محمد عبــــد ن|معهد فنى تـــمريض حلو

662|3 حمد محمود عطيتـــ محمود| لفيوم|هندستـــ 

753|36 تـــ|حمد محمد شح|زم |ح ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

256|64 جد زىك شلتـــوتـــ|محمد م تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج
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6|3692 لسعيد محمد سعد جمعتـــ|حمد | |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

876869 حمد فوزى زين  | |لي|د سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

46|663 نم|هيم محمد غ|بــــر|هيم |بــــر|مينه | ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|3945 وى|لشن|حمد |حمد محمد |ديتـــ |ن |نوعيتـــ طنط

84868 م|لسل|لنبــــى عبــــد |ن عبــــد |يه رمض| لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

||95o8 لبــــسطويس|هلل |دى عبــــد |ل ف|رئبــــ بــــ دمنهور|د|

9o7229 م |هيم هم|بــــر|حمد محمد | سيوط|صيدلتـــ 

293344 ف عبــــد|م |وس وع|عيل مط|سم|لحميد |رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

924426  محمود |محمد ن
ى
ج  دسوق ي صىح سوه

ج|معهد فنى

922575 هلل  |هيم عبــــد|بــــر|حمد صبــــىح | ج|ره سوه|تـــج

36o6o3 م|لش|لحميد |حمد عبــــد|لحميد |لد عبــــد|خ |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

25o289 ى |لسل|ء حمدى عبــــد |سم| لننتـــ|م أمي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

427485 هيم |بــــر|لرحمن |ن عبــــد |لرحمن عثــــم|عبــــد 
محمود

ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

43|4|o ر|لنج|هيم |بــــر|هيم محمود |بــــر| |بــــ طنط|د|

8o4544 د|ره جرجس رزق عي|س ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

293468 م غبــــرس|فوزى ف| مونيك ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

447922 ى |ئى  عبــــد |عهد ه ي حسني 
بــــو شعرتـــ|للطيف لطفى م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

462|23 د|لكريم عي|شم عبــــد|لسعيد ه|لكريم |عبــــد  |حقوق طنط

6|933o لزينى|لسيد |هلل |لسعيد عبــــد |رون |ه سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

892377 لمحسن |حمد عبــــد|حمد عىل | ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

2434o لدين|لسيد نجم |ن فرج |يم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|6|35o ل محمود عىلي|جر جم|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4|9o92 هلل|لسيد عبــــد|هيم |بــــر|محمد فيود  لشيخ|ره كفر |تـــج

248|2o سلىم محمد فكرى محمد مرىسي ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

442824 لسيد عىل|هيم |بــــر|مه |س|ره |س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

42o346 فظ|جد محمد ح|ليه م|غ لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8o2427 بــــ|لبــــ|طه مؤمن طه فتـــح  ي|تـــمريض 
| لمنى

55386 ى|حمد سيد زىكي | مي  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

269292 رص|هيم ن|بــــر|يمنى مجدى  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 
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649259 لليثــــى|لمنعم |هر عبــــد |لط|لسيد محمد |م |ر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|65678 هيم محمد|بــــر|يوسف هيثــــم ممدوح  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

265433 لرحمن|لدين عبــــد|د محمد فوزى |زي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9|76|8 حمد |حمد محمد مصطفى | سيوط|هندستـــ 

|5|983 ى عثــــم| آلء عط| ن|عىلي حسي  هره|لق|عه |زر

37|264 لم|بــــوس|لعزيز |تـــن صبــــىحي عىلي عبــــد|ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o5296 حمد محمد|طف عىلي |لرحمن ع|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

336697 كر|م فرج ش|عص| رين|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

854766 فظ|ميه فتـــىحي جمعه ح|س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

79537 سمر حسن محمد حسن دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

622o65 زق|لر|زق رزق عبــــد |لر|مه عبــــد |س|ر |من ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8777|2 ه سيد | حمد محمد  |مي  سيوط|حقوق 

2286o8 ى|دل موريس نظي  بــــش|رى ع|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

867934 ر محمد|لنج|سحر محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

6376|6 لسيد عىلي|هلل |رتـــ عبــــد|ي زيق|لزق|بــــ |د|

447522 ن|لعرق|حمد |حمد محمود |م  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

72943 ح|لفتـــ|لرحمن حمدى محمد عبــــد|عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|o|o2 وى|لشبــــر|هيم |بــــر|ل |لع|محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

855|o3 هلل|لحميد عبــــد|طمه طه عبــــد|ف ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

88o954 حمد  |هلل |حمد عبــــد|هلل |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

626|6o لمعز سعد|لسيد عبــــد|هلل |عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

25|876 تـــى رزق|لزن|ل |محمد هل ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4793o6 لسيد عمر|رق |ن ط|رو سكندريه|ل|ره |تـــج

43|o26 نور محمد عمر محمد|ح |سم |عه طنط|زر

855|8 لمقصود|لسيد عبــــد|ع |جر رف|ه تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

254494 شورى|لك|يمن محمد محمد |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4||3o5 هلل| |لفضل عط|بــــو |زينتـــ محمد حسن  |تـــربــــيتـــ طنط

5|7249 ج |للطيف محمد بــــلتـــ|يه عبــــد | بــــ دمنهور|د|

854|o4 حمد|ر محمد |محمد مختـــ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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5|99|3 لمنعم بــــكر|رم محمد عبــــد |نور مك |علوم طنط

2|5762 ج |ن ن|ء رأفتـــ حس|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

34o487 ف محمد  وق وجيه محمد رسر لخي |بــــو|رسر |تـــمريض بــــنه

348|75 وى|لص|م |لسل|وى عبــــد|لص|حبــــيبــــتـــ  |ره بــــنه|تـــج

432o89 لعربــــ|هيم عز |بــــر| |ء رض|رس| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3574|7 ي|ر
لسيد فرج|بــــدين |عىل ع| ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5o3o82 لمهدى|لمهدى |ل عوض |ء جم|أل سكندريه|ل|صيدله 

|67o8 ل|لع|دل محمود عبــــد |نورين ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

239992 لسيد محمد|س |معتـــز محمود عبــــ هره|لق|حقوق 

3|2226 وق عص حمد|م محمد |رسر عه مشتـــهر|زر

8o9|3o بــــوبــــكر|تـــه |وليد صبــــري شح حقوق بــــنى سويف

5266| بــــ حسن عىل حسن|مه ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

79395| لسيد|لمنعم خليل |م عبــــد |س  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

8388o2 ه محمد عربــــي | حمد|مي  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

845392 ي |يه صل|
حمد|ح مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

783278 حمد|ء محمد سعيد محمد |رون زيق|لزق|ره |تـــج

876756 ح محمد |لفتـــ|محمد محمود عبــــد سيوط|حقوق 

648293 لحميد محمد|لدين عبــــد |ح |لد صل|رنيم خ زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

3685o7 يف عزتـــ متـــول محمد رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

264o9 ي سعيد فوزي|مر ه|تـــ
ئى هره|لق|حقوق 

6|4|83 لمعىط أبــــو حسن|لموجود عبــــد|محمد محمد عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

433664 ى |هلل |عبــــد  شد|بــــو ر|لمهدى |لحسي  |عه طنط|زر

6|9785 ر|حمد نص|لسيد |حه |ن سم|نوره لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

8o4753 هند محمود محمد تـــوفيق ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

368222 ل|لع|حمد عبــــد|محمد | مه ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

643647 لح|ء محمد محمد ص|لشيم| زيق|لزق|ره |تـــج

488348 زق تـــعيلبــــ|لر|هيم محمد عبــــد|بــــر| سكندريه|ل|ره |تـــج

|26368 ر|لستـــ|د عبــــد |حمد فؤ|دل |ن ع|نوره وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

626o82 لمنعم|لرحيم عبــــد|لد عبــــد|محمد خ زيق|لزق|نوعيتـــ 
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|69296 هيم محمد|بــــر|ل |محمد كم |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

342|75 مل محمد|هدير عمرو محمد ك ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

23o3|9 هلل|يمن عىل عبــــد|عىل  هره|لق|ره |تـــج

|63o28 هد|حمد مج|ل |تـــفى جل ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|3|3o4 ن|بــــر حمد|مه ج|س|عمر  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|5924 ء عىل محمد محمد|سم| هره|لق|طبــــ 

864266 بــــي محمد|جميله محمد عر ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

242859 لبــــ|بــــوط|لعظيم |لعظيم سيد عبــــد|عبــــد ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

86723 لصمد خليل|هلل معوض عبــــد|عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

|9o85 لح بــــكرى محمد|ئشتـــ ص|ع ره بــــنى سويف|تـــج

5o4273 ه محمد | لتـــميىمي|لسيد |مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3525|2 ى عبــــ|لحس|محمد سمي   س|ني  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8248|7 رس حسن محمد|محمود ي سيوط|حقوق 

679|22 لمرىس|ح محمد |لفتـــ|ء محمد عبــــد |محمود عل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o93o5  سمي  عبــــد
ي|مصطفى

لمجيد محمود مصطفى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|7oo9 شد|هلل ر|طمتـــ رأفتـــ عبــــد |ف ى شمس علوم عي 

8|4773 يز ذىكي|رص ف|مريم ن سيوط|حقوق 

|4o945 ى|ش درس|د بــــطرس تـــ|ز عم|هي  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

7|6448 لبــــسيوئى|لحليم |ن صبــــرى عبــــد |نوره لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

682239 ن|لح سليم|للطيف ص|رحمه فخرى عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

86295 ي|لبــــ|عمر محمد جمعه عبــــد 
ى
ق لفيوم|هندستـــ 

|5o239 لرؤف|لد صبــــىح عبــــد |م خ|سل| ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

9|8736 تـــى  |در زن|لق|رق خلف عبــــد|ط ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o257| لسيد عزقول|مد |يه محمد ح| لمنصوره|علوم 

84876| حمد|هلل |مد عبــــد|ء ح|رس| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

4o59o8 ل|لع|س عبــــد |ندى حسن عبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69o738 وى|لغزن|يد عىل |محمد ف لمنصوره|نوعيتـــ 

632478 لمعىط|هر عبــــده عبــــد |ء م|شيم زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

6|oo53 ء سعد محمود فنون|شيم ط|بــــ دمي|د|
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69393o ل|لجم|لمتـــول محمود |رس |محمد ي لمنصوره|حقوق 

|646| ى عىل شح قوتـــ عوض|تـــه ي|حسي  هره|لق|هندستـــ 

4457|4 لخول|مل |مل محمد ك|مريم ك |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

764252 لحليم|هيم محمد عبــــد |بــــر|ره |س ضه بــــور سعيد|ري/تـــربــــيتـــ

829o53 دي|ن حم|عمرو محمد عثــــم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6o2296 ع|لرف|ع |لرف|مل مصطفى |جر ك|ه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6425|6 لدين طه محمد|هيم عز |بــــر|حمد | زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

45|556 ق|لحميد حسن |أحمد حسن عبــــد وي|لشر سكندريه|ل|هندستـــ 

475335 رق محمد يوسف درويش|عمر ط سكندريه|ل|هندستـــ 

92o||2 ه بــــه| حمد  |ن |لدين عثــــم|ء |مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|7|55 وى|لشه|حمد |هلل |حمد محمد عبــــد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

648o5 ه | ح عىل|لفتـــ|حمد عبــــد |مي  لفيوم|حقوق 

268699 ى عبــــد|ي هلل محمد موىس|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

7|727| |تـــ |لشح|لجيوىسر محفوظ محمد |هد وليد |ن
لبــــدى

زيق|لزق|حقوق 

7o6|93 لدين|لعدل علم |م نعيم سعد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|5|738 د مصطفى محمد حسن|جه ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

48ooo2 ى عص ن|هيم سليم|بــــر|م محمد |حني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4335o4 لمزين|عمر عىل بــــدوى محمد  |ره طنط|تـــج

5|357 ى مي  يف عي| كي  يبــــى|د عج|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

3||4|4 د وليد محمد حسنى|زي ى شمس|تـــج ره عي 

5o66o3 ى |مريم ع حمد|دل أحمد أمي  زيق|لزق|عه |زر

273372 ن|ندى طلعتـــ محمد عرص دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

83888| ي حسن محمد|سوز
ن مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3663|8 ن|در سعد فهىم سليم|ن| مرن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8626o6 لعظيم تـــوفيق شمروخ|هدير عبــــد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

683256 ف عثــــم|سلىم  |ن |رسر
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|||52 لسيد مصطفى|كريم محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5|4877 بــــ محجوبــــ|لوه|وي محجوبــــ عبــــد |ن طنط|رو لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

784643 ن|ن زيد|لم وهد|محمود س زيق|لزق|حقوق 

Wednesday, September 5, 2018 Page 5428 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6o8956 محمد أحمد فوزى سعيد |حقوق طنط

459949 ه|لل|ه محمد عبــــد |لل|حمد حمدى عبــــد | سكندريه|ل|عه |زر

||5828 ى محمد س|زق |لر|ئل عبــــد |شهد و لم|مي  ى شمس حقوق عي 

6422|7 لسيد حسن|لسيد رجبــــ | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|||35 ئى|لعن|د |لجو|رص عبــــد |ء ن|ثــــن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

324775 هيم|بــــر|سم نعيم |بــــيتـــر بــــ ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

4o366o لعزيز درويش|هلل عبــــد|بــــ فتـــح |يه|زن |م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6788oo ه  حمد محمود حسن دودح|ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5o6|38 ن محمد|هيم رمض|بــــر|ل |حمد جم| إلسكندريتـــ |تـــمريض 

52443 ء مصطفى محمود خليفه|عىلي صيدله بــــنى سويف

738o8 د|لجو|وليد جمعه محمد عبــــد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

2|7o29 ئى|لبــــن|لرؤف |م عبــــد |لد محمد س|نسمه خ ى شمس|تـــج ره عي 

38775 عىل محمد عىل جوده ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|48496 حمد سعد حسن|يمن |فرح  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|923o رحمتـــ محمود عىل محمود لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

57338 ى معوض|هيم |بــــر|سهي   مي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

685|66 ه محمد عبــــد  |لمنعم يوسف شحتـــو |سمي 
ى لجعبــــي 

لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

786873  |لص|لد محمد |منيه خ|
ى
لعدل|دق دسوق ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

362|92 محمد نبــــيل فتـــىح محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

834752 هلل|لحسن عبــــد|بــــو|عىلي سيد  ن|سو|حقوق 

639864 ي|ر
حمد|هيم |بــــر|لرحمن |ح عبــــد|صل| ئى زيق|لزق|ره |تـــج

4637o5 موس|هر يوسف حسن ن|ش ط|بــــ دمي|د|

846442 له منصور محمد عمر|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

696684 لشويىم|لسيد |لد |محمد خ ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

363578 ى|د ل|طف فؤ|هند ع شي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o4878 ى محمد سعيد فرج سعيد|ي سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

434595 هيم|بــــر|ج  |لبــــلتـــ|ن محمد |رو |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

27o678 ض عرص|لد ري|محمد خ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج
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9o234o بــــر محمد  |لدين محمد ج|نور  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

699665 ل محمد عيس|زينبــــ محمد كم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

883579 لحكيم |مر يوسف عبــــد|له ع|ه سيوط|تـــربــــيتـــ 

698|42 ش|لدمرد|حمد |لسعيد |مريم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

267727 ضى|حمد شكرى ر|محمود  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

275443 ى محمد محمد موىس  لحريرى|بــــشر ن|فنون جميله فنون حلو

|36353 حمد|لد محمد |جر خ|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|7|46 |نور عبــــده عبــــده شط ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|47636 مد|مد محمد ح|محمد ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

37o|2o ح عىلي|لفتـــ|لسيد عبــــد|رحمه  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8o6296 ي 
حمد حسن محمد|لبــــنى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

7|7o4o لمطلبــــ عبــــده|جده صبــــرى عبــــد |م ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

826446 ى|م منتـــرص |ريه لسيد حسي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

767823 د حسن|ندى محمد فؤ عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

22|549 محمد فتـــىح سيد منتـــرص ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

9|o582 ى ك وليم عبــــده |مل| مي  ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

843o38 لمهدي|مل محمد |هديل عزتـــ ك ن|سو|بــــ |د|

4265|2 ى|ن |نوره  حسني 
ى
لسيد شوق سكندريه|ل|طبــــ 

2|9987 لسيد|يه حنفى محمود | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|o|44 ن عىلي|حمد محمد شعبــــ| ره بــــنى سويف|تـــج

|395| كريم مجدى فهىم محمد ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

67995| عيل|سم|يمن محمد |ن |حس| لمنصوره|بــــ |د|

4259|o ء محمد عىلي حسن|عهد عل سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

823655 لرحيم صديق|هدي محمد عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

896649 ن  |لدين سليم|حمد عز |سلىم  ج|بــــ سوه|د|

28737o مولي|لح|عمر | ء رض|رس| شمون|نوعيتـــ 

2362|| مد|لرحمن ح|بــــ عبــــد|يه|هلل |منه  ى شمس|د| بــــ عي 

776458 مر|ندى سمي  محمود حمدى ع |ره بــــنه|تـــج

697746 ن|هيم سليم|بــــر|لسيد |م عوض |ريه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

79|9|5 هيم موىسي|بــــر|يوسف متـــول  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 
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333||8 حد|لو|لمغنى عبــــد|ر صبــــىح عبــــد|من |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

25387| مول|لح|نور |يمن |مصطفى  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

3|98|8 هند محمود شعيبــــ سعيد ى شمس علوم عي 

264866 لسيد|لسيد عبــــده |مروه  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

73||7 حمد محمود محمد|ندى  لفيوم|بــــ |د|

69526 لمجيد|شور عبــــد|لد ع|له خ|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|8732 بــــى|لشر|لدين وحيد |ح |محمد مجدى صل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

638|6| يد|بــــو زيد ز|جر حمدى يونس |ه هره|لق|ج طبــــيع |عل

76887 ي|بــــوط|هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد  لبــــ حىح   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

64o383 لعظيم محمد|م عبــــد |تـــ هش|ي| ج|بــــ سوه|د|

7|8|48 ضل|لسيد محمد حسن ف| |رويد بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

66|66 هلل|هر رزق |م| م حن|بــــر| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

25595 حمد محمد|هدير محمود  ى شمس طبــــ عي 

783787 ل شلغم|لع|لم عبــــد|محمد حسن س زيق|لزق|علوم 

|28388 م عىل محمود|د هش|زي ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

542629 هيم مصطفى|بــــر|ن |دل عيد سليم|ر ع|من سيوط|عه |زر

9o54|o لفضل حسن |بــــو|فرحه حسن  ج|ره سوه|تـــج

28|443 لعظيم يوسف|محمود سيد عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

323749 لدين محمد طه محمد|ء |بــــه| سم هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6o93|8 لدين طعيمه|ح |ئل محمد صل|مؤمن و |ره طنط|تـــج

354833 لعزيز|رضوى محمد محمد عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4|5485 ود|لسيد د|مل |حمد محمد ك| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22|4o8 ن|هيم محمد سليم|بــــر|حمد مجدى | ن|حقوق حلو

7669o8 لىح|لد سلىم محمد عبــــد |عمر خ ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

865753 حمد موىسي|محمود موىسي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

7o9838 دى عىل|له|دى عىل عبــــد |له|بــــ عبــــد |رح لمنصوره|حقوق 

36oo54 صف|جون سمي  زىكي و ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

8|273o هلل|ره عىلي حسن عبــــد|س ي|تـــمريض 
| لمنى

79o584 ج|ء عمرو حسنى فر|سم| نوعيتـــ بــــور سعيد

254||  حمزه محمد محمدعىلي|تـــه
ئى هره|لق|حقوق 
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8|8|65 مي  تـــوفيق جيد|ريو |م ي|بــــ |د|
|لمنى

73969 يف فرح|رس| تـــ قطبــــ|ء رسر لفيوم|تـــربــــيتـــ 

43|o|9 ق|م منصور |رقيتـــ هش وى|لشر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

822o|| لحليم|جح عبــــد|م حسن ن|سل| ي|بــــ |د|
|لمنى

86875o لم محمد|لحميد س|لم عبــــد|س دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

76284 ده محمد لطفى درويش|حم ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

34763| حمد حسن شلبــــى|د يحن  محمد |عم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8o87o| ي ص|محمد ه
بــــ|لبــــ|بــــر فتـــح |ئى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

86oo35 ي عبــــد|رص ن|حمد ن| ي|ج 
لغنى لمنصوره|حقوق 

6o2|3 بــــر|حمد مرع ج| |دين ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

233358 حمد|شور |ن مدحتـــ محمد ع|رز كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

763645 ه  ويه|ع محمد كر|لرف|حمد |حمد |ني  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

496|96 خرس|ل|حمديتـــ سعيد محمد حسن  بــــ دمنهور|د|

389o9 حمد|لسيد |لكريم |حمد فضل | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

694864 بــــينى عىل بــــزتـــ|ء عىل |ول لشر لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

28|5|7 دق|ن محمود ص|د مرو|جه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|9849 محمد محمود ذىك محمود لشيخ|بــــ كفر |د|

68838o مد حمزه محمد محمد حمزه|ح ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

76||86 هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|سمر  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

44963o طف محمود محمود|محمد ع ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|74|52 ي |
لسيد|هيم |بــــر|مي  مصطفى هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

258643 وي|لشبــــر|طف عبــــده |يوسف ع هره|لق|هندستـــ 

9|||82 حمد محمد |ن فتـــىح |يم| |ج طبــــيع قن|عل

7o3o46 هل|ل|رس رزق سيد |يه ي| لمنصوره|علوم 

879|55 ف |مصطفى  حمد طه  |رسر سيوط|هندستـــ 

2468|7 س|لنح|مصطفى محمد حلىم محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

79o9o8 لمنعم|حمد عبــــد |عىل | رن لعريش|تـــربــــيتـــ 

238|39 د|لجو|لسيد عىل عبــــد|بــــوبــــكر |روضه  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

324897 لمقصود|لق عبــــد|لخ|لمقصود عبــــد|سيف عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o943| هيم عطيتـــ|ربــــيع أحمد إبــــر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 
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835967 ح محمد|طمه محمد صل|ف قرص|ل|فنون جميله فنون 

|77|39 حمد|سميه محمد عىل  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

483o4 وق ع حمد|ن |دل رضو|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

248|32 لدين|يه محمد مرىس محمد نور| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

679483  |يوسف 
ى
لعدوى|شد |لسيد ر|لدسوق لمنصوره|حقوق 

24||6| لحميد|لحميد مصطفى عبــــد|مصطفى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|5973 زى|لغ|حمد محمد محمد | ط|حقوق دمي

488o5 لمجيد|عيل عبــــد |سم|ء سيد |لشيم| بــــ بــــنى سويف|د|

894327 دى فرغىل |له|ئف عبــــد|لر|ره عبــــد|س سيوط|بــــ |د|

2|397o رس عبــــده|ن رزق ف|نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85o575 لسيد|لدين مسعود محمد |ء |عل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

498258 ى هلل|ئيل يعقوبــــ عوض |نزيه ميخ| كرستـــي  تـــربــــيتـــ دمنهور

|34587 ي
ى صبــــىحي | دئى حمد|حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8|92|6 ه خ ي|لبــــ|عبــــد| لد زكري|ني 
ى
ق ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

|73|73 حمد قطبــــ عىلي|م |هش ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

9|9654 لسيد محمود |مصطفى محمود  ج|ره سوه|تـــج

8566o4 ي ممدوح فتـــىحي محمد
مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

43o65o ي 
ي |زينبــــ بــــسيوئى

لجمل|لحسينى لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

545|56 ى محمد|عبــــد  لرحمن عىل حسي  سكندريه|ل|حقوق 

|542o4 حمد محمد|محمد عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

545968 تـــه|حمد شح|هر ممدوح عطيتـــ |بــــ لمنصوره|حقوق 

4526o9 ن|لم عثــــم|مينه أحمد س| لشيخ|بــــ كفر |د|

372294 لحميد قنديل محمد|لؤى عبــــد |حقوق بــــنه

23788o ى عبــــد ه حسي  ى|ني  لعزيز حسي  ن|هندستـــ حلو

8|954o لعظيم خليل|هر عبــــد|ء م|ل| ي|علوم 
|لمنى

4|699 ي محمد عبــــد |
ى
لمنعم|حمد شوق ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 

كتـــوبــــر|6 

77o962 ى ز| ه محمد محمد فهىم عشر مل|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

|3o435 حمد|حمد |مريم عمرو  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

845265 هلل حسن|هند حمد عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج
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48o773  عبــــده عبــــد |لص|ء |شيم
ى
م|لسل|ق ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

538243 ل صعيصع محمد صعيصع|ء جم|ل| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

27|486 رج|رم نو|لمك|بــــو|يه رفعتـــ محمد | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|8|22 يد|ن ز|دتـــ محمد شعبــــ|مي تـــمريض دمنهور

637|74 ح عوض|لفتـــ|لعزيز عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

4o246o يد|عيل ف|سم|لسيد محمود |نسمتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

453839 يم|لد|لجليل محمد عبــــد|سعد عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

55676 رص فتـــىح محمود|ء ن|عل ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

494878 تـــ|حمد بــــرك|روق |محمد معتـــز ف تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

346|25 حمد محمد|ل موىس |محمد هل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3||5o| وق  حمد بــــكر|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|رسر ى شمس حقوق عي 

497227 ى حموده|ء صل|حبــــيبــــتـــ عل ح حسي  ره دمنهور|تـــج

773o5 دق محمد|لص|عمر مصطفى محمد  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

449382 ن محمد|رسعىلي أبــــو عمر نعم|محمد ي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

233o58 ه محمد ج| بــــر عىل|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9|9797 ن  |حمد حفنى عثــــم|محمود  ج|ضتـــ سوه|علوم ري

8|9936 لرحيم|طف خلف عبــــد|ل ع|نه ي|طبــــ 
|لمنى

423o|6 وز  ي|دم |في 
حمد محمد مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

344463 حمد|ن |حمد رمض|معتـــز  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

79o972 لحميد|لسميع عبــــد|دل عبــــد |دهم ع| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

6o4|3| لنبــــى|لمنس عىل عبــــد|محمد محمد  |عه طنط|زر

682889 لمجيد|للطيف عبــــد |مح عبــــد |محمد س لمنصوره|طبــــ 

427856 لعزيز محمد عمرو|ء محمود عبــــد |سم| |عه طنط|زر

|56|84 لسيد|وى |لرحمن مطر|جر عبــــد |ه د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

624oo7 ع|لرف|حمد |لسعيد |لسعيد |رضوى  ط|بــــ دمي|د|

||5454 ي ك
ك|سلىمي مصطفى مل|مل سمي  ى شمس حقوق عي 

8o7o|9 حمد|ن |محمد حس| دين لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|6o2o4 يف محمود محمد  لجمس|رسر ى شمس حقوق عي 

6||7|7 وى|لعم|لرحمن مجدى طوسون |عبــــد |ن طنط|سن|طبــــ 
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26929o لمنعم منصور|هيم عبــــد|بــــر| |ر|ي ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2937o ي|حمد |
ي محمد مصطفى

ف مصطفى رسر هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|42o79 مصطفى محمد فتـــىح محمد خليل ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

482672 س منصور|روق عبــــ|س ف|عبــــ| هن سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5o7487 ر عيس سعيد عىل|من سكندريه|ل|حقوق 

366o23 محروس محمد محروس عوض م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

7933o5 ي
لسيد|لشحتـــى |عيل |سم| |دئى لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

622383 لمقصود محمد نزهه|مريم مسعد عبــــد  لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

2|9566 ن|حمد بــــدر|لد حسن |ره خ|س ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

245278 فظ محمد محمد|لح|ديه سيد عبــــد|ن ن|بــــ حلو|د|

||7o63 ل|شد غبــــري|ن جورج ن|ري|م ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|37384 لم|ل محمد س|رق كم|حمد ط| ى شمس|تـــج ره عي 

537o58 حمد|م محمود محمد |حمد عص| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

33|38| بــــ|ر سنج|لغف|تـــ محمد محمود عبــــد|ي| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

8293|2 ي نور 
ي سعيد مصطفى

لدين|مصطفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

85984| كر عىلي|وي ش|طمه مس|ف ي|بــــ |د|
|لمنى

626o5| هلل محمد|هلل عبــــد|حمد غريبــــ عبــــد| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

685222 لعز|بــــو|م عىل |لسل|محمد حمدى عبــــد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

6|454o ع|لرف|لحميد |حمد عبــــد|هدى محمد  |طبــــ طنط

479|49 ن|هيم مصطفى رمض|بــــر|حمد مصطفى | سكندريه|ل|هندستـــ 

854367 لح زير محمد|روي ص| ي|بــــ |د|
|لمنى

83383| لحسن عيسي|بــــو|عبــــي  عيسي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

68|323 لمنس|ح سعد سعد |حمد صل| لمنصوره|حقوق 

|42942 ر|حمد مختـــ|عمر محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

22299 در|لق|مه سعد عبــــد |س|هلل |منتـــ  هره|لق|صيدله 

72o8o عيل فريد|سم|ضىح ربــــيع  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

9|4782 م محمد  |لسل|ف عمر عبــــد|عف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

677467 بــــو زيد|لد محمد محمود |حمد خ| لمنصوره|هندستـــ 

26395 لعظيم خليفتـــ محمد|حمد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج
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632o86 ى|ن |م|هند فكرى  هلل حسي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

83555| لصغي  موىسي|ن |ء مهر|ل| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

33244o رق رجبــــ محمود|ل ط|جل  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

679463 ن|لمتـــجىل رمض|هيم عبــــد |بــــر|م محمد |سل| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

23829 ن|هلل مسعود فتـــىح محمد عثــــم|عبــــد  هره|لق|حقوق 

355257 د|لعزيز ج|مريم محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

54786 لحكيم محمد|يتـــ محمد عبــــد | تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

34o629 لسيد|فتـــ رسور |ء رفيق ر|رس| ى شمس| لسن عي 

492526 بــــوعسل|حمد |ن |دل رمض|حمد ع| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

627924 لصيفى|ىط محمد |لع|رفعتـــ عبــــد | دين زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3||95o هلل محمد مصطفى|لدين عبــــد|م |يتـــ عص| ى شمس هندستـــ عي 

239|o5 لنبــــي حسن|رضوى محمد محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

322o99 لعليم قنديل|م عبــــد|ن س|نور ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

23o|29 ح حسن محمد|سم محمد صل|بــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

68677o متـــ|سم سل|لعزيز ق|ميه ممدوح عبــــد |س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|o2|4 يد|بــــو|لعزيز |لنبــــي عبــــد |محمد عبــــد  ى لي  علوم دمنهور

4o5682 هيم|بــــر|عيل |سم|هلل محمد محمد |يتـــ | سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

286624 ي ورورى|م ف|مريم هش روق مليىح  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7785|o ى | ى|لحسن حسي  لسيد حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

329983 لسيد عىل|حمد |طمتـــ |ف |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

88oo8o د |مصطفى ربــــيع فؤ| هن سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

632432 ه | لسيد|هيم فتـــىحي |بــــر|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

29265 لمجيد|لمجيد مسعد عبــــد|محمود عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3328|6 لمجيد|لحليم عبــــد|عبــــد| م رض|ريه |حقوق بــــنه

843723 لعزيز|محمد بــــدري نور عبــــد ن|سو|بــــ |د|

|78626 ئيل|ئيل ميخ|ن جبــــر|بــــيشوى يون تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

498oo4 ويه|يه سعد محمد عطيه كر| ريتـــ|لنوبــــ|تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
 ج دمنهور

5|587 طمه محمود طه محمود|ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

773|5o حمد|حمد |هيم محمد |بــــر|يحن   ى شمس هندستـــ عي 

499895 ف محمد محمود عبــــ|ن |رو س|رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|
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9||2o3 ل محمود |د حسن كم|جه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

878|65 |  دى مني  ويص|مريم ن سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

428o46 هيم خليفه|بــــر|ع |رف| ء رض|شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|o568 لدجله|دتـــ رجبــــ عقيل |غ |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

342o8o م|دي سل|له|متـــ محمد|مديحتـــ سل |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

359o95 ن|ن وليم سليم|دى سليم|ش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|7o393 بــــيتـــر جميل سعيد جرس هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

693452 لسيد رجبــــ|لفتـــوح |بــــو |حمد |محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4886|6 ف زينهم طه عثــــم|رس |ف ن|رسر لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

28859 لعظيم محمد|لعظيم فضل عبــــد |عبــــد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

755|65 حمد|هيم عتـــيق |بــــر|خلود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

44o852 مد محمود|ده ح|محمود حم لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

69o227 لسميع عبــــدربــــه|محمد عبــــدربــــه عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

29257 ن محمد رجبــــ|محمد سليم ن|بــــ حلو|د|

54259o در رجبــــ|لق|ن عبــــد|سمر متـــول رمض ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2|9654 لسحتـــ|س محمد |لحميد عبــــ|ره عبــــد|س ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

4895|6 وى فرج|لص|ر خميس محمد |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|589| جح مندى تـــوفيق |محمد ن سيوط|تـــربــــيتـــ 

45o256 للطيف|حمد عبــــد|لرحمن |حمد مدحتـــ عبــــد| ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

9|o537 لرحيم |عيل محمد عبــــد|سم|هر |م دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

457o5o ع|لسيد رف|هلل |هلل عبــــد|حمد عبــــد| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|3448| يمن عليوه يوسف|ليىل  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

489753 تـــ عبــــد  ح عىلي عىلي دغيم|لفتـــ|ني  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

92265o لرحيم  |بــــر عبــــد|ء صبــــرى ج|رس| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|4||97 م عبــــده|لسل|لسيد عبــــد |ندى حمدى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

62o365 ى أمي  زىك زىك محمد عشر ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

6247o| د|م |محمود عص لسيد متـــي  ط|بــــ دمي|د|

96325 تـــ ع| ى|لحفيظ |طف عبــــد |مي  مي  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى
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878264 ن |لغنى عثــــم|ن عبــــد|ن عثــــم|رو سيوط|طبــــ بــــيطرى 

2|872 ى محمد عبــــد |رح لعىل|بــــ حسي  ن|بــــ حلو|د|

439|24 لحنفى|ل عىلي |طه جل| رول لشيخ|طبــــ كفر 

7|7793 حمد |بــــ |لوه|للطيف عبــــد |حمدينو عبــــد | رن
ود|د

زيق|لزق|عه |زر

44o732 حمد سعيد|محروس | طمتـــ رض|ف لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

43597 ء محمود جودتـــ محمود|رس| ن|بــــ حلو|د|

76|797 تـــه|ء شح|ح بــــه|ر صل|من لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9o535 حمد سعيد|ن |ء رمض|عل ره بــــنى سويف|تـــج

9o6|37 مل  |مصطفى بــــدوى محمد ك ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

677872 زى|ز محمد حج|لبــــ|محمد حمزه  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

2|724 بــــسنتـــ مجدى محمد عبــــدربــــه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2363| ش|دى مجدى محمد زىك حو|ه ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

267384 هيم|بــــر|لد محمود صبــــرى |م خ|بــــتـــس| |علوم بــــنه

83o352 لفتـــوح حسن|بــــو|مريم سليم  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

32675| تـــ محسن محمد جم| لدين|ل |مي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

89o65o م حسن مصطفى طه  |حس ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|68269 حمد سعيد محمد|بــــسنتـــ  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

48434 حمد|ن محمد |حمد عش| هره|لق|عه |زر

6|4498 ع|لرف|لحميد |ء أنور محمد عبــــد |لىمي |تـــربــــيتـــ طنط

7o5842  |لمو|لسعيد |محمد محمود 
ى
ر|لف|ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

258877 زن حسن عىل محمود|م كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

249658 لعزيز محمد حسن|تـــفى جميل عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

349453 حمد|لحميد |ن عبــــد|ندى رمض |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

437683 ى |حمد | ر|لنج|هيم |بــــر|لظريف حسي  لشيخ|ره كفر |تـــج

432|42 ف محمد حلىم |يمنى  س|لهر|رسر |ره طنط|تـــج

43|466 ل|ض غ|ئى عزتـــ ري|جون ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|26589 ن|ء محمد فهىم رسل|رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|474o بــــوريه|لمقصود |حمد عبــــد|ء |سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8|4239 ي حم
ده عدلي محمد|مصطفى ي |

رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

222o5o ه محمد صل| لمطلبــــ|ح عبــــد|مي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 
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446578 يف  هيم خليفه|بــــر|هيم عيد |بــــر|رسر سكندريه|ل|حقوق 

29o688 ن عمر|كرم عثــــم|سهي   ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

642|43 هيم|بــــر|در |لق|حمد محمود عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

883483 دل مصطفى عىل حربــــ |ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52938o زى|لرحمن غ|حمد عبــــد|لد علوى |خ |حقوق طنط

42|759 هلل محمد مصطفى محمد|عبــــد  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

|7||97 حمد|حد |لو|طف محمد عبــــد |ع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

489|99 ف |مل | هيم بــــهجتـــ سليم|بــــر|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

62383o لسيد عرفه|أروى محمد محمد  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

62o85 محمود محمد مرىسي عىل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|9546 لزير|ن نبــــيه |ل محمد رمض|جم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5oo723 يرل|لجز|ئل نبــــيه يونس مرىس |بــــسنتـــ و تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

429967 هيم قمح|بــــر|محمد سعيد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

228298 ود|كرم عدل د| رين|م لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

52o262 لىكي|لم|ن محمد |آيتـــ رمض تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4o7o85 لم|حمد س|لم |يه ممدوح س| سكندريه|ل|حقوق 

53687o لسيد لهلوبــــه|رس محمد مصطفى |ف ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

85728o هيم|بــــر|هلل |لحميد عبــــد|منصور عبــــد ي|تـــمريض 
| لمنى

449258 بــــو زهره|فظ |لسيد ح|ل |حمد جم| ضتـــ|ري/ج|أللسن سوه|كليتـــ 

884323 لمعز  |لعزيز عبــــد|لمعز عبــــد|ح عبــــد|سم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

25774| مه|حمد سل|هيم |بــــر|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

8246o5 حمد خليفه|محمد عمر  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

52646| لعزيز محمد شتـــله|حمد محمد عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o4343 وى|لعشم|محسن مصطفى محمد محمد  لمنصوره|ره |تـــج

444489 ى  مي  بــــى|لعزيز رسر|هيم محمد عبــــد |بــــر|ني  لشيخ|بــــ كفر |د|

|38239 لسيد|يوسف سيد محمد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|226|6 عمر عيد قرئى محمد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

89o24o لرحمن محمدين |م عبــــد|عص| يش ي صىح 
سيوط|معهد فنى

649684 ر|لستـــ|بــــ عبــــد |لوه|نبــــيل عبــــد| رن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

234654 لشيىم|ف |حمد سمي  خل| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|
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42o75o ن|لسيد سليم|لرحمن |حمد عبــــد| لشيخ|ره كفر |تـــج

346589 يتـــ محمد بــــيوم محمد محمود| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

92o43o عرفه مرىس  | سلىم زكري ج|بــــ سوه|د|

76724 يع عىلي|هر ط|لظ|ندي صبــــري عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

693|4| لصعيدى|هيم عمر |بــــر|هيم |بــــر| |رن لمنصوره|نوعيتـــ 

25|o|7 وى|لخرصى|م سعيد محمد |س لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

354964 هلل|لم خلف |جر يوسف س|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

344294 حمد|عمر جعفر محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4|74o2 هيم درويش|بــــر|هيم عيد |بــــر|محمود  لشيخ|بــــ كفر |د|

3|98|2 طف حسنى عيس|نسمتـــ ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

273|8 ي
لد محمد عزتـــ|خ| دئى هره|لق|ره |تـــج

|22964 ن س|د محفوظ غط|عم| مي  ن|بــــ حلو|د|

236862 هلل|سعد خليل رزق | رين|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7|5952 لنبــــى|يد حسن محمد عبــــد |بــــسنتـــ ف لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4|3699 ي زغلول|هلل |دى محمد عبــــد|ش
ى
لدسوق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

825724 ي شح|
تـــ يوسف|يه قورىسر دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

762239 لمهدى|مصطفى مجدى محمد عوض  ره بــــور سعيد|تـــج

475|2| ر محمد|لغف|لسيد  عبــــد |ن  سمي  |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|54775 حمد|يمن محمد | |رن ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

6|722| ربــــعه|بــــو |مد |لمنعم ح|ن عبــــد |يم| ط|حقوق دمي

67484 محمد ممدوح محمود محمد كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

3364|4 ر محمود|م مختـــ|ن عص|نوره |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

2289o4 م محمود|م|هدير محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|2982 يف  بــــو فرحه|لحسينى |حبــــيبــــه رسر ى شمس| لسن عي 

92|o46 لحكيم عليوه  |م عبــــد|لسل|ء عبــــد|سم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|84o2 بــــى|لسيد محمد رسر|مهند  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

335o6o وق عبــــد لمنعم محمود مرشد|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

44o324 هيم عيس|بــــر|ن عيس |رو لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

24|584 ل فتـــىح نصيف|رجريتـــ كم|م سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

4o7479 لمعىط|رتـــ شكرى مفرح عبــــد |س سكندريه|ل|بــــ |د|
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6o4477 ضى|ن عىل م|ء مجدى رمض|سم| |بــــ طنط|د|

5|4573 حمد سعد|حمد محمد |ء سيد |رس| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7o9284 لعظيم حسن عىل يىح|لد عبــــد |خ لمنصوره|عه |زر

783693 تـــتـــ|لسيد شح|حمد |لسيد |ء |رس| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23796| ن|لم|ر فول س|معص| ي|م ن|تـــربــــيتـــ حلو

784959 للطيف|دل محمد محمد عبــــد |محمد ع زيق|لزق|ره |تـــج

4|8827 مد|لحميد ح|ء محمود عبــــد|رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

259934 لدين|حمد محمود نرص|منى  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

854|37 ي عىلي|ف
طمه محمد حسنى ي تـــمريض 

ي|معهد فنى
| لمنى

8|7426 ن|رس سليم|رس سمي  ف|ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

75632o لق|لخ|يده محمود محجوبــــ عبــــد |ع عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

572o4 تـــ ظريف ص| ى|مي  |بــــر مي  بــــ بــــنى سويف|د|

264434 هيم|بــــر|تـــسنيم محمد فتـــىح محمد  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|6o849 وى|بــــدين محمد عشم|ع| رن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o3232 وى|لص|حمد |يمن محمد سيد |محمد  لمنصوره|صيدله 

899626 ي |بــــوه|جر محمد زىك |ه
ئى ي تـــمريض سوه

ج |معهد فنى

678785 حمد عىل هيده|ر محمد |من ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o3|29 هل|ل|طف محمود سيد |م ع|هلل وس|منه  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

839656 دلي|حمدي محمد حمدي ع ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

255||| لسيد|لـله |لسيد عبــــد |ن |فوزيه شعبــــ تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

2|3|2| وى|لفرم|ر عىل |م مختـــ|ندى محمد هش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4422o7 ل|لسيد عىل محمد غ|حمد | |رض لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

445335 لق|لخ|هيم عبــــد |لسيد إبــــر|يحن  محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

545748 فظ رزق|رق ح|محمود ط |حقوق طنط

339482 لح|روق محمد ص|ن ف|ء شعبــــ|دع |نوعيتـــ بــــنه

|35556 مروه حسنى عقيىل محمد هره|لق|بــــ |د|

2|3643 ر|لنج|حمد |لرحمن سيد سيد |عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|424o لحميد عويضه|روضه محمود عبــــد |ره طنط|تـــج

364534 حمد|محمد سيد محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|3o358 فظ|حمد محمود ح|ء |شيم كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع
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24|783 ي|ر
لحميد|محمد لطفى عبــــد| ئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o2o5| ف |عمرو  حمد بــــخيتـــ |رسر ج|ره سوه|تـــج

865857 ي عبــــ|هلل مو|عبــــد
ى
س سعدي|ق ضتـــ|ري/ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

4o|766 لعظيم|بــــر عبــــد |بــــر حسن ج|ج سكندريه|ل|ره |تـــج

|5o|28 لمجيد|يوسف صبــــرى عزوز عبــــد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7324| عيل|سم|عيل محمود |سم|حمد | لفيوم|لعلوم |ر |د

25|995 |لبــــ|حمد عبــــد|دل |محمود ع
ى
ق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

58692 ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ء خليل |دع ي سويف
هندستـــ بــــنى

52382o هيم|بــــر|هيم معوض |بــــر|محمود  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

257|22 ندى رأفتـــ رمسيس حليم ي صىح بــــنه
|معهد فنى

82o|37 ي عبــــد
هلل|محمد محمود تـــوئى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

47o84 زق|لر|يه محمد سيد عبــــد | هره|لق|طبــــ 

449o5 ج|لو|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|م |وعد هش ى شمس|زر عه عي 

68o76| حمد|لسعيد |هلل |هيم عبــــد |بــــر|م  لمنصوره|بــــ |د|

6oo92o بــــوموىس|هلل |لحميد عبــــد |هدى عىل عبــــد |بــــ طنط|د|

924642 هيم محمد |بــــر|رق محمود |ط ج|عه سوه|زر

47922| بــــ|حمد خط|ن محمد عبــــده |يم| سكندريه|ل|هندستـــ 

22724 ى|هيم سيد ل|بــــر|لرحمن |عبــــد  شي  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

499929 ي|ر
ق|ل محمد |فكيه كم| ئى وي|لشر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

6899o5 |لبــــن|هيم |بــــر|هر |تـــم مصطفى م|ن ح|يم| لمنصوره|بــــ |د|

334468 يز محمد مصطفى|محمد ف ى شمس|تـــج ره عي 

335233 حمد|بــــر محمد سيد|رتـــ ص|س |حقوق بــــنه

724|7 دق|لص|بــــدين محمد عبــــد |يه ع| لفيوم|ر |ثــــ|

2|599 حمد|هلل مدئى |يمنى عبــــد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

224844 د حسن|لرحمن محمد فؤ|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|6295 ى عل|ي هيم رزق|بــــر|ل |لدين كم|ء |سمي  لمنصوره|حقوق 

78853 حمد|ر حسن |لجبــــ|لرحمن عبــــد|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

82|957 ف رجبــــ سيد|حبــــيبــــه  رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7668|4 لسيد تـــوكل محمد|حمد | ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6|9466 ج|لصل|لسيد عىل |م |م|ل|نىه محمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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|474o5 دي|لد محمد ن|محمد خ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

375o52 لسيد عبــــده|لرحمن |فرحتـــ عبــــد هره|لق|ج طبــــيع |عل

763427 ه و| هر|لظ|فع عبــــد |لش|ئل حسن |مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

888|82 ن سيد |بــــسمه سيد عثــــم سيوط|بــــ |د|

4o|844 لىح|ل رجبــــ عبــــد|محمد جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

336898 بــــ محمد محمد منس|يه|محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

22693o هلل|ر عبــــد|لغف|حمد محمد عبــــد| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4|2948 حمد|بــــو |هيم |ل إبــــر|ن جم|يم| |بــــ طنط|د|

637298 لرحمن |لرحمن محمود عبــــد|رق عبــــد|محمود ط
محمود

زيق|لزق|ره |تـــج

26992| حمد شلبــــى|لسيد |حمد |ذ |مع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

7o2546 لعزيز عوض|مجدى عبــــد | يش ى شمس| لسن عي 

24||3| ى خليل | محمد رض هيم|بــــر|حسني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

842|8 سم حسن محمد حسن|بــــ صيدله بــــنى سويف

87946 هيم|بــــر|ن بــــيومي |ء رمض|شيم لفيوم|بــــ |د|

337344 عيل|سم|شم |حمد ه|يتـــ | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

43|689 ئى يوسف لبــــيبــــ|يوسف ه |ره طنط|تـــج

696643 لفتـــوح|بــــو|لسيد |رق |ء ط|زهر لمنصوره|عه |زر

248442 حمد عطوه|د محمد |ن عم|نوره لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

686955 ى  يمن محمد محمد حمزه|نرمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2767| لرحمن|لدين محمود عبــــد |م |ن حس|رو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o578| ين نبــــيل يوسف  هيم|بــــر|رسر ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4262|4 ف فخري موىس|مريم  رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

265638 لدرديرى عإلم|حمد |طه ربــــيع  |طبــــ بــــنه

223o48 ى عبــــد تـــ|لبــــصي  عرف|محمد خي  هره|لق|طبــــ 

89372| حمد  |حمد محمود عىل | ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

92|5|9 د كريوس |عي| مريم حن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

63543| بــــو زيد|م فتـــىح محمد |سلىم عص زيق|لزق|ره |تـــج

344437 ى |لرحمن |عبــــد ف حسي  هيم|بــــر|سكندر |رسر ى شمس حقوق عي 

|22o47 لسيد|لغنى |دل عبــــد |ر ع|من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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895327 حمد محمد |ل |عمرو جم ج|بــــ سوه|د|

848366 دي سيد عدوي|له|ن عبــــد|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

4|2o62 ف|ل خل|رس عىلي محمود جل|ف لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

243o47 ى|خ  تـــوفيق حسي 
لد عفيفى ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

259498 م رزق|لويس س| ليدي تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

68935| هيم|بــــر|ريم حلىم محمد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

52o466 ن|لقوى رضو|هلل أحمد محمود عبــــد |منتـــ  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|7o5|5 لصمد|لحكيم عبــــد |لرحمن حمدى عبــــد |عبــــد  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

6755o| زى|زى عبــــده م|لدين م|ء |دهم عل| ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

528568 ر|لنج|د |لحميد ج|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ضتـــ دمنهور|علوم ري

2|44|2 ف محمد عىل سعيد|ندى  رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o2537 هيم نرص جورج |بــــر|يوسف  سكندريه|ل|علوم 

84oo59 ي سعيد 
حمد|محمد مصطفى |قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

ضتـــ|ري/دى|لو

643oo4 لح|حمد ص|لسيد |نور |ح |سم زيق|لزق|صيدله 

459o82 شم|لد محمد ه|رضوى خ ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

4758|3 ل عويضه|حمد محمد كم|محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

75|596 هلل|هيم عبــــد |عمر عىل عىل إبــــر طبــــ بــــورسعيد

23598| عيل محمد|سم|هلل محمد |هبــــه  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5|6|3o مد محمد|محمد ح| مه ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

22o662 حمد ليثــــى|ره سيد |س ى شمس|تـــج ره عي 

26587 ي|دل عبــــد |لحكيم ع|عبــــد 
لحكيم حنفى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

697425 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ح عزتـــ |صل سيوط|طبــــ 

82927o ى  عىلي حسي 
ى ي حسي 

مصطفى ج|ره سوه|تـــج

526995 ى|محمود سعد محمد مصطفى ش هي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

3|74|7 بــــ|لوه|حمد عبــــد|حمد |محمود  ن|حقوق حلو

529o|| للطيف رزق|محمد عىل عبــــد  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

48677| لغريبــــ|ح |لفتـــ|لد بــــديع عبــــد|محمد خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

855736 هلل طه|طه مرعي حسبــــ  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

863998 لحسن تـــوفيق محمد|ندي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 5444 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

257633 هيم رزق غنيم|بــــر|مه |محمد سل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

692332 لمتـــول موىس خسكيتـــ|ندى محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|22||2 بــــ محمود حسن|كريم شه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

846oo9 ي|لرحمن سعيد فر|عبــــد
ج مرغنى ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|34o22 |د عط|لجو|عبــــد | مصطفى زكري ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5|o986 ى|لعزيز ش|عيل خرصى عبــــد |سم|مه |س| هي  سكندريه|ل|طبــــ 

9|6976 ى محمود محمد سلط ن  |نرمي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

45354 حمد محمد|حمد سيد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

86||6 حمد محمود عىل خليفه| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|2o53o ى|بــــر|مهجه حمدى رشدى  هيم حسني  ى شمس|زر عه عي 

52o275 ن شكر|عىل عىل رسل| عل عه دمنهور|زر

2736|2 ى جمعه|ء ن|ل| رص حسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

777779 وي|لغربــــ|لسيد |م |حمد هش| لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

53974| م صبــــره|ن سمي  خلف عل|رو لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3338|6 محمد| لرحمن رض|حمد عبــــد| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

93o28 لدين سعد|يه محمد نور| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

35o52| لرحمن رجبــــ حسن رجبــــ|عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

88|652 حمد|لجليل |كرم عبــــد|محمود  سيوط|ره |تـــج

5237o4 لسيد مصطفى|م |رق حس|ط سكندريه|ل|هندستـــ 

|33298 جورج يشى حلىم فيلبــــس ى شمس|تـــج ره عي 

238359 ى معبــــد محمد هبــــه حسي  ن|بــــ حلو|د|

4|4387 ى |ي حمد عمر|لسيد |حمد |سمي  |نوعيتـــ طنط

352989 ى سكندر|كر |د ش|عم| مي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o339| ى |ر محمد محمد |نم مختـــ|ه ر|لنج|لحسني  لمنصوره|حقوق 

83|872 ن موىسي|هلل موىسي حس|عبــــد دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

|26267 مه محمد فريد|س|لرحمن |عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

5247o2 ي|محمود محمد فتـــح 
هلل مصطفى سكندريه|ل|هندستـــ 

9|94|5 لنعيم  |مصطفى عطيه محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

43o287 د|ضى حم|لعزيز عىل ر|عبــــد| رن |ره طنط|تـــج

83|o4o شم|مد ه|يمن ح|يه | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

42697| ى سعد محمد ك مل يوسف محمد|حني  سكندريه|ل|عه |زر
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337|8| ن محمود|نسمتـــ محمد شعبــــ ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

258989 ل سعد فوده|د جم|زي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

84||88 حمد|محمد محمود محمد  زيق|لزق|حقوق 

25o574 ي|بــــر |رص ص|ن| لي|د
لبــــسيوئى ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

285o9o ن|لدين محمد محمد بــــطر|د|عم| دين ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

326886 هلل|مريم محمد محمد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

29o33| جده سيد عىل سيد|م ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

2|275o لشتـــيىحي|لحميد |حد عبــــد|لو|محمد عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

3255| شد جمعه|هيم ر|بــــر|عمر محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o8o66 لحكيم|لحميد عبــــد|لفولي عبــــد|ر |يثــــ| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

8o8833 حمد محمد|حمد جمعه | ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

49268 ء سيد نزيتـــ سيد|صف ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|34|9 لصبــــى معبــــد|لعىل |طف عبــــد|عزه ع |حقوق طنط

45994o لرحمن يوسف فرج يوسف|عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

27o4|6 مصطفى يونس مليىح  محمود كريمه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

9o7957 لفضيل خلف عىل |محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|27724 لمتـــول|جه |هلل خف|د |عمرو عقل ج ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

69|2|| ى محمد عبــــد | |ند لبــــر|لغنى عبــــد |مي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|2o882 رضوى محمد عوض محمد كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

348292 ي عبــــد
م|لغن|لحميد |هدير مصطفى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4o4268 هلل|ل عوض |لع|هيم عبــــد |بــــر|هيم حسن |بــــر| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

758346 لمحسن محمد|رغده تـــوفيق عبــــد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

9o9234 لعزيز |ل عبــــد|سعد كم|محمود  ج|ضتـــ سوه|علوم ري

9o785o ن  |لد معوض سليم|هلل خ|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

23o376 لونيس|م عبــــد|عمرو محمد عل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

53|57 بــــدين|ن ع|م محمد رضو|سل| بــــ بــــنى سويف|د|

494342 لصغي |م |لسل|حمد رجبــــ محمدعبــــد | ره دمنهور|تـــج

6||822 ج|لرحمن در|هر عىل عبــــد|هلل م|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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776886 لحليم يونس|سمر محمد عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

4oo865 ن|لغنى رمض|لسيد عبــــد |تـــم هليل |ح سكندريه|ل|بــــ |د|

5o5825 حمد|لبــــديع محمود |ح عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

683822 لغنى بــــدير محمد حسن|ء عبــــد |سم| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

9|6472 لرحمن |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد| ر|ي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

36632| لمجيد|صد فرج عبــــد|بــــ ق|لوه|منى عبــــد لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

636397 م|لسل|هيم محمود عبــــد|بــــر|محمود  زيق|لزق|صيدله 

59288 م محمد|لسل|حمد عبــــد |ء |سم| علوم بــــنى سويف

||5455 ين حسن عبــــد  لرحمن حسن|شي  ن|فنون جميله فنون حلو

6o|525 لحميد عوض|ن عىل عبــــد |نوره ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

35|oo| فظ سعد|ح ح|لفتـــ|تـــ محمد عبــــد|ي| ى شمس|د| بــــ عي 

776842 ى|م حسن فؤ|حس د حسي  زيق|لزق|طبــــ 

|56659  |لش|محمد عبــــد 
ى
ى|عيل |سم|ق حمد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9o28o5 ى محمد حسن |شيم ء عشر ج |تـــمريض سوه

365o|2 صفوتـــ سيد محمد محمد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|27249 سم رجبــــ محمد|يوسف بــــ ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9|5575 لعزيز عىل  |ء محمد عبــــد|لزهر|طمه |ف ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

464|7o ر|لنج|رثــــ |لو|هلل ممدوح عبــــد|منه  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

5|27o7 لمقصود|لمعىط عبــــد|د عبــــد|محمد عي سكندريه|ل|حقوق 

247344 ن|حمد محمد زهر|كريم  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

243754 حمد|عيل |سم|حمد |نعمه  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|7|59 ء جميل سيد محمد قطبــــ|لزهر|طمه |ف هره|لق|ره |تـــج

|6273 يف |سيف  بــــوسنه|م محمد |م|هلل رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

692233 هيم|بــــر|محمد | دل زكري|رقيه ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

259|73 لعزيز|حمد عبــــد|نور |س |ين| شمون|نوعيتـــ 

7o8382 زق|لر|رى عبــــد |لبــــ|جح عبــــد |ن ن|نو ر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

638979 ن|ح مصطفى محمد رسح|هدير مصبــــ زيق|لزق|طبــــ 

25|779 لدين|لعزيز زين |هيم عبــــد|بــــر|محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 
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72532 نم|لحميد غ|لرحمن مصطفى عبــــد|عبــــد لفيوم|هندستـــ 

38738 ص|لقص|حمد يونس خلف | ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

5|o462 بــــيس|ح محمد نبــــيل تـــر|لفتـــ|عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

5|859o نوبــــى|لسيد |لسعيد |ل |ء جم|سم| لشر سكندريه|ل|حقوق 

3697| ليىل بــــشندى متـــول عزوز سيوط|عه |زر

359596 طف محمد درويش عىل|عو |حقوق بــــنه

877758 لغنى محمد  |ء محمد عبــــد|لزهر|طمه |ف سيوط|ره |تـــج

7o|535 ى عبــــد |لسيد |منيه | يف|ح |لفتـــ|مي  لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7oo2o4 ح عوض عطيه محمد|لرحمن صل|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

864668 ى محمود زمزم محمود حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|6|o6| حمد عمرو|حمد |رق |منيه ط| لمنصوره|حقوق 

326229 لربــــ|د|بــــ حسنى عوض ج|رح ى شمس  تـــمريض عي 

355||3 مل|روق ك|حمد ف|ندى  ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

693|29 ى محمد |ء مجدى |لميس| ى|لعشر لعشر لمنصوره|علوم 

69247| ز|لبــــ|لحميد |حمد عبــــد |لحميد |ء عبــــد |حسن لمنصوره|صيدله 

649o3| ى |ل |محمد هل حمد|مي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

785285 هيم|بــــر|لسيد |ح |ره صل|س زيق|لزق|نوعيتـــ 

46964 لكريم|لمعز عبــــد|محمود محمد عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

|23477 حمد سويلم|حمد عصمتـــ |ء |رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

897725 ه |لل|حمد سيد عبــــد|رص |ن ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

448623 ي رزق مهدى دي|حس
بــــ|م مصطفى |ضتـــ طنط|علوم ري

529926 ر جمعه بــــشر عىل|رس مختـــ|ي ضتـــ دمنهور|علوم ري

879543 لحميد |محمد مصطفى عبــــود عبــــد سيوط|حقوق 

899o4| لسيد عىل |طف |ع| رن ج|ره سوه|تـــج

42473o لعزيز محمد|لد منتـــرص عبــــد |حمد خ| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

52|69 بــــ محمد فيصل محمد|ربــــ لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|2334 ود|لعزيز د|هيم شفيق عبــــد |بــــر|معتـــز  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

54|o25 ل|محمد نرص محمد بــــل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22o634 فع|لش|سلىم محمد حسن عىل  ى شمس هندستـــ عي 

63|586 ن|لجليل عطيه رمض|ء محمد عبــــد|دع زيق|لزق|نوعيتـــ 
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8443o8 م سيد محمد عىلي|ريه ن|تـــمريض أسو

|2263| حمد|لرسول |لعز عبــــد |بــــو |محمد  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

79265 محمود حسن| محمد وجيه زكري كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

6|||35 لعزيز رشدي|رس عبــــد |محمد ي لمنصوره|حقوق 

5|9o48 ي
ش|لرحمن هو|حمد محمد عبــــد| |دئى عه دمنهور|زر

48o4|2 لسيد منصور محمد|يمن |محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

43797o جهورى|ل|هر حسن عىل |طمتـــ م|ف تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|27334 حمد|لبــــدرى |رق محمد |كريم ط ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

344|8| ن|رق محمد ريح|حمد ط| ى شمس حقوق عي 

85o284 لسيد|بــــتـــ |نهله سمي  ثــــ دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

4937|6 بــــو كبــــشه|لحميد |د محمد يوسف  عبــــد|زي بــــ دمنهور|د|

6o|298  |لبــــ|م عبــــد |سل|
ى
 عبــــد |ق

ى
 سليم|لبــــ|لدسوق

ى
ن|ق ي للبــــرصي. تـــ.ك

لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

495478 ي |حمد ه|
لمقصود سعيد|لسعيد محمود عبــــد|ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6o4972 |لبــــن|ح |لفتـــ|هلل محمد عبــــد|منتـــ  | تـــمريض طنط

|24o8| ى  هلل|حمد عبــــد |محمود حسي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

899294 ى صفوتـــ كرم شح تـــ |نرمي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

9|3444 عيل عقيىل  |سم|محمد مصطفى  سيوط|هندستـــ 

|44||2 ى سليم|ن |ن شعبــــ|رو ن|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|8878 ى محمود|رح بــــ محمود حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

82|252 هلل|طه فرغل فوزي عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

638|3| دق|لص|ء مصطفى محمد سعيد |ل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

485o74 لسيد محمود|رس مصطفى |ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

23683o بــــ|لتـــو|حمد فتـــىح عبــــد|سلىم   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

|2|8|8 ي محمد|حمد محسن محمد |
لحبــــسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

542654 ضى|لم م|حمد س|م |هش| صبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

788o72 ن|لسيد حسن حسن زيد|ء |رس| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

849762 لرحيم|ء محمد عىلي عبــــد|ول دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

37o2|| لرحمن|حمد حلىمي عبــــد|مصطفى  |حقوق بــــنه

|45o5| ي
محمد سيد مدبــــول| دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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3686|5 محمود سيد محمود سكر ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

4|||2o رى|بــــو س|يتـــ محمود محمد محمود | |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4o95o7 وى|لقرص|لحميد |لنبــــى عبــــد |محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

344o79 لدين|مه موىس عىل |لسيد سل|لد |خ عه مشتـــهر|زر

887o2| ر تـــوئى محمد محمود  |ثــــ| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2o532 حمد محمود عىلي غمري| هره|لق|عه |زر

258o46 رق حسن محمد|محمد ط ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|74682 لس بــــيجول جورج جرجس كي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

453o|6 هيم|بــــر|حمد متـــول محمود |نس | لشيخ|بــــ كفر |د|

282o6| يف تـــوفيق محمود|شه بــــ رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

64824 حمد|لسيد |حمد |ن |نوره لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

||8585 حمد صديق|حمد عىل |م |مر ن|حقوق حلو

|65694 ى|حمد عبــــد |م |حس لجليل حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

638654 عيل|سم|حمد |لسيد | |نسمتـــ رض زيق |لزق|تـــمريض 

684o56 ه|حمد محمد |نس | لحسينى تـــقصي  لمنصوره|حقوق 

769379 هيم محمد صبــــح|بــــر|محمود  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

7686o9 ء يوسف خليل عمر|عىلي لعريش|تـــربــــيتـــ 

8396o2 مه|لرحمن محمد حمزه سل|عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

675627 حمد|لعزيز مصطفى سيد |حمد مصطفى عبــــد | هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

839|43 ء بــــدوي محمد حسن|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|3o42| لح|ن ص|رس عثــــم|محمد ي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

766543 يف|حمد |ر |لدين عم|كريم نرص  لشر لعريش|تـــربــــيتـــ 

879765 هر محمد حسن  |فرحه ط سيوط|بــــ |د|

9o9262 دم |لسيد |حمد محمود | ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

276244 ى|د |ء فؤ|سم| ى حسي  مي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

489987 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|لدين |م |حس| رودين سكندريه|ل|بــــ |د|

4o557 محمد سعد محفوظ يونس هره|لق|طبــــ بــــيطرى 
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9|4223 رك  |لم مبــــ|هدير موىس س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22o2|4 لرحيم|هيم عبــــد|بــــر|ن |لدين شعبــــ|سيف  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|7572 ور|حمد عبــــده محمد عبــــده ش| ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

79243o ى|مه |محمد سل لسيد حسي  ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

4893|3 بــــر متـــول|لحميد ج|سلىم عبــــد  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

845727 لسيد محمد|حمد |رس |طمه ي|ف ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

876527 ى ق|نشأتـــ شح| مي  وى  |تـــه رسر سيوط|علوم 

269397 فظ محمد|لح|لسيد عبــــد| |نور ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

33|857 يف ع هيم جودتـــ|بــــر|طف |رسر |علوم بــــنه

297oo2 ى كم|ي لرحمن محمد|ل عبــــد|سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

438o25 |لمقصود مرىس  |لمقصود عبــــد |ندى عبــــد 
وى|لشن

لشيخ|نوعيتـــ كفر 

84|387 هلل صديق|دي عبــــد|له|محمد عبــــد |نوعيتـــ موسيقيه قن

497643 لحفيظ قنطوش|مظلوم محمود عبــــد | سم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|4566 لرحمن |هيم عبــــد|بــــر|سيد محمد  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

374395 هيم|بــــر|م |لسل|رتـــ مجدى عبــــد|س |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

547|9 ى |ي ى |سمي  حمد|حمد حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

|2|4|6 ح محمد|ن محمد صل|رو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

238429 لسيد|ميمه عبــــده مدئى عىل | ه ى نوعيتـــ جي 

899o94 لسيد |ده محمد |ء حم|ل| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

23894o ن لمرىس|لد محمود |خ| مي  ن|حقوق حلو

2259|| م|م خلف حسن هم|هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|5628 عيل|سم|خلود حسن محمد محمد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

7|6679 حمد|بــــ سيد |لبــــ|منيه مصطفى فتـــح | لمنصوره|حقوق 

542449 د|ء قدرى محمد ج|رس| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o6595 ي|ر
ي|ط مفتـــ|شو| ئى

ح مهنى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|23963 ى طلبــــه محمد  حسي 
ندى مصطفى هره|لق|هندستـــ 

6o399 م|لسل|ئى قرئى عبــــد |ء ه|لق لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

868679 ي |لر|فعي عبــــد|لش|طمه |ف
|لوف|بــــو|ضى دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|
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9o2327 حمد حسن |رص |محمد ن ج|ره سوه|تـــج

|46379 ي
ى|حبــــييتـــ طه ئى زي محمد حسني  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3585|4 حمد محمود حلوتـــ|ء |ل| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

32479 ن|معتـــز محمود مسعد حسن دهش دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

863652 ي بــــرتـــي ش|مريم ن روبــــيم|ج  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

2232o2 حمد|يوسف محمد عىل  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

479|96 حمد|لحمد |بــــو |حمد |م |ن هش|نور سكندريه|ل|بــــ |د|

4384o ى عبــــد|ي لحميد|لحميد محمد عبــــد|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

26|2|3 ن|حمد سليم|ء |ء عل|بــــر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8637o| ي|ر
ف سعيد | |ئى لعبــــد|رسر لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

83|4|4 ن عىلي محمد|ده رمض|غ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4o|768 ن|لسيد متـــول عمر|لدين |م |حس سكندريه|ل|بــــ |د|

33|942 ر حسن|لغف|لسيد عبــــد|عمرو  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

593o2 ي عبــــد |يم|
رم|لمك|بــــو |لحليم |ن مصطفى أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

8|o999 ن|حمد سليم|ء رفعتـــ |شيم ي|نوعيتـــ 
|لمنى

64268o ى عطيه محمد عطيتـــ|ي سمي  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

357967 ن|بــــر سليم|م هيثــــم ص|سل| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

7738| مصطفى عىل عمر عىل ن|حقوق حلو

4ooo29 هيم|بــــر|رس محمود |بــــسمله ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

645526 ره|هيم عم|بــــر|لد |منى خ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6357| ي صل|سم| لقوى|ح محفوظ عبــــد |ء خي  طبــــ بــــنى سويف

4o474o طر|ح محمد  خ|لفتـــ|معتـــز محمد عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

272627 لعزيز محمد|ء عبــــد|محمد عل ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

28o9|3 لسيد بــــدوى|لسيد صبــــىح |يوسف  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

26784| هلل|لمجيد محمد عبــــد|م محمد عبــــد|سل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

9|32o2 لرحمن |دل محمود عبــــد|ء ع|عىلي ج|عه سوه|زر

|7o8o6 عيل حسن|سم|محمد مجدى  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

6||75o زي|بــــر زىكي حج|لج|رس عبــــد |ر ي|من ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

88965| ى عبــــد|ف لعظيم محمد |طمه حسي  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

42|634 ط|لقلف|سعد زىك |ئى |عزتـــ ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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|4|935 محمد محمود محمد محمود ى شمس هندستـــ عي 

5|9796 م|هلل سل|د |م ج|لسل|ء عبــــد |رس| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

68979| روق عطيوه نرص|لف| |سمر رض لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

26|6o5 هيم|بــــر|ح |مر ىسي|محمد تـــ |حقوق بــــنه

33989 هلل|ء جمعه محمد حسبــــ |ول ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

46325o وق عبــــد ى|بــــر|هلل محمد |رسر هيم حسني  لشيخ|بــــ كفر |د|

5|7296 نم|ح غ|لفتـــ|حمد عبــــد |م |مر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

879272 ف حكيم تـــوفيق |مريم  رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25365 ح تـــوفيق حفنى|هلل صل|هبــــتـــ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

343|53 ى|لحليم سليم|مي عبــــد ن حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

|66236 ئى|حسن ممدوح محمد كيل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o78o9 لدين عىل عبــــده  |محمود شمس  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

8|oo59 ن يوسف مسعود|ء رضو|ول لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

833827 ء مسلم عىلي محمد|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4||62 جد حسن محمد|نىح  م| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

757o45 ى|لرحمن |مروه مصطفى عبــــد  حمد حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4o7795 هيم|بــــر|هلل |كريم محمد محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|567|| |محمد و
ى
ئل طلعتـــ شوق ن|هندستـــ حلو

82768 محمد يحن  رجبــــ عىل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4269|9 حمد|ء أحمد سعد محمد |رس| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|6|996 ز|حمد محمد تـــمر|زم |ح ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

882422 طمه ربــــيع منصور حسن  |ف سيوط|تـــربــــيتـــ 

4289o| ى|لسيد |هيم محمد |محمد إبــــر لحرصى ي صىح طنط
|معهد فنى

364676 ى |لدين |ء |ء عل|ل| |لعل|بــــو |مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

426859 فظ |زق ح|لر|ء محمد عبــــد |لزهر|طمه |ف
عفيفى

سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7||642 ل|لسيد غز|لسيد حسن |حمد | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

9|2697 كر محمد |يه محمود ش| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

429o6 د|دل محمود فؤ|ر ع|من ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

759793 لسيد مصطفى|خلود مصطفى  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

7o|o9o تـــ|لموجود عبــــد ربــــه بــــرك|محمد محمود عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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|35o45 مد عىل|محمد محمود ح لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

7839|9 عيل|سم|لسيد حسن عىل |يدى محمد |ه عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

27776o لعظيم موىس|كر عبــــد|رص ش|كر ن|ش ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

78|7o8 ئى|ل محمد كيل|ريم جم زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|48684 هيم|بــــر|بــــ |لوه|حمد عبــــد |طمه مدحتـــ |ف ن|بــــ حلو|د|

437o44 هيم ليمونه|بــــر|هيم |بــــر|بــــ فتـــىحي |رح لشيخ|بــــ كفر |د|

|76839 حمد|لق محمد |لخ|منى عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62o|46 لجندى|هر رزق محمد |حمد م| لمنصوره|طبــــ 

869854 حمد حسن محمد عىلي| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

489o94 ف |ء |عىلي ىط|لع|هيم عبــــد |بــــر|رسر إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

33o59o ي
لسيد عىلي|لسيد محروس | |دئى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

85|2|o بــــر خليفه بــــشندي|حبــــيبــــه ص ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

5||384 ري|نص|ل|هيم |بــــر|حمد عيد محمد | عه دمنهور|زر

9|6243 عىل عوئى تـــوئى عىل  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

53594o لسيد|رق محمد |يدى ط|ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

87976o ن  |م مصطفى عش|سلىم س سيوط|ره |تـــج

629525 ود|هلل محمد د|مصطفى محمد عبــــد  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

35849 لعزيز هيبــــه|ء محمد هيبــــه عبــــد |سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

793897 لحميد|زى عوض عبــــد|يمن عز| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

688334 ه| |هدى رض حمد محمد مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|5|46| رحمه حربــــى حسن محمد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8396o ى عبــــد لكريم|محمد حسن حسي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

4o7|66 حمد|ضىح محمود محمد محمود  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

689668 ي|لعر|د عىل |لمهدى فؤ|د |حمد فؤ| |مه
ى
ق لمنصوره|صيدله 

529642 مل فريج|أنس محمد ك تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

7749|2 ى|لحمل|عبــــي  محمد محمود  وى حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

69226| ى  ين حسي  بــــينى|لنبــــوى محمود |رسر لشر لمنصوره|ره |تـــج

||6777 لعزيز|عي عبــــد |رضوى مجدي رف ى شمس|زر عه عي 
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638279 لرحمن قطبــــ|لسيد عبــــد|سل محمد |بــــ ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

875|o4 حمد محمد قطبــــ |ر |من د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

229867 ل|لع|لحميد عبــــد|ن عبــــد|حمد شعبــــ| هره|لق|م |عل|

7|7o76 هيم متـــول محمد|بــــر|ر |من لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

6769o5 ك|لمل|ن نرص عبــــد |يمن سمع|ندرو | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

333769 لمطلبــــ حنفى|محمود محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

69||76  بــــره|لحميد |حمد عبــــد |
ى
م|لدسوق م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

6|339o لرخ|ل |هلل هل|محمد مصطفى عبــــد  |هندستـــ طنط

4783o9 حمد جوهر|حبــــيبــــه مجدي مسعد  |عه طنط|زر

86742| دق|ل محمد ص|هلل جم|عبــــد |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

87839| بــــد  |ل حسن ع|م جم سيوط|طبــــ 

|4o988 لحميد|ل محمد محمد محمد عبــــد |نو لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o6985 مر خليفتـــ|لكريم ع|لسيد عبــــد|ء |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

2236|8 حمد محمد|لسيد |ر محمد |من ن|حقوق حلو

922743 ج  |ل محمود فر|طمه جم|ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

865547 ي محمود فؤ
ي |مصطفى

بــــوزيد|د مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8|56o| محمود محمد رجبــــ محمد ي|علوم 
|لمنى

759644 هلل عمر| |خلود سيد عط لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

44793o ي |هيم عبــــد|بــــر|دتـــ |مي
هيم|بــــر|لغنى ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

342274 د خليفه|ن محمد محمود عو|يم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3|9769 هيم|بــــر|جر سيد جمعه |ه ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

353|39 لعسكرى|لمنعم محمد |حمد محمد عبــــد| ى شمس حقوق عي 

5|2o34 لخي |بــــو |در |لق|لسيد عبــــد |تـــتـــ |حمد شح| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

823o92 ى عبــــد|صف در|لق|ء محمد حسي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4|6|22 ن|حمد زي|ء رزق رزق سيد|شيم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

924|98 ه | لسيد |لحفيظ |حمد عبــــد|مي  ج|ره سوه|تـــج

355373 وق عبــــد لحميد|لحميد فتـــىح عبــــد|رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

334536 م|لسل|حمد عبــــد|محمد مصطفى  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

48o5|5 ى |لعزيز محمد عبــــد |عبــــد  حمد|لعزيز حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33oo74 لسيد متـــول|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|دتـــ |غ |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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83o45 د|لجو|حمد رجبــــ محمد عبــــد | يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

3397o2 لعظيم جمعه|هيم عبــــد|بــــر|ء |سم| |نوعيتـــ بــــنه

4928|3 ر|لفق|لسعيد محمود زين |م |محمد س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6|98|5 بــــ|م محمود |م س|س ض|لشر ط|حقوق دمي

767934 لخليىل|ده |مل حم|له محمد ك|ه لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

327|35 حمد|ندى محسن محمد  ن|حقوق حلو

648926 روى سعيد مرىس حسن عىل| زيق|لزق|حقوق 

4242o2 لبــــيىل|محمد سمي  نرص محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

46oo28 ف سيد سيد عىل|لرحمن |عبــــد  رسر م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

32o||3 ى|م جد مريد يس|م| رتـــي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

884337  ص|ده ص|حم
ى
بــــر مخيمر  |ق سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4487o3 لنرص|مر سيف |محمد قنديل ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

66|74 ي |عبــــد ى محمد|لرحمن خي  مي  لفيوم|علوم 

97849 ف سل| لنبــــى|مه خليفه عبــــد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

368|72 م سيد غريبــــ عىل حسن|ريه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|6o5|5 ن|س زهر|ء عزتـــ عىل عبــــ|عل سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

8499o8 للطيف حسن|خلود محمد عبــــد لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

774||8 ى رجبــــ عبــــد |ي لعزيز محمد درويش|سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

545565 بــــو زيد|حمد مبــــروك |ن مبــــروك |يم| بــــ دمنهور|د|

|43495 بــــسنتـــ محمد محمد عىل محمد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6|o89 بــــ|لوه|ء ربــــيع قرئى عبــــد |شيم بــــ بــــنى سويف|د|

5|6|5| فع|لش|هيم محمد |بــــر|لهدى محمود |نور  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8o5o55 هدي محمد محسن محمد حسن ي|صيدلتـــ 
|لمنى

|25627 لدين طه محمد عىل|د |ن عم|مرو ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

|48258 يه منتـــرص محمد عىل| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

688439 لسيد موىس محمد|لدين |د |يدى عم|ه معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6o28o2 بــــ|لوه|بــــ مصطفى عبــــد |لوه|محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

|44994 ج|هيم محروس حج|بــــر|سندس  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

252535 لسدوديه|عيل |سم|ل |ره جم|س ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 
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24o472 ه فتـــىح | حمد عىل|مي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

428o6| بــــو زيد|حمد |حمد محمد |طمه |ف |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

87o392 طمه صبــــري ضوي حسن|ف ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

45o|98 م مجدى عبــــده يوسف|بــــر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83396o ي 
ي|لجيل|زينبــــ مصطفى

ي مصطفى
ئى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

|53778 ف عبــــد |ح |سم زق محمد|لر|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

77|927 مر|هيم ع|بــــر|لسيد |سيد محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

769689 لرحمن محمد رجبــــ عيس أحمد|عبــــد  حقوق بــــورسعيد

5o23o7 حمد محمود محمد محمود جمعتـــ| سكندريه|ل|علوم 

24|923 ى سيد سعيد عبــــد|ي لحميد|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

328o29 لم|ن س|مصطفى محمد سليم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

489569 د أبــــو كيلتـــ|لجو|دل محمود عبــــد |مريم ع لشيخ|بــــ كفر |د|

759o8 لمقصود|لعظيم عبــــد|لعظيم محمود عبــــد|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|56o2 ى  |رغده سيد سنوىس  مي  سيوط|حقوق 

773288 ن|ل محمد سليم|مل جم| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

32674o حمد|ل سعد |رتـــ جم|ي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2436|5 ى|حمد سيد حس|طمه سيد |ف ني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

638689 لحميد محمد ضيف|لسيد عبــــد|يه | زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

58967 لعظيم|ء مخلوف خميس عبــــد |شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

697o77 ل حسن صقر|لدين حسن جم|د |حسن عم لمنصوره|هندستـــ 

254o|6 له|بــــو غز|هيم |بــــر|لمحسن |هيم عبــــد|بــــر| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|42353 ع|لشعش|حمد |هيم |بــــر|حمد |هبــــه  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

43|87 هيم|بــــر|لحميد |مصطفى محمد عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

827922 م|م|لد عزتـــ حسن |خ دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8794|9 ن بــــخيتـــ |ء محمود سليم|ل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

232|2 هيم|بــــر|محمد سيد محمد خي   ن|ضتـــ حلو|علوم ري

834778 د|حمد ج|محمد سعيد  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

22|7o9 د|دل صبــــىح فؤ|لد ع|خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

849673 لرحيم محمد|حمد عبــــد|ء |وف لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ
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779279 ى  مي  يم|لد|فع عىل عبــــد |لش|ني  زيق|لزق|طبــــ 

833495 ي|حمد محمود محمد حس|
ئى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

485373 لرحمن|حمد محمد عبــــد|ن حسن |نوره سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

2434o8 لخشن|حمد محمد |طمه محمد |ف ى شمس|زر عه عي 

79o249 حمد عىل| |مصطفى زكري ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

29892 هيم|بــــر|لسيد |لمنعم |حمد محمد عبــــد | هره|لق|هندستـــ 

5267|9 م |لسل|حمد عبــــد|لرحمن محمد |عبــــد
لحفيظ|عبــــد

ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|5o34| ضى|لر|هيم عبــــد |بــــر|حمد |يوسف  ن|بــــ حلو|د|

69779o تـــ محمد|لبــــرك|بــــو|منى محمد  لمنصوره|نوعيتـــ 

393o| س عىل حسن عىل|محمد عبــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

367495 رى|لبــــند|لمجيد |محمد مجدى عبــــد| رن |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

46448o حمد محمد|ن |مه رمض|س|دى |ش ي|بــــ |د|
|لمنى

84o228 ي محمود عبــــده مسلوبــــ
مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

477252 لمعىط|روق عبــــد |زم فرج ف|ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|27953 م محمد حسن|رق محمد عص|ليىل ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

546383 |لزرق|هلل |هلل محمد عبــــد|عبــــد  |حقوق طنط

899|89 ن وى |يوسف نعيم حن| مي  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3|6379 لسيد|دتـــ رجبــــ محمود |غ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

95628 عيل|سم|لعزيز |محمد عيد عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

475442 ي|دين نبــــيل نرص د|ن
ل|ئى سكندريه|ل|ره |تـــج

8|533o ي حسن|ل| ء رجبــــ يحن  ي|طبــــ 
|لمنى

87435 هر حميدتـــ|لظ|رص عبــــد|محمد ن لمنصوره|حقوق 

62699| ى|حمد عبــــد|هند  لمنعم حسن حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

69779| ض جمعه رزق|م ري لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6o8o6| ي
م بــــدير مصطفى|عص| دئى |بــــ طنط|د|

4o9649 ن|ده محمد محمد بــــدر|ء حم|ل| |تـــربــــيتـــ طنط

6o26|o ي|د
ل زىك فوزى عزم زىك|ئى لمنصوره|ره |تـــج

6884o لدين محمد|ح |طمتـــ محمد صل|ف لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6964o دل سيد عزتـــ محمد|ع لفيوم |تـــمريض 

5o6279 ى خليل|همتـــ عص م مرزوق حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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452ooo |هيم |بــــر|هيم |بــــر|هيم |بــــر|هيم |بــــر|
ى
لمنوق |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 

لشيخ

|656o ش|لحو|لرحمن |زينبــــ مني  محمد عبــــد  هره|لق|طبــــ 

7o|87| لسيد عطيه|رص عطيه |يه ن| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

228334 يوبــــ جرجس|م بــــولس |بــــتـــس| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

4o2467 هيم خليل|بــــر|هيم |بــــر|جر يحن  |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

332492 لسيد|مه محمود |س|يزتـــ |ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

|35o49 هر محمد محمود جوهر|محمود م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

778347 لي|لد|لسيد |در |لق|ن فريد عبــــد |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

778458 ي |يم|
هيم|لسيد إبــــر|ن حسنى لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|4o445 ه ط يبــــى|رق موىس عج|مني  ى شمس|د| بــــ عي 

84663o ود|ود محمد د|محمد د لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

52527| عيل|سم|هيم لطيف |بــــر|ء |ى عل|من سكندريه|ل|هندستـــ 

5334o8 ى شعبــــ|متـــ |س|زن |م ن قطبــــ|مي  سكندريه|ل|حقوق 

|45575 ف ط| بــــ محمد|لوه|رق عبــــد |رسر ى شمس هندستـــ عي 

5o4444 هيم فرج|بــــر|زق |لر|لد عبــــد |هلل خ|منه  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

339o46 وق فتـــىح ف لمطلبــــ|ضل عبــــد|رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

635757 ر|لجز|ح |لفتـــ|حمد مجدى محمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

4o|689 ل|لع|فظ عبــــد |ل فرج ح|لع|محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|798 مروتـــ طه محمد طه بــــ بــــنى سويف|د|

|36o6o فظ|حتـــ محمد ح|ر سم|من تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

925o5o حمد |للطيف |ده عبــــد|للطيف حم|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

34966 لرحيم فهىم|حمد عبــــد |يىح  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

443332 د|لعزيز محمد  مر|حمد مجدى عبــــد | |حقوق طنط

76234o ى|هلل مسعد |هلل محمد عبــــد |عبــــد  لخضي  ضه بــــور سعيد|ري/تـــربــــيتـــ

7o4299 هيم فوده|بــــر|عيد محمد عيد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

287972 شد|هلل ر|روق عبــــد|هيم بــــكرى ف|بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|o527 لرحيم |ن عبــــد|لم|عىل عزتـــ س ج|صيدلتـــ سوه

8|8826 هيم يوسف|بــــر|ء محمد |لزهر| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

44oo93 طمتـــ سعد حسن محمود دحدوح|ف ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

768o|o ى حمد|منيه حمد| ى|ن حسي  ن حسي  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 
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6o55o4 فندى|للطيف |م عبــــد |رودينه عص لمنصوره|بــــ |د|

||8885 ء محمد محمد|حمد عل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7o735o حمد محمد مصطفى|مروه محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5|8|7 لعزيز|لعزيز عبــــد |محمود عبــــد | ر|ي ن|فنون جميله فنون حلو

89o993 حمد |ضى محمد |ر| ر|ي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

352439 لليثــــي|ر محسن محمود |من تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

86375| ن ق|سح|هلل |ق نرص|سح| |مي  ج|بــــ سوه|د|

5|38o3 وع|ن عىل مط|حمد شعبــــ| لشيخ|عه كفر |زر

|283|8 لد|لرحمن خ|لدين عبــــد |ح |ن صل|نوره ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

28642| لحميد زىك سعد|مصطفى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7o6o89 حمد|ح سعد |طمه صل|ف لمنصوره|بــــ |د|

34459| هيم محمد|بــــر|محمد موىسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

688465 ى|محمد عبــــد | رض لعزيز حسي  لمنصوره|حقوق 

7752|9 هيم جميل سعيد جودتـــ|بــــر| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

42|o73 عيل|سم|فرحتـــ محمود دمر عىل  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

43386o لسيد محمد|لحميد |لسيد عبــــد| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

897382 ن |عيل عثــــم|سم|م سيد |هش ج|ره سوه|تـــج

52o|75 ى زعزوع|لوه|محمد عبــــد | ر|ي بــــ حسي  بــــ دمنهور|د|

6||995 زى|لرحمن محمد حج|زى عبــــد |كريم حج |هندستـــ طنط

287288 ط|لعي|ل |يه رشدى كم| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

7o33|| هلل |هلل عوض |ح عوض |لفتـــ|لد عبــــد |ندى خ
جنديه

ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

45647| ره ربــــيع حلىمي محروس عىل|س لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

863567 حمد|س |حمد عبــــ|ء |شيم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

||8566 لمجيد|عيل شبــــل عبــــد |سم|ن محمد |نوره ى شمس صيدله عي 

|659o2 حمد عوض|لعزيز |يه مصطفى عبــــد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|3562 عيل محمد عليىم|سم|حمد |يوسف  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

323645 رق محمد محمد|ن ط|رو |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

2|8456 م فتـــىح مصطفى|حبــــيبــــه هش هره|لق|ج طبــــيع |عل
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35632| ى محمد | ى عبــــد|مي  لحميد غنيم|مي  ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

498886 ح خلف|لفتـــ|محمود عبــــد | ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

3|498o ى ى شح| مي  تـــه حكيم|هيى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2782|7 حمد محرم|لسيد |محمد مجدى  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9|o|9| | فىل جرجس عيد تـــكل|بــــ معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

688496 بــــيه|هر محمود طر|كر م|م ش|له| لمنصوره|نوعيتـــ 

626778 بــــ|حمدغر|لعزيز |لسيد عبــــد|جر |ه زيق|لزق|بــــ |د|

33933o ي محمد ز|م ع|هش
ى
يد|دل شوق |صيدله طنط

6378|9 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|يمن |ر |مي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2289|5 ه|لل|حمد محمد عبــــد| |يش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

52|95o نوس سعد خليل|مريم ف ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4|9o42 ف عبــــد|محمود  عيل|سم|لنبــــي |رسر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|36oo5 ن|لسيد عثــــم|للطيف |لسيد عبــــد |جده |م تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

498337 ى زغلول|بــــسمه خ لد محمد  حسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

838843 هر|لدين ط|م عز |روي هش| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

328242 س|حمد عبــــ|س |مصطفى عبــــ |بــــ بــــنه|د|

787439 ء محمد عىل حسن محمد يونس|ل| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

46|3o9 م تـــوفيق بــــدر|لسل|هلل تـــوفيق عبــــد|عبــــد |حقوق طنط

4o23o7 ن محمد عبــــدتـــ محمد|نوره عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|228|2 م مسعد عىل خليفه|محمد عص ى شمس|تـــج ره عي 

76723o عيل هلهل|حمد إسم|حمد |لمنعم |حمد عبــــد | عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

682977 ي|لفضيل |ره فتـــىح عبــــد |س
بــــينى لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

265899 ى ن|طف عزيز عبــــده سليم|ع| مي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

9o2333 لسيد |محمود خلف عىل  ج|حقوق سوه

688923 طف صبــــرى عمر محمد منسي|ع لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

3353|| تـــ محسن عبــــد| لعزيز سعد|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

638487 رس محمود محمد|محمود ي زيق|لزق|ره |تـــج

26733 بــــر|هيم محمد ص|بــــر|يه | ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

446848 لمجيد|دهم محمد مصطفى يوسف عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 
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4|3463 وق  ف فهىم فريد مصطفى|رسر رسر |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9o8|6| ه عبــــد| بــــ |بــــورح|ه |لل|بــــ عبــــد|لوه|مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

263464 يم|لد|وى عبــــد|لدس|بــــ صبــــىح |لوه|عبــــد| رن |علوم بــــنه

427947 لونيس|س عبــــد |بــــر عبــــ|بــــسمه ص |عه طنط|زر

846o8o ي محمود سعدي محمد
مصطفى |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

869|75 ي محمد د
ود عبــــده|مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o|667 ل لبــــيبــــ زىكي|مريم كم ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

894|88 لربــــ |د |هيم ج|بــــر|مجدى | رين|م سيوط|بــــ |د|

32o586 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|كف عبــــد|دهم ع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

774o96 ي|ر
لدين|ح |رص محمد ربــــيع صل|ن| ئى ي صىح 

زيق|لزق|معهد فنى

|2o826 د يشى تـــوفيق|ميل| مونيك ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

755o6| ي|لرحمن عىل شح|عبــــد 
تـــه مصطفى لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

63|97 بــــ محمد|لوه|بــــر عبــــد |نجوي ص ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

43|226 لحليم شندي مطر|هيم عبــــد |بــــر|هدى  |طبــــ طنط

34|367 لبــــكري|لعزيز محمد |لعزيز محمد عبــــد|عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

7778|9 لعظيم محمد|طف عبــــد |محمد ع دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

259858 مد محمد حسينى|ء ح|سم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

38276 لنبــــى|م ربــــيع عبــــد|هلل عص|عبــــد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

62|672 لبــــلسر|لح |لـله ص|حمد عبــــد |لـله |عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

694392 لمليىح |لعزيز محمد |مريم محمود عبــــد  لمنصوره|علوم 

|5965| حمد محمد|ندى مصطفى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

89683o ى زكري|ي حمد  |فظ |ح| سمي  ج|حقوق سوه

35|o43 مه|بــــوسل|تـــ |حمد سعيد شح|مريم  ى شمس حقوق عي 

24644o |حمد فتـــىح ند|مؤمن  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

635o26 عرج|ل|لحميد حسن |م عبــــد|لحميد هش|عبــــد قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

89|426 ئيل تـــوفيق |رص ميخ|ميه ن|س ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|2342 لم|لدين محمد س|م |ن حس|مرو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

792o62 ىطي|لمع|بــــو|هيم |بــــر|خلود محمد  زيق|لزق|عه |زر

5292|6 م|لغن|حمد جمعه محمد محمود | سكندريه|ل|هندستـــ 
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6|7|5o لبــــىه|ن رأفتـــ محمد |نور ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

538289 لم|هلل س|ح عبــــد|لفتـــ|لدين عبــــد|ء|نغم عل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

534|5 ئى حسن فوزى محمد|م| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|686o5 قوتـــ مصطفى|هيم ي|بــــر|دين محمد |ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

699222 هيم|بــــر|ن محمد محمود بــــهجتـــ |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

759|69 لسيد|م يوسف |لرحمن س|عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

827633 لحليم|بــــوزيد عبــــد|لمنعم |ره عبــــد|س دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|74254 م|لسل|م عبــــد |ر تـــه|لستـــ|نسمه محمد عبــــد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

522872 هيم|بــــر|يه محمد عىل محمد | بــــ دمنهور|د|

|392| ل|لجم|محمد معتـــز سيد عىلي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3456o| عيل مهدى|سم|رفعتـــ | عل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4o67o8 غ|لصبــــ|لسعيد محمد محمد |ن |نور سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

246253 ل|لغز|لعليم محمد |محمود محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

36|56o در عبــــده|لق|رس عبــــد|ء ي|رس| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|5335 ى ح وى|لشه|مد |مد ح|مد ح|حسي  لشيخ|ره كفر |تـــج

9o382| ن|هيم عسم|بــــر|حمد محمود | ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

697|52 عيل|سم|محمد مسعود محمد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

92o327 ن |زق رشو|لر|لد عيد عبــــد|خ ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

325678 هيم|بــــر|ل |ر شفيق كم|من هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|5294 ف عبــــد  بــــ محمود موىسي|لوه|محمد أرسر ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

266o74 هيم دبــــور|بــــر|لحميد |حمد عبــــد|حمد محمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

755632 لصديق|محمد محمود | نور زيق|لزق|حقوق 

|3o534 ى|حبــــيبــــه خ لد عبــــدتـــ حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

67347 ف قطبــــ معوض|مدحتـــ  رسر لفيوم|بــــ |د|

62275| حمد|جوده | رض| ند ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

775242 لم|محمد شحتـــه محمد س زيق|لزق|ره |تـــج

487|92 د رزق|محمود محمد حسن ج سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

369464 لىحي|لرحيم عبــــد|لرحيم محمد عبــــد|حمد عبــــد| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|
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54|2o8  |لش|كريم محمود عبــــد
ى
دم|حمد |ق ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

23o65| هيم|بــــر|مصطفى محمد خليل  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|44|87 هلل زىك|مروه محمد عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

766|88 يده|رص |مريم ن لسيد رسر لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

889947 دى |ره حسن محمود نف|س سكندريه|ل|صيدله 

|3o|5o ى حس هيم|بــــر|د |م عو|نرمي  ى شمس|د| بــــ عي 

5|3622 د عطيوه يونس|لجو|رس عبــــد |ف لشيخ|عه كفر |زر

6|484o فوزى سيد أحمد عرص| نور تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

63|966 وق عطيتـــ  لغنيىمي|لسيد محمد |رسر زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

66796 لدين سعد خليل|ء|ندى عل لفيوم|صيدلتـــ 

226766 حمد محمد محمد يوسف| هره|لق|هندستـــ 

4o6746 لموجود حسن|حبــــيبــــه خميس عطيتـــ عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

224345 ى حسن  لجمبــــيىه|محمد حسي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

27424 ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|حمد | |رن تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

6|||69 ف مكرم ق|مح |س سم|رسر لمنصوره|ره |تـــج

922783 عيل محمود |سم|طف |محمد ع ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|52254 لسميع|محمد فهىم عبــــد | مه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

78o|83 لعزيز عىل|هيم محمد عبــــد |بــــر| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|2|425 هيم|بــــر|ن عمرو حسن |نوره ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

63|598 ح محمد عيد|لفتـــ|محمد عبــــد | دين  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

35468o هيم خليل|بــــر|هيم |بــــر|هلل محمد |منتـــ  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9|5722 ى يق  |هلل ف|يق عبــــد|ف| كرستـــي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

6o27o6 كر مسلم|ج  ش|لد ن|خ |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|64|5o روق|حمد ف|دهم |حمد | ن|بــــ حلو|د|

87o979 لمطلبــــ|حمد عبــــد|حمد محمود | |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7o23|2 حمد|مه |لسيد سل|مريم سمي   زيق|لزق|ره |تـــج

64325o لسيد|عيل |م أحمد إسم|أنغ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

792872 يف محمد محمود|محمود  لشر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

79|382 حمد|لغنى |محمد محمود عبــــد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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9o642 ى مصطفى شعبــــ|ي لحليم|بــــوزيد عبــــد |ن |سمي  لفيوم|نوعيتـــ 

6282o6 لعربــــى|ميمه وحيد معروف محمد | زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

45|753 ن|م عثــــم|لسل|لسعيد عبــــد |هر |محمد م ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

433942 حمد سمي |هيم سيد |بــــر|ل وجيه |نه |صيدله طنط

48697| حمد محمد منصور|م محمود |بــــس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83472o مي خليل|ن حر|حمد عثــــم| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

68o87 |يه محمد جمعه زكري| ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

3||77o عرص|ل|هيم |بــــر|حمد مصدق | ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

27o|| لعظيم محمود|لنبــــى عبــــد |عبــــد | دين هره|لق|بــــ |د|

33477| لحميد|د محمود عبــــد|ء عو|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|5472 ن ي ثــــروتـــ عزيز|ه| مي 
ئى ره بــــنى سويف|تـــج

226459 طف عىل مهنى|محمد ع ى شمس حقوق عي 

5||6|4 مر|ح أبــــوع|ل صل|زم جم|ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

82743o حمد|ن سعيد |يوسف رمض ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

5|8655 يف|هلل بــــكر |ء فهىمي عبــــد |سم| لشر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6|9272 ه|هر |طف ط|حمد ع| ى رسر لحسني  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

497786 بــــ|زى منصور تـــرىك خط|ء غ|شيم تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

3|99|7 ن|بــــ محمد زي|يه|ء |ل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35739| |يمن محمد محمد |محمد 
ى
لدسوق ي صىح ري

|ضه بــــنه|معهد فنى

78o878 عيل محمد|سم|ء |محمد عل زيق|لزق|نوعيتـــ 

898452 حمد|حمد محمد |لمنعم |عمر عبــــد ج|حقوق سوه

5753o ل رجبــــ حسن|له جم|ه بــــ بــــنى سويف|د|

687694 |لبــــق|بــــو |هيم |بــــر|لسعيد |س |محمد عبــــ ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

|4324 للطيف|لد سعد عبــــد |ء خ|ل| هره|لق|بــــ |د|

898|7| ر محمد محمود |محمد مختـــ ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

333955 يف بــــكر محمد بــــكر رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

27|788 ن|حمد زهر|منيه عطيه عطيه | ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

543|o7 لرؤف|حمد عبــــد |لحسينى | |دين |ره طنط|تـــج

33632| رص|لن|ن صبــــىحي جمعتـــ عبــــد|يم| سيه|نوعيتـــ عبــــ
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|66292 ن|مصطفى محمود محمد مهر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2727oo هيم|بــــر|د |لد رش|هدى خ ج|أللسن سوه|كليتـــ 

8o43|6 هلل|عيل طه عبــــد|سم|ن |يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

68949| ك|لمل|يرينى شنوده سيف رسن عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6o6o54 ن|م|م محمد مسعود |حمد عص| |بــــ طنط|د|

3||684 ح|لفتـــ|لكريم عبــــد|م عبــــد|ء هش|رس| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o|882 نىح  لطيف سويحه سيدهم | ج|صيدلتـــ سوه

256738 ى|له محمد |ه لسيد مي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8||575 لد|لد محمود خ|ء خ|سم| حقوق بــــنى سويف

6322o7 ف عبــــد | |رن ح محمد عطيه|لفتـــ|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

5o877| ج|لص|حمد محمد حسن |محمد  سكندريه|ل|عه |زر

334735 هيم دعبــــس|بــــر|بــــ صبــــىح |يه| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

67878o زق يوسف محمد جبــــر|لر|لد عبــــد |مريم خ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o79o2 بــــليون فرج|د ن|مريم عم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6o5543 هيم محمد شقوير|بــــر|ء |رس| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

92663 لحسيبــــ مخلوف|هر عبــــد |يتـــ م| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

629o45 ر محمد|لستـــ|بــــسمه سعيد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

485342 تـــه|رح عيس شح|سيمون عيس س سكندريه|ل|ره |تـــج

3|29|2 لقس بــــرسوم|ئيل نبــــيل |ميخ تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

8o6||| ي|لحكيم عبــــد|حمد عبــــد|ء |شيم
لغنى ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى

254|9o |ظ|لعظيم ظ|بــــر عبــــد|رص ص|م ن تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

37|86o هيم|بــــر|لمنعم |م محمد عبــــد|سل| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

23854| ى  بــــ|لتـــو|حمد محمود عبــــد|حني  ى شمس|زر عه عي 

8|6644 بــــ سعيد محمد|يه|محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

629994 ح|لفتـــ|يوسف محمد مصطفى عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|35o79 ى محمد|حس م محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

233879 فظ عىل|لرحمن محمد ح|حمد عبــــد| ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

85657o ي طلبــــ|شور ر|طه ع
ضى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

6787o3 تـــ|حمد بــــرك|رق محمد |ء ط|رس| ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 
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3425oo هد|هيم مج|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  |ره بــــنه|تـــج

3||895 حمد|صم سعد |حمد ع| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

2|6946 حمد جعفر|لسيد |يمن |رقيه  ى شمس هندستـــ عي 

6|o2o4 در مقلد|لق|لسعيد عبــــد |لسعيد |يدى |ه لمنصوره|علوم 

|6|6| م|مه يىح سل|س|سيف  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

23426| لسيد|بــــر |عمر محمد ص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

697|28 لغنى|محمد خرصى وهبــــه عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

5|8||6 لسيد حمد|لسيد عوض | |مه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9|82|2 ل قـلدس متـــى |جم| رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

82|96o لبــــديع فنجري|خلود محمود عبــــد ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

3o7o| لونيس محمد|لدين عبــــد|ء|ن عل|نور لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7697o8 زق محمد|لر|محمد مصطفى عبــــد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

||5738 وق خ حمد|لد صبــــىح |رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8o749o ى سيد محمد نرص حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

494555 لسمنودى|لسيد |هيم |بــــر|فتـــ |د ر|عم دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

28734| بــــ|سلىم زىك محمود خط شمون|نوعيتـــ فنيه 

62|3|5 ح فرج|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|د |محمد رش لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

26656| يف عبــــد لمقصود مزروع|روضه رسر |طبــــ بــــيطرى بــــنه

826|82 سعد لبــــيبــــ|جورج | ر|كل دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

6773o5 لمنعم عىل عجور|محمد محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

|48842 حمد محمد|د |ندى رش هره|لق|بــــ |د|

34556| د|جر محمد سمي  رش|ه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

69|576 |حمد عوض بــــكر غن|منى  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

4o862o بــــو كحله|ء محمد محمد |سم| |تـــربــــيتـــ طنط

5o32|| ي رجبــــ عبــــد 
للطيف محمود|منى بــــ دمنهور|د|

4o3o75 ف|لكل|حمد حربــــ فرج خميس |محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|3o4o هيم محمد|بــــر|محمود عىل  ى شمس حقوق عي 

26525o ف محمد فهىم سلط|عمر  ن جبــــريل|رسر |ره بــــنه|تـــج

48|5oo ى بــــيوم خليفتـــ قتـــه|عىل م هر حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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52995 حمد مصطفى|رص |بــــ ن|شه معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

8|2766 د فهىمي|مي عي|فرحه س دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

3|9745 حمد|منيتـــ فتـــىح عىل محمد | هره|لق|ج طبــــيع |عل

4o44|6 لسيد محمود|حمد |لسيد | سكندريه|ل|بــــ |د|

26o|o وى محمد|خديجه محمد سعد ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

244325 حمد محمد غريبــــ|محمد محمود  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

684767 لمرىس مشعل|لرحمن |لمرىس عبــــد |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

7o2|9o فع|لسيد محمد محمد عىل ن| |ثــــري زيق|لزق|ره |تـــج

339663 م محمد محمود|م|زم |ح ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

499663 وى|لدفر|زق |لر|بــــ عبــــد |لوه|ندى عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

775oo3 ى عبــــد |لر|يه عبــــد | لسيد|در |لق|زق حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|33|86 رس محمد|لح|تـــ عبــــد |ن عرف|نوره ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

233853 س|لسميع عبــــ|حمد رفعتـــ عبــــد| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

637887 وى مهدى|لطح|لحسينى |حمد محمود | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64888 لعزيز|هلل عبــــد|ن عبــــد|يوسف شعبــــ كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

85493| جمعه رجبــــ دكروري| عل ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6o5835 عيل|سم|مد |مد ح|م ح|بــــتـــس| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

256832 ر|لجز|لعزيز |ل عبــــد|نوره جم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7745|6 وق  حمد تـــوفيق عىل جعفر|رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

9237o6 لسيد |ل محمد |محمد جم ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

24725| لشيخ|هلل |لسيد عبــــده عبــــد|يوسف  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

46384 لحميد|حمد عبــــد |ح |رق صل|د ط|زي هره|لق|حقوق 

5o54o9 غ|لصبــــ|هيم قطبــــ |بــــر|محمد قطبــــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

48442 هيم عىل|بــــر|نور |م |سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4o2|44  |ن |رو
ى
لرحمن|حمد عبــــد |حمد شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|2|6| نه|حمد شبــــ|حمد |حمد رزق | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o269o رضوي محمد محمد عطيه ي|لسن |
|لمنى

77o|77 د|لحد|ه |لل|بــــر عبــــد |معتـــز ج زيق|لزق|بــــ |د|

6|o555  رمض|رفيده 
ى
ف شوق ن|رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 
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497o55 تـــبــــ مرعي دميس|بــــر ر|ريم ج بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

53o245 ى| |هلل عط|ء محمد نرص |لشيم| هلل حسني  لشيخ|هندستـــ كفر 

75o8o6 ى|لرحمن |عبــــد  ف فهىم سعيد حسي  رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

5|989 لح|بــــر ص|ر محمد ج|من بــــ بــــنى سويف|د|

58|7| لرحمن|حمد حمدى عويس عبــــد | ي سويف
هندستـــ بــــنى

428|92 ى محمد عنتـــر عىل |ي ىس|لعبــــ|سمي  |ره طنط|تـــج

3|3353 ى محمد عبــــد|ي للطيف|لرحيم عبــــد|سمي  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

7o77o3 ى محمد مصطفى |ي ن|هيم عثــــم|بــــر|سمي  زيق|لزق|عه |زر

2854o4 يق صديق|در ف|نه ن|دمي |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

77|697 ى فوزى محمد عبــــد |ي لعظيم|سمي  زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

63895 هيم محمد|بــــر|بــــو بــــكر |محمد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

833733 هيم محمد|بــــر|لرحمن فوزي |عبــــد تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

826554 م|لمنعم عل|سهيله محمود عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

267992 حمد خرصى|حمد حسن | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

267438 لعزيز|ن عبــــد|م سليم|لسل|حمديه عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4|o733 تـــ|حمد مصطفى كر|فريده عمرو  |ره طنط|تـــج

478524 وز سعيد محمد عبــــد حىل|لسو|لقوى |في  ره دمنهور|تـــج

|4325 بــــو زيد|منيتـــ فتـــىح محمد عبــــده | |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

6|3495 للطيف|ر عبــــد|لغف|ح عبــــد|محمد صل |هندستـــ طنط

4o63o7 ى عبــــد|ي لرحمن حسن حسن|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7oo983 هلل حليقه|هلل عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|مه |س|ضىح  لمنصوره|عه |زر

|77426 ف يوسف |مي  |ل| يوبــــ|حمد |رسر ى شمس حقوق عي 

7o7633 يد بــــدوى|بــــو |هيم |بــــر|هلل |عبــــد  ى لي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

95622 ح|لفتـــ|ح فضل عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

65387 ى ه ئى رمسيس فوزى|نيفي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

34oo4o لسميع محمد عزتـــ|رتـــ مصطفى عبــــد|س عه مشتـــهر|زر

443783 ن هلل شنوده|دل عوض عبــــد|ع| مي  لشيخ|عه كفر |زر

9||73 ممدوح عىل ممدوح عىل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

34526 هيم|بــــر|حمد محمد محمد عىل | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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|534o2 ى شعبــــ|ه ن|دير عىل حسي  ن|بــــ حلو|د|

89|234 ض |ري| دى زكري|رسيل ش|م سيوط|تـــربــــيتـــ 

242|23 للطيف|م فوزى عبــــد|ر حس|من هره|لق|ره |تـــج

|275o9 يف زىكي سعودي مريم رسر ى شمس هندستـــ عي 

476995 هيم|بــــر|حمد عىل |ده |نىح  حم| سكندريه|ل|علوم 

|5468| ه حمزه|لل|مصطفى سيد عبــــد  ى شمس حقوق عي 

446o85 لربــــيع|لدين عىل |ل |م جم|ن س|مرو سكندريه|ل|هندستـــ 

785524 ى عىل|هلل خ|عبــــد  لد حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6|6658 لموج |حمد |حمد |ء |شيم سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

6972|6 هيم|بــــر|وى |لمك|لسيد محمد |محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

682269 ن|ن محمود عثــــم|ره عثــــم|س لمنصوره|ره |تـــج

832|2| ى| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  حمد محمد سليم حسي 
دي|لو|ج | ئ 

|656|o يرينى عطيه فوزي عطيه| سيوط|ضتـــ |علوم ري

64o668 ى |لسيد | لسيد محمود|مي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

284768 سبــــ|حمد محمد ك|لد |م خ  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|2|59| ن|حمد حس|مح رحىمي محمد |س هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

679o57 لبــــدرى|ن |لنبــــى شعبــــ|عبــــد | م رض|ر ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4o8o47 ى محمود |لسيد |هند  وى|لمعن|حمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77778 بــــر محمد|ح ج|لفتـــ|تـــم عبــــد |ح عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

636|87 حمد|حمد موىس يوسف | |رض زيق|لزق|نوعيتـــ 

7o4596 هيم عزبــــ عطيه|بــــر|ح |هيم صل|بــــر| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

868777 حمد|لصبــــور محمد |سمر عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

543|27 هلل|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|لحميد |ء عبــــد|ل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

27o|22 هيم فتـــوح مصطفى|بــــر|هيم فتـــوح |بــــر| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4|3453 ل|لفض|لسيد |لحميد |ن عبــــد|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

352o42 محمد فهىمي محمد محمد فهىمي  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

262762 ى بــــدوى | لسيد|حمد حسي  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

3|2223 عيل سيد|سم|حمد |ريم  لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 
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52|95| |دل حن|هر ع|مريم م علوم دمنهور

4536oo ج |لبــــلتـــ|وى محمد محمود |محمد شن لشيخ|هندستـــ كفر 

45275 لصمد|ن محمد عبــــد|م شعبــــ|هلل س|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

244594 هيم|بــــر|محمد ليثــــى عويس ليثــــى  ن|حقوق حلو

6285o2 م|م|ل|م طلبــــتـــ |م|م |م|منى  زيق |لزق|تـــمريض 

479633 لعليم طلعتـــ قنديل|محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

|48224 د|لحد|هيم |بــــر|لسيد |رق |ط| ر|ي هره|لق|بــــ |د|

528|o6 حمد حسن مسعد سليم وهيبــــ| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

627428 مصطفى محمد أحمد عىل زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

69882o ه محمد صبــــىح عنتـــر ص| تـــ|دق فرح|مي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

237||3 م|مل محمد هم|يه ك| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

23929| ى|ل |حمد كم|ل |بــــسنتـــ كم مي  ه ى نوعيتـــ جي 

42|986 ى |ء كم|ل| ى|ل حسي  لخضي  سكندريه|ل|علوم 

4|92o2 س محروس|ل محروس عبــــ|ل جم|من لشيخ|بــــ كفر |د|

433||6 ليتـــ|لسيد أبــــوع|للطيف |لسيد عبــــد|ن |نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

447936 بــــر حسن محمد خليفه|نسي ج|ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

427||4 ن محمود سعد|خلود رمض سكندريه|ل|بــــ |د|

827886 لحميد محمود|حمد عبــــد|محمد  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

7|7772 لغندور|لبــــيىل |لسميع |لسيد عبــــد |در |ن ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

878978 حمد |سحر حمدى محمد  سيوط|بــــ |د|

493685 وى|لجرج|حمد | |حمد رض| |حقوق طنط

6947|9 ل منصور|لع|ل محمد عبــــد |لع|هدى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

42466o سط محمد منصور|لبــــ|محمد عبــــد سكندريه|ل|صيدله 

244839 حمد سعد شلبــــى|لم |خلود محمود س ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

3||852 لمنعم محمد شيخون|لرحمن مجدى عبــــد|عبــــد ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

68o4o5 حمد|حمد |هلل فرج |محمد فرج  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

48597| وق ر ى|رسر شد سعيد سيد محمد حسي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

85o826 ن محمد يوسف محمود|يم| سيوط|تـــمريض 

3546|9 متـــ|وديع جرجس سل| سيمون حن ى شمس|تـــج ره عي 

8o7689 ي|ح محمد عبــــد|هند مصبــــ
لغنى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى
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2|9o|8 سكندر|ن |نطونيوس صبــــرى عري| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8o85o4 ي عىلي عبــــد|عبــــد هر|لظ|لرحمن يحن  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

58354 رص عىل عىل|لن|منى عبــــد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

826457 شور|حمد عطيه ع|هبــــه  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|59227 ف عبــــد |لدين |سيف  ح متـــول|لفتـــ|رسر ى شمس|زر عه عي 

7o7348 لمحسن|هلل عبــــد |لمحسن عبــــد |مديحه عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8648|| ه|لل|لرحمن عبــــد|لرحيم عبــــد|حمد عبــــد| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

367575 لرحمن|لسعيد عبــــد|لرحمن |زينبــــ عبــــد |بــــ بــــنه|د|

5o2996 ى ى محمد عىل حسي  هدير حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

2497|6 ف ذىك بــــدر|منى  لدين|رسر تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|7|87o ى حسن|نور محمد بــــرك تـــ حسني  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|4474o لكريم|رص عىل عبــــد |لن|ل عبــــد |هلل جم|منتـــ  ج|ره سوه|تـــج

639|57 هيم|بــــر|لسيد محمد |هيم |كرم إبــــر| زيق|لزق|هندستـــ 

5|5o2o لرحمن عىل|فتـــحيتـــ محمد عبــــد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

356966 ي محمد محمد
هدير لطفى |ره بــــنه|تـــج

53o526 منى سعيد محمود بــــهنس مطر |بــــ طنط|د|

247332 |لسق|لعزيز محمد |حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد شمون|نوعيتـــ 

69o97 حمد سعد محمد|ن |يم| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

362|24 د|لجو|لدين حسن عبــــد|ء |حمد عل| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

5|98|2 غ|لصبــــ|حمد محمد |ء |ل| بــــ دمنهور|د|

6o|669 ي|ء محمد محمد |حمد عل|
ط|لىحى ي للبــــرصي. تـــ.ك

لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

496644 د منصور سعيد|د فؤ|عم| رين|م ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

488|58 هيم محمد محمد عىل محمد|بــــر| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

363385 ف رمض|حمد | د|لجو|ن عبــــد|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

273623 محمد سيد نوح| دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

5o2822 حمد|ن محمد محمود |يم| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4oo45 م|م|لمنعم |سيد عبــــد| عىلي كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

729|8 مد محمد عىل|حمد ح| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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26397 هلل|حمد محمود محمد عبــــد | ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

9242|o ين ج ن محمود |د رمض|رسر ج|تـــربــــيتـــ سوه

373o48 ن|سمي  محمد سمي  محمد عزبــــ عمر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

688|34 |وى |لششتـــ|لحميد |لحميد عبــــد |حمد عبــــد |
ر|لنج

لمنصوره|حقوق 

848|7 ى ل عزيز نرص|جم| مي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

337538 وق  هيم منصور|بــــر|مه |س|رسر سيه|نوعيتـــ عبــــ

|64985 منى محمد عمر محمد ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2|279| د|هيم محمد ج|بــــر|لعظيم |مؤمن عبــــد دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

758924 م سعود|لسل|ن عبــــد |يوسف دهش لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

628|45 شم|مه ه|ن محمد سل|مصطفى مهر لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

4473|9 |حمد محمد ند|م |مريم عص |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

7||965 ى|د عزتـــ منصور محمد |جه لخرصى لمنصوره|ره |تـــج

77|546 لسيد|لفتـــوح |بــــو |عمرو محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8o4953 ى|لسيد |لحليم |م عبــــد|مر مي  ي|طبــــ 
|لمنى

632746 ي عىلي|ندى عم
ى
د محمد شوق زيق|لزق|علوم 

32|8|8 لسيد|ندى لطفى سيد محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

26o289 |طف ح|ر ع|من
ى
فظ دسوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o|393 هيم|بــــر|لنبــــوي |حمد |ره |ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o|6|7 حمد فرج|ن محمد |ء رمض|شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|5923 مل|هيم ك|بــــر|عمرو سعد | ر|ي معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

7o2555 لمرصى|لحليم |م محمود عبــــد |ء هش|رس| زيق|لزق|ره |تـــج

|55244 ى محسن بــــسيوئى عىل سل مه|نرمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8o8oo لعزيز|مي سعد عبــــد |حمد س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o|6|4 وق محفوظ محمد محفوظ رسر سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

346732 لسيد|لمنعم |حمد عبــــد|ء |نجل سيوط|عه |زر

269568 لفتـــوح رجبــــ|بــــو|ء رجبــــ |سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

864545 ي هم
م محمد محمد|مصطفى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6375o9 ىسر|ن محمد غبــــ|محمد حس س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم
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2764|| حمد حسن عمر|ء عدل |حسن ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

889|47  عىلي |ر عىل ر|من
ضى سيوط|بــــ |د|

9|5568 تـــ بــــكر سيد  |مل بــــرك| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|288|9 ف محمدين خلف|طه خل هره|لق|بــــ |د|

329552 هيم|بــــر|هيم ذىك |بــــر|طمتـــ نبــــيل |ف لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

9|7533 صديق  | ء سيد زكري|وف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7845|6 در|لق|هيم عبــــد|بــــر|هيم |بــــر|هلل محمد |منه  زيق|لزق|بــــ |د|

273246 لصغي |لحسن محمد سعد |بــــو| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

229|o| هيم|بــــر|ده حسن حلىم |غ هره|لق|صيدله 

52o599 تـــ قدري محمد | زهري|ل|مي  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

92o675 سكندر جلع |هديه ميشيل  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|7336 ى نور|محمد  ى |لدين |مي  هيم|بــــر|مي  هره|لق|ره |تـــج

42853 مر شلبــــى|لسيد ع|يه محمود | هره|لق|بــــ |د|

528525 لدوله محمد|هيم محمد قمر |بــــر|محمد  بــــ دمنهور|د|

4o|6o8 رى صديق|د محمد قبــــ|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

793o88 مد|محمود عىل ح| رودين ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

439379 حمد|مد |مل نشأتـــ عىل ح| لشيخ|علوم كفر 

3365|7 فورى|روق محمد ك|ن ف|نوره |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

453593 تـــه|رق عىلي فهيم بــــيوم شح|عىلي ط لشيخ|هندستـــ كفر 

265328 لمحسن سليم|لسميع عبــــد |مصطفى عرفه عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

5832| للطيف|حمد محمد عبــــد |ء |شيم لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

755||9 حمد|لسيد |رص |عزه ن عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

58o63 ى  هلل|حمد مصطفى عبــــد |حسي  طبــــ بــــنى سويف

524|96 هيم حسن|بــــر|لغنى |منى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

773o59 ل محمد محمد|لع|عيل عبــــد |سم| ى شمس|تـــج ره عي 

54o63| ى|يوسف جم ل يوسف عيسوى حسني  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

494745 بــــيه|م طر|لسل|محمد نرص عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

839|44 ى|ل| ي محمد حسي 
ء مصطفى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|5534| ى عىل|لعظيم ل|حمد عبــــد | |نور شي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

6863| رجبــــ محمد عىل حسن أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 
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827778 هيم|بــــر|ح عىلي |لفتـــ|عىلي عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

625225 ف يوسف |عمر  دق|حمد عىل ص|لمحمدى |رسر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|48622 لمحسن|يه جمعه حسنى عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

|4|39 ى  هيم محمود مصيلىحي|بــــر|محمد حسي  هره|لق|حقوق 

778692 حمد عطيه محمد عطيتـــ| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|24542 هيم محرم|بــــر|بــــ |يه|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

446o47 حمد|مع طه |لد طه ج|خ سكندريه|ل|هندستـــ 

6|6768 لبــــر خليل|ء سمي  جبــــر عبــــد |هن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

637873 ن سعيد زىكي محمد محمد يوسف|نوره زيق |لزق|تـــمريض 

|78475 د حمدى زىك|عم| رين|م ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

74522 ف يوسف عىل|هلل |منتـــ رسر هره|لق|حقوق 

6o5595 لي|لغز|هيم |بــــر|د عىل |محمود محمد مر |ره طنط|تـــج

523535 بــــ موىس|لدين موىس دي|ل |محمود جم ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

5|7833 لمجيد يوسف|ر حسنى عبــــد |من سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

27||79 دق محمد عيشه|جر معتـــمد ص|ه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

226865 ى سليم|مع ن|ذ محمود حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o4|4| لسيد محمود|رس محمود |ن ي|رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

883384 ل فوزى نجيبــــ  |يرينى جم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

83|5o9 ل محمود|لع|لكريم عبــــد|د |حمد ج| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o4o23 لم|تـــه س|تـــه حسن شح|حمد شح| زيق|لزق|هندستـــ 

755o5o هيم|بــــر|حمد عىل |م |سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6|4567 ش|لحميد محمد هو|لحميد حمدتـــه عبــــد|عبــــد زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o6739 حمد محمد عىلي|يه مصطفى | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

459||8 زق|لر|ود عبــــد|رص د|لن|ل عبــــد |جم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

427738 |لعل|لونيس عىل أبــــو |طف عبــــد |محمد ع |ره طنط|تـــج

8283o هلل محمود|ن عبــــد |محمد رمض ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6oo473 حمد عىل رزق|هدى  |نوعيتـــ طنط

|522|5 ه هش| م رزق محمد|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|7o59o |لعل|بــــو |محمد عىلي محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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282639 در|لق|ش عبــــد|بــــورو|طمه حمدى |ف لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

882959 ى  |ح |م صل|ء هش|ول مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

5267|4 ي
رس|مد محمد ف|ء محمود ح|ضى ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

696845 ن|د عوض رمض|هر عوض فؤ|م لمنصوره|ره |تـــج

3o969 لمطلبــــ بــــدري|حمد عبــــد |حبــــيبــــه  هره|لق|حقوق 

233976 ن عىل عوض|م محمد سليم|مجد هش| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o3923  عبــــد |لرحمن |م عبــــد |سل|
ى
|لرحمن |لدسوق

لدعبــــس
دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

4||6|o رم محمد|لمك|بــــو|بــــسمله ممدوح  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

663|7 حمد|لحسن |بــــو |مصطفى محمود  لفيوم|حقوق 

243o9o ى محمد حسنى عبــــده حسي  ن|حقوق حلو

773646 ى رشدي عطيتـــ رزق مريم بــــشر ى شمس|تـــج ره عي 

6o7|55 ن|هيم عىلي|بــــر|حمد |لسيد | |طبــــ طنط

54||22 لعبــــد|سعد سعيد سعد محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

32o|oo حمد|لرحمن عيد سعيد |عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5453| هلل|حمد عبــــد|ل |محمود كم ي سويف
هندستـــ بــــنى

7687|3 ن|لكريم ذيبــــ|مل محمد عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

5|o34o ي فؤ|لدين ه|نور 
ي|د عىل |ئى

لشيشينى سكندريه|ل|طبــــ 

3|7629 لح محمد|رق عىلي ص|محمد ط ن|بــــ حلو|د|

894559 ى |بــــتـــس| حمد |م سيد حسي  سيوط|بــــ |د|

28242o بــــو زيد|حمد |ل |ء طه بــــل|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2|9o3o مر محمد حسن دريع|محمد تـــ ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

5294o7 لجمس|لحميد |حمد عبــــد |محمد سعد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6|23|2 د حسن|هلل محمد عىل حم|عبــــد  |هندستـــ طنط

8|8624 حمد|بــــ محمد طه |رح ي|بــــ |د|
|لمنى

82465| حمد|لد بــــدوي |محمد خ ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

8o3745 ء محمود محمد عىلي محمد|حسن ي|نوعيتـــ 
|لمنى

83258 يه سميح عيس عبــــيد| معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

4|74|7 وى|لبــــز|هيم نور محمد |نور إبــــر لشيخ|ره كفر |تـــج

68295| |لنج|بــــو |ن محمد فتـــىح محمد |يم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى
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23o736 ئيل يعقوبــــ|دى ميخ|يوسف ن رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

7o92| لنعيم|ل عبــــد|لد كم|ن خ|نوره بــــ بــــنى سويف|د|

9oo794 هر نظي  شنوده |م| رين|م ج|تـــربــــيتـــ سوه

|89o| لحميد محمد|د عبــــد |محمد عم هره|لق|ره |تـــج

42|oo9 فع|لش|لمعىط |م عبــــد|سل|س صبــــرى |ين| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

762244 ي|مل |حمد ك|مه |س|يوسف 
ى
ق لصي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

5o6565 ى|رص محمد عىلي محمد |سهيلتـــ ن مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6|o|94 حمد محمود مشعل|موده  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6|3392 ى دوبــــ|محمد هش ن|م سعد حسي  |هندستـــ طنط

8o686 لسيد|س |هيم عبــــ|بــــر|سلىم  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o2964 حمد |حمد محمد |زينبــــ  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

476|46 ر|هيم دويد|بــــر|مد |ن كريم ح|رو سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

922|47 لجيد  |ن عبــــد|مصطفى محمود عثــــم ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|483o2 لس سليم|هر سليم|م| ندر|س ن|ن كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|38|2 لمنعم عىلي عيس|محمد حسن عبــــد هره|لق|حقوق 

893283 ن |دل محمود عثــــم|ن ع|نوره سيوط|بــــ |د|

4o6675 لمجيد نظىم|ل يىحي عبــــد |ن جم|عن سكندريه|ل|ره |تـــج

26o526 لعقدتـــ|لىح |هلل مصطفى عبــــد|منه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

878749 بــــتـــ محمود |رحمه عمر ثــــ سيوط|هندستـــ 

35o76o بــــ رجبــــ غريبــــ محمد|رح ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|3o292 ى ف مفيد | |يوستـــي  دير|بــــ|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o5o6| لد محمد صبــــرى مصطفى|جر خ|ه لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

625546 هيم|بــــر|هيم جوده |بــــر| |ي|م زيق|لزق|علوم 

439494 ي
لدين محسن محمود شعيبــــ|د |عم| دئى |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 

لشيخ

54o787 حمد|لدين |ل |طف جم|ئى ع|درين ه|ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

756484 ؤد|ئى حسن د|عمرو ه هره|لق|ج طبــــيع |عل

254o7o ف|محمد سعيد عىل محمود خل لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

||8|98 م عيس بــــقطر|يرينى س| ى شمس| لسن عي 

635|6 فظ بــــدوى هيبــــه|حمد ح| ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر
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2878| مل|ىط ك|لع|حمد عبــــد |حسن  هره|لق|حقوق 

692286 بــــ قمبــــر|لوه|مه ذىك عبــــد |س|مريم  لمنصوره|ره |تـــج

8o5387 ى ى|وليم عبــــد| مي  |لمسيح مي  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

649488 نور عزبــــ|حمد محمد |م |مر زيق|لزق|نوعيتـــ 

226543 لرحمن حسن محمد متـــول|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

6|2975 د|م محمد حم|مصطفى حس ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

323454 ن|لم سليم|ح س|هلل صل|عبــــد تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

6o7353 وق عبــــد دومه|هيم ص|بــــر|لعزيز |لرحمن عبــــد|رسر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

9o2954 لسيد مرىس |يه محمد | ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

2|5296 يرينى فرج وهيبــــ عزيز| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

859884 ف جوده عبــــده|سوسن  رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

5|9o32  عبــــد|يم|
ى
ى|لحق |ن فريد شوق مي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

2822o6 لسيد|رص سنوىس |حمد ن| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

26|48| ى محمد  لليثــــى حمود|محمود خي  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

49o23| ى يوسف ذ مي  ىك نرص بــــقطر|جي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o3328 هيم |بــــر|حمد عىل | |مه ج|بــــ سوه|د|

35|258 ن|لح عثــــم|لح صبــــىح ص|محمد ص |حقوق بــــنه

64o723 |بــــو |لسيد محمد |لرؤف |رس محمود عبــــد |ف
لغيط

زيق|لزق|ره |تـــج

3|56o2 م|لسل|دل شكرى عبــــد|يتـــ ع| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

27249 ع|هلل سيد زىك رف|هبــــتـــ  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

68o993 لمنعم محمد|حمد عبــــد |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

258264 ن|حمد نرص بــــكر محمد رسح| ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

|57o88 ل|لرج|طمه سيد مصطفى عبــــد |ف ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

2|5o53 ندرو رأفتـــ حليم خله| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2732o3 ى خورى|دل سعيد ف|ع| مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

34o7o2 وق س لم|لعزيز س|لمجيد عبــــد|م عبــــد|رسر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

64|228 حمد طلعتـــ محمد محمد عطيه| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر
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8546o4 ي عط
عمر محمد| مصطفى ي|عه |زر

|لمنى

854844 لد محمد محمد|م خ|سل| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

67747o م جعفر|حمد سل|ح |حمد صل| لمنصوره|بــــ |د|

63345o لجوهرى|دق |لص|لفتـــح عبــــد|بــــو|تـــقوى محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

3486|9 ي عزتـــ عبــــد
شور|لغنى ع|ىطي عبــــد|لع|مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

5o388o سط مرىس|لبــــ|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|د |زي سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|6|476 حمد خليفه|م محمود محمد |مؤمن هش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

863269 لمجد محمود|بــــو|سط |لبــــ|محمد عبــــد كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

3|8oo4 لسعيد طه|عمر محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

82o5|8 ي عبــــد|م عىلي ن|سل| لمجيد|ج  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

337852 |بــــر|هيم محمود |بــــر|محمود 
ى
هيم دسوق عه مشتـــهر|زر

88|46o لم محمد  |رص س|ن ن|يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89o22o هم |س ره ليون جورج مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

237988 يف سيد |نوره ى|ن رسر مي  هره|لق|حقوق 

|447|9 وق محمد عربــــي حسن رسر هره|لق|ره |تـــج

322822 لحكيم محمد|يتـــ عزتـــ عبــــد| ى شمس|د| بــــ عي 

773o89 هيم|بــــر|ل طلبــــتـــ |لرحمن محمد كم|عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6||2|2  يحن  عبــــد 
بــــو زهره|لمنعم |مصطفى |بــــ طنط|د|

3o845 هلل مجدي طلبــــه محمد|منتـــ  هره|لق|بــــ |د|

823o5o بــــسمه رتـــيبــــ سيدهم بــــطرس ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

497|69 لحلو|تـــ عبــــدتـــ |فرح| لي|د عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

424648 لحميد حسن خليف|لسيد عبــــد |لحميد |عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

5|4o32 لدين محمد هليل عسل|م |آيتـــ عص سكندريه|ل|عه |زر

7547|2 حمد حلىمي|ن |مريم سليم عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

4|83o4 لحنفى|لق محمد |لخ|مصطفى محمد عبــــد ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

45782| |لمنعم مرىس عط|عبــــد | أيه عط لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

634958 عيل محمد حسونه|سم|محمد  ج|ره سوه|تـــج

|5|o39 ي|ر
ر|لستـــ|لمعبــــود عبــــد |ر عبــــد |لستـــ|عبــــد | ئى ى شمس|تـــج ره عي 

6|987 لحميد زىك|رص عبــــد |لن|حمد عبــــد | ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى
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3||73| ن|لرحمن محمد عثــــم|جر عبــــد|ه هره|لق|بــــ |د|

822439 ي عبــــد|محمد خ هر|لظ|لد خي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

639993 ء محمد محمد خليفه محمد|ل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44|226 لمنعم دغيدى|نور محمد عبــــد| لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

364855 لعزيز|هلل سيد عبــــد||حمد عط| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

3|2398 لمشتـــول|د |د عو|لرحمن محمد عو|عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

||7o92 ن|لمنعم شعبــــ|ن عبــــد |جر شعبــــ|ه هره|لق|ره |تـــج

5o2328 هيم|بــــر|م محمد |لسل|مر عبــــد |د تـــ|زي بــــ دمنهور|د|

484o5| لففى|مر |حمد سمي  ع|ء هيثــــم |ل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|66oo لنقيبــــ|لمؤمن محمد |م سعيد عبــــد |لد س|خ ى شمس حقوق عي 

25o834 لعزيز دبــــور|م حسن عبــــد|سل| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

789|93 ن عىل|حمد رضو|محمد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

252623 غر|بــــود| |بــــدور محمد زكري ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

766233 حمد مرع فرغىل|م |ء عص|رس| ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9o|226 صد |ئى لحىطى ق|نىح  ه| ج|بــــ سوه|د|

37o478 لسيد|لحكيم |بــــوبــــكر عبــــد|حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8544o تـــ | هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

692243  ج|ح محمد عبــــد ربــــه |ره صل|س
ى
د|لدسوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6||33 رس خميس محمد|مه ي|س| ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

62995| ن|حمد محمد طلبــــه سليم| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4|27o8 لمجد|بــــو |لمنعم |ء محمود عبــــد|رس| |بــــ طنط|د|

892228 حمد |حمد حسن |حسن  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

8o9475 ي حسن محمد|ن ر|رمض
ضى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

263343 ع|لسبــــ|س |لعزيز عبــــ|يه عبــــد| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8o67o7 روق محمود|بــــدر ف| مه س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

368542 لق|لخ|لرحمن عبــــد|م عبــــد|لرحمن عص|عبــــد |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

88|2o5 ر  |هلل عم|هدى مصطفى عبــــد سيوط|بــــ |د|

267324 بــــر محمد|لج|لد عبــــد|يه خ| ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 
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6o3254 ر|لنش|لجليل |لجليل عبــــد |هبــــه عبــــد  |بــــ طنط|د|

356344 لغنى عليوتـــ|لسيد عبــــد|محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

224247 ط|هلل بــــس|مح محمود عبــــد |ن س|يم| لفيوم|عه |زر

342|85 حمد|بــــ |لتـــو|د محمود عبــــد|يتـــ عم| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

6o74o زق محمد|لر|روق عبــــد |هبــــه ف طبــــ بــــنى سويف

823444 بــــ|لوه|لحفيظ عبــــد|حمد محمد عبــــد| ره بــــنى سويف|تـــج

3486o5 لسيد عىل حسن|عيل |سم|ء |عل ى شمس|تـــج ره عي 

86728| لم يوسف|ل س|مح جم|س |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

79|569 لسيد محمد|يه مجدى | قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

862|59 لسيد|حمد عبــــد|بــــر |نسمه ج دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|22|82 يف | حمد حلىم|حمد رسر |حقوق بــــنه

43742 بــــ|ن خط|شور رمض|طمه ع|ف ن|بــــ حلو|د|

28o259 ى |جيل ى|حمد فؤ|ن حسي  د حسي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|37o69 حمد زىك عىل|م |دى هش|ه ى شمس|تـــج ره عي 

4|99|| حمد محمد صبــــح|لسيد |حمد | لشيخ|ره كفر |تـــج

242322 حمد|حمد صبــــرى عىل |ره |س ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

78|64 حبــــيبــــتـــ سعد مرع محمد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

449|99 لسعيد منصور|حمد |حمد عمرو | |هندستـــ طنط

349293 لحميد|مل عبــــد|يتـــ محمود ك| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|25o59 س عىلي محمد|حمد عبــــ|ريج | ى شمس|د| بــــ عي 

677289 هيم|بــــر|حمد |ل |ن كم|محمد رمض ط|بــــ دمي|د|

26|o|o ى رمض|مروه  هيم|بــــر|ن |مي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|53422 لحفيظ|يه مجدى سيد عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

9|o795 حمد |صم حمدى |مصطفى ع تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|72929 لمنعم محمد|بــــثــــينه فتـــىح عبــــد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

57663 حمد محمد|حمد عيد | ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3325o8 لسيد|ن |لسيد شعبــــ|نسمتـــ  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

52754| حمد|حمد محمد سيد |مي |هندتـــ ر|ر دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7|7628 لسيد|يمن محمد يوسف |يوسف  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح
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4935o9 ط|لبــــط|هيم |بــــر|مل |مصطفى ك ره دمنهور|تـــج

6o5923 لحسينى زغلول|ل حسن |م جم|حس لمنصوره|بــــ |د|

85275| ي|لبــــيبــــ س مي لبــــيبــــ جورج  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6884|4 خ|لطبــــ|لنبــــى |لمتـــول عبــــد |رص |لن|م عبــــد |ريه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

887o82 ى ص|ي لحميد سيد |بــــر عبــــد|سمي  سيوط|ره |تـــج

45o726 ل|لع|سط محسن يوسف عبــــد |لبــــ|د عبــــد |جه |بــــ طنط|د|

9o6897 لعظيم محمد |م مصطفى عبــــد|حل| ج|بــــ سوه|د|

324294 لحميد|م محمد سعد عبــــد|هش ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

826237 ن طف حلىمي خليل|ع| مي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

844282 لسيد محمود عىلي|محمد  ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

773754 لح محمد سعده|محمد صبــــرى ص| مه زيق|لزق|هندستـــ 

27o5|2 ى|لحس|كريم سعيد يوسف  ني  ى شمس| لسن عي 

4259o5 ء مجدى مرزوق محمد عىل|سم سكندريه|ل|بــــ |د|

443325 ي|دي محمد |له|حمد عبــــد|
بــــينى لشر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

7|8o7| ى |عىل  لبــــسيوئى|لسيد محمود |لحسي  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

|7|5|8 وى|لسيد هند|هيم محمد |بــــر|محمد  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

34o572 لعظيم|روق عبــــد|كريم محسن محمد ف |حقوق بــــنه

6||289 بــــو زهره|لحليم |تـــ عبــــد |لشح|خلود  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

7o9796 ي
لمرىس|لمرىس محمد | |دئى ي |

لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

427624 لقط|حمد محمود |محمد | محمد رض لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

84|956 لضوي|حمد |سم |لق|بــــو|ء |لزهر| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

78|574 لعدوى|ع |لسبــــ|ء محمود |ل| زيق |لزق|تـــمريض 

5|7699 لح|لحليم ص|ن عبــــد |شمس رمض ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3567|7 ي ح|رق |رحمتـــ ط
ى
ي|مد |لدسوق

ى
لدسوق |كليتـــ هندستـــ بــــنه

5|676| عيل فتـــىح عليىم|سم|ر |زه| تـــمريض دمنهور

696837 لرحمن|ل لطفى محمد عبــــد |هلل كم|عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

753728 لسيد|لسيد محمد |بــــثــــينه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

2459|5 وى|لعشم|لكريم |لسيد عبــــد|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

265744 لعزيز طه|لعزيز محمد عبــــد|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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86|29 ء محمد رجبــــ عىل|عل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o42|4 ن|بــــوسليم|حمد |حمد محمد |لرحمن |عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2227|3 ى |ي حمد مصطفى درويش|سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o9769 ئى|لبــــي|متـــ سعد رجبــــ محمود |س| |حقوق طنط

75o3|5 لسعيد محمد محمد|شهد رءوف | لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

623268 لسيد حبــــيبــــ|حمد محمد |سم |بــــ ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

892953 حمد |تـــ عىل |بــــ نش|يه| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

765|77 رص فرج محمد|هلل ن|عبــــد  حقوق بــــورسعيد

7oo369 لسعيد محمد|ن محمد |يم| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

353o96 ن|مل غنيم رضو|حمد ك|مصطفى  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

344372 ن محمد سويلم|جد حس|ن م|حس ى شمس حقوق عي 

225249 هلل|عىل محمود عبــــد| دين تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

||7762 ي|يمن عبــــد |مهند 
ى
لمول محمد دسوق دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

4475o4 ي
لمنعم عىل|لمنعم عىل عبــــد |عبــــد | دئى سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

688399 ر|ح مح|لفتـــ|يه محمد صبــــىح عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

7o855 لعليم عىلي جمعه|ء عبــــد |سم| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|4263| م محمد محمد حلىم|نغ| هره|لق|حقوق 

84|455 لرحيم|م عبــــد|م|حمد مدحتـــ | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

483268 يف ج مع|شهد سمي  مصطفى رسر سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

883367 حمد سيد  |يوسف سيد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

257|97 ورى|هيم |بــــر|دل |ع| دين ى لجيى تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

875957 لرحمن عىل جوده عىل |عبــــد سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

5|5975 هلل|عيل محمد نعمتـــ |أمنيتـــ رأفتـــ إسم سكندريه|ل|طبــــ 

436o|6 لقطمتـــ|هيم |بــــر|م سعد |ندى عص بــــ بــــنى سويف|د|

7637|| لديبــــ محمد عىل|لعربــــى |منيه | تـــمريض بــــور سعيد 

22o272 عيل|سم|حمد |حمد مصطفى |ن |مرو ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

263729 ع|لرف|له وليد رجبــــ |ه |تـــربــــيتـــ بــــنه

|68932 لعيوىط|لرحمن |صف عبــــد |محمد ن ن|حقوق حلو
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496727 رق محمود محمود صقر|هلل ط|منه  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2826|7 لكريم|مح عبــــد|لكريم س|خلود عبــــد تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

26878| بــــر|ن محمد ص|ن شعبــــ|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

232|56 ى د|د ثــــروتـــ ج|عم| مي  هره|لق|حقوق 

|5|59 ل عبــــده محمد|م محمد جم|فريده حس هره|لق|ره |تـــج

437268 وي|لص|هر محمد عىل |نىه م |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

343||3 جنتـــ مجدى مصطفى حسن |ره بــــنه|تـــج

32322o نجيبــــ| ريز جرجس عط|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

44o9o7 مد طلحتـــ|ح ح|لفتـــ|محمد فتـــىح عبــــد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

349o9| تـــ رض| فظ عوض|ح ح|صل| مي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

8o|o42 ي|ر
هيم محمود|بــــر|محمد | ئى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

|3856| دل عىل حسن|لبــــنى عىل ع ى شمس حقوق عي 

6966|4 لنبــــوى يوسف|ء محمد |ل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

765o67 ل|لحبــــ|لسيد |حمد عىل محمد |بــــسنتـــ  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

433955 ى|ء جم|وف ل حسن حسني  |بــــ طنط|د|

466o8 ى يحن  زكري|ي حمد| |سمي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

52o397 لقصبــــى|لعزيز محمد |خلود محمد عبــــد علوم دمنهور

282|57 لس كرم ري ك|ض مس|كي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

77|226 ى غنيىم|يه|ليىل  بــــ غنيىم حسي  ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

869936 ى سويلم|عبــــد لكريم يىحي حسي  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

526975 لسيد حموده|هيم |بــــر|لد |محمد خ سكندريه|ل|هندستـــ 

846256 لح|لكريم ص|د|لمهدي ج|ر محمد|من ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

356539 لرؤف حسن خليفتـــ|رويدتـــ عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8774|| ن  |فظ عثــــم|لح|لد عبــــد|ء خ|لىمي سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

763882 تـــ|حمد عوض مصطفى فرح|د |زي عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3|9273 م بــــدوى|رص سل|منى ن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4494o9 |ش|بــــو بــــ|دق محمد |يمن محمد ص|يوسف  |هندستـــ طنط

336349 ح|لفتـــ|ر محمد جمعه عبــــد|من ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4o2o92 هلل|بــــ |محمد محمود محمد حسن ج دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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|66|3| حمد|حمد حسن جميل عىل | ن|هندستـــ حلو

463238 بــــوزيد|تـــ محمد |لشح|دل |آيه ع لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

62476o لسعيد عىل عىل زعربــــ|عىل  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

438|9 ندى عيد عطيتـــ محمد ن|تـــربــــيتـــ حلو

8o9|o| حمد|للطيف |رص محمود عبــــد|لن|عبــــد ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|3569 ن|هر رضو|منصور حمدي منصور ز |ره طنط|تـــج

32|o63 حمد|حمد محمود |لدين |م |لمؤمن عص|عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

28797o هلل|لحميد عبــــد|ضل عبــــد|محمد مصطفى ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4326o4 د|هيم ج|بــــر|هيم حمدي |بــــر|ن |رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

352342 لد محمود|يوسف عنتـــر خ ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

638739 لسيد|هيم محمد |بــــر|ء مصطفى |ول لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

75o9o9 ن محمد عىل فرح|رز |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

687927 لحميد|لسعود عبــــد |بــــو |لدين عىل |د |عم لمنصوره|صيدله 

83946o د محمد|فؤ| محمود رض ن|سو|حقوق 

697875 لحميد|ء محسن عمر عبــــد |سم| لمنصوره|طبــــ 

9o6654 هلل  |هدير محمد متـــول عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

5o672| لم|لسيد خليفتـــ س|أحمد | عل سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3|3|o2 ح عبــــده محمد حسن|ن صل|نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

254746 ج تـــرىك|تـــم فر|منذر ح  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

|2|596 ي محمد فهىمي |محمد ه
لدين|ء |هيم بــــه|بــــر|ئى سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 

دى|لمع |

229296 هيم محمد|بــــر|هبــــه خلف  ى شمس|زر عه عي 

4499o7 ز|م محمد در|ندى هش |هندستـــ طنط

67645 ى محمود |ي ح|لسو|حمد |لسيد |سمي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

4|686o هيم أبــــوكرش|ده سعد محمد إبــــر|غ لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|622o2 دي|لن|شم |لمنعم ه|لرحمن عبــــد |عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

2|9282 ضى|لق|حمد |لد مدحتـــ محمد |خ ى شمس| لسن عي 

846473 ن جيد|ل دكر|كم| ر|كل ن|سو|تـــربــــيتـــ 

695o69 هلل|ح فتـــىح نرص عبــــد |محمد صل ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ
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|73258 لح|لح تـــوفيق ص|تـــوفيق ص كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

8o984| لمنعم محمد|حمد عبــــد|محمود  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

23||86 ى|ل بــــش|ل حشمتـــ غ|غ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|6|38 ى|ندى رجبــــ عوض محمد  بــــو حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4o|34| |تـــتـــ |هلل شح|لد فتـــح |ن خ|نوره
ى
لمنوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o7765 ندى محمد صقر محمد صقر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

347o22 لحسيبــــ|حمد سعد عبــــد|سعد  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

83o6|o ف محمد |بــــ |مه لبــــدري|رسر رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

374233 رك|م محمود مبــــ|هبــــه عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7768|3 لنمر|لحميد |حمد رجبــــ عبــــد|ر |من زيق|لزق|بــــ |د|

354774 لغريبــــ عطيتـــ|ء محمد |منيتـــ عل| ى شمس|تـــج ره عي 

||9558 ح عطيتـــ|لفتـــ|رق عبــــد |مريم ط وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|647o9 ى عبــــد |محمود  هلل محمد|لنمي  ن|سو|بــــ |د|

9o|645 مح زكرى مسعود |مر س|س ج|ره سوه|تـــج

258742 لميىه|م |لسل|نع عبــــد|يوسف م ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

245628 لحبــــسر|لمجيد |لمجيد محمد عبــــد |حمدى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

26357 هيم|بــــر|مل عىلي تـــوفيق |ك هره|لق|ره |تـــج

7o|239 هيم |بــــر|هيم منصور |بــــر|هيم عطيه |بــــر|
ن|شوم

زيق|لزق|حقوق 

844373 ي عبــــد|وليد ر
لمجيد طه|ضى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

762599 ف | ى |رسر لسيس|لسيد محمد حسي  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

||58|| ي
لسيد محمد|م |حس| دئى هره|لق|حقوق 

858686 بــــر سيد محمد|سيد ج ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

88|42o هلل  |ج  فهىم حفظ |نه ر|هيل سيوط|بــــ |د|

9o8||3  محمد |لش|منى عبــــد
ى
حمد |ق ج|ره سوه|تـــج

45o939 حمد عيد|لرحيم محمد سيد |هيم محمد عبــــد|بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

277444 د بــــشتـــه|دل فؤ|حمد ع| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

492349 لجندى|حمد |م خميس |لسل|طه عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

55|52 ف |ل |بــــل حمد|عيل |سم|رسر  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر
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3|5739 حمد|حد |لو|ح عبــــد|لفتـــ|منى عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3||429 ل محمد|سنتـــ محمد جل|بــــ ن|بــــ حلو|د|

22o9o4 |لسيد |جر سعد محمد |ه
ى
لدسوق ى شمس| لسن عي 

6|4472 ى |بــــو|لمنعم |عبــــد| رن ع|لرف|لعني  |علوم طنط

832723 ى|سمي  صبــــري ع رف حسي  سيوط|هندستـــ 

37|945  رش
ى
د قطبــــ|محمد دسوق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

229347 هيم|بــــر|طف مظهر |ره ع|س هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

896552 نه جرجس فهىم فهيم  |يولي ج|بــــ سوه|د|

7o6947 حمد عبــــد ربــــه|هيم |بــــر|زينبــــ  لمنصوره|طبــــ 

78734o لمنعم محمد|حمد عبــــد |مه |م| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

277993 ش|لونيس حو|لدين عبــــد|ء|يدى عل|ه كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|7484| يوسف محمد فضل زىك سيد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

328856 لسيد|يم |لد|م محمد عبــــد|سل| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

683o49 ى عبــــد |عبــــد   حم|لعزيز |لعزيز خي 
ى
مه|لدسوق معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

9563| لعظيم|شور عبــــد |رص ع|محمد ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|42367 ى|بــــوتـــ د شنودتـــ|بــــطرس فؤ| مي  ى شمس صيدله عي 

284255 لح|حمد عىل ص|ن عمر |نوره دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

536o|4 هيم|بــــر|ل محمد |م مجدى جم|هش سكندريه|ل|بــــ |د|

8759|5 ى |بــــر سيد حس|لرحمن ص|عبــــد ني  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

36644 رس سيد محمد|هلل ي|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

488447 عدل| فىل يوسف زكري|بــــ ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

287864 لخول|يه صديق محمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

434675 ر|لبــــهو|حمد فتـــىح |يه | |تـــربــــيتـــ طنط

36232 لعظيم عىل محمد|حسن عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

|63o23 دى|له|لسميع عبــــد |س محمد عبــــد |ين| ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

85o|77 ز طه محمد|مؤمن فو ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

|6o658 رس محمود محمد محمود|ف ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

279o93 زق|لر|حمد عبــــد|لد |م خ|حس شمون|نوعيتـــ 

7|o27 ى|من لحميد|ر عيس عبــــد|ر مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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359o|2 لمقصود|حمد عبــــد|ل |لد جم|خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32852o عيل|سم|بــــر |بــــر ج|مجد ص| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

858822 ى|م ي| رتـــي  جوزيف مرقس بــــشر ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

32o658 ى عىل م هر|عمر حسي  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

7576o9 ي|س محمد محمد |ين|
ى
لمهدي دسوق ي تـــمريض 

عيليه  |سم|ل|معهد فنى

4499|8 ى|م محمد ش|يتـــ س| هي  |هندستـــ طنط

564|4 روق سيد|مصطفى محمود ف ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|o5|o ك|لمل|د بــــولس عبــــد|رسلينو عم|م ره بــــنى سويف|تـــج

85725| ي عبــــد|خ
ر جمعه|لستـــ|لد عوئى ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |

|لمنى

76oo83 لمقصود|يمن محمد عبــــد |م |هش لسويس|معتـــ |علوم ج

763849 لي|لسيد محمد فض|ن |س رمض|ين| نوعيتـــ بــــور سعيد

923899 يع محمد |محمد عىل ط ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

||522o د محمد محمود|عم| لم ى شمس|تـــج ره عي 

678869 يف | رن لعزيز ملح|لسعيد عبــــد |رسر لمنصوره|بــــ |د|

89|o87 ي
ضى نظي  |حسنى ر| سلفى سيوط|بــــ |د|

33oo66 سلىم سعيد محمد بــــهنس محمد زيق|لزق|حقوق 

4|253o ء صفوتـــ تـــوفيق عوض|آل ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

336452 بــــر حسن محمد|ج| رش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

362839 لح|د ص|لح ج|دل ص|نديز ع|فرن ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9o598o ريو عفتـــ صموئيل فخرى |م ج|طبــــ بــــيطرى سوه

254|25 فظ نوير|ح ح|م صل|محمد حس لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

87576o هيم محمد  |بــــر|ل سيد محمد |محمد جم م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

8|8o|6 ي مهر|
لكريم|ن عبــــد|حمد مصطفى ي|تـــمريض 

| لمنى

332576 هلل|لم عبــــد|لدين س|د |يتـــ عم| |علوم بــــنه

4255o طر|عمر سيد محمود عىل خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|9669 ى|م |ريم عص حمد حسي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

6o63o5 ن|حمد مهر|ح |لفتـــ|ن عبــــد |حمد رمض| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

8|4638 هر فتـــىحي سيد|محمد م ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

Wednesday, September 5, 2018 Page 5488 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

96297 لح|محمود سيد محمود ص ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

442272 ل موىس جمعه|محمد جم لشيخ|ره كفر |تـــج

84843o ى|ن محمد |نوره حمد حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

5428|7 لوكيل|ن |يتـــ محمد زيد| بــــ دمنهور|د|

248895 ى مختـــ|ي  ضوتـــ|ر |سمي 
ى
لدسوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

26o277 للطيف|ح زىك عبــــد|صل| لي|د ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

5427|8 هيم|بــــر|حمد |هر |ء م|رس| ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

47|42 ى ص|ي ر|لغف|حمد عبــــد|بــــر |سمي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

824529 حمد عمر خليل|م |سل| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

444793 حمد|بــــ محمد صبــــىح |مه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|o23o ج|لسيد محمد حج|سيد سعيد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4247o وى|لقمح|لمنعم محمد |ح عبــــد |لفتـــ|محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

578o6 ن محمد|ل رمض|ء جم|وف بــــ بــــنى سويف|د|

498|22 لشورى|لحميد عىل |ء منصور عبــــد|سم| ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

5oo834 ى|س |لسق|عيل زىك |سم|ز |لي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

536382 بــــر غريبــــ محمد|م ج|يه عص| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

784699 لم خميس|م حسن محمد س|له| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

7o2943 ن سمك|حمد محمود محمد سليم| ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

49773o ىسر|ألمبــــ|ع عىل |لس|بــــسنتـــ مجدى  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

875526 محمد مصطفى محمد محمد  سيوط|ره |تـــج

2|453| هلل|ل عىلي عبــــد |لع|يمن حمدى عبــــد| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

884565 لنبــــى عيد |حمد عبــــد|عىل  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

758|54 ئل نبــــيل شفيق|و| فرونيك لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

679|63 لحميد|ل عبــــد |يوسف محمد محمد جل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5548o ن سعيد محمد سيد|يم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

85|29o زق محمد|لر|م محمد عبــــد|هش سيوط|حقوق 

32o3|6 حمد|لرحمن |ن محمد عبــــد|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

844|26 لسيد|لح |د محمد ص|زي ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 
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437327 لعجىمي|هيم |بــــر|ر عبــــده |من لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

858478 هيم نجيبــــ|بــــر|مر |لح ع|ص ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|3438 لعدس|حمد |حمد |ن محمد |يم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

35||25 لكريم فرج|حمد عبــــد|مريم  عه مشتـــهر|زر

87o375 زق|لر|لمهدي مني  عبــــد|محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

342692 ندى محمد محمد مغيثــــ |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

68oo56 لسيد|هلل خليفه |فتـــح | طمه رض|ف لمنصوره|نوعيتـــ 

2859|3 ى|رق محمد ي|منى ط سي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

435247 ى عبــــد |س ىط|لع|ره محمد حسني  لشيخ|تـــمريض كفر 

924833 محمود عىل صديق محمود   سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|4o277 مل|مل متـــول ك|هدير ك ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8|5456 ر سعيد شتـــيوي عىلي|من ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

448459 وى|لطنط|ىسر فتـــوح |لغبــــ|حمد محمد |عىل  |ره طنط|تـــج

256823 بــــوخلبــــتـــ|لعزيز |مروه فتـــىح عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4386|6 ى|ح ي|ده صل|ح حم|صل سي  لشيخ|تـــمريض كفر 

287797 ن|لحميد عثــــم|لحميد محمد عبــــد|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

34|9o4 بــــوعربــــ|لرحمن |لسيد محمد عبــــد|ن |نوره ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

3345|6 حمد محمد|زم محمد |ح ى شمس|تـــج ره عي 

36||34 بــــوزيد|ل محمد محمد |حمد كم| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

5o562o لعزيز حسن|حمد محمد عبــــد| سكندريه|ل|صيدله 

649675 حمد حسن|يه سعيد | ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|49972 يز محمد|لكريم ف|يز عبــــد |ف هره|لق|حقوق 

5o8732 لحميد |عيل عبــــد |سم|لحميد |م عبــــد |بــــس
دي|حم

لشيخ|عه كفر |زر

|44638 لق|لخ|م محمد عبــــد |حمد س|يوسف  ن|بــــ حلو|د|

33597o ح|لفتـــ|ح محمود عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|ل| ى شمس|تـــج ره عي 

35|23o زق|لر|زق محمود عبــــد|لر|م نرص عبــــد|سل| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

644653 يوبــــ|حمد |حمد بــــلبــــل |محمد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

263455 وى|لكل|عيل |سم|يه رفعتـــ | |حقوق بــــنه

879398 حمد  |لدين |ء |ء محمد عل|دع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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343o39 د|لد عىل عو|محمد خ ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

6|4627 لغنى|د محمد عبــــد |حمد فؤ|ء |شيم |نوعيتـــ بــــنه

76o896 ى|هيم ل|بــــر|ندى مجدى  شي  ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

822758 ن محمد سيد|شعبــــ| رض سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|52o ن محمد|دل شعبــــ|ر ع|بــــر| م بــــنى سويف|إعل

7|8|96 ع|لرف|لحميد |لحميد محمد عبــــد |محمد عبــــد  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

88o|o7 لس  |نور بــــسك|بــــ |يه|ئيل |ميخ سيوط|ره |تـــج

546386 وى|مهند عدل فرج قن عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3o95| رى محمد|لبــــ|منيه محمود عبــــد | هره|لق|ن |سن|طبــــ 

777398 لح|لح بــــىه ص|ن ص|ن مرج|يم| زيق|لزق|ره |تـــج

77o|5 بــــر|لدين ج|ح |م صل|ء حس|ل| ن|تـــربــــيتـــ حلو

77o659 وى|لفرم|لحفيظ |لمنعم عبــــد|عزه محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

232436 منيه محمود محمد محمود| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

2o362  عىلي
ى يوسف عىلي حسي  هره|لق|ره |تـــج

6|9483 تـــ|محمد محمد صفوتـــ محمد عىل بــــرك ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

453|9o ح|وى محمود مصبــــ|لهند|عىل  لشيخ|هندستـــ كفر 

5|4634 لغنى|لسيد رجبــــ عبــــد|طف |ء ع|ل| تـــمريض دمنهور

47865 ل محمود عىل|حمد جم| هره|لق|ره |تـــج

373|59 م حسن محمد يوسف|حسن س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

26886 ف |ء |رس| عيل محمود|سم|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|8498 ن |م عوض رشو|ميمه عص| سيوط|عه |زر

69|22o د ممدوح محمد محمد لبــــيبــــ هوى|جه ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

78||o5 دي محمود|له|ح محمد |لفتـــ|حمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24o27 لعظيم يوسف|رق عبــــد |بــــسمتـــ ط هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

425|o4 ه|تـــفى  لسيد أحمد عمي  سكندريه|ل|عه |زر

4o4|7| لمطلبــــ بــــدوى|حمد عبــــد|نور يوسف  سكندريه|ل|بــــ |د|

2oo52 حسن محمد محمد فرح ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ
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425365 ن|لغنى سليم|ن عبــــد |ل سليم|هلل جم|منه  سكندريه|ل|عه |زر

343354 ح|لفتـــ|محمود سيد جمعتـــ عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4|8o24 مل|حمد ك|مل |ندى لطفى ك لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

329oo2 عي|لرف|م غنيىم |لسل|د عبــــد|محمد عم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6387o5 لدين|حمد محمد نور |سلىم محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

332o4o ء محمد مصطفى محمد|رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

8oo47| د محمد|دل رش|حمد ع| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

958o4 وق عص يف سيد|رسر م رسر لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

465783 بــــ|لمول محمد شه|ندى مجدى عبــــد  |حقوق طنط

426|36 هيم عىل|بــــر|م عىل |يه س| سكندريه|ل|ره |تـــج

26|636 حمد|نور | |نور زكري| |حقوق بــــنه

83o|8 سنوىس عبــــيد سنوىس| ند ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

269|36 يف|صف سعيد |ن ن|عن بــــو رسر لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

626o6o ل فتـــىح محمد|م كم|سل| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

9|763 ى محمد |جه حمد|د حسي  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

76769| ى فكرى عبــــد |حمد |رضوى  لمجيد محمد |مي 
شلبــــى

لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

4|389o ىطي بــــدر|لع|زن رفيق بــــدر عبــــد|م ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

4o6262 حمد|ل محمد محمد |هلل جم|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||5597 بــــ|لوه|لسيد فتـــىح عبــــد |حمد |سيف  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

64544 ن مجدي بــــكري محمد|نوره لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

247933 ى رمض حمد عبــــيد|تـــ |ن بــــرك|نفي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

693884 ى|لمرىس |دى |له|مد عبــــد |حمد ح| وى|لجي  لمنصوره|ره |تـــج

9o|8|| يد |بــــو|لبــــر |لد عبــــد|د خ|عم ى لي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

686537 لزينى|دى |له|زق عبــــد |لر|عبــــد | محمد رض لمنصوره|هندستـــ 

6235| ح|طمه منصور منيصي  مفتـــ|ف علوم بــــنى سويف

2|638 نىه محمد رشدى زىك ى شمس علوم عي 

428o3| ه عبــــد  لمهدى|ح |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|سمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

529495 رق سعيد فتـــىح عىل محمد سمك|ط تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج
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|4683o لدين عىل|ح |رس صل|ي| ن|ر تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

34657| ن|هدير نبــــيل محمد سليم عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

43o494 ى  ر|لنج|ل |حمد كم|حني  |صيدله طنط

92|89o ح محمد سليم |نسمه صل ج|بــــ سوه|د|

77|92| لغنى|حمد طه محمد عبــــد |م |حس زيق|لزق|ره |تـــج

77546| لخريبــــى|طف زىك |لرحمن ع|عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7|3o92 لزينى|ورى عىل |لمغ|لسيد |هيم |بــــر| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7o8873 لسعيد عطيه|لسعيد محمد |جر |ه لمنصوره|طبــــ 

5|5438 لسيد موىسي طلحتـــ|نور محمد  تـــربــــيتـــ دمنهور

8o8||| مه شفيق وهبــــه|س|جولي  ي|علوم 
|لمنى

6295|5 لنقيبــــ|مل عىل عىلي |محمد صبــــرى ك ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|53872 د|لجو|لىح حسن عبــــد |م عبــــد |هش ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

229536 يف محمد عبــــد لمجيد قطبــــ|ضىح رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

536867 لحميد محليس|لعزيز عبــــد |ئى عبــــد |حمد ه| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

633o47 هيم بــــرع|بــــر|لمنعم |ء صبــــرى عبــــد|ثــــنـ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

428862 أحمد محمد حسن عىل أبــــو زيد |طبــــ طنط

6457|4 ف تـــوفيق عبــــد |بــــسنتـــ  هيم|بــــر|ل |لع|رسر |نوعيتـــ بــــنه

6o23|9 لعظيم محمد حسن|لسيد عبــــد|بــــ |يه|ء |ل| | تـــمريض طنط

9o|836 لكريم عىلي |ل عبــــد|ره جم|س ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

92446o حمد محمود |لحميد |حمد عبــــد| لمنصوره|حقوق 

765526 لح|حمد محمد ص|سمي  محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

622746 ى|هيم ش|بــــر|مريم محمد محمد  هي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4|4|o2 حمد محمد قدحه|ندى  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

876o37 ى  |يمن شكرى بــــش|دى |ش ي صىح 
سيوط|معهد فنى

446446 بــــ عيس بــــسيوئى|يه|رس |ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o888o لجوهرى|لمنعم محمود |ن عبــــد|نوره |تـــربــــيتـــ طنط

36|63| لسيد محمود ورد|ء سمي  |دع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6|4648 لصمد|د محمد عطيه عبــــد |عم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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|53755 م|لسل|دى عبــــد |ء فتـــىح ن|نجل ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

64||oo لرحمن|وى عبــــد|لشبــــر|هر |رحمتـــ م زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

83o57 محمود| لد محمد زكري|خ دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

779326 لغنى|محمود غنيىم خليفتـــ عبــــد تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

28373 لم|لم س|م نبــــيل س|حس لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

2352o5 م عليوه|لرحمن ممدوح عليوه هم|عبــــد ن|حقوق حلو

22989 وليد محمد عىل محمد عىل ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

683884 للطيف|م مسعد رجبــــ عبــــد |سه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

694o95 تـــ|لعدوى عبــــد |لجليل |محمد عبــــد  ى لجليل عجي  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

25|699 لصعيدى|مر |مد ع|ل ح|مد جم|ح لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8323|3 ي عص
لسميع|حمد عبــــد|م |مصطفى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

4o7783 ل|ه جل|لل|حمد عبــــد |هر |ء م|وف عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26|939 لعزيز|مد عبــــد|محمد رأفتـــ ح ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

|2896o فظ|لمنعم ح|يمن عبــــد |لمنعم |عبــــد  ى شمس علوم عي 

629255 ر موىس عيس|مي  محمد مختـــ| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

9663| حد|لو|روق عبــــد |محمود محمد ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

54579o حسن محمد حسن عوض محمد |حقوق طنط

|73o8 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |رس |ر ي|عم تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

266779 ح عىل عوض|لفتـــ|ل عبــــد |حكمتـــ جم هره|لق|م |عل|

3724o7 ض|لعو|بــــ عبــــد|لوه|حمد عبــــد|محمود  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

7o944| ه ي| رى|لهو|رس محمد حسن محمد |مي  لمنصوره|حقوق 

8|9345 لرحمن|رص عبــــد|لن|ل عبــــد|جم| رويد ي|بــــ |د|
|لمنى

776o92 ع عقيىل|مريم محسن رف زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

497826 منى حلىم صديق عجىم ره دمنهور|تـــج

875953 رون |حمد نبــــيل محمد ه| سيوط|هندستـــ 

5|3|85 ر|لنج|أحمد صبــــىحي مصطفى  |علوم طنط
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2663o6 ر|لغف|حمد عبــــد|م مجدى سيد  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

239o67 فظ محمد|ح ح|يه صل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62353| بــــ|لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|طمه عبــــد |ف ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

54o36o ى ك|ك ى كميل خي  مل بــــولس|رولي  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

85642 وى|ء عيد محمد محمود شعر|سم| بــــ بــــنى سويف|د|

8|6426 ي حربــــي حسن
فريد مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

229373 ى محمد ثــــ بــــتـــ محمد|نرمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|28|38 م ولسن جرس|وس| رين|م هره|لق|صيدله 

239|9 ف عيد عىل|يه | رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

766773 حمد محمود محمود محمد بــــطبــــط|محمود  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

648456 ى عىل مصطفى يوسف ى أمي  نرمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

782236 لعزيز|لرحيم عبــــد|لحكيم عبــــد |ء عبــــد |شيم زيق|لزق|علوم 

8o388| رس نرص موىسي|يه ي| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8|57o3 لعزيز|رغده عيد محمود عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

485|74 ن|هلل سليم|ء مجدى عبــــده عبــــد |أل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o3236 ن|بــــر منصور عتـــم|يحن  ج| نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52386o ى عم|ي لخولي|لسيد عىلي |د عبــــد |سي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4|6893 ن|محمد عىل محمد رضو| ند لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

854269 لمحسن عىلي|ف سيد عبــــد|وص| ي|بــــ |د|
|لمنى

444|26 لسيد|بــــو|لمقصود |رص محمد عبــــد |أحمد ن لشيخ|ره كفر |تـــج

338843 لحميد|لخي  عبــــد|بــــو |محمد فرج | رن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

436653 ره|تـــه عىل محمد عم|ء شح|ء عل|حسن لشيخ|بــــ كفر |د|

447o8 شتـــىل|لبــــ|لرؤف |رص عبــــد|طمه ن|ف ن|بــــ حلو|د|

87643| حمد حسونه حسن  |بــــ |مه سيوط|صيدلتـــ 

27o|66 لمنعم محمد|لسيد عبــــد|لسيد محمود | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

33274o حمد|حمد سمي  محمد مصطفى | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4o6226 ى|بــــر حس|عيل ج|سم|ء |شيم ني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3354|o م محمد|لسل|لحكيم عبــــد|مل عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|36348 حمد|ندى محمد عىل  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

228857 لحميد|هلل يوسف عبــــد|منى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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34||23 ى |ي لرحمن|حمد حسن عليوه عبــــد|سي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

463286 سكندر|مريم مجدي فهيم  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

96589 لغنى|لدين عىل عبــــد |مصطفى نور  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

26|849 ح محمود بــــيوم بــــدر|يمن صل| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

9o23o8 هيم محمد |بــــر|ل |محمد جم ج|ره سوه|تـــج

693252 بــــينى |سعد سمي  |مريم  لموج |لسعيد |لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

783742 حمد عىل وحش|حمد حسينى | زيق|لزق|ره |تـــج

6|6|26 لطويل|حمد | |محمد رض ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

429499 ن|حمد رأفتـــ محمد نبــــيه زي| زيق|لزق|عه |زر

7|625 ى ى جمعه حسي  طه حسي  لفيوم|عه |زر

52584| ي سعد درويش
ى
مصطفى سعد دسوق ي|ضتـــ |علوم ري

|لمنى

84863o حمد|ء عىلي محمود |عىلي |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

428573 عيل|سم|م |لسل|ن سعيد محمد عبــــد|جيه |عه طنط|زر

86277 لحليم موىس|بــــ عبــــد |لوه|حسنه عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

49|255 ى موريس مسعد قري قص|مريم خي  سكندريه|ل|بــــ |د|

5o4472 لسيد|لسيد حسن |بــــ حسن |رح سكندريه|ل|علوم 

333398 لحديد بــــدر|بــــو |زم محمد |ح |بــــ بــــنه|د|

84o448 ي
ى
ق فيبــــي سعد حليم مشر |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

7746o9 م|لش|يه عليوه محمد عليوه عطيه | زيق|لزق|طبــــ 

9||93 تـــ سعيد عبــــد | لمجيد محمد|مي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

82325o لصبــــور حسن|هر عبــــد|رغده ز ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

5o8842 بــــوشمتـــ|هيم مسعد |بــــر|هيم حسن |بــــر| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

67842o ى سعد عبــــد |ي هيم سعد|بــــر|بــــ |لوه|سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|696 س|لي|تـــى |متـــ نج|حمد سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

435978 شوق بــــخيتـــ محمود محمد ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|5862o للطيف|ن عىلي عبــــد |ء رمض|رس| ى شمس هندستـــ عي 

6||749 لحميد حسن|رق عبــــد|ر ط|من |تـــربــــيتـــ بــــنه

6oo57o ن طلبــــه|لسيد رمض|رس |ف ي صىح طنط
|معهد فنى

254332 ح|لمل|جر محمد محمد طلعتـــ |ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

94|86 ى حسن|م عبــــ|هش س حسي  هره|لق|حقوق 
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53472o ع محمد|بــــر رف|بــــ ج|ء دي|عىلي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

677899  محمد|مصطفى صبــــىح محمد مو
ى
ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

285255 ح بــــكر|بــــ نج|يه|مصطفى  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

286784 ويد|م سعيد  حمد رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

35o522 ي|تـــم عز |لدين ح|عز 
لدين مصطفى دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

279o83 لسيد طريح|لسيد صبــــىح | ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5o8844 لحسينى|هيم محمد |بــــر|هيم محمد |بــــر| سكندريه|ل|طبــــ 

|4477| بــــ|سلىمي صفوتـــ عيس دي هره|لق|بــــ |د|

6o||84 ل|لجبــــ|لحميد |ح عبــــد|لفتـــ|محمد ممدوح عبــــد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

787464 محمد جميل محمد موىس جبــــر ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|72459 ود|ود حسن د|محمد د تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|7748| سم|در ق|لق|حمد عبــــد |در |لق|حبــــيبــــه عبــــد  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

344367 د سيد|يمن سيد عو| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

484356 ى |عمر  ى|حمد حسني  حمد حسني  سكندريه|ل|ره |تـــج

5o929| ى فهيم عبــــد |ن ط|مرو هلل|هر بــــشر سكندريه|ل|نوعيتـــ 

449843 لهيتـــىم|ء محسن |ن عل|رو |حقوق طنط

8o7o3o زينبــــ محمد تـــوفيق فرغىلي ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

688684 حمد|هيم |بــــر|لسيد |ن محمود |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

78896o صف|ن محمد ن|حمد سمي  شعبــــ| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

53668o لسيد|لغنى |لسيد عبــــد |لغنى |حمد عبــــد | لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|46o6o حمد حسن|ندى عىل  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

26|766 لصمد مرىس|ل عبــــد|محمود كم |ره بــــنه|تـــج

2|794o نم مسلم|كمل محمد غ|مريم  ن|فنون جميله فنون حلو

88o|99 م محمود |م|عىل حسن  سيوط|هندستـــ 

694489 لشحبــــور|هيم |بــــر|حمد |طمه محمود |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5|92o2 بــــو سعيد|لغنى |تـــ محمد عبــــد |لشح|ء |ل| |عه طنط|زر

282|64 م|مل سل|ن ك|محمود شعبــــ ط|بــــ دمي|د|

87852 ضى|لر|شم عبــــد |ل ه|زم جم|ح ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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|29|98 لنبــــى|هلل حسبــــ |لسيد عبــــد |عمر  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

2|69o يف كم|ه لعزيز|ل عبــــد |نم رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

828693 حمد|كرم محمود محمد  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

444865 ى|حمد محمد عبــــد| لكريم محمد حسي  ضتـــ|ري/م بــــنى سويف|إعل

263356 ى شعبــــ|لرحمن طنط|ئى عبــــد|م| ن|وى حسي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

64o733 حمد محمود مرىس|حمد |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

44227| ن|رى شعبــــ|لبــــ|ل عىل عبــــد |محمد جم لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

53o|6 لحكيم مصطفى|مصطفى طه عبــــد   ي سويف
هندستـــ بــــنى

4945o8 هلل|ح عوض عبــــد|محمد عيد صل |بــــ طنط|د|

683224 در|لق|مد عبــــد |ضى ح|ر| لي|د لمنصوره|بــــ |د|

|458o7 حمد عيد سيد عيد| ى شمس|د| بــــ عي 

543287 لحليم|هيم عبــــد |بــــر|هند مصطفى  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

429o92 حبــــيبــــه عىل محمد نصي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

272653 ى| ى حسي  ى بــــيشر ه حسي  مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

48493 لعظيم تـــوفيق|حمد عبــــد |منيتـــ | عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

|5724 يز|هر نسيم ف|مز م|ر ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

76o3|2 لمجد محمود|بــــو |م |حمد س| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

25o274 بــــو هشهش|حمد |هدير سعد  شمون|نوعيتـــ 

6|6285 لسيد|لقوى |يدى محمد عىل عبــــد |ه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5o9o|7 ف عبــــد|دى |ش لدين|بــــ علم |لوه|رسر بــــ دمنهور|د|

6||59| ف|لسيد خل|لعزيز |ن محمد عبــــد |يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o78o2 تـــه|محمود عىل محمود محمد شح ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

52|892 غ|لصبــــ|ء عىل حسن عىل |شيم معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

5oo9|2 فع|لش|بــــر محمد |محمود ص| لي|د تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5o6827 لسيد عىل|لسيد عىل |منه  سكندريه|ل|طبــــ 

|28379 ن|حمد رضو|حمد |لرحمن |محمد عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

273o9 لبــــدوي|حمد |يه سيد | ى شمس| لسن عي 

25|352 بــــ|لح شه|رق سعيد ص|ط ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

3|9o27 ر محمد|لغف|دل عبــــد|ع| مه ى شمس هندستـــ عي 
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6292|3 عيل|سم|هيم |بــــر|لعظيم |حمد عبــــد|م  زيق|لزق|بــــ |د|

246o|7 ي|هيم |بــــر|هيم |بــــر|محمود 
ن|لحفى ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

6933|| لحديدى|هيم |بــــر|در محمود |لق|محمد عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

53|59 حمد|لعظيم |ل عبــــد |لرحمن جم|عبــــد |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

854564 محمد محسن فتـــىحي محمد لمنصوره|حقوق 

879375 لمعىط حسن |ن عبــــد|دهم عدن| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

8o646| ي ذىكي|لرحمن حمدي محمد ن|عبــــد ج  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4o5|49 هلل|حمد محمد عبــــد|حمد محمد |كريم  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

49689o ن جميل خليل عىلي عطيه|رو تـــربــــيتـــ دمنهور

764699 لروبــــي|هلل محمد |م عبــــد |هش| صف ره بــــور سعيد|تـــج

6423o8 لسيد عىل|م |لسل|حمد عبــــد|ن |يم| زيق|لزق|صيدله 

|35||2 حمد عىل يونس كريم| ى شمس حقوق عي 

75748o هلل|لدين محمود عبــــد|ل |ء جم|سم| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

347557 هيم محمد|بــــر|رص |محمد ن ى شمس|د| بــــ عي 

52866o لحميد|عيل عبــــد |سم|ح |متـــ صل|محمد سل ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

464353 ي
تـــه|بــــر سعد شح|ج| دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63o366 لسيد|لح |لح صديق ص|صديق ص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|678| لعزيز|محمد سعيد محمد عبــــد| هل ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

28o732 لبــــنى|محمود محمد محمد غريبــــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2289|6 |لعل|بــــو|يمنى محمود سيد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

83684 م|م|رع قرئى |ء ز|شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

882o5 حمد|بــــ |لوه|حمد عبــــد |زينبــــ  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

894897 محمود محمد محمود عىلي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

84788| عي محمد|حمد رف|ر |من صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

783o35 هلل محمد خليل|بــــر محمد عبــــد|هلل ج|عبــــد  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

79|o|4 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|وى عبــــد |مه كحل|س| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

43o852 لسيد فرج|ر |لسيد مختـــ|ن |رو |ره طنط|تـــج

844554 ه سيد مهر| حمد|ن |مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 
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7o25o4 لمجد|بــــو |عيل |سم|لعزيز |سلىم مجدى عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

344475 ف خ|حمد | در|لق|لد عبــــد|رسر |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

9o49|4 لعزيز  |جح فتـــىح عبــــد|منى ن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

66|o| محمد محروس محمد طه لفيوم|علوم 

253536 ده|م صبــــرى محمود زي|سه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

528645 ي عبــــد |لص|لدين |محمد مىحي 
ى
لنميسي|لرحمن |ق سكندريه|ل|هندستـــ 

9o6994 للطيف |ن محمد غريبــــ عبــــد|نوره ج|تـــربــــيتـــ سوه

5o8638 سم|هيم ق|بــــر| |هيم رض|بــــر| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|84o7 مل عطيتـــ|يوسف عطيتـــ ك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

777836 ى عطيه|لمعز حس|حمد عبــــد |ء |رس| ني  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|957 لسميع|ء مصطفى عىل عبــــد |رس|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

8|9337 لرحمن|لنظي  عبــــد|محمد عبــــد| دين ي|بــــ |د|
|لمنى

3598o3 نصيف وديع| رض| ن|ر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|55o4o م مصيلىح|لتـــه|طمه سيد |ف ى شمس حقوق عي 

|67294 حمد سيد|حمد سيد |ء |سم| ى شمس|تـــج ره عي 

775|32 زى حفنى|لمغ|عطيه | ن رض|يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

856664 لد|محمد محمود جمعه خ ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

6o4434 ن|لغنى محمود زهر|لسعيد عبــــد|وليد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

637837 هيم عىل|بــــر|ء حسن عىل |رس| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

87o3|| ي جنيدي 
نور جنيدي|مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

257264 بــــر رجبــــ|لج|ده شبــــل عبــــد|غ لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

62632o مريم ربــــيع مرىس سليم م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

4o8535 بــــو شوشه|هيم |بــــر|هيم |بــــر|محمود محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4779|o لعليم|لدين جمعه لوجىلي عبــــد |زم بــــدر |ح سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

337||2 لسعود|بــــو |سلىم محمد محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

543837 لك|لسيد م|حمد |حمد |محمد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

847772 حمد حسن|يوسف | ثــــري م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

54393o ى عبــــد|خ رسر|لد محمد حسني  لحميد رسر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر
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23475o ن|هلل رشو|لحسينى خلف |محمد  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

82|8|2 مل محمد سعيد|ن ك|حن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|356o3 د|ل حد|ئى جل|حبــــيبــــه ه ن|بــــ حلو|د|

237655 وق  حمد سيد فرح|رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

26476o حمد محمد بــــشي |د |ندى عم ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|59845 هلل|د |ئيل ج|د ميخ|يرينى عي| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

6o22|| فع|ن فرج محمد يوسف ن|رو |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

4o8843 لعزيز موىس|ء محمد عبــــد|سم| |نوعيتـــ طنط

4|7524 ود|حمد د|أحمد سيد أحمد محمد سيد  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

33457 ى عم|ي حمد|د حمدى |سمي  هره|لق|حقوق 

2|4752 للطيف|د محمد سيد عبــــد|جه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|2757o لمحسن سيد|يوسف عمرو عبــــد  منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

268648 م ممدوح عيد|يه س| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|33|49 ي طلعتـــ 
حمد|رضوي مصطفى ن|بــــ حلو|د|

2|7767 حمد|عيل |سم| |رض| لي|د هره|لق|حقوق 

622673 ن عىل|ن سليم|يمن رمض|مه |س| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

33726| ح|لفتـــ|م عبــــد|م|ح |لفتـــ|محمود عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

495o72  محمود |جد |م
ى
لحمض|حمد شوق ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|37435 لرحمن|لسعود عبــــد |بــــو|رق |يوسف ط ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

846o|3 عيل|سم|حمد |لرحمن عبــــده |عبــــد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|3|365 لعليم|جد محمد عبــــد |ممدوح م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o7o92 لقصبــــى|لحميد |مل محمد محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

698562 تـــه|م محمد شح|ره حسن س|س ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

6|573| د|محمد محمود عىلي حم ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

763|32 ى وليد عىل عبــــد |ي لحليم|ل عبــــد |لع|سمي  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4883| لمنعم|ض عبــــد |د  مصطفى ري|جه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

37o25o در محمود طه عطيه|مصطفى ن |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

365522 ى |وى جم|لمنش|هيم |بــــر| حمد|ل حسي  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

593|9 وق مجدى عبــــد  ح سيد|لفتـــ|رسر |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

Wednesday, September 5, 2018 Page 5501 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

9|2253 لحكيم محمود |فرحه محمد عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

4o4528 زى|حمد حج|كر محمد |محمد ش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

522899 ى|فرحه  لسيد عىل حسي  |حقوق طنط

24||o| يف نبــــيل صبــــرى|عبــــد لرحمن رسر هره|لق|بــــ |د|

86475 ى محمد|هدى هش م خي  لفيوم|حقوق 

7556o5 لليل|بــــو|دل محمد |ع| ن|ر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6|979 مصطفى سيد خميس محمد بــــ بــــنى سويف|د|

4oo|o| ي|بــــ
د حلىم يوسف موىسي|عم| تـــريسر سكندريه|ل|هندستـــ 

7o|8o7 ر|لحميد محجوبــــ دويد|دل عبــــد |مريم ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

82|657 ه ن| لحميد|ن عبــــد|رص رمض|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

2o525 لعظيم|حمد فوزى فوزى عبــــد | ن|تـــربــــيتـــ حلو

5o2682 مريم سمي  مرزوق محمد عتـــروس سكندريه|ل|عه |زر

249462 لسيد محمد موىس|لمجيد |م عبــــد|هي ي صىح بــــنه
|معهد فنى

9o842| مي  شكرى سدره |ل|نس |ن ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

66558 ء وحيد فتـــىح سيد|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

43||5 م|م|ل |م حسن هل|حس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2664|8 لنرص|بــــو|لعزيز |لد عبــــد|ء خ|شيم تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

328|63 هلل|رس فوزى محمد عبــــد|ف |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|48996 ى عط|رس| ى| ء حسي  حسي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

877589 لمعز  |ئى محمد حمزه عبــــد|م| سيوط|بــــ |د|

5|3684 لدين|لعزيز محمد شمس |كر عبــــد |م ش|حس عه دمنهور|زر

5|4o24 لنبــــي|لعزيز يوسف عىل عبــــد |أمينتـــ عبــــد  بــــ دمنهور|د|

4o56o9 لحميد حجر|هيم عمر عبــــد |بــــر|مريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

369227  عىلي
ي زغلول عفيفى

سندس عفيفى ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

633774 ف |ن |يم| هيم|بــــر|لسيد عىلي |رسر زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

66444 رل مجدى ظريف ذىك|م لفيوم|بــــ |د|

5296|9 ر|لنج|ح |لفتـــ|حمد جمعه عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

56o4| عيد عىل مصطفى| عل ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2|4697 ر|لنج|حمد نبــــيل محمد محمد | تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

34|295 ن|دى سعف|له|ح |لفتـــ|هر مجدي عبــــد|ش ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

897973 حمد |لح |ر ص|حمد مختـــ| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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68524| للطيف عوض|ن عبــــد |ر حس|ثــــ| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84o8|| ى|رفعتـــ وليم | رين|م مي  |نوعيتـــ فنيه قن

9o8657 لمجيد |ل منصور عبــــد|حمد جم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

493754 ر|لنج|دل محمد |محمد ع عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|o96o ى خ|ي هر|لمط|هيم |بــــر|هيم |بــــر|لد |سمي  |تـــربــــيتـــ طنط

864458 دي عىلي حسن|له|محمد عبــــد |هندستـــ قن

|3|394 لحميد|ىطي عبــــد |لع|طف عبــــد |محمد ع هره|لق|ره |تـــج

487838 ن مهنى|رص رمض|حمد ح| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

62|362 حمد عىل|حمد |لسيد |يه | ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

639344 مه عبــــده|يدى مرىس سل|ه ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

2|7834 تـــه|م لمع شح|عص| رين|م ن|علوم حلو

349868 لعفيف|لمجيد |هيم عبــــد|بــــر|ل |مصطفى جل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

792o24 زق|لر|در محمد عبــــد|لق|نىح  محمد عبــــد | زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

793|49 م|لش|م مصطفى عوض حسن |سل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

82|652 ي ك|سم|
مل|ء محمد مصطفى ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

تـــ بــــنى

864|o7 هيم|بــــر|مي  يعقوبــــ |دي |ف دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

69o554 د عوض|جد ميل|رسيلينو م|م لمنصوره|هندستـــ 

6|3826  |هيم |بــــر|دل |ء ع|شيم
ى
لبــــدوى|لدسوق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

699|33 لرحمن|جوده محمود عبــــد | ل رض|م| لمنصوره|بــــ |د|

67|57 ى|ء مجدى |سم| ن|ر سلط|لسيد مي  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

6|4322 لبــــسيوئى قنديل|طر |لبــــسيوئى خ|ن |يم| |بــــ طنط|د|

32o457 محمد سعيد مهدى مصطفى هره|لق|صيدله 

8424o9 لرحيم سيد محمد|زينبــــ عبــــد ج|بــــ سوه|د|

5|24o5 طر|ىط خ|لع|هيم عبــــد|بــــر|عىل ثــــروتـــ  عه دمنهور|زر

74999 ى|رس |كريم ف ى حسي  مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

65224 رص نجدى مرىس|ء ن|دع لفيوم|صيدلتـــ 

866246 حمد بــــكري|محمود محمد  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|5333| ي
ح|هيم رجبــــ مصبــــ|بــــر| |دئى ن|تـــمريض  حلو

26|97o رس|ئى محمد ف|محمد ه ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|54648 ي عيد |محمد ه
لحلو|ئى تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|
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529265 يبــــى|لرك|عىل مني  عىل مني   دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

25o5|o بــــىلي|لغر|هد |ء محمد مصطفى مج|رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

479374 ي|ن |نور
وى|لص|زى عىل |حمد ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|28oo8 ف عبــــد |ر |مي در|لق|لرسول عبــــد |رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

69297 لجليل|مر يونس عبــــد|لكريم ع|عبــــد لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

28236| بــــيم نخيل ملكونه|ن شور|ممدوح نيس ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

33|565 ى |جر عر|ه ى محمد حسي   حسي 
ى
فع|لش|ق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

93452 ن محمد حسن|لد محمد سلط|خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

22695| هلل زىك|ندرو سمي  عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

356|4o هيم متـــول جبــــل|بــــر|لسيد |عمر مدحتـــ  زيق|لزق|بــــ |د|

|546o| حمد|حمد بــــدوى |عىل  ى شمس|تـــج ره عي 

6o3743 لنبــــى|بــــى عبــــد|لعر|حمد |لد محمود |خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

367237 لعزيز غريبــــ|بــــر عبــــد|م ص|مي  س| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|5577 لجوهرى|هيم محمد سعد |بــــر|سلوى محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|42|8 ى هل|ي مه|لمنىح  سل|ل عبــــد|سمي  |حقوق طنط

7|2872 لوصيف حسن|لدين |ل |ح كم|لفتـــ|هد عبــــد |ن لمنصوره|عه |زر

2223o ن|ندى مجدى محمد عثــــم ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

6327o2 ى  حمد محمد بــــركه|حني  زيق|لزق|طبــــ 

3542|6 ى رجبــــ محمد محمد|ي سمي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

269o22 لبــــريدى|لفتـــح |بــــو|ن |يه سليم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

425597 لفضل حسن|بــــو |هلل عىل |هبــــه  سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

924293 لسيد محمد |سهي  محمد  ج|عه سوه|زر

35622| لسيد محمود عزبــــ|حمد سعيد | ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

8||574 س|لد محمد عبــــ|ء خ|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

89|684 هيم |بــــر|وسيم بــــهجتـــ يس  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

48|7o لحميد محمد|ء سيد عبــــد |سن ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

326939 مريم محمود موىسي محمود ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|73428 نشوى يشى محمد محمد عمر ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

634492 ر|لنج|لسيد عيس |تـــه |هلل شح|عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج
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264o92 هر محمود يعقوبــــ|ئى م|م| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o8|95 ه سمي   شقر|ل|لمتـــول |ني  |علوم طنط

822629 حمد|زق |لر|لد عبــــد|محمد خ ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

7o2384 ر|لزم|حمد |ء محمود محمد سيد |سم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8|2995 لس يوسف فكري حلبــــي كي  ره بــــنى سويف|تـــج

8o2688 هيم|بــــر|ن |يه عوض رمض| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|7o629 وق عبــــد  لحميد|لحميد محمد عبــــد |رسر لفيوم|لعلوم |ر |د

5o3769 لحكيم عيس|هيم عبــــد |بــــر|مد |ح |حقوق طنط

8|o353 دق|لملك ص|تـــه عبــــد|ريمون شح سيوط|عه |زر

756564 ء محمود محمد شلبــــى|شيم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

425488 يع|حمد ط|مريم محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o2328 م محمد موىس|ر هش|مي لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

496352 لسيد محمد|مه محمد |س|ء |لزهر|طمه |ف |حقوق طنط

64786 ي |م
ى
ق|سح|ل |كمل كم|رق لفيوم|بــــ |د|

462|52 س|لدين محمد محمد حو|م محمد سعد |سل| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

4|332 وق عىل محمود عبــــد  حد|لو|رسر ى شمس| لسن عي 

47532 ى|عبــــودتـــ خ لد عبــــودتـــ حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|29|9| حمد حسن|لرحمن محمود |عبــــد  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

2|6o9| ى|دل محمد محمد |سيف ع لهجي  ى شمس|د| بــــ عي 

4444|6 ى س|ي ى رزق|م ج|سمي  هي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

64|89 حمد محمد|تـــ |جر فرح|ه ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

877568 نسمه مجدى فتـــىح فهيم  سيوط|بــــ |د|

48o59 مصطفى محمود محمد محمد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

372o75 هيم عطيه|بــــر|محمد عطيه  سيوط|بــــ |د|

83753 لد محمد عيد|محمد خ بــــ بــــنى سويف|د|

45o55o غو|محمد وجيه طه بــــغ |هندستـــ طنط

6o|333 ن مندور عىل غلوش|آيتـــ رمض |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

36o3|6 حمد بــــدر زلطتـــ|فع |لر|محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

274553 يف عيد مر|منه  يوبــــ|د |هلل رسر مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

2|944o لمحسن|لدين عبــــد|ج |بــــ رس|يه|رين |د ى شمس| لسن عي 
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2295o مل|كريم مدحتـــ محمد ك دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|73482 ء يشى موىس عيس|سم| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

4334o ل|لع|لمنعم عبــــد|رق عبــــد|عمرو ط ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

8o846| ي فتـــىحي|م ي|سل|
رس حسنى ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

639|7 حمد حمد محمد|مهند  ره بــــنى سويف|تـــج

8|6o|5 لرحيم|ل فتـــىحي عبــــد|محمد جم ي|طبــــ 
|لمنى

423|4| لرحيم|لمنعم عبــــد|مد عبــــد |محمد ح علوم بــــورسعيد

439926 تـــ  حمد عىل محمد|أمي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

48o958 ن حسن عىل خليل|منيتـــ رمض| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62|7|7 وق رضو حمد محمد|ن |رسر ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

8835o8 لمتـــجىل |مصطفى محمد محمود عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

778329 م|لسل|لعزيز عبــــد|لرحمن حمدى عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

447|88 غبــــ محمد|لعليم سمي  ر|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

452595 وى|لشه|هلل عىل |هلل عىل عبــــد|عبــــد ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

27293| ى ج ى مجدى بــــشر لكريم|د |نرمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

26|o|| لبــــكل|لرحمن |رق عبــــد|مروه ط زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

895o83 ي |م |محمود هش
حمد مصطفى ج|طبــــ سوه

342264 ى عبــــد|لزهر| لغنى|ء محمد نجيبــــ حسني  |حقوق بــــنه

78o823 ئيل|يمن مجىل جرجس ميخ|مح |س ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

7686|o ن|هيم سليم|بــــر|طف |ء ع|لزهر|طمه |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

4o69oo ه وجيه محمود عبــــد| لمجيد|لنبــــى عبــــد |مي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

464o8 نس|لطو|ئى محمد فخرى |م| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

337363 للطيف|لحفيظ عبــــد|م محمد عربــــى عبــــد|ريه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5273o7 لمطلبــــ محمد|لنعيم عبــــد|لدين عبــــد|ء |دين عل|ن سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

5278o5 ع عىل مهدى|دتـــ محمد من|مي ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

3||83 لحميد|لد محمد عبــــد |مي خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|4||| تـــه عىل أحمد|رون شح|منه ه سكندريه|ل|عه |زر

27o789 لسيد مصطفى بــــليىط|مر |سندس تـــ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

86oo22 ى تـــه جرجس|موىسي شح| مي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ
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36||87 هيم|بــــر|لعظيم |هيم عبــــد|بــــر|محمود  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

8o6o33 ء محمود سيد خليل|شيم ي|علوم 
|لمنى

|6|9o2 ف محمد عبــــد |سلوى  هلل|رسر ى شمس هندستـــ عي 

775979 لسيد عطيتـــ|م |ء هش|رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

88o8o4 حمد |لد سيد محمد |خ ي صىح 
سيوط|معهد فنى

7567|o هلل سليم محمد عىل|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

263538 عيل|سم|ورى موىس |رق مغ|نعمه ط |نوعيتـــ بــــنه

9oo478 ى |رضوى يحن   حمد حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

46|o62 ف|لصو|ل محمد بــــيوم |محمود جم |ره طنط|تـــج

464758 ف ح وى|لنحر|فظ حسن |محمد أرسر سكندريه|ل|حقوق 

895775 ن متـــول |يمن عثــــم|ء |شيم ج|تـــربــــيتـــ سوه

36o95 لحميد|د عبــــد |دل فؤ|ل ع|دل هره|لق|حقوق 

4|48o| هيم قطبــــ خميس|بــــر|هبــــه محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6384o6 ل|لع|حمد عبــــد|ل |كم| محمد أحمد زكري زيق|لزق|ره |تـــج

9|48|8 ى  |لنظي  ي|نور عبــــد|لمعز |عبــــد سي  سيوط|طبــــ 

3226|5 حمد مصطفى|ندى مصطفى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7|6o38 لحسينى عويضه|حمد |حمد |ندى  لمنصوره|حقوق 

257774 حمد محمد جبــــريل|د |زي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

86oo8 تـــ محمد محمد فتـــي ئى|ني  لفيوم|عه |زر

758928 حمد حسن سعد طه مقلد| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

33|827 لسيد محمد فهيم|هيم |بــــر| عه مشتـــهر|زر

34o689 لبــــيوم محمود|ندى محمود محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|2o679 ى|يمن عدل |عدل  مي  ن|سو|بــــ |د|

|2|o54 لرحمن محمد|لد عبــــد |دين خ|ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

228599 لحميد بــــشي |م عبــــد|فرح هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

854265 ن نجيبــــ|هد حمد|محمود مج ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

762683 حمد|رس |حمد ف|عمرو  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

679585 وى|لطنط|د |محمد عمر سند حم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

887966 ج  محمد |حمد ن|يحن   ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

424433 ن|ن جمعتـــ عثــــم|لرحمن شعبــــ|عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج
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854o48 |د محمد عط|ء عم|سم| ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

5o732| هلل|ل محمود خلف |لع|سلىمي عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

88|o|7 ل |لع|حمد محمود سيد عبــــد|بــــ |رح سيوط|علوم 

7o|645 ئى|لنوس|نور |ل مجدى |نه |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

3|8|o3 ي |رس عبــــد|د ي|زي
حمد|لغنى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o78|9 ف عىلي |مريم 
لخي |بــــو|حمد |رسر سكندريه|ل|صيدله 

368|74 وق  حمد|وى |حمد شعر|رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5|7737 يف | يف|لسيد |مل رسر لشر علوم دمنهور

9254o4 لحكم  |لمهدى عبــــد|مؤمن عمرو محمد  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

839838 ي |لر|محمد عبــــد
دق|لص|لعزبــــ |ضى ي صىح ري

ن|سو|ضه |معهد فنى

4|8585 لفتـــوح عىل|بــــو |لسيد |لفتـــوح |بــــو |ره |س |حقوق طنط

5|4688 مينتـــ عىلي جودتـــ عىلي جدوع| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

645489 محمد مسعد محمد عيطه لمنصوره|حقوق 

295|92 حمد حسن محمد محمد حسن| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7897|3 ى عبــــد  لصبــــور محمد|محمد خي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

444946 ز|حمد حمودتـــ حسن در| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

347|95 عيل|سم|هيم |بــــر|رس |ء ي|سم| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

7o483o فظ|ئى ح|لسيد مرىس عن|ء |شيم زيق|لزق|صيدله 

477328 تـــه|هلل محمد سعيد عىل شح|عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

2||o| ى ف فكرى يوسف| |مي  رسر هره|لق|ره |تـــج

5o934 محمد عىل عزتـــ محمد بــــ بــــنى سويف|د|

476485 حمد|لعزيز محمد سيد |فتـــ عبــــد |عمر ر دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

294|o4 لحميد منصور|لدين رفيق محمد عبــــد |نور د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

5377o5 لرؤف|ن هيبــــه عبــــد|رس رمض|ي  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

36946| هلل درويش|لدين عبــــد|د |هلل عم|عبــــد ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

4|4879 ده محمد درويش|يه حم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o746| ي|لوف|رس محمد محمد موىس |ي| عل
ئ  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2285|7 د|ر وهبــــه ج|خلود مختـــ هره|لق|ره |تـــج

52o293 ي ر|ء عبــــد |رس|
ى
شد|لحليم شوق سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

858735 هلل محمد بــــكري محمد|عبــــد سيوط|حقوق 
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365|99 حمد محمد محمود|ن |نور |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

3o88| منيه ممدوح حسن عىلي| هره|لق|ره |تـــج

53374o شف|لك|ديبــــ محمد تـــفى |ن هيثــــم محمد |رو ط|بــــ دمي|د|

8835|2 ن |وليد خلف محمد حس سيوط|حقوق 

222924 لرحيم محمد|يمن محروس عبــــد|محمد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

2|9|35 هلل|بــــتـــ عبــــد|مصطفى بــــخيتـــ ثــــ ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o4448 لم حبــــيبــــ|كريمه محمد حبــــيبــــ س زيق|لزق|طبــــ 

4|||42 د|رحمتـــ عىل عفيفى محمد ج |تـــربــــيتـــ طنط

296285 لسيد|لمنعم |بــــ هيبــــه عبــــد|رح هره|لق|لعلوم ج |ر |د

244556 ي
هيم|بــــر|م |م|ء سعيد سيد |ضى ن|معهد فنى تـــمريض حلو

4o3822 لعزيز|لحميد عبــــد |لد عبــــد |حمد خ| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|9429 ي|نرص د| مور
ل نجيبــــ|ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

35738o لجد|عىل محمد رشدى عىل عىل  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

839954 لمجد يونس|بــــو|حمد عىلي | ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

49|o8 لحليم مصطفى|دهم جنيدى عبــــد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|5269 لرميىل|ندى بــــشي  محمد عبــــده  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

697|43 لعربــــى|هيم |بــــر|م محمد |محمد عص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

465oo3 ى إبــــر ى يوسف حسي  زتـــ|لخبــــ|هيم |حسي  |هندستـــ طنط

287884 حمد وجدى مكرم| |دين ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|22||4 شم|هلل يحن  محمد ه|عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

46|3o2 ق|هيم عبــــده |بــــر|حمد | وى|لشر لمنصوره|حقوق 

49o855 ى |لنرص |لمنعم سيف |عبــــد| ر|ي |حمد |مي 
ن|لقط

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

832|5| هلل|روق عبــــد|محمد ممدوح ف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

262777 لحميد|لسعيد عبــــد|نس سمي  | ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

835497 لصغي  طه|حمد فوزي | دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

787|74 تـــ يوسف|لمنعم فرح|ح عبــــد |دى صل|ف عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|53|o| |لوف|بــــو |لضوي |هيم |بــــر|حمد | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4o536| ى موىس محمد عبــــد |ي حمد|لحميد |سمي  سكندريه|ل|ره |تـــج
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334726 رتـــ|حمد سمي  زىك عم|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

36o|48 ن تـــتـــ|كويس فتـــىح شح| مي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

52865| حمد|لغنى |حمد عبــــد |دل |حمد ع| ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

4|6|23 يد|لسيد ف|لسيد |هر |ء م|شيم |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

3|2|33 لمؤمن متـــول|رق عبــــد|دهم ط| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

678523 هيم|بــــر|لسيد |جد عىل |م م لمنصوره|بــــ |د|

598o6 بــــ عيد|لتـــو|لحميد فتـــىح عبــــد |عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

282257 بــــ|لوه|حمد محمد محمد عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

647323 هيم|بــــر|حمد سمي  محمد | ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

35|8|o دو|س فتـــىح محمود موىس ج|ين| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

5|5993 حمد ربــــيع|له |ل|يتـــ خميس فتـــح | تـــمريض دمنهور

|6|97 لسعود محمد|بــــو |نور |عمرو  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

3|3227 لعزيز محمد|روق عبــــد|لد ف|منتـــ خ ى شمس| لسن عي 

339||8 تـــ مصطفى محمد مصطفى|جمل |نوعيتـــ بــــنه

442237 ى|م محمود |حمد س|عىل  لعشر سكندريه|ل|صيدله 

2|66|| ل زىك عىل فول|ذ جم|مع ى شمس حقوق عي 

89oo29 ل محمد عىلي |عيل كم|سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

|52378 هر مصطفى محمد|ر م|من ن|حقوق حلو

495o35 لديبــــ|حمد |حمد سيد |لد |محمد خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

499353 ع|ل محمد مؤمن أحمد رف|من بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

228496 حمد|يه نور محمود تـــوفيق | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

9|85|5 غبــــ |كر ر|حليم ش| رين|م سيوط|تـــربــــيتـــ 

5o6o72 هيم محمد|بــــر|زق |لر|م محمد عبــــد|هش سكندريه|ل|عه |زر

52o973 ن|ض عطيه فد|هبــــتـــ جميل ري سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

782277 بــــ|لوه|لحسينى عبــــد |حمد محمد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|79|43 لك|لم|حمد حسنى نجيبــــ عبــــد | |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

84498| لعزيز محمد عىلي محجوبــــ|محمد عبــــد ن|سو|علوم 

6o68o6 هلل| |د عط|روق فؤ|رص ف|در ن|ن لمنصوره|ره |تـــج
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762627 محمد ممدوح شلبــــى شلبــــى حمود هندستـــ بــــور سعيد

27o264 نه|لسيد شبــــ|ر |لسيد مختـــ|مصطفى  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

7o3o|4 ن|در ميد|لق|لدين مصطفى عبــــد |م |ء حس|رس| لفيوم|ر |ثــــ|

888563 م محمد درويش محمد |سل| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

776575 تـــه|دل رشدى شح|ء ع|دع ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

528||| تـــتـــ محمد زيتـــون|هلل شح|حمد عبــــد | لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

49|o69 لسيد عىل صديق عىل|م |مر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|57|| يد موىس|لفضيل جويدتـــ ز|ء عبــــد |سم| |علوم طنط

|29748 تـــتـــ|نوبــــ جميل سيف شح|بــــ| سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

53742o هيم بــــكرعىل|بــــر|ح |سم |حقوق طنط

6o3256 ء مجدى زىك زىكي محمد نجم|هن لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

633549 قمر عبــــده حسن محمد ى شمس| لسن عي 

5434|9 ط|يز بــــس|خلود عيد ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

685555 يه وليد محمد عىل حسن| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4||988 عمر محمد عىل مصطفى هبــــوله |حقوق طنط

62||63 زى|زى محمد حج|دتـــ حج|مي ط|بــــ دمي|د|

6|o596 هدير حسن سعد شتـــيوى هره|لق|ر |ثــــ|

|7244 هيم مصلىح|بــــر|عمرو | دين ى شمس|د| بــــ عي 

5o2656 ين محمد  ن|فع حس|لش|هيم |بــــر|شي  ط|بــــ دمي|د|

|72237 هيم سعد عىل|بــــر|لرحمن |عبــــد  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

9|2965 م |لسل|نور عبــــد|ل|ء حسبــــ |رس| ج|بــــ سوه|د|

9|537| ح خلف  |لفتـــ|لفتـــوح عىل عبــــد|بــــو|محمد  سيوط|ره |تـــج

45o78| ى |ي لجميل|بــــو ربــــع |نور |سمي  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

44o||| شتـــ|لحميد عك|مريم فرج حسن عبــــد لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8582|4 فتـــ نرص|فتـــ محمد ر|ر ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

256683 ل|لش|هيم محمود |بــــر|مروه  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

39446 لح|حمد ص|نىح  مصطفى محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

325832 ي جرجس ن|م|
ن رزق|ثــــ|ئى ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

9o6269 مد |لمحسن محمدحسنى ح|عمر عبــــد ج|هندستـــ سوه

864664 ى|دل |ره ع|س |يوبــــ مي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع
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|28285 سود|ل|مد عىل |محمد ح وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

28862 لمول|لرحمن محمد حسن عبــــد|عبــــد هره|لق|حقوق 

2534|5 لحميد عيس|ن عبــــد|شمس شعبــــ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|5935o حمد|د |يمن رش|مصطفى  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

8636o4 ي ج| معوض| لربــــ تـــكل|د |نىح  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

363747 ن خليل|م رمض|دين هش|ن مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

783624 لسيد درويش|ء محمد |مصطفى عل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|329| ن محمد|نور سليم|محمد محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|44535 غبــــ|يمن محمود ر|دى |ه دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

44|455 لقوى جميع|لسيد محمد عبــــد |محمد  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|6|253 هيم|بــــر|ن |مريم محمد سلط هره|لق|ر |ثــــ|

7633o7 لسخرى|ء رشدى عمر عمر |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

|8965 ي فرج محمود |
تـــ مصطفى لي|لد|مي  ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

79|9|| در|لق|هيم محمد عبــــد |بــــر|ء |وف ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

422497 هيم موىس|بــــر|بــــسنتـــ مصطفى  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|4494o م|م|ن محمد محمد |نوره ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|6o28 هلل|هيم محمود فتـــح |بــــر|جنه  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

88324o لغنى سعد |ل عبــــد|لغنى جم|عبــــد ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

7o4777 ه | ى|لسيد محمد ش|مي  هي  زيق|لزق|بــــ |د|

636626 در|لق|تـــ عبــــد|رص فرح|حمد ن| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|3567o لعزيز|لحميد عبــــد |فع عبــــد |طمه ش|ف ى شمس علوم عي 

|2223| بــــ|لوه|ح عبــــد |نىح  محمد صل| هره|لق|حقوق 

96|75 عمر محمد سيد عتـــريس |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

699899 لمرىس|حمد |لكريم |محمد عبــــد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

63o43| لم|لرحمن س|لسيد عبــــد |محمد صبــــرى  لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

5||424 نوبــــى قطبــــ |سعيد  نوبــــى |لشر لحلو|لشر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

45646o حمد|ن |لرحيم حمد|ح عبــــد |صبــــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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648435 حمد عوف|د محمد |محمد عم | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

782958 ى|س ره عمر حسن حسي  زيق|لزق|عه |زر

|5248o لحليم|لعزيز عبــــد |م فتـــىح عبــــد |سل| سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

687|38 بــــى|لعر|وى |لهند|سميه محمود محمد  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

26859 حمد رمزى|رص |ن ن|نوره لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

477o83 يف|لجليل |لرحمن عبــــد|هلل عمرو عبــــد|منتـــ  لشر سكندريه|ل|علوم 

845598 محمد محمود حسن| ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

676|5| ى|ندى عل ء مرىس عىل حسني  لمنصوره|بــــ |د|

844|o3 حمد|دل محمد |م ع|هش ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

89||o ك شخلول|م مل|ئى س|ه ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|4o|o4 دل عىل|رص ع|ن ن|رو ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

22357| ره|لحميد عم|ل عبــــد |لحميد كم|تـــفى عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

626828 ن|د جرجس دمي|جورج ميل| ندر|س ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

4|3|4 هيم محمد|بــــر|ء مسعد |حسن هره|لق|بــــ |د|

839o4o رص هندي بــــطرس|نورين ن ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

68o435 ى|د وجيه فوزى محمد حس|زي ني  هره|لق|هندستـــ 

55o|9 ه مصطفى عبــــد | لنبــــى مصطفى|مي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

68555 بــــر|حمد ص|طف |بــــسمه ع م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

885|43 حمد خلف |تـــم |م ح|هي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

324|63 لق|لخ|عىل محمد عىل عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

83752| ه عبــــد| |لعليم عىلي عط|مي  |نوعيتـــ قن

52o5|8 ر|لنج|حمد|مروه طلعتـــ محمد  بــــ دمنهور|د|

|2595| لشبــــكسر|بــــ يحن  |يه|دين |ن هره|لق|ره |تـــج

3|7552 |لعل|بــــو |حمد |محمود عزتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

76o7|5 مد|لسيد ح|م خميس  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

4|3627 م|لعزيز محمود محمد سل|حمد عبــــد| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

4|5||o مل|بــــوز|يتـــ محمود لبــــيبــــ | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6|365| وى|لدفر|لد مصطفى محمد |خلود خ |بــــ طنط|د|

3573| هيم حسن|بــــر|م محمد |حمد س| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر
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856|4o ى|ض |عد ري|رص مس|لن|عبــــد مي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

46|8o2 ذل|لش|حمد |م |لرحمن محمد س|عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

69o537 ى عبــــ|بــــو | |نور ى عبــــد |لعني  لرحيم|س حسي  لمنصوره|علوم 

8|96o8 ل مرقس|كم| جويس ميخ ره بــــنى سويف|تـــج

2|6|35 ج |عىل خف| لدين زكري|ء|حمد عل| ى شمس|تـــج ره عي 

2|288o حمد|لمقصود |رق عبــــد|محمود ط |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

|78347 ء منصور محمد منصور|غيد لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

536834 رى|لعق|عىل خميس عىل  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

245989 زرق|ل|س شبــــل |لرحمن عبــــ|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

345276 لح|در محمد محمد ص|لق|محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|67849 هيم محمد|بــــر|حمد محمد |ن |نوره وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

753|62 هيم|بــــر|هيم رجبــــ |بــــر|عمرو رجبــــ  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

232528 يمن محمود محمد|ره |س هره|لق|بــــ |د|

448655 فظ|لح|لم عيس عبــــد |محمد محمود س |ره طنط|تـــج

5o6457 در عوض|لق|هيم عبــــد|بــــر|يوسف | ر|ي سكندريه|ل|طبــــ 

|2o256 |هيم وف|بــــر|ن محمد |مرو ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

76oo89 سيد محمد حسن محمد |حقوق بــــنه

78697| مل|لسيد ك|مل |هر ك|م زيق|لزق|حقوق 

5ooooo حمد ربــــيع محمد محمد يوسف|ء |زهر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4|98o8 كرم رشدى يوسف|حمد | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

87o852 ي|مل حس|ن ك|عىلي رمض
ئى ي صن. تـــ.ك

ن|سو|ع |فنى

885586 لحميد |منى عيد محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

4488o4 يد|لرحيم ز|لسيد عبــــد|طمه محمود |ف |هندستـــ طنط

2|5596 لخي |بــــو|هيم فرج |بــــر|فرج  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

6o53|5 بــــو جوهر|د عىل |ر محمد محمد رش|من |حقوق طنط

2392o7 وى|لحلف|ندى مصطفى عىل خليل  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|6893 ي
لدين محمد طلعتـــ صقر|ء |سلوى ضى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3|2384 محمد سيد حسن مرىسي عه مشتـــهر|زر
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|792o6 زق|لر|لدين عبــــد |ء |عمرو بــــه| ر|ي دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

524o28 ى|مريم محمد فريد  مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

2|2395 لنمر|حمد فتـــىح |دى |ه ى شمس هندستـــ عي 

|23269 ىس|لعبــــ|عمر سمي  محمود  ى شمس|تـــج ره عي 

22|869 حمد بــــدر|هلل محمد |سمر عبــــد ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

755825 هيم|بــــر|هلل |فظ عبــــد |نسمه ح ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|3|8|6 ء ذىك محمد ذىك|رس| ى شمس|زر عه عي 

|49848 فظ|لح|لرشيد عبــــد |ئى عبــــد |دى ه|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8789|| ل |لع|لرحمن عبــــد|محمد نرص عبــــد سيوط|طبــــ 

|5o585 لمحسن محروس|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

49o36 هلل محمد|هيم عبــــد|بــــر|جر |ه ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

692388 ل|لع|لسيد عبــــد |ل |لع|ء حسن عبــــد |سم| لمنصوره|نوعيتـــ 

227|83 ل محمد محمود|هلل جم|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9|92|6 لحليم |لحليم محمد عبــــد|محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

75o7|7 بــــ صبــــح محمد|نىه كس عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

82279| حمد|حمد رشدي |لرحمن |عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

4|6o32 بــــوزينه|للطيف |ء محمد محمد عبــــد |ل| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

7797o2 ن موىسي|ن عمر|دهم بــــدر|ء |لشيم| زيق|لزق|بــــ |د|

622|94 ئى|لقمص|لسيد محمد |حمد مجدى | ط|حقوق دمي

4564|| هلل|ن خليل عبــــد|آيه مجدي عثــــم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6877|2 حمد|حمد عوئى حسن محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7933|2 ى|يه حس| ى حسني  ن محمود حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

62695 ى رجبــــ | حمد|يتـــ حسي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

4|7696 لديبــــ|لعزيز |نور عبــــد |نشين محمد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

4o4352 لسيد|در |لق|حمد عبــــد |حمد محمد | سكندريه|ل|ره |تـــج

26267| لخول|لق محمد |لخ|سم عبــــد|زم بــــ|ح ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

858772 ه جرجس | قص|هيم قري|بــــر|مي  سيوط|علوم 

9o9o66 حمد محمود عىل |حمد عىل | ج|طبــــ سوه

4|3844 لمنصف محمود خليفتـــ|عىل صبــــىح عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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3o36o هلل|ن عبــــد |زع تـــوغ|سميحه من ى شمس|زر عه عي 

7o|6o4 مر|هلل ع|غدير سمي  نرص عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

|54743 ى عوض|دل عبــــد |محمود ع لعليم حسي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|6|389 ى عبــــد |ي د|للطيف ج|لحميد عبــــد |سمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

543586 ىط|لع|طف حمدى عبــــد|ع| نه بــــ دمنهور|د|

634846 تـــ|لشح|هيم عفيفى |بــــر|حمد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

535|4 ن زىك سيد|محمد رمض ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|547o4 حمد محمود مصطفى محمد| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

4o|234 حمد|دريس |عيل |سم|لدين |م |هلل حس|منتـــ  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

92|3o5 تـــه عىل  |ل شح|مصطفى جم ج|هندستـــ سوه

3544o| ء لطفى عزبــــ|هلل عل|منتـــ  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

435o65 وى|لمك|مصطفى حلىم قدرى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|758| لدين|لينه حسن حسن مىح  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

252266 هلل نرص|لبــــ خي |بــــوط|ئى |م| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

24873o ى هيم|بــــر|مجدى صبــــىح | يوستـــي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|6257 وى|لشبــــر|مل |يوسف مصطفى ك هره|لق|طبــــ 

45992 بــــو رسيع سيد|حمد عىل |ديتـــ |ن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

439652 بــــى|لحميد عر|حمد عبــــد |مريم  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

44529o لجمل|هلل |محمد رفعتـــ جمعه محمد عبــــد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

||852o ى جم|ي حمد محمود|ل |سمي  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

9o2385 لصغي  |للطيف |بــــرين فتـــىح عبــــد|ص ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

3583o3 وق كريم عبــــد لرحيم محمد|رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

432828 وى|لدفر|لعزيز |رس عبــــد|ن ي|يم| ي صىح طنط
|معهد فنى

2|65| بــــر|سلىم مدحتـــ محمد ص ى شمس هندستـــ عي 

28748o زى|هلل سمي  محمد مغ|عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

445936 ف محمد |محمد  لمرصى|لسيد |رسر سكندريه|ل|حقوق 

366333 لصغي |هدير محمد يونس  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

626327 لسيد|منه نبــــيل عزتـــ  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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888762 ل |لع|عيل عبــــد|سم|د محمد |زي سيوط|طبــــ 

372996 ه ض| رثــــ|لو|لحمد عبــــد|بــــو|ج |مي  ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

9o623 حمد|لعظيم |مروتـــ سيد عبــــد  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

44|256 عيل عيسوى درويش|سم|ل |حمد جم| لشيخ|طبــــ كفر 

223788 حمد|ل سيد |لع|ن سمي  عبــــد|نوره ن|هندستـــ حلو

7|7646 لسيد عوض عىل|محمود محمد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6|39oo حمد صقر|مد |حمد ح|لحميد |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

89335o ف  لدين  |مصطفى معروف عىل رسر سيوط|ره |تـــج

|3|4|6 ف عبــــد |حمد | بــــوزيد|لحميد |رسر هره|لق|علوم 

64o937 ع|لسبــــ|لعزيز |لعزيز محمد عبــــد |محمد عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

394o| محمود صبــــرى محمد متـــول هره|لق|حقوق 

27852| هيم حسن قمر|بــــر|تـــ حسن |عىطي |ره بــــنه|تـــج

435928 نم|نىح  محمد مسعود غ| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

784|o3 لم حسن|محمد شكرى س زيق|لزق|ره |تـــج

25276 در عفيفى|لق|ندى محمد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26||o7 لسيد|لجوهرى |كرم | دين تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

542445 ى عن|هيم |بــــر|ء |رس| لنبــــى|ئى عبــــد|مي  بــــ دمنهور|د|

632o68 جر رأفتـــ محمد فريد|ه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

3o247 تـــ|حمد محمد فرح|ء |ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|32|9 بــــورسيع|يه هيثــــم سيد | ى شمس|د| بــــ عي 

6o665o ئى محمد مسعد|ج  ه|ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|259|2 ضى|صم محمد ر|د ع|حمد عم| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4o2493 تـــ عبــــد | لح|حمد ص|لنعيم |مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|869| حمد|حمد جمعه |هبــــه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5o|4|2 مصطفى رأفتـــ محمد عيد مصطفى دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

286849 محمد حسن عزبــــ شكر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

68o5|4 ى محمد |ي حمد معوض|سمي  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

325734 للطيف|بــــ عبــــد|لتـــو|هيم عبــــد|بــــر|ء |رس| ى شمس طبــــ عي 

62|9o3 حمد|مه ربــــيع شوكتـــ سيد |س|محمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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54o3|| ه صل| تـــه|حمد شح|تـــه |ح شح|مي  سيوط|بــــ |د|

757959 لد محمود عطيتـــ|محمود خ تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

83|82 حمد|حمد |مصطفى محمد  لمنصوره|حقوق 

89o|94 م شفيق نصي  |ئل س|و سيوط|ره |تـــج

492435 ن|ن محمد حسن سليم|محمد شعبــــ تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

32|979 ر|ر محمد نص|لد نص|سمر خ وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

6999o8 لرحمن عىل|ئى عبــــد |محمد ه لمنصوره|حقوق 

|35o53 ف محمد |مصطفى  عيل|سم|رسر  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

44649 وى|بــــر حمزه  مك|هيم ج|بــــر|هبــــه  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

452245 ي عبــــد
م|لسل|مصطفى صبــــري مصطفى لشيخ|ره كفر |تـــج

479724 د|روق فؤ|حمد ف|يوسف  سكندريه|ل|هندستـــ 

255o88 هيم حسن|بــــر|سلسبــــيل فتـــىح  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

33o6o6 هيم حسن|بــــر|ن حسن |رو ى شمس صيدله عي 

485456 ئيل|فظ ميخ|ن ح|رمسيس دمي| رين|م سكندريه|ل|ره |تـــج

4o3827 ى ح|رق |حمد ط| مد|حمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

328733 لدين سعد متـــولي|ء |نور عل |كليتـــ هندستـــ بــــنه

855762 لمقصود|س عيد عبــــد|محمد عبــــ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o2932 هد|لش|بــــو زيد |حمد حسن |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

78432| لسيد|لعزيز سعد |رغده عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

|4845 هر حسن مرزوق|عمرو وليد ط لفيوم|عه |زر

23o374 م محمد مصطفى|عمرو محمد س ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

5o7399 فع|لش|حمد محمد |ندى محمد  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

35o257 لسيد|لمنعم |ن عبــــد|بــــ رضو|يه| |ره بــــنه|تـــج

6962o لعزيز|حمد عبــــد |حمد محمود | لفيوم |تـــمريض 

2|7392 ح|لسو|لمجيد |م عبــــد|ر هش|مي ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

93o73 ف |مي |ر لحميد|هيم عبــــد |بــــر|رسر |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

85oo93 هلل|محمود فريد حسن عبــــد ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

68398 ى|لدين |ل محن  |محمد كم لعشي  زيق|لزق|حقوق 

295o47 لموجود|رص سعد زغلول عبــــد|ء ن|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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887|67 لرحيم عىل |ل عبــــد|حمد جم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

477256 ك رزق|لمل|روبــــي  مرقص عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

28|6|3 ن|هيم شعبــــ|بــــر|رق حسن |فرحه ط كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

9o4oo| لرحمن  |هلل محمد عبــــد|محمد عبــــد ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

69|5|o دل طه|تـــ ع|لشح|دل |ع لمنصوره|عه |زر

27|o96 وز عبــــد |ن س|سوز ل|لحق و|م في  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3|8337 حمد محمد سعد محمد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

36o344 بــــ ى رجبــــ بــــخيتـــ رسر ش|حسن حسي  |ره بــــنه|تـــج

464643 لحق|زى عبــــد |هيم حج|عىل إبــــر| عل سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

63|5o9 قتـــ | لسيد|حمد محمد |رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

679o87 نم|هيم محمد عوض غ|بــــر|محمد  لمنصوره|بــــ |د|

77o87 م|لسل|حمد محمود عبــــد |يوسف  بــــ بــــنى سويف|د|

7|23|8 هيم|بــــر|لد وليد عبــــده عبــــده |خ ره بــــور سعيد|تـــج

3|3|28 وق خ دى|له|حمد عبــــد|هلل |لد عبــــد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

|65243 حمد|ه |لل|رضوى زهجر عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

8|78|4 لفضيل|عيل عبــــد|سم|سهي  شلبــــي  ي|لسن |
|لمنى

|62596 لس عم د لمع يعقوبــــ|كي  ى شمس هندستـــ عي 

63o|7 بــــ|لتـــو|حمد عبــــد |ن محمد |يم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

48342o لعزيز|حمد عبــــد|لعزيز |دتـــ عبــــد |مي |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

75o49| هيم غريبــــ|بــــر|حمد مدحتـــ | تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

42656 وى|لمقصود قن|م عبــــد |م|هلل |محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

527553 مه عفصه|هيم سل|بــــر|ن محمد |رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

6|7|29 مؤمن| حمد محمد رض|ندى  ط|بــــ دمي|د|

5o85|5 س|د معوض مصطفى بــــربــــ|حمد عم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

464828 ي
لرحمن مرزوق|لرحمن عىل عبــــد|عبــــد| دئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

6|9552 ف |لفتـــ|محمد يوسف عبــــد لدين|ح رسر |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

445655 ف عبــــد |لعزيز |عبــــد  عيل|سم|لعزيز |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|24894 يم  بــــ نبــــيل شكرى|يه|مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o924o هلل|عيل قطبــــ حسبــــ |سم|ح |رحمه صل لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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4|64|7 ن|لعزيز نوح علو|لعزيز محمود عبــــد |عبــــد  |حقوق طنط

879675 لحميد |م حسن عبــــد|ء حس|حسن سيوط|بــــ |د|

758892 بــــوجبــــل|روق منصور |محمد ف لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

763987 ى محمود محمود |ي ىس|لعبــــ|لسيد |سمي  ره بــــور سعيد|تـــج

8|9856 رس ليسكو|مريم رفعتـــ ف ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

372556 تـــ سعيد محمد عىل| مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

879o77 بــــر كوم |حمد ج|ء |سم| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

3|5649 حمد مرزوق|لرحمن |بــــ عبــــد|رح هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

84978| حمد|حمد عمر |ء |هد| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

68o8o4 |لسيد محمد عط|هلل |محمود عبــــد | ر|ي لمنصوره|حقوق 

845848 ي محمود |
حمد|حمد مصطفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|56|85 د مرىس|جر محمد فؤ|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

883587 رف |لرشيد ع|ء رفعتـــ عبــــد|ول سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o5|95 لعزم|بــــو|مه محمد |س|ئم |لعز|بــــو| ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

78968| لم|لمجيد س|ل عبــــد |حمد جل| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

||8364 بــــ|لوه|مهند محمد شلبــــى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6ooo72 هيم عرفتـــ|بــــر|هيم |بــــر|دتـــ |غ لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

86882o ح عىلي محمد حسن|صبــــ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5o36o6 هيم|بــــر|لحميد منصور |بــــر عبــــد|ندى ج |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

675|69 م|م|ل|لسيد محمد |ن محمد |يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

876o75 د فوزى قلينى  |بــــيشوى ميل سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

39|74 هلل|لمعبــــود عوض |هدير عيد عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

35|52| لرحمن|در عبــــد|لق|لرحمن عبــــد|ن عبــــد|نوره ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

89o686 حمد |لغنى |هيم عبــــد|بــــر|سلوى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

6o2o6 لقوى محمود|محمد عبــــد | لي|د لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

37o23o م|بــــو عىل تـــم|هيم |بــــر|دل |حمد ع| ى شمس حقوق عي 

9o8o42 سيمون صفوتـــ ملىط جرجس |ن| ج|تـــربــــيتـــ سوه

76652| للهلوبــــي|هلل |حمد محمد عبــــد|لرحمن |عبــــد  حقوق بــــورسعيد

545772 هيم|بــــر|لسيد محمد |مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

763824 دريس|م محمد محمد عىلي |وئ تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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272oo7 مد عويضه|رق ح|يدى ط|ه تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

5o26|5 لبــــربــــرى|هيم محمود يوسف |بــــر|ء |دع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

634553 حمد|دل محمد فوزى |محمد ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o36|| هيم عىل |بــــر|حمد |محمد  ج|ره سوه|تـــج

667|2 ن عىل|عبــــي  حمدى رمض بــــ بــــنى سويف|د|

823492 ق|لرز|ن محمد عبــــد|ره شعبــــ|س ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

855|oo ي ذىكي ز|غ يد|ده خي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

693488 ي
ء |لدين ه|ء |ضى ه|لفتـــ|حمد عبــــد |ئى ى ح حي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

2632o6 هيم|بــــر|ح |د مدحتـــ صل|جه |تـــربــــيتـــ بــــنه

8o795| حمد حسن|د |لجو|نعمه عبــــد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

774797 وي|لشعر|حمد جوده حسن |هلل |عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|53772 ن|يه رأفتـــ فوزى حمد| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

52736 ي عبــــد|محمد جم
لعزيز|ل قرئى ي سويف

هندستـــ بــــنى

|49444 لم|يمن محمد رجبــــ س|مهند محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

686682 ف | ز|دى محمد عبــــد ربــــه حج|له|رسر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

353|29 زق محمد|لر|حمد ظريف عبــــد| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

6|3|73 لرحيم |لموجود عبــــد |لرحيم عبــــد |محمد عبــــد 
محمد

|بــــ طنط|د|

2|6328 لسنون|بــــو| |لدين زكري|محمد مىح | كريم زكري ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

|29574 ض بــــخيتـــ|سمي  فهيم ري كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

6o2997 لغنى|م يوسف محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

244|3| ى عبــــد|رص ي|لن|لرحمن عبــــد|عبــــد هلل|سي  هره|لق|حقوق 

33|849 لىح|لحليم عبــــد|ل محمد عبــــد|بــــل |حقوق بــــنه

76oo74 حمد|ء محمد |حمد عل| لسويس|طبــــ 

683634 لرحيم|ل عوض عبــــد |ل نيض|جم ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

96978 حمد محمود سيد محمد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

638o|2 خرس|ل|هيم عىلي |لعزيز أحمد محمد إبــــر|عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

5o9|33 لحميد بــــدوى|ن فهىم عبــــد |هر رمض|م ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8o4|34 د|ديفيد عيد عزيز عي لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

427975 حمد فرج موىس حسن|دولتـــ  |صيدله طنط
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355828 رس محمد بــــسيوئى|محمود ي ى شمس حقوق عي 

4o647| د|منصور عوض حسن عي| عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|247o ل بــــكر|لع|لعزيز عبــــد|هيم عبــــد |بــــر|خلود  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

7o3oo8 ئم|هدير رؤف نرص محمد بــــه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

832oo ه ممدوح عبــــد  ق|م حسن |لسل|ني  وى|لشر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

494oo رق عىل حفنى|ندى ط ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|54362 هلل|دى عبــــد |له|لد فكرى عبــــد |عمر خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o9999 ف صل|لرحمن |عبــــد ح عىلي|رسر ي للفن|
|دق قن|لفنى

26765o للطيف|ل منصور عبــــد|هبــــه كم |تـــمريض بــــنه

|75529 ى |س|تـــفى  لسيد|مه حسي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

9|3758 حمد  |شم حمزه |رس محمد ه|ي سيوط|ره |تـــج

9o3993 ل |لمسيح غبــــري|جد فريد عبــــد|م ج|طبــــ بــــيطرى سوه

|262o5 لمنعم|لحليم عبــــد |كريم محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|3534 هيم عويس|بــــر|ممدوح محمد | لؤ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7|6868 بــــدين|هلل عىل ع|رص عبــــد |لن|نهله عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o7998 هيم حموده|بــــر|لدين محمد |ح |ء صل|دع ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|284|o ي|سم|هلل |سلوي عبــــد  عيل بــــحي  ى شمس|تـــج ره عي 

863627 ي كريم
هدير خلف عطيفى ن|سو|بــــ |د|

254773 ن|لعزيز رسل|لعزيز محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

677477 بــــو ريه|لمجيد |لسعيد عبــــد |جد |حمد م| لمنصوره|هندستـــ 

678964 حمد|لسيد محمد |ر |من لمنصوره|بــــ |د|

4|5627 هلل سعد|م مصطفى عبــــد |عىل س لشيخ|بــــ كفر |د|

8|4343 ى خليفه بــــرسوم|نطونيوس | مي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6|6273 |ألغ|مد |منى أحمد ح ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6o3729 وي طه|لشه|هيم |بــــر|حمد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o8o67 لبــــ|بــــوط|م محمد منصور عىل |مروه بــــس سكندريه|ل|بــــ |د|

897588 لرحيم محمد |رص عبــــد |ن ن|يم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

3693|5 لعظيم عيس|مي عصمتـــ عىلي عبــــد زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

49464 رى ظريف فهىم سعيد|م ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

637789 بــــدين عطيتـــ محمد يوسف|لع|أحمد زين  زيق|لزق|ره |تـــج

4|2943 ى|لرحمن محمد محمد |أمل عبــــد  بــــو سكي  |بــــ طنط|د|
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44|4|5 بــــىل|لطر|حمد خميس يوسف |محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

697285 للطيف|ده محمد محمد عبــــد |غ لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

7767o7 بــــونعمتـــ ندرين|حمد محمد طه | زيق|لزق|صيدله 

352457 تـــ ع د|لجو|لمحسن عبــــد|شور عبــــد|ني  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|7oo4| ك عوض|مريم فيكتـــور مل |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

696o62 دى خليل|له|مصطفى قمر محمد عبــــد  لمنصوره|صيدله 

838422 ج محمود يوسف|لحج|بــــو|يه محمد | قرص|ل|فنون جميله فنون 

|5964| لعز محمود|بــــو|يه محمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

826379 ح خليل|لفتـــ|سط عبــــد|لبــــ|ريم عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

48o847 وى محمود|لص|حمد | |رن دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

759225 ر محروس عىل مصطفى|عم لسويس|هندستـــ 

682895 وى|لشن|لسيد عىل |ء |محمد عل لمنصوره|طبــــ 

836oo7 هلل|لحسن عبــــد|بــــو|حمد محمود | ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

452|42 ود|بــــر يوسف د|ن ص|يم| لشيخ|بــــ كفر |د|

69772o حمد محمود عفيفى|ن |حن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|44o هيم|بــــر|لسيد |محمد منتـــرص  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

825983 مل حسن|ن ك|ء رمض|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4o6848 زى|لمحسن محمد حج|ر محمد عبــــد |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

772256 |لوف|بــــو|لحليم |بــــسمه حسن محمد عبــــد زيق|لزق|طبــــ 

9253|3 حمد محمد  |لدين |ء |ن عل|وردش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

262529  عبــــد|لقذ|محمد 
ى
لفضيل عفيفى|ق تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

623626 ى  وي غنيم|لطنط|محمد أحمد حسي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

2725|6 حمد محمد|حمد محمد |معتـــز  سيوط|هندستـــ 

2o765 م عىلي مبــــروك محمد|سل| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

63o6|9 لسيد جمعه عىل|حمد | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

266656 عمر محمد فوده| يش ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

62623| ى |لسيد محمد |نس | حمد|لسيد حسي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

8o5939 ن محمود|م نبــــيل رمض|حس ي|طبــــ 
|لمنى

76o636 حمد|هيم محمد |بــــر|لسيد | |نور تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

526|57 ئى|لكيل|نور عىل |ن |محمد شعبــــ لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري
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45|738 لزعيم|حمد يحن  حموده |محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

832364 ل|لع|منيه محمد تـــوفيق عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

54|584 لسيد محمود محمد|يوسف محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

6|8239 ى مصطفى مصطفى نص|يدى ي|ه ر|سي  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

83643 هلل محمد|هلل عمر عىل سيف |عبــــد  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

|2|649 هلل|بــــي عبــــد |مبــــ|زمزم مىحي حمدي  ى شمس|زر عه عي 

698454 ضى محمد محمد متـــول|رحمه ر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78|695 هيم عىل|بــــر|يمن | |رن زيق|لزق|ره |تـــج

678437 لسيد|لسعيد محمد |ن مجدى |رو ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

79|475 م|لسل|م عبــــد |د تـــه|ن عم|يم| زيق|لزق|صيدله 

|49|96 ى محمد|عمرو ح تـــم حسي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

694|4o ي|د
لشيخ|لبــــرى |لدين |ح |صل| ئى لمنصوره|حقوق 

683|37 هيم|بــــر|لعليم |ر عبــــده حسن عبــــد |من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

43oo8| ن|لسيد محمد محمود رمض|حبــــيبــــه  |بــــ طنط|د|

4o|865 ى|محمد عىل  لسيد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

8o4795 ه عبــــد| ى عبــــد|مي  ي حسي 
ي|لغنى

لغنى ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

45|o|9 ل|لش|فظ |لح|لحميد عبــــد |محمود عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

78|757 طمه حسن محمد حسن|ف ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

779674 لحميد|حمد محمد محمد عبــــد| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

783o67 هيم|بــــر|ندى فتـــىح سيد محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

686|27 حد عبــــده|لو|س محمد عىل عبــــد |ين| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

634998 م محمود مصطفى محمود|محمود عص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2284o3 عيل صديق خليل|سم| |ن|دي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8o5483 يه محمد تـــوفيق ذىكي| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

754278 ى|ر محمد |من حمد حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6o9623 لصفىط|ح عىل |محمد عىل نج لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26o864 لهندى|ح |لفتـــ|ء جمعه عبــــد|رس| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

757736 هيم|بــــر|حمد |ديه محمد |ن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

9|3474 مجدى حليم فهىم | رين|م ج|طبــــ بــــيطرى سوه

Wednesday, September 5, 2018 Page 5524 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6o877 حمد|حمد عيد عىل | ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

648279 بــــسنتـــ محمد سعد غريبــــ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

844337 حمد|يوسف فتـــىحي محمد  ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

5o5|4 بــــو زيد|محمود محمد عفيفى  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

633324 لعزيز حسن بــــرع|رحمتـــ محمود عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|78o92 ف عبــــد |لدين |نور  حمد يوسف|لحليم |رسر تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

325364 رس عطيه محمد|يوسف ي ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

4o9342 ف |آيه مصطفى عبــــد  لدين|لرؤف رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6o4o22 ى وليد صبــــىح وديع جرجس| مي  لمنصوره|طبــــ 

6oo484 لبــــهوتـــى|هلل |لسيد محمد عبــــد|م |بــــتـــس| |ره طنط|تـــج

89|o85 لح |ره محمود محمد ص|س سيوط|تـــربــــيتـــ 

69|o9| د عبــــدربــــه مبــــروك|لجو|لد عبــــد |ندى خ لشيخ|بــــ كفر |د|

766565 ى عوده|لم|طف س|محمد ع ن حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

493893 ي س
مي جرجس وصيف|حسنى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

76|468 ف ص|محمد  هيم|بــــر|بــــر |رسر لسويس|هندستـــ 

24|o62 لغنى|حمد عبــــد|ح |حمد صل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8634|4 ده|جون مزلي زرعي نق دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

267974 لسيدعىل|عىل معوض عىل  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

8|595o لحكيم|روق محمد عبــــد|محمد ف ره بــــنى سويف|تـــج

692|66 ىسر|لبــــر|لسيد محمود |م |ء هش|ل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6428|4 عيل محمود محمد|سم|ل |نه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

97224 س حسن|فتـــ عبــــ|حمد ر|لد |حمد خ| لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6|4595 شط|لم|لرحمن |بــــو بــــكر عبــــد |ء محمد |سم| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7689|8 ى سليم|ي ى موىس عمي  ن|سمي  لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

892575 لمجيد |ء محمد عىل عبــــد|عىلي سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

356639 لسمرى|هيم محمد عىل |بــــر|ء |حسن |طبــــ بــــيطرى بــــنه

35586o ح محمد شكري عىلي|لفتـــ|د عبــــد|جه ى شمس|د| بــــ عي 

768274 ن|ن مصطفى سليم|ن سليم|لم|طمه س|ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

329524 حمد محمد عىل سبــــل|ن |يم| |ره بــــنه|تـــج
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|4oo2| هر فريد حلقه|ن م|ري|م ى شمس|تـــج ره عي 

64723o لسيد عبــــد ربــــه|مل محمد مرىس |م ك|سل| ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

34|976 ي محمد محمود 
لوكيل|لسيد |تـــفى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

4o5798 يه هيم عسكر|بــــر|تـــ أحمد |دل فرح|ن ع|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|73434 هيم|بــــر|رس ضيف |ح ي|نشر| |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

3|5o88 ى|حمد |عمر محمد  مي  ج|بــــ سوه|د|

5o7o2| هلل|حبــــيبــــتـــ مرزوق موىسي عىلي عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7||676 هيم محمد|بــــر|هيم |بــــر|لد محمد |خ بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

69|29| وي|لزرق|لسيد عىل |ن |د محمد زيد|جه لمنصوره|هندستـــ 

|2389| ه|لرسول |للـه عبــــد |رس عبــــد |فرح ي لنقي  ى شمس| لسن عي 

9o4443 مصطفى خليفه محمد عىل  ج|علوم سوه

42498 لعزيز|رس خليل عبــــد |محمود ي هره|لق|ره |تـــج

78o657 ن|ح محمد محمد عمر|ء صل|وف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

84o745 حمد محمد يوسف محمد| ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

858o8| ى محمد حسن محمد حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

8|o437 حمد|محمد منتـــرص محمد  حقوق بــــنى سويف

3|24oo لرحيم عىلي عيسوي|عىلي عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

85o978 هيم سيد|بــــر|ح |حمد صل| سيوط|ره |تـــج

433634 ن|لح محمد شعبــــ|محمد ص ي صىح طنط
|معهد فنى

626777 ى|لدين ل|ل |حمد جم|ن منصور |نور شي  زيق|لزق|حقوق 

85o28 ي جنيدي شلق| لي|د ي|عشر
ئى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8827|| يد  |بــــو|لعفى |لبــــصي  عبــــد|ن عبــــد|يم| ى لي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

329o8o ي 
ى
ي عبــــد|شوق

ى
در سلومه|لق|حمد شوق |نوعيتـــ بــــنه

77|86| حمد|حمد سيد |يمن |رحمه  زيق|لزق|نوعيتـــ 

247835 م مصيلىح موىس|لسل|حمد عبــــد |محمد   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

483577 مد|لد محمد ح|ر خ|من سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

353o|6 ن مسعود|متـــ محمد سليم|س| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

2278|| فع|لش|هلل محمد |مه عبــــد|س|ن |يم| سيه|نوعيتـــ عبــــ

76394o بــــ حسن|لوه|حمد غريبــــ عبــــد | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد
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298535 هلل محمد|رف عطيتـــ |طمه ع|ف دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

3387o9 وق ج بــــر|د ج|لجو|بــــر عبــــد|رسر |علوم بــــنه

|49237 لح|رق محمد نبــــيه ص|هلل ط|هبــــتـــ  ن|بــــ حلو|د|

63246o ي|ر
ي |عبــــد | ئى

ي|لسيد عبــــد |لغنى
لغنى زيق|لزق|بــــ |د|

268974 ر|لجز|لسيد |دل |ء ع|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

358o85 بــــ|لوه|حمد عبــــد|مه |س|حمد |  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

35635o ى فتـــىحي عىلي محمد حسي  |حقوق بــــنه

686o54 ر|هيم محمد نص|بــــر|هر |منه م لمنصوره|بــــ |د|

233483 لسيد زرزور|مد |نس سمي  ح|ن ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4958o2 يتـــ|ء خليفتـــ إدريس طرق|عل ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

7o354| بــــوزيد|ء جوده محمد حسن عىل |ل| زيق|لزق|علوم 

3o264 ى | |رش حمد|حمد حسي  هره|لق|بــــ |د|

496462 ن|دى سليم|له|حمد عبــــد |لد |خ| رن تـــربــــيتـــ دمنهور

427583 بــــ|حمد محمود محمد فريد محمود حسن رح| |عه طنط|زر

273496 لمبــــدى|روق عبــــد|لرحمن محمد ف|عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6|8226 يش|لغ|هيم حسن |بــــر|ء |ند ط|هندستـــ دمي

86985| لد محمد سعيد|فهد خ ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

792274 وق  بــــى|حمد محمد محمد سو|رسر  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

4974|9 لقه|لخو|حمد عىل |ء |رس| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

36o695 لدين محمد فرج|م نبــــيه عز |سل|محمد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

33|487 لرحمن محمد مصطفى|يد عبــــد|لرحمن ع|عبــــد ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

278652 ئى|ذىك فرج| تـــ محمد زكري|ي| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3436|3 ن عودتـــ|ل سليم|طف كم|م ع|ريه عه مشتـــهر|زر

2273|o عمرو محمد عطيه محمد هيكل تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

|47384 فريد محمد فتـــىح محمد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

76687 هيم|بــــر|م صبــــىح |م س|مي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

679o|o لق عىل|لخ|كريم عبــــد | ر|ي ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

3277o| حمد عمر محمد|ء عمر |لزهر|طمه |ف لفيوم|لعلوم |ر |د
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9o8868 سم |حمد عىل ق|بــــ |شه ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

75849| ن عطيه حسن محمد|يم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

58333 ى نبــــيل لطفى عبــــد  لشهيد|كرستـــي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

772576 ف حس|ء |رس| هيم|بــــر|لعظيم |ن عبــــد|رسر زيق|لزق|عه |زر

27676 لسيد عبــــده|رص محمد |ء ن|شيم |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

9o963 بــــر|هيم حسن ج|بــــر|نبــــيل  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|77863 حمد محمود محمود محمد|دهم | دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

327987 حمد عبــــدربــــه|مصطفى محمود  |حقوق بــــنه

46639 وق عبــــد  لكريم مىح لدين|م عبــــد |لسل|رسر هره|لق|هندستـــ 

482565 لسيد محمد|لدين |ح |سهيله صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2747| وى سعد|حمد سعد|ء |وف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

689848 لحكيم يوسف|هلل عبــــد |ء عبــــد |شيم لمنصوره|ره |تـــج

3578|8 يوبــــ|بــــ عىل |طمه عىل خط|ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

22924| وق  ف حنفى عمر|رسر رسر هره|لق|صيدله 

63247 حمد محمد|رس مجدى |ي ره بــــنى سويف|تـــج

43457| لشوربــــىح |عيل |سم|مد |ن ح|يم| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

785|43 ى|لسيد محمد |م |ريه لسيد حسي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

32363| تـــ عمر|ء محمود عمر شح|ل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

643o33 ء عىل محمد هيكل|ء عل|عىلي زيق|لزق|صيدله 

6|3839 ن|هلل سليم|زق عبــــد|لر|له محمود عبــــد|ه |علوم طنط

296oo5 م|م|دل سيد |م ع|سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|35748 بــــ|لوه|حمد عبــــد |لدين |ء |رتـــ عل|س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

887446 م |لسل|مصطفى محمود محمد عبــــد ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

338|3 حمد|مريم بــــكر محمود  لفيوم|عه |زر

4479oo ى بــــسيوئى  د|لسيد مر|لسيد |حني  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

|7ooo8 لحميد|محمود محمود عبــــد | دين ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

447942 هلل|بــــ |حمد ج|ن محمد |نور سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

368o4 ى|ندى  حمد فتـــىح حسني  ن|تـــربــــيتـــ حلو

49o759 ى|م |لسل|عبــــد | حبــــيبــــتـــ رض مي  سكندريه|ل|بــــ |د|
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7o3396 حمد حسن محمد محمد |وى |لقرض|يوسف 
قنديل

زيق|لزق|هندستـــ 

923oo7 حمد |صم عىل |ء ع|عل زيق|لزق|حقوق 

438o39 وى|لطنط|ن |د رمض|نورين محمد فؤ لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

3|2589 محمد مسعد رجبــــ محمد ى شمس|د| بــــ عي 

|48393 لعزيز|بــــ محمود عبــــد |يه|ن |نوره هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9o5983 ى |ريو مكرم |م سكندر حني  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

49o742 جه|لفتـــوح خف|بــــو |للطيف |متـــ عبــــد |س|منيتـــ | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|3723o تـــه|مه محمد محمد شح|س|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

692458 هيم|بــــر|يه محمد عوض محمد | لمنصوره|عه |زر

|39o53 حمد|لسيد |لد |ن خ|نوره ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

87oo24 حمد محمد|دي |له|م عبــــد|هي ن|سو|حقوق 

28o|3 ف محمد |يتـــ | هيم|بــــر|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

27o3o س محمد|رغد محمد عبــــ هره|لق|م |عل|

33723o لمعىطي|لعزيز عبــــد|ل عبــــد|محمد جم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8|5|25 ي مسعود جمعه محمد|م|
ئى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

6|563| ىط|لدمي|لد عىل |لرحمن خ|عبــــد ط|بــــ دمي|د|

244226  محمد محمد د|
ى
ود|حمد شوق ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

52476| ن حسن|لح سليم|لدين ص|م |لرحمن حس|عبــــد 
 مخلوف

سكندريه|ل|هندستـــ 

43652 ن|رتـــ عيد عىل عثــــم|س ى شمس|د| بــــ عي 

632265 |مسعد حن| حن| ليدي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o|o97 رتـــ|حمد محمد عم|هيم |بــــر|ئى |هيم ه|بــــر| زيق|لزق|ره |تـــج

|56387 لبــــسيوئى|لحميد |دل عبــــد |حمد ع| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|76o3 درويش| حمد محمد زكري| ى شمس|د| بــــ عي 

8|489| هيم|بــــر|هلل عىلي |بــــ عبــــد|رح ره بــــنى سويف|تـــج

|2828o هيم عىل جمعتـــ|بــــر|لنبــــى |هيم عبــــد |بــــر| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|66268 حمد|ن |كريم محمد شعبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

77|495 هيم محمد عطيتـــ|بــــر|ئى |هبــــه ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

445736 لسميع|لسيد عبــــد |طمه محمد عىل |ف سكندريه|ل|بــــ |د|
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495o53 لبــــرلس|لمعبــــود |م عبــــد |يوسف عص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

8|4657 س|د غط|تـــ عي|د شح|ميل ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

6857o5 ع|لرف|رس زغلول |يه ي| لمنصوره|علوم 

|52674 ف جوده |هند  هيم|بــــر|رسر دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

365876 لمغربــــى|حمد |بــــ محمد عىل |يه| سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

678989 هيم محمد مسعود|بــــر|حمد محمد |ر |من لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o||75 |لسق|زى |لسيد جميل حسن حج| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

37o365 ن|حمد عبــــي|محمد سعيد محمود  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

5296|5 لكريم|بــــ سعد عبــــد|حمد إيه| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

7|5|96  حرم|لمو|محمد عىل 
ى
ق ط|بــــ دمي|د|

292623 |محمد مصطفى محمود 
ى
لمحروق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

25774 ه محمد حلىم محمد| مي  ن|بــــ حلو|د|

346789  عبــــد|جه
ى
لعزيز|درعبــــد|لق|لعزيز عبــــد|د صدق ى شمس|د| بــــ عي 

428638 ي|ر
م محمد عبــــيد|لسل|جد عبــــد|م| ئى | تـــمريض طنط

4o837 لسميع رصصور|حمد عبــــد|يوسف  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

897694 ل عىل محمد |حمد جم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

84|265 ى|س |لعبــــ|بــــو|لد |ء خ|شيم مي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|38||| يوسف محسن جوده عىل أحمد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|22|9 لسيد |لسميع عىل |محمد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

24o82o ى محمود ى سعيد حسي  حسي  ن|حقوق حلو

82|667 |بــــ عط|لتـــو|سميه محروس عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

25659o يد |بــــو| |بــــسنتـــ رض ى ر|لنج|لي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

5o6859 ي مىكي|حمد محمد عبــــد |ء |رس|
لحميد حفنى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

694855 م|م|ل|هيم |بــــر|ل |ندى جل لمنصوره|حقوق 

4|3||4 ن|ء محمد محمد شعبــــ|عىلي |تـــربــــيتـــ طنط

365853 حمد|محمود نبــــيل فتـــىح  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

92o|o7 لسيد محمد |محمد | ر|ي ج|عه سوه|زر

68686o بــــينى |لرحمن |بــــ عبــــد |يه|مصطفى  لعسكرى|لشر ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 
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5|73|6 وي|لص|لمنعم |محمد عبــــد | ند |حقوق طنط

3542o3 للطيف محمد|تـــ عبــــد|جر شح|ه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6872o7 هيم عمر |بــــر|م عىل |م س|حس لمنصوره|حقوق 

282674 حمد فرج|ل محسن |م| لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8627o6 دق عوض|خلود محمود ص دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8575|8 ي س|تـــه
مل|مي لبــــيبــــ ك|ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

64o333 موئى|لديد|طمه محمد محمد |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|67854 م عنبــــر|لسل|لرحمن عبــــد |هبــــه عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

464554 ى|عمر خ لد محمد محمد حسي  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

456446 ى|دل محمد |يه ع| مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

375o|3 لسيد|يمن محمود |م |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3o823 ج  سيد|طمتـــ محمود خف|ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

352393 هيم محمد|بــــر|بــــسمتـــ محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|38|7| ن|م طه عجل|عمر عص |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|4672| ئيل صموئيل لويس سعد|ف|ر |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

477335 لجليل|لحميد لطفى مصطفى عبــــد |خديجتـــ عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

|23|o6 شم|عيل محمد ه|سم|ء |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

82968| ره|سعد صبــــىحي بــــش|يتـــن | دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

|6473o م محمد|لسل|عيل عبــــد |سم|منيه | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

69584 عىل محمود محمد محمد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|25|48 ى محمد يوسف|لدين |ء |محمد عل مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

27|453 بــــوعطيتـــ|لحميد محمد |هيم عبــــد|بــــر| |نور تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

839484 ي  ه خرصى لعدبــــ حسن|بــــو|شهي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|386 رص محمد سيد|رحمه ن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

755257 ل|ندى مؤمن عىل كم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7o4o34 بــــ|لىح شه|رى عبــــد |لبــــ|حسن عطيه عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|6728 ن حمد|لسيد |محمد | مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

84277 ل محمد مرىس|د كم|ء عم|رس| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى
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627586 زق|لر|لدين عبــــد|م محمد عز|إسل زيق|لزق|هندستـــ 

6262o ء فتـــىحي سيد محمد|ل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

766574 لح محمد|هيم ف|بــــر|ل |محمد كم لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

7o2634 ف صبــــىح عبــــد |ندى  لملك هيبــــه|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

22686| حمد|لربــــيع محمد |حمد |ن محمد |مرو هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

699998 لدين|ء منتـــرص معوض نور |بــــر لمنصوره|بــــ |د|

492446 هلل|بــــ |هلل مصطفى ج|بــــ |مصطفى ج تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

2|2466 مض|لحم|لسيد |مد |لدين ح|م |عص ن|هندستـــ حلو

363893 عيل|سم|لرحيم |لرحيم عىل عبــــد|عبــــد ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|447|4 يف|س ي رسر يف يحن  رتـــ رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|75699 لحليم|هلل عبــــده عبــــد |مصطفى فتـــح  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

642884 ى|مل ع| طف عمر محمد محمد بــــحي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

263739 ى|بــــو |حمد |لحكيم |ر عبــــد|لستـــ|رحمه عبــــد لعني  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

922474 يمن عنتـــر محمد |محمود  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6||o2| لم|لودود س|هبــــه حمدى عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

5|6o2 ى ع لرؤف طه|دل عبــــد|نرمي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

329992 حمد|لبــــصي  |عبــــد| ل رض|بــــتـــه| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9|8589 جده حسن منصور عمر  |م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|67| شم حسن|ده عىل ه|غ ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

8oo|59 ن|لسم|ري |لبــــ|زم طلعتـــ عبــــد|ح دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

488754 لعزيز عىلي سعيد|ح عبــــد|متـــ طه صل|س| لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

877585 بــــر عطيه  |ء صفوتـــ ج|سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

43o455 لرحمن|رق عىل عبــــد |جر ط|ه |ره طنط|تـــج

9|2682 لحمد |مصعبــــ محمد محمود شيبــــه  ج|ره سوه|تـــج

7|6233 بــــينى |نور محمد  هيم سمره|بــــر|لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|6524 حمد عيد|محمد عىل عىل  لشيخ|ره كفر |تـــج

|24||2 ر سمي  عبــــده محمد|من ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

838o25 م حسن فهىمي عمر|حس ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

72593 حمد محمود|يتـــ ربــــيع | لفيوم|صيدلتـــ 
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8o5|98 هلل|هيم عبــــد|بــــر|لدين سيد |م |لسيد عص| ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

3|8o27 لسيد موىس|ن |محمد رمض ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

258795 لشيخ عىل|لدين محمد |ء|حمد عل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

22755o ن مهدى|محمد مهدى حس كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

854387 ن|ن عثــــم|ر عف|مختـــ| مه ي|بــــ |د|
|لمنى

768788 هلل|حمد عبــــد |ن |حمد فتـــي| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

7|2777 لعز|بــــو|م |مد ضي|هلل محمد ح|منه  لمنصوره|حقوق 

356945 ي مجدي جودتـــ محمد عىل
منى |علوم بــــنه

4329|4 محمد موىس| أمنيتـــ ذكري ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8|4o48 حمد|ح |لفتـــ|د عبــــد|لجو|حمد عبــــد| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

8737o ن|حمد قرئى محمد رسح| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7o|o39 لوتـــيدى|ره |د حلىم عبــــده عم|لجو|عمرو عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

52999| يف محمد مىح |يه| لدين|بــــ رسر سكندريه|ل|حقوق 

629572 لعزيز سليم|يه سعيد عبــــد| زيق|لزق|بــــ |د|

338485 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|رق |هلل ط|منتـــ  |بــــ بــــنه|د|

6o6|8 حمد مدكور|غبــــ |ر| رن ي سويف
تـــمريض  بــــنى

8o6o5o مه سعد|دل سل|مريم ع ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

695323 تـــ|لسيد عرف|حمد محمد وهبــــه | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

857472 سحق زغيبــــ سعد|ركو |م ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

79o3o| ى فرج |ي هلل|حمد عبــــد|سمي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

2|2933 س|لحكيم عبــــ|مه عبــــد|س|مصطفى  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

346527 لدين|لقوى محمد عز |رتـــ سمي  عبــــد|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

759|3o ن|رص محمد حمد|بــــ ن|يه| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|55443 بــــوضيف|حمد |يه محمد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

528729 ري|لص|لسيد |هيم أحمد |بــــر|حمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

4o37o9 لم|هلل س|بــــر عبــــد |هلل ج|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

867|83 ى|ريم حمدي مر د حسي  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

277376 ى نبــــيل قصدي عدل نرمي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

257|39 ف صل|جر |ه بــــىل|لبــــ|ح |رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

679o5 ى | لسيد محمد|حمد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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6o27|2 ن|لح محمد سليم|لرحمن محمد ص|عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

328o99 بــــ محمد|لوه|تـــ عبــــد|محمد فرح |بــــنه| هندستـــ شبــــر

792o9| لمنصف جمعتـــ|ء يوسف عبــــد|شيم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9|8783 مه |هبــــه سمي  عدل سل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|7466 هلل|ل متـــول فرج |لد جم|خ لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

633||9 ف محمد | لسيد عىل|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

32596| لدين محمد|ئى عز |ء ه|رس| ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

49593o حمد جبــــريل|ندى خميس محمود  ره دمنهور|تـــج

78257o ى ص|لح |ص لح مصطفى يونس|لحسي  زيق|لزق|ره |تـــج

4o6772 ن محمد عطيه محمد كريم|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7664| ل محمد محمود|ء محمد جل|رس| ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

777|42 حمد|هيم |بــــر|لعزيز |ن عبــــد |يه رمض| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

2|o27 رك حسن|لحسينى مبــــ|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

45|283 ده|حمد سع|هيم سيد|بــــر|طمه |ف |بــــ طنط|د|

|26268 هيم|بــــر|عيل |سم|لرحمن رأفتـــ |عبــــد  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

|55936 رق سيد جمعتـــ|رضوى ط لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

6|o893 بــــودى|لش|حمد عىل محمد عىل | لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

423|22 هيم محمد عمر|بــــر|بــــ |يه|محمد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

92485| حمد |لسيد |رى |لبــــ|حمد عبــــد| ج|بــــ سوه|د|

848889 ى عبــــده|سم ح محمد حسي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|352|6 ى عبــــد  د|لجو|محمد محمود عشر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

522886 ن|دق مصيلىحي سلط|جر سعيد ص|ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

36752o ن|لرحمن سليم|ح عبــــد|لفتـــ|يتـــ عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

624286 ي|ئى نجيبــــ محمود |ه| ر|ي
لحسينى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

374463 مر|لسيد محمد ع|لدين |م |حس دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

94896 ن|لحميد مهر|هر عبــــد |لرحمن م|عبــــد  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7o742o ى |يه مصطفى عزتـــ | حمد|مي  لمنصوره|بــــ |د|

4o36oo ن|حمد محروس علو|ل |حمد بــــل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

453655 ى |بــــو|ن محمد |نوره د|مد عي|حمد ح|لعني  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ
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9|8888 ء لطفى عىل حميد |ند سيوط|بــــ |د|

54|746 ئى|لفتـــي|لد محمود محمد |خ بــــ دمنهور|د|

|559|4 مصطفى سيد| بــــسنتـــ رض كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

452584 |لحميد محمد |لمنصف عبــــد |مصطفى عبــــد 
ل|لجم

لشيخ|هندستـــ كفر 

483279 ن|لسيد رضو|فرحه محمد محمود  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4|3243 لحسينى حسن|محمود | ر|ي |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

886o59 لمنعم طه |محمد حسن عبــــد ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

7582o2 هدى حسن عىل حسن عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33898o ي|لغبــــ|لسيد |لد محمود |سمر خ
ىسر عه مشتـــهر|زر

5422|4 بــــوبــــكر|وى |ن رجبــــ عشم|رضو |عه طنط|زر

692378 يد|هيم محمد محمد ق|بــــر|ريج | لمنصوره|عه |زر

6o3278 م|لرحمن حسنى تـــوفيق غن|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

4o7o84 ن|يه محمد لطفى حس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69654o هيم|بــــر|لنبــــوى |ن ربــــيع |رو لمنصوره|حقوق 

875|86 بــــكر محمد بــــكر محمد  سيوط|صيدلتـــ 

463235 لجديىل|لحميد |ء محمد عبــــد |آل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6||675 لدغيدى|لعزيز |محمد عبــــد | ر|ي |بــــ طنط|د|

63o|65 د|لجو|م عبــــد |لتـــه|حمد مؤنس |يوسف  زيق|لزق|علوم 

285879 مصطفى محمد مصطفى ذىك كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

827o53 لس عيد تـــوفيق عطيه كي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

26o|43 للطيف مسلم|هدير نبــــيل عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

284o24 م مجدى حسن محمد|حس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8226o6 لعليم|عيل محمود عبــــد|سم|ء |سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|54o47 لطيبــــ|بــــ سعيد محمد |يه| ن|بــــ حلو|د|

35535o حمد|ف سعيد |خل| دين |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

255578 حمد مصطفى بــــدر|عمر  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|427|9 هيم|بــــر|هلل مجدى بــــدر |منتـــ  هره|لق|حقوق 

|56|74 هيم|بــــر|لسيد |رغده محمد  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

8|4966 مريم جرجس حبــــيبــــ جرجس ي|عه |زر
|لمنى
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2|7827 تـــحتـــمس محمد | ء محمد رض|لزهر|طمه |ف
ع|رف

هره|لق|ره |تـــج

523757 ن|حمد عثــــم|مد محمد |ل ح|كم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|3456 ى بــــوجتـــ|لرحمن عبــــد|عبــــد هلل محمد حسي  ى شمس هندستـــ عي 

443o89 هيم|بــــر|ن |م رمض|هند هش لشيخ|تـــمريض كفر 

249335 ف عبــــ|طمه |ف ده عيس|رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

75434| ي
حمد محمود حسن|غريبــــ | دئى عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

634957 تـــ عسل|لشح|حمد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3|435 ل|د رشدى بــــس|رك رش|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|32o26 ل جميل عطيه|رجريتـــ جم|م هره|لق|حقوق 

9|3578 ى |ريو ممدوح |م نيوس |رم|مي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

424|62 ى|بــــر ج|هلل ج|عبــــد  بــــر محمد حسي  ج|بــــ سوه|د|

323443 ى عىل عبــــد لرحمن|سعيد حسي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

766558 محمد حسن صبــــرى حسن يوسف لعريش|تـــربــــيتـــ 

6oo8| لد محمد سيد|ء خ|عىلي لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

788357  محمد|لش|ر طلبــــ عبــــد |من
ى
ق لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

764247 ى| منيه وصفى محمد محمود محمد عشر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

266|48 حد|لو|محمد وجيه محمد عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

|3||26 دى وجدى يوسف سعد|ف كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

7o85|9 لسعودي|دل حسن |حسن ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|74794 حمد|لسميع |حمد مجدى عبــــد | ن|هندستـــ حلو

232835 عيل|سم|ن |طف رمض|منى ع ن|علوم حلو

48638| لسيد مصطفى محمد|حمد |حبــــيبــــه  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

88769| للطيف |حمد عبــــد|حسن عىل  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

366o62 لدين عفيفى|ح |هدير محمود صل ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

245756 ف محمد عبــــد|حمد | لعزيز نرص|رسر شمون|نوعيتـــ فنيه 

78742 عيل|سم|هيم سيد |بــــر|له |ص| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

44289|  |لحميد |دل عبــــد|مروه ع
ى
هيم|بــــر|لدسوق لشيخ|ره كفر |تـــج

5o65o6 هلل|لكريم عبــــد |سم عبــــد |يز ق|د ف|جه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

32267| حمد محمد فرج|رتـــ سيد |س هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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8o2357 ده سيد خلف|سيد حم ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

542394 بــــوزهره|لسيد |ل |جر محمد كم|ه |حقوق طنط

374|4 لحميد|رق عىل عبــــد|محمد ط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6||467 لسيد دره|هر |ر م|من لمنصوره|بــــ |د|

37|69 طف محمد محمد خليل|محمد ع هره|لق|هندستـــ 

456|79 لدين|م حسن فتـــىح ذىك علم |حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|o399 لدمشيتـــى|عىل | محمود رض |هندستـــ طنط

4363o7 ئى|لزمر|حمد عىل عطيه |عىل  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6757|4 |لح رخ|دى محمد طلبــــه عيد ص|ش ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

92|58| ف عىل حج| |ر|ي زى |رسر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|2o983 وى|لشه|سم محمد رفعتـــ |رفعتـــ بــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

834oo2 |ش|لمجيد بــــ|ده محمد عبــــد|مي دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

767675 بــــى عىل|ء غريبــــ خليفتـــ عر|دع لعريش|تـــربــــيتـــ 

54667 مل|ح ك|لدين صل|مريم سيف  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

89|958 ن حليم |مريم ممدوح سليم سيوط|ره |تـــج

6|485 ر يوسف|لغف|يوسف محمد عبــــد  حقوق بــــنى سويف

78o733 هيم محمد|بــــر|هيم محمد |بــــر|ندى  زيق|لزق|علوم 

479|3 ي|م عبــــد |لرحمن عص|عبــــد 
لرحمن قرئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

359757 ن|بــــ محمد سليم|يه|ء |ل| |علوم بــــنه

697437 مه محمد حسن محمد|س|محمد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

28o486 هيم|بــــر|م |لتـــه|تـــه |مه شح|س|ره |س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o9748 لدين|ح محمد فخر|لفتـــ|عنود عبــــد لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o9833 ح فتـــىح هي |لفتـــ|ل عبــــد|أم |ره طنط|تـــج

3|5353 هيم محمود|بــــر|هبــــتـــ محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8784o3 خلود حسن محمد عىل   ي صىح 
سيوط|معهد فنى

9|9o|7 محمود رأفتـــ محمد فرغىل   ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4932|3 ى حسن عبــــد| لحميد محمود|حمد حسي  ره دمنهور|تـــج

35||85 حمد محمد منصور حسن منصور| ى شمس علوم عي 

|57o83 تـــن ممدوح فكرى محمود|ف ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

347863 لس مني  س |م جندى حن|كي  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر
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6762| ض|دى ري|له|ده عبــــد |سهيله حم لفيوم|حقوق 

4227o9 زق|لر|لعزيز عبــــد|مه وجيه عبــــد|س| ج|بــــ سوه|د|

3|964 ى وجيه|حمد |محمد  مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4||45o مد محمود عىل|ن محمود ح|مرو تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

535834 لعزيز|ر جمعتـــ محمد عبــــد|نو| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

274249 م|لسل|لسيد محمد عبــــد |ره |س دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

35|7o9 هيم طيبــــه|بــــر|بــــ سيد محمد |لوه|عبــــد ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

3|3245 ل|لو|رضوى كرم رشدى عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

7833|9 حمد مرصى|رس محمد |ف زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

9|6692 ي |ء |سم|
بــــوبــــكر عمر مصطفى ي |

سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

77938| ل|لد|لد حسن مصطفى |خ زيق|لزق|هندستـــ 

542o72 للطيف|هر فرج عبــــد|م م|سل| سكندريه|ل|حقوق 

789744 ن|لسيد رضو|ء محمود |رس| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7ooo79 ى|ء |لزهر|طمه |ف ى محمد حسني  لحسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

247599 لسيد|دق |لص|يمن محمدى عبــــد|مي  |ل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

646377 ى |ه لزقزوق|حمد |جر حسي  ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

87o458 حمد|حمد عبــــده |محمود  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|46829 ن رى|رمض| رض| دين ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

868|84 ى|لعزبــــ حج|حمد | ي حسي  ج  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

7|o753 لبــــرع|لمرىس |حمد محمد محمد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

755482 هلل محمد محمد|يدى عبــــد |ه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

6|o276 لمرغنى|م محمد |لسيد عص| | تـــمريض طنط

|75833 هلل حليم|بــــيشوى جرجس سعد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

274539 ى|هبــــه محمد  حمد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62o293 بــــ|لم مصطفى |ء س|رس| ض محمد|لشر ط|بــــ دمي|د|

9|8|89 لدين  |ء |حمد عىل عل|طمه |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|8262 لمنعم رجبــــ محمد|هر عبــــد|لمنعم ط|عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

37|6o3 لرحمن|محمد كردى محمود عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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323354 لرحمن|عيل عبــــد|سم|لرحمن |عيل عبــــد|سم| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

245754 ش|لدمرد|مصطفى محمد محمود محمد  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

2oo|8 لسعود|بــــو|م مصطفى عرفتـــ |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

357255 ر محمد|لستـــ|مروتـــ محمد عبــــد زيق|لزق|صيدله 

89o533 للطيف حسن |ل عبــــد|محمد جم سيوط|هندستـــ 

639o9o لسيد عىل عىل منصور|حمد محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

284569 ن|حمد محمد سليم|ره |س دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

53363 لنبــــى سيد محمد|هلل عبــــد |عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

92oo2o ئى حكيم بــــخيتـــ |نه رض|دمي ي صىح سوه
ج|معهد فنى

3|o8|5 جليلتـــ صفوتـــ يىح محمد صفوتـــ ى شمس|تـــج ره عي 

8327|5 لحسن محمد|بــــو|ن عىلي |يم| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|5|795 لمقصود|حمد عبــــد |يمن | |سه هره|لق|حقوق 

9o|238 ل هريدى |ح جل|لفتـــ|زينبــــ عبــــد ج|حقوق سوه

8o7|29 وي محمد|عيد مندر| دين ي|علوم 
|لمنى

425973 ر|لغف|محمد عطيه عبــــد| مه سكندريه|ل|ره |تـــج

9o5967 يز |روق ف|ئى ف|كرم ه سيوط|طبــــ 

62o2|8 ل|لرج|بــــو |رص جمعه |تـــن ن|ف ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5|64| بــــ|لتـــو|ن عبــــد |تـــفى محمد رمض تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

42425  |حمد ن|
ى
لدهبــــ|بــــو|رص سيد دسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

296|36 يوبــــ|يوبــــ محمد |ن وحيد |نور ن|بــــ حلو|د|

4o3226 ن ن|حمد حلىم سليم| |مي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9445| حمد مبــــروك محمدى مبــــروك| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

9o49|o وق حس ده  |لمجيد حم|لدين عبــــد|م |رسر تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

424834 لمنعم|حمد عبــــد |لدين تـــوفيق |د |يوسف عم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

882327 ف محمد فهىم  |ء |رس| رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

83||28 ن مه|ثــــروتـــ لمعي سل| مي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

44756 ن محمد يىح محمد محمود|نوره هره|لق|ره |تـــج

28o924 ن|لسيد سليم|ن |لد سليم|يوسف خ |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

6o69o8 ى|للطيف عىل ش|دل سعيد عبــــد |ع هي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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63|927 هيم|بــــر|لسيد يىح |ريم  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

688539 ه محمد رمض| بــــ|لبــــ|هيم فتـــح |بــــر|ن |مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

82454| رك|ء محمد مبــــ|زم عل|ح ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

65445 لعزيز|بــــر عبــــد|د ص|جر عم|ه طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

3685| حمد|يه لطفى صبــــيح | ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

649739 حسن رفعتـــ حسن عوض محمد زيق|لزق|حقوق 

844892 لكريم|حسن يوسف موىسي عبــــد ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

342767 ج|لح|لد محمد سيد محمد |خ تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

62|4|6 ن ر يوسف|محبــــ محمد مختـــ| مي  ط|حقوق دمي

82786o |غبــــ حن|نور ر|بــــيشوي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

2237o5 ى عبــــ|ل |حمد كم|تـــفى  س|لدين حسي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

85|34| حمد محمد سيد|محمود  ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

6o232 م سيد|م|ن |سمر مصطفى شعبــــ هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

252247 م|م درغ|لسل|هيم عبــــد|بــــر|هدى  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|73833 ى |ي ن|لبــــدرى محمد رضو|سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5||54| يف كم| ل عىلي  بــــهنس|حمد رسر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

767|87 ى عبــــد|عىل حميده عبــــد  ل|لع|لكريم حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

688oo| ي|ر
لغنى|تـــ عبــــد |يمن فرح| |ئى ط|بــــ دمي|د|

24357o ن محمد|لنبــــى شعبــــ|ء عبــــد|وف ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

7oo382 للطيف محمد|ح عبــــد |رحمه صل ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

64|||9 مريم محمد محمد محمد عىل عوض ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|9946 حمد عطيه محمد|حمد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

774528 مروه محمد محمود مصطفى محمود ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|34689 هيم|بــــر|لح |در حسن ص|ن ى شمس|تـــج ره عي 

6288oo عزه بــــكرى سعيد مرتـــضى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

35577o تـــ حسن|د شح|مينتـــ عو| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

8o58|8 ي|جر خ|ه
لد رشدي تـــوئى ي|بــــ |د|

|لمنى

339647 ى ح|مصطفى  ى|مد |مي  مي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8o82|8 شور محمد|ء عىلي ع|شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

8547|6 ي خ
لد محمد خليفه|مصطفى ي |

ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى
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24|945 هيم|بــــر|لحميد |م محمد عبــــد|مر ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

8o5397 حمد خلف|حمد عمر | ي|لسن |
|لمنى

62o373 م|ن فهيم محمد عز|محمد حمد ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

265894 |ع عط|م من|محمد هش |ره بــــنه|تـــج

6762o| لرحمن رزق ليله|ل عبــــد |لغز|ء محمد |ل| لمنصوره|عه |زر

|7327 ى محمود غ|ي ل قطبــــ|سمي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

9|||87 تـــه عىل |يه حسن شح| ج|ره سوه|تـــج

623866 لبــــيوم|م محمود |لتـــه|ن ممدوح |يم| ى شمس| لسن عي 

|2o8o6 ز|رس محمد در|يوسف ي ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

56|o2 رجي|محمود محمد سيد ج بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

352253 مه|د سل|ن عي|د رمض|عي عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|37o34 ن|محمد تـــوفيق محمد تـــوفيق عثــــم ى شمس|تـــج ره عي 

435776 ل|سلىم سعد محمد عىل غز لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

96927 ى ى بــــطرس| مي  جرجس بــــشر بــــ بــــنى سويف|د|

3|7396 لرحيم|محمد سيد محمد عبــــد وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|2o45o ي ذىكي|سم|
عيل محمد مصطفى هره|لق|ره |تـــج

542478 ى شكرى محمد حج تـــه|زى شح|حني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

539o82 لمجيد محمد|حمد عبــــد |لمجيد |عبــــد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

8o7697 ي محمد |رس|
حمد|ء رضى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

76|52| ح عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد |ح صل|لفتـــ|طمه عبــــد |ف
لنبــــى |

لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

237577 حمد عىل|ئى محروس |د ه|عتـــم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6985o9 حمد|هد |حمد محمد مج|محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5o8|23 لمقصود|ع عبــــد |لسبــــ|دل |عزتـــ ع لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

37|3o5 لخول|شم |شم محمد ه|ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|362o2 ه  هلل|حمد محمد عبــــد |ني  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4|7|6o لبــــديوى|لرحمن |حمد مصطفى عبــــد | |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

5|8844 ى عبــــد| ند |لبــــن|لمعىط محمد غنيم |خي  سكندريه|ل|طبــــ 

33724| بــــ|لرحمن خط|عبــــد| غ|محمود  سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

6|3483 فظ محمد|ر ح|لستـــ|حمد عبــــد|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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9o7372 لدين  |لسيد نور |حمد خلف | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48o4o6 مه حموده|بــــ سل|حمد دي|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26o877 لمنعم بــــدوى|هيم عبــــد|بــــر|مل | لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|5o3|9 لدين محمود|ح |م صل|محمد هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

253572 ى|ح ش|لفتـــ|لصمد عبــــد|ر عبــــد|من هي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

35869o تـــ | لسميع|س عبــــد|حمد عبــــ|مي  ى شمس حقوق عي 

9268| د|لجو|لنعيم عبــــد |محمد عبــــد | رض هره|لق|بــــ |د|

257|6o هلل|مد عبــــد|م ح|لسل|عبــــد| يش ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

57524 ن محمد|حمد عثــــم|جده |م معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

9o6oo3 ج محمد  |لدين فر|م |محمد عص ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2|8798 لحريف|لمجيد |عيل محمد عبــــد |سم|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

5|5||3 بــــ|لبــــ|للطيف فتـــح |ن عبــــد |مجدى شعبــــ| مه معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|46o88 ى|ن جم|ليىل شعل ل حسن حسي  هره|لق|عه |زر

62o36o لبــــربــــرى|لحميد |لسميع عبــــد |حمد عبــــد | ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

878896 حمد |لصبــــور محمد |لمنعم عبــــد|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33|848 هيم|بــــر|سل محمد طتـــ |بــــ | معهد فنى تـــمريض بــــنه

4o6o8 ر|لغف|مل حسن محمد عبــــد | ن|علوم حلو

|265|6 بــــو زيد|بــــر |حمد عنتـــر ص| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

2|4349 هيم خليل|بــــر|بــــ رجبــــ |يه|فرحه  ى شمس|د| بــــ عي 

354982 ى سيد حسن مهنى|ي سمي  عه مشتـــهر|زر

59262 ضل|بــــ ف|لتـــو|عبــــي  عىل عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4||746 ي سعد عبــــد
ي مصطفى

هلل نرص|تـــفى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4558 مدحتـــ محمد خليل| ي|م هره|لق|حقوق 

884743 مل محمود محمد |مصطفى ك سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|56543 ن سيد|محمد مصطفى سليم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

359987 م رفعتـــ يوسف|بــــسنتـــ عص ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

442793 لحليم شعيشع مندور|وى عبــــد |لمعد|رحمه  لشيخ|ره كفر |تـــج

648375 ع عشوش|لرف|حمد |محمد فتـــىح  زيق|لزق|حقوق 

6ooo4 لحليم عويس|ء عويس عبــــد |سم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف
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86o|72 بــــ محمد|لتـــو|ل عبــــد|م جل|سل| ي|عه |زر
|لمنى

284427 طمه جميل فتـــىح حنفى|ف ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

6796o6 ي|ر
|لسيد نج|طلعتـــ محمد | ئى لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

825753 حمد عبــــدربــــه|سمر حسن  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

92|296 لرحيم  |حمد عبــــد|لرحيم |محمد عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

7o3296 حمد عرفه|حمد فوزى |عزه  هره|لق|ج طبــــيع |عل

493||5 ى |حليم وليد ي ري|لعق|بــــو زيد |سي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

755|3| لعزيز|حمد متـــول عبــــد|جر |ه تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

2392o5 هلل|حمد عبــــد|هلل |ندى عبــــد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6o|79o وي|لششتـــ|ن محمد متـــول |يم| ي صىح طنط
|معهد فنى

255o99 بــــ|لطو|ح سعد محمد |ء صل|شيم دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

42o923 هيم عىل|بــــر|دق |ح ص|لفتـــ|عبــــد| ند لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

6255|| بــــر يوسف مرىس|م ص|سمر عص زيق|لزق|ره |تـــج

2493o8 س|لي|لدين زىك |ء|سهيله عل لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

69o9|3 ن|لغنى محمد رمض|دل عبــــد |ن ع|نور لمنصورتـــ |تـــمريض 

5|2633 لديبــــ|لمجيد |بــــ عبــــد |لوه|مح محمد عبــــد |س عه دمنهور|زر

|62|28 محمد حسن محمد حسن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

22|475 لد شكرى محمد|حمد خ| هره|لق|ره |تـــج

23376| بــــ عفيفى|لوه|م عبــــد|محمد هش ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

4|o646 يف محمد حج زى|محمد رسر |بــــ طنط|د|

4983o4 لفيومي|ىط |لع|بــــسمتـــ سمي  سعيد عبــــد  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

32o853 د|حمد رش|د |عىل عم ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

68247| بــــينى|م عىل سعد |ء حس|سم| لشر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

424828 لسبــــع|لسيد |بــــر |مصطفى محمد ج سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

858o5 يف محمد  ى|محمود رسر مي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

68|935 هيم|بــــر|حمد محمد مصطفى |ن |رو بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

24224| هيم سعد|بــــر|وى |ء سعد|لىمي هره|لق|علوم 

|76|63 لقدوس|مل عبــــد |مريم جرجس ك كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

6889o ى|لوه|دل عبــــد |حمد ع| بــــ حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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26|378 لجندى|مد |نور ح|بــــ فوزى |رح عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|4o|77 ه عبــــد | م|لسل|لرحمن محمد عبــــد |مي  ى شمس|د| بــــ عي 

92o396 حسنى محمد حسنى بــــدوى  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

487423 هيم رجبــــ عىل عىل|بــــر|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

65945 ي ك|
مل محمد|حمد قرئى لفيوم|عه |زر

2675|9 لعوينى|هيم |بــــر|بــــ |لوه|حمد عبــــد| |هن ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

498o54 لرشيدى|لمنعم محمد |د عبــــد |نه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

3486|o ل|فتـــ محمد هل|عمر ر ى شمس|تـــج ره عي 

7|o7|o ر|لجز| |لعط|بــــو |لقدرى محمد محمد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

63o9o3 لنبــــى حسن|ء حسن عبــــد |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

484336 هيم|بــــر|ر |لغف|سم عمر عبــــد |بــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

266872 لحكيم سعد|ء حمدى عبــــد|رس| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

9|8o5| دق |ف ص|للطيف خل|ه عبــــد|نج سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|3789 حمد محمد|ربــــى محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

772567 فظ|لح|حمد عبــــد|لعزيز |ن سعيد عبــــد |نوره زيق|لزق|نوعيتـــ 

446o98 شد عىل|فظ ر|لرحمن محمد ح|عبــــد  ن|سو|بــــ |د|

|4|94| شم|هيم ه|بــــر|حمد |مصطفى  ى شمس هندستـــ عي 

28|435 عيل|سم|حمد |ع |محمد رف ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

28|994 طر|لؤى محمود مصطفى خ ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

493453 ر|عمرو محمد محمد سمي  نو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

76|965 هيم|بــــر|حمد |رس |حمد ي| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

42356 تـــ هش| هلل|م حسبــــ |لسل|حمد عبــــد |م |مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

495227 ن|د سعيد لطفى عمر|حمد عم| |حقوق طنط

22284 هيم|بــــر|هلل |ه عبــــد|لل|محمد عبــــد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

487869 هيم|بــــر|حمد |مل |م سمي  ك|سل| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

76o7o بــــ عىلي|لتـــو|حمد حمدى عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4|8755 لشورى|ل محمد محمد مبــــروك |نهلتـــ كم ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

24858|  يوسف ش
ى
ويش|تـــسنيم شوق |ن طنط|سن|طبــــ 

695583 ن|ل رمض|محمد حسنى عىل هل ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ
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327426 لح|ه بــــور ص|ن نجيبــــ ش|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

49929o هيم|ن محمود إبــــر|أيه رمض تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

5426o8 هيم|بــــر|س |ء سعد يونس عبــــ|سم| بــــ دمنهور|د|

2824o7 لحليم|ح محمد عبــــد|م صل وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

24643| لخول|لسيد |هلل |عمر مجدى فتـــح  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4o6o|2 رج|لج|لحميد |ريم بــــدر عبــــد  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

2|227 ه بــــدوى محمود | حمد|مي  هره|لق|ره |تـــج

625944 هيم غريبــــ مسلم|بــــر|حمد |لرحمن |عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

6o9286 لمرغنى عدس|هلل محسن |عبــــد  ي|عه |زر
|لمنى

9o7875 لفى نرصى نظيم حكيم | ج|ره سوه|تـــج

5|38|| لد|ن خ|م كرم تـــوفيق سليم|حس ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

||6446 ى|لد عىل حس|خ| لي|د ني  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

6oo|67 ل|لش|ح |لفتـــ|لرحمن محمود عبــــد |عبــــد  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

683384 لفلو|طره مصطفى |حمد بــــخ|ندى  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|3|88 ن ق|أحمد سمي  | مي  وى|لشر |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

27o358 ن|فتـــىح صبــــىح فتـــىح محمد سليم ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

774|25 وق س لم مصطفى عىل سبــــع|رسر ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

439278 ح|مل مصبــــ|مل محمد ك|ر ك|من لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7||639 يف محمد محمد عبــــده عىل|بــــر| هيم رسر ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

529628 رك|يل مبــــ|حمد محمد ط| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

6222o3 ى|ده فوزى |كريم حم لحرصى ط|حقوق دمي

252932 فظ محمد|طمه محمد جميل ح|ف ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

24o5o لحميد|زق روبــــى عبــــد |لر|ء عبــــد |دع هره|لق|بــــ |د|

327896 هلل شلبــــى|وليد شلبــــى عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|28669 ف جل| ن|لسيد رمض|ل |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

98|59 لنبــــى|ح عبــــد |رتـــ عيد مفتـــ|س لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

4||59 لغنى محمد|ح عبــــد|هلل صل|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

268853 ل|لجم|لقوى صبــــرى |ندى عبــــد لفيوم|ر |ثــــ|

8|9238 م عىلي محمد|محمد هش| ر|ي ي|بــــ |د|
|لمنى
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7|2237 تـــه|دى فضل عىل شح|لعبــــ|مل محمد | لمنصوره|حقوق 

82|78 ى عبــــد |سم| ن|لرحمن محمد سليم|ء حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|7o9| م مصطفى|لسل|نور وليد فكرى عبــــد  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

622638 لمعىط|هيم عبــــد |بــــر|حمد |ء |أسم لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

344858 لجمل|لسيد |هيم |بــــر|حمد |هلل |منتـــ  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

75399| ن|هلل رضو|ن عبــــد |هلل رمض|منه  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

49968| ي|ر
در حسن|لق|محمود عبــــد  | ئى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

465|3| م|لش|لعزيز |لعزيز مصطفى عبــــد |مصطفى عبــــد  |هندستـــ طنط

2|48o8 لجليل|ل عبــــد|حسن خلف حسن جل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

348492 لمنعم محمود محمد مرىسي|عبــــد| دين ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

776659 لق|لخ|رص عبــــد |لن|دل عبــــد |ن ع|نوره زيق|لزق|بــــ |د|

2|3377 بــــسنتـــ محمد فتـــىح محمد سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

878283 زق |لر|هلل سيد سيد عبــــد|منتـــ  سيوط|طبــــ 

|5|6o5 لعجيل|ح |لفتـــ|يه محمد عمر عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|29978 م مصطفى صبــــرى|سل|ر |مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

45|57 ر|لغف|لمؤمن عبــــد |ء محمد عبــــد |شيم لفيوم|عه |زر

68462 يه محمد قطبــــ محمد| لفيوم |تـــمريض 

23|943 لعزيز محمد|حمد عبــــد|ئى |عمر ه هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|77624 لرؤف عبــــد ربــــه|حمد عبــــد |دى |ش  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

462o32 ى ج|ي ىسي|لشبــــ|بــــر بــــدوي محمد |سمي  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

77766o لدمنهورى|لسيد |ئل |دهم و| زيق|لزق|ره |تـــج

62o695 ي|لعن|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد|ح |لفتـــ|محمد عبــــد 
ئى ي صىح بــــور سعيد

معهد فنى

|25368  رزق |
ى
هلل|نطونيوس جرجس شوق ى شمس|تـــج ره عي 

4845o6 شد|هيم ر|بــــر|ن محمد يحن  |مرو |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

76574| ي
ر|ن عم|لعزيز زيد|يمن عبــــد | |دئى بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

335o9| هلل|لمحسن عبــــد|منى مصطفى عبــــد ى شمس علوم عي 

8344|2 يع|وي ط|رص ف|ل ن|جم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

524833 زى محمود|مه محمد حج|س| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

92o566 حمد عىل |مصطفى محمد  ج|طبــــ سوه

Wednesday, September 5, 2018 Page 5546 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|4|3|9 ن|حمد رضو|طف |لرحمن عنتـــر ع|عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

5o9|23 لنبــــي حميده|هيم عبــــد |بــــر|ل |كريم جل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

5o5735 ح عىل محمود|لفتـــ|مصطفى محمود عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

4476o9 ى|ن محمد |رو ي حسي 
ى حفنى مي  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 

لشيخ

9o837| ى عبــــد ىط محمد  |لع|زينبــــ حسي  ج|علوم سوه

638455 لرحمن عزتـــ سعد|حمد عبــــد | لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|5587| فظ|لح|لسيد محمد عبــــد |طف |مصطفى ع عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

96443 ي سيد رجبــــ محمد يحن  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|5889o حمد|نغم محمد محمد  هره|لق|ره |تـــج

36372| وى|لديس|حمد |حمد محمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

332953 لسيد مطر|حمد |ن مصطفى |مرو هره|لق|ج طبــــيع |عل

778834 عيل|سم|عيل عبــــوده |سم|سلىم  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

3||27o لسيد مصطفى|حمد |ر |مي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|67764 ى|بــــر| هيم رجبــــ مرزوق حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

675532 ى |لسيد ي|هلل محمد |عبــــد  لغريبــــ|سي  لمنصوره|ره |تـــج

|3oo|| مه رؤوف شفيق|س|بــــسنتـــ  هره|لق|بــــ |د|

496|27  خليفه|لش|وع عبــــد|ضىح مط
ى
ق سكندريه|ل|بــــ |د|

4||653 للمعي|مريم محمد حسن  |حقوق طنط

59873 حمد محمد|ن |حمد رمض| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

757o96 منيه محمد محمد عىل عطيه| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7o5643 ن|م محمد محمد جبــــر كيو|حمد هش| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

444284 ى رفيق عبــــد  رى|لغبــــ|در |لق|رثــــ عبــــد |لو|حني  لشيخ|علوم كفر 

692273 ي|رق فتـــىح |طمه ط|ف
ل|لسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

|3|657 ى |بــــهيج حن| حن| جوستـــي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4o2743 لسيد عىل عسكر|طف صديق |ء ع|دع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

779894 لمعىطي|للطيف محروس عبــــد |ل عبــــد |نو زيق|لزق|عه |زر

34282| لقوى محمود|لفضيل عبــــد|ء عبــــد|سم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

846497 ي| |نور
حمد محمود مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|6873 جد مني  حليم نجيبــــ|دين م|ن هره|لق|بــــ |د|

63|98| ى فريد سلط|ده عبــــد|غ ن|لحكيم حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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684o63 للطيف|زق عبــــد |لر|هلل محسن عبــــد |عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

42o237 تـــ ري| ض حسن قنديل|مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

|34997 هلل|ئى رمزى عبــــد |مي  روم| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

|44o|6 ي |لدين فؤ|ء |رحمه عل
وي|لشه|د مصطفى دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|

لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

359245 لس س غو|سعد تـــن|م |كي  |علوم بــــنه

4|o564 هيم|بــــر|بــــ منصور |يه|هلل |عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

865653 ي محمد |ء محمد |رس|
ى
ى|ل|لدسوق مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

343626 متـــ|لدين محمد سل|م |ر حس|يثــــ| ى شمس علوم عي 

849982 ى عمر|بــــوبــــكر | حمد حسي  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

6366o9 هيم|بــــر|بــــوبــــكر |مر |بــــوبــــكر تـــ| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44|76  سعد عبــــد |
ى
لنعيم|حمد حمدي صدق ى شمس ي تـــمريض عي 

معهد فنى

238295 ده محمد عوض محمود|مي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3323|2 لطوجى محمد|حمد |ء مجدى |ل| |ره بــــنه|تـــج

465343 ى  ى |لسيد محمود حس|يرفي  غ|لصبــــ|ني  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9oo882 ه |لل|ه بــــخيتـــ عبــــد|لل|بــــسمه عبــــد ج|أللسن سوه|كليتـــ 

8||598 هلل|ن محمد مرصي عبــــد|يم| ي|عه |زر
|لمنى

5|o9|4 تـــتـــ فتـــىحي محمد|متـــ شح|س| سكندريه|ل|حقوق 

687398 لغنى سند|يه حسن سند عبــــد | لمنصوره|صيدله 

4238| لسيد محمد عتـــريس|تـــ |لهدى نش|نور  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

79338 |لمسيح حن|ندرو يوسف عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

28o886 ى|ء بــــكر عبــــد|سم| هلل حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

848|83 حمد|عي |د محمود رف|زي صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

33333|  |هيم |بــــر| |نور
ى
حمد|لدسوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|6675o  عمر|ء محمد |ول
ى
لدسوق هره|لق|بــــ |د|

69|948 حمد|لق سيد |لخ|عمر محمد محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

|6|2|8 نىح  وجدى محمد عطيه| ى شمس|د| بــــ عي 

76833o  نجم|لش|وى عبــــد |لكريم قمح|نىه عبــــد 
ى
ق لعريش|تـــربــــيتـــ 

9o4756 حمد عىل |ج  |ء ن|ل| ج|بــــ سوه|د|
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779oo6 ن|عبــــله محمد حسن سليم زيق|لزق|طبــــ 

6o624o بــــو دهبــــ|لسيد |محمد | رق رض|محمد ط |ره طنط|تـــج

3|5834 ح|لفتـــ|جر محمود فتـــىح عبــــد|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

693o82 دق عوض سعده|ء عوض ص|سم| ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

|54222 ن|هيم يوسف طه عمر|بــــر| سيوط|عه |زر

3|7499 زق|لر|لعزيز عبــــد|بــــ محمود عبــــد|شه ى شمس حقوق عي 

894487 ر |حمد عم|ندى محمود  |ج طبــــيع قن|عل

364688 لرحيم عبــــده محمود|رحمتـــ عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

23553| دل عىل صديق|م ع|هش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

347265 عيل حمد|سم|بــــوبــــكر محمد |محمد  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

453286 ح هيبــــه|لفتـــ|هلل عبــــد|كر عبــــد|هلل ش|عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

266982 فظ|لح|ن حمدى محمد عىل عبــــد|يم| |تـــمريض بــــنه

529343 لعظيم محمد محمد عرفه|محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

2825|5 حمد تـــرك|لحميد |م عبــــد|هش| شد عه مشتـــهر|زر

54|6o8 ى | ى عبــــد |هيم |بــــر|مي  لح|لمجيد ص|مي  سكندريه|ل|حقوق 

|6246o للطيف نرص|رص عبــــد |محمود ن ى شمس هندستـــ عي 

624549 نم|لسيد محمد غ|يه محمد | ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

27|666 ه خ| لسيد هيكل|لد طه |مي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

764994 للوتـــه|لعزيز عبــــده |ل عبــــد |حمد جم| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6o7|4 محمد عيد سعيد محمد لفيوم|هندستـــ 

44o934 لقوي|لحميد عبــــد|هلل عبــــد|ء عط|رس| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

354889 حمد|لسيد |طمتـــ محمد |ف ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

86o377 ي عبــــد|ء رمض|سم|
لمحسن|ن مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

426678 ي|ن
ى يعقوبــــ|ردين مفرح يعقوبــــ بــــنى مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

4848o4 خوم جرجس|د مجلع بــــ|تـــي  مر|فيلوبــــ سكندريه|ل|ره |تـــج

4o2862 ى س|م ق موىس بــــولس|سح|مح |دلي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

293233 وى|لعقبــــ|خلود سعيد محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

777|57 وق مختـــ للطيف محمد|ر عبــــد |رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 
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4o5795 هيم|بــــر|حمد محمد |ره محمد |س سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

23|o2| حمد محمد منيع|سم |بــــ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

92|254 محمود محمد عدل محمد  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

772854 حمد|ل |لع|عمرو سيد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8567|8 ى|نتـــص| ر عيد جمعه يسي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

899457 حمد |لد عىل |حمد خ| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6|3273 ئيل|أيوبــــ عزيز أيوبــــ وهبــــه ميخ |علوم طنط

8o7o94 ع محمد|لسبــــ|بــــو|مل محمد | ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

5o985o لسيد|شور محمد |محمد ع سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

6o|o8 هيم|بــــر|بــــ عويس |لوه|م عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

26835o وى|لمعرص|ح |لفتـــ|عمر محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

925625 حمد  |عيل |سم|حمد |عيل |سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6o4988 لزينى|لدين عىل |متـــ مىح |س|ده |مي لمنصوره|طبــــ 

854323 لحميد|ن محمد محروس عبــــد|حن ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

223637 م شفيق|م|له سيد |ه هره|لق|بــــ |د|

32|243 لمعىط عىل|لح عبــــد|لمعىط ص|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|4|28o تـــغريد حسن محمود حفنى دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

65885 م|م|حمد |كريم محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

373327 م محمود محمد محمود |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

78|876 ه محمد خليل | د|هيم لبــــ|بــــر|مي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

675|93 تـــ عرفه|لشح|حمد |ده محمد |غ صيدلتـــ بــــورسعيد

2|6o9o لمقصود|هلل عبــــد|زم طلعتـــ عبــــد|ح ى شمس|تـــج ره عي 

52o4o4 لسيد قويس|محمد عىل | رن تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|2998| ن ل|فرج هندى غ| مي  هره|لق|ره |تـــج

425o23 لسيد عرفه|ن محمد |نور سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

764456 سىطي|لدي|حمد مسعد حسن حسن محمد | هندستـــ بــــور سعيد

28|526 هيم|بــــر|منصور يوسف | رين|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|888o ح قنديل قنديل|لفتـــ|حمد عبــــد|هبــــتـــ  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

524566 لق|لخ|ن عبــــد |يمن شعبــــ|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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73o94 رق عيد محمد حسن|ن ط|رو لفيوم|ر |ثــــ|

8476o2 حمد محمد محمدين|مروه  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

26683 محمد سمي  عطيه محمد لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

268|o6 ضى|لمقصود م|بــــر عبــــد|بــــ ص|يه| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

56837 هيم عىل|بــــر|معتـــز رجبــــ  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

762534 تـــ|لزي|لرحمن |حمد عبــــد |عىل محمد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

424984 لمقصود|ء أحمد محمد عبــــد |إرس سكندريه|ل|صيدله 

6||333 ي |سط عبــــد |لبــــ|ء عبــــد |رس|
وي|لدفر|لغنى ن|سو|بــــ |د|

5|94o9 لشنديدى|لمدئى |م مرزوق |لسل|سهيله عبــــد   معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

262|54 ح تـــوفيق عىل|لفتـــ|تـــوفيق عبــــد |تـــمريض بــــنه

923634  ميخ|ريوس ج|مك
ى
ئيل |بــــر صدق ج|هندستـــ سوه

54695| هيم سعد|بــــر|حمد |لسيد |ن |يم| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6o78|9 لجمل|هيم |بــــر|حمد |ل |هند جم لمنصوره|بــــ |د|

444622 زى|روق حج|عىل ف| دين لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8|7258 د مني  وهيبــــ|يكل ميل|م ي|بــــ |د|
|لمنى

9o3894 حمد محمد |هيم |بــــر|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

866|63 ر يونس|لغف|دريس عبــــد|يوسف  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

69|8|o لمرىس سليم|نبــــيه | محمد رض لمنصوره|بــــ |د|

227367 لس نرصى بــــولس ج لكريم|د |كي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

647678 لحميد عىل|عبــــد| يوسف رض زيق|لزق|بــــ |د|

753oo9 هلل|ل محمد مصطفى عبــــد |مصطفى جم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7586|3 ل|ن هل|لرحمن محمد رمض|عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

774449 هيم مرىس|بــــر|محمد حسينى مرىس  زيق|لزق|هندستـــ 

78o254 ن حسن محمود|حسن رمض ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

25426o لدين|م |لبــــكرى حس|لد |ريم خ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5|o3|9 لدين حسن بــــطيشه|م |محمد حس سكندريه|ل|صيدله 

3oo397 بــــوزيد|ده |حمد حم|محمد  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

||636o ف فرنسيس |رى |م هيم|بــــر|رسر هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

92|o|2 ى |ق ش|لرز|رص عبــــد|لن|ء عبــــد|شيم هي  سيوط|عه |زر
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9o8554 لرحمن محمود |رص عبــــد|لرحمن ن|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

264649 ورى موىس محمد|ء مغ|حبــــيبــــه عل ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2o24o لسيد|هيم |بــــر|لرحمن |محمد عبــــد  ن|حقوق حلو

8o6997 شم رجبــــ عيد يوسف|م ه| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

754729 م|فظ سل|عمر حمدى عىل ح لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

352994 ن|يثــــ روم|در غ|نوبــــ ن|بــــ| |حقوق بــــنه

5|69o2 ر|لنج|حبــــيبــــتـــ نبــــيل محمود  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

88o34 لحليم|د عىل عبــــد |حمد ميل| ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

69794 لقوى جوده|يه سعيد عبــــد | لفيوم |تـــمريض 

7|5264 حمد فرج|تـــ |لشح|حمد |لسيد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|23|42 ى ن مي  هيم|بــــر|ل محمد |رص كم|ني  ى شمس|د| بــــ عي 

2|9|99 ف عبــــد|حمد | لمنعم مرىس|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|633o7 حمد يوسف|مه محمد |س|نسمه  ى شمس|زر عه عي 

425566 وق جم لرحمن|كر عبــــد|ل ش|رسر سكندريه|ل|عه |زر

7o94|8 د عىلي|لجو|كريم محمد فكرى عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

355995 ر|لستـــ|ر فرج عبــــد|لستـــ|عبــــد| مه ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

4353|o بــــ|حمد خط|لسيد |ر |من لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

338927 ي صبــــىحي نرص عفيفى سل
مه|منى |حقوق بــــنه

33657o مل طه|جر محمد ك|ه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

769442 ن مسلم مرىس|مروه حمد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

5428o ي مختـــ
ر سعد عىلي|مصطفى ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

7o2|69 هيم|بــــر|حمد |ئى |مصطفى ه  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

336263 وق محمود عبــــد هلل|لفضيل عبــــد|رسر هره|لق|ج طبــــيع |عل

8|8443 عطيه| نعمه مرزوق بــــسط ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

327999 دم عمر| |حمد يىح زكري| |علوم بــــنه

834|66 ى محمد| ه محمود حسي  مي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

337734 ق|حمد دقم|مح محمد |محمد س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|2o894 يوبــــ|ندى مرتـــضى طلعتـــ محمد  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

287949 ف فتـــىح عبــــد|فتـــىح  حمد|دق |لص|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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366|o5 يف سليم محمد سلىم رسر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

48254o عيل|سم|هيم |بــــر|رص |لن|ن عبــــد |رو ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

2595o| حمد|ن محمد يونس |نوره ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o6473 عيل محمد |سم|ح محمد |سم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7oo438 لنبــــى عمر يونس|منيه عبــــد | لمنصوره|نوعيتـــ 

7o8|o9 حمد|ندى سمي  محمود محمد سيد  لمنصوره|علوم 

7o885 حمد|ح محمد |بــــ صل|رح ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

24|99| ج|د ض|لطفى فؤ| مه ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

696484 وي|لسبــــخ|دل عىل مصطفى |ع تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

7||635 تـــ|هيم عويد|بــــر|لدين محمد حسن |نور  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8o26o2 عدلي عيد زىكي| دين لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

3486o8 عىل ممدوح محمد عىل عطيتـــ ى شمس| لسن عي 

649783 ح فخر|لفتـــ|لسعيد عطيه عبــــد|يه | ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

|32763 هيم|بــــر|دل نصيف |ع| رين|م هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|4668 ن|لمتـــول سميح عثــــم|أمل  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

8o757o  مهدي زىكي 
ى حمد|نرمي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

45274| لسيد|طف عىلي |حمد ع| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

9|664| حمد |ن محمد |لرحمن رمض|عبــــد ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

5|3377 ىطي محمد أحمد|لع|لرحمن عبــــد|عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

4o6|73 لسيد|هيم عىل محمد |بــــر|حبــــيبــــه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

789o83 وى|لنبــــر|لسيد |دى |له|مصطفى لطفى  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

6275|9 س|هلل عطوتـــ عبــــ|ئى عبــــد|أم زيق |لزق|تـــمريض 

526338 حمد متـــول|د محمد محمد |زي سكندريه|ل|بــــ |د|

7|564o فظ|لح|هلل عبــــد |فظ عبــــد |لح|فرحه عبــــد  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

9|8866 ى |لرحمن مجدى عبــــد|عبــــد لرحيم حسي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|2|77o ي حس|رس|
ى|ء رجبــــ قرئى ني  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5393o حمد|حمد رجبــــ |عمر  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|9783 ع|لسبــــ|ح |لفتـــ|لمحسن عبــــد|نىه عبــــد هره|لق|بــــ |د|
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524922 د|لجو|ل متـــول عبــــد|محمد متـــول جل هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|37222 ى |محمد  حمد|حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|8|25 لد سعيد محمد حسن|مي  خ| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|33377 رص محمد عبــــد ربــــه|لكريم ن|عبــــد  ى شمس حقوق عي 

9|5383 محمد  | مه زكري|مصطفى سل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

358734 حمد يوسف|هيم |بــــر|عىلي محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|6794 شم|بــــوه|د |ندي حشمتـــ فؤ ره بــــنى سويف|تـــج

3279o2 دق|لص|دق رزق |لص|حمد | |ره بــــنه|تـــج

6|||o4 ن|لطح|لسيد |هيم |بــــر|محمود  لمنصوره|هندستـــ 

875|23 لحليم |ل عبــــد|بــــ كم|يه| |دين سيوط|بــــ |د|

444564 |مه محمد |حمد  سل|متـــ سيد |محمود سل
لح|بــــوص

|ره طنط|تـــج

42|982 ى|ء مجدى حسن حس|سم| ني  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

425|82 وى|لشن|لغنى |رق محمود عبــــد|هلل ط|منه  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

5|7634 لجزيري| |ندى محمود زكري سكندريه|ل|طبــــ 

634345 لموجود|حمد عبــــد |هلل محمد |هند عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

73|8o ى فتـــىح رمض| عل ن|خي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

6o5o37 هيم|بــــر|لسيد |ن سعد |نور |بــــ طنط|د|

96473 لعزيز|هلل عبــــد |ل عبــــد |لد جم|خ ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

77|436 لحميد محمد|د عبــــد|لحميد عو|سلىم عبــــد  زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

77|4|6 حمد عىل|حمد |بــــ |يه|مريم  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o|22o ى عبــــد  محمد حسي 
هلل  |مصطفى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

8|977o لدين سيد|ل |مه جم|س|ء |لىمي ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

44656o لغنى|لح عبــــد |لمجيد ص|دهم عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

778839 وق  لسيد محمد عىل|رسر لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

843|78 لمنعم محمد حسن|زينبــــ عبــــد ن|سو|بــــ |د|

4833|5 هيم|بــــر|حمد |ر عبــــده عويس |مي سكندريه|ل|ره |تـــج

63|oo8 يم|لد|لعزيز عبــــد |يم عبــــد |لد|ره عبــــد |س زيق|لزق|ره |تـــج

6|57o8 لحسينى|هر عىل |محمد ط ره بــــور سعيد|تـــج

|72483 ي|حمد ف|لميس محبــــ 
روق وصفى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

86472o حمد|لمنعم محفوظ |ء عبــــد|شيم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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923686 سعد زكرى يوسف صليبــــ | ج|بــــ سوه|د|

7o3928 م ستـــو|لسل|هيم عبــــد |بــــر| |محمد رض دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

43o66| يد|لحميد ف|لرحمن عبــــد |طمه عبــــد |ف لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

626386 أمنيه مرىس محمد عطيه زيق |لزق|تـــمريض 

475654 ن|شد سليم|د ر|وجيه رش| ر|ي سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

459529 ن|عيل عطيتـــ سليم|سم|بــــر |هلل ج|عبــــد  سيوط|بــــ |د|

9|467| فظ  |لح|محمد رشدى معبــــد ى عبــــد ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

764o38 ن محمد عىل محمود حسونه|يم| ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

28346 مر رمزى خليل|حمد تـــ| هره|لق|ره |تـــج

|794|| وى|لزفتـــ|لسيد |حمد |م |مح عص|س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

286443 لشيخه|لسيد |عمر محمود محمود  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

5|4985 لسيد|لمنعم محمد عبــــد|عبــــي  فوزى عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

33o577 لسيد|ح |لفتـــ|م محمد عبــــد|تـــسنيم عص |ره بــــنه|تـــج

266933 لسعود|لعليم آبــــو |ئل عبــــد|طف و|عو ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

897786 ه |لل|جح فكرى عبــــد|نهله ن ج|بــــ سوه|د|

335775 تـــ | لعزيز هجرس|ح عبــــد|لفتـــ|لسيد عبــــد|مي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

84438o ي عزتـــ عبــــد
لعظيم حسن|تـــفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

4o4474 ى|لع|لسيد عبــــد|حمد |عىل  ل حسي  سكندريه|ل|حقوق 

67992o بــــينى|حمد صبــــرى بــــدير | لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8o9438 حمد محمد|مه |س|حمد | لفيوم|حقوق 

|6o432 لم فرج حمود|ل س|محمد طل ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o|576 هيم عيس|بــــر|لق |لخ|م عيس عبــــد |ريه لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

693327 يف |سم| لدين|ج |ح محمد تـــ|لمد|ء رسر لمنصوره|طبــــ 

698689 ي
لسيد|لمنعم |مصطفى عبــــد | دئى لمنصوره|حقوق 

876|6o ن  |ح مهر|حمد نج|يوسف  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

258442 لي|لم عز|حمزه محمد س ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3|6344 حمد محمود عيس|هلل |عبــــد| دين |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

248|63 وى|لفرم|يد |لمقصود ز|ن عبــــد|يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

9o4999 ن |دى عمر|له|ه عبــــد|لل|ن عبــــد|نوره ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

42o994 ل|حمد هل|لسعيد |حمد |م |حل| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري
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45232| يف عطيه خرصى |ع بــــو خليل|طف رسر لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

849896 م سيد محمد غبــــوش|له| دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

684828 لجندى|هيم |بــــر|عمر عىل  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

786777 م|لسل|لسيد عبــــد |م |لسل|ء عبــــد |هن ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

|67675 ه صل حمد محمد|ح |ني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|4o|42 لسيد|لسيد|دل عىل |ع| ند ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

349835 ي|لسيد عىل غبــــ|بــــر سعيد |هلل ص|عبــــد
ىسر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

48|9o4 در محمد معوض|لق|ء عبــــد |لرحمن عل|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|o56o ى|ر فيصل مىحي |زه| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

846|76 حمد|حمد محمد حسن | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

68979 ف سعد عىل|سعد  رسر لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9644| دق|هيم ص|بــــر|محمود سمي   سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

||||6 هيم حسن|بــــر|هلل |هيم عبــــد |بــــر|لد |خ |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

24297| هيم|بــــر|رج |م رجبــــ ج|سل| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

354289 ئل زىكي حسن|تـــفى و ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

64|988 ي 
ل|لع|لسيد عبــــد|هيم محمد |بــــر|مصطفى زيق|لزق|ره |تـــج

7oo394 هيم|بــــر|ح يوسف |م مصبــــ لمنصورتـــ |تـــمريض 

524954 حمد|سم |لسيد ق|هيم |بــــر|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

685656 بــــ|ء محمد فهيم عىل دي|رس| لمنصوره|بــــ |د|

888558 هيم محمد|بــــر|طف |حمد ع| سيوط|تـــمريض 

3275|9 حمد|روق |ن حمدي ف|ريو ى شمس|زر عه عي 

758642 لسيد محمد محمد|حمد | عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

222993 لعزيز محمد|مه محمد عبــــد |س|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

35oo5| بــــ|لوه|لد حسن عبــــد|خ| ند ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

9o|o28 ن |حمد عبــــده زي|ن |نوره ج|بــــ سوه|د|

252389 رس سعيد جوهر|ن ي|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

27|793 لقرمه|مينه تـــوفيق فتـــوح حسن | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3678|6 كسي |س محمد ل|بــــدين عبــــ|لع|مريم زين  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

252|89 حمد خضي |ن نبــــوى |نور ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

3592|3 هيم محمد|بــــر|حمد محمد | |تـــربــــيتـــ بــــنه
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859988 د عيد جيد|كمل ميل| لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

226657 م سعيد محمود محمد|سل| ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

258436 هيم|بــــر|روق |حمد محمد ف| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7o9575 لخي |بــــو |لعزيز |د حمدى عبــــد |ن عم|يم| زيق|لزق|عه |زر

786|3 وليد مجدى فهىم| نور تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

6o24|5 عيل|سم|حمد حيدر |زهور  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

7|o9o| عىل عمر محمد مصطفى فرج هندستـــ بــــور سعيد

8|6435 بــــ نمر|نم دي|محمد غ ي|تـــمريض 
| لمنى

764763 د|د سمي  رش|رش| ر|ي ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

452||6 لنمىك|لحميد |بــــ عبــــد|لوه|محمد عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

348574 تـــغريد سعيد عىل محمود ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

2|7859 ى|لد مصطفى ع|بــــسمه خ بــــد حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

69|696 لرحيم|لسيد عبــــد |هيم عطيه |بــــر|حمد | لمنصوره|حقوق 

68|433 حمد محمد يوسف محمد عىل قشوع| لمنصوره|هندستـــ 

789324 ن|لمنعم سليم|ل عبــــد |يه كم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

547542 |رص مصطفى محمد |محمد ن
ى
ق لصي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

22955o هلل|ن عبــــد|لكريم رضو|د|منه ج عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

889|37 حمد  |لدين فتـــىح |د |مل عم| سيوط|بــــ |د|

4o7747 مريم محمد عىل حسن محمد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

689|9 هيم|بــــر|شور جمعه |م ع|حس لفيوم|عه |زر

4o|4|2 ي
لمطلبــــ |لحكم عبــــد |لدين محمود عبــــد |ء |ضى

ل|عبــــد 
عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|53653  مأمون سيد|يم|
ى
ن شوق تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|

لمقطم|بــــ

239||| ر|ل حلىم نص|ن جم|رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33535| ر عىل|لستـــ|تـــ عبــــد|مريم عرف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

338874 رق محمد حمد|م ط|بــــتـــس| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

442639 حمد محمد|ل |منى جم لشيخ|طبــــ كفر 

77o|7o ح محمد حفنى|لفتـــ|مسعد منصور عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

86o742 ن رجبــــ محمد|حمد شعبــــ| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|
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6|6975 ه عبــــد| لمزين|لحميد |لرحمن عبــــد |مي  لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

44238| دى|لحم|د |دى فؤ|لحم|ر سعد |عم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

3539o2 هيم|بــــر|حمد |رص |هلل ن|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8|2295 تـــه|لح محمد شح|بــــرين ص|ص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

778|43 حمد عفيفى أحمد|معتـــز  زيق|لزق|هندستـــ 

766877 ده مصطفى|محمد محمد حم| زكري وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

5o627o ي |نه
ي بــــدري مصطفى

هيم|بــــر|ل مصطفى لفيوم|عه |زر

35o276 ن|لنور علو|دى عبــــد|له|هر عبــــد|ط سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

64|953 لسيد محمودى متـــول|ح |محمد صل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

77|683 ى سعيد عبــــ|س س|ره حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

776o98 م مصطفى|لسل|د عبــــد |منى عم زيق|لزق|بــــ |د|

424859 ى محمد|لفتـــ|دل عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  ح حسني  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

28248| د فىل وهبــــه|ميل| فيول د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

6857oo م|لحميد بــــهر|لعزيز عبــــد |يه عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

53o655 ي |مريم ري
ى
ي|ض شوق لعشر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|4|o4 ن|ن محمد رضو|محمد رضو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

856243 حمد|هلل محمد عىلي |منه  ي|عه |زر
|لمنى

47339 ح|لفتـــ|ح مصطفى عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد | د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

833497 ى|بــــ جم|يه| ل محمود حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

49844o ى عىل سعد عىل محمد |بــــس له|لفل|تـــي  |بــــ طنط|د|

5328o لحليم|هلل شكرى عبــــد |بــــ |د ج|جه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2|673 حمد|رقيتـــ محمد طه  هره|لق|حقوق 

278944 ل بــــيوم|منيه فوزى كم| |طبــــ بــــنه

855295 ي عبــــد
ي عىلي سليم|مصطفى لمنىح  سيوط|ره |تـــج

886434 لرحمن |حمد طه عبــــد|م |حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

278957 لمطلبــــ سليم|ل سعيد عبــــد|جل| لي|د سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8437|9 يم محمد|لد|لد عبــــد|عمر خ ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

444|79 لغيط أبــــوزيد|سط أبــــو|لبــــ|محمد عرفه عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

84|4|7 هلل نوبــــي محمود|زينبــــ جبــــر دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن
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533296 حمد|تـــه |ن محمود شح|محمد رمض سكندريه|ل|ره |تـــج

453442 لسيد|سم |سم محمد ق|م بــــ|ريه لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

492387 وى|لبــــنه| |لعل|بــــو|م مبــــروك |محمد هش سكندريه|ل|حقوق 

888653 حمد عىل يوسف |عىل  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

857782 لمقصود|محمد صبــــىحي مني  عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

538768 د|يتـــ مرضى محمد عي| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|469 جر محمد عىل دكرورى|ه لفيوم|ضتـــ |علوم ري

|749o8 ى عبــــ|يدى ط|ه س|رق حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|36845 هر|حمد ز|ن |ل رمض|حمد جم| |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

8oo288 دق|فيكتـــور مكرم ص| تـــي|ك دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

364529 ف محمد |محمد  هيم|بــــر|رسر  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

69282| لسيد يوسف|حمد رجبــــ عوض | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

35759o هيم|بــــر|لعليم |لسيد محمود عبــــد| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

46|o27 لففى|لعزيز |لفتـــوح عبــــد |بــــو |تـــم |ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77976 لبــــ|بــــو ط|د |ل حم|لع|د عبــــد |محمد شد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

26o48 عيل محمد|سم|نور |ل |لرحمن جم|عبــــد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

89o537 حمد |س |مل عبــــ|محمد ك ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

8o4|o9 ى د|ر عي|دو|مجدي | مي  ي|علوم 
|لمنى

8239o4 ف | لنبــــي|بــــوزيد محمد عبــــد|رسر ي|صيدلتـــ 
|لمنى

349534 ح محمد محمود|عمرو صل ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4o7489 وق محمد  لسيد منصور محمد|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

|5o8|9 لسيد|شد |م ر|ن ر|مرو دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

438|32 لخبــــى|ء عطيه فتـــوح عطيه |لشيم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

534932 هر|لظ|ديه لطفى محمد عبــــد|ن عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|8722 لنبــــى|هلل عىل عبــــد |آيتـــ مصطفى فتـــح  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

493879 حمد|هلل |عيل جمعه عبــــد|سم|حمد | تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

269o99  محمد |سلىم 
ى
ق|حمد شوق وى|لشر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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35o58o متـــ حسن|ل سل|جم| ن|ر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

366635 م حسن|رع هم|حمد ز| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

89|56o جر عيد محمد مصطفى |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

9|8893 ى حسن محمد | سعد حسي  سيوط|حقوق 

497349 لسعيد نعيم|رص محمد |يه ن| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

26o769 لونيس يونس|يدى سعيد محمد عبــــد|ه ي صىح بــــنه
|معهد فنى

7o7883 لخي  حسن|بــــو |لسيد محمد |د |زي ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

8|7257 د عزيز صهيون|يكل عم|م سيوط|ره |تـــج

5o9|55 ن|لبــــهلول شوم|لعربــــى سعد |محمد  ره دمنهور|تـــج

888955 |  هلل حن|هر عوض |رى ز|م سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

827465 هلل|د عىلي عبــــد|حسن ج ج|ره سوه|تـــج

52|7o8 لم|رى س|لبــــ|هد عبــــد|ء مج|سم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

648756 لمول محمد مصطفى|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

678o97 ن مصطفى|هيم رمض|بــــر|رص |ء ن|ل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o5o8  رمزي ف|ع
ى
نوس|يدتـــ شوق ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

48|688 وى|حمد عشم|حمد محمد |مصطفى  سكندريه|ل|حقوق 

2399o3 د|مه محمد ضي|س|د |بــــيج ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

74795 بــــوزيد|حمد |رحمه عزتـــ  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|58455 |لعل|بــــو |جر مسعد متـــول |ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

478424 سم قريطم|ل محمد ق|دهم جل| سكندريه|ل|طبــــ 

8|7o87 |لعل|بــــو|لبــــكري |ن فتـــىحي محمد |نوره ي|بــــ |د|
|لمنى

8574|4 ى ى محروس سدر| |مي  ك|مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

5374o مه فتـــىح سيد|ء سل|ول صيدله بــــنى سويف

8oo5|2 ي|حمد محمد محمد عط| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

498347 مر|هيم ع|بــــر|لنبــــى |لد حسبــــ |ل خ|نو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8|264 طمتـــ سيد عبــــيد سيد|ف ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

643982 لسيد محمد عىلي محمد|يمن | زيق|لزق|بــــ |د|

3728|5 يف يونس |هش هيم|بــــر|م رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o|o75 عيل|سم|حمد محمود |محمود  سكندريه|ل|ره |تـــج

757366 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد |ح |سم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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863o84 لد|لحميد خ|محمد سيد عبــــد لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

697665 ح |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|لدين عبــــد |م |عص| عل
ن|رضو

ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

649624 يه محمد فهىم حسن| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

485624 ه عوض محمود عبــــد  ن|لرحمن رسح|شهي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

26||53 بــــوبــــكر خلف|لسيد |ن |رو شمون|نوعيتـــ 

6o|875 يد |بــــو |هيم |بــــر|ء |رس| ى لمصطيىهي|لي  |نوعيتـــ طنط

526562 ك|لمل|هيم عبــــد|بــــر|لفريد جورج |نوبــــ |بــــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6|993 رص محمود سيد|م ن|سل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6oo735 ه محمود | ى|حمد |مي  لسيد حسي  |صيدله طنط

|724o ح موىس|لفتـــ|بــــ موىس عبــــد |مه ن|حقوق حلو

765o9| مر|هيم حسن ع|بــــر|دل |ندى ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

225836 حمد عىل|لسيد |لمرىس | |محمد رض تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

6o|272 ى عبــــده زهموم|بــــو |لمنعم |لسيد عبــــد | لعني  |ره طنط|تـــج

847299 محمد حسن محمد حسن ن|كليتـــ طبــــ أسو

74962 ى|لسيد |لد |هدى سيد خ لبــــحي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|37847 نيس فوزى صموئيل|صمويل  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

772827 ع|لرف|د |لجو|لسميع عىل عبــــد|حمد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

2|7394 دق|نىح  وليد مجدى مصطفى محمد ص| هره|لق|ره |تـــج

636788 ى محمد ص لح|رغده خي  زيق|لزق|حقوق 

34|3|8 لسيد|لم |لم محمود س|محمود س |ره بــــنه|تـــج

464|o8 يد|بــــوف|لرحمن سمي  محمد محمد |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

3|2|o5 ى|ي سم|بــــر مسعود ق|نور ج| |سمي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

|66256 ن محمد|لمنعم محمود رشد|عبــــد  هره|لق|حقوق 

2963|8 ن|ء عىلي سليم|د عل|جه ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

57729 حمد|م حسن |محمد عص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

44667| لسيد محمد|ن |ل محمد رمض|بــــل ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

8o28|8 حمد موىسي|لرحمن ربــــيع |عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

42|83 حمد|هيم محمد |بــــر|مريم  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

879753 لحميد|حمد محمود عبــــد|بــــسمه  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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8|35| زق|لر|د سيد حلىم عبــــد |م عم|ريه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o9o7 ى|تـــه حس|مىح شح| عل ني  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

265539 ف محمد محروس حسن|محمود  رسر |حقوق بــــنه

763|67 ف عبــــد |دين |ن لبــــسيوئى|لحميد محمد |رسر ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

93o98 ي|لر|حمد صديق حسن عبــــد |
ضى كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

864423 حمد|لحكيم |تـــم عبــــد|لحكيم ح|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

7o5|77 ل محمد خليل|لع|حمد عبــــد |حمدى  زيق|لزق|ره |تـــج

229o57 ل سيد|لع|ن عبــــد|بــــ شعبــــ|ربــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63|5|6 هلل|ء محسن رجبــــ عبــــد |ل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

363528 تـــ|ء محمد حمدى عرف|رس| ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

4o27|6 ى مجدى صليبــــ ميخ ئيل|نيفي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

339828 د|لعظيم ج|هلل عبــــد|هبــــتـــ عبــــد |تـــمريض بــــنه

694362 شورى|لك|ن محمد |خلود رضو لمنصوره|عه |زر

2674o8 لمقصود قنديل|منيه مجدى عبــــد| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

8293|6 ل|لع|بــــودوح عبــــد|ر رشيد |زه| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6|3583 ن|حمد رمض|ن نعيم ذىك |يم| |بــــ طنط|د|

523683 حمد محمود|د |لد صبــــري رش|خ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

684o7o ف حمد|محمد  لمهدي|للطيف |ن عبــــد |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

||8o9o يف  ى |بــــ|ل|فرح رسر لعيسوى|حمد |صي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

35474| هيم|بــــر|ن محمد |ن شعبــــ|حس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

75|464 ى سعدى أحمد زينبــــ حسي  ره بــــور سعيد|تـــج

236636 كر|زم ش|ء مجدى ك|رس| هره|لق|بــــ |د|

8|95o4 ف نش|ء |رس| حمد|تـــ |رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

438o|7 ج عيسي|حمد فر|تـــه |هد شح|ن لشيخ|بــــ كفر |د|

389|4 لبــــدوى|لحميد |ل عبــــد |م جم|س هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

24o577 ى|ندى ع رف محمود حسي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

428392 ى|هيم |بــــر|رس |سلىم ي لنصي  |عه طنط|زر

|55859 ن محمد|م محمد سليم|محمد هش ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

845728 حمد محمود منصور|كريمه  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

437|76 دتـــ|هيم حم|بــــر|حمد |هدير محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|
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759|8o ي محمد عىل |حمد |
ف مصطفى ح|لمل|رسر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 
سبــــ|لح

6977|9 لسيد|روق |حمد ف|تـــفى  لمنصوره|حقوق 

|6488| ل|لع|ر يوسف عيد عبــــد |من سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

349o4o ف عىلي عبــــد|مروتـــ 
بــــ|لوه|رسر كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

4234|8 للطيف|ن عبــــد |لسم|حمد |طمه محمد |ف سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

884546 ف محمد عبــــد|د |زي لعزيز |رسر سيوط|ره |تـــج

25oo84 |لبــــن|بــــسمه حلىم فتـــىح  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

64oo85 تـــه|لعزيز شح|حمد محمد عبــــد |زينبــــ  زيق|لزق|بــــ |د|

769395 هيم|بــــر|لسيد |محمد قطبــــ  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|227o8 لعزيز يوسف محمد|فرحه عبــــد  ن|صيدله حلو

23||25 تـــى|ن زن|لرحمن محمد زيد|عبــــد هره|لق|حقوق 

639362 لق يوسف محمد|لخ|محمود عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

46|5o4 لعبــــد|ر محمد مصطفى |مي |بــــ طنط|د|

6997|7 لددموئى|لفتـــح صبــــىح |بــــو|محمد  علوم بــــورسعيد

5o8o63 ى|م |وجيه مسعود حن| رتـــي  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

825633 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|منه | |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

362|4o م|لسل|يمن عىلي عىل عبــــد|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

636824 مد عطيه|حمد ح|مروه  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

28o847 لصديق طه حموده|مح |س| ر|ي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6923o5 د عريض|لجو|هلل ربــــيع محمد عبــــد |منه  لمنصوره|ره |تـــج

3|9|33 مل|منتـــ محمد محمود ك ن|بــــ حلو|د|

486994 لمرصى|لسيد محمود محمد |لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

8o8799 تـــه|محمد صفوتـــ عطيه شح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4|2389 لدين|لد عزتـــ زين |محمد خ لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5o4599 ي|ر
لسيد مسعود|محمد محمد | ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6||4o5 ن بــــرغوتـــ|ن رمض|ن رمض|رو لمنصوره|بــــ |د|

9oo495 حمد |ح محمد |م صل|وس ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

334537 لشفيق محمد|ظم عبــــد|محمد ن |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

324845 حمد|حمد محمد مصطفى | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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327oo5 لدين|حمد نور |هلل |جر عبــــد|ه ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

9o|33| بــــر حكيم حلقه |نه ص|دمي ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

32294o عيل|سم|ندى محمد محمد  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

9o5|85 لمجد |بــــو|صم حسن |لكوم ع|سيف  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

24|683 ى مدحتـــ حسن صديق عبــــد|ي لحميد|سمي  هره|لق|بــــ |د|

4987o7 لمطلبــــ محجوبــــ|نوره محجوبــــ عبــــد  |ره طنط|تـــج

768||6 ى  عيل عبــــيد|سم|يش |يمن ع|رني  لعريش|بــــ |د|

5o23|9 ن عىلي|ل طلعتـــ محمد خليل رشو|جم بــــ بــــنى سويف|د|

637|72 حمد|لسيد |بــــوبــــكر |لسيد |حمد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7|||44  خضي |لجليل |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد 
لبــــسيوئى ن|طبــــ حلو

828744 فرحه عزتـــ غريبــــ محمود دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

2|6274 ى|لدين |ح |عمر محمد صل مي  ى شمس هندستـــ عي 

75|2|6 عيل|سم|لسيد |حمد |مريم  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

22|3|4 ف محمد |محمد  دم|حمد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

864988 محمد ذىكي محمد محمد سيوط|حقوق 

36|56| لحميد|لم عبــــد|لنبــــى س|محمود عبــــد |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

784622 ربــــ|لكريم مح|لرحمن محمود عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

3257o3 ن سعد|جر سعد شعبــــ|ه ى شمس|تـــج ره عي 

6|9o|4 يف|سلسبــــيل عص م طلعتـــ محمد أبــــورسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

75|576 ف|لمنعم عبــــد |مه عبــــد |س|سلىم  لحليم رسر ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

||9372 لسيد|لحميد |عىل فتـــىح ربــــيع عبــــد  ى شمس حقوق عي 

634|5 لعظيم|نور صديق عبــــد |حسن  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

499o65 يد|لغنى ز|عبــــد| حمد زكري|هند  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|33952 حمد|ن |لدين سليم|د |زم عم|ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

534388 ى |ء |يوسف عل وى|لطرف|لدين عبــــده حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

752866 ن|لدين محمد عثــــم|ل |هيم جم|بــــر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|67o92 يوسف محمد عىل عىل وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

792o68 ح درويش محمد محمد|سم زيق|لزق|حقوق 
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243695 ى سعيد |ي هيم|بــــر|لفتـــوح |بــــو|سمي  هره|لق|علوم 

443724 وق عىل  بــــوخليل عىل كشك|رسر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

687|52 وق مجدى عمر عز  لعربــــ|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|5||| بــــوجبــــل عىل |ء عىل |شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

522o32 لحليم|ء فريد حمدي عبــــد |ول لشيخ|عه كفر |زر

|65||o هلل|حمد عبــــد |زق |لر|رحمه محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

257565 ن محمود زوين|محمد شعبــــ ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

478|79 لمنعم حموده|ندى طلعتـــ محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

8|255| ي|مريم نعيم حكيم بــــش ي|بــــ |د|
|لمنى

29o683 لمعىط|بــــسنتـــ سيد سعد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

437752 حمد شوق|عيل محمد |سم|ء |سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

6354o2 لد شبــــل|ر خ|لستـــ|ء عبــــد |ريم بــــه زيق|لزق|نوعيتـــ 

63263o لرحمن|هر عبــــد|هيم م|بــــر| |عل زيق|لزق|بــــ |د|

|6764o ى محمد ج  سيد حسي 
هلل|د |مصطفى هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o64o9 لرحمن|حمد عبــــد |لرحمن |مريم عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

754535 فظ|ندى حمدى محمد ح عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

237266 |مدحتـــ رمزى فهىم حن| ري|م هره|لق|بــــ |د|

768o53 لجدي|ء متـــول مصطفى |صف لعريش|تـــربــــيتـــ 

83|947 لدين محمد جعفر|ل |مريم كم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

26365o ل محمود وهبــــه|ل كم|بــــدور جم هره|لق|ن |سن|طبــــ 

5257|7 ح محمد|لفتـــ|محمد أحمد عبــــد  ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

5|7834 بــــوزيد|ح غيثــــ |لفتـــ|رص عبــــد|لن|م عبــــد بــــ دمنهور|د|

6977|7 هيم|بــــر|لحسينى |نه |رق شبــــ|بــــسنتـــ ط ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

52o4o5 حمد|لد أحمد محمد |ن خ|رو ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|4572 ن ىط محمد قطبــــ|لع|لد عبــــد|خ| مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4753o5 لملك|د عبــــد |جوزيف عزتـــ فؤ ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|6|2o3 ن محمد محمد|ء رضو|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

45874 هيم|بــــر|لحق |ء حنفى ذكرى عبــــد |رس| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

272377 مل|لك|عىل محمد عىل عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

9o9925 حمد محمد صديق |ء |رس| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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2343o6 ى كريم محمد مرع حسي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

855364 تـــه محمد|دي شح|حمد ن| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

36|46 هلل|تـــه عبــــد|هيم شح|بــــر|رق |هبــــه ط ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

438755 وتـــ|مل حل|لعزيز ك|محمود عبــــد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

845|22 حمد|مل محمد محمود | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

827555 بــــ حميد|لوه|هيم عبــــد|بــــر|ن |يم| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

45745 ى |ي حمد|لسيد |حمد |سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

832465 رك جعفر|مبــــ|ن سيد |يم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2959o3 مل|حمد سيد محمد فوزى ك| ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

72689 زى|ن رزق حج|د رمض|محمد رش بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

624757 دى مندور|له|لرحمن مجدى عبــــد |عبــــد  ط|هندستـــ دمي

7|6o8| لسيد|بــــسمه محمد محمد محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

829772 ى|لفتـــ|حمد عبــــد|ء |ول ح حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9|6552 جر سعد خميس سيد |ه سيوط|حقوق 

5o937 مل|محمد محمد قرئى ك ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

764739 هيم محمد بــــريري|بــــر|لحكيم |ندى عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4|7335 ريتـــ|لم|ن |ن محمد عثــــم|حمد عثــــم| لشيخ|بــــ كفر |د|

2|237o ى محمد عىل | ى|حمد حسي  لزعي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7677o4 لعبــــد يوسف|ن عيد |رو ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

446272 لخطيبــــ|حمد |لمنعم |متـــ محمد عبــــد |س| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

2|6626 حمد|زق سيد |لر|لرحمن محمود عبــــد|عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

787783 لسيد|لحليم |لرحمن عبــــد |ره عبــــد |س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

284oo ن محمد|عمر عىل عثــــم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|6687o ل محمد|محمد جل| ند ن|تـــربــــيتـــ حلو

5o8588 ن|ن محمد عثــــم|لح رمض|محمود ص سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|824| ى|يتـــ عىلي عبــــد | لمعىطي حسي  هره|لق|هندستـــ 

32oo93 لحميد|م عبــــد|لسل|لحميد عبــــد|مجدى عبــــد هره|لق|صيدله 

5|263 للطيف|بــــ عبــــد |لوه|ء سيد عبــــد |دع صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

227549 تـــه|م نور سعد شح|محمد عص ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

65o32 لحميد حميده|ج عبــــد|فرحه حج لفيوم|علوم 
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9|343 لحفيظ|م محمد عبــــد |مصطفى س لفيوم|حقوق 

322882 رص سيد عىلي|لن|شهد عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

676499 قتـــ عمر عبــــد | ح محمد غنيم|لفتـــ|رسر لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

57723 بــــ|لتـــو|ل حسن عبــــد |محمد جم ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

6|9o79 تـــ محمد أحمد محمد  لشيىط|أمي  ط|معتـــ دمي|علوم ج

2663o2 در ذكرى|لق|لدين عبــــد |محمد بــــىه | مريم رض |بــــ بــــنه|د|

249563 هلل|ل عبــــد|بــــسمه محمد جل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8o7592 ى  ى محمد حسي  حمد|حسي  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

2|2|69 لدين بــــهجتـــ شديد|ح |د صل|محمد عم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

462729 لشيخ|يمن محمد ثــــروتـــ |محمد  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

27|298 ى|لمجيد ي|لسيد فريد عبــــد |ر |من سمي  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

|5874 لزمر|حمد |لدين | م |يوسف حس هره|لق|صيدله 

543|4o تـــ عمر إبــــر هيم عىل قرعش|أمي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

26338 لمنعم حسن محمد|حسن عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o4982 فتـــ عبــــده رزق |ر| ن|ري|م ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5|22|3 لدين رجبــــ|محمد يشى محمد مىح  سكندريه|ل|طبــــ 

3||337 لجليل|حمد عبــــد|ندى مصطفى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|5o32o حمد محمد زغلول|محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

853359 محمد صبــــري محمد عبــــده ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

274232 س فكرى مرىس|ن عبــــ|نوره مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

34634 مه|هيم سل|بــــر|ن |محمد شعبــــ تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

78o785 لسيد|عيل |حمد إسم|حمد عىل | ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

7||4o2 ن|لطح|لملىك |رم |لمك|بــــو |رق |ن ط|نوره لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

28738o هيم عطيه نويسر|بــــر|لحكم |حمد عبــــد| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|55888 ى خلف  ى|هلل بــــش|يوسف بــــشر ى شمس حقوق عي 

8669| ي|ر
ي| ئى

محمود عجىمي مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

645233 هلل محمد عنبــــر أحمد عنبــــر|منه  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

4484|3 بــــوعرصه|أحمد صبــــرى عىل محمد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف
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542573 دوىس|لق|ء جمعتـــ محمود محمد مرىس |سم| |حقوق طنط

62325o هيم|بــــر|ىطي |لع|لسيد عبــــد|مجدي | ر|ي ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4o768 لجزيرى|لسيد |لحميد |لسيد عبــــد|محمد  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

539o72 فظ|لشيخ ح|مه رفعتـــ |س|م |حس زيق|لزق|عه |زر

845924 ي محمد خي |محمود جبــــر
هلل محمد تـــمنى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

854|34 عبــــي  بــــشي  فتـــىحي حسن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

263388 بــــوزيد|بــــرى |لج|هيم |بــــر|ء |سم شمون|نوعيتـــ فنيه 

6347|o لعزيز|م سعيد جوده عبــــد|سل| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2568|5 ود|لحميد د|بــــ ممدوح عبــــد|رح ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|7239o وز سيد ص دق محمد|في  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

628o8| طف مرىس يوسف|آيه ع زيق|لزق|بــــ |د|

775692 لعزيز|لنبــــى عبــــد |ن عبــــد |عمرو رمض ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

879|2| يه مؤمن حسن عيد  | سيوط|ره |تـــج

897583 حمد |بــــ |مصطفى محمود خط ج|بــــ سوه|د|

86o668  حسن عىلي|رجبــــ حس
ى ني  ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

26|6o8 حمد سعد|د سعد |لد محمد فؤ|محمد خ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

342229 لسيد عمر|هيم |بــــر|دل |خلود ع ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

337367 ل خلف محمود|ح جم|سم ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

5455|o ن|ن عىل عثــــم|صم عىل شعبــــ|ع ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

696432 لبــــليىه|لحميد |جر محمد عبــــد |ه لمنصوره|علوم 

75859 ل محمد عىل|لمحسن جم|عبــــد لفيوم|هندستـــ 

72|o8 ع|يمن لطفى رف|مروه  لفيوم |تـــمريض 

52472| ى |نوبــــ |بــــ| ى|س |لي|مي  مي  |ره طنط|تـــج

285745 ى|ح |ع صل|حمد مط| لدين حسي  هره|لق|حقوق 

|7|888 عمر مجدى سعيد عىل حسن رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

5o|635 ل منصور محمد عىل|ر جم|من سكندريه|ل|صيدله 

52o|34 لقط|ح |لفتـــ|ر عبــــد |لسيد مختـــ| |ند علوم دمنهور

9|2o46 ى كر |طف بــــطرس ش|ع| مي  |ج طبــــيع قن|عل

445868 لعزيز|بــــ ثــــروتـــ محمد عبــــده عبــــد |يه| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري
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83||5 يف|حمد |حمد سيد | لشر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

43o362 ونيك ى| مل عط|ك| عط| في  |هرمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

45o483 يم|لد|زم محمد محمد عبــــد |ح |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

6293o2 هيم|بــــر|حمد سعيد محمد | زيق|لزق|بــــ |د|

45468 رص عىل|لن|لحميد عبــــد |محمود فرج عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

482444 لرحيم حسن محمود|ء حسن عبــــد |رس| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|9o2| لجيد|يه مصطفى عىل عبــــد | صيدله بــــنى سويف

34889| ن|هدى مصطفى صبــــيح مبــــروك سليم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7844|o ء محمد محمد محمد نرص|رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

24474o ى سعيد رمض| هر|لظ|ن عبــــد|لحسي  لفيوم|عه |زر

224477 عيل|سم|ل محمد |ل كم|بــــل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

24256 ى | حمد عطيتـــو|يه حسن حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8546|3 ن|عمر محمد عثــــم| دين ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4968|7 د عىل سعد حموده|جه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

37o24o د|ره حم|لد محمد جبــــ|محمود خ ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

273283 ر تـــوفيق حسن|لستـــ|حمد عبــــد| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

3662|2 م سعد عىل|فرحتـــ هش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

434|o9 ي|ل محمد مندوه |لسيدتـــ جم|
حمد مصطفى |بــــ طنط|د|

7|9oo ء عىل محمد محمد|رس| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

878382 ه عىل | هيم عىل  |بــــر|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

92462 لسيد|لمنعم |حمد عبــــد |لدين |ء |عل ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

825893 حمد|سيد محمد | رن دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

76563o ن|حمد رضو|لسيد |لد |حمد خ| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4|2865 ي محمد رفعتـــ عبــــد |ه
لحميد بــــشر|جر مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

33oo54 ء حمودتـــ محمد بــــكرى|دع ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2737o8 يش|لرحمن ع|دل عبــــد|لرحمن ع|عبــــد ج|بــــ سوه|د|

53oo25 رص محمد بــــكري|حمد ن| سكندريه|ل|هندستـــ 

2|4652 مول|لح|دى |له|ل شبــــل عبــــد |عىل جم كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

9o4767 ه ممدوح كم| ح |لفتـــ|ل عبــــد|مي  ج|علوم سوه
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76o3|o حمد|لد مصطفى |حمد خ| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

76o552 لعظيم محمد|منيه محمود عبــــد | لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

43|o2| ي|س
ى
ض|رتـــ مجدى شبــــل ق |طبــــ طنط

8|5388 ى محمد|ريح بــــ صبــــري حسي  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

347o7o ى|ر حس|حمد مختـــ|ء |سم| ني  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

434445 ن|لق عىل سلط|لخ|طمتـــ عىل عبــــد|ف ي صىح طنط
|معهد فنى

|3766o م|م|للطيف |مد عبــــد |دل ح|حمد ع| مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

272oo6 ى محمود ضح|ه |يدى خي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

777557 ه ع| طف غنيم عىل غنيم|مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|74867 ن عىل|ن سليم|ء رمض|شيم ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

766536 لدين موىس حسن موىس|ح |عمر محمد صل ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

6||735 لجوهري|لجيد محمد |ء عبــــد |أسم |بــــ طنط|د|

876|23 ى يز لمع  |جميل ف| مي  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

8475o4 ن|لعزيز رمض|لسيد عبــــد|كرم  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|34657 ر|لستـــ|روق عبــــد |دل ف|كريم ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|9486 لحميد|ندى عفيفى زىك عبــــد ى شمس حقوق عي 

6|6738 |لنج|بــــو|ء مصطفى |ندى عل ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

8o6426 هلل حبــــيبــــ|د عبــــد|نوبــــ ميل|بــــ| ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

66o5o عمرو محمود محمد حسن لفيوم |تـــمريض 

4|5o64 ىسر|لخر|هيم عىل |بــــر|ء |ول سكندريه|ل|حقوق 

8o643o ى|رص ف|لن|عمر عبــــد روق حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

838973 حمد|خلود سيد بــــدوي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|4529o كريم وحيد جوده منصور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

635792 لرحيم|حمد عبــــد |ح |لفتـــ|ء عبــــد |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

78422 هيم سعيد حميده|بــــر|كريمه  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6335o4 ى شعبــــ|ن |نوره ن|لسيد حسني  زيق|لزق|حقوق 

26957| يل|ل ط|لع|لمعىط عبــــد|ء عبــــد|سم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|4246 ي|هبــــتـــ خ
لد حنفى محمد مصطفى ى شمس|د| بــــ عي 

695|o5 لسيد محمد|س |محمد عبــــ| رض لمنصوره|حقوق 
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|75|9o حمد|نور |م |نور عص| لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|62|88 مر|مر حلىمي تـــ|ئيل تـــ|ميخ لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

843747 محمد مجدي محمد نور ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

849753 يد|حمد محمد ز|جر |ه دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

788o4o لسيد|لسيد عبــــد |حمد |ن |يم| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o2|49 عيل|سم|ح يحن  محمد |صفوه صل سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

459o|o هيم|بــــر|لسيد محمد |حمد | ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

776339 هيم|بــــر|حمد |بــــسنتـــ عيس  زيق|لزق|صيدله 

895882 طف محمد خليل |جر ع|ه ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

6o3387 ء محمد متـــول سعد|صف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8|6459 ء محمد بــــيومي فرغىلي|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

4o37|8 غ|لصبــــ|حمد |حمد |يمن |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

897|o2 حمد |تـــه |عبــــي  حسن شح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

76|238 حسن محمد حسن ذىكي ج|ره سوه|تـــج

688535 حمد|لحميد مصطفى |دل عبــــد |م ع|له| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|47|22 هلل|حمد يوسف متـــول عبــــد |يوسف  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

432925 ن درويش سويلم|حمد رمض| |دين |صيدله طنط

43o6|3 لعزبــــ|دق |للطيف محمد ص|هند عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

68o2|6 ه | للطيف|م عبــــد |هيم س|بــــر|مي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|359|5 لرشيدي|محمد محمود محمد | رودين كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

355449 ل بــــكر|ن كم|جر رمض|ه ى شمس|د| بــــ عي 

296228 ن لسيد|سعيد محمد | مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

82|o3o محمد يوسف محمد يوسف ي|بــــ |د|
|لمنى

|37o93 حد|لو|مح يسن سيد عبــــد |حمد س| ى شمس|تـــج ره عي 

2766|| محمد محمد مصيلىح| لي|د شمون|نوعيتـــ 

624547 بــــو عىل|لمحسن حسن |آيه عبــــده عبــــد  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

242576 ح|لفتـــ|بــــر محمد عبــــد|هيم ج|بــــر| هرتـــ |لق|تـــمريض 

925o4| لدين  |ن نور |ديه عبــــده حمد|ن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

296o72 ن|محمد يوسف حسن يوسف سليم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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639o|6 لرحمن محمد عىل سعد|يه فتـــىح عبــــد | ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

23|896 بــــو|ح |لفتـــ|دى عبــــد |له|دى محمد عبــــد|له|عبــــد
 خليل

ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

5|o346 يوسف فتـــىح رفعتـــ قرقورتـــ ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

54|637 يد|وي حميدتـــ ز|أحمد عوض طنط ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

5|8239 لسيد بــــسيوئى بــــسيوئى محمد|يه | سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|339|o مل|ن ك|م عري|س| رين|م ى شمس علوم عي 

483394 هيم مرىس|بــــر|دل محمد |بــــ ع|رح سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7|o583 يح|لل|يىح  |لجر|طمه عبــــده |ف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

43|492 لنبــــي|لعزيز عبــــد |ذ محمد عبــــد |مع |ره طنط|تـــج

5o|753 ن|م سمي  مبــــروك سليم|حل| |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

25o89o لكردى|هيم |بــــر|طف |هيم ع|بــــر| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

225958 حمد|ح مصطفى |لفتـــ|لحميد عبــــد|حمد عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

643556 ه يشى عبــــد | هيم|بــــر|لرحمن |مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|o853 ي محرم عىلي|ء |ل| لشقي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

8o7|26 لسيد محمد|بــــه سمي  |دو لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

35583| حد|لو|حمد محمد محمد عبــــد| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

5|5562 بــــر فتـــىح عطيه حفنى|زينبــــ ج سكندريه|ل|طبــــ 

527574 هلل|ن نبــــيل عبــــيد رزق |ري|م ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|557|| حمد|لد فتـــىح |ندى خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7|7625 ن سكر|ن محمود عثــــم|خلود عثــــم ط|بــــ دمي|د|

53o356 ف | رن زق|لر|نور عبــــد |أرسر ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

3458o5 محمود محمد محمود عيد عىلي ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4586o4 د بــــدير رسور|محمود رد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|8354 هيم|بــــر|لد نبــــيل محمد |خ ى شمس حقوق عي 

7o9865 ر مني  محمد رجبــــ جبــــر|من لمنصوره|بــــ |د|

44|47o لحميد محمد معروف مرىس|محمد عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

344874 ن|للبــــ|ندى عىل محمد عىل  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

9|623| ى |لنعيم حس|ده عبــــد|معتـــصم حم ني  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى
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8|4564 ى |لع|بــــو|حمد | عيل معبــــد|سم|لمي  ي|هندستـــ 
|لمنى

5468|9 بــــ|لدين عىل فتـــىح محمد بــــريك حج|م |حس |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6o846| لخول|م محمد ذىك  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4269|o ح بــــسيوئى|لفتـــ|هبــــتـــ بــــسيوئى عبــــد سكندريه|ل|علوم 

68945 محسن محمد وهبــــه عىلي لفيوم|صيدلتـــ 

9oo247 ي |بــــر|
هيم محمد محمد حنفى هره|لق|طبــــ 

4|o57| روق فريد|طف ف|رس ع|ف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2765o7 لدين حسن سعد|د |مصطفى عم |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

334462 لم|فظ س|دل ح|محمد ع ى شمس|تـــج ره عي 

|8284 لعزيز|محمد فتـــىح محمد عبــــد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|24464 لمجيد|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |ريم  ى شمس|تـــج ره عي 

227987 ى|هيم محمد محمد حس|بــــر| |لي|د ني  هره|لق|بــــ |د|

247564 ن|د سعف|محمود جوده عو ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

7594o7 هيم|ج محمد سيد إبــــر|لحج|بــــو |ره |س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6||55 حمد|دى |ن حسن ن|شعبــــ ره بــــنى سويف|تـــج

27|7o6 لمجيد محمد كركه|طف عبــــد |ء ع|عىلي ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6|8342 يد|حمد ف|محمد نرص حسن  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

89o339 حمد منصور |لرحمن محمد |عبــــد سيوط|بــــ |د|

2|3843 لحميد|لرحمن عبــــد|يوسف محمد عبــــد لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|75oo2 ل محمد شلبــــى|لع|ل عبــــد |نه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o9|3 ف نسمه عىل خليل مشر لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

35o936 مل مسعد|لدين ك|در نجم |ن ى شمس|د| بــــ عي 

77995| هيم|بــــر|لسيد |ح |حمد صل| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

92475| ى |شم |ده حسن ه|مي لخضي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7854|5 ره سعد محمد عىل|س زيق|لزق|بــــ |د|

9o8oo بــــر|ص| حمد حسن زكري| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

538233 ريز كرم عطيتـــ زىك|م عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|8|69 ئيل|هلل ميخ|ير فيليبــــ عبــــيد |م لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

5o|678 لسيد|ر سعد |مختـــ| ر|ي سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 
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779o|7 هيم|بــــر|لسيد |لد |ه خ|م زيق|لزق|نوعيتـــ 

2|3362 ن|د زهر|مر محمد رش|تـــفى ع هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

2o586 لحليم|مجد محمد حسنى عبــــد |لرحمن |عبــــد  ى شمس طبــــ عي 

2|3645 دق|حمد ص|حمد وليد |  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

347|84 ل|م سعيد خضي  زىك هل|سل| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

54|944 ى |يه| وى|لحفن|بــــ محمد عىل حسي  عه دمنهور|زر

785|34 حمد منيع|لسيد |ء |لشيم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|278|5 لحفيظ|لحفيظ عنتـــر عبــــد |ميس عبــــد |ه ى شمس| لسن عي 

7o5753 لح|ر ص|لغف|محمد سمي  عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

84o5o5 لعزبــــ|ذلي |لش|ر |لستـــ|جر عبــــد|ه دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

8|9974 ى|حمد عبــــد|ء |وف لرحمن حسي  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

4o342o ر|حمد نص|لدين محمد |ء |ر عل|مي سكندريه|ل|بــــ |د|

622949 بــــينى|حمد |م فوزى |حمد هش| لشر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

268|29 ل|لجم|م مجدى مسعود |هش ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|64o77 حمد|لصمد |حمد عبــــد |حمدى  ن|حقوق حلو

778263 حمد عىل|ندى محمد  زيق|لزق|علوم 

57265 عيل|سم|خلود تـــوبــــه عدلي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o9o7o لسيد محمود غنيم|حمد |هلل |عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

7|o598 ع|هلل سميح محمد حسن رف|منه  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

53o5|7 ل محمد منصور محمد عيس|تـــسبــــيح جم ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

684o58 ر|لنج|لنبــــى |لنبــــى عبــــد |ل عبــــد |ده جم|حم ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

5|4648 ن حسن|ن رضو|م حسن رضو|له| بــــ دمنهور|د|

477883 دي|له|لد حسن عىل عبــــد |محمود خ |ره طنط|تـــج

858237 ى|ىطي حس|لع|محمود محمد عبــــد ني  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

5o95| بــــ مجدى سيد سعد|مه ره بــــنى سويف|تـــج

76248| لفى|ل|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد |رس |عمر ي حقوق بــــورسعيد

252827 م|لش|لسيد محمد |ن مصطفى |يم| شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

767473 ن محمد أيوبــــ|شموع حشمتـــ سليم لعريش|تـــربــــيتـــ 

3637|7 هيم مزيد|بــــر|لنبــــى |لرحمن عبــــد|ء عبــــد|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4993|3 ح بــــريك|لفتـــ|للطيف عبــــد |ء عبــــد |يتـــ عل| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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3|4o6 رى|لبــــ|هلل عبــــد |ره محمد عبــــد |س  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

64339o عيل حسن|سم|مشي  أحمد  زيق|لزق|علوم 

5o5546 ى أيوبــــ|عبــــد ي أحمد حسي  لرحمن يحن  سكندريه|ل|حقوق 

63o987 ي
لسيد عىل بــــيوم|لعزيز |عبــــد | دئى قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

22o|3o د|لسعيد عو|د محمد |هند عو ى شمس|د| بــــ عي 

8949o4 فظ |يمن عوض ح|منذر  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

36o4o7 لعدس|هلل |لليثــــى حسنى سعد|يتـــ | |بــــ بــــنه|د|

446385 لسيد مبــــروك|يوسف محمود سعيد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

349756 يف | لم حسن|لبــــ س|بــــو ط|حمد رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3383o| دل محمود محمد حسن|ء ع|رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|3o889 زى|لعزيز غ|سم صبــــرى عبــــد |بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

869645 ى|ره عىلي يسن |س مي  ن|سو|حقوق 

|37oo3 لدين عىل|ح |لرحمن محمد صل|عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

277o2 ى مجدى فؤ د ملك|مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|9o4| هلل محمد|ر محمد عبــــد |مي صيدله بــــنى سويف

882o43 ف عبــــد|بــــيشوى  سعد  |هلل |رسر سيوط|بــــ |د|

8o5258 ي محمد عز
لدين محمود حسن|مصطفى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

639664 لسيد|لسيد مصطفى |ره محمد |س زيق|لزق|حقوق 

|74294 حمد|لحميد |حمد عبــــد |هلل |منتـــ  هره|لق|حقوق 

533845 هش|لد|حمد |رس |حمد ي| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

42o755  مصبــــ|لش|عبــــد
ى
 |لش|ح عبــــد|ق

ى
لسيد|ق لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3|53|6 ن|م رضو|هيم تـــم|بــــر|ء غريبــــ |لىمي هره|لق|بــــ |د|

8628|o م|لسل|لرحمن عبــــد|رق محمد عبــــد|ط ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

492627  ع|م
ى
شور محمد عىل|هر شوق ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

2|9388 هيم مسعد|بــــر|هيم |بــــر|يوسف  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

324668 فلتـــس| هيم رشدي حن|بــــر|دي |ف ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|52252 هيم صبــــح|بــــر|ر يشى محمد |من ى شمس|د| بــــ عي 

237336 ى |مي هيم تـــوفيق|بــــر|ده حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

64|2o8 هيم|بــــر|حمد محمد |ن |يم| زيق|لزق|بــــ |د|
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434698 لدين|زق شمس |لر|ح عبــــد|ء صل|شيم | تـــمريض طنط

9o24o9 متـــ |م فتـــىح محمد سل|هي تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

28273o حمد|لعزم |بــــو|ج  |نىح  ن| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

438884 |لبــــن|هيم محمد |بــــر|محمد مجدى  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|77328 حمد خميس|هيم |بــــر|حمد |لد |خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3oo|97 حمد سيد حسن|محبــــوبــــه  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|66678 لسعود مهدى|بــــو |طمه محمد |ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9||527 لم عىل |د س|محمد فؤ ج|بــــ سوه|د|

34487 هيم|بــــر|ىس |مروتـــ محمد مر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

62|248 لعيسوى عطوه|عىل | محمد رض ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

25o3o4  فرج عبــــد |
ى
لشيخ|لق |لخ|منيه شوق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

374|76 ى|مريم محمود عبــــد لعزيز يوسف حسي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

22836 م حسن محمد عىل|محمد عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o26|5 ن  |ل محمد سليم|ء جبــــ|سم| ج|حقوق سوه

329|92 غبــــ|هر ر|تـــم محمد م|ن ح|رو |بــــ بــــنه|د|

598o3 لحميد|ح عبــــد |ح محمد صل|صل صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8|4628 يكل يوسف عطيه يوسف|م ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

764o8 س سيد محمد|لعبــــ|بــــو|طمتـــ |ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

325528 ى سكندر مسيحه|م |س| مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23|966 هلل حسن|كريم محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

247252 حمد مصطفى|بــــر مصطفى |يوسف ص ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

25887| عرص|ل|عيل |سم|بــــ |عيل دي|سم| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

265228 لحرصى|ن تـــرىك |حمد عثــــم| م بــــنى سويف|إعل

|2|6|o د |لجو|ضل عبــــد |حمد مجدى ف|مصطفى 
زي|حج

ى شمس|زر عه عي 

23853| ن|نور محمد زيد عثــــم|ء |سم| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

62o457 تـــه شلبــــى|مصطفى محمد شح ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

7o323o ن|حمد محمد محمد عثــــم|محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7o4599 لرحمن محمد|مد محمد عبــــد |حمد ح| لمنصوره|هندستـــ 

48856 بــــرين رشدى قرئى محمد|ص لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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272897 ي
رى|هلل بــــش|محمد عبــــد| دئى ن|فنون جميله فنون حلو

6o8584 لزغبــــى غديه|ن محمد محمد |رو لمنصوره|هندستـــ 

286o97 بــــوبــــكر محفوظ|محمود سيد  هره|لق|حقوق 

27|482 لتـــ|بــــوغز|يشيه حمدى محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

492423 ئى|لمسلم|حمد |ء سعد محمود |عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

343222 ي|لطن|هيم حلىمي محمد عىل |بــــر|يتـــ |
ئى |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|72927 هلل|هيم عبــــد |بــــر|تـــن فتـــىحي سيد |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

784749 ى  دق عىل محمد|لص|نرمي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

52389o ر|لسيد محمد محمود مختـــ|لد |خ لشيخ|بــــ كفر |د|

648|79 بــــو ضيف سليم|ل |ء كم|شيم ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

22957 حمد|حمد محمد محمد | هره|لق|علوم 

287o66 لد محمود عطيفى محمد|سلىم خ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

25589o ن فوزى محمد زلط|رمض ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

839477 ء عز سيد منصور|حسن ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6o2o62 ن محمد صبــــرى محمود|يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|9o7 ح فرج|رص مفتـــ|ء ن|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

8|3552 لم|لم عىلي س|ء س|سم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7o9|85 ى محمد ضىح|ن زىك |نوره مي  لمنصوره|ره |تـــج

793698 حمد محمد محمد|هديل  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

855634 هلل محمد|ن حسن عبــــد|يم| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

63o8|8 حمد محمد مصطفى| |مصطفى زكري | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

62475| |لسق|ىط |لمع|بــــو|ضى مسعد |د ر|زي ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

895865 هيم |بــــر|مد |ن محمود ح|نوره ج|علوم سوه

|424o5 لدين|لسيد محمد نور|هدى  ى شمس| لسن عي 

8372|8 لنبــــي محمد|هيم عبــــد|بــــر|ء |صف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

868579 هلل محمد ربــــيع|حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

546|o ى محمد عبــــد  لرؤوف عىل|حني  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|2479o ح|لفتـــ|يه مجدى حسن عبــــد | ى شمس| لسن عي 
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423676 ح|لفتـــ|هيم محمد عبــــد |بــــر|مريم حسن  سكندريه|ل|بــــ |د|

36o49 |لمحسن محمد يوسف |جر محمد عبــــد|ه
ن|بــــوسليم

ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

86586o حمد|بــــوبــــكر محمد |محمد  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

8|9684 سم درويش|ج ق|ره فر|س ي|طبــــ 
|لمنى

6o7554 د عىل بــــدير حمد|عم |هندستـــ طنط

23588o لسعود سيد علوتـــ|بــــو|مروه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25o8|8 دى|له|حمد عبــــد |ن جوده |م رمض|سل| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

2o267 ي
ي محمد مصطفى

محمد مصطفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|5797 ى محمد ح م قطبــــ|لسل|مد عبــــد|حني  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

5235o رص شكرى عىل|ء ن|ل| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4482| حمد محمد محجوبــــ|لدين |ء |ء عل|زهر هره|لق|صيدله 

52o3o4 قدى|لو|ء مصطفى محمد سعد |ل| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

89546| ن |حمد محمد سليم|مصطفى  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

5o|5|7 مل|بــــوز|هيم |بــــر|لدين |محمد رجبــــ مىح  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

892765 رص محمد محمد |هيم ن|بــــر| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

698977 هد محمود|ل مج|محمد جم لمنصوره|ره |تـــج

255949 د|لعظيم طر|لحسن عزتـــ عبــــد| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

6868o| لديسىط|لغنى دعبــــس |ن عبــــد |يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|55499 حمد محمد|م |م حس|ريه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

27o66| رق جمعه عرص|حمد ط| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

37443 حمد|حمد سيد |م |حس  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4o263 ح جويد عبــــده|لفتـــ|محمد طه عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

36o8|2 لعزيز نرص|بــــسنتـــ سعد عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

43|7|5 ألشنيىهي|ن |د ربــــيع محمد رمض|زي |صيدله طنط

232524 ف محمود زىك محمد|زينبــــ  رسر هره|لق|ره |تـــج

766645 لمغربــــى|رس حسن عطيه |حمد ي| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

69375o حمد|يز جمعه عىل |ء ف|سم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

488oo3 لنبــــى حسن بــــيوم|مصطفى محمود محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

426522 ن|دل عىل عىل سليم|يمنى ع سكندريه|ل|عه |زر
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539|53 لعزيز حميده|ح محمد عبــــد |مصطفى صل سكندريه|ل|حقوق 

6o2345 لسيد محمد|طمه محمد |ف لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2558|7 حمد هيكل|عيل |سم|م |وليد س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

228o67 ن ي| مي 
ى فؤ|بــــنى ي|مي 

ى|د بــــنى مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76492| |لسيد محمد فل|يشى | دين ره بــــور سعيد|تـــج

877364 ل  |لع|ر عبــــده محمد عبــــد|من سيوط|طبــــ 

9o9434 زينبــــ عىل حسن مصطفى  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

446|8| محمد وفيق حسن رجبــــ أحمد |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

7||7|5 لم|حمد س|محمد يىح حمدى  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

64oo|7 هيم|بــــر|ن |لسيد محمد سليم|ن |يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

765338 ن|لسج|محمد مدحتـــ حسن مسعد  حقوق بــــورسعيد

4|96oo  سمي  محمد |هيم |بــــر|
ى
بــــينى|لدسوق لشر ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|275o6 د|لبــــر حم|حمد عبــــد |يه | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

44|8o2 ر|لغف|مد عبــــد|بــــر ح|ء محمد ج|شيم لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8923|o عىل حسن محمد | دين سيوط|ره |تـــج

9|7266 لك  |ستـــم|متـــ |دل ش|عبــــي  ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

6828|5  |هيم |بــــر|م مهنى |حس
ى
هيم|بــــر|لدسوق ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

39|46 تـــه|مروه مجدى محمد شح هره|لق|ره |تـــج

2962|6 هلل|للطيف عبــــد|ن محمد عبــــد|نور هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

523872 هيم|بــــر|يوسف منصور محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4o|782 م محمد|د محمد محمد سل|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o3322 ى عل|جر محمد عبــــد |ه م|لحميد حسي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

284o99 ى|حسن خ لد حسن حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4955o5 ىط|لع|لسيد عبــــده عبــــد|لمنعم |عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7oo8|3 لديبــــ|لسعيد محمد متـــول |ئل |د و|زي زيق|لزق|ره |تـــج

4879|9 ق|لسعيد عبــــده محمد |عبــــده  وى|لشر ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

829467 لحسن|بــــو|لمجد |بــــو|لمنعم |هيم عبــــد|بــــر| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

435|oo ىس|لعبــــ|مد عىل عبــــده عىل |ح سكندريه|ل|ره |تـــج

27736 ى محمد|ن |يوسف رمض مي  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

|45477 لق محمود محمد|لخ|لم عبــــد |م س|عص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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238o32 وى|لقن|هيم |بــــر|مه |س|منيه | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4||6| م|نور جيد ف|نىح  جميل | رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

3oo|9 ي|لق|مي  محمود |ل|ء |رس|
ضى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7563|5 ج|بــــ حج|لتـــو|منيه وحيد عبــــد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2|238o هيم|بــــر|هلل يوسف |محمد عبــــد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

36358 مل عىل|سيف محمود ك ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

643898 ف حسن | |دين حمد|رسر لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

787454 حمد عىل|لرؤف محمد |لسيد عبــــد | ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

3|44|7 زم سيد محمود|حسن ح ى شمس علوم عي 

528444 وى|لبــــستـــ|ن رسورعبــــده |محمد رمض ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

64743 حمد محمد عىلي|ء |ول لفيوم|علوم 

9|92| م|لسل|روق عبــــد |م ف|عمر هش |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

82o647 ن حسن|دل محمدرضو|فهد ع ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

42849 د|يه حسن عىل حسن حم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2o863 بــــ|لوه|حمد زينهم مدبــــول عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

78|976 لح محمد|حمد ص|ن |نور عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|63o2 حمد|هلل حمدى محمود |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

355742 لموجود|ن عبــــد|طف سليم|ء ع|رس| |بــــ بــــنه|د|

9225|9 ل عىل محمد |مصطفى كم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8o28o6 شم|سم عربــــي عمر ه|ج ي|نوعيتـــ 
|لمنى

27o|6o ن|ن حفنى سليم|م شعبــــ|سل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

56324 للطيف |لدين سعودى عبــــد |ء|سل عل|لبــــ|
ح|مصبــــ

أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

|6o638 يف سعيد عبــــد  دي عىل|لحكم عبــــ|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

84429o د|لجو|در عبــــد|لق|عيل عبــــد|سم|ذ |مع ن|كليتـــ طبــــ أسو

3|8493 روق محمد|زينبــــ محمد ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

75|239 رس غريبــــ سليم|ن ي|رو بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

82|27| بــــوحربــــ|مل عمر محمد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|o452 ي عبــــد|حمد عبــــد|معتـــز 
لنعيم|لغنى ي|ن |سن|ل|طبــــ 

|لمنى
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7o8|78 لسيد عسكر|حمد |لسيد | |رض| نور ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

|23889 ل|د منصور و|ئل رش|و ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

8o4837 ي محمد م|حمد |حبــــيبــــه 
ي حس|لتـــوئى

ى|ضى ني  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

257|2o ن لم|رص عبــــيد س|ن| مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

876694 لرحمن عمرو  |هلل محمد عبــــد|عبــــد سيوط|هندستـــ 

832943 وي خليفه بــــكري|ر ف|نو| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

643854 هلل يوسف|ق رزق |سح|هر |نس م|ن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

225822 حمد حلىم محمد|محمد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

54568o لكريم|ح محمد عبــــد|لفتـــ|فتـــ عبــــد|عمر ر سكندريه|ل|حقوق 

48|746 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

327548 ء محمد عىل|هلل عل|منتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|66958 هلل|ل عبــــد |لع|تـــفى محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

882525 ي|ر
هيم محمود مهنى  |بــــر| |ئى سيوط|تـــربــــيتـــ 

295873 يوسف سمي  طلبــــ محمود تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|8238 ي محمد شتـــ|جم
تـــ|ل حمدي مصطفى |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|

لشيخ

685955 هيم|بــــر|لحميد |حسن عبــــد | ء رض|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8o4|3 سلىمي محمد عزتـــ محمد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

263|99 بــــورسيع|بــــورسيع فريد |نىح  | |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

34284o هيم عيد محمود|بــــر|لتـــ |ه ى شمس|تـــج ره عي 

22975 م|م|لؤى صبــــىح صبــــىح  هره|لق|بــــ |د|

6492|4 ى |لسيد |يه | عيل عىل|سم|مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

94||o لحميد بــــدر|حمد حسن عبــــد |م |سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o9937 ي|ح سعد |جر صل|ه لحلوج  لمنصوره|بــــ |د|

4|97|6 ى عىل محمد عىل عىل جمعه حسي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

52325| ى|حمد محمد |مروه  لسيد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

2||77 ف محمود |د |جه هيم|بــــر|رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

86|5o حمد|محمد ربــــيع محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8942|7 ر |لغف|حمد عبــــد|وى |هدى شعر سيوط|بــــ |د|

495697 عيل|سم|ع |حمد محمود رف| بــــ دمنهور|د|
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9o6728 لحميد |ر عىل صبــــرى عبــــد|من |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

|465| لرحمن حسن|ل مصطفى عىل عبــــد |بــــتـــه| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

857788 دي حسن|له|محمد يوسف عبــــد ي|صيدلتـــ 
|لمنى

63|85 بــــ|لتـــو|ن محمد عبــــد |ء رمض|شيم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

885265 لمعز |حمد عبــــد|بــــوحسيبــــه | |دين سيوط|علوم 

348o7| ي يوسف عىلي
ي وجيه مصطفى

مصطفى ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

7o7654 هيم|بــــر|ن محمد محمد محمد |يم| لمنصوره|بــــ |د|

||7o48 لس رضى شح تـــه تـــوفيق|كي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|522o2 ى عبــــد |حمد |مريم  حد|لو|مي  ن|حقوق حلو

8o536| لسيد محمود محمد|حمد | ي|بــــ |د|
|لمنى

63o734 بــــ|لم دي|لسيد حسينى س|محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4|8686 هيم|بــــر|ن عوض |لقمص|بــــو|محمد سعد  |حقوق طنط

|32757 د|رحمه مصطفى سعد حد هره|لق|ره |تـــج

6454|9 ي|لحم|حمد |رس سيد |محمد ي
ى
ق لمنصوره|حقوق 

5|4959 وق  لعجىم|لشمس أحمد محمد |رسر بــــ دمنهور|د|

92|8o8 حمد  |حمد |مصطفى محمد  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

|355o4 لسيد عىلي|ن |منيه شعبــــ| ن|تـــربــــيتـــ حلو

643o42 لعزيز محمد عطيه|د عبــــد |ليىل رش زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

329739 ى عبــــد|ي لكريم|لمنعم عبــــد|لكريم عبــــد|سمي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

677763 لسيد|لسيد يونس |حمد محمد | لمنصوره|بــــ |د|

4o548o لحميد مهنى|هيم عبــــد |بــــر|لحميد |حبــــيبــــتـــ عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|o55 مي عمر محمود عتـــريس بــــ بــــنى سويف|د|

886|95 مي  بــــطرس حنس |نسمه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

59|99 حمد صفوتـــ محمد صقر| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

46946 م|لعزيز عز|مي  مدحتـــ عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

475788 هيم|بــــر|س |بــــ عبــــ|لوه|ل عمرو عبــــد |بــــل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

354663 ج|مريم محسن محمد رزق فر عه مشتـــهر|زر

|37548 نيس ذىك|مي  |ركو |م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2667o7 لمقصود|جر حمدى موىس عبــــد|ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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79o668 ن|تـــفى محمد عبــــده عىل شعبــــ |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

247273 ي|ل |ل محمود كم|لرحمن جم|عبــــد
ط|لىحى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3|37|8 ي|لسعيد |هلل وليد محمد |منتـــ 
لحفنى وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|2647o بــــ|لحط| |لد زكري|زينه خ ى شمس حقوق عي 

472|4  محمد|هيم |بــــر|عىلي مجدى 
ى
لدسوق ي لمو. تـــ.ك

ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

33|4o6 دق محمد|لص|هلل عبــــد|دق عبــــد|لص|عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

22253| محمد فوزى محمد عىل |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

323232 ل|لع|ر نجيبــــ متـــولي عبــــد|من ن|بــــ حلو|د|

4o398o ى|ن |مؤيد حسن شعبــــ حمد حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

45222| لهلوتـــي|لسيد عىل |عمر محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

877535 حمد لمع محمد |بــــ |رح ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4229o8 لسيد محمد عبــــده حسن|مريم  سكندريه|ل|بــــ |د|

793692 هيم|د فوزى إبــــر|مريم عم |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|o5o2 لعزيز مصطفى عمر|فظ عبــــد|هدى محمد ح | تـــمريض طنط

|4367 حمد|حمد عىل |مريم  هره|لق|حقوق 

675347 ن|مه فتـــىح يونس زيد|س|ن |رو لمنصوره|صيدله 

9|o|o2 لبــــر |ن يشى حسن عبــــد|نوره ن|حقوق حلو

|44592 لح|س ص|ئل عبــــ|دى و|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

835657 حمد محمد|لدين محمد |ء |عل ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

859||5 ى|ده حلىمي |ء حم|سم| مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6|8663 وى|لبــــر|محمد | محمد زكري ط|هندستـــ دمي

|38|79 حمد عطيتـــ محمود|محمد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

79483 طمتـــ محمد جودتـــ عىل|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

536|39 مه جرجس|م نصيف سل|وس|م |بــــر| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

776o27 هيم محمد|بــــر|م |عص| دين زيق|لزق|ره |تـــج

24865| در حبــــيبــــ|لق|حمد عبــــد|مروه  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|25267 ئل محمد لبــــيبــــ|ء و|سم| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

2458o6 جح|حمد محمد ر|عمرو  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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699o2 ر|لغف|لسيد عبــــد |عنتـــر | يش لفيوم|حقوق 

6224o9 لسيد فرج جعفر|هدير محمد  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

||7968 لسبــــىك|لدين |د|ئل محمد عم|بــــسنتـــ و ى شمس|تـــج ره عي 

287635 لـجـعـبـــــرى|مح محمد |محمد س ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

68|662 لرحمن|حمد عبــــد |لرحمن |دل عبــــد |د ع|زي لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

7o8o4 لفضيل|لحميد عبــــد |حمد حمدي عبــــد | لفيوم|هندستـــ 

49o466 در|لق|هند محمد فرج عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2365o9 مريم مكرم عبــــيد لوزه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

238396 لجيد|هلل عبــــد|شم عبــــد|يمنى ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

859667 موللر موىسي لبــــيبــــ مرزوق ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

4|7554 ف ي|لسيد | |ن|ني 
لسعيد بــــسيوئى |حقوق طنط

492|3 ى قرئى|  حسي 
ميمتـــ قرئى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

496589 لمجيد|لنعيم عبــــد|بــــر عبــــد |د ص|جه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

64o477 هلل|لرحمن عوض |حمد محمد سعيد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

632876 ن|لعظيم سليم|حمد محمد عبــــد| زيق|لزق|نوعيتـــ 

4|o988 لرحمن|لسيد عبــــد |حمد |بــــ |يه|سهيله  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8472|5 ى ل|رسي| ويرس يوحن|س| يوستـــي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|6|487 لخريبــــى|حمد فهىم |د منصور |زي ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|6484 تـــ عربــــى | لرحمن|لسعيد عبــــد |مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

26o637 ن محمد|حمدى رمض| لي|د ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

8|952o بــــ عىلي|لوه|ء محجوبــــ عبــــد|رس| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

348||6 ي عبــــد|هش
ض|لحليم عو|م حسنى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|285|o للطيف|روق عبــــد |رس ف|ن ي|نور عه مشتـــهر|زر

33|4o لسيد محمد|بــــر صبــــىح |ن ص|نوره ى شمس| لسن عي 

8|3927 ي|لك|رس محمد عبــــد|جر ي|ه
ى
ق ي|صيدلتـــ 

|لمنى

44978o ى|محمد  لسيد محمد شديد حسي  |حقوق طنط

323o47 نور محمد صبــــىح محمد ى شمس| لسن عي 

7548o7 عيل|سم|حمد فتـــىح محمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

9|37o7 ل محمد  |لد جل|بــــ خ|شه ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|2o343 لمسيح|دق عبــــد |نبــــيل زغلول ص| بــــول هره|لق|طبــــ 
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73548 ين سل مل|مه بــــشي  ك|رسر لفيوم|لعلوم |ر |د

7oo|46 ى|مل محمد حس|م ك|حمد عص| ني  لمنصوره|ره |تـــج

753869 هلل|د |مي  جرجس ج|ل|مريم  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

829674 ي |م|
حمد|هلل |حمد عبــــد|ئى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

32753o لعليم|لد محمد عبــــد|ء خ|صف ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

25||88 لسيد|حمد محمد عىل |م |سل| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

283|| ل فكرى عىل|عمرو كم |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

8|5975 ح|ن مفتـــ|ل عثــــم|رحمه جم ي|بــــ |د|
|لمنى

8o6799 دي|لن|مد محمد |نعمه ح لفيوم|حقوق 

48428| لشيشينى|م سعيد مصطفى محمد|عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o7865 ن|يمنى منصور محمد عىل سليم سكندريه|ل|بــــ |د|

96334 لحليم عىل|ن رجبــــ عبــــد |حن ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

|3o446 شور|ئل محمد محمد ع|حبــــيبــــه و |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

6397o4 حمد محمود محمد محمد|ندى  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

637796 حمد|هرسيد|لط|لرحمن محمد محمد |عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

758|73 كر|لسيد محمد ش|هدى  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

542876 ر|لجيد عوض دويد|هيم عبــــد|بــــر| |لي|د بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

885334 فظ |لح|زق عبــــد|لر|ضى عبــــد|لر|ح عبــــد|صبــــ سيوط|بــــ |د|

9o534 يف عطيتـــ عدى محمد رسر بــــ بــــنى سويف|د|

34357o رتـــ|ح محمد عم|لفتـــ|يتـــ محمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4o883 فظ محمد|ل ح|مريم سيد كم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

826935 م محمد محمود|بــــسمه حم |ج طبــــيع قن|عل

35423 ي
مريم عىلي عزتـــ درويش مصطفى هره|لق|هندستـــ 

|383o9 هيم|بــــر|د |مصطفى محمد رش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2847|8 ن حمد محمد|لحميد |محمد عبــــد| مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

48377| لمقصود سعد محمود|عبــــيد عبــــد | عل لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

763|55 سلىم مسعد مسعد طه جعفر تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

4|4864 ئل سعيد محمود فتـــوح|سلىم و ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

239474 ن سعد|ن سيد شعبــــ|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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843829 س|ء سعيد محمد عبــــ|سم| ن|سو|بــــ |د|

8o965o شم حسن|حمد ه|محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

6o86|7 ئى|ليم|تـــ وليد سمي  حلىم |ي| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43o|9| بــــ|ء نبــــيل أحمد محمد حج|إرس |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

694225 حمد محمدعطيه|هيم |بــــر|محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

8||276 حمد|د طلعتـــ جمعه |جه ي|عه |زر
|لمنى

6o353o وق جبــــر أحمد خرصى  س|لقو|رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|698 ى صف جرجس جندي|و| يوستـــي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

6348o4 محمد مدحتـــ فتـــىح محمد عوض زيق|لزق|هندستـــ 

34oo62 حمد|ن محمد |مروتـــ رمض |علوم بــــنه

|63929 ن|لقط|ح زىك |بــــ محمد صل|يه|يه |هد ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|36745 بــــي|هلل عر|فضل | مريم رض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o7439 لمجيد|هيم عبــــد |لمجيد إبــــر|آيه عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

43267 ن محمد|مصطفى محمد شعبــــ سيوط|بــــ |د|

442484 لسيد عيد أحمد عيد|محمد  لشيخ|طبــــ كفر 

76o|92 ح|لفتـــ|عمر سيد ربــــيع عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

248435 لحق|د |هلل عىل عطيتـــ ج|ندى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

627356 روىط|لط|زق محمد |لر|م عبــــد|س| ر|ي زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

759936 هيم|بــــر|لطيبــــ |دي |لشم|ء وحيد |سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

84|822 س محمد مرىسي|لعبــــ|بــــو|لمرىسي | ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

832958 د عىلي|حمد ج|م |حس ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

4268|5 ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|در |حبــــيبــــه ن سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

769749 در عىل محمد عىل|ضىح ن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7||533 تـــه|حمد جوده محمد محمد شح| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o3o78 ي حسن|سم| ء عوض خي  سكندريه|ل|بــــ |د|

222|o4 وع|د مط|لجو|منه محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o7|76 ن|للبــــ|حمد وهبــــى يوسف |ندى  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

77576 ى تـــوفيق|يمنى عل ء حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

542586 ي|حمد|لحميد |ضى عبــــد|رقيه ر
ط|لىحى بــــ دمنهور|د|

|2|985 ع|لر|لرحمن محمود |حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  هره|لق|حقوق 
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234688 لخطيبــــ|ر محمد |لغف|لد محمد عبــــد|خ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

434|65 فظ عىل شلبــــي|ن ح|نوره |علوم طنط

|27854 ف محمد عبــــد | لصبــــور محمد|رسر ى شمس هندستـــ عي 

8679oo هلل|مؤمن محمود محمد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

2o453 بــــ رجبــــ عىل|يه|عىل  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

35874| لىح|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد|محمد  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

||7|49 مه|م وديع سل|تـــوئى عص ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

75o554 لكريم محجوبــــ|لرحمن فتـــىح عبــــد |عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

45|276 لعيسوى|مد محمد |ح| عل |حقوق طنط

342992 يف حسنى عو| د عوض|حمد رسر دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|27374 لدين|محمد مجدي محمد عز  ى شمس|تـــج ره عي 

7929|| ي|دي عبــــد|حمد محمد نف|
لغنى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

54422 ض|ض بــــكري ري|حمد ري| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

|6o592 لرحمن محمد|لسيد عبــــد |محمد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

9o7oo4 لسيد |لحسن |بــــو|ل |لع|رضوه عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3248|5 مر|حمد ع|رق محمد |محمد ط ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6o6|78 رح|لق|بــــر نجم |بــــر ممدوح ص|ص |تـــربــــيتـــ طنط

||89|| ن|لمعبــــود شبــــل شعبــــ|سلىم عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

7o9892 هيم|بــــر|ء محمد عىل يوسف |ول ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

39o33 لسيد|لد مصطفى |م خ|ريه هره|لق|بــــ |د|

8o953o دق محمد|ممدوح حميد ص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

622474 وى|لشبــــر|ن |ل نعم|لسيد جم|دى |ه  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

835659 حمد محمود|عمر محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3563|2 لزير|لسيد |حمد محمد عىل | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9|9339 حمد  |تـــم محمد |ء ح|سم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9o|468 شد عىل |حمد محمد ر| ج|بــــ سوه|د|

326599 هيم|بــــر|نبــــيل عزبــــ | لي|د ى شمس|د| بــــ عي 

7o5536 ف محمد محمد مج|محمد  هد|رسر صيدلتـــ بــــورسعيد

8|9625 ي| ء يىحي|دع
عيد مهنى ي|صيدلتـــ 

|لمنى
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345954 ن|لغنى سليم|حمد عبــــد|محمد محمود  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

885|69 ى |ه ص|لل|ء محمود عبــــد|رس| لحي  سيوط|بــــ |د|

859655 ي
لس خلف مكرم مهنى كي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7|2|| محمد بــــكر محمد عىل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

634|34 لعظيم عيسي|ن عبــــد|ن محمد سليم|سليم ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

48|6|9 بــــىل|لبــــ|هيم |بــــر|ء محمد |محمد عل ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

3||832 مر شديد|هلل محمد ع|عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

75|||7 ح|لفتـــ|دى عبــــد |له|محمد مصطفى عبــــد  لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

8533o8 د|د حسن عي|رس عي|ي ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

3239|2 ف محمود |سميه  دى|لن|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

898232 لفضيل |ئل محمد حسنى عبــــد|حمد و| ي|علوم 
|لمنى

665o9 سوتـــى نبــــيل جرجس شنودتـــ لفيوم|بــــ |د|

26o79o لسيد محمود|ء موهوبــــ |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

9o|558 حمد |حمد |خلود محمد  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

855789 حمد|جر محمد حسن |ه ي|بــــ |د|
|لمنى

358787 م محمد محمد|لسل|فرحتـــ عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

2874o| بــــ|لوه|ح عبــــد|لفتـــ|رق عبــــد|سيف ط ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

853263 مي ذىكي|مريم جرجس س ره بــــنى سويف|تـــج

7|3o28 لسمنودى|محمود محمد محمد محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

442854 ك|لمل|م سيف رسن عبــــد |سيمون س لشيخ|ره كفر |تـــج

8|68o6 ركو يعقوبــــ عبــــدجرجس|م ي|هندستـــ 
|لمنى

69427o لمؤمن محمد محمد عطيه|ء عبــــد |سم| لمنصوره|بــــ |د|

765369 |ح شط|لفتـــ|بــــ محمد عبــــد |يه|حمد | تـــمريض بــــور سعيد 

44963 خليل جمعه خليل سيد هره|لق|ره |تـــج

27|8o5 ي
حمد حموده|بــــو زكرى |سمي  | دئى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9|279o لعبــــد |ىط محمد |لع|جر عبــــد|ه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

254642 نوبــــ وهيبــــ مرقص بــــرسوم مرقص|بــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

7|6o|o |لعر|حمد |ل طه |ء جم|رس|
ى
ق لمنصوره|حقوق 

676926 ل|ئى محسن نسيم يوسف غبــــري|روم لمنصوره|ره |تـــج

3||356 صم|روق حسن ع|د وليد ف|زي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 5588 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

322957 لسيد|لحليم |م عبــــد|جر عص|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|2|794  متـــولي|لفتـــ|ر حسن عبــــد |من
ى ح حسي  ن|هندستـــ حلو

|38|o3 لسيد|هيم |بــــر|در محمد عجىم |ن رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

775o89 حمد شملول|لسيد |م محمد |سل| زيق|لزق|بــــ |د|

238928 لغنيىم|وى |لمنش|حمد |منيه صفوتـــ | ن|بــــ حلو|د|

2|47| لم محمد|ح س|ن صل|نوره ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6o557| لمليىح  بــــدر|لعليم |لمنعم عبــــد|هلل عبــــد |هبــــه  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

34876o ج|هلل محمد حج|مروتـــ محمد عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

88o735 لندير مرشد |حمد مصطفى عبــــد| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|3|627 مد قنديل|لسعيد عبــــده ح|ء |ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

||839o ى عبــــد |ل حس|مصطفى جم ح|لفتـــ|ني  ى شمس|تـــج ره عي 

2864o4 لم|هلل س|ل خي |محمد جم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6349o7 هيم|بــــر|لعظيم ربــــيع |د عبــــد |زي زيق|لزق|حقوق 

233239 حمد|دق |حمد محمد ص|حبــــيبــــه  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4896oo ي حسن محمد كم| لدين|ل |نىح  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

755572 ى محمد س مي|محمد حسي  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

68944| |زى |لمغ|زى عىل |لمغ|لسميع |نس عبــــد |ن
وندى|لل

لمنصوره|ره |تـــج

6994o9 ي|ر
ق|لسيد محمد |محمود | ئى وى|لشر ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى

||934o لسعيد|حمد محمد |يه | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

2488o3 ف محمد |ء |سم| لخول|رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

5|o623 ى محمد| مي  سعيد حسي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

452325 ى |لرحمن عبــــد |عبــــد  س|حمد حو|لنبــــى حسي  لشيخ|هندستـــ كفر 

82|655 ي عر|
ه عزتـــ حسنى بــــي|مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

6936o3 تـــ|لزي|مد محمد |حمد ح|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|3922 لسعيد محمد دعبــــس|ء |سم| |ره طنط|تـــج

893835 ن  |حمد محمد عثــــم| |مه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6354o4 حمد نجم|حمد محمد |مه |س|م |ريه عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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79|474 حمد زيد|ء محمود يوسف أحمد |سم| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

9|43o4 لرحيم عىل  |م عبــــد|د هش|جه سيوط|بــــ |د|

26554 لمقصود|حمد عبــــد |لد |حمد خ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

823882 لحميد مهدي|م عبــــد|خلود عل سيوط|حقوق 

7|282 زم عىل محمد محمود|ح تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2535|7 ألقرع|للطيف |ف محمد عبــــد|عف ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

355o78 خلود محمد يسن محمود محمد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5|6669 ف |لكريم محمد |ء عبــــد |لىمي لدين|لسيد رسر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

538738 لحميد زقزوق|لحفيظ عبــــد |محمد عبــــد  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

26|876 هيم نبــــوى موىس مصطفى|بــــر|لرحمن |عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

9|6|7o لمحسن |ل عبــــد|لرج|زق عبــــد|لر|حمد عبــــد|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

|6249 ن حسن|رحمتـــ محمد عثــــم ن|بــــ حلو|د|

5o875 هلل|م محمد فتـــىح عبــــد |حس ره بــــنى سويف|تـــج

6o4675 وق محمد محمود حسن  ن|لطح|رسر |حقوق طنط

55o78 رق محمد سيد محمد|ط ره بــــنى سويف|تـــج

2|7494 نس|لدين محمود |بــــ |يه|تـــم |رس ح| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

479733 لنبــــى|د حسن عبــــد |د فؤ|رق عم|ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o4526 طه|لحو|لحميد |سهيلتـــ محمد محمد عبــــد  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

5o352 ى|هلل عبــــد|عمر عبــــد للطيف حسي  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

3453o5 ى يوسف|حمد صبــــىح | لسيد حسي  عه مشتـــهر|زر

676639 ر|لطو|ىط |لسيد مع|جر محمد |ه لمنصوره|حقوق 

255|89 سعيد محسن عوف| سم لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

262o83 حسن محمد عطيه محمد عه مشتـــهر|زر

52|946 س سعيد|ل مرىسي عبــــ|مريم جم عه دمنهور|زر

367452 لشيىم|عيل محمود |سم|ح |هدير صل م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

356|7| بــــينى |لق |لخ|بــــ عبــــد|يه|حمد | لزير|لشر |تـــربــــيتـــ بــــنه

888695 ل فرغىل |يف خلف كم|ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26359o محمد مصطفى محمد| هند|ش ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

648|8 لعليم|مروه صبــــرى عىل عبــــد  لفيوم|لعلوم |ر |د

263853 ى|ن مصطفى |يم|  بــــحي 
حمد مصطفى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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85o897 وي محمد|دل ضح|محمد ع سيوط|حقوق 

3o|o2| وتـــ|لمنعم حل|حمد عبــــد |لسيد |كريم  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

326|62 ى رض|ي هيم|بــــر|ل |كم| سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|4249 ى ح|دع مد|ء عبــــده حسي  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

63|497 هيم منصور|بــــر|لسيد محمد |ء محمد |رس| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

7572|3 طر حسن محمود|رضوى حسن خ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

2|9292  محمد |بــــر|
ى
لمرىس|هيم شوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

36569 محمد ربــــيع عىل| ن|ر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

364536 لجوهرى|لرحمن |محمد وليد محمد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3393o9 لرحمن محمد|لعليم عبــــد|ر عبــــد|محمد مختـــ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

33566o حبــــيبــــتـــ محمود محمد محمود ى شمس|د| بــــ عي 

758o75 لسيد|لسيد |ح |محمد صل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

338o23 يد|لسيد ز|لسيد مجدى | |حقوق بــــنه

8|523o ي |
فيلبــــس| لقس لوق|سحق |يرينى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

|3|9o5 لرحمن|شم محمد عبــــد |ندى ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|9746 هلل بــــدر عىل حسن|لسميع عبــــد|محمود عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4|6o95 لكريم|ح عبــــد |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|حمد |ء |سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

4||453 ر|م محمد عم|لد س|خ |بــــ طنط|د|

34544 د|مل ج|رص محمد ك|عمر ن ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o||8 بــــ|لتـــو|نهله ربــــيع محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

768o56 ف عىل عبــــد |عبــــي   زق|لر|رسر ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

62|947 ن عمر|ل يوسف نعم|لد جم|لرحمن خ|عبــــد  ط|حقوق دمي

4o|96o حمد|سط |لبــــ|حمد عبــــد |رق |ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|95o3 لسيد|دل عىل |ندى ع لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

836294 لعربــــي|حمد |ل محمد |يه جم| دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

4o8247 بــــ محمد شوحه|لوه|مح خميس عبــــد|س |بــــ طنط|د|

353692 ن بــــيومي|كريم محمد رمض عه مشتـــهر|زر

|58226 حمد ربــــيع|لدين |ح |ئل صل|ندى و ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|4625| د|حمد محمد رش|يه | لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ
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5o529o يبــــى روبــــيل|لفنص سعدى عج| |بــــول ى شمس| لسن عي 

529|5 ى|ع ى ديبــــ حسي  صم حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

26|96o هيم بــــدوى|بــــر|م سيد |محمد عص ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

3653oo بــــر شفيق حبــــيبــــ|ص| رين|م تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

|59855 ى|له|رص عبــــد |لن|حبــــيبــــتـــ عبــــد  دى حسي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

268899 |لبــــ|لمجيد محمد عبــــد|سلىم عبــــد
ى
ق ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

523248 ل محمود|ء كريم جم|شيم سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

774|73 لد محمود محمد|مصطفى خ ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

7|2862 ن|لقط|حمد |هيم فهىم |بــــر|ر |من ره بــــور سعيد|تـــج

529|o6 لمحسن محمد قنطوش|محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

64688o حمد|حمد محمد |ء سمي  |وف ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

85757o ن|ل عثــــم|ح كم|نجوي صل ي|بــــ |د|
|لمنى

823|67 م|حمد محمد هم|ء |لشيم| ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

2oo34 ن|ود سليم|نبــــيل د| بــــول ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

335388 لدين محمد عيد|ح |دتـــ صل|غ ى شمس|د| بــــ عي 

225868 محمد مصطفى سعد مصطفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4||282 يد محمد |بــــو|ء محمد |رس| ى لمشد|لي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|5|77| ء سيد محمود محمد|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

85787 دل فتـــىحي محمود|لرحمن ع|عبــــد دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

479297 ي عىلي|من
ى
ر عىلي محمود صدق |ضتـــ طنط|علوم ري

8|26o5 تـــ محمد نرصي محمد|ي| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

348982 ى محمد|شم |ء ه|رس| مي  ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

|7|4o5 لس يوسف ج د بــــربــــرى|كي  ى شمس|د| بــــ عي 

456447 لسيد متـــول فرغىل|سعيد | مرو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22oo9o حمد محمد فرغىل|ره |س هره|لق|عه |زر

7557o4 رص|رص محمد ن|ر ن|عم ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

242o7o وي|لمن|لىحي |رحمه محمد محمد عزتـــ عبــــد  هره|لق|حقوق 

64o|o6 هيم|بــــر|لسيد |حمد عىل |محمد | هند|ش زيق|لزق|حقوق 
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28o289 لنرص|صمع سيف |رق مصطفى |محمد ط ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

4285o6 نه|بــــوشبــــ|هيم |بــــر|هيم عىل |بــــر|ء |ول ن|طبــــ حلو

77792| ى سليم|ه ى حسي  جه|ن عو|جر حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

3428|5 تـــ خ ى |ني  لسيد|لد حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|76653 ى بــــدر  ح|لفتـــ|حمد عبــــد |نرمي  ن|حقوق حلو

37292o ى محمد |ي م محمد|م|سمي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

844748 حمد حسن|حمد محمد | ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

446325 لس شكري فصيح سمع ر|ن مق|كي  سكندريه|ل|ره |تـــج

9237|2 جح محمد بــــريقع |محمود ر سيوط|حقوق 

35|76| دو|هيم محمود ج|بــــر|هبــــتـــ رزق  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5o749o ر|لعبــــد نص|هلل محمد |منتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

677652 ل|لجم|مصطفى محمد | محمد زكري لمنصوره|حقوق 

46o424 ر|لغف|لعظيم محمد عبــــد|جر عبــــد|ه لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

429o7o يد|لغنى ز|ن محمد عبــــد |يم| |ره طنط|تـــج

259837 دم|حمد محمود |ء |ل| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

848348 ي عىلي حسن|ل|
ى
ء شوق قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

896|o3 ء حسن عىل جبــــريل |شيم ج|عه سوه|زر

8o3357 ل|ل سيد جم|محمد جم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9|4o9 لليثــــى|ريج محمد محمد حسن | لفيوم|تـــربــــيتـــ 

78||29 تـــ عبــــد  ل مرىسي|لع|عمرو خي  ط|ر دمي|ثــــ|

6o23o  عبــــد 
ى
لرحمن محمد|سحر شوق حقوق بــــنى سويف

5|7o77 وى|لشه|هيم |بــــر|حمدى | ندى رض ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8333o7 فتـــ|حمد محمد ر|د |فؤ دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

485526 لسيد عمرو|ن مصطفى محمد |رو سكندريه|ل|حقوق 

249258 ريم مجدى محمد موىس ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

353|89 تـــ|د بــــرك|ىط ج|لع|د عبــــد|محمد ج |حقوق بــــنه

8|7483 زع نصي |ء محمد من|رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

68222 ئى|در كيل|لق|ورده مهدى عبــــد لفيوم|نوعيتـــ 

48o87| وق محمود محمد عبــــد ل|لع|رسر |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

898|53 ئى عبــــيد خليل |يدى ه|ه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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4369o7 ئى|للق|لمنعم |رزق عبــــد | ر حمدى زكري|من تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

694|55 لسيد|لسيد خليل |فح |منى مك لمنصوره|حقوق 

543566 تـــى|لزن|هيم |بــــر|هيم |بــــر|مد |ن ح|ريو معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

355668 تـــه عطيتـــ|لسيد شح|تـــه |ر شح|من ى شمس|تـــج ره عي 

6296|4 ي عويس|حمد محمد عر|مريم 
ى
ق زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

25668 مريم صفوتـــ يوسف سعد هره|لق|هندستـــ 

242557 حمد|حمد يىح |محمد  هره|لق|حقوق 

853823 شم عىلي|ء محمد ه|شيم ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

24457| حمد حبــــيبــــ|مل |عىل محمد ك ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9|5947 حمد  |لبــــديع |ره محمد عبــــد|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4|9|o م|لحكيم عل|مد عبــــد |لرحمن ح|عبــــد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

92oo26 لعزيز  |ره محمود خلف عبــــد|س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

2|5674 لبــــرع|رعبــــده |ن محمد مختـــ|رو ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|6528 لجيد|ء عبــــد |م حسن رج|ريه هره|لق|صيدله 

365952 ى|م عم|ء س|عل رتـــ حسني  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

34|57| ي|لفتـــ|محمود سمي  محمود عبــــد
ح مصطفى يتـــ|ل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج  |لمجمع | مي 

6o93|o بــــ|هيم محمد حج|بــــر|د |أي دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|26322 ر عىل محمد عىل|من |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

|66ooo هيم عىل|بــــر|هيم مصطفى |بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

493||| ي سعد محمود عبــــد |لسيد عبــــد |
هلل|لغنى ره دمنهور|تـــج

3|7446 ف عمر |محمد  لحديد|بــــو |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

|53828 د غريبــــ|حمد محمد فؤ| ى شمس|د| بــــ عي 

42635o لسبــــىكي|سىح  رأفتـــ لطفى حسن  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

499o73 لرؤف|لعربــــ عبــــد|خلود محمد عز تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|33|3o ى هلل| |نعيم صبــــىح عط| يوستـــي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o8646 لفرج قنصوه|بــــو|طمه محمد |ف لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o22o7 در |لق|دق عبــــد |لص|س محمد عبــــد |سلم
ن|عتـــم

زيق|لزق|بــــ |د|

2258| دي منتـــرص|له|دي عبــــد|له|يوسف عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

637o52 حمد|لد محمد |حمد خ| زيق|لزق|طبــــ 
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752o2 مل|ل ك|محمود سعيد كم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|9|36 تـــ محمد خليل يوسف|لشح|محمود  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

62o634 ء عىل عىل كثــــي |آل ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

4||276 تـــ كم ل فتـــىح موىس|ني  |بــــ طنط|د|

3547o6 لح|لنبــــى ص|لم عبــــد|ن س|نوره ى شمس|تـــج ره عي 

857o62 ي محمود بــــيومي عبــــد
م|لسل|مصطفى ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

7|7682 حمد محمد يىح محمود| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

267299 ى|مل |دل محمد ك|نسمه ع لهبــــي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

45|626 ف عبــــد|زن |م م محمد حجر|لسل|رسر ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

3|||32 هيم|بــــر|حمد خليل |محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

42|632 ء سعيد محمد عىل بــــكرى|شيم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

424353 ي|هلل |لد بــــدر فتـــح |محمد خ
ر|بــــو جى سكندريه|ل|ره |تـــج

432986 ي|مفرح خليفه | لي|د
وي|لمنى |عه طنط|زر

88227o بــــر  |لج|محمد مصطفى فتـــىح عبــــد سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|29393 ي |بــــ مو|يه|
ى
ود|بــــو بــــكر د|ق ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

828866 ء نجدي محمود محمد|عل قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

677|6 لحفيظ|حمد عبــــد|محمود مصطفى محمد  لفيوم|عه |زر

2|6922 ي|ه
مد محمد|روق ح|لف|م عمر |هش| ئى ن|علوم حلو

4o254| ن|لسيد سليم|رص |لن|نعمه عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|759|| للطيف سيد|ن محمد عبــــد |رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

786248 دى مصطفى|له|محمد مجدى عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

35o739 تـــ عبــــد| حمد محمد|لعظيم |مي  ى شمس  تـــمريض عي 

8|9624 دي محمود عزمي|ء ن|دع ي|طبــــ 
|لمنى

325642 ه|لل|ن عبــــد|لم|ميتـــ عزتـــ س|س ن|بــــ حلو|د|

33536 لوكيل عمر|عزيزه سيد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

9o24|8 حمد محمد |ن |حمد رمض| ج |تـــمريض سوه

642o7| لسيد|م فتـــىح عطيتـــ |سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o398| هيم سعيد محمد رجبــــ|بــــر|محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

3336o7 لمجيد|عيل عبــــد|سم|حمد |زم |ح ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف
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369966 لشيىم|لحليم محمد |حمد عبــــد|طه  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

89524o ي
لدين حسنى عىل  |ء |محمد ضى ج|ضتـــ سوه|علوم ري

769328 محمد بــــرهم رشيد سعيد لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

335695 ين فتـــىحي رمزي فهيم| في  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2|5892 ى لسيد سمسوم|عبــــد| زكري| يوستـــي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|2747| حمد|دي |له|زم عبــــد |لرحمن ح|عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

6|8774 ي|ء خ|أسم
ى
له|لد أحمد ق ي |

ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

32769 هيم محمود|بــــر|نس محمد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

269o85 لخور|ريم رجبــــ معوض  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

622785 لسيد محمد منصور|كريم  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

684893 هيم|بــــر|ل عطيه محمد |عمر طل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

44|8o6 ن|لقط|ح |لفتـــ|لح سعد عبــــد |عبــــي  ص لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

322835 س|لرحمن عبــــ|بــــسنتـــ عمر عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

68oo5o لسيد محمد مدكور|تـــ |ء فرح|شيم لمنصوره|بــــ |د|

845565 هيم محمد|بــــر|هدي محمود  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

2|5254 ل|ريم محمد مرصى محمد شل ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

784479 ي
ل|لع|ر عبــــد|لستـــ|محمد عبــــد | رئى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4|6o87 ى|هلل محمد |هيم عبــــد |بــــر|هند  لبــــحي  لشيخ|بــــ كفر |د|

2345|6 ن|مصطفى بــــليدى حلىم رمض وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

4|2996 لكردى|تـــفى وليد محمد  |ره طنط|تـــج

638|68 ى نبــــيل عبــــد |ي لعزيز محمد محمد مصطفى|سمي  زيق |لزق|تـــمريض 

269374 لحميد حنطور|نده محمد عبــــد|ر ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

478o65 م|لش|حمد |لغنى |ء عبــــد|س بــــه|ين| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|o943 تـــ محمد محمد عىل عيس|رس عرف|ي تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

6|26|2 لزعلوك|لمنعم |ن عبــــد|ء محمد رضو|سم| |بــــ طنط|د|

9o9328 وز محمد عنتـــر حمدون  في  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8|24|7 دق صليبــــ|ص| حن| ليدي ي|بــــ |د|
|لمنى

287|72 لبــــرىك|هيم |بــــر|رص |لن|حمد عبــــد| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

6o92|8 لبــــرلس|لىح |تـــم محسن عبــــد|ح لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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|46|4 ي|م|لدين |ل |لدين كم|د |مؤيد عم
م عفيفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

752744 لرحمن|س عبــــد |رق عبــــ|رق ط|ط عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

465438 حمد محمد درويش|هيم |بــــر|مؤمن  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

629|3 رحمه خليل زىك خليل لفيوم|لعلوم |ر |د

4259|2 طمه محمود عطيه بــــسيوئى|ف |ره بــــنه|تـــج

897727 بــــر محمد |ل ج|ء جل|رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9||862 ده محمود |حمد عبــــده حم| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4|4234 هيم مصطفى زغبــــه|بــــر|خلود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6833| ور|ئشه عيد محمد مج|ع ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

43393o لسعد|بــــو|ل |لسيد وص|ديتـــ مصطفى |ن |ن طنط|سن|طبــــ 

2784| هلل|لد يوسف عبــــد |رقيتـــ خ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

75o45| لروينى|لرحمن محمود محمد عىل |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

349256 بــــوزيد|بــــوزيد فرج |ء |شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

65749 روق ربــــيع|د محمد ف|زي لفيوم|بــــ |د|

|757oo لغنى|در عبــــد |لق|حمد حسن عبــــد | ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

449746 ن|ل رسح|لع|هلل نبــــيه عبــــد|عبــــد ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

793822 محمود محمد محمود محمد مسعود ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

8||776 ى|ن |ء شعبــــ|لزهر| لسيد حسي  ي|هندستـــ 
|لمنى

|3223o ن لمع بــــولس|يون| رين|م ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

25332 لسيد|ئشه محمد حسن |ع هره|لق|بــــ |د|

428874 لمزين|عيل يوسف |ن إسم|بــــ شعبــــ|إيه ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

77|5o6 لعظيم محمد عيس|لسيد عبــــد |يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

85668o حمد محمد|لبــــدري |محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

864647 ف |سلىمي  هيم عىلي|بــــر|رسر ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

|7|96| ح|لفتـــ|ح عوض عبــــد |لفتـــ|محمد عبــــد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

786o7 لمنعم|لسيد محمد عبــــد |نجوى  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

339572 ل|لع|منى مسعد حسن محمد عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|6544o ل|لع|بــــوضيف عبــــد |منيه عىلي | هره|لق|بــــ |د|

245254 ىط عويس|لع|سميه محمد عبــــد ن|بــــ حلو|د|

487895 لم|ل س|حمد كم|رص |لم ن|س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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88oo3| لفونس فهيم |مه |س|جورج  سيوط|ره |تـــج

338459 حمد محمد|فتـــحيتـــ يوسف يوسف  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

296o92 ف رفعتـــ |محمد  بــــوريه|رسر |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

|5o928 مروه خليل عىل تـــوفيق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

486743 ن|حمد حسن محمد عش|زن |م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|93o7 يم|لد|حمد عبــــد |لفتـــوح |بــــو |ئى |م| |حقوق طنط

846o82 ى ل|لنوبــــي غبــــري|سمي  | مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

5o3849 حمد محمود عىل|رق |مصطفى ط سكندريه|ل|طبــــ 

|2|o49 لمنعم|حمد سيد عبــــد | |هن هره|لق|ره |تـــج

72648 لفضل|بــــو|ء محمد سعودي |سم| لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

445928 لنور|لقمص عبــــد |رشلينو نسيم سيدهم |م سكندريه|ل|هندستـــ 

|437| هيم خليل|بــــر|رق |يتـــ ط| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

353946 هيم محمد|بــــر|دل |محمد ع هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4449|5 حمد|لحليم |محمود أحمد محمود عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

|42o8| هيم|بــــر|لمنعم |مه عبــــد |س|منعم محمد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

6847| هلل محمد|زينبــــ مصطفى عبــــد  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

757476 عيل|حمد عىل إسم|ء |رس| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

773o5o لسيد خليل مهدى|ل |حمد كم| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

32o922 ى|د |دل فؤ|حمد ع| مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

254353 يد|ل ز|مه جم|س|منيه | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

639943 عيل|سم|لسيد |عيل |سم|حمد |نوره  زيق|لزق|نوعيتـــ 

24|492 للطيف|لدين عبــــد|م |ل حس|خلود جم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|4oo79 لسيد|لرحمن |مه عبــــد |وس|م |بــــتـــس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|4|973 ع|لسبــــ|ل |زم محسن كم|ح ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|774|3 ى محمد | ى محمد سعد |مي  هلل|مي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

243783 ف |ره |س عيل محمد|سم|رسر ن|حقوق حلو

762278 ر|لنج|ل |در محمد كم|محمد ن علوم بــــورسعيد

236o86 هلل|لدين عبــــد|مريم محمد سيف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

525986 رى|ن عمر زغ|لسيد رمض|د |زي سكندريه|ل|هندستـــ 
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757223 حمد محمد جمعه عىل| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

4828|o لمعز|لغنى عبــــد |ن  محمد عبــــد |يم| سكندريه|ل|ره |تـــج

348959 هيم خليل|بــــر|هيم محمد |بــــر|ر |من عه مشتـــهر|زر

4994o4 لجليل خليل|مل عبــــد|ل ك|دين جل|ن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8|856 حمد|حمد محمد |زينبــــ  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

2545|3 لمرضى مزروع|دل عبــــد|هلل ع|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6oo|86  محمود|لبــــ|لرحمن عبــــد|دل عبــــد |حمد ع|عىلي 
ى
ق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

6|76|2 لسيد عبــــده أبــــو سيد أحمد|م |إسل ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|24o38 لمهدي|هيم عزتـــ محمد |بــــر|مريم  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|447|8 ي
ى
ي محمد دسوق

ى
وق دسوق رسر هره|لق|ره |تـــج

283o76 بــــر|لغنى ج|مه عبــــد |مصطفى نبــــيل سل ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

27o448 ل|هيم هل|بــــر|عيل |سم|مه |س|مصطفى  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

6|6626 لسيد شميس|لسعيد |حمد |رحمتـــ  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

779||7 ن|لرحمن رضو|حمد محمد عبــــد|عمرو  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4|2|4| ى محمد حس|محمود حس ى|ني  ني  |بــــ طنط|د|

8384|3 ه عبــــد| ى|لحكيم ع|مي  مر حسي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

686953 ل|لهل|هيم |بــــر|ندى حسن  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

754823 بــــ|لوه|هيم محمد عبــــد |بــــر|حمد | عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

33644o لعزيز|لغنى عبــــد|تـــفى محمد عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6|386o لرحمن محمد|مجدى سمي  عبــــد ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

77|539 هلل|در عبــــد|لق|بــــ محمد عبــــد|يه| زيق|لزق|ره |تـــج

7955o لحميد|لسيد عبــــد|ر محمد |مي ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4oo898 م|لش|ح جميل |ئى صل|هلل ه|منتـــ  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

273|85 لزىك|ن مجدى محمود |حن سيوط|حقوق 

|25|29 ى   حسي 
ى مهدى|مصطفى مي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

69|9o2 حمد زيد|ح |لفتـــ|لسعيد عبــــد | |لد رض|خ ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

8469o4 حمد|ر عىلي |لستـــ|عزيزه عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|77oo8 حمد|رق رزق |محمد ط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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|787o6 ح|لفتـــ|ن محمد فوزى عبــــد |نوره عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

26927| لديبــــ|مريم سعيد رحيم  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|6866 لدين مصطفى محمد زغلول|ح |ده صل|غ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

772894 ن|عيل شعبــــ|سم|ن |حمد شعبــــ| ى شمس|تـــج ره عي 

|7348o جر عىلي محمد مهدي|ه |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

252662 ى محمد |طمه |ف لفره|مي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

523867 ى|لسيد |يوسف محمد  حمد حسني  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|22o76 ي|حمد خف|حمد |عىل  ج  ى شمس|تـــج ره عي 

25o235 ي|حمد |ر |لستـــ|ن عبــــد|يم|
ط|لىحى تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

893276 ن عىل عبــــدربــــه |نسمه شعبــــ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

365745 لحليم|حمودتـــ سيد محمد عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

448|94 هيم سليم|بــــر|ر محمود محمد |مي سكندريه|ل|هندستـــ 

364395 لعزيز طه|د عبــــد|حمد محمد مر| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

7o926 بــــ عىلي|لتـــو|له محمد عبــــد|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

925569 سم |حمد رفعتـــ ق|محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

27oo3| ج |بــــوخف|بــــ محمد عىل |يه|محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

33|257 لجرف|دي عبــــده |له|سهيلتـــ سعد عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6o49o لد سيد منيرص|محمد خ حقوق بــــنى سويف

23777| لسيد|هر محمد |نىح  م| لفيوم|عه |زر

4577|7 لمقدم|حمد |ر محمود عىل سيد |مي لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

2|2763 لشتـــى|ن محمد |جد سليم|عىل م ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

|6594| لدين|بــــى سعد |مبــــ|ن |محمد حمد ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

226589 هلل| |ف عط|مصطفى عنتـــر خل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

765969 هيم|بــــر|مد |هيم ح|بــــر|محمد | نور ره بــــور سعيد|تـــج

4o3759 ئل طلعتـــ محمود مصطفى|دهم و| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76|84o حمد|رس عىل |رحمه ي نوعيتـــ بــــور سعيد

5|5272 ي محمد |ول ن|بــــوزيد رمض|ء يحن  بــــ دمنهور|د|

2559o6 يف  هيم حبــــيبــــ|بــــر|محمد رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 
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6o6o6 ض|يه ممدوح محمد ري| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

923588 حمد |ن صبــــرى |صبــــرى رمض ج|بــــ سوه|د|

25|722 لسيد بــــدر|م محمد |لسل|محمود عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8738o لسيد محمد|دل |لرحمن ع|عبــــد لفيوم|بــــ |د|

|6534 ئى محمود محمد|هند ه ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

622932 لحكيم جويىل|مه عبــــد|س| |يش ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4o3485 در|لق|لسيد محمد عبــــد |رق |ن ط|رو إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

|6o4|9 لحميد|حمد عبــــد |مه |س|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

689788 عيل|سم|زق |لر|عيل عبــــد |سم|ره محمد |س ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

294558 ي|ج |يمن رس|لرحمن |عبــــد 
لدين مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

62o59o مريم عزيز رفعتـــ حسن لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

44||4 هيم|بــــر|لسميع |دل محمد عبــــد |محمد ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|752| لي|لو|لي طلعتـــ عبــــد |لو|هديل عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

272346 لمؤمن|مل محمد عبــــد |لنرص ك|محمد سيف  دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

453522 در عوض منصور|لق|لرحمن عوض عبــــد|عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

3333|3 مريم مجدى يسن محمد زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

249356 زق|لر|مروه عىل مرشدى عبــــد ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

25962o ن|ن عىل عىل زيد|ء شعبــــ|دع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

444336 ى لطبــــىح |لسيد |ذىك عوض | لي  ي|لسن |
|لمنى

65377 لدين سعد محمد|طمه نجم |ف ره بــــنى سويف|تـــج

372o62 لرحمن|محمود سيد سعد سيد عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4625o4 ى عطيتـــ |هلل محمد |عبــــد  بــــوكرش|لخرصى ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

76838 حمد فتـــىح نظي |هدير  ه ى نوعيتـــ جي 

267o42 صف|ندى مصطفى محمد ن ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

78o47o شد|محمد محمود ر| نور زيق|لزق|طبــــ 

6|2223 ى محمد زرد|أحمد  لسيد أمي  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

6o5449 ه محمد لطفى | ق|مي  وى|لشر |هندستـــ طنط

369664 هيم|بــــر|لحليم |نور عبــــد|لحليم |هدير عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5o9474 هيم|بــــر|حمد |ل |لد جل|محمد خ عه دمنهور|زر

45o534 حمد حيدره|عمي  سعيد سيد  |ره طنط|تـــج
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465587 د|لضي|محمد مأمون محمد صبــــرى  سكندريه|ل|حقوق 

867832 لنوبــــي|مل |حمد حمور ك| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

884|6| لمجيد  |محمد محمود محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

239263 صفيه محمد رشدى محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

335|65 ض|ح ري|لفتـــ|مد عبــــد|دل ح|ندى ع زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

685||8 عيل عىل|سم|لمتـــول |محمد مجدى  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

375oo3 لشيشينى|هيم |بــــر|لسيد |هلل |منتـــ  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

2359|9 ى|منه  هلل وليد حسن حسي  هره|لق|بــــ |د|

2|2589 ن عىل|عمر عىل رمض ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4833|4 ن|م محمد محمود عثــــم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o2o86 حمد زويد|لسيد |لسيد متـــول | ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o4923 ى ئيل|ض ميخ|تـــه ري|دى شح|ن| مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

6|9|97 لخول|لعربــــى عىل |لسيد | |حمد رض|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

2282|3 لشيىم| لدين عىل |نغم نور هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6488oo لسيد|مصطفى فرج شحتـــو  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

6864|o لمتـــول محمد|حمد محمود | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

48477| شم|ن عيد ه|م شعبــــ|هش عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

83|97 ح محمد|س عىل صل|ين| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

523979 مر|مؤمن محمود محمد محمود ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|62267 ى شح تـــه|سلىم سمي  حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

76992o ن هيم محمد|بــــر|محمد | مي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

2|78|5 ى  حمد مصطفى|فرح محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

697o|o لمشد|وى |لقن|لسيد |حمد |محمود  لمنصوره|طبــــ 

4o5|92 بــــر محمد بــــدوى|لج|لد عبــــد |رس خ|ج سكندريه|ل|حقوق 

435855 بــــو ريشتـــ|عيل محمد |سم|ندى  |حقوق طنط

62o284 ن|لمنعم حس|لمنعم عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

763879 ى|لد |لد خ|خ لسيد حسي  نوعيتـــ بــــور سعيد

536o84 سط أحمد عىل يحن |لبــــ|يمن عبــــد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

698|56 لعربــــى|رس عىل محمود |مريم ي لمنصوره|حقوق 

Wednesday, September 5, 2018 Page 5602 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

696|94 م محمد حمدى فوده|حس ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

53644o لد محمد محمد ختـــعن|ر خ|مي سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

445747 ندى نشأتـــ حمدى عىل محمد ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

9||777 ي|ر
حمد محمد مدكور | |ئى |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

دى|لو

76o4|4 ن|ح مهر|لفتـــ|يوسف عرفه عبــــد  لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

896898 ده |ه حم|لل|مروه محمد عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

27868 ي|متـــ ج|س|ء |وف
بــــر قرئى هره|لق|ره |تـــج

|34724 لعزيز|رس محمد عبــــد |حمد ي| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

63|2o4  |هيم |بــــر|مح |بــــسنتـــ س
ى
ى|لدسوق مي  زيق|لزق|حقوق 

295838 يف ع ن|طف حسن رضو|رسر سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

|6225| ي|رضوى مصطفى محمد فوزي 
لدلجموئى ن|تـــربــــيتـــ حلو

332694 هيم صبــــيح عىل عمر|بــــر|جدتـــ حبــــسر |م |حقوق بــــنه

755972 لسيد محمد|عمر عىل  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

867844 دلي|لع|ن محمد |كرم شعبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

84877o  محمد عىلي|م|
ى ي حسي 

ئى ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

3||385 زينتـــ وليد عدل عطيتـــ ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

8|6378 ي ذىكي حسن|هدير ن ج  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

4|5872 ره|لسيد عم|حمد |ر جمعه |من ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

356|22 ظريف عزيز خليل| بــــول |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|7o|26 هيم|بــــر|حمد |لد |رضوى خ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

355788 لعزيز مصطفى|ندى مصطفى عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|5||5 وى|لكفر|ن محمد محمد |حمد عثــــم|عىل  هره|لق|ره |تـــج

86223o ي محمد كم
ي|رضوه مصطفى

ل مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

27696 ى|هيم حس|بــــر|ء |ء عل|عىلي ني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

225883 ج|لعزيز در|هيم عبــــد|بــــر|مصطفى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

632266 هيم|بــــر|هر وهبــــه مرقص |م| ليدي زيق|لزق|نوعيتـــ 

76|477 حمد|لسيد |حمد |معتـــز محمد  لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

6o7oo2 ى|بــــر|ح |ء يىح صل|ل| هيم حسي  لمنصوره|حقوق 

3|3284 ئى يوسف فهىم|يوسف ه ى شمس|تـــج ره عي 
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86526o ى  لصغي  محمود عىلي|حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6|o348 يد شتـــيوى|بــــو |طمتـــ محمود |ف ى لي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|33693 |تـــه ويص|هر شح|ردين م|ن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

682o72 ى|بــــو زيد |ل |ء محمد مصطفى  كم|رس| لزهي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

224336 م محمد فتـــىح محمد عىل|سل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

539226 حمد مقيدم|حمد محمود |ء |رس| سيوط|عه |زر

9|68|7 صف  |غبــــ و|غبــــ عزتـــ ر|ر دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

23|969 حمد|مد موىس |كريم نبــــيل ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

526278 يد يوسف|بــــو|حسن يوسف  ى لي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|62258 بــــو عيس محمود| |نس رض|ن ى شمس| لسن عي 

873o9 حمد|عيد معبــــد | عل لفيوم|لعلوم |ر |د

629662 ر|لعط|ح |لفتـــ|بــــى عبــــد|مبــــ|هلل |ن |م|حمد | ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

6oo848 ح|هيم صل|بــــر|ح |هيم صل|بــــر|ده |غ لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o986o صل|صل و|لسيد و|حمد | |ره طنط|تـــج

9o48o7 هيم |بــــر|حمد |ره خليفه |س ج|عه سوه|زر

464|6 ه محمد تـــوفيق | لخطيبــــ|مي  هره|لق|حقوق 

35o2o حد|لو|هر محمد عبــــد |حمد م| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

698437 ن|هيم سليم|بــــر|ن |رس سليم|ء ف|سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2|923o ن عطيتـــ|مح محمد شعبــــ|سم س|بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|385|6 دى محمد|رتـــ سعيد بــــغد|س ى شمس| لسن عي 

7|252 لرحيم|حمد عبــــد |محمود محمد  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

9239o3 لمنطلبــــ |لغنى عبــــد|لحميد عبــــد|ء عبــــد|دع ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

34|525 مد درويش|حمد ح|رئ |حمد ط| ى شمس|تـــج ره عي 

489789 مد مرىسي|روق ح|لد ف|بــــ خ|رح ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

437858 ئى|لمسلم|بــــدور عيد حسن محمد  لشيخ|طبــــ كفر 

|25869 يف صل فظ|ح ح|عمر رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

678394 بــــر رحيم|لح ص|ر هيسم ص|مي لمنصوره|حقوق 

46235 محمد عبــــده محمد بــــيوم ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

863732 حمد|ء حلىمي محمد |صف دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|
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5o936| مر|لم ع|لنبــــى س|لم عبــــد |رس س|لم ي|س تـــربــــيتـــ دمنهور

898o5| لعظيم |م حمدى محمود عبــــد|سل| ج|حقوق سوه

839427 ى  ى محمود|حسي  سعد حسي  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

49o734 ن جرس|د عجبــــ|م فؤ|بــــتـــس| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

67268 ى |ندى عص  حسي 
حمد|م مصطفى لفيوم |تـــمريض 

4266|o ى عبــــد |رو لرحيم|ن رفعتـــ محمود حسني  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

7o5||9 ى ن|طف محمد ي|مريم ع فع|سي  لمنصوره|علوم 

295226 نس محفوظ|لك |م م|سل| تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

356446 هلل|لسعيد عبــــد|هلل محمد |لرحمن عبــــد|عبــــد |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

83|697 ي محمود|لش|يمن عبــــد|سمي  
ى
ق دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

3|7||8 لسيد حسن|يوسف محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

855347 ي
ى
ى محمد محمد دسوق حسي  ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

8488o9 ن|هيم محمد سليم|بــــر|م |سل|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

885572 ئيل |نس ميخ|ود سلو|ء د|سن سيوط|بــــ |د|

|5743o حمد|حمد |حمد حسن |حبــــيبــــه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2463|o ط|لزل|يوسف محمود يوسف حسن  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

432|92 ه حسن | وى|لمعد|لسعيد |مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

||9|o5 |ل |لمجيد جم|حمد عبــــد |لرحمن سعيد |عبــــد 
لدين

ى شمس هندستـــ عي 

893423 ى  محمد خليفه سيد حسني  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

4o7539 ى|ن عىل رمض|نوره ن بــــرع حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

834o8| مد|س محمد ح|عبــــ| دين ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

325685 لعزيز محمود|دتـــ ممدوح عبــــد|مي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|25667 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|تـــفى جبــــريل عىل  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

44334| لقصبــــى|ء يوسف محمد |متـــ عل|س| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9o256| ى عبــــد|ي لسيد |نور |فظ |لح|سمي  ج |تـــمريض سوه

437897 لسيد بــــكي |يش محمد |ن |رو لشيخ|طبــــ كفر 

262639 ىط|لع|د عبــــد |دى عيد فؤ|ش ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

425|| لغيط|بــــو |لعزيز |لعزيز حسن عبــــد |حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|52544 لس حن ئيل خليل|ميخ| كي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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462o25 لسيد محمود بــــتـــوتـــ|ح |مروتـــ صل سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

859o38 هلل|ل عبــــد|مد كم|رقيه ح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

63629 هلل محمد|هر عبــــد |نوره م لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7523o4 حمد سمي  تـــوفيق جبــــر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8|o592 ى|ح |ل صل|ء جم|دع مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

4oo539 زي|عزتـــ قطبــــ عنتـــر قطبــــ غ سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

5|692o ص|لقص|لسيد |مه |س| |دين علوم دمنهور

8438|6 تـــه|لعزيز شح|رس عبــــد|حمد ي| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

49o7o7 لسيد عىلي|ئى متـــول |دين ه|ن سكندريه|ل|ره |تـــج

2|4543 ء مصطفى يوسف محمد|ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|2|o|7 هيم محمد مرىس|بــــر|يحن  محمد  هره|لق|حقوق 

776|9| ن|لسيد عثــــم|رس |ي| دين زيق|لزق|علوم 

45424 ي|
لعزيز|لعزيز عبــــد |ظ عبــــد |حمد ئى ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

82o|o هيم|بــــر|مد |هلل ح|سميتـــ حمد عه مشتـــهر|زر

27oo|5 هيم دبــــدوبــــ|بــــر|هلل |رق عبــــد|هلل ط|عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

464662 ر|ندى محمد محمد يونس نو ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

486972 هيم سعيد محمد سعيد|بــــر|ل |جم سكندريه|ل|بــــ |د|

759535 هلل|حمد عبــــد|منيه محمد حسن | |حقوق بــــنه

429|76 بــــ|حمد شه|مريم ربــــيع  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

337o4 طف معوض منصور|ن ع|يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7|5874 لسيد عطوه|سن |لمح|بــــو |محمد  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

8979|o لسيد |للطيف |مؤمن محسن عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

332794 |لرحمن |لرحمن محمد محفوظ عبــــد|محمد عبــــد
لجندى

|تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

86|5oo يوبــــ|حمد |بــــ |يه|حمد | |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

9o|44o لرحيم |حمد عبــــد|لد مصطفى |خ ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|33224 حيد فريد شفيق|ندى و|س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

272|28 حمد مصطفى|د محمد |زي لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

3||8|2 رى|حمد بــــند|مد |ر مجدى ح|من ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

9o66|3 لحميد |ء بــــدوى فتـــىح عبــــد|سم| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

329||4 بــــ|لجر|هيم غنيم |بــــر|هلل |ء عبــــد|رس| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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36599o ى محمد|لع|حمد عبــــد| ىط حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

82884| ي عبــــد|لش|هلل عبــــد|حمد خلف |
ى
لرحمن|ق ن|هندستـــ أسو

229o38 لعظيم مصطفى|م عبــــد|يه هش| هره|لق|بــــ |د|

86|756 حمد عىلي محمد عىلي| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

637963 ي
لسيد|لعزيز محمد |عبــــد| دئى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

36327| حمد|مصطفى محمد محمد  ن|حقوق حلو

2|65oo لعليم|محمد سيد حسن سيد عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

79o575 بــــ|ر عىل شه|لستـــ|محمد فوزى محمد عبــــد |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|77792 حمد|ن |حمد رمض|عمر  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

83585 عيل|سم|بــــ سيد |لتـــو|محمود عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|55994 لعزم|بــــو |لسيد |نور |ن صبــــىح |نوره  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

8989|3 حمد |لسيد |لمجيد |م عبــــد|ريه ج|بــــ سوه|د|

632832 در|لق|رق محمد عبــــد|آيه ط زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

76829o هيم|بــــر|لرحيم |د فهىم عبــــد|ن رش|نوره لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

||8729 زق محمد طه|لر|لد عبــــد |حمد خ| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

5458|2 للطيف|حمد عبــــد|عمر محمد محمد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

4|o282 لزينى|در |لق|محمد مدحتـــ درويش عبــــد |ره طنط|تـــج

|34|93 لعظيم|مل عبــــد |لدين ك|ء |عل| دين ى شمس|تـــج ره عي 

878773 ن |ئى محمد محفوظ رشو|م| سيوط|بــــ |د|

684335 ينى|لجن|وى محمود |لشن|ندى حلىم  لمنصوره|بــــ |د|

699oo9 هيم سليم|بــــر|لسيد |لسيد عىل | لمنصوره|طبــــ 

26|5o6 ع شبــــكه|لسبــــ|حمد تـــوفيق عىل | |حقوق بــــنه

487334 ل|لع|دق عبــــد|لص|محمد عىل عبــــد إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

3553o7 دل صقر محمد|ء ع|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

74922 ن|لحميد عثــــم|بــــر عبــــد |حمد ص| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6|7423 لدين|ء محمد تـــوفيق سعد |ن عل|نور ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

5o2356 لعزيز منصور محمد|لعزيز محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

3639oo لرحيم|محمد كرم حسن عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 5607 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

239o53 ه | ى محمد محمود|مي  مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|8349 هلل محمد محمد  |مصطفى خلف  سيوط|بــــ |د|

6859o3 بــــد|لسيد عىل ع|ء |مل عل|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

56oo9 يه حمد|ن حسنى سيد |رسر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

769753 در|لق|د محمد عبــــد |طمه عم|ف ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

82293| حمد عىلي محمد عىلي| ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

336o27 ميتـــ بــــيوم محمد بــــيوم|س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

33o85o لسيد|لسيد سعيد | |ر|ي ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o696o لحكيم|لحسينى |لسيد عيد |طمه |ف لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

859745 عىلي سمي  محمد عبــــده ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

778775 حمد|حمد |لحليم |لرحمن عبــــد |عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

5o55o9 دل|لخر|خلف محمود | محمد رض سكندريه|ل|طبــــ 

622ooo ف عبــــد |يه | لعز|بــــو |حمد |لجليل |رسر لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

8|52|3 ف محمود |ء |رس| عيل|سم|رسر ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

5|7848 شور|مد محمود ع|حمد ح|يه | تـــمريض دمنهور

4o549o ي عبــــد|يمن فؤ|رنيم 
لرحمن|د حفنى سكندريه|ل|حقوق 

28223| حمد|كريم يوسف محمد محمد  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

449638 لسعدئى|لمصلىحي |هيم محمد |بــــر|حمد | ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

8o|672 مل|بــــر ك|لج|ن عبــــد|ندي عمر ي|علوم 
|لمنى

27348 حمد|هلل |لد عبــــد|مريم خ هره|لق|بــــ |د|

3oo83 بــــ|لتـــو|د عبــــد |ره رجبــــ رش|س لفيوم|لعلوم |ر |د

784274 لحميد خليل حميد|لعزيز عبــــد |ء عبــــد |رس| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

78o748 مه سمهوتـــ|لعزيز سل|جر محمد ربــــيع عبــــد |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

897884 حمد |حمد يوسف |ر |من ج|عه سوه|زر

489532 هيم|بــــر|حمد خوجىل |دين يحن  |ن سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

98o79 لد عىل محمد|محمد خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

783688 لسيد|ن محمد محمود |نريم زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|4|72o لغنى|عيل عبــــد |سم|يوسف سيد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8469|| هيم محمد|بــــر|ن |طمه شعبــــ|ف ن|سو|تـــربــــيتـــ 

63|247 ن|زينبــــ وليد محمد فتـــىح عىل زيد هره|لق|م |عل|
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228384 حمد|م محمد |ندى عص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

457262 هيم|آيه محمد بــــيومي إبــــر |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

425758 ح حمدين|لفتـــ|لمقصود عبــــد |ندى عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6885o7 لمرىس|م جمعه غنيم |لسل|عبــــد | شهند لمنصوره|نوعيتـــ 

4|6856 ي 
حمد أبــــو عظمه|عبــــي  عىلي مصطفى ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

824982 حمد|بــــدين |ح ع|محمود صل دى|لو|ضتـــ ج جنوبــــ |معهد فنى صىح ري

32286 وى|لطنط|ل عىل |كريم محمد جم هره|لق|حقوق 

78522 متـــ|روق سل|حمد يىح ف| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

9o48|9 ى |ء حس|شيم ن محمود حسي  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

482o3| حمد محمد عىل|محمد عصمتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6887o3 حمد|دى |له|لسيد عبــــد |حمد |ندى  لمنصوره|بــــ |د|

8o49|9 لحميد|بــــر عبــــد|سهيله محمد ص ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

84646| هيم نعيم جرس|بــــر|بــــتـــول  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6|66o6 ى سخسوخ| لي|د فكرى حسي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

577|3 مل طه|هيم ك|بــــر|هلل |عبــــد  صيدله بــــنى سويف

7o293 ى|بــــو |بــــوزيد |حمد جمعه | لعني  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

62|o2| ى يوسف مريم محمد عىلي حسي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

25522 حمد|لرحمن |ل عبــــده عبــــد |مريم كم هره|لق|بــــ |د|

69|3o5 لعزيز زىك عىل|م عبــــد |رس هش|ف تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

8|o|72 هلل بــــدروس|بــــ |مح ج|ريو س|روم سيوط|حقوق 

248287 لخشبــــتـــ|ره طه حسن |س ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

63544 لسيدعىل محمد|حسنى | ن|ر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

446o34 سم|لحميد محمد ق|لرحمن حسن عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

254224 مه|هر محمد سل|مينه م| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

79o259 د يونس|ء محمد فؤ|لىمي عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

8o7569 ي|رجبــــ فرج عبــــد| مه
لغنى لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 

سويف

4o4399 بــــوزيد عمر|د |حمد مجدى ج| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

893|77 ئى نرص عزيز بــــطرس |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|8o27 ن بــــخيتـــ|جورج موريس سليم كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع
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439936 مه|حمد سل|هيم سيد |بــــر|ن |يم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

374373 حمد محمود مصطفى|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

345|32 لوكيل|بــــر |هيم ص|بــــر|هيم |بــــر| |دين ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|78947 لسيد|هيم |بــــر|لح |جر ص|ه ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

463734 هلل|شد عطيه عبــــد|ره سعد ر|س عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|48668 ر|لىطي|م |م|مد |رق ح|ط| سم هره|لق|بــــ |د|

65225 لمول|لمول حسن عبــــد |عبــــد | دين لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

649523 ي عبــــد 
ي محمد مصطفى

لمنعم|مصطفى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|448|9 فظ|لح|لد محمد عبــــد |بــــسمه خ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8||o83 للطيف|د محمد عبــــد|حمد عو| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

9o3649 لسيد |حمد خلف |بــــسمه  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

86|637 ي محمد| حمد محمد خرصى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

4|5223 ىسي|لشبــــ|مه مفرح |محمد سل لشيخ|ره كفر |تـــج

84|522 هلل عبــــده|لد خلف |ر خ|نو| دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

64|2|7 لمعىط|للطيف عبــــد|فتـــحيه محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

78|||8 لحميد صبــــري|مل عبــــد |صبــــرى ك تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

53o54 لغنى|ديه مصطفى محمد عبــــد|ن تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8258o4 ى محمد|ء حس|سم| ن حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

8|692 م|حمد سل|ح |بــــ صل|رح كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|29499 حمد|حمد سيد |محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

259|77 حمد|ن |ء مجدى رمض|عىلي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

87644 ن|رص محمود سليم|جر ن|ه ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7787|5 لسيد|لرحمن |ده محمد عبــــد |حم زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|66842 لح|عيل ص|سم|هدى نرص  هره|لق|بــــ |د|

23255o ح|لفتـــ|بــــر عبــــد|ء محمد ص|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|o352 لوكيل|هيم محمود محمد |بــــر| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

6985o7 ى خليل|حمد عبــــد |محمد  لحليم منصور حسني  لمنصوره|ره |تـــج

34327| بــــ|د كس|بــــر محمد عو|رتـــ ص|س ى شمس|د| بــــ عي 

|3977o ن مه عيد عوف|س| |مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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267593 لسيد يوسف|ل عىل |ء جم|سم| |تـــمريض بــــنه

599o6 لمجيد|حمد محمود عبــــد |محمد  ن|علوم حلو

5o8949 هيم جنيدى|بــــر|لكريم |م عىلي عبــــد|سل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

33o856 وري|متـــ سعيد مغ|س|ء |ل| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|66427 لسيد محمد نرص موىس|مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

359597 حمد|يمن سيد |طمتـــ |ف وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

3487o6 حمد|سمر سمي  سعيد  |نوعيتـــ بــــنه

4o8425 ره|لدين غبــــ|م فوزى سعد|حمد س| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4886|9 طر|هيم خ|بــــر|هيم |بــــر|لد محمد |محمد خ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|6793 لخي |بــــو|لحليم |ء رشيد محمد عبــــد|سم| سكندريه|ل|صيدله 

5o5788 م|لغن|لسيد شعيبــــ حسن |حمد | سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

533o72 لعزيز محمد حسن هندى|محمد عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5528o ي|حمد عبــــد |ن محمد |يم|
لغنى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

36o7|5 لعزيز محمود سعده|هيم عبــــد|بــــر|محمد  |ره بــــنه|تـــج

497282 لغول|سلىم محمد محمود  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7787o9 هيم|بــــر|لسيد |لسيد محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

2|2846 ى عبــــد مر|لحميد ع|فجر محمد حسي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

3|522o ى محمد|هلل |عبــــد لسيد حسي  ى شمس حقوق عي 

825943 بــــ|حمد عىلي دي|ر |من دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

33o596 ي|ر
لمول|يشى بــــيوم عبــــد| ئى عه مشتـــهر|زر

455622 هلل|محمد مرعي عىلي عبــــد ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

36599 لعليم مرىس|ن عبــــد |سيده شعبــــ لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

433444 لخطيبــــ|حمد |محمد محمود عىلي  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

6o47oo م|لغن|لسيد |م محمد وجيه  لمنصوره|بــــ |د|

6285|5 ى ه|ي ئى محمد محمد عطيه|سمي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4588o8 هلل|د |لكريم محمد ج|حمد عبــــد |لكريم |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

92|o97 لمجيد |حمد حمزه عبــــد|لد |خ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

33528| لرسول|لعظيم عبــــد|جر محمد عبــــد|ه ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

635|94 ن|لتـــونس سليم|ندى محمد نجيبــــ محمد  زيق|لزق|حقوق 
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|59254 لمول|د |محمد مرزوق محمد ج عه مشتـــهر|زر

7692o6 فل عىلي|ن ن|هبــــه سليم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

877459 حمد  |هلل |ء محمود عبــــد|لىمي سيوط|طبــــ 

49655o ر|لنج|هيم محمد |بــــر|ء محمد |إرس سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8734o لحميد محمد|عبــــد | هدير ذكري  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

68593| ه محمد عىل خليل  لحسن|بــــو |ني  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

343955 ى ك ى سعيد حسي  مل|حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27298| ى محمد  هيم|بــــر|هر |لط|خلود حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

65o57 |لبــــ|شم عبــــد |حمد عىل ه|
ى
ق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

342664 طف حسن عىل|ء ع|لىمي ى شمس حقوق عي 

442747 لبــــسطويس محمد|لسيد |تـــ |لشح|يه | |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

5438|3 در|لق|در مصطفى عبــــد |لق|حمد مصطفى عبــــد | ره دمنهور|تـــج

75|8| ف عىل عثــــم|حمد | ن|رسر ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|3o273 ن عىل محمد|ء رمض|عىلي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|37423 لسكرى|لسيد |م بــــسيوئى |محمد هش ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

59348 حمد|هبــــه سيد بــــكري  لفيوم|نوعيتـــ 

7o3277 ق|س |لسعيد عبــــ|عيل |سم|رحمه  وي|لشر زيق|لزق|بــــ |د|

|73635 حمد|حمد مصطفى سعيد يوسف | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

829876 وع سليم|حمد ثــــروتـــ مط| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

69o6o5 ى محمد فتـــح |هيم |بــــر|م |سل| هلل|مي  ره بــــور سعيد|تـــج

845538 لعظيم حمزه|ح عبــــد|طمه صل|ف |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|558|4 لغنى|لمهدى عبــــد |لغنى |لرحمن عبــــد |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6845o3 ل|لجم|فرحه عطيه رفعتـــ عطيه عىل  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

4o7274 ن عمرو مصطفى عجىم سعد|رو سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

486875 لرحيم|لموجود عبــــد|لد عبــــد|در خ|ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75o667 يف|زى |ندى محمود حج حمد رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

859768 ل نظي |ل حمدي كم|كم ي|عه |زر
|لمنى

||9994 ويتـــ  هيم رجبــــ دهبــــ|بــــر|شي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3|67|8 كر|م محمد ش|ر س|من لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
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9|8o22 ن |ل حسن عثــــم|ء جم|سم| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

36463| ل محمد يوسف محمد|طمتـــ جم|ف ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7||6o5 محمد بــــدوى بــــدوى محمود بــــدوى قهوتـــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

453777 ى|حمد |حمد |كريم محمد  لشعي  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

29493o لمنعم|حمد عبــــد|لمعىط |محمود عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

|57o4 ف عبــــد |مؤمن  لحميد سيد|رسر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

847994 فرحه سليم موىسي محمد ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

|2938o د حسيبــــ|حمد يشى فؤ| ى شمس حقوق عي 

|648o لرحيم عىل|محمد مجدى عبــــد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

283465 لسعيد حسن|ن محمد حسن |نوره |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

85|37| ل محمد طه|ر جم|من لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

9o2679 ليمنى محمد |رص |لبــــنى ن ج|تـــربــــيتـــ سوه

257o46 لمشد|لسيد مصطفى |زينبــــ  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2|5736 حمد قورتـــ|زم |محمد ح تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

68897o لعزيز محمد|لسميع عبــــد |محمد زين عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

843243 ن|لمعىطي سليم|ن محمد عبــــد|يم| قرص|ل|فنون جميله فنون 

345|4| ن|مه فرح|م محمد سل|فرحتـــ س ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5|8764 هلل حجر|لسيد عبــــد|م حسن |ريه سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

783478 وق صل حمد|ن محمد |ح عثــــم|رسر ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

4|572 ع محمود|مل رف|حمد ك| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

62984o مد|لرحمن محمد ح|عبــــد | رض زيق|لزق|ره |تـــج

876766 لعزيز |حمد رسوتـــ سيد عبــــد| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

676899 لعزيز|لعزيز عيد عبــــد |مه عبــــد |س| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

922o42 لرحمن |حمد عبــــد|لرحمن محمد |عبــــد ج|ره سوه|تـــج

648|58 حمد|هيم |بــــر| |رض| رن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

97865 حمد نبــــيل محمود حسن| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

498625 لعزم|بــــو |للطيف |لرحمن عبــــد |ن عبــــد |يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

83977| ل محمد حسن|مل جم| قرص|ل|فنون جميله فنون 

893656 لشيىم حسن |محمد صبــــرى  ي صىح 
سيوط|معهد فنى
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427927 لخول|لحليم مرىس |حمد عبــــد |يه | |طبــــ طنط

7|3227 ي|ر
بــــ|طلعتـــ عيد | ئى ض|لشر بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

83|7o5 هلل|حمد خيمر عبــــد|ر |لستـــ|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2686|| مه|لرحمن سل|مه عبــــد |منى حسن سل تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

79|627 حمد|عيل سيد |محمود محمد عزبــــ إسم ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

836323  محمود زىكي عبــــد|ي
ى لرحيم|سمي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

9|97o2 لرحيم  |لد محمد عبــــد|محمد خ ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

8|8426  فخري عىلي
ى سحر حسي  سيوط|حقوق 

2968o5 هيم|بــــر|مل |عيل ك|سم|حمد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o3757 ي 
بــــو علفه|حمد |هيم محمد سيد |بــــر|مصطفى سكندريه|ل|حقوق 

248926 ره محمد عطيه خليفه|س ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

5338oo هيم عيس|بــــر|لسيد |دهم سعيد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

244244 لحميد شكرى حزين|وليد عبــــد هره|لق|هندستـــ 

|49286 لرحمن|محمود مجدى محمد عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|65824 م|لسيد عل|ء كرم |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

698242 لسيد|لحليم محمد |جر عبــــد |ه لمنصوره|نوعيتـــ 

6762o ف محمود|حمد |سهيله  رسر لفيوم|نوعيتـــ 

4|3722 يف عل يف عبــــده|رسر يف محمد رسر ء رسر |حقوق طنط

233643 ن|حمد حسن محمد عش| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

793753 ي|محمد عزتـــ فرج  لزهي  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

54955 ف محمد محمود|دتـــ |مي رسر بــــ بــــنى سويف|د|

72824 تـــ فرج رجبــــ رمض| ن|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

63527| رك أحمد|سعيد مبــــ| ء رض|ل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

49262o مل زنيط|لمعبــــود مبــــروك ك|فتـــىح عبــــد  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

757o98 ه سعيد محمد محمود عثــــم| ن|مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

456|o8 ى|مح كم|محمد س ل محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25585| لديبــــ|هيم |بــــر|محمد رشدى  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

8o2726 عيل|سم|هيم |بــــر|بــــر |ء ص|رس| ي|تـــمريض 
| لمنى

835o|2 هيم عبــــده محمد|بــــر|ء |رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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235274 حمد|حمد محمد |حمد رفعتـــ | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

424356 لسيد|نس |م محمد |محمد هش سكندريه|ل|صيدله 

83873| لعليم|د عبــــد|هلل حمدي فؤ|منه  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

843225 حمد سليم|ء حلىمي |سم| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

7663|2 ى شمس|حمد |ن |نوره حمد حسي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

352534 ج|ح محمد يوسف فر|لفتـــ|طف عبــــد|ء ع|عىلي عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

8848|| ى د صليبــــ |يشى عي| مي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

3|7849 ف |هلل |لمعتـــصم بــــ| |لعط|بــــو |لغيط |بــــو |رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

64227o عيل|سم|حمد |ر |لستـــ|م عبــــد |ريه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

244475 هلل عىل|دل عبــــد|هلل ع|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

64|74 فتـــ ربــــيع مرىس|ندى ر لفيوم|حقوق 

2277|3 رؤيه سيد عىل عليوه يونس سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

777352 دى|لن|هلل |يه سعيد محمد عبــــد | زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

5|7424 ف عبــــد|رحمه  لعبــــد|ر |لغف|رسر |حقوق طنط

8o6598 هيم|بــــر|زم عليوه سليم |ح ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

633567 وى|لمعد|ل فوزى محمد |جل زيق|لزق|عه |زر

343|96 ء سيد محمد حسن مزيد|رس| ى شمس طبــــ عي 

357872 د عىل سيد|حمد عم| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

758589 لسيد|لدين محمد |نرص | رن حقوق بــــورسعيد

||555o ويش|حمد ج|حمد |سم |حمد بــــ|عمر  ضتـــ|ري/م بــــنى سويف|إعل

848|76 ي ظريف حن|بــــيشوي روم
|ئى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

27o257 حد|لو|محمود فوزى محمد عبــــد ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

639|64 لم|حمد محمد س|هلل محمود |عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

786o3| ح مصطفى مصطفى|ء صل|سم| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

33785o د حموده|رس محمد رش|محمد ي عه مشتـــهر|زر

2|845| ى|مروه محمود محمد مختـــ ر حسني  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

67887| يمن محمد محمد فصل| |رول لمنصوره|بــــ |د|

3|7786  مصطفى صل
ى
ن|ح سليم|رق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

364586 هيم|بــــر|دل محمد |ء ع|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 
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893763 ى محمود |ي حمد دعبــــس  |سمي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

8754o8 ى عبــــد| لمجيد |حمد جمعه حسي  ج|بــــ سوه|د|

6943|| ى درويش|نجل ى حسي  ء يوسف حسي  لمنصوره|بــــ |د|

373336 د|دل محمد عو|حمد ع| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

343838 ى نص|محمد  ر سيد|مي  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

678347 ل|لع|لجيوىسر عبــــد |يه رمزى | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o9|o روق عىل|دل ف|عمرو ع ره بــــنى سويف|تـــج

432oo2 سن عطيه|لمح|بــــو |هر |ر م|من بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

54|293 للطيف شلبــــي|محمد أحمد منصور عبــــد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

632443 م حسن|لسل|ن محمد عبــــد |يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34o249 ي جم|م|
سم|عيل محمد ق|سم|ل |ئى | معهد فنى تـــمريض بــــنه

764o|6 ره|ل محمد حميد عم|ن جم|ريم|ن وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

888o76 سكندر |مدحتـــ سعد لمع  سيوط|طبــــ 

7278o هيم|بــــر|د بــــدوى بــــخيتـــ |جه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

693928 ود|لسعيد د|لسيد |محمد وليد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o6754 يف عثــــم|هبــــتـــ  لجليل|ن محمد عبــــد |هلل رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

626677 هلل|لسيد عبــــد|س |يه سعيد عبــــ| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

242|o4 ى سعيد فهيم حكيم| كرستـــي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4455o ن نصي |لد حسن عثــــم|حمد خ| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

7o|387 زق|لر|لمنعم عبــــد |حمد عبــــد |محمود  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

265967 رس عىل عفيفى غنيمه|عىل ي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8586|4 ي محمود عبــــد
ى|لتـــو|مصطفى بــــ حسي  ي|تـــمريض 

| لمنى

446776 ديس|لسم|حمد مرىس |محمود محمد  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

637o|7 دل فوزى موىس|مريم ع زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

2o264 در|لق|س عبــــد |محمد مصطفى عبــــ هره|لق|ره |تـــج

|59283 ي |روم| بــــول
مل|نور ك|ئى وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

9|88|| حمد  |م محمد |مروه س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

82|635 لحكيم|محمد حربــــي عمر عبــــد تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

68855o د|نم ج|لسيد غ|نم |زينبــــ غ سكندريه|ل|صيدله 
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9|2498 ئيل |روق ميخ|ل ف|فع جم|ن دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

222237 يف|لسيد |حمد |ن |ن رمض|يم| لشر ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o9o6 ى عىل محمد| عل حسي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

6o|8o وى|لح بــــبــــ|نور ص|نىح  | صيدله بــــنى سويف

82885 هلل|حمد عبــــد |بــــسنتـــ محمود  هرتـــ |لق|تـــمريض 

49534| حد عىل|لو|دل يوسف عبــــد|محمد ع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

462835 ضى|د محمد م|ر عم|ثــــ| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

898373 ج  هريدى |لد ن|عمر خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2327o9 هيم حبــــيبــــ|بــــر|مجدى | ن|جو تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|2o642 ن|فظ عثــــم|لح|د محمد محمود عبــــد |مر ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

58||4 هر سمي  ونيس|جد م|م طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

|253o2 لحليم محمد|ئى عبــــد |نور ه ى شمس حقوق عي 

493473 عر|لش|هلل عىلي |لمنعم عبــــد|محمد عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

263o88 ه ع |م ند|لحليم هم|طف عبــــد|ني  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

754927 وق عص م محمود عىلي|رسر ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

9||42o ى |د |رس محمد فؤ|ف مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

47998 حمد محمد مخيمر عىل| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

3289o3 هر محمد هيكل|لظ|محمود عبــــد هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

43829| لغندور|حمد |دل |يه ع| لشيخ|بــــ كفر |د|

83346 يه مصطفى محمود محمد| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

676529 ف عبــــد |ء |رس| لرحمن عبــــده مصطفى|رسر لمنصوره|هندستـــ 

3|o92o لسعيد رجبــــ|لسعيد |هلل |لمعتـــصم بــــ| هره|لق|حقوق 

|35544 ره سعيد محمد نور يوسف|س ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

356484 لمجيد حطبــــ|لسيد عىلي عبــــد|ء |رس| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

628|74 لرحمن|لرحمن جوده عبــــد|حمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

6o8764 عيل عيس|سم|ح |لفتـــ|ريج عبــــد | لمنصوره|طبــــ 

3487o9 ف عبــــد|ء |لزهر|طمه |ف لعزيز بــــيوم شمعون|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

87|64| ى عبــــد|ول هلل|ء منصور حسي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

36937 قتـــ سيد | لمعىط|ش عبــــد |بــــورو|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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7||57 وق ه شم يوسف محمد|رسر لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

5o5732 هيم|بــــر|بــــ |محمود صبــــري محمد دي سكندريه|ل|بــــ |د|

757o72 ح عىلي|ء مصبــــ|ء عل|رس| ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

425946 لعجىم|م |سل|لدين |ح |ن محمد صل|يم| سكندريه|ل|عه |زر

2959|5 يف خ لد محمود سيد|رسر ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|3o9|8 لمنعم|عمر وليد غنيىم عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

54|264 بــــوزيد|حمد |هيم |بــــر|مصطفى  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|36658 ى ربــــ|رزيفى طوئى مح| جي  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

924363 ن |يه رجبــــ محمد عثــــم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

78ooo3 لغنى|بــــر عبــــد|م محمد ص|وس زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o4739 م محمد محمد قنديل سعد سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

878492 ر محسن محمد بــــدرى |مي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

696o78 لجندي|ن محمد نجيبــــ محمد |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9|4|95 لحميد شوكتـــ فرج  |ر عبــــد|من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o43|7 لسيد محمود محمد|ء محمد |ل| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

87949| دى سعيد  |نو نص ن|ج سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

698o34 لسيد| |لعط|بــــو|رضوى بــــهجتـــ  لمنصوره|ره |تـــج

643o|o رص محمد|سندس نبــــيل ن زيق|لزق|حقوق 

8oo66 ر سعد|لستـــ|فرح تـــوبــــه عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

838944 ي
هدير جمعه سيد مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

844585 ربــــ موىسي|مح| ري زكري|م ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

3395|2 لي|طمتـــ محمد بــــيومي هل|ف شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

25o6o| سلىم محمد محمد عىلي مصطفى ى شمس طبــــ عي 

52o|69 هدير حسن محمد مصطفى خرصى عه دمنهور|زر

7656|8 لرحمن|يوسف محمد يوسف محمد عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

36257o هلل محمد|لمحسن عبــــد|ء عبــــد|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|24557 |لعزيز |لعظيم عبــــد |لحكيم عبــــد |ن عبــــد |مرو
لمرصى

ى شمس هندستـــ عي 

33355 ى يز عطيه|منىح  ف| يوستـــي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

765o37 ه عص| بــــ|لحط|حمد |م محمود |مي  ره بــــور سعيد|تـــج
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34654o طمتـــ محمد جميل محمد عليوه|ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

263969 لعزم|بــــو|دى |له|م عبــــد|ر س|مي |حقوق بــــنه

27o265 مل عيس|مصطفى محمد مصطفى ك ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4|7|48 فظ حسن|لح|لد عبــــد |حمد خ| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

2334o2 عزتـــ وليم تـــوفيق| رين|م ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

33o724 لعزيز|ح عبــــد|لفتـــ|ن محمد عبــــد|يم| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

285286 رى|لبــــ|عمر محروس منس عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

883|54 ن سيف عىلي |محمود حمد سيوط|حقوق 

762237 محمود محمد عبــــده منصور بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8597o6 حمد حسونه|حمد محمد |محمد  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

3|6|82 ن عفيفى|متـــ حس|تـــقوى سل ى شمس|د| بــــ عي 

828|55 هيم حسن|بــــر|لعزيز |عبــــد| لي|د |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

|49755 لك|لم|حمد عبــــد |هلل سعيد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4523|5 هلل|لمجيد محمد عبــــد |سميح محمد تـــوفيق عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

33o86| لسيد|بــــوزيد |ل |يتـــ جم| |نوعيتـــ بــــنه

433734 لسيد عيس|حمد رفعتـــ | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|2o3|9 وس|ندر|رح |م عدل بــــ|مري ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

342865 لسيد|ن مرع |نسمتـــ حمد ى شمس|زر عه عي 

359667 حمد محمد|نسمتـــ محمود  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6oo934 ى |ي حمد عىل مزروع|حمد سمي  |سمي  |بــــ طنط|د|

7532|5 ن|زق نمر عطو|لر|محمود عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

88362o بــــ محمد |لتـــو|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد سيوط|تـــمريض 

47734 لبــــ حنفى|بــــوط|محمود | ر|ي ن|علوم حلو

||755| ى محمد  رى|لهو|كريم محمد حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|4459o مهند مصطفى عىل حسن هره|لق|بــــ |د|

372|58 عيل|سم|يتـــ طه سيد | لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

782832 حمد سعيد عبــــده متـــول|يه | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

23332| تـــه سيد|لد شح|ء خ|رس| ن|بــــ حلو|د|

27o82o لحميد تـــرىكي|در عبــــد|لق|ر عبــــد|يثــــ| |ن طنط|سن|طبــــ 
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9o6|46 ف محمد ح|حمد | مد |رسر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

432998 حمد غلوش|زق |لر|ن عبــــد|رو |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

332724 ج محمود|لدين محمود صبــــ|ح |محمد صل ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

5o69o8 ى|لحميد |ريم سعيد عبــــد  لمسي  بــــ دمنهور|د|

753o2| د|لجو|هيم عبــــد |بــــر|هيم وجدى |بــــر| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

4o4982 بــــ|لوه|هيم عبــــد |بــــر|م محمد |رس عص|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

46|3|3 عد سعيد|محمد عطيه مس |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

7|7889 لبــــقرى|ن حليم فتـــىح عىل |يم| لمنصوره|بــــ |د|

358o|| ى|عىلي  حمد عىلي حسي  ى شمس حقوق عي 

856|83 ى| |هدير محمد رض مي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

677oo8 ى|س |محمد مصطفى بــــدير عبــــ لزهي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3637oo هلل| |ن عىل عط|ء عىل رمض|لزهر|طمه |ف ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

75|36o ر|لجز|لمنعم مصطفى |بــــ عبــــد |يه|يوسف  ره بــــور سعيد|تـــج

34|84o حمد محمد عربــــ|رق |ء ط|ول ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

89686o ء محمود سعد عبــــده |سم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

3|99o7 د|لجو|لعظيم عبــــد|ن عبــــد|ن رمض|نوره هره|لق|بــــ |د|

825672 ي |
حمد محمد|حمد حسنى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

25773 تـــ مجدى | م|هيم درويش عل|بــــر|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7oo6o6 لبــــرى|د |ح جمعه ج|حمد صل| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

25||9| دو|لعظيم ج|دل عبــــد|م ع|سل| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

757243 حمد محمد نجم|وليد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2787|o ده|بــــ حم|لوه|ضى عبــــد|ندى ر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6|24o حمد خلف|حمد رجبــــ | تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|4|676 ر|لغف|لجليل عبــــد |يمن عبــــد |د |زي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8434o4 فظ|لح|ء يشي ربــــيع عبــــد|رس| ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

8|5|o2 يق حبــــيبــــ|ن صموئيل ف|ري|م ره بــــنى سويف|تـــج

4529o9 ن|محبــــ محمد رمض| ر|ي ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

786884 ن|لعري|ل محمد محمد |رحمه جم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

772975 بــــ|لوه|محمد صبــــىح حسن عبــــد زيق|لزق|عه |زر

247862 ى محمد عطيه|ء عنتـــر ش|شيم هي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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444|o8 حمد حسن محمد حسن بــــهوتـــ| لشيخ|ره كفر |تـــج

7o239| لسيد محمد عىل بــــدوى| |ن رض|يم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

9|5536 بــــيشوى رشدى يوسف مسعد   ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

5|o469 ويتـــ|للطيف كر|للطيف محمد عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

2|4||3 لمحسن|ن عبــــد |حمد عثــــم|حمد يشى | هره|لق|بــــ |د|

|2o663 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |حمد محمد | تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

|4346| حد|لو|بــــر عبــــد |مل ص|هدى ك ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

24|468 يه خلف نصيص عىل| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

8||465 ل عىلي متـــولي|ر جم|نو| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

364656 م|حمد عل|ء محمد محمود |رس| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

775947 لد محمود مرع|ندى خ لمنصوره|ل |طف|ض |ري

374328 روق نجورى|هبــــه محمد ف دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

789442 حمد محمود محمد|ء |سم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9|8345 ر محمد عمر |محمد مختـــ سيوط|حقوق 

|5|683 ن ى شبــــيبــــ| مي  عىل حسي  هره|لق|صيدله 

887o|o ى ى|ن| يوستـــي  مكسيموس | رص مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

64|44o ن|لسيد عثــــم|هلل |سم عبــــد|بــــ زيق|لزق|حقوق 

46o4o8 حمد محمد|د مصطفى |رن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

85o4|2 مل|محمود محمد فتـــىحي ك لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

9o8685 د |حمد حم|لمبــــدى |هر عبــــد|ط ج|ره سوه|تـــج

43|o29 وق طلعتـــ  لسيد عزبــــ خلف|رسر |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

774599 رص محمد محمود سعد|ن ن|يم| زيق|لزق|عه |زر

|2o||2 ل مرقس|ره جورج كم|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3362o عيل محمد محمد|سم|ن |هلل شعبــــ|منه  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

5o8665 لسيد سليم تـــرىك|لسيد |د |زي سكندريه|ل|طبــــ 

865533 هيم محمد|بــــر|م |جر عص|ه |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6o|o6| لففى|س |ح عبــــ|لرحمن صل|عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

6|6874 رتـــ|ندى محمد تـــوفيق شبــــ ط|حقوق دمي

489863 عي|لسبــــ|كرم حلىمي محمد |سلىم  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري
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4|o686 لمهدي|عوض محمد | محمد رض ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|5794o لليثــــى|حمد |ل |طف كم|يه ع| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

2|3493 نىح  محسن محمود محمد حموده| ى شمس|د| بــــ عي 

9|o278 ن |بــــتـــ عثــــم|رص ثــــ|حمد ن| ج|حقوق سوه

294962 هيم|بــــر|عيل |سم|ح |لفتـــ|مصطفى محسن عبــــد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

36983o طف صبــــيح محمد صبــــيح|ء ع|سم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

||9457 حمد يونس|منى محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

845482 حمد|سيد محمد | ند دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

9o|37| بــــر نصي  عوض |ئيل ص|مهر ج|بــــ سوه|د|

764338 لففى|لسيد |للطيف |حمد محمد عبــــد | ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

335524 ى عىل فرج عىل |ي لسيد|سمي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

33|o66 لم|لسيد محمد س|منى  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o2975 ل|لرشيد هل|حمد عبــــد |حمد |ره |س زيق|لزق|بــــ |د|

42o|88 لعيسوى|هلل |لعيسوى عبــــد|لمنعم |ء عبــــد|هن لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6|444o ن كشك|ل محمد شعبــــ|ن جم|يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

234948 روق زىك|جد ف|جون م ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

358683 ي|ر
ق| ئى وى|وى نظي  ر|رسر ن|صيدله حلو

535766 ى محمود|ل|لدين محمد |ء |محمد عل مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2898| رق محمد محمد|بــــر ط|ص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|7726 ى محمد رفعتـــ فتـــىح  عىل سليم|ي |بــــو |ن |سمي 
لروس

لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

|5||95 دل فتـــىح محمد|ندى ع هره|لق|بــــ |د|

29|67 ر عىل|لغف|حمد طلعتـــ عبــــد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3274|| يمن محمد محمد|ندى  ن|تـــربــــيتـــ حلو

8|6663 للطيف|ن عبــــد|ء حسن عثــــم|ل| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

2252|4 هر|لظ|حمد عبــــد|لمنعم |يه عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4987|3 لسيد عيس|هبــــه محمد خليل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

238o7| لحميد|بــــسنتـــ محمد عمر عبــــد هره|لق|بــــ |د|

37||49 لحميد هيكل|ل محمود عبــــد|محمد جم ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

353o| ى |ي ل محفوظ|نور جم|سمي  هره|لق|حقوق 
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|6979o م|م|لحميد |مصطفى محمود عبــــد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

862687 ل|لع|م عىلي عبــــد|ء عص|سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

869263 لرحمن|شم عبــــد|لدين ه|ح |محمد صل |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

7|5975 فظ|لح|لسيد عبــــد |لرحمن عزتـــ محمد |عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

624o72 نه|هر شبــــ|محسن محمد ط ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

5|963o وي|لحن|يمن عزمي محمد |ء |لشيم| بــــ دمنهور|د|

824923 لكريم محمد|د |رص ج|لن|ل عبــــد|جم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

343357 هيم عىلي|بــــر|ن |هيم سليم|بــــر| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

349|43 ن لمطلبــــ شلبــــى|طه حسنى عبــــد| مي  عه مشتـــهر|زر

|23|27 ر|رس بــــخيتـــ عم|ف| سه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|5o42 لخي |بــــو |لغنى |حمد عبــــد |محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

752o7| بــــ محمد محمود محمود|مه ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

63645 حمد|م |لسل|نعمتـــ محمد عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

443|84 ن|لمعبــــود شعبــــ|محمد عبــــد | رن ي صىح طنط
|معهد فنى

266889 ر|لمنصف نص|ن طه عبــــد|يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o322 تـــ س| لصمد كشك|مي عبــــد |مي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

365733 تـــتـــ حبــــيبــــ|نطونيوس نبــــيل شح| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

546382 ء سعد حميده|سعد عل سكندريه|ل|هندستـــ 

25289 حمد عىل محمد|ء |ل| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

477398 فظ|هيم ح|بــــر|هيم خليل |بــــر|ء |لىمي سكندريه|ل|علوم 

92o26| خورى  |ره طلعتـــ قديس ف|س ج|صيدلتـــ سوه

3|52o5 يف حمدى محمد حمدى رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|657o كريم محمد مصطفى محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

338694 لنبــــي محمد سعودي|رتـــ عبــــد|س عه مشتـــهر|زر

5|8486 ر|لنج|ن محمد |ء سعيد رمض|صف علوم دمنهور

676896 ن|لمعىط شعبــــ|مد عبــــد |رس ح|حمد ي| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

635o74 ح|لفتـــ|لمنعم عبــــد|ء محمود عبــــد|سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

48944 حمد|هيم |بــــر|ر محمد |من هره|لق|بــــ |د|
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|423o| لحميد زهدى|سندس محمد عبــــد  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4|3478 لمجيد محمد|هلل عبــــد|هند مصطفى عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

76952| ي|يمن محمود |محمود 
لففى |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي

لسويس

328o36 ىسر|يوسف محمد صبــــرى غبــــ |طبــــ بــــنه

489958 حمد حسن|زق |لر|ن سمي  عبــــد |جيل سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

769736 لحميد|حمد عبــــد |رأفتـــ | دين زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26428 يف محمد عبــــد  لسيد|لحميد |رسر ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|6o5|9 ع|لسبــــ|لد محمد |عمرو خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

688575 بــــ سليم|لوه|لعليم عبــــد |زم كرم عبــــد |ح لمنصوره|ره |تـــج

489448 بــــى أبــــوزيد|لد رك|خ| ر|ي سكندريه|ل|بــــ |د|

|779oo ى عبــــد |حمد محمد | لحليم|مي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

88|o57 ندى محمد عمر محمد  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

38279 ن|جد طلعتـــ تـــوفيق سليم|رك م|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

692o66 ر|لجز|مد |ل ح|م جم|دل س|ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

245736 ص|لقص|لعزيز محمد |م عبــــد|حمد هش| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

482|53 در|لق|لعزيز محمد عبــــد|حمد ممدوح عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|6534o هيم|بــــر|ج فتـــىحي |ن حج|نوره ن|هندستـــ حلو

5938| لحميد|لح عبــــد |لح محمود ص|ص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3355|5 هلل|هلل رزق عبــــد|جر عبــــد|ه ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

9o|76| ى وس  |ندر|ئى |هد روم|لش| |مي  ج|ره سوه|تـــج

46262 م عبــــده حسن|حمد س| ى شمس| لسن عي 

54488 لمسيح موىسي رزق|د عبــــد |عم يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

773236 ف |م| وى|لبــــرم|لدين محمد محمد |ئى رسر ى شمس|تـــج ره عي 

|5o2o8 لسيد صبــــرى|حمد |محمود  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

27||27 لم|بــــر وهبــــه س|طمه وهبــــه ج|ف ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

697|6o لجوهرى|محمود مصطفى محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83454| خلود عىلي محمود محمد دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

|26285 لشلبــــى|ئل تـــوفيق |لرحمن و|عبــــد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

678743 ر|لنج|يه محمد سعد عبــــده | لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 
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848o98 حمد معوض|مل عىلي | ن|سو|تـــربــــيتـــ 

7|767o ى محمد|حمد حس|مي  | ني  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7||742 لدين|لرحيم كريم |ن عبــــده عبــــد |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

52737o ن|هيم سليم|بــــر|ن فوزي محمد |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

267o88 مد قنديل|تـــم ح|ل ح|بــــتـــه| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

783|26 هرى محمد خليل|لضو|هند محمد محمد  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|6253 ن|زق عىل عثــــم|لر|هلل حمدى عبــــد |عبــــد هره|لق|ره |تـــج

57oo8 ن جمعه رزق|ره رمض|س بــــ بــــنى سويف|د|

486o52 شموئى|ل|لنبــــى |لنبــــى منصور حسبــــ |تـــفى حسبــــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

644|9 ئيل|دي فخري ميخ|فيبــــي ف دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

786o26 لمليىح |للطيف عىل |رص عبــــد |ء ن|رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

36|o35 س|م ربــــيع عبــــ|هلل عص|مي  عبــــد|ل| |ره بــــنه|تـــج

26|289 حمد رزق|مروه محمد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

|3436| ديه محمد حسن عىل|ن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

457523 لعزيز دغيدى|دل عبــــد|تـــم ع|ح لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32473| للطيف|حمد محمد عبــــد|مصطفى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

329879 لدين|ل |هيم محمد جل|بــــر| |ربــــ |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

263o48 |لسيد ند|يمن فتـــىح |ره |س لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

83|8oo لدين يوسف محمد|ل |محمد جم ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

2344o| وى|حمد طنط|محمد سيد محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4462oo ل|لع|دى حسن يوسف عبــــد |له|دى محمد |ش سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

443956 بــــو زيد|حمد |كر |حمد ش|ء |إرس تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

225988 رص حنفى محمود|م ن|سل| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

2|8o2o ى بــــدر|حمد محمود حسن |كريم  ن|مي  هره|لق|ره |تـــج

77|922 ى عبــــد ى محمد حسي  لعز|بــــو|هلل |حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

2526o6 ف محمد هشهش|مينه | رسر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

7||882 هيم مقبــــل|بــــر|لسيد |هدى عبــــده  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

764o66 لزغبــــى|ح مصطفى مصطفى |ء صل|شيم بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

|6o|36 ي |محمد 
دريس|حمد مصطفى هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|69o68 حمد شكرى|دل |ع| عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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753378 م|لمعىطي ضي|لسيد عبــــد |ء |حمد عل| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

2538o7 ىط|لع|ل فريد عبــــد|ء جم|شيم عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

8||432 ىطي|لع|محمد بــــدر محمد عبــــد حقوق بــــنى سويف

45o2o9 ره|ن عم|لحميد سليم|مه عبــــد|س|حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

534488 ح|يل محمد صل|ء ن|عل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36984 زى|عيل يىح حج|سم|جر |ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

35529o حمد محمد|جر محمد |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

255344 فع|ن محمد ن|ء سليم|رس| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

328|78 د|ح حسن مر|لفتـــ|محمود بــــدر عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

7o32|7 رى|لهو|لعيسوى عىل |لسيد |حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

832258 حمد|كر |لحمد د|بــــو|لد |يه خ| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

76|978 ن|س سليم|محمد عبــــده عبــــ لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

684323 ر|لنج|لحليم |مريم محمود عمر عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ 

|64435 لس ن |دى بــــطرس حن|كي  ن|هندستـــ حلو

678o78 محمود وجدى محمد عىل مصطفى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

688o5 ف موىس عبــــد|ر |من م|لسل|رسر بــــ بــــنى سويف|د|

|64495 ئى محمود سعد|م ه|سل| ى شمس هندستـــ عي 

|555o7 هيم|بــــر|حمد عىل |سويبــــه  ى شمس|د| بــــ عي 

245987 ى ئيل منصورمنصور فرج|ميخ| مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

5|o493 لي|ل غ|هر غبــــري|رك م|م بــــ دمنهور|د|

|33556 حمد|يمن مهدي |محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

54835 بــــر|حمد ج|بــــر |ج| لي|د ي|بــــ |د|
|لمنى

28|595 قتـــ عىل | لحسينى عىل|رسر تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

49655 طمه ممدوح سعيد محمود|ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

788748 م مصطفى محمد|محمد سل ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

862|o7 ي|
ى
ي|يىمي مجدي حزق

ل ينى وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

4645|6 ى ع|أحمد محمود مهر طف|ن مكي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9o5743 عيل |سم|روق |م ف|عص| ر|ي ج|علوم سوه

85774o ي شعبــــ
م سنوىسي|لسل|ن عبــــد|مصطفى ي |

سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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26|55| حمد|لحميد |حمد عبــــد|م |حمد حس| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4o5493 ي|حمد |حمد |ء |ن عل|رو لمليىح  سكندريه|ل|بــــ |د|

3565o4 تـــ | ف |مي  لعليم|لدين عبــــد|لسيد رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

4|2678 لفقس|هيم |بــــر|لد |سلىم خ |بــــ طنط|د|

38243 لسيد جمعه|دل |محمد ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

354|33 وى|حمد عشم|طمتـــ فتـــىح |ف |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2|4298 للطيف|لعظيم عبــــد|عبــــد| محمود رض ى شمس هندستـــ عي 

372374 هيم|بــــر|ل موىس |م جم|سل| |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

884625 ى لسيد |جميل موىس عبــــد| مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3426o| هيم|بــــر|ىطي |لع|هيم عبــــد|بــــر|طمتـــ |ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

766254 ي|مريم محمود 
حمد عبــــده مصطفى هندستـــ بــــور سعيد

6293o| لسيد محمد عطيتـــ|لسيد |حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

6|599o ف|ء عبــــد |دهم عل| لعليم رسر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|22739 ى محمد| محمد طلح حسني  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|4|456 لسطوج محمد|محمد عىل محمد  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

57269 سط محمد عىل|لبــــ|ء عبــــد |دع بــــ بــــنى سويف|د|

254775 ف عبــــد|كريم  حمد خليل|لعزيز |رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2677o7 لعزيز|هر محمد سعد عبــــد|م م|هي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8257|5 ن|د سليم|منيه سيد فؤ| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

339593 دى محمد|له|زم محمد |ح |ره بــــنه|تـــج

|273|2 ف |فرح  حمد فتـــىحي عليبــــه|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

425987 حمد محمد عىل عوض|جر |ه سكندريه|ل|بــــ |د|

8ooo72 فظ|عيل ح|سم|عمر محمد  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

88o444 حمد |ن |ء عىلي|د عل|زي سيوط|ضتـــ |علوم ري

|4o728 ن حسن|محمد يحن  محمد عثــــم ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

5o4394 ي عىلي حسن محمد
همسه مصطفى سكندريه|ل|ره |تـــج

696738 تـــ|لشح|ن فوزى محمد |يم| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

8459o5 حمد|ل |ل كم|محمد جم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

787633 حمد محمد|عيل |سم|ن |يم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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6832o5 رد يوسف موىس|دو|ليس | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

286539 شد|لمجيد ر|ل محمد عبــــد|ء جم|رس| ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

|5o64| حمد صبــــىح طه فوده| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

358o92 شم مهنى بــــكر|لرحمن ه|عبــــد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

88825| لرحيم محمد  |مل عبــــد|زينبــــ ك سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

65774 ح ذىك|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

787o64 حمد محمود|ح |لفتـــ|ء عبــــد |لىمي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8943|8 ل رشدى بــــخيتـــ |يه كم| سيوط|بــــ |د|

33464| لمحسن|لمحسن حسن عبــــد|حمد عبــــد| ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

862935 ك|لمسيح نجيبــــ مس|عبــــد| يف| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

3287o6 حمد|حمد ربــــيع محمد فهىم | |ضتـــ بــــنه|علوم ري

6o7o5o ر|لجز|مروه محمد مصطفى  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

342428 لم|ل محمد س|شمس حمدى جل ى شمس|تـــج ره عي 

|6o|35 حمد زىك عشوش|محمد  ى شمس حقوق عي 

265|4o دل شكرى محمد عيس|شكرى ع |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

763668  |لسيد |بــــسنتـــ 
ى
هر|هيم عيد ز|بــــر|لدسوق نوعيتـــ بــــور سعيد

356956 عزتـــ محمود عطيه خليل| نور |طبــــ بــــيطرى بــــنه

367382 ره|حمد نجيبــــ عم|لد |جر خ|ه ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

24289 دي|له|ح محمد عبــــد|فرحه صل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

86|994 لمجد محمود|بــــو|عيل |سم|ء |لىمي دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

65335 ر خلف يوسف|لستـــ|لد عبــــد |محمد خ لفيوم|ضتـــ |علوم ري

9o348o ر صبــــرى محمود سليم |من ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5862| حمد|هيم صبــــرى |بــــر|د |ر عم|من طبــــ بــــنى سويف

878278 ي |لد شح|مريم خ
تـــه مصطفى سيوط|صيدلتـــ 

||4882 مصطفى سعيد محمود حسن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

63|87 ي محمد محمد|شيم
ء مصطفى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

334395 ي|
مر|ء زىك ع|لحسينى ضى ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 

سبــــتـــ|مح

332663 ج|لح حج|لح ص|حمدى ص| مرن شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

686|85 لعزيز|ن عبــــد |لعزيز رمض|حمد عبــــد | ى شمس| لسن عي 
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343845 ي عبــــد
لمجيد عويضه|محمد مصطفى ى شمس حقوق عي 

4457|| لرحمن محمد|لرحمن عبــــد |رص عبــــد |ء ن|شيم ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

|4986o لصغي |مصطفى طه فكري محمد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

22|969 لقوى|لق عبــــد|لخ|ء محمد عبــــد|ل| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

678|o4 ى|ن جوده محمد حس|يه رمض| ني  لمنصوره|حقوق 

|37275 د محمد حسن|محمود محمد فؤ ن|بــــ حلو|د|

43|6|4 وى|لتـــط|ض |ض محمد ري|محمد ري |عه طنط|زر

9|732| لرحمن محمد حسن |حمد عبــــد| سيوط|حقوق 

685299 لمنشد|لسيد |شم عمر |م ه|ريه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|2||9 لس يعقوبــــ عبــــد هلل  |لشهيد عبــــد|كي  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

6o73o4 لسيد مدين|وى |لشن|ء |رس| |بــــ طنط|د|

7|o948 هلل|بــــ |يوسف محمد محمود يوسف ج ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

433944 لرحيم محمد شلبــــي|م عبــــد|جر ختـــ|ه |بــــ طنط|د|

278678 بــــر عىل محمد بــــشر|مريم ص ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

28485| لد فتـــىح محمود حسن|ء خ|رس| ن|حقوق حلو

267747 زق|لر|لسيد عبــــد|محمد محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

5o9872 حد|لو|محمود عطيتـــ محمد عطيتـــ عبــــد عه دمنهور|زر

4|3833 يف|حمد عبــــد|م |م|حمد | للطيف رسر |ره طنط|تـــج

87544o تـــتـــ |سميه محمد محمود محمد شح ج|ره سوه|تـــج

877o67 م محمد  |ح تـــه|ده صل|مي سيوط|حقوق 

26977o لسعيد شعي |مر |سم تـــ|بــــ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

96453 ي تـــم|لرحمن ر|عبــــد
م مرىسي|ضى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

682572 م|حمد سل|مه محمد |س|ندى  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

229|48 حمد موىس| |هلل زكري|نعمه  ن|علوم حلو

5|367| ل|لع|مىل عبــــد|لش|حمد محمد | عه دمنهور|زر

8644oo عىلي محمد سعد محمود |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

62|434 لسيد محمد|حمد |هيم |بــــر|هدى  لمنصورتـــ |تـــمريض 

242|93 هيم|بــــر|ح |يمن صل|يه | ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o6o83 ي|لسعيد |هيم |بــــر|محمد 
وى|لمنى لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي
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4479o7 رتـــ|در عم|لق|ن عبــــد |بــــ عيد رمض|رح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

367862 بــــد|رق محمد ع|ن ط|نوره |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

2732o9 حمد|بــــر |لد ج|حمدى خ دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

237459 لم محمد|رس محمد س|حبــــيبــــه ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

774585 ج |لسيد محمد بــــلتـــ|تـــ |لسعيد فرح|مل | زيق|لزق|علوم 

2834|6 هيم|بــــر|د يوسف |زينبــــ رأفتـــ حم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

67|38 ن|حمد عثــــم|ندى مؤمن  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o293| هيم|بــــر|لعزيز محمود |عمرو محمد عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

827626 ن|لصبــــور بــــدر|حمد عبــــد|خلود  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

8o5283 ل مصيلىحي|لد كم|د خ|زي ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

7|o445 لبــــيىل|لحميد |طف عبــــد |ء ع|رس| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

248623 وق حسن عىل  بــــو سكينتـــ|لسيد |رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

449525 بــــو عوف|لسيد |مه عىل |س|عىل  |هندستـــ طنط

22789o ل|لع|ح عبــــد|لفتـــ|خديجه سيد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77|895 ى محمد مسعد عبــــد|ي لحميد|سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

32o573 حمد مصطفى|حمد محمد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8o839o يه جلول محمد عىلي| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

63o397 حمد|عمرو مدحتـــ زين  زيق|لزق|هندستـــ 

5366oo تـــه|هلل محمد عىلي عىل شح|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

638923 حمد فتـــىح عىل|متـــ |س| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

89747| حمد محمد |ن |حمد رمض| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

2|6822 ر|لعزيز كيش|يمن عبــــد|يه | ى شمس|د| بــــ عي 

29|63 لصغي  محمود|رس |يوسف ي ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

488296 لح نصي |رس حنفى ص|عىل ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4994o5 د|لجو|لعزيز عبــــد|ر عبــــد|لستـــ|ندى عبــــد |حقوق طنط

|73|48 ى يوسف عبــــد |م ن|لعج|للطيف يوسف |دلي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

69o745 ز عىل|لبــــ|لرحمن |د عبــــد |لجو|ء عبــــد |رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

272565 بــــوزيد|حمد |لرحمن صبــــرى |عبــــد لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

42o245 يه عدلي تـــوفيق محمد حسن| لمنصوره|ل |طف|ض |ري
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628529 هيم حسن|بــــر|هلل |طر عبــــد |هلل خ|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

6||3|| م|ل حسونه فوزي حو|من لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

264o35  محمد يحن |ف
طمه مصطفى مصطفى |ن طنط|سن|طبــــ 

44222 حمد|بــــر بــــيوم |حمد ص| ج|بــــ سوه|د|

342978 مصطفى محمود محمد محمود ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

27747 حمد محمد سيد|م |حس  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4|2|5| ي
ي محمد مصطفى

محمود محمد لطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3|oo| لد عىلي محمد|طمتـــ خ|ف لفيوم|عه |زر

369895 حمد حسن محمد عبــــيتـــ|حسن  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

778|4o للطيف|للطيف محمد عىل عبــــد|محمود عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

|39|8| هلل|وى عبــــد |دف|ل|حمد محمد |ء |رس| هره|لق|ر |ثــــ|

57|46 هيم|بــــر|لمطلبــــ |ر حسن عبــــد |زه| بــــ بــــنى سويف|د|

9o63o9 لمجد |بــــو|فتـــ حلىم |يه ر| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

87o897 لكريم محمد|حمد عبــــد|ء |رس| ن|سو|حقوق 

264|| ل تـــوفيق|ئل جل|زم و|ح دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

83836| ي
محمد طه محمد مصطفى ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

43o629 بــــ|لد محمد شه|أمنيتـــ خ |بــــ طنط|د|

|67o98 هيم|بــــر|هيم عطيتـــ |بــــر|لرحمن |عبــــد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

3285o2 هلل|د عبــــد|لجو|حمد حمدى مرزوق عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

759959 ن|ن سلط|رحمه محمد عنتـــر سلط لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

428o|| وى|لص|لمنعم |ح محمد عبــــد |م صل|ريه |عه طنط|زر

85o|44 ف رض| فتـــىحي حسن| رسر لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

84o|4| حمد حسن|سعد | رو| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

69o994 مه رشدى ذىك بــــيوم|س|دى |ش |ره طنط|تـــج

67959o لوهيدي|ل |لحميد جل|محمود عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o3226 بــــوزيد سبــــل|نيس |ر |مي لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

338223 لرحمن|لمعز عبــــد|لرحمن عبــــد|عمر عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

3256o د|حمد جمعه سيد ج|محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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22o964 لحميد|مريم محمد مصطفى عبــــد سيوط|هندستـــ 

836|76 حمد|لفضل |بــــو|مروه وهبــــي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

922o27 ل |لع|لحليم عبــــد|محمد فريد عبــــد س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

8|o434 زق عيد|لر|محمد فتـــىحي عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

|49523 ر|لغف|د محمد عبــــد |ء عم|ل| هره|لق|ره |تـــج

8|2|94 د|لحميد حم|لد عبــــد|مي خ|س ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

639655 ر|لحميد محمد عم|دل عبــــد |رودينه ع زيق|لزق|ره |تـــج

|5|786 رحمه محمد صبــــىح عىل ن|بــــ حلو|د|

5548| محمود| لعل|بــــو |ح |ن صل|يم| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

|7782| لعظيم سعيد|ن عبــــد |حمد رمض| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

43|639 ح|محمد مصطفى رجبــــ مصطفى صل ي صىح طنط
|معهد فنى

22648o |لبــــن|لعزيز محمد |محمود فتـــىح عبــــد هره|لق|صيدله 

223546 لسيد عىل محمد|ء عىل |رس| ى شمس| لسن عي 

2854o5 ي
ف ك| |دئى ى|رسر مل حسي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

4835|8 ي |لص|ء |دع
وي|لص|وي حنفى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

6o3754 بــــ غيثــــ|لوه|عبــــد| بــــ رض|لوه|عبــــد لمنصوره|هندستـــ 

92o638 يض |عمر عز فوزى ر دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

778446 حمد جوده|رص |حمد ن| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

759|93 ن|لسيد رمض|حمد محمد | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|58354 لح عبــــده|مروه عبــــده ص ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

868|63 ى فتـــىحي محمود محمد|ي سمي  ن|كليتـــ طبــــ أسو

|233o5 هلل|حمد عبــــد |مصطفى سعيد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

64783| ى عطيتـــ مصطفى رسح ن|محمد حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

263438 ورده مجدى محمد مصطفى حليمه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

764344 ن|طف درويش درويش رسح|مي  ع| حقوق بــــورسعيد

2|25o5 مر|دل فوزى محمد ع|حمد ع| ى شمس|تـــج ره عي 

43479o بــــق|ن س|هيم سليم|بــــر|حمد | |نور |حقوق طنط

646545 لفولي|حمد فتـــىحي عنتـــر أحمد | ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى
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868|79 ل|لع|لسعدي عبــــد|بــــ |محمد غل ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

289o2 عيل|سم|لسيد |حمد حسن |هيم |بــــر| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3||75 د سيد|لجو|لدين عبــــد |ء نور|شيم ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

3|7827 ى عبــــد|لد |محمد خ در|لق|مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

238858 وق فوزى محمد عبــــد  ى|لحليم ل|رسر شي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|29898 يه مجدى محمد حسن عىل مدين| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9oo66| س |د غط|مريم مجدى عي ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

834o73 ي يوسف|يه صبــــري حر| ج  |نوعيتـــ قن

255|o6 ر عيس|لستـــ|ده محمد عبــــد|غ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

769o8 ن|مد زيد|يوسف نبــــيل ح |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

82775| حمد|بــــر |حمد ج|م |حس دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

829886 ي
ي يوسف مصطفى

حمدي مصطفى ي صىح سوه
ج|معهد فنى

459945 دم|لرحيم |لرحيم محمد عبــــد |عمرو عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8|2478 هيم|بــــر|مل |دل ك|يه ع| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

85|3|5 ى|لقوي عبــــد|ن عبــــد|يم| لقوي حسي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

6o62o2 |لوف|بــــو |عمر مجدى سعد محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|465 لرحمن|رص حلىم عبــــد|هلل ن|عبــــد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

225|o9 هلل|ن عطيه |محمد حسن عثــــم ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

626643 لسيد|هيم محمد عوض |بــــر|م |وس قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

78o9o7 ن|حمد محمود محمد عىل سليم| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

882663 مل جرجس |ل ك|ره كم|س سيوط|طبــــ بــــيطرى 

643|36 لسيد محمد حفنى محمد|ء |وف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3522o7 ف عدل جرجس|بــــيشوى  رسر  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

432565 م|حمد عل|ح |لفتـــ|أيه مصطفى عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

37|35o هيم سيد|بــــر|رتـــ رشدي |س ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

8847o9 حمد |ل محمد |ل جم|كم سيوط|طبــــ 

6469o9 رس محمد حسن|ن ي|ريم|ن لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3533|| حمد|لسيد |حمد |عمر  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

6|o2| لمنعم محمد|لدين عبــــد |م |هلل عص|عبــــد  حقوق بــــنى سويف
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43|o89 ينى|لجن|لد محمد حسن |خلود خ |تـــربــــيتـــ طنط

5|264 ي
ف كم| |دئى م|لسل|ل عبــــد |رسر دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7o55oo هلل|لوصيف عبــــد |مر محمد |ع ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

49572| ى|محمود ع طف عىل حسي  ره دمنهور|تـــج

757259 ف حسن |محمد  حمد خليل|رسر عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

|4|89 ق| دين وى|مجدى محمد رسر هره|لق|ره |تـــج

238286 لمطلبــــ|لد محمد عبــــد|م خ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4599o3 |حمد عبــــد |لمنعم |حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد 
لمنعم

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63o225 لجوهرى|لمطلبــــ |بــــو بــــكر عبــــد |كريم  |ره بــــنه|تـــج

|63|9| لرحيم|رم محمود محمد عبــــد |حبــــيبــــه ك لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6469o4 حمد محمد كسبــــر|وجدى محمد  ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

328|4| يف حس لمحسن محمد|لدين عبــــد|م  |رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

925489 سيد محمد محمد  | هويد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o6796 هلل| |هيم عط|بــــر|ن مصطفى نبــــيه |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

883887 لبــــديع |ده عبــــد|ن قرىسر عبــــ|نوره سيوط|حقوق 

6953|4 مسعد محمد عون| ر|ي لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

429542 فتـــ فكرى بــــدروس|م ر|س |بــــ طنط|د|

37o64o تـــى|لزي|لرحمن |محمد سعيد محمد عبــــد ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

|66485 وى|لسخ|يمن عبــــده محمود |ء |رس| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

7ooo84 عيل|سم|هيم |بــــر|هلل حمدى |منه  ط|ر دمي|ثــــ|

5o|862  محمود|رو
ى
يف شوق ن رسر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

476oo6 حمد حسن محمد|جنتـــ  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

2|7|32 ل|لع|بــــر عبــــد|ل ج|لع|سهيله عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

836445 ي
لحليم|نوبــــي محمد عبــــد| دئى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

9|3897 بــــوضيف حسن |حمد محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

278o39 لسيد|مد مصطفى |ء ح|ل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

756324 عيل|سم|ن محمد |م سليم|سل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7o|546 لنبــــى|حمد عبــــد |لدين فتـــىح |د |ن عم|يم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

778oo ذل خليل|محمد بــــدوى ش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

25|952 حمد محمد فرج|تـــ |لشح|لد |خ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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|49oo8 لحنفى|كر |محمد ش| دين ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

256525 ى|يه خ| لد محمد عشر لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

785522 هيم|بــــر|لرحمن محمد غريبــــ |عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

84o|56 لمجد|بــــو|ىطي |لع|ء محمد عبــــد|رس| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

775|o7 مصطفى عبــــده عىل عبــــده سليم زيق|لزق|ره |تـــج

533o52 ضى|لر|خميس حسن عبــــد | رن سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2568|7 وى|لبــــقس|لحميد عىل |ء عبــــد|سم لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

39552 لرحيم محمد مرىسي|حمد عبــــد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7|o232 بــــينى|هلل |ل منصور عبــــد |يه جم| لشر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

886896 عيل عىل سعيد |سم|عبــــي   سيوط|بــــ |د|

7oo55 ن خليل سعيد|نعمه عثــــم لفيوم|عه |زر

33|545 هلل محمد|هر عبــــد|طمتـــ م|ف |حقوق بــــنه

4o|624 حمد|تـــتـــ |لدين محمد سعد شح|نور سكندريه|ل|ره |تـــج

54652o ر|لنج|عيل |سم|هلل نجيبــــ |عبــــد |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

687665 بــــر عىل عىل جوده|ء ج|سم| زيق|لزق|عه |زر

|8384 د|نىح  مصطفى محمد عو| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|2764 لمقصود جوده نصي |يوسف بــــدوى عبــــد ى شمس حقوق عي 

693666 ن شلبــــى شتـــيوى|سعد سلط|عيل |سم| ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

9|377| ديبــــ عزيز  |دير مدحتـــ |بــــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78324| ى  هيم|بــــر|خلود محمد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

337445 ود|محمد محمود محمد حسن د ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4278o2 ره|عيل رسر|سم|لجميل |ء |سم| |تـــربــــيتـــ طنط

|25337 ء محمد خليل|مريم عل ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

7oo|43 هيم محمد مصطفى عىل موىس|بــــر| لمنصورتـــ |تـــمريض 

848o59 حمد|حمد عليش |طمه |ف ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|3936| ل محمد خليل|دين جم|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|9|2o لحسن محمد |بــــو|ر جميل سيد |من ي صىح 
سيوط|معهد فنى

69344o ى|لسعود |بــــو |سم مصطفى فتـــىح |بــــ لصي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

433o29 تـــ عىل  هيم معيىل|بــــر|ني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

924942 لق محمد جميل |لخ|ء عبــــد|شيم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 
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7oo973  عقل|بــــ محمد |لوه|روفيده محمد عبــــد 
ى
لدسوق زيق|لزق|علوم 

257o23 ي
هلل|لحليم فضل |ء عبــــد|عل| دئى ى  ي تـــمريض شبــــي 

لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

7742o4 لعليم|لرحيم عبــــد |ر محمد عبــــد |مي ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

28o286 لمول محمد|مصطفى محمد عبــــد |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

47325 دتـــ|حمد زي|لحميد |ء عبــــد |شيم ى شمس|زر عه عي 

8959|o ره |مريم كرم وصفى بــــش ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

489976 بــــ|لسيد مرىس دي|حمد |رضوى محمود  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22o348 |بــــر|لمجيد |مصطفى محمد عبــــد
ى
هيم دسوق سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

68999 لرحمن|لسيد عبــــد |لد |م خ|بــــتـــس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9|4843 دى  |له|لق عبــــد|لخ|حمد عبــــد|مصطفى  سيوط|حقوق 

8o|522 ي|لحفيظ شقر|يه محمود عبــــد|
ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

28o395 حمد|لسيد |لسيد |دى محمد |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

49o2|5 لح|لسيد محمود ص|رص |آلء ن| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

325757 ن يوسف محمد|ء مهر|دع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

773559 لرحمن عسكر|لعزيز عبــــد |م عبــــد |ر س|من ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

9|5898 ء سعد صبــــره نظي  |سم| سيوط|بــــ |د|

764536 د|بــــيشوى فهىم حلىم فهىم ج ره بــــور سعيد|تـــج

862|65 ى|محمود محمد  حمد حسي  |هندستـــ قن

26865 ى محمد|هبــــه سعيد  مي  هره|لق|بــــ |د|

|7639 هيم|بــــر|مل عىل |نجدى ك| سم ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|2763| لسيد|هر محمد |حمد م|ره |س ى شمس علوم عي 

443538 لسيد|حمد نعيم فوزى عطيتـــ | عه مشتـــهر|زر

|9279 محمد جعفر محمد متـــول لفيوم|حقوق 

228o2| ى عبــــد  نم|ىط غ|لع|سمر سيد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|9|49 ى خليل عبــــد|م لسيد خليل|رلي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

335|64 كر وجيتـــ|ندى زهدى ش ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

863273 لقوي|طر عبــــد|لش|محمود محمد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

282932 حمد محمد مرزوق محمد| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

438946 ئى|لنوس|در |لق|حسن نبــــيل حسن عبــــد لشيخ|تـــمريض كفر 
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35465o ل|رين سعد جرجس غبــــري|ك ى شمس علوم عي 

622672 للطيف|مد عبــــد|م ح|حمد هش| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

863965 حمد محمود|د |ر عم|مي ج|بــــ سوه|د|

244263 عيل|سم|هلل مسعد سيد |رفيع عبــــد ن|معهد فنى تـــمريض حلو

239286 هيم |بــــر|م نبــــيه يوسف |هلل محمد هش|يه |
حسنى

ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

|54793 م عىل موىس|منى حس ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5o8429 ى|ر |من  حسني 
يمن محمود مصطفى سكندريه|ل|علوم 

33o|8 د عىل|لجو|د محمود عبــــد |لجو|يه عبــــد | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

25284| لدين|هلل زين |يه نشأتـــ عبــــد| شمون|نوعيتـــ 

268746 تـــه|محمود مصطفى شح| لي|د تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

877859 حمد محمد مرغنى |طمه |ف سيوط|ره |تـــج

36o445 لطوجى دريهم|يز فوزى |هدير ف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4337o7 ع|لرف|حمد |لسعيد  |حمد |محمد  |ره طنط|تـــج

347556 لصعيدى|س |محمد مصطفى عبــــ |ره بــــنه|تـــج

2|28o4 ى طه |يوسف  ى|مي  مي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

425563 ن محمد حسن|دل رمض|سميه ع سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

9o45o6 حمد طلعتـــ محمود محمد | ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

4o893| ى ه|ي وى|وى مصطفى مك|ئى مك|سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

328|69 محمد زىك محمد زىك |كليتـــ هندستـــ بــــنه

546949 شيىل|لقر|لمنعم |رحمتـــ محمد عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

642o28 لمعىط|هيم عبــــد|بــــر|حمد |ء |ل| زيق|لزق|نوعيتـــ 

|26|4| لمنعم عفيفى|حمد عبــــد |لد |خ ى شمس صيدله عي 

68o|58 بــــر|بــــر محمد ص|مل ص| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

265494 ف فتـــىح عبــــد |م |هش لحميد بــــديوى|رسر لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

339897 رص فتـــىح محمد يوسف|حمد ن| |نوعيتـــ بــــنه

425464 ن|لدين حسن سليم|ل |كم| ن|ر إلسكندريتـــ |تـــمريض 

69|248 لمني |لعظيم موىس |يه محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

289o| للطيف|ن عبــــد |يوسف محمد نجيبــــ رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|8377 ى عبــــد|حمد حس| ي|هلل عبــــد|ني 
لغنى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

68o277 دق|رس محمد ص|م ي|عص |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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3|97o6 متـــ محمد بــــدوى|س|هلل |منتـــ  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

7oo355 حمد محمد موىس|ء |رس| لمنصوره|بــــ |د|

684225 تـــ عنتـــر محمد|د|لس|مصطفى محمد  لمنصوره|حقوق 

5||466 حمد حسن بــــقوش|محمد حسن  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

6|85o2 لم|مي عبــــده س|محمد س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

52o558 ي متـــولي |ه| لي|د
ويدي|لشر|هيم |بــــر|ئى بــــ دمنهور|د|

849549 حمد|محمد معوض | ند|ر دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

6o4|4o بــــوريتـــ|لمطلبــــ رزق |ن محمد عبــــد|مرو لمنصوره|ره |تـــج

|22924 ن حسن محمد|يمن رمض| |دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5|9245 تـــ محمد عىل ر ن|غبــــ عتـــم|أمي  |بــــ طنط|د|

6|867 لعزيز حسن|ر محمد عبــــد |من ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|33|4| لسيد|حمد |لكريم |حبــــيبــــه عبــــد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|29698 در|لق|لق عبــــد |لخ|تـــ عبــــد |رس عرف|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|3735o لس روم رس شنوده|ئى ف|كي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7o76o6 هيم يوسف عنتـــر|بــــر|ل سمي  |جم لمنصورتـــ |تـــمريض 

|58936 ي|رس عبــــد |ي| لي|د
لمنعم لطفى ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع

مقطم

76|549 لبــــ|بــــو ط|لدين عىل محمد |لرحمن شمس |عبــــد  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

2333|3 سيد محمود سيد موىس| مه هره|لق|طبــــ 

27|479 جي|لفتـــ|هلل عىل محمد عىل |هبــــه  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

352862 بــــ يوسف حموده|يه|حمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

888393 فظ يوسف  |لح|م محمد عبــــد|سه سيوط|بــــ |د|

|4825| يه|مل حم|ن مجدى ك|يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

437779 لصفىط|لم |عيل س|سم|لم |ء س|لزهر| |حقوق طنط

838999 لعزيز مىكي|ئشه محمد عبــــد|ع ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

4|oo24 ن|حمد زهر| |حمد زكري|م |ر |حقوق طنط

6447|| لصبــــرى|لحميد  محمود |لسيد عبــــد |ء |رس| |حقوق طنط

6872|9 لعدوى|زى رزق |بــــوحج|محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76o234 ل|لع|لسيد عبــــد|حمد محمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

287|67 ر|لف|لحميد |لعليم عبــــد |حمد حسن عبــــد| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف
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4|6|84 لدين محمد عيس|م أيمن مىح  لشيخ|بــــ كفر |د|

2548o7 ى|لعزيز محمود حس|لعزيز محمد عبــــد|عبــــد ني  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

|66|49 ى|هيم محمد |بــــر|محمد  مي  ى شمس|د| بــــ عي 

642o6o مي منصور عىلي|سلىم س تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

774|27 وهبــــه| م زكري|ن س|مري زيق|لزق|حقوق 

3||629 لسيد|بــــر |يمن ج|د |ي| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

849587 سط|لبــــ|هر سعيد عبــــد|جر م|ه دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

54o238 هلل|لسيد محمد عىل عبــــد |محمد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

5|||56 نرص فتـــىح نرص منصور عىل حفلش ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4|3458 عيل|سم|ح |لفتـــ|ل محمد عبــــد|روضه جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

522o23 ى|طف صبــــىحي محمد ش|هند ع هي  سكندريه|ل|علوم 

2536|3 بــــ|لوه|حمد محمد سعد حسن عبــــد | شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

5|o47o ئى|لجرو|تـــع مصطفى |لبــــ|هلل |عبــــد بــــ دمنهور|د|

2363|| مخ|لش|هيم |بــــر|لد |تـــ خ|يه فرح| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

3|4|44 حمد محمد|لنعيم |يوسف عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

632774 يم|لد|م عبــــد|حمد محمود س|جر |ه زيق|لزق|هندستـــ 

|37o95 ر|لدين محمد مختـــ|ء |حمد عل| ى شمس|تـــج ره عي 

5|8772 دى محمد خرصى|له|د عبــــد |رتـــ مقد|س سكندريه|ل|طبــــ 

5o6259 ن محمد|ر سليم|ن مختـــ|هلل رمض|منه  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

82o65 لنبــــي جعفر|محمد عمر عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

96359 لمغربــــى|لحميد |ئى عىل عبــــد |رغد ه دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

676oo ل|ء محمد كم|لسمح|تـــفى محمد لفيوم|طبــــ 

243549 ى شد|يق ن|خليل ف| كريستـــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|6463 هيم مرىس|بــــر|منيتـــ محمد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

228759 ن|هيم زيد|بــــر|حمد |ء |دع مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

8o||22 مل|ء سيد يوسف ك|رس| ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

892559 د محمد |ده فؤ|م حم|سه سيوط|حقوق 

69469o لمغربــــى|ر سويلم محمد سويلم |مي لمنصوره|بــــ |د|
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7|73| ي عبــــد
لرحمن|لرحمن محمد عبــــد|مصطفى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

695788 يد رمض|بــــو |ن |رمض| ند|ر ى لسعدئى|ن |لي  لمنصوره|بــــ |د|

222285 ل|لع|زينبــــ تـــوفيق بــــخيتـــ محمد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

6|632| بــــو عطيه|مريم محمد صديق  لمنصوره|صيدله 

649||5 د|ل محمود فؤ|آيه جم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|36573 هلل|بــــ |حمد ج|محمد حسن محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

432935 ل|لغز|تـــن فوزى محمد |ف |ن طنط|سن|طبــــ 

4|6o73 لليل|لرحمن ديبــــ |لرحمن عبــــد |ر عبــــد|من لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

285|o| ه|لل|حمد عبــــد|يمن | |ند لمنصوره|حقوق 

647985 لمعىط|يمن حسن فريد عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

22856 هلل|لسيد عبــــد|حمد |محمود  هره|لق|حقوق 

|77o77 هيم|بــــر|هر |لظ|ء محمد عبــــد |سم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

22678 ى فهيم|حمد |بــــ |يه| مي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

84336 حمد|صفيه ربــــيع قطبــــ  صيدله بــــنى سويف

367737 مد منصور|ح| مد عط|ح عه مشتـــهر|زر

25885 لد محمد محمد|جر خ|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49862| لعليم محمد بــــدر|ء لطفى عبــــد |وف تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

428434 لمعىطي عون|ل محمد عبــــد |نه |ره طنط|تـــج

223|6| لسعدئى|لفتـــح محمود محمد |بــــو|حمد |كريم  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

83|895 لرحمن|حمد محمد عبــــد|لحسن | |هندستـــ قن

9o7523 ير محمد |لن|محمد يوسف  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

44o||4 د فضل|لجو|حمد محمد عبــــد |ر |من لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

35735o لمقصود|لمصلىح عبــــد|م محمد |م|حمد | |ره بــــنه|تـــج

69o5o9 م بــــدوى|لسل|م محمد عبــــد |لسل|رقيه عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

49|452 س|س محمود عبــــ|تـــ عبــــ|نج عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32|7o8 لعزيز|م عبــــد|لسل|د عبــــد|محمود عم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

542492 لشيخ|ر محسن عىل |ره مختـــ|س |حقوق طنط

692259 وق عبــــده حسن عىلي
رسر لمنصوره|حقوق 

629953 مل عىل|حمد محمد محمد ك| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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63296o لرحيم|لسيد عبــــد |لدين |ء |ن عل|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

37o4|2 م|محمود محمد محمود بــــيوم ضي ى شمس حقوق عي 

277442 د سويد|لسيد فؤ|حمد | |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

449|72 ن|لدين درويش عطيه رمض|م |بــــ حس|مه ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

636o|6 لم محمد|لحميد س|منى عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|224| لدى|لخ|مصطفى رجبــــ محمد محمد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

6327|8 سهر محمد محروس محمود شملول زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

|28958 حمد|حمد |لرحمن محمد |عبــــد  هره|لق|علوم 

78279o حمد خليل|لرحمن |ر محمد عبــــد |من زيق|لزق|بــــ |د|

527629 ى|مبــــ|حمد |ء محمد |آل بــــى حسي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

342756 د|حمد ج|ل |زم جم|ح ى شمس|تـــج ره عي 

267|47 ج|لسيد عج|لق |لخ|مل مجدى عبــــد| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

778|37 ى يف رجبــــ حسي  محمد رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

283845 لمغربــــى|يوسف مصطفى محمود محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o63|8 بــــو عىل|حمد نبــــيل محمد طه | ي صىح طنط
|معهد فنى

342597 د سويلم|عيل عو|سم|لسيد |سلوى  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2|865 حمد|محمد محمود | ن|دي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o2972 ي|ندي وليد محمد عبــــد 
ل|لرحيم جى ط|بــــ دمي|د|

8|7569 رع|ز| رص عط|محمد ن ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

37752 حمد|ل بــــكر |ء جم|رس| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

357|85 ى محمد عبــــد|ي ح|لفتـــ|هلل عبــــد|سمي  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

485497 هيم|بــــر|منيتـــ جودتـــ محمد جوده | تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

6o9794 يف|لموج  |هلل |عبــــد | شذ لموج  رسر ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

6o9|99 يف|يوسف محمد يوسف  لشر تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

6|655| هيم|بــــر|هلل |تـــسنيم محسن عبــــد ط|معتـــ دمي|علوم ج

||5842 لحميد محمد نرصه|حمد محمد عبــــد | لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

789o57 ي |ره جم|س
ي|ل مصطفى

لسيد مصطفى لمنصوره|حقوق 

7|2o5| حمد حيدر|لحسينى |هيم |بــــر|منه  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

8833|8 حمد  |بــــوزيد |ء مصطفى |سم| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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7|6454 هيم مصطفى|بــــر|لسيد |ن |يم| ط|بــــ دمي|د|

9o8o38 لرحيم محمود |مل محمد عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6|7oo ن تـــوئى|ل رمض|ء جم|رس| علوم بــــنى سويف

|72563 دى سيد نبــــيل زىك|ش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

356|93 لبــــربــــرى|هلل محمد |حمد عبــــد|محمد  |ره بــــنه|تـــج

5225o2 وى|لشه|م |لسل|هلل حمدى عبــــد|عبــــد معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

255247 يمن محمد عىل بــــدر|ندى  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8254|7 حمد|د |حمد فؤ|هند  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

5|o537 حمد كسبــــه|لغنى |محمد عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

6958|o لد حسن حسن سمره|محمد خ لمنصوره|طبــــ 

35577 دى|له|حمد عبــــد|لطفى وحيد لطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

267579 مد محمد صفيه|ر ح|من ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

35|577 ي عبــــد
ى
ج|لحميد طه حج|محمد شوق |بــــنه| هندستـــ شبــــر

432655 مد محمد حبــــسه|زق ح|لر|روى عبــــد | |علوم طنط

682642 يتـــ عم نطون|مل |د حلىم ك|مي  لمنصوره|هندستـــ 

5|o548 لنبــــي حسن|محمد عىلي عبــــد  تـــمريض دمنهور

325987 حمد|يمن عىل |ن |يم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

833|37 ه|لل|د صبــــري عز عبــــد|فؤ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6|7593 سمر|ل|ن عوض عوض |نوره عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

4554| حمد|لرحمن |حمد عبــــد |دل |ع ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

89287| ن حسونه تـــوفيق محمد |يم| سيوط|ره |تـــج

62o49o محمد سعد مهدي فرج بــــدر لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

27229o ى نظي  ش|بــــ| كر|نوبــــ بــــشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

35279| لرحمن محمد حسن محمد حنيش|عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2286o4 لرحمن|د حسن عبــــد|كوثــــر جه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|2|85 ى عبــــد  |لبــــن|لحميد |لعزيز عبــــد |مريم خي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

684334 ى|حمد سعد محمد |ندى  لزهي  لمنصوره|بــــ |د|

66o4o بــــ محمد عىلي|لتـــو|عىلي عبــــد لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

8327o| لسيد محمود|لدين |ل |خلود كم ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

52974 محمد طه محمد يونس حقوق بــــنى سويف
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||6o66 ء عبــــد |كريم ه ح حنفى|لفتـــ|ئى ى شمس|تـــج ره عي 

58|72 للطيف|لد محمد عبــــد |حمد خ| ي|هندستـــ 
|لمنى

483o2 وق  حمد فيصل عىل|رسر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

336344 غبــــ|س ر|ل غط|مريم جم ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

9566o لمجيد|وى عبــــد |حمد نور شعر| ى شمس|زر عه عي 

6|5867 لمحضى|عمرو محمد رفعتـــ  طبــــ بــــورسعيد

9o8|85 لنبــــى |ء محمد محسبــــ حسبــــ |حسن ج|ره سوه|تـــج

923679 ن |لسم|دق |ن ص|مصطفى شعبــــ ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

6246|7 وى|لمن|لسيد |لرؤف |مح عبــــد |ء س|روميس ط|معتـــ دمي|علوم ج

92|239 لرحيم بــــيوم  |حمد عبــــد|محمد  ج|عه سوه|زر

68672o لمحسن|لح عبــــد |حمد ص|محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|443| م|م|ل|ح محمد |مح محمد صل|ندى س هره|لق|بــــ |د|

8856|9 جح فرج بــــسطوروس |بــــسمه ن ي صىح 
سيوط|معهد فنى

4oo3|4 هلل|بــــو زيد عبــــد|حمد محمد | ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|o968 لحلبــــى|ل عىل |ء جم|أسم |بــــ طنط|د|

449242 ء محمد محفوظ|محمد عل ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

|28796 حمد|هيم |بــــر|لد |زم خ|ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

97372 ل|يشى فهيم غبــــري| مي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

4o69|o يف عبــــد |حمد | |لي|د لعزيز|لحميد عبــــد|لشر سكندريه|ل|ره |تـــج

257||2 لسيد مصطفى جليله|هلل |منه  لفيوم|ر |ثــــ|

794o42 عيل محمد|سم|منه سعد | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

22|782 ه محمد سيد محمد| مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4o4|o8 وى|لمرج|هيم |بــــر|صبــــري مجدي عىلي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

36o6|5 عيل|سم|لسميع محمد |لسميع محمد عبــــد|عبــــد |حقوق بــــنه

75o6o6 لق|لخ|ئل محمد عبــــد|ر و|مي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

635339 لسعيد محمد|يه محمود | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

7o34|| ى عىل  ين عىل حسي  دتـــ|بــــو عي|رسر زيق|لزق|حقوق 

432855 ى|عزه مجدى محمد زىك  لجعبــــي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

43oo45 دي|لن|حمد |ري |لبــــند|حمد |حمد محمد | |طبــــ طنط

5|3o84 عيل كريم|سم|لمجيد |ل عبــــد|محمد جم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى
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429|52 ين مصطفى سعد  لحنفى|رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

852565 ى محمد محمد عبــــد|ي لحليم|سمي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|74|37 مد|وليد وليد بــــسيوئى ح عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

32o635 حمد|هلل فوزى |لرحمن عبــــد|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

29483| ى يونس حسن زينبــــ حسي  تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

68723o دى جمعه محمد|له|ء عبــــد |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

36o562 هلل شوعتـــ|حمد محمود عبــــد|هدى  |علوم بــــنه

334|38 بــــ حربــــى نرص محمد|شه ى شمس حقوق عي 

848o4| ره|حمد عم|دي |رص ن|لن|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

327398 تـــ|لشح|مر محمود |هلل تـــ|منتـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68227o مل عوض|مل وديد ك|ره ك|س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|2966 لحو|د |ن رفيق عنتـــر فؤ |رو |ره طنط|تـــج

676oo4 لعزيز|ل عبــــد |حمد محمد كم|ن |نور لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

347829 لغنى محمود|حمد يشى عبــــد| |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

834744 حمد فرغىلي|لرحمن محمد |عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6||7o5 هيم شعلتـــ|بــــر|بــــر |لج|م عبــــد |محمد هش | معهد فنى تـــمريض بــــنه

273384 ن محمد محمود|ء رمض|رس| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

9o|992 ى محمد رمض|م |له| ن |لحرصى ج|بــــ سوه|د|

|6637o ى مل|ل فهىمي ك|كم| مي  هره|لق|هندستـــ 

27962| مر|ندى محمد مصيلىح محمد ع ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

|47532 يوسف محمد حسن عىل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

649|58 فظ سليم|ل محمد ح|م جم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

38983 ر|لنج|مصطفى محمد فريد عىل  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

23972| لسيد مرىسي كشك|بــــسمله محمد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

85922o لحفيظ|ن عبــــد|محمد عىلي سليم ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

853933 ي|حس
م محمد عىلي حبــــسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

9o56o6 ى ك مل محمد |محمد حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

37|622 زق فرغىل|لر|رس عبــــد|ي| دين س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

354664 مريم مسعد منس سعيد ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 
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352o92 ن|لحليم رمض|لمحسن عبــــد|ء عبــــد|سم| ى شمس| لسن عي 

|73286 صبــــىح محمد صبــــىح غريبــــ ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

||7795 لمنعم|لهدى عمرو سعيد عبــــد |نور  ى شمس|تـــج ره عي 

63475 ن معوض|لرحمن شعبــــ|يوسف عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

44o966 غ|لصبــــ|لحميد |ن طتـــ محمد عبــــد|يم| لشيخ|ره كفر |تـــج

63o326 ى |هيم عبــــد |بــــر|م |سل| ى|بــــو |لمعي  لعني  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o6274 ن|ن سعيد عىل عىلي سليم|نوره لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

2598oo مر|لمجيد حلىم ع|هند عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|56422 لم|وى س|لطنط|رق |عمر ط ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

697948 بــــى مصطفى|ل عر|د مصطفى كم|يه جه| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

43|672 لسطيحه|حمد محمد |ذ محمود |مع |بــــ طنط|د|

||7669 ج  نور محمد|نور ن دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|27876 لسيد عبــــده|جر مجدى |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

884237 ح محمد  |دل صل|حمد ع| سيوط|بــــ |د|

6434o9 هلل|حمد محمد عبــــد |حمزه محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|9675 لشيخ|حمد محمد محمد |هيم |بــــر|سلىم  هره|لق|حقوق 

368785 ف عبــــد|جر |ه ري|لمنعم بــــند|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o2678  
ى
بــــ يوسف|لسيد محمد دي|مريم شوق زيق|لزق|ره |تـــج

2374|4 ى معوض| |ر|ي حمد محفوظ حسي  ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

|7752o ى|ن محمد خميس مرىس حس|نوره ني  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

79|999 يم|لد|حسن محمد حسن عبــــد| دين عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

835o3| لحسن سيد|بــــو|ء محمود |ل| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

358435 م محمد|بــــ عمرو س|رح ى شمس|تـــج ره عي 

635785 لح محمد عىل|ص| خلود عط زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4|7|6| لرحمن مصطفى عيس|حمد مصطفى عبــــد | لشيخ|ره كفر |تـــج

|35899 مريم محمد درويش مصطفى ى شمس|زر عه عي 

42o889 وق عبــــد وى|لص|لغنى |م محمد عبــــد|لسل|رسر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

882462 هبــــه رجبــــ محمد معتـــمد   سيوط|تـــربــــيتـــ 
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853634 بــــر شيخون|منيه فضل ج| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

253932 لسعدئى|حمد محمود |ل سيد |عمر جل تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|8|oo ن محمد خلف محمد|مرو تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

449727 لعزيز محمد مصطفى|ن عبــــد |ذ سليم|مع |هندستـــ طنط

7oo|78 عيل|سم|حمد محمد |عزيزه  لمنصوره|صيدله 

68|67 ء حسن محمد حسن|سم| لفيوم|نوعيتـــ 

9o2268 لسيد محمد |لسيد فرغىل | ج|حقوق سوه

55587 ن محمد محمد|م شعبــــ|سل| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

|64626 شد أحمد|ل ر|حمد محمد كم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45|87 ء سعد فتـــىح سعد|دع ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

5|2|oo لحليم إدريس|لحليم صبــــرى عبــــد|عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

36842o ح عىل حفنى محمد|ح صل|سم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4379o8 ي|ريم محمد محمد حسن عتـــ
ى
ق سكندريه|ل|حقوق 

774339 لسيد|حمد |م |محمد عص  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

353|27  محمود محمد |
ى
لربــــيع|حمد شوق ى شمس حقوق عي 

856257 شور حسن|منيه محمد ع| ي|بــــ |د|
|لمنى

433383 حمد فتـــىحي مسعد محمد حمودتـــ| |ره طنط|تـــج

338o55 ي
در|لق|تـــتـــ عبــــد|م شح|ء عص|ضى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8o3952 ن طه محمود حسن|هر شعبــــ|بــــ ره بــــنى سويف|تـــج

29977o سمر محمد وهبــــه محمد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

7|o752 مىل|لمع|لخرصى |حمد محمد محمد | ي|معهد ع |تـــ مرص |بــــرصي| لي تـــكنولوج 
.تـــ|لجديدتـــ بــــمرصوف

2|5239 حمد|لدين سيد سيد |ل |ن محمد كم|نوره هره|لق|حقوق 

3497|9 حمد محمد|حمد عىل |عىل  |حقوق بــــنه

2|9279 حمد عزبــــ|لدين |ء|م عل|حمد حس| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|43754 رص حسن محمد|لن|م عبــــد |له| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

32|oo9 لسيد|حمد |لحميد |حمد عبــــد| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

647o8 ر محمود|لستـــ|حمد عبــــد |ندى  لفيوم|صيدلتـــ 

2389o7 حمد كشك|م محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o6567 ى عبــــد |ن ع|رو  حسي 
زق|لر|طف مصطفى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف
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2945|4 ى فهىم محمد صل ي|ح |محمد حسي 
لدين حسنى |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 

ريتـــ|إلد

5o6983 لمجيد|حمد محمد عبــــد |ن |م رمض|بــــتـــس| سكندريه|ل|بــــ |د|

692353 ى|لرحمن |طف عبــــد |هبــــه محمد ع لخرصى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6859|| ي
عيل|سم|زى |لمغ|مد |سمي  ح| دئى لمنصوره|بــــ |د|

767575  يعقوبــــ د|لش|ء عبــــد |رس|
ى
بــــوشيتـــه|ود |ق لعريش|تـــربــــيتـــ 

5357o5 لسيد محمد متـــولي|لسيد محمود | م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

67296 مد محمود عىل|يمن ح|مريم  لفيوم|ضتـــ |علوم ري

63|295 ن عىل|ن سليم|هلل سليم|ده عبــــد|غ زيق|لزق|ره |تـــج

23o742 بــــوبــــكر محمود|يوسف يحن   ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

523895 ي|ل عىل حسن |ء كم|عل لبــــحي  سكندريه|ل|هندستـــ 

792672 شد عىل|عىل محمد ر تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

64342o ين صل لرحمن محمد|لمقصود عبــــد |ح عبــــد |رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o7253 ي|ر
ح بــــكري|لفتـــ|لعزيز بــــكري عبــــد |عبــــد | ئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

84o233 لسيد|هيم |بــــر|دق |لص|ء |لزهر| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

499942 |دل بــــخيتـــ حن|ع| دون|م تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|645|o يع|لسيد ط|ضى عبــــد |د ر|زي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

447|57 ي|لديبــــ|محمد مصطفى حسن عىل 
ئى ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6|5992 لمهدى|متـــ محمد محمد |س| هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

4942o5 ىسر|محمود مجدى محمد محمدغبــــ ره دمنهور|تـــج

9o223 هيم|بــــر|فظ |ن رجبــــ ح|يم| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|8o|7 هلل حسن|لعزيز خي  |ء محمد عبــــد|دع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

46|33| س|لنح|ن |حمد محمد سليم| ط|بــــ دمي|د|

4o84|3 لمهدى|ح |لفتـــ|حمد محمد عبــــد | |بــــ طنط|د|

434627 ى سل|منى ي ى|متـــ ش|سي  هي  |عه طنط|زر

3268|4 هر|لط|محمد | مينتـــ زكري| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

896844 لحميد  |ح عبــــد|ئل صل|نىح  و| ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

2556o4  |مه |س|حمد |
ى
وى|لمك|حمد شوق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

282|46 لمسلىم|ح |لفتـــ|لوليد عبــــد|لد بــــن |خ  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر
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36435 لمنعم|لمنعم منصور عبــــد|محمود عبــــد ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|232|o لنرص عفيفى|محمد حمدى سيف  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

77o235 هيم|بــــر|لسيد محمد فهىم محمد | |ره بــــنه|تـــج

6|3994 لخشتـــ|هلل |كريم محمد حسنى محمد عبــــد |طبــــ طنط

89|9o4 ي|بــــهجتـــ د| ند|ر
ل تـــوفيق |ئى سيوط|بــــ |د|

68|22o ن|ن محمد رمض|سيد محمد رمض ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

635o33 لعزيز عرفه عطوه|محمود عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

82982| ن|حمد خميس سمري عثــــم| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

92o657 بــــيشوى صبــــرى بــــخيتـــ جريس  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

7o76o9 لعزيز|حمد عبــــد |ح |لفتـــ|لد عبــــد |خ ره بــــور سعيد|تـــج

67623| ي|ح محمد |ن نشأتـــ نج|يم|
ى
لدسوق لمنصوره|ل |طف|ض |ري

494|oo ل|لغ|لمقصود محمد محمد |خليفتـــ عبــــد بــــ دمنهور|د|

826579 ى صل|ك ديبــــ بــــطرس|ح |رولي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

483|46 حمد محمود محمد|جر محمود |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

238743 س|منه مصطفى محمد عبــــ هره|لق|ر |ثــــ|

285795 محمد مجدى محمد عزيز ن|حقوق حلو

249o94 لسيد ليله|طف |ء ع|رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

9|4697 بــــ عمر  |لوه|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد| سيوط|ره |تـــج

7|696o لسعيد|لسعيد |تـــ |لشح|مد |حمد ح| |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

9746o لسميع|بــــد عبــــد |ن ع|زم زيد|ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|539| در|لق|هلل عبــــد |سهيلتـــ محمود بــــسيوئى عبــــد  عه دمنهور|زر

2378o5 سعد حبــــسر|يز |وجدى ف| مونيك هره|لق|علوم 

2826o9 لبــــر|عيل عبــــد|سم|ح |له صل|ص| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

682|7 لصمد|جر حسن حسن عبــــد |ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|7975 هيم نجوم|بــــر|لمتـــول |هيم |بــــر|ليىل  لمنصوره|علوم 

9|8o64 د |هدير ممدوح عىل حم سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9o7442 بــــتـــ عىل |دى عىل ثــــ|ش ج|حقوق سوه

46||o8 س|لنع|در |لق|ء محمد عىل عبــــد |سن ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4|o45o لق دحيدح|لخ|حمد فوزى عبــــد |محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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6829oo ن|لحميد محمد زيد|محمد فتـــىح عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

||628o ذ|لرحمن محمد عزوز مع|عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

75|689 ى هيم|بــــر|مح صبــــىح |س| مي  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

35o76| مل طتـــ|رحمتـــ لطفى ك |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

46|623 ى س لرحمن محمود|لم عبــــد|عىل حسي  |حقوق طنط

356885 دل محمد شفيق متـــولي|ن ع|يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

54282| ن نرص|ل رمض|وى جل|ء سعد|شيم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2o8o5 لد سيد مرىس|محمد خ ن|ضتـــ حلو|علوم ري

8o6788 م|لسل|ل عبــــد|ح جم|فرحه صل ي|بــــ |د|
|لمنى

9|44|o ى محمد شعبــــ|سل| ن  |م حسي  سيوط|عه |زر

333|55 ف |محمود  لسيد محمد منصور|رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

67767o تـــ|هيم بــــرك|بــــر|لعليم |جد عبــــد |محمد م لمنصوره|هندستـــ 

6754|4 لعز|بــــو |ن |حمد بــــدير رمض|لرحمن |عبــــد  لمنصوره|علوم 

6|o32 ء محمد فتـــىح محمد|سم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8o2338 لمسيح|ليشع عبــــد|سحق |نوبــــ |بــــ| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

3|557| ى مح مهدى حبــــسر|س| يوستـــي  ن|حقوق حلو

9|o227 م مدحتـــ لطفى شفيق |ريه|م ج|ره سوه|تـــج

52|844 لم|هيم مصطفى س|بــــر|ن محمود |رو سكندريه|ل|نوعيتـــ 

252|94 ص|لقص|ح مصطفى |رس صل|يدى ي|ه ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

|37o22 رس|لمجيد ف|مل قطبــــ عبــــد |كريم ك ى شمس|تـــج ره عي 

4497|5 ر|لجع|هيم محمد محمد |بــــر|محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

482983 حمد|هيم حسن |بــــر|ر |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|7322 ن|لعظيم رضو|م عبــــد|لسل|سلىم عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

44|876 م|لغن|لنبــــى محمد |لسيد عبــــد |ن عبــــد |نوره لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2|523 حمد|ن |رص عثــــم|لن|رضوى عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

36244 بــــ محمد مصطفى محمد|شه سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|77867 لجبــــىل|فظ |حمد بــــيوم ح|محمد  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

428962 ى  لسيد درويش|عبــــي  حسي  |حقوق طنط

636o9 محمود ربــــيع محمود محمد أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 
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|26392 حمد حسن سيد محمد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o247o نور عزيز|مي  عزيز | ي|نوعيتـــ 
|لمنى

49358o لسيد فرج|محمد طلعتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

627oo9 لعزيز محمود|سلسبــــيل محمود عبــــد لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

358328 لعزيز محمد|م عبــــد|ندى هش ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2347|2 لرحمن سعيد عىل حمزه|عبــــد ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

44977| لسيد|لرحمن محمد مرىس عطيه |عبــــد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

677434 ي|حمد عىل |سعد |محمود  لمليىح  لشيخ|هندستـــ كفر 

265252 لم عىل|حمد محمود س|محمود  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

68o3|8 |لمو|لسيد |هيم |بــــر|كرم محمد |
ى
ق لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

24|o74 |حمد مصطفى عبــــ|
ى
س سيد دسوق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|25788 مل|مل محمد ك|حمد ك|مي  |محمد   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

547o8 ر عويس عيس|جر مختـــ|ه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

632942 هلل|بــــ |لمنعم محمد ج|حمد عبــــد |ء |شيم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

527o|7 لحليم صقر|م بــــهجتـــ محروس عبــــد|سل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|47428 هيم|بــــر|محمد مصطفى محمد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

355o9 لرحمن نبــــيل سيد فرج|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3469o| شم|م فتـــىحي محمد ه|سل| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

332o49 مل فهىم عيد فهىم| زيق|لزق|صيدله 

62|8o8 |لسق|روق محمد |متـــ ف|ن أس|يم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4257oo لسيد|خلود عيس محمد عيس  سكندريه|ل|علوم 

43359 يتـــ محمد حنفى محمد| ى شمس| لسن عي 

|3573o ن محمد سعيد حسن عىل|مريه ى شمس|د| بــــ عي 

886453 حمد |ر |لرحمن يىح محمد مختـــ|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3823| هيم|بــــر|هيم |بــــر|مي |محمد س ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4|7753 تـــ عبــــد| وع|لسيد محمد مط|لحميد |مي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

833828 تـــ|حمد بــــدري بــــرك|ح |صبــــ دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7o|755 لعجرودى|لعوضى سعد |حمد محمد | |رن لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

33|o79 لمحسن محمد|هند سعيد عبــــد |صيدله طنط
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29|746 ى |ي حمد|حمد محمد |سمي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

62597 ى محمد سعد عىل حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

26639 ن سيد|حمد محمد زيد| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o9632 لعزيز محمد يوسف|رس شكرى عبــــد |حمد ي| علوم دمنهور

758o67 هيم|بــــر|ن |بــــو زيد فرح|محمد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

6333|2 هيم سعد|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|ء |رس| زيق|لزق|حقوق 

44599| م فهىم مصطفى فهىم|عمر عص سكندريه|ل|حقوق 

|25666 لخول|س درويش |حمد عبــــ|بــــرين  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

7||326 يىح بــــكر بــــدوى|لجر|رق محمد |محمد ط ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

237264 م سعد فرج|رى س|م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

847734 ميمه يعقوبــــ منصور يعقوبــــ| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

64o94| لبــــديع محمد عفيفى|هلل عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

855398 حمد|منيه مظهر محمود | ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

89|388 لرحمن |ن عبــــد|مل سليم|ئى ك|م| سيوط|ره |تـــج

844o3 ىط محمد|لع|وى عبــــد |لرحمن طنط|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

232o86 هيم|بــــر|محمد وليد محمد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

54o|9o ئى|لزلبــــ|مؤمن سعيد محمد محمد  ج|بــــ سوه|د|

7o33o ن|لرحمن شعبــــ|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|459| ن|مد محمد عجل|محمود ح ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

5o32o7 هلل حسن محمود محمد حسن|منه  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

424586 عيل|سم|لدين مصطفى |ل |ل عزتـــ جم|جم سكندريه|ل|ره |تـــج

|38oo9 هيم|بــــر|ن سيد |محمد شعبــــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|368o لحميد|ح عىلي عبــــد|ده صبــــ|حم ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

876368 بــــتـــ عىل  |دل ثــــ|محمد ع سيوط|ره |تـــج

353646 ل|لع|ج  عبــــد|لمهدى ن|حمد عبــــد| ى شمس علوم عي 

8|539| |يه حن|مي حم|س| ريموند ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

62oo87 حد|لو|ن عبــــد |محمد وحيد نعم ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

46968 حمد محمد|حمد حسن | هره|لق|هندستـــ 
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|36o79 د ذىك|صبــــىح فؤ| فيول ى شمس|تـــج ره عي 

5264o8 ل|لع|ن عبــــد|ل مهر|لع|لسيد عبــــد|حمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

82o624 لعزيز|د عمرو طه عبــــد|زي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

466ooo يف |محمود محمد  هلل|حمد عبــــد |لشر لشيخ|بــــ كفر |د|

6|3894 لكريم|رص عبــــد |لن|حمد محسن عبــــد | |بــــ طنط|د|

238|44 ريم سيد محمدين حسن لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8|5272 ى محمد|لستـــ|بــــرين عبــــد|ص ر حسي  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

4975|o هيم محمود درويش|بــــر|منى  بــــ دمنهور|د|

263486 ن|هيم رضو|بــــر|هيم مصيلىح |بــــر|طمه |ف |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|384o| مل حسن|ك| رحمه رض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

23|766 حمد|لعظيم |تـــم محمد عبــــد|ح هره|لق|هندستـــ 

854|8o محمود محمد عىلي طلبــــ م بــــنى سويف|إعل

225573 بــــوزيد|ن |يه فرغىل رمض| لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

748|8 ي|ه
جر جمعه سيد مهنى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|2o957 يتـــى حس سعد| م سعد حن|ميى ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

49|32| لفيتـــورى|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |لميس  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|764 لم|ىط س|لع|رس عبــــد |ريج ي| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

493|56 هد|لسيد محمود مج|لد مجدى |خ بــــ دمنهور|د|

5||88o يس|كر يوسف عر|لش|ل عبــــد |محمد جم |بــــ طنط|د|

263584 زق مرىس|لر|لسيد عبــــد|رحمه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

843356 ى|منه  هلل محمد قدري سيد حسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

35438 كر|مجدى نبــــيل ش| ندر|س ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

448436 مض|لحم|م حسن محمد حسن |حس |ره طنط|تـــج

863292 هلل محمد|ه عبــــد|لل|م فرج |له| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|4o882 ي|رس محمد ن|ء ي|شيم ج  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

55o53 ي|صف
ى
ء محمود عبــــود دسوق ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

8o2924 ى|حمد محمود حس|هدير  ني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

483o3o ن حسن|م سليم|جر عص|ه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|79|4 زى|مد حج|ديه حمدى ح|ش لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي
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5o525| حمد|بــــر عنتـــر محمد سيد |حمد ج| |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

276986 ر|لعط|عيل |سم|بــــ محمد |ريح ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

242286 د|مد حم|حمد ح|ء |ول ن|بــــ حلو|د|

82988 لسعود عىل|بــــو|ح |رغده صل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

89o7o5 س |ل عبــــ|ء جل|د عل|نه سيوط|بــــ |د|

286529 لم نرص|هيم محمد س|بــــر|بــــوبــــكر | |دين ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o2538 بــــو شوش|لمقصود محمد |محمد مجدى عبــــد  لمنصوره|حقوق 

|2o|57 يه لحميد|لدين محمد شكرى عبــــد |م |ن عص|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

82oo43 لىحي|لد فرغىلي عبــــد|ن خ|نوره ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

65654 تـــسنيم عىل محمد عىل لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

498455 هلل لطيف|دل عبــــد |ع| دين |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

753|5| ي|بــــو |رص |هلل ن|عبــــد 
لنرص حفنى ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

332949 ي |عمرو ع
حمد|دل مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o5|57 م  |ء حسن عىل تـــم|شيم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

49o|88 تـــفى محمود محمد عىل محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|7o67 تـــه|ء سعد عىل شح|عىلي ط|بــــ دمي|د|

64o54o ى  ى|عمرو محمد حسي  حمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

227|43 حمد|لرؤوف |رس عبــــد|حمد ي| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

3o976 ي|ر
مكرم خضي  مدئى| ئى ى شمس|د| بــــ عي 

228769 |سعيد فوزى حن| دين ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|32587 لرحمن|هر عبــــد |لز|لد عبــــد |ندى خ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

24o924 لسيد بــــكر|نور رزق |محمد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|23972 ف محمد عدلي محمد|محمد 
رسر |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

6|847 تـــن صبــــىحي محمد قطبــــ|ف صيدله بــــنى سويف

7oo2o6 لسيد|لدين عوض حمزه |عز لمنصوره|هندستـــ 

3545|7 تـــ ش| كر|للطيف ش|كر عبــــد|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

6455oo |حمد |رص |محمود ن
ى
لعرق لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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372o49 م|لسل|حمد عبــــد|م محمد |لسل|عبــــد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

4o4|44 م|لفح|نور محمد حسن |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o5263 ر|لجز|حمد |ح |حمد محمد صل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|77o48 د منصور|جد فؤ|د م|ميل |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

7542o9 لمغربــــى|عيل محمد |سم|نور |هند  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

676o78 بــــسنتـــ مصطفى محمد محمود لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o5693 وز  ج|حمد حج|لسيد |حمد |في  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

33|448 هلل محمد|لدين عبــــد|كريم سيف  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

32|4|o فظ|مل ح|محمد مصطفى ك ى شمس| لسن عي 

229862 بــــر|بــــوعيطه ربــــيع ص|حمد | ن|حقوق حلو

|46284 جده سمي  رجبــــ مرىسي|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

884638 بــــو بــــكر محمد محمد بــــكر | سيوط|حقوق 

439|94 ل|ل مصطفى ممدوح هل|م| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

495488 محمود محمد رجبــــ محمد عىل معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

5o7936 وق  هلل محمد حسن|هيم عبــــد |بــــر|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

92|8|3 ن  |لسيد محمد عثــــم|نعمه  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

77|496 نجدى| ئل زكري|هند و زيق|لزق|نوعيتـــ 

866o78 ضل|ل حميد ف|مل جم| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

2|4399 حمد|فع |م ش|م|هلل محمد |منه  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

435|47 هلل||ل محمد عط|دل جل|ع لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|32482 رحمه طلعتـــ محمد عىل لفيوم|عه |زر

42549o مل وهبــــه|مريم وجدى ك سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|35429 ر|لعط|نىح  سيد محمد محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8796o| حمد |ر محمد لطفى |من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o76o2 ويش|هلل عىل ش|بــــسنتـــ عىل عبــــد  |ره طنط|تـــج

264o7o لد عزتـــ حسن|نشوى خ هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

7625|2 ف |معتـــز  لخي |بــــو |هيم محمد |بــــر|رسر ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

6|7524 ىط مريل|لمع|بــــو |منه محمد  ط|هندستـــ دمي

68o2o7 لحميد|محمد منصور محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|
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|6|o56 لملك فرج|ندى مصطفى عبــــد  لفيوم|عه |زر

5|4432 حمد درويش|بــــر |حمد حسن ص|يسه |م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|474o وق ن جح محمد مرىسي|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

693o78 حمد بــــدوى|هر فوزى محمد|محمد ط ره بــــور سعيد|تـــج

6239o ى رش|ي شم|للطيف ه|د عبــــد |سمي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

64528 لغنى محمد|دى عبــــد|ر ن|من |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

346396 لرحمن|ئى عىل عبــــد|د عن|يوسف عم ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

483398 لدين محمد محمد موىس|م |ن حس|رو إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

435358 ى |سل| |رش شد|لسيد ر|م حسي  لشيخ|بــــ كفر |د|

445992 لسيد محمد مصطفى|هر |عمر م سكندريه|ل|ره |تـــج

779924 د رأفتـــ محمد تـــوفيق|زي زيق|لزق|ره |تـــج

348ooo يف سيد بــــكر  ريق|لمح|يوسف رسر |حقوق بــــنه

44o|o8 يد حسن|بــــو|هيم سعد |بــــر|مروه  ى لي  لشيخ|علوم كفر 

755o84 لسيد محمود محمد|محمد  هندستـــ بــــور سعيد

|44o75 لدين لطفى يوسف|ء |ملك بــــه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o9485 هلل|م طه عىل عبــــد |لسل|طه عبــــد  |ره طنط|تـــج

6o49o| هيم بــــشي |بــــر|حمد سعيد | |سم |نوعيتـــ طنط

34o79 |لنج|بــــو|هلل |حمد محمد عبــــد|ن |نوره هره|لق|صيدله 

42o398 بــــوشعيشع|هيم محمد |بــــر|ره |س لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

83|752 بــــوزيد|محمد | لوف|بــــو|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28822 للطيف|لسيد عبــــد |حمد وجيتـــ | ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

355494 تـــ محمد عبــــد| ح|لفتـــ|فظ عبــــد|لح|مي  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

7888|o ده معيوف سويلم|مه شح|س| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6756o3 هيم|بــــر|تـــه |حمد محمد شح|مريم  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7oo936 صف|لحميد ن|دى عبــــد |لسعيد بــــغد|حمد | زيق|لزق|علوم 

|64999 د|زق رش|لر|ء محمد عبــــد |ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

883|2| ى محمد مهر|ي لفهيم |ن عبــــد|سمي  سيوط|بــــ |د|

7o8353 ء محمد جمعه محمد|ل| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

843|33 زم محمود محمد|ء ح|نجل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج
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75o553 ن سيد|لرحمن بــــدر رمض|عبــــد  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

283o42 هيم|بــــر|حمد |لدين |محمد محن   سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

9|5967 ن نخله |مفدى موىس سمع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|88|6 م محمد شكرى محمد|سل| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

82752| ي بــــطل|حسن
ن سليم|ء وطنى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

48846o لسيد|حمد محمد متـــول |محمد  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

|44o35 ى|جم| مه ل عىل حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o665 حمد|مر |ء عمر ع|ول بــــ بــــنى سويف|د|

|52366 هيم|بــــر|ن |عبــــده رضو| رودين ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|45333 ي زكري قطر| محمود محمد يحن  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

647382 هيم|بــــر|مريم محمد عيس مصطفى  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|72298 س محمد|لد عبــــ|عمر خ دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

843743 هر|لعزيز ط|لد عبــــد|محمد خ ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

338949 ى ف|ي رس يوسف حمد محيسن|سمي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

262694 محمد محمود محمد حسن مصلىح ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

67|2| ن|لمحسن محمد حس|ل عبــــد|هدير كم ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

677|4o لدين يوسف عبــــده|حمد عزتـــ مىح | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26o445 بــــ|بــــ مبــــروك خط|خط| ر|ي شمون|نوعيتـــ 

677688 لحميد ليله|لعزيز سعد عبــــد |محمود عبــــد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

483579 هلل|بــــر مرغنى عبــــد|ح ج|ر صل|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

779453 محمد مصطفى| م رض لمنصوره|ل |طف|ض |ري

363298 هيم|بــــر|م محمد |محمد عص ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

3|6585 ى|ندى خ لد حسن عىل حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|8|32 م|لسل|تـــم حسن عبــــد |هلل ح|منه  ط|بــــ دمي|د|

9o7392 هيم |بــــر|س |د غط|عم| رمي| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

284686 ي
لم|بــــدين محمد س|محمود ع| دئى ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

545676 لغرو|لرحمن عىل عزتـــ عىل |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4595|o لعوضى|لحسينى محمد |م أحمد |حمد س| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر
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78||86 ن|لرحمن محمد سليم|حمد عبــــد | دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

446o48 تـــ|د صبــــرى محمد بــــرك|زي سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

48oo5| لديبــــ|لسيد |لمنعم |لدين عبــــد |ء |لمنعم بــــه|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

7oo|95 لعزيز محمد|دل عبــــد |حمد ع| ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

452477 حمد محمد خليل|محمد خليل  لشيخ|هندستـــ كفر 

5992o حمد|لق عىل |لخ|محمود عبــــد  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

3oo35 منيه محمود محمد محمود| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

338997 م|لسل|بــــ عبــــد|لتـــو|مه عبــــد|س|ن |نوره ي صىح بــــنه
|معهد فنى

249|83 حمد موىس|لعزيز |بــــسنتـــ عمر عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|2|994 لسيد|لحفيظ |لد حموده عبــــد |خ ى شمس|تـــج ره عي 

33|229 لم|ن محمد س|ل شعبــــ|مل محمد جم| زيق|لزق|بــــ |د|

7oo648 ره|هيم طلبــــه جبــــ|بــــر|لرحمن |حمد عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

626|4| دى رفعتـــ مسعد|بــــيتـــر ن زيق|لزق|هندستـــ 

6|575o محمود عىل محمد عبــــيد ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

7|6oo5 عيل|سم|ل محمد حمزه عىل |بــــل زيق|لزق|عه |زر

249|69 لق محمد غنيم|لخ|يه عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

7o|353 |هيم جوده محمد كف|بــــر|حمد |
ى
ق لمنصوره|ره |تـــج

66849 بــــ|لتـــو|رس ربــــيع عبــــد |ي| ر|ي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

82|26o ىطي|لع|لرؤوف عبــــد|م عبــــد|محمد عص ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

273o24 ى ن مي  ى عبــــد |ني  لعزيز|رص محمد خي  دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

|62783 ى يونس|ح زم سعد محمد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|27577 ى محمد عمر منصور حسي   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

|46986 يف مجدى جنيدى ق سم|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|5o68 م محمد محمد سعيد|محمد عص لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

242839 عبــــده| رق زكري|محمد ط ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7o4o94 هيم محمد صبــــره|بــــر|مروه مجدى  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

47936o لحميد حبــــيبــــتـــ|مريم مصطفى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

326|97 لعزيز محمود|رتـــ جمعه عبــــد|س هره|لق|علوم 

36433 محمد فرج محمد مصطفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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69|356 دى صبــــح|لن|محمود محمود محمود  ط|بــــ دمي|د|

2|6527 بــــينى|لرحمن |لدين طلعتـــ عزتـــ عبــــد |نور لشر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4279|5 م|لسل|لعزيز عبــــد |م عبــــد |لسل|ن عبــــد |يم|
لشيخ |

|ره طنط|تـــج

687765 م|لسل|هيم عبــــد |بــــر|حمد |مصطفى محمود  لمنصوره|حقوق 

7|oo46 لعز|بــــو |ن |ء عىل محمد رمض|هن لمنصوره|علوم 

44o2o6 ي غنيم | لبــــيىلي غنيم|نىح  لشيخ|بــــ كفر |د|

76662o مل يونس محمد رستـــم|حمد ش| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

438|26 ن يحن |ن شعبــــ|ء فوزى شعبــــ|رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

682962 رص|لقصبــــى ن|لدين |ل |ده كم|بــــسمه حم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

27o||6 ن سعد موىس|نوبــــ زىك سليم|بــــ| |ن طنط|سن|طبــــ 

827273 لكريم|حمد عبــــد|س |لرحيم عبــــ|محمد عبــــد دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

783663 لسيد|هلل حمدى بــــيوم |عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

36599| ي |س|
حمد بــــخيتـــ|متـــ مصطفى ي تـــمريض 

هره|لق|معهد فنى

3||947 ود|لسيد د|بــــ |لوه|ملك محسن عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

44|283 زى|لسعيد غ|لسعيد نعيم | لشيخ|عه كفر |زر

639853 لسيد|حمد محمد رجبــــ |ن |حن |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

63o549 لرحمن|ئى عبــــد |هيم عوف عن|بــــر|فتـــىح  زيق|لزق|هندستـــ 

858992 ء محمد فوزي محمود|ل| ي|بــــ |د|
|لمنى

326o7| بــــ|طمتـــ مجدى سيد دي|ف ى شمس|تـــج ره عي 

7|7654 ن|ن زيد|ن سليم|زيد| رض| مه لمنصوره|حقوق 

247652 صف|لمحسن ن|لسيد عبــــد |محمد جميل  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

69436| زق|لر|لسيد عبــــد |زق |لر|حور عبــــد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

923395 لحميد  |لبــــدرى عبــــد|محمد حسنى  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

5|5375 ل عبــــدربــــه|لع|ل عبــــد|ج كم|ريتـــ سكندريه|ل|طبــــ 

5|o373 |لم رخ|هيم س|بــــر|لجيد |حمد عبــــد| تـــمريض دمنهور

||9247  ملك عبــــد |نه |هيل
ى
هلل|يمن شوق لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

3o|7o تـــ محمد|لشح|طف |جر ع|ه هره|لق|م |عل|

37|793 لسيد محمد|ئى |ليم|نور |ء |شيم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|9247 حمد|ئل يحن  |محمد و لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

Wednesday, September 5, 2018 Page 5658 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

775462 هيم|بــــر|مر حلىم |لرحمن ع|عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

44366 هلل|بــــ |لحميد حسن ج|حمد مجدى عبــــد | ى شمس|زر عه عي 

335367 هيم|بــــر|ل |رص جل|هبــــتـــ ن |بــــ بــــنه|د|

492585 بــــى|مبــــ|مل محمد |لرحمن محمد ك|عبــــد  بــــ دمنهور|د|

3|3|23  محمد|هيم |بــــر|ن محمود |رو
ى
لدسوق هره|لق|ج طبــــيع |عل

66453 عيل|سم|روق |م ممدوح ف لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|2o952 ل خليل|وجدى خليل بــــس| ري|م هره|لق|صيدله 

296627 لرحيم|حمد سيد عبــــد|رضوى  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

|369o5 شور محمود|م ع|د س|زي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

88598o مه عىل مصطفى |س|عزه  سيوط|بــــ |د|

|57||o ه حمدى عبــــد  زق محمد|لر|ني  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

893692 عىل محمد تـــوفيق | نور سيوط|حقوق 

4824o8 ح|لفتـــ|دى عبــــد |له|كريم حموده عبــــد  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

52836 حد|لو|هلل عبــــد |د عبــــد |ريم عم |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

868638 يع محمد|ن محمد ط|شعبــــ زيق|لزق|حقوق 

34265| ر جحوم|لغف|لح عبــــد|متـــ ص|ر سل|من تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

826324 يمن عىلي فكري| |سم سيوط|ره |تـــج

846255 لح محمد محمود|مروه ص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

876o38 ل  |دى كرم زغلول غ|ش سيوط|طبــــ بــــيطرى 

33449o ي نمر بــــش|ك روم|مل
ره|ئى دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

77353| ى فتـــىح |ي لرحمن|حمد عبــــد|سمي  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

4|6637 ن|لقط|لمنصف |حمد عبــــد|ء |رس| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6o77|3 دوس|لسعيد حلىم ق|يمن |سومه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|36743 هر حمد|لظ|عيل عبــــد |سم|حمد |مروه  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

834887 حمد محمد|رس محمد |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

76o697 لم|ء محمود محمد س|شيم لمنصوره|حقوق 

86839o لسيد|لح |ن ص|حسنه رمض |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

78|56| وي|لص|ء محمد محمد |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

849962 ي عىلي فضل | مه لمولي|يحن  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

3|9695 لمجد|بــــو |مروتـــ محمد قنديل  ى شمس|د| بــــ عي 
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37o8o7 هلل|دى عبــــد|له|زينبــــ محمود عبــــد لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

|35888 ى وليد فوزى محمد عقل|ج كلي  ى شمس حقوق عي 

784257 عىل محمود| هيم زكري|بــــر|محمد  زيق|لزق|حقوق 

78533| مه عطيتـــ|محمد عبــــده سل زيق|لزق|ره |تـــج

423293 حمد فريج|حمد عىل | |دين سكندريه|ل|طبــــ 

94o48 بــــر محمد|عيل ص|سم|مح |س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

535784 |هلل |لسيد عريف حميده عبــــد|لسيد عبــــد|
بــــوخشيم

|آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

46558o هيم|بــــو إبــــر|هيم |بــــر|ندى محمد سعيد محمد  سكندريه|ل|حقوق 

84379o حمد محمد فوزي|ندي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|37297 ى ره|جد فكرى بــــش|م| مي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

28|893 مد جوده هديه|هلل ح|عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

342248 لرحمن محمد حسن|د سليم عبــــد|نه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3oo8| ريق|لسيد مح|طف |م ع سيه|نوعيتـــ عبــــ

445438 ى  حمد|نعمه عىل حسي  ج|بــــ سوه|د|

624565 بــــع|لتـــ|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|عبــــي  عبــــد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

625776 ن|رس فرج محمد سليم|ر ي|عم زيق|لزق|ره |تـــج

485334 بــــ|هيم شه|بــــر|لسيد محمد |رحمتـــ  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

688778 حمد|لعزيز |حمد يوسف عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

3427|5 حد سعد|لو|جح جمعتـــ عبــــد|محمد ن |حقوق بــــنه

785o7o لكريم محمود|يه حكيم عبــــد | ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|3|24 د حسن نرص|عيل فؤ|سم|حسن  |هندستـــ طنط

447853 ن حسن|لسعيد مني  حس|هلل محمد |منتـــ سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

779286 تـــ|حمد يونس متـــول عرف| |ر|ي زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

496885 وي|ن سمي  محمد عىلي مك|حن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

48|o46 لتـــ سمي  عىلي يونس محمد|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

364643 حمد|دل محمد |لع|ن |ندى رمض ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|5|794 ي ج|سلىمي ن بــــر محمد|ج  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

788458 حمد محمد عىل|مه |س|حمد | حقوق بــــورسعيد

675597 ف |ء |رس| هر|حمد محمود ز|رسر لمنصوره|ن |سن|طبــــ 
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3439|9 ي ق|ن جم|نوره
سم|ل مصطفى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

84349 ن|لحسيبــــ عثــــم|هدير سيد عبــــد  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

|73496 ن سيد أحمد|حمد رمض|له |ه ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

64o336 ن|حمد عثــــم|لعزيز |حمد عبــــد|ء |فد زيق|لزق|حقوق 

5||899 ل|هلل عنتـــر مش|صم صبــــرى فتـــح |ع |حقوق طنط

9572| حمد محمد مؤمن عىل| ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

785593 |زى |لمطلبــــ غ|ندى عبــــد 
ى
لدسوق عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4o|335 ح|لرحمن رم|ر محمد تـــوفيق عبــــد |من دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6o4589 وى|لشن|هيم |بــــر|ندى عىل حسن  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

865825 دي|حمد بــــغد|ج |محمد حج ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

8962o3 هيم  |بــــر|ده محمد |ندى حم ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|8837 مل نرص|جر مجدى ك|ه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

327457 لعليم حسن|حمد عبــــد|جر |ه ى شمس علوم عي 

6|2o9| لسيد عوف|ره كرم |س ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

2|483 ى كم|ي ن|مي سليم|ل تـــه|سمي  هره|لق|علوم 

478625 ي|
 حسن|لبــــ|زى محمد عبــــد |دهم ئى

ى
ق سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

862379 ي محمد محمد ج|م|
د|ئى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

6|936o حمد خليفه|حمد |لعزيز |محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

226595 زق|لر|در عبــــد|م ن|در هش|ن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

432|99 ف عبــــد |يم| لطوجى|لغنى |ن أرسر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

33o854 لسيد متـــول|ء عيد |سم| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|4463| ش|لدمرد|محمد سعيد جمعه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o5375 نه|لسيد شبــــ|حمد |حمد |رق |ط ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4o76|8 هلل|روعه حمدى عبــــده خلف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o6787 حمد يونس|مه محمد |س|سلىم  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|7352 لمهدي|م محمد |حمد هش| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

28354| لحميد خميس|ئى محمد عبــــد |ن ه|نوره سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

2589o9 لي|ح مش|لفتـــ|رس عبــــد|م ي|سل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

786o5o ره|هيم محمد عىل عم|بــــر|ن |يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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7o8|56 عىل محمد عىل حسن عىل لشيخ|ره كفر |تـــج

635566 لحميد|لد يىحي عبــــد |ن خ|نوره زيق|لزق|صيدله 

84385 ن محمد محمد|محمود عثــــم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|43||5 عيل محمد محمد|سم|مريم محمد  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

238|65 لحسينى|مد محمد |سلىم ح ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4755|4 لسيد|زق |لر|زق طه عبــــد |لر|ن عبــــد |رو سكندريه|ل|ره |تـــج

68o92| بــــ|لوه|س عبــــد |د محمد عبــــ|زي لمنصوره|ره |تـــج

49727o لسيد حلىمي|ر |لستـــ|عبــــد| دين |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

455429 فظ|لح|ح محمد عبــــد|محمد صل |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4o8848 لففى|هلل محمود |ن عبــــد |يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5o2855 ي
ربــــ|بــــو شو|لسيد |محمد محمد | دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

888|78 حمد حسن |ل |ء جم|سم| سيوط|نوعيتـــ فنيه 

25o633 لرحمن|هيم فتـــوح عبــــد|بــــر|مريم  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

358|26 ن|حمد عدل محمد عمر| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

3465o3 ى سيد عبــــد لعزيز|حبــــيبــــتـــ حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

52466| |لسيد محمد عبــــد |لرحيم |لرحمن عبــــد |عبــــد 
لرحيم

بــــ دمنهور|د|

27||4| د|لدين عو|حمد صفى |هلل زين |منه  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

839567 ي |لر|لد عبــــد|ء خ|شيم
هر|لط|ضى دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

6479o7 تـــه|شد شح|ح ر|محمد صل ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

3488|| هيم|بــــر|لسعود |بــــو |رص |م ن|بــــتـــس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

78|3|7 لخول|هيم |بــــر|عمرو حمدى محمد  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

62784 مح جميل نعوم|مريم س ي سويف
تـــمريض  بــــنى

677248 ى عمر محمد مرىس عىل حسني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

255648 د محمد ورده|مثــــل حم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6835o3 لسيد جعيصه|رق سعيد |يمنى ط لمنصوره|نوعيتـــ موسيقيه 

855799 ن|ر مرج|لغف|محمد محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

842o53 لجليل|لحميد متـــولي عبــــد|ء عبــــد|شيم دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

9o4o86 لرحيم |سعد عبــــد|حمد |ء |شيم ي صىح سوه
ج|معهد فنى
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7|286| ن محمد شلبــــى|مريم محمد عثــــم لمنصوره|نوعيتـــ 

775626 م|لسل|لسيد عبــــد|بــــ |محمد شه دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

7o4o59 دتـــ|م مصطفى محمد زي|لسل|يشى عبــــد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

839449 هلل عىلي حسن عىلي|عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

|7o|79 لسيد|د |مريم نبــــيل فوزى ج عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

4966|| د متـــرى|مي  عفيف فؤ| |ن|روكس تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

22|o79 حمد|ن عىل صبــــرى |نور ى شمس حقوق عي 

75453o لعزيز|رص عويس عبــــد |ر ن|من ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

924469 تـــ |دى نبــــيل حكىم شح|ف ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

29764 ي|لد متـــولي علو|م خ|حس
ئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|54473 زى|دل سعد عىل حج|سعد ع ى شمس هندستـــ عي 

24o664 د حسن|ل سيد ج|مصطفى كم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|44454 مل|هلل ك|رق عبــــد |محمد ط هره|لق|هندستـــ 

893|55 ى ميخ| ى حبــــيبــــ |ئيل |مي  مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

249|96 رسر|بــــر|لعزيز |هيم عبــــد|بــــر|د |جه هيم رسر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|9o3| وق ع لعظيم|دل حسن عبــــد |رسر أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

3||883 هلل محمد فرج|زم محسن عبــــد|ح دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

888o|8 ى منصور | ريمون حن حني  سيوط|طبــــ 

92|26| تـــه محمد |حمد شح|ن |ريح ج|ره سوه|تـــج

89|883 ى عبــــد| زق |لر|فظ عبــــد|لح|يه حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|8622 ن خرصى|م سليم|لسل|متـــ عبــــد|م سل|بــــتـــس| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

69577| ن|لسيد زيد|هلل |لسيد عبــــد |ح |صل لمنصوره|ره |تـــج

25|439 ر|بــــو ن|لمجيد |لق عبــــد|لخ|محمد عبــــد تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

8o86|3 حمد|مه رجبــــ |س|يمن | ي|بــــ |د|
|لمنى

62779| ئى محمد حمدى عىل|م| ى شمس| لسن عي 

36|o4| حمد|لمؤمن |حمد عبــــد|محمد  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

5|4333 حمد مصطفى هلش|ء |ل| سكندريه|ل|طبــــ 

352863 بــــ|لتـــو|ح عبــــد|لفتـــ|لد عبــــد|حمد خ| ى شمس|د| بــــ عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 5663 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8|33o8 لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|لرحمن |سيد عبــــد حقوق بــــنى سويف

4o5332 هلل|ميشيل شهدي صليبــــ سعد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

625974  عبــــد|س |يمن عبــــ|محمد 
ى
لحميد|لدسوق ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

858o46 حمد مهدي|فرحه محمد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

46|4|5 يبــــ|لش|سلىم نجيبــــ صبــــىح  |علوم طنط

89494o لكريم |ع محمد عبــــد|محمد رف ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

495424 بــــر|لص|دى فريد خليفه |له|لرحمن عبــــد|عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8|9375 ى|حسن محمد | عل مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

859563 لرحمن حسن|يه نبــــيل عبــــد| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

64|772 ه سعد جل ل مرىس|أمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4o4368 ن|ن سليم|حمد رجبــــ سليم|زن |م سكندريه|ل|ره |تـــج

8||546 ن عيد سيد عىلي|نوره ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|296|4 دل سمي  شكرى|م ع|ر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4o4864 حمد وصفى|هلل عمرو محمد |عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

||6773 رد فوزي نصيف|دو|رفيل |م هره|لق|ج طبــــيع |عل

|7o926 هلل|حمد عبــــد |هيم محمد |بــــر|محمود  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

83862| ى|حمد تـــه| |ن|ر مي حسي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

343o|6 ر|هلل حسن عىل عم|سيد عبــــد ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

5474o9 م|لنو|حمد محمد |سلىم  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

643345 ن|لمول فرح|لمنعم عبــــد|لسيد عبــــد|ء |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

4o8495 لشيخ|حمد خليل |در |لق|حمد عبــــد | |بــــ طنط|د|

234o26 بــــدين موىس|لع|ء زين |م بــــه|حس ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

855333 حمد محمد|بــــ |يه|محمد  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

226453 بــــر|محمد بــــخيتـــ حسن ج ى شمس|زر عه عي 

|6|428 ى  لسيد محمد|يمن |حني  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8763o محمد منصور| يحن  زكري لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

475842 ى|د |زي حمد حسن عىل حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

465634 ء أيمن عىل شعوط|عل ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

83397| ف عط| |سه حمد| |رسر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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8o2767 هيم قطبــــ|بــــر|م سعيد |حس ي|هندستـــ 
|لمنى

642999 فع|لش|رق طلبــــه عىل |ل ط|س زيق|لزق|بــــ |د|

2|4928 حمد سيد|حمد محمد سيد | هره|لق|حقوق 

34378| لسيد|رس مصطفى |منى ي ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

8473o3 محمد خميس مرىسي محمد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

2635|| حمد|للطيف |حمد عبــــد|هدير  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|35575 حمد مصطفى|حمد غريبــــ |ل |نو سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8||229 طف معتـــمد حسن|ع| لي|د ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|56395 هلل عوض|ن عبــــد |ل رمض|بــــل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

68|624 ن|هيم عطو|بــــر|شد |حمد حمدى ر| هندستـــ بــــور سعيد

|4859| ن محمد|د رضو|ء رش|هلل بــــه|منتـــ  هره|لق|حقوق 

692542 حمد|لزىك |حمد |لزىك |سلىم  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

446o36 حمد محمد محسن|بــــ |عمر شه سكندريه|ل|هندستـــ 

2|272o  محمد|لرحمن ه|عبــــد
ى
ئى شوق ى شمس حقوق عي 

5o8558 للطيف طقيشم|هلل محمد محروس عبــــد|عبــــد ى شمس| لسن عي 

772878 لحليم|لحليم محمد عبــــد|ئى عبــــد |محمد ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

498oo مه|بــــر سل|لحكيم ص|محمد عبــــد هره|لق|حقوق 

|46469 لسيد|لحميد |ل عبــــد |يدى جم|ه هره|لق|بــــ |د|

255|95 ء حسن حسن حبــــيبــــ|شيم تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

76846o ن|حمد سليم|لم |ح س|صل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

429628 بــــو دشيش|م محمود محمد |هش |ن طنط|سن|طبــــ 

4|2358 د|م محمد ج|لسل|لسيد عبــــد | |ره طنط|تـــج

7o38oo ن|ل فوزى غريبــــ سعد عن|ء جم|سم| زيق|لزق|عه |زر

68o642 هيم محمد|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|ء |ل| لمنصوره|بــــ |د|

8|5328 ف |بــــي |غ| نور بــــسطوروس|رسر حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

27326| حمد يوسف محمد|لرحمن |عبــــد سيوط|ره |تـــج

7859|5 ى عي|مل |بــــ ك|يه|عمر  د|مي  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

757943 ن محمد|رص عطو|لن|ل عبــــد |جم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|4852 ي 
ى مصطفى عي|لسبــــ|حمد |حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ
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784|39 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد|حمد عبــــد | |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

775394 حمد|هيم عىل |بــــر|محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4855o3 ن|لحميد رمض|بــــسمتـــ يشى محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|6733 ن عىل|لد عيس عثــــم|ن خ|نوره ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

249995 نور|هيم |بــــر|رق |هلل ط|منه  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

3|492o حمد|طف خليفتـــ |محمد ع لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

56|77 لصمد|بــــتـــ عبــــد |حمد ثــــ|يتـــ | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|2366o س|هلل يحن  فكرى عبــــ|عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

55839 عمرون عىل| ميتـــ صف|س ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

4o3399 حمد|هر |لط|دل |هلل ع|منتـــ  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

448996 لدين|ل |لسيد بــــسيوئى محمد جم|أحمد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|27752 ع|لشم|م محمد يشي |عىل وئ ى شمس حقوق عي 

349936 مجدى محمود مصطفى| نور |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|28564 ى|م ك جورج |د مل|مر| رتـــي  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

762339 للطيف|هلل عبــــد |هلل عبــــده عبــــد |عبــــد  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

348|69 نور محمد درويش|ضى |منتـــ ر| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

44449o ى حم مي  هيم محسن|بــــر|ده عيس |ني  لشيخ|بــــ كفر |د|

23||76 لدين سيد حسن|د|عمر عم ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7|o28 د|مل ج|منى جمعه ك بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|2|o68 ل لسيد حسن|مسعد فرج | بــــي  ضتـــ|ري/م بــــنى سويف|إعل

627327 مد حبــــيبــــ|لم ح|سعد س|ر |مي زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

459928 ئى|دريس علو|حمد رجبــــ | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

77624| هيم|بــــر|لمنعم |د عبــــد |ن عم|نوره زيق|لزق|بــــ |د|

4o644 نعيم فهيم بــــقطر| نور ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

|26|75 ح مرزوق|در نج|بــــسنتـــ ن ى شمس|تـــج ره عي 

754324  حسن سليم|لبــــ|م عبــــد 
ى
ق |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 

ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

686|32 د محمد|لجو|رس رزق عبــــد |ره ي|س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|39|36 بــــ|لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|ره عبــــد |س ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 
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|353o3 حمد|هيم |بــــر|بــــ سيد |يه|رق |ط وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|73349 ر مبــــروك محمد|يوسف مختـــ ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

88749o ى عىل   حسي 
محمد مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o34o5 بــــ|لوه|س عبــــد |حمد فتـــىح عبــــ|منى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23797| لمقصود محمد|ل محمد عبــــد |هلل جم|منه  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6389o3 حمد ليله|هلل عىل |حمدعبــــد|هلل |منتـــ  زيق|لزق|علوم 

369327 لسيد محمد|لدين |طمتـــ بــــدر|ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

766o85 ي|بــــعي |لتـــ|م محمد مسعد  ر|لىح  حقوق بــــورسعيد

9o474o ى ر|ي لحميد محمود |فتـــ عبــــد|سمي  ج|بــــ سوه|د|

67872| للطيف|لمتـــول عىل عبــــد |ء عىل |رس| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

896o73 ى |يه خ| لد محمد حسي  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

459363 ى محمد|لرحيم |فرحتـــ عبــــد لسيد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6349o4 يح|لس|ل |حمد كم|د |زي ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

225475 سم محمد|لد ق|سلىم خ ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

223239 ح محمد معوض|لفتـــ|حمد عبــــد|هلل |عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

847552 لحميد|ن عبــــد|ره سعيد شعبــــ|س ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

4o5|64 نه حسن|دل حسن كتـــ|مهند ع سكندريه|ل|حقوق 

645357 لدرىسي|لمنعم |لمنعم محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

|34247 لسميع رجبــــ|ر سعودى عبــــد |من ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

627|o7 لحليم رسور|لحليم عزبــــ عبــــد|محمد عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

33o783 د سمي  فرح|ق عم|سح| ن|سو|بــــ |د|

759323 لخول|شور محمد |رغده محمد ع عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|47488 هيم مصطفى|بــــر|حمد محمد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5o8937 ن|لم|هيم س|بــــر|لسعود |بــــو|مه |س| |حقوق طنط

234333 ى |حمد |محمد  هيم|بــــر|لسيد حسي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

2|357 لعظيم محمد محمود|حمد عبــــد |رحمه  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

329458 لعزيز غنيم|عبــــد| ن وجيه محمد رض|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

24oo35 هلل عوض محمد|لد فتـــح |خ دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

Wednesday, September 5, 2018 Page 5667 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

59549 ن عمر عىل محمد|نوره ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

4||669 فظ|حمد مصطفى ح|دره |ن |حقوق طنط

|2o966 م رمزى فرج عوض|ن س|جوىسي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|3777 عيل|سم|ندى محمد حسن  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|67|4| ء محمد حسن محمد|شيم ن|حقوق حلو

895oo6 د محمد  |لدين ضي|م |د عص|زي ج|حقوق سوه

52224o هيم عيس|بــــر|ربــــ |لك مح|بــــو شح|مديحه  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

755296 م|لسل|مه عبــــد |عزه محمد سل بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|6o44 ف فضل حنفى | |عىلي لليثــــى|رسر  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

237359 ندى محسن سيد محمد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

456o9 زق|لر|لعربــــى عبــــد|زق محمد |لر|عمر عبــــد ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6o6538 لبــــصيىل|زم محمود محمود محمود |ح |بــــ طنط|د|

63o23o ى محمد سعد |محمد  لدين عطيه|مي  لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

9237oo لسيد  |ده |لدين حيدر حم|عز  ج|علوم سوه

6869|5 محمد وجدى حسن محمد حسن لمنصوره|بــــ |د|

736|4 ح|يدى عىل خليل مفتـــ|ه لفيوم|تـــربــــيتـــ 

7o7o8 زق ميهوبــــ|لر|م عبــــد |لسل|حمد عبــــد | لفيوم|حقوق 

63oo87 دى|له|س عبــــد |هلل عبــــ|حمد عبــــد |هلل |عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

636|22  |من
ى
هيم مصطفى|بــــر|ر محمد شوق ي تـــمريض 

زيق |لزق|معهد فنى

|76658 ه محمد صل| ح عيد|مي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

3664oo دل عطوه|م ع|حبــــيبــــتـــ س |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

89o549 س |ن عبــــ|مصطفى مقنع حس سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

433475 ى|لسيد ش|ن |حمد رمض| هي  |بــــ طنط|د|

|3886 زق|لر|روق عبــــد |حمد محمد ف| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

785|83 هيم|بــــر|له نرص مصطفى |ه تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

476o5 م|م|لغنى |حمد بــــدوى عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o9645 حمد محمد |ن معروف |يم| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

79oo2 وس|ضى تـــ|د ر|ك عم|مل ورصى ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

352|92 للطيف|دهم حمدى بــــهجتـــ عبــــد| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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4376|8 ن|بــــوسليم|حمد |ن |م سليم|محمود س لشيخ|عه كفر |زر

6||326 ن|لعزيز محمد شعل|أثــــي  محمد عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

7662o9 ن|ندى محمد فوزى عىل رسح لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

54|258 لسيد صقر|لمجيد |هر عبــــد |محمود م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

679424 يه محمود محمد سعد جعفر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

262572 هيم|بــــر|محمد عىل محمد عىل  تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

528937 لسيد منتـــرص|لعزيز |حمد عبــــد | |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

5o|84o رص رزق شنودتـــ|مريم ن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

2659o3 لحميد|حمد بــــدوى مدكور عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7o299o لصعيدى|هلل يحن  محمود محمود |منه  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|3759| ى عبــــد  لحفيظ محمد حسن|يوسف حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6o2998 لسعيد يوسف|م فوزى |ده هش|مي لمنصوره|بــــ |د|

678344  مصطفى |ن محمد |يم|
ى
ل|لج|لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

248844 لعزيز|ح عبــــد|لفتـــ|لدين عبــــد|ح |رحمه صل هره|لق|صيدله 

447|2| عيل|سم|لسيد |يوسف محمد عىل حسن  سكندريه|ل|ره |تـــج

|7|973 دل حليم جرس|ركو ع|م لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

6926|o د عيس|هيم فؤ|بــــر|مريم محمود  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7oo46| حمد محمد|حمد محمد | لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

7593o|  محمد زىكي|يه ه|
ئى ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 

م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

32654o د محمد|حمد فؤ|ء |سم| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

442|54 ن|هيم سليم|بــــر|لسيد |لسيد |حمد | لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

234556 لسيد بــــيوم|عيل تـــوفيق |سم|در |ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

783o52 كد|دل محمد محمد و|ء ع|زهر زيق|لزق|حقوق 

84|532 حمد|ل سيد |بــــسمه جم |نوعيتـــ قن

385|5 لمنعم محمود|ر محمود عبــــد |من هره|لق|ره |تـــج

|66o33 شور عىل|لد ع|مي  خ| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

235264 بــــورسيع|مح |لمس|لدين عبــــد|ء|حمد بــــه| ن|حقوق حلو

|495o| حمد|در |لق|حمد عبــــد |رتـــ |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|9566 ي وهبــــتـــ محمد حبــــيبــــ|م عبــــد|خديجتـــ هش
لغنى ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج
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49oo54 ي|ر محمود عمر|مي
ن عىل مصطفى ي |

سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o|246 بــــو بــــكر سعد محمد|تـــ |ي| سكندريه|ل|بــــ |د|

348865 ن شميس|رق نرص سليم|م ط ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

295854 ن|حمد سليم|هيم |بــــر|محمود عزتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o8723 يله|بــــو م|سعد | ئى رض|م| |تـــربــــيتـــ طنط

6||545 ضل|فوزى عطيه ف| رويد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

623996 لمندوه غلوش|يمنى وليد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

2|37o6 ش|بــــورو|حمد وجدى مصطفى | ى شمس هندستـــ عي 

695666 ي|دل محمد فوزى |يدى ع|ه
تـــى|لنى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5oo8|9 ئى|لمسلم|ده محمد |حبــــيبــــه حم بــــ دمنهور|د|

6o6638 رف|رف فوزى ع|محمود ع |بــــ طنط|د|

445||5 ده|دل جرجس قل|بــــيتـــر جرجس ع ضتـــ دمنهور|علوم ري

685575 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|حمد |ريم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

346846 ن|لرحمن حسن عمر|رحمتـــ صبــــىح عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

856272 نور|ء رفعتـــ محمد |ل| ي|بــــ |د|
|لمنى

7oo57| لعدوى|لحميد |صفوه محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

64556| ل|لع|نتـــ محمد عبــــد|مصطفى محمد شبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

262324 حمد مليىح  محمد|ل |محمود جم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6222|| خىل|لدو|فظ |محمد أنور طلعتـــ ح ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

||57|| هيم|بــــر|حمد محمد |حمد محمد |ندى  ى شمس|د| بــــ عي 

833388 حمد|حمد |ر محمود |بــــش ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

8274oo ي محمود|كرم 
حمد مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|34688 لعزيز|مصطفى ممدوح رزق عبــــد  ى شمس حقوق عي 

47848o ي |أسم
ى
لىحي|لص|ء سعد أحمد دسوق بــــ دمنهور|د|

6o73|o ء أحمد محمد رزيق|آل |طبــــ طنط

537oo8 شور|لرؤف ع|ح عبــــد |رق صل|ط تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|522| لدر|تـــ |د|ء س|د محمد سن|زي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

26832o لمنعم معوض حبــــيبــــ|سيف عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

684283 يف حمدى  |لبــــ|لسيد عبــــد |رضوى رسر
ى
ق لمنصوره|علوم 

|3o4|| مصطفى محمود حسن عىل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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87835 هيم|بــــر|لدين محمد |ح |جر محمد صل|ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

295585 لحليم|هيم محمد عبــــد|بــــر|محمد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|7782 تـــه خليل|لرحمن شح|يه عبــــد| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|7746| طمه حسنى محمد محمود|ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

786446 ف س|محمد  لم محمود محمد|رسر  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

9|6376 بــــر جمعه  |هلل ج|عبــــد| ثــــري سيوط|بــــ |د|

5|433o ده|هد محمد محمد حم|ء مج|سم| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|4895 شم|لسيد ه|دين محمد |ن هره|لق|ره |تـــج

64o897 حمد محمد|هلل محمد |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

695o|| ن|لسيد سليم|فع |لش|ن حربــــى |نوره لمنصوره|حقوق 

5|6234 لسوىس|هيم |بــــر|ن محمود |بــــ رمض|ربــــ سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

3||294 حمد|لسيد |محمد فتـــىح  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

643322 هلل منصور|م عبــــد|لسل|لسيد عبــــد |حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

222o3 ي سعيد ي
تـــ مصطفى ى|ني  سي  لفيوم|عه |زر

4o3|79 فع|لش|حمد |آيه سمي  محمد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7676|6 ه ي| بــــو شيتـــه|رس زغلول محمود|مي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

22955| بــــومسلم|لدين |منه سعيد سعد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

679763 لسيد عبــــده حسن|لسيد |عبــــده  ن|هندستـــ حلو

889o68 ى محمد |حمد جم| ل حسي  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

489o64 ج|رتـــ سمي  عىل درويش حج|س سكندريه|ل|ره |تـــج

4377o6 ل|لحميد محمد هل|هلل عبــــد|حمد عبــــد| لشيخ|تـــمريض كفر 

45268 لم|لرحمن حمدى محمد س|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

758345 ف محمد |رؤى  لسيد|رسر عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

877552 ى |ك لسيد |د |هيم ذىك ج|بــــر|رولي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

26|794 حمد بــــيوم محمود|تـــم |حمد ح| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

28338o لمنسي|ل محمد |هيم كم|بــــر|محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

88o254 حمد  |لفضل |بــــو|لح |محمد ص سيوط|طبــــ 

622255 دى|له|تـــ محمد يسن عبــــد |د|عبــــي  س ط|حقوق دمي

897|74 ى محمد |محمد  يمن حسي  ج|عه سوه|زر

498478 م محمد خليفه|لسل|لد عبــــد |مروتـــ خ تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور
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35867o ن|لعزيز سليم|رق عبــــد|دتـــ ط|مي ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

488o6 لحميد|ن محمد عبــــد |ء شعبــــ|لشيم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

33658| ل|نىح  وليم لمع غ| ى شمس|د| بــــ عي 

5464o2 بــــ|لد محمد دي|حمد خ| سكندريه|ل|هندستـــ 

|547|8 حمد محمد|حمد |لرحمن |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

92o86o لسيد محمد محمد |محمد  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

464|| ه جم| ل محمود هيبــــتـــ|مي  هره|لق|حقوق 

6|75o| ض|لع|هيم |بــــر|سحر مصطفى  هره|لق|هندستـــ 

||8388 لسعودى|لح محمود |يمن ص|محمود  ن|علوم حلو

|6o2|| ى عىل|عبــــد   عىل حسي 
هلل مصطفى ى شمس حقوق عي 

863742 ن مرصي|سمي  سمع| رين|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|4|378 ى |بــــر| حمد|هيم عمر |بــــر|هيم حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|7674 ن حمد سيد|بــــ |يه| |مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|23|94 ف زينهم محمد|عىل  رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

42776 ي|ن |يم|
ى

ض|يمن حنفى محمود ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

774|66 لمتـــجىل|د جوده عبــــد |محمود فؤ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o6723 بــــ عىلي|لوه|ء صبــــىحي عىلي عبــــد |رس| سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

495||5 لمجيد|حمد محمد محمود محمد عبــــد | ره دمنهور|تـــج

696339 ن|لطح|مصطفى محمد | لي|د لمنصوره|طبــــ 

83|42| لمجد|بــــو|مروه رفعتـــ عبــــده  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|64332 مل محمد|مر ك|حمد تـــ| ج|بــــ سوه|د|

|68873 جورجيوس مجدى نزيه عزم هندى ن|حقوق حلو

2725|3 ى |بــــر|مصطفى  حمد|هيم حسي  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

626846 لملك|مه عبــــد|رمسيس سل| رين|م زيق|لزق|ره |تـــج

84683| ن محمد|لكريم حس|د|محمد ج ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

5o|876 ي خ| لحمد|بــــو|لد محمد |نىح  سكندريه|ل|علوم 

3573o2 ف | |ر|ي لم عىلي|ورى س|لمغ|رسر |بــــ بــــنه|د|

4578|9 حمد عىل غريبــــ|ئى سعد |م| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|738|8 هيم|بــــر|ح عىلي |طمه صل|ف ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

2275o7 نور|يمن محمد |دى |ه هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري
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8452|4 حمد|لحميد حسن |مدحتـــ عبــــد| ر|س ن|سو|بــــ |د|

6|2528 ده|حمد عبــــ|لسيد |جر أحمد |ه |حقوق طنط

5||3o9 لعسكرى|مد محمود محمد |حمد ح| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

773923 بــــ|ح محمد طه خط|كرم صل| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

786692 لسيد يونس محمد|هلل |منه  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4533o6 ل|لع|لعزيز عبــــد|لنبــــى عبــــد|كريم محمود عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

856237 محروس تـــوفيق يوسف| رين|م ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

869664 ى|يم| ن محمد حمزه حسي  سيوط|عه |زر

86943o تـــول|ندي محمد حسن محمد ك ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

836757 هيم يوسف|بــــر|يوسف محمد  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

683564 مه|لخي  محمد سل|بــــو |عمر محمد  لمنصوره|حقوق 

|33|99 لسيد|لمجيد |مه عبــــد |س|كريم  ى شمس|تـــج ره عي 

7|728o لبــــصيىل|مد محمد |مد ح|حمد ح| زيق|لزق|حقوق 

62||97 هلل|أمل محمد عبــــد ربــــه أحمد عوض  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

696594 لبــــيوم موىسي|لبــــيوم |حمد |عمر  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

626756 د|روق محمد رش|تـــح ف|سلسبــــيل ف زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|499|8 حمد|م محمود |محمود عص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

52727o لحليم|ر عبــــد|هيم مختـــ|بــــر|رحمه  سكندريه|ل|هندستـــ 

84662| ن|لدين سليم|م نجم |لسل|هلل عبــــد|نعمه  ن|سو|بــــ |د|

9|527 لحق|لدين حسن محمد عبــــد |ء |عمر عل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

47753o وجدي وليم سعد| ري|م بــــ دمنهور|د|

272588 هيم|بــــر|لرحمن |م مؤمن محمد عبــــد |سل| دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

5oo43 لسكرى|هلل نبــــيل محمد محمد |عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

352|68 م رجبــــ|م|حمد شكرى | |حقوق بــــنه

2365|6 ي محمد|ر محمد |من
حمد حفنى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

4|47o6 وى|لطم|م فرغىل محمد محمد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

923223 ن |د سليم|لربــــ ج|د|ء ج|شيم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|52557 هلل|فع جمعتـــ عبــــد |لش|ء |سم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8852|3 بــــ خليفه فهيم |لتـــو|نىح  عبــــد| سيوط|تـــربــــيتـــ 
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8694|2 ل نجيبــــ|يدي جرجس كم|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

494|65 |م |لسل|لمعىط عبــــد|ل حسن عبــــد|عمرو جم
بــــودوح

صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

2772o| |لحميد ند|ء يشى محمد عبــــد |سم| شمون|نوعيتـــ فنيه 

8345|7 م|لسل|بــــ عبــــد|لوه|ح عبــــد|هند صل |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

85967| ي |
م بــــهيج وهبــــه|بــــر|رينى سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

85767o د|ح ميل|ح عىلي مفتـــ|مفتـــ ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

453752 لحليم عىلي عىلي صنيور|لحليم محمد عبــــد |عبــــد  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

43434 ي|ء محمد شعبــــ|رس|
ن حفنى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

83339| ن حسن|ن عثــــم|لد زيد|خ سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

258699 مه|لمول سل|مه عبــــد|حمد سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

26424o لعزيز|لد محمود عبــــد|ورده خ ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

922|58 لسيد |ل سعيد محمد |وص ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|36o76 لمرضى محمد عىل|يمن عبــــد |يمنى  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

477o5| ف |فرحه  لعزيز يوسف|ئى عبــــد |لميد|رسر سكندريه|ل|عه |زر

645355 |لن|لسعيد |ل محمد |محمود جم
ى

ع لمنصوره|حقوق 

286o|5 ى|ىط حس|لع|حمد عبــــد|ن |نوره ني  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

364o5| بــــ محمد سيد|يه|ء |ل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

49|525 لسيد|رتـــ سمي  حبــــسر محمد |س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

87795| ح  |ء عىل محمد صل|لشيم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

5|552 د|ن حم|ء محمد شعبــــ|سم| بــــ بــــنى سويف|د|

364|o م فوزى عفيفى رجبــــ|سل| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

4|o863 لدين|ل |حمد جم|ن |دل عرف|فرحه ع |ره طنط|تـــج

||6854 حمد|لسيد |حسن سيد حسن  هره|لق|ره |تـــج

576o5 لعزيز|ل عبــــد |لدين كم|شمس عز  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

448423 لسديىمي|ن مصطفى |حمد محمد رضو| ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

823465 ي بــــدوي و|و
ى
ي عبــــد|ق

ى
لسميع|ق ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

286423 مكسيموس فرج رمزى فرج ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

922|57 لحليم |ح فهىم عبــــد|ده نج|مي ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى
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|45|79 حمد محمد|حمد حسن |محمود  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

8o8|o7 هيم عىلي|بــــر|لسيد |د |جه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|3|392 حمد محمد درويش|ن |غفر هره|لق|حقوق 

7o689| زى|حمد حج|ح معوض |محمد صل ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

79o748 حمد محمد محمود|لدين |م |حس لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|7729 غبــــ|ريم رأفتـــ مصطفى ر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6|o475 ى رضو|بــــو|لمنعم محمود |حبــــيبــــه عبــــد ن|لعني  لمنصوره|بــــ |د|

786978 ح محمد محمود|محمد صل ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

3|43|7 هيم|بــــر|فتـــ محمد |محمود ر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

86o274 كر|رزق ش| جون رض ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

5|3984 سم|ن عبــــده ق|م رمض|ن س|نوره سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

48596| عيل|سم|محمد | رص زكري|سلىم ن سكندريه|ل|حقوق 

89|4o3 حمد عىل |لعظيم |يه عبــــد| سيوط|ره |تـــج

866o|o ي خليل|
ى
حمد مسلم صدق دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

43o996 ف فكرى سليم|ء |سم| ن|ن سليم|رسر |تـــربــــيتـــ طنط

5o|743 بــــوزيد محمد|لق |لخ|جر عبــــد|ه ي|عه |زر
|لمنى

423898 ي
درس خليل|مجدى نبــــيه تـــ| سلفى سكندريه|ل|ره |تـــج

697449 زق حسن|لر|هيم عبــــد |بــــر|محمد محمد  لمنصوره|طبــــ 

3559o بــــوزيد|مل |مل مصطفى ك|محمد ك ن|بــــ حلو|د|

|76796 لعزيز محمود|ل عبــــد |ن كم|نور عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

79832 حمد|يمن محمد |زم |ح كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

46298 حمد|هلل |لرحمن محمود عبــــد|عبــــد ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

768374 ف |يدى |ه لك|لم|هيم عبــــد |بــــر|رسر ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

628368 ج|لمجيد دغبــــ|مد عبــــد |يمن ح|محمد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

45228| هيم|بــــر|هيم نجيبــــ |بــــر|مه |س| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

444242 ر|لف|ء محمد مسعد محمد |سم| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

2oo65 ف سيد عبــــد |م |ر لق|لخ|رسر تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

629257 دى محمد خليل|زم ف|ح زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

243|63 ف حسن محمد غريبــــ|ء |رس| رسر هره|لق|بــــ |د|

52o66o لد محمد عطيتـــ|شهد خ تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج
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4o6o95 حمد|ل خميس سعد |نهله جم تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

25|635 ن|لعظيم عتـــم|محمد عيد عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

426593 ن|حمد محمد عىل سليم|د |جه سكندريه|ل|علوم 

367677 ى عبــــد|محمود  ى عيس|لحليم |مي  مي  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

4|6964 ذل|لش|ره محمد محمد محمد |س لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8495o4 هلل يوسف|ء سيد عبــــد|رس| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

4o7585 لحميد محمد|رس عبــــد |م ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

348||8 عيل سليم|سم|يوسف محمد طه  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|7486| ي|ر
وى|عزتـــ فتـــىح محمد حمز| ئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|68769 هيم|بــــر|م |ء محمد تـــه|شيم لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

54|983 س قريطم|طف عبــــ|حمد ع| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

4o8|3 لسيد|بــــ محمد |يه|محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8474o8 لرحمن تـــوفيق|ن عبــــد|ده رمض|غ ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

3|94o7 حمد عىلي محمد|يدي |ه ى شمس|تـــج ره عي 

9|74|3 وس محروس عشم سعيد  |ندر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75o639 يم محمود|لد|لسميع عبــــد |مجدى عبــــد | رن عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

322|6 يمن تـــوفيق محمد لبــــنه|كرم | حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

354946 حمد|نىه مجدى محمود  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

638oo9 لكريم عمر|م محمد حسن عبــــد |سل| |ره بــــنه|تـــج

84426| ى|لمقصود ش|د عبــــد|دهم عم| هي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

828232  عىلي محمد عىلي|ي
ى سمي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|42392 تـــتـــ|مل شح|هلل مصطفى ك|منتـــ  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

4275| لعف|لمجيد |حمد مصطفى عبــــد |مصطفى  هره|لق|هندستـــ 

8|938o ى س ض|ل ري|مح جم|كريستـــي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

776663 بــــر غنيىم|يدى محمد ص|ه زيق|لزق|بــــ |د|

42o|7o ل قنديل محمد|حمد كم|ل |نو لشيخ|ره كفر |تـــج

75868o ف عطيه |لرحمن |عبــــد  حمد|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

845o9| حمد عىلي|ء عىلي |شيم ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

2|385 د|حمد ج|رحمه محمد  هره|لق|ره |تـــج
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694o86 لشيخ|ن |حمد سليم|ل محمد |محمد جم ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

9|4739 عىل سيد محمد حسن   سيوط|حقوق 

2|7|56 ي|ر
لنبــــى|محمد فكرى عيد عبــــد| ئى هره|لق|ره |تـــج

476484 لم|لمجيد س|لمجيد محمد سعيد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

26357| لح|لعزيز محروس ص|يه سعيد عبــــد| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

357|o7 حمد|لحميد |هلل عبــــد|محمود عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

54227o ور|هيم مج|بــــر|ن محمود |ن شعبــــ|نوره سكندريه|ل|حقوق 

85|485 ى|حسن  حمد سيد حسي  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

9oo3| ميه قدرى فرج مرع|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|29o4| لدين مصطفى|د |حمد محمد عم| هره|لق|بــــ |د|

924273 هلل  |د |حمد عزتـــ خلف ج| ج|بــــ سوه|د|

883445 ى هلل  |نور عبــــد|د |ميل| يوستـــي  لعريش|علوم 

239559 لمحسن|طمه سيد محمد عبــــد|ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

8o853| هيم|بــــر|محمد جمعه محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

9o9o93 لمجيد خليل |طف فرغل عبــــد|د ع|زي ج|بــــ سوه|د|

689424  |هلل |هدير عبــــد 
ى
لسيد متـــول|لدسوق ج|ره سوه|تـــج

5|5o38 لبــــهنس|حمد محمد |لحميد |مرفتـــ عبــــد  علوم دمنهور

698397 س حلوه|ئل حسن عبــــ|م و ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|36363 ى محمد |ي لغنى|عيل عبــــد |سم|سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33297| لرحمن|ل عبــــد|يتـــ يحن  كم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8455| ف محمد حسن|محمد  رسر بــــ بــــنى سويف|د|

64786| نرص محمد عطيه| رض| دين |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

343|oo لح|تـــم مصطفى ص|ن ح|يم| ى شمس حقوق عي 

865732 سم سعيد محمد|م ق|هي ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

888864 قلتـــه نجيبــــ قلتـــه | ند سيوط|تـــربــــيتـــ 

2|3246  ك| رين|م
ى
تـــ شوق مل|خي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

354845 فظ محمد|مد ح|رتـــ ح|س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

87o8|| حمد حسن|لرحمن |سحر عبــــد |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|53272 م عبــــيد حسن|لسل|ء عبــــد |ول ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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3228|9 حمد|يتـــ صبــــىحي طتـــ | ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

63|899 ي
عيل|سم|حمد |ل مهدى |كم| دئى زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|582|5 لموجود محمد بــــدر|مريم فوزى عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

7|||52 حمد|حمد حسن |ل |محمد جم ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|2o9|5 ى ك|لمل|دل تـــوفيق عبــــد |ع| مي  ن|هندستـــ حلو

8|6979 ديتـــ فهىمي خليل فهىمي|بــــرن ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

2647|3 لم|ن خرصى عتـــريس محمد س|يدى رمض|ه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|2o33| ى |ي ي|كرم محمد ك|سمي 
|مل طه دئى |بــــنه| هندستـــ شبــــر

876939 ل هريدى عىل  |ر جم|من سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

83225o ن|لمجيد عثــــم|رك عبــــد|ء مبــــ|رس| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

696434 بــــوزيد|لحميد |له محمد عبــــد |ه لمنصوره|طبــــ 

96262 ن محمد سيد|حمد رمض| طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

867o75 د جيد|جورج محبــــ فؤ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

773669 ف موىس عىل شلبــــى|ن |رو رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8277o9 لرحيم محمد|لح عبــــد|ديه ص|ن دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

479o92 بــــوعيد|هيم |بــــر|حمد |لرحمن محمد |عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

59999 ى حسن|سم| ء حسن حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

263o42 لىح موىس|بــــ عبــــد|يه| |دين |تـــمريض بــــنه

9o5o35 ء حسن محمد حسن |سم| ج|بــــ سوه|د|

29|745 ح محمد قطبــــ|حبــــيبــــه صل ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2|8379 بــــينى|حمد كم|مريم  ل رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

226|o| لسعيد|مجد محمد |عىل  هره|لق|ره |تـــج

88o|6o ل |لع|ل زىك عبــــد|محمد جل سيوط|حقوق 

|44455 ن|بــــر رمض|حمد ج|محمود  ن|هندستـــ حلو

9|93|5 حمد محمود |صبــــرى | ند سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

253o| روق محمود|يه نرص ف| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

769625 حمد حميد|لعزيز |لرحمن عبــــد |محمد عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

8o2277 لق|لخ|محمد بــــدر جمعه عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

6275o8  محمود عطيتـــ|محمود رمض
ى
ن شوق ي تـــمريض 

زيق |لزق|معهد فنى
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37o753 لم قطبــــ|لعزيز س|لعزيز محمد عبــــد|عبــــد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

477238 مي عىل محمود عىل عليوتـــ|لدين س|نور  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

24582 ف محمد بــــكر ج| |ر|ي د|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

89777| بــــتـــ مرقص |ر ثــــ|مختـــ| رين|م ج|أللسن سوه|كليتـــ 

33623| ن قطبــــ|يتـــ محمد رمض| عه مشتـــهر|زر

|28|6| زل|يم |لد|لرحمن نبــــيل عبــــد |عبــــد  هره|لق|صيدله 

9|93|2 حمد |لحق |ر ميش عبــــد|من سيوط|عه |زر

283592 هيم نرص|بــــر|محمد رأفتـــ  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

5|7239 تـــ محمود جل لمغنى|عيل |سم|ل |أمي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

44428o ن|لسيد شعل|لسيد |تـــم |تـــسنيم ح لشيخ|بــــ كفر |د|

45o586 لعزيز|ل خميس عبــــد|محمد هل |بــــ طنط|د|

2|2|9o رس عىل محمد رفعتـــ عىل|حمد ي| ى شمس هندستـــ عي 

52667 هيم|بــــر|لحميد |وى عبــــد |لطح|حمد | بــــ بــــنى سويف|د|

7|2|27 ح يوسف عىل قهوه|يمنى صل لمنصوره|ره |تـــج

7||494 تـــتـــ|حتـــ| نور شط|نور |محمد  لمنصوره|حقوق 

2|3o63 لنور عىل|حمد نرص فج |تـــسنيم  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

27|2o2 ن|بــــو سليم|لمقصود يوسف |ء عبــــد|سم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

92468o حمد محمد  |ن |محمود سليم ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

475|64 حد|لو|حمد نرص يونس عبــــد| سكندريه|ل|صيدله 

85o454 لحليم|حمد محمد محمود عبــــد| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

643oo6 ن مصطفى|سمر محمد علوى عثــــم زيق|لزق|ره |تـــج

3|6|76 ن عىل|يتـــ محسن عىل رضو| هره|لق|ره |تـــج

768766 لم|هلل س|م عبــــد |لسل|محمود عبــــد  لعريش|تـــربــــيتـــ 

362475 |هدير 
ى
حمد حسن دسوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

46||9 ق|مريم عثــــم وى محمد|ن رسر ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

8|8|54 لس سمي  يوسف فرج كي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

375oo6 وى|لسيد طنط|ء عزتـــ |ل| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

696669 ع|لنعن|ل |رس جل|م ي|وس ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى
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77|479 عيل|سم|يه جوده جمعه | زيق|لزق|نوعيتـــ 

|4|445 لديبــــ|وى |لص|د |عمر سعيد فؤ ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

8524| حمد|ج  |محمد تـــعلبــــ ن سيوط|حقوق 

234868 لغنى|سم عبــــد|محمود محمد ق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

636842 عيل|سم|حمد | |لرحمن رض|عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

3|8o26 لسيد محمد|دى |له|عبــــد| محمد رض ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8293o| ي|عبــــد
ى
حمد|مي  |ض |لرحمن ق ن|سو|حقوق 

8|o3o3 ر فتـــىحي عىلي|حمد فتـــىحي مختـــ| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

6|9288 لىم|لسيد |للطيف |مه فهيم عبــــد |س|لد |خ ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

7523oo هيم فتـــوح|بــــر|هيم رأفتـــ |بــــر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

322|67 ل سمي  محمود محمد حنيش|م| ى شمس|تـــج ره عي 

9oo399 غبــــ فهيم |م صبــــرى ر|بــــر| ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

835637 ى س|لي|ل فوزي |جم| روجي  دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

9o|22| شم |م ه|م مرزوق هش|هش ج|بــــ سوه|د|

362853 هر محمد يوسف|ء م|عل تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

89793| حمد |حمد خلف |محمد  ج|بــــ سوه|د|

649437 م مصطفى بــــرس|م|حمد بــــرس محمد | لمنصوره|حقوق 

755247 هلل|هيم عبــــد|بــــر|ظريف | رين|م تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

48|694 لرحيم عىل|مصطفى عىل عبــــد لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

458245 بــــر|حمد ص|حمد |ئى محمد |م ه لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

255992 عيل|سم|حمد |ن |لسيد رمض| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

647429 حمد عىلي|لدين |ء |د عل|جه تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7663o9 |مد |ء سعد زغلول ح|ندى عل
ى
لسوق ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

|574o6 ض|مح محمد ري|ن س| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

24346o ض|لدين ري|ح |ج  محمد صل|نهله ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

65686 حمد تـــوبــــه محمد جمعه| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

697o85 هيم محمد|بــــر|د مصطفى |زي لمنصوره|هندستـــ 

25o636 ن|لعرق|مه عطيه |س|ر |من تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 
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92o2|8 م فهيم صموئيل  |عص| رين|م ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

882455 دل معتـــمد خلف  |ن ع|نوره سيوط|تـــربــــيتـــ 

|3|628 د مسلم|ل عو|ء جم|ل| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

49|6o د محمد|ده عو|مصطفى حم هره|لق|ره |تـــج

4|8o9 عيل عىلي|سم|د |محمود عم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

764624 د محمد موىس|فتـــ محمد فؤ|كريم ر هندستـــ بــــور سعيد

853|8| ي |ء ر|رس|
ى|هيم |بــــر|ضى مي  ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

446959 هيم|بــــر|ز |لبــــ|محمد مصطفى محمود  سكندريه|ل|بــــ |د|

765562 هيم بــــخيتـــ|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

82o775 د فهىمي|د مدحتـــ فؤ|زي سيوط|حقوق 

67352 هلل محمد|بــــد عبــــد|هلل ع|عبــــد لفيوم|بــــ |د|

3|2399 هيم|بــــر|د |هيم فؤ|بــــر|هلل |عبــــد تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

243672 ر محمود شكرى محمود|من ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

6o9982 لسعود|بــــو |ح عىل |ء عىل نج|لىمي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4938|| ف عىل |عمرو  لخول|رسر بــــ دمنهور|د|

||783| لغنى|هدير مصطفى حسن عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

8|9754 ئيل|دل مني  ميخ|تـــرين ع|ك ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

8o5|8 |لور|لمجيد قطبــــ |م عبــــد|جر عص|ه
ى
ق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|57583 ى حسن ي|ي ى بــــ|سمي  زيد|سي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

432946 نم|سم عزتـــ درويش غ|بــــ| ند |ن طنط|سن|طبــــ 

862446 لد محمد تـــرىكي|حمد خ| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8|9852 بــــتـــ|بــــتـــ نتـــعي ثــــ|مريم ثــــ ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

2698|8 م|لسل|د عبــــد|لجو|ضى عبــــد|محمد م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

4876|6 هيم خليل|بــــر|عىل محمود عىل  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4292|| لعبــــد|ندى مصطفى محمد حسن  |بــــ طنط|د|

56994 حمد|رقيه محمد حسن  بــــ بــــنى سويف|د|

679399 ن|لسيد محمد مسعد سعف|محمد  لمنصوره|ره |تـــج

499348 رص|حمد ن|ح محمد سيد |فرحتـــ صل تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

5|823| بــــو حمد|لحميد |رص محمد عبــــد |لن|ن عبــــد |يم| ط|بــــ دمي|د|

634632 هيم عطيه|بــــر|ح |لفتـــ|جد محمد عبــــد|م ى شمس طبــــ عي 
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358733 ى حسن محسبــــ| حمد حسي  عه مشتـــهر|زر

679|87 حمد|لسيد محمود محمد | |ره طنط|تـــج

63|52| لعظيم|حمد عبــــد |ئى حمدى |م| زيق|لزق|حقوق 

478463 ى غر|عبــــد  بــــ|لرحمن محمد أمي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

839448 ى عمر محمد طه حسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

3543|6 ن مرزوق|ح سليم|هلل صل| |رض ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

327275 لدين فتـــىح محمد|ل |جر جم|ه ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

349o6| لعزيز محمد|جر سمي  عبــــد|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

34o|44 حمد|حمد صبــــىح عىل | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

858563 لدين حسن|ل |لدين منتـــرص جم|عز  سيوط|ره |تـــج

636333 م|م|ل|د عىل منصور عىل |عم زيق|لزق|صيدله 

6|9o6| ل جبــــريل|لع|لسعيد عبــــد| |نور ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

432622 حون|هيم محمد ط|بــــر|ره |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

85o947 ء يشي محمد فضيل|حسن لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

|78o29 لسيد محمد|عمر وهيبــــ  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|4|o2 لسيد هديبــــ|محمد حسنى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7||245 ه محمد  عيل|سم|حمد |حمد |ني  لمنصورتـــ |تـــمريض 

||8935 ى بــــس|م |س| رين|م ليوس|مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

762528 |لسق|م ممدوح مصطفى محمد |حس ره بــــور سعيد|تـــج

478|32 ندى محمد خميس محمد منصور سكندريه|ل|بــــ |د|

|8783 ى | هيم|بــــر|حمد صبــــرى خلف حسي  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

23o84| لق|لخ|لمجيد عبــــد|حمد محمد عبــــد| هره|لق|ره |تـــج

4945o9 ى |ل عبــــد |دي جم|ه لمنغم|لحميد حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

37o6o2 ي هم|
م|حمد طه مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

633274 حمد محمد حسن عمر|ل |ء جم|آ ل زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

436857 مه|هلل سل|بــــ |لمقصود ج|ء عبــــد |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

429889 بــــوزهرتـــ|ن |ن حسن سليم|محمود سليم |عه طنط|زر

62o279 ف محمد |محمد  ل|لرج|بــــو |رسر هندستـــ بــــور سعيد

26458| هيم|بــــر|ح فريد |مريم صل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9522| ين خ لسيد محمد|لد عبــــد |شي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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45326| م|حمد سل|هلل |ل عبــــد|د جم|زي لشيخ|بــــ كفر |د|

763437 ن محمد سعيد محمد عبــــده|رو بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

7822|| هيم|بــــر|حمد |هبــــه محمد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2448o6 ن|لحميد عثــــم|لحميد محمد عبــــد|ء عبــــد|صف ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

7737o ي|محمد 
ف محمد عفيفى رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|3395 ى عبــــد |مروه محمود  يوبــــ|هلل |مي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

4o|9o3 حمد محمود لبــــنه|مصطفى محمود  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o76|3 ى|لد |ء خ|آل نور حسني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

484467 لميىه|حمد |ن محمد عرفه سيد |مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45|848 يد ج|بــــو |حمد محمد فتـــىح | ى د|لي  لشيخ|هندستـــ كفر 

57o2o وق خ حمد|حمد |لد |رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

88242| صمع  |حمد يوسف |تـــن |ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|5o828 مل|يوسف مصطفى سعيد ك يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

263o64 ع|لرف|يم |لد|م عبــــد|ر عص|من |بــــ بــــنه|د|

273479 لمجد طه|بــــو|زم محمد |ح ن|حقوق حلو

778748 تـــم فتـــىح محمد|محمد ح دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

499727 |ن أحمد زكري|م عثــــم|ريه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

466|6| ى|لغنى محمد ش|سعد محمد عبــــد| هي  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

362792 ئى|لزعفر|ح محمود حسن |حسن صل ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

866o57 ن|رص محمد سليم|لن|محمود عبــــد ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

|9322 غبــــ محمد|لسيد ر|يوسف  ره بــــنى سويف|تـــج

69o466 رفعتـــ عبــــده رفعتـــ عىل محمد لمنصوره|طبــــ 

6o93oo لمنتـــرص|لمرغنى |محمد يحن   لمنصوره|طبــــ 

28|23| نم|م عفيفى مصطفى غ|له هش|ه سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

4|5865 لبــــيوم|لسيد |لصمد |لسعيد عبــــد|جده |م لشيخ|نوعيتـــ كفر 

5|o533 لوكيل|د |لجو|دل عبــــد |محمد ع ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4o3|72 ه محمد كم| ل|ح عبــــد |لفتـــ|ل عبــــد |مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77442| يمن جرئ محمود محمد|مي  | زيق|لزق|هندستـــ 

|4o553 ى|حمد سعيد |لد |خ مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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442969 ضى|م م|لسل|لحميد عبــــد |ن محمد عبــــد |نوره هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6374| يوبــــ محمد جنيدى محمد|محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|8276 تـــه تـــرىك|سلىم محمود شح سكندريه|ل|طبــــ 

279493 ح موىس عليىم حبــــيبــــ|محمد نج تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

92397| ى | لكريم  |حمد عبــــد|حمد حسي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

884562 حمد محمد فرغل |ء |عل سيوط|حقوق 

35o|93 هيم|بــــر|حد |لو|هيم عبــــد|بــــر|جر |ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

||48|7 حمد|نور رأفتـــ |حمد | ن|بــــ حلو|د|

523585 ف عبــــد |يوسف  دم محمد|ح |لفتـــ|رسر ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

9o3577 ى |حمد عزتـــ خليفه | مي  ج|حقوق سوه

7628o يمن حسن معبــــدمحمد|حسن  ره بــــنى سويف|تـــج

629735 و|ح |وليد صل لسيد محمد شبــــي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

42737 لففى|ن محمد عىل |لد عثــــم|حمد خ| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

234382 حمد محمد|محمد رأفتـــ حمدى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|464|| حبــــيبــــه محمد سعيد محمد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

773892 لق|لخ|هلل محمد عبــــد |محمد خلف  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

366639 فظ|لح|ء فتـــىح حسن عبــــد|عل تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

9o2823 لحليم |بــــ عبــــد|حمد دي|ر |من ج|بــــ سوه|د|

868794 لسيد|حمد محمود عىلي عبــــد| ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

3|2283 تـــ س| م سعيد محمود|مي  |ره بــــنه|تـــج

7655|| ى |بــــر|م |سل| ى محمد حسي  ع|لس|هيم حسي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

686|22 حمد رزق|ء رزق محمد محمد |ول لمنصوره|بــــ |د|

248693 حمد صبــــيحتـــ|هبــــه محمد  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|5535 ى ي حسي 
ى
ى محمد شوق حني  هره|لق|ره |تـــج

486946 حمد محمد|ح زغلول |حمد صل| سكندريه|ل|ره |تـــج

459|68 ن|لمنعم محمد نرص رضو|ئ  عبــــد|منيه رج| ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

882796 لمجد  |بــــو|ء محمد مصطفى |ل| سيوط|تـــربــــيتـــ 

337357 ى|رحمتـــ  حمد مرزوق محمد حسي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

635o67 لسيد|دى عليم |له|ء محمد عبــــد|رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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675762 نبــــ|بــــو ج|حمد |لجليل |لجليل عبــــد |ء عبــــد |رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

262oo8 لم|حمد س|حمد محمود محمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

68579 لدين موىسي|ل |يه جمعه كم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

7|743| م محمد محمد فهىم مرىس سند|سل| زيق|لزق|عه |زر

5|8|56 رص|ء سعد قطبــــ ن|يدى عل|ه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

23265o عيل|سم|جر مصطفى سيد محمود |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

68o499 ر|لغف|للطيف محمود عبــــد |حمد عبــــد |در |ن تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

46642 بــــو بــــكر|ء معتـــصم سيد |شيم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

76|824 حمد|حمد محمد |يمنى  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

48o7o9 وى حيدر|طمتـــ رسى دشن|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

496787 ى عوض|رم صل|ن ك|ريم|ن ح حسي  سكندريه|ل|حقوق 

7o2o84 لدين|بــــ |م سمي  عزتـــ حسن شه|سل| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|625|4 ى ص|ي بــــر حسن حسن|سي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

876|47 ير مجدى نظىم بــــطرس  |م لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

752|88 لسيد خليل|لح |لسيد ص|هيم |بــــر| زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

7o74o8 ح محمود|لفتـــ|م عبــــد |نىح  هش| لمنصوره|صيدله 

243242 هيم|بــــر|ده مجدى محمد محمد |مي هره|لق|ره |تـــج

5|7798 ى| مه حسن محمد بــــحي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

6462o5 هلل حسن محمد فوزى عسل|منه  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

|52o|4 ي
لدين حسن|حمد علم | |دئى ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش

تـــ|لبــــ|ط

|2953o ن حمدى عوض موىسي|مرو ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2584|6 ظتـــ|لدين بــــ|ج |محمد عيد تـــ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

687363 وتـــ|هلل حل|د محمد عبــــد |لجو|ء عبــــد |رس| صيدلتـــ بــــورسعيد

37255o ن|م رمض|هلل عل|هدى عبــــد ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

42823o ي
لكريم|ل مصطفى عبــــد |جم| دئى |صيدله طنط

756o75 نوبــــ جرجس|بــــ| مريم رض لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|35493 عيل حسن|سم|حمد |له |ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

53559| لجندى|حمد مصطفى |حمد محمد | |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد
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2326o4 حمد|لحميد |دل عبــــد|منه ع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

356922 هلل|ن عوض |دتـــ رجبــــ سليم|غ | معهد فنى تـــمريض بــــنه

4o48o5 لسيد|لرؤوف |م عبــــد|يحن  عص ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

83|432 ء محمد محمود محمد|هن دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

3533o3 حمد محمود زهرتـــ|لرحمن محمود |عبــــد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

487||5 يف شعبــــ لحه|بــــوص|هيم محمد |بــــر|ن |رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

637352 هلل|هيم سليم عبــــد|بــــر|ر عطيتـــ |من هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

627938 هلل|هيم عوض |رس رشدى إبــــر|ندى ي زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|6992| لرحمن محمود|حمد عبــــد |يوسف  ى شمس|د| بــــ عي 

228946 ن|ل محمود محمد رشو|نو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7o2o92 لبــــ|بــــو ط|لدين سمي  |ح |لد صل|خ س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

2|77o3 طوم|يمن جميل ح|د |زي لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

67696o لسعيد محمد|عمر محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52o798 د|ن عي|لرحمن عدل|دل عبــــد |ن ع|إيم تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

8529o4 س بــــطرس ظريف يعقوبــــ|تـــوم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

5296| د حمدى محمد عىل|زي ي سويف
تـــمريض  بــــنى

49293| مر|لعزيز ع|لمنعم عبــــد |يمن عبــــد |لمنعم |عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

42o662 لرحمن|لعظيم عبــــد |عمر ممدوح عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

859994 نجىلي|ن |ء شعبــــ|م بــــه|بــــر| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

88759 نعيمتـــ ربــــيع محمد فرج بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|63582 هيم|بــــر|عمر عىل لبــــيبــــ فكرى  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

2429|8 حمد يوسف حسن|حمدى  ى شمس|زر عه عي 

4o|39| عىل| يدى محمد عط|ه تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|66|57 لفضيل|مصطفى محمد حسنى عبــــد  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

23663o عر|لش|لسيد |ء سيد خرصى |رس| سيه|نوعيتـــ عبــــ

3|||2o لحميد|حمد سمي  محمد عبــــد| ى شمس حقوق عي 

25|42o طمه|بــــو ف|د سعيد |سعيد عم ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

475872 ن|زم حسن محمد سليم|ن ح|مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

487o36 لسيد محمود|روق |يمن ف|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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8539|5 ي يوسف لس جورج بــــشر كي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4922|6 ط|لقلف|هيم محمد |هيم إبــــر|هلل إبــــر|عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3||o5 ى|رص عبــــد |مريم ن لكريم حسني  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

|6o859 روق محمد|ر محمد ف|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

28|o6o ح|لفتـــ|ح عىل عبــــد|لفتـــ|عىل عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

845287 لحسن محمد|بــــو|ن |زينبــــ شعبــــ ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|24435 لرحمن محمد عىلي محمد معوض|عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

7|82|o حمد محمد مصطفى|ه |نج لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

336382 هيم محمد|بــــر|هلل حسن |منتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o|7o7 حبــــق| م شكرى زكري|مر |بــــ طنط|د|

7899o6 د|روق فؤ|سلىم محمد ف عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

3|4526 ف محمد نرص|لرحمن |عبــــد رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

2|7o72 ليمنى|لبــــنى محمود محمد منصور  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

34597| لرحمن|مه عىلي عبــــد|س|عىلي  ى شمس حقوق عي 

4o5354 حمد مرزوق محمد جمعه|هلل |منه  سكندريه|ل|بــــ |د|

|48|59 ل|ح مصطفى كم|محمد نج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

36|92 ن|ن محمد رسل|محمد رسل| ند ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|4|9o3 ي
ى عىل |ء |ضى حمد محمد|لدين حسي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

3432|6 لدين|لسيد زين |ر عىلي |منيتـــ مختـــ| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

8|6365 هيم|بــــر|كر |هيم ش|بــــر| |رين|م ي|بــــ |د|
|لمنى

3|2874 ز|لدين طه تـــمر|د |مصطفى عم ى شمس|تـــج ره عي 

|75943 طف عطيه حسن|رضوى ع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

362578 هيم منصور|بــــر|لنبــــى |زينبــــ عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8342| ن ديبــــ|دل فريد |ع| مي  لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

357||5 ح حسن عىل|ء صل|رس| |بــــ بــــنه|د|

694|4| لفى|ل|لمقصود |لدين عىل عبــــد |ء نور |دع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4924o| بــــوجوخه|م |لسل|يوسف محمد محمد عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

697324 لسيد|لسيد محمد |ديه مىح |ن لمنصوره|نوعيتـــ 

876952 يوبــــ  |له مصطفى محمد |ه سيوط|حقوق 
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844273 ى يىحي عبــــد|عبــــد ي|هلل حسي 
لغنى ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

442437 حمد سعيد|ح محمد |لفتـــ|مدحتـــ عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7o5|oo فع|لش|حمد |لرحمن محمد |ره عبــــد |س لمنصوره|بــــ |د|

|66752 حمد طه|يمنى طه  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

68677 محمد عىلي محمود جوده ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

343356 ز مصطفى محمود محمد|مع ى شمس|د| بــــ عي 

9|8327 حمد |لكريم |لد عبــــد|حمد خ| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

852742 ن|حمد سليم|هلل |حمد عبــــد| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

675|67 حىل|لسو|حمد |منيه محمود محمد | لمنصوره|صيدله 

263366 ى يوسف عوض|ن محمد |يم| مي  |حقوق بــــنه

678335 لشوج |لسيد |حمد فتـــىح محمد |ء |ل| لمنصوره|بــــ |د|

773363  |رق محمد |حبــــيبــــه ط
ى
لديبــــ|لدسوق ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

5|62oo ى|ي سم|ل عوض ق|جم| سمي  تـــربــــيتـــ دمنهور

647889 دى|له|لسيد |حمد |محمد يحن   ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

33925o وي|لشعر|لعظيم عىل |د محمد يشي عبــــد|زي |ره بــــنه|تـــج

3377|4 لنمر|بــــو زيد عيد |هيم |بــــر|دي |ف ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|3398o لرحمن|لسيد عبــــد |عىل نرص  ن|تـــربــــيتـــ حلو

526|oo م لطفى شنودتـــ حبــــيسر|تـــي  س|فيلوبــــ سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

328545 متـــ فتـــىح خليفتـــ|س|فتـــىح  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

835325 لد محمد عىلي|فرحه خ دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

475o39 ف|ن خل|د عثــــم|ن مر|مصطفى عثــــم سكندريه|ل|ره |تـــج

888847 م نبــــيه دوس |رجريتـــ عص|م سيوط|تـــربــــيتـــ 

283o7| ي |لمنعم |يوسف محمد عبــــد حمد|لمليىح  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

52o|22 شور|حمد محمد ع|للـه |منه  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

89|585 ح فتـــىح خليل  |ء صل|سم| سيوط|بــــ |د|

675943 بــــوعمو|لسيد |مريم طلعتـــ سعد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

476o|o ئيل|يمن يعقوبــــ ميخ| |ر|كل سكندريه|ل|ره |تـــج

232922 ى سيد كم|ي حمد|ل سيد |سمي  ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

2782oo لسيد فتـــوح|حمد |لسيد |حمد | ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح
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||67|4 لعوضى|د |لجو|د حمدى عبــــد |زي هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

499622 س محمد بــــخيتـــ|عبــــ| سلىمي رض عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|43|9 لرحمن ربــــيع|لعزيز عبــــد |ء لطفى عبــــد|لزهر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8||485 يف عىلي عبــــد هر|لظ|رحمه رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

432882 ي
لوكيل|محمدى سعد | دئى لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

8o3738 شور موىسي محمد|يه ع| ي|بــــ |د|
|لمنى

327688 لسعيد|د |رتـــ سعيد فؤ|س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5266o9 يمن سيد محمد حسن|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52489| ه حسن|لل|لسيد عبــــد|ل |هلل جم|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

256647 لمقصود بــــدر|ن عبــــد|بــــسمه شعبــــ تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|72|67 يد |بــــو |رتـــ محمد ذىك |س ى حمد|لي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

477985 ي|لعن|هيم |بــــر|لغمرى |بــــر |زم ج|ح
ئى سكندريه|ل|بــــ |د|

4338|8 لعليم عىل|ن عبــــد |لد حمد|خ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

528|83 لدين|هيم عىل |بــــر|أدهم شوكتـــ  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

678|o8 د|يم ج|لد|رضوى محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

27|445 ر|لعزيز محمد نص|مريم يحن  عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8648|5 ن|لرحيم طلعتـــ محمود حس|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|335o3 هيم|بــــر|نس |محمد مصطفى  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

69o854  ح|لش|تـــسنيم محمد عبــــد 
ى
مد|ق لمنصوره|علوم 

|2o476 لرحمن محمد مصطفى حلىم|عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7667|3 لم عيد|د س|عمرو سعيد عو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

|24689 ي|بــــ
رمنيوس|رص يوسف |ن| رثــــينى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7|7458 ه | ف عبــــد |مي  حمد عىل|ر |لستـــ|رسر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

83366o ي محمود|مينه جم|
ل مصطفى دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

23775 روق حسن|ح ف|محمد صل هره|لق|حقوق 

33|365 ر سعيد محمد محمد مرع|من |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

67348 حمد محمد|حمد مصطفى | ن|حقوق حلو

67552o بــــو جبــــل|حمد محمد محمد مصطفى | لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

Wednesday, September 5, 2018 Page 5689 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7549|| حمد|حمد |حمد فتـــىح | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6|7454 ى |ي لحميد سعدون|لسيد عبــــد |سمي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

44|3o|  نعمه |ع
ى
هلل|صم محمد طلبــــتـــ دسوق لشيخ|تـــمريض كفر 

3323|5 هلل|لرحيم عوض |ن عبــــد|منيتـــ شعبــــ| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|3842 بــــيل|لمغنى محمد ق|هدير محمد عبــــد |علوم طنط

79o89| لح|هيم ف|بــــر|ل |هيم كم|بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

35258 وى|هيم رشدى طنط|بــــر|ء |رس| هره|لق|حقوق 

38754 ئى|لفز|لعزيز |بــــ محمد عبــــد |شه ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8678o2 ي تـــ درس|بــــيشوي محفوظ كجوج  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

75983| ه عص| م محمود|م محمود هم|مي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

33|6|7 هيم|بــــر|نور محمد عىل  |تـــمريض بــــنه

|74338 غ صبــــيح|لصبــــ|لد محمد عز |محمود خ دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

696297 لي|جد مش|م محمد س|هش لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

49637 ض محمود|لد ري|ء خ|رج هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

332797 حمد محمد يوسف|لسيد |هيم |بــــر|محمود  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

329573 ى محمد |ي هيم يوسف متـــولي|بــــر|سمي  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

426o87 ن تـــه|لسيد شح|عيل |سم| |مي  سكندريه|ل|عه |زر

4|7328 |لنج|بــــو |لعزيز متـــول |هيم عبــــد |بــــر|حمد | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

2449|2 ي|بــــر|هدير 
ى
|لش|هيم عبــــد |بــــر|تـــى |هيم ق

ى
ق ن|حقوق حلو

|3|6|9 هلل محمد|م عبــــد |ء عص|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

22253 ن عمرو نجيبــــ حسن|نور ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

|4o476 ل محمود|سهيله عطيه كم لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

|6o425 محمد سعيد محمد عطوه ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o474| ج |هيم ن|بــــر|متـــ محمود عىل |س|ء |رس| |تـــربــــيتـــ طنط

843572 ي 
حمد محمد شلبــــي|مصطفى سيوط|عه |زر

679296 هلل|لسيد محمد عبــــد |لسيد |ئل |بــــ و|يه| تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

4||437 لمه|لحسينى ش|لد |حمد خ| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6427|7 ء حسنى محمد محمد أحمد عبــــد ربــــه|سم| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر
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9o72o8 هيم |بــــر|مل محمد |ن ك|يم| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

45866 م|لسل|هلل مدحتـــ محمود عبــــد|هبــــتـــ  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

76223o بــــورى|لش|ودى |لد|د حمدى |محمد عم حقوق بــــورسعيد

|54424 ى|لد سعد |يحن  خ حمد حسي  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

883o76 د |لجو|د محمد عبــــد|لجو|نده عبــــد|ر ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

356595 لسيد محمد|ن محمد |نوره |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|5436| لحليم|لمجيد عبــــد |لد عبــــد |عمر خ هره|لق|بــــ |د|

2|628 ع|لسبــــ|هلل |متـــ عبــــد |س| |رويد لفيوم|عه |زر

26o42o ى|ح عبــــد|يه صل| لحليم مغني  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4||o83 ل محمد عىل|ر محمد جم|من لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

679993 لحليم|عيل رجبــــ عبــــد |سم|يمنى محمد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

538794 ل|لرج|حمد |هبــــتـــ محمد محمد سيد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

432338 ء سعيد مصطفى مدين|رس| |بــــ طنط|د|

5o8554 لسيد تـــوتـــو|حمد محمد  |هلل |عبــــد تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

8245|6 ي|لش|لرحيم محمود عبــــد|حمد عبــــد|
ى
ق دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

437588 وى|لنكل|ح حسن |ح مصبــــ|وليد مصبــــ |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

687859 حمد|حمد |هيم محمد |بــــر|ه |نج لمنصوره|نوعيتـــ 

59462 لعليم|حسن محمد محمد عبــــد  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

8|673o حمد|بــــوغنيمه |محمد محمود  ي|بــــ |د|
|لمنى

89333| حمد |حمد محمد |م |سل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

869425 حمد محمد كلىحي| |هند|ش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

88o799 ن |ن سليم|ح فرح|هبــــه صل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o6889 لمرصى|لمنعم مرىس |ل عبــــد |سم كم|ج ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

9o6|67 بــــر سيد |ء عبــــده ج|عل ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

92422o ك |لمل|لبــــرتـــ عبــــد|نس |مريم  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

624386 ى |عبــــد  ن|حمد رضو|لرحمن محمد أمي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

68|569 لمتـــول|محمد قدرى محمد  لمنصوره|بــــ |د|

85||35 مي|هلل جمعه شلق|ء عبــــد|رس| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

62898o ي
لحميد|لسعيد عبــــد |لح |ئل ص|و| دئى ي |

|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى
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7|5248 عمر عىل محمد عزبــــ ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

868484 ن|عود يون|يز ق|دي ف|ش دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

8||5|5 ي عي|عي| مرن
د|د حبــــسر ي|بــــ |د|

|لمنى

793695 ى|ك ى| رمي  ى مي  ئيل|ميخ| حني  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

|7|6o3 ى|ن ف|يم| رس حسن حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7933|o ن شبــــل|ء محمد رمض|رس| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|38987 ل سعد محمد|حبــــيبــــه كم ن|بــــ حلو|د|

538259 ى |م محمد  س|لنح|وى |لص|مي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

489993 ى ص|س ى |ره حسي  لنجتـــى|بــــر حسي  لمنصوره|حقوق 

|695oo تـــم حلىم عطيه|محمد ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|7o274 لرؤف عىل موىس|يوسف عبــــد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

685266 ه | مد محمد عوف|لسيد محمود ح|مي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8233o6 ي|لبــــ|مي عبــــد|طمه رجبــــ تـــه|ف
ى
ق ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

344368 سم محمد محمود محمد|بــــ ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

35o54o لتـــوئى|تـــ |لشح|لتـــوئى |ء |ل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9o6635 لغنى |ده محمود عبــــد|عبــــ| عل ج|عه سوه|زر

823925 هيم|بــــر|فظ |حمد ح|ء |سم| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

8|o548 تـــه|ه شح|لل|دل عبــــد|ء ع|عل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

235393 هلل عىل عيس عىل|عبــــد ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

54o5|6 وى|لشعر|مل محمد محمود |مريم ك تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|2783o مه|حمد سل|لسيد |رق |فرح ط ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

282|67 ن|ئيل جرجس نسيم جرجس سليم|ميخ ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

54||6 ج محمد|لرحمن محمد فر|عبــــد طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

33|o6| طمتـــ محمد مسلم عىل عىل مسلم|ف |صيدله طنط

44|59| ج|هيم عىل محمد حج|بــــر|تـــ |آي لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8o7366 م رجبــــ زىكي محمد|هش ره بــــنى سويف|تـــج

|5672o حمد محمد|حمد كرم | ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

33|678 بــــينى خ|ر |لغف|رس عبــــد|حمد ي| طر|لشر تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه
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73662 هر|لظ|محمود سيد حلىم عبــــد لفيوم|بــــ |د|

359o|3 لحسن|بــــو|هيم |بــــر|لرحمن شكرى |عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

36o77 مر|لمجيد محمد محمد ع|دل عبــــد |يه ع| ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

43oo43 لعزيز|يحن  محمد محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

39276 ف عبــــد |ء |شيم ح سعد مندور|لفتـــ|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

865|64 لدين محمد|رص سعد|لن|ديه عبــــد|ن دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

37|65| ع|بــــ حسنى عىل حسن رف|رح ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4||336 متـــ|ء سمي  شبــــل محمد عىل سل|وف |ره طنط|تـــج

856632 هر صميده|لظ|حمد طه عبــــد| ره بــــنى سويف|تـــج

772|26 ن|لسيد محمد عىلي|حمد |حبــــيبــــه  زيق|لزق|بــــ |د|

465|o2 ى|يوسف سيد محمد طه  لبــــحي  |ضتـــ طنط|علوم ري

85o666 لحمد|بــــو|لرحيم |محمد محمود عبــــد سيوط|تـــمريض 

884|74 لمقصود |ه عبــــد|لل|ل عبــــد|عيل هل|سم| سيوط|بــــ |د|

|4|454 عيل|سم|حمد |رق |محمد ط تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

5224|8 لم|هيم س|بــــر|حمد محمد |عزه  بــــ دمنهور|د|

329776 ي|نس جودتـــ عبــــد|رؤى 
|لرحمن دئى |بــــ بــــنه|د|

84839| حمد محمد صبــــره|رق |ء ط|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

37267 |د عدل حن|تـــرين عم|ك هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o3||| عيل|سم|هلل محمد |جر محمد عوض |ه زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

229288 محمد فهىم محمد| نور ن|بــــ حلو|د|

63o843 هيم حسن زعبــــل|بــــر|حمد حسن | | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

52|7o5 دى محمد|له|ء عزتـــ عبــــد |سم| بــــ دمنهور|د|

8345o5 ى ط|ف هر عىلي|طمه حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

49o228 م|لسل|عيل عبــــد|سم|آيه أحمد عىل  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

435887 م|لسل|ره محمود محمد خليل عبــــد|س لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

763536 هيم عبــــده حسن نويرص|بــــر|منيه عبــــده | ره بــــور سعيد|تـــج

5o94o3 لمقصود محمد|لسيد جمعتـــ عبــــد |حمد | سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|67748 وق ن لدين محمد عىلي|رص|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8o4386 ي وجيه رمزي يوسف شي  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

784|22 ن|لسيد حسن شعل|ن |مصطفى عثــــم زيق|لزق|حقوق 
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684478 هيم|بــــر|ن رأفتـــ جمعه |يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6||7|5 هيم|بــــر|لح محمد فهيم شديد |ص |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4362|8 ى عبــــد  ره|لرحمن زم|محمد مدحتـــ حسي  ره دمنهور|تـــج

35o233 ى شح| تـــ عىل|حمد سيد حسي  |حقوق بــــنه

862965 مرفتـــ ربــــيع محمود عىلي ج|بــــ سوه|د|

6|ooo| محمد سيد أحمد سيد أحمد مصطفى قنصوتـــ ى شمس طبــــ عي 

43582o لنرصى|بــــو|لمنعم |وي عبــــد|ء هند|سم| سكندريه|ل|ره |تـــج

82o345 لرحمن|مل محمد عبــــد|لرحمن ك|عبــــد سيوط|طبــــ 

639562 د|حمد حسن عو|م |مروه هش زيق|لزق|حقوق 

847|8o لنبــــي|هيم عبــــد|بــــر|ء محمود |رس| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

5|65o| دى|لمجيد زبــــ|لد عبــــد |ن خ|رو معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

853734 د|نور عي|نه مدحتـــ |دمي ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

7564o  عبــــد |لبــــ|ضىح عبــــد 
ى
لسيد|ل |لع|ق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9||6|7 حمد عبــــدربــــتـــ |ل |حمد جم| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

5|7443 لجوهرى|د عوض عوض |سع ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2o8o3 لحسينى بــــدر|محمد تـــوفيق  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

365874 ى عبــــد| لق|لخ|لق حسن عبــــد|لخ|مي  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|7322| ى|لسيد قن|عمر  وى حسي  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

62726| م مهدى|لسل|دل عبــــد|رق ع|محمود ط ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4758o2 ى ى محمود حسني  عمر محمد حسني  سكندريه|ل|ره |تـــج

27835o ن عوض|لمرضى عثــــم|مل عبــــد|مصطفى ك ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

363o3| ن مهدى عيد مهدي|يم| ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

5273|2 ن|فظ علو|لح|م عىلي عبــــد |ندي عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|38252 م|لسل|حمد عبــــد |محمد سعيد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7836|o دل حسن محمد|ء ع|لشيم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

2576|5 هيم|بــــر|شم |حمد محمد ه| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

487358 لرحيم|هلل عبــــد |يد عبــــد |مصطفى محمد ع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

86o78 دى|له|محمد محمد سيد عبــــد  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

|79|2 لرحمن|كر عبــــد |لحسن محمد ش|بــــو |مه |س| هره|لق|ره |تـــج
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35378o لمنعم محمود|لد عبــــد|عمر خ ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

22o|88 |لىح |رق عبــــد|سم ط|بــــ
ى
لدسوق ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

7592|5 لسيد|لرحمن محمد يوسف |عبــــد  لسويس|هندستـــ 

773823 لرحمن|لحميد عبــــد |لحميد ممدوح عبــــد |عبــــد  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

|6|7| كر|رس طريف ش|سلىم ي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

677|4 لس  ى|كي  مي  جرجس حني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

68475o ز|لبــــ|شد محمد |مه محمد ر|س|حمد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

879932 حمد |رص حسن |يه ن| سيوط|ره |تـــج

3|7o|3 ن|حمد رضو|لعظيم نرص |صم يشى عبــــد|ع دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

324|87 ى|ح عبــــد|كريم صل لعزيز حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

62596 ف شعر|محمد  لحميد|وي عبــــد |رسر ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

636489 لسيد حسونه|ء عىل محمد |م عل|حس زيق|لزق|هندستـــ 

925389 ن لجيد  |هيم عبــــد|بــــر|كف |ع| مي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|488|o لكريم عىل محمد محمد|هبــــه عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3397o6 يتـــ محمد فتـــىح فهىم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|4|54 ى سعد مبــــروك حسن طقيشم حني  سكندريه|ل|بــــ |د|

34334| ي|لطن|لعظيم محمد |دل عبــــد|طمتـــ ع|ف
ئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

239o|4 هلل|حمد عبــــد|جر عىل سيد |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

35o9o6 ف حمدى محمد|يدى |ه رسر |ضتـــ بــــنه|علوم ري

||844| ج  مريد خيله|ندرو ن| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

898733 يق شنوده |م نبــــيل ف|ف ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

75|248 هلل||جرجس مفيد عط| رين|م لسويس|معتـــ |علوم ج

779369 لحميد|د محمود عبــــد|محمد عم زيق|لزق|عه |زر

4|69oo زم حسن يعقوبــــ|ن محمد ع|نوره لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|32436 د محمد|ء محمد رش|لشيم| ن|حقوق حلو

329282 ح محسبــــ|لفتـــ|ىط عبــــد|لع|عزيزتـــ عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|463o4 مر|له حسن محمد ع|ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|26339 لكريم|حمد عبــــد |لدين |ء |يه عل| ى شمس|زر عه عي 
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3|5|74 يمن حليم نصي |م |بــــر| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

834326 ن|لم|لطيبــــ س|حمد محمد | |هندستـــ قن

57257 يف بــــيوم|جه د سيد رسر لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

4|32|| ن وى|لعزبــــ|حسن سعيد حسن | مي  |بــــ طنط|د|

636473 مه أحمد مهدلي مهدلي سعد|أس زيق|لزق|حقوق 

|3|3|6 ن|بــــوسيف عثــــم|كريم مدحتـــ فهىم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

546585 لعزيز|هدير محمد أحمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25|848 هيم عرفه نجيم|بــــر|محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

4o8996 ي شعبــــ
لسيد رصد|لمطلبــــ |ن عبــــد |مصطفى ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

79|392 نم|حمد محمود غ|نم |غ زيق|لزق|حقوق 

9|o329 لس ن هلل  |جح يوسف سعد |كي  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

645o42 زى محمد|لمغ|هيم |بــــر|م |س ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

78486o لحميد|ر محمد عبــــد|لستـــ|ء عبــــد |رس| لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

|5o592 للطيف جمعه محمد|رس سمي  عبــــد |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

93647 لعليم حسن|هلل عبــــد |ء عبــــد |عل كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

48|68| زق|لر|دل عمر محمود عبــــد|ن ع|مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44958| ر|لرحمن نو|عيل عبــــد |حمد إسم| |هندستـــ طنط

478859 لحميد خليل|رق عىل عبــــد |محمد ط ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

37359o عمر عىل عمر محمد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

6884|6 ضى|تـــم سمي  محمد عر|زينبــــ ح لمنصوره|بــــ |د|

9o7944 ى عطيه|طف |ركوس ع|م مي  سيوط|عه |زر

4|2754 ي
لد حلىمي محمد متـــول|خ| دئى |تـــربــــيتـــ طنط

83|428 هر|لظ|لعظيم عبــــد|ندي محمد عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6|44o4 ضى|رى محمد م|لبــــند|دى |له|مصطفى  |تـــمريض بــــنه

525989 ى عىل حسن عبــــد |زي لعزيز|د حسي  |ضتـــ طنط|علوم ري

6829|4 للطيف|ئ  عبــــد |مصطفى عيد رج ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|63425 لحميد حسن|ح عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |رس| ى شمس طبــــ عي 

5|346 ف |هديل  هيم|بــــر|حمد |رسر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

635|92 لمنعم عىل|لسيد محمد عبــــد |ندى  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|66484 ى|لد تـــوفيق محمد حس|جر خ|ه ني  ن|بــــ حلو|د|
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8o|5o| ي|رص محمد عبــــد|ندي ن
لغنى ي|علوم 

|لمنى

64|85| ن|حمد رمض|لسيد | |لي|د ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4o424| لسيد|لق |لخ|حمد عبــــد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|88oo دلي|لخر|هلل |حمد عبــــد |ء |صف تـــربــــيتـــ دمنهور

24o95 دى|له|حمد عبــــد |سلىم محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4o5737 يد عىل|بــــو|لسيد مرىسي |رحمه  ى لي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7576|7 هلل|قيم رزق |رس يو|ج  ي|دول عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

863972 |لوف|بــــو|لدين |ندي محمد نور  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

3|248o ء سعيد سعيد حسن جميل|هن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

52338| در|لق|لسيد جمعه عبــــد |دهم محمود | سكندريه|ل|نوعيتـــ 

529267 ن|ل سلط|د كم|عمر حمدى رش سكندريه|ل|هندستـــ 

737o8 حمد|م |لسل|يد عبــــد|محمود ز لفيوم |تـــمريض 

4|5o|6 لحميد|مصطفى حمدى مصطفى محمد عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

8||67o بــــ|لوه|لسيد عبــــد|ل |ء كم|عىلي ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

643798 ى هلل يوسف||كر وهبــــه عط|ش| مي   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

7|o4|6 ي|لكف|ح محمد طه |ره نج|س
ى
ق لمنصوره|بــــ |د|

6|24o| ى|لجوهرى ش|آيه محمد عوض  هي  |بــــ طنط|د|

243233 لمسيح|ئيل عبــــد|لسعد ميخ|بــــو|رجريتـــ |م ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

238o67 روق محمد|بــــسمله محمد ف لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

262||5 ى|م مصطفى ش|حمد عص| هي  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

5276o9 ن محمد رجبــــ|رق سليم|دين ط|ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

755327 لسيد|حمد رسور عبــــد |هيم |بــــر|نور  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

359856 د معوض بــــخيتـــ|فؤ| دون|م ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7o922| م عىل حسن|م|ل|هر |م محمد ط|سل| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o7||4 لحليم محمد|تـــن محمد محمد عبــــد |ف لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

422647 ى شوم|ع ن|صم يحن  حسي  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

6|4|4o لحميد عيس|ل رسورعبــــد|حمد جل| زيق|لزق|هندستـــ 

8|4o79 هلل|تـــه فرج |سيليوس بــــولس شح|بــــ ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

7o6665 ى حسن عبــــد  لفى|ل|بــــ |لوه|محمد حسي  لمنصوره|ره |تـــج

869o54 ي جل ل حسن|ريم يحن  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج
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6o2999 ن|محمد رشدى سلم| ند |تـــربــــيتـــ طنط

44o|o5 لسكرى|هيم |بــــر|جدتـــ محسن محمد |م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2|5o63 لرحيم|لعزيز عبــــد |ح محمد عبــــد |محمود صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

277624 لكومي عيس|ء |جر عل|ه شمون|نوعيتـــ 

839|24 لسميع|د عبــــد|كرم عي|لرحمن |عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

83o492 س سليم محمد محمود|ين| دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

2337o2 ن|لعزيز حس|مه عبــــد|س|لعزيز |عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

249698 لعزيز محمد|لصغي  عبــــد|طمه |ف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

835583 حمد|مع |هنده عزتـــ ج|ش دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

867o9o لنوبــــي حسونه|حمد |كريم  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

5|3893 سكندريه|ل|طبــــ  هيم|بــــر|محمد جوده محمود 

7928|8 دى عىل|ن حمدى عبــــ|نوره قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

8||937 ن كر|ك ش|فتـــ مل|ر| مي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6379|9 بــــونعمه|هلل |ح عبــــد|محمود صل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7||2|9 هد|ر حسنى محمد محمود مج|من لمنصوره|بــــ |د|

432596 ى|رحمه محمد  حمد خليل حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

55983 لمنعم محمد محمد|م عبــــد |حل| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

|23996 لسطوج|لم |حمد س|رق محمد |جنى ط ى شمس|د| بــــ عي 

266395 ي
لمعىط|هد عبــــد|لسيد مج|ز عبــــد |ممتـــ| دئى ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

42o87o ج|لحل|هيم عىل |إبــــر| رضوى رض لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5|o87| ي 
هيم شلبــــى|بــــر|محمد صبــــىحي حسنى معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|77763 هيم|بــــر|ن |م رمض|بــــدر س رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

427499 د محمد نبــــوى محمد تـــرىك|عم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

838473 ى زر منقريوس مرقس|ع| فرجي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

||65o5 ى د لبــــيبــــ|مر فؤ|تـــ| جي  ن|علوم حلو

53o35o ى خط|عبــــد | ر|ي بــــ|لحميد خي  بــــ دمنهور|د|

2o4o3 حمد جعفر|حمد |يمن |لرحمن |عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

4767o2 ف |سلىم  هيم نرص|بــــر|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

9566| حمد محمد|متـــ رجبــــ |س| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
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63733 س محمود|دى محمد عبــــ|ش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o7646 ن ه|لمطر|ح |لفتـــ|حمد عبــــد | |مي  وى أبــــو عمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o435o ل عىل|لع|يوسف محمد عىل عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4552| لحفيظ|حمد يىح جميل عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

85o856 م محمد محمد|عص| هند|ش دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

9228|4 هيم محمود |بــــر|محمد | دين ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

5o873| تـــ|لمول شح|لونيس عبــــد |بــــ حسنى عبــــد |يه| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

45|5|2 ن|لسيد شعبــــ|م فرج |فرج محمد س سكندريه|ل|هندستـــ 

783|6o بــــى|م عيس أحمد عر|محمود س تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

83o37o |لوف|بــــو|هيم |بــــر|حمد محمد | ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

484249 در جوده|لق|حمد رزق محمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

899o32 يه طلعتـــ حلىم محمود | ج|ره سوه|تـــج

827|44 لجيد عىلي|له حمدي عبــــد|ه دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

3||3o ى |ي لحميد|حمد زىك عبــــد|سمي  هره|لق|بــــ |د|

355992 ر محمود مصطفى عبــــود عليوه|من ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

826o89 سكندر|يمن نصىحي |هبــــه  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8|6596 ض خليل|صفوتـــ ري| مونيك ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

22263o ى  بــــىح |ل|لعزيز |حمد عبــــد|نرمي  هره|لق|حقوق 

7o|756 هيم محمد مرىس جبــــر|بــــر|ريم  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

75487| هيم|بــــر|فتـــ محمود |ندى ر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

78||6| لم|لسيد س|مه محمود |س|محمد  زيق|لزق|حقوق 

25584| كرم عطيه ركش|ضى |ر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

82934o ىطي محمد تـــرىكي|لع|عبــــد| مه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

529|66 وي|لقرنش|لمعىطي |تـــه عبــــد |مؤمن محمد شح سكندريه|ل|حقوق 

23o597 م|لسل|محمود حمدى محمود عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2267|5 لح|هلل ص|محمد جمعه عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32o5|o لرحمن|لنبــــوي عبــــد|حمد محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

62o72| لزميتـــى|عبــــي  طه عىل عىلي  ط|بــــ دمي|د|

4o76|o ي
ده|بــــ عىل حم|لوه|محمد عبــــد | دئى ي |

سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

24|o3 لرحمن|مح سعد محمود عبــــد |سهيلتـــ س  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر
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86o499 مل حميد|مي حيدر ك ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

354o39 لسيد محمد|مر |يتـــ ع| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6oo35o وى|لشه|حمد |لعزيز |حمد عبــــد | |نوعيتـــ طنط

488396 ي 
ي محمدعبــــد|محمد عوئى

ى
لرحمن|لدسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|o52o ف أحمد مصطفى سعد|حمد | رسر |ره طنط|تـــج

8o884| حمد|حمد محمد جمعه | ره بــــنى سويف|تـــج

|6262| يوسف فريد عطيه فريد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

482989 صد عىل عزوز موىس|ر ق|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8846|| | لعل|بــــو|محمود سيد عىل  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

839689 زينبــــ حمدي سعدي محمد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|58777 ي|ر
ى رمض| ئى ن عىل|حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

53323| لرحمن|ن عبــــد |لم|هلل محمد س|منتـــ  سكندريه|ل|علوم 

5o|8o| لسيد محمد|للطيف |خميس عبــــد | رويد ج|بــــ سوه|د|

4o56|6 لنبــــى|مريم عزتـــ عبــــده عبــــد  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

67796o ح شيحه|رق حسن صل|ح ط|صل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2|368 ن|لسم|نشين فيصل سعد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

3|2639 م حسن عىلي|عص| رن ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

353655 لحميد|ل عبــــد|حمد محمد كم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

53538 للطيف|سيد محمد سيد عبــــد  طبــــ بــــنى سويف

475622 حمد بــــدر|حمد عىل |ندى  سكندريه|ل|بــــ |د|

694|23 لحليم|حمد محمد سعد زغلول عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

|68653 ى  صليبــــ| كرستـــي 
ى
ق  مشر

ى
شوق |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 

ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

5747| لحفيظ حسن|حمد عبــــد |جر |ه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

269o2 ي|ء محمد عبــــد |رس|
ى
ض|لحميد محمد ق هره|لق|ره |تـــج

9o|4oo بــــوضيف محمد |حمد محمد | ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

787272 لرؤوف|لم عبــــد|مح س|حمد س| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|446 نور|رص حلىم |مصطفى ن ن|معهد فنى تـــمريض حلو

6o4539 شورى|لع|لطوجى |ف سمي  محمد |عف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

524|68 رص خليل محمود|يه ن| بــــ بــــنى سويف|د|
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824o87 س|ن طلبــــه عبــــ|يه عثــــم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5oo933 ن حمد محمد جمعه|محروس | مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

434526 ر|لرسول نص|ميتـــ محمد لطفى عبــــد|س |نوعيتـــ فنيه طنط

333o22 بــــيومي ممدوح بــــيومي يسن |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o465 د|لجو|حمد عبــــد|م |جر س|ه لفيوم|تـــربــــيتـــ 

82o22o فظ|لح|فظ محمد عبــــد|لح|محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

479o9o لعوج |حمد محمد عىل | بــــ دمنهور|د|

438656 هيم|بــــر|عمر شكرى فهىم محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

63852o لسيد|مد |ء صبــــري ح|دع زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

67772o لعزيز مصطفى خليل|لسيد رسور عبــــد |ئل |و ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4|2|9o ل|لع|لسيد عبــــد|يوسف محمد محمود  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

66768 مل|طف ربــــيع ك|هلل ع|منتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

897464 حمد سليم |زينبــــ حربــــى  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

764oo8 ر حسن محمد حسن عيس|من عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

52353| ن|بــــوحبــــيل محمود سليم|محمود  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

434366 ر|لف|هنيه حسن محمد عىلي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6396o4 ف |ء |سم| لحميد عوض|لسيد عبــــد |رسر لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

3o86o هلل|ح عبــــد |لفتـــ|جر محمد عبــــد |ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

682277 لعزيز محمد درويش|حمد عبــــد |سلىم  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|265 لمول محمد|حمد مصطفى عبــــد | ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

47976o رس محمود محمد بــــطه|د ي|زي سكندريه|ل|حقوق 

6o7oo8 ه عبــــد| صف|لرؤف سعد ن|مي  لمنصوره|بــــ |د|

9|2|25 ريوس جرجس جويد جرجس |مك ضتـــ|ري/دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

56587 لنبــــى|حمزه مخلوف فتـــىح عبــــد  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

542|o2 يف عبــــده محمد زيد ن|محمد رسر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

64o228 حمد يوسف|ل محمد |ء جم|هن |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8|7o38 حمد محمد|طه طه  ي|عه |زر
|لمنى

84|933 ى ج| ى ج|لمولي |د|مي  لمولي|د |مي  رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

6|73|8 ح خرصى|لفتـــ|بــــرين فوزى عبــــد |ص ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

3457o5 ج|ن عىل حج|مني  فوزى رمض| نور ى شمس علوم عي 

6o2496 ف محمد سعد عبــــد | لصعيدي|لعزيز |رسر لمنصوره|حقوق 
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4293oo ح|عيل صحص|سم|حمد محمد |ر |من |بــــ طنط|د|

5|6o65 ن جزر عبــــدربــــه شيتـــوى|د رمض|سع تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|45932 ى صف|نوبــــ و|جورج بــــ| يوستـــي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69o68o لسيد|حمد عوض |حمد محمد | ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

9|2728 ف محمد محمود |لحسن |بــــو | رسر ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

6|o26o وق ع لبــــربــــرى|طف حسنى |رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

686429 بــــع|لتـــ|هيم |بــــر|ل |حمد حسنى جل| لمنصوره|هندستـــ 

752528 |بــــ عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لوه|رق عبــــد |م ط|سل|
|لبــــ

ى
ق

لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

22837| شور|ل ع|ن سعيد كم|عن هره|لق|ن |سن|طبــــ 

|5|7|5 حمد|حمد طه |ء |سم هره|لق|هندستـــ 

369362 هيم|بــــر|مروتـــ ممدوح مصطفى  |نوعيتـــ بــــنه

253466 لسطوجي شديد|ء محمود |رس| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

63865| تـــه|ئ  مصطفى شح|شهد وف زيق |لزق|تـــمريض 

752|84 ى هدى عىل حسن عىلي حسي  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

2|7488 م مصطفى|رس س|حمد ي| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|62653 لسيد عىل|م |محمد هش ى شمس|تـــج ره عي 

478994 لغفور|مل عبــــد |ئل ك|محمد و سكندريه|ل|هندستـــ 

|448o7 لمنعم محمد|لد عبــــد |ء خ|رس| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

493972 عيل|سم|بــــو|لسيد عىل |حمد عىل | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

2|5o|2 حمد حسن صفوتـــ|محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

768o98 هيم|بــــر|منى محمد مصطفى عبــــيد  لعريش|بــــ |د|

924275 ى |مصطفى  يمن حسن حسي  ضتـــ|ري/ج|أللسن سوه|كليتـــ 

32937 لغنى|يمن سعد عبــــد |د |ذي هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8426| س|هيم عبــــ|بــــر|حمد |هلل |عبــــد معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

485338 ى محمد |ميتـــ |س لىك|لم|حمد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|5o874 يه مجدى حسن محمد| هره|لق|بــــ |د|

34o285 ى  ز|لبــــ|منى محمد حسي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2|33oo م|روق سيد شلق|مح ف|لينه س ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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45o525 بــــو خطوه|لرحمن مصطفى محمد |عبــــد |هندستـــ طنط

88o26o د لطيف عبــــيد  |عي| ريموند سيوط|بــــ |د|

442855 ه  للطيف نور|تـــ فتـــوح عبــــد |لشح|شهي  لشيخ|بــــ كفر |د|

423299 لسيد|هيم |بــــر|حمد |طمه |ف سكندريه|ل|عه |زر

79|226 ن محمد|مجد رمض|كريم  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

894466 فظ |لح|د عصمتـــ حمزه عبــــد|جه سيوط|حقوق 

779o58 ه محمد تـــم م محمد|ني  زيق|لزق|نوعيتـــ 

23|239 ى عىل ى حسي  محمد خي  هره|لق|حقوق 

35822| زى|ح حج|لفتـــ|ن عبــــد|مصطفى رمض ى شمس|تـــج ره عي 

5o968o مد محمد بــــطيقتـــ|محمود ح سكندريه|ل|طبــــ 

6875|9 ف محمد | لدكرورى|لفتـــوح |بــــو |رسر لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

79oo83 ن|ن سلم|لد سليم|محمد خ ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

6|7|6o ع|م محمد زر|لسل|فظ عبــــد |ن ح|نوره ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

433657 د|بــــ ج|لتـــو|حمد مجدى عبــــد| ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

23o268 هيم جبــــر|بــــر|لرحمن مجدى |عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4873o ع|ح رف|لفتـــ|عبــــد | حمد زكري| ن|صيدله حلو

364698 حمد|هلل |مريم مجدى عبــــد حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

8o5457 بــــر|لج|لرحمن عبــــد|حمد عبــــد|محمد  ي|عه |زر
|لمنى

32|433 د محمد حسن|رس عم|ي تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

8392|9 ي منصور محمد عىلي ر
جح|منى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

6|o26 لفتـــوح حسن|بــــو |يمن |محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

9||965 نود |نود صليبــــ بــــ|نه بــــ|دمي ج|تـــربــــيتـــ سوه

33oo8o ف  عبــــد|مريم   هيم |بــــر|لمنعم  |رسر |حقوق بــــنه

8|3564 ن محمد|ن عثــــم|بــــسمه شعبــــ ي|بــــ |د|
|لمنى

338263 شد|لسيد جمعه عوده ر|لد وليد |خ دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

29o45 حمد|ن محمد |محمد رمض تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6o7968 شم|لرحمن ه|هر عبــــد |جر م|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

766828 وى عىل|لر|ح عىل |لفتـــ|حمد عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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24865o هيم بــــحبــــح|حمد إبــــر|هيم |بــــر|مروه  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

54462| تـــ سعد محمد | لبــــرلس|حمد |مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

773624 غ|لصبــــ|هلل |ء قطبــــ قطبــــ عبــــد |ل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77|459 لكريم مرىس|محمد طلعتـــ عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

345o6o لحمد محمد تـــوفيق|بــــو |ن |يم| ى شمس|تـــج ره عي 

|66942 ل|لع|طف محمد عبــــد |عمرو ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

533327 ى منصور|سمي  أحمد | رن مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|5o268 لعزيز|بــــر عبــــد |لعزيز ج|بــــ عبــــد |شه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|o55| م|ل|دل محمود |ن ع|جيل رسر لمنصوره|بــــ |د|

7oo643 ز|هيم محمد جم|بــــر|مجد |حمد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7888o حمد|بــــر |عىل نرص ص ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

349623 محمد| بــــر عط|ندى ص ى شمس|د| بــــ عي 

332934 م|لسيد محمود سل|ل |مصطفى كم ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

9o2|33 ى لبــــربــــرى جرجس |رس |ح| كرستـــي  ج|بــــ سوه|د|

443o|2 ز|لبــــ|وى |لبــــدر|لنبــــي |مي عبــــد|ء س|رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

763673 حمد حسن|ء محمود |دع بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

||62o| ى هيم|بــــر| |م حن|س| مي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

7o|oo6 ف |حمد | حمد يوسف|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|54835 رس حسن طه|ي| رن |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7||o5| ه محمود محمد محمود فوده ني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

77675o ى خليل|تـــ عبــــد |لشح|ء |سم| هلل خرصى زيق|لزق|نوعيتـــ 

228728 ن حمدى مصطفى مصطفى|يم| لفيوم|لعلوم |ر |د

629693 لشيخ|لحكيم غريبــــ |لحكيم صبــــىح عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4322| شد|ن حفنى ر|م محمد شعبــــ|سل|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

3737o5 كريمتـــ سعيد نبــــوى محمد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

75773o ح عبــــده محمد محمد|ده صل|غ عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3|o825 هيم محمد سعيد|بــــر|فريدتـــ  ى شمس حقوق عي 

42o264 وق عبــــد لنويىه|م محمد عىل |لسل|رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

868479 ي|خوميوس |بــــ
ى
ق سحق بــــولس مشر ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 
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689893 هيم جمعه محمد غلوش|بــــر|ء |رس| لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

|5|896 س|لرحمن محمد عبــــ|ء عبــــد |رس| سيه|نوعيتـــ عبــــ

366325 رص|لن|رص عىل عبــــد|ن| ند هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

845958 لنبــــي درويش|يمن عبــــد|مؤمن  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

5|2278 ن شعتـــ|لعزيز زيد|ن عبــــد|أيمن شعبــــ ره دمنهور|تـــج

327478 ن|د فتـــىحي رمض|ء عم|رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

22|589 حمد|حمد محمود |يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

75|69 يمنى عيد بــــكر محمد لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

7o2455 ج |حمد خف|ليىل مجدى محمود  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

826359 حمد عىلي|يه رجبــــ | ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

763288 م|لمتـــول غن|ندى محمد محمد  تـــمريض بــــور سعيد 

62659| هيم عىل عبــــده|بــــر|طف |ء ع|سن ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

28|2o9 ه خ| يد|بــــو|لسعيد |لد |مي  ى لي  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

77449| ى|شم ش|ح محمود أبــــوه|ن مصبــــ|يم| هي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

79o9|5 لسيد|ن |هلل عثــــم|ء عبــــد |سم| عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ 

55829 فعي|بــــ ش|لتـــو|ل عبــــد |ريم جم لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

762433 رق محمود يىحي محمود|محمود ط هندستـــ بــــور سعيد

695449 ورى بــــدر محمد|لمغ|تـــ نبــــيل |ي| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

848258 هيم|بــــر|حمد محمد سعد | ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

892o55 لح |لح عىل ص|حمد ص| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

62|598 عمر أحمد محمد وهبــــه منتـــرص ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

|9o35 هيم|بــــر|ئ  |هر رج|ء م|عىلي صيدله بــــنى سويف

785669 ء نبــــيل مسعود فكري|ل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

773768 ل جوده|هيم خليل جل|بــــر| ى شمس| لسن عي 

889966 ى |د |ده رش|غ نور حسي  سيوط|تـــمريض 

||48o لسيد بــــهلول|حمد |محمد  شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

3445|4 لسيد|حمد محمد محمود |عمرو  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

68o57 لونيس|لعزيز عبــــد|ن عبــــد|مريم عثــــم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

79|o34 لسيد غنيم|لمنعم |لسيد محمد عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 
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324277 لمقصود|مصطفى كرم محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2668|2 ى |مريم جم لصعيدى|ل زىك أمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

832562 ن|هلل عش|هلل رزق |تـــم عبــــيد|ح |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

623637 ئى محمد فتـــىحي سليم|ء ه|آل دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

776837 م|لسيد ضي|مصطفى محمود محمد  |ره بــــنه|تـــج

67534 لقوى|محمد وليد محمود عبــــد لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

688466 لعزيز |للطيف عبــــد |دى عبــــد |له|رق عبــــد |ط
ى|ي سي 

لشيخ|ره كفر |تـــج

4|oo7 ى|ن محمد ش|عزه رمض هي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|42269 ف ج|سلىمي  بــــر محمد|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

477637 ى|لع|هينور أحمد عبــــد |م ل أحمد حسي  سكندريه|ل|صيدله 

82o25| ى |ي ي|نور سمي  ن|سمي  ج  سيوط|ره |تـــج

483586 ح أحمد موىس مشعل|لفتـــ|عبــــد | مه تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

43278| د|لجو|لق عبــــد |لخ|ريم مصطفى عبــــد  |ره طنط|تـــج

4|o5o6 ى|لرحمن سعيد محمد سيد|عبــــد حمد بــــحي  |بــــ طنط|د|

58839 ء محمد طه ظريف|عل ي|بــــ |د|
|لمنى

4473|8 قوتـــ منتـــرص|ن محمود عيس ي|سلو |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

4333o5 بــــوزيد|مد |لسيد ح|بــــوزيد |حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

32367| ى|بــــو|حمد |لسيد جمعه |ندى  لعني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

68695o هيم|بــــر|ح |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ر عبــــد |من لمنصوره|بــــ |د|

9o4233 هلل  |لمجد ضيف |بــــو|عيل |سم|محمد  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

676964 لبــــسطويس|عمرو محمد صبــــىح محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

584|8 ء مبــــروك سيد عىل|سم| حقوق بــــنى سويف

|5|97o ندى عبــــده سيد عبــــده ن|بــــ حلو|د|

9|275| عيل |سم|لمبــــدى |رف عبــــد|لمع|بــــو|مصطفى  ج |تـــمريض سوه

325942 ن سمي  حسن فرج|نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

699o8o لشيوي|هيم عليوه |بــــر|هيم محمد |بــــر| مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o735| ى|ردين يوسف مكس حبــــسر بــــش|ن تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

789o4o ى|بــــر|لعظيم |رق عبــــد |ء ط|وف هيم حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

5o4o8| لبــــسطويس|لعزيز |رق سعيد عبــــد |ط سكندريه|ل|بــــ |د|
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7935|4 محمد صبــــىح محمد أحمد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

3||646 لدين عىل محمد|ء |محمود عل هره|لق|ره |تـــج

32558| ئيل|رف غيىطي روف|ع| مرثــــ ن|بــــ حلو|د|

8|5755 وع محمد|تـــه مط|م شح|بــــتـــس| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

434376 هيم محمد خرصى|بــــر|محمود | رن |حقوق طنط

3||233 حمد|كر خرصى |كريمتـــ ش ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

68536| ى|لبــــسيوئى |حمد |حمد |د |هدى عم لزهي  لمنصوره|ره |تـــج

777|o| ى|لفتـــ|رص عبــــد |لن|محمد عبــــد  ح خرصى ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|4o478 ي
وئى ى| |في  سحق فوزى خطي  ى شمس|د| بــــ عي 

7665o6 م|شد غن|مه ر|م سل|م عص|حس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

29286 د محمد|هلل حد|حمد حمد| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

263727 حمد محمد|جر محمد طه |ه هره|لق|ج طبــــيع |عل

4|9676 هيم |بــــر|هلل |عبــــد| لعل|بــــو|لسيد |مصطفى 
عجور

لشيخ|بــــ كفر |د|

764488 بــــ|لتـــو|محمد سمي  محمد جمعتـــ عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

479599 حمد عىلي|رق محمد |محمد ط سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

249734 ى سليم|نوره ن يحن  عىل محمد حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

444257 لحفنى عىل|س |بــــ عبــــ|يه|ئى |م| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4337|8 لجليل|لرحمن عبــــد|لرحمن عبــــد|مصطفى عبــــد ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

25o555  مليىح  فرح|
ى
تـــ|يه شوق ي صىح بــــنه

|معهد فنى

4623|8 ود|حمد د|حمد عىل | سكندريه|ل|حقوق 

4o532o ي حسن عىلي حسن
محمد مصطفى ي للفن|

سكندريه|ل|دق |لفنى

833883 ى حسن|ذلي |ء ش|رس| مي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4o2|89 ل|لع|حمد محمود عبــــد |آيه حمدى  سكندريه|ل|حقوق 

|73299 محمد عمرو محمد سيد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7699|3 موىس| لعط|بــــو |عيل |سم|يه نبــــيل | لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

493582 للطيف غنيم|محمد محسن عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9o7575 هلل  | |دل ضلفى عط|نوبــــ ع|بــــ| ج|بــــ سوه|د|

696776 لحميد عيسي|حمد ذىك عبــــد |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

335544 لد سعيد محمد|يتـــ خ| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|4|999 لىح|لحميد عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 
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|33o74 لق|لخ|لدين عبــــد |م نور |عمرو وس رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

5|8588 ئى|لخن|ن محمد |ء سعيد رمض|رس| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4|666o ج|لعليم حج|خلود محمد عبــــد لشيخ|نوعيتـــ كفر 

848o83 ئيل|نور موىسي ميخ|موىسي  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

69o2o9 حمد محمد|ده |محمود حم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|3937 ر|ء محمد بــــسيوئى عم|شيم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|4|25 يمن محمود عيس| |ند |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6oo59| بــــوزيد|هيم |بــــر|رس |محمد سعيد ف ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

252435 صورى|لدن|حمد بــــكرى |ن سيد |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

438o45 لمليىح |د  |لجو|جر سمي  بــــسيوئى عبــــد |ه لشيخ|نوعيتـــ كفر 

238o94 ن وليد محمد محمود محمد|حن هره|لق|بــــ |د|

68o843 لبــــلجيىه|لسيد محمد |لسيد |حمد | لمنصوره|بــــ |د|

5|6o|2 لديبــــ|رى |لبــــ|س عبــــد|س مصطفى عبــــ|ين| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

6|9|99 |ش|ل بــــ|ن كم|حمد سليم| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

49|69 حمد مبــــروك|حمد عزتـــ |  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

2847|6 هلل| |فريده محمد سعيد حمدن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

336394 فتـــ فتـــىح زىك|نتـــ ر|دمي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

76o29 بــــ محمد|لتـــو|هدى محمد عبــــد ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

783294 هيم موىسي محمد|بــــر|هبــــه موىس  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4423|o بــــوشعيشع|هلل بــــدير |رص عبــــد|محمد ن لشيخ|تـــمريض كفر 

2o22o لد سيد خليفه|محمد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

23|75 ى محمد حسن|عبــــد لرحمن محمد حسي  ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

35739 لحميد يوسف|زم يوسف حسن عبــــد |ح ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

43o546 ي|م طه |لسل|مينه طه عبــــد | ر|لىح  |بــــ طنط|د|

485||9 بــــر حسن|روضه صبــــىحي ج سكندريه|ل|بــــ |د|

282383 هيم|بــــر|ء مجدى معوض |رس| هره|لق|ره |تـــج

68987o م عىل خليفتـــ|هيم س|بــــر| لمنصوره|حقوق 

75o644 لففى|لحميد |حمد عبــــد |ره حسن |س لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

||4865 مد عليوتـــ|بــــوىس عليوه ح ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى
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348595 ره|لسيد عم|حمد مجدى عىل | ى شمس حقوق عي 

768o33 عمر|ن |حمد سليم|دل |ء ع|حسن حقوق بــــورسعيد

3|7524 ن|حد رضو|لو|دل عبــــد|عمر ع وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

23349 ن|حمد حس|محمد مصطفى  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

77736 حمد مصطفى|لكريم |محمود عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

348586 ى محمد عبــــد|ي لكريم شبــــل عمر|سمي  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

322699 تـــ ح ىط عوض زمزم|لع|تـــم عبــــد|ني  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

429924 |لسق|حمد عزبــــ |محمد  |صيدله طنط

8533|| لنرص محمد|حمد سيف |هيم |بــــر| حقوق بــــنى سويف

45o48 ن|حمد نعيم عىل رمض| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

627oo| هيم محمد|بــــر|رس محمد فوزى |ي| حل زيق|لزق|هندستـــ 

79o666 ن|رين نبــــيل وهيبــــ بــــطرس مرج| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

697222 ن|ح مصطفى رمض|لفتـــ|مصطفى عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

354335 لسيسي|لسيد |لحليم |لسيد عبــــد|رتـــ |س ى شمس|د| بــــ عي 

7o9672 ى |ي لسيد محمد خرصى|سمي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

65o59 شم عويس|ن ه|ده رمض|حم لفيوم|ر |ثــــ|

9o|89 لعربــــ|شور عز |شور فرج ع|ع ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

462552 نوبــــى |حمد |ء محمد |رس| لجلمتـــ|لشر لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

222553 وق  حمد محمود محمد عبــــد ربــــه|رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

75454| ى محمد  حمد|حمد محمود |نرمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3|2oo3 ن|منيتـــ متـــول محمد متـــول عثــــم| ى شمس حقوق عي 

27236| دل محمود مهنى|مصطفى ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

4|353| يد |بــــو |دي |له|يه عبــــد| ى رج|بــــونو|لسيد |لي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4o3669 رى|لهو|لد عىل زىك |كريم خ سكندريه|ل|ره |تـــج

5o6|o2 حمد|بــــو زيد |حسن محمد حسن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45926 شه قطبــــ|فتـــ عك|ر| دين هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9o38o2 | لعل|بــــو|ح |لفتـــ|هبــــه سعد عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

692522 لسعيد سعدتـــ|م صبــــرى فهيم |ريه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

677746  |هيم |بــــر|هيم متـــول |بــــر|
ى
|لمتـــول |لدسوق
و|لبــــشل|حمد 

لمنصوره|حقوق 

22446o م مصطفى محمد محمود طلبــــتـــ|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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8|8424 در|لق|حمد عبــــد|زينبــــ محمد  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

755|o8 تـــح|لف|حمد محمد |م |ريه عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

642763 لحكيم فتـــوح محمد|عبــــد | رن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

29867 بــــو رسيع عىلي|لرحمن سيد |عبــــد  هره|لق|حقوق 

2|533 ره سعيد يوسف فودتـــ|س هره|لق|حقوق 

432352 بــــ|ء مجدى محمود غر|أل |علوم طنط

3288| محمود محمد مسعد محمد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

337559 م|م|لحميد |يتـــ محمد عبــــد| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

775927 ء محمود غنيىم محمد|شيم زيق|لزق|حقوق 

4oo48| ء محمد محمد وحيد|رس| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

627296 ر|لنج|ر بــــيومي |لستـــ|يمن عبــــد| |دين زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

3296o3 هيم|بــــر|بــــسمتـــ محمد يس محمد  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

8o7966 ن محمد عيد محمد|نوره م بــــنى سويف|إعل

459525 حمد طه|يوسف طه محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

6436| ي جل|مي
ن|ل حس|ر قرئى لفيوم|بــــ |د|

629974 م|لسل|هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |لد عبــــد |عمر خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

756998 لعزيز عبــــد ربــــه|ء عىل عبــــد |سم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

825735 ي|ر
ح محمد|لفتـــ|عربــــي عبــــد| ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

7o7o26 تـــ| ى حمد محمد عبــــده عىل عجي  لمنصوره|حقوق 

3|869o حمد|هيم |بــــر|رق |ء ط|رس| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|34373 ى محمد |ي ن|لسم| |لوف|بــــو |سمي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6o7952 ل سليم|لع|دى عبــــد |له|حمد عبــــد |ندى  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|26o97 فع|لش|رس سمي  محمود |محمد ي ى شمس حقوق عي 

334o8o عمر محمد حسن محمد ى شمس|تـــج ره عي 

6|8563 لرحيم عطيه|لرحمن عىل حسن عبــــد |عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

9o637o د محمود |دل ج|ن ع|نوره ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

5oo874 حىل|لسو|هلل |ده حسن عبــــد|ء حم|ل| سكندريه|ل|حقوق 

5288o3 ط|لبــــط|حمد محمد |محمد  سكندريه|ل|حقوق 

85366 د|لجو|ن عبــــد |حمد سيد حس| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 
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3642|| لمجيد| هيم عبــــد|بــــر|لعليم |م عبــــد|هش |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

87o438 ه ن| حمد|رص محمد |مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

287448 حمد|لليثــــى حمدى |عمر  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8|58|7 وق محمد عبــــد بــــ|در دي|لق|رسر ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

6o8o23 لم|بــــرهيم س|ئى |لعن|هيم |بــــر|ن |يم| |بــــ طنط|د|

8|442 حمد عىل|حمد عبــــده |هلل |عبــــد لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

778854 لسيد|ل عطيه |ن كم|كريم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

226792 ف مغ|لدين |سيف  لسيد كسبــــر|ورى |رسر هره|لق|هندستـــ 

36525 ل محمد محمد|منيه جم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

893|48 للطيف |حمد عبــــد|م |حمد حم| سيوط|عه |زر

||5863 حمد محمد صديق|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|832| ح غيط صديق |حمد صل| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|49|3 لد محمد سعودى|محمد خ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|76323 يف  حمد حسن|محمد رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5863| ن |دل عوض حن|ع| مي  صيدله بــــنى سويف

26o72| ل عىل درويش عىل|من ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5|7592 ن لسكنيدى|مد |ل ح|جم| مي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

7o8935 لحميد مصطفى|هيم محمد عبــــد |بــــر|محمد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

7897o3 لرحمن مصطفى|لد عبــــد |محمد خ تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6842o6 لخي |بــــو |هيم |بــــر|لمنعم |محمد سعد عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

759495 لليف محمدين|بــــو |ء مصطفى |لزهر|طمه |ف لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

77o87| ن|حمد رضو|لمجيد |ندى محمد عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

845899 ى عبــــد ي|مؤمن حسي 
ى
لعزيز صدق ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|99|o دي|لرؤف بــــو|مه عبــــد|س|حمد | لشيخ|ره كفر |تـــج

32665| لحميد|حمد مصطفى عبــــد|هندتـــ |ش ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

6o3884 حمد محمود بــــطه|لمحسن |محمود عبــــد لمنصوره|بــــ |د|

28555 مصطفى عىل محمد عىل لفيوم|بــــ |د|

236426 لحميد|ن عبــــد|سلىم محمد شعبــــ ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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7o9o29  محمد عوض حج|وليد 
ى
زى|لدسوق لمنصوره|ره |تـــج

63o679 ى|د محمد |زي حمد حسي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

6o5372 لعصفورى|ندى كرم فوزى أحمد  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

23394o تـــه|بــــ رجبــــ شح|يه|دهم | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

692||2 لسيد محمود رزق|تـــم |محمد ح سيوط|هندستـــ 

3393o2 بــــوزيد|لعزيز محمد |محمد حسن عبــــد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

84255 لعظيم يس|م سيد عبــــد |سل| حقوق بــــنى سويف

496825 حمد|منى فهىم سليم محمد سيد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

83522o مد|بــــي ح|ء عنتـــر عر|لشيم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|7635o هلل|د |عىل رفعتـــ محمود محمد ج |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

|37o85 نوبــــ مني  عدل جرجس|بــــ| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o7294 ى|لحس|حمد |هيم |بــــر|ل |محمد كم ني  |نوعيتـــ طنط

5o4636 تـــ س م ذىك مرىس|شهي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

6|58o2 لجنيدى|حمد عوض محمد | ط|بــــ دمي|د|

925356 لمجـىل محمد  |هلل زينهم عبــــد|عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

697249 س عقل|س عبــــده عبــــ|محمود عبــــ لمنصوره|ره |تـــج

|49789 هيم|بــــر|محمد سيد عزبــــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|5423 عيل|سم|لدين |ح |ء مصطفى محمود صل|شيم ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

33o63 ر محمد|لغف|حمد عبــــد |ر |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|64386 ى نجيبــــ لبــــيبــــ وهبــــى| مي  عه مشتـــهر|زر

5o77o4 هيم سليم|بــــر|هيم |بــــر|ر مجدى |من ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

859373 لحكيم|لد محمد عبــــد|حمد خ| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

|64|3 محمد عمرو عرفه محمد ن|هندستـــ حلو

24337| ن محفوظ|رس شعبــــ|م ي|ريه ن|علوم حلو

238o5o زق محمد|لر|لسيد عبــــد|ن |يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|o43| رس عىل حسن|حسن ي سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

622547 لحليم|لحليم وهيبــــ عبــــد |منتـــرص عبــــد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

7o|457 لعيسوى|لجليل محمد |ئل محمد عبــــد |و| رن زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

255268 جد|لمعبــــود م|لغنى عبــــد |هيم عبــــد|بــــر| |نور لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

248822 لسميع رجبــــ|بــــر عبــــد|يه ج| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 
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9|8728 سكندر |مل |مودى مرقص ك ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

|6835| ى  س معوض سيد|حمد عبــــ|حسي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

487684 ن|حمد شعل|د |محمد هيثــــم فؤ دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

63o333 |مي  سمي  لويس حن| زيق|لزق|هندستـــ 

243973 بــــ محربــــ|لتـــو|م سعيد عبــــد|سل| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|68o6  |لقذ|م |كر|
ى
تـــه|هيم شح|بــــر|هيم |بــــر|ق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

774688 ر|محمد محمود نص| ن محمد رض|نوره زيق|لزق|علوم 

258|94 لعزيز بــــيوم|رس عبــــد|لعزيز ي|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

342|69 ر|لنج|لرحمن |لسميع عبــــد|ل عبــــد|ء جم|دع |بــــنه| هندستـــ شبــــر

9o9623 ل محمود عمر محمد |م| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4||o67 م|حمد مصطفى سل|يتـــ | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

358982 هيم|بــــر|هيم محمود |بــــر|حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

846423 ن ف رزق زعزوع| |مي  رسر ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

32232 سمي  سمي  عنتـــر غريبــــ كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

769386 محمد| ن عط|نرص سليم ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

422675 ى عبــــد|عل در|لق|ء حمدى حسي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

868438 حمد|محمد طه محمد سيد  |نوعيتـــ فنيه قن

5245o يف |فري هيم محمد|بــــر|ل رسر بــــ بــــنى سويف|د|

427535 دل لطفى عيد|محمد ع ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

45o5o ى جم ى|ل |حسي  حمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

877||3 لح محمد سليم |يه ص| سيوط|طبــــ 

|4338 ى  حمد حسن يونس|نرمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

24|356 ى محمد|لجو|ل عبــــد|هل د حسي  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

9o|3o4 ى |حمد |م |له| حمد حسي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

46|4o8 ه محمد تـــوفيق محمد يوسف ني  لمنصوره|حقوق 

42968| لجندى|ن |م محمد سليم|محمد س |طبــــ طنط

48|35o لرحيم|لرحيم عمر عبــــد |حمد عمر عبــــد | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

8o2656 |لعل|بــــو|ل حسن |ن جم|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

356793 ى محمد|م فتـــىحي |زهرتـــ هش مي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

76o473 ل|حمد غ|ح |محمد صل ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|9934 لحميد محمد|نعمه صفوتـــ عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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22|332 نم|حمد غ|حمد طلعتـــ | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|3389 ر جوده حسن|لغف|رس عبــــد|شهد ي ى شمس|تـــج ره عي 

|24292 رق وقتـــ حسن|حمد ط| هره|لق|حقوق 

247632 لق|لخ|لمطلبــــ عبــــد|محمد فريد عبــــد |صيدله طنط

|63o8| حمد|محمد حسن | نور ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

262o49 يف|بــــر|م |ل عص|جم هيم رسر |حقوق بــــنه

833366 ري ربــــيعي|لبــــ|ن عىلي عبــــد|يم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

245|25 لفضيل|بــــر عبــــد|حمد ج|ن |يم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

5||6o| لجندى|لمنعم |رس عبــــد|م ي|إسل |حقوق طنط

63399| حمد بــــدر|مهند منتـــرص عىل  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44|894 محمد خليفه| ء رجبــــ زكري|ول |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9o664 بــــ|لوه|ن عبــــد |بــــ محمد شعبــــ|لوه|عبــــد  حقوق بــــنى سويف

426634 ل|لع|ر أحمد عبــــد |لستـــ|سلىم عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

26o7o7 ى  س|لنح|مروه عبــــده حسني  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

528922 لشحيىم|لنبــــوى |يوسف محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

86447o د محمد|لمجد فؤ|بــــو|لد |خ |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4|6722 لنمىك|لحسن |بــــو|هيم |بــــر|هبــــه  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

25o745 هيم|بــــر|ل |هيم جل|بــــر|هلل |عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

3||566 لس بــــدروس تـــوفيق بــــدروس كي  ى شمس هندستـــ عي 

76oo36 حمد|زينبــــ عىل حسن  لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

679597 ر|لنج|لسعيد محمد محمد |هيم |بــــر|ء |سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

329o74 لرحمن|لفتـــوح عبــــد|بــــو|لسيد رشدى | |كليتـــ هندستـــ بــــنه

862o6o حمد بــــدوي|صم |ء ع|ل| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

923559 د |م فهيم عزيز ج|بــــر| ج|علوم سوه

643375 ء فتـــىحي محمد محمد|سم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|o46| لعليم أحمد صقر|محمود رفعتـــ عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

|6573 لرحمن خليل|ء عبــــد |حمد بــــه| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

|5292 سل حنفى حنفى|هدير بــــ ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

4|o228 وى|لسعد|ح سعيد |لفتـــ|سعيد عبــــد  |بــــ طنط|د|
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||96o2 لحمد|بــــو |بــــ رسور |يه|لرحمن |عبــــد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

|45oo3 حمد|مريم حمدى بــــدرى  هره|لق|حقوق 

|6|258 لسميع|لمنعم عبــــد |لنبــــى عبــــد |م عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

29o5o طف محمد محمد|محمد ع |ره بــــنه|تـــج

34o967 ى |لطوجى حس|حمد |محمد صبــــرى  ر|لنج|ني  سيه|نوعيتـــ عبــــ

773|9o رس منس محمد|عىل ي |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

24o38 حمد|لعظيم |دل عبــــد |حبــــيبــــه ع ى شمس| لسن عي 

6o|369 لعزيز|ميس شفيق محمد عبــــد |ل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

255|68 حمد|لحكيم |ء صبــــرى عبــــد|رس| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

228636 هلل محمد|رق نعمه |موده ط ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

839568 ج محمد|ء فتـــىحي حج|شيم تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

5|o67| حمد عبــــده|ن |ء رمض|لرحمن رض|عبــــد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

363o8o حمد عىل|رحمتـــ محمود  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

525|98 هيم|ر ممدوح محمود عىل إبــــر|مي سكندريه|ل|بــــ |د|

35o863 لدين تـــوفيق|وسيله محمود محمد عز  ى شمس علوم عي 

2499oo رحمه طلعتـــ محمد عىل حبــــيبــــ ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

5o6o77 لمقصود|حمد مصطفى محمد عبــــد |محمود  سكندريه|ل|ره |تـــج

263749 م محروس|ضىح متـــحتـــ هم ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

6|35o عيل محمد|سم|هلل |محمد عبــــد  ن|طبــــ حلو

86927| ن|جر خميس عىلي سليم|ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

428292 فظ جنيدى|هلل ح|دى فتـــح |له|حبــــيبــــه عبــــد |بــــ طنط|د|

49o65| هيم|بــــر|لمجيد |بــــدوى عبــــد| ر|ي ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

487262 ى محمد |ش بــــوزيد محمد|دى حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83|26 لعظيم|رق سيد عبــــد|محمود ط ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

829899 ف سيد حس|محمد  ى|رسر ني  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

|34244 ملك محمد محمد محمد رزق ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

875598 محمد نرص سيد مصطفى  ج|بــــ سوه|د|

252684 ف عىل |منى  ظىل|لن|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

74|65 ن|ن مهر|طمه كرم رسح|ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

322285 ديبــــ بــــخيتـــ|هيم |بــــر|م |مريه ى شمس|د| بــــ عي 
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|45495 ل سليم|هل| ذ رض|مع هره|لق|ره |تـــج

442622 حمد|لسيد |حمد |لسيد |م |ء عص|عصم |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

4|265 ى عبــــد  ى|روضه فطي  هلل حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2664|2 لدهشورى|لمجيد |مه عبــــد|سدره سل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

27|265 لم|رص محفوظ س|لن|رقيه عبــــد لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

355oo5 حمد|سط موىس سيد |لبــــ|م عبــــد|د عص|جه |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6|3o8o د|محمد سعيد جبــــر جبــــر حم |صيدله طنط

7o8o78 ن|سونه سمي  محمد عىل محمد سليم لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

64oo28 حد|لو|حمد عوض محمد عبــــد|يه | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

75988| لغنى|هلل عبــــد|لحكيم عبــــد |طمه عبــــد |ف ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

28|25| د|يوسف مصطفى محمد مصطفى مر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

867o94 لنور|نسي فخري عبــــد|رك |م دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

537|39 ئى|لفخر|هر عمر سعد |سميتـــ م عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

322993 مل جبــــر|ه جمعتـــ ك|لل|يتـــ عبــــد| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|97|| حمد|لم |لم س|لم أحمد س|لمديم س|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83386| حمد محمد|يدي ربــــيع |ه ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

373648 ض|ض ري|لمنعم ري|بــــسمتـــ عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

852799 ي|حمد خرصى سيد عبــــد|
لغنى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

3|98|4 حمد محمد|جر محمد |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

356||5 هلل منتـــرص فرج|حمد محمد عبــــد| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

368827 ى  حمد|نور سيد حسي  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|79268 سم محمد|لق|بــــو |م |محمد عص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

523225 بــــو جمعتـــ|م |لسل|جح فرج عبــــد|فرج ن دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

2|82|| م وليد محمد محمود|سل| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

867945 ل|لع|رص محمد عبــــد|لن|جده عبــــد|م دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

79|||8 مه محمد مسلم عوض عيس|س| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

487858 ى|حمد |حمد مصطفى | حمد حسني  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

343465 هيم محمد|بــــر|رق |ط| ل|ج ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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6|3444 ألشقر|لحكيم نرص |حمد عبــــد|لدين |سيف   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

453o25 م عطيه|لسل|لد محمد عبــــد|محمد خ لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

8|567o ن عىلي يوسف|ر حس|زه| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

676225 رق فتـــىح بــــيوم خليفه|ن ط|يم| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

252o9| حمد|لحميد سيد |مروه سعيد عبــــد تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|8683 ليوس|تـــرين خليل تـــوفيق |ك ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

7724o7 هلل|مد حسن عبــــد|م ح|حمد حس| زيق|لزق|طبــــ 

248647 يوسف| عزتـــ عط| رين|م ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

364o83 در|لق|جد محمد عبــــد|سمر م ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

854244 حمد محمد|م حسن |حس ي|هندستـــ 
|لمنى

2|5||7 لخطيبــــ|لد محمد مصطفى |محمد خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|73393 حمد|بــــدين |لع|حمد مصطفى زين | ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

29o58 لك|لم|محمد عمر حسن عبــــد ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

|73o68 ي|لر|رس عبــــد |زق ي|لر|عبــــد 
زق حنفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2468o9 هلل|شد عبــــد|محمد محمد رفعتـــ ر كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

433983 ه يوسف | هلل|بــــوعبــــد |عيل محمد |سم|مي  |تـــربــــيتـــ طنط

676285 م يونس|لسل|هيم عبــــد |بــــر|هيم |بــــر|رحمه  لمنصوره|طبــــ 

|259|3 تـــه|لد عرفه شح|لرحمن خ|عبــــد  ى شمس حقوق عي 

9|84|6 ل  |لع|مه سيد عبــــد|س|ء |بــــه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42o|62 حمد محمود|يمن عىل | |ند لشيخ|نوعيتـــ كفر 

89|329 لغنى |عيل مصطفى محمد عبــــد|سم| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

627425 عيل|سم|ل عبــــده محمد |محمود محمد كم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

628483  ك|
ى
|يه شوق

ى
مل منصور شوق زيق|لزق|صيدله 

65|73 لنبــــى|عبــــد | ريم عمر عط لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

635|43 هيم عىل محمد سعد|بــــر|محمد | رن زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

432o| هيم|بــــر|وي محمد |هيم مك|بــــر|يوسف  ى شمس|تـــج ره عي 

6944o6 لبــــيوم|هلل |لسيد عبــــد |هدير سمي   ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

486855 ن|رس سعيد شعبــــ|مهند ي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2852o5  محمود هندى|م |حس
ى
يمن شوق كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |
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6996o7 فندى محمد|لسعيد تـــوفيق |ن محمد |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

523723 لطويل|ح مفرح محمد |لفتـــ|عبــــد  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

89||9| حمد سيد محمد  |سهي   سيوط|حقوق 

369587 رجبــــ| لعل|بــــو |حمد محمود |لسيد | ى شمس حقوق عي 

83o455 ن|يم عثــــم|لد|طمه محمد عبــــد|ف دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

272885 حمد مرىس محمد|هلل |منه  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

596|4 فيفى رجبــــ يونس محمود صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

327299 د محمد|لجو|د عبــــد|لجو|تـــ مجدى عبــــد|ي| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

86552| ى محمد حس|ي ي عبــــد|سمي 
ه|لل|ئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|2o268 حمد|لد هملتـــ محمد عىل |خ ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

9o238o لمجد |بــــو|م تـــوفيق فتـــىح |سه ج|ره سوه|تـــج

|58o63 لم|ن س|هلل يحن  شعبــــ|جنه  ى شمس|د| بــــ عي 

|26826 للطيف مصطفى محمود|لمجيد عبــــد |رحمه عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

75|6o5 عىل حلىمي يوسف محمد قردش هندستـــ بــــور سعيد

32o689 مد محمد محمد غنيم|محمد ح حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

267||8 ى ئيل|سمي  فرج ميخ| كرستـــي  ى شمس طبــــ عي 

774644 ن حسن درويش|حمد محمد سكر|ن |رو زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

482422 د|ن محمد عبــــد ربــــه حم|محمد رمض سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

5o8o54 وق  ورى محمد محمود|حمد مغ|رسر سكندريه|ل|علوم 

647474 جر حسن محمد موىس|ه قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

53o564 ىط|لع|لمنعم عبــــد |ن عبــــد |حوريه شعبــــ بــــ دمنهور|د|

5|7723 يد|ء رجبــــ مسعد ز|أسم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|7|o83 |رق عزيز حن|رى ط|م رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

69o443 ى ئيل|بــــتـــ ميخ|ل ثــــ|جم| كرستـــي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

325924 لسيد|لسيد محمد |مريم  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

776877 هيم|بــــر|بــــ |لوه|ئى محمد عبــــد |م| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

35|949 لعزيز مدكور|ن محمد عبــــد|مرو ى شمس حقوق عي 

629o25 ء محمد محمد سليم|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 
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36476o در|لق|هلل محمد عبــــد|عبــــد| دين سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

23o884 حمد|ل فهىم محمد |محمد جم هره|لق|ره |تـــج

864398 س|بــــي عبــــ|نم عر|بــــي غ|عر ي للفن|
|دق قن|لفنى

627544 هلل|لحميد عوض |لسيد عبــــد |رق |مريم ط زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o3896 بــــر محمد نرص محجوبــــ|ء ص|سم| لمنصوره|هندستـــ 

9o7|9| لمجيد |دل عىل محمد عبــــد|ع ج|ره سوه|تـــج

4442|9 لح|ص| لوف|بــــو |محمود طلعتـــ  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

9||226 لسيد حسن |حلىم | رش ج|طبــــ بــــيطرى سوه

6|5|49 شد أبــــو سمره|حمد محمد محمود ر| ط|معتـــ دمي|علوم ج

235756 لمنعم محجوبــــ|بــــسمله وليد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

33582 ى عبــــد |ش زق حسن محمد|لر|ديه حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

332559 حمد منصور|لعظيم |ء محمد عبــــد|شيم |ره بــــنه|تـــج

888574 حمد حسن محمد |محمد  سيوط|حقوق 

354978 ج|لحليم فر|مي محروس عبــــد|س| ر|ي ى شمس علوم عي 

77527o لسيد محمود|يمن |م |سل| زيق|لزق|هندستـــ 

34|4|o ى لسيد مسيحتـــ خليل|مسيحتـــ عبــــد| مي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

333676 لجليل|ل عبــــد|بــــ كم|يه|حمد | ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

88483 سط محمد|لبــــ|مريم ممدوح عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

635345 مر|لح ع|طفى ص|لشو|بــــسمه  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

4|3823 بــــر متـــول|م ص|مؤمن عص |بــــ طنط|د|

2|426o عيل محمد|سم|هر فرج |بــــ س|شه ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|5o473 لرحيم محمد|حمد عبــــد |ل |جم دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

843o22 وق محمد رمض ن محمود|رسر ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

|24529 تـــه|مد شح|بــــ ح|يه|مصطفى  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

64366 هلل|رص عىلي عبــــد|ن| ند لفيوم|بــــ |د|

8o7o38 لح|حمد ص|سمر معمر  ي|بــــ |د|
|لمنى

|326|| ل|لع|محمد محمد عبــــد | ر|ي ى شمس|زر عه عي 

25oo9o ىط|لع|روق عبــــد|ن وليد ف|رو ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|4296| محمد فرج خليفتـــ محمد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

437883 ود|لعزيزنرص د|ذكرى نرص عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل
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423524 لرحيم|رحمه محمد حنفى عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

52337o لدين|حمد محمد محمد نور | |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

6479o9 تـــه|مه شح|لعزيز سل|ل عبــــد |محمود جل زيق|لزق|حقوق 

42o76o دى خميس|له|تـــبــــ عبــــد|حمد ر|محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

3|2|8o يف نبــــيل ميخ|ك لملك|ئيل عبــــد|رين رسر مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

23839| ى نجم |ي لبــــسطويس|حمد |لدين |سمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|82o4 م|لسل|لسيد حسن محمد عبــــد|د |سيف عم لشيخ|بــــ كفر |د|

32o2|4 لمعز محمد|مريم محمود عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

357o43 هيم محمد|بــــر|حمد محمود | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

6o6o5| ف عبــــد | لحنفى|لحميد |حمد رسر لمنصوره|ره |تـــج

52738| ف محمد سعيد محمد بــــسيوئى  لمهدى|سلىم أرسر سكندريه|ل|هندستـــ 

3|7484  عبــــد|لحص|م محمد |سل|
ى
بــــ محمود|لوه|ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|32864 ندى حمدى محمد فهىم محرم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|75|43 س|ء محمد محمد عبــــ|ل| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

3626|2 هيم|بــــر|بــــ تـــوفيق |يه|م  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|49338 حمد|د |لجو|ندى سيد عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4|89o6 بــــ حسن|لتـــو|حمد صبــــري عبــــد | ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

845oo9 هلل|هيم رزق |بــــر|مه |س|ك |مل ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

888687 حمد محمود |لرحمن محمد |عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

355823 حمد مرىس|لد سيد |محمد خ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

334988 لمرىس|لح |جد منصور ص|ء م|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

22o588 سندس طه محمد طه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

44o7| لمحسن|ن عبــــد |م شعبــــ|حمد عص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

868|62 لنوبــــي عىلي|نجوي محمود  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

246584 لكرش|هيم |بــــر|حمد |طف |حمد ع| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

626957 ى حسن سليم|هينور حس|م ن|م حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o7986 ى|ن |حمدى محمد حسن رمض لعشر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

68o93 ي عط|حمد جم|
|ل مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

35222 لعزيز طوسون عزيز|سهيلتـــ عبــــد  هره|لق|حقوق 
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|35|42 حمد محمد|محمد سعيد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

328792 ي|
ى
حمد محمد تـــوفيق صدق ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

9o6|82 لعليم مصطفى |ل عبــــد|محمد جم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

623295 |لرحمن مو|لحميد عبــــد|ن محبــــ عبــــد|يم|
ى
ق ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

3|2258 يق فهيم ذىك|بــــيشوى ف دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

526983 لعزيز حسن|دل محمد عبــــد|محمد ع |ضتـــ طنط|علوم ري

52o886 د|لجو|ر ممدوح عىل رجبــــ عبــــد |من ره دمنهور|تـــج

9oo2|7 هيم محمد |بــــر|محمد موىس  سيوط|علوم 

|35433 هلل| |ل حكيم عط|جم| ن|جو ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|46462 ى ى تـــوفيق حسي  مريم حسي  ى شمس|زر عه عي 

267872 لحميد خضي |رص عبــــد|محمود ن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3||2|| محمد رجبــــ حسن محمد خليل ن|هندستـــ حلو

22874o لموجود حسن|ل عبــــد|بــــسمه جم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

98o38 لعليم هليل|لد عبــــد |حمد خ| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

684437 |لحميد محمد عبــــد |لحميد محمد عبــــد |عبــــد 
لعزيز

لمنصوره|عه |زر

4|4248 م سعد جعفر|مريم هش |بــــ طنط|د|

924o65 للطيف  |حمد عبــــد|حمد عىل | ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

35269| ي|محمد  لسيد محمد عشر ى شمس|تـــج ره عي 

|65||5 مريم محمد فتـــىحي عىلي هره|لق|بــــ |د|

6o2936 بــــو زيد|لسيد |مد |حمد ح|محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|7o86o لس عص |م لطيف عط|كي  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

343756 حمد|يتـــ وليد محمود | تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

34o549 د|د محمد فرغىل مر|محمد عم |ره بــــنه|تـــج

7|6779 لطويل|هيم |بــــر|هيم جميل |بــــر|م |ر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|68|9 ي|ر
ن|محمد محمد عتـــم| ئى لشيخ|نوعيتـــ كفر 

7|oo|5 زى مرزوق|ل يوسف حج|منى كم ره بــــور سعيد|تـــج

8|824 ى طوجى|يحن  جم ل حسي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|3787 لمرىس سعد|لمرىس محمد |حمد | |ره طنط|تـــج

9438| ي
لمحسن|بــــر سعيد عبــــد |ج| دئى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

5|62|7 عيل محمد بــــدر|سم|ء فرج |ل| تـــربــــيتـــ دمنهور
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5o8|92 لس عبــــد  لملك|سيمون خي  كي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

4o95|9 در أبــــو بــــسيوئى|لق|أحمد بــــسيوئى محمد عبــــد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4|372o يد |بــــو |م محمد |سل| ى ئى|لفخر|هيم |بــــر|لي  |ره طنط|تـــج

35|4o4 حمد موىس بــــرجيس|يز |ف| نور ى شمس|د| بــــ عي 

59287 دي|له|لمقصود عبــــد |لنبــــي عبــــد |ء عبــــد |رس| حقوق بــــنى سويف

4o3293 هلل|لمنعم عبــــد |حمد عبــــد |محمد | لي|د سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

54435| لحليم|لغنى عىل عبــــد|ل عبــــد|هلل جم|منتـــ  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

485o76 ى|ل مصطفى فريد |كم مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

53o34| هيم جودتـــ|بــــر|لمنطلبــــ |م سعيد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

659o8 ركو مجدى رزق زىك|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

89o393 ن سويفى مرىس |حمد رمض| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

5oo953 حمد محمد حسن|ن عىل |نوره ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

436429 بــــىل|لبــــ|عيل |سم|مل |مه فهىم ك|س| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

267752 مد|لعزيز ح|مصطفى محمود عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

325973 لجليل|د عبــــد|لجو|منيتـــ محمد عبــــد| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|8343 بــــو سيف|م محمد |كريم حس هره|لق|ره |تـــج

272983 ليىل فوزى محمد دردير ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

234422 س عىل|لمنعم عبــــ|محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|262 مل|رص محمد عويس ك|م ن|سه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4o87|5 هلل|ن عوض |مريم صبــــرى سعيد رشو |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8o4998 د|لجو|مل محمد عبــــد|ر وجيه ك|مي م بــــنى سويف|إعل

236o28 حمد محمد|بــــسمله محمود  هره|لق|ره |تـــج

66|45 حمد|حمد عويس |يوسف  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

|2859o لم|حمد س|مجد | |ر|ي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9o7685 لضبــــع |لسبــــع |ده |يكل عبــــ|م ج|بــــ سوه|د|

2385o| دق|بــــ مصطفى محمود ص|مهتـــ |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

242628 لقنديىل|حمد |د |حمد فؤ|لدين |م |عص هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6o9|75 لبــــربــــرى|لرحيم محمد |محمود عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج
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9||977 ن |لدكروئى فرج سليم|ء |شيم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|2582| ف عبــــد |جده |م مر|لمحسن ع|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|474|o محمد سعيد محمد حسن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|43963 مه مصطفى|رص سل|مصطفى ن ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

96233 لدين محمود حسن|ل |لرحمن محمد جم|عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|72|73 يز حكيم|طلعتـــ ف| رين|م ى شمس|د| بــــ عي 

833288 وي|لر|للطيف |حمد عبــــد|م |سل| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

|546o7 ديبــــ|د بــــدر |دى ميل|ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

782|24 هيم|بــــر|حمد |م محمد |عص زيق|لزق|ره |تـــج

5285o8 لطويل|لسيد عىل |حمد محمد | ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

223985 لسيد|هلل |ح عبــــد|لفتـــ|يه عبــــد| ن|حقوق حلو

92o345 لسيد |ج |مصطفى محمود فر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

25|662  عبــــد
ى
ح عيد عرفه|لفتـــ|عمرو شوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

433386 ي طه | لعزم عبــــده|بــــو|حمد يحن  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

779594 هلل محمد بــــكرى جنبــــ|محمد عبــــد  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

775o95 هيم شعيبــــ|بــــر|لفتـــوح |بــــو |ن |هلل شعبــــ|عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

267566 لسحتـــرى|سعيد محمود | لي|د ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3||727 مروتـــ محمود محمد محمد ى شمس|تـــج ره عي 

6o8|58 ى|لسيد محمد | |ند مي  |تـــربــــيتـــ طنط

|244o| عيل|سم|نىه ممدوح محمود  عه مشتـــهر|زر

23o899 س درويش|محمد محسن عبــــ هره|لق|ن |سن|طبــــ 

43374| مر|لحميد ع|حمد محمد محمد عبــــد| ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

857285 ى عطيه | ى محمد|مي  مي  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

8o4648 رص فتـــىحي خلف|لن|عبــــد| ر|ي ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

34293| لنبــــى|ح عبــــد|لفتـــ|رص عبــــد|محمود ن ى شمس|تـــج ره عي 

898837 م  |لسل|حمد عبــــد|لدين |ء مىح |رس| ج|طبــــ سوه

45o438 م سليم سليم أحمد يوسف|حس ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

48|486 هلل صبــــرى معوض عىلي محمد|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|7544 حمد فهىمي محمد|م |سل| ي|لسن |
|لمنى

4373|4 در  محمود|لق|بــــر عبــــد |لسعيد ج|بــــرين |ص ط|بــــ دمي|د|
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8|8949 ل حبــــيبــــ بــــطرس حبــــيبــــ|من ي|بــــ |د|
|لمنى

5|422| ل|لمظ|منيه حسن محمد عىل | سكندريه|ل|صيدله 

||7538 ضى|لق|لغنى |مصطفى محمود عبــــد | ر|ي هره|لق|حقوق 

7|3|5o م|لسيد محمد هند|لمنعم |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

35oo3o ن طه ضوتـــ|مل رمض| رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

64o22 حمد|حمد محمود |لدين |م |حس لفيوم|هندستـــ 

528526 مه محمد يوسف عفيفى|س|محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

773846 ن|س رضو|هلل مجدى عبــــ|عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

|24827 د عزتـــ فهىم موىس|رين عم|ك مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

|47794 حمد فرغىل عىل|لرحمن |عبــــد  ن|هندستـــ حلو

84||o5 ى عبــــد ى|لعظيم رمض|حسي  ن حسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|59444 ضى|لق|ل محمد |بــــسمه جم ن|بــــ حلو|د|

478499 زق حسن|لر|بــــ عبــــد|لوه|م حسن عبــــد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

2o956 لحريرى|حمد |ل حلىم حسن |لرحمن جم|عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

4|8673 ق|زى |هيم غ|بــــر|لدين |ح |ذ صل|مع وى|لشر لشيخ|ره كفر |تـــج

85996o ى مجدي عبــــده مسعود| مي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

675549 هيم جمعه|بــــر|دى |له|دى عبــــد |له|عبــــد | هن لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

848277 ى خ ى عبــــد|حسي  لكريم|لد حسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

426693 حمد|حمد عمر |لد |جر خ|ه سكندريه|ل|صيدله 

362842 لحميد|لسيد عبــــد|حمد |م |سل| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

4356|4 لسيد مونيه|لكريم محمد |حمدي عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

427o29 ى|بــــو |حمد محمد محمد |ء |عىلي لعيني  سكندريه|ل|صيدله 

628678 ي |لبــــ|حمد محمد محمد عبــــد |
ى
حمد|ق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

زيق|لزق|بــــ

|5472| ي محمد ح|عبــــد 
مد|لرحمن مصطفى ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

282658 لعربــــى|ن |لرحيم شعبــــ|ء عبــــد|ول هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5357o9 ح|لرم|محمد حسن محمد حسن  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

227299 لنعيم محمد نعيم|محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

688552 |لبــــن|ره مصطفى محمد محمد |س لمنصوره|حقوق 

Wednesday, September 5, 2018 Page 5724 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

83359| حمد محمد محمود|مه |س| دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

437|72 حمد بــــندق|له عبــــده عبــــده |ه لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

63o245 لسيد محمد عىل|محمد نجيبــــ  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

78|472 لسيد محمد يوسف|م |م|هند  زيق|لزق|ره |تـــج

2|375o شم|م فريد محمد ه|ن عص|رو ى شمس|تـــج ره عي 

|4765 لدين محمد سمي  حسن|م |يوسف حس هره|لق|حقوق 

6272o3 ه محمود عبــــد يم خرصى|لد|لرحمن عبــــد|ني  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

235359 حمد|لد سيد |سيد خ ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

448246 ى  ى جل|بــــر|يوسف حسي  ل|هيم حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6565| ح|لفتـــ|يه سيد محمد عبــــد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|62|26 لمليك محمد|هيم عبــــد |بــــر|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o5444 فرح حسن محمد حسن سكندريه|ل|ره |تـــج

3oo94| ى عبــــد |بــــر|م |م عص|سل| هلل|هيم حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o43o8 |لعر|حمد |د |بــــ عم|يه|
ى
ق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

|بــــطنط

859656 لس شمشون  |للمبــــي حن|كي  ي|بــــ |د|
|لمنى

776633 ف سعد عىلي سعيد|رحمه 
رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

|336|7 ى محمد  وق حسي  حمد|رسر ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

24o572 هيم محمد معروف|بــــر|ليىل فوزى  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

778|69 هيم حسن|بــــر|ء محمد سعيد |ل| زيق|لزق|بــــ |د|

243o|3 ش|لغنى مرد|طف عبــــد|هيثــــم ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|324o ي عىلي محمد عىلي
مصطفى سيوط|عه |زر

632739 عيل|سم|لسيد عىل |مح |هلل س|منتـــ  زيق|لزق|ره |تـــج

853344 هلل|م محمود رشدي عبــــد|عص ي|عه |زر
|لمنى

346464 رى|لبــــند|لسعيد محمد |جر |ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7o48o5 ي
محمود محمد عيس رزق| دئى زيق|لزق|بــــ |د|

338572 ى عبــــد| لل|ء عبــــد|رس| |لل|حسي  |ره بــــنه|تـــج

363558 حمد محمد|حمد | |دين ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

335643 حمد|لمقصود |يتـــ محمد عبــــد| هره|لق|ر |ثــــ|

694|o9 ن|لجليل رمض|محمود عىل محمود عبــــد  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

253443 لحميد|يه محمود عيد عبــــد| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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5o5585 ملس|نور مصطفى |در نجد |ن لشر بــــ دمنهور|د|

|6o32o هيم|بــــر|طف محمود |محمود ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|3696| حد|لو|روق عبــــد |رس ف|حمد ي| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|897 هلل|ح عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد| نور طبــــ بــــنى سويف

7656|o فظ حسن|لح|طه عبــــد | يوسف رض معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

682o94 هلل|ن عبــــد |لمتـــول رضو|ئل |ن محمد و|روز لمنصوره|حقوق 

69||oo ى محمد |لدين |ء|دهم عل| ى|لعشر لعشر زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

68|82| م محمد نور|لسل|حمد محمد عبــــد | لمنصوره|نوعيتـــ 

622726 هيم|بــــر|هلل محمد |ن عبــــد |يم| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

5|7383 ه | لسيد شمس|حمد |مي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

524858 هيم|بــــر|قوتـــ |هيم محمود ي|بــــر|محمد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

7553|o حمد جمعه محمد|ن |نوره لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

|47676 ى شلبــــي|حمد مصطفى | مي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

84||6| حمد|هلل |لمطلبــــ خلف |حسن عبــــد |نوعيتـــ موسيقيه قن

|6448  محمد |عىلي
ى
جي|لو|ء يوسف محمود صدق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5||o72 وى حسن|لمنش|لمنعم |حمد عبــــد |محمد  سكندريه|ل|طبــــ 

243476 نه زغلول فهىم سعد نرص|هيل ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

5o798 ى ى محمد حسي  محمود حسي  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

62758o لنبــــوى عبــــده|لمنعم محمد |حمد عبــــد| زيق|لزق|هندستـــ 

7686o8 د محمد|لعزيز حم|عزه عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

65|28 زق|لر|د عبــــد |لجو|ده حمدي عبــــد |حم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

432567 آيه يس أنور يس خليف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4268|7 ى رض م|لسل|ل عبــــد|كم| حني  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

44o|6o لمنعم نرص|لسيد مصطفى عبــــد| |نور ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

859|47 لحميد|لدين عبــــد|يه محمد مجدي سعد | سيوط|حقوق 

7674o7 ن محمود|لكريم سليم|يه عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

5|32o| ن|مد محمد رسح|حمد محمد ح| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

852659 حمد محمد صقر يونس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6oo367 رتـــ|لم عم|ن س|لم رمض|ء س|سم| |ره طنط|تـــج

84379| بــــوزيد|ندي محمد زىكي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج
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893726 م|لملك عل|لعمرى عبــــد|هلل |عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

783434 ن|حمد محمد رمض|ن |محمد رمض زيق|لزق|بــــ |د|

|4762o لمطلبــــ|مهدى عبــــد | هلل رض|عبــــد  هره|لق|عه |زر

|65279 د|لحليم مر|ل عبــــد |لع|م عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

696549 لحميد محمد|ن عبــــد |م عرف|يدى عص|ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

335237 رتـــ محمود لطفى محمود|س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

226739 لخطيبــــ|ن محمد |دل عثــــم|مصطفى ع هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

27o655 لوحش| |لعل|بــــو|يوسف علوى عىل  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

43|797 لمحمدى مرع|لد |م خ|سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

33o|26  |لعر|لد محمد |ء خ|سم|
ى
لسيد|ق ج|بــــ سوه|د|

|54786 ى|م مدحتـــ نرص حبــــيبــــ| رتـــي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

286568 صل|حمد و|ء حمدى |عىلي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

88o9|3 ين سيف  زق عىلي |لر|م عبــــد|سل|ل|رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

649|63 ى ممدوح عبــــد|ي يد|لحليم ف|سمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o927 ه عنتـــر ز| يد سيد|مي  ره بــــنى سويف|تـــج

79|48 فظ|لح|رق محمد عبــــد|محمود ط لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|29o35 ى|بــــر|هيم مجدى |بــــر| هيم حني  هره|لق|ره |تـــج

|47o38 هيم|بــــر|حمد |حمد |ن محمد |نوره ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

78342 يمن محمد محفوظ| |ر|ي ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

356|9o رى|لسيد زغ|عيل |سم|كريم فتـــىح  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|77|69 مل جمعه|فرح سيد ك هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o4|77 زي عىلي أحمد|نور محمد غ سكندريه|ل|علوم 

47559| ل محمد محمود|منيه جم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

33339| دق|ئيل عوض ص|ميخ| بــــول لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

374256 ف ري|عمر  ض مصطفى محمد|رسر |حقوق بــــنه

6|6oo ح قطبــــ|ء سيد صل|دع ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

89o9|4 ء خلف محمد عىل |دع سيوط|تـــربــــيتـــ 

695448 لسيد|هيم |بــــر|ل عويس |ء جم|سم| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

89||23 ل |حشمتـــ جيد غبــــري| رين|م سيوط|علوم 
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4|7953 ضى|بــــ محمد م|لوه|ح عبــــد|لفتـــ|دين عبــــد|ن لشيخ|بــــ كفر |د|

626823 لسيد محمد|لرحمن |ن محمود عبــــد|رو |ره بــــنه|تـــج

328478 ف محمد عبــــد|محمد  وى|لمحل|لمنعم |رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

69|68 لمقصود|لحميد عبــــد|دي عبــــد|طمه ن|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|37o23 رون|كريم محمد حسن ه دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

296225 سعد عىل مدئى عوف|ء |دع دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

357|8 جورى|لبــــ|عىل محمد محمد عىل  ن|هندستـــ حلو

757639 ف محمد م|منى  هر|رسر تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

852oo5 لعزيز|حمد نبــــوي عبــــد|محمود  زيق|لزق|حقوق 

3427|3 هلل|محمد فهيم منصور فهيم عبــــد ى شمس| لسن عي 

54|693 حمد يعقوبــــ|للطيف |حمد عبــــد|محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26|798  محمد رش|
ى
لعزم|بــــو |د |حمد دسوق ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

92|529 س |د عبــــ|لسيد رش|ن |نوره ج|ره سوه|تـــج

69783o للطيف|زق عبــــد |لر|هند محمد عبــــد  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

272o75 ئى|لكيل|لسيد |مد |د ح|بــــ عم|مهتـــ ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

695964 ى|ع |لسبــــ|لعربــــى |محمد  حمد حسي  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

633688 رس عىل محمد غندور|عىل ي زيق|لزق|ره |تـــج

5o549o ن عىل فرغىل|رق عىل رمض|ط سكندريه|ل|بــــ |د|

7622|9 حمد محمود محمد عطيتـــ|زن |م ره بــــور سعيد|تـــج

|4o788 در محمد عىلي|لق|د عبــــد |حمد جه| ن|تـــربــــيتـــ حلو

92|284 حمد |م خليفه بــــرى |سل| ج|هندستـــ سوه

8856|2 ه رشدى سعد عبــــد| لنور |مي  سيوط|بــــ |د|

29539| هيم|بــــر|لحليم |يه حسن عبــــد|هد كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|42322 حمد|لد محمود |ندى خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4473|3 بــــينى محمود |رق محمد |ء ط|رس| لجمل|لشر سكندريه|ل|ره |تـــج

|72426 ف عىل مصطفى|يه | رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o|842 |لعل|بــــو |لدين محمد |ر يوسف سعد |من |حقوق طنط

88866| لدين زىك خليفه  |م |محمود عص سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

343o44 دى|له|محمد سعيد صبــــيح عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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|8962 لحميد|ح عبــــد |متـــ صل|س|ل |نو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

76|9o9 هلل|لمنعم عبــــد|ء محمد عبــــد|عمرو عل لسويس|هندستـــ 

2|435o ين جح حبــــيبــــ|ئى ن|ه| في  هره|لق|طبــــ 

622267 لسعدئى|ل |ر جل|مختـــ| نور ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

683|89 ى فتـــىح عبــــد  بــــينى|لصمد |نسمه حسي  لشر لمنصوره|ره |تـــج

8|oo26 مل|هيم ك|بــــر|ميمه خلف | ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

285443 هيم خليل|بــــر|مريم مكرم  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

429627 ى |يه|لدين |نور  بــــو طه|بــــ حسي  |علوم طنط

44633 ى عىل موىس |محمد حس| نور ر|لجز|ني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77|582 عيل|سم|لسيد |ن سمي  |سوز لمنصوره|ل |طف|ض |ري

759o|9 يد |بــــو |سط |لبــــ|محمد عبــــد  ى لسيد|لي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

2|7393 هلل|رص عطيفى عبــــد|مل ن| ى شمس|تـــج ره عي 

|57982 ء محمد محمد|حبــــيبــــه عل ى شمس| لسن عي 

448524 بــــ|لم رح|لعزيز س|لم عبــــد|تـــم س|ح ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

|7|345 م|محمد كرم محمد عىل عل ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|6o|8o حمد عىل|مد |حمد ح| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

||6692 هيم|بــــر|عىل حمدى عىل   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

6||53o ف محمد فوده|طمه |ف رسر لمنصوره|بــــ |د|

3|9|96 لدين|حمد محمد شمس |ء |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3576o| زق محمد محمد|لر|محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

89|49| روق حسن |روق حسن ف|ف سيوط|تـــربــــيتـــ 

7o578o لعدل|حمد |لعدل |حمد |محمود محمد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

|767o8 يع|يوسف محمود يوسف ط ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

243|73 وى|لبــــر|هيم محمد |بــــر|ر |لغف|ء عبــــد|ل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

354o67 ن|ل سعد محمد رضو|ء جم|دع ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

3273|6 بــــ|لحسن دي|لعزيز |حبــــيبــــتـــ عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7628o| ن صبــــح|حمد محمد سليم|مؤمن  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|25444 جح|محمد محمود ر| ربــــ ى شمس حقوق عي 
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834|49 تـــن سيد عىلي محمد|ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

33|8o| حمد محمد سعد|كريم  |ره بــــنه|تـــج

789746 لحميد سعيد|رضوى مجدى عبــــد  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

753395 لحليم عزوز محمد|عمر عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

68664| بــــو عزيزه|لسيد محمد |لسيد محمد |محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

493589 لكردي|د |هيم محمد ج|بــــر|حمد | سكندريه|ل|حقوق 

22oo34 ل|لع|هدير يىح يونس عبــــد هره|لق|بــــ |د|

462583 ح|ندى محمد محمود محمد جن لشيخ|نوعيتـــ كفر 

784444 هلل|لمنعم عمر عبــــد|يه محمد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

42852o ن|هيم زيد|بــــر|رق |ره ط|س ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

37o592 لعظيم|رس محمد ليسي عبــــد|ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

347253 لمنعم متـــول|طه عىل عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

5|9|66 ل|بــــ مش|لوه|يمن صبــــىح عبــــد |ء |سم| |طبــــ طنط

527663 ج |حمد خف|ح |لفتـــ|هلل محمد عبــــد |منتـــ  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

75|o44 هيم|بــــر|بــــر عىل |عىل ص ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

8769o4 محمد صديق  | ء زكري|لشيم| سيوط|نوعيتـــ فنيه 

899876 ن |يمن محمد عثــــم|ر |من ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4948|9 ر|لسيد أحمد دويد|هلل |عبــــد  بــــ دمنهور|د|

6|92|6 لسيد عسل|هيم |بــــر|حمد |د |ي| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

886o74 حمد  | |ديه فوزى زكري|ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4376o سوميه عيد فهىم محمد كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

3|o56 ى نرص يىح نرص|ي سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|9886 لحميد|لد منصور عبــــد |رس خ|ف لشيخ|ره كفر |تـــج

844846 حمد محمد محمود|لرحمن |عبــــد ن|سو|بــــ |د|

296674 وى حبــــسر |ويرس حن|مجدى س| نور تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

7o6|97 نه|حمد شبــــ|لعزيز محمد |هر عبــــد |ن م|نور لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

28o|82 ن قدرى|حمد محمد سليم|محمد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

27o78| هيم|بــــر|لمنعم حسن |رس عبــــد|ن ي|حن ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

88|4|6 ن  |ع سيد سليم|ن رف|نوره سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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56|98 ذلي|رك سيد ش|ن مبــــ|سوز لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

822|97 حمد|ح |حمد مفتـــ|زم |ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o82| لحميد عىلي|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد لفيوم|هندستـــ 

33o387 ف محمد |رتـــ |س ر حسن|لغف|لمعتـــز عبــــد|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

325o|8 لرؤف عىل|م عبــــد|محمد هش |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

|4|853 حمد فهيم عىل|د |زي ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|6428| محمود| يوسف يحن  زكري ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7|57o2 ىط|لمع|بــــو |لعزيز |دل عبــــد |شذى ع عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8235o ه | ح سيد|لفتـــ|حمد عبــــد |مي  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

42659o لنعيم محمد|ن سعد عبــــد |بــــدور حمد سكندريه|ل|علوم 

786o6| هيم مصطفى|بــــر|عيل |سم|د |يه عم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

64o24o م|لغن|ن |هلل سليم|صبــــري عبــــد| ر|ي زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

||52|4 تـــم محمد|رغده محمد ح د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

69697| حمد تـــيسي  موىس محمد|زن |م لمنصوره|حقوق 

68429| ى عيس|رق مصبــــ|ره ط|س ح حسي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

||9837 رى|رق بــــرتـــى زخ|يوسف ط ى شمس هندستـــ عي 

27|53o ل|حمد هل|م يوسف سيد |ره س|س |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

8o2|54 لد خليل محمد|محمود خ ي|طبــــ 
|لمنى

766655 لسيد محمد خلف|م شكرى |سل| هره|لق|ج طبــــيع |عل

446|62 ى|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|دهم | هيم حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5o2326 لدين|ل |حمد جم|حمد محمد |د |زي سكندريه|ل|علوم 

348|o9 لبــــدوى|د عليوتـــ محمود |محمد عو لفيوم|ر |ثــــ|

433|o4 لحميد صقر|لسيدعبــــد |بــــ |يه|هلل |منتـــ ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

536939 مر|فتـــ محمد ع|محمد ر ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

273o74 هيم|بــــر|بــــ رؤوف |تـــو| رين|م ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

499433 ى مسعد عبــــد|ي نم|لونيس غ|سمي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35267| م|م|لمجيد |عىل سعود عبــــد ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

68o979 لدين|د |ل محمد طلعتـــ عم|كريم كم لمنصوره|ره |تـــج
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2426| خلود مصطفى صبــــىح محمد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

645523 لحميد عدس|م عبــــد|لسل|يه عبــــد | لمنصوره|حقوق 

46885 لسيد|حمد سعيد رجبــــ حسن | ن|بــــ حلو|د|

8765o| |  لعل|بــــو|رى |لبــــ|هلل عبــــد|محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

227oo7 هلل محمود عىل شعيبــــ|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

237867 لحليم|هيم عبــــد|بــــر|مريم محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

25425| ل|لجم|ء نبــــيل سعد |دع ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

822898 لنعيم|يمن محمد عبــــد|محمد  سيوط|عه |زر

|3|999 نىح  صبــــىح تـــوفيق فهيم| ن|بــــ حلو|د|

|7|32 هيم|بــــر|مد محمد |م ح|د هش|زي  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

5oo96o ج |مد خف|مد محمد ح|يه ح| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o||95 ديهم|زق مع|لر|يشى عىلي عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

754628 لسيد حسن|محمود | ن|ر عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

8393o حمد حسن|حمد محمد | حقوق بــــنى سويف

9o5364 لمسيح |بــــتـــ شنوده عبــــد|مجدى ثــــ ج|تـــربــــيتـــ سوه

439953 حمد|حمد محمد |يه | |حقوق طنط

85742o دل محمود محمد|م ع|هش بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8|5|72 ى ع|ك ي فوزي|طف ن|رولي  ج  ي|بــــ |د|
|لمنى

7o7o53 حمد|حمد |هلل |حمد عبــــد |هلل |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

64o8|7 در |لق|لجليل عبــــد |لحميد عبــــد |حمد عبــــد |
لحميد|عبــــد 

 طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

634o47 ف حسن محمود|لرحمن |عبــــد  رسر زيق|لزق|هندستـــ 

676|2 لعزيز|رق محمد عبــــد |ريم ط هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6o78| ي|لم فرج|للتـــ س|محمد عبــــد 
ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

878944 يمن محمد عىل |ن |يم| سيوط|بــــ |د|

439oo4 لسيد جمعتـــ|لسعيد ممدوح |هلل |عبــــد  لشيخ|تـــمريض كفر 

7|o277 لشموئى|لسيد عىل |هيم |بــــر|ن |ريم|ن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

627524 تـــ محمود إبــــر لهريس|لسيد |هيم |أمي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

79|75| حمد مرىس|ء محمد |شيم تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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|247|2 بــــو مسلم|هلل |لسيد عبــــد |حمد محمد لطفى | ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6968|6 سم|هيم ق|بــــر|لسيد |زم محمد |ح ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

3627o6 عيل|سم|ريج مصطفى محمد | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4o8379 حمد عليوه|طف محمد |حمد ع|محمد  |بــــ طنط|د|

776867 د سنجر|ن عو|محمد سعيد سليم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|277o7 لخي |بــــو |حمد |دل |بــــسنتـــ ع دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|66694 ن|حبــــيبــــه نبــــيل محمد محمد حس ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

42o3|o لمرصى|دى مصطفى |له|تـــغريد مصطفى عبــــد ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

8|763| |ن|بــــتـــ وديع ف|فيبــــي ثــــ ي|علوم 
|لمنى

6|o849 لغنى سعد|لشوى عبــــد|دل |يه ع| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

763439 وي|لشن|حمد محمد |ريم محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

54|o87 مر|حمد جمعه خميس عوض محمد ع| بــــ دمنهور|د|

|56339 ن|حمد محمد رضو|محمد  هره|لق|ره |تـــج

794o65 وق  ده|عيل سع|سم|حمد مجدى محمد |رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o95|o زق|لر|لقوى عبــــد |يوسف محمود محمد عبــــد سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

22o5oo دل خليل محمد عبــــد ربــــه|سعيد ع دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

22255| دهبــــ محمود فتـــىح رجبــــ  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|6|45| رى|بــــر بــــند|معتـــز محمد ص ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

336658 ي|ر
ق|هر عىل |لظ|سمي  عبــــد| ئى وى|لشر ى شمس ي تـــمريض عي 

معهد فنى

3268|3 تـــ كم| لكريم|مد عبــــد|عيل ح|سم|ل |مي  ى شمس|زر عه عي 

63964| لحنفى|ن محمد محمد |بــــسنتـــ رمض زيق|لزق|طبــــ 

|39354 د|لضي|حمد |م محمود |وس|م  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

|3282| ئل محمد معوض|ء و|دع ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

5|93|2 د|لعزيز حم|لق عبــــد |لخ|بــــسمه موىس عبــــد طبــــ بــــيطرى دمنهور

75339| ى |عبــــد  لسيد محمد|هلل حسي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

76682 ن|ريز مني  حبــــيبــــ دمي|م ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

453587 لسيد|مد |ح ح|لفتـــ|مد عبــــد|مح ح|س لشيخ|هندستـــ كفر 
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324925 ز|فو| لرحمن محمد عط|عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

255446 لونيس شنينه|يه محمد فتـــح عبــــد | تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6359o7  متـــول|هيم |بــــر|متـــ |س|هيم |بــــر|
ى
لدسوق زيق|لزق|حقوق 

627258 لح|لرحيم ص|د محمد عبــــد|محمود جه زيق|لزق|نوعيتـــ 

527257 حمد|لنعيم |يه محمد سيد عبــــد| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3433|7 لطوجى|هيم |بــــر|طلعتـــ | نور ى شمس علوم عي 

9o844 لسميع حلىم|رص عبــــد |محمد ن ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

27|o23 ئى|لفخر|يه مجدى مصطفى عىل | ي صىح بــــنه
|معهد فنى

336367 حمد|رص صبــــرتـــ |لن|ء عبــــد|ل| ى شمس|د| بــــ عي 

6o|5o6 ي|ر
مجدي محمود سعدون| ئى |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4o4|42  عىل|حمد محمد عر|محمد 
ى
ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

424|9o حمد|هلل |حمد مرىسي عبــــد |لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

76||84 ن|بــــدين محمد رضو|سلىم محمد ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

883495 ل فرغل محمد |محمد جم سيوط|تـــربــــيتـــ 

639o29 ف عبــــد |محمد  حمد|لرحمن محمد سيد|رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

845333 دهم تـــوفيق محمد|طمه |ف ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

6|2342 هلل|لحميد محمد حسن عبــــد|ن عبــــد|يم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

35689| هيم|بــــر|هيم فوزى |بــــر|د |جه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

285o85 حمد|لحميد عىل |هيم عبــــد|بــــر|ن |نوره ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7|2642 عيل|سم|هيم |بــــر|لحميد عىل |حمد عبــــد | ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

6394|o زى|ن عىل حج|ل محمد شعبــــ|من لمنصوره|ل |طف|ض |ري

72oo8 للطيف محمد|جوده عبــــد | دين لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

858oo| ي| ند
ى
دي محمد|له|تـــي عبــــد|ق ي رى ورصف ومس. تـــ.ك

لمطريتـــ|حه |فنى

6343|7 ل|لع|ر محمد محمود عبــــد|من ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

5|2225 عيل|سم|حمد |ل |لع|محمود عبــــد بــــ دمنهور|د|

6oo363 حمد قنونتـــ|حمد محمد |مصطفى  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o6377 حمد|ضى سيد |لر|دل عبــــد |ء ع|رس| إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

362o34 فظ محمد|هلل محمود ح|عبــــد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

68|254 لسيد |كريم محمد سعيد محمد  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 5734 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

235282 لسيد محمد|دل |حمد ع| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

32|839 هيم|بــــر|مر |د تـــ|ستـــي  فؤ| ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

||5o|9 تـــتـــ عبــــده|مح شح|س| ري|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

544362 ه غ| هيم مصطفى|بــــر|ن |نم عيد سليم|مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

792o96 محمد سليم مقبــــل| لي|د قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|5927o حمد بــــدر مصطفى بــــدر| سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

624o27 لبــــيومي|لسيد |لسيد ذىكي |حمد | ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|36678 حمد|حمد محمد |ل |قبــــ| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

5289|4 مهند حمدى مبــــروك عسكر سكندريه|ل|هندستـــ 

9o5528 لرحيم محمد |لد عبــــد|ء خ|ول ج|بــــ سوه|د|

824843 ى بــــتـــ|يمن فتـــىحي ثــــ| |مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5|896| تـــ ن لجمل|رص محمد محمد |نمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|9977 ى عبــــد |لحميد |حمد عبــــد | لحميد|مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

338395 بــــ محمود فرج محمود فرج|رح |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

763842 لملك|شور عبــــد |م محمد ع|نبــــيل عص حقوق بــــورسعيد

636743 لمرشدى|هيم متـــول محمد |بــــر|كريم  زيق|لزق|حقوق 

23745o لحميد|ن محمد نرص عبــــد|يم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2|6|4 لح|مريم مجدى محمد ص سيه|نوعيتـــ عبــــ

|49ooo حمد|لد محمد |ن خ|يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o6724 لديبــــىك|حمد |هر |طمتـــ وليد محمد م|ف سكندريه|ل|ره |تـــج

79524 د|م عىل عي|مريم س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

354o5| لحميد|لسيد عبــــد|بــــسنتـــ عبــــدربــــه  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

243472 ح محمد عىل|هبــــه صل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

89o495 ى |حمد محمد ك| مل حسي  سيوط|هندستـــ 

2489|7 بــــر رجبــــ|ندى محمد ج تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

68|8o4 لسيد|محمد عدل طلعتـــ مصطفى  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

768|46 ه تـــوفيق حسن جمعتـــ | لمطرى|مي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

6o6978 لحميد حسن|م عبــــد |لحميد عص|عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 
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222936 نم|محمد شحتـــه محمد حسن غ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

757536 ف عبــــد |ميه |س لىح عطيه|رسر لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

444ooo وى|لغربــــ|لسيد محمد يوسف |محمود | نور سيوط|بــــ |د|

497742 ي
ء محمد جوهر|عل| دئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6|o5o3 ى ح|ي تـــوىسر|لبــــك|مد |مد عىل ح|سمي  ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

4o2983 ى ط هيم خليل|بــــر|لسيد |رق |حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

638o65 عيل بــــسيوئى|سم|لسيد |رتـــ |س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4934|7 ي|حمد محمد مصطفى |
لحدينى بــــ دمنهور|د|

68||45 هيم|بــــر|رس معوض عىل |كريم ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

263o35 هيم محمود|بــــر|يه حمدى | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

773659 لحميد|حمد موىس عبــــد|بــــسمه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2|5422 يه ى |رسر ى|بــــو|ن مجدى حسي  لعني  ى شمس|زر عه عي 

8686|8 ي |جه
ى |د مصطفى حمد|لسيد حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

82724 هر|لظ|هيم عبــــد |بــــر|حمد محمد | عه مشتـــهر|زر

|65|88 لرسول محمد|هدير محمد عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4262|| ي | ي|م
عيل يوسف|سم|يحن  لطفى إلسكندريتـــ |تـــمريض 

|622|2 هيم عىلي|بــــر|محمد سعيد  ن|بــــ حلو|د|

337263 د محروس تـــوفيق|دى عم|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

642778 ين محمد عبــــد حمد|للطيف |لرحيم عبــــد|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3443| ن محمد عطيتـــ فرغىلي|يم| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

52295 ك|لمل|ن عبــــد |م سليم|س| ري|م بــــ بــــنى سويف|د|

3|4554 دى|له|طر عبــــد|مر خ|محمود ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|3344| لمنسر|لعزيز سيد |يمن عبــــد |لعزيز |عبــــد  هره|لق|حقوق 

842o25 دي|حمد بــــغد|ح |لفتـــ|ء عبــــد|لشيم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

3|3559 در|لق|فظ عبــــد|ل ح|مجد هل|مر | وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

9ooo8o حمد |محمود محمد محمود  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

323737 تـــفى مصطفى عمر محمد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

25347 هلل حلىمي سعد محمد|منتـــ هره|لق|بــــ |د|

37|79 ن|لمنىح  عثــــم|ن عبــــد|محمود عثــــم ن|هندستـــ حلو

64|o26 لم|لقوى س|لمقصود عبــــد|عمرو محسن عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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782295 عيل عطيتـــ|سم|حمد |مصطفى محمد محمد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

5|6367 م|لسل|نشين محمد سليم سليم عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

754o8| تـــرين عزتـــ جرجس عبــــدتـــ|ك عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

336|73 ى بــــر جورج |م  ص|عص|  لي  |بــــ بــــنه|د|

635o44 ى|د محمد حس|حمد فؤ|محمد  ني  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

34o394 ف محمدى عبــــد|ء |رس| رى|لبــــ|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|44989 لعزيز فهىم|حبــــيبــــتـــ رأفتـــ عبــــد  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|2|257 حمد سعيد محمد سعد مصطفى| ن|هندستـــ حلو

97994 حمد|حمد ثــــروتـــ |م |سل| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

2|297 حمد|س |ل عبــــ|ر بــــل|من لفيوم|لعلوم |ر |د

2369|6 بــــتـــ محمد|ء مني  محروس ثــــ|شيم ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

|5o55| لسيد|مد يحن  |مصطفى ح يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

77453 حمد|ن |م محمد نبــــه|سل| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

|6523 حمد|شذى معتـــز محمد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

52o793 ل|لونيس بــــل|آيتـــ مبــــروك محمد عبــــد ره دمنهور|تـــج

483596 هيم|بــــر|ورى |لمغ|ء عزبــــ محمد |نجل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|9662 جي|لتـــمس|ن محمد حسن محمد حسن |نور |صيدله طنط

|48o35 لسيد|لبــــىهي |لدين |ء |ن عل|مرو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

23382 لخول|لعظيم |م عبــــد |م|لد |حمد خ| هره|لق|ره |تـــج

478|2 حمد|لح |ن ص|ريم رمض رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

38847 لسيد خلف ميلم|م |حس تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6874|7 |تـــ عيد رخ|لشح|مه |ء سل|دع لمنصورتـــ |تـــمريض 

32347o وى|ضل سعد|طف ف|محمد ع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

699|77 هيم|بــــر|عيل |سم|وى |لشبــــر|ر |من لمنصوره|بــــ |د|

8o9o98 د|لجو|حمد عبــــد|د |لجو|هلل عبــــد|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

|685| ن يحن  محمد|رس عتـــم|ف ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

|528o5 لم محمد|ل س|ر جم|من لمنصوره|حقوق 

6o4|96 لسمنودى|لمحمدى محمد |م مجدي |حس لمنصوره|هندستـــ 

8o|685 ف | حمد عمر محمد|رسر ي|هندستـــ 
|لمنى

3|48o6 لسيد|حمد يوسف محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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342583 عيل|سم|خلود عزتـــ سيد محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

323556 ل مرىس|نىه محمد جل هره|لق|ره |تـــج

|765o7 ن مصطفى|ن فرغىل حمد|حن هره|لق|بــــ |د|

34o65o لدين|حمد سعد |ن مجدي |نوره |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2|7953 لم يونس|ندى مدحتـــ يونس س ى شمس|د| بــــ عي 

88o747 وى |د مصطفى محمد خل|بــــج سيوط|حقوق 

3|2264 يمن حسن عيد حسن|وليد  |صيدله طنط

|345|9 ى ع|ي ى|دل محمد |سمي  مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|2||84 ى فهىم|مجد |محمد  مي  |ره بــــنه|تـــج

|44289 حمد|لرحمن |حمد سيد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|9o8 ن|هبــــتـــ طه فريز رسل ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

25o998 رص مرضى مصطفى|مصطفى ن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|42248 ى عمر محمد بــــدوى حسن حسي  ى شمس حقوق عي 

282o47 م|لسل|حمد حسن عبــــد |د |حمد عم| لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

828267 ى|هر |لظ|ل عبــــد|بــــ كم|يه| مي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

2|7865 ه بــــه| لمنعم|هر عبــــد|لدين م|ء|مي  ن|هندستـــ حلو

39233 ه حلىم عبــــد | |لش|ح عبــــد |لفتـــ|مي 
ى
ق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

27o824 ى عمر|ح ش|لفتـــ|ل عبــــد|ن جم|يم| هي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

8ooo58 نور محمد حسن|رحمه  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

3|6744 ف محمد عفيفى بــــدر|ء |رس| رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|4||8| يز عطيه|يمن ف| |ور|ل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|||62 حمد نعيم|يشى وليد يشى  سكندريه|ل|طبــــ 

8o3368 حمد عىلي محمد|محمود  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

75|365 ي |هيم |بــــر|يوسف محمد 
ي|لحسينى

لعوضى بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6o8|9o لمطلبــــ|لد غنيم عبــــد|ن خ|نوره ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

439887 عيل حسن|سم|ء سعد |سم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

5466|| لىكي|لم|لمه صبــــىحي جبــــريل حسن |س عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|782|2 ل محمد مصطفى|م جم|ريه د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8o786o هيم محمد|بــــر|عبــــي  محمود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

5o555o ف محمد عبــــد|عمر  ح|لفتـــ|رسر لجديد|دي |لو|عه فرع |زر
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77o973 هيم|بــــر|مر خليل |ن ع|يم| زيق|لزق|ره |تـــج

5265|| س|حمد محمد وهبــــه عبــــ|محمد  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

62o842 ى طه | دين حمد مصطفى|حسي  ط|هندستـــ دمي

752|75 ر فتـــىح محمدى خلف|من زيق|لزق|ره |تـــج

684732 لمتـــول|ن |لسيد عيد عثــــم|ندى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36o746 ي
متـــ|تـــ سل|متـــ شح|سل| دئى |بــــ بــــنه|د|

3596|4 لعزيز|لمنعم حسن عبــــد|ئى عبــــد|ليىل ه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

28397 زر|ل زىك ع|د كم|عم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

623757 لبــــيىل|لح |لمهدى ص|لمهدى |آيه  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

53948 حمد|ج |ح فر|ل صل|جم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7|2876 ى عبــــد  ن|للبــــ|هلل محمد |نرمي  لمنصوره|عه |زر

4o|992 محمد صبــــري محمد محمود محمد سكندريه|ل|ره |تـــج

533o7 شم محمد|لعليم ه|سمر عبــــد  لفيوم|لعلوم |ر |د

852633 ي دردير|بــــ عبــــد|هدي غل
لغنى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

478783 عيل|سم|عيل سعيد |سم|ريم  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

674o4 ى محمود محمد|حمد مجدى | مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

542o28 لسيد|حد |لو|كرم محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

237947 وق وليد  حمد|هيم |بــــر|رسر هره|لق|ره |تـــج

785|76 حمد نجم|مروه عمر  زيق|لزق|ره |تـــج

88o3o حمد بــــيوم|رق |بــــ ط|يه| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8887|5 ح عىل سيد |صل| رن سيوط|بــــ |د|

32|33| هيم محمد|بــــر|ل حمزتـــ |رق كم|ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|6o949 ي مصطفى|م محمد عبــــد |مر
لغنى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

347957  محمد عر|لش|حمد عبــــد|محمد 
ى
|ق

ى
ق ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|55684 س|لمنعم عبــــ|لدين عبــــد |د |عم| دين هره|لق|علوم 

35346| هلل|بــــ |لد بــــكر ج|عمر خ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|38558 ى مجدى بــــش ن|ى سليم|كرستـــي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

349586 زق|لر|نور عبــــد|ء سعد |رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6o|47o ي|فع عبــــد |لش|هلل |عبــــد 
ى

تـــى|لحميد ع |ره طنط|تـــج

49o847 لسيد محمد|لمجيد |هلل عبــــد|هبــــتـــ  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|49564 ى|محمد  حمد خليل حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

||9997 بــــ بــــدر فهيم|يه|رين |ك هره|لق|بــــ |د|

24|39| بــــ عىل|محمد عىل دي ن|حقوق حلو

449745 لبــــري|هلل |هلل مصطفى عبــــد|عبــــد تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

239564 زى|لعز|طمه محمد محمد عىلي منصور |ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

89775| ي|ر
مي  |ل|لحميد |يوسف عبــــد| ئى ج|أللسن سوه|كليتـــ 

7o8oo هر سليم|ئل محمد م|و ره بــــنى سويف|تـــج

4959o| ئى|للبــــ|للطيف أحمد |رحمتـــ عيد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|33428 حمد|هلل حلىم فريد |نور  ى شمس|تـــج ره عي 

|23457 حمد بــــخيتـــ محمد|رضوى  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3379|o دق محمد صبــــيح|لص|بــــد |دى محمد ع|ش ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

4|34|6 وق س لم|مح محمد تـــوفيق س|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

852698 فوزيه محمد محمود حسن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|o22o ى لملك |نبــــيل فخرى عبــــد| لي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

754586 ء محمد عبــــده محمد عبــــده|شيم بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

2446|8 لرحيم|هلل عبــــد|بــــ |لرحيم ج|م عبــــد|حس ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

854837 لسيد|هيم |بــــر|محمد رجبــــ  ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

476|58 هلل حسن فرج محمد فرج|منه  سكندريه|ل|بــــ |د|

5o52o4 فظ|رص عىل ح|لن|مصطفى عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9o8o26 لدين  |نور | ء محمد رض|رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

76668 لرحمن|له مصطفى عبــــده عبــــد|ه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

87o275 جد|لم|حمد عبــــد|ح |لفتـــ|هند عبــــد سيوط|صيدلتـــ 

|494|o ى|لعظيم عبــــد |حمد فتـــىح عبــــد | لحليم حسي  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

44o552 لعزيز|رس عرفتـــ عبــــد |ر ي|من لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

48o783 لحميد محمد محمد عىل|ء عبــــد|رس| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

||7767 دل صديق رزق|يوسف ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

78oo68 ء محمود محمد حسن|ل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

82o684 ه عىلي|لل|دي عبــــد|محمد ن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|667|o بــــوبــــكر|لعظيم |سلىم ثــــروتـــ عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

Wednesday, September 5, 2018 Page 5740 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

634853 لرحمن|بــــ عبــــد|لوه|يمن عبــــد|حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|6o72 فظ|لدين سعد سعد ح|عز  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

45|672 بــــو قوره|هلل |مه محمد عبــــد|س|سندس  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

867878 ي عىلي|حمد حج|طمه |ف ج  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

877622 ل مسعود  |لع|ح عبــــد|لمه صل|س سيوط|حقوق 

||4884 ى|رق خ|حمد ط| طر طه حسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

5o8595 لشيخ|يوسف حسن حسن محمود  سكندريه|ل|صيدله 

7o7693 لرشيدى|م ثــــروتـــ فتـــوح محمد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

784486 وي|ىطي حفن|لع|سلىم محمود عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

229|77 لخطيبــــ|حمد |سم محمد |ء ق|رس| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

858279 رس رجبــــ منصور محمد|ي ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

489o|2 ه محمود عبــــد | دى|له|لجليل محمود عبــــد |مي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

52643| نم|لد محمد محمد سعد غ|هلل خ|عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

859872 زق|لر|دي عبــــد|له|د يىحي عبــــد|عم ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

529329 م|م|ل|حمد |حمد سعيد فتـــىح | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

9|9258 عيل  |سم|هبــــ |لمو|بــــو|لرؤف |عمرو عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

458646 وى|لشن|د يوسف |لجو|هر عبــــد |تـــن م|ف ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o2673 رق محمد سمي  عىلي|ط ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

864567 ي|هلل تـــه|عبــــد
ي|لش|ن عبــــد|مي تـــعى

ى
ق |هندستـــ قن

69|443 ف عبــــد |حمد | لعليم رجبــــ|رسر لمنصوره|بــــ |د|

7o425 ف |ء |ول ن|لسيد رمض|رسر لفيوم|تـــربــــيتـــ 

483334 حمد محمود|ندى محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|2|4 جهورى|ل|حمد |جر محمد محمد |ه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

4o377| بــــو ليمون|هيم |بــــر|بــــ عىل |رس مه|ج سكندريه|ل|ره |تـــج

335455 لسيد محمد|رتـــ منتـــرص |س ى شمس|د| بــــ عي 

2|254| لمقصود|لد لبــــيبــــ عبــــد|عمر خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|44345 حمد حسن|محمد عىل  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|3|69 د|هيم مر|بــــر|حمد يونس |حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o585| ح عمر|مل محمد صل| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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3|8859 ى محمد |ي حمد|لسيد |سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

42o4o5 ح مصطفى محمد سعد محمد|صبــــ لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

32|525 ى مصطفى محمود عىل حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|52962 محمد سعد عوض سعد هره|لق|ره |تـــج

639o76 لم|حمد س|مصطفى زينهم محمد  زيق|لزق|حقوق 

9ooo56 محمد خليفه عبــــده مجىلي  ج|ره سوه|تـــج

853826 ن بــــكر|بــــ رمض|يه|طمه |ف ي|لسن |
|لمنى

439|34 لرحيم|هيم عبــــد|بــــدين إبــــر|لع|سهيلتـــ زين  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6o5924 ى عىل حسن |حس لعفيفى|م حسي  لمنصوره|ره |تـــج

5|8434 نوبــــى|لبــــ|د محمود رجبــــ عبــــده |جه معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

8o8285 دق|لحكيم ص|مريم محمد عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

2|7522 هلل|د |م فهىم عىل ج|لسل|لدين عبــــد|عىل  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

786636 حمد سعيد فتـــح عيد| ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

895328 ن |قزم| دى مدحتـــ لوق|ف ج|بــــ سوه|د|

|73357 ن محمود|عمرو ربــــيع رمض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|25649 لغنى محمد|ح عبــــد |لفتـــ|مه عبــــد |س|عهد  ى شمس|د| بــــ عي 

9o2554 لموجود محمد |رص عبــــد|ن ن|نوره ج |تـــمريض سوه

525266 ن|حمد عثــــم|حمد عىل |مريم  بــــ بــــنى سويف|د|

32|929 ن سليم|د جمع|رحمتـــ عي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4|24o2  متـــولي |محمود ع
ى ق|صم حسي  وي|لشر |ره طنط|تـــج

689245 هيم|بــــر|هيم محمد فكرى |بــــر|محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5o655 تـــه سيد جمعه|لرحمن شح|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

322887 فظ|لح|د عبــــد|لجو|ء محمد عبــــد|شيم ى شمس| لسن عي 

69643 ى|عبــــد  ى|لرحمن مي  ر|ر محمد مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|9892 طمتـــ عىل محمد عىل|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

877972 لحفيظ  |مروه طلعتـــ فرغىل عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|37272 لد محمد محمد علفه|محمود خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

528|72 ي 
لم شقيدف|ن س|تـــ شعبــــ|لشح|مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o73|4 ه | وى|لمك|حمد فكرى |مي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى
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636|77 لرحيم|لرحيم عبــــد|حمد محمد عبــــد| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

228|3o بــــر سعيد|حمد ج|رحمه  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8o9o3 حه|ن سم|حمد سليم|هدير  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

54|86 ي سعد سعد|
وي|حمد حسنى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8|||2o ن عىلي محمد|ء شعبــــ|ل| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

5438|8 محمد نجيبــــ عىل محمد خليل بــــ دمنهور|د|

6|9263 ه|م عبــــد |م|ل|هيم |بــــر| لىح رسر ط|هندستـــ دمي

|233o2 ي|د
ى|ئيل بــــش|ل بــــطرس ميخ|ئى دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

89364| بــــتـــ |حمد زغلول عمر ثــــ| سيوط|عه |زر

26887o ن|لسيد زيد|ئى محمد |م| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7737|2 هلل ستـــه|مه عبــــد |س|ن |حن زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|295 ل|لع|رك يوسف عبــــد |ئى مبــــ|م| لفيوم|لعلوم |ر |د

4|4679  | |ء شتـــ|أسم
ى
 ق|لدسوق

ى
سم|لدسوق سكندريه|ل|ره |تـــج

622765 حمد بــــدوى|لسيد |ر |من  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

353242 ى| حمد صبــــىحي منسي حسني  |حقوق بــــنه

438772 فظ|لح|لسيد عبــــد |ذ مصطفى أحمد |مع لشيخ|ره كفر |تـــج

7o|984 لفى|ل|حمد |لسيد مصطفى محمود |مصطفى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|8836 ي|هلل محمد ج|منتـــ 
د مصطفى ى شمس| لسن عي 

8o4o2| ن عمر|ل رمض|حمد جم| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

|6678| ئى متـــول|رحمه ربــــيع ورد ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

77|35| حمد|ن وليد محمد |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

84369| محمد غريبــــ محمود حسن ن|هندستـــ أسو

63492o زق|لر|حمد عبــــد|لسيد |م |لسل|دل عبــــد|ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36o845 ى سعيد |ي |لم |لحميد س|حمد عبــــد|سمي 
بــــومسهل

|تـــربــــيتـــ بــــنه

6|87|7 ن|لسيد فتـــىحي محمد سليم|هلل |عبــــد  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

862834 ره سمي  ضيف عبــــيد|س دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|23398 ف محمود سيد شحوتـــ|يوسف  رسر لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

32325o ن  خضي | مي 
محمد محمد مصطفى ى شمس حقوق عي 
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242567 ض|لدين ري|ح |ج  محمد صل|محمد ن هره|لق|حقوق 

9629| لنبــــى محمد بــــحر|لرحمن عبــــد|عبــــد معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

238|48 ي حسن|م مصطفى حسن عبــــد |ريه
لغنى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28o5o3 ريوس|رك لطفى فريد مك|م دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

27|728 ف |جر |ه ى عىل شه|رسر لدين|بــــ |مي  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

285452 ى جرجس عزيز حفيظ نرمي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|5|22| ى صل|ي بــــو رسيع|لم |ح س|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

87|76 لمولي|د |ن ج|لد زيد|محمد خ لفيوم|عه |زر

45|92| دم|لخ|ن محمد محمد |هدير شعبــــ لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

5o5822 غ|لز|حمد |محمد رجبــــ عىل  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

4|56|4 هلل جويىل|مل عبــــد|حمد محمد ك| |حقوق طنط

||8795 ى|ش لمنعم يوسف|م محمد عبــــد |ز هش|هي  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|46262 لرحيم محمد محمود|ء عبــــد |دع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

547926 للطيف عىل محمود|ئى عيس عبــــد |م| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7689o2 ى|ص تـــم حلىمي عبــــده|ز ح|في  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

77|855 عيل|سم|هلل |تـــه عبــــد |يه محمد شح| زيق|لزق|نوعيتـــ 

8834o7 لحكيم  |ن مصطفى عبــــد|ره شعبــــ|س ي صىح 
سيوط|معهد فنى

6332|3 ى رأفتـــ محمد عطيه نرمي  زيق|لزق|بــــ |د|

865|94 ي |سل|
ي|لص|م مصطفى

دق مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

782|o8 لم حسن|دى محمد س|ه ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

488o|6 ر|عيل عم|سم|حمد |نوح محمد محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3|2564 يف فتـــىحي رمض ن|كريم رسر ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

495|6 حمد|لق |لخ|حمد عبــــد|محمد  هره|لق|بــــ |د|

4|73|| حمد رزق|لحميد |حمد عبــــد |مهند  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

635o97 ه محمد | لمنعم متـــول|لسعيد عبــــد|مي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

692893 ص|لبــــص|حمد |د |لجو|مي  سمي  عبــــد | ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

373425 حمد|لمنعم متـــول |مؤمن عبــــد ى شمس حقوق عي 

5o82o6 ل أديبــــ سمور عوض|رن جم|ك لسويس|معتـــ |علوم ج
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365743 ل|لع|حسنى لطفى محمد عبــــد دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

7545|2 ه|لل|ضىح حسن عىل عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

357|33 تـــغريد محمد سعد عىل محمد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

636569 هيم|بــــر|ل محمود |محمود جم لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

499|7| دل محمود محمد مصطفى|ندى ع تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|8365 ي محمد حسن محمد
مصطفى ي|هندستـــ 

|لمنى

924266 لسيد بــــخيتـــ |د عىل |عم عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

6o5734 هيم صقر|بــــر|لمحسن |ء طه عبــــد|ل| |هندستـــ طنط

6o3563 محمد حمدى حلىم محمود حسن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|4oo47 لسيد مرىس|بــــ |يه|ره |س هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5o598 دل سمي  تـــوفيق|در ع|ن ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9|5893 ل |لع|محمود مفتـــى حلىم عبــــد سيوط|ره |تـــج

3|568| حمد|رس حلىم |ء ي|سم ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4|3847 ح|لمل|لسيد محمد |محمد رفيق  |ره طنط|تـــج

78|6|8 وى|لص|هلل |ن عبــــد |ن رمض|يم| هره|لق|ر |ثــــ|

64o797 جرجس| د لبــــيبــــ حن|يوسف فؤ زيق|لزق|علوم 

|3832o ن|مد زيد|يوسف مصطفى ح ى شمس هندستـــ عي 

9o4793 م |حمد عل|ل |جم| دين ج|طبــــ بــــيطرى سوه

||5843 لمقصود|م سعيد عبــــد |حمد هش| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4834|3 نم|دل يونس غ|مريم ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8964o4 لرحمن |ن محمد حسن عبــــد|نوره ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

2868|9 ي|ر
ن|سعد حمدى حمد| ئى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|27o47 لح|حمد متـــول ص|عمر  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

769238 عمر عمر|مريم محمود  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

5|933| لميتـــ|لعزيز |ء عمر عبــــد|دع سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

4|735 تـــ|يمن محمود شح|د |زي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|42o5o ح محمد طه|محمد صل ى شمس هندستـــ عي 

862679 عمر محمود عمر عىلي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8786|2 ل |لع|هيم عبــــد|بــــر|ل |محمد جم ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

6o67|2 وى حسن|لسعد|لمجيد |لمجيد طه عبــــد |عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 
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8|45o7 يعي|حمد |لصمد |مل عبــــد|محمود ك
لشر ي|طبــــ 

|لمنى

824963 لنرص محمود عىلي|بــــو|محمد  |هندستـــ قن

4|369| بــــوخريبــــه|لكريم |دى عبــــد|له|حمد عيد عبــــد| |ره طنط|تـــج

5|2945 ى عنتـــر|لستـــ|م سعد عبــــد|حس ر حسي  علوم دمنهور

253477 دي|بــــو ش|يم |لد|طف عبــــد|ر ع|من ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

77|679 ي|ر
مر موىسي|محمد محمد ع| ئى زيق|لزق|ره |تـــج

2|2545 يف   محمد عثــــم|يوسف رسر
ى
ن|حمد شوق ى شمس هندستـــ عي 

9|o58o ى محمود عبــــد|مهند  ه |لل|حمد خضي  ج|طبــــ سوه

34529| عيل|سم|بــــى |مبــــ|م |حمدى هش ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

676375 هيم|بــــر|حمد حمدى |لبــــنى  لشيخ|ره كفر |تـــج

789|7 ف عبــــد|ن |نوره هيم|بــــر|م |لسل|رسر ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

||643o لحميد محمد|نور عبــــد |محمد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

787o3o لحليم عزبــــ|حمد عبــــد |يه | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o75|o حمد محمد مخيمر|لكريم |ن عوض عبــــد |نوره لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|34544 ن|ن عثــــم|طمه عىل عثــــم|ف هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

48|47 ء محمد عزوز|ء عل|دع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o496| عيل محمود طعيمتـــ|م أحمد إسم|حس سكندريه|ل|حقوق 

9o5394 لرحمن |حمد عبــــد|د |ء فؤ|زهر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

337o9| لحميد|ح محمد عبــــد|لفتـــ|عبــــد| ن|ر ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

767||o هلل|د عبــــد |لجو|ن عبــــد |بــــ رمض|محمد دي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

3|6694 يد|بــــو |ل |لع|رضوى محمد عبــــد ى لي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

55446 بــــ|لوه|ن محمد سيد عبــــد |حن تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

9o|82| ى فتـــىح نسيم حكيم | مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

252493 ف  لدين|م صبــــىح فتـــوح رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

353829 لمجيد يوسف|هر عبــــد|يوسف م ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

6|6667 ن|رق رفعتـــ شعبــــ|ء ط|غيد ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

6o8|35 ر|لجز|هيم |بــــر|لمنعم |مريم محمد عبــــد لمنصوره|بــــ |د|

343243 لح هندي|حمد ص|ء |دهبــــ عل هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

676o4o ن|حمد سلط|لدين |م |مريم عص لمنصوره|بــــ |د|

249984 ئيل فرج|مريم فرج ميخ ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى
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42o39o عوض رشدى محمد أحمد| دين لشيخ|نوعيتـــ كفر 

425874 لعليم|لحكيم عبــــد |ل محمد محمد عبــــد |م| سكندريه|ل|بــــ |د|

345643 لسيد عىل عوض|يتـــ محمد | ى شمس علوم عي 

|2o4o9 لسيد مبــــروك|ل فرج |ن جم|عن ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

35|939 حمد|ء محمد حسن زىك |شيم ى شمس|د| بــــ عي 

4|8528 حمد صبــــىحي عىلي سعد عىل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

845825  محمد عىلي 
ى هيم|بــــر|حسي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

7o27|o لتـــرىك|هيم محمد |بــــر| |رض| ن|ر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

37||72 حمد|هيم |بــــر|عمر سعيد  |حقوق بــــنه

|7|45| حمد محمد حسن خليل| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

555|6 ح|لفتـــ|ر جمعه محمد عبــــد|من لمنصوره|حقوق 

77o86 ف محمد غ|ندى  نم|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

7o||74 هلل|بــــ |حمد سيد شفيق مصطفى ج| زيق|لزق|طبــــ 

46|848 لبــــمبــــى|ن محمود |حمد| دين لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

35387o م|م|م محمد رجبــــ |سل| ى شمس حقوق عي 

|32739 لسيد|محمود محمد | ر|ي تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

5||88| ى|محمد صبــــىح عىل محمد  لبــــحي  |علوم طنط

|33328 هيم رسجيوس|بــــر|دل |نوبــــ ع|بــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

73995 ي|ن س|مريم شعبــــ
لم مصطفى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

|74224 جر محمود محمود صقر|ه ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6|2699 قرع|ل|ره أيمن محمد |س |ن طنط|سن|طبــــ 

233845 لمجيد سيد|ضى عبــــد|حمد ر| ن|بــــ حلو|د|

2733o3 دى|حمد محمد عبــــ|جد |م دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

88|725 طف ذىك فرج |حمد ع| سيوط|ره |تـــج

8448|8 لحميد عىلي|محمد عبــــد| رن دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

54293o بــــ|حمد غر|حمد محمد |ء |رس| بــــ دمنهور|د|

623o87 بــــ|هيم غر|بــــر|مجد محمد |عمرو  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

28|427 عيل محمد عىل|سم|هر مصطفى |م ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد
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|72597 حمد محمد عىل|هدير محمد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

3|5934 لفتـــوح|بــــو |حمد محمد زىك |مل | لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

232o|4 محمد حمدى خليفه محمود سعيد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

25867| بــــر|هر عبــــدربــــه محمد ج|لرحمن م|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

537392 ح شفيق|لفتـــ|ء حسن عبــــد |رس| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|5439 لعزيز|لمتـــول مسعد عبــــد |هيم |بــــر|حمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5383|| ى ع  عثــــم|نرمي 
ى
ن|طف شوق عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

423356 حمد|هلل |مر عبــــد |تـــفى حمدى ع سيوط|عه |زر

49|23o لحميد|لسيد عبــــد |رضوى محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

325527 |لش|لعزيز عبــــد|ن عبــــد|موىس سليم
ى
ق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

249226 ي|ر
مه|بــــوسل|ر عىل |م مختـــ|هش| ئى لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

337687 لعزيز|لدين عبــــد|ح |لد محمد صل|خ |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6|272o لزغبــــى|حمد |لسيد |شعرى |ل|طمه |ف |ره طنط|تـــج

98298 د|لجو|حمد عويس عبــــد|مصطفى  ن|حقوق حلو

759o7| زق سعد محمد|لر|هلل عبــــد |عبــــد   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

|68744 ى|ح |ء صل|ل| لدين محمود حسن حسني  هره|لق|حقوق 

3o626 ى|شهد محمد  ى حسي  مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

342465 لسيد سويلم|حمد |ن محمد |نوره |ره بــــنه|تـــج

42622| ن جوده|غبــــ شعبــــ|حمد ر|ر |من سكندريه|ل|ره |تـــج

767889 لمطرى|ن |يمنى محمود عبــــده رمض ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

686|39 ى |ده |ندى حم لسيد|لسيد حسي  لمنصوره|بــــ |د|

3482|5 |ش|لمنعم رجبــــ بــــ|متـــ عبــــد|س| |ر|ي ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4|3oo8 ىط |لع|لنبــــى عبــــد |ىط عبــــد |لع|سلىم عبــــد 
سعيد

|ره طنط|تـــج

4|8376 هلل أحمد يوسف|د عبــــد|منه فؤ لشيخ|بــــ كفر |د|

623|4o رى|لهو|لسعيد |لسعيد |ء |لزهر| ط|حقوق دمي

252|69 ر|فع دويد|لش|لد محمد |طمه خ|ف |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

38|53 لعزيز|دل بــــيوم عبــــد |صم ع|ع عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم
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25o778 نور محمود خليفه|هلل محمود محمد |منه  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

832392 حمد عىلي|مه |س|ء |سم دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

64|4oo د|لجو|عنتـــر محمد عبــــد| رض هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

493783 ئى|لحلو|لسيد |م |معتـــز عص ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

7o554 م|م|ء محمد عمر |رس| بــــ بــــنى سويف|د|

7|8222 جد لويس تـــوفيق|بــــيشوى م ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

486o92 هيم|بــــر|هيم خميس |بــــر|مرفتـــ  سكندريه|ل|ره |تـــج

367572 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|محمد | لي|د |نوعيتـــ بــــنه

82|224 ن|طف نزيه يونس عرف|ع لفيوم|حقوق 

25994 عيل محمد|سم|حمد سعد | |هن عه مشتـــهر|زر

34373o لجندى|مح محمد محمود |رحمتـــ س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|7524 زق|لر|د عبــــد |لجو|ىط عبــــد |لع|ده عبــــد |غ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4|494o ضبــــش| لعل|بــــو|كريم حمدى سعيد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

43|9|7 لمرشدي|هيم |بــــر|د محمد |زي |حقوق طنط

6763|2 وى|لحفن|لدين محمود محمد |ح |ره صل|س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

692939 لسيد غزى|لدين |ل علم |م كم|ر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

497345 ي محمد حسن|يه |
حمد مصطفى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

2354o3 ن|عىل محمود عىل سليم ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4o|o86 مصطفى محمد كريم رحومه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o38|| مجدى محمد محمد | رن ج|بــــ سوه|د|

4|7832 هيم|بــــر|ل محجوبــــ |هيم جم|بــــر|طمه |ف لشيخ|بــــ كفر |د|

3|5|46 ح|لصيد صحص|يوسف صبــــرى  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

54695o لففى|لسيد عىل |هيم |بــــر|ن |يم| بــــ دمنهور|د|

4|oo82 لعيسوى|لسيد حسن |عمر أحمد  |ره طنط|تـــج

4469|3 حمد جمعه|م مسعود |عمر عص سكندريه|ل|هندستـــ 

|4868o ى|ف ى محمد حسني  طمه حسني  ن|علوم حلو

355|29 مد محمد|ء حسن ح|رس| |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

245442 حمد محمدسعيد|هدى محمود  ن|حقوق حلو

7o725o ى |نوره حمد|ن محمد محمد حسي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى
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7|o972 ز|لقز|ر مسعد |دل مختـــ|ء ع|رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

692336 |لمقصود |لعزيز عبــــد |ل عبــــد |كم| رض| نور

لمنسي
لمنصوره|بــــ |د|

428578 لديبــــ|لم |د حسن س|محمد رش| دين ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

37o326 لجمل|سلسبــــيل سعد درويش درويش  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

33o687 ل|ل محمد عزيز عىل هل|يدى جل|ه |بــــ بــــنه|د|

7847o5 لم|د س|لجو|هيم محمد عبــــد|بــــر|نىح  | زيق|لزق|نوعيتـــ 

5o9354 هي حسن خرصى|لبــــ|هي سعد |بــــ تـــربــــيتـــ دمنهور

546479 وي خليل|لص|هيم |صم إبــــر|حمد ع| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

833356  عىلي|دل |د ع|مر
ى مي  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

625576 يم|لد|بــــوىس نبــــيل محمد فهىم عبــــد زيق|لزق|حقوق 

263475 ن|لعظيم مصيلىح شعل|مرع عبــــد| سه |تـــربــــيتـــ بــــنه

|2|775 ن|رق محمود سعيد عثــــم|مريم ط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8869|o حمد |طمه محسن عىل |ف سيوط|بــــ |د|

|657o7 ي| |لنج|بــــو |عمرو وحيد 
لحسينى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2|28oo طف متـــول|رق ع|محمد ط لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

359478 ى عبــــد|رس| زق جمعه|لر|ء حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

26o963 ضى|در ر|لق|يمن عبــــد|ن |يم| |طبــــ بــــنه

522|6 لد قرئى متـــول|هدير خ ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

54656 حمد فرغىل|ل |دتـــ جم|غ لفيوم|نوعيتـــ 

5|9765 لم مصطفى|ح س|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|ده |غ ره دمنهور|تـــج

23855 لسيد|محمد ممدوح محمد حسن  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o5o39 تـــه|محمد مصطفى محمد شح| ن|نور |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

83o424 حمد|لرحيم |دهم عبــــد|ل|يه | دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

58597 ليىل حسن فتـــىح زىك بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

924||9 ى حم|عمر ع ده |طف حسي  ج|ره سوه|تـــج

326935 ن محمد سيد محمد|يم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|575|3 م|لسل|ل عبــــد |لع|نشين محمود عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

643679 ي محمد |ء ه|شيم
لسيد|ئى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

425537 لمطلبــــ|سنتـــ أحمد أحمد عبــــد|بــــ سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

6376|7 هيم عىلي|د إبــــر|هيم فؤ|إبــــر زيق |لزق|تـــمريض 
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7593o محمد وصفى عيد عىل لمنصوره|حقوق 

256584 لشيخ|طف محمد |ء ع|سم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

533362 هلل نرص خليل|مريم نرص عبــــد لشيخ|عه كفر |زر

|44985 ى|س|معتـــز  مه بــــكر حسي  ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

677254 هيم|بــــر|عمرو محمد محفوظ نجيبــــ  لمنصوره|بــــ |د|

67|93 ض مجىل بــــرسوم|نه سعيد ري|دمي لفيوم|بــــ |د|

5273o5 ن تـــ|بــــ محمود محمد بــــرك|يه| |مي  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

623678 تـــ|لزي|تـــ طلبــــه |لشح| |ند ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

449|57 ل|لسيد غز|لدين شفيق |عز  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

329|53 هندتـــ فضلول عىل حسن فضلول|ش لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9238o6 لسيد |حمد |لد |ن خ|نوره ج|بــــ سوه|د|

642o37 شم|حمد محمد ه|ن |رو زيق|لزق|بــــ |د|

4395|9 د|لجو|لعزيز عوض محمد عبــــد |عبــــد | رن |علوم طنط

496343 |لسيد شتـــ|هلل |ره فتـــىح فتـــح |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

42|773 |هيم عط|بــــر|دى |له|هيم عبــــد|بــــر|محمود  سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

279457 نم|لمقصود غ|هيم مصطفى عبــــد |بــــر|ذ |مع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8392o لريد|بــــ |لوه|رى مصطفى عبــــد|مصطفى ط سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

52895o لرومي|لرحيم |م حسيبــــ عبــــد |سل| سكندريه|ل|هندستـــ 

7|o469 شد|حمد ر|هد |ء عىل مج|لزهر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

84336o بــــوبــــكر|لمجيد وجدي |ل عبــــد|مي جم ن|سو|علوم 

79|o| محمد جبــــريل عىل طه عرفه |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

6o5254 ئى|لدوم|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |ن |سلىم رمض لمنصوره|طبــــ 

32852| بــــ|مد خط|عيل ح|سم|يمن مجدى | ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

437766 لزعويىل|زق |لر|ء ممدوح عبــــد|أسم |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

5|74o3 لعزيز عىل جمده|يه نرص عبــــد | ره دمنهور|تـــج

88|486 هيم  |بــــر|ديه طلعتـــ خليفه |ف سيوط|تـــمريض 

52|869 هيم عبــــدربــــه|بــــر|ر |لغف|هيم عبــــد|بــــر|ء |سم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|4|4|8 ل محمد بــــيومي|حمد جم| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

Wednesday, September 5, 2018 Page 5751 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

233326 بــــتـــ|ل| ء يوسف محمد محمد خليل رسر هره|لق|صيدله 

758697 لعزيز حسن|عمر محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3737o7 ى مريم خلف تـــوفيق حني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

836386 ى|بــــر|ن محمود |يم| هيم حسي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

34835| هيم|بــــر|مي  محمد |ل|ء |هن ى شمس|تـــج ره عي 

87|583 بــــ|لوه|ن عبــــد|حس|حمد محمد|محمد  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

43o774 صف موىس عرفتـــ سعد|ء ن|رس| |تـــربــــيتـــ طنط

264545 لعزيز محمد|مد عبــــد |لرحمن ح|يه عبــــد| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6o4538 هيم عمر|بــــر|يدتـــ محمود |ع |تـــربــــيتـــ طنط

2|7246 ه تـــ لدجوى|حمد محمود |مر |ني  ى شمس|د| بــــ عي 

64o69| لم|دى مدحتـــ صبــــىح محمد س|ش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42742 م بــــسيوئى|م|عىل طه عىل  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

33|553 ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|لد |منى خ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

752797 يكل عطيه روبــــيل عطيتـــ|م لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7|2923 لريس|لسعيد حسن |ء محمد |رس| لمنصوره|حقوق 

77|292 هلل محمد|محمد عبــــد| هند رض زيق|لزق|عه |زر

|654o8 وى|لص|ل |ر محمد بــــل|من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

642|82 حمد محمودمحمود|مؤمن محمود  زيق|لزق|ره |تـــج

9oo325 مه محمد محمد |س|محمود  ج|ره سوه|تـــج

|7|558 ى|م وس|ندر|هيم |بــــر|د |عم| رتـــي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

776953 ن محمد|رس محمد عثــــم|ي زيق|لزق|ره |تـــج

333238 هيم|بــــر|رق مصطفى |ن ط|رو ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

225456 رى|مه ونيس زخ|س| |دين لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

77746o ء سعيد محمد حسن عىل|رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4||92o حمد محمود|مي |حمد س| |بــــ طنط|د|

649577 ل|ن محمد هل|طمه عثــــم|ف ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

847976 لرسول حسن|لحسن عبــــد|بــــو|ميه |س ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

33|743 هيم محمود شبــــل|بــــر|جر |ه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|27988 رتـــ نبــــيل محمد مرزوق|س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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8|4436 بــــ حسن محمود|يه|عمرو  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

7623|o  عىلي |محمد 
متـــ|بــــو سل|حمد مصطفى ره بــــور سعيد|تـــج

755494 لسيد محمود فرج|ء |دع عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

6||576 ح شبــــل غنيم|ح صل|كريمه صل ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

833579 ى |ي عيل عبــــدربــــه|سم|سعد |سمي  |نوعيتـــ فنيه قن

24o487 ى |ي ئى|لقبــــ|حمد |حمد محمد |سمي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

34o9|2 ى مجدى محمود عبــــد ىط|لمع|بــــو |ح |لفتـــ|حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

45364  مهدى
ى
 مهدى دسوق

ى
دسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

859332 عيل عىلي|سم|محسن | نور ي|بــــ |د|
|لمنى

766475 ى|ل عبــــد |حمد بــــل| لكريم حسي  لعريش|بــــ |د|

767|93 م محمد غنيم|عمرو عص لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

4877o ل محمد|بــــ فرج كم|يه| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

2836| نيوس كرم عزم جرجس|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|8|oo تـــ|لزي|لدين عبــــده |ء |عل| عل ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

838|3| ى |لحميد |حمد عبــــد| هيم|بــــر|مي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4|7428 ى عىل |محمد أبــــو حمد مصطفى|لعني  لشيخ|ره كفر |تـــج

443|7 هلل|حمد محمود محمد محمد عبــــد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

462|7 عىل حسن عىل عوض هره|لق|ره |تـــج

6o6896 ى شط|بــــو|هد |رق مج|عمر ط |لعني  |ره طنط|تـــج

82|333 شفيق| ري|بــــيمن خلف عز سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

869797 ى |عبــــد حمد محمد|هلل حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

897672 ن  |منيه خلف محمد عثــــم| ج|ره سوه|تـــج

8|43o3 ي محمد|ن ن|حمد شعبــــ| ج  ي|بــــ |د|
|لمنى

3|57o4 لعظيم حسن|ل عبــــد|لع|طمتـــ عبــــد|ف ى شمس|د| بــــ عي 

6o7783 ن|ن محمد عجل|ندى محمد شعبــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2383o4 يف فتـــىح سل|نجل مه|ء رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

34oo56 ر|لنج|لسيد يوسف |طمتـــ محمد |ف |نوعيتـــ بــــنه

46|638 مل زهره|لرحمن مصطفى محمد ك|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|53|52 ى محمد حسن محمد حسني  هره|لق|عه |زر

478o96 حسن عىلي حسن سعد| رول |علوم بــــنه

828oo9 ف عبــــد|بــــسنتـــ  هلل|لحميد عبــــد|رسر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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9o44o8 لنعيم |لفتـــوح محمد عبــــد|بــــو|م |حس ج|طبــــ سوه

|3|6|8 لسيد|ء عزتـــ عمروىس |رس| هره|لق|بــــ |د|

84|o2| لنوبــــي|رص محمود |لن|ن عبــــد|نوره دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

7778o9 م مطرود|لسل|بــــ عيد عبــــد|يه|كريم  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

42|484 |لبــــن|حمد |لنبــــى سيد|حمد عبــــد|محمود سيد ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

333467 ق مصطفى|لرز|لدين عبــــد|ء |عمرو عل هره|لق|ر |ثــــ|

2|7oo2 لبــــسيوئى|ئى |لعن|ر |لغف|ره مجدى عبــــد|س ى شمس|تـــج ره عي 

25o89| ف ص|حمد | بــــو شوشتـــ|بــــر |رسر ى شمس| لسن عي 

635464 هيم |للطيف إبــــر|للطيف محمد عبــــد|عبــــي  عبــــد
عىل

ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

23534 در|لق|م رشدى محمد عبــــد |محمود عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

326846 عيل|سم|كر |محمد ش| دين ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

24o822 بــــ|دل محمد محمد دي|لد ع|خ ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

3|4453 ئل سعد عبــــد ربــــه|محمد و هره|لق|ر |ثــــ|

4||28| حمد محمد درويش|لسيد |ء |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

36o432 ى|لرحمن حس|طمتـــ حسن محمد عبــــد|ف ني  |نوعيتـــ بــــنه

24||47 محمد معوض مبــــروك محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35633o ج|لعظيم محمد حج|لعظيم فتـــىحي عبــــد|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5374|9 لقمرى|دولتـــ رسور محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

63o989 ن|لسيد سليم|عزوز | دين زيق|لزق|بــــ |د|

463o2 هلل عيد محمود محمد|عبــــد سيوط|عه |زر

|59872 ى طه|سمر طه  مي  ى شمس حقوق عي 

2264o3 ش|بــــورو|لد وليد مصطفى |خ هره|لق|حقوق 

88||92 مل بــــخيتـــ |م ك|طمه عص|ف لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

465o29 يف محمد | لدين|حمد سعد |يه رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

44o857 محمود محمد محمود رزق |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

4222| ى |ي ى حسنى حسي  حمد|سمي  هره|لق|م |عل|

88|392 يه محمد سيد محمد  | سيوط|ره |تـــج

456539 لنبــــى عمرو|هلل عبــــد|حمد عبــــد|هلل |عبــــد ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 
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896o28 ى|م | مل لوق|وصفى ك| رتـــي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

329o6| هلل|ن عوض |هلل عري|د عوض |نوبــــ عم|بــــ| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

33o8|6 سم عىل|تـــ عىل ق|ي| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

842646 لمعىطي عىلي|يمن عبــــد|ء |وف ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

58o79 حمد محمد|رق عىل |ط طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

46323| حمد محمد حمد|هيم |بــــر|ء |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

46373o ى |يم| عبــــ|لتـــ|ن مصطفى صبــــىح حسي  لشيخ|عه كفر |زر

82|266 هلل|هلل زىكي عبــــد|ء عبــــد|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

877922 حمد محمود مرىس |ر |من سيوط|علوم 

28o|6 ن|شور شعبــــ|يتـــ مصطفى ع| هره|لق|علوم 

52o957 هيم|بــــر|ل محمود |ء جم|شيم بــــ دمنهور|د|

296244 س|رحمه محمد عىل عبــــ رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

8|5568 بــــ حسن|د كس|محمد عم ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

777282 يمن محمد محمد دحروج|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

449573 ه|لرحمن ط|عبــــد   خضي 
رق محمد مصطفى |ضتـــ طنط|علوم ري

53264 دق|لص|ل عبــــد|محمود فتـــىح جل ره بــــنى سويف|تـــج

||76|| يمن محمد عبــــده|ن |عن ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|67746 لحميد|لحليم عبــــد |د عبــــد |تـــفى عم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

57927 هلل موىسي|صموئيل نبــــيل عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

426435 ي|لمنعم |م عبــــد|جر هش|ه
حمد عفيفى سكندريه|ل|علوم 

|3|243 حمد|لسعيد |مه |س|حمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o7725 لجندى|هيم عبــــده |بــــر|فتـــىح محمد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

46879 يد|ر محمد ع|منيه مختـــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o849o ئيل |د روف|د عوض ج|ج| ري|م ج|تـــربــــيتـــ سوه

5o9336 لقلىل|لسيد محمد |لح |يوسف محمد ص عه دمنهور|زر

|77247 ن مصطفى محمد محمود|نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

632246 لحسن|بــــو |بــــو زيد |لسيد |بــــو زيد |ء |شيم زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

62oo56 يه|أحمد أمي  صبــــرى محمد قتـــ لمنصوره|حقوق 

22|o28 ف محمد ر| |دين شد|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 5755 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

448832 يد|لسيد رفعتـــ ف|ر |من هره|لق|لعلوم ج |ر |د

829855 فظ|لح|ن عبــــد|سمر خليفه ه دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|55o46 ين يز|هلل ف|وجدى عبــــد | في  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|2596o حمد|لدين حسن |م |ندى حس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

52o|48 نعمتـــ مدحتـــ تـــوفيق عىل حمد ره دمنهور|تـــج

6|2533 ر|لسيد نص|يدى محمد أحمد |ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

678939 ن|لطح|هدير يوسف محمد يوسف  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

337822 ن سعد مصطفى|م سليم|ن س|سليم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4472o8 هيم|بــــر|د محمد |مصطفى محمد فؤ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

328822 بــــ محفوظ محمد|يه|محمد  |ره بــــنه|تـــج

8|94|6 ي  ى|ق |سح|مريم يحن  مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

463259 ر|بــــ مختـــ|لتـــو|حمد عبــــد |جر |ه لشيخ|عه كفر |زر

|63983 مه|لمحسن محمود سل|منى يحن  عبــــد  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

7o75|9 حمد|لسيد محمد |جر زينهم |ه بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

4|3746 رق مصطفى بــــدر|حمد ط| |ره طنط|تـــج

49o72 حمد|حمد |سيد محمود سيد ن|بــــ حلو|د|

444287 ى نرص  لكرش|هيم نرص |بــــر|حني  لشيخ|عه كفر |زر

647848 لسيد عىل سعده|ء |ء عل|سم| زيق|لزق|علوم 

26356| لفتـــوح متـــول|بــــو|ده |ء حم|سم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2|3278 هلل|لدين سليم محمد عبــــد |د|ل عم|فري هره|لق|بــــ |د|

42883o عيل ونس|هيم إسم|محمد إبــــر |ره طنط|تـــج

824784 حمد محمود|محمد ثــــروتـــ  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

843|37 حمد|دي رسور |ندي هن ن|سو|بــــ |د|

64o6|| ن|رص سيد سليم|لن|حمد عبــــد |ل |رص جم|ن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|45399 ي 
حمد|محمد سعيد مصطفى هره|لق|ره |تـــج

8o78o2 نه مجدي فخري حبــــيبــــ|دمي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

69oo5 هلل محمد|ء هريدى عبــــد |رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68o992 لصديق|لرحمن محمد |حمد عبــــد |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

|6||o4 لد حسن هندى|نىح  خ| هره|لق|حقوق 

7o5427 لسيد|ن |حمد عثــــم|محمود  لمنصوره|حقوق 

5|8o|| لجميع|م محمد سعد |ن هش|حن |حقوق طنط
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24o357 ن عيد|عيل رمض|سم|يه | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7|6555 ر|لنج|در محمد |لق|در عبــــد |لق|محمد عبــــد  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

5||764 ولو|لحميد فر|لحميد حسن عبــــد |محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

894446 صموئيل مكرم فريج جويد  سيوط|تـــمريض 

495773 للطيف|د عبــــد|لجو|للطيف عبــــد|يوسف عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

35|232 ى ش|م نجم |حس ى|لدين حسي  هي  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

855426 ى |ف هيم|بــــر|روق محمد حسي  ي|هندستـــ 
|لمنى

849589 حمد مخلوف|هدي سيد  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

856|87 حمد|كم |لد محمد ح|خ ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

52|426 |لل|حمد عىل بــــيومي عبــــد|ء |شيم |حقوق طنط

33|69o ي محمد |رس|
لمهدي مصطفى|ء مصطفى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

226769 هلل|د |حمد مصطفى محمد محمد ج| ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

|5753o مه معروف معروف|س|م |وس ى شمس| لسن عي 

33|758 وي|لشعر|حمد محمود |هدير  |حقوق بــــنه

864468 حمد|وي محمود |يوسف دندر ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

333|88 لكريم عىل|لكريم عىل عبــــد|عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

824594 ي
ى سليم مصطفى محمد حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

362729 رص محمد حسن محمد|م ن|سل| لمنصوره|حقوق 

||6|37 ى محمد |هلل |منتـــ  لعزبــــ|حمد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9o462 ى بــــيوم| منيه عمر حسي  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

5o56o3 در|لق|لدين عبــــد|محمد سعيد عز بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|384|6 د|لجو|ر عبــــد |لستـــ|د عبــــد |ر عم|مي ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

89o247 حمد عويس  |لمنعم |ء عبــــد|دع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5896o حمد|يدى محمد سيد |ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|588o ن عوض|ويرس سليم|لقس س|يكل |م ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

7o|293 لدنديىط|حمد متـــول |تـــ |لشح|لد |عىل خ ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

7o26|7 ن|هيم محمد سليم|بــــر|مد |مريم ح هره|لق|ن |سن|طبــــ 
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623|o4 ر|لف|لسيد |لسيد |لرحمن |عبــــد  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس

25836| صف محمد|هيم ن|بــــر|مصطفى  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

78o735 لم قوره|ندى رفعتـــ محمد س زيق|لزق|بــــ |د|

6984|8 لنبــــى|فظ عبــــد |حمد محمد ح|محمد  لمنصوره|ره |تـــج

477933 ف |عمر  بــــوعمر|حمد محمد |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|43638 لدين محمد حسن|ندى محمد نور هره|لق|ره |تـــج

8o9526 لحميد|بــــوزيد عبــــد|طف |جر ع|ه ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

445659 ى محمد  محمد حسي 
مصطفى ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 

تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

78456| هيم سمري|بــــر|حمد |هيم |بــــر|هلل |منه  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

|5o649 هلل كرم سيد معوض|عبــــد  ن|حقوق حلو

5|5|4| تـــتـــ|لسيد شح|د |لسيد فؤ|ندى  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

226555 ف عبــــد|عمر  لحميد محمد|رسر هره|لق|ره |تـــج

4|798 م|م|مه |رص سل|لن|محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o5598 ذل هريدى حسن|لش|ر محمد |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|33678 م|ل س|ئى كم|روم| ندر|س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

224oo8 ف |ء |رس| م|لسيد محمود سل|رسر ن|حقوق حلو

4564|5 لحسن|بــــو |د محمد |سهيلتـــ محمد فؤ لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

46426 فظ|يه حسنى حمزتـــ ح| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4649|| ن|هيم عىل عطو|ء محمد إبــــر|عل ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

3|4845 روبــــيم فخرى|طف ش|م ع|ر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

224869 هيم|بــــر|حمد |دى |له|فتـــىح عبــــد لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

5|3954 حمد رجبــــ محمد سعيد|ء |شيم زيق|لزق|عه |زر

792|54 ع أحمد|حمد سبــــ|ع |سبــــ زيق|لزق|حقوق 

6|8823 لبــــرجيس|لسيد |هلل عبــــده |منتـــ  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

7874|6 لىحي عطيتـــ|حمد عبــــد|حسن  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

539338 ن|هلل مرج|شفيق عبــــد | رين|م |حقوق طنط

5|o459 حمد|ل محمد |لرحمن عمر جل|عبــــد  ره دمنهور|تـــج

6||247 ه|عبــــد  لمهيمن مكرم مكرم عمي  لمنصوره|هندستـــ 

8|4758 ف فريد ذىكي|رين |ك
رسر ره بــــنى سويف|تـــج
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6o|388 لغنى محمد حمد|ل عبــــد |رق كم|ط |تـــربــــيتـــ طنط

4|557o وه|بــــو حل|ر سعد محمود |لستـــ|آرس عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

44624| حمد محمد|لعزيز يونس |عمر عبــــد سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

68||84 لخول|عيل |سم|لسيد|م |حمد عص| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

34o66 هيم محمد محمود|بــــر|سلىم محمود  هره|لق|صيدله 

236742 ه محمد|لل|يمنى محمد عبــــد ى شمس|زر عه عي 

4oo723 لسيد|ح منصور |محمد مفتـــ ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|58439 يمن حسن محمود|هلل |منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

85652| ن ي سيف |ه| مي 
هيم|بــــر|ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

867o4 ن|للطيف شعبــــ|رق عزم عبــــد |ط ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

832|73 هلل محمد عبــــده حسن|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|2o692 لمحسن|لهم فضل عبــــد |م وليد |سل| ن|هندستـــ حلو

754|89 جر|بــــوه|لحديد |بــــو |مهدى | مه عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

43|673 لدبــــيسي|بــــ يىحي حسن بــــهنسي |مه ط|بــــ دمي|د|

362694 لحميد طلبــــه|م عبــــد|ء س|عل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

256454 هلل|منيه يحن  محمد حسبــــ | تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|39947 ى حس|ي نور رجبــــ|لدين |م |سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

6|42| ن سيد|هلل محمود عىلي|عبــــد ي سويف
هندستـــ بــــنى

69|8|3 ى حبــــيبــــ|لحس|هيم |بــــر|كر |محمد ش ني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4283|2 يد|لعظيم عىل أبــــوز|جر محمود عبــــد|ه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2|5454 حمد محمد حمودتـــ|حمد |لدين |ء|مريم عل ى شمس|د| بــــ عي 

3499|9 حمد|د سيد تـــوفيق |جه |بــــ بــــنه|د|

49|44o هيم|بــــر|لمعىط |هلل عبــــد|ر فتـــح |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o4o4o لرحيم |لرحيم محمد عبــــد|ء عبــــد|سم| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

3|5835 لحليم|بــــر عبــــد|م ص|هدى عص ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

69746 ء فرج سيد فرج|شيم لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|25525 عمر محمد فتـــىح مصطفى ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3|3o|9 هر محمد فتـــىح عبــــده|مصطفى ط تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

823o45 لعزيز|دين عبــــد|هلل حم|يه عبــــد| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

43o4|4 ن لخول|م |لسل|رق محمود عبــــد |ط| مي  |ن طنط|سن|طبــــ 
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5o3369 هيم طعيمه|بــــر|قوتـــ |سمر خميس ي سكندريه|ل|بــــ |د|

48763 عيل لبــــيبــــ|سم|ن |حمد رمض| هره|لق|حقوق 

882442 لغنى فرغىل محمد  |ر عبــــد|مي سيوط|حقوق 

35o727 تـــ|رق عطيه شح|ء ط|سم| |نوعيتـــ بــــنه

4o6778 ى|حمد |كمل |زينبــــ مصطفى  لدردير حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

64o7|o حمد قصله|لسيد عىل مصطفى |عىل  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

287o36 وق محمد  د|هيم ج|بــــر|رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

2|5755 رص|حمد ن|لعزيز |ن محمد عبــــد|رو تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

682969 وى|لشن|محمد عبــــد ربــــه عوض | دين ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

79o735 ن عوده|لم|ن س|حمد حمد|محمد  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

2|5|5o م حسنى مصطفى|بــــ هش|مه كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

|4|o49 حمد|د |حمد فؤ|حمد محمد | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

526974 تـــه حسن عىل|محمد حمدى شح دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

352257 لحميد|بــــر عبــــد|كريم صبــــرى ص |حقوق بــــنه

346526 ع عبــــده|رتـــ سعيد عجىم رف|س ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

3||998 غبــــ|ئى فتـــىح ر|ئيل ه|مهر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7o5799 لسيد|شور |مه ع|س|حمد | كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

6897o ى|لتـــو|مصطفى محمد عبــــد بــــ حسي  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

||9o3| ن|طمه محمود محمد حسن رضو|ف ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

697844 حمد|لرحمن |لجليل عبــــد |ء عبــــد |ء بــــه|رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

484245 ى|بــــر خميس |حمد ج| حمد حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35|964 هلل|د |هيم ج|بــــر|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

|56862 هيم|بــــر|حمد |محمد صبــــرى  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

34434| يوسف حسن محمد عىلي ى شمس حقوق عي 

6oo9o3 ر محمد موىس|لغف|م عبــــد|ن س|نوره |تـــربــــيتـــ طنط

7|2582 رع|لمس|دل بــــدوى محمد |هد ع|ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

79o|6o ء عىل جوده محمود|رس| ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

9|oo23 ى عثــــم|سم| ن |ء عىل حسي  ج|بــــ سوه|د|
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3||262 حمد|م |م|نور |رق |ط| رن هره|لق|حقوق 

362486 ي
حمد|م |يمن عل| |دئى هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

547o6 جر قرئى قرئى عىل|ه ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6429o| هيم|بــــر|ن محمد |هيم عىلي|بــــر|ن |يم| زيق|لزق|ره |تـــج

69o459 حون|حمد ط|هيم |بــــر|مل |حمد ك| لمنصوره|طبــــ 

76|o82 ديه محمد حسن محمد|ن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

63494| هيم|بــــر|ج  |لسيد ن|رس |ف زيق|لزق|بــــ |د|

783896 تـــه|هيم شح|بــــر|طمه محمد حسن محمد |ف لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

366|64 هيم|بــــر|ندى محمد سمي   ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

7|948 ه محمد | حمد ذىك|مي  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

682483 ه | لغندور|لحسينى |لسيد |لسيد |مي  لمنصوره|حقوق 

762o95 |رخ| حمد منصور رخ|حمد | ره بــــور سعيد|تـــج

8467o| ف عط|م |سل| حمد| |رسر ن|سو|حقوق 

52|6o9 ن بــــخيتـــ|محمد عثــــم| ر مهن|من سكندريه|ل|طبــــ 

78o37o هيم|بــــر|حمد |هبــــه محمد  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|5796 ي|بــــر|تـــتـــ خليفه |لد شح|ر خ|من هيم بــــحي  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

7o|o87 ى عىل محمد محمد عبــــد  ح شعيبــــ|لفتـــ|نرمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|2|878 مر|حمد عيس ع|لدين |ء |فرح عل هره|لق|ره |تـــج

4o85o3 لشيخ|لحميد |لسيد عبــــد|محمود محمد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

8575|6 س|ر عبــــ|بــــر عم|لج|بــــسمه عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

83945o رص سيد محمد يوسف|لن|عبــــد |نوعيتـــ موسيقيه قن

34o467 هلل بــــكرى محمد حمودتـــ|ن فتـــح |يم| |حقوق بــــنه

9o7583  |حمد |
ى
ى |لسيد شوق مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

446829 حمد حمدي حسن محمد حسن| سكندريه|ل|حقوق 

876862 ه مصطفى عبــــد| حمد  |لحميد |مي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|484o6 لمقصود حمزتـــ|حمد عبــــد |هبــــه محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4923|9 لحفنى|صم بــــكرى |حمد ع| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6363o6 لسيد محمد|مه |لسيد أس| زيق|لزق|بــــ |د|

896o99 زينبــــ مصطفى رجبــــ متـــول  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

2|6367 لمليىح |دق |لص|تـــ عبــــد |لشح|حمد |محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 5761 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

426532 ن|ن محمد سليم|بــــسنتـــ محمد سليم سكندريه|ل|ره |تـــج

|4o26o ى سمي  حسن |ي لمرصى|حمد |سمي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4o632 لسيد حسن|طمتـــ صبــــرى |ف ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

682362 ر|لف|رى |لبــــ|ح عبــــد |هلل وليد صل|منه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

542289 رم|بــــر حسن مح|بــــسنتـــ محمد ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|3743  |لش|م عبــــد |مصطفى عص
ى
لوكيل|ق |ره طنط|تـــج

239944 لمجد|بــــو|م |م|حمد تـــوفيق | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

847|47 حمد|بــــ صبــــري جمعه |شه ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

28|478 لسيد محمود|مصطفى محمد حموده  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|437|6 لربــــ|د|م ج|لسل|هلل عبــــد |عبــــد | ند ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

4378o| ه سل| لسيد|لمنعم محمود |مه عبــــد |مي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

854268 لعظيم|منيه منتـــرص ظريف عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

4o7345 ى  عبــــد |ل حسن |ر جم|مي لحفيظ|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

622626 ل|زى هل|لمغ|جدى محمد |م عىل م|م|ل| ط|معتـــ دمي|علوم ج

88563o ل سعد صليبــــ |ره جم|س سيوط|بــــ |د|

53783 هلل فرج|ل عوض |عىل كم ي سويف
هندستـــ بــــنى

326225 ن حبــــسر|ر سعد|نتـــ نص|دمي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2664o2 لمقصود|ضى محمود عبــــد|رقيه ر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8466|6 هلل|مريم محمد حسن عبــــد ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

7826o5 حمد|ر |لغف|محمد يوسف عبــــد  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

856494 ي|ر
ي | ئى

حمد|محمد مصطفى لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

358278 ن حمدى محمود معوض|يم| ى شمس| لسن عي 

675983 لعزيز|ز عىل عبــــد |لبــــ|هيم |بــــر|ندى  لمنصوره|بــــ |د|

686o68 لرحيم قشطتـــ|لحميد عبــــد |بــــدير عبــــد | نور لمنصوره|صيدله 

87643o ك ملىط  |لمل|ر مني  عبــــد|مق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

922225 مل |ل ك|ئى كم|ميه ه|س ج|بــــ سوه|د|

226356 حمد تـــوفيق|بــــ |يه|يوسف  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

4782o| ل|ره سعيد جمعه عبــــده رح|س سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

837386 ي حسن|ن جيل|لم|طمه س|ف
ئى |نوعيتـــ موسيقيه قن
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362724 لحفيظ|حمد عبــــد|ء مرع |شيم ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

753|83 ح|لفتـــ|محمود محمد محمود عبــــد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

4976o9 ضى|لق|نورين مدحتـــ محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

52ooo4 ن|لسيد عثــــم|فظ |أميمه محمد ح تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4o87o3 ن|ده محمد محمد زىك زيد|غ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|8476 حمد|رص عوض |لن|يمنى عبــــد  هره|لق|م |عل|

6246|| دى شوريف|له|هلل عبــــد |عبــــد | دين ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

5o3285 يف محمد عثــــم|من ن حسن|ر رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

69279o ىسي|لبــــل|هيم محمد يوسف |بــــر|كر |محمود ش ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

439o32 لجندى|محمد حسينى محمد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

88282| حمد  |ن |لعظيم صفو|يه عبــــد| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

87399 لعزيز عىلي|مي  كرم عبــــد | ن|حقوق حلو

77|88| ى سعد محمد محمد حسن نرمي  زيق|لزق|علوم 

235|o9 حمد|نور محسن فهىم  سيوط|عه |زر

6|9756 حمد محسن عىل بــــدوى| ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

332546 تـــ|لشح|حمد عىل |حمد عىل |ء |رس| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

759842 د بــــولس|رص ج|بــــسنتـــ ن ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

9|3857 م سيد عىل  |محمود هش سيوط|بــــ |د|

889626 ى |زينبــــ  ف فرغىل حسي  رسر ج|أللسن سوه|كليتـــ 

53852 ي عىلي|زن خ|م
لد لطفى ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 

م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

253782 غ|لصبــــ|هيم |بــــر|ء محمد |سم| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

93388 ى|لمجد |بــــو |تـــن محمود |ف مي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

695582 لم|لسيد محمد حسن س|محمد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|7o34| هيم|بــــر|لمنعم |د عبــــد |رضوى مر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|3856 ى محمود حسن محمد| لحسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o7837 ن|صبــــرى محمد عبــــدربــــه شعبــــ| مه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6435o7 لعزيز سعيد|رص عبــــد|لن|عبــــد| دين ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى
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3258o3 هر متـــول محمد محمد|ندى م ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

5346|4 ج|حمد فر|هلل |لد عبــــد |ء خ|رس| إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

4|8796 لمول يوسف|لسعيد عبــــد |مل يشى | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o4o|8  منصور |هيم |بــــر|هند رجبــــ 
ى
لفى|ل|لدسوق زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

258562 حمد|هيم |بــــر|هيم حمدى |بــــر| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

679493 للطيف|ل محمد عبــــده عبــــد |خلود بــــل لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

779327 د|هيم ج|بــــر|محمود محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

35o896 در|لق|لرحمن عبــــد|م عبــــد|هلل عص|منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5246o5 ى|دل عىل حس|محمد ع ني  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

529||6 لنرص|لدين سيف |ل |رق جل|د ط|ي| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|32766 ف عبــــد |هلل |منتـــ  لمنعم عطيه|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

44426o دى حنوره|له|لمقصود عبــــد |أمنيه محمد عبــــد  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

445666 ن|حمد مصطفى سليم|هلل محمد |عبــــد  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

3688|8 ي
سعد محمد غريبــــ| دئى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

329o34 شم|حمد محمد بــــيومي ه| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

364268 حمد حسن|لحميد |محمد عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o63o6 لرحيم|ل جمعه عبــــد|هدي جل ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

2683o2 ل|لغز|حمد محمد طلعتـــ | ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

82355 حمد|يه محمد سيد محمد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|7o4| بــــ محمود|عمر محمد حج هره|لق|حقوق 

222477 لسيد محمد|حمد |لرحمن |عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4382o5 ج|لسعيد فر|هيم |بــــر|ن |يم| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

447476 لرحيم|سعد حسن عبــــد |رس |حبــــيبــــه ي سكندريه|ل|هندستـــ 

6|77| دى محمد محمود|ء ن|حسن تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

2542o6 لكحىك|لمعبــــود |ء مصطفى عبــــد|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|73o4 ف |سلىم  هيم يوسف|بــــر|رسر صيدلتـــ بــــورسعيد

339589 حمد|م خليفه محمد |سل| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

82o979 لد فتـــىحي محمد|معتـــز خ ره بــــنى سويف|تـــج

9o5993 ف |يمن محمد عس|محمد  ج|بــــ سوه|د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 5764 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

523353 دى|هيم عبــــ|بــــر|حمد سمي  محمد | لشيخ|بــــ كفر |د|

|3696o لعزيز|حمد مدحتـــ عىل عبــــد | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

77799o م |لسل|م محمد عبــــد|لسل|عبــــد | دين
لحميد|عبــــد

ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

86oo57 مه|لرحمن عىلي منصور سل|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

9|6427 ر سعيد |يرينى ممدوح مختـــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o8|o8 ى|ر عمر |ء عم|صف لبــــحي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

57969 فظ محمد|حمد ح|محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

534996 يه ل|لع|هلل محمد عبــــد |د|ن ج|رسر دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

43662 حمد|د |لجو|حمد جمعه عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

45972  سيد
ى
مروه سعيد دسوق هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4o7488 وق عل هيم شلبــــي|ء فوزى إبــــر|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

|7725o لصمد محمد|ح عبــــد |سلىم صل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

626367 ل|لع|لسيد عبــــد |لسيد سعد |ورده  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

257227 ج | لرحمن خف|ل عبــــد|نشين كم ي صىح بــــنه
|معهد فنى

886443 ى| |ئى زكري|روم | سحق مي  سيوط|عه |زر

9o9365 ى|ن |ء شعبــــ|سم| لسيد محمد حسي  ج|بــــ سوه|د|

44o236 هلل|لد محمد فوز|ليىلي خ لشيخ|علوم كفر 

|39938 م|م|ل سيد |هبــــه جم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

98533 دل فتـــىح سيد|محمد ع لفيوم|حقوق 

6999o4 هيم محمد محمود|بــــر|محمد محمود  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

26|73| زى|هيم حج|بــــر|ض |حمد ري|محمد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

878o35 بــــ صديق |لوه|ر محمد عبــــد |من سيوط|بــــ |د|

772747 لمنعم يوسف|حمد عبــــد |م |سه زيق|لزق|علوم 

4|3745 يم|لد|حمد عبــــد |لسعيد |حمد | |ره طنط|تـــج

253887 لحميد يونس|هدير فريد عبــــد ط|بــــ دمي|د|

7|6783 لرحمن حسن عىل محمد سعيد|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

3oo628 ي|لبــــ|ن عبــــد |محمد سيد رمض
ى
ق رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع

دي|لمع|بــــ

|6665 حمد|هيم خلف |بــــر|محمد  هره|لق|حقوق 

236784 لجليل|لرسول عبــــد|ء محمود عبــــد|رس| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 
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423454 ن ن|حمد عثــــم|رق |ط| مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

54|937 زق|لر|حمد جمعتـــ محمد عبــــد| ره دمنهور|تـــج

4o9647 لح|دي ص|له|ء محمد محمد عبــــد |سم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|25562 هلل|لمرىس عبــــد |نىه مدحتـــ  ى شمس هندستـــ عي 

775||2 حمد حسن يوسف محمد عطيه| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8o|73o منيه مؤمن محمد عىلي| ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

324534 مل|لعظيم ك|هيم عبــــد|بــــر|حمد | ى شمس هندستـــ عي 

239773 ر محمد محروس متـــول|من هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

542884 مد|سحر محمود محمد ح طبــــ بــــيطرى دمنهور

237o46 حمد|لسيد |رص |ء ن|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

34555o ل|لفج|رق فتـــىح محمد |كوثــــر ط سيه|نوعيتـــ عبــــ

9|5748 ى |ريم محمد  هيم محمد  |بــــر|مي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

86o368 ه جم| ل محمد|ل كم|مي  ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

43|||6 لنويىه|هيم عىل حسن |بــــر|طمتـــ |ف لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

27225| حمد محمود|منصور | سه دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|3o35| ه ر| لمسيح|ضى فتـــىح عبــــد |مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

448o65 لرحمن|م عبــــد |لسل|ء محمد محمد عبــــد |سم| سكندريه|ل|حقوق 

|2693o ف عبــــد |ملك  لمجيد شلش|رسر |ره بــــنه|تـــج

52o6|9 رق مصطفى أحمد سليم|حبــــيبــــتـــ ط تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4|66oo |ق|لرحمن ق|لحميد عبــــد|حمد محمد عبــــد| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8ooo65 ي حسن جد|زي
مي|د محمد محمد مصطفى ي|طبــــ 

|لمنى

35o9|7 لعزيز|لوليد ممدوح عبــــد|هلل |عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

325778 س|ح حسن عبــــ|طمتـــ صل|ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

369948 هر|لظ|طف عبــــد|مصطفى عمرو ع |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

7o9342 هيم|بــــر|حمد محمد |مجدى محمد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

75o824 زق|لر|تـــم مصطفى عبــــد|حبــــيبــــه ح عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4o6o38 هيم أحمد|بــــر|طره |ده رجبــــ بــــخ|غ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

27562| روق سيد|ف| حمد رض| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

6857o8 ش|لدمرد|لعزيز |بــــسنتـــ طه فوزى عبــــد  لمنصوره|علوم 
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6959o5 حمد يىح|حمد محمد محمد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

624532 هلل|حمد فضل |طمه حمدى رزق |ف ط|بــــ دمي|د|

5|3444 ن|رك محمد سليم|ح مبــــ|محمد صل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

46|843 م|بــــو عل|حمد |م محمد |بــــتـــس| لشيخ|بــــ كفر |د|

25528o هيم|بــــر|صف مصطفى |رحمه ن تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

688o23 م|حمد عىل محمود عل|ره |س لمنصوره|عه |زر

|62757 لد محمد محمود|م خ|سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

638692 ل مصطفى|طف محمد كم|يه ع| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

864o68 ى|دل زىكي حس|حمد ع| ني  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

34|3|3 وي|لنو|هيم |بــــر|محمد فريد محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

22||69 هيم تـــوفيلس|بــــر|نبــــيل | يوأن ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

37|23| ش|لحش|هدير عزتـــ محمد محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

69972 ء تـــوبــــه محمود عيس|رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

84738o لق خليل|لخ|خليل عبــــد| ن|ر ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

758766 هلل عبــــده حميد جبــــىل|عبــــد  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

235684 رق فريد مجدى رستـــم شنبــــ|نهله ط ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7664|7 لح|لسيد زىك ص|ن زىك |رو هره|لق|ج طبــــيع |عل

26|o99 يه سعيد محمد زيد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

2435o| م محمد محمد|ء عص|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

683o|7 لمنعم لطفى محمود دويم|ندى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

37|4|2 ر|لغف|ح عبــــد|لفتـــ|كر عبــــد|حمد ش| |حقوق بــــنه

23|25o ى|لرحمن |محمد سعيد عبــــد مي  هره|لق|صيدله 

85o236 حمد|رص محمد |محمد ن ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

347436 ي محمد
ى
زينبــــ محمود دسوق ي |

|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

523696 هيم|بــــر|رق فتـــىحي |دي ط|ش ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

6879o وق رجبــــ عبــــد  لقوى عىل|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8|4755 هلل محمد|دل عبــــد|طمه ع|ف لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

36463 ى ى|عص| مي  |م نسيم مي  ى شمس|زر عه عي 

847776 لطيبــــ|لي محمود بــــدري |س ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

6|7o48 حمد عوض جعفر|ل |س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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3o224 ى|م دير|بــــ|شد |هر بــــرتـــي ن|م| رتـــي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6885o9 ى  ى محمد|عبــــي  حسي  حمد حسي  لمنصوره|بــــ |د|

859695 ير معزوز وهبــــه|ن| ر|ي ي|علوم 
|لمنى

32669 حمد نجدى حسن|هلل |لرحمن عبــــد |عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4o97|9 ل|لحبــــ|لمنعم محمود محمد |م عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

6|766| شم|محمود محمد محمود ه ط|بــــ دمي|د|

|39368 ى|حمد سل|هلل |ندى عبــــد  مه حسي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

3425|2 لسنهوتـــى|محمود محمد حسن محمد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|6896 ف عبــــد |جر |ه لحرصى|لنبــــى |ح حسبــــ |لفتـــ|رسر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6o4|83 ى |م |حمد هش| لعزم|بــــو|حمد حسي  لمنصوره|هندستـــ 

82o78o تـــه|رق نبــــيل سعيد شح|ط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

444oo2 ف خليل |لرحمن |هبــــه عبــــد لسيد|ع |لرف|ألرسر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

5o75|o |د |لجو|هيم عبــــد |بــــر|هلل محروس |هبــــتـــ 
بــــوشهله

إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

756656 ى سمي  محمد يوسف|ي سمي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

836953 دي محمود|يد عبــــ|محمد ع ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6|59|6 ي عزبــــ عبــــد 
دي عزبــــ|له|مصطفى ره بــــور سعيد|تـــج

6|o498 محمد موىس محمد موىس| نور لمنصوره|بــــ |د|

2|7|o6 فع|لش|لعزيز محمد |ره عمر عبــــد|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

633292 بــــر|لسيد محمد ص|ىطي |لع|عبــــد | ند زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8598o خلود سيد ذىك محمد لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

638682 ئى مصطفى يوسف مصطفى عىل|م| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

5|7o|6 ي
وئى هيم خليل|بــــر|ممدوح نسيم | في  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|67|8o حمد|ل عوض جمعه عوض |بــــتـــه| ى شمس|تـــج ره عي 

5|68o2 حمد حمودين|ء محمود |سم| |علوم طنط

697734 |لعط|بــــو |لغيط |بــــو |طف |رحمه ع لمنصوره|حقوق 

7||33| دى|له|محمد مجدى يوسف عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

7|258| هيم رزق غربــــتـــ|بــــر|حمد |ر محمد |مي ره بــــور سعيد|تـــج

637584 دى عطيه|له|صبــــرى عطيه محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2679o6 ى|هر |د ط|ء عم|عل لشقي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

34||28 ن|لسيد محمد شعل| |حمد رض| ى شمس حقوق عي 
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35o542 لحميد عىل|ء محمد عبــــد|ل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6429| زق|لر|ء عىل عبــــد |خلود عل لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

445256 وى|لزعبــــل|هلل مرىس |ن عبــــد |لرحمن رمض|عبــــد  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

|67647 حمد|بــــ محمد |يه|هلل |يتـــ | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

768784 ى|لنبــــى محمد ي|حمد عبــــد | سي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

252635 لنقيش|د محمود |رضوى عم تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4793o2 بــــر رزق بــــهنس|مه ج|س|ر |من لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

64o568 حد|لو|حد عوض عبــــد |لو|محمد سعيد عبــــد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

67866| ى|بــــو |م شلبــــى |عمر محمد محمود س لعني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2499o حمد|تـــسنيم محمد محمود  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|6o6|4 لق|لخ|لد محمود عبــــد |حمد خ| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7576|8 ده يوسف|يز زي|عوثــــ ف|ر ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

49773| لصفتـــى|بــــسنتـــ محمد عىل عىل  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o8554 ى محمد عىل مروه حسي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2o575 لحكيم|لحكيم سيد عبــــد |سيد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

36o||8 لسيد|حمد محمد |بــــسنتـــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

34633| رون|ظم ه|دل ك|هلل ع|عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

2598o9 حون|لحميد عنتـــر ط|يه عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o3oo| لشيخ|م |م|ل|ندى محمد  |بــــ طنط|د|

4|3692 لجمل|هيم |بــــر|هيم |بــــر|حمد محمد | |بــــ طنط|د|

2658| حمد|رص بــــيدق |حمد ن| هره|لق|ره |تـــج

5o56o6 س|لقوى عبــــ|س عبــــد|محمد عبــــ لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

4|425o نتـــ|رس مني  حسن شبــــ|هلل ي|منتـــ  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

877826 ى ه شم محمد  |رحمه حسي  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

34858o د محمود|ل فؤ|ندى جم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

366546 ن خليل|ن محمد حس|حس سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

|769o2 مل|لحليم ك|د عبــــد |مريم عم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|687 ي|لر|بــــ محمد سيد عبــــد |شه
ضى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o435| بــــ نبــــيل فهىم جرجس|مريم إيه سكندريه|ل|صيدله 
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6|563o لرحمن حسن حسن عمر|عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

9o7777 حمد  |لدين سعد محمد |زين  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

8o2363 |لعل|بــــو|لمقصود |عمر مجدي عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

823922 دي|عود بــــغد|وجدي مني  ق ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

63899o ف مصطفى عبــــد|مصطفى  هلل عىل|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

754o35 م|لسل|يمنى محمد محمد محمد عبــــد عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

637897 هيم عز|بــــر|حمد عىل |عىل  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

32379o حمد|بــــسنتـــ وليد عىل عفيفى  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

5|o||o حمد محمد عىل محمد طه| بــــ دمنهور|د|

492736 |د محمد |لجو|د محمد عبــــد |لجو|عبــــد 
وى|لنهط

|حقوق طنط

2676o| وى|مر منش|ن مجدى ع|يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4442o6 لمرىس|م عىل عىل |عىل س ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

68oo53 ن|لسيد رمض|ن |رس رمض|ء ي|شيم لمنصوره|بــــ |د|

325542 م|م|لرحمن محمود مصطفى محمد |عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

893|4o حمد |ء نرص عىل |وف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

448538 ض قطبــــ سويلم|لدين ري|ء|عمرو عل هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

2oo7o ن عىلي|د رجبــــ عثــــم|زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

63o38o ى عبــــد |هلل |عبــــد  لسيد متـــول|هلل |بــــو حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

76866o هلل خرصى محمد|م عبــــد |ريه ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

495779 لرشيد سعيد|أحمد سعيد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

52o73| ى |ي  محمد|لش|حمد عبــــد|سمي 
ى
ق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

424843 بــــتـــ مصطفى|دهم فوزي مصطفى ثــــ| سكندريه|ل|علوم 

8|9298 ه محمد عبــــد| لعزيز|لرحمن عبــــد|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

|948| م|لسل|ن عبــــد |خلود محروس رمض لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

24|5|9 ىط محمد طلبــــتـــ|لمع|بــــو|هلل |رحمه عبــــد لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

|55279 شور حسن|د ع|لجو|ء عبــــد |دع ى شمس|زر عه عي 

545729 هيم|بــــر|ن |هيم شعبــــ|بــــر|حمد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54o6|3 حمد|لسيد|لعربــــى |لسيد |لحليم |حمد عبــــد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

432|93 رسر| ه رجبــــ حسن رسر مي  |ن طنط|سن|طبــــ 

5o6764 ء أحمد نصىح محمد محمد|آل سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

Wednesday, September 5, 2018 Page 5770 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8|2746 للطيف عىلي|حمد عبــــد|ء |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

284697 م محمود مصطفى|يدى عص|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|2457o رس حمدى محمد|لدين ي|بــــ |شه هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

753685 منه ممدوح محمود محمد عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

252422 ف شعبــــ|ء |ل| للطف|ن |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

422543 بــــ أحمد محمود أحمد|رح سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6844|5 وق خ لمحمدى عوض|لد |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4322|2 تـــ ضبــــيش|لشح|لعيسوى |يه | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4365o7 محمد رزق محمد سعد أبــــوحليمه لشيخ|طبــــ كفر 

534797 لحكيم|مصطفى ربــــيع مصطفى عبــــد  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

697593 لعزبــــ|ن |لعزيز سليم|زينبــــ محمد عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ 

4|4252 لدين|ح بــــدر |لفتـــ|مح عبــــد |س| مه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9o4392 هلل  |لحميد محمد عبــــد|حمد عبــــد| ج|عه سوه|زر

629933 حمد|ن محمد |ن وليد شعبــــ|مرو زيق|لزق|ره |تـــج

8|3497 ي|لكريم عبــــد|ء عبــــد|حمد بــــر|
لغنى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|2|43 ي|لفخر|لد محمد مصطفى |محمود خ
ئى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

867|92 ى|حمد |ء محمد |شيم مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|34237 حمد|حمد غنيىم |مروه  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3||649 بــــ|لوه|يوسف محمديوسف محمد عبــــد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

53o237 ل|لع|لدين محمد عبــــد|لمنصف زين |هبــــتـــ عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

895428 حمد |بــــوبــــكر محمود |حمد | دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

343o26 مل|عمر وجيه محمد ك |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3|925| ن محمد|ئشتـــ محمد شعبــــ|ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

544496 لحليوي|لرحيم |سن عطيتـــ عبــــد |مح سكندريه|ل|حقوق 

328396 ل|لع|هيم حسن عبــــد|بــــر|نور |هيم |بــــر| |بــــ بــــنه|د|

59829 بــــى محمد|حمد عر|محمد  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

753527 ق|لح |م طلعتـــ وجدى ص وى|لشر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2598| لعظيم|ر محمد ربــــيع عبــــد|مي هره|لق|بــــ |د|

95o3o ي
فع|لر|حسنى محمد عبــــد | دئى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

34o2o2 بــــتـــ|بــــ ثــــ|ئى سيد عيد دي|م| هره|لق|م |عل|
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483|3o لديبــــ|حمد |ندى محمد محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8686|2 ي|ذلي محمود |لش|ء |سم|
لحفنى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

33|926 لسعيد|هر فهيم |لظ|يمن عبــــد| |حقوق بــــنه

259o|8 هر سعد محمود|حمد م| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

252|79 حد|لو|م لؤى فتـــىح عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

296o7o ن|حمد سليم|حمد محمد |يوسف يشي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o8|66 م|ح سل|لفتـــ|لرحمن عبــــد|ندى عبــــد |ره طنط|تـــج

827463 عيل|سم|عيل محمد طه |سم| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

6|o482 لبــــكرى خلف|ن عبــــده |سهيله رمض | تـــمريض طنط

494339 |لعل|ج أبــــو|هيم فر|أحمد أنور إبــــر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8558o7 ن عىلي|حمد حسن سلط| ي|تـــمريض 
| لمنى

523|o9 حمد حسن|لدين |ل |حمد كم| ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

52o456 ي|كر |لسيد ش|ء |شيم
لففى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

2|22o ى حن|ي هيم|بــــر|سعد | |سمي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2|4834 ي|يوسف فتـــىح محمد نرص 
لدين عفيفى ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|632|8 ن محمود محمد عيس|نوره سيه|نوعيتـــ عبــــ

6o3o9o محمد وليد محمد حمد |ره طنط|تـــج

6|48o3 لق محفوظ|لخ|رق عبــــد |حمد ط| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

87o3o5 ي محمود 
عيل|سم|لضوي |مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|9634 ه منصور | ي |هيم سيد|بــــر|مي 
|حمد بــــسيوئى
جي|لتـــمس

|بــــ طنط|د|

8622o6 يمن شلبــــي محمد|حمد | دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

26|527 بــــق|حمد س|رس فهىم |سيد ي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

34o532 حمد حسن|هيم |بــــر|م محمد |سل| |ره بــــنه|تـــج

639|8 د يعقوبــــ فرج|رى ميل|د مك|ميل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

88|544 حمد |تـــ محمد |دهم نش| سيوط|حقوق 

2|6789 رى|لبــــ|م خلف عبــــد|سهيله هش ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|28oo6 زي|حمد محمود حج|ريم  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9o9238 محمود صبــــرى محمود خلف عوض  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى
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6|3|37 ح زغلول|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ل |محمد جم كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

436885 هد|لسيد مج|حمدى | رض لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

4|65o7 يد عشوش|بــــو|هيم يوسف |بــــر|محمد  ى لي  لشيخ|بــــ كفر |د|

62|52 بــــر|غبــــ ص|مجدي محمد ر ي سويف
تـــمريض  بــــنى

|4||25 لحليم يوسف|م عبــــد |لسل|حمد عبــــد |محمود  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

2|797 ح|لفتـــ|لد سعيد عبــــد |ء خ|رس| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8329|5 ي 
حمد|حمد محمد |يمن |مصطفى ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

525623 ر|لنج|ل أحمد أبــــو نوح |حمد كم| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

72|86 حمد جبــــيىل|جر محمد |ه لفيوم |تـــمريض 

|34973 زر|د ع|نوبــــ مدحتـــ فؤ|بــــ| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

2833|7 حمد محمود محروس|محمود  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

642653 حمد سعيد حسن|خلود  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|79263 لقريىط|م |لحميد عز|حمد عبــــد | |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

62|o5| ي محمد رفعتـــ|هدير ه
ئى ط|حقوق دمي

8777o5 ء محمود محمد محمد  |ل| سيوط|بــــ |د|

89o599 رس جمعه رزق سعيد |ي سيوط|تـــربــــيتـــ 

895|43 بــــر  |لدين ص|رس مىح |محمد ي ج|علوم سوه

759o5o حمد غنيم|ح |لفتـــ|لد عبــــد |زم خ|ح زيق|لزق|حقوق 

76763o رون|لح|لح |مل ص|تـــم ك|يه ح| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

768759 محمد سليم جمعه سلىم لعريش|تـــربــــيتـــ 

|6284| حمد حسن|ده عمرو عىل |غ ى شمس|تـــج ره عي 

4|o452 هيم محمد|بــــر|هيم |بــــر|لسيد |محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

885473 للطيف محمود |دى عبــــد|هدير ن سيوط|عه |زر

8o7997 طف حلىمي فخري|ر ع|ثــــ| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6o9249 م عنتـــر|محمد محمد س ي صىح طنط
|معهد فنى

493|42 لدين رجبــــ محمود محمد عىلي|نور  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

827583 لحسن|بــــو|لحميد |ره سعيد عبــــد|س |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4o7o95 ن|ه سليم|لل|ء سعيد محمد عبــــد |دع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|o38o نبــــيل نرصى شنوده | مي  |ج طبــــيع قن|عل
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4987|5 هلل|م محمد عبــــد |هدير محمود س تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

438o6| وى|لطنط|ن  |د رمض|رس فؤ|همس ي لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8||5o2 بــــ حسن محمد|لتـــو|بــــرين عبــــد|ص ي|بــــ |د|
|لمنى

493o29 مر|حمد ع|لد محمد محمود سعد |خ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32622| سم|ل محمد ق|د جم|جه |حقوق بــــنه

9242|3 لغنى محمود |ء ربــــيع عبــــد|شيم ج|بــــ سوه|د|

92|9o| دق |حمد ص|حمد فيصل | تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|59529 ف وديع زخ| |ري|م رى|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5o43o2 هلل|د |حمد ج|دل |ع| رن ط|بــــ دمي|د|

448|66 ي
ى | ح زكري|صل| دئى لسيد|حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|76573 ه هش| حمد محمود محمد|م |مي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

2|9o62 وى|لبــــيج|روق |يوسف محمد ف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8o3788 ن|عيل عثــــم|سم|مريم رجبــــ  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6|5925 ىسر|لغبــــ|ن عوض |يوسف كريم رمض ط|معتـــ دمي|علوم ج

5o592o حمد غنيم|شد |حمد ر|ممدوح محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

32592 محمود عىل عيد عىل عيس لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

8|784| ى|م لمسيح|خنوخ عبــــد|لمسيح |عبــــد| رتـــي  ي|بــــ |د|
|لمنى

852778 ي عىلي|ء|عىلي عل
لدين تـــوئى ي |

رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

27o9oo حمد محمد محمد|ئى |مل ه| ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

87546| لدين محمود قبــــيض  |بــــ نرص |رح ج|تـــربــــيتـــ سوه

752574 حمد ممدوح عىل عىلي| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

9|o545 ي|بــــ سعد محمد |يه|محمد 
ط |لىحى ج|أللسن سوه|كليتـــ 

25o435 لغنى محمد كرشتـــ|ل عبــــد|بــــتـــه| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

648676 لعظيم عىل|ح عبــــد|ء صل|ل| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

686944 للطيف عىل محمد|لرحمن عبــــد |طمه عبــــد |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

36495| لمهيمن|عمر محمد عيس عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

27|676 لكريم|بــــر محروس مرىس عبــــد|يه ج| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4o5764  منصور عىلي عبــــد |من
لمجيد|ر مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9568| عمرو موىس سيد عيسوى سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق
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86583o ذلي محمد عىلي|لش|لحسن |بــــو| ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

6|9699 ن|لدهش|منيه محمد فريد بــــدوى | |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

375o8 ل حرس حسن|مصطفى كم ن|تـــربــــيتـــ حلو

345867 لد محروس ربــــيع|نشين خ ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|773oo هيم|بــــر|ح |د سيد صل|عم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

643|o ع|ح رف|لفتـــ|رس عبــــد |ريم ي لفيوم|علوم 

|44|62 ح|لفتـــ|لحميد عبــــد |لسعيد عبــــد |رضوى  هره|لق|بــــ |د|

57925 سيد محمد سيد عىلي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

844652 ه عبــــد| در محمد سوىسي|لق|مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

287|82 هر رجبــــ|لظ|هر حمدى عبــــد|لظ|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

759272 ي أحمد|ء جم|ل|
ل بــــسيوئى لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

44|89o ل محمد سعيد|ء كم|هن لشيخ|علوم كفر 

7588|| يف محمود | حمد|حمد رسر لسويس|هندستـــ 

859966 دل فلتـــس حبــــيبــــ|لوىسي ع ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|5o887 هر محمود|لط|رضوى محمود  ن|بــــ حلو|د|

7|69o7 ى |يه ن| لحنفى|ج  بــــهجتـــ حسي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

685747 ن|ىط شعبــــ|لع|سحر عىل عبــــد  لمنصوره|علوم 

26946| ئى|لقبــــ|هلل |لحفيظ فتـــح |ن عبــــد|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

8o|||9 حمد عىلي|ل |ء جم|رس| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

|53233 ي|حمد محمد |رفيدتـــ 
لعوضى ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

632469 عيل محمود عقل|سم|ره زينهم |س زيق|لزق|بــــ |د|

6|8945 ى|بــــ يوسف |يه|بــــ |رح لجنتـــي  ط|حقوق دمي

5|83|9 لسيد زيد|لمنعم |حمد عبــــد |ندى  سكندريه|ل|حقوق 

267497 لصمد سليم|ج  عبــــد|ندى ن ي صىح بــــنه
|معهد فنى

44o83| عمر محمد محمد محمد لشيخ|طبــــ كفر 

35o533 لمحسن حسن|ء فتـــىحي عبــــد|رس| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

348278 بــــوسعودي|د سعد محمود |عو| ند ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

6o|245 ي |إيم
ن|وي زيد|لششتـــ|ن مصلىحي بــــسيوئى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

28|258 لدين سيد محمد|نىح  نرص| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

7792o8 لبــــدرى مصطفى|ن تـــيمور محمد |نوره ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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39o74 ن|ن سعيد سليم|ر سليم|مي تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

7o4958 حمد عىل |لمعىط |حمد عبــــد |لدين |م |عص
عسكريتـــ

لمنصوره|طبــــ 

69o529 ى |مجد ش|م  لعدل عىل|هي  طبــــ بــــورسعيد

27|839 ه رمزى عبــــد |لق محمد عط|لخ|ني  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

758742 بــــر زغلول عىل|حمد ج| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

42o757 ى|عمرو محمد  حمد مرىس حسي  لشيخ|ره كفر |تـــج

44o738 لمنس|حمد |ل محمد فتـــىح |من لشيخ|علوم كفر 

477732 ن|د فكري محمد محمد شعبــــ|عم| عل بــــ دمنهور|د|

29744 لعزيز|نبــــيل مصطفى محمد عبــــد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

7o583| هيم|بــــر|هلل سعد عىل عبــــده |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

2|7o98 ف قطبــــ |بــــسنتـــ  لسيد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

233276 عيل|سم|د محمد |مريم فؤ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o856| م|م|حمد |لد |خ| لي|د |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

826o32 لمنعم|مل عبــــد|ديه محمد ك|ش دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

636o94 ر|لستـــ|ن مرتـــضى عمر عبــــد|يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

768o66 يف|هلل |يمن حمدى عبــــد |هلل |منه  لشر لعريش|تـــربــــيتـــ 

78o482 ن|م رضو|لسل|هلل عبــــد |ء محمد عبــــد |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

3778| لعليم|طف فتـــىح عبــــد |رضوى ع كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

72492 بــــ|لتـــو|لد محمد عبــــد|محمد خ لفيوم|حقوق 

||4759 حمد|لعزيز محمد |حمد عبــــد |م |هي سيوط|بــــ |د|

7o3|86 مر|ح حسن ع|لفتـــ|م معوض عبــــد |حس زيق|لزق|حقوق 

4335|o هيم محمد عدس|بــــر|محمد رجبــــ  ي صىح طنط
|معهد فنى

5|9769 د|هيم حم|بــــر|هيم |بــــر|ء محمد |لىمي سكندريه|ل|صيدله 

4389|3 لرحمن محمد فوزى محمد منيس|مهند عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

254962 ى س لعظيم|ن عبــــد|لم رمض|نرمي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

845676 حمد|ء محمد عوض |ول ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

488563 محمود عىل محمود صديق محمد سكندريه|ل|حقوق 

86o339 حد|لو|ق عبــــد|لرز|هيم عبــــد|بــــر|ء |لىمي سيوط|حقوق 

236539 حمد عمر|رم |لمك|بــــو|ر |مي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

865364 بــــوزيد|حمد |محمد سيد  |حقوق بــــنه

Wednesday, September 5, 2018 Page 5776 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2384|8 لرحيم|رس سيد عبــــد|ن ي|نور ن|بــــ حلو|د|

826544 حمد محمد يونس|م |ره هش|س دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|257|2 لد حسن طه|شدوى خ ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

|5479| لنوبــــى عىل|هلل سيد |منتـــ  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

829o77 رثــــ محمد|لو|لسعيد عبــــد|رق محمد |ط ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

9o2oo7 هيم |بــــر|ل عىل |م جم|ريه ج|بــــ سوه|د|

42982| |حمد عط|م |محمد هش ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

794|55 ل|لع|لد ربــــيع محمد عبــــد|جر خ|ه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

52654| لسعود|بــــو|تـــه |لعزيز شح|م عبــــد|ن هش|مرو ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

34|oo6 مه|م سل|لسل|مه عبــــد|لرحمن صبــــىح سل|عبــــد ى شمس صيدله عي 

535736 لمجيد|حمد عبــــد|د |محمد فؤ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

438624 ف ز|لرحمن |عبــــد  يد|ن ز|يد بــــدر|رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

8o|427 لدين وهيدي سيد|ده محمد نور |غ ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

263353 در خليل|لق|لق عبــــد|لخ|ء مدحتـــ عبــــد|ل| شمون|نوعيتـــ 

352|24 ي محمد
هدي حسن حسنى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

766|o5 حمد محمود سعدون|يدى محمد |ه طبــــ بــــورسعيد

489984 لهيتـــى|لمقصود |لمقصود مجدى عبــــد |ن عبــــد |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5465o| شور|بــــوبــــكر محمد ع|عىل  ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

245578 ي|لستـــ|عبــــد
ى
ر مصطفى|لستـــ|ض عبــــد|ر ق ط|بــــ دمي|د|

85o448 حمد سعيد عمر محروس| ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

489437 بــــو عيشتـــ|هلل |حمد عبــــد|هبــــه محمود  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

4876|5 عىل سيد عىل سيد عىل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

33o||7 بــــ|لسيد غر|لحكيم |هيم عبــــد|بــــر|ء |رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

79|699 لمنعم|لمنعم حسينى محمدعبــــد|مصطفى عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4952| عيل|سم|ن فضل |محمد شعبــــ دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

8482|7 يمن محمود محمد|محمود  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

8ooo59 لد عىلي فهىمي بــــدر|حمد خ| ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

88o297 د حكيم سعيد |بــــيشوى عم سيوط|طبــــ 

922464 لسيد مرىس محمد |رف |ع ج|ره سوه|تـــج
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273378 هيم|بــــر|لدين |دل سيف |جر ع|ه |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

||92|3 خر|هلل ز|دى نبــــيل عبــــد |ف كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4229| فظ موىس|حمد ح|محمد عنتـــر  ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

84|o77 تـــ|فع شح|لن|زينبــــ يىحي عبــــد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

693o99 لمرىس|يه حمدى محمد | ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8||86 تـــه|وي شح|لرحمن مجدي حفن|عبــــد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

32542o لعزيز محمود|حمد محمود عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

53o232 ن روس|فوزي محروس سد| مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

9o6o28 س |مصطفى مدحتـــ محمود عبــــ ج|طبــــ سوه

8o4895 دي|له|لحميد عبــــد|ره وجدي عبــــد|س ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

456536 هيم مصطفى محمد مصطفى|بــــر|حسن  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

23835 ن|ر زيد|لستـــ|عمر محمود عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

685249 لسيد يوسف محمد يوسف|ء |سم| لمنصورتـــ |تـــمريض 

238434 لعزيز|لدين محمد عبــــد|ل |يه جم| ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

282o2| بــــ عىل|دى محمد مهدى دي|ه تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

886o57 حمد |لمنعم |عمر مكرم عبــــد سيوط|حقوق 

232928 دى محمد|له|لنبــــى عبــــد|بــــسنتـــ عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

66545 س قطبــــ|ء محمد عبــــ|رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

338|o لحميد|ن عبــــد |ء محمد شعبــــ|شيم هره|لق|ره |تـــج

5o879| لصبــــروتـــ|دل طلعتـــ مرىس |ئى ع|ه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

33|688 حمد خرصى محمد|هيم |بــــر|يوسف  |حقوق بــــنه

3428o| وي|لمرج|طمتـــ فتـــىحي محمد |ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

427463 ى حسن  ى فريد خي  |غ|خي  |عه طنط|زر

268984 لمقصود بــــدر|لحميد عبــــد|ئى عبــــد|م| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

279o6o ح|لمل|لفتـــح محمد |بــــو|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7526|5 م محمد|لسل|حمد عبــــد |مدثــــر  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

686767 بــــد|لسيد ع|ل |ح كم|مصبــــ| دين ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

357792 لسيد|للطيف |لعزيز عبــــد|ر عبــــد|من |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

33682o بــــ|لتـــو|ح عبــــد|لد محمد صل|خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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8o939o م عىلي محمد|محمود عص ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

374279 ن خميس|هيم حسن سليم|بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3682o6 لميىه|ل |يمن كم|هدير محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2367o5 در|لق|هلل مجدى سيد عىل عبــــد |منه  ى شمس| لسن عي 

2387o3 ل|لكريم جل|سلىم محمود عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

483668 حمد خليل|حمد محمود |ن |نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o7|22 زى سليم|زى محمد مغ|بــــ مغ|ربــــ |نوعيتـــ طنط

75636| لرحمن محمد|بــــسمتـــ نشأتـــ عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5239|5 لم|هيم س|بــــر|حمد |ن محمد |مرو لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|7577o يد|هيم ز|بــــر|ح |حمد صل|طف |ع ى شمس|د| بــــ عي 

253453 لسيد|لسيد محمد |فرحه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

769|29 يف محمد س هلل| |لم رض|رسر هندستـــ بــــور سعيد

||6328 ن|دمي| تـــوم| يدى زكري|ه كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

327546 ف |هلل |منتـــ  لح|هيم ص|بــــر|رسر ى شمس صيدله عي 

6|7282 م عىل مسعد مقلد|ن عص|رو كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

27894| لم|ل محمد محمد س|ن جم|يم| سيوط|بــــ |د|

689369 هيم|بــــر|م |لسل|م عبــــد |لسل|سحر محمد عبــــد  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

888845 ه |ء |لىمي حمد محمود عمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

677228 ن|لصديق رضو|ل |هلل جم|عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

357246 حمد|لكريم سيد|رق عبــــد|ء ط|شيم |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

426633 ى  حمد|سلىم خميس حسي  سكندريه|ل|طبــــ 

547o9 ي تـــوفيق|ه
جر نبــــيل قرئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

49o988 بــــ سعد بــــدر|لوه|ندى نبــــيل عبــــد سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

424385 هيم|بــــر|در رجبــــ بــــيوم |لق|رجبــــ عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

222829 رثــــ|لح|دهم محمد محمد عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|726o5 ر|لغف|ندى محمد صبــــرى عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

493o62 د|لجو|لوكيل عبــــد |سعيد صبــــىح سعيد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|7|873 هيم|بــــر|لد محمد |ندى خ هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

88oo86 يف  للطيف |يمن محمود عبــــد|رسر سيوط|هندستـــ 

772o43 لوج |هيم ف|بــــر|مر محمد حسن |ع لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |
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28|875 ى بــــيوم حسن|م حس|حس ني  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|3572o ن|ره محمد فتـــىح عثــــم|س مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6428o7 ديه محمد عبــــده مصطفى|ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45o226 | 
ى
ن|عيل رسح|سم|حمد شوق ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

62o85o ى محمد متـــول منصور| حمد حسي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|5||47 م غريبــــ|لسل|يىح عبــــد | دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

63|333 هيم|بــــر|ل محمد |جم| مه ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

635o49 ف |لسيد | حمد|روس |هر عيد|لسيد م|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

423267 د|لنبــــى شد|رص محمود عبــــد |محمود ن سكندريه|ل|علوم 

9o6o76 ن |لسم|حمد |حمد فتـــىح | سيوط|هندستـــ 

7|62o8 عمر حمدى فتـــىح محمد لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

49o|26 لعزيز حسن موىس|لد عبــــد |رتـــ خ|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26o846 للبــــودي|لسيد |مه |يمنى سل |صيدله طنط

64o544 هيم|بــــر|للطيف |لمنعم عبــــد |رس محمد عبــــد |ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44|2oo عيل جمعه|سم|هيم محمد |بــــر| |حقوق طنط

526299 ى  حسي 
محمد مصطفى لطفى مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

755o|7 ن|هيم عثــــم|بــــر|رضوى مصطفى  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4|6626 لمحسن أبــــوقورتـــ|لمحسن محمد عبــــد|عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

258|74 د مصطفى عيس|رق مصطفى فؤ|ط ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4459|5 رق حسن عىل|يوسف ط سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

42895o م|مد عل|ن ح|بــــسمتـــ رمض | تـــمريض طنط

|47867 حمد|حمد محمد |دل |محمود ع دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

844o33 ى|هيم محمود ي|بــــر|عىلي  سي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

753729 يمن محمد عىل يوسف|بــــثــــينه  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

46543o هيم خليفتـــ|بــــر|لمؤنس |لشكور عبــــد|رمزى عبــــد |بــــ طنط|د|

32|248 لبــــكرى|لحميد |حمد عبــــد|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

884|42 تـــه سعيد  |يمن شح|ل |من سيوط|ره |تـــج

353|59 لحميد محمود|لحميد محمود عبــــد|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

752o6 خره|بــــوف|ض |خره ري|بــــوف| |ند ره بــــنى سويف|تـــج
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6657o لرؤف|لقوى عبــــد |لقوي عبــــد |منيتـــ محمد عبــــد | لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

775524 ضى|لق|يحن  محمد يحن  محمود  زيق|لزق|حقوق 

4o78o3 وى|لص|م فكرى يسن عىل |سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69835| لعوضى|هيم |بــــر|ء فوزى |رس| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3383o2 طف محمد سيد|ء ع|رس| |نوعيتـــ بــــنه

33||9| حمد|لسيد |لسيد جودتـــ |جودتـــ  ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

37o|4o ئى|لخن|م محمود محمد محمد  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

8678|o ى|لن|هلل عبــــد|عبــــد رص حسن حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

24257 حمد|ض سيد |بــــسنتـــ كرم ري ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

49752| فع|در ر|لق|حمد عبــــد |ندى رجبــــ  |حقوق طنط

|3926o بــــر محمد|زينبــــ طه ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|559o3 ه عبــــد | لغنى|هيم عبــــد |بــــر|لغنى |مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

425|44 لسيد عىل حسن يحن |ندى محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|24995 ى عبــــد  حمد|لمنعم |يوسف حسي  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

2o|47 ى|سم|هلل حسن |عبــــد عيل حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

493429 هلل منيس|لعزيز عبــــد|رجبــــ فضل يىح عبــــد  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

5|2644 لرحمن رجبــــ محمود حسن|عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

767|8| يف  حمد حسن|حمد |لسيد |رسر عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

25779| لفيسر|لمجيد مصطفى عىل |عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

48686| هلل|دق عبــــد |م ص|لسل|دق عبــــد |مؤمن ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2o844 ن|ح حمد|يمن صل|ح |صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3556o8 ف |ء |ل| حمد رشدى|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

76844| ىطي محمد|لع|منى غريبــــ عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44|388 ىط زغلول|لع|رثــــ عطيه عبــــد|لح|حمد عبــــد| لشيخ|بــــ كفر |د|

6||222 لسمنودى|ع |لرف|حمد حمزه | لمنصوره|بــــ |د|

843793 ي | |نور
حمد|حمد محمد مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

3826| حمد|ن خليل |حمد عثــــم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|7o4|6 ل سعيد|حمد جم|لدين |بــــ |شه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8482|3 نم عىلي محمد|محمد غ ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 
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22645 ى| ي عىلي حسي 
حمد مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

863593 بــــتـــ محمد|محمد سيد ثــــ دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

533o77 ل محمد حسن|لد كم|ندى خ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

494526 |لحميد |لعظيم عبــــد |لحليم عبــــد|مه عبــــد|س|

ي
لففى

ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4895|3 لطيبــــ قريطم|حمد حسن |مريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

79oo47 حمد بــــىه خليل|ن محمد |يم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9|48o6 لحفيظ  |محمود يوسف محمود عبــــد سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

688658 بــــر|لسيد ص|نجوى محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|58335 ء عىل حسن يوسف محمد|عىلي هره|لق|هندستـــ 

7o728 ن محمود|عمرو محمود رمض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3279o كمل محمود محفوظ|بــــ |شه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

34|738 |لبــــ|رتـــ فتـــىح فتـــىح عبــــد|س
ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

84674o ى سليم ن سعد|سعيده حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

7oo526 د|د محمد حم|مرفتـــ حم لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

7|2769 وى|لسحر|حمد عبــــده فرح |ن |رو لمنصوره|حقوق 

5|5o37 در محمد محمود|لق|م مجدى عبــــد |مر بــــ دمنهور|د|

5298|3 لفيل|لدين |ح |لعزيز صل|ح عبــــد |صل ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

84649 م محمد حلىم حسن|هش بــــ بــــنى سويف|د|

337o67  عجىم|تـــ مجدى عر|ي|
ى
ق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9o5o78 حمد |م |ء محمود هم|نجل ج|تـــربــــيتـــ سوه

2255o| طمه محمد سعدى محمد|ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|584|8 لسيد|لغريبــــ |در محمد |رضوي ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|626o8 ى|حمد |هلل |محمد عبــــد  مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

42o4o6 لمرصى|م |صبــــرى حسن بــــره| عل لشيخ|ره كفر |تـــج

7|26o6 |لعزيز منصور حسن منصور عط|عبــــد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

46457 لنبــــي قطبــــ|جد عبــــد |ء م|شيم ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

56757 لدين طه|ح |حمد مستـــور صل| ره بــــنى سويف|تـــج

6o|894 ي|ه
ر|لسعيد محمد نو| |ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

39845 لمجيد|هدير محمد سمي  عبــــد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|
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253|9 ى محمد |ره ط|س لبــــديوي|رق حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

644943 ى|عمرو محمد عىل مصطفى ش هي  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|28o حمد حسن|زق |لر|م عبــــد هره|لق|حقوق 

479974 زى|لدين مغ|محمد نور | دين سكندريه|ل|هندستـــ 

4o4492 د محمد|ج| رس رض|ف سكندريه|ل|حقوق 

9ooo86 ح محمد |لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|يوسف  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6375o7  ه
ى
 |شوق

ى
عيل|سم|حمد |ئى شوق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

55553 ر محمد|لفق|م محمد ذو |سه ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

762723 لجوهرى|لسيد متـــول |كرم | حقوق بــــورسعيد

523498 ى خليفتـــ ى محمد حسي  محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

827795 حمد محمد عيسي|محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

82o434 ى عبــــد|ي لعزيز يوسف سيد|سمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

464683 عيل|سم|لحميد أحمد |لد عبــــد|جر خ|ه ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

92|986 سمر عىل سعيد محمد   ج|عه سوه|زر

2|3289 لجندى|حمد |ن سيد |مه عثــــم|س| |هن ى شمس حقوق عي 

325o9o لرشيد بــــيوم|محمود محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

487658 لرحيم|محمد رأفتـــ محمود عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

522o|9 ن|لونيس سلط|ن عبــــد |هدير سلط زيق|لزق|عه |زر

826292 حمد|حمد عىلي |نرويد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

24o457 يد|حمد محمد سليم|جر |ه ن رسر تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

5o4282 ى|ح محمود ش|لفتـــ|م محمد عبــــد|حبــــيبــــه حس هي  ى شمس| لسن عي 

6o|94| هلل|هيم ضيف |بــــر|منى مفرح  |بــــ طنط|د|

459257 هيم محمود|بــــر|ح |ره صل|س تـــمريض فرع مطروح 

7oo84 عيل|سم|لعظيم |حمد عبــــد |رشد | لفيوم|حقوق 

4632|7 محمد عطيتـــ بــــهنس عطيتـــ بــــهنس لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

67624 ى عبــــد  لغنى|عبــــي  بــــدوى حسي  ن|حقوق حلو

54634| غوض|لج|رص مصطفى |حمد ن|محمد  |حقوق طنط

58725 ف عبــــد |م |سل| لجيد طه|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

23546 مصطفى محمد عبــــدون محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o3878 نور موىسي محمد|محمد ممدوح  |بــــ طنط|د|
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48499| ى|لرحمن شعبــــ|عبــــد  ن فرج حسي  سيوط|بــــ |د|

842o39 ن محمد محمود|رمض| دين |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

676695 د|لضي|هيم |بــــر|محمد | هدو لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

5o62o8 لبــــ|بــــو ط|م |لسل|ء صبــــري جمعه عبــــد |رس| لفيوم|عه |زر

3|8757 لرحمن|لسيد محمد عبــــد|ح |سم سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

789226 هلل عطوه|كريم سعدون عطوه عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64|79o ى|لمنعم |شم عبــــد|بــــوه|عيل |سم|مروه  لعشر لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|52653 زق حسن|لر|ندى عىل عبــــد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

6o435 حمد|حمد محمود محمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6o77oo لمجيد|ن عىل محمد عبــــد |ره رمض|س |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

627239 ل|لع|م عبــــد|لسل|حمد عبــــد|لدين |د |عمر عم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|22|87 لسعود|بــــو |حمد محمد محمود | هره|لق|ره |تـــج

46542| لمنعم دحريج|حمد عبــــد|محمد فوزي  |هندستـــ طنط

69589 لسيد فرج|حمد |كريم   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

787o3 ي |جر |ه
ج|لحج|بــــو |حمد مدئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

25754 بــــر شبــــل|يدى عمر ص|ه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

493489 در معروف|لق|محمد محمود عبــــد  بــــ دمنهور|د|

8344|7 محمد عىلي محمد عيد مسعود دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

8||o44 ي  حمد محمد|محمد خي  ره بــــنى سويف|تـــج

45o469 بــــو |لعزيز |ح عبــــد |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|بــــ |يه|
سنه

|ضتـــ طنط|علوم ري

3|6|7o ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|لنبــــى |مل عبــــد| ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

222956 حمد عقل عقيىل|يد |مصطفى ع لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

424468 هيم|بــــر|لحسينى |حمد |لدين |بــــدر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o96o3 ين رض ى| شي  محمد حسي  |بــــ طنط|د|

8997|2 تـــتـــ |للطيف شح|محمد عبــــده عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

46o572 حمد|بــــو |لسيد |ض |حمد ري|مريم  |ره طنط|تـــج

4964|7 تـــ | |مد عطيه و|لسيد ح|مي 
ى
ق بــــ دمنهور|د|

38622 مل مصطفى|لمنىح  ك|ء عبــــد |رس| ى شمس|زر عه عي 
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773226 |لبــــن|حمد محمد |لد |يوسف خ ى شمس هندستـــ عي 

7|2482 لسيد|لعجىم |هيم |بــــر|حمد |لسيد | ره بــــور سعيد|تـــج

5|9666 م|لش|للطيف معوض محمد |لتـــ عبــــد|ه ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

48o382 حمد محمود محمد|فع |لن|عزتـــ عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

9o2552 زي |حمد قبــــيض حج|ن |نوره ج|عه سوه|زر

27|72| ن ئيل بــــدوى|يوبــــ ميخ|دل |ع| مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3|835 زى|مح صبــــرى محمود حج|حمد س| هره|لق|هندستـــ 

487994 ن|لحفيظ عثــــم|ن محمد عبــــد |مرو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3o9o4 ى |عبــــد  زق|لر|حمد عبــــد |لرحمن حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|26624 ي عبــــد |يه|د |زي
سود|ل|لرحمن |بــــ حسنى ى شمس|تـــج ره عي 

752652 ي محمد|لرحمن محمد |عبــــد 
لطوجى عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4384|| م|لسل|هلل عبــــد|حمد محمود عبــــد| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

779o43 ن ل محمد|لمتـــع|هر عبــــد |م| مي  زيق|لزق|عه |زر

|42|58 س عىل|محمد حمدى عبــــ ى شمس|د| بــــ عي 

27o3o8  عىل زين|
ى
حمد فريد محمد شوق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

88535| لدين محمد يوسف  |ل |طمه محمد جل|ف سيوط|بــــ |د|

227392 لرؤوف محمد|رق عبــــد|يوسف ط هره|لق|حقوق 

525o22 لدين حسن مخيمر|محمد محمد علم  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|6955 كرم محمد قدرى يوسف|مروه  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

2|2562 هيم|بــــر|حمد محمد |عمرو  |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

776582 لسيد شنبــــ|لمقصود محمد |سلىم محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

467|5 لنبــــى|لمعىط عبــــد |حمد رجبــــ عبــــد | ى شمس|زر عه عي 

4o3424 ن هيم محمد|بــــر|حمد | |مي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

484476 ج|لسيد فر|لسيد عيد |متـــ |س|يوسف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69722 نم|لسيد غ|لسيد |يه | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69|o56 هيم|بــــر|ن عزم محمد عطيه |يم| لشيخ|عه كفر |زر

257777 ن بــــديوى|ح سليم|لفتـــ|ن عبــــد|سليم |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

8o4333 بــــ نصيف شفيق|يه|نه |دمي ي|بــــ |د|
|لمنى

2474o8 ن قوقه|رق عثــــم|وليد ط ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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5265o7 هلل||سكندر عط| |م حن|مجدى س سكندريه|ل|هندستـــ 

53499| وى|لص|هيم |ير|لسيد |سميه وجدى  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|33984 لسيد عىل|رص |عمر ن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

95454 ن قرئى سليم|محمد رمض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

636593 مر|در ع|لق|م سعد محمد عبــــد|بــــس لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

|4552| بــــوبــــكر|حمد |حمد محمد | ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

357852 لسيد|مل |رق ك|عمر ط وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

26355 سط|لبــــ|لسعيد محمد عبــــد |عمرو  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|329o4 يف سيد شفيق خلود رسر لفيوم|عه |زر

7o3769 مل محمد يوسف|ر محمد ك|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

78436 ف حسن سلط|حسن  ن|رسر د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

58838 تـــ|ء سعودي شكري بــــرك|عل صيدله بــــنى سويف

482|56 ف شفيق محمد عىلي|م |سل|
رسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

36493o  محمد|ع
ى
صم محمد دسوق ن|حقوق حلو

|48|35 هيم محمد|بــــر|لرحمن عمر |عبــــد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

88o99| هيم |بــــر|ء طه محمد |لشيم| سيوط|تـــمريض 

767283 فعي|لش|د محمد |هيم فؤ|بــــر|حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

239852 هلل|حمد محمود عبــــد |هلل |عىل عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

27|2| طمه محمد سعد تـــوفيق|ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o6584 هيم|بــــر|لسعيد |ح |لفتـــ|بــــد عبــــد |نىه ع لمنصوره|بــــ |د|

484747 ف ص|لد |خ ل|لجم|ن |بــــر عثــــم|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

8||849 لي فتـــىحي محمد عىلي|س ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6237o7 دى غيثــــ|له|ن عبــــد |عيل رمض|سم|هلل |عبــــد  ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

|44|96 لسيد محمد|م عبــــد |هدير هش ى شمس|تـــج ره عي 

|53527 بــــ محمد زيد|لوه|لعظيم عبــــد |ء عبــــد |رس| هره|لق|صيدله 

362377 محمد محمد عىلي محمد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

6836o| ف |حمد | لسعيد|تـــ |لشح|رسر لمنصوره|ره |تـــج

28|o2o لم|لسيد س|ن |ء عمر|بــــتـــول عل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

22495 جد محمد سيد|م م|حس ن|تـــربــــيتـــ حلو
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333379 م محجوبــــ عىل محجوبــــ|سل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

253462 لمهتـــدي|ممدوح محمود | ر|ي تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

6|579 ده عىل عىل|يه حم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|6o265 لسميع فرج|حمد عبــــد |لسميع |عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

3|4826 ي فرج|يمن |
لسيد حسنى تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

|6o25| لمحسن محمود|طف عبــــد |وليد ع ن|تـــربــــيتـــ حلو

354944 حمد محمد|نسمتـــ محمد  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

686678 للطيف  جمعه|د عبــــد |حمد عم| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9|382o ن  |ن مصطفى عثــــم|لدين عثــــم|سيف  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

8o5|25 حمد زىكي|صفيه سيد  ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

35325o للطيف|لعظيم عبــــد|حمد محمد عبــــد| |بــــ بــــنه|د|

323o93 ئى|لشنو| |لعل|بــــو |ح |لفتـــ|ء جمعه عبــــد|سم| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

9|3978 حمد سيد|ر |ء مختـــ|ل|ء سيوط|بــــ |د|

27o58| ج |لبــــلتـــ|هلل |ل صبــــرى عبــــد |لرحمن جم|عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|27|oo لوكيل|م محمود حسن |ن هش|نور هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

3322o ن سيد خليل محمد|نوره هره|لق|بــــ |د|

875|64 حمد  |نور |مه محمد |س|ره |س سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

|43849 هيم متـــول محمد|بــــر|محمد  ن|بــــ حلو|د|

323343 د|عي| در رض|رتـــن ن|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o3362 هيم|بــــر|ل عىل |رحمتـــ كم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

5||9o5 ئى|لحلو|لسيد |لسيد محمد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

632975 ن|لعري|لحميد حسن |هر عبــــد|حمد م|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

6|o299 وى|لقن|رف |لمع|بــــو|وى |لقن|مصطفى  |نوعيتـــ طنط

248584 زرق|ل|هر محمد |د م|جه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

5|734o متـــ فتـــىحي محمد محمد|أس| هويد بــــ دمنهور|د|

69o59 م محمد|م|بــــر |هدي ج لفيوم|لعلوم |ر |د

862266 حمد|لحمد |بــــو|يمن |محمود  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

427977 هيم موىس عىل موىس|بــــر| |ند|ر |تـــربــــيتـــ طنط

32o245 ئى سيد|لىمي|حمد محمد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

693428 لمرىس|رى |لبــــ|مح محمد عبــــد |محمد س ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

Wednesday, September 5, 2018 Page 5787 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|39o|6 ف حفظ |تـــرين |ك ي|رسر
هلل مهنى ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 

مس |خ.تـــ

42322| ل|لع|حمد عبــــد |حمد محمد محمد |د |زي سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|2|63| ي محسن عبــــد 
للطيف سيد|تـــفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

446|3| ف عبــــد |لد |خ لح|لم|لمجيد |رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

||5576 دل محمود هدهد|محمود محمد ع هره|لق|حقوق 

829759 بــــ|عود دي|نجوي محمد ق دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

2446o| ن محمد رزق غريبــــ|حمد رمض|محمود  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

324|84 لسيد فتـــىح عىل محمد|فتـــىح  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

3|2|29 حمد محمد فهىم|لدين |ء |كريم عل ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

6oo358 ى|هيم ش|بــــر|ل محمد |محمد جم هي  هره|لق|ر |ثــــ|

|53322 لرحيم عىل|م عبــــد |بــــسمه حس حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

49|572 لسيد مدئى|بــــ |ن محمد شه|وهد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

425697 هيم تـــوفيق عىل|بــــر|حبــــيبــــتـــ حسن  سكندريه|ل|ره |تـــج

5o956o حمد حموده|محمد مجدى محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|789| عمر مصطفى محمود مصطفى وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

675929 ى |سلىم  ف خي  ى|رسر حمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

688853 حمد محمود|مهند محمود خلف  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

859|o5 ن حسن محمود محمد|نوره ي|بــــ |د|
|لمنى

5|7652 ن|يمن محمد حسن وهد|سلىم  بــــ دمنهور|د|

7936o4 ي
د|ن محمد محمد حم|ء فرح|عل| دئى |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|

ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

|423|5 حمد|حمد |مريم محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

649|6o لحميد صبــــرى أحمد|ن نبــــيل عبــــد|نور زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

54o|7 حمد|تـــم سيد |ح| ي|م ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

777|93 م محمد محمود خليل|ء س|دع زيق|لزق|ره |تـــج

7o4568 يف  ف متـــول محمد  حمزه|رسر رسر زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

8|o46 لرصوى|ح محمود محمد |حمد نج| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

442789 ي|ر
هيم حسن|بــــر|حمد |هيم |بــــر| |ئى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 
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86793 حمد|رص لطفى |م ن|سل| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

493956 لصفتـــى|لدين محروس |ء |مصطفى عل ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|6734| ق|ح |ندى محمد صل وى|لشر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

485429 ي
ى|لحليم |هر عبــــد |محمود ز| دئى وى|لجي  سكندريه|ل|ره |تـــج

282864 لسيد|لمعىط |لدين عبــــد|كريم صفى  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|2|25 بــــوحمده|لعزبــــ |هلل |لسعيد عبــــد |مصطفى  |هندستـــ طنط

3|5655 هلل عوض|محمد عبــــد| رن ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8233o5 حمد|در |لق|حمد عبــــد|طمه |ف لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

3253|5 حمد|م حسن |عمر عص ى شمس|تـــج ره عي 

8832o6 هر |لظ|د عبــــد|م مصطفى حم|ريه سيوط|تـــربــــيتـــ 

2|49|6 لحديرى|حمد عبــــده |لد عىل |عىل خ هره|لق|ره |تـــج

8|5233 ى |ن |س شعبــــ|ين| لسيد|مي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

777534 حمد|تـــم حسن |لرحمن ح|عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

62o368 لخول|هيم |بــــر|رى جوده |لبــــ|عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

9o5982 لس |ريو كم|م دير |بــــ|ل كي  ج|علوم سوه

25|4|2 حمد طه محمد جندى| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8684|4 لمجد محمود|بــــو|يه صبــــري | دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

75538o للطيف مرىس|سلىم ربــــيع عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

498899 لشيخ  عىل|للطيف |آيتـــ خميس محمد عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

487928 لسيد|ل |لع|عمر رأفتـــ بــــكرى عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

768o8| لربــــ|د|جر ثــــروتـــ محمود ج|ه لعريش|تـــربــــيتـــ 

254o74 محمد مجدى سعد مصطفى جعفر ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

43|646 لسيد زىك محمد|محمود  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

8|o2o6 مل|د ك|يق فؤ|دي ف|ف ره بــــنى سويف|تـــج

|279|5 ي عىل عطيه|عىل عص
م حسنى ن|حقوق حلو

8o||oo ي محمد|ندي 
ف مصطفى رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

529798 هيم موىسي|بــــر|هيم حلىمي |ح إبــــر|نج ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

77o5oo ى مرىس ز مل|عمر محمد حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

685452 لسعيد عىل|لعظيم |ء محمد عبــــد |ل| لمنصوره|بــــ |د|

|2o3o6 س|ن سيد سيد عبــــ|ريم|ن ى شمس حقوق عي 
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32|724 لم|لحميد جمعه س|يوسف عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

28269 ضى|روضه محمد سيد ر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5294|7 لجندى|لحميد |لحميد محمد عبــــد|محمد عبــــد بــــ دمنهور|د|

9255o|   |لبــــ|حمد عمر محمد عبــــد|
ى
ق ي |

ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

372482 لمطلبــــ|د عبــــد|لدين فؤ|د عز |فؤ |حقوق بــــنه

2|9563 هيم منصور|بــــر|ح |سوسن محمد صل ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

443478 زق|لر|حمد أسعد سعد عبــــد| لشيخ|عه كفر |زر

75o762 هيم|بــــر|عيل |سم|حمد محمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

73499 لعزيز عىل|ل عبــــد |ء جم|حسن لفيوم|تـــربــــيتـــ 

688oo2 ي|ر
جى|لسبــــ|محمود عطيه تـــوفيق | ئى لمنصوره|بــــ |د|

55||o د رفعتـــ حسن محمد|عم |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

882734 وق محمد مصطفى عبــــد لحكيم  |رسر سيوط|بــــ |د|

4o3479 ي
بــــو ضيف محمد|بــــ |عمر خط| دئى ي |

لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

3236|2 ى حسن عىل  ي|يمنى حسي 
ط|لىحى ى شمس|تـــج ره عي 

57559 حمد|مصطفى عىل محمد  بــــ بــــنى سويف|د|

524778 لسيد محمد موىس|رس موىسي |ف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

62|366 حمد|لوهيبــــى |حمد |ن محمد |حن لمنصوره|صيدله 

63o537 لعزيز سليم|لحكيم عبــــد |ر عبــــد |هلل مختـــ|عبــــد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o56o6 ريم رجبــــ سعيد طوسون رجبــــ مرىس سكندريه|ل|ره |تـــج

265|o5 لكريم|د |لسميع محمد ج|لد عبــــد |حمد خ| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

899886 ف |ن |نوره حمد عىل |رسر ج|بــــ سوه|د|

6283o5 لبــــكرى محمد محمد|ح محمد |مؤمن صل ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

485869 لرحمن|م عبــــد |لسل|دل عبــــد |هبــــه ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44o53 لمطلبــــ عىل|مصطفى محمد عبــــد  ن|فنون جميله فنون حلو

368|92 عيل|سم|لسيد |مد |رضوى ح |ره بــــنه|تـــج

245528 ن|لحميد سليم|ء جمعه عبــــد|هن ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

79o739 ى|مرو ن محمود حسن حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

32|2o3 ي محمد عبــــد
ح رجبــــ|لفتـــ|مصطفى لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|

ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 
لحربــــى

9||478 لسيد محمود عىل |ريم  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 
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3633o| م عىل خليفه سيد|سل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

25o74 د خليل|لد فؤ|حبــــيبــــه خ هره|لق|ره |تـــج

688|42 م|لسيد عطيه عل|لسيد محمد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

525|o5 در محمد|لق|ن منصور محمود عبــــد |رو سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

73|28 ى صبــــري فتـــىحي عبــــد|ي م|لسل|سمي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

9o5326 عيل |سم|لرحمن |عيل عبــــد|سم|حمد | ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

3|o34 ري محمد|لبــــ|محمد عبــــد | ند |ره بــــنه|تـــج

626658 هلل|هر عبــــد|لط|تـــ |مه بــــرك|س|ء |رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3523o2 تـــه محمود خرصى|ئل شح|محمد و ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

7764o2 دى|له|لسيد عبــــد |رق |سهيله ط |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

839875 حمد|هلل عىلي محمد |عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|2684| ى| حمد سعيد ممدوح حسي  ى شمس هندستـــ عي 

33|495 هيم|بــــر|لم |لد س|محمد خ |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

||6|82 ى روس|سك|لح |دل ص|ع| مي  ى شمس|د| بــــ عي 

|4257o ء محمد يونس عىل|لرميس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

85o|36 ي|لبــــ|لدين محمد عبــــد|ء |حمد عل|
ى
ق لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

76o727 ه  مه محمد يوسف|س|ني  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

846747 لدين محمد حسن|مروه سيف  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

86|74o هلل|يمن فهىمي خلف |مروه  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|6|366 ى|ء محمود عبــــد |ل| لرحيم حسني  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

432653 ح يوسف جبــــر|لفتـــ|لد عبــــد |ر خ|أبــــر ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

87588 لسميع حسن|مل نبــــيل عبــــد | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|4493 بــــر|در ج|لق|در عبــــد|لق|ده عبــــد|غ |ن طنط|سن|طبــــ 

35449| حمد|هر محمد |ء م|رس| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

49|9o6 ن حميد|لمجيد رمض|نجوه عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68o994 ف محمد |محمد  لغمرى|رسر لمنصوره|ره |تـــج

8o6o56 ن رزق|ي سليم|نسي بــــش|ن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6454o9 بــــوزيد مقلد|حمد فتـــىح | |عه طنط|زر

3|555 ه ن للطيف|دى محمد عبــــد |مني  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 
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5o96|| بــــو زيد|م |لسل|ل محمد عبــــد |هيم جم|بــــر| سكندريه|ل|طبــــ 

6o332o م محمد سعد|زينبــــ هش لمنصوره|بــــ |د|

446559 بــــو شعيشع|حمد محمد عوض | ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

||6o|6 حمد محمد|طف شبــــل |لدين ع|سيف  ى شمس هندستـــ عي 

79o245 ى|عبــــد  لرحمن عىل محمود حسني  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

65o8o هيم|بــــر|هيم سعد محمد |بــــر| لفيوم |تـــمريض 

6289o6 د محمود محمد محمود طعيمه|زي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|34634  ش|يه|
ى
كر قلتـــتـــ|بــــ شوق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

526676 س|لسيد عبــــ|هيم |بــــر|م |محمد حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

867||5 ي|
هر|لدين ط|لدين عز|ء |حمد ضى  بــــ|لي |لع|

ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

85o434 زي|هلل حج|لمهدي عبــــد|تـــسنيم محمد  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

6969o7 زق|لر|تـــ عبــــد |لشح|زق |لر|حمد عبــــد | لمنصوره|طبــــ 

86868| ى نبــــيل ف ن|خوري جبــــر|كرستـــي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3298|9 لم|لسيد بــــدوى س|ر |من |حقوق بــــنه

6487|8 رزق فتـــوح| محمد رض ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

27||42 ى عبــــد |طف |هلل ع|منه  مر|لحميد ع|مي  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

37||54 حسن درويش حسن درويش محفوظ تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

488322  خليل عوض|نوبــــ |بــــ|
ى
ف شوق رسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

29595o لكريم|لعظيم عبــــد|ظم عبــــد|مصطفى ل لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

5|72o4 ه  ى|لسيد يحن  |ني  وي|لجي  ره دمنهور|تـــج

893722 ى عبــــد| لمجيد  |لحليم عبــــد|دهم خي  سيوط|ره |تـــج

4637o6 لسيد|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد لشيخ|عه كفر |زر

365746 هيم|بــــر|لرحيم |هيم عبــــد|بــــر|لد |خ ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

77294 ي|محمود 
حمد درويش مصطفى ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 

منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

4o5652 لم|جيه ممدوح محمود متـــول س|ر سكندريه|ل|ره |تـــج

869o|4 ي|منه 
هلل محمد سيد مرغنى ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

85o|83 ن سيد يوسف|محمد شعبــــ لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

869554 ي عص
م رزق بــــخيتـــ|مصطفى ن|سو|حقوق 

|5625o ى عبــــد  ى فتـــىح حسي  لق|لخ|حسي  ن|حقوق حلو
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5|6839 ه | ى نمنوم|مي  لسيد محمد حسي  علوم دمنهور

623942 لرؤف خميس|ر سمي  محمد عبــــد |من معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

754o34 ى محمد تـــوفيق عبــــد |ي لرحيم|سمي  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

432o2 مد|حمد محمد محمود ح|يوسف  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|344o4 صف|ء محمود رزق ن|نجل ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

528874 م جعفر|م|د وهبــــتـــ |زي |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

|32o5| ن|لسيد عثــــم|سحر محمود  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|43935 عيل فضل|سم|لرحمن محمد |عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52|2|3 ش|لسيد حتـــو|هلل |تـــ عبــــد|شح| ند سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

779638 وى|لسنط|عمرو عىل محمد  زيق|لزق|عه |زر

265o4| دل موىس محمد|دهم ع| |حقوق بــــنه

27|456 لطىل|بــــ بــــسيوئى |لوه|لسيد عبــــد|هبــــه  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

867|59 ي عيسي|ل|
ء محمد حفنى ج|ره سوه|تـــج

75|57o هر|ن محمد ز|فظ عثــــم|لدين ح|م |زينه حس لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

834542 ي|لستـــ|ء عبــــد|دع
ر عىلي مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62o467 لملك بــــدر|لسيد عبــــد |ن |رو هندستـــ بــــور سعيد

344566 لصعيدي|حمد محمد حسن |بــــ محمد |يه| ى شمس|تـــج ره عي 

4793|4 ى  حمد هيكل|لسيد محمد |نيفي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

372oo3 تـــ قطبــــ سل رتـــ|لم عم|مه س|ني  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

54|257 محمود عويس محمود محمد عويس ي|عه |زر
|لمنى

7|234o لطويل|لعربــــى عىل عبــــده محمد |م  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

26758| ح حسن|لفتـــ|منى مرزوق عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

769797 لدين|رق سعد نور |ل ط|م| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

7748oo لكريم ربــــيع|لسيد محمد عبــــد| |عمر رض زيق|لزق|هندستـــ 

335562 ي
حمد|د عىل |ح فؤ|صل| دئى |حقوق بــــنه

4o5o73 لغنى لطفى محمد|بــــ عبــــد |يه|عمر  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

83o35o حمد|ج محمد |لحج|بــــو|جده |م |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

37262o ي محمد|لش|جر عزتـــ عبــــد|ه
ى
ق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o2356 لعزيز|لسيد محمد عبــــد|ء |وف |تـــربــــيتـــ طنط
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63o997 ى سعد زىك عزبــــ رضوى حسي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

429466 ن|محمد مجدى عىل شوم لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

35873 ى عىل عيس|لسل|حمد عبــــد |خلود  م حسي  هره|لق|ره |تـــج

354266 تـــ محمد فوزي | هيم|بــــر|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

54o456 ى ن|ك عىط جرجس| |يىلي|جح |رولي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

756668 لكريم حسن|لسيد عبــــد |حمد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

3294|9 سلسبــــيل سعيد موىسي محمد |بــــ بــــنه|د|

6|6|5 ى سيد محمد|زهر ء حسي  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

26|837 لح جميل|بــــو ص|م |لسل|ل عبــــد|م جم|سل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9o29o6 هيم |بــــر|حمد محمد فرج | ج|حقوق سوه

|58422 عيل|سم|حمد عىل |ره |س ن|حقوق حلو

5|7|56 مه شلتـــوتـــ|لحميد سل|ء عبــــد |رس| تـــمريض دمنهور

8|o248 ي 
ف نجيبــــ محمد|مصطفى رسر ره بــــنى سويف|تـــج

|49884 ل رجبــــ|ئى جل|ل ه|جل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

64||96 هيم عطيه|بــــر|بــــوبــــكر |كريم  زيق|لزق|ره |تـــج

229255 تـــ فهىم|د فرح|طمه عم|ف ن|علوم حلو

84874o ى| حمد محسبــــ حسن بــــي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

7|o28o للطيف|ل عبــــد |ء عبــــده محمد كم|ند لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

2o685 ى محمد |لد |محمود خ لليثــــى|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|262|5  سمي  زىك|ندى ه|س
ئى هره|لق|بــــ |د|

4o3677 ذل|لش|لدين محمد عىل محمد |عىل  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

26524 لسيد|ن محمد حزين |مرو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|2392| لرحمن|ل عبــــد |عيل مصطفى جل|سم|ره |س ن|بــــ حلو|د|

254725 ن|ء سليم|محمد حمدى رج لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|7o7o8 لمطلبــــ|حمد تـــوفيق عبــــد |بــــ |رح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

856546 تـــ محمود حسن|حمد عرف| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

84o2|| ن|مر متـــولي رشو|حمد ع| ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

7|2o92 بــــو زيد يوسف محمد|د يوسف |نه لمنصوره|علوم 

462269 ود|عيل د|سم|يم |لد|محمد عبــــد | ند لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

347655 فع محمود|لد ش|محمد خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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493932 هش|لد|متـــ |جد سل|محمد م تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

5974o د|نوبــــ صبــــىحي فوزي عي|بــــ| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

42||o| ر محمد دبــــيس|ده محمد نص|مي لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|33o7o م عىل محمد|عىل هش لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

347453 لسيد|م شفيق متـــبــــول |ر عص|من |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

9|4o86   |لبــــ|رقيه محمد تـــوفيق عبــــد
ى
ق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9|636 هيم جبــــر|بــــر|ل |ن جم|مرو هره|لق|حقوق 

6oo6| ريم محمد عزم حسن ره بــــنى سويف|تـــج

374|7| ن|محمد محمود محمد محمود عثــــم ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

23o5oo ح|لفتـــ|لمقصود عبــــد|محمد سيد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|746| بــــو عوض|بــــع محمد |لتـــ|بــــع |لتـــ|يمنى  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5o6284 ى |ي لحميد محمد|حمد رشدي عبــــد |سمي  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

263597 م|لسل|لغنى عبــــد|ل عبــــد|طمه جم|ف ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

|58|2| دين محمد عيد محمد|ن لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7668|9 ن محمد|حمد رضو|ن |حمد رضو| ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

3289o2 هيم|بــــر|محمود طلعتـــ محمد  |صيدله طنط

455o47 هر|حمد محمد عيس ط| سكندريتـــ|ل|نوعيتـــ فنيتـــ بــــفرع مطروح ج 

8|384| ف عبــــد|حمد | لعظيم|م عبــــد|لسل|رسر ي|تـــمريض 
| لمنى

9|9267 ل محمود |دل جم|ح ع|سم ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

898534 ى |هر |محمد م لسيد حسي  ج|حقوق سوه

37|779 ى|ء ممدوح |رس|  بــــحي 
لسيد عفيفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|33483 لسعود سيد|بــــو|رس مني  |حمد ي| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76oo|| ى |ي لحليم|مد عبــــد |حمد محمد ح|سمي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

589|| ء سيد عىل صميده|رس| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

782425 ى فتـــىح محمد محمد|ي سمي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

85oo73 حمد|بــــر محمد |محمد ص ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

47992 ن|لحميد سليم|حمد عطيه عبــــد | هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

86|6|5 يوسف محمد يوسف حمزه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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359|38 لحكيم|ل عبــــد|بــــر كم|محمد ص |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|4o24o مل نوفل|ء ك|رودينه عل ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

85542| لحليم|لرحمن محمد محمد عبــــد|عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

686o88 ى ي|ي لسيد|رس محمد |سمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

82|454 |ره صفوتـــ فتـــىحي حن|س ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|36oo9 جد زىك جبــــره بــــخيتـــ|مريم م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

89o659 ض محمود |ء محمود ري|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

675965 بــــينى|هلل مصطفى محمود |منه  لشر لمنصوره|ره |تـــج

22|547 لسيد حسن|محمد عىل  هره|لق|حقوق 

68674o هيم حسن خروبــــه|بــــر|حمد |زم |ح لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2|8o33 هيم|بــــر|ل |لد كم|سميحه خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

528322  مرىس |هيم |بــــر|حمد محمد |
ى
لجمل|لدسوق ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 

تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

896943 طف عوض بــــسيس  |تـــريزه ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|9932 لد يوسف مرىس|يوسف خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

44o|o4 ف محمد محمد |ء |لىمي عر|لش|رسر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

88772| ن  |لم|حمد محمد س|سيد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

35o||9 لح|لجليل ص|محمد عبــــد| محمد رض ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

64o99o حمد محمد محمد عىل عىل قوره| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

3||822 لرحمن|د عزتـــ عبــــد|حمد عم| هره|لق|ره |تـــج

2|4284 لحليم|لحليم عىل عبــــد|عىل عبــــد ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

43823| ده|رى عبــــ|لبــــ|ء رشدى محمود عبــــد |فد لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

332o84 ي
هيم|بــــر|ر حسن |لغف|عبــــد| دئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

846|o6 هيم محمد عبــــدربــــه|بــــر|محمد  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

486934 عيل صقر|سم|مصطفى محمد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

88263 ء محمود حنفى محمود|هن دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|57733  عفيفى|جر ط|ه
ى
رق دسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3387|9 هيم|بــــر|حمد |حمد | |دتـــ رض|غ |نوعيتـــ بــــنه

6o2|64 ه ي وى|لشعر|لسيد |لسعيد |رس |ني  لمنصوره|بــــ |د|
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362444 حمد|جر سيد يوسف |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

239695 ن عويس|هدى حربــــى سليم هره|لق|حقوق 

||487o ين محمد  لطيبــــى|عمرو شي  ى شمس|تـــج ره عي 

87736 ى|ضىح ربــــيع عبــــد  لجحلوف|ر |لقوى مي  لفيوم|عه |زر

68499 شور|حمد محمد محمد ع|هدى  لفيوم|طبــــ 

254o78 ل|لجم|محمود حمدى محمد محمود  لفيوم|هندستـــ 

449496 بــــدين محمود حسن محمود |لع|حمد زين |
ن|سليم

لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

258449 عيل|سم|دريس |حمد |محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

7oo477 محمد محمود مصطفى حسن زيق|لزق|ره |تـــج

526495 لمنعم حسن محمد مرىس|لدين عبــــد|عز سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

426885 ن رجبــــ|حمد محرم شعبــــ|ر |مي لشيخ|بــــ كفر |د|

|527o لسيد محمد|رتـــ نبــــيل |س سيوط|ره |تـــج

254845 عيل|سم|ح |لفتـــ|حمد محمد عبــــد| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

925599 هلل  |بــــ |هلل بــــسيوئى ج|بــــ |محمد ج ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

343||o عيل|سم|دى |له|ئى محمد عبــــد|بــــسمتـــ ه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

9oo884 حمد |للطيف |حمد عبــــد|حبــــيبــــه  ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

697863 وى عطيتـــ|لشبــــر|ع |لرف|ء |سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7oo999  محمد عطيه عبــــ|جر محمد |ه
ى
س|لدسوق زيق|لزق|عه |زر

6766o8 ه مصطفى عبــــد | س|لن|بــــو |لمنعم |مي  لمنصوره|بــــ |د|

97642 لرحمن|ج  عبــــد |حمد عرفه ن| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o465o تـــ|لمجيد بــــرك|جنى مصطفى محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

|8452 لسيد|عمر عىل محمد  هره|لق|صيدله 

7696|8 هيم|بــــر|هيم خليل |بــــر|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

76||| محمد حسن سيد محمود ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

453352 م|لسل|لسيد عبــــد|محمود يونس يونس  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

4626o9 لصفتـــى|لنبــــى محمد |ء حمدى عبــــد|إرس ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

25|849 محمد بــــسيوئى محمد بــــسيوئى ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

82|398 سعد|يز |يد ف|مح ع|س ره بــــنى سويف|تـــج

|5838| هلل مجدى فتـــىح مدبــــول محمود|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

464656 حمد محمد|در |لق|حمد عبــــد |مريم  سكندريه|ل|حقوق 
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3|238o لسيد عفيفى|حمد |محمد  ى شمس صيدله عي 

862257 ي محمد محمود|شيم
ء بــــسيوئى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

52594| لجوهرى|أمجد محمد حسن حسن  سكندريه|ل|ره |تـــج

25|7o2 لسيد محمد|لح |دى ص|ش ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

439349 ء سعد مصطفى محمد سليم|آل لشيخ|علوم كفر 

279243 لدين|ء حمدى محمد علم |سم| شمون|نوعيتـــ فنيه 

28|4|o ن|نور رجبــــ سليم|ئى |نور ه| لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

439|27 م|ل عل|ريم وليد محمد كم |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|64682 ى ى بــــخيتـــ حسي  عمرو حسي  هره|لق|حقوق 

23||99 ل محمود|ل سيد كم|كم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|546|| لس  سكندر|مه رزق |س|كي  ى شمس حقوق عي 

85o428 حمد|محمد حسن عىلي  سيوط|حقوق 

27o574 لحميد|سم مصطفى محمود عبــــد|بــــ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8|5858 ي رض
حمد|عيد | منى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

23652o ى درويش |هلل |منه  ى محمد|مي  مي  هره|لق|طبــــ 

2|7||5 |لمل|ن محمود معتـــز حسن |نور ى شمس| لسن عي 

7|7363 ص|لرص|ل محمد مصطفى |نو زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o|33| ف محمد عبــــد|ر |من د|لجو|رسر ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

692899 لسيد محمد شلبــــي|لد صبــــرى |خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o63o8 ه | فظ فرغىل|لح|هلل عبــــد |حمد عبــــد |مي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|37|o| ى|ح |لفتـــ|حمد محمد عبــــد | مي  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

||8754 لد تـــوفيق حمزه|مصطفى خ ن|سو|بــــ |د|

682655 دي|لن|تـــ سعد |رق محمد عرف|ط| ي|ه لمنصوره|هندستـــ 

8o9267 للطيف|هيم عبــــد|بــــر|ن |حسن سليم ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

63o556 ن|د زىك عري|ركو عم|م زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

236328 ء نبــــيل حسن|تـــفى عل هره|لق|علوم 

4o275o لمجيد|تـــه عبــــد|ن عبــــده شح|روش سكندريه|ل|حقوق 

|522| بــــ|لعزيز دي|حمد عبــــد |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|8284 سحق|د يوسف |يوسف عم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|3||92 ى مرقص|رك ن|م در حني  |ره بــــنه|تـــج
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754o85 نم|لونيس غ|مروه محمد عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

7887o3 يش|حمد محمود ع|منى  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|76o2 ج يوسف|لمتـــول تـــ|لسيد |محمد  لمنصوره|حقوق 

96492 بــــو بــــكر|در |لق|ن عبــــد |محمد شعبــــ ج|بــــ سوه|د|

679464 د|لجو|ح عبــــد |لفتـــ|لسيد فرج محمد عبــــد | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4|6763 بــــ يونس|لوه|ء منصور عىل عبــــد |سم| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|55257 ء سمي  محروس مرىسي|ل| لفيوم|عه |زر

|3224o م درويش يوسف|مريم عص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27o54 زق|لر|رص محمد عبــــد |لن|ره عبــــد |س هره|لق|بــــ |د|

458428 دي بــــدير محمد|له|هبــــه فوزي عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

83232 بــــسمه جمعه محمد دردير ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

352396 د|مي عطيه محروس حم|د عز|جه ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

6|o95| هلل|لسيد عبــــد |لسيد |دل |ع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

9|o65 ن محمدين|لرحمن محروس حس|عبــــد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

56o76 لعزيز|حمد محمد سيد عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

8296o2 ي|ه| يمن حن|ديفيد 
بــــيل طوئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

4o9459 ل|ن هل|ىط شعبــــ|لع|لد عبــــد |هيم خ|إبــــر |ره طنط|تـــج

45o5o5 لقليبــــى|لمنعم |لسعيد عبــــد |حمد | |هندستـــ طنط

54333 ن|بــــ سليم|لتـــو|يم عبــــد |لد|ن عبــــد |شعبــــ ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

23983o ي بــــخيتـــ|ليم|مد محمود |محمود ح
ئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o7593 مل|محمود محمد عيد ك ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5o67o6 ى زويل|رتـــ ط|س رق محمد أمي  لشيخ|عه كفر |زر

76975o لد محمد محمد سيد|عزه خ ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

7|6o5o مل عىل محمد طه محمد| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|54273 لدين محمود|يحن  محمود نور  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

898522 حمد |حمد محمود |عىل  ج|ره سوه|تـــج

8|o454 ى محمد محمد مهند حسي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

492363 ع|هلل زنبــــ|كريم محمد محمد عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

43o62 بــــوشنبــــ|لد عتـــريس مصطفى |ر خ|من هره|لق|بــــ |د|
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|53||6 لعزيز|ج  عبــــد |ن| مؤمن رض ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

6|8839 لديبــــ|دل عمر |هدير ع ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

842|87 هيم محمد|بــــر|بــــودوح |زينبــــ  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

242252 رثــــ نبــــوى|لو|ر محمود عبــــد|من هره|لق|بــــ |د|

76o2o4 عمر محمود محمد محمد لسويس|هندستـــ 

79o573 لموجود|فظ عبــــد|مؤمن محمد ح عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

33839o تـــه|لسيد محمد شح|محمد | دين |حقوق بــــنه

35|4o9 وى|لشبــــر|حمد سعيد |جر مصطفى محمد |ه ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

82|223 لح محمد|رق فرج ص|ط سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9|o332 | زكري| لد محمديىحي|محمد خ ج|طبــــ سوه

7|853  محمد|لبــــ|رص عبــــد |قمر ن
ى
ق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

34oo52 مه|لعظيم سل|لعظيم عىل عبــــد|ء عبــــد|عىلي |طبــــ بــــيطرى بــــنه

6|4677 ح|لتـــمس|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|آيه  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2468o شمس محمد فوزي سيد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

88o478 لرحمن |حمد عبــــد|زينبــــ محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7o82o2 لسيد مصطفى|طمه حمدى مصطفى |ف لمنصوره|بــــ |د|

4||224 هلل|بــــ |حمد ج|لعظيم |حمد عبــــد |جر |ه |بــــ طنط|د|

4|4|65 حمد محمد مصطفى|كوثــــر محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

679385 ىطي|لمع|بــــو |هيم |بــــر|ج محمد |مه حج|س| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

64798  رحيم|لبــــ|بــــر عبــــد |ء ص|رس|
ى
ق ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 

تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

322852 ر|در مختـــ|لق|هر عبــــد|م| دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8o2826 زق|لر|فتـــىحي محمد فتـــىحي عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

843325 ى  حمد محمد مرىسي|لجي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

7|o5|6 د|لضي|لسيد |هيم |بــــر|يه سمي  | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

29667 حمد|حمد |لرحيم |عمر عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|735o8 بــــوزيد عمر|مه |منيه سل| سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

|4383o لدين يوسف|ل |ض كم|لدين مصطفى ري|م |حس ن|بــــ حلو|د|

|56493 ى عىل|زم هش|ح م حسي  ن|حقوق حلو

54oo92 لخلع|محمد خليل محمود خليل  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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|4o592 حمد|لحميد محمد |حمد عبــــد | تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3229o| ن|لمنعم حسن رضو|هلل عبــــد|مروتـــ عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5435|5 حىل|لسو|دتـــ صبــــىح |سهيلتـــ حم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

35||89 تـــه|مل شح|م حسن رجبــــ ك|حس ى شمس حقوق عي 

9||856 حمد |بــــر محمد |حمد ج| ج|ره سوه|تـــج

3|42|4 حمد سعد|طلعتـــ محمد محمد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

436244 ى   حسي 
عيل|سم|مصطفى محمد مصطفى لشيخ|تـــمريض كفر 

437787 لسيد عبــــد ه عبــــد ربــــه منصور|ئى |أم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

64|955 يمن محمد عطيتـــ عبــــده|ء |أسم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8|257o ده سعد مرعي|ندي حم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

2248| ي|لصلح|حمد |حمد محمد |مه |س|
ئى هره|لق|ره |تـــج

72657 مل|ء محروس محمد ك|لزهر|طمه |ف لفيوم|حقوق 

75975o ى بــــهجتـــ محروس يوسف|م دلي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

3|6877 هلل فتـــوح|لميس محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8527|5 حمد محمد كويس|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

366o52 ى|شيم ء مدبــــول سيد حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

758|36 لم عىل|مصطفى حسن س ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

9|2672 حمد |د |لحميد حم|محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4o|82o ى رمض ن عوض|عمرو حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|62638 لرحمن محمد|عمرو عىل عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

524|27 ى عبــــد |ي لعزيز عوض بــــخيتـــ|سمي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

639|76 فظ محمد محمود|بــــ محمد ح|مه ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

6236|7 لحرصى|د |هرج|م| لرحمن رض|عبــــد  صيدلتـــ بــــورسعيد

478oo3 ل|د عزيز صليبــــ غبــــري|دى عم|ف سكندريه|ل|صيدله 

9||644 ف |محمد  هيم مهدي |بــــر|رسر ج|بــــ سوه|د|

7oo637 هيم منصور مصطفى|بــــر| |نور ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

44o|| م|لسل|م عيد فتـــىح عبــــد |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2292|2 لمنعم محمود|لدين عبــــد|م |تـــسنيم حس لجديد|دي |لو|عه فرع |زر
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524673 رثــــ|لو|ل عبــــد |ن كم|عمر شعبــــ سكندريه|ل|هندستـــ 

8659o8 ي محمود|محمود حسن جيل
ئى دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

25o|46 م|م محمد فريد محمد عل سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

9o8253 لحميد |شه عبــــد|فتـــحيه محمد عك سيوط|عه |زر

|565o5 هلل|مؤمن ممدوح حسن عبــــد  ن|علوم حلو

26624o لشيخ|لمجيد |جر يشى عبــــد|ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|26783 وى|لمعد|لغنى |ريم معتـــز مني  عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

752||6 لس  ف جورج ك|كي  مل|رسر مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

|39787 شور|غبــــ محمد ع|منيه حسن ر| عه مشتـــهر|زر

332568 يف |ي ى رسر حمد محمد غنيم|سمي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

529952 بــــو عربــــ|هيم |ن إبــــر|محمد غريبــــ عرص بــــ دمنهور|د|

44252o وي ضيف|لسعد|لسيد |محمد  |حقوق طنط

894928 | لعل|بــــو|حمد مدحتـــ مصطفى |د |زي ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

344725 هيم بــــكر|بــــر|هيم يونس |بــــر|م |هي |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9o9668 لزهري |حمد |وليد عنتـــر  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

48o32| لجمل|بــــى |لنش|حمد عمر محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7oo539 رتـــ|د عم|محمد ج| نور لمنصوره|ل |طف|ض |ري

82|636 ى عبــــد هلل|لحميد عبــــد|محمد حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4|58|4 هلل|لرحمن عبــــد|عبــــد | مجدى زكري| دين لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

||93|o هلل|حمد محمد عوض |محمود  ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

53488 لعزيز|هلل عبــــد |نشوى عيد عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

|4758 ن محمد|م رمض|م|محمد محمود  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

84592| تـــ|دق شح|حمد ص|محمود  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

75o976 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|مريم محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

436864 هلل|لم عىل عبــــد|أمل أحمد س سكندريه|ل|حقوق 

63|924 حمد محمد|ن محمد |رو زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

764892 حمد|حمد |لسعيد |نهلتـــ  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

425778 تـــه|ن محمد شح|منيه مجدى رمض| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

76o6|9 بــــد|هلل ممدوح حسن ع|منه  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ
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68|475 ف فتـــىح عبــــد |د |ذي |لحميد |رسر
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

9||89o هر محمد |حمد ط|هر |ط دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

699o96 لبــــيىل|لسعيد |لسيد |عمر  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

636967 لسيد|هر حسن |حسن ط |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

23552o حسن| لنج|بــــو|مهند يحن   ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

68793| فظ عىل |د ح|حمد فؤ|محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3563|3 حمد|حمد محمد مجدى فتـــىح سيد | |ره بــــنه|تـــج

762|47 طف محمود عىل محمود|عىل ع حقوق بــــورسعيد

438o4o ه  ى |تـــ |لشح|ني  لدبــــور|حمد حسي  لشيخ|تـــمريض كفر 

4o3948 لرصدى|ح عنتـــر|لفتـــ|م عبــــد |محمد عص سكندريه|ل|بــــ |د|

526o55 عىل محمد سعيد مرىس عىل |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

249254 حمد زيتـــون|لسيد |روضه محمود  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|674o6 هيم|بــــر|للطيف |هيم عبــــد |بــــر|محمد سعيد  ى شمس| لسن عي 

492528 زى بــــدوى رجبــــ|رص محمد غ|لن|حمد عبــــد | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

442865 رى|لهو|حمد |يمن فتـــىح |عزه  لمنصوره|حقوق 

46o62 ح محمد|رس صل|ره ي|س هره|لق|ره |تـــج

4|5444 هيم يونس|بــــر|هيم |بــــر|لسيد |محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

6|o67o لدرينى|رق عىل |ط| دين لمنصوره|صيدله 

66o72 حمد محمد|محمد تـــوبــــه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

25ooo| لقرىسر|لمهدى |مه عبــــد|س|منى  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|6523o هلل|هلل بــــدوي عبــــد |يه عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

8533o6 لرحمن|محمود محمد محمد معروف عبــــد ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

2|847| ف م|لسل|حمد عبــــد|نبــــيل سيد | ن|ني  ى شمس|د| بــــ عي 

647645 لسيد عزبــــ زردق|هيم |بــــر|محمد  زيق|لزق|حقوق 

9o3585 دهم عىل محمود محمد | ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

3659oo ئيل|ر رزق ميخ|نبــــيل مختـــ هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

36282 ف عبــــد |محمد  د طه|لجو|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

223536 هلل| |هد عط|كرم نرصى مج| فيول ن|حقوق حلو
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|7|99| ى|عبــــد  لرحمن رجبــــ جمعه حسي  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

|52oo6 ل نبــــيه عىل|لع|تـــيسي  عبــــد  هره|لق|حقوق 

34|822 ي|لتـــ مصطفى سعد |ه
لحفنى مصطفى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

62o77| طلعتـــ حسن محمد سويلم| هويد ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5o2352 لرحمن محمد حسن زوين|عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

4o5557 حمد عقل|عيل محمد |سم|سلىمي  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

|483|9 وق محسن  وى|لغمر|هيم محمد |بــــر|رسر هره|لق|ره |تـــج

|45|5| حد|لو|ن عبــــد |ن عىل سليم|سليم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

46273| نوبــــى |محمد رجبــــ  ىط|لع|حمد عبــــد |لشر لشيخ|ره كفر |تـــج

5o6o75 ق|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |بــــ |يه|زم |ح وي|لشر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

833467 ي محمد|م ممدوح حبــــ|ريه
ىسر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6o5448 رى|لخم|ده محمود |مر حم|منيه تـــ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5o6o84 د حسن عىل حسن حلىم|جه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5o4874 بــــو زيد|ء أحمد خليفتـــ أحمد |عىلي سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

372|5| وي|مل مجدي محمد طنط| تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

6ooo92 حمد|محمد حسن حيدر محمد  |هندستـــ طنط

2423|3 ن|م سليم|تـــسنيم محمد تـــم ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

8o|7|2 ى عبــــد|ء |تـــغريد بــــه بــــ|لوه|مي  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

68679o دو|ز مصطفى ج|لبــــ|لدين |د |محمد عم لمنصوره|ره |تـــج

||6|3o م محمد|م محمد س|هش| لي|د ى شمس حقوق عي 

649o66 حمد محمود زىك|محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|22o42 لجليل|لسيد عبــــد |هلل محمود |رضوى عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

823495 يفه محمود محمد  حمد|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

23837o ى|سم ش|سم ق|هدير فتـــىح ق هي  هره|لق|حقوق 

2363oo د عفتـــ|روق محمد فؤ|د ف|ينور فؤ| هره|لق|ره |تـــج

7o69|o ء محمد عىل عىل نده|رس| لمنصوره|ره |تـــج

86|533 ىطي عبــــيد حسن|لع|حمد عبــــد| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

62273| ن محمد عبــــد ربــــه عبــــده مصطفى|حن ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|64434 لس ميىم روج ك مل|كي  ن|حقوق حلو

5856| عيل محمد محمد|سم|ء |شيم ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 
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|26366 زق|لر|م محمد عبــــد |م هش مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

8oo6|7 حمد|هلل |هيم عوض |بــــر|محمد  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

432686 ي عىل رزق|مريم حمدى عبــــد 
لغنى |علوم طنط

4935|3 ي محمد 
حمد|تـــ محمد سيد |لشح|مصطفى تـــربــــيتـــ دمنهور

|546|8 لسيد حسن|حمد محمود |محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|5649 روق معيط|عمر أحمد مصطفى ف ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

49o57o لغريبــــ|دى |له|دل عبــــد |سلوى ع سكندريه|ل|ره |تـــج

445354 حمد محمود محمد محمود|لرحمن |عبــــد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

5|8478 د|سندس أحمد محمد محمد مر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

363458 د|لجو|لهدى حسن سيد عبــــد|نور  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

2696o| ي|ر
ى | ئى لسيس|زهي  حسي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

82723| ي منصور عبــــ
س محمد|مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

356|o8 ى|بــــو|حمد رشدى محمد عبــــد ربــــه | لعني  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

88467o وس |تـــ ملك | مه زكري|س|ورصى سيوط|ره |تـــج

258|o5 لجزيرى|عىل فتـــىح عىل  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

372|25 هلل|ل عبــــد|م جل|زينبــــ هش |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

63437 ى|محمد عىل شعبــــ ن حسي  ي سويف
هندستـــ بــــنى

876237 هيم فرغىل |بــــر|لرحمن مصطفى |عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

434|66 ه محمود عبــــد  در عوض|لق|ني  |صيدله طنط

856956 ي عىلي قطبــــ بــــخيتـــ
مصطفى ي للفن|

سكندريه|ل|دق |لفنى

364o86 لسقط|هيم |بــــر|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ء |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

35|4|5 ى سعيد حسن طه |ي بــــوشنبــــ|سمي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

228355 ي
د سيد|روق فؤ|ف| دئى هره|لق|ن |سن|طبــــ 

774998 لدين عقل|ء عزتـــ عقل مىح |رس| زيق|لزق|طبــــ 

636834 ى|يشيه محمد رأفتـــ  مي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4|4367 رف خليفه|ر ع|لستـــ|رق عبــــد|يدى ط|ه |حقوق طنط

33o674 رى|لبــــ|ن عبــــد|د رمض|نهلتـــ رش |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

427493 ج |لسيد محمود محمد ن|هلل |عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

22|o73 ر محمدين|لح مختـــ|منى ص ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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24399o يد|رص ز|لحميد ن|لرحمن سيد عبــــد|عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

26|433 حمد خليل|مصطفى محمد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

838o52 د محمد|د صبــــري فؤ|فؤ دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6|67o2  |هلل محمد |منتـــ 
ى
عيل|سم|بــــو |عيل |سم|لدسوق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

24|585 حليم بــــرسوم عطيه| ري|م ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

3272o8 هيم سند|بــــر|دل |سلىم ع ى شمس| لسن عي 

339984 زى|حمد حج|لخي  |بــــو |بــــو مسلم |ء |رس| |نوعيتـــ بــــنه

77327| لسيد محمد حسن|لسيد زىك | |ند ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

73796 م|لسل|لغنى عبــــد|هبــــتـــ محمد عبــــد لفيوم|بــــ |د|

263326 لحبــــسر|لعزيز |رق عبــــد|طمه ط|ف ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

633o6| ى|حمد سمي  محمد | مي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

675896 ي
لبــــوه|لمتـــول |محمد جمعه | دئى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8|87|6 ليشع فيلبــــس حلىمي|لقمص |مريم  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

|38953 حمد حسن|هيم |بــــر| |نور ى شمس حقوق عي 

25o22 مد|بــــ ح|ن فريد دي|غفر ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

787|93 حمد|هيم |بــــر|حمد |يوسف محمد  زيق|لزق|حقوق 

6oo464 ح سلطح|لفتـــ|ن محمد عبــــد|نوره |ره طنط|تـــج

33297 حمد|ن |رق رمض|ره ط|س ى شمس|زر عه عي 

83469 لىح طه|بــــر عبــــد|د ج|عم ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

6o9o68 لشيخ|لق |لخ|ره مصطفى عبــــد|س ي صىح طنط
|معهد فنى

|58926 لمدئى|دل عىل محمد |دى ع|ه ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

|5877 متـــ|م سل|طف يحن  سل|عمر ع ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

429459 بــــوعز|يمن عىل |محمد  م بــــنى سويف|إعل

359|28 حمد|حمد محمود |محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

96457 ى محمد ي|ي ى عىل|سي  سي  بــــ بــــنى سويف|د|

784695 ر عوض عىل خليل|زه| زيق|لزق|نوعيتـــ 

923o2| لحليم محمد  |كريم محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

839235 لرحمن|لرحيم عبــــد|للطيف عبــــد|محمود عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

37555 د محمد|لرحمن ج|عبــــي  عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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775339 ي|س|
لسيد محمد عيس|لدين |ء |مه ضى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

229492  
ى
|لعل|بــــو|هبــــه مجدى دسوق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

756493 حمد محمد|محمد مصطفى  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

846574 ى ص| لح|يه عىلي حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

8685o7 لرحمن رجبــــ متـــولي محمد|عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

82985o ىطي محمد|لع|رص عبــــد|خلود ن دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

2955|4 ر|لشع|حمد |منى مجدى  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

6753|4 لدهمه|حمد |حمد |دل |ن ع|نور لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

787|o5 هلل|بــــ |هيم ج|بــــر|رحمه وجيه  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6975| لسيد|بــــ سعد |لتـــو|طمه عبــــد|ف ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

643878 ه متـــول محمد محمد | هيم|بــــر|مي  زيق |لزق|تـــمريض 

373o63 هلل حسن حسن|ر عبــــد|هلل مختـــ|عبــــد |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

777454 م وليد محمود محمود حطبــــ|وئ زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

4o8867 ى |ي لغزول|حمد محمد |سمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|72376 ي محمد |هلل |منتـــ 
ى
ي|لدسوق

ى
لدسوق |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|7|867 |ن رخ|هلل شعبــــ|هلل محمد عبــــد |منتـــ  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

2388|o |د حسنى |ندى فؤ
ى
لدسوق ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

8o5897 عيل محمد|سم|رقيه محمد  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

8236o3 ي سيد تـــوفيق| ر|ي يحن  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

362848 حبــــيبــــ صفوتـــ حبــــيبــــ صديق ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

624||3 دى سمرتـــ|له|حمد عبــــد |حمد محمد | ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

42o7|4 جد جرجس سيدهم|بــــ م|يوس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

865473 هيم|بــــر|لدين |ء معتـــمد عز|سم| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

56828 محمد مصطفى محمد حسن لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

2|8o23 م|م|مؤمن عمرو قطبــــ تـــوفيق  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

8568o3 حمد|حمد محمد |ء |رس| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

43433| وى|لبــــحر|لعزبــــ |ندى نبــــيل ذىك  |بــــ طنط|د|

9o|o|6 ى موىس |د بــــش|منى عي ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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4o8443 لصعيدى|محمد عىل محمد عىل  |ره طنط|تـــج

336584 ل|لع|ر عىل عبــــد|لستـــ|بــــر عبــــد|ن ص|يم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

755o82 ى ن ى عبــــد|حسي  لرحيم|در حسي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

484362 حمد حسن|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

443447 لعزيز محمد|هيم عبــــد |محمود سمي  إبــــر لشيخ|طبــــ كفر 

73928 م|لسل|بــــ عويس عبــــد |لتـــو|لرحمن عبــــد |عبــــد  لفيوم|ضتـــ |علوم ري

6956o3 لحسن|بــــو |ل مصطفى محمد |هند جم لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

8538o9 ل زىكي محمد|رفيده جم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

76|783 حمد يوسف|سلىم عىل  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

539627 محمد فوزى حسن محمد حسن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

839o5 تـــه|جوزيف حليم جرجس حليم شح ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

63oo4o هلل|بــــ |م محمود عوض ج|سل| زيق|لزق|علوم 

547o4 لد محمد سيد|جر خ|ه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

79|857 هيم|بــــر|لرحمن |يمن عبــــد |د |جه وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

45747| رم مرىس|لمك|بــــو|لعزيز |بــــرين عبــــد|ص ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

899773 ن |لرحمن رضو|ل عبــــد|ن جم|نوره ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

337684 مه|حسن مصطفى حسن مصطفى سل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

786465 ه | هلل|لسيد محمد عبــــد|حمد |مي  زيق|لزق|بــــ |د|

4o2634 لسيد حسن|م حسن |ء عص|شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|57926 هيم|بــــر|بــــر |هيم ص|بــــر|ندى  ن|بــــ حلو|د|

52o987 د|ده منصور ذىك أحمد ج|ء حم|أسم بــــ دمنهور|د|

4o62|3 لسيد|سلىم سعيد عطيه محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

44o2o9 ن|هيم عثــــم|بــــر|هلل |يه يحن  عبــــد| لشيخ|طبــــ كفر 

8|o|92 ي عبــــد|لرحمن ه|عبــــد
لرسول|لرحمن عبــــد|ئى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

495775 ل|لهل|تـــ حسن |حمد بــــرك| بــــ دمنهور|د|

5o345 ن|حمد طه طه محمد سلط|محمود  حقوق بــــنى سويف

835565 ي عط|دع
عيل|سم|هلل | |ء مصطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

266369 لشيخ|ء عفيفى محمود عفيفى |رس| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

53o424  | رن
ى
لبــــيوم|حمد عىل |شوق ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

تـــ|بــــ لبــــحي 

4769o9 وس|منصور زىك تـــد| رين|م سكندريه|ل|ره |تـــج
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88o83o ن عىل محمد محمود |نرم سيوط|بــــ |د|

9oo6o2 ل حسن |لع|حمد عبــــد|ن |رو ج|حقوق سوه

697698 لسيد محمد|ن محمود |يم| لمنصوره|حقوق 

45|943 ى ك|سم| وى|لبــــستـــ|مل عىل عمر|ء خي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

774665 ح عليوه يوسف|لفتـــ|طمه محمد عبــــد |ف زيق|لزق|صيدله 

7o9732 لمتـــول|فظ |كريم محمد ح ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8|9433 ى|تـــوفيق حس| ده زكري|مي نيي  ي|بــــ |د|
|لمنى

24|558 ن|هلل عثــــم|ن محمد عبــــد |ضىح عثــــم تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

695|75 هيم جبــــريل|بــــر|ليىل مسعود رفعتـــ  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

433498 هلل|بــــ |د ج|لجو|م يوسف عبــــد|لحميد هش|عبــــد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

77|64| هيم بــــيومي|بــــر|للطيف |لد عبــــد |محمد خ زيق|لزق|ره |تـــج

68862 لرحمن محمد سيد فهىم|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

32o889 حمد محمد فوزى|كريم  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6|678| ن|هر محمد محمد حس|ر ط|بــــر| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6|o8o9 ي|ليم|لسيد |هيم |بــــر|ندى 
ئى لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

2|2894 لمعبــــود|محمود محمد مصطفى عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

676373 هيم محمد|بــــر|ل حمدى محمد |فري لمنصوره|عه |زر

96352 حمد|ضى |ل ر|نجوى جم ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

64|253 تـــ محمد مصطفى محمد خرصى|ي| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o9296 لسيد|هيم |بــــر|لسيد |محمد سعد  لمنصوره|طبــــ 

22oo5o لخول|لعزيز محمد |م عبــــد|عزيزه س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o884 ق|د تـــري|ن رش|هلل رمض|عبــــد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

63926 كر|حمد ش|متـــ |س|حمد | لفيوم|حقوق 

4o4865 لسعدئى|هلل نوح |هلل محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

37535 لم محمد|ء قدري س|رس| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

529622 ح محمد عىل|لمل|ء |حمد عل| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

8323|9 ي بــــولس بــــرسوم| يوحن
مهنى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

54o|55 در|لق|حمد فوزى محمد محمود عبــــد| ج|بــــ سوه|د|

334889 هلل سيد|ن عبــــد|طمتـــ شعبــــ|ف ى شمس|تـــج ره عي 
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5597o لمجيد|رق مصطفى عبــــد|محمد ط ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

6972oo ى بــــيوم |عبــــد  هيم|بــــر|لرحمن محمد حسي  لمنصوره|ره |تـــج

3|8o48 رون رشيدى خديوى|محمد ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|2463| هيم|بــــر|حمد معوض |يه | ى شمس حقوق عي 

2545|2 حمد|د |لرحمن سيد رش|عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9||86o ف | ر محمود  |لدين مختـــ|حمد رسر ج|ره سوه|تـــج

442|6 ن|د رشو|حمد فؤ|مصطفى محمود  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

756559 ح محمد مهدى|لفتـــ|ن عبــــد |سوز عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

9o7542 ى |مصطفى  حمد محمود |مي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|28632 دهم محمد يشى|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|3783| لحميد حسن|ن عبــــد |ود سليم|د ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

||5367 لرحمن|حمد عبــــد |يوسف مصطفى  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

8o5|64 ر محمد|محمد مختـــ| ر|ي ي|بــــ |د|
|لمنى

64747 محمد ربــــيع محمد| ر|ي لفيوم|عه |زر

4||o44 ز|لقز|حمد |بــــسمتـــ سعيد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

44o558 لسيد|لمطلبــــ حموده عبــــد|دل عبــــد|ء ع|رس| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

624o2 هلل محمد|ن عبــــد |مه رمض|س| بــــ بــــنى سويف|د|

42o74| مه|لعظيم عيس سل|لسيد عبــــد|محمد  لمنصوره|حقوق 

87923o ر |لغف|صفيه سيد محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

266886 ه محمد عبــــد| ى|مي  لرشيد محمد حسني  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

835547 حمد حسن|ن |لسم|ء |سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23262 لم|جد س|لو|ن عبــــد |حمد عمر| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

||9676 حمد|لمنعم |حمد مسعد عبــــد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

829|39 لرحيم|بــــوزيد عبــــد|لرحيم |ء عبــــد|ول |نوعيتـــ فنيه قن

8489o| لدين عىلي معوض|ح |مي صل ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

28695| حمد|ء مهدى محمود |رس| ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

4o|674 لحليم|لسيد محمد عبــــد |كريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o8827 يوسف مخلوف عىلي محمد ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر
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34875 متـــ محمد رشدى|س|مصطفى  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

635395 ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد | |رن زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

64|544 دى|له|ن طلعتـــ محمد |نوره زيق|لزق|نوعيتـــ 

5|292 سلىم سعيد محمد بــــكر لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

|4668 حمد عبــــده|نىه مدحتـــ شلبــــى  هره|لق|ره |تـــج

2|56|9 ى محمد عبــــد |محمد جم لشيخ|لمجيد |ل حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|23576 | 
ى
حمد يسن|يه شوق تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|

لمقطم|بــــ

7|3|o6 بــــو خليل|حمد |بــــر محمد |محمد ص لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

222336 ى  ود|حمد حسن د|حبــــيبــــه حسي  ى شمس| لسن عي 

|76299 لعزيز|لسيد عبــــد |م محمد |هش ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

|3o744 ي|مه حمدي |س|محمد 
لريفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5428|4 ى س|ي د عىل روميه|لجو|مي عبــــد |سمي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

4329o5 لشيخ|لعزيز |لجنيدى عبــــد |ره |ي |حقوق طنط

5|92o7 ق|مل |ء سعيد ك|ل| وى|لشر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

28749 لح|مر عطيه ص|محمد ع كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

853297 للطيف|للطيف حسن عبــــد|محمد عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

876265 نوبــــ خرصى رزق مرزوق |بــــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26|83| وى|لطنط|لجيد |حمد نزيه عبــــد| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

7554o9 بــــدين محمود|لع|م محمد زين |س حس|ين| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

258888 ضى|لق|حمد |م محمد |سل| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

9234o3 يه فيصل محمد عىل  | سيوط|حقوق 

56865 ي فرج قلد|زر روم|ع
ئى ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

9o2|69 لدين يوسف محمد  |جر سعد |ه ج|حقوق سوه

333543 رق محمد سيد|مصطفى ط هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

356695 ن غريبــــ عيد متـــول|وردتـــ شعبــــ | معهد فنى تـــمريض بــــنه

893|3| لدين عميش  |هبــــه خليفه نور  سيوط|بــــ |د|

75793o مصطفى محمود فتـــىح عوض عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|7o562 ن|ز عثــــم|ل فو|هيم جم|بــــر| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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23296o وق خ لصمد|مد محمد عبــــد |لد ح|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

335o7o ي عبــــد|ف لرسول|طمتـــ مجدي يحن  ى شمس|د| بــــ عي 

85o555 حمد جوده|رم |ء ك|ول لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

243|9| دي صديق|لن|يه صديق محمد | ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2835o| ن|ن عىل زيد|لسيد شعبــــ|يه | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

325694 رمحمد|بــــو ن|هلل مصطفى صبــــىح |نور ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

286835 ر منصور محمد|حمد مختـــ| شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

4o9538 محمود محمد محمود أحمد زرير |ره طنط|تـــج

68o|45 بــــ|لوه|ر عبــــد |لستـــ|ح عبــــد |محمد صل ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4o9685 ن|د عىل محمد حص|ء عم|دع ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9o4378 حمد |بــــوزيد |مصطفى محمد  ج|ره سوه|تـــج

446288 د|حمد ج|د محمد حفنى |زي سيوط|بــــ |د|

|283o5 ى مىك |سيف  حمد محمد|لدين حسي  |ره بــــنه|تـــج

33|774 هيم|بــــر|حمد محمد جميل | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|53236 حمد|رتـــ رأفتـــ محمد |س لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

||849o لضبــــع|حمد محمود عمر | |عل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|28948 لمنعم محمد|م محمد عبــــد |حس ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

359oo3 مد|لحميد ح|حمد نبــــيل عبــــد| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

5o7o88 حمد|لعزيز |مريم فتـــىح عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

427746 د محروس غنيم|م مر|سل| | تـــمريض طنط

9o476o ه | ضى |لر|مد عبــــد|حمد ح|مي  ج|علوم سوه

354o45 زي|لعزيز سيد حج|متـــ عبــــد|س|ن |يم| ى شمس|د| بــــ عي 

|3967o لحميد|ل محمود عبــــد |هلل جم|منتـــ  ى شمس هندستـــ عي 

252495 حون|لمول ط|ده محمد عبــــد|مي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|7o29 د متـــموح|لجو|م عبــــد|مريم س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

4o2429 |ر محمد |من
ى
لسيد دسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

639922 ي نبــــيل عبــــد 
هيم|بــــر|حمد |هلل |منى زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

688363 للطيف قوره|حمد سعيد عبــــد |ره |س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

826248 لدين حسن محمد|ء |نسمه عل دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

249478 ف عبــــد|يمنى  ح عيسوى|لفتـــ|رسر |ن طنط|سن|طبــــ 
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5|4237 وي|لعس|لحميد|نيس  عبــــد|هيم |ن إبــــر|إيم |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

627429 هيم|وليد فهيم وهبــــتـــ إبــــر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|25|5| ى  لجمل|محمود محمد محمود حسني  ى شمس|تـــج ره عي 

24|85o |جيد حن| حن| دون|م تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

632467 ى|رتـــ |س لسيد محمد حسن حسي  هره|لق|ر |ثــــ|

|28432 حمد|دين سعيد محمد حسنى |ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9||652 محمود محمد طه محمد  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

64o436 د سعد بــــيومي جبــــل|منى عم ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

4|9o8 ى |دل محمد |حمد ع| دى|لبــــغد|مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

43|638 محمد مخيمر تـــوفيق شبــــل | تـــمريض طنط

|42268 ن عزتـــ محمود فهىم|رو ى شمس|د| بــــ عي 

8o|o29 يبــــي مني  جرجس|بــــسنتـــ عج ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

67o32 صم محمد مرىسي|مريم ع لفيوم|ضتـــ |علوم ري

2843| ف ج|مصطفى  رجي عبــــده|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2563|8 م قطبــــ|لسل|عبــــد| يوسف رض ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

24855o قتـــ محمود | لجندى|حمد صبــــرى |رسر |ن طنط|سن|طبــــ 

323439 حمزتـــ محمد محمد يوسف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3326| لزقزوق|م عىل |ن محمد سل|يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

488292 لسيد|حد |لو|حمد محمد عبــــد|لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

777835 لسيد سمي  محمود خربــــوش|ئى |م ه|حل| زيق|لزق|بــــ |د|

629373 |رس|
ى
 محمد دسوق

ى
ء محمد دسوق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|3959 ى محسن خلف دبــــشه نفي  ي|بــــ |د|
|لمنى

43248| مريم محمود محمد محمد عطيه |بــــ طنط|د|

|38286 لمجيد|لمجيد جودتـــ عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

|76o43 م|لسل|لعزيز عبــــد |لد عبــــد |حمد خ| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

7o52|5 د محمد عوض|حمد محمد رش| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

67342 لح|د محمد رجبــــ ص|زي لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|258|9 هر|لظ|طمه محمود مرزوق عبــــد |ف وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

3|8335 مد|لسيد ح|حمد محمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

677|2 لسيد|حمد |حمد عويس |كريم  لفيوم|علوم 
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24652 لعزيز|لبــــسيوئى عبــــد |د |د رش|جه ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

257723 لسيد بــــليله|مصطفى فرج  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4|o7|3 ل|بــــو هل|حبــــيبــــه حمدي فتـــح عىلي  |ره طنط|تـــج

845883 ى ه|عبــــد شم يوسف|هلل حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

34o64o سعد فريد فهيم| رين|م |ره بــــنه|تـــج

882234 نور محمد|لدين |م |س|م |هش سيوط|صيدلتـــ 

7o5497 يف  ف حسن محمد حسن|رسر رسر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

5oo24o دق جبــــريل|لص|د عبــــد|رس فؤ|د ف|فؤ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32||o6 مصطفى محمد حنفى محمود ن|بــــ حلو|د|

6o|468 لفرتـــ|نور |هيم محمد |بــــر|صم |ع |بــــ طنط|د|

4|3||o بــــ محمد|غبــــ مصطفى خط|عبــــي  ر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|9757 وى|لششتـــ|هيم محمد قطبــــ |إبــــر سيوط|ره |تـــج

|48o|6 يمن محمد جوده|محمد  ى شمس| لسن عي 

772923 ن|لد فوزى زي|حمد خ| ى شمس حقوق عي 

6o2882 ف كم|مصطفى  لبــــرع|ل محمد |رسر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

337236 لدين محمد سيد|ل |محمد كم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7o9396 ن|حمد سليم|حمد |لسيد |حمد | |بــــ طنط|د|

6o8393 ف محمود  وق أرسر رى|لهو|رسر |طبــــ بــــيطرى بــــنه

2|3257 نس|لطو|دى |له|مريم عمرو عبــــد ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

336396 ى عبــــد|ط| دين لمعىط|رق حسي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

525o65 حمد|ره محمد بــــخيتـــ حسن |س سكندريه|ل|بــــ |د|

5|o569 ر|لف|مد بــــسيوئى |محمود ح عه دمنهور|زر

67687 ئيل|رس|م موريس |س| رين|م لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

|49729 روق محمود|ئد محمد ف|ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

57226 ئيل|نور نجيبــــ ميخ|ن |يم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

328783 لم|سط عىل س|لبــــ|يوسف طه عبــــد ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

6|5573 ر|مه مديح محمد نص|س|سم |بــــ ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

84|o|7 ل جبــــريل|ن محمدكم|ء عثــــم|شيم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

757344 حمد|ل |يه محمد كم| بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ
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7oo3|3 ح محمد|لفتـــ|كريم محمد عبــــد  لفيوم|هندستـــ 

8948|6 لنور محمد |بــــو|حمد محمد | ج|ره سوه|تـــج

4|o23| لسيد|لعزيز محمد |هيم عبــــد |لدين إبــــر|سيف  |بــــ طنط|د|

426762 هلل|حمد عبــــد|لسيد |شور |مريم ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32523 هيم قنديل|بــــر|هيم |بــــر|رس |م ف|حس هره|لق|ره |تـــج

27o7o6 ى|لدين عبــــد|د|لمنعم عم|عبــــد لمنعم بــــحي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

45287o هيم يوسف|بــــر|د |سع|ل|بــــو |حمد عىل | |حقوق طنط

427744 لجليل عبــــده|ن عبــــد |هر عدل|حمد م| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

3|4229 ض|م ري|لسل|لرحمن مصطفى عبــــد|عبــــد ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

845589 ل عىلي محمد|ء جم|سم| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

2574o7 ره مصطفى سعيد فهيم|س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

443||4 ى عبــــد زق|لر|لحميد عبــــد|زق عبــــد|لر|بــــشر لشيخ|عه كفر |زر

67679| بــــى|مبــــ|ل|عمرو سمي  فتـــىح محمد لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

52o634 زق محمد عرفه|لر|م عبــــد |حس| دين عه دمنهور|زر

|36o64 هيم محمد|بــــر|دل |م ع عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

68|6o6 ن|هيم عثــــم|بــــر|ن |ل عثــــم|رس جم|ي |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

227396 لعطفى|حمد محمود |حمد سهل | هره|لق|حقوق 

5||734 لقصبــــي|عيل |محمد حلىم محمد إسم ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

5|999o شم بــــصيص|ئى هندى محمود ه|أم عه دمنهور|زر

5o8856 لمطلبــــ|لحميد عبــــد|متـــ عبــــد|س|حمد | لسويس|معتـــ |علوم ج

57696 لعظيم|هيم عبــــد |بــــر|حمد محمد | ي سويف
تـــمريض  بــــنى

7|2o97 ل|حمد محمود ح|محمد | نور لمنصوره|علوم 

76o28| ى|لسيد يوسف |در |يوسف ن لبــــحي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

2533| حمد|بــــ |لوه|لرحيم عبــــد |عبــــد | صف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

75663 حمد حسن قطبــــ|ن |نوره لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|44593 هيم|بــــر|وليد سيد سعيد  هره|لق|حقوق 

32|7|8 مصطفى مصطفى محمد مصطفى ى شمس هندستـــ عي 

6426|2 لسيد|للطيف |مد عبــــد |محمد ح دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 
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8oo298 وي|دف|ل|هلل محمد مجدي محمد |عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

45345| ن|لرحمن طم|لسيد محمد عبــــد |حمد | لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

82o4| هيم|بــــر|ح سيد محمد |صبــــ هره|لق|حقوق 

5648o سعيد ربــــيع سعد محمد سيوط|حقوق 

4525|3 لمقصود|هيم عبــــد |بــــر|لد وليد |خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|55o78 يف|هلل صل|منتـــ  ح سيد رسر ى شمس| لسن عي 

82482| ي شهر رمض
حمد|ن |مصطفى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

354397 هلل محمد حفنى|ر عبــــد|من |حقوق بــــنه

88364| ى ممدوح بــــديع صليبــــ | مي  سيوط|تـــمريض 

3233o دق محمد دشيش|لص|لعزيز عبــــد |محمود عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

296|22 لمجد|بــــو|ر مصطفى |لغف|يه عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

764458 لبــــربــــرى|رس محمود عبــــده |حمد ي| ره بــــور سعيد|تـــج

2257|8 هيم|بــــر|ن مدبــــول |ل كسبــــ|بــــل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

283524 ر عرفه حسن|لغف|مروه عبــــد |حقوق بــــنه

372385 هيم|بــــر|لدين محمد محمد |د |محمد عم ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

6972o لسيد|هلل سعيد |ن عبــــد |يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

75748| ء خلف عىل عمر|سم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6|9536 لحليم|لمقصود عبــــد |سميه عىل محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

429737 لسيد محمود ختـــعم|محمود  |حقوق طنط

425888 لسيد محمد|تـــفى حسن محمد  سكندريه|ل|طبــــ 

|75|77 ن|جر محمد عىل عثــــم|ه دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

27oo96 هيم مصطفى|بــــر|رس صبــــرى |محمد ي شمون|نوعيتـــ 

792239 ى عبــــد |لحميد |مصطفى عبــــد  د|لحميد ج|مي  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

34o244 بــــر عطيتـــ|ء محمد ص|رس| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

23|894 ن|حد رضو|لو|عيل عبــــد |سم|هلل محمود |عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

3|7695 حمد حنفى عطيتـــ|لد |خ ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

6|7825 تـــ|لزي|ء محمد عوض |رس| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

28322o لرحيم|حمد يونس عبــــد|مصطفى  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|9|65 حمد|لحميد |ندى حسن عبــــد |س ره بــــنى سويف|تـــج
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784o39 ى حنفى|حمد ف| روق حسن حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33oo7 ء جمعه محمد محروس عىل|سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

689274 بــــينى |لسيد |محمد  بــــينى|وى |لقن|لشر لشر تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

354o63 هيم حسن|بــــر|خلود محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8499|8 وق صل حمد|ح حسن |رسر لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

92o246 ى  |ء بــــدرى عبــــد|حسن لنبــــى حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

835o|8 ء عرفه محمد محمد|رس| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

755369 ي|ر
هيم|بــــر|هلل |محمود عبــــد | ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

عيليه|سم|ل|ئ 

9o3|o له رفعتـــ فتـــىح محمد|ه ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

436o22 لمجيد عوض|زق مصطفى عبــــد |لر|نىه عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

9|48o5 حمد  |محمد ممدوح فتـــىح  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

692392 لشويخ|حمد |لعزيز |حمد عبــــد |ء |ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6274|7  أحمد|لشو|عمرو محمد 
ى
دق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

239328 بــــ|لتـــو|روق عبــــد|حمد ف|د |سع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|489|3 بــــ عدل سعد حسن|يه|ء |وف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|2779o |لدين طه |ل |دهم محمد مجدى محمد جم|
لفشنى

تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

679992 |ء محمد |يمنى عل
ى
لدسوق ي |

لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

253394 وى|لمعد|حمد |لنبــــى |طمه عبــــد|ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

33|685 لجليل محمود|ل عبــــد|محمود جم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

58342 م فهىم|م|ل |مروه جم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6943o8 ذل|لش|حمد محمد |ر محمد |من لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

75|358 لسيد غنيم|لسعيد |هدير محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|68564 لدين تـــوفيق|ح |رق صل|لدين ط|بــــ |شه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

338486 لغنى|لمنعم عبــــد|لغنى عبــــد|هلل عبــــد|منتـــ  |تـــربــــيتـــ بــــنه

864345 لد خليفه محمد|عمر خ |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

768|32 لليثــــى|ن |حمد شعبــــ|جر محمد |ه لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

768963 لبــــلوئى|دى |له|رس عبــــد |رحمه ي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

8683|2 لحسن|بــــو|صبــــرين سعدي عىلي  |نوعيتـــ فنيه قن

36o559 |لعل|بــــو|ش حسن |ل حو|ن بــــل|نوره |تـــربــــيتـــ بــــنه

|47753 لد|ن معتـــمد عىلي خ|حمد شعبــــ| ن|ضتـــ حلو|علوم ري
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2|3o46 تـــ عىل يونس|بــــر عرف|لد ج|خ| دين تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

3357o6 لعزيز مرزوق|حمد عبــــد|ر |من ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6|446o فظ|لح|ن بــــدر فهىم عبــــد|حن لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

856o98 ي|محمد عىلي حسن عبــــد
لغنى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

773649 هلل شلبــــي|ئيل نرصتـــ سعد |مهر زيق|لزق|بــــ |د|

774o9| شور محمد حبــــيبــــ|يه ع| ى شمس|د| بــــ عي 

23||68 ى سعيد ز يد|عمر حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26o38| حمد|رق محمد |عديله ط تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6|5594 ع|لفر|حمد محمد |لد |خ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

34242o محمد حسن جوده| بــــ رض|رح ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4975|2 لعربــــى|هيم |بــــر|يز |منى ف ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5o6477 حمد|لق |لخ|لحكيم عبــــد|م عبــــد|ء حس|ل| سكندريه|ل|بــــ |د|

8|878o سحق|ن |سحق يون|له |ه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

5o7253 بــــسملتـــ محمد فوزى محمد أحمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|39589 ن ق|هر صد|مدحتـــ م| مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5|24o ض|لدين محمد ري|ء|يتـــ محمد بــــه| بــــ بــــنى سويف|د|

34|45| م|لنور حسن ضي|حمد فتـــىح فج | ى شمس|تـــج ره عي 

9|8584  عبــــد|ء بــــرك|سم|
ى
رص  |لن|تـــ شوق ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

8447o5 يم مرىسي|لد|حمد عبــــد|ء سيد |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

8o5|55 لعزيز|حمد فوزي عبــــد|ن |نوره ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

7oo326 حمد عىل|ء متـــول |لىمي وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

9|62o9  صديق عبــــد|حس
ى
لنبــــى |م شوق ي سويف|تـــربــــيتـــ ري

ى بــــنى ضيه بــــني 

92|37o حمد محمد محمود |مصطفى  ي للفن|
|دق قن|لفنى

443759  
ى
هيم شلبــــى|بــــر|لبــــنى شوق لشيخ|عه كفر |زر

778869 ح|رص رجبــــ محمد صبــــ|ن| ند زيق|لزق|بــــ |د|

83245 د|لجو|حمد محمود عبــــد |ء |ل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

7637|3 ه ع| هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|دل |مي  علوم بــــورسعيد

58436 لحليم|لدين تـــوفيق عبــــد |مل عز | حقوق بــــنى سويف

45|o42 هلل|كريم محمد عىل عطيه عبــــد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

859582 حمد|لمؤمن محمود |لرحمن عبــــد|عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

638268 لسيد محمود محمد|رس |حمد ي| زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف
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8959|2 ن  |لسم|هلل محمد محمد |منتـــ  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|64o98 هلل خليفتـــ|هلل عزتـــ عبــــد |عبــــد  هره|لق|حقوق 

7|2868 ده|م محمد محمود غريبــــ زي لمنصوره|عه |زر

5|83o7 ر وجيتـــ سعيد درويش|من معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|393|9 وندى|صد ل|نبــــيل ق| رين|م ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

35|56| حمد|لعليم |حمد عبــــد|لعليم |عبــــد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

76|539 ف محمد عبــــد |بــــسنتـــ  هر|لظ|رسر ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

3347|5 س طه|محمود محمد طه عبــــ ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

6oo766 بــــوىس محمد محمود مصطفى |صيدله طنط

35|829 لحميد محمد|ل عبــــد|محمد جم  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|34999 يوبــــ|د |يمن بــــخيتـــ ج| ى شمس هندستـــ عي 

624254 ى |حمد ي| ن|لغضبــــ|قوتـــ محمد محمد حسي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|2o856 نور محمد خليل| |لرحمن رض|عبــــد  ن|سو|بــــ |د|

33|o53 لمجيد|بــــ عبــــد|لمقصود غل|رتـــ عبــــد|س |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

78254o بــــو زيد عىل|مد |هر ح|ط زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

69289|  عبــــد |لبــــ|لسيد عبــــد |كرم |
ى
لمعىط دهينه|ق ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 

لمنصورتـــ |بــــ

8|36o ي
ح زغلول|لفتـــ|ء رشدى عبــــد |ضى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

785825 لمتـــعبــــ|لدين حسن |ج |حمد رس| زيق|لزق|حقوق 

896o25 لسيد |هيم محمود |بــــر|عزه  ج|بــــ سوه|د|

69o||6 هيم|بــــر|حمد محمد عىل عطيه | ي|هندستـــ 
|لمنى

482978 ى فرج شح|منى سمي   تـــتـــ|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4||o6|  عبــــد 
ى
يد|لعزيز ف|نىه شوق |بــــ طنط|د|

858o44 نيس|بــــ بــــطرس |يه| |ريتـــ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

49o836 هيم هلس|بــــر|لد |نغم محمود خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|988o بــــتـــ|ء جميل ثــــ|ل عل|من ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

325592 ف ص|م  لح محمد|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o9837 ى|لسيد سل|لسيد |ن |يم| طي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o7728 لحميد|ورى عبــــد |لمغ|مه |س|مجدى  لمنصوره|ره |تـــج

635776 لحنفى|ر |لغف|لسيد عبــــد|ء محمد |ل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

23o2oo وى|لعليم سعد|لك عبــــد|لم|وى عبــــد|سعد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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638428 لرحمن أحمد|رضوى أحمد عبــــد زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

54|8|5 حمد محمد|لسيد يوسف |محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5346|3 ى|ي ي أحمد حسي 
ى مجدى حسينى سمي  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

|6949o هد|لسيد مج|ل |هيم جم|بــــر| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|426o4 دريس|حسن | هلل محمد رض|هبــــتـــ  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

2|4937 تـــ|م بــــرك|لسل|رق عبــــد|م ط|لسل|عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

266|73 ل معوض رزق|ئل جم|ء و|ل| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

84|o|3 ي كريم يس|ي  يحن 
ى سمي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

825826 ري نوح|م نص|لسل|ده عبــــد|غ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6o8449 ضى|لق|حمد |لحميد |هلل عبــــد |منتـــ  |تـــربــــيتـــ طنط

63966| ريم سعيد محمد لطفى محمد عبــــده زيق|لزق|بــــ |د|

62|625 د حمدى مصطفى عىل مصطفى|زي لمنصوره|حقوق 

74622 لسيد|حمد معوض |ء |صف ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

8o2o9 لرحمن|مل عبــــد|حمد ك|فوزيه  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

259296 ن|لحليم عمر|د عبــــد|ر عم|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

329667 لسيد خرصى|سعيد محمود | ند |تـــربــــيتـــ بــــنه

23834| ن|ن يوسف فريد زهر|نوره لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

48295| مريم حمدي محمد عبــــده سعيد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

256o76 حمد زهره|حمد عىل | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

233872 رق عىل حسن|حمد ط| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

359487 حمد|تـــ |ء عىل فرح|سم| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

364248 عيل|سم|محمود مجدى حسن  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o978o ي |حمد ر|زينبــــ 
ى محمد|ضى مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

686o4o لسيد بــــدير محمد|ء حمدى |شيم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

67573o ى |ي حتـــ|لسيد سم|حمد محمد |سمي  لمنصوره|حقوق 

495556 بــــ محمد|لوه|لحفيظ عبــــد|محمود عبــــد ره دمنهور|تـــج

834375 مه|مه سعد سيد سل|س| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

8oo|33 د مخيمر|محمد فؤ| عيل محمد رض|سم| سيوط|حقوق 

698|83 ش|لدمرد|حمد |لسعيد |ده |مي ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

25o445 منيه عزتـــ مليىح  سليم| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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|88|6 ى ن|د سليم|رق ج|ر محمد ط|هي  هره|لق|بــــ |د|

4|83o7 د محمد عقبــــه|حمد فؤ|مؤمن  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

66665 لدين بــــهنس|ح |ريم سيد صل لفيوم|عه |زر

923528 حمد محمد  |لد محمود |محمد خ ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

9o|634 هيم سليم |بــــر|حمد عىل | ج|تـــربــــيتـــ سوه

2477| حبــــيبــــه محمد عىل محمد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

335579 وق  دي|يمن مصطفى بــــغد|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

5o5|94 ضى|لق|حمد |م محمد فهىم |محمد هش ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

445523 ه محمود|لل|لسيد عبــــد |هند  سكندريه|ل|حقوق 

2863o5  محمود|لبــــ|ء رجبــــ عبــــد|سم|
ى
ق هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|763o8 لسعيد عىل محمد|م |سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|44oo لكريم|مد عبــــد|م سعيد ح ن|بــــ حلو|د|

6|5899 تـــ|ن كر|محمد عبــــده رمض ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

26|487 لجوهرى|ىط محمد |لع|ل عبــــد |هلل جم|عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

76o|85 حمد|ح |لفتـــ|ر عبــــد |لغف|ندى عبــــد  لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

|34233 جد رمزى قلينى|ن م|ريه|م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

89|423 م حسن محمد |ن عص|ريف سيوط|ره |تـــج

|4755o جرجس رمزي عويضتـــ يوسف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|57|57 نور حنفى بــــيوم|ن |يم| هره|لق|بــــ |د|

|47342 حمد عىل|د مصطفى |زي |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

882724 حمد سعد جبــــر  | |لي|د سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

497oo7 يم|لد|كرم فتـــىح يوسف عبــــد| |رن ره دمنهور|تـــج

7723|5 حمد|لحميد |طمه صبــــىح عبــــد |ف زيق|لزق|صيدله 

53477o ى ج|محمد خ ى|لد حسي  د حسي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

856439 ي |طمه عبــــد|ف
هيم|بــــر|لرحمن حسنى سيوط|حقوق 

67537o ع|لرف|عمر محمد طه محمد  لمنصوره|هندستـــ 

8232o6 هيم|بــــر|مل |ن محمد ك|يم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

62884 شم|ء عىلي حسن ه|سم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

69|7|4 حمد محمد سمك|هر |حمد م| لمنصوره|حقوق 

23oo22 لجمل|حمد مصلىح |د |حمد عم| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 
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278676 ى محمد|صبــــ ح حسن حسني  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

327|68 ض|لعو|حمد محمد عبــــد|ء |شيم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

279|79 سعد عىل سعد مسلم شمون|نوعيتـــ 

246934 لمنعم محمد خليل|حمد عبــــد| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

679o67 هيم|بــــر|لرحمن محمد وجدى محمد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

825254 لكريم خليل|د |بــــ فتـــىحي ج|شه سيوط|حقوق 

792932 ن|لم عش|يه محمد س| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|64759 مر|مر جوده ع|ء ع|شيم هره|لق|بــــ |د|

8o7o83 ى ربــــيع عبــــد|ي للطيف مبــــروك|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

826877 ى محمد| محمد عط حسي  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

693|94 ي|بــــو |لفتـــوح |بــــو |م |هش
ى
ض|لفتـــوح ق لمنصوره|هندستـــ 

34o763 يف عليىمي محمود عىلي محمد رسر ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

696o72 مل|هيم قز|بــــر|ء محمد فوزى |سم| لمنصوره|بــــ |د|

3|6823 هلل عىل موىس عىل|منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

9o326 ى|ديتـــ شعبــــ|ن ن عبــــده حسي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

4o2o58 لرحمن حسن|زم محمد محمدين عبــــد |ح سكندريه|ل|بــــ |د|

37825  بــــيومي|حمد |هدير 
ى مي  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

562|6 د|لجو|لدين عبــــد |ر محمود نور |من صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

32437 |لحم|لسيد محمد |عيل |سم|ن |رضو
ى
ق عه مشتـــهر|زر

3564o| محمد سعيد محمود مهدي زيق|لزق|صيدله 

63|478 لحفيظ|لد محمد عبــــد |ن خ|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

835||2 ى |ء |شيم لليسي محمد|مي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

33629| لمجيد|هيم عبــــد|بــــر|د |جر عم|ه ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

234962 هيم عىل|بــــر|لد محمود |خ هره|لق|حقوق 

28263| لفتـــوح|بــــو|لعزيز |د عبــــد|عم| سم كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|47|o9 بــــ محمد|لمنعم دي|مهند ممدوح عبــــد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

2|4|37 لعزيز|يز فتـــىح عبــــد |تـــم ف|يز ح|ف |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

769o42 لحليم حسن محمد عيد|عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

8|8|34 هلل|عمر مكرم محمد عبــــد ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى
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2|234o لمجيد|م يىح عبــــد|محمد عص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o5528 يف ف|ه روق عىل شعتـــ|يدى رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

624453 د أحمد أبــــو|لجو|د عبــــد |لجو|منيه محمود عبــــد |
لخي  |

ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

876275 هر محمد|لظ|م عبــــد|هلل عص|لمعتـــزبــــ| سيوط|بــــ |د|

4229|2 لكريم نصي  يونس|ر عبــــد|من سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

635827 هلل حسن|حمد عبــــد|منيه | زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

768793 مه حسن محمود محمد|س| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

837542 حمد محمد|ل |عزه جم قرص|ل|فنون جميله فنون 

26|||5 حمد عىل سكر|سمر  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

455|3 للطيف|حمد عبــــد |للطيف |حمد عبــــد | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

753345 رص|ح| لنج|بــــو |حمد محمد | تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

254572 د|محمد عىل محمد مصطفى حم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

35|2o9 ئى يوسف محمد يوسف|محمد ه |علوم بــــنه

63o|8 هيم طه محمد|بــــر|يه | لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

5269oo هيم رجبــــ|بــــر|حمد |لد |حمد خ| |ضتـــ طنط|علوم ري

6974|o لعوضى|للطيف |لسعيد عبــــد |حمد لطفى | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

36468 حمد زلط|حمد محمود فرج | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

426824 ي
ر|لجز|م حسن |لسل|حسن عبــــد | دئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54o488 حمد محمد هريدي|ء وجدى |رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

4|82o| ض|لسيد عىل ع|هيم |بــــر|متـــ |حمد سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2oooo هلل|د سمي  عوض |عم| رين|م ى شمس|تـــج ره عي 

69789o زى|لشفيق حج|حمد عبــــد |لشفيق |ء عبــــد |ل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

828|o6 ي
م حميد|م|ن |يثــــربــــ تـــعى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

825289 ي ط| فظ محمد|لح|رق عبــــد|نىح  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

4o||86 ي محمد فوزى عبــــد
لمنعم|مصطفى لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

5|786| يف|بــــر|سلىم مصطفى خليل  هيم رسر عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

5|9358 ضى|لعظيم ر|لحميد عبــــد |حمد عبــــد | |رش |بــــ طنط|د|

853485 عيل|سم|لمنعم |ل عبــــد|ن جم|حن ي|بــــ |د|
|لمنى
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9|4266 سم عدل مهنى |نىح  بــــ| سيوط|نوعيتـــ فنيه 

5o7334 ن|حمد عثــــم|د |زم محمد رش|عهد ح سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

9|3774 حمد  |رص مصطفى |لن|حمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|5o93 حمد صبــــرى محمود|ئى |سهيلتـــ ه ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

447939 هلل|لعزيز خلف |در عبــــد |لق|نشين محمد عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

625487 ن خليل|م عثــــم|هلل عص|لرحمن عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

63|8|4 ى عىل |ء |رس| ى |مي  هيم|بــــر|مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o9o4| لدبــــه|ح |لفتـــ|ل عبــــد|محمود جل |ره طنط|تـــج

2|9793 ن|لمحسن محمد سلط|يمنى مأمون عبــــد ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

425796 ر|لنج|لغنى |لسيد محمد عبــــد |مل |رحمه ك سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|8o6| ي|ر
لسيس|محمد مسعد محمد | ئى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

35653| حسنى محمود حسنى| دين ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

|44|o9 رحمه محمد سيد محمد درويش كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

799o| هيثــــم محمد سيد حسن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6675| مصطفى عىل صديق| ر|ي هره|لق|ره |تـــج

87o943 مجد يوسف عىلي حسن| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3||383 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|حبــــيبــــتـــ صفوتـــ سيد  ى شمس| لسن عي 

72243 حمد محمود محمد|بــــ |يه| لفيوم |تـــمريض 

82||79 ي|ر
ي عبــــد| ئى

ل|لع|م عبــــد|لسل|مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

76o664 حمد|دل سيد |منيه ع| لسويس|طبــــ 

2|7659 تـــه|جليل شح| دى رض|ش لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

3|5742 م عصمتـــ عىل عىل محمد ى شمس|تـــج ره عي 

45853 شتـــ|ده سيد محمود عك|مي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

295287 لجوهرى|ل مصطفى |حمد محمد بــــل| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

63|43o حمد حسن|حمد |دل |ء ع|ل| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

3|9348 ي | ند لسيد عىل مشعل|يحن  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

32|o54 لرحمن عرفه وجيه عرفه|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7o6|68 ل|لع|بــــو بــــكر محمد عبــــد |ء |ل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

627369 لحميد|م عبــــد|لسل|عبــــد| يمن محمد رض| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

232722 |بــــخيتـــ لوغ| مريم ذك هره|لق|بــــ |د|
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348952 عيل بــــيوم|سم|دتـــ بــــيوم |غ ى شمس|د| بــــ عي 

898894 ئيل |نه نبــــيل جرس ميخ|دمي لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

2863|8 صىل محمد|مروه محمد و ى شمس|د| بــــ عي 

2594|7 ره|لفضيل محمد عم|ح عبــــد|هند صل تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

683432 ىطي|مش|ل|لسعيد محمد |هيم |بــــر|طمه |ف لمنصوره|ره |تـــج

862o95 لقمص مرقس|ميشيل | ري|م |نوعيتـــ فنيه قن

95538 تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد | لحميد بــــكر|هيم بــــكر عبــــد |بــــر|ء |نجل

64o293 ي|يم|
ن صبــــىحي محمد محمد مصطفى قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

63ooo8 حمد ثــــروتـــ محمد لطفى غريبــــ| زيق|لزق|ره |تـــج

44o726 ه رض ر|لستـــ|لكريم عبــــد|عبــــد| شهي  لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35o597 حمد|لسيد |حمد |رتـــ عىلي |س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

42o632 لخظروى|لعزيز محمد |لد يىح محمد عبــــد|خ |حقوق طنط

8|462o هلل|كريم محمد فهىمي عبــــد ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

334|33 لحميد|لمقصود عبــــد|د محمد عبــــد|زي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

76|7o5 للطيف|لمجد عبــــد |بــــو |م محمد |سل| بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

3||353 دع|لبــــر|حمد |د |م ج|يوسف هش |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|5553 ن|لنبــــى حميد عمر|ملك محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

22o85 ده زيد محمد زيد|غ هره|لق|بــــ |د|

9|3|83 ن حلىم محمد|حمد عثــــم| سيوط|عه |زر

3|3o|6 لسيد|دل محمد |محمد ع ى شمس|تـــج ره عي 

|27798 روى محمود محمد محرم| ى شمس|تـــج ره عي 

622927 ئل محمد محمد|نسمه و معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

777223 ح متـــول|ح صل|رس صل|تـــسنيم ي زيق|لزق|بــــ |د|

236483 حمد محمد|حمد محمد |ليىل  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

83429| ر محمد عمر محمود|لستـــ|عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

43|922 لمجد|بــــو |د عىل |ن مصطفى فؤ|رو |ره طنط|تـــج

8559o9 د قلتـــه|ميشيل قلتـــه فؤ |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

26o45o هيم مسبــــح|بــــر|ء |رضوى عل |كليتـــ هندستـــ بــــنه

489|55 لحميد|لدين عىل عبــــد |ء |ن عل|نوره عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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2|3498 جينى|لدر|لسيد عىل |ره طلعتـــ |س ى شمس حقوق عي 

4352|5 تـــ|ر أحمد محمد بــــرك|من تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

449833 د|لد حسن حم|يوسف خ دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

354o29 تـــ محمد مرزوق | هيم|بــــر|مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|47|76 بــــ|لوه|هيم عبــــد |بــــر|بــــ |لوه|ئشه عبــــد |ع تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

252o36 ضل|حمد سعد محمد ف| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

89|634 لرحمن محمد |حسن حنفى عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

485679 بــــر محمد عىل|م ج|يه عل| إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

6|o774 لسنبــــختـــى|هيم |بــــر|ء محمد |رغدتـــ رج |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

33|783 ر|لستـــ|لسيد عبــــد|جميل عيد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

247o|8 زى|لرحمن حج|ح عبــــد|حمد صل| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

324565 ر عيسي|لغف|حمد محمد عبــــد| ن|بــــ حلو|د|

267o72 ى عبــــد|ي ن محمد|لكريم شعبــــ|سمي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

54|o7 ى د مني  يوسف|عم| مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

64289o لعزيز|لعزيز محمد عبــــد|مه عبــــد|منيه سل| زيق|لزق|بــــ |د|

845o85 هلل سعيد|رقيه مدحتـــ عبــــد ن|تـــمريض أسو

352486 ج |ن رجبــــ خف|رجبــــ نبــــه| نور تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

353586 هلل محمد|بــــ |لسيد ج|عمرو  |بــــ بــــنه|د|

763572 ذل مغربــــى|لش|ن مجدى محمد |رو |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

3882o لعزيز|رم محمود عبــــد |محمود ك كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

47949 حمد|حمد |محمد صبــــرى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

62393 تـــ سيد عبــــد | بــــ|لتـــو|م عبــــد |لسل|مي  ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

|67|28 لدين سيد محمود|د |ن عم|نوره سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

72|27 حمد عيس|رق |هلل ط|منتـــ طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

678596 ى |خديجه محمد  حمد|مي  لمنصوره|علوم 

4o8542 ي|سم|حمد |ء |رس|
عيل محمد مصطفى |ره طنط|تـــج

388|4 ف س|محمود  ن|لم جمع|رسر ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

629777 يوبــــ|حمد جميل فرج | زيق|لزق|ره |تـــج

49o565 لسيد منصور|ن محمد |ره رمض|س سكندريه|ل|بــــ |د|
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|49oo6 لحميد|بــــ عبــــد |لوه|لد عبــــد |ء خ|دع هره|لق|ره |تـــج

4||2o4 ح ملوص|لفتـــ|سمي  فتـــوح عبــــد | ند |بــــ طنط|د|

2|5|82 در عىل|لق|تـــه عبــــد|هد شح|ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

246275 ى محمد ي|ي ى محمد |سي  لسيد|سي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|o843 مه مصطفى|للطيف سل|د عبــــد|ن جه|يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|46|4 ى فتـــىح عبــــد |ي لعظيم |للطيف عبــــد |سمي 
ن|سليم

|هندستـــ طنط

846593 ى نور |نور  لدين محمد|لدين حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6948|6 ى|بــــو |فتـــىح محمد محمد  لفتـــوح حسني  لمنصوره|ره |تـــج

78694o حمد|دهم محمد جوده | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||8775 ف محمد عىل|دهم | رسر ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

292|5 لسيد|لسيد |لعزيز |حمد عبــــد | هره|لق|حقوق 

49|98 ن ئيل ذىكي جرجس|ميخ| مي  ى شمس| لسن عي 

34|266 ل محمود طلبــــه|ن مصطفى كم|مرو ى شمس حقوق عي 

7|o|7o ن|لري|حمد محمد |دل |مروه ع لمنصوره|حقوق 

486|8o لمنعم رزق حسن سليم|لد عبــــد |سلىم خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6o79o2 لسجينى|لسعيد |لسعيد محمد |ره |س لمنصوره|بــــ |د|

75|53 ى  حسي 
ى حنفى سلىم حسي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

22882o لسميع|ء حمدى سيد عبــــد|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

425|o7 لسيد|لسيد محمد |خلود مجدى  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

2287|o ف |ء |ل| ه|لل|لسيد عبــــد|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

844o3o ن|هلل محمود محمد سليم|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

77329| ه | فظ عبــــده|لسيد محمد ح|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

||6449 لمجيد محمد سليم|مريم عبــــد  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

5o4367 لسيد|ن |بــــتـــ حس|منى عىل ثــــ لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

347853 مه|هلل سيد حسن سل|عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

7o9o25 ى محمد |محمد ي هيم عقل|بــــر|سي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

762o2o ى س|ول لم|ء نبــــيل حسي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

752|76 ض|در ري|لق|حمد عبــــد |جر |ه كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

452o35 لخطيبــــ|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد | ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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7|7o97 حمد خلف|لسعيد سيد |محمود  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

3|||95 لمرىس|لسعيد |محمد مجدى  ى شمس|تـــج ره عي 

439792 ى عبــــد |ي عيل|سم|هيم |بــــر|زق |لر|سمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

845567 ي محمود عىلي|لر|ء عبــــد|ول
ضى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

62242| لمدئى|مه عوض محمد |س|حمد | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

626o|6 حمد محمد محمود|م |هش زيق|لزق|بــــ |د|

7o46|| هلل حسن محمد|عبــــد | م رض|سل| زيق|لزق|هندستـــ 

76838o لبــــيك|ن |عيل سليم|سم|هيم مصطفى |بــــر| ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
ستـــ|لدر|)ريتـــ |د|علوم . لعريش ش|بــــمدينتـــ 
|لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر|م | للع

(عيليتـــ|سم|ل|لبــــديل بــــ

243o48 حمد محمد مرزوق|د سيد |رش ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

8576|5 مل نرص|رص ك|دي ن|ه |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

955o7 ء حسن عىل سيد عىل|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

57o98 ح حنفى محمود يسن|نج ره بــــنى سويف|تـــج

69523 ه محمد|لل|فظ عبــــد|ندى ح ره بــــنى سويف|تـــج

486827 د|ألسع|تـــ أبــــو |د فرح|ألسع|ن أبــــو |مرو ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

79oo75 حمد|ء محمود خليفه |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

493668 لعقبــــى|حمد محمد |ء صفوتـــ |عل |حقوق طنط

355394 لصغي |دل محمد |مروتـــ ع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3|3893 ن|يوسف يوسف علو| محمود رض ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|22422 هيم|بــــر|لد محمد محمود |محمد خ تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

594|5 بــــ سعيد|لوه|ل عبــــد |م جم|سل| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

69757| ي|لسيد عبــــد |م يوسف |بــــتـــس|
لغنى لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

7653o3 جي|لوش|لرحمن عىل محمد عىل |عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

56697 لس محروس ج هلل|بــــر رزق |كي  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

8|o274 هلل|طف محمد عبــــد|رس ع|ي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4765o4 |لبــــن|لسيد |لمول فرج |مهند محمود عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

73953  منصور|لبــــ|ن عبــــد|فوزيه رمض
ى
ق لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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228869 هيم|بــــر|لمنعم |ندى يحن  محمد عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

36oo63 ى ف و| |مي  ؤوس|صف فلتـــ|رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

485972 وق محمد رمض ن عىل موىس|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

333528 دتـــ|دتـــ فتـــىح حم|محمود حم ى شمس|تـــج ره عي 

3||928 رى|لبــــ|حمد عبــــد|سم |ق| سه ى شمس|زر عه عي 

27767 ف محمد |محمد  ن|لقمص|بــــو |رسر ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|3345| ف فؤ|مجد | د زىك|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

924753 حمد |ن محمد |ن شعبــــ|نوره ي صىح سوه
ج|معهد فنى

349994 لعزيز|ض عبــــد|لحليم عو|مريم محمد عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|2685 لسيد حسن|هبــــتـــ محمد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

57583 س|حمد سليم عمر عبــــ| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

3|49o2 متـــ بــــطرس تـــوفيق|س|رتـــن |م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

642637 س موىسي|ء موىسي عبــــ|رس| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

788244 بــــتـــ موىس حمود|محمد سيد ثــــ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

45|o29 دى حبــــيسر|حمد مسعد ه| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|599o8 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |لد |يمنه خ ى شمس هندستـــ عي 

89o96| حمد |مروه محمود محمد  سيوط|بــــ |د|

884|3o ه  |لل|بــــودهبــــ تـــوفيق عبــــد|بــــ |رح سيوط|حقوق 

449274 م|حمد حو|رص سعد |حمد ن| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|678oo د|حمد حسن مر|ر |من ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

68|825 ى محمد |كرم خ| ى|لد حسي  مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|o7|4 لدين رشدى منصور|ء |م عل لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5o9|22 ف سليم|كريم  ن شبــــل محمد|رسر زيق|لزق|عه |زر

9o4868 م |ن هم|لسيد عثــــم|ن |نوره ج|صيدلتـــ سوه

849778 ه | حمد موىسي سعيد|مي  دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

9|4239 رك  |بــــسنتـــ سعد سيد مبــــ سيوط|حقوق 

|7928 د|نس ج|ره مجدى |س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

649o49 ى محمد |محمد  وى|لص|مي  زيق|لزق|حقوق 

528326 ل|حمد دل|حمد محمد حسن | ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

4|7|35 هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|حمد | لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 
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254667 فع|لش|محمد عزتـــ فوزى  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

5o33|o ه عل| ن|لسيد رضو|لدين مسعد |ء |مي  سكندريه|ل|عه |زر

622879 ى |منه  لسيد عىل|لسيد حسني  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

754679 ى محمود| ر|ي عزتـــ يسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

623|39 |وري عوض قض|لمغ|ء نسيم |ل| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7|263o حمدى موىس|ل|بــــرين فكرى |ص لمنصوره|بــــ |د|

694o|5 بــــى|لشه|هيم مخيمر |بــــر|لد |محمد خ ط|ر دمي|ثــــ|

92o49| حمد |ضى خلف |مه ر|س| ج|بــــ سوه|د|

87639| ك  |لمل|نوبــــ سمي  جرجس عبــــد|بــــ| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

35||34 بــــومسلم|مر موىس |نشين تـــ ى شمس|تـــج ره عي 

49oo77 غ|لصبــــ|ن محمد حميده محمد |نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o5678 س|لنح|حد |لو|محمد حسن عبــــد| عل لمنصوره|عه |زر

579|5 لسميع|دل مرع عبــــد |حسن ع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

49|4|9 |در رض|لق|مد عبــــد |هر ح|م| عل لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

335|o3 مد|هيم محمود ح|بــــر|نهلتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

496442 ى  لسيد|لسيد محمد صبــــىح |حني  |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

5o4|9 لعظيم|لحميد عبــــد |هلل مدحتـــ عبــــد |عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

924|26 لحميد |شم عبــــد|ضى ه|لر|محمود عبــــد ج |تـــمريض سوه

4|4299 ى|بــــر|هيم |بــــر|ضىح عمرو  هيم حسي  |بــــ طنط|د|

|2288o حمد|لرحمن |محمود محمد عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

86575 ف ربــــيع روبــــى | لبــــ|بــــوط|رسر لفيوم |تـــمريض 

|34737 حمد|نور |ل سعيد |بــــل رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

77|3o9 روق أحمد عيس|يه محمد محمد ف| زيق|لزق|حقوق 

32|97| هيم محمد|بــــر|سلىم سعيد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

763896 هيم محمد مسعود|بــــر|عمرو محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|6736| هيم|بــــر|لحكيم |هيم عبــــد |بــــر|ندى  ى شمس|زر عه عي 

84544| لح محمد|لمجد ص|بــــو|طمه |ف دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3oo462 حمد محمد طلعتـــ| |ن|ر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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8682|9 ي |لر|عمر عبــــد
لنوبــــي|لسنوىسي |ضى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

2o69| لعظيم محمد|مصطفى حسن عبــــد  هره|لق|حقوق 

75o425 لعظيم عقل|مصطفى سعيد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

842336 ي|هند ن
رص بــــدري مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4297o6 لقوى درويش|مي  محمد محمد عبــــد| |ره طنط|تـــج

844828 حمد|لعبــــد|مروه حمدي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

6o2o78 لحليم عيد|منى نبــــيل عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

694495 وى|لمك|دل محمد منصور محمد |مريم ع لمنصوره|ره |تـــج

47946 لمغنى خليل|محمد خليل عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

83222o ي
ى| |دئى حمد محمد حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

54|823 ى |هيم |بــــر|حمد محمد | لشىسي|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

322229 ن|لعزيز عثــــم|م عبــــد|رتـــ س|س ى شمس| لسن عي 

362o88 حمد|لسيد |لدين يوسف |سيف  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

695388 لعدوى|تـــم محمد حسن محمد |ح ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8o7926 ي صل
حمد|ح محمد |منى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

6|7|99 ف |ء |ل| بــــو موىس|حمد |رسر لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

833o9 ن|لعليم يسن عثــــم|ء عبــــد |رس| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

42342 ي |ه| نور
ل|ر حسبــــ |لغف|هيم محمد عبــــد|بــــر|ئى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o9o|9 لم عليوه|هيم س|بــــر|ن |محمد عيد سليم |بــــ طنط|د|

346523 لفتـــوح محمود|بــــو|ح |لفتـــ|م عبــــد|ريه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|6728 ى |سم| فع|لش|ء محمد حسي  لشيخ|بــــ كفر |د|

8|2945 رد مكسيموس|دو| |بــــيتـــر رض لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

22798 ى |م ود|حمد محمد د|زن حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62o343 لسيد أبــــو زيد حموده|ره |س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

877652 نور لمع بــــقطر  |مريم  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

844898 ن مىكي|ن رمض|ر رمض|مختـــ ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|43466 لحليم عىلي|لحليم عبــــد |بــــسمه عبــــد  ن|هندستـــ حلو

27|67o بــــوزيد|بــــ محمد |لوه|ن سعيد عبــــد |يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|4849 د|لجو|عيل عبــــد|سم|لسيد |لد |رحمتـــ خ سكندريه|ل|حقوق 

525|49 حمد محمد|ردينه محمد حسن  |ضتـــ طنط|علوم ري

Wednesday, September 5, 2018 Page 5831 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2855oo سم|لنبــــى ق|لق عبــــد |لخ|دل عبــــد|مريم ع د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

648o99 لنور|كر رزق عبــــد |دل ش|د ع|عم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8|239 تـــه|لد محمد شح|خ| عل سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

357928 عيل|سم|عيل محمد |سم|حمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

627274 |لبــــن|حمد |ء محمد محمود |ل| زيق|لزق|بــــ |د|

8627o8 محمد محمود محمد| لي|د ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

783337 رق محمد محمد|خلود ط زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6868|9 لغنى|لمول عبــــد |كنوز سمي  فوزى عبــــد  لمنصوره|حقوق 

|227o| ه | لعزيز عبــــده محمد|بــــ عبــــد |يه|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|o724 هيم|بــــر|حمد حلىمي محمد |بــــ |يه|ن |رو لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

28|o44 ى عص| ى عبــــدربــــه|لحسي  م حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

287533 ر|حمد دويد|ن نور |يم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

493664 ر|لزه|لد محمد |د خ|زي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8|66o5 حمد محمد|تـــم |حمد ح| ره بــــنى سويف|تـــج

42|o37 ين عبــــده ر شد محمد|شي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

262o44 وه|لسيد خليل حل|محمود سعيد  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

63724o ى |د |م رش|ريه لسيد|لسيد حسني  زيق|لزق|نوعيتـــ 

7555|4 ع محمود|هلل محمد رف|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

77832| تـــ |بــــر|هيم |بــــر|حمد سند | هلل|هيم جي  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

|5|2o2 لرحمن|ن عبــــد |دل رمض|نشوه ع هره|لق|بــــ |د|

4825|8 شور عوض|لد ع|رحمتـــ خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

687376 بــــ|لوه|م نبــــيل طه عبــــد |له| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

5|2356 در|لق|حمد عبــــد |حمد بــــيوم |محمد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

766|o6 هبــــه محمد حلىم مصطفى درويش معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|4o6o6 ى محمد خليل|لرحمن خ|عبــــد  لد حسي  ى شمس| لسن عي 

3|838 ي محمد| حمد محمد خي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8439o4 ي محمود|ندي عل
ء مصطفى ن|تـــمريض أسو

||9o64 ى|حمد ش|للطيف |مصطفى محمد نجيبــــ عبــــد  هي  ى شمس هندستـــ عي 

889||5 نسيم| حن| ء ذكري|شعي| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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8o3352 حمد محمد حسن سعد|محمد  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

75|43o ل محمد|مح محمود كم|سهيله س لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

46|ooo ي كم|دي ه|ف
ل عوض|ئى |طبــــ بــــيطرى بــــنه

4o5894 ن|لم سود|مريم محمد محمود س سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3|83o9 ي عبــــد
لعزيز|محمود محسن حسنى |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|

لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

445745 ى نجم|لسيد |ن مىح |مي  مي  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

4||43o لحميد متـــول|حمد عبــــد |محمود ممدوح  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

39565 لشهيد|ن محمد سيد عبــــد |مرو ى شمس هندستـــ عي 

9o535o لسيد محمد عىل |رحيم  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

75o777 ى حسن |رس| ذل|لش|ء محمد حسي  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

246792 ل|لش|د |لجو|هيم عبــــد |بــــر|حمد |عمرو  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

2|82o5 مل|دل محمد مصطفى ك|ع  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

78856o دل|لعو|ن محمد صبــــرى محمد عىل |رو عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2|9284 حمد محمود زينهم|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

289o5 ن|هيم محمد محمد محمد شعبــــ|بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4|7863 هيم فرج|بــــر|لسيد |ن |ندى شعبــــ لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7o5oo6 لبــــ|بــــو ط|هيم |بــــر|محمد رمزى محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

686||3 لفى|ل|لسيد |ندى محمد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

866247 ي|محمود محمد ص
دق حفنى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

26|27o ر محمد|لغف|ميمه معتـــمد عبــــد| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

34753o لعزيز|سيد محمد سيد عبــــد سيه|نوعيتـــ عبــــ

|39629 لمنعم محمد مرع|عقيله عبــــد  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

24|935 هره|لق|ر |ثــــ| مرىس م|م|ل |ء جم|ل|

352|32 ن عىل|لق يحن  رمض|لخ|عبــــد ى شمس طبــــ عي 

254867 لعزيز|فظ محمد عبــــد|لح|هيم عبــــد|بــــر|حمد | لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

|24865 بــــيل|بــــ مكرم ه|يه| |مونيك ى شمس صيدله عي 

46o6| ى |سعد حن| حن| روجي  ن|بــــ حلو|د|

46||o7 |ن أغ|سم محمود عثــــم|رتـــ بــــ|س ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

Wednesday, September 5, 2018 Page 5833 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

3|9739 ى محمد |ي يد محمد عبــــد|بــــو |سمي  ى للطيف|لي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4899oo لغوري|دين محمد عنتـــر عىلي |ن سكندريه|ل|ره |تـــج

9|699| لموجود |لمتـــجىل عبــــد|رضوه حفىطى عبــــد سيوط|ره |تـــج

8883o6 ى ج|ي ى حسي  بــــر عىل  |سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

463337 لعزيز سعد|هيم عىل عبــــد |بــــر|ن |يم| لشيخ|تـــمريض كفر 

328357 ن|محمود سعيد محمد عثــــم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

634o97 هيم محمد|بــــر|حمد |ء محمد جميل |محمد ول زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2|4|4 ى محمد محمود رحمه حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

446|2| زق|لر|فظ عبــــد |حمد ح|رق |حمد ط| سكندريه|ل|حقوق 

825662 هلل محمد|زينبــــ سيد عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

534434 لح|لكريم ص|ء محمد عبــــد |عل |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

75o43o ى يمن نجيبــــ حكيم| |مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

329347 لدين|لسيد خي  |حمد |هلل |تـــفى عبــــد |بــــ بــــنه|د|

7o2|7o حمد محمد محمود خرصى|مه |س|ء |رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3543o3 لعيسوي|لرحمن |لسيد عبــــد|يمن |ء |دع ى شمس حقوق عي 

9o2|39 رى |بــــهيج درسن زخ| رين|م ي صىح سوه
ج|معهد فنى

626472 م|لسل|حمد عبــــد|هدير سمي   زيق|لزق|بــــ |د|

454o|8  |لبــــ|عيل عبــــد |سم|حد |لو|عبــــد 
ى
عيل|سم|ق

لسيد |
ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 

 مريوط

7|7532 لمجيد|لمجيد محمد عبــــد |محمود محمد عبــــد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

534767 لسبــــع|حسن محمد محمد محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

332|55 لسيد|ن حمدى محمد |نوره |تـــمريض بــــنه

223|o6 لغنى|حمد سمي  محمد عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7622o4 لح|د محمد عىل محمد ص|زي بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|56642 حمد محمد عوض خليل|محمد  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

27428 هيم|بــــر|حمد محمد |رسور  ن|بــــ حلو|د|

8544|3 سحق عبــــده|ن |ن سليم|يم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

2|3597 حمد|ن |ن محمود رمض|يم| ى شمس|د| بــــ عي 

9o5662 ده |هر حم|هر محمد م|م ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

495658 ف منصور سليم|محمد  ن|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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4o||98 لح متـــموح|حمد طه ص| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|o7|8 حمد عوض عىلي|ء |لشيم| ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

244|86 ن محمد|لرحمن خميس رسح|عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8||724 ي عيد|مي عص
م مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

233734 ح|لفتـــ|ل محمد عبــــد|مؤمن محمد سيد جم |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

363o7 لحميد محمد|محمد فوزى عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

323484  محمد|يوسف 
ى
حمد دسوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3453o8 مد|حمد محروس سيد ح| ى شمس|زر عه عي 

4379o د محمود|لجو|ع عبــــد|ر من|من ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

253998 لجندى|حمد |محمد فوزى محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7o384o جر سمي  صديق يوسف|ه هره|لق|ج طبــــيع |عل

34346o بــــ|محمد مدحتـــ سعيد عىل خط |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7|2|53  محمد |عزيزه مج
ى
زى|لعز|هد شوق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

64o965 لمعبــــود حسن يوسف يعقوبــــ|مصطفى عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

62|o92 رس محمد ربــــيع محمد|بــــ ي|شه ط|هندستـــ دمي

33|54o وق محمد محمود عبــــد لعظيم|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|8942 هلل|شد عبــــد|م مرتـــضى ر|سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

689|| لق|لخ|م محمد معوض عبــــد |سل| لفيوم|طبــــ 

78|o43 عيل محمد|سم|حمد |محمد  زيق |لزق|تـــمريض 

6o3875 ن منصور|محمد محمود رمض ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

627o85 بــــر محمد سمور|لد ص|م خ|ر زيق|لزق|نوعيتـــ 

|25596 ن|ء شكرى شعبــــ|مه عل|س| ى شمس هندستـــ عي 

476|9| وي عىل|لسيد مك|ء خميس |شيم سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

87759o منيه حسن سيد حسن  | سيوط|حقوق 

63|46o ن|لسيد سليم|ج  عزيز عبــــد |ن| مونيك زيق|لزق|هندستـــ 

8652o7 هيم عىلي|بــــر|جه |مه خف|س| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

4|2272 ى |عبــــد  |هلل حسي 
ى
لفطيس|لدسوق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

439|68 ل محمد كسبــــر|ء ثــــروتـــ هل|ل| |حقوق طنط

25893o وى|لص|فظ |لح|م عبــــد|حمد حس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

48|367 لسيد صبــــره حسن|حمد محمود | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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25972 يوسف جيد| مريم زكري ن|بــــ حلو|د|

55363 |لبــــ|محمود محمد سنوىس عبــــد
ى
ق ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

78276o حمد محمد|لسيد |محمد | لي|د عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

88348o فع محمود |ح حمدى ن|صل ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

26|568 هيم بــــيوم محمد عبــــده|بــــر|م |بــــس |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

638|29 لطيبــــ|مه محمد محمد|س|ء |ل| زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

649435 هلل عىل محمد منصور|لسيد عبــــد |محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|33o58 هيم لبــــيبــــ جندى|بــــر|بــــيشوى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2437o3 م|لسل|لمنعم سيد عبــــد|ئى عبــــد|م| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

24976o تـــىمي|لىهي|حمد مسعد |بــــسنتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

25o395 لحميد سعد|حمد عبــــد|هبــــه  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4535o9 ن محمد|حمد معوض محمد عثــــم| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

338||8 هيم|بــــر|لرؤف |هيم عبــــد|بــــر|حمد | ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

22649| هيم|بــــر|لعليم محمد |مصطفى عبــــد هره|لق|ره |تـــج

3|45o6 حمد|لسيد |حمد محمود | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

626|53 حمد مرىس محمد مرىس|لرحمن |عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

924265 ى |ي فظ  |لحفيظ ح|سعد عبــــد|سمي  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

64o|24 حمد|تـــتـــ |حمدى شح|طمتـــ |ف عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

763895 وى|لمحل|لسيد عىل محمد عىل |عمرو  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

476973 لنعيم|هلل محمود عبــــد |زن عبــــد|م سكندريه|ل|ره |تـــج

|28347 مل|حمد ك|هلل عىل |جنه  هره|لق|ره |تـــج

6|359| وى|لبــــحر|لق |لخ|تـــفى عىل عبــــده عبــــد |بــــ طنط|د|

9|5497 عيل  |سم|لصبــــور |بــــ رجبــــ عبــــد|يه| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

8338|o حمد|بــــ محمد حسن |رح دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

649364 يف جم مه|هلل محمد محمد سل|ل عبــــد|رسر ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7843|2 ي
ى مصطفى إسم| دئى عيل|محمد حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|76|98 حمد سعيد|محمد محمد | عل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o27o8 ر عىل محمد محمد فرج|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7656|4 هيم|بــــر|لسيد |يوسف محمد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

359|67 لمنسي|وحيد فريد حسن  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|6258| لمنعم محمد محمد حسن|عمر عبــــد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 
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26659| ن|ده محمد يوسف سلط|غ هره|لق|ج طبــــيع |عل

334765 ضى عبــــد ربــــه|لر|رص عبــــد|يوسف ن ى شمس|د| بــــ عي 

223688 حمد|ئى محمد |جر ه|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|3|822 بــــ|لوه|ء محمد عىل عبــــد |رس| ى شمس|زر عه عي 

8928o| حمد |ل محمد |ء جم|حسن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

64oooo ي ممدوح عبــــد|م|
ح عىل|لفتـــ|لمنعم عبــــد|ئى زيق|لزق|بــــ |د|

6|9|28 شه|لسعيد عىل بــــ|لسعيد |منى  ط|معتـــ دمي|علوم ج

3|2465 بــــي|مبــــ|ل|عيل |سم|لد |سلىم خ ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

29|479 نور طه محمد|ر |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|3742 رودى|لبــــ|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |محمود  |ره طنط|تـــج

78o777 موئى|لديد|لسيد محمد |حمد |  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

3758| ح|لمل|حمد |لرحمن |مل عبــــد | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

453|86 |م |م|ل|لحميد |م عبــــد|لسل|لحميد عبــــد|عبــــد
لميىم

لشيخ|هندستـــ كفر 

|29342 ن|ثــــ|د ن|د صفوتـــ ميل|ميل سيوط|بــــ |د|

477342 م|سلىم سميح محمد عىل تـــه سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

367823 لحميد|لسيد عبــــد|لمجيد |يه عبــــد| |حقوق بــــنه

62o|89 لمرىس شلبــــى|لمرىس |ن |حن لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

9|o377 سمي  حليم فهىمي | رين|م ج|ره سوه|تـــج

8|25|4 ده محمد حسن|سهيله حم ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

8o5o8o بــــر زىكي|فع ج|رين ن|ك ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

53o299 لبــــقىل|لدين محمد |د |ن عم|رو لشيخ|هندستـــ كفر 

898o82 له خلف محمد حسن |ص| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7|2827 د هتـــيىم|لسيد محمد رش| |رن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

38534 هيم عىل عىل سعيد|بــــر|ء |سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7||5o7 لعزبــــى|لعزبــــى طه |محمد محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

622727 لزميتـــى|ن محمود محمد عىل |يم| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

23393 حمد عىل|حمد محمد | ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

8897|9 مر خلف محمد  |ء ع|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4829o6 ن|شم مصطفى محمد شعبــــ|ح ه|سم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

693576 تـــ|لشح|لجليل |حمد محسن عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|
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8o6|72 ي|ح عبــــد|لفتـــ|محمد عمر عبــــد
لغنى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

78||62 لبــــديع محمد|محمد سمي  عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

86|37 لد قرئى عىل|محمد خ ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

|69224 ي |حمد محمد عبــــد |
حمد|لغنى ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8o577| تـــه|لشهيد شح|جرجس عبــــد| ريتـــ ي|بــــ |د|
|لمنى

5237oo ي عوض عبــــد |بــــ عوض علو|شه
هلل|ئى ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 

تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

4o583| ىط عىل عىل|لمع|بــــو |هيم |بــــر|ر |مي تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

868779 لدين محمد|مد عز|عزه ح دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

525628 لرحمن|ن عبــــد |رص شعبــــ|حمد ن| سكندريه|ل|بــــ |د|

756466 هلل|د عبــــد |هلل مر|حمد عبــــد | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

45|536 د|لدين أحمد محمود ج|د |أحمد عم لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

45o||9 ي|لدين |مه محمد محن  |س|محمد 
لحسينى |حقوق طنط

4o9335 يد|لمنعم ز|دل عبــــد |سمر ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8644|| هيم|بــــر|حمد عطيتـــو محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

38|8o هيم|بــــر|لسيد |محمود محمد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

496|98 لفى|ل|د |طف فؤ|رحمتـــ ع ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o2885 هل|ل|هيم سيد |بــــر|هيم محن  |بــــر|محمد  زيق|لزق|حقوق 

2323|3 هيم عىلي|بــــر|حمد |ن |م رمض|سل| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4|969o مد|حمد محمد ح|حمد حسن | |حقوق طنط

62886 ر محمد|لستـــ|ئز عبــــد |ء ف|سم| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

25o662 زى|حمد حج|لمنعم |نهله عبــــد ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

4|7936 رتـــ|لعزيز عم|لحكيم عبــــد|سلىم عبــــد ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

523799 ء فرج خميس|محمد عل سكندريه|ل|هندستـــ 

6|84o4 وى|لشعر|لسعيد |تـــ |د|لسيد س|يحن   لمنصوره|صيدله 

|53552 لحميد|ن عبــــد |حبــــيبــــتـــ محمد حس هره|لق|لعلوم ج |ر |د

755533 حمد عىل|ل محمود |محمود جم تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

2472|2 هيم|بــــر|هيم وهبــــه |بــــر|ئى |دى ه|ف ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى
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759292 دي|له|دي محمد عبــــد |له|س عبــــد |ين| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

6889o7 ن|لغنى شوم|لسعيد عبــــد |لد محمد |خ لمنصوره|طبــــ 

48|94o لنبــــى محمد محمد|هيم عبــــد |بــــر|عمر  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

446947 حمد محمد منصور|لحكيم |محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

696o42 |ل |لع|لعظيم عبــــد |ل عبــــد |لع|ء عبــــد |ل|
شقر|ل

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8626oo لعزبــــز|بــــتـــ عمر عبــــد|محمد ثــــ ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

787486 هيم محمد موىس|بــــر|لسيد |ء |سم| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7863o6 ق|د |زي ق|م |لسل|وى عبــــد |لشر وى|لشر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

54|834 ر أبــــوخليل|لغف|لسيد محمد عبــــد|در |ن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

6847|7 هيم|بــــر|بــــ محرز طه عىل |شه ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o24oo ى ع|ي حمد مرىسي|شور |سي  حقوق بــــنى سويف

25242| م|لسل|لسيد عبــــد|ء جمعه |سم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

45397o لبــــدوى|لسيد |ئل أنور|حمد و| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

528855 لففى|لمنعم |حمد محمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

4|277| هيم|بــــر|ل  قطبــــ |فظ كم|ل ح|ن كم|ريو |تـــربــــيتـــ طنط

765732 م|لد فرج |يه خ| هلل طه عىل بــــي  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

68o6|6 يف حس|هن ى |ء رسر للـه|حمد عبــــد |ني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

49|475 ي محمدنص|لص|متـــ |هبــــتـــ سل
ى
ر|ق عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

684689 هدى نبــــيل عطيه محمد سعده معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8967|7 ن حمد  |ن |للطيف رضو|حمد عبــــد| |مي  ج|بــــ سوه|د|

6|7756 رج|محمد مصطفى محمد نو لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5465|7 وع|دق محمد محمود مط|لص|أحمد عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

48|9o7 |عيل |سم|عيل |سم|لرحمن محمد |عبــــد 
ضوري|لن

ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

47|29 م فرغل محمد|ء عص|نجل هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4o|685 ى  هيم|بــــر|محمد سعد محمد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

758|99 طف سو يلم عوض|ر ع|من عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9o|7o بــــرى|لج|حمد محمد |مؤمن  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

63795| |عمر إبــــر
ى
هيم أحمد دسوق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

475oo| عيل|سم|هيم حسن |بــــر|لسيد |هيم |بــــر| سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

Wednesday, September 5, 2018 Page 5839 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

26824 ر عنتـــر حسن محمد|من هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

29342 فع مرىسي|لمجيد مرىسي ن|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|9376 مل حسن|لك|محمد سيد محمد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

357977 لس كم ك يوسف|لمل|ل عبــــد|كي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4685| لقوى|بــــ عبــــد |لتـــو|ل عبــــد |طمه جم|ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

422o88 هلل|لسيد رسورعبــــد |ن |عزيزتـــ شعبــــ ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3579| ن بــــدوى سيد محمد محمد بــــركه|يم| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

46|o4| ى|للطيف |د محمد عبــــد |زي لبــــحي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

333527 كر|ل تـــوفيق ش|محمود جم ى شمس|د| بــــ عي 

237824 لبــــ|بــــو ط|لعزيز محمد |م عبــــد|لسل|ء عبــــد|رس| هره|لق|بــــ |د|

44oo7| ين محمد عبــــد  ح قنديل|لفتـــ|رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

535o6 لحق|د|م ج|يمن تـــم|م |سل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

883278 ى مندى سمي  جرجس  مدلي  سيوط|طبــــ 

892287 بــــ |لوه|حمد عبــــد|بــــ |لوه|ء عبــــد|سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|754| لدين حسن حسن|د|حسن عم دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

42795o م|لحم|هيم |بــــر|بــــسنتـــ حيدر محمود  |نوعيتـــ فنيه طنط

42324| هيم|بــــر|كريم محمود حسن عبــــده  سكندريه|ل|علوم 

29o56 ي|لعر|ن |لدين رمض|د|محمد عم
ى
ق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

25766o دى|له|حمد محمد عبــــد|ج  |ن ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

68944o ح|لفتـــ|دى عبــــد |له|د عبــــد |مريم فؤ لمنصوره|ره |تـــج

2|3|89 لمحسن جويىلي|لق عبــــد|لخ|دى عبــــد|هن هره|لق|بــــ |د|

4o3|58 يف عىل فؤ|ن د عىل|دين رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

522846 مد|محمديونس ح| لينه رض ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|43599 لمقصود|ل عبــــد |محمود لطفى كم ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

422|63 لمرصى|هيم محمد |بــــر|ده |هدير حم ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

97554 ى ف عبــــد| |كريستـــي  هلل|لسيد عبــــد|لملك عبــــد|رسر ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

2826o س|هلل عبــــ|س عبــــد|جر عبــــ|ه وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

482259 حمد حسن|ن عىلي |حمد عثــــم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|o9|3 ح فرغل محمد |محمود صل ج|حقوق سوه
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8|437o ى  م مهدي سيد|م|حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

4537o8 هد|درمج|لق|يمن بــــدر عبــــد |حمد | لشيخ|هندستـــ كفر 

925685 حمد  |دل محمد |محمد ع عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|248|2 ى| ن|جولي سعيد| جورج فىل مي  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

6339o هيم|بــــر|مه فكرى |ئى سل|ه ره بــــنى سويف|تـــج

7649|9 ى حسن|لدين |بــــسنتـــ محمد نرص  مي  ره بــــور سعيد|تـــج

9ooo29 س |د عبــــ|لرحمن محمد فؤ|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

6o766 هيم خليفه|بــــر|فتـــىحي محمد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

89||42 تـــه  |مه شح|لدين سل|ر نرص |من سيوط|عه |زر

36o9|o ي عبــــد|خ
لحميد|لد صبــــىحي مصطفى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|6o385 د جوده عىل محمود|لدين عم|سيف  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

2395|6 حمد عزبــــ|بــــ |لتـــو|تـــسنيم عبــــد هره|لق|بــــ |د|

887o57 حمد فرغىلي |يه سيد | سيوط|حقوق 

42485| ى سويلم|ح زم محمود محمد حسني  سكندريه|ل|ره |تـــج

48o33| لسيد عىل قنديل|حمد |مه |س| لمنصوره|حقوق 

22|7o8 للطيف|لرحمن محمد عبــــد|م عبــــد|حس هره|لق|هندستـــ 

699439 لسيد مرىس|د محمد |هبــــه عم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

53o278 ي 
ف محمد |تـــفى رم قطبــــ|لمك|بــــو |رسر ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

تـــ|بــــ لبــــحي 

|3337| هيم محمد|بــــر|رص |بــــ ن|شه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4774|4 د محمد عىل|حمد رش|يه | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

266|79 ه محمد عبــــد| لعزيز محمود|مي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

9o53o لرحمن محمود|لرحمن فرج عبــــد |عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

67826| ى وجيه محمد محمد ق|ي سم|سمي  لمنصوره|صيدله 

27|533 للطيف|لمنعم عبــــد|سهيله رفعتـــ عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5345o2 د خميس عىلي مرىسي|محمد فؤ ي للفن|
|دق قن|لفنى

528652 زق|لر|زق محمد عبــــد |لر|حمد محمد عبــــد | ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

24747o تـــ|د شتـــ|لجو|ن عبــــد|محمود حمد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

256463 ض|لقص|هيم |بــــر|ء مجدى |دع ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

277964 ى عبــــد|ي رص محمد حبــــيبــــ|لن|سمي  شمون|نوعيتـــ 
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37o5|7 حمد جمعه|رس حسن |ي| ر|ي سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

2|7973 يف | هلل|حمد محمد عبــــد |منيه رسر ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

489744 ى ظريف رزق  ر|لسح|ى |هلل بــــش|نرمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|54349 هيم|بــــر|تـــ محمد |لرحمن شح|عبــــد  ى شمس حقوق عي 

9o|35 د|لحميد محمود مر|سعيد عبــــد | رن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|5364 يز فهىمي|سم ف|جورج بــــ لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

64o|| |د سمي  حن|لبــــي  عم| ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

67648o ى |ي وى|لبــــدر|هيم |بــــر|لمحمدى |مه |س|سمي  ط|معتـــ دمي|علوم ج

83|545 سم محمد|جح ق|سم ن|ق ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5|43o9 ى محمد مرىس محمد دغيم|ي سمي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

23552| ى ك|لمل|نوس عبــــد|سطف|نور | |مي  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

26|5o2 بــــو سليم|محمد عمر محمد محمود  هره|لق|م |عل|

372o3 روق محمد|زم ف|منيه ح| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

757||6 فظ عطيه|رص ح|لن|يه عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

88|849 ذل  |ن نبــــيه ش|مصطفى زيد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|49|6 ين عىلي فهىمي 
عيل|سم|رسر ي|بــــ |د|

|لمنى

8959|6 لحميد محمد  |م عبــــد|ن هش|نوره ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5o68|o ين نبــــيل  لوكيل|حمد عىل |شي  سكندريه|ل|صيدله 

33o37| تـــه يونس|بــــ محسن شح|رح |بــــ بــــنه|د|

||5888 ض|بــــيي  سمي  ظريف ري تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

84o944 د سليم|حمد فؤ|طمه |ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

3|547| حمد|لحكم عطيه |عبــــد| عل هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

453992 لحميد|وى مصطفى عبــــد|لحمر|لد |مصطفى خ لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

696953 مل|لسعيد ك|مي  |لدين |سيف  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4o7459 لمعىطي|لمعىط محمد عبــــد|محمد عبــــد|  ن|ر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4652o ى ج|ي لمولي|د|لمولي محمد ج|د|سمي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|68879 ى |لدين |عز  حمد وهبــــه|حمد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o94|2 لنعيم|بــــ محمد عىلي عبــــد|رح ي|صيدلتـــ 
|لمنى

6|237o لدين طه سليم|ء مىح |طه بــــه |هندستـــ طنط

237|8o ي|ر
حمد|ل |مجدى جل| ئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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4423o بــــو رسيع|رص |لن|ء عبــــد |كريم عل هره|لق|ره |تـــج

265759 در|لق|تـــم محمد عبــــد|محمد ح ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

23665| تـــ متـــول محمد|يه عرف| هره|لق|علوم 

439834 لمهدى|لعزيز |لعزيز عبــــد |عبــــد | عل لشيخ|نوعيتـــ كفر 

823265 لمنعم محمد|زينبــــ محمد عبــــد ي|صيدلتـــ 
|لمنى

|36|96 هيم|بــــر|لرحيم |مه عبــــد |س|طمه |ف ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

49|326 لمعىط|م عىل محمد عبــــد|ندى س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48285 ن عطيه مرع صديق|حن هرتـــ |لق|تـــمريض 

2492o9 طف محمد شلبــــى|ن ع|حن ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

498o44 ن|حمد رسح|حمد سيد |هلل |منتـــ دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

9||94| ن حسن |لرحيم رضو|م عبــــد|هش ج|حقوق سوه

77|38| لمجيد|هيم عبــــد|بــــر|لرحمن |حمد عبــــد |ء |ول زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

869977 مد محمود|هدي محمود ح ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

|379o6 لحميد|رق مصطفى عبــــد |زن ط|م ن|ضتـــ حلو|علوم ري

248o3| ف محمد |منيه | ليىح |لسم|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|4o933 ىطي|لع|ن مصطفى عبــــد |زينبــــ رمض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

775446 يف صل|بــــ ح غريبــــ|سل رسر زيق|لزق|طبــــ 

698585 لسيد|د حسن |لسيد رش|مريم  لمنصوره|طبــــ 

455o|o شم يوسف كحيف|حسن ه ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

54|639 ى خليفه|لفتـــ|عبــــد | محمد زكري ح حسي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

9o22|| لدرديرى  |حمد |م |ندى هش ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

447346 لعزيز أحمد|م طه عبــــد |هنده هش|ش ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

764333 كر|لسعيد محمد ش|حمد محمد | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

92|56 هدير محمد عويس عىل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

296|24 د عىل محمد عىل|جه عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

258378 ر عطيه|لغف|لد عبــــد|ء خ|عل تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

8|9o39 ي محمد عبــــد|لبــــ|ن عبــــد|يم|
ى
ي|لبــــ|ق

ى
ق ي|عه |زر

|لمنى

244967 حد|لو|حمد عبــــد |حمد محمد |ء |دع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8|968| ره حسونه محمود محمد|س ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى
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|3o|87 ء محمود فوزي عطيه|دع دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

689|55 يف|عيل عوض |سم|محمد  لدكرورى سيد رسر سيوط|هندستـــ 

8o5|92 ى هيم|بــــر|ثــــروتـــ رزق | مي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

538o6 ه عبــــد | بــــ قرئى|لتـــو|رص عبــــد |لن|مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

826624 ندي منصور محمد منصور دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

7o3448 لوليىلي|محمد محمود | ند لمنصوره|حقوق 

349976 هيم|بــــر|لمنعم |مسعود عبــــد| ند|ر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|o364 بــــو سليم|لسيد |ل سليم |مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o|67| ن|مل عثــــم|محمد ك| ند صيدله بــــنى سويف

679936 لمعىط محمد|كريم حسن محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

239255 ي
بــــى|ن عر|محمد عثــــم| دئى هره|لق|حقوق 

8o|343 تـــه|دي شفيق شح|ن| رين|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

333252 لسيد|حمد |حمد |ء |لزهر|طمه |ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

687737 يف محمد محمد محمود  بــــى|مبــــ|ل|رسر لمنصوره|حقوق 

8577| دهم عمر محمود عىل| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

32364| لحميد|هيم عبــــد|بــــر|حمد | |دين لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

884837 شم  |هيم ه|بــــر|محمود سمي    بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

252735 مر خليفه|دل ع|يه ع| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o8992 م|ن سل|لد سليم|ء خ|آل |صيدله طنط

252|7| طمه لطفى عىل حسن|ف ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

33|3oo لجندى|لسيد |هيم |بــــر|طف |ل ع|بــــتـــه| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

333626 لس عم هلل|د منصور عوض |كي  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

9o962| يد عبــــد|بــــو|د |ء رش|رس| ى لموجود |لي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

77o896 س قوره|لمجيد عبــــ|م حمدى عبــــد |وس زيق|لزق|صيدله 

5|99o ر محمد حلىم سيد|من لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|7o78 هيم |بــــر|ده فرغل |روه حم| سيوط|علوم 

79o526 ى محمد فضل محمد حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

68|95| لجليل|دى عبــــد |لن|مه |س| |سم ى شمس| لسن عي 

576|7 ي غريبــــ|لدين رمض|ء|عل| ند
ن مهنى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3o46| روق عىلي|ن عىلي ف|يم| ن|بــــ حلو|د|
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|27455 ف محمد صل|كريم  ن|لدين وهد|ح |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

6|96|5 ه ى محمد عي|مي  د|ن محمد حسي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

43322o حمد عمر|مه |س|سلىم  لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

48952 هيم|بــــر|حمد |نىه يشى  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

239674 عور|لد|لرحمن فهىم |طمه عبــــد|ف كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7o9226 حمد ثــــروتـــ محمد نبــــيه|ثــــروتـــ  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

67686| لليل محمد حفنى|بــــو |لفتـــوح |بــــو |حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

328o56 ى|لحسن هيثــــم عبــــد| لصمد حسي  |حقوق بــــنه

24o98o ع|محمود محمد عىل رف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7||o72 ز|لقز|ر محمد مسعد |عمر مختـــ هندستـــ بــــور سعيد

493327 عيل|سم|محمد رجبــــ فهيم  |حقوق طنط

48|o48 م|لسل|هيم محمد عبــــد|بــــر|هدير  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|6693 عيل|سم|هيم محمد |بــــر|رحمتـــ  سيه|نوعيتـــ عبــــ

766|79 ى هلل|د |رمزى فهىم منصور ج| كرستـــي  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

239698 لح|حمد ص|حمد عىل محمد |ره |س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

5o48o5 ل|لع|ل محمد عبــــد|لع|حمد عبــــد|فرح  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

9|o7o7 ف |شهد  سعد محمد |رسر ج|علوم سوه

6645o حمد بــــيوم|متـــ |س|ل |من لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

489635 هيم سعد|بــــر|بــــر بــــشي  |ج| لي|د سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45773o ع|محمد  ن|لسيد مصطفى رجبــــ رسر |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

9|3o43 ى  ى فريد محمود حسي  حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

97|8o ء حسن عطوه صميده|سم| |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

5o5737 حمد مرىس خميس مرىس|مؤمن  سكندريه|ل|بــــ |د|

236o29 وى|بــــسمه حسن سيد شعر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

489o37 م|لغن|لعزيز محمد |ء رزق خميس عبــــد|دع سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

784357 ع|عيل سبــــ|سم|ر عزوز |من دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

5o92o| |در |لق|هيم عبــــد |بــــر|در |لق|محمد عبــــد 
عر|لش

سكندريه|ل|طبــــ 

686646 هيم جبــــر |بــــر|محمد | محمود رض لمنصوره|ره |تـــج

243648 ن|د سعيد سليم|ء عم|سم| ن|تـــربــــيتـــ حلو
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642o73 م محمد محمد|مروه س زيق|لزق|ره |تـــج

55o79 لرؤوف يوسف|لرحمن محمود عبــــد|عبــــد ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

26o847 لضليل|مد محمود |حمد ح|ء |لزهر|طمه |ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4465|2 ن|م رضو|محمد يشى فرج عل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5|4727 هلل|هلل محمد عبــــد |ن محمد عبــــد|يم| بــــ دمنهور|د|

579|o هلل|يمن طه عبــــد |زم |ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6||25 بــــر يسن|حمد محمد ج| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

9|o5o3 د عىل |لجو|دهم محمود عبــــد| ج|طبــــ بــــيطرى سوه

636267 لسيد محمد|ض |حمد ري| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28o|83 لزعيم|كريم محمد فوزى محمد  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

497296 ن عوض|ندى خميس رمض تـــربــــيتـــ دمنهور

7569|4 لسيد|حمد محمد محمد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

438|99 ح|ن صبــــ|ل زيد|ء كم|ل| لشيخ|بــــ كفر |د|

356976 حمد|ل محمد |يتـــ جم| |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

759|5| محمد سمي  حسن عىل ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

694|92 ذلي|لش|سعد محمد سعد محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

24|o8 ل وجيه محمد فرج|ميه كم|ش  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|78587 هيم محمد|بــــر|لح |ن ص|نوره ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

522o|o لق|لخ|هي عوض عبــــد|لتـــ ز|ه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7oo678 بــــ|لسعيد دي|يمن محمد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

628379 مصطفى محمد جوده عليوه درويش لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

497339 يمن محمد عجور|نىح  | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||9o85 ح عىل|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|رضوى  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

35582| لسيد|كريم محمود لطفى  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

73674 حمد سيد محمد عىل| لفيوم|طبــــ 

764o5| وى|لبــــحر|لعربــــى محمد |لسيد |رضوى محمد  ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

877256 هر عطيه سدره  |م| دين سيوط|تـــربــــيتـــ 

2577| لق|لخ|ن سعيد عبــــد |ء شعبــــ|ل| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

262oo2 ن|لحميد رضو|م سعيد عبــــد |يوسف حس ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 
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67958 ح محمد|لفتـــ|لح عبــــد|محمود ص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

435796 لدين محمد محمد عرص|هلل مىحي |منتـــ  لشيخ|ره كفر |تـــج

2667|9 ه سعيد عبــــد| لطوجى|بــــر |لج|مي  |نوعيتـــ بــــنه

475|69 سكندر|روق |در ف|بــــيشوى ن |ره طنط|تـــج

|5265| م|م|ه محمد محمود |نج تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

82o38o ي عبــــد|م|
لمجيد|لرحمن محمد عبــــد|ئى ي|ن |سن|ل|طبــــ 

|لمنى

27|823 ف شبــــل |ر |من لسعود|بــــو |عيل |سم|رسر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

79o49| فتـــ قلد عزيز|نوبــــ ر|بــــ| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|32878 ى|حمد |دل عربــــى |يدى ع|ه مي  هره|لق|م |عل|

44548| لمرىس|لسعيد |حمد |ن سعيد |نوره ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

6o4o39 لدين|لرحيم نور|ج عبــــد |مح ض|حمد س| |تـــربــــيتـــ طنط

8o|435 مل|حمد شوكتـــ خلف ك| ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

4o4936 لسعود|بــــو |حمد |بــــر |يوسف محمد ج سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

863468 للطيف|ء عىلي حسن عبــــد|بــــر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

78o99| هيم|بــــر|حمد |لسيد |لد |خ زيق|لزق|علوم 

27|963 ه م| هيم محمد|بــــر|هر بــــىه |مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

25765o مر|هلل فريد محمد ع|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

265oo5 يمن محمد عبــــدربــــه|محمد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

335853 ى عوئى رسىم تـــ وس|نرمي  ورصى ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

7o4375 بــــ|حمد دي|بــــ |لعزيز دي|هبــــه عبــــد  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

6944|| ى |ي يد سعد حسن |بــــو|سمي  ى ق|لي  وى|لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

64622 ل محمد محمد|د جم|جه لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

32ooo4 نور زيد حسن عيد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|2o|3 ي ن|
د|جح نعيم عي|يرينى سيوط|ره |تـــج

65897 ندرو حشمتـــ بــــديع سعيد| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

776o85 هلل غنيم|مديحه مصطفى عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

637825 لسيد عيس|حمد سعيد محمد محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

533o87 غبــــ محمد|لعزيز ر|روى مجدى عبــــد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7o7236 لسيد|دى |له|لسيد عبــــد |طمه عىل |ف لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 
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645o28 در|لق|لم عبــــد |لعزيز س|حمد عبــــد|م |هش |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

528232 ىس|لمعىط عبــــ|ل حلىم عبــــد|لرحمن جم|عبــــد ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

8372oo ه شيبــــه محمد|لل|يه عبــــد| قرص|ل|فنون جميله فنون 

828259 حمد كرم عىلي محمد| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

786o28 ف |ء |سم| لسيد محمدى|رسر عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

6o6942 هيم رزق|بــــر|هيم محمد |بــــر| لمنصوره|حقوق 

259447 ي|ر
هلل يوسف|رس عبــــد|ي| ئى |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

775737 رق فوزى مصطفى|م ط|حس زيق |لزق|تـــمريض 

7o387o لبــــصيىل|لعزيز محمد خليل |عىل محمدعبــــد  |ره بــــنه|تـــج

5o324 م محمد معوض محمد|سل| ره بــــنى سويف|تـــج

68|4o3 لسيد عىل يوسف|يوسف محمد محمد  لمنصوره|بــــ |د|

424544 لدين|مصطفى محمد مصطفى محمد زين  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|84|3 ى بــــتـــ مجىل|شنودتـــ ثــــ| مي  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

857476 شد|لمولي محمد ر|محمد عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

43|o56 محمد| ش|سم محمد بــــ|ء بــــ|رس| |بــــ طنط|د|

35697| ى عم|ي دي|لن|حمد |لسيد |لدين |د |سمي  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

|65264 لد فهىم سيد شيىم|طمه خ|ف ى شمس| لسن عي 

|39869 هلل حسن محمد|حمد عبــــد |ء |ل| ى شمس|تـــج ره عي 

8oo|45 بــــ نبــــيل ذىكي|يه| |ندر|س ره بــــنى سويف|تـــج

|594|o لفضيل عىل|مه عبــــد |ء سل|سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

523856 حمد|لد حسن محمد |لدين خ|نور  سكندريه|ل|ره |تـــج

44|629  غ|لش|يمنى محمد عبــــد 
ى
نم|ق ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

43688o لعزيزى محمد مقلد| |خلود رض لشيخ|بــــ كفر |د|

22o|3 لسيد|رين مجدى صبــــرى |د هره|لق|ر |ثــــ|

438332 ى فضل حسن مصطفى| حمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

45259| ى|مد |مد فتـــىح ح|حمد ح| لبــــحي  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

86|8|| ء محسن فهىمي محمد|رس| قرص|ل|فنون جميله فنون 

82433 لمغربــــى|مل محمود |لحكيم ك|منى عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5oo8o2 عيل|سم|حمد |ء مجدي |رس| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور
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497597 يف|هيم |بــــر|عيل |سم|يدي |ه لشر إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

76o866 هلل|لعزيز عبــــد |ن فهرن محمد عبــــد |عن ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

8||629 عيل|سم|عيل محمد |سم| |رن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

48|o2| ن محمود|ري شعبــــ|ن قبــــ|منى شعبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82o695 ي كم
ي سيد|مصطفى

ل مصطفى ي|بــــ |د|
|لمنى

9|84|2 بــــور محمد |محمود بــــدر ص سيوط|حقوق 

7o8467 طف محمد عبــــده|ل ع|س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

28o9|8 ع|لشعش|سم |لق|بــــو |حمد محمد |مصطفى  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

84||87 لمنطلبــــ محمد|محمد عمر عبــــد ن|كليتـــ طبــــ أسو

92o867 ل عىل |لع|لرحمن عبــــد|محمد عبــــد ج |تـــمريض سوه

5265|2 ف |محمد  هيم نرص محمد|بــــر|رسر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

62o554 لسعيد حسن|رم عبــــده |ء ك|رس| لمنصورتـــ |تـــمريض 

|3|826 حمد|ء يشى محمد |ل| ن|بــــ حلو|د|

865598 ى محمود|محمود ر ضى حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

36367 ف صبــــىح صليبــــ|دى |ف رسر هره|لق|ره |تـــج

64|59o حمد عىل|محمد عىل محمد  زيق|لزق|حقوق 

8|7624 لرحمن|لرحمن محمد ربــــيع عبــــد|رضوي عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

849|8 حمد|عىل حسن | ر|ي ي سويف
هندستـــ بــــنى

64o2|9 هيم حسن محمد|بــــر|له محمد |ه لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

86585 حمد|هيم |بــــر|محمد ربــــيع  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|229| ن|هيم مبــــروك رمض|حمد إبــــر| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

78625 ي عبــــ|يم|
ر|س عم|ن حبــــسر د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|33977 هلل محمد جوده محمد|عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

923|84 ى مني  نسيم قلتـــه | كرمي  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

543486 ي ق|لص|م محمد |ء عص|رس|
ى
سم|ق كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

2758o4 طمه يشى عىل محمد عىل|ف سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

32784 د بــــكر محمد بــــكر درويش|زي معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

8o7|79 ي 
ر|حمد محمد عم|منى ي|بــــ |د|

|لمنى
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8|553| بــــطرس| ض حن|ركو ري|م ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

5229o| يف|لعزيز |مريم عبــــد  لسيد رسر بــــ دمنهور|د|

6797o ه مجدى حمدى عبــــد | لحميد|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

8|o4o4 ى|م يز سعد|ف| رو مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

258o26 حمد|د سيد |لجو|حمد سمي  عبــــد| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

84588| ي|بــــر|حمد |ح |لفتـــ|عبــــد
هيم مصطفى ي |

ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

329|7| لعزيز|م محمد عبــــد|نور هش |بــــ بــــنه|د|

2927|| لسيد محمد|هلل محمد |منه  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

335236 ر|لنج|حمد |لسيد |رتـــ محمد |س لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7|o|67 وق خ لىح طه|لد محمد عبــــد |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

85|298 هيم حموده محمد|بــــر|عزيزه  دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

|677|2 لدين|ل |رق فهىم محمود جم|د ط|زي ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8349|9 ي|محمد و
ئل محمد مصطفى سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

6|3637 عيل محرم|سم|تـــ |لشح|ء |سم| |علوم طنط

272842 هيم|بــــر|م سعد |ن هش|رو لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

83|95 لسعود|بــــو |رس ربــــيع عويس |ي ضتـــ ج بــــنى سويف|ري/رض |ل|كليتـــ علوم 

3oo82| |نور حسن مهن|ده حسن |غ لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

88o93| هيم  |بــــر|هلل |د |جر عىل ج|ه سيوط|تـــربــــيتـــ 

69|362 حمد|هيم |بــــر|هيم |بــــر|يمن |ء |سم| ط|بــــ دمي|د|

478889 لعظيم محمد|دل عبــــد |زن ع|م سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

878|43 ى دق  |د جميل ص|عم| كرمي  سيوط|بــــ |د|

79722 حمد حسن|لكريم |محمد عوض  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

682o53 بــــينى |لسيد |هدير  لسيد حسونتـــ|لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

29346 لسيد|م محمد محمد |عمر س تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

6279o6 لدين نسيم عبــــده محمد|ج |حمد رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2285|9 لحميد|رص محمود عبــــد|ن| لي|د هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o6775 هيم|بــــر|منصور خليل | رش ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

685o28 د عىل|مروه محسن لطفى مر لمنصوره|علوم 

245o47 ف عبــــد|ره |س ن|لرحيم شعبــــ|رسر ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى
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769o3| |لم سليم ل|مصطفى س
ى
ق حقوق بــــورسعيد

76687| وى|لحج|لد عىل |لد محمد خ|خ هندستـــ بــــور سعيد

|57862 ن|لدين رمض|ل |منيه مصطفى كم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|46|o| تـــرنيم حسن عىل حسن هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

4558|7 لسيد|حمد |لسيد |مجدى | مه عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

46227o يد|لسعيد ف|آيه عطيه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

342426 وي|لشبــــر|لق |لخ|رس عبــــد|سهيلتـــ ي ى شمس صيدله عي 

87556o حمد |ن محمد سيد |محمد رمض سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

422|75 ى سعيد شح|ي تـــتـــ محمد سعد|سمي  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|3553 ح دبــــوره|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|بــــسنتـــ  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o7248 لسيد|لروؤف مرع |نشين محمد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|3675| ح محمد حسن محمد|هلل صل|منتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

623o26 م خليف|لسل|سهيله عوض عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

242936 ضى بــــدوى|حمد طه ر| هره|لق|ره |تـــج

24554 بــــ حسن عيد خليل|يه|جر |ه لفيوم|عه |زر

843299 د مني  وهبــــه|ن عم|عن ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

634289 زق|لر|ء محمد عىل عبــــد|زهر زيق|لزق|نوعيتـــ 

9244oo هلل  |لديبــــ عبــــد|ل |يزه كم|ف دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

525854 ي عسكر محمد عىل|بــــر|
هيم مصطفى ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|46496 هيم|بــــر|حمد محمود | |ن|ر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

45988o هلل|هلل محمد عبــــد |ء عبــــد |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

275772 لحسينى|صفيه مجدى نعيم  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

268o33 عيل|سم|ح |لفتـــ|ل صبــــرى عبــــد|بــــل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

826478 حمد محمد|ح |منيه صل| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

7o7o49 لمرىس|مل |م محمد ك|س لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

2|9976 تـــه|تـــم حسن شح|ء ح|رس| ى شمس|تـــج ره عي 

9|988o بــــودهبــــ |حمد مصطفى |مصطفى  ج|بــــ سوه|د|

8o425o لدين فتـــىحي محمود|د |مي عم ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

57536 ح طه|بــــو غنيمه صل|م |سل| ره بــــنى سويف|تـــج
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679|3 لعظيم|حمد عبــــد |حمد فهىم | ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

6|4298 ع|لرف|حمد |لسيد |بــــو بــــكر |حمد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9o6254 سم |لق|بــــو|دى |له|حمد عبــــد|محمود   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

9|oo6 ي|ر
عزتـــ سيد زىك| ئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

852535 مل محمود|ل ك|سلوي كم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

7|3|38 ى | وي|لفد|حمد |لسيد |حمد حسي  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

8259o7 ى |س |سلىمي عبــــ لنرص|بــــو|مي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

533426 محمد سمي  محمود حفنى مصطفى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

22o435 حمد محمد|حمد عىل |لرحمن |عبــــد عه مشتـــهر|زر

263|47 لحليم زقزوق|حمد عبــــد|ره |ي |بــــ بــــنه|د|

7oo426 يف عبــــد  لحليم|محمود مجدى رسر لمنصوره|هندستـــ 

372823 ل عىل|حمد عىل كم| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|38o|7 هيم محمد|بــــر|لسيد |نور عيد  ى شمس|تـــج ره عي 

343422 حمد|لمعىط |حمد حلىم عبــــد| ى شمس حقوق عي 

78628| مه محمد|بــــح سل|ن ر|مروه رمض زيق|لزق|بــــ |د|

449932 هيم موىس|بــــر|ن |هيم سليم|بــــر|جر |ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

637686 روق نور محمد|م محمد ف|حس زيق|لزق|ره |تـــج

|52o99 حمد يوسف|حمد |بــــسمه  ى شمس|تـــج ره عي 

344773 له|بــــوجل|زق طوجى |لر|يتـــ حنفى عبــــد| ن|طبــــ حلو

292o2o وى|لعظيم غربــــ|حمد محمود عبــــد| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

3|9667 هلل محمد|للطيف عبــــد|لسيد عبــــد|ن |رو |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

755873 لمنعم سويلم|محمد سويلم عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

8382o ده موىس محمد سيد|غ ي سويف
تـــمريض  بــــنى

4276oo تـــه|ىط شح|لع|دى عبــــد|له|هر صبــــىح عبــــد|ط |صيدله طنط

876974 ى ل  |لح فخرى غ|ص| ريفي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

925426 هلل جرس  |نوبــــ خلف فتـــح |بــــ| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

245797 بــــىل|لبــــ|هلل |هلل حسن عبــــد|عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

645|9 لسيد محمد|هيم |بــــر|ء |لىمي ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط
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848|25 ى محمد كريمه ربــــيع حسي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

|62|72 ي عل|سيف 
م محمد|لدين مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|33|68 كر|دين ممدوح عيد ش|ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6993o5 لسيد حسن|محمد حسن  لشيخ|هندستـــ كفر 

498285 لحفيظ|لسعيد محمد عبــــد|م محمد |ن هش|نوره تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

87|38 ى عبــــد|ي ى حسي  ى|لمتـــع|سمي  ل حسي  لفيوم|بــــ |د|

8o649 حمد|ن |ح حمد|حمد صل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|2|64 ى  |بــــو|حمد |حمد | لحمد حسي  ج|حقوق سوه

44o883 وى حمودتـــ محمد حمودتـــ|حمد طنط| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

693o4 لحليم|هلل عبــــد|رس ضيف |محمد ي لفيوم|هندستـــ 

369243 وي|لبــــط|لمعبــــود محمد |رق عبــــد|ء ط|شيم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

85o784 ي عبــــد|مروه صل
هلل|ح مصطفى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

4346oo |حمد شتـــ|زينبــــ محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

24|475 للطيف محمد|يه هديه عبــــد| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

332o6| لدين عفيفى محمد|م |يتـــ عص| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

72o2o ن|مه خميس رمض|رحمه سل ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

35o648 ي عل
د|بــــو رسيع عو|ء |منى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|48262 حمد|لحفيظ |بــــسنتـــ محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

|22|38 بــــر|حمد محمود ج|ندى هيثــــم  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

||9425 ن هيم|بــــر|زق |لر|د عبــــد |نور فؤ| |مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4|2628 ي |ح |لفتـــ|هلل محمد عبــــد |منه 
ى
|لنج|بــــو |لدسوق |حقوق طنط

278675 ىط يونس|لع|ء لطفى عبــــد|شيم ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

3536|8 حمد دهمش|حمد محمد |محمود  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|6|77 عيل|سم|ندى محمد فكرى  هره|لق|بــــ |د|

78o79| ى عىل|حمد محمد | لسيد حسي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

3|6|o3 حمدى محمد عىل| نور ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

227968 حمد|لسيد |د |يه عم| ى شمس| لسن عي 

2|84|9 لم|هيم س|بــــر|محمد فرج | رن هره|لق|ره |تـــج

339997 لمعبــــود سويلم|ح عبــــد|لفتـــ|رص عبــــد|منيتـــ ن| |تـــربــــيتـــ بــــنه

777864 تـــفى حسن عزتـــ حسن نجم زيق|لزق|نوعيتـــ 
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4||44o ى|ل |جد كم|م ى حسي  لدين حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|99|5 ى|مل |دل ك|ن ع|نور لبــــحي  ى شمس طبــــ عي 

8o26o3 ين رف حمد|عي محمود |شي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

695656 ضى|لق|هلل بــــدوى |ده طه عبــــد |مي لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

642948 |لمل|ن حسن عىل |تـــسنيم محمد رمض زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

24o|5 ي | هلل|حمد نرص عبــــد |نىح  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

88|2|2 حمد |در |لق|در مهدى عبــــد|لق|عبــــد سيوط|هندستـــ 

5o7374 وى|لشن|حمد |هيم |بــــر|هلل محمد |منه  سكندريه|ل|بــــ |د|

238o43 ه عدل رزق ج| د|مي  هره|لق|حقوق 

269379 ن فرج|ره كرم رسل|س ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

35384 ى|شهد محمد رش د محمد حسي  هره|لق|بــــ |د|

6269o6 مه|مه عىل سل|ن عىل سل|يم| زيق|لزق|طبــــ 

847483 وي|حمد سعودي محمد قن| ن|سو|بــــ |د|

5|54o4 لشبــــري|هيم |لمنعم إبــــر|ل عبــــد |عبــــي  جم سكندريه|ل|حقوق 

2373|7 وى عمر|ر محمود قن|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

847529 ن|لسيد عثــــم|بــــر |ء ص|لعىلي| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

637932 ندى صبــــرى محمد زىك مرىس قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

479233 عيل|سم|لسيد |هيم |بــــر|م يحن  |ريه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

264757 لزغبــــى|دل محمد عزبــــ |ر ع|من ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

784434 ه | حمد|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد |مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

362836 هلل|حمد فتـــىح عوض |لرحمن |عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

544495 وى|لص|عبــــي  ممدوح عوض  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|2224 ح|لفتـــ|تـــ عبــــد|م عز|سلىم عص ى شمس|زر عه عي 

37|837 طه|هيم بــــ|بــــر|حمد |حمد محمود |سعديتـــ  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|287|6 ي مصلح مهر|حمد ه|
ن|ئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9||9o9 هلل  |لكريم عبــــد|لرحيم عبــــد|كريم عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|77o92 ي|ر
 |لش|عبــــد | ئى

ى
|لش|حمد عبــــد |ق

ى
ق ن|بــــ حلو|د|

788||4 لكريم|مل محمد منصور عبــــد|ك سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

878262 ى |لد محمد حس|رؤى خ ني  سيوط|طبــــ 

6783|2 ى|لفتـــ|لكريم عبــــد |ن محمد عبــــد |نور ح حسي  لمنصوره|طبــــ 
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84o|86 مل محمد|يه محسن ك| رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

4|||8o ح|لفتـــ|حمد عبــــد |ئل سعد |فرح و |بــــ طنط|د|

9|8754 بــــتـــ عطيه |مل محمود ثــــ| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

5o2948 حمد|لسيد متـــول |هلل عيد |منه  سكندريه|ل|علوم 

753546 ى |ي حمد محمود محمد|سمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

438269 ن|ن حمد وهد|م محمد وهد|سه لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

45||65 ر|لحليم متـــول  نص|لمنعم عبــــد |ء عبــــد |عل |ره طنط|تـــج

|23242 حمد|حمد مؤمن |ره |س ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

24849o حمد|در |لق|منيه محمد عبــــد| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

63|75o رق محمد شتـــيوى|هبــــه ط ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

26||o4 ح|لمل|طف عوض |ن ع|حن شمون|نوعيتـــ 

635858 بــــ|لوه|ده محمد عبــــد |ء حم|وف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

923o9o لسيد |م محمد |محمد عص ج|ره سوه|تـــج

265458 زى|م محمد محمد حج|محمد حس ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

2835o7 حمد|ء عزتـــ سيد |عصم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77|347 ه م| ى عبــــد|مي  لرحمن|هر محمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

62|2|3 لونيس حسن عىل|فتـــىح عبــــد| نور ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

778687 ن أحمد|ح عثــــم|حمد صل| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

78248| ن|ل سعيد سليم|محمد جم ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

858948 مح محمد|ن محمد مس|نوره ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

524|82 وق محمد  ظر|لن|هيم محمد |بــــر|رسر سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

2|6237 يف|م |محمود محمد محمود س حمد رسر هره|لق|بــــ |د|

688oo9 وى|هيم بــــدر|بــــر|ن سعد فهيم |رو زيق|لزق|عه |زر

33828o ىط يىح|لع|لوكيل عبــــد|محمود محمد عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

83492| محمد يوسف محمد طه ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

9|o762 |  تـــه عط|لدين شح|ل |ء جم|عل دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|46726 ي سلط|لرحمن عص|عبــــد 
ن|م مصطفى ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

48|692 حمد محمد|لبــــدرى |رق |مصطفى ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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63o4o2 لعظيم|لسيد عبــــد |كريم عمرو  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

899745 لمجيد |ن محمد حمزه عبــــد|يم| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|35o67 لحكيم|يوسف محمد رجبــــ عبــــد  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

6|5545 لجمل|حمد محمود محمود | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

42o67| لرحمن|كريم وليد زغلول حسن عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|39955 ن|حمد مهر|فوزى | صف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|384|7 بــــو بــــكر|ر معتـــز محمد |مي ى شمس| لسن عي 

252|2| ه مصطفى عبــــد | د يوسف|لجو|لعظيم عبــــد |مي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

435oo2 ر|لنج|لسيد محمد |حمد سعد | سكندريه|ل|طبــــ 

43o8o8 ح محمد|حمد مصبــــ|ن |يم| |ره طنط|تـــج

5|658| ج|لجليل محمد حج|ن عبــــد |يم| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|39973 عيل|سم|ء مجدى رجبــــ |ل| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

754555 ى وليد |ي حمد محمد|سمي  زيق|لزق|حقوق 

3|2278 ى|روضتـــ عىل محمد  نور حسي  |ره بــــنه|تـــج

476oo3 ى مبــــروك|منتـــ  ى محمد حسي  هلل حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

87o3oo ي بــــكر|بــــوبــــكر عبــــد|محمد 
لغنى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|463|5 ى سيد سعيد محمد|ي سمي  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

777o28 ف محمد عبــــد |ء |سم| ح|لفتـــ|رسر ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

829o7| ي عبــــد
ى|لو|مصطفى رثــــ محمود حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4|2o|o مح مجدى جورج  يس|س |تـــربــــيتـــ طنط

48o34 ف محمد عىل|محمد  رسر هره|لق|ره |تـــج

|57559 ء عىل تـــوفيق محمد سعيد|دع هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

484996 |لح |ل ص|حمد جم|
ى
حمد دسوق سكندريه|ل|حقوق 

884429 لحميد |لرحيم عبــــد|ء محمد عبــــد|وف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

62||93 ى محمد محمد إبــــر هيم|محمود حسي  ط|حقوق دمي

8o5829 هيم سعيد محمد خليفه|بــــر| ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

836o4o ي|ر
ى محمود سيد| ئى حمد|حسي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

|73977 ى|حمد ع| طف محمد حسي  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

5oo93| لعزيز|دتـــ عبــــد|دل حم|مريم ع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

892468 هلل حسن  |ع عبــــد|مصطفى رف ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 
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77oo82 لمنس|لسيد |م |لسيد س|د |عم زيق|لزق|ره |تـــج

684658 لصعيدى|لصديق محمود |طف محمد |ء ع|شيم لمنصوره|بــــ |د|

824869 لرحمن محمد|لرحمن حمدي عبــــد|عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

756495 لرحمن محمد|لسيد عبــــد |محمود  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|4o2o| ه موىس محمد|لل|رق عبــــد |ء ط|رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

434495 لمول نوفل|ديه مصطفى عبــــد|ن |طبــــ طنط

7o27o3 ل|لفل|هيم |بــــر|عيل حسن |سم|ن |يم| لمنصوره|حقوق 

32282o حمد|ن |يتـــ صبــــري مهر| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

89|755 حسن | ل عط|لع|عىل عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

54oo3 عيل ميهوبــــ|سم|زن مصطفى |م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

||6365 لسيد|حمد |ء سعيد |رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

8435|6 ي |عبــــد
ي |لغنى حمد|لدين |حمد محن  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

2|358| سلىم محمد صفوتـــ محمد حسن ن|بــــ حلو|د|

323795 د جميل تـــوفيق|سهيلتـــ جو ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|62358 حمد عىل|ن |حمد شعبــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3o243 لرحيم|بــــر عبــــد |ء فرغىلي ج|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|57599 ء محمد رشدى محمد|ل| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

683855 حمد زغلول|حمد |لغنى |ن عبــــد |حن هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3|4342 در سمي  جرجس صليبــــ|ن ى شمس|تـــج ره عي 

258838 دل حليم تـــوفيق|د ع|عم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

345o25 ن|لحليم نمر زي|حمد عبــــد|يتـــ | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

24692| |لك|سعد صفوتـــ سعد عبــــد 
ى
ق ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

238|6| ود|هيم محمد د|بــــر|مه |س|سلىم  هره|لق|ره |تـــج

698|5| لسيد محمود محمد|مريم عوئى  لمنصوره|ره |تـــج

37o3o3 لمليىح |ح |لفتـــ|لد عبــــد|خلود خ ى شمس|د| بــــ عي 

485545 ن مجدى محمد محمود حسن|ريه|م لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63||3o لسيد عطيه عىل حسن|طيمه |ف لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

8789oo صف |دى عزتـــ جرس و|ف سيوط|نوعيتـــ 

843395 ى |ي سم محمد|لق|بــــو|حمد |سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

4|3884 وى|لششتـــ|لعظيم |لسيد عبــــد|لعظيم |عبــــد ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى
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3|4|33 وى|لجلد|حمد |هلل عزتـــ محمد |معتـــزبــــ ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

496573 ئى|لشلق|حمد فتـــىح محمد |ن |يم| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

233433 نيس|ن |ل عمرو رمض|نه ى شمس|زر عه عي 

45594o لرحيم محمد|م محمد فرج عبــــد |وس لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

4|o3|3 ى فريح|حمد ح| فظ محمد أمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

244966 حمد سيد|لعليم |خلود محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

475356 م مرقص رفله|يكل عص|م ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

772||o ه حمدى ك| م|مل محمد عل|مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

24o342 حمد محمد|لد |ندى خ هره|لق|علوم 

75583o د|لجو|هلل عىل عبــــد |خلود عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

528588 هيم|بــــر|بــــو زيد |هيم |بــــر|رس |محمد ي لشيخ|هندستـــ كفر 

328o89 هلل محمد عىل|لد عبــــد|محمد خ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

5|8723 وى|لنكل|رق ممدوح محمد محفوظ |بــــثــــينتـــ ط تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

7685o2 لم|ح محمد س|لفتـــ|هر عبــــد |بــــ ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

86|6o7 بــــر زىكي محمد|محمد ج ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

924677 محمد جعفر حسن سليم   ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|49o| زق|لر|مل محمد محمد عبــــد | ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

49o2oo ي|ر
بــــر|هيم ج|بــــر|وى |لدندر|حمد | |ئى سكندريه|ل|ره |تـــج

7o63|4 لمنس|لق رجبــــ رزق |لخ|م عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

89542| حمد |ه محمود |لل|كريم عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7o9697 ف محمد | مد|حمد محمد ح|رسر تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

63o|99 لحميد|د محمد فتـــىح عبــــد |زي زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

8988o6 ق عىلي |لرز|م محمد عبــــد|هي تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

4o769| ىك|لج|ن محمد سعيد محمد |يم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

365979 عيل|سم|مصطفى محمد سيد  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

8|7848 حمد يوسف|بــــ |يه|مروه  ي|بــــ |د|
|لمنى

8||972 ن عطوه|ن كريم شعبــــ|شعبــــ ي|نوعيتـــ 
|لمنى
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889448 در |لق|ل عبــــد|لع|حمد محمد عبــــد| سيوط|صيدلتـــ 

334993 هلل|ء يىحي محمد عبــــد|سم| ى شمس علوم عي 

266o29 لح|لق شفيق ص|لخ|ح شفيق عبــــد|صل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

638675 قتـــ م| هر محمد حسن|رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

856635 ف مدحتـــ محمد | لسعودي|رسر ي|عه |زر
|لمنى

6|9||4 ن|ه رضو|لل|شهد أحمد محمود عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6|o829 مىلي|لع|لي محمد |لهل|م |هدى هش ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

325534 روق صبــــره عطيتـــ|ح ف|زم صل|ح ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8o||4o ي ع|م|
دل محمد حسن|ئى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

|8|o3 مر فريد مدبــــول|حمد تـــ| ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

||73o9 حمد مهنى|يه مصطفى | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

269267 لحميد عمر حموده|غدير عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

434467 م|لمرىس  عز|هند حمدى محمد  |بــــ طنط|د|

8o7495 حمد محمد|محمد عيد  ره بــــنى سويف|تـــج

48|69 لحميد عىل|ح محمد عبــــد |سم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

538224 لعزيز |لحميد عبــــد|ح عبــــد|ده صل|غ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

682252 ى فرح|ن ن|رو تـــ|هض محمد حسي  لمنصوره|حقوق 

765893 ي
يد|بــــو ز|لح محمد حسن |ص| دئى حقوق بــــورسعيد

684833 لسقيىل|ىط |لسيد مع|ىط |ء مع|سم| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3oo464 ل نرص مسعود|رص كم|ن ن|سوز ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

63o762 حمد محمد بــــدر|حمد |محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6o32| مض|لحم|محمود محمد حسن  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|8244 ن|لهدي محمد سعد سليم|نور  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

35oo3| هيم خليل|بــــر|تـــ محمد |ي| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

49o444 وى|لض|حمد محمد |لوليد |لد بــــن |تـــفى خ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

475629 حمد|حمد محمد |بــــو بــــكر |ء |سم| سكندريه|ل|ره |تـــج
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8275o8 حمد|لسميع |تـــ عبــــد|بــــرين خي |ص |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

8963|| لسيد |ء حسنى محمود |سم| ج|علوم سوه

86264 فظ|بــــ ربــــيع عىل ح|رح زيق|لزق|حقوق 

759595 م عمر محمد|مريم عص لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

334393 وى|لبــــرم|حمد محمود |هيم |بــــر|م |سل| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

75673|  عىلي|مصطفى عبــــد 
ى لعزيز حسي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|25o53 ى|ليىل ه  محمد حسي 
ئى ى شمس حقوق عي 

6229|6 يل|ن وليد مسعد عىل حم|رو لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

2475o3 لرسول عزبــــ|لد عبــــد|حمد خ| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

35|28 لحليم|ح عبــــد |لفتـــ|سلىم فوزي عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

9oo222 حمد |للطيف |نور عبــــد|محمود  ج|ره سوه|تـــج

7623o2 لرحمن|لرحمن حمدى محمد محمود عبــــد |عبــــد  تـــمريض بــــور سعيد 

334o52 لحميدشلبــــى|م محمد عبــــد|يوسف هش لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|4775 هلل مرقص تـــوفيلس|نوبــــ سعد |بــــ| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|667|4 لقس يعقوبــــ جرجس يعقوبــــ|تـــرين |ك ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7787|6 ل|م محمد كم|لسل|حمزه عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

69o|2| حسن عىل حسن محمد لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

52827 هيم محمد|بــــر|ربــــيع | دين حقوق بــــنى سويف

692873 |لنج|بــــو |مجدى عىل مصطفى | ند تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

352488 حمد عنتـــر محمد شلبــــى| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

536o7| رص مريد شنوده|ريو ن|م ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

44|67| لسيد|ء سعد محمد |سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

678o22 لمرىس|لمجيد |لمرىس مصطفى عبــــد |محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4o4234 بــــو بــــكر|ن |جد عثــــم|لم|هلل محمود عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

685982 ى |ه يف حسي  لسيد|جر محمد رسر لمنصوره|حقوق 

223o68 لحسن عطيه|بــــو|ل |حمد جم| ن|هندستـــ حلو

|23954 م|م|ل |م محمد كم|هي هره|لق|بــــ |د|

283444 له محمد يونس مرع|ه لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

48|o74 لحكيم|لمنعم عبــــد|م محمد عبــــد|سل| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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|345o3 ى|ن عيد سيد حس|نوره ني  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4479|4 ن|لح سليم|نم ربــــيع ص|ن غ|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

258224 مر|لحميد ع|لحميد عبــــد|ل وحيد عبــــد|بــــل ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

336835  حن
ى
 عزيز| شوق

ى
شوق |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |

لكبــــرى

|43238 محمد عمر ميهوبــــ| ي|م ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

883468 فظ  |لح|هلل عبــــد|جح عوض |حمد ن| سيوط|ره |تـــج

3||338 ى ي لمهدى محمد|رس |نرمي  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

284|2 لك|لم|محمد زىكي عبــــد | محمد رض ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

34o5o9 وي حسن|ح مك|ندى صل هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9o247o سم |هيم محمد ق|بــــر|مصطفى  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|37oo4 تـــ|روق عىل شح|لرحمن محمد ف|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

4o3277 |لل|لدين تـــوفيق عبــــد |ء |بــــثــــينه محمد بــــه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7643| حمد|ر |لستـــ|د محمد عبــــد |جه لفيوم|بــــ |د|

752896 حمد محمود|لد |حمد خ| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

5346o5 ف محمد حسن|بــــسنتـــ  رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8877|o ن |سم رشو|بــــرين محمد ق|ص سيوط|تـــمريض 

73644 د موىس|هر شه|مريم ز ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

642254 لرحمن طه|بــــ عبــــد|حمد طه حج| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

287348 م|لسل|لسيد عبــــد|م |لسل|مريم عبــــد لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

26o|47 حمد محمود ذىك حسن|ء |رس| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6o265o محمد عزتـــ محفوظ خليفتـــ |تـــربــــيتـــ طنط

268692 ن|بــــ حس|لوه|جر سعيد عبــــد|ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8922|2 حمد  |لدين |ل |حمد محمد جم| سيوط|حقوق 

697737 وى|لص|ن |محمود شعبــــ| رش لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

272|83 رك|ر مبــــ|رضوى فهيم كس |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

862438 ى محمود عبــــد ى|حسي  هلل حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

878694 ن محمد عىل سليم |يم| سيوط|بــــ |د|

786443 قرع|ل|لم |حمد سعيد محمود س| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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8o659| خىلي محمد|محمد محمد د ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

223294 سعيد سعيد فهىم محمود ى شمس|د| بــــ عي 

6438o6 يف  لعزيز محمد بــــسيوئى|حمد عبــــد |رسر زيق|لزق|حقوق 

89o923 رس حسن عىلي |بــــ ي|رح سيوط|بــــ |د|

6o68o8 ى|دربــــيله عبــــد | يوسف رض لحفيظ حسي  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

6886|7 حمد|لق |لخ|رق محمد عبــــد |م ط لمنصوره|ل |طف|ض |ري

688|6o عيل|سم|س |لسيد فوزى عبــــ|فوزى  لمنصوره|هندستـــ 

45284 لمنعم|م محمد عبــــد |عمر هش د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

46|6|9 ف محمد حلىمي  محمود حبــــيبــــ|لرحمن |عبــــد رسر |حقوق طنط

254o57 ر|حمد نص|رص |لن|ل عبــــد|عمرو جم ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

5|68oo ى |سم| غ|لصبــــ|ء محمد خي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|32724 حمد حبــــيبــــ|مد |دل ح|ندى ع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

422o54 ن|لسم|لسيد محمود |ره |س ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

684969 دى|لبــــغد|ق محمد |لرز|محمد مجدى عبــــد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

8927o8 ى  |لح ص|لكريم ص| |عط| رض لحي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

|36847 ي
ج  حنفى محمود|ن| دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

22355 ن|زن شفيق نعم|م| حل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|57852 عيل|سم|طر عبــــده |ندى خ ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

878577 حمد |بــــوزيد |رص |لن|رس عبــــد|ف ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

697688 ه جم| مل|لك|حمد عىل |ل |مي  لمنصوره|حقوق 

|278|| وريتـــ هيثــــم محمد خليفتـــ| هره|لق|ره |تـــج

8|2968 لح حسن بــــدوي|لحكم ف|عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|3o383 حمد عبــــده|م |لد هش|خ هره|لق|ره |تـــج

|5|38 ض|ل ري|يعقوبــــ مدحتـــ جم هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

52332 تـــ  ى عبــــ|ني  س حلىم|مي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

442659 حمد|لجليل خليفه |يدى عبــــد |ه ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

295o76 ين فوزى محمد  لسيد|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

635442 حمد يوسف عفيفى|سهيله  زيق|لزق|ره |تـــج

428|o3 ر محمد |لغف|لعزيز عبــــد|هلل عبــــد|منه 
ر|لغف|عبــــد

ي|لسن |
|لمنى
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363|o5 فظ|لح|حمد محمود عبــــد|رسيه  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

7o482 لسيد|حمد |محمد | هي لفيوم|بــــ |د|

|3o877 ن|حمد ممدوح محمد عثــــم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

257728 ن|يوسف وجيه مني  عطو ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

6o928o ف عىل عبــــد | ئى|لكن|لعظيم |لسيد أرسر لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

778753 بــــ عيس|لوه|مه عبــــد |محمد سل ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

36o73 وى|لهند|ن سمي  عبــــده |يم| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

5266|2 خنى|لدخ|محمد حمدى خليل محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

699o84 ى حجي |بــــو |م محمد |حمد س| لعني  لمنصوره|حقوق 

923639 ى ص|كريم عل بــــر  |ء حسي  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

7o4548 ح وهبــــه حسن|محمد صل |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

6o5o29 لروس|بــــو |حمد |هيم |بــــر|وند مصطفى |نه ي صىح طنط
|معهد فنى

767o8o حمد عيس|لسيد |حمد |حمزه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

245859 لدين|ج |ر محمد تـــ|حمد مختـــ| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|67598 د|مد حم|ن محمد ح|يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

755238 ن|ل سليم|لع|طف عبــــد |روضه ع عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

886369 د |ل مر|مصطفى سيد جل ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|53o63 لبــــ|بــــو ط|هيم |بــــر|لد سيد |خ هره|لق|ره |تـــج

258835 د|لعزيزج|لرحمن حموده محمود عبــــد|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8o3337 هر|لط|عمر محمود محمد  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|59486 للطيف|للطيف محمد عبــــد |روضتـــ عبــــد  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

77975o لمسلىمي|ل محمد |مر كم|ريم تـــ زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

5|6o63 در|لق|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |سحر  طبــــ بــــيطرى دمنهور

78437o لسيد|لسيد محمد | |ند سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

686326 ل|لع|مد عبــــد |د محمد ح|زي لمنصوره|طبــــ 

|567o6 ي
حمد|حمد مصطفى |لدين |ء |محمد ضى ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4|3725 لسميع حسن زهره|هيم عبــــد |بــــر| |تـــربــــيتـــ طنط

885792 فظ |لح|ح عبــــد|لفتـــ|فظ عبــــد|لح|حسن عبــــد سيوط|ره |تـــج

54|822 ر|ن نص|هيم سعيد عىلي|بــــر|حمد | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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4458|4 سبــــ|بــــ ك|لوه|ن سمي  محمد عبــــد |مرو سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

64||56 دى|لن|م |م|حمد |ء سعيد محمود |سم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

77o479 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |لعزيز |يمن عبــــد |هلل |عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

623847 عيد| لسق|م |لتـــه|ء نصىح |ل| ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

7o6|28 لحق|د عبــــد |محمد ج| عل لمنصوره|حقوق 

2|3472 لسميع|لسيد عبــــد|جوده | ن|ر هره|لق|م |عل|

37427| ل|لجم|هلل عطيه عبــــده |محمود عبــــد دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|4|o7o لرحمن|لعزيز عبــــد |لعزيز مني  عبــــد |عبــــد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

33|474 ن محمد|حمد صبــــرى محمد عثــــم| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

826oo4 حمد|سط |لبــــ|ضىحي سعيد عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|6545o حمد|ء محمد يوسف |دع ن|بــــ حلو|د|

2|22|3 لم محمد|لح س|حمد ص|محمد  ى شمس هندستـــ عي 

5249o حمد|بــــ |لتـــو|لدين عبــــد|ء |عل| ند |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

6o8|32 ء زىك عىل كركه|مريم عل لمنصوره|علوم 

54274| ى |ي نوبــــى|حمد محمد |سمي  لشر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

3625|8 دل محمد |م وليد ع ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

42797o ص|لقف|خلود محمد فوزى محمد  |صيدله طنط

44|446 يم|لد|حمد عىل عبــــد |عمر  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

649o77 س|هلل عبــــ|حمد عبــــد|محمود مدحتـــ  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

46oo9 ل|لع|نىه عبــــده يوسف عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

342286 لسيد|لسيد محمود |لك |رتـــ م|س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

49374 ن عويس|رس شعبــــ|ميمه ي| ن|تـــربــــيتـــ حلو

484483 لرحمن حسن أبــــو قنديل|م عبــــد |حمد عص| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

222573 ن فكرى|مر رمض|لبــــنى تـــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|2955 لعزيز|لكريم مبــــروك عبــــد|مبــــروك عبــــد طبــــ بــــيطرى دمنهور

776546  رجبــــ عىل|هيم |بــــر|ر محمد |من
ى
لدسوق  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع

وى|لصحر |

|3o997 هيم محمد|بــــر|يوسف سيد عىل  عه مشتـــهر|زر

|78727 لفتـــح|بــــو| |بــــسنتـــ نبــــيل رض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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528523 ي جل
ن|لسكر|ل مصطفى |عمر مصطفى ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

7o25|8 ك|لمل|روق خليل عبــــد |مريم مجدى ف زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

69248 ن جبــــريل محمود|محمود رمض لفيوم|بــــ |د|

5|475| لسيد فرج|يه مصطفى سعد | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7743|7 رق محمد محمود محمود محمد حبــــيبــــ|ط زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

327476 حمد محمد|م محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5466|8 ر|لنج|لمنعم |لدين عبــــد|ن سيف |يم| لشيخ|هندستـــ كفر 

536457 حمد|حمد عىل |هدى محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

523589 بــــر محمد عىل|حمد محمد ج| ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

2234oo د خلف|ن فؤ|سل شعبــــ|بــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45|7o6 ن|لحميد عثــــم|هيم عبــــد |بــــر|لحميد |حمد عبــــد | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

483252 ى ش فع|سلسبــــيل محمد محمد حسي  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

34oo76 لكريم مسعود|لكريم محمد عبــــد|ندى عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

|23955 ى وليد ج|ي رس فهىم عويس|سمي  هره|لق|ره |تـــج

23o75 يف فضل مرىس|خ لد رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o2925 هلل|لصغي  محمد عبــــد |طمه حسن |ف إلسكندريتـــ |تـــمريض 

826864 لطيبــــ يوسف محمد عىلي| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8|98o6 ن سعيد|حمد رضو|مروه  ي|عه |زر
|لمنى

5o9ooo لبــــ|بــــوط|عيل محمود |سم|د محمد |زي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

6o663o هلل عبــــيد|ئى فتـــح |محمد ه لمنصوره|هندستـــ 

233|2o لحميد محمد خليل|حمد عبــــد|سلىم  ى شمس| لسن عي 

778327 يف مجدى عبــــد  كر|ح ش|لفتـــ|رسر زيق|لزق|هندستـــ 

45|32| وى|لمك|لحميد |لحميد نجيبــــ عبــــد |عبــــد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

635389 لمقصود محمد|ن عبــــد|رحمه سليم زيق|لزق|صيدله 

349|o| ى |ج ف تـــوفيق بــــرسوم|كلي  رسر |طبــــ بــــيطرى بــــنه

37o36| حمد|يمن محمد محمد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

793825 حمد حسن|م |لسل|حمد محمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

483827 ى منصور|لدين |ح سعد|محمد صل مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o7o5| ن|لرحمن زيد|لسعيد عبــــد|ر |من لمنصوره|طبــــ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 5865 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7|642| ذلي|لش|حمد |لدين محمد |يوسف علم  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

648|6| ى محمد عبــــد  عيل|سم|لنبــــى |نرمي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|49o39 حمد حسن|تـــسنيم مصطفى  هره|لق|بــــ |د|

238357 ف مختـــ|يدى |ه |لعظيم محمد عبــــد |ر عبــــد |رسر
هلل

|لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

6o579o لعزيز قيشه|لسيد عبــــد|طمه |ف لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

8|8898 ي
عدلي جميل| رض| سيلفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

337335 ل حبــــيبــــ|م حبــــيبــــ جم|حل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

486o77 ى|حمد |حمد | |رن لسيد حسني  سكندريه|ل|بــــ |د|

756264 حمد|لعزيز |دل عبــــد |ع| ند عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

92oo92 لرحيم |لسيد عبــــد|رص |لن|ء عبــــد|دع ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

224o43 يف عبــــد  ره|ح محمد عم|لفتـــ|سلىم محمد رسر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

55946 تـــتـــ لطيف حميد|حمد شح| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

76o483  محمد شعر|لبــــ|مصطفى عبــــد 
ى
وى|ق |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 
ل|ألعم

75833o ح حسن|لفتـــ|م عبــــد |ء هش|رس| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|587o9 مد عيد فرج|عزه ح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

523846 لدين محمد محمد بــــكري|ء |مصطفى عل |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

|75446 محمد محمود محمد عمر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|38o|5 حمد|ل عىل |بــــو هل|مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o6354 ي مرزق ميخ ئيل صليبــــ|مي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|25o85 ي
ر|ح نص|لفتـــ|حمد عبــــد | |دئى م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ

6|9225 لنور|بــــو |للطيف |ر ممدوح عبــــد |عم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6563 ل محمود|دين محمود جل|ن ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

53o|| س|د حسن عبــــ|محمد فؤ ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

753855 م|لسل|لد محمد عبــــد |ره خ|س تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2523o| ن|لمغنى رمض|لد عبــــد|خ| ر|ي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

336828 هلل|لح |عيل ص|سم|لح |لدين ص|سيف  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

26788o بــــو موىس|حمد رزق موىس محمد | ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |
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637356 ن لسيد فرج|لسيد محمد | |مي  زيق|لزق|ره |تـــج

484932 لعزيز محمد|حمد محمد رشدى عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

48328| حمد|حمد محمود حسن |كوثــــر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|26749  عوض|م
ى
ركو ممدوح صدق |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

365698 وى محمد|لر|مصطفى محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

69o486 ى عىل|للطيف عبــــد |ء عبــــد |رس| للطيف حسي  لمنصوره|صيدله 

428473 بــــر عيد|يه محمود محمد ص| |بــــ طنط|د|

695693 ح مسلم|لفتـــ|عيل عبــــد |سم|يه محمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

352549 حمد محمد فتـــىح محمود|ملك  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|5749 عيل محمد نجيبــــ|سم|محمد  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

67458 نور محمود|محمد سيد  لفيوم|حقوق 

232725 ع عىل|لمنعم رف|ر نحمده عبــــد|مي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

627735 ه محمد زىك عىل | هيم|بــــر|مي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

77oo3 ى|بــــ عبــــد|يه|ن |ريم|ن للطيف حسي  هره|لق|حقوق 

494382 ى ح ى أحمد حسي  مد منيس|حسي  |ره طنط|تـــج

884522 د محمد مرع |حمد مر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

494336 ى عبــــد |بــــر| هلل|هيم نبــــيه حسي  تـــربــــيتـــ دمنهور

865854 حمد|حمد خليفه مرعي | دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

33549 لمرصى|لسيد |لد |يمنى خ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2583o حمد|مد |لد محمود ح|ء خ|شيم ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

434845 ي
لعرضه|م |لسل|نبــــيل عبــــد | دئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

845293 لعظيم|سم محمد نور عبــــد|لق|بــــو|ء |رس| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

79542 هلل|م |رس عمر محمد سل|ي| عل كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

345526 لم|مجدى محمد س| دين بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|5935| ل عبــــدتـــ محمود|مصطفى جم ى شمس هندستـــ عي 

7777oo للطيف عىل|محمد عىل عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

497849 لسيد|لحميد |ن مسعد عبــــد |نوره تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

634||2 رق محمود يوسف|يوسف ط  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |
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3662o3 ف عبــــد|ندى  لعزيز|د عبــــد|لجو|رسر عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

44|3o5 ف كم|لرحمن |عبــــد ض|لبــــل|لغنى |ل عبــــد|رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

9o349 لعزيز محمد|ن عبــــد |ز رمض|مع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|37947 |لنج|بــــو|لموجود |مل عبــــد |محمود محمد ك ن|بــــ حلو|د|

3|936| حمد محمد موىس عبــــده|هدير  ى شمس صيدله عي 

7o8736 دتـــ|هيم زي|بــــر|محمد سمي  منصور محمد  لمنصوره|علوم 

|42663 حمد|حمد رجبــــ |زينه  ى شمس|تـــج ره عي 

||6743 ى وس|هر مكرم تـــ|م| مي  ورصى ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

536o77 حمد فرج محمد حسن فرج| إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

773987 هيم|بــــر|رس سمي  |طمه ي|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

886o| مه سعيد مصطفى سعيد|س| ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

7o2696 لنمنم|وى |لطنط|ء محمد حسن حسن |رس| زيق|لزق|حقوق 

5|6|56 زى|لعز|ن عىل عيد |نوره تـــربــــيتـــ دمنهور

9oo555 حمد |مر |د ع|مل عو| ج|حقوق سوه

|35478 لعظيم|ح شكرى عبــــد |ء صل|شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4|2674 بــــو هبــــل|ذكرى محمد فتـــىح  |تـــربــــيتـــ طنط

85578o لحسن|بــــو|هيم |بــــر|محمود رجبــــ  سيوط|حقوق 

6|8844 ى حسن عوض |ي لريش|بــــو |سمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

835295 حمد حسن|ن |زينبــــ رضو ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6|2977 ع |لسبــــ|لعزيز |لعزيز عبــــد |مصطفى عبــــد 
ى|ش هي 

|بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4744o حمد|بــــ |لتـــو|هيم عبــــد|بــــر|طمتـــ |ف ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4|8385 ى ري|نور | نور ض عبــــيد|مي  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

8o8689 محمد عىلي| محمد رض ره بــــنى سويف|تـــج

56|32 ى|للطيف |محمد جعفر عبــــد مي  بــــ بــــنى سويف|د|

76|o76 ه|لل|حمد عبــــد |هلل سمي  |منه  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27o726 ج |لبــــلتـــ|ىط محمد حسنى |لمع|بــــو|حمد | ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

33534o حمد محمد فرج|لدين |ح |صل| سم ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

38697  حسن محمد|
ى
يه شوق هره|لق|هندستـــ 

688493 زق محمد|لر|زق عبــــد |لر|رك عبــــد |محمد مبــــ لمنصوره|ره |تـــج
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8o8982 لس عم د عطيه لبــــيبــــ|كي  سيوط|حقوق 

8|5o22 |ش|يز بــــ|ء مرعي ف|سم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

482996 ن لس|ه| مي   وليم كي 
ئى سكندريه|ل|بــــ |د|

39794 يف عىل ق|بــــ سم|سل رسر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

5369|4 حمد مصطفى محمد شحيمتـــ|رق محمد |ط دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

3|4566 لسعيد|لسعيد رجبــــ |حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8638o3 حمد|لرحيم |حمد عبــــد|هدي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

449768 ر|لسيد محمد عم|دل محمد |ع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

52o7o ى محمد رج|منتـــ  ى|هلل حسي   حسي 
ئ  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

836925 ى|جر |ه حمد محمود سيفي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4949|o لحبــــروىكي|ح |لفتـــ|رس عبــــد|ح ي|صل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4936|3 ئى|لفتـــي|حمد حسن محمد | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

238737 هيم|بــــر|مريم عىل سيد  ى شمس|زر عه عي 

3|3844 ل|لع|د عبــــد|حمد سعد ج|سعد  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

7567|6 لعظيم محمد|حمد محمد عبــــد | ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

54265| ل|هيم جل|بــــر|م صبــــرى محمد |ريه سكندريه|ل|حقوق 

|48o38 ى محمد زىك مهند حسي  هره|لق|حقوق 

|39286 وق  ف محمد محمد |رسر لهريدى|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

97828 حمد|حمد قطبــــ |مؤمن  لفيوم|حقوق 

757337 هيم رجبــــ عبــــده محمد|بــــر|م |حل| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

75|o|3 مه|ن سل|مه سليم|عمر سل حقوق بــــورسعيد

477976 ل محمد|حمد محمد جل| سكندريه|ل|ره |تـــج

754879 هلل حسن|م عبــــد |حمد حس| ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

433757 محمود سند| عمر محمد رض |ره طنط|تـــج

7932| زق|لر|لعزيز عبــــد |د عبــــد |لعزيز عم|عبــــد  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

858o32 هيم|بــــر|رص عويس |بــــ ن|شه ي|بــــ |د|
|لمنى

9|3542 لح |حمد ص|لرحمن عىل |عبــــد ضتـــ|ري/دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

8777o7 ل مصطفى محمد  |ئى جم|م| سيوط|علوم 

855636 ي عبــــد|عىلي
لقوي|ء عىلي مصطفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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839544 ء محمد صديق يوسف|سم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|2ooo8 هلل|جد مسعد رزق |مورين م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

88||64 لمجيد |بــــر عبــــد|لص|لمجيد عبــــد|محمود عبــــد سيوط|تـــمريض 

9o5278 رتـــ |رى جرجس جوده بــــش|م ج|ره سوه|تـــج

5|347 سخ|هلل ر|هند سيد عبــــد  لفيوم|نوعيتـــ 

|75489 ى عىل|عبــــد | عل لحليم حسي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

427458 م|م محمد فتـــىح عىل عل|حس |بــــ طنط|د|

328836 يمن صبــــر جميل محمد عىل|عمر  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

2359|2 لسيد|هلل عىل رشدى محمد |منه  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

8723| حمد|عيل |سم|حمد | |ند سيوط|عه |زر

23474o ى عبــــد ل|لع|م عبــــد|لسل|فهد عسي  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8o9676 لصمد|حمد عبــــد|حمد محمد |ء |لشيم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|33985 ض|د ري|رص فؤ|د ن|فؤ ى شمس|تـــج ره عي 

699663 لسيد عىل|يه عىل محمد | لمنصوره|بــــ |د|

87987 شد محمد|حمد محمد ر| لفيوم|عه |زر

369986 ن صبــــيح عودتـــ|حمد مرع سليم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|7o889 م سيد متـــولي|دى هش|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6|7347 لمرصى|لسعيد محمد |مريم  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

8o7|27 ف حسن | |دين حمد|رسر ي|علوم 
|لمنى

23757o  محمد |رس|
ى
لبــــ|بــــو ط|ء عىل صوق هره|لق|عه |زر

227975 م نرص|م|بــــسنتـــ سيد فتـــىح  هره|لق|حقوق 

68763 يه سيد محمد معوض| لفيوم |تـــمريض 

8o335o ريو مجدي فرح بــــولس|م ره بــــنى سويف|تـــج

784|93 لرحمن محمد|هيم عبــــد |بــــر|محمد  زيق|لزق|حقوق 

4293|8 ن|لعري|م محمد طه محمد  |صيدله طنط

|57674 حمد يونس|ل |ضىح جم لفيوم|عه |زر

844857 م محمد|محمود محروس عو ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

8o587o ي ص
ي|طه مصطفى

بــــر سويفى ي|نوعيتـــ 
|لمنى

784|83 لستـــينى|حمد |عيل |سم|ء محمد |عل زيق|لزق|حقوق 
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23o847 لحفيظ رجبــــ|سم مدحتـــ عبــــد|بــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

284|o6 ى|سعد ه  سعد حسني 
ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

45o2|2 هيم|بــــر|حمد بــــسيوئى محمد بــــسيوئى | |هندستـــ طنط

924996 ء عىل محمد صديق |شيم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

5o4|49 لديبــــ|لحميد |حمد محمد عبــــد|عبــــي   سكندريه|ل|طبــــ 

658o2 حمد|للطيف |محمد بــــدوي عبــــد لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|48||4 لرحمن|محمود محمد محمود عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

29967| نوبــــ نسيم فتـــىح متـــرى|بــــ| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

4|543o لنبــــى عىل عجوتـــ|يمن عبــــد |صم |ع لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

272o9| |لعزيز محمد ند|جر عبــــد|ه ج|أللسن سوه|كليتـــ 

22o957 ي|حمد محمود |سلىم مدحتـــ 
د|لنى مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

5334o7 لخليىل عىلي|لسيد |هيم |بــــر|كريم  سكندريه|ل|بــــ |د|

5|979| ر عبــــيد|لغف|هيم عبــــد|بــــر|ء |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

859377 دم|حمد محمد |دم |حمد محمد | دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

84365 حمد مغيبــــ محمد مغيبــــ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|3|327 ر محمد|لغف|يمن عبــــد |محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

|24579 ن|لسيد رضو|لد |يوسف خ ى شمس حقوق عي 

4557|| تـــ محمود|تـــه شح|محمد محمد شح عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

864o8| د سمور|رمسيس ىكي| بــــول ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

5|4855 ي|شد |هيم سعد ر|بــــر|رغدتـــ 
لقلينى بــــ دمنهور|د|

5998| محمود محمد طه محمد سيوط|هندستـــ 

52995| محمد عرفتـــ محمد عويضتـــ ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

877o68 بــــتـــ  |د ثــــ|جد ميل|م| مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

277586 تـــه|محمود مصطفى شح| دين هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|772o8 |لسيد |لد |دهم خ|
ى
لدسوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|734o عيل|سم|عيل زىك |سم|ندى  ن|هندستـــ حلو

89o76o ى |ء مصطفى |حسن حمد حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4963|7 ح|لفتـــ|د عبــــد |زى فؤ|مل غ| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|5o363 ى محمد خط بــــ|عمر حسي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5434|7 آيتـــ عىلي زىكي يونس ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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356|36 فع|لش|حمد |هيم |بــــر|لعزيز عطيه |عبــــد |ره بــــنه|تـــج

439244 ىس|لعبــــ|هلل |ن عبــــد|روضه رمض لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

3|283 دق|لرسول ص|ندى حسن عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

77668o هيم محمد|بــــر|رس |ندى ي زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

347958 د|لعزيز شد|حمد عبــــد|محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

96793 للطيف|حمد عىلي عبــــد |مصطفى  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

62o874 لسيد|لدين |محمد عبــــده محمد سعد ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

9|3867 ف محمود عثــــم|حمد | ن |رسر سيوط|علوم 

523744 لعزيز محمد قطبــــ|عمرو عىلي عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

4225|4 لحميد|فظ عبــــد|لدين ح|م |عبــــي  حس سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

5252o5 ى|بــــو|دق محمد |ء عطيتـــ ص|لزهر|طمتـــ |ف لعني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o4282 مل|لحسن محمد ك|طمه محمود |ف ي|بــــ |د|
|لمنى

||8984 ي|لد عبــــد |حمد خ|
هلل محمد عفيفى ن|حقوق حلو

3|53oo لدين طه|بــــر نرص |ء ص|دع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

32474o لدين عبــــدتـــ عيس|ء |در بــــه|ن ن|هندستـــ حلو

|34o94 هيم|بــــر|لم |ل س|كريم جم ن|حقوق حلو

9o|o8o نسمه عىل محمد مرىس   م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|76346 ى|عبــــد | د عط|زي لنعيم حسي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|4|59o ى|ج| دون|م د يوسف حني  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6342o8 لسمكرى|حمد محمد |حمد محمد |محمد  زيق|لزق|طبــــ 

35o4| حمد|ح |لفتـــ|جد عبــــد |ح م|لفتـــ|عبــــد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

359|8| روز|بــــطرس محفوظ بــــطرس ن ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

757396 محمد رزق محمود طه تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

272986 ن|لرحمن سليم|بــــوزيد عبــــد|رقيه  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

773682 لنقيىط|هلل محمد |هيم عبــــد |بــــر|ندى  لسويس|طبــــ 

7o8o6o ي
لح|لسيد ص|محمد محمد | دئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

283929 مه سيد بــــيوم|محمد سل لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

632|72 |تـــم محمد قمح|تـــفى ح
ى
وى دسوق زيق|لزق|ره |تـــج

34237o محمود فتـــىح يوسف| مه ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى
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5435o7 لجمل|ح |لفتـــ|دل محمد عبــــد|تـــفى ع طبــــ بــــيطرى دمنهور

449o2 ى ه|ي هيم|بــــر|لحليم |ئى عبــــد|سمي  لفيوم|لعلوم |ر |د

25895o ن|لمنعم محمود عمر زيد|فتـــىح عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

345295 سحق رزق|هلل |بــــ |كرلس ج ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

684242 بــــ يوسف رزق|لوه|محمد عبــــد | ء رض|لشيم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

883|43 ج |عىل ممدوح عىل فر سيوط|تـــمريض 

249769 ع|لرف|حمد |وى |لطنط|بــــر |م ص ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4|6|4o د|زى عي|عىل مغ| ند |حقوق طنط

222595 لمنعم فرج|حمد عبــــد|مروه  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

852577 لمحسن|ح عبــــد|رغده محمد صل ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

256546 بــــ|تـــه خط|سلوى مدحتـــ شح تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

733o9 فظ|حمد محمد سعد ح| لفيوم |تـــمريض 

225849 هيم محمود|بــــر|رص |لن|محمد عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|74|| بــــوزيد|محمود مجدى محمود عىل  لشيخ|ره كفر |تـــج

8236|8 لنظي  محمد|ن عبــــد|ء رمض|رس| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

664|6 رقيتـــ روبــــى سيد حسن لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

267282 لمهيمن محمد|لعظيم عبــــد|له عبــــد|ه |تـــمريض بــــنه

752775 لحميد|لرحمن عبــــد|رص عبــــد |محمود ن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

47756o لدين فريد|رس محمد نور |مريم ي تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

83963| حمد خليل عىلي|محمد  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

37o92 بــــى|ن عتـــ|يوسف سمي  شعبــــ هره|لق|ره |تـــج

33o988 ى مصطفى|يم| ن سمي  حسي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

77o767 رى|يه منصور منصور بــــند| زيق|لزق|علوم 

252823 بــــر ضبــــش|ن ج|ن رمض|يم| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

2|3387 لرحيم|ر هميىم عبــــد |لستـــ|ن محمود عبــــد|رو هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

2|4o37 ى ك| رن مل محمد|حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

859oo7 ه نرص عىلي | حمد|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

534489 ى |لسيد عبــــد |د |عم شم|بــــو ه|للطيف حسي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

8|9o62 روق وهيبــــ يعقوبــــ|جولي ف ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

|4o8|2 م سمي  طلعتـــ سعد|حس |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم
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859636 لموجود|عيل عىلي عبــــد|سم|ء |عىلي ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o37|4 هلل محمد|م عبــــد|ء حس|ل| ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

767957 ى متـــول ز ن|هر سليم|حني  لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

|8|58 ى|ء |م ول|مر حمد حسني  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

64443 ى محمد|لنبــــى |هدير مصطفى عبــــد مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

9|9933 ى كم|خ لدين  |ل |لد محمد عشر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

542899 بــــ|لمهيمن غل|عبــــد | نهي  رض علوم دمنهور

252862 ي
لرحمن|ن سعيد عبــــد|رمض| دئى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7o2o25 يف|بــــر|لحميد |عمرو محمد عبــــد  هيم رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9|8||o هيم محمد |بــــر|مصطفى محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|23|9| يوبــــ|حمد رأفتـــ |سم |بــــ ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|58224 ن لرحمن|وليد سيد عبــــد | مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

7o5485 لدين عبــــده|ل |ل يشى جم|جم لمنصوره|ره |تـــج

9|37o تـــ حسن محمود يوسف| مي  لفيوم|بــــ |د|

5o|56| لمجيد|ئى حنفى محمود عبــــد |م| سكندريه|ل|علوم 

5o653| يس|لس|هيم |بــــر|رضوى محمد محمد  سكندريه|ل|عه |زر

22o47| بــــر|ل عىل ج|عىل جم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

348548 لجوهري|حمد |هيم |بــــر|حمد |رتـــ |س ى شمس صيدله عي 

322878 وق مصطفى محمد  هيم|بــــر|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

853482 ض|ح محمد ري|منيه صل| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

8||896 تـــه حلىمي محمد|هلل شح|عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

699537 ى  حمد|عبــــي  محمد حسني  لمنصوره|علوم 

|5|o32 هلل محمد سعيد|جنتـــ عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25378o د|لجو|لدين عبــــد|م محمد مىح |سل| شمون|نوعيتـــ فنيه 

8o4368 سكندر|نور مرزوق |ندي |س ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

325o4| بــــدين|ع| لوف|بــــو |مصطفى محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

72444 ى |ل| ى|ء حسي  حمد حسي  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|44|35 ر سيد سيد مصطفى|من ن|بــــ حلو|د|

329359 لعزيز محمد|ن ممدوح عبــــد|رو زيق|لزق|صيدله 

6|3573 ل|لفو|د سعد |نه|ء مجدى |رس| |بــــ طنط|د|
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363692 ف محمد رسح|ن |نور حمد|ن |رسر دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

5|3555 هلل رجبــــ يونس|رجبــــ خي   ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|62456 لصمد ليمونه|ح عبــــد |لفتـــ|محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

28|527 حمد|لعليم |لحكيم عبــــد|منى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|979o تـــ|د شح|رص عىل حم|لن|رتـــ عبــــد|س ى شمس طبــــ عي 

7o7659 لجمل|لم |لم س|لسيد س|يه | صيدلتـــ بــــورسعيد

87o37 لدين|ح |حمد صل|كريم يوسف  لفيوم|عه |زر

9o|oo2 طف سعد قدوس |رجريتـــ ع|م تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

4|4||8 لعزم|بــــو |در |لق|م عبــــد |ء س|شيم ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

7|78o6 بــــوعوف يوسف|هيم يوسف |بــــر|ء |ل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

48592o ي
هلل|رجبــــ مصطفى بــــدر عوض | دئى سكندريه|ل|ره |تـــج

72|37 فظ|ج عويس ح|م فر لفيوم|صيدلتـــ 

5|46o7 لعزيز|بــــر محمدعبــــد |ء ص|سم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

76369o لحسينى|كريمه نبــــيل محمد محمد  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|5|9|2 ح سليم|يه مؤمن صل| ن|بــــ حلو|د|

|27576 عمر محمد عىل حسن ن|هندستـــ حلو

89|2oo ى |لم حس|لم دردير س|س ني  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

633657 هيم زيد|بــــر|حمد |ئى محمود |ه ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

38777 م زىكي محمد|رس هم|ر ي|عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

334|9 د|م سيد محمد محمد حم|ريه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

428643 تـــ|حمد فرح|ح محمود |ر صل|مي |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

349299 زينبــــ محمد عرفه محمد ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

49o|28 سندس عىلي محمد متـــولي عىلي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

288|2| هلل| |ئيل رمزى عط|رى ميخ|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

|743o5 ن|ره عمرو محمد محمد حمد|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7755o9 هيم|بــــر|لرحمن |لعزيز عبــــد |محمود عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

33437o يوسف نظي  تـــوفيق جرجس |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3|3388 ن عىل|لحميد مهر|ن عبــــد|نور ى شمس| لسن عي 

49439 ى|حمد |د مرع |جه مي  هره|لق|صيدله 
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438764 ي|محمود مصطفى محمد محسن 
ط|لىحى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4459oo لس وليد فؤ د جرجس|كي  سكندريه|ل|حقوق 

639|6| حمد|حمد محمد سيد|لسيد |هلل |عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

|77oo9 هلل محمد عىل|محمد عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4476oo هلل||هلل عط|بــــ |صفوتـــ ج| جيسيك |ضتـــ طنط|علوم ري

226995 مل|روق ك|لد ف|لرحمن خ|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o7984 ه محمود عبــــد لسميع|لحفيظ عبــــد|ني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

326467 لدين محمد|ضى عىل |ء ر|عىلي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

35493o لسيد|روق محمود |رص ف|ر ن|مي هره|لق|لعلوم ج |ر |د

73242 هيم|بــــر|عر |حمد سيد و| بــــ بــــنى سويف|د|

267|22 ألسود|ر محمود عبــــدربــــه |من لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

432355 ر|لسيد دويد|لسيد محمد |م |له| |عه طنط|زر

9o6359 لمجيد |ن عبــــد|لسيد عثــــم|م |هي ج|بــــ سوه|د|

345348 م|لسيد سل|م |هلل عص|عبــــد عه مشتـــهر|زر

684|56 سم|ن عبــــده ق|ن عثــــم|حمد عثــــم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

878329 ن |م محمد سلط|ندى عص سيوط|علوم 

44383| هيم|بــــر|محمد محمد | ء عط|سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

8|5|24 ي محمد نجيبــــ عبــــد|م|
ح محمد|لفتـــ|ئى ي|علوم 

|لمنى

34|o79 فع|ن ش|ح رضو|كريم محمد صل ى شمس صيدله عي 

883oo3 حمد |نور سيد |عمرو  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

446||7 ر|لنش|ن محمد |يس محمد رضو سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

3|659 ن|هيم عثــــم|بــــر|هيم سعيد |بــــر| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43|623 تـــ|لعزيز بــــرك|هلل عبــــد|لعزيز عبــــد|محمد عبــــد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

7oo|oo هد|لحميد حمدى مج|حمدى عبــــد  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

69897| حسنى محفوظ محمد حسن لمنصوره|ره |تـــج

43556 حمد محمد|ء حسن |شيم هره|لق|بــــ |د|

676875 لفحيل|محمد محمد محمد | حمد رض| لمنصوره|ره |تـــج

773667 هيم|بــــر|حمد محمد محمود |رحمه  ى شمس طبــــ عي 

|42|49 م خميس|لرحمن عىل سيد زو|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

324o95 لربــــ منصور|د |ئى ج|رى روم|يل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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3|4529 ى محمود عىل|لرحمن محمد |عبــــد مي  ى شمس|د| بــــ عي 

7o5473 حمد عىل عمر|حمد محمود | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

237625 رد|دو|بــــر |طف ج|نه ع|دمي هره|لق|ره |تـــج

|32225 ن|يمن عزتـــ مرج| |رين|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

42275 حمد|ن |محمد بــــدوى رمض ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

7||483 تـــه|لحميد يوسف شح|زن عبــــده عبــــد |م ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

29|434 بــــد|حمد ع|لرؤف محمد |ل عبــــد|مريم جم دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

222|72 وق  هيم|بــــر|لمجيد |حمد سيد عبــــد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|4|67 حمد طه|م |حمد عص| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

6233o2 وق  لمندوه|لسيد محمد |رسر ط|هندستـــ دمي

267|28 بــــر زهو|يمن ص|ندى  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6o6587 بــــو خريبــــه|هيم وهبــــه |دل إبــــر|كرم ع لمنصوره|هندستـــ 

|9|35 لح|جد فكري ص|يوسف م |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

3|27|4 لدين|هر محمد يشى محمد نور |محمد م ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3|86|| ء محمد عىل|يتـــ عل| ى شمس|زر عه عي 

4726| لعزيز|ل سعيد جمعتـــ عبــــد|نو ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|68|| لسيد|مد |مد عىل ح|ء ح|دع ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4|2927 لسيد محمود عىل|هيم |بــــر|هند  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|253|o ى عم|ي د عىل محمود|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

753|45 لسيد محمود|حمد |لرحمن |عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

439687 ن بــــر محمود شعيبــــ|هيم ص|بــــر| |مي  لشيخ|عه كفر |زر

773898 حمد|حمد محمد |محمد مىح  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

2522|6 يم محمد|لد|منى فتـــىح عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

627545 ن فرج|دل سليم|مريم ع زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

845544 لمعز|هلل عبــــد|مجدي عبــــد| عل قرص|ل|فنون جميله فنون 

|7o|65 حمد|يه سيد محمد | هره|لق|حقوق 

696284 حمد منصور|محمد مصطفى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

53o23o ضى|حمد مصطفى ر|م |مريم عص بــــ دمنهور|د|

675849 لمحسن محمد خرصى|حمد عبــــد |يمنى  لمنصوره|حقوق 
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239265 مل|لدين محمد ك|ل |م محمد كم|مريم هش ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

49|6|4 وى|لحن|لسيد |زق محمد |لر|بــــ محمد عبــــد |مه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|47556 ل عىلي|عمرو جميل جم ن|حقوق حلو

86o|6o ي ش|سم نج|بــــ
ى
كر|ح شوق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

496249 هيم يونس|بــــر|لعظيم |م عبــــد|ندى عص إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

82|5o تـــه|مد شح|عبــــي  محمد حسنى ح ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

256792 بــــ|لغر|لسيد محمد |ء |رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

362395 ى رفعتـــ  بــــو زيد|ضىح حسي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

83742| رون زوط طه|د ه|جه دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

|2|o28 ندو محمد عطيه|عمرو م هره|لق|حقوق 

245834 لرعو|عمر نرص عىل  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2646o| ح زرد|لفتـــ|ن صفوتـــ عبــــد|نور ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

285969 ى عبــــد| عل ح محمد|لفتـــ|حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

243445 حمد عويس|م محمود  هره|لق|عه |زر

84975| لسيد|عيل |سم|لرحمن |م عبــــد|ن هش|نوره دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

2|7574 هيم فوزى محمد|بــــر|ن محمد |مرو |ره بــــنه|تـــج

4369oo لمجيد سيف|لمجيد عبــــد |ء محمد عبــــد |شيم |حقوق طنط

7o8o73 زق|لر|ره حسن محمد محمود عبــــد |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

77|867 لسيد محمد حسن|ء حلىم |شيم زيق|لزق|حقوق 

34547| يف حبــــيبــــتـــ فتـــىح محمد رسر تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

22784o عيل محمد|سم|طمه مصطفى محمد |ف ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

8223|6 عمر محمد مخيمر محمد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

893422 ده |حمد عبــــ|ل |محمد جم سيوط|حقوق 

34o994 س|لنح|م |م|م |م|ن |يوسف شعبــــ ى شمس|تـــج ره عي 

5o3423 ي
|لك|شم عبــــد |لمقصود ه|مل عبــــد |ك| دئى

ى
ق سكندريه|ل|ره |تـــج

43728 فع|ح ش|لفتـــ|د عبــــد|لجو|محمود عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

533464 خر معوض جرجس|ستـــيفن فيكتـــور ز دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9o8o85 لدين  |عزه طه محمد نور  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

44798 بــــ محمد|لوه|ن خليفتـــ عبــــد |يه شعبــــ| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

33o647 صبــــىح وليم مرقص| رين|م |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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8o2636 لحفيظ مرىسي|مريم عىلي عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

7|2774 ف |طمه |ف لزغوى|هيم عمر |بــــر|رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

24|58 بــــر فهىم|رف ص|ر ع|من لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

79o728 حمد|ره |دل جبــــ|عمر ع عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

4||479 زيه|بــــوج|طف |م صبــــرى ع|عص |ره طنط|تـــج

422|77 لدين مهدى عبــــده|يمنى سعد ره دمنهور|تـــج

2778o3 ر مدكور|لغف|لمرضى عبــــد|حمد عبــــد| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

35o689 ى مني  مر|ي لسيد|د |سمي  |نوعيتـــ بــــنه

865oo9 ي|لص|لدين محمد|هلل محمدنرص|سيف | ر|ي
ى
ق دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7o7335 ن|لسيد سلط|لمنعم |سلىم عبــــد  لمنصوره|حقوق 

43|443 ن|يمن محمد متـــول شعبــــ|دهم | |بــــ طنط|د|

|33o93 ف محمدى عىل|محمود  رسر لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

267663 ح محمود محمد|لفتـــ|مريم عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

848223 هلل محمد عىلي|محمود عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

629627 بــــتـــ|حمد ثــــ|بــــتـــ |دين ثــــ|ن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|554|2 ين  حمد|حمد محمد |شي  ى شمس|تـــج ره عي 

8|6547 هيم|بــــر|مور حسن |مي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

259o26 لسيد|حمد |لرحمن بــــدر |عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

259454 ف |سلىم  للطيف|لسيد عبــــد|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7o35|9 بــــو زيد طلبــــه|حمد محمود |كريم  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

4|3492 بــــشيىه|ل|هيم |بــــر|نور عزتـــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

24372o حمد ربــــيع محمد|ء |ول ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

879464 تـــتـــ |محمد سيد شح| نور سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

886|63 حمد |لمنعم |ئى محمود عبــــد|م| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|665|7 مد محمود|هر ح|هند م ن|بــــ حلو|د|

4582o بــــرى|ن جمعتـــ محمد ج|طمه رمض|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

78o664 هلل|مه محمد عبــــد|سل| نور زيق|لزق|نوعيتـــ 

45o923  عبــــد|لفتـــ|كريم عبــــد
ى
لعكل|لمطلبــــ |ح شوق |بــــ طنط|د|

32|369 لعظيم|ود عبــــد|عمرو يوسف د م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

3|297 ى محمد عوض محمد مي  ني  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

Wednesday, September 5, 2018 Page 5879 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6829o5 حمد|لملك |حمد عبــــد |محمود  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

48o568 ر|لحليم مختـــ|د عبــــد |لحليم عم|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

768458 ن|مر سلم|حسن محمد ع عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

54oo4 ل|محمد سيد عىل هل ن|هندستـــ حلو

896696 بــــيل  |مريم مجدى سعد ه قرص|ل|فنون جميله فنون 

6|782 هيم|بــــر|لمعز |ل عبــــد |كم| دين بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|22669 لح|دهم نبــــيل سيد ص| هره|لق|ره |تـــج

4439|8 لبــــربــــرى|حمد |ن عوض صبــــره |حن |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

7o|468 حمد|ل سيد |حمد كم|رص |م ن|سل|ل|شمس  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4998oo لعسكرى|هيم محمود |بــــر|نىح  عىلي | ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

694542 هيم|بــــر|لسيد |لحميد |يمن عبــــد |ء |ل| لمنصوره|حقوق 

|447o3 ي
يف | دئى حمد سيد|رسر ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

4|8334 يد|لحفيظ ز|هلل محمود عبــــد |يه عبــــد | لمنصوره|حقوق 

345o8 وق  هيم|بــــر|م |م|هيم |بــــر|رسر لفيوم|عه |زر

78|554 لم|ن منصور س|ء عثــــم|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

363576 ر حبــــيبــــ|ن نص|جر رمض|ه لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

|394o| هيم|بــــر|رق عىل |سميه ط دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|5oo8o  سيد عبــــد |عبــــد 
ى
لحميد|هلل محمد شوق هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3|6469 لمعز نبــــوى حموده|يتـــ سعيد عبــــد| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

78|o33 لم|نيس محمد س|كريم محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

|5|o38 ي
لجليل|لعظيم عبــــد |معتـــز عبــــد | دئى ى شمس| لسن عي 

79o|95 هيم|بــــر|زىك حسن زىك تـــوفيق  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o85|8 ن |حمد جهل|بــــوعمره |هند  ج|صيدلتـــ سوه

||8o95 سم حشمتـــ نجيبــــ|كلي  بــــ ى شمس هندستـــ عي 

||6o6o حمد محمد|م محمد |حمد حس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|47972 ئى|روق كيل|ئى ف|م كيل|سل| هره|لق|بــــ |د|

75755| ى|حمد عىل حس|طف |عو ني  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

578oo ن|ن ممدوح سليم|نشين سليم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|7o2o5 ن|حمد سليم|حمد |دل |ع سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |
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248542 حمد غريبــــ|طف |ء ع|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

35739o لعزبــــ|لسيد |لعزيز |لسيد عبــــد|محمد  |ره بــــنه|تـــج

284883 وى بــــيوم|ضى سعد|لر|نسمه عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|8764 ن|ن عثــــم|حمد عثــــم|ضىح  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|663 لعظيم|حمد محمد عبــــد |منى  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|66578 طمه محمود محمد حسن|ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

76o597 رى|لبــــند|م فوزى |ضىح عص لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

8764o6 لحليم|ده عىل عبــــد|هلل حم|عبــــد ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

322256 ن|لقبــــط|محمد فوزى محمد | عل منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

276596 ر|لسيد نص|ن سعيد |يم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|4984o د محمد محمد|لرحمن عم|عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44|48 ن|صم سيد عبــــده سليم|حمد ع| هره|لق|حقوق 

48652o هيم محمد|بــــر|حمد |لد |حمد خ| لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

||676o ي|هلل |منتـــ 
ى
ف محمد شوق رسر مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

36oo49 حمد|هر سيد محمد سيد |حمد ط| ى شمس|د| بــــ عي 

7|8|5 لسيد|هر |حمدم|يه محمد | ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

253759 ن|بــــوسليم|لق |لخ|محمد مسعد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9o6573 لرحيم |فع عبــــد|هد عطيه ن|ن ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6978o لروبــــي|مل حمدى محمود |  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

6o28|8 ى مرع م|ذ مجدى |مع ضى|مي  لمنصوره|هندستـــ 

269|6 حمد|حمد سيد |ء عىل |سم| هره|لق|بــــ |د|

|74|29 لعزيز|عىل بــــدر محمد عبــــد  ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

33|297 ى محمود محمود عفيفى |ي هيم|بــــر|سمي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

77|676 رى|ن محمد س|رص رمض|ن ن|جيل هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

497968 بــــر عطيتـــ عيد|يتـــ ج| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5|8674 لكريم محبــــوبــــ|حمد طه عبــــد|ئى |م| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

266295 ف مني  محمد|عبــــي   رسر | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|7682 لسيد|م حمدي |نىه عص هره|لق|ره |تـــج

|488|6 عيل عبــــده|سم|بــــ |يه|يه | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 
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68248o ز|لبــــ|در |لق|ئل عبــــد |ئى و|م| لمنصوره|علوم 

922282 لسيد |لسيد محمود |تـــن |ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7766o3 مه|لمنعم محمد سل|ء سعيد عبــــد |رس| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

278962 م وهيبــــي محمد|ل عص|فري شمون|نوعيتـــ 

8753|6 لس ن رص زىك متـــى  |كي  علوم بــــورسعيد

7|82o2 لنرص زوين محمد|بــــو |حمد |يوسف  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

42|8o8 ز|حمد مصطفى محمد محمد در| |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

|774|7 حمد محمد سويلم|هيم |بــــر|ء |عل ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2633|6 ورى|ل عىل مغ|ره كم|س |كليتـــ هندستـــ بــــنه

845oo حمد يوسف جوده|محمد  حقوق بــــنى سويف

3|4688 ن|حمد محمد محمود عرف|محمود  ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

39358 زق|لر|لونيس عبــــد |م عبــــد |حمد س| هره|لق|ره |تـــج

224323 لسمنى|سلسبــــيل حسن عىل  هره|لق|هندستـــ 

8264o5 ي محمد عىلي
مروه مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4874o2 حمد عىل|حمد عمرو |لرحمن |عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

759334 حمد عىل محمد|سميه  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

6|85oo بــــوعوض|محمد جبــــر محمد  لمنصوره|حقوق 

355733 لحفيظ|حمد محمد عبــــد|م  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

643o84 ى عبــــد|لص|نشين ممدوح عبــــد لقوى|لحي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

24|4o7 لمقصود|ئل محمد عبــــد|م و|حل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4486|3 لح|محمود محمد ربــــيع محمد ص |ره طنط|تـــج

|78247 ى|ل |بــــ جم|شه لدين محمد حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

26o23o لحسينى حسيبــــ خليف|سم محمد |هدير بــــ تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

78535 بــــ خلف محمد|لتـــو|كريم عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

823664 وي خرصى|لد ربــــيعي خرصى|خ ي|هندستـــ 
|لمنى

6|689o هر عبــــيد|هدير مصطفى ط معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

9|o666 حمد |هلل مصطفى محمد |منتـــ  ج|صيدلتـــ سوه

373352 ي |عمر 
حمد|حمد يمنى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم
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6782o4 رص محمد شهود|ن| هويد لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|6669 ى |ء حسن خليل |لشيم| لبــــدوى|مي  لمنصوره|عه |زر

|488o3 ده|فرح وليد عىل محمد حم دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

5||577 |لل|لجيدعبــــد |حمد محمود محمد عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8467o حمد|حمد محمد فهىم | حقوق بــــنى سويف

6262|o ح|لمل|لد مصطفى مرىس مصطفى |مصطفى خ ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

6268|o لسيد|لمنطلبــــ محمد |طف عبــــد|تـــسنيم ع زيق|لزق|بــــ |د|

758767 حمد محمد|هلل مصطفى |عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

62|635 ش|لدش|لسميع |حمد عبــــد |لسميع |د عبــــد |فؤ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|274|6 له|سعيد غز| عمر رض ى شمس حقوق عي 

226448 لصمد|هيم محمد عبــــد|بــــر|محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|22866 د|لجو|م مصطفى عىل عبــــد |هلل هش|عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

22896o عيل|سم|رق محمد |بــــسنتـــ ط ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

37o432 هيم|بــــر|لجيد |حمد عبــــد|ن |نوره ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

5o46o4 ى محمد مهر|هدير عىل ي ن|سي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

329639 يفتـــ خ هيم|بــــر|بــــرهيم محمد |لد |رسر |نوعيتـــ بــــنه

46o839 لحليم درويش|ره حمدي عبــــد |س |عه طنط|زر

46oo45 لسيد|م |لسل|م محروس عبــــد|يه هش| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

5||o86 ر|لنج|ل محمد بــــسيوئى |محمد جل سكندريه|ل|حقوق 

479946 ل محمد|لسعيد جل|نور محمد  سكندريه|ل|حقوق 

7o7667 فظ حسن|لد محمد ح|خلود خ لمنصوره|علوم 

35246 حمد ظريف قرىسر|حبــــيبــــتـــ  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

4o7658 ج  محمود يوسف بــــسيوئى|ندى ن سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7o265o ه هم لبــــهيدى|م |لبــــكرى هم|م |ني  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

698295 يف عىل عبــــد |م| لقوى|ل رسر تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

8o487o هيم|بــــر|م عىلي |هش| رن ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

366246 لمعبــــود منصور|رفيدتـــ منصور عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

84372o يف عبــــد لحميد عيسي|عمرو رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

2|73o7 ن|ن محمود سليم|لد سليم|ريم خ ى شمس|تـــج ره عي 
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643|62 حمد مرىس محمد|ل محمد |م| زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6|36|4 ر|س عطيه دويد|هلل فوزى عبــــ|منه  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

4|oo86 فع|لش|ج  محمد |عمر ن |ره طنط|تـــج

526o4o لرحمن نبــــيل عبــــده محمد عبــــده|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

462296 وي|لبــــستـــ|مد |محمد أحمد ح| ند |حقوق طنط

287|63 يد|فهىم حسن فهىم محمود ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

495327 ن|ن محمد سليم|محمد نبــــيل سليم دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

8|8875 بــــ حسن عىلي سيد|رح ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

33629 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|بــــر |جر ص|ه ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

433673 ج  غنيم|لبــــلتـــ|محمد حسن  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

527|8| لشيىمي|هيم حسن |بــــر|محمد حسن  سكندريه|ل|هندستـــ 

23|543 لمعىط حسن|مح حسن عبــــد|عمر س ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|49382 ل|لع|ندى عىل فتـــىح عبــــد  ن|علوم حلو

679323 زق|لر|حمد عبــــد |لسيد |مر |محمد تـــ ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

253236 لخول|لسيد |طمه محمد |ف ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

49o|87 ى عىل عويس|تـــفى س م حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|685o لمحنكر|لح محمد محمد |محمد ص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32645 لصفىط|لسيد محمد |لسيد |حمد |مه |س| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

78|837 م سليم|م|هبــــه محمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4487|8 بــــ|لعزيز خط|لعزيز حمدى عبــــد|عبــــد ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

2935| ل محمد|بــــ جل|يه|كريم  ن|بــــ حلو|د|

9|8339 حمد |لغنى |حمد عبــــد|ء |عل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7559o8 هيم|بــــر|لحليم محمد |مريم عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

47586 عىل نبــــيل حنفى محمد ن|بــــ حلو|د|

78|843 عيل|سم|هلل |ج  عبــــد |لن|ء |وف زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

839|83 حمد|حمد محمود |محمود  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

359||6 تـــي  موىس فرهود موىس|فيلوبــــ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6293o6 لمنعم محمد|حمد محمد عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4589oo لمغربــــى|ح |لفتـــ|سم صبــــىح محمد عبــــد |بــــ لشيخ|ره كفر |تـــج
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635o25 ل يوسف محمد يوسف|يوسف كم زيق|لزق|حقوق 

|48687 ن|جميع|لطيفه محمود محمد  هره|لق|صيدله 

254677 وى|لبــــحر|لمعىطي |حمد حسن عطيتـــ عبــــد| ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

698395 لرحمن|حمد محمود عبــــد |مروه محمود  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

2|365o هيم|بــــر|لغنى تـــوفيق |رص عبــــد|محسن ن ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

683|78 لسيد|ن |لبــــ جوده رمض|بــــو ط| |عل لمنصوره|بــــ |د|

|753o5 لحميد مصطفى|عيل عبــــد |سم|ره |س ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

85487| ي|ر عبــــد|محمد ربــــيع مختـــ
لغنى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

|3838| لحسن عىلي|بــــو|حمد |بــــسنتـــ  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

479997 ر خميس عيد بــــهنسي فرج|مي سكندريه|ل|هندستـــ 

27||4o |هيم |بــــر|هر |لمنعم ط|م عبــــد |هلل حس|منه 
لليثــــى

ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

5|o534 لحدينى|مر حمزتـــ |محمد ع عه دمنهور|زر

223|6 هيم|بــــر|لعزيز |ن عبــــد |هيم عثــــم|بــــر| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

6994|| عيل سويلم|سم|ن |رمض| روضه رض زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

487|oo مد محمد|م شفيق محمد ح|سل| سكندريه|ل|بــــ |د|

274945 ه مصطفى عبــــد | ى|زق حس|لر|مي  ني  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3|776o مه فتـــىح تـــوفيق|س|حمد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

243837 فتـــ ع ش|لغنى مرد|طف عبــــد|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

286883 ن زرينه|ن سليم|يه شعبــــ| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|7695  نبــــيل عىلي محمد|ي
ى سمي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|44787 ح|لفتـــ|ل زىك تـــوفيق عىل عبــــد |من ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9|52|5 هلل  |هيم عبــــد|بــــر|هلل |ل عبــــد|جم سيوط|ره |تـــج

5o5878 لرحمن|حمد عبــــد|كرم محمد زىك | ط|بــــ دمي|د|

26o53o ل|لفض|ندى رجبــــ محمد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

47849o ذل|لش|هلل محمد |د |حمد ج|سلىم  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

286|4o لحميد مرىس محمد|در رشدى عبــــد|ن ن|حقوق حلو

36oo92 حمد محمد|ل |ندى جم ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

28764| م|هيم عل|بــــر|حمد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

44722o ى فتـــىح زىك علم  لدين|محمد حسي  ضتـــ دمنهور|علوم ري
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|442o3 حمد|ل محمد |يه كم| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

28o855 حمد محمد سند|م |عص| ثــــري ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6|6876 م|ندى محمد عىلي عطيه ضي ط|معتـــ دمي|علوم ج

45o395 مد عىلي|مد محمد ح|يوسف ح ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

9o4769 لملك |دل رفله عبــــد|يرينى ع| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5oo959 ي ج|م|
لي|وي جبــــ|بــــر سعد|ئى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

695oo9 لسطوج|ندى محمود محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

43637o لحليم |لكريم عبــــد |لحليم عبــــد |لسعيد عبــــد |

موىسي
ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

59|54 كر|م جمعه رجبــــ ش|حس ي سويف
تـــمريض  بــــنى

23|o74 لدين|رق يوسف عز|لد ط|خ هره|لق|عه |زر

8|5776 ن محمد بــــكري منصور|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

778o46 لمعىط محمد|ء مدحتـــ صبــــرى عبــــد|ل| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

357627 هلل عطيه|زينبــــ محمد عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

423427 تـــه|مروه محمود محمد شح بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

283oo8 ى |عىل ط ع|لشعش|رق عىل حسي  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

778395 لعظيم عىل نوح|يه عىل عبــــد | زيق|لزق|نوعيتـــ 

355586 ف عبــــد|ن |نوره لرحيم|عيل عبــــد|سم|لمجيد |رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6868|o لمتـــبــــول|زينبــــ محمد فتـــىح  لمنصوره|حقوق 

5274o5 ى |ي عيل|سم|عيل |سم|عيل عىل |سم|سمي  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

349428 لعزيز|م محمد عبــــد|فوزيتـــ س ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5o9945 ي|ل |محمد بــــل
رم|لمك|بــــو |زى محمد |حمد ئى ره دمنهور|تـــج

6o56o5 ي |أم
هيم محمد|بــــر|ف |لط|هيم |بــــر|ئى |تـــربــــيتـــ طنط

5|o967 هلل|لحلبــــى محمد عبــــد|حمد محمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

24377 ي طه عبــــد 
د|لجو|مريم مصطفى هره|لق|بــــ |د|

25998o ى خ م|ح سل|لفتـــ|لد عبــــد|نرمي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

242357 س|هلل عبــــ|نعمه محمد سعد عبــــد  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

35|772 هيم|بــــر|للطيف |ء يىح عبــــد|سم| عه مشتـــهر|زر

|6o795 حمد بــــدر|مد |د ح|بــــدر عم ى شمس|تـــج ره عي 

4434o2 هيم محمد محمد|بــــر|محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج
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2492|7 ي
ر|تـــه نص|حمد شح| |دئى ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6o7648 لصفىط|لحميد |هلل شبــــل عبــــد|آيه عبــــد |ره طنط|تـــج

484538 حمد|للطيف |لدين فوزي عبــــد |سيف  سكندريه|ل|ره |تـــج

764|32 تـــه|بــــوىط محمد عىل شح|لق|لميس  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

456238 لسيد|هلل | |تـــ عط|يتـــ شح| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

79562 ى ي|ي نه|حمد طبــــ|رس سعيد سيد |سمي  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

2399|9 ق محمد|لرز|تـــم عبــــد |بــــ ح|مه |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

623|69 هلل عيد|لعزيز عبــــد |لد عبــــد |خ ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

62|3|| ع|لر|بــــر محمد |لعربــــى محمد ص|محمد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

2o258 هيم|بــــر|محمد محمود محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|5669| ل محمد|لع|حمد عبــــد |م |سل| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

867293 ي|بــــوبــــكر |لنرص محمود |سيف 
لشهي  خليل مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

75|5|7 لمرصي|هيم عيد محمد |بــــر|محمد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

35o85 لمنعم عطوتـــ عىل|حمد عبــــد | ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

435387 ف عىل حسن |يدى |ه ن|لبــــهلو|رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

23||4| هلل محمد عىل منصور|عبــــد ى شمس|زر عه عي 

2273|6 عيل|سم|لعليم |يمن عبــــد|ئل |و هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

75|999 تـــتـــ|هلل شح|لعزيز عبــــد |بــــ عبــــد |يه|ر |من ى شمس|د| بــــ عي 

482|55 م حمودتـــ حمودتـــ محمد|حمد هش| سكندريه|ل|بــــ |د|

287277 ف|لصو|هلل ذىك |ده عبــــد|مي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

836o39 هيم|بــــر|موىسي محمد | ند|ر دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

6o9o46 بــــو غبــــينه|لمنعم |ضى عبــــد|محمد ر ي صىح طنط
|معهد فنى

243726 حمد|خلود سعيد سيد  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

|77774 لح فهىمي|ن ص|هيم رمض|بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

83|433 ن|هند رفعتـــ محمد رسل ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

882348 لنعيم  |هلل سنوىس عبــــد|مل عبــــد| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

753784 حمد|رص محمد |ن| ر|ي عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

8753|o لح |حمد محمد ص|محمد  سيوط|هندستـــ 

|3||39 هيم محمد|بــــر|محمد حسن  ى شمس هندستـــ عي 
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||63|3 ي عبــــد |هيتـــ|م
لعزيز يوسف|بــــ مصطفى هره|لق|بــــ |د|

|38495 لدين ذكرى محمد|سعد | دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o33oo ح|حمد مصبــــ|حمد محمد | |دين سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

488686 لهجرىس|رس محمد محمد|عمر ي ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

5|47|7 دل محمود أحمد زلط|ن ع|يم| ن|علوم حلو

|55|9 بــــو عمر|ر عيسي محمد |من هره|لق|ره |تـــج

4|75o| حد|لو|حمد عبــــد |حد |لو|عبــــد | محمد رض لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

5o2|23 لحميد محمد|لسيد عبــــد |د محمد |زي سكندريه|ل|بــــ |د|

43o532 در محمود فرج|لق|سلىم ممدوح محمد عبــــد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

685449 ى|لسيد |لحسينى |لسيد محمد | لحسينى عوضي  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

64o486 مه محمد محمد عىل حسن|س| زيق|لزق|بــــ |د|

64753 كر|رص محمد ش|يمنى ن لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

872o5 ض حمد|ء عيسي ري|لزهر|طمتـــ |ف لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

|359o6 ل مسعد محمد ربــــيع عىل|نه ى شمس|د| بــــ عي 

779|37 لكريم|حمد محمد عىل عبــــد|حمد محمد | زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

8oo87 هيم|بــــر|ء بــــدر خليل |حو ن|حقوق حلو

323|54 حمد|هلل صبــــىح محمد |منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

9||626 ف | لغنى محمد |يمن عبــــد|رسر ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

2834o| حمد|ء عىل ديبــــ محمد |رس| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

5|3339 وي|م محمد عمر هند|إسل ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6oo782 ي
وى|لقرض|زى |هيم غ|بــــر|نزيه | دئى |علوم طنط

484884 لمطلبــــ|لرحيم عبــــد |لسيد عبــــد |هيم محمد |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o2582 لعظيم|لح محمد محمد عبــــد |ئى ص|م| سكندريه|ل|بــــ |د|

676877 لزقرد|طف صبــــىح عبــــده |حمد ع| لمنصوره|بــــ |د|

356524 حمد|لعربــــ |رين محسن شيخ |د |بــــ بــــنه|د|

67927o حمد|م محمد |حمد حس| ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

|48784 ى مسعد عبــــد  در|لق|لرحمن فرج عبــــد |نيفي  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

757o62 هيم|بــــر|يدى موىس محمود يوسف |ه لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

64|28 للطيف محمد|لد عبــــد |رحمه خ لفيوم|بــــ |د|

42334o م|لسل|بــــ عبــــد |لتـــو|لشكور عبــــد |نىح  عبــــد | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 
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343627 مر|لدين محمود ع|ء |بــــه| دين ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|62988 بــــوزيد|سم |لعزيز ق|ن عبــــد |يم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2764o7 ن|هيم سليم|بــــر|ح |م صل|سل| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

34|384 لوكيل|م |لسل|لسيد محمد عبــــد|محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

462779 هيم|بــــر|ل سعد سعيد |أمينه جم لشيخ|ره كفر |تـــج

839o24 ي |م
ى
هلل صليبــــ|نسي عبــــد|ق ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

6o8935 لغيط|بــــو|لحميد |همتـــ زينهم عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

779|o8 لمطلبــــ|ح محمود موىس عبــــد|حمد صل| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

85323| ي ك|زينبــــ عل
مل|ء مصطفى ي تـــمريض 

ي|معهد فنى
| لمنى

3|4446 مد|لمنعم محمود ح|محمد عبــــد ى شمس حقوق عي 

2|7o63 لدين|ل |هيم جل|بــــر|دهم | |ر|ي ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

22|555 حمد|لسيد |محمد نرص  هره|لق|بــــ |د|

85o7|2 هر حسن سيد|لي م|س ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7|5|8| م|مد نرص ضي|محمد نرص ح ط|بــــ دمي|د|

54o775 قتـــ | هيم بــــيوم محمد|بــــر|رسر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

826297 حمد|سم محمد |لق|بــــو|يدي |ه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

353556 سكندر|دل سليم |فىل ع|بــــ |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

4|9622 ى عبــــد|لبــــيىل ش|م |لبــــيىل هش| لرحمن|هي  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

2242o6 ى|د عبــــد|جه لحكيم عىل محمد شقي  هره|لق|علوم 

|4848 ي علو|لش|لدين عبــــد|م |محمد حس
ى
ي|ق

ئى هره|لق|ره |تـــج

4|3|95 هلل يىح بــــسيوئى|لمعتـــصم بــــ|نعمه  |حقوق طنط

|385o لح محمود محمد|نس ص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

924446 عيل |سم|حمد |رص |شمس ن ج|بــــ سوه|د|

479246 ح محمد|لفتـــ|حمد فتـــىحي عبــــد |ء محمد |حسن سكندريه|ل|هندستـــ 

257238 ى ج|ريم محمود  مع|مي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|6639| حمد غريبــــ|لرحمن محمد |عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|4|787 لحليم|م بــــهيج عبــــد |نور عص ن|تـــربــــيتـــ حلو

37|o5 حمد محمد محمد محمد عىل| ن|علوم حلو
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26|6o4 كر شلبــــى|لسيد ش|محمد  |ره بــــنه|تـــج

|43984 حمد سيد محمد عىل|لرحمن |عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

88o884 ء سعد محمد حسن |سم| سيوط|بــــ |د|

24839| زى|لح حج|ىط ص|لع|لسعدئى عبــــد|تـــفى  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|2357 ى |بــــر|لسيد | وى|لص|هيم حسي  |ره طنط|تـــج

254549 لسيد شلبــــى|لسيد |هلل |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8835oo بــــد |محمد عرندس محمد ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

243455 لمحسن|ن عبــــد|ندى نرص رمض ن|معهد فنى تـــمريض حلو

2o672 محمد فهدى محمد سمي  مدبــــول هره|لق|صيدله 

753757 لخي |بــــو |مجدى طنيوس | رين|م عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

885746 لنبــــى |مصطفى سيد محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

58449 ح|لفتـــ|لح عبــــد |ر محمد ص|نو| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

35|76 وق عبــــد  حمد|هلل محمد حسن |رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

63|396 حمد|هدى نبــــيل محمد فتـــىح عفيفى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

226787 هلل|بــــر عبــــد|يمن ص|زم |ح ى شمس|د| بــــ عي 

6|44|3 ويش|لج|لحميد |ىط أحمد عبــــد |لع|ء عبــــد |رس| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

82866 هلل مبــــروك عبــــده|عبــــد| نور ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

898|74 حمد |يوسف منصور محمود  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

234576 لسيد|حمد |يحن  سيد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

235o7| هيم|بــــر|هيم |بــــر|محمد محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o5984 سعد عوض محمد زهرى|ء |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3575| طر|حمد خ|لحليم محمد |يمن عبــــد|لرحمن |عبــــد ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

769688 هيم سعيد محمد|بــــر|لرحمن |عبــــد  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

8926|3 ن ن مرزوق |ل سليم|جم| مي  سيوط|نوعيتـــ فنيه 

682|46 بــــينى |رس| لك|هيم م|بــــر|ء صبــــرى رسر لمنصوره|حقوق 

4|8537 زينتـــ|محمد محمود محمد محمود بــــ |حقوق طنط

8853o4 لعليم |ره مصطفى محمد عبــــد|س سيوط|بــــ |د|

77o392 لديبــــ|هيم خليل |بــــر|ح |حمد صل| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

5o2255 حمد محمد فتـــىح قطبــــ| ن|سو|بــــ |د|
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7544|o صف|يز و|كلي  وحيد ف عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

9|2926 ى |لل|عبــــد| د زكري|زي ه حسي  ج|بــــ سوه|د|

|52285 م|لسل|م عبــــده عبــــد |لسل|ن عبــــد |نوره ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

7o8537 هيم|بــــر|لسعودى عيد محمد محمد |وسيم  لمنصوره|بــــ |د|

2|886o لسيد|ل محمد |لؤى جم هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|3o5 لدين حلىم غمرى|م |ن عص|يم| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

5o7|32 حمد محمد محمد|بــــو بــــكر |تـــفى  سكندريه|ل|بــــ |د|

5|8o2 ف ف|ر |من روق حسن|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

769568 حمد خليل بــــدوى|لحميد |هلل عبــــد |م عبــــد |سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

689666 |حمد كن|ل محمد |منى جل
ى
ئى دسوق لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

326|27 سط|لبــــ|نسمتـــ حسن محمد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8o4968 خميس| يىلي|مريم مدحتـــ  ره بــــنى سويف|تـــج

432472 |مروه سعيد مسعود 
ى
لدسوق |بــــ طنط|د|

236o82 لمحسن محمد|لسيد عبــــد|مه |س|مريم  ى شمس| لسن عي 

|673|9 ن ن زىك محمد|رمض| مي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

6783|8 لغنى|ر عبــــد |لستـــ|يمنى تـــوفيق عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

483357 ن|هبــــه محمد محمد بــــهلول شهو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

52467| لنقىل|د محمد |بــــر عىلي فؤ|عىلي ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|5266 رس محمد محمد حنطر|ف لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

5o4873 حمد شتـــله|حمد حسن |ئشتـــ |ع سكندريه|ل|عه |زر

82o4o7 لصبــــور|ء عطيه فهىمي عبــــد|شيم ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

78o5|3 ىس|لعبــــ|عيل |سم|ح محمد |صل| حمد زكري| زيق|لزق|علوم 

88|374 لدين فتـــىحي محمد |ء |محمد عل ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

32372o فظ محمد عىل|لح|د عبــــد|ندى عم ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

266233 لسيد|لعليم |ندى محمد عبــــد شمون|نوعيتـــ 

359|5o د عطيه|محمود محمد فؤ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

852566 ى|محمد عبــــد| يش لبــــصي  حسي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

3266|8 يوبــــ محمد|يوبــــ محمد |ن |رو ى شمس| لسن عي 

7oo672 فتـــىح محمد فتـــىح هرجتـــ زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|632|7 م|لسل|ح عبــــد |لفتـــ|ن محمد عبــــد |نوره ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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3|6848 بــــ|مد خط|ن محمود ح|نوره ى شمس|د| بــــ عي 

44|o39 لي|لجبــــ|م مدح محمد |ن هش|نوره لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

2|637 لمنعم محمود|لد عبــــد |هلل خ|منه  هره|لق|بــــ |د|

8856o5 ء سيد محمد محمود |سم| سيوط|علوم 

78|795 ن هيم|لمنعم محمد إبــــر|وليد عبــــد | مي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8o5633 ي عىلي 
لحكيم|حمد عبــــد|وليد مصطفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

|9893 ى|يه|محمد  بــــ حسن حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

||7662 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

5oo59 ى|حمد |لخي  |بــــو |محمد  مي  ره بــــنى سويف|تـــج

337797 لسيد محمد|محمد | حمد رض| |طبــــ بــــنه

496598 وى|لحص|مل مبــــروك محمد |ك| لي|د بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|6|45 لسيد|عيل |سم|رحمتـــ مدحتـــ  هره|لق|بــــ |د|

|64898 ن |لسيد حن|جح |ن| مي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

33264 لدين محمد عوض|حمد سعد|يه | ى شمس|د| بــــ عي 

77|625 ى|حمد عبــــد |ء |سم| لمنعم حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

692||7 ح محمد جوده|لفتـــ|لمنعم عبــــد |محمد عبــــد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

782883 ن محمد مرىس عىل مرىس|عثــــم زيق |لزق|تـــمريض 

43o564  محمد فتـــوح نصي 
تـــفى |ره طنط|تـــج

26|48o لرحمن موىس|يمن عبــــد|محمود  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

8|48o2 حمد|حمد تـــوفيق |هدي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

23455 هيم|بــــر|حمد مبــــروك |رص |لن|عىل عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

678|63 لخي |بــــو |نىح  محمد بــــدير محمد | لمنصوره|ره |تـــج

9o5269 مد محمد |حمد ح| |سه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

34o|8o لعزيز|لمطلبــــ عبــــد|حمد عبــــد|رق |مصطفى ط |حقوق بــــنه

4|2976 لخول|لعزيز |بــــ محمد عبــــد |د إيه|سه لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

78|8|5 ى عص لبــــدوى محمد|لسيد |م |نورسي  ج|بــــ سوه|د|

42|2o9 ن|د حسن محمد سويد|حمد عم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

679892 لديسىط|لعزيز محمد |م محمد عبــــد  صيدلتـــ بــــورسعيد

7oo762 ى ج|لخ|مصطفى محمود حمدى عبــــد  د|لق حسي  ن|طبــــ حلو

767|o2 عمر محمد حلىم صقر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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459358 ر|لغف|هيم عبــــد|رص إبــــر|ء ن|إرس بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

424759 لجليل|مه عىل عبــــد |س|د |زي سكندريه|ل|علوم 

227829 ى |ن ح|رو وى|لمحل|حمد |مد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7555o4 ى|حمد يحن  محمد | لخضي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

8983|o للطيف |ل مصطفى عبــــد|بــــسمه جم ج|طبــــ سوه

338267 ف عبــــد|محمد  خنى|لدخ|ح غنيم |لفتـــ|رسر |كليتـــ هندستـــ بــــنه

2685|5 لعبــــد|حمد محمود قنديل مصطفى | تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

7|598| ط|لخل|ن |سيف محمد حمدى نعم لمنصوره|حقوق 

9|657| لدين محمد محمد  |م |حمد عص| سيوط|ره |تـــج

44692| تـــي  سعد لمع سيدهم|فلوبــــ ضتـــ دمنهور|علوم ري

264o22 ى هيم|بــــر|ن |ج  لبــــيبــــ سليم|ن| يوستـــي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7o45|| حمد|لمول متـــول |حمد عبــــد |ء |سم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6o5793 |هيم محمد رخ|بــــر|مروتـــ محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|24444 دل محمد محمد سيد|يوسف ع دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

7952| حمد رجبــــ طلبــــه|هنده |ش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|43784 زى مرىس|محمد حسن حج ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

428478 ى |جه م|هيم حسن سل|بــــر|د حسي  |ره طنط|تـــج

8o|92o يف محمد  ى|محمد رسر مي  ره بــــنى سويف|تـــج

||6847 هد|لمملوك مج|در سيد |ن ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

685|96 روق عبــــده غزتـــ|طف ف|حمد ع| |طبــــ طنط

22397o محمد بــــسيوئى سيد| ر|ي هره|لق|علوم 

766875 ى ص ى محمد خي  ى|خي  لح حسي  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

876o87 ي|عص
ى ونس |م جميل بــــنى مي  سيوط|ره |تـــج

|79279 حمد|ل سيد |ن جم|يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

24|o7| هيم|بــــر|حمد محمد حسن سيد | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|22979 لدين حسن|ل |حمد جم|ق |رسر| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

477597 ن|هلل محمد حسن عىل مرج| |تـــق سكندريه|ل|ره |تـــج

45|887 تـــ|هيم فتـــىح شتـــ|بــــر|ئل |هيم و|بــــر| |حقوق طنط

9o6493 شد حسن |طمه محمد ر|ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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3678o ن|حمد رسل|عىل | طيم|ف هره|لق|ره |تـــج

6883o3 ع|لفتـــوح رف|بــــو |لمحمدى حسن |تـــ |عىطي ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3345|o در|لق|لحميد عبــــد|ن عبــــد|م رمض|سل| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

9o2o67 م |لشلق|بــــر محمد |محمود ج دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5|6729 رق تـــوفيق ربــــعه|ن ط|نوره |علوم طنط

7o94o4 زق|لر|زق محمد عبــــد |لر|حمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3522o| لعزيز حسن|حمد عبــــد|مي  | منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

|567o9 لسيد عدس|محمد محمود منصور  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4764|3 لسيد محسن|نور محمد وليد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

886|86 د سويحه |مودى عصمتـــ فؤ سيوط|ره |تـــج

9o|oo للطيف|هيم زينهم عبــــد |بــــر|حمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

772o97 ود|ود محمد د|ء شحتـــه د|سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

62789o لحليم|بــــ حسن عبــــد |لوه|ن محمد عبــــد |مرو زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|29926 ل|لع|بــــر عبــــد |سميه سيد ص ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

695379 حمد محمد|حمد مجدى فضل | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52976 لحميد محمد|محمد عىل عبــــد ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

774|55 ى |ي ي|حمد محمد |سمي 
تـــه|تـــى شح|لفى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|77355 بــــ محمود|عمرو جبــــرين دي بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

3653| مدى|لح|ن طه محمد |يم| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|46779 لدين|ح |حمد محمد صل|عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2637|9 يمن غنيىم مليىح  محمد| |نور ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

632958 محمد عيس محمد| نور زيق|لزق|نوعيتـــ 

285|o6 وق مصطفى عثــــم لحليم|ن عبــــد|رسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

443oo6 حمد|لعزيز غنيم |مل عبــــد |ك| يش لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

639969 ي|هيم مصطفى |بــــر|لسيد |روى |
لعوضى زيق|لزق|صيدله 

|328o6 حمد محمد|ء رجبــــ |ل| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

772858 لس بــــطرس شكر هلل بــــطرس صليبــــ|كي  ى شمس|تـــج ره عي 

54o627 هيم خليل|بــــر|حمد خليل |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

446873 مدى عىل|لح|لدرديرى |ل |د جم|زي ن|سو|بــــ |د|

49||55 لسيد|هيم |بــــر|بــــ |لوه|منيه محمد عبــــد| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

333974 وى|للطيف محمد عشم|لرحمن عبــــد|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 
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7o4o32 لدعبــــس|لسيد يوسف |لسيد ربــــيع | مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4928o| رس مبــــروك|رس سمي  ف|ف سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

826|33 ي روبــــيل غ|دول ئيل|لي ميخ|ج  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

3|o8|6 م|لتـــه|رس محمد |ي| رن ى شمس|تـــج ره عي 

|6o436 لحميد|لمعز عبــــد |لحميد عبــــد |محمد عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

44|||o عيل|سم|دي |له|سط عبــــد |لبــــ|مروتـــ عبــــد  لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

6848o| عيل فليله|سم|حمد |عيل |سم|شمس  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|26722 حمد|تـــه |م شح|حمد هش| ى شمس|تـــج ره عي 

438737 ن|ن محمد بــــدر|محمد وفيق بــــدر لشيخ|علوم كفر 

2669o7 لح|رى ص|لبــــ|محمد عبــــد| دين ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

55o22 لعزيز|د مجدى عبــــد |عم| دين بــــ بــــنى سويف|د|

3||963 حمد محمود| |زن رض|م هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

366972 |هيم عط|بــــر|جر رجبــــ |ه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5o5538 ق|سح|د جرجس |بــــيشوى حبــــيبــــ عي سكندريه|ل|ره |تـــج

248493 ه عم| ى|لدين مصطفى |د|مي  لحرصى ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

2|356o حمد صديق|ل |هبــــه جم ى شمس هندستـــ عي 

546653 تـــ جم وى|لقل|لحميد |ج  عبــــد |ل ن|أمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

698885 ن|عيل رضو|سم|ن |ر محمود شعبــــ|من لمنصوره|ره |تـــج

88537| رى عزم مرزوق قليد |م سيوط|طبــــ بــــيطرى 

76784o لعبــــد|ن محمد حسنى |نوره لعريش|تـــربــــيتـــ 

329o35 ى|لمنعم |حمد محمد عبــــد| لهمشر عه مشتـــهر|زر

|28483 م سيد محمد محمد بــــدر ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

85|52 حد سيد|لو|هبــــتـــ محمد عبــــد سيوط|عه |زر

|74o58 محمد عىلي محمد عىلي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

353599 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|محمد  ى شمس حقوق عي 

346552 لرحيم محمد|حمد عبــــد|منى  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

6992o7 دى محمد|له|لرحمن عبــــد |ء عبــــد |سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o4o7 بــــوهشيمه|حمد |ء محمد |شيم لفيوم|بــــ |د|
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86885o ى محمد|محمد  حمد حسي  دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

8347o6 بــــ|هيم محمد عيسي دي|بــــر| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5o248 ى ج|ج بــــر محمد|بــــر حسي  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

5o9339 هيم|بــــر|هيم عبــــدتـــ |بــــر|حمد | سكندريه|ل|طبــــ 

367|48 مل|مل محمد عىل ك|مصطفى ك رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

862o|4 حمد|هيم محمد |بــــر|ء |شيم ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

36386o لحميد يعقوبــــ|محمد عىل عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|36297 ين  ف سيد محمد|رسر رسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|42329 ى ص|نوره لح بــــكر|ن عشر ى شمس|تـــج ره عي 

2|4||2 هيم قطبــــ حسن|بــــر|حمد ممدوح | هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

259oo| ن|حمد سليم|طف فهىم |محمود ع سيوط|هندستـــ 

777649 دى متـــول|لغنى ن|لسيد عبــــد |حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

226|87 ن|لم|ن س|ن قبــــيض عثــــم|لم|محمد س هره|لق|حقوق 

5o7877 لكريم|د|ل كريم ونجد خليل قلتـــه ج|م| سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

455946 ر متـــى|ئى رشدى مق|روم| رن عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

349585 لسعيد محمد|حمد |ء |رس| ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

842488 يه محمد موىسي محمد| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

69599 بــــ|لتـــو|محمد منصور مصطفى عبــــد  ي|بــــ |د|
|لمنى

685|76 متـــ|لسيد عىل سل|لسيد |منى  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6239|9 بــــ|لوه|ن شعيبــــ عبــــد |عزه نرص شعبــــ ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

88|723 لجليل  |مل عبــــد|ح ك|حمد صل| سيوط|بــــ |د|

2|9953 هيم|بــــر|نور حبــــيبــــ |وصفى | ري|م ى شمس| لسن عي 

259352 هيم|بــــر|لرسول |ء محمد عبــــد|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

36232| مل|دى كريم عطيتـــ ك|ف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|57427 ن فرغىل|د رشو|ح فؤ|تـــفى صل ن|بــــ حلو|د|

35563o هلل محمد|تـــ محمد عبــــد|جي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

63|826 ى محمد س|سم| حد|لو|لم عبــــد |ء حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6o2|7o لكمشيسر|حمد محمد |جر طلعتـــ |ه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

664|7 |كم| رن
ى
ل مصطفى صوق لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

75||97 ى محمود محمد يوسف حسي  لسويس|هندستـــ 
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44|836 هيم مرصى|بــــر|م محمد |ر حس|من لشيخ|عه كفر |زر

335o4| هيم|بــــر|رق حلىم |رضوى ط |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

698oo2 حمد محمد|ء سمي  محمد |دع لمنصوره|حقوق 

67796| لحميد|لحميد نبــــيه عبــــد |رق عبــــد |ط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9||987 لطيفه محمود عبــــده عىلي  ج|بــــ سوه|د|

434324 ضى|لعزبــــ ر|ر وجيه محمد |مي |ره طنط|تـــج

867227 ي محمد|ن عبــــد|ريم|ن
هلل مدئى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

3o5|2 لسيد|جر سعد سعيد |ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|4263o ه خ| لقوى|لد محمود عبــــد |مي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

846745 ف فتـــىحي|محمد | عل رسر ن|سو|تـــربــــيتـــ 

68757o هيم|بــــر|ن محمد |هلل شعبــــ|يه | ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

879564 لحميد |حمد حسن عبــــد|يه | سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

5o6522 ى| دين حسن عىل عطيه حسي  سكندريه|ل|حقوق 

4828o8 هلل|يتـــ محمود سعد عبــــد | تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

8o2893 د محمد|ن فؤ|زينبــــ رمض ي|نوعيتـــ 
|لمنى

34945| هيم مبــــروك|بــــر|ر حسن |من |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

349672 نق|فظ بــــر|حمد ح|ء محمد |رس| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

63|49o يد|حمد ف|يد |حمد ف|ء |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

23oo66 هيم محمد|بــــر|در |لق|حمد وليد عبــــد| هره|لق|حقوق 

485537 وق محمود محمد  ى|هيم ش|بــــر|رسر هي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

2265|9 حمد محمد|حمد عمر | ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

892o73 لرحيم حسن |محمد رفعتـــ عبــــد سيوط|ره |تـــج

5238|6 طبــــى محمد مرىس|لش|م |محمد هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

922o25 ى حسبــــ |محمود حس ن |لنبــــى رضو|ني  ج|بــــ سوه|د|

79o|5 حمد|م |م|مصطفى يىح  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

23|8o6 لدين حمدى بــــرهم حسن|سيف  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4|8765 هد|لسيد مج|حمد |لسيد |ء |ول لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

444794 هلل|ن عبــــد |م سليم|رحمه هش ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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|766o ي|حمد محمد |
حمد مصطفى ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 

تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

|7|7o8 ىسر محمد موىس|ء حبــــ|سم| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

92o548 د  |حمد حم|د |لدين حم|سعد  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

345674 تـــتـــ|سيمون مجدى جرجس شح ى شمس حقوق عي 

9o533o ن |لحمد مهر|بــــو|بــــ |لوه|حمد عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

223494 جد محمد محمد عىل|مؤمن م تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

9|599o لس نبــــيل رزق حن | كي  سيوط|بــــ |د|

32o966 حسن يشى حسن حسن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5|7979 وي|ل محمد هند|رص كم|ن ن|إيم تـــمريض دمنهور

|5o79o لحميد|لمقصود عبــــد |زم محمد عبــــد |ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

84|o42 بــــي|ج عر|هبــــه منتـــرص فر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

884767 حمد نجيبــــ |حمد محمد | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

475878 لغنى|لغنى فرج عبــــد|بــــ ممدوح عبــــد |مه سكندريه|ل|ره |تـــج

26985| يمن يونس عىل يونس|عىل  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

78||75 ل|لع|حمد حسن محمود عبــــد| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

58647 للطيف|ن محروس تـــوفيق عبــــد |نوره ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o792 ن|ميمتـــ حسن محمود سليم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

22736o عيل|سم|بــــدين |لع|لسعيد زين |عمرو  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

9|5632 يه د  |رك ج|مبــــ|لحكيم |ل عبــــد|ن جم|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o435o هيم مجىلي|بــــر|طف |رفقه ع ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

5o392 لرحمن مصطفى محمد محمد|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

|6|497 تـــ|لسيد بــــرك|حمد |ل |حمد جم| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

84382o لس  هيم ذىكي|بــــر|سحق |كي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

3|2o47 حمد محمد فتـــىح|م |حس |كليتـــ هندستـــ بــــنه

52o725 ى عبــــد|ف لجندي|للطيف |طمه حسي  عه دمنهور|زر

228848  سليم|مريم ي
ى
ن|رس شوق ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

6|7926 بــــوعىل|ده صبــــرى صبــــح |غ ط|بــــ دمي|د|

||785o ى|م مفيد موريس شفيق| رتـــي  ى شمس هندستـــ عي 
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||5236 هيم|بــــر|روق محمد |محمد ف| رن ى شمس|د| بــــ عي 

679252 لم|حمد س|د مصطفى |ل عم|بــــل لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

54|536 ل|هر محمد محمد سح|م م|سل| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

286o86 هيم|بــــر|مل |دل ك|عيد ع ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8752|| ي
ء محمد عىل محمود |ضى سيوط|ره |تـــج

7722|8 ى زىك خلوض|رس| ء وجيه حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

475239 دين محمد عىل عطيه صقر|ن سكندريه|ل|ره |تـــج

8||86| فع|حمد حسن ن|مروه محمد  ي|علوم 
|لمنى

449697 لعزيز|حمد بــــديع عبــــد |محمد  |هندستـــ طنط

648335 هلل|عيل عبــــد |سم|يه محمد | زيق|لزق|علوم 

6286|9 محمد خليف محمد وحيد خليف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

92o2|9 يمن فتـــىح زىك  |م |ريه|م ي صىح سوه
ج|معهد فنى

827594 حمد|حمد محمد |ء |عىلي ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

325654 ء محمود جمعتـــ عبــــدتـــ|شيم دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

8o7|56 ح|لفتـــ|يز عبــــد|ء مرزوق ف|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

752|74 هلل|هلل عىل عبــــد |مريم عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

|73|99 لرحمن|نسمه محمد زىك عبــــد  ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

92o7o| هلل ممدوح محمود محمد  |عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

2|8|39 س|بــــ عىل عبــــ|يه|حمد | |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

26oo99 حد فهيم حسن|لو|بــــر عبــــد|ئى ص|م| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8|2839 ي|حمد محمد عبــــد|ح |نج
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

89767| هلل  |طف محمد ضيف |محمد ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|68836 حمد زغلول|رق تـــوفيق |حمد ط| ن|حقوق حلو

42|4|o بــــتـــ|لن|لسيد |هلل |هلل عبــــد |ن عبــــد |نوره لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|7228 هلل شبــــيبــــ|ره مجدى محمود عبــــد |س لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

6o74|6 لشيخ|عمر محمود محمد  لمنصوره|هندستـــ 

77|65| حمد محمد ضبــــيع|مه |س| زيق|لزق|طبــــ 

486522 ق|لد محمد سعيد يوسف |حمد خ| وى|لشر ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|7|8| ل عدلي جميل|مي كم|ر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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26|936 لسيد|لسيد لطفى |م |محمد حس ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

3|4|36 لسيد|حمد سعد |رس |ي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4885o حمد سيد|ء رفعتـــ |شيم ن|تـــربــــيتـــ حلو

|27629 بــــسمله محمد محمود محمدين ج|أللسن سوه|كليتـــ 

788755 لمنعم محمود عيس|بــــسنتـــ عمر عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

68732 طف جوده محمد|جر ع|ه لفيوم|بــــ |د|

339632 ن محمد|لعظيم محمد سليم|عبــــد |صيدله طنط

695o8o وي|لطنط|مصطفى | مصطفى رض لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o3|28 حمد عطيتـــ رجبــــ منصور محمد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|2798 لجمل|رتـــ عمر فتـــوح مصطفى |س |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2|575 بــــو هشيمتـــ|هلل |حمد عبــــد |ندى  هره|لق|ره |تـــج

46|7o2 حمد عقيلتـــ|ن فتـــىحي محمد |يم| |ن طنط|سن|طبــــ 

788977 |مه محمود |لدين سل|م |هلل حس|لمعتـــصم بــــ|
لديبــــ

 بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

685334 لمتـــولي|م |لسل|لح عبــــد |بــــ ص|يه|ر |مي ن|طبــــ حلو

849846 وي|يوسف وهبــــه حلف| مه دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

688525 حمد|هيم |بــــر|لرؤف |عبــــد | محمود رض معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|6239| زن|م م|نور هم| |محمد زكري ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

7o2459 لحفيظ عطيه|حمد عبــــد ربــــه عبــــد |ء |وف |بــــ طنط|د|

4||962 حمد|زى |هيم غ|بــــر|دهم محمود | |حقوق طنط

25o422 لجندى|ح |لفتـــ|ندى نشأتـــ عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

25|67o لدين|محمد فوزى محمود زين  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|4495 صف بــــيوم|عيل ن|سم|ن |نوره هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

24466 لمجيد|ن عبــــد |رس رمض|ره ف|س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|46|68 ه طه محمد عىل| مي  ن|حقوق حلو

37|736 هيم|بــــر|حمد محمد |هلل محمد |منتـــ  لمنصوره|حقوق 

7|2339 لسيد عىل|ل محمد عطيه |من لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

854289 حمد ربــــيع محمود عىلي| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7853o6 ن محمد|حمد وجيه سلط| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

449||2 ألقرع|منى عىل محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

689256 هيم محمد حسن|بــــر|حمد شحتـــه | لمنصوره|بــــ |د|
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492229 حمد تـــوتـــو|محمد سعد محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

886796 بــــتـــ |ن محمد ثــــ|ن عمر|يم| سيوط|نوعيتـــ 

89|793 ن عىل محمد عىل |يم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

845|73 لح محمد سعيد يوسف|ء ص|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

2|95o4 لسيد|لد زىك محمود |خلود خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

228453 ى|ء |رس| ف سيد حسي  رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23|864 ن|لمنطلبــــ محمد عثــــم|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ن|هندستـــ حلو

525|o6 هيم محمود|بــــر|لسيد طه |زينبــــ  سكندريه|ل|هندستـــ 

2|7954 لحميد حسن هيبــــه|ل عزتـــ عبــــد|نو ى شمس حقوق عي 

644o| لمجيد|م محمد محمد عبــــد|هش| يش لفيوم|عه |زر

2437oo هلل|هيم عبــــد|بــــر|ل |ء جل|رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4o|966 ن|بــــر محمود سليم|م ج|هلل عص|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

234|26 |لحميد |لحليم عبــــد|لمقصود عبــــد|دل عبــــد|ع
يبــــ|لش

سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|564oo ى بــــيوم|لد |خ يمن حسي  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

35347 ه|لل|حمد عبــــد |لد |جر خ|ه هره|لق|ره |تـــج

34522 حمد|يه صبــــىحي محمد | هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

48597 لعزم|بــــو |هيم عبــــده |بــــر|ن |يم| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

334o99 رس محمد نبــــيل طلعتـــ|مصطفى ي هره|لق|ر |ثــــ|

677256 تـــ عىل|ع فرح|لسبــــ|حمد |كرم  لمنصوره|حقوق 

3o239 ى ص|ي بــــر عىلي عوض|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

627459 لسيد|رص عبــــده |جده ن|م زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

854466 ي عربــــي 
هيم محمد|بــــر|مصطفى دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|

ه ى جي 

3|9825 دل محمد عليوه|مينتـــ ع| ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

426395 هيم|بــــر|هيم |بــــر| |زكري| هلل رض|منه  ن|طبــــ حلو

499965 ى|نجل ء فتـــىح محمود حسي  سكندريه|ل|حقوق 

232245 ن|بــــر عىل عثــــم|ل ج|هلل جم|عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

428723 لسلح|يمن مبــــروك |يه | |بــــ طنط|د|

6|2333 ى محمد   عىل|محمد حسي 
ى
لصوق ي |

لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o4578 عر|لش|شم  |بــــوه|لسعيد صبــــرى |محمد  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى
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252539 ء حسن حسن عبــــده|شيم ي صىح بــــنه
|معهد فنى

42o334 يف|لفتـــ|سهيله محمد عبــــد ح محمد رسر لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

|33547 لس طلعتـــ رج ى|ئ  |كي  مي  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

6998o7 لفى|ل|ء محمد محمد عىل |عىلي لمنصوره|بــــ |د|

|67|75 هيم|بــــر|م محمود محمد  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

893o5 د عدل حكيم|بــــيتـــر مر لفيوم|عه |زر

44775| هد|لش|محمود خميس محمد | ن|ر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33|729 ي|لمجيد |ء عبــــد|شيم
حمد حسن مصطفى |بــــ بــــنه|د|

227|48 ه|لل|ه فهىم عبــــد|لل|م عبــــد|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6||984 لنبــــى|ئل طلعتـــ محمود حسبــــ |م و|حس ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

623232 ن لديك|مد |محمد ح| مي  ط|حقوق دمي

246467 رق عطيه جنديه|محمد ط ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o3|84  |لبــــ|ره عبــــد |س
ى
لسكرى|لسيد |ق |بــــ طنط|د|

8o79| د محمد فرج|حبــــيبــــه عم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|63o8 لربــــ|د |لسيد عىل ج|م سعد |سل| لمنصوره|حقوق 

76o877 مريم رزيق نعيم تـــوفيق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

25|249 وى|لطىلي|حمد حلىم |محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

634366 فظ|سهيل خليل محمد ح ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6o3833 رف يوسف|ح فتـــىح محمود ع|صل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

27o7o5 در عيد|لق|لعزبــــ عبــــد|هلل ممدوح |عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

34238| متـــ|هيم سل|بــــر|ء محمد فتـــىح |ول |طبــــ بــــيطرى بــــنه

54o5|2 م|لسل|بــــسنتـــ محمود محمد عبــــد سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

5237| لديبــــ|حمد محمد |بــــسمه محمد  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

9525o سم موىس|لق|بــــو|محمود محمد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

688472 للطيف قوره|لسيد عبــــد |للطيف |سيل عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

234||| ى عبــــ|يه|لدين |بــــ |شه س|بــــ حسي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

79|84o عىل حسن عىل حسن محمد مرشد |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

4|4o67 بــــوزيد محمد|حمد |بــــوزيد |يه | |تـــربــــيتـــ طنط
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89974o قتـــ يوسف عىل ه| شم |رسر تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

693725 لحض|ن |حسن عثــــم| طمه رض|ف ط|بــــ دمي|د|

4958|| حمد|بــــدين سيد |لع|نور زين |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

24o478 زق موىس|لر|مه عبــــد|س| |رن ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

||87o2 هلل|لرحيم عبــــد |محمود يشى عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

76484| يىحي عيد|لجر|هيم حسن |بــــر|ن |يم| ره بــــور سعيد|تـــج

9o|8|9 سط حسن |لبــــ|حمد عبــــد|محمود  ج|بــــ سوه|د|

76283 حد|لو|ح حلىم عبــــد |حلىم صل ره بــــنى سويف|تـــج

4523o5 يف|لسيد |لد محمد محمود |خ لشر لشيخ|هندستـــ كفر 

36o947 لفتـــوح محمود|بــــو|ء محمد محمد |رس| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

342|93 رس سعيد محمد درويش|خلود ي ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

257553 محمد سعيد محمد عوده ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

3|5o7 يد خليل|بــــو|مح محمد |س| دين ى لي  ن|بــــ حلو|د|

8o7896 مريم بــــدر سعد حليم ره بــــنى سويف|تـــج

256o33 لكريدى|محمد قطبــــ عبــــده  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|7697 وق  لعزيز بــــصل|يمن محمد عبــــد |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

889|48 ن مل |جح رشدى ك|ن| مي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

835623 وي|لر|لصبــــور محمد |محمد عبــــد دى|لو|ضتـــ ج جنوبــــ |معهد فنى صىح ري

358332 لسيد محمد|ن محمد |نوره ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

89|534 لحليم محمد |سمر محمد عبــــد سيوط|صيدلتـــ 

27o385 ف|طف عبــــد|محمد عمرو محمد ع لحميد رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

9o246o لرحمن |هيم عبــــد|بــــر|روق |محمد ف ي صىح سوه
ج|معهد فنى

78|58| ى|لفتـــ|عيل عبــــد |سم|ء |لشيم| ح محمد أمي  زيق|لزق|طبــــ 

283653 هيم|بــــر|ن |ل سعد|مصطفى جم سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

8|o6|8 يم|لد|لمعز عبــــد|يم عبــــد|لد|عبــــد| نور ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

774626 د|د طلعتـــ محمد فؤ|فؤ| ن|دي زيق|لزق|بــــ |د|

373797 عيل|سم|حمد |جر محمد |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

855467 هلل محمد عىلي|يمن عبــــد| ره بــــنى سويف|تـــج

6|53o7 عيل خلف|سم|آيتـــ عزتـــ سعد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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8576|7 لد بــــشي  زروق|يونس خ |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

62879| تـــ محمد نجيبــــ عبــــد| لحميد|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

82|o55 حمد|هلل |تـــه عبــــد|شح| مه ي|بــــ |د|
|لمنى

433637 ر|لنج|لدين محمد |د |محمد عم |طبــــ طنط

78427| ى محمد سمرى|رس| ء خي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o574 حمد محمد جبــــر|محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

2585|9 حمد|ن عىل |دهم شعبــــ| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

764969 حمد|لسيد حسن |رس |محمد ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

766654 ود|هيم د|بــــر|ود |م د|سل| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

224426 ن خميس عيس|حمد شعبــــ| هره|لق|حقوق 

226875 حمد حسن محمد|يوسف  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

9|75o4 د جريس  |نبــــيل عي| مرن سيوط|طبــــ بــــيطرى 

8o4||o ى هلل|هلل حسبــــ |نبــــيل رزق | مي  ي|طبــــ 
|لمنى

348o36 ي محمد 
حمد محمد|مصطفى هره|لق|ج طبــــيع |عل

9||56| ي
ل حسن محمود |لع|عبــــد| دئى ج|ره سوه|تـــج

|5728| ل محمود|هلل فضل جل|طمه فتـــح |ف كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

359692 لفضيل زىك|هدى سيد عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

6o8857 وى|لششتـــ|هلل ممدوح مسعد بــــدير |منه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6|o688 لوزتـــ|ح |لفتـــ|مد عبــــد|سميه ح لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

|55339 ىسر سبــــع|لنقر|ندى مدحتـــ  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

36||38 لسميع|بــــد عبــــد|ئى ع|محمد ه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

37o462 لرحمن|مهند مجدى محمد عبــــد لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4|25o3 ع|لحميد محمد من|محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

449889 لدين|طمه يشى محمود علم |ف |بــــ طنط|د|

22|3o| هيم|بــــر|هيم عبــــده |بــــر|سل |بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

22648 كر عىل|ئى ش|حمد ه| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|758|6 لمجيد|لعزيز عبــــد |لمجيد عبــــد |يوسف عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

84o436 عدلي محمد خليل| عل دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

89737| م محمد سيد |م|محمود  ج|هندستـــ سوه

4|374 زق|لر|بــــر محمد عبــــد |دهم ص| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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78o332  محمود عىل |لش|روفيده عبــــد 
ى
ض|حمد ع|ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

269|7 حمد محمد محمد|ء عىلي |سم| هره|لق|بــــ |د|

357729 دق|لص|للطيف عبــــد|دق عبــــد|لص|خلود عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

492545 ف محمد فتـــىح | بــــو سعده|حمد |رسر بــــ دمنهور|د|

3|879| لعظيم|كرم يىح عبــــد|ء |رس| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|877o م حسنى مدكور|محمد حس ن|صيدله حلو

498393 للطيف كرسون|مجدى عبــــد| ر|ي م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

286452 رس محمد شمه|ر ي|عم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o5|97 مه|رس محمد محمد مصطفى سل|ي| دين لمنصوره|بــــ |د|

2645|9 وق  لفتـــوح|بــــو|لسيد |لسيد محمد |رسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

322839 حمد|د محمود محمد محمد سيد |جه هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

47564 هلل عىل|م عبــــد|دل هم|مصصفى ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

772454 لخشن|لحليم |ن عبــــد|لحليم حس|حمد عبــــد |  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

42|254 لرؤف|لدين عىلي عىل عبــــد |عىل عزيز لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

9|2679 حمد محمد |مصطفى محمود  ج|بــــ سوه|د|

48|783 لسيد خليل|هيم |بــــر|م |هيم هش|بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|48285 ى عم|رح  حسي 
ر عىل|بــــ مصطفى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8|5o|o ي ص|م|
بــــر شبــــيبــــ جوده|ئى ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى

482738 ن سعيد محمود محمد فوزى| مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

345877 هيم|بــــر|حمد عيس |ندى يشى  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2|223o طف محمود مرىس|لرحمن ع|عبــــد |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

84497o لحفيظ سيد محمد|هلل عبــــد|عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

6o4|87 مي  محمود|ل|بــــوزيد |مي  حسن | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

45569| هيم عجىم محمد|بــــر|ء مني  |ل| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

42|62 حمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |ريم  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

48|592 محمد رمزى محمد حسن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

752344 عي حسن|محمد محمد مصطفى رف لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

7o|6| ر|لغف|حمد مصطفى محمود عبــــد | لفيوم|ضتـــ |علوم ري

634693 ي|
لسيد|لدين لطفى |ء|حمد ضى زيق|لزق|هندستـــ 
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52459 حمد|د |دتـــ مر|حم| ي|م حقوق بــــنى سويف

8o8322 هيم محمود|بــــر|حمد |نعمه  حقوق بــــنى سويف

425oo2 تـــ|روق محمد عرف|مروه محمد ف سكندريه|ل|ره |تـــج

77374| هلل محمد|ن عبــــد |روى شعبــــ| زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|587|2 عيل|سم|مروه محمد محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

822484 حمد|هلل |م محمد عبــــد|حس ي|نوعيتـــ 
|لمنى

23o267 لمطلبــــ|لرحمن لطفى هليل عبــــد|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

638239 هيم عطيه|بــــر|وليد محمد تـــوفيق  زيق|لزق|ره |تـــج

25|4|5 لمجيد محمد رجبــــ|م محمد عبــــد |سل| سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

23772 كريم عطيه محمد محمد سيد هره|لق|حقوق 

36o42| لبــــيدق|لرحمن محمد عىل |رتـــ عبــــد|س هره|لق|م |عل|

3396|o لطوجى عطوتـــ|ح محمد |مسعد صل |تـــربــــيتـــ بــــنه

44o329 ي بــــسيوئى |عىلي
لبــــيىلي|ء فكري لطفى لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|2o37o ى|وى |لشبــــر|لحكم |زينه عبــــد  لسيد حسي  هره|لق|حقوق 

9o4733 حمد |لحميد |حمد عبــــد|هبــــه  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

255768 |لبــــن|لحسن محمود مصطفى | ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

368398 م|ئى سيد ضي|ن ه|نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o2oo لدين محمد عجىم مرىس|ء |س عل|ين| ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

354672 ىطي|لع|لحليم عبــــد|ر محمد عبــــد|من |حقوق بــــنه

|7788| د عىل محمود|محمد عىل محمد فؤ ى شمس حقوق عي 

533o75 سم|لرحمن محمود ق|حمد عبــــد |وليد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

269875 لبــــ مهدى|حمد غ|محمود  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

644978 فع|لش|م محمد حسنى |مر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|445o9 حمد عزتـــ محمد|يوسف  ى شمس هندستـــ عي 

68o553 حمد محمد عبــــده|ء محمد |سم| لمنصوره|بــــ |د|

7668o8 هيم|بــــر|ده |هيم حم|بــــر|هيم محمد |بــــر| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

5|o54 لعليم|لسعود عبــــد|بــــو|لعليم |مصطفى عبــــد |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

7787oo مل|حمد محمد سيد ك| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

295927 ى حم مل|د ك|عىل حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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342569 زق غريبــــ|لر|نور عبــــد|ئل |بــــ و|شه |بــــنه| هندستـــ شبــــر

27o25o لسيد محمد خليف|محمود حمدى  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

73o6| محمود بــــدر ربــــيع محمود لفيوم|هندستـــ 

753|32 هيم|بــــر|لنبــــي |مي  محمد عبــــد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

896753 لغيط محمد|بــــو|رف |لع|ء |رس| ج|حقوق سوه

698946 هلل|هلل عىل عوض |م عوض  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

26436o دى|لمر|لسيد |رص محمود |ندى ن |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

27o|57 ه|لل|لغريبــــ عبــــد|رس محمد |حمد ي| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|54547 لرحمن|لرحمن حسن عبــــد |هلل عبــــد |عبــــد  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

94549 حسن محمد هريدى محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

527oo8 ن|هلل سليم|يحن  منصور محمود عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

82362o وي|م منجد مخلوف بــــهنس|سل| ي|طبــــ 
|لمنى

52|o34 ق|سحر صبــــري محمد موىس حق معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

46o|9 ل رجبــــ عىل|هبــــه جم ى شمس|زر عه عي 

28584 مد|لرحمن فتـــىح محمد ح|عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

863928 لسيد|لرشيد |لرحمن عبــــد|عبــــد| رن دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

232669 ى عبــــده محمد فوزي محمد عثــــم|ي ن|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

858|52 |هلل عط| |عط| حمد رض| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

858623 لدين محمود محمد|ء|م عل|هش ي|عه |زر
|لمنى

|73994 ر|لغف|ن عبــــد |ئل سليم|عمر و ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|2859 ضى|لق|لدين محمود عىل |ل |حمد محمود كم| هره|لق|هندستـــ 

523254 لحليم صبــــح|لمجيد عبــــد|يشى عبــــد| ر|ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89o883 ى |ل عبــــد|ر كم|زه| لرحمن حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

|6255 حمد محجوبــــ|رص |يوسف ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|63394 ء محمد محمد|هلل عل|منتـــ  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

24|333 د|لجو|لحكم فتـــىح عبــــد|فتـــىح عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

79o|47 حمد|حمد محمد |ء |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

868o42 هلل|مفدي موريس رزق | ن|سلف قرص|ل|فنون جميله فنون 

766476 عيل|سم|عيل محمد |سم|ل |حمد جبــــ| لعريش|بــــ |د|
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||7756 ى سيدهم|رك مجدى |م مي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2489o6 لحميد|هر عبــــد |رق محمد ز|ن ط|حن ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

5|939o لتـــبــــول|حمد |ر |لستـــ|ره محمد عبــــد |س |صيدله طنط

6|o258 عيل|سم|شور |رتـــ يحن  ع|س |تـــربــــيتـــ طنط

52|467 لسيد موىس|مروتـــ رشدى موىس  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

687662 لسيد نمنمه|لسيد |محمود محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

23o682 يش|لغ|لحليم |هلل عبــــد|حمد فتـــح |م |هم ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

694o99 حمد عيس|لسيد |محمد مجدى  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

432429  فؤ|لش|رق عبــــد |سلىم ط
ى
بــــو عيد|د |ق |علوم طنط

827476 ى|يمن هندي |محمد  مي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

78998o رجي|لج|مر محمد |هيم ع|بــــر|حمد | ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

6252o6 ى|محسن  حمد حسن عىل حسي  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

5o5486 سعد عىل سعد عىل شلتـــوتـــ سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

26o688 س|لنح|ن |رس حمد|ف ي|عف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

522267 لح|محمود عوض ص| دين عه دمنهور|زر

|2759o لمجيد|ل سمي  محمد عبــــد |نه ى شمس حقوق عي 

6344o8 لسيد|لعزيز عىل |ل عبــــد|حمد بــــل| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

64459 ي صل
ي|لدين محمد |ح |منى

لحسينى لفيوم|لعلوم |ر |د

92287| ء محمد رجبــــ محمد |شيم ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

7|22o9 |هلل رخ|لسيد مجدى عبــــد | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

24oo83 ف ج|دى |ف لربــــ سدره|د |رسر كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

||8589 ل بــــكرى محمد|لع|ر مصطفى عبــــد |مي ى شمس|تـــج ره عي 

47348 لعظيم|لرحمن طه محمود عبــــد|عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

35o949 لم|ج حسن س|محمد حج |تـــربــــيتـــ بــــنه

||8323 غبــــ|يز ر|مح ف|رول س|ك مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

68|83o حمد حبــــيبــــ عيد|عىل مصطفى  لمنصوره|حقوق 

5|66|7 يد|لسيد ز|لم |س| ند|ر تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

834737 ي حم|مه عبــــد|س|طه 
ده|لغنى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

2o98| حمد|عىل محمد عىل  هره|لق|ره |تـــج

85546o هيم|بــــر|د حسن |لجو|ء عبــــد|دع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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436662 ي
لخلع|هيم |بــــر|حمدى | دئى لشيخ|عه كفر |زر

496382 ى محمد  وى|لعشم|هدير نبــــيل حسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|7833 ن|م رشو|لسل|نور عبــــد |طمه |ف لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6|5627 |بــــو |لدين محمد محمد |ل |لرحمن جم|عبــــد 
لسيد

عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

495342 لعزيز|محمود حربــــى محمد عبــــد  بــــ دمنهور|د|

9o4847 بــــتـــ |هر يوسف ثــــ|مريم م ج|تـــربــــيتـــ سوه

5o9965 ف عىل قطبــــ قمح|ن |مرو رسر سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

2|6273 لعزيز محمود ملوخيه|لدين مدحتـــ عبــــد|عز ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

758o3o لم محمد|م محمد س|محمد هش عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

765965 يف صبــــرى | ن|نرف حمد حسن|رسر حقوق بــــورسعيد

774724 ئى|لقرم|لم |حمد س|ل |ن جم|نوره تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

42o49 در|لق|حمد رجبــــ عبــــد |يزه |ف هره|لق|ر |ثــــ|

|2|792 ى  حمد مصطفى|مريم حسي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

269599 لخول|كر |ش| رؤى رض ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

447354 د|د حسن مر|نور عىل مر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

26o837 لمخزنىح |ندى محمود محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

349|6o ح|حمد صل|ئل |م و|وس ى شمس حقوق عي 

5o2249 لحسن|بــــو|لسيد |لسيد محمد |يوسف محمد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

7o2369 لرحيم بــــرغوتـــ|طمه منتـــرص محمد عبــــد |ف ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

856744 ل سيد موىسي|رغده جم ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

692658 ص|لقص|لغنى حسن |عبــــد | رق زكري|ندى ط لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|49o86 ن ف سمي  مسعد| |مي  رسر ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

869283 ى جم ى محمود|حسي  ل حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45676  |زينبــــ رمض
ى
ى|بــــر|ن دسوق هيم حسني  هره|لق|حقوق 

45o495 ىسر|لل|محمد محمد عىل  |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

373668 ل عزيز|نتـــ جورج كم|دمي |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

862224 ي ص
لرحيم|بــــر يوسف عبــــد|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

34843 لح|لح عبــــدتـــ ص|ء ص|عل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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48o257 بــــر|ئى محمد محمد محمود ص|ه| ر|ي لشيخ|ره كفر |تـــج

|573|8 منه سيد رجبــــ طه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

477497 ه محسن ص حمد|بــــر محمد |سمي  سكندريه|ل|عه |زر

8o6982 حمد|هيم |بــــر|عبــــي  جمعه  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

879444 ن |ء سيد محمد عثــــم|رس| سيوط|بــــ |د|

64o95 تـــ سيد عبــــد | عيل حسن|سم|هلل |مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6oo5o2 هيم|بــــر|ن محمد بــــيوم |مروه رمض |بــــ طنط|د|

766933 ئى محمد|لتـــربــــ|ئى محمد |لتـــربــــ|محمد  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

57o52 طمه محمود عىل محمد|ف تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

834563 ن|ن حس|منه محمود رمض دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

42295o بــــو عليوه|دريس |ر |ء مختـــ|رس| سكندريه|ل|حقوق 

445336 حمد|ج |ء ض|يوسف عل |ضتـــ طنط|علوم ري

4|7|32 لمزين|محمد وليد محمد  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

894o|9 م محمود |ر هم|محمود عم سيوط|حقوق 

78o782 م محمد محمد|لسل|حمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24||86 بــــ|ئل حسن دي|حمد و| لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

|234o9 در|لق|بــــ عبــــد |لتـــو|د محمد عبــــد |زي وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

6o2o64 لرجبــــى|حمد |هيم سعد |بــــر|بــــدر  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6o27o| ن|لعربــــى رشو|هلل |حمد عبــــد |م |حس لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

25257| حمد زىك محمود|سهيله  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3|9427 بــــر|هلل ص|هلل صبــــرى عبــــد|منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

768954 لم|حمد س|ن |زيه سليم|ج عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

4o83o2 ف محمد شح|محمد  وى|لكفر|تـــه |رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52959o ئى|لحلو|حمد عبــــده عىلي محمد |محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

27298o مه|م سل|لسل|بــــسمه حسنى عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

622393 عيل|سم|لسيد مصطفى |ندى سعد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

633829 ي|محمد نزيتـــ محمد عر
ى
ق لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 

ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

2474|8 حمد سعيد محمد عوف| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

357o|o لسيد|ن |رمض| ن رض|رمض ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 
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628732 لحميد محمد|خلود محمد عبــــد زيق|لزق|عه |زر

|7oo2| زق|لر|زق يىح عبــــد |لر|هلل عبــــد |منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

46|27 هر|لظ|ن سعيد محمد عبــــد |نوره ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|2875 لحديد يوسف|بــــو |تـــم |يوسف ح ن|طبــــ حلو

|5||6| لرحمن|ء عيد جمعه عبــــد |شيم ن|بــــ حلو|د|

64736 للطيف|حمد عبــــد |م |هلل هش|هبــــتـــ لفيوم|علوم 

6o94|8 لسمنودي|لسيد |هلل |لحكيم عبــــد |محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

||7|o7 حمد فتـــىح محمد|يمنى  هره|لق|م |عل|

|3|374 عيل|سم|لسميع |يوسف سمي  عبــــد  ن|حقوق حلو

858386 طمه محمود عىلي كريم|ف ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

257o63 ى|حمد |سلىم عزتـــ  لبــــحي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

34o2|3 لنبــــى|هيم سيد عبــــد|بــــر|م سعيد |ريه |ره بــــنه|تـــج

765|67 يف عم غبــــ|لسيد محمد ر|د |رسر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

699265 لمرىس|حمد صديق |منى حمدى  لمنصوره|بــــ |د|

895796 محمد | لعل|بــــو|رص |هلل محمد ن|منتـــ  ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

8|345o وي سنوىسي|عيل بــــكس|سم|طمه |ف ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

48o989 ن محمد محمد خليل|ريو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

827292 لد فهىمي محمد|بــــ خ|شه |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

26o835 ن|لسيد عبــــده مهر| |ند ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6364o3 حمد جمعه|لمنعم |محمود عبــــد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

343988 لم|نور س|ر |نور عم| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

244798 ى|ل محمد عبــــد |يه جل| لحميد حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2698o3 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|هر |هيم م|بــــر| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

33|596 لموجود خرصى|رقيتـــ صفوتـــ عبــــد  |بــــ بــــنه|د|

24562| ألرسج|ىسر |مد غبــــ|م ح|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

22o677 ن|حمد عثــــم|مد محمود |ء ح|سم| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

9|4886 عيل  |سم|ل حسن |م جم|هش سيوط|ضتـــ |علوم ري

54oo|o لمغربــــى|حمد محمد |حمد |عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

849597 حمد|ء محمد معوض |سم| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

33438o ح مصطفى|لفتـــ|لدين عبــــد|حمد سعد | |ره بــــنه|تـــج
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324643 لحبــــسر|حمد |د |لعزيز عم|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

684o4 حمد وفدي محمود|ء |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

759586 لنعيم|حمد عبــــد |ه |لل|حمد عبــــد |طمه |ف لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

356567 لحميد تـــوفيق|ح عبــــد|لفتـــ|لميس عبــــد شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

822o42 لحسيبــــ|زق عبــــد|لر|دي عبــــد|عىلي ن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

766|59 هد|حمد مج|مه محمد |س|د |رين طبــــ بــــورسعيد

7|6497 لسيد عيد|عيل محمد |سم|حمد | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

26|88| لسيد محمد عىل|لد |لرحمن خ|عبــــد |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

9|6573 لم |ن س|عيل سليم|سم|يمن | ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|7265 نم|نم ذىك غ|طف غ|محمد ع لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

484433 ج|لعزيز محمد حج|محمود محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|36286 لد|ل خ|رس كم|رتـــ ي|س ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

327477 لسيد|لنبــــى |لسيد عبــــد ربــــه |ء |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9o62o سيد محمد محمد| عل ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

9|2336 لحليم  |حمد نجدى محمد عبــــد| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

26383o ى|مي حس|لتـــه|ء محمد مخلوف |سم| ني  |صيدله طنط

9o9439 حمد محمود |ن |ره محمد عثــــم|س ج|عه سوه|زر

53726| ضل|ء سعيد مسعود محمد ف|سم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78o922 لمنعم جويفل|حمد عبــــد |عمر  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

35278o ء حسن محمد|حسن عل |حقوق بــــنه

496548 يد|زن ف|يد فتـــىح عىل م|ء ف|رس| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

227295 دل نبــــيه يس|بــــيشوى ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

45925| موس|بــــوج|وى |لسعد|ل |ء محمد كم|سم| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|32|4 م|لسل|رم عبــــد|لمك|بــــو|م محمد |يوسف س ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

7|6643 هيم فرج محمود|بــــر|هيم مصطفى |بــــر| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

489279 ف عبــــد |رضوي  بــــ|لمنعم محمد خط|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

77992| حمد ممدوح رجبــــ عيس| زيق|لزق|ره |تـــج

6|||86 لحميد عبــــيد|محمد خرصى عبــــد |طبــــ طنط
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28665o لشيخ|يمن محمود |هلل |منه  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

6|2|4 لدين محمد|محمود محمد مىح  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

632o3o ى|هلل محمد |منه  حمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2265| ي محمود|حمد |ئل |حمد و|
بــــينى لشر ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|

لهرم|مريوطيتـــ بــــ

5o532 هلل محمد|لعزيز عبــــد |حمد عبــــد | ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

64|996 تـــ  ن|لسيد محمد محمد سليم|أمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

22845 م|ل محمد هم|محمد كم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

254||5 د سليم|لرحمن مجدى سعد ج|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

28|o64 لسيد|حمد محمد |محمد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

7||934 ه سعد محمد عبــــد | موئى|لسل|در |لق|مي  لمنصوره|حقوق 

43||77 ى |ي زى|هيم محمد حج|بــــر|سمي  |حقوق طنط

78o448  طلبــــه حسن|لبــــ|ر عبــــد |من
ى
ق ي صىح 

زيق|لزق|معهد فنى

|69953 يمن خلف بــــرزى|عمر  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|o945 للطيف عبــــده حرش|م عبــــد |حس |هندستـــ طنط

2697| مع محمد|يه محمد ج| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

76o|49 ن|تـــسنيم عبــــده عيد عبــــده محمد سليم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3|2|34 ف س|بــــيشوى  لح معوض|م ص|رسر تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

45o3|6 ر|لحليم محمد نص|هلل عبــــد|عبــــد |هندستـــ طنط

787435 لعظيم عليوتـــ نجم|م عبــــد |ئى هش|ه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

278967 ى |ي لسميع|لسيد محمد عبــــد|سمي  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

86764o حمد|فع |لن|رغبــــه سمري عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

45388| ه|لسعيد | |رن لسيد محمد عمي  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

3|6|6o ى  لسيد|د |سحق فضل ج|نرمي  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

|23944 ئى بــــسيوئى|لرحمن محمود عن|عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|9o53 ى عىل مصطفى|ل |حمد كم| لدين حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|464o| ي
رص حسن محمد|ن| دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|27364 لرسول|يوسف محمد سيد عبــــد  ى شمس حقوق عي 

2|76|3 نور عفيفى سيد|لرحمن |عبــــد رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

258o35 لحليم مؤمن|محمد فريد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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5o9589 هلل|لسيد عبــــد |وي |هلل سعد|عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

42733o ي نرص
خلود محمد يوسف بــــسيوئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

643446 در حسن|لق|حمد عبــــد |د |مر زيق|لزق|صيدله 

33o276 وق  حمد خلف|لسيد |رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2|976 ف | |نور لسيد زىكي|رسر دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

687642 لجمل|در حسن |لق|هيم عبــــد |بــــر|ندى  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

63652o هيم|بــــر|عىل مجدى عىل  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

7o4269 حمد|لسيد محمد |ء |عل زيق|لزق|هندستـــ 

44595 ل محمد طلبــــ|حمد كم|طمه |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

453|42 لمنعم محمد طه|م عبــــد|محمد عص ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

77967o عر|لش|هلل حسن |حمد حسن عبــــد | ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

263o9| ه محمد محمد عبــــد | لففى|لمقصود |مي  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|66959 روس|سندس محمد فريد عيد ى شمس| لسن عي 

9o|728 ى بــــتـــ بــــخيتـــ |رفعتـــ ثــــ| مي  سيوط|ره |تـــج

4o6533 ضى|لق|لسيد |كرم يوسف |ء |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

38965 حمد عىل|زق |لر|حمد عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

9|59|4 م سعيد مهنى |عص| دون|م ي صىح 
سيوط|معهد فنى

87673o زر |د نجيبــــ ع|نوبــــ عم|بــــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33o32 لصيفى|حمد |محمد | رن كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

246|73 لدقن|د محمد محمد |زي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

66436 ء محمود محمود حسن|صف م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

823539 لصبــــور تـــوفيق|ن تـــوفيق عبــــد|حن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

7o8376 لعدل عىلي|مه |وس|م  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

884658 لم |بــــتـــ س|دل ثــــ|م ع|سل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

232|94 يوسف عىل يوسف عىل يوسف ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

9|542 هيم وهبــــه|بــــر|د |مر| رين|م ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

3o995 لسيد|ن |ء عىل رشو|شيم هره|لق|بــــ |د|

9|856o هيم |بــــر|لرحمن |لد عىل عبــــد|خ سيوط|بــــ |د|

2|625 ي
ده عىل محمد|بــــوقتـــ|وليد | دئى هره|لق|بــــ |د|
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686585 لسعود|بــــو |ىط |لع|لسيد محمد عبــــد |حمد | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

2475| د فتـــىح ذىك|يتـــ مر| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

227|77 حمد|د محمد |لرحمن عم|عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

263552 للطيف موىس|ح عبــــد |لفتـــ|ء مجدى عبــــد|شيم |تـــربــــيتـــ بــــنه

24878 لرحمن|مد عبــــد |ء ح|ن عل|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|76592 ى خ|ي لمحسن|لد عىل عبــــد |سمي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

92|o|| ل فرغىل |لع|در عبــــد|لق|ء عبــــد|شيم ج|عه سوه|زر

252427 لدين|بــــ |وى شه|لسعد|مل مسعود | تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

432984 بــــوطه|ىط |لمع|بــــو|يمن |خديجتـــ  |حقوق طنط

2785o2 لعزيز فرج|ء عمر عبــــد|سم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4874|| ش|عىل سعد عىل محمد حو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8623|7 محمود محمد محمد خليل |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

9248|4 بــــوعوف |ن |م محمد عثــــم|سل| سيوط|حقوق 

346787 بــــو ضيف|ن محمد |تـــفى حس |ضتـــ بــــنه|علوم ري

27798o ئى|لقبــــ|لد |تـــفى محمود خ شمون|نوعيتـــ 

635564 لسيد أحمد متـــولي محمد|رس |ن ي|نور عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

78o33o رحمه محمد عىل حسن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6o3o68 فظ|لح|حمد محمود محمد عبــــد |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

3244o9 دق|عيل ص|سم|ء وليد |عل ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

5828o حمد|لحسن شمردن |بــــو | |ثــــري ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|589| هلل|بــــو عبــــد|لسيد محمد |محمد  زيق|لزق|عه |زر

6|2594 ى |ه ى سعده|بــــر|يدى حسي  هيم حسي  رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

47923o حمد مصطفى|ء محمد حسن |ندى عل سكندريه|ل|هندستـــ 

|3o774 حمد عىلي متـــول|حمد محمد | ى شمس|تـــج ره عي 

36278 ش|حمد فضل مرد|محمد  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

686|93 لسيد|روق زىك |مه ف|س|م |سل| لمنصوره|بــــ |د|

633969 عيل|سم|ل محمد |طف كم|ل ع|كم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

869679 ي قديس
لوئيس سمي  وصفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

267487 لجرف|ر |لستـــ|رق عبــــد|هلل ط|منه  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

266o2o لمشد|ن سعيد |م عثــــم|حس ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى
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63857| ي
ي محمد حسينى

محمد حسنى زيق|لزق|هندستـــ 

8|926 حمد فرح|د عىل |عىل فؤ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

347334 فع|عيل ش|سم|حمد بــــدوى | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

38o79 لسيد خليل|لسيد خليل | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

2|797| مل|ح ك|يحن  صل| هن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o74|9 لبــــسطويس|تـــه |ح شح|جر محمد صل|ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

4o7723 كر محمد عمر|سلىم فوزى ش عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|o566 مر|حمد ع|هد |لد مج|لدين خ|عز  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

887|38 مي  ذىك |نىح  مرزوق | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

352966 لليثــــى|لليثــــى محمد |محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

882644 ى |ن حس|ء شعبــــ|لشيم| حمد |ني  سيوط|حقوق 

252766 لم|لموجود س|مريم محمد عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

679856 ى |بــــر|ديه محمود |ن وى|لفرم|هيم حسي  لمنصوره|بــــ |د|

6|9882 ى عوض  م|لش|ىط |لمع|بــــو |مريم حسي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

264|34 لسيد بــــدر|حمد |ئى محمد |م| |نوعيتـــ بــــنه

|66834 هلل|لعزيز عبــــد |م عبــــد |م حس|ريه ن|تـــربــــيتـــ حلو

236935 هيم|بــــر|ل |لع|ندى محمد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

9o5665 حمد |جح |ل ر|محمد جم ج|ره سوه|تـــج

248756 ه محمود حسن | لصعيدى|مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

427978 ي|ر
ى|يوبــــ محمد حس|عيل |سم| |ئى ني  ي تـــمريض طنط

| معهد فنى

863|28 لمطلبــــ|لنعيم عبــــد|تـــه عبــــد|ليىلي شح ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

9o7|6 ى|يه ن| ج  فرج حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|75429 حمد|لعظيم |لد عبــــد |كرم خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|8975 ئى|لصوف|هيم سعيد |بــــر|ئى |م| طبــــ بــــيطرى دمنهور

848|o8 سكندر|ئيل |نه صبــــري ميخ|دمي ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|48357 م حسن|لسل|ح عبــــد |هلل صل|منتـــ  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

837287 يه مرزوق محمد لوندي| |ج طبــــيع قن|عل

333|26 شور|ء يشى محمد ع|رس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

443|3 ى حسن| حمد متـــول حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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2|736o ن لرحمن محمد|مدحتـــ عبــــد| مي  ى شمس حقوق عي 

46oo25 | 
ى
لسيد عوض|حمد دسوق لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

|684o6 سط محمود|لبــــ|رس عبــــد |ن ي|نوره ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

62896| طر محمد|هلل مصطفى ربــــيع خ|منه  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

476979 ى|ز |لبــــ|ن |رق عثــــم|يوسف ط لعشر سكندريه|ل|ره |تـــج

682o62 حمد|لعزيز |محمد محمود عبــــد | ر|ي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o|77| ىط عىل سيد أحمد|لع|يتـــ عبــــد | إلسكندريتـــ |تـــمريض 

6843o8 طمه محمد صبــــرى محمد منصور|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|22|9| تـــه وهبــــه|جوزيف مدحتـــ شح يتـــ|ل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج  |لمجمع | مي 

5||74o ن|هيم عمر|لد محمود إبــــر|محمد خ |صيدله طنط

762588 ع|لبــــي|لسيد محمد |حمد سمي  | ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

325923 لسيد|مروتـــ كريم بــــيومي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

3|5o4 |حمد |لدين محمد |خلود محمد بــــدر
ى
لمرزوق هره|لق|بــــ |د|

|333o3 هلل مرىس|هلل عىل عبــــد |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

773743 لسيد|ء محمود محمد |ل| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

98592 هلل محمود|د عبــــد|مروه مر ي|بــــ |د|
|لمنى

3|4|8| ي عبــــده |س| لسيد|متـــ يحن  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o7|96 هيم|بــــر|لمتـــول |لمتـــول حمدتـــو |لرحمن |عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

7536o8 لسيد|هيم محمد |بــــر|هلل |منه  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

267357 هر يوسف شنوده|تـــرين م|ك هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

83|8o8 حمد فخري رفعتـــ|محمود  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

5|6237 لقوى|رضوى محمد نجيبــــ عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

46|854 حمد شكر|حمد |لسعيد |ر |زه| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

696o85 م|د ضي|بــــسنتـــ محمد فؤ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4o7423 تـــ رمض ى عىل|تـــتـــ حس|ن شح|أمي  ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43|742 م|لسل|حمد عبــــد |مصطفى محمد  |عه طنط|زر

9o38|2 حمد |زينبــــ مجدى يوسف  ج|علوم سوه

8o9|39 لسيد فهىمي|ن محمد |يم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

5o682| لصعيدى|هد |ر صديق حسن مج|من سكندريه|ل|بــــ |د|

48|874 ن مبــــروك|مح محمد رمض|د س|زي ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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4o4536 هلل|لرحيم عبــــد |م عبــــد |محمد عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

682265 |لنج|بــــو |ض |هيم ري|بــــر|ره |س لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|65|o| حمد محمد عىل|ندى محمد  هره|لق|هندستـــ 

69837o ي|مي
ىط|لمع|بــــو |حمد |زى |ر ئى تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 

سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

2736|| قتـــ و| ئل عىل محمد|رسر قرص|ل|فنون جميله فنون 

836235 ى | ى|حمد حسي  لبــــرعي حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

225328 لحسن|بــــو|ع |لسبــــ|بــــو|حمد |هلل |منه  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

54938 لعزيز محمد|رص عبــــد|لن|ر عبــــد|من بــــ بــــنى سويف|د|

8|8897 مي  عمر عليوه|م |سه سيوط|حقوق 

358649 هلل غبــــروس|بــــر عط|نىح  ص| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3483|8 ي|ر
موىس فهىم محمد موىس| ئى |طبــــ بــــيطرى بــــنه

525638 أمي  يشى محمد محمود خليفه تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

882466 ى خ|ي بــــر  |لج|لد مصطفى عبــــد|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

63268o لحميد مصطفى|ح عبــــد |ورده محمد صل زيق|لزق|نوعيتـــ 

868||6 ج محمود|لحج|بــــو|خلود عز  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

4|6437 ف|لكر|بــــو |مه |س| م يوسف محمد رسر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|568|6 در|لق|لرحمن محمد سيد عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

544554 لغفور|لق حسن عبــــد|لخ|سمر عبــــد بــــ دمنهور|د|

|57647 م|لسل|د محمد عبــــد |ردينه فؤ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

62|999 لصعيدى|عيل |سم|ن مسعود |يم| ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

887544 لس عهدى ن نوس |ن ط|ثــــ|كي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82334 نور بــــشي |بــــ محمد |رح كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

64o577 زى|حمد عز|زى |محمد عز زيق|لزق|ره |تـــج

2|9|82 حمد مصطفى|م محمد |هش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2488o ن محمد سيد بــــدر بــــدير|نوره ن|تـــربــــيتـــ حلو

4|4974 حه|لمل|ر |لغف|م عىل عبــــد|ممدوح عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

429544 ي|لمنعم |هر محمد عبــــد |س لمليىح  |ن طنط|سن|طبــــ 

257348 لشويخ|ء محمد رجبــــ |رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2264|6 لح عطيه|لح محمد ص|ص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

53567| صف|حمد ن|فريد محمود فريد  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع
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236259 بــــ|لوه|هيم عبــــد|بــــر|لرحمن |ء عبــــد|رس| ن|صيدله حلو

4o|954 هيم محمد طلبــــ|بــــر|حمدى عمر  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||887o لمجيد|لرحمن محمد محمد عبــــد |عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

|3oo89 ه ن| ى قطبــــ|بــــو |جح |مي  ليمي  ى شمس|زر عه عي 

|49786 ى |محمد سم ى|عيل سم|سم|سي  سي  ن|بــــ حلو|د|

457556 لعكش|هيم |بــــر|ل أحمد |ره كم|س |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

296283 حمد|ر |لستـــ|لد عبــــد|خلود خ ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

475772 مر|ن مرىس ع|حمد رمض|محمد  سكندريه|ل|حقوق 

28o45o لق غيثــــ|لخ|تـــى عبــــد |لزن|رق |فرح ط ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|54862 يد عبــــدهلل|ر محمود ز|من ن|بــــ حلو|د|

696338 لمندر|حمد |خلود محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|28235 ف محمد بــــيوم|حمد | رسر ى شمس|تـــج ره عي 

792282 زى|بــــ حج|لتـــو|ء عىل عىل عبــــد |رس| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

53|89 لىح مصطفى|ود عبــــد |ء د|سم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

683955 ن|شعبــــ| لنج|بــــو|لرحمن |ل عبــــد |بــــل لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|739| ىط|لدمي|مد |رق ح|دين ط|ن ط|معتـــ دمي|علوم ج

79678 تـــ|لشح|نبــــيل محمد | رن ى شمس|تـــج ره عي 

7|o4|9 تـــ|تـــربــــى محمد فرح|ل|ء محمد |عىلي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

79o|9o محمد حسن محمد حسن محمد بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

2949o6 حمد سعيد محمد|سعيد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8|43|6 حمد محمد|يز |حمد ف| ي|تـــمريض 
| لمنى

8o5742 ء خلف محمد سيد|سم| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

6482o6 دى|له|دى عبــــد|له|بــــسمه ممدوح محمد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

6787o6 تـــربــــى|ل|يه مصطفى نرص مصطفى | لمنصوره|حقوق 

27869 م عىل زينهم محمود|بــــتـــس| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

33oo3| هيم محمد|بــــر|حمد |ء |سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

543555 لمعىطي|هيم عبــــد|بــــسمتـــ محمد إبــــر عه دمنهور|زر

|6523| ن|هر زىكي سليم|يه م| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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2554o2 ئى|لسود|ن |يه صبــــىح حسن طه مرج| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

68943| ى |ي ى|حمد |لسيد |لسعيد |سمي  لعشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o2|6 م|لسل|لسيد عبــــد |ء محمود |لشيم| لفيوم|حقوق 

237||8 لعليم|لدين عبــــد|ح |م صل|يه هش| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

922733 حمد |لصبــــور عىل |ء عبــــد|وف ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

765275 وى|لمن|م نرص موىس |حمد عص| ره بــــور سعيد|تـــج

798oo يمن زىك رزق عىل|حمد | ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

83466 حمد|ض |ض فتـــىح ري|ري بــــ بــــنى سويف|د|

59||4 حمد|زم محمد جودتـــ |ح ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

6ooo69 حمد بــــسيوئى|زق |لر|عبــــد| ء رض|ل| لمنصوره|صيدله 

8498|3 عيل|سم|ح محمد |رنيم صل سيوط|حقوق 

234o64 ف سمي  |مز |ر ى|رسر مي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

345o69 دل بــــكر محمد بــــكر|خلود ع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4334|| ذلي|لش|هلل أحمد |لد عبــــد|هلل خ|عبــــد |صيدله طنط

766249 ئى|لشعبــــ|زق |لر|ح عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |سهيله عل هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

2|797o زق تـــحفتـــ|لر|لق عبــــد |لخ|يمن عبــــد|يدى |ه ن|هندستـــ حلو

9||972 عيل |سم|لمبــــدى |رف عبــــد|لمع|بــــو|سحر  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

53o548 كبــــي|لمر|عيل |سم|ء محمد محمود |سم| ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

77oo29  |لشو|ح |لفتـــ|مه محمد عبــــد |س|
ى
ح|لرم|دق زيق|لزق|حقوق 

2264|o ي|زي
ء محمد تـــوفيق محمد|د ضى هره|لق|حقوق 

8o4963 لعليم|رق محمد زغلول عبــــد|مريم ط ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

2588o6 رك|تـــ مبــــ|تـــ عرف|محمود شح تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6o9|6| ىط|م سعد مع|سعد عص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26985 ف ه|ن |جيه شم عطوتـــ|رسر ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

266||8 ىط بــــيوم|لع|د عبــــد|بــــيوم عم ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

5|394 خلود حسن ذىك محمد ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

28o633 ى هل يف فوزى بــــحي  ل|شهد رسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

5o|459 |لبــــ|ئى محمد عبــــد|محمد كيل
ى
ق إلسكندريتـــ |تـــمريض 

694897 لخميسي|دى |لن|ده جمعه |محمد حم سكندريه|ل|صيدله 

329797 لغنى|لسيد عبــــد|سهيلتـــ سميح  |حقوق بــــنه
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9o7673 دى نصىح زهنى زىك |ف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5o6835 حمد سعد محمد نجيبــــ حمدى|ندى  سكندريه|ل|علوم 

69268 بــــتـــ جمعه جوده|محمد ثــــ ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

272253 وق محمد  يح|لس|حمد وهبــــه |رسر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

288|58 سط|لبــــ|حمد محمد عبــــد|ء |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

284575 ف عبــــد|طمه |ف ل عويس|لع|رسر دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|78|oo ل محمد شنهورى|جم| ن|ر لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

279292 هلل بــــحر|ر فتـــح |ن مختـــ|سلو |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

698o97 حمد عىل|حمد |حمد محمد |ء |شيم لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

75o5o4 فع|ح أحمد ن|لفتـــ|حمد عبــــد |د |زي يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

72|8| ن معوض رجبــــ فرج|نوره بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

694773 ه | هيم جنينه|بــــر|وى |لطنط|هيم |بــــر|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|37|28 لشهيد|ل حشمتـــ عوض عبــــد |جورج جم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|7492 لملط|صهيبــــ مدحتـــ محمد جودتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

462o|9 ى محمد قدري محمود عبــــد  ل|لع|بــــشر لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

|38525 ح سيد|سلىم محسن صل ن|بــــ حلو|د|

24o356 لمنعم محمد محمد|يمنى محمد عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|5|o56 طف يوسف محمد|فرحه ع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

476624 ي
لعظيم سعد|لمنعم عبــــد |ممدوح عبــــد | دئى |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

648||| وق عبــــد  لرحمن محمد|لرحمن محمد عبــــد |رسر  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

86786o لي|ربــــ رفله بــــس|نطونيوس مح| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

4643o9 ف خليفه عيد |هلل |عبــــد  ى|حمد ج|رسر هي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|376|o د رفعتـــ نرصى|نجلو عم| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

687o46 بــــينى بــــره|يه | بــــينى |م |لشر لجد|لشر ن|طبــــ حلو

82o42 مبــــروك عىل قطبــــ| عل ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

37o555 حمد|حمد |حمد عمر | دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

834424 مد|ن ح|حمد سعيد حمد| دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

852|58 بــــ|لوه|ح عبــــد|ح نج|حمد صل| ي|عه |زر
|لمنى
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489523 حمد|ج |د محمود فر|هلل ج|منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

262625 زق|لر|لسيد حسن عبــــد|حمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|6657o لحفيظ حسن|ء سيد عبــــد |دع ى شمس|زر عه عي 

5|||22 رى|محمد موفق محمود س ره دمنهور|تـــج

54o27 ر|لغف|ر عىل عبــــد |لغف|خديجه عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

7o4335 هلل حسن|هلل حسن عبــــد |عبــــد | رن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62552o حمد|لسيد سيد |لرحمن |طف عبــــد |مريم ع هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

762322 لرحمن|هيم طلعتـــ عبــــد |بــــر|رق |هيم ط|بــــر| حقوق بــــورسعيد

632o26 لعظيم|د عبــــد |هلل سمي  فؤ|منه  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

339399 زق|لر|لسميع حسن عبــــد|ء حسن عبــــد|ثــــن |نوعيتـــ بــــنه

264o5o ى  بــــحي 
ى مصطفى بــــسمه حسنى بــــحي  |بــــ طنط|د|

632845 ر|لنج|ره محمد حسن محمد |س زيق|لزق|نوعيتـــ 

433649 سم|بــــ ق|لوه|هيم محمد عبــــد |بــــر| |ره طنط|تـــج

343987 دهم محمود سعيد محمد| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

4o8398 لخي |لسيد عىل أبــــو |لسيد عىل | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

445252 هلل حسن عىل|عتـــ |لرحمن جبــــريل ود|عبــــد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

334599 ى ي| مي 
ى رمزى حن|بــــنى |مي  ى شمس ي تـــمريض عي 

معهد فنى

858253 لمنعم محمد|بــــ محمد عبــــد|يه| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2386|5 ه ع| لحميد|طف عىل عبــــد|مي  ى شمس|زر عه عي 

|56o22 ى | |ن|ر حمد|حمد حسي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

835984 لرحيم|لرؤف محمد عبــــد|ء عبــــد|ول ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

||659o لس مجدى يس عبــــيد كي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|656|3 م|م|ه |لل|لد عبــــد |تـــفى خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o|974 لحميد محمد مهدى متـــول|محمد عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

|48o46 لسيد مرىسي|لدين |ح |يوسف صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

24759o رى|لبــــ|لمجيد عبــــد|حمد محمد عبــــد| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

9|2447 هيم محمد |بــــر|لرحيم |م عبــــد|سل| ج|صيدلتـــ سوه

68ooo7 لعيسوى|لعيسوى سعد |لسيد |د |فؤ طبــــ بــــورسعيد

25|73 لعليم|مي عىلي حسن عبــــد  ى شمس|زر عه عي 
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64|949 لسيد عىل|ح محمد |حمد صل| زيق|لزق|حقوق 

83855| ي|رس|
ي سيد مصطفى

ء حسنى دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

34o523 حمد|نور لطفى | |ند |ره بــــنه|تـــج

|2385| للـه|سل محمد عبــــد |نور بــــ هره|لق|ره |تـــج

52o595 لحليم|لرحمن عبــــد |م عبــــد |منيتـــ حس| سكندريه|ل|صيدله 

774483 م|هلل تـــه|لسيد عبــــد |ئى محمد |م| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

253332 م|كر عل|لسعودى ش|هلل |منه  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

8||3o2 للطيف|زق عبــــد|لر|رص عبــــد|ن| مه ي|بــــ |د|
|لمنى

43238| م|سل| رص محمد عط|لن|تـــفى عبــــد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|4oo75 ج|يمن سعيد فهيم حج|جر |ه هره|لق|بــــ |د|

|8|o4 لح طه|ل ص|لع|متـــ عبــــد |س| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

78635| هيم سليمه|بــــر|حمد فتـــىح |منى  زيق|لزق|بــــ |د|

688o4o حمد|م حسن محمد |سهيله حس |ره طنط|تـــج

86738| ر|روق نج|ء ف|ء بــــه|ل| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

9o8695 لحسينى عىل محمود |عىل  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

229692 لحكيم|حمد عبــــد|لحكيم |هلل عبــــد|منه  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

2|75o8 ل حسن|لع|سل حسن عبــــد|بــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

542||9 لحليم|هلل عبــــد|هلل جمعه خي  |نرص  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

485626 لسيد مرىس|صفيتـــ محمود محمد  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

6|6o99 طه|هيم شل|يمن إبــــر|دى |ف دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

479o36 ر|لغف|لحليم فهيم عبــــد |دهم فهيم عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

242686 هيم حميد عطيه|بــــر|حمد |  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

|22o9o ى ح|كريم خ فظ|لد حسي  هره|لق|حقوق 

834564 مد|ج محمد ح|لفر|ه عبــــد|نج ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

272366 حمد|رق محمد |يوسف ط ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

757955 ي |لر|محمد عبــــد 
حمد محمد|ضى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

عيليه|سم|ل|ئ 

7o7843 هيم|بــــر|عيل عىل |سم|لسيد |حمدى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|25459 سيىل|ردين وجدى رشدى بــــ|ن ى شمس|تـــج ره عي 

836834 ي دردير|لبــــ|حمد عبــــد|ء |شيم
ى
ق |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري
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3|4674 لرحيم|محمد فتـــىح محمود عبــــد ن|بــــ حلو|د|

7|o243 حمد|حمد |لسيد |شم |ه| لي|د ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

453753 ى|لر|لرحمن ربــــيع عبــــد |عبــــد  زق عوضي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

3||252 هيم محمد عيطه|بــــر|هلل محمد |منتـــ  ى شمس|زر عه عي 

328o24 لحميد|محمد محمد سعيد عبــــد |طبــــ بــــنه

85o29 هلل|هلل عبــــد |لمجيد سعد |عبــــد | دين علوم بــــنى سويف

433464 ي|حمد ن|زم نبــــيل محمد |ح ج  | تـــمريض طنط

438984 لديبــــ|هيم |بــــر|لسيد |لسيد محمد | |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

67767 لعظيم مؤمن|مؤمن حسن عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

24243 لصمد|مر عبــــد |لصمد ع|ء عبــــد |رس| هره|لق|بــــ |د|

774868 لحليم موىس رشود|ر مسعد عبــــد |من زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|4|4o محمد منصور عبــــده صديق هره|لق|بــــ |د|

7263o ى|مي محمود  حمد حسي  لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

2|2357 عيل|سم|رق محمد |عمر ط هره|لق|ره |تـــج

7o6654 هيم|بــــر|م محمد سعد محمد |عص لمنصوره|حقوق 

28759| ألخرس|وي محمد |لمنش|هلل |ء عبــــد|عىلي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5oo276 تـــه|ج  شح|رس عىل ن|لرحمن ي|عبــــد  |ره طنط|تـــج

763234 هيم عويضتـــ|بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر| |ن|روف بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6479|8 ف|بــــر|لعظيم |هيم نبــــيل عبــــد |بــــر| هيم رسر ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

2798o8 ج |خلود محمد محمد حر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|9567 بــــ|لتـــو|لكريم عبــــد|حمد عبــــد|عىلي  هره|لق|ره |تـــج

32|2o4 حمد|مصطفى ممدوح خلف  ى شمس حقوق عي 

629o7o لمقصود عطيتـــ|هيم عبــــد |ج  إبــــر|مريم ن |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

886837 بــــر وديع ينى |ص| ن|دي سيوط|طبــــ بــــيطرى 

|27o5| حمد|هيم |بــــر| |لدين يحن  زكري|لؤى  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

5||o69 |حمد ند|لسيد |حمد |محمد  تـــربــــيتـــ دمنهور

|34oo7 مل|م مصطفى ك|محمد هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

448482 حمد خضي |لمنعم |حمد عبــــد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|27432 د طلبــــه|مح محمد فؤ|مهره س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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898|39 حمد |ن |سلىم زينهم حس ج|تـــربــــيتـــ سوه

9|8475 د  |حمد مر|ء فريد |رس| سيوط|علوم 

823o39 هيم|بــــر|لحكيم |حمد عبــــد|ن |يم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

9o9937 ى |بــــر|بــــ عزتـــ |رح هيم حسي  ج|بــــ سوه|د|

|78o3 حمد|ئل فتـــىح |مهند و  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

8872o| لرحمن |حمد عبــــد|ء فرغىل |رس| سيوط|طبــــ 

92o|44 فظ |يمن عوض ح|بــــ |رح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|47235 دهم سيد منصور منصور| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

324883 وي محمد|م عنتـــر هند|حس ى شمس|تـــج ره عي 

2529|6 سمر محسن شفيق شعيبــــ تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

235923 وحيد عصمتـــ حسن| مه ى شمس حقوق عي 

35362| تـــه|ن شح|د رمض|محمود عم ى شمس|د| بــــ عي 

|5592| حبــــيبــــتـــ محمود مني  عبــــده محمد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|333|4 حمد|ج |محمد سعد محمد ض ى شمس|د| بــــ عي 

|74348 ف ج|ن |نوره بــــر محمد|رسر مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

347||5 م مرىس|لسل|مرىس عبــــد| نور دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

544576 ميتـــ|لش|حمد مصطفى |لحميد |ء عبــــد |دع |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|28336 لمنعم مصطفى|يش محمود عبــــد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

8o6734 هيم|بــــر|حمد |لد معتـــوق |خ ره بــــنى سويف|تـــج

25oo7| ى فتـــىح محمد |ي لروبــــى|سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

79o5|8 ه محمد خليل حسن| مي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

545979 ر|هيم جمعتـــ بــــيص|بــــر|مح |هيم س|بــــر| سكندريه|ل|حقوق 

5269o9 هيم رجبــــ|بــــر|حمد عمرو | |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

4o83oo  عبــــد |سم|محمد 
ى
لدين|لمعىط نور |عيل شوق ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

85|353 هلل عمر|ر يوسف عبــــد|من دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

68o973 لعزبــــ|لسيد جبــــر |هيم |بــــر|كريم  لمنصوره|ره |تـــج

9o5297 ى |ء ذكرى فخرى بــــش|وف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9|4635 د  |ق عي|سح|بــــيتـــر ثــــروتـــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52o2o6 ج|حمد ميم|محمد | ند|ر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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678o6| م|م|ل|م |م|ل|نور |لسعيد محمد | لمنصوره|حقوق 

356788 حمد|ح سيد |لفتـــ|ريم ربــــيع عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8o59o6 لم|لحميد س|عبــــد| ء رض|عىلي ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

8o3296 ي |دهم عص| لرحمن|لدين عبــــد|م محن  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

4855o6 بــــيل فضل|ن محمد نظىم ه|جيه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|37939 محمد محمود محمد محمد سنبــــلو وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

3|4698 لديبــــ|محمود محن  محمد طه  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

834o|9 رص عىلي محمود|لن|جر عبــــد|ه دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

542299 ى|بــــو ش|هيم |بــــر|حمد |ن |رو هي  سكندريه|ل|ره |تـــج

43o767 بــــو سند|عيل |سم|هيم |بــــر|ء سمي  |رس| |عه طنط|زر

2|756o ح عيس|لفتـــ|م عبــــد|حمد عص| ن|هندستـــ حلو

3277|o مل|جرجس عيس ك| رين|م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

44696| ى عبــــد |حمد |هيم |بــــر|محمود  ح|لفتـــ|مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

357|47 هيم عىل|بــــر|م |سهيلتـــ حس |تـــربــــيتـــ بــــنه

5o5oo4 هلل|لعليم مرع عبــــد |هلل محمد عبــــد|منه  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

782|87 لرحمن أحمد|لعزيز عبــــد |ره عبــــد |س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68o2|o لسعيد|لسعيد محمد |محمود زغلول  لمنصوره|ره |تـــج

839253 لك|لم|بــــرين سيد عطيتـــو عبــــد|ص دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

89782 حمد محموده|حمد عىل |طمتـــ |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|4763 ي
ي|جد |م| دئى

|لسعيد دئى |حقوق طنط

542379 طمه محمد سيف محمد غريبــــ|ف لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

65283 لخي  فتـــىح عطيه|بــــو |محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

7o4o54 لرحيم جبــــريل|وى عبــــد |لششتـــ|محمد محمود  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

33963 يد|بــــو|سلىم محروس زىك  ى لي  هره|لق|حقوق 

27|36o سهيله محمد فوزى خليفه خرصى ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

86992| ي 
حمد|مل |حمد ك|مصطفى دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

5|8o88 م|مروه خليل محمد خليل سل ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5358o8 يف |ن محمد |جيه بــــوسمره|لسيد رسر لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

334783 ف عبــــد|م |له| رتـــ|لكريم عم|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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5o2|93 ره|حمد محمود عم|رق |محمد ط سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

6o4526 د|لحد|هيم |بــــر|محروس | ل رض|س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

835o33 ي محمد |ء حس|لزهر|
حمد|ئى دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

|46o43 حمد|لمهدى |حمد محمد |هلل |منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5oo|39 ى عم|له|ئل عبــــد|و ر|دى محمد حسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

87957| م  |لسل|هلل عبــــد|ن عبــــد|عثــــم| دين سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o8797 |هيم عط|بــــر|ر محمد عيد |من لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

28o392 ح|لفتـــ|ع عبــــد |لر|طف محمد |لرحمن ع|عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

772723 مصطفى عىل محمد عيس| هويد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

23757 هلل|لغنى عىل عبــــد |لدين عىل عبــــد |سيف   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

79o897 ى خ م زىكي|لسل|لد عبــــد |حني  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

222o|| لكريم|حمد عبــــد|ن سعيد |رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

854825 حمد|لعظيم |لعظيم سعد عبــــد|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

547|8o لحميد|ن مسعد سعيد عبــــد|نوره عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|68787 ر|لنج|لمقصود |حمد عبــــد |مهند  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

63o99 م|لد|ىس |محمد مبــــروك حبــــ بــــ بــــنى سويف|د|

5|4267 ط|لشن|لغنى |رعبــــد|لستـــ|عبــــي  محمد عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

372543 لعظيم|ن عبــــد|هلل محمود عثــــم|منتـــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

357725 لعزيز|لعزيز مسعد عبــــد|ء عبــــد|سم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

8|4624 لس مسعود  سحق مسعود|كي  ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

|5776 عيل خليل|سم|رس |مريم ي هره|لق|ره |تـــج

4o4356 ق مرزوق|لرز|نيم محمد مرزوق عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|78o4 م سعد محمد عىل|رفيده س مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

42|9o8 لمنصور محمد|يوسف محمد  لتـــعدين بــــمطروح|لبــــتـــرول و|علوم 

6o9o94 وى|لحلف|دل محمد |ع| نه |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4238o لدويك|م |لسل|لحليم عبــــد |ل عبــــد |سمر جم ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

499|5| ىطي|لع|ن مبــــروك عبــــد|ء شعبــــ|شيم تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

844o6| حمد جبــــريل|محمد يوسف  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر
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2|434| هلل| |سمي  وهبــــه عط| ندر|س مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7o7o58 ن|م سمي  سمع|دى عص|ف ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

6|oo65 وي|لشن|رم حلىمي |حمد ك| |عه طنط|زر

4o7|36 هلل|لدين يسن محمد خلف |ء |ء عل|رس| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

225789 لدين صفوتـــ يونس قطبــــ|عز كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

43|692 كر عىل سعد درويش|لرحمن ش|عبــــد  |عه طنط|زر

5||78 لنرص|رق سعد سيف |حمد ط| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

323oo محمد سعيد فهىم محمد هره|لق|حقوق 

762o42 لرحمن عىل|حسن عبــــد | نور لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

545o2 ن|دى زي|محمد بــــدوى ن معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

82|883 بــــوبــــكر|لرحمن |لك عبــــد|لم|محمد عبــــد حقوق بــــنى سويف

422o34 محمد سليم زىك| رض ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9o68|7 ى محمد  حمد عىلي |نفي  ج|بــــ سوه|د|

7o|355 لمقصود محمد هرجه|حمد عىل عبــــد | لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

323497 ي يوسف عل|ي
ى مدحتـــ لطفى م|سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

2876o8 لعزيز|هلل محمد مرتـــضى عبــــد|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

257327 لبــــرى|ل عىل |نىه جل ى شمس| لسن عي 

78|o46 ف عىل محمد عىل ختـــعم|محمد  رسر |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

52|269 ي
در عطيتـــ|لق|لفضيل عبــــد |رس عبــــد |ي| دئى بــــ دمنهور|د|

436683 بــــىل|لبــــ|عيل |سم|مل |هيم ك|بــــر|ن |رو لشيخ|بــــ كفر |د|

6895o7 حمد شلبــــى|لبــــدوى محمد عبــــده |لسيد |يه | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|3|46 ل|ئيل غبــــري|ميخ| ندى جورج حن|س ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

636o2o ندى محسن محمد محمد عطيه ليلتـــ ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3432o9 ى|ء ش|ل| كر منصور حسي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

88|247 جمعه محمد جمعه حسن  سيوط|حقوق 

|34684 يز مصطفى محسن|مصطفى ف هره|لق|ره |تـــج

764o7| مريم حسن محمد عوض محمدين معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

87|57| حمد|د محمود سيد |زي ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

7|883 ى نجم عط|ي ء معوض|سمي  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح
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897385 لمجيد |ه عبــــد|لل|وليد محمود عبــــد ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

8299o7 لقدوس صمويل|ك جرجس عبــــد|مل ي صىح سوه
ج|معهد فنى

||6392 لرسول|لمعىط عبــــد |رس عبــــد |عمر ي ن|هندستـــ حلو

357|6| ر محمد محمد|لستـــ|ر محسن عبــــد|من ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

83332 لمجيد محمد|ليىل محمود عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

595o7 ن بــــهجتـــ عىل محمد|جيه بــــ بــــنى سويف|د|

2386|6 ه فوزى عمر عبــــد| سط|لبــــ|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

862||3 ن حسن|رص شعبــــ|ء ن|نجل دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

789736 ألزهرى|لسيد حنفى |در |لق|محمد عبــــد  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

44o8|6 ي يوسف|ن |لد شعبــــ|خ
ى
لدسوق دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

8|o787 عيل|سم|ء فتـــىحي خليفه |حسن طبــــ بــــنى سويف

3739o9 هيم حلىم محمد خليفه|بــــر|حلىم  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

857228 لوكيل|هر عبــــد|لظ|ريم رفعتـــ عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|59o79 ف سيد عبــــد |حمد | لعزيز|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|3o3o5 ى مر لوندى|ن تـــ|عطو| يوستـــي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

685496 تـــ|لمتـــول محمود بــــرك|منه محمد  لمنصوره|علوم 

487|o4 ن|ن عطيه سليم|طف سليم|بــــشوى ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o|958 حمد حسن محمد محمد | ج|بــــ سوه|د|

28o85 ى|حبــــيبــــتـــ ع طف بــــدير حسي  ن|علوم حلو

|55838 ف مىحي |مؤمن  لدين محمود|رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3468o3 ج|مد يوسف حج|م حميده ح ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

7547o2 د أحمد|ن صفوتـــ فؤ|يم| عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

645445 لبــــ|بــــو ط|هيم |بــــر|م حسن  لمنصوره|بــــ |د|

434425 |لبــــ|حمد عبــــد |ح |تـــفى صل
ى
ق |بــــ طنط|د|

876859 تـــه فرغىل محمد  |منيه شح| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

832269 لح|هيم ص|بــــر|عبــــي  محمود  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

338924 لمعىط يحن |لىح عبــــد|لمعىط عبــــد|طمتـــ عبــــد|ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

37426| ى|بــــر ش|طف ج|ئى ع|م| هي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4529|2 هيم|بــــر|زى |هيم غ|بــــر|ء |شيم ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

885|94 ك |لمل|طف عطيه عبــــد|مل ع| سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 
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72879 لح|بــــ ص|لح دي|حمد ص|مروه  لفيوم|عه |زر

6|224o م مصطفى|م|حمد|ح عىلي |لفتـــ|محمود عبــــد |هندستـــ طنط

7|5947 لعزيز|زق عبــــد |لر|عبــــد | ء رض|سم| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

|24|2| رتـــ محمد محمود محمد|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

627686 ى أحمد حسن أحمد نرمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4759o8 ن عىل|حمد رمض|يوسف يشى  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o|984 حمد |محمود فتـــوح محمد  ج|بــــ سوه|د|

65446 لقوى|حمد سيد عبــــد |له |ه ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

5o3o46 هيم|بــــر|لحفنى مهدى |حمد |ر |مي سكندريه|ل|طبــــ 

772|oo لعبــــودى|در |لق|ء محمد عبــــد |ل| زيق|لزق|حقوق 

3|4695 وى|لشعر|لحميد |محمود محمد عبــــد ى شمس حقوق عي 

3683o8 |بــــسنتـــ لطفى وهيبــــ حن |حقوق بــــنه

|38384 لعزيز|ئل سمي  عبــــده عبــــد |سلىم و هره|لق|ره |تـــج

64859| لحميد محمد|هند حمدى محمد عبــــد ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2229| ى|رس ف|هلل ي|منه  روق حسي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

44o278 ري|لبــــند|هيم |بــــر|مه |بــــر سل|ره ج|س لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

48|9o8 لسيد محمود|عيل |سم|لرحمن محمد |عبــــد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

87o27| حمد محمد|طمه مسلم |ف ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

7||846 ى|بــــو ي|د عبــــده فرح |مريم وليد ج سي  لمنصوره|ره |تـــج

9|4586 د محمد سيد  |يه شد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

45|5|9 يف عبــــد ن|ح شبــــل رمض|لفتـــ|محمد رسر ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|497o3 حمد|دي |هيم نزيه نف|بــــر| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

676|3| ل محمد حسن شلبــــى|هلل كم|منه  لمنصوره|حقوق 

8|o746 لسيد|مه عمر |س|ء |ل| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

855583 ى|هلل صل|منه  ح جمعه عىلي حسي  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

684|62  عطيه|بــــر |حمد مسعد ص|
ى
لدسوق لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|547o2 ح|لفتـــ|حمد سعيد محمد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

25|426 لمطلبــــ جوهر|م عبــــد|هلل عص|عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ
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6|935| ى|بــــو |لقطبــــ محمود |ر بــــدوى |مي لعني  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

883488 لمعىط |ىط عبــــد|لع|ىط جميل عبــــد|لع|عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

2|563 ر محمد سبــــع بــــيومي محمد|من هره|لق|بــــ |د|

5|4|o5 وى|لغمر|بــــوزيد محمد |ر سمي  |من سكندريه|ل|صيدله 

5|2874 ج|م لبــــيبــــ عىل حج|م|صم |ع سكندريه|ل|حقوق 

495764 بــــوزيد محمد|محمد رجبــــ  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o623| لسيد عىل|لحميد |ل عبــــد |محمد جم |علوم طنط

4oo498 لدين|ح خي |لفتـــ|در عبــــد|لق|رس عبــــد|بــــسمله ي ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

438698 لمعىط خرصى|محمد رأفتـــ محمد عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

44o855 س|د فتـــىحي عبــــ|محمود عم لشيخ|طبــــ كفر 

633478 لسيد|لغنى محمد محمد|حمد عبــــد| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

2452o حمد|هبــــه حمدي محمود  هره|لق|صيدله 

832478 هلل عىلي محمود|د|رقيه محمد ج دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

5||4o5 لطويل|حمد محمد |لسيد محمد | سكندريه|ل|طبــــ 

436554 هيم نسيم منصور يوسف|بــــر|رينى | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

767483 لعظيم|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد |ء |عىلي لعريش|تـــربــــيتـــ 

853|79 حمد| |حمد ذكري|يوسف  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

45o429 يف |بــــر| د|هيم حم|بــــر|هيم رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

5o7533 ن|ن حسن رشو|جر محمود رشو|ه سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

68498 عيل|سم|حمد |هبــــه حنفى  لفيوم|طبــــ 

5|9376 |بــــ |لوه|لمعىط عبــــد |م محمد عبــــد |ريه
ط|لقطق

تـــمريض دمنهور

898944 ل محمد محمد |ء جم|صف ج|علوم سوه

6|4||7 ى سمي  رشدى حسيبــــتـــ نرمي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

85485o ر محمد|حمد محمد مختـــ|ر |مختـــ ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|74oo8 ى طف كميل|ن ع|يون| مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

883oo7 لحكيم |ل عبــــد|ل محمد كم|كم ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

26||33 منى سيد طلبــــ يوسف شمون|نوعيتـــ 

35795| لحميد عيسوى|حمد عبــــد|مجدى  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

338537 لحميد|ل عبــــد|لحميد هل|هند عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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87o57 م محمد|لسل|حمد عبــــد |عيل |سم| ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

4|775 لسميع حسن|كريم عيد عبــــد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

22o723 دق|لص|حمد|روق |حمد ف|ربــــى  ى شمس|تـــج ره عي 

|5859 هلل|دين سعيد محمد عبــــد |ن كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

46586 |لعل|بــــو|مل رجبــــ |ر سعيد ك|من ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

846387 لرحيم|طمه بــــدوي محمود عبــــد|ف ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

77o9o3 ه حسنى | لمجيد|حمد عبــــد|مي  زيق|لزق|طبــــ 

69o79| لمندوه|تـــ محمد |لشح|م |سل| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

23o3o9 حمد|ن |حمد عثــــم|ن |عثــــم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

679698 منيه سمي  حسن عىل حسن| لمنصوره|بــــ |د|

|7o8|4 رص|لن|لرؤف عبــــد |ل عبــــد |لرحمن كم|عبــــد  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

9oo382 لرحمن |حمد محمد عبــــد|محمد  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

467oo بــــ حسن|لتـــو|ح عبــــد |لفتـــ|محمد عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

78593| م عمر عىل|لتـــه|حمد |محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

39|9o لزيدى| |مه عط|س|تـــ |ي| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|488|7 بــــسملتـــ مدحتـــ محمد مصطفى عجوه هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|733|3 لموجود|لرحيم عبــــد |يوسف محمد عبــــد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

8997|o ى  ى فرغىل حسي  محمد حسي  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

7566oo ن محمد محمود غريبــــ|فن| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

335275 لودود|د سعيد عبــــد|ن عم|نوره ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|37496 هر يس مرزوق|ديفيد م ى شمس صيدله عي 

|25668 يف فؤ|هيم |بــــر|حبــــيبــــتـــ  د محمد جمعه|لشر ى شمس حقوق عي 

8o7296 ن محمد|تـــم سيد رمض|ح ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

858964 لمجيد|دل سمي  عبــــد|ء ع|رس| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|22693 هيم|بــــر|لحميد |محمود محمد عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

6||563 فتـــوح بــــيوم| آيه وليد عىل رض ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

69|o88 هلل|هيم خلف |بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر|ديه |ن لمنصوره|حقوق 

44|9|7 ف |منيه عزتـــ عمر| لدين|ن محمد رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

642824 ه محمد صل حد|لو|شم عبــــد |بــــوه|ح |ني  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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649||9 |لسيد |ره حسن وصفى |س
ى
حمد دسوق زيق|لزق|حقوق 

48566o هلل عىل عبــــيد| |ده رجبــــ عىل عط|غ سكندريه|ل|بــــ |د|

253|94 لخول|لسيد |حمد |ء |سم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

8|37|5 مل|عيل محمد ك|سم|رق |ط سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

27|354 لغنيىم|ن طلعتـــ مصطفى |رو ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

358267 ل محمد|جر خليفه محمود و|ه وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

52672| هيم محمود محمد ضيف|بــــر|عبــــده  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

2|9522 دى|له|رق حسن عبــــد|ر ط|من ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

627492 ى|ن سليم|عمرو سليم ن أمي  زيق|لزق|ره |تـــج

2|5638 ي
محمد فتـــىح محمد حسن| دئى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

859825 |مل حن|دل كرم ك|ع ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

426237 للطيف|لسيد محمود عبــــد |دل |ر ع|مي بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

88|85o هيم  |بــــر|لحميد |مصطفى سيد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

46286 لبــــ محمد|بــــوط|ل محمد |جم هره|لق|حقوق 

479||5 لحليم محمد|لدين عبــــد |لد عز |محمد خ سكندريه|ل|هندستـــ 

878735 ى سيد   حسي 
فضل مصطفى سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

8|4|9| حمد|ل حسن |محمد جم ره بــــنى سويف|تـــج

427oo9 تـــتـــ محمد موىس|حمد شح|سلىم  ن|سو|بــــ |د|

||5o|7 محمد| مح رض|ء س|سم لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

2278o2 ى|لنبــــى محمد |ء محمد حسبــــ |شيم مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

448|83 بــــوستـــه محمد عىل|سط |لبــــ|مروتـــ عبــــد لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

|748|9 يف  حمد عىل|كريم رسر ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

2|5445 ئى|لكن|حمد محمود فهىم يوسف |ء |رس| هره|لق|ره |تـــج

76ooo4 حمد|حمد |س |رص عبــــ|ندى ن ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

5|8495 جهورى|ل|لمنعم محمود |طمتـــ محمود عبــــد |ف علوم دمنهور

333542 حمد|شد سيد |مصطفى رزق ر |تـــربــــيتـــ بــــنه

7o|542 هيم|بــــر|ن |ر مصطفى عىل عثــــم|نتـــص| زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

268924 ج |ندين مدحتـــ محمود ن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

63|67o هلل|لمنعم عبــــد |يمن عبــــد |مرفتـــ  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

436482 حمد رفعتـــ سعد مرىس حنور| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 
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426977 تـــه عىل|محمد لطفى شح| لي|د سكندريه|ل|علوم 

337783 ي سعيد محمود محمد محمود
مصطفى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

34o6|6 ى شعبــــ|م |محمد هش ن|لسيد حسي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

639o96 مه|لسيد جبــــر سل|متـــ جبــــر |س| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|35787 ف حسن عبــــد |دين |ن لعزيز|رسر لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

9o557| هلل  |لديبــــ حلىم رزق |شنوده  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|6|54 ى|دق بــــش|ى ص|مريم بــــش ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

22352| ء حسن محمد حسن|سم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

536343 ن حمد|هيم سيد |بــــر|ن |محمد شعبــــ| مي  ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

3572|8 حمد|ن محروس غنيم |يم| |نوعيتـــ بــــنه

4|5442 ف يونس عبــــد |محمد  لرؤف|لرحمن عبــــد |رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

6528o حمد|ن |يمن رمض|لرحمن |عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|23736 يوسف مصطفى محمد محمود ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

77597o لسيد محمد تـــوفيق|ء |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

84oo96 دل دردير محمد|ع| لي|د دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

764832 م محمد متـــول|هلل هش|هبــــه  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

865o48 ن علىمي محمد عىلي|يم| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|4422| دل محمد محمود|محمد ع د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

7597o9 قتـــ حس| لعزيز|لمنعم عبــــد|م عبــــد |رسر لسويس|معتـــ |علوم ج

783726 هند محمد محمد عىل نرص زيق|لزق|بــــ |د|

632|63 لسيد|لرحمن |يه محمد عبــــد | زيق|لزق|علوم 

7o23|5 هيم حسن|بــــر|مريم مجدى محن   زيق|لزق|ره |تـــج

5o7364 وس يعقوبــــ|ندر|د |مريم ميل لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

54232| ر|لجز|م عزتـــ جبــــر |وس سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

288|3 ى مصطفى عبــــد | لمجيد|حمد حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

75928o لدين عطيه|ح |ئى محمد صل|م| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

623o|5 لمتـــول سليم|محمد مجدى محمد  سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

4o7225 ن|زق محمد مرج|لر|لمول عبــــد |آيتـــ عبــــد سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

52933 ه|لد فتـــىح بــــ|محمد خ بــــ بــــنى سويف|د|

44o354 هيم|بــــر|لسيد |يه محمد | لشيخ|بــــ كفر |د|
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|253|3 لح|لرحمن ص|لدين عبــــد |ء |ء عل|ل| ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

|2oo65 ي حن|ه| ن|دي
شد|ن| ئى ى شمس|تـــج ره عي 

8oo2o در مخلف عىل|لق|بــــ عبــــد |رح م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

4o864 عيل محمد مصطفى|سم|ء |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o9692 ح|ح سعد محمد صبــــ|لفتـــ|مصطفى عبــــد علوم دمنهور

|7|392 وى قلدس|د بــــبــــ|جورج ميل |حقوق بــــنه

4762|8 شور|لسيد ع|م محمد |نور هش لشيخ|ره كفر |تـــج

|563o3 ن|بــــ وليد حنفى رمض|شه ى شمس حقوق عي 

6o95o4 سم|بــــسنتـــ محمود محمودبــــدوى ق لمنصوره|ره |تـــج

888584 ه |لل|ن محمود عبــــد|يوسف حمد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

46|34o م|رق محمد حو|عمرو ط |ره طنط|تـــج

25|87o لعليم سليم|عبــــد| طف رض|ع ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

3646o9 لدين طه|ح |يمن صل| |دين هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|2|993 ى نور  ى عىل محمود|حسي  لدين حسي  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

69|o78 ين  هيم حبــــيبــــ|بــــر|حمد |حمد |رسر لفيوم|طبــــ 

4355oo ىط|لع|طر حسن عبــــد |ء خ|ند لشيخ|عه كفر |زر

677856 ل|لع|جد محمد محمد عبــــد |م لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o|o48 محمود سيد محمد | ن|ر ج|بــــ سوه|د|

232963 لدهبــــ|بــــو |لرحمن |لد محمد عبــــد |غدير خ هره|لق|حقوق 

5223|| ى محمد عبــــد لنبــــى|ريم محمود دمي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

5o3435 لسيد حميدتـــ|ريم فوزى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

92oo79 لسيد  |رون لطفى |بــــوه|م  ج|بــــ سوه|د|

5|443| بــــوسليم|مل محمد |هيم ك|بــــر|بــــ |هيتـــ|م بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

9o2993 وس سعد |ندر|نوبــــ فريد |بــــ| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

92|88o محمود متـــول محمود محمد  ج|عه سوه|زر

847849 لرحيم محمد|حمد عبــــد|محمد  ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

434634 لوكيل|ن |هيم سليم|بــــر|نجوى  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

623433 ن|لدهش|هيم محمد رسور |بــــر|ر |من ط|حقوق دمي

844||7 د عطيه|جرجس مدحتـــ فؤ ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

69o79o هيم|بــــر|ء تـــوفيق |حمد عل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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839669 ن|لربــــ حس|د |لعليم ج|محمود عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

67678| هلل محمد |هلل محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|3393 لفتـــوح زمزم|بــــو|رس |محمد ي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

774636 لدهشورى|لمجيد |حمد عبــــد |حمد عزتـــ |رحمه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

5o2o98 |ميل سعيد حن|بــــيتـــر  سكندريه|ل|ره |تـــج

23o233 عيل|سم|عيل محمد |سم|دل |ع منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

758|94 وق محمد عىل  تـــ|لشح|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|6o89 لمهتـــدى|لد محمد فريد محمد |لرحمن خ|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

243776 ى|ش رص|ل ن|ز محمود كم|هي  ن|بــــ حلو|د|

266227 ل محمد عىل عىل|م جم |تـــربــــيتـــ بــــنه

8|4642 عيل|سم|وي |حمد سعد|محمود  ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

847648 ي حسن ح
حمد|مد |مصطفى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

37829 حمد محمد|ورده نرص  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

823o64 ي|ر
ي|سم|لملوم | ئى

عيل مصطفى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

7|5856 لسيد يوسف عىل|تـــم |ح| دين لمنصوره|بــــ |د|

38948 عمر محمد حنفى محمد ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

88o9o9 طف نوح سيد |روفيده ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

648299 هد|ن مج|ء محمود عثــــم|دع زيق|لزق|ره |تـــج

8o7623 ين رجبــــ خميس عبــــد لحميد|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

35|88 مد مصطفى|مريم مصطفى ح ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

49382| مد محمود|مصطفى محمد محمد ح ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

2|44o8 دى|له|لشكور عبــــد|لدين عبــــد|ن نور|نوره هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

64649 ربــــيع محمد سيد| رن لفيوم|بــــ |د|

||7633 ى|بــــيشوى ع سكندر| |دل هرمي  هره|لق|ره |تـــج

24824| مر|لسيد محمد ع|طمه |ف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

29o37 لدين تـــوفيق|محمد تـــوفيق نور  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

334284 ى قطبــــ|حس م محمد حسي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

72539 عيل|سم|مه محمود |س|محمد  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|37|84  حسن|عمر ه
ى
ئى دسوق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

338854 لدين مصطفى|ح |يمن صل|مريم  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 
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858985 ف محمد عبــــد|ء |ل| لبــــديع|رسر ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

52756o ى|سمر خميس  لسيد سعيد حسني  سكندريه|ل|حقوق 

||7368 ن|د عزمي عري|عم| مي  ن|بــــ حلو|د|

8|6o7| لرحمن محمود جمعه عىلي|عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

35o629 ف ك| |رين|م مل فرج|رسر ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

6o83|| بــــو حربــــ|هيم |بــــر|آيه بــــشي   لشيخ|عه كفر |زر

5356|4 لسيد فهىم|حمد فتـــىح |لسيد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

788o8| حمد|ره حمد |ز بــــش|فو هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2652|4 لسيد محمد|رس |وليد ي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

87747o مل عىل |ق مجدى ك|شو| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68594| يه  ى|لحس|حمد |لسعيد عىل |خي  ني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

32693o وى|ئى رزق فوزى هند|م| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

789388 حمد حسن عىل|هلل محمود |عبــــد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

257599 ش|لدمرد|طف محمد |حمد ع| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

784966 ى|محمود مجدى  يف حسي  لسيد رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|49777 ه|لنج|بــــو |ح |لفتـــ|محمد حسنى عبــــد  ن|حقوق حلو

5o8|3| ى عمر حبــــيبــــتـــ حمدى حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

83474 |دى فخرى زكري|كريم ن ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

44|662 ضي|ده عوض ع|ده حم|لمولي عبــــ|ء عبــــد |رس| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5223o| سم عيس|هلل ق|حمد فتـــح |ن |يم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

295726 لكريم خليفه سوس|د|يفون ج| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|4358 ئى|لمسلم|ح |لفتـــ|آيه فرج عبــــد سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

52o682 مريم عفيفى محمود عفيفى تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

762969 حمد شهده|هيم |بــــر|يه محمد | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6o|49o يد |بــــو |م |بــــتـــس| ى هلل |لسيد بــــسيوئى عبــــد |لي 
خرصى

لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

86833o هر|لط|لبــــدري |س |لعبــــ|بــــو|حمد | ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

77o869 تـــ|ندى محمد سعد فرح زيق|لزق|علوم 

||775o ح محمد بــــركتـــ|لفتـــ|مصطفى محمد عبــــد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

449542 لهيتـــىم|رق عبــــده عبــــده |محمد ط |بــــ طنط|د|

8||||7 لعزيز محمود|ء عيد عبــــد|سم| سيوط|عه |زر
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755|o2 حسنى خميس محمد| دين عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2939o2 حمد عرفه|حمد |لمنعم |محمد عبــــد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

8|o4o8 ن|زن محمد محمد عىلي زيد|م لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

7oo383 لعزيز|ن عبــــد |م محمد عثــــم|ريه ى شمس طبــــ عي 

6o9||o وى|لقرش|هيم |بــــر|حمد |معتـــز  لمنصوره|هندستـــ 

869475 حمد محمود محمد|هبــــه  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

678988 بــــينى محمود كشك|قمر محمد  لشر لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

53|98 ن محمد طه|رمض| دين |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

237oo6 لبــــصي  محمد|لد عبــــد|خ| مه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

924|58 حمد  |ل |لع|هلل محمد عبــــد|عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

427o83 لسيد محمود محمد|تـــه |جر شح|ه تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

785536 حمد|هيم |بــــر|حمد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

352649 حمد|لد عىلي خلف عىل |خ ى شمس|د| بــــ عي 

36o824 |حمد قطبــــ محمد شتـــ|ء |شيم |نوعيتـــ بــــنه

62o363 ن|حمد محمد محمد رضو| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

455444 ود|لسيد د|ديتـــ محمود لبــــيبــــ |ن ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

689o84 لعظيم|لمنعم عبــــد |يمن عبــــد |حسن  لمنصوره|هندستـــ 

24283o لدين يوسف|لرحمن فضل محبــــ |عبــــد هره|لق|علوم 

642329 لعوضى|لسيد غريبــــ |م  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|4o88| وق عمر سيد ص لح|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

762o|7 وى|لص|حمد |جر يوسف |ه لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

3|3o24 ل|حمدغ|لحليم |طف فريد عبــــد|عمر ع ى شمس|تـــج ره عي 

545739 وى|بــــر بــــبــــ|د ص|بــــيتـــر رش سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

879992 هر مسعد خليل  |مريم م سيوط|تـــربــــيتـــ 

534538 طف عزتـــ محمد|ع| دين تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

7232|  عىلي سيد عبــــد |م|
هلل|ئى لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|74948 ه طه|لل|ن طه عبــــد |نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

443o5o لبــــرعي|طف محمد محمد |ره ع|س لشيخ|ره كفر |تـــج

26|637 ى حسن|لن|سم عبــــد|بــــ رص عبــــده أمي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|64287 هلل|لصغي  عبــــد |م علوي |سل| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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6o5445 هيم عقل|بــــر|ء حسن |رس| لشيخ|هندستـــ كفر 

249477 رك|لسيد مبــــ|حمد |رس |ي| يش ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

688564 بــــر|لفتـــوح عطيه ج|بــــو | |له عط|ه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

32o866 م|لعزيز عل|م يوسف عبــــد|حمد عص| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

883849 خلود محمد ذىك محمد  سيوط|علوم 

68827 هبــــه سعيد سيد جوده لفيوم |تـــمريض 

924||6 فظ صبــــره  |هلل حفنى ح|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

8848o7 يف محمود ك مل |محمود رسر سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6389o8 تـــ عل مد|ء محمد ح|ني  زيق|لزق|ره |تـــج

574|3 حمد|حمد طه |مريم  صيدله بــــنى سويف

82o63 لحميد|ن عبــــد|م غيض|عمرو عص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

283||2 يف نور لدين حسن|حسن رسر لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4338| ل لطفى|د كم|ريم عم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o477| تـــه|فظ شح|لمعتـــصم محمد ربــــيع ح|ء |أسم سكندريه|ل|عه |زر

|32749 لعزيز|بــــر سيد عبــــد |يه ص| لمنصوره|حقوق 

77|o94 تـــ|لشح|حمد |ء محروس محمد |ول زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

5|32|9 ر|لف|هيم |هيم محمد إبــــر|م محمد إبــــر|إسل |حقوق طنط

8|9485 ي عبــــد|طمه |ف
لرحمن|حمد مصطفى ي|نوعيتـــ موسيقيه 

|لمنى

437332 |در |لق|لرحمن عبــــد |لسعيد عبــــد |جر |ه
وي|لقرض

لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

||8|76 لرحيم|لغنى عبــــد |يه محمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

853767 لعظيم|محمد محمود عبــــد| رن ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o7526 ف |ندى  حمد محمد عىلي|رسر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

35o625 فع|لش|ر |لغف|تـــ عبــــد|ل شح|طمتـــ جم|ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6835o8 ق|حمد محمد مصطفى |حبــــيبــــه  وى|لشر لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

84629| د|ء حموده محمد ج|سم| ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

357335 لسيد|لرحمن حسن |رس عبــــد|لد ي|خ |علوم بــــنه

32o727 لجوهرى|در |لق|محمود وليد عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

337694 هيم|بــــر|هيم |بــــر|لسعيد |لرحمن |عبــــد |حقوق بــــنه
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362846 لسيد|دل شبــــل |د ع|ي| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

497373 لسيد مرىس عىل غنيم|ر |من عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

855o53 لرؤوف|بــــتـــ عبــــد|حمد ثــــ|منيه | ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

232657 ي|هدير 
حمد حسن محمد مصطفى هره|لق|بــــ |د|

332682 هيم|بــــر|ح محمد |بــــسمتـــ وحيد صل زيق|لزق|صيدله 

372296 بــــيتـــ|محمد مصطفى محمد حسن طر ى شمس|د| بــــ عي 

276o6 د|لجو|ن يحن  حسن عبــــد |نوره لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

3|37o2 ى ف | |مي  سحق وهيبــــ|رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

486|49 ى مبــــ هيم|بــــر|رك |آيه أحمد حسي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5|2|6o د|لضي|حمد |محمد حسن محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

526962 هيم|بــــر|لدين مصطفى |ل |ء كم|ل عل|كم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|o5|o ى رشدى شنوده  بــــيشوى بــــشر ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

|5|472 ل عىلي|لع|حمد محمود عبــــد |م |ريه ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|4o|74 رق محمد عبــــده|ط| ر|ي ن|تـــربــــيتـــ حلو

25|463 لدين|محمد حمدى عرفه نور ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

858|38 ي|محمود محمد محمود عبــــد
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

8o52| لمنعم مصطفى منصور رسج|م عبــــد |نىح  حس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|8|89 مد خليل محمد|محمد ح ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

486o42 للطيف|ء خميس يونس عبــــد |هن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

494636 يم|لص|د |لجو|يم عبــــد |لص|نوفل  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2|4oo9 ي|ه
لسيد خليل|دل |محمد ع| ئى ى شمس|تـــج ره عي 

||7399 ى زخ|م |يفون س| رى|مي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

34836| ر|لنج|ن محمد |ء سيد رمض|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

266878 ى كرم |ل| لدين|لدين غرس |ء حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

6|844o لسيد حموده|لعربــــى عجىم |لرحمن |عبــــد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

6o8738 ي|ر
لبــــشبــــيسر|لسعيد |ل |جل| ئى |بــــ طنط|د|

458447 ي |ء ه|عىلي
لسيد نوفل|لسعيد |ئى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

5|2275 يد|لغنى ز|د عبــــد|لجو|حمد مصطفى عبــــد| سكندريه|ل|علوم 
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|27737 لسيد|ريم مجدى محمد محمد  ى شمس حقوق عي 

323223 عدل وهيبــــ جندى| رين|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o6527 سلق|ل|لسيد |بــــدين بــــدير |لع|م زين |سل| ج|بــــ سوه|د|

8o5287 ي|در عبــــد|لق|رق ممدوح عبــــد|ط
لغنى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

26699| لسيد|دى |له|ل عبــــد|لع|يه عبــــد| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

87|523 ي |بــــ ه|رح
ى |ئى حمد نمر|مي  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

424963 عمر أيمن محمد أحمد محمد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

33948 ن|مر سليم|ئى محمد ع|هدير ه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

338o97 م محمود حسنى تـــوفيق|سل| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

689675 هيم محمد محمد يوسف|بــــر|ر |مي لمنصورتـــ |تـــمريض 

487689 |غ|ل حلىم |ل كم|محمود جم ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

6946|4 يس|لح|لسعيد سعد عىل | |رن لمنصوره|بــــ |د|

766699 شد محمد|حمد محمد ر|هلل |عبــــد  لعريش|تـــربــــيتـــ 

3442|5 وي|د مبــــروك محمدعشم|لدين عم|سيف  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

62272o لعوضى|لبــــسيوئى |محمد | ء رض|رس| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5o7o8 محمود حسن محمد بــــدوى ره بــــنى سويف|تـــج

253888 ى محروس محمد فضل |ي هلل|سمي  شمون|نوعيتـــ 

688o79 لعز|بــــو |ح عبــــوده |تـــم صل|ل ح|من لمنصوره|علوم 

82|25| ي محمد|لح صبــــىحي عبــــد|ص
لغنى ي|معهد 

تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

7o92o2 لعز عىل موىس|بــــو |لسيد |حمد | ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

864264 ف محمد رج|محمد  ء|رسر ي للفن|
|دق قن|لفنى

753687 ي محمود|لش|م محمود عبــــد 
ى
ق عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6|6964 لمنعم شمس|ئى محمد عبــــد|ء ه|ل| ط|بــــ دمي|د|

77|435 ن|محمود عطوه محمد عتـــم| ن|ر ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

499|25 حمد|يتـــ محمد حنفى | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|25o87 لسميع|لبــــديع عبــــد |لد عبــــد |هلل خ|منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

8762o3 لحميد سعد |محمود يحن  عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

78979 ى|س|حمد | متـــ ربــــيع حسي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

257578 عيل|سم|لد حلىم |ر خ|مي تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

688652 مه|لجليل سل|حمد عبــــد |مروه  لمنصوره|بــــ |د|
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2|8933 ن|لرحمن محمد سليم|مصطفى نسيم عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2638o9 هلل موىس|هيلن رمزى عيس عبــــد  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|66|98 حد|لو|حمد محمد عبــــد |محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|2|o43 ى محمد حمدى  هيم|بــــر|لوجي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|9593 ه عبــــد ن|حمد عثــــم|رص سيد |لن|ني  ن|بــــ حلو|د|

776539  ح|غ
ى
فظ|ده رجبــــ صدق لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

684o|8 ى عبــــد |ي لغريبــــ|لغريبــــ |دى |له|سمي  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

343687 وى|لص|عيل |سم|هلل عتـــريس |عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|2o52 يه عرفه بــــيوم محمد بــــيومي| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

223548 ز|س م|ء محمد عبــــ|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

89o55o ى روبــــيم |نوس ش|سطف|لح |ص| مي  سيوط|ضتـــ |علوم ري

37382 ه محمد نرص عبــــد | لحميد|لمجيد عبــــد |مي  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

824928 ى ر ى|حسي  شد فكري حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

78o6|7 ى|لسيد حسن |ن |يم| لسيد حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

35|6o ل|لع|ن حسن محمود عبــــد |يم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

26494 لح|سط سيد ص|لبــــ|محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

772o27 حمد محمود شلبــــى|د |حمد عم| زيق|لزق|هندستـــ 

838377 بــــ صفوتـــ جريو خله|يوس لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

372947 حمد|هيم |بــــر|رس |ن ي|نوره ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

634695 لعز|بــــو|لىح محمد |حمد عبــــد| زيق|لزق|هندستـــ 

|7362| حمد محمد طلبــــ|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

824o|2 لحكيم عىلي|محمد محمود عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

4459o7 ن مجدي خميس محمود عىل|مرو سكندريه|ل|ره |تـــج

895326 لرحمن محمد صفوتـــ طه |عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

||85|2 حمد مرىس|هيم |بــــر|م |ندى هش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

863842 مجد|عمر حلىمي عمر  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

76353o حمد|بــــو زيد |حمد |ن |نوره لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

227832 د صبــــرى مهدى سعد|سلىم عم هره|لق|بــــ |د|

5oo|86 ل محمد مرىس|حمد جل|ل |جل بــــ دمنهور|د|

88o489 هر |لط|حمد محمد |حسن  سيوط|طبــــ 

6|2726 ود|طمه محمد متـــول محمد د|ف زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 
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52o432 دو|عيل ج|سم|نور محمود |يمنى  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5o6oo9 ى|محمود نرص محمد نرص ش هي  سكندريه|ل|عه |زر

37|993 دى|له|لمطلبــــ عبــــد|دتـــ رجبــــ عبــــد|غ دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

882434 مريم ظريف عوئى زىك   سيوط|تـــربــــيتـــ 

326252 ن|لسيد شعبــــ|هدير محمد  ن|بــــ حلو|د|

|478|7 ى|عمر عص م محمد حسي  هره|لق|هندستـــ 

6|57|5 ر|لف|ح |لفتـــ|محمد عبــــده عبــــد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

|454o| لغنى|ح مني  عبــــد |محمد صل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2484| لرحيم|ل عبــــد |لد جم|ر خ|من ن|تـــربــــيتـــ حلو

849584 حمد|لصبــــور |ن محمد عبــــد|نوره دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

|239|7 لحميد|ل عبــــد |لع|هلل محمد عبــــد |منه  ن|بــــ حلو|د|

8359o3 لمقصود محمد|بــــر عبــــد|جر ص|ه |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

265823 لشيخ عىل|ل عىل |هيم جم|بــــر| هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

7535o| حمد|لرحمن |دل عبــــد |رضوى ع تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4487|3 ذل|لش|لنبــــى محمد |لد محمد عبــــد |خ |هندستـــ طنط

3336o4 ن|يوبــــ جبــــر|ندرو مكرم | ى شمس|زر عه عي 

276597 ى|لصن|لسيد |ن محمد |يم| في   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

357873 حمد|هيم |بــــر|رص |حمد ن| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

356|8 ن عىل|حمد محمد سليم|هيم |بــــر| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6|3|72 هيم محمد عيطه|بــــر|هر |هيم م|بــــر|هر |م |ره طنط|تـــج

|43396 تـــ محمود|مريم كم ل خي  ى شمس حقوق عي 

|479o9 لمرىس|م تـــوفيق |لرحمن حس|عبــــد  هره|لق|حقوق 

75|844 لح محمدحسن|ص| لد رض|خ زيق|لزق|ره |تـــج

6|947| فع|لش|خلود مصطفى حسن  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

628|85 هيم فضل|بــــر|لعظيم |طف عبــــد|لعظيم ع|عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

2|6457 د|لحد|ج  محمد مصطفى |حمد ن| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5o2|64 زق|لر|كريم خميس ذىك عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|257|7 حمد|م مصطفى محمد |مريم عص ى شمس|تـــج ره عي 

6|8o4o لجندى|هيم |بــــر|ء |ن عل|يم| ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 
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3729o6 رزق محمد محمود| عل |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

5||355 ده|بــــوصم|در |لق|محمود سعيد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

77o697 حمد|للطيف محمود |ندى مصطفى عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

698742 هيم|بــــر|لىح |عيل عبــــد |سم|لىح |عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

34o26o ن مطر|سمي  منصور سليم| دين |تـــربــــيتـــ بــــنه

48679 وع|حمد محمد مط|كريم  لفيوم|لعلوم |ر |د

479|75 لح|رس محمود محمد ص|د ي|زي سكندريه|ل|هندستـــ 

8o|o89 ل|هلل بــــل|له خي  |ل|مريم عبــــد ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

4427o8 لمقصود محمد عطيه|در عبــــد |لق|ئى عبــــد |م| لشيخ|طبــــ كفر 

|296o5 د فكرى صليبــــ|بــــيشوى عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

824o42 ك|لمل|صموئيل عبــــد| فليمون حن ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

539|26 م محمد عىل عىل قطبــــ|حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48634 متـــ|بــــورسيع سل|هدير نرص  ن|بــــ حلو|د|

337|2o هيم|بــــر|صبــــرين سعيد طه عزبــــ  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

73397 لنبــــي|مل عبــــد|محمود ربــــيع ك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

248342 لحميد سليم|هلل عبــــد|ء عبــــد|رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

272528 حمد مغربــــى|رس |حمد ي| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

8|o|2o ود|يز د|يكل مدحتـــ ف|م ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7o4276 لسيد شلتـــوتـــ|لسيد محمود |محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

476594 ن|حمد محمد مهر|عيل |سم|سهيلتـــ  سكندريه|ل|ره |تـــج

|5735o عيل حنفى عىل عليق|سم| |نور ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

44o936 هيم|بــــر|م وجيه سعد |سل| لشيخ|علوم كفر 

6422o8 ى عبــــد |بــــر| لحق محمد مرىس|هيم حسي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

24|5| مريم مجدى تـــوفيق حمزتـــ ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

638|82 لكريم|حمد عبــــد|هيم محمد |بــــر|حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

94o75 هيم زىك طلبــــ|بــــر|حمد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o855o حمد حمد|رق محمد |ء ط|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

53|42 ن محمد ليثــــى|كريم شعبــــ ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى
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349887 فظ|رص سيد ح|رتـــ ن|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|6394 ى|حمد مسعد |لؤتـــ  لخرصى ط|ر دمي|ثــــ|

52o24o حمد محمد|ندى عىل  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

45|9o2 لد محمد فريد سعد|سهيله خ لشيخ|هندستـــ كفر 

768o82 زى عىلي|روق غ|مح ف|جر س|ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

242o38 عود|حمد ق|طف |يه ع| ن|بــــ حلو|د|

689378 هيم متـــول|بــــر|لمتـــول |تـــ |لشح|ء |شيم لمنصوره|نوعيتـــ 

542|9 لد سيد بــــكرى|لرحمن خ|عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

434738 ن عيد|هيم سليم|بــــر|د عىل |جه |بــــ طنط|د|

||8446 سيد محمد سيد سيد محمد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

79|68o حمد|د |لجو|هلل سعد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

35696o هلل عبــــده|ن محمد عبــــد|نوره | معهد فنى تـــمريض بــــنه

6|253| ن|لسيد محمد شعل|جر محمد |ه |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

34967o لق درويش|لخ|ء سعيد عبــــد|رس| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

697753 هلل|لمجيد عوض |ل محمد محمود عبــــد |س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|462|4 م|م|م محمد |م|رضوى  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

878645 حمد |د |حمد فؤ|ر |من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43|786 وي|لحن|حمد مجدي محمد | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

54o46 مه طه محمد بــــدوى|خلود سل أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

5|8775 ح محمد شلتـــوتـــ|لفتـــ|ره حسن عبــــد|س عه دمنهور|زر

|4||9 شم مرىسي|س ه|م نح|لدين عص|سيف  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|464o5 عبــــده| نبــــيل حن| رين|م |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

45997 هيم حسن هبــــه|بــــر|محمود | ند ن|بــــ حلو|د|

4o847 ي|مصطفى محمود عبــــد
لمنعم مصطفى ن|هندستـــ حلو

|4o658 حمد عىل|م وحيد |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26478o زر|ق رمسيس ع|سح| |رين|م ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

687328 ى|سم عىل |رص ق|عىل ن لبــــحي  لمنصوره|حقوق 

697|34 ن|ن سليم|ح رمض|محمد صل لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

285685 حمد|لسيد |حمد |لدين |ء|عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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84974o حمد|مل محمد |ر ك|مي لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

|73|36 ء محمد محمد عىل|ندى عل ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|54449 حمد محمد|حمد عىل | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

793579 لديبــــ|ء مصطفى مصطفى |ء عل|سم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|56885 لق|لخ|مصطفى معوض عىلي عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

8554oo ه محمد | د|لجو|فعي عبــــد|لش|مي  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

353o5| م|لسل|ح عبــــد|لفتـــ|لسيد عبــــد|ح |لفتـــ|عبــــد ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6|9o84 ن أحمد|لدين أحمد نصىح وهد|م |ن عص|إيم ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

328988 يم|لد|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد|محمد  |بــــ بــــنه|د|

68o586 لبــــيومي|لعوضى |ره محمد عطيه |س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

878824 لحميد  |بــــدين عبــــد|لع|مصطفى عىل زين  سيوط|تـــمريض 

77|5o7 م محمد|لسل|لد عبــــد |يه خ| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

849883 لدين محمد عبــــد|سمر عز  سيوط|هندستـــ 

|434|4 حمد|حمد |ح |جر صل|ه ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

488326 لعزيز محمود|محمود محمد محمود عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o7423 وى|لشبــــر|للطيف |لكريم عبــــد|محمد عبــــد ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

54728 ى شعبــــ|سم| ىط|لع|ن عبــــد |ء حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

|49o93 نور فرغىل|حمد | |دين ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

9o2||3 يز جرجس |حشمتـــ ف| ريموند ج|صيدلتـــ سوه

|44759 تـــسنيم محمود عىلي حسن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|o644 ن|رق محمد شعبــــ|ء ط|رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|2862 لعزيز عىل مصطفى كشك|طمه عبــــد|ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3437|9 لعزيز محمد عوض|ء مجدى عبــــد|رس| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

622476 |لعط|بــــو |دق |حمد ص| |م رض|هش ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

2|99o9 ح مرىس مصطفى|نبــــيل محمود مصبــــ| عل هره|لق|بــــ |د|

624643 دى|ن مسعد زبــــ|عرف| روضه رض تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

543o|8 لمحسن محمد حمود|ء سعيد عبــــد |شيم تـــربــــيتـــ دمنهور

|77|24 |هيم |بــــر|بــــ |يه|ء |رس|
ى
لدسوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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489o36 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|ء حسن |دع ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

357484 بــــر|تـــن طلعتـــ عىل عىل ص|ف |علوم بــــنه

687438 ره سعد محمد عىل|س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

95623 لحميد|رص محمود عبــــد |لن|محمد عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4893|| لمجىل|لصمد عبــــد |سلىم صبــــرى عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2796o9 لسيد عيسي|بــــر |لسيد ج|نشين  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|7668 لغنى محمد|عمر محمد عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

7|6392 لفتـــوح حربــــ|بــــو|لرحمن منصور محمد |عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

24487o شد|حمد ر|د |لد ج|ده خ|غ هره|لق|ره |تـــج

|35836 ن|لعزيز سليم|ن مجدى عبــــد |نور ى شمس حقوق عي 

5|4382 ئى|ح كيل|لفتـــ|ن رفعتـــ عطيه عبــــد|رو سكندريه|ل|صيدله 

423oo7 ىط|لع|بــــر عبــــد |ريم صبــــىح ص سكندريه|ل|ره |تـــج

3|5492 بــــو بــــكر محمود| |مريم رض |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

245785 لدين|ل |دل سعد جم|مي  ع| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

6|7965 لحليم نبــــوى|دل عبــــد |موده ع ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

52o627 خلود نبــــيل عيد طه تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

835444 لطيبــــ يوسف عىلي محمد| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

73o2o  رمض
ى
ن|محمد نجيبــــ صوق ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

526|o9 لس عص ئيل|م وليم عزيز روف|كي  سكندريه|ل|هندستـــ 

9o97o6 وق مختـــ ن |ن مهر|ر رضو|رسر ج|ره سوه|تـــج

48|67o م|لسل|حمد عبــــد|لبــــكري |محمود محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

487457 لم|لعظيم محمد س|د عبــــد|حمد فؤ| سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

89764o لكريم |ل عبــــد|ء خلف كم|شيم ج|ره سوه|تـــج

57|8| حمد|تـــه |ء محمد شح|سم| صيدله بــــنى سويف

26o9o4 وق رجبــــ عبــــد لمعىط جعفر|رسر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6||o8| لمنعم فنجر|هبــــه ربــــيع عبــــد  ي صىح طنط
|معهد فنى

|4934| ن قطبــــ|جر محمد بــــدر|ه هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

32o38| ف فضل محمد|سلىم  رسر سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

|5||94 ح|لفتـــ|لد فتـــىح عبــــد |ندى خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7|7959 لتـــوتـــنىح |ل محمد محمد عىل |هدير هل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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447597 حمد سعيد|حمد محمد |بــــسنتـــ  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

272o6 لبــــصي |ء سيد عبــــد |ندى عل ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

36o6|4 م سيد جمعه محمود|لرحمن هش|عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3557|9 دى|حمد رجبــــ عبــــ|رتـــ |س |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8|4634 لدين|محمد ربــــيعي محمد نور ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

684255 ه معوض محمد عبــــد | لعز|بــــو |ح |لفتـــ|مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

26929| ى محمد عىل عيس|ي سمي  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

4473|o رق سيد سيد أحمد سليم|مريم ط بــــ دمنهور|د|

898o85 للطيف |تـــ محمد يونس عبــــد|ي| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

864482 حمد محمد|هلل | |مه عط|س| ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

257246 يد|بــــو|لدين |ل |يمن كم|يه | ى لي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

834o74 ن|لسم|يه محمد عطيتـــو | دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

88556| يمن مسعود زكرى |يرينى |  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

26|8|6 ره|حمد فرج عم|د |حمد فؤ| |ره بــــنه|تـــج

358357 ين محمود  حمد محمد|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2223o6 لحكيم محمد|م عبــــد|ء هش|وف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

63538o عىل عىل عىل قنديل| دين زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

83|548 محمد بــــخيتـــ محمد عىلي |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|6|o75 لرحمن|طمه حمدى محمد عبــــد |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9|6o33 تـــه  |لسميع شح|ل عبــــد|جم| مه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4839o ن محمد سيد محمود|نور هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

753585 دى|له|ح |لفتـــ|وحيد عبــــد | رويد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

35775| وق سعيد عىل عبــــد ىط|لع|رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

49o|83 هلل|ن سمي  مصطفى موىس عبــــد |يم| سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

487462 حمد مدحتـــ محمد عىل حسن| سكندريه|ل|حقوق 

29|6|| لربــــ|د |زم محمد بــــيومي ج|ح ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

68545o بــــينى محمد |طف |ء ع|رس| وى|لشعر|لشر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

86o328 ف |ص لنبــــي|لدين ميش عبــــد|بــــرين رسر ره بــــنى سويف|تـــج

8673o6 ن|لموجود محمد عثــــم|له عبــــد|ه قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

688345 تـــ|لمحمدى عرف|حمد |لمحمدى |د |جه لمنصوره|عه |زر
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536o89 |نيس حن|دي يشي مسيحه |ف سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

5|6765 ف |ء |رس| د|حمد حد|رسر علوم دمنهور

42|567 لرؤف|د عبــــد |لجو|يه فضل مصطفى عبــــد | ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

8|736o لرحمن|لعزيز عبــــد|كريم حمدي عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

39839 ىط مصطفى محمد|لع|سمر عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|52|35 لجليل|لعظيم محمد عبــــد |بــــسنتـــ عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

9|6853 ن  |لدين عثــــم|بــــدين علم |لع|زين | دين ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

82479 لرحمن|رحمه سعيد محمد عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|o|o عيل|سم|هيم |بــــر|رق |كريم ط ن|هندستـــ حلو

4|689o تـــه|لمجيد شح|لد عىل عبــــد |ئلتـــ خ|ن لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

27925 ى موىس كريمتـــ محمد حسي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

8|669 حمد عىل|لجيد |حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

698||7 حمد|حمد عىل سيد |ده |غ لمنصوره|حقوق 

|62995 لخول|ح |لسيد صل|مريم  ى شمس هندستـــ عي 

773977 ن محمد محمد|ء رمض|دع زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|25o5| حمد محمد|رس |سلىمي ي ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

356|44 نور جودتـــ محمد حمود|هر |م |ره بــــنه|تـــج

|5538| لخي  محمد عيس|بــــو |ن |نوره ى شمس|تـــج ره عي 

446669 لرمىلي|دي |له|حمد يحن  رفعتـــ عبــــد | ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

693|6o هيم عبــــيد|بــــر|لعربــــى محمد محمد | |ند ره بــــور سعيد|تـــج

78|5o4 ي
ل|لع|لرحمن محمد عبــــد |محمد عبــــد | دئى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|56|9 وي|لمغل|سيف محمد فوزي  ط|حقوق دمي

86527o ى|س محمد |بــــ عبــــ|رح مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5|344 م|ك|ي| لسليم كود مبــــ|هدير عبــــد  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

8o9|43 للطيف|للطيف عىلي عبــــد|تـــ عبــــد|جن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|75oo| هيم محمد|بــــر|ميه حسن |س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8o6327 ن خليفه يوسف|م حمد|سل| ي|بــــ |د|
|لمنى

6|8645 ربــــ|بــــو شو|حمد |حمد محمود | لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

245757 حمد بــــدر|حمد شديد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 5949 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

9|6765 س فرغىل |عىل ممدوح عبــــ سيوط|بــــ |د|

6296o3 س سليم عطيه|ء سمي  عبــــ|شيم زيق|لزق|بــــ |د|

|53464 هيم محمود محمود|بــــر|جر |ه ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

|37675 ى|لسيد |دل مصطفى |م ع|سل| بــــوحسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o|245 ي|حمد عبــــ|حمد رأفتـــ |
س مصطفى زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

45o37o لموجود|لنعيم عبــــد |مصطفى محمد عبــــد  |هندستـــ طنط

|487o6 هلل|بــــر عوض |رص عىل ج|ر ن|من ن|بــــ حلو|د|

6o6769 لبــــيوم|هلل مصطفى |محمد عبــــد  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

32869| لحليم|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد|لعزيز |عبــــد |طبــــ بــــنه

23973 ى| نور  محمد حسي 
حنفى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

65636 هيم|بــــر|هيم عبــــد ربــــه |بــــر|كريم  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

78o872 ل|لع|لح محمد عبــــد|محمد ص ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4|9668 لرؤف|محمد فرج محمد محمد عىل عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

54563 لد سيد محمد|عمر خ دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

442||2 حمد|حمد مصطفى محمد حسن | لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

2484o| لسيد عىل فكرى| |دين ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

49222| ر|عمرو عىل محمد محمد صف بــــ دمنهور|د|

698525 هيم دبــــور|بــــر|هلل عىل | |نبــــيل عط لمنصورتـــ |تـــمريض 

84434 لحميد عىل|رتـــ جوده عبــــد |س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

374272 ي وحيد محمد عىل
مصطفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

27379 ى محمد|يمنى  ف حسي  رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o8732 ر زعي |لغف|ن عبــــد |ن رمض|حن |تـــربــــيتـــ طنط

336o29 لصبــــور|ح عىل عبــــد|سميتـــ صل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

422656 دل محمد عىلي|محمد ع سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

368o9  محمد|لش|نشوى محمود عبــــد 
ى
ق كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

846|3 رص محمود طه|ء ن|عل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

8|654 محمد مصطفى زغلول محمد مسلم ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

527466 لصمد خليل|لسيد عبــــد |لدين عبــــد |م |ن حس|رو |ضتـــ بــــنه|علوم ري

435493 م محمد عىل زغلول تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري
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787945 ى|ح زم فتـــىح عوض حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|7835 ى|رس سيد |لرحمن ي|عبــــد مي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

8|96|8 ى لوندي سعيد| |لي|د مي  ي|لسن |
|لمنى

832827 لرحيم زىكي|حمد عبــــد|ر |من دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

9o2356 يد تـــوفيق |بــــو|يه | ى لصغي  |لي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

8|4538 ى يمن قديس عزيز| |مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6|74|8 لهندى|لحميد |لهدى مجدى عبــــد |نور  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ فنيه ج

3274o8 ن صفوتـــ بــــطرس حبــــيبــــ|ريم|ن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|2o9o8 لمول|در عبــــد |لق|رس عبــــد |لرحمن ي|عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

77|6|9 ى  لسيد|حمد |لسيد |نرمي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

47532o يف خ |لبــــن|لمنعم |لد عبــــد|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

362676 هلل عفيفى|د عفيفى عبــــد|جه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6243|| ى|لعزبــــ |نور عىل |ن |يم| لخرصى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

228582 وق سيد قرئى بــــكرى رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8392o3 ي |لر|حمد عبــــد|ن |زهزه
لسنوىسي|ضى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

79449 حمد|محمود حنفى محمود | عل د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

8682|8 ء يعقوبــــ متـــي|د عط|عم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

42o|82 ف|بــــوزيد شو|لسيد |بــــوزيد |هدير  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

649262 لحوتـــ|حمد |لرحمن |هلل عبــــد |ن |م|عمر  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o6673 وى|لطنط|لسيد |ح محمد |م صل|هم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|6268 لوكيل |لمنىح  عبــــد|ر عبــــد|حمد مختـــ| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

322286 لعربــــى محمد عىل|ر حمدى محمد |من ى شمس حقوق عي 

4|5|97 ح بــــدر|لفتـــ|لعزيز عبــــد |ح عبــــد|لفتـــ|عبــــد| نور لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

326o2 م|م محمد يوسف عل|لسل|حمد عبــــد |يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

848297 ى عمرو نبــــيل محمود حسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6|9o95 نم|خلود وليد محمد أحمد غ ط|حقوق دمي

6355|| لسيد فرج|هيم |بــــر|منى عزتـــ  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

848479 ى|ل |ن كم|يم| لدين وهبــــي حسي  ن|كليتـــ طبــــ أسو

442475 لحميد محمد عىل|بــــ عبــــد|لوه|دي عبــــد|له|عبــــد لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8|575| ن|لعليم عثــــم|ح عبــــد|ء صل|ول حقوق بــــنى سويف
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637o6o لسيد محمد|يونس سعد  |ره بــــنه|تـــج

49698o تـــ محمد سعد بــــكر أمي  تـــربــــيتـــ دمنهور

68|827 تـــ عىل عىل|لشح|حمد |م |سل|لد |خ لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2|8|| ي |ل|
مي|حمد شلق|ء مصطفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

6||9o7 ف |ر مجدى عبــــد |من لدين|لحميد محمد رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

355457 هلل|لسميع عبــــد|لمقصود عبــــد|همستـــ عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

84|o94 ي 
لنوبــــي خميس عمر|مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

689527 هلل|حمد عبــــد |ن محمد فتـــوح |جيه سيوط|بــــ |د|

62o3| ى جمعتـــ عىل عىل|ي سمي  لفيوم|نوعيتـــ 

49954 حمد|ر محمود محمد |من كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

23572| وي|بــــهنس| لعل|بــــو|منيه رأفتـــ | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

56|38 محمد مسعد عنتـــر عىل ره بــــنى سويف|تـــج

758552 مينه محمد نرص عىلي| حقوق بــــورسعيد

8o4|2o ي|حمد ع|
طف سيد تـــوئى ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى

6|4385 حمد يحن  محمد جمعه|مه |س| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|45632 ى| حمد حمدى فرغىل حسي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

5o764 حمد|بــــ محمد |يه|هر |بــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

5o2824 لسيد أحمد|م محمد |يه عص| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o8o49 منيه سيد جمعه محمد| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

3|3569 ى |لرحمن محمد حس|عبــــد حمد|ني  |بــــ بــــنه|د|

482894 ر|لنض|محمود محمد | رتـــ رض|س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|29248 حمد|ن محسن فوزي |مرو هره|لق|هندستـــ 

6o5566 هلل|فظ طلعتـــ محمود فتـــح |دل ح|آيه ع |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

534965 ف سعيد شعبــــ|ر |مي ن متـــولي|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|o885 لكريم محمد  |د|د ج|هلل رش|عبــــد ج|بــــ سوه|د|

9||236 دل محمود محمد |ره ع|س |ج طبــــيع قن|عل

643844 ن عىل|دى شعبــــ|له|ء |دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8o95|5 ى بــــ|لوه|يمن محمود عبــــد| |روجي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

626797 ع سعيد|ن سيد رف|يم| زيق|لزق|بــــ |د|
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3|98o| رون|بــــسخ|مريم منصور نجيبــــ  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o673 ف محمد يونس|حمد | رسر ن|معهد فنى تـــمريض حلو

863o89 ل محمد محمد|محمود جم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

79252 روق محمد|لرحمن محمود ف|عبــــد  هره|لق|حقوق 

6o863o حمد طبــــره|ل محمد |روضه جم لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

444322 وى|لزفتـــ|لسيد |لسيد عيد |سمر  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

48949| د محمود|لجو|رحمتـــ محمد عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

526859 مه|مؤمن محمد حسن سل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26|o32 ف محمد |هبــــه  لسيد|رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

823o29 ى|بــــو|منيه عيد فتـــىحي | لحسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

33726o رك|مبــــ| رك زكري|محمد مبــــ ى شمس حقوق عي 

5o9756 لمنعم بــــسيوئى بــــدر|حمد عيد عبــــد| عه دمنهور|زر

46|655 ي |وي |لشن|مريم 
ى
وي|لشن|لدسوق |ره طنط|تـــج

627967 شه عبــــد ربــــه|ن ثــــروتـــ عك|نوره زيق |لزق|تـــمريض 

4o|759 لمسيح|د عدل يوسف عبــــد |ندرو ميل| ى شمس| لسن عي 

62337 ى |ع عيل|سم|ئشتـــ محمد حسي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|5|||6 د محمد عيد حسن|عتـــم| ن|بــــ حلو|د|

439259 هيم حمدى عمر|بــــر|سهيله  سيوط|بــــ |د|

477854 حمد|ن محمد |لرحمن محمد سليم|عبــــد |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

43|645 ى محمود|بــــو |لسيد |محمود  لعني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

858678 ده متـــوكل محمد|هلل حم|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

449856 لشوربــــىح |حمد محمد سمي  |يمنى  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|39367 م عىل|لسل|ندى رجبــــ عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8|68o7 بــــر مكسيموس|دل ج|ريو ع|م ي|هندستـــ 
|لمنى

222|57 ي|ر
لنبــــى|م سعد عبــــد|عص| ئى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

662o7 لرؤف|حمد متـــحتـــ طه عبــــد | ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

525685 هيم فتـــىح محمد|بــــر|حمد |لدين |عز  سكندريه|ل|هندستـــ 

85357| لكريم|ر محمد عبــــد|مهند مختـــ ي|صيدلتـــ 
|لمنى

Wednesday, September 5, 2018 Page 5953 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|32629 لم|لعظيم س|حمد عبــــد |ن |رو ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

33o247 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|بــــسمتـــ محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

478o|7 ويش|حمد ج|محمد فيصل خليل  سكندريه|ل|عه |زر

5|8874 |رم |لمك|بــــو |روق |لعزيز ف|جر عبــــد|ه
لطوبــــىح 

تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

29598| ن|محمد رجبــــ محمود سليم ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|63868 ل محمد عىل عيسوى|ء جم|رس| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

76|8|3 لسيد|لد محمد |ندى خ لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

||55o9 ن مدحتـــ مجدى عزيز|نطو| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

2|8388 ه|لل|مي  عبــــد|ل|لبــــنى مصطفى  هره|لق|ره |تـــج

2756o3 بــــ|لوه|تـــم محمد منيسر عبــــد |ح ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

89o929 تـــه محمود |هيم شح|بــــر|ره |س ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

32|26| هد|لد وجدى مج|مصطفى خ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5|445 ل حمدى محمد|مريم جم طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

222444 حمد|حمد حسن |منيه | ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

866o58 يوبــــ|خوم |ريوس كرم بــــ|مك رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

6o792o جه|ىط محمود حج|لع|ئشه عبــــد |ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8359o7 لعربــــي محمد|هدير عىلي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

757923 عمر محمد عىل محمد عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

8779|| ف سيد مصطفى |سلىم  رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

55552 لعليم|ل عبــــد |رتـــ محمد كم|س ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

293o4| هلل|مر عبــــد |حمد محمود ع|هلل |عبــــد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

52572 حمد سيد|رغده سعد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

833588 سم محمد محمود|حمد ق| دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

4436o8 ه | لسعدئى عىل|لسعدئى يىح |مي  ي صىح طنط
|معهد فنى

64537 د|لجو|هيم عبــــد |بــــر|ن |شعبــــ| ند لفيوم|بــــ |د|

24625 دق|بــــر ص|هديه محمد ص ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

255858 ل صدقه|لهنيدى كم|محمود  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

7o9395 حمد عيس|هيم محمد محمد |بــــر| ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح
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462939 ن|لغلبــــ|لسميع |لعظيم عبــــد|هلل حسن عبــــد|منتـــ  لشيخ|بــــ كفر |د|

7772o3 ى عبــــد  وى|لغتـــ|هلل |ضىح محمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|7793 ل|لغ|حمد |دين طلعتـــ أحمد |ن ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

87o55o زيد|ن محمد بــــ|محمد حمد ن|سو|بــــ |د|

228|8o ك|لمل|بــــولص معوض حرز عبــــد | رين|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

42o753 ل عيس|لع|حمد رمزى عبــــد|رمزى  لشيخ|بــــ كفر |د|

63397 ن|ىط عثــــم|لع|حمد بــــدوى عبــــد | ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

85o987 هيم محمد محمد|بــــر|محمد  سيوط|تـــمريض 

26263 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |مريم محمد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

229984 د محمد|حمد ربــــيع رش| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

324338 د نرص|نوبــــ صفوتـــ عي|بــــ| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

837o75 محمود عىلي محمد عىلي |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|78|53 ى| ن|ر ى محمد حسي  عىلي حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o469| ن محمد مصطفى محمد |يم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

853465 حمد|ء جمعه ربــــيع |سم| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

2485o7  شقي 
سحر فتـــىح مصطفى لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

68|o37 عر|لش|ئل مسعد |محمد و لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

245928 ف عبــــد|مهند  لغندور|ح عىلي |لفتـــ|رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

27o347 حمد محمود شلبــــى محمد|لمجيد |عبــــد سيوط|هندستـــ 

69533 ى مختـــ|ي ي|لبــــ|ر بــــهجتـــ عبــــد|سمي 
ى
ق لفيوم|صيدلتـــ 

2456|| لحميد|ح فتـــىح عبــــد|حمد صل| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

754777 قنص|ل|مد محمد |ندى ح لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

6|o362 لحميد موىس|ر محمد عبــــد|مي لمنصوره|عه |زر

3|8465 حمد|لدين |ل |خديجتـــ حسنى جم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

446486 هلل|هيم سعد |بــــر|لمعىط |حمد فتـــىح عبــــد | ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

259427 لعزيز محجوبــــ|محمد فتـــىح عبــــد| ء رض|رس| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|59272 وى|لشن|لحميد محمد |لحليم عبــــد |حمد عبــــد | دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

89977 شم حمص|شم محمد ه|لرحمن ه|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

64|693 لسيد عطوتـــ محمد|م |لسل|ء عبــــد |رس| زيق|لزق|بــــ |د|
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3347|9 لعزيز|مصطفى يشي محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7724|4 ى ع|م ي|سل| مر|رس وجدى حسي  زيق|لزق|علوم 

52o936 ى ج|آل ى حسي  هلل|بــــ |ء محمد حسي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

87o798 غو|هلل تـــن| |ر جرجس عط|مي ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

33|348 وق عىل عبــــد لمعز محمد فوده|رسر |بــــ بــــنه|د|

6o2||| هيم نوفل|بــــر|لزغبــــى |هيم محمد|بــــر|خلود  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

826386 ي سيد|سلىمي سيد ر
ضى |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

2434|4 ى ن موىس خليل|سليم| كريستـــي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o4377 هرى|لمظ|لعزيز |روق عبــــد|ئل ف|محمود و |بــــ طنط|د|

642634 لحكيم أحمد محمد|ء عبــــد |إرس  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

633o39 لمجيبــــ عطيه|محمود معتـــمد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6394|8 لرحمن|هدير متـــحف محمد عبــــد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4o9762 بــــوحمر|شذى شبــــل مصطفى شبــــل  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

5o4o28 لغنى عزوز|ل محمد عبــــد|محمد جم سكندريه|ل|طبــــ 

9o369o حمد |حمد عىل |م |سل| ج|طبــــ بــــيطرى سوه

3o|42| لسيد عوف| |لعط|لحكيم طه أبــــو |حمد عبــــد| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|79|4 هلل|بــــسمه محمد بــــسيوئى عبــــد لشيخ|نوعيتـــ كفر 

776||3 لحميد بــــكر|حمد عبــــد |ندى  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

226353 لسيد|ل محمد |لع|مهند عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

865833 لربــــ محمد|د |ه ج|لل|د عبــــد|ج سيوط|عه |زر

3|6|4 لحميد محمد|مريم وليد عبــــد هره|لق|حقوق 

354776 ي محمد|
منيتـــ محمود محمد عفيفى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

36o7o6 م|مد عل|ل ح|محمود كم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

854785 حمد ربــــيع محمد حسن| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2|35|7 ئى محمد مجدى لبــــيبــــ|ن ه|رو ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

773964 ى د|بــــطرس صموئيل عي| مي  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

2457|5 لحنفى|حمد سعيد نبــــوى محمد | تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

6|874o ن|لسيد كيو|ره حمدى |س ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

75462 |لق عط|لخ|هلل عبــــد |ل عبــــد |بــــل ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 
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535975 وس|مفيد عزيز تـــ| رين|م ورصى سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

68o747 ل|لع|لسيد عبــــد |هيم عىل |بــــر|لطيفه  لمنصوره|طبــــ 

4|o9|5 ن|لرؤف قبــــط|ندى محمد عبــــد  |حقوق طنط

353992 ر|لغف|يوسف محمد محمد عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

254874 لغنى|مي  رمزى عدوى خميس عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

8479|2 حمد|محمود حسن عىلي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

4o4o29 ى|لدين |م |حس حمد محمد حسني  سكندريه|ل|بــــ |د|

338996 هلل محمد متـــول حسن|عبــــد| نور |علوم بــــنه

7|o428 ى |طف محمد |ع| نور س|لنح|لبــــوصي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

864923 ى سيحه| شنوده يوحن| مي  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

486836 حمد|لسيد |رس محمد |ن ي|مرو سكندريه|ل|ره |تـــج

25o243 فوري|لص|ن |ن رسل|ء محمد سليم|حسن تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4|7322 ذل|لش|بــــر |م ج|لسل|يوسف وليد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|6|582 س|لنح|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |رس |سلىم ي ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

38823 لحميد|حمد عبــــد |بــــ |يه|مصطفى  لفيوم|لعلوم |ر |د

|77266 حمد طه|حمد مصطفى | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

266443 ن|لسيد حس|لمنىح  |ندى عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

45o933 ل|لجم|ورى |محمود محمد طه مغ |هندستـــ طنط

|83|| مريم سيد محمود محمود بــــرع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

345855 د محمد|د عو|ميتـــ عو|س ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

354832 لعزيز|لصمد عبــــد|رضوى سعيد عبــــد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

7|o979 شد|لمرىس ر|طف طه |ء ع|دع لمنصوره|نوعيتـــ 

268o49 لمزين|للطيف |ضى عبــــد|لر|مه عبــــد|س| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4o332 لعظيم عىلي|عىلي عبــــد | ن|ر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|5|355 عيل|سم|لمصلىح |ن محمد |يم| ن|هندستـــ حلو

5|o63 حمد محمد حيدر|يوسف  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

45567| هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|منيه | عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

228o94 لمجيد محمد خليل|ء محمد عبــــد|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

75562| بــــ محمد|مروه عىل دي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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|62964 مد|حمد ح|مد |نسمه ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

83385 لعظيم|يمن حنفى عبــــد |سهيلتـــ  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2833o| يمن محمد محمد بــــدر|محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|32|73 لدين منصور محمود|م |ل حس|س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

832932 ده حمدي محمد عىلي|غ دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

43462| ر|لبــــهو|ن |مريم محمود محمد سليم |عه طنط|زر

763496 تـــ|بــــو كر|هيم |بــــر|لسيد |لسيد |ندى  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

88o48o ل عىل موىس |ر جم|مي سيوط|حقوق 

6887|3 تـــه|حمد شح|حمد مشعل |لد |خ ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

475392 ل|ئى محمد محمد غز|يوسف ه سكندريه|ل|هندستـــ 

7773oo هيم|بــــر|لرحمن محمد سعيد عىل |عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

3287o3 تـــوفيق| نوبــــ فيكتـــور حن|بــــ| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

527335 ى محمد فؤ وي|لحن|هيم |بــــر|د |حني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6844o| وى|لمعد|لمتـــول |ده شبــــل |بــــسمه حم لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

827o|3 حمد عىلي|ندي سعيد  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

28565| رص محمد سيد|م ن تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

77o642 يمن محمد زىك عبــــيد|ريم  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

224||7 مريم محمد فوزى يوسف هره|لق|ره |تـــج

|56528 ئى عفيفى محمود|حمد ه| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

68655| فعي|لش|حمد محمد |محمد محمود  لمنصوره|هندستـــ 

4986|4 وى|لص|وى |لص|ن |ن رمض|يم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23735o ل محمد|بــــ جل|يه|ندى  منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

7o72|8 يه حسن حسن حسن محمد| لمنصورتـــ |تـــمريض 

677o32 ى ل|نعيم رسىم غبــــري| مي  لمنصوره|بــــ |د|

825223 مد|حمد مغنم محمد ح| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

33o654 ي شندى |ر عبــــد|لستـــ|مريم عبــــد
لسيد|لغنى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6o3323 لعزبــــ|لغنى |ل عبــــد|طمه كم|ف |نوعيتـــ طنط

43o298 حمد|لسيد |ل |ن جم|رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|788o زرعه|لم محمد بــــ|يوسف س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

Wednesday, September 5, 2018 Page 5958 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7676o9 شف|لك|مه عىل |س|منيه | لعريش|بــــ |د|

789|84 لسيد|هيم |بــــر|م عىل |عىل حس زيق|لزق|عه |زر

|39638 بــــ|سم|دق |ء ص|له عل|ه ش|عيل رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22964o هلل|زق عبــــد|لر|عيل عبــــد|سم|ر |من هره|لق|حقوق 

4866|8 حمد سعد|م سعيد بــــهنسي |حس سكندريه|ل|حقوق 

347||4 م محمد|لسل|محمد عبــــد| نور هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

698882 لق|لخ|ن محمد عبــــد |مريم شعبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

687|4| وى|ل|ل|تـــ عىل |لشح|تـــ |لشح|ر |من لمنصوره|بــــ |د|

236o84 ى محمد  رتـــي|لكر|مريم حسن حسي  هره|لق|بــــ |د|

876326 ل محمود  |حمد محمد جل| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

335o|3 لسيد مصطفى|بــــسنتـــ مجدى  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6|2o76 عيل|سم|لسميع |لد عبــــد |محمد خ زيق|لزق|علوم 

45629| رتـــ محمد حسن عىل|س إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

44o364 بــــو شعيشع|لسيد عطيتـــ |سمر  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

72248 عيل|سم|هلل سيد |محمد عبــــد لفيوم |تـــمريض 

|62|24 ن|ن محمد عثــــم|لرحمن سعيد عثــــم|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

223654 مر|حمد ع|مر |رحمه ع ى شمس حقوق عي 

24o794 ف شح|م |سل| ن|تـــه شعبــــ|رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7o77|2 يم|هيم غن|بــــر|هيم محمد |بــــر|دهم منصور | ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

4o2646 لكومي محمد|لسيد |هيم |بــــر|مروه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|8592 ل|لسيد هل|رحمه محمود  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

5o6823 هيم محمد تـــوفيق|بــــر|هلل حنفى |منتـــ  سكندريه|ل|ره |تـــج

854259 ض خلف|ح ري|هلل مفتـــ|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2397o9 خليل محمد| ندى محمد زكري ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o4||9 ن|هيم عثــــم|د إبــــر|محمد رش| محمد رض ى شمس| لسن عي 

89976o سمر خليفه عىل محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8477o| لرسول|ء سيد مهلل عبــــد|شيم ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

285|52 محمد عرفه محمد عرفه دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

4oo92| لطوبــــىح |يمن طه بــــسيوئى |خلود  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 
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629964 لعظيم محمود جبــــر|رق محمود عبــــد |د ط|زي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42o39| ي|ر
لبــــيىل|ل |لع|بــــر عبــــد|ن ص|رمض| ئى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|45694 حمد محمود محمد محمود| هره|لق|بــــ |د|

6|93|2 ئى|لشعبــــ|ل متـــول |محمد جم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|4|924 يمن عىل محمد|محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2696o6 لخول|ء وجيد |رحمه عل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

645|37 بــــىلي|لبــــ|هلل |هيم مسعد سعد عبــــد |بــــر| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

|6693 لحكيم|شم |لرحيم محمد ه|بــــثــــينه عبــــد  هره|لق|ر |ثــــ|

244687 لعزيز|لحسينى محمد عبــــد |هيم طه محمد |بــــر| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

683o84 لغريبــــ شميس|مه |ء مجدى سل|سم| لمنصوره|بــــ |د|

2o324 زق عمر|لر|مصطفى عيد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

8455|2 مع محمد عىلي|ء ربــــيع ج|سم| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

2o67o لرحمن حسن|ل عبــــد |لع|محمد عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

27|3|3 لحليم موىس|لحليم عبــــد|ج  عبــــد|ن| نور ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|439|| هيم محمد|بــــر|يوسف مصطفى  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

23936| لرحمن|مروه عىل حسنى محمود صبــــىح عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

4o2765 وز حمدي محمود محمد عمر في  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

542866 ح صبــــىحي شلبــــي محمد|بــــسمتـــ صل ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

464345 ء مهدى محمد مهدى بــــخيتـــ|شيم إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

448526 هيم عىل خلف|بــــر|لعزيز |لد عبــــد|خ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

7|o5o5 لبــــيبــــتـــ|ن محمد زهدى مقبــــل |يم| لمنصوره|حقوق 

234998 ى |عبــــد ى عشر هيم|بــــر|هلل حسي  هره|لق|حقوق 

|5o785 حمد|حمد نور محمد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3568o8 لسيد|لرحيم |حمد عبــــد|عزيزتـــ  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

637834 حمد محمد محمدعيس|محمد سعيد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

4776|5 هيم عىلي محمود نرص|ن وليد إبــــر|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6395o بــــتـــ تـــوفيق|ئى ثــــ|رتـــن ه|م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

88|277 ى |ف حمد |طمه عىل حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 
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2o888 ي|م ح|حمد هش|
مد عفيفى ى شمس|د| بــــ عي 

4o2273 ن|حمد عىل محمد سليم|طمتـــ |ف سكندريه|ل|حقوق 

|25o|3 لمصيلىح|م محمد محمد |يىح محمد هش ى شمس هندستـــ عي 

7|227| حمد سعيد|حمد |حمد محمد |ر |من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

28|262 هيم|بــــر|ل |حمد جل|ء |لزهر|طمه |ف كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|49578 لسيد|ء حربــــى محمود عىل |سم| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

34523| مد|بــــوح|لمنعم زىكي عىل |مؤمن عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

773483 لدين|لرحمن محمد صفوتـــ نور |منى عبــــد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

676578 مل محمد تـــوفيق|هلل محمد مصطفى ك|منه  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

28579o  عبــــد|هيم |بــــر|هيم عصمتـــ |بــــر|
ى
|لبــــ|لدسوق

ى
ق ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

8|855o حمد|ن |حمد زهر|رس |ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7o6954 ء ثــــروتـــ يوسف يوسف|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

786455 وى|لمعل|هلل |لرحمن محمد عبــــد|ء عبــــد |رس| زيق|لزق|حقوق 

62o545 دق|لح|تـــ |بــــ محمد عرف|يه|محمد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

2|7623 ن|ح محمد سلط|لفتـــ|كريم محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

9|5556 عيل حسن  |سم|م محمد |بــــس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

339887 م منس|م|لمرضى |دل عبــــد|حمد ع| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

84553| ي هم
للطيف|م عبــــد|هبــــه مصطفى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

7642|9 لففى|لسيد عوض |هبــــه نبــــيل  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

764476 زق|لر|لعربــــى عبــــد |لسيد |م |عمر هش هندستـــ بــــور سعيد

345793 ن بــــسيوئى عيس|لفتـــوح سليم|بــــو |بــــ |لوه|عبــــد ى شمس طبــــ عي 

696737 ه نعيم شبــــ| |لمو|نه |مي 
ى
ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|72o29 ى|لسيد عبــــد |لعزيز |عبــــد  لعزيز محمد حسي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|624o3 مر|حمد ع|زم |محمود ح وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

68|8o2 ى|رف نبــــيل ع|محمد ع رف محمد حسني  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|562o د عمرو سعد سيد حسن|جه قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

33447 مل|ره حمدى سيد ك|س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

82|69 لعزيز موىس|طمه كرم عبــــد |ف ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

6o7467 لعظيم|هيم محمد عبــــد|بــــر|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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923922 لرحمن خليفه |د خليفه عبــــد|سع ج|ره سوه|تـــج

345778 ي 
لسيد حسن يوسف|محمود محمد لطفى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4587o لحميد|ء محمد جمعتـــ عبــــد |ول هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

282423 ل|لع|بــــوضيف عىل عبــــد|يه | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

63397| لمقصود|عيل محمد عبــــد |سم|محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

777249 لحميد|لعليم عبــــد|محمد محمود عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

85o946 عيل|سم|د محمد محمد |جه لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

68o8|3 ى|بــــسمه عثــــم  حسي 
ى مصطفى ن حسي  ي صىح ري

لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

2|5|53 ف عبــــد|يوسف  حمد حسن|هلل |رسر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

529523 وع|هلل مط|حمد سعد خلف |محمد  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

69896| حمد|لسميع |محمود محمد عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

33254o لعيلتـــ|حمد يحن  محمد |م |سل| ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

23998 حمد|ل |ء محمد جم|رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

439242 شه|لمنعم عك|لحليم مصطفى عبــــد |عبــــد| رن لشيخ|بــــ كفر |د|

36o677 بــــو عربــــ|نور حسن محمد |حمد | |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

439443 ن|هيم محمود شعبــــ|بــــر|آيه نبــــيه  لشيخ|علوم كفر 

2328o3 لسيد يوسف محمد يوسف|ء |صف ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

448o55 ن ن|ل منصور سليم|منصور كم| مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

624262 ه سل| مه|مه محمد سل|مه مسعد سل|مي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

525|23 ن لسيد|لم |بــــر س|حمد ج| |مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

836|o9 حمد|محمود سعيد محمد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

4775|9 م مدبــــول|م|ل |ذكرى جم سكندريه|ل|ره |تـــج

34o66| ديتـــ مجدي فكري عبــــده|ن |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

898|66 عمرو عىل طه محمد  ج|هندستـــ سوه

|2o653 دل محمد فرغىل|عمر ع هره|لق|ر |ثــــ|

693388 هيم زرع|بــــر|هيم عطيه |بــــر|مريم  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

83337o لمجيد|ىطي عبــــد|لع|لحميد عبــــد|طمه عبــــد|ف تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

88266o هلل سيد  |تـــم عبــــد|رقيه ح سيوط|علوم 

83834| م محمد خي  محمد|لرؤف عص|عبــــد ن|سو|حقوق 

27|787 حد|لو|منيه سعيد ممدوح عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 
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9|9237 ى |بــــو|م |دل س|م ع|س ليمي  سيوط|هندستـــ 

245533 ى محمد محمود محمد محمود|ي سمي  هرتـــ |لق|تـــمريض 

7844o5 لي|لج|هيم |بــــر|هيم يونس |بــــر|روى | لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

5|9|67 ى محمد |سم| لبــــدوى|حمد |ء بــــشر |بــــ طنط|د|

8696|8 ي عبــــد|
سط|لبــــ|ح عبــــد|لفتـــ|حمد مصطفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7o289o لمعىط|لد سمي  فخرى عبــــد |محمد خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

63o98 هيم|بــــر|بــــو بــــكر |ن |محمد شعبــــ ره بــــنى سويف|تـــج

528857 ئى|لكن|ش |لدمرد|دهم مجدى | |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

335428 لق محمد|لخ|حبــــيبــــتـــ مدحتـــ عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

686|65 لمرىس|لمتـــول |ن |ر جمعه رمض|من ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|9324 فظ صديق |لح|حمد عبــــد| |يش ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

264857 ن|هيم شعل|بــــر|لسيد |رص |ندى ن |ضتـــ بــــنه|علوم ري

6o9523 لسيد حمزتـــ|محمد محمد | سه ي صىح طنط
|معهد فنى

8o9995 د|لجو|لحليم عبــــد|حمد عبــــد|حمزه  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

4|2854 ى  ى محمد |هيم |بــــر|نرمي  بــــو زيد|مي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

8|5989 مر سعد وهيدي|عبــــي  تـــ ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

5|9364 ر|لف|محمد حسن حسن | رن |ره طنط|تـــج

24293 هلل|لدين سيد عبــــد|بــــ |مريم شه كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

2|57| ن ف بــــرسوم فوزى| |مي  رسر |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

757937 لسيد|لمعىط |حمد محمد عبــــد | حقوق بــــورسعيد

444367 ن|لسعيد بــــدير سليم|م مصطفى  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

642358 هيم|بــــر|لد متـــول |بــــسمه خ زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

479542 لسيد حسن|عىل محمد عىل  سكندريه|ل|ره |تـــج

2645|6 يه فتـــىح طه سويلم| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

52838 بــــ جنيدى|لتـــو|ره جنيدى عبــــد |س لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

42o64o ن|سعد عوض عوض رمض بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

528|7 دق|بــــر ص|لد ص|يه خ| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|4468o لم|حمد محمد فتـــىح س| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

|26|59 حمد|محمد عمرو محمد  ى شمس هندستـــ عي 
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775222 هيم|بــــر|حمد |هيم وحيد |بــــر| زيق|لزق|طبــــ 

79|2| لسعود|بــــو |فتـــ نور |لدين ر|م |حس ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

29o46 لرحمن|سيد عبــــد| محمد زكري ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|56o6 ل|لع|ل مدئى عبــــد|لع|ن عبــــد|يم| ى شمس|د| بــــ عي 

452226 ى محمد سعيد|محمد عم د حسي  |ضتـــ طنط|علوم ري

858532 ي ج|بــــيتـــر ن لسيد|د|لسيد ج|د|ج  سيوط|حقوق 

|57o5 حمد عىلي فهىم|هيم |بــــر|حمد | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

5|3|25 لعبــــد|دل حنفى محمود |محمود ع سكندريه|ل|علوم 

|6|492 مل|ل عىل ك|فهد محمد كم ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

353o25 بــــيشوى ظريف فهيم ربــــيع |ره بــــنه|تـــج

643282 للطيف محمود|محمد عبــــد | هند|ش زيق|لزق|هندستـــ 

7o96|4 حمد عىل|حمد مصطفى |ء |عىلي لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

5256|| حمد|وي |حمد قن|حمد حسن | سكندريه|ل|بــــ |د|

43|873 لغزيرى|غبــــ |هيم ر|مؤمن إبــــر |طبــــ طنط

788o45 ى حسن فرح ن|كريم حسي  ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

42o239 ه عبــــد| ح|لفتـــ|حمد عبــــد|ح |لفتـــ|مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

54oo73 تـــه محمود|هلل محمد شح|عبــــد ج|بــــ سوه|د|

332585 هيم|بــــر|تـــه |لرحمن شح|خلود محمود عبــــد |بــــ بــــنه|د|

6o836 محمد مجدى حسيبــــ محمد حقوق بــــنى سويف

452o48 ح درويش حموده|لفتـــ|محمد عزتـــ عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

63369 هيم|بــــر|م صبــــىح |محمود حس صيدله بــــنى سويف

753823 ه محمد عىل|لل|ندى جبــــريل عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

495663 |لبــــن|محمد عمر غريبــــ محمد  ره دمنهور|تـــج

47324 م|م|دل فتـــىح |ء ع|شيم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

63778 حمد بــــرديس|عيل |سم|ل سعد |سعد جم  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

86|834 ن مرصي|ء محمد رمض|شيم لمنصوره|حقوق 

527o74 عيل|سم|لسيد |ذ حمدى |مع سكندريه|ل|هندستـــ 

677896 مد|لسعيد ح|مد |مصطفى ح لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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63||67 زق|لر|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|مل | زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

693757 ل|لجبــــ|ن |ن محمد مرو|ئى مرو|م| زيق|لزق|عه |زر

4736| حمد|محمد محمد حسن  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o|57 لبــــ|بــــوط|هلل |محمد محمود عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

222863 هيم محمد بــــخيتـــ|بــــر| |د رض|زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

25793 هلل|فظ عبــــد |لح|حبــــيبــــه محمد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

84||2 ره بــــرسوم|جرجس بــــش| رين|م حقوق بــــنى سويف

7684o5 ى عبــــد لمجيد|عدل مجدى حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

675o54 |بــــو |حمد |لسعيد |ح |لد صل|هلل خ|منه 
بــــينى لشر

هره|لق|م |عل|

542387 مل عىل نصي |تـــه ك|شح| ند تـــمريض دمنهور

2459o9 لرحمن عيد|د عبــــد|محمد عم لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

5|3939 تـــتـــ محمد عبــــد تـــوتـــو|رحمتـــ شح سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

45o4|o لففى|هيم محمد |بــــر|ء |عل |حقوق طنط

3|59o2 للطيف محمود|هيم عبــــد|بــــر|نورتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

69|9o5 د محمد رسور|حمد رش|د محمد |رش ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

323243 ن|لد طه رسل|م خ|هي ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

|5o2o9 لعزيز محمد|حمد عبــــد |مصطفى  ن|حقوق حلو

2684|2 هيم مصطفى جنه|بــــر|محمود  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

3|8847 لحليم|ندى محمد عطيتـــ عبــــد هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

89|346 لس جرجس لمع جرجس  كي  سيوط|حقوق 

85762| ره محمد جمعه محمد|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

4456o9 هيم محمد|بــــر|هيم |بــــر|حمد |يوسف  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

9|2288 تـــ محمد عىل |د شح|جه ج|علوم سوه

22233o هيم|بــــر|ن محمد تـــوفيق |نوره هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

47432 هلل محمود|للطيف عبــــد |ن عبــــد |حن هره|لق|لعلوم ج |ر |د

848o53 ل محمود عمر|زينبــــ جم ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

8oo39| ح محمد عمر|حمد صل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

543398 لونيس|ء محمود محمود عبــــد|نجل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

362223 تـــ وصيف كريم|نوبــــ نش|بــــ| |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم
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7|o395 هيم مطر|بــــر|لسيد منصور |ء |سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o8242 ى عثــــم|عزه  ن |سعد حسي  ج|ره سوه|تـــج

254693 ى|لمهدى محمود |م محمود عبــــد |سل| لشقي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

42279o ي|لل|لد محمد |مروه خ
ى
ق سكندريه|ل|صيدله 

542|85 |كر محمد عزيز عوض |محمد ش
ى
لحوق ره دمنهور|تـــج

245356 تـــ|حمد شح|قمر يوسف  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

78686 ف عبــــد |حبــــيبــــه  لحميد|سط عبــــد |لبــــ|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

877|o5 ن لس |ر| مي  فتـــ فوزى كي  سيوط|ره |تـــج

63o|48 ش محمد بــــركه|ء عي|محمود عل زيق|لزق|صيدله 

|6968 ى عل|ي لدين محمد مرىس|ء |سمي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|2|5|| لد|حمد خ|م |هيثــــم هش ى شمس| لسن عي 

6324| هيم محمد|بــــر|حمد |محمود  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

46|o5 دى فرج|م ن|ره عص|س ن|علوم حلو

64735| ي
ى محمد|ء |بــــسنتـــ ضى لدين حسي  ي |

رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

8|6988 لحفيظ|نور عبــــد|سحر يىحي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

338332 تـــ كرم عبــــد| ن|لسميع سليم|مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

45|265 لرحمن نجم|رس نبــــيه عبــــد|ء ي|رس| |هندستـــ طنط

846595 ى |م |حل| حمد محمد|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

883857 ى عبــــد|للطيف |ن عبــــد|رو للطيف |مي  سيوط|ره |تـــج

6||5o9 ل|لش|لعليم سعد |هدير عبــــد  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

853474 عيل محمد|سم|ء |يه عل| ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

2653|6 محمد مرع بــــيوم مرع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

832849 ى م|ي هر حسن محمد|سمي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

365|97 لسيد محمد عىلي|ل |نور جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6798o5 حمد حموده|م محمد |جر هش|ه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|229|o ف عبــــد | |هل لسميع محمد يوسف|رسر ن|فنون جميله فنون حلو

78o8o8 ؤد|لسيد محمد د|مح |م س|حس عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

6862|9 هلل معتـــمد|هلل محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o7873 حمد محمود|حمد حسن عىل | لمنصوره|بــــ |د|

7524oo لح|بــــ محمد ص|يه|د |زي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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524774 عمر محسن محمد شيبــــه لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

7388| ل جمعه|محمود سعد جل ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

6o394 عبــــي  رشدى عىل محمود لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|33726 م|لسل|لفضل يوسف عبــــد |بــــو |لدين |سيف  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

252|o5 ى فر|ج ش|يز فر|ء ف|رس| ج|هي  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

764756 مد|حمد عىل ح|هبــــه محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|7o|23 حمد|يه رأفتـــ محمد | ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

772646 تـــ|ر مسعود حنفى محمود بــــرك|من زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|7|37o يمن ثــــروتـــ نعيم|م |بــــر| منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

623o|o ذل|لش|حمد مصطفى |لرحمن |عبــــد  ط|هندستـــ دمي

328458 ى محمد | لسيد|حمد |حمد بــــشر |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|76627 لحميد|لحميد مجدى عبــــد |ريم عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|57487 روق محمود|مريم محمد ف هره|لق|بــــ |د|

7632|5 حمد|لسيد |هلل |لسيد عطيه |بــــسمه  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

4|3483 ى |بــــر|ره محمود |س ج|لض|هيم حسي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

39429 ود|حمد د|لسيد بــــردليس |ء |سم ن|حقوق حلو

4|o623 مد محمد مرىس|م ح|م هش|هش |بــــ طنط|د|

7||454 م رجبــــ رجبــــ عبــــد ربــــه|لد س|خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62o66| ل|لهل|ء أحمد محمد |أسم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

878245 هيم  |بــــر|لدين |ل |صم كم|لدين ع|ء مىح |رس| سيوط|تـــمريض 

225978 حمد|حمد مغربــــى |دل |مه ع|س| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

6|8347 بــــيىل|لطر|حمد عبــــده |محمود  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

493779 ى|لجو|مصطفى محمد عبــــد د بــــحي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|47|46 ي
ح محمد|لدين صل|ء |تـــسنيم ضى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|3356 هلل محمد سيد عىلي|عبــــد ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

36|55 لح|هيم ص|بــــر|روق |لح ف|رحمه ص هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

73925 ض|حمد ممدوح معوض ري| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

2|3825 هيم خليل مصطفى|بــــر|هلل محمد |عبــــد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم
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||8|29 لرحمن|سلىم حسن سيد عبــــد  ى شمس حقوق عي 

||7734 عمر وليد محمدين حنفى لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

73933 ى رجبــــ تـــوفيق محمد حسي  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

8384|9 هيم|بــــر|دي |هيم ن|بــــر|يه | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8o4|5o هلل|بــــ |محمد محمود محمد ج سيوط|ره |تـــج

2623|4 ح|لفتـــ|لفتـــوح عبــــد|بــــو|كريم رجبــــ  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3||o8| ى رشدى كيل ئى|سلىم حسي  ن|بــــ حلو|د|

623754 ن يونس محمد جمعه غزى|يم| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

63952 د|ن شه|دل يون|رك ع|م لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

43|459 تـــه|شح| يوبــــ حن|سميح | بــــول |علوم طنط

5462o| ى |حمد محمد عبــــد | لسد|مي  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

83o375 لحليم|ىطي محمد عبــــد|لع|د عبــــد|زي دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

49o|36 ي|ن د|ري|م
صليبــــ| يىلي|ل |ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45|524 لدين ريشو|لدين محمد محن  |محن   لشيخ|بــــ كفر |د|

333556 مح محمد|م س|يىح هش |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4o4895 م|م محمد عل|محمد مجدى عل ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

839288 هيم سليم|بــــر|طمه نوبــــي |ف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

363389 د محمد محمود|حمد عم| لمنصوره|حقوق 

7o9968 هيم|بــــر|هيم |بــــر|زق |لر|حمد عبــــد |خلود  لمنصوره|بــــ |د|

35|7|4 ى|محمد سعودي موىسي سعودى ل شي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

3|6556 ي| |دون|م
ى
ل|مي  جميل حزق ى شمس|تـــج ره عي 

|62778 مصطفى محمد ربــــيع عطيه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8354|6 ى عوض محمد بــــدري|ي سمي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

35332 ن عىلي|طمه عىلي سلم|ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

87877 هلل|حمد خي |م محمد |سل| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

45564 |حمد سيد محمد كف|محمد 
ى
ق ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

35342o عيل|سم|محمد | يمن رض| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

475766 د حسن محمود|لجو|لدين حسن عبــــد |م |حس سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

535582 ى|زى حس|ل محمد حج|محمد جم ني  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

3|8969 بــــ|لوه|حمد فتـــىحي عبــــد|ندي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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4858|7 لبــــسوم|حمد دغش |رس |ء ي|ول سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6|5|75 وي|لشه|هر |رنيم رفعتـــ ط ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

783792 لسيد|هيم حسن |بــــر|ذ حسن |مع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

787235 حمد|هلل |حمد محمد عبــــد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

89578o ه |لل|عبــــد| ء محمد زكري|عىلي ج|عه سوه|زر

62788 بــــ عىلي|لوه|ر محمد عبــــد |من ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

838o6 م سيد محمد|محمد تـــم ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

44|o|9 زينتـــ|م محمد بــــ|ر عص|من لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

8|44|9 مه يونس|هلل جمعه سل|عبــــد ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

644o24 ينى|لجن|لح حسن |لح محمد ص|ص زيق|لزق|حقوق 

23o762 بــــ|ن عطيتـــ كس|لدين رمض|حمد عز| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o3474 عيل|سم|لبــــسيوئى |مد محمد |هيم ح|بــــر| بــــ دمنهور|د|

63|74o حمد موىس|جر عيس |ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3|983 د سعيد بــــعتـــورى|ئيل عم|مهر ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

44|o64 لبــــهىح |ن |لق سليم|لخ|ره سمي  عبــــد|س لشيخ|عه كفر |زر

243638 ى يسن عبــــد|ي ل عويس|لع|سمي  ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

4865o9 هيم محمد محمود|بــــر|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

863984 ذلي|لش|يدي حمدي عىلي |ه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

462|5| وى|لشل|هيم |بــــر|هيم |بــــر|هيم سعد |بــــر| لشيخ|ره كفر |تـــج

|56927 ي عبــــد |سيد عثــــم
لمنعم|ن قرئى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

44o|7o ى عبــــد  تـــه|ن شح|لحميد شعبــــ|نيفي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

5|4487 هدير نبــــيل سميح بــــدر لمنصوره|علوم 

29856o مل حسن محمد|حسن ك ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

355669 ن|م سليم|ر محمد هم|من ى شمس علوم عي 

|4o992 ه محمد نجيبــــ محمد شديد ني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|o437 متـــ|عيل عىل حم|سم|د |ء رش|ول لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2o94o تـــ رودلف ملىط|نس بــــرك|ن هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

||6953 د|سم محمد فهىم مر|بــــ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

374253 لسيد|يمن فتـــىح |كريم  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

44932| حمد معوض|لرحمن محمد |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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463|| لعزيز محمد|محمد صبــــىح عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3388|9 ى جم|ي حمد محمد|شور |ل ع|سمي  عه مشتـــهر|زر

444|78 دى عىلي|له|دى عىل عبــــد|له|محمد عبــــد لشيخ|عه كفر |زر

859444 ى تـــه|فتـــ يوسف شح|ر| مي  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

|4o636 وى بــــرع|بــــ هند|يه|حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

876324 هلل  |ر عىل عبــــد|حمد عم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o6|9o لمهدى|مد |لمهدى ح|لدين |ج |مريم رس لمنصوره|حقوق 

2|28|8 لسيد حسن|عيل |سم|لسيد |لرحمن |عبــــد هره|لق|صيدله 

352368 حمد|لسيد |ء محمد |سم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

634736 حمد|بــــ عىل محمود |شه زيق|لزق|هندستـــ 

5o|8| لدين محمد|ح |مح صل|لرحمن محمد س|عبــــد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|737o2 بــــو بــــكر محمد محمود|حمد | ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

4|5268 لشبــــيه|ر محمد سعد محمد |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

623|76 حمد سليم|لسيد |لسيد |عمر  لمنصوره|طبــــ 

|64679 ح مهدى|لفتـــ|لرحمن مجدى عبــــد |عبــــد  هره|لق|علوم 

34964| لقلىل|هيم |بــــر|ن عىل خليل |يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

44o664 ىط|لدمي|هيم |بــــر|هيم |بــــر|لسيد عىل | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

83o826 ن|ل محمد سليم|محمد جم |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

7o7785 بــــر|ح محمد ج|لفتـــ|ء عبــــد |ء عل|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

323273 حمد محمد|سندس عيد  ى شمس حقوق عي 

35997 ل|هلل بــــل|تـــه عبــــد |بــــسمه مصطفى شح هره|لق|حقوق 

5|||o حمد عويس عىل|لرحمن |عبــــد  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

753493 حمد|هلل |للطيف عبــــد |تـــسنيم عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

553|7 لبــــ|بــــوط|جر حسن محمد عوض |ه حقوق بــــنى سويف

35o6o4 حمد|تـــ |نور فرح|ح |سم |بــــ بــــنه|د|

9o2549 لسيد محمد محمد |نىه  ج|صيدلتـــ سوه

839892 ي سعدي|محمود جل
ل مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

352o38 لق سيد|لخ|متـــ عبــــد|محمد سل |بــــنه| هندستـــ شبــــر

9|37o8 ى  |ح |محمد صل ى حسي  مي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 
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835467 حمد|لدين |م سعد |م سل|بــــتـــس| |نوعيتـــ فنيه قن

88o|49 حمد |حمد يشى عىل | سيوط|ره |تـــج

|35792 حمد عىل|هلل عجىم |هبــــتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

894846 هيم|بــــر|لدين محمد |ح |هلل صل|عبــــد ج|حقوق سوه

|49375 ي محمد محمود بــــيومي
تـــفى هره|لق|بــــ |د|

759474 هلل عطيه|م بــــهجتـــ محمد عبــــد|ريه ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

38546 بــــر|حمد ج|ن سمي  محمد |يم| هره|لق|عه |زر

356965 لسيد|لعزيز |ن عبــــد|هدى رمض |نوعيتـــ بــــنه

445379 لحميد حبــــيبــــ|حمد حسنى عبــــد |حبــــيبــــتـــ  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

756455 عيل|سم|لسيد محمد |هيم |بــــر| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

332o76 مل جمعتـــ|ن محروس ك|جيه زيق|لزق|صيدله 

48|82o ن|متـــ خميس يسن عىل سليم|س| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

257693 لسيد|هيم محمد |بــــر|سعيد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

23445 لرحمن|ح محمد عبــــد |لفتـــ|م عبــــد |هلل س|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82|284 ذلي|بــــتـــ ش|ن ثــــ|هبــــه شعبــــ ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

36|o2 ى محمود محمد محمود جمعه| |رن مي  هره|لق|حقوق 

33o383 حمد|ل فتـــىح |م جل|ريه |بــــ بــــنه|د|

2654o3 لقرم|رف لطفى عيد |حمد ع| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

6843|o بــــ|لوه|ن فتـــىح عبــــد |فوزيه رمض لمنصوره|بــــ |د|

4o7o39 حمد جمعتـــ|فرحه محمد  |بــــ طنط|د|

527647 لحليم حسن عىل|ن نبــــيل عىل عبــــد |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|24o8o حمد|حمد |لدين |ء |محمود بــــه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|o|9 ر بــــريك|لستـــ|مروه جمعه عبــــد لفيوم|بــــ |د|

622|57 بــــو زيد|هيم عبــــده عبــــده |بــــر|عبــــده  هندستـــ بــــور سعيد

235677 لنبــــى عىل|هلل عىل عبــــد|منه  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

455o5o حمد|لسيد |حمد |محمد  سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

34|375 ج |ح محمد عىل خف|عمرو صل |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

4o5|88 لغندور|لصبــــور |م محمد عبــــد |سل| سكندريه|ل|حقوق 
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28324 حمد محمد|محمد سعد  ى شمس| لسن عي 

247||3 طف محمد وهبــــه|محمود ع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|45242 رس محمود مهدى|د ي|زي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

545884 ى سمي  ح|ي عدى|لس|ربــــ |فظ مح|سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

73735 ى قرئى شعيبــــ|جه د عشر لفيوم|لعلوم |ر |د

342259 ر|ر محمد دويد|ء منتـــرص دويد|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

326279 ك|يفون نور عدل مس| هره|لق|حقوق 

39|98 |لش|ء محمود حنفى عبــــد |دع
ى
ق هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4o78|o ض عطيه|محمد سعيد ري سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

357oo| ل محمد|لع|حمد محمد عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

682o67 ى وليد كم|ي لمرىس عىل|ل |سمي  لمنصوره|بــــ |د|

256||8 شور محمد|لعزيز محمد ع|عبــــد دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

47278 م عمر محمد|عص| مه ن|تـــربــــيتـــ حلو

4o4827 ن|لحميد عىلي سلط|حمد عىلي عبــــد | لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

525952 نوس|سطف|وهيبــــ | بــــيتـــر حن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

76o5|o ى محمود  ى محمود حسي  لسيد|حسي  لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

237524 تـــ حفنى|لشح|بــــ محمد |لوه|ء عبــــد|وف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|5|658 يد|هلل عطيه ف|ء محمد عبــــد |عىلي هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|6o694 عيد محمد| يحن  زكري وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

699863 ضى سيد|لر|حمد مصطفى عبــــد | ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

476664 هلل|ل فكرى محمد عبــــد |ن جل|رو سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

344896 لحق|د |حمد ج|جر محمود غريبــــ |ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

23o8o2 ف عبــــد|محمد  لسيد|لحكيم |رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

629oo3 ن|لسيد سعف|ل محمد محمد |د كم|ل عم|كم ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

24o63| ع|عي رف|لدين محمد سعيد رف|عز |ره بــــنه|تـــج

7oo939 لزنفىل|لمجد |بــــو |لسيد سعد |م |سل| لمنصوره|طبــــ 

277|4o وى|لحن|لحميد |لدين عبــــد|ح |حمد صل| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

234o6 نور حبــــيبــــ|بــــيشوى نبــــيل  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

925399 رون  |بــــ سيد ه|لتـــو|منصور عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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52384o د|لسيد صبــــيح محمد حم|ن محمد |مرو سكندريه|ل|هندستـــ 

4|9489 ذل|لش|ء حمدى محمود |شيم لفيوم|لعلوم |ر |د

359|46 لرؤوف|ئى محمد عبــــد|محمد ه ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

4o887| ج |للطيف ن|ء نبــــيه محمد عبــــد|سم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

85o737 ء محمد سفينه محمد|شيم لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

439498 لمنعم جبــــر|هلل عبــــد |عبــــد | دين لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

67896 فظ|لح|للطيف عبــــد |مصطفى فرغىل عبــــد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

695946 لقلينى|م محمد محمود عوض |حس لمنصوره|هندستـــ 

3o572 ض جنيدي|ري| ء رض|ثــــن كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9|2575 ى بــــديع بــــطرس  هيم |بــــر|نيفي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

848|53 ى عبــــد| ن|ري سليم|لبــــ|حمد حسي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

545o9 ض سيد|ض ري|محمد ري ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

775527 ى |حمد حس| لسيد محمد|ني  زيق|لزق|هندستـــ 

364946 م|لدرغ|حمد |ل |رص جم|لن|ل عبــــد|جم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

885|o2 ف فوزى |مريم  هيم |بــــر|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

459264 مروه محمود محمد حسن ن|سو|بــــ |د|

3|92oo لعزيز عىل|ء حمدى عبــــد|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6|6|64 هلل|بــــ |محمود محمد محمود ج ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

726|7 لسيد|حمد |رثــــ |لح|بــــو|سمر  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

2|3682 عيل محمد مصطفى|سم|حمد |عيل |سم| ى شمس هندستـــ عي 

9|3|86 يف عىل عبــــد لسيد |ل |لع|رسر سيوط|حقوق 

4372|2 لمنعم موىس عىل|ء عبــــد|سم| لشيخ|تـــمريض كفر 

768258 ن|ن سلم|لم سليم|س| دين لعريش|تـــربــــيتـــ 

79|674 وي محمد |لشبــــر|رص حسن |لن|حسن عبــــد 
لم|س

كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

5|6|83 ش|بــــو هو|لح |لغنى عىل ص|ء حسن عبــــد |وف طبــــ بــــيطرى دمنهور

8|7254 ي |ركو ه|م
لمسيح|هيم عبــــد|بــــر|ئى ره بــــنى سويف|تـــج

|64|o بــــ|لوه|ود عبــــد |حمد د|محمد  هره|لق|هندستـــ 

63825o حمد بــــشي  مصطفى حسن محمد| زيق|لزق|طبــــ 

5o88o حمد|لحليم |لدين محمد عبــــد |د |زي ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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8877o3 بــــوزيد |لحميد |ن جمعه عبــــد|حن ي صىح 
سيوط|معهد فنى

225999 هلل|بــــ |ج| بــــ وحيد زكري|يه| ن|بــــ حلو|د|

334786 لمبــــدىء|صم جودتـــ عبــــد|مل ع| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

33|562 حد|لو|د عبــــد|حمد فؤ|نور |ن |نور تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

6o868o م|ء وجدى حمدى ضي|ول ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

887958 ىط |لسنبــــ|لحليم |لق عبــــد|لخ|ل عبــــد|ذ جم|مع ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

6o827 م|حمد محمد تـــم|مه |س| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

498746 |زق |لر|ء سمي  عبــــد |ل|
ى
لشلوق تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

8|674o حمد|ء ربــــيع محمود |رس| ي|تـــمريض 
| لمنى

5o45o4  بــــش
ى
ى|جميلتـــ شنوده شوق سكندريه|ل|علوم 

87|9o محمد حمدي فتـــىحي زىكي لفيوم|هندستـــ 

637723 دق محمد|لص|دق عىلي |لص|جر |ه زيق |لزق|تـــمريض 

83669o ن|د سمع|مريم مكرم ج ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

677873 لسحيتـــى|هيم |بــــر|لد فهيم |محمد خ ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

7o|o25 حمد عيسي|لسيد محمد |لسيد محمد | لمنصوره|هندستـــ 

69|3o3 ء محمد محمد محمود عوض|عل تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

676959 عمر قدرى محمد موىس لمنصوره|حقوق 

3|4758 |بــــ|ك بــــرن|لمل|دى عدل عبــــد|ف دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

3|3232 لسيد كشك|حمد عبــــد|تـــغريد  ى شمس صيدله عي 

253465 مر|عيل ع|سم|ء محمد |رس| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

877538 دى مصطفى محمد |له|عبــــد | رن سيوط|حقوق 

7787|| لعزيز|لسيد عبــــد|لدين |ء |لمهند بــــه| زيق|لزق|حقوق 

45737o ه سعد سعد سليم| مي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

259769 لمطلبــــ|ده عىل محمد عبــــد|غ شمون|نوعيتـــ فنيه 

|299o2 حمد|لرحمن |م عبــــد |بــــسنتـــ عص سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

236785 ف عبــــد|ء |سم| ن|لحميد مهر|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|27492 يف | لحيله|حمد |حمد |م |م|يه رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4233o7 حمد  محمود|حمد محمود |هلل |منه  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

689776 ل محمد عىل عوض|لرج|مه عز |س|تـــسنيم  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد
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7|764| ى مختـــ بــــ|لبــــ|ر حسن فتـــح |هدير حسي  لمنصوره|حقوق 

4o783o ن|حمد سلم|رس محجوبــــ مرغنى |مؤمن ي |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4962o2 ن|للطيف بــــدر|رص يوسف عبــــد |لن|زينبــــ عبــــد بــــ دمنهور|د|

825442 ي عطيه 
حمد حسن|مصطفى سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|9688 ى |محمد | طيم|ف ل|لجبــــ|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

43522o طر|بــــو خ|حوده محمود | ند تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

77|493 لسيد بــــيوم محمد|ن محمد |نوره زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

2638o3 لبــــسيوئى مصطفى|دى حمدى |ن| نور هره|لق|م |عل|

433683 لفتـــوح عيشه|بــــو |حمد محمد طه | |ره طنط|تـــج

536886 نوبــــى|موىس عبــــده محمد يوسف  لشر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o3837 ى محمد عبــــد  رى|لهو|لمنعم متـــول |نرمي  زيق|لزق|بــــ |د|

435437 ن عىل محمد خليفه|حن ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

2|245 ي
ف فتـــىح محمود| |دئى رسر ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

تـــ بــــنى

675249 وع|مد مط|زم حمدى ح|ح لمنصوره|هندستـــ 

6476|8 كر مطر|هيم ش|بــــر|لسعيد |يه | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6855|3 لسيد|هد |لدين مج|سلىم محمد نرص زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

675889 ى|لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|خلود محمود  سط حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

86586| س|محمد زىكي حسن عبــــ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

359296 م|غبــــ ف|مجدى ر| بــــول وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

853925 در|لق|طه محمد محمد عبــــد ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

354893 لحق|م محمد عبــــد|ء حس|لزهر|طمه |ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

69oo44 ي
ل|لع|لسميع عبــــد |مجدى عبــــد | دئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

78o92| لسيد محمد|د يشى |عم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

43|235 ل|يمن محفوظ محمد هل|رغده  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

5|8274 بــــ|حمد خط|هيم محمد |بــــر|سلىم  |حقوق طنط

9||3|3 ى |ه لحليم |حمد عبــــد|جر حسي  ج|علوم سوه

752oo9 ي|هلل |هلل معوض عبــــد |منيه عبــــد | لعشر ى شمس صيدله عي 

2332|6 لح|مل ص|هلل ك|هدير عبــــد |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي
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63o763 هد محمد|حمد مج|محمود  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

33962o حمد|لق سيد|لخ|حمد محمد عبــــد| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

859374 لح|حمد رجبــــ يوسف ص| ي|تـــمريض 
| لمنى

4985o7 لرشيدى|متـــ محمد حسن |نهلتـــ سل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

853685 ي عصمتـــ عبــــد
بــــ|لوه|ندي مصطفى لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

4564o2 حد|لو|حمد عبــــد |عىل | ن رض|رو عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

3|884 يمن محمد حسنى|ن |يم| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

496o97 لديبــــ|هيم |بــــر|دل سعد |تـــسنيم ع سكندريه|ل|بــــ |د|

4o47|7 حمد|د |رق محمود فؤ|محمود ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

449935 بــــو شهبــــه|حمد |بــــ خليل |رح |بــــ طنط|د|

324489 ق|لرز|فتـــ عبــــد|تـــم ر|حمد ح| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

762633 ر زرمبــــه|ر مختـــ|ر مختـــ|محمود مختـــ ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

687|73 ع|لرف|حمد |حمد |زينبــــ  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

785|37 ه نش| لحميد عىل|تـــ عبــــد |مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5799 ر صقر|لستـــ|هلل محمد عبــــد |منه  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

33|7|3 لرؤف محمود|هدير محمود عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|7742 لنور خليل خليل|بــــو |يمن محمود |ن |يم| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

78563o رحمه محمود زىك حسن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5|2394 ى عتـــم ن|محمد نبــــيل حسي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

83|369 فظ محمد|بــــر ح|محمود ج دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

86875  عبــــد |مد ص|حمد ح|
ى
ل|لع|ق ي تـــمريض 

لفيوم|معهد فنى

6756| لعزيز|ل عبــــد |حمد كم|لرحمن |عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

9||899 ف بــــكر محمد |عىل  رسر ج|ره سوه|تـــج

545786 لرحمن|لسيد عبــــد|حمد |لسيد |حمد | ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

6|4|99  |هيم |آيه إبــــر
ى
هيم عييى|بــــر|لدسوق ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 

ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

637488 مل طه موىس|ح محمد ك|صبــــ زيق|لزق|صيدله 

3254|3 لسميع حسن|حمد رزق عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

92|444 محمد هديه عىل محمد  ج|حقوق سوه
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529647 وي|لدستـــ|د |مي رش|د س|رش لفيوم|هندستـــ 

|239o| لىح سليم|طف عبــــد |ندى ع ج|بــــ سوه|د|

34|25| م محمد منجود حسن|محمد عص ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

5o||2 بــــ|لوه|بــــ عىل عبــــد |لوه|مه عبــــد |حمد سـل| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|49252 ن|دل شفيق وهد|حمد ع|فريده  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|65o4 مريم خليل جرجس مرقص ي|صيدلتـــ 
|لمنى

346oo7 ن|ن سيد محمد عثــــم|يم| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

78|252 لجوهرى|لمنعم محمد |لد عبــــد |محمود خ دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

2|2772 بــــ|لد محمود دي|محمد خ ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

87o784 ى عبــــد|س لحليم|ره مجدي حسي  ن|سو|علوم 

|29954 صليبــــ حسنى فريد| رين|م |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

4o3477 ن|ن عمر|حمد شعبــــ|حبــــيبــــه  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

823o|8 حمد محمد|ء محمود |سم| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3||635 كريم محمد ممدوح محمود ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

33298o بــــو رسيع مهدى|م |م هش|ريه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

432228 لد عنتـــر عوض|خلود خ |طبــــ طنط

2o8|8 محمد محمود محمد صبــــري هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o99o3 ي |
بــــ|لوه|لسيد عبــــد|يمن لطفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|427| حمد عىل|ئى عىل |يوسف ه هره|لق|بــــ |د|

64||o7 ره فكرى متـــول عىل محمد|س ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|52933 ى سيد|حمد عىلي | مي  ن|بــــ حلو|د|

78457o ح عمرو|لفتـــ|سمي  محمد عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

487525 ن|حمد محمد فتـــىح حسن سليم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7ooo36 هيم|بــــر|لمرىس |لدين |ء |ء عل|سم| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

232|3o لكريم محمد|لكريم سيد عبــــد |مصطفى عبــــد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

229o63 روق خليفه|مح ف|س| رن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|66888 حبــــيبــــتـــ عىل سند عىل دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف
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422724 دل ربــــيع حسن|عمرو ع سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

343764 ن|م رسح|م|لدين محروس |ء |عل| دين ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

8485o4 ل فهىمي عىلي|بــــ جم|رح ن|سو|تـــربــــيتـــ 

699o5| ي
لمنس|د |هيم ج|بــــر|ر |مختـــ| دئى لمنصوره|بــــ |د|

7o3884 هيم  خليل|بــــر|حمد محمد |محمود  لمنصوره|هندستـــ 

3|2299 تـــه|حمد شح|لسعيد |محمد ممدوح محمد  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

2655|| بــــر حسن|م محمد ص|سل| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

6o679 حمد حسن سيد|محمد  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

849742 لعزيز|ديه محمد عبــــد|ن لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

356o8o لمؤمن مصطفى|ء مجدى عبــــد|رس| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

29988 لم|لعزيز س|ر فتـــىحي عبــــد|من |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

3|3o76 مر|حمد ع|حمد محمد | ى شمس هندستـــ عي 

7|2|56 بــــر|لص|دق محمد |تـــ ص|د|لس|لسيد |هدى  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

8o7|o7 بــــوغنيمه حسن|ن سيد |يم| ي|عه |زر
|لمنى

48535o لرحمن|لرحمن محمد عبــــد|دل عبــــد |فرحتـــ ع ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8472o7 يتـــ محروس عبــــد ئيل|لنور ميخ|مي  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

4o25|3 ل|لع|حمد محمد عبــــد |لسيد |ء |شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|734o يف صل ى |مد |ح ح|رسر لبــــهليل|مي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

4574|3 ص|لقص|ئى خميس محمد بــــكرى |م| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

483o| هيم بــــكر|بــــر|سميحه محمد  هره|لق|صيدله 

246|63 ر|لجز|د |لجو|ل عبــــد |لد جم|ل خ|جم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

777823 ي |محمد عمرو محمد 
ي|لتـــلبــــ|لحسينى

ئى ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|643o لعزيز محمود|يمن عزتـــ عبــــد |تـــفى  هره|لق|صيدله 

354937 حمد|س |حمد عبــــ|ندى  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

237494 ر موىس|لغف|دل عبــــد|ح ع|صبــــ هره|لق|بــــ |د|

|4o459 دى محمد|له|هر عبــــد |لظ|ده عبــــد |يمنى حم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|962| ن |د فهىم يون|جورج فؤ ج|ره سوه|تـــج

77256| ندى سعيد مهنى محمد محمد زيق|لزق|بــــ |د|

836o37 ي
هيم|بــــر|ن |محمد حس| دئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

23|674 حمد عىل|حمد مجدى | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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5o8656 لجنيدى|ن محمد |تـــم سليم|ح لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|586o| لسيد|د |لجو|لسيد عبــــد | |سم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

42|52 ن صبــــىحي رجبــــ|رمض| لي|د هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|76359 ف فتـــىح عطيه|حمد | رسر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

4388| ن عزوز|محمود سعيد سليم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

76o874 م|حمد محمد حسن محمد سل|مريم  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

8578o5 ي|
ى
شم عىلي|تـــي ه|حمد ق حقوق بــــنى سويف

49582| ي مسلم عبــــد 
لحليم|محمد مصطفى ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

8783o2 ره ممدوح محمد عىلي |س معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

4|2472 حمد|فظ سيد |فظ محمود ح|لرحمن ح|عبــــد  |بــــ طنط|د|

63|858 س سعيد حسن غريبــــ حسونتـــ|ين| زيق|لزق|بــــ |د|

6448|8 ى ع ى |بــــو|مر |نرمي  لمجد|بــــو |لمجد حسني  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

247|99 لدين|ج |لمنعم تـــ|لرحمن فتـــىح عبــــد|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

7oo62o لسيد طه محمد|ره |س ي|هندستـــ 
|لمنى

277627 مصطفى عىل زغلول| ر|ي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

239|37 خليل| دل زكري|بــــرين ع|ص هره|لق|ره |تـــج

6|95|7 ف عبــــد |لد |خ حمد فرح|لصمد |رسر ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

23|83o حمد محمد|هر |حمد م|لرحمن |عبــــد ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

85|428 م|لسل|ن عمر محمد حموده عبــــد|يم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

6|99|o لدين|حمد محمد أحمد كريم | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

29576 سعيد| د زكري|نوبــــ عم|بــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

76o96| خورى|د ف|نه مجدى ميل|دمي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

85|453 ء محمود حمزه محمد|رس| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

365727 ي محمد عبــــد|
هلل|حمد مصطفى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|3365| لد سيد عىل|ن خ|نور ى شمس| لسن عي 

5oo8o8  عىلي |ه
لسيد|يدي مصطفى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9|4967 ى |  جد لبــــيبــــ لوق|م| مي  سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o2659 هيم محمود عيس|بــــر|محمود محمد  |بــــ طنط|د|

||57o2 ى  م حسن عىلي|حمد س|لوجي  ى شمس|تـــج ره عي 

3oo98 وق محمد عبــــده محمد ص لح|رسر ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د
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5|738o لنبــــى|منيه حسنى محمد عبــــد| بــــ دمنهور|د|

899493 لحميد حسن  |لدين عبــــد|د |ء عم|سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

3372|2 ر مرشد هندى|ئى مختـــ|روم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

48932| لسيد حنجول|ن حسن |شمس رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||7837 لسعدئى|هيم سعد محمد |بــــر|م  ى شمس|تـــج ره عي 

424|87 لخي |بــــو |م |لسل|هيم عبــــد |بــــر|حمد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7oo69o د|لحد|لمرىس حسن |محمود محمد محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

288|32 يز محمد|شور ف|ء ع|شيم م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

686894 لرؤف مسعود|لرحمن محمد معوض عبــــد |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

882237 ى  |لص|بــــر عبــــد|لج|ن عبــــد|رس رمض|ي لحي  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

75o93| ن دل محمود|لدين ع|ح |صل| مي  ن|سو|ضتـــ |علوم ري

79359| يف  ه رسر ى محمد مصطفى|ني  مي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

73483 لحميد|زق عبــــد |لر|ن مبــــروك عبــــد |يم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

7548|| م محمد يحن |محمد حس لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

4o374| ى|بــــل ل محمد جمعه محمد عيد محمد حسني  سكندريه|ل|ره |تـــج

8|2442 روق يوسف|ء يوسف ف|رس| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

484927 دم|ل صبــــىح حسنى |حمد جم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69|423 ل|لو|هيم مصطفى |بــــر|حسنى مصطفى  ي|هندستـــ 
|لمنى

757789 هيم محمد|بــــر|وى محمد |حمد عشم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

528839 مهند ميىم فتـــىح رحيم عطيه شعيبــــ ضتـــ دمنهور|علوم ري

7889o5 فع |لش|م |م|ل|لعزيز |فع عبــــد|لش|
لعزيز|عبــــد

زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

62736 ي|ر
ى عيد حسن|حس| ئى ني  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

5||o24 يف ن لشوج |لسيد |لح يوسف |رص ص|رسر لشيخ|عه كفر |زر

529227 شور|حمد عيد محمد عطيه ع| سكندريه|ل|حقوق 

856748 ي عبــــد|جر عيسي كيل|ه
ي|ئى

لغنى سيوط|حقوق 

452372 ى شعبــــ حمد مصطفى|ن |محمد حسني  لشيخ|هندستـــ كفر 

|639|5 دق|لحميد ص|لبــــنى محمد عبــــد  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|45256 م|م|لحفيظ |مح عبــــد |لرحمن س|عبــــد  هره|لق|حقوق 

8o8265 ى|م ف حبــــيبــــ فرنسيس| |رتـــي  رسر ره بــــنى سويف|تـــج
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25o|34 بــــ|حمد غر|بــــسنتـــ محمد رفعتـــ  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4o3832 لدين تـــوفيق رزق خليف|ء |حمد عل| سكندريه|ل|ره |تـــج

77o839 م|لسيد عل|رص |لن|ر عبــــد |من زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

75o6o9 بــــ محمد تـــوفيق|يه|ندى  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

7o3953 لح|لحنفى عطيه ص|ء محمد سعد |دع زيق|لزق|بــــ |د|

326924 م عىل طلبــــتـــ|م|م |لسل|م عبــــد|وس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o547| ح|لمل|حمد |حمد |مريم فيصل  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

368o63 ى|لمقصود ش|طف عبــــد|محمود ع هي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|57986 ف محمد طه|ء |دع رسر ى شمس| لسن عي 

92o6o2 حسن مصطفى محمد محمود  ج|علوم سوه

2|783o وز ع لعزم يوسف|بــــو |لعزيز |دل عبــــد|ني  هره|لق|بــــ |د|

44397o |للطيف حسن |لق عبــــد |لخ|أيه أمجد عبــــد 
ق وى|لشر

لشيخ|بــــ كفر |د|

2|3|o9 ه محمد سيد محمد عبــــد لنبــــى|ني  هره|لق|بــــ |د|

227o32 لس  ن|يمن صبــــىح يون|كي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

76357o لدين|طف عيس عىل مىح |تـــرنيم ع عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

69652| بــــو قرع|رق محمد |محمد ط لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

76|395 ه يوسف عثــــم| ن يوسف|مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

68|836 ف فتـــىح حسن يسن|م |هش رسر لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2369o8 لهريىح |حمد |يز |حمد ف|بــــ |رح ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

53788 رص|لن|حمد عبــــد |محمود ربــــيع  ي سويف
هندستـــ بــــنى

87955| حمد |م محمد فتـــىح |بــــتـــس| سيوط|تـــربــــيتـــ 

|47927 ى نبــــيل فرج جرجس| مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

228465 حمد سيد|ء محمد |رس| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

42268| در|لق|لرحمن محمد عيس عبــــد |محمود عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

27|227 ل|لع|ل عبــــد |لنرص كم|بــــو|م محمد |سل| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

3o742 ف |ره |س هيم سيد|بــــر|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

368294 حمد|لق |لخ|نىهي نبــــيه عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

252|5| سيد فتـــىح محمد| رويد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

349594 هيم صقر|بــــر|هيم |بــــر|ن |يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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36o6|8 لسيد|هيم |بــــر|لعزيز |م عبــــد|هلل هش|عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|233|7 حمد سعيد محمد خليل|ء |ل| ى شمس| لسن عي 

9|75o3 هم صموئيل  |عنتـــر ف| مرن ي صىح 
سيوط|معهد فنى

||9962 د عىل|لجو|حمد عبــــد |مجد |سلىم  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

875968 حمد محمد  |حمد محمد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

63564o حمد|ش |لدمرد|ء حمدى |رس| ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

5|7275 هلل|زى عبــــد|هيم حج|بــــر|ن |رو تـــربــــيتـــ دمنهور

848438 بــــوزيد|مع |ج| م زكري|وئ ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6|47|9 ه خ |لمقتـــدر بــــق|لد عبــــد |ني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8384|| ل ربــــيع يس|منيه جم| قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

9234|7 لغنى موىس |لسيد عبــــد|رضوه  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

64|896 دق محمد حسن|لص|ل محمد |هبــــه محمد كم ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

546754 هيم عوض فضيله|بــــر|للطيف |هيم عبــــد|بــــر| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5o6o5| لعزيز مصطفى|تـــ عبــــد |هر عرف|مه ط|س| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

7o|6|| |ئيل حن|بــــ وديع ميخ|يه|رين |ك زيق|لزق|ره |تـــج

|55289 رس عزم محمود|ن ي|رو ى شمس|تـــج ره عي 

3|848o مل|لنبــــي محمد ك|عبــــد| دين ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

52o948 وي|لقل|لنبــــي |ن محمود صبــــىحي عبــــد|يم| علوم دمنهور

234232 |غ|حمد مصطفى محمد |عمر  هره|لق|ره |تـــج

526427 ع|لسيد رف|عيل محمد |سم|لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

75989| لد حسن محمد|مريم خ لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

453|49 ي|ح |لفتـــ|حمد كرم عبــــد|
لبــــسيوئى ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

63o78o تـــه|ح شح|محمود محمد حسن صحص زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

62828 لعظيم|لموجود عبــــد |ن عبــــد |ره شعبــــ|ي طبــــ بــــنى سويف

7|5779 ل|لجبــــ|لسيد عىل |د |جه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|6696| لعربــــى|هيم |بــــر|حمد |نىه محمود  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

25822 لدين عىل حسن|ء|سلىم عل عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

635269 ى |ل| لبــــرع|لبــــرع عىل |ء حسي  زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 
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34868| ص|لقص|ل محمد محمد حسن |محمد جم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

3o57o تـــفى محمود محمد عىل مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

487522 |لنج|بــــو |لسيد عىل |حمد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6869o4 لمرىس|ن عوض |فع رمض|لش|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|42oo لسيد عىل|د |م عم|حس ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

2|966 س|شور عبــــ|ح سعيد ع|ندى صل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||554| لحميد رميح|يحن  مصطفى عبــــد  هره|لق|حقوق 

359583 وق  لسيد موىسي|مه |س|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7635|9 بــــ|لخش|لسفي  محمد عىل |ره |س عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6|3672 لشيخ|حمد يوسف محمد |ر |من |تـــمريض بــــنه

454o| لعزيز|ل عبــــد |مصطفى محمد جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|44769 لسيد|لسميع عىلي |رتـــ عىلي عبــــد |س هره|لق|م |عل|

4787|| ين مؤمن ربــــيع بــــدير محمود عشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

424669 وى|لشه|لرحمن خليل |مصطفى فوزى عبــــد سكندريه|ل|علوم 

8257o| ق|رص ق|لن|ق عبــــد|رسر| وي|سم رسر |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6o778o ئى|لنعم|حد |لو|ل عبــــد |ندى جم |تـــربــــيتـــ طنط

|5|8o5 حمد وصفى|لدين |ء |نىه عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2o482 بــــوزيد محمد حسن|م |محمد عص هره|لق|علوم 

754489 لرحمن|بــــسمه محمد محمد عبــــد عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

85|4o8 حمد|ن |مروه مجدي رمض لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

237595 دل عىل عىل|ن ع|يم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

29597 لح|لعزيز ص|حمد محمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6955|7 لفتـــوح حسن|بــــو |لمنعم |بــــ عبــــد |رح لمنصوره|بــــ |د|

753722 ه | حمد محمود أحمد|مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

677o2| هيم|بــــر|لمنعم |لسيد عبــــد |مصطفى  لمنصوره|ره |تـــج

|45295 ى محمد|لمنعم ري|لفريق عبــــد |محمد  ض حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

869|55  عىلي سليم
ى ن|محمد حسي  لمنصوره|حقوق 

26o|27 ن عطيه|حمد سليم|لد |ء خ|عىلي ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

75265| ى|لرحمن محمد |عبــــد  حمد حسني  ره بــــور سعيد|تـــج

697486 ى زغلول مرو تـــ|ن فرح|عمرو حسي  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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4946o5 مل بــــدوى|لمنعم ك|هيم عبــــد |بــــر|محمد  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

784936 هيم|بــــر|حمد محمد عىل | زيق|لزق|حقوق 

63o7|5 ق|حمد فوزى حسن |كريم  وى|لشر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

52269 لحميد|لدين عبــــد |ح |د محمد صل|جه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

62o7|4 لق|لخ|لمنعم عىلي عبــــد |رحمتـــ رففى عبــــد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

392|8 ي حسن عبــــد
لحميد|لعزيز عبــــد|منى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

373677 دل صبــــرى مصطفى|م ع |حقوق بــــنه

6o||3o ى مرج ن|مصعبــــ محمد حسي  |هندستـــ طنط

442|75 لحسينى محمد|لحميد |حمد محمد عبــــد| لشيخ|طبــــ كفر 

487|o3 يد محمد|بــــو|لمقصود |م عبــــد |بــــس ى لي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6||o98 لسعيد ورشتـــ|عمر قدري  |بــــ طنط|د|

43695 ى عبــــد|تـــ |محمد شح لمقصود|مي  هره|لق|ره |تـــج

33968 ف فرغىل جمعه|ء |لزهر|طمه |ف رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

63o|69 يوسف محمد عزتـــ حسن محمد زيق|لزق|صيدله 

3732|4 حمد دردير|حمد محمد | ى شمس|تـــج ره عي 

373|37 رى عزبــــ|لسيد بــــند|حمد محمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

227|| يف خ لحميد|للطيف عبــــد |لد عبــــد |رسر هره|لق|ره |تـــج

686544 هيم جمعه|بــــر|لغنى رجبــــ |محمد عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

42|o2o جمعه محمد عيد سلومه| دين ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|69996 ح مصطفى|لفتـــ|ليىل مجدى عبــــد  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

43|777 ودن|ل|لجيوىسر |هيم محمد |بــــر| | تـــمريض طنط

4o738o لفتـــوح|بــــو |يدى فوزى محمد |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

39696 ي
ء محمد مصطفى محمد|ضى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

476939 ي ص|نوبــــ ه|بــــ|
هلل||لح عط|ئى لشيخ|عه كفر |زر

76|267 ل|لع|ح عبــــد |لفتـــ|عمرو محمود عبــــد  لسويس|هندستـــ 

46545 حمد|لكريم |منيه محمد عبــــد | ى شمس|د| بــــ عي 

77|662 لسيد محمد عبــــده| |محمد رض |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

223o42 لس سعيد  دق|هيم ص|بــــر|كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

362o52 ى محمد  لسيد |محمد حسي  ي للفن|
|دق قن|لفنى

35o|83 يف سعيد عبــــد| لح|بــــوص|لمجيد |يه رسر س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم
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858o54 لد عىلي بــــيومي|عىلي خ ي|هندستـــ 
|لمنى

69o458 ى عبــــد |حمد ش| ى|در ش|لق|هي  هي  لمنصوره|طبــــ 

3|3957 حمد سيد خليفه|يمن |عمرو  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

226965 لحميد|مه محمد عبــــد|س|حسن  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

4o7826 لدين|لمنعم محمد مىحي |حمد محمد عبــــد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|64258 بــــ|مي  طو|حمد |مصطفى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

235o87 لحليم محمود محمد|محمود عبــــد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

357o95 ف سيف |لدين |د |عم ي|رسر
|لدين محمد دئى |كليتـــ هندستـــ بــــنه

53o628 ل عقل|حمد و|عيل |سم|حوريه  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|6o987 تـــ|بــــر بــــرك|مصطفى ص| لي|د ى شمس|د| بــــ عي 

|29884 ل سيد حلىم سيد محمد|بــــتـــه| هره|لق|حقوق 

443o57 وى|لششتـــ|لسيد |ده متـــول |غ لشيخ|بــــ كفر |د|

33o772 لعظيم عىل|لد عبــــد|محمد خ هره|لق|ر |ثــــ|

483425 لعزيز|لمنعم عبــــد |ح عبــــد |لفتـــ|عبــــد | ن|ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|248|| ى ك|لمل|هلل عبــــد |دل رزق |ع| جوستـــي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

48o774 م|ء محمد حمدى هم|شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2o295 ى|رس| ء يشى عدل عىل حسني  ى شمس حقوق عي 

|5|2|6 بــــ|لحز|لعزيز محمد |هدير عبــــد  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

267889 ي|م محمد |د هش|ي| ر|لىح  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

434o57 ن مسعود|لحميد سليم|م عبــــد  |بــــ طنط|د|

3||o68 لموجود|رص سيد عبــــد|لن|طمتـــ عبــــد|ف وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

237822 حمد محمدين|صف |حمد ن|ء |رس| ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

62395o هلل|محمد محمد عبــــد| مه ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

62|629 ى عبــــد |حمد | وى|لهند|لرؤف |مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

3|8344 د|بــــوبــــكر سيد ج|م |سل| ن|هندستـــ حلو

333o25 وي حسن محمد|لشبــــر|د |زي |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

63224 م|لسل|ن محمد عبــــد|لرحمن رمض|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

765662 ن|حمد محمود سليم|مح |عمر س ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري
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54444| لح|لجليل ص|لغنى عبــــد|لسيد عبــــد|ن |نوره هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

339583 ن مبــــروك|حمد محمد رمض| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

28o874 لرحمن محمد|حمد عبــــد|يدى |ه ن|حقوق حلو

65465 لخي  جمعه|بــــو |ن |هدير رمض بــــ بــــنى سويف|د|

||5755 حمد محمد فهىم|ن |بــــريه ى شمس|تـــج ره عي 

62|4o8 |عط| دى شط|لعق|مريم محبــــ  ره بــــور سعيد|تـــج

698527 لسيد|هيم حسن |بــــر|ل |ء جم|رس| لمنصوره|علوم 

7734o9 حمد حشمتـــ|هدير حمدى  ى شمس حقوق عي 

687|57 ف عىل محمد عىل | |ميس لخول|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

644874 ي|ر
لجندى|دق محمد مصطفى |ص| ئى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

45976 محمد| لعل|بــــو|مريم رجبــــ محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

883687 مه سليم |مروه سليم سل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

452446 لرؤف|هلل بــــسيوئى عبــــد |بــــسيوئى عبــــد ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

268486 ىسر|لغبــــ|زق |لر|محمد سمي  عبــــد هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

4593o9 ى عطيتـــ عبــــد|عبــــد ر|لغف|لرحمن حسي  سكندريه|ل|طبــــ 

525o78 شم|شور أبــــو ه|دل ع|ندى ع |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

3|9294 لرحمن|لسيد عبــــد|هلل سمي  |هبــــتـــ  ن|تـــربــــيتـــ حلو

886724 ن |ل محمود سليم|ن جم|نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

854685 ح محمد|لفتـــ|ل عبــــد|رحمه كم حقوق بــــنى سويف

26548| عيل|سم|د |ل فؤ|محمود جم  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

2225| ن|حمد عثــــم|م |ر عص|من هره|لق|ره |تـــج

5o98|| ر|لنج|مل |ء محمود ك|عل تـــمريض دمنهور

483257 سم|حمد ق|م عبــــده |سلىم عص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

36348o ل ظريف يس|نتـــ جم|دمي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

623333 ن عىل|حمد محمد غريبــــ سليم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6942|8 لمنجد|لح |ح ص|لفتـــ|لم عبــــد |ح س|لفتـــ|عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6oo875 لنور موىسي شكر|ل موىس عبــــد|من لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

|4493 بــــ|لحط|مريم عمرو يوسف  هره|لق|هندستـــ 

54o|37 محمود محمد محمود عبــــيد حسن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|22|5 م عيس|لسل|حمد عبــــد |محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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5o4844 هلل محمد|بــــر فتـــح |بــــدريتـــ عىل ج سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

494o32 م طه|لسل|هر محمود عبــــد|محمد م سكندريه|ل|حقوق 

22|9o6 لم محمد|م طه س|سل|ن |نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o235o حمد محمد |ء محمد |سم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

455644 هيم محمود|بــــر|ن محمد |ندى رمض عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|39848 مريم وليد عىل محمد عىل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9||o38 هر زىك بــــربــــرى  |ن م|رمض ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

2|8799 ف عبــــد|محمد  هيم|بــــر|م |لسل|رسر ن|علوم حلو

4|228| لمحمدى مرع|محمد رجبــــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

53972o حمد غنيم|ندى محمد فهيم يوسف  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

699o78 عوه|وى ك|لمك|وى رجبــــ |لمك|هيم |بــــر| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

7764|2 ء محمد منصور محمد|عىلي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4o66o6 ى ف ج| |يوستـــي  د جوهر|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

34793| ش|ن رو|لرحمن رزق سيد سليم|عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

475397 حمد|لمنعم محمد عربــــى |محمد عبــــد | لي|د سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

647658 ى|رص |لن|س عبــــد|ين| لسيد بــــحي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

6o42|7 وى|لسعد|ن |لرحمن محمد سلط|عبــــد ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

836|69 ء سيد محمود حسن|عىلي دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

6o7656 ئى|لتـــلبــــ|هيم |بــــر|بــــسنتـــ مسعد مرىس  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

233828 ل محمد محمود|حمد جم| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

767o65 لحلو|هلل |ح جنيد عبــــد |حمد صل| لعريش|تـــربــــيتـــ 

85638| ن محمد|م عثــــم|كر|محمود  زيق|لزق|حقوق 

57o63 حمد معوض|ليىل معوض محمد  بــــ بــــنى سويف|د|

875|4o بــــ محمد محمد |يه|محمد  سيوط|هندستـــ 

354284 حمد يوسف|بــــسنتـــ محمد مجدي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7552|6 ى مل|د ك|صموئيل عي| يوستـــي  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

6|9o92 ى أحمد|ل |ن كم|حن لدين حسي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

68873 لمول|محمد رجبــــ جمعه عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

9|5749 د خرصى  |لجو|لليل عبــــد|بــــو|ء |سم| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ
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3|88o حمد|ح |لفتـــ|م عبــــد |بــــسنتـــ حس ه ى نوعيتـــ جي 

8o6o93 لحكيم|هبــــه محمد رفعتـــ عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

888593 لسميع |م محمد عىل عبــــد|نع| لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

|3o724 بــــوزيد|حمد سيد |م |سل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

223698 ى|لحميد بــــكر محمد |منيه خليل عبــــد| وى|لجي  ن|صيدله حلو

|66|97 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد |عمر عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o5|5| لسيد عجىم أحمد عجىم|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

494387 جري|لح|لمجيد |لنبــــي عبــــد|عبــــد| د رض|زي دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

5oo882 لسيد محمد|مد |لسيد ح|يه | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o3o8| حمد عىل محمد يوسف|ء |ل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

482668 ن|بــــر شعبــــ|م فتـــىح ج|يدى عص|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2444|8 حمد محمد حسن|محمود محمود  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4o979| لقطشه|ن يوسف |م رمض|لسل|ء عبــــد |سم| |نوعيتـــ فنيه طنط

348353 ى |ي ف سيد ح|سمي  فظ|رسر ى شمس|زر عه عي 

882987 م |م|ل|حمد ممدوح محمد عبــــد| ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

642849 هر محمود موىس|ء م|رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|39|| ن|لحميد رسح|محمد صبــــرى عبــــد  |بــــ طنط|د|

6o7827 | |لعط|بــــو |ه |لل|عبــــد| لعط|بــــو| |ر|ي
لزعلوك

|بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6o552o  |منه 
ى
|لتـــري|لسعيد |هلل محمد دسوق

ى
ق لمنصوره|هندستـــ 

287757 |لعظيم عط|مد عبــــد|محمود ح تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

475439 ل|حمد كم|ل |رس مصطفى كم|ى ي|من سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

349766 ى|دل فتـــىح سيد حس|م ع|سل| ني  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3636|| هيم|بــــر|نور |ل |زينتـــ جم ن|حقوق حلو

4||28o ى محمد عبــــد|ي زق دعبــــس|لر|سمي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

7||724 ف |حمد | ج|تـــ محمود حج|د|لس|رسر ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

6|6332 حمد|ل |لع|مد عبــــد|يدى ح|ه ط|معتـــ دمي|علوم ج

4oo383 تـــه|زي شح|عبــــده غ| حمد زكري|يوسف  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

446o57 ود|د د|د حمدى ج|محمد عم زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

2|9424 جد حسن عىلي فوزي|ء م|ل| ى شمس|تـــج ره عي 

|7658 بــــ محمد فرج|يه|يوسف  هره|لق|ره |تـــج
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|477|5 لمنعم خليل|حمد عبــــد |هلل |عبــــد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

|4285o لق|لخ|مه نبــــيه عبــــد |س|يه | هره|لق|بــــ |د|

477|83 ئيل|بــــيي  لمع لمع موىس ميخ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

237537 رحمه حسن محمد لبــــيبــــ حسن سيه|نوعيتـــ عبــــ

678|33 س محمد|محمد عبــــ| ر رض|من ط|ر دمي|ثــــ|

4|o359 ف محمد عبــــد | عص|لمج|لمنعم |رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

526653 ى|حسن محمد حسن محمود  لبــــحي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

88o9oo لسميع |ل عبــــد|لسميع جل|ء عبــــد|دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

628776 هيم محمد|بــــر|رس سعيد |ف زيق|لزق|ره |تـــج

7559o4 هيم|بــــر|مصطفى عبــــد ربــــه | رويد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

869449 مريم جورج نعيم جندي ن|سو|بــــ |د|

636258 هيم|بــــر|حمد |هيم محمد |بــــر|حمد | زيق|لزق|عه |زر

5|2755 ى سليم|بــــر| فع|لش|حد |لو|ن عبــــد|هيم حسي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

349762 حمد محمد محمد هشه| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2|557 لعفيفى|مروه عىل محمد  ى شمس|زر عه عي 

44o|89 لسيد|هيم |بــــر|وى |هند محمد مق لشيخ|عه كفر |زر

789752 ي إبــــر| رين|م
هيم|حكيم زىك ينى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

482377 زق|لر|روق محمد عبــــد |دهم محمد ف| ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

|68297 لح|م حسن ص|ن هش|نور تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

235654 م موىس عوض موىس|سه ن|بــــ حلو|د|

442848 وى|لعشم|سميه محمد محمد منصور  ط|بــــ دمي|د|

|2o929 حمد محمد|ء سمي  محمد |ل| هره|لق|حقوق 

326473 ن|مل يوسف محمد وهد| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

325967 بــــوبــــكر|ء فتـــىح رجبــــ |ل| هره|لق|ر |ثــــ|

528249 مر|رق محمد محمد ع|محمد ط سكندريه|ل|هندستـــ 

|7o6| لمنعم محمد|رضوى عىل عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

||8889 ن|دق علو|لص|ء محمد |حسن عل هره|لق|هندستـــ 

356792 م شفيق حسن محمد|ريه |ره بــــنه|تـــج

5878o لدين طه|ء |محمد طه عل ره بــــنى سويف|تـــج

627997 هيم محمد|بــــر|د صبــــري |جه زيق|لزق|بــــ |د|
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245922 بــــوعيد|مصطفى صبــــرى مصطفى  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

42oo64 لسيد بــــدر|هيم محمد |بــــر|مينه | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2636|o دق حسن عىل|لص|نشين حسن عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|4o|7o هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|طمه |ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

295942 ج|محمد طلعتـــ مقطش فر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

29838o لدين|محمد محمود محمد بــــدر| ند ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

46973 زق|لر|حمد محمود رشيد عبــــد | هره|لق|هندستـــ 

267|48 ه | ى سليم|بــــر|مي  ن قويدر|هيم حسي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

497993 تـــ جمعتـــ عىل محمدسعيد| مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

27356| د خليل|رك صبــــرى فؤ|تـــبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

46oo8| ى ع وس|ندر|روس |سك|دل عبــــده |كريستـــي  سكندريه|ل|ره |تـــج

897o7| لعظيم |ن سعيد زىك عبــــد|يم| ج|بــــ سوه|د|

245388 ف محمد سيدمحمد|ن |يم| رسر ى شمس| لسن عي 

54|884 ج  سعيد مليكتـــ عوض|سعيد ن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

5255o لرحمن سيد|حمد عبــــد |ندى  ره بــــنى سويف|تـــج

45o|37 لشلبــــى|حمد |م محمد |محمد س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

322962 ي|هلل ع|هبــــتـــ 
ر بــــدوي|دل جى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2|7699 ن محمد مصطفى|حمد حمدى رمض| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

823622 ء عمر عىلي حميد|سم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

638657 هيم|بــــر|م محمد سعيد حسينى |وس |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

682o97 لسيد|ره محمد محمد طلعتـــ محمد |س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

445989 ى محمد س|عمر س م|م حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

7|5o74 دق|حمد ص|دق |دل ص|يه ع| ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

494938 مصطفى عبــــده سعيد عبــــده تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|o553 وى|ل فرج سعد|محمد كم ره دمنهور|تـــج

5|442| لفش|تـــن محمود منصور محمود |ف لشيخ|عه كفر |زر

265346 حمد محمد بــــيوم مرع| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

52336| للطيف|للطيف عىل عبــــد |حمد عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

349|48 لم|ح محمد س|رص نج|ن ن|نوره |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

5359o بــــ محمد|لوه|ء فتـــىح عبــــد |رس| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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6962o3 بــــر بــــكر|منيه بــــكر ج| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

84764| ي|زي |محمد محسن حج
بــــينى لشر ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

687558 لمغربــــي|هيم صبــــره |بــــر|طف |محمود ع ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

|33323 ى بــــ يوسف مني  يوسف|يه| |مي  ى شمس حقوق عي 

76829| ه سعيد محسن عبــــد  لصفىط|لعظيم |ني  لعريش|تـــربــــيتـــ 

46o398 حمد|ر |لسيد مختـــ|ر |تـــقوى مختـــ لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

228|39 تـــ|مه محمد فرح|س|ريم  هره|لق|بــــ |د|

69532o ف |حمد | ن|لدهش|هيم عزم |بــــر|رسر لمنصوره|طبــــ 

33|35|  عبــــد|لش|ء عبــــد|شيم
ى
فع|در ن|لق|ق زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

478257 ر محمد|ح محمد مختـــ|ن صل|كريم سكندريه|ل|عه |زر

2667o9 يد|لعزيز محمد ف|له صبــــىح عبــــد |ه لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

63o27o ف محمد فوده|هيم |بــــر| رسر زيق|لزق|هندستـــ 

8|o445 لحميد|ر حسن عبــــد|محمود مختـــ ي|علوم 
|لمنى

8o87o3 ي|محمود 
ى مصطفى حمد حسي  ي|ن |سن|ل|طبــــ 

|لمنى

3366o7 ل سيد|لد كم|قمر خ ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

9|6|29 طف شمعون عزيز  |ريو ع|م ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

87o9|4 ي محمد
ريم محمد مصطفى ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

2556o5 ح مىك|لفتـــ|مه محمد عبــــد|س|حمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|25|34 يوسف وليد حسن حسن محمد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

4|5475 ويش|لسيد محمد ج|هلل عمر |عبــــد ره دمنهور|تـــج

2783|2 لغنى عزبــــ|لرؤف عبــــد |هيم عبــــد|بــــر|محمد  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

9|25|8 حمد |لشكور |حمد عبــــد|مل | ج|طبــــ سوه

3o494 حمد طوسون|بــــ سعيد |هيتـــ|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

27o266 هيم|بــــر|مصطفى محمد وهبــــه عطيتـــ  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o84o3 عىل يشى عىل سنبــــل |بــــ طنط|د|

24964| ه جم| ل محمد نرص|مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|77984 هيم|بــــر|هيم |بــــر|ء محمد |رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o9|25 لدين|حمد عىلي محمد شمس |كريم عىلي  عه دمنهور|زر

768o54 حمد فتـــىح محمد|ضىح  حقوق بــــورسعيد
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67|99 وى|يوبــــ جوده سعد|رحمه حمدى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

689282 هيم عطوه|بــــر|لعليم |رس عبــــد |يوسف ي لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

48|62| حمد|د عىل |محمد عىل فؤ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||835o هيم|بــــر|حمد |حمد فتـــىح | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

497|95 ي |ه
ف|لسيد خل|لتـــ بــــسيوئى |حقوق طنط

9542o بــــو رسيع محمود|هلل |ئى عبــــد |م| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

5494| لم|ل محمود محمد س|من ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

75o979 ه محمود عبــــد | هيم|بــــر|للطيف |مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

2|4662 ى حسن مدحتـــ حسن حسي  ن|حقوق حلو

4o2763 ى محمد|غ ده ممدوح حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2527o3 ن|هيم ريح|بــــر|م |جر س|ه |بــــ طنط|د|

825824 ي|شيم
ء عبــــيد محمد محمد مصطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

82|3o8 تـــه مرىسي|زينبــــ محمد شح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

273363 ى عىل|هلل |منه  حمد حسي  دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

9o922o لرؤف محمدين |مه عبــــد|س|محمد  ج|هندستـــ سوه

464774 ى عبــــد|بــــر| ى حسي  بــــوجليل|لمجيد |هيم حسي  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

353663 يد|بــــو |م سعد عيد |سل| ى لي  ى شمس|تـــج ره عي 

235924 عيل|سم|بــــى |حمد سعد عر|م  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

5o74|2 لرحمن|لسيد عبــــد|مل |ن ممدوح ك|نوره |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

6o2|8o ن|وى محمد حس|لششتـــ|محمد | ر|ي |طبــــ طنط

234o52 لعليم محمد|حمزه محمد محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9||438 حمد محمد |عيل |سم|محمود  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

465723 ش|لحش|ح |لفتـــ|محمد سعد عبــــد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

772489 هيم|بــــر|هيم موىس |بــــر|حمد |محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7|325 بــــ محمد|لتـــو|فردوس جميل عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

6o|o89 لسيد رزق|محمد يونس حميده  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

5|626o ي سعيد عبــــد|ر ه|من
لحميد بــــرجل|ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7873o4 دق|لص|حمد محمد حسن | زيق|لزق|حقوق 
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58|49 ي رمض
مل|ل ك|ن كم|مصطفى طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

768473 ن|هيم موىس عوده سليم|بــــر| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

7oo857 |ن |سط سليم|لبــــ|لرحمن عبــــد |محمد عبــــد 
لصعيدي

ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

3|2o42 لسيد فتـــوح| |يحن  زكري |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

||577| مر سمي  سعيد|جر س|ه هره|لق|حقوق 

68|76 ل|لع|لحكم عبــــد |تـــ محمد عبــــد |ي| لفيوم|بــــ |د|

|68|8 لدين فهىم|لد نرص |محمد خ هره|لق|عه |زر

35|458 لبــــربــــري|حمد محمد محمد محمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

859227 محمد عىلي محمد عىلي ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

322|72 حمد|يمن يوسف |يتـــ | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5o24|4 لمرصي|حمد عىلي |محمد عىل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

698783 زى|عيل حج|سم| |طمه رض|ف ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|56453 يف  لح|عيل عىل ص|سم|محمود رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

369992 م|م|شم |مجدى محمود ه| ند|ر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

354522 لنبــــي|لمنعم محمد عبــــد|حمد عبــــد|يتـــ | ى شمس|د| بــــ عي 

354766 ى|ء |لشيم| ى حسي  حمد حسي  |بــــ بــــنه|د|

727|5 ى|محمد  حمد محمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

4|o46| لعجىم|رق سعد |محمد ط |ره طنط|تـــج

886596 لحميد سيد |م سيد عبــــد|سل| سيوط|حقوق 

45755o لعيسوى|هيم بــــيوم |بــــر|جر محمد |ه لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6o||27 لنمر عىل|محمود محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|8579 لسيد عىل دعدور|منيه | ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

9o9453 ىط محمد |لع|حمد عبــــد|عزه  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

887|43 يز خليل |طلعتـــ ف| رند سيوط|بــــ |د|

5235|7 لعزيزى|لسعيد محمد |محمد محمد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|33723 ض|ك ري|لمل|سم نشأتـــ عبــــد |بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||6853 ي عبــــد |حس
بــــ محمد|لوه|م مصطفى هره|لق|بــــ |د|

8|2|oo طمه محمد محمود محمد|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|648o9 هيم|بــــر|ح |هيم صل|بــــر|يه | ن|تـــربــــيتـــ حلو

2|9993 ن|ضى رضو|لر|خلود محمد عبــــد ى شمس حقوق عي 
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435773 لسيد|بــــو |رحمتـــ محمود محمد  لشيخ|عه كفر |زر

865o82 وي|لعزيز ف|لعزيز معتـــز عبــــد|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|765|4 رص مرىس محمد|ره ن|س ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|6||52 حمد|حمد خليفه |سهيله  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|64o63 دهم فتـــىحي سيد حسن| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o48|6 لكوم|لكريم |ن عبــــد |لكريم شعبــــ|هلل عبــــد |منتـــ  سكندريه|ل|حقوق 

34o363 سم|سم محمد ق|ح ق|محمد مصبــــ |طبــــ بــــيطرى بــــنه

249|o7 د|لسيد محمد عي|دل |ء ع|سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|23| ل سيد جنيدي|ء جم|سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

522|3o لم درويش مصطفى|ن س|يم| ره دمنهور|تـــج

|38|98 ى|لع|ج |ن محمد تـــ|محمود سليم رفي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6453|| |لعوضى |م |س| لي|د
ى
لدسوق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

32854o ج |م بــــلتـــ|ح عل|لفتـــ|د حمدى عبــــد|عم |ضتـــ بــــنه|علوم ري

|5449o حمد محمد عمر|ء |عل تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

342765 ى محمدعمر|س| ن|متـــ طه حسي  ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

4947|9 بــــو خطوتـــ|ل |لع|محمود محمد عبــــد  بــــ دمنهور|د|

7o878o لمرىسي|حمد عبــــده |لسيد |ن |يم| لمنصوره|عه |زر

283624 هلل|ر عبــــد|يق مصطفى مختـــ|سيد ف دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

45356o هيم محمد عىلي|بــــر|يوسف  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

44o578 بــــ|حمد غل|سلىم بــــسيوئى فرج  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7|466 ل سعيد|لع|يه عيد عبــــد | لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

765o24 ح|لفتـــ|لفتـــوح عبــــد |بــــو |محمد مجدى  هندستـــ بــــور سعيد

538733 |ن عط|رك جورج لويس دمي|م تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

86845o ى حسن|در |لق|ء عبــــد|دع مي  ن|كليتـــ طبــــ أسو

7|2o6o منى محمد مسعد مسعد عقل طبــــ بــــورسعيد

52896 لد سعد بــــكر|سلىم خ ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

3392o3 ل|لع|للطيف محمد عبــــد|ء عبــــد|شيم |تـــمريض بــــنه

4|57|2 ئى|للق|لرحمن |محمد فوزى عبــــد  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

2685|2 لشوره|هيم |بــــر|لنعيم |حمد عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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49683o هلل|هيم سعد |بــــر|حمد سعيد |هبــــه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8866|5 ج |لحميد سيد محمد فر|حمد عبــــد| سيوط|حقوق 

698|2| م|لسل|لسيد عبــــد |ل |طمه جم|ف لمنصوره|حقوق 

458|59 لجندى|لعزيز محمد |هيم محمد عبــــد|بــــر| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

783o46 لمجيد|لسيد عبــــد|ء حسن محمد |دع زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

774|| نور شفيق|نور محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

344o7| دق|لص|عبــــد| ء عط|محمد عل م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

85o3o3 ي محمد| دين
محمد حسنى لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

2734o7 حمد|يه محمد يوسف | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

777992 لمرصى|لسيد |ح محمود |صل| ن|ر زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

784452 هيم خليل مبــــروك شبــــيبــــ|بــــر|ء |حسن زيق|لزق|حقوق 

3|279| مد|لدين ح|ن حسن عىل نور |يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

489999 لمجيد|سلىم صبــــرى محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

42887 هيم|بــــر|د |لجو|ده محمد عىل عبــــد |غ رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

3|4563 حمد|مر |هيم محمد عبــــده ع|بــــر| ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

892237 ن |ل سليم|لع|ن عبــــد|ود سليم|د سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

75|9oo ود|لعزيز د|ود عبــــد|مر د|حمد تـــ| لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

448|o7 حمد سعد|لحسن |طف |هبــــه ع ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

358638 حد|لو|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |مريم  ى شمس علوم عي 

85o|9| محمد مسعد عىلي محمد ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

684o|2 لسعيد|روق |يمن ف|طمه |ف معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7638o6 ى  ىطي خضي |لمع|بــــو |لسعيد جبــــر |بــــشر ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

8537| رك|بــــ مبــــ|لتـــو|رق محمد عىلي عبــــد |ط كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6oo773 ح محرم|لفتـــ|م عبــــد|خلود س |نوعيتـــ طنط

546|2 يه محمود محمد نجيبــــ محمد خي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2673|o ل|لحل|يمن فوزى عىل |ئى |م| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4522o6 وى|لطمل|م محروس عىل |حمد هش| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

894443 ف ظريف موريس جيد | رسر ي صىح 
سيوط|معهد فنى

855o26 ي رجبــــ عىلي حكمتـــ محمد خي  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى
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756854 ف صل| لدين فتـــىح عوض|ح |رسر عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

856247 ي| نه
هيم|بــــر|لمنعم |لدين عبــــد|ء |ضى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

64o469 حمد محمود عويس|لعزيز محمود |حمد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

35|439 رس محمدى سيد محمد|ء ي|عل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6||77o ي|م |م|لمقصود |ن محمود عبــــد |إيم
أللفى |بــــ طنط|د|

295292 ل محمد مصطفى|محمد جم ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

68|266 هيم|بــــر|م عىل محمد |محمد س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62o67 لمعتـــمد|لرحمن سعد فتـــىح عبــــد |عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

4|2729 ن|لقطبــــ رضو|لحسينى |يه | |نوعيتـــ طنط

|54|25 ى|حمد محمد |ئل |محمد و مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

83226 ى عزتـــ تـــوفيق يون ئيل|ن ميخ|نرمي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|3oo83 هيم|بــــر|مد |حسن ح| ند ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4823|9 ش|محمد محمود عزتـــ محمد حو ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

329962 قتـــ ن| لحميد|در محمود عبــــد|رسر سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

|47565 هلل|بــــ |ح ج|لفتـــ|س عبــــد |محمد عبــــ هره|لق|ن |سن|طبــــ 

|35438 قطش|ل|ل محمد حسن محمد |محمد جم| دين ى شمس حقوق عي 

6432|4 طه محمد طه| دين هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|48229 م فضل سيد عىل|ء س|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o8354 حمد|لسيد مصطفى |ء |لشيم| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

36432 ن|لرحمن زيد|بــــو عمره عبــــد |محمد عبــــيد  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

9o2769 شم |لنعيم ه|مل عبــــد|ء ك|ل| ج|عه سوه|زر

349438 ى س|هند محمد  لم|مي  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

356947 حمد|س سيد |مل عبــــ|س محمد ك|مي عبــــ |تـــمريض بــــنه

6|4|88 زى|لمهيمن حج|محمود جبــــر عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

34586 دل سيد محمد|لرحمن ع|عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

325799 رق محمود محمد|م ط ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

356358 م|لدرغ|ل |هلل هل|محمد محمد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|76738 لسيد|سط محمد |لبــــ|محمد عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

43o887 رسر|شور محمد ج|دل ع|ء ع|شيم د رسر |طبــــ بــــيطرى بــــنه
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7678o ى رفعتـــ نظي  مسعد| مي  منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

5|5955 هيم عىل|بــــر|ء رزق عبــــدتـــ |ل| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

7634|3 ى |هيم محمد |بــــر|ندى محمد  لمجدوبــــ|مي  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

92o7|9 حمد |لمول |حمد نبــــيل عبــــد| زيق|لزق|حقوق 

326792 هيم|بــــر|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|ء |رس| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|45822 لدين|رثــــ عز|لح|لمنعم عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o545| زى|زى عبــــده م|بــــ م|يه|حمد | لسويس|طبــــ 

4o|2|o لح عىل|هلل عىل ص|خي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82o|48 ي|لك|ح عبــــد|يه وجيه صل|
ى
ق ي|علوم 

|لمنى

3|335o فريدتـــ محسن محمود عطيه |بــــنه| هندستـــ شبــــر

526959 م جوده موىس شنوده|دى س|ف |ره طنط|تـــج

2494|2 لسيد عيسوى|ل |ندى جم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

62o698 هيم حسن|بــــر|رس محمود محمود |محمود ي ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

3|383| ل|لعز|لمنعم محمد|لد عبــــد|طف خ|عو ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7852o| حمد محمود|حمد محمد | زيق|لزق|بــــ |د|

824965 رك محمد|حمد مبــــ|محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

782255 لمنعم|حمد محمد مصطفى عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|6o787 شم حسن|دل ه|حمد ع| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

5|3357 لسيد ذىكي|لد |م خ|حس لشيخ|علوم كفر 

776|52 حمد|لسيد فهىم سيد |ء |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

43|75o يمن مسعد شنودتـــ|نوبــــ |بــــ| |علوم طنط

|69882 حمد|ر |لستـــ|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|9|79 ن لعربــــ شلبــــى بــــشتـــو|حمدى شيخ | مي  ط|بــــ دمي|د|

758562 عيل محمد|سم|مه |س|كريم  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

2338| م معوض|حمد حمدى عىل عل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

26||5| م محمود زيد|لسل|ن عبــــد|يم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7843|6 |لعزيز محمد عبــــد|تـــ عبــــد |رؤي
ى
لرحمن دسوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

4|7438 هيم فرج|بــــر|ن فرج |هيم رمض|بــــر| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

88923o ى |لبــــصي  حس|حمد صفوتـــ عبــــد| ني  سيوط|حقوق 

4297o| ى درويش|حمد عبــــد| لمنعم حموده حسي  ي صىح طنط
|معهد فنى
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4269o7  عبــــد|ه
ى
لسيد محمد|ح عبــــد|لفتـــ|نم شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|25o8o م|لتـــه|د سعيد |ل رش|نه ى شمس|زر عه عي 

922965 لس فوزى ج د جيد |كي  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

29o3|6 روق فكرى|لدين ف|ء|ء عل|رس| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|78o7 ن|لسيد محمد سليم|نور محمود |ن |نوره لشيخ|عه كفر |زر

9|45|o ى  |بــــر|زينبــــ عىل  هيم حسي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

9o2233 هيم |بــــر|هيم عدل |بــــر|حمد | ج|بــــ سوه|د|

335727 مل|ن ك|ندى عنتـــر رمض ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

453|76 هيم يوسف موىسي|بــــر|يوسف  لشيخ|هندستـــ كفر 

3435|4 لم|حمد س|بــــر |محمد سمي  ص |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

63427o ى|ن محمد إبــــر|أيم هيم حسي  زيق|لزق|علوم 

788953 لنجدى|شم |بــــوه|ن |رحمه منعم رمض عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

85688 ن|م محمد يونس سليم|سل| لمنصوره|حقوق 

526|22 س طه|لمجد محمد عبــــ|بــــو |محمد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

2|6465 ض|لدين ري|ح |يمن صل|عمرو  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

68|o|4 يف محمد رزق محمد رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|35262 ح محمد شلبــــى حسن|محمد صل ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

45o66 هلل محمد عىل|محمود عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

7o2|9| لجد|ئل موىس محمد تـــوفيق |د و|جه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78974o هيم محمد|بــــر|هيم حسن |بــــر| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|5|887 لسيد|ندى مصطفى محمد  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

62|825 تـــه|هيم شح|لمرىسي إبــــر|ء |رس| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

883627 دق |روق ص|دى هنى ف|ف ي صىح 
سيوط|معهد فنى

6277o6 هيم|بــــر|روق محمود |محمد محمود ف ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

856742 |رك حن|مبــــ| |يسي حن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26478| مجدى زىك منصور فرج| رين|م ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

94339 للطيف|م عبــــد |يه حمدى عل| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|6383| حمد رفعتـــ|د منصور |زي ى شمس|تـــج ره عي 

22|482 لعزيز|حمد عبــــد|م |حمد هش|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر
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265469 لسيد|لحميد |رق لطفى عبــــد |محمد ط ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

836877 سط محمد|لبــــ|ه عبــــد|لل|ء عبــــد|رس| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|5|644 هيم سعد|بــــر|سلىم سعد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o7534  محمد |ي
ى
ى محمود شوق لوكيل|سمي  لمنصوره|بــــ |د|

9oo429 ى تـــتـــ |مجدى مني  شح| مي  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

6||2|3 وى|لمنش|ع |لرف|در |لق|ذ عبــــد |مع ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

6oo378 لحلوى|هيم |بــــر|هيم حسن |بــــر|ن |يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

425o3 ى|هيم |بــــر|هيم محمود |بــــر| مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

839942 ف محمد|ل محمد |من رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5|79|7 ي |ء خ|أسم
هيم زعلوك|بــــر|لد مصطفى ره دمنهور|تـــج

9|489| ى عزتـــ صديق يس   نيفي  سيوط|بــــ |د|

6448|| مد عىل|مد عطيه ح|ضىح ح |ره طنط|تـــج

255574 لمنعم سويد|لد عبــــد|لمنعم خ|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

25362| ى|بــــو|حمد |لغنى |عبــــد | ر زكري|بــــش لعني  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

73937 ى رجبــــ تـــوفيق  حسي 
مصطفى تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 

بــــطموه

834o44 ي
لفرج محمد بــــرعي|عبــــد| دئى |هندستـــ قن

7o7385 |لوف|بــــو |لسيد |ده محمد رجبــــ |غ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

435995 ع|لبــــي|ر محمد |لغف|مروتـــ محمد عبــــد تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|244|o بــــر|لعزيز ص|محمد عمر عبــــد  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

875|66 نوبــــ نمرود مني  صليبــــ |بــــ| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4||o26 س|طمه فرج عىل غط|ف |بــــ طنط|د|

83|453 حمد مسعود|دل |محمد ع ن|طبــــ حلو

547|9o حمد محمد محمد فرغىل|سندس  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

269|66 س|ن غط|هيم سليم|بــــر|منى  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6985|o ى|ل |عيل محمد هل|سم|محمد  لحرصى سكندريه|ل|صيدله 

76598o لشبــــينى|لسيد |صم محمد |هدير ع معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2|5327 |مريم جميل فهيم حن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

63o5| هلل عىل|يتـــ عىل خلف | بــــ بــــنى سويف|د|

26o75| بــــ تـــوفيق|نهله تـــوفيق دي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 
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9|o|7 بــــ|لوه|ن عبــــد |بــــ شعبــــ|لوه|مروتـــ عبــــد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|6377 حمد|مصطفى محمد حلىم  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

763646 ل|لفض|حمد |هيم محمد |بــــر|هلل |هبــــه  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o2835 هيم|بــــر|وليد سمي  متـــول محمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

482457 م|لسيد سل|ء عزتـــ محمد |ل| سكندريه|ل|ره |تـــج

768427 ن|لعزيز مسيبــــ سليم|لد عبــــد |خ ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

7o5428  محمد محمد|محمود 
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

4o2334 ن محمد|لرحمن عثــــم|ء محمد عبــــد |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o9|98 هيم حسن|بــــر|لسعيد |للطيف |ن عبــــد|نوره لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

58257 ى عبــــد |ل| ى|هلل |ء حسي  مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6872|2 لمتـــول عىل عوض حسن |محمد  لمنصوره|حقوق 

79288 تـــ|زم محمد فهىم بــــرك|حمد ح| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

345|97 لسيس|ح محمد |محمد صبــــ| نور هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

638888 هيم|بــــر|لحميد حسن |يه محمد عبــــد| زيق|لزق|عه |زر

|456|3 هلل محمد|ح عبــــد |محمد صل دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

68|482 ى |د محمد عبــــد |زي هيم|بــــر|لعزيز حسي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

869|8 وى|ل محمد ف|محمد جم ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

|27|69 هلل عىل|رس عبــــد |د ي|زي ن|هندستـــ حلو

4|583 ل مبــــروك محمود|محمد جم ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

7o|493 مر|حمد ع| |م عط|ندى حس زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

233o|2 لسيد| |ح رض|معتـــز صل| سم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

249968 لعزيز |لسيد عبــــد|ء منصور |لزهر|طمه |ف
منصور

ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

526|82 رس محمد عبــــده حسن|محمد ي سكندريه|ل|هندستـــ 

4o59|7 ى د بــــطرس جرجس|ج| عط| يوستـــي  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

282775 ن محمد|جر صبــــىح شعبــــ|ه ى شمس|د| بــــ عي 

8755|3 لرحيم |رق لطفى عبــــد|د ط|زي ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

453|4| د محمد بــــدير|م بــــهز|لسل|محمد عبــــد لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

4o6o2o سم|بــــى ق|لد مفيد عر|سلىم خ سكندريه|ل|بــــ |د|

6|646 دتـــ قرئى سيد قرئى|غ ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
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89792o هيم عىل |بــــر|ء |حمد رج| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

53733 ع|لد محمد رف|جر خ|ه لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

48636| لق حسن|لخ|ن عبــــد|ء رمض|سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89|498 بــــوزيد حسن |ء محمد |رس| سيوط|صيدلتـــ 

82822| رص سيد محمد|لن|ندي عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

423972 لبــــج|مه |حمد سل|روز |هنده ف|ش سكندريه|ل|حقوق 

|3o282 لح|دى ص|لحم|ر محروس |من ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|55o|| ىطي|لع|هيم عبــــد |بــــر|سهيله محمد  هره|لق|م |عل|

|5937o ى عبــــد |بــــسنتـــ  ل|لع|يمن حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

69375 بــــر|ن عىل ص|تـــقوى شعبــــ تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

786876 ي|نجيل د|
سعد|ل جميل فهىم |ئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o6264 ي بــــيوم  وى|لشعر|لصبــــرى |محمد يحن  |تـــربــــيتـــ طنط

779|5o حمد بــــدر|دى |له|ح محمد|لرحمن صل|عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

234575 لعزيز|رص سيد عبــــد|يىح ن ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

326o8| رى مرزوق غريبــــ عبــــده|م ن|حقوق حلو

|427o9 سحق|ديه شمعون يعقوبــــ |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

28o844 حمد|عيل |سم|حمد |بــــسمه  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

296o5 حمد محمد|رس |حمد ي| ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

42245| لحميد عىل|خليفه عىلي عبــــد  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

23||46 هيم|بــــر|هلل مهدى سعد |عبــــد هره|لق|ره |تـــج

366|32 ن ذىك|هلل مجدى رمض|منتـــ  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

9|8|2| ل فرغىل محمود |لع|حمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

4|43o5 ه محمود محمود  لمتـــول مرع|ني  |تـــربــــيتـــ طنط

323|49 ن|هيم ن|بــــر|مريم مخلص  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|63o98 ل|ل جل|مريم محمد رم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

493|55 لعسكرى|لد خميس منصور عىل |خ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

32o836 د محمد|يحن  محمد فؤ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

56253 م نبــــيه عىل مهدى|ريه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

322235 سلسبــــيل محمد محمود سليم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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77345o حمد|لسيد محمود |رحمه جمعه  زيق|لزق|بــــ |د|

4565|3 ى جم مي  ى|ن |ض رضو|ل ري|ني  وى|لجي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|32257 منه محمد عىل محمد هره|لق|بــــ |د|

4o659| يف ج د جوهر بــــخيتـــ|ندى رسر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|894| مل|ع ك|رتـــ عزتـــ فز|س ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

783249 كر|لسيد عىل ش|عبــــي   ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|24645 لنبــــى|كريم نبــــيل عىل نرص عبــــد  |حقوق بــــنه

|6|677 يرينى صبــــرى فخرى جيد| ى شمس|تـــج ره عي 

698666 لسيد عىل|ن |دل شعبــــ|محمد ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32926 ى|يمن |وليد  بــــوسيف حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64|9o3 لدين|يز شمس |نىح  سعيد ف| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

56864 فظ|د ح|سيد محمد فؤ ي سويف
هندستـــ بــــنى

8|6628 لرحمن|ل عبــــد|لرحمن جم|رق عبــــد|ط  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

4||7o6 ش|حمد محمد |مه |س|ن |مريه بــــي|لشر تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

829|83 ري|قيم زخ|ره طلعتـــ يو|س |نوعيتـــ فنيه قن

79|562 ج  خليل|لن|خلود محمد محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

27|33| ل|لجم|عيل |سم|يمن |ء |رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

3528|2 لعليم|حمد محمود عبــــد|كريم  |تـــربــــيتـــ بــــنه

445|o| ن|لسيد شعبــــ|لسيد |حمد أحمد | ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

226968 بــــ محمد|لوه|هيم عبــــد|بــــر|لد |خ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7|5o6| هلل|روى تـــوفيق محمد عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

83|7|7 وي|سم ر|لق|بــــو|محمد حلىمي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

45|95| بــــ|لعزيز خميس متـــول دي|يه عبــــد | لشيخ|هندستـــ كفر 

25o|82 وى|لمنش|لحميد |ء شعيبــــ عبــــد|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

287964 حمد|ل يحن  محمود |حمد جم| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|2||25 ه ط| لمقصود|روق عبــــد |رق ف|مي  هره|لق|بــــ |د|

35|9o| ف محمد عيد رف| |نور عي|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

57843 وي محمد محمد|يمن حمز|ديه |ن أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

85744| ن يىحي حسن|حمد شعبــــ| سيوط|حقوق 
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83o582 ي محمد فتـــىحي محمد
عيل|سم|مصطفى ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

6225|9 لغفور|ل حمدى عبــــد |سميحه جم ط|بــــ دمي|د|

4656| هر|للطيف ز|مه عبــــد |س|ن |رو ن|فنون جميله فنون حلو

63477o |لعل|بــــو|لرسول بــــسيوئى |كريم فرج عبــــد زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

49943| هلل|بــــي سيد حسبــــ |مبــــ|جر يوسف |ه |حقوق طنط

684669 |حمد |لمهدى |لسعيد |تـــم محمد |ء ح|لىمي
يبــــ|لش

لمنصوره|بــــ |د|

328863 لمعتـــمد محمد|حمد عبــــد|لحليم |عبــــد |ره بــــنه|تـــج

47o42 لسعيد عىل|ر |ء مختـــ|شيم هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

2456o2 حمد مصطفى|ر |لستـــ|حمد عبــــد|هيم |بــــر| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4245o7 م| رس رض|ف محمود محمد بــــي  سكندريه|ل|بــــ |د|

643569 ر|لمطلبــــ عم|لسيد عبــــد |حمد | زيق|لزق|عه |زر

4|9368 ه عيد محمد عبــــد | لحميد جنيدي|مي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

786oo2 مه|حمد سل|لعظيم |حمد عبــــد |محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

68569o لدين|ح |لسيد صل|هيم |بــــر|د |ن نه|يم| لمنصوره|ره |تـــج

637739 لحميد موىس|دل عبــــد|ح ع|صل زيق|لزق|بــــ |د|

63||63 لق|لخ|لعزيز عبــــد |لق عبــــد |لخ|ء عبــــد |لشيم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

34o69 ي ميل د حلىمي شنوده|شي  هره|لق|حقوق 

267587 لعزيز|م محمد عبــــد|جر عص|ه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

832246 س يوسف|ن عبــــ|ء حمد|هن دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

8354|5 ي|ي
ى حمدي محمد خريسر سمي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

372247 هيم|بــــر|بــــى |لحسن عر|بــــو|ل |محمد جم ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|5|2oo نشين ممدوح يوسف محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|2o39 ركو لطيف نصيف عزيز|م وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

48578 م|م|هبــــه سعيد محمد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

43375o فع حبــــيبــــ|لش|لسيد | |رض ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

92366o لرحيم |وى عبــــد|لف|لرحيم |لكريم عبــــد|عبــــد ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

32533 لسيد|لحليم |لدين عبــــد |ح |لحليم صل|عبــــد  ن|تـــمريض  حلو

497o74 ى د|ء دي|آل ود|بــــ حسن ضيف حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

449993 |بــــ عط|لوه|لسيد عبــــد|رضوى محمد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4|5957  |ميه |س
ى
وى|لشطل|هيم |بــــر|حمد صدق لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|
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364488 لمحسن خريص|حمد مصطفى عبــــد| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

68|||6 ن|دل محمود محمد ريح|م ع|حس لمنصوره|حقوق 

784228 |لمعىط عبــــد |محمود عبــــد 
ى
لمعبــــود دسوق زيق|لزق|حقوق 

85|o75 م سعيد|لسل|يه سعيد عبــــد| سيوط|صيدلتـــ 

4|6837 لجمل|لعزيز محمد |هيم عبــــد |بــــر|سمر  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

636988 هلل عىل|ء عىل عبــــد |ند زيق|لزق|هندستـــ 

77647| ى|ن رمض|نوره ن محمد حسني  سيوط|عه |زر

7o3o32 ى| مل محمود محمد محمود بــــحي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|5566o هيم|بــــر|هيم |بــــر|لدين |ء |مريم عل ى شمس|تـــج ره عي 

499428 للمس|لرؤف |حمد عبــــد|لد |ر خ|من تـــربــــيتـــ دمنهور

635639 د|حمد عىل محمد ج|ء |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

4934|5 شد|حمد محمد محمود ر| تـــربــــيتـــ دمنهور

273o64 درس|يتـــ تـــ|هر حم|م| ندر|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

5282|7 بــــينى|لمعىط |هر حسن عبــــد|حمد ز| لشر ضتـــ دمنهور|علوم ري

3|6o7o هلل محمود رزق محمد|منتـــ  ى شمس حقوق عي 

55978 ى|يز محمود |محمود ف مي  بــــ بــــنى سويف|د|

9|8o89 ن  |لم|ن محمد س|لم|طمه س|ف ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

754348 ى رزق عبــــد |ك |لمل|عبــــد | ري|م لملك|مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

855492 س|س فتـــىحي عبــــ|ن عبــــ|نوره ي|عه |زر
|لمنى

424457 ن|حمد سليم|ر محمد |رس مختـــ|ر ي|مختـــ سكندريه|ل|ره |تـــج

|29986 حمد|لرحمن |ندى فتـــىح عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|272o4 حمد|ن محمد محمد |نور هره|لق|م |عل|

6o4o62 ى |بــــو |مد |يمن ح| ىط|لسنبــــ|لعني  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

25748| ق|جر صبــــىح فتـــىح |ه وى|لشر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

348926 تـــ | حمد يونس محمود|حمد |مي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7697|6 لمغربــــى|لسيد |مصطفى صبــــىح  لسويس|هندستـــ 

|48o3| محمود فتـــىح محمد متـــول ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

446363 لدين محمد محمود|لد مىح |مصطفى خ ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

295725 حمد|هلل ممدوح محمود |منه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||5844 لطويل|ح جمعتـــ |لفتـــ|لد ممدوح عبــــد |خ ى شمس حقوق عي 

425847 د|مل يوسف ج|ن ك|ء رمض|وف سكندريه|ل|بــــ |د|
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64|39| ه محمد | وى يوسف|لشبــــر|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

25964| هلل محمود|منيه محمود عبــــد| شمون|نوعيتـــ 

357o28 حمد|لغنى سيد|حمد عبــــد|محمد سيد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

||844o بــــ|حمد ممدوح محمد سعيد عىل حج| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|38|9| لعزيز|لعزيز محمد عبــــد |محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

879862 مروه ربــــيع حسن محمد   ي صىح 
سيوط|معهد فنى

496364 ر محمد خليل|ده محمد خميس مختـــ|مي ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

334775 لحليم محمود|ء محمود عبــــد|سم| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

25o3o2 حمد محمد حمدى متـــول عجرمتـــ|منيه | ى شمس صيدله عي 

|753|9 وى|دين عبــــده موىس بــــخيتـــ بــــبــــ|ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

287762 مه|لمنعم محمد عل|م عبــــد|حمد س| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|52294 ئى بــــطرس بــــخيتـــ بــــطرس|روم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

87832o لرحمن محمد |ن محمد عبــــد|نوره ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

827639 للطيف|غبــــ عبــــد|طمه محمود ر|ف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

448959 ليه|بــــوغ|لمقصود |د عبــــد|حمد عم| ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

|79o7| لحليم|ديتـــ محمد محمود عبــــد|ن عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o4|85 ف | ل محمدعىل|حمد هل|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|295| لد مصطفى محمد|سلىم خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|4299| هلل مخلوف|هلل سيد عبــــد |عبــــد  ى شمس حقوق عي 

27632| حمد|لعظيم سيد |لعظيم محمد عبــــد|عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

67659| سم|ل محمد عىل ق|له جم|ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

345249 هيم|بــــر|حمد نبــــيل سيف | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9|o65| وز  ل |لع|د عبــــد|حمد ج|في  |ج طبــــيع قن|عل

4o8946 لفضيل غنيم|لفضيل ربــــيع عبــــد|ربــــيع عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

359885 ىك عيس|مريم نظىم ذ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5333|4 ل|لع|لمطلبــــ عبــــد |لعليم عبــــد |مجدى عبــــد | مه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

|74|66 در محمد|لق|مه عبــــد |س|در |لق|عبــــد  ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

85894| ى|بــــر|ه عىلي |نج هيم حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

685468 لعزيز|حمد عبــــد |حمد يحن  |جر |ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 6005 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

38727 حمد|وى |حمد محمد بــــسط| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|25834 هلل|لدين عبــــد |حمد مجد |هلل |منتـــ  ى شمس طبــــ عي 

6ooo68 ع|بــــو رف|لجليل محمد |لمنعم عبــــد |مؤمن عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7|7369 لعظيم|لعظيم عبــــد |لسيد عبــــد |منى مني   لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

28222o بــــ محمد عتـــريس|حمد خط|عمر  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

687o93 ى ك|نوره ل|مل محمد هل|ن حسي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|5456o لسيد|لدين مصطفى محمد |م |محمد حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7|ooo2  |لزهر|طمه |ف
ى
هيم تـــويج|بــــر|ء قطبــــ دسوق لمنصوره|بــــ |د|

2|2|32 عيل|سم|مصطفى وجيه محمود  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

265692 لـلـه|ح مـحـمـود عـبـــــد |لفتـــ|ح نبــــيل عبــــد|لفتـــ|عبــــد تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

3|688o ى ط لمتـــول|رق محمد |نفي  لمنصوره|حقوق 

253992 ى حس|لد عبــــد|محمد خ لدين|م |لمنعم حسي  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

7oo2|9 حمد سعيد|م |محمد هش ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

7999| نس موىس صقر صقر|رس |ي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

635o|4 هر جرجس|جد م|ك م|مل  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

9o25o5 لرؤف حموده |ل عبــــد|تـــيسي  جم ج|تـــربــــيتـــ سوه

34o584 لعظيم|لرحمن عبــــد|لعظيم عبــــد|حمد عبــــد| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3||95| ج مبــــروك|لفر|تـــسنيم محمد مبــــروك عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

336242 هيم|بــــر|هلل محمد لبــــيبــــ |خديجتـــ عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

8|5|73 ريز مجيد ملك مكسيموس|م ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

696|55 بــــو ستـــيتـــ|بــــر محمد |هيم ص|بــــر|لرحمن |عبــــد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

836o65 ى  لليثــــي|هيم محمد |بــــر|حمد |نرمي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

9o28|6 للطيف محمد |ليىل خلف عبــــد رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

435o6 هلل|حمد محمد عبــــد |ره |س ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o4|73 |لعر|تـــ متـــول |لشح|لد |خ| نور
ى
ق لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

833466 سعيد عىلي محمد| رند سيوط|ره |تـــج

6o595o لحسينى|لمرىس |بــــ |لوه|عفتـــ عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

52628 هيم|بــــر|هيم |بــــر|مر ممدوح |س حقوق بــــنى سويف

5|45|7 ء حلىمي محمد أبــــوزيد|حسن سكندريه|ل|صيدله 

|34334 هلل|مل عبــــد |رضوى محمد ك ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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88535o لرحمن محمد |ىط عبــــد|لع|طمه عبــــد|ف سيوط|صيدلتـــ 

638339 ى |ل |حمد كم|مه |س| ل|لجم|مي  زيق|لزق|هندستـــ 

446465 حمد صبــــيح|محمد سعيد  سكندريه|ل|هندستـــ 

2|33|| ي|سلىم 
للطيف بــــكر|لدين عبــــد |ء |حمد محمد ضى ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

487632 |ل حن|هر نجيبــــ غ|ريو م|م |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2238o9 حمد محمود|حبــــيبــــه حسن  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|4|82 هيم مرشدى|بــــر|ء مبــــروك |هن لعريش|بــــ |د|

264226 هلل عىل محمد عىل|م عبــــد|ريه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5o6387 لمزين|دل بــــسيوئى محمد عيد |سلىم ع سكندريه|ل|بــــ |د|

863444 لفتـــوح محمدعىلي|بــــو|حمد |محمود  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|49222 ى |ندى محمود طلعتـــ عبــــد  يف|لمحسن حسي  لشر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6826|6 لحق عىل|ن وحيد مصطفى عبــــد |رو ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

3|7685 ىط|لع|ر عبــــد|لستـــ|ىط عبــــد|لع|بــــ عبــــد|يه| هره|لق|حقوق 

677262 يد|ل محمد ز|م محمد كم|ل هش|كم لمنصوره|حقوق 

77o834 ف محمد عبــــد|مروه  وى|لمحل|بــــ |لوه|رسر زيق|لزق|عه |زر

758oo5 ئى خلبــــطتـــ حكيم|ق روم|سح| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

638683 لسيد متـــول محمد|مل متـــول | زيق|لزق|نوعيتـــ 

255o5 د عىل|ئى رش|ء ه|عىلي هره|لق|صيدله 

888o47 لس مدحتـــ حليم عزيز  كي  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

233538 حمد|هيم |بــــر|موىس | ر|ي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

247962 حمد هندى|هلل |ء فتـــح |سم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

352865 هيم|بــــر|حمد رجبــــ بــــكري | سيه|نوعيتـــ عبــــ

|992| ي سعد محمد 
هيم|بــــر|مصطفى ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

64|733 د|جر محمود محمد محمد حم|ه زيق |لزق|تـــمريض 

|44484 مل محمد محمد محمود|ك ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2752o هلل محمد|فتـــ عبــــد |رحمه ر ى شمس|زر عه عي 

53589o ن|لدين محمد زيد|ل |ن محمد كم|رو ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

62823 بــــ|لوه|ء محمود عىل عبــــد |هن ي سويف
تـــمريض  بــــنى

|7732o دى محمد عىل|له|حمد |مصطفى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|37|2 ن|حمد محمد عثــــم|لد |دل خ|ع ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ
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68o769 لمقصود|لسيد عبــــد |هر |م| ند لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|32o69 حمد|سم |ع ق|ء عىل رف|رس| هره|لق|بــــ |د|

5o7665 ه صبــــىح تـــه| ىط|لدم|ن |م عمر|مي  سيوط|بــــ |د|

83|949 تـــ|ح شح|لفتـــ|طف عبــــد|ر ع|من |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

62o683 لي|هيم عبــــده مش|بــــر|م |جر هش|ه لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

325o53 هيم|بــــر|هيم محمد عىل |بــــر|يوسف  ن|حقوق حلو

6776|o وى|لطنط|لمجيد |حمد عبــــد |عمر محمد  لمنصوره|هندستـــ 

|46872 بــــتـــ|بــــتـــ مصطفى ثــــ|ثــــ| ر|ي ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

5666o م حسن سيد|لحسن هش| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o7624 د |لد عزتـــ بــــديع ج|خ |ج طبــــيع قن|عل

7|8227 بــــسمه سليم سعد مرىس لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

||5466 ى|ي لرؤف|هر عبــــد |لظ|حمد عبــــد | |سمي  ى شمس| لسن عي 

496246 حمد سعيد حفنى|يزتـــ |ف ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

443628 حمد|لسيد |هلل محمد |ن عبــــد|يم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

63923 حمد بــــيوم|يوسف سيد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

476732 ن|للتـــ سليم|حمد عبــــد |ل |هدير جم سكندريه|ل|ره |تـــج

49o985 بــــوشوشتـــ|ل |لع|لم عبــــد|ر س|مي |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

694966 لمتـــول محمد نور|ره سعد |س ن|صيدله حلو

6o5486 ف عىل فهىم كبــــ|ن |يم| ش|رسر ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

826|5o ى عبــــد|س حمد|لعزيز عىلي |ره حسي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

|8oo| ليشع نظي |رك جوزيف |م هره|لق|ره |تـــج

423|88 ح مني  منصور محمد|حمد صل| ط|بــــ دمي|د|

776962 هيم|بــــر|ن |هيم علو|بــــر|دل |ع زيق|لزق|ره |تـــج

9|788| ف عبــــد|م |هش لد |دى خ|له|رسر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9236|8 م موىس نرصى جرجس |بــــر| ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

682676 ف | |دين لسيد محمود خرصى|رسر لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

768oo8 د وهبــــتـــ|ئى مصطفى محمد رش|م| طبــــ بــــورسعيد

4299o7 بــــوعمرو|م سعيد |حمد س| ي صىح طنط
|معهد فنى

438769 لعيسوى|لسعيد |هيم |بــــر|ذ |مع |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ
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3673|o لمعىطي|رص حمدي عبــــد|لن|نعمتـــ عبــــد |بــــ طنط|د|

3|3|o4 مه محمد رحمه|س|جر |ه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|48486 مه|ء مجدى صبــــىح محمود سل|شيم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|55282 هيم محمد|بــــر|محمد | دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|6399 ى محمد حس|مصطفى فرج حس ى |ني  لشوج |ني  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

485879 لدين|لحليم نور |ء محمد عبــــد |سم| سكندريه|ل|بــــ |د|

|237o| ف عبــــد |هبــــه  لح|لسيد ص|لعليم |رسر هره|لق|ره |تـــج

|668|6 ل محمد|دل كم|ء ع|سم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

32|64o ي|حمد ممدوح |
ى
حمد دسوق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7859o| ن|لعظيم سليم|ن عبــــد |ه شعبــــ|لل|عبــــد  |ره طنط|تـــج

767o86 رق محمد حسن محمد جبــــر|ط عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

37|63o لمؤمن محمد|رق عبــــد|دتـــ ط|غ دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

325o5o وليد بــــخيتـــ مخلوف بــــدوى هره|لق|ره |تـــج

7o66|4  |مه |س|ء |رس|
ى
|لدسوق

ى
لدسوق لمنصوره|حقوق 

682457 ى محمد |ي لدهمه|حمد |حمد |سمي  زيق|لزق|عه |زر

6|o732 ى نرص محمد  وى|لطنط|نرمي  |تـــربــــيتـــ طنط

|48683 عيل|سم|ئل حسن نشأتـــ |طمه محمد و|ف هره|لق|صيدله 

865463 ق|يه عم| وي|د ثــــروتـــ رسر |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

2|74o2 لخول|لد محمد |ردينه خ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

64|776 ن|ل زهر|لع|م حسن عبــــد |آيه هش زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o2o82  |لبــــ|لحميد عبــــد|ر عبــــد|مي
ى
|لبــــن|هيم |بــــر|ق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

2|8427 لوهيد حسن عىل| |رض| سم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

693|5o ف عبــــد |طمه |ف لحليم|لحليم محمد عبــــد |رسر ن|طبــــ حلو

5|4486 بــــو عىلي|هدير عىلي محمد حسن  سكندريه|ل|بــــ |د|

|39352 هيم عوض|بــــر|طف |ع| مونيك ن|بــــ حلو|د|

|4o559 لرؤف غريبــــ|لرحمن سمي  عبــــد |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

485487 در|لق|ل محمد عبــــد |ن جم|حس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

699462 هيم|بــــر|هيم حمزه |بــــر|ء محمد |ل| ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

8|435o ل عزيز|رص جم|بــــيتـــر ن ي|نوعيتـــ 
|لمنى
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88847o ندى مجدى محمد محمد   سيوط|علوم 

426o92 ى عط|بــــر|ندى  كر|عس| هيم حسي  ن|سو|بــــ |د|

4785|6 ى  متـــ|مد مغربــــى سل|يمن ح|حني  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

8928o7 حمد |سمر حسن عىل  سيوط|حقوق 

757346 هلل|رحمه سمي  جمعه عبــــد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

85743| حمد|ل |حمد جم|لرحمن |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

762532 لسيد عىل|لسيد عبــــد |رق عبــــد |لرحمن ط|عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

42|o52 مه|لرحمن ويده سل|لسيد عبــــد |نسمه  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

687258 لنبــــى منصور|سمر محمد عبــــد  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|32227 زر خليل|ئى ع|روم| رين|م ى شمس|د| بــــ عي 

899|28 هيم |بــــر|لبــــدرى خلف |حمد | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

527456 ن|لسيد رشو|مل |ء محمد ك|ل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

32|444 لسيد محمد|يوسف محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|22978 حمد عىلي|لد محمود |سلىم خ ى شمس| لسن عي 

89335| هر رشدى |ك م|لمل|د عبــــد|ميل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

443436 لحليم محمد مرىس|مل عبــــد|محمد مصطفى ك لشيخ|طبــــ كفر 

8|5744 صموئيل ليشع نصيف| نوج ره بــــنى سويف|تـــج

6o92o7 يد|لبــــسطويسي ز|حمد محمد | |حقوق طنط

|2o939 هيم|بــــر|فظ |دين عمرو حسن ح|ن هره|لق|ره |تـــج

697747 زق|لر|هيم عبــــد |بــــر|م نبــــيل |ريه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

269498 للول|رغده محمد رجبــــ عىل  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8o4|9| ي |حسن حمد|ء حسن خي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4|9||2 هلل|فظ عبــــد|لح|م حمدى عبــــد|حس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

677853 فظ عبــــده خليل|لح|لؤى مجدى عبــــد  لمنصوره|حقوق 

358o|7 هيم محمد|بــــر|محمد حسن  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

42572o ندى مجدى نظيف جرجس|س سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

86457 م|لسل|محمد مصطفى عبــــد | لي|د ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7686o3 ن|حمد سليم|ح محمد |سم لعريش|تـــربــــيتـــ 

87632| فظ  |لح|لغنى عبــــد|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 
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89ooo5 حمد |مل |هر ك|لظ|جر عبــــد|ه سيوط|بــــ |د|

24342| ره|مروه رجبــــ نرص محمود رسر ن|بــــ حلو|د|

9o6o42 حمد يوسف |ج  محمد نجيبــــ |ن ج|علوم سوه

65|94 ن|رص شعبــــ|لن|شم عبــــد|هند ه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

52426| هيم مرىس|بــــر|زينبــــ فرج  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

5o358 ن عىل|ل شعبــــ|حمد جم| لفيوم|هندستـــ 

68|4|4 |حمد |ح |حمد صل|حمد |
ى
لدسوق ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 

م|لسل|بــــمدينتـــ 

53o6|8 ى محروس لوق جورجيوس| كرستـــي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

272|75 حمد|حمد محمد |يه محمد | دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

84o838 هلل مسلم|ن عبــــد|ء رمض|سم| دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

647238 لعزيز|م عبــــد|لسل|لعزيز عبــــد|صبــــرى عبــــد ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

4|9739 لجيد عطيه|لجيد مني  عبــــد|محمد عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5o2398 ل محمود مصطفى|محمد جم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

698364 مه لطيف|لسيد منصور سل|ده |غ لمنصوره|حقوق 

88|6|7 ي|ر
محمود عىل سيد | ئى ي صىح 

سيوط|معهد فنى

256332 ن|لحميد رمض|محمد ربــــيع عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

5o4|33 ى|لجو|رضوى حسن عبــــد  د حسي  سكندريه|ل|علوم 

6o7o9 لرحمن محمود حسن عىل|عبــــد  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

44875 ن عىل|ن سيد زىك عثــــم|نوره هره|لق|ن |سن|طبــــ 

|66874 حمد|ل مدبــــولي |ندى كم ن|بــــ حلو|د|

44|o6 تـــ|لزي|وي |لششتـــ|حمد |عمر  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

248256 ي|ر
ن|عزتـــ صبــــىح شيل| ئى ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

442568 هلل|لعزيز ضيف |ح عبــــد |لفتـــ|آيتـــ عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

4463|4 ر حلىمي محمد|عمر محمد مختـــ سكندريه|ل|هندستـــ 

43576o رج |لفر|يه خليل محمد خليل | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

54o|34  محمود 
ى
حمد|محمد شوق سكندريه|ل|حقوق 

5455o9 لمعبــــود|عيل عبــــد |سم|لمعبــــود |م عبــــد |هش لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

74o56 لسند محمود|جر سيد عبــــد|ه لفيوم|تـــربــــيتـــ 

887|42 هيم |بــــر|هيم حسن |بــــر| |رش سيوط|حقوق 

2563|5 مصطفى عىل بــــسيوئى رميح لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 
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256583 وى|لفرم|لمهدى |م عبــــد|دى محمد س|هن |كليتـــ هندستـــ بــــنه

2|29o7 لخي |بــــو|رق عزبــــ |حمد ط| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

358|63 لعزيز|د عبــــد|ئل فؤ|محمود و ى شمس صيدله عي 

332|3  عبــــد |هلل ن|منه 
ى
هلل بــــخيتـــ|رص دسوق ى شمس|زر عه عي 

429683 متـــ|لرؤف حم|ن عبــــد |لرؤف رمض|محمد عبــــد |صيدله طنط

8|4o35 هيم سيد|بــــر|هيم محسن |بــــر| ي|بــــ |د|
|لمنى

33222| لعزيز|لسيد عبــــد|رص عيد |ن ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

6|3o4| لغزول|روق محمود عىلي |محمد ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8o9984 بــــ|لوه|حمد عبــــد| |حمد رض| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

848266 لحسن|بــــو|حمد |بــــر |كرم ج| ن|تـــمريض أسو

8658|8 حمد|حمد منصور محمد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2287|3 فظ محمد|ء فتـــىح ح|ل| هره|لق|ره |تـــج

343423 لم|هلل محمدى س|حمد سعيد عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|4367| لكريم|ل عبــــد |لد كم|خلود خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

28o787 لمنعم بــــسيوئى|يمن عبــــد|حمد | ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

6862o4 ى  ى عىل |حسي  ج|لش|حمد حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

56544 ز محمد|ن فو|محمود شعبــــ بــــ بــــنى سويف|د|

875ooo ل محمود سيد |محمد جم سيوط|تـــربــــيتـــ 

5|276| حمد|لقوى محمد سيد |حمد جمعه عبــــد| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|3|955 خلود مسعد عىلي محمود ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

3444|8 لمشتـــول|محمود وجيه حفنى بــــيوم  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

897992 لس  دريس |ن |يمن مرج|كي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

33oo77 عيل|سم|حمد |ليىل  يشى  حسن   |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

865452 حمد ربــــيع خليل|محمود  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

634799 هيم عليوه|بــــر|محمد فتـــىح  زيق|لزق|هندستـــ 

4|6664 سم حمود|حسن ق| دين لشيخ|نوعيتـــ كفر 

45||45 مد جعفر|محمد مصطفى ح ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|39657 فيبــــى كرم حكيم جبــــره دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

3|2o94 لسيد|حمد |لد |ندى خ |حقوق بــــنه
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347o4| حمد|دل حسن مصلح |ع د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

682839 لبــــكرى|ر |م سعد مختـــ|زينبــــ عص لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

438877 لدين|ج |لرؤف تـــ|هيم عبــــد|بــــر|لغنى |محمد عبــــد لشيخ|طبــــ كفر 

8|74o9 ل عمر محمد عمر|جم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

496463 زق محمد قطبــــ|لر|حمد عبــــد |ن |رو ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8365o5 حمد عىلي|محمد محمود  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

828o5o ن|لسم|لك محمد شكري محمد |ء م|شيم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

442934 لمرىس منصور|لحسينى رزق |ديه |ن لشيخ|نوعيتـــ كفر 

847789 لح|مد ص|مر ح|م ع|هي ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

|58457 لحميد|يدى محمد حسن عبــــد |ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

36|26 حمد فروجه|ر مصطفى نبــــيل |من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

847873 ي ص|شيم
ى
دق محمود|ء دسوق ن|سو|بــــ |د|

789487 حمد حسن|مي |ء س|شيم قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

424352 |محمد حم
ى
دتـــ بــــدوى دسوق سكندريه|ل|بــــ |د|

6|3669 ل معروف طه نصي |طف جم|عو زيق|لزق|عه |زر

85||9o هلل|يه عىلي محمد عبــــد| دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

|3|5|9 ف عزيز يوسف|درس |تـــ رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8o43|9 رك محمد|ن مبــــروك مبــــ|يم| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

9|742| حمد فوزى حسن  |عمرو  سيوط|هندستـــ 

|6|254 ر|لنج|لحميد |لمعبــــود عبــــد |مريم محمود عبــــد  ى شمس| لسن عي 

92o33o ح محمد محمدين |رق صل|ط ج|بــــ سوه|د|

8928o8 زق |لر|حمد عبــــد|حمد |ء |سن سيوط|ره |تـــج

82|o|4 ي ع
ش|دل محمد دمرد|مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

|36|89 دى موىس|رمزى ه| هي ى شمس|تـــج ره عي 

9o34|2 للطيف |جر عىل محمد عبــــد|ه تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

5|6975 ر|ح محمود نو|لفتـــ|سلىم عبــــد تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

67488 هيم محمود|بــــر|دل |هيم ع|بــــر| لفيوم|طبــــ 

639424 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد | زيق|لزق|بــــ |د|

78o8o ن|لسيد سليم|مه محمود |س|محمد  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

556|4 ى محمد|من ر رزق حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|
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|3|858 لمجيد|حمد عبــــد |هلل |ء عبــــد |سم هره|لق|طبــــ 

8|||96 هيم|بــــر|بــــ |لوه|حمد عبــــد|زي |حج سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

323574 هيم|بــــر|لد محمد |ء خ|شيم ى شمس صيدله عي 

69o37 حمد|حمد حسن |سمر  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6994oo بــــينى|لحميد |ن عبــــد |ن نعم|يم| لشر لمنصوره|بــــ |د|

493|72 مه|ح سعد سل|لفتـــ|دل عبــــد|محمد ع ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

2|2697 دريس|لرحمن مجدى حسن |عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

268525 لمقصود كروش|رق محمد عبــــد|ط وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

434o7o تـــ يوسف|لشح|نىه مصطفى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2o626 ره|دى وليم عشم بــــش|ف ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|2899o لدين|ل |حمد محمد حسنى جم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

523473 ي سليم
ى
لس صدق ن بــــخيتـــ|كي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|6o97 مل |جح ك|جح نبــــوي ن|ن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

9o5348 ى  هيم |بــــر|حمدى عىل حسي  ج|ره سوه|تـــج

6|5897 م سعد زوين|محمد س ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

6773|o لشويىح|حمد مصطفى |محمد مصطفى  لمنصوره|بــــ |د|

|43332 م طه|لسل|بــــ محمد عبــــد |يه|محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5228o5 ه حمدى  م|م|لعزبــــ |ني  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6973oo ء محمود تـــوفيق محمد محمد|ل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8348|5 ي |
للطيف|هيم عبــــد|بــــر|حمد تـــفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

644945 رق محمد محمد حربــــ|محمد ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

338422 ن خليل|سلىم طه رمض |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

636276 ي عبــــد|حمد عبــــد|
لحميد صبــــح|لعزيز لطفى زيق|لزق|علوم 

886996 فظ |لح|لحسينى محمد عبــــد|هند  سيوط|ره |تـــج

694o62 ن|لجليل رمض|سعد حسن عبــــد |حسن  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

64|566 بــــر محمد بــــسيوئى|حمد محمد ص| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64227| هيم|بــــر|لمؤمن |حمد عبــــد|لمنعم |ره عبــــد|س قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

8695|8 ن|هلل عثــــم|حمد عبــــد|يه | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

373292 ء محمد محروس محمد|شيم ى شمس|زر عه عي 
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8o36o3 ه | هيم محمد سيد|بــــر|مي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

57o|3 ى عبــــد |سم للطيف|لمنعم عبــــد |ح حسي  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

47692| ن|لم شعبــــ|لم محمد س|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44|o89 لجليل|ن خرصى خميس عبــــد |يم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4|267o د|حمد حم|لسعيد |بــــسنتـــ  |تـــربــــيتـــ طنط

835865 حمد|بــــ عىلي |لطو|زينبــــ  ي للفن|
|دق قن|لفنى

352262 لق محمد صديق|لخ|كريم محمد عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

355587 ن محمد|ن سعيد رمض|نوره ى شمس حقوق عي 

485|38 ف محمد |ر |من حمد|هيم |بــــر|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|o75o تـــه|هيم محمد شلبــــى شح|بــــر|حمد محمد | لمنصوره|علوم 

496o29 د|لمتـــول عىل عي|لمنعم |ء عبــــد |آل عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

45253o لدين مصطفى|ج |بــــر تـــ|أحمد ص |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

684223  |ح |محمود مصبــــ
ى
 عطيه|لدسوق

ى
لدسوق لمنصوره|صيدله 

49|8| لهم|حمد |د |مصطفى عم ن|حقوق حلو

869857 لىحي محمد محمود|حمد عبــــد| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

5|349 ى سيد ري|ي للطيف|ض عبــــد|سمي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

86487| عي محمد|حمد من|محمد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|57527 كر محمد|هدى جميل ش سيوط|بــــ |د|

784748 لمجيد|مه عبــــد|ندى سمي  سل ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

47|25 ق|دتـــ رفعتـــ ف|مي وي|روق رسر هره|لق|ج طبــــيع |عل

87694 هلل|لحميد طلبــــه نرص|حمد عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

366862 للطيف|حمد عبــــد|للطيف |ء عبــــد|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

477495 وى|لشعر|لسيد عىل |رق خميس |سلوى ط سكندريه|ل|عه |زر

37|747 عيل|سم|ح عبــــودتـــ عزوز |صبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2972o بــــر نوير|محمد وليد ص ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

638775 هيم عىل شلبــــى|بــــر|بــــسمه  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|o735 وتـــ |هند محمود محمد سق ج|طبــــ سوه

||7846 ي
يوسف سيد حسن| دئى |حقوق بــــنه
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4|93|7 نم|حمد حسن حسن غ|يه | لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

5428o7 حمد عقدتـــ|لدين |منيتـــ محمد عز| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o53|8 لرحيم|لمطلبــــ عبــــد |بــــسمه محمد محمود عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

6|5222 يف جم|ش لعسيىلي|ل |دي رسر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

785264 حمد محمد عيد|لحكيم |ن عبــــد |نوره عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28o42 لضوى|ئل محمد |طمتـــ و|ف ن|بــــ حلو|د|

9oo53 يد|سط يىح ز|لبــــ|ن عبــــد |سوز ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9oo322 لعزيز |محمد ممدوح محمد عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

6895o لق|لخ|محمد خلف محمود عبــــد لفيوم|علوم 

6o|663 ي |بــــر|يدي |ه
تـــ|هيم فرح|بــــر|هيم مصطفى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

77|69| ح|لفتـــ|لحميد عبــــد |تـــ عبــــد |لشح|نسمه  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4o9579 يد سعد|بــــو |حمد |ح |م صل|مر ى لي  |ره طنط|تـــج

223289 حمد|لرحمن |لرحمن حسن عبــــد |حسن عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2682|2 لد محمد مصطفى بــــدوى|خ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5o8773 ع|لشم|عيل محمد |سم|تـــ |محمد بــــرك سكندريه|ل|صيدله 

334782 ى محمد شعر|ء ي|ل| وى|رس حسي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

869o44 حمد محمد|لسيد |يه | لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

759|2 حمد|ر |لستـــ|حمد عبــــد|عمرو  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

5|o2|5 لففى|لحليم محمد |محمد عز تـــ عبــــد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

248535 ى عبــــد|ي ر بــــدر|لغف|زق عبــــد|لر|سمي  شمون|نوعيتـــ فنيه 

6|54|3 نم|لمرىس غ|ح فكري |رم| ديم ط|هندستـــ دمي

6759o لحميد|حمد عبــــد|لد |جر خ|ه ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|75834 حمد|حمد محمد |بــــ |شه |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

452872 م حسن رزق حسن|حس لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

|37935 م سيد عىل|محمد عص لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

86|89| ي عبــــد|لن|شميه عبــــد لرحيم محمود|ج  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

7o527 جر سعد محمود محمد|ه |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

4895o3 ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|لح |سلىم ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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698849 هيم|بــــر|لعزيز |ل عبــــد |طمه جم|ف ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

6o5943 |بــــو زيد |هيم |بــــر|لرحمن محمد مجدى |عبــــد 
وى|لنو

|ره طنط|تـــج

3543o4 حمد|ضى |لر|ء محمد عبــــد|دع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

843|oo ين مجدي  رس|يوبــــ ف|شي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

785o4| م محمد محمود جوده|سل| زيق|لزق|حقوق 

85o38| ى حسن|بــــر|حمد | هيم حسني  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

845o54 ن|رص ربــــيع يسن رمض|لن|تـــ عبــــد|ي| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

284694 ى حسن عبــــد |نسمه محمد ي بــــ|لتـــو|سي  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

52o894 ن لحليم شعيبــــ|س عبــــد |ء عبــــ|عل| مي  ره دمنهور|تـــج

9|99|2 لد حسن عىل  |حسن خ ج|ره سوه|تـــج

3239|3 عيل محمد تـــوفيق|سم|سهيله  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

33|377 جورى|لبــــ|لمنعم |جر سعد عبــــد|ه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

27o8o6 ج |لبــــلتـــ|حمد |ء |ء عل|سم| |صيدله طنط

|3497| زق بــــكرى|لر|بــــدين عبــــد |لع|در زين |ن ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

3664o7 سحر بــــهجتـــ محمد حسن سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

494|88 محمد حسن غنيم محمد غنيم ره دمنهور|تـــج

8282o8 حمد محمد|عي |ر رف|من دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

44o359 هيم|بــــر|لمعىط |عبــــد | ء رض|دع |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

4|o57o مرىس عىلي| دى رض|ف |تـــربــــيتـــ طنط

76o554 ه رف| ع محمد مصطفى|مي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

8o845o لعظيم|حمد يىحي عوض عبــــد| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

77283o ح|لفتـــ|لعزيز عبــــد|حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

642|7 ى |مريم شمس  حمد|لدين حسي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

45o2o لصيفى|تـــه |لح شح|لح محمود ص|ص لفيوم|عه |زر

9549| كر حسن|زق ش|لر|ح عبــــد |لفتـــ|مل عبــــد | ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

293|73 مر|هلل ع|حمد عبــــد |محمد حسن  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

7748o هيم|بــــر|روق |هيم ف|بــــر|روق |ف دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 
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239439 هلل جمعه|حمد عبــــد|ن |رو ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

229372 لموجود|حمد عبــــد|م وليد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

334974 هلل شكرى|م عبــــد|عص| ر|ي ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|7924 مه فوكيه مرزوق  |س| |دون|م زيق|لزق|حقوق 

4|7727 ى محمد عىل عبــــد|ي لحميد عجيله|سمي  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

5o7584 ن|لد عىل حسن سليم|ن خ|رو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7o|o29 ود|حمد محمود فرج د|لد |خ |ره طنط|تـــج

364575 لحكيم فريز|ندى محمد عبــــد ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

|57|94 ى خ للطيف|لد حسنى عبــــد |حني  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

285377 رى ملك|موىس حسنى زخ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3|6346 محمد| لنج|بــــو |بــــ عمر |رح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

787695 هيم حسن|بــــر|حمد مجيبــــ | ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|786|7 حمد|لسيد |حمد |مروه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

676o|4 عيل|سم|ن محمد سعد محمد|نوره لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|45|7| محمد سمي  محمد محمود ى شمس|تـــج ره عي 

79o76o حمد|هيم يحن  محمد |بــــر|سلمه  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|623oo م|لتـــه|للطيف |محمد عبــــد | حمد رض| ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

27oo82 ن|ىط سليم|لعليىم طعيمه مع|محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|45798 حمد|حد |لو|حمد عبــــد |مصطفى  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

5965o هلل طه|م سيد عبــــد |سل| بــــ بــــنى سويف|د|

9o273o عىل محمد محمود قبــــيض  ج|حقوق سوه

448|54 هيم|بــــر|لمعىط |هيم عبــــد |بــــر|ن |يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

|43828 دريس|حمد |لد |زم خ|ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

258334 حون|لح محمد ط|حمد ص| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

793727 ن|لسيد سليم|م سمي  |سل| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|75o65 د عبــــدربــــه|ء سيد رش|دع ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

6o4527 د مرىس|ميه حسن فؤ|س لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

5o|362 زيد|حمد بــــ|هلل عىل |عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

4|6o37 ه محمد | لدين|لسعيد عىلي نور |مي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

9|35o| لعزيز |نور عبــــد|لمحسن |حمد عبــــد| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 
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36o592 ن محمود مصلىح عىل|حمد شعبــــ| |ره بــــنه|تـــج

24368o ورده عيد محمد عويس لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7692o9 هلل محمد| |مه رض|هلل سل| |رض عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

886568 دى موىس |دل ن|محمد ع ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

4|587| بــــط|له|حمد |حمد محمد |ر |من عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64|564 هلل|م عىل عبــــد |د س|حمد عم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

326339 سعد|شد |هيم ن|بــــر|رى |م ى شمس|تـــج ره عي 

2863|9 ء سيد محمد محمد سعيد|هن ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

428|34 م|لدين محمد عل|د |ندى سعيد عم |بــــ طنط|د|

848oo2 ء فتـــىحي محمد طه|نجل ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

3o8o6 ف ط|ره |س هلل|يع عبــــد |رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

896||7 لبــــصيىلي |ده |ل حم|ر جم|من ج|صيدلتـــ سوه

49o76o لشطورى|مه |لعزيز سل|حبــــيبــــتـــ عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|48582 حمد|حمد |ن |عليتـــ شعبــــ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6793o5 حمد|م صبــــرى |صبــــرى وس لمنصوره|ره |تـــج

4|428| تـــه|جد حسن شح|نسمه م |بــــ طنط|د|

9|4|52 حمد  |بــــتـــ |ر ثــــ|ر مختـــ|من سيوط|حقوق 

842o|o ى |محمود  حمد جبــــل|حمد محمد |مي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2526|| مد عتـــيم|ن سعيد ح|يم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6355o| لمقصود|ن عبــــد|ر محمد رمض|من زيق|لزق|علوم 

8|343o ي عيد صليبــــ ع| زر|نىح  ره بــــنى سويف|تـــج

6o9324 ش|حمد محمد منط|ممدوح  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|67|92 لمجيد فرج|بــــ عبــــد |يه|ر |من ى شمس|د| بــــ عي 

|64|73 رق سيد معوض|بــــ ط|يه| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|8|68 |لعزيز |يمن عبــــد|زم |ح
ى
لصدق هره|لق|هندستـــ 

69|285 د متـــول|سمي  حمدى محمد ج لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

676649 لبــــطوىط|هيم |بــــر|ح |حمد محمد نج|ء |سم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

89|o34 ي |لل|ن عبــــد|ميمه حمد|
ه مصطفى سيوط|تـــربــــيتـــ 

633473 هيم ذىك محمد ذىك|بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

358o55 عمرو محمد مرىس محمد ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 
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34982o ض محمد|لعو|م محمد عبــــد|سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

67974| حمد|دو سيد |ن ج|رزق شعبــــ| ند لمنصوره|عه |زر

22697o فظ|لح|لد محمود عىل عبــــد|خ ى شمس حقوق عي 

327446 حمد محمد حسن|ن |يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8256|| حمد|د |حمد عبــــده ج| |نوعيتـــ قن

|35397 طر|محمد رجبــــ نبــــيه خ ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

69455  عبــــد |
ى
د محمد|لجو|حمد دسوق لفيوم|عه |زر

3|5845 لسيد|ح |لفتـــ|يتـــ سيد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|23o24 مد وهبــــى عىل بــــيك حسن|حمد ح| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4o4o25 لجوهرى|لرحيم |لسيد عبــــد |م محمد |سل| سكندريه|ل|ره |تـــج

372772 حمد محمد|للطيف |حمد عبــــد| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

265742 لرؤف عىل|لرؤف محمد عبــــد|عبــــد شمون|نوعيتـــ 

423259 هلل محمد|ر عبــــد |لغف|محمد فتـــىح عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

774653 رم محمد عىل جبــــريل|سلىم ك زيق|لزق|علوم 

6|o936 لعربــــى فتـــىح أحمد أبــــو زيد|حمد | لمنصوره|بــــ |د|

49224| ل|لرج|م محمد خليل |يوسف س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35766o لسيد|حمد |منيتـــ محمود | |طبــــ بــــنه

8o525 وق عبــــد  لعزيز مرىس|لحكيم عبــــد |رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|259| نم|جر محمد محمود صديق غ|ه |بــــ طنط|د|

675527 ه عز لمهدى|م يوسف |ني  لمنصوره|هندستـــ 

26328o يد|لسيد ز|ل |عبــــي  جم |تـــربــــيتـــ بــــنه

44|79o يد سلط|هيم أبــــو |بــــر|ح أنور |سم ى ن|لي  لشيخ|بــــ كفر |د|

4288| ن|ل رضو|ء مسعد جل|شيم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

878o84 حمد  |حمد محمد |ئى |م| سيوط|بــــ |د|

2537o8 ره|للطيف عم|حمد حمدى عبــــد| شمون|نوعيتـــ 

896796 ف |طمه |ف ر  |لغف|حمد عبــــد|رسر ج|صيدلتـــ سوه

7||237 لسيد يوسف|نسمه سعد محمود  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6297o6 ى محمد لكشه|حمد محمد |عمرو  مي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

754398 رتـــ|رص محمد عم|لن|سلىم عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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839246 ي
محمد محمود عىلي| دئى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

262278 لسميع خليل|عمر محمد يوسف عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

64o52o رى|لبــــ|حمد عبــــد |لعظيم |دل عبــــد |ع زيق|لزق|حقوق 

433554 ى|لسيد ش|لحميد |لسيد عبــــد| هي  ي صىح طنط
|معهد فنى

3|62|6 تـــ|لحليم سيد شح|عبــــد| مه هره|لق|هندستـــ 

757o28 لسيد|م فريد |ره عص|س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44o932 هيم|بــــر|لرحمن |ح عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد |رس| لشيخ|علوم كفر 

683825 |لمطلبــــ  |ء محمد متـــول عبــــد |ل|
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

47869o هيم محمد|حمد فتـــىح إبــــر|عمر  سكندريه|ل|ره |تـــج

36o5o4 ف|لبــــ|ده محمد عبــــد|ئى حم|م|  رسر
ى
ق ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

77635| ئى|لجن|لد يحن  يحن  |خلود خ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

63|o53 ل|ر سوري|د مختـــ|ملكه عم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

434258 ي|ر
بــــ|رفعتـــ محمد خط| ئى |نوعيتـــ طنط

76836| د|لحد|ن |مر حسن شعبــــ|سحر س ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

338|98 ل سعد|لع|لعزيز عبــــد|ل عبــــد|لع|محمد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

338o72 ئى خليفتـــ|لدين كرم|محمود نرص  |بــــ بــــنه|د|

678352 ى|ج  محمد ش|ئل ن|يه و| هي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

524969 عيل|سم|م |لسل|مصطفى نشأتـــ أنور عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

355547 ل لطفى محمد|جم| عل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|57975 لسيد مرىس|هيم |بــــر|بــــسنتـــ محمد  ن|بــــ حلو|د|

863|42 ي عبــــد|ف
لرحيم عطيه|طمه مصطفى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

237992 ف عىل سعد |يدى |ه هلل|رسر ى شمس| لسن عي 

2223o7 ه مدحتـــ محمد حسن| مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||8433 لديبــــ|رق محمود محمد |معتـــصم ط ى شمس هندستـــ عي 

4932o6 لعزيز مصطفى عبــــيد|مصطفى عبــــد  بــــ دمنهور|د|

63442 حمد|محمود مبــــروك بــــدوى  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

92378| لمول |ن عبــــد|لنظي  حس|ء عبــــد|شيم ج|تـــربــــيتـــ سوه

4|2269 لدين حيدرتـــ|ح |حمد صل|ح |صل ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

335o77 هيم مسعد|بــــر|عزتـــ | رين|م ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

75||9| وى|لدين معد|محمد غريبــــ نور  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف
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637o7| حمد|هلل محمد |مر|رتـــ |س زيق |لزق|تـــمريض 

48666| لرحيم|دى عبــــد|له|دل عبــــد|لرحمن ع|عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

529|84 لسيد كرم|يمن رجبــــ |محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

887726 رثــــ مهنى  |لو|ن عبــــد|سحر زي سيوط|حقوق 

3597oo ى رمض|ي بــــى|مبــــ|ر |لغف|ن عبــــد|سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

8|8o4o سحق خلف عكوش|نطونيوس | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

346399 جد حفنى|ل م|ء جم|رس| |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

92282| هلل|حمد محمد عبــــد|هلل |لمعتـــزبــــ| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

78o923 عيل|سم|لعزيز |نور عبــــد|لد |رس خ|ف زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

75364o فتـــىح طه| ء رض|رس| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

32o467 لنبــــي|ن عبــــد|م وهد|يوسف هش هره|لق|طبــــ 

5o8945 لنمر|لسيد |لمنعم |ن عبــــد |م شعبــــ|سل| |علوم طنط

26|845 م فتـــىح مصطفى|كر|مي  | لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

492883 لبــــيىه|هيم |بــــر|لحفيظ محمد |حمد سعيد عبــــد | سكندريه|ل|حقوق 

42767| لصعيدى|لفتـــح |بــــو |محمد محمود  ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

8o9564 ن|عىلي ربــــيع عىلي شعبــــ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

34797o يف محمد حسن دبــــور محمد رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

336362 مد محمود|جر محمد ح|ه عه مشتـــهر|زر

|3|695 حمد محمد|حمد |لدين |ء |ره عل|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

525975 حمد محمود مصطفى|لد |خ سكندريه|ل|هندستـــ 

|4659| بــــ محمد|لتـــو|م عمرو عبــــد |حس ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

699298 حمد محمود|ح |ن نج|شعبــــ ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

846729 م محمود حسن|تـــغريد ضي ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

678769 لدين|لعوضى علم |مل |سلىم مصطفى ك لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5|732 ن محمد|ن سعد يىحي سليم|يم| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

23983| بــــ محمد يونس|لوه|لدين عبــــد|ذ سعد |مع ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

49o37 ه سعد عبــــد | لعزيز محمد|مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

262445 هلل حسن حسن|محمد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6427o4 حمد|ر سيد|لستـــ|مه نبــــيل عبــــد|س| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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|74o8| در|لق|مه محمد عبــــد |س|حمد | |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

688468 ي|هلل |لغريبــــ عبــــد |لرحمن محمود |عبــــد  لعشر لمنصوره|ره |تـــج

4o86oo ل|بــــوهل|لسيد |ورده محمد  ى شمس| لسن عي 

335528 لسيد|نور |دل |ء ع|سم| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

32o745 ي  لليثــــى محمود مصطفى|يحن  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|33|o لد محمد مرىس|م خ|هش ى شمس هندستـــ عي 

|7578o فظ|لح|مل عبــــد |لنعيم ك|مل عبــــد |ك ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

647o4 ل محمد حزين|م محمد كم لفيوم|علوم 

486928 ج|ن حج|ن محمد رمض|محمد رمض ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

222774 ل جرجس|ركو جرجس كم|م ن|بــــ حلو|د|

479664 بــــ|حمد محمد قنديل خط|مصطفى  سكندريه|ل|هندستـــ 

368|54 ود|عمر محمد سعيد د |حقوق بــــنه

4764o4 لمعىط طلبــــه|هيم عبــــد |بــــر|ن |محمد رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

266426 ر محمد|لستـــ|ر عبــــد|لستـــ|ن عبــــد|كريم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7o666o حمد|لدين محمد محمود |م |كريم عص لمنصوره|ره |تـــج

498784 للـه|لصمد حسن خي  |مد عبــــد |ء ح|شيم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|33935 حمد سعيد محمد محمد| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o8938 بــــوسكينه|حمد مصطفى عىل |مه |س| ره دمنهور|تـــج

6|8442 زيد|لسيد بــــ|ر |لرحمن غريبــــ مختـــ|عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

247392 لسيد|لسيد |م مجدى |هش ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

5|4465 حمد هلش|مد |لمنعم ح|نسمه عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

32747o ى|رتـــ نبــــيل عبــــد|س لعظيم جوده حسي  ن|حقوق حلو

5|7695  |لبــــ|لسيد عبــــد |سهيلتـــ 
ى
لدعمتـــ|ق عه دمنهور|زر

823o76 حمد|ره محمد رشدي |س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

43237o لمعبــــود منصور|مل عبــــد |يمن ك|يه | لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

|33|66 دل محمود محمد|ر ع|مي ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

42o3o6 م|م|ل|ن |لدين رمض|ن عز|يه سليم| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

443734 بــــ|حمد خط|ء محمد |شيم لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

4|5|8| م فوزى محمد حريزى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3|92o3 للطيف|محمد عبــــد| ء رض|سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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69o|2 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|منيتـــ | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

35569| هيم|بــــر|فتـــ يوسف |هدير ر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

932o| للطيف|س عبــــد |د عبــــ|محمود فؤ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|25749 سلىم محمد فوزى مخلوف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

68o875 وى|لنكل|دم نبــــيل عمر محمد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

623623 |س ند|عمرو محمد عبــــ ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4422o2 تـــه|لعزيز شح|د محمد عبــــد|لجو|ده عبــــد|حم لشيخ|تـــمريض كفر 

27o934 وق ط  س|لسيد |رق |رسر
ى
لم|لدسوق ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

546759 بــــو زيد|غبــــ |حمد رجبــــ جويده ر| ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

79|466 ج|هلل حج|لسيد عوض |ح |محمد صل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24|5|6 هيم عوف|بــــر|حمد |بــــ محمود محمد |رح هره|لق|ر |ثــــ|

348545 ن عىل حسن سيد شيىمي|رمض| ند|ر ى شمس طبــــ عي 

25o385 محمد عيد عطيه عيد| نور ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

426o9| يز محمد|محمد ف| ند سكندريه|ل|عه |زر

49o58| لسيد حسن عطيه|حمد |عزيزه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

238929 حمد محمد|ح |لفتـــ|ميمه محمد عبــــد| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

424628 لعزيز|حمد عبــــد|لعظيم |لسيد عبــــد |در |ن سكندريه|ل|عه |زر

633458 ن|هر صقر شعبــــ|طمه م|ف زيق|لزق|بــــ |د|

8686o| لصغي  سعد|حمد محمد | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|22869 ف محمود محمود|عمرو  رسر ن|هندستـــ حلو

4|3857 لعفيفى|ر |لستـــ|يمن عبــــد|عىل  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

28||99 |
ى
 دسوق

ى
ه سمي  دسوق مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

82757o ي
حمد محمد عىلي| |دئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

63|22 ى ص|سل| لح|م محمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

32|672 عيل|سم|فظ |عمر حلىم ح ى شمس حقوق عي 

9o2o94 ه | حمد عىل |لسيد |مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8o|835 دهم محمد محمود عىلي| سيوط|حقوق 

423523 ي|ر
ن|وس سليم|مجدى د| ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

845592 حمد|تـــ حمزه محمد |ي| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

428843 شف|يد محمد محمد ك|محمد ف |ره طنط|تـــج

22o233 ن|ر حسن سليم|لستـــ|حمد نبــــيل عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 
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26o35| لعزيز|هدى سمي  رزق عبــــد لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

2686| ى سمي  حشمتـــ هم م|نيفي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|3|79 لد|حمد حسن خ|كريم  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

9|7962 در محمد |لق|رص عبــــد|لن|ل عبــــد|جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27|224 لبــــ مهدى|ح مهدى غ|ء صل|رس| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

264846 فع|لش|محمد عزبــــ محمد | نور |ره بــــنه|تـــج

633o5| ل عىل|سمر عىل جم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

883224 س حمزه  |لدين عبــــ|منى مىح  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8|4434 لمنعم محمد|حمد عبــــد|عمرو  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

342348 خ|لطبــــ|هلل |للطيف عبــــد|بــــسنتـــ عبــــد زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

757233 د|لجو|ض عىل عبــــد |محمد ري ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

6|58o8 لجميل|ل محمد سعد |م جل|سل| ره بــــور سعيد|تـــج

335|5| هيم|بــــر|م |م|طمتـــ حمدى |ف |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

634466 ن|بــــوبــــكر عثــــم|م |سيف محمد عص زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|6o434 دل محمد رزق محمد|محمد ع ى شمس|تـــج ره عي 

49|48o وى مطر|هدير منصور منش سكندريه|ل|حقوق 

786|o6 لسيد غمرى|عطيه | رض| سه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

37|983 لد عبــــده|رتـــ حمدى خ|س لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

242559 فع|حمد ش|لد محمد |محمد خ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|26965 تـــم محمود زىك|مل ح| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

8|9356 حمد محمد|لمه محمد |س ي|نوعيتـــ 
|لمنى

648|66 بــــو دومه|ج  |ء ممدوح محمد حج|رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

26666 ى صديق عبــــد  لموجود محمد|حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

87654o ف عدل نجيبــــ  |شنوده  رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

249592 ره|ر عم|لستـــ|مه عبــــد|س|منى  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

36|7o9 ى نعيم رحمه محمد حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

84||9| هيم|بــــر|محمود منصور محمد  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

332|o4 دي|له|لدين عبــــد|جي نرص |ح صبــــ|سم |نوعيتـــ بــــنه

858777 ي ي|
رس|سحق ي|رس |يرينى ي|بــــ |د|

|لمنى

29662 لعزيز|عىل عنتـــر عىل عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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|56997 ل فرغىل|لع|م محمد عبــــد |سل| ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

7o2o66 |لرحمن عط|م عبــــده عبــــد |حمد س| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

525878 ص|لقف|لجندي محمود |لحميد |حمد عبــــد | سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

8o67o6 س|هيم محمد عبــــ|بــــر|مروه  ي|بــــ |د|
|لمنى

349948 هيم عيس|بــــر|لغنى |هيم عبــــد|بــــر|د |جه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

633|93 لحفيظ طلبــــه|لد عبــــد |ره خ|س زيق|لزق|طبــــ 

7o3454 ى |يمنى  لخول|حمد محمد طه حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

785292 مروه محمد جمعه عىل عطيه ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

33892o هيم محمد بــــدر|بــــر|لسيد |لد |طمتـــ خ|ف |ره بــــنه|تـــج

3|5888 ل مصطفى محمد|هلل كم|منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

|37825 ل|لع|ن عبــــد |ل مهر|لع|م عبــــد |حس ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

9o776o يمن خيبــــر زىك |حمد | ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

36o876 م محمد|م|فهد مسعد  |تـــربــــيتـــ بــــنه

|38|34 حمد محمد لطفى سطوج| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3542|3 م|لسل|ح عبــــد|لفتـــ|م عبــــد|لسل|ء عبــــد|ول ى شمس حقوق عي 

769|38 ن سليم مقبــــول مقيبــــل|يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

46266| فظ مصطفى|مه مصطفى ح|س|ن |يم| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

25o298 لجليل|لسميع عبــــد|بــــر عبــــد |ل محمد ج|م| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

44567| ى |مل حسن ك|ك عيل|سم|مل حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

899694 سعيد محمد عىل محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

84|4o5 ي سعيد خليل منصور| نىح  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

623926 لبــــيوم|طمه محمد مأمون عىل |ف ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

264559 لفضيل يوسف|م محمد عبــــد|ريه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|29523 محمد مصطفى محمد مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|22536 ى |رزق فلتـــس حن| مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7o3263 هيم عىل|بــــر|م |لسل|يه محمد عبــــد | زيق|لزق|علوم 

8|6223 ي محمود عبــــد
حمد|هلل |مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

7575| مصطفى سعيد سيد قطبــــ ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8ooo52 ي|فرحه محمد 
حمد سمي  محمد حفنى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

26655o ي
ى|لق ل|لخ|وليد حمدى عبــــد | دئى شي  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 6026 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

234835 يف جم ن|ذ حس|لدين مع|ل |رسر هره|لق|علوم 

5|||36 لمنعم غنيم|محمود خميس محمود عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

859|26 ي|بــــر|لد |ر خ|من
هيم تـــوئى حقوق بــــنى سويف

442|96 هيم|بــــر|عيل |سم|هلل |زم محمد حسبــــ |ح لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

9|46|7 لحكيم قوشتـــى |مؤمن محمد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9|2844 حمد |ه |لل|رفيع خلف عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|348|6 حمد خليل|حمد محمود |مصطفى  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

33o||5 لسيد شلبــــى|مد |ن ح|حس| |نوعيتـــ بــــنه

|2o768 لشهيد|مل لبــــيبــــ عبــــد |كريم ك سيوط|عه |زر

5|oo| لشهيد|سعيد لطفى سعيد عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

4622|9 د محمود خزيىم|لجو|هيم عبــــد|بــــر|طمتـــ |ف لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

28|283 حمد محمود عىل عىلي محمود| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

766826 سم|ح حسن ق|حمد صل| ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|88|9 روق محمد|حمد ف|رضوي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

437o48 حمد محمد محمد مسيوغتـــ|ح |سم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6o9||6 د|لجو|ل عبــــد |ل محمد جل|جل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5|69|7 لسيد شيبــــه|ء مصطفى |دع سكندريه|ل|طبــــ 

|23o2o ح|حمد محمد محمود مصبــــ| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

26|248 هيم|بــــر|جر جميل محمود |ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|38567 ن|ل جبــــر|مح جم|س| ري|م ى شمس حقوق عي 

2322o5 |لبــــ|مد عبــــد |يوسف محمود محمد ح
ى
ق ن|ضتـــ حلو|علوم ري

4|oo64 ىط|لمع|بــــو |هيم |بــــر|مر |هر تـــ|بــــ |ره طنط|تـــج

85|277 ن سيد سفينه|طمه رمض|ف ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

62582 محمود محمد محمود حميدتـــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

755689 ى عىل محمد فتـــىح حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

632678 هلل|لسيد حسبــــ |ن |لسيد زيد|دي |هن زيق|لزق|ره |تـــج

769|28 حمد محمد فوزى محمد محمود| هندستـــ بــــور سعيد

489888 لرحمن|حمد محمد عبــــد|ر محمد |من سكندريه|ل|بــــ |د|

56|57 لعليم|لدين قرئى عبــــد|د|لرحمن عم|عبــــد ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

6969o5 ز|لبــــ|دل يوسف |حمد ع| لمنصوره|طبــــ 
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8|2557 ي ذىكي محمد|ر ه|من
ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

47576| حمد فرغىل|حمد محمد فهىم | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3o288 ن|لد محمد محمد سليم|نىه خ رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

8343|3 هلل|لسعود عبــــد|بــــو|شور |محمود ع دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

|54658 يمن نبــــيه بــــسطوروس| |بــــول ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|673 ن قرئى حسن|طمه رمض|ف ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6||2oo وى|لنمر|تـــه عىل |محمود شح لفيوم|لعلوم |ر |د

4357o3 وى|لشن|لمجد |بــــو |رق |هلل ط|عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

622594 يمنى محروس محروس محمد ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

879939 نور حسن سيد |كريمه  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|66754 ى |رس| حمد|ء محمد حسي  ن|حقوق حلو

446o52 هلل محمد يوسف|لمعتـــز بــــ|عمر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35o8o5 مريم جورج لطفى فلتـــس ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

46793 لقوي|حمد عبــــد | |زينبــــ رض لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4448o| لح|بــــوص|لسميع عطيتـــ |ئى عبــــد|يه ه| سكندريه|ل|بــــ |د|

6oo4o9 لجندى|بــــ محمد |يه| |رن |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3o|o4 ف محمود عبــــد |ف لمبــــدى|تـــن رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

542727 رس عىل دعبــــيس|رحمتـــ ي عه دمنهور|زر

93|56 هيم محمود حسن|بــــر|عمر  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|2845| ن|لد سمي  رمض|حمد خ| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

9o5249 لحميد |محمد محمود صديق عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

348o44 هيم بــــيوم|بــــر|بــــر بــــيوم |حمد ص| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

333357 لحكيم حسن محمد|حمد عبــــد| ى شمس|د| بــــ عي 

37o646 تـــ|لشح|لمطلبــــ |ء محمد عبــــد|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36749o لخي |بــــو|حمد محمد محمود |عمرو  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

489529 حمد|لق |لخ|لحكيم عبــــد |ء عبــــد |ر عل|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

239849 للبــــيدى|م مصطفى |لسل|حمد مصطفى عبــــد| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

882758 هيم  |بــــر|ر مصطفى سيد |مي سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 
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252527 زى|لمنعم أبــــو حج|لمجيد عبــــد|تـــ عبــــد|ي| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

774o4| لعظيم|لرحمن عوض عبــــد |ء عبــــد |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

345|27 ن محمد يىح محمود|يم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

279464 ى عبــــد ى|ح محمود عبــــد|لفتـــ|حسي  لمجيد حسي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

326546 عيل|سم|عيل تـــوفيق |سم|ئى |م| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o8679 ن|لمنعم محمد سليم|رحمه محمد عبــــد |بــــ طنط|د|

6o5368 يف يوسف فتـــىح  لخي |بــــو |ندى رسر لمنصوره|علوم 

|76762 لمجيد محمد رزق|مصطفى مجدى عبــــد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

4466o7 لمجد|بــــو |هيم |بــــر|فتـــىحي محمد فتـــىح  |حقوق طنط

8|6653 لمجيد|محمد عىلي فتـــىحي عبــــد ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

8499o5 لمقصود رشيدي|دي عبــــد|ن ه|بــــن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o6||3 هلل|حمد عوض |هيم مصطفى |بــــر| لمنصوره|علوم 

8o2o9o ى محمد حسن|عل ء حسي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

6|7732 |رق يشى دبــــ|لرحمن ط|عبــــد  |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

422|35 ف محمد عىل شلبــــى|ر |مي رسر تـــمريض فرع مطروح 

823566 لمنعم|لمنعم محمد عبــــد|كريم عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

57297 ى ى| روجي  فرح فوزى بــــشر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|4|57 لملك|يتـــ عبــــد |حم| جورج زكري هره|لق|هندستـــ 

|55o82 هلل مؤمن محمد عمر|منتـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o6556 حمد محمد حسن|لسيد |يمن |منه  لمنصوره|علوم 

623834 ى|هد |ء مج|رس| حمد ذىك حسني  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|5o578 ى بــــه| د بــــكر|لدين فؤ|ء |مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

58989 تـــه عىل جوده|ده شح|مي بــــ بــــنى سويف|د|

8826|3 ى يبــــى نوح فهيم  |عج| يوستـــي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2955o6 حمد|بــــدين |مريم وحيد ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

696466 ىطي|لدم|هيم |بــــر|هيم مصطفى |بــــر| لمنصوره|حقوق 

8628o3  كرم عىلي محمد|ي
ى سمي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

244o65 ن محمود محمد سيد يوسف|يوسف شعبــــ هره|لق|ره |تـــج

42o933 هلل|لعدل عبــــد|لمنعم |ن عبــــد|نوره لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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8388o8 حمد عىلي|ن عمر |رو ن|هندستـــ أسو

333922 لعزيز|فتـــىح عبــــد| حمد رض| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

883|99 لمجيد |ل عبــــد|مل كم|ك| دين سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

77489o لرحمن |ن عبــــد|لرحمن سليم|ن عبــــد |يم|
حد|لو|عبــــد

زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

24369o هلل|زينبــــ سعيد يوسف عبــــد هره|لق|بــــ |د|

89o|27 لرحيم محمد |م عبــــد|حمد عص| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

5357|o زق|لر|زق عىل عبــــد|لر|ئى عبــــد|محمد ه لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

84|4o3 حمد فتـــىحي محمد|حمد |منيه | ن|سو|بــــ |د|

252959 |مل سعيد |هلل ك|منه 
ى
لزقزوق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6963| ى |م |حس هيم|بــــر|حمد عشر لفيوم|عه |زر

|7|o48 طف عىل|منه عىل ع رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

|45275 لعظيم|حمد عبــــد |لدين |عمر بــــدر  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26749 لسيد خميس محمد|حبــــيبــــه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

295849 ئ  محمد عىل|محمد حلىم وف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

699|53 ح محمد|حمد صل|سل |بــــ لمنصوره|ره |تـــج

2525o ء عمرو كرم محمود|ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

765||3 ندى فريد محمد محمد جعفر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3|6|o6 بــــ|د محمد دي|ن رش|نوره ى شمس|تـــج ره عي 

773486 ن بــــهجتـــ شهدي شهيد| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

536|o5 لسيد مسعود|ن |م رمض|عمرو عص دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

5|47o| يه سمي  نرص عبــــيد نرص| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

33|594 ي
لعظيم محمد|لدين عبــــد|ء |رحمتـــ ضى |تـــربــــيتـــ بــــنه

|286oo ى ح لغنى|زم طه عبــــد |حني  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

425639 يف|ندى  حمد محمد طه رسر سكندريه|ل|عه |زر

693268  |حمد |
ى
 |لدسوق

ى
ن|حمد سليم|لدسوق لمنصوره|صيدله 

5|||86 لعوئى|حمد |حمد |حمد جمعتـــ | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6486o4 لسعيد لطفى محمد|ن |نوره زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8264o2 ي عط| رين|م
س|هلل كر| |رزيفى ي للفن|

|دق قن|لفنى

3737o ن صبــــرى سعد منصور|نوره هره|لق|علوم 

Wednesday, September 5, 2018 Page 6030 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

646582 لصعيدى|لحسن |بــــو |ج حسن محمد |فتـــر| لمنصوره|حقوق 

9224o3 دل محمد محمد |حمد ع| ج|طبــــ بــــيطرى سوه

692o85 بــــينى |لسيد محمد |هلل |عبــــد  يد|بــــو|لشر ى لي  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

5|3658 هل|لج|هيم حسن محمد حسن |بــــر| سكندريه|ل|حقوق 

85o446 ل حسن|لع|سوسن سيد عبــــد ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

88392|  محمد |محمود 
ى
حمد شوق سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

29543 ن|بــــ زيد|رس عبــــيد دي|ف هره|لق|بــــ |د|

6o3843 زي عىلي مره|زى غ|عىل غ لمنصوره|حقوق 

345o4 لعزيز محمد|حمد عبــــد |تـــفى  ى شمس|د| بــــ عي 

343495 لسيد|م تـــوفيق |م|رص |بــــ ن|يه| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4827|4 لعوضى|ن |د سعيد محمد رمض|سع سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

89o752 لنعيم بــــكر |دل عبــــد|يه ع| سيوط|تـــربــــيتـــ 

|43|8 ى حس|ي فتـــ محمود|لدين ر|م |سمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

89277| ى شح لسيد |تـــه محمود |حسي  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

25398o جينى|لدر|لرحمن محمد محمد مصطفى |عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

3374| لمنعم|حمد محمد عبــــد |طمه عىل |ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

477578 ن لسيد|لسيد محمد |متـــ |س| |مي  ن|سو|بــــ |د|

7o9648 لمنعم عىلي|هيم محمود عبــــد |بــــر|ء |نجل لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

626|39 هيم بــــيوم|بــــر|د |هر عم|بــــ ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

6465o3 ف|لسيد سل|رتـــ حمدى |س مه رسر لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

85o839 روضه يوسف محمد سعود دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

477263 مر حشيش|لسيد ع|مر |لرحمن ع|عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

86948o زيد|بــــ|مي حسن |خلود س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|2532 ف عبــــد|حمد | لرحمن|لحميد عبــــد|رسر ى شمس صيدله عي 

226785 هيم|بــــر|دل وديع |ع| بــــول هره|لق|ره |تـــج

63484o ف ف|محمد  فظ|روق ح|رسر  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

236942 هيم|بــــر|عيل |سم|مح |همسه س ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

|44323 لرحمن سعيد حسن|محمود عبــــد  ى شمس حقوق عي 

478486 لنبــــى|هلل عبــــد|متـــ نبــــيل عبــــد|س|ن |رو سكندريه|ل|علوم 

83526 ى عويس|ل عبــــد |بــــل لمنعم حسي  بــــ بــــنى سويف|د|
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499726 ى|لمجيد ش|د عبــــد|ن رجبــــ فؤ|رو هي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9|3567 ن |ل حسن رشو|محمد جل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

693o3o |ز |لبــــ|هيم |بــــر|دل |قمر ع
ى
لدنبــــوق دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

345|6| ء مصطفى محمد مصطفى يوسف|رس| سيه|نوعيتـــ عبــــ

699452 لعزيز|لعزيز محمد حسنى عبــــد |محمد عبــــد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

5o4339 هلل|غبــــ عشم |ر| رين جورج زكري|ك ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

2663o4 ى|عصمتـــ | مه لسيد بــــحي  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

777362 شم|هلل فتـــىح ه|عبــــد | دين زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4oo353 لبــــدرى|حمد |لسيد |محمد  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

237||4 ى خليل|بــــر|يه محمد | هيم حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

7|8|98 حمد|ن زىك سيد |م رمض|ر ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

88748o حمد تـــوئى |محمد تـــوئى   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

7|679| قر|لن|لمتـــول رزق عطيه |عىل  لمنصوره|حقوق 

3ooo2o تـــه محمد|لسيد شح|متـــ |س|محمود  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

839498 تـــ|وي شح|ر حسن قن|من دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

3|49|9 حمد|حمد |صم |محمد ع ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

85724 ى عبــــد |حمد عبــــد | حد|لو|هلل حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

282834 حمد محمد محمود|رص |لن|منى عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

57443 ن ئيل|طف عطيه ميخ|ع| مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8o975| ي 
لسيد|لفتـــح محمد |بــــو|محمد مصطفى ي|علوم 

|لمنى

|58974 لح|رى ص|لبــــ|ر عبــــد |لستـــ|رحمه عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5274 مد محمد|مريم مجدى ح ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

89865 هلل|محمد فتـــىح مصطفى فتـــح  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7759|9 لعظيم محمد عفيفى|ح محمد عبــــد |سم زيق|لزق|نوعيتـــ 

882|53 ف حسن عبــــود  |حسن خل ي صىح 
سيوط|معهد فنى

245655 م مدين|لسل|محمد يشى عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3726oo وق  هلل|حمد عبــــد|بــــ |يه|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

787657 هر|لط|ح صبــــىح |لفتـــ|مريم محمد عبــــد  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

|64853 ن|حمد عثــــم|سلىم يوسف  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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5|266o ر محمد عىل رجبــــ أبــــو حمره|عم ره دمنهور|تـــج

|56629 لعظيم|عمر هيثــــم سيد محمد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o5879 لسيد|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ن |منى حمد لمنصوره|ره |تـــج

88654o ن سيد محمد |يوسف شعبــــ سيوط|تـــربــــيتـــ 

67763o د|لدين محمود محمد حم|زن سعد |م ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

|63249 ف كم|ء |رس| ل محمد|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3573o4 ى رضو|هيم رضو|بــــر| ن محمود|ن حسي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

55454 هر نرص عويس|ره ز|س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|2542|  مق|م
ى
ر|ريو صفوتـــ شوق هره|لق|حقوق 

33o66o لسيد عىل|ر مرزوق محمد |من ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|o78 ى ح|طمتـــ محمد ي|ف مد|سي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

239o87 ي
هيم|بــــر|ح |لفتـــ|رق عبــــد|ط| دئى هره|لق|ره |تـــج

44535 ح محمد محمد|لفتـــ|ء محمد عبــــد |لشيم| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

7|783o لسعيد عىل شويتـــه|حمد محمد |كريم  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o3868 لكنيس|م محمد محمد |محمد عص لمنصوره|بــــ |د|

4|5753 وتـــ|ء عىلي سعد أبــــو حل|آل ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

422927 ه أيمن محمد  لجوهرى يونس|ني  سكندريه|ل|طبــــ 

|45633 ح|لفتـــ|ن رجبــــ عبــــد |حمد شعبــــ| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

44|238 ن قرع|هلل سليم|ن عبــــد|رس رمض|ف لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4o98o| لجندى|هيم |بــــر|حمد |لحفيظ |تـــفى عبــــد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

476339 ف سعد سيد |حمد | لح|حمد ص|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7647o4 مش|حمد ق|هيم |بــــر|هيم |بــــر|مريم  نوعيتـــ بــــور سعيد

5|6288 لسيد|ن خميس عبــــد |ميمه رمض| |حقوق طنط

248635 يبــــ|لش|هيم |بــــر|لسيد |طمه |ف ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

3|24|2 ي طه شعبــــ
ي|مصطفى

ن طه مصطفى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9|o948 بــــوستـــه محمد  |ل |هلل جم|عبــــد ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

643453 لم|هيم محمد س|بــــر|يه محمود | زيق|لزق|بــــ |د|

278o24 م وهبــــه خلف|بــــسمه عص م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

7|824 حمد|ن |محمود شعبــــ| دين لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7576o2 لكريم محمد|لسيد عبــــد |منيه | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر
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3329o7 وى|لص|عمرو مجدى محمد  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6795|| دق رزق|لفتـــوح طلعتـــ ص|بــــو|هدير  لمنصوره|بــــ |د|

|2o33o ى|ء عطيه |عل| ر|ي مي  ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

2|6o92 ى |عبــــد ى عزم|لرحمن حسي  حمد حسي  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

8777|8 ح  |لفتـــ|حمد مديح عبــــد|يه | لمنصوره|حقوق 

766834 لبــــيك|لح |حمد محمد فهيم ص| ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

44|966 مه مغنم|ل سل|نسمه كم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

853853 ى محمد تـــه|ه مي|له حسي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

753999 حمد|م |لسل|ر محمد عبــــد |مي لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

6o6674 |ي|حمد مصطفى محمد موىس بــــر| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

777234 بــــ|لوه|للطيف عبــــد |ن كرم عبــــد |حس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

758326 وز محفوظ حلىمي محمد في  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

334o67 متـــ|م حسنى سل|حمد عص| ى شمس|تـــج ره عي 

76o854 حمد|لسيد محمد |سلىم  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|59747 بــــرسوم رفعتـــ موىس| ري|م هره|لق|بــــ |د|

6o445| ر|لسيد نص|مصطفى محمد مصطفى  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o6833 ي عىلي |من
ى
دم|ر محمود صدق سكندريه|ل|حقوق 

7o6769 حمد|لمتـــول سيد |لمتـــول محمد |محمود  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

276654 لمقصود|ل عبــــد|لوص|ل |رضوى جم شمون|نوعيتـــ 

3o567 ى مبــــ|بــــثــــينه مختـــ رك|ر حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|7|83 م محمد حسن|ن هش|رو هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

328348 لمنعم محمد شخيختـــ|محمد مصطفى عبــــد |ره بــــنه|تـــج

6937|5 حمد شتـــيوى|محمود | ن|دي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

445282 ف ج|محمد  وى|لم حمز|بــــر س|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

64797 ن جمعتـــ|ء سيد رمض|رس| لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|4oo29 ن|ن مجدى صبــــىح سلط|يم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7|52|9 حمد حسن فوده|حمد حسن | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|65o6 فع|لش|هيم محمد محمد |بــــر|محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

6o743 ى جم|ي ح محمد|ل صل|سمي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى
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9|6|53 |  حن| زكري| درس حن|تـــ رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

3|556o لعزيز|حمد عبــــد|هدير شكرى  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

23o653 حمد|مصطفى محمد محمود  هره|لق|ره |تـــج

88373| ي
ى
ل حلبــــى |مريم نتـــع حزق هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

496683 تـــ محمد  هيم|بــــر|لم |هيم س|بــــر|ني  تـــربــــيتـــ دمنهور

|6459 ى محمد محمود محمد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

82|473 ى ه|م يق|رون سمي  ف|رلي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

2|7242  |دين |ن
ى
حمد|حمد طوسون دسوق  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|

كتـــوبــــر

882|6o ديفيد فرج نجيبــــ فهىم   سيوط|علوم 

3o|53 حمد|ح سعيد |ندي صل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2|5|29 ل سيد|لع|عمر محمود عىل عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

233o|| ي|بــــر|لمحسن |سلىم عبــــد
هيم محمود عفيفى لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 

(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

52453| لسيد عطيه|لرحيم محمد |يمن عبــــد |يوسف  بــــ دمنهور|د|

|2o|9| للطيف عبــــده يوسف|مريم محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

878|28 بــــر سيدهم  |مح ص|مريم س سيوط|نوعيتـــ 

66795 ندى سعيد محمد محمد لفيوم|تـــربــــيتـــ 

44583o د|لضي|لسيد |هلل عىلي |ن عبــــد|مرو سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

29655 مد|لرحمن ح|لرحمن محمود عبــــد |عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

366|o7 د عطوه|جر محمد فهىم حم|ه ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|328o7 حمد|د |ء سعد فؤ|ل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o8475 هيم|بــــر|ن |ندى طلعتـــ رمض |ره طنط|تـــج

282626 لسيد زىك|لدين |م |رضوى عص ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6938|2 ه  لحتـــه|لسيد |لعزيز |حمد عبــــد |سمي  لمنصوره|بــــ |د|

4o5932 ح|لفتـــ|لعزيز عبــــد |ء سمي  عبــــد |رس| إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

|62745 ف ش|هيم |بــــر| كر فرج|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|7453 م|لش|حمد |حمد محمد | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

89642o ى خ|ي ضى |لر|لنعيم عبــــد|لد عبــــد|سمي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

773833 لحميد|لمحسن عبــــد |محمد نبــــوى عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 
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2643o5 لرحمن محمد|منيه محمد عبــــد| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|7828 ن|ندى مجدى مني  رضو ن|بــــ حلو|د|

|44775 يد |بــــو |ل |شهد جم ى هيم|بــــر|لي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8o5942 حمدي فتـــىحي حسن عىلي ن|صيدله حلو

337325 حمد خليل محمد|ندي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

88oo33 تـــ بــــرتـــى عبــــده |ديفيد نش لجديد|دي |لو|طبــــ بــــيطرى فرع 

6478|8 لسيد|ئى محمد |طمه عن|ف زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

498o6o حمد خرصى|ن نرص محمد |نوره عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22933| لمقصود عفيفى|ء سمي  عبــــد|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

48425| لنعيم|حمد سليم عبــــد|حمد سليم | سكندريه|ل|ره |تـــج

|3929 ل|لع|يوسف عىل محمد عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

4oo8o2 م|م|هيم |بــــر|م |حمد حم| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|749o| |هر عبــــد |لظ|لمعبــــود عبــــد |طمه عبــــد |ف
لمعبــــود

هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

752587 ن|لسم|لدين خلف محمد |م |د حس|زي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

82699o ي|محمد سيد مبــــ
رك مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

223633 ى|سط مزيد حس|لبــــ|نشين عىل عبــــد ني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

543o9| لمقصود مبــــروك محمد|لح عبــــد|ئى ص|م| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7625|| ن محمود|هيم محمد رضو|بــــر|مصطفى  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6o6632 شم|حمد ه|هيم |بــــر|حمد |محمود  |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

628723 د|لجو|بــــتـــ عبــــد|رص ثــــ|لن|محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

22o248 ضى|لق|مه محمد صبــــىح |س|ن |مرو ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

78867| ل|لع|لحليم مصطفى عبــــد |مصطفى مأمون عبــــد  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

49|46 لحليم عىل|دل عبــــد |محمد ع ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

8o66o8 بــــوزيد|ل محمد |محمد جم ي|بــــ |د|
|لمنى

4|9624 نوبــــى|لبــــ|م ممدوح محمد |حس لشيخ|بــــ كفر |د|

28|65| هلل سيد يوسف حزين|منه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

479452 ف محمود منصور|د |زي رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

|57452 هيم|بــــر|شم |بــــر ه|ره ص|س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

686289 ح|حمد عىل صل|يمن |حمد | لمنصوره|ره |تـــج
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67277 ى |ي هيم|بــــر|حمد محمود |سمي  لفيوم|عه |زر

|342|8 حمد رأفتـــ حسن|ء |شيم ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

5288|9 مد|بــــو ح|حمد محمد |محمد عيد سيد  سكندريه|ل|هندستـــ 

|72o28 ى عبــــد |ر |لستـــ|عبــــد  يف|حمد |ر |لستـــ|مي  لشر ى شمس حقوق عي 

|387o4 ن|يمن مصطفى رمض|م |ريه لفيوم|عه |زر

686723 زى|لغ|ش |لدمرد|محمد رأفتـــ محمد  لمنصوره|حقوق 

82o66| سم محمد محمود|محمد بــــ ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

85939 ي عبــــد|غ
ي عىلي ص|لش|ده مصطفى

ى
بــــر|ق لفيوم|طبــــ 

293459 ه عبــــد| ن|حمد عثــــم|لعليم |مي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

69|424 لق|لخ|در عبــــد |لق|هيم عبــــد |بــــر|در |لق|عبــــد 
لمقص| عبــــد 

ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|85|6 لرحمن|صم سيد عبــــد |محمد ع ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

78o926 لعزيز|حمد محمد عبــــد |محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

5|6|73 لسيد عطيه خرصى|هبــــه حمدي  زيق|لزق|عه |زر

253o|3 مه|هدى محمد نبــــيل سل ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

693o24 زى|هيم غ|بــــر|هيم محمد |بــــر|ره |س ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|67668 زى|حمد منصور حج|ن سعيد |ريم|ن هره|لق|ر |ثــــ|

6||2|7 ج|دى در|له|بــــو بــــكر يونس عبــــد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

868o5| بــــربــــري| ح عط|ء صل|صف ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

28o52o ى ك|ء|يدى عل|ه مل سمره|لدين حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

523|89 ى هلل وهيبــــ سعيد| |فتـــح| مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

79|393 مل غنيم|حمد ك|ن |نوره تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

23564 ف نسيم عبــــد |يوسف  لم|للطيف س|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o46|7 ح سند|صبــــرى عىل صبــــرى صل زيق|لزق|هندستـــ 

257384 حمد محمد حلىم عيسوى|ن |نوره ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9o357o هيم محمد |بــــر|بــــر |حمد ج| ج|ره سوه|تـــج

6334|4 ى|دل |جر ع|ه لسيد خي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2434|5 لميس سعيد محمود عىلي عون هرتـــ |لق|تـــمريض 

78o3|o م محمد محمد عىل|له| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

24635o لسيد ليلتـــ|لحميد محمد |حمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

832|63 ى|حمد محمد عىلي | مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

Wednesday, September 5, 2018 Page 6037 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

37595 مد|ح| لعل|بــــو|هلل محمد |منه  ى شمس|د| بــــ عي 

78|644 لسيد عىلي|يه محمد | زيق|لزق|نوعيتـــ 

283657 ن|لمعىط عثــــم|لد عبــــد|يوسف خ لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|53879 م محمد درويش|يوسف هش لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o765 لسميع محمد حنفى|ل عبــــد |بــــل ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|52o66 هلل|م محمد مصطفى عبــــد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

774435 ن|حمد عىل شوم|لعزيز |عمر محمد عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

54|94 س عطيه|تـــه عبــــ|حمد شح|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

7o6365 لعزيز|ن محمد يوسف عبــــد |نوره ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

239582 هيم|بــــر|هلل حسن يوسف |منه  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

9oo24| ن |لسيد مهر|يسن صديق  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5o7389 ن سكندر|نجيبــــ صليبــــ نجيبــــ | مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|38579 ن شطيف|مريم صفوتـــ سليم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

479463 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

6749o ي|لبــــ|حمد عبــــد |م |حمد عز|
ى
ق لفيوم|طبــــ 

447975 دى|له|لد محمود عبــــد|مريم خ |ضتـــ طنط|علوم ري

4572| بــــوبــــكرموىس|منى محمود عبــــده  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

47754o بــــ|لتـــو|لحسينى عبــــد |د |يمنى مر سكندريه|ل|علوم 

226672 ن قرئى|تـــم محمد سلط|ح هره|لق|بــــ |د|

|29|7o ى|هيم |بــــر|بــــيتـــر جريس  مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

32249| هلل|لمعز لدين |ندى عبــــده محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6788| ن حمدى محمود|حمد رمض| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

234397 حمد|حمد |محمد سيد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

235856 لرحمن سيد بــــخيتـــ|ء عبــــد|شيم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

752|99 هلل عىلي|كريم وحيد جمعه عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

285225 د|ل حم|لع|حمد عبــــد|عمر  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

756642 حمد|لسيد |م |ده عص|مي عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

32226| ل|لع|فرحتـــ رفعتـــ فرج عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

8o6897 حمد سعد محمد|محمد  ي|هندستـــ 
|لمنى
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|236o2 لبــــقرى|حمد سعيد |ه حسن |ش  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

8|3544 حمد|محمود حسن محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

26848o نه|مجدى محمود محمود طبــــ ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4o3672 لسيد|محمد | حمد زكري| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83o499 لصغي |لحميد محمد|ل عبــــد|هيم جل|بــــر| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

762926 نه|ئى مصطفى محمد شبــــ|مصطفى ه بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

3||245 ح محمد|لفتـــ|حمد عبــــد|سلىم  هره|لق|بــــ |د|

6o6524 حمد يشي محمود حسن تـــورىك| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

698322 عبــــي  محمد محمود محمد عىل لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2532o5 بــــ|بــــورح|ورى |ن بــــشي  مغ|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

42o83 لرحمن|ندى مجدي يوسف عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

69633 ل|لع|م محروس محمود عبــــد |حس لفيوم|تـــربــــيتـــ 

73o82 م محمد|م|تـــ محمد |ي| لفيوم|بــــ |د|

|2o478 سيوىط|ل|رس محمد لطفى |ن ي|مرو دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|32|97 طف عبــــده مصطفى|طمه ع|ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|54|55 ف محفوظ |دهم | لمهدى|رسر هره|لق|ر |ثــــ|

|29796 ئى جرجس عبــــده|بــــسمه ه ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

439|32 سلىم سعد خليل محمود جمعه لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

69885 ى ط|ي رق محمود عىل|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|5|88| حمد|هيم |بــــر|م |هلل عص|منتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

494o8o مه|بــــوش|حمد |محمود معروف محمد  |حقوق طنط

6|89o| حمد عىل|قوتـــ |مروه ي ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

274542 وى|لطنبــــد|هيم |بــــر|لدين |ح |جد صل|زينه م  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4|o488 لعيسوى عبــــده|لعظيم |هلل محمد عبــــد|عبــــد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

62o63 ى|س لم تـــوبــــتـــ روبــــى حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

347o3o حمد|د |محمد بــــدري حم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

||75|o ى حسن عىل|رس| ء حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

252238 لرسول غنيم|م ممدوح بــــكرى عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 
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9|92o9 شم |م عىل ه|عىل هش سيوط|تـــمريض 

55253 حمد يونس|جر حمدي |ه لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

6o|3|5 بــــو صفيتـــ|لمرىس |ن |هيم زيد|بــــر|زم |ح |ره طنط|تـــج

2|7o46 م محمد عبــــده رجبــــ|هش| دين ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

4o3294 محمد عىل محمد عىل| لي|د سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|4|457 حمد|محمد عوض محمد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

884264 در  |لق|بــــوخليل طلعتـــ عبــــد|ء |ند سيوط|تـــربــــيتـــ 

|6|546 لعزيز |لحميد عبــــد |لمنعم عبــــد |هلل عبــــد |منتـــ 
كشك

ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

482888 ف|لفتـــ|ن عبــــد|حمد رمض|ريم  ح رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

34o|oo ق|لعزيز |محمد عبــــد| محمود محمد رض وى|لشر |حقوق بــــنه

525|oo حبــــيبــــه محمد محمد عىل حجر سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

649346 حمد|صم محمد |هند مدحتـــ ع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

62o878 ى عبــــد |محمد محمود كم |لبــــ|ل حسي 
ى
ق ط|حقوق دمي

362858 لنعيم محمود|لد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

44|886 وي|لبــــستـــ|هبــــه محمد معتـــمد عىل  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

6o6|27 ج|لنس|ل محمد |حمد كم| لمنصوره|ره |تـــج

5o967 حمد حمدى سيد حسن| حقوق بــــنى سويف

2569o2 بــــو حبــــسه|وى |لعشم|هيم |بــــر|ندى  هره|لق|ر |ثــــ|

62698o لم|ن س|لم رمض|ن س|نور زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

44643o لسيد حسن حسن قطبــــ|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

85|232 ء محمد محمد منصور|سم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

774776 ي|محمود 
ى
ض|لسيد محمود ق زيق|لزق|حقوق 

679337 لشويىح|ن |يمن محمود سليم|محمود  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

|683|| ح محمد عىل|يه صل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

3482| لعليم عىل|حمد يىحي عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26894| لعزبــــ|بــــر |ء محمد ج|شيم ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

42o476 ورى حدوه|لمغ|هيم |بــــر|ر عىل |من لشيخ|بــــ كفر |د|

262o|2 در|لق|لسميع عبــــد|تـــم عبــــد|عىل ح ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 
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32975 م ربــــيع محمد فرغىل|ريه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|8o34 ل |عصمتـــ محمد جل| دين سيوط|حقوق 

526749 لسيد بــــيوم رزق|حمد بــــيوم | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75o734 ى سعيد حسن محمد حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8o6999 ه | هيم محجوبــــ|بــــر|م |كر|مي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|27826 حمد قدرى|رتـــ عمرو |س لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

4378|2 ي|مه محمد |س|ن |يم|
لزينى لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

42673 هيم سعيد محمد|بــــر|نور  لفيوم|عه |زر

|5oo72 طف يشى عمر محمد|ع د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

7|5786 لصبــــور مصطفى جوده|طمه مصطفى عبــــد |ف لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

247||6 طر|حمد مليىح  خ|مصطفى  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

778265 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|له |ه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

325593 ندى محمد مصطفى محمد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

525824 م|لسل|حمد عبــــد |م |لسل|حمد عبــــد | بــــ دمنهور|د|

|4|747 لمصيلىح|ىط |لع|دل عبــــد |حمد ع| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

2o43o ن|حمد فتـــىح محمد سليم| هره|لق|صيدله 

543||4 لطويل|لصمد محمد |ر حمدى عبــــد |من |ره طنط|تـــج

25o493 ن|لعزيز عثــــم|جر عزتـــ عبــــد|ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

2o6|o د|ئى ج|هلل عمر جيل|عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

36|o|2 لصمد حسن|م عبــــد|م عص|سل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

||8887 ل|بــــيشوى بــــطرس نعيم غبــــري هره|لق|بــــ |د|

233||4 ن لبــــيبــــ جوهر|ل سليم|ره جم|س هره|لق|ره |تـــج

6o6499 س محمد موىس|لح عبــــ|حمد ص| |بــــ طنط|د|

325o57 بــــر محمد|يوسف سيد ج ى شمس|تـــج ره عي 

242773 لرحمن عويس مصطفى عويس|عبــــد ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

69||o6 م|ئى مرع درغ|عمر ه معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

265983 تـــ مرزوق|لشح|مصطفى مرزوق  |بــــ بــــنه|د|

23|9o| ى عل|عىل خ م|لد خضي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

32|854 تـــ|حمد محمد فرح|ء |ل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4895o لعزيز فهيم|ح عبــــد |سلىم صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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3|837 حمد كرم محمد عىل بــــليىط| هره|لق|هندستـــ 

67733 م|ء مسعد محمود شفيق بــــهر|ل| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

686o76 بــــ|لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|جر عبــــد |ه لمنصوره|صيدله 

7o2329 ن هيم|بــــر|هلل | |هيم عط|بــــر|ئى |ه| مي  زيق|لزق|بــــ |د|

784324 در عىل محمد بــــشي |لق|ريم عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

53674o هيم محمد بــــكر|بــــر|يمن محمود | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|7534 ى محمود عبــــد|ي لحميد محمود  |سمي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|22679 مه|لعزيز محمود سل|لد عبــــد |محمد خ |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

66695 ن|محمد نبــــيه سكر| هند|ش لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o7938 حمد خليل|هيم |بــــر|د خليل |جه سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

28258 ن حمد عمر|محمد | مي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

326853 حمد محمد|فتـــ |رضوى ر ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

262857 نور|ر عىل |لغف|محمود عىل عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|2562o بــــر|حمد مصطفى عىل ج|محمد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

853|59 لحكيم|حمد عبــــد|لرحمن |محمد عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7o6377 ن|هيم سليم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ئى |م| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

266o7 عيل|سم|لحكيم |دهم عىل عبــــد | سيوط|بــــ |د|

7573o6 ء محمد محمد عبــــد ربــــه|دع ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

525|75 حمد|محمد جمعه | ند سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4|8o4 ك جرجس|لمل|ئى شمعون عبــــد |روم هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

344|59 ر|هلل نص|جر مصطفى عبــــد|ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

523864 لمجيد|يوسف سعيد سعد محمد عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

2952|9 وع|دق مط|حمد ممدوح ص| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

356|42 لد حسن محمد مرزوق|كريم خ |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|583o3 عيل|سم|حبــــيبــــه سيد مصطفى مرىس  هره|لق|عه |زر

|24697 بــــو زيد|هيم محمد |بــــر|محمد | عمر رض عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

26|799 بــــيل|حمد رفعتـــ رمزى ق| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 
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285943  عبــــده عبــــد|لبــــ|طمه عبــــد|ف
ى
|لبــــ|ق

ى
ق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

464263 م|لمرضى سعيد سل|محمد عبــــد إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

868733 ن|حمد رمض|ل |حمد جم| ن|حقوق حلو

885|o7 لحفيظ مهنى |ر عىل عبــــد|من سيوط|بــــ |د|

8589o م عىلي عىلي|لرحمن عص|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

342263 ن|لقشل|فظ حسن |ء صبــــىحي ح|سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

697648 ن|ر عربــــ|حمد ندى مختـــ| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

536978 لبــــدوي|هلل |حمد عبــــد |ر |عم دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

5932o ين جمعه محمود عبــــد  لعليم|رسر طبــــ بــــنى سويف

9|8|3| بــــوزيد |لمجيد |لمجيد سمي  عبــــد|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83|339 ي|نور عبــــد|مه |س|
لرحيم حفنى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

697383 لمطحنتـــ|ن يوسف محمد |لسيد رمض| لمنصوره|حقوق 

5|7236 تـــ إبــــر د|لصم|هيم عىلي |أمي  |حقوق طنط

|584oo هيم|بــــر|هيم عبــــده |بــــر|يه | ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

6|4777 لىح خليفتـــ|ل عبــــد |مروتـــ كم |ره طنط|تـــج

63774| ن|لسيد محمد سليم|ء محمد |رس| لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

358285 لعظيم|حبــــيبــــتـــ محمد خرصى عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

832832 ح محمود محمد|لفتـــ|ر عبــــد|من دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

8|o623 ن|ء محمد سعد رمض|ول ي|نوعيتـــ 
|لمنى

9o6oo ح قرئى يوسف|لفتـــ|ء عبــــد|دع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

698695 م مصطفى محمود|حمد حس| لمنصوره|طبــــ 

6o7664 ى عبــــد  لرحيم عزتـــ محمود حمزه|حني  لمنصوره|بــــ |د|

867779 ن مهتـــدي محمد موىسي|مرو دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

354o75 ي
ل|لع|سيد عطيه محمود عبــــد| دئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

628248 فيه|لسيد ع|لعزيز |لسيد عبــــد|بــــ |مه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8|8o5| هلل مسعد|ر شكر |دو|بــــيشوي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

873o8 هيم محمد محمد|بــــر|ره |س لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

488o52 لرحيم|ل محمد عبــــد|لع|محمد عمرو عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

|3|935 ن سيد محمد عفيفى|نور ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

64|9oo ز|لد مصطفى محمد بــــ|مصطفى خ زيق|لزق|بــــ |د|
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7o||58 زى|حمد مصطفى حموده حج|محمود نبــــيل  زيق|لزق|ره |تـــج

9855o لقوى|حمد مدحتـــ محمد عبــــد | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

369659 حمد يوسف منصور|ل محمود |نو |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

338992 ن|لحميد محمد عىلي|لد عبــــد|ندى خ |ره بــــنه|تـــج

62o|76 ده|حمد زي|ء معتـــز محمد |ل| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5o7978 نغم محمد جبــــريل مهنى عىل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54|666 لمطلبــــ|لسعيد عبــــد|أيمن محمد فتـــىح  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

8968o| ره حبــــيبــــ  |دل بــــش|كلوز ع ج|بــــ سوه|د|

89|6oo وى  |هلل بــــبــــ|دل رزق |نوبــــ ع|بــــ| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

69|54 لحليم حسن|م محمد عبــــد |سه ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

|58772 هد|د مج|له محمد رش|ه سيوط|بــــ |د|

|77364 ل محمد مصطفى|محمد جم ن|حقوق حلو

89oo56 ن |لرحمن سليم|لمجيد عبــــد|طمه عبــــد|ف سيوط|نوعيتـــ فنيه 

44724| زق|لر|لرحيم عبــــد |محمد أحمد محمد فتـــىح عبــــد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

8o69|7 ي عبــــد|هلل ر|عبــــد
حمد|هلل |ضى دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|

لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

|38475 وس|فرج تـــ| ئى يوحن|نو ه|ج ورصى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

268646 لسيد مصطفى مقلد|يه | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

258o65 ف شعبــــ|محمد  مر|ن ع|رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8||469 يه حسن محمود حسن| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

269999 ف سليم| ن|بــــوريح|ن سعد بــــسيوئى |رسر ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

77o339 ره|ء لطفى محمد نو|محمود عل تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

63o4o| لحميد|طف عبــــد |لد ع|كريم خ زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

289o7 ش|ل سيد محمد حو|حمد جم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

883679 ن جريس |طف قزم|ع| لور سيوط|تـــربــــيتـــ 

92|888 حمد |هيم محمد |بــــر|سهيىل  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|65477 حمد|لصمد |ندى بــــدوى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

35|43o متـــ|ر سل|لستـــ|متـــ عبــــد|حمد سل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

826664 ي |لزهر|طمه |ف
م|حمد هم|ء مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

85oo92 هيم|بــــر|حمد |مي |محمود س ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 
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6259o4 لسيد بــــدر|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

26728| حمد|لسيد |هيم |بــــر|لسيد |جر |ه ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

334386 لحميد محمد|حمد محمد عبــــد| رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

768686 لعزيز|رس مسعد عبــــد |ديه ي|ن ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

42829| مر|هيم ع|بــــر|ن جمعه |يم| |بــــ طنط|د|

4o294 يف|م حسن كم|حس ل محمد رسر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4874|2 لسيد محمد يوسف|ل |لع|عىل عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

525o75 ى عبــــد |ألبــــ|ر مجدى |من لمجيد|صي  سكندريه|ل|هندستـــ 

87o435 ي ح
حمد|فظ محمد |مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

757523 مون|لحميد جر|عبــــد| بــــ محمد زكري|رح لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|28999 ى ط ى س|حسي  لم|رق حسي  ن|بــــ حلو|د|

246o69 ضل|لسيد ف|سعيد محمود محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6o4499 حمد|ح |لفتـــ|لح عبــــد |بــــسمله وحيد ص |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|38843 هلل|بــــ |د ج|يز فؤ|ف| ري|م هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

54829| تـــ|حمد بــــرك|هلل |محمد عبــــد  |حقوق طنط

358645 ن|لسم|لحليم |لسيد عبــــد|نسمتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

4o8928 لبــــربــــرى|حمد |صبــــرى غنيم | مه |تـــربــــيتـــ طنط

78|8|o هيم محمد|بــــر|نىه ممدوح  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

34o744 ر محبــــوبــــ|لغف|لسيد عبــــد|محمود | لي|د |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

257o78 لبــــكرى|م محمود |ء عص|شيم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

285o5 بــــر|لج|زى عبــــد |عمر ثــــروتـــ حج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8927|8 |  مريم عيس سيدهم حن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

683944 لبــــربــــرى|لسعيد |لسعيد |حمد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|7||28 ح حسن|لفتـــ|لحميد محمد عبــــد |عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|5893 بــــ غنيم|لوه|لعزيز عبــــد |لدين عبــــد |ح |سمر صل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

499827 ن|عيل سلم|سم|هيم فتـــىح |بــــر|ء |سم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

779857 ف عبــــد |ن |رو لسيد موىسي صبــــره|هلل |رسر ى شمس| لسن عي 

88434o رى  |خر زخ|طف نبــــيل ز|ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|8437 ه سيد عبــــد| لعزيز عبــــده |مي  سيوط|عه |زر
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6757o2 |لح رخ|سعيد محمد طلبــــه عيد ص لمنصوره|ره |تـــج

864869 ى |كرم فر لجندي|ج حسي  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

864|47 هيم|بــــر|ل محمد |رس جم|ف ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

4o8788 ى |هيم |بــــر|خلود  |لمل|حمد حسي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

283o94 ى عص|ي حمد عىل|لدين عىل |م |سي  هره|لق|حقوق 

8o|9o5 يكل جوزيف بــــهيج لبــــيبــــ|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

483|4 تـــرين سمي  فهىم جرجس|ك ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

42479o لسيد محمود|لسيد |كريم عمرو  سكندريه|ل|طبــــ 

63o474 ف محمد فوده|يوسف  رسر زيق|لزق|هندستـــ 

244|38 هيم|بــــر|هيم شديد |بــــر|عمر  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

855o4o صم محمد محمد|ء ع|رس| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

9o985| ي
حمد |كرم محمد | دئى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

852o74 ي|س
ى|ره يوسف زىكي بــــنى مي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

78|o58 لح|لد محمد محمد ص|محمد خ زيق|لزق|حقوق 

495o83 لسعيد|حمد سميح محمد |لسعيد |لرحمن |عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

265||7 لحنفى|حمد |بــــر |حمد قدرى ص| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

229|33 رى محمد|لبــــ|روق عبــــد |هلل سيد ف|منه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

77376o ه حس| ن|لسيد محمد سليم|م |مي  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

5ooo75 لزعويىل|مد |مد محمد ح|ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5247|4 ى |مه در|لق|حمد عبــــد |بــــ حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

58697 شهد محمد محمود ذىك حقوق بــــنى سويف

74oo3 ى|رص شعبــــ|ن| ند ن حسي  لفيوم|بــــ |د|

68|3o5 مر|ن ع|هيم رمض|بــــر|ن |مهند رمض |ره طنط|تـــج

26862 جر محمد محمود حسن|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|42o8 زهري|ل|لمنعم محمد |ندي محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

8o557| س|ل عىلي عبــــ|محمد جم ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

3oo92 ه عل م محمد محمود|سمي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

767969 ن|مل سويد|ر ك|طمه محمد مختـــ|ف لعريش|تـــربــــيتـــ 

898o53 للطيف |دق عبــــد|حمد ص|بــــ |يه| ج|ره سوه|تـــج
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|52899 لعظيم|ره محمد حسن عبــــد |س ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

866o62 حمد سيد|رص |لن|عمر عبــــد سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

475256 ي
ض زلط|لحميد محمد عو|عبــــد | دئى سكندريه|ل|صيدله 

2552o8 وى|لبــــدر|مريم رشدى حمدى  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

42472o زى|زى منصور غ|منصور غ ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|47|6| سلىم نرص عبــــدربــــه محمود ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8563|o ه محمد شح| تـــه زىكي|مي  ره بــــنى سويف|تـــج

238379 ء جمعه محمد هليل|ول ن|حقوق حلو

|5486o حمد|مريم محمد سعيد سيد ى شمس|تـــج ره عي 

346|96 ى محمود مصطفى هل ل|محمد حسني  ى شمس|تـــج ره عي 

762424 لدين صديق|حمد نرص |محمد  هندستـــ بــــور سعيد

7|7o99 مهند حمدى محمد عليوه محمد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

339|96 حمد|د |سعيد فؤ| دين |علوم بــــنه

6|7253 لد حموده رجبــــ|لد خ|خلود خ ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

3346|6 ل|لع|بــــدين عبــــد|لع|رق زين |م ط|عص ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

623722 ى|م حلىم يوسف ش|رحمه س هي  هندستـــ بــــور سعيد

4o7238 لمجيد|لرسول عبــــد |حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34o6o8 ر|لبــــح|زن عىلي محمد عىل |م |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

336585 |لعل|بــــو |لحميد |لدين عبــــد|ء |ن عل|يم| ى شمس علوم عي 

||6437 ى مجدى نجيبــــ ميخ ئيل|شي  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

45629 لح|حمد ص|يىح سمي   ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|434|7 ى محمد محمد|ه يدى حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3556|| لحفيظ|لشهيد عبــــد|لحفيظ عبــــد|منيتـــ عبــــد| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

499|o| لمطلبــــ منجود|رتـــ محمد عبــــد |س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

853525 ي عبــــد|حمد ن| لعزيز عىلي|ج  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o2869 حمد محمد|ء محمد |رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|8479 مد محرم|سندس عطيه لطفى ح بــــ دمنهور|د|

28354o لسعود|رم محمود محمود أبــــو |ندى ك ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

5|96|o يد|هلل محمد قطبــــ محمد محمد ف|منتـــ  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

259784 هلل|لمنعم عوض |لحميد عبــــد|ندى عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 
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232o3 ل محمد زىكي محمد|محمد جم ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

328433 حمد|مد محمد |عيسي ح |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

6oo969 صف|ن ن|ن محمد رمض|يم| |حقوق طنط

|256|2 عيل|سم|ل |عمر معتـــز كم ى شمس هندستـــ عي 

838|53 هلل|ن لطف |مي  روؤف سليم| ج|ره سوه|تـــج

75327 حمد|ميمه محمد سيد موىس |  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

36o846 ف محمد |ء |ل| هيم محمد|بــــر|رسر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

349856 نتـــ|لعزيز بــــيوم عىل دن|محمد عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

629534 لسيد|ء رشدى يوسف مهدى |رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|22364 ف بــــيوم بــــيوم|ن |نوره رسر هره|لق|حقوق 

78994 فظ|ح| جد زكري|محمد م لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|5749 لح محمد شعيبــــ|لح ص|محمود ص ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

774|86 ى رمض|مصطفى رمض لعدس|ن |ن خي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

62982| عيل|سم|لعزيز محمد |لسيد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|3353 دي ظريف خميس|مح ن|س ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|3oo4 لشيخ|لعزيز سعد مأمون |يش عبــــد  |ره طنط|تـــج

49|54o لمول أحمد|رص محمد عبــــد |مروتـــ ن ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

545688 س|لقوى عبــــ|مصطفى محمود عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

733|6 حمد|مل |م محمد ك|سل| لفيوم |تـــمريض 

253868 رس خليل عصفور|هلل ي|عبــــد شمون|نوعيتـــ 

6o53o9 ئيل|مريم مكرم سعد ميخ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

47o4o ين جميل عبــــد  ود|م د|لسل|رسر ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

89569| هلل  |سلىم محمد محمود عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

287|96 مل عبــــده|ل ك|م كم|سل| ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

255883 بــــيل|د محمد محمد ق|لرحمن عم|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5|o4|| ف | بــــ|ىط غر|لع|حمد عبــــد |رسر بــــ دمنهور|د|

4o478o لدين محمد مهدى عىل جنديه|سيف  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|3|2o3 رس عمر عىل سيد|ي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

458254 لرؤوف|د عبــــد|لد محمد رش|بــــ خ|رح لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

Wednesday, September 5, 2018 Page 6048 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

283534 يشى محمد محمد مهدي| رن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9233|3 لسيد |روق |هر ف|نىه م لمنصوره|حقوق 

2|5262 نم|رق سيد محمد غ|مريم ط هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

92o|94 بــــوضيف  |بــــوعلم محمد |بــــ |رح ج|بــــ سوه|د|

4385o| ج|هيم عوض حج|بــــر|لسيد |حمد | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

3|5357 حمد|دل |حمد ع|ء |وف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4929o9  |لش|هيم عبــــد |بــــر|لد |خ
ى
ل|حمد غ|ق دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

774575 بــــ|بــــو زيد كس|حمد |م |ء هش|سم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8966|5 ى مجدى ص|ج بــــر بــــطرس  |كلي  ج|ره سوه|تـــج

6963o6 وي|لعل|مد |حمد ح|ء |رس| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

28464o ه مصطفى محمد محمد | حمد|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|2o799 ى هيم لمع جرجس|بــــر| |مي  ى شمس هندستـــ عي 

|94|6 لحميد|رق عىل عبــــد |رغد ط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

627634 لسيد سليم|هلل محمد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

9|6866 ى |مه سلط|س|س |ين| ن حسني  سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

|35|24 لحليم|لرحمن محمد خلف عبــــد |عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o894| لعزيز موىس|لسيد عبــــد |لعزيز |عبــــد  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

76|742 ى|ل حس|لع|ل عبــــد |ء جم|رس| ني  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

84|8o8 حمد حسن|م |محمد حس ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

699693 هلل|حمد عبــــد |ندى مصطفى  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7|7o2| لعوضى|حمد |عيل |سم|ء |رس| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

5o87|4 لتـــعلبــــى|مهند محمد جمعه محمد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

894936 كرم زىك بــــخيتـــ |ريو |م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o|433 ل|لع|م حسن عىل عبــــد|حس |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5o332o ئى|لسود|ل |هيم مرس|بــــر|ريم حمدي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

56426 هيم|بــــر|يوسف سمي  سيد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

526925 ى  لم|عيل سعد عىل محمد س|سم|حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

436558 يد|هيم  ف|بــــر| |ء أنور زكري|رس| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ
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355464 ى|ي س|سيد محمد عبــــ| سمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33|5|7 ي صل| رك|عيل مبــــ|سم|ح |نىح  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

479295 لرسول|مريم محمد محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8682o4 لح|يم ص|لد|ده محمد عبــــد|حم ي|س|معهد در لسكر ج| |تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولوج 
سيوط |

356|4| مه محمد عىل|س سل|عمرو عبــــ |ره بــــنه|تـــج

755935 هيم|بــــر|لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|حمد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

43o|46 |لمعىط |لمعىط محمود عبــــد |ريم عبــــد 
وى|لحص

|ره طنط|تـــج

3|89o5 رص|م محمد عبــــده ن ى شمس|د| بــــ عي 

|4o745 ى لح|يمن نبــــيل ص| |مي  ى شمس|تـــج ره عي 

423829 ل|بــــر غز|بــــدين ص|لع|لسيد زين |محمد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

2435o9 ر|ن محسن عطيه حسن نص|يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

647833 زق|لر|مل عبــــد|وليد أحمد ك زيق|لزق|حقوق 

464953 حمد يشى|روق |حمد محمد ف| |حقوق طنط

82339| مظهر محمد خليل| هويد ي|بــــ |د|
|لمنى

||5375 ن|د عزيز مرج|ندرو عزيز فؤ| ن|هندستـــ حلو

769978 ل|لجم|محمد مصطفى محمد  لعريش|تـــربــــيتـــ 

427857 حمد مرع|ء مرع |سم| |بــــ طنط|د|

25o234 حمد هشهش|حمد |منيه سعيد | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

452349 لفتـــوح عبــــد ربــــه|بــــو |ن |عمرو حس |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

82593 ي محمود محمد
محمد حنفى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

857676 هلل|ء لدهس عقيله عبــــد|لشيم| ي|بــــ |د|
|لمنى

82358| ى عمر|ء |عىلي نور حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

52o|55 ر|لنج|نور محمد |ن رأفتـــ |نوره تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

4|5372 لخي |بــــو |عيل |سم|حمد سعيد محمد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

244oo6 ن|دق محمد عثــــم|حمد ص|محمود  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

253544 بــــى|مبــــ|ل|حمد عىل |ء |سم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

7||24| ز|لسيد در|حمد محمد |نىه محمود  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

692|9o |لقصبــــى |لغنى |لغنى عبــــد |رص عبــــد |ن ن|يم|
لبــــربــــري

لمنصوره|بــــ |د|

286525 وى|لسنبــــ|طف بــــدوى |ء ع|عىلي ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 
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899483  عبــــد|لش|محمد عبــــد
ى
لرحيم |لرحمن عبــــد|ق ج|بــــ سوه|د|

|56324 هيم حسن|بــــر|حمد |عمر  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

364853 د|حمد حسن محمد عو| سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

323277 ين محمد عبــــد ي عىلي|شي 
لمغنى ى شمس حقوق عي 

875865 ل |لجل|حمد |محمد وجدى سيد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|344| لعزبــــى|مل |حمد محمد ك|سلىمي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

8o6o2| لفضيل|رص حسن عبــــد|رضوه ن ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6o3347 لكوم|لحميد |حمد محمد عبــــد | |ند تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6668| حمد محمد|ره محمد |س لفيوم|صيدلتـــ 

884925 لمقصود محمد  |بــــر عبــــد|محمود ص ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

628|o8 مىل|لمع|حمد |دق سيد |لص|يمن عبــــد| |ر|ي زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

96946 لق محمد|لخ|حمد عبــــد |رق |ئى ط|م| بــــ بــــنى سويف|د|

353924 ى مج|س|محمد  هد|متـــ حسي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

42524o ن|لعزيز محمد حسن كيو|حبــــيبــــتـــ بــــسيوئى عبــــد  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

28|566 حمد حلىم حسن|ء |شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|63o3| حمدى فتـــىح عطيه| لي|د ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

7o6o64 هلل|حمد عبــــد |لحميد |مر عبــــد |ذ ع|مع لسويس|هندستـــ 

65644 ل|ئيل غ|ل ميخ|يكل مجدى غ|م لفيوم|بــــ |د|

7o4|56 مد محمد جوده بــــدوى|ح| زكري ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|64677 يز بــــطرس|م ف|جرجس س هره|لق|صيدله 

|56942 حمد|زن مصطفى محمد |م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

843922 ى  حمد|هيم |بــــر|محمد حسي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|46528 لسقىط|حمزتـــ محمد فتـــوح  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

3|8952 |لوف|بــــو |بــــ |لوه|ز عبــــد|عبــــي  فو ى شمس|زر عه عي 

|9278 هر عىل محمد|رس م|هر ي|م لفيوم|طبــــ 

43665o حمد عىلي|هر |حبــــيبــــتـــ م لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3|529| ن محمد حسن محمود|يم| سيه|نوعيتـــ عبــــ

3|36|5 لرءوف محمد|لرءوف محمد عبــــد|عبــــد ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

6|8569 لروس|بــــو|لسيد |هر |محمد ز ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى
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|56698 عمر مصطفى محمد مصطفى ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

49|259 لرحمن|حمد فتـــىح فتـــىح عبــــد |هلل محمد |نعمتـــ  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

52oo36 لبــــربــــرى|هيم حسن |بــــر|ءه محمد |بــــر ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

6o74|4 عىل عقربــــ| عىل رض لمنصوره|هندستـــ 

|6|6|o ن كرم محمد متـــرىس|مرو ى شمس|تـــج ره عي 

2237|4 ن|ضو | رحمه سيد حسن ر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

87oo94 م خرصى حسن خرصى|حل| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6984o8 حمد محمد|لد شمس |خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|67o63 محمود محمد مصطفى محمد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89|642 ي
ء محمود عطيفى محمود |ضى ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

34498 ي عبــــد|م |مر
ى
م|لسل|حمد شوق هره|لق|عه |زر

4355|6 ه مرزوق سعد  لدوده|هيم |بــــر|ني  لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

249672 غ|لصبــــ|ضى |م رأفتـــ محمد ر|ريه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5288|| للمعي|محمد | محمد رض ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

258593 ف|بــــر عبــــ|مصطفى ص س رسر ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

52|334 تـــ |  محمد عىل|لحص|حمد |مي 
ى
ق سيوط|عه |زر

323925 دل حسن مصطفى عوف|بــــسنتـــ ع رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

7666o6 ى عبــــد |حمد | ى|ىط |لع|مي  مي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

629442 لم محمد|ندى منتـــرص محمد س قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

23o528 ل سيد محمد|لع|محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

5|62o9 هلل|س عبــــد |م عبــــ|ء حس|سم| سكندريه|ل|طبــــ 

6o4oo| هلل مصطفى مصطفى بــــركتـــ|محمد عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4|7874 ه  ن حسن جمعه|هيم رمض|بــــر|ني  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|48786 هيم|بــــر|فظ |نسمه محمود محمد ح هره|لق|صيدله 

4772o3 لنبــــى|مد عبــــد |حمد مرشدى ح|م |سل| سكندريه|ل|صيدله 

87o925 ي عطيه|لحج|بــــو|ده |غ ج يحن  ن|تـــمريض أسو

9|654| لجليل |مد عبــــد|ء لطفى ح|ل| سيوط|بــــ |د|

54983 لحميد عىل|دى عبــــد |ن ن|نوره ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 6052 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

45269| ر|لجز|هيم |بــــر|لمنعم مصطفى |محمود عبــــد |حقوق طنط

9o6537 لسميع محمد |مه عبــــد|س|ر |من ج|ره سوه|تـــج

24329| عيل|سم|حمد عىل حسن |ء |ل| ن|تـــربــــيتـــ حلو

4o6348 لد مصطفى قطبــــ عىل|نىح  خ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52423 لرؤف محمد|سهيلتـــ وليد عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

852546 ي عبــــد|لش|مروه حمدي عبــــد
ى
لجيد|ق ي|بــــ |د|

|لمنى

282439 ع|لرف|هد |لمج|سمر سمي   هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|62o9 زى|لمغ|هيم مسعد عنتـــر |بــــر| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

64o4|5 ل|لع|تـــه عبــــد|رص شح|لن|تـــ عبــــد|نعم زيق|لزق|نوعيتـــ 

8967|| ده محمود محمد محمود  |مي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

682968 ي
لح خرصى|ل ص|مجدى كم| دئى ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

338|77 دل محمد عىل صبــــيح|لد ع|خ ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

4|7258 هر|ن يوسف ز|محمد رمض لشيخ|ره كفر |تـــج

336793 كرم محمود عىل عليوه| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

62439| لعزبــــى|لسيد |م محمد |رس هش|ي ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

539o94 محمد سعد| م زكري|محمد هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

765497 هيم موىس|بــــر|دل محمد |حمد ع| حقوق بــــورسعيد

45|375 هلل|محمد عىل عنتـــر خي   سكندريه|ل|هندستـــ 

8o347 ح محمد محمد|لفتـــ|حمد عبــــد | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

632753 لجليل حسن|لسيد عبــــد|هدى  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o5|o9 ش|محمد فوزي محمد حو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89839| د  |حمد فؤ|م |لدين هش|شمس  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

23|84| م|لسل|لد محمد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

879|37 لحكم  |حمد سمي  سيد عبــــد| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

895o82 لسيد |ح محمد |محمود صل ج|تـــربــــيتـــ سوه

|55284 لرحمن|محمد محمود عبــــد | دين ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4|796o لشيخ|لعربــــي نرص |م |ن عص|نور لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

678294 فظ|فظ محمد ح|لح|م عبــــد |ئشه حس|ع لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

8|9434 ن ف رؤوف ر| |مي  غبــــ|رسر ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى
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|24646 بــــ يوسف|يه|ئى |يوسف ه ى شمس|د| بــــ عي 

85437| لمنعم حسن سعد|د عبــــد|جه حقوق بــــنى سويف

6o||29 ى |محمود مصطفى مصطفى حس ذل|لش|ني  |بــــ طنط|د|

8|348| دي فنجري محمد|له|م عبــــد|حس ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

3547|| رس محمد حسن|ن ي|نوره ى شمس|د| بــــ عي 

826598 تـــ|س شح|ر محمد عبــــ|من ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

24226o مر|سم ع|مل ق|ندى محمود ك ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

||67|o لرحمن محمد|لسيد عبــــد |محمد  هره|لق|علوم 

856557 هر محمد|لظ|لدين محمد عبــــد|م |حس ي|علوم 
|لمنى

789992 ي|هيم |بــــر|لسيد |هدى 
ى
لدسوق عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28528 ى عبــــد |ح |محمد صل لعزيز|لدين حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

27328o حمد سعيد محمد حسن| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

68523| لمتـــول|كرم محمود فوده |محمود  ج|بــــ سوه|د|

63656| هيم محمود غيط|بــــر|محمد محمود  زيق|لزق|هندستـــ 

7|7545 لسعيد|حمد |لسعيد |ن |نوره ى شمس| لسن عي 

2|4233 حمد مرىس|عمرو مجدى مرىس  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

|28||6 ه سيد | حمد|هيم |بــــر|مي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

|37|65 ف فوزى ذىك|لرحمن |عبــــد  رسر ى شمس|تـــج ره عي 

76o542 ء محمد عىل محمد|سم| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

8752o| ن |حمد سليم|مل |ء ك|سم| سيوط|صيدلتـــ 

637oo6  عىلي عيد
محمد مصطفى |ره طنط|تـــج

35o278 ن بــــيومي|م رمض|سل|دل |ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|3545 محمد مسعود قمر سيد غنيم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

863773  عىلي |ي
ى هيم صديق|بــــر|سمي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

33289| حمد محمد غنيم محمد| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4o3984 حمد محمدين محمد|ن |م رمض|هش ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

693732 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |زى |لمغ|ن محمد |ريم|ن ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

526858 ن محمد جمعه|مؤمن سعيد سليم ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

887348 ه | شم |هيم سليم ه|بــــر|مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 
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8||476 هلل فكري|ل عبــــد|لد حسن كم|ء خ|حسن ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

34773| لد رزق عكه|لرحمن خ|عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

8224|2 روق فرويز|ف| بــــيشوي حن ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

|43353 ره مصطفى سعيدمحمد رويشد|س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

228644 نبــــيله محمد سعيد سيد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8658|9 هلل||هيم عط|بــــر|مه محمد |س| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

85626o د تـــوفيق|حمد فؤ|بــــوبــــكر |ء محمد |لشيم| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

635935 در محمد|لق|لسيد عبــــد|مريم  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|35| حمد|سيد فتـــىحي | يش ن|فنون جميله فنون حلو

2494|8 لمؤمن نرص|د نبــــيل عبــــد |ندى عم ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

2357oo لح|ء مصطفى محمود ص|رس| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

96299 ف ع| م معتـــوق|لسل|طف عبــــد |رسر سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

237284 ى س|مروه خ لم|لد حسني  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

266275 مر مرىس|يه معتـــز ع| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

6|8753 لديبــــ|د |د نبــــيل فؤ|زي عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

75442o ل محمد محمد حسن|ن جم|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

2444o| ل سعيد معوض|مني  كم عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|7oo64 هلل|يرينى مني  نصيف رزق | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

489889 ي|ر نعيم محمد |ر مختـــ|من لزعي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

2|3344 حمد|س |هلل محمد عبــــ|منه  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

369734 ى دي|ي د|لضي|بــــ |بــــ حسن دي|سمي  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4o6649 ل|لح محمد جم|ل ص|رنيم جم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4|oo79 كبــــى|لمر|لمنعم |لمنعم محمد عبــــد |عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

437966 ى |لزهر|طمتـــ |ف لحجرى|لسيد رجبــــ |ء خي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9|6387 ين زغلول محمد عىل  شي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

236477 ف رمض|فريده  ن عىل محمد|رسر ن|بــــ حلو|د|

52o472 ى نبــــيل عبــــد  لرحمن حمزتـــ|نرمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

845224 حمد سيد محمد|طمه |ف ن|سو|تـــربــــيتـــ 
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332327 ى|هيم ش|بــــر|لرحمن |بــــسنتـــ محمد عبــــد هي  |علوم بــــنه

4|56|5 وي|لبــــستـــ|حمد |حمد محمد محمد | |حقوق طنط

8435|8 رق محمد محمود|هلل ط|عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|494oo هيم|بــــر|ل |م محمد جل|حس |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

756973 لسيد|يمن نزيه |مصطفى  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

8469|8 ى|هيم |بــــر| حمد محمد حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

639879 لرحمن |مل محمد عبــــد|ندي مصطفى ك|س
مصطفى

زيق|لزق|حقوق 

824|6| بــــوزيد تـــوفيق|طمه عىلي |ف سيوط|حقوق 

76|788 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد |عهد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

9|2994 كريم صفوتـــ صديق محمد  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8o4792 ي صديق محمد|
منيه مصطفى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

|2oo69 ف |سوسنه  سحق عبــــيد|رسر ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

8|6564 ى محمد| يه ربــــيع حسي  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

369727 سم|د ق|د حسن ج|سعديتـــ ج ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

773o23 مل محمود|يمن مصطفى ك|مصطفى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

75o868 حمد رسور|د |ر فؤ|م عم|سه تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

489oo4 ص|لخو|لسيد عىل محمد |منيه | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3o768 ى عبــــد |سم| |لور|لغنى عطيه |ء خرصى
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o59oo مي عبــــده وهبــــه|ندي س|س ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

272296 حمد|لمبــــدي |حمد عبــــد |لمبــــدى |حمد عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

88o|o ى عبــــد |ل رمض|طل لعزيز|ن حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

848o46 ى محمود| ه محمود حسي  مي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

68369o ه محمد عبــــد | ى|ىط حس|لع|مي  ني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

882965 ى  |روف ن عطيه عزيز حني  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

69o54| عيل محمد محمد|سم|هبــــه محمد  لمنصوره|علوم 

5|8288 لمجيد محمد جميع|ح عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|شيم بــــ دمنهور|د|

479|4o ر متـــى|رك سميح عدل مق|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42o387 لعفيفى|لسيد |جدى غريبــــ |حبــــيبــــه م لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج
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3332o8 هيم|بــــر|ح محمد |محمد صل  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

7|5678 لسعيد سويلم|لسيد |هيم |بــــر|ن |نوره ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

494454 يد|د محمد ز|لجو|لسيد عبــــد|مصطفى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2287|8 ئيل|مل وجيه يوسف جرجس ميخ| ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

84|379 عيسي جمعه فهىمي سليم ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

839o27 يوبــــ عبــــده|جميل | ن|مري ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

33|46| هيم|بــــر|در عزبــــ |محمد ن |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

243349 خلود محمود محمد تـــوفيق هره|لق|علوم 

8o3342 لكريم محمد|كريم مؤمن عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

68|559 ي|لرحمن محمد حسن |محمد عبــــد 
ى
لدسوق لمنصوره|هندستـــ 

|78329 دل عىل محمد|ع| دين كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|6458 لعزيز|ف عبــــد |مي  خل|ل|زن يوسف |م ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

687o32 ن|لقشل|بــــ محمود محمد |لوه|مل عبــــد | لمنصوره|حقوق 

85||63 هيم|بــــر|غبــــ |منيه سعد ر| سيوط|نوعيتـــ 

|77o8| ه خ| حمد محمد|لد |مي  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

28548 سط|لبــــ|م محمود عبــــد |محمود عص ن|حقوق حلو

449799 بــــينى|سمي  رجبــــ بــــدير  لشر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

9o9748 وى  |ن طنط|لحميد حس|محمود عبــــد دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

8|534o ي | نور وجدي حليم|نىح  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

777o29 مل جمعه|ء كريم ك|سم| زيق|لزق|بــــ |د|

794||7 در|لق|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |يه | ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

636367 |لبــــن|حمد |لد محمد محمد |محمد خ زيق|لزق|طبــــ 

||792|  محمد حج|حمد س|
ى
زى|مح محمد شوق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6248| حمد|ن |رضوى حمدى شعبــــ ي سويف
تـــمريض  بــــنى

3626|| لمدئى|هلل |لمطلبــــ عبــــد|ملك عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5296|| محمود محمد نجيبــــ أبــــو عيد ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

76273 بــــ|لتـــو|حمد مصطفى فتـــىح عبــــد | تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

5o7769 ه|لل|نور عبــــده سعد عبــــد|ح |بــــسنتـــ صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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4833|6 ج|روق حميدو محمد حج|ر ف|مي سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

482o43 حمد|محمد محمد عبــــد ربــــتـــ عىل  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|3337 تـــى|لزن|م طه عبــــده |سل| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

256328 هيم زرزور|بــــر|رس محمد |هلل ي|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

6o8o67 ي|ر
دو|لعزيز محمد ج|دل عبــــد|ع| ئى |نوعيتـــ طنط

68586| هلل|بــــو عبــــد |ده لطفى وهبــــه |ء حم|سم| لمنصوره|بــــ |د|

7766o| ى ن|ي رص محمد عىل|سمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4477o5 حمد محمد حبــــيبــــ|حبــــيبــــه سعيد  لفيوم|لعلوم |ر |د

|73668 لرحيم|لميس عبــــد |لرحيم خزعل |عبــــد  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|78369 كر|لحميد ذ|هلل محمد عبــــد |منتـــ  هره|لق|بــــ |د|

34o956 ن يوسف|هيم سليم|بــــر|لسيد |محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

277296 هلل|لمنعم خلف |ممدوح محمد عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

85o|8| هيم|بــــر|هيم |بــــر|لد |محمد خ لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

226673 زم حنفى سيد محمود|ح |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

264o86 بــــ غنيم|لوه|لمعبــــود عبــــد|ء عبــــد|سم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

877424 ه | لعظيم محمد |حمد عبــــد|مي  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2593|7 هيم|بــــر|حمد |م |بــــ عص|رح ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

449o23 عيل يوسف بــــسيوئى عيد|بــــ إسم|لوه|عبــــد  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

7|6844 |لسعيد محمد عمر |هيم |بــــر|
ى
لدسوق لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8295o2 لرحيم|تـــي عبــــد|ح محمدنج|م صل|هش |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

35778| حد حسن|لو|هم عبــــد|معتـــصم ف عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

642|99 ى س|محمود صل لم|ح حسي  زيق|لزق|طبــــ 

3|8435 لح|لح محمد ص|ئى ص|م| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

45643o م|حمدعل|ممدوح محمد | رن سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

89|933 ن |حمد حسن عثــــم| |عل سيوط|بــــ |د|

28|8|4 ه ص| ى س|مي  لم|دق شنجي  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

7629oo ي|لبــــ|ن محمد |ئى شعبــــ|عمرو ه
ئى بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|
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876296 ى |تـــبــــ حس|ح ر|هلل صل|لمعتـــصم بــــ| ني  سيوط|حقوق 

|42234 م سعيد محمود عىل|هش ى شمس حقوق عي 

25299| م|م عل|لعزيز عل|مه عبــــد|س|ن |نوره ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

349999 لدهبــــ|بــــو|لق |لخ|ندى سيد محمود عبــــد ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

244964 حمد|رص محمد |ن ن|بــــسمه شعبــــ ن|بــــ حلو|د|

692578 ى|حمد عىل محمد ل| |عل شي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

769||6 ى عىل محمد حسن حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

54344 ى مرىسي|لعربــــي حس|هلل محمد |عبــــد  ني  ره بــــنى سويف|تـــج

52o772 ي بــــل|ر عبــــد |لغف|ل محمد عبــــد|آم
ل|لغنى ره دمنهور|تـــج

68o67 تـــبــــ|مه ر|بــــ سل|لتـــو|هد عبــــد|ن لفيوم |تـــمريض 

452436 لعزيز حسن خليف|حمد طه عبــــد | ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

4|7642 م متـــول محمود متـــول|ن هش|رو ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

363274 يوسف سيد محمود سيد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8338|3 لمولي|د|مي  ج|ل|لمنعم |م عبــــد|ريه دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

64|44 لحميد|روق عبــــد|ء وفيق ف|لىمي لفيوم|بــــ |د|

5|3432 ز|لدين يونس در|م |محمد حس طبــــ بــــيطرى دمنهور

35|792 م|دين نبــــيل مصطفى محمد عل|ن |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

898446 ف عىل فؤ|نسمه  د |رسر ج|بــــ سوه|د|

|5|34| ح|لفتـــ|لعظيم عبــــد |مريم محمد عبــــد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

85ooo4 ن محمد|حمد محمود عثــــم| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

923688 حمد محمد |م محمود |سل| ج|طبــــ سوه

464324 حمد|هيم محمد حسن |هر إبــــر|م ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

524oo4 ف عبــــد|ردينه  لعظيم بــــدوى خربــــوش|رسر لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

265254 عيل|سم|لسيد |محمود محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

68o|52 ئى|لعن|لسيد |ئى |لعن|ء |رس| لمنصوره|بــــ |د|

|9o98 لكريم محمد|د |حمد محمد ج| علوم بــــنى سويف

698879 لسيد محمد|خلود محمد منصور  ى شمس| لسن عي 

689679 هيم|بــــر|دين بــــدر محمود |ن ط|معتـــ دمي|علوم ج

42478| هيم عىلي خلف|بــــر|حمد |عمر  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

892797 دهم بــــكرى تـــميم |ل|يه | سيوط|ره |تـــج
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6o8689 ى مل سعد فرج|ك وليم |جرمي  |نوعيتـــ فنيه طنط

88o2o ى|ق ممدوح عبــــد |رز| لرؤف حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|79|o لحديدى مشميش|حمد |حمد |سل |بــــ ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

839o39 ي |حس| نور
مي  محمد|ئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|45o59 د محمود|يمن محمود مر|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|3956o بــــسخرون| ئى عط|روم| رين|م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

35o98| د|طف سيد ج|محمد ع ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

46878 لم|حمد محمود س|ء |ل| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

98287 لغنى|محمد رفعتـــ محمد عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

636o95 يز|لسيد ف|يز |س محمد ف|ين| ط|معتـــ دمي|علوم ج

|29875 هلل|لد فرج عبــــد |ندى خ سيه|نوعيتـــ عبــــ

865748 حمد|ل حسن |لرحمن كم|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

3324o8 |لبــــ|لسيد عبــــد|مصطفى محروس مصطفى 
ى
ق |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|65536  |لبــــ|ء عبــــد |وف
ى
حمد عبــــده|ق ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

35o97| لم|لمنصف س|د عبــــد|لرحمن فؤ|عبــــد لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

844299 ي محمد عك|م|
شه حسن|ئى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

2|72o3 لسعيد |هلل محمد |لسيد عبــــد |حبــــيبــــه محمد 
عوض

ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|o337 ى دل جوده حبــــسر |ع| مي  ج|بــــ سوه|د|

824o54 بــــ|لتـــو|حمد عىلي حلىمي عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

3|o73 م|م|ء طلعتـــ محمود |رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|o32| دي|لرم|ح عىلي |محمد صل ره دمنهور|تـــج

6|432o لصعيدى|أمنيه فرج محمد  |بــــ طنط|د|

84867| خلود طلعتـــ فهىمي عبــــده ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

2|8|27 ن|كريم مصطفى محمود شعبــــ  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

35o474 هيم محمود|بــــر|حمد |محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4962|4 وي|لدهر|در محمد  |لق|متـــ عبــــد|س| |ند تـــربــــيتـــ دمنهور

349687 حمد سعد عبــــده محمد| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

26o48o يه محمد عىل معوض| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى
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35|54| ي ع|م|
ن|دل محمد سليم|ئى ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

5o4295 ى عبــــ|بــــ|ل|رحمه  لعليم|س عبــــد |صي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

34253o حمد|محمود محمود محمود  ى شمس حقوق عي 

458o7 سلىم محمد منظور محمد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8||523 للطيف|هلل رجبــــ محمد عبــــد|منه  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|45796 هيم محمد|بــــر|محمود محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6978|| للطيف|رص زىك عيد عبــــد |ندى ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7o69|4 د|لجو|هلل محمد عبــــد |ء عبــــد |سم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

42326 حمد محمد معوض عفيفى|ن |يم| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|54592 هلل عىل|م عبــــد |لرحمن عص|عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|5|34 حمد محمد|ن محمد |يم| ي|عه |زر
|لمنى

35|498 د حسن عىل سيد|جه زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

5o|79 ور|زم مصطفى محمود مج|ح علوم بــــنى سويف

35|o87 هيم سيد محمد|بــــر|ن نبــــيل |يم| ى شمس|د| بــــ عي 

88o|42 لرؤف |مه محمد عبــــد|س|محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|53|6o زى|لمغ|مصطفى محمود مرىس  ن|حقوق حلو

5|o645 هر بــــرغوتـــ|مصطفى محمود ط بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|55799 ى  حمد محمود|مد |حمد ح|حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o8656 ي تـــوفيق|هلل رجبــــ ن|عبــــد ج  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

9|7565 لمول  |د |نهله محمد زىك ج ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

438724 هلل|لمجيد محمد عبــــد |محمد فكرى تـــوفيق عبــــد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

45o23o س|لرؤف محمد عبــــ|رق عبــــد|حمد ط| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6767|5 حمد|ن |مه محمد رمض|س|جر |ه لمنصوره|علوم 

|428o6 فظ|عبــــي  عىلي بــــدر ح هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

9o3293 ى عبــــد|حمد عبــــد| لجليل |لجليل خضي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

496978 ن سويف|رص محمد علو|ء ن|ل| بــــ دمنهور|د|

67743o تـــ|حمد عرف|محمد مصطفى مصطفى  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

772|3| ء محمد حسن عىل خوخه|دع زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o8287 لسيد محمد|ن |لد رمض|لرحمن خ|عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

83366| ى |ي| عيل|سم|تـــ حسن حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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695|77 ى عبــــد |من ىط|لع|فظ عبــــد |ىط ح|لع|ر حسي  لمنصوره|بــــ |د|

698799 ى حسن عبــــد |زي هلل حسن|د حسي  لمنصوره|هندستـــ 

83348 حمد|ر |لستـــ|تـــسنيم يىحي عبــــد  طبــــ بــــنى سويف

94|5| ج  بــــدوى|م كرم ن|هش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

44928o ي أبــــو س|لغنى |رس عبــــد |حمد ي|
ى
لم|لدسوق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

|بــــطنط

92|9|4 هلل  |ء محمود محمد عبــــد|سم| زيق|لزق|حقوق 

|6889| عيل|سم|لرحمن محمد |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

28779| ن|ل بــــدر|محمد ممدوح كم |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

863272 ن|ن رسل|م عش|محمد هم يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

43o296 حمد محمد|حمد حلىم |ن |رو |ره طنط|تـــج

263392 وق س رك|م محمد خليل مبــــ|رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|2955| ف عبــــد |يوسف  حمد|لرحمن |رسر هره|لق|حقوق 

295|93 روق محمود عبــــدربــــه|حمد ف| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

22354| بــــر سعد|نرصه رجبــــ محمد ج ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

25283 تـــ محمد|لد عز|ء خ|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|3276 لحميد|در عبــــد|لق|لحكيم عبــــد|لعزيز عبــــد|عبــــد
 سعودى

| معهد فنى تـــمريض بــــنه

56445 حمد محمد حسن محمد| طبــــ بــــنى سويف

43oo7o لعبــــد|لعزيز |لدين عرفتـــ عبــــد |م |ديم حس |علوم طنط

897o2| ل محمد عىل |كريم كم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o2845 ق|ن |ده محمد سليم|حمد حم| وى|لشر زيق|لزق|هندستـــ 

7o7|6o ى هش|ي لدين|بــــ |حمد لطفى شه|م |سمي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2776o3 لصمد|ح عبــــد|لفتـــ|بــــر عبــــد|طمه ص|ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|26o36 م محمد عزيز|لرحمن هش|عبــــد  ى شمس حقوق عي 

42o6|4 وى|لشن|لسيد |حمد محمد | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|7o5oo عيل|سم|محمد جميل محمد  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

754826 حمد سمي  محمد سعيد| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6||29 رك|مبــــ|متـــ |حمد مصطفى سل| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|7765o د|حمد حم|حمد محمد |محمد  ن|حقوق حلو
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78|95o بــــينى|هلل | |لخي  عط|بــــو |بــــسنتـــ عىل  لشر زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7569|o هيم محمد|بــــر|ر |هيم مختـــ|بــــر| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

699859 د محمد|حمد محمد رش| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

|2o|54 ى عبــــد | ك|لمل|ن نبــــيل عزيز حني  ى شمس|د| بــــ عي 

247832 عمر محمد فتـــىح عبــــيد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8o944| ح عيد محمد|حمد صل| ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

48378 ى رجبــــ فرغل رجبــــ حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

459o8 عيل حسن|سم|رق |تـــسنيم ط هره|لق|حقوق 

24o595 يمن سعد محمد سعد|حمد | لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

37o8|5 فظ|ن عىل ح|ء شعبــــ|سم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|286| لعزيز محمود|رس عبــــد|م ي|سل| ى شمس حقوق عي 

272o62 ى|لر|طمه سعيد عبــــد|ف زق حسن حسي  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|39|8o هلل|لحميد عبــــد |م ربــــيع محمد عبــــد |حل| ى شمس|د| بــــ عي 

2|462 زيد| بــــ|ر محمد محمد |من هره|لق|عه |زر

75|833 لس جم دق|ل وليم ص|كي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

3593o2 ل محروس|لع|رق يىح عبــــد|ط |بــــنه| هندستـــ شبــــر

258o|| م|ر عل|لغف|م عبــــد |جميل حسن عل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

695o7 حمد|م محمد |يه عص| لفيوم|عه |زر

|52o78 ه حسن تـــوفيق  هيم|بــــر|ني  ن|بــــ حلو|د|

272289 ن|لحميد سليم|م عبــــد|ء عص|شيم لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

7|7937 لم|هيم عبــــده تـــوفيق مسعد س|بــــر| لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

9|926 هيم محمود|بــــر|هيم سيد |بــــر| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7723oo م محمد محمد زعتـــر|سمر س زيق|لزق|نوعيتـــ 

788492 ى تـــوفيق |تـــرنيم ط لعدوى|رق حسي  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

89o|36 زق جميل بــــخيتـــ بــــدرى |لر|عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

328399 حمد|يمن سعيد |حمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|44633 هلل محمد|محمد مؤمن عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|76576 وع|لعليم مط|حمد عبــــد |رحمه  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8|||o| حمد|هلل |محمد صبــــىحي عبــــد سيوط|ره |تـــج

423979 لحميد محمد محمود حمزه|مريم عبــــد  سيوط|بــــ |د|
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342695 هلل|حمد خليل حسبــــ |حمد محمد | ى شمس|تـــج ره عي 

35439o مد محمد|مريم حسن ح |تـــربــــيتـــ بــــنه

82|469 ى|م ف جرجس و| |رتـــي  صف|رسر ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

683549 ه|حمد |محمد مجدى  لحسينى تـــقصي  لمنصوره|حقوق 

63893o لبــــديع محمد|ن عمر عبــــد |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

4|6|36 يع|حمد ط|لسيد محمد |ر |من لشيخ|بــــ كفر |د|

9|572| بــــ  |حمد عيس دي|ده |غ سيوط|تـــمريض 

428658 بــــو نجله|لمحسن |دل محمد عبــــد |كريم ع لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

893396 ن مسلم محمد |مي  سليم| سيوط|طبــــ 

6|3o65 لحجر|لسيد |لسيد محمد |سهيلتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

27547 لدين|بــــ |حمد محمود شه|ء |شيم ن|فنون جميله فنون حلو

|265oo حمد|لهدي محمد سيد |نور  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

8|2o92 دل حسن محمد|بــــ ع|رح ي|نوعيتـــ 
|لمنى

638|8o بــــر|لرحمن محمد محمد ص|هيم عبــــد|بــــر| زيق|لزق|بــــ |د|

5238|5 محمد نبــــيل عبــــده محمد عبــــده ط|بــــ دمي|د|

25546 حمد|ح |لفتـــ|كرم عبــــد| |نور هره|لق|صيدله 

|38927 ى بــــتـــ|ثــــ| د حن|عم| يوستـــي  ى شمس|زر عه عي 

2427| للطيف|ن فوزي عبــــد |رتـــ شعبــــ|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

222589 حمد|مريم محمد يوسف  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

2||98  
ى
وق فريد شوق حمد|رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

686875 وى|لعشم|لدين نعيم محمد |د |هند عم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

23o|47 بــــرهيم|در |لق|حمد عبــــد|زم |ح هره|لق|لعلوم ج |ر |د

684286 تـــ|لشح|لسيد |لسيد |ن محمد |رو لمنصوره|صيدله 

68o3o7 هيم محمد|بــــر|هيم |بــــر|لمتـــول |هيم |بــــر| لمنصوره|بــــ |د|

|24372 م|لسعيد حسن عز|نىه حسن  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|3o|oo وى|لغيط حن|بــــو|دل |روزه ع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

678o69 وى|لقن|لسعيد |لسيد |محمود  لمنصوره|حقوق 

956|4 لمنعم محمد|حمد عبــــد |محمد  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

34|39 موده محمد عطيه عىل ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

6o4547 مه|لسيد صبــــىح محمد محمود سل|فوزيه  |نوعيتـــ طنط

4798o8 لحسينى|هيم |بــــر|دل |حمد ع|كريم  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري
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|4259| ي 
لسيد|حمد |مريم حسينى ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

252385 ى|مه محمد حمدى |س|ء |سم| لشقنقي  شمون|نوعيتـــ 

526262 لكريم|ح محمد عبــــد |يوسف محمد صل سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

856334 حمد|م بــــدري |ن عص|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

47378 لصديق عىل|بــــو بــــكر |عمر محمد  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

87|33 للطيف|بــــوهشيمه عبــــد|ل |ن جم|نوره لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

9o3829 لسيد |م حسن خلف |حس ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

44979 لم|عزتـــ سعيد عزتـــ س ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

39585 ى|م رص بــــيومي محمد|لن|ر عبــــد |هي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|62462 هيم عىل محمد|بــــر|مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

332558 تـــ  هلل محمود|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد|سمي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

27|5|o ف فتـــوح محمد سليم|ء |سم| ن|رسر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

642596 زي|زى محمد عىل حج|زم حج|ح زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o454o بــــر|لد محمد ج|خ| لي|د ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

5|32|7 متـــ رآفتـــ محمد محمد بــــريك|أس سكندريه|ل|طبــــ 

6o3o3o |ل شتـــ|لع|ل عبــــد |لع|ل عبــــد |جم لمنصوره|عه |زر

|29368 حمد|طف عرفتـــ |حمد ع| ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

|77694 ن|م حسن سليم|جر س|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

875264 فظ |لح|لمنعم عبــــد|طف عبــــد|يه ع| سيوط|طبــــ 

345323 لفحل|لنبــــى حسن |ل عبــــد|هلل كم|عبــــد ى شمس|زر عه عي 

5|5892 بــــ|لوه|منى منصور رجبــــ عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

323||4 لرحمن|طف محمود عبــــد|ع| دين سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32|8|5 ن|ن رمض|حمد عثــــم|ندى  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

4o8258 لرحمن محمود|زق عبــــد|لر|لرحمن عبــــد|عبــــد |حقوق طنط

|76o35 ف عشم| وي|وي جمعه عشم|رسر لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8o5|87 كر شفيق سيدهم|دي ش|ف ي|بــــ |د|
|لمنى

|4877 لدين زين|حمد عز |نورين  هره|لق|ره |تـــج

28o923 لعزيز فرغىل|لدين عبــــد|ل |مر كم|لدين تـــ|نور تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ
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|45828 محمود محسن محمود خليل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

898835 عيل |سم|لحسن |بــــو|ضى |لر|ء عبــــد|رس| ج |تـــمريض سوه

5|5244 لحفيظ صقر نوفل|هلل رزق صقر عبــــد |هبــــتـــ  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

526o36 لرحمن محمد عىل موىس دره|عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

7oo595 ع محمد|ح محمد رف|سم لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

339888  |لبــــ|لعزيز عبــــد|د عبــــد|حمد عم|
ى
لخول|ق هره|لق|ن |سن|طبــــ 

48|ooo وق عل ء محمد محمد كريم|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8778o ى عىل محمد قطبــــ حسي  لفيوم|نوعيتـــ 

639798 ى|لسيد عىل محمد ش|ء محمد |رس| هي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8|8266 ى ري|دي بــــولس زخ|ن| مي  ره بــــنى سويف|تـــج

263979 لحنفى|لسيد عفيفى |ندى رزق  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

9o8932 هلل  |هد عطيتـــ |ج  مج|بــــ حج|رح ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

92|426 سم  |لق|بــــو|لدين وحيد محمد |م |حس ج|ره سوه|تـــج

92|972 ىط محمد |لع|ل عبــــد|ميه جم|س ج|بــــ سوه|د|

339474 لمقصود محمد|لمنعم عبــــد|عبــــد| سنتـــ رض|بــــ |نوعيتـــ بــــنه

26464o لعدوى|لحميد |لق عبــــد |لخ|يه سعيد عبــــد| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|4399 يف جم لحميد|ل عبــــد |عمر رسر هره|لق|حقوق 

7|639| بــــ نور|لتـــو|رق عبــــد |لرحمن ط|عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

84|33 ر محمد|لستـــ|جر محمد عبــــد |ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|78349 ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|طمه نبــــيل |ف ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

45|86| لبــــقىل|ن محمد |محمد مسعود شعبــــ لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

648768 م محمد نبــــيه محمد نجم|حس | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

486699 حمد|عمر حسن محمد حسن  سكندريه|ل|حقوق 

674|4 مل|د محمد حسن ك|زي ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

543726 بــــه|حمد خر|حمد |حمد خميس | سكندريه|ل|بــــ |د|

44498o لكريم|د |قيم ج|بــــيتـــر سمي  يو سكندريه|ل|بــــ |د|

6553o م|لرحيم محمد سل|محمد عبــــد ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

84|259 د|سحر سيد محمد وق ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

33522| م عىل عىل|رحمتـــ عص ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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6oo|46 ى | ى |حمد حسي  لجندى|حمد حسي  |حقوق طنط

3|o68 ى|ده كم|غ ل عىل حسي  ن|بــــ حلو|د|

|5o32 مد محمد سعيد|كريمتـــ ح هره|لق|ره |تـــج

6|2744 هلل|س خي  |دى عبــــ|له|مه عبــــد|س|م  |علوم طنط

9oo326 محمود حسن محمود محمد  ج|حقوق سوه

43|977 فوزى تـــوفيق عبــــده رزق| رين|م ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|49||9 حمد محمد|رق محفوظ |عمر ط د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

236382 لعزيز|لدين عىل عبــــد|د|عم| رن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4376o2 ف عبــــد | تـــه|حمد شح|لسيد |در |لق|رسر لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

5ooo43 ل مصطفى|مصطفى جل| لي|د تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

322o84 هيم|بــــر|يمن رجبــــ محمد |ندى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|737|9 هيم|بــــر|ن يونس |دى شعبــــ|ف دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|39357 د|هيم ج|بــــر|م عىل  ن|بــــ حلو|د|

369853 لحميد محمد عيد|ل عبــــد|رتـــ كم|س ى شمس|تـــج ره عي 

|77769 ن محمد|محمود مأمون رمض ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

23o43| لسيد|ري |حمد بــــند|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

449694 ن|كريم محمد محمد سليم |هندستـــ طنط

7762o| هيم محمد|بــــر|ره محمد |س زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

334o33 مصطفى حمدى محمد محمد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o4433 ى عمر|حسن س ن|لم حسن حسي  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

5|4667 ن|لدين علو|ل |لسيد محمد جم|منيه | سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

7543| حمد خورشيد محمد حسن| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

897864 ى وحيد عجيبــــ مهنى|ج كلي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

||9482 حمد سعيد خليل|لرحمن |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

34|96o كد|ئى بــــكرى فريد و|يتـــ ه| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

547o59 ى|ل محمد ش|محمود جل هي  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

4|3997 ف عطيتـــ |ديتـــ |ف ع|لرف|رسر |بــــ طنط|د|

8679|8 ء بــــكري محمد عىلي|رس| |نوعيتـــ فنيه قن
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28o|95 بــــر حسن|حمد حسن ج| رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

536656 د بــــشتـــ|م ج|لسل|هلل يونس عبــــد|عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

27|734 ىط محمد عقل|لع|لحكيم عبــــد|هبــــه عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

7663o3 وى|لشن|لسيد محمد |رص |دين ن|ن ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

45o696 هلل|هيم عبــــد|بــــر|لد |ريم خ |بــــ طنط|د|

9o5859 ي|س|نوبــــ |بــــ|
ى
ل |مه وففى حزق ج|ره سوه|تـــج

764794 ى محمد |حمد محمد |ن |رو فع|لش|لخرصى ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

6498|9 تـــ محمد|لشح|محمد رجبــــ محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

234855 لمول|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|محمد  هره|لق|حقوق 

627o24 د عىل|لدين محمد رش|ء|يدى بــــه|ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|48396  شح|نوره
ى
تـــه|ن فريد شوق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

88o869 متـــ |لرحمن فهىم محمد سل|عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

25oo92 محمد محمد محمود| عل ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

479|2| فظ سيد|هلل ح|فظ وهبــــ |ح |كليتـــ هندستـــ بــــنه

853835 ك عزيز ملىطي|مريم مل ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

4333o2 لمنعم|ح عبــــد|لفتـــ|ل عبــــد|م كم|سل| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

349385 للطيف سيد عبــــده|محمد عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

8949|9 هلل  |لدين خلف |ل سعد|حمد كم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

24389o عيل|سم|ر |لستـــ|عيل عبــــد|سم|موده  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

23||o4 ج يونس صمدى|وير| لدين بــــريد|ح |صل ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8o848o لرحمن|هلل عبــــد|ده عبــــد|حسن حم ره بــــنى سويف|تـــج

843|54 ء صبــــري مرىسي محمود|وف ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

792224 وى|لحمل|لحميد حسن |رثــــ عبــــد |بــــ ح|مه ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

5o|o27 وى|لنكل|لسيد حسن |حمد | |رن سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7832|8 ف محمد عبــــد|محمد  لعزيز|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

282366 وق جم لسيد|ل سعد |رسر ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

|62496 ن|رص عبــــده عثــــم|د ن|زي ن|هندستـــ حلو

8335o دق محمد|م ص|ريم حس سيوط|ره |تـــج

43o83| لبــــيوم|لسيد |ل |لسيد كم|خلود  |بــــ طنط|د|
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4o859 ى جميل عبــــد|ي ى|سمي  لبــــر حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2|8o|o هيم|بــــر|فظ |هر ح|ن ش|نوره سيه|نوعيتـــ عبــــ

84o832 لبــــدري محمد|بــــدين |لع|ء زين |رس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

827782 حمد|حمد محمود |كريم  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

285o2 حمد عىلي|هلل |لسيد عبــــد|هلل |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

64|763 لسيد|دى |له|ح عبــــد |دى صل|له|عبــــد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

263433 لسيد خليل|هدير خليل  |بــــ بــــنه|د|

2o858 مر عىل عىل|حمد تـــ| ى شمس هندستـــ عي 

75o772 ى|هيم ش|بــــر|لسيد جوده |جوده | دين هي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

28|88| ى  لغنى فرج|حمد عبــــد|حسي  ن|حقوق حلو

85o673 لي سيد عىلي|لغز|محمود محمد  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

6272o2 ه ذىك فتـــىح ذىك رسور ني  زيق|لزق|ره |تـــج

|48426 ه سعد | حمد|حمد |مي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

264293 ن|لعزيز حسن سليم|ء محمد عبــــد|رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|46|32 يف |س هيم حسن|بــــر|ره رسر لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|58535 لد عويس فهيم|ء خ|سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

833o54 ي عوض عبــــد
لعظيم طه|منى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|74537 لحميد سيد|طف عبــــد |صفيه ع رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

43|oo2 ن|د عمر|حمد سعد حم|ن |يم| |صيدله طنط

3|36|o ى|حسن عىل محمد  مي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

7|7977 ى|هلل |منه  ف محمد محمد بــــحي  رسر بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

83247 مل طه|س طه ك|ين| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

8o9953 م|لسل|يط عبــــد|لظ|ن |محمد شعبــــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

479347 لرشيدي|لدين زىكي حسن محمد |م |رتـــ حس|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|4222 نور مصيلىح  |رص |ح ن|سم سيوط|بــــ |د|

284355 لرحمن محمود|منيه عدل عبــــد|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

68o74o حمد عمر|طمه حسن عىل عىل |ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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4|5o86 هلل|لسميع محمد عبــــد |ء محمد عبــــد |أسم تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

22724o لمطلبــــ|د عبــــد|لجو|محمد شبــــل عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

444878 لحميد |لعزيز عبــــد|لعربــــى عبــــد|رق محمد |ط
دروى

ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

8|2934 ن محمود|حمد عثــــم|مه |س| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

847o44 حمد محمد|ح |محمود صل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

5|o587 لسيد|لسيد محمد محمد |مصطفى  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7545|7 حمد|بــــ |لوه|حمد عبــــد |ئل |طمه و|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

223o87 ى محمد  سمي  حسي 
مصطفى ن|بــــ حلو|د|

79|336 لق|لخ|حمد عبــــد |عمرو حلىم سيد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22o624 ه  د حسن|مه ج|س|ني  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

583|2 حمد محمد|زينبــــ مصطفى  سيوط|حقوق 

879|72 بــــتـــ |م محمد ثــــ|س| سه سيوط|بــــ |د|

9|88o2 ى  |كر بــــش|يرينى زكرى ش| سيوط|بــــ |د|

23|6o6 ئيل|ميخ| ج  لوق|نوبــــ ن|بــــ| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

76||68 لحليم|لحليم محمد عبــــد|ء عبــــد |ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|527o بــــو حليمه|لمجيد محمد |حمد عبــــد |جر |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

425o43 ن لسيد حسن|محمد | مي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

369972 لدين|هلل عز |كر عبــــد|ندى بــــدوى ش ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|58o حمد سيد|يه ربــــيع | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

769774 ل|لع|ن محمد محمد فهىم عبــــد |نوره لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

85o|55 ى  ى سيد حسي  حمد|حسي  سيوط|حقوق 

9o9835 بــــوضيف |ء حسنى محمد |رس| ج|طبــــ سوه

|5o865 لعوضى|هيم |بــــر|لعوضى |ن |يم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

25256| حمد صقر|ء وليد |ل| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|6887| لسيد رجبــــ محمد|حيل |ر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

32538o دى حسن|هيم عبــــ|بــــر|لرحمن |عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|3777 لعزيز بــــخيتـــ  |لدين عبــــد|ح |مه محمد صل|س| ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

6|976o ن|وهبــــه سن| زكري| د زكري|زي لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

9oo749 در |لق|للطيف عبــــد|لسيد عبــــد|بــــسمه  ج|صيدلتـــ سوه

9oo852 ى يؤنس  يوليطه محسن بــــشر تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه
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345|7| دريس مصطفى|حمد |م |د عص|جه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|65|55 ره محمود محمد درويش|س هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

653|8 ي محمد عبــــد 
وي|لص|لعزيز |مصطفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9o2236 لعزيز محمود |لسيد عبــــد|حمد | ج|حقوق سوه

|3||76 لرحمن عمر فرغىل|لرحمن عربــــى عبــــد |عبــــد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

876824 لربــــ |د |درس ج|نىح  عوئى تـــ| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

642894 ه محسن عزيز عبــــد | لملك|مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

77322 يز|لرحمن محمد محمد ف|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

25837| مر|حمد عىل محمد أبــــو ع| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

492259 هيم محمد محمد حرحش|بــــر|محمد  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

226558 م|حمد هم|م |عمرو خلف هم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

247377 للطيف|مصطفى هيثــــم محمد عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

853628 ف عبــــد| |هل لحميد حسن|رسر ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

44942o ي
ى
ض|أحمد محمد أحمد محمد ق |هندستـــ طنط

6|33|o لخي |بــــو|حمد |نور جوده محمد | |صيدله طنط

82o9oo يوسف محمد فرغل محمد سيوط|ره |تـــج

2825o3 لحميد|حمد عبــــد|لحميد |ئى عبــــد|م| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|9397 حمد لطفى وهبــــتـــ|ندى  ى شمس|د| بــــ عي 

42963 ئى حسنى قطبــــ|د ه|سع ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

4|8oo7 ه عبــــد  لمقصود عصفور|نور عبــــد |بــــ |لوه|مني  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

73979 دل صبــــرى عىل|يه ع| لفيوم|حقوق 

|27376 م محمود حسن نعيم|دين هش|ن ى شمس|تـــج ره عي 

7855|9 حمد|حمد عىل |لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82|8|8 ي|ده عمر سيد كيل|غ
ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

58943 ي|ر
لنور|بــــو|محمد محمد | ئى ي |

رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

634793 لحميد|لحميد محمد عبــــد|محمد عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

848o9 لحميد|بــــ عبــــد |لوه|صم عبــــد |محمد ع ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

8|2o4| هيم|بــــر|يز محمد |ره ف|ي ي|بــــ |د|
|لمنى

447523 بــــ|لوه|شم عبــــد |رق ه|ر ط|مي لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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336458 د|لكريم ج|رتـــ محسن عبــــد|س تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

68o33 ي
يد|لحليم ف|رجبــــ عبــــد | رئى ي تـــمريض 

لفيوم|معهد فنى

|34475 |لعزيز عر|ء محمد عبــــد |شيم
ى
ق لمنصوره|حقوق 

7|22o8 هيم رجبــــ|بــــر|بــــر |هيم ص|بــــر|م |سل| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

453722 حمد عيد|حمد محمد محمد | ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

354988 ى ضى عطيتـــ|م| زكري| يوستـــي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

42|8|6 لسعدئى|لرؤوف |عيل عبــــد|سم| |عيل رض|سم| سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

48o7|o ى بــــسيوئى عىل سعد فتـــحيه خي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|2o666 ف نصيف حن|جون  يوبــــ| |رسر تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

343226 وى|لنبــــر|سط محمود |لبــــ|لد عبــــد|يتـــ خ| سيه|نوعيتـــ عبــــ

925|35 ه |لل|صم عىل عبــــد|رؤى ع ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|5822o حمد محمود|ر محمود |من ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

3||984 ى جبــــره|جورج ع دل بــــشر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

679872 ف محمد محمود طلبــــه|محمود  رسر لمنصوره|ره |تـــج

8|2924 وي عىلي بــــهلول|حمد طنط| سيوط|حقوق 

4|344 هيم دعبــــس|بــــر|ر حمدى |من ن|تـــربــــيتـــ حلو

446|43 ف صل|زن |م م|لدين محمد عل|ح |رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

867285 ي مر
مل|د طه ك|مصطفى ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع

سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

87768| ل فرغىل  |ل جل|هلل جم|هبــــه  سيوط|بــــ |د|

333564 لسيد يوسف|يوسف محمد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

642846 حمد|ن |نه عثــــم|ء شبــــ|رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

868o28 حمد|ىطي محمد |لع|رضوه عبــــد |نوعيتـــ موسيقيه قن

27|75o لم|منيه محمود عىل محمد س| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|o376 د|لمحسن مر|ضى عبــــد |محمد ر |بــــ طنط|د|

637954 لسيد|محمود عىل محمد محمد  لمنصوره|بــــ |د|

64522o حمد درويش|آيه محمد  لمنصوره|بــــ |د|

232575 ى سعيد طه مروه حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

7583|6 لحسن خرصى|بــــو |يه محمد | عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

92|67| ض محمد  |لدين ري|حمد نرص | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 
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6838o5 لعويىل|لسيد |م عصمتـــ مصطفى |سل| لمنصوره|حقوق 

|548o ين رشدى  لسيد محمد|شي  ى شمس| لسن عي 

87o89 يف|محمد شعيبــــ مر| ر|ي لفيوم|بــــ |د|

74|7| حمد خليفتـــ|مريم خليفه  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

22265 ف ك|سمر  لغنى|مل عبــــد |رسر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6o8|52 هلل|ن عيد مصطفى سبــــح |ده محمد رمض|مي لمنصوره|بــــ |د|

73828 ر خميس|حمد محمد عم| ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

4862o5 د خميس محمد عىل محمد|مريم مر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

87878o لصبــــور |محمد محمد عبــــد| ند|ر سيوط|تـــربــــيتـــ 

63743 مه|در سل|لق|ل عبــــد|محمد جم ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

|425|8 ر|لنج|هلل حسن |قدريه محمد عبــــد  ى شمس علوم عي 

47739| هلل عىل|رق عدلي عبــــد |دين ط|ن سكندريه|ل|ره |تـــج

69494o دى|له|يه عىل محمد عبــــد | لمنصوره|عه |زر

8|24o4 ى ع|سم| زي|مر حج|ء حسي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

5o6659 يف|حمد |هيم |بــــر|هيم |بــــر|جر مجدي |ه لشر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

73977 لكريم|حمد عبــــد |يه رجبــــ | لفيوم|نوعيتـــ 

46o87 لسيد|س |ندى محمد عبــــ هره|لق|بــــ |د|

279|33 ن|لغلبــــ|ن |محمود محمد زيد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

675o27 لم|حمد س|لسيد محمد |د |زي لمنصوره|صيدله 

3|5|42 در كميل جريس فهىم|ن ى شمس|تـــج ره عي 

6o3882 لعقيىل|هيم محمد |بــــر|لسيد |محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

876683 ى عبــــد| حمد |رص |لن|حمد حسي  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

4649|4 ى بــــدير حج زى|محمد صبــــرى حسني  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

37|784 وق مسعد محمد  ل|هيم هل|بــــر|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

863699 عيل يوسف محمد|سم|ن |حن |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4o6364 ن|حمد رضو|لمنعم |طمتـــ عبــــد |ف سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

775326 لمجيد صقر|ل عبــــد|مه جم|س|حمد | ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

45o6o6 وى|لحن|لسيد |ن عىل |محمد شعبــــ ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 
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324389 سعيد محمد سعيد محمد ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

8o7o82 ي محمد حسن|عبــــد| ر|ي
لغنى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

287o38 ى بــــل ط|نشوى حمدى عىل حسي  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

633276 ف|حمد شن|لسيد |ن صبــــرى محمد |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

84o852 حمد|ري |لبــــ|بــــ عبــــد|لوه|مل عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

854863 ن عىلي|لرحمن عيد شعبــــ|عبــــد حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

4o98oo لسميع خرصى|بــــسمه مدحتـــ عبــــد |ره طنط|تـــج

238o6 مي  ذىك جرجس|درس |تـــ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

435466 سم|حمد ق|حمد |شور |ح ع|سم لشيخ|بــــ كفر |د|

84o995 ي حسن|ه جر مسعود يحن  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

758|67 ى|ندى نص ر محمد حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

844298 ي بــــيومي|سم|
ء مؤمن مرغنى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

497996 يتـــ خميس محمود زىك محمودأبــــو خرج| تـــربــــيتـــ دمنهور

249799 ء محمد موىس شلتـــوتـــ|ل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|36o2| لشيخ يسن|بــــوبــــكر |ندى محمود  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

222465 لرحمن|عيل يوسف عبــــد|سم|محمود سيد  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

645|75 ر حموده|لستـــ|ن عبــــد |محمود رمض |تـــربــــيتـــ طنط

|3782o ى|جون ع ى بــــربــــرى حني  طف حني  سيه|نوعيتـــ عبــــ

2674oo صل|لمنعم و|ء مجدى عبــــد|ل| |تـــمريض بــــنه

447223 ف عبــــد |حمد | ىسر|حمد ن|لمحسن |رسر |ضتـــ طنط|علوم ري

328587 لعزيز محمد منصور|لدين عبــــد|د |مصطفى عم |كليتـــ هندستـــ بــــنه

862732 زق حسن|لر|رثــــ عبــــد|لو|فرحه عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|6266 لك حسن|لم|لنعيم عبــــد |عىل بــــدرى عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

6|578| لبــــردويىلي|يحن  محمد محمد  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

5|554o لففى|هيم فرج |بــــر|د |عم| لي|د لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7o4795 شم عىل متـــولي|تـــسنيم محمد ه زيق|لزق|طبــــ 

8o2345 هيم|بــــر|حمد |حمد فرغىلي | ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

2549o7 عيل سعد|سم|ن |عيل شعبــــ|سم|مل | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

346|77  محمد|عبــــد
ى
هلل محمود شوق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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2549o5 مه غنيم|مد سل|ء ح|ل| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

7|258o هيم|بــــر|م محمد محمود مصطفى  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

445724 حمد|مريم محمد سعد محمد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

3|4||2 لسيد عيد|تـــ محمد |محمد نش ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

445359 ل|لحميد هل|فهىمي عبــــد | فهىمي رض ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

675275 وى فتـــوح|محمد سمي  كل زيق|لزق|هندستـــ 

9o5o29 دي |له|لمعبــــود عبــــد|لسيد عبــــد|ء |وف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2657o2 دى عمر|له|محمد حسن عبــــد لفيوم|هندستـــ 

|49645 هيم محمد سند|بــــر|يه |هد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

284556 ل محمد قطبــــ|يه جم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

9oo55o لسيد هريدى |ل |ء جم|ل| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

8o5|o لسيد سليم|م يحن  محروس |سه هره|لق|عه |زر

53ooo9 لسيد|يوسف مني  شفيق يوسف عبــــد  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

486536 لسعود أحمد|م أبــــو|لسل|دل عبــــد |أحمد ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4493o ئيل|هلل ميخ|ئيل نرص |فرح ميخ ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

628594 ى نظي  رمض حمد خليفه|ن |نرمي  زيق|لزق|حقوق 

332582 تـــسنيم عز فتـــوح محمد منصور |بــــ بــــنه|د|

49472o ود|ر أحمد عىل د|مختـــ ره دمنهور|تـــج

6839|| طه|حمد شل|مريم محمود  لمنصوره|عه |زر

644699 لعليىم|حمد |يمن محمود |م |سل| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

633973 محمد أيمن زىك أنور زيق|لزق|ره |تـــج

7ooo74 هيم حسن|بــــر|يمن |ء |صف لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4448o3 بــــ|لوه|نيس عبــــد|مح |سلىم س سكندريه|ل|هندستـــ 

9|7587 ن شفيق |ربــــ ن|ن مح|ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7839o9 ى صل لمهدى|لرحمن |ح عبــــد |نفي  زيق|لزق|ره |تـــج

333o68 لح|لحليم ص|حمد مصطفى عبــــد| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

645o6 لمنعم محمد|يمن عبــــد |سندس  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

526272 هيم خليل|بــــر|حمد محمود محمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

64979 بــــرين رجبــــ محمد سعد|ص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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37o7o5 لحليم محمد|م محمد عبــــد|ريه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|87|2 ئيل|خر ميخ|طف ز|ن ع|مري ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

697857 ء محمد عىل محمد رزق|رس| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

7576| حمد صبــــىحي ديهوم عوض| لفيوم|لعلوم |ر |د

7767o5 ن|حمد محمد رمض|حمد سمي  | زيق |لزق|تـــمريض 

6|23o8 حمد |لرحمن |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد
لرحمن|عبــــد

ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

452952 ض|لبــــل|لغنى |حمد مدحتـــ ممدوح عبــــد| لشيخ|بــــ كفر |د|

3447|7 لمحمدى محمد|ن |ندى شعبــــ ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

7|7oo8 هيم محمد|بــــر|دل |محمد ع ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

27|947 غ|لصبــــ|م محمد حسنى محمد |حس| ن|دي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

547934 ن|م محمود نرص محمود عتـــم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|69o35 م عزتـــ يس|له|دى |ش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26484o لمجيد خروبــــ|لحميد عبــــد |ر محمد عبــــد|مي |ره بــــنه|تـــج

626599 لح أحمد|شهد عىلي ص | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

28672o وى|لغمر|محمد سعيد محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|||o5 لمنعم عىل غريبــــ|لمجيد عبــــد |ء عبــــد |سم| |تـــربــــيتـــ طنط

26997| رى|لكعبــــ|هيم محمد |بــــر|محمد  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

7696|3 ل مصطفى درويش|لع|رق عبــــد |لرحمن ط|عبــــد  ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

335834 |ممدوح عدل بــــسط| رين|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

863379 د عيسي|م ج|مجد حم| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

267oo2 عيل غنيم|سم|رحمه عىل  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o9855  عىلي عمر |ي
ى بــــ|لحس|سمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

|462o7 ل|حبــــيبــــه محمد محمود جل ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

62784| د مرىسي|حمد فؤ|لد |ريم خ مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

5||9o عيل محمد محمد|سم|لرحمن |عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

6|64o3 وى|لمك|د محمد |ندى عم ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

7o8695 لرحمن خيوه|د بــــدوى عبــــد |منى عم لمنصوره|حقوق 
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338|o2 لبــــكرى|نور محمد رسىم محمد |عمرو  ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

6o75|6 بــــوسعدتـــ|حمد |محمد | نور |تـــربــــيتـــ طنط

|6o678 ي سليم|هيم |بــــر|لسيد |محمود 
ى
ن|لدسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|956o طر|لش|لدين |ل |هدى مصطفى محمد كم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|388|| ن|لحميد عثــــم|ء مجدى عبــــد |صف ى شمس|د| بــــ عي 

4||277 بــــ محمد|حمد خط|جر محمد |ه ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

|7|5o6 ذل|ىط محفوظ ش|لع|محمد عبــــد  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

2o|82 لخول|د حسن عىل |زن عم|م كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

859o|2 ن مجدي خلف سيد|يم| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

5|76o8 وى|لقسط|ء محمود فتـــىح |رس| طبــــ بــــيطرى دمنهور

482789 ى |ء بــــل|آل ل|لسيد بــــل|ل حسي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|64485 ى محمد| حمد محمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

437248 لىح|لص|لم محمد |يمن س|يده |ع لشيخ|ره كفر |تـــج

684963 لمتـــول|لمتـــول محمد |محمد  لمنصوره|بــــ |د|

525925 ن يحن |مه ثــــروتـــ سليم|س| سكندريه|ل|ره |تـــج

755996 لحميد قطبــــ|ن عبــــد |محمد جبــــر ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

28o368 بــــى|مبــــ|روق |حمد مجدى ف| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

625o3 |لبــــ|ده محمد عبــــد |ء حم|شيم
ى
ق ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

433652 ده|هيم محمد حم|بــــر|لسيد |حمد | |صيدله طنط

|5574| ى|م هر حلىم فوزى|م| رتـــي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

8682|7 لحسن|بــــو|حمد |لدين |ل |هلل جم|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

825995 ن حسن|لمنعم رمض|رضوي عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

348o2o فظ عوض|ح ح|هيم صل|بــــر|محمد  عه مشتـــهر|زر

62622 حمد سعد محمود|ل |م| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

65965 ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|دهم |حمد |دهم | لفيوم|طبــــ 

4777|4 ف حسن عىل حسن|رو ن أرسر |حقوق طنط

287769 لسيد عىل|لسيد عىل | عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

9o74o| لسيد محمد |م |لسيد حم| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

2|4535 طف محمد مهدى منصور|د ع|زي هره|لق|هندستـــ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 6077 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

446|79 ي مج|محمد سمي  عبــــد
هد مهدل|لغنى سكندريه|ل|ره |تـــج

694376 حمد عسكر|لفتـــوح |بــــو |لد |سلىم خ لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

343924 يتـــ نرصتـــ عزبــــ عطيتـــ| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

85o643 حمد|هيم محمود |بــــر|محمد  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

7o2|67 لحميد خليل|لسيد عبــــد |دل |محمد ع ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

8|6773 ي |رن ع|ك روس|سك|طف بــــشر ي|بــــ |د|
|لمنى

2722|6 رك عويضه محمد|هلل مبــــ|جر عبــــد|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

4877o4 هيم بــــدر|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

878673 م |لسل|لغنى عبــــد|محمد ممدوح عبــــد سيوط|طبــــ بــــيطرى 

439627 لحميد|لعزيز مرىس عبــــد|عيل عبــــد|سم|ء |عىلي لشيخ|ره كفر |تـــج

54|888 ف محمود عبــــد|دق |لص|عبــــد ح|لعزيز مفتـــ|رسر بــــ دمنهور|د|

32|337 م|م|س |م عبــــ|م|لرحمن |عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

42oo|7 ن|رس محمد عىل شعل|محمد ي ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

6|42|3 ن|لعزبــــ سليم|حمد |حمد مجدى | |ره طنط|تـــج

6o8739 ل|لع|هد عبــــد|رس محمد مج|ره ي|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

244354 دى محمد بــــرع|هلل ن|ضيف  ن|بــــ حلو|د|

|3|238 لسيد|لعزم |بــــو|لدين |ء |يوسف عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

69279 لجيد|لحميد عبــــد|م عبــــد|محمد هش زيق|لزق|حقوق 

69522| لسيد عىل|تـــ |لشح|حمد |هيم |بــــر| لمنصوره|حقوق 

423o2 محمود عبــــده طلبــــه| ء رض|عل ن|بــــ حلو|د|

6975|| ن|لسيد عرف|لمعىط |عبــــد | حمد رض| لمنصوره|ره |تـــج

753835 ى يوسف|عيل |سم|ن |يم| لخرصى |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

6|586| لشخطور|عىل عىل عىل  ط|حقوق دمي

689392 حمد|هلل محمد |حمد محمد فتـــح |هلل |منه  لمنصوره|حقوق 

46|667 بــــىلي عىل|لبــــ|وي |لطنط|ء مسعد |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8352|| هلل سعيد||ء صبــــىحي عط|سم| دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

753377 حمد|حمد |حمد عبــــده | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

696|33 ه عبــــد  لهوبــــرى|حمد يوسف |لرحيم |ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

36o|58 عيل محمد|سم|حمد |جر |ه دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص
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2348o لس جورج صبــــرى فهىم و صف|كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

823o|7 بــــ فنجري|ء فنجري دي|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

3745oo شد صبــــىحي زىكي|شنودتـــ ر عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

5o6226 ي  لسعيد طه عليوه|حبــــيبــــه بــــشر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

48899 ء عىل محمد عمر|ل| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

63849o ر عىل محمد موىس|بــــر| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|5|45 بــــ|لوه|ل عبــــد |هيم جم|بــــر|حمد | طبــــ بــــورسعيد

9|546| مه شكرى كرومل سعد|س| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

74|25 لرسول|لدين محمد عبــــد |ء |ء عل|رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

642262 ى  هيم محمد|بــــر|محمد حسي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

77o23 هلل عبــــده|هر عبــــد |هلل م|منتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

33o9oo ن مصطفى محمد مصطفى|نوره |تـــربــــيتـــ بــــنه

7o|7oo بــــ|وى عطيه سنج|سلىم فتـــىح متـــول بــــدر زيق|لزق|هندستـــ 

366oo9 ل|طف سعيد غبــــري|ديفيد ع ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

485|48 هيم|بــــر|لمنعم |دين محمد عبــــد |ن سكندريه|ل|ره |تـــج

784983 ن|حمد محمد محمد عىل سعف| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

75|256 هلل|حمد عبــــد |لعزيز |م محمد عبــــد |وئ ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

435897 ي محمد حس
ى عبــــد|نوره مصطفى |لرحمن |ني 

غ|لصبــــ
لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|28|22 مد محمد|لحسينى ح|ن محمد |عن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|4|824 محمد سيف محمد سيف ى شمس علوم عي 

6965oo لسعيد هيده|محمود مصطفى  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

686|86 حد|لو|غبــــ رزق عبــــد |حد ر|لو|حمد عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

356776 د وحيد حمدى عىل|جه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

49997 للطيف|ض عبــــد |بــــر ري|م ص|سل| ره بــــنى سويف|تـــج

326|35 تـــه|ن مجدى حليم شح|نوره هره|لق|ر |ثــــ|

6o449| حمد|لحنفى |أيه أيمن عبــــيد  |بــــ طنط|د|

34368| وى|لمعل|ن |فظ سليم|لح|حمد عبــــد|سعيد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

69|6o للطيف|لحكيم محمد عبــــد|عزه عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|578|o تـــه شنوده|مريم موريس شح لجديد|دي |لو|عه فرع |زر
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77o2oo مد عىل|مد فضل ح|حمد ح| زيق|لزق|عه |زر

|39|64 هلل محمد حسن محمد حسن|منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

643|5| ى سمي  محمد يونس|ي سمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

426636 حمد محمد|ل |لع|سلىم مصطفى عبــــد  ى شمس| لسن عي 

833|22 لرحيم|بــــر يوسف عبــــد|لج|هبــــه عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

528o5 قتـــ حمدي زين | حمد|بــــدين |لع|رسر ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

246oo6 لسميع|هر عبــــد|لظ|محمد صبــــرى عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

246|87 لسيد حسن هنديه|دل |لرحمن ع|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

686265 لموجود|لسيد عبــــد |لسيد فريد |حمد |مصطفى  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2764|o ى محمد|تـــ |شح| عل مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

238||6 حمد سيد محمود جبــــر| |ن|ر ن|تـــربــــيتـــ حلو

48|o|8 بــــ عىلي|ر مني  خط|من ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

843o85 ي|س|ن |رو
مه محمود عفيفى ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

822923 ي محمد 
ر|لستـــ|حمد عبــــد|مصطفى ي|طبــــ 

|لمنى

22|5|o لرحمن محمود بــــدر عىل|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

334|7o ى طف سمي  عزيز|ع| مي  ى شمس|زر عه عي 

278o|9 لجميل|عيل |سم|سمي  | نور ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

77|9o4 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد|هيم عبــــد |بــــر| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|5783 ن سيد|هند مجدى مرج هره|لق|ره |تـــج

8225|o دي|له|لعظيم عبــــد|ن عزتـــ عبــــد|حن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4|o372 ف |محمد  لبــــرلس|حمد |رسر |بــــ طنط|د|

754795 هلل محمود|محمود محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4556|8 ى|ن عىل محمد حس|يوسف رمض ني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

884|o7 هلل  |بــــ |ه ج|لل|محمد رجبــــ عبــــد سيوط|ره |تـــج

68385o ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |بــــسمه سمي   لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

22o26o ف مبــــروك عبــــد|د |زي لنبــــى|رسر ن|بــــ حلو|د|

853o75 ي|ر
ي محمد|محمد محمد ن| ئى ج  ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

3665|7 لسيد|ح |لفتـــ|ح عبــــد|محمد صل ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

2o799 لحليم|حمد عبــــد |ل |مجدى كم تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

355|43 لعزيز موىس|د بــــدر عبــــد|عتـــم| ى شمس|د| بــــ عي 
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78o934 رتـــ|ن بــــش|نوبــــ صبــــىح عجبــــ|بــــ| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

83973o ي 
لرحمن بــــكري|ن عبــــد|لجهل|منى دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

543552 ي|ن مأمور قذ|آيه رمض
ى
ق سكندريه|ل|علوم 

78||o| ض|لع|لم |لسيد س|زم |حمد ح| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|46355 رص حنفى|لن|ل عبــــد |ء جم|دع هره|لق|حقوق 

|79227 ى |بــــر| ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|هيم حسي  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

|3843| س حسن|له حمدى عبــــ|ه ى شمس|تـــج ره عي 

3|2468 لعزيز مرعي|حمد عبــــد|ن |نوره ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7|o989 حمد عىل|حمد |تـــ |د|لس|حمد | لمنصوره|عه |زر

45265 ود|لكريم سعيد د|بــــ عبــــد |لوه|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

3|924o م محمد عىل|رتـــ عص|س ى شمس| لسن عي 

5|5836 لعزيز |لمنعم عبــــد |لمنعم عبــــد |ء عبــــد |أسم
ليه|مق

بــــ دمنهور|د|

92o|52 سم  |لق|بــــو|ح محمد |ء صل|رس| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

854985 لفريض|عيل عبــــد|سم|لسيد |هلل |منه  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

34o499 حمد محمد سليم|ر |من |حقوق بــــنه

234|8o ف عبــــد|در |لق|عبــــد در عىل|لق|رسر هره|لق|ره |تـــج

84923 لمجيد|م مرعي طه عبــــد |سل| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

853o59 لليل سيد|بــــو|م سيد |سل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4||o29 ى|هلل مصطفى |منتـــ  حمد حسي  |بــــ طنط|د|

426o43 م|لرحمن ضي|وى عبــــد |ره بــــسط|س ى شمس| لسن عي 

33||3o لديبــــ|سط محمد |لبــــ|لحسيبــــ عبــــد|محمد عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

862oo| لرحيم حسن خلوي|نشين عبــــد ن|حقوق حلو

239875 ى محمود|هر ي|لرحمن م|عبــــد سي  ن|هندستـــ حلو

57547 لم|كر س|هلل عزتـــ ش|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

898345 حمد |مه محمد |س|هلل |منتـــ  قرص|ل|فنون جميله فنون 

37449| لحكيم|لحميد |سمي  محمد عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

33665| هيم جعفر|بــــر|للطيف |عيل عبــــد|سم|تـــفى  ى شمس|د| بــــ عي 

9|8o97 كر صديق حسن  |لذ|ء عبــــد|وف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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447663 نم|لعزيز موىس غ|طمه عزتـــ عبــــد |ف سكندريه|ل|هندستـــ 

|3o|95 ئيل|ن ميخ|ميشيل بــــهن| ندر|س دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

49653| ى|لسل|جر عبــــد |ه م درويش درويش بــــحي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

3528o3 حمد عىل بــــكر|عىل  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|29837 عيل محمد محمد|سم|ندى  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8|73o9 مي|محمود محمد فرغل س ي|بــــ |د|
|لمنى

766255 شم|لمنعم محمد ه|مريم محمود عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

4|5364 لس عزمي فرج د هيم صليبــــ|بــــر|ود |كي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

28922 ي |
لسيد|عيل |سم|حمد سنى هره|لق|ره |تـــج

|36365 فظ|يمن نبــــيل ح|ء |رس| هره|لق|ج طبــــيع |عل

|72589 ه خ لنبــــى محمود|لد عبــــد |ني  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

35o33 |ئى عزيز جرجس حن|روم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

85596 ى محمود نجدى| يه عشر ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

7592o7 ن|رص محمد حمد|ح ن|صل دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

6897| حمد خرصى|يوسف محمود  لفيوم|صيدلتـــ 

2383o5 بــــر محسن محمد عوض|ص| ند ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

754684 م|لسل|منيه فوزى محسوبــــ عبــــد | عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

853oo9 ى شح تـــه|محمد قطبــــ حسي  ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

643953 ضل منصور|م جميل ف|وس زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

48|656 ي|بــــ|ل|لسيد |شور |لسيد ع|محمود  صي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|9792 ل  |لع|شم عبــــد|حمد ه|هلل |عبــــد  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

439362 ن|در سليم|لق|هيم عبــــد |بــــر|تـــ |ء نش|ل| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

643959 حمد|لسيد سيد |لحميد |ء عبــــد|رس| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

54525o رق فرج محمد محمد|ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2286|2 زر|مجدى فكيه ع| رين|م هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o7o86 ن|لمنعم عثــــم|يوسف مجدى عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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7o|254 وى|لغربــــ|لدين عطيه |ح |حمد عطيه محمد صل| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

26|76o عيل|سم|محمد يحن  محروس غريبــــ  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

623538 لصديق|لسيد محمد |لحليم |جر عبــــد |ه لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

6247|6 وى|لمن|ن |نس مجدى محمد عثــــم| لمنصورتـــ |تـــمريض 

6o8557 لسعود|بــــو |روق محمد |رق ف|ن ط|يم| |بــــ طنط|د|

852596 محمد| لد محمدرض|ء خ|ول ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|o53| لرحمن|لسيد عبــــد |ح |لفتـــ|حمد عمرو عبــــد | |تـــربــــيتـــ طنط

423479 حمد عىل|هبــــه حمدى فرج  سكندريه|ل|حقوق 

892596 نور صموئيل سعد | |ن|مري تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3o|o2 حمد عىل|م |لسل|ء عبــــد|عىلي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

54o||4 يم|لد|لرحمن محمد عبــــد |هيم عبــــد |بــــر| ج|بــــ سوه|د|

6o6845 لمغربــــى|لعزيز |لمغربــــى عبــــد |لرحمن |عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6o328o حمد|ء محمد |عىل عل لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

88669| لح |بــــتـــ هديه ص|ثــــ| عل سيوط|بــــ |د|

|38o2 سل محمد زينهم عىلي|بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|4|942 هيم|بــــر|يمن مصطفى |مصطفى  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

6o52o4 ي|ر
مسعد عزتـــ مرع| ئى لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

9|755 لرحمن|مصطفى محمود عىل عبــــد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

828|2 شور مرزوق|بــــو ع|رى |حمد بــــند| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o4489 عيل|سم|م خميس |ء عص|أسم سكندريه|ل|ره |تـــج

36946 د حنفى|لجو|يمن عبــــد |سنتـــ |بــــ هره|لق|طبــــ 

624|o2 سط|لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|لمرىس |حمد | ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

52648o زق|لر|لدين ثــــروتـــ مصطفى عبــــد|سيف  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

35|76o د|لدين محمد رزق حم|جر مىح |ه هره|لق|م |عل|

7o|655 هيم|بــــر|لدين نرص |ن محمود سعد |نوره ط|بــــ دمي|د|

4|o|7| دى|بــــو ش|هيم |بــــر|ل |محمد جم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

76|669 وي|لمعد|هيم |بــــر|ن عرفه |مرو لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

242||| ن|فريد مرضى عطو| رين|م هره|لق|ره |تـــج

3|5464 ر|ل مظهر مختـــ|ء جم|شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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9o635 لحليم|حمد عبــــد |جر محمد |ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

29|398 ء محمود حسن يوسف|رس| ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

97834 حمد|ن |محمد عجىم رمض لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

25o6|o حمد حفيض|د |هيم ج|بــــر|ء |شيم |ن طنط|سن|طبــــ 

245895 د|لد عزبــــ عي|كريم خ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

267o2o ن محمد|طمه حمدى شعبــــ|ف ي|بــــ |د|
|لمنى

48692 لصمد|محمد رجبــــ محفوظ عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

22oo| ى جم|ي حمد محمد|ل |سمي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

43o2|6 ي عىل حج
ى
زي|أمنيه وحيد شوق لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

2|5757 هيم|بــــر|بــــر |بــــر ج|ره ج|س تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

755623 لسيد مصطفى|مه |س|مريم  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

83846 هيم|بــــر|حمد محمد محمود | معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

7o8569 لسيد|حمد سعد |لسيد | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

53o4o6 حمد محمود يونس|سندس محمد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

2957| يوسف محرم حنفى عىل ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

79|36o لسيد|يوسف محمد فتـــوح  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5||586 لحفيظ |در عبــــد |لق|وي عبــــد |حمد هند|
وي|هند

سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

637o38 عي|لسبــــ|هيم |بــــر|لسيد |ن |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

3552o| ل|لع|دل عىل عبــــد|ن ع|رو ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

543852 لحنبــــوىسر|لنىه |بــــو |ل محمد |لرحمن كم|عبــــد  |حقوق طنط

|39994 م مصطفى|لد س|ف خ|عف وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

9oo923 مر بــــكرى محمد |ء ع|وف ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7|2|98 ف ط|ء |هن لشيخ|هر عوض |رسر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

786354 زى|بــــ حج|لتـــو|دل محمود عىل عبــــد|م ع |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

426|4 عىل حسن حنفى عىل هره|لق|ره |تـــج

863264 يم|لص|حمد |ء فتـــىحي |عل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج
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48|494 لمنعم محمود عىل|حمد عبــــد |لمنعم |عبــــد  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

878|8 ر محمد جمعتـــ|ء مختـــ|سم| لفيوم|عه |زر

5795o حمد|ل يىح |عىل محمد جل ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

449459 بــــو عبــــلتـــ|حمد محمد |م سيد |حس |هندستـــ طنط

4o98|9 لمهدي|لحميد |حمد محمدعبــــد|ء |شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|59762 لسيد|حمد |ئل |ر و|من هره|لق|صيدله 

43|2oo بــــىل|لغر|لدين |م |يمن عص|روضه  |ره طنط|تـــج

4||2|9 ف محمود بــــيوم نعيم| نولي أرسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9o7395 لحميد محمد |زم عبــــد|م ح|سل| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

7883o8 ى عبــــد|مؤمن محمود  لعزيز سعده|مي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

44377| لق|لخ|تـــ عبــــد|لشح|هلل |مريم عبــــد لمنصوره|حقوق 

8949|2 حمد |لرحيم |ن عبــــد|يوسف شعبــــ ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

4o|985 حمد محمد|زن عىل |م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

92o225 شم بــــكر  |مريم محمود ه ج|بــــ سوه|د|

2|38o2 حمد مجدى محمد زىكي حسن| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

2473o2 ف |حمد | |لرحمن حم|هر عبــــد|حمد ط|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

26764| ى منش وى حسن|مر منش|وى ع|نرمي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

767348 لجوهري|تـــم محمد محمود |ذ ح|مع عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

433674 ى  وى|لغربــــ|محمد محمود أمي  لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

9||356 حمد  |ل يوسف |سلىم جم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

2|7754 لدين رويزق|ح |ن وليد صل|نور ه ى نوعيتـــ جي 

283727 لعزيز|حمد عبــــد|سيد محسن  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|55oo6 هيم|بــــر|حمد |سميحه عمر  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9o5532 ى ئيل |هيم ميخ|بــــر|فتـــىح | يوستـــي  ج|بــــ سوه|د|

25o496 لليثــــى|حد |لو|هدير محمد عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

335|4o ن حسن|د مصطفى بــــدر|جه  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

484733 حمد نرص|لسيد |يوسف محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

766|73 وق جم وى|لبــــقس|لدين محمد محمد |ل |رسر تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

27|7|o ن عوض|هر جرجس سليم|م| ر|كل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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234957 دى|له|لسيد عبــــد|هيم |بــــر|لد زىك |خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

6882o3 ء فرج محمود موىس|دع لمنصوره|حقوق 

46255 حمد|لحفيظ |لمنعم عبــــد|م عبــــد|هش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2oo9| ح مجدى مسعود محمدى|صل هره|لق|ره |تـــج

68994o ى عبــــد |مي حمد|حمد |لق |لخ|ده حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6|6864 وى|لحن|دتـــ عىل عىل محمود |مي لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|44669 ى|يوسف و ئل يوسف حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|6|27 ده|لغنى حم|لغنى محمد عبــــد|منه عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

768692 لجندي|هلل شحتـــو |سعد عبــــد | نور ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

57|57 س موىسي|ء محمد عبــــ|رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

883466 ر سيد نظي  |حمد مختـــ| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

4|7298 لعمروىس|ىط عىل |لع|حمد عبــــد |مصطفى  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

48834 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|د محمود |جه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

256843 لجندى|هيم |بــــر|هند محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

878o64 ل |ئل محمود جم|سلىم و سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

64o994 لرحيم عطيتـــ|حمد محمود عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

8325| شم خليفه|ره مبــــروك ه|س ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

3|582o حمد|بــــورسيع محمود |طمتـــ |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

22624 حمد محمد|لحميد |حمد عبــــد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3349o2 ى|بــــتـــ بــــش|ئى ثــــ|مريم روم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8o8758 لعزيز|رس حسن عبــــد|حسن ي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6265|7 ء عطيه محمد عطيه|رس| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

373339 رص عوض محمد|لن|لرحمن عبــــد|عبــــد دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

37374 حمد|بــــو زيد |هبــــه محمود  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

686949 |محمد محمد | ر رض|من
ى
لدسوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

82o39 لمجيد عجوتـــ|بــــو رسيع عبــــد |زينبــــ سعيد  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

44oo|8 هيم|بــــر|دل فوزي |رقيه ع لشيخ|علوم كفر 

498|6o وى|لدكم|حمد |محمد صبــــرى | يش |حقوق طنط

3382|4 ف حمدى محمد محمود منتـــرص| رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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7o|oo5 هيم يوسف رجبــــ|بــــر| |هيم رض|بــــر| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

75o8o| در|لق|دل عبــــد |لسيد ع|حمد محمد | هندستـــ بــــور سعيد

4o88|| ن|حمد رضو|بــــ |لوه|ن محمد عبــــد |نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

426422 ف فوزى محمد |ل |نه م|م|ل|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

5|46| لسيد|هلل مصطفى سعد |منتـــ لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

28437o وق سيد حلىم سيد رسر تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

8|4886 وس|لنور تـــ|نه وديع عبــــد|دمي ورصى ي|نوعيتـــ 
|لمنى

45486 لرحمن|طف محمد عبــــد |حمد ع| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o32o7 حمد |هبــــه محمد حسن  ج|علوم سوه

633|78 شم|بــــوه|آيه وحيد عطيتـــ محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

93746 در محمد|لق|ء محمود عبــــد |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8867|5 هلل يحن  سيد محمود |منتـــ  سيوط|ره |تـــج

2594|o يف خليل رزق ندى رسر لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o|952 لق ربــــيع مقلد|لخ|ربــــيع عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2|5822 لدين محمود محمد|ء|بــــ عل|شه ن|حقوق حلو

434265 ي|لسبــــ|لعزيز |حمدي عبــــد| رن
|عي دئى |بــــ طنط|د|

6|3329 لطليىم|حمد |لدين مصطفى |ء |عل |تـــربــــيتـــ طنط

478o27 ف محمد حمزه عبــــد |يوسف  لعزيز|رسر سكندريه|ل|طبــــ 

349|57 ح|م صل|بــــوعز|د نبــــيتـــ |هدير عم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

23|o52 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|مه |س|م |حس هره|لق|حقوق 

77247o هلل|م محمد شحتـــه عبــــد|سل| زيق|لزق|هندستـــ 

5||26| ص|لقص|محمد عىل أحمد محمد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7|428 قتـــ ممدوح عبــــد | حمد|در |لق|رسر لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

886652 ك فخرى فرنسيس |يرينى مل| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

864588 ي|لدين عىلي عبــــد|ء|يوسف جل
لغنى سيوط|حقوق 

523588 ى | ى|بــــر|حمد حسي  هيم حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|46|69 ى |يم| لسيد|ن يشي حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|3487| بــــو زيد|حمد محمود يحن  | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

49887 حمد حسون محمد|محمد  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

Wednesday, September 5, 2018 Page 6087 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

226625 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|مصطفى  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3|94o4 تـــ  هلل|حمد خليل عبــــد|ني  ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

475o34 بــــو عىل|محمد حسن مصطفى مرىس  سكندريه|ل|بــــ |د|

388|5 لشوج |يمن محمود |محمود  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

785979 حمد|لصبــــور |مصطفى محمد ربــــيع عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

495768 ي عوض مؤمن|محمد ن ج  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

339|8o بــــوجميل|لسيد صبــــىح |ء |ل| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|28365 تـــ|حمد محمد بــــرك|محمود  ى شمس|تـــج ره عي 

328628 هيم|بــــر|هيم خليل |بــــر|هيم محمود |بــــر| |بــــ بــــنه|د|

64o5o6 لعظيم عمرو|ح عبــــد|زم محمد صل|ح ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

78o944 لم|لم س|حمد حسن س| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

542879 |هلل |لمنعم فتـــح |للــه محمد عبــــد|ن فتـــح  |رو
سوىس|لبــــ

ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

268677 س رزق|ل عبــــ|مروه جم شمون|نوعيتـــ 

4768|7 بــــوحلو|ء رجبــــ عىل عىل |ل| سكندريه|ل|ره |تـــج

48932o ي  وق مجدي منصور بــــحي  لجمل|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

485|o5 ن حسن محمود محمد|يم| إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

6|966o يف محمد محمد عىلي محمد رسر ط|بــــ دمي|د|

483742 حمد سعيد|نىح  سمي  محمد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6373|9 تـــ محمود عبــــد | رى طه حسن|لبــــ|مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

884o9| بــــولس رشدى بــــولس  | نه سيوط|تـــربــــيتـــ 

7o429 ى محمد عبــــد|ي ل محمد|لع|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

33o|76 لحميد محمد عرص|عزتـــ فتـــىح يونس عبــــد |بــــ بــــنه|د|

|5|382 لمجيد|ء محمد حليم عبــــد |رس| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

42oo5| رع|هلل محمد ز|يمن محروس عبــــد |ء |ل| لشيخ|ره كفر |تـــج

2|79|7 لعربــــي محمد|هر محمد |تـــفى ط ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|647|4 ى|حمد قرئى |ء |رس| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7343| ري|لبــــ|ر عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |ر مختـــ|من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

44o|7| ف |جر |ه حمد|لسيد |رسر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

265|78 م|م|ر |لغف|د عبــــد |لد محمد رش|محمد خ ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 
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6756|7 متـــ|هيم عىل سل|بــــر|عىل  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

7o9636 حمد حسن|ر محمد محمد |من لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

33|762 ف مرىسي عبــــد|حمد | لعزيز|رسر |حقوق بــــنه

9o28|5 م|دل ذىك س|تـــرين ع|ك ج|طبــــ سوه

259654 لىحي|رى عبــــد|لبــــ|هدير وليد محمد عبــــد ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

|6489| ن عىلي|منه محمد رشو هره|لق|بــــ |د|

632|33 ف محمد |ء |لشيم| حمد|رسر زيق |لزق|تـــمريض 

24466o لمول تـــوفيق|د|طف ج|محمود ع هره|لق|ره |تـــج

349||6 مد محمد|رتـــ شحتـــه ح|س ى شمس  تـــمريض عي 

287449 ن|لسيد وهد|شد |د ر|لعق|هيم |بــــر| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

264o39 بــــى|لعر|مه حلىم |س|دين |ن ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

355624 م سعيد خليفتـــ|تـــفى س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|772o| م|م|حمد حسن محمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

22|754 بــــ|لوه|لمنعم محمد عبــــد |مجد عبــــد|يوسف  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68538o لفى|ل|لق محمد |لخ|ل عبــــد |حمد جم| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

4872o4 لمجيد بــــريك|لغنى عبــــد|هيم فوزى عبــــد|بــــر| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

693o3| |لمو|لسيد محمود عيس |مريم 
ى
ق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

37|24o لرحمن عىل يحن |ر محمد عبــــد|من لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o|28 لح|جر محمود محمد ص|ه ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

|7533| بــــو حطبــــ|جر فوزى موىس |ه سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

768454 ن|ن سلىم دهش|دهم سليم| لعريش|تـــربــــيتـــ 

827352 لجليل|مد عبــــد|ل ح|هيم كم|بــــر| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|623|4 حمدجوهر|حمد سيد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|29|64 ى محمد | ى س|مي  لم|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|369 ء مصطفى يسن عىل|رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

238|o3 ء حمد محمود|ء عل|دع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

272686 ف نجيبــــ| يىلي|ئى |روم| ميى لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

4274|2 نبــــوى محمد تـــرىك| هيم رض|بــــر| |بــــ طنط|د|

4496o6 رى|لبــــند|لىح |ري عبــــد |لبــــند|لىح |محمد عبــــد  |هندستـــ طنط

5259o5 حمد محمود عوض محمود| |ره طنط|تـــج
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473o4 مل|لد محمد ك|مروتـــ خ هره|لق|عه |زر

4648|3 ى عبــــد |ي لسيد|لعزيز محمد |سمي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

84245| ح محمد|لفتـــ|ل عبــــد|جر جم|ه تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

459o9 ر|لف|طف بــــسيوئى |تـــغريد ع هره|لق|عه |زر

|33293 د محمود|يمن رش|دهم | ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

834253 محمود عمر عيد محمود ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

676887 حمد محفوظ  وحيد محفوظ| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

343o72 رس محمد فهيم سعيد رزق|ي دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

62o9o7 ره|مصطفى رزق مصطفى نو| نور ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

358942 لم|هيم س|بــــر|دل مصطفى |دتـــ ع|مي ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

84|552 ى زينبــــ محمد رزق حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

68o556 |لمعىط محمد شمس |لرحمن عبــــد |ء عبــــد |ل|
لدين

لمنصوره|بــــ |د|

67565 حمد عرفه|حمد سيد |هلل |عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|335|o لح بــــيوم|ود ص|رق د|نور ط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|8394 للطيف|فتـــ سيد عبــــد|محمد ر ى شمس حقوق عي 

|45472 لرحمن تـــوفيق سعيد تـــوفيق|عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

327963 هد عفيفى|كريم محمد مج |بــــ بــــنه|د|

9o|93o لكريم حسن  |د |لسيد ج|مه |سل ج|بــــ سوه|د|

634859 لرحمن|دل محمد عبــــد|حمد ع| |ره بــــنه|تـــج

|28|66 محمد مصطفى محمد حسن هره|لق|علوم 

478|o6 ى محمدعىل نغم محمد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

25967| م|ن محمد سل|يه شعبــــ| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

54o43| لمتـــجىل فرج|د عبــــد|ج| رض| عل |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

636745 هيم|بــــر|لسيد|د |لسيد حم|محمد  لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

8565|8 حبــــيبــــ وهبــــه| مريم حن ي|بــــ |د|
|لمنى

765672 رتـــ|ئل محفوظ سعد بــــش|يكل و|م ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

784|62 ن سعيد|در سليم|لق|حمدى عبــــد  زيق|لزق|حقوق 
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3o366 لم|طمتـــ سعيد مصطفى س|ف هره|لق|حقوق 

|57393 هيم منصور|بــــر|مدبــــول محمد | ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2634o2 لمأذون|لسيد |حمد محمد محمد |عبــــي   ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

26o||6 رى|لدين|لرحمن |رص عبــــد|لن|رضوى عبــــد شمون|نوعيتـــ 

4|656 هيم|بــــر|لمجيد |ء ربــــيع عبــــد |ل| هره|لق|ره |تـــج

3259oo يم|لد|حمد عبــــد|تـــفى محمد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

924622 حمد |بــــى |مبــــ|بــــوبــــكر |حمد | ج|حقوق سوه

9o7455 لدين|لدين نور|هلل عىل علم |عبــــد ج|ره سوه|تـــج

5763| ه ح| هلل خميس|تـــم فرج |مي  ره بــــنى سويف|تـــج

|5o7|5 لمعز|لدين عبــــد |لدين مصطفى مىح |مىح  هره|لق|حقوق 

648275 لنبــــى|نور عبــــد|حمد |يه | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|34825 هلل|وجدى وديد وديع عوض  ى شمس|تـــج ره عي 

689546 ى|سم|مه |س| |دين عيل محمد عوضي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|24o27 م|لسيد ضي|حمد |لبــــديع |فريده محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

542|8 لح|عيل محروس ص|سم|لرحمن |عبــــد  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

898257 يوسف محمد سيد يوسف  ج|علوم سوه

9|7542 ل  |لع|ندى ممدوح فتـــىح عبــــد سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

82575 بــــى خرصى|مبــــ|دل |ده ع|مي ى شمس| لسن عي 

45|65| ي محمد 
ي سعيد مصطفى

ئى|لكور|مصطفى ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4o|675 هيم|بــــر|كريم عىل مصطفى عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|32|6 فظ عىل |ج ح|يه حج| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

68o6o3 هيم عىل|بــــر|تـــ |لشح|هيم |بــــر|منى  لمنصوره|بــــ |د|

43636o عمر نبــــيل سعد محمود غنيم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

2839o8 حمد محمد|يوسف محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

875854 لمعىط محمد |طف عبــــد|م ع|سل| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o5oo3 ى محمد فوزى ذىك حسن حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

492335 تـــ|لزي|م محروس |لد عص|خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

473|4 لد فوزى محمد|خ| ر|ي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9||476 رحمه محمد محمود محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3446|5 تـــفى سيد عىل سيد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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7||455 ن|ن سويد|ل سليم|رق مصطفى كم|لد ط|خ ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

5|69o4 وي|لجرج|ء عىلي حسن حسن محمود |حسن تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

63o932 ف |منيه | هيم|بــــر|لسيد محمد |رسر زيق|لزق|بــــ |د|

343o77 ح|لفتـــ|لدين سعد عبــــد|ل |ريم جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

29|447 دق|لدين محمود سعيد ص|بــــرلنتـــى نرص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|54635 ى عدل فوزى جرجس| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

234633 لجنيدى مرىس رجبــــ|م |سل| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

8342|7 حمد|م |لسل|هلل عىلي عبــــد|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|2|522 ف عرفتـــ ح|مصطفى  مد|رسر ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

854845 ى  ى|لفتـــوح |بــــو|حسي  لسيد حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

78o477 ن حسن عىل|م رمض|هبــــه عص زيق|لزق|طبــــ 

233863 يف ج| د عزتـــ محمد|حمد رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

36466o مد|لحسن ح|بــــو |ن محمود |رو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o7894 رص يوسف|محمد منصور ن لمنصوره|حقوق 

8756|2 حمد |لحميد |بــــ عبــــد|لوه|حمد عبــــد| سيوط|تـــمريض 

64956 لقوى|ء مصطفى رجبــــ عبــــد |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

48273 هيم محمد|بــــر|يه كردى | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7726|| بــــ محمود|لتـــو|ع عبــــد|هر رف|م| لي|د زيق|لزق|بــــ |د|

5|6462 د|ل محمد عطيه مر|ء جم|رس| علوم دمنهور

9456| لديبــــ|حمد يىح |محمود  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

764972 ره|بــــ محمد يوسف خليل رسر|مه ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

27o6|| م|هيم عز|بــــر|فتـــىح وليد فتـــىح  ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

7|538o ى محمد محمد محمود |ي لذىك|سمي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

63|38 ن|عيل بــــطر|سم|محمد مسعود  سيوط|حقوق 

42oo36 |لمنعم حموده ند|لسيد عبــــد|يوسف  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

33o8|2 ي
محمود سعيد محمود مصطفى |ضتـــ بــــنه|علوم ري

834272 ي محمد عبــــد|
لمقصود|حمد سيد تـــفى دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

9o869o لسيد محمد  |لدين |لرحمن نرص |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4945o ف كم|ره |س هيم|بــــر|ل |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

25926o هيم|بــــر|نور سمي  |ح |سم ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى
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|253o5 جر مبــــروك عمر عبــــده|ه ن|حقوق حلو

456543 لجزيرى|لسيد حسن |محمد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

5|6937 لمنعم بــــكر|لسعيد عبــــد | |رن ره دمنهور|تـــج

|28o78 كر محمد|محمد يشى ش يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

496497 ى|لق|ر مجدي عبــــد |من در محمد حسي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

422932 لغنى|لرؤف عبــــد |ء حسن عبــــد |وف سكندريه|ل|علوم 

232998 ظتـــ|بــــ|هيم |بــــر|حمد محمد زىكي | |لي|د حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

422942 لمقصود|مد عبــــد|ح ح|لفتـــ|متـــ عبــــد|ل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

228|49 ن حسن محمد|سحر سليم ى شمس|د| بــــ عي 

89843o شم |لبــــدرى ه|عبــــي  حسنى  ج|ره سوه|تـــج

87|54o لح|لح ص|حمد محمد ص| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

447569 رك عىلي|هلل مبــــ|م عوض |سل|رتـــ |س سكندريه|ل|بــــ |د|

63o3o3 ؤد|حمد محمد د|هلل |حمد عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

4o|oo9 دى عىل بــــدر|له|أحمد محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|75898 ى محمود|خ| هن لد حسي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

43o284 ق|سميح عيد | رن وى|لشر |علوم طنط

6352o ى|لحميد محمود عبــــد |عبــــد  لحميد حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

8237o4 حمد فرج|جد |لم|ء عبــــد|ل| سيوط|حقوق 

359896 ن ى مصبــــح جرجس| مي  سيفي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4o4885 ى|لنوبــــي |محمد  لبــــدري محمود حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

752o|3 ي|لمو|هيم |بــــر|حمد |حمد |يه |
ى
ق زيق|لزق|حقوق 

763687 لسيد عىل|هيم |بــــر|طمه |ف ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

322|68 ى عىل محمد|ل صل|م| ح حسي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

4997|5 ح محمود|ر صل|آيه مختـــ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

253243 لوكيل|لسيد |منه محمد  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|4o564 بــــ|هيم محمد دي|بــــر|عمر   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|4393o سم يشي نجيبــــ تـــوفيق|بــــ دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

3|2489 هلل محمود|محمود محمد عبــــد ى شمس  تـــمريض عي 

7o8o33 ه | ل|لع|ن عبــــد |حمد سليم|مي  لسويس|طبــــ 
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9oo68| لبــــدرى عىل محمود |نسمه  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|3594 حمد|لمنعم |رفيده نرص عبــــد  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|27879 لدين محمد مصطفى|م |بــــسنتـــ حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

755|75 حمد محمد عدوي|ره |س ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o47o6 لمنعم محمد محمد فرج|محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

223942 حمد متـــول|ندى محمد محمد  ن|بــــ حلو|د|

6477| عيل محمد محمود|سم|يمنى  لفيوم |تـــمريض 

2362o7 ن|مريم ممدوح فكرى وهد ى شمس|زر عه عي 

72o89 شور محمد سليم|لسيد ع|ده |غ لفيوم |تـــمريض 

33o78 ل محمد منصور|جر جم|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9o4358 حمد محمد |محمد حمدى  ج|ره سوه|تـــج

243o94 ن بــــكر|محمد طه شعبــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||8576 عيل محمد منصور|سم|يمن |جنه  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

76|622 نيوس|لديبــــ ط|دل |ديفيد ع |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

297652 لعمورى|حمد |ن |زينبــــ شعبــــ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

665|5 يق عوض|تـــ ف|جد نش|ن م|ليىلي لفيوم|تـــربــــيتـــ 

6o3963 ى|حمد محمد سليم| ن محمد عجي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

8836|9 مر  |بــــد بــــكر تـــ|هلل ع|عبــــد معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

252452 د|لجو|مه عبــــد|ن مصطفى سل|حن ي صىح بــــنه
|معهد فنى

639484 ه  ف ج|ني  بــــر محمود|رسر زيق|لزق|صيدله 

|3o9|6 لحميد|لرحمن عبــــد |عمر سمي  عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

87o44 خر محمود عوض|محمود ف حقوق بــــنى سويف

|65853 عيل عتـــريس|سم|محمد | دين هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2355o4 ن مصطفى حسن مصطفى|مرو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

826322 دي سعيد|حمد عبــــ|ء |ول |نوعيتـــ فنيه قن

|6262o لسيد|هيم |بــــر|م محمود |هش ى شمس حقوق عي 

8982|| ل حسن |لع|لصغي  عبــــد|محمد عىل  ج|صيدلتـــ سوه

5339o حمد|بــــ |لوه|طف عبــــد |حمد ع| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

7896|2 دق|دمون ص|ريو رفيق |م لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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6294|5 ف محسوبــــ عزبــــ زعبــــل|سومه  رسر زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

4|7|58 حمد|لنبــــى رجبــــ |حمد محمود عبــــد | لشيخ|ره كفر |تـــج

33398o عرفه رزق عرفه تـــوفيق ى شمس|تـــج ره عي 

845624 عيل محمد|سم|حمد |كريم  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

324826 شور عطيتـــ|بــــ ع|يه|حمد | ى شمس|تـــج ره عي 

44o8o2 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|تـــ |لشح|حمد | لشيخ|ره كفر |تـــج

2o954 هيم|بــــر|هيم حسنى |بــــر|لرحمن |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

755648 ي|لعبــــ|بــــو |يه |
س عىل مصطفى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7877o4 ف محمد مظلوم يونس حسن| رسر زيق|لزق|حقوق 

3|4255 مؤمن محمد عبــــدهلل عىل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

27o7|8 ى حج|هلل |محمد عبــــد ج|مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

9|479o ن  |بــــر حمد|م ج|ليىل عص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|8362 ى محمد|حمد ف|حمد محمد | روق حسي  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

3235|4 ى|ميل مريد رسر|يرينى | بــــي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

8385o4 نجىلي|د خليل |ردين عم|ن قرص|ل|فنون جميله فنون 

79o553 |للطيف محمد محمد |حمد عبــــد |للطيف |عبــــد 
لزىك

حقوق بــــورسعيد

332468 حمد|ضى محمود |ضىح ر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

352|9o حمد عبــــده غريبــــ|رس |حمد ي| |ره بــــنه|تـــج

|48947 حمد محمد|زينبــــ مرتـــضى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

82796o ى حسن|محمد عديل  مي  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

2|4859 ى|نور عىل حس|عمر سعيد  ني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|34oo لحديدى|هلل |لسيد عبــــد|ج |لصبــــ|يوسف  |ره طنط|تـــج

43432| ل|ن هل|لسيد شعبــــ| |منى رض ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

483485 لرحمن محمد|أمنيتـــ صبــــرى عبــــد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

52785 ن|رص حس|لن|ده عبــــد|حم| ند لفيوم|نوعيتـــ 

8539o6 حمد محمد|حمد ربــــيع | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

66227 سحق|ن |ود سليم|وس د|ندر| سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

787||| لمعبــــود مصطفى|ل عبــــد |سلىم جم ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|7o458 لكريم|د|رون ج|دل ه|ستـــن ع|ج دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح
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853994 لحميد عىلي|عىلي عيد عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

5o5229 لم محمد|لم محمد س|ل س|بــــل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43o|87 ء رأفتـــ أحمد خرصى|رس| |صيدله طنط

86647 د محمود|لد رش|هلل خ|منه  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

3|3|54 دق|لص|دق حفنى عبــــد|لص|محمد عبــــد ى شمس حقوق عي 

878299 ى |ي حمد محمود عىل |سمي  سيوط|ره |تـــج

895629 لس كم ل فهىم لوندى  |كي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

2599|| ى رمض|ف يف|تـــن حسي  ن رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

865498 ي عبــــ|س س|ميه محمود خرصى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

7745|7 ن|لم|ء عىل محمد مصطفى س|شيم زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

268332 هلل|ر تـــوفيق عبــــد|لستـــ|لرحمن عبــــد|عبــــد لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

5o487 لحميد|لح عويس عبــــد |حمد ص| ي سويف
هندستـــ بــــنى

546433 ر|لنج|رص محروس عىل |محمد ن ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

42|445 تـــ مسعد  لسعيد أبــــو هرج|ني  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|49926 ف شعبــــ|يوسف  ن محمود|رسر دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

88|o| هيم|بــــر|دى شكرى |ن| رين|م لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

329583 ل منصور بــــكر|ندى جم |نوعيتـــ بــــنه

89|o86 لحميد |رص سمي  عبــــد|ره ن|س معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

8o|787 ى|دل ش|ره ع| س رلي حني  ي|طبــــ 
|لمنى

6o8|4o لمرحوم|ر عىل عىل |من |بــــ طنط|د|

|3|742 مد محمد|مريم محمد ح هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

65436 ن عوض|ر يىح محمد عثــــم|مي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

8|4453 ي|ل عبــــد|لدين كم|ء |ل عل|كم
لغنى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

85|379 مريم خليفه محمود سطوجي سيوط|نوعيتـــ 

3|56|2 رص عطوتـــ محمد|بــــسمتـــ ن تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

896782 ن  |ن| يوسف زكري| ريتـــ هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

7o2482 تـــ|مل كتـــ|ل ك|ن كم|جوىسي زيق|لزق|بــــ |د|

4|3283 وي|لبــــط|حمد محمد |دي |ش |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9||675 ن |لد حلىم عثــــم|خلود خ دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|
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7|o786 ضى|لسيد محمد م|تـــ مصطفى |عرف لسويس|طبــــ 

63|o48 لسيد|مروه محمد محمود محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

897434  سمي  عز 
فظ  |لدين ح|مصطفى ج|ره سوه|تـــج

328567 ى|ر ش|لغف|بــــو رسيع عبــــد|محمد عطيتـــ  هي  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

53o454 ر|لنج|م سعد |ر هش|من ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

34|862 تـــ خ| لمهدى عيد|لد محمود محمد |مي  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

684493 سط|لبــــ|ل معوض عبــــد |ره جل|س لمنصوره|بــــ |د|

3|8935 هلل خميس|هيم عبــــد|بــــر|حبــــيبــــتـــ  ن|بــــ حلو|د|

5|25o5 م يوسف|لسل|ح عبــــد |عمرو صل عه دمنهور|زر

|3|757 ه  لمعبــــود|لسيد عىل عبــــد |مني  ن|حقوق حلو

774767 ر|لغف|ر صبــــىح عبــــد |لغف|دهم عبــــد | زيق|لزق|صيدله 

|7849 در|لق|ن عبــــد |نس محمد رشو|م |سل| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

||7524 لدين سليم|ح |دين محمد صل|ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

84|782 ي خليل | ميخ
نوس|سطف|عوئى ن|كليتـــ طبــــ أسو

|64583 لم|مد س|هيم ح|بــــر|مصطفى  هره|لق|هندستـــ 

|39847 ف عبــــد |ء |لق عيل|سم|لغنى |رسر ن|بــــ حلو|د|

4|o9| نور محمود|حمد عمرو سيد | كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

848793 حمد|نم |ء محمد غ|شيم دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

3|75| تـــه|ل زىك شح|حمد كم|مه |س|نس |ن ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

34o89o هيم محمد بــــيوم|بــــر|رق |حمد ط| |بــــ بــــنه|د|

|59755 روز|يز ن|مي  ف|مريم  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|6952 رص محمد|لن|ل عبــــد|مه جم|س|كريم  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

528235 تـــه|بــــر محمود شح|هلل محمود ص|عبــــد سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

49486 يه سيد محمد حسن| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

3|6o33 ى ع زر جرجس|فيوليتـــ فكستـــي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4777o7 ى ط ع|رق حسن رف|حني  سكندريه|ل|حقوق 

444||8 س|لنبــــي غط|حمد عبــــد|لنبــــى |حمد عبــــد| لمنصوره|علوم 

868|72 ى|لرحيم |حمد عبــــد| حمد حسي  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

639|o|  |لع|سل عبــــد|بــــ
ى
لسيد|ل صدق زيق|لزق|حقوق 

|35|97 لحميد|هر عبــــد |حمد م|سيف  هره|لق|بــــ |د|
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263843 ه | حمد بــــسيوئى محمد عجور|مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

537323 آيتـــ أحمد محمد أحمد محمود شعتـــ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

452558 هيم مخيمر|بــــر|لك مخيمر |م |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

76|oo3 حمد|لربــــ |د |ر عوض ج|من لسويس|معتـــ |علوم ج

845o8 روق معوض|بــــ ف|محمد كس |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

76246o غيه|لن|عيل |سم|مه محمد |م محسن سل|سل| لمنصوره|حقوق 

78o36 يف عمر محمد  يف|عمر رسر بــــو رسر كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

68587 لمولي|لح عبــــد |لحكيم ص|روحيه عبــــد  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

83oo75 م محمد|فوزيه عويس عل ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

64|463 حمد محمد محمد جبــــل|لسيد |مينتـــ | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

33|o3| لجيد|لغنى عبــــد|لد عبــــد|يتـــ خ| |تـــمريض بــــنه

2|6577 ع|لرف|يحن  عمرو محمد محمد ى شمس|تـــج ره عي 

45o973 ى|لسعيد محمد ل|ىطي |لع|محمد عبــــد شي  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

|5949o لعليم محمد|زينبــــ محمود عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2|2436 لرحيم مرع|حمد محمد عبــــد| ى شمس هندستـــ عي 

354oo5 لعظيم|ل عبــــد|ء زغلول كم|سم| ى شمس|د| بــــ عي 

434334 لعفيفى|هلل فريد |نهله عبــــد |صيدله طنط

32837o يز زىك|مكسيموس وجدى ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

779434 حمد حسن|لم |د محمد س|جه زيق|لزق|ره |تـــج

58963 رس|رس محمود ف|ء ف|شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

26663| لحرصى|ل محمدى بــــكرى |نه |بــــ بــــنه|د|

834754 تـــ|مل شح|لمنعم ك|د عبــــد|عم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7859o6 هلل|هلل عبــــد |طف عبــــد |هلل ع|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

65o|9 ى|رص محمد |لن|زينبــــ عبــــد  مي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

42|46 بــــسنتـــ حسن محمد حسن يوسف ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

633798 ء محمد محمود محمد|لىمي زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

922382 هيم محمد |بــــر|بــــوضيف |نرص  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

268387 |لل|رق محمد عبــــد|محمد ط ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

77|363 حمد غمرى محمد غمرى|م |ريه زيق|لزق|بــــ |د|
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28772o وع|بــــر مبــــروك مط|مروه ص |تـــمريض بــــنه

275o4o لكريم|حمد محمد سعد عبــــد | رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

4o9248 هيم|بــــر|ىط |لع|ل حسن مصطفى عبــــد |س ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

5|577 ين جمعه ج د محمد|رسر صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

42o796 م|للطيف محمد غن|محمود صبــــرى عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

5942| حمد|م عىل عويس |حس ن|حقوق حلو

34|394 لسيد|لحليم محمد |رق عبــــد|محمد ط |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

6o3|44 وى|لقرص|تـــسنيم عىل منصور  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

9|3|96 لحميد عىل محمود |ئى عبــــد|م| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8o57|8 ى عبــــد ي|محمد طه حسي 
لغنى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

64683 ي 
لرحمن|حمد عبــــد|عبــــي  مصطفى لفيوم|علوم 

48o494 حمد رسور|ن |حمد رمض| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

446|36 لحميد يوسف|هيم عبــــد |بــــر|رس |هلل ي|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

67227 يف صل ي رسر
ح|لفتـــ|ح عبــــد|منى لفيوم |تـــمريض 

697952 ع|ن محمد نعن|يه شعبــــ| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

496o74 م منصور منصور محمد قشيوط|ريه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

833636 ي محفوظ يوسف|ميل
د لطفى دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

769327 ن|هيم سليم سلم|بــــر|محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

6873|6 |لسق|هيم حسن |بــــر|م |لسل|حسن عبــــد  لمنصوره|حقوق 

|52926 وع حسبــــ|حمد حمدى مط| هره|لق|ره |تـــج

3|24|5 تـــ | نور محمد عىل|مي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

69|8o| ل عطوه سمره|لسعيد كم|محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|75753 ى|لدين عبــــد |ح |حمد صل| لسيد حسني  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

425o73 هيم|بــــر|حمد حسن |مريم محمد  سكندريه|ل|حقوق 

27|43o لطىل|مد |سهيله سعيد ح سكندريه|ل|صيدله 

92|238 حمد عزوز|محمد عزوز  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

43857o هر حسينى عقبــــه|مه م|س| لشيخ|طبــــ كفر 

635454 ر عىل عليوه|لغف|لسعيد عبــــد |ء |شيم ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

83479o هلل محمود سعيد|محمود عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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538|7 ن|بــــسمتـــ مصطفى محمد سليم ي سويف
هندستـــ بــــنى

896292 ى |يزه |ف حمد محمد |مي  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

8768|2 كر محمد |ء محمد ش|سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

225876 عيل|سم|محمود سيد فهىم محمد  هره|لق|حقوق 

7725|9 ه ه| حمد|ئى عيد عيد |مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

82636o ي |لر|يه رجبــــ عبــــد|
هيم|بــــر|ضى |نوعيتـــ فنيه قن

|75365 للطيف|دل جودتـــ عبــــد |يه ع| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

479656 حمد عىل محمود|د محمد |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

774479 |ء مجدى محمد محمد عر|رس|
ى
ق زيق|لزق|نوعيتـــ 

452328 |م فوزى محمد محمد يوسف ند|لسل|عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

2867o لنبــــي جمعه|عبــــد | محمد زكري هره|لق|صيدله 

25||32 بــــو قمر|مل |نور ك|ء |يوسف عل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

485652 وى|لشن|هلل عىل |لسعيد عبــــد|آيتـــ  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

84oo86 ى | ه حسي  لسيد حسن|مي  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

232438 ه س| بــــورسيع|م محمد |مي  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

88o479 وق  لق محمد |لخ|لبــــدرى عبــــد|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|7864 لمجيد|ر محسن نبــــيل عبــــد|من ي|بــــ |د|
|لمنى

7||786 تـــسنيم حسن محمد حسن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

649329 ف لطفى محمود محمد|محمد  رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6||||4 لعزبــــ|محمد محمود محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

77oo8o بــــو هبــــه|لح عىل |ن ص|عىل علو زيق|لزق|حقوق 

4o2945 دريس|لجميل |حمد عىل عبــــد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23588 سىط|لبــــ|س حلىم حسن |دهم وليد عبــــ| ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

357229 هيم بــــدر|بــــر|ل جوده |جم| رن |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

349528 بــــوعىل|ض |حمد عو|لعزيز |عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

923|3 ي نرص عبــــد
هلل محمد|مصطفى كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

488338 لم|هيم محمد س|بــــر|محمد  ى شمس| لسن عي 

848323 حمد عىلي|در |لق|حمد عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

842286 ى | |لعل|بــــو|حمد |روه حسي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

3|7669 لعزيز|نور عبــــد|حمد مفرح | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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5|849  محمد محمد عىلي|ي
ى سمي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

362236 ح|لفتـــ|لنعيم عبــــد|م نبــــيل عبــــد|سل| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

8|o36| نس|ليشع زىكي سلو|صموئيل  ي|طبــــ 
|لمنى

428|98 حمد عمرو|هيم سيد |بــــر|وعد مصطفى  |بــــ طنط|د|

242578 تـــ عزوز صديق|هيم عرف|بــــر| ن|حقوق حلو

826578 ن محمد عمروس|فرحه محمد شعبــــ دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

696874 ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|مصطفى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35772| لم|م س|لسل|محمد زهدى عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|77o|6 لغنى سيد|نور سيد عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

838373 ى ي عدلي جرجس|روم| مي 
ئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

485o99 ل حسن عىل حسن|ء جم|رس| ى شمس| لسن عي 

239o|8 ل طه عيس|هديه كم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

54oo7 ى حسن خلود مجدى حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|9o89 ي محمد | رن
حمد|مصطفى لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

26966| لعليم صقر|م عبــــد |سم س|يه بــــ| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

267527 ى ح|ي بــــ|حمد دي|تـــم صبــــىح |سمي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

76863o حمد قويدر|ل محمود |سيل جم| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

843655 حمد|لرحمن |لعروبــــه عبــــد|ل |حمد جم| ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

4|2893 دق|م سمي  ص|مريم س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

827o55 تـــ سعيد محمد|محمد بــــرك ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

4||393 م|هيم محمد عىل سل|بــــر|هلل |عبــــد تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

762826 هلل|رس محمد محمود عبــــد |حمد ي| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

2|6|59 ف |م |ر درس|رد تـــ|دو|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

2ooo3 هيم|بــــر|لد محمود |دهم خ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

76||47 حمد|هيم محمد |بــــر|ندى محمد  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

|23872 ف محمود عبــــد |مريم  ع|لنعن|لمنعم |رسر ى شمس حقوق عي 

487569 هلل| |ك حن|لمل|مز منصور عبــــد|ر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6379o2 حمد|لرحمن |مريم سعيد عبــــد زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

756822 ي|حمد كرم محمد صل|
ى
ح دسوق عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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4o|8o3 ن|ح محمود عطو|لرحمن محمود صل|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

355363 دى|له|م نبــــيل عبــــد|رتـــ حس|س ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

88638o  |نوبــــ روم|بــــ|
ى
سحق |ئى شوق سيوط|علوم 

35|67| يف نجم  يف|رسر لدين عىل رسر ى شمس|تـــج ره عي 

626697 لسيد|رق محمد محمد |ره ط|س زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

756742 لرحمن محمد|لسيد عبــــد |م |له| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

2|7259 هلل زىك|رق عبــــد|لميس ط ى شمس|د| بــــ عي 

6767o7 ى  حمد حسن محمد طه حبــــيبــــ|حني  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

83o69o ي محمود محمد|ط رق يحن  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

23|286 لحليم|محمد محمود محمد عبــــد ن|بــــ حلو|د|

8|9o98 مه فرج زىكي|س|ره |س ي|بــــ |د|
|لمنى

6835|| طمه محمد عيد يوسف جمعه|ف لمنصوره|حقوق 

6|2|5| لروينى|منيه محمد فوزى | لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

34754 س|لمقصود عبــــ|عبــــد | حبــــيبــــه زكري كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

328o79 وى|لبــــعل|للطيف |م محمد عبــــد|كريم هش |ره بــــنه|تـــج

682|55 رى|لبــــ|بــــو زيد عبــــد |ء محمد |سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

||7624 لنبــــى|لسيد عبــــد |د عبــــد |سلىم عم ج|بــــ سوه|د|

9o2447 حمد محمد |عمرو محمد  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6876o| لسيد منصور|لشكور |عىل طه عبــــد  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

6284o ل محمد|رحمه حمدي جم ي|هندستـــ 
|لمنى

787776  محمد|ء حسن شح|دع
ى
تـــتـــ دسوق ي |

زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o4362 ي محمود حسن|ريه م يحن  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

||973o ي |رو
ى
هيم|بــــر|ن محمد شوق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o|27o مل|ح محمد ك|لفتـــ|نجوى كرم عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

34|24o د|د عىل عو|لدين عو|م |محمد حس |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2472|7 |لنج|بــــو|لسيد |كريم سعيد  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

646584 هيم حسن|بــــر|لقطبــــ |منى محمد  ط|حقوق دمي

6|6|3o لسيد| |محمد رفعتـــ رخ ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

683674 لمطلبــــ|ر عبــــد |لستـــ|يوسف طه عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

56o32 ن قرئى محمد|جر شعبــــ|ه ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى
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887279 سيد محمد حسن | ر|ي سيوط|علوم 

62498 سم|لق|بــــو|لمعتـــمد |ن عبــــد|جر شعبــــ|ه طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

6|7o6 ى مصطفى|رس| ء مجدى حسي  طبــــ بــــنى سويف

89o5|8 شم |حمد ه|ح |لرحمن صل|عبــــد سيوط|هندستـــ 

788272 ل عبــــده عوده|ندى كم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

88882| عيل |سم|لحميد |ل عبــــد|دهبــــه جم سيوط|تـــمريض 

|499o4 ن محمود|حمد شعبــــ|محمد  هره|لق|ره |تـــج

4o47o5 م|م|م محمد |م|لعزيز |محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

237|87 ى|روق عبــــد|رحمه ف للطيف حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|4983o حمد|حمد نطر |حمد حمدى | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o879| ن ك |لمل|يشى مسعد عبــــد| مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

2|45| لسيد يوسف|م |ضىح س هره|لق|حقوق 

22o3|7 ف محمد زكري|مصطفى  حمر|ل| |رسر ى شمس هندستـــ عي 

3|o982 لسيد|هلل محمود شلبــــى |هبــــتـــ  ى شمس صيدله عي 

2|7778 لي|هيم هل|بــــر|تـــم محمود |سيل ح| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

9o5377 لرحمن عىل |عيل عبــــد|سم|ء |رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

885978 حمد |لموجود |ء فرغىل عبــــد|صف سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6|23|7 يف|لسبــــ|لرؤف |لد عبــــد|محمد خ ع رسر ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

348294 لسعدئى|حمد سيد |ء |وف |تـــربــــيتـــ بــــنه

8|9895 لعظيم محمد|مي مدحتـــ عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6o8577  |ء هش|آل
ى
لبــــقرى|م محمد شوق |بــــ طنط|د|

263o89 ف محمد ص|ء |سم| لح|رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

4o232| ى ع|ي لسيد|م محمود |دل سل|سمي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|o365 لرحيم |ر عبــــد|لستـــ|جد عبــــد|م| ند ج|طبــــ بــــيطرى سوه

832934 وي|حمد طنط|ره محمد |س ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|3338o موىس| ء زكري|م عل|عص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

896767 لحميد  |بــــر عبــــد|حمد ج|تـــغريد  ج|عه سوه|زر

88578o لعليم  |ح عبــــد|لفتـــ|د عبــــد|بــــ محمد رش|رح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

877|4o ء محمد عىل مصطفى |عىلي سيوط|حقوق 

722|2 ى هش|ي لسيد|م محمود |سمي  لفيوم|عه |زر
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482847 ي
ح|لفتـــ|د عبــــد |رس فؤ|ي| دئى سيوط|بــــ |د|

5o3|o7 ى|بــــر|يه | هيم عىلي حسي  سكندريه|ل|نوعيتـــ 

|45543 لموجود|بــــو ضيف عبــــد |لرؤف |محمد عبــــد  ن|هندستـــ حلو

4|9||6 عر|لش|هلل محمود محمد |عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4564o5 صف|هيم ن|بــــر|لحميد محمد صبــــىح |تـــفى عبــــد  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

9o969| عىل عمر عىل محمد  ج|بــــ سوه|د|

4o7333 لمطلبــــ|لمطلبــــ محمد عبــــد |ر عبــــد |من سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8o7695 حمد حسن محمد|ء |رس| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

4o2576 ن محمد|ن سمي  قطبــــ سلط|يم| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

|35693 ح|لفتـــ|نور عبــــد |لعزيز |سلىم عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

83|939 حمد|حمد محمد |عزه  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

342o7 ل|حمد كم|لحميد مجدى |عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

|7o787 ي|س|يوسف 
مه حسن مصطفى  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|

كتـــوبــــر

7o||35 لس وجدى يوحن بــــطرس| كي  زيق|لزق|ره |تـــج

|79|49 حمد محمد|لحكيم |عمر عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

27822o لسميع خليل|مصطفى رفعتـــ شبــــل عبــــد  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

25|735  عبــــد|
ى
حمد|لرحمن |حمد شوق ن|معتـــ حلو|ع ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

76o26| لسيد|هيم مصطفى |بــــر|محمد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

2|2485 ى|يوسف ه  محمود حسي 
ئى ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

3472o4 س بــــرع عطيتـــ|رس عبــــ|ر ي|مي ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

9|3562 م |طف زىك نع|جورج ع سيوط|ره |تـــج

334279 لرؤف|م محمد محمدين عبــــد|سل| ى شمس حقوق عي 

8|3||9 ي محمد|لفتـــ|حسن عبــــد
ح حفنى ره بــــنى سويف|تـــج

256|o2 هلل محمد زهره|محمود عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|4962o هيم|بــــر|زينتـــ عىلي محمد  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

8ooo7| عيل محمد|سم|حمد |عمر  ي|طبــــ 
|لمنى

367696 لغنى|لحليم محمد عبــــد|بــــ عبــــد|يه| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|9252 محمد عىل محمد عىل رجبــــ ط|معتـــ دمي|علوم ج

26o545 حمد|بــــ رزق |لوه|جر عبــــد|ه تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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3|3632 صموئيل لمع رسجيوس| دين ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

365297 ف محمد محمد محمد حسن|سمر  رسر |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

88o|56 لس مدحتـــ تـــوفيق غبــــري ل |كي  سيوط|ره |تـــج

229|42 فظ مصطفى|لح|ء مصطفى عبــــد|نجل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44372o ن|حمد عثــــم|ن |سهيله رشدى عثــــم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|4ooo| يف محمد |منتـــ  حمد|هلل رسر ى شمس هندستـــ عي 

|29289 ف |سيف  ي|رسر
لسيد مصطفى دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 

تـــ|بــــمرصوف

63976| لسيد محمد محمود محمد|د |زي زيق|لزق|طبــــ 

442458 ن|هيم صو|بــــر|حمد مصطفى محمد | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

256867 ر|لرحمن نص|لسيد عبــــد| |لي|د ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

68|496 لرحمن مصطفى تـــوفيق مصطفى|عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

679747 ره جمعه|هلل لطفى عم|هدير عبــــد  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

|57752 ه رجبــــ ف| وى محمود|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

68|875 ود|منيه موىس فوزى موىس محمد د| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

924334 لنعيم  |هيم عبــــد|بــــر|ن محمد |نوره ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

3|4||6 هيم|بــــر|تـــه |عيل شح|سم|محمود  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

329699 ي
د |لدين  عو|ل |محمد جم|  دئى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3|4668 لمنعم|دى محمد عبــــد|له|محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83|84 ى عىل| ى محمود حسي  لحسي  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

63|33| منى حسن عزتـــ حسن محمد زيق|لزق|حقوق 

||8396 ض|ندرو مجدى فوزى ري| هره|لق|ره |تـــج

6|7364 ن|بــــوعتـــم|هلل محمد مسعد |منه  زيق|لزق|عه |زر

43|583 هيم عوض|بــــر|ل عبــــده |يكل جم|م |علوم طنط

6o2357 لشيخ|وى |لمعد|لمتـــول |ء |ول |تـــربــــيتـــ طنط

435|9 ي|م|
ى
ي يحن  دسوق

ى
ل دسوق ى شمس|زر عه عي 

68346o ى ج|د عبــــد |ء عم|شيم هلل|بــــ |لمول حسني  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

26|873 لحميد|د عبــــد |رق محمد عو|صم ط|ع ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

4o3666 ى عبــــد|بــــ |يه|لمنعم |عبــــد فع|لش|لرحيم |مي  سيوط|حقوق 

3|7756 يمن محمد سليم|يىح  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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6865|7 زق محمد عبــــده|لر|طف عبــــد |مؤمن ع ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

269798 يس|لح|حمد|ل مصطفى |معتـــصم محمد جم لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

343684 لسيد|لحليم |متـــ عبــــد|س|لحليم |عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8|o766 بــــيشوي صفوتـــ وهيبــــ رفله ي|علوم 
|لمنى

3339o2 ى ره|دل حبــــيبــــ بــــش|ع| مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

85||68 ن مجدي محمد سعد|يم| سيوط|نوعيتـــ 

||9854 لرحمن|حمد سعدى عبــــد |محمود يشى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

883||o ى عبــــد لحميد سيد |ر عبــــد|لستـــ|نرمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

82o949 دور فرح|مي مجدي |ر ي|هندستـــ 
|لمنى

5|6596 آيه محمد محمود محمد ختـــعن تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

3|2o64 ض يسن|يمن ري|بــــسنتـــ  |ره بــــنه|تـــج

|34|5 ى|هلل |هلل محمد عبــــد |عبــــد  مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

752285 ي|ه
محمد محمد مهي  سليم| ئى هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

5466|7 هيم|بــــر|ء محمد سعد محمد |رس| بــــ دمنهور|د|

624o49 هلل|حمد عبــــد |حمد عىل |رق |د ط|زي ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

|63936 يم|لد|م محمد عبــــد |م|كرم |جر |ه رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

493|4o مصطفى محمود حسن عىل حنيش بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|67738 يه محمد عدل محجوبــــ| ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

3367|| يف|ي ى سيد عوض رسر سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

792779 لحميد|د عبــــد |ندى محمد فؤ تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

5278o9 لعزيز حسن|رس محمد عبــــد |هلل ي|منه  ج|بــــ سوه|د|

632o64 تـــه|ن محمد خليل شح|نوره زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o4243 هيم|بــــر|لرحمن |حمد محمد محمد عبــــد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

7|o878 تـــه|لسعيد عىل شح|مجد | لمنصوره|ره |تـــج

93o44 هيم|بــــر|سط |لبــــ|حمد محمد عبــــد | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7662|7 د محمد خضي |م فؤ|هلل س|هبــــه  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|299o9 هيم|بــــر|ن |ل رمض|جم| ن|ر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

886536 لدين سعد عىل  |ء |يىح محمدعل سيوط|طبــــ 

645o94 لرصيف|حسن سعيد حسن محمد  |بــــ طنط|د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 6106 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

52285 لدين سيد|صم مىح |رتـــ ع|س بــــ بــــنى سويف|د|

764732 هيم حمدى محمد نرص|بــــر|ندى  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|4o78| ئى|ئل عىل كيل|محمد و هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

856|5| ى ص|ي هلل|لح فضل ضيف |سمي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

2|6o98 بــــرى|لج|حمد |م محمد |سهيله عص هره|لق|ره |تـــج

3723| حمد عىل|عىل غريبــــ | دين هره|لق|ره |تـــج

8553o3 ده|ن عىلي عبــــ|عىلي رمض ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

897784 ى يونس عبــــد مي  |لحميد |نرمي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

452986 هيم خرصى|بــــر|د |محمد مصطفى فؤ |حقوق طنط

29o45o  محروس عر|مؤمن عر
ى
|ق

ى
ق ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

3ooo24 تـــه مرىس عىلي|مصطفى مرىس شح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

45329 محمود محمد محمود محمد طلبــــه ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|24957 د قلدس|مه عي|س|بــــيشوي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8|84|6 لحكيم|هيم عبــــد|بــــر|يه ربــــيع | ي|بــــ |د|
|لمنى

5o|o23 لبــــهوىسر|ن عىل |ل سليم|ء كم|حسن عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|3622 ف د|د |ي| ش محمد  |رسر سيوط|بــــ |د|

6|4o56 لبــــربــــري|هيم |بــــر| |بــــدريه رض | معهد فنى تـــمريض بــــنه

256574 ه عبــــد ى|بــــو|لعزيز |لحميد عبــــد|ني  لعيني  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

82o362 تـــه|مل محمد شح|محمد ك ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

77o557 لرحمن|لرحمن بــــكرى عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

33|o26 لسيد|ىط |لع|لدين عبــــد|ء نور |ل| |علوم بــــنه

846349 حمد|ح سعيد |لفتـــ|بــــ عبــــد|رح ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

32oo82 ن|محمد فتـــىح محمود رضو تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

6o|9|6 ى |ء ع|أسم ط|لبــــل|دل عشر لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

292o99 حمد قطبــــ|هلل محمد محمود |هبــــه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

||98|7 بــــ|لوه|هيم عبــــد |بــــر|عمر وليد محمد  ى شمس حقوق عي 

7756|o عيل|سم|حمد سليم محمد |محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

358342 روق عىل|رس ف|ء ي|رس| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|
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8799|8 ى  |ر يشى |من حمد حسي  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

346o5| لنبــــى عىل يوسف|رغدتـــ عىل عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

752o6o ئى نبــــيل لطيف سوس|رس| ى شمس|تـــج ره عي 

4o758 هيم محمد درويش|بــــر|محمد  هره|لق|حقوق 

6||o9| لمحسن عزيزتـــ|هلل عبــــد |حمد عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

23329o حمد|ء محمد فوزى |سم| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

22oo77 دى|له|منيه رشدى طه عبــــد| ى شمس علوم عي 

85o797 ف عطيه سنوىسي|م |حل| رسر لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

4oo533 لسيد خرصى|ئى |سلىم ه ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

857378 حمد|يمن فتـــىحي |محمد  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7o7253 |حمد ند|لسيد |لسيد |م |وس لمنصوره|عه |زر

7o28o3 ش|لسميع محمد طو|حمد صفوتـــ عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

6o895| عيل رزق قريطم|سم|هلل |عبــــد  |صيدله طنط

322|65 لمنطلبــــ محمد حسن|ء عبــــد|ل| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5|9|o5 غبــــ مرشدى|غبــــ محمد ر|ر| ند ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

35|994 يم|لعم|بــــو|ء محمد مصطفى |يوسف عل |حقوق بــــنه

52363o لعىلي حسن|لثــــعلبــــ عبــــد |لعىلي |حمد عبــــد | ي|بــــ |د|
|لمنى

|48993 ى صل|ي لمقصود|ح سيد عبــــد |سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|5364o هيم|بــــر|نس سيد مصطفى | لفيوم|عه |زر

6854oo |ز |لبــــ|رق محمد يحن  |ط
ى
لدسوق لمنصوره|هندستـــ 

4|337 ح|لفتـــ|ن عبــــد |طمه سعد رمض|ف هرتـــ |لق|تـــمريض 

|4|4o3 للطيف وفيق|حمد عبــــد |محمد  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

4|o248 ح|عمر سعيد عىلي صل ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

859833 ي حم
لجليل محمد|ده عبــــد|مصطفى ي|عه |زر

|لمنى

342536 لسيد حسن|م مجدى محفوظ |سل| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

9|7379 ن |ن محمد سليم|محمد سليم ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

6|2476 لبــــهوتـــى|لنبــــى محمد |رص عبــــد|ن| دين |تـــربــــيتـــ طنط

8|828o ي عبــــد| يوحن
لمسيح عزيز|غنى سيوط|ره |تـــج

9o2o47 لعزيز |طه مصطفى محمد عبــــد ج|طبــــ بــــيطرى سوه

898659 حمد محمد |طف |محمود ع ج|عه سوه|زر

488|7 عيل|سم|هيم |بــــر|يوبــــ |نىح  | ن|حقوق حلو
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8|6659 لعزيز مرىسي|لح عبــــد|م ص|بــــتـــس| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

764o|8 ي|ه
ئى|لنوس|حمد |محسن محمد | ئى بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

7o33|4 ى عبــــد  يم|لد|ر مصطفى محمد عبــــد |لستـــ|نرمي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

622498 لم|هيم س|بــــر|مريم مجدى  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

8|62o لحميد سعودي|عبــــد | ء رض|شيم ن|معهد فنى تـــمريض حلو

337976 لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|طف |حمد ع| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

327852 هلل منصور|للطيف حمدى عبــــد|عبــــد |حقوق بــــنه

|35637 ل محمود عطيه|لع|ء عبــــد |دع ى شمس|د| بــــ عي 

89699o ي |لق|م محمد عدل محمد |حس
ضى ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|5|769 |لعل|بــــو |حمد |ن نتـــع |نوره ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

642572 بــــومسلم|لحميد |محمد مدحتـــ عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

||68|7 لرحيم|م رجبــــ عبــــد |لدين حس|سيف  ى شمس|تـــج ره عي 

|557|8 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|هدير محمد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

68535| ي|لسيد |ل مجدى محمد |نه
لرهبــــينى لمنصوره|عه |زر

767924 لحميد محمد|ليه تـــوفيق عبــــد |ع لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

828578 ى محمد نور  لدين|محمد حسي  سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

5276o5 س محمود|لسيد عبــــ|محمود | مه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

5274o6 ي محمد رفعتـــ عبــــ
س محمد|يمنى سكندريه|ل|هندستـــ 

25|227 شم|بــــر ه|لسيد ج|هلل |عبــــد لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

89o722 حمد |لغنى |هيم عبــــد|بــــر|ء |سم| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

493927 يف عىل عبــــد  لكريم|محمد رسر |حقوق طنط

4932o3 لبــــدرى محمد|حمد مرىس |محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

347435 حمد|زينبــــ محمد محمد  ى شمس حقوق عي 

236|5 ى  ى حسي  هيم|بــــر|معتـــز حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

779925 جرى|لح|ح |عمرو محمد صل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

776968 حمد|لحميد |محمود محمد عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

675666 لرحيم|هيم عبــــد |بــــر|رق |م ط لمنصوره|ره |تـــج

2652|o ى رزق زىك رزق جرجس| مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

624335 بــــ|لتـــو|لسعيد عبــــد |منى فرج  ط|حقوق دمي
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69355 لح محمد محمد|ء ص|رس| لفيوم|عه |زر

344554 ك حبــــيبــــ صبــــىحي زىك|مل |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

68o749 صف عطوه|لسيد حمدى ن|مروه  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

6o5854 |لغريبــــ |د |د محمد رش|سع
ى
لدسوق |بــــ طنط|د|

924546 مل محمد حسن  |لدين ك|د |عمر عم |ج طبــــيع قن|عل

54o348 هيم|بــــر|حمد |ء سعد صبــــىحي |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|2846 لكريم عطيه|لزين عبــــد|محمد محمد عبــــد ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

877o65 حمد سيد  |ح |ر صل|من ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

49333o ن صبــــىح عىل جوده|محمد شعبــــ بــــ دمنهور|د|

639646 ن فهىم حسن|هيم شعبــــ|بــــر|خلود  زيق|لزق|علوم 

479|33 لعزيز|رس محمود محمد عبــــد|محمود ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

73262 هلل فرج|هلل مرضى عط|عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5|7499 لقصي |لح عىل محمود |نسمه عىل ص سكندريه|ل|علوم 

46549 م سعيد محمود|يه حس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

22286o ى| م حن|رفعتـــ عص حني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6oo844 ى|حمد ش|ح |عبــــي  صل هي  |عه طنط|زر

896987 بــــيشوى ممدوح رسىم جيد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

9|2oo| لمطلبــــ |نور محمد عبــــد| |نوه ج|حقوق سوه

244445 طر|حمد خليفه خ|محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

363554 تـــ سعيد تـــوفيق محمود| مي  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

765735 بــــر عبــــده حسن|يه محمد ص| ره بــــور سعيد|تـــج

45287 حمد|م محمد |عمرو عص هره|لق|ر |ثــــ|

857394 ي محمد عبــــد
لحكيم|محمد لطفى لمنصوره|حقوق 

48252 هد|نور مج|لح |ء ص|سم| هرتـــ |لق|تـــمريض 

5o87o2 شم|بــــوه|حمد |لسيد |محمد متـــول  سكندريه|ل|ره |تـــج

6o8787 لعيسوى|هيم |بــــر|ن سعد |يم| |ن طنط|سن|طبــــ 

43385| لم محمد شلبــــى|مصطفى س لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

89|5o7 حمد مصطفى محمد |تـــ |ي| سيوط|صيدلتـــ 

|22o53 ر|حمد فهىم محمد مختـــ|م |رتـــ هش|س ن|فنون جميله فنون حلو

62|287 بــــينى|حمد |هيم حسن |بــــر| لشر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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86|636 هر حسن|لظ|حمد عبــــده عبــــد| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

443545 حد|لو|هلل محمود محمد حسن عبــــد |عبــــد  لشيخ|طبــــ كفر 

85o497 ي سيد عمر
مروه مصطفى دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

425578 عبــــ|م تـــ|لسل|ج  عبــــد |هيم ن|بــــر|مريم  سكندريه|ل|طبــــ 

2249|6 محمد عىل فتـــىح عىل محمد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

264995 لسيد محمود|م محمد |سل| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|66o7 حمد|لليل |بــــو |للطيف |رحمه محمود عبــــد  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

5|4286 ي سعيد محمد 
وي|لشه|منى سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

9|52|8 ه عىل | حمد عىل  |مي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4455o7  حس|مجدى محمد مو| ند
ى
ى|ق ني  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

697|98 بــــو زيد|لسيد |حمد |رق |ط لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

832497 مه|لمجد سل|بــــو|لحمد |بــــو|ر |من دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

357529 وق ظريف سليم بــــىح |ل|حمد |ن |رسر تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

785658 لحميد|م بــــسيوئى عيد عبــــد|سل| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|48434 ىط|لع|لمنعم عبــــد |يه عمرو عبــــد | ن|حقوق حلو

875263 نور عزيز |مه |س|نىح  | سيوط|حقوق 

3|736| نيس|نيس |ن |سمي  سلط تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

28|224 حمد محمد غريبــــ|يه | ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

32589o تـــ | ف عبــــد|مي  ر|لغف|لسميع عبــــد|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|2|52 ي |محمود محمد محمد 
هيم|بــــر|لحسينى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

|3o569 ن فتـــىح محمد|ء فرح|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

899o|4 هيم حسن |بــــر|له عىل |ه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

436563 بــــو زينتـــ|لحميد محمد عبــــده |ء عبــــد |رس| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

335888 ى ى محمود حسي  كريمتـــ حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8o7|66 ي حسبــــ |طمه رجبــــ ر|ف
هلل|ضى ره بــــنى سويف|تـــج

4|3|32 ق|لعزيز |لد عبــــد|هند خ وى|لشر هره|لق|ر |ثــــ|

8o4589 مي نبــــيل نصيف|نه س|دمي ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

239767 لموجود|رس سعيد عبــــد|م ي|ريه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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854585 ي 
هيم محمد محمد|بــــر|مصطفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

5|47o6 لجوهرى|مي محمد |لسعيد س|ن |يم| بــــ دمنهور|د|

432||2 مر|حمد ع|حمد |م |ندى هش ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

78o77o لعزيز حسن|هيم حسن عبــــد |بــــر| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

9|3o4 لعزيز خميس|لعزيز مجدى عبــــد |عبــــد  لفيوم |تـــمريض 

37|743 ن فرج عىل|ن رمض|يم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

25425 هلل|ء فوزي عبــــد |عل| رين|م هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

832o5 حمد سيد محمد عبــــد ربــــتـــ|د |جه علوم بــــنى سويف

4o3627 ف ص|لد |خ لح محمد متـــول|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

8o2|83 رص|لن|هيم عبــــد|بــــر|رص |لن|م عبــــد|هش ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

898424 لرحيم |س عبــــد|حسن عبــــ| رن ج|صيدلتـــ سوه

779|65 هيم محمد عليوه|بــــر|محمد فتـــىح  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3|2|89 محمد رجبــــ محمود محمد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|58|56 ي د|ل |تـــفى جل ود|لدين يحن  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

282382 ى محمد عن|لحفيظ |ل عبــــد|جم| يش ئى|مي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

772o9| دل عيس محمد موىس|ء ع|رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o6424 لسيد |بــــدين |حبــــيبــــه نرص ع ج|تـــربــــيتـــ سوه

3298|8 لمطلبــــ|هلل جوده عبــــد|ملك وحيد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

4oooo6 ح|لمل|رنيم مجدى محمد درويش  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

327663 حسن عمر حسن مرىس ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

49389 حمد|شمس وليد محمد  ن|بــــ حلو|د|

6o7429 ح حميده|لفتـــ|وليد محمد عبــــد لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

882296 لسميع |حمد محمد عبــــد|عبــــي   سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

625769 بــــر|بــــر مصطفى ص|سعيد ص ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

772262 زى|مه منصور سعد حج|خلود سل زيق|لزق|ره |تـــج

489659 ود|حمد محمد د|محمد | رودين إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

|6655 مل محمد|يوسف صبــــرى محمد ك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

33823o لرؤف مدبــــول|هلل عبــــد|مصطفى عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3|6436 ى يىح حسنى |ي هيم|بــــر|سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49o9o9 هيم|بــــر|ل |لع|لكريم عبــــد |ندى حسن عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 
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223746 ى|ي ى وحيد فريد محمد حسي  سمي  لمنصوره|حقوق 

755|82 للطيف محمد|سلىم محمود عبــــد  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

438495 هيم محمد أحمد محمد بــــدوى|بــــر| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

8|83o9 ي سمع|فىلي صل|بــــ ن|ح بــــشر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

48455o لسيد|لسيد محمد محمد |كريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o9764 حمد  |تـــ محمد |م شح|سه ج|بــــ سوه|د|

535772 حمد مرىس|م شكرى |معتـــز س ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

76862o هند فرج محمد فريج لعريش|تـــربــــيتـــ 

85o24o ي 
ي ص|سم|مصطفى

دق|عيل مصطفى لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

67538o ر|لعط|حمد|لد محمد |محمد خ تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

34o543 حمد|زق سيد |لر|عىلي عبــــد| عىلي رض |ره بــــنه|تـــج

34|o56 حمد شوقتـــ محمد رزق|شوكتـــ  |طبــــ بــــنه

676459 لديبــــ|هيم |بــــر|لغريبــــ حسن |يدى |ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

324947 ن موىس|روق سليم|ح ف|عمر صل ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

48848 هيم|بــــر|هيم |بــــر|م سيد |سه صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8295o6 عيل|سم|رص محمود |لن|يونس عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

79|424 لعظيم عفيفى|ح عبــــد |صل| ر|ي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8|o743 بــــ|لوه|حمد عبــــد|مدحتـــ محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

527664 لد مصطفى محمد|م خ ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

6348|3 محمود سعد محمد عويضه زيق|لزق|هندستـــ 

456476 ر|محمد محمود عىل عم| عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

357459 تـــ محمد بــــيوم | لعزم مصطفى|بــــو |مي  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

842636 حمد محمد|لصبــــور |مريم عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

83495| يمن سيد محمود|حمد | ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

786|84 ه  ع|بــــو رف|مه محمود عبــــده |س|ني  زيق|لزق|بــــ |د|

353687 تـــه|بــــو شح|هلل محمد محمد |عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

889|65 ه سليم| ن |ن عبــــده سليم|مي  سيوط|نوعيتـــ 

|29o45 ر|لغف|حمد سعيد عبــــد |م |سل| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 
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256685 مروه رأفتـــ جمعه سعيد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

5|242o |لسق|ن |د شعبــــ|رص عم|ن تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

64o32o هيم حسن|بــــر|لعزيز سعيد |ره عبــــد|س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62833o وينى|لشبــــر|حمد محمد |محمد | نور ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

5oo8o9 ي|ن |م شعبــــ|لسل|عبــــد | ر|ي
ى
لمحروق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

48|856 لسيد|حمد |لبــــكرى |م محمد |زم هش|ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

525|9o رس حسن حنفى محمود|حبــــيبــــتـــ ي إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

87957o لسميع |م محمد عبــــد|لسل|ن عبــــد|حن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2378|o ن سيد عىل سيد عىل|نوره سيوط|عه |زر

7o272o هلل |لعظيم عبــــد |لعظيم عيد عبــــد |ح عبــــد |سم
جعفر

زيق|لزق|حقوق 

6|6677 لغريبــــى|م أحمد |ليىل حس ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

74798 لمنعم خليل|زمزم طه عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|37926 لسيد|لعزيز |ن عبــــد |محمد رمض ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

7o|787 حمد متـــول مصلىح|جر |ه زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

3|8469 ر|لغف|لمعبــــود عبــــد|لد عبــــد|خلود خ ى شمس حقوق عي 

37376o لمجيد|مصطفى محمد محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

767o98 ى |هلل |عبــــد  حمد موىس|لسيد |لحسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|2|233 يف ع دل|دل مىح ع|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85oo39 هر عىلي سعيد|لظ|ء عبــــد|عل دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

765453 زق محمود|لر|ل عبــــده عبــــد |عمر جم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

6o87|9 يه|لجليل قتـــ|زق عبــــد |لر|ء عبــــد |رس| |تـــربــــيتـــ طنط

835493 مد|لم مسعود ح|حمد س| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

484867 لسيد محمود|لسيد محمود |محمد  سكندريه|ل|حقوق 

2832|4 حمد|لدين سيد |م |محمد حس عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

75286o بــــ رشيد عبــــده محمد|يه|مؤمن  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

64o58o لمجيد|لعربــــى محمد عبــــد |محمد فتـــىح  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

263865 يه عرفه نجيبــــ محمد عرفه| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

437334 بــــو سعده| |ش|هيم جمعه محمد بــــ|بــــر|هدير  لشيخ|ره كفر |تـــج
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9526o ل فوزي محمود|محمد كم |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

6o|893 لدين رزق محمد مصطفى|لهدى محن  |نور  |تـــربــــيتـــ طنط

678796 لدين بــــدوى|ح |ندى مجدى ممدوح صل لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

368|24 حمد محمد محمد فوزى| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

69||2| ي|ر
لجيد|د عبــــد |تـــوفيق فؤ| ئى ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى

4|669| حمد مصطفى نجم|همتـــ  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

75854o ن|نهله حسن محمد سليم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4|73o7 ئى|لعن|مصطفى محمود حبــــسر محمود  |حقوق طنط

7846|2  سليم|لشو|لسيد |مي  |
ى
ن|دق زيق|لزق|ره |تـــج

44|845 هلل|د محمد عبــــد |هلل محمود رش|منه  ن|طبــــ حلو

33o6|| ف فكرى محمود صبــــيح|ريم  رسر |ره بــــنه|تـــج

2756|7 ن|حمد رمض|ل قرئى |محمد جم ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

235524 ى سحق عزم|لبــــ |ط| مي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

866|93 لحمد|بــــو|لق محمود |لخ|ده عبــــد|غ دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

7754o6 ل عىل عىل|مصطفى جم زيق|لزق|ره |تـــج

425o| عيل تـــوفيق|سم|هيم سيد |بــــر| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

63825 شم عويس|ء عويس ه|عل ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

682723 لجوهرى|حمد |لجوهرى |دل |رحمه ع لمنصوره|حقوق 

44o59o ن|هيم مصطفى عىل غزل|بــــر|ن |نوره لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

|45667 حمد سيد جمعه سيد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

478725 هيم محمد مدين|عمر مدحتـــ إبــــر سكندريه|ل|هندستـــ 

25|576 لنبــــى سعد فنديس|كريم عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

757578 حمد فتـــىح محمود|له نرصى |ه |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

256o6| لق|لخ|زق عبــــد|لر|ل عبــــد|ء جم|عل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

63o37 لعظيم|وي عبــــد |لص|م |دين عص|ن ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|54o|o لسميع محمد|مه عبــــد |س|يوسف  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

23|975 لس كرم جرجس عبــــيد كي  ن|بــــ حلو|د|

858|93 صل|تـــه و|جح شح|محمد ن لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|6733 صف|ل محمد محمد ن|ن جم|يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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25o54| حمد سعيد مبــــروك|مينه | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

22o658 حمد بــــيوم محمود بــــيوم|ء |رس| تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

55342 حمد|مد فتـــىح |م ح|سل| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

69358 لكريم محمود|ء محمد عبــــد |رس| لفيوم|حقوق 

4o9836 ذلي|لش|ن سعيد أحمدمحمد |نوره |بــــ طنط|د|

233459 ى ود|تـــ د|مه شح|سل| مرفي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

838o43 لصبــــور موىسي|هلل صبــــري عبــــد|عبــــد ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

34|69| لنبــــى|ن محمد فتـــىح عبــــد|يم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2629o5 رى جبــــه|لبــــ|ده عبــــد|رى حم|لبــــ|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

84o855 ه عز| حمد|ر محمد |نص|ل|مي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

628455 حمد|تـــه سليم |عمرو محمد شح ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

2|2543 ن|حمد سليم|يمن محمد |محمد  ى شمس هندستـــ عي 

9||524 م |ل هم|لع|ن عبــــد|محمد سليم ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

44o749 لجليل خميس|هيم عبــــد|بــــر|هند حسن  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

835296 يوسف| لوف|بــــو|ره فتـــىحي |س |نوعيتـــ قن

789458 وى عىل عىل|لشبــــر|ن |يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

767484 زعر|ل|دي محمد |له|ء محمود عبــــد |عىلي لعريش|تـــربــــيتـــ 

2||8o حبــــيبــــتـــ محمد محمود محمد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

32|59 يمن محمد عطيه|محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

269945 بــــتـــ|محمود عيد مرزوق عىل غر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

774649 حمد غريبــــ عىل|فظ محمد |ره ح|س زيق|لزق|علوم 

|66766 ي عىلي محمد|
ه مصطفى مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o9o38 ر|لنج|ن |رس سليم|نىح  ي| |ره طنط|تـــج

3|369 ن عىل محمد|تـــفى رمض ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|368o3 ى لح بــــطرس مجلع|ص| يوستـــي  ى شمس|د| بــــ عي 

53o227 ل|لع|لسيد عبــــد |لنبــــى |فرحتـــ رجبــــ عبــــد  بــــ دمنهور|د|

||9oo2 تـــ|لشح|ن محمد طه |نور ى شمس| لسن عي 

6|5|o| م|ضى درغ|سل محمد ر|بــــ ط|حقوق دمي

268o|7 ى|ل محمود ش|محمود جم هي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9|2225 بــــوزيد |حمد |مصطفى محمود  ج|بــــ سوه|د|
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5o55|o لغنى|ن محمد سعد عبــــد |محمد رمض سكندريه|ل|بــــ |د|

|5598 عمرو سمي  محمد محمد هره|لق|حقوق 

344o|5 ع عىل|رف| رض| دين |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8||2o2 حمد محمود محمد|لرحمن |عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|366o|  محمود|مرو
ى
ن محمود شوق ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 

شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و
(نظم

24o499 ح|لمل|م طلعتـــ فرج |ر هش|مي م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

32o5|6 حمد عىل|لد محمد |خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

63239o ن|لسيد سليم|لسيد فوزى |كريمتـــ  زيق|لزق|بــــ |د|

27|o5| د|لجو|لمنعم صبــــرى عبــــد |ثــــروتـــ عبــــد| دين ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

437847  إبــــر|آيه سعيد ر
ى
حمد|هيم |ق لشيخ|تـــمريض كفر 

4|425| م جميل قنديل|منى هش |بــــ طنط|د|

436398 ي در
ز|محمد محمود محمد بــــسيوئى |حقوق طنط

6o276o وى|لمحل|لبــــسيوئى محمد |حمد محمد | ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

|25635 يف فتـــح  هلل محمد درويش|يوسف رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

35549o منيتـــ جميل بــــكرى يوسف| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

35759| هلل|نور عبــــد|حمد |نور | تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

2733o م|سلىم سيد محمد عل ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

879o9 عيل|سم|ن |كرم سليم|سل |بــــ ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

3247|9 ل|لع|بــــ سيد عبــــد|يه|محمود  ى شمس|تـــج ره عي 

546643 ء محمود محمد يونس|شيم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4||327 م|م محمد عز|ندى محمد عز |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

6|6929 هيم شعيبــــ|بــــر|ر رفعتـــ محمد |من ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

9o5582 هيم  |بــــر|حمد |بــــتـــ |ميمه ثــــ| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

24||99 بــــ|ن محمد محمد عىل غل|ح رمض|صل ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

75||53 ى|له|حمد | م محمد حسي  لسويس|طبــــ 

76|976 لسيد محمد|م |محمد س لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

348477 لح|لسيد ص|لح |ء فوزى ص|سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

845384 ي ع| ى شنوده|نىح  صم حني  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى
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4443oo زى|رحمه حسن مسعد محمد غ لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5o2353 لرحمن محمد رشدى محمد محمود خليل|عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

25879 ل|ن مجدى محمد كم|نور لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2537o6 وى|لفيش|كر |مد ش|حمد ح| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

54542o ف |حمد عبــــد |هلل |منتـــ  لدين|هلل رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

675oo2 مه طه سيد بــــهنس|س| |دين لمنصوره|بــــ |د|

785o|7 مر|لرحمن ع|لمجيد عبــــد|حمد عبــــد | |هن معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

34|o92 ر|م نو|لسل|يمن عطيه عبــــد|محمد  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

2|569o م|لتـــه|رس محمد طلعتـــ |دين ي|ن ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|4|462 ضى مسعود|در مسعود ر|ن لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

28|4o6 ى|حمد نرص عبــــد| لمجيد حسي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

889765 لرحمن محمد |ء محمود عبــــد|رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2548o4 ن|رجبــــ صبــــىح رجبــــ حسن زيد |بــــ طنط|د|

2|5348 ى عىل|نور ن حمدى عمر حسي  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

4o9596 لمهدى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|رحمه  |ره طنط|تـــج

8|599| لنبــــي|لديك محمود عبــــد|عيشه  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9o8485 ى ئيل |فظ ميخ|فكرى ح| كريستـــي  ج|علوم سوه

6o|33o لسعدئى| |لسعدئى زكري|أمنيتـــ  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

347|34 وي|لرحيم حفن|حمد عبــــد|نفيستـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|7994 زق|لر|حمد عبــــد |حمد |محمد صبــــرى  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

9|8|52 لحليم |لرحيم عبــــد|حمد عبــــد|ء |رس| سيوط|بــــ |د|

2896o9 لسيد عيسوى| |يه رض| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

4|o78o ل|لجم|بــــ محمد |تـــسنيم إيه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3483|9 مه سيد|بــــ محمود سل|رح ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3583|4 يز قلد|د ف|عم| رين|م ى شمس حقوق عي 

359522 هيم|بــــر|محمد عىل | ثــــري ى شمس|د| بــــ عي 

84|5|8 ي محمد |م|
لرشيدي محمد|لملقبــــ بــــ|هيم |بــــر|ئى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4773| هلل|لحليم عوض |ن عبــــد|ء سليم|هن هره|لق|بــــ |د|

88o863 رفيع حمدى محمد سيد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

33o494 ى شحتـــه عبــــد لرحمن بــــيومي|د عبــــد|لجو|حني  |حقوق بــــنه
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53o8o4 زق|لر|مل عبــــد|نور ك|ن |يم| سكندريه|ل|هندستـــ 

7858|3 ى|دى محمد ش|له|د عبــــد |يمن فؤ|حمد | هي  زيق|لزق|حقوق 

27|476 م عزتـــ منصور|مريم هش ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

693888 حمد حسن|لرءوف محمد |حمد عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

5o9o78 بــــ محمد|لوه|تـــ عبــــد|لشح|عبــــده  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

3238oo ف فهىم جريس|مريم  رسر ى شمس هندستـــ عي 

64|8o4 لرحمن حسن|له حمدى عبــــد|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

5478|3 |حلىم مسعد حلىم 
ى
لحوق م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

237392 مد عىل|حمد ح|جر |ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

475546 حمد|لسيد محمد |حمد |عمر  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

878624 ل محمد عىل |ء جم|ل| سيوط|حقوق 

7o3492 ه محمود محمد محمد | بــــوزيد|مي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

358369 ى عبــــد|ر |مي لرحيم خليل|لسيد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

9|937| ى ر فتـــ مريد حبــــسر |نرمي  سيوط|نوعيتـــ 

758o|3 ي
ى جبــــر|شنوده بــــنى هيم|بــــر|ئيل |مي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

3385|7 ى|حمد عبــــد|جر |ه لكريم حسني  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

824|73 للطيف|ح زىك عبــــد|مريم مفتـــ ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

457o48 س|ح هر|لفتـــ|حمد فوزى عبــــد| ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

5|95|4 ن|هيم سلم|بــــر|ل محمد مرشدى |نه عه دمنهور|زر

676o44 ىطي|لع|د عبــــد |لحمد مر|لسيد شيبــــه  |م |بــــتـــس| لمنصوره|بــــ |د|

8o9|5| ي عبــــد
ين مصطفى در|لق|لمنعم عبــــد|رسر ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

78526o م محمد محمد|لسل|عبــــد | شذ زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

785597 ف رش|هبــــه  هلل|د عبــــد |رسر عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

49346| حمد محمود مكرم|محمد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

358o7 ود|لحميد محمد د|ريم سيد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|58536 لرسول|حمد عىل عبــــد |ء |ل| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

27|32o لقلسر|لسيد مصطفى |هبــــه مصطفى  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

26o57| |عط| مكرم عدل حن| مه |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي
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897775 ه |لل|ر عمر سيد عبــــد|من ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7o9493 حمد|لسيد |دل محمد |هدى ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|232o5 م محمود|لدين نبــــيل س|شمس  ن|هندستـــ حلو

229o39 ى محمد|بــــسنتـــ حسن حس ني  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

446|77 يد|عىل حسن عىل حسن ز سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

452487 حمد|محمد مصطفى سيد  لشيخ|هندستـــ كفر 

349o67 حمد عىل|هبــــتـــ عطيتـــ  |نوعيتـــ بــــنه

439|4o ي
وي|لشه|حمد مبــــروك محمد | |موئى لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

9|5885 م مفتـــى خلف زىك |عص سيوط|بــــ |د|

4945|o لسنوىسي محمود طلبــــتـــ|ئل |حمد و| |بــــ طنط|د|

329o2o ف |يوسف  ي رسر
لدين|لسيد مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

345734 لخي |بــــو|لسيد |مه محمد |س|لتـــ |ه ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

446424 حمد عىل|م قطبــــ عىلي سيد |هش ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

23o|34 لمنعم محمد|يمن عبــــد|ل |بــــل لمنصوره|حقوق 

8552|5 لد سعد ذىكي|حمد خ| ره بــــنى سويف|تـــج

|5897| لعزبــــ يوسف|د محمد |ن مر|يم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|26|3 لصمد|هيم عبــــد |بــــر|لح |هلل ص|حمد نرص | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

537o73 فظ محمود|بــــر محمود ح|محمد ج عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o88o7 ي|لنيد|ري حسن |ألنص|ح |صل
ئى سكندريه|ل|حقوق 

249o64 ندى زغلول عىل زغلول ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|5785 تـــ محمد جم| ل محمد|مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

83|39| لفضل|بــــو|ن |د سليم|تـــ فؤ|ي| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|638o6 لح محمد|ل ص|عمر جم |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

8|7895 هيم بــــرسوم|بــــر|ء نجيبــــ |هن ي|نوعيتـــ 
|لمنى

92792 لسيد|شد |م ر|حمد هش| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|2o742 بــــر حسن|دين محمود محمد ص|ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

762429 يف عىل محمد عز م|محمد رسر ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

4o5|3 لجيد|ن عبــــد|مريم عىل شعبــــ ن|تـــمريض  حلو

696724 ى |لسيد |ء |عل مر|لمتـــول ع|لحسني  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج
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73529 بــــ سيد عىلي|لوه|رحمه عبــــد  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

|5979| ن|ن محمود عيد سليم|نوره ن|تـــربــــيتـــ حلو

4537o7 لدويك|لسيد محمد محمد |أحمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

28|346 ن|حمد محمد سليم|لحكيم |حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

354|32 لرحمن|لسيد عبــــد|ء |طمتـــ عل|ف ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

5o258| ي|لبــــ|سط عمر عبــــد |لبــــ|ل عبــــد |م|
ى
ق سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7|74|o لمعبــــود طلبــــه خرصى|محمد صبــــرى عبــــد  لمنصوره|حقوق 

787o74 ى محمد عبــــد  لمجيد|لمنعم عبــــد |نيفي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

752778 هيم|بــــر|رس صبــــرى محمد|مهند ي زيق|لزق|حقوق 

4962o7 ى  بــــوعربــــ|هيم |بــــر|حمد |مريم خي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

75889| هيم|بــــر|لحسينى |محمد غريبــــ  لسويس|هندستـــ 

64897| تـــ  ح|لفتـــ|لرحمن عبــــد|حمد عبــــد|أمي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

8786| نم|ح غ|لفتـــ|حمد عبــــد|محمود  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

75o786 ي|عمرو جم
ل محمد مهنى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7757|3 حمد|هلل |لعظيم عبــــد|م محمد عبــــد |سل| |ره بــــنه|تـــج

349668 لسعدى|هيم محمود |بــــر|هدى  ى شمس|زر عه عي 

54o234 تـــه حتـــه|د حسنى شح|يوسف عم لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

8o9923 ي|رق سيد ك|ط
مل مهنى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2696oo محمد محمد يىح| ند|ر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

75|663 ى مجدى رزق زىك| مي  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

33|679 ي محمد شه
بــــ|عىلي محمد مصطفى |كليتـــ هندستـــ بــــنه

447o2 لمنعم زىك|حمد فتـــىح عبــــد |طمه |ف ن|بــــ حلو|د|

67o|6 يه لد محمود محمد|ن خ|مي  لفيوم|هندستـــ 

26oo59 هيم محمد|بــــر|ديه صبــــرى |ن ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

63o927 لعزيز|ىط عبــــد |لع|ء محمد عصمتـــ عبــــد |ل| زيق|لزق|ره |تـــج

|6o244 دي|لن|مصطفى محمود جودتـــ  ى شمس  تـــمريض عي 

624237 ي|لبــــر|لمنعم |لعليم عبــــد |محمد محمد عبــــد 
ىسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

685763 |لعر|فظ |لمنعم ح|ء محمد عبــــد |شيم
ى
ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o4o79 ى شكرى|ر |لغف|شكرى محمد عبــــد  مي  |طبــــ طنط

367236  مني  عزيز حن|ركو ه|م
|ئى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

Wednesday, September 5, 2018 Page 6121 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

64944o لح|ن ص|عيل عثــــم|سم|لسيد |ء |ول تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4||979 لعيله|لعزيز محمود جد |ل محمد عبــــد|بــــل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

322278 د بــــولس|م عيد فؤ|س| رين|م ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

635o94 ه سعيد | ر|لنج|بــــوورده محمد |مي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

272464 لفى|ل|ء عىل |حمد عل| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

25556o لدين|لدين زين |لدين محمد زين |زين  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

34o664 متـــ مطر محمد|س|ل |نه |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

327498 بــــسمتـــ محمود منصور محمد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

34o8|3 حمد يوسف|م عمر عىل |حس عه مشتـــهر|زر

|72447 ى عنتـــر محمد محمد سم حه|حسي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

4o6o92 تـــه عسكر|ندي محمود محمد شح بــــ دمنهور|د|

87o985 دم|عبــــي  حمدى محمود  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

227o42 حمد|د |لجو|حمد عبــــد|محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77o695  
ى
لسيد|ندى محمد دسوق زيق|لزق|بــــ |د|

5o5925 حمد|بــــ |لتـــو|يوسف كرم عبــــد سكندريه|ل|عه |زر

444648 ى محمد دردره|لص|ر فتـــىح عبــــد |من لحي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

342||o كد|س مرىس و|هلل عبــــ|م عبــــد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

6o4797 لنبــــى حسن بــــدر|بــــدريه مصطفى عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8o336 لسبــــع|لعليم |لعليم عبــــد |محمد عبــــد  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

69oo48 حمد|حمد |م جمعه |ريه لمنصوره|بــــ |د|

284287 وق  ى|حمد ح|رسر مد حسي  هره|لق|ره |تـــج

27||38 دق حسن|لرحمن ص|ر فهىم عبــــد|من هره|لق|صيدله 

499725 زي|حمد حج|ن |زي عمر|ن حج|رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

84386o لربــــ يوسف|د|مريم يوسف ج ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

22246o دريس|مل |مه ك|س|م |سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

75|89o تـــه|لعزيز محمد شح|محمد عىل عبــــد  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

86383 ن|هلل عىل قمص|ئى عبــــد |تـــه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|274| ن|لدين حفنى رضو|ء|لرحمن عل|عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|58485 وى عىل|لغنى عشم|يمن عبــــد |رتـــ |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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|59896 ل عيس|نشين فتـــىح جم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

35o334 محمود غريبــــ عىل محمد |ره بــــنه|تـــج

44283o لمول خلف|هلل عبــــد |لح عبــــد |ره ص|س لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

4|4|7o لعكش|لسيد |لسعيد محمد  |ندى رزق  |حقوق طنط

2|8928 د عمرو بــــكر حسن|زي وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

8o8o52 ه رزق بــــبــــ| وي شنوده|مي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

352387 لمجيد|دل يوسف عبــــد|يتـــ ع| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

78584| رى عطيه فضل|حمد محمد بــــند| زيق|لزق|بــــ |د|

245324 حمد|ح محمد |ء صل|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

225|82 حمد|رس منصور |ء ي|سم| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

2|5725 لس سعيد  تـــه|هيم شح|بــــر|كي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

854543 |يوبــــ حن|ود |جميله د ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

42|o|o ي|م|هيم |بــــر|يه |
م عفيفى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

58|92 دق|مجدى شفيق ص| بــــول بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

639|26 د|لجل|لسيد محمد محمد مرىس |كريم  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

63o379 لعزيز محمد|لسيد عبــــد |لعزيز |عبــــد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

827447 ى حسن|محمد حمدي  مي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

9|784o ى مسعد  |ل بــــش|كرلس كم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|7256 ى حلىم |ي ى حسي  لمرصى|هيم |بــــر|سمي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

4o2277 جه|حمد عىل خف|ن |فرحه شعبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

645536 ه جم  |ل |ني 
ى
لغندور|لدسوق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

22224o د|د نمر حم|د محمد فؤ|جه |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

342798 حمد|ج |حمد فر|ن |رو |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4989o3 يد|حمد ز|لمطلبــــ |تـــ عبــــد |يتـــ نش| تـــربــــيتـــ دمنهور

6|9445  سمي  محمد |م|
يف|ئى حمد رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

28o74 ي
ى عبــــد |م |تـــ حس|عنى لغنى|لدين حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

47895| هيم|بــــر|مل مصطفى |ء محمد ك|بــــر سكندريه|ل|بــــ |د|

87566o لمنعم |حمد محمد عبــــد|د |زي سيوط|هندستـــ 

696894 ى عبــــد | |هيم مو|بــــر|لحميد |حمد حسي 
ى
ق طبــــ بــــورسعيد
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2||95 حمد|مد |رتـــ محمود ح|س ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

827995 ي محمود محمد عش|م|
ن|ئى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

64752| ى ن|ي م|لش|لمقصود |رص فتـــىح عبــــد|سمي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|6o354 تـــه|هلل شح|حمد محمد عبــــد | ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

757o82 دل محمد حسن|ء ع|ل| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

494754 بــــدين|حمد محمد ع|ر |لستـــ|أحمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|72876 حمد سعيد طه|د |زي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

445243 ي
مه|بــــر محمد سل|لسيد ج|فظ |لدين ح|ء |ضى سكندريه|ل|بــــ |د|

526|56 يف  بــــر|لفتـــوح ج|حمد أبــــو |محمد رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

8|6522 مه مرىسي|هدير ممدوح سل ي|علوم 
|لمنى

223567 ى|بــــو |ن |م|بــــسمه حمدى مصطفى  لعني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

843492 حمد محمد|حمد عيد | ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|7|o45 |حمد |شمس 
ى
حمد شوق كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

64574 لقوى|لقوي عبــــد |كرم عبــــد |ء |رس| لفيوم|نوعيتـــ 

|473|5 لسيد|مل |م محسن مصطفى ك|سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

764637 ى يمن رمزى رسلتـــ منصور| |مي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

8o325o حمد|حمد محروص |هلل |عبــــد ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

|9724 لح|هدى محمد شبــــل ص ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3|6635 لمزين|لسيد فتـــوح |لسيد |خلود  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

287699 ى|يمن رش|بــــسمه  د معوض بــــحي  شمون|نوعيتـــ 

34453 بــــوضوه|لسيد |عيل |سم|لسيد |محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

852897 بــــوبــــكر|حمد موىسي |يوسف  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

492427 ن|لسيد غضبــــ|فرج ممدوح فرج عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|772| لسعيد شلبــــي|دل متـــول |ع| رن لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3429|9 د فهىم|متـــ عو|س|محمد  |ره بــــنه|تـــج

4523o4 هلل|لد موىس مكرم |لد محمد خ|خ ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6|4569 لعظيم عطيه زهره|مل عبــــد|هلل ك|عبــــد |هندستـــ طنط

4565|| لدين|ء |لحميد عل|ريم عبــــد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

2666|| هيم محمد شعيبــــ|بــــر|م  |تـــربــــيتـــ بــــنه
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38277 لمجد|بــــو|حمد |هلل محمد |عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76o8|8 هيم محمد محمد|بــــر|ن |يم| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

2|26|4 لموجود|محمد مجدى فوزى عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8583o ي
وى طه|لعزيز بــــهنس|وى عبــــد |ء بــــهنس|ضى لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

372673 ف عطيه عطيتـــ خليل| |دين رسر ى شمس حقوق عي 

9o3548 هيم  |بــــر|بــــر |لدين ص|ح |ء صل|ول ج|عه سوه|زر

3685|4 د شكرى|ئيل جرجس عي|مهر دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

765|53 لسيد محمد سند|مي  | حقوق بــــورسعيد

89o965 نيوس |رم|مريم عصمتـــ مريد  سيوط|بــــ |د|

78o786 ر|حمد عىل محمد أحمد نص| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

52o6o6 بــــ|لدين محمد دي|ل |يتـــ محمد جم| ى شمس| لسن عي 

382|8 هلل فضل حبــــيسر|لمنعم عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد لفيوم|عه |زر

6o6387 عمر مصطفى محمد عمر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

||627o محمد مجدى محمد عىل هره|لق|هندستـــ 

6|6632 حمد عجور|رحمتـــ محسن محمدين  ط|بــــ دمي|د|

486954 هيم مصطفى|بــــر|حمد يشي مصطفى | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|6397 دق|ل محمد ص|ن جم|ري تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

675524 لسيد عيس|د |لجو|زن نهرو عبــــد |م لمنصوره|حقوق 

|77467 ى محمد ص|فرح محمد ف دق|روق حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

494673 وى|لص|حمد |ل |لع|م عبــــد |زم س|ح تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

752o6| ن|لحميد صو|د محمد محمد عبــــد |زي زيق|لزق|عه |زر

8|5365 خديجه محمد خلف محمود ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

8|9476 حمد|لحميد |ء عبــــد|ء بــــه|رس| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

863|88 ى|تـــ |ر شح|من حمد حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

42973 بــــى|مبــــ|لفضيل |حمد عبــــد |عبــــي   ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

262|95 ى رسور| م ذكري|هش| ذكري حسي  |حقوق بــــنه

25428| بــــ|لسيد غر|شور محمد |ع| عل ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

236964 عيل سعيد يوسف|سم|بــــسنتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|6o86| فع|حمد محمد ن|م |لسل|ندى عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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|67|45 لمنعم|لرحيم عبــــد |ئى عبــــد |سحر ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|759o| ي
ل محمود|لع|محمد عبــــد | دئى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

246387 وى|لهلبــــ|لسيد عزتـــ شديد |م |حس لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

275|8 يف زكري|رح ي|عبــــد | بــــ رسر
لغنى هره|لق|صيدله 

25326| ه عبــــد فع مخلوف|لر|لعزيز عبــــد|ني  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

368577 رق حسن|يوسف محمد ط ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

8|3393 زق|لر|مبــــروك معتـــمد عبــــد| ند ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6o4|2o لنمر|ن محمود محمد |محمد سليم |حقوق طنط

8|5339 ه جم| دي عىلي|ل ن|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

433437 ق|هيم |بــــر|هيم |بــــر|بــــر |محمد ص وي|لشر |بــــ طنط|د|

26269| زق معوض حسن|لر|محمد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84o777 حمد محمد|ء ربــــيع |لشيم| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

8588|7 بــــطرس ولسن فهىمي| فيول ي|علوم 
|لمنى

485577 لحق|س محمد عىل عبــــد|لعبــــ|بــــو|ندى وليد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

879|9o ى عبــــد|حمد حس|بــــ |رح زق |لر|ني  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

62446o  شعبــــ|تـــسنيم مسعد مسعد 
ى
ن|لدسوق صيدلتـــ بــــورسعيد

8877|| ي |هيم |بــــر|ر مصطفى |من
ى
لدسوق سيوط|تـــربــــيتـــ 

2|95|6 لحليم محمد|عيل عبــــد|سم|منيه | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|64698 حمد|لحميد سيد |حمد عبــــد | ن|ضتـــ حلو|علوم ري

334597 موىس| مصطفى عرفه سعد عط |طبــــ بــــنه

69588| د|لحميد محمد عىل مر|بــــ عبــــد |يه| لمنصوره|ره |تـــج

343545 كرتـــ|ل|لم عىل |حمد عىلي س| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

357o93 ى|متـــول ش| لرحمن رض|عبــــد هي  ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

346487 ى محمد| منيتـــ بــــشي  حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

294||6 ح|لفتـــ|م عبــــد|لسل|مصطفى عمرو عبــــد هره|لق|حقوق 

683|99 لسيد بــــدوى|حمد |بــــ |يه|ء |ل| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

5|o6|o حمد وهبــــه|هيم محمود |بــــر|يوسف  لسويس|معتـــ |علوم ج

4795o2 ى ذىك محمد|مه |س|محمد  مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

3477|6 لغنى|هر عبــــد|لظ|حمد سعيد عبــــد| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى
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753|77 هلل|لرحمن محمد عبــــد |محمد عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

768o85 |لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|نم |ه
ى
لدسوق لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

699294 ز محمد|لسيد بــــ|ز |لبــــ| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

256686 مروه محمد حسينى بــــديوى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

534374 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|لسيد |محمد  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

828453 لحميد محمد|ل محمد عبــــد|م| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

34567| لم|لعزيز محمد س|سلىم محمد عبــــد ى شمس طبــــ عي 

683739 ى محمود محمد عبــــد |ي للطيف|سمي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

52oo7o يمن محمد فتـــىح عىل لهلوبــــه|سلىم  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

97676 هيم محمد|بــــر|دل |محمد ع س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

|38449 بــــو مسلم|ن |حمد رمض|ئى |م| ى شمس|تـــج ره عي 

66355 ح|لسو|ن محمد |ر عثــــم|يوسف مختـــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

693797 ح|لفتـــ|هلل عبــــد |ح عبــــد |لفتـــ|عبــــد | رن لمنصوره|بــــ |د|

3||899 حمد|كريم رفعتـــ جميل   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

33||8 ه|جر محمد عىل |ه لسيد شعي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|8473 نتـــ جميل رؤوف عيسي|دمي ى شمس حقوق عي 

67439 ن كليبــــ|يوسف محمود سيد حس لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

34736 محمود عىل محمد محمد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

68o55o ل محمد يوسف|رق جل|ء ط|رس| لمنصوره|بــــ |د|

374239 تـــتـــ|د شح|رق محمد فؤ|حمد ط| |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

|77o7o ف سيد |محمود  لعربــــى|رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5o3|o4 صم محمد محمد|ن ع|يم| سكندريه|ل|علوم 

456o3| ى  مي  حمد عىل سنجر|ني  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7|68o ى سيف  بــــ|لتـــو|لنرص عبــــد|محمد حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4o2795 ن|د مهر|حمد وجيه ج| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|6363| مريم طه مصطفى طه رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

26o24| ى |ي لصمد|لحليم عبــــد |د عبــــد |يمن رش|سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

676o96 |لش|حمد عبــــد |لغنى |مجدى عبــــد | رن
ى
ق لمنصوره|بــــ |د|
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325698 لحميد حسن|حمد عبــــد|جر |ه هره|لق|ر |ثــــ|

34|3o2 لخي |لسيد عبــــد|عمر محمد فتـــىح محمد  |حقوق بــــنه

|27o44 هيم عىل|بــــر|لجيد |لدين عبــــد |ح |هلل صل|عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

34246o لحميد حسن|لحميد عبــــد|نور عبــــد |علوم بــــنه

46|o82 عي|لرف|ء محمد تـــوفيق فوزي |شيم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2625o| لففى|حمد |لرؤف سيد |محمد محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

68634o رص|لمعز محمد حسن حسن ن|عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

759584 حمد|د |لجو|ء عبــــد |عل| عل وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

6ooo6o ع|لسج|هيم |بــــر|دل |هيم ع|بــــر| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|64296 هلل مصطفى محمد|م عبــــد |حس ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

684945 لمرىس|وحيد حسنى عبــــد ربــــه | رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

495o66 لشيخ|لم |لقوى س|لم عبــــد |حمد س| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|5972 ي
تـــي|لقنو|حمد |حمد محمد | |دئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

869o4 بــــ|ر محمد عق|م مختـــ|سل| لفيوم|هندستـــ 

2|3999 ى |ن |ر محمد سيد سليم|مي لحكيم|مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

69o5|7 لسيد|لعزيز محمد |ر عبــــد |لغف|عبــــي  عبــــد  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

|3342o مد|ن ح|مصطفى سعيد رمض هره|لق|ره |تـــج

446|o| هيم متـــول|بــــر|عىل عمرو  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4972o3 |ده |فظ حم|لح|لدين عبــــد |م |ر عص|بــــر|
ليمنى

دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

|4o6|6 نور جورج  سويحه|رك كرم |م |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

23937o وي|لعربــــ|لسميع |رس عبــــد|ر ي|من ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4|7552 ي أحمد إبــــر|مريم ه
هلل|د |هيم ج|ئى |حقوق طنط

|43832 لسيد|مه عبــــد |ء سل|د عل|زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o4|62 رق محمد أحمد عمر|ر ط|من سكندريه|ل|صيدله 

4989|| ن|لقط|م محمد خليفتـــ |رتـــ عص|س تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

456328 ى ى عىل محمد حسني  محمد حسي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

2564|6 بــــوخلبــــتـــ|ن |محمد مجدى شعبــــ ي صىح بــــنه
|معهد فنى

238932 ي
هيم|بــــر|محمد | لدين ذكري|ء|عل| دئى ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو
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37269o حمد|حمد حسن |ريم  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

887|88 حمد |بــــتـــ |حمد ثــــ|محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5458|o م|م|عيل |سم|لسيد |لد خميس |خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

445383 ره|حمد عم|ره |سلىم مصطفى عم سكندريه|ل|هندستـــ 

4o5527 تـــ  لحليم قطبــــ|متـــ عبــــد |س|ني  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6o|322 ى بــــدوى|ء رسىم محمد |شيم مي  |تـــربــــيتـــ طنط

278824 لصيـــفى|لمنعم |حمد مجدى عبــــد| |حقوق بــــنه

5|6699 حمد أبــــو حبــــسر|ن |شعبــــ| مه تـــمريض دمنهور

2525|9 ى سعيد فتـــىح |ي لبــــهلول|سمي  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

364363 م موىس محمود|عمرو هش ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

|585|3 ل|لع|للطيف عبــــد |عيل عبــــد |سم|ء |رس| هره|لق|بــــ |د|

78938| مه|هيم عىل سل|بــــر|لسيد عىل | زيق|لزق|ره |تـــج

||6475 ى|رو ن محمد محروس حسي  لمنصوره|حقوق 

|76o68 ى درويش ى سيد حسي   حسي 
مصطفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

7o4227 عيل|سم|لد محمد |هيم خ|بــــر| زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

332|3| ن|هر محمود سليم|طمتـــ م|ف ي صىح بــــنه
|معهد فنى

7|6422 يد عبــــد |بــــو |رق |م ط|سل| ى ل|لحميد جل|لي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

43766| ن|أحمد محمد محمد مصطفى رمض |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9|497| يل  |يل حفنى ن|يدى ن|ه سيوط|حقوق 

623668 هيم حبــــيبــــه|بــــر|ن |مروه محمد رمض زيق|لزق|عه |زر

35|49| حمد|ح |مصطفى سيد صل ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

2|762o لح|لعزيز ص|در محمد عبــــد|ن د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

487888 لمقصود|د عبــــد|ن محمد فؤ|رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|77286 ي |ع
ي محمد|دل محمد لطفى

ى
لدسوق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|6766 ج |ن ن|هيم زهر|بــــر|حمد |هيم |بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

64|82 حمد عمر|سط |لبــــ|نوره عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

3583|5 تـــه|لد محمد شح|مريم خ ى شمس حقوق عي 

782995 م|حمد محمود مسلم سل|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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|67724 ن|هيم رضو|بــــر|هلل وليد حسن |هبــــتـــ  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

693528 ي|ه
ى
ض|يدى عمرو محمد صديق ق لمنصوره|ره |تـــج

28o433 ى  حمد|تـــغريد محمد عىل حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

829749 كر|جح جورج ش|موره ن دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4o3329 لعظيم محمود|لمنعم عبــــد |ن ممدوح عبــــد |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o2576 لعجىم محمد |هر محمد |ط ج|هندستـــ سوه

768988  محمد|لشو|حمد |مريم 
ى
دق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

25553 ه عل لدين يوسف جبــــريل|ء|ني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8832|3 لحميد |نس عبــــد|ده محمد |فؤ سيوط|عه |زر

77373| ىطي|لع|يدى عيس حسينى عبــــد |ه ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

339284 لرحمن|د عبــــد|حمد محمد محمد فؤ| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|56o4| ندى محمد نرص محمد ن|بــــ حلو|د|

68276| هيم عىل|بــــر|مي  عىل |يدى |ه ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

28453o تـــبــــ|يمن نظىم ر|ن |يم| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4|4224 ن|ء حمدى مسلم زعف|ل| |حقوق طنط

|62o88 حمد يوسف محمد|محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

87995 ي عىل
ى قرئى كرم حسي  ن|حقوق حلو

492973 ى|ر محمد ج|محمد ممدوح مختـــ هي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

354697 لسيد|هر محمد |ندى م ى شمس صيدله عي 

6978o9 ندى محمد موىس عبــــد ربــــه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

845o5 لحميد|دق عبــــد|لحميد ص|محمد عبــــد ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

446443 ن|بــــ سعيد محمود محمد عثــــم|يه| ط|بــــ دمي|د|

54|275 وى|لمعط|ج  |تـــ سعيد خف|م شح|هش بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

433643 زق طه حليمه|لر|مصطفى محسن عبــــد |ن طنط|سن|طبــــ 

7938oo ن محمد قنديل|هلل سليم|ء رجبــــ عبــــد |رس| زيق|لزق|حقوق 

6846|2 ىس|لبــــلق|لكريم محمد |حمد عبــــد |بــــ |يه|ء |ل| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

424456 محمود محمد خميس سعد سكندريه|ل|عه |زر

865723 لدين سعد محمد|م نرص |سل| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

769762 تـــه يوسف|مريم يوسف شح ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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424339 ن|د رمض|د محمود فؤ|زي |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

63|8|| ف عبــــد|ره |س حمد سليم|ح |لفتـــ|رسر زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

85o37 طمتـــ جمعتـــ معوض محمد|ف ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

768697 ى ى محمد حسنى حسي  هبــــه حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

252895 بــــر عىل عتـــيم|ره ج|س ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

768264 لعزيز عبــــيد|لعزيز عبــــد |ن يوسف عبــــد |رو ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

3|o999 در|لق|لعزيز عبــــد |حمد عبــــد|يدى |ه ى شمس هندستـــ عي 

|25452 لروبــــى|ح عىل |محمد صل| ي|م ى شمس|تـــج ره عي 

5o897| لمجيد محمود مصطفى|زم محمود عبــــد |ح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

757362 ن محمود ذىك عبــــده|يم| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

774639 لحليم محمد خليل|لحميد عبــــد |رحمه يشى عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|52o48 لجمل|هد |لعزيز مج|دل عبــــد |طمه ع|ف هره|لق|ره |تـــج

||7464 ى عبــــدتـــ |لرحمن |عبــــد  ى|مي  مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

62o3|4 زى|لغ|مد حسن |محمد ح| صف ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|22|56 لدين حسن حسن|ء |حسن ول ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

292828 حمد|هيم |بــــر|لملك |حمد عبــــد|محمد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

3582o8 |لعل|بــــو|طه | لعل|بــــو|هلل |عبــــد |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

|3o263 سلىم ذىك محمد ذىك ن|حقوق حلو

29962 بــــوزيد|لسيد |يه سعيد | ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

24933 ح محمد|يه محمد صل| ن|تـــربــــيتـــ حلو

82897o ى|لفتـــ|رق محمود عبــــد|ط ح حسي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

244827 لمحسن عرفه|لد محمود عبــــد |ن خ|يم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

695284 ن|لسيد محمد تـــوفيق سليم|تـــغريد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

767384 ى سلىم|ء كم|لشيم| ل حسنى حسي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

3|83o2 ي|محمد عمر ص
لح مصطفى |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 
ل|ألعم

464648 در|لق|ر عىل محمد عىل عبــــد |من ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

6o3569 شور عىل سعد محمد|محمود عىل ع |نوعيتـــ طنط
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496568 ه عص| ئى|لشنو|م عبــــده محمد جمعه |مي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

24|986 ن محمد|لح مهر|مريم ص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

337|58 لغنى|جر محمد يوسف عبــــد|ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

64|49 ح سعد|مروه مصطفى محمود صل لفيوم|بــــ |د|

26568| روق مـحـمـد جـوده|م مرفتـــ ف|سل| ي|هندستـــ 
|لمنى

3|363 لدين محمد|ل |م جم|جر هش|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

455936 لسيد|هبــــتـــ عمر محمد مصطفى  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

837o39 هلل|محمد شلبــــي محمد عبــــد دى|لو|ضتـــ ج جنوبــــ |معهد فنى صىح ري

425468 ف|لق|عبــــد | رن در فكرى محمد رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69963| لم|هيم س|بــــر|حمد |هدى حسن  لمنصوره|نوعيتـــ 

68o96| عمر محمد عمر محمد عىل لمنصوره|بــــ |د|

776586 ر|لستـــ|ء مصطفى سعيد عبــــد |شيم زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|64764 س|حمد محمد وهبــــه عبــــ|ن |عن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3435o8 عىل عبــــده سليم عبــــده حسن ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

4|33|7 لعزبــــي|لسيد عىلي عىلي عىلي | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

83537 ن|عثــــم| حمد عمر زكري| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

54724 ى سيد فتـــىحي محمود|ي سمي  بــــ بــــنى سويف|د|

9|5963 ن |ن شعبــــ|حمد سليم|محمود  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

34428| لرحمن|مصطفى محمد نبــــوى عبــــد ى شمس حقوق عي 

225829 يمن محمد عطيه|محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|462o5 وى تـــوفيق|حمد حفن|حبــــيبــــتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|35|55 مر مصطفى سيد|مصطفى تـــ ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

439336 ىط|لع|لدين بــــسيوئى محمد عبــــد|ء نرص|رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

7o|248 بــــو سيف|للطيف |رق محمد عبــــد |حمد ط| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|7o679 لم محمد عىل|د س|ن عم|نوره ى شمس حقوق عي 

|23897 لطفى| مر نبــــيل زكري|يه تـــ| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5o965| يف عبــــد |عبــــد  للطيف|هلل عبــــد |لرحمن رسر عه دمنهور|زر

56222 جر وحيد ربــــيع حمزتـــ|ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

3252|6 ر عىل|لغف|يوسف محمد عبــــد ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس
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685667 لح|ن محمد ص|لغنى زيد|ء عبــــد |لشيم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

766537 حمد|عمر مصطفى محمد مصطفى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

96995 م|م|ل محمود |محمد جم ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

6|4|23 ى صبــــىحي إبــــر ى عبــــد |هيم |نيفي  ي|مي 
لغنى |ره طنط|تـــج

85868 د محمد محمد محمد يوسف|زي ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|3|763 ن مجدى عزم يوسف| مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

78o85| لسيد|فهىم عيد فهىم  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

535588 يم عىل|لد|بــــر عبــــد|لرحمن ج|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

266o77 ر محمد|م سعيد نص|سل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

483o93 يد |بــــو |ن محمد محمد |رو ى حمد|لي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45|7|5 ح|لمل|لسيد |لحليم |م محمد عبــــد |حس ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

277o|| هيم درويش|بــــر|ل |ء جم|رس| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

843748 محمد مرىسي طه محمد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

2864|5 ئى|لنعم|د محمد |لدين فؤ|ء|د عل|فؤ ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

62o534 ى |ي ىط|لدمي|هلل |لغريبــــ عبــــد |سمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6789o لعظيم|هيم عبــــد|بــــر|عمرو سليم  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

4o||| لعدس|يوسف طه عىل  هره|لق|ره |تـــج

53358o نىح  محمد حلىم محمود| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9o23o4 ليمنى قبــــيض |عيل |سم|محمد  ج|ره سوه|تـــج

3|4956 وى|لبــــحر|هيم محمد |بــــر|مصطفى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5724| دق|روق ص|دل ف|يه ع| ره بــــنى سويف|تـــج

6|||42 ي |لسيد عبــــد |حمد |
لجمل|لغنى ي صىح طنط

|معهد فنى

47242 لمجيد محمد|روق عبــــد |د ف|جه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

282962 |ن زكري|د رمض|حمد عم| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

3|42o ر حسن خميس محمد|يثــــ| هره|لق|ره |تـــج

|65484 ل|لع|د عبــــد |ل فؤ|ن جم|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

523948 لروبــــى|حمد خرصى |حمد محمد ممدوح | ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

768666 ين  ى|شي  نور شحده حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى
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|59376 مروه سمي  محمد عبــــده |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

6o7434 در مدين|لق|لسيد عبــــد|عبــــده  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

353333 حمد|ن |محمد رجبــــ رمض  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

35585 هيم|بــــر|م |م|حمد |محمد حسن  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

6|535| ي
يوسف محمد محمد ربــــيع طه مصطفى ط|هندستـــ دمي

452546 لمنعم|هيم عبــــد|بــــر|د أحمد |زي ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

63o953 ح منصور حسن منصور|يه صل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

73983 لمنعم محمد|ح عبــــد |د صل|جه لفيوم |تـــمريض 

8235| ه | ف فرح|مي  لم|تـــ س|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|34796 ى عبــــد  ى|محمد حسي  لمنعم حسي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

4|o||6 تـــ|بــــ عىلي عبــــ|مصطفى إيه س حنتـــي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

8o9348 ي محمد|هدي ج
بــــر مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

637oo7 لطوجى|هيم محمد عىل |بــــر|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

9|29|6 لرحيم |حمد محمد خليفه عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

259363 وق مدحتـــ  لرحمن نرص|لسيد عبــــد |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|35533 ي|ر
هلل||هيم عط|بــــر|م سيد |عص| ئى ى شمس|د| بــــ عي 

79o695 لشى|حمد محمد |بــــ |يه|عهد  لمنصوره|حقوق 

2o778 ن|رق مصطفى نعيم رمض|ط ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

443|23  إبــــر|تـــ |لشح|هر |لظ|عبــــد| رن
ى
هيم|لدسوق لمنصوره|حقوق 

|54o53 د|بــــر ج|بــــر مجدى ج|ج ى شمس حقوق عي 

9|4o67 ريم محمد محمد حسن   ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

7o33o7 مر|بــــوع|لسيد |نبــــيله شمس محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8|7|22 حمد|هلل |حمد طلعتـــ عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o649| لعيسوى|لرحمن |لعيسوى محمد عبــــد |أحمد  لمنصوره|ره |تـــج

|624o4 ء عىل فهىم|يوسف عل هره|لق|حقوق 

8o8388 مل شندي حسن شندي| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

445972 ى  ى محمد حسي  ى |حسي  هيم|بــــر|مي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

246357 حمد|روق |حمد مجدى ف| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

5584| ء سمي  محمد محمد|شيم لفيوم|لعلوم |ر |د

Wednesday, September 5, 2018 Page 6134 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4o6|27 لم|ء عطيه محمد عطيه س|سم| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|484oo لق محمد|لخ|جر فكرى عبــــد |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|8|49 د|لجو|فظ عبــــد |حمد ح|جر محمد |ه بــــ دمنهور|د|

|78469 م|لح مبــــروك عل|ء ص|دع ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

2o529 دى|ئى ن|حمد محمد جيل| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4o4432 د حسن مسعود|ن عم|حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||8|63 ئيل|بــــتـــ ميخ|ك ثــــ|مل| ري|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

758|38 لد موىس|لم خ|ء س|رس| سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

489|37 ن|ح سعد محمد شعبــــ|لفتـــ|ء عبــــد |نجل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

373o57 حمد|محمود محمد متـــول  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

228|o7 يه سعيد محمد خلف| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

48444| لجليل|يوسف محمود عىلي عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

626848 هيم|بــــر|مني  وليم | رين|م زيق|لزق|بــــ |د|

864278 سيليوس|لربــــ بــــ|د |هيم ج|بــــر|بــــيتـــر  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

67769o س|لنح|لسيد محمد |محمود محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

353323 مه محمد حمدى|س|محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3|7668 لمجيد عىل|حمد مصطفى عبــــد| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7822|8 لسيد محمد|حمد |ء |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

6|7oo8 ي
 عبــــيد|حسن | دئى

ى
لدسوق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

347867 لمزين|حمد محمد |لدين |ء |محمد بــــه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

923697 لدين محمود  |لرحمن صفوتـــ عز |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

767722 وى|لحج|لد عىل حسن |ره خ|س لعريش|تـــربــــيتـــ 

686599 زى|حمد حج|بــــ محمد |يه|محمد  لمنصوره|هندستـــ 

642425 لرحمن|لبــــديع عبــــد |لرحمن عبــــد |محمود عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

322o46 ل|لع|لسيد عبــــد|حمد حسن |هلل |منتـــ  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3|744 هيم|بــــر|م |م|وى |لد حفن|يدى خ|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|9|57  محمد فرغىلي|نوره
ى ن حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9|3879 فظ |لح|لكريم عبــــد|د |عىل خرصى ج سيوط|ره |تـــج

257|4o جر رمزى صبــــىح عمر|ه ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

898785 لرحمن مغربــــى |فهىم عبــــد| عل ج|بــــ سوه|د|
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6948|2 ى ط|ش ن|لغفور محمد علو|رق عبــــد |هي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

352o|3 لمنعم|ن محمد عبــــد|عمر مرو ى شمس|تـــج ره عي 

6o4o|| تـــه سعيد|ح محمود شح|محمود صل لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

25o252 هلل|د |ح محسن حموده عبــــده ج|سم شمون|نوعيتـــ 

35o888 ل سعد|سندس سعيد كم |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

9|9oo7 م محمود تـــميم |هلل هش|منتـــ  سيوط|عه |زر

635225 ه خ لمنعم|لسعيد محمد عبــــد|لد |ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|29449 لحميد محمد|هلل عبــــد |هلل محمد عبــــد |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6768|4 لدين عنتـــر  محمد|ح |لد محمد صل|محمد خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

53o455 ى|وى |وى جمعتـــ فرم|منى فرم بــــو حسي  ضتـــ دمنهور|علوم ري

|4o858 ندى محمد محمود محمد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

249oo9 لسيد مىك|لمغنى |لبــــنى عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

34877o ر|لنج|لحميد محمد |دل عبــــد|ء ع|سم| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3648o2 ى|د حس|طف فؤ|بــــسنتـــ ع ني  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

7o3|2o هد|لش|بــــو زيد |روق شفيق |يه ف| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

3883o مد طه|دل ح|در ع|ن ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6226|5 هيم عبــــده|بــــر|لرحمن |ئى أحمد عبــــد|أم ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

329o53 ف محمد عبــــد|محمد  ع|لرف|للطيف |رسر |علوم بــــنه

772978 دى|له|محمد عبــــده محمد عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

256675  ز|لش|ء محمود عبــــد|شيم
ى
يد|ق سكندريه|ل|صيدله 

54443o لع|لخ|د محمود محمد عبــــده |جه |حقوق طنط

8|6485 حمد|رص محمود |لن|د عبــــد|سع لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

74o52 وق ف ح|لفتـــ|رس سيد عبــــد |رسر لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|748o8 محمود محمد نجيبــــ مصطفى محمد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8355|5 ي محمود موىسي|لق|هلل محمد |عبــــد
ضى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8|2|2o هلل محمد|حمد محمد عبــــد| حقوق بــــنى سويف

785|4| لسيد عىل محمد|خلود  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

69o882 زق محمد|لر|ح مجدى عبــــد |صبــــ لمنصوره|طبــــ 

432|26 لمرشدى|م |لسل|شور عبــــد|جر ع|ه |صيدله طنط
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367994 هلل عمر|هلل عمر عبــــد|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|6548o ي يوسف| نور
مجدي حنفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

369|5 ي|لش|ن محمد عبــــده عبــــد |نوره
ى
ق هره|لق|بــــ |د|

7o9o4 بــــوهشيمه متـــول|بــــرين خليفه |ص لفيوم|لعلوم |ر |د

823856 بــــ مني  فخري|لتـــو|م عبــــد|بــــر| ره بــــنى سويف|تـــج

|65687 حمد|لمجيد محمد |حمد عبــــد | تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

22|847 ي
هيم|بــــر|ح حسن سيد |صل| دئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

43|4|4 لخطيبــــ|وي |لص|هلل | |كرم عط|حمد | بــــ بــــنى سويف|د|

629722 ى عليوه|لسيد |ن |محمد رمض مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

479387 ي|نسيه محمد إبــــر|بــــ
هيم بــــسيوئى سكندريه|ل|هندستـــ 

6857|4 ىط|لمع|بــــو |لجليل طه |ه طه عبــــد |جي لمنصوره|عه |زر

|67246 لد محمد رمزى عىل|خ |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

9o4549 ك شنوده جوده بــــخيتـــ |مل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|2|248 حمد قطبــــ|بــــ |يه|حمد | ى شمس|تـــج ره عي 

6927o9 د حمودتـــ|لجو|زق عبــــد |لر|هدير محمد عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

6|59|9 ن|لحميد سلط|ل عبــــد|نور جم معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8|237| د|د محمد عو|ن عو|يم| سيوط|حقوق 

755|88 لسيد محمد|طمه حسن |ف ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

52622 ى|لدين ر|د |مي  عم|ل| تـــبــــ حسي  حقوق بــــنى سويف

63o852 ى محمد حس|محمد حس ى|ني  ني  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

267|3| ى محمد موىس|نوره ن رأفتـــ حسي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8o8526 ف محمد |محمد  حمد|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

498276 لدين|لعزيز سيف |هيم عبــــد |بــــر|نشين  ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

73258 هلل|بــــ |لسيد ج|لرحمن محجوبــــ |عبــــد  لفيوم|بــــ |د|

||9o78 حد بــــدر|لو|يد محمد عبــــد |ل ز|جر جم|ه ى شمس|تـــج ره عي 

359775 ن|دل كميل سمع|يرينى ع| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6o3574 لجليل محمد|ء عىل عبــــد |رس| لمنصوره|علوم 

59o34 منه عىل سعد محمد| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8|3985 ن محمد|ء صغي  سليم|صف ي|تـــمريض 
| لمنى
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5|5||o ع ي محمد عطيتـــ محمد رسر
ن|منى ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

263558 وى|لسيد عىل عشم|محمد | سه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

256977 خ|لطبــــ|د |ن كرم فؤ|يم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

274235 ى مجدى عبــــد لك|لم|لرحمن عبــــد|حني  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4|3282 ي|سيف 
ء محمد محمود|لدين ضى ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|

ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

23|o6 ل محمد|حمد كم|هلل |عبــــد هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

768|64 قرع|بــــو|ود |رص عوض د|شموع ن لعريش|تـــربــــيتـــ 

9|3854 شد سدره  |د ن|رك مر|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64o|o2 حمد|هيم |بــــر|لرحمن |سمر محمد عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

2453| هلل عىل|يشيه محمد عبــــد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8o9|6o حمد محمد|هر |هبــــه م ي|بــــ |د|
|لمنى

896829 ى |ي ل  |لع|لحسن عبــــد|بــــو|لسيد |سمي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

892335 ىط |لع|ء عمر تـــوئى عبــــد|لىمي |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

93o72 سط محمد محمد|لبــــ|محمد عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

6428|5 لمطلبــــ محمد|نىه حسن عبــــد زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9o5492 لدين جوده محمود  |د |م عم|سيه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

||5|36 ف س|ردين |ن م عجيبــــ|رسر هره|لق|صيدله 

4o575| |هيم |بــــر|سهيله محسن 
ى
لسيد دسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7|678 ف محمد عبــــد |حبــــيبــــه  لحميد|رسر ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

878676 مل محمد |ح ك|مصطفى صل سيوط|تـــمريض 

32|358 عىل محمد عىل عيد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

2|4|66 حمد مصطفى|لحميد |حمد محمد عبــــد| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

|487| وع|تـــه مط|سلىمي سيد ذىكي شح هره|لق|ره |تـــج

887977 ل محمد |لع|ن عبــــد|حمد رمض| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

636365 لحميد محمد|محمد حمدى زىك عبــــد زيق|لزق|علوم 

262235 ل|لع|د عبــــد|حمد سعيد محمد حم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

62|8o6 لجبــــه|هيم محمد |لدين إبــــر|ء |معتـــز عل ط|حقوق دمي

853|53 لموجود عىلي|حمد عبــــد|محمد  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

Wednesday, September 5, 2018 Page 6138 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

849737 ى مي محمود خليفه حسي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

66|o6 ن|بــــ شعبــــ|لبــــ|ده فتـــح |محمود حم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

248452 يمنى محمد بــــدوى عطوه ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|39|38 وى|مد محمد قن|لدين ح|ل |ره كم|س ى شمس| لسن عي 

9o|838 ين بــــكر  لكريم |د |ن ج|بــــوزعف|رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

237779 هلل محمد|رضوى محمد عبــــد ى شمس|زر عه عي 

883452 لىح  |بــــ فرغىل عبــــد|لتـــو|محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

687938 لشيخ|لدين مصطفى عىل |محمد حمدى سعد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

544624 ي|ر
هلل محمد بــــخيتـــ|عوض عبــــد| ئى بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

لسويس|بــــ

|4275| لسيد|لمسيح عبــــد |بــــ عبــــد |يه|ردين |ن ى شمس علوم عي 

78634| هلل|ره نبــــيل محمد نجدى عبــــد |س |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

92|543 بــــوحسيبــــه مرىس |ره محمد |س تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|3|25o حمد|دق |حمد صبــــىح ص| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

59257 لم محمد|ء طه س|شيم بــــ بــــنى سويف|د|

7572|5 وق عل ء عمر محمد صقر|رسر |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

83||66 حمد|هلل |نور عبــــد|س |ين| ن|طبــــ حلو

86o252 غبــــ فرج|وميل ر|ركو |م حقوق بــــنى سويف

|38o|6 بــــينى سيد |حمد |مصطفى  حمد|لشر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|5663 ره خليل لملوم عىل |س سيوط|بــــ |د|

68|547 لمرىس|محمد حسن محمود رفعتـــ عىل  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

|55424 هلل محمد غريبــــ|م عبــــد  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

|67525 لرحمن|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |محمد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

24o8o3 هلل|لعليم عبــــد|لنعيم عبــــد|كرم عبــــد| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

7o986| يف|دل فهيم |مريم ع لعزبــــ رسر لمنصوره|بــــ |د|

772337 بــــوزيد محمد|هلل |لدين عبــــد |د |ندى عم زيق|لزق|ره |تـــج

899755 لرحمن محمد |رحمه محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4|783 محمد جعفر رسور جعفر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

62768| ل|لع|لسيد عبــــد|لرحمن عىلي |عبــــد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و
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429994 له|در دربــــ|لق|سعد عبــــد |محمد  |طبــــ طنط

|8798 حمد سعيد سيد|نور  هره|لق|بــــ |د|

825|82 نس رشيدي|ل فوزي |من ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

5|88o2 لخي |بــــو|عزيزتـــ فهيم محمد عرفتـــ  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

244576 لس جم ن|ل نصيف جرجس سليم|كي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

348625 بــــوعويضه|لسيد |م محمود |سل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|22534 لسبــــع|حمد |عي |لسبــــ|محمد محمد  ن|حقوق حلو

853335 تـــه عىلي|هيم شح|بــــر|ل |بــــل ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

479o76 حمد حسن|م |سل|مصطفى  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

7|o43 د|جر محمود محمد ج|ه لفيوم|بــــ |د|

769|8o ن محمود|لم|ن عرفه س|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

895|6| هلل  |رون نرص |نوبــــ نعيم ه|بــــ| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

32894| ف رجبــــ |حمد | عيل|سم|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|68o| لدين عزتـــ مجدى|مريم محمد نور وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|35764 زي|يه وحيد محمد محمد غ| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

643335 ى محمد|حمد | لسيد محمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

449326 ن عبــــيد|هيم رمض|بــــر|رص |لن|عبــــد |هندستـــ طنط

9|5o92 لس زكري شفيق حبــــيبــــ | كي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|48376 حمد يسن|دل محمد |ندى ع ى شمس| لسن عي 

697462 لزمزم|لسيد |طف سعد |م ع|هش ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

689226 حمد جمعه|هيم تـــوفيق |بــــر|تـــوفيق  لمنصوره|هندستـــ 

4|8o34 زى|لسيد حج|أمنيه محمد عطيه  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

|26o85 س|لدين فوزى عبــــ|م |حمد عص| ى شمس|تـــج ره عي 

5o246o حمد|حمد سيد |عيل |سم|حمد محمد | زيق|لزق|عه |زر

232382 عيل|سم|د سيد |دل فؤ|سلىم ع ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

499o66 خرس|ل|ل |م كم|م س|بــــتـــس| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4o5986 ي
 عبــــد|لبــــ|لسيد عبــــد| |دئى

ى
لمجيد|ق سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

86|866 ي|جر محمود محمد |ه
لمرتـــضى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

33o959 ى محمد عمر|يدبــــ|يوسف محمود مهدي ق | معهد فنى تـــمريض بــــنه

25o|5o ل|لع|لفهيم عبــــد|ل عبــــد |ن كم|نوره ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

6o5|2o لمغربــــى|لرحمن |ل محمد عبــــد|م| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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78|o3o لسيد عىل محمد|عمرو  زيق|لزق|ره |تـــج

9|767o لحليم |لحميد عبــــد|حمد محمد عبــــد| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

233263 ىط|لع|ره محمد محمد محمود عبــــد |س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|o252 يمن متـــرى لبــــيبــــ |رين |ك تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

3||66o طف حسن دغيدي|بــــ ع|يه|حمد | ن|هندستـــ حلو

525235 يمن محمد عىل غنيم|م |ريه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o699o بــــ|لوه|لغنى عبــــد|حمد عبــــد|در |ن |بــــ طنط|د|

67882 ف محمد عبــــد | لعزيز محمد|رسر لفيوم|تـــربــــيتـــ 

63929| ء حسن عىل محمد عىل|هن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o5|34 حمد متـــول هدهد|حمد |هبــــه  |بــــ طنط|د|

22o254 لدين مصطفى محمد|ء|دهم عل| ن|طبــــ حلو

24|99 ف رج| |نور ء محمد|رسر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

5|96o4 ي|ى جرجس بــــش|جرجس بــــش| رين|م |ره طنط|تـــج

269|26 لعزيز|ء كرم مبــــروك عبــــد|شيم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

229923 لعزيز محمد منصور|ل عبــــد|محسن جم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o22|9 تـــه|وى شح|لشه|لغنى محمد |منى عبــــد  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

76o9|7 ى صل|ي ح محمود حسن|سمي  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

|54539 عيل|سم|لك عىل |لم|د عبــــد |يوسف عم ى شمس حقوق عي 

869o49 ي|ر
ي|حمد فوزي حس| |ئى

ئى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

353898 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|عبــــد| ح رض|لفتـــ|عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

9o9567 يمن متـــول محمد  |بــــ |رح ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|78387 ى عبــــد |رس| هلل محمد|ء حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

32|829 ن محمد|رق سليم|هند ط ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

6o9766 لنجول|عبــــده عبــــده عىل | ند لمنصوره|ره |تـــج

479245 ي|حمد |تـــرنيم محمد محمود  لمسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

8264|| ي|ر محسن |من
حمد مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

57|67 حمد|لد طه |ء خ|سم| طبــــ بــــنى سويف

|66265 هيم محمد|بــــر|سم |كريم بــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|598|o لمجيد|د عبــــد |لجو|مسعد عبــــد | ر|ي سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |
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||69|8 لدين عىل|ج |جر محمد عطيه تـــ|ه ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

273733 لد محمد محمود|مصطفى خ دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

72383 م محمد رجبــــ|محمد س ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

8|775 بــــو بــــكر|حمد |بــــو بــــكر جمعتـــ | ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

6|22o2 نم غنيم|نم متـــول غ|مل غ| |بــــ طنط|د|

259833 ى ح ن فرغىل|مد شعبــــ|نرمي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

622385 ى طه بــــغيده|من ر طه أمي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4|333o وي|لنحر|لد عىل محمد حسن |خ |بــــ طنط|د|

||659| د عدل زىك|ثــــيو عم|م ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

885o64 لد مصطفى ذىك |سندس خ سيوط|ره |تـــج

89o3|9 يوبــــ |نور |دى |له|ندرو عبــــد| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

7o6o|o لسعيد محمد|مجد محمد |ندى  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

525o96 ف هريدى يونس عبــــد | لمتـــجىل|يه أرسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

693224 ى|محمد محسن وديع يوسف  ش هي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4|4|28 ى|ه جر محمد عطيه حسي  |ره طنط|تـــج

5|9422 لجبــــرتـــى|لسيد |مر |ن ع|ء شعبــــ|شيم |ره طنط|تـــج

69965| لبــــديع حسن|م حسن عبــــد |هش ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

635863 لسيد فرج|ح |لفتـــ|م عبــــد|حمد حس| هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

7o345o د|لضي|لسعيد |فظ |ن محمد ح|نوره لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

45589 لق|لخ|لبــــ عبــــد |بــــو ط|لق |لخ|مصطفى عبــــد  ن|هندستـــ حلو

4|4374 ل محمد محمود|مينه جم| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

3|9338 لسيد|د |بــــ سيد مر|هيتـــ|م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

497824 هيم محمد زقزوق|بــــر|هلل سعد |منه  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9o|58 لمنعم يوسف|صم عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9||7|6 م |رق محمد تـــم|محمد ط ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

6|2789 حمد|لعظيم |ئى  عبــــد |ه| ر|ي |ن طنط|سن|طبــــ 

3o945 هيم|بــــر|حمد |ء محمود |سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o4|74 حمد عبــــيطه|هبــــه محمد محمود  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

889545 سكندر |ديه موىس خليل |ف ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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283523 ن|لد محمد بــــكرى عثــــم|طمه خ|ف هره|لق|حقوق 

6833|5 ى عبــــد |ي |له|دى عبــــد |له|سمي 
ى
دى دسوق لمنصوره|حقوق 

249527 جه|م عىل خو|لسل|محمد عبــــد| لي|د ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

543o2| لحربــــى|هيم |بــــر|لسيد |جر جمعه |ه بــــ دمنهور|د|

52663o ن|لح شعبــــ|ن ص|لدين محمد شعبــــ|ح |صل هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o639| ي|مد عبــــد |هيم ح|لسيدتـــ إبــــر|
لغنى تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

8oo556 د|لسيد فؤ|لرحيم |فدوي عبــــد |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

|78766 محمد هريدى فتـــىح محمد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

546282 ي عبــــد |لص|لعزيز |دل عبــــد |سعيد ع
ى
لعليم|ق ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

6796|4 لسيد عبــــده|لسيد فتـــىح |عيل |سم|ء |عىلي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77|9o8 س|لمنعم عبــــ|مح عبــــد |حمد س| زيق|لزق|ره |تـــج

833994 حمد|م محمود |ر عص|من دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|6|o38 ن سعد عىل|ء رشو|رو ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

5455o7 لعربــــي محمد|لسيد |مؤمن محمود  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

367|2 لرحيم|لم عبــــد |مح س|ل س|م| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3||564 لسيد عىل بــــيوم|عمر  ى شمس هندستـــ عي 

9|||84 سحق شنودتـــ |س طلعتـــ |ين| ج|علوم سوه

24|35 فرحه حسن يوسف حسن عوض هره|لق|ر |ثــــ|

4538oo فظ عىلي حطيبــــه|محمد كرم ح لشيخ|ره كفر |تـــج

4oo882 ي
بــــ|وى محمد غر|وى منش|منش| دئى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

66382 يمن معوض محمود|ء |سم| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

6|263| لسيد محمد مرىس|لد |ن خ|يم| |بــــ طنط|د|

|498|o محمود شكرى محمود عىل محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o7339 ف|محمد | لي|د لسيد رسر |طبــــ طنط

8o7887 سحق قيرص بــــخيتـــ| |رين|م ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6|8292 بــــو لبــــن|رق محمد حسن |ط ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6o3|27 جتـــ|لخو|لمحسن |عبــــد | ل رض|م| |علوم طنط

4|769o وى|لمنط|ل محمد يوسف |بــــ جم|لوه|ندى عبــــد  لمنصوره|حقوق 

862448 حمد|لمقصود |حمد محمد عبــــد| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع
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249o77 ى ن نسيم مرصى|دل عري|ع| كرستـــي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8|7424 عمر ممدوح محمد مهدي سيوط|حقوق 

485546 مديحه سمي  حسن درويش عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

244845 ي|ر
ى|يمن صل| |ئى ح محمد حسني  هره|لق|ر |ثــــ|

332245 ي
محمد محمود محمد محمد عفيفى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

248778 لمغربــــى|لمنعم محمد |هند عبــــد تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

338383 ي
ل سعد|لع|بــــ عبــــد|متـــ غل|س| |دئى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

44o576 لسيد|لحميد طه |ريم محمد عبــــد |حقوق طنط

247988 ح رجبــــ محمد عىلي هندى|سم ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|58236 ى خ|ي ى |سمي  لسعود|بــــو |لد محمود حسني  هره|لق|طبــــ 

26o487 هيم محمد متـــول|بــــر| |دين شمون|نوعيتـــ 

26o264 ى|تـــ |ل شح|ء جم|سم| مي  شمون|نوعيتـــ 

676456 ه ع عيل محمد|سم|دل |ني  لمنصوره|ره |تـــج

272572 لمرصى|ن |هيم سكر|بــــر|محمد زهدى  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

4o3359 ين  د حسن عىل|حمد فؤ|رسر ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

475434 عبــــي  محمود جوده محمد محمد حىح  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6o8766 ف|بــــ عبــــد|لوه|ء عبــــد|رس| لرحيم عيد رسر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

858739 حمد|يه محمد عىلي | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

75o462 ف محمود محمد|محمد  رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4o48o6 حمد|حمد سيد |م |يوسف عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23o496 حمد|ن |ن حسن سلط|محمد سلط  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

4o8o73 ر حسن حموده|لغف|ل محمد حسن عبــــد|س سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

682|98 هيم|بــــر|ل حسن |حمد جم|يه | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

527592 لغنى|حمد عبــــد |م محمد عىل |ريمه سكندريه|ل|بــــ |د|

923486 مد خليل محمد |م ح|حس سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

32964| ين  ى|لنعيم حس|حمد عبــــد|شي  ى حسي  ني  شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

||6247 لس مر ك|ى سدر|د بــــش|كي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

966o5 هيم|بــــر|رص حسن |لن|محمود عبــــد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|64744 لسيد محمد عىل| |ن|ر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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8248o2 حمد|محمد محمود حسن  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

54o|87 ز|لجيد جمعه تـــمر|محمد مصطفى عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

826444 ي|ر
حمد منصور|هر |م| ئى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

6||625  عزبــــ|ر عبــــد |من
ى
لمنعم محمد منوق ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

4|ooo6 ى|بــــو|لمنعم |مه محمد عبــــد|س|محمد  لعيني  |حقوق طنط

492686 حمد صبــــىح محمد شلبــــى|مصطفى  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

429o62 فع|لش|عيل |سم|حمد |لنبــــى |ن عبــــد |يم| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

479o87 حمد|يوسف عمرو محمد  ره دمنهور|تـــج

8367|4 مل خليل|ن ك|نوبــــ دمي|بــــ| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

6289|9 ن|هلل سليم|كريم سيد سعد عبــــد قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

83757| لعزيز|بــــر عبــــد|لج|ن عبــــد|تـــغريد رمض دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

3||6|9 زق|لر|لمقصود عبــــد|زق عبــــد|لر|هدير عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

688576 مه|بــــر حم|ن ص|بــــر رمض|ص لمنصوره|هندستـــ 

|255|9 لد سيد نجيبــــ محمد|سم خ|بــــ هره|لق|ره |تـــج

683934 ل محمود محمد عبــــله|هدير جم لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

438453 ئى|لفخر|هيم |بــــر|م محمد لطفى |محمد هش |حقوق طنط

|7|5o2 حمد محمد|ن |رص شعبــــ|م ن|هش مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

69o58o  |محمد 
ى
هيم|بــــر|بــــو خليل عىل |لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|42394 هلل|هلل عبــــد |بــــ |سمي  ج| مونيك ى شمس|د| بــــ عي 

43||82 عيل|سم|ل يونس |نىح  عمرو جل| |علوم طنط

34ooo5 ف |يتـــ | لموج |حمد |حمد |رسر |علوم بــــنه

6|7|2| ن ديه|مجدى يحن  ضي| مي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

2|7||6 هيم موىس|بــــر|جر عمرو محمد |ه ى شمس|تـــج ره عي 

267542 حمد|لسميع |هبــــه لطفى عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

338228 محمد سعد فتـــىح عىل عفيفى |ره بــــنه|تـــج

632|5 لحليم|هيم عبــــد |بــــر|حمد ممدوح | ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|772oo فظ|لمطلبــــ ح|محمد رزق عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4794o7 ر محمد مصطفى محمد رزق|مي سكندريه|ل|هندستـــ 

2oo45 زى محمد يوسف|د حج|زى فؤ|حج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o296o هيم محمد|بــــر|ح |لفتـــ|لد عبــــد |ر خ|مي سكندريه|ل|طبــــ 
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7o85o3 محمد محمد| هبــــه رض لمنصوره|ره |تـــج

832762 حمد|حمد عيد | |ر|ي ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

||7372 هلل| |ردين مجدي شنده عط|ن ى شمس|د| بــــ عي 

624o5 حمد|بــــ |لتـــو|د محمد عبــــد |عم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

766225 ى ع|ي ضل|لسيد ف|حمد |دل |سمي  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

443o52 وق عبــــد محمد| للطيف زكري|رسر لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

8o9o87 ى  ى عبــــد|حسي  لقوي|حمد حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

|576|8 يه مصطفى حلىم عمر| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64975o هلل|د حمدى محمود عبــــد |عم ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

77488o ر محمد محمود|ء عزتـــ مختـــ|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

43|o82 ىطي|لع|زق عبــــد |لر|ىطي عبــــد |لع|ن عبــــد |أيم ي|بــــ |د|
|لمنى

6||oo4 ي|بــــر | ح ص|متـــ صل|س| لعشر ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

2|659 ى| نور سعد مبــــروك حسي  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

78|779 موخ شلبــــي حن| مرين |رسر زيق|لزق|ره |تـــج

35o352 ي|لق|لسيد حسن |يمن |حمد |
ضى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o85|o ن|لودود عثــــم|وليد عبــــد | ر|ي لمنصوره|نوعيتـــ 

|77o|5 لعزيز حسن|لحميد عبــــد |مصطفى عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|28o7 لس فوكيه ج د سليم |كي  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

847577 حمد محمد|م محمود |حس ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

6|8758 لعلىم|عىل حسن محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8o4374 شم|شم محمد ه|سلىمي ه ي|علوم 
|لمنى

35893| ض|لع|لسيد |رص سيد |لن|عبــــد| رويد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82o||5 لنعيم|بــــر عبــــد|لج|عبــــد| مروه عط ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

2|9222 لدين|يمن مصطفى بــــدر|لرحمن |عبــــد تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

|447o| م|حمد ضي|رص |حبــــيبــــتـــ ن هره|لق|ره |تـــج

85o669 ي 
حمد|محمد نرص مصطفى ي تـــمريض 

سيوط |معهد فنى

6o262| لسيد|لجليل |لعزيز عبــــد |ء محمد عبــــد |عل لمنصوره|حقوق 

63379o تـــ تـــ لدين خورشيد|ج |هلل تـــ|لدين عبــــد|ج |سمي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

38|o8 بــــى|مبــــ|محمد سعد عمر  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3425o3 طر|لسيد خ|حمد محمد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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2|296 مل عزيز|ل ك|مريم هل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3678o9 ر حسن|لستـــ|يه سمي  عبــــد| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

333699 تـــ مرىس|م محمد بــــرك|سل| |حقوق بــــنه

28558 عيل|سم|ممدوح مبــــروك ممدوح  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

245393 حمد سيد|ن |ن محمد نجيبــــ شعبــــ|يم| ن|بــــ حلو|د|

6||o99 مجد محمد جميل|كريم  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

34o535 لنرص|بــــو|لدين محمد |ح |د يوسف صل|زي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

245233 هيم|بــــر|هيم |بــــر|هدى فتـــىح  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3222|4 لسيد صبــــره|رضوى محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

692348 هيم|بــــر|م يوسف |جر هش|ه |لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه 
لمنصورتـــ

2383|7 ن|ن عمر|نس سليم|لعظيم |ندى عبــــد هره|لق|ره |تـــج

248883 لمقصود محمد فرج|نهله محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8|6|55 حمد|زق |لر|حمد عبــــد|بــــ |شه ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

36884o نتـــ سمي  نجيبــــ رزق|دمي ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

6|8|22 دى|لبــــغد|حمد |مريم مسعد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|42272 سل عىل مصطفى|صفيه بــــ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

845995 ي |ذي
حمد|د فتـــىحي مصطفى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

434655 ى |ي بــــو سعده|هيم فكرى |بــــر|سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8o7545 بــــ|لبــــ|شم فتـــح |يز ه|محمد ف سيوط|حقوق 

3887o غر|بــــو د|لعزيز |محمد فتـــىح عبــــد  ن|حقوق حلو

448668 لرحيم يوسف|محمود يوسف محمد عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

32597 هيم|بــــر|لحسن |بــــو |هيم طلبــــه |بــــر|معتـــصم  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|6|o4 ف محمد ربــــيع|كريم  رسر زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|775o4 ي
ف متـــول لبــــيق| |دئى رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

22799 هر محمد|هر محمد م|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

762526 ن وهبــــه|يمن نرص محمود عثــــم| نوعيتـــ بــــور سعيد

||8647 لدين عوض|ح |ن محمد صل|يم| ى شمس|د| بــــ عي 

|5378o لك|لم|خر عبــــد |لك ز|لم|م عبــــد |سه ى شمس صيدله عي 

323735 حمد عىل مصطفى|بــــسنتـــ  ى شمس طبــــ عي 
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63|779 تـــى|لصلح|لحميد |حمد عبــــد |ل محمد |نه عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|78558 هيم محمد|بــــر|عيل |سم|لرحمن |عبــــد  ن|حقوق حلو

7o8252 هيم محمد|بــــر|ح |لفتـــ|ده عبــــد |ء حم|شيم ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

764579 م|لسل|م محمد عبــــد |يوسف حس ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

277954 ى حمزه|شيم ء عمده عيد حسي  شمون|نوعيتـــ 

8||88| دق عىلي|حمد محمد ص| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4452o5 سم|ن ق|م محمد محمد عثــــم|حمد س| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

52|o|9 ى ف ف |حني  عيل|سم|يز محمد مشر ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

425273 ى  بــــهن| يوستـــي 
ى
م|مرقص هرق سكندريه|ل|ره |تـــج

763633 بــــىح |ل|لسيد |لسيد محمود |ندى  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

7o7o|4 ى  ى|بــــر|عبــــي  حسي  هيم حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

924|88 هلل  |دل خليفه خلف |ء ع|ل| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9|6577 حمد بــــح |دى |حمد ن| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

526283 ن مصطفى|مل سليم|لرحمن فوزى ك|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

6853|2 لرحمن|لرحمن عبــــد |يز عبــــد |ضىح ف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

268o2| لمنعم سلطح|محمود محمد عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

647976 لسيد|لدين مصطفى |م |مصطفى حس ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

497554 حمد نعيم عزبــــ|م مجدي |مر لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

52o59o ي محمد |م|
زي|حمد غ|ئى تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

9|48|5 بــــو بــــكر طلعتـــ عىل عىل  | ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o883| لصمد|مه محمد عبــــد|س|حمد | تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

|32349 وق  ل محمود|حمد جل|رسر كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

485||8 بــــو زيد|ن عىلي محمد |رمض| رودين ى شمس| لسن عي 

643983 ل|لع|مح سمي  عىل عبــــد|س زيق|لزق|ره |تـــج

2793|5 بــــو حسن|حمد |وى |لص|ء |نجل |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

499864 ر محمود حسن محمود|من تـــربــــيتـــ دمنهور

|7|856 هلل|ه عىل عبــــد |لل|د عبــــد |ن عم|نوره |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن
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|3945 ي ذىك محمد عىلي|عبــــد  لرحمن يحن  هره|لق|ره |تـــج

885|77 ى عىل |سم| ء عيد حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

78893o تـــه|سم شح|رس ق|منصور ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|75976 حمد|م |ر محمد هم|من لمنصوره|حقوق 

299o2 ى|م |حس حمد محمد خليل محمد حسي  هره|لق|حقوق 

7593o6 ئى محمد مهدى محمد|تـــه ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

448566 لشوره|شم عطيه محمد محمد |محمود ه ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

6343|4 ن|محمد سليم| ر رض|من زيق|لزق|ره |تـــج

489|23 لعزيز نصي |وى عبــــد|منتـــ محمود هند سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

844|99 مي |ل|عىلي محمد عىلي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

4o8227 هيم|بــــر|للطيف |م فرج عبــــد|حمد هش| |بــــ طنط|د|

|7|o42 ن|طف مصطفى شعبــــ|بــــثــــينه ع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4569|| هيم قمبــــر|بــــر|محمد حسن | رن |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

4o53|6 لرحمن محمد|محمد محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5948| لدين عزتـــ عىلي حسن|نور دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

434o7| مر سعد جزر|ن ع|نوره ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

293545 ن|هيم عطيه سليم|بــــر|ء |ل| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

68o257 ن|ن سليم|بــــوسليم|منى محمد  لمنصوره|ره |تـــج

8o|729 زي حسن|سط حج|لبــــ|ء عبــــد|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

897o|o مدي |ء رفعتـــ لطفى ح|عل ج|حقوق سوه

342|87 لسيد|ح |لفتـــ|ج  عبــــد|س ن|ين| |ره بــــنه|تـــج

6252|7 ديبــــ|ج  سليم |م ن|ر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

882|o3 ر  |لغف|روق عبــــد|مصطفى مىح ف سيوط|ره |تـــج

53362 للطيف|هلل سعيد سعد عبــــد |عبــــد  حقوق بــــنى سويف

465572 نوبــــى|بــــ مني  |مني  إيه لشر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|53839 يف  ف |رسر حمد حنفى|رسر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

27|556 لسيد مصطفى|ن محمد حسن |يم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|875o حمد موىس|حمد |طمه |ف لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76235| هيم عطيتـــ عىل|لعربــــى إبــــر|كريم محمد  ره بــــور سعيد|تـــج
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77oo73 ؤد|بــــ محمد د|لوه|هلل محمد عبــــد |عبــــد  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

23oo58  محمود|لش|حمد محمود عبــــد|
ى
ق لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

869565 ى|محمد محمد ع دل حلىمي حسي  ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

852952 لحميد صبــــره|مه محمد عبــــد|س| زيق|لزق|حقوق 

759537 حمد|سط |لبــــ|يه سعيد عبــــد | لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

839927 هيم|بــــر|حمد |سحر محمد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|28|o3 عىل| د عط|ره فؤ|س هره|لق|ره |تـــج

82|642 لحفيظ|نور عبــــد|طف |محمود ع ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

68269 حمد|تـــه |هلل عرفه شح|منتـــ لفيوم|علوم 

8398|5 ى |يه | ن|حمدعمر|لطيبــــ حسي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

787225 ل محمد زغلول|لع|دق عبــــد |لص|يدى |ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|oo43 حد|لو|هيم عبــــد |بــــر|هيم |دل إبــــر|هيم ع|إبــــر |تـــربــــيتـــ طنط

3|34o3 حمد|لدين محمد |محمد عز  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2692|2 لخول|ح محمد |لفتـــ|هلل عبــــد|هبــــه  شمون|نوعيتـــ فنيه 

68452 ء محروس رجبــــ محمد|لشيم| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

33993| هلل بــــيوم محمود بــــيوم|محمد عبــــد عه مشتـــهر|زر

63|87| ىط|لمع|بــــو |للطيف |لد عبــــد |بــــسنتـــ خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

483823 ئى|لنعم|عمر سعيد جوده محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|2428 مه فريد محمود|س|م |حس هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

825866 ه حمدي يوسف | حمد|مي  دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

7836|9 حمد محمد|كريم فتـــىح  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|62|92 ى |بــــ عيل محمود|سم|سم حسي  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

86|93| لدين محمد|جر سمي  سعد|ه ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

35o|25 وى بــــيوم|مؤمن رجبــــ حفنى منش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8||839 شد|هيم ن|بــــر|نه بــــطرس |دمي ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|69o6 دى|له|رص حسن عبــــد |مريم ن هره|لق|حقوق 

4||474 يوسف سمي  محمد يىح |بــــ طنط|د|

4238o8 رص محمود محمد|لدين ن|سيف  سكندريه|ل|ره |تـــج

776o57 حمد|لد |سهر محمد خ زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 
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3|84o3 لوصيف|محمد محمود متـــولي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

5|9275 هيم صدقه|بــــر|ن عىل |يم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

292524 هيم شبــــل حبــــطرش|بــــر|حمد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6o8o94 بــــو سعده|يم |لد|ح عبــــد|ح صل|سم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

496278 هلل|يم عبــــد |لد|م سعد عبــــد بــــ دمنهور|د|

|75o54 م|م|بــــر فهيم |جر ص|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

888884 ج محمد |م فر|حمد عص| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

82655| سلوي سيد بــــدوي محمد دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

345334 هيم|بــــر|محمد كرم سيد  ى شمس  تـــمريض عي 

35o627 طمتـــ محمد حسن حسن|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

274224 مريم درويش مصطفى رفعتـــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|23|46 ف محمد عبــــد |ريم  لقوى|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

226o87 ر متـــول|لغف|بــــر عبــــد|ر ص|لغف|عبــــد |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

64|279 حمد|هلل محمد |د|طمه ج|ف زيق |لزق|تـــمريض 

59634 هدى مصطفى عويس محمد لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

786499 لسيد|تـــ محمد منصور|لشح|طمه |ف  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

4o5787 حمد|حمد |د محمد محمود |جه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

37|376 لمنعم|رق نبــــيل عبــــد|مي  ط|ل| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

2432oo ء محمد جميل محمد|دع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7o|284 ىط محمد|لع|هلل عبــــد |لد عبــــد |لرحمن خ|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

7o9o37 ه | لسيد|حمد |لسيد |مه |س|مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

837o8| ى حسن عثــــم ن|بــــثــــينه حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4|658| م|لسل|هيم عبــــد |بــــر|ن |هيم حمد|بــــر| لشيخ|ره كفر |تـــج

775664 هلل محمود محمد محمود|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

643252 ن|هلل سليم|بــــ |أيتـــ عبــــده مرىسي ج |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3337oo شد|ن ر|م نشأتـــ زهر|سل| |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 
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363622 سم|لمجيد ق|لدين عبــــد|ء |ء عل|سم| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

69246| هيم عطوتـــ|بــــر|ر |لستـــ|بــــسمه صبــــرى عبــــد  لمنصوره|صيدله 

34445o لقلىل|حمد ممدوح غريبــــ |محمد  |علوم بــــنه

4657|5 ح|لفتـــ|أحمد محمود طه عبــــد  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

2552|9 لعزيز محمود|هدير محمود عبــــد كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

373948 ح|لفتـــ|هيم حسن عبــــد|بــــر|جد |ء م|ول |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

2oo48 هيم محمد|بــــر|عيل |سم|م يشى |حس تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

35387 ي
لسيد سعد|حسن | دئى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

2|2783 سم محمد عىل|م ق|د هش|ي| ى شمس|تـــج ره عي 

|49953 در محمد حسن|لق|د محمد عبــــد |زي هره|لق|حقوق 

847652 زق|لر|هيم جمعه عبــــد|بــــر|ء |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

65456 لنبــــى عوض|ن عبــــد |ء رمض|حسن ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

237429 ى وجدى ف|ي ج|رس ض|سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54|568  ص|بــــر حص|محمد ج
ى
لصعيدى|لح |ق بــــ دمنهور|د|

58254 ء محمد محمد محمود|سم| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|6743 لسيد معجوز|بــــ |يه|ن |ريه|م |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|76387 ر|حمد نص|حمد محمد |محمد  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

372773  |لقذ|حمد معمر |
ى
حمد محمود|ق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8o7797 فتـــىحي نجيبــــ عزيز| لي|د حقوق بــــنى سويف

935|8 بــــ طه لبــــيبــــ محمد حموده|يه| تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

485483 ى محمد عبــــد|ي لحفيظ أحمد مصطفى|سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

2|6966 ل حسن|بــــ محمد كم|يه|سلىم  ى شمس هندستـــ عي 

6o4787 وى|لكفر|لسيد |هر |ن محمد م|يم| لمنصوره|علوم 

633548 لسيد عيس|رص محمد |طمه ن|ف زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

87oo43 حمد محمود|م محمد |كر| زيق|لزق|حقوق 

24oo74 هلل|ج  نرص |مي  ن|فىل |بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

273356 هر|لط|طمه عبــــود دردير |ف دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

|47328 ى محمد حسن حسنى حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|5293| لمنعم محمد عىل|حمد عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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|7o|42 هر فتـــوح صليبــــ|م| وجيستـــ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|866| هيم|بــــر|لسيد عىل يوسف | لشيخ|ره كفر |تـــج

223|54 لدين ربــــيع فتـــىح|عىل عز ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

574|| لعزيز|مروه محمود محمد عبــــد  حقوق بــــنى سويف

4|||5 م محمد|لسل|مد محمد عبــــد |محمود ح هره|لق|ره |تـــج

4955o2 لحميد بــــخيتـــ|حمد عبــــد |لحميد |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

272844 لسيد محمود سعد|ره محمود |س دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

5|44o9 وق محمد شح ضه|لبــــي|زق |لر|تـــه عبــــد|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

5||492 حمد بــــيوم حموده|محمود محمد  بــــ دمنهور|د|

|4633o لخول|مجد محمود محروس محمود |خلود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|468| لهيثــــم خورشيد حرفوش|م |له| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

752548 م عوض|لسل|لد عبــــد |محمد خ ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

687548 لرحمن خليل|رق عبــــد |محمد ط لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

9|68|3 ى  |مد عبــــد|محمد ح لحميد حسي  سيوط|حقوق 

4465|4 نم|ل عدوى مهدى غ|يوسف جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

252|72 يزه محن  محمد جبــــر|ف ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

885489 هيم منصور |بــــر|ئى فوزى |م| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

8335o5 وي|عىلي محمود عىلي ر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

3|o955 لعزيز محمد|ء صبــــرى عبــــد|رس| ن|بــــ حلو|د|

4479|7 هيم|بــــر|لرؤوف |ن محمد عبــــد |رو سكندريه|ل|هندستـــ 

879694 هلل حموده  |لحميد عبــــد|ء عبــــد|شيم سيوط|بــــ |د|

5|4|63 هلل عطيتـــ أحمد أبــــو خديجتـــ|منتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

6o5o59 حمد مدكور|لدرموئى |جر |ه لمنصوره|بــــ |د|

323526 م محمد|لسل|متـــ عبــــد|س|ن |رو ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

439456 للطيف محمد|عيل عبــــد|سم|تـــفى  لشيخ|بــــ كفر |د|

25|962 عيل|سم|ن محمد |محمد رمض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

343469 ع محمود|م رف|ء حس|رس| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

||6599 ى ئيل يوسف|مرقص ميخ| مي  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

434646 دى|لن|هلل |هلل عبــــد|ن عبــــد|نوره ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

534746 هيم محمد|بــــر|حمد |كريم  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|8463 ن|ض سليم|هبــــه عيد سيد ري ن|بــــ حلو|د|
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2262|| ن محمد|شم شعبــــ|محمد ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

424438 حمد|بــــر عىل |م ج|كريم هش سكندريه|ل|عه |زر

697858 حمد عىلي|ء محمد محمد |رس| لمنصورتـــ |تـــمريض 

3|4672 د حمدي حسن|محمد عم لفيوم|لعلوم |ر |د

93o69 لمنعم|ح عبــــد |ح سمي  صل|صل حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

76o759 حد|لو|يمن محمد عبــــد | |دين لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

|69|49 لعظيم|تـــبــــ عبــــد |لرحمن سعيد ع|عبــــد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

3|749| رص عىل محمد|حسن ن |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

8655|2 ي عبــــد
ي|ح ص|لفتـــ|منى

بــــر مرتـــضى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

827oo7 س لبــــيبــــ|ده محمد عبــــ|غ ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

6o6|56 ف رشدى عبــــد |يمن | لغنى|رسر |ره طنط|تـــج

7||3oo |لكف|لعزيز |هر عبــــد |هر جمعه ش|ش
ى
ق لمنصوره|هندستـــ 

67633o لحول|هيم |بــــر|صم مصطفى |سلىم ع لمنصوره|ره |تـــج

4o||96 لنبــــوى عىل|ن |يوسف رمض سكندريه|ل|حقوق 

284o97 تـــه|بــــيشوى عيس صهيون شح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|||47 رق حسن بــــركتـــ|زينبــــ ط |تـــربــــيتـــ طنط

22o2|3 سم محمد حفىطى عىل|بــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|7|57 ف محمود عبــــد |يوسف  دي|له|رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4|533o ر|حمد دويد|لمجيد |حمد عبــــد |بــــ |يه| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

3|9674 |لطيف |لحكيم عبــــد|رتـــ مصطفى عبــــد|س
ى|بــــو لعني 

ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o|27| لح|بــــرين يوسف مهدى ص|ص سكندريه|ل|بــــ |د|

25|78 مي فرج محمد|منيتـــ س| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

648954 د محمد يونس|ئد عىلي محمد رش|ر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

326367 ه |هد عمرو فرح|ن هلل|تـــ جي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|5694| بــــر|كريم عىل هريدى ص هره|لق|علوم 

35643 ل|لع|لعظيم محمد عبــــد|ل عبــــد|لع|محمود عبــــد هره|لق|حقوق 

364o52 لرحمن|حمد عبــــد|ج |ل فر|نض ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

624o97 سم جبــــر|روق ق|دى بــــشي  ف|ه ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

Wednesday, September 5, 2018 Page 6154 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

639589 ى ثــــروتـــ محمد شح|ي يد|تـــه ز|سمي  زيق|لزق|حقوق 

2oo22 لسيد|لسيد |ء |لثــــن|بــــو |لسيد | ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

49899o |ئيل حن|طف حلىمي ميخ|مريم ع تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4|8969 ح عىل عيس|لفتـــ|حمد محمد عبــــد| |حقوق طنط

267|4| د|لجو|حمد عبــــد |لسيد |ء رجبــــ فهىم |رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|6|547 لعزيز|لعزيز بــــسيم عبــــد |م عبــــد |ده عص|مي مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

838568 ي محبــــوبــــ محمد |م|
حمد|ئى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

2|3934 ف جل|ل |جل ل سيد|رسر هره|لق|هندستـــ 

679647 تـــه|وى شح|لغربــــ|تـــه |مد سعد شح|ح لمنصوره|طبــــ 

6338o3 ن|للطيف محمد شوم|دل عبــــد|مي ع ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

3683o| حمد حسن|رضوي محسن  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9o2944 ل محمد |لع|ء محمد عبــــد|رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

66442 ى|م هلل|يق تـــوفيق عبــــد|مدحتـــ ف| رتـــي  لفيوم|بــــ |د|

444672 ط|لقلف|سعد محمد محمد |ء |وف لشيخ|طبــــ كفر 

78|875 لم محمد|م س|ئى عص|م| زيق|لزق|بــــ |د|

77oo38 ى عىل|م حسن محمد حس|حس ني  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|23862 لمنعم|محمود معتـــز محمود عبــــد  ن|حقوق حلو

|57486 عيل يوسف|سم|مريم مجدى  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

53696 وق محمد ج بــــر عويس|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

86963 هد|ل محمود مج|عبــــي  جم لفيوم|بــــ |د|

2|6|56 ي|د
 ري|ل عم|ئى

ى
ض|د شوق ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

478684 حمد|لنعيم عىل |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

3|38|5 لسعيد منصور|مي محمد |طمتـــ س|ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

857o73 ي محمد|لدين خف|هيم بــــىهي |بــــر| ج  ره بــــنى سويف|تـــج

23|43 لحكيم محمد صقر|يمن عبــــد |حمد | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2257o6 ف محمد عو|عيل |سم| د|رسر ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

636o8 د|لجو|حمد عبــــد |عمر طه  حقوق بــــنى سويف

245o|6 ى دويد|ع ى محمد حسي  ر|يده حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|65oo8 تـــ|يه محمد محمد محمد بــــرك| هره|لق|صيدله 
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762383 ى محمد|مصطفى نور  هلل محمد حسي  ره بــــور سعيد|تـــج

69922| ىط|لع|ن عوض محمود عبــــد |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|35|57 تـــه|وليد مصطفى سيد شح ى شمس|تـــج ره عي 

85477o بــــ|لدين محمد دي|د |ء عم|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

|6|983 ى|لغف|حمد عبــــد | ر محمود حسي  ن|حقوق حلو

3294o| بــــرهيم عىلي محمد|هدير  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

4|6483 ع سليمتـــ|لسبــــ|د |سم عو|وى بــــ|لشن| لشيخ|بــــ كفر |د|

677787 حمد|هيم |بــــر|در |مجد ن| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

85o4o9 حمد|هلل |ن عبــــد|محمود عثــــم صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

75965 للطيف|بــــ عبــــد |ء محمد دي|سم| لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

4648|5 ود|حمد د|بــــوزيد |حمد |منيتـــ | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

497299 لحدينى|مسعد سعد | ند ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

845377 حمد|ء بــــدري محمود |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

62647 رتـــ مصطفى مكرم عبــــيد|س صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

83857 ن محمد|عيل سليم|سم|سهيله  ره بــــنى سويف|تـــج

836o36 حمد محمد|هلل |ء عبــــد|دع دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

897747 دل جميل مهنى|ع| ند|ر ج|بــــ سوه|د|

5695o لصيفى|لعظيم |يه محمد عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

69ooo3 ن|للطيف زيد|يمن عبــــد |محمود  لمنصوره|علوم 

3329|o هلل محمد|ل نعمه |كريم جم لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

44466 حمد|مر |لد ع|جنه خ دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

437258 ر محفوظ حمدي محمد درويش|من لشيخ|طبــــ كفر 

|48368 لمجيد|هلل طه عبــــد |دين عبــــد |ن كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|6o|o5 ف عبــــد |حمد | لرحمن|لمنعم عبــــد |رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

498932 هلل|محمد محمود محمد حسبــــ | دين تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

27765o ش|م عي|جنه محمود عل كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

754236 هيم|بــــر|طف حسن |ء ع|ل| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

3|93o9 تـــ ف| هيم|بــــر|روق محمد |مي  ى شمس|زر عه عي 
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449|97 س|هيم محمد هر|بــــر|حمد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8|5o85 ي|ر
هر|لظ|لليل فولي عبــــد|بــــو| |ئى ي تـــمريض 

ي|معهد فنى
| لمنى

235669 رى|كريم موىس زخ| رين|م هره|لق|ره |تـــج

283673 لحميد|ن محمد محمد عبــــد|حمد شعبــــ| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

2437o2 ن|لرحمن رسح|هيم عبــــد|بــــر|ء |لشيم| |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

|4o5|| هيم سيد محمدعوض|بــــر|رحمه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|58|4 حمد  |طمه محمد فرغىل |ف سيوط|بــــ |د|

25897 لمقصود|محمد عبــــد | د زكري|ود ى شمس|د| بــــ عي 

9o|7o5 حمد محمد |م |م سه|حس ج|بــــ سوه|د|

35786 |حمد عط|ء عرفه سيد |سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

38|76 بــــى|محمد نرص يوسف حمزه عتـــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

529354 ن|بــــوزيد سلط|هلل |هيم عبــــد|بــــر|حمد | ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

647967 حمد غنيىم|لسيد |م |محمد عص ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

4482|9 لدين|ل |ئى مرىس محمد جم|ريم ه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

48974o لبــــسيوئى محمد|حمد |ندي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

897877 لد عىل محمد |عبــــي  خ ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

226527 هلل سيدهم|م عدل عبــــد |وليفر س| ن|تـــربــــيتـــ حلو

23|6|5 د محمد|لجو|هيم محمد عبــــد|بــــر| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

459|o8 نور محمد سعد زغلول محمود سكندريه|ل|حقوق 

32798| ي 
در|لق|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |مصطفى | معهد فنى تـــمريض بــــنه

6oo43| م حبــــيبــــ|لسل|ن محمد عبــــد |ئشتـــ حس|ع |بــــ طنط|د|

24449 ي
هر محمد فتـــىح|م| دئى هره|لق|ره |تـــج

4648o5 بــــ|بــــو حج|يه فتـــىح فتـــىح محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

869|66 حمد|ل |لع|بــــر عبــــد|حمدي ص ن|سو|ضتـــ |علوم ري

8923|6 صف تـــوفيق |تـــم ن|ح| رن ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

63o266 يف|حمد عبــــد |زن |م لعزيز محمد رسر ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

346522 للطيف|تـــى عبــــد|لزي|م سعيد |ريه سيه|نوعيتـــ عبــــ

764945 ه محمود  لسيد سعيد عمر|ني  هندستـــ بــــور سعيد
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75|2|7 هلل|لسيد عبــــد|حمد |مريم  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

3479|9 لزهوي|متـــ عيد |م عربــــي سل|سل| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

7o5494 لنبــــى عىل|شد محمد رشدى عبــــد |ر لمنصوره|صيدله 

6999|5 ى|محمود محمد محمد كم ل حسي  هندستـــ بــــور سعيد

78o356 ندى سعيد محمد محمد عطيه حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

6o6624 ح|هيم صل|بــــر|محمد محمد مصطفى  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

854248 م|لسل|محمد عىلي سعد عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

286o5| ء محمد محمد مرىس|عل ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

64||67 هيم محمد|بــــر|حمد |هيم |بــــر|حمد | زيق|لزق|حقوق 

7o6534 هيم|بــــر|حمد |بــــ |لوه|يزه محمد عبــــد |ف لمنصورتـــ |تـــمريض 

|493|| لرحمن|لدين عبــــد |حمد فخر |لرحمن |عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

923282 ى |ي ف صبــــرى مصطفى |سمي  رسر لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

62o699 در يوسف|لق|لسيد عبــــد |ء |إرس زيق|لزق|عه |زر

754778 س|ندى عمرو عوض عبــــ عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

639239 ه عبــــد  لكتـــبــــى|زق محمد وصفى محمود |لر|ني  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

9o5o87 ن |عيل سليم|سم|ن |ء شعبــــ|وف ج|بــــ سوه|د|

368o84 لسيد محمد|د |محمد عم |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

833969 لمولي|لحكيم محمد عبــــد|سلوي عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5||257 بــــى|لدبــــ|لحميد أحمد حسن |محمد عبــــد طبــــ بــــيطرى دمنهور

|74799 سيد معتـــز محمد سيد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|3949 نيس|يمن صفوتـــ |ير |ن |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

32543 هلل|ل محمد عبــــد|لرحمن هل|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

|7735| عيل|سم|بــــ |لوه|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

7536|5 ن حمد عىل مصطفى| |مي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

487886 ى عزبــــ عىل ى محمد حسي  حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

334224 مد|مد ح|ح| محمد رض ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

||8747 هلل محمود محمد منصور|مجدى عبــــد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9|4945 لطيبــــ بــــكرى  |لد محمد |لرحمن خ|عبــــد سيوط|حقوق 
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|36629 حمد|حد |لو|محمد عىل عبــــد  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

77|858 لسيد غندور|سعيد | لي|د زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

258872 عيل زيد|سم|عيل محمد |سم| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

772642 لم|لحفنى س|ح محمد |ر صل|من زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

855|24 هيم|بــــر|وي |دين بــــكري شعر|ن ره بــــنى سويف|تـــج

66842 لعليم|رس حسن عبــــد|ي| هويد لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9o||94 ف جم| زي |تـــه حج|ل شح|رسر ج|ره سوه|تـــج

648336 مد زىك مصطفى|بــــ ح|ن إيه|رو زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

|3|886  جرس
ى
مريم فتـــىح صدق ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

8o5o93 بــــ|حمد محمد شه|ل |فه جم|سل ي|طبــــ 
|لمنى

897o42 ى محمود عبــــد ه |لل|محمود خي  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

488||5 لرحيم|لد مصطفى عبــــد|حسن خ ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

6o332| |سلسبــــيل حسن مصطفى عط ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

4|4682 هيم هجرس|بــــر|لوكيل |منيه عزم عبــــد | ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

253527 مه|لد محمد سل|ء خ|رس| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

8|7478 محمد مجدي رفعتـــ محمد ي|بــــ |د|
|لمنى

|3||3o لس ع دل جرجس عبــــدتـــ|كي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

7oo785 له|بــــوغز|حمد مصطفى |دل |حمد ع| ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

335485 لعظيم|ح عبــــد|بــــر مفتـــ|هلل ص|منتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

243o22 ن عرفه|حمد عمر رمض| هره|لق|حقوق 

8|547| ن در بــــدري|لق|محمد عبــــد| مي  ره بــــنى سويف|تـــج

694o28 لعزيز|لعزيز عبــــده عبــــد |محمود عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

4922o7 هيم زىك شقيدف|بــــر|حمد محمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

425329 ع حمزه|ء محمود فكرى من|سم| سكندريه|ل|ره |تـــج

5o737| رى|لهو|ل مصطفى مصطفى مصطفى |من لشيخ|عه كفر |زر

8o4o24 يف محمد شعر| وي تـــوفيق|حمد رسر ي|طبــــ 
|لمنى

2588o2 ن|هلل رمض|مر عبــــد|هلل ع|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

78|742 ل|لع|مه عىل عبــــد|س|عزه  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6o6|o2 لصمد|لسيد عبــــد |لعزيز |حمد عبــــد |محمود  |بــــ طنط|د|

84o9oo لغيط ربــــيع محمود|بــــو|رقيه  ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى
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7o4644 لم عيد|لفتـــوح محمد س|بــــو|محمود  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

5o7|7o وع|دي مط|هلل محسن محمد حم|منه  سكندريه|ل|صيدله 

43884o هيم|بــــر|س |لعظيم عبــــ|هلل حمدي عبــــد |عبــــد ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

7o674| نه|عيل شبــــ|سم|مد |عمر نبــــيل ح ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

43466| وع|بــــى مط|ء محمد عر|رس| ي صىح طنط
|معهد فنى

34666o ى |م |له| ف مجدى حسي  فع|لش|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

297756 هيم|بــــر|رم |لمك|بــــو|م جمعه |حمد س| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

|47|oo هيم|بــــر|هلل عمرو محمد |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

239o22 ى خ|ي م محمد|لسل|لد محمود عبــــد |سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

888559 لحميد شعيبــــ |سط عبــــد|لبــــ|حمد عبــــد| سيوط|بــــ |د|

43o|34 لسيد|ئى ميشيل سعيد عبــــد |ه| ري|يل| |ره طنط|تـــج

47632| لحسن|بــــو|لسيد بــــدوى |دل |هلل ع|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o2|2o لس ن دي سمي  جرجس|كي  ي|لسن |
|لمنى

27o325 ن بــــكي |شم سليم|دل ه|حمد ع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

33433o س محمد|محمد سعيد عبــــ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

359o52 هيم|بــــر|حمد شهدى سيد | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

92o2o8 طف عطيه حسن  |طمه ع|ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

326|92 ن|ج  شعبــــ|ء سعد ن|دع هره|لق|علوم 

9oo9o5 بــــوضيف |لسيد محمد |ر |من ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

248995 وق رفعتـــ عبــــد لبــــى|ح |لفتـــ|رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

22oo92 لمجيد|ل عبــــد|لع|عبــــي  ثــــروتـــ عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

69o98| ر|لغف|تـــ محمد عبــــد |لشح|ن |حن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|57||7 لرحيم عليوه|د عبــــد |ء مر|ول هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

335o42 بــــو شنبــــ|رضوى مصطفى محمود  ى شمس حقوق عي 

|42|63 محمود محمد عىل محمود ى شمس حقوق عي 

3|9942 لح طه|خليل ص| نور ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

||6255 لمنعم سيد محمد|حمد عمرو عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

34|9o9 ى شعبــــ|ي لربــــ|د |رص ج|لن|ن عبــــد|سمي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

863265 ن|حمد عثــــم|عمرو ممدوح  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 
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7o337| لبــــربــــرى|هيم محمد |بــــر|مجدى نرص  ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

484944 رس سعيد عبــــده|سعيد ي سكندريه|ل|بــــ |د|

497o9 فظ|هلل ح|لرؤف عبــــد |زينبــــ عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5275o9 حمد محمدشلبــــى|م |لسل|محمد عبــــد| رن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35|229 ح|لفتـــ|م سيد محمدى عىل عبــــد|سل| ى شمس|تـــج ره عي 

272926 د عزتـــ مجىل|ر جه|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

886768 ء عمر بــــكر يوسف |ل| سيوط|تـــربــــيتـــ 

695|85 ح نرصحسن|ل محمود صل|نه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|37853 ن|لمجيد سليم|دل محمود عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

427955 ى  لرحيم|هيم عمر عبــــد |بــــر|تـــسنيم حسي  دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

844762 محمود محمد فتـــىحي متـــولي ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

363469 رص محمود عىل|طمتـــ ن|ف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

865|59 لكريم|ء سعيد معوض عبــــد|شيم دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

475684 جبــــريل مؤمن عيد محمد عىل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

695569 ى |حمد محمد | لمتـــول حسي  لمنصوره|هندستـــ 

4o9o7 ه فرج رضو| هلل|ن فتـــح |مي  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

25|764 بــــر حسن رجبــــ|ل ج|محمود جم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

24244 فظ|لح|ء فتـــىح محمد عبــــد |رس| هره|لق|بــــ |د|

6935|7 ر|لنش|هيم طه محمد |بــــر|سمر  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

54598| ى حسن  لرحيم زيد|لسيد عبــــد |حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

453648 لجمل|حمد |ح سيد |لفتـــ|ريم عبــــد ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

43476 لسنوىسي|ن |ميتـــ حسن شعبــــ|س ن|بــــ حلو|د|

263|25 طمه مجدى عليوه عليوه جمعه|ف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

54o34 ء محمد بــــدر عىل|رس| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

282665 مد قطبــــ|هلل محمد ح|منه  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

89|o37 وجينى بــــقطر عطيه بــــقطر | سيوط|تـــربــــيتـــ 

27777o لسيد فريد|د وليد |زي ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

336574 لحليم حسن|لحليم حسن عبــــد|ر عبــــد|ثــــ| ى شمس|زر عه عي 
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29|497 مه يوسف عوض|س|نىح  | لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2787o3  عىل |ي
ى
ى محمد شوق لطورى|سمي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

4|6|47 ى|بــــو|مد محمد محمد محمد |هدير ح لعني  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5o|5o| وى|لص|يز |ن ف|هلل رمض|عبــــد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

2|7o|o ي
لسيس|سعيد حسنى محمود | دئى ن|بــــ حلو|د|

|647| ى |يوسف  حمد|حمد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8827o7 بــــ  |م موىس دي|م كلثــــوم عص| سيوط|حقوق 

695|o| م|لسل|ىط عبــــد |لع|لد عبــــد |لبــــدرى خ| ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

875|22 حمد  |لدين محمد |ء |روى عل| سيوط|طبــــ 

9o|93| زى محمد  |لعزيز حج|عىل عبــــد ج|ره سوه|تـــج

7594o8 ى|هيم |بــــر|ء |ره عل|س مي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

34oo42 جد|لو|هلل عبــــد| |سلىم محمد عط ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

244933 لمحسن|هلل محمد عبــــد|ن عبــــد|يم| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

883392 ء عىل حسن محمد  |حسن ي صىح 
سيوط|معهد فنى

759o22 مد|محمد غريبــــ مسعود سليم ح تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

329957 ى عبــــد|ي للبــــودى|لعزيز مصطفى بــــيوم |سمي  |حقوق بــــنه

263235 ع|لسيد رف|يدى رفعتـــ |ه شمون|نوعيتـــ 

7|345 دى|له|لحميد سلومتـــ عبــــد |م عبــــد |سل| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

27|379 ى |ي هيم عىل نيبــــر|بــــر|حمد |سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2734|2 ح محمد عىل|رحمه صل ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

88o8o8 لمجيد دردير عىل |ء عبــــد|عل ي صىح 
سيوط|معهد فنى

49|364 ي بــــس
ي عبــــد |تـــفى

ى
لرؤوف محمد|م شوق ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

262328 حمد|ن محمود |محمود طلعتـــ شعبــــ |ره بــــنه|تـــج

7|7748 لسيد مجدى محمد جمعه محمد| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

27|588 هيم محمد سليم|بــــر|محمد | ند|ر لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

438292 ج |لسميع محمد بــــسيوئى خف|يه عبــــد| ط|بــــ دمي|د|

4884|7 لمحسن|بــــ عبــــد|حمد دي|بــــ |دي ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

242682 يوسف سعيد يس قوص هره|لق|صيدله 

749o7 ن|للتـــ سليم|ن محمد عبــــد |سليم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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7|o38o لبــــيوم|تـــ محمد |لشح|حمد |ضىح  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

48443 م|م|تـــه |مي  خليفه شح| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

6|3389 زى|لحميد غ|محمد مجدى صبــــىح عبــــد |حقوق طنط

485645 ديىل|لمن|حمد |ن |رص شعبــــ|ن| ر|ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

38788 كريم محمد فخرى محمد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

69o297 عيل رزق|سم|ء رزق |سم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

85379| ي|مرمحمد |منيه ع|
نور مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

786454 لم|لعزيزس|لسيد عبــــد|ده |ء حم|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

227969 ى مصطفى محمد| يه محمد حسي  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

884744 لعزيز |مصطفى محمود محمد عبــــد سيوط|ره |تـــج

643696  عىل|نوره
ى
ن عىل شوق ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

235988 دق محمود|حمد ص|محمد | هن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

524734 يد |بــــو |هيم |بــــر|بــــ |يه|دهم | ى ح|لمل|لي  سكندريه|ل|بــــ |د|

34532o ف عبــــد|هلل |عبــــد لي|لعز|لحليم محمد |رسر ى شمس|زر عه عي 

675839 لحميد درويش|لحميد عبــــد |هدى عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

628|23 م عيس|ن س|محمود رمض زيق|لزق|هندستـــ 

23|59 لسيد مرىس|لد مجدى |خ هره|لق|حقوق 

423222 وى عىل|لر|لحميد |د حسن عبــــد|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o6622 هلل سميح خليفه محمد يونس|منه  سكندريه|ل|عه |زر

79399 ل سيد|كريم فوزى كم ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

8|7|65 جورج كريم رزق يوسف ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

6oo49| لسيد زغلول|مينه محمود محمدى | |ره طنط|تـــج

22283| ن|لسيد عثــــم|دهم وليد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

57639 ى |شمس  هيم طلبــــ|بــــر|حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

863337 هلل|بــــ خلف |لوه|لكريم محمد عبــــد|عبــــد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

696559 ره|لد يشى زغلول محمد نو|خ ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

3||36 م حسن|لسل|حمد عبــــد |مل | ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

6|937 لحكم مرصى|يمنى محمود عبــــد  حقوق بــــنى سويف
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268274 نم|لحميد غ|مح عبــــد|معتـــز س شمون|نوعيتـــ فنيه 

88246 ى رمض|عبــــد  ن|هلل محمد حسني  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

82ooo5 وق مدحتـــ  حمد محمد محمود|رسر ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

39343 لسيد|هيم عبــــد |بــــر|دل |محمد ع م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

77oo6o لق محمد حلىم محمد حفنى|لخ|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|68466 |لعل|بــــو |هلل ممدوح محمد عىل |منتـــ  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

77674 د|لجو|لد فكرى عبــــد|هلل خ|منه  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

25|63| س|لتـــر|حمد |لعربــــى |مل |ك تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

227283 هيم|بــــر|در مصطفى سيد |ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4842| حمد عىل محمد|مصطفى  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

438|89 لخبــــى|ء محمود رفعتـــ عطيه |ول لشيخ|بــــ كفر |د|

89|785 ه رفعتـــ عبــــد| لكريم حموده |مي  سيوط|ره |تـــج

823373 بــــوحطبــــ محمد|محمد | نور ي|تـــمريض 
| لمنى

492757 ي|ن محمد |محمود شعبــــ لخبــــي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

54533 محمود يحن  محمد يحن  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

5|3|37 حمد رسى|يمن |ن |مرو تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

287229 ئيل|ئيل جرجس ميخ|جرجس ميخ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

449965 لنويىه|حد محمد |لو|هيم عبــــد |بــــر|تـــ |نج |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

285oo3 دى|له|مجد محمد عبــــد|رق |ط كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

77|395 للطيف|د محمد عبــــد |يه عم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

689o33 هيم منصور|بــــر|د محمد |تـــم فؤ|حمد ح| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

489239 م مرزوق|هيم محمد تـــم|بــــر|حبــــيبــــتـــ  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8o64o4 حمد سيد محمد سيد| ي|بــــ |د|
|لمنى

25|949 لحسن|بــــو|ر |لغف|حمد عدل عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4o9237 ح سنجر|لفتـــ|حمد محمد عبــــد | |دين |حقوق طنط

|68436 ل|لع|بــــ عبــــد |لوه|ح عبــــد |لفتـــ|عمر عبــــد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|6|849 ين سعيد ك مل سعيد|شي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

4|325 بــــر محمد عىل|رقيتـــ ص ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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|239|3 تـــفى مجدى خرصى طه م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

326|82 ف رش|جر |ه در|لق|د عبــــد|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2|7382 لح|دق ص|جنه محمد ص مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

9|747o بــــر  |ن ص|حمد عثــــم|م |ريل سيوط|تـــمريض 

|426o6 ى صل|ي فظ|لح|لسيد عبــــد |ح محمد |سمي  ى شمس هندستـــ عي 

7o27|8 |مد سعيد ند|رص محمد ح|سلوى ن ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

422338 حمد|لرحمن |حمد عبــــد |محمد  سكندريه|ل|حقوق 

68238o وى|لغربــــ|هيم |بــــر|لحليم |هيم عبــــد |بــــر|ندى  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

478686 ن|ح سليم|لفتـــ|لرحمن منصور عيد عبــــد |عبــــد  |ضتـــ طنط|علوم ري

9o96|o هلل  |هلل صبــــرى محمد خلف |عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

33o943 لعزيز|لنبــــى عزتـــ عبــــد|عمرو عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

7|6687 لح|ن ص|لدين مصطفى فتـــىح بــــدر|د |عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|5492 ىط  |لع|حمد محمد محمد عبــــد| سيوط|حقوق 

8ooo89 فظ|حمد ح|ء محسن |رس| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|42723 |ن شيح|ر مدحتـــ محمد عثــــم|مي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

26833o ن|ح رضو|لفتـــ|عبــــد| لرحمن ذكري|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

83oo36 ي ونسي قديس|بــــسنتـــ روم
ئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

56246 ن محمد حسن|خلود شعبــــ بــــ بــــنى سويف|د|

7o9o85 لبــــسطويس|لسيد عىل | |مىلي|ك لمنصوره|ره |تـــج

4|58|3  |هيم |بــــر|لدين |د |عم| دين
ى
لسيد |لدسوق

بــــدوى
لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

648724 حمد عطيه|حمد طلعتـــ | زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

3o|9o ى  ميخ|س| يوستـــي 
ى
ئيل|لم صدق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|724 ف مصطفى محمد |مصطفى  هيم|بــــر|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

658o6 ي محمود
محمد حسن مهنى أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

49o||3 ى غريبــــ عبــــد   عبــــد|لعزيز |حني 
ى
لرح|لدسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4o722 د محمد|محمد عمرو محمد عو ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

862693 د محمد|رص فؤ|لن|لفتـــ عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

43949|  عبــــد|دع
ى
مر|لرحمن ع|ح عبــــد|لفتـــ|ء شوق |حقوق طنط

68368 هيم محمد|بــــر|ل محمد |جل حقوق بــــنى سويف
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82887 حمد|م |م|حمد |د |جه ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

26335 زم محمد مصطفى درويش|ح هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

342o54 رص محمد محروس مصطفى|ء ن|شيم ى شمس|د| بــــ عي 

4257| لح|لمنعم ص|محمود طه عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

272635 ى |ح |حمد صل| بــــوزيد|مي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

8|9|28 زق|لر|ده محمد ربــــيع عبــــد|غ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

694484 ده|لم عبــــ|لسيد بــــدير س|ء |عىلي لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6||68o ي
رفعتـــ أحمد موىس| دئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

27354o لد محمد عطيه|عمر خ ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

8o4452 ي| ند
ي محمود|ء |ضى

لدين مصطفى ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

|7362o حمد|فظ |لح|ن عبــــد |فظ شعبــــ|لح|عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

855759 ل محمد|لسيد كم|محمد  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

895367 | ود فرج بــــسط|شنوده د ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

9|7229 د |دى عي|ن| نه زكري|دمي ي صىح 
سيوط|معهد فنى

493o87 دوىس|لق|لعزيز |محمد رأفتـــ عبــــد بــــ دمنهور|د|

3|9oo2 لدين محمد حسن|ء |ن عل|نوره هره|لق|حقوق 

45|945 وي|لبــــستـــ|لعزيز محمد |يه محمد عبــــد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

796|6 طف عىل حميدتـــ|بــــسمله ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|3546o حمد|شم |منيه حسن ه| ى شمس|تـــج ره عي 

84987o رك|حمد سعد مبــــ|هلل |هبــــه  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

64279| ف ظريف ح|مريم  دي|له|فظ عبــــد |رسر زيق|لزق|ره |تـــج

482666 م رمزى عىل شهبــــه|جر هش|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

73486 ى عبــــد | لحليم عىلي|يه حسي  لفيوم|بــــ |د|

882326 لعليم  |حمد حمدى عبــــد|ء |رس| سيوط|بــــ |د|

694889 لح|لسعدى محمد ص|عمر محمود  لمنصوره|عه |زر

3635|o بــــ محمد|لوه|م عبــــد|ندى هش ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

6354o3 رتـــ|د عم|لد محمد فؤ|ريم خ ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

432o|| دو|هلل محمد ج|هيم عبــــد |بــــر|مي  |صيدله طنط

433886 ر|دى عم|له|لمحسن عبــــد|دى عبــــد|له|يه عبــــد| |عه طنط|زر
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843579 لدين محمد عىلي|ل |حمد جم| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

7o3655 ج |لبــــلتـــ|حمد |حمد عىل |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8825|4 حمد محمد  |جح |خلود ن سيوط|صيدلتـــ 

4|839| لحنفى|حمد |ن |رمض| هدير رض |حقوق طنط

7||83o لفى|ل|عيل |سم|ء محمد محمد |شيم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

78|872 بــــد|ء محمود محمد ع|لزهر| زيق|لزق|صيدله 

52645o د|حمد حمدى عىل مصطفى ج| سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|69o57 حمد|رق حلىم |يوسف ط |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

2|938 طف سعيد محمد|مريم ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o23|4 حمد|هيم محمد |بــــر|يدى حمدى |ه سكندريه|ل|حقوق 

767463 حمد محمد مطر|ره محمد |س لعريش|تـــربــــيتـــ 

834794 ي
محمود يوسف محمود مدئى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

373852 لخلفى|لرحمن |م طه عبــــد|طمتـــ س|ف |حقوق بــــنه

279479 عيل|سم|هلل محمود |محمود بــــكر عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7|o|2 لمجيد|محمد عىل عبــــد| عل لفيوم|تـــربــــيتـــ 

426742 مو|يه محمد محمود حم| سكندريه|ل|بــــ |د|

487997 ضى|لر|بــــر خلف عبــــد |مصطفى ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

622737 و يوسف|م مكرم |سه سبــــي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2|976| بــــ تـــوفيق محمود محمد تـــوفيق|رح ى شمس علوم عي 

286o35 هيم|بــــر|هيم محمد عىل |بــــر| ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

37o44 ح|لفتـــ|لرحمن سيد هندى عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

27|5| مريم محمد رجبــــ محمد هره|لق|بــــ |د|

24o73 مه محمد|رضوي محسن سل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|76979 ي محمود هريدي|دهم ه|
ئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|2346| هلل سيد|سلىم يحن  فتـــح  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

43|864 |يوسف مجدى يوسف 
ى
لدسوق |تـــربــــيتـــ طنط

336492 مريم خميس ذىك بــــخيتـــ دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

785497 مل مصطفى|م محمد ك|عص| ند زيق|لزق|حقوق 
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255979 ن|عيل سليم|سم|رص |محمد ن ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

84|54o ي|ر
حمد محمد|محمد | ئى ي صن. تـــ.ك

ن|سو|ع |فنى

7579|2 ىطي|لع|ىطي جمعه عبــــد |لع|حمد عبــــد | لمنصوره|حقوق 

354523 حمد|تـــ |حمد فرح|يتـــ | عه مشتـــهر|زر

|49325 هيم|بــــر|سعد |مر |ن تـــ|مرو كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

339629 لسيد|رص نبــــيه |لد ن|خ سيوط|عه |زر

969|4 لرحمن ممدوح عبــــيد محمد|عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

6o7|o2 لد جمعه نرص محمد|خلود خ |ضتـــ طنط|علوم ري

739|9 حمد|يوسف سيد محمد  ي|عه |زر
|لمنى

6|4533 حمد رجبــــ|لمقصود |لح عبــــد |ص| ر|ي | تـــمريض طنط

7o2679 ى محمود |من وى|لشن|لسعيد |ر حسي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

682o56 لشيخ|لسعيد منصور عىل |همسه محمد  لمنصوره|حقوق 

42773 ه محمود محمد | حمد|مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

8859|9 ده فرغىل محمد طه |حم ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

7o3282 لجندي|هيم |بــــر|ج  محمد |رحمه ن لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

8868|4 لعزيز |لح عبــــد|تـــسنيم يحن  ص ي صىح 
سيوط|معهد فنى

4|2864 يف|لشوى ح|جر محمد |ه مد حسن رسر |بــــ طنط|د|

542448 هلل|لسيدعوض سعد |ل عبــــد |ء جم|رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

348977 م|مريم سيد محمد لتـــو ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

2|775o سم|ن ق|ضىح عىل عثــــم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

485742 بــــ|لخش|ن |بــــسنتـــ فتـــىح محمد سليم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3332o وس|ندر|هيم |بــــر|وس |ندر|تـــرين |ك كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

33|34o لبــــربــــرى|زق |لر|د عبــــد|م ج|ريه |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

433887 د|ىط ج|لع|ىط محمد عبــــد |لع|يه عبــــد| |بــــ طنط|د|

69|935 لديبــــ|حد |لو|هلل وليد محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

253965 هيم محمد شلبــــى|بــــر|حمد فتـــىح | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

43|937 نيس|بــــليون |سمي  ن| ندر|س |علوم طنط

76|494 حمد|لدين |فوزيه مدحتـــ محمد مىح  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

28|498  عطيه|لش|ج عبــــد|محمد ض
ى
ق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o3|5 ى ميل صليبــــ بــــطرس| |يوستـــي  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف
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|77482 روق مصطفى|حبــــيبــــه محمد ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

98o39 ى محمد محمد| حمد عشر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

866o2o ي زىكي|بــــيمن ع
دل بــــشر |نوعيتـــ فنيه قن

49698| هلل|أيتـــ فوزى لطفى فتـــح  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|4929 لرحمن|مد عبــــد |حمد عىل ح| هره|لق|ره |تـــج

36853| حمد محمد بــــسيوئى صديق| ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

352|74 ى عبــــد|حمد عبــــد| للطيف|للطيف حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

438876 هيم|بــــر|لرسول محمد |محمد عبــــد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

7738o8 لسيد عىل محمد|محمد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

6|7559 ف |منيه | م|لتـــم|هيم |بــــر|رسر حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

35o326 فظ|محمد عىل حسن ح تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

367578 للطيف|سعيد جمعه عبــــد| سه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

538764 ي عبــــد|
تـــ مصطفى ه|لل|لرحيم محمود عبــــد|مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

25o24o لشيخ|ح |رق صل|بــــسنتـــ ط ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

87o987 يع محمود|ح ط|لفتـــ|رحمه عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|42246 ى|لرحمن مجدى حلىم |عبــــد  مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

462o27 لمطرى|ء طه محمد أحمد |نجل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

625557 لسيد خليل|م محمد |محمود هش ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

9ooo64 لحميد |ل محمد عبــــد|محمد كم ج|بــــ سوه|د|

|65337 ى|هلل صل|منتـــ  ح سيد حسني  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

79o5|o ه | حمد محمود محمد|مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

857o54 نور|نور محمد |محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

69|927 ضى|لق|فظ |لغنى ح|جد عبــــد |لغنى م|عبــــد  لمنصوره|علوم 

847o59 هلل|ذلي عبــــد|حمد ش|ء |لزهر|طمه |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

4o8o24 هيم|بــــر|كرم محمد معوض |ن |نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

422o|3 ح محمد|لفتـــ|طف عبــــد |رك ع|تـــبــــ تـــمريض فرع مطروح 

89o597 بــــد غيط |بــــوع|محمود مصطفى  سيوط|ره |تـــج

|75|25 ى  حمد عىل|مه |س|نرمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

858742 ي مرىسي|لجن|ده |حمد حم|
ينى حقوق بــــنى سويف

5595| ل عىل|متـــ محمد جم|س| ي سويف
هندستـــ بــــنى
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8|o68o لبــــدري|ره سيد محمد |س ي|بــــ |د|
|لمنى

78o522 حمد محمد محمد|ل حسن |جم زيق|لزق|عه |زر

264848 هيم عىل سويلم|بــــر|هبــــه محمد  |تـــربــــيتـــ بــــنه

687383 ه محمد عبــــد | ن حلبــــي|لمعىط عثــــم|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

24o848 سط عيد|لبــــ|م عبــــد|سط عص|لبــــ|عبــــد كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

45|238 ن|لمجيد رضو|ل عطيه عبــــد |نه |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

2|2966 ح|لفتـــ|لحليم عبــــد|حمد عبــــد|ء |رس| ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

37|987 لرحمن|ل حسن عبــــد|ء جم|سم د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

282937 دى مجدى محمود محمد|ش ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4o2624 لموجود|لمولي عبــــد |لسيد عبــــد |سلىم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|23|3 ي هش|م|
ى|حمد حس|م |ئى ني  ي|عه |زر

|لمنى

776|85 لرحمن|ح محمد عبــــد|لفتـــ|تـــغريد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|93o3 ن|يمن محمد رمض|ندى  هره|لق|بــــ |د|

32482o حمد|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6oo92 د|حمد عو|ء محمد حسن |لىمي |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

75396o هيم|بــــر|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|سهيله  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

759389 ن جوده عفيفى|هدير وهد ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|9928 ل فتـــىح يوسف|يوسف جم هره|لق|ره |تـــج

7692o5 ن|عىل محمد سليم| نور لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

5|6o9| لسيد بــــسيوئى|لنبــــى جمعتـــ |عبــــد | عل ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

432288 ى ص|ر |من لح|حمد حسي  |نوعيتـــ طنط

86o584 م|ل عل|لع|ندي محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

32o744 حمد|دى حسن عىلي |ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

42o6|3 هيم محمد عيس|بــــر|حمد محمد | لشيخ|ره كفر |تـــج

2|632o هر عبــــود|لظ|حمد فريد عبــــد |مر |حمد تـــ| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

77o33| لمقصود محمد طعيمه|محمد وليد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

76||9| ن محمد|ء محمود رضو|شيم لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

865927 سحق|د |سعد فؤ| |رين|م  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

4295|3 ي |حمد محمد عبــــد|
بــــ|لخش|لغنى |علوم طنط

2|2757 يوسف محمود زغلول محمد ن|حقوق حلو
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478649 بــــ محمد مصطفى عىل حسن|مه سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

332566 لم|م س|لسل|هبــــتـــ رفعتـــ عبــــد لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

778|38 لسيد محمد|رق |محمود ط |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

535864 وق عبــــد لمنعم|حمد عبــــد|هلل محمود |رسر |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

578|9 ن|تـــتـــ عثــــم|هلل شح|د عبــــد |جه بــــ بــــنى سويف|د|

68|483 لجندى|ئى محمد محمد |مح ه|س لمنصوره|ره |تـــج

8o4283 لليل|بــــو|م |لسل|ن مدحتـــ عبــــد|نوره ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

82947| ى جم| ى |ل |مي  حمد|مي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5o758o لسيد بــــدير|رضوى محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

32|23 دل محمد جوده|م ع|سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6772|| لجمل|حمد |عيل |سم|ل |لرحمن جم|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63o354 لكريم|ئى حنفى عبــــد |لد ه|خ  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

764749 ن عبــــده محمد عبــــده عرنوس|نوره ره بــــور سعيد|تـــج

|7o49o ئيل|ن شنوده ميخ|عجبــــ| بــــول ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5o5335 زم محمد جروين|هلل ح|عبــــد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|5284 ئى  جورج عزيز|ه| ن|جولي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

223792 س|ء محمد محمود عبــــ|ول ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

32o78o يف  يمن عطيتـــ محمد|رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

846829 هيم|بــــر|ن |د محمود عىلي|زي ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|4oo6o حمد|لرؤف عىل |حمد عبــــد |ر |من تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

52o54o تـــه محمد|نجوى عىل شح تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|24947 ي ظ|
ى
ى محمود صدق |ظ|حمد حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

7o7oo8 لك محرم مصطفى|للطيف م|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

42|89| ن|لسيد رمض| |م زكري|محمد هش ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

484535 ي عىل|بــــر|د محمد |زي
هيم حبــــسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

855o32 ي عزتـــ شح سحق|تـــه |شي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

68o264 رى|لبــــ|وى عبــــد |لشبــــر|ن محمد |هند شعبــــ لمنصوره|بــــ |د|

8897o2 لصبــــور |بــــر عنتـــر عبــــد|هبــــه ص سيوط|بــــ |د|

629489 م محمد طلعتـــ محمود|حس زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 
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6o65|9 لسيد جميل|أحمد مصطفى  لشيخ|هندستـــ كفر 

||86o6 ف |مريم  دى|له|تـــ عبــــد |لشح|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6||894 ح سليمه|لفتـــ|لعليم عبــــد |ئى فتـــىح عبــــد |أم |بــــ طنط|د|

5o38o هيم|بــــر|حمد |رق |محمد ط ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

86|867 ي |هي
عيل عبــــيد|سم|م قرىسر دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

766o63 لسعيد عوض محمد|سهيله يشى  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

66233 رس محمد قرئى|زم ي|ح لمنصوره|حقوق 

46|o46 هيم متـــولي محرم|بــــر|ء محمد |عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

233525 حمد رجبــــ|هيم |بــــر|يمن |منه  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

764394 لكريم|ء عبــــده محمد عبــــد |محمود عل ره بــــور سعيد|تـــج

426732 هيم|بــــر|لمجد |بــــو |هيم |بــــر|جر |ه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

92|777 ل جرجس |وليد جرجس غ ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

|5|56 ى محمود|ر| رودين فتـــ محمد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|4765 شم|محمد يشى حلىم ه رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

477o7| ريم حسن فرج محمد بــــخيتـــ سكندريه|ل|طبــــ 

9|7794 محمد | م زكري|زم حم|ح ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|75o9 ر محمود|لستـــ|دل عبــــد|ر ع|لستـــ|عبــــد تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

3||342 هلل|جد محمد عزبــــ عبــــد|ن م|رو ن|ضتـــ حلو|علوم ري

537528 لرحمن|لسيد عبــــد |د حسن |حمد فؤ| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

229833 ف عبــــد|ر |من لرحمن|لحليم عبــــد|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|66768 لعزيز|ج عبــــد |ن فوزى حج|يم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

273|2o ل بــــرسوم|يمن كم| |رين|م لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

83o959 ي|لش|د عبــــد|لمحسن ج|سلوي عبــــد
ى
ق دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

22265o ن|لم فرج عمر|ن س|مريم عمر ن|فنون جميله فنون حلو

487655 م|لجندى سل|لد محمد |محمد خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89347| س محمد رسور |بــــوضيف عبــــ|منيه | ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

5o5236 للطيف|حمد عبــــد |للطيف |محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

69597 لمطلبــــ|هلل فرج عبــــد|محمد عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

77o626 د حربــــى فهيم فهىم|يه عم| زيق|لزق|بــــ |د|
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432|68  خضي |ء |سم|
حمد مصطفى ي تـــمريض طنط

| معهد فنى

||8|48 بــــ عزم زكرى|يه|رى |ن م| ى شمس|د| بــــ عي 

687857 لمرىس محمد يوسف|لسيد |لمجد |بــــو| |مه معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|46457 حمد|ل محمد |ء جم|دع ى شمس علوم عي 

328o98 هلل|محمد عىل محمد عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

349|39 لبــــوهي|ئل فوزي سعد |ر و|من ى شمس علوم عي 

54o||2 هلل|يم محمد عبــــد|لد|لمهدى عبــــد|هلل |عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

528583 س بــــسيوئى عبــــيد|محمد سمي  عبــــ ضتـــ دمنهور|علوم ري

856636 د|لجو|در عىلي عبــــد|لق|لحسن عبــــد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

763864 دم|حد محمد |لو|حمد محمد عبــــد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

579|8 حمدى مصطفى خليفتـــ محمد حقوق بــــنى سويف

4|9o6 حمد شفيق|لح |حمد ص| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|4855 د|لسيد حم|د |تـــن عم|ف تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

|5|799 حمد|مريم محمد محمود  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

856o77 لد حسن|حمد محسن خ| حقوق بــــنى سويف

78o4|| ن محمود محمد موىس|يم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

63578| ل حسن فوده|يه جم| زيق|لزق|ره |تـــج

3|47o8 ى ئيل|ئى فهيم جبــــر|روم| مي  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

446|75 لحميد محمود حسن|لحميد محمد عبــــد|عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

2499|8 لطوجى|بــــرمحمد |لج|طف عبــــد |زينبــــ ع |ن طنط|سن|طبــــ 

9o8382 مل عزتـــ عوض فرغل | ج|تـــربــــيتـــ سوه

8o72oo حمد|لكريم |م عبــــد|هند هش بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

59247 ن محمد عىلي محمد|جيه صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

459|33 ى|كريم عىل بــــدر ن حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4o8638 ه حمدى محمد محمد عبــــد| س|لنح|لرحمن |مي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

484334 حمد|حمد حمدى محمد |كرم | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49598 حمد محمد|د محمود |زي ن|ضتـــ حلو|علوم ري

334498 ض|نوبــــ صفوتـــ عطيه ري|بــــ| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|5964 سط محمد محمد|لبــــ|ء عبــــد|رس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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26|825 حمد محمود رفعتـــ وهبــــ| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

285366 ورى|م حمدى محمد مغ|سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

645569 د عليوه|لجو|مصطفى محمد حميده عبــــد  |حقوق طنط

68689 حمد محمد محمد|سيد  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

636546 ن محمد محمد طلبــــه|محمد رمض زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

426743 م فتـــىح خليل|بــــسنتـــ عص سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

7o|685 قه|حمد رق|ئى محمود متـــول |م| لمنصوره|حقوق 

|63349 |لبــــ|حمد طه عبــــد |ن |يم|
ى
ق هره|لق|م |عل|

||9|8o ل|لجم|هيم محمد |بــــر|د مجدى |زي ن|هندستـــ حلو

8366o6 ي محمد |هبــــه حر هر|لط|ج  |نوعيتـــ فنيه قن

438257 وى|لشه|ن محمد عزتـــ عىل |يم| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

496774 ده|لسيد محمد عىل عبــــ|ره |س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4o5|65 لسمرتـــ|مؤمن مدحتـــ محمد عىلي  سكندريه|ل|ره |تـــج

7862|9 لعزيزى|حمد |هلل عىل |منه  زيق|لزق|بــــ |د|

6|69|8 ى|رس محمد عبــــده |ريم ي لخرصى ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

695874 لشفيق عطيه عريضه|لشفيق عبــــد |حمد عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

48673o لس  جندى طنيوس| هيم عط|بــــر|كي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|77438 هيم|بــــر|محمد موىسي محمد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

79oo72 دى محمد|له|هبــــه محمد عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6|7488 شه|رنيم محمد طه عك لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

25|22 حمد|متـــ قـنصوتـــ |س|ندى  عه مشتـــهر|زر

292642 هيم|بــــر|لحميد عىل |هيم عبــــد|بــــر|محمد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

2|3888 تـــ|لشح|ل محمد محمود |حمد محمد جم| ن|هندستـــ حلو

|663o6 رق يوسف محمود|محمد ط هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

767||6 عيل عىل سمره|سم|محمود محفوظ  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

494274 نوبــــى|لرحمن |حمد عبــــد |يز |هلل ف|عبــــد لشر بــــ دمنهور|د|

6854o8 دى|لبــــغد|هيم |بــــر|هيم عيد |بــــر|عيد  |هندستـــ طنط

466o55 س محمد فتـــوح محمد فتـــوح|حمد عبــــده عبــــ| |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

334332 ن|ن محمد شعبــــ|محمد شعبــــ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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38672 م زينهم محمد زينهم|مر هره|لق|علوم 

78932 ى محمد عبــــد لغنى مطر|نرمي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

253|96 دل عبــــده شوشه|ء ع|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|4|36| بــــودوح|للطيف |حمد محمود عبــــد | د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

764867 هلل|لسيد عبــــد|سلىم مصطفى حسن  صيدلتـــ بــــورسعيد

542o82 لزعويىلي|دي محمد محمد |له|ح عبــــد|صل لمنصوره|حقوق 

248897 هلل|د|حمد ج|يمنى غريبــــ  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

638445 ى عبــــد |ي حمد محمد|لرؤف |سمي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

72895 ن|هلل رضو|جر محمد عبــــد|ه لفيوم|صيدلتـــ 

45335 ن محمد محمد|مصطفى رمض هره|لق|ره |تـــج

|37||4 لسيد|بــــ لطفى عوض عبــــد |يه|ندرو | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

52324| تـــه|ش شح|زي حو|يمن حج|هبــــتـــ  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

643827 دي|له|م محمد عبــــد|سميتـــ عل عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

68626 بــــ|لتـــو|مه مصطفى عبــــد |حمد سل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o4239 ف عبــــد|محمد  حمد خضي |مد |لجليل ح|رسر لشيخ|هندستـــ كفر 

83o546 لس بــــهن ود|ن وديع د|كي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|67o29 هلل مرىس|هلل محمد عبــــد |محمد عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

354594 حمد|طف ربــــيع |م ع|ريه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

34947o هيم|بــــر|رجبــــ | رتـــ زكري|س ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

67896o ى|حمد ش|لمتـــول | |بــــسمه رض هي  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

857768 لموجود|لرحمن نبــــيل حسن عبــــد|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5o939o ي خميس عبــــد
لح|لمجيد ص|محمود مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

9|5986 دل حلىم محمد |م ع|سل| سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

23|o39 ء|شعي|لقس |يمن وهبــــه |جورج  هره|لق|ره |تـــج

24o9|8 لرحمن|حمد محمود يشى عبــــد |محمد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

78|59| ه | لسيد محمد|هيم محمد |بــــر|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

32989 وى|لمنش|حمد |لسيد |مريم  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|538o حمد جمعه|حمد محمد |محمد حمدى  |ره طنط|تـــج

|52|59 عيل|سم|ء محروس سيد |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

442245 لبــــدويىه|لد عمر أحمد |عمر خ لتـــعدين بــــمطروح|لبــــتـــرول و|علوم 
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64o973 هلل مىك|لحميد عبــــد |يوسف محمد عبــــد  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

|569o3 يوسف محمد يوسف محمود هره|لق|بــــ |د|

328867 حمد عوض جبــــل|ن |م عثــــم|عمر س ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

5o3o62 لكريم|متـــ محمد محمد عبــــد |س|ء |رس| سكندريه|ل|عه |زر

85939o ن عزبــــ|جورج مجدي سليم ي|علوم 
|لمنى

|55825 لد ربــــيع محمد|عمر خ مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

489636 لعبــــد محمد عىل|رك |ء مبــــ|دع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6469|5 لبــــديوى|حمد |د |لجو|مريم عطيتـــ عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

2|8326 ى حسن|يه|ن |نور بــــ حسي  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o5o44 لبــــقرى|لد طلعتـــ مصطفى |ن خ|نوره لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2597o2 وى|لجد|م |لسل|ء عبــــد|م عل|وس شمون|نوعيتـــ 

244777 ض عيد محمد|لرحمن نبــــيل ري|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

25|986 لخول|محمد عزتـــ سعيد  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

56986 يف|بــــر|رحمه  هيم عىل رسر لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

427838 حد خميس|لو|ء صبــــىح محمود عبــــد |رس| |ن طنط|سن|طبــــ 

42995o ل|لمتـــع|ل عبــــد |لع|طف عبــــد |ع| لد زكري|خ |صيدله طنط

46||o4 ه محمد عبــــد  ي متـــول عبــــده|لش|أمي 
ى
ق |بــــ طنط|د|

273323 لرحيم|م حلىم يوسف عبــــد|بــــتـــس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

463242 لحميد بــــسيوئى|كر عبــــد |ء ش|شيم لشيخ|بــــ كفر |د|

358839 لم|مهند سيد رجبــــ س  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

69437| ى مسلم|لحس|م منصور محمد |ريه ني  لمنصوره|نوعيتـــ 

|4425| حمد|ل بــــيومي |زينبــــ محمد كم ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

237773 لموجود|دل محمد حسن عبــــد |حبــــيبــــه ع ن|بــــ حلو|د|

37575 طف فوزى ونيس|فيبــــى ع هره|لق|حقوق 

7o9745 ن مسلم محمد|محمد رمض ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

5|8|o8 بــــر بــــسيوئى بــــهنس|ر مسعد ج|من تـــمريض دمنهور

623478 لحديدى|هيم |بــــر|دل |مريم ع ط|حقوق دمي

768658 ن|لم سليم|ن س|ء سليم|رو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

3448|3 حمد يوسف تـــوتـــو|بــــ محمد |رح ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

33258 لبــــشبــــيسر|لمنعم |دل عبــــد |ن ع|يم| هره|لق|صيدله 
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7|o252 ل|لع|رحمه محبــــ محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

348o7o وى|لحلف|محمود محمد سيد محمد  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

5||o77 لسعيد محمد عبــــده محمد عيس|محمد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

24|534 ش قطبــــ|بــــورو|سحر محمد  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

63893 حمد|ض |حمد فتـــىحي ري|فتـــىحي  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

85o659 لدين سيد عىلي|ح |محمد صل سيوط|ره |تـــج

2526oo بــــر نوير|يمن ص|ء |ل| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|3o3|9 م محمود|م|لم |س| ن|ر  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

337o78 شم|حمد ه|حمد حسن |حبــــيبــــتـــ  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

835426 ن|رحمه محمد فوزي سليم |هندستـــ قن

759372 لد محمد حسن|خ| ند وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

|25528 هر|رق محمد حفنى ط|محمد ط ى شمس حقوق عي 

44476o لحليم محمد|عىل محمد عبــــد  ن|سو|بــــ |د|

4oo522 لرحمن شعيبــــ سعد|ن عبــــد |رو سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

36o598 هيم حسن|بــــر|ن |حمد محمد شعبــــ| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|47826 لسيد محمد|هيم |بــــر|كريم مجدى  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8o|o|3 لعليم|مد عبــــد|لدين ح|ء |ل عل|م| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

36347 لمول سيد|بــــر عبــــد |حمد ص| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

288o89 حمد|حمد منصور مغربــــى | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

84|74o لمطلبــــ عليش|طف عبــــد|صم ع|ع سيوط|صيدلتـــ 

644997 هيم فتـــوح جوده|بــــر|م  لمنصوره|صيدله 

2988| هيم|بــــر|فتـــ ممدوح |ذ ر|مع هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

236268 حمد|ل |لع|لحليم عبــــد|ء عبــــد|سم| هره|لق|ره |تـــج

6o3|65 ي|ر
محمود محمد حمد| ئى ي صىح طنط

|معهد فنى

7562|3 ى|ن |محمود فرح حمد حسي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

496422 لسيد عيد|آيتـــ سعيد محمد  تـــربــــيتـــ دمنهور

35o873 بــــسملتـــ وجيه محمد محمود ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

864285 ي عص| د عزمي|م عي|نىح  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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394|6 ف منتـــرص عمر عبــــد|هلل |هبــــتـــ  لمجيد|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

283593 لي|لهل|ضى محمد |هلل عمر ر|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

885264 نه محسن عيد جورج  |دمي سيوط|نوعيتـــ 

45574 ل محمد صديق محمد|محمد كم ن|ضتـــ حلو|علوم ري

846oo8 بــــر سيد ضوي|لرحمن ج|عبــــد لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

357686 تـــ سعيد محمد|لشح|ندى  زيق|لزق|صيدله 

2352o3 بــــرهيم|لرحمن محمد فتـــىح |عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

86724  عىل
ى
عىل ممدوح دسوق ي |

رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

54|o37 لسيد نظي  مرىس|حمد صبــــىح | ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

7867o2 حمد|لسيد حسن |ندى حسن  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8648o| د|طه محمد بــــشي  مر ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|37288 حمد|مصطفى محمد محمد مرىس  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7577|3 حمد|دل محمد |محمد ع عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

829738 ى|مروه عبــــد لعزيز محمود حسي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

7o9554 لمتـــول مسعد حسن عىلي|ء |سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

424||4 ده|ده صبــــىح حم|حمد زي| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

779575 ل|لنح|وى عىلي |لشبــــر|عىل وليد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

367392 يدي|لمبــــ|يمن سعد محمود |هلل |منتـــ  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

882|56 لحفيظ محمود  |مه عبــــد|وس|لدين |م |حس سيوط|تـــمريض 

26374o لسيد|حمد |لغنى |مروه محمد عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

86229o ى سعد محمد محمد بــــل ش|محمد حسي  ي للفن|
|دق قن|لفنى

7|326| م|لسيد هند|حمد حسن حسن | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8|989 حمد|م محمد محفوظ |هش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68o744 لمعىط هجرىس|طمه محمد عبــــد |ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6756|4 حمد|لسعيد عوض سيد |حمد محمد | لمنصوره|هندستـــ 

9|6345 خر فرج  |بــــيشوى مرزوق ز سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

526893 د|لسيد حم|هيم سعيد عىل |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

47726o وى|لبــــدر|ضل عوض |ئل ف|د و|زي سكندريه|ل|علوم 

33o544 ي عىل محمود عوده|رس|
يف حسنى ء رسر زيق|لزق|صيدله 

3|6o93 ندى مجدى محمود تـــوفيق ن|علوم حلو
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2|872| حمد دومه|جد محمد محمود |م وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

772822 ن|لسيد سليم|م |لسل|م عبــــد |حمد س| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

254o87 هيم طه|بــــر|ذ محمد مصطفى |مع |كليتـــ هندستـــ بــــنه

695o3| ى|لىح محمد |رص عبــــد |لن|حمد عبــــد | مي  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

539|59 د محمود فتـــىح محمود|زي ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

75o68 حمد|حمد سيد |رحمه  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

852|9| مد|بــــ ح|لوه|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2573|7 لخول|فتـــحيه محمد عىل  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

494923 ر خميس مطي |لستـــ|محمد خميس عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

832544 لس ف هلل|م وهيبــــ حسبــــ |كي  دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

893339 ي |رق رمض|رس ط|ف
ن مصطفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3378|9 مد محمود|مر سعد ح|س |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

86836 ى حسن محمود محمد|ي سمي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

862|37 طمه محمود حسن محمود|ف دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

75653 م عزتـــ تـــوفيق|ر عص|من ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9|8528 ي 
عزه محمد عىل عطيفى ي صىح ري

سيوط|ضه |معهد فنى

755855 لدين محمود محمد|د |م عم|حس لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

854|25 |ن عط|مجدي مهر| رش ي|عه |زر
|لمنى

|7o2o9 لسيد|لد فرج |محمد خ كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

448649 للطيف|هلل عبــــد |للطيف عبــــد |محمد عبــــد  |هندستـــ طنط

782986 يف عل ن|لحيو|ء حسن عىل |رسر عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

42632 ى|لجليل محمد حس|محمود حسن عبــــد  ني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

349995 بــــ|هلل خط|حمد عبــــد|مريم مصطفى  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4o546 لرحمن محمود عىل محمد|عبــــد ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

294826 ن منصور|دى رمض|له|ندى محمد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

359952 عيل|سم|ن وليد عىل |يم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

268963 ح محروس محمد|ء صل|رس| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

632948 ر مصطفى محمد شفيق مصطفى|من عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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27335| حمد|ضىح عبــــده محمد  دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

|46436 ليش محمد|بــــو |ندى محمود  ج|ره سوه|تـــج

887677 ه محمد محفوظ ري| ض |مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

647o7 ق|عزتـــ محمد عل| ند لفيوم |تـــمريض 

696522 بــــوحسن|رق معوض |محمد ط لمنصوره|حقوق 

545483 ن|لحليم ري|لسيد عبــــد |رق |عمرو ط لشيخ|بــــ كفر |د|

3o|o8 ل حسن حسن|طمه جم|ف هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|7228| بــــد|لرؤف متـــول محمدع|حمد عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|o243 م صليبــــ |جوى ريموند س ج|ره سوه|تـــج

643437 ى|لع|هيم حلىمي عبــــد |بــــر|عمرو  ل حسي  زيق|لزق|حقوق 

|7|o2 زم سيد فهىم سعيد|عمر ح ن|علوم حلو

86474o ى فكري عبــــد لحكيم|كوثــــر حسي  |نوعيتـــ موسيقيه قن

9oo756 نه سمي  خليفه مسعد |دمي ج|ره سوه|تـــج

42o733 هيم|بــــر|حمد سيف موىسي محمد | لشيخ|ره كفر |تـــج

69|288 ع|لبــــي|بــــ |لوه|لسيد حسن عبــــد |محمد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

792975 بــــ|حمد خط|لعليم |هلل عمرو عبــــد|عبــــد ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

362368 لس رزق  هلل|هيم رزق |بــــر|هلل |كي   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

94o88 حمد|مصطفى محمد عىل  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

24669| ره|حمد محمد عم|محمد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

676233 هيم عىل|بــــر|بــــو خليل |هيم |بــــر|يه | لمنصوره|بــــ |د|

|9o54 ى |د |جه ى|لفتـــوح |بــــو |مي  مي  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

84723| هيم|بــــر|ء مزمل محمد |وف ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

8o4826 وع|لكريم مط|د |تـــسنيم صبــــىحي ج لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

8o33| عيل|سم|رص محمود |محمد ن كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

486o7| لسيد|لسيد محمد |ن |يم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4343|7 ف محفوظ نرص|منه  رسر |عه طنط|زر

685|92 حمد بــــدوى|يمن طلعتـــ |حمد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|37|o8 شم|رس عيد ه|مه ي|س| هره|لق|حقوق 

5|22|o لبــــيىل|محمد موىسي مصطفى موىس  ره دمنهور|تـــج
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5||2|7 بــــ|لجليل محمد خط|زم فتـــىح عبــــد|ح حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|33944 ج |م محمد هنى ن|سل| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

7o7259 هر حسن تـــحلبــــ|حمد محمد م| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

7784|o هيم|بــــر|لرؤف |طف عبــــد |ر ع|من زيق|لزق|بــــ |د|

692997 بــــينى فهىم |سيد  لحطيبــــى|لسيد |لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

248o64 ن|ن رضو|دل سليم|سهيله ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

352||6 جر محمد فرج سيد|ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

628485 مه حسن|خلود يوسف سل زيق|لزق|بــــ |د|

2|297o مر|نور محمد ع|ندى محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

758464 جون مجدى فهيم سعد حقوق بــــورسعيد

5o68o حمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

64834| يد|م عطيتـــ ف|جر عص|ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5oo2o4 ىط|لع|ح عبــــد|لفتـــ|ىط عبــــد|لع|حمد عبــــد| بــــ دمنهور|د|

2|3732 ل|حمد هل|يحن  محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

753|o8 حمد عىل|لعظيم عىل |ميشه عبــــد  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

889||| ى عبــــد|حمد عبــــد| بــــ |لوه|لمنعم حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

3|378o هلل|حمد عبــــد|طف |حمد ع| ى شمس حقوق عي 

434895 ى عبــــد |ي لسيد|زق |لر|در عبــــد |لق|سمي  ج|بــــ سوه|د|

885986 حمد خليل |بــــ |لتـــو|ر عبــــد|من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4oo672 هلل موىس|بــــ |م ج|لسل|شوق عبــــد  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|3576 هلل محمود|محمد سعد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

32|387 لمول محمود|تـــم عبــــد|محمد ح ى شمس حقوق عي 

53532o بــــوزيد|هلل |م حسن محمد حسن فتـــح |ريه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|8797 ى د خليل|مي فؤ|س| يوستـــي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

774369 ن|لطح|حمد |لسيد |مح |لسيد س| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85926o ي 
ي|محمد مصطفى

حمد مهنى ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|68o2 ىط|لمع|بــــو |حمد |رق حيدر |حمد ط| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4334o| بــــوزيد|لبــــديع محمد |بــــوبــــكر محمد عبــــد|لد |خ |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

3378o4 م|لسل|لسيد عبــــد|حمد يشى محمد | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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622249 بــــ|لوه|ريم عىل مصطفى عىل عبــــد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

364727 ن|د رمض|هيم عو|بــــر|م |زينبــــ عص ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

773425 محمد| لحميد عط|ء محمد عبــــد |لشيم| زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

362538 لمجد محمد محمود|بــــو |سلىم محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

75o994 لد محمد فتـــىح|ندى خ عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

29o2o ى  حمد محمد|كريم سيد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

36523o حمد|دل محسن |تـــغريد ع ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

52o6o5 هيم|لمنعم إبــــر|يتـــ عيد عبــــد | تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

843568 لجليل|لد محمد عبــــد|عمر خ ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

763522 ف محمد محمد محمود|ضىح  رسر لمنصوره|حقوق 

86592 ممدوح محسن عىل حسن ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

682o79 ه ط| لبــــدوى|حمد خليفه |رق |مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

345572 ي
لشحرى|د |هر محمود عو|م| دئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

48743 بــــ شعيبــــ محمد|لوه|شعيبــــ عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

85||2 بــــدين|سعد خليفتـــ ع| هويد زيق|لزق|حقوق 

2|2265 سم|حمد مصطفى ق|لد |زم خ|ح هره|لق|هندستـــ 

6o5988 مه|لعزم سل|بــــو |لمنجد |محمد رزق عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

85o964 ل محمد سيد|جم| عل لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

|56o52 د عبــــده محمد|حمد فؤ| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

82|363 رين ظريف جميل شفيق|م ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

4827| لرحمن محمد|لدين عبــــد |م |يه حس| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

765|62 لعزبــــى|حمد أحمد |رق |د ط|زي ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

36224o فتـــ جبــــرتـــ فهىم|ندرو ر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

37o||7 ي|ل|ن محمد |ء حسن سليم|رس|
لفى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

422996 لرحيم|مريم فريد عىل محروس عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

96652 ي|ر
حمد|د |لجو|حمد عبــــد | |ئى ي |

رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

33|432 ل نزيتـــ عطيتـــ|حمد جم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

|34785 ن|لمقصود سليم|د عبــــد |عمرو مر د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

445466 د|دى مر|له|نور عبــــد |ح |لفتـــ|فرح عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 
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4784o7 تـــى|ي|لمل|للتـــ محمد محمد |لرحمن عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o8443 ي
بــــوهندى|لعزيز محمد |عىل عبــــد| دئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|36346 م محمد عىل|هش| ند د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

6|68|6 رحمتـــ محمد عىل محمد عوض ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

||8|97 ى يز صديق|طلعتـــ ف| يوستـــي  ى شمس هندستـــ عي 

633|oo يم|لعظيم محمود غن|د محمد محمود عبــــد|نه زيق|لزق|نوعيتـــ 

859644 كر|يز بــــشي  ش|بــــيشوي ف سيوط|علوم 

4472o4 محمد عىل صبــــري محمد مرىسي مسلم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

|56297 هلل|حمد عزتـــ محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

889856 لس  رد لطفى جبــــره |دو|كي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

8o5|35 ن يوسف|هيم سليم|بــــر|نه |مري سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

489752 رص عىلي محمد|ن ن|نوره لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

649256 هيم|بــــر|حمد |دهم محسن محمود | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

34o289 هيم مصلىح|بــــر|هيم محمد |بــــر|نجوى  |نوعيتـــ بــــنه

78|995 هيم يونس|بــــر|رص |ن| دين زيق|لزق|نوعيتـــ 

8468|8 ي ص
لح محمود|محمد مصطفى ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 

ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

535934 فتـــ صبــــرى محمود  لسيد|هيم |بــــر|مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|987| ى غ ل|سهيلتـــ محمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

9o464o م صبــــره محمد |حمد عص| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

64|29| وى عىل|لشبــــر|حمد |ء |هن زيق|لزق|نوعيتـــ 

858|3| ى محمد|جر عص|ه م حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

222|32 ل|دل محمد جم|مينه ع| ن|حقوق حلو

6o5|8o خلود فرج محمد محمد عيد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

227943 بــــتـــ|ء محمد حسن ثــــ|شيم ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

484294 ل عطيه|لع|هلل عبــــد |لسيد عبــــد |محمد  سكندريه|ل|حقوق 

894o49 لحكيم محمود حسن  |محمود عبــــد سيوط|حقوق 

|42oo| لرحمن وحيد سمي  محمد|عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6347|2 ل|لسيد محمد و|لسيد عزتـــ | زيق|لزق|هندستـــ 
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43|6o6 روق عىل|بــــ ف|يه|محمد  ي صىح طنط
|معهد فنى

4254o7 لح|م سعد طه ص|ن هش|نور ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4|7596 حمد عىل سعيد|لد |مل خ| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

27|662 لمقصود بــــسيوئى|كر عبــــد |ئى بــــسيوئى ش|م| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

862354 ى |حسن عبــــد حمد|لرحيم حسي  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

6238|5 ه ط  سليم|لعزيز |رق عبــــد |ني 
ى
لدسوق ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

679452 هيم رجبــــ|بــــر|لغنى |عبــــد | هدى رض لمنصوره|بــــ |د|

95627 بــــوكريم|ل محمود |لع|محمد عطيه عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

58955 مح طه خليل|رتـــ س|س ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

44||28 تـــ محمد عبــــد عيل|ح محمدإسم|لفتـــ|أمي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

46965 م|حمد عز|تـــ حسن |ن نش|مرو هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6|4682 ن|آيتـــ محمد موىس رسح |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

232549 لق|لخ|حمد عبــــد|بــــ |لوه|ء عبــــد|شيم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

877o2o ى |ء |ل| يوبــــ  |حمد حسي  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

8848o3 ه |لل|محمد سيد محمود عبــــد سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

49o7|| هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|ندى محمد  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|7585o لشتـــي|طه عىل عطيتـــ محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

432||5 بــــو عيس|حمد |نهله عيد محمود  |تـــربــــيتـــ طنط

9|||94 لزهرى  |هلل |يه محمد عبــــد| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

26|625 يد|لسيد ز|م |لسل|محمود حسنى عبــــد |حقوق بــــنه

|2923o لمجد|بــــو |ن |هر مرو|محمد ط ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

295627 لشيخ |ر |لغف|يوسف محسن حمدى عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

892523 ى عثــــم|ن مىح |يم| ن  |لدين حسي  سيوط|عه |زر

|356|4 بــــ|لوه|دل زغلول عبــــد |طمه ع|ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

848o6| ن موىسي|طمه موىسي رمض|ف ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

6o4|25 لعفيفى|هيم |بــــر|هلل سعد |محمد عبــــد لمنصوره|علوم 

|596o4 لرحيم|ن نرص حسنى عبــــد |نور ى شمس| لسن عي 

8|2439 ل محمود محمد|ء جم|رس| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4|53|o بــــ محمد محمد محليس|يه|حمد | لشيخ|بــــ كفر |د|

334788 |لش|هيم عبــــد|بــــر|رق |منيتـــ ط|
ى
ق |بــــ بــــنه|د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 6184 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

697943 حمد|عيل |سم|لنبــــوى |حمد محمد |يه | لمنصوره|علوم 

|5434o مد|د محمد ح|لد عم|خ ى شمس|تـــج ره عي 

4|o859 دريس|حمد درويش |طمه |ف |حقوق طنط

527723 زي|ن حج|يمن محمد عىل سليم|ء |سم| ضتـــ دمنهور|علوم ري

793552 حمد عفتـــ محمد نرصمحمد نرص| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

34o464 يتـــ محمد محمد سعيد فريد| زيق|لزق|صيدله 

4|2657 ي|ء عىلي قطبــــ |رس|
ى
لحوق |تـــربــــيتـــ طنط

|4o2|| م|رتـــ عربــــي حسن زو|س ن|بــــ حلو|د|

925|28 ل عىل |لع|دل عىل عبــــد|ع دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

9||386 لسيد محمد |نور |لسيد | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

362o8| حمد محمد|لسيد |يوسف مرتـــضى  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|347o7 د|حمد فؤ|حمد سيد | ى شمس حقوق عي 

2323o ن سيد|لد حس|ن خ|مرو ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

477299 لرحمن مجدي عيسوي حمص|عبــــد  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

32683o ي عبــــد|لجو|ن عبــــد|يم|
د|لجو|د مصطفى ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7493| حمد محمد سكر|مه محمد |س|محمد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

49||33 لصمد محمود|ء مجدى عبــــد|شيم سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

63|898 ي
لسيد|لدين حسن |م |عص| دئى زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

753367 لحليم|لسيد عبــــد |مصطفى محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4|2792 لففى|م |م|ىسر |بــــر غبــــ|ء ج|شيم |حقوق طنط

6298o3 لرحمن|لمنعم عبــــد |حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

8959|3 ئل محمد زىك محمود |دين و|ن ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

34758 هيم|بــــر|د حسن |ن فؤ|نوره  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

89||6| رثــــ حسن |لو|دى عبــــد|له|هند عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78o4|2 | 
ى
لسيد|يه مجدى شوق زيق|لزق|عه |زر

4o4332 ن|لحفيظ محمد سليم|م عبــــد|محمد هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

324||9 لحليم|نور عبــــد|لد مؤمن |خ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|76o55 لغنيىم|لغنى محمد |عمرو عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|74|82 بــــر|لج|مح عبــــد |لد س|بــــسنتـــ خ لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى
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4o9|52 ن|لقشل|سمي  محمود | لي|د |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

336892 ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|مه |س|محمد  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

354439 ي | نور
لسيد حسن|مرتـــضى  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|

كتـــوبــــر

3434o3 ف سعد عىلي|سهيلتـــ 
رسر |حقوق بــــنه

62|226 لرحمن|ء سعد محمد عبــــد |دع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

43o286 ى|بــــوش|ل |رق كم|ط| رن هي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

326o83 رس حليم|حليم ف| رين|م ن|حقوق حلو

892783 م |حمد مصبــــح عل|محمود  سيوط|بــــ |د|

7o26|9 لغندور|فظ |مريم محمد مصطفى ح صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8|63|5 عمر سيد محمد سيد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

6|6936 بــــو عمر|لسعيد محمد |م محمد  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

438886 مر|تـــ محمود ع|لشح|محمد محمود  لشيخ|بــــ كفر |د|

48293 لهم|هلل |دل عبــــد |ن ع|رو ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

49|494 ن محمد|للطيف رضو|ن عبــــد|أمنيتـــ شعبــــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

357976 لحميد عىل|عمر محمد عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

889656 لحفيظ سيد |ل عبــــد|لبــــنى جم ي صىح 
سيوط|معهد فنى

694|3| لنبــــى|لسيد محمد عبــــد |ج  |مصطفى ن تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|66324 سعيد عىل سعيد عىل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o9435 صف|ض و|ء شكري ري|هن ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

64|844 ه ن رص محمد عيس|أمي  زيق|لزق|طبــــ 

6|975o لمنعم خرصى|حمد محمد عبــــد|ر |من ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

335|28 تـــ سيد ز| لعليم|يد عبــــد|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

774o77 هيم سعد|بــــر|لسيد |م |هدى س زيق |لزق|تـــمريض 

252622 رح|لق|بــــثــــينه يحن  محمد حسيبــــ  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

638929 لرحيم|ن محمد محمد عبــــد |ء شعبــــ|ل| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

223572 ن محمد|تـــفى محمد سيد سليم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

425748 لدين|ىط بــــدر |لع|ل لبــــيبــــ عبــــد |لع|ر عبــــد |مي ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

48o5|4 ى رمض|دل |ع ن عىل|لسيد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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5o6369 رقيه محمود محمد حمودين لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

9|8295 مد محمود  |سط ح|لبــــ|ن عبــــد|يم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

49493o طمتـــ|رص يوسف محمود أبــــوف|محمد ن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8o28|7 لحميد مبــــروك|لرحيم عبــــد|لحميد عبــــد|عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

7766|9 لمقصود عىل عليوه|جد عبــــد|ن محمد م|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

7o9o55 م|لسل|هلل محمد محمد عبــــد |عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

779329 ن|محمود محمد حسن سليم تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

68767| ى عبــــد  هر محمد|فظ محمد ط|لح|نرمي  لمنصوره|حقوق 

224|o7 فرح حسن محمود زهدى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

54268| د|حمد حم|ن ممدوح محمد |يم| سيوط|بــــ |د|

44o752 ى ع|ي مر|ىط ع|لع|دل مبــــروك عبــــد|سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|8474 لعزبــــى|لسيد محمد |محمود طلعتـــ  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

42932| لحرصى|حمد |ح |صل| هدى رض |طبــــ طنط

833|2o ى مريم محمد خليفه حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

255|58 ع|حمد من|لسيد محمود |ء |وف ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

234439 ده|ح عىل زي|لفتـــ|جد عبــــد|محمد م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

328926 ى محمد|محمد حلىم حس ني  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

82626o ن|جر محمد محمد رضو|ه |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

338o87 بــــر محمد|رص ص|محمود ن |بــــ بــــنه|د|

8979o9 هر مخلوف محمود |لرحمن م|عبــــد سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|7562 س|مصطفى محمد سيد عبــــ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

267522 م فتـــىح عىل محمد تـــرىك|وس ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

899|8 د|ح حم|لفتـــ|ندى حمدى عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|4||o8 لزغل|م |م|مصطفى نبــــيل تـــوفيق  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

35546| ى عبــــد|ي لفضيل|لفضيل تـــوفيق عبــــد|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

27|932 ه حسن زيد مه|ن سل|ني  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

43o7|o ي|ر
لشيىم|د عرفتـــ |لجو|لسعيد عبــــد| |ئى |بــــ طنط|د|

4o7957 لسيد حسن بــــدوي|ن ممدوح |رو إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

26576| بــــو رحمه|محمد طه عىل  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4|9297 تـــه|نىه محمد  مصطفى  شح تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري
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4|4o38 لمرىس سكر|لعزيز |بــــسمه فوزى عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o4|82 ن مسلم|ر رمض|لدين مختـــ|م |دهم عص| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

832o56 لحميد محمد|ل عبــــد|منه جم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

77|o76 در|لق|يمن محمد سعيد عبــــد| |نور زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

632|55 حمد فرج|حمد جمعتـــ |يه | زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

33|423 لمعز عزتـــ|لسيد عبــــد|محمود  |بــــ بــــنه|د|

79o7o9 سكندر مسيحه|دل فهىم |ركو ع|م بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

6o5824 لحميد شلبــــى|ر مجدى عبــــد|من |حقوق طنط

74|78 حمد متـــول|حمد |هلل محمد |منه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

86|974 ه عز | لدين يوسف حسن|مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|3786| جه|ئى محمد دهيس عو|لرحمن ه|عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|||94  |هيم مسعد |بــــر|زينبــــ 
ى
لمرىس|لدسوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4o4588 ف محمد نبــــيل عىل حسن|حمد | رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

889|99 حمد محمود محمد محمد | سيوط|بــــ |د|

77o844 حمد ستـــوتـــ|حمد محمد |هلل |منه  زيق|لزق|عه |زر

2o34| م محمد مصطفى محمد|هش هره|لق|ره |تـــج

25o||4 ئيل|ل عبــــده ميخ|عبــــده كم| رين|م ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

897932 د |حمد حم|بــــر |محمود ص ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

488662 لسيد|لسيد محمد |ئل |حمد و| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

282637 ن|ضىح سعيد وجيه سليم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||548| درس فهيم|ريز فهيم تـــ|م ى شمس هندستـــ عي 

2547o ل|حمد بــــل|تـــسنيم حمدى خليل  ى شمس|د| بــــ عي 

54594o هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|محمد غريبــــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

442355 لعزيز محمد|هيم عىل عبــــد|إبــــر |ره بــــنه|تـــج

753oo3 عليوه وهبــــي| محمود رض لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

43722o وى|لنخل|ن |لسعيد سليم|ن |خلود سليم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

248|o9 |دل رض|رص ع|ن ن|نوره ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

272432 لح|ح ص|ح صل|لفتـــ|لدين عبــــد|نور ي صىح 
سيوط|معهد فنى

2565|4  |لسيد |ء |سم|
ى
لكوم|لدسوق ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|65|68 مروه كرم حسن عىلي ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د
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6|3856 هلل بــــدوى محمد|هلل بــــدوى عبــــد|عبــــد |ضتـــ طنط|علوم ري

89458| ى |نوره عىل عبــــ س حسي  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

2533o5 |لمنعم جح|لرحمن عبــــد|ء عبــــد|سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

739|5 ن جمعه|محمود مصطفى رمض لفيوم|علوم 

96496 م عىل عىل|محمود س كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

54|938 حمد مرىس|حمد حسنى | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7o9474 هيم حسن عوض|بــــر|لسيد |ء |ند لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

845o75 ه حسن عبــــد| حمد|ىطي |لع|مي  ن|سو|حقوق 

7|2oo5 رى|لهو|د |د رش|يىح رش|لجر|سلىم  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|79253 هر خليل|لد م|مريم خ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

239|5o لغنى|نم عبــــد|مل غ|طمه ك|ف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

23|336 بــــ محمود محمود|محمود مه هره|لق|بــــ |د|

7o3325 ل|لع|ل محمد عبــــد |لع|نم نبــــيل عبــــد |ه زيق|لزق|علوم 

923643 د حسبــــ  |لجو|ء صفوتـــ عبــــد|عل ج|ره سوه|تـــج

839|67 حمد يوسف حسن|سم |مي ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

236454 حمد|ل محمود محمد |ضىح جم هره|لق|ره |تـــج

697535 ى|لحكيم محمد حس|لعظيم عبــــد |سلىم عبــــد  ني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

426292 هيم|بــــر|هيم مصطفى |بــــر| |ء رض|رس| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|66o23 ن|م حمدي سليم|حمد حس| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

899459 لمحسن محمد بــــخيتـــ |حمد عبــــد| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

82o845 هيم حسن|بــــر|محمد ربــــيع  ي|علوم 
|لمنى

638o78 يد|لسيد ف|لسيد مصطفى |محمد عىل  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

754|49 وي|لر|لد رجبــــ |ن خ|رو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4895oo لنبــــى|لسيد محمدكريم حسبــــ |م |ريه سكندريه|ل|بــــ |د|

7o846 رى|لغنى هو|حمد عبــــد |ء |رس| لفيوم|بــــ |د|

|42|27 د رجبــــ|رص فؤ|محمد ن لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

649324 لغمرى|حمد محمد |لسيد |ر |ح مختـــ|صل  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

|6695o حمد|حمد |لح |ئل ص|يوسف و يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

4794o8 ف نبــــيل محمد |نشين  هيم|بــــر|رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

359o32 ن يوسف بــــولس|نوبــــ سمع|بــــ| ى شمس|د| بــــ عي 
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638|4 حمد عىلي|ن |ئل شعبــــ|ل و|بــــل ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

762o3o حمد حسن عىل|يه | بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

334629 حمد|هيم سيد |بــــر|حمد |وليد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4972|| خلود أحمد مجدى محمد محمود منيس م بــــنى سويف|إعل

875278 ى  | م حن|دور ف|شي  سيوط|صيدلتـــ 

329697 بــــد|رق محمد ع|ن ط|جيه لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

8|4997 م|م|عيل |سم|ف |جر خل|ه ي|نوعيتـــ 
|لمنى

64|694 لحرصى|هيم |بــــر|ء محمد محمد |رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

46o946 عيل حمد|سم|طف |عيل ع|سم|رقيه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4978|| محمد| لعل|بــــو|لمجيد |عبــــد| لعل|بــــو|ر |من تـــربــــيتـــ دمنهور

52773o حمد محمد عبــــده محمود|يه | سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

92o429 لحميد مزيد  |ن طلعتـــ عبــــد|يم| ج|بــــ سوه|د|

|7o62o وى عوض|لص|لكريم |عبــــد | رن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

34o229 لسيس|ن |هبــــتـــ صبــــرى محمد عثــــم |بــــ بــــنه|د|

3||463 حمد|دل عىل |يوسف ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

54o76 هيم محمد|بــــر|ء محمد |ء بــــه|رس| ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

43222 عيل|سم|عيل |سم|سم محمد |م بــــ|حس هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69o2|8 وى|لطنط|بــــو زيد |م محمد |سل| لمنصوره|ره |تـــج

|23625 هيم عطيه|بــــر|هيم محمود |بــــر| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

62|2oo ئى|لغيط|لحميد محمد |رق عبــــد |أيتـــ ط ط|بــــ دمي|د|

78|877 ه محمد محمد | ل|لع|لشهيدي عبــــد|مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

357932 ى ع ى |حسي  حمد|دل حسي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

4882oo لسيد محمد محمد عيد|محمد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

26o88 هيم|بــــر|م |لسل|وليد مسعد عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

453o|| م بــــكر|لسل|لسيد عبــــد|محمود  |ره طنط|تـــج

9|3555 م  |طه جمعه سيد تـــه ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

323559 عيل متـــول|سم|روق |جر محمد ف|ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7o|433 لجمل|لبــــرع |لعزيز |سعد عبــــد |يه | زيق|لزق|بــــ |د|

5o8|54 ن هلل موىس|لسيد فتـــح |سعيد | مي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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|4572| مؤمن حسن ليثــــى حسن ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

777o75 ى |مح رف|لدين س|سيف  لحرصى|ع خرصى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36o888 لق|لخ|لحميد عبــــد|لسيد عبــــد|لحميد |عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

6359o8  حمزه|هيم |بــــر|هيم حمزتـــ |بــــر|
ى
لدسوق زيق|لزق|علوم 

8o99o| بــــ محمد|لوه|لد عبــــد|م خ|سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28|82 ج|ء مصلىح فرج محمد رس|ل| هره|لق|هندستـــ 

222638 ى |ي حمد محمود|حمد محمود |سمي  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

33o922 م سعيد زىك|سل|حمد | | معهد فنى تـــمريض بــــنه

27o786 ر|لعزيز نص|هيم عبــــد|بــــر|رغده  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

82oo5 حمد|ن عطيتـــ |يتـــ شعبــــ| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4|8943 وى|لمك|م عطيه محمد |عمرو عص لشيخ|بــــ كفر |د|

|244o3 | 
ى
ر|حمد محمد نص|حمد شوق |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |

لجديدتـــ

75o783 ى|زم ح|حمد ح| فظ حسني  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

53o62| حمد|منى محمود حنفى  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

27||7 م محمد محمد|طمه عص|ف ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

9|8o92 ده محمد محفوظ هريدى  |مي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

287234 م|لسل|ء حلىم عبــــد|محمد بــــه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|38745 ه ع| لحسينى محمد|دل |مي  هره|لق|علوم 

3255o| نيس محمد|هيم |بــــر|محمد  لفيوم|لعلوم |ر |د

9|552| ن عمر يوسف  |محمد سلط سيوط|علوم 

255785 |لعل|بــــو|حمد بــــسيوئى |محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8o7499 ي ذىكي|محمود ن
جح عشر ي|بــــ |د|

|لمنى

23o955 لرحمن|ن محمد عبــــد|حمد شعبــــ| ن|تـــربــــيتـــ حلو

22o|9 دق محمد|لص|حمد عبــــد |سلىم  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4535o7 حمد|حمد محمد |حمد محمود | لشيخ|هندستـــ كفر 

|66|95 ر|لجز|رق محمد |هلل ط|عبــــد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|6796 مر عبــــد ربــــه خليفه|ء ع|سم| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

22|297 حمد محمود|حمد محمود | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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6o6422 ىط|لسنبــــ|م محمد |محمد عص لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

3627|9 هلل شديد|رتـــ محمود عبــــد|س ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

4o6o88 ف |ندى  هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49o38 بــــتـــ محمد|ن محمد ثــــ|يم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

7539|7 د محمد|ميمه محمد فؤ| عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

6||278  |رص |لن|ء عبــــد |رس|
ى
بــــو زهره|لدسوق |نوعيتـــ طنط

6|5639 لمر|لرحمن محمود محمد |عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

692|63 در هيكل|لق|م عبــــد |ء عص|ل| لمنصوره|حقوق 

94234 حمد حسن|حمد محمد | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|57633 يىحي فهىم عطيه| لي|د عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36oo69 دق|جون ممدوح مني  ص عه مشتـــهر|زر

287732 طروش|ل|عيل |سم|م |لسل|لد عبــــد|يه خ| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

622248 |مصطفى حسنى مصطفى شتـــ| رن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8|458o ح|لفتـــ|يمن منصور عىلي عبــــد| سيوط|حقوق 

865273 مرفتـــ بــــدري سعد محمد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

779278 شم|بــــوه|لرحمن محمد محمد |ن عبــــد |نوره زيق|لزق|طبــــ 

6|424o رتـــى|لح|هيم |بــــر|لسعيد |روضه حسن  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

823256 لحكيم|ق عبــــد|لرز|روفيده ربــــيعي عبــــد ي|صيدلتـــ 
|لمنى

67988| حمد|لشوربــــىح  |مه لطفى |س|ن |يم| لمنصوره|علوم 

489699 ذل|لش|در |لق|ل عبــــد|مروه كم لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

782|44 هيم عىلي|بــــر|هيم |بــــر|محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

366|7| هلل|هيم عطيتـــ |بــــر|ن |رمض| ند|ر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

759875 حمد محمد|ده عىل |غ لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|44|o6 لعزيز شمس|مد عبــــد |ئل ح|خلود و ى شمس|د| بــــ عي 

2273o4 ن|سليم| حمد محمود عط| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

44245 عىلي| لنج|بــــو|لدين |ل مىحي |بــــل ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

269|33 بــــقوش| لنج|يمن أبــــو|ء |عصم ن|صيدله حلو

336588 هيم رزق|بــــر|لرحمن |رق عبــــد|حبــــيبــــتـــ ط ى شمس|د| بــــ عي 

|45738 هيم|بــــر|لسيد |حمد |رس |محمد ي ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

Wednesday, September 5, 2018 Page 6192 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

84|5|4 ن|لرحيم سيد عثــــم|ء عبــــد|سم| دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

88|749 لدين حلىم|يمن محمد بــــىه |لدين |بــــىه  سيوط|حقوق 

3o34| شم محمد عويس|نس ه|د |جه هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

2268|5 حمد|د محمد جوده |عمر عم هره|لق|حقوق 

8||o7| حمد|شور محمد |جر ع|ه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

273288 ى|م حسن سم|حس ن حسي  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

477268 رس حسن عىل حسن صقر|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

263|75 لمقصود شلبــــى|لمقصود عبــــد|زينبــــ نزيه عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

26|o6| حمد عىل بــــسيوئى|ره |س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

792|24 ن|ن غدير حمد|حمد سليم| زيق|لزق|حقوق 

679o26 بــــينى|محمد | ل زكري|حمد كم| لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|659| مل|ل ك|يق كم|مريم ف ره بــــنى سويف|تـــج

842|55 ي | مي يوسف محمد|لتـــه|نىح  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

33|3|5 عيل|سم|لىح |لنعيم عبــــد|عيل عبــــد|سم|يتـــ | زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

24o782 عرج|ل|حمد غريبــــ محمود | ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

7o2963 لديبــــ|بــــو زيد محمد |ن مصطفى |يم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

344o94 ى|لسيد |ء محمد |رس| مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7|2954 صورى|لدن|ل تـــوفيق |طمه نرص جل|ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33234 ى ن|ي لمجيد|لجليل عبــــد |رص عبــــد |سمي  ن|تـــمريض  حلو

435639 بــــوجنديه|لسيد فوزى |مح |م س|هش سكندريه|ل|حقوق 

355543 تـــ عطيتـــ عبــــد ىط تـــوفيق|لع|سمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5|95|9 حمدى سعد بــــسيوئى فرج| نور |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

76428| حمد حسن|عمر حمدى محمد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

492463 وي|لنفر|ن محمد |ن سليم|كريم سليم سكندريه|ل|حقوق 

838576 ي زكري| حلىمي بــــخيتـــ| نىح  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

6o9346 لهدى|بــــو |حمد بــــدوى |لد مسعد |خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

349769 عيل|سم|حسن محسن حسن  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

7o374o ىط|لمع|بــــو |دى محمود |له|ء محمد |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

228233 ف عبــــد|ن |يم| ر محمد|لستـــ|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

82453o ف نرص عبــــد| بــــوزيد|لمعىطي |رسر ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى
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766|5o ن تـــويج|لسيد محمد سليم|رس |ن ي|رو ره بــــور سعيد|تـــج

33|93o يف فتـــىحي عىلي| رض رسر ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|59645 مل|مه محمد ك|سل| ن|ر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8|97o5 ن نرص|سمر سيد عرف ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

8|6872 حمد|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|ء |دع ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

8696|9 ى عبــــد حمد|لدين |حمد سيف |بــــ |لوه|حسي  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

62963o در محمود|لق|ء محمد عبــــد |بــــه| ند زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

92|o29 ن حمدى محمد زوين |نوره قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

632248 لحميد|ء حسن محمد عبــــد |شيم ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

5|7|67 بــــو غنيمتـــ|عيل |سم|تـــفى سعيد محمود  سكندريه|ل|طبــــ 

4o77o3 لق خوجه|لخ|لق عبــــد |لخ|خديجه محمد عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

47827| ل عيس|لع|دل عبــــد |رق ع|ط| رن ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

2|32o9 لقيعي|ض |فرح محمد ري ى شمس|تـــج ره عي 

8o9846 مل|يه سمي  محمد ك| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

347793 حمد محمد بــــيوم|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|45888 ر|لحكيم مختـــ|يمن عبــــد |محمد  لمنصوره|حقوق 

75985o ي
هيثــــم سيد زىك بــــسيوئى| دئى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|77783 لفتـــوح قنديل|بــــو|حمد محمد |محمود  ن|حقوق حلو

24462o طف محمد شلبــــى|طف محمود ع|ع هره|لق|هندستـــ 

33835o ف معوض ع|ن |يم| لسيد|مر|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7|8|58 لرحيم|هيم عبــــد |بــــر|هيم |بــــر|يمنى محمد  لمنصوره|حقوق 

256|| ن|لم|در سيد س|لق|لدين عبــــد |سلسبــــيل عز ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9|2695 لرحمن |حمد عبــــد|ن محمد |يم| ج|بــــ سوه|د|

25|8|3 د|لضي|لمول |ر عبــــد|حمد بــــك| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

879936 حمد |بــــر فرغىل |ء ص|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78|o32 ى  عيل|سم|عمرو محمد حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|69692 ف شفيق |ن |نوره حمد|رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8|9o99 تـــه|دي شح|له|ن عبــــد|م|ره |س ي|بــــ |د|
|لمنى

9o8o87 حمد |شم |حمد ه|ء |عىلي ج|بــــ سوه|د|

|596oo حمد|للطيف |د عبــــد |فؤ| نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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523395 ج|ن فر|لسم|لدين عىل |ل |أيمن كم ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

7o86|7 د|ن حم|حمد سليم|ء |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

846885 ن|بــــسمه محمد سعد سلط ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

3732|6 حمد|ل محمد |م جم|سل| عه مشتـــهر|زر

923956 ي|ر
سط محمد عىل |لبــــ|عبــــد| ئى ج|بــــ سوه|د|

773297 حد|لو|مه محمد سعد عبــــد |س|حبــــيبــــه  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

786o38 مه|ل محمد رجبــــ محمد سل|م| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|6|3o لرحمن|سم محمد عىلي عبــــد|بــــ ي|تـــمريض 
| لمنى

424|63 لشيخ|حمد عىل |عمر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9527o هيم|فهد محمد محمد إبــــر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6|4|75 ر|هيم عم|حمد إبــــر|محمد  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

639|77 ى |شم محمد و|ه ى محمد حسي  |ئل حسي 
جورى|لبــــ

 طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

34|89| لرحمن|لمجيد عبــــد|لسيد عبــــد|ر |من ى شمس  تـــمريض عي 

4|2o94 ف محمد عطيه |محمد  وى|لشن|رسر |بــــ طنط|د|

8o7886 ي حليم| ري|م
ى
وجيه شوق ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

تـــ بــــنى

4o4957 لنوئى|هر سعيد محمد طه |بــــ ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

236676 د|لعق|زينبــــ محمد محمد محمود  هره|لق|ره |تـــج

3|6|52 هر مرىس|لظ|لسيد عبــــد|فرحتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|5685| حمد سيوح|ل |محمد جم حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

68735o يوسف محمود يوسف عىل يوسف تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

45|49| لمنعم غزى|لغمرى عبــــد|حمد مؤمن | ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

345o|6 حمد|لسيد |هلل محسن حسن |منتـــ  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

3294|| ن محمد محمد محمود|يم| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

757555 دل عدل عطيتـــ|ج  ع|م زيق|لزق|حقوق 

|224o8 ى|ل حس|لع|ل عبــــد |مي جم|س ني  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

6|54o3 ر|لرحمن مدحتـــ سعد نو|عبــــد  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

427496 ى عىل عبــــد  ى|عىل حسي  لعليم حسي  ي صىح طنط
|معهد فنى

52||75 لفيوم|ل أحمد |آيتـــ جم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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858264 فتـــىحي حلىمي فتـــىحي فرغل لمنصوره|حقوق 

8o5|2| ي|يمن سعد د|سيمون 
ل|ئى ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

|لمنى

|24422 عمر محمد محمد عىلي وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

32252o حمد حسن|حمد محمود |ء |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

359878 د|لجو|لدين عبــــد|مه سعد |س|مريم  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

354848 حمد محمد|رتـــ نبــــيل |س ى شمس|د| بــــ عي 

427o42 هيم بــــسيوئى|بــــر|هيم سعد |بــــر|ر |من بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

695|4| لسعود|بــــو |لدين |ل |لدين جم|ح |محمد صل ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

2|2665 لعفيفى|حمد محمد |حمد محمد | ى شمس هندستـــ عي 

786|7 ي|لش|هيم سمي  عبــــد |بــــر|ء |رس|
ى
ق ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

495584 در عىل طلبــــه|لق|محمد عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

777987 سم|لسيد ق|حمد |خلود نبــــيل  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

829957 ممدوح سعد جرس| دون|م دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

462586 وي|لعشم|لسيد |لسيد |لد |يدى خ|ه لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

924935  عبــــد|لش|طف عبــــد|ئى ع|م|
ى
فظ |لح|ق ج|تـــربــــيتـــ سوه

6o8373 لرحمن رسور|ع عبــــد |لرف|دل |ره ع|س لمنصوره|حقوق 

646|82 سلىم محمد يوسف زىك زمزم ط|بــــ دمي|د|

8o7362 ي محمود ن|ن ي |ج  حمد|ج  حقوق بــــنى سويف

695939 وى|لشن|وى |لشن|هيم |بــــر|حمد مصطفى | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o6837 مه مندى|رص عىل سل|لن|لد عبــــد |خ |بــــ طنط|د|

35o389 لمجد|بــــو |حمد سعد |محمد  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3|5o43 لسيد ونيس|نوبــــ مشيل عبــــد|بــــ| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o9999 لمقصود|لعظيم عبــــد |عهد محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

5o47| لحميد|لد محمد عبــــد|محمد خ علوم بــــنى سويف

355585 ح سيد حسن|صل| نه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

32663 حمد|لح |لغفور ص|لدين عبــــد |ح |صل  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

632733 ن|حمد عيس زهر|مريم محمد  زيق|لزق|طبــــ 

2866o8 لح|لدين محمد قطبــــ ص|ح |صل| دين تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

343o92 ي|يتـــ |
ى
هلل سيد سعد دسوق ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|6o752 لرحمن|بــــر عبــــد |مصطفى محمد ج ى شمس|تـــج ره عي 
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46|o36 ر|لحليم نص|تـــم محمد عبــــد|محمد ح |عه طنط|زر

227368 هلل مصطفى|مؤمن منصور عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7|3|82 ى |ح ي|ء صل|عل هيم مرع|بــــر|سي  زيق|لزق|طبــــ 

49737o لسعيد شلبــــى|محمد | طمتـــ رض|ف |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

7726o6 |لبــــن|لبــــيوم |ن حسن محمد |حن زيق|لزق|علوم 

823897 ى ى|مح منصور |س| نورمي  مي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

24|574 طمه محمد عيد محمد مرىسي|ف ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

284756 ي
حمد محمد عبــــده|محمد | دئى د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

6243|9 مه|هيم سل|بــــر|صد |ن ق|شعبــــ| دين ط|بــــ دمي|د|

694684 هيم عسكر|بــــر|حمد |منى محمود  لمنصوره|صيدله 

|7oo95 ى|لكريم بــــش|د |ج  ج|ن| مرن ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4|2822 دريس|وى |لر|وى عىل |لر|مروه  |تـــربــــيتـــ طنط

7553o9 ن محمد عىلي|نغم مرو تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

864459 ر وزيري|لستـــ|محمد فتـــوح عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

832565 سم|حمدي عىلي حمدي ق دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

6796|8 لسيد مصطفى|حمد |ر محمد |من لمنصوره|نوعيتـــ 

4|7685 ديه محمد عوض محمد حسن|ن لشيخ|بــــ كفر |د|

4o487| قوتـــ|عمر عمرو سعد زىكي ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49356| لحنطور|ن |م حسن رضو|حس ره دمنهور|تـــج

772758 حمد غمرى|حمد عىل |منى  زيق|لزق|عه |زر

33|o39 لمرضى|لحليم عبــــد|حمد عبــــد|بــــسنتـــ  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7832o8 لحليم|هيم عبــــد|بــــر|م |م|محمود  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

3432o7 هلل مغيثــــ|ء محروس محمد عبــــد|سم| عه مشتـــهر|زر

7839|6 ه محمد  هيم محمد رزق|بــــر|ني  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8|9543 ي فهىمي|ل| ء محمد خي  سيوط|ره |تـــج

2944o ور|د موىسي مس|مه محمد رش|س|زن |م هره|لق|حقوق 

8296|o ي |طه عبــــد
ي|لسعود عبــــد|بــــو|لغنى

لغنى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

2433o8 لكريم محمد|هيم عبــــد |بــــر|منيه موىس | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

77|882 ى حسن عبــــد  لمنعم حسن محمد|نفي  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

Wednesday, September 5, 2018 Page 6197 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

3|o53 ى محمد |ي حمد محمد|سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8262o لحفيظ محمود|ح عبــــد |حمد صل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32|2|5 بــــوزيد|تـــه |لىح شح|هيم عبــــد|بــــر| ى شمس حقوق عي 

79992 لحليم|لمحسن عبــــد |ن عبــــد |م رمض|سل| لمنصوره|حقوق 

8486|8 تـــ|لشح|مي محمد عطيه  ن|سو|حقوق 

886754 | بــــر عط|ء حسنى ج|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

283777  سعد محمود
ى
كريم شوق ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 

منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

34o93| طر|ويش خ|لرحمن محمد محمود ج|عبــــد |بــــ بــــنه|د|

4376|| بــــوعطيه|هلل | |م عط|كريم أس لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

5ooo87 رى|لعق|ئى محمد |لعزيز علو|محمود عبــــد |حقوق طنط

8o7o32 د|ره ربــــيع عىلي حم|س ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

||5796 يف محمود محمد ص دق|لينه رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|77468 لس|بــــ عيس بــــسك|نه يوس|هيل ى شمس|د| بــــ عي 

284876 فع مرىس|زينبــــ سعيد ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

678o9| هيم صديق|بــــر|دل محمد |ء ع|رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4|88|7 عيل عىل|سم|عيل رفعتـــ |سم|ء |هن لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|6326o ء حنفى محمود حسن|دع ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

5278o7 هيم|بــــر|سط |لبــــ|ندى محمد عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

5o2947 لسيد معوض|ء محمد |هلل عل|منه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|57o33 ى عبــــد  لرحمن عمر محمد|محمد عشر هره|لق|حقوق 

844723 لنوبــــي عىلي|ر عىلي |من ن|سو|بــــ |د|

6222o8 لسعيد خليفه|ل |لسعيد جل|محمد  ط|حقوق دمي

7|3o49 حمد بــــقشيش|حمد عىل |يمن | لمنصوره|علوم 

9223o3 عيل |سم|رق عىل |ء ط|عل ج|بــــ سوه|د|

22496 لحميد|لمنعم عبــــد |حمد عبــــد |حسن  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

844955 ريوس زكري|نطونيوس مك|بــــيتـــر  ن|كليتـــ طبــــ أسو

32677o م محمود مصطفى|هلل عص|منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

432|8o س|لنح|لرحيم |حمد عبــــد |مل | |صيدله طنط

257|72 لجندى|م |لسل|لقطبــــ عبــــد|يه | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7o5975 ق|حمد صبــــح محمد |ره |س وى|لشر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى
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432965 حمد عيد|ء محمد |آل | تـــمريض طنط

232o|o حمد|محمد حسن محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6293|2 ح حموده|م محمد صل|إسل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

36726o ف فؤ|سمر  ن|لسيد محمد زيد|د |رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

45283 عمر مخلص محمد عىل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

56235 ى خ|شم ي|ء ه|رس| لد|سي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

54558| لسيد|لعزيز |ح عبــــد|لفتـــ|مصطفى محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34|5o لمنعم محمود|ن محمد عبــــد |يم| ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

343952 لسميع|متـــ عبــــد|حمد محمد سل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

86976 لعليم|ن محمد عبــــد|جر رمض|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

64229o وى عوض|لشبــــر|د عزتـــ |عم لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

246657  عبــــده سلط|عبــــد
ى
ن|هلل شوق ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|25469 رى|د جرجس زخ|ره عم|س ن|فنون جميله فنون حلو

33864| رس محمود عز بــــديوي|د ي|جه | معهد فنى تـــمريض بــــنه

9o4759 ف |منيه | حمد |عيل |سم|رسر ج|بــــ سوه|د|

9|8|2o حمد محمد |لصبــــور |حمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

22956| حسن محمد حسن| ر|ي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

79|5| لدين محمد حسن|حمد عز|يوسف  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

7|793| لسيد عبــــده|يوسف محمد محمد  لمنصوره|حقوق 

829776 ى ي ميص|جوزيف | يوستـــي 
ئيل|لفى دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

33o998 لمرضى|هلل |لمقصود عبــــد|ل عبــــد|رزقتـــ جم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

26595o ربــــ|لح ش|حمد ص|مصطفى  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4397o6 لبــــسيوئى|ندى بــــسيوئى محمد عىل  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

22|743 تـــ|تـــ عرف|رس عرف|محمد ي ن|هندستـــ حلو

6|2588 ه جم هيم فوده|بــــر|لعظيم |ل عبــــد |ني  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

42525 ى خ ى عبــــد |حسي  لغنى|لد حسي  هره|لق|ره |تـــج

755336 لحليم|ن عبــــد|حمد شعبــــ|ريم  ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

7o73|7 هيم|بــــر|خلود محمد رجبــــ  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

3|8253 حمد مصطفى فتـــىح محمد| ى شمس هندستـــ عي 
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||6982 حمد|حمد وليد محمد | هره|لق|ره |تـــج

884o9o لك  |لم|هيم عبــــد|بــــر|ء محمد |نجل سيوط|تـــربــــيتـــ 

259747 لشيتـــى|صف مىح |ن ن|حن شمون|نوعيتـــ فنيه 

75348| شور عىل|ن بــــدرى ع|يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

33269| شدى|لر|حمد عىل |حمد صبــــرى |زينبــــ  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o3233 مد موىس|مد موىس ح|محمد ح زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

2349o| لجليل حسن|لد عبــــد|حمد خ| سيوط|بــــ |د|

876899 ى هلل  | |يز عط|ئيل ف|ميخ| يوستـــي  سيوط|بــــ |د|

84934 حمد محمد|ح طه |سم |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

3|9|2| مل عيد|مريم عيد ك ى شمس| لسن عي 

9627| رق محمد مصطفى محمد|ط ن|حقوق حلو

79o|3o لم محمد |ن س|حسن سليم |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

638482 ر مرىس مصطفى|لبــــديع مختـــ|محمد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

34o262 ي|ر
| |رض| ئى

ى
لسيد دسوق |حقوق بــــنه

|38533 وق ه ي مصطفى ز|رسر
يد|ئى ن|حقوق حلو

233oo6 ي
فظ|مه محمد ح|وس| |دئى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

87o49| ي محمد|بــــر|م |ريه
هيم ضيفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

283474 د نصيف زىك معوض|نيتـــ عم|ج ن|حقوق حلو

|5864o م محمد سيد محمد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2339|7 ن|حمد محمد محمود عىل رضو| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|76|79 لحسينى|هدير سيد محمد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

24656 ي
ى | دئى ى حسي  ي|حسي  لطوبــــىح  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

637872 ي عبــــد |ل كم|نه
لحميد|ل مصطفى زيق|لزق|طبــــ 

793249 ى وس د|سعد خلف تـــ| يوستـــي  ود|ورصى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

675295 لسيد يونس|يوسف عزم محمد  لمنصوره|ره |تـــج

|4|84| لسعيد يوسف|حمد محمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

832579 ي محمد سعد 
ر|لستـــ|حمد عبــــد|مصطفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

7753o2 هلل|هلل عىل عبــــد|حمد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

77o262 لعليم درويش|حمد محمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج
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22|33| هيم|بــــر|ح |لفتـــ|م عبــــد|يوسف هش هره|لق|حقوق 

339644 ف محمدى محمدى|محمدى  رسر |تـــمريض بــــنه

6o3334 لرحمن مسعد مرع|دل عبــــد|ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3|5373 هلل|لسيد عبــــد|ء سمي  |سم| ن|حقوق حلو

3943| وق حسن  زى|حمد حسن غ|رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

258o|8 لرحمن تـــرىك|لغنى عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|64833 لحميد|ده محمد عبــــد |حم| رن هره|لق|ر |ثــــ|

363257 هلل|لرؤف عبــــد|رص عبــــد|حمد ن| ج|بــــ سوه|د|

773294 ن زىك|طف ريح|بــــسنتـــ ع ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|9|43 رك|لنبــــى عىل مبــــ|ل عبــــد|ء جم|رس| تـــمريض دمنهور

864756 حمد محمد محمد|محمد  |هندستـــ قن

622o73 دريس|حمد محمد سعد محمد | ط|حقوق دمي

326o|6 يق|نتـــ غريبــــ موىس ر|دمي لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

|4o|96 ر عمرو محمد بــــدوى محمود|من ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

777oo6 حمد محمود محمد|فرحه  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|46837 لقوض|بــــ محمد مصطفى |مهيتـــ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

82o638 لرحمن محمود محمد محمود|عبــــد ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

4994|o ج |ج  عبــــيد محمد ن|ن ن|نوره بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

25967o لمقصود دومه|مه عبــــد|يه سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

||4883 ى عص لمجيد|م عبــــد |م|م |حسي  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

692496 ي|ر
لسيد|لبــــدوى |حمد محمد | |ئى لمنصوره|عه |زر

79o898 هلل|د |حد محمد مصطفى ج|لو|ن عبــــد |رو سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|نظم بــــ

8|453 قه|بــــدر حسن عىل خرصى حل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

35|985 محمد محمود نرص طه تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

449339  |كريم محمد محمد 
ى
لمرىس|لدسوق لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o5|5o |يده محمد محمود محمد |ع
ى
لدسوق لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2o577 حمد|ع محمد |لدين رف|سيف  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

827945 ي محمود عبــــد
لرحيم محمود|مصطفى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 
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895898 لغنى  |مي  عبــــد|بــــ عليش |رح ج|تـــربــــيتـــ سوه

89o2o2 ل نرص فتـــىح نرص |م| سيوط|بــــ |د|

328|8| حمد|لسيد |مصطفى تـــوفيق  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

8839o8 لرحمن محمود عىل محمد |عبــــد سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6452o6 وق ثــــروتـــ  حمد|لمتـــول |رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o379o م|لسيد عل|هلل |محمد عبــــد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

779792 لعليم|حمد محمود محمد عبــــد |جر |ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|63o2 لديبــــ|هيم |بــــر|يه محمد عىل | تـــربــــيتـــ دمنهور

75o733 عيل فهىم محمد|سم|د |عم عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|2884 ى |ي لبــــ محمد|هيم غ|بــــر|سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

693484 ى سل|ي  |لمو|حمد |مه |سمي 
ى
لقلىل|ق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|7o527 ي عبــــد |م|
لسيد محمد عمر|لمهيمن |ئى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

264547  محمود|بــــدور 
ى
حمد شوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

28o36| حمد مصطفى|نور |لد رأفتـــ محمد |خ ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

|23|o7 يد|لمقصود ز|هلل سعد عبــــد |يتـــ | ى شمس حقوق عي 

7||8|3 لتـــوتـــنىح |ىط |ره محمد منصور مع|س ره بــــور سعيد|تـــج

24259| حمد عيد سيد محمود| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

64367 هيم|بــــر|حمد فهىمي |ندى  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

849783 ء سيد محمد سيد|هد| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

||5977 دريس حسن|رق |عمرو ط هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

636756 ن|ن محمد شعبــــ|حمد شعبــــ| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

755397 ن حمد|لحميد |يمن عبــــد | |مي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

75744o ى سل| متـــ|لم سل|مه س|لحسي  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

27959| عيل مطر|سم|ىط |لع|حمد عبــــد|م |سل| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

66969 لمطلبــــ رجبــــ طلبــــ|ء محمد عبــــد |ل| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|3774 ى|لسيد عىلي ش|لسيد محمد | هي  |ره طنط|تـــج

693878 تـــتـــ|هيم سمي  عىل شح|بــــر| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

77||85 لحميد|عيل عىل عبــــد |سم|رضوى  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

488375 بــــو زهر|هلل |هيم محمود فتـــح |بــــر|لد محمد |خ |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد
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5oo732 ى محمود عبــــد لشبــــكه|لرحمن |رحمه محمود حسي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

263o|5 طر|جر محمود فتـــوح خ|ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

429||6 لشيخ|حمد مصطفى |مح |رهف س |ره طنط|تـــج

7||3o| لوصيف|رق عمرو محمد عبــــده |ط ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

6268o| لسيد غنيىم|يه محمد | زيق|لزق|بــــ |د|

|67o43 حمد|د صبــــىح |يوسف عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

788o33 لبــــسيوئى|حمد محمد |ء |لزهر|طمه |ف |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

478|25 دق عوض|لص|لدين عبــــد|ء |ر عل|مي سكندريه|ل|ره |تـــج

68|848 هيم محمد|بــــر|حمد |مسعد  ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

68|42 حمد محمد|محمود عطيه  لفيوم |تـــمريض 

346o2| ى فرهود|لد محروس شعرو|خ| نور ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

92575o ى   حسي 
ى  |مصطفى حمد حسي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|o4o3 ن|ن محمد عثــــم|حمد مدحتـــ عثــــم| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

839372 ي نوبــــي محمد|خ لد خرصى ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

76|379 حمد|رس |لسيد ف|فوزيه محمد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

442298 لسعيد|لسيد |للطيف |محمد عبــــد لشيخ|علوم كفر 

267|76 ه|لسل|م محمد عبــــد |لسل|م عبــــد|ريه م عشر ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

85|o2o ى|هبــــه رش د محمد حسي  سيوط|تـــمريض 

|756o5 ه ممدوح حمدى | حمد|مي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

8|668 يوسف محمد زغلول محمد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

49oo24 ي |م| دون|م
ى
تـــ|جد صدق لبــــي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8635|8 ى خلف | ي حسي  ضي|هلل ع|نىح  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|24926 لسيد غريبــــ|دل |محمد ع تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

48625 ن عىل محمد|مروه شعبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

53378| م فتـــىحي غريبــــ محمد|ن عص|مرو ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

45325| لسيد عرفه|حسن | حسن رض لشيخ|هندستـــ كفر 

9o45|8 ه |لل|لحفيظ عبــــد|م جبــــريل عبــــد|سل| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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3|49o5 هيم|بــــر|ورى |هر وحيد مغ|م |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

899447 لرحمن محمد |مدحتـــ خلف عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

73479 ي عم| د عىلي محمد|نىح  لفيوم|طبــــ 

52o2o9  عبــــد | رن
ى
ده|در زي|لق|دسوق تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

845o|6 ى|ده ي|هلل ج|ده عبــــد|ج سي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

827256 ي 
م|لسل|حمد محمد عبــــد|مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

57345 ي عىلي|ش
هنده مصطفى حنفى بــــ بــــنى سويف|د|

|78288 ى عبــــد |س| ح|لفتـــ|مه كردى حسي  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

42o224 م|حمد بــــسيوئى عل|م |لد عل|جر خ|ه لشيخ|بــــ كفر |د|

879226 ى |ع| لي|د طف حسن حسي  سيوط|بــــ |د|

83o|57 مد|ر محمد ح|ميمه مختـــ| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

357o33 رس عبــــد ربــــه محمد محروس|محمد ي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o9822 هيم|لسيد محمد سيدإبــــر|لبــــنى  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

65778 بــــر|هلل محمد محمود ص|عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3o378 ن فرج|هر رمض|لظ|مروه عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

726o7 در|لق|عيل عبــــد |سم|بــــ |لتـــو|عبــــد | دين لفيوم|حقوق 

64539o ل مصطفى فلوس|يه جم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

776o37 لسيد محمد|طف |رحمه ع زيق|لزق|نوعيتـــ 

767o89 لم محمد|حمد حمدى س|لرحمن |عبــــد  لعريش|تـــربــــيتـــ 

52585 ف |مريم  ى محمد|رسر مي  ي سويف
هندستـــ بــــنى

229537 ض|ئشه فرج محمد حلىم ري|ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

846|5o لحميد محمود|حمد عبــــد|محمود  ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

67537 هر|لظ|لدين عبــــد |ح |محمود محمد صل لفيوم|ر |ثــــ|

426575 لسيد|ج  |ل محمد ن|ء كم|رس| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

25o24 ن|لحميد رضو|طمه محمد صفوتـــ عبــــد |ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

75|572 وى|لشن|روق |تـــم ف|ريم ح بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|87o5 بــــر عىل|لد ج|يوسف خ هره|لق|حقوق 

4o65|4 لحميد|م سيد عبــــد|جر هش|ه سكندريه|ل|حقوق 

262824 ى|لد محمود حس|محمود خ ني  |نوعيتـــ بــــنه

43396o ى محمد عبــــد|ي دق عيد|لص|سمي  سكندريه|ل|صيدله 
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|643|3 ه|لل|كريم عنتـــر عىل عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

26oo57 لسيد عىل|ده |هلل حم|منه  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

634257 حمد|لسيد محمود |منيه | زيق|لزق|بــــ |د|

35825 لقوى محمد|ن عبــــد|ئل شعبــــ|و| مه ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

34|5|3 ي|لطن|عيل |سم|دى |له|محمد فضل محمد 
ئى ى شمس حقوق عي 

||526o هلل| |مل ملك عط|ك| مرن لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

878364 روق محمد  |ره محمد ف|س ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

788494 بــــ|لحط|هيم |بــــر|رحمه محمود محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

692792 لسيد عىلي|لديبــــ |رق فريد |فريد ط لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8||998 ى ى| مي  ى فهيم حني  حني  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

28282| س|لملك غط|منى عبــــده عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

92|2oo يز عويضه |ء مجدى ف|هن ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

2382|o لمجيد|ىك عبــــد|حمد ذ|طمه |ف ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

259879 ه|هر عبــــد|ن م|يم| لصمد طي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4||684 ي|د محمود |دل فؤ|ء ع|رس| ر|لىح  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2||94 د|لجو|م محمد عبــــد |رتـــ عص|س ن|بــــ حلو|د|

52|85 لحميد|للطيف عبــــد |ضىح فرج عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

272657 بــــسمه حسن محمد عبــــد ربــــه سليم دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

34|642 حمد حميدتـــ|لحسينى |ء عيد |رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8|738o ى محمد|حمد جم| ل حسي  ي|تـــمريض 
| لمنى

|8693 جمعه عيد عتـــريس| دين ى شمس| لسن عي 

9o3o76 حمد |لسيد |حمد عىل | ج|ره سوه|تـــج

47589o لمنعم عجميه|حمد عبــــد |عمر  سكندريه|ل|بــــ |د|

639588 ر|لحميد محمد عم|م عبــــد |ره س|ي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63737| هيم|بــــر|لسيد |ىط |لع|لسيد عبــــد|ء |ول هره|لق|ر |ثــــ|

675326 تـــ|لمتـــول بــــرك|لمتـــول |عمرو مدحتـــ  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

784|56 لسيد|هيم عىل |بــــر|زم محمد |ح زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

633333 لبــــكري|حمد |لسيد |لسيد سعيد |دتـــ |مي زيق|لزق|علوم 

494455 دى جوده|له|للطيف عبــــد|مصطفى حسن عبــــد |حقوق طنط
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6|366 ل حسن|محمود محمد كم ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

422547 ر محمد مرزوق|لستـــ|لعزيز عبــــد|رتـــ عبــــد|س سكندريه|ل|طبــــ 

4559|o مرىس محمد مرىس رجبــــ جمعه دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

754988 تـــ|حمد شح|ندى محفوظ  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

8|38|7 مي|هلل محمد تـــه|رحمه عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

42623| بــــوزيد|حمد محمود |هلل حسنى |منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

353|36 وى|لسيد محمد مك|حمد محمد | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

346o22 ع عىل محمود عىل عيس|رف| نور ى شمس حقوق عي 

27225 ن حسن حلىم زىك|نوره ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|36448 حمد|هيم |بــــر|هيم فرج |بــــر| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

366|2| لك|ستـــم|د موىس |ندى عم|س كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

2578o7 |لحسينى محمد |محمد 
ى
لمنوق تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

5o4823 د محمد|لجو|د محمود عبــــد |لجو|ر عبــــد |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|5654 ن|عمر محمد محمد رسح ط|بــــ دمي|د|

8o7735 د|لجو|لد عبــــد|مل رجبــــ خ| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

875|92 ري |ل محمد حسن عىل بــــد|م جم|هش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

782|83 د|ل حم|لع|ربــــيع عبــــد | رن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|2924 زق |لر|رشدى سعيد رشدى عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3443|| حمد بــــيوم|يمن |م |سل| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

284747 شم|مد ه|ء محمد ح|وف تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

28|45 بــــو زيد|حمد |حبــــيبــــه محمد مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

83482o حمد|طف فهىمي |حمد ع| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

528324 لسنوىسي عمر|لسيد |حمد محمد | ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

834722 بــــ|حمد محمود محمد دي| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

53647 رص بــــدوى محمد|لن|ء عبــــد |سم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|5499o رق سليم محمد|ريم ط ن|تـــربــــيتـــ حلو

26|333 دى محمد محجوبــــ خليل|ش |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

686|o بــــ|لوه|مروه محمود عىل عبــــد لفيوم|حقوق 

442|8o طي |ل|مد |حمد يوسف محمد ح| لشيخ|تـــمريض كفر 
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778o|2 شم|شم محمد ه|لعزيز ه|طمه عبــــد |ف ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

366834 ئيل|ئى عزيز ميخ|ريز روم|م لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

224935 محمود عىل محمود عىل لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

323638 مجد|نور | |ن رض|يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

878687 لرحمن عىل خليفه |ء عبــــد|ل| سيوط|علوم 

768395 دق|لص|شف |لك|شف محمد |لك|طمه |ف لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

2949o لحميد|ن عبــــد|ل رمض|محمد جم لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

338859 لعزيزشلبــــى|لعربــــى عبــــد|ر محمد |من |نوعيتـــ بــــنه

2|267| ن|ح زي|عىل محمود صل ى شمس|د| بــــ عي 

7o8643 ن|هيم سليم|بــــر|لح |هيم ص|بــــر|محمد  لمنصوره|ره |تـــج

356382 سليم صبــــري سليم محمد |تـــمريض بــــنه

625258 هلل عطيتـــ مهدى|هيم لطفى عبــــد |بــــر|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

6|8994 ن زين محمد محمد لحسه|جيه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

83647| بــــدري نوبــــي محمود| مه دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

265859 لسيد|ر |لستـــ|رص عبــــد|محمد ن ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

284|5| ى|ل |لدين كم|ء|محمد عل لخضي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

485335 ح|لفتـــ|ن عىل عبــــد |ن حسن رمض|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35277 كر|هيم عس|بــــر|لد عىل |ريم خ هره|لق|ج طبــــيع |عل

2664o9 ح عجور|لفتـــ|حمد محمد عبــــد|ره |س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

24378o ه متـــول قرئى متـــول| مي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

345o|o لم عودتـــ|مل مصلح محمد س| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

86o453 لمعبــــود|بــــر عبــــد|ل ص|حمد جم| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

7o9|4o حمد محمود محمد|دى |له|ن عبــــد |يم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

626|32 هيم|بــــر|لعزيز غريبــــ |هلل عبــــد|م عبــــد|سل| زيق|لزق|هندستـــ 

8o7o84 ى عل|ي لدين محمد محمد|ء |سمي  ره بــــنى سويف|تـــج

247895 ن|لقشل|لحميد |خلود محمد عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

9o42|7 حمد |لحفيظ |حمد عبــــد|رقيه  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

266529 ضى|لسيد ر|يه محمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

265574 لعزيز مطر|لعزيز محمد عبــــد|عبــــد شمون|نوعيتـــ 

|7|355 هيم|بــــر|لرحمن محمد فتـــىح |عبــــد  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى
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693oo4 بــــى صبــــح|مبــــ|عيل |سم|محمد حمدى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

852||| ى|سلىمي حمدي شح تـــه حسي  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

7o7o8| ن|لسيد محمد محمود حس|مصطفى  لمنصوره|حقوق 

6225|2 لشويىح| |لعط|بــــو |ن عىل حسن |عثــــم ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

5|2455 |لحميد |لرؤف عبــــد|لحميد عبــــد|مه عبــــد |س|
رج هيكل|لج

ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

678o79 هر|لظ|لفتـــوح عبــــد |بــــو |وى |حمد بــــدر| لمنصوره|حقوق 

695|6o لسعيد حطبــــ|لعوضى |خلود سليم  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

62oo48 لجعيدى|ن محمد عدل حسن |نوره ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

759648 حمد|رس محمد |بــــ ي|رح لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

4o79o4 لسيد|يدى محمد وجدى |ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|232| هيم |بــــر|رس |ئى ف|لبــــطل روم| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

5||999 يس|لس|محمد صبــــرى محمد محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

4o55|3 زى|مريم وليد مصطفى  حج سكندريه|ل|ره |تـــج

43|74o بــــو عطيتـــ|ش |لدمرد|لسيد |هر |مصطفى ط |ره طنط|تـــج

34o72| ر|لجز|لعزيز عفيفى |لسيد عبــــد|محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

88o899 ل محمد |لع|هيم عبــــد|بــــر|تـــيسي   سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

84|483 بــــر محمد|لدين ص|ء |بــــر بــــه|ص ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

766659 ى حم|م محمد |سل| ى|مي  ده حسي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

79o4o8 لسيد محمد|طف |ره ع|س ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

229846 زى|زى يس حج|حج| نور ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

364978 لحميد|للطيف عبــــد|م عىل عبــــد|سل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

637797 دى محمود حسينى محمد|له|ر |عم زيق|لزق|ره |تـــج

5|632o هلل|هيم محمد عبــــد|بــــر|ء خميس |رفيد بــــ دمنهور|د|

255755 ن|لمحسن شعبــــ|حمد سعيد عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8835|9 ه | ميل بــــخيتـــ لبــــيبــــ |مي  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8o4232 ف مكرم ذىكي| |رين|م
رسر ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 

ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و
|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى

(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

79o793 لرحمن|حمد عبــــد |يه محمد | لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

237526 ره|ن جبــــ|حمد رضو|ء محمود |ل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 6208 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|2|58o رق محمد محمود|حمد ط| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

85864o ي |
حمد محمد|حمد مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6||85 نور حسوبــــتـــ|حمد |محمد  بــــ بــــنى سويف|د|

6|466 ن|سلم|محمود حمدي محمد  لمنصوره|حقوق 

45998 هيم|بــــر|بــــ |لتـــو|هيم عبــــد|بــــر|ندى  ن|تـــربــــيتـــ حلو

8o426o رس محمد محمد|نشين ي ي|بــــ |د|
|لمنى

|27423 هلل|م محمود عبــــد |مهند س تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

447o93 ى|ل عىل حس|محمد وجيه كم ني  ره دمنهور|تـــج

26o966 ن|لقط|لد محمود |يه خ| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

683753 تـــه|حمد محمد رزق شح| زيق|لزق|عه |زر

22o842 ر|حمد نو|لمنعم حلىم |حبــــيبــــه عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

348686 بــــورزق|ء محمد سعيد محمد |رس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9oo95| سط محمد |لبــــ|يه محمود عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

5o7466 ى عيسي موىسي سلىم حمدي حسي  ج|بــــ سوه|د|

682o3| ن وليد محسن عىل حسن|نور ط|ر دمي|ثــــ|

759393 ى سيد عبــــد |ي عيل|سم|للطيف |سمي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

9|6859 ن |س عثــــم|بــــ جمعه عبــــ|مهيتـــ سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

67825o م|لجميل محمد سل|ندى عىل  لمنصوره|ره |تـــج

779256 ىط|لع|حمد مصطفى عطيه عبــــد |ره |س ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

694|46 ى|بــــر|نور |ح |سم هيم خليل حسي  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

248337 هلل نرص|ء طلعتـــ محمد عبــــد |دع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

845229 بــــر سعدي مىكي|طمه ص|ف دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

89577| وق محمود حسن محمد  رسر ج|عه سوه|زر

5|989o م|لر|حمد |ه |لل|ل عبــــد|كريمه جم معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

427423 حمد سمي  مصطفى محمد مصطفى| |علوم طنط

4|2722 لحميد|مينه فتـــىح جميل عبــــد | |تـــربــــيتـــ طنط

774684 ئى|لتـــلبــــ|لسيد |ندى محمود  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|8532 م عوض|لسل|بــــدين عبــــد|م محمد ع|لسل|عبــــد |حقوق طنط

75938o د محمد|د فؤ|نىه فؤ ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

69o|62 دى محمد|له|م عبــــد |يه س| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ
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62363o  |لسيد |لسيد |محمود 
ى
لردينى|لدسوق لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

37|3|9 ى| حمد محمد سند سيد بــــحي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

4o45o5 حمد|هيم خليفتـــ عىلي |بــــر|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

353276 ن|فتـــ محمد زهر|م ر|حس ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

32|394 لرحمن|محمد سعيد محمود عبــــد ى شمس حقوق عي 

77o677 حمد محمد حسن سعيد|ر |من زيق|لزق|بــــ |د|

9o9o42 ى ق سم |محمد عىل حسي  ج|بــــ سوه|د|

|225o2 لرحمن عىل محمود|بــــ عبــــد |هيتـــ|م ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

26366o حمد|لسعود سيد |بــــو |حمد |لسيد | |رن ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

847439 دل جمعه|مي ع|هبــــه تـــه |ج طبــــيع قن|عل

|2o293 يحن  محمد فتـــىح محمد ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

449|8o لح|حمد عمرو محمود محمد ص| |هندستـــ طنط

|47555 ى عبــــد |عىل ع ل|لع|طف حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

243o|6 هيم محمد سعود|بــــر|حمد | ن|بــــ حلو|د|

9|7476 مل بــــولس  |ره مجدى ك|س سيوط|تـــربــــيتـــ 

4|66|8 زق طلبــــ خليفه|لر|هيم محمد عبــــد|بــــر| لشيخ|ره كفر |تـــج

42645| تـــه|ء محمد سعد عىل شح|رس| سكندريه|ل|صيدله 

4o|262 عيل|سم|سمر مصطفى محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

53|3| حمد صديق|حمد محمد | ره بــــنى سويف|تـــج

325o6 لحليم خليل|مل عبــــد |د ك|حمد عم| هره|لق|عه |زر

75347| ن|بــــو سبــــع سليم|ل |ء جم|ل| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

288|69 ل محمد عىل سعيد|لرحمن جم|عبــــد ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

|5743 ئيل|د بــــولس ميخ|فىل ميل|بــــ ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

75o499 ى جنيدي جمعتـــ|بــــر ء حسي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|525|8 لحميد محمود|محمد فرج عبــــد  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

28o|65 لحميد محمد يوسف|حمد مصطفى عبــــد | دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

9o7o84 حمد محمد |عبــــي  محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

855322 ن محمد|م ممدوح عثــــم|حس حقوق بــــنى سويف

775956 لدكمه|لرؤف بــــيوم |هدى محمد عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

333724 لعزيز|هلل محمد عبــــد ربــــه عبــــد|عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح
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888o6 ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع لح|لم|هيم فرج |بــــر|هيم عىل |بــــر|
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

||675o حمد|لمنصف |منيه مجدي عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5349|8 حمد محمود|ء حسن |ل| ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

6|4582 ن|ل عىل سليم|لشكور كم|محمد عبــــد  |هندستـــ طنط

8977o7 ه  |لل|لسيد عبــــد|ه |لل|لدين عبــــد|عز  ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

223375 لنعيم|لرحمن كرم محمد عبــــد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|63|94 حمد|رحمه طلبــــه محمود  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|6o226 لس جم هلل|سحق جبــــر|ل |كي  ى شمس صيدله عي 

7oo2|| لسيد|م |لسل|عمرو محمد عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

4o9557 ج|لسيد محمد حج|هلل أحمد |فتـــح  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|89o9 بــــتـــ|هلل ثــــ|ندى محمد خلف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

33882| ى ط|ي لسيد|يل سعد محمد |سمي  هره|لق|صيدله 

493467 ر عىل|لستـــ|محمد حمدي عبــــد  ره دمنهور|تـــج

5|6578 ى|ن |يم| لسيد محمد محمد حسني  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|6544 ع|لرف|محمد حلىم محمد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

754o27 ل محمد بــــيوم|همسه جم عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

|63442 نس درويش محمد|منيه | ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

22o489 بــــ|لدين عمر دي|ل |د كم|مؤمن مر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

636|67 ح|لفتـــ|روق عبــــد|ح ف|أحمد صل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7o37|7 لجمل|ن |حمد منصور عمر|يه منصور | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|7|453 ن رسور|م شعبــــ|حمد هش| ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

49o59| مريم معروف مرضى مستـــور م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

49288 بــــ عىل|لتـــو|حمد قرئى عبــــد | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

265o98 ى|هيم ه|بــــر| ئى صبــــىح حسي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

77397| ى|بــــر|ء |رس| هيم محمد محمد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

6996o9 حمد سعد|هيم مصطفى |بــــر|يه | لمنصوره|ره |تـــج

236335 ى حنفى محمود حبــــيبــــه حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

58988 ح|لفتـــ|مي سيد محمد عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

37|624 لحميد عمر|حمد محمد عبــــد|رضوى  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6236|8 ي بــــحيلق|لرحمن محمد لطفى |عبــــد
ى
لدسوق طبــــ بــــورسعيد
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88623| محمد مصطفى محمد | ر|ي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|692o2 ن|حمد عمر عثــــم|لد عمر |خ ن|حقوق حلو

768579 لسعود|بــــو |بــــو ورده | |حمد رض| ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

2|4o65 م سعد حسن|رفيده س ى شمس|تـــج ره عي 

25||52 ن|حد عمر|لو|م محمد عبــــد |محمد س ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

35623 ج |لجبــــيىل حسن ن|حمد رجبــــ | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

35289| ح محمد|لفتـــ|ل عبــــد|ح جم|لفتـــ|عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

685265 ه | ف |مي  بــــينى عوض |رسر ي|لشر
بــــينى لشر لمنصوره|بــــ |د|

26||84 عيل|سم|لدين |ح |م صبــــرى صل|وس ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

78o573 ي|س|
ى
 محمد دسوق

ى
مه محمد دسوق ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

4482o2 ف محمد عبــــد|جر |ه لىح منصور|رسر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

52948o عوض|لعل|بــــو |لحسينى |متـــ محمد |أس ج|بــــ سوه|د|

755659 وق حسنى عبــــد  ى مصطفى|لعليم |رسر مي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

374232 ره مسعود طه منصور|س لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

3|4735 لس نبــــيل عوض عبــــد لشهيد|كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8983o8 فظ  |لدين ح|حمد زين |يه | قرص|ل|فنون جميله فنون 

846894 زينبــــ ربــــيع محمد موىسي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

232589 حمد|حمد عربــــ |ء |ر عل|من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4958|2 لم غنيم|لحليم س|يمن عبــــد |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

89o347 ى |كم ل كرم فتـــىح حسي  ي|لسن |
|لمنى

7o26|6 لرحمن|لغنى مصلىح عبــــد |رس عبــــد |مروه ي زيق|لزق|ره |تـــج

8o5628 ي عبــــد|ح ن|محمود نج لعظيم|ج  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9o|942 حمد  |م محمود |ره عص|س ج|ره سوه|تـــج

6o39o4 لقوش|د عىل |رق محمد رش|لط| لمنصوره|حقوق 

43549| لمنفى|حمد محمد |م  سكندريه|ل|عه |زر

269|75 ن|ح عثــــم|لفتـــ|لحسينى عبــــد|م  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

485228 ين محمد  لحليم|لسيد عبــــد |شي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

||6674 بــــوزيد|حمد |ندى يشى  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

89o477 د |مل فؤ|ل ك|ئى جل|ه سيوط|بــــ |د|

54239| لففى|ل نرص محمد سعد |نو بــــ دمنهور|د|
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22765| ل|بــــدرى نجيبــــ غبــــري| فيول ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|9697 وه|رس محمد محمد بــــقل|حمد ي| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

342368 حمد|حمد عىل |ر عىل |من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

248947 ه محمد | هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

43697o ن|ح حس|لفتـــ|لسعيد عبــــد |نسمه  ط|بــــ دمي|د|

3|8786 لدين حسن|م |يمن عص| |ر|ي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

44|443 |لبــــن|ن محمد |حسن محمد عثــــم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

34|3|2 ن|لرحمن محمود سعف|م عبــــد|محمد عص ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

483||5 ف ج|مريم  بــــر محمد عمر|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o6773 ي|ر
حمد|حمد عزمي | |ئى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

699o68 ضى مكنس|مريم مصطفى محمود ر زيق|لزق|عه |زر

756364 م محمود مرىس محمود|ريه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

5|o25 ىط|لع|حمد محمد عبــــد |محمد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

44o|96 م|لش|حمد |محمود | ر|ي لشيخ|علوم كفر 

822334 ى مل سعد|بــــطرس ك| مي  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

6o694| مر|هيم ع|بــــر|ن |م رجبــــ رمض|هش ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

4o|74o هلل محمد|حمد فتـــىحي محمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

498463 بــــ مخيمر|لسيد دي|سمر أحمد  |بــــ طنط|د|

4|4634 ط|بــــو زل|آيه محمد محمد  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

7695o7 لسيد محمد صقر|م |ره هش|س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

695|23 ين ط ح|لفتـــ|رق مصطفى عبــــد |رسر ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|8252  محمد |مصطفى خ
ى
ي|لد دسوق

لبــــوىسر ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

4|o|57 لجوهرى|لرحيم محمد |د عبــــد |لرؤف فؤ|عبــــد  |ره طنط|تـــج

4835|| حبــــيبــــتـــ أحمد محمد أحمد محمد سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

648254 هيم محمد محمد عمر|بــــر|ء |هن ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

68863 ن محمد|د سلط|لرحمن عم|عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o5o8o د|د عي|لجو|د عىل عبــــد |لجو|هند عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

826527 ء محمود محمد|عل| رن دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

892995 حمد |هيم |بــــر|محمد رفعتـــ  سيوط|حقوق 
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23487| ن|مد محمد عمر|حمد ح|مصطفى  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

75|628 ريم محمود يوسف فرغىل يوسف ره بــــور سعيد|تـــج

889783 لمنعم تـــوفيق |طف عبــــد|ء ع|شيم سيوط|تـــربــــيتـــ 

78o859 ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|حمد محمد |محمد  ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

2276|2  ص| ن|جولي
ى
دق وهبــــه|صدق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|o945 لمتـــول محمد معوض|لحسينى |يوسف  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

863885 هلل مرىسي|بــــوعمره عبــــد|منه | دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

3443|4 ن محمد|لم عثــــم|زم س|ح ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

43o766 وى صقر|لص|حمد |ء سعيد |رس| |بــــ طنط|د|

6|447| ف محمد عبــــد |رفيده  لعليم عبــــدربــــه|رسر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

243424 لعظيم حسن|حمد عبــــد|مريم  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4|5989 لرمسيسي|ح محمد |لفتـــ|تـــغريد عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

24497| ي|ر
ئيل|بــــ ميخ|لتـــو|ئيل عبــــد|ميخ| ئى بــــ بــــنى سويف|د|

87524 ن مرىس|دل رمض|مروه ع ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

544256 جر محمد خرصى محمد نمي |ه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

259o36 ج|لعزيز فر|م عبــــد|محمود هش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|6o9o8 د محمد|لجو|ن ربــــيع عبــــد |نوره ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

2|2659 لرحمن تـــرىك|تـــم عبــــد |رق ح|د ط|زي ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

||67|| ورى|لمغ|محمد رأفتـــ محمد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|3|66o لسيد حمودى|حمد محمد |لعزيز |حبــــيبــــه عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

43|238 لعبــــدتـــ|م مصطفى |لسل|ن محمد عبــــد |رو |ره طنط|تـــج

45o299 ف|لصو|ن |مر سمي  رمض|س |ضتـــ طنط|علوم ري

278273 لحليم محمد|لسيد عبــــد |ن |حمد رمض| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2548o3 هلل غنيم|لمعىط عبــــد|ده عبــــد|زم حم|ح ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

54o|83 ن|لرؤف رضو|م عبــــد|لسل|حمد محمود عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o|872 نور محمد محمود|منيتـــ حسن | سكندريه|ل|عه |زر

622|7| ى مصطفى|بــــو |حمد |محمود محمد  لعني  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

694597  فريد ر|ن |حن
ى
لسيد|غبــــ |لدسوق لمنصوره|حقوق 

524|o3 ندي رفعتـــ حبــــيبــــ خله|س |ضتـــ طنط|علوم ري
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|7752| لسيد|حمد عىل |يمن |سميه  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

272575 حمد غنيىم|رس حلىم |محمد ي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

45823 م|م|ئى عزتـــ |طمه ه|ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

257976 ن|لسيد زيد|هيم |بــــر|محمد  شمون|نوعيتـــ 

525|43 قوتـــ حسن محمد|رق ي|حبــــيبــــه ط سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

84464 ح|لفتـــ|بــــرين محروس بــــكرى عبــــد |ص سيوط|بــــ |د|

||9866 ج |لبــــلتـــ|رس محمد فوزى |كريم ي وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|2|8o8 لرحيم|بــــ عبــــد |كريم محمد دي هره|لق|بــــ |د|

264oo6 ن عىل|هدى مجدى مليىح  رمض ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

227|46 ى عىل|م |سل| حمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o9o9| عىل محمد سلومه جويدتـــ سكندريه|ل|علوم 

||9729 رص محمود طه|رقيتـــ ن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

637588 ء مصطفى محمد|محمد عل زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

262|8| لحميد محمود عيس|حمد محمد عبــــد| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

627265 ل|لع|حمد عبــــد |هر مصيلىح |ء م|رس| زيق|لزق|علوم 

535243  |حمد عبــــد|ضىح 
ى
عيل|سم|لحميد دسوق |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

886932 ل  |هلل غبــــري| |وجيه عط| رين|م سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

62522 حمد عىلي|حمد عىلي | ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

763|88 هيم|بــــر|د محمد |ء عم|رس| ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4526|2 ي عبــــد|د |جه
بــــينى لمجيد|ىطي عبــــد|لع|لشر |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 

لشيخ

|37994 حمد صبــــرى محمد منصور| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

6o5435 د|لجو|مل عبــــد |معوض ك| يش |ره طنط|تـــج

857587 ى عص لمحسن|م عىلي عبــــد|نرمي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

3|83|7 ع|مصطفى يشى حسن رف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

235862 ل محمد|ن معتـــمد محمد كم|عن  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

34|57 زينبــــ حسن محمد مني  محمود هره|لق|حقوق 

3|2734 محمد محمد محمد| دين |ره بــــنه|تـــج
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|478o| لسعيد|لرحمن محمد محمد |عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

253o74 لحليم مخلوف|لودود عبــــد|رنيم عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

438936 حمد|لصمد |محمد رفعتـــ عبــــد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

542294 بــــو خليل|ء محمد أحمد |عل| دين سكندريه|ل|بــــ |د|

4|532o بــــر|حمد محمد بــــر|حمد محمد | |حقوق طنط

527255 لم|لسيد س|لسيد محمد |يتـــ | سكندريه|ل|هندستـــ 

486|94 ن عيد|طمتـــ نرص محمود سليم|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9o7o34 ل محمود محمد|جم| مه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

477o77 عيل محمد|سم|محمد عىل | دين سكندريه|ل|بــــ |د|

2633|3 هيم عمر|بــــر|روضه مصطفى  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

4|4768 ء محمد عىل عىل عيد|زهر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

444oo لدين محمد محمد|ء |عىل عل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

775|o| رى مصطفى|لد فتـــىح بــــند|حمد خ| زيق|لزق|صيدله 

|3|86| رس عطيه محمد|م ي|سه ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

48894o لسيد أحمد بــــشي  سعيد|ريم  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

2|9o2| لنبــــى|هيم عبــــد|بــــر|م عىل |حس وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

769599 د مصلىح|حمد يىح رش| زيق|لزق|حقوق 

|47o34 لحليم جمعه|مروه سعيد عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

233547 لجليل|حمد عبــــد |ره محمد بــــدر |س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

498||2 ى محمد |من لصبــــىح|ر رفيق حسني  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7o5|99 ىس|لعبــــ|مل محمد محمد |حمد ك|محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

|24589 مدحتـــ محمد عىل| مه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

629633 بــــومسلم محمد|ندى فتـــىح سليم  زيق |لزق|تـــمريض 

233|66 بــــوزيد|حمد صبــــره |مريم  ى شمس| لسن عي 

68o|5| لق|لخ|هيم عبــــد |بــــر|يمن |ل |بــــتـــه| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o6695 كر |عيل ش|سم|د جبــــريل |جه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

69|o7 للطيف|حمد منصور عبــــد |بــــسمه  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|35946 هيم|بــــر|بــــ |لوه|مريم محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o8354 شىم|له|طف محمد |ع| رن لمنصوره|طبــــ 
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757437 |عط| حمد مسعود عط| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

265|56 ح كحيل|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|ء |عل |حقوق بــــنه

3264|3 لعظيم|ء محمد سعيد عبــــد|رس| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

2895|6 تـــ|لرحمن محمود محمود محمد فرح|عبــــد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

278o59 ى ك بــــسخرون|لمل|مجدى عبــــد| يوستـــي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

44|347 ح|د محمد صل|محمد فؤ |حقوق طنط

677oo| |لمو|لمحمدى |محمد محمد 
ى
ق لمنصوره|حقوق 

256799 ه محمد عطيه جويىل| مي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4497o3 لحو|يمن محمد فكري |محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

632543 ف مسلم حسن|لبــــنى  رسر زيق|لزق|حقوق 

|346o2 لصبــــور محمد|دل عبــــد |حمد ع| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

85o994 حمد|حمد عمر |محمود  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

3||43| محمد مصطفى محمدبــــدوى| رن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o4o55 لح|هلل ص|لدين فتـــح |ل |لدين محمد كم|ل |كم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4o526 يمن محمد درويش|هلل |منتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|46778 س|حمد سيد عبــــ|عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

54|473 ى|تـــه أبــــو عر|محمد أكرم محمدشح شي  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

45o545 حمد رقيه|س |محمد عبــــ |ضتـــ طنط|علوم ري

228935 لحفيظ|سهيله عىل سعيد عبــــد ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

253672 بــــ|حمد دي|لدين |ء|محمد عل د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

868374 لسيد|يم |لد|زينبــــ شعيبــــ عبــــد لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

368828 حمد محمد|ن صبــــىح |نوره س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

32393| لم خليفه|ل س|سلىم كم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9|4897 لنور  |عبــــد| نوبــــ مدحتـــ حن|بــــ| لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

6o5964 لدين|ر نور |هيم مختـــ|بــــر|ر |كريم مختـــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6979o| حمد|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ئى محمد |م| لمنصوره|طبــــ 

||8734 د محمد|حمد فؤ|هر |يوسف ط |حقوق بــــنه

62446 ل|لع|خلود ربــــيع عويس عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

4|2282 ره خلف|مه سم|محمد سل ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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4o5853 لحميد |م  عبــــد |لسل|لحميد عبــــد |يه عبــــد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2439o8 شور محمد سعيد|طمه ع|ف ن|بــــ حلو|د|

|46639 محمود حسن عىل حسن ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

754|85 هيم|بــــر|ر محمد محمد |من لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|4o765 ي
ى محمود |لدين ع|ء |ضى حمد|دل حسي  هره|لق|حقوق 

685|o9 لجده|لعدل |حمد محمد |حمد |محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

686554 ي|لسيد |ئل محمد |محمد و لبــــحقي  لمنصوره|هندستـــ 

84o96 سحق|تـــه |رص شح|لن|ره عبــــد |س دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

698455 لح محمد|لسيد ص|رحمه مصطفى  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

5434|| ثــــ|لحر|ح عطيه |لفتـــ|عبــــد | عل سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

6o48o7 ر|لعط|ح رأفتـــ يوسف |تـــغريد صل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8|2o99 للطيف|طمه محمد عىلي عبــــد|ف ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

252632 ي|ر
زق|لر|حمد محمد عبــــد| |ئى ى شمس| لسن عي 

334||o عيل|سم|بــــدين |لع|يمن زين |حمد | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7|o438 ر محمد عىل عيس|بــــر| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4|2558 لنبــــى حسن|محمد عبــــد | دين |بــــ طنط|د|

75946o تـــ محمود محمد|ء شح|دع لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

85o5o4 ى محمد  دم|هدير حسي  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

26oo52 لحكيم|حمد عبــــد|طمه محمد |ف لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|25776 م محمد حمدي زىكي|حس ى شمس حقوق عي 

752559 لسيد محمد|م |يوسف عص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

373o66 وى|لغمر|مصطفى محمد طه محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

268o99 در غنيم|لق|حمد محمد عبــــد| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3|6722 ز منصور|منى محمود فو ى شمس|زر عه عي 

545254 د|م مصطفى حسن عي|لدين عص|ء |عل سكندريه|ل|بــــ |د|

864525 در|لق|مي  تـــوفيق عبــــد|تـــوفيق  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

495248 لحلو|لعزيز محمد |بــــ مجدى عبــــد|يه| تـــربــــيتـــ دمنهور

4|45|6 ي|لرحمن عبــــد |دل فوزى عبــــد |ع
ى
ض|لرحمن ق سكندريه|ل|ره |تـــج

84|888 هر محمد|لط|بــــر |بــــسمه ج ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5457|7 محمد أحمد محمد حنفى محمود سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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68o354 مد عىل|حمد محمد ح| زيق|لزق|طبــــ 

4o|323 سم|زق ق|لر|نور عبــــد |منيتـــ | سكندريه|ل|بــــ |د|

263533 لسيد حسن ذىك|ن حسن |يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9|8287 لح |نعمه بــــرزى لطفى ص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

86244| ي|بــــدوي بــــدري جيل| مه
ئى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5o|752 ى ي|ي حمد|لكريم عىل |رس عبــــد|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7634o7 نوبــــى|سلىم تـــيسي  متـــول محمد  لشر حقوق بــــورسعيد

5|9753 ى|م محمد عبــــد|ريه لنبــــى محمد حسي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|43629 حمد|لد محمد |ن خ|نوره ى شمس|زر عه عي 

4o|857 زق|لر|زق محمد عبــــد |لر|محمد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

3277|4 م محمد مسعد نرص سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

83525| لفتـــوح محمود|بــــو|تـــسنيم سيد  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

7827o3 لعزيز عمر|لمجيد عبــــد|لمجيد عبــــد |ر عبــــد |مي ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

5|93o5 |لعزيز يوسف عط|آيه يوسف عبــــد ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

3|8288 ريو جرجس بــــرسوم جريس|م هره|لق|بــــ |د|

68o846 لخول|يمن محمد فهىم |حمد | لمنصوره|بــــ |د|

523467 لحميد خليل|عيل عبــــد |سم|م |رس هش|ف سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

64o98| در|لق|لسيد عبــــد |حمد حسن | قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|2864| هلل عىل|مه عبــــد |س|حمد | تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|733o7 م|م محمد حسنى أم|مصطفى هش ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

|5o|43  سبــــليوس|م
ى
يكل صموئيل صدق لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|386| تـــ|بــــ محمود عرف|عمر خط تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

5|2935 ى محمد مبــــ|محمد ي رك خليل|سي  عه دمنهور|زر

686o27 تـــ|لسعيد  عرف|لسيد |لد |ره خ|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

83334| ى محمود |ي لسيد|هيم |بــــر|سمي  |نوعيتـــ فنيه قن

85226 ى وليم زكرى جرجس| مي  ره بــــنى سويف|تـــج

|2793| ر|شمعون مق| رض| ن|سيلف تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

8828|| تـــه  |طف لبــــيبــــ شح|نىح  ع| سيوط|تـــربــــيتـــ 
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644693 لبــــربــــرى|ده |لسيد سع|عبــــي  شلبــــى  |بــــ طنط|د|

3|94o| لسيد محمد|ندى محمود  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

462739 ن|دى عجل|له|لحميد عبــــد |مصطفى عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

8|9667 ي نبــــيه عبــــد|ريم ع هر|لظ|رسر سيوط|بــــ |د|

255362 لدين|حمد فخر |يه فتـــىح محمود عىل | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7684|8 زى|شور حج|لمهدى ع|ر |زه| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|24|95 لعزبــــ|حمد |مصطفى مكرم  ى شمس  تـــمريض عي 

32959o لح|ح محمد ص|ء يحن  صل|رس| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

489457 ن محمد|م تـــوفيق عثــــم|يش عص سكندريه|ل|ره |تـــج

278223 رك|لحميد مبــــ|مه عبــــد|س|حمد | ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

37o426 ل محمد خميس|بــــر جل|د ص|جه ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

5|7438 زق فرج|لر|ن عبــــد |ره رمض|س تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

35||84 ح|لمل|حمد سيد صقر صقر | ى شمس| لسن عي 

68529 لصمد|لد فتـــىح عبــــد |سم خ|بــــ طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

|74|47 حمد|ل |لع|حمد عبــــد |نبــــيل  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

||8858 ن|لم شعبــــ|يه وحيد س| ى شمس هندستـــ عي 

|47687 حمد وهبــــه مرىسي|حمد |محمد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

782678 لسيد محمد|ح محمد |سم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

694793 ف محمد عبــــد |هد |ن يد|لكريم ف|رسر لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

896457 ه |لل|ن فتـــىح محمود عبــــد|حن ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

44592 لشمندى|ن محمود |سلط| عل هره|لق|بــــ |د|

|26556 ى صفوتـــ سمي  رمزي جوزفي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

887o25 رك مصطفى  |يه مجدى مبــــ| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|6879 هيم|بــــر|لنبــــى سيد |منتـــ عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2654|9 لسيد موىس مطر|فظ |لح|م عبــــد|سل| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

34862o ر سعيد محمد|در نو|ن |ره بــــنه|تـــج

8|9522 ي خ|ء |سم| لد|حمد عشر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42562| حمد|ح محمد |لفتـــ|حمد عبــــد |رضوى  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8985|2 ف ش|م |سل| كر عىل |رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

7525|7 مصطفى مجدى شكرى عقل عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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|46o76 لرحمن|ء صفوتـــ محمد نرص عبــــد |رس| هره|لق|ره |تـــج

2296o4 لسيد فرج|لرحمن |در عبــــد|طمه ن|ف هره|لق|عه |زر

496o85 ه عبــــد| ل|لفض|لحكيم محمد محمد |مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

225672 حمد محمد|يمن |حمد | ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

|2o377 لقوى|لدين محمود عبــــد |م |حمد عص| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6842o ن محمد|د محمد شعبــــ|سع لفيوم|تـــربــــيتـــ 

34382| زق|لر|سط محمد عبــــد|لبــــ|حسن عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

45|388 ر|لنج|حمد محمد محمد سعد | سكندريه|ل|هندستـــ 

8oo42| ي محمد محمود رك بــــي|يحن  |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

7598|3 دق|لص|هيم حسن عبــــد|بــــر|ء |رس| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

888385 م خلف خليفه  |سعديه س سيوط|حقوق 

689554 ي|ر
لقصبــــى|زق |لر|حمدى عبــــد | ئى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

52||57 لوكيل|غبــــ |ندى محمد ر ره دمنهور|تـــج

|9624 لسيد|لحميد |طف عبــــد |محمد ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

92257o لرحيم |محمد محمود محمد عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|5o792 ى عل مد|لحسينى ح|ء |حسي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

499639 يتـــ يوسف فرج خرصى| بــــ دمنهور|د|

363457 ئى سيد محمد|ندى ه ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

|33632 ئيل بــــسطوروس|سمي  ميخ| نويل|م هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o5o6| بــــوزيد|نور |لدين محمد |ء |بــــه| ر|ي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84732o ي شعبــــ
هر حسن|لظ|ن عبــــد|مصطفى ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

6o29|6 ف مسعد فوده أحمد أرسر لمنصوره|ره |تـــج

|28o88 لسيد|لدين سيد محمد |م |حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|4o24 لصغي |حمد عزتـــ محمد |ئل |محمد و ره بــــنى سويف|تـــج

6925| لدين|ء |هيم محمد بــــه|بــــر|حمد | لفيوم|حقوق 

89|836 هلل  |ئيل رزق |د ميخ|ميل| رين|م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

277263 لكريم|ل محمود عبــــد |حمد مصطفى كم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

25852 وى محمد|مريم محمد سعد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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22|9o لق|لخ|د زينهم عبــــد |يه عم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

247764 لسيد يوسف|لسيد جوده محمد |مصطفى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

32o728 ل|لع|حمد محمد عبــــد|لسيد |رس |محمود ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|227o3 ي ك|سلىمي ه
حمد عمر|مل محمد |ئى ى شمس|د| بــــ عي 

76o973 د فهيم مجلع|ندى فؤ|س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

6o7o2o لمجيد حميده|آيه محمود عبــــد |بــــ طنط|د|

74965 لم|لخطيبــــ زىك س|لتـــ محمود |ه لمنصوره|حقوق 

||6o83 لسيد|بــــ |لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|عبــــد | حل ى شمس|تـــج ره عي 

369685 دل سعيد شبــــل محمد|بــــ ع|رح ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

62o47o ل|هد سل|ء محمد محمد مج|نجل ط|حقوق دمي

862o56 حمد|بــــ |لوه|حمد عبــــد| |نور ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

79|286 ل|حمد بــــيوم هل|محمد بــــيوم  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|9348 عيل|سم|فظ |لح|يونس مجدى محمود عبــــد عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

3|8867 لصمد|لصمد محمد عبــــد|ن عبــــد|يم| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

82o364 لعزيز|ه عبــــد|لل|محمد يوسف عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

4329o9 مه|هيم سل|بــــر|هر |ء ط|رس| |بــــ طنط|د|

2|49| ء ممدوح جمعه محمود|رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

54|4|6 ر|مه محمد نو|س|محمد  ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

7|o839 لسيد بــــكر محمود حسن جبــــل|محمود  لمنصوره|حقوق 

64923| حمد|لحليم |لمعىط عبــــد|م مصطفى عبــــد|له| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5o||| حمد جوده سعيد قرئى| بــــ بــــنى سويف|د|

64|339 زق|لر|ح عبــــد|وي صل|لشبــــر|ح |صل زيق|لزق|نوعيتـــ 

335547 ى عبــــد| لغنى مصيلىح|يتـــ محمود حسي  |بــــ بــــنه|د|

488859 ن يونس|حمد سليم|ىط |لع|محمد عبــــد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

6|2o78  محمد |
ى
ق|منيه سمي  محمد شوق وى|لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

37o84 ن نسيم|محمود مصطفى محمود سليم هره|لق|ره |تـــج

487|7| حمد قرئى|محمد طلعتـــ  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

7|2548 ى عىل محمد ي| ى موىس|يه حسي  سي  لمنصوره|عه |زر

54277o قتـــ هش| لقويع|لحكيم |م عبــــد |رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|63256 روق حسن|لد ف|تـــفى خ ى شمس حقوق عي 
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462777 لعمرج |لعزيز |حمد عبــــد|ل |ء جم|آل لشيخ|علوم كفر 

|72266 مه عىلي محمد|س|كريم  ى شمس|تـــج ره عي 

26435o محمود حسن محمود| مه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

33o2|3 ي عر|خلود مهدي عبــــد
 سويلم|لغنى

ى
ق ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

2|9575 ن|هيم رمض|بــــر| |هيم زكري|بــــر| |ر|ي ى شمس|د| بــــ عي 

8|943o لرشيد|حمد عبــــد|دل |مي ع |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

869469 لنوبــــي معوض|ديه محمد |ش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

243734 ن عوده|حمد حمد|طمه |ف ى شمس|د| بــــ عي 

255424 لفضيل حسن محمود جمعه|طمه عبــــد|ف تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

268||o لفتـــوح عبــــدربــــه|بــــو|لد محمد |خ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

485|44 لجيد محمد أبــــو بــــكر|هيم عبــــد |ر إبــــر|مي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

898|o| حمد |تـــ |حمد بــــهج|فرحه  ج|بــــ سوه|د|

3|9738 ى |ي ى|لرحمن |حمد عبــــد|سمي  مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|728o9 للطيف|م عبــــد |محمد فوزى س كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3299oo سميتـــ محمود عفيفى محمد حسن |ره بــــنه|تـــج

7o|9o3 لمهيمن محمد عطيه|محمد مصطفى عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

7o8|5o  مني  حسنى كم
هيم|بــــر|ل |شهدى مصطفى لمنصوره|ره |تـــج

344467 نور بــــيوم|يوسف مصطفى محمد  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

64|88 ح محمد|جر عزمي صبــــ|ه لفيوم|بــــ |د|

3535|2 لسيد محمد|ن محمد |مرو |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

247o54 لس  |مي  عطيه حن|كي  |بــــ طنط|د|

77o793 ى |لسيد حس| |ره زكري|س سمر|ل|ني  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

62935| لسيد|لرحمن |بــــر عبــــد |محمد ص قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

68|382 تـــ عىل محمد عىل|محمد فرح لمنصوره|صيدله 

222223 جر محمد مصطفى خلف سيد|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o9o23 للطيف|لسيد عبــــد|هلل محمود محمد|محمود عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

893593 حمد  |عيل |سم|ل |مصطفى جم ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

2|3556 وى|لمهر|لسيد شفيق |ن محمد |نوره وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

7o|372 تـــه|لسيد سند شح|كريم سند  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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|4229| لدين محمد محمدى|ح |صل| حل ى شمس|تـــج ره عي 

|398|6 لمنعم|لمنعم محمد عبــــد |سم عبــــد |ء ق|وف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

49462 م محمد قرئى|ء عص|لىمي ى شمس|تـــج ره عي 

6o7438 ملس|هر |سهيله محمد م لشر |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

4237oo حمد عىل حسن|جر محمد |ه إلسكندريتـــ |تـــمريض 

57469 ه مر فظ|د قرئى ح|ني  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

27782o لحميد|لعليم عبــــد|ىط عبــــد|لع|عمرو عبــــد شمون|نوعيتـــ 

82264o لرحمن|رف سعودي عبــــد|ن ش|يم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6o25o9 هيم محمد يوسف|بــــر|لعزيز |لدين عبــــد |علم  |ره طنط|تـــج

|57483 بــــر|يمن محمود ص|مريم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2527|5 ى و|ي ئل عىل ملهط|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

759o86 مه شلبــــى محمد|س|محمد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

296o8 هلل|متـــ محمد عبــــد |س|دهم | هره|لق|بــــ |د|

895|2o م |م فرج هم|لرحمن وس|عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

699|9| هيم منصور|بــــر|ح محمد |لفتـــ|م عبــــد |س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7o64o لمجيد|رق محمود عبــــد |جر ط|ه سيه|نوعيتـــ عبــــ

7o9979 حمد مصطفى محمد بــــدوى|ره |س لمنصورتـــ |تـــمريض 

48|37o م مرزوق|حمد مصطفى عىل عل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

783858 رى|لهو|لرحمن يوسف |بــــسمه حلىم عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

774|4 حمد|لرحيم |ح عبــــد |د صل|زي ن|بــــ حلو|د|

352|65 ح|لفتـــ|ن سيد عبــــد|حمد سليم| |حقوق بــــنه

683oo4 يف  ى|ل محمد |لهل|مريم رسر لعشر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

5|585| ن|بــــر عىلي شعبــــ|متـــ ج|ن سل|إيم عه دمنهور|زر

834o92 هلل حميد|ء يوسف عبــــد|شيم دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

5|5||6 ج|لم|دل مصطفى محمود |م ع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|8678 مل|م ك|له|ل |وليد كم هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

92992 تـــ سعيد محمد مهنى| مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o4o5 وق مصطفى  حمد|حمد |رسر لفيوم|نوعيتـــ 

4|28|2 |صف حن|دير و|بــــ|صف |فيبــــى و |بــــ طنط|د|

3266o3 ي
عىل كرم عىل| دئى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|5439| ح محمد جمعه|محمد صل هره|لق|بــــ |د|
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339327 لحكيم عبــــيده|مسعد عبــــد| مسعد محمد رض هره|لق|ج طبــــيع |عل

865o4o هلل| |د عط|لجو|ده سعيد عبــــد|حم ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

439766 ىط|لع|حمد عبــــد |هلل ممدوح عىل |هبــــه  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|54924 د حنفى حسن|يه فؤ| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

7o737o شد عوض|حمد ر|لسيد |جر |ه م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

2257|| مد|دى ح|له|مي  محمد عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|3762 هيم عىل مرع|بــــر|مح سمي  |سلىم س ن|صيدله حلو

9o2o37 حمد محمد محمود |ر |بــــش ج|طبــــ سوه

535|9 مصطفى مجدى معتـــوق محمود لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6532| ن محمد|حمد محمد رمض| لفيوم|هندستـــ 

9o7o48 لكريم |د |ع ج|م محمود فز|سل| ج|ره سوه|تـــج

6|6|52 ن|محمد محمد محمد زيد لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

86|888 عيل|سم|ج |حمد فر|ره |س ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7o6369 ف عبــــده حبــــيبــــ |ء |رس| هيم|بــــر|رسر |لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه 
لمنصورتـــ

5o6243 دق محمود|لص|ح سمي  محمد عبــــد |سم سكندريه|ل|بــــ |د|

2|95|8  محمود |رحمه 
ى
ر|لشع|حمد دسوق ى شمس| لسن عي 

644689 ه عىل  بــــو هرجه|لسيد |عيل  |سم|أمي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

43242| لخول|ر محمد |لغف|ن محمود عبــــد |ريو |علوم طنط

848295 د|لمجيد ج|دل عبــــد|عمر ع ن|كليتـــ طبــــ أسو

623263 ق|لسيد متـــول |حمد محمد | وى|لشر ط|هندستـــ دمي

232957 يف عبــــد ىطي|لمع|بــــو|ح |لفتـــ|سمر رسر ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

8|9724 ن محمد مرىسي|ء رضو|شيم ي|علوم 
|لمنى

||9392 حمد|لنبــــي |حمد عبــــد |لدين |ء |عمر بــــه ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

694835 عيل|سم|ض محمد |ن محمد ري|يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|75|7 بــــىل|لغر|ل |لع|لح عبــــد |مريم ص معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6|6488 ى حم م محمد فهيد|نرمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5|4469 لجبــــرتـــى|لسيد حسن |ل محمود |نو سكندريه|ل|طبــــ 

9||666 لرحمن |فتـــ محمد عبــــد|منيه ر| ج|تـــربــــيتـــ سوه

|5o388 سيد بــــديع سيد حسن ن|معهد فنى تـــمريض حلو

75o47o ي|ن معتـــز محمد محمد |مرو
غنى لمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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|62573 ى  ى خليل|حسي  حمد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|2|44 فظ|لحميد ح|ن عبــــد|ر شعبــــ|زه| ي|لسن |
|لمنى

8o4272 عيل محمد|سم|هدير رجبــــ  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

252777 لمحسن|نعمه جميل محروس عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

27o595 لسيد عىل عيش|محمد يحن  عىل  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

344485 هيم عىل|بــــر|حمد مصطفى محمد | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

235244 لمنعم عىل|عبــــد| يوسف رض هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|474| ح سليم|لفتـــ|ء نرص عبــــد|سم| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|67o24 حمد متـــول عىل|در |ن ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

42847o غبــــ عميش|ن محمد فوزى ر|يم| |علوم طنط

33|84| حمد مصطفى نرص|حمد محمد | هره|لق|صيدله 

6|5665 هد|ىطي مج|لمع|بــــو| |حمد رض|كريم  ط|حقوق دمي

323266 لنبــــى محمد|حمد عبــــد|م |حبــــيبــــتـــ عص ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

||8746 ن|حمد حسنى سيد محمود رشو|عمرو  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

8|939 تـــ|هلل شح|تـــ عبــــد |ء شح|سم| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

6|9|42 ى طه حسن  نيس|لطر|نرمي  ط|معتـــ دمي|علوم ج

768733 حمد عىل|حمد محمود | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

26449| ن|رس فوزى سلط|ندى ي ي صىح بــــنه
|معهد فنى

836|24 عيل|سم|حمد |لنبــــي |ء عبــــد|لزهر| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

32o|5 مل|م زينهم ك|ء عص|شيم ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4|2459 لسيد|هيم |بــــر|سل محمد |بــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

334846 رقيتـــ مجدى محمد عفيفى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|5o|49 ى | ى|بــــر|حمد حسي  هيم حسي  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

29o|55 حمد جنيدى|ن |ئى رمض|ه ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

357|6 ى|لرحمن مجدى محمد عىل |عبــــد بــــوحسي   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

3o678 ن|هيم عمر|بــــر|تـــ محمد |شح| مه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

222|22 لرحمن|هلل عبــــد|ء محمد عبــــد|رس| ى شمس| لسن عي 

35248| لحليم|حمد عبــــد|هلل مجدي |منتـــ  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر
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858884 دق|حمد محمد ص|ء |ل| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

244|95 د مسلم|ر فؤ|لغف|عىل عبــــد ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

477977 هيم|بــــر|مد عطوه |حمد محمد ح| سكندريه|ل|علوم 

73382 هلل|مه محمود حسن عبــــد |س| لفيوم|هندستـــ 

48o5|| لح|حمد ص|ر |يمن مختـــ|د |زي سكندريه|ل|ره |تـــج

485459 ود خليل|لسيد حسن د|مريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23487o هيم|بــــر|ئى |لعليم نعم|ء عبــــد|ن عل|مرو هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

775o36 رجي|لج|د سعيد |هلل سعيد فؤ|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

448o24 لرحيم|مر محمد عبــــد |بــــسمتـــ حمدى ع سكندريه|ل|هندستـــ 

2|85o2 لسيد حسن|حمد مجدى | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

45o337 لروس|بــــو|لحليم |لحليم محروس عبــــد|عمر عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

52|35| لحميد|مد عبــــد|لحميد ح|يتـــ عبــــد| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

864943 لحكيم عبــــيد|ح محمد عبــــد|سم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9|5o99 ه كم| لعزيز  |لدين فرغىل عبــــد|ل |مي  سيوط|حقوق 

226635 حمد حسن|حمد حسن | ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

86|747 رك سيد|م محمد مبــــ|عص سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

6||687 د محمد بــــديوى|فؤ| ند |تـــربــــيتـــ بــــنه

252774 ندى بــــسيوئى سعد عبــــيد تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

43|84o ل|لجم|مد |س ح|محمد عبــــ ي صىح طنط
|معهد فنى

8|oo56 لحميد|س عبــــد|لدين عبــــ|ل |هند جم |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

9||o77 حمد |لصغي  |د |يه رش| سيوط|حقوق 

2666|6 لحكيم قنصوه|م نجدى عبــــد لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|394|4 للطيف|م فتـــىح عبــــد |حبــــيبــــه هش ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9o7474 لمجيد |عىل فتـــىح محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

344799 حمد|د |تـــفى يوسف عمر فؤ ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|3459| وق محمد  دى|حمد محمد بــــغد|رسر لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

678485 د|لجو|لسيد عبــــد |ء |مه عل|س| لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

85o922 تـــم محمد محمد|محمد ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|35o5 ئى  فتـــوح لقمه|محمد ه |ره طنط|تـــج
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784537 ل|هيم هل|بــــر|شم |نور ه زيق|لزق|ره |تـــج

9|9349 ق|هيم غ|بــــر|نه |دمي وى  |ل رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

756898 د يوسف محمد|حمد فؤ|محمد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|54378 ف محمد غريبــــ|محمد  رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

282578 لحق|ح عىل عبــــد|لفتـــ|عبــــد| عل ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

43233 ل|لشه|حمد |مؤمن محمد محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|7|35 رك|ح مبــــ|لفتـــ|حمد عبــــد|لرحمن عزتـــ |عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|38332 لعليم|بــــوبــــكر عبــــد |سم |تـــم بــــ|ح ن|حقوق حلو

44849 حمد|لرحمن |رس عبــــد |طمه ي|ف ن|بــــ حلو|د|

53473 ل عىل|لع|ن عبــــد |ضىح شعبــــ طبــــ بــــنى سويف

9|5|6| لس سعد حسنى سعد  كي  سيوط|حقوق 

|3|29o |لعل|بــــو|ق |ح تـــري|رق صل|ط سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

44|888 م|هدير فكري محمود هم لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

476957 م عوض محمد|محمد عص سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

|2|885 لدجوى|رف |دي ع|له|ن ثــــروتـــ عبــــد |رو ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

32o887 ف مكرم زخ|دى |ف رى|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

6o4848 ء حسنى حسن عليوه|عل| رن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

277736 يس|لس|لحكيم |لحليم عبــــد|محمد عبــــد شمون|نوعيتـــ 

439637 هيم خميس|بــــر|هلل |حمد عوض |طمه |ف لشيخ|طبــــ كفر 

234388 لمقصود|لحميد عبــــد|ن عبــــد|محمد رمض ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

755927 لعزيز محمد|ح عبــــد |لفتـــ|سلىم عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

776o|| سكندر|جد رزق |م| دون|بــــريم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

67445 حمد محروس سيد مرىس| لفيوم|بــــ |د|

3227o7 حمد محمد|لغنى |ل عبــــد|يتـــ جم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

25o6o8 ن|ىط رمض|لع|م عبــــد|م|سندس  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4996o6 حمد|لحليم عىل |ن عبــــد|شعبــــ| عل ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

92o8o3 ل يشى رستـــم |حمد جم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

25739o يد زيد|بــــو|فتـــحيه نبــــيل  ى ن|لي  لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

44|259 لبــــري|لحميد محمد عىلي |حمد زىكي عبــــد| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 
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256o92 وع|لرحمن مط|ل عبــــد|محمد جم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4376o9 ل|لجو|عمرو عبــــد  ى د فتـــوح مغي  لشيخ|بــــ كفر |د|

753244 لسيد مصطفى|رص |لن|هلل عبــــد |عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|54965 بــــ حسن محمود حسن|رح ى شمس|تـــج ره عي 

||4734  درويش عبــــد |عبــــد 
ى
لرحمن|لرحمن صدق ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

33663 ى|منه  هلل قطبــــ محمد قطبــــ حسني  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

69o45o حمد|لسيد |نرصه جمعه  لمنصوره|بــــ |د|

3392o ى|لد عىل محمد ل|مريم خ شي  هره|لق|ره |تـــج

||5296 هيم نعيم حكيم فهىم|بــــر| |ن|سلف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5|98|9 ن|هيم شعبــــ|ل إبــــر|ء كم|لشيم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|55862 ى قنديل يوسف محمود حسني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

78oo89 حمد|عيل |سم|هبــــه سمي   زيق|لزق|بــــ |د|

|726o9 رص محمود محمد|لن|عبــــد | ر|ي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

92296o لس  نور نصيف |ميل |كي  سيوط|صيدلتـــ 

89665o شم سعيد  |مد ه|سهيله ح ج|ره سوه|تـــج

447o22 حمد محمد محمد|حمد يوسف | سكندريه|ل|هندستـــ 

357|4o لعزيز فوزى عىل|بــــ عبــــد|رح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85553o ى|ف تـــن بــــليغ حمدي حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

623|| حمد عيد محمد| |رض هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

77448 لحليم محمد|حمد محمد عبــــد | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

524939 عدل وديع مسعود خليل| بــــول |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

|233|3 ى محمد|س يحن  ش|ين| هي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

255269 ى صبــــىح عبــــد|ي بــــ سويد|لوه|لعليم عبــــد |سمي  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

8o|233 حمد|لحميد |عيل عبــــد|سم|ر |من ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

2848o9 تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد | ئيل|مريم شنوده عدل ميخ

3|86|5 حمد|ن حسن سيد |يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

529667 ف محمد عبــــد  م|لمنعم درغ|كريم أرسر ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

33o9|4 لرحمن|بــــ عبــــد|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|عبــــد |حقوق بــــنه
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7o7862 لسعيد|هيم |بــــر|شد |عبــــي  محمد ن لمنصوره|حقوق 

5o7296 لبــــربــــرى |ن حسن محمد محمد |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

84o347 لكريم عىلي محمد|هيم عبــــد|بــــر| دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

354835 ر|لجز|لمقصود |وجيه محمود عبــــد| رن م بــــنى سويف|إعل

3|5oo8 لس مجدى قزم ن بــــولس|كي  هره|لق|حقوق 

|435o9 ى قوتـــ حنس سعد محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7oo226 هيم يوسف|بــــر|هيم محمد |بــــر| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

426348 لحليم عىلي|بــــر عبــــد |رتـــ بــــدر ص|س سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|5|o45 حمد محمود تـــوفيق|ح |سم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8448o8 ي غل|وص لنبــــي|بــــ عبــــد|ل يحن  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

76446| م محمد محروس محمد|سل| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

4555o6 لديبــــ|مد |ح ح|فريزه صل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|7o69 ء محمد طه محمد فرج|عىلي لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

4875oo هلل|هيم حسبــــ |بــــر|هيم حمدي محمد |بــــر| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|35|7| ن محمد|حمد محمد مهر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

793893 هلل|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|4o45 لصفتـــى|حمد |م |عيل بــــره|سم|بــــثــــينتـــ  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

82o929 ي زىكي|نوبــــ مجدي ن|بــــ| ج  ي|هندستـــ 
|لمنى

8623|9 نم|تـــ غ|نم بــــهج|وليد غ عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

776469 لرشيد|ح عبــــد |لفتـــ|نىه محمد عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

297853 ن|ل رضو|لع|م محمد محمد شبــــل عبــــد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

842|44 دق مىكي|لص|رف محمود |لمع|بــــو|ء |سم| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

482863 رضوى سعيد عىل محمد صقر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

483|95 لسيد عىلي حسن مصطفى|حبــــيبــــتـــ  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

477676 ري|لمسم|ر |ن حمزتـــ مختـــ|نور سكندريه|ل|ره |تـــج

429436 لمشد|جد محمد |لرحمن محمد م|حمد عبــــد | |طبــــ طنط

62963 يتـــ|لمجيد طرف|رق ممدوح عبــــد |ط ره بــــنى سويف|تـــج

|23857 |هر زكري|لدين م|م |رفيده حس هره|لق|حقوق 

|582| بــــ محمد|لوه|يتـــ محمد عبــــد | هره|لق|علوم 
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22o24o حمد قرئى طه|محمد  ن|علوم حلو

894872 ن |ئد موهوبــــ عثــــم|محمد ر ج|ره سوه|تـــج

93343 ي
هيم محمود|ح إبــــر|صل| دئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

67898 لحليم عطيه|ل عبــــد|يوسف كم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|68|8 ي|ر
هلل|مد زىك عبــــد|ح| ئى لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6|727| حمد محمد مزو| |رن ط|حقوق دمي

24734o تـــه|لسيد شح|عمر مجدى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9|524 هلل|د عبــــد |بــــ فؤ|يه|سيف  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

489|32 حمد|ن سيد |بــــر رمض|لمنعم ج|ر عبــــد |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42642 لففى|ل محمد محمد بــــيوم |حمد هل| هره|لق|صيدله 

4o2692 حمد|دل عىل |ن ع|رو سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

27|999 لعكبــــر|لسيد عىل |ن صبــــىح |نوره ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6o6636 لنشيىل|هيم |بــــر|محمود بــــدر  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

247o|7  عبــــد|
ى
لدين|لعزيز نجم |حمد شوق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

534976 لبــــخيتـــ|بــــر محمد عبــــد|ء ج|رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|556|4 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|جر محمد عبــــد |ه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

28o535 ي
لق عليوه|لخ|ء محمد عبــــد |عمر محمد ضى م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ

773|99 لس ن در مني  جرجس|كي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

32o554  عطيتـــ متـــولي|
حمد حسنى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

523466 سط|لبــــ|ضى عبــــد |لر|رس محمد عبــــد |ف سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

6|5994 ي|م عىلي عىلي |سل|
ى
لدسوق ط|هندستـــ دمي

8o8947 يعقوبــــ جرجس| بــــيتـــر رض ي|علوم 
|لمنى

493799 هيم غنيم|بــــر|حمد سعيد | بــــ دمنهور|د|

|32|27 ى ح لدين|ء |زم محمد وف|حني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

249279 لمشد|روق مصطفى |حمد ف|ره مصطفى |س |ن طنط|سن|طبــــ 

234229 مل|لسيد ك|د سمي  عبــــد|عم لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

35|833 ح رجبــــ مسعود|محمد صل |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

8968|3 بــــوضيف  |رف |لع|مه |س|ر |من دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن
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68|5o8 هيم عجىم محمد|بــــر|رس |ر ي|عم لمنصوره|هندستـــ 

7677|6 تـــه|لعوضى شح|لحسينى |حمد |زينبــــ  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

8943o| حمد عىل |لحكيم |عمر عبــــد سيوط|بــــ |د|

35o47o دي رجبــــ محمود محمد عىلي|ف |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|34643 ن محمد|صبــــرى محسن حس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o79o ن|هيم سليم|بــــر|هلل |محمد عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3|9689 ين |فتـــ حليم متـــرى حن|ر| في  ى شمس|تـــج ره عي 

423678 س|لسيد عبــــ|بــــر |مريم وليد ص سكندريه|ل|عه |زر

372339 حمد جمعتـــ نوح|محمود  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6|o794 ح|لمل|لمرىسي |ف محمد |عف |تـــربــــيتـــ طنط

|39o4| ض|ك ري|لمل|م عبــــد |ئيل س|مهر ى شمس هندستـــ عي 

34|593 لفحل|ن |ل سليم|د محمد جل|جه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

862496 ن|مل عثــــم|ل ك|د كم|زي لمنصوره|حقوق 

534425 ن|ئى محمد عيد رشو|محمد ه لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

854386 ر|ربــــيع حسن عم| مه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|49736 لدين محمد سيد محمد|سيف  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

478985 وى|لحلف|لسيد عىل محمد |محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

5387|9 ف يونس سليم|أحمد  ن عيس|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

263984 ىس|لعبــــ|لدين |ندى مجدى محن   |ره بــــنه|تـــج

8o5437 ى محمود صل|ي در|لق|ح عبــــد|سمي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

363539 لسيد|دل محمد |يتـــ ع| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

487|2  عبــــد |لتـــو|محمود عبــــد 
ى
هر|لظ|بــــ دسوق ن|تـــربــــيتـــ حلو

255|oo لعبــــد|لرؤف |رق عبــــد|ء ط|شيم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

679765 لحسن خليل|بــــو|حمد |محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|9|o ف جوده محمد|هدى  رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

27|35| لم|هيم س|بــــر|لحكيم محمد |عبــــد| ند|ر لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|67493 ى|لفتـــ|حمد عبــــد |زينتـــ  ح حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8o76o9 حمد عىلي| |ء تـــل|سم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

447559 حمد|بــــر عىل |ء ص|رس| سكندريه|ل|بــــ |د|
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257836 م|لسل|لسيد عبــــد|رق |محمود ط ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

23379 حمد محمود مصطفى|تـــم |حمد ح| ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

7o2688 حمد عىل حسن|حمد |ئى |ندى ه زيق|لزق|هندستـــ 

32637o هيم|بــــر|ندى فتـــىح محمود  ن|حقوق حلو

639|56 هيم منس|بــــر|م طلعتـــ محمد |سل| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7oo493 تـــه محمد|حمد شح|مل | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

447769 ن محمود مصطفى شبــــل|إيم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

66898 ن د صبــــىح معوض|عم| مي  لفيوم|علوم 

495634 د|حمد حش|عيل عىل |سم|حمد | ره دمنهور|تـــج

5o3|49 لرحمن|حمد عبــــد |لرحمن |دل عبــــد|ع| رودين ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28||o8 دق|مصطفى محمد عىل ص تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

4o|679 ى|بــــر|حمد محمد |محمد  هيم حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45|53o هلل|طف خلف |حمد ع|حمد | سكندريه|ل|حقوق 

776|26 ى عبــــد |نوره لجوهرى|حمد |لحميد |ن خي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

45o454 تـــ|لزي|لسيد |بــــر |د ص|محمد رش |ره طنط|تـــج

634496 لحميد محمد|م عبــــد|ء س|عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

862495 ن|لم|لرحيم س|لربــــ عبــــد|د|د ج|زي دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

64537| ن سعد|ر رفعتـــ طه رمض|آثــــ ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

625363 لعظيم محمد غنيم|ئى محمد عبــــد|أم زيق|لزق|حقوق 

543o85 يم مرصى|ج  ص|ء محمود ن|سم| |عه طنط|زر

8|3575 د|ن حم|حمد سلط|ده |غ ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

287|39 ل|لع|بــــوزيد عبــــد|ن |مح شعبــــ|س ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

245872 د شبــــل حسن ظريفه|لد عم|خ ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

693255 لمشد|حمد |هلل مدحتـــ قطبــــ |منه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

777528 لذكري|لسيد |لد فتـــىح منصور |خ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

33o65| ى حسن|م |سل|مريم  مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

4||3|o لجوهرى|حمد |لدين حسن سيد|ء |م عل|سه |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

285796 ى سعيد | ى محمد|مي  مي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

8|4o|5 ء محمد خلف|دي عل|ش لعريش|علوم 
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9|9454 م سيد محمد سيد  |حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

479543 ى|طف عبــــد|ر ع|عم لمنعم محمود حسي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|42283 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|ء سمي  |رس| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|26853 لمجيد محمد|ره مصطفى عبــــد |س ن|بــــ حلو|د|

4766o7 لسيسي|ىطي |لع|هلل عبــــد |متـــ كرم |س|ندى  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

6o2749 هيثــــم عزتـــ محمد موىس ي صىح طنط
|معهد فنى

87o293 ي|لسل|لحسن عبــــد|
م محمد مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

62|242 هلل|حمد محمد عطيتـــ كرم | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

3538o9 هيم|بــــر|محمود حمدى محمود  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

32|566 حمد|محمد فوزى فكرى سيد  ى شمس حقوق عي 

27|6o6 يتـــ|لموجود محمد شلبــــ|ء محمد عبــــد|رج ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

856oo3 لد محمد حلىمي جنيدي|خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|29923 ي
ن بــــرتـــلتـــ|رص عري|ن| سلفى ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

|67788 دي|له|حمد عبــــد |د مصطفى |جه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|9965 لصمد|لدين محمود عبــــد|لصمد عىلي |عىلي عبــــد |ره طنط|تـــج

6o69o| ن|ضل علو|محمد عىل محمد ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9o933o لرحمن|حمد عبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|مريم  ج|ره سوه|تـــج

89oo26 صم فتـــىح محمد  |ر ع|من سيوط|ره |تـــج

76973 لعزبــــ|حمد |لد |جر خ|ه هره|لق|ره |تـــج

48836o هلل فرج|رص فتـــىح عبــــد|لرحمن ن|عبــــد |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

4o2o57 ف عبــــد |تـــوئى  هلل معوض حلقه|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

|26983 بــــينى غ|حمد حسن |ليه |ع زي|لشر ى شمس حقوق عي 

3|753o ى وهبــــه لس مجدى هيى كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

349|49 جر حمدى سيد محمد|ه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

28|872 لعوضى|لحليم حبــــيبــــ |تـــم محمد عبــــد|ح ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

82o652 ل محمد|لع|كريم محمد عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

89o572 ى |تـــه بــــش|بــــيشوى ثــــروتـــ شح ي|لسن |
|لمنى

868786 ي|حمد فتـــح |ر |من
هلل مدئى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر
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6435o9 دق محمد فرج|لص|سحر  زيق|لزق|حقوق 

286495 ف محمد عبــــد |ء |سم| لرحمن محيسن|رسر |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

638o83 لحميد محمد عىل حسن|ء عبــــد |آل زيق|لزق|نوعيتـــ 

867|47 سعيد فوزي طنيوس| دون|م ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

29|386 سمر يشى محمود محمد حسن كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

245879 ن|ر عثــــم|لستـــ|م عبــــد|دل س|ع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4|2|55 محمود محمد محمود مرىس يوسف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3295|| ء نبــــيل محمد رجبــــ مندور عطيه بــــدوي|رس| زيق|لزق|صيدله 

9|o36o لحليم |لموجود عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|مريم عبــــد كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

682|2 لعليم|لعظيم عبــــد|مريم محمد عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

92o|8 ن|هيم بــــدر شعبــــ|بــــر|طه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

449245 بــــو زيد|محمود مجدى عىل  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

262633 ح|لفتـــ|لعزيز عبــــد|م عبــــد|حمد هش| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8o5769 م|لرشيد سل|عىلي عبــــد| رش ي|بــــ |د|
|لمنى

5246|6 لمنعم يوسف|لدين محمد عبــــد |م |ن عص|مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

489|67 لمجيد مرزوق|هبــــه محمد سعيد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

683o4 تـــ|لنبــــي جمعه بــــرك|محمود عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

767o53 ى سليم|محمد  ف حسي  ن حسن|رسر حقوق بــــورسعيد

326899 بــــ|لوه|ر محمد عبــــد|بــــ مختـــ|مهتـــ هرتـــ |لق|تـــمريض 

435676 ف عبــــد |حمد | بــــو خميس|لجليل |رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

324|24 د محمد محمود زىك|زي |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

259497 س|لي|جرجس وديع | لويز هره|لق|م |عل|

2|22o7 لسيد|د عمر |عمر عم ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

37|7o بــــر عطيه طعيمه|محمد كرم ص ى شمس|تـــج ره عي 

368|2 يف سعد |نور لسيد|ن رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

464645 ز|لقز|مريم سعيد محمد بــــسيوئى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3669|3 ى عبــــد|نىح  | لعزيز محمد|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5||828 لنقرود|لعزيز|لغنى عبــــد|محمود محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

8o|o26 رص محمود عطيه|يه ن| ي|بــــ |د|
|لمنى
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4878|8 ن مجدى محمد محجوبــــ|مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

632894 حمد محمد|محمد سعد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

|37657 دى|هيم بــــغد|بــــر|هيم سعيد |بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

32o952 حمد|س |محمود محمد عبــــ ى شمس حقوق عي 

496253 عيل|سم|زق |لر|فتـــىح عبــــد | يش |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

8o9553 ن حسن محمد|حسن عطو ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

338|42 وى|لسعد|لمجيد |حمد رفعتـــ عبــــد|محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

689o63 |حمد وجيه محمد عىل مو|
ى
ق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 

 مريوط

|3||4o ى|محمد رجبــــ عبــــد  ي حسي 
لغنى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o32| تـــ س| نم|لم غ|حمد س|لم |مي  هره|لق|حقوق 

4oo745 ى مبــــروك محمد|يثــــ| ر حسي  سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

6788o9 ى|حمد ل|لسيد |هدى محمد  شي  لمنصوره|بــــ |د|

|55248 لرسول|هيم عبــــد |بــــر|م |جر حس|ه ى شمس|د| بــــ عي 

8224|o سم محمد|مي  عىلي ق| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

436684 بــــ|حمد غر|حمد سيد |ن |رو ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

84||6 ى|مروه جمعه شعبــــ ن حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

362|5 بــــ|حمد حميدتـــ خط|حمد مصطفى | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|928| لسيد|لعبــــد |ل |لع|ء محمد عبــــد |شيم لشيخ|بــــ كفر |د|

752763 ى محمد ى حسني  ى حسني  محمد حسني  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

523373 هيم|بــــر|حمد محمد |حمد مصطفى | ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

27o86| كحل|ل|ده عصمتـــ تـــوفيق |غ ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

83476 بــــر عىل عطيه|حمد ص|محمد  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

342297 م|م|لمؤمن |دتـــ عربــــي عبــــد|غ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

758874 هيم حسن سليم|بــــر|مؤمن  لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

347625 |هلل محمود بــــيوم |عبــــد
ى
حمد دسوق وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

68|oo2 لحميد|ل محمد محمد عبــــد |محمد جم لمنصوره|ره |تـــج

483535 ح|جع مفتـــ|ن محمد فتـــىحي مر|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|766o9  |من
ى
هيم محمد|بــــر|ر شوق هره|لق|حقوق 

368|7 لح|م ص|م|ن محمد |نوره تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 
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863778 ف |ء |شيم ن|حمد عرف|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

68574o لمنعم|لبــــسيوئى عبــــد |رق |ن ط|رو سكندريه|ل|صيدله 

3398o| ر محمد محمود محمد|من |نوعيتـــ بــــنه

34932 م حسن مني  حسن|حس هره|لق|بــــ |د|

4226|3 صم حسن محمد يوسف|ع سكندريه|ل|علوم 

256866 ن|خلود مجدى عيد عري ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

786834 ف فتـــىح عىل مصطفى جبــــر|لد |خ رسر  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

7|7425 لفحل|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|ره |س لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

8793o5 لمجيد  |ل عبــــد|لع|ء سيد عبــــد|رس| سيوط|عه |زر

255o|o ن|عيل مرج|سم|ندى حسنى محمود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

88o|77 ي |ض بــــش|رق ري|رل ط|م سيوط|بــــ |د|

|8228 ي|ر
فتـــ محمد قطبــــ عبــــيد|ر| ئى هره|لق|ره |تـــج

4o2462 حمد|حمد حسن |رص |لن|نوره عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7537|| د عيد محمد|يمنى عم تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|58736 ي |م|
ف س|ئى مل|لم ك|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

755o92 ل|ل رسي|هر غبــــري|بــــى م|غ| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

75o5o2 ى  ى محمد|يه|حسي  بــــ حسي  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

85343o ى مكرم سعد صموئيل| روجي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|854| يف|بــــو|لسميع |مصطفى محمد عبــــد لعز رسر |حقوق طنط

|666o6 ى مريم محمد بــــدوى حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

64833 ى|سم |ر محمود ق|من مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

7o6623 ى حسن |ي لسيد حسن عىل|سمي  لمنصوره|حقوق 

2|92o م مسعد|م|ئى |ده ه|غ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

77466o فظ متـــول موىس|ده حمدى ح|غ زيق|لزق|نوعيتـــ 

36823o ح حسن|لفتـــ|رضوى محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|26|7 ز|لبــــ|دى |له|رق عبــــد |ر محمد ط|من |بــــ طنط|د|

689oo5 بــــ|زق محمد شه|لر|محمود محمد عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

3572|| تـــ جم| لعزيز سعد|ل عبــــد|مي  |بــــ بــــنه|د|

632334 هيم|بــــر|لسيد غريبــــ |جر |ه زيق |لزق|تـــمريض 
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4|6oo| مر|لسعيد محمد ع|لعزيز |عبــــي  عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

52227o لمجيد خورشيد|سعيده حمدي محمد عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8o3624 ي |بــــ عيسي و|رح
ى
مخ|لش|ق ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

85o7|o لرحمن|لمجيد عبــــد|مجدي عبــــد| ش|ر دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

6273o7 |لشو|عيل محمد |سم|هيم |بــــر|ره |س
ى
دق زيق |لزق|تـــمريض 

232587 رى|لبــــ|وى جمعه عبــــد|ر شعر|من ن|حقوق حلو

5|8354 ى محمود |ي لعبــــد|لسعيد محمد |سمي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|4586| حمد|عمر محمد محمد  هره|لق|ره |تـــج

329o46 ى|طه محمد جوده طه ش هي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

624236 لمتـــول|هلل محمد بــــدوي |محمد فتـــح  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

|4|832 لسيد|ح محمود |ن صل|مرو ى شمس|د| بــــ عي 

|3|429 د محمد جمعه محمد|زي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

78o2|2 لرحمن|حمد محمد عبــــد |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

|75252 محمد فرغىل خلف عىل ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

782759 لقرم|لسيد محمد |ع |لسبــــ|محمد | لي|د ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

36o938 روق عىلي|ن ف|مي شعبــــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6527o ن|ء رجبــــ عىل سليم|شيم لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o3oo| حمد|لسيد محمد يونس |ء |ول سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|o58o عيل|سم|سم |ن عيد ق|يم| ره بــــنى سويف|تـــج

7|6398 د|لسيد عي|لسيد مصطفى |مصطفى  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

9oo482 ل |لع|هيم عبــــد|بــــر|مريم محمود  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

6o369o لبــــ|بــــوط|مصطفى محمد عىل  |ره طنط|تـــج

4o388| د|لجو|م عبــــد |لسل|لدين حسن عبــــد |سيف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

349878 ح|لفتـــ|ن وحيد محروس عبــــد|يم| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

89426| مصطفى متـــول صبــــرى فر غىل  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

26629| وق محمود صبــــرى محمد حيدر رسر تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5|oo9 مه محمد محمود|س|هلل |عبــــد  علوم بــــنى سويف

54397 د|تـــ مر|لدين فرح|د |يوسف عم كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

245762 لصمد|محمد سعيد عىل حسن عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 
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69oo53 مر|لمتـــبــــول ع|لح |لمتـــبــــول ص|ره |س لمنصوره|طبــــ 

24428o لنور|بــــو|حمد محمد محمد |محمود  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

6|6|94 لسيد هجرس|يوسف مجدي  ط|بــــ دمي|د|

439358 |لعزيز محمد و|ء مسعد عبــــد |آل
ى
ق لشيخ|ره كفر |تـــج

8262o2 نور تـــوفيق|مجدي | رين|م ن|سو|بــــ |د|

884584 لس سمي  رض ن |سليم| كي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

6|o7| لحليم محمد|دل عبــــد |سومتـــ ع |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

924|o4 ل |لع|د عبــــد|لرحمن محمد ج|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4226o لسيد محمد عتـــريس|تـــ |لسيد نش| هره|لق|حقوق 

622o|o ن|بــــع محمد سليم|لتـــ|محمد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

498837 |لسق|لمقصود |ن عبــــد |يتـــ رجبــــ رمض| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

85727o طه محمد طه تـــوفيق ي|تـــمريض 
| لمنى

835253 ي محمد عطيه عوض|تـــه
ئى لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

|394o7 هلل|لكريم عبــــد |حمد عبــــد |منيه | ن|تـــربــــيتـــ حلو

3|7857 عمرو مسعد محمد محمود لمنصوره|حقوق 

5|7|99 هلل||لعزيز موىس عط|دل عبــــد |ر ع|مي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7255| لعزيز|هلل عبــــد |ء محمد عبــــد |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

7|3o94 ن|لطح|لسيد |حمد محمد عبــــده | لمنصوره|هندستـــ 

765oo4 دم|لرحمن |د محمد عبــــد |زي ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

838448 ر محمد|لستـــ|زينبــــ محمد عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8|6869 يه سمي  بــــدري محمد| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

529487 ضى|لنبــــى م|بــــتـــ محمد عبــــد |م ثــــ|حس ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

6|o392  عبــــد|دى |له|عبــــد
ى
لقلينى|دى |له|لدسوق |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

875658 ل |لمع|بــــو|بــــتـــ |بــــتـــ محمد ثــــ|ثــــ ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

9o872o د |لمجيد محمد حم|محمد عبــــد ج|بــــ سوه|د|

543|42 ذل|لش|نه محمد |ء محمد عو|أسم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5|4743 هلل هريدى|بــــ |ن هريدى ج|يه رمض| سكندريه|ل|صيدله 

4o6842 ن|ج سليم|محمد فر| مه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

497669 بــــو شعره|مروه عىلي محمد عىلي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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8|o323 حد|لو|شد عبــــد|بــــ صفوتـــ ر|يه| ي|طبــــ 
|لمنى

2|569 لغنى محمود|ده محمد عبــــد|مي هره|لق|ره |تـــج

49oo|4 لم محمد|حمد س|لم |حمد س|غصون  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

45||3 حمد|هلل |دل عبــــد|مروتـــ ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

639832 هيم محمد عىل|بــــر|ن محمد |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

62o|35 ودى طه نده|لد|ل |جر جم|ه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|849o بــــتـــ|لصبــــور ثــــ|حمد عبــــد |ندى  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

68445| محمد محمود محمد محمد يوسف ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

3854| رس حسن سعد|ء ي|لزهر| هره|لق|بــــ |د|

7o66oo لد|زى خ|هدير عىل محمد حج لمنصوره|طبــــ 

445|o2 حمد حسن محمد حسن| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|23|93 د|حمد محمد ج|عىل  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

488952 لفتـــوح محمد|بــــو |حمد |مريم  سكندريه|ل|بــــ |د|

5|9585 ء محمد عىل أحمد عيس|أل |عه طنط|زر

5|752 د هريدى|ل فؤ|جم| دين ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|7|437 لمجيد|حمد محمود عبــــد |محمد  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

835848 ن محمد|ء سعد زغلول سليم|حسن ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|6584 ن|لسميع رشو|حمد عبــــد |م |أحمد حس |حقوق طنط

8|4763 لملك|ري جرجس فهىمي عبــــد|م ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

769588 لرحمن|لسيد عبــــد |د فتـــىح |ء فؤ|روميس |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

68oo67 ل|لجم|للطيف |بــــد موىس عبــــد |ندى ع لمنصوره|بــــ |د|

|3o5o| لرحيم|لد سيد عبــــد |د خ|جه دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

697468 دى|له|هيم وفيق عىل عبــــد |بــــر|م |سل| لفيوم|هندستـــ 

|7o39 لعظيم|لرحمن رجبــــ عىل عبــــد |عبــــد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

68549o لحميد محمد|ن عبــــد |لحميد رمض|عبــــد | عل لمنصوره|صيدله 

863|7| ى|لدين فر|م |مه حس|س| ج محمدحسي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

6346|4 ط|لعي|لسيد |لسيد محمد |ح |صل زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

5|5774 للطيف|لفضيل عبــــد |ء سعيد عبــــد |شيم بــــ دمنهور|د|

7o382 ى عىل|هر عىل |ء م|رس| مي  لفيوم|لعلوم |ر |د
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427|96 لح|هلل محمد ص|هلل وجيه عبــــد|منه  سكندريه|ل|علوم 

295273 لحميد|محمد نوح محمد عبــــد هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

497o6 ي|ر
ل محمد|مجدى كم| ئى هره|لق|ره |تـــج

89o625 بــــيشوى مجدى لمع ينى  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|62382 لمرىس|هيم |بــــر|حمد محمد |لرحمن |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|74o98 حمد|مل |ر محمد ك|عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4|7679 دل رجبــــ محمد عطيه|دتـــ ع|مي لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

529373 ف ك|تـــم |ح دل|لخر|مل محمد |رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

689599 يف حسن غنيم|سن ء حسن رسر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

29o2|6 حمد|بــــر |حمد ص|مصطفى  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

2|9755 يه مصطفى محمد مصطفى| ى شمس حقوق عي 

6|o289  
ى
لسيس|محمد صبــــىح صدق ي صىح طنط

|معهد فنى

694|47 ن|لسعيد سلط|هلل |سمر محمد عبــــد  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

46|o|7 ى رسح|محمد مجدى ي ن|سي  |حقوق طنط

|3974o لسقىل عيس|حمد محمد |ذكرى  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

432393 مر|لسيد ع|مر |لد ع|خلود خ |بــــ طنط|د|

33o457 ف عبــــد|لتـــ |ه هيم|بــــر|لحميد |رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

43222| ح محمد نصي |حبــــيبــــه صل ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

354474 ى رض|ي بــــر محمد|ج| سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

483348 هيم|بــــر|لىح |مد عبــــد |لدين ح|ن عز |نوره لمنصوره|حقوق 

4926|3 لرؤف قطبــــ|عمرو حمدى محمد عبــــد بــــ دمنهور|د|

6|657| ىس|لعبــــ|هيم |بــــر|مه |س|ء |رس| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

59443 حمد|لمنعم |مح عبــــد |محمد س |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

258227 ل|لجم|هلل |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

243678 لنبــــى|لدين عبــــد|ل |هدير عبــــده كم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4|352o لمغربــــى|حمد محمد |ء محمد |عىلي ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

76495o زى|عيل حج|سم|حمد |عيل |سم|فوزيه  نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

6o83o3 هيم عبــــيد|بــــر|ن طه |ن رمض|يم| لمنصوره|علوم 

346542 ل|ئيل غ|د ميخ|رى عم|م ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى
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537645 ئى|لرحم|حمد محمد |حمد سعيد| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|2275o مبــــول|سل|ل|ء محمد معوض محمد |سم| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

53o|32 وى|لمعد|ه محمد |طف بــــ|ن ع|نوره سكندريه|ل|هندستـــ 

68|986 فظ|لح|هلل عبــــد |مريم محمد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5|65|2 ء مجدي عىل محمد دفشر|سم ره دمنهور|تـــج

247897 وى|لشن|هيم موىس |بــــر|دولتـــ  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

523|7o حمد جعفر|ر |محمد سعد مختـــ |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

97446 ح|لفتـــ|لعليم عبــــد |م عبــــد |مصطفى عص كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|22678 |ح |لفتـــ|دل عبــــد |حمد ع|
ى
لدسوق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||5247 ي|ميل
وى|د بــــبــــ|مح ميل|س| ئى هره|لق|هندستـــ 

49o6|9 ز|لبــــ|ل |لع|ن محمد شبــــل عبــــد|وجد سكندريه|ل|ره |تـــج

|29369 د غريبــــ|م رش|حمد عص| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|7o75 لحميد |لعزيز عبــــد|حمد عبــــد|لعزيز |عبــــد سيوط|عه |زر

89|9|3 ي
عطيه | د حن|عي| رئى سيوط|بــــ |د|

223279 لرحيم|لرحمن عبــــد|حمد يوسف عبــــد| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

3624|5 وى مصطفى|مصطفى شعر| رش لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

882|o7 ل محمود  |لع|مهند محسن عبــــد سيوط|بــــ |د|

486636 لسيد|م حسن فهىم |د س|زي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

867992 لحميد محمد|لنوبــــي عبــــد|ء |لزهر| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

||8782 يف محمود سليم ن|مصطفى رسر يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

|55o42 ي|طمه ي|ف
ى محمد|رس بــــنى مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4355o7 لدهمه|لسيد محمد |ل |نه لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

64499o ى رضو|لدين |منى عز  ن جمعه|مي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

496938 ل|ح فتـــىحي محمود |ندى صل ى وي|لميى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

638458 لحفيظ عمر|ل عبــــد|حمد محمد جم| زيق|لزق|صيدله 

775298 طف سعيد متـــول|در ع|ن زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|9268 حمد يوسف عىلي|يوسف  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4494|3 |ش|يوسف مجدى محمد أحمد بــــ |هندستـــ طنط

85|438 لعزيز تـــوفيق|ء حمدي عبــــد|صف دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
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677945 ن|بــــ عن|لوه|حمد عبــــد |هر |ر ط|بــــش لمنصوره|ره |تـــج

47635o لكريم|زق عبــــد|لر|ج  عوض عبــــد|د حج|زي سكندريه|ل|حقوق 

46|2|2 يق خميس|يق ف|منى ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

26o722 وع|لجيد مط|هلل حسنى عبــــد|منه  هره|لق|طبــــ 

685442 لعدل مشمش|لعدل محمد |تـــن محمد |ف لمنصوره|بــــ |د|

782|2o بــــ محمود|لوه|ل محمود عبــــد |بــــل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7o77o ل|لع|حمد محمد عبــــد |حمد محمد | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

26|376 لحليم محمد عىل|ء عبــــد|دع شمون|نوعيتـــ فنيه 

692o62 لعزيز محمد|هر طلعتـــ فكرى عبــــد |ش لمنصوره|بــــ |د|

3oo94o م خليل|لسل|هد عبــــد|محمد مج عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

224o65 د حسن|لرحيم ج|م مجدى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4953|7 عوض محمد أحمد محمد فوده ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

3||7|3 ى ع مر محمد محمد محفوظ|نرمي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

85662| محمود عىلي محمد محمود سيوط|حقوق 

6o7|o| لبــــدوى|لسيد |آيه حسن  |بــــ طنط|د|

34o729 بــــونعمه|محمد عيد محمد عليوه  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

2|2539 ى محمد عزيز معروف|جم ل حسي  ى شمس حقوق عي 

486799 لح|لحميد محمود ص|محمد محمود عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

364325 لجميل|حمد محمد |لد |حمد خ| مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|6o89o لحسن|بــــو |مل |لسيد ك|ء |شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

465359 زى|حمد محمد محمد عىل غ| |حقوق طنط

5o8896 لمرصى|لحميد |د عبــــد|لحميد فؤ|حمد عبــــد| |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

3oo23| لبــــصي  عىل|حمد عبــــد |منيه | |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

839993 وي|لنوبــــي ف|ن سيد محمد |حن دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

224|o6 لسيد عبــــده|حمد |ئشه حسن |ع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

43586 هيم محمد|بــــر|يمن |جر |ه هره|لق|ره |تـــج

8476|o حمد|هلل محمود |حمد عبــــد| ن|سو|حقوق 

79|9o5 لعزيز|لعزيز عبــــد |م شكرى عبــــد |ريه زيق|لزق|بــــ |د|
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9o799o ود |ر خلف مه|بــــيتـــر نص ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7782o4 ه عبــــد | دق|لص|دى محمد |له|مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|2o958 ن|لعربــــي صديق عثــــم|م  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

254566 حمد محمدشعتـــ|طف حسن |محمد ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

858966 ه | حمد|ه |لل|حمد عبــــد|مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5462|| ف موىس|لد عىل خل|لدين خ|د|عم ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

42o682 لسيد عىل|ضى |لر|لسيد عبــــد|محمد  لمنصوره|حقوق 

89o889 حمد |ن سيد |ء رمض|سم| سيوط|بــــ |د|

9|8363 حمد |مد |ل ح|لق جم|لخ|عبــــد سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|24347 ى |ج تـــبــــ|نور ر|وزوريس |كلي  ى شمس|د| بــــ عي 

|5o3o2 يد|بــــو |لمجيد |ل عبــــد |محمد جم ى لي  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

43o735 ر فتـــىح سعد مبــــروك|من ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

689892 محمود رجبــــ محمد مصلىح لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

685953 ى محمد عىل|ء |سم| حمد حسي  لمنصوره|ره |تـــج

7o|337 لعزيز لطفى|حمد عبــــد |مصطفى لطفى  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o395 ده رجبــــ فرج محمد|غ ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

686|59 لغنى مصطفى حسن|محمود عبــــد | لي|د لمنصوره|ره |تـــج

643965 هيم محمود عىل|بــــر|محمد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

4476o7 مه|لعزيز محمد سل|يوسف عبــــد | دين ي|بــــ |د|
|لمنى

235585 هيم موىس هيكل|بــــر|ل |محمد فتـــىح جل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

459|5o در|لق|ئى عبــــد|ن كيل|لمجد شعبــــ|بــــو|سلىم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6|o22 ى عل|ي هلل|ء عىل عبــــد |سمي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

767|4 م عىل محمد عىلي عبــــيد|حس سيوط|بــــ |د|

359562 بــــ|لوه|رتـــ بــــدوى محمد عبــــد|س ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

878769 فظ |لح|محمود محمد محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|46752 م بــــخيتـــ|للطيف سل|حمد عبــــد | ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

6|86o7 دريس|لسيد محمد |طمتـــ |ف ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

53664 ن عيد ميدوم محمد|يم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

77388 ن فرج|ن فرج شعبــــ|شعبــــ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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|4o3o لجندي|ن عطيتـــ محمد |فن| هره|لق|ره |تـــج

447|o2 لسعود|بــــو |مصطفى حسن محروس حسن  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

8543|o ك|لمل|نجىلي عبــــد|مفيد فوزي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

78|2o8 ن يوسف|م محمود يوسف فرح|حس مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

337374 ئيل|م ميخ|ج  س|مريم ن |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6o|5oo لبــــرعي|يه محمد بــــدر | |بــــ طنط|د|

|329||  |س
ى
ى |ره شوق ئى|لفكه|مي  ى شمس ي تـــمريض عي 

معهد فنى

838862 حمد|ن عرفه |يه رمض| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

83|989 ي محمد | هلل|لسمكوري عبــــد|نىح  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

843483 ي عبــــد
دق|رص متـــولي ص|لن|مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

2|99| لمجيد|جر سعيد محمد عبــــد|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|5|72 لغول|هيم محمد |بــــر|رضوى  ره بــــور سعيد|تـــج

642|o| ن سعيد محمد عىل|نوره ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

|32847 م سيد مهنى|طمه س|ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|8735 بــــيع|ن محمد محمود عىل جر|ن عش|حن |حقوق طنط

7o|259 لسيسي|ل |نور هل|روق |حمد محمد ف| ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

84|67o لمطلبــــ |بــــدين عبــــد|لع|للطيف زين |عبــــد
لحميد|عبــــد

دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9|7339 ل |لع|رص فرغىل عبــــد|صم ن|ع سيوط|حقوق 

285367 لمنعم حسن|لرؤوف عبــــد|م عبــــد|حس ن|حقوق حلو

449532 طف مصطفى جعفر|عمرو ع |هندستـــ طنط

7o6524 نم|بــــ غ|رق محمد دي|سلىم ط لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

85o528 ي فتـــىحي عىلي|د ن|جه ج  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

54778| م عىل|لسل|حمد محمد عبــــد | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

245658 يد|محمود ممدوح محمد عىل ف |صيدله طنط

689349 لبــــيىل| |هلل شط|در عبــــد |ن| رن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52265 ن|هيم شعبــــ|بــــر|يه محمود | لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

255665 لحليم حريشه|لحليم سعيد عبــــد|عبــــد لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|7|595 ف ص|جر |ه بــــر يونس|رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 
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347|57 ر|لحج|لسيد سعيد سيد جمعه |نهلتـــ  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

838796 ي|حمد قرع|لدين |ء |مروه عل
ئى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

896|55 لحليم محمد محمود |بــــسمه عبــــد ج|بــــ سوه|د|

78534| لسيد|م سعيد |حمد س| زيق |لزق|تـــمريض 

|2|82| |وي عبــــد |لص|ح |لفتـــ|ن عبــــد |حمد شعبــــ| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

358997 هيم حسن|بــــر|حمد خليل | ى شمس| لسن عي 

5o3253 ئى عطيتـــ عطيتـــ|فرج| ر|ي سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

33|422 ى عىل|بــــو|لسيد |محمود  لعني  |تـــربــــيتـــ بــــنه

284628 وى|لبــــعل|جر رجبــــ محمود |ه ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

437o3o ي|لدخ|ن محمد نرص محمود |يم|
خنى |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 

لشيخ

7o24o| هلل|ره محمد محمد محمود عوض |س ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|3598 د سمي  وهبــــه|بــــيتـــر عم ي|عه |زر
|لمنى

4|o36| يد سيد |بــــو|مد يشي |ح ى بــــ|حمد دي|لي  |نوعيتـــ طنط

265639 دى|بـــــو شـ|فـظ |لحميد سعيد حسن حـ|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

346476 حمد عمر زريق|حمد |ء |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|3o364 تـــه|جد لحىطى شح|ريو م|م هره|لق|حقوق 

423442 هلل موىسي موىس|هلل محمود عبــــد |منتـــ  زيق|لزق|عه |زر

|29456 هيم|بــــر|هلل |لد فتـــح |عمر خ هره|لق|هندستـــ 

4oo258 رص مؤمن عىل|ح ن|صل ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

||9494 ن|ن محمد سليم|حس|حمد |لرحمن |عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

437753 لخطيبــــ|لسيد عيس عيس |ء |سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

833|o هيم|بــــر|حمد |ء محمود |ل| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

2|6793 بــــر محمد|رق عىل ج|ط| دين ى شمس|تـــج ره عي 

757884 وق  هيم مصطفى موىس|بــــر|رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

36666| لعزيز|دل محمد عبــــد|لرحمن ع|عبــــد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

322595 |لسل|حمد عبــــد|ر |من
ى
م دسوق ى شمس علوم عي 

|5778o ل|لد|ريم فرج محمد فرج  ن|حقوق حلو

646|99 ل مصطفى|ره محمود مصطفى كم|س |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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52879o هيم|بــــر|حمد |عىل محمد عىل  سكندريه|ل|هندستـــ 

|288|2 يد صبــــره|بــــو |سعيد بــــسيوئى  ى لي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

378o8 لق|لخ|تـــه عبــــد|ر عىلي شح|من ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

87|672 لسيد|هيم حسن |بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

848o|o حمد عىلي|ء ربــــيع |وف ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

8849|3 لحميد  |مل عبــــد|حمد محمود ك| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52|o9 ئى سيد محمد|رغده ه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

779863 ى|لظ|ره عىل عبــــد |س هر عىل حسي  زيق |لزق|تـــمريض 

9|35|8 حمد محمد حسن |مه |س|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6627| لجليل مرىس|مجدى مرىس عبــــد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

247|89 ى|ثــــ بــــتـــ فتـــىح سعيد عشر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

23o37o دل محمد محمود سعد|عمرو ع ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

7532o3 لحليم|حمد فوزى عبــــد |م |حس لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

22|3|o لرحيم|لدين سعد عبــــد|عمر عز ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

25|658 م نبــــوى محمد بــــسيوئى|سعيد س ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5o7o97 ي فوزي عىلي حسن|مي
ر مصطفى سكندريه|ل|ره |تـــج

324744 د عىل|هلل حد|حمد عبــــد|م |هش ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

236628 ى |وجيه نعيم حن| يوستـــي  هره|لق|عه |زر

237|83 ى|حمد |لد |بــــ خ|رح مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o6826 لعزيز|حمد ممدوح محمود حلىم عبــــد | |ره طنط|تـــج

24|972 ف |حبــــيبــــه  م|لفتـــوح محمد هم|بــــو|رسر كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

292|43 هلل|بــــ |ن ج|محمود عىل عثــــم ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

75226 ح مرىس محمد|لفتـــ|هلل عبــــد |عبــــد  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

4|366 ى |يه ه| ي حسي 
هيم|بــــر|ئى  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|

كتـــوبــــر

633975 لعزيز قطبــــ|ح عبــــد|محمد صل زيق|لزق|نوعيتـــ 

8446o2 ن محمود|ندي محمد عمر ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

627966 م|م|هيم أنور أحمد |ن إبــــر|نوره ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

26|256 وى محروس|م محروس فرم|هي تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

23o252 مل|ع ك|لد رف|لرحمن خ|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

32265 نور محمد|هيم |بــــر|ر |عم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

Wednesday, September 5, 2018 Page 6247 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

62||39 ه زكري| ى خرصى|رضو| مي  ن حسني  ط|بــــ دمي|د|

42228 وق بــــكر محمد محمود رسر هره|لق|علوم 

6o526 حمد|ن سيد |محمد شعبــــ ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

69o389 هيم|بــــر|مد |هلل ح|مصطفى عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

53o576 ى مصطفى عىل عبــــد |ي لم|لكريم س|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

42|442 ى محمد  بــــو ليلتـــ|م حسي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

264324 تـــه|تـــه معوض شح|زينبــــ شح ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

357o9| هيم فهىم|بــــر|لد محمود |خ سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

7o2457  محمد عبــــد |رق |هدير ط
ى
لرحمن|لدسوق لمنصوره|حقوق 

4o2262 وق عبــــد  لغنى|لدين عبــــد |لغنى نرص |رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

439o22 لكريم|هيم عبــــد |بــــر|ل |ل عىلي كم|كم لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

685|83 ى |نوره هيم|بــــر|ن سمي  حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|9926 حمد|عيل |سم|حمد |ندي  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

48572| ى محمد |ي لغنيىم|لسيد عىل |سمي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

82o487 عيل محمد|سم|دل |ء ع|دع ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

24o|96 د|يوسف سعيد سعيد ج لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

464567 ي|م م|لسل|ل محمد عبــــد|هلل جم|عبــــد
ضى ي |

سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|275 محمود| لنج|بــــو |حمد |رضوى  ره بــــنى سويف|تـــج

3|598 سط محمد عليوه|لبــــ|حمد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

3|355| ى|مريم حسن كم ل حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

225949 حمد|تـــ |رق بــــرك|حمد ط| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

277995 وى|حمد قن|هدير سعيد  شمون|نوعيتـــ 

|6|o|| ن ئيل منصور|منصور ميخ| مي  ى شمس علوم عي 

92o855 نور رحمه |لحكم |عمرو عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6o76|4 لبــــطل|لهريدى |ء محمد |آل |نوعيتـــ طنط

765546 ى محمد عبــــد |عمر  دى|لن|لرحيم |حمد حسي  هندستـــ بــــور سعيد

45o375 زى|ح حسن حج|لفتـــ|ممدوح محمد عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

3388o| لمنعم محمد|جر فوزى عبــــد|ه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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23|o| هلل|لسيد عبــــد |لرحمن عىل عبــــد |عبــــد  ج|بــــ سوه|د|

322o77 ن ى| مي  ممدوح سيد حسي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

75o927 ف صبــــرى |ريم  عيل|سم|رسر عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

282388 ى عبــــد |هيم عبــــد|بــــر|ن |يم| ل|لع|لغنى حسي  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

527o69 حمد محمود محمد حسن|محمود  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

|59737 يف ف|ف روق محمد|طمه رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

355727 ى كم|ك لشهيد بــــولس|ل عبــــد|رولي  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

485o78 حمد|عيل محمد |سم|محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

544525 ر|لجز|هيم محمد |بــــر|ئى |م| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

865782 حمد|حمد محمود |هند  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

787256 لح|هلل ص|ء عيس عبــــد |سم| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o967o لزغبــــى|د |لجو|ء محمد فتـــوح عبــــد|دع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

76696| يد عوده|ن ز|محمد عىل فرح هندستـــ بــــور سعيد

4|28o5 لودود عيد|لعزيز عبــــد |طمه عبــــد |ف |تـــربــــيتـــ طنط

22856o هيم|بــــر|لسيد |رس |ره ي|س |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

427455 لعزيز درويش مصطفى|هيم عبــــد |بــــر|م |حس |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9o6875 لحميد مرىس |محمود عىل عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

28o4|3 ى سيد نرص |ي حمد|سمي  هره|لق|حقوق 

362637 ن|حمد رسل|بــــر |مل ج| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

648947 ى نظىمي|ء عبــــد|حمد عل| لرؤف حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

265|44 هلل غربــــيه|يمن عبــــد|لرحمن |عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

344538 لحليم|محمد فتـــىح محمود عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

825599 ء حميد سيد محمد|شيم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

489|78 ى ط|ي هلل بــــسطويس|رق عبــــد |سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

635786 وى|لص|مل |هيم محمد ك|بــــر| |دين زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4o7727 وق  ن محمد|حمد شعبــــ|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75o754 يوبــــ|لعزيز |فتـــ عبــــد |محمد ر عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|4337 لسيد|هلل مدحتـــ مصطفى |منه  ى شمس|د| بــــ عي 
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258925 ى مصطفى عوض|حمد |مصطفى  مي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

8|327| لمعبــــود|حمد محمود محمد عبــــد| ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

49353 مل محمد|لدين ك|بــــ |يه|محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|24349 ر|لجز|د محمد |حمد فؤ|رحمه  ن|سو|بــــ |د|

52444 حمد|ن |عهد بــــدر شعبــــ أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

92o432 هلل  |ر بــــهيج محمود حمد |عم ج|بــــ سوه|د|

||47|o ه | لبــــيوم|ن |مه زهر|س|مي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|32374 |لبــــ|لسيد عبــــد |لسيد |م |هلل س|منتـــ 
ى
ق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

785862 ن سليم|حمد علو|م وحيد |حس زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5422o5 سكندر|ك |لمل|فيم عبــــد|لقس سي |يوسف  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

27846o هيم عمر|بــــر|لسيد |ل |ر جم|زه| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

95o76 هر|لظ|ضى محمد عبــــد |ء ر|ول ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

348362 ء عىل قنديل عىل قنديل|رس| ى شمس|زر عه عي 

295663 حمد محمود محمد محمود محمد| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3|4o74 ن محمد عىل|لرحمن محمد عثــــم|عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

324988 |لعل|بــــو |لسيد |محمد جمعه  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

876335 ي|رص د|نطونيوس ن|
دير  |بــــ|ل |ئى ي سويف|تـــربــــيتـــ ري

ى بــــنى ضيه بــــني 

8535o4 ي عبــــد|م|
رون محمد|هلل ه|ئى ي|معهد 

تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

7o7526 ن|بــــو سليم|ح |لفتـــ|هبــــه سمي  عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

75o26 هيم|بــــر|روق حمدي سعد |ف ى شمس|تـــج ره عي 

224923 زى|بــــر محمد حج|رص ص|محمد ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

433888 حبــــيبــــه محمد محمود صقر |طبــــ طنط

487|7o رق سعيد حنفى|محمد ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9228|6 حمد محمد عىلي |رق |ط سيوط|حقوق 

368|39 نوبــــ نبــــيل نرصي جورج  حكيم|بــــ| |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

|75793 زى|عمر حسن محمد مغ عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

75792 حمد محمد محمود بــــدوى|طمتـــ |ف عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

|56278 حد|لو|زم حبــــسر عبــــد |حمد ح| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

876284 ف ج|محمد  د صديق |رسر سيوط|ره |تـــج
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276587  |ن عىل |ئى شعبــــ|م|
ى
ن|لدهش|لدسوق ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

78o|37  محمد عبــــد|لشو|حمد |
ى
لعزيز|دق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|67ooo ى عىل محمود عبــــد  لكريم|ضىح حسي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

343268 م عىل مصطفى عىل|ريه لفيوم|ر |ثــــ|

35458| لم|د محمد خليل س|بــــ عم|رح ى شمس علوم عي 

465753 بــــدين محمد عبــــده صقر|لع|محمد زين  لشيخ|هندستـــ كفر 

4|2833 ى|ح |لفتـــ|لم عبــــد |بــــ س|يه|هلل |منه  مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4o4757 ى سيد عثــــم|م |حس ن عمر|لدين حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o|947 ل بــــدوى|لع|لد عبــــد |م خ|سل| زيق|لزق|عه |زر

52|682 |لرؤف محمد رسر|عبــــد | ء زكري|رس|
ى
ق ره دمنهور|تـــج

255634 طر|لعليم خ|د عبــــد|حمد فؤ| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

685377 لبــــسيوئى|لبــــسيوئى |هيم |بــــر|حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

845o|| لىحي|هلل محمد عبــــد|م عبــــد|سل| ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

228299 ن|د حكيم سليم|مر| مرن حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

79o467 لحميد|ء محمد محمد عبــــد |رس| نوعيتـــ بــــور سعيد

5277o3 د عجىم سعد سعد|ن عم|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63|773 حمد|لسيد عتـــريس |حمد |تـــفى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|56435 لسيد|حمد |حمد صبــــرى |محمد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

258679 ف عبــــد|محمد  فيه|لونيس ع|رسر سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

6o4523 لبــــدوى|دى |له|مل عبــــد |طف ك|زينبــــ ع ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

273757 لح|ن محمد ص|رقيه عثــــم ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

64737o ى|حمد محمد |هنده |ش مي  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

633883 هيم|بــــر|هلل محمد |لسيد عبــــد |هلل |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

49668o ن|وي عىلي رمض|ن محمد محمود طح|نوره بــــ دمنهور|د|

752283 عيل عطيه محمود محمد نوفل|سم|سلىم  زيق|لزق|بــــ |د|

3673|| جر يىح عىل ذىك|ه وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف
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552o6 ء سمي  جمعتـــ معوض|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

838353 ى  ر|لنج|كريم عىلي حسي  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

4975o4 م جوهر|لسل|حمد عبــــد |هلل |منتـــ  |حقوق طنط

6o88o س|ضى عبــــ|م سيد ر|سل| ي سويف
هندستـــ بــــنى

839|36 هلل|محمد مهدي جمعه عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4o25o3 لمنعم|بــــر عبــــد |تـــفى مجدى ص سكندريه|ل|بــــ |د|

4|6563 ن|خليفتـــ محمود خليفتـــ عجل لشيخ|ره كفر |تـــج

3325|6 دق|لص|م عبــــد|لسل|دق عبــــد|لص|لسيد عبــــد| |بــــ بــــنه|د|

6o45o5 ى|مد عىل |محمد شلبــــى ح| لي|د لحرصى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

766544 لعيسوى|مؤمن محمود جبــــر محمد  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

8|9|94 فتـــ جرجس فهىمي رزق مي  ي|علوم 
|لمنى

278o7| يد|ح ز|لفتـــ|بــــر عبــــد|ء ص|ل| شمون|نوعيتـــ 

|78|67 حمد|بــــر |بــــر ج|محمد ج |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

633797 متـــ|لم سل|ح محمود س|لبــــنى صل زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

53382o لبــــرل|لسيد عىلي محمد |دل |ء ع|عىلي م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

6o8259 لمشد|بــــ يوسف |ه|ء |سم| سكندريه|ل|صيدله 

26|5o4 هيم|بــــر|لرحمن محمد يونس |محمود عبــــد ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

833949 رص محمود حسن|لن|رحمه عبــــد ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

|4|546 مل طه لبــــيبــــ|رحمه ك ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

485o57 لسيد|لسيد |حمد |حمد محمد | إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

|389|5 لسيد|حمد |ن محمد |نوره ن|فنون جميله فنون حلو

56394 بــــر|محمد محمود محمد ص لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

|6|37 در بــــدر|لق|مريم بــــدر عبــــد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

5|o665 هيم|بــــر| |لعزيز ذكري|مصطفى عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

2oo59 ى |حمد |لد |خ لسيد|مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

32o|o| لمعىط|حمد عبــــد|لدين |محمد سيف  ن|حقوق حلو

354466 دق|مح محمد ص|همستـــ س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

68o5| لحليم|ن عبــــد |لسعود رمض|بــــو |طمه |ف لفيوم|عه |زر

5222|7 ى عطيتـــ ك ل|لع|مل عبــــد |نيفي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج
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332o|2 ح|لفتـــ|لرحمن عبــــد|م عبــــد|م عص |تـــربــــيتـــ بــــنه

357764 طر|م مصطفى محمد مصطفى خ|سل| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

637247 وق  حمد|حمد صبــــرى |رسر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

65o95 عىل وليد عىل محمد لفيوم|بــــ |د|

426222 مد|زم محمد محمد ح|ر ح|من سكندريه|ل|بــــ |د|

9|7455 ه محمد عبــــ| دق  |س ص|مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|4oo76 لسيد|رص عيد |جر ن|ه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6oo|2 منيه محمود حسن عويس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88o|43 مصطفى محمود محمد حسن  سيوط|حقوق 

8o2o22 هر وهيبــــ نصيف وهبــــه|بــــ ي|علوم 
|لمنى

758463 ن|ن عىل رضو|سم رضو|بــــ ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|58255 ر|لستـــ|ن عبــــد |لد شعبــــ|ر خ|نتـــص| هره|لق|ره |تـــج

859334 يف عبــــد لعزيز سند|محمد رسر ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

226786 ىط|لع|جمعه محمد جمعه عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

7583|5 ن محمد محمود محمد جودتـــ|يم| |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

8869o6 ى محمد عبــــد|ف هلل  |طمه حسي  لسويس|معتـــ |علوم ج

62o|87 بــــ|لغو|لح عبــــده |آيه عبــــده ص ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

8259o9 لنوبــــي|مي يوسف |ن محمودس|سلو دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

75o528 زم محمود محمود|محمد ح عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

427486 زق عىل قطبــــ|لر|لرحمن عىل عبــــد |عبــــد  لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

46o94 |لعل|بــــو|حمد |ن فوزى |نوره ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

529239 بــــ|لحط|حمد |لسيد سعد | بــــ دمنهور|د|

49874 هلل|ح محمد عبــــد |حمد مفتـــ| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

698377 ى رض|ي عيل عىل|سم|حمد | |سمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

235228 يف عبــــد زيد|بــــ|بــــ |لوه|محمد رسر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

28225o لحميد بــــشي |م عبــــد|يوسف هش تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

67368 لعليم يوسف|ء محمود عبــــد |شيم لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

762797 تـــتـــ|لعفيفى محمد شح|رق |لد ط|خ |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|78oo| ل محمد|م كم|ء عص|عىلي مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع
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6o965o هيم شوشه|بــــر|ن محمود |نوره لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

22384| ن محمود محمد|ندى رمض ن|بــــ حلو|د|

25825o |محمد محمود محمد محمد 
ى
لدسوق وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

|528o تـــ عىل محمد حسن ني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

87o839 ى محمود|ء|عىلي بــــه لدين حسي  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

893667 ل حمودتـــ |لع|ء بــــدرى عبــــد|ل| سيوط|ره |تـــج

482|38 هيم حسن|بــــر|لمحسن |يوسف محمود عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

485|76 جح محمد أحمد|ء ن|آل سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

79269o لوزيرى|حمد |حمد محمد |مصطفى  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

235493 لرحيم|بــــوهنطش عبــــد|طف |محمود ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

627499 ق|لد عبــــده أحمد محمد |محمد خ وى|لشر ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

62o559 لسيد|ن |حس|لد |ئى خ|م| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

246733 ء فتـــىح بــــىه |محمد ه لدين|ئى ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

3o7|| عيل|سم|متـــ |رص سل|هلل ن|هبــــتـــ  ى شمس| لسن عي 

2847oo محمد| زق زكري|لر|ء عبــــد|ول ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

4|742 ي رمض|لر|ن سعيد عبــــد |شعبــــ
ن|ضى هره|لق|بــــ |د|

488635 ن محمد|لدين محمد محمد سليم|سيف  سكندريه|ل|ره |تـــج

328o52 لدين زىك عىلي|حمد نرص  | |كليتـــ هندستـــ بــــنه

286593 هلل|حمد محمد عبــــد|نىح  | شمون|نوعيتـــ 

|356|2 مه|بــــوش|ء حمدى فتـــىح |عىلي ى شمس|د| بــــ عي 

8o|748 ى|بــــ| نوبــــ موىسي يوسف حني  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|8388 |لش|در عبــــد|لق|محمد وليد عبــــد
ى
ق ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

523782 فظ عىلي|ل ح|مح كم|محمد س سكندريه|ل|ره |تـــج

4|5584 لخول|ل محمد محمد |هلل جم|عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

6455|3  محمد حو|ء |دع
ى
س|لدسوق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4988|7 ى محمد خرصى| دين أمي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

45o9|2 لسيد سنه|لسيد |م |لسل|زم عبــــد|ح |حقوق طنط

|3o33o لعظيم سليم|هلل سيد عبــــد |منتـــ  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

264993 خ|لطبــــ|دهم محمد صبــــىح محمد عىل | | معهد فنى تـــمريض بــــنه

344|82 لحميد|ىطي طلعتـــ عبــــد|لع|حمد عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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8o8444 حمد عىلي محمود عىلي| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

2|4963 حمد عىل|لدين حمدى |م |حمد حس|د |زي ن|هندستـــ حلو

|48363 عيل|سم|منه محمد يحن   ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

75o486 دى رجبــــ محمد|لعي|حمد | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

494726 ن|لبــــر شعبــــ|مصطفى فتـــىح عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7o|99o للطيف رشيد|هيم عبــــد |بــــر|ل |هيم جم|بــــر| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

43o333 تـــ محمد  لسيد مندوه شلبــــى|سمي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

85oo6 ن فتـــىحي سيد|م رمض|ريه ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6344o3 لدين|حمد سيف |هيم وليد محمد نبــــوى |بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25962| ي|ر
طلعتـــ محمد رشدى بــــيوم| ئى |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

636o79 لنبــــى موىس عطيه|لسيد عبــــد|ء |لزهر| زيق|لزق|صيدله 

683945  من|هيم |بــــر|لسيد |حمد |
ى
ع|لدسوق لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4o8762 ى |هند عبــــد  ق|هلل محمد حسني  وى|لشر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|3679 دى|له|لمنعم عبــــد|نس عيد عبــــد| عه دمنهور|زر

4o5382 لسيد محمود|لسيد محمد | |عل سكندريه|ل|ره |تـــج

6o9288 زي|م عىلي غ|عىلي عص |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

89|39o سط فوزى عىل |لبــــ|مل عبــــد| سيوط|ره |تـــج

4365o3 ي محمود رسح|محمد 
ن|لسيد لطفى لشيخ|طبــــ كفر 

2o7|5 لسميع|يوسف محمد سعيد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

5o2968 هيم يوسف|بــــر|لمجيد |ندى محمد عبــــد  سيوط|بــــ |د|

687868 لحميد|لسيد عبــــد |لغنى حسن |ندى عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

326344 ن|ن عطو|بــــر سعد|ج| رين|م ى شمس|د| بــــ عي 

2o|7o لرحمن|لجليل عبــــد |رس حمدى عبــــد |ف ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

483|37 ن محمد مرىس|لهدى وليد شعبــــ|نور  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8487| يه فتـــىح عىل محمود| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

||76o6 ى|لنبــــى |ئى  عبــــد |ه| رن مي  ن|حقوق حلو

32|292 حمد|حمد عىل |حمد عوض | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

254438 وي|لعشم|ء كرم سعيد |سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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855879 لرشيد عىلي|محمود عيد عبــــد ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

634675 هيم محمد|بــــر|هيم بــــدر |بــــر| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

236363 يحن  حنفى حسن عىل| دين هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

827529 هيم|بــــر|نوره محمد محمد  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

25382| لبــــر|ن نبــــيل عبــــده عمر عبــــد |نوره شمون|نوعيتـــ فنيه 

783238 ن|م سليم|لسل|زى عبــــد |ل عز|م| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

878286 هيم |بــــر|تـــه |ضى شح|لر|م عبــــد معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

2|9695 ئى مرىس|ندى ثــــروتـــ حس ى شمس|تـــج ره عي 

49|9oo |لسق|لسيد |ء فرج حسن |ل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4496o لسيد| |لد يىح زكري|خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

37|36| حمد مصطفى| |تـــفى يىح زكري دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|8739 ى عوض|يمن فؤ|كريمتـــ  د حسي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|4oo95 تـــغريد محمد محمود يونس ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6223|o ء محمد محمد مندور|سم| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

52||64 ى عبــــد|إرس متـــ|لرؤف سل|ء أمي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

24586| يد|م نبــــيل مرىس ز|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2o55o دي|له|ن عبــــد |بــــ محمد عثــــم|يه| هره|لق|حقوق 

4957o7 ه|لل|هلل محمد عبــــد|رق يىحي عبــــد|ط ره دمنهور|تـــج

897||9 لرحيم |حمد عبــــد|ر |د مختـــ|نه ج|بــــ سوه|د|

|58682 |لعل|بــــو |مدحتـــ محمد | هن رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

87737 ء عىلي محمد بــــكري|غيد بــــ بــــنى سويف|د|

6|6574 ر|حمد نو|ء محمد |رس| ط|بــــ دمي|د|

624o24 لمحجوبــــ|هيم محمد |بــــر|ورى |لمغ|هيم |إبــــر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

92422 رع أحمد مرىسي|محمود مصطفى ز تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

242326 رى|لبــــ|سمر عىل عبــــده عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|o968 ر|لنج|لفتـــوح |بــــو |محمد عىل عىل محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

369335 ى عبــــد|ي لنبــــى مصطفى محمد|سمي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|699 لغنى|ء عىل قرئى عبــــد |ول لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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352o93 هلل|لدين عبــــد|ح |ء محمد صل|ل| ى شمس صيدله عي 

2325oo ح محمد عىل|لفتـــ|بــــ صبــــىح عبــــد|رح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|6oo3 ى ي|ن عطيه عبــــ|إيم قوتـــ|س أمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

338623 وي|لغز|لسيد |هيم |بــــر|ن محمد |يم| |ن طنط|سن|طبــــ 

5454| حمد سيد|مصطفى محمد  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

332296 لعزيز|ج  محمود عبــــد|هدى محمود ن |بــــ بــــنه|د|

885||4 شنوده خله حبــــسر | ميدرون سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|52427 لدين محمود محمد|ح |يوسف صل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

||5|27 |در سميح تـــكل|مريم ن ى شمس|تـــج ره عي 

|657o6 لحكيم|لحكيم عبــــد |م عبــــد |هلل عص|عبــــد  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

6o3855 كر|حمد محمد تـــوفيق ش|محمد  |بــــ طنط|د|

27784 ن|محمود عمر سعد عثــــم ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

6o2486 حون|هيم ط|بــــر|لمجيد |هيم عبــــد |بــــر|حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|67486 حمد|لسيد |حمد |ء |وف ى شمس| لسن عي 

345o92 ض|جد فريد ري|م| ري|م |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

858895 لموجود|طف يوسف عبــــد|ن ع|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

344785 يف|لخ|دل عبــــد|ن ع|يم| لق رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

82765| ى|يم| ن فريد عىلي حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

9o2639 لسيد  |بــــدين محمد |لدين ع|ح |صل ج|حقوق سوه

|437o ى|سم|هند  عيل محمد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

645444 ج |رتـــ محمد محمد ن|س لمنصوره|حقوق 

|73647 حمد فرغىلي محمد فرغىلي| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

446444 لديبــــ|هيم |بــــر|دل منصور |ل ع|بــــل ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

3594|7 نور رزق مسعد|ري |م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9792|  محمد|لش|ن عبــــد |يه رمض|
ى
ق ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

6o76|2 وى|لزفتـــ|روق محمد |مه ف|س|ء |آل |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|2449| لغنى سيد|حمد عبــــد |رتـــ |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|357o6 لرحمن|لسيد عبــــد |هلل سيد |منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

5o2829 حمد عشيبــــه|بــــسمه لطفى محمد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

26o95| ي|لفخر|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|ء |ل|
ئى شمون|نوعيتـــ 
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278329 هر صبــــرى محمد|محمد م شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

7o4586 ى عبــــد |محمد محمود  لمحسن عطوتـــ|مي  زيق|لزق|ره |تـــج

8|6943 هلل|هيم وهبــــ |بــــر|زم سيد |ح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

598o4 لجيد|رق فتـــىح سيد عبــــد |ط صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

75684| محمد محمد عبــــده محمد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

9o9286 حمد |بــــتـــ خلف |ء خلف ثــــ|رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8||o38 ى حج حمد محمد|زي |حسي  سيوط|ره |تـــج

752o96 ى |ي ى|لعزيز |يمن عىل عبــــد |سي  مي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

832|2 ى محمد ميهوبــــ|سلىم ه  حسي 
ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|58697 لرحيم|سعيد عىل عبــــد | دين هره|لق|حقوق 

28733 حمد|زيد |بــــ|لرحمن نبــــيل |عبــــد  هره|لق|حقوق 

2|4389 ى ك|سم| مل|ء محمد حسني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

429936 لكوم|حمد محمد |مصطفى  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5o93o3 لسقيىل|للطيف |مصطفى رأفتـــ محمد عبــــد سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

8529|7 لمحسن|لمحسن عىلي عبــــد|صم عبــــد|ع ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

5|8o26 ي|ر
هيم|بــــر|هيم محمود |بــــر| |ئى ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

5|2o75 ن|لمنعم ريح|م محمد عبــــد|إسل علوم دمنهور

347o82 يتـــ محمد سيد سيد| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

82oo52 ي عبــــد|
هلل|لك عبــــد|لم|حمد مصطفى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

6o263 لبــــنى محمود سعد محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

823377 لحميد بــــليغ|ن نبــــيه عبــــد|نوره ج|بــــ سوه|د|

855455 حمد|لعليم |محمد عىلي عبــــد ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

6|9859 بــــينى|خلود بــــكر طه  لشر لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

83|747 حمد|لحميد محمد |حمد عبــــد| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|739o لرحمن|لرحيم عىلي عبــــد|حمد عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

356987 يمن حمدى عىل|جر |ه |نوعيتـــ بــــنه

6394|5 لم|لسيد س|مد |ن ح|نوره زيق|لزق|نوعيتـــ 

9|8993 بــــوضيف |عيل |سم|ر |عيل نص|سم| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

9o2359 لسيد محمد |حمد |ن |جيه ج|تـــربــــيتـــ سوه
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24o663 م|مصطفى عىل حسن عىل سل لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

57597 ج فتـــىح تـــوفيق|تـــقوى فر بــــ بــــنى سويف|د|

696o|3 لطنبــــولي|مه |هيم سل|بــــر|طف |تـــفى ع لمنصوره|حقوق 

853384 مه محمود تـــوفيق|س|هلل |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

8|74o6 صف عزيز|جرجس مرزوق و ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|24727 ح|لنبــــوى يوسف مفتـــ|د حسن محمد |زي ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

493847 ى |د |زي هيم بــــعيص|بــــر|مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5oo792 وى|لعشم|عيل محمد |سم|ل حمدى |س |حقوق طنط

9|||38 لصمد |مد عبــــد|له محمد ح|ه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

256629 لحفنى|لمقصود |ئى محمد عبــــد|م| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|27|8| لشخص|لرحمن |ن عبــــد |يحن  سليم دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

356|84 حمد|حمد |هر |حمد ز|لد |خ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

47776| حمد|نسي مجدي يونس سيد |ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

43o28o بــــ|لوه|لسعيد عبــــد |يمن محمد |رغد  |علوم طنط

4474|7 ق|ندى مجدى محمد محمود  وى|لشر سكندريه|ل|هندستـــ 

29226 حمد مرزوق|عيل محمود |سم|ء |لبــــر| ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

|534|3 ى ليشع| حلىم ويص| يوستـــي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3436o3 عيل بــــريك|سم|ء صبــــىح محمود |وف ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

83o594 يوسف سعد مسلم يونس ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

265o3 لجليل|محمد عيد عىلي عبــــد  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

26447o ن|ل محمد سليم|لرج|م عز |مروه هش ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|53|62 مد عبــــده صديق|هيم ح|بــــر| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

86|878 حمد|ن محمد سعيد |يم| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

487392 لحسن محمد|بــــو |بــــدر حسن حسن  سكندريه|ل|حقوق 

5o8|57 هيم عىل حسن|بــــر|لدين |ء |عل| نور لمنصوره|علوم 

682852 ر|لجز|سط |لبــــ|مه عبــــد |حمد سل| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7863|9 حمد محمد|مصطفى محمد مصطفى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

423923 د|لجو|بــــر أحمد أحمد عبــــد |يدي ج|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

256|47 هلل فتـــىح حسن جمعه|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 
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887o96 ي|ر
هلل  |د رزق |فرج عي| ئى سيوط|بــــ |د|

|64o76 ى محمود  ن|عيل شعبــــ|سم|حسي  هره|لق|حقوق 

63528| ن|لمقصود سليم|لحليم عبــــد|د عبــــد|ئى عم|م| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

68687o طر|لسيد محمد محمد خ|يه | |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

6|42|7 ن|لحليم رضو|لحكيم عبــــد |ن عبــــد |رضو |ره طنط|تـــج

757398 ح|لفتـــ|لحفيظ عبــــد |هر عبــــد |محمد ط عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

622246 لبــــوه|هر |هر ط|رقيه ط ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

66926 ي
وئى دل لبــــيبــــ عيد|ع| في  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

5o9256 ي فرح|لع|محمود رجبــــ عبــــد 
تـــ|ىطي بــــسيوئى ره دمنهور|تـــج

7o|348 بــــدين|بــــ طه محمد طه ع|يه|يىح  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

38448 هيم|بــــر|لرحمن |حمد عبــــد |هند  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|222o2 بــــ|لتـــو|مه عىل عبــــد |س|محمد  هره|لق|حقوق 

638326 حمد|لمنعم |يد عبــــد|د ز|وليد عم زيق|لزق|ره |تـــج

2687|o محمد عمروس محرم| عل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4|587o ير|لرصى|بــــو |حمد |مريم محمد محمود  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

479|64 مد|محمد مهدي حسن محمد ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

495952 م صبــــري محمود أبــــوشعيشع صقر|بــــتـــس| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|52736 حمد حسنى محمد مصطفى|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

783244 م منصور عطيه|لسل|ء عبــــد |زهر ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

78499o ن|حمد عىل رضو|م محمد محمد |له| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

4o5746 فظ محمد|ن ح|لسيد رمض|زينبــــ  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

55953 بــــر محمد مصطفى|م ص|سل| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

5|o8|| هيم قطوش|بــــر|محمد حسن  بــــ دمنهور|د|

48|6o7 ر|لستـــ|مر محمد عبــــد |محمد ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

687oo9 محمد محمود محمد محمود زقزوق لمنصوره|ره |تـــج

79|758 هيم|بــــر|لسيد |يه نبــــيل | زيق|لزق|صيدله 

34|872 ل|حمد لطفى كم|ن محمد |حن |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

477o|o لعظيم محمود|سلىم محمود عبــــد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي
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9735| ف محمد سيد|رحمه  رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

888525 حمد  |هلل عيس |مصطفى عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

25|o7| نوبــــى|لمنعم |رق عبــــد|لرحمن ط|عبــــد لشر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

33655| لسيد رجبــــ|رحمتـــ محمود  |ره بــــنه|تـــج

|64943 ن|حمد فتـــىحي محمد سليم|يه | سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

892227 حمد محمد |م محمود |حس ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

55424 حمد|حمد محمد |محمود  ره بــــنى سويف|تـــج

6983|6 بــــ عىل|لوه|دل عبــــد |رضوى ع لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|7|46 ى محمد منصور محمد| حمد حسي  ط|حقوق دمي

||9o63 حمد خميس|لسيد |مصطفى محمد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

697292 للطيف محمد|ذن فتـــوحه عبــــد |م لمنصوره|علوم 

855|68 ي محمد محمود|دع
ء مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|8346 لسيد مصطفى فريج|مصطفى | دين بــــ دمنهور|د|

5|53|| هيم محمود محمود|ء إبــــر|سم| بــــ دمنهور|د|

685674 ه | لدين|ج |سط تـــ|لبــــ|يمن عبــــد |مي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6828o| وى|لشه|لسيد |ضىح محسن محمد  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

42|626 ى فوزى زغلول|حسن ء خي  لشيخ|بــــ كفر |د|

254658 لرحمن عبــــود|م عبــــد|لمقصود س|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2|9457 هلل|روق عبــــد|حمد ف|سلىم  ى شمس|تـــج ره عي 

8|8227 ن محمد|حمد كتـــ|محمود  ي|طبــــ 
|لمنى

||5|9| ي
حمد|حمد محمد |رق |ط| دئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5|898 لرحيم|س عبــــد |حمد عبــــ|يه | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

627|96 ن مهدى|ر شعبــــ|لستـــ|ل عبــــد|ندى كم لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

68|453 ن|هلل محمد سليم|م محمد عبــــد |سل| لمنصوره|هندستـــ 

|3272| لمسيح|دل نسيم عبــــد |ع| مي   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

|43689 للطيف|طمه ربــــيع محمد عبــــد |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2342o3 لمنعم محمد|حمد عبــــد|لمنعم |عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

633736 حمد|جر مصطفى مصطفى |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

3|7749 نم|حمد محمد جبــــر غ|محمود  ى شمس|تـــج ره عي 
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9|9o2| ق| ن|مري وى حكيم عزيز |رسر سيوط|ره |تـــج

273o89 شم|هر ه|لظ|هدى محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

537377 حمد حسن شعيبــــ|ن |م شعبــــ|هي ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

496368 لغيتـــى|حمد |لعزيز |ه عبــــد|نج عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2o5|6 هلل سليم|حمد سعد محمد عوض | ى شمس| لسن عي 

886374 بــــر |مصطفى محمود سعد ج ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

8936o5 لرحيم عىلي |لموج  عبــــد|محمد  سيوط|حقوق 

63937 حمد|حمد محمد |لرحمن |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

6982o8 حمد|هلل |زق عبــــد |لر|ندى صبــــرى عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

48645 ن يوسف عىل|حمد شعبــــ| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

488549 لدين محمد|محمد رفعتـــ سعد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

778587 لحميد|ل عبــــد|حمد محمد محمد جل| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

758487 لبــــيك|حمد |عيل حسن |سم|نشأتـــ  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

29||o س عطيه|عمر عطيه عبــــ هره|لق|ره |تـــج

829o99 رس|تـــ بــــطرس ف|بــــرك| ند|ر ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

768286 بــــينى|بــــ متـــول |لوه|حمد عبــــد |ل |نه لشر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

4|392o هيم|بــــر|ن |لرؤف سليم|مصطفى عبــــد تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

6o2532 لم متـــول|محمد س| محمد رض هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

24284o لمعبــــود|لمعبــــود محمد عبــــد|محمد عبــــد لفيوم|عه |زر

244575 كريم محمد مرزوق حسن مرزوق هره|لق|حقوق 

893665 رص محمد محمد |ء ن|رس| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

77776| ى|رس محمد محمد حس|محمد ي ني  زيق|لزق|بــــ |د|

7o8528 ف ع|كريم  هيم|بــــر|طف |رسر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

49o8|3 رى قدس بــــعيل|د عز|ميل| رين|م ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|58|3 لحميد|جح عبــــد |محمد ن| حل هره|لق|حقوق 

237588 تـــه|ض شح|نىح  جرجس ري| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

92o465 حمد محمد |ء فتـــوح |ول ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

9o7245 لنعيم |ن عبــــد|لرحيم رضو|محمود عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

83o5| لحكيم محمد يىح|محمد يشى عبــــد  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري
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273556 ذل طه|لدين ش|د|ء عم|رس| لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

753|64 لسحىل|لرحمن |كريم عىل عبــــد  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

22|83 لمقصود|ح مرزوق عبــــد |لفتـــ|هدير عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

696367  
ى
وق شوق ن|حمد خش|رسر لمنصوره|علوم 

784293 ه جميل عبــــد | لنبــــى محمد|مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

44294| هيم|بــــر|لسيد |م محمد حلىم |ندى حس لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

338839 ى|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|رحمتـــ  هيم حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

8786o| بــــتـــ |فتـــ فتـــىح محمد ثــــ|ر ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3357|7 مد|لسيد ح|ح |م صل ى شمس|تـــج ره عي 

269673 ل|س مبــــروك مصطفى هل|ين| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

925524 فظ |لح|حمد عبــــد |ء رفعتـــ |سم| ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

42357| ى عبــــد |بــــ|ل|رس |مروه ي لنعيم|صي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

232|98 ئيل|هلل ميخ|يوسف مجدى عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

|38356 لمول|د |حمد خميس محمد ج|محمد  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

35o74o لبــــرعي|للطيف عىل |ل عبــــد|يتـــ جم| ى شمس طبــــ عي 

458o|9 لعزيز|ر عبــــد |لغف|لعزيز طلعتـــ عبــــد |عبــــد  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

33o259 لعظيم سعد|لد عبــــد|رحمتـــ خ |نوعيتـــ بــــنه

8527|6 ي محمد 
د|هيم فؤ|بــــر|مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

4o92|4 لسيد رحيم|ئى محمد عىل |م| عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

|8295 لنعيم سليم|لدين عبــــد |ح |صفيه محمدصل هره|لق|ره |تـــج

83o524 ى حن|مح عفتـــ |س |مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

32|555 تـــ محمد|فرح| روق رض|ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

5273o9 لعظيم عىل عبــــده محمد|ندى عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|32694 لسيد|حمد |رس |ن ي|رو ى شمس هندستـــ عي 

4|3826 هر محمد ربــــيع يونس|نعيم م |ره طنط|تـــج

4922o| لعدل|تـــتـــ |هيم محمد عبــــد شح|بــــر| تـــربــــيتـــ دمنهور

827455 ي محمود عبــــد
لموجود سعيد|مصطفى دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

|44434 لعز محمد|بــــو|حمد |محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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493o9o لغنى مسعود عطيه|محمد مستـــور عبــــد بــــ دمنهور|د|

6||99o ى|لعزيز ش|لعزيز صبــــرى عبــــد |عبــــد  هي  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

769o68 لح|لح عوده ص|ص| رض عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5||753 ع|لس|ن |لسيد شعبــــ|ن |محمد شعبــــ بــــ دمنهور|د|

6995o4 ى  رض لسيد |  |عط|  نرمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4779oo در محمد جوهر|لق|حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

2|4949 ى|لدين |لرحمن محمد خي  |عبــــد مي  ى شمس| لسن عي 

4o9|45 ف|ن حسن عبــــد |يم| لحميد مشر |بــــ طنط|د|

65586 مصطفى محمد محمود خليل  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

245339 هد محمد محمود|يه مج| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

69|97 بــــ|ن خط|مه رمض|س|جر |ه لفيوم|طبــــ 

767822 ىط|لمع|بــــو |ل محمد |ندى كم لعريش|تـــربــــيتـــ 

8|9822 لمحسن|حور مهدي رفعتـــ عبــــد صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

2|573o هيم|بــــر|حمد سعيد معوض | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

757643 حمد محمد|لنبــــى |ندى عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

8o34o5 لصغي |حمد ربــــيع محمد | ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

85o32 لرحمن محمد|دتـــ محمد عبــــد |ىسي لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

6|3||7 لحجر|لسيد |لمنعم |لسيد عبــــد|حمد | ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

44|824 هلل| |مرجريتـــ شكرى نجيبــــ عط لشيخ|علوم كفر 

87o|9 ل مصطفى محمد|مصطفى جم ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

|4o749 لح|ن ص|لح حمد|هيثــــم حسن ص |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8|4463 د مني  فرج|رك عم|م ره بــــنى سويف|تـــج

35o637 مل|طف سعد ك|مريم ع تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

73|3o حمد|حمد ربــــيع |ء |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

38643 شىم|ن ه|حبــــيبــــتـــ رجبــــ حس ى شمس|زر عه عي 

|33493 عمر وليد محمد محمد شمس ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

6|266| وى|لشبــــر|ح |لفتـــ|مل عبــــد|ء محمود ك|ثــــن |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 
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24628o هيم|بــــر|دل عىل |يوسف ع ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4|634 حمد|لصمد |دل عبــــد |محمد ع ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

833648 ى|مه محمد |س|ء |سم| حمد حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

768529 لم|بــــو س|حمد |ن عىل |عىل رمض لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

626o36 لعزيز|حمد عبــــد|هيم كرم |بــــر| زيق|لزق|علوم 

285898 للطيف صديق|طف عبــــد|ء ع|لشيم| ن|تـــمريض  حلو

3524o3 د محمد|هر عو|ط| لي|د |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o3o23 هل|ل|لسيد محمد سيد|لمحسن |ء عبــــد |سم| زيق|لزق|عه |زر

3737o4 ى س سحق فهىمي|مح |كرستـــي  ى شمس|د| بــــ عي 

68o98| ن|لقمص|بــــو|كريم مجدى حسن  لمنصوره|بــــ |د|

45379| ي|لسيد |محمد شكري محمد  لطبــــىح  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6294o حمد|ندى سيد حسن  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|366o5 ن|حمد حمد|بــــر |مصطفى ص دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

9|5|35 حمد |عبــــي  سيد محمد  سيوط|بــــ |د|

63|739 جر سعيد فوزى شعيبــــ|ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|62|95 حمد|رق محمد |م ط|حس ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

352725 محمود سيد حمدى خميس |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

229883 ف مجدى عبــــد| بــــ فرغىل|لوه|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

82o539 لحميد يوسف|محمود يوسف عبــــد ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

428236 يف محمد  لمملوك|رحمتـــ رسر لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|3||48 لحميد|محمد وحيد فوزي عبــــد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

29746 متـــ|ن عيد سل|م شعبــــ|هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

79oo34 ن|حمد محمد سعد رضو| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|45362 لسيد|رق حسنى |يوسف ط هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

486o9| ف زىكي بــــش| رين|م
ي|أرسر سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

6o2||8 ي
ص|لقص|لرحمن حسن |محمد عبــــد | دئى |بــــ طنط|د|

|64279 لوكيل|يوسف محمود جودتـــ عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|23559 ل محمد محمد عىل|محمد جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

528427 هيم سعد محمد مرع|بــــر|محمد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

2688|9 ه فريد | بــــوزيد|هيم |بــــر|مي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى
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93729 ن سعد محمد|بــــ شعبــــ|رح كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

353329 لح|تـــم محمد ص|محمد ح دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

23o|6o يمن محمد لبــــيبــــ|م |حس ن|بــــ حلو|د|

689o2|  بــــبــــ|م ف|بــــر|
ى
وى جرجس|يز شوق لمنصوره|ره |تـــج

6268|3 لحليم|در محمد عبــــد|حبــــيبــــه ن زيق|لزق|بــــ |د|

63|68| حمد محمد|ل لطفى |س كم|ر عبــــ|من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|2393| ى منصور سيد|سم ء حسي  ن|هندستـــ حلو

78342o لمقصود|لسيد عبــــد|ل |لع|حمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

34o533 ى|م سيد حسن حس|د محمد عص|ي| ني  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

34526| ن|حمد محمود عىل شعل|هلل |عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3573|7 ي ع
ىطي|لمع|بــــو |لحسيبــــ |دل عبــــد|مصطفى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

73|52 ي|لبــــ|د عىلي محمود عبــــد |جه
ى
ق لفيوم|عه |زر

28|8|7 ي
لمنعم عيد سلومه|عبــــد| دئى دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

77o3|5 بــــينى|لعزيز |لد محمد عبــــد |محمد خ لشر زيق|لزق|عه |زر

699865 ن|حمد رمض|يمن مصطفى | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

859793 بــــ|لوه|ده فوزي عبــــد|حم| ند ي|علوم 
|لمنى

2|6oo يمنى محمد فهىم محمد هره|لق|م |عل|

54|793 هيم|بــــر|لسيد |لمقصود محمد |محمد عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4|73|o رك أحمد|مصطفى محمود مصطفى مبــــ لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

772|4o لسيد عىل سويلم|ره سعيد محمد |س زيق|لزق|بــــ |د|

4o6299 حمد محمد|هلل محمود عىل |هبــــه  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43oo59 بــــ مصطفى شيحه|لوه|م محمد عبــــد|محمد هش |علوم طنط

352o5 ن محمود حسن محمد|نوره هره|لق|ر |ثــــ|

4783oo محمود حسن مرىس| هن سكندريه|ل|ره |تـــج

92||7| هلل عطيه  |مح منصور عبــــيد |س سيوط|صيدلتـــ 

46244 لحكيم|ح محمود عبــــد|محمود صل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6848|8 لنبــــى يوسف|م وجدى محمد حسبــــ |وس لمنصوره|ره |تـــج

27|247 ن|لعليىم سليم|يه محمد محمود | ي صىح بــــنه
|معهد فنى

49oo99 ود|ء فهىم محمد عىل د|رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

42o683 بــــ|لوه|محمد أنور أحمد عبــــد |حقوق طنط
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286722 ل ضبــــيش|يوسف هيثــــم جل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

9|8|27 ل |لع|حمد عبــــد|ل |لع|رق عبــــد|ط سيوط|عه |زر

|73629 هلل|لمحسن يونس عبــــد |دهم عبــــد | |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

838|57 ي صليبــــ منصور|بــــ
خوم جوئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

449563 لسيد|ح |لفتـــ|م عبــــد|مصطفى محمد هش |ضتـــ طنط|علوم ري

6423|6 حمد حسن|لسيد |محمد | دين زيق|لزق|بــــ |د|

67974o لحميد محمد|حمد عبــــد |ل |هد كم|ن ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

478653 هيم محمد|بــــر|ئى عنتـــر |يوسف ه ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

5343o9 ح عىل|لفتـــ|ن عبــــد|حمد محمد رمض| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6o2458 ه موىس معوض يوسف ني  هره|لق|صيدله 

|37o94 هيم|بــــر|م محمد |حمد س| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

26o345 د|لجو|ن سعيد عبــــد|شعبــــ| ند ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|39536 ء حمدى لبــــيبــــ يوسف|شيم ى شمس|تـــج ره عي 

6|2445 ء ربــــيع محمود محمد ربــــيع|رس| |ره طنط|تـــج

627ooo ي|لعزيز محمد عبــــد|بــــسمه عبــــد
ى
ض|لعزيز ق ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

53o635 تـــ وجيه محمد عبــــد  لرحمن|أمي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9|o497 بــــى  |لدين عر|حمد كرم عز | ي|علوم 
|لمنى

78852o لهلوتـــى|لسيد عىل |د |ندى فؤ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5|||58 لح|حمد منصور نرص ص|نور محمد  ره دمنهور|تـــج

|3|74| |د حن|مريم مجدى حليم فؤ ن|بــــ حلو|د|

9|o||5 حمد محمد |ج |هيم ض|بــــر| ج|هندستـــ سوه

638327 ح|لفتـــ|لعليم عىلي عبــــد|بــــوبــــكر محمد عبــــد| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

6oo829 ه سمي  عبــــد ح غنيم|لفتـــ|سمي  ي صىح طنط
|معهد فنى

|4||68 ي
ى|نرص | دئى لدين محمد حلىم حسني  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|6827 لحميد|شه عبــــد |ل عك|محمد جم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|6o23 ر|لنج|رم سعد عطيه |د ك|جه تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

536388 |لبــــ|لد ربــــيع محمد عبــــد|ن محمد خ|نوره
ى
ق دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

262795 دى|لن|ء محمد عىل |عل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

333959 حمد|حسن عىل حسن  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

39o53 ود|هيم سعيد د|بــــر|عزيزتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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37|9o2 تـــ ع| ح منصور|دل صل|مي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

36o78| د|ر محمود محمد محمد ج|من |تـــربــــيتـــ بــــنه

59225 حمد حسن|محمود محمد  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

477|37 لم|لم محمد س|لم عىل س|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

848oo9 ى عبــــ|وف ى|ء حسي  دي حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

528553 لسيد|حمد محمد قدرى مخيمر | لشيخ|هندستـــ كفر 

56966 حمد سيد محمد|ء |دع بــــ بــــنى سويف|د|

675642 لسيد|يمنى محمد يىح خليفه  زيق|لزق|بــــ |د|

3392| مه حسنى|طف سل|مريم ع  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

3|9|58 ض|ن سيد زغلول ري|نوره ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

682527 لبــــسيوئى|ل حلىم محمد |ره جم|س لمنصوره|حقوق 

679486 ج|مه رس|ده محمد سل|ء حم|رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

898247 محمد سعد عىل مصطفى  ج|علوم سوه

6|oo44 لح|حمدى ص|ل|رس محمد |ف ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

689o44 لمجيد قرقر|لسميع عبــــد |حمد عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

83|37| ن|لحميد رسل|ن عبــــد|محمود رمض ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

|54589 ئى محمد عىل|دى ه|ش لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

36o827  عثــــم|لبــــ|رص عبــــد|عزتـــ ن
ى
ن|ق |تـــمريض بــــنه

463534 ى درويش|لمنعم حسبــــ |د عبــــد|سع لنبــــى خي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

243oo م حسن|لسل|لد عبــــد |ندى خ كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

788756 لرحمن محمد مطر محمد|عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

423465 لنور|بــــو |تـــه |حمد شح|ندى محروس سيد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4257|2 هلل|ن خميس محمد معوض عبــــد |رو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6244o| ف يونس  ر|لنج|آيه أرسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

537289 ى شه|شيم هيم|بــــر|بــــ |ء محمد حسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|3538  سعيد |
ى
لسيد|مي  شوق |عه طنط|زر

43oo82 لبــــدوى| |خلود زىك زكري |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7oo975 ظر|لن|ره عبــــده محمد محمد |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 
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|4|o72 لحفيظ|ر عيسوى عبــــد |لغف|هلل عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o6294 لرحمن|لمنعم محمود حسن عبــــد |جر عبــــد |ه سكندريه|ل|ره |تـــج

627|89 ع محمد|لعظيم رف|دل عبــــد|م ع زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

45232o |للطيف مو|دل مجدى عىل عبــــد |ع
ى
ق لشيخ|هندستـــ كفر 

5825| بــــر محمد|لم ج|ء س|سم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

346|99 هيم خليل|بــــر|م محمد |محمد س ى شمس|تـــج ره عي 

639636 لسيد محمد دهمش|فظ |يه محمد ح| زيق|لزق|علوم 

26|oo| ىط|لع|لجليل عبــــد|دل عبــــد|ء ع|شيم تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

845o53 ه محمد ج| ن|د سليم|مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

238738 ر عىل|لستـــ|مريم محمد عبــــد هره|لق|عه |زر

24o|6 ي | ن|ويل بــــهن|يوبــــ من|نىح  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

76249| ل|لد|لسيد محمود |زن محمود |م ره بــــور سعيد|تـــج

7792|7 هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد |رص |م ن|بــــتـــس| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78|o54 محمد حسنى محمد حسينى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5444|8 ود سعد حبــــيبــــ|د د|نتـــ فؤ|دمي م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

692793 |لنبــــى عبــــده رض|يمن عبــــد |ء |رس| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

||9|85 هيم|بــــر|كريم طلعتـــ يىح سعد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

4|||92 ى عبــــد|من هلل محمد|لمنعم عبــــد|ل حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

786||2 وق محمد  حمد عيس موىس|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8743o لنبــــى|ن سيد عبــــد|محمد شعبــــ ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

427482 ى |بــــر|لرحمن سعيد |عبــــد  لخول|هيم حسي  |حقوق طنط

462o34 شي |أمل يحن  عبــــد  لحميد رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

2469o9 لح|محمد حلىم محمد ص ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

894o43  محمد |لش|د عبــــد|محمد فؤ
ى
ق ي |

|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى
هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

4578o5 هيم كشكه|لمجيد إبــــر|مد عبــــد|محمد ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o6863 ى|يز |ف| عل لسيد حسي  ي|تـــمريض 
| لمنى

4o|3o8 لعظيم|أيتـــ محمد مبــــروك عبــــد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

6||3|6 ي|ندى مدحتـــ مكرم 
ى

تـــى|بــــو ع لمنصوره|بــــ |د|

72oo2 د|لجو|ح عبــــد |لفتـــ|ء سيد عبــــد |دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 
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|57363 حمد عىل|دل |ن ع|نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

766o|o حمد|بــــو ضيف محمد |بــــر |ن ص|يم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

823234 ء محمد ظهري محمود|دع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|4898 لس كم |دق حن|ل ص|كي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

83o276 ه|لل|عبــــد| لمحسن عط|ء عبــــد|شيم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6o2926 ش|لسيد قرو|لد |م خ|حس لمنصوره|بــــ |د|

6o3543 لجليند|وى |لغربــــ|لسيد |م |وس |نوعيتـــ طنط

679||9 لح سند يوسف|بــــو ص|هيم |بــــر|محمود  لمنصوره|ره |تـــج

9o7557 م محمد زىك محمد |هش ج|ره سوه|تـــج

24o886 يف شكرى عبــــ س|عمر رسر ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

4|7|o8 هيم|بــــر|ن يوسف محمد |حمد شعبــــ| لشيخ|بــــ كفر |د|

2647|9 ر|لسيد نو|لحكيم |رس عبــــد|ي| ر|ي ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

75|845 لمجيد|لد محمد عىل عبــــد |خ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

||5675 ن|ء محمد محمد مصطفى رضو|لزهر|طمتـــ |ف هره|لق|ره |تـــج

69844o ن|مينه عىل عىل محمد طم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75|887 ل|لمعز هل|مد عبــــد |محمد ح ى شمس هندستـــ عي 

499788 لدين محمد عىل|م |ده حس|غ ره دمنهور|تـــج

5o279 لد|د محمد عويس خ|زي ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

253o98 لرحمن|حمد محمد سعيد عبــــد|م  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

346o27 ء حمدى محمد حسن|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8329|7 حمد|رق حسن |ء ط|رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7o4o87 هل|ل|لم سيد |هلل س|ل فتـــح |يه كم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

48659o  بــــخيتـــ نخله|بــــ صبــــىح ل|يه|
ى
ق |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

43468| سعد بــــدر|لد |ن خ|جيه |تـــربــــيتـــ طنط

9|6762 لكريم محمد موىس محمد |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

342272 يتـــ محمود محمود عيد| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

885457 هلل  | |د عط|لجو|ن فتـــىح عبــــد|نوره سيوط|علوم 

22665| للطيف يونس|حمد محمد عبــــد|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر
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896682 ض لقيه  |ل ري|غ| رين|م ج|ره سوه|تـــج

239289 ل|لع|شور حسن عبــــد |تـــ ع|يه فرح| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8o5|66 |مي بــــطرس حن|س| ن|سيلف ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

6o72o7 د ضيف|لجو|ن عبــــد|بــــ زهر|لوه|عبــــد لمنصوره|هندستـــ 

9643o ى كريم محمد فول حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4375o4 ئى|لفرنو|لسيد |لحق محمد  |حمد عبــــد| |ره طنط|تـــج

|248o| يمن محمد محمد محمد|منيه | ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

25558o يد شلبــــى|بــــو|عمرو محمود  ى لي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

9o||8o ى |ع هيم محمد |بــــر|دل حسي  ج|هندستـــ سوه

2|7465 ى|نوره ى سيد حسي  ن حسي  ى شمس هندستـــ عي 

|258|o عيل|سم|حمد |حمد محمد | ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

4632o4 ي|حمد هز|
ع عزتـــ مصطفى ي|لسن |

|لمنى

784832 لم|هيم س|بــــر|لسيد |حمد |لم |محمد س زيق|لزق|حقوق 

9|9o78 حمد مسلم  |دل |ء ع|ول سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|32|65 لحسينى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|رتـــ |س ى شمس حقوق عي 

486987 لبــــصي  محمد بــــخيتـــ|سعيد محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

494o7 م عىل عىل|لسل|يز عبــــد|هدير ف ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

837o25 لرحمن محمود خليفه|هبــــه عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

79|88o لح محمود|هبــــه محمد ص عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

678668 |لنج|بــــو|لسعيد |للطيف محمد |حمد عبــــد | |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

|62|25 ي|حمد عبــــد |هر |م
ى
لمنعم دسوق هره|لق|حقوق 

2846o3 بــــو سعده|ن محسن عبــــده مسعد|يم| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

27|352 يد حش|بــــو|وسيم | رن ى د|لي  ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

6o6|9o س|لم|حمد |لرحمن محمد محمد |عبــــد  لمنصوره|عه |زر

768573 ى |ي حمد غيثــــ سلىم|سي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

786456 حمد سعد حفنى بــــكر|ء |سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

44|7|| ي 
د|حمد عي|أيتـــ محمد مصطفى |حقوق طنط

|3935o حمد محمد|لدين |ء |بــــه| مه ى شمس حقوق عي 
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|63832 د محمد|لرحمن محمد فؤ|عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

645722 لحرصى منصور|ء محمد |سم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

26|599 لس ه ى يوسف|لسيد بــــش|ئى |كي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

54oo45 ص|لغو|حمد |هيم فوزى |بــــر|عمر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

756892 عيل محمود|سم|ن |عيل سليم|سم| ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

753534 ن حسن|صبــــىح محمد رمض| ند تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

879o49 ى|دير رءوف ر|بــــ| | يد هرمي  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

892885 هلل محمد  |ء سيد عبــــد|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|55538 لمنعم محمود محمد|ء عبــــد |ل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

643866 ي|لدين محمد محمد عبــــد |ح |ء صل|سم|
لغنى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

686527 هلل|لسيد محمود ذكر |محمد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

4324|| زى|لعزيز حج|حمد محروس عبــــد |ن |رو |صيدله طنط

8o4|48 ي عىلي|محمد رجبــــ ر
ضى ره بــــنى سويف|تـــج

47562 هلل عيد|بــــ |محمود عطيه ج هره|لق|حقوق 

38|26 لدين عوض|حمد سمي  سعد| هره|لق|بــــ |د|

844889 هلل|لنور عبــــد|سهيله صبــــري  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

635|47 حمد|للطيف محمد سيد |د عبــــد|سع زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

69929| لعوضى|ن |لعوضى شعبــــ|ل |حمد كم| ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

6o663| در|لق|لمجد عبــــد |بــــو |م |محمد هش ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

|26636 ى |حمد محمود ي| لسيد فرج|رس حسي  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

369|7| بــــ حشيش|لوه|حمد محمد محمد عبــــد| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

443482 د سيدأحمد|لجو|لرحيم عبــــد|محمد عبــــد لشيخ|عه كفر |زر

833656 ي ن|م|
وي حسن|رص ف|ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

|7|269 حمد محمد|ح |دل مصبــــ|ن ع|نوره سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

5o3792 هيم|بــــر|لمنعم محمد |كريم عىلي عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64|o52 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|لحميد |محمد عبــــد | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

75o985 مريم مجدى محسن محمد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

884945 مد تـــوئى  |هيم تـــوئى ح|بــــر| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ
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2|933o لعزيز حسن|لد عبــــد|عمر خ ى شمس|تـــج ره عي 

||875| لق حسن|لخ|محمد ممدوح عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

476o39 ضى|لسيد م|نىح  حسن | لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

8343|5 ي م
بــــر عىلي|هر ج|مصطفى ي صن. تـــ.ك

|ع قن|فنى

3|7272 ى |ي حمد|عيل محمد |سم|سمي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

32792  عبــــد 
ى
هيم|بــــر|لسيد |لسميع |شوق ى شمس هندستـــ عي 

323336 حمد محمود|لرحمن مؤمن |عبــــد هره|لق|ن |سن|طبــــ 

497|64 هلل|د نعمه |يه  محمود فؤ| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|29865 مجدى نجيبــــ حليم| دون|م دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

62o6oo ر|لنج|لحميد |لحسينى عبــــد |لحميد |له عبــــد |ه لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

524963 هيم|بــــر|محمد فريد محمود  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

49|4|2 وق ع ج|حمد عىل حج|طف |رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

494449 هيم محمد|بــــر|حمد |محمود محمد  ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

|25646 يف حسن محمد عىل ذكر |س هلل|رتـــ رسر هره|لق|ره |تـــج

43|722 ئى|لشنو|حمد صبــــىح محمد |محمد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

39473 ن طلبــــه|رص رمض|م ن هره|لق|لعلوم ج |ر |د

324|3| ئيل|دل ميخ|زم ع|دل مل|ع عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

88o|8o ه |لل|حمد عبــــد|م محمد |مر سيوط|ره |تـــج

699528 لسيد قنديل|رص |خديجه ن زيق|لزق|عه |زر

4o5o5| لسيد مرىسي محمد|لح |هلل ص|عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

495848 تـــه|محمد صبــــىح محمد شح بــــ دمنهور|د|

688637 ل|لفل|لسيد عىل |هر محمد |بــــ ز|مه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|454o6 لعظيم محمود|ج  عبــــد |محمد ن ن|بــــ حلو|د|

357o53 هيم|بــــر|محمد عىل سند محمد  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|54545 ف صبــــىح |نطون | هيم|بــــر|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

85988o ى جم|ج س|ل شفيق كر|كلي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6o6498 هلل|لد جبــــر عبــــد |حمد خ| |هندستـــ طنط
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3|8o67 حمد محمد محمود|لدين |نور  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4899o8 لح|حمد ص|حمد |رق |ن ط|نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35|496 هيم خليل|بــــر|ء محمد مصطفى |سم| ى شمس| لسن عي 

92|966 لصغي  محمد |ء محمود محمد |سم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4364o5 يد|هيم محمد يىح ف|بــــر|حمد | |علوم طنط

359769 نىح  وصفى مكرم مرقس| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

4|3895 لسيد جعفر|محمد فخرى  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

866|37 ن|ء عىلي حلىمي رسل|سم| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

88|77| حمد  |ن |لح محمد شعبــــ|ص سيوط|حقوق 

|39285 تـــه|طف حفىطى شح|سيمون ع ن|تـــربــــيتـــ حلو

24826o عيل محمد محمد|سم|ء |سم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

25926| لشوره|د محمد |ضىح عم ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6o6843 ل يوسف محمد|بــــ جم|شه ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

48|938 حمد محمد قطبــــ|لدين بــــسيوئى |د |عم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

52o337 لزينى|للطيف |م عبــــد |ء س|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

435878 هيم مصطفى بــــحبــــح|آيه بــــدر إبــــر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|362|8 وق جم حمد يوسف|ل |رسر ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

847826 يح|لس|د |لجو|ن عبــــد|سيده رمض ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

834o5 د حبــــيبــــ|لجو|مه عبــــد |س|لرحمن |عبــــد  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

9|8737 حمد  |جد |لم|حمد عبــــد|جد |لم|عبــــد سيوط|عه |زر

8|8642 حمد|لمحسن |د جمعه عبــــد|سع ي|علوم 
|لمنى

8o|637 د سيد محمود|ء عم|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

77828o م مصطفى|ج  مصطفى تـــه|يمنى ن زيق|لزق|هندستـــ 

|478o9 حمد|ء سعيد محمد |عل هره|لق|هندستـــ 

5o4o3 م محمود|لسل|عيل عبــــد |سم|م |سل| حقوق بــــنى سويف

3|o967 روق ذىكي|دين سمي  ف|ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

859228 ي زكري لرحمن محمد|عبــــد| يحن  ره بــــنى سويف|تـــج

4|67o3 يد تـــر|بــــو|هلل أحمد |عبــــد| دين ى بــــ|لي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

497558  عبــــد |نوره
ى
لهميس|لحميد |ن شوق بــــ دمنهور|د|

28559 وي|لص|بــــ نرص محمد |مه |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم
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|62467 بــــو ريده|حمد |تـــم |حمد ح| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

5o2735 لسيد|لسيد عىل |ء |ول سكندريه|ل|ره |تـــج

762646 ى حس حمد محمد فرغىل|م |حسي  هندستـــ بــــور سعيد

254556 لسبــــىك|لحكيم |رص عبــــد|لن|عمر عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

34|429 دى عيد|له|لسعيد |حمد محمد |محمد  ى شمس  تـــمريض عي 

698o|8 هلل ذىك|دل عبــــد |ع| ن|ر لمنصوره|بــــ |د|

434o4 م|يد خليل محمد عل|مروه ع هره|لق|بــــ |د|

3|4576 س|حمد عبــــ|لرحيم |حمد عبــــد| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

8o73|3 ي محمد|لرحمن |عبــــد
حمد مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

263|83 لجليل|لعزيز عبــــد|رق عبــــد|ندى ط ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4oo85| أحمد مسعود هيبــــه كريم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o3o84 لسيد محمود محمد|مريم محمود  زيق |لزق|تـــمريض 

896253 |  لمنعم خلف عط|ء عبــــد|ول ج|أللسن سوه|كليتـــ 

643|o7 ه عبــــد   محمود |لبــــ|ني 
ى
لبــــيىل|ق زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7797|5 ه ن| حمد محمد عىلي|رص |مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

424566 در|لق|لدين عبــــد |ل |حمد كم|محمد محمود  سكندريه|ل|عه |زر

6|o3o2 لبــــسطويس محمد بــــربــــر|يونس  ي صىح طنط
|معهد فنى

3|596 بــــر|لج|متـــ محمد عبــــد |س|محمود  هره|لق|طبــــ 

83842o هيم|بــــر|يه حسن محمد | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

69|359 ف محمد يىح محمد|ء |رس| رسر لمنصوره|صيدله 

437o65 ى |ي بــــو |عيل |سم|هيم |بــــر|هيم |بــــر|سمي 
سعده

لشيخ|عه كفر |زر

69795| حمد حسن|يه سمي  حسن | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

772248 ى|يه ط| رق حسنى محمود حسي  زيق|لزق|عه |زر

647727 ى عبــــد |عف ف|لشن|لىح محفوظ |ف حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

237756 ى ص|ي هلل محمد|بــــر عبــــد|سمي  هره|لق|عه |زر

754392 لسميع|مل عبــــد|جر محمد ك|ه عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ 

895|33 لدين حسنى عىل  |ء |محمد بــــه ج|طبــــ سوه

52|o75 م|لعظيم بــــسيوئى عل|لسيد عبــــد|ء |سم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

476466 مي|لعلق|م عمر مبــــروك |حمد عص| سكندريه|ل|ره |تـــج
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228223 ى |ي ن|مه بــــيوم رمض|س|سمي  هره|لق|بــــ |د|

8|9468 ي |حمد |هديل 
ي عىلي|لحسينى

حمد لطفى ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

835|97 بــــي|ح رك|لفتـــ|لد عبــــد|ء خ|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

7|o4o4 لسيد محمود جبــــل|يه مجدى | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3|3842 ى نبــــيل يوسف فهد| يوستـــي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

876528 لنور  |در نعيم منصور عبــــد|ن سيوط|بــــ |د|

83o9|| ي|ر
لحسن|بــــو|لمجد |بــــو|بــــ |لوه|عبــــد| ئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5|5388 ن|هيم روتـــ|بــــر|سميحتـــ مجدى خليل  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

522|5 يف مصطفى محمد هدى رسر ي سويف
تـــمريض  بــــنى

355789 لغنى حسن|ندى يشى عبــــد ى شمس حقوق عي 

75o498 لك محمد|لم|بــــدر محمد عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

27342o هيم|بــــر|زينبــــ محمد بــــكرى  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8|o3o8 هلل عىلي|حمد محمد عبــــد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

529o69 |لوف|بــــو |دل عىل عىلي |محمود ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68|628 لرحيم|لدين محمد محمود عبــــد |ء |حمد عل| ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

2393|4 ي عمر|لر|روضه طلعتـــ فوزى عبــــد 
ضى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

626642 لدين محمد|حمد نور|د |ود ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

894437 بــــ |حمد رح|لرحمن |حمد عبــــد| سيوط|عه |زر

762o24 حمد|ء محمود محمد |سم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

5|34| ف محمد جوده|هبــــتـــ  رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

852o69 د محمد|حمد فؤ|لرحمن |عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

76o433 ج فرج|محمد فرج فر ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

88|254 حمد محمود |رس عىل |ف ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

|75998 حمد|لجليل |حمد عبــــد |لدين |سيف  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

282798 حمد|حمد محمد |ء |رس| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

428332 لنبــــى|مر محمد عبــــد|لحكيم ع|جر عبــــد|ه |تـــربــــيتـــ طنط

4|3|3 روق محمد|لعزيز ف|حبــــيبــــه عبــــد  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

3|556| هدير محمد حسن عمر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

883486 لرحمن بــــدر محمد موىس |عبــــد سيوط|ره |تـــج

2589oo يوسف صفوتـــ محمود زيد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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6o6o27 وى|لسحر|حمد |مسعد محمد محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|58|67 لرحمن سعيد حنفى|ن عبــــد |نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

286667 وى|لمعد|شم عيس |وجدى محمد ه شمون|نوعيتـــ فنيه 

|57898 جر محمد فتـــىح قرئى|ه هره|لق|حقوق 

68686 م|لمنعم عل|حمد سيد عبــــد | لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

45|o|8 هيم خليفه|بــــر|محمد فل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

353|64 لعزيز محمد|لعزيز عمر عبــــد|عبــــد ن|سو|بــــ |د|

|39646 هيم عطيه|بــــر|لسيد |تـــسنيم مدحتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

848743 ى محمد عبــــد| لرحمن عىلي|لحسي  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

8|332o شد|للك ن|ديفيد فرج عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8459o8 هر محمد|لط|دل |محمد ع ن|سو|حقوق 

442|55 وى يوسف|لشن|وى محمد |لشن|حمد | ج|أللسن سوه|كليتـــ 

833|97 حمد|لمجيد |جح عبــــد|محمد ن دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

35o54| حمد|لسيد |لد |ء خ|ل| ى شمس حقوق عي 

237353 لرحمن|حمد عبــــد |ندى سعد محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o45o| لعزيز|لسيد عبــــد |لمنعم |بــــسنتـــ عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

862226 ج|وع فر|ج مط|ء فر|سم| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|78|3 ل|لجم|دى |له|يوسف محمد عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

6227|8 حمد جويده|ل |روى بــــل| ط|حقوق دمي

492555 غبــــ عبــــيد|م حسن ر|حس تـــربــــيتـــ دمنهور

4423o7 ل|لم غ|لرحمن س|محمد محمود موىس عبــــد |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

485264 ف س يف|لم عىل |ندى أرسر لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

923475 لموجود عىل |حمد عبــــد|معتـــز  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

328942 ف عبــــد|حمد | در محمد|لق|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2|63|6 م|لش|عيل |سم|حمد |محمد  ى شمس حقوق عي 

352287 للطيف|ح زىك عبــــد|محمد صل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

27|326 هيم|بــــر|رؤيه سعيد زغلول  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

79o3|2  حسن|لشو|حمد عىل |رحمه 
ى
دق لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

698936 هلل|طمه جميل فتـــىح عبــــد |ف زيق|لزق|بــــ |د|
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47625| مه|عيل سل|سم|حمد |ن محمد |رو |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

|53o59 هلل شفيق|بــــر عبــــد |جون ص هره|لق|هندستـــ 

883572 بــــر |لج|م عبــــد|لسل|ديه مصطفى عبــــد|ن سيوط|بــــ |د|

688656 مد|جد فريد محمد ح|م م لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

857|3| ي محمود سيد|
يه مصطفى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

|457o7 لعظيم عىل|بــــ حسن عبــــد |شه ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

7o8o64 هيم محمد عىل|بــــر|هيم محمد |بــــر|ريم  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4o4859 نم|حمد غ|طف محمد |لرحمن ع|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

36572o لمقصود حسن|حمد سعيد عبــــد| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6897|9 ل مجىل فرج|يدى كم|ه لمنصوره|عه |زر

836637 فرنسيس| دي عط|نه ف|دمي ج|بــــ سوه|د|

84575o حمد|هلل سعيد موىسي محمد |عبــــد ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

7|2843 لىح|لص|لغريبــــ محمد |لغريبــــ |سلىم  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

9|5|73 مجد قلتـــه مسعود قلتـــتـــ | سيوط|هندستـــ 

4824|2 حمد جنيدى|هيم |بــــر|كريم مسعد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26|76| لمعىط محمد|س عبــــد |تـــم عبــــ|محمود ح ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

79o776 يف|رع |ء محمد جبــــر ز|رس| لشر لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

7oo284 هلل|س عىل عبــــد |لمجيد عبــــ|سمر عبــــد  لمنصوره|صيدله 

79|274 ن|م عزيز سليم|سم س|بــــ ى شمس|تـــج ره عي 

92355| سم محمود  |لسيد ق|لدين |م |حس ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

762762 لعفيفى|لنبــــى محمود محمد خليل |م عبــــد |سل| هندستـــ بــــور سعيد

2|3264 لمنس|م |لسل|م مصطفى عبــــد |لسل|ء عبــــد|ل| ى شمس| لسن عي 

279343 بــــو حجر|ل |شم كم|ء ه|سم| شمون|نوعيتـــ 

4o2769 ى|ن عيس حس|مريم رمض ني  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

627995 حمد|لمعز |قوتـــ عبــــد |محمد علم ي ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

896o9o ى |رح بــــ حسن متـــول حسني  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|2|66| ى |دين محسن |ن ن|حمد رمض|مي  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

5459|7 لشيختـــ|لسيد  |مد |تـــ ح|ن نش|نور سكندريه|ل|بــــ |د|
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33|957 ى نوس|سم وديع ف|بــــ| مي  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|7o596 بــــ|لتـــو|ح عبــــد |لفتـــ|م يىحي عبــــد |زم هش|ح ن|بــــ حلو|د|

4oo662 ن|يمن فوزى عثــــم|مريم  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

82|673 ى صليبــــ عزتـــ وهبــــه كرستـــي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

4586|2 لم|لعزيز س|ل عبــــد|ء فتـــىحي جم|سم| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

826o|8 ى عبــــد|ي ي سيف |لر|سمي 
ي|ضى

لدين مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

354825 ي
حمد|محمد وجيه | دئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|455o2 حد|لو|لسيد عبــــد |بــــ مجدي |يه| هره|لق|م |عل|

889|26 حمد |ضى بــــكر |لر|محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

884754 فظ |لح|حمد فوزى عبــــد|م |هش سيوط|طبــــ 

898324 لحسن |بــــو|ح |لفتـــ|م عبــــد|ره هش|س ج|علوم سوه

6|775| جي|لم|هر محمد |رق ط|محمد ط ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

6822|8 لسيد|بــــسنتـــ حمدى فتـــىح محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|63444 ى | ه خي  هبــــم محمد|بــــر|مي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

63873| ى محمود|بــــر|جر محمود |ه هيم حسني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|9986 ي صل
عيل عىلي|سم|ح |يمنى ي|طبــــ 

|لمنى

2|8|3| هلل حسن سعيد|مصطفى مدحتـــ عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|55|o7 لطيبــــى|لطيبــــى محمد |ندى  ى شمس| لسن عي 

2|7289 جد محمد وحش|سلىم م هره|لق|م |عل|

4582|4 لعليم|رحمه حسنى موىس عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

348|24 هيم مصطفى درويش|بــــر|سعيد محمد  |بــــ طنط|د|

88o85o ح |لفتـــ|حمد حسن محمد عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|77784 عمر عيد محمد بــــحر يسن ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

3362o2 لمجيد محمد|دل عبــــد|نغم ع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

693685 |لح |محمد عيد معوض ص
ى
لدسوق ي صىح ري

لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

762467 م|حمد محمد هم|د سعيد |زي نوعيتـــ بــــور سعيد

262592 وى|لسيد مصطفى عىل عشم|محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

759962 مد عطيه|عيل ح|سم|م |رضوى هش لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

28o327 ح|حمد صل|لسعيد |محمد وفيق  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|
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5|885o حمد|لسعيد محمود |ندى  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

782o98 ى |محمد خ لسيد|لد حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

62|667 ي|لغيط|لسيد |حمد |لرحيم |دهم عبــــد |
ئى ط|بــــ دمي|د|

9|38|2 ن |حمد عثــــم|ن |حمد عثــــم| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8|8375 هيم|بــــر|حمد محمد |هيم |بــــر| ي|بــــ |د|
|لمنى

226o|7 لختـــم|لدين حسن رس |م |حسن حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

542336 لدين يونس|هر بــــىه |هيم م|بــــر|مل | طبــــ بــــيطرى دمنهور

857|o4 عيل|سم|ن عمر سيد |يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

54776 ه فتـــىح رمض| ن سعيد|مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|65223 ن محمد حموده مرىس|يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8|o|87 ل|لع|شور معوض عبــــد|لرحمن ع|عبــــد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

283|4 ل محمد|ج جل|كرم فر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6784o6 ى مسعود محمد|نوره ن خي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8297o8 د|لحميد ج|بــــ حمدي عبــــد|ربــــ |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

6|5264 ي |م عبــــد |لد عص|خ
لشيىحي|لغنى لمنصوره|طبــــ 

52893 لحميد|ره سليم رجبــــ عبــــد |ي تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

92o|62 ل محمد  |لد جم|هنده خ|ش ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

24643o د|لرحمن محمود عي|عمر عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

843ooo لدين محمد|مي  نرص|روي | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

775o44 لسيد محمد محمد خليفه|محمد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

234634 ف عبــــد|لدين |سيف  |لحميد كف|رسر
ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|24358 حمد حسن يونس|سلىم  ى شمس|د| بــــ عي 

|7o5o|  محمود عىلي
ى محمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|586|6 يمنى محمد رجبــــ محمد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2343o2 هلل محمد|لدين عوض |ء|كريم عل ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

785374 لسيد|مل سعيد |محمد ك تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

869|8o سم|يوسف عىلي محمود ق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|78846 ض|ل عزيز ري|تـــم كم|ح رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

|36|34 ف نرص| هر زكري|م| مني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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478o|6 ى عيد|لدين محمد |ء |محمد عل مي  ط|معتـــ دمي|علوم ج

282455 لمطلبــــ|حمد عبــــد|مه |س|ندى  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

|6|386 ه عبــــد  ن|لمنعم رمض|م عبــــد |لسل|ني  ن|بــــ حلو|د|

2|66o7 |لبــــ|هلل عبــــد|مح عبــــد|محمد س
ى
ق ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

4|3|86 لديبــــ|منى محمد سعد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

288o54 لففى|ل محمد |مد جم|جر ح|ه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

49688o لديبــــ|وي |رص شه|أمنيه نبــــيل ن تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

||6229 د عدوى|محمد طه فؤ مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

46433 س|بــــر محمود عبــــ|خلود ص لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

452o93 ي وليد فتـــىحي عبــــد |ه
ل|بــــو هل|لحميد |ئى لشيخ|هندستـــ كفر 

77798o لصبــــروط|حمد |لرؤف |حمد عبــــد |د |جه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

277349 ه ن| لدح|عي |لرف|حمد |رص |مي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

2|546o لعزيز محمد حفنى|ن محمد عبــــد|نوره هره|لق|ره |تـــج

||8478 حمد|ح نرص |مؤمن صل ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

7|2|88 هيم|بــــر|ع محمد |لرف|سهيله محمد  لمنصوره|ره |تـــج

529327 يوسف عوض يوسف حسن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

778685 هيم|بــــر|لسيد |ر |لستـــ|حمد صفوتـــ عبــــد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

494979 لد سعد|دل عزتـــ خ|محمد ع  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

2429|o شد|هيم محمود ر|بــــر|محمود  هره|لق|ره |تـــج

827769 مه|لرحمن رشيد محمد سل|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|58434 هيم|بــــر|حمد عبــــده |طمه |ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|5|83 حمد محمد مجدى محمود| ى شمس حقوق عي 

249355 حمد عبــــيد|لدين |م |مروه حس |صيدله طنط

|23777 لرحمن رجبــــ|هيم عبــــد |بــــر|م |رس عص| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

442299 لدين|رص رزق شمس |لن|محمد عبــــد لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

27o53o ن حنجورتـــ|بــــر محمد رمض|حمد ص| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o9555 ى خليل|يدى ه|ه  رزق حسي 
ئى لمنصوره|صيدله 

|776|| عي|حمد رف|يوسف محمد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم
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784727 بــــ محمد|لوه|ربــــيع عبــــد | رض عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

328528 لعظيم |لبــــديع عبــــد|م عبــــد|لدين س|بــــ |شه
د|لجو|محمد عبــــد

|ضتـــ بــــنه|علوم ري

36o859 هلل سعد عىل محمد عيس|هبــــتـــ  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2825o6 رق محمد عبــــده سيد|بــــسنتـــ ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|46oo سم |حنفى محمود ق| نور سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|6253 ف عبــــد|مروه  مد فريج|ىط ح|لع|رسر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

346293 |لعل|بــــو |حمد |مح عيد |محمود س عه مشتـــهر|زر

66339 دق|لعظيم ص|حمد ممدوح عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|494o9 ف محمد ز|حمد | هر|رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|64572 محمد| محمد مجدى زكري ن|هندستـــ حلو

229378 حمد|هيم |بــــر|لدين |م |جر عص|ه ى شمس|د| بــــ عي 

369387 يز عطيه محمد عىل|عىل ف |نوعيتـــ بــــنه

9248o5 حمد |حمد لطفى |محمد  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

42452 هيم|بــــر|لرحمن صبــــىح سيد |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|669 ل خليل|ل كرم كم|كم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

263255 ى|ن |يم| لسيد محمد بــــحي  |علوم بــــنه

493o36 لحفيظ طه|رس عبــــد |ر ي|عم دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

76449| ى|محمد مدحتـــ محمد  مي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7||8oo لمرىس|حمد |ن شكرى |رمض| دين لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

427o73 ى محمد ه ه|لل|شم محمد عبــــد |نرمي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

5oooo3 فظ محمد|لح|لسيد عبــــد|ح |سم ى شمس| لسن عي 

698475 ن|لسيد  جمعه طم|عيل |سم|ن |نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

427o77 هد متـــول|لمجيد مج|عبــــد | نىه رض سكندريه|ل|علوم 

56433 لحكيم|سعد عىل عبــــد |حمد | ي سويف
تـــمريض  بــــنى

822383 نور محمد|ح |محمد صل سيوط|ره |تـــج

7o477 تـــسنيم مسعود محمد بــــسيوئى لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4376oo لعليم سعد محمد سعد|حمد عبــــد | |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|249|5 لجندي|يوسف محمود طه  ى شمس|تـــج ره عي 

79o44o م حسن|ء مصطفى س|ل| لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

Wednesday, September 5, 2018 Page 6282 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

34o764 مي|لمعبــــود محمود محمد تـــه|عمر سعودي عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

6||79o ن|سط موىس محمد زيد|لبــــ|ء عبــــد |شيم |تـــربــــيتـــ بــــنه

8o9947 ى ى عزوز حسي  محمد حسي  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

875537 لحليم |عيل عبــــد|سم|بــــ منصور |يه| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

699857 هلل|حمد عبــــد |حمد محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

8678o4 بــــوزيد|لد منتـــرص بــــدري |خ |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

425268 للـه|للـه سعد رزق |مريم رءوف رزق  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

8o6977 للطيف محمد|م عبــــد|عص| لي|د هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|6o23 شه|لد عىل محمد عىلي عك|خ ط|حقوق دمي

|67386 لرحمن|ن عبــــد |لرحمن عثــــم|لد عبــــد |هدير خ ى شمس|د| بــــ عي 

266643 زق عىل|لر|جر عىل عبــــد|ه |طبــــ بــــيطرى بــــنه

6o4784 ف عىل محمد عمر|ن |يم| رسر |تـــربــــيتـــ طنط

79|732 هيم سليم|بــــر|لسيد ذىكي |حمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

823584 بــــوزيد جمعه|ل |حمد كم| ره بــــنى سويف|تـــج

27|5o9 ل|ح محمد هل|لفتـــ|حمد عبــــد|ء |وف تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

34529 ل محمد|زن محمد محمد كم|م ن|حقوق حلو

6|9593 لجوهري|هيم محمد عىلي |هلل محمد إبــــر|عبــــد ط|حقوق دمي

842234 حمد|لبــــدري |هدي زىكي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

73835 ى بــــتـــ عزيز حبــــيبــــ|ثــــ| مي  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

695726 مىل|لع|لجوهرى |ئشه موىس حمزه |ع لمنصوره|علوم 

25o777 هيم رقعه|بــــر|مح |مريم س تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

7|82|7 حمد|لرحمن وليد محروس عمر |عبــــد  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

||5o94 ي
ض|بــــ شفيق ري|يه| |بــــرثــــنى ى شمس علوم عي 

772o2o ف محمد عبــــد|حمد | لعزم|بــــو|لعزيز|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

235632 حمد|لعزيز محمد |ن عبــــد|يم| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|34o|2  محمد|لش|لد عبــــد |محمود خ
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

699846 هيم|بــــر|ء محمود عوض |ل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

862269 لعربــــ عىلي محمد|حمد شيخ |  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

5237|8 حمد|لرحمن محمد محروس رجبــــ |عبــــد  |ضتـــ طنط|علوم ري
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535222 ى يوسف ممدوح خميس يوسف حسني  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

823344 ل محمد فرغىلي محمد|من حقوق بــــنى سويف

497|6 ء رجبــــ زىك عىل|سن لمنصوره|حقوق 

5429o9 لدش|لحميد |حمد عبــــد|حمد |ء |رس| لشيخ|عه كفر |زر

359472 ى|ىط زخ|لع|ستـــي  عبــــد| رى حني  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

76|o3o حمد|رص محمد محمود |هدير ن ى شمس حقوق عي 

269946 هيم محمد جزر|بــــر|مصطفى  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

783|49 هيم|بــــر|لسيد محمد حسن |حمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3|7936 حمد حسن سيد درويش| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7o|86| ن عطيه عىل|شعبــــ| ئى رض|م| زيق |لزق|تـــمريض 

495274 لفضيل|لك عبــــد |لم|ن عبــــد |لد رضو|خ ره دمنهور|تـــج

5o4o59 ن|ن سليم|محمود مني  محمود عثــــم سكندريه|ل|بــــ |د|

8o5986 لحميد|ده محمد عبــــد|ء حم|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

5o|94 | 
ى
هيم|بــــر|حمد محمد شوق ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

878|46 ى|م ل صبــــىح قلتـــه  |جم| رتـــي  سيوط|بــــ |د|

77934| ى غنيم|حمد محمد حس| ني  زيق|لزق|صيدله 

632o97 ى ر|ئل وديع وهيبــــ مق|و| يوستـــي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

77844| |لش|هيم عبــــد |بــــر|م محمد |هش
ى
ق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o346o ه|لس|لعوضى محمد |ل |محمد جم لمنصوره|حقوق 

275|86 ف سيد ص|ديه |ن لح|رسر دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

9o8264 ى ن|م  ر|رلي 
ى
غبــــ |ج  شوق ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

|6349 حمد محمد|حمد حمدى | ى شمس هندستـــ عي 

347525 لمقصود|لدين عبــــد|ح |لد صبــــرى صل|خ هره|لق|ر |ثــــ|

766237 لسعود|بــــو |ل محمد محمود |نىح  جم| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

357675 ف | |سم ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|رسر |طبــــ بــــيطرى بــــنه

3448o9 محمد عىل مرىس محمد| دين ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

268443 جورى|لبــــ|حمد سعد |م |هش ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

865822 ى معوض|ن |طف رمض|ع مي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

7658|8 ف محمود مختـــ|دين |ن ر محمود|رسر لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ
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3|4447 ج محمد|لعظيم حج|م عبــــد|محمد عص ى شمس حقوق عي 

33|oo| وق طتـــ  لسيد محمد|رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

362o|2 عر|لش|ئى محمد |حمد ه| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

8||28| ي|ر
يم|لد|لح عبــــد|جمعه ص| ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

478322 ن هلل|هلل نسيم عبــــد|د عبــــد|عم| مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

3726|8 لسيد|لد مصطفى يوسف |جر خ|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

48553 ي عىلي عبــــد|مريم مو
ى
زق|لر|ق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|o678 لفحيل|لدين محمد |م |ن حس|رو |بــــ طنط|د|

3634|7 ع|لسبــــ|حمد عمر تـــوفيق | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

79|854 هلل|حمد عبــــد|لسيد |لسيد |ء |سم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

69o726 دى|له|هر سعد عبــــد |سعد ط لمنصوره|ره |تـــج

335o98 هيم|بــــر|دل محمد |ندى ع عه مشتـــهر|زر

327368 ك|دل عيد مس|تـــرين ع|ك ى شمس|تـــج ره عي 

8985|5 حمد |ل |لع|م محمد عبــــد|حس ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

628525 وى|لم بــــهنس|هيم س|بــــر|د |مر فؤ|س زيق|لزق|هندستـــ 

27o2o8 بــــ|بــــر محمدى عىل خط|كريم ص ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

48o67| ي
لعزيز محمد|ود عبــــد|د| دئى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

87567 ي عبــــد |شه
ن|ح عثــــم|لفتـــ|بــــ حسنى ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 

ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

2|6888 لدين|ح |م محمد صل|ندى هش ى شمس|تـــج ره عي 

4|989 هلل|مي  صبــــرى عبــــد |بــــسملتـــ  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

7|3|| حمد محمد|فرج | رش ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

|28799 در|لق|لسيد عبــــد |م محمد |حس ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

635767 محمد مرىس فتـــىح مرىس عزبــــ زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

32784o دل متـــول عىل|مر ع|ع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

456489 تـــوش|لبــــك|فظ |فظ سعيد ح|د ح|جه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2682o4 ق|حمد خليفه محمد | وى|لشر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4o8235 رص صبــــىح بــــطرس|بــــيشوي ن |ره طنط|تـــج

262|76 حمد سمي  عمر بــــكر| |حقوق بــــنه

2|6479 عيل|سم|هيم |بــــر|حمد مصطفى |مصطفى  ى شمس|تـــج ره عي 
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238625 ف متـــول عىل عىل|يه | رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5o8995 |لمقصود |ر عبــــد |لستـــ|د شكرى عبــــد |زي
ينى|لجن

ره دمنهور|تـــج

752676 تـــ|تـــع فرح|حمد بــــ|حمد |محمود  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

433|33 ى |موده ممدوح  لسيد زلط|مي  |بــــ طنط|د|

|45655 لسيد|حمد |محمد سيد  ن|هندستـــ حلو

4|49o8 ح أبــــو غنيمتـــ|لفتـــ|حمد وحيد عبــــد | سكندريه|ل|ره |تـــج

248969 ى قرط|هيم حس|بــــر|ء مصطفى |حسن م|ني  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5|97o5 ن|لحكيم شعبــــ|تـــ عبــــد|بــــسمه فرح بــــ دمنهور|د|

252269 ه | لمنعم قرله|لسيد سعيد عبــــد|مي  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

7o|577 بــــو زيد|حمد عىل |زيزى محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

84o954 عيل|سم|طمه يشي محمد لبــــيبــــ |ف دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

34|776 لم|بــــوس|لسيد محمد فتـــىح |مريم  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8|99|4 ن ي لوزه| مي  منصور بــــشر سيوط|علوم 

9|4o48 ء مصطفى منصور محمد  |لزهر|طمه |ف سيوط|صيدلتـــ 

||3o5 لطيبــــ|حمد |س |مد عبــــ|زن ح|م ضتـــ|ري/ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

27559 حمد عىل|طمه محمد |ف ن|بــــ حلو|د|

339o8 ن محمد محمد|ء شعبــــ|دع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

25o664  ح|مه |س| |نور
ى
لخي |مد أبــــو|لدسوق لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

||5o26 هلل وليد محمد مصطفى|منتـــ  ى شمس| لسن عي 

344o29 حمد|لد حسن |جر خ|ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

68|936 وى|لعشم|لسعيد عوض | |ن رض|رو لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

867|29 ي محمد 
ي|لر|لمجد عبــــد|بــــو|مصطفى

ضى لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

499953 لد خليفتـــ محمد خليفتـــ|ندى خ تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

9o|6o3 حمد محمد محمد |نىه  ج|بــــ سوه|د|

7643|3 ل|ن مرس|ن سويلم سليم|ندى رمض تـــمريض بــــور سعيد 

69|23o لم|ىط س|لمع|بــــو|حمد |عوض  |ره طنط|تـــج

776683 ى حسينى عبــــد |نه لرحمن|ل خي  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

|5|923 لسيد|لحميد |محمد عبــــد | دين هره|لق|حقوق 

8539o7 م عزيز تـــوفيق بــــشتـــىلي|بــــر| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

3|8299 ر|تـــ مختـــ|شور شح|محمد ع ن|بــــ حلو|د|
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6228|5 هيم رزق|بــــر|لدين عىل |م |حمد حس| ط|بــــ دمي|د|

832|7| |ىطي |لع|بــــر عبــــد|هلل ج|عبــــد
ى مي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

8|3|25 تـــه حسن|محمد شح| رض ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

525o74 لسيد|مريم عىل خميس محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

429859 لسيد خليل|لرحمن محمد فتـــىح |عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

523966 ي|لحميد مسعود عىلي |م عبــــد|هش
لبــــشبــــيسر سكندريه|ل|حقوق 

498878 بــــو زيد|بــــر سعيد |ء حلىم ص|شيم تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6774o حمد|ريم سيد فهيم  لفيوم|لعلوم |ر |د

2|39o6 لىح محمود|محمود يحن  عبــــد هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

786547 فظ|لح|م منصور عبــــد|حمد حس| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

643273 ي
زق جمعه|لر|ء جمعه عبــــد|ضى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|69944 يف  يد عىل عىل عبــــد |بــــو |رسر ى لعزيز|لي  ن|حقوق حلو

54438| عزتـــ عىلي عىلي فريج تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

34464 هيم سيد|بــــر|رحمه محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

636625 ن|رص عطيه محمد رمض|حمد ن| لمنصوره|حقوق 

488|84 تـــه سعيد فرغىل|كريم محمود شح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|o|63 ن|د عىلي محمود زيد|عىلي عم |ره طنط|تـــج

297846 مل شفيق|ء شفيق محمد ك|ل| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o|4|9 ور حسن|م مج|محمد س| دين |نوعيتـــ طنط

453276 لق عىل|لخ|لق حسن عبــــد|لخ|عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

6o4746 دى|له|مل عبــــد|دى ك|له|مل عبــــد |ء ك|رس| لمنصوره|علوم 

523264 ي محمد عبــــد|ه بــــوطو|لرحيم |جر خي  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

546538 هلل|محمد جمعه محمد محمد عوض  ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

762582 تـــ|لزي|يمن محمد عوض |لرحمن |عبــــد  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

785533 عيل|سم|دى |له|كريم محمد عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4499|o هيم|بــــر|لرحيم |حد عبــــد |لو|نسمتـــ عبــــد  |ره طنط|تـــج

|32584 لجندى|نور |ر |دو|ردين |ن حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

287o|4 لديبــــ|محمود ربــــيع محمود  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

679379 لسيد|هيم |بــــر|مجد |هيم |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 
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85|3o5 ي|
حمد منصور حموده مصطفى ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 

|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و
(رتـــ|د

8635o9 دق تـــوفيق|لمحسن ص|ن عبــــد|رمض دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

339794 دى محمد|له|طمتـــ محمود عبــــد|ف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o5573 حمد ربــــيع محمد طه| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

33|6o4 ن|ن محمد سليم|ح مجدى سليم|سم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

68597| |لسق|عيل |سم|دل محمد محمد |ده ع|غ لمنصوره|حقوق 

44297| ه  حد|لو|لسيد عبــــد |لمتـــولي |حمد |ني  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

8|2363 لرحمن عىلي|ن عبــــد|كريم رمض دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

543|o5 ى|بــــو|ن |لمقصود رمض|ح عبــــد|آيه صل لعني  |بــــ طنط|د|

|9|44 م خليفه عىل|رس حس|ج حقوق بــــنى سويف

|59699 يم عىلي عمر|ء ص|دع ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

|7645| لعزيز|م محمود عبــــد |نىه س ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

24|974 حد محمد|لو|دل عبــــد|ع| ن|ر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

64862| يع|لسيد محمد ط|ء |شيم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

485995 ن|لعزيز عثــــم|لد عبــــد |مريم خ لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

75o742 د|محمد محمود محمد رش ره بــــور سعيد|تـــج

8|2342 لمعبــــود|لحميد عبــــد|تـــه عبــــد|يه شح| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

36o36 |منى مندى سعد حسن محمد ند هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5o9738 دى صميدتـــ|له|د عبــــد |حمد حم| سكندريه|ل|طبــــ 

333889 لسيد|شم |محمد محمد ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|388|9 در|لق|حمد عبــــد |لسيد |ء يىح |عىلي ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|32283 مه|م سيد محمد سل|ن س|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|58234 حمد محمد سعد سيد|هدير  هره|لق|م |عل|

834864 حمد|ن |حمد عثــــم|لرحمن |عبــــد دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

363552 تـــ محروس|لشح|مل مجدي | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

82o6o| ى|حمد رشدي حس|حمد محمد | ني  حقوق بــــنى سويف

9o9639 لمجيد |ل عبــــد|لع|ل عبــــد|هدير جم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

839o67 عيل مرصي|سم|منه محمد  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي
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626|94 م محمد خليل|محمد هش زيق|لزق|حقوق 

3|853 ي محمد مه|مؤمن ن ود|ج  هره|لق|هندستـــ 

88oo83 كر |طف تـــوفيق ش|بــــيشوى ع سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

42||4 ر|ء بــــدوى حسن عىل نو|ول سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

678|69 لجمل|لدين عىل حسن |ل |رضوى كم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6|8959 وى|لغربــــ|د حسن حسن |سع ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5o85o8 لمحسن زيتـــون|حمد حمدى عىل عبــــد| سكندريه|ل|علوم 

7o4636 بــــو سبــــع|سيد سيد | محمد زكري هره|لق|هندستـــ 

42|886 يد عىل|بــــو |ل |محمد كم ى لي  سكندريه|ل|ره |تـــج

648594 ل نصي  يعقوبــــ|د كم|عم| ن|نرف زيق|لزق|بــــ |د|

892275 حمد حسن |محمود مظهر  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

634|85 حمد محمد محمد سليم موىس| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|6oo47 ن محمد|هلل محسن شعبــــ|عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

648|54 هر محمد حسن|شذى م | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3|5249 ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد|محمد صل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

789933 لحسن|ل محمد |لع|همسه عبــــد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|88o6 ى ئيل|رس|وجيه صموئيل | مي  هره|لق|ره |تـــج

8232|8 ف |بــــسنتـــ  س|حمد عبــــ|رسر ي|صيدلتـــ 
|لمنى

2275o8 حمد معوض مؤمن|يوسف  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

457oo ى عبــــد |لد سيد حس|طمه خ|ف للطيف|ني  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|69o8 س|لنم|لرحمن محمود |رحمتـــ عبــــد  ط|هندستـــ دمي

3232o5 لسيد|لرحيم محمد |رتـــ عبــــد|س هره|لق|بــــ |د|

32|27| هيم سيد محمد محمود|بــــر| ن|تـــربــــيتـــ حلو

4|2o32 لبــــرجيس|هر |هيم ط|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد |ره طنط|تـــج

83285| مه|نه جورج فرج سل|يولي دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|57|33 ل|لع|فظ عىل عبــــد |لح|ء عىل عبــــد |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

78587o بــــ محمد|لوه|د محمد عبــــد |لد عم|خ  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

335622 سعيد فرج سعد| ر|ي |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

28o784 حمد|هلل |هيم عبــــد |بــــر|لد محمد |خ ى شمس|تـــج ره عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 6289 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

64o33o ى ص|شمس  ى|حمد حس|بــــر |مي  ني  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

247622 ي|م عفيفى |دهم عص|
لسيد عفيفى |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

4|o72 لديبــــ|ن |وي عثــــم|م سعد|هي ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

229286 لمجيد محمود|نىه محمد عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

464248 حمد فتـــىحي طلبــــه|م |عمرو هش |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

52292 زى ذىك|طمتـــ محمد حج|ف أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

344533 لكريم محمد متـــول|رق عبــــد|محمد ط |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|69|8 ل عوض محمد|عمر جم تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

425437 لكشحتـــ|محمد حسن | ء رض|رس| سكندريه|ل|حقوق 

|25o7o ي محمد عبــــد |عن
هلل|ن مصطفى ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

237386 ن فرج محمد محمد فول|نوره |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

9o|6|o حمد |ج  |ل ن|لع|ء عبــــد|وف ج |تـــمريض سوه

279473 لمطلبــــ شعله|لد فهىم عبــــد |حمد خ| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7628|6 ي|لحو|حمد جمعه |حمد سعد |
وىسر حقوق بــــورسعيد

682|o7 لغفور|ز عبــــد |لبــــ|ل سعيد |عزه جم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

833879 ج يوسف خلف|لحج|بــــو|ء |رس| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

623799 تـــ|ل بــــرك|لع|سعد عىل عبــــد| مه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

223345 حمد|محمود حمدى سيد  هره|لق|ره |تـــج

|47586 حمد محمد فكرى محمد| ن|تـــربــــيتـــ حلو

32869 محمد عوض بــــدر عىل هره|لق|بــــ |د|

863|64 ي تـــوفيق حم|بــــر|
دي|هيم مصطفى ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|

ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

466oo4 تـــ|روق بــــرك|محمود محمد ف ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

64o594 لعزيز عيد فرج محمد|محمود عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7649o9 له|مد نخ|مد ح|يمن ح|ء |رس| ره بــــور سعيد|تـــج

637278 ئى|لعتـــبــــ|هيم محمدى محمد |بــــر|حمد | ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

4o|626 لبــــدرى حسن|يوسف محمد عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

358|o8 م|لسل|لمنعم عبــــد|ل عبــــد|لرحمن جم|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o8994 لسيد|ل عبــــده |د سعيد هل|زي معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

685727 ي
س|بــــو غط|حمد سيد |لطفى | رض| دئى لمنصوره|ن |سن|طبــــ 
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292o24 ن|ض زيد|ن ري|محمد شعبــــ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

385oo ق|هيم |بــــر|لق |لخ|ء عبــــد |عىلي وى|لشر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

78o233 ن سليم|لسيد رمض|حمد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

452o85 لدين|بــــ |لدين محمود عىل شه|مىح  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

33829| م|لسل|رص عىل نرص عبــــد|ل ن|فري زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

95629 هلل عيد|بــــ |محمد ممدوح ج ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

465532 زل|ل|حمد محمد |م |سل| ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

626582 تـــ|لشح|لسيد زىك عبــــده |ره |س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

56857 م سيد محمد حسن|سل| معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

62o38| لعيسوى|لسيد |لسيد |ء |أسم ط|حقوق دمي

|29o5o ي|سم نبــــيل د|بــــ
ل فيلبــــس|ئى ن|صيدله حلو

2489|o لجوهرى|د بــــيوم |لجو|روضه عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

7o8|38 هيم|بــــر|م |لسل|حمد محسن عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

62oo9o دل محمد حسن بــــصله|نبــــيل ع ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6|7649 لدين مصطفى محمود فودتـــ|ح |محمد صل ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8o45o2 هيم|بــــر|لحميد |حمد عبــــد|رؤي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

253244 بــــ|منى يحن  مبــــروك خط شمون|نوعيتـــ 

642|87 ف عبــــد |محمد  لحليم طه|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

7o589o لمقصود|ح عبــــد |لفتـــ|هند رجبــــ عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88|347 ى سيد عمر|ي ن محمود |سمي  سيوط|علوم 

36o667 محمد حسن محمد قطبــــ |علوم بــــنه

6o3|52 ظه|هيم حبــــ|بــــر|بــــر |رين ج|د لمنصوره|علوم 

349448 ي|ر
مه مصطفى محمود سعد|سل| ئى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|2339 هيم خرصى|بــــر|رثــــ |لو|لسيد عبــــد |أحمد سعيد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

425|85 ى فتـــح  هلل عىل أبــــو خشبــــه|نرمي  سكندريه|ل|عه |زر

49o657 ء حمدي فهىمي نبــــوي محمد|ل| سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

6|o83o هيم مشعل|بــــر|هدير محمود  ط|بــــ دمي|د|

48664| ن حسن يعقوبــــ|ن عيد سليم|سليم دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

63486| ف|لسل|حمد عبــــد| م عطيه مشر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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325874 ه لدين|ئل محمد بــــدر |ن و|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

266346 لعزيز|ن عبــــد|مروه محمد شعبــــ ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

8|o377 ي|ن بــــدر عبــــد|هلل شعبــــ|عبــــد
لغنى ي|طبــــ 

|لمنى

6o28o| ي|رق محمد |محمد ط
لسجينى |ره طنط|تـــج

4578o3 ر|لعط|س |لد طلبــــه عبــــ|عمر خ ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

77|965 حد عوض|لو|يشى سعيد محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

435282 تـــ|لنج|بــــو |هلل |ن حسن عط|يم| لشيخ|بــــ كفر |د|

7|6744 لبــــيوم|لمتـــول |لدوله |مي  |لمنعم |قمر عبــــد  |بــــ طنط|د|

5o6597 ى|م ن محمد|ر محمد رضو|هي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

775644 دى|له|مصطفى محمد محمد شحتـــه عبــــد زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|4|33 هلل|ده حرز |لسيد حم|ده |ء حم|هن سكندريه|ل|ره |تـــج

33847o ح محمد زغلول|لفتـــ|مريم زغلول عبــــد س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

839493 لحسن|بــــو|ل محمد |طمه كم|ف تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

643927 ى فوزى عبــــد|م ل|لنور غبــــري|دلي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

63345| لسيد موىس|رق |خلود ط زيق|لزق|علوم 

7|2939 لسيد|لسيد |يدى عىل |ه لمنصوره|صيدله 

|56o9| لسيد نجم|مل |لد ك|د خ|جه مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

283547 طمه محمد كوردى مصطفى|ف سيه|نوعيتـــ عبــــ

775o|9 ر|لنج|لرحمن محمد محروس |رص عبــــد |يه ن| زيق|لزق|هندستـــ 

354328 بــــو زيد|بــــو زيد طلعتـــ |زينبــــ  ى شمس حقوق عي 

9||95| بــــوزيد محمد |ن |مل رسح| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

9|42|| | لعل|بــــو|بــــتـــ |محمد ثــــ| لي|د سيوط|بــــ |د|

336393 ه|لل|بــــ عبــــد|لوه|ء عبــــد|ء بــــه|ل| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

868o|9 لرحيم عىلي|لمنعم عبــــد|ء عبــــد|حسن تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

2222oo ر مكرم محمد محمود|من ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6967|6  |هدير 
ى
لبــــربــــرى|لسيد عىل |لدسوق ي |

لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|oo38  عبــــد |ئى محمد |ه
ى
د|لمجيد ج|لدسوق |ره طنط|تـــج

2|3248 روق محمد سليم|مح ف|دين س|ن ى شمس حقوق عي 

24874 نور|ن |م سليم|ن عص|نور هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o4324 |حمد مو|حمد | |سلىم رض
ى
ق ط|معتـــ دمي|علوم ج
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9|66o3 ح عىل محمد  |مصطفى صل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

848|72 لرحيم|حمد عبــــد|لعز محمد | ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

9|47o6 لدين سيد محمد  |مصطفى عز  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

44o8|4 مد حسن|د ح|مد رش|ح لشيخ|بــــ كفر |د|

637o89 لزنفىل|حمد |كمل سيد|مروه  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8778o2 لرحمن  |ح عبــــد|لفتـــ|هدير يوسف عبــــد سيوط|حقوق 

78o6|2 هيم|بــــر|لجليل محمد |ئى محمد عبــــد |م| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

767557 ى سمي  محمد عبــــد |ي ألهتـــم|لعزيز|سمي  لعريش|بــــ |د|

|5|348 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ندى  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

493oo7 لفحل|لغنى |رص محروس عبــــد |ل ن|كم سكندريه|ل|حقوق 

692|o2 بــــينى بــــره|رس حسن |ف م|لشر سيوط|هندستـــ 

|42455 هلل|ن عبــــد |م سليم|مروه محمد تـــم مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

22|797 حمد|ل |محمد جل| ره زكري|س ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

845||3 ىطي حسن|لع|مر عبــــد|ديه ع|ن ن|سو|تـــربــــيتـــ 

32693| عيل|سم|حمد |ن |يتـــ رمض| ى شمس|د| بــــ عي 

2672o3 حمد قنديل|لسيد عىل |جر |ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

76|445 عيل|سم|حمد سعيد سليم | لسويس|هندستـــ 

339972 لسيد قنديل|لسيد عفيفى |ندى  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

69489| |س شط|لغنى عبــــ|عبــــد | كريم رض ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

633768 لمنعم محمد عيد|دل عبــــد|ء ع|سم| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2|3253 لدين فرج محمد|م |سندس حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6766oo تـــتـــ|تـــفى محمود بــــدير محمود شح لمنصوره|هندستـــ 

7||oo9 شموئى|ل|محمد محمود محمود مسعد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

855534 هيم|بــــر|لحفيظ |ح عبــــد|حمد صل| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

689744 حمد نعيم محمد|ء مصطفى |سم| لمنصوره|ره |تـــج

|42|92 لسيد|لنعيم |م محمد عبــــد |سل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6387|7 لرحمن|لسيد عبــــد|لرحمن |منى محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

762|42 در|لق|ح محمد عبــــد |لرحمن مهدى صل|عبــــد  حقوق بــــورسعيد

487634 لح|زن محمد موىس ص|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o|27o هيم|بــــر|حمد محمد |زم حسن |ح زيق|لزق|بــــ |د|

64494| ق|مصطفى حسن محمد عىل  وى|لشر ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 
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63898o حمد|لعظيم |لد عبــــد |دى خ|هن زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

32o4|4 ن|ن عمر رضو|ء رضو|رس| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

77||95 لرحيم|لسيد عبــــد |زينبــــ حسن محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

328565 لحميد|مر عبــــد|مر حمدى ع|محمد ع |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

698842 هلل عبــــده|لمسيح عبــــد |عفيفه عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

234435 لسيد محمد محمد|محمد فهد  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|4o895 ى  هيم|بــــر|هيم محمد محمد |بــــر|نرمي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

49|624 حمد|لسعيد محمد |نس عىل | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6|52o لقوى محمد|لم عبــــد |سىه س ى شمس حقوق عي 

686|46 لعدوى مصطفى|رحمه محمد محمود  لمنصوره|بــــ |د|

762|96 لنعيم|د عبــــد |لبــــدرى ج|لسيد |حمد | ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

5o265o بــــ مهلل|لوه|سلىم فتـــىح عبــــد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

438o|3 بــــدين|عيل خليل ع|سم|م محمود  لشيخ|بــــ كفر |د|

5||32 لمحسن|ل محمد عبــــد |محمد جم ي سويف
هندستـــ بــــنى

49|||2 حمد|دق |لدين حسن ص|م |حس| ر|ي |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

644929 لحميد حموده|يونس مصطفى يونس عبــــد  |بــــ طنط|د|

893772 ز فوزى  |حمد فو|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

883264 ى وهبــــتـــ |محمد جم ل حسي  سيوط|ره |تـــج

66735 ى  يمن يوسف سويرس|كرستـــي  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

494|67 روق محمد خرصى|روق محمد ف|ف ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

425424 ى مصطفى  م زيتـــون|لسل|عيل عبــــد |سم|حني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3||o|8 م محمد محمد|لرحمن هش|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

359837 وق محمود ص بــــر حسن|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

649454 هيم|بــــر|حمد |عيل |سم|حمد محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

679247 ن فصل|يوسف محمد محمد محمد رمض لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

248472 م|م|د |حمد فؤ|ن |كريم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

43|85| ي|حسن | محمود رض
لننى |علوم طنط

|63|oo ن بــــيوم|رق شعبــــ|ندى ط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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8o5647 ي حسن عبــــد|بــــ عبــــد|ربــــ
ي|لغنى

لغنى ي|بــــ |د|
|لمنى

233935 لسيد|ل |ئى جم|حمد ه| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

4|3|65 للطيف مدكور|ن أحمد فتـــوح عبــــد |رو |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

3|2998 ى عبــــد لمجيد سليم|عمر محمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

324||3 ى سليم ى سعيد حسي  ن|حسي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

2936oo فوح|د محمد مجدى عبــــد ربــــه عبــــد ربــــه س|رن |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

7|6|5 رق سيد عىلي|د ط|زي لفيوم|طبــــ 

62626o  محمد بــــ|يم|
ى
|ش|ن أحمد شوق لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7o234| وى موىس|لرؤف طنط|م عبــــد |ل س|نو زيق|لزق|بــــ |د|

|37|88 لمطلبــــ|حمد عبــــد |حمد سعد |عمرو  ى شمس حقوق عي 

3|5822 هلل|مريم حسن محمد محمد عبــــد هره|لق|عه |زر

68|3o3 مصطفى موىس حفىطى محمد موىس لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8|2o5o لحميد|م محمد محمود عبــــد|حس ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

7569o9 عيل|سم|لسيد محمد |معتـــصم محمد  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

9|6274 لس ع ن ذىك |طف دمي|كي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

775o26 ر|سم نص|حمد سمي  محمود ق| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3365o5 ن|ندى مصطفى حلىم مهر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9o2383 حمد محمد |لحميد |ء عبــــد|شيم ج|حقوق سوه

89o694 مد |هيم ح|بــــر|مديحه عىل  سيوط|تـــربــــيتـــ 

4o7397 ى ر|ي يد|يد ز|ل ف|فتـــ كم|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

439737 لغيط|ل أبــــو |لدين كم|ل |ن جل|نوره |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

8|96o4 فظ|ل طه ح|د جم|جه ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

5|7872 لنبــــى محمود درويش حبــــيبــــ|ل عبــــد|نه ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

52299 هيم|بــــر|مريم محمد صميدتـــ  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

22o3|8 ل|حمد حسن هل|مصطفى محمد  ى شمس هندستـــ عي 

778547 لسيد محمد|ح |محمد صل زيق|لزق|بــــ |د|

62744 محمد سعد محمد| رش لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|377o ض  |د ري|د مخلص ميل|ميل ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

5258o2 صف سليم|ض و|صف ري|ن و|يون لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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76o27o ح|لفتـــ|بــــ محمد عبــــد |يه|محمود  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4o4|53 ده|هيم حم|بــــر|د محمد |محمد فؤ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7873| ح|لفتـــ|حمد عبــــد |نهله سعيد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7552|7 ى ى جوده|بــــو |نبــــيه | يوستـــي  ليمي  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

557o7 لمقصود|لح عبــــد |بــــ ص|لتـــو|لح عبــــد |ص ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

4|5488 لكريم سعد محمد بــــديوي|سعد عبــــد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

248634 لجزير|عيل |سم|مه |س|غدير  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|34|73 لسيد محمود|يه محمود | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

32|975 هيم|بــــر|حمد |سلىم محمد  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

8857o7 محمد مصطفى محمد عىل  سيوط|تـــربــــيتـــ 

33o7o6 ء شبــــل زىك محمد|سم| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

6882|8 ن|تـــ سليم|لشح|حمد |تـــ |لشح|حمد | ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

222929 لعليم|محمد حمدى زىك عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

|25393 زق|لر|ح عبــــد |لفتـــ|حمد محمود عبــــد | ى شمس هندستـــ عي 

|9838 |سعيد محمد سعيد محمد وف لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|65o ى عىل|مل محمد |طمتـــ ك|ف مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o7222 هيم|بــــر|م محمد محمد |هش| لي|د لمنصوره|بــــ |د|

7844o8 هيم|بــــر|هيم طه |بــــر|ء |رس| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|7|6 ء محمود مصطفى محمد|سم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8o|34o ي|ر
لعزيز|هيم محمد عبــــد|بــــر| |ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

4782o2 سلىمي رجبــــ حسن غنيم محفوظ سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

84|2o2 ف محمد شهرتـــه عبــــد|ء |رس| حمد|بــــ |لوه|رسر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

89448o | نيوس حن|رم|رسيل مدحتـــ |م سيوط|صيدلتـــ 

4|5|79 ن|لسيد محمد رمض|منى  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

486685 ن|بــــوزيد علو|دى |له|دى محمد عبــــد|له|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|32588 هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|مح |ندى س ى شمس|زر عه عي 

6|7747 ف محمد |محمد  ي|لعن|رسر
ئى ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

82o685 لدين محمد|حمد علم |محمود  ره بــــنى سويف|تـــج

|3o935 ل محمد|دل جل|محمد ع ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 
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88759| ى|م | ن حن|ثــــ|دل ن|ع| رتـــي  سيوط|بــــ |د|

28589 تـــ|هيم عىلي بــــرك|بــــر|عىلي  هره|لق|ر |ثــــ|

42256 ذل|لش|ن محمد |حمد محمد شعبــــ| هره|لق|بــــ |د|

444|o3 ف|بــــو |لسعود طلعتـــ |بــــو | لسعود محمد رسر لشيخ|عه كفر |زر

633663 ى |سم ى|بــــو |ء ربــــيع حسي  لعني  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

879769 ن  |ء محمود عثــــم|ء عل|وف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

634873 ىط|لع|در عبــــد|لق|ح عبــــد|حمد محمد صل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

899|3o مي  |ل|لدين محمد |ء |حمد محمد عل|
ه  |لل|عبــــد

ج|ره سوه|تـــج

854732 لسيد|حمد |ميمه محمد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3oo2|4 لدين محمد محمد عىلي|ح |آيتـــ صل كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

526492 لمغربــــى حسن محمد|لد محمد |هلل خ|عبــــد |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

55627 ى |ي در مصطفى|لق|حمد عبــــد|سمي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

752955 حمد|عمر محمد سيد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|5|7|o لح|حمد ص|ل سعد |ء جم|رس| هره|لق|هندستـــ 

857689 ده فتـــىحي زين|سمر حم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7579o8 هيم عويمر سند|بــــر|هيم عويمر |بــــر| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

862233 للطيف|حمد عبــــد|ريه |سلىمي س دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

6478o6 ى م جد عطيه محمد عطيه|نيفي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

93|76 حمد محمود يوسف|محمد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

767o5o ل فريد عبــــده سليم حسن|كم سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

|7o239 لس سمي  حسنى تـــ درس|كي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

5|5||| حمد محمد حسن|حسن | مه تـــربــــيتـــ دمنهور

543o7| مر منصور|للطيف ع|مي محمد عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

|25258 ى فريد معوض|م |ندى حس لدين حسي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

489o39 هيم محمد|بــــر|ء قدرى محمد |دع سكندريه|ل|نوعيتـــ 

|36579 ن|محمد سيد حسن شعبــــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

345498 لي|لعز|ح محمد |لفتـــ|ح صبــــىحي عبــــد|ندى صل |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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6o8oo2 م|ء عمر عمر ضي|أسم لمنصوره|بــــ |د|

24329 لعظيم موىس|كر عبــــد |ء ش|رس| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

329554 لعظيم محمد|ح عبــــد|لعظيم صل|ر عبــــد|من |تـــمريض بــــنه

4735| ن عىل|هلل عثــــم|ن عبــــد|عثــــم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

446352 ي محمد |محمود تـــ
بــــوزيد|مر لطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

452673 ى|لعليم |د محمد عبــــد|جه لسيد حسي  لشيخ|بــــ كفر |د|

3|9635 لسيد|لسيد |محمد | ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

32844| ن|لرحمن عثــــم|لدين عبــــد|م |محمد حس ى شمس| لسن عي 

4o|8o4 لزهرى|لمنعم محمد |ح عبــــد|لرحمن مصبــــ|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

343974 هيم|بــــر|زق |لر|حمد عبــــد |يزتـــ |ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

346o23 ن|ن محمد قبــــيس مهر|جر رمض|ه زيق|لزق|حقوق 

2|6954 م مصطفى حسن|طمه عص|ف ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

||5568 |لبــــن|لدين |ل |عىل محسن عىل جم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6252|9 لد|رق ربــــيع خ|دل ط|ع زيق|لزق|طبــــ 

8o9o|9 ك|لمل|يز عبــــد|ك ف|مي  مل| ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

3|7422 د محروس|م محروس محمد رش|سل| ى شمس|د| بــــ عي 

|43|96 ى دق جرجس|ئى ص|ه| يوستـــي  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

|54697 يتـــ|هيم حم|بــــر|دل |نوبــــ ع|بــــ| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

558o2 لحليم محمد|هلل عبــــد |ء عبــــد |سم| طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

637236 لرحمن لطفى كشك|عبــــد| دين زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

426o47 يد درويش|بــــو |مر صبــــرى |سلىم س ى لي  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

447366  |نور
ى
وى|لنمر|ن محمد محمد شوق سكندريه|ل|ره |تـــج

|78o28 حمد|ن محمد |لد رمض|خ دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

5oo747 ى عبــــد|لفى  ح|لفتـــ|حمد حسي  |حقوق طنط

4|98o7 أحمد أبــــوبــــكر محمد عىل كلش لشيخ|ره كفر |تـــج

||6262 لرحمن|م عبــــد |لسل|عمي  محمد عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

48o55 مصطفى سيد محمد عىل نرص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

224235 ندى مصطفى محمد محرم طه ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

827666 حمد محمد|مجد |عمرو  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

856225 ى عم|روز د سعد بــــطرس|لي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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863|9o حمد حسن|ن سعد |ريم|ك ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

4|o|64 تـــ غيط|لشح| |د رض|عم |ره طنط|تـــج

69o257 ر يوسف|لستـــ|م مسعود عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

|3o829 مع محمود|ج| محمد رض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

323523 ي|ر
حمد عىل|حمد محمد | |ئى ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

677779 لغفور عىل|م محمد عبــــد |سل| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4|4748 |هيم محمد وف|بــــر|منيه مسعد | سكندريه|ل|حقوق 

477882 ف عبــــد |محمود  لعظيم|بــــ عبــــد |لوه|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

43|54| حمد|لسيد |حمد |لسيد |ء |عل لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

839|58 ى كريم|محمد | عل مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

75655o د غريبــــ|غريبــــ فؤ| لي|د زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|75o4 حمد|تـــم عىل |سلىم ح هرتـــ |لق|تـــمريض 

487846 هيم عيس|بــــر|حمد |ن |حمد شعبــــ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

845833 بــــوزيد|هيم سيد عىلي |بــــر| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

297oo6 ى |ي ح محمد حشيش|يمن صل|سمي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|5344o ج محمد|لحج|بــــو |ء محمد |رس| ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

225898 مصطفى ممدوح محمد محمود لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6||77| ن يحن  عىل محمد سنه|يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o8355 لدين|حمد نرص |يوسف محمد محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

23o823 يف حسنى  حسن| لعل|بــــو |يوسف رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

823355 ن ف كم| |مي  ل تـــوفيلس|رسر ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

534o62 ف عبــــد|ء |دع ى بــــدر|رسر لحميد حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

82o73| رص فوزي محمود|هيم ن|بــــر| ي|علوم 
|لمنى

26|236 لمزين|لد |ل خ|طمه جم|ف ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8|694 د|لجو|ن عبــــد |لسيد حس|عبــــد | رض ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|2588 حمد|محمد محمود عزتـــ  |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

8854|3 مل محمد محمد |ر ك|من سيوط|ره |تـــج

|72785 ء محمد تـــعلبــــ معوض|صف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76673| حمد عجوه|لسيد محمد |محمد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى
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|64|85 لسيد حسن|د |د عم|زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

82652 حمد|دل يىح |لرؤف ع|عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

696385 |لعط|بــــو|ليىل عىل محمد  لمنصوره|بــــ |د|

|6o835 هلل|عي عبــــد |لسبــــ|ن محمد |مرو هره|لق|حقوق 

5ooo|6 |لعل|بــــو|هدير محمد مبــــروك فرج  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

826283 لد فيليبــــ خي |خ| ندر|س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6852|6 ى بــــلح|هيم حس|بــــر|ل خميس |كم ني  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|28ooo هيم حسن|بــــر|مريم محمد  هره|لق|ره |تـــج

243874 ن تـــوفيق|ء عربــــى رمض|شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

8o6|34 روق فنجري|م ف|محمد هش ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

9o488 ح محمود|هبــــه محمد صل ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

76552| لهندى|م عىل محمد |حمزه عص تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

8o2693 لح محمود حسن|ملك ص ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

878o85 ه | ى  |عيل سيد حس|سم|مي  ني  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

|55o88 بــــو رسيع|ء محمد |م عل ن|حقوق حلو

8223o9 شور يوسف مرىسي|طه ع ره بــــنى سويف|تـــج

434658 ن|هيم نرص رمض|بــــر|ء |رس| |طبــــ طنط

33|433 لسيد|حمد |لسيد |حمد درويش | |تـــربــــيتـــ بــــنه

495427 م عزم مدئى مهدى خرصى|عص |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8487o8 س|كرم عطيتـــو عبــــ|كريم  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|539|4 م محمد|لسل|م حسن عبــــد |حس ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

675|88 نه|لحليم زه|مل عبــــد |سلىم حسن ك لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|69|26 ن|لسيد زيد|حمد |عمر  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

825o53 محمد حمدي عرفه محمد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

8862|| حمد |ن محمود |ء رمض|سم| سيوط|عه |زر

699975 حمد|عيل محمد |سم|عيل محمد |سم| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|532|8 لح محمد محمد|ء ص|رس| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

856478 ن ممدوح محمد محمد عىلي|نوره سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

699972 ج محمد|حمد محمد حج| ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

765o63 ي|هيم عىل |بــــر|منيه محمد |
ط|لىحى تـــربــــيتـــ بــــور سعيد
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3634|5 ح حسن يونس|وليد صل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

629665 لحميد|حسن عبــــد | حمد رض| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

538758 ن|حمد قبــــيض عثــــم|لسيد |ء |ل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

676293 دي|حمد ش|حمد |محمد | رن علوم بــــورسعيد

347563 محمود سعيد سيد حمزتـــ عطيه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

629793  غنيم|هيم |بــــر|ء |حمد عل|
ى
لدسوق ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

9223o| ى فتـــىح حسن محمد  حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

6|65|9 ل|ر هل|لغف|آيتـــ وليد فريد عبــــد  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

|37839 هلل محمد حسن|ج سعد|د فر|زي م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

34||95 |لعزيز |لمجيد عبــــد|ض محمد عبــــد|ري
وى|لخرصى

|ره بــــنه|تـــج

4239|4 هلل محمد يوسف سعد|منه  سكندريه|ل|عه |زر

688329 ى  لعيسوى مصطفى|حمد |نرمي  لمنصوره|حقوق 

44298| لعزيز قنديل محمد|هدى عمر عبــــد  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

97835 لسميع|فظ عبــــد|لح|محمود عرفه عبــــد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

834o45 بــــ عىلي دردير|لوه|زينبــــ عبــــد دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

64353| تـــه|ن شح|هدير محمد حسن سليم زيق|لزق|بــــ |د|

2|4653 شور|عمر محمد حسن محمد ع رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

9|77|2 سط طه |لبــــ|لم عبــــد|منى س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

433729 هيم|بــــر|هيم محمد زغلول |بــــر|حمد | |طبــــ طنط

49|965 |لبــــن|لسيد |هند محمد فكري  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

683772 ق|لرحمن |عبــــد  ق|وى فوزى |لشر وى|لشر لمنصوره|بــــ |د|

42|8o9 هلل|د|در يوسف ج|لق|حمد يوسف عبــــد| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|7662 لقه|لخو|رس محمد |دين ي|ن لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

886378 ى ى| مي  مكسيموس | مجدى مي  سيوط|ره |تـــج

3|878 ى محمد حسن عبــــده|ي سمي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o2373  |لبــــ|ء عبــــد |ل|
ى
ى عبــــد |ق |لبــــ|مي 

ى
ق |بــــ طنط|د|

|22568 هم|هر عبــــده در|حمد ط|سلىم  هره|لق|بــــ |د|
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424||6 هلل|لد محمد محمد خلف |زم خ|ح |. دق فرع مطروح ج|حتـــ وفن|ىسي
سكندريتـــ|ل

229|64 لسيد|للطيف |هند حمدى عبــــد ن|بــــ حلو|د|

899253 ل محمد محمد |لع|هيم عبــــد|بــــر|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

9|2||2 ى |بــــو|جرجس عبــــده طنيسه  ليمي  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

363o45 ى حسن|ن خ|نور لد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

228697 لحليم|ح عبــــد|ء رجبــــ صل|رس| ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

78oo| ن|ح رضو|لفتـــ|رص عبــــد |ح ن|لفتـــ|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

767634 تـــه محمود خليفه|يه شح| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

6847o7 هلل|حد عبــــد |لو|ن عبــــد |حمد عثــــم|محمد  لمنصوره|هندستـــ 

|5o8| ى س|ل |رتـــ جم|س لم محفوظ|مي  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

933|5 م فهيم خليل|ندى هش ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

239997 حمد زىك شعيبــــ|حمد محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

423535 حمد|لحميد سيد |يمن محمد حفنى عبــــد|روفيده  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

46o4|8 ي عبــــد |س
ي لبــــيد|لر|ره مصطفى

زق مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3298|2 لم|حمد س|هلل |د عبــــد|هلل فؤ|مروتـــ عبــــد زيق|لزق|صيدله 

69o698 وى|لطنط|لمهدى |لصبــــور |ء عبــــد |مرفتـــ عل تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

225779 لحليم|لحديد عمر عبــــد|بــــو|لعزيز |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|9893 ن لسيد نوفل|لسيد |م |هش| مي  ط|بــــ دمي|د|

2558o9 لعفيفى|هيم |بــــر|محمود محمد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

6|o99| بــــينى|ز مصطفى مصطفى |ممتـــ لشر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

782548 ز|لبــــ|ز عبــــده |لبــــ|محمد  زيق|لزق|حقوق 

523252 شد تـــوفيل|ئى ر|مريم روم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

328258 يف | حمد ممدوح|حمد رسر |ره بــــنه|تـــج

88o||9 ى عزتـــ |ك نور ذىك  |رولي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

353o48 هيم|بــــر|لرحمن محمد مرىس |عبــــد ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

48|34 بــــ|لتـــو|يه محمد سيد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o8||o لم محمد|هدير سمي  محمد س سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4493|7 لزينى|لد محمود محمد |لرحمن خ|عبــــد  |هندستـــ طنط
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69597| ن عيس حسن بــــلده|محمود رمض لمنصوره|هندستـــ 

86682 ن محمد عىل محمد|ريه لفيوم|بــــ |د|

697883 روق بــــدر جمعه|جح ف|ء ن|سم| ن|صيدله حلو

|76|77 سعد|جر محمد حسن |ه سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

439o77 د|لحد|لسيد |رشدى عىل  لشيخ|بــــ كفر |د|

772o|4 ى علو  حسي 
ن يونس عىل|مصطفى زيق|لزق|ره |تـــج

6o7437 ه محمود | ي |لعر|مي 
ى
لدقلوج|ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

37o638 هلل موىس عطيه|لدين عبــــد|م |لرحمن عص|عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

6|4284 |لمصلىح |هيم |بــــر|لسيد |م |لش|حمد |
لمغربــــى

|بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

337742 هلل عمر|محمد عمر محمود عبــــد |ره بــــنه|تـــج

|69537 لسيد محمود|حمد |محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

23o363 دم|حمد |عمر منصور محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

4639|4 تـــ محمد محمد ش| لمرشدى|مخ قطبــــ |مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

6o489o ندى سعد خريستـــو مسيحه سعد|س لمنصوره|بــــ |د|

6o5o42 لسيد مصطفى|لسيد مصطفى |ن |نوره هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4|28|7 ئيل عبــــده|دل جرجس ميخ|ع| دون|م |تـــربــــيتـــ طنط

5o7|82 ي عبــــد |نوره
ي|لشنو|حمد|هلل |ن مصطفى

ئى سكندريه|ل|علوم 

258654 لمجيد|تـــ عبــــد|حمد نبــــيل بــــرك| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6o3474 لمتـــولي|حمد عىلي |عىلي  |ضتـــ طنط|علوم ري

22o873 مينه مصطفى عبــــده محمد| سيه|نوعيتـــ عبــــ

9|5652 لرحمن  |مروه فتـــىح محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|72449 د|فظ محمد ج|رق حمدى ح|ط كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8o6399 ف م| ن|ني  جرجس عزتـــ مكي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

4|9|57 فظ|لح|حمد عبــــد|حمد محمد |عىل  |حقوق طنط

6|9632 م حسن فتـــىحي حسن حبــــيبــــ|حس ط|حقوق دمي

76588| لوزير|لسيد |حمد |رس |بــــوىس ي لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

893|26 لم |ىسر يسن س|نشين نقر سيوط|حقوق 

56839 در محمد|لق|معتـــصم سعودي عبــــد  علوم بــــنى سويف

4784o| تـــ|ء |محمد عل لسيد محمد عشر سكندريه|ل|طبــــ 

295622 هيم|بــــر|حمد |بــــ |لتـــو|حمد عبــــد|محمد  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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787|45 ى محمد محمد  لم|حمد س|نرمي  زيق|لزق|حقوق 

756o23 لحليم|لرحمن عبــــد |محمد عىل عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

852|43 لحكيم|ح محفوظ عبــــد|محمد صل ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

692533  |يز فتـــوح |ره ف|س
ى
لمصىل|لدسوق لمنصوره|حقوق 

83793 ن|محمد سيد محمد سيد سليم بــــ بــــنى سويف|د|

762792 |حمد |هيم محمد |بــــر|لعظيم |هيم عبــــد |بــــر|
لسكرى

ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

755oo8 ى رأفتـــ خليفه سويحه| مي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

624|78 ئى محمد وهبــــه|مصطفى ه لمنصورتـــ |تـــمريض 

439o8o لسيد سعيده|هلل |لرحمن عبــــد|عبــــد لشيخ|علوم كفر 

5|6334 هلل||ىط عط|لع|ء محمد عبــــد|شيم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6o7459 ه عبــــد| لبــــسطويس|در محمد |لق|مي  |بــــ طنط|د|

84oo5o د جمعه|د محمود ج|زي سيوط|حقوق 

752324 لعظيم عىل|لعربــــ عبــــد |لرحمن عز |عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

646|77 عزيزه مجدى محمود بــــدر حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

293454 م|لسل|ج عبــــد|لحج|بــــو|ندى محمد  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

3276|4 فتـــ جوده حسن|جر ر|ه ى شمس|د| بــــ عي 

735o3 خلود طلعتـــ سعد عىلي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

683|42 ن ل|ل رمزى سوري|طف سوري|ع| مي  لمنصوره|بــــ |د|

45697 ل محمد فريد|ء جم|عىلي ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

3|3864 بــــر|حمد محمد سيد ص|محمود  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|3273 ء عيد محمود|حمد ول| ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

|5|442 تـــه|تـــه رزق شح|ن شح|ر يون|تـــوم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3||742 ك شنودتـــ|لمل|يز عبــــد|ف| دون|م دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

484oo7 ح عىل خليل قنديل|لفتـــ|رضوى عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

57|83 ء مسلم محمود محمد|سم| بــــ بــــنى سويف|د|

9|8648 حمد |ح |لفتـــ|حمد عبــــد|عبــــي   سيوط|حقوق 

Wednesday, September 5, 2018 Page 6304 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7|542o ق|لرز|ح عبــــد |ق نج|لرز|لؤى عبــــد  لمنصوره|حقوق 

53897o بــــدين محمدين|هبــــه عيد عىل ع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|879 ل|لع|لرحمن محمد عبــــد |رحمه عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

7|893 ى |ء شعبــــ|رس| حمد|ن عشر لفيوم |تـــمريض 

75o565 حمد محمد|مصطفى محمود  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6356|7 ر|لعط|زق محمد حسن |لر|منيه حسن عبــــد| زيق |لزق|تـــمريض 

|58726 ه جم ى|لن|ل عبــــد |ني  رص حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

62|64| هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|محمد نشأتـــ  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

442344 ن|وى زيد|لمعد|لعزيز |طف عبــــد|وليد ع لشيخ|طبــــ كفر 

5o3283 هيم خليل|بــــر|حمد |مريم محمد  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

92284o لحميد محمد  |مه محمد عبــــد|س| ج|ره سوه|تـــج

624|5o لمرىس جمعه|فريد سعد فريد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

683688 ه | د|لجو|لق عبــــد |لخ|مي  عبــــد |مي  لمنصوره|نوعيتـــ 

497739 تـــوىسر|لبــــك|لسيد ممدوح | |لي|د بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

263374 ل|هيم هل|بــــر|حوريه محمود  |تـــربــــيتـــ بــــنه

|6625o ن|لسيد مهر|لمنعم |لكريم عبــــد |عبــــد  هره|لق|حقوق 

7|7o6| لسيد|ن محسن لطفى |يم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6823o ء حمدى محمد رجبــــ|رس| لفيوم|علوم 

3|74o6 لح|مصطفى حسن سيد ص هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6759o4 هيم محمود سعد محمود|بــــر|رحمه  لمنصوره|ره |تـــج

2|9|37 ى|بــــر|هيم محمد |بــــر|وليد  هيم حسي  ن|هندستـــ حلو

52o452 لرسول طبــــليتـــ|دى عبــــد |له|ميتـــ محمد عبــــد |س تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

62268| لمعىط|هيم عبــــد|بــــر|كريم محمود حمدى  ط|هندستـــ دمي

54o522 سلىم سمي  بــــدر حفنى مىك عيد سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

9o5339 حمد |لفتـــوح |بــــو|دل |م ع|سل| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5ooo23 ي
لعزيز خليل|حمدعبــــد|لحميد |وليد عبــــد| دئى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

422756 لحميد زعي |هيم عبــــد |بــــر|م محفوظ |هش ط|معتـــ دمي|علوم ج

9|3645 ن  |مصطفى عىل حسن عثــــم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o9o67 ى|هيم حس|بــــر|هيم محمد |بــــر|ء |ل| ني  لمنصوره|صيدله 

769585 يد جبــــىل|ره فتـــيح ع|س لسويس|معتـــ |علوم ج

Wednesday, September 5, 2018 Page 6305 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|9334 ن|دهم محمد رفعتـــ رضو| ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

5||829 ي|دق محمد |لص|محمود محمد عبــــد لزهي  |ره طنط|تـــج

778626 لح|هيم محمد ص|بــــر|محمد  زيق|لزق|طبــــ 

284oo3 ى|ح |محمود محمد صل مي  هره|لق|عه |زر

499775 دي متـــخطري|له|ء مصطفى عبــــد |ول بــــ دمنهور|د|

487|33 هيم|بــــر|م ممدوح منصور |عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o|78| لسيد طه|حمد |د حسن |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

755|32 م|لسل|ء مصطفى عبــــد |يدى عل|ه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5|63|| ي
حمد|هيم |بــــر|بــــر |لسيد ج| |دئى بــــ دمنهور|د|

|66565 شور محمد عيد|حمد ع|هدى  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

92oo86 لرحيم |حمد عبــــد|مل محمد | ج|بــــ سوه|د|

86488o للطيف عىلي|لدين محمد عبــــد|ء|بــــه تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

82o239 خلف محمد عىلي| رش ي|نوعيتـــ 
|لمنى

6989|5 د محمد خرصى مصطفى|ن عم|يم| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6o67|o هلل تـــوفيق|هلل محمد عبــــد |عبــــد  |حقوق طنط

6|6279 ىطي|لبــــس|ر |لستـــ|ندي محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

2853o4 لم|مر س|لم ع|مر س|ع دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

76427| حمد|لغنى |لضيفى عبــــد |ل |ء جم|سم| هندستـــ بــــور سعيد

87862| تـــه محمد |ء صبــــىح شح|رس| سيوط|بــــ |د|

5o6776 هيم|بــــر|شم محمد |يه ه| سكندريه|ل|عه |زر

|24|6o لكريم محمد|د عبــــد |حمد عم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

492284 م |لسل|ل عبــــد |لع|م عبــــد |لسل|لد عبــــد |خ
سنبــــل

عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

622877 ف رزق محمد غ|ر |من نم|رسر لمنصوره|طبــــ 

4||923 | 
ى
يف|لمحمدى |حمد شوق لشر |حقوق طنط

7o|472 مر|حمد منصور متـــول ع|ده |غ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

325|97 لسيد|دل مصطفى |مصطفى ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o6568 ح محمد|لفتـــ|سلىم سعد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|7348 ى |محمد سيد حمد ن حسي  سيوط|بــــ |د|

2|o34 لسيد|ل محمد |محمد جل هره|لق|هندستـــ 

426346 لدين محمد حربــــ محمد محمود|م |ج  حس|س سكندريه|ل|صيدله 
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76354o ر|لنج| |رس محمد زكري|يه ي| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

8|2298 فتـــ حمد حمد|ن محمد |مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4|2886 حمد محمد|يمنى يشى  |ره طنط|تـــج

476oo5 هيم|بــــر|هيم عطيه |بــــر|ء محمد |ل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83|25 |لبــــ|حمد بــــشي  عبــــد |محمود 
ى
ق ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 

منتـــ| بــــشبــــر

4o84|| زى|زى محمود حج|ن حج|محمود شعبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

639336 حمد محمد|حمد |فتـــحيه  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4994|5 لجحرود|ء محمد عىل |رس| بــــ دمنهور|د|

366o97 نور محمد عطيه|رقيتـــ محمد  ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

755235 هلل|رضوى محمد محمد عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5o47|9 ل|لع|هلل عبــــد|حمد عبــــد |رق |ن ط|رو سكندريه|ل|عه |زر

4|53o9 ى |لمنعم |هيم عبــــد |بــــر|حمد | حمد|مي  لشيخ|ره كفر |تـــج

866o3| ي كم
حمد|ل شفيق |مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

368789 عي|لسبــــ|حمد |هلل سيد |هبــــتـــ  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

9|o6|7 لسيد |لد محمد |محمود خ ج|طبــــ بــــيطرى سوه

46362 كريم محمد عمر يحن  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|34645 لسيد عرفتـــ|لرحمن محمد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

35584| لحميد|حمد عبــــد|مصطفى محمد  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

877755 ى  |له|ئشه عبــــد|ع دى محمد حسي  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

527o9 م|لسل|بــــر عبــــد |يمن ج|مصطفى  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

68o497 ن|هيم محمد سليم|بــــر|محمود طلعتـــ  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

||968| ي مجدي|عمر 
حمد محمد مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

2224o9 ي|خلود حسن عبــــده عىلي 
لمدئى عه مشتـــهر|زر

||86o| ي|ر
حمد|لكريم عىل |عبــــد | ئى ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

86622o روق بــــدر|لدين ف|ده سعد|غ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6o5684 ل حسن متـــول|مريم محمد هل ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

44|23 مد حسن|ل ح|محمود جم ن|بــــ حلو|د|

46|378 ن|لعزيز محمود رضو|لسيد عبــــد |يه | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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46285 لح محمد|رص ص|لن|ل عبــــد |جم هره|لق|ن |سن|طبــــ 

8o597 لحميد حسن|لد عبــــد|وليد خ ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|29377 ي عبــــد |حمد ن| لحليم محمود|ج  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

649362 حمد مدحتـــ ذىك محمد محمد سليم| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

527437 حمد|مي محمود محمد |ندي س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

482662 هيم قنبــــر|بــــر|حمد |جر سعيد |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3359|6 لسعيد|ح |مل سيد صل| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

26o555 بــــى|حمد عر|رس |ي| يش ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|73324 لحميد محمد|د عبــــد |محمد فؤ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4o54o م|لسل|م موىس عبــــد |لسل|حمد عبــــد | ى شمس حقوق عي 

476368 د|لسيد خليل رش|مصطفى محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

25o539 ه ع| طف محمد غنيم|مي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

88o25| زر  |رك رفعتـــ متـــى ع|م سيوط|ره |تـــج

6|9267 ض ضيف|م محمد ري|حمد حس| ط|هندستـــ دمي

233o53 لمهدي|منيه طلعتـــ مهدى محمد | هره|لق|بــــ |د|

7o2|8| يف|منيه ع| دل محمود عطوه رسر زيق|لزق|بــــ |د|

29|493 ي|ر
حمد دردير|ع |رف| ئى دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|

لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

857|8| ي محمد|عبــــد| ء زكري|هن
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

2535|2 ره يوسف محمد يوسف مصطفى|س لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

868545 هلل محمد محمد|يه عبــــد| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

64223o ر|لغف|لغنى جمعه عبــــد|رق عبــــد|ط ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|8369 لسيد محمد بــــيومي|نىهي  هره|لق|ره |تـــج

633357 ي|لشح|لد جودتـــ |ن خ|أحس
ى
تـــ دسوق زيق|لزق|هندستـــ 

479937 ن محمد|بــــر رمض|ء وليد ج|ول سكندريه|ل|هندستـــ 

26844| مهند محمود محمود موىس ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8235|7 تـــه|لبــــديع شح|لحسن صبــــري عبــــد|بــــو| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

4759|9 حمد محمد|م |لسل|د محمد عبــــد |زي سكندريه|ل|ره |تـــج

|6o94 عمر محمد سيد عويس عيد هره|لق|عه |زر

228o8 ف محمد سيد |محمد  حمد|رسر ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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279o76 حمد فهيم سعيد رزين| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|6624o لسميع|د محمد محمود عبــــد |زي سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

29||7 بــــونرصه|هيم |بــــر|محمود صبــــرى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

23832| ندى محمد موىس حسن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4374|o لدين|حمد محمد شمس |حمد محمد | لشيخ|طبــــ كفر 

6825|8 يس|لس|در|لق|مصطفى عبــــد | رض| رن لمنصوره|علوم 

2332o9 لسيد موىس|لسعيد |جر سعد |ه ى شمس| لسن عي 

5ooo2| د|لبــــصي  محمد حش|ن صفوتـــ عبــــد |حن تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

334322 ل|ن جل|بــــر رمض|محمد ج |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|6o249 عيل محمد|سم|م سعيد محمد |هش ى شمس حقوق عي 

|55968 مريم يحن  محمد محمد لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

2|2286 م محمد عطيه|عمر محمد عص ى شمس|تـــج ره عي 

4368|| لخول|نور ممدوح محمد محمد  لشيخ|طبــــ كفر 

827|67 ى محمد  حمد|محمد حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

||536| ف ف|م |بــــس يق منقريوس|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

889999 ى محمد فتـــىح مخيمر  نرمي  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

8|8394 حمد|عيل |سم|حمد |محمد  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

7o9585 ج  حسنى وهبــــه حسن|يه ن| ط|ر دمي|ثــــ|

897483 مل محمد محمود |رس ك|ف ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

77422o ف بــــيوم محمد |د |جه لففى|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

826774 هيم محمد سعيد|بــــر|ء |سم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

48o979 ي محمد |ه| دين
حمد محمد|ئى إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

6968|2  دمي|جد نعيم بــــ|هر م|بــــ
ى
ن|ق ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 

لسويس

6|8o69 لسيد جوهر|لسيد | |رن معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

49577 محمود محمد حمدى محمد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

43|343 ي
ي عىلي عبــــد ربــــه|ه| دئى

ئى |علوم طنط

437o97 ص|لقف|حمد محمد عىل |ن |يم| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

639695 ى|لسيد ش|مريم محمد فرج عطيه  هي  زيق|لزق|عه |زر
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48872 فظ|ل محمد ح|ء جم|نجل ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

6o6692 ح حموده|لفتـــ|محمد عبــــد | رض زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|59oo2 حمد عبــــده|ندى محمد  سيه|نوعيتـــ عبــــ

349322 م سيد حسن|حمد عص| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

246|3o ش|ح ول|لفتـــ|حمد حسنى محمد عبــــد | شمون|نوعيتـــ 

759633 ى | ه غريبــــ حسي  هيم|بــــر|مي  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

8o7|o3 ي نج| حمد|ح |ح صل|نىح  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

457o6o ل|لجبــــ|ض |ض محمد ري|مصطفى ري ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

|72232 ي|ر
لسيد|محسن بــــيوم | ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|59|7 ف وديع ري|ممدوح  ض|رسر لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

|45|22 لنبــــي سيد|حمد حسن عبــــد | ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

546655 لح|حمد ص|زينبــــ يوسف محمد  بــــ دمنهور|د|

286567 ر|لنج|عزم محمد حسن | عل هره|لق|صيدله 

343645 د|ئق محمد ج|لسيد عطيتـــ ف|هند  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

442356 ن|عيل عثــــم|سم|حمد محمد |حمد | لشيخ|طبــــ كفر 

325|47 لرحمن|لرحمن حسن محمد عبــــد|عبــــد ى شمس صيدله عي 

443968 ن|ن فريد محمود محمد عثــــم|يم| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

347493 د|لجو|لمعبــــود عبــــد|لد سيد عبــــد|خ| دين |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8556o2 ي مندور |
حمد|لمعتـــصم مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

683943 ر|لنج|هيم محمد محمد يوسف محمد |بــــر| لمنصوره|حقوق 

27|693 ن|حمد يوسف رمض|رص |ن ن|رو ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

757|65 لرحمن محمد محمد|طمه عبــــد |ف ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

2|472 ن محمد عىل محمد عفيفى|نوره ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6|9894 بــــينى|ىط |لمع|محمد أبــــو | ند لشر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8|o935 ن وديع حكيم يوسف|يم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

76|5o5 حمد محمد عىل|ء مصطفى |سم| لسويس|معتـــ |علوم ج

2687o6 لمرصى|هر محمد |حبــــيبــــه ط ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

3227o9 يتـــ محمد خليفه بــــيوم خليفه| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

2|7o4 مريم محمد محمود حسوبــــه ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 
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|426o5 طلعتـــ محمد مصطفى| ر|ي دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

29754o لسيد|ن |لنعس|لسيد |محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8245o6 ن حسن|ل شعبــــ|حمد جم| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4|39|5 ي شبــــل |محمد 
مي|لعض|لحسينى ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|

| دوليتـــ طنط

499764 در|لق|س عبــــد|عيل عبــــ|نسمه إسم تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|5o426 سم|لعزيز ق|هيم يوسف عبــــد |بــــر| ن|بــــ حلو|د|

832663 مه عىلي|ء عيد سل|نجل دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

628575 لم|لعزيز س|ئل عبــــد |ء و|ل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8o|6|7 ي عليوه|سم محمد عبــــد|ق
لغنى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

|44725 ى  وى|لشن|فرح سعيد حلىم حسي  ى شمس حقوق عي 

335799 لسيد يوسف|فتـــ |ء ر|دع |طبــــ بــــيطرى بــــنه

78|633 بــــ محمد فهىم|يه|يه | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o49o| تـــه|تـــه شح|مح شح|ندي س|س ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

75|4|7 لح|لد رفعتـــ ص|يوسف خ ره بــــور سعيد|تـــج

282735 هر محمد بــــيوم|ن م|رحمه شعبــــ |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8o9324 ي ص|نه ن|ريح لم|لح س|ج  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

7o7555 ل محمد متـــول عىل|م جم|ريه لمنصوره|حقوق 

888o95 لرحيم |حمد عبــــد|حمد محمد | ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

85362o ي حسن ع|ل|
مر|ء حسنى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

6o683| لجوهرى|لسيد |م محمد |حس |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

877356 ل  |لع|حمد عبــــد|مروه مصطفى  سيوط|ره |تـــج

7628|8 لسيد عىل طه|لسيد |حمد عىلي | حقوق بــــورسعيد

56348 ح طه|ل صل|ح جم|صل ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

42o679 لق|لخ|م عبــــد|لسل|مه عبــــد|س|محمد  |حقوق طنط

7o4476 ى ع|ي لرحمن|بــــو سبــــع عبــــد |لسيد |دل |سمي  زيق|لزق|طبــــ 

6o6866 لحسينى عىل رسور|لد محمد |محمد خ ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

87o38o ي مىحي 
در عيسي|لق|لدين عبــــد|مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

236o22 ى سيد نرص|يم| ن محمد حسي  هره|لق|حقوق 

4225|5 رص محمد معروف|لن|مروتـــ عبــــد ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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68||2 ى حميده محمد عمرو حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|28329 |لش|لسيد عبــــد |جد |ندى م
ى
ق ى شمس حقوق عي 

235o39 مه محمود مصطفى حكم|س|محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7673|6 بــــر عبــــده|م ج|لسل|مصطفى عبــــد  لعريش|علوم 

|4545 لق|لخ|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد|ن |مرو تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

546793 مه محمد حسن غنيم|س| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

82|6o مه|م محمد عطيه جمعه سل|بــــتـــس| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

42|65| لخيش|تـــوفيق محمد تـــوفيق  لشيخ|بــــ كفر |د|

8o92o2 هيم|بــــر|حمد |ندي محمود  ي|علوم 
|لمنى

||77|| حمد|لدين سيد |م |ء عص|رس| ن|بــــ حلو|د|

2|82o حمد|لعزيز |دل عبــــد |منيه ع| هره|لق|بــــ |د|

63||9 ى مرزوق| حمد سيد حسي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

75o773 دل عىل زغلول|ن ع|رو عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

485933 م|لسل|عمرو عىل عبــــد | رن سكندريه|ل|بــــ |د|

|37389 حمد|لحميد |حمد نبــــيل سعد عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

3676|6 ى مو|ن مصطفى |يم| |لسيد حسي 
ى
ق |حقوق بــــنه

6o2927 لجندى|دى عىل عىل محمد |ش لمنصوره|بــــ |د|

4o8589 |لسق|ده سعيد عىل |غ |تـــربــــيتـــ طنط

7|7o55 لد محمود محمد|هلل خ|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

8o9399 للطيف|يمن مؤمن عبــــد|م |بــــتـــس| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7543o| مه محمود|مه محمود سل|رقيه سل عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8|3775 هلل|د|هيم ج|بــــر|دل |در ع|ن ي|عه |زر
|لمنى

7o7879 ويه|حمد مصطفى محمد مصطفى كر| لمنصوره|طبــــ 

4o3253 مر|لد محمد عىل ع|ء خ|ل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

283|8 بــــ|حمد محمد حمد خط|محمد  هره|لق|حقوق 

875796 لعزيز محمد  |هلل عىل عبــــد|عبــــد سيوط|حقوق 

7667o2 هلل عيد محمد|هلل نرص عبــــد |عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

8788o7 لحميد محمد  |لدين عبــــد|م |ميمه عص| سيوط|بــــ |د|

629o38 وى|لص|بــــر محمود |ن ص|يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

878646 م عىلي |لسل|لكريم عبــــد|د |ر ج|من سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 
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48876 ئى محمد|عطيه كيل| نور هره|لق|ره |تـــج

6834o8 عيل|سم|لميس فتـــىح محمد حلىم  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

829|59 سم|هيم عىلي ق|بــــر|هلل |عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5o86|| ن|عيل عثــــم|سم|ن |محمد عثــــم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

47643 ف عيس عبــــد|دتـــ |غ حد|لو|رسر هره|لق|بــــ |د|

8753o5 لسعد |بــــو|د |لمسيح عي|بــــيشوى عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

69o275 بــــوزيد|حمد رفعتـــ محمد | لمنصوره|عه |زر

838898 ين ئيل|سعد بــــرسوم ميخ| في  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

228739 لرحمن|يه محمد عىل عبــــد| هره|لق|ر |ثــــ|

|35o98 حمد|لرحمن |م محمود عبــــد |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2623o| ى| ى مليىح  حسني  حمد مليىح  حسني  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

34533  حلىم|هيم |بــــر|لد |محمد خ
ى
لدسوق  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك

ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

6o|3|2 لدلوع|لسعيد محمد |لسيد | |نه لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|647| مصطفى محمد مصطفى حسن ى شمس هندستـــ عي 

||637o لحميد|م فوزى عبــــد |شدو هش ى شمس|د| بــــ عي 

326789 هدى سعيد شبــــل عىل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

34|773 ي|لزلبــــ|روق حفنى |هيم ف|بــــر|لميس 
ئى سيه|نوعيتـــ عبــــ

498246 حمد عبــــدربــــه|سمر محمد محمد سيد  بــــ دمنهور|د|

449537 حمد مصطفى محمود|محمد  ج|بــــ سوه|د|

|93|7 ي |مهند 
حمد|هيم |بــــر|حمد حسنى لفيوم|طبــــ 

||7o83 ى ن ولسن|ثــــ|مجدى ن| روجي  ى شمس| لسن عي 

622265 لبــــيوم|نشين ثــــروتـــ مصطفى محمد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8o7o49 هلل|م حمدي عبــــد|عبــــي  عص |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

||8359 نيس عزتـــ سليم|عمر  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

34972 لدين|ح |لد محمد صل|عمر خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|49|2 ف فكرى | وى|لطر|لرحمن |حمد عبــــد|رسر لشيخ|نوعيتـــ كفر 

6o2672 ى مصطفى ي|مصطفى ي ى محمد|سي  سي  لمنصوره|ره |تـــج

353o92 لحميد|ن عبــــد|محمود محمد سليم |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

37|9|9 حمد محمود مدبــــولي|هلل |لمعتـــزبــــ| لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|
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||9o6o لكريم|حمد محمد عبــــد |بــــ |مه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

339o|5 دى|له|م عبــــد|لسل|جر رجبــــ عبــــد|ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

76o8|o هيم محمد محمد|بــــر|ل |م| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

35562 ف وجيه عبــــد|لرحمن |عبــــد لمول|دى عبــــد|له|رسر هره|لق|ره |تـــج

|5o694 لعوضى|ئل محمود |حمد و| هره|لق|صيدله 

|24534 ى يد كرم نسيم|ع| مي  ى شمس صيدله عي 

763325 لحلوج |لحميد محمد |زينبــــ وليد عبــــد  علوم بــــورسعيد

4o8792 هلل محمد كعبــــو|م محمد عبــــد|ريه |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|2|472 لمعىط|در عبــــد |لق|مح عبــــد |رتـــ س|س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|5389o ى معوض محمد| حمد عشر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

753253 عمر عزتـــ سمي  محمد ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

48736o ي مصطفى حسن عبــــد |مصطفى ه
لحليم|ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

788o78 سيد محمد سيد| ر|ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||9872 أيوبــــ جرجس| م حن|عص| يوحن ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

3|5774 سم|رق محمد ق|جر ط|ه ى شمس| لسن عي 

2o439 هيم|بــــر|لقمص موىس |بــــيي   ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|67298 هلل|در عوض |لق|ن محمد عبــــد |يم| |ره بــــنه|تـــج

6|88|3 هيم نرص أبــــو صبــــح|بــــر|ء |لىمي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

858428 هيم|بــــر|ء قطبــــ متـــولي |سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

6o9786 لصعيدى|دى مصطفى مصطفى |له|عبــــد | ر|ي |ره طنط|تـــج

82|36o هيم دقش|بــــر|نه يحنس |دمي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|49984 لمعبــــود محمد محمد|محمد عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

33386o لمنعم حسن|عمرو مصطفى عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

886|3| در عمر |لق|حمد عبــــد|زم |ح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

622228 ه | مر|لسيد حسن رزق ع|مه |س|مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

45|453 لشندويىل|لحميد يوسف |رحمه عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

65o44 مد|مد محمد ح|جر ح|ه لفيوم|عه |زر

8o|o9o ى حسونه ي حسي 
مريم مصطفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

|49885 لعىلي|ل عبــــد |لع|زم سيد عبــــد |ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

62o557 وى|لجد|يمن محمود |ء |سم| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى
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26649o حمد يوسف|بــــوبــــكر |ء |رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

6o5|36 ف جل|ن |يم| لبــــسطويس|حمد |لدين |ل |رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

48o737 ى|بــــوش|حمد محمود |ح |ندى صل هي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

257|86 حمد منصور|مريم منسوبــــ  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

87592| هر عىل سيد |عىل م سيوط|طبــــ بــــيطرى 

683999 مه|وليد حسنى محمد عىل سل لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

283662 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|ئل |يوسف و تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

779566 لحميد|فظ محمد عبــــد|لح|مه محمد |س|ئى |تـــج ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

235345 ده عبــــود|ده مكرم حم|حم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|2|44 ن  |لسم|لقوى |لحليم عبــــد|د عبــــد|عم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|45443 لمزين|ء محمد حسن |محمد بــــه هرتـــ |لق|تـــمريض 

5oo2| حمد|مح محمد سعيد |س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

324o5o ئى|حمد يم|مد |حمد ح| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|443| ن فرج|ئى زينهم رضو|رضوى ه هره|لق|عه |زر

9222|7 لسيد |حمد محمود |ئى |ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

523|o دين محمد حلىمي محمد|ن لفيوم|لعلوم |ر |د

77|558 لسيد|حمد سعيد |سعيد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

28262o ي
ل|لع|دل سيد محمد عبــــد |ع| دئى ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع

مقطم

7ooo3o لمرىس عبــــده|روى مصطفى | لمنصوره|طبــــ 

5oo6| حمد جوده|حمد زىك |محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|5|369 يم|لعم|بــــو |ء محمد محمد |دع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

678o87 لمنذر|رق محمد حلىم محمد |يوسف ط ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|66839 تـــ|حمد عرف|سيد | ند هره|لق|حقوق 

2|2239 لح|محمد مجدى محمد ص مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

8o26o7 ي ك
مل حسن|عبــــي  مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

75437o لسيد|لسيد |ن |ء رمض|ء عل|دع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

32656| حمد|بــــر |هيم ص|بــــر|يتـــ | ن|بــــ حلو|د|

434747 لطوجى|هيم |بــــر|ىط |لع|ء يوسف عبــــد|سم| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

373632 محمود محمد حسن محمد حسن هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3249o4 مر محمد|مر محمد ع|ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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|63732 لميدنه|للطيف |لرحمن محمد حبــــيبــــ عبــــد |عبــــد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

|7o23| هيم|بــــر|عيل |سم|طمه محمد |ف د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

4o34o8 حمد عىل خليل|دل |م ع إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

328485 شم محمد|ح ه|لفتـــ|ر عبــــد|لستـــ|محمد عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

7698|2 لحميد|لسعيد عبــــد|ح  |تـــفى نج لسويس|طبــــ 

424|6o |زق عبــــد |لر|ىطي عبــــد |لع|جد عبــــد |دى م|ش
لرحمن

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

776|o6 دى محمود|له|حمد عبــــد |ر |مي زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

2|8932 ع محمد محمد|محمود محمد رف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3576|5 ل عطيه|ئل جل|يتـــ و| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9|4||o لبــــنى بــــكر سيد محمد   سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

33o22| لجندى|لسيد |حمد |لسيد | |نور ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

89636o وق عبــــد لرحمن |ج عبــــد|لرحيم عج|رسر ج|تـــربــــيتـــ سوه

445257 مه|لكريم سل|د |ح ج|لرحمن صل|عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

497478 شور|در ع|لق|عبــــد | سلىم رض بــــ دمنهور|د|

7o7|87 لم|حمد حسن محمد س|ن حسن |مريه لمنصوره|حقوق 

224682 لسيد|لسيد |محمود محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|22734 ى|م عبــــد |زم عص|ح لحميد حسي  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

9|568| لربــــ  |د |لرحيم محمد ج|ل عبــــد|بــــتـــه| سيوط|بــــ |د|

7o6264 لرحمن لطفى محمد محمد|ريم عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

524o39 نىل|م مصطفى محمد عثــــم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

248793 ود|حمد مصيلىح د|ء |رس| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

2833oo هلل بــــطرس| |ريو جميل عط|م ن|هندستـــ حلو

49o676  عىلي عقل|ع| رن
طف مصطفى سكندريه|ل|ره |تـــج

499|85 در|لق|ء محمود سليم محمد عبــــد|رس| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

372483 ح محمد|لفتـــ|م عبــــد|رس هش|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

837|7| زق مبــــدي عىلي|لر|محمد عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

27989| رك منصور|تـــ مبــــ|ريم بــــرك |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

753249 ن عىل بــــيوم|عىل سليم تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |
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864848 ي 
حمد|هيم عىلي |بــــر|مصطفى وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

435938 ر|لجز|ن ممدوح محمد زىكي |إيم ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

697|o8 عىل محمود فهىم حسن عطيه لمنصوره|هندستـــ 

6o353 وى|دل محمد سعد|محمد ع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

328246 يوسف مجدي يوسف عزيز يوسف |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7o7453 وي|لعشم|لمنعم محمود |سحر عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o||77 لموجود|وي عبــــد|دل منش|بــــ ع|رح ي|علوم 
|لمنى

6o4759 لعبــــد|وى |لطنط|لمحسن |ء نشأتـــ عبــــد |ل| ط|بــــ دمي|د|

2372|9 ى ى فهيم حسي  سهيله حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

696|39  |هيم |بــــر|م |وس
ى
لطنبــــولي|حمد |لدسوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

257297 ن مجدى سعيد جوهر|يم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

353o7| ي رشو|محمد رمض
ن|ن مصطفى ى شمس حقوق عي 

433|48 حمد مصطفى قشطه|مصطفى  |عه طنط|زر

437o69 ى محمد شح|ي ن|تـــ خليل زيد|سمي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

66633 جد وديع صليبــــ|م| ن|دي لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

353938 د|مه عو|محمد سيد سل رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

|39358 وى|ر ثــــروتـــ حلىم طنط|مي ى شمس|د| بــــ عي 

52|46o ك|لسم|لغنى |تـــه عبــــد|يزه حسن شح|ف لمنصوره|علوم 

67889o وق محمود عبــــد  جح|لمهدى ر|لرؤوف |رسر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

326o44 ل|لع|مح سمي  عبــــد|ل س|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o6o88 لغتـــورى|لسعيد عىل محمد |عبــــي   لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

29o374 مد|ج  محمد ح|ن ن|يم| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

5||73 ف سمي  ك|حمد | مل|رسر ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

4o9848 ي|ر
أحمد حسن محمد قمبــــر| ئى لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

837345 ي محمد 
حمد محمد|مصطفى دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

263|o8 تـــه|شد محمد شح|ئى سعيد ر|م| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

353584 حمد|لكريم محمد |عمر عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

787666 ندى محمد سعيد عبــــده متـــولي ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

354|3 حمد محمد محمد محمود|م |ريه ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر
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4o3398 لعظيم محمد|لدين عبــــد |ح |هلل صل|منتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o4397 ل لطفى عمر بــــدر|م جم|له| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

7o73oo ن|غبــــ عن|ء محمد عىل مصطفى ر|ل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|74737 لسميع|حمد عبــــد |ل |حمد جم| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

328648 |م قض|لسل|ن عبــــد|حمد سليم|محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

675892 ي
لعزيز محمود|يمن محمد عبــــد | |دئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

23|o82 حمد قرئى عزوز|د |زي ى شمس| لسن عي 

269423 تـــه|م سعيد محمد شح|حل| ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

|42o35 م|د عز|لجو|حمد عبــــد |زن محمد |م ن|ضتـــ حلو|علوم ري

675792 م|حمد محمد عم|حمد |رحمه  لمنصوره|بــــ |د|

|69548 هيم محمد حسن|بــــر|هيم عمرو |بــــر| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

843796 لدين رشيدي|هدي محمد مىحي  ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

693639 لسيد|لبــــيىل |د ربــــيع |زي لمنصوره|ره |تـــج

32734o ل حسن|لع|لدين عبــــد|ء |زينبــــ عل |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

592|5 لمجيد تـــوفيق|فتـــ عبــــد |كريم ر ي سويف
هندستـــ بــــنى

27||o3 ين ز لمغربــــى سعيد|هيم |بــــر|هر |رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

63386o م مجدى محمد مصطفى|سل| زيق|لزق|ره |تـــج

34oo4| مه عبــــده متـــول|رص سل|رتـــ ن|س |نوعيتـــ بــــنه

3|452| هيم|بــــر|تـــ |لسيد عرف|لدين |ح |صل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

27|46 مريم سيد جمعه طه جمعه ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

256|8 ى عبــــد |مديحه  لصمد|حمد حسي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

84o68 |هيم عىل ند|بــــر|ء |ل| بــــ بــــنى سويف|د|

|56454 لرحمن|لرحمن عوض عبــــد |محمود عبــــد   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

6||498 بــــ|در دي|لق|محمد عبــــد | نور لمنصوره|ره |تـــج

76o|68 حمد|ن |ن محمد شعبــــ|نوره لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

8o74|| ى محمد عبــــد|عبــــد لصمد|لرحمن حسي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

85|33o م|لسل|م محمد عبــــد|لسل|هبــــه عبــــد ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

268oo| يف فتـــىح محمد  حرش|ل|رسر ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

258o72 ى|مل ش|رص ك|محمد ن هي  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى
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|46324 وى|ء محمد سيد معد|سم| هره|لق|ره |تـــج

867773 ى يوسف محمد عىلي حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

354oo| رس محمد محمد عىل سليم|ء ي|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|372|3 لودود حسن|حمد محمد عبــــد |مؤمن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

79628 ى سيد |ر |من ى سل|مي  متـــ|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|6o38 ن محسن محمد حسن|رو ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

|34o7o لعليم محمد|هيثــــم محمد عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

2|6987 لسيد محمد مرىس|مريم وليد نصىح  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|68|3 عيل|سم|ن |ء عبــــده عبــــده رضو|ل| عه دمنهور|زر

537328 محمد أحمد أبــــوزيد| نور ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

46|o68 ى|ل سيد محمد طه |م| لبــــحي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

839o99 ي|د ع|جه
دل محمد مرغنى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

3o|44 ن سكندر|فريد بــــخيتـــ | مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

283879 هيم|بــــر|ل |لع|رص عبــــد|لن|عمر عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

5o456o ئى|لنعم|لسميع |لسيد عبــــد |هيم |بــــر|ء |ل| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

425|39 ح محمد مطر|لفتـــ|ر محمد عبــــد |مي سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

677252 هيم شبــــي |بــــر|لسيد |عمرو مجدى  لمنصوره|حقوق 

9o2429 ى | حمد منصور يحن  خضي  ج |تـــمريض سوه

8|6896 ك بــــر|ردين خلف مل|ن ي|لسن |
|لمنى

8|932 ى حسن ح|طمه |ف فظ خليل|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|4749 لجندى|لرحمن |س عبــــد |أمينه محمد عبــــ لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o82|3 ى |شيم حمد|ء رجبــــ حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4o5497 لجبــــرتـــى|دى |له|ل عبــــد |رس بــــل|ره ي|س سكندريه|ل|بــــ |د|

3544|5 د|ل محمد عو|ر جم|مي ى شمس|تـــج ره عي 

422676 لحميد|بــــ عبــــد |لوه|ح عبــــد|لفتـــ|عمر عبــــد إلسكندريتـــ |تـــمريض 

|5oo75 هيم|بــــر|دق |لرحمن صبــــرى ص|عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

37|843 يمه|بــــوص|لرحمن |محمد سيد عبــــد ى شمس|زر عه عي 

4|o846 ل مشعل|هيم كم|بــــر|ن |سوز |تـــربــــيتـــ طنط

3379|2 ن|ن محمد رمض|ن محمد شهو|شهو |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|39223 مد|حبــــيبــــه محمد بــــدرى ح ى شمس|د| بــــ عي 
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634o5| هلل|لرحمن محمد صبــــرى محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

37o68 ء محمد عىل عطوه|محمد عل ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

59332 لحكيم عىل|دل عبــــد|طمه ع|ف ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

4||7o| شد|ن ر|ء عطيه سليم|سن |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9|9656 ى ضل عطيه |فريد ف| مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

5o7339 لمول عقيله|طمه حربــــى مرع عبــــد|ف دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

274579 ن|لنبــــى رمض|ل حسبــــ |ء جم|رس| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8|76|2 م حسن|هد هم|محمد مج ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

5|773 ئيل ملىط|دل ميخ|ندى ع|س ره بــــنى سويف|تـــج

|7867o ء محمد محمد عبــــده|عل ن|حقوق حلو

236765 ق|ح تـــوفيق |م صل|مي  وي|حمد رسر هره|لق|هندستـــ 

4o53| صف|ن ن|حمد جميل رشو| هره|لق|عه |زر

6945|o ى |نوره لبــــيىل|ن محمد حسني  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9o972| د محمد  |مصطفى محمود ج ج|ره سوه|تـــج

77|573 مل حسن محمد محمد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

88568| ك  |لمل|ل متـــى عبــــد|جم| رين|م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

76o964 ى|مي  محمد |ن |رز مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

25o697 بــــوزيد|لق عطيه |لخ|ن عبــــد|يم| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

9||922 لمجد مصطفى |بــــو|محمد كرم  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7|6845 حمد|لسعيد |حمد |حمد محمد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|7755 لمتـــول عرفه|محمد محمد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

|65o4 لنرص|بــــو |لفتـــوح |بــــو |ن محمد |رو  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

833932 يمن تـــوفيق عيسي|خلود  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

249|25 هلل| |حمد عط|لسيد |ء محمد سعيد |ل| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

364895 دل محمود عوض محمد عوض|ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

488943 لنوبــــى محمود|حمد |ديتـــ محمد |ش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3628o| لمسيح|ك عبــــد|لمل|مح عبــــد|سمي  س |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

34o42| ي|حمد عبــــد|صفيتـــ زغلول 
لغنى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

639388 لصبــــور|ضل عبــــد |لسيد ف|ء سعد |سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

627999 هلل|ر زىكي عبــــد |لستـــ|حمد عبــــد |مريم  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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68|2|4 ري|لبــــ|ن عبــــد |لق رمض|لخ|لد عبــــد |خ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|3o23 لسيد عطيه|لسيد محمد |طه  طبــــ بــــيطرى دمنهور

|4536| يوسف سمي  غريبــــ محمد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

85oo4| ء محمود محمد عىلي|عل ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

476432 لمنعم محمد|حمد عبــــد |عمرو  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

352637 ى | ى عبــــد|يمن |مي  لمقصود|مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

26|598 حمد سليم|ل |ل مصطفى كم|كم |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

885342 رص سيد |لن|سيد عبــــد| عل سيوط|ره |تـــج

83o47 ي فهيم|ف
ى
دي سعيد صدق دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

68o59o حمد|لمتـــول عىل |ميه مجدى |س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

543|68 لحليم أحمد حبــــيبــــ|وى عبــــد |وردتـــ بــــدر بــــ دمنهور|د|

26854o حمد محمد مرع|محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

344929 ي
ى حشمتـــ بــــرع عثــــم| دئى ن|حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

3578o لـ|لصمد عبــــد|هلل عبــــد|يوسف محمد فتـــىح عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

75||72 ى عىل|زي د عىل محمد حسي  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

46938 لح|حمد فتـــىحي ص|لد |حمد خ| هره|لق|علوم 

494462 لخول|عيل عيد |مصطفى محمد إسم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8395|2 حمد محمد فرشوىطي عىلي| دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

5489| ى|ص هلل|ر قرئى فرج |ز مختـــ|في  علوم بــــنى سويف

25355 ى عبــــد |عبــــد | ند لحميد|لحميد حسي  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

63293 ى|لد محمد |خ حمد حسي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

373492 سلىم محمد سعيد حميدتـــ ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2o54o حمد|لحميد |م مجدى عبــــد |سل| ى شمس|زر عه عي 

4o599| ى محمد ص| دين دق|محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

439593 يف| سه حسن محمد حسن رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

646|98 لسيد جميل|لسيد عبــــده |ره |س حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

7o4o72 ى |لحس|حمد محمد محمد | بــــو عيشه|ني  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

28233 ر|هيم عم|بــــر|حمد |دل سعيد |عىل ع هره|لق|حقوق 
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225539 لم|ن س|ندى محمود عثــــم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|97o حمد مهدي محمود مهدي| |حقوق بــــنه

438o9o ل خليل محمد|يه ممدوح جل| لشيخ|بــــ كفر |د|

3485|4 ى محمد شلتـــوتـــ|ر |من حمد حسي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

252995 لي|لشه|لمرضى |ن محمد عبــــد|نوره ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

692235  |لبــــ|ح عبــــد |لفتـــ|يمن عبــــد |ن |رو
ى
لمندوه|ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68699 ن بــــدوى|محمد محمود حس ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

|632o2 ن|ء محمد سيد عىل سليم|لزهر|طمتـــ |ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

64||9 ن|حمد شعبــــ|هيم |بــــر|ل |ء كم|دع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

762957 ه محمد عوض | ى ورد|مي  مي  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

26227| تـــه|لسيد شح|لعليم |هيم عبــــد|بــــر|لسيد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

769o63 لم|هلل س|ل نرص |ن جم|يم| لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

429532 |ل رفعتـــ حن|بــــيتـــر جم |ره طنط|تـــج

537523 دق مرىس|محمد ص| م رض|هش عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5532o هند سيد يوسف محمد تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

774878 ف سيد |روى | حمد محمد|رسر زيق|لزق|صيدله 

235578 س يونس|عمر مصطفى عبــــ هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9|4755 ر  |رس محمد عىل عم|ي سيوط|طبــــ بــــيطرى 

699o|| ح|لفتـــ|حمد عبــــد |هيم |بــــر|ن محمد |سليم زيق|لزق|ره |تـــج

9||663 ه مدكور |لل|م عبــــد|ء عص|ل| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

342o92 ى|تـــ عىل ش|لشح|مريم محمد  هي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

325442 حمد صبــــرى|يمن |محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|8475 لشكور محمد يوسف|سمر محمد عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

64o826 ل عيس عمرو|ل عيس كم|حمد كم| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

677445 در جودتـــ|لق|ر عبــــد |لستـــ|جح عبــــد |معتـــز ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7835|5 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

633962 هيم|بــــر|بــــدين |لع|عىل محمد عىل زين  زيق|لزق|ره |تـــج

73396 بــــر خميس|محمد محمود ص ن|حقوق حلو

68o963 وى|لمعد|لحسينى |لجليل |ل عبــــد |عمرو جم ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 
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3o5|9 ى عبــــد |عبــــد | ر|ي لرحمن|لرحمن حسني  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

766748 مه|طف محمد حسن سل|محمد ع ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|5|845 هر|لظ|لنعيم عبــــد |لد عبــــد |خ| دين ن|بــــ حلو|د|

339o53 دى|له|طمتـــ محمد محمد |ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

343436 |لش|حمد محمد عبــــد|محمد 
ى
ق ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4o66|2 متـــ|دل محمد سعد سل|له ع|ص| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69|253 لسيد محمود جمعه عريض|ئل |رضوى و لمنصوره|علوم 

6386|9 ي
حمد عىلي|هيم محمد |بــــر| |دئى زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

49o|89 وى|بــــو زيد حمز|لسيد |حبــــيبــــتـــ حمدي  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

24o8|7 بــــ حسن محمد حسن|يه|حسن  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|33226 ى|م ديبــــ|لمسيح عزيز |عبــــد | رتـــي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

359625 بــــرسوم| ش|مح بــــ|مريم س ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

535444 ن|بــــسمتـــ يشى محمد محمد زيد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3||452 ج|هيم فر|بــــر|م محمد مسعد |حس سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

59763 حمد|مد |دل ح|حمد ع| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|64849 لكريم محمد|ره نبــــيل محمد عبــــد |س ى شمس|د| بــــ عي 

349o29 لمجيد|لسيد عبــــد|وى |سيدتـــ بــــنه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4472|3 حمد|لدرديرى |لمجد |بــــو |ل |يوسف جم سكندريه|ل|بــــ |د|

354895 ل|لع|شم عبــــد|ل ه|لع|ء عبــــد|لزهر|طمه |ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4236o6 ى محمد |ي شم فرغىل|حمد ه|سمي  سكندريه|ل|عه |زر

|72oo3 حمد|دل سيد |محمود ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|464o9 ى خ|طر حس|ء خ|رس| طر|ني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

854459 لس صموئيل ص دق جرجس|كي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

637794 ن فضل|هيم سليم|بــــر|حمد |لرحمن |عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

6o85o9 لسيد فرج|م |لسل|لسيد عبــــد |جر |ه |بــــ طنط|د|

|78836 لدين|حمد سعيد فهىم مىح | مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

84224 حمد طه|د محمد |زي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

848534 ي محمد|سميه ج
مع مصطفى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د
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228554 ن|عيل فريز سيد عثــــم|سم|زينبــــ  هره|لق|ره |تـــج

6o36o| حمد|س يوسف |ن عبــــ|م رمض|ريه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5o5997 ى|محمد  حمد مرىس حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

33o779 ى|حمد س| بــــق محمد حسي  عه مشتـــهر|زر

639o33 لرحمن عىل|لد عبــــد|حمد خ| زيق|لزق|حقوق 

262426 دى فوزى عوض فرج رزق|ش |كليتـــ هندستـــ بــــنه

476o62 لسيد محمد|ح محمود |آيه صل سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

27||2 ى محمد |ف حمد|طمه حسي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

88o4o6 | در لطيف لوق|ركوس ن|م سيوط|عه |زر

6|o342 بــــو فودتـــ|د |لجو|محمد عبــــد | عل |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

894943 لموجود |لصغي  عبــــد|مه محمد |س|محمود  ج|بــــ سوه|د|

884o52 لرحمن محمد  |محمود عىل عبــــد سيوط|بــــ |د|

|24|4| ذل|لش|حمد محجوبــــ |حمد محمد |هلل |منتـــ  عه مشتـــهر|زر

642489 تـــه|لمنعم محمود محمد شح|محمد عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

678|79 ن|هيم سليم|بــــر|هيم فتـــىح |بــــر|ئشه |ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|979| مد حسن|ح حسن ح|سم ى شمس|د| بــــ عي 

8o|863 ى  ون ج|سيفي  سعد|د |بــــسخي  ي|بــــ |د|
|لمنى

7o5493 حمد محمد جبــــر|جد |لد م|خ ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

826392 فظ عىلي|ل ح|ء جم|شيم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|3|762 د سيد زىك|ر عم|مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

79oo38 لضوي|هيم |بــــر|كريم محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

237767 س|لد زىك عبــــ|ء خ|لشيم| هره|لق|بــــ |د|

253535 ي|ر
ىسر|لغبــــ|ل |لع|محمد عبــــد| ئى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|5345 عيل|سم|ن |حمد محمد عثــــم|محمد  ى شمس هندستـــ عي 

325273 هيم|بــــر|لرحيم عىل |حمد محمد عبــــد| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

437|37 ن|هيم زي|بــــر|ن خليفه |صبــــحيتـــ شعبــــ لشيخ|بــــ كفر |د|

636339 هلل||ئيل عط|دى ثــــروتـــ مرتـــضى ميخ|ف كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

779o22 زى|لعزيز عز|مروه فوزى عبــــد  دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

63467 حمد محمود|لرحمن |محمد عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

438597 بــــوريه|حسن محمد حسن  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 
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5o7o|4 لسعدئى|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|آيه محمد عبــــد سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

5o7674 ي |حمد |حبــــيبــــه 
لسيد|لسيد مصطفى سكندريه|ل|صيدله 

3||876 لحميد جبــــر|حمد فوزى عبــــد|مهند  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6923o2 لبــــكرى|لسيد مصطفى |منه  لمنصوره|بــــ |د|

48o39o لد مهنى فرغىل|عمر خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|34438 لسيد محمد|مد |تـــغريد ح ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4o4934 م|م|يوسف فتـــىحي محمد محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

857839 موفق صليبــــ حلىمي| بــــول ي|تـــمريض 
| لمنى

827554 ي عبــــد|لر|ميمه عبــــد|
ي|لر|لصبــــور عبــــد|ضى

ضى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

25|89 عيل|سم|لصبــــور |ل عبــــد |نىهي جم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

524836 لمقصود نرص|م محمد عبــــد|ل هش|بــــل سكندريه|ل|بــــ |د|

8573oo ي|دي عبــــد|منتـــرص منصور ن
لغنى سيوط|حقوق 

359|44 لسيد|ز فتـــىح |محمد ممتـــ ى شمس|تـــج ره عي 

944|4 تـــ عبــــد  بــــ|لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

489872 زق|لر|فرحتـــ رجبــــ محمد عبــــد  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

249564 لعزيز عىل عمر|بــــسنتـــ مجدى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

328745 لكريم|د|روق ج|حمد محمد ف| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

34885| ي|لتـــلو|هيم |بــــر|د سيد |ء عم|صف
ئى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4279|4 ن|لمجيد سليم|س محمود عبــــد |ن عبــــ|يم| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

9|oo43 ف | لدين كريم محمد  |يه رسر ج|بــــ سوه|د|

228o5| لرسول|لرسول محمود عبــــد|مريم عبــــد كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

787377 ضى عىل محمد|محمد ر زيق|لزق|حقوق 

6|2537 م|غبــــ ضي|حمد ر|هدى محمود  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

254o6| ىسي|لعبــــ|حمد محمد |محمد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

8|7927 ي منصور |م|
زهري منصور|ئى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

868688 ن محمد شبــــيبــــ حسن|نعيمه حمد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

7o69|2 لسعيد محمد|رق رفعتـــ |ء ط|سم| لمنصوره|ره |تـــج

529976 لكريم|د |ن ج|حمد حسن محمد رشو| سكندريه|ل|هندستـــ 

8|2323 هيم|بــــر|ره مرزق بــــطرس |نو ره بــــنى سويف|تـــج

3|4o8o م|لمعبــــود هم|متـــ عبــــد|س|هلل |عبــــد ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و
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5|353o ن|لرحمن خلف عثــــم|حمد عبــــد| عه دمنهور|زر

6848|6 لسعدئى|هيم |بــــر|ل محمد |ن ممدوح كم|نوره لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

79|683 حمد عىلي|عمر محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

434432 يد عبــــد|ره أبــــو|س ى يد  |بــــو |بــــ |لوه|لي  ى لقط|لي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

847824 ي عبــــد|س وي|لرحيم قن|ره خي  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

2279|3 ف صل|ندى  ن|لسم|ح يونس |رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|5528 حمد|عمرو محمد زىك عىل  هره|لق|هندستـــ 

434|58 طف حلىم يحن  يحن |م ع لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

38349 تـــ|محمد مصطفى حلىم فرح ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

|53462 وى|لمنج|ن خليل |ندى محمد سليم ن|هندستـــ حلو

4924|3 لسيد محمد مصطفى|ن محمد |رمض |حقوق طنط

2o86| لرحمن|حمد عبــــد |لد محمد |حمد خ| هره|لق|ره |تـــج

|4374 هيم بــــشي |بــــر|م |ن هش|ريه|م هره|لق|ره |تـــج

638o54 ى|ن عبــــد |نوره لرحمن محمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

46|7|o ي حل|حمد محمد |
وه|لمحمدي مصطفى |عه طنط|زر

8873|8 ن |م عىل سيد رمض|حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5|879 ن|وى طلخ|لمنش|ر مسعد |من تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

7795o6 يمن محمد مرع|م |ريه زيق |لزق|تـــمريض 

7o8888 ن محمد عىل|حمد سليم|هيم |بــــر| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

4|2287 ع|لتـــبــــ|محمود مسعد تـــوفيق  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

536922 ي ر|لرحمن ي|عبــــد 
ي عفيفى|رس عفيفى

ضى ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

7846|4 ربــــ|لق مح|لخ|ر منصور عبــــد |بــــش زيق|لزق|بــــ |د|

437957 ى|عبــــي  محمد   حسي 
ى
لسيد دسوق لشيخ|علوم كفر 

528329 ن|لعزيز سلم|حمد محمد محمد عبــــد| بــــ دمنهور|د|

8989o8 ى عص بــــ |بــــورح|ز |م عز|رني  ج|بــــ سوه|د|

7o2423 لحليم|لحليم محمد عبــــد |مريم محمد عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

4||5| لحكيم خميس موىس|خميس عبــــد  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|5983 د|لضي|حمد |محمود يوسف محمود  هره|لق|حقوق 

84226 لح عىل فوزى محمد|ص ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

5|||92 خ|لطبــــ|هيم |بــــر|لك  |لم|ح عبــــد |حمد صل| عه دمنهور|زر
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43|467 بــــينى |حمد |حمد |زم |ح وى|لدبــــ|لشر |صيدله طنط

33835 ن|روق زيد|يمن ف|ر |مي هره|لق|ن |سن|طبــــ 

24984o هيم فرج محمد جديع|بــــر|يه | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|56o34 شد|ل ر|عدل كم| رين|م ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

344798 د|لحد|حمد محمود |تـــفى محمد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

892o65  د|عبــــد
ى
هش |لرحمن دهشور شوق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6|4723 لطوجى|ر |لغف|هبــــتـــ مصطفى عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

64|27o ي|ر
لكريم محمد|رشدى عبــــد| ئى زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

257286 ل محمود شلبــــى|ء جم|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

632778 لرؤف|زق عبــــد |لر|هيم محمد عبــــد |بــــر| زيق|لزق|ره |تـــج

464942 لد محمد محمد هنطش|محمد خ |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

497477 د|لحد|حمد عىل |سلىم  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|6635| ى رض| ى ك| |مي  مل|مي  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

35993o لدين فتـــىحي عىلي|هدي عز  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

837|8o حمد عمر|ر |لغف|محمود عبــــد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

786355 لنبــــى محمد درويش تـــوفيق|م عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

433658 جه|حمد عو|حمد محمد | |صيدله طنط

862o72 ممدوح يوسف متـــري| دين تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

638538 لسيد أحمد|لرحمن |منى عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

47829| ى محمد عبــــد  ى ى|لرحيم محمود عىلي |كيى لبــــحي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

283538 بــــو عىلي|هلل |مريم محمد محمد عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8798oo يف  ى  |محمود رسر حمد حسي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

683689 ه حنفى عطيه محمد بــــهر| م|مي  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

8332|5 ين  وي|حمد محمد ف|شي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|27655 ج|لم|ح محمود |رق صل|زم ط|ح ى شمس|تـــج ره عي 

8444o9 حمد محمد عىلي| |لي|د ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4o38o2 ى|رق حسن محمد حس|رس ط|ف ني  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

7o43|| ى|حمد ل|مصطفى محمد فهىم عىل  شي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

4|2265 وى|إلخن|دو |لسيد محمد ج| |بــــ طنط|د|

233o6| رص محمد مرىسي|لن|ل عبــــد|ن جم|يم| هره|لق|ره |تـــج
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5|6248 ر|لنش|مصطفى فتـــىح بــــيوم | عل تـــربــــيتـــ دمنهور

7o36|9 رق جوده محمود موىس|حمد ط| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6|63|o ل|لسيد هل|حمدى | دين ط|معتـــ دمي|علوم ج

523987 ن محمد|يز حلىم رشو|ء ف|إرس ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

762854 ى عبــــد |عمر ن ي|لر|رص حسي 
ضى ره بــــور سعيد|تـــج

4393|8 ى |ي حمد عيس|لمهدى |حمد |سمي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

59474 حمد تـــوفيق|محمد محمود  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

37|347 لمحسن|لرحمن عبــــد|مينتـــ رفعتـــ عبــــد| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

9o9732 لسيد |ن عىل يوسف |نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

442926 رم|لمك|بــــو|ل |لع|رم عبــــد|لمك|بــــو|م  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

4o96o7 لمسلوتـــ|لدين محمد |ح |طمتـــ صل|ف |بــــ طنط|د|

|28828 عيل نرص|سم|هيم |بــــر|لرحمن عزتـــ |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

47653o رس سمي  منصور منصور مليس|ف سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3726|2 بــــ|لبــــ|هلل فتـــح |حمد عبــــد|مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

323957 ل|لعس|رق زغلول محمد |ء ط|لزهر|طمه |ف |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

464937 غ|لصبــــ|هيم |بــــر|حمد |محمود عبــــدربــــه  |بــــ طنط|د|

626o63 ى|لسيد عبــــد|سل |بــــ لعظيم حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

676|32 بــــوسمره|هيم |بــــر|هلل محمد محمد |منه  لمنصوره|طبــــ 

3626o4 لرحمن|دى عبــــد|له|ح عبــــد|سمر صل |حقوق بــــنه

83o35| حمد|ه |لل|ده عبــــد|مروه عبــــ دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

635255 لمقصود|لسيد محجوبــــ عبــــد|ء |سم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|45585 لسيد|كر |كر محمد ش|ش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

334746 ى|لستـــ|هلل محمود عبــــد|عبــــد ر حسي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

43o96o  عىل سيد |جر محمد |ه
ى
حمد|لدسوق |عه طنط|زر

527429 ى|م ن|سليم| يبــــ ويص|لش| |رتـــي  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

357243 وق ن حمد|ح |لفتـــ|رص عبــــد|رسر ى شمس طبــــ عي 

5o|o37 نور بــــرغوتـــ|حمد عبــــد ربــــه | |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

52|49 ل محمد محمود|ء جم|لزهر| حقوق بــــنى سويف

7o73|6 ى  ي|لعر|حمد |حمد حمدى |حني 
ى
ق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

686938 حمد|نه |بــــوشبــــ|لسيد |ضىح  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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|7o362 لمحسن|هلل محمود مصطفى عبــــد |منتـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|26|34 محمد عربــــي سيد محمد طلعتـــ لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

252o2| ل محمود عون|محمود جم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

697659 لحليم|ن سمي  محمد بــــكر عبــــد |نوره لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

3|7838 فظ|لح|لحميد عبــــد|فظ عبــــد|لح|محمد عبــــد ى شمس صيدله عي 

838o58 رتـــن رفيق موريس بــــطرس|م ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|54|8| حمد|ح |حمد صل|حمد محمود | ى شمس|تـــج ره عي 

7|6892 حمد شوشه|لسيد |حمد |ء |سن لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4|2465 لسيد محمود|لد محمود |د خ|زي لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

849898 ي محمد معوض |م|
يوبــــ|ئى دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

443969 ى عبــــد|آيه  هلل قرش|حمد آمي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|757|o ى عمر محمد فوزى حسي  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

837o22 مريم سمي  مسعود وهبــــه دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

34o2|| ي|ر
بــــ|ن محمد دي|محمد عثــــم| ئى |حقوق بــــنه

3|9762 ك حبــــيش|لمل|رد عبــــد|ج| رين|م ى شمس| لسن عي 

348927 تـــ محمد | لرحمن|عيل عبــــد|سم|مي  ى شمس علوم عي 

||998| لرشيد|لمنعم عبــــد |دين يىح عبــــد |ن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

92|6o3 | ميل حلىم حن|مريم  ج|بــــ سوه|د|

5||883 لغنى|طره عبــــد |لغنى بــــخ|محمد وجيه عبــــد  |ره طنط|تـــج

424553 لكشىك|هيم حسن طه |بــــر|حسن  لشيخ|عه كفر |زر

3566oo هلل|حمد عفيفى ذكر |دق |لص|هبــــتـــ  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6||393 بــــوزهرتـــ|مه شفيق |س| |دين لمنصوره|طبــــ 

|54936 ف|لسيد أبــــو شن|دل مسعود |د ع|جه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o5|2 لحميد|زق عبــــد |لر|حمد عبــــد |كريم  لفيوم|لعلوم |ر |د

34o3|6 ي
محمد صبــــىح محمد غريبــــ مصطفى |ره بــــنه|تـــج

7|322o لسيد محمد خليفه|يه نرص نرص| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8oo325 لسيد|د عبــــد|د عي|عم| ري|م ن|هندستـــ أسو

22746| م حسن صبــــىح حسن|حس هره|لق|ره |تـــج

452354 لمغنى|لسيد |كريم سعد يوسف  |حقوق طنط
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3|34o لح|مل ص|حبــــيبــــتـــ حمدى ك ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

7873o| لحميد|مد عطيه عبــــد |حمد ح| زيق|لزق|بــــ |د|

92|79o حمد محمد |ل |كم| عل دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

3|63|9 تـــ سعيد صل| لدين طه|ح |مي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

244824 |ن ند|للطيف عثــــم|مل عبــــد|ر ك|مل مختـــ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8ooo57 ن|ء عمر يىحي سليم|رس| ره بــــنى سويف|تـــج

4o4736 ديس|لسم|حمد مرىس |مصطفى محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

63o2|3 رس|لنبــــى محمود ف|ر محمود عبــــد |عم زيق|لزق|صيدله 

76869o ى صل لصعيدي|زي |ح مغ|ندى حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

5o5287 ي سمي  حبــــيبــــ مجىل|بــــ
هر رضى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

23965| صف محمد محمد يوسف|يه ن| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|65235 ى ى محمود حسي  حبــــيبــــه حسي  ن|بــــ حلو|د|

26|43o لعزيز|محمود فوزى محمود عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

756246 ىط محمد|لع|رس عبــــد |تـــغريد ي عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

43|8|4 يف|لرحمن مسعد عىل |عبــــد لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

335oo9 ى|بــــ لحليم|دل محمد عبــــد|م ع|كي  عه مشتـــهر|زر

52o|38 د|حمد حسن عي|ندى حمدى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

334852 ل جبــــر منصور|رتـــ جل|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

493556 م سمي  محمد كشك|سل| |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

6793|9 لكريم بــــشي |حمد محمد عبــــد |هيم |بــــر|كريم  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

79|354 لنبــــى حلىم|لدين عبــــد |م |عبــــده حس قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

6o|652 ألودن|لسيد |لعظيم |طمتـــ سعودي عبــــد |ف ي صىح طنط
|معهد فنى

|48|34 د صديق محمود|لرحمن عم|عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

7|3|83 ى|عىل محمد عىل عىل ج هي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

45o999 مه|لحسينى سل|محمد عىل  |هندستـــ طنط

3685|6 ن ل رجبــــ مدكور|جم| مي  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

6o||36 لعزيز عىل خليل|طمه محمد عبــــد |ف |ره طنط|تـــج

|477o2 حمد|حمد |م |حمد هش| هره|لق|هندستـــ 
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327549 |لسيد رجبــــ |هلل محمد |منتـــ 
ى
لدسوق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

476328 لمجيد|د عبــــد|لجو|ن عبــــد|عمر طه زيد سكندريه|ل|حقوق 

296o7 هيم|بــــر|عيل |سم|حمد يحن  | ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

856o27 بــــي|ن عر|ن سليم|عز شعبــــ ي|بــــ |د|
|لمنى

354936 لسيد|لفتـــوح محمد |بــــو |ندى  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

5o94o ى|مصطفى حسن  حمد حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

4|45o8 م بــــدوى|لسل|حمد محمد عىل عبــــد| |ره طنط|تـــج

678827 هلل|ن عىل حسبــــ |ن مجدى حمد|فن| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

876223 ل محمد |ن كم|حمد رمض| سيوط|حقوق 

||4797 هلل|لسميع عبــــد |محمد مني  عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

875347 لس عم ك |لمل|غبــــ عبــــد|د ر|كي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

4||6o| وى|لتـــط|حمد محمد |بــــ |يه|ء |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

323|58 ف سيد نرص| |ند رسر لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|45o9 لمني |محمد حسن | رض| ند ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2|8985 لعجيل|لحميد |عيد محمد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4626|7 ى|حمد |حمد مبــــروك |مصطفى  بــــوحسي  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

262582 حمد يوسف|لحميد محمد |يوسف عبــــد ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

465645  سعد عبــــد |
ى
ىط عوض|لع|ميمه شوق ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

7735|7 ن|رس محمود منصور سعف|رضوه ي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28785| ن|لعزيز عمر رضو|ديه عبــــد|ن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

863563 ي كم
ن|لدين محمود عثــــم|ل |مصطفى ي للفن|

|دق قن|لفنى

2|99o4 وى|لشه|حمد محمد |رغد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

239979 هيم|بــــر|هر |يوسف محمد عىل م هره|لق|عه |زر

79|446 ه  ن|حمد محمد جبــــر سليم|ني  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5|3224 لطيبــــ أحمد بــــديوى|حمد محمد |لطيبــــ | سكندريه|ل|طبــــ 

4o7729 هيم محمود|بــــر|شمس سعيد حسن  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23724o لدين محمد حسن|ء نور|لزهر|طمه |ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o23o6 لسيد|حمد محمد |حمد محمد | سكندريه|ل|ره |تـــج
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4o348 وى|لمنش|ق |لرز|فوزيه عزتـــ عبــــد ى شمس| لسن عي 

25o835 سم عىل محمد شمه|لق|بــــو|ء |سم| شمون|نوعيتـــ فنيه 

|555oo زينبــــ مني  سعد محمد محمود ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8||923 ره وهيبــــ نجيبــــ جرجس|س ي|بــــ |د|
|لمنى

|574|8 ى حنفى| يه محمد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

54|44 مل يوسف فرج|ء ش|عصم ره بــــنى سويف|تـــج

455959 د منس|لجو|د عبــــد|لجو|عمرو محمد عبــــد لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

|6|858 م محمد|م|دل |ندى ع ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

84oo|| هيم|بــــر|ء يوسف محمد |لزهر|طمه |ف ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

2828|6 ن|م فرج رسح|ء هش|دع ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

6|6264 ن|تـــ عثــــم|د|ره حسن س|س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

46768 لرحمن|سم عبــــد |لق|بــــو|ء محمد |رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

869884 حمد محمد عىلي|محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

48|45o لدين حمدى حسن عىل|سيف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o6|55 لحليم فهىم بــــدره|نس عبــــد | |طبــــ طنط

499322 ق|لرؤف |هيم عبــــد|بــــر|يه محمد | وى|لشر ره دمنهور|تـــج

828479 ى |ع| نه بــــوشوشه|طف حسي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

752525 هيم|بــــر|حمد محمد حسن | ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|7488| شتـــ|هيم عك|بــــر|رس محمد |سلىم ي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52|632 هيم حسن بــــخيتـــ|بــــر|يتـــ جمعتـــ | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

679272 ح عطيه|لفتـــ|مل عبــــد |لد ك|حمد خ| لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

24|66 لرحمن محمود|ل محمود عبــــد|هلل جم|منه  هره|لق|ره |تـــج

4935o6 يد|لغنى ف|مصطفى صبــــىح محمد عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7|59| حمد مظهر عىل|م |سل| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

4|87|3 ىطي|لع|زي عبــــد|ده غ|ء حم|سم| لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

53384o عمر عيد عىل بــــلبــــع |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

87853o لي |دل فكرى غ|ع| يوحن ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

332393 لعظيم|لد صبــــىح عبــــد|محمد خ |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 
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496o6o د|لجو|ء محمد محمد عبــــده عبــــد|ل| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

257|95 ر|م فتـــىح نص|ف حس|نص| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

626|54 ف عبــــد|لرحمن |عبــــد در حنفى حسن|لق|رسر  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

8383|3 ي طه محمد خليل
مصطفى دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

44|852 لسيد|ن |دين محمود شعبــــ|ن لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

76|966 ن|م عىل حسن فرح|سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o8639 ه محمد | حمد محمد طنش|مي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

792o43 ى سل|لعزيز |محمد عبــــد  مه|حمد حسي  سكندريه|ل|صيدله 

359873 لعزيز|د جيد عبــــد|ميل| رين|م ى شمس علوم عي 

76843  م|
ى
يز متـــى جرجس|ستـــيفن صدق كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

769799 م عقل|منه فرج سل| لعريش|تـــربــــيتـــ 

48|683 لسيد|حمد محمد |ن محمد |مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

426|29 لمقصود|ح محمد عبــــد |منيه حسن صل| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6927|4 ي|محمد وديع عىل حسن | هي لزهي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

347|8| فظ هيكل|زق ح|لر|لمطلبــــ عبــــد|حمد عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

32o726 لمصيلىح|لعظيم |ئى عبــــد|محمود ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68o224 لسيد شلبــــى|ن |يه نبــــيل عثــــم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

827o6| ي حمدي ع يد|محمد خي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|434o7 ي سيد سيد
ندى عوئى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

63|352 مر|لحميد ع|طف محمد عبــــد |ندى ع مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

85696o وي|شور محمد بــــهنس|شم ع|م ه| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|39o8o لسيد عىل|رضوى رفعتـــ عىل  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o68|5 هر محمد حسن عىل بــــكر|هينور م|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2489o4 لمنس|لمعىط |لدين عبــــد|د|ن عم|يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

63772o لسيد|هلل |ء عبــــد |هلل عل|منتـــ  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|8565 ي|ر
حمد محمد |محمد | ئى ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2877o4 لدين|لد فوزى غرس |ن خ|نوره ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

47967o ف |حمد | لحميد|حمد عبــــد |رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

76|32| حمد عىل|دل محمود |عمرو ع لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |
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33843| حمد حسن|شمس عيد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

93624 ئى|شم يم|هلل ه|دل عبــــد |محمود ع ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

826639 ي|جر |ه
حمد|لدين متـــولي |ء |حمد ضى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

48o846 ن|لطح|ن |ل محمد سليم|رقيتـــ كم تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

335682 رتـــ محمد بــــديع محمد|س ى شمس علوم عي 

5|9573 ى محمد عبــــد |ي لق|لخ|لق محمد عبــــد |لخ|سمي  |ن طنط|سن|طبــــ 

364246 هيم خليل|بــــر|رس حسنى |محمد ي رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

864|44 ى|لبــــ|لد عبــــد|يوسف خ ي حسي 
ى
ق دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

246592 بــــو غيط|بــــر |حمد محمد ص| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

4787o| لفتـــوح محمد|بــــو |لسيد محمد |محمد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

54532 ل|لع|محمود مجدى بــــدر عبــــد ن|هندستـــ حلو

9|4732 حسن عىل بــــشندى محمد   سيوط|عه |زر

39356 هيم|بــــر|تـــ |م سليم فرح|هش هره|لق|بــــ |د|

78|69 سلىم صبــــرى محمود محمود هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82o|56 لعظيم|للطيف عبــــد|زينبــــ وجيه عبــــد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

827484 ي محمود شح
حمد|تـــ |مصطفى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

899o56 ج  مدحتـــ شكرى مسعد |م ي صىح سوه
ج|معهد فنى

54|24| محمد فرج عطيه فرج يوسف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

893574 لدين  |خليفه محمد خليفه علم  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

2o4|| ل محمد محمد حنيسر|محمد هل رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

2588o| مد عفيفى|طه فتـــىح ح ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

543o34 بــــوحلوتـــ|ء محمد حلىم محمد |أسم عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

27o849 ى نص|ره محمد |س ر|مي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

228898 يدى محمد محمود بــــدر|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4477|6 لمجيد|م محمود عبــــد |ن ممدوح س|رو سكندريه|ل|هندستـــ 

5o7o74 حمد|ل زىك |لع|ن كرم عبــــد |كريم سكندريه|ل|ره |تـــج

2265|6 حمد سعيد|حمد سيد | ى شمس|د| بــــ عي 

|48|42 هيم|بــــر|ء محمد خليل |عل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

825354 محمود نرص يوسف محمد دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن
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64|o|3 ل|لع|لحميد محمد عبــــد|لحميد محمد عبــــد|عبــــد زيق|لزق|حقوق 

4o2497 يتـــ مجدي محمد محمد عوض| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

284229 مل|هلل محمد ك|لعزيز عبــــد|مريم عبــــد تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

484226 حمد|حمد سعد محمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

464332 لح محمد صبــــره|هيم ص|بــــر|لدين |عز  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

4o4472 ن محمد|ن محمد عثــــم|عثــــم سكندريه|ل|ره |تـــج

526|o6 لس  لمسيح عوض|ر سعيد عبــــد|دو|كي  سكندريه|ل|هندستـــ 

484427 لسبــــع|هيم محمد |بــــر|لمنعم |محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|2o2|o هيم نرص|بــــر|فهيم | ري|م ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3695o9 لبــــديوى|لمنعم محمد |ضى عبــــد|عمرو ر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

69o779 |لعر|دل عطيه |ن ع|نور
ى
ق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|2o362 لصمد حسن|رس عبــــد |محمد ي ى شمس هندستـــ عي 

629939 مني  محمد مني  مهدى زيق|لزق|ره |تـــج

7667|2 لعيسوى|حمد |عمر يىح عيد  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

244228 ى |حمد محمد حس| حمد|ني  هره|لق|حقوق 

357|98 لمنعم عوض|حمد عبــــد|وردتـــ  |تـــربــــيتـــ بــــنه

2|72|5 ن|دى محمد شعل|له|ء محمد نبــــيل محمد |ل| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

849663 هيم|بــــر|ء فتـــىحي خلف |ول دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

757459 لد محمد يوسف|محمد خ |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

356245 لسيد خرصى خرصى|بــــ |يه|د |زي |ره بــــنه|تـــج

489288 هيم|بــــر|لسيد خليل |لد |ن خ|رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

53o44| ى عبــــد ن جويدتـــ|لكريم رمض|بــــشر ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

37||33 لبــــسيوئى|مصطفى مسعد سيد مرىس  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

364397 م محسن محمد محمد|بــــس وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

886742 د مرىس |حمد فؤ|ء |رس| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

835|69 ى عل حمد|ء محمد |نرمي  دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

446|55 ى عل|د |زي ف محمد حسي  م|رسر ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

3649| ج|ممدوح محمد محمد حسن رس لفيوم|لعلوم |ر |د

5|o83| لبــــرديس|حمد |ح |حمد صل| بــــ دمنهور|د|
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7||6o ي ربــــيع عبــــد |لىمي لصمد|ء عشر لفيوم|تـــربــــيتـــ 

699954 لح|ح محمود ص|ن صل|نوره لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

6765|| ذلي|لش|حمد  |حمد محمد |فرح  لمنصوره|هندستـــ 

9|5964 فظ |لح|يمن محمد لطفى عبــــد|محمود  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

6o5843 ه شعبــــ| حمد|لنبــــى سند|ن حسبــــ |مي  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

4223oo لصعيدى|حمد جميل |زم |ح سكندريه|ل|بــــ |د|

25o54o ه محمد عبــــد| لقسط|ح |لفتـــ|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

4o8397 ره|د رسر|لجو|م محمد عبــــد |سل| |حقوق طنط

||8643 ف محمد سعد |جر |ه بــــينى|رسر لشر ى شمس هندستـــ عي 

6776o6 ن|لمنعم  رضو|عمر طه محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

89|632 بــــر |م حسن محمد ج|حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

775|47 هيم|بــــر|د محمد يوسف محمد |نجيه فؤ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7o682o ل محمد|فظ بــــل|يه ح| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5|8754 ي محمد علم |حمد |بــــ |رح
لدين|لديسر لشيخ|علوم كفر 

427437 ئى|لخلو|حمد |حمد محمد | ن|طبــــ حلو

3|27|o ريمون وليم مكرم حبــــيبــــ |ره بــــنه|تـــج

88o8|6 لمنعم |بــــر عىل عبــــد|ن ج|يم| سيوط|بــــ |د|

24|776 ي
تـــ عىل|محمود محمد شح| دئى ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

6378|6 حمد|حمد أنور سيد |ره يوسف سيد |س زيق|لزق|بــــ |د|

5o9292 ل|دل جمعتـــ حسن جل|ن ع|مرو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

2|3242 ن لرحمن|يحن  حسن عبــــد| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

678354 بــــسنتـــ مجدى محمد حسن مرىسي لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6oo43 للطيف|رون عبــــد |ء جبــــر ه|دع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

2642o| يه محمد عطيه محمد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

83oo5o ء ربــــيع محمد سليم|زهر دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

336972 حمد محمد|د |مصطفى عم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

26562| رص عبــــده سليم|حمد ن| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

373363 ى|لرحمن عىلي ح|عبــــد مد حسي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

49|256 لربــــ عمر|د |ن ج|هلل محمد سلط|منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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243398 حمد محمد|لدين |م |عص| صف هره|لق|بــــ |د|

|64929 ى حسن محمد حسن|ي سمي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

622799 محمد يحن  محمد عمر ط|معتـــ دمي|علوم ج

45|363 عيل|سم|لم |لسيد س|بــــتـــ |ثــــ لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

87928 ه ر| فتـــ فهىم محمد|مي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

26|928 د أبــــوجبــــه|لعظيم عو|نور عبــــد|محمد  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

822724 ى نبــــيل صليبــــ موىسي كرستـــي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

2|29|6 لسعدئى|لهندى |م |محمد وليد س ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|76|3 لمرصى|للطيف محمد |محمد عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3637|o ي|ر
ى سعد | ئى بــــو خليفه|حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

528722 ر|لجز|سعد زغلول فرج محمود  ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

34752| حمد سيد محمد سيد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|96o6 بــــ فوزى خميس خليل|رح ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6o5|26 ل|بــــوشو|د حسن عىل |دل فؤ|منيه ع| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

639685 هيم|بــــر| |لنج|بــــو |لعزيز |طمه عبــــد |ف ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

679259 ى |عبــــد  حمد|لرحمن محمد فكرى حسي  لمنصوره|ره |تـــج

|7726 عيل محمد|سم|مي |عيل س|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

37o689 لنمىك|حمد |طف حسن |محمد ع |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

3|7o23 عمر عبــــده بــــكر محمد بــــكر ن|حقوق حلو

6o8||2 لرشيدى|لعزيز |حمد عبــــد |طمه |ف |تـــربــــيتـــ طنط

7|8|89 لعربــــى عبــــده|رق حميدو |ط لمنصوره|حقوق 

346o29 لم حسن|لح س|لم ص|ن س|جيه |حقوق بــــنه

3|38o ح عىل|ء شفيق صل|ل| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

875422 لسنجق |حمد رشدى |ن |مرو ج|حقوق سوه

427648 حد سليم|لو|م سمي  عبــــد |سمي  س لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

522392 بــــد|لعظيم محمد ع|مريم مجدى عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

887627 ل |دى مسعد غ|بــــيتـــر ن دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6953o4 فع|لحميد ن|تـــم محمد عبــــد |ل ح|من لمنصوره|بــــ |د|

347955 حمد هندم|حمد حبــــيبــــ |محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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6|8835 ى|بــــو |لسعيد |رس |ن ي|نور لعني  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4o6637 ل|لع|ممدوح محمد محمد عبــــد | لي|د لشيخ|ره كفر |تـــج

5|827 حمد|ن حمدى عيد |نوره حقوق بــــنى سويف

|257|6 ف محمد عبــــد |مريم  دق نرص|لص|رسر ى شمس هندستـــ عي 

9o98|5 روق بــــرسوم |مل ف|مي  ك| ج|بــــ سوه|د|

7754o5 لسيد مصطفى|لسيد محمد |مصطفى  زيق|لزق|ره |تـــج

762o25 حد محمد|لو|لسيد عبــــد |ء |ل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

32|o73 حمد|ل |متـــ جل|س|عمرو  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

754556 لسميع|حمد عبــــد|هر |ء محمد ط|رس| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

49oo29 ى|مر ى حسن حسني  م محمد حسني  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|7844o رغدتـــ محمود فوزى محمود ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

824545 لد عىلي بــــدوي عىلي|خ دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

628589 ى ح|عصمتـــ درويش  مد|حمد خي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35434| هيم|بــــر|رتـــ محمد محمد |س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

685687 وي|لمحل|لمرىس |ن سمي  حسن |يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

84|482 هبــــ محمد نوبــــي|لمو|بــــو|د محمد|زي |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

765557 كريم محمد محمد موىس ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

485544 لديبــــ|تـــه عىط عطيه |هلل شح|رزق | رين|م ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

498545 لقوى محمد فرج|م محمد عبــــد |ره س|س ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3387|o وق س لعزيز عزبــــ|تـــ عبــــد|لشح|م |رسر | معهد فنى تـــمريض بــــنه

4o6889 ى عبــــد|بــــر|حمد |مريم  لمنعم|هيم حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|44356 لمقصود|وري عبــــد |د محمد مغ|زي ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|843| ذل|لش|حمد |ل |ره جم|س هره|لق|ره |تـــج

|63379 لدين محمد|حمد نرص |ره |س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

24|854 حبــــيبــــ| دق حن|ص| رين|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|44|34 لعزيز|م عيد عبــــد |مريم هش هره|لق|بــــ |د|

54o|2| حسن محمد حسن محمد جينو تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|6972 لحسينى|للطيف |تـــ عبــــد|هدير نش هره|لق|عه |زر

45o222 ل|لغز|ىط |لع|ن عبــــد|حمد رمض| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

3|4849 لسيد|ن |طف سليم|سعيد ع |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم
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895956 دير  |بــــ|جرجس عدل | رين|م ج|بــــ سوه|د|

6757o6 ى|مل |مصطفى محمود ك لسيد حسي  ى شمس طبــــ عي 

554o8 ن|لنور عري|لنور مجدى عبــــد|عبــــد ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

8o69|2 لسيد|د رجبــــ محمد |زي ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

6|76|6 لنبــــوى|أمي  أحمد حلىم  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

9||o8| صم خليفه محمد |بــــوثــــينه ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

855456 شم|د ه|محمد عيد زي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

47592| يف جم فظ|روق حسن ح|لدين ف|ل |رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

83o85 هلل|محمود محمد خميس فرج  ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

3|596| ن|حمد حمد|لدين |تـــفى عز  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|43o69 هيم سيد|بــــر|هلل محمد |منتـــ  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8|8246 ي رجبــــ مختـــ
ن|ر حس|مصطفى ي|عه |زر

|لمنى

|74|76 حمد|ذل |لد ش|مريم خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|38696 حمد|لمجيد |لحميد عبــــد |يه عبــــد | ن|طبــــ حلو

2|5||o جد ميشيل نبــــيه يعقوبــــ|م هره|لق|حقوق 

|2262o ي ف|كريم ه
ى|روق |ئى مي  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|

ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 
لحربــــى

4o9456 لصعيدى|ن محمد |لسيد رمض|محمد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

349934 بــــ حسن|لوه|ندى محمد عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

883962 ن جبــــر |بــــر حمد|حمد ج| سيوط|تـــربــــيتـــ 

8|3o29 بــــوبــــكر خليل|محمود خليل  ره بــــنى سويف|تـــج

492995 هيم|بــــر|حمد محمد مصطفى مرىس | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68843o ى  لحق|وى قطبــــ عبــــد |لص|نرمي  لشيخ|طبــــ كفر 

332473 هيم حسن|بــــر|ء فوزى |رس| |تـــمريض بــــنه

879o53 مل بــــولس |رك مؤمن ك|م سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

|44443 لسيد|مل |دى محمد ك|ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

868o84 ن|ن حس|حمد عمر| |ند ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

8|843 لمعبــــود|حمد عبــــد |ميمتـــ محمد | دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

646|39 لعطوى|حمد عبــــده عبــــده | حقوق بــــورسعيد
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527667 لمنعم|لمنعم عوض عبــــد |ن عوض عبــــد |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5484o مل|ء محمد عزتـــ ك|دع |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

76o585 حمد|ره محمد غنيم |س لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

8o|683 ى خلف زغلول عبــــد|ي لعزيز|سمي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|22395 ل محمود عبــــد ربــــه|محمود جل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|o3o7 زى|حمد مأمون محمد محمد حج| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

3o687 لجمل|لسيد |مجد |ندى  هره|لق|ره |تـــج

22923o هيم|بــــر|دل وديع |ره ع|س ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

3o994 ئى|لسيد مجربــــ علو|ء |شيم هره|لق|علوم 

|4o23| يه رجبــــ مدبــــولي مهدي| ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

4|764 فظ عرفتـــ|لحليم ح|د عبــــد |عم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

688774 حمد محمد نبــــيه عىل| لمنصوره|ره |تـــج

494|9| متـــ عفيفى سلوم|متـــ محمد سل|محمد سل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4|725o لم محمد|لم س|تـــ س|لشح|محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|4o237 بــــسنتـــ عدوى لبــــيبــــ محمد هره|لق|حقوق 

|63759 ل سعيد محمود حسن|س هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

9o9774 صبــــرى يوسف حسن  | مه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

835o94 ى|ره حس|س ي سعد حسي 
ئى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

84967| لرحمن محمد محمود|ندي عبــــد لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

58854 حمد|لعظيم |محمد حمدي عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|6478o رف|حمد ع|منى مسلم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

52|57 ح محمود|ل صل|ن جم|يم| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

78|527 شم|بــــوه|حمد |جر مدحتـــ |ه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|72633 ع|ن نبــــيل فرج رف|نور ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|5772| لسيد محمد|يمن |نهله  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

33|566 ى عىل خلف|ه جر عىل حسي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

68o85| لبــــديع مهنى|لد مهنى عبــــد |حمد خ| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

859844 حمد|هيم |بــــر|هبــــه سعد  سيوط|حقوق 

77|56o هيم|بــــر|لحميد |ل عبــــد |محمد جم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ
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52|4o| لسنوىسي|لرؤف |ريم صبــــري عبــــد سكندريه|ل|علوم 

8|o379 ف محمد درويش|ء |عل رسر ره بــــنى سويف|تـــج

|47848 هيم محمد|بــــر|ن |محمد سلط تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|7774 تـــه|د محمد محمد شح|زي هره|لق|هندستـــ 

435252 |ش|بــــو بــــ|حد |لو|حمد عبــــد |ء |صف لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

78|855 ى عم|ي لدين محمد فوزى|د |سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

29866 لدين سيد عليوه|م |سيد حس ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8o95|9 لمجيد محمد|ليه محمد عبــــد|ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44384| دى محمد عرفه|له|أيتـــ محمد مصطفى عبــــد ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

234649 لحق|هيم محمد عبــــد|بــــر|حمد | تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

3|7793 لربــــ|د|حمد محمد ج|هلل |عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

||63|6 لعزيز حسن|هلل سيد عبــــد |نور  ى شمس| لسن عي 

249878 يد|هلل حلىم ف|د عبــــد|جه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

894973 د |حمد حم|حمد فتـــىح | ج|ره سوه|تـــج

|4oo7| لحميد طه|رص عبــــد |ندى ن ى شمس|تـــج ره عي 

2522|o  حسن در|بــــر عر|ئى ص|تـــه
ى
ج|ق لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

7|5784 ه ع| لسميع محمد|لدين عبــــد |دل عز |مي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

78458o هلل موىس عىلي|لرحيم عبــــد |ء عبــــد |فد زيق|لزق|بــــ |د|

23327| لسيد عبــــده|ديه مصطفى |ف لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

9|7322 ى عبــــد|حمد عم| لمطلبــــ |د حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

32338| لعزيز|حمد عبــــد|بــــ |يه|لرحمن |عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

843688 لدين محمد|تـــم بــــدر |محمد ح ن|سو|ضتـــ |علوم ري

|29562 لرؤوف|ل عبــــد |رس جم|يوسف ي دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

837538 ء سيد طلبــــ محمود|شف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

272o35 د مصطفى|لجو|تـــ عبــــد |يه وحيد فرح| |صيدله طنط

232|25 م|لش|ح |لفتـــ|ح عبــــد|تـــم صل|مصطفى ح هره|لق|ره |تـــج

427755 تـــ|لجليل بــــرك|زق عبــــد|لر|محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

67638 ه  ف محمد |ني  عيل|سم|رسر لفيوم|طبــــ 

529o76 عيل|سم|محمد ممدوح صفوتـــ  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج
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227988 هيم فهىم|بــــر|صفوتـــ وحيد | لي|د ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

22oo28 ى  حسي 
ى محمد عىل حنفى نرمي  ى شمس|تـــج ره عي 

7526o2 مه محمد محمد خشبــــتـــ|س|مؤمن  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

483o72 ى ئيل|هلل روف|مدحتـــ شكر| تـــرفي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

5342o9 سميه نرص محمد محمود عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

679744 لبــــسطويسي|ز محمود |لبــــ|محمود | نور |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5|2o89 خليل محمد خليل عبــــيدتـــ قوش علوم دمنهور

|457|7 ى عمر فتـــىح حسن حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2|2668 كرم حمدى محمد حسن|د محمد |زي |بــــنه| هندستـــ شبــــر

688996 بــــينى |حمد عبــــد ربــــه |محمود  حمد |لسيد |لشر لمنصوره|علوم 

342242 هيم|بــــر|لعزيز |لعزيز محمد عبــــد|ء عبــــد|شيم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

492344 لم|لسيد س|د عطيه محمد |زي |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

428287 منيه محمد مندور فوده| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

69|23| ي|لعتـــبــــ|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|لسعيد |محمد 
ئى لمنصوره|علوم 

|6575 لسعيد|سط |لبــــ|رق عبــــد |حمد ط| ى شمس هندستـــ عي 

67543 زى سيد|مصطفى محمد حج لفيوم|حقوق 

63o295 ح حسن محمد|لفتـــ|حمد سمي  عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

43473| ى ن|ي سم|حمد عطيتـــ ق|رص |سمي  |صيدله طنط

64376| هيم|لرحمن محمد إبــــر|محمد أيمن عبــــد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

43663| ذل|لش|ذل محمد |لش|لد |آيه خ لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

457925 ى|حمد |هيم سيد |بــــر|ن طلعتـــ |حن لدمي  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

822|98 مل محمد|ن ك|ربــــيع حمد ي|بــــ |د|
|لمنى

69|9|o حمد حسن|حمد صبــــرى |صبــــرى  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

88o7o5 عيل |سم|لمنعم محمد |محمد عبــــد سيوط|حقوق 

328685 غبــــ محمد|م ر|متـــ هش|س| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

36324| ح محمد|حمد مجدي صل| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

|6277|  عبــــده محمد|هيم |بــــر|رق |محمد ط
ى
لدسوق تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|

مس|تـــجمع خ

895|52 د  |لدين ج|ح |م صل|بــــ هش|مه ج|طبــــ سوه

Wednesday, September 5, 2018 Page 6342 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

769439 ن حميد سويلم|زهور جمع لعريش|تـــربــــيتـــ 

|63952 لدين|لعظيم محمد عز |ء محمد عبــــد |رس| ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

8o26|4 لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|جر رجبــــ |ه ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|79|94 رس فتـــىح خليل|ندى ح دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

3|4638 |هلل رف|ح عبــــد|عمر صل
ى
ع دسوق ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 

تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

6|7232 لموج |هلل محمد |يه عبــــد | ط|معتـــ دمي|علوم ج

6oo332 زى|زى محمود غ|محمد غ |بــــ طنط|د|

753825 لرحمن متـــولي|مجدى عبــــد | ر|ي تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|246|4 يف محمد |لزهر|طمتـــ |ف لحسن|بــــو |ء رسر تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

887366 د |كر ج|سمي  ش| رين|م سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

7|||6|  خضي |لجليل |يحن  محمد عبــــد 
لبــــسيوئى لمنصورتـــ |تـــمريض 

867|85 ى|حمد فوزي حس|ء |زهر ني  ن|سو|حقوق 

83|56| ي 
بــــوبــــكر محمد|حمد |مصطفى ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|

| دوليتـــ طنط

767685 ى| ند|ر حسن عىل حسي  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

628768 لسيد|هلل |سعيد حسن عبــــد زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

843|5o حمد محمود|لش |ج |هبــــه تـــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

287o29 بــــ|لوه|مينه مصطفى محمد عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

764623 طف لبــــس خليل|فيليبــــ ع هندستـــ بــــور سعيد

68o|89 حمد محمد محمد|يمن |حمد | لمنصوره|طبــــ 

|37|29 ف |جوزيف  هيم|بــــر|ق عوض |سح|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33|598 لمحسن عزبــــ|ن مجدى عبــــد|رو |بــــ بــــنه|د|

8o8392 هلل|لحميد عبــــد|عبــــد| يه رض| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

837o44 ي ي
حمد محمد|رس |مصطفى ي صن. تـــ.ك

|ع قن|فنى

8|||87 نوبــــ وجيه نصىحي عبــــد|بــــ| ره بــــنى سويف|تـــج

4898|5 للطيف|دل سعد عبــــد |هلل ع|منه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62|657 وق ه لحميد طه|ئى عبــــد |رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

9|2764 مه سليم |ن نفى سل|حن ج|علوم سوه

347|58 لعزيز|تـــتـــ عبــــد|هيم عمرو شح|بــــر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

84|575 لضوي|ن محمود |كريمه شعبــــ ن|سو|بــــ |د|
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6o9744 م شعيبــــ|لسل|مد فوزى عبــــد |ضىح ح لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

49896o يتـــ ربــــيع منصور بــــحر| ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

765793 هيم محمد صبــــح|بــــر|بــــ ممدوح |هيتـــ|م ره بــــور سعيد|تـــج

||9o98  متـــول طر|لبــــ|حمد حسن عبــــد |
ى
د|ق وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

35889o لسيد محمد يوسف|ن |حن وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

8862o6 ج |ضى فر|لر|محمد سيد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76827o زى|لق حج|لخ|م وحيد سعد عبــــد |سه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

2|3836 مد|د حمدى ح|هلل عم|عبــــد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

69o|o| زق|لر|حمد محمد عبــــد |م |ء عص|ول لمنصوره|علوم 

895||6 د عىل |لجو|د محمد عبــــد|لجو|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

44|563 طمه يوسف محمد عيد رسور|ف لشيخ|بــــ كفر |د|

5|28o3 ج  موىس|ر ن|لستـــ|عىل عبــــد سكندريه|ل|صيدله 

367559 ف جوده |يتـــ | حمد محمود|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|5994 ف عطيه ملوكه|ندرو | رسر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

346359 ش|لدمرد|لسيد |ش |لدمرد|لرحمن |عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5|5742 لرحمن|شم عوض محمود عبــــد|ن ه|يم| ره دمنهور|تـــج

9|3965 ى رجبــــ شح|ي تـــه حسن  |سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

423485 لشوى|حمد محمود حسن |لدز |ي سكندريه|ل|صيدله 

636347 هيم|بــــر|لكريم محمد |حمد عبــــد|مؤمن  زيق|لزق|طبــــ 

623572 مل محمود سليم|مل محمد ك|ك لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

253||o ى محمود سعيد حو|ي س|سمي  ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

44346| وليد سعد حمد محمد لعريش|بــــ |د|

42o853 سم|لسيد ق|خلود محمد أحمد  |حقوق طنط

|3689o لعزيز|حمد عبــــد |مه بــــهجتـــ |س| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

84324 لعزيز|حمد عىل عبــــد |ء |دع علوم بــــنى سويف

232563 ف سيد ص|طمه |ف بــــر|رسر |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

43|95| ن|ل يون|طف غبــــري|ل ع|سيلفى غبــــري |تـــربــــيتـــ طنط

26855 ف |ن |نوره حمد|لسيد |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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|3775o لصمد|يمن فتـــىح عبــــد |محمود  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

8777|4 ه منتـــرص عىل سعودى  | مي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

35o|96 لعظيم حسن|سلىم محمد عبــــد تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

26|924 ف محمد عبــــد|محمد  حمد|لمنعم |رسر |حقوق بــــنه

5|7777 ل عطيه|لع|ح ربــــيع عبــــد|سم بــــ دمنهور|د|

7|o849 ل|لع|م محمد محمد محمد عبــــد |هش ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4o|o54 حمد|مي  فتـــىح عىل | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

786|56 ر محمود حسن محمود|مي زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4|9o9| لدين|حمد نور|ل سيد|لع|د عبــــد|محمد عم لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

229462 هيم|بــــر|ده فرج |شمسه حم كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

686797 لونيس|ء حمدى محمد عبــــد |ل| لمنصوره|ره |تـــج

57483 فظ|بــــ ح|لوه|فظ عبــــد |هبــــه ح بــــ بــــنى سويف|د|

24|888 ى مهدى عبــــد لجليل|زى عبــــد |لنعيم حج|نرمي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

446|o4 ن|ن محمد رضو|عمر محمد رضو |ره طنط|تـــج

9o|46o ن |حمد محمد سلم|حمد | ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

239625 م|بــــر محمد تـــم|بــــسمه محمد ج رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

534oo7 ى|لع|بــــدين محمد زين |لع|زين  بــــدين حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

||66|9 بــــر مسعود|لج|لدين عبــــد |بــــسنتـــ محمد عز  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

42836 ل|لع|حمد عبــــد|بــــوبــــكر |يمن |جر |ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

47585| لدين حسن عبــــده حسن عبــــده|عز  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85|4|5 عىلي سعد عىلي محمد سيوط|حقوق 

2o||5  محمد|لبــــ|حمد عبــــد |لرحمن محسن |عبــــد 
ى
ق ي |

لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

832637 لسيد عىلي|ر |لنج|ممدوح  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

465435 بــــىل|لبــــ|لمقصود |حمد محمد عبــــد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

48837| بــــ تـــوفيق محمود تـــوفيق محمد|يه| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75o744 لحميد|حمد عبــــد |حمد مدحتـــ | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4|o578 |لعزم |بــــو |مد |حمد ح|زن |م
ى
لمنوق |ره طنط|تـــج

64647o ي جل| لخولي|لسيد |ل |نىح  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8o5o68 ى ع|ي لمهدي محمد|صم محمد |سمي  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى
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85323o لرحمن|لحكيم عبــــد|عبــــد| زينبــــ عط ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

3|6o49 هنى قلينى عزيز| رين|م هره|لق|ر |ثــــ|

237644 تـــ|بــــوبــــكر فرح|ء |زينبــــ عل ن|حقوق حلو

224834 لحميد طه|لحميد طه عبــــد|عبــــد |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

6o2794 ج|حمد صبــــىح خليل رس|محمد  |هندستـــ طنط

7o|533 فظ|ل ح|ل هل|ئى محمد هل|م| لمنصوره|علوم 

84|28| ى|لرسول بــــسط|طمه عبــــد|ف وي حسي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

345|69 بــــينى نبــــوى |بــــسنتـــ محمد  ر|لحج|لشر ى شمس|د| بــــ عي 

648578 لمجيد|لمجيد محمد عبــــد|سمر عبــــد عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2985|| ل محمد مصطفى سكوتـــ|محمد جم  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

2658|2 ن|لغنى سليم|محمد حمدى عبــــد |طبــــ بــــنه

3|29|7 عيل محمد|سم|رتـــ عىل |س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2447o د فريج|مي عي|ندي س|س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7|6778 هيم منصور|بــــر|لعليم |لعليم يحن  عبــــد |عبــــد  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

|59||| ف خليل عبــــد |مح |س لحميد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5oo875 ء وليد سيف حميده|لشيم| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o3839 ين تـــه|د فوزي شح|عم| في  ي|طبــــ 
|لمنى

|254o2 ره|ئيل بــــش|د ميخ|بــــيتـــر مر |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

499653 ف |ف لدين عىل|طمتـــ سعيد رسر |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

3437oo لسيد|ن |لد محمدى حس|محمد خ ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|696o9 هيم|بــــر|م عبــــده |محمد هش |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

2|83|6 مل عىل محمد|لميس عىل ك  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

77|o9o يديتـــ|لسيد ع|حمد |هديل محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

428o65  |هيم |بــــر|ل |طمه جم|ف
ى
|لعل|بــــو |لدسوق |عه طنط|زر

5|4467 لسيد سليم تـــرىك|د محمد |نه سكندريه|ل|ره |تـــج

683876 ن|بــــ رمض|لوه|ره ود عبــــد |س لمنصوره|حقوق 

452996 وجيه مطر يحن  مطر بــــطرس ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

875756 حمد محمد مصطفى |عمرو  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى
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226925 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد | سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

787232 ل مصطفى|حمد عىل جم| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

64225 مل محمد|ء محمود محمد ك|سم| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

32858 لحميد|بــــر عبــــد|محمد سيد ج  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

25o295 بــــوبــــكر|م حسن |ء محمد عل|لزهر| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

892|53 د محمد محمود |ره رش|س لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

7422| مه سيد محمد|س|بــــدر  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

324584 م محمد مصلح عىل|سل| ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

499226 لم|لد محمد س|زينبــــ خ ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

782||o هيم|بــــر|هيم خليل |بــــر|حمد | زيق|لزق|علوم 

774876 ى |ي حمد حسن محمد يوسف|سمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

353399 لمنعم|لرحمن محمد عبــــد|حمد عبــــد| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

339896 بــــ|لوه|حمد عبــــد|حمد ممدوح عرفه | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

358642 لح|حمد ص|لسيد |هلل |منتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7oo235 ح محمد|لفتـــ|ء محمد عبــــد |رس| لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

6424o8 ى سع|د |محمد جه دتـــ|نور حسي  زيق|لزق|حقوق 

36584o لسيد|حمد نبــــيل |عمر  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

257||3 نس محمد قنبــــر|هلل |منه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o4468 ى |لق|م عبــــد|س در محمد حسي  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

9o4336 طه دريهم فهىم تـــوفيق  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

439568 در|لق|د بــــسيوئى جمعتـــ عبــــد |سع |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

4oo|2o لكعىك|لعزيز |جنى عمر عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

28o3|4 ى غط|ندرو | ى|س |مي  مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

525763 ىط|لع|لم عبــــد|لم حسن س|ن س|مرو |حقوق طنط

5o55|7 خيتـــى|لشبــــر|موىس | محمود رض سكندريه|ل|طبــــ 

242586 ي |
م|م|حمد صبــــرى عويس قرئى ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

43487| لمغربــــى|ن فتـــوح |مريم حلىم شعبــــ لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

67994| ئى|ن ه|لعزيز رمض|محمد سعد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

4|o628 ن عطيتـــ|يوسف ممدوح شعبــــ |ره طنط|تـــج
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62|7o6 ي|ر
لسيد محمد|مح |س| ئى ي صىح بــــور سعيد

معهد فنى

5|2o65 لجرف|حمد وحيد محمود محمود | ره دمنهور|تـــج

8537|4 هيم محمد|بــــر|حمد |طمه |ف |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

5o2978 ف مصطفى |ن |نور هيم عوض|بــــر|رسر سكندريه|ل|علوم 

|747|8 د|ل ج|لع|حمد عبــــد |م |سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

884272 بــــ ظريف  |حمد مرىس دي| سيوط|حقوق 

87o6|2 لنعيم|عبــــد| لعل|بــــو|ره حسن |س ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8o|95o ي 
حمد حسيبــــ تـــوفيق|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

6o64o ف عبــــد| |عل لمجيد محمد|رسر لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

692|62 دى|لبــــغد|در |لق|ء عزتـــ عبــــد |ل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|2|28o لعظيم محمد|حمد عبــــد |مصطفى  ن|هندستـــ حلو

2537o2 غ|لصبــــ|لق |لخ|ر عبــــد|لستـــ|در عبــــد|ن ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

3|682o لم محمد|ر محمد س|من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

782|52 حمد محمد|محمد مدحتـــ  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

28o728 هيم|بــــر|مه تـــوفيق خليل |س|مصطفى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

537476 لرؤف|لسيد عبــــد|م محمد |هش عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

757495 ه صل| ح عىل أحمد|مي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4|o3o2 حمد عبــــده|حمد |مجد |يوسف  |بــــ طنط|د|

448469 هلل بــــيوم|لنبــــى عبــــد |عمر محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

29o468 ف محمد عبــــد|محمد  لمجيد|رسر ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

5o6296 لمطلبــــ عىل حمروش|حمد عبــــد |ء |سم| سكندريه|ل|عه |زر

25|68| ر|حمد دويد|لمنعم |دل عبــــد|مصطفى ع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

357488 ى |لن|مروتـــ عبــــد لنورى|رص متـــوكل حسي  |نوعيتـــ بــــنه

286335 ن|در عثــــم|لق|هيم عبــــد|بــــر|ء |عىلي كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

484385 ى|مه |حمد سل| لسيد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62934 حمد|كر |لخي  ش|بــــو|منى  بــــ بــــنى سويف|د|

634893 ق|هلل |بــــ سعيد عبــــد|يه| وى|لشر ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

8|o37| ي زكري|عبــــد
محمد| لرحمن مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

5o38oo حمد دبــــوس|متـــ محمود |س|محمود  سكندريه|ل|ره |تـــج

6|o87| هلل|لسيد عبــــد |رق منصور |سلىم ط لمنصوره|ره |تـــج
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7o92o لىح|هلل عبــــد|حمد عبــــد|نوره  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

857859 س|كر غط|ن شكري ش|يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3425|| م محمود|لسل|محمود سمي  عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

539o62 وى|حمد قن|لد حسنى |حمد خ| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

858595 ي محمد|محمد محروس خف ج  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

786885 حمد|لشكور |رحمه محروس عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|3o452 حمد|حمد يوسف |ره |س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

338722 م|لغن|د محمد |طمتـــ سعيد فؤ|ف |نوعيتـــ بــــنه

783o73 دق عىل|لص|دق |لص|له محمد |ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

65385 هلل| |د عط|جد ميل|م| نور ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

23|274 بــــ|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|محمد عبــــد سيوط|عه |زر

|5|543 ره|حمد عم|بــــ عدل |يه|هلل |هبــــتـــ  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9oo|56 لرحمن |هيم عبــــد|بــــر|حمد مىح | ج|طبــــ سوه

||8878 ق|لغنى نعيم |ء عبــــد |سل عل|بــــ وى|لشر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

56648 للطيف|لحميد عبــــد |هر عبــــد |حمد م| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4728o هيم|بــــر|دتـــ ممدوح محمد |مي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

83o|o| ي محمد 
هيم محمد|بــــر|منى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

|39|42 حمد عبــــده|سهيله وليد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

888929 حمد محمد |محمد منتـــرص  سيوط|حقوق 

35|754 |لد محمد سيد عط|مريم خ ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9o|382 لمجد محمد |بــــو|نهي  محمد مرتـــضى  ج|ره سوه|تـــج

||942| ي|لق|لحميد محمود أحمد |رضوى محمد عبــــد 
ضى ى شمس|تـــج ره عي 

229976 ى عبــــد| ى عبــــد |حمد حسي  لرحمن|لرحمن حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

248242 بــــو شلبــــيه|لسيد فرج |ندى حسنى  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

37833 حمد|س |حمد عبــــ|مل | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

489786 ى ط وي محمد|ل دندر|رق جم|حني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

328253 ح|لفتـــ|يمن فتـــىح عبــــد|حمد | |بــــ بــــنه|د|

8|2966 ى روبــــي طه محمد حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

767363 ى |ء حس|رس| حمد|م حسي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

774473 حمد محمد مصطفى حبــــييسر|ئى |ه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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79oo87 ى|ن حس|حمد رمض|حمد محمد | ني  نوعيتـــ بــــور سعيد

2887| لسيد محمد|رص |لن|عمر عبــــد هره|لق|ره |تـــج

8259o8 م|حمد عل|سلىمي محمد  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

365o3o حمد حسن زغلول محمد| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9||954 ه عبــــد| ه عىل محمد |لل|مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

23756| د|صف صديق ج|ن| ن|هيل هره|لق|ن |سن|طبــــ 

862692 حمد|لفتـــ خليل زىكي | لمنصوره|حقوق 

38859  عبــــد
ى
لحميد|عمر فتـــىح شوق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|27644 فظ يوسف|مصطفى محمد ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

23o399 بــــينى |كريم حسنى  حمد حسن|لشر ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

7636|6 نم|تـــه غ|حمد شح|هنده محسن |ش ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|57|4 وى|لجد|ن |محمد عبــــده شعبــــ ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

832|o4 حمد|دي عىلي |له|ء عبــــد|ول ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

777796 بــــ|لوه|لسيد عبــــد|لرحمن محمد |عبــــد  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

6|o286 لحلو|لعيسوي أحمد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

636995 هيم موىس|أحمد موىس إبــــر زيق|لزق|ره |تـــج

777328 لعزيز|ر عبــــد|لغف|مصطفى نشأتـــ عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

3|5969 عيل جوده|سم|ء صبــــرى |دع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

264423 هيم|بــــر|حمد |عىل | يه رض| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|422o بــــ|هلل كس|هيم عبــــد |هلل إبــــر|عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6927o6 هيم|بــــر|عيل |سم|لسيد |م |هبــــه عص لمنصوره|بــــ |د|

9o9339 ه|لل|دق عبــــد|لص|ن رفعتـــ عبــــد|نوره ج|بــــ سوه|د|

|3|936 مه فتـــىح محمود|س|ء |رس| ى شمس هندستـــ عي 

4828|5 لنبــــى|لعزيز موىس عبــــد|ن محمود عبــــد |إيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|87o4 هيم حسن محمد حشيش|بــــر|ن |يم| عه دمنهور|زر

62|5|o س|م فريد حو|حمد سمي  س| لمنصوره|حقوق 

5|6988 لح|لمحسن محمدى ص|سندس عبــــد علوم دمنهور

492878 مد مرىسي حمزه|حمد ح| بــــ دمنهور|د|

74o57 جر محمد محمود محمد|ه لفيوم|تـــربــــيتـــ 

833722 ى محمود|هن ي حسي 
ء مصطفى دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 
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63o393 لعزيز حسن|حمد عبــــد |عمر  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

42838 هر سعيد حموده خرصى|يدى م|ه دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

875o|4 ى حسن حمدى فرغىل |ي سمي  سيوط|نوعيتـــ 

25oo22 ن|ندى صبــــىح سعيد محمد سعف ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

843o82 هر محمد|جح ز|ر| رن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

8699oo ى محمد  لمجد عىلي|بــــو|حسي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

425o5o ء سعد محمد عىلي منصور|آل سكندريه|ل|صيدله 

9|7o|8 لمول |ج  عبــــد|ل ن|جم| عل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

288|96 ر|ن عىل كر|زينبــــ عثــــم سيوط|حقوق 

782748 ل عيد|لع|ن ثــــروتـــ مصطفى عبــــد|يم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3585o7 لم|س| لل|لدين عبــــد|ء |هلل ول|منتـــ  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

526746 مصطفى محمد مصطفى حسن مصطفى |ضتـــ طنط|علوم ري

89|643 رق محمد محمد تـــوفيق |ط سيوط|بــــ |د|

|236o8 بــــ|لوه|لدين عبــــد |ء نور |لعل|بــــو |ر |ثــــ| ى شمس حقوق عي 

77669 ح حسن|لفتـــ|بــــر عبــــد |ء ص|شيم ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

923823  عبــــ|لش|لعزيز عبــــد|ء عبــــد|رس|
ى
س |ق دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

6o4322 رص|حمد قطبــــ ن|لرحمن محمد |عبــــد تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

3o828 ى نرص| ليىل رض حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o|o24 لمدبــــول|ن |هيم سليم|بــــر|منيه | ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

2346o3 |لش|ر عبــــد|هلل عم|يوسف عبــــد
ى
ق ن|بــــ حلو|د|

774o|9 لمنعم محمد|لحميد عبــــد |ء عبــــد |شيم زيق|لزق|بــــ |د|

85892 لدين|ء|لرحمن محمد عىلي عل|عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

365976 ي 
حمد سعيد عليوتـــ|مصطفى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

496393 لمطلبــــ|ء حسن حسن عبــــد |رس| ره دمنهور|تـــج

6o9822 لسيد بــــدره|لدين |ل |حمد جم| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

284244 ه جم| بــــتـــ محمد|ل ثــــ|مي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4o2o95 مل محمود حسن سعيد|مصطفى ك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

628794 لمعبــــود|حمد عبــــد|ء رفعتـــ |دع زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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5247o9 ى قن  حسي 
لسيد محمد|وي |مصطفى بــــ دمنهور|د|

3486|| حمد خلف|ىط |لع|حمد عبــــد|محمد  |نوعيتـــ بــــنه

282||6 حمد|يوسف سعيد حسن  هره|لق|حقوق 

|32275 ل|لع|م سيد عبــــد |نسمه هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|7786 فظ سليم  |لح|حمد عبــــد|ء |ول ي صىح 
سيوط|معهد فنى

48336 بــــ|لتـــو|لمجيد عبــــد |وى عبــــد |جر حمز|ه هره|لق|حقوق 

9o8|| ى محمد حسن|خ لد حسي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

22||7| ف عبــــد|ده |غ لسيد|ح |لفتـــ|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

82239 ن فهيم|د عري|بــــ ميل|يوس سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

65469 خر|بــــيتـــر عزتـــ كرم ز  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

835359 ي| مي 
ي زىكي حبــــسر

حبــــسر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

869772 حمد محمود|ء محمد |بــــه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

25o339 ي|ر
بــــر غنيم|شم ج|ه| ئى ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

4|7557 لعدوى|ء محمد عطيه |آل لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

282546 لرحمن|لرحمن فتـــىح عبــــد|رحمه عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

443433 هلل أحمد عىل شبــــكه|د عبــــد |محمد فؤ ط|معتـــ دمي|علوم ج

32933| حمد|لربــــيع |هيم |بــــر| |يش ج|بــــ سوه|د|

5o2532 لسيد مبــــروك|لصمد |محمد مجدي عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

482679 ى عبــــد |ي لحليم|لسيد عبــــد |لعزيز |سمي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

4453o7 محمد يسن محمود يسن عىل ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

9o2o4 حمد|لحتـــ رجبــــ محمد |ص ن|حقوق حلو

357337 بــــىح |ل|حمد |ن |حمد سليم|د |عم |حقوق بــــنه

444965 مسعود محمد قطبــــ شلبــــى ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

54936 مل|بــــر ك|رق ج|ر ط|من لمنصوره|حقوق 

3446o8 ر|لحج|ء حلىم محمد فتـــىح حلىم |لشيم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

45649 لنبــــى محمود منصور|يه عبــــد | ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

757375 عيل|سم|بــــر محمد |م ص|وس عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

9o9|58 ل حسن |لع|محمود رجبــــ عبــــد ج|بــــ سوه|د|

79oo86 هيم محمود شكرى محمد|بــــر| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|7554 حمد|عمرو محمد سعد محمد  هره|لق|ره |تـــج
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62o82| لبــــيوم|ىط |لمع|بــــو|ندى محمد  ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

349748 زن|ح م|لفتـــ|ل عبــــد|محمود محمد كم ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

6289o مد محمد|ئى محمد ح|م| علوم بــــنى سويف

436562 ف|ء ط|رس| رء محمد محمد رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

27766 روق محمد معتـــوق|حمد ف|محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

69767o هيم حسن|بــــر|لعزيز |ل عبــــد |ء جم|سم| لمنصوره|حقوق 

9|5866 لحميد |ىط عبــــد|لع|ل عبــــد|منه هل ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

772844 |هلل حن|تـــه عزيز عبــــد|دى شح|ش ى شمس|تـــج ره عي 

846|24 جون جرجس مرقص ديسقورس ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

|55922 ف منصور |خلود  ى|رسر مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|8938 عيل|سم|تـــه |حمد حمدى شح| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

346429 دو|د يس ج|لجو|هر عبــــد|رتـــ م|س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8|9|29 خىلي رستـــم|ديه محمد د|ف ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

349242 ح|لفتـــ|محمد حسن حسن عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

482334 حمد|هيم سيد |بــــر|م محمود |سيف محمد عص ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

365923 دى|نور رجبــــ بــــدوى بــــغد ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

352o88 |لعزيز عط|مريم محمد عبــــد هره|لق|م |عل|

78o536 ن رميح|عمر ثــــروتـــ محمد سليم تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

7|o286 لنور يسن|بــــو |ن طه عبــــده |نوره هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|37|52 هلل طوبــــىح |مر سمي  يوسف عبــــد |س مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

34|422 يوبــــ|لعظيم عىل |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

357|9 زق|لر|حمد عبــــد|حمد محمد |ر |عم ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|26497 د|حمد رش|لد |ل خ|م| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

435454 لحميد طوى حموده|روضه طوى عبــــد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

3|788o للطيف|عيل عبــــد|سم|رق |ن ط|رضو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

628425 ى رجبــــ عبــــد  ى |نرمي  لشوبــــىك|هلل حسي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

777848 ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |ل| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7|429 ح محمد|لفتـــ|منه حسن عبــــد | لفيوم|تـــربــــيتـــ 

523974 م|أحمد عىلي أبــــوزيد مبــــروك عل |ضتـــ طنط|علوم ري
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22o3oo ىط محمود|لع|رق عبــــد|عمر ط مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52|265 ي محمد عوض|ندى محمد عبــــد 
لغنى بــــ دمنهور|د|

9|5622 لك  |ستـــم|مريم ممدوح جميل  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|39853 هيم عطيه|بــــر|عطيه رفعتـــ | ند هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

364569 لشيخ|ن |ن سليم|لسعيد سليم|سمر  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

679o6 بــــ|لوه|حمد حمدي مصطفى عبــــد | طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

4|8924 لسيد|در عىل |لق|دى عبــــد |محمد حم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

266|5| محمود ربــــيع حلىم عبــــيد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

247366 هيم شحيبــــر|بــــر|بــــر محمد |محمود ج تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

25o976 لشيىم|محمد مدحتـــ سعيد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

236o68 د|عهود سيد حسن محمد حم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

676772 بــــو ليله|لسيد مصطفى مصطفى |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

||949| ه يوسف فرغىل|لل|حمد عبــــد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

825764 ي|ف
ى حسن مصطفى طمه حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

4o2565 لمول|د |ء محمد جمعتـــ ج|سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

496434 ف فتـــىحي إبــــر بــــ|هيم خط|بــــسنتـــ أرسر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

49437 بــــسنتـــ حمدى محمد محمود هره|لق|طبــــ 

897389 عيل |سم|ل محمود |ئى كم|م| ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

685|77 منى متـــول محمد متـــول لمنصوره|بــــ |د|

42794| لمجيد عىل خميس|يه محمد عبــــد| |صيدله طنط

7o|4|4 ز|لرز|لحميد محمد |ء محسن عبــــد |سم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

9|68o2 تـــه |م منصور شح|لرحمن تـــه|عبــــد لمنصوره|حقوق 

28589o م|م|حمد |بــــورسيع |ل |منى جم ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

452352 لحميد خليل|كرم مصطفى عىل عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

892933  محمد |لخ|حمد عبــــد|
ى
لق صدق ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|6385| لسيد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |ن |رو ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6o566| مر عوض|ن محمود نظىم ع|يم| |تـــربــــيتـــ طنط

696833 حمد|حمد |رس |لعزيز ي|عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

323592 د|نور عي|دى |يرينى بــــ| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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685669 هيم|بــــر|هيم |بــــر|ل |لع|ح عبــــد |ئى صل|م| لمنصوره|عه |زر

896882 لرحيم |لسيد عبــــد|ء محمد |دع ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

75|87| ي
زى محمد محمدسنبــــل|محمد ئى ى شمس|تـــج ره عي 

6o4o|9 بــــىل|لغر|لمحمدى |مصطفى محمود  لمنصوره|بــــ |د|

544337 ه نبــــيل | هيم|بــــر|لسيد |مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2|8|35 ج|لد محمد عبــــده محمد فر|محمد خ ن|ضتـــ حلو|علوم ري

4|56o3 لديبــــ|ح |لفتـــ|للطيف عبــــد |محمود فخرى عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

7536o4 مح مصطفى محمد|س| لور عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6||895 ى |لق|أمل عبــــد  ى|بــــر|در بــــحي  هيم بــــحي  |بــــ طنط|د|

364745 لح|م سمي  يوسف ص|بــــسنتـــ س  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

3o3|9 ى عل|ي وي|لدين فوزي قن|ء |سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

285629 لنرص|بــــو |لسيد |مد محمد |مريم ح ن|بــــ حلو|د|

498244 سلسبــــيل طه محمد محمود خرصى تـــربــــيتـــ دمنهور

46337 لجليل|حمد سيد مصطفى عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4762|9 ف محمد عبــــد |نور لحليم|ن أرسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6538o لمجيد محمود|لمحسن عبــــد |زينبــــ عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

7||793 |لسق|لمتـــول |لدين |طف نرص |ع| لي|د لمنصوره|حقوق 

8o47o4 وق خ لرحيم|لد مهدي عبــــد|رسر ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

77o528 ل محمد خليل|حمد كم|محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

22245 وى يعقوبــــ|عزتـــ بــــبــــ| ندر|س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|7792 ى|بــــو|لسميع |خلود محمد محمد عبــــد  لعني  ط|ر دمي|ثــــ|

25o576 ىط يوسف|لع|طف عبــــد|ع| دين ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

447374 هيم عيس|بــــر|دل محمد |بــــسمه ع |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

8798o7 هلل عىل  |يحن  محمد عبــــد سيوط|صيدلتـــ 

45665 ي|ر
روق سيد|مجدى ف| ئى ن|تـــربــــيتـــ حلو

363582 ي 
بــــو بــــكر محمد محمود عيد|يمنى ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 

(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

34837| حمد|لسيد | |منيتـــ محمد ذكري| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

92|8oo ى  |ن ي|حمد محمد شوم| سي  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|322|7 ى|م دى|بــــ فوزى بــــغد|يه| |رتـــي  هره|لق|بــــ |د|
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54|484 لمزين|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  سكندريه|ل|حقوق 

429773 فوح|س| رق زكري|هلل ط|عبــــد  |بــــ طنط|د|

92o|68 حمد  |صم محمد |ع| مه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

783|36 ن|رق محمد عثــــم|م ط|سل| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

635|53 لق|لخ|لغنى عبــــد|ئى عبــــد|سهيله ه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4868|| ى عبــــد |محمود  ى عشر در|لق|حمد عشر ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

864886 ى منتـــرص حسن وهيبــــ حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|574 ن|لعليم محمود سليم|تـــ عبــــد |ي| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

539|34 لسيد محمود|لحميد |عمر محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6o3476 م|م|ل|لسيد محمد |محمد  |ضتـــ طنط|علوم ري

|52585 يف شلق|جيه م محمد|ن رسر ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

479585 كر سعد|بــــيشوى سعد ش سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

7842|| هلل عطيه محمد|محمد عبــــد  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

522|75 لح محمد|لسيد ص|ء حلىمي |سن سكندريه|ل|صيدله 

843537 سط محمد|لبــــ|محمد سمي  عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

63865o ى محمد محمود|لد |سهي  خ مي  زيق|لزق|حقوق 

248289 سحر مصطفى محمد محمد شوشه تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|4882o ن|هيم سليم|بــــر|حبــــيبــــتـــ عرفه  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

335|9 ء محمد محمد حسن|رس| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|63937 لمجيد|م فتـــىح عبــــد |ء عص|رس| ى شمس| لسن عي 

82o252 ى محمد عبــــد|ي لرحمن عىلي|سمي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

357o98 بــــوزيد|ح |لفتـــ|بــــوزيد عبــــد|كريم  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

323787 يز فتـــىح زىك|ء ف|سم| ى شمس|د| بــــ عي 

695879 يد|لسيد بــــدوى ف|لسيد محمد | لمنصوره|ره |تـــج

2|848| مصطفى محمود عىل صبــــره ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

855582 لعزيز|ن عبــــد|سهيله ربــــيع رمض س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

4o7|29 ن مدحتـــ عيد فرج محمد|نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|4o2|o لد محمد يوسف خليل|بــــ خ|رح ن|بــــ حلو|د|

6o5496 حمد محمد خرصى| |لي|د ط|بــــ دمي|د|

636372 لمصلح محمد|مي عبــــد|محمد س زيق|لزق|علوم 
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|68273 ى مني  رسىم فهيم| مي  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

68798 لعزيز|لحميد عبــــد |لعليم عبــــد |طمه عبــــد |ف لفيوم|صيدلتـــ 

362399 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|مريم  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6oo|38 ئى|لكيل|لسيد |لسعيد |محمود  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

327o6| دق|ء منصور سيد ص|سم| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

53753 د|لجو|حمد عبــــد|ء سيد |عل ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6oo568 عمر ممدوح يوسف مزروع |عه طنط|زر

888|42 لمطلبــــ |محمود حمدى عويس عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

842472 لمنعم عىلي|جر محمد عبــــد|ه |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|559o تـــتـــ|فظ محمد شح|لد ح|لدين خ|ل |جم لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|4oo2o حمد|س |لح عبــــ|طمه ص|ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

754737 رتـــ|حمد رسر|حمد |لمنعم |حمد عبــــد | |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

7|553| ه عبــــد | وى|لغربــــ|لنبــــى عوض جمعه |مي  لمنصوره|حقوق 

84|96o طف حسن محمد|خلود ع ن|سو|بــــ |د|

9o9746 ن  |ن محمد وهم|محمد شعبــــ ج|طبــــ سوه

3375|3 هر|لظ|لسيد فول عبــــد|م |بــــتـــس| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2623o9 ن|حمد محروس رضو|لرحيم شندى |عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|32425 ربــــ|همسه حسن عبــــد ربــــه مصطفى ش ى شمس|د| بــــ عي 

3|434| ى صبــــىح موريس صبــــىح| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

78|594 ه | تـــ عىل|لسيد عرف|لسيد |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|6855| رس سمي  فريد|دى ي|ف ى شمس حقوق عي 

493637 مل محمد شمه|لرحمن مجدي ك|عبــــد تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

784586 ف س|نهله  رف هيتـــىم|بــــق ع|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

36666 بــــ|لوه|ل عبــــد |لع|ل محمد عبــــد |لع|ندى عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

686369 حمد|هيم |بــــر|شد |محمد حسن ر |ره طنط|تـــج

36|37 ى ري ض خلف طلبــــه|ندى حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

422494 ن|لحليم عثــــم|حمد عبــــد |تـــ |ي| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9o2252 لسيد |حمد محمد سعد | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن
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48|o78 لحميد عيس|لعزيز عبــــد|يوسف عيد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

824|26 ي|رس|
ء عىلي محمد تـــوئى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

34636o لم|حمد محمد س|لرحمن مصطفى |عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9oo766 حمد |دل محمد |رفيده ع ج|بــــ سوه|د|

|7|8oo لعزيزى|دهم يوسف يوسف عىل | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|29538 ى|حمد حس|مصطفى محمود  ني  |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

7o2992 ى |ف| مه ر|لنج|يز محمد محمد حسي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

543|79 لد محمد عىل حمد|خ| رويد معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

486845 حمد|لىح |مصطفى محمد أحمد عبــــد لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

45o536 ى خميس|بــــو |هيم |بــــر|محمد  لعني  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

844|8 لحميد|ء بــــطل محمد عبــــد |عل ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

347324 ئى|لحلو|حمد |هيم محمد |بــــر|ء |رس| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

27||6| ن|هيم محمد رمض|بــــر|ندى محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2|9765 ره محمد طلعتـــ محمد مكرم|س ى شمس علوم عي 

|45852 حمد|ل شفيق |حمد جم| ه ى نوعيتـــ جي 

225777 عيل|سم|لدين |لرحيم عىل نور|عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

524o86 ن|ن سليم|ن سليم|مل ثــــروتـــ سليم| سكندريه|ل|ره |تـــج

|5842| بــــ|لوه|عيل عبــــد |سم|بــــ |لوه|زينبــــ عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

33||58 لسيد عىل عيد|ل محمد |جم ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

898|95 ن عىل  |لدين مهر|ح |د صل|زي ج|علوم سوه

324o23 عيل عىل|سم|محمد مصطفى  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

76486| م|هيم سل|بــــر|ن نبــــيل محمد يشي |رو ره بــــور سعيد|تـــج

344|2| |لعل|بــــو|حمد محمد |لتـــ عيد |ه ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

96o|7 رص محمود أحمد|محمد ن كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

424584 ى|لسيد ج|حمد |لسيد | د حسي  سكندريه|ل|حقوق 

264639 حد بــــرغوثــــ|لو|لعظيم عبــــد |يه سعيد عبــــد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

253886 هبــــه محمد عىل عطيه شمون|نوعيتـــ 

46997 ي محمود|محمد رمض
ن حنفى هره|لق|هندستـــ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 6358 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

35665o ي مرىسي|هيم |بــــر|رتـــ محمد |س
ى
لدسوق |علوم بــــنه

77o396 دى حسن أسعد|دل عبــــ|حمد ع| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

485736 ف |يه | لسيد|ضل |هيم ف|بــــر|رسر سكندريه|ل|حقوق 

6|o3|4 لبــــرع|لسيد |لسيد محمد |يتـــ | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

824839 ئيل ميجر نسيم|ريوس ميخ|مك ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|899o ن|بــــ زهر|لوه|زق عبــــد |لر|ئد عمرو عبــــد |ر ره بــــنى سويف|تـــج

5o7o5| لشوى|ره فتـــىح ذىك |س سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

253543 رى|لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|ء فتـــىح |رس| شمون|نوعيتـــ 

775226 ده|هيم زو|بــــر|م عليوه |حمد س| ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

34554| لشحرى|ل محمود |لد كم|ء خ|شيم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

765346 لدين|لسيد نور |تـــ |د|لس|دل |محمود ع تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

429|5o وق س مح محمد شكر|رسر |بــــ طنط|د|

366674 ى|لوه|محمد محمد عبــــد بــــ حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

229oo د بــــكرى درويش|م عم|هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

845|82 حمد طه|مل محمد | ن|سو|تـــربــــيتـــ 

9o95o6 ه |لل|ن محمد خلف عبــــد|نوره ج|علوم سوه

|63939 لسيد|ح |سلىم محمد صل ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|4|767 حمد|هيم |بــــر|حمد |هلل |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

46|87 لرحمن قطبــــ محمود|حسن عبــــد  هره|لق|حقوق 

7832|4 صم عىل محمد حسن محمد|ع زيق|لزق|عه |زر

3|966| ي|ر
لطوبــــىح |لفتـــح |بــــو|حمد | |ئى ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

7873o8 م|لسل|ن عبــــد |ن رضو|ن رمض|رضو قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

6|3864 هلل يوسف|وى عبــــد|لعشم|محمد عىل  |هندستـــ طنط

56274 هلل|حمد عبــــد |جر محمود |ه سيوط|عه |زر

33o629 حمد|سهيلتـــ مجدى عىلي متـــولي سيد  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

69744| لنبــــوى محمد|م محمد |محمد حس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

73|4o هيم|بــــر|لحكيم |ل عبــــد |ن كم|فن| لفيوم|بــــ |د|

2|7925 ن حسن|ئد يونس سليم|هلل ر|منه  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

54|83o بــــ|لسيد أحمد حج|محمد  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 
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775474 لحق|عمر لطفى مصطفى عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o3489 ى |بــــر| حمد عبــــود|هيم |بــــر|هيم خي  |بــــ طنط|د|

6272|8 لكريم مصيلىح|حمد مجدى عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

|2o537 ن حسن غريبــــ|جر رمض|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6938|o لرؤف مرزوق|لسعيد عبــــد |ء |سم لمنصوره|نوعيتـــ 

43o57o لمجدوبــــي|بــــر |هيم ج|بــــر| |لي|د |صيدله طنط

69566| ى ع لنبــــى|لمنعم محمد حسبــــ |طف عبــــد |نرمي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

634245 دى|له|حمد صبــــرى |ء |سم| زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

27|78 جمعه عىل عطيه| مه هره|لق|ره |تـــج

|387|o وق ع  |رسر
ى
هيم|بــــر|دل شوق ى شمس ي تـــمريض عي 

معهد فنى

5||288 لسيد محمد سعد|م محمد |هش معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

25|3o5 مر جعفر|ل ع|نور طل ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

453448 لبــــيىل|محمد | ل نشأتـــ زكري|نه سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

4|64o2 |لسق|ح محمد |لفتـــ|محمود محمد عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

543o42 لمجيد |بــــدين عبــــد|لع|لمجيد زين |منيه عبــــد |
يد|ف

|بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

697738 عوض سند| رضوى رض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

254735 وى|لتـــل|ح |لفتـــ|محمد مدحتـــ عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

2|4o66 ي |سم|رق |م ط|مر
عر|لش|عيل مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

443422 وى|لص|لرحمن محمد محمد |محمد عبــــد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

695o57 متـــ|رس فريد محمد سل|فريد ي ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

683697 لدين يونس|م |بــــسمه محمد حس لمنصوره|ره |تـــج

8o8o82 للطيف حسن|ده عبــــد|يه حم| ي|بــــ |د|
|لمنى

|28885 محمد رأفتـــ محمد محمود هره|لق|ره |تـــج

4|853| حمد خليل|حمد |لحميد محمد فتـــىح |عبــــد  |حقوق طنط

2o58o شور|بــــر ع|بــــر محمد ص|ص ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

24o|48 لنمرىس|لرحمن |محمد ممدوح حلىم عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

27977 ء مجدي سعيد محمود|رس| هره|لق|ره |تـــج

54oo8| لسيد|لسيد منصور |د |بــــيج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

683378 ى خ|ي ن|م عرف|لسل|لد عبــــد |سمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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487o58 هيم سعد محمد عيد|بــــر|ن |مرو سكندريه|ل|ره |تـــج

759436 ء عبــــده محمود محمد عطيه|سم| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

76764 مل محمد|م ك|سل|ن |نور كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

47323 هيم|بــــر|ىط |لع|هيم عبــــد |بــــر|ء |شيم هره|لق|بــــ |د|

|49323 مل|لد مصطفى ك|هلل خ|عبــــد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

6|36|3 شد|هلل رفعتـــ زىكي ر|منتـــ  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

356487 لمنعم|د عبــــد|لمنعم فؤ|ء عبــــد|رس| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

622834 ر|لنش|ن محمد محمد صبــــرى |يم| ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

|6|||2 حمد محمد بــــرع|فرحه  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

3534|7 تـــ عبــــدربــــه|ن فرح|م رمض|سل| |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

6|5776 تـــ|ئى محمد محسن كر|ه ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

759o27 م|م جوده تـــم|مصطفى تـــم |حقوق بــــنه

4937|o ي|لفخر|زم محمد حسن |ح
ئى ره دمنهور|تـــج

83o252 ندي محمود محمد محمود ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

86783o يح|لس|حمد محمد |محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

243327 حمد عبــــيد|يه سعد | هرتـــ |لق|تـــمريض 

369222 ي|ر
لطوجى منس|محمود محمد | ئى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

42|2|8 ىسي|لشبــــ|لمجيد محمد |لسيد سمي  عبــــد | لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

6o4332 روق عيس|ف| عمر رض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

266993 لموجود مرىس|يه عىل عبــــد| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

4|8o5| |لعط|بــــو |لفتـــوح |بــــو |له محمد |ه لشيخ|بــــ كفر |د|

46|2oo مول|لح|ء محمد حميده محمد |لشيم| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8496|7 ي
ى سيد محمد| دئى حسي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

32496| ويرس|صف س|كرلس زغلول و هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

878488 هلل  |د |طمه محمد محمد ج|ف سيوط|تـــربــــيتـــ 

6|5377 ح|لفتـــ|ن عبــــد |آيه محمد رمض ط|حقوق دمي

632985 ن بــــدر|حمد محمد رمض|بــــدر  زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

762473 |لرحمن محمد حسن محمد عط|عبــــد  حقوق بــــورسعيد

698526 ى |ر حم|بــــر| وى|لغربــــ|ده حسن حسي  لمنصوره|طبــــ 
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843|o8 ي عبــــد|ف
هر|لظ|طمه سمي  عفيفى ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

|32754 لرحمن محمد حنفى|حبــــيبــــه عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

689422 زى|لمغ|ل |لرج|حمد عز |لسيد |يمن |هدى  لمنصوره|حقوق 

458o28 وع|لمول مط|د عبــــد |محمد عم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

792398 بــــومسلم|لحميد |هلل محمود عبــــد |منه  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

828699 ى| لوف|بــــو|طف |محمد ع حسي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

63oo74 ح عىل شعيبــــ|لفتـــ|لسيد عبــــد |لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

4559|6 لسيد محمد مرىس عىل|جبــــريل محمد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

2633|5 ن|ن حميده عثــــم|رس عثــــم|ريم ي ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

778245 ف ف|نعمه  تـــى|روق محمد زن|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

846253 حمد|دي سيد |دريس عبــــ|ليىلي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

49476 ه ش ى محمود|ني  فع حسي  ى شمس| لسن عي 

435424 ل عىل طليس|ن كم|يم| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

83o|85 حمد|لسميع |رقيه محمد عبــــد ج|بــــ سوه|د|

2|6268 لخي |بــــو|زم محمد عليوه |حمد ح| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

29o|32 ح محمد|رس محمد مفتـــ|ي |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

689877 ى|بــــو|لسيد |لسيد عوض | لعني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|4896 لس ع ى|كي  دل وهيبــــ حني  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

776848 د|حمد فؤ|حمد محمد وجيه |محمود  زيق|لزق|طبــــ 

45289 لسيد|لعزيز |عمرو محمود عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

64o|99 ح محمد مصطفى|نىه ثــــروتـــ صل زيق|لزق|بــــ |د|

44o532 ي محمد محمد |محمد ه
بــــوشعيشع|ئى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

27533 ي|س
ي حسن مصطفى ره يحن  ن|بــــ حلو|د|

547o57 لونيس خميس سعد|بــــدرى عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

59|o6 بــــوزيد عيد|حمد بــــدوى | ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

694736 ى ف|ي لعيسوى محمد محمد عيس|يز |سمي  لمنصوره|علوم 

885672 بــــر حسن طه |ء ص|سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6|4o3| م صقر|لسل|ء عزتـــ محمد عبــــد|ل| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

38665 يوبــــ حوليه|هلل |محمود عبــــد | عل هره|لق|ره |تـــج
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8o2795 ى محمد|ح |حمد صل| لدين حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

49386o ر|لف|حمد |م |حمد س| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|4|749 لحبــــسر|حمد محمود محمد | هره|لق|ج طبــــيع |عل

7|2224 لزغوى|لسيد محمد |لسيد |ء |رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7o|272 ن|لسيد عف|لسيد محمد |م |حس |كليتـــ هندستـــ بــــنه

8|4668 هر|لظ|ميمه فتـــىحي محمد عبــــد| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

255o33 لمرصى|لسيد |لمرصى |لسيد |ء |ل| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

4|7799 شد بــــدير|ره بــــدير ر|س لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

773278 وى|لص|لمنعم محمود |ن عبــــد |نوره ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

436234 دق محمد|لسيد ص|محمود محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2|2656 لعزبــــ|لمجيد |رص حسن عبــــد |لن|مصطفى عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

758|o4 م محمد محمود|محمد س عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

767328 ى|حمدى شفيق فكرى محمد حس ني  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

322496 ن|وى شعل|لديس|يمن محمد |ن |نوره ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

279483 حمد حويتـــ|لمنعم |ل عبــــد|حمد جم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4o336 ى|هلل رجبــــ عبــــد |رحمتـــ  لصمد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|4|92 تـــى|لغبــــ|طف يوسف |مهند محمد ع ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

32244| م|لسيد عز|ح |لفتـــ|هر عبــــد|سلىم ط ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6228o3 بــــو شوشه|محمود مدحتـــ مصطفى  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

8o3727 ه محمد | يز|بــــوغنيمه ف|مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

2|3|49 لدين|حمد محمود عليوه عىل |ن |حن ى شمس هندستـــ عي 

|255|7 هيم|بــــر|حمد |رس |حمد ي| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

22oo85 ى|بــــر|ن محمد |جيه هيم حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

89o|74 ى حسنى فرج  لس خي  هلل  |كي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

295595 دل محمد محمد عىل|م ع|سل| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

64259 ن|مل محمد سيد عثــــم| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

62239 ن|ديتـــ نجدي محمود حس|ش لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

76|49o ع|لد حسن رف|رحمه خ ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 
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259458 بــــوزيد عوض|لسيد |ء |شيم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

335483 هلل محمد|لسيد محمد عبــــد|هلل |منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

88oo34 ى جم يوبــــ ملك |ل |سيفي  سيوط|ره |تـــج

|7775o ل|لجبــــ|مح محمد |ء س|عل ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

7632|o لمرىس|لغمرى |عطيه | ن رض|يه رمض| ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

43o34 ي
حمد|لرحمن |فرج متـــول عبــــد | دئى ى شمس علوم عي 

843|28 س محمد|هلل محمود نح|منه  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

87o722 لرحيم|ل محمد عبــــد|هلل جم|عبــــد ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

|6473 ل|سعد غبــــري|نوبــــ مجدى |بــــ| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

777662 ل شلبــــى|عىل غز| لد رض|خ ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

85425 رحمه محمد محمود جوده لفيوم|نوعيتـــ 

838464 حمد يونس|ضىحي محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

243297 ح محمد|لفتـــ|ئى لطفى عبــــد|م| هرتـــ |لق|تـــمريض 

5353o3 حمد محرم|ء محمد حسن |سم| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7o737| لعظيم حسن فرج|جر عبــــد |ه لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

752958 ى|عمرو محمود  بــــو زيد حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

822574 هلل|لد محمد عبــــد|حمد خ| ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

7o825o لدين|ن عز |سميه محمد يىح عثــــم ى شمس| لسن عي 

29|396 حمد محمود|جر فتـــىح |ه لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

876o2o ى حسن  |ر ع|عم دل حسي  سيوط|بــــ |د|

6o2983 لففى|لكريم |ء محمد عبــــد |شيم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

337o5 لغنى|عيل عبــــد |سم|ود |ضى د|يه ر| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

26o997 لرشيد حسن عىلي|دل عبــــد|سميه ع لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

75o672 ر|ن نص|ر سليم|ن نص|نوره لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6o5729 لغنى|م محمد عبــــد|لسل|ج عبــــد|محمد فر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

6|7337 بــــينى|ه محمود محمد |م لشر ره بــــور سعيد|تـــج

296o57 لفرغىل|ن |ل رشو|ن جم|رشو ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

843292 لرحمن محمد سيد|شهد عبــــد ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

334753 ف عز |محمد  لدين محمد|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

435854 لنرصى|بــــو |لمطلبــــ |جد عبــــد |م م سكندريه|ل|صيدله 
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3|44o3 لمطلبــــ|لدين عبــــد|لدين عىلي نور |نور  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

75|348 ى عبــــد |سلىم محمد  حد|لو|مي  ره بــــور سعيد|تـــج

58787 محمود صفوتـــ طه محمد تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

7o9|93 ى حسن|ع |لسبــــ|محمود محمود  مي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4o5564 لروبــــى|سلىم محمد حسن محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|289|7 حمد عبــــد ربــــه فهيم|يوسف  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

822665 شد|لبــــديع ر|دل مدحتـــ عبــــد|ع ي|بــــ |د|
|لمنى

|59|68 فظ|لح|طف خليفتـــ عبــــد |محمد ع ن|بــــ حلو|د|

|5|5o ق ي|بــــوبــــكر |وي |وليد رسر
لففى ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o35|2 لربــــوتـــ|لحميد |مصطفى محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

6|5|o5 ي|روق |عمر رمزي محمد ف
لعزوئى ط|حقوق دمي

836oo6 هيم|بــــر|ن محمد |حمد سليم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8|94|2 ي منصور
ى
مريم فتـــىحي شوق ي|معهد 

تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

478493 ي |شيم
ى
لىحي|لص|ء سعد أحمد دسوق بــــ دمنهور|د|

|7|77 ي|لمجيد |يمن عبــــد |جر |ه
لشبــــينى هره|لق|علوم 

34689| حمد سليم|حمد |حمد محمد | لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

848344 ي محمود |رس|
لمجد|بــــو|ء مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

44337o |لعل|بــــو|حمد |لسيد مني  |لدين |ح |صل لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

45436 |ريمون صفوتـــ حبــــيبــــ حن ى شمس طبــــ عي 

44|626 ء عىل موىس محمد مرع|وف لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5|6855 بــــ عوض شلبــــى|يه|بــــسنتـــ  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

632724 ي عىلي|ء عل|عىلي
ى
ء محمد شوق زيق|لزق|طبــــ 

4o527 لعزيز محمود محمد|هيم عبــــد |بــــر| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

3398| رس عبــــده درويش محمد|ندى ي كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

43oo27 عمر سعد محمد نرص نرص |صيدله طنط

6|||93 مر|لحليم أبــــو ع|محمد محمود عبــــد  ي صىح طنط
|معهد فنى

|74932 رجريتـــ صبــــرى فوزى جبــــره|م |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

6o463o د|لضي|منيه ممدوح محمد عىل | لمنصوره|بــــ |د|
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75757o ف عبــــد |ندى  ل مصطفى|لع|رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

782392 لق|لخ|ح حسن عبــــد |ء مصبــــ|رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

37||5 حمد|رق سمرى |عمر ط ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6o7oo4 لحديد محمد|لنبــــى أبــــو |ئى عبــــد |أم |بــــ طنط|د|

|55322 مريم رفعتـــ لطيف فهىمي ى شمس علوم عي 

232o|2 حمد فرج|محمد حسنى محمد  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

246659 ر|لنش|حمد |ل |هلل كم|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

9|4875 |  ل ملك حن|نوبــــ كم|بــــ| سيوط|هندستـــ 

4895| لمنعم|هلل سيد عبــــد|نعمه عبــــد ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

688888 دى|لعبــــ|هيم |بــــر|لعليم |دهم محمد عبــــد | |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

43868o ى فلون لس بــــشر سكندر|ؤس |كي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

368783 لمنعم فرج|رق عبــــد|ن ط|نوره ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9|||29 حمد طه |لديبــــ |م  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7538|5 عبــــده عوض عبــــده عيد| دين عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

9|96|5 لرحيم |رص محمد عبــــد|لن|يمن عبــــد| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

9238|4 لرحمن |لبــــدرى عبــــد|بــــ |يه|هدير  ج|بــــ سوه|د|

287269 تـــه محمد|ح شح|جر نج|ه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|5|754 حمد عىلي|م محمد |مريم هش دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|2o253 لس عم لس|كي  د عدل كي  هره|لق|ره |تـــج

229927 |محمد سعد عبــــد
ى
لمجيد دسوق ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

|4583o دى محمد مخيمر صديق|ه حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

2|2747 د|رق محمد عىلي عو|محمد ط ى شمس|تـــج ره عي 

67933| لنبــــى شهدى محمد|محمد عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7|o826 ء رزق محمد رسور|محمد عل بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

||8|3| لق|لخ|رس محمد عبــــد |سلىم ي ى شمس|تـــج ره عي 

345|23 تـــ ط| ىسر|لبــــر|لرحمن |ل عبــــد|رق كم|مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

372344 د|لدين حلىم فهىم عو|نور  ى شمس حقوق عي 
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|48|5o حمد|لدين |ل |كريم محسن كم هره|لق|بــــ |د|

793548 حمد محفوظ بــــهنس|محمد سعيد  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

34943o حمد محمد محمود|مروتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4372o5 لعزيز عبــــدتـــ عمر|يه حلىم عبــــد| |حقوق طنط

437655 ى|هيم ش|بــــر|لغنى |در محمد عبــــد |ن هي  لشيخ|تـــمريض كفر 

4o6768 ن|ن أبــــوبــــكر محمد محمد سليم|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

75|945 ق|نوره وي|ن حمدى عوض رسر عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

25|72| لعزيز|محمود سعيد فتـــوح عبــــد لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

53484 يف محمد|ر |من ف رسر رسر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

25o593 لبــــهنسي|ره عىل عطيه |س لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|59|5 ى محمد ك ى ص|لؤي حسي  دق|مل حسي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|5|733  |لبــــ|حمد عبــــد |يه |
ى
هيم|بــــر|ق ن|هندستـــ حلو

835844 لحميد حسن|جح عبــــد|يه ن| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|59|o3 لغريبــــ|م صبــــىح |ل هش|جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

327343 هلل|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد|سلىم  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

793o|5 محمد منصور محمود| دين ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

758|3| يمن محمد مصطفى|محمد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

244269 حمد جمعه|لمنعم |لمنعم عبــــده عبــــد|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

639995 ر|لنج|مر رأفتـــ عىلي |ل تـــ|أم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68399o ن|بــــ رزق سليم|لوه|محمود عزم عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

286|94 مل منصور محمد منصور| ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

6723| م موفق بــــهجتـــ مرتـــضى لفيوم|بــــ |د|

|64|88 ن|ن مهر|ن محمود سليم|سليم هره|لق|ره |تـــج

357o3o هيم|بــــر|لحميد |لحميد عبــــد|محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

4|3|39 ي محمد بــــد|ء عص|أل
ر|م جيوىسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

895|59 لس رج هيم |بــــر|هلل |ئ  رزق |كي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج
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52326 ى محمد طه محمد|ي سمي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

||6926 هيم|بــــر|مريم مجدى يحن   ى شمس|د| بــــ عي 

246932 يم|بــــو عم|رق عىل |حمد ط| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

83oo52 ى|زينبــــ حسن تـــم م حسي  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

243|2 لحليم سيد حسن|ن عبــــد |يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|275o| ن|لدين عىل رضو|م نرص|مر ى شمس|تـــج ره عي 

4|o832 عود|لعزيز محمد ق|ره محمود عبــــد |س |بــــ طنط|د|

86o672 ي محمد عل|جه
م|د مصطفى ي|معهد 

تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

|75o|9 ى عبــــد | ح مصطفى|لفتـــ|يه خي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

2|2876 لجزيرى|ل عىل |لمتـــع|د سعيد عبــــد |محمد عم ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

57862 هيم جميل عزم جرجس|بــــر| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

89487| هلل  |لم عبــــد|محمد حسنى س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4643|o قوتـــ جمعه|لسيد ي|لعزيز |عىل عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3433o8 ف سيد محمد رزق|دتـــ |مي رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6|4229 لخشن|محمد يحن  محمد ربــــيع  لمنصوره|حقوق 

699|72 لحميد|مل محمد حلىم عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

88523 ى حسن|ف طمتـــ محمد يىحي حسي  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

446393 لسيد|حمد محمد |رق سيد |حمد ط| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

2|6788 س عىل|هر سعيد عبــــ|سلىم م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

44229| هيم عويس|بــــر|لحليم |لحليم عبــــد|محمد عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

68429o لشعيبــــي|بــــ |لوه|هيم فتـــىح عبــــد |بــــر|ره |س لمنصوره|صيدله 

46593o نوبــــى |لرحمن عىل |عبــــد ىط|لع|حمد عبــــد|لشر ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

423525 حمد|لسيد محمود |رحمه خميس  |حقوق طنط

24o878 در|لق|ضى عبــــد|هر مش|عىل م  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

8o6349 ى نبــــيل حليم فرج| كرستـــي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

447|63 فظ|فظ محمد ح|لسيد ح|مؤمن  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

68|5o9 ى محمد |بــــو|عمر  ى محمد|بــــو|لعيني  لعيني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

27o455 يد|لسميع ف|رص عبــــد|طه ن يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |
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485|98 ى|حمد حس|لمنعم خميس |عبــــد | دين ني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

364435 زق|لر|يمن حسنى عبــــد|حسنى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|9658 حمد|لسيد |ن عمرو |رمض هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

528|69 بــــ بــــرمو|محمود مصطفى محمود خط ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

443o36 ل محمد|لسيد هل|ن محمد |يم| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

244393 حمد|د |محمد رجبــــ عو هره|لق|ره |تـــج

8674o3 ى | ه يوسف حسي  ر|لنج|مي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

6342o لح|هيم ص|بــــر|رق مصطفى |ط ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

4|3o|5 هيم صقر|بــــر|مح |هلل س|منتـــ  |بــــ طنط|د|

243879 لم|لد فتـــىح س|خ| مه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

7oo|3| حمد فوده|ح خليل |لفتـــ|محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

35925 ل|لجبــــ|م |لسل|طمه محمود محمد عبــــد|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

447764 ج|لسيد محمود حج|هلل محمد |منتـــ  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

4o7463 حمد سليم|لسيد |حمد |رغدتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7||59| عيل|سم|هيم |بــــر|هيم |بــــر|هيم |بــــر|محمد  لمنصوره|عه |زر

6|4o49 خ|لسل|هيم ذىك |بــــر|يه | |تـــربــــيتـــ طنط

898538 محمد عىلي | محمود ذكري ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|4o485 هيم|بــــر|لح |هيم ص|بــــر|ده |مي ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

|26|69 ى |سلسبــــيل  حمد عىل|لحسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o9468 مود|تـــ عىلي ع|لشح|مه عىلي |أس |طبــــ طنط

6o296o د|د محمد ج|ء عم|سم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

75o679 لسعود|بــــو |ضل حسن |محمد زىك ف| ر|ي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

263948 ى|رق عزتـــ محمد |ر ط|من ى لعجي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

48||5 حمد سيد محمد|ء |ل| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

6o|334 لزغبــــى|لدين محمد |م |عص| لي|د لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

77|889 لم|هيم محمد س|بــــر|هبــــه  زيق|لزق|علوم 

286928 لرحيم خليفه|ل عبــــد|م كم|لسل|محمود عبــــد عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

53o348 يد|يدى رزق حسن ز|ه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|
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96569 ى محجوبــــ|سل| م فتـــىح حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

478863 ئل وليم حبــــيبــــ|وليم و سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

295278 هلل جرجس|ئى عوض |ندرو ه| لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

4345o6 ن|حمد عمر|در |لق|ء سعد عبــــد|رس| |طبــــ طنط

|7|724 رح|لق|سعيد محمد | دين ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5o7772 ى حم|لد سل|خلود خ م|مه عشر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

762597 لعيسوى|حمد محمد |هر |م ط|سل| هندستـــ بــــور سعيد

5|495| ذل|لش|هلل |د|لحميد ج|سهيلتـــ أحمد عبــــد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

78o57| حمد محمد صبــــىح محمد| زيق|لزق|هندستـــ 

793o82 حمد|فظ |حمد ح|بــــسنتـــ  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

632||7 هيم|بــــر|حمد محمد خليل |ء |سم| زيق|لزق|صيدله 

|4|599 لحميد|ن روبــــى عبــــد |م حمد|سل|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

489o92 ن|لد محمد محمد عثــــم|عزه خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68265 زق عىل|لر|عصمتـــ بــــحر عبــــد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

8683|6 ى|هلل حس|هبــــه عىلي فضل  ني  ج|بــــ سوه|د|

|33o76 ح بــــدر|لفتـــ|كريم محمد عبــــد  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

76o8|6 ه محمود محمد محمد| مي  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

263228 حمد مسعود|م محمود محمد  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

852589 ر|ندي سمي  عزيز مق|س ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

587oo طمه خليفه معوض محمود|ف ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

|22252 ل يوسف زىك|سلىم جم ى شمس|تـــج ره عي 

|5|544 هبــــه يحن  محمود هريدى ي|بــــ |د|
|لمنى

259746 لغريبــــ|س |ل عبــــ|د جم|جه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6oo53o لخولي|لحميد |حمد محمد حسن عبــــد| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

754897 لحليم|لحليم عبــــد |رس عبــــد |عمر ي تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

757246 لسيد محمد سليم|لسيد | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

924o49 حمد |للطيف |حمد عبــــد |م |سل| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

496929 ح أحمد عشيبــــتـــ|لفتـــ|رتـــ رجبــــ عبــــد |س تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور
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43|822 ي |عي عبــــد |لمر|عمرو 
بــــ|لغر|لغنى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

8|6993 يه لدين طلعتـــ محمد|ن نرص|رسر ي|نوعيتـــ 
|لمنى

437495 جح|لسيد ر|هيم |بــــر|لسيد |حمد | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

5|o434 لغريبــــ|لد عىلي محمد |خ ره دمنهور|تـــج

458244 هيم عىلي|بــــر|ء مجدي محمد |شيم لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|383|6 ف ف|يوسف  حمد|روق |رسر ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

424666 يد عبــــد |بــــو |محمود محمد  ى ح|لفتـــ|لي  سكندريه|ل|علوم 

7o6383 هد|لعدل مج|حمد |م |لسل|ن عبــــد |يم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

349992 دق|حمد سعد ص|مريم  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

6o7798 ن|لمنعم طلخ|عبــــد | ن رض|نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

84oo74 ى|نعمه محمود  ى حسي  مي  ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

529263 هلل محمد محروس غريبــــ|عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

62232| ج|لسيد فر|هيم عىل |بــــر|ن |يم| ط|معتـــ دمي|علوم ج

359375 جرجس| سحق حن|رتـــن |م |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

5o7695 دى|ده مجدى عىل حسن أبــــو ش|غ سكندريه|ل|بــــ |د|

776|29 لودود بــــيوم|نورين محمد عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

8|5722 ي ن|م صح سعيد يسي|ج  ره بــــنى سويف|تـــج

9|o367 ه |لل|حمد محمد عبــــد|ندى  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

27o22| لرحمن|لقدوس عبــــد|س عبــــد |محمد حمدى عبــــ ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

5o2747 ي
دى|له|حمد محمد عبــــد|م |حس| دئى سكندريه|ل|علوم 

|54872 لسيد|حمد محمد |ندى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45285 ل محمد صديق|عمرو جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

28765 مهند حمدى محمد عىل كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

649o24 دى|له|جر محمد محمد عىل عبــــد |ه زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

762844 ن|لرحمن زبــــيد|دم عىلي عبــــد |هلل |عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

54o73 ى|حمد لطفى عىل |ن |نوره مي  بــــ بــــنى سويف|د|

245224 ى|مي  عبــــد|ل|تـــن |ف لعظيم محمد حسني  هره|لق|حقوق 

425|78 لمنعم|ل مرىس عبــــد |ن محمود كم|رو لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

28o|38 حمد سيد|بــــ محمد طوجى |شه رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ
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8|6865 مل محمود عىلي|ء ك|ل| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

42|25| ص|لقف|هلل |رم عبــــد|لمك|بــــو|هلل محمد |عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

8o348 د|حمد حم|حمد محمد | ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

825357 عيل|سم|حمد يوسف |ء |رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|3|359 د|لجل|مصطفى حسن محمد عبــــده  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

436968 ل أحمد بــــشر|مي محمد كم سكندريه|ل|حقوق 

759574 حمد حسن ذىك| |رن لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

36||37 لنرص|بــــو |ئى صبــــىح محمد |عمر ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

243794 لبــــنى تـــوحيد محمد حمزه محمد لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

4|462| زى|وى عىل غ|مد هند|وى ح|هند سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

632927 حمد عويس|حمد عىل |عىل | ن|دي هره|لق|لعلوم ج |ر |د

263o6o هيم|بــــر|بــــو سيف |هيم |بــــر|مروه  |علوم بــــنه

677273 ضى|لعو|حمد |لبــــيىل عىل |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

47868 لفضيل مصطفى|ح عبــــد |حمد صل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

86o624 لمنعم|ح عبــــد|لفتـــ|لسيد عبــــد|ء |دع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6|5394 هيم|بــــر|لعزيز |لنجدي عبــــد |لرحمن |حمد عبــــد | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

638343 ل|لجم|لسيد |هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|لسيد | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

42675o  محمد عبــــد |لبــــ|ن عبــــد |ن شعبــــ|رو
ى
|لبــــ|ق

ى
ق سكندريه|ل|علوم 

52|66| لحميد|لزين عبــــد|ن عبــــد|هند شعبــــ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

77468o هلل|حمد عوض |لعزيز |ندى سمي  عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

227277 حمد|مصطفى فتـــىح صبــــح  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||9936 ي
ن|مجد نبــــيل جرجس سليم| |فبــــروئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4oo7o3 ر|حمد دويد|حمد فتـــىحي محمد | ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

35668| ى عبــــد حون|لحليم ط|حمد عبــــد|لمجيد |نرمي  |صيدله طنط

863545 دي فتـــىحي مرزوق صبــــىحي|ف ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

3|3|86 هيم|بــــر|طف محمد |محمد ع |حقوق بــــنه

435794 حمد كديره|لسيد |ر سعيد |من سكندريه|ل|علوم 

6o7576 بــــوعزتـــ|ع |م من|دي هش|ف لمنصوره|هندستـــ 

26||o8 ذن|لسعود م|بــــو|لحميد |عبــــد| ن|ر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

865953 يز صبــــري فرج|رسيل ف|م دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 
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|29734 ي|ندرو مدحتـــ كم| ل جورج  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|7o2o8 رى بــــقطر|د مك|دى عي|ف كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

628493 لمطلبــــ|سمر حمدى حمدى عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7582o7 ء محمد عىل محمد|رس| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

283o52 تـــتـــ|محمد يشى محمد متـــول شح |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

5||3|6 حمد محمد عىل محمد عىل| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|4o55| ى|م محمود جمعتـــ محمود ش|حس هي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

8933o فظ مصطفى|لح|هر محمد عبــــد |لتـــ م|ه ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

4o2855 بــــدين عىل|حمد ع|آيه محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44695 هيم|بــــر|ء عىل محمد محمد |شيم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

63278o زق محمد|لر|حمد حسن عبــــد| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

265oo2 لرحمن|حمد عبــــد |لسيد |د |ر عم|عم |تـــربــــيتـــ بــــنه

692535 ن|ن محمد رشو|ره محمد رشو|س لمنصوره|بــــ |د|

|72335 محمد طه عىل طه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

63|339 لحميد|لمنعم عبــــد |بــــو بــــكر عبــــد |ر |مي زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

37|692 تـــ عىل|حمد شح|لرحمن |عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5|85|3 ي |ر عىلي كيل|من
ر|لنش|ئى بــــ دمنهور|د|

7884o ى دمرد ش حسن|محمد حسي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

6952|6 شد|شد محمد ر|لرحمن ر|عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

228|35 لسيد عىل|رحمه محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

893598 حمد سيد محمد |حسن  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

49|422 ج|لحل|هيم |بــــر|هيم مصطفى |بــــر|طمتـــ |ف ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

82742| ي 
هيم|بــــر|محمود فرج حفنى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

929|8 ن محمد|طمتـــ سعيد شعبــــ|ف ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

88|o26 ى |لم حس|ء محمد س|سن ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

8o97|6 حمد حسن|ديه محمود |ن لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4489|7 وي|لعم|أحمد قطبــــ محمد | رض ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

4|45o5 لنص|حمد محمد |حمد عىلي | لشيخ|ره كفر |تـــج

6|9562 ى ص هيم عىلي قنديل|بــــر إبــــر|أيتـــ أمي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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26o522 ر|ر محمد مصطفى عم|من ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

2637|7 ن|لحليم سلط|ندى محمود عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6862|3  صل|ح |صل
ى
د|لجو|ح عبــــد |لدسوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

494642 هلل محمد شفيق محمد خليل|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

866287 منيه عنتـــر سعد محمد| ج|بــــ سوه|د|

6|6938 لو|لسيد بــــز|ل |ن جم|نور ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

762|85 لسيد عطيتـــ|مصطفى ممدوح محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3268o3 بــــ|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|ء عبــــد|ل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

859o25 دي لبــــيبــــ حبــــيبــــ|ن| دين ي|بــــ |د|
|لمنى

7o5363 متـــ|حمد سل|زم محمد |ح لمنصوره|حقوق 

497667 وديع تـــوفيق جرجس| رين|م بــــ دمنهور|د|

9||o27 ى نوس |سطف|دف |هر مص|م| مي  ج|هندستـــ سوه

447954 نم|هلل غ|ء محمود محمد عبــــد |آل ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

|57689 صف|يز و|مريم سمي  ف ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

339483 ء محمد مصطفى عىل مصطفى|دع |تـــربــــيتـــ بــــنه

||733| هيم محمد|بــــر|د |ء عم|ل| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

322776 ن رجبــــ يحن  محمد|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

35|9o6 لغنى محمد|نور حلىمي عبــــد|ء |رس| ى شمس|د| بــــ عي 

6|746 لمول|ن عىل محمد عبــــد |يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

42599o لسيد يوسف محمد سعيد|هبــــه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|29669 غبــــ|لرحمن محمد محمد ر|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o284o هلل|بــــو بــــكر محمد خي  |بــــو بــــكر محمد | زيق|لزق|هندستـــ 

82o|94 ي ميل|تـــه
هلل|س عبــــد|د غط|ئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

794||9 ل عىل|لع|ن عبــــد|لسيد شعبــــ|ء |ل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

78oo92 د|يز فوزى عي|هدير ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

766377 لمسيح مسعود|ئيل عبــــد |د ميخ|مر| ن|جوس لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

49|667 لبــــكرى|غبــــ |لدين محمود ر|حمد مجد| ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

482645 لسعود|بــــو|لسيد مصطفى |ح |ندى صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

346836 ي محمد عيسي|يتـــ | حمد يحن  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 
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44|8oo م|دل عىل محمد ضل|ء ع|شيم عه مشتـــهر|زر

3|386| بــــر|لعظيم ج|بــــر عبــــد|م ج|سل| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

485||| ى مدحتـــ عبــــد  هيم|للطيف إبــــر|حني  سكندريه|ل|ره |تـــج

67449 هلل جمعه عيد محمود|عبــــد  لفيوم |تـــمريض 

6|5|85 ى د|س| ي|م ود|م حسي  ره بــــور سعيد|تـــج

865763 ي |
حمد|يه محمد مصطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

62|6|7 ريتـــ|حمد م|لمرىس يوسف |مريم  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

35oo69 ي
ر|لرحمن عىل نص|نجم سعيد عبــــد| دئى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2|7o58 هيم|بــــر|لدين عىل |جر محمود زين |ه ى شمس|تـــج ره عي 

||99o5 ي|مجدى د| ري|م
هيم|بــــر|مل |ل ك|ئى تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

|2|939 ى ي ر| يوستـــي  ي جورج 
ى
غبــــ|شوق هره|لق|هندستـــ 

6|633o ريه|حمد م|ندين معتـــز  حقوق بــــورسعيد

8359o5 د|حمد ج|جر يوسف |ه ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

78732| شور عنتـــر|رص جميل ع|ن ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

766227 ى|ي محمد محمد عىل شلبــــى| سمي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

45533 لد سعيد محمود عفيفى يوسف|خ تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

677|85 لحنفى|هيم |بــــر|رق طلعتـــ |تـــم ط|ح لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

7o493 لنبــــى عىل|حمد عبــــد|دى |ه لفيوم|لعلوم |ر |د

62o|7o ف مصطفى كم|ء |سم| ز|لبــــ|ل |رسر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

9o4|69 مر عوض فضل  |م ع|سه ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

4982o8 ف فهىم |ن |يم| لرشيدى|هيم |بــــر|رسر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

327944 ن|حمد مدحتـــ فتـــح جبــــر سليم| |ره بــــنه|تـــج

437458 ى|ضى  ش|لد محمد ر|محمد خ هي  لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

233977 |مي  عطيه نظي  حن| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

8|3532 هر|لظ|لعزيز عبــــد|حمد محمود عبــــد| ره بــــنى سويف|تـــج

2|9859 حمد|حمد عىل سيد |بــــسمله  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6223o6 ى|لح|ء فتـــىح عبــــد |رس| فظ حسي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

52o839 ى محمود خليل|زينبــــ محمود  مي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

676677 يوبــــ|سلىم يحن  محمد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

28o|6| لغنى|مه محمد عبــــد|س|حمد | ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 
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5o9569 زق منصور|لر|لح عبــــد |لح محمد ص|ص |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

752996 تـــه محمود|محمد محمد شح عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5344o تـــ وزير | تـــ|عيل بــــرك|سم|مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6o5657 لبــــسطويس|لسيد |لبــــسطويس |ج  |مل ن| لمنصوره|بــــ |د|

768o23 يه طه مصطفى طه محمد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

685395 ى |لحس|لمتـــول |م |لد عص|خ لمتـــول فرج|ني  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

86|7|o ي عىلي| |دين
ف مصطفى رسر |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

859|24 حمد محمد|ن |سندس مرو ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

69548o ده|لحميد محمد محمد حم|ح عبــــد |صبــــ لمنصوره|بــــ |د|

9|4327 لرحمن |سلىم شوكتـــ محمد لطفى عبــــد سيوط|هندستـــ 

259875 ه محمد | لسيد حبــــيبــــ|مي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

2375o4 لمطلبــــ|لح عبــــد|بــــ محمد ص|هيتـــ|م ن|بــــ حلو|د|

876562 مل  |حمد ك|لدين |م |حمد هش| سيوط|حقوق 

33622| ى نرص |ي غ|لصبــــ|لسيد محمد |سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|2o456 عيل|سم|لرحمن مدحتـــ وهبــــه |عبــــد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

7o27|| ي|ر
للبــــودى|حمد محمود | |رض| ئى لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

887594 ن |ىط سليم|لع|طف عبــــد|مروه ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

543343 ه محمد ص بــــر موىس|ني  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

7|5289 ى محمد محمود  ر|لنج|يشى حسي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6o9355 ى م|هلل |عبــــد  لعزبــــ|لحميد |هر عبــــد |مي  لمنصوره|هندستـــ 

358827 روق عىل|حمد ف|عمر  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|2o435 لكريم محمد|ل عبــــد |محمد جم ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

6|8oo2 ز|لسعيد حر|ء محمد |وف ط|حقوق دمي

283355 حد|لو|حمزه محمد حمزه عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4o45o6 ى محمد|بــــر|محمد  هيم عيد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|8779 ن معروف|منيه محمد عثــــم| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

638366 وى|لعز|حمد عىل |محمد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

89o78o لغنى |لعظيم محمود عبــــد|زينبــــ عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

7o95o9 ى|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|حمد | لسيد حسي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

753243 لعزيز مدحتـــ محمد حسن|عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ
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87698| ى ع ئيل  |طف لطفى ميخ|شي  سيوط|علوم 

285754  |لبــــ|حمد عبــــد|محمد 
ى
حمد|ق ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

45|6|| ى عبــــد ىط|لع|ىط عبــــد|لع|لكريم عبــــد|حسي  |ره طنط|تـــج

364456  عبــــد
ى
لرحيم سليم|محمد دسوق |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 
ل|ألعم

87585 ى محمد سيد محمد|ي سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

26o539 ه ر لرحمن|فع محمد أنور عبــــد |ني  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

453394 ن|لقشل|زي حسن |لمغ|لسيد |زي |لمغ|دل |ع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

45o72 غبــــ|يوسف صبــــىح صليبــــ ر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4|486o حمد|بــــو |مد عىل محمد |م ح|حل| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

857339 يف  ف رزق |رسر ن|هلل سليم|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

25o|4 لد حسن سعيد|ره خ|س ى شمس|د| بــــ عي 

898869 بــــوزيد  |لدين محمد |م |يه حس| ج|تـــربــــيتـــ سوه

6852|o ح حسن طه عبــــده|هلل صل|عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

78353| بــــ|حمد دي|رس محمد |حمد ي| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

242o43 هر مكرم بــــخيتـــ|بــــسنتـــ م ى شمس علوم عي 

|56498 يف  ف مسعود |رسر بــــوزيد|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|77522 لخي |بــــو |لحميد |ن يوسف عبــــد |ن عثــــم|نور ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|432|7 حمد سليم|سم |هر بــــ|بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

342985 متـــ محمد محمود|س|حمد | |ضتـــ بــــنه|علوم ري

44o22 مد|رس جمعه ح|د ي|زي |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

32972| ر|لسيد محمد محمد دويد|ر |من |بــــ بــــنه|د|

2|648o ى عبــــد لعزيز|لدين عبــــد|ل |لغنى كم|حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

6377|3 حمد محمد|لسيد |رص |م ن|ريه زيق|لزق|بــــ |د|

4o274o هلل|بــــ |دل عىل ج|حبــــيبــــه ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

882362 ى  | يه محمد صبــــرى حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|5|55 لمطلبــــ|هر عبــــد |م محمد ط|ن حس|رو سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

254497 ن|ن سلط|محمد سعيد حسن عثــــم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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479898 لسيد|ن محمد محمود عىل |رو سكندريه|ل|هندستـــ 

67999| ى |ي لغريبــــ|حمد محمد |سمي  لمنصوره|حقوق 

33832| تـــتـــ|رس عمرى شح|ء ي|ل| ى شمس| لسن عي 

42o293 هلل|هلل محمد عبــــد|ء عبــــد|رس| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

6o8933 لجوهرى|تـــوفيق تـــوفيق | ند لمنصوره|ل |طف|ض |ري

757779 هلل|لسيد عبــــد|حمد |لرحمن |عبــــد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

487775 ى فرغىل|لد |حمد خ| لربــــيع حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|897o يف عبــــد |لش|زق عبــــد|لر|ندى رسر
ى
ق ى شمس ي تـــمريض عي 

معهد فنى

95786 هيم فوزى|بــــر|يتـــ محمد | كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

9o2633 لرحيم |حمد محمود عىل عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

4|9996 م|لسل|لد محمد محمد عبــــد|محمد خ لشيخ|ره كفر |تـــج

9o2o34 قص |مر قري|ن تـــ|بــــرسوم عري ي صىح سوه
ج|معهد فنى

9o4369 م مرزوق عىل |محمد هش ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

897895 لد عمر محمد |ندى خ ج|أللسن سوه|كليتـــ 

42|464 ف|زم محمد محمد ح|ح مد رسر لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

383|o ن|لهج|حمد محمد |حمد محمد | ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

2582|o لمنعم|لرحمن سعد طه عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

852825 سم|لمنعم ق|لكريم محمد عبــــد|عبــــد دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7549|3 |بــــر|لرحمن حسن |عبــــد 
ى
هيم دسوق عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

4|2436 وي|لص|هيم |هيم حلىمي إبــــر|إبــــر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4|98o3 طه|حمد بــــل|هيم سيد |بــــر| |هيم رض|بــــر| لشيخ|بــــ كفر |د|

2368|| ي
حمد|لمنعم محمد |محمد عبــــد| دئى هره|لق|حقوق 

78o595 هيم|بــــر|هيم موىس |بــــر|م |محمد سنج عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

856355 م حسن فرغل حسن|حس ي|بــــ |د|
|لمنى

3225o2 تـــ محمد سيد س لم|ني  ى شمس|زر عه عي 

78494| وق محمد محمد عىلي عبــــدربــــه
رسر زيق|لزق|حقوق 

649o97 ف عبــــد |هلل |عبــــد  لحكيم عسكر|رسر ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

472|7 لحليم|ح عبــــد |لحليم صل|مدحتـــ عبــــد هره|لق|ره |تـــج

248o|7 ن|يه حمدى محمد موىس طم| ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

6|8638 لق فوده|لخ|هر عبــــد |هبــــه ط ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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856667 مجدي ولسن معوض| هدر |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

286793 ن|فظ سليم|وجيه ح| رن ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

48789| هلل كريم|هلل عبــــد|د محمد عبــــد|زي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|9733 بــــ|فتـــىح عىل دي| ن رض|يم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

88o953 حمد |سيد سمي  سيد  سيوط|ره |تـــج

2|352| لسيد|م محمد مهدى |مر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

64o86| لسيد محمد|م محسن محمد |حس زيق|لزق|حقوق 

62342o سود|ل|لعليم محمد |سهيلتـــ رجبــــ عبــــد  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

22||o9 حمد|لق |لخ|حمد عبــــد|طمه |ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5|5o29 ى ميشيل يوسف جرجس يوسف| كريستـــي  |علوم طنط

32|995 لح|ء محمد محمود جمعه ص|عىلي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

29o98 هيم|بــــر|رس سيد |يوسف ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26935 لحميد حسن|طف عبــــد |منيه ع| هره|لق|بــــ |د|

2|567o هيم|بــــر|م يحن  محمد |مل هش| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

9|4|24 ع عىل  |يه رأفتـــ سبــــ| سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

675o3| لمهدى|لسيد محمد |عىل  لمنصوره|طبــــ 

636||| ين رض مصطفى زىك| شي  زيق|لزق|طبــــ 

258242 شد|لعليم ر|محمد سعد عبــــد دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

9o|87| لسيد |لرحيم |محمد طلعتـــ عبــــد ج|حقوق سوه

688395 ن|ن محمد محمد عىل شعبــــ|يم| لمنصوره|بــــ |د|

534o|2 لحليم محمد مرع|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|32929 لبــــطره|ن محمد محمد |نوره ن|تـــمريض  حلو

334584 |لعل|بــــو|بــــر |د ج|محمد عم ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

358558 لسميع|ع عبــــد|رق رف|ء ط|لزهر|طمه |ف |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

762858 ي غربــــيه|هر محمد |زيد محمد ط|كريم ي
لمرغنى ره بــــور سعيد|تـــج

|5o476 لعزيز|رص حمدى عبــــد |حمدى ن ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

534|3 لحميد|بــــ عبــــد |لوه|ن عبــــد |ء رمض|سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

639455 ه نج| ل|لع|ح عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |مي  زيق |لزق|تـــمريض 

|2|284 دل محمود محمد|يحن  ع ى شمس حقوق عي 
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285388 ى |هيم حس|بــــر|تـــ |ي| هيم|بــــر|ني  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

64||5 ن|ح زحل|د مجدي صل|جه لفيوم|حقوق 

265653 ف|حـمـد خـل|دم |ح |محمد صل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8988|o ضى عزيز |ئى ر|جوى ه ج|ره سوه|تـــج

7|o678 لمهدى|ن |جر محمد محمد عثــــم|ه لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

753o69 ن محمد عىلي|محمد مرو لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

887282 ى عبــــد|ي بــــر |لرحمن عىل ج|سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89632| لرحيم محمد |منيه ممدوح عبــــد| ج|طبــــ سوه

9|742o بــــد  |ه سيد ع|لل|حمد عبــــد| سيوط|بــــ |د|

524932 بــــتـــىل|م محمد محمد قطبــــ |يوسف هش لشر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

752o85 يد|بــــو |لسيد |بــــ |يه|ء |وف ى لي  زيق|لزق|ره |تـــج

8|o587 لعزيز|لح سعد عبــــد|ء ف|حسن ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

885328 ء محمد ضيف عىل |شيم سيوط|علوم 

24438o لمحسن|ح قرئى عبــــد|مح صل|س هره|لق|حقوق 

82o456 لرشيد جبــــر|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6|48|5 كر صبــــىح عيس|صبــــىح ش |هندستـــ طنط

899436 لصغي  صديق |لحسينى محمود محمد| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

3237o9 حمد|حمد محمود |سلىم  ى شمس|تـــج ره عي 

33|44o م|ن محمد عز|ن مصطفى سليم|سليم عه مشتـــهر|زر

476|44 شد|عيل ر|سم|سعد |بــــسنتـــ سمي   م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

482o74 حمد|محمود عىل خليل خليل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|933 دق|لص|ج عبــــد |حمد فر|محمد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

628347  عبــــد |لسيد |دهم |
ى
لعزيز|لسيد شوق ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

26o474 |هلل عط|ن مجدى عبــــد|يم| شمون|نوعيتـــ 

7|6o48 لسعودى سليم عىل|حمد |نبــــيل  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

|282|4 ل|بــــر جل|رص ج|ره ن|س ى شمس| لسن عي 

64|524 لمعبــــود|لمعبــــود محمد عبــــد |ميمتـــ عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

27o749 ف |محمد مبــــ لدين|رك عمر رسر ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

624472 وق ن ي محمد ح|رسر ن|مد سلم|ج  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 
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529854 ي لبــــيبــــ مىكي|حمد محمد |محمد 
لخرصى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

538963 ى عبــــد لسيد|ح |لفتـــ|رحمه حسي  سكندريه|ل|حقوق 

255748 لتـــ|هيم محمود محمود دربــــ|بــــر| شمون|نوعيتـــ 

6|2722 لبــــعليط|لعزم |بــــو |لسيد |طمه سمي  |ف |تـــربــــيتـــ طنط

4288|4 تـــى|لعزيز بــــخ|مل عبــــد|مصطفى ك ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

2|o44 لرحمن|محمد سعد عمر عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

344235 ف عبــــد|محمود  بــــوليلتـــ|لح |لحكيم ص|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

263o47 م مصطفى|م|لسيد |زينبــــ  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4oo9o9 ي نرص موىس آيه خي  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|6|273 لرحمن محمد|م عبــــد |ء س|هن ى شمس|تـــج ره عي 

49243o لرشيدى|لسيد |لسيد محمد |محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

256252 ن مبــــروك مشعل|محمد رمض ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

3|7224 ى|بــــر عبــــد|ر ص|من لحميد حسي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

43294o دشيىه|ل|لرؤف |مروه عيد عبــــد لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

625392 هيم محمد|بــــر|عمرو وجيه  زيق|لزق|هندستـــ 

42829 سم|لق|بــــو|لفضل |بــــو|رحمتـــ محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|25498 ح عىل|لفتـــ|حمد عبــــد |هبــــه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8|5436 ى|م ي عزمي عبــــيد| رتـــي 
ى
شوق ره بــــنى سويف|تـــج

268423 ح محمود نرص|محمود صل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8o5237 وي|هيم شعر|بــــر|لدين |م |حمزه عص ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

834896 س|حمد محمد عبــــ|محمد  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

475583 بــــى|نشأتـــ محمد نشأتـــ سعيد حسن رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o|35o ي زكري| ند قطبــــ| يحن  ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

922657 ى  |لمنعم حس|ره محمد عبــــد|س ني  ج |تـــمريض سوه

82o256 مح محمد عيسي|محمد س ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

355475 هلل محمود سيد|ء عبــــد|رس| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

32|66| لعزيز رجبــــ حسن محمد|عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

62947| لسيد محمد دعدور|حمد |ئل |حمد و| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

64|54| لم|دل سعد محمد س|فدوى ع زيق|لزق|صيدله 
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|395o لق|لخ|لروؤف محمد عبــــد |عمر عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|499|2 لسيد|هيم |بــــر|محمد فوزى  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

439o42 ن|لمؤمن حسن سلم|طف عبــــد |محمد ع ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

4o7436 ى|حمد |مجد |يه | لبــــدوى حسي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

84|662 لجليل|ح عبــــد|لفتـــ|حد عبــــد|لو|طه عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

34|549 مل محمد رزق|حمد ك|هلل |عبــــد ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

||997o رين وديع فريد فهىم|ك ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

82o497 هر|لظ|لحسيبــــ عبــــد|ء عزتـــ عبــــد|شيم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

44323o ج |لنبــــى خف|هيم عبــــد|بــــر|ء |صف لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

93486 حمد محمد يوسف|محمد  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

9o29o4 مه |بــــوش|حمد محمد بــــحر | ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

43|25o جتـــ|لخو|در |لق|ألمي  عبــــد | |هن |علوم طنط

772588 زى|ء مسعد يوسف محمد حج|ل| زيق|لزق|ره |تـــج

3o657 ي|لنوس|مريم عىلي حسن عىلي 
ئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

228|4o ف محمد|لسيد خل|ريم  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

887963 ى ع|ي لحميد محمد |دل عبــــد|سي  سيوط|حقوق 

44|7|5 لد محمد رزق محمد|ن خ|يم| |حقوق طنط

896624 ي|ر
ض لقيه  |د ري|عم| ئى ج|تـــربــــيتـــ سوه

|2267| د مرع|لجو|هلل محمود لبــــيبــــ عبــــد |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

5oo28| |ن |لسيد سليم|ن |سعيد سليم
ى
لحوق |حقوق طنط

485384 ن|لسيد محمد رمض|دل |يمنى ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|245|7 طف فوزى خلف|ر ع|من ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

643333 د منصور محمد|لجو|لد عبــــد |عزه خ زيق|لزق|بــــ |د|

758776 حمد محمد حسن|عمرو  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

|52o92 ى مصطفى محمد |ي لسيد|سمي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

758|85 يه صبــــرى محمد محمد عوض| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

37|9|8 ف محمد فتـــىحي عبــــد| ي|لبــــ|رسر
ى
ق رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع

لخيمتـــ| |بــــشبــــر

6947o9 ه محمد حلىم يوسف غ نم|ني  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6994|5 لسيد عىل سعد|سلوى عىل  لمنصوره|نوعيتـــ 
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637oo4 هيم متـــولي|لمحسن إبــــر|محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

254869 لمشد|لسيد محمد حسن |حمد | ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

24|543 م|لسل|م محمود عبــــد|سلىم هش ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

485|56 ف حسن عبــــد  ى محمد أرسر م|لسل|نورسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3228|3 ف عىل محمد عىل|يتـــ | رسر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

69o|58 لىح|لد معوض عبــــد |كريم خ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6934|8  عوض| |لسق|يمن شكرى |حمد |
ى
لدسوق لمنصوره|ره |تـــج

7689o5 عيل خليل|سم|ء محمد حسن |فد تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

6|3252 لعزيز محمد فريد بــــدر|محمد عبــــد ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

56783 مل يوسف|ئيل جرجس ك| صمو ره بــــنى سويف|تـــج

834528 تـــ محمد|ء محمد شح|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

63333o ف ع|ح |صبــــ لمطلبــــ محمد|مر عبــــد|رسر زيق|لزق|علوم 

5|5723 تـــ منصور عبــــد | هلل محمد|در عبــــد |لق|مي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

266o9 لعزيز|ئى عزتـــ عبــــد |مي  ه| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8o8694 لحميد|لملك عبــــد|لحميد عبــــد|محمد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

75338 ن هلل|ن حلىم زىك عبــــد |يون| مي  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8998| لففى|م محمود |محمد هش ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6323|4 يم عىل عوض|لد|هيم عبــــد |بــــر|ندى  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

649o44  عىل|لشو|حمد سعيد |لسيد |
ى
دق لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

ألسكندريتـــ|بــــ

9|5o79 حمد  |لدين |هلل عز|محمد فتـــح  سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

5|94o5 لشيخ|هلل | |ء محمد لطفى مبــــروك عط|سن |عه طنط|زر

88|743 ىط  |لع|مل عبــــد|م سيد ك|سل| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

2695|7 ن|لرحمن زيد|ضىح وليد فتـــىح عبــــد ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

4|o|o6 دريس محمد محمد عطيه|محمود  |بــــ طنط|د|

328|28 ن|لسيد عىل رمض|حمد محمد | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8o392| ى رض|ي عىلي يوسف| سمي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

679|9o  |لسيد |دل |م ع|بــــس
ى
لحبــــسر|لدسوق ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

356636 ر|ئى سليم محمد مختـــ|تـــفى كيل |بــــ بــــنه|د|
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4o6373 ى سمي   هيم عوض موىس|بــــر|نرمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

94|44 بــــوحسن|حمد |لحليم |حمد عبــــد|لحليم |عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

3678o3 طف محمد|ن عصمتـــ ع|نوره عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

25637 ه | ف فتـــىح عزوز|مي  رسر كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

5|784o ره|بــــوغر|حمد مصطفى | |ء عط|سم| عه دمنهور|زر

6359o بــــر|ء فتـــىح سيد ج|شيم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

||6346 ى|م ميدس نعيم|محسن بــــر| رتـــي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

76982o لحميد محمد حسن|رحمه محمد عبــــد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

8|92oo ئيل|سحق ميخ|ل |نسي جم|ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

757o86 ى عبــــد |حمد |ء |لشيم| هلل|لسيد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

9o8784 دل حسن مصطفى |لبــــنى ع ج|بــــ سوه|د|

6224|5 تـــ|لشح|هيم |بــــر|تـــ |لشح|يمنى  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

46|7o عي|حمد محمد عىلي رف| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o7726 ل بــــرعي محمد حسن|م| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3427|6 لرحمن|محمود محمد محمود محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

493|4 حمد|لعزيز قرئى |محمد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4327|8 ل|لع|ل عبــــد |ندى مصطفى محمد جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

244o82 مل طه عبــــد ربــــه|مل محمد ك|ك هره|لق|هندستـــ 

697895 لمرغنى|لمتـــول |ئى |ء ه|ل| لمنصوره|بــــ |د|

6oo4o5 بــــ|لهبــــ|لجوهرى |ئى صبــــىح |ء ه|دع |ره طنط|تـــج

225|24 ى|ه جر طلبــــه حسن محمد حسني  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

27o6|9 لمحفوظ محمد شلبــــى|يوسف نبــــيل عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|27288  عبــــد 
ى
وى|لمك|بــــو زيد |لعظيم |عمر شوق هره|لق|ره |تـــج

92488| يمن عجيبــــ موىس |ده |غ ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

6o7545 لبــــسيوئى|لمعبــــود |دين محمد عبــــد |ن |بــــ طنط|د|

37|69o ع|بــــورف|هيم سيد |بــــر|هيم سيد |بــــر| ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

36o36o حمد عيد|هيم |بــــر|ح |محمود صل |بــــنه| هندستـــ شبــــر

752|22 بــــو صي |يفجينى عبــــده محمود عبــــده محمود  ى شمس|تـــج ره عي 

8334o6 ن|هلل عرص|حمد نرص|محمود  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

44625 لرحيم حسن|يمن محمد عبــــد |ندى  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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7538|o حمد محمد رسورمحمد|ن |يم| عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

883558 هلل  | |جرجس عزيز عط| رين|م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

62758| لمنتـــرص عطوتـــ|حمد محمد عبــــد| زيق|لزق|هندستـــ 

429852 م|لسعود سل|بــــو|ئى سيد أحمد |رق ه|ط |تـــربــــيتـــ طنط

67847| د محمد رءوف شندى|رش| سم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

82|833 ىطي سيد|لع|دي عبــــد|سيد ن سيوط|صيدلتـــ 

84|27o ي موىسي|لحميد عبــــد|ء عبــــد|صف
لرضى ن|سو|حقوق 

||6655 لد عبــــده محمد|ء خ|دع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|8o|3 ى مصطفى | لي|د ق|حسي  وى|لشر سكندريه|ل|طبــــ 

|68676 لرحمن حنفى|جد عبــــد |لرحمن م|عبــــد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7875|9 لم|عيل س|سم|م |ل عص|نه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

444|o4 حمد محمد خليفه|يم |لعز|بــــو |حمد | لشيخ|ره كفر |تـــج

373896 م|تـــ متـــول عز|هر شح|ء ط|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

27o363 لعدوى|د صبــــىح محمد عبــــد ربــــه |مؤمن مر ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

285932 مل|مريم ممدوح رسكيس ك ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

9o497o فظ |لح|لحمد عبــــد|بــــو|مل |عبــــله ك ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

68|93| ن|لسيد محمد مرج|رضوى محمد  لمنصوره|بــــ |د|

3||335 ق|لحميد |لدين عبــــد|م نرص |مر وى|لشر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

686227 ف معروف عبــــد |رس |ف لعظيم|رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6o63o9 لح|تـــه ص|بــــ شح|لوه|حمد عبــــد | لمنصوره|طبــــ 

888292 هيم  |بــــر|حمد |ندى سيد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5435o حمد|حمد بــــكري |عمر  هره|لق|طبــــ 

643784 حمد|ىطي |لع|ل محمد عزتـــ عبــــد |بــــل لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

8o|285 لدين محمد|ل |رص محمد جم|هبــــه ن ي|بــــ |د|
|لمنى

||9782 د نظي  خلتـــ|نوبــــ عم|بــــ| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

68||78 هيم|بــــر|ل سعيد |حمد جم| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

2|83|2 حمد محمود حسن|سلىم  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|434o عد|بــــومس|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|منه | سكندريه|ل|ره |تـــج

755948 ى صقر|خ لد محمد محمود حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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35294 حمد حسن سعد|ندى محمد محمد  هره|لق|ره |تـــج

82773 د|تـــ حم|رس بــــرك|حمد ف| هرتـــ |لق|تـــمريض 

897357 ى محمد |د |محمد ج مي  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

|5|734 ر|ح نص|لفتـــ|لسيد عبــــد |يه محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2445|5 ن|عيل رزق رمض|سم|هلل |ن عبــــد|محمود شعبــــ هره|لق|حقوق 

|6|4|5 بــــ|ذل شه|لش|ذل منصور |لش| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

863349 بــــ|هلل دي|هيم عبــــد|بــــر|يه | |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6|8|o| مؤمن لطفى سعد| عل سيوط|عه |زر

7|725 ى|مصطفى  يمن حسنى حسي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

647533 ى |نم |ه ى|لسيد |مي  مي  زيق|لزق|عه |زر

9o7||| حمد  |هلل |هلل محمود عبــــد|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

2447o2 ر معوض|لغف|م محمود عبــــد|سل| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

2|2954 ن|لدين محمد شعبــــ|ح |مريم محمد صل ى شمس|تـــج ره عي 

4889|| ن حميد|عيل محمود سليم|سم|ء |سم| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

6|286o هيم غريبــــ محمد|بــــر|شمس حمدى  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|9392 محسن فوزى جرجس| ليسي| ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

|59|5o ف عبــــد |ركو |م سط ملك|لبــــ|رسر ى شمس حقوق عي 

787|54 هيم بــــيوم|بــــر|لدين |د |هيم عم|بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26849 ى |ندى ي د|لجو|حمد عبــــد|سي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44|394 لسيد|عيل |سم|حمد |هر |بــــ لشيخ|طبــــ كفر 

8||6|9 ربــــيع حسن محمد| لي|د ي|عه |زر
|لمنى

479635 حمد|هلل |حمد خلف |محمد مصطفى  سكندريه|ل|هندستـــ 

4|2393 لدمنهورى|لعزيز |ح عبــــد |لفتـــ|محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|983| ف |لد |خ بــــو بــــكر معوض|رسر ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|228o| لرؤف|هيم عبــــد |بــــر|رس |عىل ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o9596 ه عىل  |لل|ل عبــــد|رضوه كم ج|علوم سوه

546262 ف محمود قنديل عنتـــر|مؤمن  رسر |حقوق طنط

2|3536 حمد|ندى محمد محمود  ن|بــــ حلو|د|

6|996| لهجرىس|طمه مصطفى رشدى |ف ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

464358 ل عىل محمد|لع|رس محمد عبــــد|ي |حقوق طنط
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|8o|6 هيم عىل|بــــر|هيم محمد |بــــر|  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

765o|6 لسيد محمد بــــكر|يمن |زن |م ره بــــور سعيد|تـــج

87729o هيم  |بــــر|حمد |بــــوبــــكر |روى | سيوط|طبــــ 

|44367 ى سيد رزق محمد خي  هره|لق|حقوق 

57o93 ن لرحمن|ن عبــــد|محمد شعبــــ| مي  بــــ بــــنى سويف|د|

645626 ن|لسيد عتـــم|هيم |بــــر|ئى |م| |حقوق طنط

769629 ن محمد موىس|محمود سليم |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

33o42| لمنعم محمد|هيم عبــــد|بــــر|مريم  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

825856 ل محمد مسلم|لع|ء عبــــد|ل| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

628836 لرحمن|رضوى سعيد محيسن حسن عبــــد زيق |لزق|تـــمريض 

|38988 حمد|حمد |حليمتـــ سيد  ى شمس حقوق عي 

26364| ه سعد محمد مأمون| مي  ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

7o9o57 س محمود موىس|هيم عبــــ|بــــر|محمد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6|8536 ه هد|لز|ن محمد محمد |مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

9|3564 ى محمد  حمد |محمد حسي  سيوط|طبــــ 

8|6o9 ى ص لح منصور|محمد حسي  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

9|8|78 حمد |د محمود |ح رش|سم سيوط|بــــ |د|

82oo|9 ي محمد|
منه محمد تـــوئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

2o2|9 لد سميح محمد|محمد خ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5|5677 بــــى|لدرش|ل محمد صبــــىح حسن محمد |نه تـــربــــيتـــ دمنهور

7848o8 لمنعم محمد أحمد|ن عبــــد |نوره ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

33|79o هلل|طف محمد محمود عطيتـــ |هلل ع|عبــــد ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

492332 لعنطوزى|حسن | م حسن زكري|حس ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7o9o33 ى محمد مع|م |له| ىط|حمد حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

772226 در يوسف|لق|ء محمود عبــــد |ل| زيق|لزق|صيدله 

3599|5 ى|ن |نوره يمن رجبــــ حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

37o337 تـــ محمد|نور شحتـــتـــ بــــرك| ى شمس|د| بــــ عي 

523638 حمد|حمد غريبــــ |حمد محمد | ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف
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9o629| حمد |ن |تـــم عرق|ء ح|رس| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|486o6 لعزيز|لمنعم عبــــد |لد عبــــد |ء خ|ل| ن|بــــ حلو|د|

88o8|9 لم حسن |ء حسن س|دع سيوط|بــــ |د|

642|52 وى|لسيد بــــدر|تـــم عىل |ح زيق|لزق|ره |تـــج

3|4645 حمد|هلل |رص عبــــد|لن|كرم عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7455 وى|لمعرص|ح محمد |يمنى صبــــ ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

88387o ي
يز فوزى عبــــده |ن ف|ففى ي صىح 

سيوط|معهد فنى

366483 زر لبــــس|مجدى ع| رين|م ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

6976o9 ل|حمد  هل|م محمد محمود  لمنصوره|بــــ |د|

896822 سم محمد  |ندى محمد ق ج|بــــ سوه|د|

264687 لسيد|لصمد |م محمد عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

63o297 حمد|لسيد |ح |حمد صل| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

9|4879 م مرىس  |لسل|رص عبــــد|حمد ن| ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

5||327 ج|هيم حج|بــــر|هلل |هلل محمود عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

4o2|78 لحميد|ل محمد سعيد محمد عبــــد |أم تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

428o99 لسيد موىس|لفتـــح |بــــو |د |ر فؤ|من |بــــ طنط|د|

339|o4  عبــــد|سم|
ى
هيم|بــــر|لمعىط |ء شوق | معهد فنى تـــمريض بــــنه

5|4355 لمجيد محمد منيس|ن محمد عبــــد |يم| ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

||9987 ي حسن عىلي|
نىح  مصطفى ى شمس| لسن عي 

787453 زي|زى عز|لبــــدرى عبــــده محمد عز|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

426322 رق مصطفى مصطفى محمد|ء ط|دع سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

9o94o3 حمد محمود |لمجد |بــــو|د محمد |جه ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|27658 ف يوسف مل|م |ر ك|رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8|oo|| ك|لمل|ئيل عبــــد|سحق ميخ|ئيل |ميخ ره بــــنى سويف|تـــج

246o95 م عىل سكر|محمد وس ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

6|4754 ج |لبــــلتـــ|لدين |م |هيم سه|بــــر|يه | |علوم طنط

35o822 ي محمد بــــيومي|ن| ند ج  |حقوق بــــنه

26|3|4 لوكيل|حمد |ن سعيد عطيه |يم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4788| ن قرئى محمد|متـــ عثــــم|س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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4o||9 لبــــدرى|سيد حسن سيد  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

4442|8 د|لحميد حم|مه عبــــد |محمود سل لشيخ|عه كفر |زر

36o24o لغنى عىل عمر|لسيد عبــــد|نس | |ره بــــنه|تـــج

832243 دي|له|دي محمد عبــــد|له|نىهي عبــــد |نوعيتـــ فنيه قن

7862o5 دق|لص|بــــر مهدى |ص| ر|ي ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

6o|524 لعزيز عطيه مصطفى|نوره مصطفى عبــــد  |بــــ طنط|د|

5o675| هيم درويش|بــــر|حمد حمدى |جر |ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

357|74 لعزيز عمرو|هيم عبــــد|بــــر|جر |ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|26857 ه فؤ| لعزيز|مل عبــــد |د ك|مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

523458 لسيد بــــدر محمود|م |عمر هش سكندريه|ل|بــــ |د|

287349 لسيد|لنبــــى محمد |م عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8969o وليد سيد فتـــىح سيد هره|لق|بــــ |د|

892322 ين  م |حمد محمد هم|شي  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

9o992| لسيد |مؤمن كرم محمود  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

85592 ل يونس محمد|مل جم| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|55955 سهيله مصيلىحي محمد مصيلىحي ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

29|4|3 ر|لغف|ر عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لغف|جر عبــــد|ه ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

23|236 هلل|لد حسن عبــــد|محمد خ سيوط|عه |زر

63o5o4 ف محمد |لد |خ حمد|لسيد سيد |رسر لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

423448 لكريم|در عبــــد |لق|لكريم عبــــد |ح عبــــد |منى صل إلسكندريتـــ |تـــمريض 

492658 لح|هلل ص|لمجيد عبــــد|رص عبــــد|لن|محمد عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6o6|92 لطحمودى|حمد |لعليم |لعليم محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

365993 يم|لعم|بــــو|حمد محمد محمد |ء |لبــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

48359| لم|عيل س|سم|عيل محمد |سم|ر |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62o|93 |ء محمد عمر ند|دع لمنصورتـــ |تـــمريض 

79o365 ف عبــــد |مصطفى  ي|لفتـــ|رسر
ح محمد مصطفى ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

27|374 ي|لفخر|لسيد |هدى فوزى 
ئى ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

9|2o62 مدحتـــ عوض صليبــــ | سيك|ج ج|ره سوه|تـــج

28o895 حمد يوسف|هبــــه محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

272323 مه|سم سل|لرحمن مصطفى ق|عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 
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676297 ف منصور |ن |رو لسيد|هيم |بــــر|رسر لمنصوره|ره |تـــج

33|998 هيم عرفتـــ محمد|بــــر|ضىح  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

628569 لعزيز|ل عبــــد |ر عصمتـــ مصطفى كم|رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

355|68 ن|لغنى نعم|ن فتـــىح عبــــد|يم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

492893 يف|س عبــــد ربــــه |رس عبــــ|حمد ي| لشر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|59224 حسن سيد حسن سيد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|58|5 بــــو سوسو|لسيد محمد |محمد | دين لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

5599| بــــر|روق ج|بــــر ف|ء ج|لروميس| حقوق بــــنى سويف

3625o7 ى |م |سلىم عص حمد|مي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

3284oo ى |بــــر|لد |حمد خ| هيم|بــــر|هيم حسي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|42643 للطيف|لسيد فتـــىح عبــــد |ن |نوره ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3592|7 حمد|تـــه |حمد محمود شح| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|59325 هيم محمد|بــــر|ل |محمد جم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8o337o ي عبــــد|محمود ج
لحكيم|د عطيفى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

8|58o م نرص|م|فظ |نور ح|عبــــي   لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9|o57| للطيف |تـــم عىل عبــــد|مصطفى ح ج|طبــــ سوه

|49395 هيم|بــــر|لحميد |حمد عبــــد |م |سل| |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

4|o86| ئى|لشنو|يق محمد فهىم |طمه ف|ف لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

465334 ن محمد مصطفى|هيم سليم|بــــر|محمد  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

895688 ك |د مس|نىح  نبــــيل مر| ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

785||3 ن|حمد عثــــم|حمد |ن |محمد عثــــم ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

7o673o بــــوبــــكر محمد عمر بــــيبــــرس|لرحمن |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

47988| هيم حسن|بــــر|ن محمد |محمد سليم سكندريه|ل|هندستـــ 

4|o|48 م|حمد مصطفى محمد طه عل| |ره طنط|تـــج

773887 لس فيلبــــس س ويرس فكرى|كي  ى شمس هندستـــ عي 

53854 ن|لرحمن رضو|حمد عبــــد |محمد  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

53933 بــــر جنيدى خليفتـــ|زن محمد ج|م كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|69| لد محروس جميل|حمد خ| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

449845 لعزيز|دين هيثــــم مجدي عبــــد|ن ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|
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49546| ن هنيدى|حمد مهدي سليم|يوسف  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

752524 حمد طه|حمد طه | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

77o23| ده|للطيف محمد حم|هيم عبــــد |بــــر|م |سل| زيق|لزق|حقوق 

757262 حمد غنيىم عطيه|مصطفى  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

328||o لحميد محمود|رس عبــــد|ذ ف|مع ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

46926 ي 
شتـــ|ش فيصل عك|بــــورو|مصطفى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

336|85 ى |هلل صل|منتـــ  لسيد|ح حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

362649 ن مسعود|رتـــ موريس مرج|س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

622992 ل|لع|عيل عبــــد |سم|دى |لحم|رق |محمد ط ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

338476 حمد|حمد محمد عىل |ر |من |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

92o397 صم صفوتـــ محمد حسن |ع ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

22o4o7 ى عبــــد لجعفرى|لح |لغنى ص|حمزه حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

2|9954 لمحيض|لكريم |مه يوسف عبــــد |س|هلل |منه  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

629238 لحميد|زق محمد عبــــد|لر|دل عبــــد|ء ع|ول زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|7756 لجود عىل |بــــو|عيل |سم|ليىل  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

446|96 لجندى|مد |م حسن محمد ح|حس إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

8327o5 حمد|ن |لسم|حمد سعد | ج|بــــ سوه|د|

226368 د مكنوتـــه سعيد|نوبــــ فؤ|بــــ| هره|لق|بــــ |د|

893o55 ئى محمود محمد محمود |م| سيوط|بــــ |د|

8||69o |شكري تـــكل| حن| رين|م ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

53253 م|م|حمد |ن |حمد شعبــــ| ره بــــنى سويف|تـــج

338893 للطيف محمد بــــرغوتـــ|د عبــــد|ن عم|يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|3947o حمد كردى|ل |حمد كم|ريج | ن|تـــربــــيتـــ حلو

773447 هيم|بــــر|لحميد عرفتـــ |ره صبــــىح عبــــد |س زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

444342 ىط|لع|لمطلبــــ عبــــد |لحق عبــــد |ل عبــــد |مريم جم لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8o9636 لسيد محمد|رص |لن|سيد عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

767885 ى صل|ي لم |لكريم س|لدين عبــــد |ح |سمي 
ن|سليم

لعريش|تـــربــــيتـــ 

22832o م محمد|لسل|لدين عبــــد |ل |ن محسن جم|نوره هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

44982o ف فهيم |مصطفى  ف|لكر|هيم |بــــر|رسر |هندستـــ طنط
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8|5559 ن صديق|م سعيد زيد|حس ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

969|| ف ف|ن |رمض روق بــــكرى|رسر لمنصوره|حقوق 

3|233o م|ل محمود محمد عل|يوسف جم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|4387| فظ محمد|رص ح|هلل ن|عبــــد  ن|علوم حلو

6447|o ر|لنج|لغنى |مصطفى محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

9o6676 ل محمود محمد |م كم|بــــتـــس| ج|بــــ سوه|د|

3|59|o ى صل|ي حمد|ح محمد |سمي  ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

84o39 م نرص|لسل|جح عبــــد |محمد ن لعريش|بــــ |د|

762984 بــــ|لسيد محمد كس|خلود محمد  نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

6o444 عىلي محمد سيد ميهوبــــ ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

537|4| د|لجو|ئى نعمه محمد عبــــد|م| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

496|47 عود|حمد محمد محمد ق|م  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|9632 هلل محمد يسن حسن  |عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

68o|43 لمتـــول|لمتـــول محمد |حمد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

375o42 ي شعر
ن|وي عىلي عثــــم|مصطفى ن|بــــ حلو|د|

2344o8  عبــــد|لبــــ|دل عبــــد|محمد ع
ى
|لبــــ|ق

ى
ق رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|

مس|تـــجمع خ

633953 لسيد منصور|د محمد عىلي |زي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6oo48 م|لسل|بــــدر منصور عبــــد | دين أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

75o966 ح|ئى حسن تـــمس|ء ه|ل| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45|234 ج|لمقصود فر|فوزيه وجيه محمد عبــــد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

3382|3  سعد محمد|حمد ن|
ى
ج  شوق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

38467 لد محمد مهدى|مل خ| تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

42424o ح تـــوفيق محمد|لفتـــ|م عبــــد |هلل عص|عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

2o|63 ي 
هيم|بــــر|حمد |عمر مصطفى ن|بــــ حلو|د|

792643 لدين محمد|ح |حمد صل|ح |صل عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

882o86 لد محمد سليم  |محمود خ سيوط|ره |تـــج

3294o6 م|لفح|حمد عىل |ندى نبــــيل  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

247253 ى |يوسف محمود حس ر|لجز|ني  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4755o3 بــــر|بــــتـــ حمودتـــ ج|لرحمن عمر حبــــ|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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39oo3 م|م|لجليل |رق عبــــد |يه ط| ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

826475 حمد|لحسن |بــــو|مل عبــــيد | |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

6797|6 بــــ|لوه|لسيد محمد عبــــد | |دين طبــــ بــــورسعيد

69685| مز|حمد ر|لسيد |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

4|62o حمد مصطفى|محمود مصطفى  هره|لق|ره |تـــج

757947 لحرصى|هلل |دل عبــــد |د ع|زي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3235|9 ف |تـــيوليبــــ  عشم| يىلي|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

83|4|7 بــــر|فرحه محمد عىلي ص ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

368484 ىطي|لع|لىحي عبــــد|مهند مسعد عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|4588 لق|لخ|دل عبــــد |حمد ع|محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

255473 ل|لجم|لعظيم |رص عبــــد|لن|س عبــــد|ين| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

259587 حمد|لحفيظ سيد |هر عبــــد|ن م|نوره شمون|نوعيتـــ 

53o264 لرحمن عوض شمس|خلود فرج عبــــد  بــــ دمنهور|د|

633|o6 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|هيم |بــــر|حمد | زيق|لزق|عه |زر

85o|92 ي محمد 
حمد|محمد مصطفى لجديد|دي |لو|طبــــ بــــيطرى فرع 

4878|3 لسيد يوسف|لسيد |محمد محمود يوسف  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

59373 ن حسن|م حسن رمض|حس دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

34236| متـــ|هيم سل|بــــر|ء سيد فتـــىح |شيم ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6o69o6 فندى حسن|هيم محمد |بــــر|هيم محمد |بــــر| لمنصوره|حقوق 

6|3|3o حمد محمد بــــدوى|حسن | رض |بــــ طنط|د|

|5|982 ى |بــــر|ء |سم| هيم|بــــر|هيم حسي  عه مشتـــهر|زر

49o47| لدين|حمد محمود عز |منيه | سكندريه|ل|ره |تـــج

6o|772 لحرصى|يد |لمحمدى ز|ء |سم| |ره طنط|تـــج

22o2o8 لعزيز|بــــر عبــــد|يوسف محمد ص ى شمس|تـــج ره عي 

42842 ن عيد عىل خليل|ء شعبــــ|رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

966|o رس|هيم سو|بــــر|م مسعد |بــــر| بــــ بــــنى سويف|د|

4o7443 ن|ن محمد سليم|بــــسنتـــ عىل رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|72568 ى|حمد ش|م محمود |نغ| هي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

68||29 لحميد عىل خليفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|لحميد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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2|98o6 |ء زين محمد عط|ن عل|نور ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

767525 ع محمد|لرف|لعظيم |ندى عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

|55o67 مريم شكرى محمد محمد لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

9o|955 لنور |بــــو|ن قطبــــى |هيم عدن|بــــر| ج|ره سوه|تـــج

765894 ي
در عيد محمد|لق|عبــــد | دئى بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

779o55 حمد عىل|حمد |ن |نوره زيق |لزق|تـــمريض 

|58|8 ن|لبــــطر|روق |م ف|سلىم س هره|لق|ره |تـــج

3|748o بــــ جنيدى|لوه|حمد ممدوح عبــــد| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|42o66 لرحيم|يمن محمد رأفتـــ عبــــد |محمود  ى شمس هندستـــ عي 

69o99 حمد محمد|ن معوض |يم| لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

263483 ى محمد خلف|عبــــي   حمد حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8|o5| م ثــــروتـــ مسعود محمد|سل| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

49644o لح|لعليم يوسف ص|لمقصود عبــــد |حبــــيبــــتـــ عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

834|2 ح حنفى محمود|دتـــ صل|غ دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5o9o|| لحميد منيسي|لسعيد عبــــد|ن |سعيد شعبــــ بــــ دمنهور|د|

79oo29 لم|حمد عبــــده س|ء |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

77498| ي زي|رس|
ده|ء محمدى محمد عفيفى زيق|لزق|نوعيتـــ 

68|3|9 ل|ه يوسف هل|حمد بــــ| لمنصوره|عه |زر

825|o5 هلل|رص عبــــد|رص ن|لن|كريم عبــــد سيوط|ره |تـــج

6o9799 لدين|ء عىل محمد شمس |رس| |ره طنط|تـــج

|66|72 بــــ|لوه|لدين محمد عبــــد |ء |عمرو عل هره|لق|هندستـــ 

365754 هلل|لنعيم محمد |طف عبــــد|لرحمن ع|عبــــد |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

253843 هلل|بــــ عبــــد|لوه|محمد عبــــد| دين تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

832782 ه|لل|صم محمود عبــــد|محمود ع دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

9o676|  محمد |
ى
يه جبــــريل شوق سيوط|ره |تـــج

688o32 ره محمود فتـــىح طه محمد|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6o5478 وى|لمنش|لرسول |لسعيد عبــــد|نىه محمد  |هندستـــ طنط

638o4o م محمود منصور|معتـــز س ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 
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|79o78 حمد محمد|هلل |محمد عوض  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

537|62 خ|لطبــــ|آيتـــ سمي  محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

634o48 م صبــــىح عبــــده|لرحمن حس|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

78o788 ن شلبــــى|حمد سليم|حمد محمد | ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

26|956 لجمل|لعزيز محمد |هلل عبــــد|محمد عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

75||o| سهيله محمود طه خليل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

26o529 د|لق ج|لخ|عبــــد| بــــ رض|مهيتـــ هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

633558 لسيد|در |لق|ن محمد عبــــد |نوره زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|2952 ده رفعتـــ مرعي سعد|حم ي|بــــ |د|
|لمنى

855667 هيم محمد|بــــر|ن |ء سلط|عل ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|287|| لدين محمد|د|هيم محمد عم|بــــر| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|78768 حمد|ح |لفتـــ|لرحمن مصطفى عبــــد |عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

333875 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

833o68 لصغي |هر يوسف محمد |ط دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

537o76 ى |وليد فتـــىح ح خ|لطبــــ|مد حسي  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

49547| ن فتـــىح عىل حسن عيسوي|محمد رمض بــــ دمنهور|د|

86|898 م|لد حسن محمد هم|خ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

446237 لسيد محمد خضي |نس محمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

86285| ف محمد|ء عو|لشيم| د مشر دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4626|| لنمىك|ن محمد أحمد |يم| لشيخ|بــــ كفر |د|

7|o455 لح|ء حمدى محمد محمد ص|سم| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

87966| ئى فوزى محمد |ء ه|ل| سيوط|حقوق 

476749 هيم ربــــيع|بــــر|ره محمد نسيم |س سكندريه|ل|بــــ |د|

524|5o هدى محمد عىل محمد خلف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

645|8o ر|لنج|لسيد محمد |ن |يم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

2|742 ي محمد|سلىمي محمد 
ى
لدسوق |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|

مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

8259|9 لرحيم|م عبــــد|لسل|رس عبــــد|ء ي|شيم |نوعيتـــ فنيه قن

87|6|6 حمد|بــــوزيد |زينبــــ محمود  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى
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92457 ض|بــــى عو|هلل رك|ل عوض |مصطفى جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

627o5o م صقر|لسل|هيم عبــــد|بــــر|ن مجدى |يم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3454|4 ي ف|روق ه|ف
ن|حمد شعبــــ|روق |ئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|62222 ى محمد كم لجندي|ن محمد |ل عمر|معي  ى شمس هندستـــ عي 

75||87 سعد|يكل مدحتـــ نصيف |م  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

5|6929 لفضل|تـــ أبــــو |رحمتـــ عنتـــر فرح |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

6|o429 ه م| لعفيفى|يز |يز محمود م|مي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

33469| لس و ر|ئل فوزي نو|كي  ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

363o78 حمد محمد|لرحمن |ء عبــــد|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|6o842 لسيد حسن محمد|وليد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

|22567 لي|د فوزي غ|ندي عم|س ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3482o9 هلل|ن محمد محمود عبــــد|نوره ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|4oo57 لدين محمود محمد|د |ء عم|لىمي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9|7ooo هر محمد |لظ|عىل حسن عبــــد سيوط|بــــ |د|

252558 ل|لشه|شم مبــــروك |ء ه|رس| ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

4|4|22 ن|لغلبــــ|كريمه حسن محمد  |بــــ طنط|د|

7o7632 لفى|ل|ن |ح سليم|يوسف صل لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

688|4| در محمد|لق|يمن منصور عبــــد |م |سل| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|24o3| ي |رنيم ه
خ|لطبــــ|لرحمن |هيم عبــــد |بــــر|ئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

894|o4 بــــوزيد |ء حلىم |نىح  عل| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

8o8o| حمد مصطفى|حمد محمد محمد | هره|لق|علوم 

|3854o حمد|ده |لحفيظ حم|ضىح محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o669o دم محمد|بــــسنتـــ محمد سعد  بــــ دمنهور|د|

924497 هلل  |هلل نرص |م عبــــد|نوبــــ عص|بــــ| ج|تـــربــــيتـــ سوه

55248 مل|محمد قرئى ك| ند ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

88o85 ح|لفتـــ|د محمود عبــــد |حمد عم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4974o3 يشي محمد روشه| ر|ي تـــربــــيتـــ دمنهور

769834 هلل|هلل عبــــيد عبــــد |لح دخل |ده ص|غ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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66o65 حمد محمد حلىم|محمد  لمنصوره|حقوق 

|7o34 م|لسل|لد محمد عبــــد |دم خ| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

242547 لسيد|م |م|حمد |هلل |عبــــد هره|لق|حقوق 

273|o6 ف |ر |من لرحمن|لسيد عبــــد|رسر ج|عه سوه|زر

325459 لم عىل|هيم س|بــــر|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6|4362 لمنس|حمد محمد محمود | |ند |بــــ طنط|د|

8o|482 لعزيز|نور عبــــد|يه حمدي | ي|بــــ |د|
|لمنى

7o3o77 ن حسن معروف|مه سليم|س|ليىل  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

545768 حمد|هلل |لصبــــور عبــــد|م عبــــد|محمد عص لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|29433 لمحسن|لدين محمد عبــــد |ح |سيف صل دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

698|9| فع|حمد ن|حمد وهبــــه |نس |ن لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7o2o2 هلل|د|جر محمود محمد ج|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

685626 فظ محمد|لمنعم ح|جر سعد عبــــد |ه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

44|494 عيل منجود|سم|لدين |د حميده محن  |سع |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|4o438 مريم جورج صبــــىح لبــــيبــــ ى شمس صيدله عي 

28948 ىط|لع|لرحمن عبــــد |م محمد عبــــد |سل| هره|لق|حقوق 

86222| محمد حسن محمد حسن ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

4|238o ع|لرف|دى |له|رق عبــــد |عمرو ط لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

87o595 ي ج|غ
حمد|د |ده مصطفى ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

78474o لرحمن متـــول|ل محمد حسن عبــــد|من زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

482736 ح|مد مصبــــ|لسيد ح|لد |ر خ|مي سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

644|7 ل مصطفى بــــيوم|ن هل|طمه رمض|ف لفيوم|صيدلتـــ 

7637|2 ه جل| هلل|ل معوض عبــــد |مي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

3|4395 لمنعم محمد|رس عبــــد|محمد ي ى شمس حقوق عي 

23667o بــــيل|دل نجيبــــ ه|ع| رن هره|لق|طبــــ 

885757 ن |رس محمد عثــــم|ره ي|س سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

35o875 ده عىل عبــــده|حبــــيبــــتـــ حم ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

765o33 لزينى|لسيد |ل |د جل|در محمد ج|ن معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

626252 رثــــ يوسف|لو|رس عبــــد|ء ي|ل| زيق|لزق|بــــ |د|
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72623 ي جرجس|م
ي ميشيل مهنى

ى
رق كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

632o43 تـــتـــ|ل خليل شح|ندى جم زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

43845| لسطوجي|لمجيد |محمد محمود منصور عبــــد  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

257467 مد حبــــش|مروه حلىم ح ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

49|5o5 عيل|سم|لسيد |لسيد |عيل |سم|حبــــيبــــه  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4397o3 لعتـــربــــى|مه محمود يوسف |ندى أس |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

627795 لسيد|طف محمود |ع| ن|دي زيق|لزق|حقوق 

594o4 لعليم|محمود محمد عىل عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

62|2|7 لمطلبــــ|بــــ عبــــد |لوه|لرحيم عبــــد |ن عبــــد |رمض ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

9o35o4 ل |لع|وى بــــخيتـــ عبــــد|رق قن|ط ج|تـــربــــيتـــ سوه

36432| محمد حسن بــــدر حسن لفيوم|عه |زر

684324 ره|ح شبــــ|لفتـــ|لق عبــــد |لخ|ر حمدى عبــــد |من ط|بــــ دمي|د|

29825 در مرىس|لق|رق عبــــد|عمر ط هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|9964 لزعره|عيل |سم|هيم |بــــر|عزتـــ محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

39528 لففى|عمر مصطفى عىل محمد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

632585 هلل|لسيد زغلول عوض |ن |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

632635 حمد لطفى عطيه|م |مر زيق|لزق|ره |تـــج

5||852 لسنهوري|لسيد |للطيف |نور محمد عبــــد  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

528727 هيم محمد|بــــر|هيم محمد سعيد |بــــر| ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

482848 لسيد|حمد عىلي حسن | |دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|495o4 م محمد عىل|سلىم عص ن|فنون جميله فنون حلو

86o|7o لبــــصي  بــــريقع|هر عبــــد|م م|هش سيوط|حقوق 

46o267 سوس| نوبــــ زغلول حن|بــــ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

34589o زهرى|ل|لد محمد محمد |يتـــ خ| عه مشتـــهر|زر

628556 حمد|لفتـــوح |بــــو |رس حمدى |ف زيق|لزق|ره |تـــج

72347 هلل سمي  عيد محمود|منه  لفيوم|حقوق 

|53924 لحميد عىل|ن عبــــد |طه رمض ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

239|69 بــــ|مريم صبــــىح صبــــرى خط هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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243o7| حمد حسن|لم |حمد صبــــىح س| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

92358o ربــــ |ح مح|يمن صل|س |تـــوم ج|ره سوه|تـــج

3|7|2 بــــو ليفه|بــــي |نس خطري عر| ن|هندستـــ حلو

6932| زق محمد|لر|يتـــ محسن عبــــد | لفيوم|بــــ |د|

3864o لمقصود|لح عبــــد |لمعبــــود ص|يه عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

69|455 لعوضى|لسيد عىل عىل |عىل  لمنصوره|حقوق 

82|82o هيم|بــــر|مروه محمد صبــــىحي  ي|بــــ |د|
|لمنى

9|797o حمد |عىل رفعتـــ محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

689o7 رس محمد محمود|حمد ي| لفيوم|صيدلتـــ 

88o7|o حمد |ن |ضىح محمد رمض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|43528 بــــ|مصطفى خليفتـــ دي| دين ى شمس|تـــج ره عي 

537o7 ئى|ر فرج|لستـــ|م عبــــد |لسل|لبــــنى عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6274|4 طه محمد طه حموده زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

223695 لعزيز|حمد عبــــد|فع |لش|ء |سم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

263342 ه | ى|لسيد محمد ل|مي  شي  ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

249o56 ده|حمد محمد د|حمد |ء |ل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8o59|o لعدوي محمد عىلي|ر |من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

352o76  محمود|مريم عبــــد
ى
هلل دسوق |بــــ بــــنه|د|

54977 ى عمر سيد عىل نورسي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8285oo حمد|رص محمد |لن|تـــسنيم عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

78o487 لسيد محيسن|م محمد محجوبــــ |ريه زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

484329 حمد عىل محمد عىل| سكندريه|ل|ره |تـــج

77|694 لحليم محمد عىلي|لسيد عبــــد |يدى |ه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

372468 ى محمد حسن | هيم|بــــر|لحسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

44|o34 لففى|حمد يوسف |ل نسيم |نه لشيخ|طبــــ كفر 

458|54 ى رزق بــــسطويس بــــيىل  لخميس|نرمي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

765734 هيم محمد محمد عىل خليل|بــــر|يه محمد | تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

238596 حمد محمد|لرحيم |ء محمد عبــــد|رس| هره|لق|ره |تـــج

6o7658 عيل عىل|سم|هيم بــــدير |بــــر|بــــسيمه  |ره طنط|تـــج

7554o2 ي|ن ي|نوره
رس حسن مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

عيليه|سم|ل|ئ 
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48ooo4 ى عل|ي لدين محمد أحمد عبــــده|ء |سمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

75|oo4 هيم عزبــــ|بــــر|هيم مصطفى |بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

322|78 مد|بــــسمتـــ ممدوح عىلي حسن ح ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4|73|9 ن|م عجل|لسل|بــــ عبــــد |لوه|يىح محمد عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

47||9 لرحمن عىل|طمتـــ محمد عبــــد|ف ى شمس|زر عه عي 

76987| لحميد|عيل عبــــد |سم|يمنى صفوتـــ  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

774954 حمد محمود سيد محمود| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

68o398 هد|مح محمد محمد مج|محمد س ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

77o9o8 وى|هيم عشم|بــــر|حمد |ء محمد |رس| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

522865 ى عىل عىل عبــــد|ي شور|ىط ع|لع|سمي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|38|o6 هيم محمد صديق تـــوفيق|بــــر|يوسف  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

22|798 د|ره محمد محمود محمد ج|س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|792| لد عقل عىل|لرحمن خ|عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

763697 ى جورج شكرى ل وندى|مي  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|4|56o ى|م تـــه|سحق شح|فريد | رتـــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o352 لمقصود دله|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

78oo2o لمنعم|زم محمد محمد عبــــد |ح زيق|لزق|ره |تـــج

||9o8o لحليم عىل|يش محمد عبــــد  هره|لق|عه |زر

|48253 يه رمزى عبــــده جمعتـــ| ى شمس| لسن عي 

28|42 لمقصود|رق محمود عبــــد |رضوي ط ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

247566 ى|لسل|مر عبــــد|محمود ع م حسي  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

2|6247 هلل|تـــ عوض |لشح|دهم سمي  محمد | ى شمس|تـــج ره عي 

|4426 ى مريم معتـــز محمد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

346o66 ئى|لفخر|د محمد سيد |دتـــ عم|مي تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

78654 وز محمد فتـــىح محمد ك مل|في  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

768o63 ر|لنج|موئى عىل |لديد|ل محمود |من لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

5457o4 حمد سعد|حمد |حمد محمود | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

8|944 م محمد عىل محمد|عىل س| نور هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|24969 د سعيد|لجو|لد عبــــد |صم خ|ع تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

332593 لم محمد حموده|مد س|طمتـــ سعيد ح|ف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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3|38|2 ن حسن|روق سليم|حمد محمود ف| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

242o|3 ى عيد|ء ط|رس| رق جمعه حسني  هره|لق|بــــ |د|

339|23 ود محمد عىل|ل د|بــــ جم|رح |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

243575  عبــــده عبــــد|رس|
ى
لمنعم|ء شوق هره|لق|بــــ |د|

695478 ى محمود حس|ء حس|شيم ى|ني  ني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|8653 جع|د مر|لجو|ء صبــــىح عبــــد |شيم  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

49|24| ن|دم رشو|بــــ |لوه|ثــــروتـــ محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

697692 لمرىس|ن |ن بــــدر|ن حمدى زهر|يم| دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

27o68| ور|د مس|لدين ج|ر محمد نور|محمد مختـــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|4|o65 لحليم|لد عىل عبــــد |لرحمن خ|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8685o6 لحليم|لمنعم محمد عبــــد|حمزه عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

3293|9 لدكرورى|د |لجو|جر يوسف محمد عبــــد|ه |بــــ بــــنه|د|

|768o6 ه | ى|بــــو |حمد فضل |مي  لعني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

679|82 دى|له|ح عبــــد |لفتـــ|دهم سمي  عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

43643o ر|لجز|حسن يوسف حسن يوسف  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|63884 حمد|عىل محمود عىل محمود  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

636o5 حمد|محمد محمد | هويد ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

456523 ي |
تـــه|لزي|حمد |حمد مصطفى ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|

| دوليتـــ طنط

2368|6 للطيف|رحمه محمد عطيه عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|56896 ف يوسف |يوسف  حمد|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|76o3 هيم|بــــر|هلل |مصطفى محمد فتـــح  ى شمس هندستـــ عي 

|8772 يف عبــــد |رو م|م|حمد |لحميد |ن رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

43|4o7 هلل حبــــسر| |هيم عط|بــــر|دق |هيم ص|بــــر| ط|بــــ دمي|د|

26223| لبــــدوى|وى |لشن|حمد محمود |هيم |بــــر| |ن طنط|سن|طبــــ 

65247 يم|لد|ر جمعه محمد عبــــد|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

4|4824 لحميد زغلول|عمرو محمد سعد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

236o67 لعليم محمد|ء مجدى عبــــد|عىلي ن|تـــربــــيتـــ حلو

863696 هلل|حمد عىلي حمد|مروه  |نوعيتـــ قن

29849 لمعتـــمد فكرى|لد عبــــد |يوسف خ هره|لق|ره |تـــج
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7|||oo |لسعيد عط|هيم محمد |بــــر|ئى |ه لمنصوره|ره |تـــج

8o6533 هلل|ل بــــشي  فيصل فرج |من ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4774o| ي
لسيد محمد غنيم|دي محمد |ش| دئى سكندريه|ل|صيدله 

768536 ن عوده|لم|عمر يونس س ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

92o722 فظ |لح|ز عبــــد|حمد فو|محمود  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|6292o لمقصود|يمن صبــــىح عبــــد |ء |رس| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

33365 مر|لجليل مصطفى ع|رم عبــــد |لمك|بــــو |يه |  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

347952 م|لعو|ح |لفتـــ|عمرو رجبــــ سيد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

2|3|52 حمد محمد عفيفى|ره |س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9oo347 نوس |سطف|لفى |يمن |يوسف  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

262736 ى |فتـــىح حس ى|هيم حس|بــــر|ني  ني  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8o7o|2 حمد|حمد زىكي |خلود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

8294|3 ى ي حلىمي نظي |ر| يوستـــي 
ضى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8548| رحمتـــ جمعتـــ فتـــىح عىل لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7||38o م محمد فوزى محمد محمد عيد|حس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3348o2 د حدوتـــ|لجو|يتـــ محمد عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

287863 ج|لح|بــــر عىل |يه ص| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

237453  شعر|
ى
وى جمعه|يه محمد شوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o8944 فظ|لح|جي فتـــىحي عبــــد|سم ض|بــــ ي|بــــ |د|
|لمنى

29o348 زى|يه صبــــىح محمد حج| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

23oo24 ى|د|حمد عم| لدين حسن حزيي  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

2|3|94 لق|لخ|تـــفى رفعتـــ محمود عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

78|727 يف محمد |سلوى صفوتـــ  حمد|لشر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|5742 لنور  |ندى مجدى رمسيس عبــــد|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

98566 لمنعم رجبــــ|تـــ عبــــد |محمد شح لفيوم|ر |ثــــ|

9o25o8 ل |لع|لسيد عبــــد|حميده عويضه  ج|طبــــ سوه

6|9726 لحنفى|حمد |لرحمن طلعتـــ عوض |عبــــد ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8|8|87 ى محمد|محمد جم ل حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

845|98 هيم محمد|بــــر|ء محمد |دع ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

8|5379 عيل|سم|عيد محمد | رش ره بــــنى سويف|تـــج
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8o8629 هيم|بــــر|حمد بــــكر محمد  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

6||o|3 حمد رزين|ئل |سلىم و |نوعيتـــ طنط

85||7o حمد محسن|د محمد |جه دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

9|o628 مد مسعود |ن ح|ن رمض|فن| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4o6o36 لغنى|عزه محمد محمود عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8773|| ى  |يه | ف عمر حسي  رسر سيوط|بــــ |د|

362285 ى ده|د ميجر شد|ج| مي  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

855334 حد|لو|حمد عبــــد|محمد حسن  لتـــعدين بــــمطروح|لبــــتـــرول و|علوم 

4269| ن محمد محمد|حمد شعبــــ| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

4237|9 ل|لع|وي عبــــد |لسيد طنط|وي |ندي طنط لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

453844 ئى|لشعبــــ|حمد | |عمر رض لشيخ|هندستـــ كفر 

2423oo ى حمد|رس| ى خلف حسني  ء حسي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

5||983 ج حسن|لح|هيم حسن |حسن إبــــر طبــــ بــــيطرى دمنهور

622767 لهندى|مد حسن |حمد ح|جر |ه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

84o232 حمد صديق محمد|ء |لزهر| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

246649 لسيس|حمد رفعتـــ |لرحمن محمد |عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

53oo52 لخي |بــــو|هلل |عىل بــــشي  عىل عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

878o8 جرجس| فيبــــي عيس حن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

263|76 ى|مح محمد |سوسن س مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

842483 لسيد|هلل محمود |ء عبــــد|رس| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

|38862 يد معـزوز حـرز|مريم عـ ى شمس|تـــج ره عي 

8673| ى محمد عبــــد |سم| لنبــــى|ء حسي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

487228 م حسن موىسي|حمد موىسي عل| لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

77o886 م محمد حسن حشيش|جر عص|ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

486639 ي غريبــــ|د نبــــيل |زي
حمد قرئى |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

|7536o يد مصطفى|بــــو |ء محمد |ل| ى لي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

349285 ى سعيد عبــــد|ي ح محمد|لفتـــ|سمي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

8|883o هلل|بــــ |مل شيىمي ثــــروتـــ ج| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى
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|39448 ي
لسعيد محمد|دل |ع| دئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

328475 حمد محمد محمد بــــيوم|زن |م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

529499 حمد قطبــــ|ح |لفتـــ|ن عبــــد |لرحمن شعبــــ|عبــــد  |هندستـــ طنط

332239 هلل |لحميد عبــــد|رص عبــــد|لن|لحميد عبــــد|عبــــد
حمد|سيد 

|تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

539|o3 هيم|بــــر|بــــر محمد |نور ج|بــــر |ج ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

5o5598 رص|بــــ ن|لوه|د عبــــد|عىل محمد عم ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

264|39 ن|لرؤف مأمون سليم|م عبــــد|نس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

77564o حمد|لسيد سيد |حمد |مصطفى  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o9789 ره|د نعيم نعيم عم|زي ره دمنهور|تـــج

677593 مىل|لمع|هيم مصطفى |بــــر|حمد |عمر  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

757367 ر|لعط|بــــ مصطفى حسن عىل |هيتـــ|م ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

776768 ين محمد عبــــد  لسيد مطر|بــــ |لوه|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

83268| سط صديق خليفه|لبــــ|م عبــــد|سل| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7o67|5 حمد|لسيد |هيم محمد |بــــر|لسيد | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8o62o8 ي|در عبــــد|ن| رين|م لجليل جورج  ي|عه |زر
|لمنى

6|o458 زي سليم|لرسول غ|زى عبــــد|محمد غ لمنصوره|حقوق 

2522o لحميد يوسف|ندى مجدي عبــــد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

886|93 لحميد |لحميد عنتـــر عبــــد|مريم عبــــد سيوط|ره |تـــج

68|74 در|لق|ميمتـــ ممدوح عطيتـــ عبــــد | لفيوم|حقوق 

688824 حمد|هلل محمد |حمد محمد فتـــح |محمد  لمنصوره|بــــ |د|

2459|6 د|لمحسن عي|م عبــــد|محمود س ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

48o988 ى |م |ريه عيل|سم|لسيد محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o4289 ن|مح محمد محمد دوبــــ|ء س|رس| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

6o3477 |محمد ثــــروتـــ عطوتـــ محمود شتـــ ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

2|3582 هلل محمد وجدى مكرم|منه  هره|لق|ج طبــــيع |عل

8o6787 طمه عيد محمد معوض|ف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

88o79 كرم محمد يسن|حمد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

33o627 ف حلىم |سهيلتـــ  دى|له|رسر عه مشتـــهر|زر

6|9635 ف |ر| حمدي رض ي رسر
لدين|ضى ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر
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477925 دم|يز حميده ي|هلل محمد ف|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4o|852 |محمد رجبــــ 
ى
حمد محمد دسوق سكندريه|ل|بــــ |د|

9o8o47 لغنى |سط محمد عبــــد|لبــــ|ن عبــــد|يم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

247588 لرحمن محمد|هيم عبــــد |بــــر|محمد وليد  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

228546 رضوى سيد عىل محمد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2965|3 |ء|د بــــه|عم
ى
لدين محمد دسوق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4327o2 ي |مي 
ر|لجز|ن أيمن رجبــــ محمد حفنى |علوم طنط

7oo375 ر|لغف|يه محمد فوزى عبــــد | سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

42o352 وى فرج|لمنش|لمعبــــود |رق عبــــد|ر ط|من ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|7223| روس|ن سيد|مورين يوسف دمي ن|حقوق حلو

77375 لحميد|محمد مجدى فتـــىح عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

627596 حمد|م محمد عطيتـــ سيد |محمد س زيق|لزق|هندستـــ 

865548 حمد|ل محمود |ميشه كم دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

27o359 |لغريبــــ |مل عزتـــ |ك
ى
لحوق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

427936 ح عىل عبــــيد|لفتـــ|دل عبــــد |يه ع| |علوم طنط

89757| لعزيز |حمد حمدى عبــــد|ل |لع|عىل عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

477679 للطيف|نورين سعد محمد عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

5|53|3 هيم|بــــر|لسيد |ء رأفتـــ |سم| |حقوق طنط

6o9228 يف عبــــد  ي محمد بــــدر|رسر
لغنى سكندريه|ل|صيدله 

86o524 ي عثــــم|ء |شيم
ن|حمد مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

5|3725 عيل|سم|محمد عىل حسن  عه دمنهور|زر

37||7o بــــ|ل خط|يمن كم|يىح  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

328682 يم|لد|للطيف عبــــد|للطيف فوزى عبــــد|حمد عبــــد| |طبــــ بــــنه

324528 لمسيح|رص رمزى عبــــد|م ن|بــــر| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

375o29 ونيك ئيل|يوسف ميخ| رض| في  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

249o2o مريم محمد تـــوفيق عىل مصطفى ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

75988 رى عبــــدربــــه|لبــــ|لد عبــــد |خ| دين ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

283279 ل محمد حسن|عىل حسن جم لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

78|4o8 هيم عىل|بــــر|عيل مصطفى |سم|سمر  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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64929o م محمد|لسل|محمد ثــــروتـــ عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

64o265 وى|حمد طنط|هيم |بــــر|نىه محمد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

6o2259 وى محمد حسن|لقن|ء نرص |رس| |تـــربــــيتـــ طنط

68||98 هيم ضيف|بــــر|حمد محمد عىل |م |سل| لمنصوره|ره |تـــج

|32663 ن حسن|حمد رمض|منى  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

2469o2 هيم|بــــر|عمرو محمد فرج  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

244737 روق محمود جمعه|مر ف|دى تـــ|ه ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

22|295 ى ح|ي لسميع|س محمود عبــــد |مد عبــــ|سي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4536|5  محمد كيل|لشو|رق |ط
ى
ئى|دق ضتـــ ج بــــنى سويف|ري/رض |ل|كليتـــ علوم 

32o766 ى محمد| حمد محمد عشر ى شمس حقوق عي 

24|723 ش|بــــورو|ش محمد |بــــورو|يه | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23844| |لبــــ|هيم عمر سعيد عبــــد |بــــر|حبــــيبــــه 
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

345|53 بــــر|مد ص|جر سعد ح|ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

447275 يد|حمد ز|محمد محمود متـــول  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

255oo8 لمنعم محمد زهي |ده محمد عبــــد|مي تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

687828 م حسن محمود|سلىم س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o2596 ي
يم سويفى|لد|بــــر عبــــد |لد ج|خ| دئى سكندريه|ل|حقوق 

642655 لحميد|لق عبــــد |لخ|مل عبــــد |ء ك|دع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64o2|2 ه س ى|مح صل|ني  ح عىل حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4852oo لسيد|هيم |بــــر|مجدى | ن|ر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23786o ل بــــخيتـــ سيد|رى جم|م ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|22||6 وى|لسعد|لجليل عىل |دل عبــــد |ع| دين هره|لق|ره |تـــج

34||83 ى عىل |نس | ئى|لطن|حمد حسي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2|3952 حمد خليفه|مصطفى محمد حسن  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

869259 ى عبــــد|م حسن |حس هلل|مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

623o25 حمد|لسعيد سيد |ن محمد مسعد |رو ط|هندستـــ دمي

|664|3  عبــــد 
ى
لمحسن محمد|محمد شوق ن|هندستـــ حلو

27o926 ى ط لمجد|بــــو |لمجد زىك |بــــو|رق |رني  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

7o55o5 بــــو زيد حسن|لرحمن محمد فريد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 
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|689|8 جد رشدى فوزى|رين م|ك ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

225|7 يف |عبــــد حمد|حمد |لرحمن رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o7386 ف|ل |ء جم|ول لسيد رسر |طبــــ طنط

63|4o لغنى حسن|بــــى عبــــد |محمود عر ن|هندستـــ حلو

285|9| حمد خليفتـــ|ورى |ر مغ|لجبــــ|هيم عبــــد|بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

82|294 لعظيم|هلل عبــــد|ل عبــــد|هلل جم|عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

89||oo لرحيم مرزوق |عبــــي  سيد عبــــد سيوط|حقوق 

754664 ن|حمد محمد علو|نسيبــــه محمد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

824987 ي عىلي 
حمد محمود|مصطفى دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

6|6958 ف محمد |ن |فن| لفيوم|رسر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

63o593 لقنصل|ل |مصطفى عمرو جم زيق|لزق|هندستـــ 

|47|39 لغنى|حمد عبــــد |حمد محسن | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

784763  مسلم|
ى
ه فوزى شوق مي  زيق|لزق|بــــ |د|

922387 لسيد  |حمد زىك محمد | ج|عه سوه|زر

839|34 ر|لنج|لحكيم |رك عبــــد|محمد مبــــ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

32848 ى محمد محمد محمد حسي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

54||59 هيم|بــــر|لسيد |ر خليل |حمد مختـــ| |حقوق طنط

24|395 لمقصود|ش عبــــد|بــــورو|لمقصود |مصطفى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

342726 د|لجو|حمد عبــــد|م عىلي |حمد هش| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

6947|6 حمد|هيم |بــــر|ل حلىم |يدى جم|ه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

636|29 وى|حمد مك|م عىل |ء عص|نجل زيق|لزق|نوعيتـــ 

524||8 لمقصود محمد متـــول|يمن عبــــد |ندى  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

8||4o5 حمد|لحفيظ |ء رجبــــ عبــــد|حسن ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

53o663 لمجيد نرص|لنرصى عبــــد|بــــو|محمد سمي   عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

765822 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد |ندى صبــــرى عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

227437 مصطفى محمد مصطفى محمد لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

833684 هيم|بــــر| |لوف|بــــو|م سعد |ريه دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

78582 رق حسن محمود|محمد ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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||76o9 حمد منصور|دل |م ع|ريه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

923423 لعىل محمدين |لعىل محمد عبــــد|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

86|827 لي|لد محمد حسن غز|ره خ|س دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

3|566| ن محسن محمود|م رمض|ريه ى شمس|د| بــــ عي 

257645 بــــ|لتـــو|بــــ طه عبــــد|لتـــو|م عبــــد|سل| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

7876|8 لسيد محمد|لسيد سعيد | قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

78459o حمد|ر |لستـــ|هدى محمد عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

84o384 ق|لفتـــ|بــــ عبــــد|رح وي|ح محمد رسر تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|44979 حمد|سيد | محمود رض لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

6o77o7 لسيد|لحليم طلبــــه |سلىم طلعتـــ عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

23|4|o روق حسن|حمد نشأتـــ ف| لفيوم|لعلوم |ر |د

95463 لغنى|حمد عبــــد |لغنى |بــــ عبــــد |مه دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

6856o3  در|لبــــ|مريم فتـــىح محمود عبــــد 
ى
ز|ق لمنصوره|ره |تـــج

763398 عرج|ل|هيم حسن |بــــر|م |م|ل|لسيد |يه | هندستـــ بــــور سعيد

52o742 لم|س س|فرحه فرج عيد عبــــ بــــ دمنهور|د|

63883o تـــه|هيم عىل شح|بــــر|جر حسن |ه زيق|لزق|عه |زر

6|6o7o ئى|لعتـــبــــ|ز |لبــــ|هلل وحيد فوزى |عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

2|7257 دى|لن|م حسن |فريده س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

369299 غ|لصبــــ|زى |د محمد مغ|محمود عم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

353o|3 ي عرف|
ي|حمد مصطفى ن عشر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6525| منى عويس رجبــــ حسن لفيوم|تـــربــــيتـــ 

348o58 ن|م حسن عىل رضو|هلل عص|عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

249889 ي
لسحيىم|حمد |محمد | دئى شمون|نوعيتـــ 

88|797 ر عىل عيد  |عىل مختـــ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|463o| ه محمد عبــــد  لعزيز محمد|ني  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8o939 بــــر|لعزيز ص|ء فتـــىحي عبــــد |شيم كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

|46o96 ي|هن
ء حسن عىلي مصطفى ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

86|86| ي | ن|حمد عىلي عثــــم|نىح  |نوعيتـــ فنيه قن

6o7||3 مد|محمد محمود ح| رن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|8549 ن|لبــــن|لح |حمد سمي  ص|مريم  هره|لق|ره |تـــج
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754235 ن محمد|حمد شعبــــ|ء |ل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

334996 ئى|لفخر|لسيد |حمد حسن |منيتـــ | ى شمس صيدله عي 

42752| ن عيس محمد عيس|محمد أم |طبــــ طنط

54|364 ف|س|عمرو  مه محمود رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

54o62| قوتـــ|حمد ي|د سعيد |ي| |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

488599 د عزم متـــرى|نوبــــ عم|بــــ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

344487 ن|حمد بــــكرى سليم|دى |حمد ه| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

79956 عيل|سم|روق |حمد ف|سم |بــــ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|665o ح بــــعويشه|لفتـــ|حمد عبــــد|ن |يم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

4||9o2 د جرجس منصور|م عم|بــــر| |ره طنط|تـــج

677378 ف شعبــــ|م |سل| لرحمن|حمد عبــــد |ن |رسر ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

79738 ف محمد بــــدر| |لي|د رسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

6o885o ي|ل|هيم |بــــر|مرفتـــ يشي  مي  |طبــــ طنط

5|o283 جورج سعد جرجس سعد ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

9oo4|6 ى  |د |ريو عم|م لدين رشدى هيى سيوط|هندستـــ 

53922| يدى فريد فتـــىح صديق|ه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

82o283 للطيف|للطيف كرم عبــــد|حمد عبــــد| ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

43o895 هيم طه عيس حسن|بــــر|طف |عو |صيدله طنط

6|975 عوض| محمد عىل زيطه بــــ بــــنى سويف|د|

34|79| منى محمد محمود مرىس ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

75|5|4 ل|لىكي|هيم محمود |بــــر|مؤمن محمود  ره بــــور سعيد|تـــج

8|242| درس|نردين متـــري موىسي تـــ دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4358o8 لكوم|حمد نرص حسن |ن |نور تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

835o23 حمد سعيد|ن |ء رضو|سم| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

73o3o لمعبــــود|لسيد عبــــد|مصطفى محمود  لفيوم|حقوق 

4o54o3 ف |شيم لدين بــــكر يوسف|ء كرم رسر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

78|42o لرحمن|طمه محمد عدوى عبــــد|ف لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

267|64 م|هر هم|حمد م| |لي|د تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8o5637 ن سيد قنديل|ء رمض|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

83|7o3 لرحمن محمد فكري محمد|عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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67888| هيم فتـــىح محمد مجر|بــــر|ل |س لمنصوره|صيدله 

32|9o9 |لقدوس حن|نتـــ مدحتـــ عبــــد|دمي ى شمس|د| بــــ عي 

|39427 قور|ل|ح |لفتـــ|ر عبــــد |لستـــ|طمه محمد عبــــد |ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

823339 ى |ر |من حمد|حمد حسي  ي|علوم 
|لمنى

4|9245 ن|ء محمد عىل عثــــم|رس| |حقوق طنط

26625| ى ي|ي لسيد|رس محمد بــــيوم |سمي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

63323| هيم|بــــر|دى يحن  غريبــــ |ش عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|253o3 ف سيد عفيفى|ن |نور رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

545249 بــــو بــــكر|هلل |لح عطيه سعد |ص ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

8o426| ك خليل|لمل|نشوي موريس عبــــد ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

79|988 مر|لرحيم ع|مر عبــــد |بــــسمتـــ ع ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

325772 حمد|حمد محمد | |صف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

239o64 ى |ل|س محمد |ين| مد|هيم ح|بــــر|مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

36o725 طر|ر خ|لغف|ن عبــــد|ء محن  شعبــــ|سم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

343|74 ي|تـــم فضل |ء ح|وف
هلل محمد عفيفى ى شمس|تـــج ره عي 

4o3355 |فظ عط|سهيله مجدى بــــدوى ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

252785 زى|ء عزيز مهنى حج|هن ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

45|85 ن محمد|ل سليم|بــــسمتـــ جم ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

6o9533 بــــيل|لسيد ق|لبــــرع |يمن |مريم  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

778799 مه عبــــدربــــه|منيه عبــــده سل| زيق|لزق|حقوق 

64o942 ن|محمد عزتـــ محمد سليم بــــدر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|4289 لدين|ل |حمد محمد جم|لد |خ |ره طنط|تـــج

345756 هدى محمود عيسوى سيد عبــــيد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

76296o لمجد صبــــرى|بــــو |ن محمد |يم| حقوق بــــورسعيد

232435 هلل|منيه صبــــرى محمد عبــــد| ن|تـــربــــيتـــ حلو

25542o لمعىط|عزه سعيد ونيس محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

24|933 لعزيز|يمنى عمرو محمود عبــــد ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

79239o ف |منيه | بــــى|هيم عر|بــــر|رسر ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

349692 حمد محمود سيد بــــدوي| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

37o947 د قطبــــ|متـــ رش|س|يتـــ | سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ
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|5o9o6 ين رض ى| شي  سيد حسني  هره|لق|بــــ |د|

49882| زينبــــ ممدوح فتـــىح عىل مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7|7873 لبــــيوم|لبــــيوم فهىم |ح |صل م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

299o3 ى محمد ى عىل حسي  حسي  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

6o558| حمد|هيم |بــــر|د يىحي منصور |جه لمنصوره|ره |تـــج

373236 حمد|زم عىلي |محمد ح رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

349459 ح عبــــدربــــه|لفتـــ|رس فتـــىحي عبــــد|ء ي|رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7|57|6 ورى قشطه|لمغ|روق |ئى عمرو ف|م| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|66235 رس سيد محمود|هر ي|بــــ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7|7485 لدين محمد|لدين سعد |م سعد |ر هش|مي م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

23893 م|م|حمد محمد فتـــىح | ن|ضتـــ حلو|علوم ري

6885o| بــــ|لوه|زى عبــــد |لمغ|زى |لمغ|ن |يه رمض| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

68393| لدين|د صبــــرى تـــفى |جر عم|ه ط|بــــ دمي|د|

432327 ى قدرى |ي ود|لسعيد د|سمي  |صيدله طنط

89o96o س  |لي|هلل |يسه منور شكر |م سيوط|تـــربــــيتـــ 

927|3 لعزيز محمد|رق عبــــد |مريم ط سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|895| ح|لفتـــ|لدين محمد فتـــىح عبــــد |ء|لؤى بــــه ى شمس|تـــج ره عي 

8|3659 وليم يسي| له رض|فري ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

32282 لم|حمد س|حمد فتـــىح |فتـــىح  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

477324 يوسف محمد صبــــىح موىس سكندريه|ل|علوم 

488||7 ى ن ى محمد خرصى|حسي  در حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6oo686 ن|حمد زهر|هلل محمود |ء عبــــد|رس| |طبــــ طنط

536|2 خلف حسن عىل| رش صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

682656 لمنعم محمد عىل|حمد عبــــد |يدى |ه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

89||83 حمد |ن حمدى مصطفى |نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

373857 لخلفى|لرحمن |لسيد محمد عبــــد|طمتـــ |ف ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

524638 وى|لقل|لحميد |روق عبــــد |حمد مسعد ف| ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

66345 لس ن د|د شه|رص عي|كي  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

78|626 ن محمد حسن عىل|يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 6411 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

82|452 ره مرزوق|نس سمري بــــش|رور ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

496328 هيم عىل محمد عموش|بــــر|حبــــيبــــه  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

356598 حمد|لحكيم محمد |جر عبــــد|ه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

55722 لعليم|حمد محمد عبــــد |محمد  صيدله بــــنى سويف

|39o63 بــــر محمد|لمنعم ص|عبــــد | رن هره|لق|بــــ |د|

7|4|| ى محمود|عبــــد لرحمن مرع حسي  لفيوم |تـــمريض 

8o595o حمد|ح محمد |هلل صل|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9|267o حمد بــــدوى |حمد |محمد  ج|ره سوه|تـــج

898365 قتـــ عبــــد| بــــوليله |حمد |لرحمن |لصمد عبــــد|رسر ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

75|862 شم|لسيد ه|م |صم هش|ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

66579 لمعز|لحميد عبــــد |تـــ محمد عبــــد |ي| لفيوم|عه |زر

69937| مد محمد عىل محجوبــــ|مد صبــــىح ح|ح ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

354544 ى|بــــ هلل|دل جرجس عبــــد|ع| رسي  ى شمس علوم عي 

9o|43 لجيد|حمد عىل حسن عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7737| لدين عمر عىل|ء |محمد بــــه ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

48452| لرحمن|حمد نبــــوى محمد عبــــد |حمد مني  | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3o558 نىه حسن محمود محمد عىل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

246429 س|لنح|لرحمن عىل |عمر عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

7656| ود|لحميد د|هيم سعد عبــــد |بــــر| |دين تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

893367 هيم |بــــر|فظ |لعظيم ح|بــــ عبــــد|مهيتـــ سيوط|حقوق 

4|5347 ر|لنج|هيم |بــــر|دل عىل يوسف |ع لشيخ|ره كفر |تـــج

364798 هد|لسيد مج|للطيف |منيتـــ سيد عبــــد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|2382 ى |لد |محمد خ ي|حمد عبــــد|مي 
لغنى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3569|| ح|لفتـــ|هلل عبــــد|طف عبــــد|رتـــ ع|س | معهد فنى تـــمريض بــــنه

862635 ي
بــــوزيد|محروس تـــرىكي | دئى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

526692 لسيد عىل|عيل |سم|مح |يوسف س ط|بــــ دمي|د|

758||3 ى موريس عبــــده حلقه| مي  لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

697|84 حمد|لحسن عىل متـــول محمد سيد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

833273 م محفوظ يس متـــولي|مر دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6959|7 ضى|لق|عمر محمد محمد محمد  زيق|لزق|عه |زر

Wednesday, September 5, 2018 Page 6412 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

3344|5 هيم|بــــر|لرحمن ربــــيع عويس |عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

84568| حمد|مي  محمد عىلي | ن|هندستـــ أسو

4|3935 سلىم عىل طلعتـــ عىل طه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

33798| م محمد عطيه محمد|سل| |تـــربــــيتـــ بــــنه

336|65 وق   در|لق|بــــو فريحه عبــــد|حمد |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

|522o8 حمد|هيم |بــــر|ء رجبــــ |رس| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

9|oo68 ى رجبــــ عبــــد|شيم لحميد |ء حسي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

9o7856 لمجيد خليفه |فع محمد عبــــد|لر|عبــــد ج|حقوق سوه

62738| محمد سعيد رفعتـــ متـــول دهبــــيه زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

52335| حمد|بــــو زيد |ن |حمد رمض| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

698|34 عوض| نبــــيل جورج  حن| رين|م زيق|لزق|بــــ |د|

|36925 وه|ود عىل حل|هلل د|ئل عبــــد |محمد و ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

57|68 لعظيم|ء خلف محمد عبــــد |سم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

64|987 ي 
هيم محمد أحمد|بــــر|مصطفى زيق|لزق|ره |تـــج

42629| محمد مصطفى مصطفى بــــخيتـــ| ر|ي سكندريه|ل|ره |تـــج

256853 حمدى|لموجود فتـــىح |ء عبــــد|سم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o2o48 ى|هبــــه شديد فهىم علوى  لبــــحي  |ره طنط|تـــج

|5o66o ف عبــــد |زم |ح هلل صبــــيح|رسر هره|لق|حقوق 

45o28o هيم|بــــر|مه |هلل سل|بــــيشوى جورج فتـــح  |ضتـــ طنط|علوم ري

43o236 ر|لنج|يتـــ محمد مندى | |بــــ طنط|د|

49369| رتـــ|أحمد محمد سعيد رسر ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

529|69 بــــو علو|حمد محمد |رس محمد |ي بــــ دمنهور|د|

79o|25 لسيد محمد منصور|ء |رس| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

869232 لرحيم محمد|محمود محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

9oo683 شم محمد |رص ه|نعمه ن ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8925o2 دى سيد صديق |ء نف|سم| سيوط|حقوق 

|37553 ى |محمد رجبــــ  لسنوىس|حمد |مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

687582 جر عطيه رجبــــ محمد عيد|ه لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|299|9 نور حلىم مسعد|ل |س حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

8|733| ح وهيبــــ فرج|د صل|ميل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى
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648552 ل|لجم|ن |ل سليم|لع|حمد عبــــد|ن |رو زيق|لزق|حقوق 

377|8 لسيد|لموجود |ل عبــــد |حمد جم| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

432489 فظ|نور ح|لنبــــى حسن |هلل عبــــد |منه  |نوعيتـــ فنيه طنط

|63oo ل رزق|ل غبــــري|بــــ كم|يه|ندرو | ن|هندستـــ حلو

4o436o ر |لغف|در عبــــد|لق|لرحمن عبــــد|عبــــد
در|لق|عبــــد

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|8989 لسيد|دي محمد |له|سعد عبــــد |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

26566 لس ع وى|طف حلىم بــــبــــ|كي  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

2585|5 لسيد محمد|ن |حمد سليم| تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

759942 لم|هلل س|ح عبــــد |لفتـــ|لد عبــــد |ن خ|يم| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

489|54 هلل|لق محمد عبــــد |لخ|ن عبــــد |نوره بــــ دمنهور|د|

765365 ن|هلل زيد|هلل محمد عبــــد |يوسف عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

4o89o8 يد|بــــوف|ح محمد محمد |ن صل|نوره |تـــربــــيتـــ طنط

36o363 لبــــكش|ن |ح سليم|لفتـــ|محمود مجدى عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

63373o ح|لفتـــ|ء محمد عبــــد|عل| ند لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

332282 لسميع يوسف محمد|مروتـــ يوسف عبــــد شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

432o4| بــــي|لسيد حسن عر|هيم |بــــر|حبــــيبــــه  |بــــ طنط|د|

348793 ى |سميحتـــ محمد حس عيل|سم|عيل |سم|ني  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5|3862 ى|محمد عبــــ س صبــــىح عىل حسي  عه مشتـــهر|زر

675969 حمد محمد بــــيوم حسن| |مه لمنصوره|ره |تـــج

5854| لحفيظ|ره مجدى عويس عبــــد |س علوم بــــنى سويف

6948|o لمنعم محمد عىلي|لد محمد عبــــد |خ لمنصوره|ره |تـــج

737|| محمود محمد سيد محمد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|76|96 لمرضى جعفر|رس عبــــد |ره ي|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89525o حمد  |لحميد |حمد وفيق عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

4o4258 س محمد|مصطفى محمود محمد عبــــ سكندريه|ل|حقوق 

679397 رص|كريم محمد فتـــىح محمد ن |ره طنط|تـــج

449o35 لسعود غريبــــ خمخم|ل أبــــو |محمد جل |ضتـــ طنط|علوم ري

453332 ن|لمنعم محمد شعبــــ|لحميد عبــــد|محمد عبــــد ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى
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|33552 ئيل يوسف|يكل مجدي ميخ|م ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

53598| ف سليم|هلل |منه  هيم عىل|بــــر|ن |رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o929 هلل|ه عبــــد |لل|محمد سيد عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

267|8 حمد سعيد محمود|ء |ل| رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

248379 م حشيش|لسل|حمد عبــــد|رق |منيه ط| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|49825 يوسف عىل طه محمد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

347896 لغنى|لرؤف عبــــد|لدين محمد عبــــد|نور  |حقوق بــــنه

853327 محمد سمي  رجبــــ محمد ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

3339o9 يوسف محمد يوسف مهدي ى شمس| لسن عي 

859353 ي|عبــــد
هلل محمد سمي  مصطفى رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع

دي|لمع|بــــ

494298 طي |هلل نو|هلل  ضيف |حمد حلىم عبــــد| بــــ دمنهور|د|

245|67 لعظيم|يش عبــــد|طمه سمي  ع|ف ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

34|5o2 م|لم سل|م س|زم محمد سل|ح ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

495o9| م محمد|لسل|حمد عبــــد|لسيد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

84|o28 ف صبــــري | حمد محمد|رسر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

426783 ء سعيد حسن مرع|رس| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|28965 مر|لجليل ع|كريم حمدى عبــــد   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

697355 يوبــــ صديق|لدين |د |محمد عم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

32696 ل|لع|لحميد عبــــد |لد مني  عبــــد |محمد خ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7o2566 هيم|بــــر|غبــــ |لسيد ر|ن مسعد |يم| زيق|لزق|علوم 

8|3477 تـــه يعقوبــــ|مي  ولسن شح| ي|بــــ |د|
|لمنى

76642 ى| مىلي|ك ى سعد حسي  حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o4||4 هيم عبــــده|بــــر|محمد حسن محمد  |ره طنط|تـــج

266248 ى |ي ف عبــــد|سمي  ر محمد|لستـــ|رسر شمون|نوعيتـــ 

52|4o ى ص|ي هيم محمد|بــــر|لح |سمي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|8|73 در|لق|لمؤمن عبــــد|لمنعم عبــــد|عمرو عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3497o حمد|طف محمد |يوسف ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

639693 هيم عىل|بــــر|لسيد |مروه محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

427|37 بــــ نبــــيه محمد|يه|ره |س سكندريه|ل|علوم 
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4o82|7 ل|لرسول محمد دو|دل عبــــد |حمد ع| |ره طنط|تـــج

|33884 ى|م ي حلىمي حن|ن| رتـــي  |ج  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o7o7| ن عنبــــه|بــــ شعبــــ|لوه|هدير عبــــد |بــــ طنط|د|

9o8726 حمد |وع جبــــريل |محمد مط  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

4|||o3 ج  سليم|لد يوسف بــــلتـــ|ء خ|سم| |بــــ طنط|د|

|5o744 عىل عطيه حسن جريوه ن|بــــ حلو|د|

45593 د نبــــيل بــــولس ذكرى|ميل ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

5o3o3| حمد يونس بــــخيتـــ|ح يونس |سم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

75559o ى عبــــد |وى |لتـــل|ن |يم| فظ|لح|مي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

6372|4 لعزيز|لسيد عبــــد|حمد |ل |بــــتـــه| ى شمس| لسن عي 

|76637 ل عبــــده|لرحمن كم|يه عبــــد | ن|تـــربــــيتـــ حلو

839o9| حمد|لرحمن محمد مرعي |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

263332 ه  لعزيز محمد|حمد عبــــد|سمي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

33673 ف |ندى  د|هيم عىل ج|بــــر|رسر لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

|2o9|3 حمد|د |هلل محمد فؤ|عبــــد  هره|لق|حقوق 

449364 حمد محروس|لكريم |د |محمد سعيد ج ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

765784 للطيف|لسعيد عبــــد |يمن |عبــــي   حقوق بــــورسعيد

262448 هلل عطيه محمد|محمد محمد عوض  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

628|56 يمن محمد متـــول|ر |من زيق|لزق|ره |تـــج

27367o ى|ء محمد ك|رس| مل يسي  ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

5o2897 لحميد|سلىم محمد فوزى عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

782543 زى|لمغ|ن عىل |تـــم سليم|عىل ح زيق|لزق|حقوق 

7o|752 وه|لحميد محمد حل|لسعيد عبــــد |محمد | ن|ر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

92|9|2 لسيد |يوسف نبــــيل مصطفى  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

45|597 يد |بــــو|حمد محمد تـــوفيق | ى يف|لي  لشر سكندريه|ل|ره |تـــج

776222 فظ|لح|للطيف عبــــد |ر محمد عبــــد |من زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7734|5 لي|لحليم غ|حمد عبــــد |ء |رس| ى شمس حقوق عي 

37o575 دق خليل|لص|نس عبــــد|مجد | س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

246||o ضى|لحميد ر|لحميد محمود عبــــد|عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى
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4o2347 لرحمن|يتـــ بــــكرى مسعود عبــــد | لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|34945 لسيد|حمد |لد |لرحمن خ|عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|58842 عيل محمد عىل|سم|حمد صبــــرى | هره|لق|صيدله 

523582 يوسف محمد عزتـــ محمود خرصى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

272234 حمد محمد|لد |خ| دين |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

42o937 ى  ن|لسيد رمض|حمد |نيفي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o3275 آيه محمود محمد عىل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3352o7 لد محمد خلف|تـــفى خ ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

75o4|8 ي|حمد محمد |محمد 
حمد عفيفى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4o|696 حمد يوسف|ن |محمد محمد رضو سكندريه|ل|ره |تـــج

|4||93 تـــ|حمد بــــرك|ده مصطفى |مي ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

8442|6 ي |محمد فكري حس
حمد|ئى |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

46|349 حمد|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر| |بــــ طنط|د|

6o6374 صف|لسميع ن|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

4254o9 در زهره|لق|ء محمد حسن عبــــد |آل سكندريه|ل|بــــ |د|

442294 لرحمن محمد|لرحمن عبــــد|محمد عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

234894 ر|لنج|نس شكرى شبــــل |حمد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|57665 سندس ممدوح محمد صديق ن|بــــ حلو|د|

7o8444 لمنعم|ح محمود عبــــد |جميله صل لمنصوره|بــــ |د|

777o55 ف محمد عبــــد |م  بــــ|لوه|رسر ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

8o2482  عىلي فرح
ى ن|محمد حسي  ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

489773 ى ئيل|م حسنى ميخ|س| يوستـــي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4849o4 لمليىح |لموجود |لموجود عىل عبــــد |عىل عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54993 م سيد مصطفى|لتـــ س|ه علوم بــــنى سويف

42o338 ى مهدى|عبــــي  جم ل محمود حسني  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

859797 مل حسن|ل ك|جر محمد كم|ه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

676442 ح عىل رجبــــ|لفتـــ|تـــم عبــــد |ن ح|نور لمنصوره|علوم 

5o65o4 ى |ج لسيد محمد عىل|يمن |سمي  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

33|o4 م عىل عزتـــ عىل|ريه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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6898o5 يز|د م|ر محمد فؤ|من لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

|24895 ى |يولي سعد|نه كرم بــــشر ى شمس حقوق عي 

25||63 ف |هيم |بــــر| ن|لطح|لسيد |رسر ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

223|63 لس مفيد مني  رزق كي  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

5347o4 ى|سم|لدين |عيل مىح |سم|جر |ه عيل حسني  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4o5o9 ي ري|عبــــي  
ض|لسيد حنفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|5o855 هيم مصطفى|بــــر|ئى محمود |م| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

34848o ى |م| ي حسي 
لذهبــــ|بــــو|لطيف |هيم عبــــد|بــــر|ئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

684883 لمقصود رجبــــ|محمد محمود عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

264654 حمد بــــرع|رقيه محمود مصطفى  |بــــ بــــنه|د|

697697 حمد|لعزبــــ |ن محمد محمد |يم| هره|لق|م |عل|

72975 ي ع|
حمد|شور حسن |حمد رضى لفيوم|طبــــ 

363577 هدير فرج فرغىل محمد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|6897 ي|هيم |بــــر|ن نرص |جيه
ى
لحوق معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

82685| محمود| لوف|بــــو|محمد فيصل  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

428|47 ر|لعط|لسيد |دل حسن |نشوى ع |ره طنط|تـــج

498384 ن حمد صديق|حمد سيد |محمد سيد | مي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

79|793 ى محمد| رن محمود حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

48|734 لرحمن|حمد عبــــد | |يوسف زكري ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|228o9 دى|هيم تـــفى بــــغد|بــــر|زن |م ن|بــــ حلو|د|

4327oo لعجىمي|مي محمد |مي س |علوم طنط

252o|7 لكوم|بــــر مصطفى |محمد ج ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

365864 لحميد محمد|مصطفى سيد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|6364 لغريبــــ|حمد |عمرو محمد خليل  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

4|498 لحديد|بــــو|د |سعد رش| دين ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o4777 د|لعزيز حم|ئى محمد عبــــد |م| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

83629 بــــ عويس محمد يوسف|يه| ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

348|o5 ىطي|لع|ىطي سيد عبــــد|لع|محمد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

255o7| د خليل|هلل محمد ج|خلود عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 
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9||98 هيم|بــــر|لعظيم |محمد عبــــد | سه بــــ بــــنى سويف|د|

758o89 لم|حمد سمي  موىس س| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

222574 ن هيم|حمد سيد موىس إبــــر| |مي  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

82966o ن|ر عمر|لستـــ|يوسف عمر عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5|735| لدمنهوري|عيل محمد |سم|ء |رس| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

79748 بــــينى|لعظيم محمد |محمد عبــــد لشر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|6|699 لموجود|حمد عبــــد |لحميد |حمد عبــــد | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

42875 هلل محمد سليم|ره محمد عبــــد |س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|52o84 ى عبــــد ربــــه محمد عىل|هبــــتـــ  هلل حسني  هره|لق|حقوق 

8|5o39 ي|ر
لعزيز|مل خليفه عبــــد|ك| ئى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

358992 ى |دل صل|مصطفى ع ى حسي  لمزين|ح حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7o68|o هيم خرصى|بــــر|حمد محمد |ء |رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

329o64 لم زهره|هيم س|بــــر|ل عىل |حمد جم| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

5|439| لكوتـــ|هيم |بــــر|م محمد محمد |ريه سكندريه|ل|عه |زر

238336 لسيد|مد |بــــر ح|ن ج|نوره هره|لق|حقوق 

349744 ى فتـــح  بــــ|لبــــ|محمود سمي  حسي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

425926 ه سمي   حمد|حمد سيد |مني  سكندريه|ل|عه |زر

9|2|47 ل محمود  |جح كم|محمد ن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

23o77| حسن محمد حسن سيد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6ooo8o لعدوى|م |لسل|م عبــــد |خلود س |ره طنط|تـــج

9o66|2 ى رى ذىك|رأفتـــ زخ| يوستـــي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

|62583 لحليم|كريم حمدى مصطفى عبــــد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

696|28 ف  لدين|ندى ثــــروتـــ شفيق رسر لمنصوره|بــــ |د|

553|4 ندى سعيد عويس محمد ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

834398 ي بــــخيتـــ سعيد 
هيم|بــــر|مصطفى ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

297o69 مه|فظ سل|فتـــىح محمد نجيبــــ ح |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

4|9846 ل|لع|م فتـــىح محمد عبــــد |محمد عص لشيخ|ره كفر |تـــج

|55395 حمد|لحميد |حمد عبــــد |حبــــيبــــه  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

232|34 در|لق|لسيد عبــــد |ل |مصطفى مجدى محمد كم ن|هندستـــ حلو
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28697 لدين عرفتـــ عبــــدتـــ عىلي|عز  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7o|66| ل|ح هل|لفتـــ|لسيد عبــــد |ح |لفتـــ|جر عبــــد |ه ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|37256 محمد عمر محمد حسن ى شمس|تـــج ره عي 

7o2887 ف مختـــ|محمد  ن|لسيد رمض|ر |رسر زيق|لزق|هندستـــ 

84667o حمد|يم |لد|ن عبــــد|م رمض|وئ ن|سو|ضتـــ |علوم ري

462935 عيل عدوى|سم|ل |ره جم|س لشيخ|علوم كفر 

5946o لعظيم سعيد|ج عبــــد |م حج|حس ي|هندستـــ 
|لمنى

839896 ي فهىمي ك
مل موىسي|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

86o693 حمد|هلل محمد فرج |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

272356 هيم|بــــر|محمود عزتـــ حسن  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

885764 ى ج|ي هر |لظ|لرحيم عبــــد|د عبــــد|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

483293 هلل|لسيد عبــــد |ن |مريم محمد رمض تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

7682|5 رك|لسعيد محمد رزق مبــــ|ليىل رزق  لعريش|تـــربــــيتـــ 

7o4362 ى عو|حمد |ندى  د|د عو|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

44|46| حمد|ر بــــسيوئى عىل |حمد مختـــ| |حقوق طنط

|5oo97 محمد جمعه مبــــروك جمعه ن|ضتـــ حلو|علوم ري

849576 هلل|ر مدحتـــ محمد عبــــد|مي لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

2526|3 لحميد محمد عويس|ن عبــــد|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

856782 ي|حمد عص|
ى
م سعد دسوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

5269|2 لخويسىك|لحميد |حمد محمود ذىك عبــــد| سكندريه|ل|هندستـــ 

8o|282  عىلي|يدي مختـــ|ه
ى ر حسي  ي|بــــ |د|

|لمنى

28748| ن|محمد سعيد محمد محمد رضو |ره بــــنه|تـــج

47627| لعزيز|عبــــد| لعل|بــــو|ن |ر محمد عثــــم|مي سكندريه|ل|ره |تـــج

692|7o هيم محمد زيد|بــــر|جه |رص خف|مل ن| لمنصوره|بــــ |د|

48474o لسيد|دهم سمي  منصور محمد | بــــ دمنهور|د|

4|775o لعزيز متـــولي|ل أحمد عبــــد |آم لشيخ|بــــ كفر |د|

46252o ئى|لفرنو|لسيد |لسيد محمد |محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

46384o بــــ|لوه|هيم عبــــد|بــــر| |لسيد عط|م |له| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8964o2 ل |لع|ن محمد عبــــد|ن عثــــم|نوره ج|صيدلتـــ سوه

59292 ء مصطفى محمد محمد|سم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف
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278947 لضبــــع|بــــ |لبــــ|لمحسن فتـــح |يه عبــــد| شمون|نوعيتـــ 

8626|2 ي كم
ضل حسن|ل ف|مصطفى لمنصوره|حقوق 

7o5449 ف محمود محمد |حمد | لسعيد|رسر لمنصوره|صيدله 

6296oo وق سعيد محمد طلبــــه عجوه رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

88o87 ده|لحميد حم|محمد عىل عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

259|59 هيم|بــــر|رص خليفه |زينبــــ ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

27o|3| لخي |بــــو|ن عىل عىل |حمد رمض| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6934|7 بــــينى محمد عبــــد |حمد | ل|لع|لشر لمنصوره|نوعيتـــ 

262255 لد طلبــــه محمد طلبــــتـــ|محمد خ |ره بــــنه|تـــج

27|386 دريس|دريس حسن |لحميد |ء عبــــد|رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

869279 ق|يونس | ء رض|عل وي|لشر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

5|973| لمهدى|عيل |سم|لحليم |طف عبــــد|مل ع| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

62o2|9 ود|هيم محمد د|بــــر|هيم |بــــر|طمه |ف ط|بــــ دمي|د|

272532 فع|لش|هلل |دى محمد عبــــد|ش مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o6845 لمنعم محمد حفنى|محمود عبــــد | نور سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

9|6735 مر خليفه |ن ع|لرحمن رمض|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

326537 ن محمد|بــــر حمد|ء ص|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

679|58 د|حمد ج|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد |محمد  لمنصوره|بــــ |د|

|734|8 رحمه محمد عويس سيد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

445822 لكريم بــــهلول|حمد محمد عبــــد|د |زي سكندريه|ل|ره |تـــج

35||67 ى عبــــد|م ف|عمر حس ل|لع|روق حسي  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

254739 ح محمد أبــــوسيد|محمود صل تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

|3656o لس ميخ ئيل سعد جورج |كي  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

762oo| م|لسل|ح عبــــد |لفتـــ|رس عبــــد |سلىم ي لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

2532o6 بــــ ريشه|لتـــو|لسيد عبــــد|س |ين| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

834886 حمد|هد بــــدير |عمرو مج ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6769| ف | |يش لسيد محمد|رسر لفيوم|صيدلتـــ 

9o668| للطيف |لمجد عبــــد|بــــو|بــــتـــ |ء ثــــ|ل| ج|أللسن سوه|كليتـــ 
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6oo7|5 لمنصف محمد شمس|مح عبــــد|ء س|ل| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

3297|8 ي|لص|حمد |مد |ء ح|عىلي
دق مصطفى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

889428 ى ع ى بــــد |بــــد درويش ع|في  سيوط|نوعيتـــ 

6|83|7 لخميس|بــــع عىل |لتـــ|بــــع |لتـــ|محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

5o5949 لغنى فرج|نديم محمد فرج عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|64977 وق محمود محمد خليفه رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|385| حمد|ر سيد|نو|ل|بــــو|لمهيمن |حمد محمد عبــــد| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|4|o ضل عىل|رضوى محمد ف |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

475589 م|لعزيز بــــسيوئى سل|حمد عبــــد |ئى |م| سكندريه|ل|بــــ |د|

6|3622 غر|لعزيز د|لمنعم عبــــد|لد عبــــد |يدى خ|ه |بــــ طنط|د|

636253 لمجيد|فظ سليم عبــــد|لح|هيم محمد عبــــد|بــــر| زيق|لزق|طبــــ 

6262oo حمد سمي  عطيه|محمود حمدى  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

27o|3o لحسينى|محمد | حمد رض| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8o347| يكل وجيه فهيم عزيز|م سيوط|ره |تـــج

4465o| لس يوسف ص يوسف| بــــر حن|كي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o5924 بــــر |لسيد حشمتـــ ج|م |حس لسويس|معتـــ |علوم ج

69|6o8 ن|محمد حسن رزق سليم ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

|39879 يف سيد محمود محمد|ثــــر ء رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

9oo466 كرم لويس فيلبــــس |نه |دمي ج|تـــربــــيتـــ سوه

286546 ى |ي ف محمد |سمي  حمد فرج|رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

29682 حمد محمود محسن|كريم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|2|5 لرحمن متـــول محمد|حمد عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

785598 ى |محمد ج| ر|ي لعفيفى|بــــر حسن حسني  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

698563 ره محمد فوزى يونس عوض|س لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

793|37 لسيد بــــخيتـــ|ضى |ء ر|شيم دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

6|5638 لرحمن محمد محمد موىس|عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

784854 ن|محمد متـــول محمد عثــــم زيق|لزق|ره |تـــج

|37285 يف مصطفى محمد مصطفى رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

793934 ف |محمود  لسيد|لرحمن |حمد عبــــد|رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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7|2484 ى محفوظ|ثــــروتـــ محمد منصور محمد حس ني  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

639552 هيم محمد عىل|بــــر|ء محسن |شيم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

272792 ى|لبــــشي  |لبــــشي  محمد |مريم  مي  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

29857o لدين حسن معوض|ح |رك صل|تـــبــــ |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

643577 حمد|لسيد |ح |لفتـــ|حمد محمد عبــــد| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

27|483 |مه عىل رخ|س|ن |رو ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

88o472 لسيد |م طه |كر|د محمد |ي| سيوط|حقوق 

484439 ى مصطفى محمد خ|يوسف  طر|لحسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o8599 ىط|لمع|بــــو |ىط رمزى |لمع|بــــو |ء |وسن بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

42o765 زى ربــــيع|لعزيز حج|محمود يشى عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7|2993 له|لسيد حو|لرحمن محمد محمد |عبــــد  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

78486| لسيد|حمد |هيم |بــــر|ء |سم| زيق|لزق|ره |تـــج

78299| لمجيد|لسيد عبــــد|حمد | |محمد رض زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|o858 شتـــ|لسعيد محمد محمد محمد عم|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

338699 ق|لهبــــ|حمد محمد |رق |سلىم ط عه مشتـــهر|زر

326492 وق  ن|يز علو|لسيد ف|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

32737 ى |حمد | ى|حمد محمد |مي  مي  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

|34894 ف محمد سعد|محمد  رسر ى شمس صيدله عي 

332683 ن|لسيد شعبــــ|حمد |لسيد |ء محمد |حسن |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

88|492 |  م حن|طف س|ع| مرثــــ ي صىح 
سيوط|معهد فنى

89597o حمد عىل  |بــــوخليل |ء سمي  |رس| ج|بــــ سوه|د|

5|4684  سعد مصطفى رميح|لص|ميمتـــ |
ى
ق ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

634725 |لد محمد مو|حمد خ|لد |خ
ى
ق زيق|لزق|هندستـــ 

262346 هيم|بــــر|د |لجو|مصطفى سعيد سعد عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

48o375 هيم غنيم|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2o283 عيل محمد|سم|محمود حسن  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

367832 وى|لحمل|هلل محسن حسنى محمد |منه  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4469| وق محمد  بــــوزيد|حمد |بــــو زيد |رسر هره|لق|بــــ |د|

||8o92 ئى زىك خله موىس|رول ه|ك ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

677886 لبــــربــــرى|لسيد |لنبــــوى |محمد مسعد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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3|6||6 حمد محمد|ج |جر فر|ه ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

35o245 رس فتـــىحي موىس|حمد ي| |ره بــــنه|تـــج

3|72|5 بــــرى|لج|د محمد رفعتـــ |جه ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

6o6o46 زى|ن محمد غ|عيل رمض|سم|يوسف  لمنصوره|ره |تـــج

6|7226 |لنج|بــــو |بــــ محمود |يه|يه | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

829o46 هلل|ل منصور خلف |لع|هلل عبــــد|خلف  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

495o42 للطيف|لضوى عبــــد |ئيل |محمد و تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

46|653 لحميد قنديل|لحكيم عبــــد|رص عبــــد|ء ن|شيم |بــــ طنط|د|

7oo6|| حمد|حمد رفعتـــ |ء |بــــه لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4|3457 ى| ن|ر عىل جمعه محمد حسني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4855o7 لسيد|لسيد محمد عىل محمد |حبــــيبــــتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

97436 شور عيد حسن عريفتـــ|عيد ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|78287 لكريم|حمد نبــــيل سيد عبــــد | ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

68774 حمد|حمد ممدوح | |لي|د ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

3279|9 دتـــ|حمد حم|لعربــــي |هر محمد |عىل م |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|6o23o لدين محمد خليل|حمد فخر |محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

7|8o|6 د|لضي|طف محمد رفعتـــ |رس ع|ف لمنصوره|حقوق 

|23o88 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

35|635 حمد|تـــ |حمد بــــرك|رتـــ |س |تـــربــــيتـــ بــــنه

426998 ن|لجليل شعبــــ|مي رجبــــ عبــــد|ريم س سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

3|8942 هيم محمد محجوبــــ|بــــر|زينبــــ  ى شمس|د| بــــ عي 

8287o4 ن|شد رضو|محمود رشيد ر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

4584o4 حمد|وى |لشن|لسيد |حمد فتـــىح | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|64588 حمد|ذ محمد مسعود |مع يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

755o64 ن|لصغي  رشو|محمد محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

6|3697  |هيم |بــــر|أحمد سعيد 
ى
لربــــعه|لدسوق ي |

لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

864|4| وي|لليثــــي معد|تـــ |رس عرف|ي ج|ره سوه|تـــج

33|877 ف خط|محمد  هد|بــــ مج|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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49628| لدين|ر عز|طف محمد مختـــ|د ع|نه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2568|| لشيخ|حمد |مجدى | ند|ر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

9|5252 لبــــدرى حسن سيد  |سهيله  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

345459 ي محمد محمد   يحن 
ق|مصطفى وى|لشر ي|بــــ |د|

|لمنى

6|525o ن|م محمود محمد حس|ريه  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

33672| حمد|حمد عىل |رضوى عىل  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

85|5|2 لسيد|وي |لششتـــ|لسيد |ئل |محمد و سيوط|هندستـــ 

255442 ه | ن حمد|حمد محمد سليم|مي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

282953 حمد محمود|بــــر محمود |حمد ج| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

22o6|4 ى محمد  ق|بــــسنتـــ حسي  حمد|وى |لشر هره|لق|ره |تـــج

2|965| هلل|زينبــــ وجدى محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

45o34o يم|لد|لمجد عبــــد|بــــو |عمر مجدى عىل  |هندستـــ طنط

499o|7 لففى|لكريم |يدى محمد عبــــد|ه م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

7o|93o ى محمد |رس حم|ي ل|لجم|ده خي  زيق|لزق|ره |تـــج

842268 ي جمعه سيد|حسن عر
ى
ق ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

3394o3 د|رغدتـــ ربــــيع محمد ج |نوعيتـــ بــــنه

643|o9 م عىل|لسل|هيم عبــــد |بــــر|لحكيم |جر عبــــد |ه ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

2663o8  مختـــ
ى
وى|لمعد|ر |لغف|ر عبــــد |ندى شوق |ره بــــنه|تـــج

68o76o  جمعه |هيم |بــــر|عيد | مه
ى
وى|لغربــــ|لدسوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

29629o ء حسن محمد عبــــده|شيم  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

6|4733 |ح من|لفتـــ|حمدى وليد محمد عبــــد |ره طنط|تـــج

8552o2 هلل سيد عىلي|م عبــــد|مر سيوط|ره |تـــج

839563 لموجود عمر|سلىمي محمد عبــــد دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

435954 ن|بــــوسليم|عيل محمد |سم| |دين سكندريه|ل|علوم 

76|394 ء صفوتـــ سيد|ء عل|رس| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

63|53| در|لق|لسيد عبــــد |ئى |منيه ه| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

272|3 لحسينى|رق نرص |نشين ط رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

7o6364 ئى محمد|لجيل|لمتـــول |م  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

875325 د |ر مر|لفق|ره محمد ذو|س سيوط|ره |تـــج
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|92o| لحليم|لحليم عبــــد |ح عبــــد |لد صل|خ هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

475367 ح|ل أحمد مصبــــ|مصطفى أحمد كم سكندريه|ل|هندستـــ 

8o3785 ف |مريم  فظ|لح|هيم عبــــد|بــــر|رسر ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

8||754 بــــر محمد|د ص|ن فؤ|نوره صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

682946 ه محمد عبــــد | |هيم وف|بــــر|ح |لفتـــ|مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

52o647 م مصطفى محمد هريدى|م حس|ريه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

599|5 د|لجو|محمد محمود محمد عبــــد  حقوق بــــنى سويف

77|956 ى  ى|محمد نشأتـــ حسي  لسيد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|4776 مل|ك| د حن|نوبــــ ميل|بــــ| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

|589o| حمد محمد قنديل|لرحمن |حمد عبــــد |جر |ه |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6|6265 ف |ش |لنج|لسيد أبــــو |هنده أرسر ط|بــــ دمي|د|

479552 ى محمود  لمرىس|لسيد |محمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

3356o ن|تـــقوى ممدوح محمد وهد هره|لق|علوم 

327o67 للطيف|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |يتـــ | ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

639448 لسيد|حمد |لسيد |ء صبــــرى |أسم زيق|لزق|طبــــ 

863|79 لعزيز محمد يوسف|يوسف عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

353334 ح|لفتـــ|محمد عبــــد| محمد رض لمنصوره|حقوق 

257o8o حمد شنيشن|لسيد |ئشه |ع ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

853249 حمد|مل |ل ك|ده كم|غ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

55|55 بــــ محمود|لتـــو|حسن محمود عبــــد  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

34298| ره|هيم عم|بــــر|حمد |هيم |بــــر| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

634587 هيم مصطفى|بــــر|لد |هيم خ|بــــر| زيق|لزق|ره |تـــج

7294o ى مسعود|لد محمد ش|خ هي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|259|6 لنبــــى|م محمد رشيد عبــــد |هش ى شمس|د| بــــ عي 

85||3 لحكيم|دل محمود عبــــد |ء ع|وف ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9o9|62 حمد |حمد محمد |محمود فوزى  |ج طبــــيع قن|عل

7624|6 ن|ن محمد سليم|عمرو حسن سليم ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

864||| خوم|د بــــ|مح عي|رك س|م دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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7|||42 تـــه محمد محمود عىل|ئد شح|ر لمنصوره|طبــــ 

|78358 ح|لفتـــ|هدير هيثــــم فوزى عبــــد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

68459 غبــــ عىل|يه سيد ر| أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

699o23 ف |ء |سم| لشنبــــ|هيم عبــــده |بــــر|رسر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

8o6|75 ى ي خليل| مي  سمي  بــــشر ي|عه |زر
|لمنى

85559 ن|مل شعبــــ|ج ك|حمد حج| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

64o659 شم|بــــوه|حمد محمود محمد | زيق |لزق|تـــمريض 

85984 ن ذىك|ء عنتـــر سليم|سم| لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

679o42 لسيد|ن |م كرم محمد شعبــــ|سل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

82|6|8 لحليم|حمد عبــــد|رص |حمد ن| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8|59o5 ه عىلي عبــــد لنعيم سيد|ني  ي|بــــ |د|
|لمنى

39354 عيل حسن|سم|ل محمد |كم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

43|888 ز|لقطبــــ بــــ|لسيد |لرحمن محمود |عبــــد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

773746 ور محمد|ر زىك مج|يثــــ| ى شمس|د| بــــ عي 

5o325o  عبــــد |لص|ء |ول
ى
لق|لخ|لعظيم عبــــد |ق إلسكندريتـــ |تـــمريض 

273227 حمد|لمجيد |هيم عبــــد|بــــر|هلل |عبــــد قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

3599|8 ح حسن|ن محمد صل|نوره |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|62296 لم|هر محمود محمد عىل س|سلىم م هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6o48|7 سم|س تـــوفيق ق|لدين عبــــ|ء |ن عل|حن لمنصوره|عه |زر

2|66|7 لرحمن محمد عزتـــ سيد محمد|عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

87699| رى عبــــود لحىطى عبــــود  |م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

92337| لرسول جودتـــ |لبــــدرى عبــــد|ن |نوره ج|بــــ سوه|د|

3|6527  |لبــــ|ن عبــــد|سهيلتـــ محمد شعبــــ
ى
لصعيدى|ق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

236342 وى|لزمر|حليمه سمي  حسن محمد  هره|لق|ره |تـــج

6989|4 ه | ف رمض|مي  بــــينى|ن |رسر لشر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

526oo بــــ محمد|لوه|هلل محمد عبــــد |هبــــتـــ   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

|4544 تـــ|د سيد بــــيوم بــــرك|محمود عم هره|لق|ره |تـــج

274|o7 لنيل|بــــو |حمد |لدين عبــــده |م |محمد عص وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

4o3749 ن حسن|لد رمض|رق خ|ط سكندريه|ل|ره |تـــج

8449o8 ي محمد محمود|بــــر|
ر مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج
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632|62 حمد|هر حميدو |يه م| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

792827 ى|ط رق عيد عىل محمد حسي  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

62o356 ى عبــــد|حمد | ق بــــدر|لرز|لحسي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6o|o65 |لبــــن|ن عطيه |لدين حس|ء |عل |هندستـــ طنط

245323 د محمد|ن محمد رش|ء سليم|رس| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

233oo| ل|لع|لدين محمود عبــــد |منيه محمد مىح | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

858834 ر ممدوح سعيد وهيبــــ|مي ي|بــــ |د|
|لمنى

8o2889 حمد|تـــ سيد |رحمه نش ي|بــــ |د|
|لمنى

2|8968 لسيد فريد|لحكيم |دهم عبــــد| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

527o8 ى حبــــيسر حسن|مصطفى  لنمي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

783886 ى|بــــر|يمن |م |سه هيم عىل حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

64484| ص|لقص|لرحمن |لفتـــوح عبــــد |بــــو |م فرج |سل| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7o|53 مصطفى عىل مصطفى محمد لفيوم|بــــ |د|

698658 |لنج|بــــو |حمد |هيم |بــــر|جر مصطفى |ه ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

5o5966 وى دهبــــ مرىس|لد دهبــــ قن|خ |ره طنط|تـــج

|67|25 حمد يوسف محمد يوسف|نعمه  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

757742 ى ي|ي ن|رس محجوبــــ محمود سلط|سمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

26|582 لمرصى|دل حسنى محمد محمد |ع |حقوق بــــنه

|62856 لمنعم حسن|سلىم سيد عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

232o73 هيم|بــــر|محمد محمود عطيفى  ن|بــــ حلو|د|

3289o4  عبــــد|لبــــ|ح عبــــد|لفتـــ|محمود عبــــد
ى
|لبــــ|ق

ى
ق |تـــمريض بــــنه

78o298 ود حسن|حمد د|ن |حس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

854|76 ن|جي محمد سليم|حمد ض| ي|لسن |
|لمنى

4o7734 ى ص|عبــــي   ى محمد|بــــر |مي  مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

437978 ى عم|م يوسف| ن حن|د جبــــر|رلي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

92o599 ق|رح ق|وى |بــــ رسر وى  |حمد رسر ي صىح سوه
ج|معهد فنى

269386 ء سعيد عطيه خرصى|عىلي تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

362438 ى ندى سمي  خميس حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

688o59 د|عيل عي|سم|لعزيز |طمه فرج عبــــد |ف لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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925732 |  
ى
حمد محمد محمد دسوق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

623o92  |رق |حمد ط|
ى
 |لدسوق

ى
لمتـــول|لدسوق ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

6o326o م بــــحر|لسل|دل عبــــد |نوردين ع لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

37o723 شد يعقوبــــ|مريم نبــــيل ن |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9o7433 ى  ى حسي  ى صبــــرى خي  خي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o479o حمد|منه ممدوح محمود ٌ| ي|علوم 
|لمنى

53o553 سهيلتـــ عىلي محمود محمدين محمد ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

75||67 ى سيد محمد محمد | لجرف|لحسي  لسويس|هندستـــ 

2|8|5o لد سعيد مهدى محمد|خ ن|طبــــ حلو

266866 لق|لخ|لسميع عبــــد|لد عبــــد|ندى خ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

624o38 ف رزق |إسل ن|لبــــيوم شعبــــ|م أرسر ره بــــور سعيد|تـــج

622328 لرحيم بــــلح|رس محمد عبــــد |ن ي|إيم ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

773o22 محمود عمرو محمود خليل  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

442|oo ي |محمد 
ى
لدين|ج |حمد رس|حمد شوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

682438 ر|تـــم حسن محمد عىل نص|ح| هن ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

763933 |لسق|حمد |حمد محمد |حمد محمد | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

545554 سلىمي حسن يوسف حسن موىس سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

82o8o4 حمد بــــكر محمد|عىلي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

88o|o8 ى حليم زىك  | حن| مي  سيوط|ره |تـــج

347949 لمطلبــــ|وي عبــــد|عمر صبــــىحي بــــنه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

847842 ى حمدي فريىحي محمد نرمي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

772|35 لحليم|لح عبــــد|لد ص|رضوى خ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

282487 بــــيض|ل|مروه سيد محمد سيد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|567o8 ى |محمد عىل ح م|لغن|فظ حسي  ى شمس هندستـــ عي 

8|68|o محمود ممدوح خلف شفيق ي|هندستـــ 
|لمنى

358688 ى عبــــد|لد |م خ د|لجو|مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

63984| حمد مصطفى|لحميد |يه محمد عبــــد| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

48594| ل عىل مصطفى|لع|ل عبــــد |ن جم|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2o752 حمد مجدى عىل محمد| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر
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8386o7 ي 
حمد محمد|حبــــيبــــه مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

76874| ي |ن مصطفى |دل رمض|ع
ى
بــــوليلتـــ|لدسوق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6o|294 ى عبــــد |وف ى|ء حسي  لـله محمد حسي  ي صىح طنط
|معهد فنى

433o27 لذهبــــى|لرحمن |حمد عبــــد |ن |نور |طبــــ طنط

7o4874 ى |ي ح محمد|لفتـــ|حمد حسنى عبــــد |سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

3429|2 لملك محمد|رس عبــــد|عىل ي ى شمس|تـــج ره عي 

422947 يمن محمد نبــــيه محمود عمرو|هلل |منتـــ  سكندريه|ل|عه |زر

453|37 ن شلوف|عمر محمد محمد سليم ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

5oo729 لمجيد فرج|ء طه عبــــد|دع ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

63|862 م حسن|لسل|يه محمد عبــــد | زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

4o6oo| لحسن|بــــو|لسعيد حسن |حمد |ن |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

76|429 ى ح|محمد عىل  مد|مي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

429282 ى |يم| ن|لبــــخشو|عيل محمود |سم|ن خي  |بــــ طنط|د|

336273 لكريم شنودتـــ|د |تـــرين شنودتـــ ج|ك ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|o3o9 لخي |بــــو |هيم محمد |رس إبــــر|ر ي|عم |بــــ طنط|د|

|7|543 ره|ل جوده محمود عم|محمد جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

34o7o7 ف فتـــىح عبــــد|لد |خ لبــــر|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

34352 هلل حسن بــــدوى|روى محمد عبــــد | ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

757584 دل عىل عقيل|همتـــ ع عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

6877o9 بــــتـــى|لتـــو|ح عبــــدربــــه |حمد صل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7|6o84 لحسينى|هيم |بــــر|ن محمد |رو لمنصوره|حقوق 

4465o5 ود حلبــــى عىل|بــــر مه|محمد ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

358o76 حمد محمود|يحن  محمد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|7|894 للطيف محمد|محمد سمي  عبــــد  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

8o3743 ي عم|تـــه
د حمدي جوده|ئى ي|طبــــ 

|لمنى

8|7883 ف شح| |نور تـــه صموئيل|رسر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

453445 تـــه|لمقصود شح|للطيف عبــــد|فريده حسن عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35|237 حمد عليوه|لدين محمد تـــوفيق |سيف  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|6|274 لعزيز|حسن محمود عبــــد | ر|ي ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو
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794|7 ض|لرحمن عرفه ري|جر عبــــد|ه ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

825|| فرحتـــ سيد عويس محمد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

896o|| لد عىل محمد |ء خ|دع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

486o28 ن|لم|فظ س|لح|ن عبــــد |ندى حمدى رمض سكندريه|ل|ره |تـــج

765|9o لجوخ|دل متـــول |عمرو ع معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

487|4| هيم عىل|بــــر|م |عىل عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o5836 مصطفى محمد مصطفى غنيم دعبــــس ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

2345|2 ف عبــــد|مصطفى  لعليم دردير|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|5|93 |هيم محمد أغ|بــــر| |موند ط|ر دمي|ثــــ|

49446| ط|لقطق|مصطفى فكرى محمد بــــدوى  |ره طنط|تـــج

348349 يف محمد مأمون|ه يدى رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

3|7976 ى|م يوسف عبــــد|حس لعزيز حسي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

49o458 يد عىل |بــــو |هيم |بــــر|مريم  ى ضى|لق|لي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

869933 لد عىلي حسن|حمد خ| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|563oo د|حمد محمد مصطفى مر|سمي   د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

6o5983 للطيف|محمد حمدى محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

|55748 ى م جورج |صفوتـــ س| يوستـــي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

7||628 رس عىل عىل هدهد|محمد ي لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

452oo6 |لبــــن|ح |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد | لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

22393| للطيف|رق لطفى عبــــد|يه ط| هره|لق|ره |تـــج

7762|2 ىط|لع|ح عبــــد |لفتـــ|لد عبــــد |عبــــي  خ زيق|لزق|ره |تـــج

495974 رم صقر|لمك|ن سعد أبــــو |ندى رمض سكندريه|ل|حقوق 

24|9o| ن|ئى سليم|جر حسن كيل|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o2236 در|لق|د عبــــد|م فؤ|ن عص|رو ى شمس| لسن عي 

334245 حمد|حمد سيد |لدين |نور  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

366|o| ن|تـــه عطو|هلل شح|ندى محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o8289 ىط|لمع|بــــو |ن |ىط رمض|لمع|بــــو |هلل |عبــــد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

824|36 لبــــديع|عزتـــ مخيمر عبــــد| رند ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

787682 دق|لص|حمد |در |ن ن|تـــمره زيق|لزق|حقوق 
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6756|3 حمد محمد|بــــ عىل |يه|حمد | لمنصوره|هندستـــ 

33o657 هلل|دى محمد عبــــد|له|مريم يحن  محمد  |طبــــ بــــنه

234|57 لرحمن سيد محمد عبــــده|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|79o8o زى|مه محمد حج|س|عمرو  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

6946o| ن|لطح|هيم |بــــر|ىط |لع|ء مجدى عبــــد |دع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

27|o3o بــــ محمد نجم|لد خط|تـــفى خ شمون|نوعيتـــ 

879|25 شم ذىك  |ره محمد ه|س ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

4765oo ن محمد|حمد شعبــــ|حمد |ن |مرو سكندريه|ل|ره |تـــج

478|64 تـــه|شح| ئل يىح زكري|هلل محمد و|هبــــه  سكندريه|ل|صيدله 

259673 شم ريه|يه محمد ه| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

32592| ف جميل ملسن| |رين|م رسر لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

354|83 ج|رس حسن فر|ندى ي م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

43o922 ي |منتـــ 
لبــــري|هلل محمود مصطفى | تـــمريض طنط

685o3 ي|ر
ى محمود| ئى محمود حسي  لفيوم|بــــ |د|

342636 هيم|بــــر|حمد |ء سعيد |دع ى شمس|زر عه عي 

6oo667 لعزيز عىل حسن|محمد ممدوح عبــــد لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

436|84 لحسن|بــــو |لجيد محمد |تـــ عبــــد |لشح|محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

9o33o| ى محمد |ط رق عدل حسي  ج|ره سوه|تـــج

48767| هلل|لرؤوف عطيه عبــــد|محمد عيد عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

4794o4 لدرينى|ر |دل مختـــ|مريم نزيه حسن ع |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

7o5292 ض محمد سعيد|ء حلىم ري|دع ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

9o483| حمد |بــــوزيد |طمه محمد |ف ج|تـــربــــيتـــ سوه

8754o| وع |بــــ مط|لوه|بــــ معتـــز عبــــد|لوه|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

5o53o8 للطيف|لد محمد سعد عبــــد |خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3784o ن محمد محمود محمود|حن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2444o2 حمد|بــــوبــــكر صديق محمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|24336 رس خميس زىك|لدين ي|نور  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

224|83 ى محمد ه م|م|حمد |شم |نفي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8o8934 حمد محمد|حمد محمد | ره بــــنى سويف|تـــج
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343334 حمد|لنبــــي |يتـــ محمد عبــــد| سيه|نوعيتـــ عبــــ

9|ooo| لحليم |لحميد حسن عبــــد|محمد عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

835|57 بــــوبــــكر|حمد |ل حمدي |من ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

5oo888 لجليل|لغنى عبــــد|عوض عبــــد| دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|2488o لصفتـــى|لقوى |د سعيد عبــــد |رين جه|د ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

839349 مد|محمد صبــــور تـــوفيق ح دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

8789|3 حمد |محمود حسن محمد  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

768o57 دل محمد عيس|عبــــي  ع ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

424563 ف محمد |محمد  وى|لنكل|عيل |سم|رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

254|33 يف مصطفى  يد|حمد ف|مصطفى رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

765258 لمقصود|عيل محمد عبــــد|سم|دى طه |ه بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

9o6468 ندى حربــــى حلىم بــــخيتـــ |س دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

9|4898 هلل  |مل عشم |ل ك|كم| يىلي| سيوط|علوم 

333579 حمد|ن |حمد سليم|يوسف  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

632|29 دى|له|ء محمد محمود عبــــد |ل| زيق|لزق|علوم 

769444 بــــر محمد|د ص|ندى عم لعريش|تـــربــــيتـــ 

2||26 جوزيف عزيز مرزوق نظيم ى شمس|تـــج ره عي 

48oo83 بــــىل|لغر|لحميد |م عبــــد |محمد عص سكندريه|ل|هندستـــ 

899256 ل عىل |لع|حمد عىل عبــــد| ج|بــــ سوه|د|

328788 لنبــــوى|لفتـــوح |بــــو|م |سل|حمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8o5828 ى ثــــروتـــ وهبــــه جرجس| يوستـــي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

372o35 مه|هيم سل|بــــر|لمنعم |لمنعم محمد عبــــد|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o9457 ف عبــــد|ده |غ لرحيم عويس|لعظيم عىل عبــــد|رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

488388 لسيد سعيد|حمد |لسيد |محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

24|844 ئيل عطيه|وحيد جبــــر| فرين سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

423389 هيم|بــــر|حد |لو|ره سمي  عبــــد |س إلسكندريتـــ |تـــمريض 

4o4o2| بــــو زيد|حمد محمد |حمد محمود | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

37o4oo دق|حمد محمد ص|دين |ن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o282| وى|لشه|ن |لح سليم|م ص|هش |بــــ طنط|د|

86476| دق|محمود محسن حلىمي ص ن|سو|حقوق 
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643493 لسيد عوض|ء جمعه |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

3392o5 تـــ|لشح|دق محمد |لص|طمتـــ |ف |علوم بــــنه

635365 لنبــــى|ع عبــــد |لر|ن محمد |حن زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

79o87 لحميد محمد|حمد محمد عبــــد | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

49o949 يق صليبــــ خليل|ف| مريم حن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

352946 ى|عبــــد لرحمن منصور سيد حسني  ى شمس|د| بــــ عي 

6|6o55 ل|لهل|حمد |لمعىط |صم عبــــد |ع ره بــــور سعيد|تـــج

62|489 ي
عوض سعد أحمد سعد| دئى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

857o28 حمد محمد فتـــىحي عىلي| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

258889 ن|عيل عمر|سم|ل |عيل جم|سم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

259375 ى ع ل|ر هل|لغف|دل عبــــد|نرمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

63o726 هيم|بــــر|ن |بــــو زيد شعبــــ|محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

782396 حمد عىل|ء نبــــيل |لشيم| زيق|لزق|طبــــ 

2253|4 هلل| |ن فتـــىح عط|مروه شعبــــ ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

635748 هيم|لعزيز إبــــر|يسم عبــــد|من   تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

44352o وى|لشن|لعظيم محمد |ل محمود عبــــد |جم |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

9|o962 لنبــــى |لحكم محمد عبــــد|محمد عبــــد ج|بــــ سوه|د|

43957| لجندي|ن |لسيد عثــــم|سلىم أحمد  لشيخ|طبــــ كفر 

529724 لجليل عبــــده|لحليم عبــــد|رس عبــــد|ر ي|عم ن|هندستـــ حلو

6976| ل عىلي|لع|هبــــتـــ عىلي عبــــد |ره طنط|تـــج

775356 هيم محمد مرىس|بــــر|رص |لرحمن ن|عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|67|8 ي سيد محمد|ه| رن
ئى هره|لق|ج طبــــيع |عل

85252| ي عىلي |
ه لطفى حمد|مي  ي|بــــ |د|

|لمنى

2842o2 حمد|هيم |بــــر|مر |مريم تـــ |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

36936| هيم جبــــر|بــــر|مه |ل سل|طمتـــ جل|ف عه مشتـــهر|زر

443|58 ع محمد|لسبــــ|هيم |لىح إبــــر|عبــــد| ر|ي لشيخ|علوم كفر 

|54366 حمد|لعز |بــــو |دل |عمرو ع وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6o7247 لغمرى|مصطفى محمد مصطفى محمد  |بــــ طنط|د|

4o4458 لمنعم عىل حسن|يمن عبــــد |هلل |عبــــد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د
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|5o993 لحميد|حمد عبــــد |لد |ح خ|سم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

462792 عيل صقر|سم|لسيد |عيل |سم|ره |س ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

24|336 وى|حمد موىس ص|محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6682| د محمد عىلي محمد|ن عم|نوره بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

85857 محمد محمود حسنى عويس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|4966 لسيد|لرحيم عىل |مصطفى عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

262772 هيم حمد|بــــر|ل |م جم|سل| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

9o|63 حمد سعيد عىل|عىل  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|38oo8 لد بــــدر عىل|محمد خ ن|حقوق حلو

66|8o ى دل عبــــده|د ع|عم| مي  رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

44435 يف محمد عبــــد  لغنى محمد|محمد رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6|58o5 |لمو|حمد محمد عىل عىل |
ى
ق ي صىح بــــور سعيد

معهد فنى

64o395 هيم محمد عىلي|بــــر|لرحمن |عبــــد| لي|د زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

762739 ن محمد|د عثــــم|م فؤ|عمر عص علوم بــــورسعيد

34o538 ى محمد ف|عبــــد لعظيم|روق عبــــد|لرحمن حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6o7692 بــــ|لسيد غر|در |لق|ن محمود عبــــد |رو |ره طنط|تـــج

|57o|5 ى|ء |عل لدين حسن محمود حسي  ى شمس هندستـــ عي 

8332o| س حسن|ن عبــــ|ء رمض|سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|49469 لمجيد محمد|لد عبــــد |لمجيد خ|عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|5867o ن|ره ربــــيع سيد عثــــم|س ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|7874| عيل|سم|طف |حمد ع|تـــسنيم  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

84|738 مد محمود طلبــــ|طه ح دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

76o823 لجليل حسن|سط عبــــد |لبــــ|يه عبــــد | لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

683|77 هيم|بــــر|هيم عيد |بــــر|لسيد |سهيله  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9o57o| ى هلل  |د |فتـــىح بــــخيتـــ ج| مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

48|o69 ضى|لر|مريم رجبــــ محمد عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

432o|6 ن د وليم وليم سعد|عم| مي  |علوم طنط

84|o62 ي عل
لعزيز|لحفيظ عبــــد|لدين عبــــد|ء|مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

46394o لزعيم|لىح |محمد عىل فتـــىح عبــــد |علوم طنط
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2|6o7 حبــــيبــــه مصطفى ربــــيع محمد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

335492 وى|محمد محمود بــــسط| مه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

33|285 لرحمن نرص|حمد حسن عبــــد| |نور ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

858327 لعزيز يوسف|ر عبــــد|ء مختـــ|هن ي|عه |زر
|لمنى

854586 ي حمدي محمد فهىمي
مصطفى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

676o99 لدين|هيم علم |بــــر|ن محمد محمود |رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

77oo63 ى محمد حس|لرحمن حس|عبــــد  ى مج|ني  هد|ني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

923595 محمدين | لوف|بــــو|لكريم محمد |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

346242 لس رض مل بــــرسوم|ل ك|كم| كي  ى شمس حقوق عي 

375oo4 هلل مصطفى محمد سعيد|يتـــ | ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

85o229 عه عىلي|هيم ود|بــــر|محمد  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7oo656 بــــوسويلم|لسيد عبــــده |لدين عبــــده |م |حس زيق|لزق|بــــ |د|

476389 ى|تـــه ش|حمد محمد شح|محمد  هي  سكندريه|ل|حقوق 

444863 حمد يونس|هر |حمد م| سكندريه|ل|هندستـــ 

5369o2 ن|ن زهر|د سليم|ر محمد فؤ|لستـــ|محمود عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

495o86 لحليم|د عبــــد|لجو|ل عبــــد |محمد جم ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

3|49|7 س|محمد سيد محمد عبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

322|59 حمد صديق عىل|ء محمد |رس| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

792333 مصطفى محمد حسنى محمد ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

688|79 د|لسيد مصطفى عطيه عي|محمود  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o6269 حمد|لمرشدى |م محمد يوسف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

46543| هلل||ل عط|لرحمن محمد كم|عبــــد |هندستـــ طنط

236764 لك محمود عبــــده|م م ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

857978 ي عبــــد|غيد
ح سنوىسي|لفتـــ|ء مصطفى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

|57|49 لح|د سعيد ص|منيه عم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

363o23 حمد|ج |مروه محمود فر ن|حقوق حلو

437856 وى|لسلم|حمد |يه منتـــرص خليل | لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

693o44 ى |ي ى خي  ن|هيم رمض|بــــر|حمد |سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8674| ى|د |حسن مر| رويد مي  ن|حقوق حلو

85o333 بــــ سيد خليفه|يه|م |سل| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

43o626 لجندى|هيم |لسيد إبــــر|ء محمد |آل لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |
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75o445 حمزه عصمتـــ حمزه محمد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

23o4oo حمد|سط |لبــــ|رق عبــــد|كريم ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|36459 لرحيم شورتـــ حسن|حمد عبــــد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5||674 وى|لقمح|در |لق|حمد عىل عبــــد|عىل  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

496354 حمد تـــرىك|هيم سيد |بــــر|لرحيم |هلل عبــــد|لؤه  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

36269 حمد|هلل فضل |فضل عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

793|94 ن|ل مجدى محروس مغ|ين| ى ذى زني  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

846699 حمد مرعي|رثــــ |لو|حمد عبــــد| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

452o26 ز|لمجيد فو|هيم عبــــد|بــــر|ل |محمد كم |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

84oo|7 حمد|ح عىلي |ء محمد صل|لىمي دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

7|348 لغنى|لغنى عبــــد |لغنى عبــــد |ئى عبــــد |م| لفيوم|بــــ |د|

333397 هيم|بــــر|رس محمود |ل ي|جم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4646o8 ى ط|عز  هر|لدين محمد حسني  |حقوق طنط

96254 ى|حمد رفعتـــ حلىم عبــــد | لحليم حسي  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

48|8| بــــ عبــــده|لتـــو|ضىح ممدوح عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

|54852 لسيد|مه محمود |م سل|طمه س|ف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

777893 ى|سن ى محمد حسي  ء حسي  زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

372492 بــــوزيد|مه غمري |محمود سل |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

627382 هلل|هيم عبــــد|بــــر|زق |لر|طف عبــــد|محمد ع زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

344469 بــــ عسل|لوه|عبــــد| حمد رض| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

762967 لم جبــــريل|بــــد عمر س|يه ع| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

6oo423 لعزيز موىسي|هيم عبــــد|بــــر|سهيلتـــ  |تـــربــــيتـــ طنط

67|55 ل محمود عىل|ء جم|سم| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

4o6923 ل|لع|بــــر عبــــد|شدوى خميس محمد ج ره دمنهور|تـــج

6|8|o9 تـــربــــى فوزى فلفله|ل|ليىل  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

782476 حمد محمد محمودي محمد مرىسي|محمد  زيق|لزق|حقوق 

436o2o بــــو عيد|نسمه محمد محمد  سكندريه|ل|عه |زر

3734o2 مر|حمد ع|سط |لبــــ|عمر عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم
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|399|3 هلل|حمد عبــــد |لدين حسن |ء |مريم عل مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7|6839 دتـــ|لعوضى زي|لسعيد مصطفى |هدى  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

682434 ر|لسيد حسن عم|رص |لن|هدير عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

27853o لعبــــد|ح محمد |لفتـــ|ر محمد عبــــد|من |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4o|226 ل|لج|يوسف مبــــروك جمعتـــ نرص  سكندريه|ل|حقوق 

4ooo46 ى|هيم |بــــر|حمد |مريم  لزهي  سكندريه|ل|ره |تـــج

762483 دى رشدى حبــــيبــــ خليل|ف ى شمس| لسن عي 

255|84 م محمد أبــــو عىل|رضوى س تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

84|2|| هيم|بــــر|ء عيد محمد |سم| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

894|46 حمد |نور محمد |م |ريه سيوط|بــــ |د|

824|2o مل|دل ك|محمد محمود ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8633|6 مريم عدلي محمد محمود ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

47864| م محجوبــــ|لسل|م محمد عبــــد |لسل|محمد عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5|2683 محمد حبــــيبــــ سعد محمدحبــــيبــــ سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

844837 ن|صولي محمود عرم|حمد | سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

763827 دتـــ|لسيد حسن زي|ل |حمد جم| سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

9o9842 لموجود  |لدين عىل عبــــد|مل علم | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

638956 لحميد|محمد وجيه محمد عبــــد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

6376|3 تـــتـــ|ح عىل شح|مريم صل زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

36||92 يز سيد يوسف|م ف|ريه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

648365 هلل|يز جمعه عوض |حمد ف| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

772275 زى|لعزيز حفنى حج|لعزيز عبــــد |رضوى عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

648|32 لمطلبــــ|لمحسن عبــــد |محسن نرص عبــــد   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

44o24| حمد شدو|ر مصطفى عىل |من |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

33|786 رق حلىم حمزه|مح ط|س ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

59494 لعظيم مبــــروك|ن عبــــد |ن مرو|يم| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

782726 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ء محمد |هن زيق|لزق|ره |تـــج

76778o ده حسن مسلم|مروه حم ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

8o2o2o بــــوبــــكر نرص|لدين |بــــ نرص |يه| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى
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5o737o لحليم|ر فوزى بــــسيوئى عبــــد|من إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

894822 سكندر  |هلل | |مه رشدى عط|س| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

7o628| لسيد|هيم |بــــر|هيم |بــــر|سميه محمد  طبــــ بــــورسعيد

4|37o9 ج|ح عىل حج|لفتـــ|محمد سعيد عبــــد  |بــــ طنط|د|

344223 لدين محمد فوده|ح |حمد صل|محمد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|52923 هيم محمد رجبــــ محمد|بــــر| هره|لق|بــــ |د|

9o2|99 هيم محمد محمد |بــــر|تـــسنيم  ج|هندستـــ سوه

3o998 بــــ|م دي|م|ء محمد |لزهر|طمتـــ |ف ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

493|27 لشيخ|هيم |بــــر|محمد صبــــىحي محمود  تـــربــــيتـــ دمنهور

58648 حمد|ح |لفتـــ|رص عبــــد |ن ن|نوره علوم بــــنى سويف

75893| ل|لع|لحميد عبــــد|حمد مجدى عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7o7445  |م |ريه
ى
ي|شد محمود |حمد ر|لدسوق

لبــــسيوئى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

4o8o26 لمجيد|دين خميس حسن عىل عبــــد|ن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

6o9645 وى|لقط|لمتـــول |لسعيد محمود |مروه  لمنصوره|ره |تـــج

7893|o لسيد حسن|لسيد محمد |نسمه  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8937o9 ئى |ليم|دق عىل |لص|عىل عبــــد سيوط|ره |تـــج

769445 د|نوره شحده محمد حم لعريش|تـــربــــيتـــ 

884739 ى |ن ع|مرو دل محمد حسي  سيوط|صيدلتـــ 

52|27 فظ|حمد عىل ح|ر |من تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6756o5 هيم|بــــر|س |هيم عبــــ|بــــر|هلل مصطفى |منه  لمنصوره|صيدله 

777647 ف |حمد | حمد حسن|رسر ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

493577 ف جمعه عبــــده |محمد  بــــوطور|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|67243 زق|لر|ل عىل عبــــد |عىل جل ى شمس|تـــج ره عي 

32529 يف ص بــــر محمد محمد عىل|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6363o7 هيم|بــــر|م |م|حمد محمد |م |م| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

772989 م|ن عل|محمود وليد رمض ى شمس|تـــج ره عي 

4464o3 حمد|د محمود |حمزتـــ محمود فؤ لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

643846 لسيد عىل|لفتـــوح |بــــو|رق |سهيلتـــ ط هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|o642 لسيد|وي |حد شه|لو|منه عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

2|6856 لعزيز شلبــــى|حمد عبــــد|سلىم  ن|هندستـــ حلو
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5o799o لخطيبــــ|هلل محمود |حمد عبــــد |ء |آل لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

484359 للطيف|لدين عىل عبــــد |عمرو وليد عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

846862 بــــر عوض محمود|محمد ج تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o2854 ي
لدين|ح |حمد صل|حمد |محمد | دئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

486375 حمد|بــــ حسن |لوه|ن عبــــد|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62882o لمنعم محمد حسن|طف عبــــد|محمد ع زيق|لزق|بــــ |د|

|48972 لمرىس|لسيد محمود |ندى  هره|لق|بــــ |د|

45724 ر|بــــ عم|وى خط|حمد طنط|ده |مي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|455o هلل||ىك سعيد عط|زم ح|ح لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4o45|o لسعيد|روق |حمد ف|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

337376 هيم|بــــر|ل سيد عىل |ر جم|من ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

676683 ى ى عبــــد |صف |وليد و| لي  لمنعم|مي  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

898327 ىط |لع|لمعىط عبــــد|م عبــــد|سهيله عص ج|ره سوه|تـــج

|3|382 هيم|بــــر|لدين |ح |دل صل|حمد ع| هره|لق|عه |زر

922973 هيم |بــــر|حمد محمد |محمود  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

772743 ى عطيتـــ سمره|س ره سمي  خي  زيق|لزق|علوم 

254456 لخول|م صبــــىح مصطفى |ريه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

333786 م|لسل|هيم عبــــد|بــــر|يوسف محمد  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

522|8o سط سعيد يوسف|لبــــ|ح عبــــد|صبــــ تـــربــــيتـــ دمنهور

877o24 مل درويش  |ء مصطفى ك|ل| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|24323 حمد|حمد مرىس |سيف  ى شمس حقوق عي 

694884 لعزيز عىل محمد|هلل عبــــد |بــــ |لعزيز ج|عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

|6o969 ي
هلل|محمد عىل محمد عبــــد | دئى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4||o57 عس|لصمد ن|م عبــــد |هش| عل ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

772o74 حون|ح جمعه ط|لفتـــ|م عبــــد |محمد هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9||6o8 |  لنق|نور عربــــ |رضه عوئى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

39|62 ف ص|ندى  |لش|لح عبــــد|رسر
ى
ق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

754866 لسيد محمد|رضوى مجدى  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

898754 بــــ عىل |بــــورح|ء عطيه |رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

64563 در|لق|لمحسن عبــــد |لد عبــــد |م خ|ريه ى شمس| لسن عي 
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|68|6 هيم محمد عىل حسن محمد|بــــر| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

3|6o62 حمد|حمد محمد |ر |من ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

5o886o ف |حمد | لمنعم محمد|لسيد عبــــد|رسر ره دمنهور|تـــج

3||526 لسيد|لسيد محمد |طف |نسمه ع ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

9|3476 هيم محمد |بــــر|ء رفعتـــ |لشيم| ج|بــــ سوه|د|

6o2438 حمد|لسعدى |كريمه عىل  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

339oo7 م|لغن|للطيف |لسيد عطيه عبــــد|رحمتـــ  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|49239 ن مصطفى سعد محمود|حس| هره|لق|ره |تـــج

5|63o ه محمد عبــــد | بــــ محمد|لوه|مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4||68o ره|ح عم|لفتـــ|له موىس عبــــد|ه |تـــربــــيتـــ طنط

7o9848 لنور عىل|بــــو|لنرص |بــــو|يمن |ء |شيم لمنصوره|نوعيتـــ 

447297 حمد بــــسيوئى محمد|رتـــ محمد |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

287493 لسميع جعبــــوبــــ|لد عبــــد|نس خ| |تـــمريض بــــنه

|5|9|o لسميع|ح عبــــد |لفتـــ|يه فتـــىح عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

54|o82 بــــو حمد|در ممدوح |لجليل ن|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

35o756 لحميد|لدين محمد عبــــد|د |عم| ن|ر |حقوق بــــنه

54o|25 حمد|لرحمن موىس |دل عبــــد|لرحمن ع|عبــــد ن|سو|بــــ |د|

|4586o لسيد يسن|عىل خلف  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

9|757| م يوسف جميل تـــوفيق |عص ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

497o8| ج|هندتـــ حسن عطيتـــ محمد  فر|ش عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

847878 ى|ح |لفتـــ|جر عبــــد|ه حمد حسي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

9o2o27 محمد محمد | حمد زكري| ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

783883 ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|ل |لع|ره عبــــد |س قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

8355o8 ى عبــــد|ج تـــه|رس لمجيد|مي حسي  ج|بــــ سوه|د|

423376 ى عبــــد |ن حسن |رو لحفيظ|مي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

4428o4 ى|هيم عبــــد |بــــر|حمد |مجدى | رن لرحمن عيى لشيخ|علوم كفر 

27359o لجليل|سندس محمود يوسف عبــــد ن|سو|بــــ |د|

37o96| لسميع حسن|حمد محمد عبــــد| رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

492675 محمود عىلي محمد عىلي محليس |ره طنط|تـــج

864|2 لد محمد محمد|محمد خ لمنصوره|حقوق 
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24|8|5 رق قطبــــ عيس|هنده ط|ش ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

24|8o8 لسيد|سلىم فتـــىح فرج  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

8|87o3 د فكري حبــــيبــــ|عم| رين|م ي|طبــــ 
|لمنى

||7o84 ج  صليبــــ دوس|ندى ن|س هره|لق|م |عل|

4o9226 يه سمي  محمد محمد حسن عويس| |بــــ طنط|د|

764544 حمد|هلل |حمد حفنى عبــــد |لرحمن |عبــــد  نوعيتـــ بــــور سعيد

7o32o3 لمرش|بــــ منصور منصور مصطفى |رح لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

529|75 ى حسن عىل شعبــــ|حمد | ن|لحسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

9o67o4 ود |لسيد د|ل |رقيه جم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

36||23 رس سعيد يوسف متـــول|درتـــ ي|ن | معهد فنى تـــمريض بــــنه

824846 ى ري|فتـــىحي حلىمي مك| مي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

354294 نم|لسيد غ|حمد |دي |له|حبــــيبــــتـــ عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

27947 ن مل عطيتـــ|دى ك|مل ن|ك| مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|43|86 صف|تـــه حبــــيبــــ و|شح| ر|كل ى شمس|تـــج ره عي 

266945 لففى|ه |روق بــــ|هلل محمود ف|منه  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

68|228 |لمتـــول |لمنعم |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد 
دى|لجل

لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

35|599 عيل|سم|سم سيد |رتـــ ق|س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

42|788 عد محمد محمد|لمنصور مس|حمد | سكندريه|ل|صيدله 

539359 طف محمد عبــــدربــــه|محمد ع حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

4|9966 ي |هيم عبــــد|بــــر|عىلي محمد 
لبــــدري|لغنى لشيخ|ره كفر |تـــج

625366 لم|حمد محمد س|يه محمد | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

892367 هيم محمد سيد |بــــر|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|64282 لحميد|لمجيد عبــــد |مل عبــــد |مصطفى ك ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|65|45 ى عبــــد  لعزيز سيد|رضوى حسي  ى شمس| لسن عي 

482743 لسيد منصور|ح محمد |ندى صل سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

2|282o لسميع|لد فرغىل عبــــد|هلل خ|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

32289o ء سعيد عىل محمد|عىلي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

692433 لجميع|لغنى محمود محمود |ن عبــــد |يم| ره بــــور سعيد|تـــج

883298 ن محمد مصطفى  |محمد حس سيوط|ره |تـــج
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32o737  يحن  عبــــد
لعليم|لعزيز عبــــد|مصطفى رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|

مس|تـــجمع خ

27|985 ل|لع|م عبــــد|لسل|يمن عبــــد|سليمه  |بــــ طنط|د|

63539 حبــــيبــــه سمي  معوض طه حقوق بــــنى سويف

426823 ي
هيم|بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر| |دئى سكندريه|ل|عه |زر

84|326 حمد نور|لمنعم |محمود عبــــد ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

43566| ق|لعزيز |محمد مهدى عبــــد  وى|لشر |حقوق طنط

538765 تـــ محمد عىل سليم|ي| سكندريه|ل|بــــ |د|

295886 للطيف|لشمبــــىل عبــــد|حمد عصمتـــ | ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

237289 حمد عمر محمد|مريم  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

84|347 حمد|هيم محمود محمد |بــــر| قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

436o2| لمجيد قمبــــر|لسيد عبــــد|ل |نه لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8|4774 مريم نبــــيل عزيز بــــرسوم ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

|896| محمد وجيه عويس مرىس| ن|ر ن|بــــ حلو|د|

3232|7 ى ع زر|دل وصفى ع|كرستـــي  ى شمس|تـــج ره عي 

879383 لس مجدى فرح تـــ تـــوفيق |كي  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

476oo4 حمد بــــكر|حمد محمود |ندى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3977| |لنج|بــــو |د محمد فتـــىح |ندى جه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

27|573 لسيد موىس دره|ء يشى |شيم ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|42792 د رمزى وديع|ميل| رين|م كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

36o4|2 د|جد حسن مصطفى ج|ن م|يم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

33o47| ى محمد عىل |ي لسيد|سمي  شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

24489 للطيف موىسي|لد عبــــد|طمه خ|ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|76556 حمد شبــــيبــــ|ء سيد |رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

758754 لمسيح بــــولس|جون جورج عبــــد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

49557| عمرو محمد رفيق محمد ره دمنهور|تـــج

252786 ر|لعزيز نص|لنبــــى عبــــد|ء عبــــد|ول ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3567|2 لجليل عىل زين|ء محمد عبــــد|رس| |حقوق بــــنه

68|983 سعد فهيم|بــــ |يه|مريم  لمنصوره|بــــ |د|

26|95o محمد صبــــىح محمد محمود سلوم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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26544 للطيف عىلي|حمد عبــــد|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

222827 تـــه|ن محمد شح|دهم سيد محمد رمض| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

339935 |لعل|بــــو|هيم محمد |بــــر|ل |محمود جم |صيدله طنط

6|226 لجيد|حمد عبــــد |وحيد عيد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|457oo م حمدى حسن محمد|حس ى شمس| لسن عي 

43o59o حمد فتـــىحي حسن|ء |شيم |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

699559 ى ى عطيه حسي  يشى حسي  ره بــــور سعيد|تـــج

52|6oo ل|لعو|لن محمد |طمه فتـــىح رمض|ف ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|66o87 ف عبــــد |روق |لف| زق محمد|لر|رسر ى شمس|زر عه عي 

3|5968 ل|لع|رق محمد عبــــد|خلود ط ى شمس علوم عي 

7|79|7 مل عبــــد ربــــه|مح عىل مصطفى ك|حمد س| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8754o3 لفضل عىل |بــــو| |لوف|بــــو|محمد  ج|حقوق سوه

8oo25| م|م|حمد فولي |ء |رس| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

39279 لزنتـــوتـــ|لسيد |ل فتـــىح |ء كم|رس| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

4282|6 تـــ | لكحله|لسيد محمد |مي  |بــــ طنط|د|

8o4o86 ف ش|محمد  لعزيز|هر عبــــد|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

8|4897 لحميد محمد|هلل عبــــد|رفيده عبــــد ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

78|o93 دي|له|دي محمد عبــــد |له|م عبــــد |هيش زيق|لزق|صيدله 

29|444 تـــى|حمد محمد زن|تـــى |ن زن|يم| تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

8957|8 ى |سم| ء عبــــده سعد حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

2|9992 لجليل صديق|د رجبــــ عبــــد|جه ى شمس حقوق عي 

684477 بــــينى عطيه|مه |س|ن |يم| لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6262o9 ح نجم|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|مصطفى   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

9o9542 لموجود |حمد خلف عبــــد| |ند ي صىح سوه
ج|معهد فنى

84o946 بــــر محمدنور خليل|طمه ج|ف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|9448 مل عوض|تـــم عوض ك|ح ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

68o666 ل|لع|م عبــــد |م|مه |ن مسعد سل|يم| لمنصوره|ره |تـــج

3564|7 مصطفى مهدى سعيد محمد |حقوق بــــنه

||594o ر نرص|لستـــ|مه محمد منتـــرص عبــــد |س| هره|لق|ره |تـــج
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238o72 ئى بــــخيتـــ فهيم|بــــسنتـــ ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

367839 ح|لفتـــ|سلىم وحيد محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

92329| لسيد محمد |يه ممدوح | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|69|5 ف سيد |لـله |منتـــ  عيل درويش|سم|رسر هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

52o749 ل|لع|ن فهىم محمد عبــــد|ء رمض|رس| |علوم طنط

866245 لعزبــــ محمد|رس محمد |ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

62222o جن|لد|طف محمود رزق |رس ع|ي ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|34o37 هيم|بــــر|لسيد |يوسف حسنى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4355o2 لعتـــربــــي|هيم عىلي |بــــر|ندى  لمنصوره|علوم 

|33|52 رق مصطفى حسن محمد|ء ط|شيم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

786886 ف عبــــد ربــــه محمد | |ند|ر س|لنح|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

28o54o لسيد محمد شلبــــى|يوسف عمرو  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

35o736 ى رفعتـــ محمد|م ش|له| هي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

762|6 هدى عوض موىس عوض لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

67766o رق محمود يوسف|محمد ط لمنصوره|بــــ |د|

63o35 لحميد|مي ربــــيع محمود عبــــد م بــــنى سويف|إعل

7644|6 لسيد|د |لجو|لسيد عبــــد |م |رس حس|ف ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

822832 ي 
ي عر|مصطفى

ف مصطفى بــــي|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

|2|599 بــــ|لوه|حمد عبــــد | |لد محمد رض|رأفتـــ خ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

84328o هلل|لربــــ رزق |د|هلل ج|رزق | ريموند ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

35495o لسيد محمد طه|ن |نوره ى شمس|د| بــــ عي 

487o79 هيم|بــــر|حمد محمد |هيم عمر |بــــر| سكندريه|ل|ره |تـــج

|74o72 لحميد محمد|لد عبــــد |محمد خ هره|لق|حقوق 

443737 ن|لقمص|بــــو|هلل |ء محمد عبــــد|صف لشيخ|عه كفر |زر

755995 يمن محمد طلبــــتـــ|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

44|o88 ه سمي  عرف| لسيد|تـــ |مي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

8|73o4 ل|لع|محمود حمدي محمد عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

92o975 لحكيم |ء محسن محمود عبــــد|رس| ج|علوم سوه

89|929 غو |بــــتـــن|سهي  فوزى رزق  سيوط|تـــربــــيتـــ 
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|57o2o ىطي|لع|عمر محمد محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

422|72 لعدل|لمتـــول |عيل محمد |سم| |ر|ي لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

4o8875 ء سمي  مصطفى دره|حسن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o5543 بــــر|حمد ص|حمد |ل |محمد جم لمنصوره|صيدله 

634|6 ى ري ى عيد حسي  ض|حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

348|89 بــــوسليم|لحميد منصور |رتـــ صبــــيح عبــــد|س ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

466|7o وه|تـــ يوسف حل|لشح|كرم عىل  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

|4468| بــــ محمد فوزى|يه|د |زي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

258o32 لمطلبــــ|هيم عبــــد|بــــر|د محمود |عم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4o2933 |م محروس مرزوق محروس |س
ى
لدسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25527| م موىس هيبــــه محمد|ء س|سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

335337 ح محمد|لفتـــ|رتـــ محمد رفعتـــ عبــــد|س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

272997 وى محمد|لدندر|ء مصطفى |دع لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

4398|2 ن|ن حسن سليم|لدين سليم|ء |آيتـــ عل لشيخ|نوعيتـــ كفر 

627229 بــــ|بــــ حسن محمد حسن خط|يه| زيق|لزق|ره |تـــج

8|652 د|رص محمد عي|لن|محمد عبــــد ن|معهد فنى تـــمريض حلو

|3o977 للطيف|حمد عبــــد |للطيف |مصطفى عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|5856| ى محمد|مريم حس م حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6o47o6 س|لنح|حمد |لسعيد محمد |ندى  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3|8392 لدين مصطفى صبــــرى محمد|م |محمد حس ى شمس هندستـــ عي 

284|7o ل فريد|يوسف محمد جل  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

7o566| لدين|عز | ي|د رس|لسيد ج|د |ج لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

788664 ى |بــــر|م |حمد هش| هيم|بــــر|هيم حسي  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

5|9|57 هيم محمد منيس|بــــر|ء محمد |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

642|96 لسيد محمد|ح |محمد مصبــــ تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

888o69 د مصطفى محمد |محمود رش سيوط|صيدلتـــ 

855438 للطيف|لرحمن فوزي محمد عبــــد|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

883|o حمد محمد ربــــيع حسن محمود|عىلي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 
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537237 نوبــــى |مه |م سل|ء س|آل بــــو مصطفى|لشر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

67483 محمد| ن زكري|لرحمن شعبــــ|عبــــد لفيوم|حقوق 

344535 لم|م محمد س|م|دل |محمد ع وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

254946 وق محمد محمد  لحسينى|رسر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

6|5|9 حمد|ج  سيد |كريمه ن صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

6|4357 حمد|لسيد |مد |هلل ح|منى عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

79o453 لسعيد محمد|سلىم محسن  لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

794o8 لمعبــــود|ء شكري عدلي عبــــد |دع ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

87967| م حسن |لسل|تـــغريد ممدوح عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

499oo3 لق|لخ|هيم عبــــد |بــــر|لمنعم تـــوفيق |عبــــد | ر|ي تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

||8579 دي محمد معبــــدى|له|م عبــــد |ن عص|رو ى شمس علوم عي 

775o53 مه محمد|روق سل|مل محمد ف| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

6oo757 لطوجى|وى |لشيشتـــ|ن |ح رمض|يه صل| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

92|227 حمد حسن  |لسيد | |يش ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

8|884| ن عمر محمد ربــــيع محمد|يم| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

38|5| يف ع مر عيد محمد|رسر  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

6299o| حمد عىل محمد|محمد عىل  زيق|لزق|بــــ |د|

2|9o7o هلل|لرحمن فرح محمد حسبــــ |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

687o7 ي |م|
ف شعبــــ|ئى ن بــــكري|رسر صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

45342 للطيف|زق عبــــد|لر|وليد سعد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

77579| لعزيز مهدى|م عبــــد |مصطفى محمد س تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

4|8948 ن|محمد مصطفى مصطفى يوسف عىطي ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

68||o4 لمجيد|لسيد عبــــد |لمجيد |حمد مصطفى عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

252923 وق ع حمد عوض|طف |رسر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

5o338| حمد|طف محمد عىل |هلل ع|منه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

625456 ف جوده عوض | |رن هلل|رسر زيق|لزق|بــــ |د|
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36o35 ر|لنج|مل |هلل عطيه عطيه ك|منه  هرتـــ |لق|تـــمريض 

8|7|4o بــــوعوف|لحكيم |حمد وجيه عبــــد| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

863o4 يه سيد محمد جبــــريل| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

345o3 حمد|هر محمد |بــــسمه م ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

7|6268 حمد|هلل |هلل حمدى عبــــد |عبــــد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

59386 لح|ر ص|لستـــ|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

2|5294 ى ط|ي جه|لحميد خف|رق محمد عبــــد|سمي  سيوط|عه |زر

|2|755 زق محمد خميس|لر|رق عبــــد |رتـــ ط|س هره|لق|بــــ |د|

479668 ن بــــدر|حمد حمد|يحن  محمد  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

7o|8|| هيم|بــــر|حمد |در |لق|منه محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

24|87| طره خليفه|حمد بــــخ|هيم |بــــر|هلل |منه  هره|لق|ره |تـــج

3|294| ء حسن محمد سيد|رس| ى شمس|تـــج ره عي 

4|582o لعبــــد|وى |رون عرج|رحمه ه معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|23869 ئى|لكيل|مد |دل ح|عيل محمد ع|سم|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

5|9||2 لسيس|نم |هيم رزق غ|بــــر|نعمتـــ  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

232274 هيم|بــــر|ل |م جل|محمد عص هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

776||5 ى ع دل سعيد بــــدوى|نرمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

447574 ى وى|حمد طنط|حمد عىل | |لوجي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

542459 تـــ |  |لص|حمد |هيم |بــــر|مي 
ى
ر|لنج|ق بــــ دمنهور|د|

338433 م غنيم|م|ء مصطفى فتـــىحي |شيم هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

55956 فظ|م مصطفى محمد ح|حس معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

8|2327 ي |بــــوغنيمه عبــــد|لحفيظ |عبــــد
بــــوغنيمه|لغنى ي|هندستـــ 

|لمنى

836887 ي عبــــد|م|
ى|لستـــ|ئى ر خليل سفي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

2892| لعظيم|لنبــــى عبــــد |م عبــــد |حمد س| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|266| در عىلي|لق|هلل عبــــد|لدين عبــــد|م |هلل عص|عبــــد ى شمس حقوق عي 

26o223 ن مهدى رجبــــ غنيم|نور ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

3|72|2 تـــ ر| لسيد محمد|فتـــ |مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

782|27 لعزيز|ر عبــــد|لستـــ|عمرو محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

6o6684 حمد بــــسيوئى|حمد |م |حس |هندستـــ طنط
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37o8|6 م يحن  محمد خليل رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

|29487 هيم|بــــر|مؤمن محمد محمد  ى شمس هندستـــ عي 

9o57|| حمد |ء فتـــىح حمدى |شيم ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|65686 ي|دل |حمد ع|
حمد مهنى رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع

دي|لمع|بــــ

22|373 حمد|حمد عىل |كريم  هره|لق|حقوق 

||5537 رك محسن صبــــىح حبــــيبــــ|م ى شمس|تـــج ره عي 

34938 د محمد عمر جبــــرمحمد|زي هره|لق|ره |تـــج

82o464 محمد وجدي محمد حسن ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

9|8622 ن |ر رشو|لستـــ|لرشيد عبــــد|نسمه عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

46oo|| حمد|لسيد |لسيد عطيه |لرحمن |عبــــد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

485|5o مه محمد عىل حسن|تـــ أس|نج سكندريه|ل|بــــ |د|

7o5377 بــــو مسلم محمد محمد|لسيد |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

245|3| د عويس|لجو|حسنى عبــــد| دين هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

23o9o8 ف محمد ح|ن |مرو فظ|رسر عه مشتـــهر|زر

9|8|33 | صم فهيم عط|دى ع|ف ي صىح 
سيوط|معهد فنى

87|26 ى عبــــد|ر ي|من بــــ|لتـــو|ر عبــــد|لغف|سي  لفيوم|صيدلتـــ 

45722| لسيد موىس|لرحمن |لسيد عبــــد|محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

35446| ى|جر ي|ه رس شفيق حسني  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

434384 لمرشدى|بــــسنتـــ ذىك ذىك  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

77o379 هيم محمد أحمد حموده|بــــر|حمد | هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

479749 سم|لحسن ق|بــــو |يوسف محمد عيسي عىلي  سكندريه|ل|بــــ |د|

6|44o3 ى |بــــو |م عمر|محمود س ع|لرف|لعني  |طبــــ طنط

66298 لحسينى|حمد |محمد مصطفى  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|732o3 ن|م ثــــروتـــ حسن سلط|ريه سيه|نوعيتـــ عبــــ

5o9832 لحليم|عيل عبــــد |سم|لسيد|محمد  سكندريه|ل|حقوق 

2|2867 لشملول|ل |لد محمد كم|حمد خ|عمر  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

52925 مسيحه| ئيل حن|س ميخ|فر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

823859 للطيف|حمد عىلي يونس عبــــد| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

3536|7 محمد يشى عىل حفنى ى شمس|د| بــــ عي 
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32695| وق مصطفى سعد  ن|لدين علو|رسر ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

425776 ن|بــــو مسلم عليوه وهد|م محمد |منيه حس| سكندريه|ل|طبــــ 

4944|6 هلل محمد سعيد|محمد أحمد عبــــد  ى شمس| لسن عي 

685333 |لسميع |م مصطفى عبــــد 
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34735 عيل محمد|سم|محمد عىل  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28o627 لرحيم|لنوبــــى حسن عبــــد|مريم  هره|لق|ره |تـــج

82o267 لنعيم|لرحيم عبــــد|ن بــــكر عبــــد|يم| ي|علوم 
|لمنى

5o7799 در|لق|حمد عبــــد|ذ محمد سيد |سهيله مع سكندريه|ل|ره |تـــج

|27884 لغمري|لسيد عزبــــ |هيم |بــــر|ره |س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

622o4| ى |بــــو |حمد |بــــد |حمد ع| هيم|بــــر|لعني  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

6|7|8o يف|هدير عبــــد  لحليم محمد رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

887o3| ء مرزوق جمعه جبــــر  |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|22963 ن ف | |مي  ى عوض|رسر مي  هره|لق|ره |تـــج

253555 ف محمد مصطفى|يه | رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

435o39 لي|لرءوف هل|لرءوف عبــــد |عمرو عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

433745 ن عرص|ن سليم|حمد وليد سليم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

75oo6 بــــتـــ|ل ثــــ|محمد عيد كم هره|لق|حقوق 

7oo79| لغنى|عيل عبــــد |سم|لعظيم |حمد محمد عبــــد |
بــــو نشوق |

كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

264o98 لرحمن|ل حسن عبــــد|ن جم|يم| |بــــ طنط|د|

529534 ن غنيم|حمد رمض|دل |محمد ع |ره طنط|تـــج

238257 حمد|لمعىط |مريم نرص عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

228245 ف محمد خرصى|م  رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|36|8| لرحمن محمد|م عبــــد |منيه عص| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o4662 ن|لده|لد محمود عىلي |ن خ|رو لمنصوره|ره |تـــج

438534 لخول|لح زىك مرىسي |حمد ص| سكندريه|ل|حقوق 

4753o| ى|ن عويضه تـــ|بــــيتـــر دمي مر حني  سكندريه|ل|هندستـــ 

|44|5 ه حس| ي عبــــد |م |مي  وري|دي |له|لدين يحن  ى لجيى ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

77925o زى|لعز|لسيد |للطيف |ء محمود عبــــد |دع زيق|لزق|نوعيتـــ 

78676 حمد|لعظيم محمد |ن عبــــد |له شعبــــ|ه ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 6450 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

36oo| |لحميد |ح عبــــد |لفتـــ|لحميد عبــــد |حبــــيبــــه عبــــد 
لسيس

هره|لق|بــــ |د|

843|24 ج|بــــدين فر|لع|مريم محمود زين  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

286522 لجندى|لمجيد |ل عبــــد|ء كم|ل| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

445348 س|صبــــرى موىس غط| بــــول سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

239473 لد جمعه محمد عىل|ن خ|نوره هره|لق|ره |تـــج

69|5|5 ز|لغر|زق |لر|حمد عبــــد |محمد  لمنصوره|حقوق 

83o329 حمد|حمد |لدين |ل |ر كم|نو| ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

6|6785 |لش|لسيد محمد عبــــد|ء |رس|
ى
ق ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

697777 شد محمد سمره|كوثــــر محمد ر لمنصوره|بــــ |د|

7o4886 ى|طف نزيه محمد |منيه ع| مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

678o89 |لنج|بــــو|ىط محمد |لع|ريج محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|65|8 لح  |حمد ص|لمعتـــمد |ء عبــــد|حسن ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|594 محمد| ر عزتـــ ذكري|من وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

2533o8 ل|لجم|ء عيد عىل |ل| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7o2553 لعيسوى|لعيسوى |ء مصطفى مصطفى |رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

22|2oo قر|لبــــ|لسيد محمد |لد |سميه خ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

34|29o ىط|لدمي|د |م طه سند عو|سل| |ره بــــنه|تـــج

369443 ى|حمد ش|رس محمد |ء ي|رس| هي  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

5o3247 ى عىل|لع|هدير محمد عبــــد  ل حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

269333 رى|لبــــ|ن محمد عبــــد|يه رمض| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6o89|7 ن|لمول سلم|عمر فتـــوح عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

35|o48 ل فرج|مح كم|س| مه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|326|6 ى ف عط| |يوستـــي  جرجس| رسر كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

34|748 وق محمد سعيد عبــــد حمد|لغنى |رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

682o23 ى  لمقصود بــــدوى|لسيد عبــــد |نرمي  لمنصوره|بــــ |د|

678857 ي
بــــى|لقبــــ|عيل عبــــده |سم|تـــه |شح| دئى لمنصوره|صيدله 

74579 ن حسن|شعبــــ| لرحمن رض|عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

|65o3o ن|ء حسنى محمد بــــدر|شيم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

765525 ى |بــــ|ل|ئى محمد ممدوح محمد |د ه|زي |صي 
لريس

هندستـــ بــــور سعيد
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357978 ف محمد خديوى|محمد  رسر |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

|66665 ى|لد محمود عىل |تـــغريد خ مي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6o5976 ق|وى |لششتـــ|يمن محمود |محمد  وى|لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

262292 حمد سعيد محمد عىل| تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

223|o9 نوبــــى|لحميد |دل عبــــد|حمد ع| لشر ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|23557 رس محمود حلىم|فهد ي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|8o3o ه | ى محمد |مي  ئى|لسعد|حمد حسي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

779222 حمد لطفى محمود منصور|ء مجدى |سم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

529685 غ|لصبــــ|محمد عىل حسن  سكندريه|ل|هندستـــ 

6o6842 م محمد|م|ل|سيف سعد محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|858o حمد محمد  |عمرو سيد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4529|3 تـــ | م|للطيف محمود عل|هيم عبــــد |بــــر|مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

52o67| حمد|دتـــ محمد محمد |غ هره|لق|ج طبــــيع |عل

679754 حمد حلىم محمود محمود غنيم| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4o3347 تـــه|تـــه مصطفى شح|سلىم شح سكندريه|ل|ره |تـــج

|6o878 هيم|بــــر|بــــيومي مصطفى محمد | دين ى شمس|تـــج ره عي 

546o| ن|يه خليل عيد سليم| بــــ بــــنى سويف|د|

433596 تـــ|مد بــــرك|حمد سمي  ح| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

89o532 عيل عىل سيد |سم|محمد  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4o2582 يه محمد محمود محمد محمود| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

452963 لىح|هيم محمد عبــــد|بــــر|لرحمن |عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

478647 حمد محمد|ن أحمد محمود |مرو ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

42|98| ي عبــــد|ء عبــــد|سم|
ره|لغنى عم|د عبــــد |لجو|لغنى سكندريه|ل|طبــــ 

|65834 ه جميل | م مسلم|م|مي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8o7o79 هدي عىلي محمد عىلي |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

|34|56 لسيد عىل|ن |منيه رمض| ى شمس|د| بــــ عي 

26|39| ى|تـــ محمد |يه شح| مي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

857778 بــــ|لوه|دي عبــــد|بــــ ن|يه|محمد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي
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85442| ى طه عبــــد|ي ر محمد|لغف|سمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

9|7477 ى محمد  |سلىم محسن حس ني  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

92358|  |س ممدوح ر|تـــوم
ى
ق تـــبــــ مشر لعريش|علوم 

45o393 ف عبــــد |يوسف  لم محمد|ر س|لغف|رسر |هندستـــ طنط

4o6|o8 لسيد|دل محمد |هبــــه محمد ع ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

43554 وق م هيم|بــــر|هر بــــدوى |رسر هره|لق|بــــ |د|

2|8539 لدين محمد|لد وجيه |مؤيد خ ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

852o64 ي بــــيومي|يه|حمد |
ى
بــــ شوق زيق|لزق|حقوق 

6652| ئى حبــــيبــــ|لثــــ|جد فريد |م| ري|م لفيوم|حقوق 

|6|587 يمنى حسن سلىم غريبــــ عىل وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|65965 س|حمد حمدى عبــــ|بــــ |رح هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

285o97 ضى|لق|لرحمن محمد |جر معتـــز عبــــد|ه دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

35o27o حمد|ن |يمن عثــــم|سيف  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

64|6o2 لحكيم|حمد |لعزيز |وليد تـــوفيق عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

55927 حمد فتـــىح معوض سيد| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|5872| رق حسن محمد|ندى ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

34|||5 ف |مصطفى  د زيد|حمد عو|رسر ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

4o24o لحميد عبــــده|لحميد فتـــىح عبــــد|رص عبــــد|ن هره|لق|لعلوم ج |ر |د

84|7|5 ح محمد|لفتـــ|دل عبــــد|م ع|سل| سيوط|صيدلتـــ 

|45|65 كريم مدحتـــ محمد سيد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

822|44 لحميد عىلي|ح عبــــد|بــــ صل|هيتـــ|م ي|علوم 
|لمنى

5|6|46 ي|نشين يشى عبــــد
لحميد عىل عفيفى معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

235482 لحسن عطيه|بــــو|جح |محمد ن ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

863472 رحمه محمد بــــدري محمد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

82o74| هلل|لحميد عبــــد|حمد محمد عبــــد| ي|علوم 
|لمنى

237337 مل|رق عيسوى ك|ده ط|مي هره|لق|حقوق 

3|58o هيم محمود|بــــر|ئى |نس ه|ن  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

79|765 ى  حمد عوض|حمد محمود |نرمي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|
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49948o م محمد زىك عيس|دتـــ س|غ ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9|3o64 م |لبــــربــــرى تـــم|طف |مصطفى ع ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

785884 لسيد|لحميد |لحميد نشأتـــ عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2895o ديفيد رمسيس ذكرى متـــرى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

59834 ي عبــــد |محمد خ
لعظيم|لد قرئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

32o63| ن|ل عمر سليم|لرحمن جم|عبــــد تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

69|47| لصيفى|لق رجبــــ |لخ|ء عىل عبــــد |رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|6283 وى|لزرق|ن محمد محمد |نوره ط|ر دمي|ثــــ|

35||27 ى سل|منتـــ  متـــ|هلل محمد حسي  لفيوم|لعلوم |ر |د

52o878 لشيخ|ر جميل محمد عىل |من لشيخ|عه كفر |زر

755638 لسيد مصطفى|مه |س|ء |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

856329 تـــه نخله|ن عيد شح|يون بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

855999 ى |صف لسيد|ء فتـــىحي حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

766882 بــــ سليم نمر سليله|يه|سليم  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

285|5 بــــو زيد|ن |مؤمن محمد عثــــم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6968oo لليثــــى|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

3|96o| م محمد|لسل|هلل عبــــد|تـــفى عبــــد لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

|27|78 ء محمد نسيم|يوسف عل ى شمس هندستـــ عي 

859885 لجيد|لجيد سيد عبــــد|ء عبــــد|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|42648 حمد بــــكري محمد|ء |رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5294|9 هيم  محمد كشك|بــــر|لدين |م |محمد عص |حقوق طنط

756855 ن|لسيد سليم|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |ر |بــــش نوعيتـــ بــــور سعيد

249||7 لم|ح غنيم س|لفتـــ|حمد عبــــد|ء |ل| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

44923o ى |لدين |نور  ف حسي  لوكيل|رسر ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

766678 ن|لح محمد سليم|رس ص|يد ي|ز مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

475|73 ح مرىس غتـــورى|لفتـــ|ء عبــــد|د عل|زي سكندريه|ل|حقوق 

|6683 ج محمد ذىك|محمد ض ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8|699o لحكيم|سمر محمد خليل عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

452456 ى محمد يوسف|لرحمن عل|عبــــد ء حسي  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|3o388 مد حسن|حمد ح|عىل  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |
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2|525 لسميع|رفيدتـــ حسن محمد عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5o3969 در محمد حسن|لق|أحمد محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63|992 ظريف فريد صليبــــ| دون|م زيق|لزق|بــــ |د|

47799| يف ط س|رق عبــــدتـــ محمد غط|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

684943  |لسيد |لد |م خ|سل|
ى
لعز|بــــو |لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

676o36 يمنى محمود محمد عىل عبــــده لمنصوره|بــــ |د|

27624 رس محمد محروس|ء ي|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36498 م|ن خلف عل|د رمض|زي هره|لق|حقوق 

237742 هيم|بــــر|م رجبــــ |ن عص|نور مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

236o|9 بــــ|لوه|لرحمن عبــــد|تـــ محمد عبــــد|ي| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

878|8| حمد  |بــــوبــــكر خميس |ء |سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|29354 يف فكرى منصور|بــــ| نوبــــ رسر دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

282|2 ى|حمد سيد ي| ى محمد حسي  سي  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

6473|| ى محمد | عيل|سم|نس محمد حسي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

42247| هر|مل ط|تـــبــــ ك|هيم ر|بــــر| تـــمريض فرع مطروح 

8|47o7 لعزيز|حمد ربــــيع عبــــد|ن |يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

|73o38 يف  ف سليم|رسر زى|ن عز|رسر ج|بــــ سوه|د|

685963 لصعيدى|لرحيم محمود مصطفى |يه عبــــد | لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|35379 ى فرج مسعود|شه ي خي  بــــ خي  ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

774|o5 د عزوز|لجو|ل عبــــد |جم| عل زيق|لزق|بــــ |د|

7o|2oo حمد محمود |لرحمن |ئى عبــــد |لرحمن ه|عبــــد 
حمزتـــ

زيق|لزق|ره |تـــج

33||66 مه صبــــىح بــــديوى شلبــــي|س|محمد  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

3723o8  عبــــد|لش|حمد عصمتـــ عبــــد|
ى
لغنى|ق لمنصوره|حقوق 

64389 ى ص وى|هدى مىح حسي  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

7o2734 ف عك|م  مد مصطفى|شه ح|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62385 بــــ محمد محمود|لتـــو|هنيه عبــــد |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

9|875| حمد محمد |زينبــــ عىل  سيوط|بــــ |د|

42oo53 لمتـــول|ن يوسف |بــــ عثــــم|لوه|ل عبــــد |م| لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 
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278335 ن|لحسن سليم|بــــو|رون |محمد ه |ره بــــنه|تـــج

7o3|4 محمد وحيد محمد مرىس ره بــــنى سويف|تـــج

|5|37| ف مبــــ|رضوى  رك محمدسعد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

233o77 حمد|هيم عويس |بــــر|مد |تـــفى ح لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

252|38 تـــفى منصور سعد منصور بــــدوى لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

88982o حمد محمد |حمد محمد | سيوط|حقوق 

363826 حمد|رق متـــول |هلل ط|عبــــد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

34o736 ى|يمن عيد |عيد  لزهي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4||953 لمنصورى|لسيد |حمد مصطفى محمد | |ره طنط|تـــج

|63484 ف |محمد  لعظيم|هيم عبــــد |بــــر|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2372|8 لفتـــوح عىل|بــــو|ل |سهيله جم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

5|9|| لد محمد عىل|خلود خ علوم بــــنى سويف

5o9627 ى|لعزيز |ن عبــــد |حمد عطيتـــ شعبــــ| لبــــحي  بــــ دمنهور|د|

42o827 رس عىل بــــدير|م ي|له| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

867|68 ى|تـــ |يفيتـــ نش| خنوخ فلسطي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

46|433 ط|لعي|حمد محمود محمد |عىل  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

765624 ف |حمد | لحسن|بــــو |حمد |رسر ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

425642 لمقصود|لمقصود عبــــد |ندى عبــــده عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

639973 ل|لع|هيم محمد عبــــد |بــــر|ء |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

25o8|| لقوى مصطفى|ل عطيه عبــــد |ن بــــل|مرو تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

86|672 ن حسن|ء سعد رمض|رس| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

868|55 لضوي|د محمود |لجو|محمود عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

357237 ى مصطفى|ح عم|سم د حسي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

573o5 ي محمد|م ع|ريه
طف حسنى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

224||2 جميل صموئيل يس| رين|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7oo6o4 ن|ء موىس محمد سليم|ول لمنصوره|بــــ |د|

5|237| ى أبــــو |حمد عبــــد | |لعط|لمنعم حسني  سكندريه|ل|طبــــ 

345725 عيل|سم|لحميد محمد |مل حسن عبــــد| |بــــنه| هندستـــ شبــــر
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847356 حمد عىلي|رص |لن|ء عبــــد|ل| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

||5573 ى يوسف|م زن مؤمن حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8353|5 ن|بــــر خلف حس|طمه ج|ف سيوط|عه |زر

26|882 لعزبــــ|حمد |بــــرى |لج| |لرحمن رض|عبــــد كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

75|242 ي
ف حن| |سلفى هيم|بــــر|ره |هلل بــــش||رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

85333| لبــــي  مكرم لويس ذىكي| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

627527 ي|هيم |لد إبــــر|آيتـــ خ
ى
لدسوق زيق |لزق|تـــمريض 

692478 ى محمد ح مد محمد|حني  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|629|3 مد محمد|ن ح|رمض| مه ن|حقوق حلو

46593| عىل مصطفى عىل عىل يونس ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6|3986 حمد قنصوه|م أحمد مسعد |سل| زيق|لزق|عه |زر

867755 ق حسن|لرز|ح محمد عبــــد|نج |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

252829 مد عتـــيم|ن يحن  ح|يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|734 ى سيد عدوى محمد|ي سمي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

245399 ى|بــــر عتـــريس حس|د ص|جه ني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|45|32 عيل درويش|سم|حمد يوسف | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|56434 |محمد 
ى
حمد ثــــروتـــ دسوق تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|

ل|أعم

5oo84 ل|لجل|حمد |لدين سعيد |مصطفى بــــدر ره بــــنى سويف|تـــج

68777| ى |رس| ى حسي  هيم |بــــر|ء محمد حسي  لمنصوره|نوعيتـــ 

325362 ي  ن|هيم سيد شعبــــ|بــــر|يحن  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8295|7 ى عبــــ|مر |ء ع|لزهر| س|مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|5o758 ن|لرحمن محمد شعبــــ|در عبــــد |محمد ن ن|هندستـــ حلو

436626 لسعيد محمد|لمنصف |ن محمد عبــــد |يم| لشيخ|بــــ كفر |د|

27|o97 زى|سوسن مصطفى حمدى مصطفى حج ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

24o985 مدحتـــ مصطفى عنتـــر مصطفى ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

83473o ي
حسن رجبــــ يونس مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

922o68 حمد |حمد |ء محمد |دع ن|فنون جميله فنون حلو

3466o2 حمد|ح |لفتـــ|عىل عبــــد| دين ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|o27o هيم نبــــوى قبــــيصتـــ|بــــر|رق |حمد ط| علوم دمنهور
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8o3942 ى فتـــىحي ج| بــــر|حمد حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|5424 تـــ|لدين شح|تـــ مىح |حبــــيبــــتـــ شح كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

354|4 دى|لن|ره نبــــيل شحتـــه |س كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

6o3|o4 |لمو|لسيد محمد |يوسف 
ى
ق |ره طنط|تـــج

9|945| د حمدى صديق هندى  |عم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o5454 يف  حمد |محمود محمد رسر ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

766328 ى  ى|حسنى حسني  لسيد معتـــمد حسني  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

4434o7 ى|بــــر|مي  |محمد  هيم حسني  لشيخ|بــــ كفر |د|

432o4 لح محمد|يوسف سيد ص ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o997| ي
حه|هيم سم|بــــر|حمد | |دئى لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4o4686 هيم مخلوف|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد   سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

258472 لمرعزي|حمد ممدوح مصطفى | ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

323|44 موخ| رين|م ممدوح منصور رسر ى شمس|د| بــــ عي 

36585| لرحمن|زق عبــــد|لر|م عبــــد|محمد هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

77o653 لسيد حسن منصور|سمر حسن  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

772o84 ى محمود محمد عتـــم|معتـــز عم ن|د خي  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

334|59 لمحسن محمد|حمد عبــــد|محمد  ى شمس صيدله عي 

25|586 ن محمد عيد|محمد رمض لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

27722o د|لحد|لسيد |يحن  فتـــىح | ر|ي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

687965 هلل|بــــ |دى ج|له|لسيد عبــــد |دى |له|ئى عبــــد |م| لمنصوره|بــــ |د|

5o8253 هلل| |لسيد عط|ن حمدي سعيد |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8652o8 م محمدين محمود عىلي|سل| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

759776 ى |ي حمد|حمد عوض |سمي  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

32886 لمنعم|مصطفى محمد طه عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3468|2 ف فكرى محمد|محمد  رسر تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

4o696 هلل|هيم فتـــح |بــــر|هلل |حمد فتـــح | ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

5o6o9 صف|ن و|دمون سمع|م |بــــر| علوم بــــنى سويف

373|39 ل يوسف|م محمد كم|يوسف س ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

647|4 ن|ج شعبــــ|ندى محروس حج لفيوم|عه |زر

32||7 حمد حسن|ن |رص رمض|حمد ن| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 
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||9865 رس سمي  فريد|دى ي|ش وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

4374|4 بــــوسن|حمد محمد رفعتـــ محمد | سكندريه|ل|حقوق 

57oo9 بــــ|لوه|حمد عبــــد |ح |ره صل|س ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

856o99 مجىلي| يفون محروس حن| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4o79oo ر مهدى مصطفى محمد يوسف|مي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6||4o6 هيم أبــــو أحمد|بــــر|هيم |بــــر|ن |ري | تـــمريض طنط

2252o4 ىط|لع|ن عبــــد|م شعبــــ|ن س|يم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

46oo42 ف موىس زىك موىس|ر |مي رسر سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

677474 ر|لبــــسيوئى بــــش|حمد عىل محمود | ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o7||| وق محمد محمد  ود|لغريبــــ د|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33o692 ى نبــــيل  ن عيد|لعري|هلي  ن|طبــــ حلو

523999 سيىلي عبــــده جرجس|نو عبــــده و|ج سكندريه|ل|هندستـــ 

6o7953 ف فتـــىح محمد عىل عبــــده|ندى  رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|25278 لرحمن|حمد عبــــد |ن محمد |حن ى شمس|تـــج ره عي 

2668|4 جر حسن محمد محمد حسن|ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6885o5 ع|لسبــــ|لمنعم |لزىك عبــــد |د محمد |سع لمنصوره|بــــ |د|

856575 ى|حمد سيد ي|عمرو  سي  ره بــــنى سويف|تـــج

682285 حمد محمد محمد قنديل| |سم لمنصوره|صيدله 

42o667 ع|لسبــــ|ع فوزى |لسبــــ|د |فؤ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7282| لعظيم جوده|ئى محمد عبــــد |م| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9|5|8o ى  |محمد خ لد محمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

87o46 لغنى|ح عبــــد |تـــع مفتـــ|حمد بــــ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

635484 ى|ل سيد |ء طه هل|لىمي حمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

886767 لحفيظ |بــــتـــ عبــــد|ء عىل ثــــ|ل| سيوط|علوم 

59567 ف صل|ء |سم| لحميد|ح عبــــد |رسر صيدله بــــنى سويف

9oo953 شم |لرؤف ه|حمد عبــــد|ء |حسن ج|تـــربــــيتـــ سوه

36o264 لنرص|بــــو|هيم |بــــر|محمود محمد خرصى  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

432798 ود|در د|لق|هيم عبــــد|بــــر|مي محمد |مريم س |حقوق طنط

2343o7 د محمود|حمد فؤ|مح |كريم مصطفى س د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

2|6o35 صم سعيد محمود شكرى|ندى ع دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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622568 لمؤنس مصطفى محمد عىل|ء عبــــد|صف ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

7||784 لسحيىلي|م |م|ل|ر |لسعيد مختـــ|رون |يه ه| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

3|55|6 لمعبــــود|حمد عبــــد|م رفعتـــ  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

3|6374 لحمد عىل|بــــو|ء محمد |شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5|2883 رس أحمد محمد أحمد|ف عه دمنهور|زر

3537o8 ح بــــدوى|لفتـــ|محمود ربــــيع عبــــد ى شمس طبــــ عي 

3267|8 زق شبــــل|لر|رجبــــ عبــــد| نور ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7o92o| لعدل|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|حمد | ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

876o93 بــــ محمد |حمد دي|محمد  سيوط|علوم 

22o367 ر|ير فرج مختـــ|د ن|زي  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

225895 لرحمن مصطفى|مصطفى محمد عبــــد م بــــنى سويف|إعل

753938 لىح|لص|خلود وليد محمد عوض  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

458257 ج |حمد خف|حمد عبــــده | |عل لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

444353 مد|ن ح|مد فرح|ر ح|من |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

8|873 ين ص ن|شور عثــــم|بــــر ع|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

677666 غ|لصبــــ|لنبــــى  |ء عبــــد |محمد عل لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

329867 حمد محمود|ن سيد|ن عثــــم|يم| |بــــ بــــنه|د|

4||o77 ر|لنج|لسيد |ح صبــــىح |سم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

269437 دى محمد محمد بــــندق|له|ء محمد |سم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

88|||4 حمد |ء محمد عىل |رس| سيوط|نوعيتـــ فنيه 

86|763 ف حسن |محمد  حمد|رسر لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

693668 شور|س ع|م محمد عىل عبــــ|حس ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

696|88 ى|لسعيد |حمد محمد | لبــــحي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

638549 لم|يدى محمد متـــول س|ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|98|8 ر|ء أنور محمد عم|لشيم| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

42o644 |دى عىلي |له|هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |عبــــد 
وى|لشل

لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o379| تـــه|ل محمود محمد شح|محمد جم ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

689oo7 لعزيز|لسميع عبــــد |رس عبــــد |محمود ي لمنصوره|علوم 

Wednesday, September 5, 2018 Page 6460 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2698o8 ق|هلل |لسيد عبــــد |دل |مي  ع| وى|لشر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

526767 در|لق|لسيد عبــــد|محمود حسن  سكندريه|ل|بــــ |د|

8||9|6 ن عيد نصيف مجىلي|يم| ره بــــنى سويف|تـــج

9o2297 حمد  |هلل |لسيد حمد |د |فؤ ج|حقوق سوه

2|2449 ف |حمد | بــــ نوفل|حمد دي|رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

32432| شور سيد هيكل|رس عمر ع|ف صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

329877 صموئيل صبــــىحي فهيم| ن|دي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3|2838 بــــ|لوه|م عبــــد|م|هلل حسن محمد |عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3265o لسيد|حمد |م |نس حس| ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

4o6o62 ى عك|مريم نرص عبــــد  شتـــ|لعظيم حسي  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

885262 لرشيد محمد |ء محمد عبــــد|دع سيوط|علوم 

887|o5  رزق |عبــــد| رين|م
ى
هلل  |لمسيح شوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

سيوط|ئ 

262865 ى|لمو|حمد |لسيد |حمد محمد | جي  |ره بــــنه|تـــج

7||o42 مه محمد محمد عيد|س|ر |من لمنصوره|بــــ |د|

82||23 لك|لم|لعظيم عبــــد|ل عبــــد|ء جم|لزهر| ي|بــــ |د|
|لمنى

28752 ر خلف|لستـــ|محمد محمد عبــــد  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

4275o| يف زغلول عبــــد شد|ح ر|لفتـــ|عمر رسر |طبــــ طنط

6|24o6 ي
وى|لدمر|هيم |بــــر|هر محمد |م| دئى |بــــ طنط|د|

8639o2 ء حمدي محمد محمود|سم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|65627 لحميد عوض|حمد محمد عبــــد | ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

7|||43 مي |ل|للطيف |مي  عبــــد |ل|لرحمن محمد |عبــــد  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

6834|5 مد|لسيد ح|رس |ر ي|مي لمنصوره|هندستـــ 

5o9225 لسيد|ر |لسيد مختـــ|ر |محمد مختـــ سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

759725 هيم|بــــر|مصطفى محمد محمد | دين لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

29384 تـــه محمد|روق شح|حمد محمد ف| ن|هندستـــ حلو

|542oo ضى مهنى|ن ر|محمد رمض ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8878oo ك |لمل|ديفيد عطيه نمر عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

34386| ر|لجز|ء محمد مرىس محمود |رس| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 
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362224 ف محمد حسن|حمد | رسر ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

367o8 لسيد|م |م|ء رجبــــ |سم| لمنصوره|حقوق 

647699 د|مصطفى محمود سعد محمود ج ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

4754oo لسيد محمد|لمنعم محسن |سلىم عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

|238|6 لكريم|طف يوسف عبــــد |نىح  ع|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

4o83|8 لكريم|لكريم محمد عبــــد |مر عبــــد |محمد ع تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

252|6 هلل|د عزمي عبــــد|مدحتـــ فؤ| رين|م ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

6223|| حمد وهبــــه|ء مصطفى فتـــىح |سم| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

756o47 ز|يه رأفتـــ فهيم عز| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

|77322 حمد محمد|حمد سمي  | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

25o897 ن|لرءوف شعل|حمد حمدى عبــــد| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

52334| حمد عىل محمد عىل|هيم |إبــــر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7659|7 مه|حمد سل|م سعد |زهوه هش ره بــــور سعيد|تـــج

5|599 ه ى سليم|ن مجدى حس|مي  ن|ني  حقوق بــــنى سويف

8785|3 ى عوض خلف |عبــــد لعزيز حسي  سيوط|عه |زر

6ooo| س|حمد عبــــ|ن |ء رمض|سم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

843928 حمد|ن محمد |حمد رمض| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

|24924 لرحمن|عمر وليد محمد عبــــد  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

34|38o ى|لفتـــ|حمد عبــــد|محمد   حسي 
ح مصطفى زيق|لزق|حقوق 

|27889 وي|لجد|حمد |م عزتـــ محمد |وئ ن|بــــ حلو|د|

|3|7o2 مح حسن محمد|ء س|سم دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

848626 بــــوزيد|ء محمود محمد |لزهر| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

9o6684 س |بــــر سعيد عبــــ|ء ج|لشيم| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

885|99 لرحيم |منه رفعتـــ مرزق عبــــد| سيوط|تـــمريض 

6|2o72 هيم ونس|بــــر|لعزيز |لدين عبــــد |ح |صل |طبــــ طنط

84o926 وق س لسيد|لم محمود |رسر دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

896998 حمد |ضل |سيد محمود ف ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

96|o7 بــــ|لتـــو|ري عبــــد|لبــــ|لنرص عبــــد|عبــــد| رض لمنصوره|حقوق 
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|55589 مريم سمي  وليم عرندس هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8347|| بــــ|لتـــو|لنبــــي عبــــد|ذلي عبــــد|لش|حمد | ن|سو|بــــ |د|

83o974 ك|د شهدي مس|مريم عم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88|986 حمد محمد |حمد محمد | سيوط|ره |تـــج

4|5743 لحليم غنيم|لسيد عبــــد |ء |سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

32|339 لسعدوئى|ن |مد محمد عثــــم|لرحمن ح|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|3362 لرحمن|لمنعم عبــــد|ل عبــــد|لع|محمد عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

37o258 لرحمن|لسيد عبــــد|ح |لسيد مصبــــ|ء |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6o633o م نبــــيه طه يوسف|سل| لمنصوره|طبــــ 

48|549 ن|د عجبــــ|ئى ميل|رك ه|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o5638 ن |لمول سلم|ل عبــــد|له جم|ص| ج|عه سوه|زر

527|48 متـــ|عيل سل|سم|أيمن وليد يشى  |ضتـــ طنط|علوم ري

6|4665 مه محمد قرئى|ء سل|لشيم| |ره طنط|تـــج

63ooo| د فرج|لجو|هيم عبــــد |بــــر|حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

292336 لمشد|لعظيم |هيم عبــــد|بــــر|ندى  شمون|نوعيتـــ فنيه 

523584 موئى عىل|هلل دد|يوسف محمود عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

4o66|6 تـــ | دي|حمد عبــــ|حمد محمد محمد |مي  سكندريه|ل|حقوق 

857966 ئل طه محمد|ره و|س ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

639796 ى|بــــر|لسيد مصطفى |ء |رس| هيم حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

363695 لرحمن محمد|حمد عبــــد|ء |سم| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

355o73 ن|ن مصطفى محمد رمض|يم|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

353o94 محمود محمد محمود حمد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8237o لديبــــ|بــــو بــــكر |هر |هدى م لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

8647oo يد|رك حمدي ع|ء مبــــ|رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

763492 |لسق|لمتـــول |د |هلل عىل رش|منه  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

44279o ي|ر
بــــوشعيشع|هيم |بــــر|لسيد | |ئى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

24642 ل|لع|حمد محمد عبــــد |منيه محمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|695|6 لسيد|بــــ |لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

752734 عيل|سم|ر سيد |حمد نج|م |سل| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|
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25|96| محمد حمدى عىل محمد عرفه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

287998 ورى خليل|لمغ|لحسينى |ء |ل| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

499323 هيم عوض بــــديوى|بــــر| |بــــسمه عط ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|594| تـــ|لستـــ|ء محمود عبــــد|رس| رعىل حنتـــي  تـــربــــيتـــ دمنهور

64o432 محمد عليوه محمد يوسف| رض| دين زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o5868 ي
لمقصود|حمد عبــــد |محمد | دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

345446 كبــــي|لمر|لسيد عىل |ن |مصطفى رمض ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

269533 لحميد عىل|ر محمد عبــــد|مي لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

636o47 بــــوعىل|لمنعم |هيم عبــــد|بــــر|كرم محمد | زيق|لزق|طبــــ 

87756o ل محمد |م سمي  جم سيوط|بــــ |د|

496752 تـــ|حمد حسن بــــرك|ء بــــسيوئى |ل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

784|2 هيم محمد|بــــر|دين محمد |ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|739 لسيد|لعزيز |د محمد عبــــد |زي هره|لق|ره |تـــج

24o3|4 عيل|سم|زى |سل حج|لبــــ|نسمه محمد  هره|لق|صيدله 

84652 حمد عىل هديه|ء عىل |سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

488838 هيم|بــــر|لد محمد |زن محمد خ|م |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6o32o5 لشوره|عليه صبــــىح بــــدير  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|||82 ف سعيد عىل تـــر|حمد | بــــيس|رسر سكندريه|ل|حقوق 

62o32| ف |لرحمن |عبــــد لدين|لسعيد عىل رسر ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

4o5863 حبــــيبــــتـــ عمرو مرىس مرىس سكندريه|ل|حقوق 

487696 هيم شوشه|بــــر|هيم |بــــر|محمود عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

287235 لحليم فوده|ر عبــــد|محمود مختـــ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5o4454 لحلوج |هيم |بــــر|حمد |لدين |ء|ميس عل|ه سكندريه|ل|طبــــ 

445|6o ود|عىل محمد محمد د سكندريه|ل|حقوق 

64o862 لحرصى|بــــر عىل محمد |م محمد ص|حس زيق|لزق|هندستـــ 

366854 تـــه|مريم وليم فوزى شح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8||882 هيم|بــــر|ن |بــــ رزق سليم|يه| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4|3466 يد|بــــوع|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ف سعيد |عف |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4o4o33 هلل|للطيف فتـــح |فتـــ رشدي عبــــد|رشدي ر سكندريه|ل|بــــ |د|

66|89 دق|هيم ص|بــــر|مح |هيم س|بــــر| ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 
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923o49 يوبــــ  |لرحمن |لبــــديع عبــــد|لدين عبــــد|بــــ |شه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

755|2o رس محمد مرىس|طمه ي|ف ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8oo|39 لح عبــــدربــــه عىلي|محمد ص ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

484o42 مر|س منصور محمد ع|فضل عبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

455oo بــــتـــ|لعزيز ثــــ|ل عبــــد |مصطفى جم هره|لق|ره |تـــج

4|4964 هيم محمد مبــــروك دغدغ|بــــر|محمود  لشيخ|ره كفر |تـــج

8|97o3 حمد عىلي|سليمه رجبــــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|8565 ى ئيل|ك ميخ|لمل|رق عبــــد|ط| مي  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

|74656 لنبــــى|ده عبــــد ربــــه عبــــد |محمد حم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|6455 لسعيد جوده|در |لق|ن محمود عبــــد |يم| ط|بــــ دمي|د|

9o257| لسيد |مل |يمن محمد طلعتـــ ك| ج|هندستـــ سوه

427852 لطنوبــــى|ىط |لع|ء عىل سعد عبــــد |سم| |ن طنط|سن|طبــــ 

27|o55 كر|بــــو ش|رحمه وليد محمد غريبــــ  شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

855376 ي سليم| بــــول
ى
ن خليل|شوق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

8376o3 هيم|بــــر|ح سعيد |هدي صل دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

922o76 ين عبــــد ن محمد |رص عثــــم|لن|رسر ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

6o||78 محمد أحمد أحمد حسن بــــطيحه ي منش. تـــ.ك
تـــ بــــحريه بــــور سعيد|فنى

6|o358 لغنيىم|لعزيز محمد |م عبــــد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

5|776o ى سعيد محمد محمود طه بــــشر |حقوق طنط

6|847| لديبــــ|رون محمد |محمد ه لمنصوره|حقوق 

4|9396 ي
حمد طه|سعد سعد | دئى |حقوق طنط

2|7695 ر|لنش|د |ن فؤ|د رمض|عمر فؤ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

626993 ى تـــ|ي مر نبــــيل خليل|سمي  زيق|لزق|ره |تـــج

76|943 ن|هلل سليم|ن عبــــد |لرحمن سليم|عبــــد  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

754479 حمد محمود|ن |مينه رضو| ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

434||9 ى |سم|بــــسمه  هيم|بــــر|عيل محمد حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

3|684o ى ح لسيد محمد حسن|تـــم |نرمي  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

5o3445 هد|لسيد مج|حمد محمد |شهد  سكندريه|ل|بــــ |د|

33|924 ف عبــــد| حمد محمد|لمنعم رزق |رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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6o5349 ن زي|بــــر حج|لد ج|خ| مي  |ره طنط|تـــج

4|93|3 لففى|لد محمد محمد |ن خ|إيم لشيخ|ره كفر |تـــج

6|4o95 ي|هلل |لسيد عبــــد|مريم محمد  لمليىح  |علوم طنط

|54986 ى ى|سمي  سعيد بــــش| روجي  هره|لق|بــــ |د|

6465|o ى|رس شفيق عىل أبــــو |مريم ي لعني  ط|بــــ دمي|د|

7|||5| ى |حمد محمد حس|محمد  لعز|بــــو |حمد |ني  لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

7|859 ى | مه لعزيز|عيل عبــــد|سم|حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

866|75 ضل|بــــدين ف|هيم حسن ع|بــــر| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

776367 يدى|حمد ع|م |رحمه عص ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

535739 ر حسن مندور|محمود محمد مختـــ ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

256628 يح|لص|لسيد محمد |ء |سم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

779458 د|ن ربــــيع محمد مر|نوره زيق|لزق|بــــ |د|

92|4o لم|د س|ح حمدى فؤ|سم هره|لق|حقوق 

44595| مر|هيم ع|بــــر|مر |هيم ع|بــــر|حمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

428452 ئى حموده|لسيد كيل|ء محمد |رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

44|||5 مي|لش| |عيل عط|سم|هدير محمد  لشيخ|تـــمريض كفر 

786o72 لسيد حسن محمد|لسيد |بــــسمه  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

759646 لعظيم محمد|ء محمود عبــــد |دع لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

863448 ري|نص|ل|حمد|لفضل |بــــو|لرحيم |محمود عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

76o6oo حمد غنيم|ده غريبــــ محمد |غ لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

343o6| حمد حسن|محمود محسن محمود  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

35392 طمتـــ محسن محمد محمود|ف ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9o2392 لعزيز محمد |ن عبــــد|مروه عمر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

83527o لرحيم محمد زرزور|ء عبــــد|دع ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4|74oo محمد نرص فوزى محمود حمد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

5o3||7 ى|ن محمود عبــــد |جيه للطيف حسي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

2497o3 مريم عىل محمد موىس زعزع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

45o7| لنبــــى شيىم|نور عبــــد |در |ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7o4o5 لرحيم|ن عبــــد |لدين سليم|حمد سعد نور| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

||99|3 ف ف|هلل |منتـــ  لخي |بــــو |يز حلىم |رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 6466 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

45|324 لرحمن محمود محمد فلفل|عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

45o989 ق|لسيد |مد |لسيد ح| وى|لشر |ره طنط|تـــج

228o88 لمنعم|هدى وليد محمد عبــــد تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

77o287 تـــتـــ صقر|عمر سعيد غريبــــ شح زيق|لزق|عه |زر

42778| لبــــطل|هيم |بــــر|حمد |مصطفى رجبــــ  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

48o772 هيم|بــــر|ن مصطفى |سمر صبــــرى رمض سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

774274 دي|له|لسيد محمد محمد عبــــد|زن محمد |م زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

846644 ي محمد|ن مدثــــر عبــــد|رو
لغنى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

246|78 يف ي لدقن|رس محمد |رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

899842 ف محمد عبــــد|محمود  لعىلي |رسر ي صىح سوه
ج|معهد فنى

477522 هيم عىلي|بــــر|دل |ن ع|رو سكندريه|ل|عه |زر

888782 لحميد |ف فهىم عبــــد|مصطفى خل سيوط|تـــمريض 

428955 طور|حمد حسن ق|لرحيم |روضتـــ عبــــد  |صيدله طنط

252o|6 هلل|هر محمد فتـــح |محمد بــــ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

89|o68 رس رجبــــ مرىس |ء ي|دع سيوط|بــــ |د|

229o6| حمد محمد عبــــده|صم |رضوى ع هره|لق|ره |تـــج

277587 ي|لسيد |دل |ذكرى ع
لرويسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|4294 لدين محمد|ح |لدين صل|ح |محمد صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|73372 د|ل حسن محمد مر|بــــل ن|حقوق حلو

52|758 د بــــعيص|لجو|ن جمعه عبــــد |يم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

793949 ي|ح محمد عبــــد|محمد صل
لغنى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

2|2925 ى ى محمود حسني  عمر حسني  ى شمس هندستـــ عي 

82395o ف مختـــ|عمر  ر عمر|رسر سيوط|ره |تـــج

3422o7 حمد سعيد|عبــــي  حسينى محمود  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

28466o حمد|سلىم ممدوح حسن سيد  سيوط|عه |زر

922472 ن |ن رشو|محمد صبــــرى رضو ج|ره سوه|تـــج

778924 لم|ء محمد حسن س|ل| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

6855o7 زى|لغ|حمد |لحميد عىل |رس عبــــد |هند ي لمنصوره|علوم 

226996 هيم فرج|بــــر|لرحمن صبــــىح |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

925||8 ى صبــــره |عمرو  حمد حسي  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى
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238|2 م عىل شلبــــى بــــيوم|حس لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

85479| حمد|حمد محمد |يمن | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|5746 جمعه جمعه درويش| يه رض| ط|بــــ دمي|د|

55458 س محمود|لرحمن عبــــ|ء عبــــد |شيم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|6226 لسيد|بــــو سيف |لدين |ء |د عل|عم ى شمس هندستـــ عي 

6|6o47 ئى|لشعبــــ|دى وليد محمد |ش ط|حقوق دمي

428429 لشوره|لغنى محمد |ندى محمد عبــــد |علوم طنط

3||868 |لعظيم محروس زين |دل عبــــد|لدين ع|سيف 
لدين

ى شمس|تـــج ره عي 

2|48|o لم|ح محمد س|رق صل|لدين ط|ح |صل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|27482 لق|لخ|لسعيد عبــــد |يوسف محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

432354 ع|ء منصور خرصى رف|ل| |تـــربــــيتـــ طنط

69o967 وى منصور|لشن|ئى نبــــيل |ه ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

6334o| م محمد أحمد|بــــسمه س زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

477236 لخولي|ن |لمنعم رمض|مؤمن ممدوح عبــــد  لسويس|معتـــ |علوم ج

37|52 لعزيز|لعزيز مسعود يىح عبــــد |عبــــد  هره|لق|حقوق 

247699 ذل|لش|لدين يوسف |ل |يوسف جم تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

682992 لسيد عيس|ده رجبــــ رزق |غ لمنصوره|بــــ |د|

8|o48o بــــوزيد حسن محمد|بــــ |دي لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|36934 دق عبــــدربــــه|لص|لسميع عبــــد |يوسف عبــــد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

69257 لسيد جمعه حميده|دهم | ره بــــنى سويف|تـــج

4|3427 لمطلبــــ|در عبــــد|لق|مريم وليد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4o5343 هيم عوض|بــــر|لسيد محمد |بــــسنتـــ أحمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

6o4485 يف محمد رجبــــ | ر|لنج|هيم |بــــر|منيه رسر |بــــ طنط|د|

542o56 م سعيد محمد موىس منصور|هش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

633652 محمود عليوه عليوتـــ عجم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

364376 ى مرزوق|محمد سعد  لدين حسي  هره|لق|حقوق 

|37995 حمد محمود|حمد فوزى | عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم
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6854|5 لجلدتـــ|لمتـــول |لغنى محمد |لسيد عبــــد |محمد  هندستـــ بــــور سعيد

23296| حمد محجوبــــ|ء محمد زىك |شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

459258 للطيف|لرحمن عبــــد|سندس محمد عبــــد سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

824o77 تـــ|تـــي زىكي بــــرك|محمود نج سيوط|ره |تـــج

864549 لسميع|حمد عبــــد|طف |حمد ع| |هندستـــ قن

44o98| هيم|بــــر|رشدى مرىس | دين ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

87655o ض سيد  |لعو|لد عبــــد|محمد خ سيوط|بــــ |د|

|59994 حمد|بــــر |حمد ص|يمن |زن |م ن|تـــربــــيتـــ حلو

9o6957 لحليم |در عبــــد|لق|لد عبــــد|در خ|لق|عبــــد ج|طبــــ سوه

84o9o9 يم|لد|مه عبــــد|مه سل|س|زينبــــ  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

877533 ي|ر
ن سيد |رق شعبــــ|ط| ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

سيوط|ئ 

63567| س|مي  صليبــــ متـــي| |يرينى رض| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

326|oo لسيد|لعزيز |لد عبــــد|هلل خ|منتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

925393 ض  |لك ري|لم|حمد عبــــد|نعيمه  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|35387 |لبــــن|هيم محمد |بــــر| |عمرو رض |حقوق طنط

67877o ض|تـــ ري|لشح|تـــ |لشح|ح |سم لمنصوره|بــــ |د|

882695 جر مخيمر محمد سيد |ه سيوط|طبــــ 

42622 ن محمد|محمود صبــــىح شعبــــ عه مشتـــهر|زر

3494|6 م|هلل تـــم|بــــسمتـــ عىل عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4599oo عيل صقر|سم|حمد مصطفى |م |حمد هش| سكندريه|ل|حقوق 

485|64 ى محمد سعيد محمد |ي لسيد|سمي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

785557 مهند محمد محمد غريبــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8788|4 ى |ي لرحيم |بــــتـــ عبــــد|يمن ثــــ|سمي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

43|889 ف محمد |محمد  نم|هيم غ|بــــر|رسر ي صىح طنط
|معهد فنى

|3|375 رق فتـــىح محمود|يوسف ط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|3989 ن|ح شعبــــ|لفتـــ|ن عبــــد|ء صبــــىح شعبــــ|شيم |تـــربــــيتـــ طنط

|27382 للطيف|مح حلىمي عبــــد |ن س|نور ى شمس| لسن عي 

37o82o ى عىل فتـــىح محمد ق سم|حسي  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

|36574 محمد حمدى مصيلىح عىل موىس ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

42|572 ى|ن |رص رجبــــ عثــــم|ريم ن لمسي  لمنصوره|حقوق 
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624365 ىسر|لبــــر|لعزيز |ندى محمد سعد عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

527837 نيوس جرجس|رج  أرم|تـــرين رأفتـــ جو|ك سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

465o|9 قطبــــ محمد قطبــــ حسن عبــــيد ي|هندستـــ 
|لمنى

64|985  إبــــر|لبــــ|ن عبــــد |محمود عثــــم
ى
هيم|ق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

333975 د|حد| رس زكري|لرحمن ي|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

366844 حمد|سلمه محمود محمد  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

449786 جوري|لبــــ|در صبــــري |لق|مؤمن عبــــد  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

67888 هلل محمد عىل محمد|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7|5549 لسعيد|لسيد محمد |ح |سم ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

249873 لرحمن|حمد حسن عبــــد |تـــفى عزتـــ  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o2o22 حمد منصور|لسيد محمد عىل | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6968o7 حمد موىس وهبــــه موىس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

642967 للطيف|هيم عبــــد|بــــر|هر |م| دين زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|234o7 در|لق|بــــ عبــــد |لتـــو|دهم محمد عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

64866 تـــه|كريم سعيد فرج شح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

78oo34 هلل|وليد محمد محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

6|9998 ل|لبــــرمبــــ|دل فهىم |م ع|سل| ضتـــ|ري/ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

|346oo نوبــــ عدل بــــخيتـــ سعد|بــــ| ن|حقوق حلو

|34429 حمد محمد| |منيه ند| ى شمس| لسن عي 

5o4397 دق أحمد محمود|خلف ص| ر|ي سكندريه|ل|ره |تـــج

22534o لعليم|حمد مصطفى عبــــد|ر |مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

85o383 زق موىسي|لر|ل عبــــد|حمد جم| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

5o624 وع حسن|حمد محسن مط| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|6998o لنجدى|لسيد |مي  محمد عىل | سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

9|4928 ل  |محفوظ محفوظ غ| ري|م سيوط|صيدلتـــ 

6|356| تـــ محمد  تـــ |محمد أبــــو عمي  هيم|بــــر|بــــوعمي  |ره طنط|تـــج

4827o8 لدين محمد جمعه|ن طلعتـــ نرص|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|77885 لمقصود|هيم عبــــد |بــــر|لحميد محمد |عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

639|89 لرحمن سعيد محمد سعيد تـــوفيق|عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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8|o6|4 بــــوزيد|ء رزق حسن |نجل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|64763 ضىح محمد حمزه طه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

346854 ء محمد طه عىل|لزهر|طمه |ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8533o7 عيل حسن|سم|مي |م س|هش ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

54oo34 لموجود|لسيد عبــــد |م |هيم عص|إبــــر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|24388 ى عبــــد |رس| لحريرى|ل بــــكر |لع|ء حسي  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

5o36|2 ى| ره نبــــيل بــــدوي محمد حسني  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

79o|94 بــــ|لسيد دي|مه عمر |س|مجد | ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|74798 ل|لع|عبــــد | ل محمد رض|بــــل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

22|6|2 لدهبــــ|بــــو |لسيد |يوسف محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

786998 لصعيدى|هيم محمد |بــــر|طف محمد |ع ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

627936 ن هر إسكندر مسيحه|م| مي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|65778 د|لجو|ر عبــــد |لغف|بــــر عبــــد |ج| دين سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

28427| در|لق|يمن فتـــىح عبــــد|ء |سم| ن|بــــ حلو|د|

52o2o3 ي
ويش|لرحمن محمود ج|عبــــد| دئى سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

37582 ى|منيه شح| تـــه يوسف عشر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

775877 هيم|بــــر|ء محمد متـــول |ل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o5||| حمد شمتـــ|لموجود |ء محمد عبــــد |لزهر|طمه |ف زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8o6499 هيم هديه|بــــر|هيم مبــــروك |بــــر| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

27o46| هلل|ىط عبــــد|لع|دل زين عبــــد |محمد ع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

792327 لرحمن|لدين فضل عبــــد|ح |هلل صل|عبــــد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

23787 هيم بــــسيوئى|بــــر|هيم مصطفى |بــــر| ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

456|56 لحوىسر|وى |لص| |دل زكري|محمد ع ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

882925 ى  |منى محمد محمود  مي  سيوط|ره |تـــج

|5o646 لعزيز|حلىم سعيد حلىم عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

358333 تـــ سمي   هلل|هيم عبــــد|بــــر|ني  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6|2837 بــــو مرع|ع |لسبــــ|ن طلعتـــ |رو |بــــ طنط|د|

359527 وى|هيم طنط|بــــر|ء |حبــــيبــــتـــ عل ى شمس|د| بــــ عي 

863843 ر يوسف محمد|لستـــ|محمد عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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32622 طف محمد حسن|حمد ع| ن|علوم حلو

9o484 ى عبــــد |هد جم|ن لقوى|ل حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|4736o حمد|لرحمن محسن محمد |عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o3582 |هيم |بــــر|لسيد |ء محمود |لزهر|طمه |ف
وى|لهند

هره|لق|ن |سن|طبــــ 

4|6o48 حمد فضل|حمد |يه فهىم | |حقوق طنط

758287 ن محمد محمد سليم عىلي|يم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

5o4|3| رحمه محمد محمد أحمد أبــــوسديره سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

699384 لسيد|عيل |سم|حمد |ممدوح  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

37284 ر|لبــــق|هيم |بــــر|ندى حسن مسعود  ى شمس| لسن عي 

4||o69 ج|لطن|ع أحمد |لرف|ن |إيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

339||4 لمتـــجىل|لكريم عبــــد|ن عبــــده عبــــد|يم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7897|o حمد محمد عىل أحمد| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

2|366o ح|لفتـــ|لمقصود عبــــد|حمد محمد عبــــد| هره|لق|ره |تـــج

83o932 ل|لع|حمد عبــــد|ن سعيد |فن| |نوعيتـــ فنيه قن

9|26|7 محمد | لوف|بــــو|لهم |عمرو  ج|هندستـــ سوه

5287|7 لجليل|عيل عبــــد|سم|مه |عيل سل|سم|حمد | ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

423||6 لسيد محمد|زق |لر|عمر عبــــد لفيوم|عه |زر

9o2399 ق|سم| |ند وى عىل |عيل رسر ج|تـــربــــيتـــ سوه

8276o2 ي
وئى قص|تـــبــــ قري|د ر|رش| في  |نوعيتـــ موسيقيه قن

33552o مه سعيد محمد|س|ء |ول ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

888332 مجىل  | يه يىح زكري| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

643292 ى|حمد حس|بــــر |ل ص|من ني  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

26237 محمد عىل محمود محمد دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

8|8822 ء ممدوح محمود محمد|سم| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

695587 محمد مجدى فرج محمد فرج ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

477455 س|لنح|نه حمدى محمد يونس |جم سكندريه|ل|ره |تـــج

4|373 لحكيم|ج  عبــــد |حمد معوض ن| هره|لق|ره |تـــج

|23|8| هيم|بــــر|حمد |حمد وجدى | ى شمس|تـــج ره عي 
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3|32o9 ر|لغف|محمد محمد حسن عبــــد  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

2524|o ى |ي ف محمد |سمي  وى|لحلف|رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

344246 حمد منصور|حمد محمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

239226 جر محمد عىل محمد|ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

48584| ى|ء خميس يحن  محمد |زهر لبــــشر ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

|38663 وي|لمطر|حبــــيبــــه محمد وجيه محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

575o9 بــــ|لوه|ح عبــــد |يمنى خميس صل بــــ بــــنى سويف|د|

443o27 د|لحد|هلل محمد |عبــــد| ل رض|م| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

5o6o95 درس|لبــــي  يوسف تـــ|ل |جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|3o77 حمد|م محمد |حمد عص| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

786o6o لم|ح مسعد عودتـــ س|يه صل| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

9|2|2o رتـــ |ره سليم بــــش|جد بــــش|م ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

487654 ىط|لع|بــــوضيف عىل عبــــد|لد |محمد خ سكندريه|ل|ره |تـــج

7o792o ى  ى محمد حسي  حمد|مروه حسي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

886844 ي|ر
ل |ح مسعد غ|نج| ئى سيوط|تـــربــــيتـــ 

6o7767 ى   حسي 
ى مصطفى بــــو طبــــل|م حسي  لمنصوره|بــــ |د|

89o45| ى  ى محمد حسي  محمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

42356o هيم عزوز هريدى|بــــر|د |ضىح عم لمنصوره|حقوق 

328o| هيم|بــــر|حمد |ء |لرحمن عل|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|7999 هلل محمد مصطفى محمود|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

37o6o3 ف ح|م |سل| فظ محمد|رسر ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

2|8974 ل|مصطفى ربــــيع عىل محمد جل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

623||| ى عمر محمد عيس حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

5o89|2 ن|ن جمعه حسن رمض|حمد محمد شعبــــ| سكندريه|ل|صيدله 

8|6326 بــــ|لتـــو|د حمدي عبــــد|محمد عم ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

22||34 ضىح محمد سيد محمد عىل ى شمس|د| بــــ عي 

6o976 ى| يه محمد سيد يسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|28888 لرحمن محمد موىس|محمد عبــــد  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

878933 بــــر حسن محمود |ء ص|ل| سيوط|علوم 
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|96|7 نىح  يوسف وهيبــــ يوسف| ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

46|o87 ف|ندى محمد حم ده محمد رسر |عه طنط|زر

|27847 مه محمد طلبــــه بــــيومي|س|يوسف  ن|بــــ حلو|د|

68766| ى عم|محمد عىل مصطفى  شتـــ|مي  ط|بــــ دمي|د|

5|78o3 ى كم لمجد حشيش|بــــو |ل |نرمي  سكندريه|ل|طبــــ 

3|2o3 ى خ لسيد|لد محمد |نرمي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

52665| ل|مه غبــــري|بــــيشوى صفوتـــ زىك سل سكندريه|ل|هندستـــ 

764697 وق  حمد|لسيد |كرم |رسر ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

2587|3 حمد خليل|حمد |ح رجبــــ |صل ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4|o695 مي|لش|لدين مني  |ح |مني  صل |حقوق طنط

64o53 ل محمد درويش|محمود جم لفيوم|ضتـــ |علوم ري

|32|83 هيم|بــــر|سندس حسن محمد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

3|5|64 محمود| هلل سعيد زكري|عبــــد سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

5|6283 ئى|لبــــي|ل |لع|مل سعد عبــــد|ء ك|آل بــــ دمنهور|د|

632565 ء محمد خليل محمد خليل|رس| ج|بــــ سوه|د|

24572| ر عىل جبــــيىل|لستـــ|رص عبــــد |لحميد ن|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

63o|6| ممدوح محمد زغلول فهيم زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

4563o لرحمن|لحليم عبــــد |هيم عبــــد|بــــر|يوسف  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

489574 مر|حمد حسن متـــول ع|ن |نوره سكندريه|ل|ره |تـــج

765o45 حمد محمد عىل|لد |سلىم خ ره بــــور سعيد|تـــج

543785 لنويعىم|د محمد محمود محمد |زي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

347367 لجليل|هيم محمود عبــــد|بــــر|محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

54284o لسيد بــــسيوئى|لح |جليله ص بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4o8323 ىط عيس درويش|لع|محمد عيس عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|564o4 يف  مد|لحليم ح|حمد عبــــد |رسر هره|لق|حقوق 

498973 متـــ|مد سل|عيل ح|سم|لسيد |رغدتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o6o95 حمد محمد|ل |حمد جم| لمنصوره|صيدله 

|24o7| صديق| حمد وليد ذكري| هره|لق|ره |تـــج

|36|46 ح|لفتـــ|بــــ عبــــد |لتـــو|محمد عبــــد | رن ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 
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62|458 حمد|در|لق|طف محمد عبــــد |ن ع|نوره ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

|342|6 وق ي من محمد محمد|رسر ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

354|43 وع محمد|جدتـــ مصطفى مط|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|7975 ر|لجز|ن فهيم حسن أحمد |يم| عه دمنهور|زر

863|77 ي|محمود عط
ء محمدين مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

649632 ي|ر
ل مهدى|عيل مصطفى كم|سم| |ئى زيق|لزق|ره |تـــج

233762 حمد محمد|مه محمود |س|محمود  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|38972 ف |ن |يم| مد|حمد ح|رسر ن|هندستـــ حلو

4o7292 عيل مصطفى|سم|سلىم محمود مصطفى  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

8||69| سكندر|سمي  فوزي | رين|م ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

884246 لعزم  |بــــو|لرحيم |حمد عبــــد|لرحيم |عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

726o3 لجيدمغيبــــ|ء صبــــىح فوزى عبــــد |دع لفيوم|علوم 

6oo625 م|م محمد حسن محمد عل|هش |حقوق طنط

356529 ي
دل حمدى محمد|ع| دئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|37797 حمد محمد|حمد محمود | ى شمس هندستـــ عي 

7o6653 لسيد|م |لسل|لسيد عبــــد |م |لسل|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

29oo52 ف حسن محمد|له محمد |ه رسر لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|2|735 لمنعم محمود|م مصطفى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

889774 لرحمن |حمد عبــــد|م |د هم|جه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

85238 عمر فريد ذكرى حسن حقوق بــــنى سويف

254o72 يف محمد  لسيد|لسيد |محمد رسر لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

62674 بــــر|بــــر ص|ل ج|ء جم|سم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

7|o776 بــــينى رمض|هر |د ز|زي |ن شط|لشر لمنصوره|ره |تـــج

295828 ف محمد مسلم|مصطفى  رسر لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

63487| حمد|حمد يوسف |حمد محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o8359 لففى|ن عىل |حمد عىل سليم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

847327 ي ع
دل عىلي محمد|مصطفى ن|هندستـــ أسو

753o52 ى|لرحمن |عبــــد  لضوى محمد خي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

7892o6 حمد محمد|لحكيم |حمد عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

7o46o6 لسيد عىل|حمد فخرى محمد | زيق|لزق|بــــ |د|
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6o3996 مر|بــــوع|محمد سعيد عىل عىل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4489|2 |ن |لقمص|بــــو|د |ىط فؤ|لع|مر عبــــد|تـــ
ش|لحش

دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

79|787 حمد حسن مرعي|در |لق|عبــــد | عل قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

447|22 هيم|بــــر|يوسف مرىسي حسن مرىسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

8|2o|9 ن سعد لملوم|ء عمر|دع ي|صيدلتـــ 
|لمنى

439666 نوبــــى |هلل رجبــــ |منتـــ  حمد|لشر ط|ر دمي|ثــــ|

32855| ز طعيمتـــ محمد طعيمه|لك ممتـــ|م |نوعيتـــ بــــنه

|9o7o يف مدحتـــ مىح  لدين عىل|رسر تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

898|54 لسيد |ء عمر محمد |ول دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

25|7|9 لخول|محمد وحيد محمد غندور  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

882674 حمد حسن |ء حمدى |لىمي سيوط|علوم 

7o9353 دق محمد عوض|يمن ص|محمد  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

|7o943 لجليل محمد|عبــــد | ن رض|يم| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

423|8| ف سعد |حمد | لفتـــوح متـــول|بــــو|رسر بــــ بــــنى سويف|د|

||6979 مح شكرى خليل|يوسف س هره|لق|ره |تـــج

8|7|72 ي فوزي فؤ|حس
د|م مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

6o9369 مصطفى محمد عصمتـــ جعفر لمنصوره|هندستـــ 

6o9269 بــــ|هيم حج|متـــ إبــــر|هيم أس|إبــــر لمنصوره|علوم 

436|o3 |لسيد عر|هيم محمد عىل |بــــر|
ى
ق سيوط|عه |زر

756946 مل محمد|طف محمد ك|حمد ع| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|34622 قوتـــ|هيم ي|بــــر|هيم سيد |بــــر| ى شمس حقوق عي 

893493 بــــوزيد |لرحيم |ج  عبــــد|ء ن|حسن ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

3|9|64  |يه|جر |ه
ى
هيم|بــــر|بــــ شوق ى شمس|د| بــــ عي 

|2872| زق عىل|لر|هلل عىل عبــــد |سيف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

49495o دل محمد عويضتـــ|محمد ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o24o5 حمد|ح محمد |محمد صل سكندريه|ل|صيدله 

357882 ى ى نرص محمد حسي  حسي  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

687957 مه|تـــ سل|لشح|مه |هيم سل|بــــر|ء |سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

34oo47 رم بــــيوم دحروج|لمك|بــــو |ء سعد |شيم |علوم بــــنه

5o5||6 درس|لمسيح تـــ|درس عبــــد |ندرو تـــ| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر
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76|72o رك محمد|د مبــــ|عمر عم دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|69733 حمد|بــــ |لتـــو|لدين عبــــد |جر نور |ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78|o68 هيم|بــــر|لحفيظ |د عبــــد |محمد عم زيق|لزق|علوم 

646664 حمد معوض|هيم محمود سيد |بــــر|ء |شيم ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

7o3o85 ره|لح عن|مريم نبــــيل عمر ص زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6||9| ن|دي سليم|محمد ربــــيع ن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

68922o لخي  لبــــيبــــ جندى|بــــو|ئى |ه لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

892437 هلل محمد  |ل عبــــد|محمد جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3736|3 هلل نجيبــــ قلدس|يكل عبــــد|م ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

85o776 ل سيد محمد|لع|سميه عبــــد لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

756695 مر محمد|لسميع ع|محمد عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

77o729 لرؤف عمر مصطفى|ء محمد عبــــد |ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|75449 حمد محمد محمد عليش| ن|هندستـــ حلو

783676 هيم|بــــر|هلل مصطفى |مينه عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88o|35 ن  |مل عثــــم|لدين ك|ء |مريم محمد عل سيوط|هندستـــ 

5||o98 ى|ن |محمد شيبــــتـــ رمض لمسي  تـــمريض دمنهور

7o277o رى|لهو|لمنعم محمد |حمد سمي  عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

27||o2 وق محمد عبــــد  لبــــلش|لحليم زىك |رسر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|349|2 لقوى|حمد عبــــد |م |حمد عص|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

2|959| عيل محمد شنجر|سم|مصطفى | نور وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

6o2444 ن|م يوسف رشدى عثــــم لمنصوره|بــــ |د|

85|362 ء محمد محمود محمد|رس| ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

|56633 م حموده|لسل|م عبــــد |كريم عص ن|بــــ حلو|د|

347987 لنجدي|لسيد |د محمود |محمود عم |بــــ بــــنه|د|

256694 ن محمد مطر|م رمض ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

267326 ى| يه محمد يوسف حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

69o823 ر|بــــوبــــكر سعد كيش|م |حل| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|67393 هيم يوسف|بــــر| |حمد زكري| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o9374 ح يوسف يوسف عىل|حمد صل| |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ
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|559oo ن جمعه محمد|رق رمض|ء ط|رس| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

853386 لدين محمد|لدين خلف عز|عز سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|69653 ى د ذىك|ج  فؤ|ن| يوستـــي  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

3|9598 تـــ عم| لمجيد مرىسي|لدين عبــــد|د |مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||7o98 لقوى|حمد عبــــد |لدين |عز | ر|ي ى شمس|د| بــــ عي 

49722| ى سعد عبــــد  ي غر|لش|نرمي 
ى
بــــ|ق بــــ دمنهور|د|

334267 عيل|سم|حمد |حمد محمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82|995 غبــــ|لرشيد ر|ده خليفه عبــــد|مي ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

775|8| حمد عيس|حمد عيس | قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|46439 لعزيز عىل|ن سمي  عبــــد |نوره هره|لق|حقوق 

6874o4 لسيد|د |طف فؤ|دل ع|يه ع| لمنصوره|حقوق 

449o2| ن شلبــــى أبــــو شويكه|هلل محمد شعبــــ|عبــــد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

44983o لزينى|ن محمد |يمن رمض|عمرو  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

353685 لم|د س|لجو|يمن عويس محمد عبــــد|هلل |عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

252|99 ى محمد ص|ي لم|لحميد س|بــــر عبــــد |سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

766o48 لخول|لسيد مرىس |هيم |بــــر|ريم  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

286994 هلل|بــــ |محمد يوسف مرىس ج ي صىح بــــنه
|معهد فنى

425737 مروتـــ محمود سعد محمود سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

526364 ف خميس عىل محمد|محمد  رسر ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

689468 در|لق|للطيف عبــــد |ء وففى عبــــد |ل| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

859476 لمحسن|معتـــز محسن عيد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|33o7 لمجيد يوسف|حمد رجبــــ عبــــد| لشيخ|عه كفر |زر

7|2767 ى |ممدوح عبــــد | رن وى|لنبــــل|لرحمن حسي  لمنصوره|بــــ |د|

639|6 منتـــرص ممدوح فتـــىح لملوم ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

899644 حمد محمد |د بــــخيتـــ |جه ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

64o3|9 سط محمد محمد|لبــــ|ره عبــــد|س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4896o8 هلل|لبــــدري سعيد محمد فرج |ن |يم| سكندريه|ل|حقوق 

2338o| لصغي  محمود محمد|حمد |هيم |بــــر| ى شمس|تـــج ره عي 

85964 ل|حمد محمد هل|لد |بــــسمتـــ خ ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 
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223|95 م حنفى محمود|يحن  هش دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

438824 لحميد محمد|لحسينى عبــــد|لد |خ لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

78|685 وى محمد |لشبــــر|بــــ محمد محسن محمد |رح
جمعه

ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6o94o6 ى|بــــو|د عىلي |لجو|لسعيد محمد عبــــد | لعني  ط|بــــ دمي|د|

26387 هيم غنيىمي|بــــر|هيم محمد |بــــر| هره|لق|بــــ |د|

27|563 در سليم|لق|لملك عبــــد |لعزيز عبــــد|ورده عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

5|7856 ى | |لي|د ى|لسيد حسي  بــــوحسي  علوم دمنهور

|32o37 حمد عىلي|مي  |هدى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

22944| دى|ن محمود سيد محمد ن|يم| ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

7o6566 لسيد قنديل|لمنعم |ديه محمد عبــــد |ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2524|2 بــــوحميد|م محمد فتـــىح |بــــتـــس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4753|5 ن|حمد محمد رمض|د محمد |زي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

768|94 لكريم|لرحمن عبــــد|هيم عبــــد |بــــر|ء |رس| لعريش|تـــربــــيتـــ 

88399o زق  |لر|بــــتـــ عبــــد|هلل ثــــ|عبــــد| دين سيوط|بــــ |د|

6o377o م|لسل|لسيد عبــــد|محمد مجدى  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

326345 رشدى نبــــيه مكسيموس| رين|م ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

878|o7 قوتـــ عطيه  |د ي|مريم عم سيوط|تـــربــــيتـــ 

25|532  زيد|محمد محمد 
ى
ن|لدسوق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4|o96| ى صبــــري كم|ي ل محمود بــــكر|سمي  |ره طنط|تـــج

|77o39 رم|لمك|بــــو|حمد يحن  |محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

233768 لسيد عىل|حمد |محمود سيد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

29999 ى جم عىلي| لعل|بــــو|م |لسل|ل عبــــد|نرمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|74784 سكندر قطيط سيدهم|نوبــــ |بــــ| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

|49o27 ر|لستـــ|لعزيز محمد عبــــد |منه عبــــد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

35o8o لمجيد|لد محمد عبــــد |يوسف خ هره|لق|هندستـــ 

262248 لسيد متـــول يوسف شلبــــى|م |حس |علوم بــــنه

|2|843 د محمد زىك محمد مدحتـــ|زي وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف
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897o28 بــــر محمد |بــــتـــ ص|محمد ثــــ ج|حقوق سوه

|47563 بــــيل|تـــ حسن ق|لشح|لد |محمد خ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

824686 ح محمد|لفتـــ|مه محمد عبــــد|س| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

892977 رس |تـــه محمد ح|عمر شح سيوط|ره |تـــج

23366 ى عبــــد | يحن  زكري لخي |بــــو |ح |لفتـــ|حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

323324 لجليل|لكريم عبــــد|لد عبــــد|حمد خ| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6o88|4 ي|ر
ىط|لمع|بــــو |لسيد | |زكري| ئى |تـــربــــيتـــ طنط

24287o ى|لرحمن |مر عبــــد|مصطفى ع مي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

478935 مهند محمد محمد كوهيه تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|54975 لحكيم محمد|رضوى محمد عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

323834 ر|محمد سمي  سعيد محمد نص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

54|765 م|لغن|محمد ممدوح مرىس سعد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

346294 لعزيز منصور|محمود طه عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8|o263 تـــه|ن شح|تـــه مرج|ئيل شح|ميخ ره بــــنى سويف|تـــج

249776 لميىه|حمد |لد |ء خ|رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|7|||o لمعز بــــيومي|دل عبــــد |لتـــونسي ع|حمد | |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

688945 لمجيد محمد|د محمد محمد عبــــد |فؤ لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

||6933 هيم|بــــر|ن |رق رمض|زم ط|ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|44646 حمد محمد حسن|يعقوبــــ  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|9264 مد محمود|د ح|حمد عم| لفيوم|علوم 

68742 لحكم عزيز|ل عزيز عبــــد |بــــتـــه| لفيوم|حقوق 

676458 لعدل|ل حمدى محمد |جر جم|ه ى شمس| لسن عي 

3|49o4 يمن محمد محمد|زن |م ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

3293|2 محمد| لسيد عط| |ن عط|نوره |بــــ بــــنه|د|

3552o2 ى سيد|حمد |روضتـــ  مي  ى شمس|د| بــــ عي 

58o|o بــــ حسن|لوه|ئل وفدى مبــــروك عبــــد|و تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|o629 لمجيد |ل محمد عبــــد|ء جم|ل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

79o536 تـــربــــي|ل|لمقصود عىلي |حمد محمد عطيه عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

842|82 ن|لعظيم عثــــم|مي  عبــــد|ل|رقيه  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى
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678946 وى|لسلك|هيم عمر |بــــر|ئل |و| ر|ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|8473 ن  |حمد رشو|يه سيد | ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

696|37 لمغربــــى|دى |له|هدى محمد محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

785oo4 ن|هيم حسن سعف|بــــر|ل |من عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

23|883 هلل ونيس|هلل رجبــــ عبــــد|عبــــد هره|لق|حقوق 

694366 دى حليمه|له|حمد عبــــد |دى |له|عبــــد | دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5|9236 ج |لمنعم زىك ن|لدين عبــــد |م |أمنيه حس ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

843487 سط|لبــــ|ح محمد عبــــد|حمد صل| ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

35|3| وق شح تـــ عطيتـــ متـــول|رسر بــــ بــــنى سويف|د|

439o76 |لحليم |لسيد عبــــد |لدين مدحتـــ |م |حس
بــــوشعيشع

لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

262793 بــــ محمد موىس|لوه|مح عبــــد|بــــ س|لوه|عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

|46456 حمد محمد|حبــــيبــــه مصطفى  ى شمس|زر عه عي 

33o79o لحميد|محمد محمود محمود عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

7o6|62 ح فتـــىح عىل|رص صل|ن سيوط|هندستـــ 

833|7 يه عوض محمد معوض| سيوط|حقوق 

689772 م عىل محمد موىس|م|ل|يه | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

323894 هلل|هلل مسعود رزق |بــــ |ج| رين|م ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

85|o7| ي محمد |م|
حمد بــــشندي|ئى سيوط|طبــــ 

45|38| وى|لسعد|لعظيم |ن عبــــد|نبــــيل رسح لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

|5|o35 ي
س|ن مرىس عبــــ|رمض| دئى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|6oo92 د|دل محمود مر|مصطفى ع ى شمس حقوق عي 

862|o ح جمعه|رس محمد صل|عمرو ي لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

5435|o هلل|دي ضيف |له|لك عبــــد |لم|ء عبــــد |دع سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

||969| لمني |د|مل رش|محمد محمدعمرو محمدك ى شمس حقوق عي 

869879 لس جرجس فوكيه  ديوس|قل|كي  ن|سو|علوم 

9o3669 حمد محمد |هد رفعتـــ |ن ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7664o حمد|طف محمد |هلل ع|يتـــ | تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|4255o لرحمن محمد|ده فتـــىح عبــــد |غ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

36558o بــــوعىلي|عيل محمد |سم|حمد |عيل |سم|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

63783o وى|لغربــــ|لسيد يوسف |ن سمي  |سلم هره|لق|طبــــ 
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26|658 رى|لبــــ|لسميع عبــــد|رى عبــــد|لبــــ|حمد عبــــد| |بــــ بــــنه|د|

277566 لسيد عيد رزق|مل | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

34|377 هيم|بــــر|لغنى |يمن سعيد عبــــد|كريم  |ره بــــنه|تـــج

7o9797 ي
لمطلبــــ|لعليم حلىم عبــــد |عبــــد | دئى لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

695962 لدود|لنبــــى |لسعيد محمد عبــــد |محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

3|9542 ن عىلي|ء عرفتـــ شعبــــ|عىلي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

244924 ه | هلل فتـــىح عويس|حمد عبــــد|مي  هره|لق|ره |تـــج

6|o226 وى|لشن|بــــر|لرؤف محمد ج|محمود عبــــد  ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

|58966 مد|ن محمد ح|يمنى سيد سليم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

862938 لحليم عىلي|ء محمد عبــــد|حسن ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

248456 م|لسل|ر محمد عبــــد|يه مختـــ| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8935o4 ي|ر
تـــه |حمد شح|حمد هيكل | |ئى سيوط|ره |تـــج

|32o58 رق عىلي محمد|مريم ط ى شمس|د| بــــ عي 

273278 لغنى|رك عبــــد|لسيد مبــــ|حمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

234668 بــــ|لوه|د عبــــد|ج  حم|حمد ن| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2|4348 لسيد|ء محمد عليش |شيم ن|علوم حلو

82o324 ل|لع|لرحمن عبــــد|ء عمر عبــــد|سم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

269749  |محمد فتـــىح 
ى
حمد|لدسوق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

76|372 حمد محمدين|لرحمن |ربــــى محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

347973 ح محمد عوده مدكور|محمد صل |ره بــــنه|تـــج

||8|79 ي|ر
دل محمد لطفى|ع| ئى دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

5o738o لسيد|دق |لص|لحسينى فتـــىح |ده |مي |علوم بــــنه

543o4 ن|هلل عثــــم|دل عبــــد |حمد ع| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

87o7o| ر جعفر محمد|يمن نج| سيوط|صيدلتـــ 

8353|o س محمد|حمد عبــــ|عزه  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

5|3269 ع|ع محمود فتـــىح من|محمد من عه دمنهور|زر

4o6|47 ه ع| دل محمد حسن عبــــد ربــــه|مي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

566o3 ن|ء محمود محمد عثــــم|عل لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

359333 ن|حمد محمد محمود رسل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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34577 لعزيز|عمر محمد حسن عبــــد  هره|لق|حقوق 

346873 تـــسنيم حسن عىل مدئى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6o5962 يف|كريم محمد حسونه عبــــد  لنبــــى رسر |ره طنط|تـــج

|6493| ى ع|ي دل يحن  عزيز|سمي  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

835o89 حمد حسن|دل |زينبــــ ع |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

54|o2 لم محمد|مه س|س|حمد | حقوق بــــنى سويف

8|84o6 |لعل|بــــو|ء نبــــيل عىلي |رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

63643 ن|ر محمد معوض رمض|من لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

622643 ه محمد ف روق يوسف متـــول|أمي  ط|بــــ دمي|د|

347494 م سمي  زىك|رحمه حس سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

|6245| حمد|لح |حمد محمد ص|محمد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

|465o5 نور محمود|زينبــــ محمود  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o2355 ى عل|ي لبــــيوم|لسيد عىل |تـــ |لشح|ء |سمي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7735o4 ى سيد سعد ق|ي ن|سم عثــــم|سمي  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

267725 ر|لنج|محمد حمدى فتـــىح  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

32683| حمد|م محمد |ن هش|يم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|25274 حمد|هد محمد |حبــــيبــــتـــ مج ى شمس|تـــج ره عي 

772|88 ل|ده محمد فوزى كم|حم| نور زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8257o8 س محمد|دل عبــــ|ء ع|لشيم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

37349| لسميع|لبــــديع عبــــد|لد عبــــد|سلىم خ ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
ستـــ|لدر|)ريتـــ |د|علوم . لعريش ش|بــــمدينتـــ 
|لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر|م | للع

(عيليتـــ|سم|ل|لبــــديل بــــ

5|7973 ل|لرج|لمنعم رمزى مصطفى |ن عبــــد|يم| ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

6989o7  |ء |سم|
ى
لسيد|لسعيد |لدسوق لمنصورتـــ |تـــمريض 

5349|4 ى هم|خلود خ م حسن|لد حسي  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

63o92o ع|لرف|حمد |مه حسن |س|ء |ل| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

5o2857 م|لسل|روق عبــــد|لسيد ف| |ن|ر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

882677 للطيف |ل عبــــد|لنبــــى جل|مروه عبــــد سيوط|بــــ |د|

33|o2| مد|تـــ ح|ء حلىم فرح|سم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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32|395 محمد سيد حنفى سيد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|35994 بــــ محمد عيس|يه|سهر  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

76o8o9 ء محمد سيد محمد|ل| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

633438 ف عبــــد |إرس لمنعم معوض|ء أرسر زيق|لزق|طبــــ 

5||936 لسيد عسل|حمد |لعزيز |محمد عبــــد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

23|47o حمد|م حسن طه |هيثــــم هش هره|لق|صيدله 

373862 هيم|بــــر|نم محمد |محمود محمد غ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o923o ئى محمد مصطفى نوفل|بــــسنتـــ ه |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4478|4 حمد|لحفنى محمد |حمد |جر |ه ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

8o|938 ف عىلي عبــــد|محمود 
لكريم|رسر ي|نوعيتـــ 

|لمنى

9o4826 هيم محمد |بــــر|حمد |عزه  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

2|5|o5 م محمد حسن محمد|محمد عص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

35o79 حمد|حمد محمد |يوسف  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

||62o3 هيم|بــــر|هيم منصور |بــــر|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o3893 لجليل مرع|ئى عنتـــر عبــــد|نور ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

825o36 ي 
ي مرغنى

لحسن|بــــو|حسن مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

96533 دي|له|لحفيظ عبــــد|هلل عبــــد|سمر ضيف  لفيوم|لعلوم |ر |د

5oo795 د|مل عي|يدى سمي  ك|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7o984o ود|نور محمد د|ريم نرص  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

5o88|o ور|م عبــــيد ش|عبــــيد س سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

762836 هلل|مل عوض |حمد محمد ك|لرحمن |عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

3|246o لدين  عىل شنور|عمرو عىلي نور ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

345773 مد|محمد عزم محمد ح ى شمس|تـــج ره عي 

897||5 حمد |شم |حمد ه| |ند ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7o8933 م مقبــــل|لسل|كريم عىل عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

6o47|o م|لمحسن هم|ندى محمد عبــــد لمنصوره|ل |طف|ض |ري

299598 ى عبــــد |بــــر |م ص|م عص|سل| لحميد|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|72|9 قتـــ بــــند| لرحيم|رى عبــــد |رى محمد بــــند|رسر لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

4o8488 رص|لمقصود ن|محمد سعيد محمود عبــــد  |بــــ طنط|د|

|2o593 ئيل|يز ميخ|م ف|ستـــيفن س هره|لق|ج طبــــيع |عل
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46228o لفضل|بــــو |ر |لغف|ن مجدى محمد عبــــد |حن |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

5|58o3 ي|م محمد جل ل سعيد بــــحي  تـــربــــيتـــ دمنهور

|4553 ئيل جرجس|كرم ميخ|يوسف  ضتـــ|ري/دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

349984 د محمد|ح ج|شهندتـــ صل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

764oo4 ي|لنجدى مصطفى |هلل محمد محمد |هبــــه 
ط|لىحى حقوق بــــورسعيد

429o42 ه أحمد عزتـــ أحمد عيس| مي  |ن طنط|سن|طبــــ 

33oo62 تـــ|لسيد  جوده  بــــرك|رتـــ |س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

272757 حمد|بــــوبــــكر |خلود مجدى  زيق|لزق|حقوق 

629o8| عيل|سم|حمد |مر |ن مدحتـــ ع|نوره زيق|لزق|نوعيتـــ 

2458o2 ي |بــــر|عىل 
لشيخ|هيم محمد خليفى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

258357 محمد عزتـــ نوح منصور تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|6556 لكريم|لسعيد عبــــد |أمنيتـــ أحمد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|25558 يف|حمد عبــــد |ء |سم هلل رسر ى شمس|د| بــــ عي 

3423o8 ل محمد محمد|مريم جم |بــــ بــــنه|د|

25o442 ل محمد وتـــوتـــ|ء جم|ل| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7o7444 هيم|بــــر|هيم محمد صبــــرى |بــــر| |رن لشيخ|ره كفر |تـــج

482|29 ف عطيه |يوسف  حمد عىل|رسر ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

6o4||3 لدهبــــ|بــــو|حمد |لق |لخ|تـــم عبــــد|محمد ح لمنصوره|ره |تـــج

6o7|45 لبــــرلس|حمد |لد |حمد خ| |ره طنط|تـــج

774347 لم|م س|لحميد تـــه|محمود فريد عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

884223 بــــ |لتـــو|بــــ محمد عبــــد|لتـــو|ح عبــــد|سم سيوط|ره |تـــج

8792|3 تـــه موىس |حمد محمود شح| سيوط|حقوق 

85|252 هبــــه سعد محمد مرىسي دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

8||474 ي |تـــه
ف عبــــد|ئى ح|لعظيم مفتـــ|رسر ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

5|488 لعظيم عزبــــ|نىه محمد عبــــد  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

864287 س|لمنصف عبــــ|ر محمد عبــــد|يثــــ| سيوط|عه |زر

447349 عيل عىلي صقر|سم|م محمد |مر ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

4o2546 عيل|سم|حمد محمد |جر سمي  |ه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

43|6|6 لقط|حمد محمد  |محمد سعد  |علوم طنط

3276o8 لحميد|ر محمد محمود عبــــد|من ن|حقوق حلو
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622oo| ف عبــــد |زينبــــ  ر|ن دويد|م عثــــم|لسل|رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

22499 ى  هيم خليل|بــــر|هيم محمد |بــــر|حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

777|64 ى عبــــد |ف لعزيز مصطفى|طمه حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

759676 حمد يعقوبــــ|لحميد |حمد عبــــد |ر |من لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

2|8||7 بــــ|عيل شه|سم|مي  |ل|ذ |بــــدين مع|لع|زين  ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

44746o رص|لن|بــــر عبــــد |لد ج|ن خ|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o494o ن|مل جرجس سليم|رن مكرم عبــــيد ك|ك |طبــــ طنط

675445  محمد سعيد|مي
ى
ر عمرو محمد دسوق |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

7|5676 ى عرفه ذىك يوسف  لعدل|نرمي  لمنصوره|حقوق 

62o855 ي|حمد ممدوح مختـــ|
ى
ض|ر محمد ق ط|حقوق دمي

|8|84 ي يس|هلل |عبــــد 
لسيد حسنى هره|لق|هندستـــ 

|29628 حمد محمد فهىم|محمد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

252743 هلل|لمقصود عبــــد|ئل عبــــد|د و|جه |ن طنط|سن|طبــــ 

694|| ح|لفتـــ|لقوى عبــــد|لح عبــــد|مهجتـــ ص لفيوم|حقوق 

|654o6 مريم ممدوح حبــــيبــــ متـــى ه ى نوعيتـــ جي 

8o5o27 ي بــــيومي عبــــد
ى مصطفى م|لسل|نورسي  ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

755242 هلل|ء طه طه عبــــد|شيم عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

356649 رتـــ عزتـــ بــــكي  مهدى|س |تـــربــــيتـــ بــــنه

77286| تـــه|لعظيم شح|حمد عبــــد |محمد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5oo3| ى عىل عبــــد |عبــــد  لفضيل|لرحمن حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

72946 |لبــــ|هيم مغربــــى عبــــد |بــــر|عويس 
ى
ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لفيوم|ئ 

64487| |كريم وليد عبــــد 
ى
لمنعم دسوق لمنصوره|حقوق 

27862| ف |م عبــــد|يه بــــس| لدين|لشكور رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9o689o لعزيز |لحميد محمود عبــــد|رص عبــــد|لن|عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

69o352 ف |ل |نو لفتـــوح|بــــو |بــــو بــــكر |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7|773 لمعىط محمود|ل عبــــد|لمعىط جم|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

24423| رص عىل قرئى|لن|م عبــــد|سل| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

|6o29 حمد محمد|حمد حلىم |رؤى  لفيوم|لعلوم |ر |د

|48o43 ف محمد محمد|يوسف  رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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763544 بــــينى|تـــم محمد محمد |ن ح|رو لشر علوم بــــورسعيد

|42ooo ل سويلم|م هل|لرحمن هش|عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

363825 حمد مصطفى محمد مصطفى| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

326647 تـــ  ف محمود حنفى|سمي  رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

53o422 ن عىل محمود عبــــد ربــــه منيس|يم| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

676629 هلل|لسيد عىل محمد عوض |طمه محمد |ف لمنصوره|بــــ |د|

|4o33 حمد|دل محمود |بــــسنتـــ ع ن|صيدله حلو

753426 بــــرى|لج|لغنى |حمد محمد عبــــد |لدين |نور  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

528|73 هيم محمود محمود|نجيبــــ إبــــر سكندريه|ل|هندستـــ 

685657 حمد|لحميد سيد |ن عبــــد |ء محمود رمض|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

22o898 ى |منه  ى حسي  حمد محمد|هلل خي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

4o9798 ج|ن نبــــيل محمد حسن فر|إيم |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

752877 بــــ|لبــــ|دل محمد فتـــح |عمر ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8|8834 حمد عيسي|لدين |د |منيه عم| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|484o8 مه|مد سل|هيم ح|بــــر|هدير  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

272544 رك محمود|مبــــ|ء |محمد عل دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|26684 ي محمود عبــــد 
لحميد|م محمد حنفى ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

9|6943 دل خلف متـــرى  |مريم ع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5|396| لعقبــــي|دتـــ مسعود محمد محمد |غ سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

||56|| مصطفى مجدى سعد مدبــــول ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6o2266 لزغل|لىح |يه محمد عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

42989o ص|لقص|لح محمود محمد |محمود ص |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2473o5 يم|لد|حمد جميل محمد عبــــد| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

487459 بــــر عىل|بــــر ج|حمد محمد ج| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

895337 س |لد محمد عبــــ|محمد خ ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

67556 حمد|رس محمد |م ي|بــــس لفيوم|هندستـــ 

3477o3 حمد محمود محمد كلضيش|عمر  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|28486 لمحسن عمر|رص عبــــد |نىه ن ى شمس|تـــج ره عي 

86o378 ى عم|ل| ر|ء محمود حسي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

286o94 ف وهبــــه حسن وهبــــه|محمد  رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو
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335669 ح|لفتـــ|لحميد عبــــد|محمد عبــــد| ن|ر ى شمس علوم عي 

779|24 هيم محمد يوسف|بــــر|يوسف  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

254568 حمد|هيم |بــــر|لمنعم |محمد عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

867556 حسن عىلي حسن عىلي لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

7o5552 لحليم محمد غزى|ن عبــــد |محمد رمض لمنصوره|طبــــ 

434o37 موئى|لسل|لحسينى محمد عىل |عزيزه  |بــــ طنط|د|

234525 ل|لع|دل محمد عبــــد|مصطفى ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

48827o حمد يىح محمد زىك|يىح  سكندريه|ل|ره |تـــج

329289 ل فرج|طف كم|طمتـــ ع|ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4|o8|o فتـــىح مصطفى حمودتـــ| رن |بــــ طنط|د|

273o|9 لكريم محمود|حمد عبــــد|منى  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

445225 لسيد محمد|بــــر |لحميد ج|بــــر عبــــد |ج سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

257978 هلل|د |م ج|م محمد تـــه|محمد هش شمون|نوعيتـــ 

762764 ع|عيل من|عيل إسم|سم|كرم |عيل |سم| تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

85994| ح حسن سنوىسي|لفتـــ|ء عبــــد|لشيم| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

2527o2 ى صبــــ|ه ق|لسو|لعزيز |ح عبــــد |جر حسي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

78357 ل|لع|ن عبــــد |ل مهر|منيه كم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

437222 لجربــــتـــ|عيل |سم|رص محمد |ء ن|دع |حقوق طنط

849596 ي|لع|مل عبــــد|ء ك|رس| ىطي حىح  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

447995 ي
ى عبــــ| دئى ى حسني  دى عىل|حسي  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

7|3oo7 ع رجبــــ|لرف|حمد |مؤمن محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76o468 ئيل|هيم ميخ|بــــر|ك |يكل مل|م لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

24443 حبــــيبــــه مجدى فهىم متـــول تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

69|659 م|لش|در محمود |لق|ل محمود عبــــد |بــــل ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

278389 ف عل| ء محمود محمد|رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

235o88 لمقصود|لسميع عبــــد|محمود عىل عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

25o93o هيم|بــــر|عيل |سم|م بــــشندى |حس ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

25|258 محمد صبــــىح محمد رزق ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

63|7| ى عبــــد | ح|لفتـــ|يتـــ محمد حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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6|8849 حمد معروف|ح |حمد صل| ط|ر دمي|ثــــ|

66426 ف محمد عبــــد |ح |سم لعليم|رسر لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

|25|28 فع|لسيد ن|حمد |محمود  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5|5o85 تـــ نصي |ر هيثــــم شح|من ج|بــــ سوه|د|

756o5| بــــسنتـــ عىل حميد عىلي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5o577o مه|دى ثــــروتـــ ذىك سل|ف سكندريه|ل|ره |تـــج

24272o عمر محمد محمود حسن هره|لق|هندستـــ 

882oo2 هيم |بــــر|يمن فوزى |حمد | سيوط|حقوق 

|8224 ح محمد|مريم محمد صل هره|لق|طبــــ 

||8622 هيم عطيه|بــــر|حمد |يدى |ه ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

3||663 م|م|حمد محمد |م |سل| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

757284 لحميد محمد|م محمد عبــــد |ريه عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

445968 وى|لشن|رق محمد محمد |ل ط|بــــل سكندريه|ل|ره |تـــج

488968 لحميد|لعظيم عبــــد|هبــــتـــ سمي  محمد عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|3|8|5 ف سيد بــــربــــري|ء |رس| رسر ن|علوم حلو

2366|4 ى |ي ن|لحميد عمر|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|سمي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

8o6o7o لي|عيل جبــــ|سم|حمد |هدي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

898o38 لس ع زر |ع| دل عط|كي  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

27o869 زوك|ل|عيل |سم|مريم حمدى  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

435986 بــــ|ف مجدى محمد دي|عف لشيخ|تـــمريض كفر 

85o344 جي|هلل سيد محمد ض|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|38474 لدين|ح |ئل محمد صل|تـــفى و ى شمس| لسن عي 

787396 لجليل|ح عبــــد |ئى صل|ح ه|صل ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

249774 لزغبــــى|لسيد متـــول |روى حمدى | ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

756965 ئيل|لسيد ميخ|دى عزيز عبــــد |ف ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

5|6685 لمرىس|لمرىس |ح محمد |ر صل|من ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

72286 لمعبــــود|حمد حسن عبــــد |حبــــيبــــه  لفيوم|نوعيتـــ 

4|544o دو|حمد ج|ربــــيع | كريم رض لشيخ|بــــ كفر |د|

4|326 بــــي محمد|رص عتـــ|لن|رقيتـــ عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

42282 فظ|حمد ح|هر |مصطفى م ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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694283 لح|لسيد ص|حمد |يه | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

255||9 لحميد عىل|مروه عمر عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

52o6|3 ي|يم|
ى
ي دسوق

ن عيسي مصطفى تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

783873 لسيد عىل|هيم |بــــر|لسيد | |دين هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

258666 روش|ل|م محمد عبــــده |حس م بــــنى سويف|إعل

434238 لعزيز عطيه يوسف|لعزيز عبــــد|بــــسمه عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

88o925 سم |منى سيد عىل ق ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

329253 ر|لغف|ر محمد عبــــد|لغف|دولتـــ عبــــد |صيدله طنط

225oo5 دق|لص|لحميد عبــــد|محمود عىل عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

8676o| هيم محمد|بــــر|تـــ |ء شح|لشيم| ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

475773 |يمن محمود محمد |محمد 
ى
ق لصي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7735|9 مد|ريم محمد مصطفى ح ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

273644 لنوبــــى موىس محمد|يه | ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

8655|5 هيم|بــــر|لقوي محمد |هبــــه عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6|8387 نوبــــى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|كريم  لشر لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

864782 عمرو منصور محمد عىلي دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

68o686 ن|ح محمد سليم|سم صل|بــــسمه بــــ ج|بــــ سوه|د|

634558 هيم محمد|بــــر|محمد محمد  زيق|لزق|حقوق 

636982 لسعيد محمد نرص|ء |سم| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

766935 بــــو عتـــله|مد |لم ح|يمن س|محمد  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|39355 وى|يمن محمد عىل طنط|م  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

264o68 يىحي محمد بــــدير|منى محمد بــــط ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

52826 م عىل محمد|حس| دين صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

525927 حمد حسن محمود حسن|م |سل| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

258792  سمي  عبــــد ربــــ 
لنبــــي درويش|مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

76843| ن|وجدى وديع نسيم سليم ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

498834 هلل|ء عىل محمد عىل عبــــد|أسم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2|9857 حمد عىل|ء حسن |رس| ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

65359 ى|بــــسمتـــ  حمد سيد يسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|69o33 لعليم|لمنعم عبــــد |عبــــد | منيه زكري| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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78o435 لسيد|سهيله محمد حسن  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6o8823 ح مطر|لفتـــ|ج  عبــــد|ن محمد ن|رو |بــــ طنط|د|

|77649 لىحي|لىحي مصطفى عبــــد |عمر عبــــد  ن|حقوق حلو

489932 وى|فظ عشم|دل حسن ح|ء ع|ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

24852|  منصور| رين|م
ى
نسيم شوق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

339873 ف جل|مصطفى  للطيف|ل عبــــد|رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

89978| لرحمن |روق عبــــد|ء مهدى ف|رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

62|9o9 ن|لطح|حمد محسن زىك عطيه | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7o2|| مه|ء رجبــــ محمد سل|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

67843o س|بــــر يوسف عبــــ|ن ص|حن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|75775 لفيوم|بــــ |لتـــو|رص عبــــد |مصطفى ن د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|3243| د محمد|ء سيد عو|سم| هره|لق|علوم 

354489 زق|لر|حمد عبــــد|ء عزتـــ |رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|49oo5 لحميد قطبــــ|سعيد فتـــىح عبــــد | لي|د هره|لق|بــــ |د|

6o6699 عي|لسج|صم محمد عىلي |ع |ره طنط|تـــج

33o358 لدين|لعظيم نور |د محمد عبــــد|جه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o7|69 حسن عىل يونس| طمه رض|ف سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

85o22o لرحمن عىلي محمد عىلي|عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

426|o2 لسيد|لسيد محمد محمد |جر |ه سكندريه|ل|عه |زر

2|4898 ى جميل|محمد  حمد متـــول حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o5468 ن حسن|لد رشو|ئل خ|ن و|رو سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

7|5o6o حمد تـــميم|ء فتـــىح سيد |ل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

456|5 عيل عىل حسن|سم|محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

79268 سم|مصطفى محمود حسن ق ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

647636 نور حسن طويله|لدين |ء |محمود عل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

759456 حمد|تـــفى محمد عىل  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

5o4855 ن محمد حسنى محمود حسن|نوره سكندريه|ل|بــــ |د|

73998 ر سيد عويس مرزوق|من لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4329| بــــو رسيع|دل رجبــــ |حمد ع| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 
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242|77 ء فوزى محمد محمود عىلي|رس| ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

252|95 ى محمد |هلل |هبــــه  حد|لو|حمد عبــــد|مي  شمون|نوعيتـــ 

85|25o ر صبــــر تـــوفيق محمد|من صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

7oo2|2 لسيد|حمد محمد |محمد  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

|33566 ن|ح مصطفى حس|مصطفى صل هره|لق|ره |تـــج

6|8|98 ى  لسيد محمد رفعتـــ دعبــــس|رني  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

7|o97o ى |ئى |محمد ه ى خ|لعشر طر|لعشر ره بــــور سعيد|تـــج

6376|5 لسيد خليل محمد ربــــيع|لحميد |عبــــد| ند زيق|لزق|حقوق 

895592 دور يوسف  |بــــ |يه|يكل |م ج|تـــربــــيتـــ سوه

447772 س صديق محمد|ء سعيد عبــــ|سم| سكندريه|ل|هندستـــ 

6||||5 نم|هلل نرص غ|يوسف عبــــد ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

764696 يف ممدوح  لتـــوئى معوض|سهيله رسر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

53864 ي محمد كم
مل|ل ك|مصطفى ي |

لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|2o3| ئى  محمد يوسف|حمد ه| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

283933 لقيس|ن محمد عمر |مرو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

525257 ف عيد محمد عبــــد  سط|لبــــ|ندى أرسر ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

3543| هيم|بــــر|ن |حمد زيد|مينه | هره|لق|حقوق 

348476 ىط سيد|لع|ن عبــــد|ء سيد شعبــــ|سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

422839 ن|ن سليم|ليه عبــــد سليم|غ سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

65454 مل|م عويس عىل ك|له| بــــ بــــنى سويف|د|

63o774 عيل|سم|حمد |محمود عزيز  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

322482 ى عمر|مي ر نبــــيل حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

65893 د نجيبــــ عوض|م ميل|بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

427926 لعربــــى|لسنوىس محمد |حمد |يه | |ره طنط|تـــج

845877 ى حسن|عبــــد لرحمن محمد حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

439o58 ه|بــــو عم|محمود محمد عيد محمود  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|432o5 محمد صبــــىح موىس محمد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

885|o6 مه جبــــره |ح سل|مريم نج سيوط|بــــ |د|

273|47 ى ح ح|لفتـــ|مد عبــــد|عمر حسي  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

443954 ى |ي لمقصود|دتـــ عبــــد|مي حم|كر|سمي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 
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|56559 وى|لمعل|لرحمن محمد |حمد محمد عبــــد | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6oo8o4 ن عزتـــ حسن فرج|رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

33o4oo ورى متـــول|ر مغ|لغف|ورى عبــــد|سهيلتـــ مغ ي|لسن |
|لمنى

4o253 للطيف|عىل سعيد عىل عبــــد هره|لق|حقوق 

8|3884 ي محمد|ء عىلي ن|رس| ج  ره بــــنى سويف|تـــج

675752 يف محمد رش|ن يف|لسيد |د |دين رسر لشر ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

793|36 د محمد|ل فؤ|ء جم|سم| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

752o69 لح|حسن سيد حسن ص  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

|3|77o نور مصطفى|ن |نعمه رمض ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4622|8 |لمغ|عىل | لتـــن|ء محمد أبــــو|عىلي
ى

ع لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

232692 ى رأفتـــ زغلول محمدين محمد|ي سمي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

223684 ن|حمد غيط|فتـــحيه محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2262o3 هر محمد عىل|محمد م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6868|3 وى|لسعد|مد |ره ربــــيع محمد ح|س لمنصوره|بــــ |د|

846843 مد|لرحمن حسن محمد ح|عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

8|879| ي محمد عبــــد
لنعيم|هند مصطفى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

4o2939 ف حس|عمر  ن|ن فرغىل حس|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

642642 ه سعد جمعه | لسيد|مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

622|3o يد|روق أبــــو |لسعيد ف|مريم  ى لي  ره بــــور سعيد|تـــج

||8362 مصطفى محمد مصطفى عبــــده ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4334o3 لد طلعتـــ نجيبــــ خليفتـــ|خ |طبــــ طنط

|62|55 لسيد محمد|حمد عصمتـــ | ن|علوم حلو

33o659 رق محمد تـــوفيق عبــــد ربــــه|ر ط|من |ره بــــنه|تـــج

698987 لمجيد|هيم عبــــد |بــــر|ح |منيه محمد صل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

75393o بــــ|لوه|مي  غريبــــ عبــــد |بــــوىس  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

796o2 ي
ف رفعتـــ عبــــد | |دئى لحليم|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7939|3 هيم|بــــر|لبــــدوى عطيه محمد |لسيد |مصطفى  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

325323 بــــر رزق|فتـــىح نرص ص ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

6o5825 لبــــيىل|لعليم محمود|متـــ عبــــد|هيم سل|بــــر| لمنصوره|حقوق 
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6|3496 مر|لدين طه ع|محمد طه علم  |هندستـــ طنط

4o38o5 ئى|لزلبــــ|يوسف ممدوح محمد مني  محمود  سكندريه|ل|ره |تـــج

629998  |هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|
ى
تـــ|لشح|لدسوق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3476o5 د|لجو|عيل عبــــد|سم|مح حمدي |س ى شمس|د| بــــ عي 

4372o8 وي|هلل شه|ء وليد عبــــد |رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

77|826 ديه محمد محمد محمد عرفتـــ|ن زيق|لزق|حقوق 

4|o8o3 ع|لسبــــ|رحمه سعيد محمد مصطفى  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

33o895 لسعود|بــــو|رق فرج |ل ط|نو | معهد فنى تـــمريض بــــنه

87o79| لمسيح|هر عبــــد|محسن م| تـــرين|ك مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

683489 وق ي ى خليفه|رس |رسر لزهي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o534 لرحمن|حمد عبــــد |حمد محمد | ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

2|4489 م محمد يونس|لسل|يوسف عبــــد ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

29o666 م|مر عل|يه محمود ع| هره|لق|حقوق 

8o692o لم حسن|عىلي بــــشي  س ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

8|5o|9 ر|هلل مق|ك عبــــد|مل| مرن ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

69364 لعليم يونس|ء محمود عبــــد |ل| لفيوم|علوم 

857253 ل محمد|طف جل|حمد ع| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

4|563o شلبــــى| لعل|بــــو | |لعل|بــــو |كريم سعد  لشيخ|ره كفر |تـــج

4|7668 لمول محمد عىل|هيم عبــــد|بــــر|مريم  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

9|23o9 حمد |هيم |بــــر|ن |ر شعبــــ|من ج|بــــ سوه|د|

8|99|3 ن مجدي حبــــيبــــ فرج| مي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

4|67|3 ف |من وى|لقرض|هيم |بــــر|عيل |سم|ر أرسر لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

433o72 ألحول|حمد |لسيد زىكي | |دين ي صىح طنط
|معهد فنى

5379| هيم عىلي|بــــر|مصطفى محمد  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

569o4 ن عمر محمد|ء رمض|سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

495933 وي|لقسط|لسيد |ندى يشي محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

827o| ى|س| مه ر|م فتـــىح مي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

278oo7 لبــــكل|لعزيز |ء عزتـــ عبــــد|سم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

33|o82 ى صبــــىح حج|ي ل|لع|ج  عبــــد|سمي  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

476|28 ضل عقل|بــــ ف|ندى رفعتـــ دي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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337328 لرسول|ر عبــــد|لستـــ|ن محمد عبــــد|نوره تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

643745 ل محمد|لع|فظ حسن عبــــد|حسن ح زيق|لزق|طبــــ 

825897 ن عىلي|م محمد حمد|ره ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

72|57 ن محمد|ن رمض|ندى شعبــــ لفيوم |تـــمريض 

687349 غبــــ|تـــ محمد طلعتـــ ر|د|لس|هلل |نور  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|6o93o حمد|هد |ج مج|رحمه تـــ بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

|596o6 ن|ن عىل سليم|ن رمض|نوره لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78367 ح ذىك|لفتـــ|لد عبــــد |ء خ|شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35o|2| ى عبــــد ح عبــــيد عىل|لفتـــ|محمود بــــحي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

33o5o| لصبــــور عفيفى|رحمتـــ عمر عبــــد |علوم بــــنه

439745 هلل|بــــدير محمد عبــــد | جر رض|ه لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

882628 لكريم |بــــدر محمد عبــــد| مه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

26443 ى عبــــد |بــــو ش|لرحمن محمد |عبــــد  لرحمن|هي  ى شمس|تـــج ره عي 

|57|2| رس|مر سيد ح|ء تـــ|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44|35| محمد مدحتـــ محمد منصور لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

7o54o6 ى|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |محمد  لسيد حسي  لمنصوره|ره |تـــج

253655 لبــــرم|كريم فتـــىح حسن محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

32775 ل عىل رزق|حذيفه جم  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

3|3286 لسيد وهبــــه|لمقصود |يمن عبــــد|رس |ف ى شمس علوم عي 

68|o4 لدين عرفه يوسف محمود|م |حس ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

7o2|o8 لوتـــيدى|لسعيد |مه فوزى |س|عمر  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

636499 مطر| لسعيد عط|رمزى مطر  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

493738 ي سعد صبــــرى ر|رك ه|م
غبــــ|ئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6876|8 عيل رزق عويضه|سم|وليد محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4o|94| م|حمد محمد سل|ء |حمد عل| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

|6o7o7 يبــــى جرجس|فىل جوزيف عج|بــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6286|5 شه منس|لسيد عك|لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 
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252377 لزغم|ن |طمه فتـــىح رمض|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

35o979 ر|لنج|ل فرج |مح كم|محمد س |ضتـــ بــــنه|علوم ري

7|5263 لعظيم|زق عبــــد |لر|لدين عبــــد |م |حمد حس| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|28477 س عىل|ء عبــــ|حبــــيبــــه عل ى شمس حقوق عي 

688726 ل محمد|لهل|يه حليم نرص | لمنصوره|حقوق 

37666 ع|لسيد من|د |محمد عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

345495 لد محمد محمود|ر خ|من |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

784565 س منصور|ر سعد عبــــ|لستـــ|محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

|37992 لم|تـــ س|لشح|لد |حمد خ| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

7742|9 ن محمود عىل|ن حمد|يم| ى شمس صيدله عي 

696274 دل فتـــىح جمعه|محمد ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|49782 تـــوفيق محمد| محمد رض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

958|| لسيد|فع |ش| طمه زكري|ف ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

5|o297 لحنطور|لم |لرحمن محسن س|عبــــد  ره دمنهور|تـــج

37|2|3 لحليم|تـــ عبــــد|ء سعيد شح|دع ى شمس|زر عه عي 

9227|7 ى جم|ي حمد  |لدين عىل |ل |سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o3925 هيم |بــــر|لرحمن |هيم عبــــد|بــــر|لرحمن |عبــــد ج|بــــ سوه|د|

33552| ح|لفتـــ|عيل عبــــد|سم|محمد | ر|ي |تـــربــــيتـــ بــــنه

92o||6 در محمد  |لق|بــــ محمد عبــــد|رح ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|5|449 لد سعد حسن|ء خ|حسن ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

5o573o ى ح ى |محمود حسني  لجوهرى|مد حسني  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

243852 ن|سليم|ن محمود |سليم|ء |رس| ى شمس| لسن عي 

529545 ل|د مش|هيم محمد حم|بــــر|محمود  |هندستـــ طنط

94599 ى بــــكر|بــــو |هر |حمد م| لعني  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

6||368 ه آيتـــ رأفتـــ سعد عمي  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

362|9o م بــــدوي منصور|لسل|محمد عبــــد ن|حقوق حلو

7o72o8 ء محمد فرج محمد طه|لشيم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

85o337 يمن حسن محمد|حسن  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 
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258297 هيم|بــــر|لمنعم |محمد خليل عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

44485o بــــوهنديه|ل سعد |حمد جم| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

|5|856 حمد|لجليل |لكريم عبــــد |ره عبــــد |س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

279829 ى|من  حسي 
ر محمد مصطفى لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

|45467 بــــ|لسيد نصىح عىل خط|لحسن | ن|علوم حلو

2o898 ل|م بــــطل محمد هل|سل| ى شمس هندستـــ عي 

832845 م عىلي محمد عىلي|وئ |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

5o4436 لق بــــدوى عىل|لخ|سلىم عىل عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

849977 لمنعم عىلي|دل عبــــد|ء ع|عىلي لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

4|4577 ي محمد محمد حميدتـــ|
ى
حمد شوق لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

69|756 لسيد|حمد |حمد |سمي  محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

363o7| رص فهىمي محمد|لن|ديتـــ عبــــد|ن ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

883|4| مل |لرحمن محمد محمود ك|عبــــد سيوط|حقوق 

8567o9 ي عمر|حمد فر|
ج تـــوئى سيوط|ره |تـــج

6o953o وي|لعز|يزه مصطفى أحمد مصطفى |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6oo425 تـــه|شه شح|لسعيد عك|ء |شيم |بــــ طنط|د|

6478o5 هلل عىل غريبــــ|م عبــــد |هش |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|9836 ه محمد محمد رش م|حمد عز|د |ني  ى شمس|تـــج ره عي 

838879 ي
هلل|سمي  صبــــىحي شكر | سلفى قرص|ل|فنون جميله فنون 

345o94 ى|ن ك|مروتـــ رمض مل حسن حسي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|69794 لربــــ شنوده نخله|د |بــــيتـــر ج ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

822654 لعليم|ء محمود عبــــد|ن عل|نوره ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6798| ل|لع|ر عبــــد |بــــ مختـــ|سلسبــــيل شه لفيوم|نوعيتـــ 

6|829o حمد عىلي|لحسينى حسن |مه |سل ط|حقوق دمي

833778 ل محمد|هلل جل|ن عبــــد|يم| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|735|8 ف عبــــد |ء |رج لعزيز محمد|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

899885 نوره مصطفى منصور عىل  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|5|37o حمد سيد|ن |بــــ رمض|رح ن|بــــ حلو|د|

489||| ذل|لش|حمد |مروه محمود محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

62579 ح|لفتـــ|هلل عبــــد|دى عبــــد|محمد ن ي سويف
تـــمريض  بــــنى
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79o|o| لسيد محمد خليفتـــ|محمد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6342o9 لسيد|حمد محمود |محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

52|74 م عصمتـــ جمعه عىل|ريه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

43727 د محمود|لجو|هر عبــــد|محمد م هره|لق|بــــ |د|

3|5o4| ي زىكي|بــــ|
نوبــــ مجدي بــــشر كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

68o498 هيم|بــــر|مصطفى محمد مصطفى عىل  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|4629 عيل|سم|بــــو |بــــر حسن |ء حمدي ج|ل| سكندريه|ل|طبــــ 

5|8463 بــــو خديجتـــ|م فوزى فتـــىح محمد |ريه ره دمنهور|تـــج

|39579 حمد محمد|هلل وليد محمود |منتـــ  ى شمس|زر عه عي 

6|936| لسيد حسن خليف|م حسن |بــــتـــس| ط|معتـــ دمي|علوم ج

763944 ى|ل محمد محمود |لع|ن عبــــد |يم| لخضي  نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

5276|5 لم قمر|ر محمد س|ندى مختـــ ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

42o944 وى|لبــــدر|هبــــه يونس محمد  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

73627 ى محمد |ي حمد محمود|سمي  لفيوم|لعلوم |ر |د

82o8|5 ي حسن محمود
عمرو مصطفى حقوق بــــنى سويف

829546 بــــوسحىلي|دق |لدين عزتـــ فهىمي ص|ء|بــــه| رويد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

77384o هلل طه|ن عبــــد |م حسنى شعبــــ|حس ى شمس صيدله عي 

339546 تـــه يوسف|عيل محمد شح|سم|رص |ن ن|نوره ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

777o22 در|لق|لم عبــــد |م معتـــز س|وس زيق|لزق|بــــ |د|

547o|o م|ده عل|حمد عبــــ|هر |ميمه ط| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

923oo5 حمد |لحميد |حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2667|2 ح زيد|لفتـــ|لمرضى محمد عبــــد|م عبــــد|هي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

22446| رس متـــول معوض|م ي|سل| لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

8|9o58 بــــ|لوه|هلل عبــــد|بــــسمه نبــــوي عبــــد حقوق بــــنى سويف

776786 لمعىط |تـــ عبــــد|لشح|لنبــــى |ء عبــــد |رس|
لدين|بــــدر

زيق|لزق|نوعيتـــ 

|77598 حمد فهىم محمد|محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4938o4 يف محمد بــــدر مسعود  ر|لفح|رسر ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

69554| ن|هلل رضو|حمد عبــــد |يق |ر ف|من لمنصوره|عه |زر

24889 حمد محمد|هدى محمد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

33|977 بــــسمتـــ عىل محمد عىل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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|5o66 حمد حنفى|ل سيد |لرحمن جم|عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

82|66o ل|حمد هل|سعودي | لي|د ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

852539 لحكيم|بــــرين مخلوف محمود عبــــد|ص ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

334458 م|حمد سل|سيد | محمد رض ى شمس|تـــج ره عي 

435399 ي عبــــده مصطفى خميس|رس|
ء مصطفى لشيخ|عه كفر |زر

|47654 يف ش فعي محمود|محمود رسر ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

75o88o بــــو جريشه|هيم |بــــر|حمد مجدى يوسف | تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

757633 روق محمد|ل ف|لع|جده عبــــد |م ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

||5524 لجمل|هيم |بــــر|هيم تـــوفيق |بــــر| هره|لق|حقوق 

883983 ح  |لدين طه يوسف مفتـــ|نور  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|449o| ى|دل سعد |هدير ع مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32224o سلىم محمد عىل عىل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

572|9 حمد|ل |تـــ رجبــــ كم|ي| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

882358 للطيف  |د عبــــد|لحميد فؤ|يه عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|o3|9 لعتـــيق|حمد |حمد مصطفى | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

75o653 هيم|بــــر|شمس محمد محمد عطيه  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

453|48 وي|لصفط|ء محمد مسلم |حمد عل| لشيخ|هندستـــ كفر 

4692o بــــ|هلل حسن خط|محمد عىلي عبــــد هره|لق|ره |تـــج

829454 ى|من ر يوسف عىلي حسي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

358594 ى س|ي م فتـــوح محمود|سمي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

264338  متـــول فرم|ل |طمه جم|ف
ى
وى|لدسوق |تـــربــــيتـــ بــــنه

49o442 يد |بــــو |يه محمد | ى هيم|بــــر|لي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5|96| حمد محمد حربــــ|حمد |هلل |منتـــ  ن|بــــ حلو|د|

754696 هيم عىل|بــــر|لسيد |ندى  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

5|52|7 لىح عبــــد ربــــه شملولتـــ|لحميد عبــــد |ن عبــــد |نوره ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

42|252 هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|عىل  لمنصوره|حقوق 

229o89 وق  ى|رسر حمد سيد حسني  ن|علوم حلو

626443 ن|لسيد سليم|مح نبــــيه |مريم س زيق|لزق|صيدله 

4oo562 ي عط|تـــ جمعتـــ |نج
|لسيد مصطفى سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

59354 ى رمض|ي ن حسن سعيد|سمي  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى
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||53o| عيل|سم|لمنعم |م عبــــد |فرح هش ى شمس|تـــج ره عي 

4o34|3 حمد حسن محمد محمود|ر |مي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

235682 ن للطيف|حمد محمود عبــــد| |مي  منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

638oo3 قتـــ|يمنى عىل محمد عىل حد زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

64526o لحلو|حمد |لجليل |ن نظىم عبــــد|يم| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|65826 ء نبــــيل عىل محمد|سم| مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

75|59 هلل محمد عزتـــ حسن|منه  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

23489| هيم|بــــر|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| لفيوم|عه |زر

842o93 ي تـــوفيق محمد|جر عبــــد|ه
لغنى |نوعيتـــ قن

5o47o7 حمد|ء طلعتـــ محمد |ل| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

682|75 لخميس|لبــــيوم شلبــــى |مل ربــــيع | لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

55269 ى خليفتـــ|سم| ء بــــدوي حسي  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

34224o لم|هلل محمد س|ح عبــــد|سم |نوعيتـــ بــــنه

36o4oo رف محمد|م ع|لسل|د عبــــد|عتـــم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

54o776 ه عبــــد | لمجد|بــــو|تـــ |لشح|لمنعم |مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|oo|4 ى|لعزيز حمد|محمد حمدى عبــــد بــــودمي  بــــ دمنهور|د|

49238o لديبــــ|لمحسن |د عبــــد|محمد عم |ره طنط|تـــج

832923 دي محمد|حمد عبــــ|حميده  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8o2875 ن|هر مهر|بــــطه محمد م ي|نوعيتـــ 
|لمنى

7657o7 ى هلل|د|وديع ذىك عيد ج| مي  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|396o2 ى عل|ي هر محمد عىل|لدين م|ء |سمي  ى شمس|زر عه عي 

842o38 عيل محمد|سم|رص |لن|عبــــد| لي|د ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5o|772 تـــه محمد|ن سعد شح|يم| سكندريه|ل|عه |زر

29|o23 حمد قبــــيض|ر عىل |نتـــص| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28|38o ى|بــــر|ل |ن كم|محمد شعبــــ هيم شيى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

22249| لحميد|ء محمد عبــــد|محمود عل ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

888836 لمعىط  |هلل محمد عبــــد|ء عبــــد|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|4275 ئى|لميد|م محمد مصطفى |مر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

433834 لخي |لق أبــــو |لخ|ل عبــــد |محمد جم لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

235||7 حمد محمد سيد|يوسف  ى شمس|زر عه عي 
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42482 ى يىح محمد محمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

38oo2 ن يوسف|كرم عثــــم|زينبــــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

476926 ى محرم  حمد|عمرو محمد حسي  سكندريه|ل|عه |زر

37o3|5  محمد عىلي 
ى وتـــ|حمد حل|نرمي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

69289o لعوضى|لسيد |لرحمن |م عبــــد |سل| ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

8|7|43 بــــ|لوه|لجليل عبــــد|مه حلىمي عبــــد|س| ره بــــنى سويف|تـــج

495oo8 حمد حسن حمزتـــ عوض سند| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

3ooo|6 دم|وى |حمد فتـــىح ر| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o57o8 حمد|لسيد |ء عىل |رس| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

534o6 در|لق|بــــ حسن عبــــد |لتـــو|محمد عبــــد  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

3395o8 لنمر|حمد |ن |حمد رمض|عبــــي   ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

482854 ي|ر
لحميد مهنى|حمد عبــــد |محمد | ئى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

45||92 لكوم|لمطلبــــ |م عبــــد |لسل|ء عبــــد |عل ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|73358 ن فتـــىح مرزوق|كريم سليم ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4879o7 هيم|بــــر|در |لق|لسيد عبــــد|لرحمن |عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

45o935 ل فتـــىحي دومه|مصطفى جم |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

|4|2|| لحميد|منيه حربــــى بــــيوم عبــــد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

645329 وز فكرى عبــــد  لمزين|ح |لفتـــ|في  |بــــ طنط|د|

897|34 حمد |د |حمد خليفه ج| سيوط|طبــــ 

8574o4 ي محمود محمد
محمود مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

|45o38 يوسف محمد محمود محمود كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

28|57o وق فضل  رى|لهو|حمد فضل |رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

626282 ى سعيد  ى حسي  حمد|بــــوسي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|538|2 مل صديق|ء حسن ك|لىمي ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

7679|2 ن مسلم|مه محمد سلم|س| |رن ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

3|5948 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|شم عبــــد|يتـــ ه| ى شمس علوم عي 

869823 حمد|دل حسن |طمه ع|ف ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

24o9o8 هيم|بــــر|عيل خليل |سم|هيم |بــــر|محمد  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 
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|6o225 م طه محمد|كريم حس ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

||863| يز بــــطرس|ندى فكتـــور ف|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

499|67  أحمد عىلي ن
يل|منى تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

827374 ى  ى حس|هيم حس|بــــر|حسي  ن|ني  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

26733| س|لنح|حمد |لد محمد |رضوه خ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

85|486 ي محمد |صبــــري ن ى|ج  مي  سيوط|طبــــ 

8|2922 ي ص|
لح|حمد سيد قرئى ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

42687| مريم محمد عىل محمد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6o8o72 لبــــرشىل|س |لد عبــــ|رحمه خ |تـــربــــيتـــ طنط

35233| ى س يوسف|يوسف غط| مي  ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

634435 ل|لمجيد و|حمد مصطفى محمد عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|745|9 هيم حنفى محمد|بــــر|ن |يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|3o48 لمنس|بــــ رجبــــ |لوه|حمد محمد عبــــد |سلىم  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|9824 هلل|لغنى عبــــد|دل عبــــد|ره ع|س ى شمس هندستـــ عي 

8o282 لموجود|هيم عبــــد |بــــر|صم محمد |ع ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

76832o عيل|سم|شد |لمنعم ر|ره مجدى عبــــد|س لعريش|تـــربــــيتـــ 

55686 حمد سيد|حمد سيد |محمود  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o7597 ى محمود عمر جم|ء عبــــد |رس| لدين|ل |لمتـــي  لمنصوره|حقوق 

639|72 هر عبــــده مرىس|لط|محمد عبــــده  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

8o3742 ي عىلي محمد|تـــسنيم ن ج  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

444644 ف عبــــد |مريم  ده|بــــو زي|ح |لفتـــ|رسر سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

22|85o حمد|حمد محمود |رحمه  ن|بــــ حلو|د|

252967 د|لحد|مد |م مصطفى ح ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

8|3893 بــــسمه سيد محمد محمد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7625|5 مه|هيم سل|بــــر|هيم |بــــر|يوسف  نوعيتـــ بــــور سعيد

792|85 لمتـــول|ء عىل |زينبــــ عل زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

|568o8 بــــ جمعه|لوه|ن رجبــــ عبــــد |سليم ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

45|543 م عبــــده|لسل|ء حمدى محمد عبــــد|عل سكندريه|ل|حقوق 

2434|8 مل عوض|رى نبــــيل ك|م ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

64|48o ل فكرى محمد رشدى|مروتـــ كم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 
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9229|2 حمد محمد محمد |ذ |مع ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

||9|o4 ف محمد محمد سل|د |زي مه|رسر تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

9o|455 ن |حمد عمر عمر|رضوى  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

637239 هيم موىس|بــــر|ح |لفتـــ|ن محمود عبــــد|رو زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

85286o ي|ده سيد عبــــد|بــــ حم|يه|
لغنى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|7||2 ي|ر نبــــيل تـــوفيق |مي
وى|لمنى ط|حقوق دمي

325878 در|لق|در عبــــد|لق|ن مجدى عبــــد|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|48o|o م محمد خليل|كريم عص ن|بــــ حلو|د|

25o9o7 لبــــمبــــى|لسيد |حمد مجدى | لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

68|o96 غبــــ  محمد|حمد رجبــــ محمد ر| لمنصوره|بــــ |د|

76||49 حمد|نىه محمد عىل محمود  لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

|644o2 طر|حمد خ|هلل |حمد عبــــد | ن|حقوق حلو

9o3822 حمد مدحتـــ خليفه محمد | ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

|5|763 مه محمد تـــوفيق فريد|س|ن |نوره ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

9|739| ى نور جبــــره |مجدى | مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|8729 ئى|للتـــق|ل فتـــىح |دهم جم| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

8424o6 لسعدي عىلي|بــــ خي  |رح ن|سو|علوم 

68657o ي|لرحمن |ل ممدوح ذىك عبــــد |ممدوح طل لمليىح  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

46|685 مه|ىط حم|لمع|بــــو|لسيد |ر صبــــىح |من |نوعيتـــ فنيه طنط

283453 لسعود|بــــو|ل سعد |يه جم| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

785o99 ن|حمد عثــــم|مي محمد |يمن محمد س| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

82925o  قليعي رسل|
ى ن|حمد حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5o4455 هلل|د |زر قلد ج|نه نرصى ع|هيل سكندريه|ل|بــــ |د|

3633|o ل|لع|ن عبــــد|دى رشو|حمد ن| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|22224 وى|د محمد هند|وى فؤ|د هند|عمر فؤ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o5622 بــــى|حمد سمي  نبــــيل عبــــده عر| لمنصوره|ره |تـــج

89958| حمد |فظ |رص ح|ن| رش ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

48456| نوبــــي عبــــد |محمد عىلي محمد  لحميد|لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|o724 هيم حسن عىلي|بــــر|سهيله  ره بــــنى سويف|تـــج
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272526 بــــوروميه|حمد مؤمن محمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

|4824o لرحمن محمد محمد|ء عبــــد |ل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

696|49 ر|غبــــ طوبــــ|ج ر|لحج|حمد محمد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

88o456 ريو مجدى موريس زىك  |م سيوط|حقوق 

68|274 لمرىس عىل خليل|هلل |محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

24o47 لحليم|ح محمد عبــــد |رق صل|خلود ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4898|o لم|حمد س|مروه محمد حسن محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

479568 دق محمد|لص|ه |لل|لدين يشي عبــــد |ح |صل سكندريه|ل|هندستـــ 

638744 ى و|ي ى |سمي  ن|لسيد شعبــــ|ئل محمد خي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

843245 ف عبــــد|يه | بــــ|لوه|در عبــــد|لق|رسر ن|كليتـــ طبــــ أسو

25826| هلل|ح عىل نعمتـــ |لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|شم |ه ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

4o279| ن|بــــر محمود رشو|هدير عىلي ج عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4393 ى ك|  حسي 
ي|حمد مصطفى

مل بــــسيوئى هره|لق|ره |تـــج

77756 ل محمد|م محمد كم|سل| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

857349 هلل|حمد عبــــد|م |هلل نظ|عبــــد سيوط|حقوق 

|73627 ل سيد|بــــ جل|يه|مهند  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

67895o رف|لع|حمد |حمد محمود |يمنى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8|7269 ي عبــــد|لر|لد عبــــد|محمد خ
ىطي|لع|ضى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

4228o5 ى |آيه محمد عبــــد  لمزين|لمقصود حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

85|263 ر سنوىس|لمختـــ|سعد عبــــد|محمد  سيوط|صيدلتـــ 

8oo2|6 در|لق|لكريم عبــــد|ر عبــــد|لستـــ|عمر عبــــد قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

878897 حمد |م حسن عزم |عز سيوط|تـــمريض 

|45743 ي حسن
مصطفى محمد حسنى ن|بــــ حلو|د|

23|562 لعزيز محمد|محمد حسن عبــــد هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

823894 ل|لع|ديه خلف فوزي عبــــد|ن ي|بــــ |د|
|لمنى

74o|4 ن محمد عىل|حمد رمض| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

243486 ل محمود|حبــــيبــــه محمود كم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

||8oo3 ى جورج سمي  عزيز|مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

686|44 لعزيز|ج  فوزى عبــــد |بــــسمه محمد ن لمنصوره|هندستـــ 

|24oo| لحميد|هلل حمدى سيد بــــدوى عىل عبــــد |منتـــ  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع
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838395 محمد نوبــــي محمد| رو| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

366o44 ى حنس| ستـــي  صموئيل بــــشر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o6729 هلل  |مل عبــــد|ر ممدوح ك|من |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

855|89 ي |روي عىلي مش|
حمد هديبــــ|ضى دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

526268 عيل|سم|عيل محمد |سم|حمد فتـــىح | ضتـــ دمنهور|علوم ري

|9938 لعزيز|تـــ عبــــد |هيم صبــــىح شح|بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o648o ي|لخر|لرحمن |لعزيز محمد عبــــد |ء عبــــد |ل|
ىسر سكندريه|ل|علوم 

239592 ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|ح |لفتـــ|ندى عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

224789 لثــــعلبــــ|لسيد |لحفيظ |حمد عبــــد|نس | |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

9|79|2 لرحمن  |محمد رشدى محمد عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8266| هلل|هلل عبــــد |لبــــدوي عبــــد |حمد |محمد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

679o|| هيم محمد طه|بــــر|لمتـــول |هيم |بــــر| لمنصوره|بــــ |د|

765335 ئى طه حموده|محمد محمد ه بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|3|634  عبــــد |منيه |
ى
لعزيز|حمد شوق ى شمس| لسن عي 

86862 ل|ج  و|ن ن|حمد شعبــــ| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

677356 لعزيز محمد|محمد عبــــد | يحن  رض لمنصوره|علوم 

|6o883 لح درويش|لد عىل ص|ن خ|رو ى شمس|د| بــــ عي 

4|4245 لسيد عوض|ء محمد |شيم |بــــ طنط|د|

259392 حمد حربــــى|حمد محمد |تـــسنيم  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

828oo8 ي|بــــسمه ممدوح ص
بــــر حفنى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

496927 ي|لسيد |رأفتـــ أحمد | رن
ط|لىحى ره دمنهور|تـــج

769o98 لح جمعتـــ|ن ص|جده سليم|م ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

7|3o36 لشوه|لغريبــــ |لغريبــــ محمد |هيم |بــــر| لمنصوره|عه |زر

||6|26 م شلبــــى|مر محمود س|عمر س ن|هندستـــ حلو

||8378 حد محمود|لو|ل عبــــد |لدين جم|ل |جم هره|لق|عه |زر

4857oo لعزيز لطفى|مريم سمي  مصطفى عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

|52232 لسميع رجبــــ|بــــ رجبــــ عبــــد |رح هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

893o6 حمد|رف محمد |لمع|بــــو |مصطفى  هره|لق|حقوق 

322|o7 ل|عيل هل|سم|ن محمد |نوره ن|حقوق حلو
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|4o|6  عىلي|سلىمي عىلي حس
ى ني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|59846 فظ|لح|لرحمن محمد عبــــد |ن عبــــد |يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3423|2 ي 
لغنى عرفتـــ|حمد محمد عبــــد|منى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

82o822 كريم محمد عربــــي محمد ي|صيدلتـــ 
|لمنى

|6825| لحميد|لمجيد عبــــد |سلىم محمد عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

234|78 بــــتـــ|لعزيز ثــــ|لعزيز محمد عبــــد|عبــــد رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

9|o|75 د ذىك |ئى فؤ|دى ه|ف ج|صيدلتـــ سوه

6398| ى د|ن شه|دل يون|ع| مي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

26|49| |لحم|ن |لدين رضو|ح |سيف صل
ى
ق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

255435 ن|لحميد منصور سلط|ح عبــــد|ء صل|شيم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

5o3o|8 هيم حمدي رزق|بــــر|ن |يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

3|6285 لعزيز|حمد عبــــد|ندى مصطفى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

258423 لعزيز خليفه|لمؤمن عبــــد|مصطفى عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

3|2254 د طلعتـــ فضل|ن عم|رو ى شمس|تـــج ره عي 

4|7|2| لحميد|ء وليد حمدى عبــــد |عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o4993 زق|لر|نور عبــــد|ر سيد محمد|مي ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

265632 س|غط| ريمون مكرم حن ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

3|9925 لرحمن حسن|ل عبــــد|زينبــــ جم ى شمس حقوق عي 

422|29 ى |هلل موىس |منه  هيم|بــــر|مي  سكندريه|ل|حقوق 

852643  محمدعىلي م|ي
ى هر مرىسي|سمي  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

8857|7 هلل محمد  |ء رجبــــ فتـــح |رس| سيوط|بــــ |د|

7o5585 لمهدى|مصطفى محمد صبــــرى محمد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

64o29| ن|ن محمد عثــــم|دل عثــــم|نىح  ع| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|43|79 ن|ريز نجدى عزتـــ نرصسليم|م ى شمس|تـــج ره عي 

7o22oo هيم |بــــر|لعظيم |لعظيم محمد عبــــد |ء عبــــد |رو
قنديل

زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

836534 لمطلبــــ|ىطي عبــــد|لع|لمطلبــــ عبــــد|ء عبــــد|رس| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

28||89 لحميد محمد|ح عبــــد |لفتـــ|رق عبــــد|ره ط|س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

76352o ده|ن زي|لسيد حسن رمض|سلىم مجدى  ره بــــور سعيد|تـــج
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4o94o9 لحبــــسر|حمد قطبــــ |هلل |عبــــد ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

362762 بــــدين|حمد ع|هلل |رص عبــــد|لن|محمد عبــــد دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

8|6678 ء يوسف عىلي فولي|لىمي ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

55882 لحميد|م عبــــد |م|رق |حمد ط| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|5||65 حمد|ح |حمد صل|طمه |ف هره|لق|بــــ |د|

42o||3 وق  ف |رسر طي |ل|لمتـــول |لمتـــول |رسر لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

78o585 وى|لرحمن حفن|لسيد عبــــد| |لرحمن زكري|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

42|772 |عيل شتـــ|سم| |محمد يوسف شتـــ معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

2|787| بــــ محمد محمد موىس|يه|ل |من ن|هندستـــ حلو

7o||42 |هلل |تـــه عبــــد |سعد شح|لد محمد |محمد خ
ئى|لسود

زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6oo664 لدين|لحميد قنديل شمس |محمد عىل عبــــد  |بــــ طنط|د|

26527o لدهشورى|ح |لفتـــ|يمن عبــــد|دهم | لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

89||98 لرحمن |لرحمن سيد عبــــد|هيم عبــــد|بــــر| سيوط|بــــ |د|

9|o675 لسيد حسن معتـــوق |يمن |ندى  ج|علوم سوه

4|6947 لح بــــكرج|لح ص|ن ص|ر شعبــــ|ثــــ| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

685588 لجمل|م محمد محمد |سلىم س لمنصوره|حقوق 

4o22|7 ي
ى|عيل محمد ش|سم|ممدوح | دئى هي  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

4o854| يف محمد  ن|لحسينى عمر|مريم رسر |ره طنط|تـــج

89899o فظ |لح|در عبــــد|لق|ندى حسنى عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

5|33o8 هلل يوسف|لعزيز عبــــد|لم عبــــد|حمد س| لشيخ|عه كفر |زر

9o6||o ل حلىم شكرى |يكل جم|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

9o|o5o ل  |لع|هلل فتـــىح عبــــد|خلف | هند|ش |ج طبــــيع قن|عل

|4|385 حمد محمد متـــول حسن| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|62238 روق تـــوفيق|لنبــــى ف|ريم عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

7o623| حمد|لعربــــى محمد |يه | لمنصورتـــ |تـــمريض 

8644o9 للطيف|ح يوسف عبــــد|يوسف صل ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

227272 ى س|مختـــ زى|لم حج|ر حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

3648o4 ى |ء |دع هيم|بــــر|حمد سيد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9o9245 ه |لل|ه حسن عبــــد|لل|مصطفى عبــــد ج|ضتـــ سوه|علوم ري
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239654 لسويفى|لد عىل محمد |خلود خ هره|لق|ره |تـــج

7o586o لىح عمر عيس|يه محمد عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

2377o7 مريم سيد محمد محمد متـــول ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|45o33 م|ل عل|لع|عمر محمد عبــــد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|27836 د مليىح |دل ج|لرحمن ع|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3527| هيم خليل|بــــر|م |م شلق|هش ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2|728| لغزول|ن محمد محمود |جيل ى شمس|د| بــــ عي 

6928|3 رى|لبــــ|لعزيز عىل عبــــد |دهم عبــــد |نور  لمنصوره|ره |تـــج

3525|3 ف |يوسف  متـــ|لحميد ش|لفتـــوح عبــــد|بــــو |رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o9|74 ود|لسيد مه|حمد |محمود  لمنصوره|ره |تـــج

|263|8 سط محمد|لبــــ|لح عبــــد |سلىم ص رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

6|456| زى|مد حج|مد ح|مد محمد ح|ح |هندستـــ طنط

5o6365 حمد سعد مصطفى عىل|رضوى  سكندريه|ل|عه |زر

28|484 لفتـــوح|بــــو|حمد حلىم |م |سل|حمد | |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

527468 عيل|سم|هلل |ن حمدى محمد عبــــد |رو ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

6468o2 حمد عىل|يوبــــ عىل | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3393|6 مر|لسميع محمد ع|حمد عبــــد|محمود  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

6388o6 ل|لرحمن محمد و|مريم محمود عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

696o84 م|لرحيم محمد محمد ضي|بــــدر عبــــد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

6949|7 لحرصي|ء عىل محمود عىل |رس| لمنصوره|علوم 

848|36 ى محمد|هبــــه سعدي  مي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|5o447 ل|لع|حمد عبــــد |مصطفى محمد  ى شمس هندستـــ عي 

|78o37 ن يوسف|حمد يوسف سليم| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

843649 لسيد|رق محمد |محمد ط ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

22426| ى ص لرحمن|لح عبــــد|صفيه حسي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

2523|2 ى|ميمه محمود محمد | بــــو حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

632223 ذل محمد جمعه|ره محمد ش|س هره|لق|ج طبــــيع |عل

372||5 لغنى|حمد محمد عبــــد|ريم  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

828978 يوسف دردير حسن دردير ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى
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759492 |ئشه عربــــى عىل عط|ع لسويس|معتـــ |علوم ج

4|4o62 ويش|هيم ج|بــــر|ء فتـــىح محمد |ل| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

62434o م|دل محمد عبــــده ضي|ع| نور ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

78||7 ئى تـــوفيق|دى يشى حس|ه هره|لق|حقوق 

346323 لدوه|لفتـــوح مرزوق |بــــو |رق |محمد ط |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

92326o حمد  |حمد محمد |جر |ه ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

23o484 محمد رجبــــ خميس فرج هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64885| لحطيه|لسيد |هلل |م محمد فتـــح |حمد س| زيق|لزق|حقوق 

27o723 ى بــــرك|مصطفى  مه|تـــ سل|مي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

45|4o4 تـــ|أحمد أحمد محمد بــــرك ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

78|o95 ن حسن|لرحمن سليم|يوسف عبــــد  ى شمس طبــــ عي 

85o393 ي عبــــد|ط
ل|لع|رق مجدي لطفى ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

7|5o8 لرحمن عويس محمد فريد|عبــــد لفيوم|بــــ |د|

752824  محمد |هلل |عبــــد 
ى
ر|لنج|لدسوق عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

8o7|39 ي ه
ي صموئيل حن|رينى

|ئى ي|بــــ |د|
|لمنى

7o2973 لصعيدى|لعزيز محمد |حمد عبــــد | |رويد لمنصوره|بــــ |د|

529766 حمد سعدون|ء محمد |عل ن|سو|بــــ |د|

24788 لحفيظ محمد|حمد عبــــد |رحمه  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

33o29o هيم|بــــر|مروتـــ محمد سمي   زيق|لزق|حقوق 

33957o وق عربــــى يوسف عىل عبــــده رسر |نوعيتـــ بــــنه

22|954 وق  ف عبــــد|رسر لصمد|لسميع عبــــد|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|6683 لك  |لم|لكريم عبــــد|مصطفى محمود عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

|342|3 وق محمد صل ن|ح سليم|رسر هره|لق|ر |ثــــ|

|49o89 محمد سيد حسن| ر|ي ى شمس|تـــج ره عي 

5o|52| لغنى|لك عبــــد |لم|محمد عوض عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

82497 ن فرج محمود|هلل عمر|عبــــد  ى شمس| لسن عي 

327747 بــــتـــ|د رفعتـــ ثــــ|هدى مر تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

49oooo حمد رمزي محمد زىكي|سلىمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

438|7| لم فهىم موىس|ح س|يستـــ صل|م |حقوق طنط
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722o4 ى حمدى بــــكر سعيد|ي سمي  ره بــــنى سويف|تـــج

695584 |ح عبــــد |لفتـــ|لمعىط عبــــد |محمد حمدى عبــــد 
زق|لر

لمنصوره|هندستـــ 

4|432 زق|لر|هلل عزتـــ عبــــد ربــــه عبــــد |عبــــد عه مشتـــهر|زر

2o96| س|حمد عبــــ|لمنعم |طف عبــــد |لرحمن ع|عبــــد 
بــــينى | لشر

ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

39295 لنبــــي|د محمد عيد عبــــد|نه ن|هندستـــ حلو

5|4728 ن محمد عىل هليل عطيتـــ حمريط|يم| عه دمنهور|زر

324||4 ى محمد  لبــــ|بــــوط|حمد |حمد |حسي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

47882o ح عرفه|لفتـــ|ح تـــوفيق عبــــد |لفتـــ|محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

443998 لدين|م |تـــه محمد حس|ندى عيد شح سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

23528 حمد جمعه|هيم |بــــر|حمد |محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

224223 ى محمد|ء محمد سيد |لزهر|طمه |ف مي  هره|لق|حقوق 

847576 ي|ر
محمد محمود موىسي| ئى ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

||82|5 لمنعم سيد محمد|ر عبــــد |من لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7877o لم|لعزيز س|ئل عبــــد |مريم و تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

777723 ف عبــــد | ف|حمد رسر هلل رسر زيق|لزق|علوم 

6o89o7 ريم مصطفى عطوه عطيه رشيدى |حقوق طنط

9|26o| هلل رزق زىك  | |مح عط|س |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

4897o5 يوبــــ جودتـــ|ل جوزيف |مريم غ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

957|5 ى مصطفى عىل عبــــد |ي زق|لر|سي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

62432o لعزيز محمد عىل شلبــــي|عبــــد | دين ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

26962| تـــه|لحليم شح|عبــــي  صبــــرى عبــــد شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

44772 حمد|ل سيد |ل جم|بــــتـــه| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5|5355 لكوم|لسيد عىل |د عىل |جه سكندريه|ل|صيدله 

897788 لحميد |نوره صبــــرى عبــــده عبــــد ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

53o346 دى|لرم|حمد عىل |ن |نوره ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

5o75o3 |ه محمد |لل|ه بــــدر عبــــد |لل|ندي عبــــد 
ق وى|لشر

سكندريه|ل|صيدله 

48689o حمد محمد مرىسي زيتـــون|يوسف  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد
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3|6945 مه|مه سل|ذ عىل سل|مع لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

5|9254 ه محمد | حمد محمد سويف|مي  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

57||| لد محمد تـــوفيق|نىه خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|9|52 للطيف طه|لدين عبــــد|ء |ذ عل|مع لفيوم|هندستـــ 

4oo293 حمد|موىسي فتـــىحي موىسي  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

79o7|o ى|محمد رمض ن محمد حسن حسي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

594o8 ف ربــــيع محمود|حمد | رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

546o5 ي |
ى
ى|يه محمود دسوق مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

875284 سمي  يوسف صموئيل | دون|م سيوط|ره |تـــج

789822 هند محمد مصطفى محيسن حسن ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

7||o83 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد |هيم حسنى عبــــد |بــــر| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

68875| |لمو|هيم محمد مسعد محمد |بــــر|
ى
ق لمنصوره|بــــ |د|

793957 لسيد|دل محمد محمد |محمد ع عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

754464 لكريم محمد|د |جر ربــــيع ج|ه وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

895658 حمد |د محمد محمد |جه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5|9|7o ن|حمد رمض|ء ربــــيع |سم| |صيدله طنط

849668 طف محمد صديق|ع| دين ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

92oo|8 نىح  منصور رمزى مهنى  | ي صىح سوه
ج|معهد فنى

26|9|9 حمد|لمحسن عىل |حمد عبــــد|محمد  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|26|o4 ن|حمد سليم|محمد عمرو محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|43|o7 بــــ|لوه|تـــ عبــــد |حمد بــــرك|ء |شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

75o572 لسيد محمد|هلل محمد |يه | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

264o57 لح|لحفيظ ص|زينبــــ ربــــيع حفنى عبــــد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|59oo4 حمد حلىم|زم |مدحتـــ ح هره|لق|حقوق 

6o2297 هيم سليمه|بــــر|حمد |يدى ربــــيع |ه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

772o|8 هلل|د|لسيد محمد ج|رص محمد |ن |طبــــ بــــيطرى بــــنه

8837o5 هيم محمد فهىم |بــــر|له |ه سيوط|بــــ |د|

63|735 لمطلبــــ|ل عبــــد |حمد محمد كم|جر |ه قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

269529 ظتـــ|ر لطفى محمد بــــ|من ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

424||9 ر|لنج|محمد مصطفى مصطفى قطبــــ عىل  سكندريه|ل|ره |تـــج
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765539 ر|لنش|لدين محمد محمود محمد |عز  ره بــــور سعيد|تـــج

9o5735 ى |ء ع|دع حمد |دل حسي  ج|ره سوه|تـــج

36367| ى مجدى مصطفى محمد حسن|ي سمي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

546575 لعبــــد|عيل |سم|هيم |بــــر|يز |محمد ف ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

78|833 عيل|سم|عيل محمود |سم|نم |ه هره|لق|ج طبــــيع |عل

283688 حمد محمد ممدوح درويش| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

38952 صم|ل|ضى فتـــىح |كريم ر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

826865 حمد|زق يوسف محمود |لر|عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

8337|4 ي 
ى لطفى عيل حسن|سم|نرمي  دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

5o742o لعزيز|جر محمد عطيه عبــــد|ه إلسكندريتـــ |تـــمريض 

32||72 لطفى عمرو لطفى حلىم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3||926 لرحمن|رتـــ محمد سعيد حسن عبــــد|س ى شمس علوم عي 

|2|2|o ح|محمد زهي  عىلي جر د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

4o4296 يف حسن عبــــد  لمبــــدى بــــكرى|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

37|962 هيم سعد|بــــر|محمود سعيد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

68758o ن مجدى حسن محمد فرغىل|نوره ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

|6o282 لسيد|ل |محمود محمود هل ى شمس صيدله عي 

|72ooo لصمد|رق محمد عبــــد |محمد ط ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

64|6o| حمد|هيم |بــــر|لسيد محمد |م |هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o2o76 هلل|ج بــــيوم عوض |حمد محمد صبــــ| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84o|3o ى منتـــرص جويد عبــــد لشهيد|نرمي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|7|633 لرحيم|لسميع عبــــد |يمن عبــــد |هلل |منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|6747o حمد|سيد | سلىم زكري وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

494o2 فظ|لح|لرؤف عبــــد|ن محمد عبــــد|نوره ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

429269 ى|ن سمي  عبــــد|نوره لمنعم محمد حسني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|5|562 ى مل ئيل|سكندر خليل ميخ|ك |كريستـــي  هره|لق|حقوق 

768o5| ن|مه حمد|ء سعيد سل|شيم ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

6o6297 ى |بــــر| ى محمد حسي  جهوري|ل|هيم حسي  |صيدله طنط
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3||55| ى ئيل|هيم ميخ|بــــر|هيم نبــــيه |بــــر| |مي  ن|طبــــ حلو

35|77| لرحمن|لمؤمن عبــــد|لدين عبــــد|ء |ء عل|سم| ى شمس طبــــ عي 

87623o حمد محمد سيد مرزوق | سيوط|صيدلتـــ 

895944 ي|ر
ضى زىك  |ئى ر|روم| ئى ج|عه سوه|زر

27328 س قطر|ره محمد عبــــ|س ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|4|8o6 سيف محمد فتـــىح عىل ن|حقوق حلو

337|46 ن|ندى محمد فوزى عوض شعل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|56388 ر محمود|لستـــ|دل عبــــد |حمد ع| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|63378 حمد محمد عىل|روضه  ى شمس حقوق عي 

223o72 رس حسنى حسن|حمد ي| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o24| عيد| لد زكري|م خ|هش ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

3||427 ى محمد جم لدين يونس|ل |حني  ى شمس|د| بــــ عي 

64o835 لسيد|لنجدى محمد |حمد محمد | زيق|لزق|حقوق 

3|368 بــــر|حمد محمود ج|يتـــ | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|42395 ن رأفتـــ وصفى سيدهم| مي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

753627 لدين محمود محمد|د |يدى عم|ه تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

2|9256 زق|لر|لحميد عبــــد|لحميد مجدى عبــــد|عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

34|8o4 لرؤف|ن عبــــد|د سليم|ندى عم سيه|نوعيتـــ عبــــ

249o4| لجندى|هلل |بــــ خي |يه|جر |ه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

78993| هيم|بــــر|عي |لرف|حمد |سمي  | هويد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5o598o بــــر يونس يونس هيبــــه|لرحمن ص|عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

266989 وى|لششتـــ|دل يوسف |يه ع| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|546|6 ركو نبــــيل سعد حبــــيبــــ|م ن|بــــ حلو|د|

|62239 د محمود محمد محمود|سع ن|بــــ حلو|د|

6973|7 م سمي  محمد محمد|سه صيدلتـــ بــــورسعيد

3|8737 تـــ كرم | بــــى|هيم صو|بــــر|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

|4o998 فظ|ل ح|حمد كم|هديل  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

45|37o لغول|حمد |لدين حسن محمد |ء |عل ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

34|85 حمد عبــــيد|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ء |سم| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى
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5834| حمد|حمد سيد |مرفتـــ  بــــ بــــنى سويف|د|

543|3o تـــه|بــــوشح|دل محمد عىل |يه ع| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

698|68 دى عىل عرمه|له|منه متـــول عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

77o539 لمنيىل|ىط |لع|لدين عبــــد |ح |زم صل|محمد ح |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

644922 كريم مصطفى محمد حسن حسن |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

92|547 ى|م ممدوح فوزى مجلع | رتـــي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

584|6 هيم|بــــر|ء صديق محمود |سم| صيدله بــــنى سويف

|4||38 فظ|سعيد فريد محمد ح كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

7583o6 ن حسن|هيم سليم|بــــر|نىه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

26549 ىط محمد|لع|د عبــــد |يوسف عم تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

426|6 لرحمن|عيل عبــــد |سم|عمر محمد  هره|لق|بــــ |د|

27o748 د يس|محمد فهيم فؤ ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

76968 حمد منصور عىل|ن محمود |مرو  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

239279 ء محمد عبــــده محمد عبــــده|ل| عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

68849o د|نم ج|لسيد غ|نم |حمد غ| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

268548 لحميد محمد تـــعلبــــ|محمد عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

24922 لدين رشدي محمد يونس|م |مي حس ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

268867 رسر|ل محمد سليم|ء جل|ل| ن رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

24664| حمد مرىس|ح |ح عطيه صل|صل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

34o733 لنبــــى محمود محمد زغيبــــ|مصطفى عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4|o92o حمد جعفر|نهلتـــ مصطفى سيد  |تـــربــــيتـــ طنط

49o3o5 فظ| لسيد ح|هيم |بــــر|مريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

426775 للطيف|لعظيم عبــــد |جر محمد عبــــد |ه سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

4|32|8 لصمد|دق عبــــد|د ص|رس رش|تـــسنيم ي |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

256349 ضى|هيم محمد سمي  م|بــــر|محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

326oo| لحميد محمد|م عبــــد|تـــفى س دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

9|57|o لق  |لخ|بــــ عبــــد|لتـــو|ح عبــــد|نج| ند|ر ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

77|438 هيم|بــــر|ء محمد جمعه |حمد عل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 
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423422 ن هريدى عىل|لطيفه مرو سكندريه|ل|عه |زر

2737|7 بــــ عىل|طمه عىل لبــــ|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

424973 ع|لل|حمد |بــــر |محمود أحمد ص  رسر
ى
ن|ق سكندريه|ل|طبــــ 

44533| بــــوزيد|مؤمن فرج محمود فرج  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2|6o34 لرحيم نصي |ء محمد عبــــد |دين عل|ن هره|لق|بــــ |د|

43||5o ي عىل عبــــد
ى|لعزيز عىل |يمنى لبــــحي  |بــــ طنط|د|

6o8|5o حمد عبــــده محمد|ده |مي | تـــمريض طنط

97846 بــــوخزيم|ر |لستـــ|ر عبــــد |حمد كيش| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

284322 لمعىط|لق عبــــد|لخ|د عبــــد|ء عم|لزهر|طمه |ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|58|58 ود محمد|بــــ د|يه|سحر  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

426784 حمد|لرحيم محمد |ء عبــــد |رس| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|5459o يف محمد  م محمد|م|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|34| در|لق|رس سعدى عبــــد |منى ي كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

299763 بــــ|لوه|ن عبــــد |ء سليم شعبــــ|إرس هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|39746 لعزيز|لسيد عبــــد |م محمود |ريه ى شمس| لسن عي 

285623 ى محمد|لهدى خ|نور لد محمد حسي  هره|لق|بــــ |د|

36|649 ى عبــــد|ي ى سيد|سمي  لنبــــى حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6o7563 هلل أحمد أبــــو سعدتـــ|حمد عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

323o33 مدحتـــ رمزي يعقوبــــ| رين|م ن|تـــربــــيتـــ حلو

64784| ف |محمد  ى|عيل سليم ش|سم|ح |لصبــــ|رسر هي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63oo52 لملك|د رزق عبــــد |مح فؤ|بــــ س|يه| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|4629 |لنج|بــــو |ح محمد |ن سمي  صل|رو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

35o787 لمجيد|لمجيد محمود عبــــد|ء عبــــد|شيم ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

529o7| ر|لف|مصطفى أحمد محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

4345o3 ى |ي مر جبــــر|حمد ع|سمي  |طبــــ طنط

777o23 ى |ي حمد|دل |حمد ع|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7o|72| دق|حمد ص|لدين وجيه |ء |ندى عل |بــــ طنط|د|

832337 هلل عىلي|ء محمد طلعتـــ عبــــد|عل دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

49o778 لحسن|بــــو |ن |رق محمد سليم|ن ط|رو لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ
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679828 س منصور|هيم عبــــ|بــــر|رق مجدى |ط لمنصوره|بــــ |د|

252438 لكريم|لكريم فتـــىح عبــــد|ن عبــــد|يم| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

772895 |لعل|بــــو|لمنعم متـــول |حمد عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

42|36 تـــ س| لم|لم محمود محمد س|مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

63o975 ح غريبــــ|لفتـــ|حمد عبــــد |خلود  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|5|88 د|هيم محمد حم|بــــر|حمد |يدى |ه تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

49o583 يوبــــ صبــــره|طمه محمود محمد |ف سكندريه|ل|ره |تـــج

328954 لعظيم|حمد محمد عزتـــ عبــــد| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

244762 حمد سعيد محمد محمود| ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

7|8|o6 لرحمن شلوف|هيم محمد محمد عبــــد |بــــر|نعمه  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

43ooo8 لم محمد جبــــر|لسيد س|حمد | |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

256955 ء مصطفى محمد بــــريقع|لزهر| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

428o2| ره محمد شكر محمد حبــــيبــــ|س |نوعيتـــ طنط

2536o2 روز|رق محمد ف|حمد ط| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

64859 فل|هيم مرصي ج|بــــر|ء |عل ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

643999 لسيد|هيم |بــــر|موئى |لديد|ن |م رمض|سل| زيق|لزق|هندستـــ 

2|6722 بــــينى|لرؤف |بــــ عبــــد|يه|حمد | لشر ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

65798 در|لق|حمد محمد عبــــد|محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

7o8|23 حمد محمد|حمد صبــــرى |جر |ه لمنصوره|نوعيتـــ 

77|9o3 هيم ريه|بــــر|لرحمن عيس |هيم عبــــد |بــــر|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

55495 لمجيد سويد|لسيد عبــــد |رسميه  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

267744 لكبــــي |نور محمود |محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

33|2|7 ي
ي محمد عفيفى

مصطفى محمد عفيفى |ره بــــنه|تـــج

79|5|9 ى ص|محمد حسينى  لح|مي  زيق|لزق|صيدله 

346598 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|ء عىل عبــــد|حسن ى شمس|د| بــــ عي 

|748|7 رى|لبــــ|م حسن عرفه عبــــد |سل| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5|923o ى|مل رجبــــ محمد محمد مصطفى ش| هي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

3682o س|جر سيد محمد عبــــ|ه هره|لق|ره |تـــج
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764466 هلل|م خليل محمدى خلف |س تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

37|76o ق|لزر|حمد بــــيوم |حمد |عمرو  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

86|565 هيم|بــــر|هيم يوسف |بــــر|محمد  |نوعيتـــ موسيقيه قن

854734 لح|ن محمد ص|ده رمض|غ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

765o34 حمد|لسيد محمد |حمد |يوسف  هندستـــ بــــور سعيد

67684o لسيد مرىس يعقوبــــ|مد |مهند ح ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

495467 ى|لمجيد ش|لد محمد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد هي  ره دمنهور|تـــج

7o324| لحلبــــى| |ء محمد نرص عط|رس| زيق|لزق|ره |تـــج

5|7434 لمول عىل رجبــــ|ل عبــــد |م جم|ريه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9oo7o7 ى جم|ي حمد |لسيد |ل |سمي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

89698|  مس|س|
ى
عد |مه عبــــده صدق ج|بــــ سوه|د|

753792 ي|ر
ي | ئى

بــــوري|لش|حسن محمد عىلي مصطفى تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4o4|72 حمد مرىس|لدين محمد محمود |نور ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6o26o4 د|م مجدي محمد حفنى عي|سل| ي صىح طنط
|معهد فنى

2|3863 لسيد|ح عىل |حسن صل ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

76723| لسيد عطيتـــعيس|حمد عطيه | عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

899o|o ن|ن عىل سليم|جر سليم|ه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4|o222 حسن محمد حسن خليل |حقوق طنط

646789 لنيىل|لسعيد |د رفعتـــ |مر حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

5o7256 ن|لغلبــــ|م بــــيوم |لسل|بــــسمه صبــــىح عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|337o3 م|م|دق |لص|م عبــــد |جده هش|م ن|حقوق حلو

8||o94 ى  ى محمد|محمد حسي  مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

33988 هيدى سمي  فوزى ذىك هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

692528 ى|حمد محمد ي|ن |ره حس|س سي  لمنصوره|عه |زر

7o|425 ه محمود | تـــ مشعل|هيم فرح|بــــر|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

834679 عىلي| لوف|بــــو|حمد |ن |يم| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

882258 ى عبــــد|تـــي  |فيلوبــــ هلل سعيد  |لقس سيفي  يتـــ|ل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج  |لمجمع | مي 

9|2985 س |رص عىل عبــــ|م ن|بــــس ج|حقوق سوه

436||2 تـــه|لد سعد محمد شح|حمد خ| لشيخ|ره كفر |تـــج
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524224 لعزيز|محمود حلىم عبــــد| رتـــ رض|س سكندريه|ل|هندستـــ 

8|5326 دي فرج حمد|لن|ء عبــــد|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

676644 حمد|مه فتـــىح محمود |س|هلل |هبــــه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3292o4 لسميع|لسميع عبــــد|ء محمد عبــــد|شيم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6o3269 لدين فريد|ح |لدين يوسف صل|ح |حمد صل| لمنصوره|هندستـــ 

322294 لغنى عيده|ئل محسن عبــــد|منتـــ و ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

328|98 لسيد|لد محمدى |م خ|سل| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6823|o زى|حمد حج|ل |حمد كم| |عل لمنصوره|علوم 

7o8459 هيم|بــــر|رص محمد |لن|م عبــــد |ريه لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

53958 فظ|لح|هيم عبــــد |بــــر|لمحمدى محمد | صيدله بــــنى سويف

246774 ف محمد مصطفى شح|حمد | تـــه|رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7ooo46 ه محمد محمد | ع|لرف|مي  لمنصوره|بــــ |د|

857335 مي حرز نسيم حرز|ر ي|تـــمريض 
| لمنى

752846 وى|يمن عبــــده فرج بــــبــــ|ريمون  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

442335 زى|لمغ|لحليم |مهند محمد عبــــد ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

66472 دي|له|ن محمد عبــــد|ن عثــــم|نوره لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

87486 ن|بــــ رسل|لتـــو|ميمه منصور عبــــد | لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|66|8| حمد|رق محمد |دى ط|ه ى شمس هندستـــ عي 

7|3|88 ن|لسيد حس|لسيد|لسيد |محمد  لمنصوره|طبــــ 

9|3759 حمد محمد مرىس فرغىل  |  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

7|o467 ن|محمد عتـــم| لعل|بــــو |قوتـــ |ء ي|ل| لمنصوره|عه |زر

9o643 ى ن|ي للطيف|بــــ عبــــد|لتـــو|رص عبــــد|سمي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

25332| م حسن عرفه|ره س|س لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

368296 لمجيد مصطفى|ء مصطفى عبــــد|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||7953 ل جريس زىك|ميشيل جم ى شمس هندستـــ عي 

9|5|79 ل محسبــــ حسن  |محمد جم سيوط|حقوق 

33595o هلل|حمد عبــــد|ل |جر كم|ه ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

26399 ه حسن|لل|ل عبــــد |م جم|سل| هره|لق|حقوق 

633439 ى|دل شعبــــ|ء ع|إرس ن آمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|6582 ض |نور ري|ريم محمد  سيوط|حقوق 
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789554 ف رشو|ء |سم| ن|مد رشو|ن ح|رسر لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

7927o ف حسن محمود|لدين |نور  رسر هره|لق|حقوق 

698732 لمعىط|حمد عبــــد |حمد حمدى | زيق|لزق|ره |تـــج

4|9|74 ئى سعد عزيز|رس سعد فرج|ي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

493269 لصيفى|روق عىلي |دل ف|روق ع|ف تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

24927 م|م محمد عل|لدين عل|م عز|حل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8o9427 ه ص عدلي| دق حن|مشي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

59445 د|محمود محمد محمود مر حقوق بــــنى سويف

368oo6 لرحمن|تـــ عبــــد|لشح|لرحمن |محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8|328 لسيد|لسيد عطيه |حمد |م |حس ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|5723 لقوى محمد عسل|محمود محمد عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6o|38| هيم سعد|بــــر|لسعيد |لسعيد فتـــىح | |بــــ طنط|د|

823|94 ي عزبــــ حبــــيبــــ عزبــــ| نىح  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

453759 ضى|ل رزق ر|هلل جم|عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

773588 لسيد نويسر|لمنعم |ن محمد عبــــد |يم| ى شمس|د| بــــ عي 

37o634 هيم|بــــر|مر |ح ع|لفتـــ|حمد عبــــد|محمود  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

6|7865 مي |ل|دى |له|ء محمد رشدى عبــــد |حسن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

79|243 لخشن|طمه سعد محمد حمدي |ف زيق|لزق|عه |زر

|253o| س|هلل عبــــ|م عبــــد |نور عص ى شمس|د| بــــ عي 

88|oo| حمد محمد فرج |ن محمد |يم| سيوط|صيدلتـــ 

2|3o73 ف محمد عبــــد |يه | ح مصطفى حسن|لفتـــ|رسر ى شمس| لسن عي 

3568|3 هيم|بــــر|لمنعم |طمتـــ محمد عبــــد|ف زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

64o724 رس|فخرى فرج جوده ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

629o97 هيم|لعظيم إبــــر|طف عبــــد|حمد ع| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

897o93 ى محمود |سحر  ف عشر رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

369638 عيل محمد|سم|متـــ عىل |س|عىل  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

76577o لعزيز خليل|لسعيد عبــــد |سلىم حسنى  لمنصوره|حقوق 

364948 ع|لسبــــ|ل |لدين كم|لرحمن كرم |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o9875 لسيد مرىس|محمود محمد حمدي  |علوم طنط

72854 ى|رمض| رش ن|ر رزق سكر|ن مي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 
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885o44 شد يعقوبــــ |د ن|ن عم|ريف سيوط|بــــ |د|

245847 تـــه|لد محمد شح|حمد خ| |ن طنط|سن|طبــــ 

8534|7 بــــ|لوه|لحسن عبــــد|بــــو|ء عىلي |لشيم| ي|علوم 
|لمنى

483||6 حمد|لد محمد |مريم خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

56399 بــــر|حمد محمود محمدص|محمود  حقوق بــــنى سويف

242833 ح|لفتـــ|لدين عبــــد|عمر سعيد عز ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

884ooo رف |حمد ط|ء محمد |شيم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

253||7 ي|ر
ريفى|لمح|مصطفى محمد | ئى صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

||9|92 هيم|بــــر|عطيه | يه رض| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

5o7697 طمه محمد حسن محمود  خليل|ف سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

8499o9 فظ|للطيف ح|زق عبــــد|لر|عبــــد| لي|د دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

697653 للطيف|ن محمد سمرى عبــــد |يم| |ره طنط|تـــج

632447 هيم عىلي|بــــر|ن مجدي |جيه سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

756345 حمد حسن|ر محمود |من عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

247234 د سعيد طلبــــه عبــــيد|محمد فؤ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

76879| حمد مسعيد عيد مسعيد| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

32o533 در|لق|لعظيم عبــــد|كريم محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|3o|28 ف فؤ|مريم  د خليل|رسر هره|لق|علوم 

3|4467 در عيس|لق|طف عبــــد|حمد ع| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4o2552 ى |ي حمد خميس مصطفى عىل|سمي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

7o9899 لشوربــــىح |لسيد |حمد |ل محمد |بــــتـــه| لمنصوره|ره |تـــج

8o|664 ده رجبــــ محمد جمعه|غ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

36933| ح عىل|لفتـــ|زينبــــ سعيد عبــــد لمنصوره|حقوق 

54|73o ن|س عىل طلبــــه سويد|حمد حمدى عبــــ| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o87|o لسعيد محمد مصطفى|يمن |هند  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|25792 ف لطيف |دى |ش هيم|بــــر|رسر ى شمس علوم عي 

257256 ي|ر
خ|لطبــــ|ربــــيع سعيد | ئى ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

|77267 ى |ح ي|هيم |بــــر|زم حسي 
ى
لدسوق ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

27487 بــــ محمد بــــهجتـــ|نىح  مه| هره|لق|صيدله 
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6357|3 ئيل جرجس|د رؤف|عم| مرثــــ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

433738 حمد|لمنعم |دل محمد عبــــد |حمد ع| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

7o8495 حمد|ندى محمد شفيق  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

482233 ق|هيم مش|بــــر|حمد حسن |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

628|2 ن|لسيد شعبــــ|ن |نيلىلي شعبــــ تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

293|62 غ|لسيد رمزى نجيبــــ |عمر  م|لرصى |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

7o7985 |حمد محمد عبــــد |لرحمن |د عبــــد |حمدى عم
ل|لع

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|56o44 حمد وهبــــه|ن يوسف |نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

498498 لسيس|ممدوح محمد محمد | ند |حقوق طنط

4334o5 وي|لحلف|لسيد |حمد محمد |دي |ش |بــــ طنط|د|

2384oo ج|حمد حج|لعزيز |يه محمد عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

499345 لحميد فتـــىح هويدى|عبــــي  يحن  عبــــد |حقوق طنط

54|994 رص مرىسي محمد|حمد ن| سكندريه|ل|طبــــ 

685254 حمد بــــدوى|رق يشى |ء ط|ل| لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

2655|3 لغليظ|ل |ل كم|بــــشي  جم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|34228 وز ح هيم|بــــر|تـــم يوسف |في  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

|29756 فوزى ونيس| شنوده حن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

325588 يف عدلي |رس| هيم|بــــر|ء رسر ى شمس|تـــج ره عي 

4|o246 ميه|ح ر|لفتـــ|عىل محمد عىل عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

755462 ء مسلم عىل عىل|شيم عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

753549 لجندى|عيل |سم|حمد محمد |ء |رس| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

27258o زر بــــطرس|ريوس نشأتـــ ع|مك لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

33938 رص|ندى وليد بــــدر ن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

77|o77 لكريم محمد عىل|لسيد عبــــد|حمد |ن |نوره زيق|لزق|نوعيتـــ 

775696 هيم|روق إبــــر|لسيد ف|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|268o رى|لبــــ|بــــ عبــــد|لوه|بــــر عبــــد|محمد ج تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

92|o6| سلىم مجدى محمود محمد   ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

75|475 حمد|مر |حمد ع|لد |مريم خ تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

373o45 م روبــــى|لسل|وي عبــــد|محمد رجبــــ سعد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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2337| هيم محمود محمد|بــــر|مح |هيم س|بــــر| ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

5|4o77 ى |س نم|لفتـــوح غ|بــــو |حمد |رتـــ أمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

4|o484 ي محمد عبــــد 
لسيد عفيفى|لمقصود |مصطفى ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

32oo23 لح|لح ص|طف ص|محمود ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

448682 طر|مصطفى خ| ذ محمد زكري|مع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

58o|| لحكيم محمد|وحيد عىلي عبــــد لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

43o585 لكوم|سمر مجدى محمد سعيد  |ره طنط|تـــج

|78684 ى محمد محمود محمود خي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

529|96 د|حمد حسن مر|حمد محمد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

3|2748 مريم سليم يوسف خليل ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

|2834o خلود محمد مصطفى مصطفى ن|تـــربــــيتـــ حلو

235o4 ن|لرحمن بــــدر|ع عبــــد |محمد رف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

29687o ى|يم| ى محمد حسي  ن حسي  ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

9oo|45 لسيد |ء عبــــده |حمد عل| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

523778 محمد خميس فتـــىح خميس سكندريه|ل|بــــ |د|

3644o7 بــــر|بــــر خليفتـــ ص|يوسف ص رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|58342  محمود مي|
ز|يه حنفى ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

283445 لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|هبــــه عربــــى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8|5|58 ي جبــــره|نتـــ بــــه|س ء بــــشر ره بــــنى سويف|تـــج

8444o| مسعود فكري| ن عط|يم| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

9||776 لربــــ |د |خلود محمود محمد ج ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

422729 س|لسيد محمد عبــــ|لدين |ء |محمد بــــه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85o|56 لد محمد مني  محمد|خ لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

78224 تـــ مبــــروك عبــــد | فظ عىل|لح|مي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

3|7878 بــــ|لتـــو|جد عبــــد|بــــ م|لتـــو|لد عبــــد|خ ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

47867 لدين سيد محمد|ح |حمد صل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

687478 م يوسف|لسل|ندى سعد مأمون عبــــد  لمنصوره|عه |زر
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649436 |لمقصود عبــــد |لرحمن عبــــد |هلل عبــــد |عبــــد 
ح|لفتـــ

ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

464965 هلل خليفه|لسيد عبــــد |لسيد حمدى | ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

36469 حمد مصطفى فهىم عىل| ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

863399 دولتـــ رفعتـــ كرومل فخري ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

9|5692 لح  |ء محمد عىل ص|لشيم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

85259o طمه يىحي سيد عىلي|ف ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

673|7 حمد حسن|ندى سيد سيد  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

864429 ى عبــــد|كريم  ي|لحميد ضمر|لحسي 
ئى ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

62|544 لبــــشبــــيسر|ن محمد محمد عىل |نوره ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

87o2|o لعزيز محمد|لد عبــــد|ربــــيع خ عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

9253o2 ح  |لفتـــ|لدين تـــوفيق عبــــد|ل |ذ جم|مع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

839o6| ي متـــولي|ء حج|ل|
ج خرصى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

9|4495 تـــه  |هلل سعيد شح|د |سم ج|بــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

858945 مل محمد|ندي محمد ك ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

285593 للطيف خليل|يمن نبــــيل عبــــد|ن |يم| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

643|69 يه حسن عىل حسن| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

77|o72 ى محروس  عيل عيد|سم|نرمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

327486 هيم|بــــر|لسيد |رس |ء ي|ل| ى شمس|زر عه عي 

6|o|o لحليم حسن|بــــ عبــــد |لتـــو|حمد عبــــد | |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

628584 ن|بــــ محمد عثــــم|يه|يتـــ | زيق|لزق|نوعيتـــ 

6o|o83 د هدى|محمد سعيد فؤ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

43o|| لحليم|هلل عبــــد|ء عبــــد|م عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5o3978 عيل عيد قريش|سم|عمرو محمود  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6|9936 د حبــــلص|إنىح  أحمد محمد ج ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6o7557 لبــــطل|لمتـــول مصطفى |حمد | ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

238|83 لحكيم|لحكيم محمد عبــــد|سميه عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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244227 حمد محمود عىل|حمد محمد | ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

453264 صف حبــــسر|صف شفيق و|مر و|س ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

885523 هلل  |بــــتـــ سعد |رسيل مكرم ثــــ|م سيوط|نوعيتـــ فنيه 

786228 تـــى|لزن|لسيد محمد |ره لطفى |س زيق|لزق|بــــ |د|

478oo| ل|لع|لحميد عبــــد |ن عبــــد |ئل رمض|عمر و سكندريه|ل|ره |تـــج

||525| هلل|هيم نجيبــــ نرص |بــــر| |تـــريز ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

752657 فظ محمد|هلل محمد ح|عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

776982 حمد محمد حسن|محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

78|2|8 لمنعم|هلل عبــــد |م عبــــد |هلل حس|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

32|925 بــــ مني  محمد محمد|رح ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|7278o ى ل|م نرص زىك غ|هش| مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

485687 لحليم بــــكرى|حمد عبــــد|خليفه | لي|د سكندريه|ل|بــــ |د|

|266|6 ى محمد|سيف  لدين عمر حسي  هره|لق|علوم 

|3887 حمد مدحتـــ محمود عليوتـــ| هره|لق|ره |تـــج

6o8963 لبــــريفى|ء محمد ذىك |أسم ى شمس| لسن عي 

234568 لسيد عىل|رص عىل |م ن|هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

48886 حمد|ر |لستـــ|ر عبــــد|هدى عم ن|تـــربــــيتـــ حلو

654o4 حمد قرئى|يه حمدى | لفيوم|بــــ |د|

76649o زى|لعز|ن |حمد محمود مصطفى عثــــم| ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

259443 ن|محمد محمود عش| لي|د لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|63o72 حمد بــــيوم|لعزيز |عبــــد | عل هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

6|2456 ه رجبــــ | بــــ|لسعيد محمد خط|مي  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

|7448 ش|هلل محمد يس بــــدر هو|منتـــ  هره|لق|ره |تـــج

9|476| ى |له|ء عبــــد|سم| لحسن  |بــــو|دى حسي  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

26249o م|د محمد حيدر محمد عل|زي |ره بــــنه|تـــج

6|282o هيم محمد عىل ضبــــيع|بــــر|ء |سم| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

25||77 لدين|بــــ |لنبــــى شه|رق عبــــد|حمد ط| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

8|9|35 م|لسل|طمه يىحي عىلي عبــــد|ف ي|تـــمريض 
| لمنى
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|52825 لم مرع|جر محمد س|ه |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

7o7454 وي|لبــــر|هيم |بــــر|مه محمد |س|د |سع ط|بــــ دمي|د|

55o25 د|ر طه مر|مختـــ| مي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

77|9|2 حمد محمد سعيد محمد| زيق|لزق|نوعيتـــ 

785352 حمد|م محمد محمد زيد سيد |حس زيق|لزق|حقوق 

8o|5o3 ى مجدي محمد عصمتـــ نرمي  سيوط|عه |زر

269445 مه|لمقصود سل|ء محمد محمد عبــــد|ل| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

449289 ي ص|ي|
لح|د محمد لطفى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|767o7 لسيد|لمجيد محمد |رق عبــــد |در ط|ن ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

4946o6 ف |لق|حمد عبــــد|محمد  لدين|در عىلي رسر دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

8495|| هلل يوسف|ء محمد عبــــد|ل| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

622223 ضل|ن ف|مد سليم|ن ح|ء عثــــم|رس| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

45o766 لدين|ن محمد عزتـــ زين |يم| |هندستـــ طنط

34482| ى|حمد حس|رتـــ حمدى محمد |س ني  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8o26|2 لعظيم محمود|ء محمود عبــــد|نجل ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

29|2o3 ى |محمد  ف حسي  حمد محمد|رسر ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

5347o هيم|بــــر|هر جوده |ء م|شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

2o|88 لرحيم محمد|حمد عبــــد |محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

25|o76 حمد عيس|عمر عبــــده  ن|طبــــ حلو

34o885 ى محمد عبــــد| وى|لمعل|لق حسن |لخ|حمد حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|4|333 رى|نس نسيم فطمر زخ|ن ى شمس| لسن عي 

336424 ف عبــــد|ء |ل| لرحمن|لرحمن عبــــد|رسر هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

27o4|3 هيم مصطفى غنيم|بــــر|مصطفى محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|9|63 للطيف|حمد محمد عبــــد |هلل |منتـــ  حقوق بــــنى سويف

479||3 ده|حمد سع|هلل |حمد عبــــد |محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

883628 تـــي  شنوده يوسف يعقوبــــ |فيلوبــــ لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

78376o عيل خليفه|سم|حمد |محمد  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

8633o4 لنظي  محمد|محمد رفعتـــ عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

338533 ء محمد محمد مرىس خليل|هن |نوعيتـــ بــــنه

79o73 ى عمر عىل محمد حسي  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى
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2538|3 ش|بــــورو|لغنى |منى خي  عبــــد تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3532o4 لشيخ|حمد |لحميد محمد |محمد عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

28o296 لرحيم حموده|رص عبــــد|ء ن|ل| هره|لق|حقوق 

853o74 ى|مح محمد |يه مس| مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6o324 بــــكرى| طف وحيد عط|عو بــــ بــــنى سويف|د|

348594 لعزيز ربــــيع|حمد عمر عمر عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

447526 حمد|هلل |حمد محمد عبــــد |ندى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

272662 حمد|هد |لد مج|خ| لي|د ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8o|968 م سليم|لسل|لد عبــــد|يوسف خ ره بــــنى سويف|تـــج

4o2436 حمد خليل|بــــر |حمد ج|هلل |منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

786958 لسيد عىل|رص |د ن|زي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|32985 لسيد|هلل عنتـــر |ئى عبــــد |م| ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

48669o وى|رق عىل محمد منط|عىل ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

67265 لجيد|دق عبــــد|لدين ص|د |هلل سيد عم|منتـــ لفيوم|علوم 

446o64 حمد عىل|لد عىل |لدين خ|نور  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

264363 ى |ل فوزى |نه م محمد|لتـــه|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7|7|65 مر|بــــو مسلم ع|س |فظ عبــــ|لح|هلل عبــــد |هبــــه  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

475o54 حمد حنفى خليل|م |ء عص|عصم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

42777 لخطيبــــ|هيم عىل |بــــر|ن سعد |يم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6|9555 ي |م عبــــد|لمتـــول إم|ء |إرس
م|لرم|لغنى |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|

ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

3|3o62 مه مصطفى محمد عدل|س|محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8|o328 هيم|بــــر|تـــ حكيم |نش| بــــول ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

892699 دى محمد حسن  |مل نف| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

24886o وق فوزى حلىم  ف|لزفز|رسر ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

353845 هيم|بــــر|لرحمن خليل |حمد عبــــد| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

529|28 |ن طه مهن|م عثــــم|بــــس |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

86849| وي محمد|لص|لدين |ء |محمد عل دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

85||8| ن|ن سليم|دل عمر|حمد ع| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

372246 حمد محمد جنينتـــ|محمد  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و
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26o28o ى مجدى جرجس عطيه| روجي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

363372 بــــر محمد|محمد سيد ص ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

42|374 ل|لجم|عبــــي  مصطفى محمد مصطفى  لشيخ|بــــ كفر |د|

6246|o ي
ىط|لسنبــــ|عيل |سم|لحميد |م عبــــد |عص| دئى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

293o58 لعزم|لسيد أبــــو |حمد |محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

64|378 ن محمد|حمد سليم|محمد محمود  زيق|لزق|علوم 

482935 لسيد مصطفى|ل |لسيد مصطفى كم|لبــــنى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

637|o3 ف محمد عىل نجم|ف روق أرسر زيق|لزق|ره |تـــج

264288 لعظيم|بــــ عبــــد|لتـــو|هيم عبــــد|بــــر|ء |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

765|52 ه|لجليل |لسيد عبــــد | لسيد مي  حقوق بــــورسعيد

783666 حمد محمد|محمد منصور  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

9|3844 لدين حسن سيد حسن  |م |حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

355o34 ء محمد حسن|ر عل|من ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3355o2 حمد محمد|رص |لن|ندى عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6328|9 لسيد|وى |وى وصفى فد|ء فد|ل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||572| لكريم محمد|مه عبــــد |س|فرح  هره|لق|هندستـــ 

765537 لعزيز|لسيد عىل منصور عبــــد|لد |هلل خ|عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

523927 لعليم|لعليم عىلي عبــــد |لد عبــــد |يوسف خ سكندريه|ل|هندستـــ 

322735 |ندى هش
ى
م حمزتـــ دسوق ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

8846|2 لصبــــور محمود |طف عبــــد|محمود ع سيوط|حقوق 

8449oo حمد محمود|حمد محمد عىلي | ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

6778o4 نور|ج  حلىم |ن| رض ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

5|62|8 ر|لنج|حمد | |ء يحن  زكري|آل سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

4o6852 لجوهري|ندى حسن سعيد مصطفى  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

267334 ف عبــــد|ره |س لسميع صقر|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

9o|9|6 م محمد عبــــده مرزوق |سل| سيوط|ره |تـــج

3247oo محمد عمرو عىل حسن محجوبــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

29o|9o لففى|م عىل بــــسيوئى |سل| هره|لق|ر |ثــــ|

|7483 لعزيز|دهم محمد صبــــىح عبــــد | هره|لق|حقوق 

78437| هيم|بــــر|حمد |محمد محمد | ند |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري
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328939 حمد|وى يوسف محمد |لسبــــع|يوسف  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4827o9 هيم|بــــر|ن محمود عىل |رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|4756 |حمد محمد عبــــد |هلل |طمه محمد عبــــد|ف
م|لسل

ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

645374 ئشه فكرى رفيق عىل شكر|ع لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

769o47 متـــ|لم سل|دل س|محمد ع ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

364794 ف زميتـــ يسه|مريم  رسر د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

829o| ن|مد سليم|هيم سيد ح|بــــر| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

649|8 ى|مصطفى حسن عبــــد لمهدي حسي  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

|47964 لمهدي|لحفيظ محمد |حمد عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

7ooo34 هر عىل|حمد م|ء رجبــــ |سم| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4|o636 لغ|لرحيم بــــ|حمد وليد عبــــد| ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

2|7o84 لمهدى محمد نجم|ل محمد |جنه جم هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|2o458 ى|ن هش|مرو م محمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

|648o3 ء محمد سليم محمد|ل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9oo722 م فتـــىح عىل |ء هش|رس| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|22776 لس محبــــ حبــــيبــــ سل مه|كي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

|22833 ى|محمود خ  حسي 
لد مصطفى ن|حقوق حلو

694262 حمد خليل|لسميع |يوسف مجدى عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

4|266o ي عبــــد |سم| ن|لسقع|لحميد عبــــده |ء يحن  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

333755 ي 
حمد|محمد فتـــىحي لطفى ى شمس|تـــج ره عي 

|38389 بــــ|لوه|هلل عبــــد |ن يوسف عبــــد |نوره ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

96374 ى|لفتـــ|ره محمد عبــــد |س ح حسي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

256743 ن|لم|صم محمود س|ء ع|سم| |بــــ طنط|د|

|6o587 رق محمد خليفتـــ|عمر ط ى شمس|تـــج ره عي 

8982o3 لرحمن |ر عبــــد|لغف|عمر محمد عبــــد ج|صيدلتـــ سوه

269826 ى عبــــد|ل |حمد جم| لمجيد|مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

35||oo ن عيس|زينبــــ محمد عىلي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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3754| ه|لل|رق محمد عبــــد |خلود ط ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|7o44| ن حسن محمد حسن|نور هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44|343 عيل|سم|ح بــــسيوئى |لفتـــ|محمد عزمي عبــــد لشيخ|عه كفر |زر

|25626 |لعل|بــــو |مل عبــــده |تـــم ك|ن ح|مرو ى شمس حقوق عي 

6979|2 ه | فظ|ح ح|لفتـــ|يمن عبــــد |مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

534762 ى عىل|لجليل |عمر عىل عبــــد  مي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|47|8 لمسيح|لمسيح جندي حبــــيبــــ عبــــد |رل عبــــد |ش هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

9o2788 حمد حسن |حليمه سيد  ج|بــــ سوه|د|

5|2452 ن حمد|مصطفى محمد محمد عدل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

536443 حمد|ن |مي  محمد رمض|ن |رو سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7682|2 ن|لح سليم|لمنعم محمد ص|ء عبــــد |صف لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

6o85|6 حمد محمد عىل|له محمد |ه ي|بــــ |د|
|لمنى

4|694 ي محمود|حمد س|
مح حنفى ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

263o26 مر|ء سعيد محمد ع|سم| |طبــــ بــــنه

89835o يف |هر |لظ|ل عبــــد|م كم|هد هش|ن لشر ج|بــــ سوه|د|

35|936 لح|هدير محمد سيد ص ى شمس طبــــ عي 

358825 لشيخ|حمد محمد صفوتـــ | |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

5o3775 ج|حمد سعد فوزى محمد مبــــروك رسور حج| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

4o934| ن يونس|لمنعم عطيه شعبــــ|آيه عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

773852 لحميد|حمد حسنى عبــــد |محمد  ى شمس| لسن عي 

|882o ل|ل جل|مي  كم|هلل |منه  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

68727o فظ محمد نجم|لح|ر صبــــرى عبــــد |من لمنصوره|بــــ |د|

4||o35 در|لق|عبــــد| لعل|بــــو|هيم |بــــر|ن |نوره |بــــ طنط|د|

494959 م|تـــ تـــوفيق سل|لشح|حمد | عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

|4738 لصعيدى|تـــه |حمد محسن محمد شح| ى شمس|تـــج ره عي 

5|5oo8 |لعزيز محمد |ء مجدى عبــــد|لزهر|طمتـــ |ف
بــــوستـــتـــ

لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

297559 ن|لحديد شعبــــ|بــــو|حمد عىل | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|463|2 وليد سمي  يحن | ر|ي ى شمس حقوق عي 
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7738|3 لرسول رزق|ذ محمد عبــــد |مع ى شمس حقوق عي 

26845o لغنى خليفه|حمد جمعه عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

484527 حمد|م حمدي عىلي |سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

229382 هيم محمد خليل|بــــر|حمد |ء |رس| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6792|6 بــــى|لقبــــ|هيم |بــــر|هيم |بــــر|محمد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

348246 حمد|م محمد محمد عبــــده |ريه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|4|7oo ي|هلل عبــــد |مح عبــــد |هلل س|عبــــد 
لغنى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

222984 لصديق|ل مجدى طلبــــه |جم ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

8965|8 ه  |لل|فظ عبــــد|لح|عبــــي  عنتـــر عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|2|35| هيم حسن|بــــر|رتـــ نبــــيل |س  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

6|6592 لسيد محمد جودتـــ|ن محمد |إيم ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

487o69 هيم|بــــر|هيم خليل |بــــر|يحن  خميس  سكندريه|ل|ره |تـــج

9o9592 ى |ندى محمد حس هيم  |بــــر|ني  ج|بــــ سوه|د|

6|96o| رص|أمل محمد محمد ن ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

4o9448 بــــوليمون|لمجيد |محمد محمود يوسف عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

48864| نم|حمد عبــــده محمد غ|كريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o|85| لمعىط|عبــــد | لعل|بــــو |ل |ن كم|نوره بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|32|44 حمد محمد|هلل |عبــــد | دين ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

694o74 لرحمن|لمجيد عبــــد |عىل محمد عىل عبــــد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

683793 ن|محمد محرم سليم رمض لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

679648 ل|ل محمد و|م و|حسن عص لمنصوره|عه |زر

266|3| ل عيد وهبــــه محمد|كم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|573|5 هلل مجدى سيد محمد|منتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9o9757 ئى وصفى زىك حبــــيبــــ  |تـــه ي صىح سوه
ج|معهد فنى

838o|o يوسف| لوف|بــــو|حمد يوسف | دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

42o778 لق عريضه|لخ|حمدى عطيه عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

272o26 ى محمد محمد |يم| يفه|بــــر|ن خي  هيم رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

46o42o بــــوديبــــ|د فتـــىح محمد |ره عم|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2458o8 بــــق|يمن فكرى منجد س|كريم  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

257782 ن|لرحمن سمي  محمد سلط|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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3359|2 ي|
لح يوسف|كرم ص| فروئى |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

6|6426 لرهبــــنى|هلل محمد |تـــن عبــــد |ف ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

64242o هر محمد مصطفى سعد|محمد م معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5o49o2 لمقدم|لدين محمد عىل |ء |يمنى عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|9489 لجمل|يمن محمد رفعتـــ وهبــــه |ر |عم ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

5|2o59 حمد محمود محمود محمد عىلي حمزتـــ| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4|3485 لرحمن صبــــىح زغو|شذى سعد عبــــد  لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

676782 |لد |هيم خ|بــــر|طف |ء ع|عل
ى
لدسوق ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

89886|  ج|
ى
ه دسوق بــــر حسن |مي  ي صىح سوه

ج|معهد فنى

42o|o2 ر|وى محمد دويد|لششتـــ|دل عىل |سلىم ع لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

42|739 ي عبــــد
لعزيز أحمد|بــــسمتـــ بــــسيوئى ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

273667 ن|رق محمد رمض|يش ط لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

|6||7| ى|فظ |ر ح|مي حمد حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

685o3| فد حسن جعفر|ن ن|ر شعبــــ|من ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

758|88 لسيد حفنى|ن يشى |حن تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

683|67 ن|حمد حس|رق محمد |يه ط| لمنصوره|حقوق 

4657o9 زي|لح غ|مد ص|لسيد ح|يوسف  لشيخ|هندستـــ كفر 

48353 ع محمد|بــــرين محمود من|ص ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

72656 لفضل|بــــو|طمتـــ محمد سعودي |ف لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

778845 ين  لم|ح س|لفتـــ|حمد عبــــد |شي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

53o2|o ى حمزتـــ عبــــد|ي ن|لعزيز شعبــــ|سمي  سكندريه|ل|هندستـــ 

646465 ر|لغف|جر محمد محمود عبــــد |ه لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

3334|5 ل|لدهبــــى و|لدهبــــى |ح |سيف محمد صل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

438887 ل|محمد محمود محمد بــــيوم جل لشيخ|بــــ كفر |د|

5o9o6o  عبــــد |هلل محمد |عبــــد 
ى
|لعزيز |لدسوق

ى
لدسوق ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

88|894 لغنى جمعه  |ن نتـــع عبــــد|رمض سيوط|بــــ |د|

879|56 ى محمود عبــــد لمحسن  |لعظيم عبــــد|نرمي  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

4o2928 هيم محمد مرىس|بــــر|بــــر سعد |ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

622o6| هيم|بــــر|لمحسن |لسيد عبــــد |سهيله محسن  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

43698o ى عبــــيد عبــــد |ي مر|لىح حسن ع|سمي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 
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54o489 ن|ن محمد محمد زي|منيه زي| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

95797 ألمي |لمعىطي محمد |بــــ عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|رح |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

54246| ه صبــــىحي عبــــد | لمحسن عرفه غنيم|مي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8|5243 درس|مي لويس تـــ|س| جيسيك ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

5|6o64 ل|لع|لحميد عبــــد|تـــ عبــــد |ن شح|سحر عرص علوم دمنهور

|78|o9 لعزيز|ل عبــــد |لدين كم|ء |حمد عل| ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

|4|346 نوبــــ موريس عدل تـــوفيق|بــــ| ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

5o6o|2 لسعدئى|لعزيز |لم محمود عبــــد|مؤمن س سكندريه|ل|عه |زر

357|39 ف عبــــد| |دين لغنى محمد|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

345363 تـــه|لشفيع محمد شح|م سعيد عبــــد|حس زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

88o35o س  |محسن عزم متـــي| ليدي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

364294 سم|حمد ق|د |رق فؤ|ط لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

687o2| نم|بــــ صبــــرى عىل غ|يه|ء |سم| |ره طنط|تـــج

69886o حمد|لسعيد|حمد |لسعيد |هبــــه  لمنصوره|نوعيتـــ 

428|43 ى عىل محمد  لعوئى|لسيد |نرمي  |صيدله طنط

7o6339 دو|بــــو موىس محمد عىل ج|لسيد |هدير  لمنصوره|بــــ |د|

4o9|65 للبــــيدى|مريم عطيه سعد  |بــــ طنط|د|

5|389| عىل جمعه عىل عطيه جوده ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

823849 د محمد|لجو|هيم عبــــد|بــــر|ء |شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

272|49 لرحيم|حمد عبــــد|رس |لرحمن ي|عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

5|oo39 لمولي جمعتـــ|لدين عبــــد |ح |بــــر صل|محمد ج سكندريه|ل|حقوق 

628826 هيم|بــــر|هلل |ح عبــــد|منيتـــ صل| زيق|لزق|عه |زر

6|7885 |رس فهىم شط|رحمه ي ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

477768 ي|ه
لعليم|د محمد عبــــد |م فؤ|هش| ئى سكندريه|ل|حقوق 

3736|o ديبــــ|ج  |جد نبــــيل ن|م ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

26822o ره|لعظيم عم|ن عبــــد|عمر شعبــــ ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

4||294 هيم|بــــر|بــــ حسن |لوه|تـــفى عىل عبــــد  ى شمس| لسن عي 

57||8 ض|ن مصطفى ري|جر شعبــــ|ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

88|o29 حمد |سط |لبــــ|حمد عبــــد|ء |شيم سيوط|تـــربــــيتـــ 
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6o22o| لبــــسيوئى|حمد |حد |لو|حبــــيبــــه محمد عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

779885 حمد يوسف عطيتـــ|سعد | ند هره|لق|ج طبــــيع |عل

64o26 حمد|لدين |د معمر نور|زي ره بــــنى سويف|تـــج

5|56o| هلل|بــــ |لسيد ج|طمه محمد عوض |ف عه دمنهور|زر

49o2o7 محمد عبــــده جوهر| رضوى رض سكندريه|ل|بــــ |د|

487535 حمد|شد سيد |يمن رفعتـــ ر|م |سل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

296298 ن|م محمد سيد فرح|نس عص|ن ج|بــــ سوه|د|

4|89|7 رص|لمجيد محمد ن|رص عبــــد|لن|هلل عبــــد|عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

899485 حمد حسن |م |محمد هم ج|ره سوه|تـــج

87952o حمد محمد حسن سيد | سيوط|ره |تـــج

5|4363 تـــسنيم عبــــده محمد عبــــده فتـــيحه ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

3365|| لمنعم خليفه|عصمتـــ عبــــد| نور هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

3|2253 ى محمود|ل| ء محمد حسي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

352oo7 ى عىل |زي ى حسي  ئى|لملح|د حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

9|924o هر محمد  |لظ|ل عبــــد|سم جم|بــــ ي للفن|
|دق قن|لفنى

779862 لسيد محمد|ره عبــــده |س ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

7o2727 مروه محمود زىك محمود سليم لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

6765o8 حمد حسن|لعليم حسنى |سلىم محمود عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

3282|7 دى|لن|لسعيد |ظ |لم|عىل سعيد  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

533o7o در|لق|محمد جمعتـــ محمد عبــــد  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

|732|| ن محمد حسنى محمد|نوره ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

2324o لغنى|ل حسن عبــــد |يوسف جم وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

3326|2 ن|عمر مجدى عمر عثــــم |بــــ بــــنه|د|

3|66o3 ى|د |هبــــتـــ محمد فؤ مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

626o92 وى|محمد مجدى محمد حسن طنط |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

77|4|9 لحليم محمد|ل عبــــد |حمد كم|ر |من زيق|لزق|حقوق 

63688 لمحسن محمد|هيم عبــــد|بــــر|عىل  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

542o3| لسعيد فرج عطوتـــ|محمد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

Wednesday, September 5, 2018 Page 6533 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

54|844 ح|لفتـــ|تـــه محمدعبــــد |لمجيد شح|محمد عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|46|8 لصيفى|ن |لحفيظ سليم|دل عبــــد |محمد ع ى شمس حقوق عي 

826699 ى  عىلي حسي 
ى مي حسي  دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

6o995 ئيل|رس|ل |طف غ|كرلس ع ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

475o58 حمد|ن |رحمه عىل شعبــــ سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

358624 ى |يتـــ | ده|حمد حم|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

279|58 ي|لتـــلو|حمد |يوسف عزتـــ 
ئى  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|

كتـــوبــــر

|28849 دى رأفتـــ نسيم عيد|ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3663o5 ى|موىس مني  بــــش| ن|دي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o7467 ضى شعلتـــ|ن رجبــــ ممدوح ر|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o|945 حمد محمد محمد عىلي مكرم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52359o ج|حمد حج|حمد |حمد مصطفى | سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4|2544 دى مهدى|له|آيه محمد عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

428299 ز|لبــــ|ن |دل رمض|ء ع|شيم هره|لق|م |عل|

845588 حمد|دي |له|ء صبــــري عبــــد|رس| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

5|7847 لطنيىح|هيم |بــــر|حمد خليل |يه | معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

622224 لجوجرى|لد أصيل |ء خ|سم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

829o79 ى|حمد |زم |محمد ح مي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

37o378 ى|بــــ خورى|خرى ف|كريم ف| رثــــي  منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

6o|57| لفتـــوح بــــدوي|بــــو |ل محمد |نه |بــــ طنط|د|

42o732 هيم يونس|بــــر| |حمد زكري| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

77o6|5 لشلفه|بــــوزيد |بــــر طه |منيه ص| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

87o542 ي|
ي مهلل حسينى

لحسن مصطفى ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

855487 ل|لع|ء محمد تـــوفيق عبــــد|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5458o7 ه|لبــــ|عيل |سم|حمد محمد حسن | سكندريه|ل|حقوق 

4876o| لرحمن محمد صبــــىح عىل حسن|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

359o73 لخي |حمد عبــــد|سم محسن |بــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|o|68 ف |محمد   عبــــد |لحص|رسر
ى
بــــ شلبــــى|لوه|ق |تـــربــــيتـــ طنط

|2|653 هيم|بــــر|ل محمد |ن غز|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o58|| تـــ|لسيد فوزي بــــرك|ديه |ن سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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8752|4 د |حمد قطبــــ مر|محمود  سيوط|هندستـــ 

256762 ن يوسف|بــــر شعبــــ|ء ص|سم| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

622722 ى عبــــد |بــــو |حمد |ء |ل| لحميد|لعني  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

9o99||  ربــــيعي |
ى
حمد محمد شوق ج|ره سوه|تـــج

53o453 لصعيدى|حمد |عيل حسن |سم|دتـــ |غ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

2|727| لنرص|ن عىل فكرى محمد سيف |نور مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

|27657 س محمد شعبــــه|حمد حمدى عبــــ|  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

9o3o|4 بــــوزيد |يد |م عىل ز|سل| |ج طبــــيع قن|عل

49o9| در مبــــروك|لق|هيم محمود عبــــد |بــــر| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

8||o65 ي |ف
حمد|عيل |سم|طمه مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

43453| لحجرى|حد |لو|ضىح طتـــ عبــــد |بــــ طنط|د|

7|5247 لسيد|لسيد |هيم يوسف |بــــر|عىل  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

26665 زى|لمتـــول حج|م |له|لدين |م |حس ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

358o87 لشوبــــري|حمد محمد محمود محمد | ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

79||5 هيم|بــــر|لمنعم |حمد محمد عبــــد | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|49933 دى محمد|له|تـــ عبــــد |حمد شح| ن|تـــمريض  حلو

356479 ن عبــــده|مصطفى محمد سليم |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

875372 ك |زر مس|حشمتـــ ع| ن|ري|م سيوط|علوم 

545299 مد|حمد ح|هلل |حمد فرج |لرحمن |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

23|897 لدين محمد عىل محمد|عز لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

6434|2 زي|لسيد يوسف غ|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

6|7382 ن يف رفعتـــ | مي  دل|لعو|رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7|672| لعزيز|ن عبــــد |د رضو|لجو|لد عبــــد |خلود خ زيق|لزق|عه |زر

6o3932 لكريم|حمد محمد عبــــد|ح |لفتـــ|محمد عبــــد لمنصوره|بــــ |د|

42o8o8 هلل|عيل محمد حسبــــ |دى إسم|لحم|هيثــــم  لشيخ|بــــ كفر |د|

87834o ء محمد عىل حسن  |رس| سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

223|4 ل|لع|محمد محسن سيد محمد عبــــد  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

823o58 حمد|حمد محمد |ء |دع سيوط|ره |تـــج

57995 شم|محمود عىل محمود ه ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 
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535879 لد محمد نوح محمود|سلىم خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|27|94 رحمه محمود محمد محمد ى شمس|تـــج ره عي 

882o6o بــــوبــــكر سليم  |عمر رأفتـــ  سيوط|حقوق 

6243o7 ي|دل عرفتـــ أحمد |أمنيه ع
لعوضى ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

||66o3 ى يف فطمر منصور| جي  رسر هره|لق|بــــ |د|

428|88 ى |ي هيم عسكر|بــــر|لسيد |سمي  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

6|9|47 ر|لجز|هيم عطيه |بــــر|جر محمود |ه هره|لق|م |عل|

9o7677 ن |لسم|ىط |لع|لد عبــــد|كريم خ ج|علوم سوه

62249 ر|لغف|مريم هندى ربــــيع عبــــد لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

48344 لدردير يوسف|حمد |م محمود |وس ن|معهد فنى تـــمريض حلو

2434|6 د|د سعد محمود حسن مر|ليىل مر هره|لق|ج طبــــيع |عل

752o|8 روق بــــيوم|م ف|ن عص|رو ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

856673 دي نبــــيل بــــدير يعقوبــــ|ف حقوق بــــنى سويف

427|95 س عيسوى محمد|مريم محمد عبــــ سكندريه|ل|بــــ |د|

846667 وق سعد لدين رجبــــ محمد|رسر ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

|38859 نور درويش|لد |مريم خ ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

4o54o2 لمؤمن شليم|ء حمدي حسن عبــــد |شيم سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

8425o5 هلل عىلي|محمد عىلي عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|6o78o حمد رجبــــ سيد|محمود  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

242295 ى وحيد مفيد ج د|شي  هره|لق|صيدله 

37||48 ل|لجم|ن محمد |ل رضو|محمد جم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

335855 لطوجى|لسيد محمود |ن سعد |نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

524929 ل|لجم|لدين محمد مصطفى |م بــــدر|هش سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

||9527 ح|لفتـــ|عيل عبــــد |سم|تـــم |عمر ح ن|هندستـــ حلو

|48845 ى|ندى مصطفى ص بــــر محمد حسي  ن|بــــ حلو|د|

859o7o ليىلي سعد يوسف عىلي ي|بــــ |د|
|لمنى

8o8937 م زغلول محمد|حمد هش| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

287954 ر|لعط|ح عىل |لفتـــ|محمد مسعد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62576| حمد|د |حمد مر|هيم |بــــر|دهم | زيق|لزق|بــــ |د|

|45924 ى|سط حس|لبــــ|لكريم عبــــد |د |ه ج|نج ني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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8o84|8 ن هيم|بــــر|محفوظ فرج | مي  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

3|2479 ي  محمود بــــحي 
هبــــتـــ محسن مصطفى كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

68872| مد عيد|لحليم ح|ء عبــــد |محمد عل لمنصوره|ره |تـــج

4|5385 ئى|لفخر|لسيد |ن عبــــد |ل شعبــــ|محمد كم لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

436459 |لسيد عطيه رخ|رق |محمد ط لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4|4o73 لنبــــى|لحميد عبــــد|رغده رشدى سعد عبــــد ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

64|23o حمد|لسيد سيد |حمد محمد | حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|23o42 لمنعم|لسيد عبــــد |م |لدين عص|محن   ن|سو|بــــ |د|

49o998 حمد محمد بــــدوى|ء حسن |رس| لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

5276o8 د محمود منجود|ميشه محمود محمد سع سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4|o792 ى |هيم |بــــر| |لي|د  حسني 
ى
لجمل|لدسوق |ره طنط|تـــج

6|4o66 لصمد محمد نجلتـــ|صبــــرى عبــــد | رض |علوم طنط

82699 ر سمي  حسن رجبــــ|من سيوط|عه |زر

495688 |حمد ند|عىل | محمود رض ط|بــــ دمي|د|

4|o878 د حمزتـــ|لرحمن رش|مريم يحن  عبــــد  |حقوق طنط

8823o ى عىل محمود|ن |نوره مي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|33969 لحق|ر عبــــد |لستـــ|رق عبــــد |لرحمن ط|عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

256o7o هيم|بــــر|حمد | |ش|هيم بــــ|بــــر|محمود  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8855o5 حمد |هيم |بــــر|منى مصطفى  سيوط|ضتـــ |علوم ري

6878|o لحكيم شعيبــــ|فتـــىح عبــــد | دين لمنصوره|حقوق 

4752o| ن|ه سليم|يوسف مرقص ز سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

878|86 مه نمر فريد  |س| |جيسيك سيوط|علوم 

4o6|26 ي|ء سعيد عبــــد |أسم لعزيز محمد يحن  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|87| ى|ء |ل| ف محمد حسي  رسر ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

37o538 هر محمد عيد زريق|ر م|من ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

84975o حمد قريش|لعجىمي |ن |نوره لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

|3o9|4 حمد عىل طه|عىل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7||47| لشبــــينى|ن |لعليم طه طه رضو|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 
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788|29 محمود صبــــرى حسن محمد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

688|29 لفضل|بــــو |عيل محمد |سم|حمد | لمنصوره|حقوق 

77o|o4 ف زىك محمد محمد عفيفى |مجدى  ئى|هو|ل|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

766673 ل|مش و|لرحمن حمدى قط|ده عبــــد |حم ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

4o6|6 لجليل محمد|بــــسمه محمد عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

64o8|6  |حمد عبــــد |
ى
لسيد محمد|لحميد دسوق تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

لسويس |

8942o7 ل سيد محمد سيد |نه سيوط|طبــــ 

9o8|82 حمد محمد |بــــسمه محمد  ج|تـــربــــيتـــ سوه

83663 ي|سم|
ء ميهوبــــ حنفى قطبــــ حنفى لفيوم|لعلوم |ر |د

432|86 بــــو هبــــل|هيم |بــــر|ىكي |منيه ز| ي صىح طنط
|معهد فنى

3|4684 م سعد محمد محمد|محمد هش ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

75398o لسيد|حمد زىكي |مريم  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

4|28o3 ي |غ
لخي |بــــو|ده محمد مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

43||22 لشمحوط|بــــ محمد حسنى محمد |هيتـــ|م |طبــــ بــــيطرى بــــنه

58344 هيم|بــــر|متـــ يوسف |س|مريم  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

78o366 ى|له ن|ه ج  فتـــىح حسي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|74847 در محمد|لق|لسيد عبــــد |محمد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

489562 لح محروس يوسف|حبــــيبــــتـــ ص سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

765683 ن محمود|هيم رضو|بــــر| |محمد رض تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

755983 كر محمد محمد|ش| زكري لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5|o4|3 ى حسنى فؤ| لمجيد سليم|د عبــــد |لحسي  بــــ دمنهور|د|

878779 لرؤف محمود |فوزى عبــــد| دين سيوط|بــــ |د|

899582 حمد |بــــودهبــــ |حمد |م |رئي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

3234o3 ئى محمد محمود|محمد ه وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|5o972 لعزيز رجبــــ|ء صبــــىح شبــــل عبــــد |ل| ن|بــــ حلو|د|

336657 د محمد محمد|عم| دين ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

4756o4 ف عبــــد |ره |س هيم|بــــر|زق محمد |لر|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|4666 ء خلف جمعه خلف|رس| ي|نوعيتـــ 
|لمنى
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324727 لسيد|محمود محمد متـــول  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

845|o| جد عىلي|لم|ن عبــــد|ر رمض|من ن|سو|تـــربــــيتـــ 

68oo6 ى|لسل|ئى عبــــد |م| م محمد حسي  لفيوم|بــــ |د|

|7|359 عيل فتـــىح حسن موىس|سم|فتـــىح  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

437o73 لخول|ن حسن محمد |م شعبــــ|حل| لشيخ|تـــمريض كفر 

8|3o39 ي طه محمد شح
تـــه|مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

7||9|| |م |لسل|هيم محمود عبــــد |بــــر|ء شفيق |رس|
لخريبــــى

لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

347oo9 لعزيز محمد|هر عبــــد|يوسف م ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

7257o ح|لفتـــ|طف رفعتـــ محمد عبــــد|عو لفيوم|تـــربــــيتـــ 

8o2669 د فوزي يوسف|م عم|سل| ي|بــــ |د|
|لمنى

4496o3 لمغربــــى|محمد رفعتـــ حلىم  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6952|9 مر|شه عىل عىل ع|ن عك|يم| ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

839|39 ي محمود وهبــــي عىلي
مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

278o5| لبــــربــــرى|تـــ |سميه فوزى فرح |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

693o6o  سليم|لبــــ|لحكيم عبــــد |هلل عبــــد |نىه فتـــح 
ى
ن|ق لمنصوره|حقوق 

|58359 هيم|بــــر|لعظيم |هيم عبــــد |بــــر|ن |نوره هره|لق|ره |تـــج

533oo| لقرش|هيم |بــــر|هيم لطفى محمد |بــــر|يش  سكندريه|ل|حقوق 

|66553 ن|ح رمض|لفتـــ|لد عبــــد |ده خ|مي ن|بــــ حلو|د|

79|o25 ل محمد مصطفى ويسر|محمد جم | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

882o99 ن سيد محمد  |مصطفى رمض سيوط|بــــ |د|

627457 ء صبــــرى عىل عىل|شيم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

628528 مه|هيم سل|بــــر|هيم سليم |بــــر|هلل |عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

336o|| لحميد|تـــ عبــــد|ح فرح|صل| ن|ر ى شمس| لسن عي 

43o33| لحسينى يوسف عصفور|سلىم يوسف  |تـــربــــيتـــ طنط

35693| حمد|لموجود |حمد عبــــد|مروتـــ  |طبــــ بــــنه

4|634| هيم عليبــــه|بــــر|سمر مفرح محمد  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ
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782645 ى|بــــسمه ج بــــر حسينى حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

2|87o9 ن|ىط رشو|محمود محمد مع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

527845 ن|حمد عثــــم|ن عمرو عىل |نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o3o|7 لس مرزق وهبــــه  سحق|كي  ي|تـــمريض 
| لمنى

64347| ح حسن محمد|ء صل|رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o2|78 لسيد محمد |رص |لن|عبــــد| يش ج|تـــربــــيتـــ سوه

5|252o ق|طف محمد |محمد ع وى|لشر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

86546| هلل|منيه مجدي عبــــده عبــــد| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

62o6| حمد ممدوح محمد|يمن | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

8|9695 ن جندي|ندي رؤف ن|س ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

4942|7 دي|هيم حسن محمد زبــــ|حمد إبــــر| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

37|869 سم|بــــ مجدى محمود ق|لوه|عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2|3|8 ندى سعيد طه عيسوى موىس  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

7|64|2 هيم حريره|بــــر|لمرىس |لرحمن |محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

42o495 ي جوده مصطفى|نغم 
يمن مصطفى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

28|988 يف فوزى محمد  لسيد|فوزى رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

684577 هيم |بــــر|لشكور |هيم محمد عبــــد |بــــر|محمد 
هلل|عبــــد 

ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

626373 لسيد محمود|ء فوزى فتـــىح |رس| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

7||356 لملىك محمد|رم |لمك|بــــو |بــــسمله محمد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

4o6537 لمعز خليفه|لمنعم عبــــد |منيتـــ سعيد عبــــد | تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

676342 ن|ن سليم|سمر محمد عش لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3673o6 ى عص م محمد|م سعيد عل|نرمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

546553 ي بــــشي  محمد
يوسف مصطفى تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع

سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

63549 ن|لحميد رسل|لمنعم عبــــد |عبــــد | رويد بــــ بــــنى سويف|د|

47254 ى|لستـــ|بــــ عبــــد|لتـــو|كريمتـــ عبــــد ر حسني  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

3269|| فعي|لش|هيم |بــــر|ح |ن صبــــ|نوره ى شمس|زر عه عي 

269o93 لرحيم|لسيد عبــــد|حمد |ره |س ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

443762 ن|ل محمد عىل سليم|جده جم|م ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

49o5|2 لم|طف حسن س|ء ع|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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475649 ن|لح سليم|هيم محمد ص|بــــر|نىه  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

|6|569 هيم|بــــر|حمد |لد |مريم خ ى شمس صيدله عي 

48o224 ى محمد|لستـــ|عمر محمود عبــــد  ر أمي  سكندريه|ل|حقوق 

53526| لح|عيل محمود ص|سم|ء طه |رس| لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

32737| |لعر|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد|ء |لىمي
ى
ق هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

88599| لربــــ |د |حمد ج|عزتـــ | مه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88|9|8 لس يشى عبــــد بــــ موىس  |لتـــو|كي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

699993 لطريفى|لمهدى |لسيد محمد |ء |ل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

492882 مه|لد حسن محمد سل|حمد خ| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4o4|79 حمد محمد حسن|حمد عىل | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

482366 هيم|بــــر|ن محمد |حمد شعبــــ| ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

8|8279 سعد جرجس|ل |جم| يوحن ره بــــنى سويف|تـــج

|48|o3 ى  نع محمود|لص|حمد عبــــد |حسي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

2|37|8 زق|لر|محمد بــــهجتـــ محمد محمد عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

89||2| مل سيف |بــــركه ك| رين|م سيوط|تـــربــــيتـــ 

8|o96| ي|
ميمه حسن حمدي مصطفى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

35|673 حمد|فظ |لبــــيوم ح|لرحمن محمد سيد |عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

828672 لرحيم|ن عبــــد|رص حمد|لسيد ن| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|4275 حمد سند|هيم |بــــر|حمد |نم |ه تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

5o3|o ي عبــــد |بــــ و|مه
لعظيم|ئل مصطفى بــــ بــــنى سويف|د|

854228 مروه منتـــرص محمود حسن ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

||572o وق  لدين منىح  محمد|حمد مىح |رسر ى شمس هندستـــ عي 

6|74o حمد محمد محمد|ن |يم| بــــ بــــنى سويف|د|

6o785o ء فتـــىح قرئى بــــكر موىس|ل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

92||83 ى محمد |ن |يم| ف حسي  رسر ج|طبــــ سوه

8769o5 للطيف  |لحميد عبــــد|ء محمد عبــــد|لشيم| سيوط|بــــ |د|

7|2928 بــــر|حمد  ج|يه فكرى محمد | زيق|لزق|عه |زر

686|49 ز|لبــــ|ز عىل |لبــــ|ضى |هلل م|منه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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|4523o ل|لع|دل محمد عبــــد |مجد ع| هره|لق|ره |تـــج

4o7626 وق ممدوح محمد صديق موىس رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o2448 در|لق|لم عبــــد |لعزيز س|ندى محمد عبــــد  |طبــــ طنط

4oo659 ق نجيبــــ مجلع|سح| |رين|م ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8|o39o ميل عزيز مجىلي|دي |ف ي|طبــــ 
|لمنى

|3858| عيل|سم|حمد|ح جميل |لفتـــ|مريم عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

76o9o| ن حسن محمود عىل محمد|نوره لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

|75786 لرحيم|رى عبــــد |لبــــ|فع عبــــد |يوسف ش ن|حقوق حلو

259||8 تـــ تـــوفيق يوسف|عىل شح ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

497o97 رك|حمد مبــــ|د |محمد فؤ| دين تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

526|o5 بــــر أحمد مصطفى|ئى ج|كريم ه سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|58322 وى|حمد حسن محمد طنط|تـــفى  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

85o|3| حمد حسن|لد |حمد خ| سيوط|حقوق 

793748 لسيد محمد|حمدى محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

783977 ويه|ئى محمد محمد سعد كر|ء ه|لىمي زيق|لزق|بــــ |د|

535872 ى|س رتـــ عمرو أحمد يوسف حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

86|744 فظ عىلي|حسن مطرود ح |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

88||95 حمد |جده سيد عىل |م ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|9939 ن|ر محمد عثــــم|لستـــ|هيم عبــــد |بــــر| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

24768| م|لسل|عىل رجبــــ عىل عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

638994 لرحمن|بــــى عبــــد|ن محمد عر|ء شعبــــ|نجل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7797o4 لحليم|ن عبــــد|ء محمد سليم|لشيم| زيق|لزق|بــــ |د|

867552 لطيبــــ|حمد محمد محمود | ن|سو|حقوق 

|25|57 بــــو شنبــــ|م عبــــده |لسل|ئل عبــــد |يوسف و ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

235939 ي عوض|دين حس|ن
م محمد حسنى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2239o| لق|لخ|نور عبــــد|منى عيد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

35|93| جر محسن عتـــريس محمد فوده|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|o982 يد|حمد أحمد ز|محمود محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2546o| بــــر طه عىل نرص|طه ص ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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49454o ن|تـــم محمد سعد رمض|محمد ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7|2387 بــــى|مبــــ|هيم |بــــر|هيم |بــــر|عيل |سم|ء |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

64o6|2 حمد مصطفى|لحميد |رص محمد عبــــد |ن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

432376 لحميد طه|حمد عبــــد |بــــسنتـــ  |صيدله طنط

527|4 حمد|مل |دل ك|مصطفى ع ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

9|4659 ه | مه سعيد  |لفونس سل|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

854725 لحميد محمد|رضوه جمعه عبــــد سيوط|حقوق 

7oo33 لبــــصي  محمد|بــــ عبــــد |لتـــو|م عبــــد |ريه لفيوم|بــــ |د|

248285 لسيد فرج|ن محمود |رو |ن طنط|سن|طبــــ 

26295| وى|لص|لرحمن |م عبــــد|م هش|سل| |تـــربــــيتـــ بــــنه

67664| لفى|ل|جر محمد محمد سعد |ه لمنصوره|بــــ |د|

3496o5 ى|غ ى ربــــيع حسي  دتـــ حسي  ى شمس| لسن عي 

|452|6 حمد محمد|لد |حمد خ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2373o3 هيم|بــــر|مريم محمد سعد  هره|لق|م |عل|

434427 عيل|سم|لجندى |خلود محمد محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

86536 عىلي ربــــيع محمد حميدتـــ لفيوم|هندستـــ 

7|268 لرحمن|ح عبــــد |لفتـــ|لد عبــــد |دى خ|ش لفيوم|عه |زر

83o495 لحليم محمود|حمد عبــــد|طمه |ف دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

9|3767 مل  |مجد فريد ك|ركو |م سيوط|ضتـــ |علوم ري

32|o67 ي سليم|لر|ء منصور عبــــد|عل
ن|ضى ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

6|7573 لعتـــمه|لسيد مسعد حسن |سحر  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

348854 يوبــــ|ح محمد عىل |طمتـــ صل|ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

789698 لسيد|متـــ |ح سل|لفتـــ|حمد رجبــــ عبــــد | ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

|2o3|o ه محمد مني  محمد موىس| مي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

759435 هيم|بــــر|رص فتـــىح |لن|ء عبــــد |سم| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

42542| ى|لمجيد ش|نورين محمد خميس عبــــد  هي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

2263o4 عيل|سم|لسيد |عيل |سم|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

35558 |لعزيز |م عبــــد |لسل|لنبــــى عبــــد |لد عبــــد |خ
هد|لش

ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

559oo ن|ئد عىل فرج سليم|ر سيوط|حقوق 

695434 لرحمن مقلد|لسيد عىل عبــــد |عىل  لمنصوره|حقوق 
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369396 سمر مصطفى محمد منتـــرص |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|5oo6 لسيد صقر|حمد عطيتـــ محمود |ء |لزهر|طمتـــ |ف ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

37o52| لمرىس|لسيد مصطفى |لسميع |بــــ عبــــد|رح لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|25o6 ل|لمعىطي هل|ن فكري عبــــد|نور ن|صيدله حلو

44oo54 لحميد|يمن حسن عبــــد|سلىم  لشيخ|طبــــ كفر 

444474 حمد|هلل سيد |هلل عبــــد |ح عبــــد |لفتـــ|مريم عبــــد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

479529 بــــوكليله|ن |د شعبــــ|لجو|م عبــــد|حمد هش| سكندريه|ل|هندستـــ 

5|5622 حمد متـــول|منى محمد حسن  بــــ دمنهور|د|

493259 هلل|حمد عزتـــ عىلي نعمتـــ | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

78o799 ى|حمد مني  | حمد محمد حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

624628 لدين|ده صبــــرى محمد عز |مي ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

|56838 در|لق|تـــ عبــــد |لشح|كريم حمدى  هره|لق|بــــ |د|

459ooo لرحمن|ف عبــــد |لرو|حمد سليم عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|993| ى وس  |نيس تـــ|مكرم | مي  ورصى ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

433o95 ر|لجع|م محمد |سعيد بــــهر| صف |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

357553 مر|بــــر ع|مر ص|محمد ع |ره بــــنه|تـــج

524|75 ى محمود در|رو ز|ن محمود أمي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

249366 ى عبــــد|مه |س|ر |مسىلي م متـــول|لسل|مي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|5|27| رتـــ عىل محمد عىل|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

886979 نعمه محروس حكيم محروس  سيوط|عه |زر

|377o6 هيم|بــــر|لرؤف |طف عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

6953|5 ى جم|ي حمد يوسف|ل عبــــده |سمي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

4o5|o8 رق عىلي بــــدوي محمد|محمد ط عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o26| ض|مه سيد ري|س|لبــــنى  بــــ بــــنى سويف|د|

35o296 ل محمود|لق كم|لخ|عمر عبــــد |حقوق بــــنه

682936 لحسينى|هيم |بــــر|ء محمد سعد |لشيم| لمنصورتـــ |تـــمريض 

7|5o8o هيم|بــــر|روق |حمد ف|مروه  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

43899| ى عص لدين فتـــوح عدوى|م |حسي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|877| ل عىل عىل|رحمتـــ محمد جم هره|لق|هندستـــ 

23667| حمد محمد|سعد | رند هره|لق|ره |تـــج
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3572o4 لم|لعزيز س|يمن عبــــد|ء |سم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

762482 لسيد محمد عمر|عمرو حسن  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

372379 لحديد|بــــو |م |م|د |هلل عم|عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

759684 رك|رص بــــخيتـــ محمد مبــــ|هلل ن|منه  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

268|85 ن|لعري|عىل مرتـــضى عىل  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

4o|45 مل محمد|جر جميل ك|ه هره|لق|حقوق 

838697 لبــــ|لمسيح جرجس غ|عبــــد| دون|م ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

4622|7 لعظيم|ح محمد عبــــد|لفتـــ|عزه محمد عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

5|8673 ئى|لجرو|حمد |هيم |بــــر|حمد |ئى |م| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

27|799 هيم هدهود|بــــر|لبــــكرى |حمد محمد |بــــدور  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

83893o ح|هلل تـــمس|ن عبــــد|هدير شعبــــ ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

236597 يه سعيد فوزى مصطفى|هد هره|لق|ره |تـــج

353|85 حمد عىل|حمد |محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

478773 ف فتـــىحي عبــــد  شور|لحميد ع|سهيلتـــ أرسر سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

23||35 حمد رسور|هلل عربــــى عىل |عبــــد ن|طبــــ حلو

7o|o8| ى مسعد عبــــد |ي |ورى |لمغ|لرحمن |سمي 
وى|لطنط

زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

2|3552 ن حمد سمره|حمد منصور | |مي  ن|هندستـــ حلو

8|oo4o مل|لسيد عىلي ك|ء |شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

35449 لحمزى|حمد |صم |نىح  ع| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|7||o| ى |حمد ص| حمد|لح حسي  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

|3|859 ر|لستـــ|هيم عبــــد |بــــر|م |ء هش|سم هرتـــ |لق|تـــمريض 

5|o458 ر|بــــو ن|د عىلي |لجو|لرحمن عبــــد |عبــــد  بــــ دمنهور|د|

44|o4| هلل|لم عبــــد|هلل س|جر عبــــد|ه |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

265645 يف عبــــد م محمود|لسل|كريم رسر |تـــمريض بــــنه

8|789o لح|جر مؤمن حسن ص|ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8477|o ى عبــــد|دي |ده عبــــ|غ لسيد|مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52o986 ء محمد يونس عىل|إرس بــــ دمنهور|د|

54947 ي بــــيومي محمد بــــيومي
منى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 
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87o56 دق|لحكم ص|م محمد عبــــد |سل| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

6|7398 ى|فظ |لحليم ح|ء عبــــد |ند لخرصى ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

5o732 ن|د رمض|محمد سعيد فؤ علوم بــــنى سويف

|52839 يه عبــــد ربــــه عىل حسن| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

32o57o د|هر رفعتـــ محمد ج|حمد م| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|44576 دى حسن ليثــــى محمد|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|6o|92 ي ن|مجد |
ي|ثــــ|لفى ن جورج  ى شمس|تـــج ره عي 

|2979o لحميد حميده|ل حميده عبــــد |م| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

53393 ى|سل| ى محمد حسي  م حسي  لفيوم|هندستـــ 

46o6o7 بــــوحطبــــ|لحميد |م صبــــري محمد عبــــد|ريه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|28|62 لسيد|روق |رس ف|هلل ي|عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

882o83 لكريم  |محمد محمود محمد عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

779356 ل رجبــــ عطيتـــ درويش|كريم كم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

83542o ف سعيد عىلي|ء |رس|
رسر دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

63||54 ء مصطفى قرئى محمد|سم| زيق|لزق|صيدله 

37o438 لح|لدين محمد ص|د |كريم عم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|25o9 ي|حمد |نم يونس |م محمود غ|بــــتـــس|
ل |لنى ج|طبــــ بــــيطرى سوه

23o||8 لنعيم سليم|د حمدى محمد عبــــد|ي| لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

835588 ي ش| عل
ي|مصطفى

ى مصطفى هي  |نوعيتـــ فنيه قن

495994 لعزيز حميده|وردتـــ جمعتـــ مسعود عبــــد سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

497848 ن|للطيف سليم|ن مجدى عبــــد |نوره بــــ دمنهور|د|

52373 بــــسنتـــ محمد عىل مليىح  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

9o5o|o دي |له|لمعبــــود عبــــد|لسيد عبــــد|ن |يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2547|2 بــــو عىل|صم عىل حلىم |عىل ع ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

529348 لعزيز موىس مبــــروك|موىس عبــــد  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

457569 سمر محمد مرىس محمد حديد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o5o2o يف محمود محمود عم يم|محمود رسر زيق|لزق|هندستـــ 

|63|56 مد عىل|لدين عىل ح|د |ندى عم مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع
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|38|8 حمد صبــــىحي عطيتـــ|زن |م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

63||8| ه مصبــــ| لمنعم محمد|ح عبــــد |مي  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

26|769 لجندى|حمد |عيل فتـــىح |سم|مصطفى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|4548| كريم محمد حسن غنيم هره|لق|ره |تـــج

83|326 سط|لبــــ|يم عبــــد|لد|محمد سمي  عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

8274|| لمخلص|لعليم محمد عىلي |محمد عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

75o899 لم محمد|د محمد س|زي تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6829o3 لجندى|لمتـــول |لسيد |محمد وجدى  لمنصوره|بــــ |د|

76255o |لبــــن|لسيد |لسيد طه |حمد | نوعيتـــ بــــور سعيد

6|o577 د|هيم حم|بــــر|لحميد |منى عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

4o2242 هلل|حمد فوده عبــــد|ن |ره حمدى عثــــم|س سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7o7942 حه|حمد مسعد مسعد سم|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

359745 ى محمد يوسف|من ر حسي  ن|طبــــ حلو

534|7 حمد محمود|ن |يه شعبــــ| بــــ بــــنى سويف|د|

3|4343 لسيد|م محمد |در عص|ن لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

63946o يه محمد عىل محمد| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

7o789 ى |محمد طلعتـــ  هيم|بــــر|لحسي  لفيوم|ر |ثــــ|

9|5255 حمد محمد جمعه  |ء |شيم سيوط|نوعيتـــ 

284729 مل|لدين ك|ح |لد صل|م خ|ريه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

84o83| شد محمد|لد ر|ء خ|رس| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

275o55 ر|حمد نص|مصطفى محمد محمد سيد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o347| هيم|بــــر|بــــ محمد محمود محمد |رح سكندريه|ل|حقوق 

643977 لم محمد محمد|ن س|نوره لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

33253o لحميد محمد|سمي  سعيد عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

684oo8 حمد عبــــد ربــــه|د |يه رش| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

34|575 ل|لع|لعزيز عبــــد|مد عبــــد|ح| ذ رض|مع |ره بــــنه|تـــج

258448 ضى|تـــى خليفه ر|عىل زن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

62o556 ن|لسيد محمد نعم|يمن |ء |سم| لمنصورتـــ |تـــمريض 

6283|| حمد|هيم |بــــر|لد محمد |محمد خ ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

9|46|9 بــــ حسن جمعتـــ |لوه|محمد عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

Wednesday, September 5, 2018 Page 6547 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

767o23 م مصطفى مصبــــح|د س|يوسف عم ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8|8855 رص خميس موىسي|يه ن| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

84|342 ى|حمد سيد |جر |ه مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

33o9|3 لشيخ|مد صبــــيح |لكريم ح|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

49o7|4 |لعل|بــــو |لربــــ |د |نورين حمدى ج سكندريه|ل|بــــ |د|

782o|8 ئى|حمد كيل|ئى |همتـــ محمد كيل زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

345o66 ى |لد محمد سعيد |تـــفى خ ن|لعري|مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

425534 تـــ|بــــر خليل محمد بــــرك|منيه ج| سكندريه|ل|صيدله 

479449 لقلسر|لكريم عىل |د عبــــد |حمد عم| سكندريه|ل|هندستـــ 

6497o3 مه|هيم سل|بــــر|مه |ء سل|شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

52o998 لي|لدنش|مل رجبــــ حسن بــــسيوئى | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

32559| سىطي|لدي|لسيد |رتـــ محمد محمد |س ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6o5o5o لعزيز|س عبــــد |لسيد عبــــ|نورين وليد  |صيدله طنط

543378 ود|ن د|هلل محمد رشو|دتـــ عبــــد |غ تـــربــــيتـــ دمنهور

35|9o حمد|دل محمد |ر ع|من كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

23554 عيل خليل|سم|لحكيم |عبــــد | ميشه رض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2526o5 ه محمد ج| لبــــش|بــــر |مي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8o|334 ي محمد عبــــد
ي|هدي مصطفى

لغنى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

357|2o لمنىه موىس|هلل |ل عبــــد|ء جم|ل| |حقوق بــــنه

848594 يمن صبــــىحي رسجيوس|يدي |ه ن|كليتـــ طبــــ أسو

644795 در|لق|هلل عبــــد|در عبــــد|لق|هلل عبــــد|ء عبــــد|رس| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

827757 بــــوبــــكر|لمنعم |لضبــــع عبــــد|لد |خ |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

784265 محمد محمود محمد محمد درويش لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

372555 محمد| لعل|بــــو |منيتـــ محسن | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

868o36 حمد خليل|ن |زينبــــ شعبــــ ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

449347 ر|لىطي|حمد فرج |م |زن عص|م |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4439o5 بــــ|دي محمد خط|له|ء سعد عبــــد|سم| لشيخ|عه كفر |زر

5284oo لزربــــه|د محمد |لرحمن حسن رش|عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

48|957  |رس قز|ف
ى
ى|ق نور حسن حسني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف
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9o52o |لبــــ|لد عبــــد |م خ|حمد عص|
ى
ق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

75989o لح خليل|هيم ص|بــــر|مريم  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

|23563 هلل|لسيد عبــــد |ذ محمد رسور عبــــد |مع ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o5o|| ي |نسي |ن
لمرصي|يمن سعيد مصطفى ي|طبــــ 

|لمنى

|42o25 لمغنى|م عبــــد |لسل|كريم محمد عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

783459 لعوضى|رص محمود محمد حسن |لن|ء عبــــد |سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

29285 مد|لح محمد ح|هيم ص|بــــر| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

777||o لكريم سليم محمد|مه عبــــد |س| لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

246385 لرحمن جوده|زم جوده عبــــد|ح ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

643o|2 هيم عىل|بــــر|لسيد |ح |سهيله صل زيق|لزق|بــــ |د|

2429o9 ن|لح حس|هيم ص|بــــر|محمود  هره|لق|م |عل|

7|28|o |يه محمود محمد حلىم شط| لمنصوره|بــــ |د|

|674oo عمر سعيد محمد حسن ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

495886 لسيد عبــــده|س خميس محمد |ين| عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

83|275 ى ئيل|س روف|وجيه عبــــ| مي  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

6893|6 هيم يوسف يوسف|بــــر|ن محمود |يم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

75o779 لح صبــــيح|مريم عيد ص وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

22o4|o لسميع|هلل سعد محمد عبــــد|عبــــد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

5|2522 لسيد|زي محمد |لمغ|هلل محمد |محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|9|6o سعد|عزتـــ نصي  | مرثــــ ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

8|62|o حمد|محمد عىلي حسن  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

7|5762 لسميع|هر عبــــد |ن محمد ط|يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o2292 تـــ محمد عىل  |لدين بــــرك|ء |عل ج|ره سوه|تـــج

844258 لعظيم|لد محمد عبــــد|حمد خ| قرص|ل|فنون جميله فنون 

679834 بــــى|محمد عطيه عىل عىل عر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o72o6 ي|لمتـــول |لحسينى |يمن |ء |ل|
لحسينى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

639566 بــــ|هيم خط|بــــر|يمن محمد |م  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4o447| هلل محمد عىل عىل محمد|عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

689962 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|حمد سعيد | طبــــ بــــورسعيد
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677o55 لسيد|بــــو |لسميع عطيه |لسيد عبــــد |حمد | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

4|45o س كشك|لسيد عبــــ|حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

92o489 بــــر |حمد تـــرىك خلف ص| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

45|932 ي|ر
نوس مرقص|يوسف مرقص ف| ئى لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

7522|3 م|م|م فوزى |حمد هش| زيق|لزق|ره |تـــج

248533 هلل|منيه سعيد محمد عون | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|382o| ى مصطفى   حسي 
لسيد عوض|مصطفى ى شمس| لسن عي 

75o657 لرسول محمد|مح عبــــد |فريده س هره|لق|ج طبــــيع |عل

649522 محمد طلعتـــ محمد محمد حسن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

253o48 ى|ي ر طلبــــه|لغف|د عبــــد|عم| سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|4798| حمد|حمد ربــــيع |ربــــيع  هره|لق|حقوق 

25253o ح جمعه|لفتـــ|رص عبــــد|لن|د عبــــد|جه تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

479o4 فظ|لح|ح سيد عبــــد |سيد صل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

72255 حمد محمود عىل محمود| لفيوم|هندستـــ 

372827 در|لق|ر عبــــد|لستـــ|لكريم عبــــد|كريم عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6|o4|o ره|هيم محمد عم|بــــر|يحن   لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

895833 ن |تـــم عىل عثــــم|رحمه ح ج|طبــــ سوه

||7o53 هلل محمود|م مجدى عبــــد |هش ن|بــــ حلو|د|

7o8o47 لم|لدين محمد عوض محمد س|د |يه عم| لمنصورتـــ |تـــمريض 

5||53o لعزيزعوض|حمد حسنى محمود عبــــد | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

95348 لكريم هندى|رس عبــــد |رتـــ ي|س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|2735 ى عثــــم|لن|ل عبــــد|محمود جم |ن |رص حسي 
هيم|بــــر

هره|لق|طبــــ 

489662 رزق جرجس بــــسخرون| ريموند سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|43652 قتـــ نبــــيل عبــــد | لسيد|لحكيم محمد |رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

787|o6 لسيد|رغده محمد وجيتـــ  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

687754 لسيد محمد شعي | |محمد رض لمنصوره|ره |تـــج

6o654| ف حسن عىل  لبــــخ|حسن أرسر لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

348496 حمد سعد|فعي |بــــ ش|يه|سندس  ى شمس حقوق عي 

|7o984 حمد|لسيد |مح |ل س|م| |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى
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|23429 ى |عمر ط ن|بــــو زيد شعل|هر حسي  ى شمس هندستـــ عي 

5o883 كر|دى نسيم عزم ش|ش بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

48o469 لرحمن|لحميد عبــــد|متـــ عبــــد|س|مؤمن  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

696458 ح|لسو|حمد |رس |ء ي|وف لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

685366 بــــتـــ|ز دو|لبــــ|هيم |بــــر|سعد | |ر|ي لمنصوره|صيدله 

626|57 لرحمن محمد محمد عىل|عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

536634 ي جمعه مدبــــولي|ء |عل
لدين مصطفى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

837388 ي 
لسيد|حمد ذىكي عبــــد|منى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

753964 ين حسن  حمد سعد محمد|شي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

677789 لحميد|لسيد عبــــد |لدين |م سعد |بــــس لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

6o|664 وي|لسمل|حمد |ل محمود |هلل جم|هبــــتـــ  |علوم طنط

36o9o| لمنعم|لحميد عبــــد|جد عبــــد|مصطفى م |ره بــــنه|تـــج

567o7 م جوده|لسل|محمد خلف عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

5962| لعظيم محمد|هلل محمود عبــــد |منه  طبــــ بــــنى سويف

3|3748 هيم قدوس|بــــر|تـــ |لشح|هيم |بــــر|محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

7o6472 م عىل|م|ل|حمد |ن محمد |يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

884o6o لمجيد يوسف  |ء سعيد عبــــد|رس| سيوط|تـــربــــيتـــ 

3|9429 حمد|ه |لل|رق عبــــد|ديتـــ ط|ن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

24|882 لبــــر محمد|لحكيم عبــــد|ندى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

75285 ه | لحفيظ|حمد محمود عبــــد |مي  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8225oo ف يوسف كريم|ء |رس| رسر ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

43|799 ف | يد عبــــد|بــــو|رسر ى لنبــــى مرزه|لي  |صيدله طنط

9||892 لسميع محمود  |هيم عبــــد|بــــر|هلل |عبــــد ج|ره سوه|تـــج

7|2929 لح|محمد نرص بــــكر ص| رن لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4o8838 مي |م محمد مس|لسل|حمد عبــــد |روفيده  |بــــ طنط|د|

2342o5 بــــ عيس|لوه|رق عبــــد|بــــ ط|لوه|عبــــد ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

249692 ين ذىك عبــــد لسميع ذىك عطيه|شي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

545848 م|لسل|هيم عبــــد |إبــــر| هيم محمد زكري|إبــــر إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

2342|4 ن|تـــه رمض|لدين محمود شح|ء|عل ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو
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779|9| وى|ن هند|ن عثــــم|خلود رفعتـــ رمض ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

43563| د|هلل عي|تـــ عبــــد|لشح|دل |محمد ع لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

8o2593 ي محمود طه 
هيم|بــــر|مصطفى سيوط|ره |تـــج

24545 فظ|لح|لنعيم عبــــد |رتـــ محمود عبــــد |س ن|بــــ حلو|د|

2454|6 ن عويس|ء رجبــــ شعبــــ|شيم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7o45o9 ل محمد|دل محمود هل|ن ع|نوره زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

52o|98 هيم معوض معوض|ن إبــــر|يم| بــــ دمنهور|د|

855359 ي عىلي حس
حمد|ن |مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

46|68 لسعود|بــــو|هيم |بــــر|حمد محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

523554 ى|ح مصطفى محمد محمد |مصطفى صل لسفي  بــــ دمنهور|د|

677|o9 لبــــيىل|ده |زم عىل عبــــ|يوسف ح لمنصوره|حقوق 

25223o يد عرفه|ح ف|لفتـــ|د عبــــد|سع ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4|||o حمد ربــــيع|ن |محمد شعبــــ هره|لق|ره |تـــج

|7o658 |صفوتـــ سعد حن| رين|م هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|2|22o هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o4895 ن|ح مصطفى عثــــم|لفتـــ|م عبــــد|سلىم س |علوم طنط

52o69 حمد سيد|ء صفوتـــ |هن ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

76434 تـــتـــ|لسيد محمد شح| |دين |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

332|59 جر محمد محمود محمد|ه |بــــ بــــنه|د|

259539 عيل|سم|ر |لغف|لدين عبــــد|د|ء عم|دع ن|صيدله حلو

42|966 ى نشأتـــ بــــسيوئى  لففى|نرمي  سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

834o55 هلل محمد||لح عط|ليىلي ص |هندستـــ قن

7594|9 ن|لسم|حمد |حمد رزق |ل |من زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

676|88 عيل|سم|لسيدمحمد |ء حمدين |رس| لمنصوره|نوعيتـــ 

8475o7 ي|لر|هيم عبــــد|بــــر|محمد 
ي مدئى

ضى ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

|54o54 وى شفيق بــــدروس|جرجس ر ى شمس|تـــج ره عي 

5284|3 عد هيبــــه مبــــروك|عمرو عىل مس سكندريه|ل|حقوق 

79|o7o ئى|لشنو|هلل |لسيد عبــــد|يه محمد | ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

336866 عمر محمد سيد محمد س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
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7oo58| تـــ|لشح|هلل |حمد محمد عبــــد | طبــــ بــــورسعيد

48282o لحليم حموده|لسيد عبــــد |آيه صبــــىح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35549| تـــ | دى|حمد ن|لسيد |حمد |مي  ى شمس|تـــج ره عي 

8625|6 ي ج
ي مىحي مصطفى

لكريم|د|مصطفى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

79|32o حمد محمد عىل حبــــيبــــ|ء محمد |سم| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|37o6 عيل|سم|ن |ر محمد عثــــم|عم سكندريه|ل|حقوق 

225|78 هلل| |نور عط|ء محمد |سم|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

8|6476 ي |ع| دين
ى
هيم|بــــر|دل محمد شوق ي|عه |زر

|لمنى

865|44 مه|دل محمد سل|منيه ع| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

445226 لحلو|ل محمود خليل |م جم|حس سكندريه|ل|هندستـــ 

32|354 هيم|بــــر|لمنعم |ل عبــــد|لمنعم جم|عبــــد ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

4277|4 لسيد عموش|هيم |بــــر|هيم محمد |إبــــر |عه طنط|زر

6oo784 ي|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|عبــــد | دين لحرصى |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

879427 لح محروس |ن ص|ء عثــــم|شيم سيوط|تـــربــــيتـــ 

497||o لجندى|لعزيز |ء صبــــىح محمد عبــــد |شيم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

49o8o2 حمد فرغىل|هيم محمد |بــــر|عهد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

268o22 د|لجو|هيم مصطفى عبــــد|بــــر|مصطفى  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

335536 ئى سعيد مصطفى يوسف|م| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|497oo ى سل|بــــر| ى|هيم حسي  مه حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

86o86o لس  ق|سح|د |ق فؤ|سح|كي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3389o8 م محمد حبــــيبــــ|لسل|محمد عبــــد| سم |ره بــــنه|تـــج

4o258o حمد محمد| |يه رض| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23o7o9 لديبــــ|حمد محمد |رق |يوسف ط |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

8468|6 ر|لرحمن حق|رص عبــــد|لن|محمد عبــــد ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

|67|62 ي|ر
ف رف| |ئى ى|عي حس|رسر ني  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

829953 ي سعد عطيه|ك
ى
تـــرين شوق تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

443oo8 هلل محمد|در عبــــد |لق|لعزير عبــــد |يمنى عبــــد  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

64o453 طف محمد محمود عجيىم|هيم ع|بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 
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688o|o لدين|حمد نور |لغنى |ن مصطفى عبــــد |رو ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

826o56 ي |م ع|ريه
حمد|دل مصطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

44443 د|ل عىل حم|مصطفى جم هره|لق|هندستـــ 

445698 ن|ردىكي|ير نرسيس م|ن هر|سيف سكندريه|ل|ره |تـــج

36837 لخي |بــــو |هيم يوسف محمد |بــــر|ر |زه| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3345|3 ئيل|هيم ميخ|بــــر|بــــتـــ |ئيل ثــــ|بــــطرس ميخ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

269833 ى|حمد مسعود | لسيد يوسف حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4|o3o7 ف |بــــل لدين|ل محمد نور رسر |ره طنط|تـــج

39o8o لعدىس|لسيد |ندى محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

626852 هلل|هلل فوزى رزق |مريم رزق  زيق|لزق|بــــ |د|

|2|oo4 هيم|بــــر|لفى متـــى |جورج  ى شمس|د| بــــ عي 

8635o4 بــــوسحىلي|ده |ر حم|لستـــ|حمد عبــــد| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

444775 بــــر|م حسن ص|محمد عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

885372 | كر حن|ن كريم ش|ري|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

366542 ده|ل حم|لع|حمد عبــــد|ل |حمد جم| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2674o9 ه خ| ى |مي  م|لحم|لد حسن أمي  |ن طنط|سن|طبــــ 

47886 ف رض| لعليم|نور عبــــد | |رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o|975 لسيد|حمد محمد |محمد مجدى  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

2|4974 لسيد يحن | |محمد رض ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

263|96 حمد محفوظ|ء مجدى |سم| |ره بــــنه|تـــج

33o84| لرشيد عفيفى|حمد عبــــد|هبــــتـــ  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

689482 ه | ف عبــــد |مي  ى|لسعيد ل|لحميد محمد |رسر شي  لمنصوره|بــــ |د|

48o3|8 وى|لرؤوف سعد|حمد عطيه عبــــد| بــــ دمنهور|د|

458627 فظ|لح|سومه محمد أحمد عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

778o86 لسيد محمد عبــــده|محمود  زيق|لزق|ره |تـــج

326253 ى |ي ف مصطفى |سمي  حمد|رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|5|59 ين عىل  شه|هيم بــــ|بــــر|هيم |بــــر|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4292|4 ص|لقص|ن |ل عنتـــر محمد شعبــــ|نه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

27|8oo تـــه بــــدر|مد شح|تـــه ح|بــــسنتـــ شح |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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7|6|27 شور|حمد موىس ع|محمد موىس  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

22|o4| ى| ند حسن عىل حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

494647 بــــو خليل|لسعيد محمد محمود |هيم |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

67874o شد|لد محمود ر|ن محمد خ|يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o5757 لسعيد خلف|لسميع |حمد عبــــد| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

756oo5 ى م مني  يوسف|س| مي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

84|769 لد محمود عىلي|محمود خ ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

3732o9 وي|لجد|حمد طه عىل |محمد  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

4|o42 ى|سم|عد |مس| ند عيل حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8292o| ربــــ|جح نجيبــــ مح|ن| رين|م دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

676938 ي|لح محمد مو|مه ص|س|ح |صل
ى
ق لمنصوره|حقوق 

9|9428 بــــر بــــيوم  |ح ج|هلل صل|رحمه  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o4774 منيه سعيد يحن  محمد تـــوفيق| زيق|لزق|بــــ |د|

6|7||9 ن طلعتـــ رفعتـــ جبــــر| مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

64o634 ى محمد |حمد |ح |حمد صل| لسيد|مي  زيق|لزق|طبــــ 

23|6|6 هيم فرج|بــــر|هيم محمود |بــــر| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

325952 هيم|بــــر|لفضيل |حمد عبــــد|ء |رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5||69| عمر يونس فتـــىح محمد مخيمر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

5o986o بــــ|محمد محمود محمد فرج حج ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

254||8 صد|لق|لحميد عىل |عمر عىل عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|4o54 رؤى نبــــيل محمود عىلي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

9|o59| لدين  |للطيف عزيز |لد عبــــد|حمد خ| ج|طبــــ سوه

|34283 د|رص محمد عطيه عو|لن|هدى عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

697326 لعوضى|ن |ن شحتـــه سليم|ن سليم|نور ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

75683o لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|يمن |لرحمن |عبــــد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

523755 ن|لسيد محمد رمض|كريم محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

37423| حمد|حمد |لد |نىح  خ| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

68|3o7 ى|لسيد |هلل |رص عبــــد |ن لسيد عوضي  لمنصوره|علوم 

7o3494 ع|لس|حمد |مد |م مصطفى ح|ن هش|يم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

647358 لذىك|لسيد يىح |لسيد | |دين زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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635||8 ي بــــدوى|حسن ء محمد حسن عشر زيق|لزق|نوعيتـــ 

426o57 بــــرمعيوف|رون ص|لد ه|سهيله خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o8687 لحميد عىل |حمد عبــــد|لحميد |عبــــد ج|بــــ سوه|د|

3o346 ي
لسيد|حمد محمد | |دئى ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

85378| لحكيم|ح عبــــد|لفتـــ|ر تـــوفيق عبــــد|من ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

8754oo حمد محمد  |لحميد |لدين عبــــد|م |حس ج|تـــربــــيتـــ سوه

529o6| وي|لحلف|د |دل فؤ|عمر ع ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

6278o9 ل محسن|فرح محسن بــــل زيق|لزق|ره |تـــج

|47658 بــــر حمودتـــ|ن محمد ص|مرو حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

528|85 ن بــــسيوئى بــــركه|م حسن شعبــــ|حس سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

329436 ي سعد غريبــــ|نس ه|ن
ئى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4o5225 محمد سمي  محمد رزق تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

479549 لدين|ج |لسعيد عىل رس|يمن |زن |م سكندريه|ل|بــــ |د|

429538 وى|لمحل|لسيد |ن |مر حمد|د تـــ|زي |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

783o2| دق|لص|لمهدي محمد |يمن محمد |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

758|7| ن|ن سليم|حمد|هلل محمد |هبــــه  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

767289 ي|حمد ن|  بــــحي 
ى مصطفى رص بــــحي  ي صىح 

عيليه|سم|معهد فنى

7o6o|7 مد|لسيد ح|مد |ح| ء رض|هن لمنصورتـــ |تـــمريض 

7|2248 زى|حمد حج|حمد |ىط |لمع|بــــو|بــــيح |تـــس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

856|98 لرحمن|نور عبــــد|عبــــي  جلوي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4||o|5 هيم عبــــيد|بــــر|بــــ محمد |ربــــ تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

777945 ن خليل|لحكيم رمض|م محمد عبــــد |بــــتـــس| زيق|لزق|بــــ |د|

496882 هلل|لسيد خي  |آيه جمعتـــ محمد  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

2675o3 هلل||هلل محمد حلىم عط| |ن عط|نوره |تـــربــــيتـــ بــــنه

|44926 لسيد فرج|بــــسمه ميىمي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

364367 ل|كريم مجدي محمد كم لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

3|5|37 ى ل|د غبــــري|دل فؤ|ع| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

35393| ن محمد|ن سليم|محمد حمد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

3469| هيم عىل|بــــر|م |بــــ عل|ربــــ هره|لق|طبــــ بــــيطرى 
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5|7668 ى يحن  عوض عبــــد |ي ي|لحميد |سمي 
ى
لحوق علوم دمنهور

632oo6 م محمد محمود|لسل|مريم سعد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

4783|| زق شبــــيبــــ|لر|بــــوضيف عبــــد |رتـــ محمد |س سكندريه|ل|طبــــ 

54|223 لعزيز|ن محمود عبــــد|لد محمد رمض|محمد خ بــــ دمنهور|د|

43425 حمد خميس زىكي|هبــــه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

757o56 نسمه موىس حسن موىس حسن عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

488732 متـــ محمود|لسيد يوسف سل|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

443328 حمد محمد قنيسر|لسيد |حمد عوض | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5|74|6 خلود رجبــــ فتـــىح عيس سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

7|2|99 زى|تـــى خليل حج|لزن|فتـــىح جمعه | ر|ي لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8|9o7o ي حشمتـــ عبــــد|دع لحسيبــــ|ء يحن  ي|بــــ |د|
|لمنى

489839 تـــه|ن شح|يه محمد رشو| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||6o|4 ره|د مصطفى محمد عم|زي وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

5|3|77 لرمسيس|ىطي خليل |لع|حمد جمعه عبــــد | سكندريه|ل|طبــــ 

33oo|9 م|لعزيز ضي|هدير نبــــيل عيد عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

25o836 بــــ|لمعىط عطيه دي|مل سعيد عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4628o2 ن ذل خرصى|لش|يم محمد |لد|ر عبــــد|مختـــ| مي  |حقوق طنط

3543|8 لمجيد محمد|ء عبــــد|رضوى عل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

73594 ن عىل|م محمد شعبــــ ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

533324 لح|لحميد ص|حمد محمود عبــــد |سلىم  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

344778 ن|لمحسن رمض|بــــر عبــــد|لج|يتـــ محمد عبــــد| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4|6|57 دتـــ|در زي|لق|هيم عبــــد |بــــر|ء مسعد |ل| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6977oo بــــى|رس تـــوفيق عر|ن ي|يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

839|69 هدير محمد حسن محمد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

299697 عيل|سم|حمد محمد محمد | كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

22335o شم|محمود محمد عىل ه ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

8928o6 حمد |سحر محمود محفوظ  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2483|| غ|لصبــــ|ن محمد محمد |نرجس حمد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

888628 حمد مصطفى محمود |مريم  سيوط|تـــربــــيتـــ 

4969|6 ح محمد|لفتـــ|ء ربــــيع رجبــــ عبــــد |إرس تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور
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6|48|7 لحميد عمر|لحميد عمر عبــــد |عبــــد  |هندستـــ طنط

768544 ى|محمد  حمد عيد حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

5o7|87 ن|لد يوسف محمد عثــــم|ء خ|ول سكندريه|ل|علوم 

757o95 لجليل محمد|ء عبــــد |منيه عل| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

357869 حمد طه محمد محمود| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|73873 نم سيد|رضوى سعيد غ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

87o456 ى محمد|محمد عبــــد هلل حسي  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

3|3989 لمحسن مصطفى|حمد مصطفى عبــــد| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|44636 لرحمن عطيتـــ|محمود محمد عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

54263 ي محمد 
هيم|بــــر|محمد لطفى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

922|4| لسيد  |حمد |لسيد |ء |بــــه ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

924542 لرحمن عىل |لسيد محمد عبــــد| ج|عه سوه|زر

3|54oo ل|لع|لد محمد عبــــد|بــــسمتـــ خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

545356 ش|بــــ هو|لتـــو|مصطفى محمد محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2242o| لعظيم|ئى محمد عبــــد|بــــسمه ه هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

2|288 لصمد|لرحمن عبــــد |لصمد عبــــد |طمه عبــــد |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|4444 بــــ|حمد حج|حمد |ن عمرو |مرو |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

233425 وى|لحفيظ سعد|ء عبــــد|دين عل|ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

857538 ى حسن|لي فرج حس|س ني  ي|بــــ |د|
|لمنى

864279 هيم|بــــر|شور |عمر رشدي ع ن|سو|بــــ |د|

9|9388 بــــوزيد |بــــوزيد محمد | |دين سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|9|46 حمد|د محمد ممدوح |زي ي سويف
هندستـــ بــــنى

7o5oo5 ن|لصبــــ|د محمود محمود |محمد رش لمنصوره|هندستـــ 

439757 حمد|جر محمد بــــسيوئى |ه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|23o29 ل محمد|محمد حسن كم ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

92564o لدين خليل  |سط عز |لبــــ|ء عبــــد|عىلي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

5|8548 مر|حد ع|لو|لحليم عبــــد|نسيمتـــ رجبــــ عبــــد معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|69699 ء محمود محمد عىل|شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77o455 لمرىس|لسيد |لسيد |رق |لد ط|خ |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل
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352562 |لعل|بــــو|لدين مدحتـــ عطيه |ء |عل ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|76953 لمنعم محمد عىل|فرحه عبــــد  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

447377 ميس عمرو عىل بــــيوم محمد|ل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

646734 ه حسن عزبــــ حسن أمي  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

43o366 لعزيز عىل|حمد عبــــد|لعزيز |ء عبــــد|لىمي ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8|67|| هلل سيد|لرحمن عىلي عبــــد|عبــــد ي|تـــمريض 
| لمنى

7|o229 لدبــــسي|ىط محمد |لمع|بــــو |دل |ن ع|يم| لمنصوره|طبــــ 

63|o|5 مل|ل عفتـــ سيد ك|س زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5396|7 حمد|حمد مصطفى عىل |د |زي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

35786o محمد محفوظ محمود طلبــــ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|2o7| لسميع حلىم جبــــر|ن عبــــد |م شعبــــ|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3||o37 ى ي حسني 
مؤمن محمود مصطفى ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

628955 ي|ر
ن|لسيد سليم|لسيد |محمد | ئى زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

2772oo ن يوسف|لسيد رمض|ء فوزى |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

68|869 ف |مل | لي|لد|لسيد |رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5||769 لعسيىل|لعزيز عىل |م عبــــد|لسل|محمد عبــــد |طبــــ طنط

9|7826 حمد |لكريم |د |ل ج|م جم|هش سيوط|حقوق 

767o44 م|ح سل|م صبــــ|لحميد محمد سل|عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

|69883 ف رف|عمر  م|م|ع |رسر ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

773679 ء محمود محمد عطيتـــ|فد زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

778955 يه فوزى محمد محمد| زيق|لزق|نوعيتـــ 

624|3| ي عىل |لجو|عبــــد 
لخولي|د سمي  حسنى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8322o يف عىلي سيد  حمد|مريم رسر بــــ بــــنى سويف|د|

322252 عيل محمد|سم|س |حمد عبــــ|ضىح  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

857659 لح|يق ص|لد ف|محمود خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

76233 سميحه حسنى محمد سعد لفيوم|لعلوم |ر |د

82|9|4 حمد|لحميد |هلل عبــــد|محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

373754 هر سعيد|لظ|محمد محمود محمد عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|66747 دى|له|ن محمود عبــــد |جر سكر|ه هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د
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25o77| وى|لبــــرم|بــــ |لوه|لغنى عبــــد|سىح  محمد عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

885o54 ن |عيل ذىك حس|سم|ره |س سيوط|ره |تـــج

693597 |لبــــ|حمد عبــــد |لسيد |ء |عل
ى
ق ى شمس| لسن عي 

35||2| رس محمد عىل|ليىل ي عه مشتـــهر|زر

264443 ى| |رن ف حلىم محمد حسي  رسر |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|3|397 للطيف محليس|حمد عبــــد |هر |محمود ط هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

5o4329 لم|لسيد مرشد س|سهيله محمود  سكندريه|ل|طبــــ 

7565|9 ف |عمرو  لمرىس|ىط |لمع|بــــو |رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

279|o8 د عىل عمر|لجو|عىل عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

29348o د|هيم ج|بــــر|ذكرى محمد عطيه  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

696o9 م عزتـــ فوزي عوض|بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

628857 محمد سعيد زىك صقر| نور ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

52oo8 لعظيم|ندى محمد سيد عبــــد  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

538|22 ه ع ئيل|ك ميخ|لمل|طف عطيه عبــــد|سمي  بــــ دمنهور|د|

|5789o ف صبــــرى عبــــد |ندى  د|لجو|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8oo374 ندرو عصمتـــ نجيبــــ فرج| سيوط|ره |تـــج

33349| حمد محمد محمد|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

833253 ي | سحق كريم صليبــــ|نىح  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

52345| ل معوض محمود|عمر جم سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

9oo894 بــــر محمد بــــدوى |ره ج|س ج|ره سوه|تـــج

|3o486 ن ى| مي  مجدى حبــــيبــــ حني  ن|بــــ حلو|د|

52825 ي
محمد محفوظ فهيم| دئى ن|حقوق حلو

485424 لشيخ|تـــه |حمد سعد محمد شح|حبــــيبــــه  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

25o68 ن|يف سليم|لمعىطي سيد ر|يه عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

8959|9 شم  |دل فوزى ه|ء ع|رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

26437o د|لجو|زق محمد عبــــد|لر|جر عبــــد|ه |نوعيتـــ بــــنه

54942 ي|حمد محمد |هلل |منتـــ 
تـــي|لفى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

537oo3 فتـــىحي محمد عبــــده| محمود رض عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

689775 حمد محمد حسن منصور|بــــسمه  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي
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6|6837 سميحه خليل زغلول شلبــــى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

228o22 ه نبــــيل خلف ف يز|سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o9568 لنيل|بــــو|بــــر مليىح  |لسيد ج|ل |جم بــــ دمنهور|د|

|2o678 مسعد| نصيف زكري| بــــول ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

498|2| لسيد محمود هبــــيلتـــ|ء محمود |رس| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

839356 لربــــ|د |د ج|محمود حلىمي فؤ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

876662 دي |له|هيم عبــــد|بــــر|لسيد عىل |محمد  سيوط|طبــــ 

793697 ي|لش|هلل عبــــد|ندى كرم عبــــد
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

284576 ي سيد|طمه ط|ف
رق محمد حنفى لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8o75o د حمدى محمد|تـــن عم|ف كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

877695 ل مرىس  |طف جل|ء ع|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

86964 ن|طف محمد سليم|طمتـــ ع|ف لفيوم |تـــمريض 

|24337 رق محمد محمد فهىم|يوسف ط ى شمس حقوق عي 

9|9|52 حد محمد  |لو|هيثــــم محمد عبــــد سيوط|حقوق 

823|o8 ن|لعظيم فرح|حمد عبــــد|مروه  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6947o4 حمد عبــــده سليم|لرحيم |حمد محمد عبــــد | |نور لمنصوره|بــــ |د|

4|4o57 ى رمض|ي ئى|لعجو|ن طلبــــه |سمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

543679 لحميد خليل|در عبــــد |لق|تـــه عبــــد |عوض شح عه دمنهور|زر

8|33o3 ف موريس تـــوفيق|نسيم  رسر ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

6|o762 لمنعم يوسف عبــــده|ن محمد عبــــد|يم| ي صىح طنط
|معهد فنى

25|599 ى مني   لمزين|عمر عشر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2|4224 دهم محمد سيد محمد شقي | سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

8936o4 د |حمد عىل ج|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

437|86 ن|هيم سلط|بــــر|هلل |ء مني  حسبــــ |سم| لشيخ|ره كفر |تـــج

2|454| ئى|لحلو|يوسف عمرو فتـــىح حسن  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|8|5 تـــه|حمد محمد شح|ندى  بــــ بــــنى سويف|د|

7o63o7 تـــه رزق|ر حسن شح|من لمنصوره|عه |زر

774|39 بــــو زيد|حمد |يه مجدى مليىح  | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

5|5767 ي عبــــد |لص|رتـــ |س
ى
ن عيس|لرحمن سليم|ق ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى
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5|455 هد|لحميد مج|ح عبــــد |لفتـــ|ل عبــــد |من بــــ بــــنى سويف|د|

47|22 هلل|مريم سعيد حسن عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

422384 ى عبــــد|أيه طلعتـــ أبــــو يد حسي  ى ل|لع|لي  ره دمنهور|تـــج

2563o2 لدين|لق علم |لخ|عمر محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

89||79 حمد |لغنى |طف عبــــد|يزه ع|ف سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

52|555 لرميىم|لمنعم فرج |يمن عبــــد|ء |ل| عه دمنهور|زر

232564 س|نور عبــــ|لدين |د|طمه عم|ف لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

64o658 لم|هيم س|بــــر|حمد محمود محمد | زيق|لزق|طبــــ 

773458 هيم|بــــر|حمد مرشدى |ريم  ى شمس|تـــج ره عي 

|39328 لد محمد مهدى|مريم خ ى شمس حقوق عي 

835|5 ر|لغف|حمد عدل عبــــد |يتـــ | لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

32o9o9 ى|محمود خ طر فتـــىحي حسي  هره|لق|بــــ |د|

895665 حمد  |ود |لدين مه|ء |ء عل|عىلي ج|تـــربــــيتـــ سوه

264674 لديبــــ|ن محمد|لقمص|بــــو |د |فيفى عم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|5|662 لمنعم سيد|ء عىل عبــــد |لزهر|طمتـــ |ف عه مشتـــهر|زر

6236|9 لسعيد سليم|هلل محمد محمد|عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

268|o4 مه|ل محمد سل|مه جم|س| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|5o4o3 م|لسل|ن عبــــد |لد شعبــــ|محمد خ ى شمس|زر عه عي 

2|7|76 ن عىل|زق حس|لر|لد عبــــد|خ| رن مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

|24346 ن|لمقصود عىل شعل|رس عبــــد |تـــفى ي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

424685 ل|لجبــــ|هيم |بــــر|لسيد |رس يشى |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|9343 ى|ء |رس|  حسي 
حمد محمد مصطفى لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

2|9853 ه هش شم|لحميد ه|م عبــــد|مني  ى شمس| لسن عي 

7|2225 لعزبــــى|حمد |للطيف |ء رأفتـــ عبــــد |رس| لمنصوره|علوم 

85385o ه حس حمد نجيبــــ|لدين |م |ني  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

239355 بــــتـــ يوسف|مح ثــــ|س| ري|م ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

833292 مي عىلي|لمنعم تـــه|م عبــــد|عص دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

48|773 رس يونس مليىح  عىل|ن ي|مرو ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

62|o97 د|لسعيد جر|هلل محمد محمد |عبــــد  ط|هندستـــ دمي

35|297  |لش|دى عبــــد|بــــ بــــه|ربــــ
ى
لسيد محمود خليل|ق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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6|49| م محمد محمد|محمود عص ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

34534o محمود ممدوح محمود محمد ى شمس|تـــج ره عي 

33o729 لعظيم|د عبــــد|رضوى عيد رش |كليتـــ هندستـــ بــــنه

62235 مصطفى عيد حسن| دين لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

445396 ه | هيم عفيفى|بــــر|لسيد عىلي |مي  ضتـــ دمنهور|علوم ري

528787 مي|هيم محمود س|بــــر|هلل صفوتـــ |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

354o|5 ي عص|م|
لحيتـــ|حمد محمد |م |ئى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o8429 بــــينى شفيق محمد|ء |ل| لشر لمنصوره|علوم 

3648o9 ق|لدين يوسف محمد |م |مريم هش وى|لشر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|66o2 لم|ء محمود سيد س|هبــــتـــ عل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6894o4 نه|ع شبــــ|لسبــــ|لسيد |ندى رجبــــ  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|52276 حمد|بــــسمه منىح  عويس  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

765|7| بــــر بــــيوم خليل|م ج|لرحمن عص|عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

3223o3 لسيد| |م رض|ء حس|نجل ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

7|636| عيل|سم|حمد |بــــو بــــكر |حمد |محمد  ط|بــــ دمي|د|

683394 ح محمدين|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|لسيد عبــــد |ن |جيل لفيوم|هندستـــ 

|2465| دم|ح |يوسف محمد صل وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

785446 لسيد عبــــده محمد|ء |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

|54626 لشيخ|محمد مصطفى محمد مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4586| ى محمد سيد محمود نرمي  ى شمس| لسن عي 

77|589 لسيد|ن حسن محمد |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

527o57 ن|ئى حسن حسن سليم|هلل ه|عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

793o33 هلل محسن محمد عىل|منه  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

774o98 سط|لبــــ|حمد عبــــد |عيل |سم|رقيه  زيق|لزق|حقوق 

42o97 تـــ|هيم فرح|بــــر|كرم |لتـــ |ه هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

428993 ح محمد محجوبــــ محمد محجوبــــ|سم ي صىح طنط
|معهد فنى

6|86o2 ل|لع|ن عبــــد |ره محمود رضو|س ط|بــــ دمي|د|

6o6785 مه|مد محمود سل|حمد ح|محمود  |ضتـــ طنط|علوم ري

887234 لسيد |د |سحر نعيم نبــــيه ج ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

52228o هلل عمر|لمولي عبــــد |ر حمدي عبــــد |من سكندريه|ل|حقوق 
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6|9258 يف|نديم محمد محمد عىل  لشر لمنصوره|طبــــ 

8|663o ي عبــــد|لرحمن ر|عبــــد
بــــ خلف|لوه|ضى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

252842 رح|لق|دل |م ع|يه هش| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

27223o هيم|بــــر|ن |خلود رجبــــ شعبــــ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|69982 ف لطيف جندى روف|جون  ئيل|رسر سيه|نوعيتـــ عبــــ

5364o ى محمود زيد|ي ن فرج|سمي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|68397 |ندرو مني  زىك بــــسط| ى شمس|تـــج ره عي 

225987 م|لسل|دى عبــــد|له|م محمد عبــــد|سل| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

5|6|oo ي|لمجيد حسن |طمه فرج عبــــد |ف
لورينى معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

6897o6 لشندى|حمد حسن |ن |نور لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

254272 وى زرينه|عيل هند|سم|سمر  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

327244 طمتـــ محمد مسعد مسعود|ف سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

229962 عيل|سم|لرحمن |عيل حسن عبــــد |سم|حمد | هره|لق|ره |تـــج

27o6o8 محمد جبــــريل محمد| حمدى رض ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3247o4 لغفور|عبــــد| لعل|بــــو |ل |محمد كم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

87oo5o زينبــــ ممدوح ربــــيع بــــكي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

923552 حمد |لد حلىم عزيز |خ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9|4692 ن عىل |رضوه ربــــيع رمض سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

|25|2| ر|لستـــ|لح عبــــد |مؤمن محمد فريد ص ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

96|2|  سعيد د|ي
ى
ى شوق ود|سمي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

626379 م عطيه محمد عطيه عطيه|كر| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

847554 ي عل|لش|ء عبــــد|صف
ى
هلل| |م عط|ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

447695 لففى|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ء محمد |ل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

33o956 لمنعم محمد|م عبــــد|مصطفى تـــه |صيدله طنط

6o3o35 حسنى مجدى حسنى مصلىح ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

863846 حمد محمد|د |محمود عو تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4359o7 لهربــــيىطي|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|ء |سم| لشيخ|علوم كفر 

493762 لدين|بــــ |حمد متـــول شه|محمد متـــول  بــــ دمنهور|د|

|777|2 ى محمد عىل مريم قدرى حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

497|2 م|م|دى عيس |زينبــــ ن ن|بــــ حلو|د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 6564 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

648|86 ندى نبــــيل محمد محمد بــــسيوئى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4338o7 محمد فوزى محسن يونس |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6463|5 وى|لطلخ|روق |محمد محسن ف ط|حقوق دمي

6889|o هيم|بــــر|م محمد |لسل|حمد عبــــد |رأفتـــ  لمنصورتـــ |تـــمريض 

89o7o3 تـــ حسن |طف بــــرك|ندى ع سيوط|نوعيتـــ 

|2||8| لعظيم محمود|عبــــد | حمد رض| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

427|99 ل أحمد خليفه|لع|ندى محمد عبــــد إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

646425 ن بــــو يوسف|محمد عزتـــ محمد | مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

46|679 ي مكرم |رين خ|د
هلل|لد مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

886497 رك منصور خليل |محمد مبــــ سيوط|علوم 

3|59o8 ى حسن عبــــد|ي م حسن|لسل|سمي  ى شمس| لسن عي 

|5||73 طمه محمد زهرى تـــوفيق|ف ى شمس|زر عه عي 

32377| ندى بــــدر رجبــــ محمد ى شمس صيدله عي 

885976 حمد |ء طه محمد |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

792||| ن|حمد سعف|هيم |بــــر|لدين |ح |بــــ صل|شه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

856633 حد|لو|يز عبــــد|حمد محسن ف| سيوط|حقوق 

4897o| ف |مريم   عىلي|رسر
نور حنفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

848|o6 ي محمود |ء حج|دع هيم|بــــر|ج  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

|486|9 حمد محمد|رق |هلل ط|يتـــ | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

78o549 وى|لطحل|عيل |سم|سعد عىل عىل |محمد  زيق|لزق|طبــــ 

|3o789 د متـــى|م فؤ|بــــيشوى س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

679929 ذل|لش|رق محمد صبــــرى محمد |ط لمنصوره|حقوق 

|7343| يف صل|ه ح حسن|جر رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

696895 تـــه|حمد محمد شح|لد |حمد خ| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

4324oo ي
ى|لق |لخ|محمد عبــــد | دئى لبــــحي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

44|3|3 عزتـــ محمد عزتـــ سعد حمد لشيخ|ره كفر |تـــج

89|435 عبــــي  حمزه محمود عىل  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88|o34 ء عىل سيد عىل |غيد سيوط|ره |تـــج

|55293 زينبــــ محسن سيد عىلي ن|بــــ حلو|د|

686568 د|سع|ل|بــــو |مصطفى محمد بــــدير  لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 
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684o3 للطيف|م حسن محمد عبــــد|هش |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

53366 لنبــــي|د عبــــد |عرفتـــ محمود رش ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

64o824 مد عيس|حمد عيس ح|م |حمد عص| زيق|لزق|هندستـــ 

|2o244 هيم|بــــر|د |بــــيشوى زهي  فؤ ى شمس صيدله عي 

6359o5 ح|لفتـــ|ء فتـــىح عىل عبــــد|ول زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

76435o ن|مد سليم|مد حسن ح|د ح|زي ره بــــور سعيد|تـــج

48945o مع|حمد ج|تـــتـــ |بــــر شح|رتـــ ج|ي سكندريه|ل|بــــ |د|

7o6798 بــــع|لتـــ|ن |رس محمد رمض|ف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8822o5 د محمود خليف  |محمد عم سيوط|بــــ |د|

344584 هيم|بــــر|متـــ موىس محمد |سل ى شمس| لسن عي 

4|949| لوحش|لحليم محمد أدريس |عبــــي  عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

7o386 حمد|حمد |حمد قطبــــ |منيه | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

695377 مر|لحكيم محمد ع|حمد عبــــد | لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

46|4|4 س|لقو|هلل |عيل عبــــد|سم|ن |يم| |بــــ طنط|د|

22|466 ره|ز بــــكر عم|لرحمن محمد فو|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88o435 جرجس | مورين سمي  عط سيوط|تـــربــــيتـــ 

59854 لم|حمد س|مصطفى رشدى  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

869453 هر محمد|محمد ط| ند ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

327o28 حمد|لحفيظ |رضوى خلف عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

97838 مصطفى محمد محمد محمود تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

425263 وى|سكندر غز|مل |د ك|رن عم|ك سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

83|89 لمول|د |م ج|لسل|ل عبــــد |حمد جم| سيوط|عه |زر

7686o7 لم|عبــــي  بــــشي  جمعه س لعريش|تـــربــــيتـــ 

42843 لمجيد|لموجود سعد عبــــد |ء عبــــد |رس| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

477484 يط|لظ|لسيد |ء محمد |رس| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

54779| لضويمر|لعليم |تـــوفيق زهي  تـــوفيق عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

82oo22 ي عثــــم| رن
ى|ن حس|حسنى ني  ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

|56455 ى محمد عىل  حسي 
مصطفى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

78o5|5 لسيد محمود محمد|حمد فوزى | ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى
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|57237 رص مرىس محمد فرغىل|رتـــ ن|س ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

7|5o76 ي
م|لسعيد عل|هلل |مفيد عبــــد | دئى ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |

منصورتـــ

846839 لد محمد حسن|خلود خ ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

|72||8 رق طه منصور|بــــ ط|رح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

75542o زي|لسيد عز|لسيد |ء |رس| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

459o68 ي|محمود ف
يز عطيه مرضى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

439667 در|لق|هلل رفعتـــ عزتـــ عبــــد|منتـــ  لشيخ|ره كفر |تـــج

274|6 ى سليم|لم|عبــــد | لي|د ن|جد حسي  هره|لق|عه |زر

|55942 ره مجدى يونس يونس|س ى شمس حقوق عي 

|76936 ه خليل | هيم محمد|بــــر|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7835| ى محمد سيد شح تـــه|نرمي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

26|436 يوسف فرج محمد محمد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

87926o حمد حسن |ل |بــــسمه كم سيوط|بــــ |د|

752252 شد|د وسىلي ن|لوئيس عم زيق|لزق|ره |تـــج

85o57| مه سيد محمد|س|لرحمن |عبــــد سيوط|حقوق 

8o97o5 لرحيم محمد سيد|ر عبــــد|من ي|بــــ |د|
|لمنى

267374 ه ه لسيد|ن حسينى |ئى رمض|ني  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

825656 ى محمود محمد تـــوفيق حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

783464 لصمد|ن عبــــد|رمض| ئى رض|م| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

84327o روس|مز رمزي سيد|ر| ن|ر ن|سو|بــــ |د|

295842 عىل محمد محمد مصطفى |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

83|oo5 لسميع محمد|طف عبــــد|رحمه ع |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

29983 هلل محمود|فرحه محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

773998 لعليم محمد رزق|ل عبــــد |ء جم|رس| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

75543| لرحيم محمد|حمد عبــــد |ن |يم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

||54o4 ض نخله|ممدوح فريد ري| ريتـــ ى شمس|تـــج ره عي 

5o7634 ن تـــوفيق| يىلي|سمي  | مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6|2o8o تـــه|لنبــــى شح|هلل حسبــــ |م عبــــد|م|ء |رس| |بــــ طنط|د|

8499o| ه محمود عىلي قريش| مي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

6o8664 ش|رو|لعزبــــ |د |ندى عم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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|56832 حمد عمر|عمر نرص  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

678|75 ى محمد محمد شه|ره |س بــــ|لحسي  لمنصوره|حقوق 

34|789 ل محمد|لع|ن عبــــد|منى حمد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

23489 حمد|لسيد |حمد |محمد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|2544 لرسول|م محمد عبــــد|مهند هش ى شمس|د| بــــ عي 

475|88 لنبــــى فتـــوح|لمنعم عبــــد |بــــ عبــــد|يه|محمد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

863393 م بــــهلول رشدي محمد|سل| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

287969 محمد عىل سعيد شنيشن تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

42|o7o حمد جوده|د مصطفى سيد |صفيه فؤ لشيخ|بــــ كفر |د|

7o97|9 ف عبــــد |هلل |عبــــد  لرحمن|حمد عبــــد |لحميد |رسر تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

432||4 لعبــــد|حمد محمد |نسمه  |علوم طنط

793767 لسيد محمد عىل محمدعىل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|65282 عيل|سم|لسيد |ده عز |مي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|69452 م فوزى فهيم|جورج س ن|بــــ حلو|د|

|3o266 ي |ن| سوسن سحق بــــولس|ج  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

289||| لجمل|نس يشى محمد |ن هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

2642|4 ىط|لع|لسميع عبــــد|له محمد عبــــد|ه زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

848|75 بــــ|لبــــ|بــــ محمد فتـــح |لبــــ|بــــدر فتـــح  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o|86o إلبــــشيىه|م بــــسيوئى |تـــم هش|ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

498794 للطيف|دل مصطفى عبــــد |ر ع|من لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

685659 ن|لحبــــسر عبــــدربــــه سليم|ء ميشه |سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

82o43| ل محمد خليفه|ء جم|وف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

544374 ض|لنبــــ|حمد محمد عوض |يتـــ | عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2673| ز|لدين ممتـــ|ل |لحميد كم|عمر مجدى عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

258483 لحميد|لمعىط عبــــد|سيف فتـــىح عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

33o5|7 هلل||لسيد عف|حمد |طمتـــ عىل |ف |ره بــــنه|تـــج

|66643 در|لق|حمد عبــــد |يه لطفى | ن|تـــربــــيتـــ حلو

|66499 لدين سيد جنيدى محمد|د |زيزى عم هره|لق|حقوق 

855953 هيم محمد|بــــر|حمد |طمه |ف ره بــــنى سويف|تـــج
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4935o3 يل|محمود محمد محمود محمد ن سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

28oo6 لرحمن خليفتـــ|هر عبــــد |ء م|رس| هره|لق|بــــ |د|

2|9669 ل|لبــــدوى مش|ر |لغف|ء عبــــد|عبــــي  عل ى شمس|تـــج ره عي 

886387 بــــوبــــكر محسن عىل محمد | ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

85378 لعليم|لح عطيتـــ عبــــد |محمود ص دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

276584 ي|لق|بــــر عىل |لنرص ج|ء سيف |رس|
ضى ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9o5637 ء محمد بــــخيتـــ محمد |رس| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

45923 لديبــــ|ن |ئى حمد|ء ه|دع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

633||o حمد سعيد جمعتـــ محمد| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

58999 هيم|بــــر|موىس سيد | نور لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

465oo7 يوسف عوئى خليل عوض مرزوق دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

8o7o67 سم|لق|بــــو|حمد |تـــ |ء عرف|نجل ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

237654 هيم|بــــر|ق |سح|سيمون حمدى  ن|بــــ حلو|د|

8|2|7o لصمد|رقيه حمدي ذىكي عبــــد ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|52o52 ن محمد عىل محمد|كريم ن|بــــ حلو|د|

5|9846 هيم موىس رزق|بــــر| |لي|د تـــمريض دمنهور

242ooo ى عبــــد لحليم محمد بــــدوى|مروه حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

769965 ف محمد عبــــد| |رويد هلل|رسر ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

4o9245 لشوئى|لحميد |رق عبــــد|ن ط|رو |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

375o5| هيم|بــــر|حمد محمد |ن |ن شعبــــ|يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|23294 د يوسف|لجو|جدى عبــــد |محمد م ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

48534o مه|لمطلبــــ محمد حم|سلىم عربــــى عبــــد  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

435444 محمد محمد للو| دين |ره طنط|تـــج

772397 ى |له|عبــــد  دى صقر|له|لسيد عبــــد|دى حسي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

574o9 بــــو هشيمه خليفه|مروه محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

478272 فرح عمرو صبــــىحي سعيد بــــيومي سكندريه|ل|ره |تـــج

7o|344 ى|لفتـــ|حمد سعد زغلول عبــــد |مهند  ح حسي  لمنصوره|هندستـــ 

6|763| لحريرى| |لرحمن محمود زكري|عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

355738 ل محمد|هند رشدى كم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى
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46oo|6  محجوبــــ محمد عىلي|س|
ى متـــ حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

433559 عيل|سم|هيم |بــــر|لرحمن عىل |عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6oo82| تـــ|لزي|ره محمد طلعتـــ محمد |س |بــــ طنط|د|

869o56 ل رشيد معوض|ره جم|س ج|بــــ سوه|د|

79o828 ره|ن جبــــ|جميع|جمعه | ر|ي لعريش|بــــ |د|

86862o لحمد|بــــو|حمد |نيه عىلي |ر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

692oo3 حمد عبــــيه|ل صبــــرى |يوسف جل ط|بــــ دمي|د|

342795 دى|بــــوش|حمد |للطيف |يتـــ عبــــد| ى شمس|د| بــــ عي 

857662 لجليل حمد|ن عبــــد|محمود سليم ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

83|969 حمد|بــــوبــــكر |ء رشدي |رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

499532 ورفىل|ل|هيم محمود محمد |بــــر|ريم  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

425965 وز صبــــىح ممدوح  مر|حمد ع|في  علوم بــــورسعيد

7624o5 يمن محمد مرىس عسل|د |زي هندستـــ بــــور سعيد

585|4 م محمد|لسل|رف عبــــد |بــــ ع|رح ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

|74548 ح|لسو|ل محمد |هدير محمد هل |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

6427|5 بــــر|ء سعيد محمد ص|رس| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

258|59 مصطفى محمود محمدى عتـــيم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

645242 لسعدئى|عيل |سم|محمد نرص | ر|ي |بــــ طنط|د|

326736 روق محمد|بــــر ف|هدير ص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

248925 لقطبــــ|وى محمد |ره سمي  سعد|س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

349467 هيم|بــــر|حمد |طه | رويد ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

25|o9 ن|م محمد عثــــم|م|مريم محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

23787| ن مل|ك ك|لمل|دى عبــــد|ن| مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

49o623 ى سعيد موىس |ي حمد عيس|سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

443392 لمنعم محمد خليفه|لجليل عبــــد|عمر عبــــد لشيخ|علوم كفر 

|57445 لق|لخ|لحليم عبــــد |لمحسن عبــــد |رضوى عبــــد  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

6o848 د محمد|لجو|دهم محمد عبــــد | طبــــ بــــنى سويف

27|849 حمد|ج |لح|لعزيز |ن محمد عبــــد|يم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6oo8|9 دى شلبــــى|له|لحميد عبــــد |ره عبــــد |س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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6|2oo9 لسيد عشوش|يوسف سعد محمود  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

494337 هيم عمر|بــــر|هيم سعد |بــــر|حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

26653| لنبــــوى|دق محمد |يه محمد ص| |تـــمريض بــــنه

8ooo6| حمد محمود|حمد محمد | سيوط|صيدلتـــ 

|4|687 وى|لعقبــــ|لعزيز |لعزيز محمد عبــــد |حمد عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

248|23 ح تـــوفيق مغربــــى|ء صل|رس| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|28986 حمد سمي  فتـــوح محمد| هره|لق|طبــــ 

58382 ى محمد |ي حمد حسن|سمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|4|78 حمد محمود محمد سعيد حسن| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

38374 هيم|بــــر|ر |لغف|هيم عبــــد |بــــر|يه | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

427oo5 رق محمد تـــوفيق|رتـــ ط|س سكندريه|ل|بــــ |د|

82737 ود|فظ د|لح|جه عبــــد |ء خف|شيم ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

6|6o38 د محمد حسن رجبــــ|زي لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

7o642o ئى|لعتـــبــــ|هيم |بــــر|محمد محمد | ن رض|نوره لمنصوره|ره |تـــج

8757|| سيىل  |كرم وليم بــــ|بــــيشوى  سيوط|تـــربــــيتـــ 

345695 م يوسف|لسل|تـــتـــ عبــــد|هلل وليد شح|منتـــ  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

62668 لعليم|ء مبــــروك بــــكرى عبــــد |رس| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

689374 وق عبــــد  لغنى|لحكيم محمد جوده عبــــد |رسر لمنصوره|نوعيتـــ 

48o34| لسيد|بــــر عىل |بــــر محمد ج|ج ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

27||o| وق عبــــد لحليم بــــيوم محمد عىل|رسر ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

6o9239 هيم نرص رزق|بــــر|محمد  |ره طنط|تـــج

28567 لغنى حسن حمزه|يوسف عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

496897 ى|ش وى|لحن|هيم |عيل إبــــر|ز عوض إسم|هي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

35o553 لمؤمن|عيل عبــــد|سم|يتـــ صفوتـــ | |تـــربــــيتـــ بــــنه

229447 ي
ف هم| |دئى م محمد|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

696|48 فع|لش|حمد |حمد |حمد محمد | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

48358o ن|لعظيم عىل شوم|ر محمد عبــــد |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o2673 وق ع لعزبــــ|طف محمد حسنى محمد |رسر زيق|لزق|هندستـــ 

527498 ن|لسيد محمد عىل عثــــم| |ر|ي سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

64o5|o حد|لو|ن عوض عبــــد |م محمد سليم|حس لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي
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6|o563 د خلف|ء محمد فؤ|شيم |ره طنط|تـــج

52|93o ى ع|م طف يوسف عزيز|رلي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|653o4 عيل|سم|حسن | رحمه زكري معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

889893 شم سيد محمد |روى ه| سيوط|عه |زر

|48o7 ى يوسف|رتـــ س|س مح عىل حسني  هره|لق|حقوق 

286292 ه جمعه عىل عبــــد| لمجيد|مي  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

699443 د محمد|دل عزتـــ ج|لسعيد محمد ع| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49o543 ي
لسيد عىل|لمعبــــود |لد عبــــد|خ| دئى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

253324 بــــوعجيله|بــــر |سميه محمد ج تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

83|875 حمد محمود|عمر عيسي  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

226363 يوسف مجدى يوسف يعقوبــــ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|38oo5 عيل|سم|نور |ل محمد |مجدى جم لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

434529 وق  ليىح |لسم|لسيد |هيم |بــــر|لسيد |رسر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

62876o حمد|لسيد محمود |دهم | زيق|لزق|بــــ |د|

825|9o لحميد محمد|حمد ممدوح عبــــد|محمد  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

36563o ح سعد طه|لدين صل|م |حمد حس| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

35o799 ي حمدى عطيتـــ محمود
لبــــنى |علوم بــــنه

475754 ن محمد حسن|مؤمن محمد نجيبــــ عثــــم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

285447 مد|ديه يشى يحن  ح|ن ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

9|8o|o   |عدل م
ى
ق جد عدل مشر سيوط|حقوق 

8|o9|7 حمد|م فرغل |ر عص|من ي|بــــ |د|
|لمنى

228989 حمد|لسيد |حمد |م  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9oo7o4 ل |لع|لسيد عبــــد|ل |لع|ء عبــــد|وف تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

7825| لعزيز|حسنى عبــــد | د رض|سع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|7684 ي|مريم جم
ل نصيف مهنى حقوق بــــنى سويف

778278 نسمه فتـــىح محمد حسن زيق|لزق|هندستـــ 

47538 لمجيد|هلل عبــــد|عمرو موىس عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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84|8o3 لمنعم|لنوبــــي عبــــد| |لرحمن زكري|عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

7|2|78 لسيد يونس|ن محمد |ء عثــــم|سم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8265|6 ي
حمد|هلل |لمنتـــرصبــــ|ل |جم| دئى دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

8o6346 |مل تـــكل|رد ك|دو|جونيثــــ  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

499724 رغده مسعد سعد حميده بــــ دمنهور|د|

3765| حمد|لرحمن عىل سيد |عبــــد لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

434o45 وى|لشن|لمطلبــــ |د عبــــد |جده فؤ|م |ره طنط|تـــج

63|2|9 لعزيز|حمد عبــــد |مد |لحليم ح|عبــــد | لي|د زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

678685 مه|زى سل|لمغ|لزىك |يق |مجدى ف لمنصوره|حقوق 

26o373 للطيف|رشيده سمي  يوسف عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

9238o9 ى عل لمعىط |ء عىل عبــــد|نيفي  ج|عه سوه|زر

853|56 ل سيد محمد|محمد جم ي|بــــ |د|
|لمنى

328|48 تـــ محمدى محمد|لرحمن شح|عبــــد ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

6o9263 ى|مصطفى محمد محمود  لمسي  |بــــ طنط|د|

88464o عيل ذىك |سم|ده |حمد حم| سيوط|حقوق 

6|o6o6 ن|هيم مرج|بــــر|هيم |بــــر|ء |آل ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

64o459 لسيد غريبــــ عىل|لسيد |حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

452358 لس سمي  شكرك جبــــر ئيل|كي  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

23||75 بــــو زيد|هيم عزبــــ |بــــر|عمر عزبــــ  ن|حقوق حلو

4625|4 لم|هلل حلىمي س|دي عوض |ه |حقوق طنط

242768 ف سعد |سعد  ي|بــــو ط|رسر
لبــــ طوجى ن|حقوق حلو

4649o7 ر|لنج|د |ن حم|د رمض|ن حم|رمض ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

|69|23 ر|لنش|لسيد خليل |م محمد |محمد هش د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

63o998 لسيد|حمد |حمد محمد | |رن وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|36344 يد|م محمد ز|دين عص|ن سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

6o5232 لعزيز محمد بــــيبــــرس|ن مصطفى عبــــد|رو لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

78|82 يتـــ محمود محمد معوض| هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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|76629 ر|لغف|بــــر عبــــد |هلل عيد محمد ص|منتـــ  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

52||| ح محمد|م مفتـــ|ره عص| س س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

5|o494 |يكل زىكي عزيز حن|م بــــ دمنهور|د|

332389 لمليىح |لمليىح  محمد بــــيوم | |حقوق بــــنه

5|3989 لعدل|لسيد |ل عطيتـــ |جر كم|ه سكندريه|ل|ره |تـــج

879|34 هلل  |د |يز ج|دير فكرى ف|بــــ| ج|بــــ سوه|د|

|48788 ن|مر محمد عثــــم|ء ع|سم| هره|لق|بــــ |د|

287556 ح|لفتـــ|ء ممدوح جمعه عبــــد|رس| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

348497 ى عبــــد|سه دي|له|م حسن محمد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6494|8 لسيد فتـــىحي مهدى|حمد |يه | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||7966 هيم زىك|بــــر|ء عمرو |ل| هره|لق|ره |تـــج

339|66 هيم شلبــــى|بــــر|جر سعيد سعد |ه |طبــــ بــــيطرى بــــنه

62839 لعظيم|حمد محمد عبــــد |رحمتـــ  ي سويف
هندستـــ بــــنى

823357 ول ي مسعد|جم| مي 
ى
ل شوق ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

|9665 فظ|دل سيد ح|محمد ع ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3553|o شم|لكريم ه|رص عبــــد|ء ن|سم| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

||9274 د نعيم جرجس|يكل مر|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

42945| هلل محمد|لد عبــــد |عمر خ هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

22636o ح سيد عىل|يوسف صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|2|543 حمد ممدوح|يه محمد | ى شمس| لسن عي 

44943| لدين محمد|حمد شمس |لدين |شمس  |هندستـــ طنط

855657 هيم|بــــر|ن |حمد سليم|حمدي  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

69|586 هبــــه محمد حسن جمعه عويضه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

5|52o4 ف عبــــد |ن |نوره هلل|زق محمد خلف |لر|رسر تـــربــــيتـــ دمنهور

|39299 تـــرين رفعتـــ نرصى يعقوبــــ|ك ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

255872 صف|لسيد ن| |حمد رض| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

69|777 ف |عىل  يد رزق ص|بــــو|رسر ى بــــر|لي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|267|7 لحسينى محمد|حمد محمد |عمر  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

4|2296 بــــوسليم|ن |ل سليم|سعيد سعد جل ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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789|37 حمد|تـــى سعيد |تـــسنيم زن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

|66853 رق محمد عفيفى|بــــ ط|ربــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4o|25| خلود فتـــىح محمد أحمد موىس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|8466 هيم|بــــر|حمد |دل |محمد ع ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

4o4o45 ى|بــــر|لسيد |رق |عمر ط هيم حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

8833o3 محمد محمود عىل عيس   سيوط|ره |تـــج

4775|5 لسعيد|لمحمدى |ء سعيد |سم| سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

5o6642 رس محمد حسن حسن|ندى ي لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

867|23 ن عىلي|حمد رمض|عىلي  ج|بــــ سوه|د|

66278 مل محمد|كريم محمود ك ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

|69246 ن مصطفى يوسف محمد يوسف|ريه ن|حقوق حلو

499887 حمد عىل|لسيد |مل صبــــرى | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|5|47 لغندور|لعدل |حمد حمدى عىل | لمنصوره|حقوق 

8855|| حمد جبــــر |هيدى محمد  سيوط|بــــ |د|

4o4647 ى عجىم حسن محمد  لحدودى|حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

33o83o ن|لمعز رمض|طمتـــ مجدى عبــــد|ف |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8|oo9o د عزمي عطيه|ميل| رين|م ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

22o642 لسيد منصور|زينبــــ محمد عىل  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

485272 م|هلل عل|م عبــــد |هلل عل|ن عبــــد |نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|72877 هيم|بــــر|دى |له|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

222267 ن محمود|زيد| ن عط|نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

243644 ن|حمد سليم|م |ل تـــم|جم| دين ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

824654 حمد محمود|محمد محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

677329 لسعيد محمود عىل|دل |محمود ع لمنصوره|ره |تـــج

|565|4 م سعودى حسن سلمه|محمد هش هره|لق|ره |تـــج

8|3458 د|ي عي|د نن|ن عي|ريه|م ره بــــنى سويف|تـــج

|553o| م|محمد محمود س| سم ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

226724 مل|مل محمد ك|محمد ك ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

9o2|82 حمد محمد محمد عوض| ج|حقوق سوه

8376o4 ه عبــــد لىحي مسلم|هدي عمي  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن
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4o2o|5 حمد|حمد حسن |ج  حسن |ن سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

||7476 يف|لسيد |لسيد محمد |محمد  لشر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

372oo7 ى معتـــز عبــــد |ي لسيد|ح |لفتـــ| سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

58oo3 حمد|مصطفى محمد مصطفى  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

28473o حمد محمد زعيمه|م |م عص|ريه تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3|9639 مد محمد|رص ح|ء ن|رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

449o77 |لسيد عط|لسيد |مل | |بــــ طنط|د|

|5497| بــــتـــ محمود|ن ثــــ|رضوى رمض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|55985 لحميد|رق سيد عبــــد |ندى ط تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

23|o7o در|لق|لمجيد عبــــد|حمدى مصطفى عبــــد ن|بــــ حلو|د|

34728| لىح فرغىل|حسن عبــــد| هلل رض|منتـــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

88729o لح |لمعز فرغىل ص|ء عبــــد|رس| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

494267 بــــوزيد|ح محمد سعد عىل |صل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

487542 ى|لسيد ق|لحمد |بــــو |مي  | سم حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

295465 سعد عطيه سعد| مرن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|63|69 لرحيم محمود محمد|يه عبــــد | ن|فنون جميله فنون حلو

265954 هيم تـــوفيق غنيىم|بــــر|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

643956 ء عوض عىل محمد محمد|ول زيق|لزق|صيدله 

835|28 لحسن عىلي سعيد|بــــو|ده |غ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6||595 يف| رن عرفه شكرى محمد رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

486755 حمد محمد سعد مبــــروك|محمد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

363556 حمد|خلود محمد محمود  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|7584 لمنعم بــــحبــــح|لد عبــــد|رتـــ خ|س ره دمنهور|تـــج

752489 رون|حمد محمد ه|مه محمد |س| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2237|5 در محمد جمعه|لق|رحمه محمد عبــــد ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

436226 هيم مرع|بــــر|حد |لو|يمن عبــــد |محمود  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

854662 ن فهىمي|محمد ممدوح رسح ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

5392|6 بــــ|هيم دي|بــــر|حمد |لسيد |دل |هلل ع|منه  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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853572 نديم سيد فرغىلي محمد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

759277 ىط|لع|م محمد عبــــد|ء عص|ل| |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

7648|o حمد محمد غنيم|حمد |مروه  حقوق بــــورسعيد

|6|583 لقرش|لح |حمد محمد ص|سهر  ى شمس|د| بــــ عي 

33||25 |ش|لسيد محمد بــــ|زق |لر|كريم عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3||479 هلل|ء عدل رزق |نوبــــ عل|بــــ| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

487oo3 ل|لع|لعزيز عىل عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|3845 لمطلبــــ|محمد محمود محمد عبــــد  ن|حقوق حلو

2|9||3 حمد|حمد |طف |محمد ع ى شمس|تـــج ره عي 

922476 لحميد |دق عبــــد|محمود خليل ص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

92|4|7 ى  |نش| مي 
ى
تـــ ثــــروتـــ شوق ج|بــــ سوه|د|

6o8283 ش مصطفى كفل|لدمرد| |أمنيتـــ رض |نوعيتـــ فنيه طنط

6845|9 لسعدئى|حمد |م محمد |سل|جر |ه لمنصوره|بــــ |د|

92|589 لقس بــــولس |تـــ |ره نش|س ج|بــــ سوه|د|

427ooo م|لسل|حمد عبــــد |متـــ |حمد سل|م |ريه إلسكندريتـــ |تـــمريض 

2|3325 رس محمد حمدى خديوى|ي| رن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

82626| حمد|رك |رص مبــــ|جر ن|ه دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

827647 ى محمد ج|ي فظ|لح|مع عبــــد|سمي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

82o523 ن طه محمد محمد|شعبــــ ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

9||67| بــــ محمد مصطفى |ن دي|يم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

33||32 لشموتـــي|لمجيد |لسيد عبــــد|لرحمن |محمد عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

84772 در|لق|لحسيبــــ عبــــد |محمود زغلول عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

||75|7 د سعد شديد|ء محمدرش|رضوى عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|o2|2 مع|ن محمد ج|دل رمض|محمد ع سكندريه|ل|طبــــ 

2832o ن|تـــم فخرى عثــــم|محمد ح ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

493933 شيىل|لقر|لمنعم |محمد محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

687345 زق|لر|تـــ فريد عبــــد |لشح|محمود  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

42|377 لعزيز|ل محمد أحمد عبــــد |ء جم|عىلي لشيخ|بــــ كفر |د|

867584 حمد|دلي |حمد ع|ح |صل ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

236973 دل عىل محمد عىل|رحمه ع هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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3|3374 ستـــيفن جورج حكيم عطيه ى شمس|تـــج ره عي 

7o6699 هيم |بــــر|لق محمد صبــــرى |لخ|هيم عبــــد |بــــر|
عمر

ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

654|9 ى موىس|ن |شعبــــ| ر|س مي  لفيوم|عه |زر

278o74 لبــــرىكي|ن خميس عىل |يم| شمون|نوعيتـــ فنيه 

86oooo ي|ديفد رشدي د
لنور|ل عبــــد|ئى ج|بــــ سوه|د|

44243 لجليل غيثــــ|رس عبــــد |م ف|سل| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

28|||4 حمد|ل محمد |مه كم|س|ل |كم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

224o8| محمد سيد محمود| ر|ي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

852934 لليل|بــــو|لدين محمود |م |زم عص|ح ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

7|69|3 ى عبــــد |رهف  لعزيز|يمن حسي  لمنصوره|حقوق 

89698o ن |رون خليل عثــــم|حمد ه| ج|بــــ سوه|د|

5|498 بــــ محمد حسن|لتـــو|هدير عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

893723 بــــوغدير  |يمن فتـــىح |م |سل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|2|9o8 د|حد محمود فؤ|لو|لد عبــــد |حمد خ| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

28|654 ن|ئى عيد سليم|مريم ه حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

646554 لمحبــــوبــــ|د جمعه محمد |رحمه ج ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

545742 ل|لمنعم حسن عىل دل|ئى عبــــد|لرحمن ه|عبــــد |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

465774 د|لحد|لحميد عىل |ل عبــــد|آيه جم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

525o8o لق|لخ|لرحمن أحمد عبــــد |ن أحمد عبــــد|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|377|2 لق|لخ|لق عىل عبــــد |لخ|هلل محمد عبــــد |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

46425| للطيف سعد نرص|حسن عبــــد لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

34975| رودى|لبــــ|حمد |ح يوسف |ن صل|مرو |ره بــــنه|تـــج

54|oo6 لدين حسن معوض محمد زيتـــون|م |حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|8385 لخول|م طه |م|رحمه محمد  هره|لق|ره |تـــج

46|745 ج|لمعبــــود رس|مصطفى عبــــد | ند |بــــ طنط|د|

479999 ئيل|رس| |د محروس حن|عم| جيسيك سكندريه|ل|هندستـــ 

896657 حمد محمد  |ء رجبــــ |صف ج|حقوق سوه

694o57 لبــــسطويس|هيم |بــــر|مي  محمد رجبــــ | ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى
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32465| عزتـــ عزوز عزتـــ محمد ى شمس هندستـــ عي 

5o7983 ى علوى |ي لسيد محمد علوى|سمي  ط|بــــ دمي|د|

9o8383 ه مخيمر محمد محمود | مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3694o4 سيدتـــ عوض بــــكرى سعيد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|5||| حمد|ليش مصطفى |بــــو |دى |ف ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

84|669 ي بــــدري محمود|عبــــد لرحمن يحن  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4649o حمد محمود|محمود | مه ى شمس|د| بــــ عي 

89492| ن |حمد محمد حسن عثــــم| ج|ره سوه|تـــج

486873 ى سكندر|ديبــــ |هر |م| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64||62 هد محمد محمد غبــــن|يه مج| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6o2243 لبــــدرى|لعزيز |م محمود عبــــد |هش| رن |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6|3973  |لبــــ|عبــــد| هيم زكري|بــــر|حمد |
ى
لنقيبــــ|ق لمنصوره|حقوق 

37234| محمود فرج عطيتـــ فرج |حقوق بــــنه

|69568 محمد سيد فتـــىح سيد |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

337o3 بــــ سعد|لتـــو|مل سيد عبــــد | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3o64| رجبــــ| هض زكري|فرحتـــ ن ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

2||68 لكريم|ء معمر محمود عبــــد |سم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

2|3583 بــــدين|لع|ندى عمرو عىل زين  ن|بــــ حلو|د|

543654 فظ|روق محمد ح|م ف|حمد هش| لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|5|o4 د|مريم ممدوح لبــــيبــــ عي حقوق بــــنى سويف

|48445 حبــــيبــــتـــ بــــدر حنفى محمود هره|لق|حقوق 

54|594 لمرصى|حمد |محمد حسن محمد  لشيخ|عه كفر |زر

257779 لد تـــرىك|صم حلىم خ|ع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

624528 ره|هيم عم|بــــر|ء حمدى سعد |سم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

48o42| سعد محمود معوض| محمد رض ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|724| ى |ليشع |مريم موىس  مي  سيوط|طبــــ 

35|597 لرحمن|فوزى كرم عبــــد| دين ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|5753| ى حسن|ء ع|وف مر حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

446737 د حسن|حمد فؤ|مي  |حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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8o8658 هلل|هلل غونيم محمود عبــــد|عبــــد ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

|99|9 حمد محمود عىل|مصطفى  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

773926 ى  ى بــــرع|حسي  ف حسي  رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|7688 ي|لشج|لد عبــــده |لد خ|سيف خ
ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

52oo63 تـــه محمود|م مصطفى شح|ريه ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

672|3 ين  ف محمد عبــــد |شي  حمد|لعزيز |رسر لفيوم|علوم 

436326 |هيم |بــــر|لرحمن |لرحمن ممدوح عبــــد |عبــــد 
لسنهورى

لشيخ|طبــــ كفر 

326726 م|م|جر مجدى عىل |ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

844692 ه | ف خليفه طه|مي  رسر لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

883575 ى جرجس بــــخيتـــ لبــــيبــــ  نرمي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

87|553 ي عرفه|س|حمد | مه خي  لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

777969 |محمد زكري| ن زكري|يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

269643 حمد أصيله|بــــ |لوه|ندى عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8626|4 ي مو|تـــ |تـــغريد بــــرك
ي|ليمنى

ى
ق دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

69|6|o ل طبــــل|لرج|محمد سعد عز  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

6o3443 لسيد جوده|ن |لسيد عثــــم|مروتـــ  |بــــ طنط|د|

75||49 ى|يوسف حس م محمد فتـــىح حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

499488 حمد|مصطفى صبــــىح | نور ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

9|5877 ئى سعد نبــــيه ذىك |روم ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

48469o لسيد حسن|م حسن |يوسف عص عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|32o73 هيم|بــــر|ء محمد سيد |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

76387o شور|رس محمد حسن ع|حمد ي| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2|3343 بــــو رحمتـــ|لم |يمن محمود هليل س|سهيله  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

|43394 هيم|بــــر|هيم سعيد |بــــر|مريم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

53497o تـــ|د محمد بــــرك|أمل محمد فؤ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6||o52 لقصي |مي  صديق |يه | ى شمس| لسن عي 

22674 ى منصور | ى سليم|مي  مي  هره|لق|بــــ |د|

295478 ى|م عبــــد|له| لحميد سيد حسي  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 
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5|o685 دق|لص|لحفيظ عبــــد|لحليم عبــــد|مه عبــــد|س| هره|لق|م |عل|

9o2277 حمد |دل محمد |م ع|حس ج|ره سوه|تـــج

8o369 فظ محمد|لحليم ح|ء عبــــد |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

26374| بــــ عطيه|لتـــو|لد عبــــد|ر خ|من ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

87o396 بــــر محمود|مه بــــدري ج|س| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

854273 ي محمد قنديل
عبــــي  سىحى ي|طبــــ 

|لمنى

5|237 ى|م فؤ|منيه عص| د حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|22554 لرحمن|حمد محمد محمد عبــــد |هلل |منتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

632552 ن|لسيد محمد سليم|ئل |ن و|نور زيق|لزق|حقوق 

2332|8 حمد|م |هدير عطيه محمد إم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6|2o6| لجمل|لسيد محمد |مه |ندى سل |تـــربــــيتـــ طنط

|6384 ي|ر
ن|هيم رمض|بــــر|عبــــود | ئى هره|لق|حقوق 

2685|| ذل|لش|لموجود |لمجيد عبــــد|حمد عبــــد| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

27o8o3 مر|لسيد محمد ع|ء محمد |رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4232oo ى عبــــد |حمد ي|  |لبــــ|سي 
ى
حمد عوض|ق سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

248842 بــــ|لشر|لنبــــوى |ن فتـــىح |حن تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

448|99 عيل بــــهنس|سم|نسمه محمد حسن  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

2|4544 ي
لمول|عىل حمزه عبــــد| دئى ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|o6|7 د|حمد حم|ن محمود |رو لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

633|97 شم|بــــوه|حمد |هيم |بــــر|ء |شيم ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|26o|9 ى ى حمدي حسي  رنيم حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

5o7768 حمد|ن |للطيف شعبــــ|يه مصطفى عبــــد | سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

7874o3 هيم عىل|بــــر|مريم محمد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

825o|7 حمد|هلل سعيد |محمد عبــــد |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

422853 ن|ل شعيبــــ محمد سليم|ء جم|رس| سكندريه|ل|صيدله 

2489oo لربــــيع|م محمد محمود |له| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7594|o وى حسن|لد محمد قن|خ| سم لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

649733 هيم عىل محمد|هيم مدحتـــ إبــــر|إبــــر زيق|لزق|علوم 

37589 للطيف|لدين مصطفى عبــــد |ء|عل| صف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

922679 ى|م ن جنيدي |هر سليم|م| رتـــي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن
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7o5395 عمرو مجدى عزم نرص محمود لمنصوره|بــــ |د|

235463 سم|ق| لعل|بــــو|مر |محمد ع ه ى نوعيتـــ جي 

228277 زق|لر|ن عبــــد|هيم رمض|بــــر|يه | ى شمس علوم عي 

227948 ضى|هلل محمد ر|حمد عبــــد|ح |سم هره|لق|بــــ |د|

754633 حمد|لحميد |لسيد عبــــد |زينبــــ  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o5753 لعزيز|فوزى عبــــد | ن رض|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

32|865 تـــ | روق يوسف|حمد ف|مي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

434|42 لدين|ج |لعيسوي رس|لعزم |بــــو|يمن |ء |سم |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

75845| لمجيد|لمعز عبــــد |ئى عبــــد |محمد ه ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

788667 ى|حمد حس|حمد محمد |محمد  ني  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

9o64|6 محمد | يه ممدوح ذكري| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

5o3732 م|مي منصور محمد قرط|لرحمن س|عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

4782|9 لسيد|لعزيزعىل |م عبــــد|هبــــه عص سكندريه|ل|ره |تـــج

6|22o3 ر|لعط|لحميد |ن محمد فوزى عبــــد |يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

32288| ين ن م|م|رص غريبــــ |رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|o742 لحميد  |لدين صبــــرى عبــــد|ء |حمد بــــه| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

699o57 |هلل محمود|هلل عبــــد |رضوى حمد 
ى
لدسوق لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

838648 حمد محمد| |لنج|بــــو|ره |س |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

256677 لحميد عبــــيتـــ|ضىح محمد فهيم عبــــد |ن طنط|سن|طبــــ 

4|4992 محمد سعيد محمد يوسف ضبــــش لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

39368 لنبــــى|لحميد عبــــد|ن عبــــد|ل رمض|عمرو جم لفيوم|عه |زر

8||624 ف ر| |دين ى|رسر ي حسي 
ضى ي|بــــ |د|

|لمنى

3648o6 ى عيد عبــــد لرحمن|ريم حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

43o269  محمد سبــــ
ى
ق|خلود شوق |حقوق طنط

923o92 حمد |محمود صبــــرى محمود  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

7|6424 حمد |شد |بــــو ر|م محمد |سل|لرحمن |عبــــد 
حشيش

لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8o36|| ي|ء |يه بــــه|
لدين نجيبــــ تـــوئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

325468 م محمود محمد|يوسف عص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

24736 ود|له مصطفى سيد د|ص| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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33|4|8 ضى محمد عبــــد ربــــه|لر|محمد عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

849954 هلل|محمد عىلي خلف | عل ي صىح 
سيوط|معهد فنى

3323o3 هيم|بــــر|د |هيم عي|بــــر|د |ن عي|يم| |نوعيتـــ بــــنه

38553 هيم|بــــر|يه سعيد عتـــريس | هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

899|74 حمد تـــوئى محمد |محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

857343 هيم سيد|بــــر|بــــر |لرحمن ص|عبــــد ي|لسن |
|لمنى

239379 ن ح|لفتـــ|حمدى عىل عبــــد| مي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4o4o42 لرحمن محمد يونس محسن محمد|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o6|56 ن عىل|ل رمض|محمد جم معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|468o حمد|هلل |ل نرص |رتـــ جم|س ن|بــــ حلو|د|

7|o6o9 م|لسل|لسيد  عبــــد |لسيد |حمد |ندى  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

389|2 ن|بــــكرى مصطفى بــــكرى سليم هره|لق|حقوق 

233375 حمد|رص مدبــــول |لن|سلىم عبــــد هره|لق|حقوق 

|24678 ندى محمد حسن محمد عىلي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

232756 هيم|بــــر|لمحسن عىل |منيه وحيد عبــــد| ن|حقوق حلو

8269|9 هيم محمود|بــــر|عمر متـــولي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

62o|98 ن|عيل عثــــم|سم|بــــ مسعد حسن |رح ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

29474 ف بــــخيتـــ تـــوفيق|يوسف  رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

58||9 ف عويس محمود|محمد  رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

||8469 لصيفى|لرحمن محمد |مه عبــــد |س|يوسف  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

645384 لسيد سعد|دل وجيه |ده ع|غ لمنصوره|بــــ |د|

6|7|42 لبــــدرى|ح |لفتـــ|عبــــد | م محمد رض|نغم هش لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

882426 لكريم فهيم  |بــــدر عبــــد| رين|م سيوط|تـــربــــيتـــ 

475735 مي سعيد بــــخيتـــ سعيد|عمر س سكندريه|ل|ره |تـــج

833935 هلل|حمد بــــخيتـــ عبــــد|ء |دع دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4988o7 ىطي أبــــو جويد|لع|هبــــتـــ عىلي عبــــد  بــــ دمنهور|د|

62o273 بــــرى|لج|لحميد |هلل محمد عبــــد |عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

|7699o ى سعيد عبــــد |عبــــد  لحكيم|لرحمن حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

359433 ى| نىح  محمد حسن حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8o4443 حمد|دل محمد |ر ع|مي ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى
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9o3447 ئى نرصى مكسويل زىك |ر ج|ره سوه|تـــج

6|7328 ف|حمد خل|لعزيز |ء مصطفى عبــــد |عىلي ط|ر دمي|ثــــ|

484366 حمد بــــريقع|محمد محسن محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

9|6625 ل |لرج|للطيف عبــــد|نشوى محمد عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

885359 | حن| كمل لوق|تـــرين |ك سيوط|بــــ |د|

8||32o حمد سعيد خليل|لرحمن |عبــــد ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

226546 لرحيم محمد|لرحيم يىح عبــــد|عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6o3934 للطيف|لمجد محمد عبــــد|بــــو|هلل |محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

78|93| هيم أحمد|بــــر|هلل |ن عبــــد |نوره زيق|لزق|نوعيتـــ 

32657o لمجيد عيس محمد|يتـــ عبــــد| ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

34o9o| ن|حمد حس|ن |م حس|حمد هش| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8|3673 ي جمعه|لنبــــي ر|هند عبــــد
ضى ي|بــــ |د|

|لمنى

8o9669 ي محمد نجيبــــ عبــــد
هلل محمد|مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68o||7 تـــه|لعدل محمد شح| |ن رض|يم| لمنصوره|بــــ |د|

75|668 يف محروس دويد ر|محمد رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

8o2888 ي|لبــــ|بــــ عىلي جبــــل عبــــد|رح
ى
ق ي|بــــ |د|

|لمنى

767|22 ى|زق لطفى حس|لر|يوسف نشأتـــ عبــــد  ني  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

58o55 ئيل|بــــيتـــر محفوظ عزيز ميخ طبــــ بــــنى سويف

27|5|9 حمد|لحميد سيد |لعزبــــ عبــــد |لحميد |ن عبــــد|يم| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

8|o3|7 ح|لفتـــ|مد عبــــد|لرحمن ح|نس عبــــد| ي|طبــــ 
|لمنى

|3o788 بــــيتـــر وجيه بــــطرس بــــدروس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

826786 حمد|ل |لرج|دل قطبــــ |يه ع| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

5o77o8 بــــرحميده|هيم ص|بــــر|هلل محمد |منتـــ سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

||93o| لرحمن|لدين عبــــد |زم رؤوف فتـــح |ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8577|6 ي خلف ليسي
محمود مظنى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

33oo63 ج|هلل فر|رتـــ محمد عبــــد|س |نوعيتـــ بــــنه

79|728 ي حسن حمزه|ذ مصطفى عبــــد |مع
لغنى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

686469 تـــ|لشح|لسعيد حسن يوسف |هيم |بــــر|لسيد | لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6|o8|3 لشهيد|ندى حسن مسعد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9o248o حمد محمد |ن |ء رمض|رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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62o479 وى|لجد|حمد مسعد محمود | ط|حقوق دمي

68|276 لفيوم|لسيد |ء محمد |محمد عل لشيخ|عه كفر |زر

675823 ن |ل زكري|مرقص كم| مي  لمنصوره|ره |تـــج

3|4236 حمد|لمنعم |حمد عبــــد|عمر  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

774327  عطيتـــ غ|كريم حم
ى
نم|ده شوق زيق|لزق|ره |تـــج

25877 ى حسن محمد | نور حمد|حسي  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

|45o|7 ن|لسعود سليم|بــــو|ل محمد |وص كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

629oo7 س|س محمد عبــــ|محمد عبــــ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5o7o4 حد|لو|سيف نرص محمود عبــــد  هره|لق|علوم 

864475 لنرص|رص محمود سيف |محمد ن ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|32987 هيم مصطفى عىل|بــــر| |ثــــري تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

323o2| لجليل|ء سيد محمود عبــــد|شيم ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

842285 ي عبــــد دم|زق جوده |لر|يحن  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|56699 لربــــ|د|وى ج|عمرو محمد ص هره|لق|حقوق 

43o959 لصفتـــى|لحميد |لسيد عبــــد |جر |ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2|4863 ز مرىس|مر ممتـــ|لدين ع|د|عمرو عم ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

3o697 حمد عىلي حسن|نور  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2325o2 بــــ محمود محمد مرىس|رح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9ooo92 لد عىل محمد |م خ|سل| ج|ره سوه|تـــج

|44353 ى فرح| لحليم|تـــ عبــــد |دهم حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

435469 هلل مرزوق|حمد عبــــد|رق |م ط|سه سكندريه|ل|حقوق 

253972 ر|د نو|ء ج|م عل|حس كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

839729 ق|سح|د |ل نبــــيل فؤ|من |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

248229 د محمود فوده|مد حم|ء ح|دع |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

8o2647 ى|ي ي | سمي 
حمد محمد|مصطفى ي|علوم 

|لمنى

|32|o4 تـــه|يه طلعتـــ محمد شح| هره|لق|م |عل|

5o29|| هيم حسن|بــــر|لسيد |ء محمود |شيم سكندريه|ل|بــــ |د|

4423|8 ى|لسعيد |لسيد |محمود طه  لدمي  لشيخ|طبــــ كفر 

23||59 لغيط عىل|بــــو|م |رس عل|عىل ي ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى
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5436o7 ي|ر
محمد حسن محمد مصطفى| ئى عه دمنهور|زر

649527 د وهبــــتـــ جرجس|دل ميل|مي  ع| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

332295  محمد|لبــــ|هبــــتـــ مسعد محمد عبــــد
ى
ق |نوعيتـــ بــــنه

6o626o لحميد مصطفى|محمد مصطفى عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6|5|25 زى|س حسن غ|تـــن حسن عبــــ|ف ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

536|27 لكريم|لحميد محمد عبــــد|زق عبــــد|لر|يحن  عبــــد م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

432866 |هيم |بــــر|م |لسل|م عبــــد|لسل|جر عبــــد |ه
ى لفخي 

|نوعيتـــ طنط

92|6o2 بــــر محمد |ء بــــدوى ج|لزهر|طمه |ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

453o75 ج|لح|ن فكرى قطبــــ محمد |حن ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

2449o3 هيم|بــــر|لرحمن ذىك |جر سمي  عبــــد|ه ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|823| ض|للطيف ري|مرفتـــ محمود عبــــد هره|لق|بــــ |د|

498639 ى بــــكر|خلود خ لد حمدى حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

85|494 لحق|د|للطيف ج|ح عبــــد|صل| لي|د ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

253942 سود|ل|للطيف |هر محمد عبــــد |محمد م هره|لق|ر |ثــــ|

267643 لم|لسيد محمد س|ن سعيد |نوره |تـــمريض بــــنه

2|8866 ى محمود محمد محمد حسي  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

778434 عيل|سم|ىط |لع|م ربــــيع عبــــد |سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34|552 لغنى عيد|لسيد عبــــد|هلل محمد |عبــــد  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

832977 محمد عمر| لوف|بــــو|محمد  لمنصوره|حقوق 

822499 ى |محمود محمد ي حمد|سي  ي|بــــ |د|
|لمنى

45279 ف عىل عبــــد|عىل  ح|لفتـــ|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7929|8 لم|ل عىل س|لع|لرحمن عبــــد |لد عبــــد |خ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

225478 ى رش ى|سهي  حسي  د حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

25o666 فع|لش|ن مدحتـــ فتـــىح |نور ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

368462 دى|له|محمد فتـــىح محمود عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4656|6 لليثــــي|هيم |بــــر|حمدى سعد محمد  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

48o38| هلل|هلل محمد محمود خلف |عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

326o36 د عطيه عىل|رتـــ ثــــروتـــ فؤ|س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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687884 له محمد يوسف محمد يوسف|ه لمنصوره|بــــ |د|

285299 ن|يوسف بــــدوى سيد سليم كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

49o654 ح محمد بــــدوي|ء صل|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83o84| حمد|زق |لر|لمحسن عبــــد|م عبــــد|سل| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

7|7764 حمد محمد يسن|ح |محمود صل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

42o56o هيم|بــــر|عيل |سم|لسيد عىل |ره |س لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|28|7 ي|هيم شقر|بــــر|هلل حمدي |منه 
ئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

755795 حمد|لسيد |بــــر |د ص|جه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

9o6477 وق عبــــد مل يوسف |دى محمد ك|له|رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8285|2 بــــ محمد|لوه|حمد عبــــد|لهدي |نور سيوط|حقوق 

5||824 رى|لبــــند|لمنعم محمد |محمود فرج عبــــد  عه مشتـــهر|زر

279893 ف محمد بــــغد|ء |صف دى|رسر ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|36|52 عيل|سم|حمد محمد عيد |هلل |منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

7o3737 رى|لهو|حمد محمد محمد | |يش زيق|لزق|ره |تـــج

|73639 ي محمد عبــــ|خ
س|لد مصطفى رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع

دي|لمع|بــــ

272668  ط
ى
يع|رحمه فتـــىح شوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

83o3| ى ه|ط شم|رق محمد حسي  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

4o892| ن|ح رضو|لفتـــ|ء محمد عنتـــر عبــــد|دع |بــــ طنط|د|

9o222 دق|فتـــ بــــسيط ص|ن ر|يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

329o58 لنرص|سيد سيف | محمود رض |ره بــــنه|تـــج

26378 ن موىس|لد شعبــــ|مصطفى خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

855399 ه | حمد محمد محمد|مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|69745 هيم|بــــر|لعليم |هيم عبــــد |بــــر|حمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|o595 لنبــــي أحمد حمزه|لد عبــــد |محمد خ |بــــ طنط|د|

8o4383 وق بــــه لرحمن محمد|لدين عبــــد|ء |رسر ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

26493 مد|طف عىل ح|محمد ع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4765o8 ف صل|يوسف  لدين محمد محمد عيس|ح |رسر سكندريه|ل|حقوق 

696255 لنجولي|لحميد |لحميد عىل عبــــد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

486273 هيم|بــــر|محمود محمد محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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8|7476 ن محمد عطيه|محمد رمض ي|بــــ |د|
|لمنى

782667 هلل|لعزيز محمودى عبــــد|عبــــد | رن زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

|48|77 عيل|سم|هيم محمد |بــــر|تـــغريد محمد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

2|5o3| حمد محمد مسعود|لرحمن |عبــــد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

||5|58 لعزيز نبــــوى|ئل عبــــد |فرح و هره|لق|ره |تـــج

897624 لفتـــوح محمد |بــــو|نىح  وحيد | ج|علوم سوه

6o6o6o هيم|بــــر|لمرىس |لمنصف |رس عبــــد |حمد ي| لمنصوره|ره |تـــج

5o7494 منى محمود عىل عمر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

366|o ن محمد|ء عىل زيد|شيم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

327378 زر|زر حبــــيبــــ ع|ع| رين|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

286494 رق محمد عمرجوهر|سمر ط تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6o9988 هيم خليل|بــــر|لح |هيم نور ص|بــــر| لمنصوره|صيدله 

5o6479  حسن درغ|ء عبــــد |أل
ى
م|لحكيم شوق سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

249628 دق عزبــــ|حمد ص|دق |ل ص|بــــتـــه| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

9o5857 لمحسن يوسف |لمحسن محمد عبــــد|عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

77668| س|نعمه فتـــىح جوده عبــــ زيق|لزق|حقوق 

4|o737 ره|مد زر|لدين ح|م |مر حس|ن تـــ|نوره لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

64|344 ي محمد|محمد عبــــد
لبــــديع مصطفى ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|477|4 لعدوى|لجليل بــــخيتـــ |حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

879322 ن |م ممدوح محمد سلط|حس سيوط|حقوق 

9|2862 ن  |حمد سليم|هلل |يونس عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

84o529 هر محمود|تـــ ط|مروه عرف ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

4o966| م|لش|هلل محمد |م عبــــد|مينه هش| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

896oo6 حمد |لسيد |يه محمد | ج|تـــربــــيتـــ سوه

895o97 لرحمن |لرحيم عبــــد|لسيد عبــــد|حمد | ج|حقوق سوه

777o73 ل|تـــه هل|بــــر شح|م سعيد ص|حس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

359377 دى|له|هيم جوده عبــــد|بــــر|محمد  |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

6992o2 ز|ح بــــ|لفتـــ|ح صبــــرى عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |رس| لمنصوره|نوعيتـــ 
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89|757 ى عط|بــــو|روق |دى ف|ف هلل  | |ليمي  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

622237 ى محمد  لح|حمد ص|هيم |بــــر|حني  ط|ر دمي|ثــــ|

35454o ى عبــــد|لىحي ي|م عبــــد|ن عص|يم| لعزيز|سي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

283o97 ى تـــ|م ز|بــــر| وس|ه بــــشر ورصى ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

626439 رى|لبــــ|حمد عبــــد|رق سعيد |ء ط|شيم زيق|لزق|بــــ |د|

|49893 ى محمد|سيف عبــــد  هلل خرصى هره|لق|بــــ |د|

835398 لنعيم محمد|جر محمد عبــــد|ه قرص|ل|فنون جميله فنون 

4867|9 ى فتـــىح مهدى فتـــىح حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63|329 م|لسل|روق عبــــد |هلل مدحتـــ ف|منتـــ  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|6||62 لرحيم|هيم عبــــد |بــــر|مريم محمد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

47852| ريم محمد محمود هلول |علوم طنط

682|6| ى |بــــر|حمد |ء |ل| وى|لشه|هيم حسي  لمنصوره|صيدله 

63o688 حمد عىل|حمد |سط |لبــــ|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

925533 ين موىس عبــــد ر موىس  |لستـــ|رسر تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

77o943 ىط|لع|د عىل عبــــد |لد عو|ء خ|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85o628 ي بــــدري عبــــد|م عبــــد|حس
لرحيم|لغنى سيوط|طبــــ 

||8485 بــــسنتـــ محمد فكرى محمد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

364o7 دى|له|حمد محسن محمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

787368 لسيد جمعه|حمد |هدير  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2o4oo حمد|حمد محمد ثــــروتـــ | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9o526| بــــر عويضه |دى ص|بــــتـــول مشو ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

72564 ي
د فتـــىحي محمد|عم| دئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لفيوم|ئ 

327|83 م رجبــــ|لسل|هيم عبــــد|بــــر|ء |سم| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

65o46 هلل خليل|هبــــه محمود عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34537o م|م|لنبــــى |م عبــــد|م|مصطفى  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

9o459 تـــه|حمد محمد شح|محمد  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

33|369 لمهدى|لسيد |م محمد  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

475822 هيم يوسف موىس|بــــر|يوسف محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

2335o5 لبــــديع محمد|خلود محمد عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

437o62 لخطيبــــ|س |ل محمد عبــــ|هدى جم تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج
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222257 لحميد طنش|حمد عبــــد|ء |رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

222o64 لبــــديع|م عبــــد|م|مريم محمد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

433578 لحق سويلم|لمجيد عبــــد |محمد فتـــىحي عبــــد  |ره طنط|تـــج

35|973 د|ن عو|ن سعيد سليم|سليم ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|2586 ع زهره|لسبــــ|لسيد |لسيد محمد |ن |نوره |تـــربــــيتـــ بــــنه

|39788 بــــو عمر|حمد |يه محمود محمد | هره|لق|عه |زر

7o|o27 |هيم |بــــر|لسيد |لمجد |بــــو |لعظيم |مي  عبــــد |
لوتـــيدى

زيق|لزق|هندستـــ 

834332 ي شفيق زكري|روم| بــــول
ئى دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

23|924 لشيخ|لرحمن |رق محمد عبــــد |عمر ط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|654|6 ى روم ئى نظيف جرس|نرمي  هره|لق|حقوق 

28729o ل|لجم|ره حسن مصطفى |س تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

9o3828 لسيد محمد عىل |م |حس ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

6o7468 طف عىل عىل مشعل|محمد ع لمنصوره|بــــ |د|

262o45  مصلىح|هش
ى
م وجيه شوق تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

44o|65 حمد|م مصطفى |ن س|نوره لشيخ|بــــ كفر |د|

45264 لمنعم|م محمد عبــــد |لمنعم هش|عبــــد  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

45|oo5 سم يوسف|رق|لغف|ل عبــــد |حمد جم| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

7|7578 لجليل|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |حمد |لسيد | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

456334 لمنعم محمد عىلي|لمنعم محمود عبــــد|عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

522222 بــــوعيس|عيل |سم|م محمد |يدى هش|ه معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

432oo6 لسيد سلطح|ء عىل |هلل عل|منه  |ره طنط|تـــج

69|7|3 |لبــــن|رم محمود |حمد ك| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

28o9o3 ن وى|لشن|محمد عىل | مي  ى شمس|تـــج ره عي 

869794 ر يسن|لستـــ|رس محمد عبــــد|ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4533o دق|محمود مدحتـــ نرص ص ن|بــــ حلو|د|

5|87o8 در|لق|ن عبــــد|ن صبــــرى رمض|ن رمض|يم| بــــ دمنهور|د|

7722o2 لمنس|هدير عطيه محمد محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

8878o3 تـــه |ن شح|ح سليم|يرينى صل| سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

438o87 لسعدئى|حمد |هيم سيد|بــــر|س محمد |إين لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 
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78|59o ن|منيه ممدوح محمد محمد عثــــم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|39839 وق زكري مه محمود|حمد سل| |رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

435524 عيل|سم|بــــو |مد |لحكيم ح|هدير عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

443647 ج  موىس مصطفى محمد|يه ن| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

44|75| لشوري|ن محمود محمد محمود |حن لشيخ|بــــ كفر |د|

|392o9 هيم مرشد|بــــر|م |بــــسمه عل هره|لق|بــــ |د|

7775o7 لعزيز|لد سمي  جوهر محمد عبــــد |خ زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

5849o حمد|ح |هر صل|حمد م| |لي|د علوم بــــنى سويف

26ooo7 مد|ح ح|يمن صل|منيه | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9oo755 لسيد محمد |ء محمد |دع ج|طبــــ بــــيطرى سوه

422939 بــــومسلم|لعزيز |حمد عبــــد|سلىم  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

6992|7 ه | حمد|لسعيد محمود |مي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

77o736  حسن زويد|منيه |
ى
حمد شوق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

|4|843 لحليم|مه عبــــد |مصطفى محمود سل ى شمس حقوق عي 

8889|5 ل |لع|زى عبــــد|لصبــــور حج|زى عبــــد|حج حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

4249|2 ن|بــــو سليم|لعزيز |يمن رجبــــ عبــــد |يوسف  سكندريه|ل|عه |زر

4385o5 حمد خليفه|لفضيل |تـــ عبــــد |لشح|حمد | لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

633536 لق محمود|لخ|يه مدبــــول عبــــد| زيق|لزق|نوعيتـــ 

4363oo وحيد محمد مرشدى حسن لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

62778 ي|هيم عبــــد |بــــر|فرحه محمد 
لغنى رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

54693 ن خميس محمد|رمض| نور لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o4o6o ل|لجم|لسيد محمد |طف |مجد ع| لمنصوره|بــــ |د|

296499 ر|عيل محمود نص|سم|محمد مصطفى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6947| لحميد|لكريم عبــــد |لحميد عبــــد |لد عبــــد |خ ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

3263|2 ن|ح سليم|لفتـــ|ح سيد عبــــد|سم ى شمس علوم عي 

7|2o|6 وق عبــــد  ل حسن|لع|ل حسن عبــــد |لع|رسر طبــــ بــــورسعيد

53o376 ى عل بــــ|ء محمد محل|نرمي  بــــ دمنهور|د|

7o5372 ره|هلل عم|سيف محمد فتـــىح عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

346538 لغنى|حمد محمد عبــــد|ضىح  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|2384| لسيد|م |لسل|رضوى عمرو محمد ربــــيع عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 6591 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4o868 ي ر|ء عبــــد |رس|
ضى|لحميد زىكي مصطفى ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

8|8|7 نيس|لمنتـــرص |لد عبــــد |لدين خ|سيف  ن|حقوق حلو

475ooo ك|لمل|لشهيد عبــــد |ئى عبــــد|لروم|نوبــــ |بــــ| سكندريه|ل|ره |تـــج

633484 ف ص|سمي   لح محمد رسور|رسر زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

6|6993 لجمل|هيم |بــــر|لدين |بــــوىس عز ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

87o69o ي عبــــد|نوبــــ مل|بــــ|
ى
لشهيد|ك شوق ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

257288 لسعدئى|د فتـــىح |ء عم|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|3757o وى|ذ محمد سعيد طنط|مع ن|بــــ حلو|د|

|57o5| لرحمن|لمحسن حسن عبــــد |ء عبــــد |سم| ن|حقوق حلو

4o8o49 ئى محمد طه خليل|ه| عل سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

5|4|47 سم|لحميد محمد ق|م عبــــد |لسل|ء عبــــد |ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|o879 ل عىلي |لد عيد كم|خ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

897962 ق|ن| هدر وي |در حلىم رسر ضتـــ|ري/ن|سو|عه |زر

432264 ق|سهيله محمد أحمد  وي|لشر |ره طنط|تـــج

333|o4 لسيد حسن|محمد حسن  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9||678 ه مدكور  |لل|هلل ممدوح عبــــد|بــــ |رح دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

227o8| لدهبــــ|بــــو|محمود بــــدوى محمود  هره|لق|ره |تـــج

868569 ي|بــــو|دل |م ع|حل|
لفضل حفنى ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |

|لفنى

78||36 طر عوض|هيم خ|بــــر|لسيد |محمد  زيق|لزق|صيدله 

9o7o72 حمد |وى |ء خلف قن|ل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2522|3 ص|لقص|محمود فرج | دين ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

49o3|| س|تـــه عبــــ|لدين شح|ء نور|مريم عل |ره طنط|تـــج

5|7||9 |لعزيز |رى عبــــد |نص|ل|م محمد |جر عص|ه
حمد|بــــو 

لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8o3737 لد فتـــىحي محمد|يه خ| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

769|23 ن|زى محمد رسح|ح حج|حمد صل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

42o94 لحميد|عبــــد | م زكري|ن هش|نوره ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

623|o2 لفيومي|مل |لد تـــوفيق ك|د خ|زي لمنصوره|حقوق 

443243 ح|لفتـــ|د عبــــد|لجو|محمد عبــــد| ر|ي لمنصوره|حقوق 

642544 تـــه|حمد محمد شح|هلل عىل |عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ
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42784| ئى|لزمر|ء محمد محمود سيف |رس| |ره طنط|تـــج

637452 لحليم محمود|يمن عبــــد|ر |من ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

583|6 لسيد جرجس|دل عبــــد |ره ع|س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

43797| ى|يوبــــ حس|ر |لستـــ|م عبــــد |طمه حس|ف ني  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

449443 وى|لحمز|هيم محمد محمد عىل |بــــر| |هندستـــ طنط

783o34 لجليل جمعه|ء عبــــده عبــــد |مح عل|س زيق|لزق|هندستـــ 

79272o لرحمن|م محمود عبــــد|م|ل|سلىم عبــــد تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4|9994 ي 
ن|وى سليم|لششتـــ|محمد حسنى لشيخ|ره كفر |تـــج

3|2|2  ر|منيتـــ |
ى
غبــــ|حمد شوق هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|22477 ي
وى محمد|جميل مك| دئى هره|لق|علوم 

|58o24 زى|لمغ|ء محمود |هلل عل|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

23336| ى خميس رضوى يسن حسي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

763976 ز|لبــــ|بــــرين سمي  محمد حسن |ص حقوق بــــورسعيد

|67389 لرحمن|لد مجدى عىل عبــــد |خ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

469|3 شتـــ|هيم عك|بــــر|مي |محمد س هره|لق|ره |تـــج

42o229 لسيد مصطفى|ء محمد طه |ل| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

2|39o د|ريم كرم سعد ج ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

43o992 ى |ء خ|رس| يوبــــ|لد حسي  ي صىح طنط
|معهد فنى

6496| ن|حمد حسنى رمض|يه | لفيوم|حقوق 

23782 حمد|مصطفى يسن عىل  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

|62794 |لعل|بــــو|لحميد |حمد وليد عبــــد | هره|لق|ج طبــــيع |عل

6856oo  سمي  مصطفى محمد  غبــــ
ىسر|مروه مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

64o5|8 حمد مني |حمد محمد |ح |صل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|7954 وى|لزرق|ر محمد مسعد |من ط|بــــ دمي|د|

283284 د|لغنى فؤ|عمر حنفى عبــــد |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

88o5|| حمد |ره ممدوح عىل |س سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

35|793 هيم|بــــر|ل |لع|ن مصطفى محمد عبــــد|ريم|ن |تـــربــــيتـــ بــــنه

895675 لحليم |فظ خلف عبــــد|ء ح|نجل ج|أللسن سوه|كليتـــ 

6|68|8 ل|لد|رضوى محمود محمود محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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|942| ق|سحق تـــري|جد وليم |مريم م طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

755833 زم محمد شيبــــه محمد|ح ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

5|8966 لقلجتـــ|هلل محمد |ء محمد عبــــد|وف بــــ دمنهور|د|

|78644 لدين قطبــــ|لد عز|محمد خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

457558 لزنقىل|لسعيد عىل محمد |ء |سم| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

52697| لسيد محمد يونس عىل|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

828o4o ي |ع| سه
حمد|دل مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

627474 لرشيد|جر يوسف صبــــرى عبــــد|ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

372696 هلل|حمد محمود عبــــد|طمتـــ معوض |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|678 لعزيز محمد|ده محمد عبــــد |ىسي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|27|86 ر|حمد مختـــ|حمد محمود |لىم  ى شمس حقوق عي 

49o86| لمغيثــــ|لمنعم هريدى عبــــد|لسيد عبــــد|منيه | إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

425|98 لسميع|فظ عبــــد |لح|ندي سعيد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

836424 محمد محمود عىلي محمد ي|س|معهد در لسكر ج| |تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولوج 
سيوط |

78|74 رس سمي  حنفى محمود|منى ي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8468oo حمد|لدين سيد |بــــتـــ نجم |نهله ثــــ ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

4449|| ل|لع|لد فوزى عبــــد |زن خ|م سكندريه|ل|هندستـــ 

|9998 لسيد منسي|م |حمد هش| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3|642 لرحمن|ح عبــــد |لفتـــ|لؤى محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|388o5 شم|مه ه|سلىم مصطفى سل ى شمس|زر عه عي 

6|6232 مه محمد فتـــىح شوشه|س|م |سل|ل|سيف  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

86|79o ي|مك
ريوس رأفتـــ عجيبــــ طوئى لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

698426 ى من|ح حس|محمود مصبــــ ع|ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24427o لحليم|حمد محمد عبــــد|محمد  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

753443 هر محمد مصطفى|عىل م لفيوم|حقوق 

258837 لمول عىل|هلل مصطفى عبــــد|عبــــد ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

6|2||4 لمول فرج طعيمه|عيل عبــــد|سم|لمول |عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7o7822 تـــه|لرحمن شح|م عبــــد |لسل|رس محمود عبــــد |ف تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

789696 هيم محمد|بــــر|حمد |هيم |بــــر| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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5|7483 لمغربــــى|لسيد محمد عوض |م  بــــ دمنهور|د|

8858o حمد سيد|شم |محمد صبــــرى ه ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

787245 لحميد محمود عىل|م عبــــد |عص كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

|387o7 ل محمد حسن|ره محمد جم|س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

439896 لليثــــي|لجيد |ء محمد محمد عبــــد |سم| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

6o4|37 ل|لجبــــ|هلل |محمود محمد عبــــد لمنصوره|ره |تـــج

778346 لسيد عبــــدربــــه|ن حلىمي يسن |يم| زيق|لزق|حقوق 

4o|943 هيم حسن|بــــر|حمد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5ooo4| ذل|لش|مل |د محمد ك|جه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

254o75 رسر|محمد محمد مختـــ ر فهيم رسر ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

92235o ى  لعز محمد محمد |بــــو|حسي  ج|عه سوه|زر

8625o ن|يوسف رجبــــ عيد عثــــم ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

77o322 لعزيز حسن|لسيد عبــــد |لعزيز |محمد عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

6965|o ل|لسعيد مش|م |سل|عزه  لمنصوره|نوعيتـــ 

|52244 هلل|هلل مسعد عبــــد |ده عبــــد |غ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

63744o لقرمه|بــــو سبــــع |بــــو سيف |ن محمد |جيه زيق|لزق|بــــ |د|

773|5| لزغبــــى|ح رجبــــ عزبــــ |يحن  صل ى شمس هندستـــ عي 

3o9|2 مؤمن محمد محمد| عل هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

424367 ي هش
ى|حمد ش|م محمد |مصطفى هي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8552o3 سحق متـــي|مريم بــــطرس  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

46|837 تـــ|لزي|سلىم حسنى فوده  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|6462| هيم عىل حسن|بــــر|حمد | ن|بــــ حلو|د|

9o|887 لليل |بــــو|حمد |هز |لج|خلود  ج|بــــ سوه|د|

|5|o6 روق عبــــده|لق ف|لخ|كريم عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

539|3o هيم طلحه|بــــر|حمد سعيد |لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

5o243o ى|ن حسن رمض|مصطفى رمض ن حسي  عه مشتـــهر|زر

65444 لعليم|حمد عبــــد|حمد |جر |ه لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

225|3o بــــ خليل|لوه|لدين محمد محمد عبــــد |ء|عل| رن تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6o3|8o زى|يمن محمد غ|ريم  لمنصوره|بــــ |د|

892875 حمد محمود |يه مدحتـــ | سيوط|عه |زر
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3523|9 ن|لسيد عثــــم|م |م|مصطفى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

697647 ح|لفتـــ|حمد صبــــرى محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43|735 ر|لجع|هيم محمود |بــــر|محمد ملهم  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

84474 لحميد محمد|ن عبــــد |جر شعبــــ|ه |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

869||2 ي|رس| ي خرصى ء محمد يحن  ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6o5475 ن|منى محمد محمود محمد سلط ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

5o726o ن|بــــسنتـــ محمد عىل سليم سكندريه|ل|علوم 

|547|4 س|لدين عبــــ|بــــر نرص |د ص|زي ى شمس حقوق عي 

428532 هلل|ر محمود محمد ضيف |من | تـــمريض طنط

496342 حمد|ن فهىم سليم محمد سيد |رو ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

52oo89 كبــــى|لمر|د محمد |عبــــله عم تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

92|246 م عىل  |لحكيم عل|عبــــد| نه ج|بــــ سوه|د|

647963 عيل|سم|للطيف |محمد سمي  عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

243779 مه|ئى حسن محمد عىل سل|م| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

284|58 د رحيل|ل مر|محمود جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

677568 ف |هلل |عبــــد  لبــــلجيىه|لسيد عىل |رسر تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

239|27 ح|لفتـــ|رق مصطفى عبــــد|سلىم ط ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

3536o لرحيم|لعليم عبــــد |رتـــ مصطفى عبــــد |س هره|لق|علوم 

278o49 ضى|لق|لسيد |خديجه طه  شمون|نوعيتـــ 

62783 مروتـــ مخلوف مصطفى زىك طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

22664 تـــ جمعه عىلي|م بــــرك|سل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

427946 ره|لد عىل عىل س|بــــسمله خ |طبــــ بــــيطرى بــــنه

66|84 ى|لحليم |ده عبــــد |لرحمن حم|عبــــد  مي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

765|43 لسعيد|حمد معتـــز فوزى | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

37o9|2 ى سعد|حمد | لسيد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6oo885 لسمكرى|عىل عىل | ندى رض |طبــــ طنط

446349 لحميد|لدين عبــــد |ح |حمد صل|محمود  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

694424 سم|لسيد ق|م محمود |م عص|ريه لشيخ|هندستـــ كفر 
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544|9 دق|تـــ ص|ل شح|حمد جم| ي سويف
هندستـــ بــــنى

629|92 حمد|حمد محمد |سلىم  زيق|لزق|ره |تـــج

7|5452 ى عبــــد |سيف  ل|لع|لدين عبــــده حسني  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

679977 لحميد|ن عبــــد |حمد شعبــــ|ء |شيم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3463o6 لدين|مي  محمد خليل محمد عز | |بــــ طنط|د|

633842 لرحمن|هلل عبــــد |لسيد عبــــد |حمد | زيق|لزق|بــــ |د|

5|3479 لسيد محمد|محمود حمدي  سكندريه|ل|حقوق 

87593o د |يمن سيد ج|محمد  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

697987 ى عم ىطي|لع|لسعيد عبــــد |د |حني  لمنصوره|بــــ |د|

262542 لغنى|لسيد عبــــد|محمود محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

37||38 هيم|بــــر|لغنى |محمود مسعد عبــــد |حقوق بــــنه

342697 هلل|هيم عبــــد|بــــر|بــــو رسيع |حمد يونس | |ره بــــنه|تـــج

6|3995 لخشن|لسيد محمد |كريم مصطفى  |طبــــ طنط

4|5527 هيم متـــول حمزه|بــــر|لسيد |محمد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

684457 م|لسل|محمود عزم صبــــرى محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

898385 عيل |سم|سط |لبــــ|مي  عبــــد|ل|ن |نور سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|55234 ن فرج|رق سليم|ل ط|فري ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4|o4o4 شم|بــــو ه|شم محمد |حمد ه| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

45365 ن|روق رشو|بــــ ف|يه|د |زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

336||3 هيم|بــــر|لد فوزى |منيتـــ خ| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

323539 ل|مريم نبــــيل يوسف زىك غبــــري ى شمس|تـــج ره عي 

7962o لدين|سلىم محسن محمد محمد مىح  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

899444 حمد |حمد |محمد محمود  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

5288o4 ر|لنج|حمد محمد |محمد  ره دمنهور|تـــج

6|9528 لصعيدى|روق عىل |محمود طه ف ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

43|685 ن|لسيد عىل سليم|ل |لع|يوسف عبــــد  |علوم طنط

7o88o2 لعزبــــ|بــــ |لوه|بــــ مصطفى محمد عبــــد |ربــــ لمنصوره|علوم 

25|2|2 د|يمن لبــــيبــــ حم|دى |ش ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

54|o88 بــــو جبــــل|هيم محمد |بــــر|حمد رجبــــ | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7237 لم|حمد س|حمد سعيد | هره|لق|هندستـــ 
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322|5| ى ر جوزيف جورج|دو| |يوستـــي  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

25868 مه بــــخيتـــ|ده وفدى سل|مي ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o4|92 ل فرغل مرىس |لع|لد عبــــد|خ ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

27436 هلل|محمود شبــــل عبــــد | سه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6||34o ل|لع|س عبــــد |ء مكرم عبــــ|رس| لمنصوره|عه |زر

4793o9 د|ل حم|لبــــنى نبــــيل مصطفى غ ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|233|8 ن رأفتـــ عدل لبــــيبــــ| ى شمس|تـــج ره عي 

369583 ن|لسيد صو|هيم |بــــر|لسيد |حمد | ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

43oo96 ئيل|نتـــ ميخ|جوزيف جر| ن|جوم |علوم طنط

465356 ق|محمود طه محمد  وى|لشر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

357379 س|حمد عىل عبــــ|لدين |ء |عل |بــــنه| هندستـــ شبــــر

337|67 محسن محمد لطفى يوسف| ر|ي |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5o7738 ن|لسيد سليم|ن محمد سعد |نوره سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

764276 لحسن حسن أحمد|بــــو |رص |ندى ن هندستـــ بــــور سعيد

5|2|56 بــــ|ل حسن دي|محمد جم عه دمنهور|زر

27o588 لعزيز شكر|بــــ عبــــد |لتـــو|لعزيز عبــــد |محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

854624 در محمد محمد|ء ن|ول ي|بــــ |د|
|لمنى

6o||8o ىك سند|ىك سعد ز|محمد ز ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

844352 يبــــي|هيم عج|بــــر|سحق |بــــ |يوس ن|سو|حقوق 

635|96 ى  لنور|لمعز عبــــد |بــــ عبــــد |يه|نرمي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|45326 م محمد رجبــــ|محمد هش ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

6|8767 لديك|محمد لطفى محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

6238o| حمد رسيه|نجوى محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|22635 بــــ|يوسف محمد عبــــده محمود جل ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

62266o لمغربــــى|هلل |ديه محمد عىل |ن ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

335936 هيم|بــــر|كر |نتـــ طلعتـــ محفوظ ش|مري ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

24|793 ن|حمد محمد زهر|ل |ن كم|رو تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

629|| ء معوض طه حسن|دع بــــ بــــنى سويف|د|

699o58 لحفنى خضي |ن |لحفنى رمض| |رن لمنصوره|صيدله 

886673 حمد |بــــر |بــــ محمود ص|رح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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48433o لسيد مبــــروك|حمد |حمد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82624o هيم عىلي|بــــر|لدين |دين نور |ن ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

7o6275 |هيم مو|بــــر|هيم محمد |بــــر|سلىم 
ى
ق لمنصوره|بــــ |د|

5o6o8| ى|عمر محمد  لسيد محمد حسي  سكندريه|ل|علوم 

4o7o33 ى محمد محمد سمر حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

9o6247 لعزيز |حمد عبــــد|لعزيز |محمود عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8399o6 هر محمد|ء محمد ط|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7642o7 ودي|لد|لحق عبــــده نرص |ء |ند تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

682379 ى|بــــر|زى |محمد غ| ند هيم حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

869868 ى |صم محمد |ع حمد|مي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

332265 لسيد حسن زعيتـــر|بــــر |ء ص|دع |تـــربــــيتـــ بــــنه

6|o6| ء عبــــده فتـــىحي محمد|ل| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

529o7o ىط|لسمخر|رس |ل محمد جمعه ح|ن كم|مرو ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o7|9| لم|ر س|لغف|لسيد عبــــد |جد |أحمد م |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

26734| هلل|بــــ |هلل حسن ج|م عبــــد|سمر عص شمون|نوعيتـــ 

364566 ع درويش|ريم عمر محمد رف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|52479 هلل|مه محمد تـــوفيق عبــــد |س| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

46457| س وزير|زق عبــــ|لر|محمود طه عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

335655 تـــفى نرص سيد فرغل ى شمس|د| بــــ عي 

436966 ي در|ر محمد مصطفى شوكتـــ محمد ن|من ز|ج  لشيخ|ره كفر |تـــج

|62263 حمد|لحميد |ن سيد عبــــد |يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4|426o لمول طبــــيخ|هدير محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7|3o38 لحربــــى|لسيد عىل عبــــده |حمد | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

273396 ه محمود محمد طه| مي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

5||94 مد عيد|ر ح|لرحمن مختـــ|عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

9|978| ن  |ل محمد رشو|محمد جم ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

67625| حمد خليل|رس محمد |يه ي| لمنصوره|صيدله 

62|975 جر رزق محمد محمد عبــــد ربــــه|ه ط|بــــ دمي|د|

4|5343 ر|لنج|ح فتـــىحي حسن محمد |صل لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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623oo7 |لحليم عبــــد |لمجيد عبــــد |دل عبــــد |حسن ع
لرحمن

دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

7o9ooo زن|مد عىل م|منى عىل ح لمنصوره|نوعيتـــ 

434o9o ى ط|ي هيم منصور|بــــر|سط |لبــــ|رق عبــــد|سمي  |بــــ طنط|د|

825869 ه عبــــد| م محمد محمود|لسل|مي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

2|62o7 ى|حمد جم| ل محمود محمد حسني  ى شمس|تـــج ره عي 

7654o2 ن|لمتـــول رمض|هيم حسن |بــــر|لد |ء خ|عل ره بــــور سعيد|تـــج

69|3oo ح عطوه|لفتـــ|تـــوفيق مجدى محمد عبــــد  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

7|92| عيل منصور|سم|ء عىل |سم| لفيوم|لعلوم |ر |د

|23825 ح محمد خليل|حمد صل|سلىم  هره|لق|ره |تـــج

844|39 ي|دي صل|ف
ح يوسف قلينى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

47o57 لرحمن|لكريم عبــــد|لعزيز عبــــد|هدير عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3|9293 لسيد بــــيوم|يدى حمدى |ه ى شمس|د| بــــ عي 

464||7 لحميد|يز غيثــــ عبــــد |حمد ف| ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

28472| فظ محمد|مل مصطفى ح| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7733o3 لرحمن|لسيد عبــــد |كرم محمد |ريم  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|862o ف محمد لمعي|يتـــ |
رسر هره|لق|بــــ |د|

8549|7 محمود محمد رجبــــ جوده سيوط|حقوق 

|2o544 ء سيد محمد محمد|شيم ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

579|6 حمد حسنى محمد|حسنى  ره بــــنى سويف|تـــج

2428o6 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|مصطفى  ن|تـــربــــيتـــ حلو

5o9377 لحكيم|ده فوزى عبــــد |محمد حم بــــ دمنهور|د|

6|o826 وى|لهند|نور |ح بــــكر |له نج|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2|454o حمد|ل محمود |محمد جم د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

5o8824 ي محمد 
ى|محمد مصطفى مي  سكندريه|ل|طبــــ 

637685 فظ ذىك|لح|م محمد عبــــد |سل| زيق|لزق|حقوق 

445239 سعد محمود سعد محمد غنيم سكندريه|ل|هندستـــ 

773957 لرحمن|حمد عبــــد |محمد محمود  ى شمس|تـــج ره عي 

782362 هيم أحمد|بــــر|عليه حسن  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o9229 شم مرىس |لبــــدرى ه|رص |محمد ن ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه
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79288o لرحمن يوسف عىلي|حمد عبــــد |طمه |ف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

322o86 ن|بــــر محمد رضو|ندى ص ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3|466o ل محمد قطبــــ|محمد جم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7877o ن|ح محمد مهر|حمد صل| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

275o| متـــ محمد|حبــــيبــــه سعيد سل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3o875 دل محمد محمود|ء ع|رس| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|33778 ى محمد|حمد |هلل |منتـــ  مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|2|78 ف |ديه |ن هيم محمد|بــــر|رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|4429o | 
ى
لسيد بــــدر|حمد شوق هره|لق|ر |ثــــ|

638762 لسيد عىل منصور|حمد |ئى |م| زيق|لزق|بــــ |د|

543|29 لم طلبــــه حربــــى|ء عىل محمد س|هد| |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

456469 لرؤوف طه خليل|منيتـــ محمد عبــــد | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

2|oo| ي محمد عمري
عمر مصطفى ن|بــــ حلو|د|

237983 هيم|بــــر|ن محمد |ندى شعبــــ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4o4692 م|حمد عز|لسيد محمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4973o بــــدين|لع|رمزى زين | مز رض|ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

27o523 لرحمن|مصطفى محمد محروس محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

544464 د|لم عي|لم محمد س|ن س|رو ره دمنهور|تـــج

684|28 تـــ|لشح|ئى |ليم|جده عزتـــ محمد |م لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|74279 حمد لطفى|زينبــــ محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

486o54 يد سل|بــــو |يمن عمر |خلود  ى متـــ|لي  سكندريه|ل|ره |تـــج

8o44|7 بــــ نصيف شفيق|يه|مريم  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

252592 ل معوض عنبــــ|ء جل|سم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|2|876 ي
دي|له|سمي  محمد عبــــد | رودئى هره|لق|ره |تـــج

782|42  عىلي|حمدى جم
ى ل حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

3|2637 تـــ محمد|حمد شح|رحمتـــ  عه مشتـــهر|زر

32|483 حمد فكرى قرئى|محمد  ى شمس حقوق عي 

844|77 ي عىلي|محمد هش
م لطفى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2|2387 ى|لرحمن سعيد عبــــد|عبــــد لعظيم حسني  ن|حقوق حلو

7|927 لسيد|لعظيم |لسيد عبــــد |ء |ل| لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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|29772 م محمد محمد سيد أحمد|محمد هش هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

462||6 لخطيبــــ|در |لق|مل عبــــد|لعزيز ك|حمد عبــــد| |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

||638o ح عىل محمد|عىل صل هره|لق|حقوق 

68323o ز محمد|لبــــ|ز زىك |لبــــ| |دين لمنصوره|علوم 

46565| مد محرم|هيم سعد ح|بــــر|م |حس ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

24|8o5 ي
ود|مجدى مجلع د| سلفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

766378 ي
لجندى|حمد حسن |محسن | دئى نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

9o59o7 بــــيتـــر مجدى جرس دوس  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

|5ooo5 لرحمن محمود حمودتـــ محمد|عبــــد  ن|علوم حلو

8|734| ى تـــه|مجدي لويس شح| مي  ي|لسن |
|لمنى

8o4846 ي
دكروري| حمد نج|بــــ |يه| |دئى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

856|6| لحميد سيد|ء ربــــيع عبــــد|زهر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

66462 ى |بــــوبــــكر |د |مر| ند بــــو بــــكر|مي  لفيوم|حقوق 

488336 ى مهر|هر |زن م|م د|ن حم|مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6||593 يف|رق عزبــــ سليم|يه ط| ن رسر |بــــ طنط|د|

95456 لعزيز|محمد حمدي محمد عبــــد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

22234 ن|ل رسح|لدين كم|ء |هديل عل ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

77767| لعزيز حسن محمد غنيم|مل عبــــد |لعزيز ك|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|48o47 لرحمن عىل عبــــده محمد|يوسف عبــــد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

3|5325 ن مخيمر|مريم محمد رمض رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

268965 هلل|بــــ |حمد ج|لحفيظ |ء عبــــد|رس| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6||2o9 زيد|لعزيز بــــ|مصطفى حمدي عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

6o9944 م فوده|لسل|م عبــــد|هند هش |تـــربــــيتـــ طنط

|44|3 رد فهىمي محمود|نغم يوسف عط هره|لق|بــــ |د|

265526 ن|لعظيم سلط|لعزيز عبــــد|عىل عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|o938 هيم عيد|لسيد محمد إبــــر|جر |ه |بــــ طنط|د|

|27885 لسيد محمود|شمس محمد  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

8o9472 ن عىلي|حمد بــــدر|لد |خ ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

Wednesday, September 5, 2018 Page 6602 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

226|43 ض|لنور ري|ض عبــــد|مجدى ري ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|66o6 لعيون خليفه  |بــــو|هيم |بــــر|مروه  سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

633997 ل|ل ميشيل كم|يكل كم|م زيق|لزق|علوم 

782o9| تـــتـــ سليم|بــــ شح|يه|هلل |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

7|6725 م|م|ل|ن محمود |حمد سليم|يمن | لمنصوره|حقوق 

4499o| ى عبــــد ى محمد حسي  ل|لع|ميسون حسي  ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

7o8799 حمد زهره|عبــــده سيد | ء رض|دع لمنصوره|بــــ |د|

7|5529 لح حسن|ن ص|ء عطيه رمض|سم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

952o| رص مهدى يونس|ء ن|دع لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

642364 لق محمد|لخ|مل محمد عبــــد | زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

22|339 محمد سيد تـــوفيق مرىس ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|72973 حمد حسن|حمد محسن محمد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25o288 بــــوبــــكر|تـــ |ء نزيه عىل فرح|رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

5o|557 لسيد موىس يونس|ء محمد |سم| لفيوم|عه |زر

252752 لعبــــد|بــــر سعيد |ميه ص|س ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|42659 ي|لق|لد عبــــد |بــــ خ|رح
در حنفى ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 

(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

266|o6 د محمود محمد|محمود فؤ ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

52836o لم|ل عبــــيد س|حمدى رجبــــ كم سكندريه|ل|هندستـــ 

493482 له|لمطلبــــ عطيه غز|محمد فوزى عبــــد  بــــ دمنهور|د|

885959 تـــه |لرحمن شح|حمد عبــــد|يوسف  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

73488 ر محمد|لستـــ|لد عبــــد |يه خ| لفيوم|حقوق 

635992 ل|ل عطيه هل|عيل هل|سم|ء |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

922969 حمد |رف |محمد حمدى ع ج|طبــــ بــــيطرى سوه

36oo57 لس رض ئيل|رس|هيم |بــــر| |كي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

69o658 زى عىل|طمه محمد محمود غ|ف لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

7|32|7  ق|لعر|لسيد |يه محمد |
ى
سم|ق لمنصورتـــ |تـــمريض 

889o79 لرحمن قطبــــ حسن قطبــــ |عبــــد سيوط|بــــ |د|

679499 ه محمود عبــــد  لحليم حموده|لحليم عبــــد |سمي  لمنصوره|ره |تـــج

425573 حمد|بــــو |هد |لمج|حمد خميس |طمتـــ |ف سكندريه|ل|بــــ |د|
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79o|o9 هيم عىلي محمد|بــــر|ن |تـــسبــــيح سليم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

64|648 زى سليم|ندى ممدوح متـــول عز لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2262|9 لحليم|لغنى عبــــد|حمد عبــــد|محمود  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|48|32 لحميد فرج|ئى عبــــد |لحميد ه|عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

92482o حمد |ل فكرى |محمد كم ج|ره سوه|تـــج

232543 وق  لمحسن محمد|نس عبــــد|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4264| لمقصود|هلل عبــــد |حمد مجيبــــ عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

68985| ى |ي بــــر محمد|يمن بــــيوم ص|سمي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

8|48oo ل سعودي|جر عىلي جم|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

53385 ى محمد  محمد حسي 
مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

497952 ف شعبــــ| |دين ىط|لع|ن عبــــد |رسر س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

|38o9 نم|بــــدين غ|لع|رق زين |م ط|سل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

34|59| لسيد|ن محمود محمد |يم| |حقوق بــــنه

36oooo وق ط لرحمن قنديل|رق عبــــد|رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

765535 ى حسن |ئل حس|لرحمن و|عبــــد  لحرصى|ني  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

676388 هد|مريم محمد عىل عىل مج لمنصوره|نوعيتـــ 

325o2o حمد عىل|محمد يحن   ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|47|5o ئى مدهش محمد|رحمه ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

343528 فهد محمد سمي  محمود وهبــــتـــ ى شمس|زر عه عي 

5|8o79 وى|لسعد|ل عيد |رم جل|فرحتـــ ك ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7o862 دي هليل|له|ميمه سعد عبــــد | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|365|9 ء فتـــوح عىل|لرحمن عل|عبــــد  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|3|95 وى|لدفر|غبــــ |ء مبــــروك ر|أحمد عل سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

77633o بــــ|م محمد يوسف دي|يه عص| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

225939 ى| حمد حسن تـــوفيق حسني  هره|لق|ره |تـــج

|34923 رى|لبــــند|لسعيد |م |محمد هش ى شمس هندستـــ عي 

53o427 بــــ|حمد خط|تـــ محمد |لشح|آيتـــ  سكندريه|ل|حقوق 

7o6884 شور|هيم ع|بــــر|رس وليد |ف لمنصورتـــ |تـــمريض 

2459o5 زق|لر|حمد فتـــىح عبــــد|محمد سعيد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 
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8|9296 ه | ل محمد|يمن جل|مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

43228 محمد حسن| لعل|بــــو|م |لرحمن عز|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7|5444 كريم مجدى عىل محمد ملعبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3482|8 هيم|بــــر|هيم |بــــر|سعد |ء |رس| ى شمس| لسن عي 

8o6567 ل عىلي|نور هل|ح |سم ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

439553 ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|لرحمن زىكي |ره عبــــد |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

369798 فظ|شكري محمود شكري ح |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

559o5  محمود|عبــــد
ى
لرحمن حسن صدق ي سويف|تـــربــــيتـــ ري

ى بــــنى ضيه بــــني 

3|5938 تـــ رض| ى محمد| مي  حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

494432 ي|هيم عبــــد|بــــر|دل |محمد ع
هلل بــــسيوئى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8oo24 حمد قطبــــ|لسيد |مريم  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

25|9|7 م عوض|ن س|محمد رمض |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

269367 لزغبــــى|يه حمدى فتـــىح | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

358335 لسيد محمد|يدى محمد |ه سيه|نوعيتـــ عبــــ

58368 بــــ|لوه|ل عبــــد|ن كم|جر شعبــــ|ه بــــ بــــنى سويف|د|

63428 هيم|بــــر|لعظيم |حمد عبــــد|محمد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

444|3o لرؤف|محمود عبــــد | يمن زكري| لشيخ|ره كفر |تـــج

22|64 ى |ر صل|مي هيم|بــــر|ح حسي  هره|لق|بــــ |د|

487639 حمد|حمد سويلم نوح |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7762|| تـــ عطيه عطيه|لشح|هلل |بــــ |ء محمد ج|شيم زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

4552|o زن عىل موىس مصطفى شعله|م ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|346o مه زىك موىس سعده|س|هلل |عبــــد تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

6o|462 يمن محمد مصطفى محمد حبــــيبــــ| |ره طنط|تـــج

456387 ن|لعىل سليم|ل محمد عبــــد |طمتـــ جم|ف عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

|44984 لمجيد حسن|ن محمد فرج عبــــد |مرو ج|بــــ سوه|د|

267979 لعزيز زهو|م عبــــد|محمد عص ي صىح بــــنه
|معهد فنى

694958 وى|لطنط|هيم محمود |بــــر|محمود | رن ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

45949 ر|لف|رق بــــسيوئى محمد |سمر ط هره|لق|بــــ |د|
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69922 لسيد|عيل |سم|لسيد |محمد  لفيوم|حقوق 

496o7| لمرصي|ر حسن محمد محمد |من عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8462o7 لمنعم|مد عبــــد|زق ح|لر|عىلي عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

45o94 |حبــــيبــــه مدحتـــ سيد محمود سيد 
ى
لرصق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

634797 حمد|لعزيز محمد |لدين عبــــد|د|محمد عم زيق|لزق|هندستـــ 

7|5895 هيم موىسي|بــــر|لسيد محمد |ء |سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

678637 ن|حمد شعبــــ|لح |م ص|لجينه س لمنصوره|ره |تـــج

763266 حمد محمد حسن كشك|ل |من معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5336|6 لرحيم عبــــود|صهيبــــ مصطفى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

244794 ن|حمد محمد مرىس محمد زيد|ئى |م| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|5243 ن|لجليل محمد رسح|محمد محمد عبــــد ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

692o23 هيم سعده|بــــر|ن |حمد رجبــــ شعبــــ| لمنصوره|هندستـــ 

||5696 س عىل|للطيف عبــــ|مه نشأتـــ عبــــد |ر هره|لق|بــــ |د|

8862o9 غبــــ |وليد سيد فوزى ر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

695|33 محمد عىل بــــخيتـــ عىل| رض معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

475364 دق محمد|محمد نبــــيل ص ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

646|52 د|لعق|عيل |سم|ندى محمد  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

|79276 ى|لعبــــ|بــــو |محمود  س محمود حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

28292o لسميع|د عبــــد |ئل محمد رش|ئى و|م| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2528|8 ف عبــــد|ن |يم| لمرىس|ح |لفتـــ|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|432|o هيم|بــــر|ح |حمد علىوتـــ مصبــــ|ن |مرو ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

2|8896 د محمود محمد|عمرو ج ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

34o283 لرحمن قدح|لرحمن يوسف عبــــد|مروتـــ عبــــد |علوم بــــنه

7736|9 ى |ي ن|هيم سليم|بــــر|لسيد محمد |سمي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

|5oo25 لبــــديع|ل عبــــد |لع|م عبــــد |سل|محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|6268| بــــر|لد سعد ج|يوسف خ هره|لق|طبــــ 

9|o856 لسيد |لرحمن محمود |حمد عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

34|42 ن محمد زىك محمود زىك|نور كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح
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9o524| حمد |لحميد حسن |م عبــــد|حس ج|علوم سوه

63344| ح|لفتـــ|ء مجدى فتـــىح عبــــد|رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

696672 بــــينى |حمد |حمد شكرى سيد | ق|لشر وي|لشر سيوط|هندستـــ 

757928 هيم|بــــر|ر حسن |محمد نص تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6292o2 لدين محمد|ح |لسيد صل|مريم  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

79277 ئيل|ريو وديع محروس ميخ|م عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

638463 لبــــدرى محمد محمد عىل|سم محمد |بــــ زيق|لزق|نوعيتـــ 

3226|o هلل|د |نيوس ج|د ط|نس عم|ن ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

8355o محمد محمد سيد عىلي ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

9oo622 حمد |لرؤف |ن عبــــد|ن رضو|سوز ج|ره سوه|تـــج

72693 ل|لع|لسيد محمود عبــــد|حمد |محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

|4o36| ن لس|ممدوح يو| مي  قيم كي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

77o888 لجوسفى|تـــه |حمد شح|تـــه |نيه شح|ه زيق|لزق|بــــ |د|

59||8 خرصى طه خرصى طه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

627886 لوهيدى معبــــد محمد|محمد بــــديع  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

699475 زق|لر|لسيد عبــــد |مجد مجدى | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

485||7  |لص|ن مسعود |رو
ى
لسيد إدريس|ق سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|

إيجوثــــ

443522 لحميد خرصى|حمد عبــــد |هلل |حسن عبــــد  ي صىح طنط
|معهد فنى

3||493 لسيد محمد|رس محمد |ندى ي سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

284o6| حمد|لسيد |رق محمد |محمد ط ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o3993 لم خليفتـــ|حمد محمد س|محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8689o لحفيظ عىل|محمد عىل عبــــد ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

258769 لرحمن يشى محمود خليل|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4|4|44 تـــ جم| ج|لسيد حج|حمد |ل |مي  |تـــربــــيتـــ طنط

755|48 م|لسل|دى عبــــد |له|عيل عبــــد |سم|منه | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

6|7975 ن|حمد كيو|ندى صديق  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

3|4|28 لرحمن|ل محمد عبــــد|متـــ كم|س|مصطفى  ى شمس حقوق عي 
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679o6o  نوفل|لمو|يمن سعد محمد |سعد 
ى
ق لمنصوره|بــــ |د|

6|7|49 بــــو جمعه|مل |ل ك|ن بــــل|نور ط|بــــ دمي|د|

456|o4 هلل|ر عبــــد|لغف|هلل عبــــد |مد عبــــد |حمد ح| |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

3279|4 لم معوض|لعزيز س|لعليم عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|54|32 مرزوق حسن محمد محمد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|77o5 فظ |لح|هيم عبــــد|بــــر|ء محمد |سن سيوط|طبــــ بــــيطرى 

92o928 د متـــى يوسف |ميل مر| ج|هندستـــ سوه

7o4373 |لعل|بــــو |ن معوض محمد فتـــىح معوض |نوره لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

249274 لدين صقر|رق محمد بــــىه |ره ط|س لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

924o8| تـــم فتـــىح مملوك |جرجس ح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

889595 ل |لع|حمد عبــــد|نىح  مظهر | ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|57247 لعزيز محمود|سلىم سعيد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

855463 بــــر فكري محمد|طمه ج|ف ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

687387 ن محمد فريد|هيم رمض|بــــر|ن |يم| لمنصوره|حقوق 

6966|3 ء فوزى عىل يوسف حطبــــ|سم| لمنصوره|نوعيتـــ 

2666|8 ر|لنج|ر عىل عفيفى |مي |طبــــ بــــنه

756oo9 وى|لبــــر|هيم عطيتـــ |بــــر|حمد مصطفى | عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

4||7|9 لسنوىس|ح |دل صل|ده ع|غ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

88493| ن  |ىط حمد|لع|حمد محمد عبــــد| سيوط|علوم 

622492 ي|ر
م حنيفتـــ|لسل|سعد محمود عبــــد | ئى ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش

تـــ|لبــــ|ط

286534 ه مني  عبــــد|  محمد|لبــــ|مي 
ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

489|45 لكريم|هيم عبــــد |بــــر|ندى عىل محمد  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

68o332 للـه|حمد يوسف عبــــد |لعزيز محمد |محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

855695 ل صبــــور محمد|محمد جم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

626789 لعزيز|لمنعم عبــــد|ء محمد عبــــد|سم| زيق|لزق|طبــــ 

337|29 حمد|حمد |هيم |بــــر|مريم  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

|346|o لنعيم|حمد عبــــد |لنعيم |عمر عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

76493| م|لح حم|لد مصطفى ص|ء خ|شيم ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

3964o هيم|بــــر|حمد |دل عمر |عمر ع ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ
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692292 لحميد فرج مصطفى|رق عبــــد |مريم ط لمنصوره|ره |تـــج

25862| حمد|ح |حمد عىل مصبــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

492235 دو|مل محمد ج|لمحسن ك|محمود عبــــد  ره دمنهور|تـــج

82||84 ن|لبــــديع رشو|م عبــــد|لسل|طمه عبــــد|ف ي|نوعيتـــ 
|لمنى

6559| حمد يشى يونس يسن| ره بــــنى سويف|تـــج

754435 ي
حمد محمود|محمد محمد | دئى تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

22o6|2 ن|سمر محمد يوسف سليم ى شمس حقوق عي 

446529 بــــوزيد|ئى |لضمر|لسيد محمد |محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

4|7279 محمد نرص محمد حسن قنديل لشيخ|بــــ كفر |د|

85|495 ي|ر
هلل|لح محمد عبــــد|يوسف ص| ئى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|5||54 لكريم عىل|رتـــ محمد عبــــد |س ن|بــــ حلو|د|

8oo483 د خلف محمد حسن|زي ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

884262 در  |لق|ء وحيد فوزى عبــــد|صف ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

9o828o ى |لع|مريم عبــــد ىط حسن حسي  ج|عه سوه|زر

78|643 مد فهىمي|يه عمرو ح| زيق|لزق|حقوق 

322274 ن صليبــــ|بــــ|ن عيس ل|ري|م ى شمس|تـــج ره عي 

5359o4 نعمتـــ محمد مسعد محمد سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7o7698 ه محمد بــــره د منصور|لجو|م عبــــد |ني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

425223 لرحمن|حمد عبــــد |جر محمد |ه سكندريه|ل|عه |زر

827|28 وق  رك|لحسن فتـــىحي مبــــ|بــــو|رسر |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

68|697 لسيد محمد|للطيف |حمد عبــــد |عمرو  لمنصوره|هندستـــ 

|26438 هيم|بــــر|محبــــ سعيد مرقص  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

35o883 شور|لسيد ع|رتـــ محسن عىل |س ى شمس|د| بــــ عي 

32495| لجود|بــــو |ن |لنعيم حمد|عمر عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|5643 لعزيز حلىم جعرم|حمد عبــــد |هلل |منه  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

423558 رك|بــــرين عمرو محمود مبــــ|ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o87o6 لمحسن محمود|ن عبــــد|محمود رمض ي|تـــمريض 
| لمنى

5|223| ر|لنش|محمود محمد عىل حسن  طبــــ بــــيطرى دمنهور
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3|44|5 تـــه عفيفى|م عفيفى شح|سل| ن|حقوق حلو

75||88 لسويفى|لمنعم مصطفى |محمد حسن عبــــد  لسويس|هندستـــ 

643|72 ي
د|لعزيز ج|سند عبــــد| دئى زيق|لزق|حقوق 

423o8 م|تـــ محمد سل|محمد عربــــى فرح ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o2873 دي يوسف|له|بــــر عبــــد |د ص|محمد عم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

247o82 لسيد حميده|حمد مصطفى | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

9|5999 مصطفى عىل رشدى تـــوفيق   ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|43896 لعليم|لحميد عبــــد |مه محمد عبــــد |س|محمد  ن|حقوق حلو

84759o ى | له|ء عبــــد| لشيم| هيم|بــــر |دي حسي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

9||8o2 يدى رفعتـــ خليفه محمد  |ه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3|297| ي
ى

ط|مريم مجدى موريس ع ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

224322 بــــ|لوه|زينبــــ حمزه محمد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o26|| لمول|حمد عبــــد |لسيد |حمد |ن |رو ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

524o4o ن حمد محمد|دي |له|حسن عبــــد| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|9o49 تـــ سمي  محمد كم| ل|مي  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4452|| ئى|لقبــــ|ن |حمد شعبــــ|حمد محروس | ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

755734 هيم طه|بــــر|هيم |بــــر|منيه | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

323|73 لمهدى|ء فتـــىح يوسف محمد |ول ى شمس طبــــ عي 

5o7428 هيم شعيبــــ|بــــر|ن محمد |ء شعبــــ|إرس سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

247979 حمد هندى|يه محمود | ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

7o85o7 ورده حمدى محمد محمد لمنصورتـــ |تـــمريض 

688784 زى|لمغ|لسيد عىل |هيم |بــــر|لسيد | لمنصوره|بــــ |د|

37238o لسميع عىل|عمرو محمد عبــــد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

786298 س|كرم بــــهجتـــ عىل تـــوفيق عبــــ| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

5o933 ل|لع|لعىل عبــــد |محمد عىل عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

368oo3 م عىل|هم| محمد رض رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

77539| ئى سعيد رجبــــ|محمد ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49252o زى بــــيوم سعدتـــ|هيم غ|بــــر|حمد | |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

4o96o| ل خليل جعفر|رتـــ محمد كم|س |بــــ طنط|د|
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6233o7 ض|لع|لرحمن |مه عبــــد |س|حمد | ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

244987 ق جرجس|سح|منى جرجس  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o8673 لبــــدرى|ن |لحميد مصطفى عثــــم|جر عبــــد|ه |حقوق طنط

647357 زق|لر|مل عبــــد|حمد ك|ء |دع زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

323794 ى|سهيلتـــ  حمد بــــخيتـــ حسي  هره|لق|هندستـــ 

424487 ج|لسيد حج|هيم |بــــر|يوسف حسن  سكندريه|ل|عه |زر

23799o حمد|ن |ن عيد سليم|نوره لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

62o283 ن|د عثــــم|محمد طه طه ج ط|هندستـــ دمي

24||28 هر|لظ|م محمد عبــــد|كر|محمد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

36368 يبــــى|دى فكىه غريبــــ عج|ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

646339 ى ى حسني  مريم نبــــيل حسني  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

48|o|9 هلل محمد عىل موىس|منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o9656 حمد|لسيد محمد |ندى صبــــرى  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|2493| حمد سمي  محمود|زم |ح |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

75o652 ي
هلل|ئيل عوض |نبــــيل ميخ| سيلفى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4|492| رى|لفز|شد رفعتـــ يحن  |م ر|ر |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

|556|7 ش|حمد حو|يمن حسن |هدير  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

32|4o8 شور محمود|محمد محمود ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|3657 ى|لمنعم |ل عبــــد|هيم جم|بــــر| حمد حسني  ى شمس طبــــ عي 

54377o هيم معجبــــه|بــــر|ل |دهم محمد جل| بــــ دمنهور|د|

3|2926 ى ى محمد حسني  مروتـــ حسني  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

497|3 رتـــ بــــدر لمع محمد|س هره|لق|علوم 

675662 ى محمد|يم| ن محمد محمد حسي  لمنصوره|علوم 

234o57 وى|لعظيم شعر|لد مجدى عبــــد|خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6788|2 حمد|مح تـــوفيق |وعد س لمنصوره|حقوق 

842537 ى|لكريم |د|حمد ج|يدي |ه مي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|48823 للطيف|لعدل عبــــد |ن بــــشي  محمد |رو ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

86o2o8 ي ط| رض
نيوس|حشمتـــ مهنى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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843|6o هلل|هلل محمد عبــــد|ل عبــــد|بــــتـــه| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

77|274 لسيد غمرى|عطيه | نىه رض زيق|لزق|حقوق 

259o34 ل مصصطفى|محمد بــــكر جم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

54o253 لدين|حمد شمس |صبــــىح فتـــىح | لي|د سكندريه|ل|علوم 

63|55| ن|لدين عىل رشو|ء |حمد عل|يه | زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

35|5|4 وى محمد|هلل مسعد بــــسط|منتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

69328o هيكل|حمد مصطفى خليل شط| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

3|858o شور|دل سعيد ع|نسمتـــ ع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

32649o |لوف|بــــو|ضى |لر|لد عبــــد|سندس خ ن|تـــربــــيتـــ حلو

245954 ح|مل فتـــ|حمد مجدى ك| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

7o2385 لرحمن|مه عبــــد |ء وليد جوده سل|سم| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

297|27 حمد فتـــىح محمد خليفه|ده |مي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|2o99 ن منصور|محمد سليم| لرض|طه أبــــو هره|لق|ج طبــــيع |عل

84|668 ن|لرحمن رمض|لرحمن منصور عبــــد|عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6242o8 ف عبــــد |لرحمن |عبــــد  ن مبــــروك|لحكيم زيد|رسر لمنصوره|هندستـــ 

42655 حمد سليم|سط |لبــــ|محمد عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

5|6366 لمرصى|لحميد |ل عبــــد |ندى بــــشي  كم سكندريه|ل|حقوق 

6o575 در لملوم حسن|لق|نفيسه عبــــد  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o6o47 ى|ه| ر|ل ى حسني   محمد حسي 
ئى سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

2|6327  محمد عبــــد
ى
دى|له|عمر شوق ى شمس هندستـــ عي 

497|3| لرميسي|لسيد عىلي جبــــر|نجوى  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

5|3|97 مد|حمد عوض فرج ح| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|399oo ميه محمد فوزى طه|س ى شمس|زر عه عي 

863228 ى|حمد ري|ء |شيم ن حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

648o2| رسر|ح مبــــ|لفتـــ|ح عبــــده عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

336634 هيم محمد عش|بــــر|ح |جر صل|ه ى شمس  تـــمريض عي 

266978 يمن عىل بــــدوى|ء |لشيم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

322846 ن|حمد ري|مه |س|خلود  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|78696 لد حنفى|مر خ|هلل تـــ|منتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o2988 وي|لشلتـــ|ر محمد محمد فتـــىح |من |ره طنط|تـــج
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26356 ل|لع|عمرو محمد مصطفى عىل عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7655|4 بــــي|رس معوض عر|لسيد عبــــده ح| ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

2|3675 س|ل عبــــ|معتـــز مصطفى كم ى شمس حقوق عي 

24332o مه|مد سل|ن حسن ح|يم| هره|لق|علوم 

878776 دق|لرحمن ص|حمد عبــــد|د |جه سيوط|بــــ |د|

5|o437 هيم رجبــــ موىس|بــــر|رجبــــ  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

7|2o55 هلل محمد لبــــيبــــ لبــــيبــــ محمد فهيد|منه  لمنصوره|صيدله 

9o|279 حمد |لد حسن |محمد خ ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

4o7578 ل محمد عىل محمود|م جم|مر م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

28524o ن عيد محمود|محمد شعبــــ ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

5|5857 م|لسيد إم|ن محمد عوض |إيم ره دمنهور|تـــج

756944 هيم|بــــر|هلل |مصطفى فتـــىح عبــــد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|97|6 ى |ي ىط|لع|مه محمد عبــــد|س|سمي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

448o22 لرحمن|آيتـــ حسن محروس صديق عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|48|65 لحميد|مصطفى محمد مصطفى عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

|4798 هلل ممدوح خليل محمد خليل|منه  عه مشتـــهر|زر

48o4|8 زق|لر|لد مصطفى عبــــد |محمد خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o8835 حمد|هيم عىل |بــــر|هيم |بــــر|جده |م زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

44942| حمد محمد محمود محمود عبــــده| |هندستـــ طنط

3582|| ى|عم ى حسن حسني  د حسني  |حقوق بــــنه

86oo73 كر محمد زىكي|محمود ش ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

322|3 لسيد|لمنعم عيد |لحكيم عبــــد |م عبــــد |سل| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

685998 هيم قنديل|بــــر|لمنعم |حمد عبــــد |ن |يم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|62272 مل|لسيد ك|م |ن عص|نوره ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

25|23| ى|لمنعم |دل عبــــد|لمنعم ع|عبــــد مي  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

85o|45 ن|ل متـــي سليم|ندرو جم| سيوط|تـــمريض 

623|46 لمرىسي|ل |لع|حمد عبــــد |تـــم |رقيتـــ ح ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

68|o83 ل|لع|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |حمد |يوسف  لمنصوره|حقوق 

|4o|47 ى محمد|ندى محمد  مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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322694 هيم|بــــر|حمد |د |نهلتـــ فؤ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

645|95 لم|لسيد س|رسل محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

45|29o لجمل|لرحمن |حمد عبــــد |د لبــــيبــــ |جه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

629836 ئى|لض|هلل يوسف |لد يوسف عبــــد |خ زيق|لزق|بــــ |د|

649349 طف محمد غريبــــ|مل ع| لمنصوره|حقوق 

|45|3 حمد نرص حيده|يمن محمد | هره|لق|ره |تـــج

855679 ي فؤ|نوبــــ ر|بــــ| لسيد|د عبــــد|ج  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

428477 فظ محمد|تـــسنيم محمود رجبــــ ح |طبــــ طنط

28|72 رك|م محمد حسن مبــــ هره|لق|ره |تـــج

8938oo لرحمن محمود حسن  |ء عبــــد|بــــر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

773244 حد|لو|لجيد عبــــد|حمد عبــــد|د محمد |جه زيق|لزق|نوعيتـــ 

9o6|2o ى ض |بــــ فتـــىح ري|يه| |مي  ج|هندستـــ سوه

24|o83 م رجبــــ مصطفى محمد موىس|حس هره|لق|حقوق 

2|7263 لبــــديع|لدين محمد عبــــد|ل |ر جم|من هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

3o||8o لق عبــــده|لخ|لعزيز عبــــد |د محمد لبــــيبــــ عبــــد|عم ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

79273o ح|لفتـــ|دق عبــــد|لص|مريم محمد عبــــد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

6|5234 ن|بــــ محمد سمي  رسح|يه|زن |م هندستـــ بــــور سعيد

64o|36 حمد عىل|جدتـــ مصطفى محمد |م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7|3||9 د|لضي|مل |مل محمد ك|حمد ك| ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

4|9o79 لح|حمد ص|هيم عىل سيد|بــــر|عىل  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

822743 ي س|روم
ن|هيم ن|بــــر|م |ئى ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى

45o257 لمجيد|حمد مدحتـــ فتـــىح عىلي عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

487927 ى|لد سعد |عمر خ حمد حسني  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

32|84 ق|لعزبــــ |حمد |هيم محمد |بــــر| وى|لشر كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

4|6435 لعسىل|هيم |بــــر|لفضيل |حمد عبــــد | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

39|o2 ود|لسيد د|ء مجدى محمد |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|59655 لرحمن|لعزيز عبــــد |نور عبــــد |ء |رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4323o5 ن محمد أبــــو قمر|ندى شعبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2382|2 ى بــــدوى|لزهر|طمه |ف ء حسنى حسني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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46o5oo وى|لفيش|لم |ح س|لفتـــ|لم عبــــد |حمد س| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o9|62 ج|لسيد حج|هلل محمد |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|4845 لحنفى|لسيد |هيم |بــــر|در |لق|عبــــد| رض ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8|6376 ى|مل عبــــد|ن ك|ريم|ن لشهيد حني  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4o4723 لم|ن س|رس سليم|محمود ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

766238 لسيد  منصور|حمد محمد |يه | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

69736 هيم|بــــر|بــــ مصطفى عىل |رح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

67638o لمجيد|مل عبــــد |لكريم محمد ك|مروه عبــــد  |بــــ طنط|د|

687798 حمد عمر|هيم |بــــر|دل |يه ع| لمنصوره|ره |تـــج

|42|7 رس بــــسيوئى خليل|سلىم ي لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

756|59 لح حليفى|لم ص|م عىل س|ريه عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

9247o8 لرحيم |ر حمدى عبــــد|ء مختـــ|لزهر| سيوط|حقوق 

|334o3 لق سيد|لخ|مل عبــــد |محمد ك ن|تـــربــــيتـــ حلو

459o2 د|ل حم|للطيف كم|يه عبــــد | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4875o5 لعزيز محمد حسن|يمن عبــــد |حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

622873 لسعود|بــــو |حمد |مريم عيد  ط|بــــ دمي|د|

278728 ء حسن موىس حسن|رس| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5|7|85 ى |سلىم صل ل|ح حسي  ى وى|لميى تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

867444 دي محمد|له|ل عبــــد|لرحمن جم|عبــــد |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

78952| لحميد محمد|حمد عبــــد |ن |نوره عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69o342 ي|لبــــ|يمن محمد عبــــد |طمه |ف
ى
ق ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

2|65o3 لصفتـــى|بــــدين |لع|حمد محمد رؤوف محمد زين | ى شمس|تـــج ره عي 

4|4|7| لسنبــــوك|لسيد |لق |لخ|ندى فرج عبــــد  |بــــ طنط|د|

7|2574 م|م|ر محمد |حمد مختـــ|حمد |هلل |منه  ره بــــور سعيد|تـــج

8|4759 ى جرجس صليبــــ عي د|كرستـــي  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

758o25 لم|ن س|لم|مه س|محمد سل عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

4|2|8| م مجدى محمود محمد مدين|هش |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

349366 لمنعم|حمد مهدى مصطفى عبــــد| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

879642 لدين محمد يوسف  |م |محمد عص سيوط|بــــ |د|
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284965 حمد خليل|لدين |ح |يمن صل|يوسف محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o293 ئى|لعجو|م فتـــىح محمود |لسل|بــــكر عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

452|4| ه محمد عبــــد | ى |مي  لعقده|لعزيز حسي  |حقوق طنط

9|3855 لسعد  |بــــو|د |طف عي|يكل ع|م سيوط|ره |تـــج

63|772 نس محمد فرج مرشد|يه | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2453o ح عفيفى|لفتـــ|حمد محمد عبــــد | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

865322 حربــــي طه محمد| مه |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

62573 يزيد|ل ي|حمد كم|محمد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

62332| ن|هيم سليم|بــــر|ن |صل|مصطفى مصطفى  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|5572o ر|لغف|ء لبــــيبــــ عبــــد |جنى عل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

354265 تـــ محمد عوض محمد | هيم|بــــر|مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

487597 ضى|لرحمن سعيد مصطفى محمد ر|عبــــد لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

8|4956 ود|يىحي زىكي د| رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43|8|6 مه عىلي مرعي|س|هلل |عبــــد |طبــــ طنط

5|4|3 ي|سل|ريم 
م محمد قرئى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5|4392 |ش|هيم بــــ|بــــر|زينبــــ محمد عىلي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

3|6647 |دل جيد حن|ع| ري|م هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

78642| دل محمود محمد|محمد ع ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

8|9||5 وق جم ل محمود محمد|رسر ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

43393 ن عتـــريس|لدين زيد|سهيلتـــ عز هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

88|836 هيم  |بــــر|هيم محمود |بــــر|محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|566|3 لحميد زهره|لدين عبــــد |م |سيف عص تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

225943 لد زىك عىل|حمد خ| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

623284 لدين|لمتـــول تـــفى |هيم |بــــر|محمد عمر  ط|هندستـــ دمي

867693 ي صبــــري عطيتـــو بــــغد| دي|نىح  ج|بــــ سوه|د|

9|87o8 يوبــــ شنوده |ح |صموئيل فتـــ دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

267235 لسبــــىك|هيم فهىم محمود |بــــر|يه | |بــــ بــــنه|د|

87944o ن |لد محمد عثــــم|فهد خ سيوط|حقوق 

|5|874 لصمد محمد جمعتـــ|مريم عىل عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 6616 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2|3o22 حمد عفيفى|دل |فرح ع وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

6|524o محمد فرج محمد جبــــه ط|هندستـــ دمي

6o5977 ع|لرف|لسعيد |بــــ |يه|محمد  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

|7oo76 هيم|بــــر|ل عىل |نغم جم سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

|76|68 ن حمدى محمد حسن| مي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

4||444 لسمكرى|حمد سعيد محمد | |ره طنط|تـــج

7oo37 لحميد|ره محمد محمود عبــــد |س لفيوم|بــــ |د|

542698 لسيد محمد فرج|متـــ |يتـــ سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

495749 لرؤف|ن محمد عبــــد|م رمض|حس تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

63886o لحميد محمد مصطفى|م عبــــد |هش| ند زيق|لزق|هندستـــ 

22|463 لمقصود|لسيد عبــــد |ل سيد عيد |بــــل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

838582 ن نوبــــي جمعه محمد|يم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

78423o حمد|هيم |بــــر|محمود وجيه  زيق|لزق|بــــ |د|

82||4o ي|رص بــــهنس|ن| لي|د
وي مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

834|33 حمد محمود|ه طه سيد|جي دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2662o لسيد|حمد محمد |محمد  هره|لق|عه |زر

372626 كر|نتـــ فوزي عزيز ش|هيل سيه|نوعيتـــ عبــــ

684293 لفى|ل|وى |لشبــــر|حد |لو|ره محمود عبــــد |س لمنصوره|بــــ |د|

|768|2 ف سليم|ء |دع حمد|ن |رسر دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

5|2|o| نوبــــى|لرحمن |هيم عبــــد|بــــر|لرحمن |عبــــد  لشر بــــ دمنهور|د|

7794o رى|لبــــ|د يوسف محمد عبــــد |ي| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|3874| ره|للطيف عم|مل عىل عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

356|97 لحميد|م محمد عبــــد|محمد س كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

237|8| ي|ر
وى|محمود عىل قن| ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

82745o ح سعيد حسن|لفتـــ|محمد عبــــد سيوط|ره |تـــج

5o8oo5 حمد محمد|ئى |يه محمد كيل| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

27|382 لعريف|لم محمد |لسيد س|ل |بــــتـــه| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

336652 حمد محمد|لعزيز سيد |تـــفى محمد عبــــد ى شمس علوم عي 

6394o8 لح|عزم ص| رض| مرن زيق|لزق|بــــ |د|
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42||5 ى |ي لسيد|يمن يشي عبــــد|سمي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|737o بــــوموىس|لسيد |ء |موده عل ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|985| تـــتـــ|لرحمن عيد محمد زىك شح|عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

49|83 ل وهبــــه منصور|وهبــــه كم ن|ضتـــ حلو|علوم ري

865|23 لموجود حسن|ء محمود عبــــد|حسن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

828o52 بــــوزيد|هلل محمد |بــــرين خلف |ص |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|48o42 لعليم|حمد صبــــىح عبــــد |يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

234552 ى مصطفى|مه بــــ محمد حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9o96|3 لسيد |عمرو رفعتـــ محمد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

635967 لق|لخ|د عبــــد|سم رش|زم بــــ|ح زيق|لزق|ره |تـــج

877296 ء قطبــــ فرج  |ء عل|رس| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

3534|3 رص يوسف محمد|حمد ن| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

85469o لد محمد محمد|حمد خ| سيوط|ره |تـــج

779455 ندى محمد سليم محمد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7oo937 لحميد محمود يونس حسن|حمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

23o535 بــــد|لمنعم محمد ع|محمد عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

278574 لغنى شندى محروس حمزه|ن عبــــد|يم| شمون|نوعيتـــ 

345|84 بــــوقبــــلو|تـــ |مل عرف|طمتـــ محمود ك|ف عه مشتـــهر|زر

346694 لسيد|لسيد مهدى |م |ريه ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

7o9787 لرحيم|ندى حسن محمود محمد عبــــد  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

765|oo يف|تـــ محمود |د|رق س|ط| حل لشر ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

|35o54 لمنعم سيد|مجد عبــــد |مصطفى  ن|بــــ حلو|د|

754399 بــــو بــــكر|لدين محمد ممدوح |ن سعد |نوره عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

429274 لحرصى|هر محمد خليل |يمنى م |طبــــ طنط

85oo68 لد سيد محمد|محمد خ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7939| لد محمد عىلي محمد عىلي|خ ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

759899 ه|لل|لدين عبــــد|هلل خلف سعد |منه  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ
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756o35 لسيد|لعزيز |ء رفعتـــ عبــــد |سم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

343467 حمد محمد|ل |ء عزم غز|رس| ى شمس| لسن عي 

846479 فظ|لح|بــــدين حسن عبــــد|لع|ن زين |يم| ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

226876 هلل|حمد حفظ |ر |لستـــ|يوسف عبــــد هره|لق|حقوق 

867694 للطيف|نور عبــــد|يه حسن | دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4244|2 م|لسل|هيم عبــــد |بــــر|يوسف حمدى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

49928| هلل|هيم عزيز رزق |بــــر|معوض | مرن ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

692756 هيم طه|بــــر|لحميد |زى عبــــد |طمه حج|ف لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

864477 ي س|هيم |بــــر|
ى
لم|لسيد صدق ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6757o7 ى |ن ش|يم| هيم حسن محمد يوسف|بــــر|هي  لمنصوره|علوم 

3||o64 لح عطيتـــ|ل ص|رحمتـــ جم لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

783833 محمد خليل محمد محمد محفوظ تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

326275 ى خليفه نصيف| نىح  بــــشر ى شمس صيدله عي 

7|56|| لسعيد محمد طعيمه|محمد محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|55732 حمد يوسف|تـــفى يوسف  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

53927 هلل|بــــ |س ج|حمد عبــــ|لحميد |عبــــد  حقوق بــــنى سويف

6o7674 ي
م محمد محمد نجم|هش| دئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8443| حمد|ض |ن محمد ري|يم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9o42o6 رص محمد محمود |محمود ح ج|بــــ سوه|د|

887663 | لعل|بــــو|ن |هيم بــــدر|بــــر|محمد  سيوط|ره |تـــج

43635 ء سعيد محمد بــــشندى|دع ن|ضتـــ حلو|علوم ري

283537 ن|ن عىلي حمد|رق حمد|مريم ط هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

645663 ل|بــــو زيد هل|لعزيز مصطفى |عيل عبــــد |سم| ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

9o7726 بــــدين |محمود حسن محمود ع |ج طبــــيع قن|عل

753o95 كريم محمد عطيه محمد عىل |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

2394o8 لبــــشيىه|ل مرىس |لع|ل حسن عبــــد|وص هره|لق|م |عل|

|72|34 بــــو هديه|ن سمي  فضل سعد محمد |نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|683 لسيد بــــسيوئى|بــــر |هلل ج|منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

9|276| ى ن|ج يز |د ف|جح ميل|كلي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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342898 بــــر|جح محمد ج|حمد ن| ى شمس حقوق عي 

3|475o ى ى محمد محمد حسي  حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|42838 لعزيز|مه صديق عبــــد |يه سل| ن|تـــربــــيتـــ حلو

5o99| ى فرج بــــيشوى فخرى بــــشر ره بــــنى سويف|تـــج

858583 د حشمتـــ بــــرسوم|رك مر|م ي|بــــ |د|
|لمنى

52377| در محمود|لق|محمد حسن عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

32||9o محمد عنتـــر خليل محمد ن|معتـــ حلو|ع ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

835o9| مد|زينبــــ محمد خي  سيد ح |نوعيتـــ قن

883465 حمد محمود محمد محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

3274|2 ن لوندى يسن|ندى رمض دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

643726 لمنعم محمد|ل عبــــد|لع|مي عبــــد|حمد س| زيق|لزق|علوم 

||5756 محمد نبــــيل محمد| لي|د ى شمس|تـــج ره عي 

349993 ن|مريم سيد عىلي حسن عثــــم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

269444 ي|ء محمد عبــــد|ل|
ى
له|لحميد ق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

334355 ي عبــــد
هلل|لعظيم عبــــد|محمود مصطفى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

9|5|7| ى ن|ي ى محمد |رص |سمي  مي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|73o7 حمد |لرحيم عطيه |محمد عبــــد سيوط|ره |تـــج

53o472 ق|لمجيد |محبــــ فتـــىح عبــــد| ند وى|لشر ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

4887o6 د سعد|موىسي عجيبــــ ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|9992 رى |نص|حمد |يمنى قدرى  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

3|5o23 |لبــــ|حمد عبــــد|لدين جبــــر |سيف 
ى
ق ى شمس حقوق عي 

9|7653 حمد |لعظيم |لحمد عبــــد|بــــو|يه | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2453o| ن|ئشه محمد سيد رمض|ع ن|بــــ حلو|د|

3463|8 بــــر عزبــــ|ر عزبــــ ج|عم |ره بــــنه|تـــج

5o87o8 تـــ محمود زيد بــــوقمر|ن |محمود خي  سكندريه|ل|صيدله 

7877|o لعظيم عبــــدون|م عبــــد |لسل|صبــــىح عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

98o74 بــــ|لوه|لدين محمد عبــــد |د|دل عم|ع ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

5o3979 ج|لسم|حمد صبــــىح محروس |كريم  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

842|43 حمد|مي  |ل|ء محمود |رس| سكندريه|ل|صيدله 
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||776o بــــ|محمود محمد محمد محمد خط ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

488556 عيل|سم|لرؤف |محمد مجدى محمد عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

5|57|9  صبــــري عىلي محمد |م|
لفرل|ئى عه دمنهور|زر

886664 لم محمد |محمد س| لي|د سيوط|تـــربــــيتـــ 

75|687 ى عبــــد |ي ن|ع شعبــــ|لسبــــ|رص |لن|سي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

257358  سعد|بــــسمه محمد 
ى
لدسوق لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

6|455o رص عىل نرص ربــــيع|لن|حمد عبــــد| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9o47o4 هيم |بــــر|ره صبــــرى بــــدوى |س ج|بــــ سوه|د|

37723 حمد محمد طه مبــــروك| هره|لق|بــــ |د|

|33524 بــــ نرص|لوه|م محمد عبــــد |سل| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9o|6| م صديق|م|ن |ح رمض|لفتـــ|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|8532 ى شلق|حمد |نشين  م |مي  سيوط|حقوق 

347989 ن|مىمحمد عثــــم|لدين س|ل  |مصطفى جم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

487853 ى|حمد ف| يز عيس عوض حسي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

89o669 يه عىل محمد عىل | سيوط|ره |تـــج

358489 لعزيز سيد|هلل سيد عبــــد|منتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

22947o دى فهىم عىل|ضىح ن هره|لق|بــــ |د|

482627 تـــه|ئل محمد وجدى شح|هلل و|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2462|9 لسمليىه|لكريم |لد عبــــد|محمد خ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

33858o هلل|لعزيز حسن عبــــد|ء عبــــد|سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

523937 يد|لرحيم ف|ل محمد سمي  عبــــد |بــــل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4877|o ئى|لكيل|لسيد محمد |ح |لفتـــ|مصطفى عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82|724 بــــتـــ|د ثــــ|رص فؤ|در ن|ن ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

838735 حمد محمد|هلل عبــــده |منه  ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

6873o3 لغنى|ن عوض عبــــد |حمد شعبــــ| ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

899392 هيم |بــــر|لحميد محمد |ندى عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

54|5o تـــ محمد|ندى محمد فرح كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

779765 ن عىل|ح سليم|ء صل|شيم زيق|لزق|بــــ |د|

279245 ن|لمطلبــــ رمض|ء محمد محمد عبــــد|سم| عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ
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|4o|33 ضى|لر|مريم سيد حسن عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7899o| محمد سعد محمد عطيتـــ عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

368472 حمد|حمد محمد |محمد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

545||5 لمجد|بــــو |لدين سيد سمي  |م |حس سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|39685 هيم|بــــر|ىط |لع|لد عبــــد |هدير خ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

489527 م محمود محمد مبــــروك|مودتـــ عص تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

69|775 ن|ن حسن محمد محمد عثــــم|عثــــم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

678435 لموج |لسيد |بــــر |ح ص|رحمه صل ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

39o73 بــــى|مبــــ|ل|ده فرج محمود |مي ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

287268 ى محمد  لعجىم|م مجدى حسي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

87o772 ء جبــــريل سليم محمد|لشيم| ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4|8758 ن عنتـــر مصطفى عىل خميس|نور لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

765299 لح|حمد محمود عىل ص|لرحمن |عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

3|8464 رس محمود|حبــــيبــــتـــ محمد ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

536o97 ى محمد مفتـــ|بــــر| ح|هيم مرضى حسي  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

7874o9 هلل|حمد عىل فوزى عىلي عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

523637 ن|لسعود محمود سلط|بــــو|حمد محمد | سيوط|ضتـــ |علوم ري

478867 بــــوجمعه|حمد مسعد |حمد مجدي | سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

4||2o لمنعم|لمنعم حسن عبــــد|ن عبــــد|مرو د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

868325 لعظيم محمود محمد|محمود عبــــد ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

4ooo34 لمجيد عىل|بــــ عبــــد |يه| |رودين سكندريه|ل|ره |تـــج

753672 ى عبــــد |غ لرحيم محمد|ده حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

84853| ي
عزمي عبــــده بــــولس| سلفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

332845 ى عبــــد ح قمر|لفتـــ|سهيلتـــ خي  |ره بــــنه|تـــج

265|9o  محسبــــ قديره|محمد عم
ى
د شوق ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

|39o64 حمد|ر |لستـــ|رص عبــــد |لن|ء عبــــد |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|7|7o4 ل|ن محن  عطيه هل|رمض| دين لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

858|6| يف  حمد محمد|محمد رسر ي|عه |زر
|لمنى

6456|5 لرصيف|لسيد |حمد |جر حسن |ه |بــــ طنط|د|
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638|96 هلل عوف|مجد محمد فتـــىح عبــــد|آرس  زيق|لزق|حقوق 

87o298 حمد محمد|رس حمدي |ف ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

5|34|2 يوبــــ عوض|رتـــن عوض |م بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6o936o ميه|حمد محمد بــــ|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3386oo تـــ عبــــد| حمد|لكريم عىل محمد سيد|مي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

26||o| ف عبــــد|يه محمد | لصمد زيد|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

763975 ء يحن  سيد محمد منصور|شيم نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

|66353 ي عبــــد |لبــــ|رق عبــــد |ط
ى
ي|لبــــ|لمجيد عبــــد |ق

ى
ق تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 

بــــطموه

|59477 لرحمن عىل|بــــ عىل عبــــد |رح ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

876373 لسيد محمد  |سعد |محمود  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|5258 لعظيم|ح عبــــد |د يشي صل|جه ى شمس| لسن عي 

4o6895 حسن محمد محمد محمود| هن سكندريه|ل|بــــ |د|

63o394 ر|لغف|لسيد عبــــد |لعزيز |عمر عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

6893|7 لمرىس|بــــر محمد طه |مه ص|س|يه | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

83665o مه|ره مني  فخري سل|س دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

6|32|2 ى | بــــوشمه|حمد مجدى محمد حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3|9365 هلل|عيل عبــــد|سم|س |ء حسن عبــــ|رس| ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

|57765 لمغربــــى|م فتـــىح عىل حسن |يه هش| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2|8966 |لبــــن|رق محمد محمد محمد |حمد ط| ن|حقوق حلو

62|6o3 ل موىسي محمد موىسي|جل| دين ره بــــور سعيد|تـــج

83835 ى شعبــــ| ى|حمد حسي  ن حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

492462 لبــــصيىلي|ئى |حمد محمد غيط|كريم  سكندريه|ل|حقوق 

|344o| ن|هيم شعبــــ|بــــر|ر محمد |من ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

87346 حمد حسن قطبــــ|ء |رميس بــــ بــــنى سويف|د|

6343|| حمد عىل حسن|مروتـــ صبــــرى  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7695o3 عيل|سم|ئل طه |هلل و|هبــــه  ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

22o6o| يم|لعز|بــــو |لدين |ح |حمد صل|ندى محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

246577 لمقصود|هيم عبــــد|بــــر|حمد سند | لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

527245 هلل|هلل عىل عبــــد |ء عىل عبــــد |شيم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

3o376 لمجيد خميس|لسيد عبــــد |مروتـــ  هره|لق|طبــــ 
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8o8592 حد|لو|هيم عبــــد|بــــر|لمنعم |حمد عبــــد| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

9|7o4o ح شفيق جرجس  |مريم صل دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

|76559 روق محمد مصطفى|م سعيد ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

354|9| لحميد|هيم عبــــد|بــــر|بــــر |نورتـــ ص ى شمس| لسن عي 

33878o ي محمد عيد|ندى مسعد 
لطوجى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

262o67 لحكيم خلف|هيم عبــــد|بــــر|حمد | |علوم بــــنه

6|2o69 بــــورسيه|هيم |بــــر|د حسن |زي ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

37|9|5 لعزيز محمد|م عوض عبــــد|سل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|7297 لموج |لسيد |ريم محمود  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

3453|4 مجد حسن حسن محمود عمر| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4245o3 ن|لحميد سليم|لد محمد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد سكندريه|ل|علوم 

||778| لحميد|رق حلىم عبــــد |يمنى ط ى شمس| لسن عي 

4469oo لمجد حسن|بــــو |هلل محمد حسن |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

266638 حمد|لعزيز |عبــــد | مه محمد رض|س|جر |ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

435354 مد|بــــو ح|مد |مد ح|خلود ح ط|بــــ دمي|د|

778o4| ى خشبــــه|لد محمد حس|خلود خ ني  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

228266 لعليم|ء محمد عطيه عبــــد|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

83759 م سيد حسن|محمد س وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

885|85 شم |مل ه|ل ك|ء كم|ل| سيوط|طبــــ بــــيطرى 

76|382 حمد|مريم محمود يونس  زيق|لزق|حقوق 

452434 هيم موىس|بــــر|ن سعيد |حمد رمض| لشيخ|هندستـــ كفر 

4o72|6 أمينه عيد محمود أبــــوزيد سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

89o452 هيم |بــــر|محمد ربــــيع محمد  سيوط|بــــ |د|

8oo636 ى|محمد مجدي  سحق حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

3235|| لرحيم|لد فرغىل محمد عبــــد|خ| ر|ي عه مشتـــهر|زر

33o75| خليفتـــ| ندى محمد رض |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

222225 م|يدى عىل محمد عىلي محمد عل|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

35296o دل حسن مرع|لؤى ع |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

54797 |لبــــ|م عبــــد |لسل|م عبــــد |لسل|ن عبــــد |يم|
ى
ق بــــ بــــنى سويف|د|

88oo65 ف ري|زينبــــ محمد  س |ض عبــــ|رسر سيوط|صيدلتـــ 
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|52393 لم حسن|حمد س|فريده  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

357849 ل|لع|لمنعم عبــــد|رق عبــــد|لمنعم ط|عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

794|24 ي م
لسيد محمد|هر |لبــــنى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

864384 ي محمود ص
ى|لدين حس|لح |مصطفى ني  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|

تـــ| بــــمرصوف

865399 مد محمد حميد|لرحمن ح|عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

22396o ى|بــــر عك|زينبــــ ص شه محمود حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

28|887 ى محمد|لرحمن حسنى ط|عبــــد هر حسي  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

686|42 ى محمد |ي لقصبــــى|لسيد محمد |سمي  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

676492 لحميد محمد |سىط عبــــد |لدي|م |ره حس|س
خل

تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|53|9 ج |لسيد |لسيد |لسيد |جر |ه لخرصى لمنصوره|حقوق 

256736 بــــوخلبــــه|يمن محمد |طمه |ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o6|58 هلل محمد  |رص عبــــد|لن|ل عبــــد|جم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

779344 ر|لنج|لحميد |حمد مصطفى عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28346| حمد|مل |فرحه نبــــيل ك ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|2o8o ي
يف|لفتـــ|حمد عبــــد| |دئى ح رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

493|34 دى|له|هيم عبــــد |لعزيز إبــــر|محمود عبــــد  بــــ دمنهور|د|

478888 سحق|رك جرجس رمزى صليبــــ |م سكندريه|ل|هندستـــ 

5||3|2 بــــ|ل شه|حمد سعيد عىل كم| طبــــ بــــيطرى دمنهور

6||69 هلل فرج محمد حفنى|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|69|5 حمد|م |لد سل|بــــ خ|رح ن|هندستـــ حلو

64o943 ن|ن محمد عثــــم|م عثــــم|محمد عص | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

893359 ن محمد عصمتـــ عىل سيد |حن سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

6|3825 لدرف|م محمد وهبــــه |ء س|شيم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|45687 لم|محمد محمود محمد س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|243| ل عطيه حسن جمعه|لع|محمد عبــــد  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

326o4| مه|هيم سل|بــــر|رتـــ محمد |س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|8447 يم محمد محمد|لعز|بــــو |يوسف  هره|لق|بــــ |د|

764|43 لعيله|بــــو |ل عىل |لع|يىح عبــــد |لجر|ندى  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد
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77o5o2 هلل|بــــر محمود عبــــد |بــــو بــــكر ص|عمرو  زيق|لزق|هندستـــ 

433992 لسيد بــــدوى|حمد بــــدوى |يه | |تـــربــــيتـــ طنط

|2766o لدهبــــ|بــــو |ن |لدين عثــــم|ح |عمر محمود صل ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

8944oo ل محمد |ل كم|محمد جم سيوط|بــــ |د|

82o782 فظ|لح|طه محمد طه عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|9993 هلل|لح حسن عبــــد |حمد محمد ص| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

425827 حمد حزين|هيم محمد |بــــر|مريم محمود  سكندريه|ل|بــــ |د|

89692o ه ه| حمد |شم حسن |مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

625436 يف سعدزغلول أحمد عبــــد  دي|له|نغم رسر زيق|لزق|حقوق 

69|2|9 لعجوز|تـــ |لسيد بــــرك|حمد محمود | سكندريه|ل|صيدله 

7|5355 لح|ح محمد محمد ص|حمد صل| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

2226o3 ى محمود محمد فرح خي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

249966 ن|بــــ سعف|لوه|هيم عبــــد|بــــر|طمه |ف لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6965o9 ى |ن محمد |رو لحلو|لحسي  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

784||7 ح حسن|لفتـــ|محمد مصطفى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|3649 ق|ل |لع|حمد كريم عىل عبــــد| وى|لشر |بــــ طنط|د|

2|2o63 ضل طه|نيس محمود ف|ر |مي ن|بــــ حلو|د|

4926|9 زق حسن|لر|رس محمد مني  عبــــد|ف ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

324o92 |ج  بــــسط|ن| مي  بــــسط| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2879o2 ى س|هدير محمد صقر أبــــو لم|لعني  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|342|o يف عبــــد |س لرؤوف محمد|ميه رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7569o5 لسيد عيس محمود|محمود  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6o95o هنده محمود يحن  بــــيوم|ش لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

478558 لسيد|م محمد |مريم س تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

323647 س|بــــ عبــــ|لتـــو|رتـــ رجبــــ عبــــد|س ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

28635 ىط عبــــدربــــه|لع|لنبــــى عبــــد|محمد عبــــد ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|9333 ى|حمد محمد عبــــد | هلل حسي  لفيوم|هندستـــ 

685562 هيم|بــــر|لمنىح  |لد محمد |خلود خ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

443698 ن محمد عىل عىل محمد|رو لمنصوره|حقوق 
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6822|7 لمهدى|تـــ عبــــده عبــــده |لشح|بــــسنتـــ  لمنصوره|حقوق 

346279 شور|مر محمد حنفى ع|محمد تـــ |حقوق بــــنه

236329 هيم محمد|بــــر|د طوسون |تـــفى عم ن|بــــ حلو|د|

|39|24 |حمد ذكري|مح |يه س| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

32|63| طف سعيد محمود|حمد ع| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

|5|947 ى لطيفه محمد عىلي حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|6o|52 لمطلبــــ|طف محمد عبــــد |يوسف ع ى شمس حقوق عي 

|48386 لرحمن|نور رفعتـــ مفضل عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

83698 هلل|ور عبــــد |هلل مج|عبــــد | عل معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

898885 لغنى محمد |د محمود عبــــد|جه ج |تـــمريض سوه

527o3| حمد عىل|بــــتـــ |لسيد ثــــ|محمد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|62o|2 سكندر|س |يكل جرجس غط|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

543799 هيم|بــــر|عيل |سم|ح فتـــىحي |محمد صبــــ بــــ دمنهور|د|

6o3382 وى|لرخ|محمد منصور مسعد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

34|433 هر محمد محمد|محمد م ى شمس  تـــمريض عي 

|455oo حمد محمد رجبــــ محمد| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

84|475 ى|حمد سيد شح| تـــ حسي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

678552 لمهندس|لغنى |هيم عبــــد |بــــر|يوسف  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|4724 لسعيد|بــــ صبــــرى |يه|محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

259649 هيم قنصوه|بــــر|مه محمد |س|ن |نوره ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

499774 لغنى محمود|د عبــــد|هند عي عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|o463 زى|هلل عبــــده حج|لمتـــول محمد كرم |ن |شج| لمنصوره|حقوق 

6||997 حد بــــدر|لو|لسيد فهيم عبــــد |محمد  |ضتـــ طنط|علوم ري

5o7663 ه | لمقصود يوسف|حمد مصطفى عبــــد|مي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

324679 بــــ|لوه|للطيف عبــــد|حمد عبــــد|محمد  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

8o9467 للطيف|ل محمود عبــــد|م كم|سل| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

2o735 رس فتـــىحي محمد|فتـــىحي ي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o8|85 ل عوض محمود شلبــــى|هند جم |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ
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694|58 ى  لحميد خرصى|لمنس عبــــد |وى |لص|نرمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7785o6 لحميد|ح عبــــد|لفتـــ|م عبــــد |حمد هش| زيق|لزق|ره |تـــج

246646 يس|لح|لنبــــى |لرحمن جميل عبــــد|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

776342 لعظيم عمر|تـــقوى سعيد عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

26||63 مىل|لش|م |م|ن معوض |يم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2687|7 ر|لنج|لعزيز |نغم محمد عبــــد |بــــ طنط|د|

6|72o3 يرى|لفط|ء محمد |ء عل|ل| ط|بــــ دمي|د|

84|748 مي  محمود|ل|لرحيم محمد |عمرو عبــــد |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

|7oo2 هيم فريد|بــــر|تـــي  نجيبــــ |فيلوبــــ ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

245|o8 رق محمود عىل|طمه ط|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7||445 ن|للبــــ|حمد وليد مسعد مسعد | لمنصوره|حقوق 

352479 يف |شيم فظ هيكل|بــــورسيع ح|ء رسر ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

8|6638 فتـــ خلف يوسف|كرم ر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

86595o ى د فكري|شنوده عي| كرمي  |نوعيتـــ فنيه قن

39328 بــــ|لتـــو|لرحمن عبــــد |لرحمن مصطفى عبــــد |عبــــد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8|8299 ي|
حمد ممدوح محمود مصطفى حقوق بــــنى سويف

|4775| يف عبــــد | لعزيز|لعزيز عبــــد |حمد رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|5|3o2 ه|لل|حمد محمد عبــــد |جر |ه هره|لق|ره |تـــج

48o29 رص محمد خليفه|مؤمن ن هره|لق|ج طبــــيع |عل

6|5524 يد|بــــر ف|ن ص|حمد شعبــــ| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

897o63 لحليم |لحليم تـــوفيق عبــــد|م عبــــد|له| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

878276 ء عصمتـــ عىل عمرو |لزهر|طمه |ف سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

8|6772 هيم|بــــر|نور محمد |فرحه  ي|طبــــ 
|لمنى

695442 لحليم|محمد مصطفى محمود عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

862o84 لد حسن بــــدوي|سلىمي خ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|62848 لمنعم محمد|ن عبــــد |ن شعبــــ|يم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|6|77 طف عىل شعوط|ع| رتـــ رض|س معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

489746 نرصتـــ مصطفى محمود خليل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25o582 مر|تـــه ع|رس محمد شح|رحمه ي |ن طنط|سن|طبــــ 

756o94 ى عيد عو|ي د|د حم|سمي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ
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443782 هلل|م ممدوح بــــدير محمد عوض  لشيخ|بــــ كفر |د|

4425o3 وى|لمنش|د |ج  محمد فؤ|ن لشيخ|تـــمريض كفر 

754825 ي|لشو|لحميد |حمد سعيد عطيه عبــــد |
ى
دق لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|

ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 
لحربــــى

435246 ريم مأمون محمد شكر سكندريه|ل|طبــــ 

8o46o8 ى م|ك ري عدلي نجيبــــ|رولي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

324oo| ف |حمد | حمد مرىس|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

52598o ديبــــ منىح  عوض|ئيل يوسف حليم |ف|ر سكندريه|ل|هندستـــ 

443489 ل|لع|لحليم عبــــد |لسيد عبــــد |عىل  لتـــعدين بــــمطروح|لبــــتـــرول و|علوم 

335486 هلل عىل رشدى لبــــيبــــ|منتـــ  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

327874 لحميد|لسيد عبــــد|لنبــــى |محمد عبــــد |حقوق بــــنه

435728 ن|هيم بــــرد|بــــر|هيم |بــــر|ذ |مع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|3446 حمد محمد طعيمه|مد |ء ح|رس| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

627o57 لح|لسيد ص|ر |لستـــ|لدين عبــــد|ء |حمد بــــه| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4645o حبــــيبــــه عىلي محمد عىلي ن|علوم حلو

43ooo4 لروس|بــــو|محمود محمد محمد  |صيدله طنط

64|348 لسيد حسن محمد|ء |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

482388 عيل|سم|لق محمد |لخ|لق محمد عبــــد |لخ|عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6|5286 ي|وودي |لد|ئل |و| هن
بــــينى لشر لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

4o936| ى|ه  أبــــو حسي 
ف مصطفى يدى أرسر |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

427467 لشيخ|مي  محمد عيد |ل|زين  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

333o66 مل محمد خليفتـــ|حمد مجدى ك| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|79274 ن ضل جرجس بــــخيتـــ|ف| مي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

6o88|o ف عثــــم| |ديم مر|لعتـــربــــى ع|ن محمد |رسر لمنصوره|حقوق 

|5o279 عيل محمد|سم|لرحمن عطوه |عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4o87o8 لح|لعزيز خليل ص|طمه محمد عبــــد|ف |بــــ طنط|د|

636554 لح|هيم ص|بــــر|لعظيم |هلل عبــــد|محمد عبــــد | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3o5o8 ن مرزوق فتـــىحي مرزوق|نوره هره|لق|لعلوم ج |ر |د

263482 وى محمود جمعه|لد يس|ضىح سعيد  |تـــربــــيتـــ بــــنه

54|oo| در مصطفى|لق|م جمعتـــ عبــــد |حمد س| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 
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758257 لد عبــــده محمد|م خ|مر ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

69|3o7 نتـــ|ح شبــــ|لفتـــ|محمد سمي  محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

33o7o2 ى محمد طه عبــــد|ي ح|لفتـــ|سمي  |نوعيتـــ بــــنه

84o563 حمد يوسف|حمد محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

226599 ن|دق عثــــم|يوسف حسنى ص ن|حقوق حلو

5834o لسيد|نمر منس عبــــد | مرثــــ ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

823o4 ن|رى عبــــده عىل رشد|محمد هو هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o|23o حمد بــــندق|محمد عمرو مهدى | دين سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

69|534 هيم محمد عرفتـــ|بــــر|حمد |نىح  | زيق|لزق|عه |زر

||6489 يعقوبــــ بــــولس| لي|مريم  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|42473 ندى مصطفى فتـــىح محمد مهدى ن|تـــربــــيتـــ حلو

4o|972 هيم|بــــر|حمد |عمر رجبــــ محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|2|96 دق زرد|مه زينهم ص|س|لد |خ |علوم طنط

49824o لكريم طه|لسيد عبــــد|حمد |ز |ريم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

79|3oo ى محمد |شيم بــــو يوسف|ء زغلول حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

239285 ن محسن طلعتـــ محمد|يم| هره|لق|بــــ |د|

45|779 لسيد عقبــــه|لسيد محمد |محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

5428oo ن|لعزيز طم|هلل محمود عبــــد |منتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

626492 رحمه نبــــيل محمد محمد محمد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8499o دل مجدي روبــــي محمود|ع ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

||6685 ي جل|
ل مصطفى سعد|حمد مصطفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o|6|| لتـــلتـــه|لسيد |حمد فرج محمود | |حقوق طنط

7|5243 لرحمن جمعه|رص عبــــد |لرحمن ن|عبــــد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

852986 لعيون سيد|بــــو|هيم |بــــر|هلل |عبــــد ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

9o72|8 لغنى |حمد عبــــد|لمه محمود |س ج|بــــ سوه|د|

527822 ن|ن بــــدوى عمر|ل عمر|حبــــيبــــتـــ جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|36o22 ى |ن |نور ف حسي  حمد|رسر ن|بــــ حلو|د|

54o4|7 لجليل|هيم عبــــد |بــــر|هيم عىل |بــــر|حبــــيبــــه  لشيخ|بــــ كفر |د|

67593o لسيد محمد جمعه|سلىم  لمنصوره|ره |تـــج

253|8 د حسن|زينبــــ عىل ج ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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2486o3 ي|ر
وى|لطبــــل|لمنعم |رس عبــــد|ي| ئى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

69|326 لمعىط يوسف|طمه يوسف محمد عبــــد |ف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7o8983 لعفيفى|لسيد |لسيد | |مريم زكري لمنصوره|حقوق 

|787|2 لسيد حسبــــ عىل|سندس محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

29757| ف  لخول|حمد |محمود أرسر ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

698o52 |لسعيد رخ|زينبــــ حسن  لمنصوره|صيدله 

3|4839 ي عىل حسن|حس م يحن  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

7o6833 د نبــــيه فهيم|ء عم|شيم لمنصوره|نوعيتـــ 

3|o5o ى |ي حمد ثــــروتـــ لطفى|سمي  هره|لق|حقوق 

2|3564 فظ|هيم ح|بــــر|دل |ن ع|نور ى شمس|تـــج ره عي 

7o|3o6 ر|لغف|حمد محمد عىل عبــــد |محمد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

9|7582 عىل ممدوح محمد محمود  سيوط|بــــ |د|

4|2868 وى|لدكم|ر قطبــــ |ئل مختـــ|يدى و|ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

896o88 ي|ر
حمد |در |لق|خلف عبــــد| ئى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

6|8382 د رجبــــ روميه|حمد فؤ|عمرو  ط|حقوق دمي

44735| لم حسن موىس|هلل نبــــيل س|منه  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

272928 ى|دين ع|ن دل حسن حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

786389 لم محمد|لسيد محمد جوده س| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

255488 ى |ريه هيم|بــــر|هيم |بــــر|م حمدى حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|9752 ه|لمقصود عبــــد |ح عبــــد |ء نج|ند ى لمقصود معي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

49|o59 رس سعد عىل مصطفى|محمد ي| عل سكندريه|ل|ره |تـــج

853323 ي محمود عبــــد
م|لسل|محمد مصطفى حقوق بــــنى سويف

5o584| لدين شقل محمد|جد نور |لدين م|نور  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6784o9 ه  ح|هيم محمد جن|بــــر|هيم |بــــر|ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3449o حمد|هيم |بــــر|حمد |يدي |ه هره|لق|بــــ |د|

7o633| |لمعىط |محمد عبــــد | نور
ى
لدسوق لمنصوره|حقوق 

6o352 ج|حمد فر|ن |محمد رمض حقوق بــــنى سويف

|6|53 لمنعم محمد|سيف سمي  عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

333|4| ى محمد|هر |حمد م| حمد حسي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

2|7977 يتـــ  د|روق محمد فؤ|مه ف|س|مي  هره|لق|بــــ |د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 6631 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

||8749 يد|بــــو |هيم |بــــر|د |محمد جه ى لي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

334|86 حمد محمد|حمد طلعتـــ | ن|سو|بــــ |د|

8|9297 ه مجدي ف| تـــه|يز شح|مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

246|66 ق|فظ فهىم |م ح|حس وى|لشر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

528o6 لغنى|ء سعيد محمد عبــــد |ل| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

236264 لقوى شبــــيكه|لعزيز عبــــد |ء محمد عبــــد|رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

453|89 لسيد|هلل مصطفى محمود طه |عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

|54|9o لسيد|روق محمد |م محمد ف|حس ن|حقوق حلو

239|8| عيل محمد|سم|لد |هلل خ|منه  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|59||9 حمد محمد فرغىل|لرحمن |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

92|85o لرحمن  |فظ عبــــد|لؤى محمد ح لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

5o65o8  عىلي سعد محمد حمزه
ى حني  لشيخ|عه كفر |زر

835o| د سيد|محمد محمد فؤ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

5|8342 سعيد محمد عىلي قمره| هن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

67|48 لمنعم|لمنعم محمود عبــــد|يمنى عبــــد لفيوم|نوعيتـــ 

83o879 لدين عىلي خلف عىلي|بــــ |شه ج|بــــ سوه|د|

7|288o فعي|لش|حمد |لهدى محمد |نور لمنصوره|عه |زر

754|47 لسيد|عطيه عىلي | د رض|رن حقوق بــــورسعيد

8|427o لربــــ جوده|د|يوسف جوده ج ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

6|7o3o بــــوسمره|لسعيد |ن حسن حسن |رو ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

436767 بــــو سعده|عيل محمد |سم|هلل مصطفى |منه  لشيخ|بــــ كفر |د|

365726 حمد محمد عىل محمد عمر| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|7|6o5 رق محمود سعيد|ء ط|لىمي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|66659 ح محمد|لد محمد صل|ندى خ هره|لق|حقوق 

7936|5 لحميد|لملك محمود عبــــد|محمد عبــــد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

84|92 ن|زم يحن  سعد عثــــم|ح ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

225798 حمد|در |لق|عمر مصطفى محمد عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

247778 لمطلبــــ مصيلىح مرىس|م عبــــد|لسل|م عبــــد|سل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

825378 هيم|بــــر|لمعىطي |ن محمد عبــــد|يم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

789837 رثــــ طه|لو|ر مصطفى عبــــد |من ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 
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8|o|63 حسن محسن حسن محمد ره بــــنى سويف|تـــج

49|4oo هيم|بــــر|لسيد محمد أحمد |سمر  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

7o6265 لرحيم|ل عبــــد |ريم مصطفى كم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5|4439 رم|حمد مح|هلل محمد محمد|منتـــ  ط|معتـــ دمي|علوم ج

439o99 ح|هيم صحص|بــــر|لسيد |وليد محمد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

49282o تـــ|هيم بــــرك|بــــر|لعظيم |محمود نرص عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

68|656 م|م|ل|م عوض محمدين |حس لمنصوره|هندستـــ 

7757o3 محمد محمود محمد محمد زيق|لزق|بــــ |د|

52355| حمد محمود عىل|مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o|365 حمد بــــكرى|حمد |دى نبــــيل |له|عبــــد ج|بــــ سوه|د|

234785 روق مرىس|بــــ محمد ف|مه ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

|6|95 م|كر|ئل |دهم محمد و| لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

49752o لنبــــى بــــكر|لد محمد عبــــد |ندى خ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7|o963 لشبــــىلي|لمهدى مسعد |ل |م جم|حس دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

9o2oo9 لسيد محمود |ء محمود |صف ج|تـــربــــيتـــ سوه

48|69o لم|هيم س|بــــر|لسيد |لسيد |مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3|223 |لعل|بــــو|لد محمد |م خ|عص لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

346587 هيم|بــــر|ن مصطفى |يتـــ رمض| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|5|6o8 سحق حليم|بــــسنتـــ عزتـــ  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8|743| حمد|لصبــــور |حمد عبــــد|محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

|3|563 ى قيم|بــــتـــ يو|لبــــي  ثــــ| |مي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

73745 حمد|ل محمد |طمه جم|ف لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

693547 بــــ|م محمد غل|لسل|حمد عبــــد |محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

82656 لمنعم|لرحيم سيد عبــــد|يوسف عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

853559 هيم|بــــر|لعظيم |عمر محمد عبــــد ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

6|552 زق محمود|لر|ن عبــــد |ء شعبــــ|رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

487575 لملك متـــي جرجس|دل عبــــد |ريمون ع ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

52262 لعزيز|م محمد عبــــد |ن سل|يم| بــــ بــــنى سويف|د|
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342222 هيم متـــول محمد|بــــر|ء سعيد |سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|52||4 دى|له|للطيف عبــــد |منه محمد عبــــد  ن|حقوق حلو

39|88 ه مصطفى ك| مل عيس|مي  ى شمس|زر عه عي 

|76622 لغفور محمد|ء محمد ربــــيع عبــــد |ل| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

442454 لسيد طه|جد طه |حمد م| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6|5|68 لمجد|بــــو|ء مسعد |بــــه| حل طبــــ بــــورسعيد

6|67|5 لبــــدوي رزق|لسيد |م محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

86954 ى|له|لعليم عبــــد |عبــــد | دين دي حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

475752 هلل|مد حسن كريم عبــــد|ن ح|مرو سكندريه|ل|ره |تـــج

898o67 لسيد محمد |يمن |محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

642|49 لسيد شلبــــى|حمد |لسيد | زيق|لزق|علوم 

226647 لرحمن|حمد عبــــد|مل |حمد ك| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

695464 ء محمد نجيبــــ يوسف|كريم عل لمنصوره|بــــ |د|

2|5697 ه مجدى مىح | د|لجو|لدين عبــــد|مي  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

254|78 حمد شبــــل ذىك رزق|سمر  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

498243 دل|لخر|مل |ره يحن  ك|س تـــربــــيتـــ دمنهور

5|548 ى|رس| ى حسن حسي  ء حسي  حقوق بــــنى سويف

|6595 م محمود محمد عىل|محمد هش لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

54o343 هيم|بــــر|حمد |ء محمد |جر عل|ه ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

885477 مر سعد محمد |ء ع|وف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

853635 ي جم| سحق عبــــده|ل |نىح  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

6425o7 طر مصطفى محمد قنديل|مصطفى خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

755789 عيل|سم|عيل عبــــده |سم|منيه | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

8|38o5 هيم محمد|بــــر|ن |رس عمر|ي سيوط|ره |تـــج

9o569| للطيف |سط خلف عبــــد|لبــــ|محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77|244 ى|منه  هلل عىل عىل عىل حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

334299  |عبــــد
ى
بــــى|حمد عر|لرحمن شوق ى شمس|تـــج ره عي 

224o99 لحليم|م محمد عبــــد |حمد س|رص |محمد ن| رن هره|لق|بــــ |د|

42o269 هيم|بــــر|لسيد عمر |طمتـــ عزتـــ |ف لشيخ|بــــ كفر |د|

766777 م|هلل محمد ضي|لغنى عبــــد |محمود عبــــد  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  
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789o39  |من
ى
ي|لسل|حمد حسن |ر شوق

موئى وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

27866 ل|لع|لسيد عبــــد |هر |هبــــتـــ م هره|لق|بــــ |د|

77o|94 هيم|بــــر|حمد محمود حلىم |محمد  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o|9o بــــدوى محمد| محمد رض |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

|3426| بــــورسيع خليل|مه |سل| ند ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

679557 هيم محمد|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد | لمنصوره|بــــ |د|

8642o9 عيل|سم|ن |ن محمد زيد|يم| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

228o24 وق محمد  س مصطفى|حمد عبــــ|رسر هره|لق|بــــ |د|

||5294 ئيل نخله|نطون ميخ|دمون |ن |نطو| |ندر|س ى شمس|د| بــــ عي 

7o3968 ضى|هيم ر|بــــر|لبــــرع |نور |ندى  زيق|لزق|بــــ |د|

842oo| تـــ قديس|لشح|د صبــــري |عم دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

455452 ل|لع|حمد عبــــد|محمد عزتـــ  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

35|oo وى|لص|ح |لفتـــ|لد عبــــد |يوسف خ ى شمس هندستـــ عي 

4|382| بــــوسعده|هيم فرج |مصطفى محمد إبــــر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

52775| لدين مصطفى|ل |سهيله وجيه جم |ضتـــ طنط|علوم ري

4427|| حمد محمد بــــدير|لسيد |منيه | لشيخ|علوم كفر 

4452o6 حمد|لمهدى عىل |حمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

675638 يتـــ  مي  صبــــىح زىك منقريوس|مي  زيق|لزق|طبــــ 

4||737 لدهبــــ|بــــو|هيم |بــــر|هيم |بــــر|بــــسمه  |نوعيتـــ فنيه طنط

478|3| وى|لفيش|ض محمد محمد |ندى عو ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

|26535 عيل غنيم|سم|عمر عىل  هره|لق|ر |ثــــ|

479978 لسيد|ن |لسيد رمض|ن |دين رمض|ن سكندريه|ل|ره |تـــج

868o23 ي|ر
محمد| لد رض|خ| ئى سيوط|صيدلتـــ 

266458 هيم طه|بــــر|لدين فتـــىح |ء|ء عل|وف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

776387 ره مصطفى سيد محمد|س زيق|لزق|بــــ |د|

8|3758 د محمد|لجو|حمد عبــــد|منه  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9|9233 ى صفوتـــ ح|ي ن |مد زيد|سي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

4|65o4 عىل محمد عىل متـــول دومه لشيخ|بــــ كفر |د|

|55524 حمد محمود|وى |هدير محمد غمر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

7o634| لسيد محمد|هدير محمود  لمنصوره|علوم 
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6o544o حمد|لسعيد مصطفى |مريم مصطفى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|34682 لحميد|لرحمن عبــــد |مصطفى جميل عبــــد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

252544 ى خ لد محمد بــــسيوئى|نرمي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4ooo73 ى|م جد نجيبــــ زىك|م| رتـــي  سكندريه|ل|ره |تـــج

2257|6 لسيد|لدين محمد |ح |بــــ صل|يه| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

345242 ن محمد|بــــ عمر|لوه|حمد ذىكي عبــــد| لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

479732 لم حسن|معتـــز محمد حسن س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6843|2 ى ج هلل|بــــ |لميس عزتـــ محمدى حسني  لشيخ|بــــ كفر |د|

832647 حمد|لكريم |د |طمه محمد ج|ف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

73||5 |مي
ى ده سيد فتـــىح حسي  لفيوم|حقوق 

6o8678 وى عرول|لششتـــ|لد وهبــــه |هدير خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

694676 لتـــليس|لحميد محمد |هر عبــــد |ر م|من لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

3|6o26 لسيد محمد عليوه|رق |دتـــ ط|غ ن|تـــربــــيتـــ حلو

7o9897 ى محمد محمد عبــــد |ي ح محمد عىل|لفتـــ|سمي  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

787o9| در|لق|ء مصطفى محمد عبــــد |سم| زيق|لزق|حقوق 

899|66 هلل  | |جح عط|كميل ن| رين|م ج|تـــربــــيتـــ سوه

278oo9 مه|ل سل|ن كم|ئى رمض|م| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

7665|3 ى مسلم|ئى خ|لد ه|خ لد حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8333o4 ن مستـــور يوسف محمود|نوره دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

3|2762 مسعد حسن مسعد عىل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6|6945 ر|لجز|ء أيمن محمد نظيم |وف ط|هندستـــ دمي

27|847 رج |لفر|دل منصور |منيه ع| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|37534 د|تـــ محمد ج|لشح|كريم حسن  ى شمس علوم عي 

76923o لم سلىم|لعزيز س|م عبــــد |ريه ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

33|463 لق|لخ|م مصطفى عبــــد|محمد هش | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|6o8|| ل|لدين عىل هل|ء |عىل عل ى شمس هندستـــ عي 

5o|9o7 ء محمد حسن محمد|ن عل|نوره سكندريه|ل|عه |زر

253o36 ل محمود جبــــر|مينه جم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

3|2924 لنبــــى حسن|تـــتـــ عبــــد|لبــــنى شح ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

483|28 |نس مجدى تـــ|ن
ى
ق وس مشر ورصى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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5|56|8 هيم شلبــــي|بــــر|ر محمد عوض |من تـــربــــيتـــ دمنهور

|36o6| هلل طه سيد محمد|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

348569 ى رمض ح عفيفى حسن|لفتـــ|ن عبــــد|نفي  عه مشتـــهر|زر

||88o5 م عليوه|لسل|ندى عمرو عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

868|88 ى فؤ| د عىلي|حمد حسي  ن|سو|بــــ |د|

|83o3 ئى ذىك محمد دحروج|نس ه|ن هره|لق|ره |تـــج

524o6 هلل|محمد يوسف عبــــد | رن ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

8o72o| ن|ن عثــــم|ن رمض|ء عثــــم|وف ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

273o|2 لسيد|دق |ء سيد ص|عىلي ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

2223|5 لحكيم جوده حسن|حمد عبــــد|ندى  هره|لق|بــــ |د|

269|65 رص|هيم مبــــروك ن|بــــر|ء |منه عل تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

9o74|4 زر |م نعيم ع|بــــيشوى س ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

7o2|88 ل|حد بــــل|لو|م محمد عبــــد |يه هش| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|63436 م|لسل|مه محمد عبــــد |س|منيه | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

859642 ندرو نبــــيل جوهر فليتـــه| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

7|3236 وق  ل منس|لع|هيم محمد عبــــد |بــــر|رسر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

2|9455 ف |ره |س ي|لسيد |عيل |سم|رسر لبــــحي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

32|287 ى|ح |حمد صل| حمد حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

85368| ن جرجس|ئيل سمي  سليم|مهر ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

6473o2 هيم محمد|بــــر|هيم محمد |بــــر| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

775|52 لق خليل|لخ|هلل عبــــد |حمد عبــــد |ء |سم| زيق|لزق|عه |زر

33578 ن|ء عىل مصطفى سليم|سن ه ى نوعيتـــ جي 

486777 لم|بــــو س|لسيد زىكي عىل |ن |محمد رمض عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

759689 بــــر محمد|محمد ج| ند لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

6o7883 ود|رق مصطفى مصطفى د|رضوى محمد ط لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6||554 لد جوده عطيه حسن|ء خ|رس| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

68|29 حمد مصطفى|لد |لد خ|خ لفيوم|عه |زر

|22779 مي  فهيم|لبــــي  |يكل |م  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

373795 حمد محمد|ن محمد |نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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232222 هيم محمد صقر|بــــر|ل |حمد جم| ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

876632 ن |لد محمد عثــــم|حمد خ| سيوط|ره |تـــج

752766 لرحيم|دل محمد مسلم عبــــد |محمد ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23|242 س محمد|محمد رجبــــ عبــــ ى شمس علوم عي 

|2448o عيل عىل|سم|لد |ن خ|نوره ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

||528o مر|حمد ع|منيه محمد | ى شمس|تـــج ره عي 

895||o ل محمود فرغل صديق |جم ج|حقوق سوه

89943o ن |دل عزوز رضو|ع| ر|ي تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

682778 لعظيم|هبــــه نبــــيل محمد لطفى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4336o6 يف|يه| يف رسر بــــ أحمد رسر |طبــــ طنط

|37457 دريس|حمد عىل محمد عىل | دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4339o5 وق  عم|ل |لسعيد كم|رسر ر|لخرصى |بــــ طنط|د|

52632o حمد حسن محمد|حمد حسن | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

3259|6 ى عىل عبــــد لرحمن|ضىح حسي  ن|حقوق حلو

635598 ى |ي لمقصود صبــــح|حمد فوزى محمد عبــــد|سمي  زيق|لزق|علوم 

69|765 هد|لعزيز مج|يمن محمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

35|535 عيل ضيف|سم|لحميد محمد |ر عبــــد|من ى شمس|زر عه عي 

|48o78 ن|صبــــرى محمد صبــــري رمض هره|لق|صيدله 

776947 رس نبــــوى فرج|عمرو ي زيق|لزق|بــــ |د|

9|4395 تـــى  |لبــــدرى سيد زن|بــــرين |ص سيوط|عه |زر

7o973o لعزيز|لمجيد عبــــد |لدين عبــــد |د |كريم عم ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

4o42|8 حمد معوض|هيم سعد محمد |بــــر| سكندريه|ل|ره |تـــج

88554o بــــر  |لج|هيم عبــــد|بــــر|بــــ عىل |رح سيوط|عه |زر

76954 لسيد محمود|طف |مصطفى ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

484673 صل|لربــــ محمود و|د|ج  ج|مصطفى ن ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

699245 مد محمد محمد|ميه ح|س لمنصوره|ره |تـــج

784296 حمد محمد محمد جمعه|ر |يثــــ| زيق|لزق|حقوق 

876983 لمجيد محمد  |عبــــد| طمه زكري|ف سيوط|نوعيتـــ فنيه 

|42354 لحليم|لرحمن عبــــد |رق عبــــد |ط| هي ى شمس|تـــج ره عي 
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6356o3 ى محمد عبــــد|ي ح|لفتـــ|لكريم عبــــد|سمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

693648  خشبــــه|هيم |بــــر|لسعيد |محمد 
ى
لدسوق ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

8|2o94 ريم عىلي حسن عىلي |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

3574|8 ن طوسون|رحمتـــ مصطفى شعبــــ |نوعيتـــ بــــنه

785937 لعزيز محمد شويخ|لسيد عبــــد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52|329 لرحيم|منيتـــ حمدى عوض عبــــد | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4243o7 ف طه محمد |محمد  ل|لسبــــ|رسر سكندريه|ل|حقوق 

698464 وق ي ى محمد عىل طم|رسر ن|سي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2382|4 لسيد|هيم |بــــر|طمه صبــــرى |ف كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

49|454 هلل محمد|ندى جبــــر عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o8493 ي
لعزيز|ء محمود عىلي عبــــد|ضى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

5|386| م|م سل|لسل|هلل عبــــد|ح عبــــد|محمد صل تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

327552 م مزيون مسعد|س| مونيك ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4|6447 بــــوبــــكر|لرحمن |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|933| ل|مي  سمي  كم|يوسف  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

77o8oo طف محمود حسن موىس|سلىم ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

825693 لس|لج|يوبــــ | |لوف|بــــو|لحسن |بــــو|ندي  ي للفن|
|دق قن|لفنى

232446 عيل|سم|د |ن طلعتـــ ج|يم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7o75|5 ه محمود عبــــد  حمد|ىط |لع|ني  لمنصوره|حقوق 

6827o ن ن|خليل جرجس سمع| مي  لفيوم|علوم 

497o52 ي هليل عيد  ي|رحمه خي 
ى
لحوق ره دمنهور|تـــج

4o5o|9 ئى|سكندر|ل|هيم |بــــر|بــــر |يمن ص|يوسف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|5929 هلل يوسف|لح عبــــد|طف ص|ر ع|زه| تـــربــــيتـــ دمنهور

23222o م|لسل|لدين عبــــد|ح |در فكرى صل|ن هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

52o459 |ح |لفتـــ|للطيف عبــــد |ح عبــــد |لفتـــ|ضىح عبــــد 
لغندور

ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

883976 عىل محمد رشدى تـــوفيق  سيوط|ره |تـــج

246286 شه|لهبــــ|لسيد |يوسف مصطفى محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

48|894 ح محمد حسن|دق مفتـــ|لحليم ص|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6852o| لديسىط|لسيد |ده محمد |ل حم|جل لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o2268 ى|بــــو |لد عىل خليل |خلود خ لعني  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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76|488 يم حسن عىل|ل ص|نه جم|جم ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

623o6| ف عوض |رس |ي حمد حفيله|رسر سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

|2||95 حمد|حمد |دهم مصطفى | هره|لق|حقوق 

6288|| هيم غنيم|بــــر|لسيد أحمد |ل |جم زيق|لزق|بــــ |د|

327332 ر|مد بــــك|د ح|حمد فؤ|مد |رحمتـــ ح ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|4375 ى|بــــوش|هيم |بــــر|رحمتـــ سعيد  هي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

295|83 ن عىل محمد|محمد رمض ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

32|4|6 محمود محمد عىلي محمود ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

754389 د محمود|ندى حمدى محمد ج ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

329484 ج|م عج|لسل|لعزيز عبــــد|عبــــي  نبــــيل عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

37|667 ح محمد خليفتـــ|طمتـــ صل|ف |حقوق بــــنه

95566 صديق عىلي| م رض|سل| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

434o|| لجندى|ن محمد |ن سليم|حن ي صىح طنط
|معهد فنى

5|96|5 يم|لد|لسيد يوسف عبــــد |ندى عىل  سكندريه|ل|صيدله 

267254 ف|لع|م عبــــد|ره س|س ىط عبــــد ربــــه رسر |تـــمريض بــــنه

9|627o ك |لمل|ستـــيفن فريد عدل عبــــد|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

439|o4 عيل مرشدي|لقوي إسم|ء عبــــد|ل| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

779668 لمغربــــي|يزن طلعتـــ محمد محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

235735 شم|حمد عىل ه|لدين |م |تـــ عص|ي| ن|بــــ حلو|د|

763o5o حمد صبــــح مرع|حمد |طمه |ف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

78o653 وى|لطحل|حمد |رس محمد |جر ي|ه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7595o9 ن|د فهيم مجلع سمع|مورين ميل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4o68o شم|حمد سعيد محمد ه| ن|تـــمريض  حلو

222896 لدين عىل حسن محمد|د|عمر عم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8327|9 ى|فردوس عبــــد لحميد محمود حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

||7oo4 ن|حربــــي فكري ن| بــــول ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o229 ى محمد|كريم حمدى  مي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

63697o لبــــربــــرى|لسيد |ح |لفتـــ|لرحمن عىل عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 
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|665|6 لمقصود|ح عبــــد |لفتـــ|صم عبــــد |هدى ع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

42562 ى|لفتـــ|محمد سيد عبــــد ح حسي  هره|لق|بــــ |د|

259724 بــــر فرج دومه|مل ج| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

82||26 لعليم|لكريم عبــــد|مل رجبــــ عبــــد| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

338627 س غنيىمي تـــوفيق غنيىمي|ين| عه مشتـــهر|زر

58986 ر محروس جودتـــ فرج|من بــــ بــــنى سويف|د|

893255 م عطيه عىل |مرفتـــ تـــم سيوط|بــــ |د|

62429 لمطلوبــــ|سيد محمد سعد عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

286466 لجمل|م محمد مصطفى |حس ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|976o ن|لحميد رسح|ل عبــــد |محمد جم كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

365984 ى |ئيل عط|ل ميخ|كم| مي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

639523 هيم حسن|بــــر|تـــه |ن ربــــيع شح|يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

495558 ن|محمود يشى محمود سلط عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|49o74 ى |ي حمد|لسيد |حمد |سمي  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

83o563 م|محمد سعدي حزين عل دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

2648o بــــ عويس|لتـــو|عيل عبــــد |سم|محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

629438 ر مرىسي|مختـــ| رض| ند زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

783354 ي
يمن ثــــروتـــ متـــول| |دئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22o9o8 لبــــر محمد|بــــ عبــــد |لوه|مجد عبــــد|يمنى  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

8|5855 مجد فوزي فهىمي|ر |من بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

34983| ي
بــــق|لسيد س|لسيد |ء طه |ضى عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

357277 ف محمود محمد|هند  رسر | معهد فنى تـــمريض بــــنه

2|8562 د موريس فيلبــــس|ندرو عم| سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

24||93 للطيف|ورى محمد عبــــد |زم محمد مغ|ح لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|93|9 |لبــــ|لدين عبــــد |ح |د حسن صل|زي
ى
ق لفيوم|علوم 

2|4o|5 ي
لسيد|بــــ |لوه|ء عبــــد|عل| دئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

79|9|8 حمد محمد حسينى عطيه محمد| لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

429999 ح سحلوبــــ|لفتـــ|محمد نبــــيل عبــــد |ره طنط|تـــج
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862oo9 حمد|رك |رضوي منصور مبــــ سيوط|عه |زر

875585 بــــتـــ |ل ثــــ|حسن سيد جل سيوط|طبــــ بــــيطرى 

432|o7 بــــدين|زق ع|لر|حمد عبــــد |ندى محمد  |علوم طنط

246|82 ع|لرف|دل محمد مصطفى |ع ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

64|69 ن|هيم سليم|بــــر|نسي سمي  |ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

255977 ى محمد فتـــىح ربــــيع حسي  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

4o22|8 ح مصليىح عىل|محمود صل| دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

824o82 لسميع حسن|ء عىلي عبــــد|لزهر| حقوق بــــنى سويف

76474o لحديدى|لرحمن محمد |ندى عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

254742 لخمرى|ن فتـــىح عبــــيد |مرو ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

489354 لقوي|مريم محمد محمد محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

886|76 حمد |حمد صبــــرى زىك | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

639557 هيم سعده|بــــر|لرحمن |ده محمد عبــــد |غ قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

||9429 ف محمود فهىمي محمد جمعتـــ|هدى محمد  رسر مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

755o6 يم|لص|عىلي محمد عىلي  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

87o388 لبــــ|لط|دم عبــــد|ل |ره جم|س ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

876586 تـــه خليل  |حمد شح|محمد  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

494688 لشيخ|لحفيظ |ل عبــــد |لع|عمرو عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

5o7862 ى عىل |كم| ر|ي لقليوبــــى|ل حسي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

234o8| ئ  فهيم|د رج|مر عم|س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

23435o ف سيد عبــــد|محمد  ل|لع|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

273|26 ى كم|ي ل محمد محمود|سمي  بــــ بــــنى سويف|د|

2|5752 لجندي|حمد حسن |ء |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

29oo6| م زينهم فوزى محمد |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

458863 ش|ء ممدوح مصطفى محمد كنف|رس| ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2462|8 ن|ن سعف|لد شعبــــ|محمد خ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|o985 تـــ|لزي|بــــ سعد بــــسيوئى |يه|سلىم  |ره طنط|تـــج

|7|7oo هيم|بــــر|لسيد |يمن |دين |ن ى شمس|تـــج ره عي 

6|o343 |هيم |بــــر|هيم مصطفى |بــــر|ء |لزهر|طمتـــ |ف
ى لعشر

ي صىح طنط
|معهد فنى

|363o6 ين ن|م بــــطرس دمي|ر| في  ى شمس|تـــج ره عي 
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772o36 ر|لغف|ل عبــــد|رص جم|ل ن|جم  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

|22o64 حمد|سط |لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|م |كريم حس هره|لق|ره |تـــج

345428 ي|لد محمد عبــــد|محمد خ
|لعزيز دئى ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 

تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

694347 م|ل|لنبــــى |لمحمدى حسبــــ |مل محمود | رسر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

869468 ي محمود عبــــد|رح
هلل|بــــ مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

7o3||7 ف |ء |رس| ن|ن رضو|حمد سليم|رسر |بــــ طنط|د|

4827o5  محمد مني |حبــــيبــــه ه
ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64756| بــــر|ن صبــــرى محمد ص|إيم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3694o ه محمد سيد ر| شد|مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

84845 هلل|بــــ عبــــد |لوه|رحمه عىل عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

223926 م سمي  يوسف|دين عص|ن هره|لق|ره |تـــج

27665 ح|لفتـــ|مريم سيد فوزى عبــــد  سيوط|عه |زر

44|933 ي عبــــد 
ى
ن|لمقصود سعف|تـــفى فرج شوق لشيخ|عه كفر |زر

|42363 ه | عي|لرف|لسيد |حمد |مي  ى شمس|د| بــــ عي 

9o8286 ح محمود |لفتـــ|ج عبــــد|مريم فر سيوط|عه |زر

8|o755 مه محمد سعيد|ر سل|من ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

286|37 لعظيم سعيد|محمد سمي  عبــــد ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

67943o لمنصوري|لسيد |حمد |ريم محمد  لمنصوره|بــــ |د|

9o4966 لدين محمد  |ن عىل نور |سوز هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

286485 ن|يوسف مصطفى عىل محمد نبــــه ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

282336 حمد خميس|لسيد محمد |مصطفى  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|37|o5 هيم حسن|بــــر|دهم محمود | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

222849 لزهوى|لسيد محمد |هيم |بــــر|م |حس د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

88o46o |  صبــــىح سعد حن| ندر|س سيوط|ره |تـــج

6|645| م|محمد سعد أحمد ضي ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

42oo23 هيم|بــــر|لسيد |محمود محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

488|o7 بــــيل|بــــيتـــر مجدى مني  ه سكندريه|ل|بــــ |د|

|5384o يف محمد سيد محمود رسر ن|بــــ حلو|د|

82399o در|لق|روق عبــــد|زينبــــ فوزي ف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى
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696o|o لمنىح |لمطيع محمد محمد |ء عبــــد |سم| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

92|536 ن هديه عىل محمد |يم| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

26|o54 لحميد محمد|ل جمعه عبــــد|م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

3555|5 ى ميل|ج د فهىم مسعد|كلي  |نوعيتـــ بــــنه

443595 |لمجيد |لجليل عبــــد|لمجيد عبــــد|ئى عبــــد|م|
عيل|سم

لشيخ|علوم كفر 

|3o46| وز  لم|حمد فتـــىح س|في  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|7o836 ح|لفتـــ|لد محمد عبــــد |عمرو خ ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

5o67o4 ى|هيم |بــــر|روضتـــ محمد  حمد حسي  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

329596 لعزيز|لدين عبــــد|ن فوزى شمس |يم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

623957 دى|له|ن مصطفى عبــــد |ء شعبــــ|نجل لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4|3662 هلل|ل صبــــىح عبــــد|لبــــديع كم|ل عبــــد|كم ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

698497 ى|بــــو |لسيد |درويش محمد درويش  لعني  لمنصوره|علوم 

492665 حمد فوزى محمد|محمود  ره دمنهور|تـــج

245573 د|لجو|ح عبــــد|د صل|لجو|لدين عبــــد|ح |صل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

627546 لسيد|لمعز |لد عبــــد|ر خ|من زيق|لزق|ره |تـــج

35|59 ه حمدى محمد عبــــ| ئى|لفخر|س |مي  هره|لق|ره |تـــج

334356 لبــــدوي|حمد |حمد مصطفى |مصطفى  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

537757 مد بــــسيوئى قنديل|مصطفى محمود ح عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

345989 ى عنتـــر منصور سيد مسعود حسي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

363226 محمود غريبــــ منسي عيد عىلي عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

9o56|o لسيد صبــــره |ء محمد |رس| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

86o58| ر|لستـــ|لك عبــــد|لم|ر يوسف عبــــد|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

677534 هيم|بــــر|لد وليد محمد زىك |خ لمنصوره|هندستـــ 

|5o|4| |لعل|بــــو |لمعىط |ح عبــــد |كريم صل دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

8|oo3| مل|ح ك|يه محمد صل| ي|بــــ |د|
|لمنى

8|3859 د عىلي|م محمد فؤ|حس ره بــــنى سويف|تـــج

4|9634 لسيد سعيد|م |لد س|دل خ|ع ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

6|9837 بــــى|محمود أحمد أحمد محمد عر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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9o|96o هلل  |بــــيشوى بــــخيتـــ نصي  عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

343233 لسيد محمد تـــرىك|ن محمد |يم| ى شمس  تـــمريض عي 

7o9|83 لسيد حسن عىل|لغنى |م عبــــد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

|3|689 يف محمد محمد  هيم|بــــر|زينبــــ رسر سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

64|27| لحميد ذىك محمد حموده|رحمه ثــــروتـــ عبــــد زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|5oo5 ن محمود|لد صديق عثــــم|كريم خ ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

6278|8 لعربــــى يوسف|ر نبــــيل محمد |مي زيق|لزق|ره |تـــج

6o7o4| لسيد|مصطفى | زينبــــ رض لمنصوره|علوم 

|5865o لرحمن|مدحتـــ محمد عبــــد | مه ن|ضتـــ حلو|علوم ري

762o8 حمد|بــــ |لتـــو|نهله حسن عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

683o43 لعزيز |در عبــــد |لق|لعظيم عبــــد |مي  عبــــد |
ى|سل طي 

لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

35|78 ضىح حسن محمود عىل ه ى نوعيتـــ جي 

68244| وى عىل خرصى|لشبــــر|ء مرزوق |هن لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

8o3|82 ي|ه| ده رض|غ
رون تـــوئى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

43o97 س محمد|م عبــــ|حمد س| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

877952 ه جم| هلل  |ل محمد عبــــد|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|6687 ى يعقوبــــ يىحي نسيم نرمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

5oo856 ديس|لسم|حمد محمد عىل | |دين عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

527358 حمد|هيم حسن محمد |بــــر|هدي  سكندريه|ل|بــــ |د|

3|2747 ي
وئى ف بــــدير نجيبــــ| |في  رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|52298 دق|هر زىك ص|حمد م|لد |رس خ|ف هره|لق|ره |تـــج

88o|45 لعزيز |عيل عبــــد|سم|حمد |يوسف  سيوط|حقوق 

8675o5 دم|ل محمد |مل كم| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

9|o42| ئى يوسف شنوده |شنوده ه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4984o2 لعليم محمد عجور|طمه فكرى عبــــد|ف ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

862222 حمد|هيم |بــــر|محمد منصور  ن|سو|بــــ |د|

7o5o37 لسيد جليلتـــ|لعزيز |لسيد عبــــد |ء |ل| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6o8552 لغندور|در |لق|ء فتـــىح فتـــىح عبــــد |رس| |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

43872 م|لسل|م فتـــىحي عبــــد|لسل|عمر عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى
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229556 ن|تـــ سليم|ن فرح|م سليم|هلل حس|نور تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

239874 ى|لرحمن ط|عبــــد رق محمد حسي  هره|لق|هندستـــ 

475693 ن محمد حسن|يوسف محمد رمض سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

692399 ء ممدوح صبــــرى سليم|ل| لمنصوره|عه |زر

433855 هيم عكه|بــــر|روق |مصطفى محمد ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

74|32 دق|لص|ليش |بــــو|حمد |يه | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

335426 لم|ن يوسف س|تـــفى نبــــيل شعبــــ سيه|نوعيتـــ عبــــ

224245 هيم محمد|بــــر|ء محسن |ل| هره|لق|بــــ |د|

23252o لصمد|هلل عبــــد|لصمد عبــــد|عبــــد| رن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

442253 عمرو محمود فوزى محمد سعد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

9o7693 ف محمد محمود |محمد  رسر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|536oo ي ح|جر محمد ر|ه
فظ|ضى لفيوم|عه |زر

344696 ي|لفتـــ|هر محمد عبــــد|مروتـــ م ح بــــحي  ى شمس|د| بــــ عي 

6o46|o د بــــسيوئى|لجو|هدير مصطفى منصور عبــــد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

254|o3 لد|لد محمد حسن خ|م خ|هش ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

|2878| هيم|بــــر|نور |نور مقبــــل | ى شمس حقوق عي 

5o2469 رتـــ|لدين عىل عم|ل |لد جم|خ سكندريه|ل|ره |تـــج

|44o87 عيل|سم|حسن محمد | ر|ي هره|لق|ره |تـــج

|6o29| لسيد|لعزيز |حمد محمد عبــــد | |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

222992 لس عزيز  نور عزيز فلتـــس|كي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

89|78 بــــ محمد|لوه|ل عبــــد |لدين جم|سيف   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

9o949 لد سيد محمد محمود|خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

9oo763 هلل  |لمنعم بــــخيتـــ عبــــد|رحمه عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

239|82 ن|ن سليم|د عثــــم|هلل عم|منه  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

54|45o بــــ محمد عىل|مصطفى عىل دي ره دمنهور|تـــج

9o8733 محمود عىل خلف عىل  ج|حقوق سوه

229o25 ه عبــــد| لكريم|د عبــــد|لكريم فؤ|مي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

9||625 حمد |لبــــدوى |لحميد |م عبــــد|سل| ج|ره سوه|تـــج

|54|4o لعنتـــرى|هيم |بــــر|لمنعم |مهند عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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27659 نسمه محمود محمد محمود هره|لق|ره |تـــج

7||364 هد عىل محمد شلوف|منى محمود مج بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

338o45 لعزيز|ح عبــــد|لفتـــ|بــــ عبــــد|يه|حمد | |ن طنط|سن|طبــــ 

432524 لمطلبــــ حسن حجر|ن عفيفى عبــــد |نوره |نوعيتـــ طنط

9o43|o ده منصور|حمد رجبــــ حم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|7844 ي حبــــيبــــ|ع| رين|م
طف غنى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7|2445 لتـــميىم|هد |محمد مج| سه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

266434 لعزبــــ|ل لبــــيبــــ محمد |ده جم|مي ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

5|7977 لففى|لعزيز |ح عبــــد|ن محمد صل|يم| عه دمنهور|زر

32||5| ن|تـــ شعبــــ|دل مصطفى فرح|ع ى شمس|تـــج ره عي 

5|o377 لمنعم محمد|حمد عوض عبــــد| عه دمنهور|زر

97222 لسيد|ل |ر كم|حمد بــــك| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8532oo ى محمد عبــــد| لحميد|منه حسي  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

|6o322 حمد|هيم |بــــر|محمود نرص  ى شمس هندستـــ عي 

484o69 هلل|ر حسن عبــــده فرج |مي لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

92o96o ن  |لرحيم عثــــم|لعزيز عبــــد|محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

643588 لسيد محمد|يمن ثــــروتـــ | زيق|لزق|عه |زر

8326o ل عىل بــــكرى|مينه جم| بــــ بــــنى سويف|د|

338674 ي|رقيتـــ مجدي عبــــد
لعظيم مصطفى |تـــربــــيتـــ بــــنه

6|29o4 ن|ىط عف|لمع|بــــو|ىط محمد |لمع|بــــو|ضىح  |حقوق طنط

428883 يف عبــــد  مر|ح ع|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|رسر ي صىح طنط
|معهد فنى

78376| ى |محمد  ر|لنج|لسيد |حمد حسي  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

636245 ى سكندر|ود |هر د|م| مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o9|2| لفتـــوح|بــــو |مصطفى حمدين | ند لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

36|94 حمد خليل|لحليم محمد |مه عبــــد|س|هدير  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

87o6|| حمد|بــــسمه محمد عىلي  ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|7|9|2 حمد|لمنعم حسن |عمرو عبــــد | دين وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

63o635 فع|هيم ن|بــــر|دل عىل |حمد ع| زيق|لزق|بــــ |د|

864|96 ء محمد سليم محمد|عل  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق
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759oo5 تـــوفيق محمد تـــوفيق محمد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

||8837 لجليل|د محمد عبــــد |ديه عم|ن ى شمس|زر عه عي 

884863 لحميد |ل عبــــد|حمد كم|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

639o85 لحميد|ح تـــوفيق عبــــد|حمد صل| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

77|758 جح|هلل جوده ر|رص عبــــد |لن|هلل عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

6|5979 ى|م ش|لسل|حمد محمد موىس عبــــد | هي  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

6|7844 ه محمد |  عسيىل|مي 
ى
لدسوق دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

247|86 م نبــــيل غريبــــ صفه|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

25o65| م سيد درويش|ر س|مي ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|4289 ف ح|لرحمن |عبــــد  م|م|مد |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

4o575o سلىم أحمد محمد يوسف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

447427 حمد شقور|ئى محمد تـــوفيق |فرح ه |ره بــــنه|تـــج

635886 هلل حسن بــــريك عمر|عبــــد | عل هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

253|3o تـــه|لعزيز شح|ل عبــــد|مل جم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

223|o8 هلل|زق عبــــد|لر|رق عبــــد|حمد ط| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5296|o لخي  محمود غنيم|بــــو |محمود سمي   لفيوم|هندستـــ 

89687o حمد |سط محمد |لبــــ|ن عبــــد|يم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

33|484 عىل| لعل|بــــو|مه جودتـــ |س|لدين |شمس  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

|78538 لمول|لرحمن عبــــد |حمد فتـــىح عبــــد | سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

497982 هيم كشك|بــــر|هيم عىل |بــــر|ن |سمه| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7||95| ل محمود محمد صقر|يه جم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4253o3 لحليم بــــكر|د عبــــد |دين محمد فؤ|ن |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

5263o3 لقوى|محمود سعد خرصى عوض  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

4o45o7 وى|لشن|لسيد |هيم محمد |بــــر|محمد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

847687 لمحسن بــــدر محمد|بــــ عبــــد|رح ن|سو|تـــربــــيتـــ 

8o8692 ي عىلي|ح عبــــد|محمد صل
لغنى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

947|| لمقصود|لمقصود طه عبــــد|سن عبــــد|مح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|o25| ي شح
تـــه|هيم شح|بــــر|تـــه |مصطفى حقوق بــــنى سويف

4873|6 حمد|هيم كريم |بــــر|دل |مجدى ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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4o2284 ز|لقز|هيم |بــــر|حمد |د |لجو|مروه محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33o628 شم|لسيد ه|لسيد يوسف |سهيلتـــ  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

66454 طف بــــهجتـــ|ئى ع|م ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4ooo77 |لعل|بــــو |لدين مصطفى محمد |جر نور |ه سكندريه|ل|بــــ |د|

88|99| م حسن سيد فهىم |حس سيوط|حقوق 

8||7|3 عيل|سم|حمد |م |مريم هش ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

226283 م|م|يوسف عىل سيد محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

78722| ف | |نور لسيد|لح |نور ص|رسر ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

79o4o9 مريم محمد يوسف محمد أحمد ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

25o23| ء شندى صبــــىح شندى|سم|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4o2622 لمجيد|ميه عز محمود عبــــد |س عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6||5|3 ى |بــــو |هند  ى |بــــو |لعني  ضي|لع|لعني  لمنصوره|صيدله 

4997|8 لسيد عبــــده حسن|ن |حن عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52337| ر|لعط|حمد محمد محمود عىلي | |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

675947 يشه|لغ|مريم محمد مصطفى مصطفى حسن  ى شمس| لسن عي 

2289o3 هيم|بــــر|يوبــــ |حمد |هدير  هره|لق|حقوق 

69|595 ف محمد محمد مصطفى ضيف| رسر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

824|3| ن|س عمر خليفه نعم|ين| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

334548 م|م|لم |لعزيز س|حمد عبــــد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

48957  |هيم |بــــر|جر |ه
ى
حمد|حمد |لدسوق ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|4|9|| ر|ن سعد مختـــ|لرحمن شعبــــ|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

53832| بــــو عيشه|لسيد |يمن محمد |ل |م| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

256863 وع|حمد مط|لمنعم |تـــفى عزتـــ عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

64629o ن|رس مسلم سليم|منيه ي| ط|بــــ دمي|د|

|3oo39 سم سعيد فهيم|بــــ| ري|م هره|لق|بــــ |د|

23436| لسيد|حمد |ل |محمد جم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

43445 لمقصود|ن محسن رجبــــ عبــــد |يم| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|45237 لدين وهبــــه عىل وهبــــه|م |حس ى شمس|تـــج ره عي 
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366o42 د|لجو|لق عبــــد|لخ|لبــــنى يىح عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|789|9 لد رفعتـــ موىس|هدير خ ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

8o63oo حمد بــــدوي|لعربــــ |مروه عز ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

48|848 ن|مد فتـــىح أحمد سليم|ل ح|جم سكندريه|ل|بــــ |د|

37827 وى|لمنش|دل محمد محمود |هدير ع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|2|93o لسيد محمود|لعزيز |ره عبــــد |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

24|65| ف عبــــد|ن |نوره ن|ل سليم|لع|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

326485 رقيتـــ محمود فرج حسن ى شمس حقوق عي 

35967 ى|ء محمد ه|ول ى بــــحي  رون حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6|o749 كم مرزوق|لح|ء مرزوق عبــــد|رس| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

42o6o4 هيم|بــــر|لسيد جمعه محمد |حمد | |حقوق طنط

854374 محسن طلعتـــ خلف| دين ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

3|o85 لم|مل س|بــــسمله فتـــىحي ك ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

447882 وق سعيد محمد ه شم عىلي|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

2|583 هيم|بــــر|روق |ن محمد ف|نوره هره|لق|ره |تـــج

8267o6 ق| عود|مد ق|وي ح|حمد رسر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

852564 ى عل|ي هلل|حمد عبــــد|ء |سمي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

76o||8 ى|ل محمود ي|يه جم| سي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

783|59 محمد وجيه محمد عىل عويضتـــ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

4849|6 ن حميدو محمد|ئل سليم|محمد و سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

845575 لسيد|بــــ |لوه|لدين عبــــد|ره نرص|س ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6|26|9 يف|محمد | ء رض|لشيم| لسيد رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9o6o8| ى حمد| لنعيم |لقرىسر عبــــد|ن |لحسي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

4|9|7o ز|لقز|حمد محمد |حمد |محمود  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

25|482  ع
ى
 |شوق

ى
بــــوزيد|طف شوق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|76978 رك|حمد نبــــيل محمد مبــــ| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

42o77 فتـــ  لرووف|حمد عبــــد |لسيد |مي  هره|لق|م |عل|

44268o هلل |حمد عبــــد |لسيد محمد |يمن |ء |رس|
ى|ش هي 

لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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7|o837 لمنعم محمد فوده|هيم عبــــد |بــــر|محمود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5|4228 لنقرور|لحميد محمد |أمينتـــ أنور عبــــد سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

23254o لمحسن|روق عبــــد|سىه محمود ف ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6o6537  |ل عىل حسن |جل
ى
ىس|لعبــــ|لدسوق |هندستـــ طنط

278828 حمد سعيد|لسيد |ل |لرحمن جم|عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

86253| حمد محمد|م معوض |لسل|عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9o9454 لحفيظ محمود |فتـــ سعد عبــــد|ر| عل ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

56667 لحفيظ|ن عبــــد |زم محمد زيد|ح ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

62o769 ن ى منصور أبــــو | مي  ن|لقمص|حسي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

628848 لفتـــوح عطيه|بــــو |ده رجبــــ |غ زيق|لزق|علوم 

|7|864 لرحيم|لسيد عبــــد |مد |عزيزتـــ ح سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

4925|8 هيم بــــدوى|بــــر|لمطلبــــ |هيم سعد عبــــد|بــــر| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|379|9 حمد عىل|ل |يمن محمد كم|محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

456|8 ى محمد ربــــيع حسن حسني  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

9o84|| ى |مريم  حبــــيبــــ حني 
ن وصفى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|3o975 لسيد محمد|محمد محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32973 لغمرى|لعزيز |رحمه عىلي عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|2o665 نبــــيل فوزى| ندريه رض| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

875265 رق محمد مصطفى |بــــسمله ط معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

3|9|88 دي|لزي|ء عيد مصطفى محمد محمد |وف ى شمس|تـــج ره عي 

75476| ى ص|ي لح|لح محمد محمد ص|سمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

5|4852 ي|هلل |هلل فتـــح | |شور عط|ع| رضو لخبــــي  سكندريه|ل|حقوق 

556|9 م|لسل|ل عبــــد|لع|م عبــــد|نسمتـــ عص تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

3225o3 جر سيد مرىس سيد|ه ى شمس حقوق عي 

|27|88 م|س سل|م عبــــ|ر سل|نسىلي ى شمس حقوق عي 

6983|3 ي
مرىس عىل عىل محمد| دئى لمنصوره|حقوق 

24993o د|بــــر عي|هر موىس ج|سلىم ش ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

837322 لمجد|بــــو|ر |لستـــ|دل عبــــد|سعيد ع |هندستـــ قن

768497 ف موىس محسن حس| ن|رسر ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|7592| ء مجدى محمد يوسف|ل| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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794o83 دى|لعي|لدين محمد طلبــــه |ل |محمود كم عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

28454o لعزيز|هلل محمد بــــدر عبــــد|منه  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

34|736 بــــر درويش|ص| رتـــ رض|س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

447355 ى |يدى ي|ه |لبــــن|حمد يس |سي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

5368o5 |لل|ح عبــــد |صل| يوسف رض عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

479o8| هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|مؤمن خميس  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

53|99 بــــر|لج|ل سيد عبــــد |بــــ جم|ربــــ ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

64o873 م|م|لحميد |هيم عىل عبــــد |بــــر|ن |شعبــــ لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

482|2 ى مرصى|جه |خف| ند مي  لفيوم|لعلوم |ر |د

839958 لنوبــــي سليم|حمد |لرؤف |زهي  عبــــد ن|كليتـــ طبــــ أسو

|2o874 ى عبــــد |رس| ى|لو|ء حسي  حد حسي  ن|حقوق حلو

32oo78 مل|رص ربــــيع ك|عمر ن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6o2467 لسعيد حسن|ئز |ميمه ف| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

699o63 متـــ|هيم سل|بــــر|ل |م كم|ح عص|سم لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3|3329 هيم|بــــر|بــــع |لتـــ|ء |دين عل|ن |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

446o|o لنرص|بــــو |مل محمد |يمن مصطفى ك|مصطفى  سكندريه|ل|ره |تـــج

6o8|9 وع محمد|دي مط|هيم ن|بــــر| ره بــــنى سويف|تـــج

7o2549 ص|لخو|لمعىط |لرؤوف عبــــد |عبــــد | ء رض|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

|5o747 م مصطفى مصطفى|عمرو هش ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

5o8437 ن|لغنى رضو|لغنى عبــــد|مريم عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

335229 لم|حمد طه س|ن |روش |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8|552| ى|لفضيل ي|ء عبــــد|عىلي عل سي  ره بــــنى سويف|تـــج

8o7793 خلود محمود محمد مرىسي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

42|327 لدين|لسيد عىل نرص|هيم مني  |بــــر|نىح  | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

9|9464 ف عطيه ج|سحر  د  |رسر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|8224 حمد|حمد |د تـــوفيق |جد عو|م ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

9o2946 ء مصطفى محمد محمد |لشيم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|3o747 لح سعيد|محمد سيد ص كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |
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782772 لمنعم محمد|ره محمد عبــــد |س زيق|لزق|بــــ |د|

64535o ح|لفل|لسيد |د يحن  |زي لمنصوره|علوم 

634377 حمد|لسميع |محمد صبــــىح محمد عبــــد ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

234o95 م سيد حسن|سيد عص ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|6287| ي
هيم حسن محمد|بــــر| |دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

84||57 لسيد|لنرص |م حسن سيف |حس ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

55833 ح سيد صقر|رتـــ صل|س ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

84794| ي | ن|حمد عىلي|منيه خضي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

|6436| لد محمد نحمدو بــــكر|خ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

83|526 ف |هر |بــــ حمد|لسيد |رسر ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

762236 هيم شلبــــي خضي |بــــر|محمود عىل  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

496|| محمد درويش| محمد زكري ى شمس حقوق عي 

5947| هلل حسن|بــــ |ل ج|محمد جم معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

483ooo لجندى|حمد خرصى حسن عىل |ندى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27885o لمعبــــود|لسيد عبــــد|محمد عربــــى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

753853 ل محمد |لع|مح محمد فوزى عبــــد |م س|ريه
مر|ع

عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|4||7| بــــر محمد|رحمه محمود ج لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

7578|4 هلل رشدى عىل عىل|عبــــد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

75672o بــــ|حمد دي|لد محمد |خ عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

324|32 رى|لبــــ|ء عىل عبــــد|صم عل|ع ن|حقوق حلو

89o829 مد يسن |م مسعود ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3433o9 مل عمر|حمد ك|ر محمد |مي هره|لق|ر |ثــــ|

356o46 حمد صقر|بــــر |هلل محمود ص|منتـــ  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

5o3|83 عيل|سم|ل محمد |طمتـــ محمد هل|ف سكندريه|ل|علوم 

423855 ى مه مصطفى محمد يوسف|س| |جي  سكندريه|ل|ره |تـــج

85|394 ن|لمجيد سليم|لصديق عبــــد|ن محمد |شج| سيوط|حقوق 

|9875 ن محمد|عمر يوسف عمر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2|3338 بــــ|م يس خط|حمد هش|ن |نور ى شمس حقوق عي 
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829368 ى سليم ى محمد حسي  ن|حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

877463 حمد محمد |لحسينى |خلود  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6966o3 حد|لو|ىط سعد عبــــد |لع|محمد عبــــد  لمنصوره|عه |زر

267248 ي
لعزيز|محمد سعيد محمد عبــــد| دئى ى شمس| لسن عي 

4o3956 مه|محمد وليد محمود مرىس سل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7236| ئى يسن|م شقر|ميس هش|ه هره|لق|حقوق 

3||395 ى|حمد مصطفى |حبــــيبــــتـــ  مي  ى شمس|تـــج ره عي 

6o836| ى شوشه|بــــو|لد |ن خ|رو لعني  |علوم طنط

787227 ى عبــــد |ي د|لمنعم حسن أحمد حم|سمي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|59856 دى|له|لد رجبــــ عبــــد |خلود خ ن|بــــ حلو|د|

|3|9|9 ن|حمد فرح|بــــتـــ |هدير ثــــ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

766455 ن|محمود محمد محمد سليم ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

756235 ء محمد سعيد فرج|ل| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

7|7942 ل|لسيد محمد ح|محمد محمد  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

272297 ى|حمد م| هر محمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

64224| ح عيد عىل|محمد صل زيق|لزق|هندستـــ 

62552| هيم محمد|بــــر|ع |هيم محمد رف|بــــر| زيق|لزق|حقوق 

867396 ي محمد سيد|يه |
حمد يمنى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

8o6|9 وى محمود|بــــ فرم|يه|حمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

25|7|5 لمشد|تـــ |دل سعد فرح|محمد ع تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

77o979 دى|له|تـــه عبــــد |لسيد شح|يه محمد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

76o62 ى|هيم عبــــد |بــــر| هلل محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26283o لسيد حسن|لدين |ن بــــدر|مصطفى سليم |كليتـــ هندستـــ بــــنه

5||o75 ف خلف مصطفى خليفه|محمد  رسر بــــ دمنهور|د|

3548o2 عيل|سم|بــــسنتـــ حسن سمي  مصطفى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

437oo2 هيم هيكل|بــــر|ح حسن محمد |سم سكندريه|ل|حقوق 

75o|| هيم|بــــر|هيم حفنى |بــــر|محمود  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

246753 لمطبــــعىح |كر |مصطفى عمرو مصطفى ش كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7oo9|| ي
وى|لغربــــ|حمد محمد |عوض | دئى لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|2667| حمد محمود|ر منتـــرص |من ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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32338 بــــر|لج|فتـــ سعيد عبــــد|مصطفى ر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

33566 ى|لمنعم ج|رحمه صبــــىح عبــــد  بــــر حسي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

622352 ن جبــــل|دل محمد عثــــم|رحمه ع ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

253848 بــــوزيد|لعزيز |م عبــــد|هيم س|بــــر| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

227|4o لرحمن|حمد محمد فهىم محمود عبــــد| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8o44o8 ى|م لس يوسف عبــــد| رتـــي  لنور|كي  ي|علوم 
|لمنى

|62688 لدين عويس عىل|ل |لرحمن كم|عبــــد  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5|987o لهرم|حمد |بــــرهيم |سمر  تـــمريض دمنهور

42|92 ى محمود منى حسن حسي  ى شمس|زر عه عي 

62|292 ى|لهجرىس عىل |م محمد |سل| ى لجي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

49295 حمد محمد محمود|سم |بــــ ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4536o4 محمود محمد محمد تـــوفيق شيحه لشيخ|هندستـــ كفر 

24|934 لعيسوى|لدين عبــــدربــــه |م |ء عص|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

67oo7 لعليم|ح عىل عبــــد |ء صل|لق لفيوم|هندستـــ 

64872 لكريم سيد|محمد حمدى عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

769|3 حمد|ح |لفتـــ|عمر معتـــز عبــــد كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

362o59 د|محمد مصطفى محمد رش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|6o97 بــــ|لتـــو|ندى ممدوح يوسف عبــــد ى شمس| لسن عي 

8o4568 ي|بــــر عبــــد|ف ص|ن طر|نوره
لغنى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

5|8ooo بــــر محمد زغلول|لمعىط ج|تـــفى عبــــد  ره دمنهور|تـــج

4o58|5 فظ محمد|فظ عصمتـــ ح|ن ح|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

529498 بــــورى|لش|م حسن |لرحمن حس|عبــــد  |بــــ طنط|د|

28|o|9 ل|لع|مه محمد عىل عبــــد |جر سل|ه ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

89o382 ل محمد محمد |م جم|هش سيوط|ره |تـــج

6297o9 ى عبــــد|رق ي|عمرو ط م|ل سل|لع|سي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8565o8 عيل|سم|عزه ربــــيعي سيد  سكندريه|ل|صيدله 

83|357 لكريم|د|لحميد ج|لد عبــــد|عمرو خ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

638587 ى عىل رمض| ن|لسيد محمد خي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

444o3 لحميد|عمر فتـــىح مسعد عبــــد هره|لق|هندستـــ 

875223 ف ذىك عفيفى محمد |مريم  رسر سيوط|بــــ |د|
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83|328 لدين زكري|ح |هيم محمد صل|بــــر| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6o6o97 لمزين|حمد |محمد فتـــوح  |بــــ طنط|د|

324734 ن|بــــ مهر|لتـــو|مر عبــــد|مصطفى ع ى شمس هندستـــ عي 

256665 بــــورى|لش|ره نبــــوى محمد |س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o2986 عيل|سم|جر محمود مسعود محمد عىلي |ه سكندريه|ل|عه |زر

6343|5 ن محمد عبــــده|ر رمض|من ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

9oo886 زى |خلود محمد فرج حج ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

789897 لربــــ|د|حمد ج|محمود محمد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

626343 لمطلبــــ|مد عبــــد|ج  ح|ندى ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

49||49 هيم محمد حنجل|بــــر|ء صبــــىح |رس| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o5||2 حمد محمد صديق محمد| إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

443229 ين عبــــد لجوهري|حمد |لعزيز |شي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7|3o54 وى|لسحر|هيم محمد |بــــر|م |حس لمنصوره|صيدله 

758246 ين صفوتـــ فوزى سكله شي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

23o895 در|لق|لسيد عبــــد |محمد عزتـــ عىل  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

34|3|9 وى|محمود سيد محمد فرم ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

8992|2 رف |ه ع|لل|رف عبــــد|ء ع|شيم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

69o|46 محمود عزم مصطفى محمد عوض ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

269458 لعزيز|هلل عىل عبــــد|لسيد عبــــد|ن |يم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

839|97 هلل|د |لم ج|د محمد س|جه دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4oo83o لمنعم محمد|لمنعم سيد عبــــد|عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o6869 لعنبــــى|ل |رق جم|محمد ط |حقوق طنط

|659o5 لد محمد حسن منصور|رحمه خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

643867 لحليم|لسيد عبــــد |لسيد |دل |ء ع|سم| زيق|لزق|بــــ |د|

|4|883 حمد درديرى|حمد ربــــيع | ن|بــــ حلو|د|

67|oo بــــ|لبــــ|ح يوسف فتـــح |لفتـــ|ن عبــــد|ل شعبــــ|من ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

83o342 حمد|هيم |بــــر|سندس نبــــيه   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

59276 م|م|ل عىلي |جر جم|ه لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف
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7|762 نم|تـــه غ|ن شح|عيل رمض|سم| لفيوم|ضتـــ |علوم ري

|72667 ح عىل|لفتـــ|عمرو يىح عبــــد | لي|د ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

7|o922 لمرىس|حمد |حمد |محمد محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|||2| ن عىل|محمد مفرح رمض سكندريه|ل|طبــــ 

847|o9 بــــ محمد جمعه محمد|رح ن|سو|تـــربــــيتـــ 

36o966 لق|لخ|لدين عبــــد|م مصطفى شمس  |نوعيتـــ بــــنه

67672o لمتـــينى|حمد محمود |ل |نه لمنصوره|حقوق 

229978 لسيد|مد محمد |حمد حمدى ح| هره|لق|حقوق 

|99o| لمعىط|م عبــــد |محمد رجبــــ س هره|لق|ره |تـــج

76558| لمجيد حزه|لمجيد محمد عبــــد |محمد عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

26|329 ى عبــــد لخول|لمنعم محمد عيد |حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

53599 لعظيم جوده|يه محمد عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

7765|o هيم رجبــــ محمد|بــــر|زينبــــ  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6463o7 مد عسل|مد ح|دهم محمد ح| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2o7|o حمد محمد| |يوسف زكري ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

22|2o8 لسعدي|حمد |م |هبــــه هش ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

88o|23 ل حكيم  |عوئى كم| رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8945o3 مح حلىم خليله |هر س|بــــ سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

44oo97 وري عىلي متـــولي|طمه مغ|ف ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

694859  
ى
لبــــيىل حسن|ندى محمد شوق لمنصوره|نوعيتـــ 

|6|6o2 د مجدى نصيف|ديفيد عم ى شمس|تـــج ره عي 

923||9 ى محمد هريدى   طه شوفي  ج|بــــ سوه|د|

2|86o هيم|بــــر|ء عىل عىل |دع ن|حقوق حلو

68o656 ه حمدى عبــــد | لعدل|هلل عىل |مي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

64824| د مصطفى|محمد رش| بــــسنتـــ رض سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|2396 لعظيم محمد|ء عبــــد|رق عل|ط تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

246225 محمد سعيد حسن ضيف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2|8|66 حمد صديق|دهم محمد | هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o553 ى |ي لسميع|حمد محمد عبــــد|سمي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

7o5275 هلل|فظ عبــــد |ء مسعد ح|سم| لمنصوره|صيدله 
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774234 حمد|لسيد |حمد |محمد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

8o3358 ى عبــــد لنعيم محمود|محمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|7244 د|هيم حم|بــــر|حمد زىك |محمد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

322924 ى |يه|م  هيم|بــــر|بــــ حسي  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8o399 لمقصود|مه مصطفى عبــــد|س|ء |هن كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

272o36 فظ فوده|فظ مصطفى ح|بــــوىس ح ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

875862 يمن محمد محمد |محمد  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

529957 ى رحومه سعد محمود محمد دمي  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

9o8579 ل |لع|د عبــــد|م عفيفى ج|ريه ج|ره سوه|تـــج

64o|37 |هيم محمد محمد محمد |بــــر|م مصطفى |مر
دى|لص

زيق|لزق|ره |تـــج

35|7o5 ي سيد |
ح|لمل|حمد |نس محمد مصطفى مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

9|o244 جورج قيرص نصيف | جوي ج|صيدلتـــ سوه

25|246 وى|لشس|لسيد |حمد |محمد  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

879o3o ى عبــــد|ي لمنعم عىل محمود |سمي  سيوط|تـــمريض 

475|98 عه|يوسف عمر يوسف محمد قر لشيخ|ره كفر |تـــج

6964|o ن عىل يوسف عنتـــر| مي  لمنصوره|علوم 

6o|439 حمد سعد|حمد محمد | |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

4|679o رسر|يم| ن قطبــــ محمد قطبــــ رسر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

4o8528 صل|در محمد سعيد فرج و|لق|محمد عبــــد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

|5o277 ن محمد محمود|لرحمن شعبــــ|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

359537 رف|لسيد ع|مجدي | دين ى شمس|د| بــــ عي 

286455 يمن عىل محمد عربــــ|محمد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

328o8| يكل نبــــيل تـــوفيق موىسي|م |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8358|3  محمد عىلي
ى رقيه حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

29953 حمد|لسيد |ء نبــــيل |ل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|7729 حمد محمود|دى محمود |ه |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

8o7292 فظ|ل جمعه محمد ح|جم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|436 زق|لر|لدين رزق عبــــد|طمتـــ محمد سعد|ف ن|بــــ حلو|د|
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279282 ي|ر
لسيد سليمه|لدين |ل |جم| ئى ي |

|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

63288| يف  ف عبــــد|رسر لرحمن محمد|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5o2967 شد|هيم ر|بــــر|لرحمن |ندى عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

687963 |ن |ن شعبــــ|لحميد شعبــــ|ء محمد عبــــد |لزهر|
لخطيبــــ

لمنصوره|صيدله 

54|699 لعدوى|ن |محمد خميس محمد شعبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|32942 لعزيز|تـــفى مجدى محمود محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|6|o3 رى جوده|لبــــ|عيل عبــــد |سم|لد |ن خ|يم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

4o6437 هيم|بــــر|لسيد |حمد |ن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54o629 ى|لسيد حس|حسن | زكري ني  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

338252 لطوجى|ن |محمود مسعد رضو زيق|لزق|صيدله 

35799 ق|لح عيسوى |يه مندى ص| وى|لشر تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

|35255 حمد|لسيد |د |عمرو عم دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

62832| لمجيد زيتـــون|م عبــــد|لسل|بــــ محمود عبــــد|مه زيق|لزق|هندستـــ 

8375|4 هيم|بــــر|لعزيز |ن عبــــد|ء حمد|سم| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|33548 لس فريج ج س|د منتـــي|كي  ن|حقوق حلو

|53933 حمد|لرحمن محمد بــــخيتـــ |عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

33o|25 حمد|حمد |لسيد |ء |سم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

76397| عر| لش|ره بــــحرى |س سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

2|8|4 ي رجبــــ عىلي محمد|م|
ئى هره|لق|حقوق 

69o9|o لم|لبــــيىل س|لحميد |لسيد عبــــد |نىه  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

44277 ل|ن رجبــــ جل|يوسف شعبــــ تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

644o|3 شم|بــــو ه|هلل |رص عبــــد |محمود ن ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

765686 عيل خرصى|سم|لرحمن محمد |محمد فتـــىح عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

836|68 هلل|ه محمد عبــــد|لل|عبــــد| عل |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

2|542| لعظيم|لعظيم محمد عبــــد|ره عبــــد|س هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

3|o822 م|لفح|لسيد |حمد مصطفى |يتـــ | ى شمس|تـــج ره عي 

6o|754 لبــــرى|لحميد |لدين عبــــد |د |محمد عم |بــــ طنط|د|

3||75| ى صل ى|ح |عمرو حسي  لدين حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|2o7 ح|لفتـــ|هلل عبــــد |ر فتـــح |لستـــ|ندى عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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233986 ضل|ل محمد عزيز ف|يمن جم| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5397|4 حمد|زق محمود |لر|أمنيتـــ محمود عبــــد  لعريش|بــــ |د|

325|oo ي سليم|ف ن|دي مندي مرتـــىح  لمنصوره|حقوق 

85|o59 عبــــي  محمد عبــــده محمد دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

2549|6 يمن محمد عىل|يه | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|2345 د عيس|دل نرص مر|حمد ع| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3449|9 حمد|ل سيد |هلل محمد كم|منتـــ  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

256952 ر|لغف|ء محمد محمود عبــــد|ل| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

462773 زى|دل فرج غ|ء ع|سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

26o298 ح محمد|لفتـــ|حمد عبــــد|جر |ه هره|لق|ر |ثــــ|

4|54|3 يد طه محمد بــــشر|بــــو|حمد | ى لي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

38453 ى حمدى عبــــد|ي لرحيم بــــدوى|سمي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|26732 ى|كريم هش م محمد حسي  ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

227|o9 ى عبــــد|ي ى |رص ي|لن|سي  نس|سي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

364755 لسيد|ء سيد محمود حسن |سم| تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

364747 هيم|بــــر|هلل فهىم محمد متـــول |منتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|4|68| للطيف|حمد عبــــد |م |محمد حس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

683464 در محمد|لق|بــــ عبــــد |يه|ليىل  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8355o| ي|سم|رق |عيل ط|سم|
عيل مصطفى ي صن. تـــ.ك

ن|سو|ع |فنى

7635|| لبــــرع|حمد |ن |مه محمود رمض|س|ن |يم| نوعيتـــ بــــور سعيد

2587o9 م عىل حربــــ|سل|م |حس ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8oo373 هيم|بــــر|لحميد |م عبــــد|شموس حس م بــــنى سويف|إعل

|474o8 م|لسل|در عبــــد |لق|مح عبــــد |محمد س هره|لق|ره |تـــج

687899 دى|له|صم محمد محمد عبــــد |حمد ع| لمنصوره|علوم 

427o66 |ندى محمد منصور محمد عط |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7|o|4 طمه حمدى عبــــيد حسن|ف بــــ بــــنى سويف|د|

9o|865 للطيف |عمر محمود محمد عبــــد ج|طبــــ سوه

525285 ن|بــــو زيد عثــــم|حمد محمد |منيتـــ | تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

232869 للطيف محمد|لحميد عبــــد |هند سيد عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

338723 لي|لد|ح محمد |لفتـــ|طمتـــ عبــــد|ف عه مشتـــهر|زر

22|o92 محمد سعيد فتـــوح خلف| ند ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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7673o9 يف عىل |محمد  لسيد|لشر ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

5ooo6 |رى جرجس حن|مح م|س| بــــول ره بــــنى سويف|تـــج

48|8|4 هر شمروخ|حمد م|ئى |حمد ه| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

439866 لشوريه|أحمد محمود | ء ذكري|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|7|36| لعليم|حمد عبــــد |مجدى طلعتـــ  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

37525 لمنعم محمد|رس عبــــد |لدين ي|سيف  هره|لق|هندستـــ 

537687 لحنطور|للطيف حسن |حسن محمد عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

49o699 هيم|بــــر|مريم مصطفى عبــــده  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

89358 ف محمد ك|رؤى  ي|لي |لع| حمد|مل |رسر رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

2952|8 لمسيح|ن عبــــد|نوبــــ سمي  قزم|بــــ| رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

447595 هيم بــــدر|بــــر|يه سعد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

832||6 ي عبــــد|هيم ن|بــــر| م متـــولي|لسل|ج  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5o22|4 هلل|ح محمد عبــــد |لفتـــ|محمود سعد عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

2669|2 لحجول|ريم محمد قطبــــ  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

478542 |ش|يحن  محمود بــــ| ر|ي سكندريه|ل|طبــــ 

6o489| للطيف رشيد|ن عبــــد |د أحمد سليم|سع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|2444 ف |هيم |بــــر| هيم خليل|بــــر|هيم |بــــر|رسر ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

35|839 لبــــوسىطي|ل حسن سعد |يوسف جم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

||476| لرشيد محمود|حمد سمي  عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

877498 ر جميل فتـــىح فهيم |من سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

676o9| ي|ر
لحليم حمدى حلىم محمد|عبــــد | ئى لمنصوره|حقوق 

|66227 لغنى محمد|حمد مصطفى عبــــد | ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|592o6 ز|لقز|حمد |م مجدى محمد |سل| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7|3|o| حمد|هيم عوض سيد |بــــر|لحميد |زن عبــــد |م هندستـــ بــــور سعيد

23||44 ن|هلل مصطفى محمد منصور زهر|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|7|o9 لمنصورى|لحميد |حمد طه عبــــد | |حقوق طنط

337987 كريم محمد طه محمد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64|723 لرحمن|لسيد عبــــد |ء محمد |عىلي زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

6825|4 فظ محمد|لح|م منتـــرص عبــــد |حس| دين لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 
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|66|55 ج  محمد فتـــىح|محمد ن ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

62o933 ى ري لعزيز|ىط محمد عبــــد |لمع|بــــو |ض |حسي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

|7692| مل|حمد ك|حمد |ل |جم| رن |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

35o694 لحميد|ء سعيد مصطفى عبــــد|ل| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3744|2 لدهتـــورى|مد سيد |لنبــــى ح|محمد عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

9o2o36 لمسيح |ده لظىم خليفه عبــــد|بــــس ي صىح سوه
ج|معهد فنى

248477 ى يوسف|ندى سمي   حمد حسي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

8565o9 ء رجبــــ محمد حسن|لزهر|طمه |ف لمنصوره|حقوق 

3|4259 ل|لع|ل عبــــد|حمد جل|محمد  هره|لق|ره |تـــج

6|2753 ق|ء محمد عطيه عىل |ند وى|لشر |ن طنط|سن|طبــــ 

|58496 ف محمد عىلي|مريم 
رسر ن|بــــ حلو|د|

869458 حمد| |لوف|بــــو|حمد |ء |رس| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|46853 هلل|لمنعم محمد عبــــد |عبــــد | دين هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|38o4o ج رجبــــ محمد|م فر|حس ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

79648 لسيد حسن درويش|ء |دع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|oo94 ى عبــــد | زى|لجليل غ|حمد خي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

2|232 بــــثــــينتـــ عىلي سعيد محمد هره|لق|بــــ |د|

4256|| متـــ فتـــىحي محروس محمد|س|يه | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

228725 هيم مرىس|بــــر|مينه مرىس | ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

9|4|97 ى  |بــــوزيد حس|ل |لع|عبــــي  عبــــد ني  سيوط|حقوق 

8o|78 هلل|لحميد عبــــد |شم عبــــد |ه| دين سيوط|عه |زر

443966 ل عىلي|لع|أمنيتـــ فتـــىح محمد عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

8569|4 حمد جمعه حسن|محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

4o33|3 ن|يح رسح|لس|هيم |بــــر| |رن سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|34943 لحميد|د عبــــد |مه مر|س|لرحمن |عبــــد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

899372 لحليم |رص محمد عبــــد|ن ن|يم| ج|بــــ سوه|د|

63oo78 حمد|لرحمن محمد |رف عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

258o75 لحميد|محمود عىل محمود عبــــد تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|3o637 ن محمد|هر فرح|م| دين هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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529864 ن|لسيد سليم|محمود مسعد محمود  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

772542 وى متـــول|ل مصطفى سعيد طنط|س زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|6263 ح يوسف|لفتـــ|مر نبــــيل عبــــد |دى تـــ|ش هره|لق|هندستـــ 

365644 هيم يوسف|بــــر|بــــيشوى مجدي  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

288o35 ى نبــــيل عبــــد |ي هلل عطيه غنيم|سمي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

6o3972 ى| يمن محمد محمد حفنى حسي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

785827 زى محمد|حمد سمي  محمد حج| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

684923 ح محمد عطيه صديق محمد|سم لمنصوره|حقوق 

9o7o27 ر محمد |ل عنتـــر مختـــ|نو ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

449o5| محمود حسن حسن محمد موىس |هندستـــ طنط

25o3|4 يد|ن محمد سعيد ز|يم| هره|لق|صيدله 

374|9o بــــ|لوه|ن عبــــد|م شعبــــ|مريم س عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

776255 ى |ي هلل محمد|هيم عبــــد |بــــر|سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

88|388 بــــ عليوه  |ن حج|ن رمض|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

3|6937 س|ورى عبــــ|لمغ|مح |حمد س| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

34|2o4 وى|لبــــرن|لحميد عيد |لد عبــــد|لحميد خ|عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

|4326 حمد|ر نبــــيل محمد |نه| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

757o29 لسيد|ره محمد عىل عىل |س زيق|لزق|حقوق 

52|875 ن|لطح|ىطي محمد |لع|ء ربــــيع عبــــد|سن ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

896544 م|ن حمدى يسن هم|نوره ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

434692  عبــــد |هيم |بــــر|رتـــ |س
ى
هيم |بــــر|لعليم |لدسوق

ربــــيع
|علوم طنط

35456| لسيد|بــــر |خلود يىحي ص ى شمس|د| بــــ عي 

267|39 لحكيم حلىم تـــوفيق|ر عبــــد|مي |كليتـــ هندستـــ بــــنه

886649 ى محمد هيكل |لفتـــ|ئى عبــــد|م| ح حسي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

82693| رك عىلي محمود|منه مبــــ| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

637o56 بــــ عىل|لوه|مجد محمد عبــــد| زيق|لزق|حقوق 

22|43o ى|بــــو |حمد |حمد مصطفى محمود | لعني  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

|6o|83 وى|لغربــــ|لسيد |م محمد ذىك |حمد س| ى شمس| لسن عي 
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77o849 ئى|حمد عن|هيم |بــــر|رس |هلل ي|منه  زيق|لزق|صيدله 

338956 هيم|بــــر|حمد |حمد محمود |يق |ء ف|سم| |بــــ بــــنه|د|

486|o8 لسعد|بــــو |مح جورج |رى س|م سكندريه|ل|بــــ |د|

535644 محمود محمد محمود حسن حيدر سكندريه|ل|ره |تـــج

9o8749 عيل |سم|لجليل |لعزيز عبــــد|ء عبــــد|سم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

8|4o72 مد|هيم ح|بــــر|مي  ربــــيعي | ره بــــنى سويف|تـــج

7o7666 ى عبــــد  هلل محمد سمره خليل|حني  لمنصوره|علوم 

63o86| بــــ محمد|لوه|م عبــــد |سيد س قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|3o3|5 نىح  عزتـــ حكيم يس| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

833927 ود|رص محمد د|يه ن| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

64|659 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |دى |له|حمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

253||9 لففى|لرحيم |سهيله سعيد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

876738 وس |يق تـــ|لفونس ف|لبــــي  | ورصى سيوط|علوم 

484668 ن|لسيد شعبــــ|محمود محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27746o يل|هيم ط|بــــر|فهيم محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

684o4o د|لحد|هر مصطفى |مد ز|حمد ح| لمنصوره|ره |تـــج

843728 لعزيز محمد|يمن عبــــد|حمد | ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

3|4844 لس|م |ر يمن مكرم كي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

544546 ن|تـــ مرج|زى بــــرك|هبــــه محمد غ سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

48|o36 عيل|سم|ر محمد |لستـــ|ن عبــــد|نوره ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

56|42 هيم سيد محمد|بــــر|م |هش صيدله بــــنى سويف

499222 حسن| ن حسن زكري|إيم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

878o3o م |لسل|هلل عبــــد|لدين عبــــد|م |مروه عص هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|7955 حمد |حمد محمد مصطفى | سيوط|بــــ |د|

448428 يع|لسيد عىل طل|حمد محمود | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

6o3587 د يوسف|لجو|ن محمد عىل عبــــد|يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6o7326 حمد نيده|لسيد |يه | |نوعيتـــ طنط

68263 ر جبــــريل|ء حسن مختـــ|شيم لفيوم|بــــ |د|

75|47 ى  وهبــــه | جي 
ى
هيم|بــــر|شوق س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

|4|492 لدين|لرحمن محمد يوسف عز |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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897722 ل سيد |لع|مصطفى محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

679282 ئى|لكيل|لمجيد |حمد محمد عبــــد | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|4569| يوسف سيد قرئى محمد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|42682 ه سعيد محمد سليم| ن خليفه|مي  ى شمس| لسن عي 

24734| ثــــ|لمحر|لسيد |عمر مصطفى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

853|o4 ي عىلي|لبــــ|مه محمد طه عبــــد|س|
ى
ق ي|طبــــ 

|لمنى

7o|285 لبــــهنس|لرحمن صديق |لرحمن صديق عبــــد |عبــــد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

89o76| حمد |دل مصطفى |ن ع|حن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

259866 ئى|لسود|لمحسن |رص عبــــد|ء ن|لشيم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

254875 لمهر|لنبــــى محمد |حد عبــــد|لو|زم عبــــد|ح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|975 بــــي|هيم نبــــيل عر|بــــر|لدين |مل عز| هره|لق|بــــ |د|

76o69| ل يوسف|لد كم|سمر خ لسويس|معتـــ |علوم ج

4|o2o7 ن|سم ريح|حمد ممدوح سعد ق| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

244o46 ى عىل عبــــد|عل بــــ|لتـــو|ء حسي  ن|حقوق حلو

843883 ه | هر مسلوبــــ|لط|ج |لحج|بــــو|مي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

|357o د محمد|عز عىل فؤ سيوط|بــــ |د|

696824 ضل|هيم ف|بــــر|ح |لد صل|خ لمنصوره|ره |تـــج

68|o|5 ى حسن محمد طه محمد يسي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|6o948 لمقصود|لدين عبــــد |لميس محمد نرص  ى شمس|تـــج ره عي 

8257oo ء منتـــرص مخلوف سعد|سم| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

9|2o|2 ئيل |م فريد ميخ|ندرو س| ج|علوم سوه

64|o27 ن|لسيد رسح|سم |لق|عمرو مدحتـــ محمد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

254275 لسعدئى|حمد محمود |م محمود سيد |سه لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|49|2 حمد  |حمد محمود محمد | سيوط|ره |تـــج

593o4 لح|يه حنفى محمود ص| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

4|37o4 لسيد فهىم تـــرىك|لمنعم حسن |عبــــد |بــــ طنط|د|

4939|7 ر|محروس محمد محروس محمد نو م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

3||o5| لسعدئى|لسيد محمد محمود محمد |كريم  ى شمس هندستـــ عي 

2686o3  عبــــد|ره |س
ى
عرج|ل|ح |لفتـــ|لدسوق ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

9o786| هيم |بــــر|لسيد محمود |غيثــــ  ج|ره سوه|تـــج
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569o5 ء سعد محمد حسن|سم| بــــ بــــنى سويف|د|

82o|2o دي|له|فتـــىحي عبــــد| له رض|ه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

256272 ف مختـــ|ر |مختـــ يد|ر ز|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

66546 بــــ محمد|لتـــو|ء محمد عبــــد |رس| لفيوم|طبــــ 

7889|5 ي |محمد 
ى|لسيد رزق مصطفى وي|لجي  ي |

ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

8o9|o9 ل رسيم|ل فتـــىحي كم|كم ره بــــنى سويف|تـــج

56694 لرحيم عيس سيد|عمرو عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

33o353 لرحمن|م فهىم عبــــد|هلل عص|تـــفى  |ره بــــنه|تـــج

766383 نتـــ|لحميد شبــــ|مد عبــــد |زم ح|رودينه ح ط|ر دمي|ثــــ|

52276 ى|زق |لر|رضوي محمد عبــــد  مي  م بــــنى سويف|إعل

69|69 مل|بــــ ك|لتـــو|مل عبــــد|كريمتـــ ك لفيوم|ر |ثــــ|

788777 بــــيع|مه جر|مر سل|محمد موىس ع ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

|77722 هيم نجم|بــــر|لمنعم |محمد عبــــد | مه سيه|نوعيتـــ عبــــ

8|323o جي محمد|محمود عيد ض ي|علوم 
|لمنى

|73267 لمقصود زىك|عمر سيد عبــــد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

279667 ر|لنج|هلل |زى عبــــد |ميه محمد حج|س لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

54|652 ى|لد مصطفى كم|حمد خ| ل عىلي أمي  |حقوق طنط

|4o747 ح يوسف|لفتـــ|رق عبــــد |م ط|هش ج|ره سوه|تـــج

6o3|99 مه|لسيد سل|ء عزم |شيم |صيدله طنط

43oo29 بــــوريه|ل |عمر محمد جل |صيدله طنط

8o4|6o ي|لبــــ|ل عبــــد|حمد محمدكم|
ي عفيفى

ى
ق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

259943 ن|ئى سعيد محمد رمض|م| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

82|8|4 ي|ر
محمد لبــــيبــــ| رض| ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

54|84 حمد جمعه محمد جمعه| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8o2793 بــــوبــــكر محمود محمد|حمد | سيوط|حقوق 

76o68| لفتـــوح|بــــو |لد ممدوح |ن خ|رو ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

|57o57 ف |يه | ى عبــــد |رسر لرؤف|مي  هره|لق|حقوق 

82|633 لمعتـــمد سيد|محمد بــــدر عبــــد سيوط|ره |تـــج

884539 لموجود  |بــــ عبــــد|لتـــو|لدين عبــــد|م عز |حس لمنصوره|حقوق 

8788|6 لدرديرى |حمد |فتـــ |يدى ر|ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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88o2o9 حمد |لرشيد |فهد مصطفى عبــــد سيوط|حقوق 

|8|33 هر|لظ|دى سمي  عبــــد|ندى ش كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4|4339 لحميد عطيه|مريم عىل عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

33|494 ي|در سليم|لق|مي  فيصل عبــــد|ل|محمد 
ن عفيفى |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

25699 عيل|سم|عيل عيس |سم|جر |ه ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

8953o2 حمد محمد |ده |حمد حم| ج|حقوق سوه

3|333o جنتـــ معتـــصم عىل جنينه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48oo72 ر|لجز|لمنعم |محمد مفرح عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

48|77o عيل محمد|سم|ئى بــــكر |محمد ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

56698 ديبــــ نجيبــــ|سحق |لويس  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6435o ى|محمود عبــــد| مه هلل حسي  لفيوم|بــــ |د|

784||6 محمد محمود محمد عىل ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|773o9 لرشيد|لكريم عبــــد |حمد عبــــد |يوسف  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9oo725 لحليم |حمد قليد عبــــد|ء |ل| ج|صيدلتـــ سوه

49623| ىكي|لشر|لحميد جبــــر |ء عبــــد|أسم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32o653 ج|ل فر|لع|رس عبــــد|ر ي|عم ى شمس|تـــج ره عي 

4o57o6 بــــر حميده يونس|ء ج|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

352272 مل|حمد ك|يمن |محمد  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

84867 بــــو غنيمه|ن |ن رشد|يه رمض| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

346935 متـــ|لم سل|ر محمد س|عم |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

5256|o كر|زيد ش|حمد بــــدرى بــــ| سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

687735 |لحم|هيم طه |بــــر|سعد 
ى
ق لمنصوره|ره |تـــج

32469o هد|لز|محمد سمي  محمد محمد  سيوط|بــــ |د|

64343 ي عىلي |ر |من حمد|لعشي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

6|2952 زهرى|ل|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|مر |محمد تـــ دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

243|95 لحليم عىل غونيم|حبــــيبــــه جمعه عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o8|94 ه رمض |وى شتـــ|لششتـــ|ن محمد |ني  لمنصوره|حقوق 

26o753 حمد درويش زنون| |نور ن|صيدله حلو

62927 رك|مبــــ|سم |حمد ق|طمه |ف لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

446492 حمد فلفل|حمد مرشدى | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد
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483584 لسيد محمود عىل|هلل محمد |منه  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

837289 شد|لدين ن|لدين سعد |ء |بــــسمه عل دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

526346 ي محمد |عبــــد
|لعل|بــــو |لرحمن محمد مصطفى ضتـــ دمنهور|علوم ري

5374|3 ور عطيه|سلىم فتـــىح مج م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

32585 هلل عىل عيد|محمد محمد عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o6843 ء محمد سعدون محمد|سم| ي|عه |زر
|لمنى

3|94|6 سخرون|دى فهيم |يرينى ن| |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

339|99 لسيد|لموجود |رق عبــــد|ح ط|سم زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

45|9o8 هلل|لسيد خي  |مروه محمد عىل  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

767o85 م محمد محمد درويش|رق س|ط لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

865o23 حمد|د |ن ج|لحلق|بــــو|ن |حن دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

64625o حبــــه| دين أحمد زكري|ن |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3|72o هلل محمد محمد|لمعتـــزبــــ|مريم  هره|لق|بــــ |د|

|6846o طف خليل فوده|يوسف ع هره|لق|حقوق 

764278 |ش|حسن محمد حسن محمود بــــ بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

6o3529 لسيد يوسف محمد عبــــود| |رض| ن|ر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

438433 لعزيز أحمد محمد غنيم|عمر عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

5|5458 جورى|لبــــ|م محمد محمود |عص| ر|ي سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

||64o5 حمد فضل محمد|م |حس هره|لق|حقوق 

849969 ندي محمد وهيبــــ عمر دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|53354 وق محمد عبــــد  لمنعم عىل|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

84|639 هيم حسن سعد محمود|بــــر| ن|سو|حقوق 

422775 موئى|لس|ر  |لغف|ء عبــــد|ن عل|رو سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

488777  |هيم |بــــر|لد عمرو |خ
ى
لجويىلي|لدسوق ي للفن|

سكندريه|ل|دق |لفنى

4882|7 هيم|بــــر|لسيد |س سعد |محمد عبــــ ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6||24 بــــر جمعه|حمد محمد ج| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

787o9 م|لسل|لحميد عبــــد |ن محمد عبــــد |يم| ى شمس|زر عه عي 

896638 لسيد  |بــــر |لج|حمد عبــــد|ره |س ي صىح سوه
ج|معهد فنى

782753 ى|بــــسنتـــ  ف محمد مرغنى محمد حسي  رسر زيق|لزق|صيدله 
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789|8o هيم محمد منصور|بــــر|عمر  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4|689 م عىل عىل|حمد عص| هره|لق|ره |تـــج

487|5o لسيد|د محمد |رس سمي  فؤ|ف سكندريه|ل|بــــ |د|

424|64 هيم فوزى محمد|بــــر|عمر أيمن  سكندريه|ل|صيدله 

3|5o33 لسميع|ن عبــــد|مصطفى محمد رمض ى شمس حقوق عي 

8552|7 سحق مرقص|صموئيل يوسف  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

373|57 لرحيم|روق عبــــد|شد ف|روق ن|ف |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

768799 ن|ح محمد عثــــم|ئد صل|ر ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

328o44 لسيد فرج|م طلبــــه |حمد س| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

363768 ي|عمر 
ى
ى صدق حمد حسي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

8|8||8 ي|لمسيح فضل بــــش|عبــــد
ره قلينى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

5|8o43 نور عوض عشيبــــتـــ|ريم رمىل  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

6o7255 ل عىل حطبــــ|محمود جم |بــــ طنط|د|

76||42 عىل محمد محمود| ند مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

28|459 م محمود عىل|محمود عل دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

247535 لشيخ|لفضيل |حمد عبــــد|عىل  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|74o9| حمد محمد|لحليم محمد |عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|267|9 طلبــــه| مه محمد رض|س|ل |كم ى شمس|تـــج ره عي 

76742o ى  لرحمن|عيل عىل عبــــد |سم|حني  لعريش|بــــ |د|

69o423 لس  د نسيم|مجد ميل|كي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

||63oo حمد مبــــروك|ء حسن |ل| هره|لق|ره |تـــج

|34o|| ن محمد|محمود حسن عىلي ن|حقوق حلو

85579 ن عىل|بــــ زيد|لتـــو|ذ عبــــد|مع بــــ بــــنى سويف|د|

779868 لسيد عطيتـــ|لسيد عطيه |سهيله  زيق|لزق|علوم 

4|685 حمد|لونيس |لسيد عبــــد |حمد | هره|لق|بــــ |د|

5o7998 ف صبــــرى |يتـــ | ى|حمد |رسر مي  ى شمس| لسن عي 

24979| ن|بــــو سليم|لمنعم محمد |عبــــد| ء رض|سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

85934 هيم|بــــر|حمد محمد | |دين لفيوم|بــــ |د|

772376 لشيخ|لحميد |لسيد عبــــد|ره محمد |س ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4478o2 ى|م ى تـــوفيلس| رتـــي  مجدي معي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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2|3687 ف وفدي سيد |لدين |سيف  حمد|رسر ى شمس حقوق عي 

9|286| ن محمد |يوسف محمد حمد ج|ره سوه|تـــج

3|987 دل مسعود مجدى|ء ع|نجل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

626676 ن يوسف محمود يوسف محمود|يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4894o| لسيد خرصى|هيم محمد عىل |بــــر|ندي  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

|55693 ى صو وق محمد محمد حسني  بــــى|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

|56356 شم عىل|ه| لعط|بــــو |محمود  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|oo44 ي
د جرجس|ن جرجس عي|فيفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

487333 ح خليل|لفتـــ|لعظيم محمد عبــــد|محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o3265 مي|لش|حمد |يه محمد عليوه | ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

233323 ء محمد محمود محمد سعد|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2|722o ل حسن رجبــــ|لدين جل|م |ر حس|مي ى شمس|تـــج ره عي 

8o6o5 لرحمن سيد|حمد محسن عبــــد | ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|35646 حمد|رس محمود |مريم ي ى شمس|زر عه عي 

|22862 هيم|بــــر|مر حسن |د س|زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|34527 ء عىلي محمد عبــــد ربــــتـــ|سم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|6628 هيم سليم|بــــر|مينتـــ حسن مصطفى | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|5672| فع|لش|هر محمد |حمد م| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3353o4 لبــــدوى|لسيد |حمد |ء |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4636o| ى بــــدر |ي ح|هيم محمد مصبــــ|بــــر|سمي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o532o ف رش|هلل |منتـــ  مه|د تـــوفيق سل|رسر لمنصوره|بــــ |د|

6|2|67 يه محمد عبــــيد|محمود محمد هد |ره طنط|تـــج

|75778 لحميد|ح عبــــد |لفتـــ|رس عبــــد |عىل ي ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

2348o8 طف محمد محمد|م ع|هش ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

24574 عدى سيف|لس|ء محمود |شيم هره|لق|هندستـــ 

335243 هيم|بــــر|تـــ حميده |لشح|طمتـــ |ف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

3|9o77 ديوس|قل|ح |طف صل|ع| ن|ر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

695235 لبــــيوم|لعوضى |حمد |رس |حمد ي| لمنصوره|ره |تـــج

78o9|9 لسيد محمود سعد|لحميد |عىل حسن عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

925348  طلبــــه  |
ى
يه بــــدر دسوق سيوط|بــــ |د|
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925645 كر  |م سعد ش|عمر حس ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

535577 لسيد|م محمد محمود |لرحمن س|عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

54384| لنبــــى|ىط عبــــد|لع|تـــ عبــــد|لشح|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

777o38 لسيد|حمد |ء |رحمه عل زيق|لزق|بــــ |د|

4o|2|| متـــ مبــــروك ربــــيع نصيبــــ|سل |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

357o4o لمجيد محمد|ح عبــــد|حمد صل| |حقوق بــــنه

43o247 |لسيد محمد محمد |بــــسمله 
ى
لدسوق |صيدله طنط

62o742 لسيد|هيم |بــــر|لجليل |محمد عبــــده عبــــد ط|هندستـــ دمي

63o5o5 ف مصطفى |لد |خ هيم شلبــــى|بــــر|رسر زيق|لزق|هندستـــ 

4o4oo ر|هلل نص|ندى كرم حسن عبــــد هره|لق|عه |زر

369786 لح|فتـــ فرج مرع ص|حمد ر| |حقوق بــــنه

62o748 كرم يحن  جرجس|بــــيتـــر  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2287o2 لدين محمد حنفى|ل |ء محمد جم|رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

264972 ن مصطفى صبــــره|ء رمض|محمد عل |حقوق بــــنه

5|892o ى جميل  ى|بــــو|أيتـــ حسي  لمجد حسي  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

5|449 مل|مريم نبــــيل شفيق ك بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

92||97 ى تـــوفيق دوس عبــــد ك |لمل|نرمي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5455o4 ى|مه |ن سل|محمد نزيه سليم لبــــحي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

88243 ن|مل سليم|ن ك|دى سليم|ف ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

7o2663 لسيد|حمد مصطفى |ء عىل |رس| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

828665 م|حمد تـــم|حمد بــــدوي | لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

4o8o6| م|م|حمد |لسيد |د محمد |جه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36534| لد عنتـــر محروس|مريم خ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

222982 حمد محمد|حمد مدحتـــ | هره|لق|بــــ |د|

784|2o ى محمود قطبــــ محمد عىل حسي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

2|3o5 م محمد صديق عىلي|هلل هش|منه  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

34|798 ف محمد ف|ر |مي روق محمد|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

33739 هر|لظ|حمد محمد حسن عبــــد |د |جه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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352736 ى وى|ل فخرى سعيد بــــبــــ|جم| مي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

5927|  فرغىلي حسن عط
هلل| |منى لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

27865| ه مصطفى محمد | لشيخ|لفتـــوح |بــــو|مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

69326 بــــدين|دل محمد ع|روضه ع لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

629958 مل|لفونس ك|بــــ |يه|جون  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

2|2|o6 ف عبــــ|د |زي لعوضى|س |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

227|5 بــــر سيد|هر سيد ج|ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

79oo4o ن|دل محمد سليم|لد ع|خ حقوق بــــورسعيد

|7343 هيم|بــــر|د حسنى محمدى |زن عم|م |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

895747 بــــتـــ |حسن محمد ثــــ| دين ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

77|298 ى منصور |ي حمد حفنى رجبــــ|سمي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6o|7|2 وى بــــدوى|لششتـــ|حمد |حمد | لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

846|69 لس نبــــيل شهدي فخري كي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

32oo39 هيم محمد عطيتـــ|بــــر|مريم  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

45o|o2 لس يوسف صبــــىح يوسف فرج كي  |ضتـــ طنط|علوم ري

|56634 كريم وجدى عبــــده سعد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

882238 ى محمد عبــــد|ي لمنعم محمود  |سي  |ج طبــــيع قن|عل

8o6696 لحكم|لد محمد عبــــد|محمود خ ي|نوعيتـــ 
|لمنى

8253|8 ن|ده حمدي محمد عثــــم|غ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8925|8 حمد عطيه |لرحيم |تـــ عبــــد|ي| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6279o8 ي|لسيد عبــــد |لسيد |لسيد محمد |
لغنى زيق|لزق|نوعيتـــ 

845297 لي صديق|ء زىكي غز|سم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

684o49 ن|عيل نعم|سم|لمنعم |حمد فوزى عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

6427o يه سيد حمدي عىلي| لفيوم|بــــ |د|

424572 لجليل محمد|لعزيز عبــــد|هيم محمد عبــــد|بــــر| سكندريه|ل|بــــ |د|

24|o59 لعليم|حمد سمي  حسن عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

49o498 ي ك|ل |مريم جم
بــــو كليلتـــ|مل |لدين مصطفى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

763o6o حمد| |لعل|بــــو |بــــر |حمد ص|مريم  ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

26399| مر|للطيف ع|ل بــــيوم عبــــد |نهله جم |علوم بــــنه
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2o7|3 هلل محمد|يوسف محمد خلف  هره|لق|بــــ |د|

79o222 هيم|بــــر|حمد خليل |م |سل| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

3o335 ئيل|ل ميخ|بــــر كم|نىح  سعيد ص| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

846748 ي عبــــد|ندي حسن 
لرحمن |لتـــوئى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

253|98 د شكيو|لمرضى رش|ء عبــــد|سم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|674o4 حمد|ن |دى رمض|كريم ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

33o694 لغنى محمد عمر|دل عبــــد|م ع|وس شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

754|28 حمد محمد|م عىل |لسل|منيه عبــــد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2594o6 لسيد|تـــه عبــــد |حمد سعد شح|هلل |منه  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

524o99 حمد جويىل|بــــر محمد سيد |حمد ج|رضوى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o2878 لسيد شلش|لسيد محمد |دى |له|عبــــد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

255o2o د|هلل يس حم|ر عبــــد|بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

647479 ىط|لع|لسيد عبــــد|ن |م عثــــم|بــــ هش|رح لمنصوره|حقوق 

|3982| ه محمد يوسف محمد| مي  ى شمس|د| بــــ عي 

43o299 لشيخ|لعزيز |لد عبــــد |ن خ|رو |علوم طنط

334946 عيل حسن|سم|متـــ |س|نعمتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|6o926 سم|حمد عىلي سيد ق|دل |حبــــيبــــتـــ ع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

54o|62 د|لسيد حريف عىل حم|كريم  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4535|5 حمد|د محمد |د مدحتـــ رش|رش لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

634|o6 عيل|سم|للطيف |ل عبــــد |محمود محمد كم زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|594o4 حمد|ء فهىم سيد |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4|6865 وى|لشن|لمقصود مرىس |كوكبــــ محمود عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

32|379 بــــ|لوه|لسيد عبــــد|رس |مؤمن ي ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

629755 حمد صبــــره|لسيد |ندى محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3766o لسيد محمد محمد|محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

27276| در|لق|در حسن عبــــد|لق|رحمه عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

48536| م|حمد سل|لسيد |ح |ر صل|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68629| لفتـــوح عىل|بــــو |للطيف |م عبــــد |حمد س| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

546674 تـــ|هلل بــــرك|لحميد عبــــد |بــــر عبــــد |لص|ندى عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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4865o7 لسيد عبــــده|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3838o لعزيز حسن|تـــم عبــــد |تـــرنيم ح هره|لق|حقوق 

479|9 ى فؤ|هلل |عبــــد  د محمد|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|478| ل رجبــــ|بــــح جم|ل ر|من ي|بــــ |د|
|لمنى

26|2|| ف |ن |يم| حمد ذىك|رسر تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o664 هيم حسن|بــــر|دل |هيم ع|بــــر| هرتـــ |لق|تـــمريض 

49o272 مر|لعزيز محمد ع|حمد عبــــد |ن |رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

87857o بــــر محمود |لبــــدرى ج|حمد | ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

484976 ن محمود محمد محمود بــــخيتـــ|مرو سكندريه|ل|حقوق 

823862 س|لم سيحه كر|ديفيد س ي|بــــ |د|
|لمنى

45o36| ي|بــــدين |كريم فتـــىحي ع
لحسينى |حقوق طنط

764839 فظ ربــــيع|مل وحيد ح| ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4236o2 هلل|م عرفتـــ محمد عبــــد |هي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|6o|4| حمد بــــكرى|ن |محمد شعبــــ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

6778|9 لقريىط|لد محمود سعد |لرحمن خ|عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

253|o9 ى محمود |ي وى|لغربــــ|حمد |سمي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|57338 لمحسن|هلل عبــــد |ندى محسن عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26834 لد محمد عرفه|منى خ هره|لق|بــــ |د|

774966 ف عبــــد |دق |لص|عبــــد  لم|دق محمد س|لص|رسر |ره بــــنه|تـــج

423686 تـــه|ده محمود صبــــىح شح|مي سكندريه|ل|ره |تـــج

4|6223 حمد عىل|ر محمد سيد |من لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6o49| در|لق|حمد عبــــد|محمد سيد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

78222 وى|لفرم|هيم |بــــر|ئى |ء ه|ل| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

68o395 محمد حمدى محمد عطيه محمد لمنصورتـــ |تـــمريض 

247|44 مر|لشيخ ع|ن مصطفى |د مصطفى زهر|عم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6o2o43 ى مصطفى  ه محمد حسي  لزىك|ني  |حقوق طنط

7o494o ى سليم|لسعيد حس|مه |س|حمد | ن|ني  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

5o257| ء يوسف حمدى سليم|رس| سكندريه|ل|ره |تـــج

448224 ى|م ل معوض سعد|معوض غ| رتـــي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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855256 للطيف|عمر منتـــرص مكرم عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

349663 حمد سعيد رزق|ندى  |تـــربــــيتـــ بــــنه

84359 لمعىط|لحميد عبــــد |م محمد عبــــد |وس ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

494o6o نم|حمد يونس محمد يونس غ| |حقوق طنط

2o286 لمقصود محمد|محمود سعيد عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

266393 لعكل|ر محمد |لغف|خلود محمد عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

53724o لمنعم حسن رزتـــ|جر سعد عبــــد |ه تـــربــــيتـــ دمنهور

338|9 ى|بــــو |هيم |بــــر|لرحمن محمد |ر عبــــد |مي لعيني  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

3674|| ح|لفتـــ|هلل عبــــد|ل عبــــد|ء جم|شيم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o3969 لشيخ|حمد  |لسعيد |ندى لطفى محمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

2433|2 ه محمد عبــــد| فظ|لح|هلل عبــــد|مي  ن|بــــ حلو|د|

4o3|93 ن محمد محمد|ن زيد|ن رمض|رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o343o ى|بــــر|رس عزتـــ |ي هيم محمد عىل حسي  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

82638 للطيف سيد|مصطفى محمود عبــــد  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

8457|9 ن محمد سعيد|حمد عثــــم|زينبــــ  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

433923 هلل|ن عط|هيم سليم|بــــر|ر |من ي صىح طنط
|معهد فنى

6|3685 |بــــ|لبــــ| |يمن متـــول معل|هدير  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

863245 ي|ر
ى |ع| ئى حمد|طف حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

4o65|3 لسيد|هيم |بــــر|جر مسعود |ه سكندريه|ل|حقوق 

|55389 هلل|مد عبــــد |مينه مجدى ح| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|62o9 مد|دل عزتـــ ح|كريم ع ى شمس|تـــج ره عي 

62824o محمد حسنى محمد محمد عزبــــ زيق|لزق|بــــ |د|

5||499 ن|مصطفى محمد بــــسيوئى مصطفى زي سكندريه|ل|حقوق 

|2o5|9 لسيد|ن |ر يشى سلط|مي دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

2|7o4o يف محمد فتـــىح عىلي |ه لمرىسي|يدى رسر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

8856o حمد محمود|ن |محمد رمض ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

869669 مد|ء محمد حسن ح|حسن ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

36789 لفضل|بــــو|بــــدين محمد |لع|مريم زين  ن|حقوق حلو

48889| حمد نجدي|نجدي عىلي نجدي عىلي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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2|8967 حمد محمد حسن عىل زينه| ى شمس حقوق عي 

369399 لجمل|م محمد عمر محمد |كر| |نوعيتـــ بــــنه

487864 لمرىس|ل محمد |دهم محمد جل| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

53267 ن سعد جمعه|م شعبــــ|سل| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

236323 ج|لد محمد محمود عج|بــــسنتـــ خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

765477 د|لجو|لرحمن عبــــد |لدين وليد محمد عبــــد|نور  صيدلتـــ بــــورسعيد

832435 لرحيم|لحسن عبــــد|بــــو|ن محمد |نريم ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

774242 يد|هيم ف|لحسينى محمد إبــــر|محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

437533 هيم صقر|بــــر|لرحيم |هيم عبــــد |بــــر|لرحيم |عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

4o||9| لدين محمد خليل كريم|نور سكندريه|ل|حقوق 

9o8737 محمود مصطفى حسن محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

3279o4 حمد وهبــــتـــ|حمد فول | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

||5868 هيم|بــــر|عيل |سم|رق |ط| رن ن|بــــ حلو|د|

4624| ف عطيتـــ عبــــد |محمود  م|لسل|رسر هره|لق|ره |تـــج

327o|o ى عرفه لبــــيبــــ دمرد|ي ش|سمي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

278995 طر|ح قطبــــ مصطفى خ|لفتـــ|ر عبــــد |من ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

3|2445 حمد محمد سيد صديق| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

284995 ر وجدي كينج|حمد مختـــ|محمد  هره|لق|حقوق 

835255 حمد محمد|ن محمد |حن دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6o6o| ى|هيم حس|بــــر|حمد |يه | ني  بــــ بــــنى سويف|د|

356oo5 لسميع|ع عىل عبــــد|ندى رف ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

825337 ي محمد 
عيل|سم|رك |مبــــ|يمنى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

27256| لد رجبــــ صبــــىح عويس|م خ|حس ن|حقوق حلو

455282 ى عيس ى محمد حسي  حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|62369 هلل|حمد محمد عبــــد |محمود  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

2|548 لرحمن|يدتـــ سعيد فرج عبــــد |ع عه مشتـــهر|زر

784574 ى ج|د |نه هلل|بــــ |لعوضى حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|73|| رص زىك |لن|شد عبــــد|محمود ر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8782|8 هيم  |بــــر|ل بــــرتـــى |جم| يولند سيوط|طبــــ بــــيطرى 

363684 زى|ئشتـــ مصطفى محمد مصطفى حج|ع وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم
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4243|8 بــــر عىل جبــــر|بــــ ج|يه|عمرو  |ره طنط|تـــج

285482 لمطلبــــ|ن عبــــد|يه عمر رمض| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

786369 ئى محمد فريد مسلم|م| زيق|لزق|حقوق 

685||3 فع|لش|هيم |بــــر|تـــ |لشح|ل |محمد جم لمنصوره|حقوق 

49|42 حمد مبــــروك|محمد سيد  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

332o2| لهدى محمد|بــــو |يدى محمود |ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

765937 لمجيد|لدين محمود حسن عبــــد |م |مريم حس ره بــــور سعيد|تـــج

6955o2 لم عىل جويىل|ل س|منيه جم| لمنصوره|ره |تـــج

352963 ن عوده|حمد رمض|محمد  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

339537 دل محمد شوربــــىح  طه|نجوى ع ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

869722 ن محمود محمد|رضوي رمض ج|بــــ سوه|د|

753|o هلل|روق عبــــد|نسمه محمد ف لمنصوره|حقوق 

423449 هلل|بــــ |حمد ج|تـــه |شح| مه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2|99|9 لمول|ل محمد عبــــد|ء جم|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

73o68 ل|لع|بــــتـــ جمعتـــ عبــــد |ء ثــــ|رس| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

825o35 ي محمد فكري|بــــل
ل مصطفى إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |

ريتـــ|تـــ إد| معلوم

346554  | مه
ى
هيم|بــــر|صبــــرى حسن دسوق |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

434252 ي
وى|لهند|نبــــيل سعد شلبــــى | دئى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

9||863 ي |بــــو|هر |حمد م|
لحسن حفنى |نوعيتـــ قن

827437 حمد|لحسن عىلي سيد | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

64754| لسيد|حمد |حمد محمود | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8274|7 لسميع سليم|محمود حميد عبــــد رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

53o|4 حمد|محمود حمدى قرئى  ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

44oo28 هيم|بــــر|هيم محمد |هر إبــــر|ن ط|رو لشيخ|بــــ كفر |د|

26535 ن|ئى مصطفى عثــــم|مصطفى ه هره|لق|بــــ |د|

7633|o ى حزين|لسيد عبــــد |ء |ل| للطيف حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

425953 يف|بــــر|فتـــ |زمزم ر هيم محمد رسر سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4o6863 لسيد محمد عوض|رص |ن ن|نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

357492 عي محمود عمرو|عمرو رف| مه |تـــربــــيتـــ بــــنه

362667 ل|لع|حمد محمد عبــــد|ء |رس | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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|65452 حمد|سمي  حسن | ن|ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

568o9 لم محمد|ل س|مؤمن جم ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

2|74|3 لسيد|يوبــــ محمد |لدين |م |نىه حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|68|6 حمد|ضى محمد |مريم زوق ر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

236767 نسمه طه محمد محمد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

453639 لرحمن|مل موىس محمد عبــــد|ليىل مصطفى ك ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

7|692 لسيد|حمد |رق محمد |محمد ط رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

|72275 هيم|بــــر|ندرو بــــطرس سعد | حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

4766|8 لرحمن|س عبــــد |يتـــ محمود عبــــ| سكندريه|ل|بــــ |د|

27|475 دريس|لم متـــول |ده طلعتـــ س|غ تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

65|49 هلل|حمد عبــــد|رص |لن|محمد عبــــد لفيوم|هندستـــ 

442638 لغيط|بــــو |هيم أحمد |بــــر|منى أحمد  ي صىح طنط
|معهد فنى

894|8 بــــو دوح|م |بــــ عل|يه|هلل |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

774633 ي|ر
|ف|لن|محمد محمود عىل | ئى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8498|7 بــــتـــ|د ثــــ|ل مر|زينبــــ جل سيوط|صيدلتـــ 

6o548| زى|ء محمد محمود حج|وف لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

52648| لمقصود سيد|حمد عبــــد|لدين سمي  سيد |سيف  سكندريه|ل|ره |تـــج

|49o44 ل حسن|لع|حمد عبــــد | |رؤي ى شمس|زر عه عي 

|53|39 لدين محمد|ل |لد محمد كم|خ ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

2|4444 حمد|ن محمد خليل خليل |نوره هره|لق|ره |تـــج

69355o لتـــلتـــ|محمد جمعه يونس  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7784o9 ن|لرؤف سليم|طمه حمدى عبــــد |ف زيق |لزق|تـــمريض 

84|536 حمد|كر |هيم ش|بــــر|ء |دع ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

9|4726 بــــ محمود  |لوه|حمد مصطفى عبــــد| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|3792  سمي  مصطفى محفوظ  
مصطفى سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8688|o حمد محجوبــــ|ريم محجوبــــ   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

|59223 لسيد|س |م عبــــ|حسن س ى شمس|زر عه عي 

526|39 يم|لد|لدين عمرو عطيتـــ عبــــد |م |محمد حس سكندريه|ل|هندستـــ 
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4o769o لسيد محمود مرىس|بــــر |ن ج|يم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

245o7 متـــ|تـــ سل|ل فرح|منه جم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

448843 لسيد نويسر|لسيد |لم |ء س|ل| |ره طنط|تـــج

36o53 م عبــــدربــــه|م|رس محمد |هدير ي ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

262665 لتـــ|لمجيد جل|حمد مصطفى عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

24o349 حمد شلبــــى|فريده محمد  ى شمس هندستـــ عي 

8o6|o4 هر|لظ|محمود طه محمد عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

2238|2 ء فرج سيد زينهم|دع ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

222888 لنبــــى|لزهرى عبــــد |عىل بــــكر عبــــده  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|62522 مد درويش|هلل ح|سيف عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

497|37 جر سعيد حسن غنيم|ه تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

7oo5o ر محمد رجبــــ محمد|من طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

8o7425 لفضيل|دق عبــــد|محمد سليم ص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

687799 حمد |لح محمد |يه محمد ص| لمنصوره|بــــ |د|

2486o7 لسيد قطبــــ هديتـــ صقر|رحمه  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

437854 تـــه|لسيد شح|لرحمن |يه محمد عبــــد| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

55357 حمد|لعظيم |حمد عبــــد|عىل  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|42926 ن|ضى سعد سليم|لر|بــــ عبــــد |شه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

483493 لحليم|سم عبــــد|آيتـــ محمد محمود ق لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

357854 بــــوضيف|روق |نور ف|كريم  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6432|5 ي|ر
فظ يوسف عىلي|ح| ئى زيق|لزق|ره |تـــج

7o5|o8 ع|لو|حمد |روق محمد |ء محمد ف|شيم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

676974 ح محسن محمد جمعه|محسن صل لمنصوره|بــــ |د|

8o|366 ي خلف|ء عمر|سم|
ن تـــوئى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

8|7492 وي|ء محمد محمد جد|لىمي ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

637|92 لد متـــول حسن بــــصل|محمد خ ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

45||o6 ى|هيم حسن |بــــر|يمن |هيم |بــــر| لعمي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

25o||| هيم سليم|بــــر|ره بــــدر |س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 6679 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

69322| لحديدى|ضى |لعزيز م|لمعىط عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

822|5 تـــ محمد عطيه جبــــر|ن بــــرك|نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

248374 ن|حمد وهد|لرحمن |لعليم عبــــد |ء عبــــد|ل| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

472|o لعزيز فيصل|محمد محمد عبــــد  لفيوم|عه |زر

477554 ى |سع ى|د عىل حسي  حمد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

498o68 مد|هبــــتـــ محمد محمد عبــــده ح ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

62347o لدين|وجد محسن محمد نور  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

7667|5 عمرو محمود محمد محمد عمر عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

899|84 ى مهر|لن|محمد عبــــد ن |رص حسي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

423292 لسيد|بــــر محمد |تـــفى محمد ج سكندريه|ل|علوم 

8639|4 وي|لر|بــــثــــينه عبــــده محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

886749 مه خميس سيد |س|ء |سم| سيوط|تـــمريض 

34874| مد محمد حمزه|ء سعد ح|دع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

64992 لفضيل عويس|ريج خليل عبــــد | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

785327 هيم|محمد حسن عىل إبــــر زيق|لزق|حقوق 

8o526o رم محمد حسن|معتـــز ك ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

6o5242 ل|لىكي|لمنس محمد |ريم محمد  |طبــــ طنط

3374o8 هلل محمد صبــــرى نرص|منتـــ  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

6o482o لدين شلش|در عز |لق|ء عبــــد |دع ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7o||9| ف محمد |د |زي لمرصى|لنبــــوى محمد |رسر زيق|لزق|طبــــ 

256o97 هيم هدهود|بــــر|محمد محمود  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

4o5339 ن|لسيد سليم|حمد |لسيد |ء |ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68463 ى|لد محمد |تـــسنيم خ مي  لفيوم|طبــــ 

785454 متـــ|لم سل|مه س|منيه سل| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

675838 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|دل |يدى محمد ع|ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2834o6 ح|لفتـــ|لغنى عبــــد|مينه محمد عبــــد| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

879736 حمد|هلل | |حسن محمد عط سيوط|ره |تـــج

875592 ربــــ مرزوق دوس |ريو مح|م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

262267 وى|لهل|حمد محمد فتـــوح مصلىح | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

9|3477 حمد محمد |لصبــــور |ء عبــــد|لىمي ج|ره سوه|تـــج
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32o733 س محمد|مصطفى سعيد عبــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|9o92 هلل|هلل مني  عبــــد|ر عبــــد|عم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9oo82o ى |ء مصطفى |عل| ند مي  ج|طبــــ سوه

64o44o ه محمد  ل|حمد منصور جل|ني  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

9o7|82 حمد محمد عىل محمود | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|78|| للمع|زن مبــــتـــسم محمد مني  طه |م هره|لق|هندستـــ 

4|269 دي|له|وي عبــــد |سهيله سيف مك ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

859o4| طف زين عىلي|ره ع|س ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|59876 طمه مصطفى سيد عىل|ف هره|لق|ر |ثــــ|

44754| لعزبــــ|ء شبــــل محمد عطيه |دع سكندريه|ل|هندستـــ 

|743o7 ى فتـــىح |منتـــ  هيم|بــــر|هلل حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|87o2 لعزيز|تـــ محمود عبــــد|رتـــ نش|س ن|حقوق حلو

783274 حمد محمد عىل|خلود  زيق|لزق|حقوق 

3|o84o ى لد شفيق صليبــــ|خ| كرستـــي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

675453 دى|له|دى محمد عبــــد |له|م عبــــد |ن هش|نوره لمنصوره|حقوق 

|4234o م يوسف|م|كرم |سندس  ن|بــــ حلو|د|

277983 لضوى|س |لد عبــــ|رضوى خ شمون|نوعيتـــ فنيه 

677999 هيم محجوبــــ|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

434663 هيم محمد حربــــى|بــــر|م |له| |بــــ طنط|د|

|45|46 لسيد|هيم |بــــر|لدين |ء |م عل|حس هره|لق|حقوق 

892768 ل محمد |م محمد جل|سل| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7832o6 حمد محمد|محمد نبــــيل  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

352284 روق خليفتـــ|محمد سيد ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

328472 هلل هيكل|هلل محمد حسن عبــــد|عبــــد تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

3457o| حمد خليل|د مصطفى صبــــىح مصطفى |نه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

242|75 حمد فهىم|ء درويش |رس| ى شمس|زر عه عي 

63798| بــــر عىل محمد متـــولي|ن ص|يم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

49947 ر|لستـــ|دي عبــــد |بــــر ن|ء ص|شيم ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

79324 عمر حنفى عىل حنفى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

77299o هر|لط|س |لدين عبــــ|د |مصطفى عم ى شمس صيدله عي 

348645 حمد عليوه|محمد عزتـــ سيد  ى شمس طبــــ عي 
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5393o| ى|ديتـــ عزتـــ ص|ن لح مهنى حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o|786 ه مصطفى | عيل لعج|سم|مي  |طبــــ طنط

298|4 ى|بــــتـــ بــــش|طف ثــــ|م ع|ر ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

8||o57 ي|ر
لطيف|للطيف محمود عبــــد|عبــــد| ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

22|325 ى محمد|ذ |مع حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|3692 ن |ن فوزى عثــــم|حمد عثــــم| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

355435 ن|هيم سليم|بــــر|صبــــىح | نور ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|25o69 ي محمد محمود| عل
مصطفى ى شمس|زر عه عي 

2|6437 ضل|لمنعم ف|لرحمن محسن عبــــد|عبــــد ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

87738o ه هش ل سيد  |م جل|ني  سيوط|بــــ |د|

923684 لرحيم |هر محمد عبــــد|حمد م| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

442|o6 ح حسونه|لفتـــ|لنبــــوى عبــــد |ن |حمد رمض| لشيخ|ره كفر |تـــج

7|779 لكريم جمعه|لسيد عبــــد|محمد  حقوق بــــنى سويف

345795 عيل|سم|عىلي مرىسي عىلي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

244|93 ي|عص
ى

ض|م جمعه عبــــيد ع ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

8|6247 هلل|رنستـــ يوسف عبــــد|نيوس |رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

758476 عيل|سم|ل |حمد محمد جم| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

522|35 مي عطيتـــ محمد|يه س| |علوم طنط

26966 ى عودتـــ سويلم|ح |يه صبــــ| مي  منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

33o263 ئى محمد فريد|رضوى ه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

287oo| ن بــــدر عىل|حسن رمض ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

483657 مر|مريم محمد صبــــري حسن ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

363597 مح محمد عفيفى|وسن س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

546787 هيم|بــــر|محمد سعيد محمد خليفه  سكندريه|ل|حقوق 

82|444 تـــ رتـــيبــــ نصيبــــ|بــــسمه نش دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|5o|4 لسيد|ن |حمد عثــــم|يمنى  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o3|49 لصغي |لسيد |حمد عىل |زينبــــ  ره دمنهور|تـــج

|7oo38 س حلىم|لد عبــــ|زينبــــ خ ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

2|2879 هلل|يمن محمود حسن فرج فضل |محمود  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف
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9|7473 حمد  |ن عىل |زينبــــ رمض سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

436887 بــــوخشبــــه|لد متـــول محمد |زيزى خ لشيخ|بــــ كفر |د|

4|2796 تـــه|لم سليم شح|ء س|شيم |تـــربــــيتـــ طنط

57o5| لرحيم محمد|طمه فوزى عبــــد |ف تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

67o25 م عىل محمد|يمنى هش لفيوم|هندستـــ 

453439 وي|لشن|ء نبــــيل حسن محمد |أل ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

352626 حمد|حمد محمد |حمد محمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3|8979 هلل|لرحمن عبــــد|هلل عبــــد|هدير عبــــد ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

|44479 دى سعيد|له|لسيد عبــــد |عمر  ن|هندستـــ حلو

|5|249 حمد مندوه|رق |ء ط|ول ن|بــــ حلو|د|

766586 محمود عيد سليم صبــــيح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

498887 لرحيم|نشوى محمد محمود عبــــد  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

524938  شعبــــ|لعزبــــ |لعزبــــ محمد |
ى
ن|لدسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

494426 دتـــ|لم عبــــ|س| محمد رض ره دمنهور|تـــج

6|4o45 هيم محمد فوده|بــــر|ن رجبــــ |يم| ى شمس| لسن عي 

776693 لحميد محمد|لرحمن سعد حسن عبــــد|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4||623 لمعىط|حمد حسن عىل عبــــد|ء |رج |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

693457 ء ربــــيع محمد محمد بــــلح|سم| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

698642 تـــتـــ|حمد محمد شح|محمد فوزى  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

52o86 ه عبــــد | لعظيم|لعظيم سيد عبــــد |مي  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

822522 تـــبــــ|لمجيد ر|مروه سيد عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

28932 م قنديل|لسل|جد عبــــد |حمد م| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

36o5|o تـــ عبــــد| ى |هلل تـــه|مي  وى|لسعد|م ختـــي  |علوم بــــنه

889539 ى |حمد حس|ز |فو| دين ني  سيوط|بــــ |د|

34323 لغنى نرص|م عبــــد|محمد هش هره|لق|ره |تـــج

352563 در محمد نرص|لق|عمر عىل عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

77||4| ه عم| ى عطيتـــ|مي  د منصور حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|26254 لدين محمد|ح |لد صل|عمر خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

889489 هلل ملك  |ريو مجدى عبــــد|م سيوط|طبــــ 

292574 لم|محمد س| ء رض|شيم تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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349527 وى|لحليم محمد شعر|لرحمن عبــــد|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

76524o ىس|لعبــــ|لسيد |لسعيد محمود |محمود  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

793|9o م|لسل|م محمد عبــــد |لسل|رس عبــــد |طمه ي|ف عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

789|3 هيم محمود|بــــر|ن صبــــىح |طمتـــ رمض|ف ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

367424 ي محمد |رس|
ى
لسيد|ء جوده دسوق |بــــ بــــنه|د|

34|955 لد محمد مدبــــول خليفتـــ|يتـــ خ| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

957|9 ي بــــريك |
ى
ح|حمد سو|حمد صدق سيوط|عه |زر

24868 لغنى سعد محمد|نىه رجبــــ عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|3o775 حمد محمد|حمد محمد | ن|حقوق حلو

5|5984 تـــ عبــــد  لحميد طلبــــتـــ|لبــــديع عبــــد |أمي  سكندريه|ل|طبــــ 

62228| هلل|د عبــــد |لضي|د وليد |لضي| لمنصوره|حقوق 

36||o| م محمد فوزى محمد منصور|م س|وس |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

823468 ن محمد|ن عثــــم|ء رمض|سم| سيوط|ره |تـــج

44|457 عر|لش|هيم |بــــر|لسعيد |حمد رمزي | سكندريه|ل|حقوق 

223o36 حمد|لسيد |حمد |لدين |د|عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

783327 لسيد عىل|لرحمن عىل |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

62697o ل عىل محمد|هلل عىل كم|منه  زيق|لزق|علوم 

35299 ل بــــربــــر|هديتـــ حمدي جم ى شمس|تـــج ره عي 

5o9387 ن محمد|م محمد زيد|محمد هش سكندريه|ل|حقوق 

4|7678 لسيد|لم |م محسن سعيد س |حقوق طنط

6|698| بــــوملوه|حمد |بــــع |لتـــ|يه | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

84648| حمد|هيم محمد |بــــر|ء |دع سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

759937 م|لسل|م محمد عبــــد |لسل|ئى عبــــد |م| بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

358599 ف مكرم |نىح  | هيم|بــــر|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

697345 وق  ف |رسر ن|رى محمود سليم|لهو|رسر ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

8o8oo8 ي خليل|ء عبــــد|رس|
لعزيز مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

23o88 ئى سيد محمد|حمد ه| ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

35|285 مل محمود عرفه محمود| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

922246 ل |لع|مل عبــــد|لك مصطفى ك|م ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 
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793o93 لحميد مصيلىح|رص عبــــد |ل ن|نو ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|64|o| ضى محمد عودتـــ|م ر|عص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83255o لرحيم|لرحيم يىحي عبــــد|محمد عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

6|8o93 وق طه مسعد حسن رسر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

48o6o5 عيسي رجبــــ سعيد فرج عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|3635 صم|لسيد محمد ع|ء |رس| |بــــ طنط|د|

7588o2 حمد|لعزيز |يوسف سيد عبــــد  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

63o334 يوبــــ|هلل |نطونيوس فوزى عبــــد | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o69|6 بــــر|م محمد ص|ء عص|ل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|4696 لسيد رميح|لبــــشي  |لسيد |آيتـــ  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

4|3228  محمد حسن 
ى
يف شوق ين رسر لشيخ|شي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

22o742 در|لق|در غريبــــ عبــــد |لق|بــــ عبــــد|يه|هدى  ى شمس|د| بــــ عي 

5|6794 بــــومسلم|لفضيل |ء سعد عبــــد|سم| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|6388o ى عص|ي ى زىك|لدين |م |سمي  مي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6o6263 رس نبــــوى معوض|محمد ي ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

838594 ى|بــــ لح|هلل ص|مدحتـــ سعد | رثــــي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

287267 زق|لر|لسيد عبــــد|لدين |ح |يه صل| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

3683|| ف مسيحه غ|ن |مري ل مسيحه|رسر لمنصوره|حقوق 

3|9482 حمد مرىسي|هيم لبــــيبــــ |بــــر|سلىمي  ى شمس|د| بــــ عي 

3|5497 حمد سيد|مريم محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

67547 كر|ن محمد ش|وليد شعبــــ لفيوم|صيدلتـــ 

9o8869 هر عوض |لط|حمد |هر |ط ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

85255o لرحيم|حمد عبــــد|لرحيم |ل عبــــد|من ي|نوعيتـــ 
|لمنى

7o9377 حمد حسن محمد موىس|م محمد |سل| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

844o69 ي محمد عبــــد
ن|ل شعبــــ|لع|مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

23|32 يحن  حسنى يحن  حسن ى شمس هندستـــ عي 

24|497 لرحيم محمد عىل|ء سيد عبــــد|دع لفيوم|لعلوم |ر |د

689699 ينى|لجن|رص محمد محمد |ندى ن لشيخ|ره كفر |تـــج
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48o697 حمد|سمر عىل محمد عىل  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6263o| محمود عمر عىل دبــــل| رند ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|2533 لسيد|لحميد |د منتـــرص محمد عبــــد|زي ى شمس صيدله عي 

8482o5 ى |محمد جم هيم|بــــر|ل حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

63968| حمد|لسيد |ليه محمد محمود |غ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2282o2 حمد فتـــىح سيد|ندى  هره|لق|ره |تـــج

435893 س|هيم عطيه قلق|بــــر|عبــــي  محمد  سكندريه|ل|حقوق 

678o|4 بــــو زيد|مل |محمد محمد ك س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

4|5493 لمرصى|هر محمد محمد |فتـــىح م لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|729 مد|فتـــ محمد ح|ر| دين ن|تـــربــــيتـــ حلو

8o7979 هلل|لسيد عبــــد| |ء رض|هن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

779|| حمد|طف |حمد ع|محمد  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

|48482 وق محمد رجبــــ سيد رسر ن|حقوق حلو

6|7588 ن ل|لجم|نرص محمد | مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

39297 حمد سيد فهىم|زم |ح |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

496445 هلل حميده|خميس جبــــريل عبــــد | لي|د ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

337764 حمد عطيه|حمد محمود |محمود طلعتـــ  |ره بــــنه|تـــج

7||587 لبــــديوي|لسيد |كريم يوسف عبــــده  لمنصوره|بــــ |د|

675948 س|حمد عبــــ|مريم محمود  لمنصوره|حقوق 

267799 فع|لش|حمد فتـــىح محمدفهىم | ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

3|2789 لرحمن رزين|لسميع عبــــد|محمد عبــــد سيوط|هندستـــ 

366623 لق|لخ|ر عبــــد|لغف|ئى عبــــد|محمود ه ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

8|297 ن بــــوتـــريكه|عيل محمود منتـــرص |سم|طه | مي  لفيوم|عه |زر

2479o2 دى|لبــــغد|حمد |لعزيز |م مصطفى عبــــد|ريه ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

8|6684 ن د|ض عي|مكرم ري| مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|5o372 ى عبــــد |حمد فتـــىح | م|لسل|مي  لفيوم|عه |زر

83||48 يدي عطيتـــو محفوظ عبــــيد|ه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

763955 هر عىل|لسيد ط| |ن|ر بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

32232| لم|ل س|ن هل|ن عىل رمض|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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67739o لغمرى|سعد محمد سعد  لمنصوره|حقوق 

|6587| ي|لزهر|طمتـــ |ف ء محمد حسن مليىح  ن|حقوق حلو

4o727 عيل|سم|ح |حمد صل|ح |صل ن|حقوق حلو

|29o55 جد مهنى شكرى|بــــيشوى م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

853983 محمد محمود مرىسي عىلي ي|تـــمريض 
| لمنى

25o3|6 تـــه|ل محمود شح|ن مسعد كم|يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

42|555 لبــــص|للطيف محمد |لد عبــــد |ليىلي خ ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

484856 لسيد بــــدر|هيم |بــــر|لدين |عمر نور  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

34865| بــــونعمتـــ|لرحمن محمد حسنى محمد |عبــــد ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

9o36|9 حمد |محمد طلعتـــ محمود  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|387|4 ي|لرج|حمد عز|مريم 
ل بــــسيوئى هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

4866o حمد|عيل |سم|ر |لعط|مه |سل ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|5o554 ر|حمد نص|حمد |مصطفى محمد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

44|o8o طر|ء محمود عىلي محمد خ|رس| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

879|59 زن |زق م|لر|زق حسن عبــــد|لر|عبــــد سيوط|حقوق 

898o|9 ن بــــيوم |مر شعبــــ|محمود ع ج|عه سوه|زر

22849| ف |يه | لحسينى حسن|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

38443 هيم|بــــر|لدين بــــيوم |ل |م كم|هبــــه عص هره|لق|حقوق 

535628 للطيف عبــــده فرج|محمد فتـــىح صبــــىح عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8o5o83 طف محمد محمد|ن ع|نور ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

425353 لدين محمد زىك|ء مىح |سم| سكندريه|ل|ره |تـــج

6379o5 ى محمود|دل محمد |حمد ع| مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

37499 شعيبــــ محمد فتـــىحي قطبــــ هره|لق|حقوق 

7o2857 لمنعم جوده|حمد عبــــد |حمد محمد | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|3|427 ى |ر سحق|مز رفعتـــ بــــشر عه مشتـــهر|زر

59384 هلل طلبــــ|بــــ |لرحمن رجبــــ ج|عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

6763o| ى |بــــر|ن نشأتـــ |رو ى|هيم حسني  لزهي  لمنصوره|ره |تـــج

6o9742 ى|هلل ل|م فتـــوح عبــــد |سمر عص شي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

63o4|2 لسيد محمود|لسيد محمد |محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

2oo53 حسن موىس حسن محمدين موىس ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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4|4|86 ر|لق نص|لخ|لحفيظ عبــــد|سهيلتـــ محمد عبــــد  ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

9|86o6 ن |لعزيز محمد عثــــم|حمد عبــــد| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

477|2| حمد صبــــره|م محمد سيد |سل| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|7|43o ى بــــيل|ه| لح حن|ف| مي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

689752 حمد|وى |لطنط|ح منصور |يدى صل|ه |ره طنط|تـــج

328767 |محمد محمود محمد زكري |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4|o67 ي عبــــد
لتـــش|لعزيز |هبــــه مصطفى ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

2|2326 ى عىل محمد  رى|لهو|عىل حسي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

88o838 لعزيز محمد  |حمد عبــــد|لدين |عز  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

25||56 م مصطفى عرفه|لسل|محمد مصطفى عبــــد شمون|نوعيتـــ 

475833 لمسيح|ندرو عزتـــ فوزى قلتـــتـــ عبــــد | سكندريه|ل|حقوق 

32987o وى|لشعر|تـــسنيم حسن محمد  |بــــ بــــنه|د|

88o43| ده |نبــــيل صبــــىح قل| ري|م معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

|63485 حمد|محمد سعيد محمد  ى شمس| لسن عي 

|22285 ه|لس|لد محمد عبــــده |مريم خ هره|لق|هندستـــ 

6924|2 هيم زيد|بــــر|منيه فوزى محمد | ط|بــــ دمي|د|

9o|83o لعزيز محمود محمد |يه عبــــد| ج|تـــربــــيتـــ سوه

64883o |وى سيد |لطنط|لعظيم |مه محمد عبــــد|س|
حمد

 |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

48|427 رس جمعتـــ محمد|لد ي|خ سكندريه|ل|بــــ |د|

7866oo هلل محمد|ل عبــــد |محمد طل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3399o2 لخولي|بــــ رجبــــ عيد عبــــده |يه| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

334426 ح|لفتـــ|هلل عبــــد|م عبــــد|هلل عص|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|4874| لحميد|ل عبــــد |لع|حمد عبــــد | |ر|ي ن|تـــربــــيتـــ حلو

42672| لدين محمد تـــوفيق سليمه|م |سهيله حس سكندريه|ل|علوم 

|27273 ن شبــــل|مه رمض|س|تـــسنيم  ن|هندستـــ حلو

464257 ف محمد |مر لسيد محمد بــــركه|م أرسر سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

258||6 د|لضي|لمنعم |ل عبــــد|محمود جم لفيوم|هندستـــ 

864633 حمد طه|ن طه |نوره دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|4||82 هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد |لميس  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 6688 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

43|84| حمد|يق |فع ف|لن|محمد عبــــد  |صيدله طنط

353885 ي
س|ل محروس عبــــ|ء جم|ضى |ضتـــ بــــنه|علوم ري

3|47|7 حمد محمد محمد سيد|يوسف  ن|حقوق حلو

267267 لسيد جنينه|منى مجدى محمد  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

78773| ز|رق محمد عىل عز|محمد ط ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2|5532 للطيف|ح عبــــد|لفتـــ|لد عبــــد|عمر خ ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

287||3 بــــر عبــــده عفيفى|حمد ج| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|28263 هر|لظ|لد محمد عبــــد |رضوي خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

923||8 ى حمزه  |حمد محمد حس| ني  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

334427 هيم محمد|بــــر|هلل محمد |عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4972|5 وق  لمجيد|لمجيد عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|رسر تـــربــــيتـــ دمنهور

43|944 روق محمود|سلىم جوده ف |ره طنط|تـــج

463253 هلل محمد خليفه|ء ربــــيع عبــــد|لشيم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

769oo4 هيم|بــــر|بــــ |ن مصطفى خط|نوره لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

83585o ر محمد محمد|لستـــ|خلود عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|47783 ى مبــــ ى بــــدرى حسي  رك|حسي  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

6634| لرحمن يوسف محمد يوسف|عيل عبــــد |سم| لفيوم|هندستـــ 

6|63o4 |لد مصطفى نج|خلود خ ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

754499 بــــ محمد حسن عىل|رح عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|55|42 يف حلىمي |ه هيم|بــــر|يدى رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76o278 حمد|د رجبــــ |م رش|هش ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

53468 وق شعبــــ هيم|بــــر|بــــ |لتـــو|ن عبــــد |رسر ي سويف
تـــمريض  بــــنى

339|5| بــــ|لوه|يمن عيس محمد عبــــد|هلل |منتـــ  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

4437| ور طه|م مجدى مج|سل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

287226 حمر|ل|لحميد |لد عطيه عبــــد|خ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|6447| عيل مصطفى محروس|سم|حمد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

258758 رص حفيضه هنطش|م ن|سل| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

4|47o2 لنبــــى|ن عبــــد |عيل شعبــــ|سم| |مرو لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7|5822 لبــــدوى|جر جمعه رزق |ه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|4788| لمنعم محمد|مصطفى فوزي عبــــد  هره|لق|هندستـــ 
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5o367 ى|يمن مجدى عبــــده | مي  بــــ بــــنى سويف|د|

369739 لحميد|ر عبــــد|لغف|هيم عبــــد|بــــر|رتـــ |س |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

6o5992 حمد مىك|لسعيد |طف |محمد ع |ره طنط|تـــج

25|7|4 دل حسن محمد حسن|محمد ع لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

44oo|6 ف إبــــر هيم عبــــده شعيبــــ|رضوى أرسر |حقوق طنط

|2|685 لرحمن محمود حسن عيس|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|7442 يمن سيد محمد|ن |رو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|2|o8 لسويدى|ل |حمد محمد كم|يمنى  |ره بــــنه|تـــج

4346|5 هيم عيد|بــــر|طمه طلبــــه |ف ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2|6734 ىط|لع|دى عبــــد|له|صم عبــــد|محمد ع وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

5|6|77 لسيد بــــرعي|زق |لر|لم عبــــد |ء س|هن بــــ دمنهور|د|

6o5oo6 لجندى|م محمد محمد |ندى عص |ره طنط|تـــج

|568o7 هلل|سعد محمد سعد عبــــد  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

634|62 لجوهرى|لسيد محمد |ندى محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|36548 ى|ء عبــــد |عمرو عل لعزيز حسي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

452957 لجميل عىلي متـــولي محمد عىلي| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

529o29 وي|لقمح|نور |رص |محمود ن ضتـــ دمنهور|علوم ري

4|69o6 ىطي|لع|هيم عبــــد|بــــر|ء محمد محمد |هن لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

56477 عيل|سم|بــــ عىل |لتـــو|ربــــيع مصطفى عبــــد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

6|7o65 وى|لطن|عبــــي  محمد محمد  ط|بــــ دمي|د|

2|988o حمد سيد|سلىم محمد حسن  ى شمس|تـــج ره عي 

||8363 لسيد|لسيد |ذ مصطفى محمد |مع ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

277737 س|لنح|لحميد |م عبــــد|محمد عص ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

77o376  عبــــد |لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|
ى
هيم|بــــر|لحميد |ق زيق|لزق|هندستـــ 

92o325 | لشهيد حن|ل عبــــد|س جم|تـــوم ج|بــــ سوه|د|

6o4443  |لعط|دى |له|د عبــــد |محمد رش
ى
لبــــسيوئى|ق ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

885622 فظ سيد |لح|عبــــده عبــــد| لي|د ن|طبــــ حلو

695428 لد محمود محمد محمود|خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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4979o3 وق سعد عبــــد  ع|لمطلبــــ رف|لمقصود عبــــد |رسر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

245494 ه جم س محمدمحمد|ل عبــــ|سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

29679 ف ف|روق |ف روق وهبــــتـــ|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4825o4 ى إمبــــ| لي|د بــــى سعيد|حسن خرصى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

96988 مل محمود رستـــم|هلل ك|عبــــد  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6|6843 ىسر|لغبــــ|د |دتـــ يونس رش|غ ره بــــور سعيد|تـــج

2552|4 ر|لنج|لغنى |لغنى محمد عبــــد |م عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

89828| بــــوزيد |بــــوزيد قريسر |د |رين ج|حقوق سوه

|4o243 لسميع|ن عبــــد |ر مديح رمض|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

329473 رتـــ سعيد شعيبــــ محمد شعيبــــ|س |نوعيتـــ بــــنه

257248 حمد هدهود|للطيف |يه عبــــد| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

778928 لحميد محمد|لسيد عبــــد |منيه | ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

4|3o58 ف محمود |ء |دع جه|لبــــر|رسر |بــــ طنط|د|

677288 وى|لششتـــ|ن |محمد رفعتـــ شعبــــ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

834774 حمد|لحميد |لد عبــــد|محمد خ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

33|953 ن|لسيد محمود زيد|لدين |ح |محمود صل |ضتـــ بــــنه|علوم ري

44688 هيم|بــــر|لرحيم |ن عبــــد |ن عثــــم|سلىم عثــــم هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

848338 ي محمود ذىكي محمد
مصطفى  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك

أكتـــوبــــر 

25o283  صبــــىح فرح|رس|
ى
لننتـــ|تـــ |ء شوق ي صىح بــــنه

|معهد فنى

62|868 ي|مد مو|مدح|ندى محمد ح
ى
ق ي صىح ري

ضه بــــور سعيد|معهد فنى

3|6|2o ي|رس |جر ي|ه
لبــــيومي عفيفى هره|لق|ن |سن|طبــــ 

88|994 يف صبــــره  عمر وهيدى رسر سيوط|ره |تـــج

423935 ل محمد عيس|ء جم|رس| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

45|623 ح أبــــو غنيمتـــ|لفتـــ|فتـــىح وحيد عبــــد  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4o7945 لسيد محمد|ن محمد |نوره عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

|46|33 لغنى|م محمود عبــــد |م|لد |د خ|سع ى شمس|زر عه عي 

|45o8 للتـــ محمد |كر فتـــح |لدين محمد ش|ء |مهند عل
د|ج

هره|لق|ره |تـــج

63o596 ى عزم خله جورج  خليل يوسف| مي  زيق|لزق|هندستـــ 

4455|8 حمد عىل محمد|حمد |ن |رو ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى
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859o64 ي |عىلي س|عيل عبــــ|سم|ء يحن  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

426276 لسيد قطبــــ|حمد محمد حمدي |ن |رو سكندريه|ل|علوم 

6362o9 هيم عىل|بــــر|لسيد |عمرو صبــــىح  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

49o48 لحميد|لعظيم عبــــد|ل عبــــد|هبــــتـــ جم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

622o7o ح|حمد محمد عىل فتـــىح نج| ط|بــــ دمي|د|

337549 ر سعيد عبــــده عىل|مي ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

542763 ىسر|لخر|حمد |مريم مجدى  لمنصوره|حقوق 

227282 ى د جبــــره|نبــــيل ميل| مي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4o3995 ي|لسيد |س |حمد سيد عبــــ|
لويسر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

66364 حمد|تـــم سيد |هلل ح|عبــــد  لفيوم|هندستـــ 

4872oo حمد|مؤمن محمد طه سعيد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o67o2 ن|لكريم شعبــــ|زم محمد عبــــد|ن ح|رو سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

679465 لسيد مسلم|لسيد محسن | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

34547o يف محمد عبــــود  وي|لشعر|حبــــيبــــتـــ رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

87846| د  |حمد وحيد محمد فؤ|م |يمنى عص سيوط|بــــ |د|

546352 ص|لقص|فظ |بــــر ح|حمد ج|رص |ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

88|852 د خرصى  |لجو|ر عبــــد|لغف|مصطفى عبــــد سيوط|ره |تـــج

35o476 لسيد|متـــ زىك |س|محمد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

233722 ي
لحدينى|زى مصطفى |عمرو ئى هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

49o449 لمنعم|رق محمد عبــــد |ن ط|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

458264 لدين|لزينى سيف |مل |عيل ك|سم|محمد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

554o9 هيم|بــــر|بــــ |لتـــو|بــــورسيع عبــــد|ء |عل ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

78o|93 لسيد سليم|حمد مصطفى | زيق|لزق|عه |زر

7o|6o3 ن|حمد رفعتـــ عوض شوم|ده |غ لمنصوره|ره |تـــج

53o|79 ن|سم سليم|سلىم ممدوح محمد ق ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

4757|9 يمن محمد محمد|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43693 لمقصود محمود|لمعىط عبــــد|مؤمن عبــــد هره|لق|ره |تـــج

6o7o7 زق|لر|رق سعد عبــــد |م ط|سل| ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

6oo4|3 مه|لحميد سل|لحميد عبــــده عبــــد |م عبــــد |ريه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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|76888 ل سيد|ئى محمد جم|م| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

465o|2 ي محمد |لفتـــ|محمد عبــــد
يش|لغ|ح بــــسيوئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

632|8o لحليم|خلود سمي  صبــــح عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

844394 لرحمن حسن مىكي|ء عبــــد|سم| ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

885794 فظ |لح|حمد عىل عبــــد|لد |خ سيوط|ره |تـــج

869777 سط|لبــــ|مؤمن بــــدوي محمود عبــــد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

839o56 هيم|بــــر|موىسي محمود | يش ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

8||584 حمد|لح |حمد ص|منه محمد | ره بــــنى سويف|تـــج

|35|58 ى عص|ي لمرصى|حمد محمد |لدين |م |سي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|35689 خلود سيد محمد محمد عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

|2||96 حمد محمدى محمد|لرحمن |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

6o28o8 لبــــسطويسي|لسيد |لسيد |طف |محمود ع لمنصوره|حقوق 

|52822 لد محمد صديق|جر خ|ه ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

357626 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|ش عبــــد|م رو|ريه دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

6|3827 لشيخ|هيم |بــــر|لحليم |د عبــــد|ء فؤ|شيم |صيدله طنط

|54|99 ح|لفتـــ|ل محمد عبــــد |محمد جم ى شمس حقوق عي 

6232|5 ى |لحس|وهبــــه | سميه رض س|لعس|ني  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

694o34 ر|ر مختـــ|لستـــ|مه عبــــد |س|يحن   لمنصوره|طبــــ 

423997 هلل طه عىل|محمود عبــــد | نور سكندريه|ل|عه |زر

884o7o د حسن  |لجو|ل حسن عبــــد|دل ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|3278o لعزبــــ|للطيف حمد |زينبــــ يوسف عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

22|686 يمن زينهم سيد|محمد  ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

794|| عيل|سم|مد |ر ح|بــــ مختـــ|رح هره|لق|حقوق 

7|53o5 ي|حمد |حمد |مروه مدحتـــ  لزهي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

8|8833 دم|ن |هر سليم|لظ|منيه عبــــد| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|5|o|7 ى|لد جمعتـــ محمد |ء خ|ل| لنجي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

248||5 رق رجبــــ عربــــ|تـــفى ط ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

685696 نم|ن يوسف غ|لسيد رسح|يه | لمنصوره|بــــ |د|

2|4|o| يف جم|بــــ ن|ل سليم زهر|سل رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ
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8|6597 ندي رجبــــ سيد محمود ي|بــــ |د|
|لمنى

523877 لحميد بــــسيوئى|حمد بــــسيوئى عبــــد | |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

49973| زى|ء فرج فتـــىح غ|سم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

759o7o يف محمود مصطفى|عبــــد  هلل رسر لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

84o856 ه محمد رمض| ن سيد|مي  |نوعيتـــ قن

369675 لدبــــيس|م |لسل|لسيد عبــــد|ل |ء جم|سم| ى شمس| لسن عي 

6989o3 لمتـــول محمد|ء صبــــرى |رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

82o483 د|لجو|خلود فتـــىحي محمد عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

3|779| لحميد محمود|لد عبــــد|لحميد خ|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o282 م محمود عىل|لدين حس|بــــ |شه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

22365| ه عبــــد هلل لطفى عيس|بــــهي  هره|لق|بــــ |د|

8534o3 عيل سليم|سم|لسيد |لرحمن |عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|347|9 ى|حمد |حمد محمد رؤوف | مي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

9||2o5 لمغربــــى |ن مصطفى محمد |جيه تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

6878| هلل|لحليم عبــــد |ر عبــــد |مختـــ| دين ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

273o53 مه محمود محمد|س|تـــرنيم  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|2|757 عيل|سم|فظ |سلىم حمدى ح ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

4782|4 ر|لنج|حمد |ر سمي  محمد كحيل |مي سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

89o834 هيم |بــــر|هيم مصطفى |بــــر| |ند سيوط|نوعيتـــ فنيه 

485893 وى|لعزيز عىل مس|آيتـــ مصطفى عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

756|68 ر|لغف|لسيد عبــــد |حمد محمد | حقوق بــــورسعيد

5o3335 حمد|حمد |لد محمد |ء خ|رس| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

6o897 مصطفى محمد محمود محمد ي سويف
هندستـــ بــــنى

8|9523 ى|تـــه |ل شح|ء جل|سم| مي  ي|عه |زر
|لمنى

7o69o2 لفضيل|حمد عبــــد |ئى محمد |ه لمنصوره|بــــ |د|

||72o8 لرحيم|حمد عبــــد |يوسف محمد  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

54576| ج|لسيد فر|م ذىك |حمد هش| لمنصوره|حقوق 

2|338o هيم|بــــر|دل مصطفى |ء ع|لزهر|طمه |ف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

34|oo| لحميد|ئل محمد عبــــد|حمد و| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى
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33453| ف |كريم  |لهندى محمد عط|رسر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|4429| ع|لرف|حمد |حمد محمود | لمنصوره|حقوق 

33|358 يم|لد|حمد عبــــد|يم |لد|رص عبــــد|طمتـــ ن|ف |بــــ بــــنه|د|

626444 ر مصطفى بــــسيوئى|مريم مختـــ زيق|لزق|طبــــ 

2563|2 لديبــــ|محمود رجبــــ محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

429|36 عيل غنيم|سم|س |د محمد عبــــ|سع |طبــــ طنط

|22529 هيم|بــــر|سل مصطفى سيد |بــــ تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

48|84o م محمود محمد حسن حسن|بــــس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

886|o2 هلل  |حرز | رع زكري|طيوس ز|غن| سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

5438o| هيم|بــــر|د مجدى محمود |عم بــــ دمنهور|د|

64|787 ين رضى  مه|لسيد سل|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2265o7 بــــ ونيس عوض|يه|نوبــــ |بــــ| ن|حقوق حلو

49535o لقط|عيل |سم|دتـــ نبــــيل محمد |حم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

823o57 ن محمد|ح حس|خلود نج ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

7o6o|9 لبــــرع|حد |لو|لسعيد عبــــد |لد |هند خ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|6244o حمد محمد|حمد محمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|25538 حمد|حمد محمد |لدين |نور  ى شمس حقوق عي 

62|2|2 م|للض|ر |م مختـــ|لسل|لد عبــــد |د خ|نه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7o7o22 حمد جمعه محمد تـــوفيق| ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

9o5|o4 سمر حسنى حسن عىل  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

363753 حمد|حمد محمد |ء |سم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

245489 د جمعه عيدمدكور|ريم عو هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

78o266 لسيد عبــــده حسن|كريم  زيق|لزق|حقوق 

6o736o ده|حمد لبــــيبــــ حم|طمه |ف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|37752 محمود معروف مقبــــول غريبــــ مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

449552 هيم رزق|بــــر|محمود محمد محمود  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

372o66 يف عبــــد لعزيز زىكي سنجق|رسر ى شمس|زر عه عي 

7|23o3 دى|لبــــغد|هر محمود محمد |خلود ط معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

49635o وق محمد  حمد مصطفى|لفتـــوح |بــــو|رسر سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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7o3|o5 لحشودى|هلل عمر |حمد عبــــد |ن |نوره زيق|لزق|صيدله 

4|89|9 ى عبــــد يم عىل|لد|عىل خي  لشيخ|ره كفر |تـــج

5o9|7 ف رجبــــ حسن|محمد  رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2583o5 بــــر شتـــله|حمد صبــــىح ج| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

67392 لحميد|مه محمد عبــــد |س|جر |ه لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|28o99 ي
لسيد محمد|ل |جم| دئى هره|لق|بــــ |د|

6|46|2 لففى|لسيد |حمد محمد |جر سيد|ه |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

6o3282 ف كم|كريم  لدغبــــيسر|ل |رسر لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

34|57o لمسلىمي|ح موىس عليوه |لفتـــ|حمد عبــــد|محمود  |حقوق بــــنه

269oo9 ن محروس محمد موىس|يم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4|5529 خريىط|ل|تـــ |م سمي  بــــرك|لسل|محمد عبــــد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

487674 لم|بــــر محمد س|د ج|محمد فؤ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32o285 ر|لغف|سيف محمد سعيد عبــــد ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

7o5o|2 س|لدرينى عطيه عبــــ|د فتـــىح |محمد عم زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

24458 هيم|بــــر|حمد محمود |ن |رو ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

4|2635 لعزيز حموده|ل عبــــد |لع|رق عبــــد |ده ط|مي |بــــ طنط|د|

5|943| لحكيم محمود صبــــره|ضىح عبــــد  عه دمنهور|زر

9o532o در محمد |لق|رص عبــــد|خلود ن ج|ضتـــ سوه|علوم ري

282353 ن|د حمدى محجوبــــ محمد رسل|عم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5437|o لسنوىس|حمد سعدى |محمد  سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|53473 دق صميدتـــ|ص| ء رض|رس| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

57249 ر|لستـــ|بــــسمه عىل حسن عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

277978 ل|لجم|دل محمد |ن ع|يم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

9|6833 ى ى| |مي  |  نس نسيم مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88|349 ن |حمد سليم|حمد عربــــى | سيوط|هندستـــ 

|22463 هيم|بــــر|حمد عىل |دين محمد |ن هره|لق|بــــ |د|

23|747 لففى|هيم |بــــر|دل محمد |يمن ع| سيوط|بــــ |د|

33445| لعربــــ|محمد بــــدوى محمد عز  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|7o2|7 زق|لر|حمد عبــــد |م وحيد |سل| سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق
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|555|2 ى |هيم |بــــر|طمه |ف هيم يوسف|بــــر|مي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

8|o628  عىلي عبــــد|ي
ى زق حسن|لر|سمي  ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

232|38 ش|لعزيز عىل رو|مصطفى محمد عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|72|69 وق  هيم منس|بــــر| |هيم رض|بــــر|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

348|66 ل حبــــش|لع|د عبــــد|ء سيد رش|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

||5768 يتـــ ف يق فريد يوسف|مي  هره|لق|طبــــ 

228268 ف|د عس|لحد|ء محمد |سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|o|96 |لحم|حمد |حمدى | ند
ى
ق ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

244289 ى|ن محمد |حمد سليم|حمد سيد | لبــــحي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

49354o د محمد سعيد دعبــــيس|زي ره دمنهور|تـــج

43o6|2 مد|لسعيد ح|حمد |لحميد |هند عبــــد  ي صىح طنط
|معهد فنى

2|758 هر منصور محمود|م م|مر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|5799 ى محمد محمود محمد عبــــد|ي بــــ|لوه|سمي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

42594 محمد مصطفى محمد محمود عه مشتـــهر|زر

355432 ع|لر|حمد |مر |نهلتـــ تـــ ى شمس|تـــج ره عي 

782668 هلل|هلل محمود محمد عبــــد|عبــــد | رن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8435|4 لطيبــــ|حمد |م |سل|ل|لرحمن سيف |عبــــد ن|سو|حقوق 

857829 ي حم
لمحسن|ده عىلي عبــــد|مصطفى ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

| |لمنى
لجديدتـــ

8564|5 د|كر عي|ح ش|نوبــــ صل|بــــ| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

6|6|49 لصديق|محمد فريد فريد  ط|حقوق دمي

675988 وي|لشه|ندى عطيه محمد عطيه  لمنصوره|حقوق 

324392 هيم|بــــر|لعزيز |د محمد عبــــد|دي عم|ش ى شمس علوم عي 

||6923 ف حسن جميل|لميس  رسر ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

|59|o| ل|بــــيشوى بــــهجتـــ صليبــــ غبــــري لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

355|65 ف محروس |ن |يم| حمد|رسر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6|5352 وردتـــ| لسق|حمد سمي  محمد | تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

923|o7 ى صبــــىح نصىح بــــطرس | مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7786|3 لمعىطي|دى عبــــد |له|تـــه |لرحمن شح|عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 
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4|796| ى جم ن|ل أحمد بــــسيوئى مرج|نورسي  لشيخ|بــــ كفر |د|

7||566  ري
ى
 محمد شوق

ى
لكوش|ض |شوق ره بــــور سعيد|تـــج

876337 ئى فخرى عوض  |بــــيشوى ه سيوط|تـــربــــيتـــ 

25453 لمجد|بــــو|حمد |ء محمد |ل| هره|لق|ره |تـــج

8ooo22 ى هل|لعق|لرحمن |عبــــد ل|د حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

779743 ي|د عىل |رحيل محمد فؤ
ى
لدسوق زيق|لزق|بــــ |د|

489234 هيم |بــــر|بــــسنتـــ حمدى غريبــــ محمود  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|6553 لكريم عىل حسنى|رقيه حسن عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

84|949 يم|لد|بــــر عبــــد|ج ج|محمود فر سيوط|حقوق 

5o8|o| هيم|بــــر|بــــر عبــــده |حمد ص|ن سعد |نوره سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

8|3|68 ر|لغف|عمر حسن محمد عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

4o4232 تـــ|تـــ سعد بــــرك|لرحمن حسن بــــرك|عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

74o25 لمعبــــود|ن عبــــد|ن عثــــم|كريم شعبــــ ره بــــنى سويف|تـــج

757287 لسيد محمد أحمد|ء سمي  |سم |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

46o8| مر|لنبــــى سعيد ع|مه عبــــد|س|منى  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

3|7253 د|لجو|ر عبــــد|لغف|م عبــــد|كوثــــر عص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

767o62 لق|لخ|لعزيز عبــــد |دى عبــــد |له|حمد | لعريش|تـــربــــيتـــ 

768663 ن|لم حمد|شم س|ره ه|س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3464|8 ي|ر
|نه عبــــد|بــــوشبــــ| |ئى

ى
لمول دسوق ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5|9675 لسيد عىل قرقر|بــــسنتـــ عىل  سكندريه|ل|طبــــ 

785|64 ه حسن | حمد|لسيد |مي  زيق|لزق|صيدله 

|55587 مه|ن خضي  سل|حمد سليم|مريم  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

22|88 لمجيد|ء بــــهجتـــ عطيه عبــــد |سم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

78o8|2 لرحمن|حسن محمد عىل عبــــد عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

7o763| لمجيد|حمد عبــــد |لسيد |در |ن ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

7935|3 لم|محمد سعيد مسعد عودتـــ س  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

489547 ن|محمود سود| هلل سعيد زكري|هبــــتـــ  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

272o25 لح|لسيد ص|لسيد شبــــل |ن |يم| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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|44997 ده سيد حسن عىل|غ ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

|6o882 لسيد|حمد فتـــىحي |ن |رو مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

458225 لصعيدى|ن |لكريم عثــــم|ن سعد عبــــد |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

329745 ي|حمد عبــــد|فتـــ |ء وليد ر|رس|
لغنى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

754962 زي|هيم  حج|إبــــر| حمد مجدى زكري| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

68878o ود|لغنى د|لغنى محمد عبــــد |م عبــــد |سل| لمنصوره|ره |تـــج

||8oo4 دى نور|تـــ ن|ل نش|تـــ|ن د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

68o4o9 لمرىس|لمرىس |لعدل |محمود حمدى  صيدلتـــ بــــورسعيد

847836 ى|ن محمد |مروه شعبــــ مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

8oo|o9 نور سعد|ن عمر |رو ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

854645 ي |ن حمد|رص محمد عشر ي|بــــ |د|
|لمنى

2869o2 شف|لك|حمد رفعتـــ سعد زغلول |محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

6o858| لحسنى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|آيه  |بــــ طنط|د|

|483| حمد|هلل |بــــ |حمد محمد ج|محمد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

455633 تـــ | ف عبــــد|مي  ى|م عىل أبــــو |لسل|رسر لعيني  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

692488 ي
ن|لسيد شعل|حسن | عط| دئى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

36o698 يف حسن عبــــد ي|لبــــ|لعليم عبــــد|محمد رسر
ى
ق |بــــنه| هندستـــ شبــــر

765542 م|حمد عىل سل|حمد عىل |عىل  هندستـــ بــــور سعيد

7|3o2o لنجدى|لح |لح ص|محمد فتـــىح ص لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

499999 لعزيز|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |ريم  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

4949o4 ر|ن بــــك|رس رمض|حمد ي| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

687823 زى|لمغ|لعزيز |لسعيد محمود عبــــد |ره |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|44655 هيم|بــــر|لرحمن محسن محمد |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

696725 ى عىل مصطفى محمد عىل حسي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

23936o ف نظيم عبــــد|مروه  لق|لخ|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

635o75 د محمد|رص حمدى حم|ء ن|سم| زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

776542 ره|ل بــــش|ريف جرجس غبــــري|م |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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86|5o6 ن|لرحمن حربــــي سيد رمض|عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

362o48 عيل|سم|لسيد |حمد |محمد  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2|7647 لد مدحتـــ مصطفى|حمد خ| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

254o77 ي|هيم |بــــر|محمد هيثــــم محمد 
|بــــودئى ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

245868 بــــيشوى عزيز فوزى عزيز ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4423|7 ى|لمغ|مد |محمود صبــــرى ح زى حسي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

45|8o4 هيم محمود  عدس|بــــر|هلل محمد |عبــــد لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

752888 لسيد يوسف عىل|يوسف  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8|o23 م حنفى محمود|هش| ن|ر ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

5o5789 حمد|تـــتـــ |وى شح|حمد صبــــىح شه| سكندريه|ل|حقوق 

25|57| ع|نوح ربــــيع مبــــروك رف ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

775857 فظ أحمد|ح| م رض|عبــــده حس ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

45o368 لسيد محمد عىلي|مصطفى سعيد  |هندستـــ طنط

48699o لرحمن|لنبــــى عبــــد |رق عمرو عبــــده عبــــد |ط سكندريه|ل|حقوق 

346326  شبــــيبــــ|لح ل|ن ص|حمد سمح|
ى
ق |بــــنه| هندستـــ شبــــر

325483 لعفيفى|لعفيفى |عىل محمد  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

32698o ف محمد محمود|تـــ |جي رسر ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

9o9428 رص عمر مصطفى |لن|ل عبــــد|جم| روفيد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|75322 ى محمد ندى محمد حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4276o لق حسن محمد|لخ|مروه طلعتـــ عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

853829 بــــ|لوه|زي عبــــد|لىمي نبــــيل حج ي|صيدلتـــ 
|لمنى

496934 ن|لعزيز حسن رمض|ن عبــــد |ر شعبــــ|من بــــ دمنهور|د|

45988 حمد|ضل |ل ف|م جم هره|لق|بــــ |د|

365273 ئيل|مل سعد ميخ|ل ك|مريم كم هره|لق|حقوق 

646|5 ح|لفتـــ|ل ربــــيع عبــــد |يه جم| لفيوم|طبــــ 

4365o2 بــــ|هيم خط|بــــر|لسعيد مبــــروك |محمد  لشيخ|علوم كفر 

5|627| ى|يز شندى ل|ء محمد ف|رس| مي  بــــ دمنهور|د|

4945|4 لدهشوري|لسيد |حمد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

36228o لففى|حمد |لعظيم |هلل عبــــد|محمود عبــــد دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

Wednesday, September 5, 2018 Page 6700 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

283756 ف عبــــد|عىل  حمد|د |لجو|رسر دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

8o6596 لسيد محمود|بــــوبــــكر سعيد محمد | ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

853844 ى عبــــد لرشيد|لدين عبــــد|ح |لرؤوف صل|نرمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

226338 فظ|لسيد عىل ح|مؤمن  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

7|2556  
ى
تـــه|هيم شح|بــــر|رنيم شوق لمنصوره|صيدله 

88o393 وس ن|تـــ ئيل |رد ميخ|دو|ج  |ورصى سيوط|ره |تـــج

358334 حمد حسن بــــكي |لتـــ |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

68o4o7 لدين|حمد شمس |ن |محمد مصطفى عثــــم ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

336oo2 ي
لمحسن منصور|حمد عبــــد| |دئى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7|587| عيل فليله|سم|حمد |عيل |سم|طمه |ف لمنصوره|بــــ |د|

64475o م|هلل موىسي ضي|محمد عبــــد ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

4o9844 لم|وى س|لشن|در |لق|يتـــ محمد عبــــد | ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

462249 ه محمد|لل|ه متـــول  عبــــد |لل|يزه عبــــد|ف لشيخ|ره كفر |تـــج

464523 ى  وى|لدهر|عمرو أحمد سيد أحمد حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

443o7| وى|لعشم|لمول |عبــــد | ندى رض |حقوق طنط

329|93 هيم بــــرهومه|بــــر|لسيد |طف |ن ع|رو |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

792o7 لمهدى|محمد سيد محمد محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

336576 ء بــــرع حسن خرصى|ء عل|ل| ى شمس|د| بــــ عي 

8|5984 ه شح د يوسف|تـــه عي|سمي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

884o54 لرحيم  |لرحمن عبــــد|بــــ عبــــد|لتـــو|مصطفى عبــــد سيوط|ره |تـــج

|463oo ف ف|ن |نوره روق محمود|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

48o8o3 هلل طه محمد|لد عبــــد|مل خ| إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

624327 يح|لل|هيم |بــــر|لحسينى محمد |هيم |بــــر|عبــــي   ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

638649 لم|م موىس محمد لطفى س|ريه ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

62o|73 لجليل خرصى|دى عبــــد|له|ل عبــــد|ء جم|ل| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

6283| ى خلف محمد عبــــد |ي لفضيل|سمي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

48944o ن محفوظ|محفوظ فتـــىح زيد| هويد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4948o8 م|ضي| لك زكري|لم|عبــــد | محمد زكري تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

49492o ف محمد محمد  لبــــدرى|محمد أرسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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3|38o6 لحميد|لمنعم عبــــد|لدين عبــــد|ء |ن عل|رو ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

266o5o ره|رى عم|لبــــ|ره عبــــد|حمد عم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

89o898 حمد عىل |مل عمر | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

8o5983 محمد بــــكر طه عىلي ي|صيدلتـــ 
|لمنى

238544 ل عىل مسلم|حمد كم|ء |دع هره|لق|حقوق 

2|4868 ف محمد س|محمد  حمد|لم |رسر |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

25|977 لكردى|لحميد |هلل عىل عبــــد|عبــــد ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

42o4|6 ربــــ يونس|لح مح|ل ص|ن جم|نوره ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

359278 ى | لسيد عىل|حمد خي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

4438|| نه|لحليم محمد محمود سلط|يدى عبــــد|ه لشيخ|علوم كفر 

892978 هلل  |عمر محمد محمد عبــــد سيوط|ره |تـــج

528726 حمد|بــــو|محمد عوض | هيم رض|بــــر| سكندريه|ل|هندستـــ 

85|98 لعزيز|حمد عبــــد |حمد محمد | ي سويف
تـــمريض  بــــنى

27797o لعزيز|لعظيم عبــــد|ح عبــــد|سحر صل شمون|نوعيتـــ فنيه 

53437o د محمد|للطيف حم|سعد محمد عبــــد  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

8o925 نور عىلي|نور مجدي | ن|هندستـــ حلو

449954 حمد عبــــدربــــه محمد جمعه|يه عبــــد ربــــه | دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

265|87 بــــو ديبــــ|هلل محمد |م عبــــد|محمد عص ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

272947 ه عبــــد| لكريم|لقوى عبــــد|لصبــــور عبــــد|مي  ن|بــــ حلو|د|

|2o94| حمد محمد|هله سمي  محمد | هره|لق|ره |تـــج

366329 لحفيظ|لعزيز عبــــد|مه عبــــد|س|جر |ه سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

62224 تـــفى حمدى محمد معوض ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

|23639 نور محمد زىك|مه |س|زم |ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|3833 ى |محمد فكري  حمد|حمد حسي  ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

24|763 لد سيد غريبــــ|خلود خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3367o3 ش تـــرىك|لحميد محمد حو|نىه عبــــد ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

354843 حمد عىل|ىط |لع|زينبــــ عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|3oo66 ى سحق خليل|وجدى | يوستـــي  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط
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56||o هلل|حمد عبــــد|رس غريبــــ |ي بــــ بــــنى سويف|د|

53432o هيم شكرى حسن عىل|بــــر|بــــ |و| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|48984 مد|بــــر ح|ن وليد ج|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

786294 حمد موىس|حمد محمد | وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

8|9o8 لخول|بــــوبــــكر محمود |لرحمن |هيم عبــــد |بــــر| هره|لق|بــــ |د|

7938|4 ى عبــــد  ح|لفتـــ|ح محروس عبــــد|لفتـــ|نرمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8773o8 لمنعم خليفه عىل  |ن عبــــد|يم| سيوط|صيدلتـــ 

5||889 ي|لكريم |حمد سعيد عبــــد|
ى
لدسوق |عه طنط|زر

468o7 م محمد|لسل|مريم عىل عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o2o6o ل محمود بــــدوي|رص محمد جم|د ن|زي ي|طبــــ 
|لمنى

3622o7 لس عم هيم لبــــيبــــ|بــــر|د |كي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|494o| حسن نرص حسن نرص د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

35397| د|لمنعم محمود حش|مصطفى محمد عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5o3844 لسيد|ح |لفتـــ|رس عبــــد |محمد ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63oo98 عمر فتـــىح محمد عطيه زيق|لزق|حقوق 

5o9|79 ره|هيم عم|بــــر|محمد سعيد سعد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

42837| لوكيل|ده عطيه عىل |يه حم| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

4457|6 هلل سمي  عيس سعد محمد|منه  سكندريه|ل|هندستـــ 

548284 ى غنيم حمدى محمد محمد حسني  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

5|223o ىس|لعبــــ|محمود مبــــروك محمد حسن  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

28722 بــــو زيد|ل |يمن محمد هل| هره|لق|هندستـــ 

54o95 حمد|تـــه |هلل محسن شح|منه  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6|9|98 لعدوى خضي |لسيد |حمد زينهم | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|37286 لسيد محمد محمد|طف |مصطفى ع ى شمس|تـــج ره عي 

822|93 ي 
ى
ى|مرقس صفوتـــ شوق مي  ي|هندستـــ 

|لمنى

688o73 تـــ|لمقصود بــــرك|لح عبــــد |مريم محمد ص لمنصوره|علوم 

53o|o| هلل بــــريك|بــــ |هيم ج|بــــر|يتـــ | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

546324 دل بــــشي  عيس متـــول|محمد ع ضتـــ دمنهور|علوم ري
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6257o5 تـــ محمد | لسيد|لسيد |مي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

249354 مل مىك|حمد ك|مروه  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

477756 لسيد|ر محمد سمي  محمد |مي سكندريه|ل|ره |تـــج

5|5957 لحميد|مد عبــــد|شد ح|ء محمد ر|ل| بــــ دمنهور|د|

77o59| لرحمن|لسيد عبــــد |بــــر |معتـــز ص |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

9o|572 ء فتـــىح محمد عمر |شيم ج|بــــ سوه|د|

686243 ل|لد|مد |لغنى ح|محمد حسنى عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

877395 لكريم  |سندس مصطفى محمد عبــــد سيوط|علوم 

823869 هلل عىلي|هلل سمي  عبــــد|عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

535663 دى|بــــوش|هيم |بــــر|س |دى عهدى عبــــ|ش لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

43o925 لمعىط|هيم فتـــىح عبــــد |بــــر|م  |بــــ طنط|د|

622952 ح|حمد صل|حمد جمعه |م |سل| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

752733 لنعيم|بــــو زيد عبــــد |حمد يشى | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7675o3 وى|لشعر|تـــ مصطفى |مروه مصطفى عرف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

793938 سم نوفل|محمود يىح محمد ق لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

755o|o ف فوزى محمد|رقيه  رسر تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

329337 تـــ صل| د|لدين شفيق حم|ح |مي  |ره بــــنه|تـــج

|2478o سل هيثــــم مىح محمد حسن|بــــ ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

625|87 هلل|رص محمد عبــــد|لن|طمه عبــــد |ف عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8|o358 د|سعيد محمد سعيد رش ي|صيدلتـــ 
|لمنى

684789 تـــ|لبــــه|لحليم |لحليم عبــــد |بــــدر مجدى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3486oo ر|لجز|هيم |بــــر|لرحمن |رص عبــــد|م ن|حس |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|78o33 لحميد عبــــده|محمود سمي  عبــــد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

252889 بــــورى|لش|م محمود عىل |ريه لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

838378 حمد محمد|لد |يوسف خ ن|هندستـــ أسو

6o562| وق  حمد محمد مصطفى متـــول|رسر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7o9oo| |ن عبــــد |ل رمض|لع|ل عبــــد |لع|حمد عبــــد |
ل|لع

لمنصوره|حقوق 
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53663o مر|بــــوع|ن |لمنعم صبــــىح رمض|عبــــد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

9|952 ن|ئى سليم|لكيل|كمل |كريم  ن|حقوق حلو

2288|7 ين ع ي عبــــد|لور|دل |شي 
ل|لع|دئى هره|لق|ره |تـــج

536o62 لرحيم مصطفى بــــدوى|نور عبــــد |محمد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

677383 ج|ح فر|لفتـــ|ل عبــــد |مجد جم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

677247 سم|عمر محمد عىل ق لمنصوره|طبــــ 

|66434 لسيد محمد محمد|ح |لفتـــ|م عبــــد |هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7|62o ى |بــــ |شه ى|لسيد |مي  مي  لفيوم|صيدلتـــ 

9|932 لرحيم|عمر فتـــىح غريبــــ عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

278848 بــــ|لرحمن مصطفى محمد خط|عبــــد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

|4|o8 سل مجدى يوسف سيد|بــــ هره|لق|حقوق 

45637 لحليم|ء محمد فريد عبــــد |سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|48942 ن|حمد عمر|هيم |بــــر|لد |خ| رن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o5422 هيم عىل|بــــر|حمد |محمود محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

|49|64 ى فضل رض فضل حسن| حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

877779 روق عىل  |مه ف|س|ر |مي سيوط|بــــ |د|

2|3987 ل حسنى يوسف|جر كم|ه ن|تـــربــــيتـــ حلو

856|23 لمنعم|ح عبــــد|لفتـــ|مه عبــــد|س|يه | ي|تـــمريض 
| لمنى

9o34|6 ى كر حلقه |عبــــده ش| يوستـــي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

823892 ل|لع|وي مديح عبــــد|فرحه كحل ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

25899| هلل|لسيد عىل عوض |ئل |لرحمن و|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

623772 يغ|لص|لحميد |ن محمد عبــــد |رو ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

3|5495 مريم سيف نمر جيد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

637548 ه | لسيد محمد|لسيد سعيد |مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

643889 هيم|بــــر|آيه محمود منصور مقبــــل  زيق|لزق|بــــ |د|

3|2472 ف زغلول محمد سيد|يتـــ | رسر ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

326839 لحميد|عيل عبــــد|سم|ن |شعبــــ| لي|د |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم
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||5689 ن|للبــــ|دل فتـــوح |ع| هن هره|لق|ره |تـــج

|28297 حمد محمد حنفى|محمود  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

322oo6 حمد|لسيد |رس بــــيوم |طمتـــ ي|ف ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

22938| ى عدل عويضه نخيله| يوستـــي  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

|2458| ى محمد  لبــــ|بــــو ط|يوسف محمد حسي  ى شمس هندستـــ عي 

686483 هيم منصور|بــــر|حسن محمد حسن  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

844449 ن|دريس حمد|د قدري |جه ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

332767 حمد ذكرى|حمد محمد صبــــرى |محمد  |حقوق بــــنه

83752o ه ح| س محمد|مد عبــــ|مي  دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

3o365 ي محمد|عهود ف رس عشر |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

5|7768 وى|لتـــرع|ل |ء محمد كم|رو ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

423274 ى بــــشي |مصطفى محمد عبــــد  لكريم حسني  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

788oo4 ىطي|لمع|بــــو |حمد |د محمود |طمه محمد فؤ|ف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

249447 مد صقر|جر يوسف ح|ه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

78o567 ف |لرحمن |عبــــد  شم|حمد محمد ه|رسر ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

6|4|oo وى فرهود|لششتـــ|ر محمود محمد |من |تـــمريض بــــنه

43oo52 يف|س |يمن عبــــ|لدين |عز  لشر |ره طنط|تـــج

|5288| حمد محمدين|محمد محمود  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

78648 لحكيم حسن|ء ربــــيع عبــــد |شيم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|352|o ى عبــــد  د|لجو|حسن محمود عشر ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

82365| جر محمد تـــوفيق محمد|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

425o2| لسيد|طف محمد |هلل محمد ع|منه  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

228|89 ى منصور عبــــد|من |لبــــ|ر حسي 
ى
ق ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|7829 هيم|بــــر|حمد |ه |لل|ء عبــــد |سم| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

3|2336 لسيد يوسف عوض|متـــ |س|روى | كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

82234o ي محمد|
ى
حمد طه صدق سيوط|حقوق 

9o39| نىه عىل محمد عىل هره|لق|لعلوم ج |ر |د

777oo5 لم|لحليم س|رغده سعيد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

278494 ه م ئى|لغري|هر مرىس محمود |ني  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم
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8|7389 حمد|حمد ربــــيع رزق | ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

84428o رص نعيم مجلع|ريو ن|م ن|تـــمريض أسو

62o|32 لمخيض|د |لسيد عم|ندى محمود  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

338828 ي|لتـــ حسن عبــــد|ص|
لحميد محمد حنفى |كليتـــ هندستـــ بــــنه

847|2| هلل سعيد|مروه مرىسي عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

67762o لخي |بــــو |عمرو محمد فوزى  لمنصوره|هندستـــ 

9o297o ى|م مل فتـــىح شنوده |ك| رتـــي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o|3|2 حمد محمد|لد مصطفى |محمد خ لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

|36748 هيم|بــــر|حمد |رق |ر ط|من كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

92o2o4 سيمون ممدوح وديع ديمتـــرى   ج|تـــربــــيتـــ سوه

495|53 ن محمد|محمود سعيد محمود عثــــم تـــربــــيتـــ دمنهور

337o6| ل|لد محمد كم|منيتـــ خ| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

8|38o6 ل خليل محمد|ء جم|سم| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

44382| ء نبــــيه طه خميس خليل|هن م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

448563 لمجيد محمد متـــول |محمود محمد عبــــد
للطيف|عبــــد

|بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6723o ن|حسونتـــ شعبــــ| م رض لفيوم|عه |زر

2879|o ذل|لش|لسيد محمد |ره |س شمون|نوعيتـــ 

9o5684 ض محمد |ض رجبــــ ري|ري ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

34|3o| ي |ء ج|عل لحسن عىل|بــــو |بــــر عشر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o6o|2 لق محمد عىل|لخ|ح عبــــد |ندى نج لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

762o|3 حمد|لسيد |حمد |ر |من ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

227|96 حمد|بــــ عىل |لوه|عمر عىل عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|25344 طر|حمد محمد حلىمي خ| |هن ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3||o24 هيم|بــــر|هيم |بــــر|لدين محمد |بــــ |شه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

69996 حمد محمد|ح |رحمه صل لفيوم|تـــربــــيتـــ 

687947 لقصبــــى طه|هيم |بــــر|صف |محمد و لمنصوره|عه |زر

42|6|2 ي عبــــد |يوسف 
بــــينى حد محمد مدكور|لو|لشر لشيخ|ره كفر |تـــج

495799 ي|ن محمد |هلل رمض|عبــــد 
ى
لمنوق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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2|6376 يف محمد خليل عمر رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|35323 م محمد عىل|مؤمن عص ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

3o|9| ى د صفوتـــ جرجس|عم| يوستـــي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

245|73 مد|لسميع ح|هدير محمد عبــــد هره|لق|حقوق 

49357| بــــ|لمنعم سعد محمد غر|عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

897568 حمد |رق محمد محمود |ط ج|تـــربــــيتـــ سوه

3|44o2 ى تـــوفليس|مني  فوزى مني  بــــش ى شمس|زر عه عي 

46578| ى ي|ي سم|ح بــــيوم ق|رس صل|سمي  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

36|93  عىل حسن|ه
ى
جر فريد شوق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

266992 |م سعيد ند|يه عل| |تـــمريض بــــنه

24889| |لمنصف دبــــ|رص عبــــد|جر ن|ه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4|3|8o دى|لرم|بــــدين محمد |لع|دل زين |عزه ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|5756 د|ء محمد نجيبــــ أحمد عىلي عي|آل لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

34o6o9 ي|لمحسن محمد |حمد محمد عبــــد|محمد 
لطوجى |نوعيتـــ بــــنه

23o96o طف محمد سعد|حمد ع| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

834852 لد محمد بــــدري|حسن خ ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

438235 مد|ضى ح|ر مصطفى ر|من ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|62983 ضل|ضل جميل ف|بــــسنتـــ ف ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

878742 دى |له|دى سيد عبــــد|له|مدحتـــ عبــــد ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

684756 د|رص محمود فخرى ج|لن|ل عبــــد |جم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

755696 لحميد|وي عبــــد|حمد شعيبــــ منش| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

49|268 لرحيم|حمد عبــــد|رق |د ط|جه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|369o2 ن|لعزيز شعبــــ|مه عبــــد |س|لد |خ |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

887|26 ل |لع|بــــر عبــــد|شور ص|بــــر ع|ص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

33573o مر حمدى محمد|نىه ع ى شمس|د| بــــ عي 

287322 عيل قطبــــ محمود|سم|جر |ه شمون|نوعيتـــ 

68|9|3 لنبــــى عطيه|حمد عبــــد |ن |جيه لمنصوره|بــــ |د|

855|36 هند حسن عيد ذىكي ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى
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24o49| مريم حسن عجىم حسن محمود كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|4||8o ى ل|هلل غ||م عط|عص| كريستـــي  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

5o4289 ي
ي عبــــد| دئى

لمقصود أبــــو ديبــــ|لعزيز عبــــد |مصطفى سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|46529 ف عبــــد |لد |خ هلل عيد|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

542436 لعوضى|م عوض محمود |س| ند |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|74284 لسميع|دق عبــــد |لص|هلل عبــــد |يمنى عبــــد  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

7839o| لكريم هيكل|لحكيم محمد عبــــد|م عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

62|2o9 لعزيز بــــكر|ح عبــــد|لفتـــ|منى صبــــري عبــــد ط|ر دمي|ثــــ|

699737 محمود| م محمد زكري|حل| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|4o3o3 لح محمد صبــــىح منصور|ن ص|يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

24|2|3 ر حبــــيبــــ|تـــي  صفوتـــ مق|فيلوبــــ ى شمس حقوق عي 

4243|| وى|لفرم|عيل محمد عبــــده |سم| زيق|لزق|عه |زر

5|2325 لنبــــى|دى عبــــد|له|رق عبــــد|دى ط|له|عبــــد عه دمنهور|زر

68547o بــــو ليله|لح محمد |ده ص|هدى حم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

755926 ل مرىسي|يمنى محمد كم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5|2348 لبــــطينى|هلل محمد |متـــ موىس عبــــد|س| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

7653o5 |ح |لفتـــ|لعربــــى محمد عبــــد |لسيد |هلل |عبــــد 
ك|لحبــــ

حقوق بــــورسعيد

9|4567 ي
حمد  |هيم |بــــر|ء |لدين عل|ء |ضى ي |

سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|38|62 لنبــــى|لرحمن وليد سعد عبــــد |عبــــد  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

43252| ش|بــــو رو|حمد |لد محمد سيد |ن خ|نوره |عه طنط|زر

42446o هلل|يح عبــــد |لس|مؤمن محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

867397 ي حمد|ن ص|جيه
ن|لح تـــفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

44998| لح|بــــو زيد ص|بــــو زيد سعد |آيتـــ  |ضتـــ طنط|علوم ري

636933 يمن صديق متـــول|ره |س زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

49|o|7 ى يف عوض محمد حسي  حبــــيبــــه رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23|959 سم محمد خلف محمود|ق ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

62|86 ن|دى عثــــم|ن ن|ئى رمض|ه ي سويف
تـــمريض  بــــنى

84955o ي|ر
حمد عىلي|محمد | ئى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

7|6598 وق عص زى|زق محمد غ|لر|م عبــــد |رسر لمنصوره|حقوق 

679|29 س عىل|مصطفى عىل عىل عبــــ لمنصوره|حقوق 
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49|o5 حمد محمد|حمد محمد | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4|5635 غ|لصبــــ|لسيد رجبــــ يوسف |محمد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

5|7o56 |لحفيظ |در عبــــد |لق|م عبــــد 
ى
لحوق معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

3467o| حمد|لرحيم محمد |رتـــ حسن عبــــد|س |ره بــــنه|تـــج

|45978 هيم|بــــر|لحكيم |هيم عبــــد |بــــر|جر |ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|3|39 م رجبــــ محمد محمد|ريه ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

529o35 مل|ك| مصطفى محمود صبــــىح عط بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

83o3|4 ن محمد|محمد سيد عثــــم |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|77o74 دق|عيل ص|سم|د |م عم|غر ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

|75455 ى|وى |لر|هلل محمد |عبــــد  مي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

526o48 لودود|يم عبــــد |لد|هلل نرص عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

|39477 ل محمد نوير|لع|ء بــــخيتـــ عبــــد |سم| ى شمس علوم عي 

493o|9 ف سعد عبــــد |حمد | ع|لكريم عىل من|رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|24754 د عىل|لجو|حمد عبــــد |ل |نسمه جم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

35o925 لفضل|بــــو |وى محمد |محمد شن ى شمس|تـــج ره عي 

97o26 يه محمود محمد محمود| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

272387 نرص نصيف حسيبــــ| هدر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

28633o لح|د ص|لح رش|ء ص|دع د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

6o556| مه|لسعيد محمد سل| |ند لمنصوره|بــــ |د|

88746o ن |ن ذىك حمد|م حمد|سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

333|4o لحليم|ر عبــــد|حمد مختـــ|ء |حمد عل| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

83487 حمد|محمود سيد محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8462|2 د|ء رفعتـــ شندي حم|سم| ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

9o27o لسيسي|حمد |بــــ |لتـــو|نهلتـــ عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8298|6 رون محمد|ء رفعتـــ ه|ول ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8282o مه محمد محمود جنيدي|س| لفيوم|لعلوم |ر |د

6||64 حمد|دل محمد |لرحمن ع|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9o78|9 حمد عجور  |ل |حمد كم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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457542 لحميد|حمد حسن حلىم عبــــد |ئى |م| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

247776 لففى|لحميد |ل عبــــد|م جم|سل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

86577o حمد محمد عىلي|ميه |س دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

46o354 لسيد|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|يه | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|3247 وى|لفد|م عيد |حمد بــــره|ندى محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6448|9 لسيد محمد|ق محمد |شو| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

697582 رى عمر|لبــــ|سط عبــــد |لبــــ|ن حسنى عبــــد |حن زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

639923 ي عوض سعيد محمد   يحن 
دى|له|منى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o425o ى |سل| ى عوض |م حسي  هلل|لسعيد حسي  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

45|679 لزمر|حمد |ح سيد|ح صبــــ|صبــــ| لي|د سكندريه|ل|بــــ |د|

49oo45 لرحمن|منى طه عىل عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

54365 روق محمود|ن ف|محمد شعبــــ صيدله بــــنى سويف

3|2574 ى|س|حسن  متـــ حسن حسي  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|39|34 لحنفى|بــــ |لوه|بــــو بــــكر محمد بــــدير عبــــد |ره |س ن|تـــربــــيتـــ حلو

72292 حمد|حمد |خلود محمود  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|42657 ح سيد عىلي|صل| دين ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

345679 زىك جريس| رض| رين|م ى شمس طبــــ عي 

33|592 هيم حسن|بــــر|لحميد |عبــــد| لي|د |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

46o|96 هدير محمد صبــــىح عىل حسن عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

487oo8 حمد|لمقصود |حمد محمد عبــــد |عمر  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

26559o لمطلبــــ|هلل عبــــد|لمطلبــــ فتـــح |محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

443674 لبــــيوم|دى |لحم|ء جمعه محمد |دع لشيخ|عه كفر |زر

|893o ف محمود عبــــد|نجدى  ح|لفتـــ|رسر كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

448576 مد منصور|ح| هيم رض|بــــر| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3o77| ل زىكي|ء مصطفى كم|ل| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3257o لحميد حسينى خرصى|ض عبــــد |محمد ري ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7|6984 لسميع|لسيد عبــــد |ن |دل شعبــــ|هيم ع|بــــر| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

33o43| ي س|منتـــ 
لم|هلل رزق مصطفى شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

864255 ي محمد|لرحمن |عبــــد
ى
حمد شوق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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|4343 لرحمن|هيم سعود عبــــد |بــــر|ء |ل| هره|لق|طبــــ 

53593 ء سيد خميس محمد|لشيم| بــــ بــــنى سويف|د|

2629o9 ح عىل خميس|عىل محمد صل |كليتـــ هندستـــ بــــنه

337982 ى مصطفى|خ لد محمود بــــحي  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

2|9868 حمد نمر عىل|جر |ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

226333 حمد حنفى|عمر مجدى  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

839578 ر|لنج|حمد سيد |ن |مريه تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

4o83| غر|لمجيد د|هر عبــــد|مصطفى م ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

4599|8 ن|حمد محمد رضو|م |محمد عص ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

63|7|5 لسيد|روق |محمد ف| نور زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

23889| م عويس محمد سعيد|سلىم عص ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

37373| د عبــــده تـــوفيق|بــــيتـــر ميل ى شمس|د| بــــ عي 

338492 ى|منى محمد صبــــيح محمد حس ني  |حقوق بــــنه

78o5|o |زق محمد محمد |لر|هيم عطيه عبــــد |بــــر|
عيل|سم

زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

||8533 ين مصطفى زينهم مصطفى شي  ى شمس|تـــج ره عي 

768965 بــــو عبــــدون|لحسينى |ريم محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

28o9o ى|حمد محمود حس|ر |من ني  لمنصوره|حقوق 

|4348o هيم|بــــر|طف محمد |مريم ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

429666  محمد مىك|هيم |بــــر|حمد ممدوح |
ى
لدسوق ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 

 سويف

2373|2 لعقبــــى|مر فريد محمد محمد |ر ع|من ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

856376 عي|بــــوبــــكر نرص رف|هلل |عبــــد سيوط|حقوق 

75754| حمد|لسيد محمد |سهيله  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

47538o ويرس|ئيل س|وهبــــه ميخ| وهبــــه حن سكندريه|ل|هندستـــ 

7|2968 لسيد|لغريبــــ |م |ء هش|لشيم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

27o948 ده|لسيد عبــــ|حمد |لمنعم |يدى طلعتـــ عبــــد|ه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|5o9|7 ه محمد|لل|حمد عبــــد |طمه |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4|89|5 يف كم وى|لقرص|ع |لسبــــ|ل خليل |رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6oo689 لسيد يوسف منديشتـــ|ء يوسف |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

853737 ي حسن
ى
سحر محمد شوق ي|لعلوم |ر |د

|لمنى
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82678o ه سيد عىلي هميىمي| مي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4o88oo عيل طه|سم|رم محمود |منى ك |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

89o562 لح |مد ص|هيم عنتـــر ح|بــــر| سيوط|بــــ |د|

496299 ن محمد|لسيد علو|لرحيم |ء عبــــد|شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7|397 هيم|بــــر|لمقصود |سمي  سيد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

22|963 |مي
ى مصطفى ده محمد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

|4o4o| ن عطيه|ر محمد شعبــــ|من لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

266595 ى عبــــد|م مل مسعود|لمسيح ك|رلي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

427o5o عيل|سم|منى حمدى عيس منصور  سكندريه|ل|عه |زر

24773 ى خ لدهبــــ|بــــو |لد محمد بــــدر |حني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|6|96 د|د عىل مر|زم رش|ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8o7228 ي عبــــد|ن جمعه ر|رمض
ي|ضى

لغنى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

68o996 لمرىس|مد |لح ح|لسعيد ص|محمد  لمنصوره|بــــ |د|

35oo42 هيم خليل|بــــر|دل |لدين ع|م |ن عص|عن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

424483 لودود|بــــو زيد عبــــد |جد |محمود م تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

8o99|3 لمقصود|ح عبــــد|لفتـــ|ن عبــــد|حسن عثــــم ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

845663 ر يسن|لستـــ|سعد عبــــد| عل ن|سو|تـــربــــيتـــ 

348758 لضليفى|س |رتـــ محمد محمد عبــــ|س ى شمس|زر عه عي 

5224|o وق  عيل|سم|هلل |هيم عبــــد |بــــر|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

892||3 ن |حمد عثــــم|ن |نشوى عثــــم سيوط|تـــربــــيتـــ 

777224 ن|لرحمن محمدعلو|مريم طلعتـــ عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

25276| لمرضى محمد عمر|عبــــي  عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

244733 لمحسن|مصطفى محمد عيد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

7634o4 لجعيدى|ن |لسيد محمد نشأتـــ عثــــم|ن |رو ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|594|2 لسيد|لمنعم |لدين عبــــد |ح |ء محمد صل|سم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

677o48 وى|لبــــطر|رق سعد حسن |سعد ط دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|75234 ى|محمد  حمد محمد حسي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o|582 ده محمد عمر عىلي |غ تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|42853 لدين|ح |ئ  صل|حمد رج|ء |لزهر|طمتـــ |ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|225 تـــ ع| هلل|بــــ عبــــد |دل دي|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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4892o4 ه عبــــ| س|لقوى عبــــ|س عبــــد |مي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

753o54 لسيد|عىل نعيم عىل  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

757353 ى  لسيد عىلي|حمد محمد |نرمي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

28438o ى| رين|م رأفتـــ ول بــــشر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

543538 نوبــــي شح|ء |إرس ح|لفتـــ|تـــ عبــــد|لشر |حقوق طنط

|3|529 |لعل|بــــو|حمد |لرحمن حسنى محمد |عبــــد  ن|حقوق حلو

9o75o| للطيف |ده محمد عبــــد|محمد حم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8294o7 حمد عىلي|نهله عىلي قدري  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

846935 ي محمد |بــــر|
حمد|ر مصطفى ن|كليتـــ طبــــ أسو

2488o9 ح|لفتـــ|منيه وحيد محمد عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

78o3o2 لعزيز|ء محمد محمد عبــــد |رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

775836 حمد|رس محمد |محمد ي زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

8o9742 هلل عىلي|لمنعم عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

|565| |حمد سعيد |
ى
حمد محمد دسوق د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

|5|974 د|تـــى محمد حم|جر نج|ه ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

32o546 س|د عبــــ|يوسف مصطفى فؤ تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

48o566 لق|لخ|سعد جمعتـــ سعد عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

52484o ي ف|زي
ى|د مصطفى روق حسي  ضتـــ دمنهور|علوم ري

435647 هيم متـــول|بــــر|حمد يشى محمد | سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

438329 زى كريتـــه|ء رجبــــ غ|وف |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

6o3359 ف|لند|تـــه تـــوفيق |حسن شح لمنصوره|ره |تـــج

263993 لحميد صبــــح|حمدى عبــــد| نور ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8oo|72 ده|د حم|لدين محمد رش|د|حمد عم| سكندريه|ل|صيدله 

54o224 لعزيز حسن|هلل حسن عبــــد |عبــــد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

9o7629 منصور | دل زكري|دى ع|ش دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7|7846 ي|ل|
هيم|بــــر|لسيد |م |م|ل|ء |ء ضى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

28|o85 لرحمن محسن مصطفى حسن محمد|عبــــد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8o4632 مل|ديبــــ ك|مريم موىسي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

89746o هلل  |حمد عبــــد|لفتـــوح |بــــو|ن |يم| ج|بــــ سوه|د|
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33o68 لحنفى|مد |لعزيز ح|م عبــــد  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

648349 يف|مل رجبــــ |ئ  محمد ك|سلىم رج لشر عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

6|2|2| س|محمد عىل نرص منصور غط |هندستـــ طنط

865254 ن محمود|ء حلىمي عثــــم|دع |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

372o69 |هيم |بــــر|ن |هيم سليم|بــــر|د |حمد عم|
وى|لسد

ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

827466 ي رزق |لر|لد محمد عبــــد|خ
هلل|ضى دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

5||94| لعزيز نصي |ح عبــــد |لعزيز صل|محمود عبــــد |ره طنط|تـــج

4|o87 ه مصطفى سعد غر|وى د|ني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|62o2 لسويدى|ء عىل محمود |عىلي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|7226 حمد|لمدئى مصطفى حسن سيد |ء |وف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

25976o ف سلىم محمد محمد رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

64o848 لحليم|لحليم مصيلىح عبــــد |م عبــــد |سل| زيق|لزق|ره |تـــج

63448o س حلىم محمود|لرحمن عمرو عبــــ|عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

763|69 هيم|بــــر|ىط محمد محمود |لمع|بــــو |ندى  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

752926 حمد|ن |سليم| م رض|حس عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8|964 مد محمد|حمد سعد ح| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

334|84 هلل عيسوى|حمد سعيد فتـــح | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o|45 لس مجدى مني   ى|كي  مي  ره بــــنى سويف|تـــج

84o|| ى من ع حسن|رجبــــ حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

5|5835 يد عبــــد|رق محمد أبــــو |ء ط|أسم ى لمقصود|لي  سكندريه|ل|حقوق 

33556| ي
لنبــــى|ن عبــــد|يمن سليم| |دئى لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

2|549o وى|بــــ حمز|لوه|ن محمد عبــــد|رو  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|3o433 حمد|طمه معوض فرج |ف د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

77|554 دى|له|هيم |بــــر|صم |هيم ع|بــــر| زيق|لزق|هندستـــ 

|23785 لم|دى حمدى جمعه س|ش هره|لق|حقوق 

5|6566 تـــ محمد عبــــد ى عبــــد|ح |لفتـــ|أمي  |لل|مي  طبــــ بــــيطرى دمنهور

47634 لعظيم محمد|طه عبــــد | رش تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

44974 ح عىل|لفتـــ|ل عبــــد |ح جم|لفتـــ|عبــــد  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|
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83436| ي 
ي|لط|مصطفى

هر محمد مصطفى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

224746 يز بــــخيتـــ يوسف|نوبــــ مجدى ف|بــــ| هره|لق|حقوق 

22726o مه|مه محمد سل|س|محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

348796 م عيس عىل محمد|طمتـــ س|ف ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6|52o يد فتـــىح محمود|ء ز|رس| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

8|7549 ف|لرحيم خل|ل عبــــد|لد جم|خ ره بــــنى سويف|تـــج

536838 لعظيم شلبــــى|م محمد عبــــد|سل| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

44988| لسيد بــــدوى|م فوزى |ن وس|رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

49392o ف محمد |محمد  لمغربــــي|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

339523 هلل|لدين عبــــد|مريم محمد نور  |ره بــــنه|تـــج

|5oo27 سط مصطفى محمد|لبــــ|محمود عبــــد  ى شمس  تـــمريض عي 

89492o ي |لش|هر |حمد م|
ذل مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

355o6o ل|ء سليم عزوز هل|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4797|o ن|ن رمض|لدين رمض|ئى نور|حمد ه| سكندريه|ل|هندستـــ 

33|9o2 محمود محمد جودتـــ عطيتـــ |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2334|6 ر محمد يوسف غريبــــ|من ى شمس|زر عه عي 

|2274o هيم|بــــر|ح |محمود محمد صل ى شمس|تـــج ره عي 

8o5727 عيل|سم|مرىسي | مرىسي رض ي|عه |زر
|لمنى

523369 بــــوزيد|لعليم |حمد محمد عبــــد | ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|62878 ج|ل فر|لع|سلىم عىلي عبــــد  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

36286| هيم محمد|بــــر|يوسف غريبــــ  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

48559 هيم|بــــر|هلل |ح عبــــد|منى صل ن|تـــربــــيتـــ حلو

48339o نوس|سطف|د منصور |نتـــ عم|دمي سكندريه|ل|بــــ |د|

9o54|2 متـــى وهيبــــ سعد | رين|م ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

3|6|86 فع عىل|لش|حبــــيبــــتـــ سيد  هره|لق|هندستـــ 

5|27| نبــــيل عويس محمد يوسف| ند|ر بــــ بــــنى سويف|د|

28|989 كر هريدى|لسيد ش|كريم  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

42696| لعزيز|بــــ عبــــد|لوه|بــــسنتـــ محمد عبــــد إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

3666o6 حمد|لد محمد |حمد خ| ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم
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427|8 مل|لز|محمد مسعد عبــــود طه  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4523|7 س|لعزيز صبــــرى عبــــ|صبــــرى عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

4o|254 ف محمد |رح ن|لسيد عمر|بــــ أرسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52424 بــــ|م دي|ر طه تـــم|ن مختـــ|سوز علوم بــــنى سويف

753|33 ل|هيم يحن  جم|بــــر|يمن | |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

775949 ل عىل|نسمه محمد جم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

62|25o ن محمد جوده|منيتـــ جودتـــ بــــدر| ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

6o|752 بــــرهيم نمي |لمنعم |محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

878758  عبــــد|لك|رس عبــــد|حسن ي
ى
لحفيظ |ق سيوط|نوعيتـــ 

896286 ي|ر
ن |عيس محمود عثــــم| ئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

28|o92 لحميد محمد عىل|لد عبــــد|م خ|حس ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|7293 لغنى|له عبــــد |سل محمود دربــــ|بــــ كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

79283 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|عمر وليد  ن|حقوق حلو

|4o346 ئيل|ئيل رزق ميخ|مريم رزق ميخ ى شمس|تـــج ره عي 

5232|9 |يحن  مصطفى رمض
ى
ن محمد عىل دسوق بــــ دمنهور|د|

499329 ي
ف محمد أحمد | دئى هيم|بــــر|أرسر |حقوق طنط

77o2|8 ج|لحميد فر|تـــبــــ عبــــد|حمد محمد ر| زيق|لزق|نوعيتـــ 

4599|2 ف محمد محمد |مؤمن  عيل|سم|رسر |بــــ طنط|د|

4|2o53 لسيد مرىسي|عىلي محمد عىلي عزتـــ  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

629462 لدين محمد زكرى محمد محمد|ء |حمد عل| زيق|لزق|عه |زر

647843 هلل حسينى محمد زعبــــل|ن عبــــد |نوره زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

699299 ى |طف ه|ع  حسي 
لبــــرع|ئى لمنصوره|هندستـــ 

27267o يبــــى|نيوس عج|ئى ط|روز روم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

628|97  محمد|هيم |بــــر|محمود فكرى 
ى
لدسوق زيق|لزق|حقوق 

83853o حمد|ح |حمد صل|منيه | تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

78|386 لحميد محمد|عبــــد | رحمه رض زيق|لزق|بــــ |د|

6786|5 ن|تـــى عثــــم|لفرح|ء محمد محمد |ل| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

53739o بــــ|هيم غر|بــــر|ن خرصى |ريم|ن عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o8|25 حمد |ن محمود |ن عدن|نوره ج|ره سوه|تـــج
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2|985| بــــ|مريم محمد يوسف خط مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

5|6478 وى|لطنط|نور عبــــده |ء محمد |رس| علوم دمنهور

879986 رى  |م فهىم زخ|س| دون|م سيوط|ره |تـــج

3536o3 يمن بــــكر فرغىلي|محمد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8oo378 بــــ|لبــــ|لهيثــــم سيد فتـــح |حمد | ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

647844 لعزيز محمد|للطيف عبــــد |هبــــه عبــــد  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

6826o2 بــــسنتـــ محمود مصطفى مزروع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

263o76 هبــــه عىل فرج محمد |علوم بــــنه

4o|795 فظ محمود|لسيد ح|فظ |لرحمن ح|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o84o| لمتـــولي|لمتـــول عبــــده |ض |ري لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6|6258 هر خضي |هر ط|رضوى ط ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|549|o ه محمد موىس غ| زى|مي  ى شمس حقوق عي 

9o2|93 طف فرغىل محمد |محمود ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

293463 ى سليوس|لقمص بــــ| |يىلي|مه |س| |كرمي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

24o947 لعليم|لعليم محمد عبــــد|محمد عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

3|3339 لعزيز|حمد سعيد عبــــد| |لؤ ى شمس|تـــج ره عي 

683692 ى |يمن حس|ن |يم| هيم|بــــر|ني  لمنصوره|حقوق 

22oo3o ى عبــــد|هلل حس|ن عبــــد|نوره هلل|ني  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|2o|42 ونيك بــــيتـــر لمعي علم| في  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

343798 ي عودتـــ|
ي حسينى

مي  مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

42|343 ى حمدى محمد عبــــد  لح|ح ص|لفتـــ|حني  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

753396 حمد حسن|عمر فتـــىح  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

679365 ه|لل|لنبــــى محمودعبــــد |حمد محمود عبــــد | لمنصوره|حقوق 

48|399 بــــ|لوه|حمد عبــــد|ئى محمد |هر ه|بــــ سكندريه|ل|بــــ |د|

326962 لرحمن|لحميد عبــــد|در عبــــد|لق|لفتـــ عبــــد| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

365983 د موىس بــــخيتـــ جرجس|ميل |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

79o693 لسيد محمد بــــدوى|حمد |جميله  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

754964 ى حسن مصطفى حسن حسي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o58| ى محمد|ي ى محسن حسي  سمي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف
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373495 حمد|زق بــــخيتـــ |لر|مروه عبــــد لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

|39985 ف محمود عبــــد | |رن لعزيز|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

697874 حمد|لمنعم محمود |ء عبــــد |سم| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

7o9|29 ن محمد يونس|ن يونس رمض|نور لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

338233 لسيد|حمد | |حمد رض| |حقوق بــــنه

545838 عيل صبــــرى جميع|سم|حمد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

875574 مصطفى محسن عىل حسن  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

765|8 ر|حمد سعيد محمود نو|محمد  هره|لق|حقوق 

|3|28| س|ر دري|دل مق|ريو ع|روم ى شمس حقوق عي 

|636|7 لسيد|هيم |بــــر|حمد |ء |رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

337962 لم عوض|طف عطيه محمد س|محمود ع |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

9o4648 رك |حمد مبــــ|محمد جعفر  ج|بــــ سوه|د|

|25|47 ن|لسم|مد يسن مصطفى |زن محمود ح|م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|25|3 دق|بــــتـــ ص|د ثــــ|ء عم|سن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|36944 حمد محمد|حمد حسن | ى شمس|تـــج ره عي 

429556 هلل محمد مسعد غربــــيتـــ|عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

537439 ضى|لسيد ر|صف |ء ن|رس| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

453582 ن|هيم زعفر|بــــر|لعزيز |رق عبــــد|حمد ط| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8297| دل محمد محمد|ء ع|شيم هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5|7378 يدى|مل محمد محروس | لشر |حقوق طنط

4o|o3 رك مسلم|محمد عطيه مبــــ هره|لق|حقوق 

|35285 رص|ل محمد عيس ن|محمد جم ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7|3|73 تـــ منصور|عرف| عط| حمد عط| لمنصوره|بــــ |د|

784392 لمجيد|هدير محمد محمد عبــــد عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

767o48 وى|لزربــــ|هيم |بــــر|لح |عمر يحن  ص ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

863755 وس|تـــبــــ تـــ|م ر|ردين ف|ن ورصى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

272698 له محمد محمود محمد|ه دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

9|77o4 ح صبــــرى لطفى بــــخيتـــ |سم سيوط|علوم 

7|2667 لسيد عمر|ح محمد محمد |صل لمنصوره|حقوق 
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449682 م|لد محمد عل|لرحمن خ|عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

785|7| حمد منيع|رى |رفيده س زيق|لزق|نوعيتـــ 

6|6963 شولح| ء مسعد زكري|ل| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

338877 لجليل متـــول|لعزيز عبــــد|ده عبــــد|ء حم|رس| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

869322 حمد|حمد محمد محمد | |ج طبــــيع قن|عل

754||o ى عزتـــ جرجس عبــــدتـــ| يوستـــي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

37|822 عيل مصطفى|سم|محمد مسعد  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

27|824  م|لبــــ|م محمد عبــــد |منى س
ى
ضى|ق لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|5|2o9 لسيد|زى |لمغ|ن |هبــــه رمض هره|لق|ره |تـــج

3|o|| هلل|صبــــري يعقوبــــ عوض | رين|م هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|5672 رص يوسف طه|يوسف ن لمنصوره|حقوق 

92oo8| ه عنتـــر عبــــد| لحميد محمود |مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

86533 لعزيز|حد عبــــد|لو|حمد عبــــد|ن |مرو بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

33o996 ي
ى | رض| دئى هيم|بــــر|حسي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2o824 حمد سعيد سيد|مصطفى  هره|لق|هندستـــ 

2o885 حمد مني  محمد عىل| هره|لق|حقوق 

34o5o7 ي|لفتـــ|عبــــد| رض| ند
ح عفيفى |ره بــــنه|تـــج

642474 ي  محمد بــــحي 
محمد أحمد مصطفى زيق|لزق|ره |تـــج

6|9437 ل|هيم هل|بــــر|تـــ |د|محمد مطيع س لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

3539o4 سط|لبــــ|عزتـــ جميل عزتـــ عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

782889 لسيد|لمجيد |دل حسن عبــــد|حسن ع  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

445o22 ش عيسوى|لدمرد|زينبــــ عيسوى  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

4322o2 ح|حمد صل|ح |ن صل|يم| |علوم طنط

9o|744 وس مرغس |د تـــ|عي| رين|م ورصى ج|ره سوه|تـــج

785oo8 ى محمد محمد عبــــد  مي |ل|زق محمد |لر|نفي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

843323 ى مي  يبــــي يوسف|نطون عج| |كي  سيوط|حقوق 

344422  سيد حسن |
ى
خنى|لدخ|حمد شوق هره|لق|ج طبــــيع |عل

642||3 موئى عطيه|لديد|محمد ربــــيع  |ره بــــنه|تـــج

8525|3 ء محمود محمد محمود|رس| ي|صيدلتـــ 
|لمنى
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4992o9 س|لنح|حمد |ل محمد |عبــــي  جم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

35235o لعزيز|ل حسن عبــــد|حسن جم ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

|4|o67 لرحمن سعيد محمد مخلوف|عبــــد  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

8276o6 لحليم|ر عبــــده محمود عبــــد|من دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6|94|3 لعز|هيم أبــــو |روق إبــــر|هيم ف|ء إبــــر|سم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8337|9 حمد بــــكري|ح |لفتـــ|هبــــه عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

24o344 د|لجو|مصطفى مصطفى عبــــد| د|ر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4||776 هلل|د |زق ج|لر|حمد محمد عبــــد|ء |شيم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

4339|o ر|لجز|عيل |سم|لعزيز |عيل عبــــد|سم|ء |شيم |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

35722o عيل|سم|عيل محمد |سم|ن نبــــيل |يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

222oo6 لعليم|حمد عبــــد |م سيد |م|ء |دع ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

343568 لعبــــيدي|حمد محمود |ء |لزهر| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

37o|23 |عيل |سم|لطوجى |لمؤمن محمد |ده عبــــد|غ
ئى|لطن

ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

344o86 ح بــــدوى|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

7597oo ى |ي لسيد محمود عبــــده|سمي  ى شمس| لسن عي 

28337 حمد|هلل |حمد عبــــد |در |ن ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

27o7|3 زى|لسيد حج|حمد حسن |محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

277oo لسيد عبــــده حميد|مه |س|هلل |منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

52o255 شد شلش|يمن ر|ء |رس| بــــ دمنهور|د|

|5o324 لمطلبــــ محمد|بــــر عبــــد |محمود ص ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

726oo تـــقوى مصطفى منصور عىل لفيوم|نوعيتـــ 

7o474| هلل|ده غتـــورى عوض |ن حم|نوره زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6944|3 ى محمد |ي فور|هيم ط|بــــر|لسعيد |سمي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

4884|3 در ربــــيع|لق|عمرو ربــــيع محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

332247 لم|لسيد محمد محمد س|لسيد |مصطفى  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

836384 لحليم بــــشي  يوسف|ن عبــــد|يم| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

45||54 د|لحد|م |م س|محمود عص |حقوق طنط

44726| زق|لر|زق قطبــــ عبــــد |لر|لد عبــــد |خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

857356 حمد|شد |عمرو زين ر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 
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36o738 ح عزبــــ|لفتـــ|ن محمود فوزى عبــــد|يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|526o| حمد حنفى|حنفى | رن  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

6794|5 ى مصطفى|ل| ء محمود زىك حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|358|4 رتـــ محمد سعد خليل|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o7o44 لمطلبــــ أبــــوريه|ن عبــــد|ح زيد|سم |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

46936 مل فرج|ل ك|لدين كم|م |حمد حس| هره|لق|طبــــ 

|33||2 فظ|ل صبــــىح ح|زن كم|م عه مشتـــهر|زر

79o29o حمد|ء محمد مرىس |ل| لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

545969 د|حمد فؤ|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |زن |م دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

4o4752 هيم|بــــر|زق |لر|يوسف محمود محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o222 بــــ|لتـــو|هلل شلبــــى عطيه عبــــد |عبــــد  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

277585 ء محمد فتـــىح ربــــيع|دع لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

827oo2 د|ن ج|رضوي محمد رمض |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|75|95 فوزي علوي| سعد رض ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

765297 يف  ن محمود محمد|لسيد سليم|رسر بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

497857 ى |ن |يدى شعبــــ|ه ى|لكر|مي  ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

6|o|45 ي|يتـــ مصطفى عبــــد|
ى
ض|لحميد ق |بــــ طنط|د|

6244|7 ي|لرحمن مو|لحميد عبــــد |ن صبــــري عبــــد |نوريه
ى
ق ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

35o385 ي محمد ص
لح|عمر محمد عفيفى ى شمس|زر عه عي 

336|o| ضى فرغل|لر|لرحيم عبــــد|ء عبــــد|رس| ى شمس| لسن عي 

64948 لمحسن|ض عبــــد|بــــ ري|لتـــو|مصطفى عبــــد ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

||7|92 در|لق|ندى منصور عطيفى عبــــد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

428282 لشيخ|لسيد |لزعيم |ء |ل| لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

6o27o5 ي ن|خ صف|لد محمد خي  لمنصوره|ره |تـــج

287465 وى|لطنط|لمنعم عىل |عىل عبــــد |حقوق بــــنه

6||948 لم|م وجدى محمود س|ريه |بــــ طنط|د|

|423|7 لسيد|هلل صفوتـــ فوزى |منتـــ  ى شمس| لسن عي 

|6557o ى|لمقصود حس|م عبــــد |ر هم|من ني  هره|لق|عه |زر

2|9778 بــــ محمد|لد دي|دين خ|ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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8558|7 يوبــــ|ندرو مرقص ملىطي | ي|عه |زر
|لمنى

4ooo87 بــــر|ن ج|بــــ سليم|يه|فريده  سكندريه|ل|بــــ |د|

264975 لسيد|ر |محمد مسعد مختـــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

752245 ن شكرى حسن عىلي جبــــر|رز زيق|لزق|ره |تـــج

8532o3 ه طه | عيل محمد|سم|مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

525o35 لسيد|وى |لص|ح |ء صل|محمد عل سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

22277 لغنى|ر عبــــد |لستـــ|حمد محمد عبــــد | هره|لق|ج طبــــيع |عل

449948 ر|حمد جس|حمد |ن محمد |يم| ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

647766 لسيد محمد خليل|يه سليم | زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9o546o ى| ي|د| ستـــي 
هلل عبــــده  |ل فتـــح |ئى ج|علوم سوه

5|9363 فتـــىح سعد شكر| رن لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

855435 تـــه|ن حسن شح|ئل رمض|و ي|هندستـــ 
|لمنى

333382 م محمد مصطفى عىل|سل| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

357975 بــــو مسلم|حمد محمد |عمر  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

258875 لسيد|لعزيز |لعزيز محمد عبــــد|عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

8845o2 هوتـــ |لل|نوبــــ مدحتـــ ملك عبــــد|بــــ| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

484928 م|م|لسيد |د |حمد رش| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

67538| دى|لص|مل |رق تـــوفيق ك|يوسف ط لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

83447| لسيد|ء محمد محمد عبــــد|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

337844 ى عبــــد للبــــودي|لحميد |محمد سعيد حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|54|o| هيم|بــــر|لسيد محمد |محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

269966 ن|م فرج شعبــــ|لرحمن س|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

788766 ى لمنعم|ر عبــــد |لغف|لمنعم عبــــد |عبــــد | روجي  ره بــــور سعيد|تـــج

72|42 عيل رجبــــ|سم|رس |ر ي|مي ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

7o49o لعظيم رجبــــ يس سعد|محمد عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

683385 حمد|رف |رف ع|م ع|ء س|رس| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

486oo2 ى|هلل ج|منتـــ  بــــر عزتـــ حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|569|5 د|م محمد رش|حمد س| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|42687 ف محمد عبــــد |حبــــيبــــتـــ  لعزيز|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

482766 هيم|بــــر|ح خليل |لفتـــ|ل عبــــد |ء جم|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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859658 لس ميخ نوس بــــولس|ئيل ف|كي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

2332o8 حمد|هيم محمد |بــــر|جر |ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78|2|9 لسيد محمد|مجد |بــــ |لوه|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

253353 ريق|ء حسن مح|ء عل|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|3394| ل|م محمد هل|مه محمد س|س| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7||488 لرحمن فرح|سعد عبــــده عبــــد |محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o9o44 مه حمدين أرز|س|لرحمن |عبــــد  ي صىح طنط
|معهد فنى

8354o6 لعظيم محمدين|دل عبــــد|هدي ع ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8|6|94 مل|ك نخله ك|مجدي مل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

64o6o5 للطيف|حمد محمد عبــــد |مصطفى عزتـــ  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2374|o جرجس| ئيل يوحن|ء ميخ|هن ن|بــــ حلو|د|

33|454 لسيد شلبــــى|ل بــــيوم |محمد جل |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|573|4 لرحمن|ن قرئى عبــــد |هلل عثــــم|منتـــ  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|29|25 تـــ|لد محمد بــــرك|محمود خ ى شمس|د| بــــ عي 

276262 ده مهدي محمد محمد|مي ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6o8|7o لليثــــى|حمد |ندى محمد  ي صىح طنط
|معهد فنى

7|4|7 هيم عىل محمد|بــــر|مصطفى  حقوق بــــنى سويف

2|2|92 |حمد عبــــد |لدين |ل |حمد جم|لدين |ل |جم
رك|ل مبــــ|لع

ى شمس هندستـــ عي 

434799 تـــم صبــــىح شعي |ن ح|حن |بــــ طنط|د|

77|5o8 مل|لمنعم محمد ك|ئى عبــــد |تـــه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|8o|3 لسيد جعفر|رص |هدى ن ط|حقوق دمي

68o93|  رجبــــ| رق رض|ط
ى
دسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77362| ي|لفخر|هيم عطيه |بــــر|ء سعيد |سم|
ئى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

422832 ن|هيم عثــــم|بــــر|لعزيز |رحمه عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

242852 ف خ|  ذىك|رسر
ى
لد شوق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

876682 ى عبــــد| ى بــــهنس|حمد حسي  وى |لرحيم حسي  سيوط|هندستـــ 

4|8236 حمد خليل|هلل |سل ممدوح رحمه |بــــ لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6|474o لمنصف سعد|لمرىس عبــــد |محمد  |تـــربــــيتـــ بــــنه

688739 بــــينى عبــــد |لسيد |ر محمود |من لعزيز|لشر ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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683537 ه بــــ| ن عىل|سم رسل|مي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

54643o بــــ|لحط|حمد سعد |مصطفى محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

78235| ي|ر
محمود عىل حسن| ئى لمنصوره|ل |طف|ض |ري

69|235 لسيد حمزه محمد خرصى|محمود  ط|معتـــ دمي|علوم ج

893733 ن  |ض عىل عثــــم|محمد عو سيوط|حقوق 

27896| م عىل درويش|صفيه عص دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

277942 ء|مد حو|لدين ح|رضوى شمس  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7644|8 لسيد كريم|لسيد محمد |محمد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

63732| لسعيد عىل|هيم محمد |بــــر|ن |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

6o|689 لجعبــــرى|د حمدى مصطفى |عم |ره طنط|تـــج

22|54 لد مهنى سيد|مروتـــ خ ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

34o759 عي|لرف|هيم |بــــر|مي حلىمي |محمد س ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

4o7525 هيم حسن متـــول محمد|ندى إبــــر سكندريه|ل|بــــ |د|

7663o6 لعوضى|ل محمد فوده |ندى جم نوعيتـــ بــــور سعيد

|66838 ر مصطفى عىل صديق|من هره|لق|ره |تـــج

452o22 محمد محمد شلبــــى| محمد رض ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8|8257 ي|ل بــــش|موىسي جم
ره قلينى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

52368| م محمد عمر|لسل|حمد عبــــد |لد |خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|344| لجيد|عيل عبــــد|سم|هم محمود |زين ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|6o936 د عيس حسن|رتـــ عم|س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

495328 لمحص|لرحمن |لح عبــــد|لرحمن ص|محمود عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3364o| |لح |ل ص|ء جم|شيم
ى
لدسوق ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

3|7644 شور سيد|يوسف محمد ع ى شمس حقوق عي 

353283 ى  ى عبــــ|خي  س|حمد خي  ى شمس|تـــج ره عي 

35o337 لسيد|د محمد |هيم عو|بــــر|مصطفى  ى شمس|د| بــــ عي 

22887o ى حس م نرص محمد تـــوفيق|نرمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

676o92 لجوجري|رحمه محمد رفعتـــ  لمنصوره|ره |تـــج

4556|o هيم|بــــر|لسيد |حمد نبــــيل محمد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|||79 هلل عبــــيد|عىل بــــيوم عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 
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6oo474 هدير محمد سعد طعيمه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|67685 ى عبــــد | لحميد|لحسن هيثــــم حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

86|784 حمد محمد|للطيف |محمد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

3|2775 ن حلىم محمود|حمد شعبــــ| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7o|286 لسعيد جوده سعد|لرحمن محمد جوده |عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

565|7 لصمد|طف سيد عبــــد|غريبــــ ع ي|بــــ |د|
|لمنى

9||229 ى معروف |م |ريه ف حسي  رسر ج|طبــــ بــــيطرى سوه

2|4378 لعزيز|لدين حمزه عبــــد|م |شهد حس سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

242554 مر|دل سيد ع|كريم ع ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|6429| ي|سل محمد زي|بــــ ن عشر هره|لق|حقوق 

775486 ئيل|يكل مجدى مني  ميخ|م |ره بــــنه|تـــج

499922 لخطيبــــ|لسيد نرص |يه | بــــ دمنهور|د|

33|82 لعبــــد|رحمه محمد حربــــى  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9o6682 ن |ء رجبــــ حسن نعم|ل| ج|تـــربــــيتـــ سوه

86452| ي محمد عبــــد|حمد عبــــد|
بــــ|لوه|لغنى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8777o| تـــه محمد  |لد شح|ء خ|ل| سيوط|بــــ |د|

7899o5 دى عىل|رضوى جوده عبــــ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5||347 لسعيد|در |لق|تـــ عبــــد|محمد فرح ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

9|6583 ن |ل محمود نعم|ره جم|س سيوط|صيدلتـــ 

8|7oo| ن خلف حسن عىلي|كريم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

85o667 ي حسن سيد
محمد مصطفى ي صىح 

سيوط|معهد فنى

867o4| ى سيد عبــــ س|عمر حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

5372|5 لجويىل|م حسن |هش| رن ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

679387 م محمد محمد محمد جمعه|سل| لمنصوره|حقوق 

9|55|7 ى  لمتـــجىل  |هيم عبــــد|بــــر|مؤمن حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

8|7757 ي|مل د|ل ك|ستـــر كم|
ل|ئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

42|o5 لغنى خليل|تـــم عبــــد|هدير ح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

447o|2 حمد حسن محمد|رق |حمد ط| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

792477 م محمد|لسل|هيم عبــــد |بــــر|ء |شيم عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

49|288 ن محمود|هلل سليم|منيتـــ عبــــد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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344743 ى محمد عىل|من ر سيد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

783462 للطيف|لبــــديع عبــــد|حمد عبــــد |ء |لزهر| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

|42o89 لم|هيم س|بــــر|لم |يوسف س ى شمس|د| بــــ عي 

|3oo77 ل نجيبــــ تـــوفيق|جم| فيول كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

26383 لمجد محمد|بــــو |ل |رس جم|ي هره|لق|بــــ |د|

6263o9 ى|تـــ |عيل بــــرك|سم|تـــ |سهيله بــــرك لزهي  زيق|لزق|ره |تـــج

6|9584 ندي محمد عطيتـــ أحمد خضي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

328643 سم محمد|سم محمود ق|ق |ره بــــنه|تـــج

2877|| لخول|لعظيم |سمر رأفتـــ عبــــد |تـــمريض بــــنه

|229|4 رق محمد عىل|ء ط|رس| ى شمس علوم عي 

269365 لغنى جبــــر|حمد عبــــد|س |ين| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

633436 لسميع عوض|هيم عبــــد|محمود إبــــر زيق|لزق|ره |تـــج

2|26|2 مل|لد حسن ك|عمر خ ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

54|6o9 بــــيتـــرعزتـــ يوسف سعد يوسف عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o6375 ل|لع|حمد عبــــد |لحليم |ن عيد عبــــد |رو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

7o4|67 دى|لن|لح خرصى خرصى |محمد مني  ص زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

3o3|6 ى بــــرتـــى عزتـــ لطف  هلل|هيلي  هره|لق|ره |تـــج

9o565 حمد محمد سمي  محمد| ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

44875| ر|لستـــ|رس محمد عبــــد |جميل ي ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

8|35oo لح سعد|حمد معتـــمد ص| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

837o3o ج|ء منتـــرص محمد فر|رس| |نوعيتـــ قن

6o378 م|م|د عبــــده |محمد عم سيوط|هندستـــ 

248|55 لدين|هيم زين |بــــر|مد محمود |ء ح|سم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

48|7|9 ى حسن|رص حم|ن ده حسن حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o4|8| ه  ى عىل |ني  لفيوم|حمد عىل حسي  سكندريه|ل|علوم 

4484o4 |هيم محمود محمود محمد نج|بــــر| |هندستـــ طنط

4|5545 لمهيمن رجبــــ|لمهيمن عىلي عبــــد |عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

856896 هيم|بــــر|بــــر |جر عىلي ج|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

85274o روق محمود|ن محمود ف|مرو ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

446257 لم|حمد س|لحميد |يز عبــــد |حمد ف| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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435428 لشيخ عىل|بــــ أنور عىل |لوه|آيه عبــــد لشيخ|عه كفر |زر

|468o3 حمد|لعزيز سيد |مصطفى سعيد عبــــد  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

95338 ف محمد رمض|رقيه  ن عىل|رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|2||3 هيم|بــــر|هيم عبــــده |بــــر|محمد عبــــده  |ره طنط|تـــج

622397 ى وفيق فريد  لذىك|لبــــكرى |نرمي  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

6o|56o وى|لشن|هيم |بــــر|ده حسنى |مي لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4577|4 حمد عفيفى|بــــر |ء محمد ج|شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8|3875 تـــه|ل هندي شح|محمد جم ي|عه |زر
|لمنى

278o2 بــــ حسن محمد|لتـــو|لرحمن عبــــد |عبــــد  هره|لق|حقوق 

756995 بــــر محمد|ء حسن ج|سم| |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

868oo2 ه بــــرك| لرحيم محمد|تـــ عبــــد|مي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

328|59 وى|لحمل|لسيد |در |لق|عمر محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

64|6oo ل|لع|م عبــــد |م|مصطفى محمد مصطفى  لمنصوره|حقوق 

78|6o| ه صل| شم عىل|بــــوه|ح محمد |مي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

6o6887 ى|للطيف |للطيف عبــــد |حمد عبــــد | لبــــحي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2329|8 م|ل سيد حسن عل|ن جم|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|34759 لليثــــى|هيم |بــــر|د وجدى |زي ى شمس|تـــج ره عي 

76934| مه|شد سل|حمد محمد ر| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

64o|3| م|لسل|فرح فتـــىح محمد خليل عبــــد زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5o|4|3 مصطفى عبــــود محمد جوده إلسكندريتـــ |تـــمريض 

232775 يمن محمد عىل|بــــدريه  ن|بــــ حلو|د|

49o986 ل محمد محمود خليل|مي  ره دمنهور|تـــج

7664o7 بــــو زيد|عيل |سم|لحفيظ |م عبــــد |روى عص| ن|صيدله حلو

687989 ى | م|م|ل|يه محمد صبــــىح حسي  لمنصوره|علوم 

5424|5 ر دميس|لغف|هيم عبــــد |بــــر|حمد |بــــ |رح بــــ دمنهور|د|

873oo للطيف|حمد عبــــد |يه محمد | لفيوم|حقوق 

8578|9 لعليم|لد فتـــىحي عبــــد|كريم خ ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

264636 م|ن غنيىم عل|ن سعد شعبــــ|يم| |تـــمريض بــــنه

332277 عبــــي  حلىم طه محمود طه مقلد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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7697|3 بــــو نوح|مر |محمود محمد ع |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

6944|2 ى محمد |ي ر|لنج|هيم |بــــر|عيل |سم|سمي  لمنصوره|علوم 

76665| كر|كر ربــــيع ش|مد ش|م ح|سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

76248o ل|لفض|حمد |تـــ تـــوفيق |عمر نش حقوق بــــورسعيد

773685 حمد|فظ محمد |ن سعيد ح|نوره ى شمس علوم عي 

789|4| مه|شم محمد سل|بــــو ه|بــــر |محمد ص ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|42347 ف عبــــد |هلل |منتـــ  هيم|بــــر|ر |لغف|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

827549 حمد عىلي|رص |لن|مل عبــــد| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|37589 حمد مصطفى درويش|م عيد |هش ى شمس|تـــج ره عي 

494496 تـــ|لزي|م |لسل|حمد عبــــد|حمد سمي  | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3386|2 | 
ى
ن|لطوجى رضو|لسيد |يتـــ شوق عه مشتـــهر|زر

6o8|83 لبــــلعوىط|ل محمود |نهله جم |بــــ طنط|د|

|295o8 رق محمد عىلي محسن|محمد ط رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

82o533 حمد|مح محمد |محمد س ي|علوم 
|لمنى

76993| لح عطيتـــ|هلل محمد ص|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8926o5 رص رشيد درويش |ر ن|من سيوط|حقوق 

39684 حمد محمود|ء |عل| ي|م هره|لق|صيدله 

226997 حمد مصطفى|لدين |د|لرحمن عم|عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

765289 ل|لع|ر عبــــد |لدين محمد مختـــ|د |لد عم|خ ره بــــور سعيد|تـــج

9|9875 جد  |لم|حمد سعيد عبــــد|كريم  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

838957 ي |م|
ى|حمد بــــدوي |ئى مي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|64858 ي
ل رزق خليل|جم| سيلفى هره|لق|ره |تـــج

8763o5 هلل  |لمعىط خلف |عمر محمد عبــــد سيوط|حقوق 

7o|o62 لسيد حسن عطيه|عيل حسينى |سم|مصطفى  لمنصوره|هندستـــ 

|7|4|| ح متـــول|لفتـــ|محمد متـــول عبــــد  ى شمس علوم عي 

4|3o43 لي|ل محمد محمد غ|ء جم|شيم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

67833o لسيد شفيق محمد شلبــــى|ر |زه| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o8475 صف محمد|ء محمد ن|شيم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63o737 يمن محمدى عوف|محمد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

429469 لدين|ش نور |حمد حو|ذ مجدى |مع لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي
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857|74 لك|حسن رسىمي م| مه ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

534352 م|لتـــه|محمد نبــــيل محمد سعيد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

48889 ى محمد هند مصطفى موىس خي  هره|لق|حقوق 

8|2294 زق|لر|ء محمد عىلي عبــــد|شيم ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

7||765 لعبــــيدي|مل عىل عىل محمد محمود | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

632||6 هيم|بــــر|لسيد عىل |ء محمد عطيه |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

45|775 لجمل|حمد |حمد محمد مسعد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8299o3 لضوي|رص فهىمي |لن|محمود عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

4|52o3 ش|لحش|لحميد |حمد محمد عبــــد |جر |ه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

625994 محمد متـــول| محمد محمد فريد زكري زيق|لزق|حقوق 

5296o9 بــــ|لمنعم محمد غل|محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

5|4336 ع|هيم من|بــــر|ء فوزى |آل ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

22757o حمد يونس|م |ل هم|يوسف جم تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

756o28 لم|ح محمود عبــــيد س|محمود صل ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

43o7|5 هيم أحمد أحمد حلوه|بــــر|روضه  |طبــــ طنط

5o8755 لق صبــــري مرىسي عطيتـــ خليل|لخ|عبــــد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

876428 بــــر مصطفى  |لص|مصطفى مرزوق عبــــد سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

|66868 ى|هلل جم|منتـــ  ل عىلي حسي  هره|لق|عه |زر

6284|o دى محمد|له|رتـــ حسن محمد عبــــد|س زيق|لزق|بــــ |د|

2|829| شف|لك|لحميد محمود |مصطفى محمود عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

422o65 وى|لص|سلسبــــيل وجيه سليم  تـــمريض فرع مطروح 

6o3922 عيل عفيفى|سم|د |د فؤ|رس محرم فؤ|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

35585| حمد|لحميد |حمد عبــــد|ء |لشيم| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

633665 تـــ|لشح|هيم |بــــر|ل |هيم جم|بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

477346 ى|م بــــ نسيم|ض ىطي|د ري|ميل| رتـــي  سكندريه|ل|صيدله 

8o3655 در|لق|مد عبــــد|عيل ح|سم|ر |من ي|بــــ |د|
|لمنى

|52372 ى|طمه عمر عو|ف د محمد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

447662 م|هيم ضي|بــــر|حمد رجبــــ | |عل سيوط|بــــ |د|

82|3|o ن ي|بــــر|حمدي | مي  هيم جورج  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

36o587 زى|حمد رجبــــ عىل حج| |ره بــــنه|تـــج
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425|47 نور محمد|رق حسن |جر ط|ه سكندريه|ل|صيدله 

26|938 حمد|لكريم |ح عبــــد |لفتـــ|لد عبــــد|محمد خ |ضتـــ بــــنه|علوم ري

28o|44 لم|لسيد محمد س|م محمد |هش مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

5o2|2 ى |حمد |د |زي ن|حمد بــــطر|مي  ي سويف
هندستـــ بــــنى

68698 هيم|بــــر|مل |محمد عيد ك |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

266|77 ئى مجدى بــــيوم محمد|م| |نوعيتـــ بــــنه

6o338 لمنعم|حمد فكرى محمد عبــــد | ره بــــنى سويف|تـــج

357|29 للطيف عىل|طف عبــــد|ن ع|يم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

4279|o ن|ن سعيد محمد محمود عثــــم|يم| |بــــ طنط|د|

|73455 ه مصطفى مرىس عىل| مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

2554|5 وق ع عيل|سم|دل محمد محمد |رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

8365o2 حمد محمد|محمد سيد  دى|لو|ضتـــ ج جنوبــــ |معهد فنى صىح ري

775443 لسيد سعد|لحكيم |لسيد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

438875 س محمد محمود عىل|محمد عبــــ لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

455683 لرحمن محمود|ر يشى عبــــد |مي ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

782|o9 لسيد محمد|هيم عىل |بــــر| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

9oo|93 لس صوم لمسيح |ئيل وهبــــه عبــــد|كي  ج|ره سوه|تـــج

|27|75 ح|لفتـــ|لجليل عبــــد |لد محمد عبــــد |محمد خ ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6872o9 د عوض عىل عوض زغلول|زي لمنصوره|حقوق 

7o9886 لجمل|ن |لسيد محمد رضو|هدى محمد  لمنصوره|بــــ |د|

2|79|8 ه خ رى|لفز|تـــ |لد بــــهج|ني  هره|لق|ر |ثــــ|

4|974| ى عىل|لحس|لحميد |محمد محمد عبــــد  ني  لشيخ|ره كفر |تـــج

62328| وى|لفيش|محمد حسن محمد  ط|هندستـــ دمي

39|57 فظ|ده محمود محمد رشدى ح|مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

23479o لسيد|لسيد محمود |م |م حس|هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

434295 لم|هلل وهبــــه س|يز عبــــد|ف| عل |تـــربــــيتـــ طنط

622937 لمهر|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|حمد | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

438o98 لعزيز محمود|ء رفعتـــ محمد عبــــد |سم لشيخ|بــــ كفر |د|

453o5| ف خ م محمد عبــــده|لسل|لد عبــــد|أرسر لشيخ|هندستـــ كفر 
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7|7828 س|هيم عبــــ|بــــر|حمد صبــــيح | لمنصوره|حقوق 

267797 لحميد محمود|يىح عمر عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

9|2897 ن |بــــر زهر|مروه عىل ص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2|63o8 د قطبــــ|دى حد|حمد ش| ى شمس حقوق عي 

627976 ف حسنى فهىم سليم| رسر زيق|لزق|هندستـــ 

773o2o لرحمن طه|لدين عبــــد |ح |محمد صل ى شمس|تـــج ره عي 

645o2o ي|ر
لشوي|حمد |لعزيز |عبــــد | رض| ئى تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|

|طنط

||5|3| لشيخه|لسيد | |لد زكري|شهد خ هره|لق|صيدله 

888586 ء مصطفى محمود محمد |سم| سيوط|تـــمريض 

79|366 هلل||لحميد جبــــر عط|لنبــــى عبــــد |محمود عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

32o|59 لمسيح|د عبــــد|دل ىكي|دى ع|ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2353o5 ح محمد|لفتـــ|لدين عبــــد|ء|دهم عل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|6o52 |لمقصود |روفيده حسن محمد عبــــد
ى
لحوق بــــ دمنهور|د|

6o7o35 ي|ر
ف |ء |عل| ئى لدين|حمد رسر |بــــ طنط|د|

4o3769 حمد محمد محمد محمود عطيتـــ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

265978 ن|حمد زهر|لعظيم |ل عبــــد|محمود كم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4o|297 لسيد|لسيد تـــوفيق حلىم |مريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2o639 لغنى|روق عبــــد |طف ف|محمد ع ى شمس هندستـــ عي 

3562|7 لدين محمد عطيتـــ محمد موىس|عز  زيق|لزق|صيدله 

675696 مل عىل|مل محمد ك|محمد ك ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

776553 ى ص|نور |ل |نه ش|لح ش|مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

869786 بــــوزيد محمد|هلل |مينه فتـــح | ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

64o626 ع محمد نجم|لسبــــ|ع محمد |لسبــــ|حمد | زيق|لزق|بــــ |د|

425oo9 هيم سويلم|بــــر|نور محمد فوزى  سكندريه|ل|ره |تـــج

6o9384 يد|م محمد ف|محمد هش ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

9o36o9 ق|محمد  لمجد |بــــو|وى محمد |بــــورسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|22|27 لحليم محمد عىل|ن محمد عبــــد |رو ى شمس| لسن عي 

89295 هلل محمد فوزى سعيد|محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج
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|664oo ء فتـــىح محمد محمد|عل يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

25|o|4 ن|يمن محمد شكرى رضو| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4599o8 وى|لمنط|يوسف سىم محمد حسن  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|74843  بــــرك|حمد |مه محمد |س|
ى
تـــ|لدسوق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|66oo3 هيم|بــــر|عيل |سم|بــــر |حمد ص| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4798o6 لح|لحليم محمد ص|ح عىل عبــــد |عمرو نج سكندريه|ل|حقوق 

48o739 ء سعيد بــــيوم|جر عل|ه سكندريه|ل|ره |تـــج

2233o4 حمد|روق |دل ف|لرحمن ع|عبــــد ن|حقوق حلو

77||8| ف ص|بــــ |رح لصهبــــى|بــــر محمد |رسر زيق|لزق|علوم 

|3|4oo لسيد|ح |لفتـــ|هيم فتـــىح عبــــد |بــــر| ن|تـــربــــيتـــ حلو

64o62o حمد سويلم|عيل |سم|لسيد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

253o88 لحميد وهبــــه|شمس مجدى عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|626o7 لمهيمن|ن عبــــد |يمن رمض|لرحمن |عبــــد  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

363562 لدين|بــــ علم |لوه|دل عبــــد|زينبــــ ع ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

629227 ن مدحتـــ عطيه عبــــده|نوره سيوط|بــــ |د|

322788 متـــ جيد موىسي|ء سل|رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8||9o7 فظ|لح|ن سيد عبــــد|محمود رمض ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

56|63 ل رجبــــ محمد|كريم جم ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

228865 عدل حبــــيبــــ| ردين زكري|ن تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

83|7o8 حمد|د حمدي |لدين عم|عز  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

426772 ى عبــــد |حمد بــــغد|ن |نوره رثــــ|لو|دى حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3|653 تـــسنيم مصطفى محمد محمد رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

342294 تـــ|حمد بــــرك|دل |لدين ع|د |عم| عل ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

646495 عيل موىس يوسف|سم|محمد حلىم  سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

773282 يمن سعد منصور|ء |رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

848232 ي محمود حسيبــــ محمد
مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

25|44 ف | |ن|ر ود|سحق د|رسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

332463 تـــ | لسيد|لعربــــى محمد |لسيد |مي  ى شمس| لسن عي 

2626o8 حمد محمد|رق |مصطفى ط ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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6|2o|8 |لرحمن زين |تـــ عبــــد |لشح|لسيد محمد |عزه 
لدين

|كليتـــ هندستـــ بــــنه

6428|3 ي عبــــد 
للطيف عىلي|نعمه لطفى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

27||68 ر ذره|لغف|حمد عبــــد|ر |لغف|عبــــد| نور ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

528|23 لعقبــــي|حمد محمد محروس محمد | ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

348|3o جح|رى ر|لبــــ|م سعيد محمد عبــــد|عص ى شمس| لسن عي 

627379 ألعرج|هيم |بــــر|يمن محمد |محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

82o|75 ى|لرحيم حس|دل عبــــد|يمن ع| ني  ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

7|7|34 ل|لهل|لمنعم فهىم مصلىح |يوسف عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

3342o9 ح يوسف|لفتـــ|عبــــد| ح رض|لفتـــ|عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

37o936 ى عىل ع|شيم مر|ء حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

794|25 عيل|سم|تـــه |حمد شح|ء |سم| لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

324722 ن|ىطي ري|لع|دل عبــــد|محمود ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|2||2  |محمد عبــــد
ى
لبــــر|حمد عبــــد|لمنعم دسوق |بــــ طنط|د|

6|8225 بــــو غضه|سمي  حسن | ند ره بــــور سعيد|تـــج

43o523 ي|جر سعد محمد رجبــــ |ه لمسي  |بــــ طنط|د|

28997| فندى|ل|ن محمد محمد |رمض| ند|ر رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

257725 ى مجدى سعيد بــــسخرون| مي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

778356 لسيد عسكر|لسيد محمد | |دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

623387 بــــدين محمد سيد|لع|ن زين |إيم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6|874| ر|لنج|هيم |بــــر|سلىم فوزى  ط|بــــ دمي|د|

423532 س عىلي|ن عىلي عبــــ|رو سكندريه|ل|بــــ |د|

7596o7 ى محمد عبــــد |ي لكريم عىل|سمي  لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

266o65 م يوسف|لتـــه|محمد يوسف  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6897|| لفضيل|لسيد عبــــد |ر |لغف|ح عبــــد |ن صل|نوره طبــــ بــــورسعيد

42978| يف محمد محمد إم م|محمد رسر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

3843o كر محمد صبــــرى|ل ش|نه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

443248 لبــــرع محمد|م مصطفى |هلل عص|عبــــد  ي صىح طنط
|معهد فنى

8|698o لمجيد عىلي|خلود سيد عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى
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7722| حرش|ل|بــــو رسيع مصطفى |لسيد |محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3488o5 لرحمن|رص محمد مرىس عبــــد|لهدى ن|نور هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o372| نور |وليد محمود محمد  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

499|88 حمد محمود|ء محمود |سم| بــــ دمنهور|د|

486563 لمقصود حسن بــــحر|أحمد محمود عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|4|836 ى |ديبــــ حن|ئى سعيد |ه| مي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

27|82 ف عبــــد |م  لحفيظ|لعظيم عبــــد |رسر ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

498757 ره|لمنعم عم|يه لبــــيبــــ عبــــد | تـــربــــيتـــ دمنهور

|77945 حمد عىل عرفه|هبــــه  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

424443 يد|لرحيم ز|دل محمد عبــــد |محمد ع |ره طنط|تـــج

323378 فظ|لح|لدين عىل محمد عبــــد|سيف  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6o6|52 لرحمن سمرى|أمجد محمد عبــــد  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

93649 بــــو بــــكر مصطفى محمد|لرحمن |عبــــد  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

535732 ح محمد حنفى محمود|محمد صل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69||58 هلل عفيفى|رق فرج |د ط|سع لمنصوره|ره |تـــج

424789 |مي نجيبــــ حن|ج  س|تـــي  ن|فلوبــــ سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7|o|94 ح |لفتـــ|لعزيز عبــــد |ل عبــــد |لعزيز جم|عبــــد 
محمد

لمنصوره|علوم 

62o28| لعظيم طه|لقطبــــ محمد عبــــد|محمد  ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

42|o5| لمتـــولي|حمد |تـــ عوض |نج ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|64337 ن|ن سليم|ن سليم|حمد رمض| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|5854o للـه محمد|د عبــــد |ن رش|يم| هره|لق|ره |تـــج

625578 مر|هيم ع|بــــر|م سعيد |ن عص|حن زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

|27264 كر|مد ش|لدين ح|ئى سعد|ن ه|نور هره|لق|بــــ |د|

6o|246 وي|لقرض|سط محمد |لبــــ|هلل عبــــد |عبــــد | دين |تـــربــــيتـــ طنط

4o7o7| حمد محمد عيد|هيم |بــــر|ئى |أم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

89|582 ن محمد  |محمد عىل عثــــم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

75758o لسيد عزبــــ|لعزيز |هبــــه عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 
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|474o9 ي|حمد |محمد سعد عىلي 
ى
لدق د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

32oo96 رس محمد سعيد|حمد ي| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

8|3|3o |ئيل ضيف حن|مي ميخ|س ره بــــنى سويف|تـــج

|7|o39 ه | ل|ن جل|هيم عثــــم|بــــر|مي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

62554o ن يوسف محمد|طف سليم|سلىم ع ى شمس| لسن عي 

5o8o62 س جوده|ن مو|م دمي|ج  س|م |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

7|67|3 حمد|م |لسل|ىط عبــــد |لع|ن نرص عبــــد |يم| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4925o7 هيم عطيه|بــــر|دل فوزى |ع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

32587o فرج| مسعد حن| رين|م ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

3|632 لد محمد عيد|جر خ|ه هره|لق|هندستـــ 

825oo9 ى|عبــــد هلل بــــدوي عىلي حسي  |قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 
ضتـــ|ري/دى|لو

482|84 للطيف|هلل أحمد محمد عبــــد |عمر عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6246o ى|بــــ عبــــد |لتـــو|عبــــد | مه لمحسن عشر بــــ بــــنى سويف|د|

346428 ف سمي  |رتـــ |س حمد|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

859|2o لحليم|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد|ء |رس| ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

88|494 مح فهيم ذىك  |نه س|مري سيوط|بــــ |د|

7o25|6 لسيد محمد حسن|وى |لص|مريم  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

784|6 د فرج|دل فؤ|تـــريزه ع كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

894452 م محمود |ل سل|ء جم|رس| سيوط|بــــ |د|

884o88 لحفيظ مصطفى  |هيم عبــــد|بــــر|ده |مي سيوط|تـــربــــيتـــ 

8469| ي ربــــيع سيد محمود
مصطفى ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

6||6oo لرحمن|لبــــىه عبــــد |لرحمن |ديه بــــىه عبــــد |ش |تـــربــــيتـــ طنط

6o22o5 سم|لسميع محمود ق|محمود عبــــد| دين ي صىح طنط
|معهد فنى

2o84o ي
بــــر|زى ج|يوسف سيد ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

87648o عىل محمد يونس بــــخيتـــ   سيوط|صيدلتـــ 

7922o3 ي|
ل|د غ|ل فؤ|غ| وليفى عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ 

27783o ج|أحمد رضى محمد رس ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

228778 ض|روق ري|بــــ نبــــيل ف|رح ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى
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7o2o9| ى ن لعربــــ|هيم |بــــر|لحميد |ح عبــــد |ج  صل|حسي  زيق|لزق|حقوق 

868726 ي ش|ه
كر فهىمي محمد|ئى ي صن. تـــ.ك

ن|سو|ع |فنى

535948 لغبــــيس|لسيد |لسيد محمد |يتـــ | سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2|842 ئى سيد محمد|يه ه| هره|لق|بــــ |د|

234975 حمد|م محمد |سيف حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7||7o9 حد جمعه|لو|سعد عبــــد |محمد محمد  لمنصوره|هندستـــ 

362457 هيم مصطفى|بــــر|مح |ء س|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8o7o5 دى|له|لعظيم عبــــد |حمد عبــــد |ن |نوره ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6349|7 لنبــــى |لدين عبــــد|ح |لسيد صل|لدين |ح |صل
محمد

زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

35|5o| عيل|سم|روق |رتـــ محمد ف|س ى شمس|تـــج ره عي 

9|6|o4 ن يونس  |هيم سلط|بــــر|محمود  سيوط|حقوق 

8o9457 ك صليبــــ|ك فرح مل|مل ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

5o52o3 لنبــــى|ح عبــــد |لفتـــ|ن أيمن صبــــىح عبــــد |مرو سكندريه|ل|طبــــ 

3|4o6o م يىح محمد|دهم عص| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

268333 لخول|لعزيز حمدى محمد |عبــــد ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

6|6o69 وى|لمغل|لسيد |هلل محمد |عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

24o58 حمد|ن |مجدي رمض| دين ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

623466 ي|حمد محمد حسن |ئل |جر و|ه
ط|لىحى لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6344|6 رك|ن عطيه مبــــ|حمد رمض| |ره بــــنه|تـــج

6||38o ي عزتـــ عوض |تـــه
شور|حمد ع|هلل |ئى |نوعيتـــ طنط

4|2684 حمد شكر|مروه محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

7||835 ف عبــــد |ده |غ لعلىم|حمد |در |لق|رسر لمنصوره|ره |تـــج

229|63 لغيط|بــــو|حمد |هلل |ء عبــــد|هن ى شمس|زر عه عي 

2585oo هلل|م محمد عبــــد|محمد س ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

|5|935 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد |سهيله عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

88o342 تـــه مصطفى  |لرحمن محمود شح|عبــــد ن|طبــــ حلو

4||796 صف|لسيد ن|رق |ء ط|رس| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

46o|64 ضى|لق|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|ن |رو سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

825888 در|لق|لرحمن عبــــد|منصور عبــــد| لي|د دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن
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46oo93 ر|لرحيم رصى|مه عبــــد|وس|مريم محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

784897 ن|حمد سعف|ح |لفتـــ|لحسينى عبــــد |ء |وف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3453o6 سم|حمد عنتـــر بــــكر عىل ق| |ره بــــنه|تـــج

889429 بــــتـــ خليفه |تـــه ثــــ|كرم شح سيوط|حقوق 

|5385| لمغيثــــ|عمر حمزه محمد حمزه عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

283745 بــــ عبــــده|لتـــو|ح عبــــد|لرحمن صل|عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

493444 ئى|م محمد عىل عن|لرحمن هش|عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

334694 لرحمن|حمد مصطفى عبــــد|محمد  ى شمس حقوق عي 

6o8844 طمه مسعود عطيه مندور|ف ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6o3722 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد|محمد عبــــد لمنصوره|علوم 

54|426 دى|له|حمد فرج محمدين عبــــد |محمد  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

7oo7|o ى|تـــ عىل |لشح|رس فتـــىح |ل ي|بــــل بــــو حسي  زيق|لزق|علوم 

33o8o| لح جوده عمر|لسيد ص| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

8o4|42 لد سعد عىلي|كريم خ تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

879763 حمد  |لرحمن محمد |عبــــي  عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

8255|4 حمد محمد|هلل سيد |عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

259433 د|لجو|هيم عبــــد|بــــر|ح |ن صل|يم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|74347 ن لح عىل|حسن ص| مي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|44298 لدين عىل|ح |لدين سمي  صل|ح |صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

833459 هيم|بــــر|رس محروص محمود |ي دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|25876 عي|روق رف|ئل ف|لدين و|نور  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

29|58 بــــ صبــــىحي تـــوفيق درويش|مه ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

7o68o2 |لمنعم |بــــ عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لوه|محمد عبــــد 
وى|لهند

لمنصوره|ره |تـــج

9737| م محمد|لسل|طمه عمر محمد عبــــد|ف ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

898527 ف عبــــد|محمد  لحميد محمد |رسر ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

8||2| د|لجو|هر محمد عبــــد |جر م|ه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط
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|75768 جورج محروس رسىم قلدس |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

6o3783 لمرىس|لحميد |لىح عبــــد |حمد فهيم عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

79|4| لؤي عوض عىلي حسن كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

3|3462 بــــ|لتـــو|لح عبــــد|بــــر ص|يمن ج|حمد |  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

93238 ف ص|ن |مرو لح محمد|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

337|98 لسيد محمد|فظ |حمد ح|م |سل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4593o2 لملك|حمد عبــــد|دل |هيم ع|بــــر|ل |نض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

475|| ل سيد بــــيوم|م جم|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

865|79 ي|عبــــي  ن رص مغربــــي خرصى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

355|47 لسيد|سم محمد |ء ق|لشيم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9o7593 حمد رزق محمود عىل عبــــد ربــــه | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

25oo6 |لوف|بــــو  |ذلي |لش|لحسن |بــــو |ن |رو ى شمس|زر عه عي 

7525o7 هلل مصطفى عىل بــــخيتـــ|عبــــد  حقوق بــــورسعيد

534566 آيتـــ محمد خميس ذىكي سعد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78874 لح|زيد محمد ص|لرحمن عمر بــــ|عبــــد  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

43|796 مه محمود فتـــىح ميبــــر|س| |صيدله طنط

7o2oo8  عبــــد |هيم |بــــر|كرم |
ى
|ج  |لرسول حر|لدسوق

لليل|بــــو 
زيق|لزق|هندستـــ 

625774 لسيد عىل عىل|عىل محمد  زيق|لزق|حقوق 

|522o9 لسيد|هلل |ء رجبــــ عبــــد |رس| ن|علوم حلو

8467o2 هيم حسن محمد|بــــر|حسن  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

82|346 دي محمود محمد يوسف|له|محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

223|79 لرحيم|د عبــــد|لرحيم رش|محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6||689 ى عزتـــ |ي لعزم حبــــيبــــ|بــــو|سمي  |بــــ طنط|د|

924759 حمد |ئى عىل |لورد| |يش ي صىح سوه
ج|معهد فنى

5||973 هلل أحمد عطيه|حمد ربــــيع عبــــد | ره دمنهور|تـــج

8o74o| لصمد|مل محمد عبــــد|لم ك|س ي|طبــــ 
|لمنى

75o6|5 حمد عوض|لسيد |لحسينى منصور | |هن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

33|2|| هلل عفيفى|عبــــد| محمود رض |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|4749 ي|لدين ممدوح صف|عز 
ئ  مصطفى ن|هندستـــ حلو
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54||2o مه حسن محمد زلهف|حسن سل ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

|385oo يوبــــ|يشى سعد | دين ى شمس|د| بــــ عي 

32||89 ى عمر|محمد عم د محمد حسي  ى شمس هندستـــ عي 

45o2o5 ىطي|لع|ن محمودعبــــد |م زيد|هيم هش|بــــر| |هندستـــ طنط

||9445 حمد حسن وجيه محمود محمد|ريم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

699557 عيل|سم|محمد ممدوح محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

632|97 ى محمود| دين سعد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

2872|2 لعظيم|هيم عبــــد|بــــر|ن |حسن رمض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

64295| عيل محمد|سم|لسيد محمد |ء |حسن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

686837 ى|لحس|مد |لديسىط ح|ل |ئى جم|م| ني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

57|69 عىلي سيف| ء رض|سم| ره بــــنى سويف|تـــج

7o358| وى|لشعر|لسيد |م |حمد س|ء |لزهر|طمه |ف زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

53o282 هلل|د عبــــد |دل رش|سلىم ع سكندريه|ل|هندستـــ 

64o36o ه عقل فتـــىحي عقل حموده ني  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o568| ئ |لوف|لحسينى محمد موىس |د محمد |زي لمنصوره|ره |تـــج

444oo6 لموجود مرىس محمد نوفل|عبــــد| ر|ي |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

76o|73 ل|لع|لعظيم محمود عبــــد|مريم عبــــد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

893|o3 طف حلىم سيد محمد |عو سيوط|بــــ |د|

756593 هيم|بــــر|ء محمد محمد |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

9o524o ئى بــــولس فهيم |جرجس ه ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

768255 ى موىس مسعد موىس حني  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

6|6763 ن|للبــــ|مد |هبــــتـــ عىلي عيسي ح ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

|52269 هلل محمد|ء هليل عبــــد |ل| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

877883 ى |ئى رش|م| د عىل حسني  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

85638o ل بــــكر فرج|محمد جم ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

3|8339 ي |
ي|حمد مصطفى

حمد مصطفى ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

8|3647 وي محمد|جي سعد|رفيده ض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

635684 فظ|لح|حمد محمد عبــــد|ء |ل| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و
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3||958 لىح|لمنعم عبــــد|دريس عبــــد|سىه  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

55959 ور|سيد عيد محمود مج تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

875245 ج  فكرى تـــوفيلس |تـــوئى ر سيوط|علوم 

554|5 ل فرج طلبــــه|محمد جم ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

759727 ى رحمه غريبــــ عىل حسني  لسويس|معتـــ |علوم ج

348227 قتـــ عبــــد| دريس|لرحيم محمد محمد |رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

78oo64 لح محمد|ء ص|ء عل|سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

848523 ي 
بــــوزيد|هيم |بــــر|زينبــــ مصطفى ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

894535 هلل  |ص سيد محمود عبــــد|خل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3o799 ى عىل|رغده عص م حسي  هره|لق|حقوق 

27o88| لعزبــــ|مل محمود |ندى ك لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o3826 نم|هيم غ|بــــر|لسيد |سندس محمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

2|2337 لم|حمد محمود س|رس محمد |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5337o د|ل ربــــيع حم|محمد جم ي سويف
تـــمريض  بــــنى

6o8543 ى محمد عبــــد |ي يف|لجو|سمي  د رسر |طبــــ طنط

78684| لسيد|هد |لمجيد مج|لرحمن نبــــيل عبــــد |عبــــد  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

69958| ى محمد عىل|رق |سليمه ط مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|43464 ن|ن محمد حس|ء حس|رس| ن|حقوق حلو

2|35|5 ي|هيم |بــــر|مد |لد ح|رضوى خ
|بــــو دئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4557|8 لسيد|بــــر سليم |مصطفى محمد ص عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8984o| محمود محمد زىك محمد  ج|طبــــ سوه

4o59|8 هيم|بــــر|هيم مدئى |بــــر|ء سعيد |ل| إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

76439| ف |محمود  لفيوم|حمد |رسر نوعيتـــ بــــور سعيد

3535|8 لد محمد سعيد|مصطفى خ  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

68||8o لليموئى|لسيد محمد |لد |حمد خ| لمنصوره|حقوق 

7|2397 وى|لمحل|حمد حسن |يه رزق رزق | لمنصوره|نوعيتـــ 

4659o3 ل|لجم|يمن حمدى محمد |لرحمن |عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

462725 حد مخلوف|لو|لسيد عبــــد |عمرو  لشيخ|بــــ كفر |د|

33o788 لقوي|لرحمن عبــــد|لقوي عبــــد|محمد عبــــد |علوم بــــنه
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4o82|3 زى|لمنعم عىل حج|ن عبــــد|حمد رمض| |ره طنط|تـــج

78627| ىس|لبــــل|م |لسل|تـــبــــ عبــــد |د ر|جه سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

423282 حمد|ن سيد |ن محمود رمض|يوسف رمض سكندريه|ل|طبــــ 

|742| ن|كريم محمد ربــــيع شعبــــ هره|لق|ن |سن|طبــــ 

3694oo وتـــ|ل حل|ل محمد بــــل|يتـــ بــــل| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

258946 يف عبــــد|لفتـــ|عبــــد يد|ح ز|لفتـــ|ح رسر |صيدله طنط

|47|24 ل محمد حسن عطوه|حمد جم| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

8325o4 لعزيز|رص فتـــىحي عبــــد|ن| نور دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

545622 ي
ف محمد | |دئى هيم مرزوق|بــــر|رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|43458 ر|نشين نبــــيل عزيز مق ى شمس طبــــ عي 

52496 لمنعم محمد مبــــروك|ندى عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

434387 لدين سليمه|خلود محمد نرص |علوم طنط

|247o3 وى|لغمر|محمود محسن يوسف عىل  ى شمس|تـــج ره عي 

75|o63 ف محمد محمد |عمر  هيم|بــــر|رسر لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

8933|3 ف |هيم خل|بــــر|وليد خلف  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

323|5 عيل|سم|مه |محمد محمد سل ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

372635 در|لق|تـــتـــ عبــــد|يتـــ محمد شح| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

883o33 حمد حسن |فظ |مصطفى ح سيوط|حقوق 

|26253 لم|م محمد س|عمر حس مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

266368 ج |بــــو ن|لمرضى غريبــــ |ء عبــــد|رس| ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

3226|8 ى محمد نسمتـــ سيد حسني  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4533|2 ر|حمد نص|هد |حمد مج|محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

6|8399 لمتـــبــــول|ر محمد |محمد مختـــ ط|حقوق دمي

346395 لدين|ج |حمد تـــ|لنبــــى محمد |يوسف عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|5846 ى|يم| ن حمدى حسن حسي  لمنصوره|حقوق 

8o957 لي|لرم|ء جمعه بــــكر |سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

643939 م محمد عىل محمد زيق |لزق|تـــمريض 

63o45| ف شعبــــ|محمود  ن مصطفى|رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 
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894o68 وز محمدى  حمد |لسعودى |في  سيوط|بــــ |د|

4o4798 ىط غريبــــ|لع|محمد مسعد محمود عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

756252 زينبــــ عمرو تـــوتـــو محمد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

432377 مه يوسف نصيف يوسف|س|بــــسنتـــ  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

699249 بــــ|لوه|حمد عبــــد |بــــ سيد |لوه|سمر عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

685o78 لسيد خليفه|لسعيد |م فخرى |سل| لمنصوره|ره |تـــج

349989 لعزيز|ن محمد عبــــد|طمتـــ حس|ف ى شمس|تـــج ره عي 

3|563o ي محمد 
لح|هيم ص|بــــر|خلود مصطفى ن|بــــ حلو|د|

8o9278 هلل رجبــــ جمعه عىلي|عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25|65o ى| حمد صبــــىح محمد بــــكرى محمد حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

266783 ح بــــهنس|لفتـــ|دل عبــــد|ح ع|سم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

272o89 ه نه د ذىك عويضه|ني  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

245ooo بــــ|لتـــو|حمد عبــــد |ء محمد |رس| هره|لق|صيدله 

433728 لعزم|بــــو|در |لق|هيم عبــــد|بــــر|حمد | |علوم طنط

|7595 ى محمد|عبــــد هلل حسن حسي  ى شمس هندستـــ عي 

4|2o79 ئيل نصيف|يز ميخ|رك ف|م |ره طنط|تـــج

5|857| وى|لنحر|ن |يدى فهىم مرشدىسليم|ه علوم دمنهور

22|38| ي محمد|هيم |بــــر|رس |هيم ي|بــــر|
ى
لدسوق هره|لق|ره |تـــج

339586 ح يوسف|لفتـــ|رص عبــــد|حمد ن| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|66693 حمد عىل محمود عىل|يه | هره|لق|هندستـــ 

77859 ى منتـــرص وفدى حربــــى| مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

82o|65 سيىلي|طف وديع بــــ|ن ع|ري|م دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

67825 د جميل نجيبــــ|ركو ميل|م |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

6362|8 لسيد يوسف|لسيد محمد |محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

28o443 |لمعبــــود عىل |رحمه عمرو عبــــد
ى
لدسوق تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

6|69o للطيف|نم عبــــد |ء عزتـــ غ|ول بــــ بــــنى سويف|د|

64266| وق يحن   لعزيز|حمد عبــــد |رسر ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

5|2378 صف|م صبــــرى نبــــيه ن|بــــس سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

5o7|94 حمد محمد خضي |يه مجدى | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

77384 لمجيد محمد|بــــ عبــــد |يه|يوسف  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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56654 د محمود|حمد مصطفى ج| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

855368 رف محمد|صم عيد ع|ع حقوق بــــنى سويف

783826 لجليل خليفه|حمد عبــــد|لسيد |كريم  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

499|7o بــــ|لوه|هلل عبــــد|ء فتـــىح عبــــد |نجل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

264332 يه لصمد|هيم عبــــد |بــــر|هيم سيد |بــــر|ن |رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

||9|2o هيم|بــــر|لمنعم مصطفى |ء عبــــد |ل| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5o8oo7 |لحليم |لعزيز عبــــد |لمنعم عبــــد |بــــسمله عبــــد 
لمهدى

سكندريه|ل|صيدله 

2|9392 مد محمد|ء متـــول ح|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

258o98 ف عبــــد|لحميد |عبــــد لحميد صقر|رسر |كليتـــ هندستـــ بــــنه

82324| ي|ر
بــــ|لوه|لرحمن عبــــد|لفضيل عبــــد|عبــــد| ئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

349|o7 مد نجم يونس|ء نجم ح|دع ى شمس طبــــ عي 

637426 ن فرج|لدهش|لبــــدرى محمد | |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

269228 ى محمد سعيد جعفر|ي سمي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

83o97 لمجيد مرىسي|م حسن عبــــد |سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

29|966 ى ه|ره محمد ي|س شم|سي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

252757 ضى|بــــو ر|لنبــــى عطيه |ح عبــــد|صبــــ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

42867 بــــ محمد سعيد بــــسيوئى|رح هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o45|| ي
لشيخ|تـــه |سعد محمد شح| رض| دئى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

9o7o65 لدين فرج  |حمد نور |محمد  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8o5967 ى محمود عىلي مخلوف حسي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

6|2633 در حبــــلص|لق|لعزبــــ عبــــد|ن |ن شعبــــ|يم| |علوم طنط

7o3274 ف | |دين ر|لنج|لسعيد |وى |لمك|رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

446722 مصطفى محمود محسبــــ محمد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

36o9o4 دل محمد يونس|سيف ع |طبــــ بــــنه

737o2 د|محمد سيد محمود ج هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

8o9o|6 حمد عىلي محمد|م |سل| ي|هندستـــ 
|لمنى

3|973| |للطيف |لحكيم عبــــد|جر مصطفى عبــــد|ه
ى|بــــو لعني 

تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|8546 ل محمد|رص جل|صهيبــــ ن ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

|268o9 لجليل|ل مكرم عبــــد |حمد جم| ن|هندستـــ حلو
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273343 ىط محمد تـــوفيق|لع|زينبــــ عبــــد دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

||7928 ل|لمسيح غ|دل عبــــد |جورج ع ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

475o79 ل|م حلىم رزق غبــــري|س|ندى |س سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

54754o عبــــ يونس|د تـــ|ن عي|رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|28739 لمرصى حفنى|زق |لر|محمد عبــــد  ى شمس| لسن عي 

223327 حمد محمد حسن|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

33oo83 ي محمد |لبــــ|ر صفوتـــ عبــــد|من
ى
عيل|سم|ق |حقوق بــــنه

47||7 ف فتـــىح عبــــد |ده |غ لمقصود|رسر هره|لق|صيدله 

|7243o جر منصور نوبــــي عىلي|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|76o7 ي|د |ء محمد فؤ|رس|
لحدينى |حقوق طنط

455689 ى|سم| ء حسن يونس عىل حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7|7467 وى|لبــــحر|بــــو مسلم عمر مصطفى |ء |دع زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

755634 ئى عىل|هند محمد كيل عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

2|4625 ى محمد فصيح| حمد حسي  ى شمس هندستـــ عي 

623272 ى ح ى محمد |حسي  ئى|لسعد|مد حسي  سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

6895|6 ح مصطفى|لفتـــ|يه محمد مصطفى عبــــد | |ره طنط|تـــج

33268| فع|لمنعم ش|ن محمد محمد عبــــد|يم| |تـــمريض بــــنه

|67|47 بــــ|مروه محمد محمد دي لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

648834 حمد|نم محمد |لرحمن غ|عبــــد ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

46635 رتـــ محمود سعيد بــــيومي|س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

28938| ى|م ن عىل|ز موىس سليم|هي  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

3483|2 وى|لفيش|حمد |بــــر |حمد ص|ن |يم| ى شمس| لسن عي 

|243|6 ى فؤ| ى مصطفى|حمد حسي  د حسي  ى شمس حقوق عي 

229o68 ر|لغف|ن عبــــد|زينبــــ نبــــيل سليم ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

43o|93 بــــو سليم|م محمود |لسل|ء خميس عبــــد |سم| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|62o94 سيد| محمد سيد رض ن|حقوق حلو

678767 طف صديق حسن بــــليله|سلىم ع لمنصوره|حقوق 

|24322 دى محمود|له|م عبــــد |زم حس|ح |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

423494 بــــ|بــــورح|مه محمد |بــــ سل|ئى أبــــورح|أم سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر
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6885o4  محمد |ص| دين
ى
ى محمد|بــــو|ق لعني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

23o37 بــــر|عمر يىحي سيد ج هره|لق|ره |تـــج

38759 بــــر|صم محمد عبــــده ج|ع ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

828353 عود محمود محمد|ء ق|سم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

49o37o د|لنعيم بــــخيتـــ حم|لد عبــــد |خ| عل سكندريه|ل|بــــ |د|

|72|29 ل دردير حسن سويفى|هلل جم|منتـــ  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

78o433 ره محمد محمود محمد|س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

45||36 ر|لنج|تـــ |لشح|يمن |محمد  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

228||9 دق|خلود صبــــرى مسعود ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|35o9 ئى|لعن|لعظيم موىس |عبــــد| مهند رض ره دمنهور|تـــج

6o398 وى|غبــــ سعد|فرحتـــ حربــــى ر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

32389 حمد|رص حسن سيد |لن|سيف عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

2445o7 لعظيم محمد سيد|لعظيم محمد عبــــد|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

|2|9o6 لد محمود محفوظ|ن خ|رو ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

694|o5 لىح|لىح محمد عبــــد |حمد عبــــد |محمود  لمنصوره|هندستـــ 

|723o7 لمعىط خميس|يوسف طه عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|3934 هيم|بــــر|لدين سيد محمد |ء |بــــه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

236994 ى محمد |مروه مصطفى ع لنطرينى|دل محمد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

374323 محمد مرىس محمد مرىس| عل |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

34|67 لمحسن عىل محمد|بــــ عبــــد|يه|ن |نوره ن|ضتـــ حلو|علوم ري

6|3|66 ى ه|ي ضى|ئى محمد م|سمي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

86379o عيل|سم|محمود شهي  محمود  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

699438 مد|هبــــه رفيق وصفى ح ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

42666 بــــوحمد|وى |لغنى شعر|محمود عبــــد  هره|لق|حقوق 

|24485 لحميد|لمنعم عبــــد |ئى عبــــد |هدير ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

23|382 لجيد محمد|عبــــد| يىح زكري ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

64658 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|ره مجدى غريبــــ عبــــد |س لفيوم|تـــربــــيتـــ 

534o|7 حمد حسنى محمدين|محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 
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2536|2 دى|بــــو ش|حمد محسن محمود | عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

3682|7 رق محمد حسن|جر ط|ه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

52283o ح فرج مبــــروك|لفتـــ|ء عبــــد|نجل بــــ دمنهور|د|

255668 ط|لسيد عطيه بــــل|لرحمن |عبــــد لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

5|2886 محمد سعد حسن سعد محمود سكندريه|ل|طبــــ 

4o3526 ن|لسم|لرحمن |سلىم حمدى أحمد عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

362756 لسيد|لسيد |محمد محمود  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

894977 لمحسن محمد |مه عبــــد|س|دم | دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

||5o48 نوس|سطف|هر |يمن م|رين |ك هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

337243 ى يف رزق حسي  محمود رسر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6846|4 م|لسل|هيم عبــــد |بــــر|طف |ل محمد ع|م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

35o236 د حمدى محمد|حمد عم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2|7438 ف مصطفى عثــــم|دين |ن ن|رسر ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

29999| لرحمن خليل|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

63oo|6 ل|لع|رق سليم عبــــد |حمد ط| زيق|لزق|علوم 

25|223 حمد|مد |لرحمن محمد ح|عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

|28349 يف محمد نبــــيل  ل|لهل|رضوى رسر مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

487397 فظ|لح|عيل عبــــد |سم|سيد حسن سيد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|5363 طه|هلل عط|لمنعم عبــــد|ل عبــــد|ندى جم ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

44|5o| م|لسل|مروه محمد عطيه عبــــد لشيخ|تـــمريض كفر 

6|398 ن|م خميس قرئى سليم|سل| لفيوم|لعلوم |ر |د

|355|o عيل يونس|سم|لدين |ء |ميمه عل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|78655 حمد|يوسف ممدوح عىلي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2|9325 ع|ع مصطفى عىل رف|رف ى شمس حقوق عي 

88|o25 حمد |ليش عىل |بــــو|زينبــــ  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

84|539 ي
وي محمد عىلي سيد|قن| دئى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

6873o5 لبــــديع|حمد عبــــد |لبــــديع |حمد عبــــد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

822876 هلل| |صموئيل رسىمي نصيف عط ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

438|64 ح عبــــده محمد يوسف|لفتـــ|عبــــد| عل ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

2|4|93 حمد فوزى محمد سليم|هلل |عبــــد هره|لق|هندستـــ 
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683383 لمرىس|ن |ء محمد شعبــــ|لزهر|طمه |ف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

35o447 مر محمد|رق محمد ع|حسن ط ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

8|o963 طف شكري محمد|يه ع| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5|3|43 ر|لنج|مصطفى عبــــده محمد  سكندريه|ل|حقوق 

4|95o7 لنمرىس|حمد محمد |ء |حمد عل| لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

877|33 ده  |عيل زي|سم|لدين |ح |ن محمد صل|يم| سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

372958  عبــــد|هدى عر
ى
لمفيد محمد|ق عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| | شبــــر

24|74o بــــسنتـــ مشهور هندى مشهور هندى ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

5|694 حمد|جر مجدى قطبــــ |ه ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

442998 ى |ي لمتـــولي منصور محمد|لسيد |سمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2234o7 لحميد|ن عبــــد|محمد سيد عثــــم هره|لق|ره |تـــج

6|2893 ف زغلول |هلل |منه  لرصيف|لسيد |رسر لمنصوره|حقوق 

478|29 ره|لمقصود عم|م محمد عبــــد |عص| ند سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

285o7| لسيد محمود|لعزيز |عبــــد| لي|د سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

774|36 حمد محمد|ء محمد سيد |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

449436 متـــ محمد يوسف جبــــر|س|محمد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

456322 ى يوسف   محمد حسي 
ف|لصو|مصطفى لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

ألسكندريتـــ|بــــ

|2342o بــــ مصطفى|لوه|د محمد عبــــد |لحسينى عم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|5499 لعنتـــبــــىل|ر محمد |محمد محمود نو لشيخ|بــــ كفر |د|

925658 بــــر خله  |ل مجدى ص|نتـــس| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o|952 هيم محمد هريدى|بــــر|ل |بــــل سكندريه|ل|حقوق 

254985 ح|لسيد صل|وى |لص|ن محمد مجدى |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

77|2|6 لسيد سويلم محمد|ء محمد |عىلي زيق|لزق|علوم 

5o2o| م محمد محمد مصطفى|سل| سيوط|حقوق 

||6286 ي هش
س|م محمد عبــــ|تـــفى هره|لق|حقوق 

9o|8|3 حمد |مؤمن رزق محمود  ج|بــــ سوه|د|

782|4o هيم|بــــر|لرحمن |لسيد محمد عبــــد | زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4447|4 ى محمد سعيد يوسف مشر ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

286275 ء محمد قرئى خليل|شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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864322 حمد محمد|طف |طف ع|عو |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

89||o8 حمد منصور محمد |ء |لزهر|طمه |ف سيوط|تـــربــــيتـــ 

23|586 مد|مصطفى محمد سعيد ح هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|43|9 ح|لفتـــ|حبــــيبــــتـــ محمد عىل عبــــد  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

525664 لدين عبــــد|ل |در أحمد كم|لق|لدين عبــــد |سيف 
در|لق |

|حقوق طنط

83299| هلل|د |ن ج|لنبــــي سليم|ء عبــــد|شيم قرص|ل|فنون جميله فنون 

273299 هلل|عيل عبــــد|سم|هلل محمد |عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|554| م  |لسل|هيم نتـــع عبــــد|بــــر|لدين |ح |صل سيوط|بــــ |د|

8969|o مي  عمر |ل|مصطفى | نور تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

4o8882 لحليم بــــكر|حمد عبــــد| |ء رض|إرس |بــــ طنط|د|

37675 لسيد جودتـــ|م |مصطفى هش دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

899699 وى |ء عىل قن|دل عل|ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

24|72 ي ع
حمد|طف محمد |منى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

244757 دى|رى ن|لبــــ|مصطفى محمد عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

435|93 بــــ|لبــــ|آيه محمد محمد فتـــح  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

757597 مد مصطفى|ء محمود ح|ل| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

32o4o| جر سعد عىل محمود|ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

27|754 لشوئى|لسيد محمد |ج  |ن ن|يم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

26974 يه محمود محمد محمود| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8o4543 لحكيم خلف|طه عبــــد| رن ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

475576 هيم|بــــر|هيم عرفتـــ |بــــر|حمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

756|49 م|لسل|هيم عبــــد |بــــر|ن محمود |نوره عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

794oo9 ي|هيم عىل |بــــر|هلل عىل |منتـــ
ى

تـــ|لسيد ع عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

497385 ي|لعزيز ر|ء حمدي عبــــد |نجل
ضى ره دمنهور|تـــج

843o5| لمطلبــــ محمد|مي عبــــد|س| مل| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

477|42 هيم|بــــر|بــــر قلستـــ |مرقس ص سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3||68o هيم محمد عبــــده|بــــر|محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|7|787 ل|لع|يوسف سيد محمود عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5o266 للطيف|ل عبــــد |لع|حمد يوسف عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

Wednesday, September 5, 2018 Page 6749 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|368|8 حمد|رق يوسف محمد |يوسف ط ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

336|| روق محمود|سندس مجدى محمد ف هره|لق|ره |تـــج

62oo75 حد|لو|زق عبــــد |لر|ن عبــــد |هلل شعبــــ|عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

6364|8 ف يوسف |يوسف  لسيد عوض|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

698o26 حمد خرصى|لسيد محمد |رحمه  لمنصورتـــ |تـــمريض 

25|958  |كريم ن
ى
بــــوزيد|صف شوق ى  ي تـــمريض شبــــي 

لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

324|62 لسعود محمد|بــــو |لم |عىل محمد س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

82|964 ي|ر
لنعيم|سعيد محمد عبــــد| ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

49|969 |لعل|بــــو |حمد فتـــىحي محمود |ء |رس| سكندريه|ل|حقوق 

336276 ف عفيفى بــــند|هلل |منتـــ  رى|رسر ى شمس حقوق عي 

85o|88 محمد مجدي حسن عىلي لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

459o66 حمد|هيم |بــــر|محمد مجدي سعد  سكندريه|ل|علوم 

679859 بــــومسلم|حمد |ق |لرز|هيم عبــــد |بــــر|ندى  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

24248o هلل|حمد سليم عبــــد|بــــ |رح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

786697 ى أحمد حرموش|حمد |ديه |ن مي  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

829947 م|سهيله عوض نور عل ج|صيدلتـــ سوه

2|958| رضوى مصطفى محمد محمود دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

245o7| ه جم عيل|سم|ل سعد |ني  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4o4939 لكريم|د |عيل ج|سم|يوسف محمود  سكندريه|ل|بــــ |د|

78o968 حمد محمود محمد محمود هيبــــه| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

85o674 ي يم
ي محمد ك|مصطفى

مل|ئى سيوط|طبــــ 

6325|2 هيم|بــــر|نغم محمد سعد  زيق|لزق|بــــ |د|

49528| ذل|لش|محمد ربــــيع محمد مليىح   بــــ دمنهور|د|

283o79 لمنعم درويش|لسيد عبــــد |م |حمد هش| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

2487|| ود|لعربــــ د|رق عز |يمنى ط تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

242694 حمد محمود|حمد محمود | ن|هندستـــ حلو

68286o لفولي|م محمد |حمد مسعد س| لمنصوره|حقوق 

|34939 ى  ى محمود|حسي  يمن حسي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

8686o هيم محمد|بــــر|ن |هيم شعبــــ|بــــر| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ
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78858| لبــــيه|ح |لفتـــ|زن يوسف عبــــد |م تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

5257|2 هلل|حمد محمد عبــــد |زن حسن |م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o74|3 ئى|للبــــ|هيم مصطفى محمد |بــــر|ئى |أم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o6843 هيم موىس خليل|بــــر|مي موىس  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o54o8 سعد محمد محمود |ء |لزهر|طمه |ف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7||662 |م شلبــــى نور |م|ل|لحسينى |ل |لحسينى جم|
لدين

لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

52o28 ي عبــــد 
لمجيد|هبــــتـــ عيد قرئى لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 

سويف

36o853 بــــر محمد عىل حبــــيبــــ|ن ص|يم| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

68|683 نتـــ|لص|م محمود |لسل|هلل عبــــد |عبــــد  سيوط|هندستـــ 

68o533 لسيد|لمتـــول |هلل |لسيد عبــــد |هلل |عبــــد  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

485677 لرحمن|ل عبــــد|لرحمن كم|منيه عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25894o لسبــــع|لسيد |هر |لسيد م| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

832||4 لدين لمعي محمد|جر سعد |ه |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

776889 ى عبــــد  لرحمن  محمد|مروه محمد حسي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

278o|5 ر محمد قطبــــ محمد|من تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8oo|66 ن|ج زيد|لحج|بــــو|سلىمي سيد  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

649263 هيم|بــــر|لحميد |عمر سعيد عبــــد  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

764933 ن|عبــــده عبــــده حس| عل حقوق بــــورسعيد

4|3o96 هلل|لمعىط عبــــد |لغنى عبــــد |ن عبــــد |يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

89o5o4 هلل  |م رجبــــ محمد عبــــد|حس يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

|789o5 طف عىلي|لرحمن ممدوح ع|عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

8o44|5 عيد صليبــــ ملك| مرثــــ ي|بــــ |د|
|لمنى

|7o929 دي عطيه|له|دي عىلي عبــــد |له|محمود عبــــد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

287|83 لليثــــى|محمود بــــدر محمود  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

63933| ى|دل فهىم |ع| سه مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

62465o د|بــــر|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ء |سم| هيم متـــي  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

39|85 حمد|هلل |م عبــــد |مل هش| ن|علوم حلو

8o55o| حمد|ليىلي فوزي محمد  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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9o4o88 حمد محمد |ء محمد |شيم ج|بــــ سوه|د|

322|o9 ى |نوره لفضل|بــــو |ن مسعد حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

4926o6 هيم سعد|بــــر|د وديع حليم |عم |حقوق طنط

69965o ري|لبــــند|ده محمد |مصطفى حم تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

3||54| ى بــــخيتـــ| بــــر عط|د ص|عم| |مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o7594 لدين محمود بــــدره|ء |سلىم عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

852687 حمد محمد|مي محمد  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

37|229 لففى|لسيد |بــــ محمد |يه|ء |ل| |حقوق بــــنه

875749 دى يوسف رزق |جرجس ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

857457 بــــر محمد عىلي|حسن خلف ص ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

63o584 لمنعم مرىس|د محمود عبــــد |محمود عم |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

|74|4| لسيد|كريم سمي  عىلي  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

44488o وى|محمود سبــــيتـــه فرج مطر ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

528723 د محمد نسيم|متـــ فؤ|س|محمد  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

765567 ف محمود رجبــــ بــــرك|محمد  تـــ|رسر ره بــــور سعيد|تـــج

676763 لدين محمود غنيم|ل |د وليد جم|زي ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

35439| محمد| مريم محمد زكري ى شمس|د| بــــ عي 

||82|2 ى شبــــل عىل مريم حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

37262 حمد خليفتـــ|حمد |يزه عوض |ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|9325 ى|لد مىح |سمر خ لدين حسني  هره|لق|حقوق 

649547 ي
ن محمد|مجدى عثــــم| دئى |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 

لمنصورتـــ

359986 ي|بــــسنتـــ  ي عشر يمن عشر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8||9o4 د مجىلي|يكل بــــر عي|م ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

626|42 لمنعم حسن عىل|زم عبــــد|ح ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

54457o ر فهيم مرصى سويد|لستـــ|بــــ عبــــد |رح |حقوق طنط

486722 لرحيم|لعظيم عبــــد |كريم أحمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

8825o9 ى فول  | يه جمعه حسي  سيوط|بــــ |د|

767998 لحليم|لحليم محمد عبــــد |ء عبــــد |سم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى
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753445 ى محمد |بــــر|محمد  ر|لنج|هيم حسي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

62955| ن|هلل عثــــم|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|مل | زيق|لزق|بــــ |د|

33o736 لسيد عبــــدربــــتـــ|ئل |سهيلتـــ و ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

4oo4o3 ع|لسبــــ|لرحمن محمد عىل |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

84o997 ى|ه له عطيه عىلي حسي  ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

3|384| لسيد|لسيد محمد |هلل محمد |منتـــ   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

854279 حمد|ء محمد محمود |رس| لمنصوره|حقوق 

33|5o7 لق|لخ|ل عبــــد|م كم|ء س|سم| |بــــ بــــنه|د|

||6266 يكل وجدى لبــــيبــــ شنودتـــ|م |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

443o63 هيم|بــــر|تـــه يوسف |ل يوسف شح|من ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

239857 يف|لطنط|لرحمن سمي  نبــــيه محمد |عبــــد وى رسر هره|لق|حقوق 

629o62 لسيد عطيه|عزه محسن عطيه  زيق|لزق|ره |تـــج

269o|6 لمقصود طه|نور عبــــد|يه | |ن طنط|سن|طبــــ 

|29347 يشى محمد محمد محمود هره|لق|حقوق 

4897oo لمقصود محمد|مريم أحمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83439| مد|تـــ بــــربــــري ح|محمد شح دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

636772 لسيد مصطفى|حمد |ء |رس| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

882o69 ى |هلل محمد حس|لمعتـــصم بــــ|محمد  ني  سيوط|ره |تـــج

76o946 تـــقوى سعيد محمود جوده لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

6o2937 وى|لرخ|لىح |وى عبــــد |لششتـــ|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

87o899 حمد|ء خليل عمر |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

92494| عيل عىل |سم|د |سلوى فؤ ج|عه سوه|زر

6||547 عر|لش|لفتـــوح |بــــو|ء فتـــوح |لىمي لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

75723| هيم|بــــر|عمرو محمود محمدى  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8o998o لسيد محمد|محمود محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

88o272 رف  |لد محمد ع|دين خ|ن سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

7|2o64 تـــ|هيم بــــرك|بــــر|م فرح فرح  ره بــــور سعيد|تـــج

339|34 ل|لع|ء مجدى محمد عبــــد|شيم |تـــمريض بــــنه
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94o43 بــــر|لج|حمد محمد محمود عبــــد| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

269||3 لنور|بــــو|حمد |صم |سهيله ع |ن طنط|سن|طبــــ 

2354|4 لمنعم|حمد عبــــد|عمرو مجدى  لفيوم|لعلوم |ر |د

478449 لحميد محمد|ر سعيد عبــــد|عم |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

83278| محمد محمود محمد حسن ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

8|694| حمد|لدين |ج |حمد حسن تـــ| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

63222o لسيد|كر |مه ش|س|ره |س زيق|لزق|علوم 

|46224 لحليم|لعزيز عبــــد |سهر يشى عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

54|9o4 لردينى|محمد حمدى محمد عبــــود ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

685292 لمقرش|زى |لح حج|مد صبــــرى ص|رحمه ح لمنصورتـــ |تـــمريض 

5o4356 بــــو طه|مريم محمد محمد رشدى  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

459o93 ى|عيل |سم|ن |عيل مرج|سم|مريم  لزهي  تـــمريض فرع مطروح 

239|56 |لغنى محمود ضح|نور عبــــد|فريده  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

33||47 لغنى حسن|يوسف سمي  عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

76o752 متـــولي| لنج|بــــو |يه عمرو | لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

883683 ئيل |لقمص ميخ| |لقس يوحن|ئيل |ميخ| رين|م سيوط|صيدلتـــ 

6o84|5 زيه|بــــو ج|طمه ثــــروتـــ محمد يوسف |ف لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

4o2385 در عبــــده سعيد|لق|مد عبــــد |ن ح|رو إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

424576 م سليم|لمجيد تـــه|لسيد عبــــد|حمد | سكندريه|ل|حقوق 

28|929 مد يوسف محمد|فع ح|لش|محمود  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

82253| ي ر| شد|حمد محمد عشي  ي|عه |زر
|لمنى

8o54o3 هلل|محمد رجبــــ حلىمي عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

44|o5 هلل|عىل سيد محمد عبــــد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

752o47 ن|هيم سليم|بــــر|م لطفى |خلود س مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

894467 هديه عىل هديتـــ | لي|د ي صىح 
سيوط|معهد فنى

84o99| ى ميل مي  خوري|د حلىمي ف|ني  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

86o662 ي |
لح|حمد ص|حمد مصطفى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|44488 ف حسن عفيفى|محمد  رسر ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

679757 ئى|لسود|ن |لقمص|بــــو |حسن ممدوح  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ
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8o4295 ن طلبــــه عىلي|ء حس|سم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

2536o3 هر سعيد محمد مصطفى|حمد ط| ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

64o46| عيل|سم|مح محمد نشأتـــ |حمد س| زيق|لزق|ره |تـــج

755846 لسيد|لعظيم |لعظيم عبــــد |حمد عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2|23o9 لعليم|دل وهبــــه عبــــد|حمد ع| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

||647o لسيد يوسف|يرينى محبــــ عبــــد | لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

843|45 ي عبــــد|م حس|جر عص|ه
ثــــ|لور|ئى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

77|456 لنبــــى عىل عطوتـــ|مه عبــــد |س|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

|779o8 ع|لرف|لمرىس |ئل |لرحمن و|عبــــد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

||7o89 حمد|لمنىح  محمد |لهدى عبــــد |نور  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

43o878 لمليىح |هيم محمد |بــــر|ح مصطفى |سم |تـــربــــيتـــ طنط

7o3648 ط|لحن|هيم |بــــر|مد |عمر حلىم ح لمنصوره|هندستـــ 

59998 ىط سيد|لع|ء بــــدوى عبــــد |سم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

246873 ف سعد محمد عط|محمد  هلل| |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

6o6683 س|لي|ئى فوزى |بــــيتـــر ه |ره طنط|تـــج

446||4 ى |حمد عبــــد |مهند  |لعط|بــــو |لنبــــى حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

845o55 ل|لع|ح عبــــد|لفتـــ|لكريم عبــــد|ن عبــــد|يم| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

33339 لسيد|حمد |لمحسن |عبــــد| ندى رض ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

46o4o4 لرحمن|ن عبــــد |م رجبــــ شعبــــ|ر هش|مي سيوط|بــــ |د|

|42o36 لسيد عىل|زن محمد |م هره|لق|هندستـــ 

47925| بــــينى |مريم محمد بــــشي   ي|لشر
لسعدئى سكندريه|ل|بــــ |د|

759825 لسيد عىل|ئى مصطفى محمود |م| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

433666 ن|هلل محمد ربــــيع عىل رسح|عبــــد |عه طنط|زر

|5284o هلل|لمجيد فتـــح |لرؤف عبــــد |عبــــد | لي|د كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6886|3 بــــينى عربــــ|ء محمود محمد |دع لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

825229 رس عىلي محمد|لرحمن ي|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4|68oo يه فكري حسن دعبــــس| سيوط|بــــ |د|

|56756 ى|وليد خ لد عىل حسي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

859643 ي 
هيم جرجس|بــــر|بــــيتـــر عفيفى ي|بــــ |د|

|لمنى
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627833 متـــ|لح سل|متـــ ص|تـــم سل|ء ح|ل| زيق|لزق|صيدله 

64|392 فع عىلي|لسيد ن|د |ن مر|يم| زيق|لزق|صيدله 

869|22 ن عبــــده مىكي|هلل رمض|عبــــد |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

329985 لسيد|د |لد حم|ر خ|من |كليتـــ هندستـــ بــــنه

8o5o8 بــــوكيله|لمجيد عىل |لنبــــى عبــــد |د عبــــد |جه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2657o3 ق|سح|محمد رجبــــ محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

78o2|o حمد|هيم |بــــر|عمر يشى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

482477 ن|لم|ن محمد تـــوفيق محمد س|يم| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

79||69 بــــو سمره بــــيوم|محمد سعدون  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

42oo32 |لعل|بــــو|لرحمن محمد |طف عبــــد|لدين ع|نور ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

869878 عمرو محمد حسن محمد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

32727 يوسف محمود عفيفى عىل  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

69|3o| بــــينى رمض|لد |خ لبــــسيوئى|ن |لشر ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

35|682 لغنى|محمود محمد محروس محروس عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8o7399 رجبــــ محمد عىلي| رض بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

526|26 بــــ عمر|حمد عىل خط|محمد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

765898 ج|لجر|حمد محمد |لسيد |رحمه  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

259434 هلل محمود|ن محمود عبــــد|يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

476399 ى محمود عوض|بــــيج د محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o44|3 ل|ل محمد و|م كم|كريم عص لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

675659 حمد|ء وليد حمد لبــــيبــــ |ل| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|238|4 ى عبــــده عىل|ي ى محمد حسي  سمي  ه ى نوعيتـــ جي 

7o8538 شم|يوسف محمد حموده ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o4|45 حمد|مصطفى | سلوى عىل زكري سكندريه|ل|بــــ |د|

8856|o مل فرج نصيف نرص | سيوط|تـــمريض 

8676|o ىطي|لع|شد عبــــد|ن ر|عزيزه شعبــــ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

255|49 بــــ|لوه|ل عبــــد|م جم|يدى س|ه تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6o|749 طف حلىم سليط|محمد ع |صيدله طنط

33928 لوكيل|حمد |دل |ر ع|من ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج
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6||993 هلل نرص محمد عىلي شلبــــى|عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

863855 ى عبــــد لسيد|لرحيم حسن |نرمي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

4|6752 لكريم|ع عبــــد |لسبــــ|د  |ء عزيز ج|رس| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

328||| ل|مح شفيق حبــــيبــــ سوري|رى س|مك ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

448628 جه|لبــــر|حمد عزتـــ سعد |محمد  |هندستـــ طنط

25|867 ر|لعط|فظ عىل |يوسف ح ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

75|299 ف ر|مريم  لعزيزى|ضى محمد |رسر دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

83863| حمد حسن عىلي|رضوي  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

266573 جه|لح|ع |م سبــــ|سندس عص ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

52686| ى ش|لبــــهو| |عزتـــ عطيه ند| مي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

48o456 ي محمود 
ى
لسيد|محمود شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|54689 ن|يوسف محمد محمد رسح دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4|5|o7 ف  ي محمد |أيتـــ أرسر
لرشيدى|لحسينى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

76o422 س|محمد وليد محمد عبــــ دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

3|9383 زق جوده|لر|مجدى عبــــد| سه هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|335o2 هلل عىل محمد|هر عبــــد |محمد م هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

68oo76 حمد سعد|هيم |بــــر|ج  |جر ن|ه لمنصوره|بــــ |د|

78662 حمد عىل|ح |مريم صل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

262o59 لحق|د |محمد يحن  محمد ج |ره بــــنه|تـــج

|54828 حبــــيبــــه محمد حسن رجبــــ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o33|o لنبــــى|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|حمد |بــــ |مه |هندستـــ طنط

3||867 بــــوسنتـــ|م |لسل|زم كرم كرم عبــــد |ح ى شمس طبــــ عي 

296254 ن|لح نوبــــى عويس سليم|ندى ص |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

89o44o ى |فرج محمد عبــــد لمعتـــمد حسي  سيوط|تـــمريض 

93347 هلل عىل|هلل عىل عبــــد|منتـــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

693886 تـــه|ح محمد حلىم شح|حمد صل| لمنصوره|ره |تـــج

84o2|4 هر|لط|حمد |لموجود |لد عبــــد|خ ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|584|4 لعزيز حسن|رق عبــــد |ط| دين سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |
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4|2399 لخي |بــــو |بــــر |لسيد ص|محمود  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

76376o وق محمد فوزى مصطفى  تـــنى|لكتـــ|رسر بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

96||6 ء محمد حسن قرئى|ل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

53o555 ج|لعزيز حج|يدى محمد عبــــد |ه ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

3|7545 محمد محمود عىل مصطفى ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

62|389 ود|حمد د|لسيد |لسيد عبــــده |ء |سم حقوق بــــورسعيد

64528o شور|يمن محمود عمر ع|هدير  |نوعيتـــ موسيقيه طنط

836646 م محمد فهىمي محمد|ريه دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

627375 ل|لع|لمنعم عبــــد|مد عبــــد|عمر محمد ح ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

82|o34 حمد سيبــــويه|مه |س|ء |سم| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

335488 مل عطيتـــ|هلل محمود ك|منتـــ  ى شمس| لسن عي 

|68777 فظ|ض ح|يمن محمد ري|كريم  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

335646 ك|ديبــــ سدر|مجد |يرينى | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6|8878 لدحدوح|لغنى |رحمه محمد عبــــد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

3257o8 ف محمد |هدى  حمد|رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|42598 حمد محمد شعيبــــ|ندى  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

8o5852 منه حسن عىلي محمد| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|559|| |لش|م جمعه عبــــد |يه هش|
ى
ق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

8|5|79 لمحسن|ر سيد محمد عبــــد|من ي|بــــ |د|
|لمنى

|62355 |مر رفعتـــ |حمد تـــ|
ى
حمد شوق ى شمس حقوق عي 

875|6| ح محمد  |لفتـــ|لدين عبــــد|م |سمر عص سيوط|حقوق 

3|4||7 لسيد|لغنى |لسيد عبــــد|محمود  ى شمس| لسن عي 

62936o ن مؤمن محمد محمد متـــول|مرو ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

347|| لرحمن|وحيد عىل محمد عبــــد | رن هره|لق|طبــــ 

772479 لسيد حسن مصطفى|هلل مصطفى |عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

4o9755 وى|لنحر|حمد |حمد |لرؤف |يه عبــــد| |تـــربــــيتـــ طنط

|44684 سعد|ن |ئى سليم|يكل ه|م |ره بــــنه|تـــج

|49735 مل|سيد محمد سيد ك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

29|6|3 وى|ء نرص محمود مك|محمود عل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4597o5 ى عبــــد |ي ن|حمد مهر|رص |لن|سمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر
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622|64 ف طه محمد زن|محمد  د|رسر ط|هندستـــ دمي

49323o لريدى|هيم |بــــر|عيل |لرحمن خميس إسم|عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6922o5 للطيف|ل محمد عبــــد |حمد محمد كم|جنى  لمنصوره|بــــ |د|

7o3336 دى|لبــــغد|هيم |بــــر|هيم |بــــر|م |هيم عص|بــــر| سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

66699 وق مصطفى مصطفى  حمد|رسر لفيوم |تـــمريض 

8o||87 ف |ره |س حمد محمد|رسر ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

8|4o23 محمد نرص محمد محمد ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

2562o5 ه|هر |فريد ط حمد فريد عمي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9o738o حمد محمد |لعليم |حمد عبــــد| ج|بــــ سوه|د|

323o72 ي 
وق صبــــىحي مصطفى حمد|رسر هره|لق|عه |زر

526853 ل|بــــ هل|لوه|حمد عبــــد|مصطفى  سكندريه|ل|بــــ |د|

862992 حمد|دق |مرفتـــ سمي  ص دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

92o8o9 ئيل |صموئيل صفوتـــ خله ميخ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

5|2496 د|ح محمد رش|لفتـــ|د عبــــد |ح رش|لفتـــ|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

97872 ن|لسيد رمض|عمر محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

42232| ف بــــره|حمد | لجندى|لعيسوى |لدين |ن |رسر |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

33|68o ي|بــــدين |لع|ر محمد زين |لمختـــ|عمر 
حمد عفيفى |كليتـــ هندستـــ بــــنه

777954 عر|لش|رق محمد معوض |ء ط|سم| ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

44942 هيم محمود|بــــر|لحكيم |حمد عبــــد | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23283| س|ر محروس طه عبــــ|من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

84o792 ي |رح هلل|حمد عبــــد|بــــ يحن  قرص|ل|فنون جميله فنون 

8o2532 حمد محمد|محمود محمد  ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

439o43 شتـــ|للطيف عك|زق محمد عبــــد|لر|محمد عبــــد  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

4o5372 ف ص ن خليل|بــــر رسل|م أرسر سكندريه|ل|ره |تـــج

759o9| هيم|بــــر|لسيد |محمد سمي   ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

6o2597 ن|لرؤف رضو|حمد محمد سعيد عبــــد | |ره طنط|تـــج

647654 عيل|سم|عيل |سم|بــــدور مصطفى  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

856|62 لحميد|حمد عبــــد|ء محمد |ول تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

68354o تـــ|لشح|حمد مصطفى |مه |س|ر |مي لمنصوره|ره |تـــج
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9|o|96 لي |جد عدل غ|دى م|ش ي صىح سوه
ج|معهد فنى

643822 حمد|د ممدوح |مريم عم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5oo28o حمد جعفر|حمد محمد | |حقوق طنط

9o48|o لحميد |ره محمود سيد عبــــد|س ج|طبــــ بــــيطرى سوه

27593 ف محمد |ر |مي حمد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|4482 لرحمن سيد حسن|مريم محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

848884 شد|ن ربــــيع محمد ر|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

452|5 ن|هلل سليم|ن عبــــد |حمد سليم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|524o6 |حمد زكري|بــــو بــــكر |عمر  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

855932 د|حسن سعد ج| نور ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

787|66 زى|لمنعم محمد حج|رحيم حسن عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

623824 لعدوى|در |لق|هند محمد محمد فوزى عبــــد ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

768377 ن محمود|رق شعبــــ|ء ط|هن ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

49467| ل صبــــىح محمد خرصى|بــــل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

5|5868 لمنعم|لنور عبــــد |رق أبــــو |ره ط|س سكندريه|ل|علوم 

|342o9 حمد|ر |لستـــ|ره محمد عبــــد |س ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|22o99 هلل|د محمد مرىس عبــــيد |ي|لرحمن |عبــــد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

584|| حمد قرئى سعيد|ء |سم| لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

||5|25 درس|كر تـــ|ج  وفيق ش|م هره|لق|ره |تـــج

648729 هلل|لم محمد عبــــد|ح س|صل عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

9537| ح بــــدر سيد|لفتـــ|ء عبــــد |دع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|o|55 ي شعبــــ
ن بــــدوي|بــــدوي مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

62382| دل|لعو|هيم |بــــر|رق محمد |هدير ط ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

33482|  
ى
|هيم |بــــر|حسنيتـــ دسوق

ى
لدسوق تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

258559 لسيد مصطفى|م |حمد هش| هره|لق|م |عل|

|74874 ى ي|ي هلل|حمد فرج |رس |سمي  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

332|89 لرحمن|فظ محمود عبــــد|لح|مصطفى محمد عبــــد |حقوق بــــنه

8|2ooo روق محمد|ده ف|ئل حم|و ي|بــــ |د|
|لمنى
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348693 هيم|بــــر|لرحمن |يتـــ جميل عبــــد| |تـــربــــيتـــ بــــنه

482525 رق فهىمي موىس|ط| رن تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

364o74 ى |يم| عيل|سم|ن عبــــده خي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5o777 لحمد|بــــو |عيل مصطفى |سم|هلل |عبــــد  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

2|87|| لعجيل|لدين سعيد رجبــــ |يحن  عز |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

248|75 ن|لمقصود رضو|لحميد عبــــد |ء عبــــد |عل| دين تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

26724 لسيد|يمن محمد |منيه | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5436o8 زي|هيم محمد حج|بــــر|لسيد |ء |شيم |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

2|33|3 ي ز
ى
يد|سلىم صهيبــــ محمد صدق ى شمس هندستـــ عي 

5|o7|7 لبــــولينى|ل محمد |عمرو كم سكندريه|ل|طبــــ 

536o67 حمد|ضى |ضى متـــول ر|ر سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

7o|98 ئى|سيد قرئى علو| ند لفيوم|نوعيتـــ 

236896 ى رأفتـــ معوض عوض| يوستـــي  هره|لق|هندستـــ 

24642o لمنعم حسن|كر عبــــد|لمنعم ش|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|88o4 بــــوعىل|سلىم محمد منصور  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

24|925 ى عبــــده |ي حمد|عيل |سم|سمي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

53332| لحميد عطيه|ن سعيد عطيتـــ عبــــد |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

689626 ن محمود عبــــده|طمه محمود شعبــــ|ف لمنصورتـــ |تـــمريض 

8753o2 ى عثــــم|ي ن محمد محمود |سمي  سيوط|حقوق 

34972| لعزيز حسن بــــيوم محمد|عمر عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

828985 حمد محمد|س محمد |ين| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4o9662 وى|لقرص|ر يوسف محمد يوسف |نتـــص| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4||238 لعزيز محمد|مريم محمد عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

|7932o لرحمن حسن صديق حسن|عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

233827 د عىل|ل محمد ج|حمد جم| هره|لق|بــــ |د|

6o3629 لسيد محمود غنيم|حمد |هبــــه  |تـــربــــيتـــ طنط

268859 ل|ن نرص محمد هل|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

6ooo|9 ى |رص |لن|رضوى عبــــد  حمد محمود|مي  |علوم طنط
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752o89 لسيد|ري |لدين قبــــ|د |ن عم|رو ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

85o259 حمد|لرحمن محمد عىلي |عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7o6895 حمد|محمد عوض محمد  لمنصوره|نوعيتـــ 

44|323 ديبــــ فوزى لبــــيبــــ عبــــده|فوزى  لشيخ|علوم كفر 

6|8532 لعربــــى مصطفى موىس|هلل |منتـــ  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7|932 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|ء محمد |ل| طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

323482 در عيد مندى بــــندى|ن مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

447oo8 ى | للطيف|هيم عبــــد |بــــر|حمد حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

|73836 ء محمود عىل محمود خليل|رس| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

5|63o8 هيم حسن|بــــر|دي |له|ن عبــــد |حن بــــ دمنهور|د|

488387 بــــتـــ|حمد مه|كرم |محمد  بــــ دمنهور|د|

6o32oo وع|ح حلىم حلىم مط|صبــــ |نوعيتـــ طنط

4|9|44 ن|لطح|هيم محمد مندور |حمد إبــــر| |حقوق طنط

44|288 لسيد يوسف|ح |لفتـــ|ل محمد عبــــد |جم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

68645| لحميد رزق|روق عبــــد |ئل ف|حمد و| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

685897 ه | لغنى|لدين عبــــد |حمد محمد عز |مي  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

235573 دى|له|حمد عبــــد|دى |له|ء عبــــد|عل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

687o38 لبــــيوم محمد|لسيد |م |ن بــــره|يم| لمنصوره|بــــ |د|

347|o ن|فتـــ محمد عثــــم|حبــــيبــــه ر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

249o|5 لق|لخ|مريم صبــــىح محمود عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

37|45o ر|لنج|هيم |بــــر|طف حسنى |ن ع|يم| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

62|939 د|لضي|حمد صبــــرى عىل |ن |نور ط|بــــ دمي|د|

44922o مه|هلل سل|مهند محمد عىل عبــــد |هندستـــ طنط

825287 حمد|مل حسن محمود | ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

634223 لسيد|حمد محمد|طف |محمد ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

66499 ى عبــــد |ي ى محسن حسي  بــــ|لوه|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

326767 هيم|بــــر|طمتـــ محمود عىل |ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

494235 عيل زىك|محمد بــــدر مفرح إسم ره دمنهور|تـــج

5o|69o ج زىكي محمود مرزوق|يتـــ فر| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|72626 حمد|سن محمد حسن |مح ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط
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|53582 ى|م س|وس غط|ندر|رص |ن| رتـــي  ن|بــــ حلو|د|

6557o هلل|بــــ عبــــد |لتـــو|هلل عبــــد |بــــ عبــــد |يه| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

267227 م|لسل|مينه تـــيسي  شوقتـــ عبــــد| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

88oo88 لبــــرع |ن |صم رضو|لرحمن ع|عبــــد سيوط|هندستـــ 

|2|7o2 ى ص|مد |يوسف مصطفى ح لح|مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

445229 ن|حسن محمد حسن سليم سكندريه|ل|ره |تـــج

|6|762 حمد|مهند محمد محمد  هره|لق|حقوق 

|5|6o2 طرى|لفط|ن فوزى محمد محمود |يم| ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

79||2o ن|لم سليم|لسيد س|لسيد |حمد | زيق|لزق|عه |زر

7528| بــــى|لدين مصطفى محمد رسر|ح |ء صل|رس| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

95497 ى سعد  حمد|سلىم حسي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

334828 سط مصطفى عىل|لبــــ|ء عبــــد|دع |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

357653 ى |ي هيم|بــــر|لنبــــى |تـــ عبــــد|لشح|سمي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7oo|6o س|حد عبــــ|لو|ء محمود عبــــد |ل| لمنصوره|نوعيتـــ 

|37884 نم|لعزيز غ|د عبــــد |د محمد فؤ|فؤ هره|لق|حقوق 

77oo94 لجليل|لجليل رشيد عبــــد|عمرو عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

68o339 وى|لشن|ن محمد |ن عطيه رمض|محمود رمض لمنصوره|بــــ |د|

9|6548 ى |ك وول |نور رسىم ش|رولي  سيوط|ره |تـــج

759986  جوهر|م
ى
ق رى جرجس مشر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

5o6oo ي
يوسف عىلي محمد قرئى ي سويف|تـــربــــيتـــ ري

ى بــــنى ضيه بــــني 

443598 هلل|هلل غيط عبــــد|مل بــــكر عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

75o576 ود|هلل غريبــــ محمد د|ن عبــــد |رو تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

5|8o89 حمد|ل |لع|لرحمن عبــــد|لمعىط عبــــد|مروه عبــــد ط|بــــ دمي|د|

435982 بــــوزيد|م حمدى متـــول |ء عص|شيم سكندريه|ل|حقوق 

25443| لمجد|بــــو|ل محمد غريبــــ |هدى جم ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

897724 ن |رص محمد رضو|معتـــز ن ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

333o|3 دل محمد محروس|حمد ع| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

4|9|63 لجليل منصور|لمطلبــــ عبــــد|حمد عبــــد|محمد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

4373|5 ن|مرشدى سعد محمود سلط| عل لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

44o53o محمد عمر عىل محمد عمر |حقوق طنط
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33o|89 هيم|بــــر|مه |ئى سل|ه| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

752557 ئى|م عىل كيل|رس عص|ي تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4o68|4 لسيد|بــــ كرم محمد كرم |هيتـــ|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o5332 هلل محمد|حمد حمدي عبــــد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|6o264 لسيد يوسف|لرحمن نرص |عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

677664 ن|لسيد سليم|هلل محمد |محمد عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

82|993 هيم عيسي|بــــر|حمد |مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

452295 لملك يوسف|جون جورج عزيز عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

9oo7|| ى هيم |بــــر|طف رشدى |ع| يوستـــي  سيوط|طبــــ 

8|7942 لنعيم|ن محمد بــــكر عبــــد|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

5o||9 عيل|سم|حمد محمود محمد | بــــ بــــنى سويف|د|

4|6o|8 ي|للق|لدين محمد |ح |ء محمد صل|وف
ئى |حقوق طنط

643o52 هيم عىل|بــــر|مريم محمود فهىم  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

34|689 ح محمد منصور|لفتـــ|ن محمد عبــــد|يم| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

294|2 لحليم|حمد طلعتـــ عبــــد |لرحمن |عبــــد  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

62o227 بــــينى عبــــد |ل |هلل جم|منتـــ  حد|لو|لشر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

9|o9o8 حمد يونس |محمد عىل  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

8452o ل عيد مبــــروك|ء جم|رس| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

||88|7 مل عطيوه|ل ك|مريم كم |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

|64|72 لرحيم|ح عبــــد |لفتـــ|م عبــــد |يمن عص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|6529 ج|لش|ن |حس|م محمد |ر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

55945 م|بــــ عل|لتـــو|ن عبــــد |حمد رمض| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

697|92 ى|بــــو |هيم حسن |بــــر|م |حس لعني  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

3|7682 ف محمد ع| لسعدئى|طف حسن |رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

35825| لسيد فوزى محمد|سلىم  ى شمس|تـــج ره عي 

754694 لسيد بــــكرى|ر رفعتـــ |من عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

95o68 ه رمض| ى| |ن زكري|مي  مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

54|288 ر محمد عىل|لستـــ|لد عبــــد|خ دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|53442 حمد حسن|ء مىح |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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94|92 ى ى عىل حسني  محمد عىل حسني  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

854|86 م حسن محمد حسن|حس ي|عه |زر
|لمنى

754544 ن يوسف محمد يوسف سويلم|نوره عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

897o98 وق عصمتـــ  بــــر |حمد ج|رسر ج|تـــربــــيتـــ سوه

322|23 هلل شوكه|هلل سيد عبــــد|يدى عبــــد|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|5567 حمد جمعتـــ عىل|ء |ول ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

59655 لد رزق سيد جنيدى|خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6282|8 سمي  عىل مرىس| مه زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

756286 لحميد درويش|يه محمد عبــــد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8779o ء جمعه فتـــىح سعيد|عل لمنصوره|حقوق 

6o2|29 م جوده|لسل|ء محمد عبــــد |سم لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

8o9822 مي عىلي|ربــــيع شلق| حمد رض| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

328526 للطيف مصيلىح|مد عبــــد|لد ح|د خ|زي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8|9o74 حمد|لفولي |محمد | دين ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

834276 |ذلي عط|حمد يشي ش| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

88533|  |جح |ء ن|شيم
ى
هيم |بــــر|لدسوق سيوط|بــــ |د|

644644 لسنوىس|ن |ن محمد رضو|رضو |حقوق طنط

78||53 ن|زيد| محمد وليد زكري |ره بــــنه|تـــج

2|9596 ى محمد عىل محمد|ي سمي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

292843 لدين|ج |لدين محمد مسعود محمد رس|ج |رس لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

6395o3 ه محمد جم لدين محمد حلىم|ل |ني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

863458 ن|لد محمد عثــــم|ء خ|لشيم| دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

4966|9 مه|حد محمد سل|لو|مه عبــــد|رتـــ سل|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

23o953 |هيم |بــــر|هيم |بــــر|حمد سمي  |
ى
لمرزوق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

827534 لحمد|بــــو|س |لم عبــــ|ن س|نوره ي للفن|
|دق قن|لفنى

9o6942 حمد محمد مصطفى |جر |ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77|577 للطيف محمد|يه محمد عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6o9o57 لجميل قشه|ح |ء صل|رس| |بــــ طنط|د|

846749 د حسن يوسف خليفه|نه ن|سو|تـــربــــيتـــ 

62o7o2 ء أحمد أحمد يوسف|آل ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى
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888953 حمد محمود |دل |سومه ع سيوط|بــــ |د|

|3223| وى|ئيل بــــبــــ|ن مجدى ميخ|ريه|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

279|55 وي حمد|هر خرصى|محمد مدئى ط سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

72862 هيم|بــــر|رص بــــخيتـــ |لن|زينبــــ عبــــد  لفيوم|علوم 

245529 ن طه|ء يوسف شعبــــ|هن هره|لق|ره |تـــج

32|||| ى |مل حن|ج  صليبــــ ك|ن| مي  ى شمس هندستـــ عي 

9|7566 لحكيم خلف عىل |حمد عبــــد| لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

48o86o ى عبــــد |سع لمجيد|م عبــــد |لسل|د حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

|9337 لغنى|لغنى عبــــد |محمود مصطفى عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

437o28 ى|سم|ل |ن كم|يم| عيل محمد جمي  لشيخ|تـــمريض كفر 

|85|5 ى دوح ن|كريم بــــشي  محمود حسي  شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

92347| ى خل|لمنعم جم|عبــــد ف |ل حسي  ج|بــــ سوه|د|

|6|85 محمود محمد محمود محمود هره|لق|ره |تـــج

62|937 ن لرحيم|مدعبــــد |هيم ح|بــــر|رم محمود |ك| مي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

329595 لسيد|هيم |بــــر|ن عىلي محمد |يم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

276939 لدين|بــــ |حد عيد شه|لو|تـــسنيم عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

23|oo3 د محمد|م محمد رش|سل| هره|لق|ره |تـــج

492256 لنبــــي|حمد عبــــد|ء سعيد محمود |عل ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

4822|3 لبــــطل|متـــ محمد لطفى محمد |س|مهند  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|325o4 حمد لطفى محمد|سهر  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

84o595 ج مرعزي محمد|محمد فر ن|سو|بــــ |د|

6|8923 لبــــرجيس|لرحمن حسن عىل |حسن عبــــد ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|6|5oo ى|م حس|ل حربــــى تـــم|جم ني  ى شمس حقوق عي 

336535 ى لس| يوستـــي  صبــــىح رمزى كي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

629827 لصمد|لدين محمد عبــــد |ح |حمد صل|بــــكر  زيق|لزق|حقوق 

84o382 لحليم|بــــ محمد محمود عبــــد|ربــــ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4|66o8 بــــ |لوه|زق عبــــد|لر|بــــ عبــــد|لوه|هلل عبــــد|عبــــد
رزق

لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

694379 ء |ء ه|صف تـــ|حمد محمد بــــرك|ئى لمنصوره|صيدله 
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7|||2| مر|هيم خليل محمد ع|بــــر|هدى  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|23o64 لمعىط|حمد محمد عبــــد |م |محمد عص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|785 ى عبــــد |ئشه |ع لعليم|حمد حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

428936 ن|ن زيد|ن رسح|ء رسح|رس| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

682753 ى  محمود حسني 
م محسن مصطفى لمنصوره|حقوق 

243936 ف محمد منصور|محمد  رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

249796 وى حسن ضيف|مه عشم|س|ء |ل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

49o|86 يف محمد حم د محمد|آيه رسر سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

685276  عبــــد |
ى
فع محمد|لن|يه محسن شوق لمنصوره|علوم 

677355  بــــدوى|لعر|ر |وليد يشى مختـــ
ى
ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

86o||8 لعظيم محمود|ن عبــــد|سلم|يه | ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

369634 لقرم|ح |لفتـــ|تـــ عبــــد|لشح|ح |لفتـــ|حمد عبــــد| سيه|نوعيتـــ عبــــ

5o5324 لرؤف|ن عبــــد |مد سليم|لرحمن ح|عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3476o6 ى سعيد |سعيد  ى عبــــد|مي  بــــ|لتـــو|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

92o73o يه محمود عىل محمد | ج|طبــــ سوه

|5o866 هيم محمد|بــــر|ن رأفتـــ |يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

82o455 لحميد|حمد عبــــد|لدين سيد |ء |حمد بــــه|بــــ |شه ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

832972 لمجد حسن|بــــو|ن |عىلي عش |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

524o66 هيم عىل صقر|بــــر|لسيد |سلىم سعيد  ج|بــــ سوه|د|

6462|o ى مجدى أحمد محمد فرج|ي سمي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

5|4766 لعزيز محمد|رق محمد عبــــد|تـــفى ط سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

4o4523 ل|لع|وى عبــــد |م هند|محمد س سكندريه|ل|حقوق 

44428| ن|لق عطيه حمد|لخ|لسيد عبــــد |د |جه ج|بــــ سوه|د|

|7|436 رو نبــــيل نسيم حبــــيبــــ|م |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

639292 ى |ي هيم|بــــر|هيم عبــــده |بــــر|سمي  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o5|6| لس  ى|يز مسعود بــــش|ليشع ف|كي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

43o||4 لبــــديوى|لمنعم |ء محمد عبــــد |رين ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

268o27 لبــــسيوئى|س |يوسف طلعتـــ عبــــ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

857o58 لحميد محمد|محمود حمدي عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

96356 ى|حمد ي|متـــعبــــ | هبــــ سي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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3|9883 لرحمن|عبــــد| لنج|بــــو|سهيلتـــ سمي   ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

896974 لعزيز  |لدين محمد عبــــد|ء |حمد عل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

478o48 متـــ|متـــ عجىم سل|لد سل|روق خ|ف سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

85869| ن|فتـــىحي محمد فتـــىحي زيد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

893556 ى |ن محمد |نوره بــــوضيف حسي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

6|3226 لشحرى|لسيد محمد |رق محمد |ط |ره طنط|تـــج

845753 ى |ل|محمد  ي|مي 
حمد مصطفى ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

6|7764 لديك|حمد |يوسف عوض  ط|حقوق دمي

692637 تـــ|لزي|حمد |محمود عىل عىل | مه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

75o832 يف عبــــد  لعظيم عىل فرغىل|ندى رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7o777 لمجيد|عمرو محمود عىلي عبــــد لفيوم|علوم 

48562o ئيل|م ربــــيع موىس ميخ|س| ندر|س سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

9|4322  عىلي |
ى يه عىل حسي  م بــــنى سويف|إعل

622736 لسيد|هيم |بــــر|سلىم سيد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

337837 هيم حسن يوسف|بــــر|د |هيم عو|بــــر|محمد  |طبــــ بــــنه

22335| يمن يوسف عىل|مصطفى  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

344526 حمد يوسف حسن|محمد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

7883|  قنديل|لش|ن مجدى عبــــد|نوره
ى
ق لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4764o8 وس|مه صبــــىح مسعود تـــ|س|تـــي  |فيلوبــــ ورصى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

754o78 حمد منصور|ئى |سلىم ه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

498487 عيل هيكل|سم|ر |لستـــ|هر عبــــد |ر م|من ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

429574 لربــــ منصور|د |كريم حمدى عزتـــ ج لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

2688|8 منيه نرص محمد حبــــيش| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

26o67o بــــوستـــه|بــــر |سلىم مجدى ج ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8595o لحميد|مد عبــــد|ن ح|لهدى كسبــــ|نور  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

636579 ل|طف مصطفى هل|مصطفى ع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

3556|2 لغنى محمد حلىم عفيفى|منيتـــ عبــــد| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

428542 ل عنتـــر هيبــــه|ئى محمد كم|جر ه|ه |حقوق طنط

2575oo ره|ء يحن  عطيه عم|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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6|4|87 حمد مرعي|وري |محمود أحمد مغ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

4o|385 محمد فوزى عفيفى| عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

678566 يف طلخ|مح عبــــد |د س|زي ن|هلل رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4o275 لد حسن محمد|نبــــيله خ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

62o6|8  عط|هيم |بــــر| |عمرو رض
ى
|لدسوق ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

|3988| ن|حمد شعبــــ|حبــــيبــــه محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

33|o44 ح|لفتـــ|ل محمود عبــــد|جم| دين |طبــــ بــــيطرى بــــنه

7o3o54 ح بــــصل|لفتـــ|مد عبــــد |هلل ح|عبــــد | دين زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

82|376 هيم عبــــده|بــــر|هيم وجدي |بــــر| سيوط|ره |تـــج

88269o حمد سيد جمعتـــ |ندى  سيوط|تـــمريض 

866o|6 سحق بــــخيتـــ|حشمتـــ | بــــول ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6o342o عيل|سم|لسيد |عيل |سم|ر |م عم|سل| ي صىح طنط
|معهد فنى

353523 ي
ى
ى حزق ل|مكسيموس سعد بــــشر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

235o86 دل محمود فهىم|محمود ع لفيوم|عه |زر

885487 ك لبــــيبــــ |لمل|يوستـــينه وجيه عبــــد سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

495544 ن|م محمد رمض|رم عص|ك تـــربــــيتـــ دمنهور

7|7557 لمتـــول حسن|ىط |لمع|بــــو |حمد |يه | لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

4289|6 محمود يوسف بــــدوى يوسف قنديل |تـــربــــيتـــ طنط

249o23 د تـــوفيق محمود|م فؤ ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

359634 ر سيد محمد يوسف|من |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

623928 در|لق|لكريم عبــــد |در عبــــد |لق|فرحه عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

3|6828 حمد|مد |م حمدى ح ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

772528 يد|لرؤف ف|مد عبــــد|كمل ح|ن |جيه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|69o52 هيم محمد|بــــر|بــــ |يه|لرحمن |عبــــد  ى شمس حقوق عي 

43535| رى|بــــي|ل|مه محمد |بــــسمه أس ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|54774 ن|عىل طه محمود مرزبــــ| رش ى شمس|تـــج ره عي 

684o39 لم حسون|ء موىس س|حمد بــــه| لمنصوره|ره |تـــج

|422|9 جورج ثــــروتـــ خليل قلينى وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

79o79| لسيد لطفى|ن عزم |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 
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7o2852 لمهر|زق |لر|حمد عصمتـــ محمد عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|4|3| ى طلعتـــ منصور محمد عويس|ي سمي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

84o43 تـــ محمد عبــــد | لحميد عىل|مي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

8533o5 تـــه محمد|محمود عىلي شح ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

638o| ى عبــــد  لعظيم محمد عطيتـــ|مهند حسي  لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

444627 ن|حمد عبــــدربــــه سليم|زينبــــ محمد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

629436 هلل|لمنعم عبــــد|وى محمد عبــــد |ده حفن|مي زيق|لزق|حقوق 

338678 لدكرورى|لسيد فتـــىح |ن |رو ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

25745 للتـــ بــــدر محمد حسن|منتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7673o2 لمقصود سليم|عمر حمدى عبــــد  حقوق بــــورسعيد

836533 د محمد|لعق|ء سمي  |رس| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

868627 ي عبــــد|ج |لحج|بــــو|
لكريم|لنوبــــي مصطفى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

22|7o3 لمنعم محمود|يمن مصطفى عبــــد| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

687|98 ح فهيم عبــــده|ح صل|حمد صل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64|946 ه  ى|هيم غريبــــ ش|بــــر|لسيد |ني  هي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

44|47| لعز عىل غبــــيش|محمد عىل أبــــو  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

92o848 رق مصطفى صديق محمد |ط ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

6o7677 وى|لطنس|هيم |بــــر|رق |ط| دين لمنصوره|حقوق 

896884 لمنعم  |لدين عبــــد|رحمه خلف نور  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

4|3462 لمنعم بــــيوم|لعليم عبــــد|د عبــــد|سهيله عم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

24|565 حمد|تـــن مصطفى عىل |ف دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

46937 د|حمد حم|د |حمد حم| ى شمس| لسن عي 

2384o5 ح|لفتـــ|م مصطفى محمود محمد عبــــد|ريه دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

|6773| ى محمود|م محمود |مريم عص لخرصى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

475o4 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |حمد سيد | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

425o28 ه قطبــــ طه عثــــم ن|مشي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5|7||o بــــوخشم|ن فوزى عىل |نوره عه دمنهور|زر

832o2| ره سعد محمود محمد|س سيوط|ره |تـــج

4|8546 حمد|لدين عىل سيد |ل |م جم|نىح  س| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 
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885993 ن |ن حمزه علو|نعيمه علو سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|2o74 لس د درس|ود تـــ|ود شفيق د|كي  |بــــ طنط|د|

6|8|44 هلل|بــــو عبــــد |ندى نبــــيل محمد  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

354264 تـــ كم| ل سيد محمد|مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

684422 ن|رق محمد عوض رضو|حمد ط| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

482583 طمتـــ فوزي أحمد مرزوق محمود|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35o|45 عيل بــــخيتـــ|سم|حمد |لبــــنى  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

63822o لرحمن|لرحمن محمود عبــــد|محمد عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

6|2576 وى|لشنج|حمد رزق |ده لطفى |مي زيق|لزق|بــــ |د|

885633 ف |سيمون  ك |لمل|هيم عبــــد|بــــر|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3363o| لعظيم|ن عبــــد|سعد عطو| ر|ي |ره بــــنه|تـــج

87552 حمد|لحليم |هند عزتـــ عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

3|889| حمد|لسيد |حمد |كريمتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

5666| ى محمد عبــــد | ى|لعظيم |مي  مي  حقوق بــــنى سويف

5|8744 بــــ|لسيد محمد دي|دل |ء ع|دع سكندريه|ل|صيدله 

|7oo|9 مجدى مني  يس| فيكتـــوري هره|لق|حقوق 

|66389 ئى|لد محمد س|لرحمن خ|عبــــد  هره|لق|حقوق 

4938|6 ليه|بــــو ع|مل |كرم ك|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

57oo| د|لجو|زينبــــ فتـــىح عىل عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

4o3o| ئى سعيد سنوىس عويضه|دل ه|ع ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

525885 لم|هيم س|ء محمد إبــــر|أحمد عل سكندريه|ل|ره |تـــج

252288 لصبــــور قوره|م عبــــد|طمه س|ف لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

88569| سكندر |فوزى | بــــيتـــر حن ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

5o3246 حمد|لمعبــــود |حمد عبــــد |هدير  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8o8568 لبــــطل محمد|مهند محمود محمد  سيوط|حقوق 

7o|54o ه م| ف |هيم عبــــد |بــــر|هر |مي  لدين|لمطلبــــ رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

77|627 لسيد|ل محمد |زينبــــ جم زيق|لزق|بــــ |د|

6433|7 ى محمد محمد عبــــد |ي زق|لر|سمي  زيق|لزق|حقوق 

88229 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|ندي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

426576 هيم عىل|بــــر|ء محسن صبــــىح |رس| إلسكندريتـــ |تـــمريض 
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6|o62| لشيخ|ر عىل |لغف|ء عبــــيد عبــــد |شيم لفيوم|ر |ثــــ|

|5997o لموجود سيد|دل عبــــد |حمد ع| ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

7|2245 هر حسن حسن محمد|يه ط| لمنصوره|بــــ |د|

|487|| رس رفعتـــ محمدى|هلل ي|منتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

372997 بــــينى|هيم |بــــر|ئى |جر ه|ه لشر ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

6o2oo3 لشيخ|عيل |سم|ريم يىح عدل  |بــــ طنط|د|

347668 يتـــ محمود|م هد|محمد هش ى شمس|تـــج ره عي 

689642 فظ محمود|حمد ح|مريم  زيق|لزق|عه |زر

8o4437 حمد|حمد محمد |مي  ي|طبــــ 
|لمنى

368o53 لعزيز|لعزيز جبــــر عبــــد|محمود عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

924225 لسيد |رص يوسف |نشين ن ج|بــــ سوه|د|

|6|2|7 نىح  محمود عىل حزين| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5364oo لمعىط|حمد عبــــد|ندى عطيه  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

894|53 لرسول محمود عىلي |سهي  عبــــد ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

|3432 ن|هلل شلبــــي محمد شلبــــي مرج|نعمتـــ  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

875892 ن |محمود محمد حسن سلط ي صىح 
سيوط|معهد فنى

22o676 لسيد|مد طه عليوه |ريم ح ى شمس هندستـــ عي 

|5693o يف محمد ص|سيف  لح|هلل رسر هره|لق|ره |تـــج

9|73|5 كن رزق |در عزتـــ م|ن ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

4oo9|8 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|آيه محمود  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|74o23 فظ|لسيد ح|طف عبــــد |مصطفى ع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6|9|5o لسيد قشوه|حمد فوزى |ء |ول طبــــ بــــورسعيد

542529 ن|لبــــديع محمد علو|ندى سمي  عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

44o3o| لم|سمي  محمد س| ر|ي لشيخ|ره كفر |تـــج

35o963 بــــيل|لرسول ق|عبــــد| بــــ رض|يه| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

5|2559 صف|حمد محمود ن|حمد مجدى | سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

265996 له|حمد جل|للطيف |م عبــــد|لد عص|خ |تـــمريض بــــنه

|658|9 ى عل|ي لدين منصور عىل|ء |سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o6943 ف | |دين مد|حمد ح|رسر طبــــ بــــورسعيد
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2322o8 م سيد محمود|يوسف هش  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

26o5o5 لحميد|ده جيوىسر مصطفى عبــــد|غ لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

647683 ى ع|ي طف محمد صديق|سمي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

3|5625 ى مصطفى نص|ل |ن جم|حن ر|مي  ن|بــــ حلو|د|

49||62 ف |يه س| لدين حنفى محمود|مح محمد رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44473 خلود عىل محمد عىل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

332599 ى عبــــد ى حسي  ى|ندى حسي  هلل حسي  |نوعيتـــ بــــنه

868o|3 لي تـــوفيق|ح غز|لفتـــ|يه عبــــد| ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

6o2625 ى|رق محمد محمد |عمر ط لمسي  لمنصوره|علوم 

43o394 فتـــ نرص محمد خليل|هلل ر|منتـــ  |تـــربــــيتـــ طنط

76576 ى|حمد ممدوح محمد | بــــو حسي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

59||o مه محمد جودتـــ حسن|س| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

366225 بــــ محمد نبــــيه|يه|ء |رس| تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

36|o94 مه|ندى محمد بــــيوم سل ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

42|385 هلل عطوه سعود|د |مبــــروكه ج لشيخ|بــــ كفر |د|

299544 لمجد|بــــو |دل محمد محمد |سلىم ع دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

67748 لح|ر ص|لستـــ|در عبــــد|لق|ر مصطفى عبــــد|من بــــ بــــنى سويف|د|

325475 حمد|بــــر |لج|حمد عبــــد|ء |بــــه ى شمس|تـــج ره عي 

22|9oo لرحمن|لرحمن عبــــد|ندى نبــــيل عبــــد ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

8o76|3 ي عبــــد
للطيف قطبــــ|بــــسمه مصطفى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|6|627 حمد|لد |حمد خ|د |مر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7|7727 حمد محمود|هدير محمود  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

24|688 حمد|ح |حمد صل|ء |رس| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5o4242 لعليىمي|لسيد |ندى محمد  سكندريه|ل|طبــــ 

264844 مر خليفه|ندى محمود محمد ع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6o3796 ى|بــــو ش|هيم |بــــر|هيم مصطفى |بــــر| هي  لمنصوره|ره |تـــج

69|327 وى عىل|لشن|لحليم |وى عبــــد |لشن|م  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

528766 بــــ|م محمد دي|م عص|حس سكندريه|ل|هندستـــ 

434367 لعكل|حمد |روق |مه ف|ء سل|هويد |تـــربــــيتـــ طنط
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9|9378 هلل عدل سيد  |محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

3533|3 لفتـــوح|بــــو |لحميد |لد عبــــد|عمر خ ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

5o|369 لسيد|حمد محمد وجيه |عمر  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

87523| بــــ  |ن ربــــيع شه|هلل رمض|منتـــ  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

853|33 د محمد|لرشيد فؤ|لرحمن عبــــد|عبــــد ي|صيدلتـــ 
|لمنى

685643 بــــورى|لش|متـــول | ء محمد  عط|يده عل|ع تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

6496|| حمد محمد محمد|ن عمرو |نوره دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

73|97 لغنى|لغنى لطفى عبــــد|منى عبــــد لفيوم|حقوق 

365753 رق عىل محمد|لرحمن ط|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

693463 ى|يم| ن محمود محمد عىل حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3|4589 لحميد|لسيد عبــــد|طف |متـــ ع|س| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

27o64o ف  ف مدين|ربــــيع رسر لدين ربــــيع رسر ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

88oo9| لس مدحتـــ موريس  سحق |كي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o27| ي بــــكري |ح
حمد|زم مصطفى لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 

بــــ موجه|نتـــس|/سويف

766o45 فع|ن صبــــرى بــــخيتـــ لبــــيبــــ ن|روف بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

344oo4 لحميد محمد|ن عبــــد|رس سليم|ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

694o9| ف |محمد س لدين|م محمد عيد رسر ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6||o46 لبــــنى|لمنس |ل محمد |م| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|77533 حمد|دل محمد |لرحمن ع|عبــــد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

8|o63 م محمد|لسل|لرحيم عبــــد|ذ عبــــد|مع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o4872 حمد محمد عطيه| |رند ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

337542 در حسن|لق|طمتـــ محمود عبــــد|ف تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

439262 لح|لشيخ ص|لسعيد فتـــىح |ء |شيم |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

8987|7 وس |تـــ يوسف تـــ|ركو نش|م ورصى ج|هندستـــ سوه

62523 ن|ور زيد|ر مج|حمد عم| ره بــــنى سويف|تـــج

428|73 هيم رزق|بــــر|لسيد صبــــرى |هدى  |حقوق طنط

5|o3o4 هلل|عيل بــــوسف عبــــد |سم|لد |عمر خ ره دمنهور|تـــج

97844 لمطلبــــ عىل|هلل عبــــد |حمد عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

536948 لونيس|س عبــــد|د عبــــ|حمد عم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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263|92 وق محمود محمود  هيم|بــــر|رسر |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

357434 هلل|لسيد عبــــد|لجميل |هر محمد |ندى ط |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

54583| لدين تـــوفيق|ح |لد صل|يوسف خ ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

|556o5 ف فتـــىح محمد| |نور رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9o666o لرحمن عىل  |شم عبــــد|سمر ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

256526 ن|مل محمد ظهر|يه ك| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

257|o8 سكندر|بــــليون |مريم يوسف ن ط|بــــ دمي|د|

32568 ن حسن|محمد حسن سليم هره|لق|ر |ثــــ|

||5|32 ق|سح|ديوس |قل|ج  |ن| ري|م هره|لق|حقوق 

9o6483 حمد |ه محمد |لل|ء عبــــد|شيم ج|طبــــ سوه

49566| تـــه|محمد صبــــرى محمد شح ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

327253 سحق|جح عزم |نتـــ ن|دمي ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

636669 ل|لع|حمد عبــــد |لسيد سيد |م |عمرو حس | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

29|52 محمد محمد حنفى محمود سعد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

765o39 لدين محمود|ل |د عمر ممدوح جم|جه حقوق بــــورسعيد

|4734| د محمد سعيد محمد|زي |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

626583 لسيد محمد|ئى نبــــيل |ليم|ره |س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|43o34 حمد محمد محمد|مريم  بــــ بــــنى سويف|د|

755699 لح محمد حسن|م حسن ص|حس لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

48|548 عبــــده| رك نشأتـــ حن|م سكندريه|ل|ره |تـــج

323359 هيم شتـــيه|بــــر|د |مصطفى رش ى شمس هندستـــ عي 

|4o639 يد|مد محمد عىل ز|حمد ح| ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

6868|| ي|ل|ره |س د مي |مي  ج  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|4373o يح|لس|رف |م ع|جر س|ه |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

3|5386 ل|م محمد جم|م|منيتـــ مجدى | ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

44932o فظ فرج|لرحمن مجدى ذىك ح|عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

79o32| ى |سنتـــ جرج|بــــ عيل|سم|وى بــــخيتـــ حسي  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

23367 ن|يوسف سيد محمد حسن عمر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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255|35 |ء فتـــىح سعد عط|نجل تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

9o9444 ى ج|شيم د |ء حسن حسي  ج|بــــ سوه|د|

4o8689 لجندى|حمد |ره محمد محمد |س |ره طنط|تـــج

7o9599 ى|بــــو |لمتـــول |حمد |لسيد | |رش لعني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

268659 لمجيد موىس|لمجيد عبــــد|بــــ عبــــد|رح ى شمس طبــــ عي 

8|o582 ن يشي محمد عىلي|يم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

52|783 ن|لحفيظ سليم|بــــد عبــــد |بــــسمتـــ ع لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

46o79 م محمد عىل|منه حس هره|لق|بــــ |د|

233788 زق|لر|لق عبــــد|لخ|زق عبــــد|لر|م عبــــد|هش سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

267947 محمود محمد متـــول محفوظ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|9292 هلل|ره سعيد محمد عبــــد |س لفيوم|طبــــ 

5|7667 ف إبــــر|ول رس|هيم ف|ء أرسر لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

5263|o يوسف مجدى محمد عىل حسن ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

5|69|8 حمد|كر |صف ش|ء ن|دع ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

3||6|2 هيم جمعتـــ عىل|بــــر|سلسبــــيل  ن|تـــربــــيتـــ حلو

8647|3 ء يوسف محمود محمد|دع |نوعيتـــ فنيه قن

224|89 تـــه|ر شح|لدين نص|ح |ء صل|رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

29463 عيل|سم|حمد |محمود محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

7695|| ل|لخل|حمد محمد خليفه |هلل |منه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

522||o دو|عيل ج|سم|ل محمود |ء جم|ل| علوم دمنهور

9o2o25 بــــر|ك بــــخيتـــ ج|نوبــــ مل|بــــ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8844|8 ى نبــــيل سمع|ج | ن لوق|كلي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o2672 ه محمد بــــسيوئى و تـــ|صل بــــرك|ني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35|593 تـــ ع| ل|لجم|لعظيم جوده |طف عبــــد|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

839849 هلل|يه محمود محمد عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

2582o8 لسيد عنتـــر محمود|يوسف  |طبــــ بــــنه

76738o ى|ل| ء محمود محمد خليل حسي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

273o|| ى|ده ي|محمد سيد حم| عل سي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

247472 لوكيل|ر محمد |لستـــ|محمود سعيد عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2|4345 لمجيد|نور عبــــد|ئى |هلل ه|يه | هره|لق|بــــ |د|
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32782 تـــ سمي  كر ىس سعد|روبــــي  ن|هندستـــ حلو

46255o مد|حمد ح|لم |س| لدين رض|نور لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

357677 للطيف|للطيف عبــــد|سندس يحن  عبــــد |علوم بــــنه

439oo حمد حبــــيبــــ|رق محمد |محمد ط |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

|5oo32 لسيد|حمد |لسيد |حمد | ى شمس|تـــج ره عي 

42o4o| ل|لع|حمد عبــــد|بــــوزيد |يوسف | سه لشيخ|ره كفر |تـــج

9|4668 ن  |عىل سعد سعيد عثــــم ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

242698 لعظيم خليل سيد|مه عبــــد|س|نس | ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

834469 رص عىلي محمود|محمد ن دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

2o83o لودود عقل|مصطفى عقل عبــــد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

5o4822 عيل|سم|وى |لم مك|شور س|ر ع|مي ج|بــــ سوه|د|

828669 لرحيم|حمد عبــــد|حمد كليبــــ | |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8529|2 حمد محمد بــــكر محمد|بــــ |لوه|عبــــد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|773|3 لكريم جمعتـــ|م محمود عبــــد |سل| ى شمس|تـــج ره عي 

5o4488 ى|بــــو|هيم حسن |بــــر|بــــر |ء ج|رس| لعني  سكندريه|ل|بــــ |د|

629548 لحميد سويلم|دل عبــــد|ء ع|لشيم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|2|87o لعليىم|بــــ |لوه|ل مصطفى عبــــد |جم| ر|ي ن|بــــ حلو|د|

62|762 حمد عىل|لسيد |مه |س|لرحمن |عبــــد  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

32o87| ف عبــــد|دهم | لغنى عفيفى|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

|767o3 هيم|بــــر|هيم محمود |بــــر|محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

84993o لرحيم|لعربــــ محمد عبــــد|هبــــه عز  دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

854oo| مل|مجد مرزق بــــرسوم ك| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

842|27 للطيف|صم صبــــري محمد عبــــد|محمود ع ن|سو|حقوق 

86|77o ي محمود عبــــد
يح|لس|ر |لستـــ|مصطفى سيوط|صيدلتـــ 

83oo78 ى ع ن|خوري سليم|دل ف|كرستـــي  |نوعيتـــ فنيه قن

4oo4o4 لح|لسيد ص|لرحمن محمود |عبــــد |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

785o22 حمد عطيتـــ بــــدوى|ء محمد |سم| زيق|لزق|عه |زر

6o8648 ن|حمد عمر|حمد |مريم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

459o3o خىل حيدرتـــ عطيوه|حمد د| سكندريه|ل|بــــ |د|
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7547o ى محفوظ |حم حمد|ده حسي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

3oo742 صف|ح محمد ن|لفتـــ|طمه عبــــد|ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8|6493 ى مل|ك ك جرجس لمعي|رولي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

648485 ح|لفتـــ|وى محمد عبــــد|لشبــــر|حمد محمد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

438736 فظ|م فتـــوح ح|محمد هش لشيخ|بــــ كفر |د|

25579| م مصطفى عوض|محمد س ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

|65o67 حد|لو|ح عبــــد |حمد صل|جر |ه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

89744| لسيد |لمنطلبــــ |ن محمد عبــــد|يم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

685234 |هيم محمد |بــــر|محمود محمد 
ى
لدسوق لمنصوره|صيدله 

4|9o5 لسيد|لمنعم |حمد سيد عبــــد | هره|لق|هندستـــ 

52496| لمنعم محمود محمد|محمد عبــــد سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

475624 ه  لحميد|ن عبــــد |لسيد عثــــم|هيم |بــــر|ني  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

9|2|78 ق|له|محمود عدل عبــــد وى  |دى رسر ج|ره سوه|تـــج

682o35 لسيد حطبــــ|عيل |سم|ن محمد |نوره لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|42662 سىطي|لدي|ز |لبــــ|يمن |روضتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

883748  |ء ع|بــــه
ى
ق طف وهيبــــ مشر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o42|o لغندقىل|حمد حسن عىل |هيم |بــــر|مصطفى  سكندريه|ل|حقوق 

4||7|5 لقدح|حمد محمد |ن |نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

666o| يه محمود جمعه محمود| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

876533 صم|لنعيم ع|لدين عبــــد|ح |حمد صل| سيوط|بــــ |د|

6|7977 لسميع عىل|ندى يحن  عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

347892 لكوم|مصطفى موىس عطيتـــ  ى شمس حقوق عي 

69932o م|م|ل|لدين محمد عىل |ل |م كم|عص لمنصوره|حقوق 

529562 لم|ل محمد شبــــل س|معتـــز جم ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

3|7379 حمد|عمر مصطفى فتـــىح  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

637o73 ء محمد صبــــره منصور|سم زيق|لزق|نوعيتـــ 

79323o مد|ن ح|مد مهر|لد محمد ح|خ ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

27353 زى محمد|ل حج|هلل جم|منتـــ  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

48o3|6 هلل محمد رزق محمد|حمد عبــــد| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د
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|35237 |هيم حن|بــــر|ج  |هيم ن|بــــر| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

52|886 ي  رجيوس وليم ربــــيع|لقس جو|شي  ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

4o|oo8 هلل|لدين محمد عبــــد |ح |أحمد صل دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

3|82o2 ى ف عزيز بــــولس| |مي  رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

573|2 تـــه جودتـــ|زينبــــ محمد شح بــــ بــــنى سويف|د|

479o46 هيم|بــــر|دق صديق |هيم ص|بــــر|د |زي لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

346889 مد|لشفوق ح|طف عبــــد|حمد ع| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|4397o س|هيم عبــــ|بــــر|م |لسل|هيم عبــــد |بــــر| ى شمس حقوق عي 

622232 وى|لبــــطر|حمد |ن محمد |يم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8o7o26 محمد حسن عىلي| رويد ره بــــنى سويف|تـــج

382|9 لصعيدى||هلل محمد محمدى محمد |عبــــد هره|لق|ره |تـــج

52o527 ن|تـــ دبــــي|لشح|دل |بــــسمتـــ ع لفيوم|لعلوم |ر |د

774676 شد|هيم محمد ر|بــــر|حمد |نجوى محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6785|9 لد محمد يوسف|دل خ|لد ع|مريم خ لمنصوره|ره |تـــج

35366 دل محمد|ء محمد ع|رس| هره|لق|صيدله 

8|o982 بــــ|لوه|محمود عىلي محمد عبــــد ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

4922o5 دو|مل محمد ج|لمحسن ك|حمد عبــــد | تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

373787 ع|ع عىل رف|زينبــــ رف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9|466o لرحيم  |حمد محمد عبــــد|يه | سيوط|حقوق 

864857 هيم|بــــر|يه محمد فكري | دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

55|o3 س|هيم غط|بــــر|ندرو مجدى | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4o4475 حمد|لدين عىل مصطفى |م |عىل حس ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|566o لزلطه|ح |لفتـــ|محمد عبــــد | ن|ر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

77|32| تـــ|لوه|ف عبــــد |عف بــــ محمد عىل مي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82||85 ى|ف ي محمد حسي 
طمه مصطفى ي تـــمريض 

ي|معهد فنى
| لمنى

363o37 لعربــــى|لسيد |جدتـــ محمود |م عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

2374o7 هبــــه نبــــيل نجيبــــ قلينى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

688o77 شم|زق ه|لر|فظ عبــــد |ر محمد ح|من لمنصوره|علوم 

7||o43 ر|لنج|لمتـــول |م محمد محمد فتـــىح  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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855oo3 لس ن ؤل عطيه|رص ش|كي  ي|تـــمريض 
| لمنى

834227 لعزيز|ري محمد عبــــد|لبــــ|كريم عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

349785 ى عو|كريم ي يف|ض |رس حسي  لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

498o3| رتـــ|حمد عم|دتـــ رجبــــ محمد |غ ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o9944 لفتـــوح عىل|بــــو |لفتـــوح |بــــو |حمد |ن |يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

288o94 لدين محمد|لصمد نور|رق عبــــد|ط ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

497774 ل|لع|عبــــد| سلىم محمد زكري ره دمنهور|تـــج

|5|787 رص|رضوى سمي  عزتـــ ن ن|بــــ حلو|د|

3477o9 ى ص|محمد مجدى  م|لعو|لح |مي  ى شمس صيدله عي 

689o3 لمغنى|حمد ممدوح سمي  عبــــد | لفيوم|بــــ |د|

843o37 حمد|دق |لص|هدير محمد عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

938o6 هلل|مه عبــــد |ء محمود سل|عىلي ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

|4677 حمد|لسيد |روق |حمد ف|ريم  هره|لق|ره |تـــج

4o5963 ى|أيه يونس يونس أبــــو  لعيني  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

8|5442 مني  مكرم فرج| رين|م ي|بــــ |د|
|لمنى

269368 يه سمي  مبــــروك قشطه| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

54539 رع متـــول|مصطفى عىل ز ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

44|434 ن|لسيد فهىم شعبــــ|يمن |حمد | لشيخ|علوم كفر 

335854 هيم|بــــر|هيم حبــــيبــــ |بــــر|ن |نوره |حقوق بــــنه

763|82 لملك|رق فهىم عبــــد |ط| ر|ي لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

47723o ي محمد عبــــد |محمد ه
ن|لحميد رمض|ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o||68 دي|له|د حمدي عبــــد|خلود عم ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

883|o2 ى |ل مسلم ش|ر جم|من هي  سيوط|بــــ |د|

339398  زىكي رضو|تـــيسي  ش
ى ى|ن ش|هي  هي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

29|388 هدى محمد عىل فيصل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o5648 غ|لصبــــ|لحميد |حمد عبــــد|لسيد |محمد عبــــد إلسكندريتـــ |تـــمريض 

243|3 لح|لدين محمد ص|بــــسملتـــ نرص  هره|لق|بــــ |د|

7|977 ف محمد|بــــوشن|ئى |يه ه| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

344||| ن|م سليم|لسل|ريم محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

889485 لس مليكه عيس مليكه  كي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى
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32624o ح محمد|لفتـــ|مريم سعيد عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

4|2o|4 بــــ حسن محمد عرفه عىل|شه |ره طنط|تـــج

5o432| حمد عطيه|حمد محمد |ندى |س سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

3||9|7 حمد بــــكرى|لحميد |لدين عبــــد|م |هلتـــ عص| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

765758 حمد جوده|رس |ن ي|رو عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

682923 لمنعم زغلول|ء عطيه درويش عبــــد |رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8997o7 لرحيم |لرحيم عىل عبــــد|عىل عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

7o9728 دى|لحم|مد |رس حمدى محمد ح|ف لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

4|8o|7 رص مصطفى حلىم موتـــه|ء ن|عىلي |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

|6825o ن طنيوس فكرى طنيوس| مي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

35|7|6 هيم|بــــر|هلل |لمنعم عبــــد|محمد عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

524523  
ى
مد|حمد ح|عمر سوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89527 هيم|بــــر|محمد مصطفى سيد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

82ooo| لدين محمد|ل |رص محمد جم|ن| رن ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

22o8oo ى سيد عبــــد|ل| لعزيز|ء حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o6344 ن|سحق سليم|مح |بــــسنتـــ س ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

33936o ل|هلل حسن هل|رص عبــــد|لن|محمد عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

9o|983 محمود عىل محمود عىلي  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

228669 هلل عمر حسن محمد|ن عبــــد|نوره ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

42|2o8 حمد رجبــــ|لمنعم رجبــــ |حمد عبــــد | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

242|o ر|لشع|ن محمود درويش محمود |نوره دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

||7977 ي|س
ى متـــرى|ره ريمون بــــنى مي  ى شمس حقوق عي 

34o5|2 لسيد خليفه|نىه محمد  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

69o28 زى|ن حج|سعد نعم| دين لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|3o37| مصطفى محمود مصطفى محمود |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

46|839 وى|لهند|حمد سعد |طمه سيد |ف |حقوق طنط

339672 لسيد|حمد محمد |لرحمن |عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

479663 ى مخيمر|يمن حسن |محمد  مي  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري
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475|o| |ل نج|ره محمد كم|س |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

23769o كر فهىم|جرجس ش| رين|م ن|بــــ حلو|د|

2|5|39 دل محمد مصيلىح|دل محمد ع|ع ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

298|55 نه|ل محمود بــــرد|مه جم|س| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o64|| مل محمد|يه محمد ك| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

265o9o م|لسل|مح صفوتـــ عبــــد|مصطفى س |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

26o639 لمعىط|ن حسن عبــــد|ء شعبــــ|دع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

82|522 هلل|هيم سعد سعد |بــــر|ديفيد  ي|هندستـــ 
|لمنى

22294| لجليل|ضى عبــــد|لر|جد عبــــد|محمد م هره|لق|حقوق 

623|57 لحق|يمن محمد جودتـــ عبــــد|هدى  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

886748 هيم سيد |بــــر|ء محمد |رس| سيوط|تـــربــــيتـــ 

55399 لحليم|لد محمد ربــــيع عبــــد |خ ي سويف
هندستـــ بــــنى

9|o927 لنعيم |ح عبــــد|لفتـــ|م عبــــد|حمد س| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

9||379 حمد موهوبــــ خلف رسور| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2283o7 حمد محمد|ر محمد |من هره|لق|ن |سن|طبــــ 

45245 ى|ح نور |لد صل|خ لدين حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

858367 هيم سطوجي|بــــر|ديه يوسف |ن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

267244 ر شندى شخبــــه|بــــهجتـــ مختـــ| لي|د |بــــ بــــنه|د|

852886 حمد|لفضيل |شور عبــــد|محمد ع حقوق بــــنى سويف

||68o6 ى|عمر ه شم منصور منتـــرص حسي  هره|لق|ره |تـــج

28o35| وق عبــــد لمؤمن محمد حلوه|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|48o27 ى|لدين |ح |م محمد صل|محمد هش مي  ن|بــــ حلو|د|

5||8|7 لرحمن خليفتـــ|لرحمن محمد عبــــد|محمود عبــــد |صيدله طنط

6|4526 هلل|د |لمهيمن ج|لمهيمن محمد عبــــد |هدى عبــــد  |طبــــ طنط

|63525 منيه صفوتـــ محمود عطيتـــ| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

769835 لخي |بــــو |نه |لسيد شبــــ|هيم |بــــر|طمه |ف ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

43434| لبــــصي  محمد محمود|ن محمد عبــــد |نوره |علوم طنط

877793 شم فرغىل  |ل ه|ن كم|نوره سيوط|علوم 

424778 لسيد محمد خليفه|ح |لسيد صل|د |عم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

87|566 ي 
ي|حمد عبــــد|مصطفى

هلل سويفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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|56338 حمد صقر|حمد محمد |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

35596o ص|لقص|بــــسملتـــ سعد محمد عىل  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5o9757 بــــوعىل|حمد فرج محمد | بــــ دمنهور|د|

8875o6 هر |لظ|زق عبــــد|لر|ن عبــــد|ن شعبــــ|جيه سيوط|ره |تـــج

8296|8 ي عبــــد|حمد ورد|هلل |عبــــد
للطيف|ئى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

282228 لسيد نور|كريم صبــــىح  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|39oo4 سهيله عوض مرىسي عوض ى شمس حقوق عي 

4|3728 لجوهرى|حمد بــــهجتـــ صديق | |بــــ طنط|د|

283o89 لعظيم محمد|لسيد عبــــد|لرحمن |عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

24466| لق محمود نويجع|لخ|محمود عبــــد هره|لق|ره |تـــج

268357 ل فهيم خضي |دى جم|ف تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

478532 ي طل| دي|بــــوش|حمد |ل |نىح  طبــــ بــــيطرى دمنهور

687495 م|حمد سل|مد |يدى محمد محمود ح|ه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8o5ooo سحق|جد رشدي |ل م|مي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

248297 ى |غ لجندى|هيم حسن |بــــر|ده حسي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

893842 حمد  |مد |هجي  محمد ح سيوط|بــــ |د|

238249 ر محمود|لغف|حمد عبــــد |مريم محمد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8639o9 ي روم| ي د|نىح 
ود صدوق|ئى |نوعيتـــ فنيه قن

54o7|| لرحيم|هيم أسعد عبــــد|بــــر|نىح  | سكندريه|ل|حقوق 

54988 لعظيم|لد محمد عبــــد|جر خ|ه ن|حقوق حلو

2579o7 ح|لفتـــ|م سعيد عىل عبــــد|سل| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

764675 هيم|بــــر|محمد مصطفى محمد | ند|ر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|398|| هيم|بــــر|ء وديد |ندى ول ى شمس علوم عي 

822685 ى د فرج فهيم|عم| مي  ي|عه |زر
|لمنى

24594 ف عىلي عبــــد |رتـــ |س
لقوي|رسر ى شمس هندستـــ عي 

679653 ى|بــــو|لظريف محمد ظريف |دى |ش لعني  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

9|2243 ي|ر
سط عىل |لبــــ|حمدى عبــــد| ئى ي |

ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

6o8o29 لق|لخ|لعزيز عبــــد |ن محمد عبــــد |يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

486625 ف |لد |خ حمد محمد حسن|رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

485|7| لتـــ محمد سعيد زىك|أص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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9|7|8 لرحمن محمد|طمتـــ محمد عبــــد |ف هره|لق|حقوق 

23oo49 صف|حمد محمد عىل عىلي ن| ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

|4324| هيم عبــــد ربــــه|بــــر|لحميد |م عبــــد  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

765596 رموىط|ل|مصطفى عىل محمد محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

|67484 ف |روى | لفتـــوح عبــــدتـــ|بــــو |رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

32236 حمد مصطفى|ل |رق كم|ط |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

427|73 عيل خليفه|عيل إسم|لعربــــى إسم|ء |شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|375| هيم|بــــر|لغنى تـــوفيق |حمد عبــــد|ره |س ى شمس|تـــج ره عي 

8o7|96 حمد|ن عبــــيد |له شعبــــ|ه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|39||6 |لسق|مه محمد عىل |س|ء |سم| هره|لق|ر |ثــــ|

278689 لحليم محمد سعد|طمه محمد لبــــيبــــ عبــــد |ف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4346|7 ر|لبــــهو|فرحه سعد محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

254343 ى |ي لربــــيعي|ن |يمن شعبــــ|سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|35723 ن محمد|م رمض|غدير هش سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

69299 لحكم|لمقصود عبــــد|م عبــــد|كريم عص لفيوم|حقوق 

|38438 بــــ|لد حسن محمد عىل حج|ء خ|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

769538 ف |بــــسنتـــ  لسيد محمد موىس|رسر لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

2|7565 حمد درويش|لد محمد |هلل خ|عبــــد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9|o385 ونيك د صبــــىح رزق |عم| في  قرص|ل|فنون جميله فنون 

884o95 |  
ى
حمد محمد محمد دسوق سيوط|علوم 

6|7449 ى ى محمد جم|هي  وى|لحز|لدين |ل |ر حسي  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

46|424 م حسن نرص|م|ن |رمض| نور لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

85oo26 يف  حمد|حمد محمد |رسر دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

696368 وق محمد عبــــد  لشويىم|لحميد |رسر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

539|oo دم محمد عصمتـــ محمد مخلوف| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24|586 هيم|بــــر|يوسف | ن عط|ري|م تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

7o6|75 شد|محمد محمود ر| ند|ر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

533o7| لعزيز|ح عبــــد|ح فتـــىح صل|محمد صل لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

4o9784 ى |ي لكومي|لم |هيم س|بــــر|يمن |سمي  |تـــربــــيتـــ طنط

2|8367 ى عبــــد|س حمد محمد|ح |لفتـــ|ره حسي  ن|ضتـــ حلو|علوم ري
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52946 دل مفيد|نوبــــ سعد ع|بــــ| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

355868 حمد|مي |رفعتـــ تـــه| رويد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o3323 رص|جر منصور مصطفى مصطفى ن|ه زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

8775|o لسيد حسن  |مؤمن | ر|ي سيوط|بــــ |د|

824566 ي|هلل عبــــد|عبــــد
ى
لرحيم فهىمي منوق |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

282572 صبــــرى محمد نوبــــى محمد| ن|ر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23848 محمد عىل محفوظ محمد عىل ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

5||6o9 ف جمعه جنيدى أنس أرسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

427327 لدين سعد محمد شجر|كوثــــر سعد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

2|38o4 ي|حمد وليد |
حمد محمد مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|65|46 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر| |رن هره|لق|ره |تـــج

32825| لجندى|هيم محمد |بــــر|هيم مجدى |بــــر| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2|5393 مه سيف|مريم مفيد سل ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

692373 لبــــر|حمد عبــــد |لعزيز |لبــــدوى عبــــد |سمر  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|54|58 حمد|ر سيد |لدين محمد مختـــ|سيف  ى شمس حقوق عي 

6oo435 ود|هيم د|بــــر|بــــر |بــــر ج|طمه ج|ف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

85o|67 عىلي حسن محمد حسن سيوط|حقوق 

3597|2 مي  مصطفى محمود|ء |روميس ى شمس|د| بــــ عي 

68o279 لبــــوه|در مسعد |لق|ء عبــــد |عمر عل ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

|33466 للطيف سيد|محمد سيد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

847962 ح محمد|لفتـــ|بــــ سبــــيعي عبــــد|رح ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

7589|6 ى تـــبــــ|ر| نبــــيل زكري| مي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|74|4o لسيد عىلي|لرحمن حسن محمد |عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

687o85 لرحمن|حمد عبــــد |لمعبــــود |منى عىل عبــــد  لمنصوره|علوم 

23|824 ح |لفتـــ|لحميد عبــــد |لحميد يوسف عبــــد |عبــــد
ئى|كيل

ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

6o|5o5 در عمر|لق|يمن عىل عبــــد |ذينبــــ  |نوعيتـــ فنيه طنط

335246 ى  بــــوسعده|هيم |بــــر|فرح عىل حسي  |بــــ بــــنه|د|

54o89 حمد|لرحمن |م عزتـــ عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

92|o5o منى عىل مصطفى عىل   سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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479285 فرح وليد محمود شكرى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

342632 للطيف|د سيد محمد عبــــد|جه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

3|3868 مد|م ح|م|منيتـــ سيد | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2443o8 حمد مصطفى|لعليم |لعليم محمود عبــــد|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

264o26 در عربــــى|لق|ل محمد عبــــد |ن جم|يم| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

487892 دى رجبــــ|د محمد ن|زي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|3oo| ى عي| يكل حن|م د|حني  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

346458 محمد لبــــيبــــ محمد| نور ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

88o2|5 ى |  ش|د بــــ|م فؤ|عص| مي  سيوط|ره |تـــج

25o722 لذهبــــى|عيل |سم|تـــم عمرو |ح ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

||8839 لرحمن|لسيد عبــــد |محمد | ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

356863 تـــ|نع فرح|لص|م عبــــد|ء هش|سم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

482633 بــــر محمد عىل|هيم ج|بــــر|ر |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62493 ن جنيدى|مروه محمد شعبــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

845622 حمد|حمد محمد |عمر  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

4|o|8 بــــوزيد|بــــر |فتـــحيتـــ فتـــىح ص ن|معهد فنى تـــمريض حلو

445673 زع عىل|حمد محمود من|محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

786879 هيم محمد|بــــر|للطيف |خلود عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

5|3554 م عىل مصطفى|غبــــ عل|ر عه دمنهور|زر

|7|648 ه عثــــم| ن|ن عىل عثــــم|مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

63665 |لحليم عوض |ل محمد عبــــد |حمد كم| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

84727 ن سيد محمد|ء شعبــــ|سم| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

|29o57 بــــيشوى مدحتـــ نبــــيه مهنى ن|بــــ حلو|د|

423645 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد |يه | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

37|966 فظ|فظ مصطفى ح|مصطفى ح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|489o7 ندى حسن جمعه عىل هره|لق|بــــ |د|

453444 لسيد محمد|شد محمد |طمتـــ ر|ف |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

2592o7 هيم عىل|بــــر|لد |حبــــيبــــه خ تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

848o5| حمد|دي |روق ن|لف|ء عمر |دع ن|سو|تـــربــــيتـــ 
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|229|8 سيمون جوده رأفتـــ جرس| ن| هره|لق|بــــ |د|

52483 لم|ل محمد س|منى جم ره بــــنى سويف|تـــج

49|o45 وى|لحلف|للطيف |د عبــــد|حمد فؤ|زينبــــ ممدوح  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|29686 ن محمد|ء رمض|محمد عل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4989|4 ن|لقط|ر وجيه محمد متـــول |من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

536679 وى|لغربــــ|لسيد |هيم |هيم محمد إبــــر|إبــــر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|45o| بــــ|م كس|لسل|بــــ عفيفى عبــــد|يه|عىل  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

8o|237 لرحيم حسن|د عبــــد|ر عم|من ي|عه |زر
|لمنى

6428|8 م عىل محمد|ن عص|نور زيق|لزق|نوعيتـــ 

529659 ن|للطيف أحمد عمر|للطيف عبــــد |عبــــد  سيوط|هندستـــ 

842459 ى|ء حسن |ول حمد حسي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

3353|6 لرحمن|بــــر عبــــد|بــــثــــينتـــ سمي  ص ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

32o6o3 مل وقيم|عود ك|ق| بــــول تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

|35427 ى زكري|ئى |م| ى| |مي  مي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

3445|5 ر|لحج|ن |لسيد عثــــم|ن |عمرو عثــــم ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

523|65 ف فتـــىح محمد مصطفى|محمد  رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

45|67 ل|مريم وليد سعد غ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7o6347 ى سليم|ي لحميد|ن رشدى عبــــد |سمي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

2|5367 لعزيز|للطيف شكرى عبــــد|عبــــد| ر|ي  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

5|5224 للطيف|لسيد عبــــد|رس |ن ي|نوره تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

267328 رق عىل فهيم عطيه|بــــسمه ط شمون|نوعيتـــ فنيه 

35|448 دل عىل سيد|محمود ع ى شمس|تـــج ره عي 

587|o حمد محمد|ن |هيم رمض|بــــر| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

682|53 للطيف شحتـــو|لسيد مصطفى عبــــد |ء |سم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

8|2992 لس  |هلل حن|هيم عبــــد|بــــر|كي  لمنصوره|حقوق 

|49||o فعي|لسعيد ش|يمن |محمد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

4786| |بــــر|
ى
 سيد دسوق

ى
هيم دسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

28o922 د|حمد مر|ل شكرى |محمد جم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |
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|3447o ح بــــخيتـــ|لفتـــ|ئى عبــــد |سلىم ه ى شمس|تـــج ره عي 

686|79 ج |ن حر|حمد زيد|ل |حمد جم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|4425 وى|بــــ قن|لوه|لدين عبــــد|م |ريج حس| ى شمس| لسن عي 

7567o5 لرحيم|لعظيم عبــــد|هر عبــــد |لظ|يوسف عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

|65o5 ج |بــــوبــــكر محمود ن|زم |روضتـــ ح  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

|322o| زق|لر|فرح محمد سمي  محمد منظور عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

838446 للطيف رزق|ء خلف عبــــد|زهر دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

4||299 ن عجوتـــ|لحليم رمض|رضوى مصطفى عبــــد  |بــــ طنط|د|

784946 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|لسيد |بــــو بــــكر | لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

6362oo للطيف محمد|ن عبــــد|للطيف رمض|عبــــد لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

82|o3 لسيد|بــــوغنيمه |تـــتـــ |م شح|هش لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

||7562 ن|صم سيد عثــــم|محمد ع ى شمس|تـــج ره عي 

234|35 حمد محمد محمود محمد|لرحمن |عبــــد ى شمس| لسن عي 

6339o8 در محمد|لق|ئل منصور عبــــد |محمد و زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

76695| هيم|محمد سعد رزق محمد إبــــر ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

46o848 ن|يد دهش|لدين ز|ح | ن صل|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

827|oo ن حسن|منيه محمد رمض| |نوعيتـــ فنيه قن

24o486 لرحيم|ح محمود عبــــد|ره صل|ي  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

648868 م موىس عىل|حمد أوس| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

28|24o ن|هيم سليم|بــــر| |ء رض|رس| هره|لق|حقوق 

328582 ن|محمود يشى حسن محمد شعل |ضتـــ بــــنه|علوم ري

2583|6 ي|لغزل|لسيد |كريم محمد 
ئى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

62o57o ل|رص زىك |ن| دين ى وى|لميى لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

2632| لسيد|هيم حسن محمد |بــــر| هره|لق|ره |تـــج

7o4622 بــــو زيد عىل|لرحمن |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

5|826o هلل|لسيد عىل فضل |لسعيد محمد | |دين تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|59453 تـــفى فرج محمد محمد لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|76272 هيم عىل|بــــر|عمرو مصطفى طه  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 
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898748 لعزيز |ر عىل عبــــد |محمد مختـــ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9o485| ى عبــــد|ر حمدى |من لرحيم |مي  ج|بــــ سوه|د|

|342o| فظ|لسيد ح|محمد | رن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|687 لحميد محمد|هند خميس عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

62|735 ه  هيم فتـــىح محمد حسن|بــــر|ني  ط|بــــ دمي|د|

354o22 ن محمد ضيف|منيتـــ مصطفى رمض| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

82922 محمود عىل| محمد رض لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

848|46 ك|بــــر مس|نوبــــ عزتـــ ص|بــــ| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

776o3o ي|ر
هلل محمد|محمد عبــــد | ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

6|7268 ن محمد خليل|ل رضو|رضوى جم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

345982 تـــه محمود|لسميع شح|حمد عبــــد| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

683|63 لسيد عطوتـــ|حمد |ء |رس| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

897679 س  |ن محمد عبــــ|هدير شعبــــ ج|بــــ سوه|د|

23||8o لشيخ|ل مهدى |عمر محمد كم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

628223 عيل محمد|سم|ح |جر صل|ه زيق|لزق|ره |تـــج

3oo63| لعزيز بــــدوى|ن عبــــد |محمد رمض سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|34|o3 ل|لع|ل محمد عبــــد |لع|محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

497o57 يف محمد عبــــد |س ل|لنو|لحميد |رتـــ رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

63||6| لفضيل|لحميد عبــــد|ء ممدوح عبــــد|ل| زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

635|95 هيم عبــــده|بــــر|بــــ |لوه|ندى نبــــيل عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

89o99| هر مصطفى |لظ|ل عبــــد|ء جم|ول ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

329o28 ن|ن عثــــم|حمد حسن سليم| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

237786 لمنعم محمد|لدين عبــــد|م |سلىم عص ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8288o6 ه طلعتـــ | ى |مي  حمد|مي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|3|995 ح منتـــرص|لفتـــ|مه عبــــد |س| |ر|ي ن|بــــ حلو|د|

49633 يه محروس سيد محروس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

46||o يه محمود محمد محمد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|68627 دى|دى فهىم مصطفى فهىم ش|ش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

763622 ى |مروه  لزينى|لسيد |حمد حسني  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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5427o8 لد محمود رسور|نسيه خ|بــــ علوم دمنهور

9||97 ن عىل|ن محمود شعبــــ|سحر رمض لفيوم|نوعيتـــ 

853464 ى ى|دل عي|ع| يوستـــي  د حني  ي|بــــ |د|
|لمنى

6||953 لبــــنى|لق |لخ|لمطلبــــ عبــــد |عزه عبــــد  |علوم طنط

5|8o|2 بــــرهيم فرج محمد شعيبــــ|رين |د طبــــ بــــيطرى دمنهور

49796| م|لنو|ض |لسيد سعيد ري|ء |ول بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

524|4o ى|ء سعيد محمد ح|شيم فظ حسني  سيوط|بــــ |د|

8327|7 ي |بــــر|ضىحي 
هيم|بــــر|هيم مصطفى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

|44887  سيد عىل|ي
ى
ى محمد شوق سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o23o5 تـــ|حمد فرح|حمد محمد | سكندريه|ل|ره |تـــج

4867|4 لسيد محمد حسن محمد|رس |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

42828o هر محمود|هر محمود ط|ء ط|سم| |عه طنط|زر

43|865 ي عبــــد |إبــــر
لدين|ل |ح جم|لفتـــ|هيم مصطفى |ره طنط|تـــج

6o5275 ئى|لسود|لبــــيىل |ل فرج |طمه جم|ف لمنصوره|ره |تـــج

32o69o ى  لرحمن|نور عبــــد|محمد حسي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

767327 حمد|هلل |حمد عبــــد|بــــ |يه|نس | لعريش|بــــ |د|

6365|7 لمجد|بــــو|لدين عىل |م |عىل حس زيق|لزق|بــــ |د|

|53639 مه|شد سل|حمد سليم ر| هره|لق|عه |زر

6oo85| لقلينى|وى عطيه |ء محمد ششتـــ|لزهر|طمه |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

28482 حمد|حمدى عىل مهدى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|o784 ر|لفق|ن محمد محمود عصمتـــ ذو |جيه |تـــربــــيتـــ طنط

26856| حمد عطيه|مح |حمد س| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

4837o4 ى |جر |ه ى|لسيد حسي  لسيد حسي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9o36|2 حمد محمود |مه |س|محمد  ج|تـــربــــيتـــ سوه

37|29o دم|حمد محمود |رتـــ |س هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5|4722 لحميد|روق حسن عبــــد|د ف|ن عم|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

8o87o7 ح طه|رق صل|محمود ط ي|صيدلتـــ 
|لمنى

269276 لقفل|لمنعم |م مجدى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

||7338 مح سمي  نسيم|مورين س ى شمس|تـــج ره عي 

5239oo لرحمن|حمد عمر عبــــد |عمر مجدى  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري
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45o448 تـــ|لزي|حمد |لرحمن عزتـــ محمود |عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

2579|2 لففى|حمد عىل عىل |مجد فتـــىح | ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|8|88 مر|محمد سيد حسن محمد ع هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5678| صبــــرى وجيه صبــــرى وديع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

58323 هلل|ن سيد عبــــد |ء رمض|شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|57867 ى|لدين |تـــفى محمود شمس  مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|977| هلل عىل|حمد عبــــد|طمه |ف ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

768555 ى  محمود حسي 
محمد مصطفى عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

356235 بــــوزيد|ئى طلبــــتـــ |حمد ه| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|8925 زى|ن حج|زى رمض|هلل حج|عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

698o33 لعزيز|نيس عبــــد |لسيد |رضوى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

456228 لحميد خضي |ء سعد عبــــد|ر صف|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o9337 ح|لفتـــ|محمد عىل محمد عبــــد | ر رض|عم سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

7o4274 شم|ن ه|لفتـــوح سليم|بــــو |لسيد |محمد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

42726 لشفوق|لعليم محمد عبــــد |ممدوح عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

846o49 مه محمد عوض|س|محمد  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

255622 د|حم| حمد حمدى عط| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

244954 ء عىل خليل محمد حسن|سم| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

86|998 ى|لفتـــ|سط عبــــد|لبــــ|ندي عبــــد ح حسي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

5298|6 ي جمعه|هيم محمد |بــــر|محمد 
لحسينى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

32o534 لس جم ل حشمتـــ عزيز|كي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|6926 لسعدئى|هلل ||هلل صبــــىح عط|بــــ عط|رح لشيخ|نوعيتـــ كفر 

7o22|7 لحنفى حسن محمد سليم|ر |من زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

435o96 لدين|حمد فخر|دل |حمد ع| سكندريه|ل|ره |تـــج

6|o26| بــــو فودتـــ|د |لجو|مروتـــ معوض عبــــد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

437oo5 لسيد محمد عيسي|لسيد | |رين|م ط|ر دمي|ثــــ|

8|59|7 ف | ي|سكندر عبــــد|رسر
ى|هلل بــــنى مي  سيوط|ره |تـــج

5|46o3 لح|بــــو ص|ن عوض |ء سعيد رمض|سم| بــــ دمنهور|د|

5|5522 در حنفى|لق|طف يوسف عبــــد |بــــثــــينه ع سكندريه|ل|حقوق 
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37|454 لسنهوى|ل |ء رجبــــ كم|سم| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

5o97o| ى|ح سل|لفتـــ|ح عبــــد|وليد صل ى مه خني  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8842o3 حمد محمد |منصور نبــــيل  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44265 لدهبــــ|بــــو |هيم |بــــر|هيم محمود |بــــر|محمود  هره|لق|ره |تـــج

62452o لشبــــىلي|ن وحيد محمود عبــــده |يم| ط|بــــ دمي|د|

684944 وى|لغربــــ|لسيد محمد |لد محمد |خ لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

9|o924 لسيد محمود عىلي |حمد | ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

6826o| ى هيكل|ن محمود يونس |يم| مي  لمنصوره|هندستـــ 

8|oo53 ن محمد|لد رمض|جر خ|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

68|582 لقصبــــى غيثــــ|لسيد |مل |لسيد ك|محمود  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

26567| ى|م محمد |مصطفى عص مي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

64oo8 حمد|ل طريطق |م جم|سل| ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

538283 دل محمد فوده|ريم ع عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

86782 لد عىل محمد|زينبــــ خ ن|حقوق حلو

|32437 حمد محمد|ئى محمد |م| هره|لق|ر |ثــــ|

628753 شتـــ|لعزيز عك|دل عزتـــ عبــــد |ع ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

34|576 لعزيز كرم|هلل عبــــد|لسيد عبــــد|م |يوسف هش سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

3|4487 لمتـــول|ح |ل صل|محمد جم ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

87o2|4 لسيد|ن عبــــد|لسم|حمد يوسف | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7o9668 لحديدى|هيم محمد |بــــر|رص |هند ن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|789o حمد|لدين |ل |رس عزتـــ جم|ن ي|يم| ى شمس| لسن عي 

|7|789 حمد حميدو محمد خليل| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

26474| حمد عىل|ل يىح |بــــسنتـــ جم  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

859||7 د محمد|لجو|رص عبــــد|مروه ن سيوط|حقوق 

52|o72 ح جمعه محمد|ء صل|إرس بــــ دمنهور|د|

898288 لمحسن حسن يونس |مريم عبــــد ج|حقوق سوه

6o9229 لشويل|بــــر |لدين ص|ء |رق عل|ط |صيدله طنط
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775543 لم|لم محمد س|محمد فوزى س زيق|لزق|هندستـــ 

2|973 بــــر حنفى|نشين محمود ج دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

||782o حمد محمد|هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

822826 لمتـــجىلي|لمتـــجىلي محمد عبــــد|محمود عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

69o28| |حمد |م |لسل|لحميد محمد عبــــد |عبــــد 
لريش|بــــو

لمنصوره|صيدله 

|38|8| ى|ل محمد |محمد جم حمد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

666|4 حمد|رق فتـــىحي |د ط|جه لفيوم|علوم 

8|5o8 ى سيد عبــــد |سل| ح|لفتـــ|م حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

759324 لغريبــــ|هلل |ل عبــــد |حمد كم|ن |رو ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

363255 ف ى محمدى رسر محمود حسني  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

77279| هيم|بــــر|ره جمعه مهدى |س عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9o4o87 مه تـــرىك محمد |ء سل|شيم ج|بــــ سوه|د|

437o36 ل|يه محمد محمود محمد سح| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|7542 |لعزيز |لمجيد عبــــد |لعزيز عبــــد |لد عبــــد |خ
نىك|لخو

كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

258486 هلل محمد محمد|لرحمن عبــــد|عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

3358o3 هيم|بــــر|مصطفى معوض | ن|ر ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

9|3884 مل |ح محمد ك|محمد صل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

453443 ي عبــــد|طف عبــــد|ء ع|شيم
لعزيز عويضه|لغنى ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

694442 يف محمد محمد |يم| وى|لشن|ن رسر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

625548 قتـــ فوزى محمد يس عبــــد | لمقصود|رسر زيق|لزق|طبــــ 

754o93 لسيد محمد عىلي|هلل |منه  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|6|445 ى|لمهيمن |لعزيز عبــــد |نهيل عبــــد  لهجي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

242923 حمد|لم |محمد سيد س ن|تـــربــــيتـــ حلو

6o3o99 مر|بــــو ع|ر مصطفى مسعد |مختـــ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8||933 يوسف| ري كرم حن|م ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

222339 ح محمد رزق|طمه صل|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

447|99 ضى مدئى محمد|لر|لد عبــــد |محمد خ بــــ دمنهور|د|

53|65 محمد حسنى سيد سعيد بــــ بــــنى سويف|د|

626o69 وى|لبــــشل|حمد |ل |لرحمن محمد كم|عبــــد تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |
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762972 ن|حمد سليم|يه محمود رزق | ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

2796|4 لشتـــيىحي|حمد عبــــد ربــــه |صبــــىح | دين ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

55852 طمه محمود سيد محمد|ف ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

64727 ن|ن ربــــيع شعبــــ|ن رمض|نوره لفيوم|صيدلتـــ 

778324 لعظيم|د عبــــد|لعظيم ج|حمد عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

4o4292 لمرصى|حمد |د محمد غريبــــ |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32o489 حمد|هيم |بــــر|تـــه |ح شح|لفتـــ|عمر عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

334543 يوسف عمرو زيد بــــخيتـــ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8o765 ن محمد|بــــر حمد|ء ص|هن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|62o|5 حمد|ح محمد |محمد صل ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

266797 هلل حميده يونس|هبــــه عبــــد هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

326784 هيم عىل|بــــر|ل |سلىم كم ن|بــــ حلو|د|

925o39 لرحمن |لمعبــــود عبــــد|رف عبــــد|لع|ء |رس| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

784539 ن|حمد سلط|لعزيز |حمد عبــــد |ن |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

776567 لسيد|حمد محمد |ء |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

446549 حمد حنبــــل|مه حميده قطبــــ |حمد سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|35529 ي
لغندور|م مصطفى محمد |عص| دئى ى شمس|د| بــــ عي 

882544 زق عىل|لر|مر عبــــد|سلىم ع لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

34|889 يس|لح|طف محمود محمد |طمتـــ ع|ف كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

8|2o9| حمد محمد|د ربــــيع |جه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2479|4 لم|لغنى حسن س|عبــــد | ء زكري|شيم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

699|87 مه|حمد متـــول موىس عىل سل| لمنصوره|طبــــ 

8|o679 ى حسن|ره |س حمد محمد حسي  ي|تـــمريض 
| لمنى

89|976 ل |ندى غريبــــ مصطفى مرس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

7|2775 |هيم محمد فل|بــــر|حمد |لسيد |فرح  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

44o997 لشيخ|سهي  حمدى محمد مرىسي  |حقوق طنط

28o4o3 عتـــ|لدين سعيد ود|ح |حمد سعيد محمد صل| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

9|8864 ى معبــــد  ى محمد حسي  حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

426252 هلل|سعيد حسن محمود عبــــد| نور سكندريه|ل|بــــ |د|

8o46|9 هلل|بــــ |مخلص دمتـــري ج| رين|م ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

495449 ك|لسم|لسيد |دي عىل |له|محمود عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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6298o| مد عفيفى|حمد محمد زىك ح| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

836898 ى|لل|دي عبــــد|ن عبــــ|يم| ه سفي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6o6833 ى خ ى عقل |حسي  رى|لهو|لد حسي  لمنصوره|بــــ |د|

|4|88 ي
مجدي زىكي عىلي| دئى ن|بــــ حلو|د|

269273 رص|حمد ن|ر يشى |من لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

264|6| ى|ء حمدى عبــــد|شيم لحفيظ حسني  |تـــربــــيتـــ بــــنه

5|68|9 وى|لشبــــر|حمد |لسيد محمد |منيه | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

33|826 |لحميد عر|ل عبــــد|محمد جم| يوسف رض
ى
ق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

59527 هيم محمد حسن|بــــر|طمه |ف لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|35687 ى بــــدر سعد محمد|ي سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

852838 يف عبــــد لحميد محمد|محمد رسر ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

443773 ه مصطفى محمد  هيم مصطفى|بــــر|مشي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

257266 ى ش|لحميد |فوزيه عبــــد شه|مي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

79|752 ن|ن صو|حمد صبــــىح رمض|ء |رس| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75756 تـــ|ن فرح|يوسف عىل شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

79238o عيل|سم|لرحمن جوده عطيه |عبــــد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

69||46 ه | بــــو زيد عوض|يمن |مي  لمنصوره|عه |زر

45234| لدين محمد حسن|ء |عمر بــــه ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

875972 ل خرصى  |بــــ جل|يه|ل |جل ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

||4768 يف مىح |ريه لدين محمد|م رسر ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

|582o8 ى عىل|عىلي ء عىل حسي  هره|لق|بــــ |د|

69959o د عطيه محمد|حمد جه| لمنصوره|ره |تـــج

25525| ى|لحميد |لدين عبــــد|ء|ن عل|نور مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

863237 ىطي|لع|لمنصف عبــــد|لمعىطي عبــــد|عبــــد| مه |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

6|6733 يف عبــــد  بــــيىل|لطر|م |لسل|ندى رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

486o8 ر محمد|لغف|محمد عبــــد | لي|د ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4|2|6| مصطفى أحمد مصطفى محمد |حقوق طنط

339837 للطيف|متـــ حسن عبــــد|س|ء |دع |بــــنه| هندستـــ شبــــر
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7863|6 حمد حسن|حمد محمود |محمود   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

32589 ر|لغف|محمد نبــــيل فتـــىح عبــــد  هره|لق|عه |زر

2|7445 ى محسن صبــــىح محمد فريد| لي  ى شمس|د| بــــ عي 

335393 لجليل|ن عبــــد|متـــ شعبــــ|س|يدى |ه  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

6||525 لمشد|هر محمد |م ط|ريه لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

3584o هلل|بــــ عبــــد|لوه|هلل عبــــد|هدير عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

358284 لسعيد|حمد | |حبــــيبــــتـــ رض ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7553|2 ه نرص ص لح نرص|ني  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|49457 لرحمن|د عنتـــر عبــــد |سيف عم تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

2494|9 ضى|لحميد ر|د عبــــد|ندى محمد رش ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

5o698| بــــتـــ صموئيل معوض|نتـــ جورج ثــــ|هيل سكندريه|ل|بــــ |د|

9|2726 هلل  |لحميد عبــــد|هديه مرتـــضى عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|3o453 ى|ره نبــــيل درويش حس|س ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8o||o2 ي |عيل م|سم|ن |نوره
عيل|سم|ضى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

8|773 لجليل|لحميد عبــــد|لسيد عبــــد|نور  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6oo965 وى|لغربــــ|مينه مصطفى محمد مصطفى | |بــــ طنط|د|

|55294 ف فرج عبــــد |زينه  لسميع|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

793252 مه|هيم خليل محمد سل|بــــر|م |هيم هش|بــــر| نوعيتـــ بــــور سعيد

5o9o22 ز|لخبــــ|لغنى |مد عبــــد |حمد ح|بــــ |شه ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

685768 م|لسعيد موىس غن| |رض| عل لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|35655 عيل|سم|ئى محمد رجبــــ |م| ى شمس|تـــج ره عي 

45333 حمد محمد|ل |مصطفى جم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

824|25 ن|ن زي|ح عثــــم|رس صل|ي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

323722 م مطيع محمد|ن عص|نوره هره|لق|علوم 

5|7o55 يمن محمد مليىح  جميل|م  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6||678 هلل|لرحمن عط|حمد عبــــد|حفصه  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

855727 لحليم|حمد محمد محمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

855797 للطيف|حمد سعد عبــــد|محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

526258 ل عىل سعيد|يوسف عىل هل سكندريه|ل|هندستـــ 
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|7438o ر|لشع|حمد |لعزيز سيد |د عبــــد |محمد عم رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

32957o لعزيز محمد|لعظيم عبــــد|لوجود عبــــد|نس |هديل  زيق|لزق|صيدله 

87782| لعظيم سيد  |منيه عزتـــ عبــــد| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

26oo67 لسيد عىل|هيم |بــــر|جر |ه تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|8757 د محمد عىل يوسف|محمد عم ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

888454 لحميد محمود  |دل عبــــد|ر ع|من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26o9o| لحكيم|هيم عبــــد|بــــر|ره عىل |س شمون|نوعيتـــ 

329|43 بــــ|هيم |بــــر|روق |دولتـــ ف ض|لشر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|34698 ديبــــ|رص خلف |نوبــــ ن|بــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|7o954 دق شنودتـــ|ردين صبــــىح ص|ن ى شمس|تـــج ره عي 

6834|4 لعزيز|دى عبــــده عبــــد |له|م عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

354||2 ف سيد |هندتـــ |ش ل|لش|حمد |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|35979 ي|رود
محمد عوض محمد| ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

337oo هدى سيد محروس سيد كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

437557 حد|لو|لد عبــــد |م خ|لسل|عي عبــــد |محمد رف لشيخ|ره كفر |تـــج

644942 لطور|هيم |بــــر|حمد |حمد |ح |صل ط|بــــ دمي|د|

339462 سعيد بــــيوم حسن| يتـــ رض| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

32857| حمد|محمد مصطفى محمد محمد  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

352524 عىل محمد عىل| دين ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|o24| ي محمد حسن مىكي
مصطفى علوم دمنهور

44232o ح ضبــــعون|لفتـــ|محمود محفوظ محمد عبــــد  هره|لق|م |عل|

6o85|3 ز محمد نديم|جر محمد مصطفى ممتـــ|ه | تـــمريض طنط

448328 هبــــه محمد طه مسعود هريدي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|28|4 ى جوده فضل جوده عيس|ي سمي  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

46|5o7  شلبــــى|مد |منيه ح|
ى
لدسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|65o9| حمد محمد|ح |رتـــ صل|س ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8|8787 لحفيظ خلف|بــــ عبــــد|لتـــو|هدي عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

7|59|6 وق  لعزيز عبــــده|لسيد عيد عبــــد |رسر ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|2427 بــــى|مبــــ|هيم عبــــده عىل |بــــر|هيم |بــــر|محمد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

77|o39 حمد محجوبــــ|لمنعم محمد |قمر عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 
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343|38 د مصطفى محمد عفيفى|ء عم|شيم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3736o2 هلل|هلل فهىم عبــــد|شنودتـــ عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4o33o8 ف مصطفى عىل طلبــــ|رضوى  رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7873|| ى محمد|عمر  حمد حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o|955 دق|مي  محمود ص|ل|لد |خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7694o7 ضى|ن م|رنيم محمد حمد لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

25o86 بــــ|لحليم دي|لدين عبــــد |د |ره عم|س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

435628 لحميد عليمه|لحميد عبــــد|بــــر عبــــد|محمد ج سكندريه|ل|علوم 

72|43 ن كرم فكرى خليل| |مي  لفيوم|بــــ |د|

24|223 لم|حمد س|م محمد |م|محمد  هره|لق|حقوق 

|5752o حمد محمد|ن كرم |نوره ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

98o86 لسيد|ح |لفتـــ|محمد رفعتـــ عبــــد  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

36o89| م رجبــــ مصطفى|حمد عص| ى شمس| لسن عي 

27|463 ى سمي  |ي يف|حمد |هيم |بــــر|سمي  بــــورسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9oo253 هلل  | |لم عط|ن س|حمد رمض| ج|عه سوه|زر

86o|oo حمد|محمد خلف سعد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

332967 عيل|سم|هيم |بــــر|ئى محمد |م| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|5666 ى محمد|هر عبــــد|رتـــ م|س لعزيز حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

479468 محمد عمرو سيد بــــيومي سيد عىلي سكندريه|ل|هندستـــ 

5273|6 |هيم |بــــر|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |ن |نور
ى
لدسوق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|77665 هيم مهدى|بــــر|دى |هلل ه|رحمه  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7|7969 حمد شلبــــى|حمد سيد |رق سيد |يه ط| ره بــــور سعيد|تـــج

5232|3 لغندور|محمد سعيد محمد عىلي  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

5o386| |سم ند|ء ق|حمد عل| سكندريه|ل|علوم 

688943 بــــينى عبــــد |عمرو  بــــينى يوسف|هلل |لشر لشر لمنصوره|علوم 

75|o46 بــــو زيد|لرحمن مصطفى |عمر عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

23974| ن|فظ عثــــم|لح|طمه رفعتـــ عبــــد|ف ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

87o536 فظ|لح|هلل عبــــد|زينبــــ عىلي عبــــد ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

6222o4 م حنيفه|لسل|صبــــىح عبــــد | جد رض|م ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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82753 ي|ر
لغيط محمد|بــــو|دى |ن| ئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

769354 لم محمد|لم محمد س|س ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

759o78 لس  |كي 
ى
ق ميل فهىم مشر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

9o2|76 ى محمد |ي م |حمد عل|سمي  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

33577o لسميع|حمد مصطفى عبــــد|منيتـــ | ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

878789 ى |ء حمدى ح|نجل مد حسي  سيوط|ره |تـــج

35|834 مل|م نظىم محمد ك|محمد عص ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

374523 روس|سك|مجدى يعقوبــــ زىك  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|4538o ف محمد مسعود|لرحمن |عبــــد  رسر هره|لق|بــــ |د|

7856o ي بــــخيتـــ|نور 
لدين محمد حنفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

62878o لحميد محمد|لسيد عبــــد|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

333324 حمد محمد محمود جمعه|مريم  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

542588 ر|لنج|ح حسن رجبــــ محمد |سم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4467|9 وى|لحفن|مصطفى رجبــــ محمد عىل  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

32477o لسيد|حمد محمد فوزى محمد| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

335828 ى|م م لمع جيد|س| رتـــي  ى شمس علوم عي 

4|225 لعزيز محمود|محمد محمود عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

756266 لرحمن محمد|ندى محمد خميس عبــــد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

864688 لحكيم|لحسن فكري عبــــد|بــــو|حمد | دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

8|97oo حمد|لحميد |ح عبــــد|سلىمي صل ي|بــــ |د|
|لمنى

638974 رس|ميل ف|رى سمي  |م لمنصوره|ل |طف|ض |ري

499o2| ف هند  |لص|وى |سهيله أرسر
ى
لعربــــى|ق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6||462 وى|لنبــــر|مريم رجبــــ خليل  لمنصوره|حقوق 

499278 هيم محمد مرىسي فوده|بــــر|سلسبــــيل  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

72483 ى  ي|حسي 
حمد|لسيد | |بــــودئى لفيوم|حقوق 

4|6o9| ل|محمود محمد سح| ء رض|ل| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4|576 زورتـــ|مي  مصطفى موىس ف| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

68844o |لبــــن|هر حسن محمد |هبــــه م لمنصوره|بــــ |د|

|77o86 ن حمدى محمد يوسف|يم| سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|
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9248o8 لسيد |هيم عىل |بــــر|ن |حن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

242637 ن|للطيف حس|عمرو صبــــىح عبــــد هره|لق|صيدله 

6o95|4 مود|هلل بــــدوى تـــوفيق ع|عبــــد | دين لمنصوره|بــــ |د|

9o||3o حمد محمد |لسيد |مصعبــــ  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|54879 م تـــيسي  محمد|ن حس|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

255739 حمد عقيله|م قدرى |هش ي صىح بــــنه
|معهد فنى

25963 هلل|ل ضيف |ء قرئى كم|شيم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

429|84 ى |ر مسعد |من وى|لصلح|مي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6253o7 هيم|بــــر|م |لسل|لعظيم عبــــد|ء عبــــد|آل زيق|لزق|نوعيتـــ 

68|998 هيم|بــــر|لمجد |بــــو |هيم |بــــر|منى  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

2o689 ئز محمد لبــــيبــــ|لف|محمود محمد  هره|لق|حقوق 

367388 حمد|لمنعم فوزى |سلىم فوزى عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35575|  |بــــر|سندس 
ى
حمد|هيم دسوق |بــــنه| هندستـــ شبــــر

352495 ي|سل|
حمد|زى محمدى |م ئى |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع

لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

5|8968 |عيل |سم|لحميد |لمحسن عبــــد|بــــ عبــــد|رح
فع|لش

سكندريه|ل|حقوق 

4784o5 ئى|لديبــــ|لسيد |محمد يوسف محمد  سكندريه|ل|حقوق 

7o5639 لم|حمد محمد محمود محمد س| لمنصوره|ره |تـــج

695o55 بــــو زيد عيس|حمد خرصى |د |عم ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

369284 |لعل|بــــو|ح محمد |ن صل|نوره زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

36o|4| لحميد|مروتـــ محمود فضل عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4o5297 حمد|حمد سيد |لرحمن عطيه |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|6646 ن|ن يوسف سمع|سمع| دون|م لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

628728 بــــ|لوه|ء سعد محمد عبــــد |آل زيق|لزق|نوعيتـــ 

34886 لعزيز|حمد عبــــد|يوسف محمد  هره|لق|ره |تـــج

38772 وى|لحلف|لغنى |لغنى مجدى عبــــد|عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

776o83 م فريد مهدى|ل عص|فري زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

643759 عيل محمد حسن|سم|لسيد |محمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

825634 لسيد|حمد عبــــد|ده |منيه حم| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

489o53 حمد|لعزيز محمد |حمد عبــــد |رقيه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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4|87|6 لجندى|لعزيز محمد |نور عبــــد|ء |ل| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

2|958 ى|مي  م سيد محمد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|92|2 لموجود|لدين عبــــد|لدين شمس |يتـــ بــــىه | هره|لق|بــــ |د|

|78949 لمنعم|هر مصطفى عبــــد |عمر ط تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

|77454 محمد محمد| جر زكري|ه تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

2678o7 للطيف عطيه|صم عبــــد|للطيف ع|عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

75o533 لسيد عطيتـــ|لعزيز |محمد عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

67724 لجوخ|د كريم حسن فهىم |زي حقوق بــــنى سويف

75|3o3 لرحيم|لغريبــــ عبــــد |هلل |دين محمد عبــــد |ن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

32o6o5 حسن سيد حسن عيد هره|لق|ره |تـــج

487||8 هلل مدئى|بــــر عبــــد |بــــر مدحتـــ ص|ص سكندريه|ل|ره |تـــج

272472 د مكرم عطيه|بــــيشوى ميل ن|هندستـــ حلو

485768 لحميد عىل عيد|سلىم محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

885ooo  مسعود |يرينى ميل|
ى
د صدق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o89o3 لمنصورى|مه محمود معوض عىل |س| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

3674|6 بــــ|لوه|لمحسن عبــــد|ندى وجيه عبــــد هره|لق|ج طبــــيع |عل

7o|569 مه|رس محمد عطيه سل|رضوى ي زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

352o26 لدين فتـــىحي خليل|م |حمد عص| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o6o48 لحميد عوض|لرحمن عبــــد |م عبــــد |محمد حس لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

25533| ل|لفو|حمد |يم |لد|ر مسعد عبــــد|من تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

838|65 بــــيتـــر بــــقطر جورج بــــقطر دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

2479|3 بــــ|زق دي|لر|لد عبــــد|ء خ|شيم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

296682  |نور 
ى
ى دسوق عيل|سم|لهدى حسني  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|

لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

88oo38 لدين حسن محمد  |م |عمر محمد حس سيوط|صيدلتـــ 

4o8245 ود محمد|لغفور د|د عبــــد|زي عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6396|o لسيد عطيه محمد|ء يوسف |سم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

3355o7 حمد محمد موىس| |نور لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|56868 لم|لم محمود س|ل س|محمد كم تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج
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8|2|39 ي 
جي|هيم ض|بــــر|محمد مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

88o3o8 ري |م سمي  وليم زخ|ري|م سيوط|طبــــ 

22|4o| لربــــ|د |ج محمد ج|محمود حج هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7||294 م|لسيد محمد بــــكر هم|يمن |لد |خ ضتـــ|ري/م بــــنى سويف|إعل

2|8387 وز خ حمد شعيبــــ|لد محمد |في  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

433783 لمنعم|فظ عبــــد |مصطفى ح| هيم رض|بــــر| |بــــ طنط|د|

3487|2 لرحمن مهدى جمعه زهره|ر عبــــد|مي ى شمس| لسن عي 

7|3|8o مر|دل محمد نرص ع|ع لمنصوره|صيدله 

328|54 لعزيز محمد|حمد عبــــد|عمر  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4o88|9 ن|حمد رضو|م أحمد عطيه |ء س|هن |تـــربــــيتـــ طنط

496889 فظ|رس محمد خميس ح|ي| لي|د ره دمنهور|تـــج

533o67 لعزيز|لسيدعبــــد|لعزيز محمد |عمر عبــــد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

485o89 م|م|م |لسل|رس مرىس عبــــد |محمد ي سكندريه|ل|ره |تـــج

48434| لسيد عىل|د |د محمد فؤ|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o4o5| ي محمد|بــــ|هيم |بــــر|ن |حمد مهر| صي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

239878 لنيل|بــــو |هلل محمد عىل محمد |عبــــد هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

34|o45 بــــر عفيفى|ل ص|رس جل|ل ي|جل ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

238884 حمد|روق |لد ف|يه خ| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

677|6o هيم محمد يسن|بــــر|يمن محمد |دهم | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|469o حمد محمد|ء محمد |سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

8o7883 ي|م بــــوضيف عىلي|بــــ |جده ج  ي|بــــ |د|
|لمنى

365677 مه حسن خليل|س|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

496586 منصور| جمعتـــ ذكري| بــــسنتـــ ذكري تـــربــــيتـــ دمنهور

348546 لي|لد|ن |لحميد عثــــم|بــــ حمدي عبــــد|رح ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

93338 ى عبــــد|ي لرحمن|لرحمن محمود عبــــد|سمي  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

9|2328 طف يوسف عىل |رص ع|لن|عبــــد ج|ضتـــ سوه|علوم ري

3|994| لرحيم|نعمتـــ محمد حمدى عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

2|26| ى |س ن|حمد رضو|ره حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49o672 ي
م محمد|لسل|محمد عبــــد | دئى سكندريه|ل|ره |تـــج
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42o45o ن|بــــوسليم|روضه عىل محمود عىل  |حقوق طنط

464|62 وق ع ن|طف نرص رضو|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

267266 لرؤف محمود|منه ربــــيع عبــــد |بــــ بــــنه|د|

8|6995 ى طلبــــه|شيم ء محمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

252|87 ل|لفو|نشوه عيد محفوظ محمد  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

324o82 حمد محمد عيد محمد| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

52|o|3 ى عبــــد|تـــيسي  محمد  لعزيز جعفر|مي  بــــ دمنهور|د|

7o3488 لعزيز منصور|هيم عبــــد |بــــر|ء |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

3287oo د محمد فرج|محمود محمد رش ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

684257 ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|هيم |بــــر|س سعيد |ين| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

37|9|3 عرص|ل|مد محمد |س ح|دهم عبــــ| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

2|75|4 لمجيد|لمجيد حسن عبــــد|رق عبــــد|د ط|ي| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|7|582  عبــــد 
ى
لملك|سيمون نعيم شوق ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

224983 يوسف مصطفى محمد دردير تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

59944 ف محمد عزوز|ل |جم رسر ي|هندستـــ 
|لمنى

45o542 لشوبــــرى|هيم |بــــر|محمد حسن  ن|سو|ضتـــ |علوم ري

4o4|8o لجليل|لمنعم محمد عبــــد |حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

434772 بــــوزيد محمود|م رزق محمد |ريه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|48o32 لمتـــجىل|محمود محمد جيوش عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

755266 ء عىل حمدى عىل|رس| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

44663o حمد عىل عيس|محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69444o ه محمد عبــــد | لكريم|حمد عبــــد |لكريم |مي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|7|9 م|لموجود تـــم|ن عبــــد |ء رمض|لزهر| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

2|6843 عيل مبــــروك|سم|حمد سيد |سهيله  هره|لق|حقوق 

643686 ل|لع|م عبــــد |لسل|لغنى عبــــد |ديه عبــــد |ن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

52474 وي محمد|ر محمد سعد|من بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

29346| حمد عىل|عيل |سم|ن محمد |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

42|57o وه|لكريم عىل محمد حل|بــــ عبــــد |رح لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

845|96 دل عبــــده طه|ع| لي|د ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج
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834264 عي|دل بــــكري رف|م ع|هش دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2|8863 ف نجدى عبــــد|مجدى  لفضيل|رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

75859| ميسون محمد منصور محمد تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

267238 وى|لبــــحر|لسيد |يه فتـــىح | |بــــ بــــنه|د|

876|84 نس يوسف قسطندي |م |ر سيوط|نوعيتـــ فنيه 

3||29 ى زعف ن|هدير محمد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|34674 طف عىلي خليل|محمد ع سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

492557 لحميد|ن عبــــد |ح رشو|لفتـــ|م عبــــد |حس ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

877|69 فظ  |لح|س عبــــد|فظ عبــــ|لح|تـــغريد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

88|9|6 لس رج شد  |ئ  نعيم ن|كي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68|528 وى|لطنط|كريم مصطفى محمد عىل  لمنصوره|هندستـــ 

239|6 لغنى بــــيوم|رس عبــــد |تـــ ي|ي| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|2478| ف عبــــد |د |زي لكريم|لكريم محمد عبــــد |رسر |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

634oo8 ف |حمد | هيم|بــــر|تـــ |لشح|رسر زيق|لزق|هندستـــ 

8682|o |لوف|بــــو|د نوبــــي محمد |زي ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

48o3o2 يد|هيم بــــيوم ز|بــــر|لد |هيم خ|بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

337|74 لسيد|رتـــ محمد عزيز |س ى شمس حقوق عي 

26o598 وى|لعقبــــ|لمنعم |منيه محمد عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

24566 ح حسن|لفتـــ|منيتـــ سيد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

5662o محمود رجبــــ محمد حسن ي سويف
هندستـــ بــــنى

6|6|4o ى|بــــو |بــــ عبــــده |لوه|محمد عبــــد  لعني  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

5758| هلل سعيد|ن عبــــد |معتـــز رمض صيدله بــــنى سويف

4|o24o وى|لبــــرم|حمد |هلل |حمد عبــــد|هلل |عبــــد |بــــ طنط|د|

263629 حمد|حمد متـــول |هلل |هبــــه  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

547|67 هلل|د سليم عبــــد|لسيد حم|آيتـــ  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

83875| ى|دين |ن حمد محمد حسي  ن|سو|بــــ |د|

4|5559 ي رسل|لسعيد محمد ن|محمود  ن|ج  لشيخ|ره كفر |تـــج

64463 تـــ|جر سعد عىل فرح|ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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34o875 لح|لدين لطفى ص|ل |رس جم|محمود ي |بــــ بــــنه|د|

4oo742 ر|لنج|مل فوزى سعد | سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

882887 لح  |تـــه ص|ء مصطفى شح|عىلي سيوط|بــــ |د|

84929 لمجيد مبــــروك|محمد حمدى عبــــد  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

847289 ح|لفتـــ|ل طلعتـــ محمد عبــــد|طل ج|صيدلتـــ سوه

46236 حمد|ح |لفتـــ|محمد عرفتـــ عبــــد هره|لق|ره |تـــج

227472 ف |لدين |سيف  هيم|بــــر|هيم |بــــر|رسر ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

62352 ل نصيف|كريمتـــ مسعد كم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

6974o4 ح حمودتـــ|لفتـــ|حمد حموده عبــــد | لمنصوره|طبــــ 

233857 دهلل|روق محمد ج|حمد سعيد ف| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

253343 حمد|بــــو |ح |لفتـــ|جر طه عبــــد|ه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

766762 شور|محمد مدحتـــ لبــــيبــــ ع لعريش|تـــربــــيتـــ 

4|3|5| ه  مه مبــــروك حسن خليل|س|ني  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

9|6698 هلل تـــوفيق محمد  |ن فتـــح |حن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

66328 ن مسلم|يوسف عىل سلم لفيوم|هندستـــ 

79o924 للطيف|د محمد عبــــد |لرحمن عم|عبــــد  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

9o|6o6 حمد |ل |لع|جر محمد عبــــد|ه ج|صيدلتـــ سوه

6767o6 ن عمرو|جد عمرو سليم|يه م| لمنصوره|بــــ |د|

|26787 ف عىلي عبــــد |روضتـــ 
لجليل|رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

688685 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |يه | لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

68|945 ى|حمد عبــــد |ره |س لحميد محمد حسي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

354497 لحميد|ل عىلي عبــــد|ء جم|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

859|68 ى |ل |هدي جم عيل|سم|مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

247696 لرحمن|حمد غنيىم عبــــد |مصطفى محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2|429 ي|سم|هيم |بــــر|تـــسنيم 
عيل حنفى ى شمس علوم عي 

92oo56 ى  |سم|ن محمد |يم| عيل حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2|9689 حمد|م |لسل|ر محمد عبــــد|مي ى شمس حقوق عي 

2|6942 ر محمد جوده|لستـــ|دل عبــــد|سهيله ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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485722 بــــ حسن|لوه|رق عبــــد|يمنى ط ي|لسن |
|لمنى

4272o7 م يوسف|لسل|مه محمد عبــــد |ء حم|شيم إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

23|843 ر|حمد نص|عيل |سم|لرحمن زغلول |عبــــد ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

856|2| ي |
حمد زىكي|منيه مصطفى ي|علوم 

|لمنى

6|343o ره|لعزيز محمد عم|مه فوزى عبــــد|أس |هندستـــ طنط

3249|6 لملك محمود|لد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o337|  رفعتـــ | |دين
ى
بــــى|لعر|لدسوق لمنصوره|حقوق 

5|9oo6 لرؤف بــــقشيش|لعزيز عبــــد|ء عبــــد|ل| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

499849 وى|لطنط|لم |لسيد س|م ميىم |ريه بــــ دمنهور|د|

8o8485 حمد شعيبــــ|لسيد |لد |خ ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

265o|o محمد محسن محمد محمد منصور ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

462776 لكوم|حمد | |حمد زكري|ء محمد |سم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|7|742 ن محسن عيد صبــــح محمد| مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6||339 وى|لعشم|لمتـــول |ء مصطفى |رس| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

76|585 ى محمد|م ه|سه ئى رسى حسي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

6|2343 ن فريد عطيه فريد شلبــــى|يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4493|5 يد جبــــر|بــــو |لسيد |لرحمن |عبــــد  ى لي  |بــــ طنط|د|

|55466 ريز مجدى فوزى فرج|م تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

8|8392 هلل|د فرج |ج| دي يوحن|ف ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

96234 بــــ حسن محمد محمد|لوه|عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

||9529 ئى|لتـــلبــــ|حمد محمد |مه |س|محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

268669 ن|لد حسن سلط|ء خ|شيم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

269756 لخولي|مصطفى عزتـــ محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

424287 حمد جبــــر|لعظيم محمد |محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

759799 ود|د| لعربــــى رض| |رويد لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

785458 لمجيد|ن قدرى مصطفى عبــــد|يم| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

636237 حمد خليفه|محمود سعد محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

57|37 ى |ي د|حمد محمد مر|سمي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7o26o4 ي|فظ |مه محمد ح|س|عبــــي  
لبــــسيوئى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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693|6| ى |ندى  بــــو زيد رئيسه|لسعيد |مي  لمنصوره|صيدله 

3|6375 حمد سيد محمود|ضىح  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

647676 ى |ي ف عبــــد|سمي  هيم محمد|بــــر|هلل |رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

249998 ر|هلل محمد مصطفى غريبــــ نص|منه  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|856| وي|لكفر|لق |لخ|ح عبــــد|لفتـــ|در عبــــد|ر ن|من لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

238832 ي
محمد محمد محمد سعد جبــــريل| دئى لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|26o|| |لعل|بــــو |مل عبــــده |سلىم محمد ك ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

4263o3 ي عبــــد|
لنور حكيم جبــــره|وجينى سكندريه|ل|بــــ |د|

543324 م شعيبــــ|لسل|ل عبــــد |سهيله كم تـــمريض دمنهور

775o24 لمقصود|لسيد محمد عبــــد|جده |م زيق|لزق|نوعيتـــ 

889542 | دى رمزى ويص|سوميه ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

4o5oo5 رص فوزى محمود|محمد ن سكندريه|ل|ره |تـــج

4269|7 لبــــربــــرى|هلل |لرؤوف خلف |عبــــد| م رض|بــــتـــس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

78|5|7 يف خليل عبــــد |مريم خ ل|لع|لد محمد رسر زيق|لزق|ره |تـــج

6o82|9 ى|لمرىس |م |ء س|هن لبــــحي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9|36o6 مي  محمود  |ل|لد |محمد خ ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|4o283 لحميد|مريم محمد عىل عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

23|66| لسيد|حمد |رص |لن|حمد عبــــد|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

9|4753 ى هيم نرص  |بــــر|مجدى | مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

86889 لعليم|ح صبــــره عبــــد|محمد صل ن|حقوق حلو

|6645o ر|بــــوىس محمد محمود محمد عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

76564| ى حسن|لدين |مي  مجدى نرص | مي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

6o3937 لجوهرى|محمد محمود محمد مصطفى  |بــــ طنط|د|

9o684| ى   ى محمد حسي  نور حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

33|639 د حمدى شوكتـــ|ن عم|نوره |نوعيتـــ بــــنه

|64733 ه سيد عبــــد | لحليم محمد عىلي|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9|458o لنبــــى بــــدرى بــــخيتـــ |محمد حسبــــ  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

|45737 حمد|لحميد |ئل عبــــد |محمد و ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

23327 لرحمن|حمد عبــــد |بــــ |يه|محمد  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم
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8|992o ى|ن ديبــــ وهبــــه| |ردين مي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

439|99 ن|هيم عىل ريح|بــــر|ل |منيه جم| |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

687|o4 ف هند محمود سعد حسن رسر لمنصورتـــ |تـــمريض 

4732| لمجيد|حد عبــــد |لو|زينبــــ محمد عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

48|878 لحميد |لدين عبــــد|ح |د مصطفى محمد صل|زي
ل|غز

سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|o522 يد|ل ز|يد كم|محمد ز |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

2475|4 رس عفيفى|دهم حسن ف| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

|4495o حمد|ىطي |لع|طف عبــــد |زينبــــ ع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2493|3 وق رمض هيم|بــــر|لنبــــى |ن عبــــد|رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

48466| زى|محمد رفعتـــ حلىم محمود حج إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

79o647 لعزيز محمود|رص حسن عبــــد |لن|لد عبــــد |خ |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

87o227 |لعل|بــــو|حمد |محمود حمدي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

89o2o| ج |لعزيز فر|ء ممدوح عبــــد|لشيم| سيوط|بــــ |د|

226|23 عمرو عيد سلومه محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

847258 فظ|لح|حمد عبــــد|محمد عىلي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

443o55 مر فتـــىحي محمد مرع|صفيه ع لشيخ|علوم كفر 

325o76 ق|ىط محمد |لع|حمد محمد عبــــد| وى|لشر ن|علوم حلو

786484 لكريم|لسيد عبــــد|لسيد |بــــ |لوه|زينبــــ عبــــد  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

9o2949 ه ر| روس |سك|فتـــ فهىم |مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

892|23 لمنعم سيد |رفيع سيد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

53597| |ن مصطفى |ء محمد حس|لزهر|طمتـــ|ف
ط|لقلف

عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|2785 ل|لغز|لسيد رزق |هند محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

|56|37 لغنى|يه طه عىل عبــــد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3||344 ى|ن محمد ك|نوره مل محمد حسني  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

776||| لسيد|هيم |بــــر|د |عم| ند زيق|لزق|بــــ |د|

79|64| هلل حسن|هيم محسن محمد عبــــد|بــــر| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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8|232| مل محمد|ر ممدوح ك|من ي|بــــ |د|
|لمنى

586|8 ى ي|من ى محمد|ر حسي  سي  ره بــــنى سويف|تـــج

635489 لنبــــى خميس|لكريم عبــــد|مروه عبــــد عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

428839 زى |للطيف حج|زق عبــــد|لر|للطيف عبــــد |عبــــد 
محمود

|صيدله طنط

328o32 حمد محمد|رس |ممدوح ي |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

247724 لرحمن|ىط عبــــد|لع|رق عبــــد|م ط|سل| ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

22656 للطيف|بــــر عبــــد |دهم محمد ص| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|927| حمد محمد|متـــ |س|مؤمن  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

338|45 در محمد|لق|محمد ربــــيع عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

426438 وي|لزفتـــ|حمد |بــــد سيد |ء عبــــده ع|وف سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

786486 لدرج|لسيد |حمد |ره محمود سيد |س  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

357ooo لشيخ|م محمد محمد |حمد عص| |بــــ بــــنه|د|

66o84 حد ذىكي بــــرديس|لو|محمد سيد عبــــد  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

5|8379 لديبــــ|لسيد محمد محمد |مل | طبــــ بــــيطرى دمنهور

63224| وق محمد حمدى عبــــد لعزيز|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

66525 ل جرجس|مريم مجدى سوري  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

876956 حمد حسن|ء محمود |رس| سيوط|بــــ |د|

77348| لمقصود|لحميد عبــــد |هلل محمد عبــــد |منه  هره|لق|ر |ثــــ|

5o3|63 لسيد|حمد|لسيد |ج  |سمر ن سكندريه|ل|عه |زر

|37o75 ئد محمد نجيبــــ|يوسف ر  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

523|o4 حمد حمدى محمدى محمد| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

59266 مروه سيد عىلي فهىمي صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

435648 بــــوخليل|بــــوخليل محمد |م |سل| لشيخ|تـــمريض كفر 

7o383| ي|فوزيه 
يمن طلعتـــ منصور مصطفى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82o943 ء فوزي بــــولس|جورج بــــه |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6769|| لمنعم|لسيد عبــــد |لد |مر خ|تـــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

699762 للطيف محمود|ن محمد عبــــد |يم| ط|بــــ دمي|د|
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8969o3 هيم |بــــر|لفتـــوح مرزوق |بــــو|ر |من ج|بــــ سوه|د|

6|6432  فرح|حمد عبــــده |
ى
لدسوق ط|بــــ دمي|د|

3||43 جنه سمي  محمد زىكي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

37774 لسيد|حد |لو|م عبــــد |عص| دين ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

344o85 لسيد عزبــــ|رص محمد |محمد ن |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

89257| ى عبــــد لرحمن |لحليم عبــــد|عبــــي  حسي  سيوط|نوعيتـــ 

633759 هلل|للطيف عبــــد|محمد سيد عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

722o7 ى طلبــــتـــ محمد محمود|ي سمي  لفيوم|حقوق 

432758 د|هيم محمد حم|بــــر|أمنيه محمد محمد  |بــــ طنط|د|

859592 لرحيم|دل عىلي عبــــد|ن ع|رمض ج|بــــ سوه|د|

694459 ى |ء محمد ي|دع د|لجو|لبــــيوم عبــــد |سي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

676493 ى عبــــده |من هيم|بــــر|ر خي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

7o||75 دى|ء حسن حسن ش|حمد عل| ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

322775 حمد حسن|ندى درويش  سيوط|بــــ |د|

3|6|92 ى|ع| ريموند طف فخرى مكي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

458o4 دى|له|بــــر سيد عبــــد |ره ص|س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

46||39 ن قمح|روق مني  شعبــــ|هلل ف|عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

8o7928 ربــــيع عىلي محمد| مه لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8o96o2 سحق عدلي يوسف|نوبــــ |بــــ| ره بــــنى سويف|تـــج

3|897 ى|جر عىل محمد |ه مي  ن|بــــ حلو|د|

767772 وى|لفرم|م محمد |لسل|طمه صبــــىح عبــــد |ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

7||953 يه سعيد عىل محمد جنيدي| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

359483 لرحيم محمد|ء محمد عبــــد|رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

66634 يد|لد سيد ف|خ| دين لفيوم|علوم 

627894 لسيد مهدى|هيم |بــــر|لسعيد |ء |ل| زيق|لزق|ره |تـــج

5o894 هر|د عىل محمد ط|لرحمن عم|عبــــد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

73442 ل سعد محمد|جر كم|ه لفيوم|تـــربــــيتـــ 

359|45 هلل محمود|محمد ممدوح عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

338856 هيم فرج|بــــر|مريم ممدوح سعد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|6359 بــــو رحيم|أحمد عيد | مه سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 
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844476 ي
مي نوبــــي حسن مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

578|7 هلل زىكي|تـــغريد محمود حمد بــــ بــــنى سويف|د|

2|8o9 ى محمد|ل| ء عمر حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8o497o تـــه|ك عدلي شح|مريم مل ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

7|3|62 حمد فرج|هلل محمد مصطفى |يه | لمنصوره|ره |تـــج

22o48| ض محمد|حمد سيد ري| سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

27|8o4 لشوئى|لعزم مصطفى |بــــو|ء |ء عل|دع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|43779 طلعتـــ محمود محمد عىلي| ر|ي ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

424552 درس|نوس تـــ|ميل عزيز ف|ندرو | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

485393 سم عليوه|حمد ق|رتـــ محمد |س سكندريه|ل|بــــ |د|

488264 لعزيز محمد|ل عبــــد|لدين كم|نور سكندريه|ل|بــــ |د|

|22585 لم|ر رمزي س|زينبــــ مختـــ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

222o35 بــــ صبــــىح فرج|يه|له |ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

437||7  أبــــوغر|بــــدر | ء عط|دع
ى
ره|لدسوق سكندريه|ل|صيدله 

4|8749 بــــر عىل|حد ج|لو|طمتـــ محمد عبــــد|ف |حقوق طنط

87545| حمد |ندى محمد فتـــىح  ج|بــــ سوه|د|

755264 هيم|بــــر|لدين |سعد | هبــــه زكري لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

689722 حمد|لحكيم صبــــره |هدى محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

4296o6 محمد عزتـــ منتـــرص مبــــروك مرعي |طبــــ طنط

495587 هر محمد حسن مطر|محمد م سكندريه|ل|حقوق 

9|553 ويتـــ خ لحميد محمد|لد عبــــد |شي  ن|حقوق حلو

|56|97 دق|ء رشدى روج ص|رس| عه مشتـــهر|زر

342228 ي م|تـــه
جد محمد محمد عىلي|ئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4784o4 لحميد خميس|لسيد عبــــد|م |يحن  هش سكندريه|ل|عه |زر

766853 لحق عىل|لسيد فتـــىح عىل عبــــد | هندستـــ بــــور سعيد

677566 حمد عىل عوض|م |لرحمن هش|عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

787o5 لسعود عىل|بــــو |يدى محمد |ه رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

637894 حمد سليم|حمد محمد سيد|لرحمن |عبــــد لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

68|85| حمد رمزى عىل محمد|ء |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

234359 عيل محمد|سم|م |م|محمد  لفيوم|لعلوم |ر |د
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237323 لح عىل خليل|ن ص|هلل رمض|منه  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

924|9o وق  ى هم|رسر م |حمد خضي  ج|بــــ سوه|د|

682797 يف تـــسنيم محمود عىل محمد عىل رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

244|65 ى عبــــد| ى|لو|حمد حسي  حد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

48o787 هلل|لسميع عبــــد|لدين عبــــد|ء مىح |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

66377 حمد|ء حسنى عىل |رس| لفيوم|حقوق 

46792 مل|دى فوزى ك|له|ء عبــــد |زهر ن|حقوق حلو

9|o6o5 لحميد زىك |يل عبــــد|عىل ن ج|طبــــ سوه

778543 وي|لسيد سعد|ن |محمد رمض زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

27|536 ح|لرم|لحميد |ورى عبــــد|لمغ|ء |شيم ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

835727 هلل|م عبــــد|حد عل|لو|عبــــد| زكري دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

758366 دق|لص|لمنعم |هيم عبــــد |بــــر|ى |من عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

62656 هيم عىل|بــــر|عد |منى مس ره بــــنى سويف|تـــج

9|o59o حمد حميد |حمد حميد | ج|ره سوه|تـــج

77336| لمرىس|زق |لر|يه محمد عبــــد | ى شمس طبــــ عي 

|28846 مر|عمر موىس موىس ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|2276  يوسف خضي |هيم |بــــر|ء حسن |نجل
ى
لدسوق ط|بــــ دمي|د|

|34623 ي|لعزيز ن|هيم صبــــىحي عبــــد |بــــر| ج  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o2922 وي|لص|سط سيد |لبــــ|جر عبــــد|ه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

23|727 لم|م فوزى محمود مصطفى س|سل| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

272o98 بــــيدى|ل|لجيوىسر محمد مرىس |سم |يمنى بــــ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

498469 ي شح|شيم
ى عبــــد |ء مصطفى د|لجو|تـــه حسي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

2|6588 نه|م زه|لسل|رق محمد عبــــد |مصطفى ط ى شمس|تـــج ره عي 

58685 ى خ|ي نم عىل|لد غ|سمي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

427338 لسيد محمد عمر|محمد | مه ن|سو|علوم 

328|83 حمد|بــــ سعيد بــــكرى |مه |ره بــــنه|تـــج

8|338o حمد|بــــوبــــكر |يه محمد | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

246|6| م|هيم حسن عل|بــــر|ل محمد |بــــل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

459|36 بــــ محمد|لوه|أميه محمد عبــــيد عبــــد  ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

|28||| لسيد|مد عبــــده |ر ح|من ى شمس| لسن عي 
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|38|84 ر محمود عىل|نو|ل|لد عبــــد |محمد خ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

785o46 مه|دل محمد سل|محمد ع زيق|لزق|بــــ |د|

3|4789 ى|لص|لد عيد عبــــد|حمد خ| لحي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7o8oo9 ى|لمتـــول حس|حمد |ج  |ن ني  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|5||58 بــــو خليل|ء صبــــىح فتـــوح محمد |سن ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

78o6|8 ز|لبــــ|مد حسينى عىل |يه عبــــده ح| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

676o73 بــــسمه خليل محسن رزق حموده لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6252|| ن|حمد سلط|لسيد |عيل محمد |سم| زيق|لزق|ره |تـــج

524733 حمد|حمد |حمد صديق |دهم | سكندريه|ل|هندستـــ 

858424 ىطي عطيه|لع|نفيسه مجدي عبــــد زيق|لزق|حقوق 

833939 در|لق|ء محمد خليل عبــــد|دع دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4|5|4o عىل عىل أبــــو زيد| رن لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

424o4 ضى محمد|لر|م محمد عبــــد |سل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6o56| وق طه شكري طه رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|7o7oo بــــو زيد|جر رأفتـــ عجىم محمد |ه |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

885|o9 ن |ل مرزق عىلي|ر كم|من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o|96| ى سليم|لرحمن |عبــــد  ن|لسيد حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

826o43 ح محمد|لفتـــ|ء محمود عبــــد|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

43544| ل منيس|لرج|ء فرج عز|دع سكندريه|ل|علوم 

884o82 نيوس  |رم|حمدى ولسن | رين|م سيوط|تـــربــــيتـــ 

|73287 لسميع|لد محمد عبــــد |لرحمن خ|عبــــد  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|22634 لحميد|ل عبــــد |يوسف محمد جل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

245362 ح يونس|رص صل|هدير ن ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

6769o7 بــــ|لوه|لمجد عبــــد |بــــو |م محمد |د عص|ي| لمنصوره|ره |تـــج

867796 هيم|بــــر|لنوبــــي محمد |حمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

768549 حمد موىس|كر |محمد ش عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

29285o لحبــــسر|لحفيظ محمد |محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

259735 تـــ وهبــــه|تـــ بــــرك|ن فرح|يم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|53oo9 وى|حمد مصطفى محمد قن| ن|تـــمريض  حلو
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32734 ر|لجز|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|حمد | ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

|3|o44 ن|محمد وحيد محمد سليم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6988o| ى محمد رفعتـــ يوسف محمد محمود حسي  لمنصوره|هندستـــ 

6|8o32 ه عبــــد | ر نرص|لستـــ|هلل عبــــد |مي  ط|بــــ دمي|د|

44o288 دل محمد طلبــــه عيس|ء ع|شيم لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

793867  حسن عىلي رميح|سل|
م محمد حسينى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

52|5o هلل|لح خميس فرج |ن ص|م| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

9|7682 حمد  |محمد | خلود زكري سيوط|بــــ |د|

62986 لرحمن محمد زىكي ليس|عبــــد علوم بــــنى سويف

35975 ر|لغف|لسيد عبــــد |لعظيم |ء غريبــــ عبــــد |رس| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

245963 ي|لح |بــــ نبــــيل ص|يه|
لحنفى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

|بــــطنط

367724  خليفه|هلل عىل عر|طه عبــــد
ى
ق لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

26428o لعزيز محمود|م عبــــد|ن س|نوره |طبــــ بــــيطرى بــــنه

5472o3 لحمد محمد|بــــو |عىل | لي|د عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

699477 هلل|هلل محمد عبــــد |مصطفى عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|4528o روق حنفى|عمر محمد ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

349297 ي
مل|لحميد فتـــىح ك|عبــــد| دئى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

3559|7 لسيد|لمتـــول |رص محمد |لن|محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

48o968 حمد|لبــــكري |يه محمد محمود | سكندريه|ل|بــــ |د|

248764 للهلوبــــى|دى |له|ء حمدى عبــــد|حسن تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o736 وى|لمعد|لصمد |م عبــــد|لصمد هم|عبــــد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

77o942 لحكيم|حمد محمد عبــــد |ء |سم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

436298 ص|لقف|لعزيزخليل |يمن عبــــد |محمود  |حقوق طنط

754728 ئل عطيه سيد|لرحمن و|عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6764o4 حمد يوسف|هلل محمد بــــدير |منه  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

3|9o82 رحمتـــ حسن درويش حسن ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

784692 عيل|ر إسم|محمد وفيق مختـــ ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

2928|3 م|لسل|م محمد عبــــد|لسل|حمد عبــــد| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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4|5922 ن|ن عثــــم|هيم عثــــم|بــــر|لمنعم |عبــــد | ر|ي لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4343|5 مر|بــــوع|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |ل |من |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2|3666 للطيف لطفى|لدين عبــــد|م |محمد حس ى شمس|تـــج ره عي 

477244 ي محمد عبــــد |يوسف ه
لرحيم|ئى سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4|3o25 شي |جر حمدى عطيه عبــــد |ه لنبــــى رسر |تـــربــــيتـــ طنط

693485 لحسينى محمود|حمد وليد نبــــيه | لمنصوره|صيدله 

337o7| لسيد|ل |لع|لكريم عبــــد|يتـــ عبــــد| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

635777 لحليم|ئى شكرى عبــــده عبــــد |م| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

45||o هيم|بــــر|ء فتـــىح عىل |عىلي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

85o785 لرحمن|ر حسن محمد عبــــد|من لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

435874 ه رض| لشيخ|ضىلي |لف|عىلي | مي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

349oo6 عيل محمد|سم|رس |يتـــ ي| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

95288 حمد|ل سيد |مصطفى محمد كم ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

24|484 د محمود|لجو|لرحمن عبــــد|ن عبــــد|جيه هره|لق|حقوق 

|3o|65 لكريم|ل صديق حسن عبــــد |جم| دين كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

683858 بــــوسمره|لح |بــــو ص|لح |بــــو ص|ء |دع لمنصوره|حقوق 

773492 ى|دل ك|نسمه ع مل خرصى ى شمس علوم عي 

9|2998 حمد محمد |س رزق |ين| ج|تـــربــــيتـــ سوه

|23|o3 بــــ|لوه|حمد عبــــد |حمد عزم | ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

8o5o73 ى |سحق حن|م |عص| يوستـــي  ي|بــــ |د|
|لمنى

6399|4 ى |مريه حمد محمد عىل|ن محمد حسي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4|8393 ن|لطح|د محمود |م فؤ|ء هش|ول لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

679782 تـــ|لشح|ىط |رس محمود محمود مع|ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

37o622 مد|حمد ح|كريمتـــ محمد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

28|o8| نس محمود|لم |م س|هش ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

24497o ي|ر
لعظيم بــــدوى|محمود عبــــد| ئى بــــ بــــنى سويف|د|

44|8o3 ى رجبــــ|بــــو |ء محمد حسن |شيم لعني  لشيخ|تـــمريض كفر 

9o2667 لعزيز |محمد محمد عبــــد| لي|د ج|أللسن سوه|كليتـــ 

354463 ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|حمد |هدير  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

759|59 ئل محمد محمود|محمود و لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

922364 ن تـــوفيق محمد محمد |يم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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537372 لمعبــــود محمد|لمنعم عبــــد|ن عبــــد|مل شعبــــ| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

675o98  محمد خف|حمد ممتـــ|
ى
ج |ز محمد شوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

773368 يمن يوسف مرىسي نرص|ن |رز ى شمس|د| بــــ عي 

327293 تـــ سيد عبــــد| لمنعم|ىط عبــــد|لع|مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

255466 لعظيم جويىل|لعظيم عىل عبــــد |ء عبــــد|سم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

282635 ن|عيل يحن  عثــــم|سم|حمد |ء |شيم ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

64989 ى عرف|ي هيم|بــــر|تـــ عيد |سمي  لفيوم|نوعيتـــ 

|42|7o زق|لر|ر عبــــد |لغف|حسن حسنى عبــــد  ى شمس  تـــمريض عي 

8|oo52 جر حسن محمد حسن|ه |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

87o8|5 ه ج| بــــر بــــيومي غنيم|مي  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

877444 رحمه محمد مصطفى قطبــــ  سيوط|صيدلتـــ 

223269 ى |حمد س| حمد|مح حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o34o4 بــــو زيد فرج|حمد محمد محمد |ء |دع زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

264347 منه محمد شكرى محمد بــــكر شمون|نوعيتـــ 

|53993 ن|د ن|د عي|د عم|مر ى شمس|تـــج ره عي 

|46343 س|س حنفى عبــــ|هلل عبــــ|منتـــ  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4o4958 حمد|بــــر محمد سيد |حمد ص|ل |بــــل ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6372o2 لرشيدى|لسيد محمد محمد |محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32735o مل منصور|مي ك|ن س|سوز ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

24|2|2 حمد جعفر|حمد |لد |عمر خ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8o667 للطيف|رق محمد عبــــد |ئى ط|م| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

83|735 ن|ل محمد زيد|محمود جم ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

6o9o7o بــــو غبــــينه|لحميد |ء مندوتـــ عبــــد |صف |طبــــ طنط

774589 ل عىل|لد جم|منيه خ| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4285|8 ي
هلل|فتـــىح محمد فتـــح | دئى |بــــ طنط|د|

25565o بــــ|م محمد خط|م س|حس ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

8492| حمد ممدوح محمد محمد| ره بــــنى سويف|تـــج

32436 لعليم خليفه|لد منصور عبــــد |خ ن|بــــ حلو|د|

86465| ي محمد|محمد مبــــ
رك مصطفى لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

698888 لحكيم فهيم عطيه|ء عبــــد |ول ى شمس| لسن عي 
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259|66 لجليل|د عبــــد|لجليل رش|له عبــــد|ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

27|727 حمد عسكر|نوره محمد محمد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9|4o52 ئى  جميل عطيه  |مريم ه سيوط|بــــ |د|

786|88 هلل|حمد محمود أحمد عبــــد |جر |ه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

36o943 هر|لظ|ن عبــــد|هند محمد سليم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|24442 يز عىلي|يمن ف|محمود  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|26852 عيل|سم|ح |لفتـــ|ده عبــــد |يه حم| هره|لق|علوم 

8367o5 ء محمود محمد عىلي|شيم ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

54o295 لسيد محمود موىسي|خديجتـــ سمي   سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

365857 ميشيل رمزى عيس سعيد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

869832 ى محمدص حمد|لح |محمد حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

8|7|8o هيم فهىمي|بــــر|ديفيد مكرم  ره بــــنى سويف|تـــج

|42|4| حسن عبــــده حسن عىل |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

736|8 لعزيز|لنرص عبــــد|لعزيز سيف |هبــــه عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6785o6 عيل|سم|مرغنى | حمد زكري|مريم  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|9334 ي
ى|لسيد |محمد وهبــــى | دئى لبــــحي  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

48o397 هر عيس|ن محمد ط|رس شعبــــ|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3684|o لح|بــــتـــ محمود محمد ص|ثــــ| سه ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

96|6| حمد|حمد محمد معبــــد | سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

496|86 تـــ محمود رمض|   |لص|ن |مي 
ى
|لسق|ق بــــ دمنهور|د|

497292 لمشد|لحميد |ديتـــ رجبــــ عبــــد |ن تـــربــــيتـــ دمنهور

6765o7 هيم|بــــر|للطيف |حمد عبــــد |زينبــــ  لمنصوره|ره |تـــج

246oo5 حمد نجم|لد |محمد خ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|638o8 روق محمد|هيم ف|بــــر|محمد  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

4924o8 م محمد عىل خرصى|حس بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

368777 رى|بــــ فكرى مك|يه| |مرن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

46|6|5 ف |حمد | لسيد موىس|لفتـــوح |بــــو|رسر |صيدله طنط

9|4667 لدين  |ر محمد سيف |حمد مختـــ| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

5|8823 ي عبــــد |مروه 
لدمنهوري|حمد |در |لق|لحسينى سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 
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762549 لجنيدى|محمد | لسيد زكري|حمد | ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|673o4 للطيف شكرى|محمد عبــــد | دين هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

447468 لعرنوىس|هلل فوزى أحمد عمر |منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

226387 ل زهره|لع|لسيد محمود محمد عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

62456 حمد|بــــ |لتـــو|حمد عبــــد |ئشه |ع ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

79|9o4 هيم|عيل عىل إبــــر|سم|شحتـــه | دين ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

6o37o3 وى|لنش|دى |له|حمد محمد عبــــد | |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

6o2|oo مه|بــــوسل|لحميد |لسيد عبــــد |بــــر |ن ص|يم| |بــــ طنط|د|

272426 لد سيد تـــوفيق|محمود خ سيوط|طبــــ 

||7747 يمن عىلي سيد رجبــــ| ى شمس حقوق عي 

32836o لمجيد|لحكيم عبــــد|لرشيد عبــــد|محمود عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

636|92 لمول محمد|هر مصطفى عبــــد|ط زيق|لزق|ره |تـــج

266932 وجيه عيد محمد| عل ى شمس| لسن عي 

88336| يز فوزى يس  |مرقس ف سيوط|ره |تـــج

344965 ف مسلم | |ن|ر لح|لسيد ص|رسر ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o886o ر|حلىمي عدلي حلىمي مق سيوط|ره |تـــج

886334 شد |بــــتـــ ر|لعزيز محمد ثــــ|عبــــد سيوط|ره |تـــج

|49889 ن محمود|د شعبــــ|لد حم|خ ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

896592 رص محمد بــــدرى  |لن|ء عبــــد|سم| ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

868774 لم|م معوض عىلي س|ريه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

39698 ح|هيم مفتـــ|بــــر|لح |نور ص|لرحمن |عبــــد  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

897755 ى مصطفى | رن رفعتـــ حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

267o5| ه خ لشيخ|بــــ محمد |لوه|لد عبــــد|ني  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

2836|5 حمد عيس جمعه محمد عيس| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

539355 محمد حسن محمود محمد |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

43|527 لجيوىسر شبــــل يونس|للطيف |لرحمن عبــــد|عبــــد |عه طنط|زر

7873|7 هلل|محمد محروس فتـــىح عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

4||364 فظ|حمد ح|يمن |حبــــيبــــه  |حقوق طنط

48|963 ى|هيم محمد |بــــر|سم |كريم بــــ لمي  سكندريه|ل|ره |تـــج
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233936 لدين|م محمد مني  محمد نور|حمد هش| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

34o593 ري|لبــــ|للطيف عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|لد |خ |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

5o36o8 ف |سلىم  وى محمد مصطفى|لدس|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

3647o2 هيم|بــــر|ل سمي  |ن جم|نوره ن|حقوق حلو

356|oo هيم وحيد موىس عمر|بــــر| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

896699 م  |بــــر عل|لج|مريم محمد عبــــد ج|ره سوه|تـــج

764632 وي|لحن|لسيد |هر مصطفى |محمد م ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

9|8926 ى |كر بــــش|ش| مريم ذكري سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

777837 ف محمود عىل ش|ء |رس| بــــون|رسر زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

924|| بــــر محمد|لد محمد ص|خ ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

6o65o4 وى|لص|حمد عيد محمد محمد | |بــــ طنط|د|

4453o8 هيم موىس حسن عىل|بــــر|محمود  سكندريه|ل|بــــ |د|

328949 ى|حمد ش|دي سيد |له|حمد عبــــد| هي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

||6434 ئيل|م زىك ميخ|ندرو عص| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

475623 ذل|لش|بــــر |بــــر محمد ج|ندى ج سكندريه|ل|بــــ |د|

348779 س|لسيدعبــــ|مريم ربــــيع سعيد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

523673 حمد|زق محمد |لر|لد عبــــد |زم خ|ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

46297 حمد محمود|ر |لغف|صم عبــــد |ع ن|معهد فنى تـــمريض حلو

37o5|2 محمد غمرى محمد| عل |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

68||44 هيم محمد|بــــر|كريم محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

476255 ى|س سلم|لسيد عبــــ|ء |سم ن حسي  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

7o7497 حمد يونس|لسيد |ندى سمي   لمنصوره|ره |تـــج

|27822 هيم مصطفى|بــــر|دين مصطفى |ن ى شمس|د| بــــ عي 

4o7648 حه|بــــو سم|شد محمد |ندى يحن  ر ى شمس| لسن عي 

777o56 يز محمود عىل حسن|ء ف|نجل زيق|لزق|بــــ |د|

56686 رص محمد رجبــــ محمد|لن|عبــــد حقوق بــــنى سويف

34oo3o ي|ر
 بــــند| ئى

ى
لسيد|رى |فريد شوق |نوعيتـــ بــــنه

|64528 عيل حسن محمد|سم|عمر رشدى  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف
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9|oo32 ه محمد زيد| لرحمن |ن عبــــد|مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

224o6 لبــــدوى|لعزيز |ميسون ممدوح عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

32o349 ي
لح|محمد ص| رض| دئى رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|

مس|تـــجمع خ

7|96| حمد|عيل محمد |سم|يه | لفيوم|تـــربــــيتـــ 

26869 لغنى مصطفى|هبــــه مصطفى عبــــد هره|لق|بــــ |د|

895344 شم سعيد |محمد عىل ه ج|بــــ سوه|د|

|57459 م محمد|هلل عز|سميه عبــــد  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

43747| مر|عيل محمود ع|سم|محمود محمد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|42557 ف نبــــيل عزمي| |ندر|س
رسر ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|24o66 ك|لمل|نور عبــــد |م جرجس |بــــر| مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

32o548 وى صليبــــ|م يشى تـــق|بــــر| ى شمس|تـــج ره عي 

446999 ى حسن|بــــر|يوسف محمد  هيم حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|8753 ف سعد |حمد | هيم|بــــر|رى |لبــــند|رسر ن|بــــ حلو|د|

488o46 ن|لسيد حس|دل عوض |هلل ع|عبــــد سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

528537 لرؤف|ح عبــــد|لفتـــ|محمد محمد عبــــد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

643697 ه حمدى عبــــد  لعزيز حمد|ني  زيق|لزق|بــــ |د|

835o|6 دق محمد|لص|ح |لفتـــ|ء عبــــد|رس| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

7834o8 لسيد|لسيد محمود |تـــغريد  زيق|لزق|بــــ |د|

424732 عيل|سم|لغنى |عيل عبــــد |سم|مح |حمد س| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

537|37 بــــيش|لسيد محمد |نعمه سمي   سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

9o365| حمد محمود بــــدوى |ء |دع ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|2|3o8 لسيد|ر محمد سيد محمد |مي ن|بــــ حلو|د|

|24239 لسيد|م لطفى |دين هش|ن ن|فنون جميله فنون حلو

45243 ى رج ى |حسي   حسي 
ى|ئ  لبــــحي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

485297 حمد |لحليم عىل |م محمد عبــــد |كريمتـــ حس
مسعود

سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

47777 شتـــ|عىل حسن عىل عك ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

763o83 ن ريطه|مخ| مد رخ|يمن ح| |مي  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

37|38o ح عىل قنديل|لفتـــ|مصطفى عبــــد| زكري ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر
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758882 ف محمد عىل|محمد  رسر كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

62o9|| ح|لفتـــ|حمد عبــــد |ح |لفتـــ|م عبــــد |وس لمنصوره|حقوق 

5o9oo7 ي |مح ع|س
هيم|بــــر|طف عشم حبــــسر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

6o8877 ف رفعتـــ محمد فليفل|جر |ه رسر | تـــمريض طنط

85779 مل محمد|د مصطفى ك|زم عم|ح كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

825392 ح سيد عىلي|ربــــ| رش دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

6|35|4 تـــه|لحليم شح|د حسبــــو عبــــد|مصطفى عم زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

762782 |لسق|لسيد محمد محمد |حمد محمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

769425 د محمد حسن|يه عم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

48624o هدى جرجس لطيف زىك عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

49|227 ن|ره نرص حسن سيد رمض|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5|9727 لدين|ر سيف |ء سعيد محمد مختـــ|لشيم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|66o52 زق|لر|ئل محمد عبــــد |محمد و ن|بــــ حلو|د|

776o79 دى محمد|له|طمه صفوتـــ محمد |ف زيق|لزق|بــــ |د|

642526 هيم|بــــر|لمنعم محمد غريبــــ |حمد عبــــد| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

68o72o ى مصطفى|حمد عبــــد |سهيله  لمنعم حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|8667 ح|لقم|ء عبــــده ممدوح محمد |آل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|2534o هلل وليد صبــــىح عىل|منتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

757327 ل محمد|لع|محمد عبــــد | محمد رض زيق|لزق|حقوق 

8o9o|8 ي فتـــىحي وهبــــه|
مي  لطفى |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|

لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

9o3727 لرحيم |لحميد عبــــد|ريج عصمتـــ عبــــد| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|7o676 بــــيل|حليم ه| لوف|بــــو |مريم  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8o8489 بــــوبــــكر|حمد |فتـــ رجبــــ |ر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

862o63 ه محمد | هيم عىلي|بــــر|مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

32||77 حمد محمد محمود|دهم |محمد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

843|64 ء محمد عىلي ربــــيع|ل| ن|سو|حقوق 

9|9323 ى سيد محمد عبــــد|ي ل |لع|سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|4742 ى رزق محمد سيد| حمد|يه حسي  بــــ دمنهور|د|
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629456 م|لنبــــي سل|م محمد نجيبــــ عبــــد|وس قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

9|3822 لمنعم سيد  |لدين عبــــد|م |لمنعم حس|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

42|o2| بــــ موىس|هلل محمد خط|لعظيم عبــــد|عبــــد| دين لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|7|o|  خليل بــــدر|نىه 
ى
ف شوق رسر ره دمنهور|تـــج

7|65o3 لم|جد عىل عبــــده عىل س|محمد م لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7oo452 ين رض فوزى سعد| شي  لمنصوره|نوعيتـــ 

8o8768 هيم|بــــر|لسيد |لحميد ربــــيع |عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

69|23 حمد رجبــــ|د |فؤ| دين تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

642525 هلل|لمنعم طه محمد خلف |حمد عبــــد| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

6|548 ى س|ي لمحسن|لم سيد عبــــد|سمي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

63o72o رسر|كريم عىل محمد عىل مبــــ لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|2936 جد محمد محمد|م م|ريه ى شمس|تـــج ره عي 

824629 لمسيح|ميل سعيد عبــــد|ريوس |مك |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

5o762 يف|بــــر كم|سل ج|بــــ ل رسر ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

82357 ى |ء رجبــــ عىل حس|دع لنرص|بــــو|ني  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

9|5777 د |حمد عىل فؤ|له |ه سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|48237 ن|د عثــــم|حمد فؤ|ء |ل| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|9|64 ف شح|ء |سم| تـــه قطبــــ بــــيوم|رسر بــــ دمنهور|د|

435789 جور|ح محمد م|لفتـــ|مريم محمد عبــــد لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

26o274 م|م|لبــــر |تـــسنيم حسن عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

4o689| لوحش بــــخيتـــ|رص |مريم ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

634962 لمقصود|لغريبــــ عبــــد|ل محمد |محمد جم ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

693353 ي
لمجد|بــــو |لمجد محمد |بــــو |مسعد | دئى لمنصوره|ل |طف|ض |ري

427674 ى|مصطفى محمد مصطفى  لنصي  |طبــــ طنط

237855 ى مجدى فىل حبــــيسر| كرستـــي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|o287 لحميد |حمد عبــــد|م |محمد عل |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

76|8|7 حمد|لعظيم |ئل عبــــد |ندى و ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

636545 ل جبــــريل|تـــ هل|لشح| |محمد رض عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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69o266 ل|لع|حمد عبــــد |دى |له|م |هدى س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|42857 ح|لفتـــ|سندس سيد محمد محمود عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

336488 ى ن|ك ض|رص فتـــىح ري|رولي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

48o3|o لرحمن محمد|حمد حمدى عبــــد| سكندريه|ل|بــــ |د|

88o2o7 هيم |بــــر|مصطفى وحيد مصطفى  سيوط|هندستـــ 

242o53 ن|لجيد شعبــــ|طف عبــــد|خلود ع هره|لق|بــــ |د|

2o|22 د|لجو|لرحمن محمد سلومتـــ محمد عبــــد |عبــــد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

8|8229 س|لحفيظ عبــــ|مه عبــــد|س|محمود  سيوط|ره |تـــج

5o38|6 ف |ل |بــــل عيل|سم|لحميد |لسيد عبــــد |رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

9o4|o5 لرحيم طه |ء لطفى عبــــد|نجل ي صىح سوه
ج|معهد فنى

7o98|4 حمد|لسعيد فرج فرج عىل |د |عتـــم| لمنصوره|بــــ |د|

353472 روق محمد|حمد ف|محمد  ى شمس حقوق عي 

9692o دتـــ قرئى سيد|حمد حم| ره بــــنى سويف|تـــج

239353 وز عص ى محمود|في  م حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

763952 لعيوىط|لسيد محمد محمد |خلود  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

245522 ى سعد محمد مبــــروك| مه حسي  هرتـــ |لق|تـــمريض 

488|95 لسلينى|ن حسن |حمد حس|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54|27 ليشع وهبــــه|مه |س| |بــــول ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

623487 لجوهرى|لمتـــول |مد |ن محمود ح|يم| ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

354745 هيم|بــــر|م |رص جودتـــ مقد|لن|ء عبــــد|رس| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

4578o لحليم حسن|ن محمد عبــــد |جيه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7o2677 ونيك موريس لبــــيبــــ معوض| في  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

4o2798 ي عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|محمد 
ل|لع|لحميد مصطفى ي |

لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

358588  محمد بــــيومي|منتـــ 
ى هلل حسي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

433662 ى س| د|م يونس مر|مي  |ره طنط|تـــج

755667 ء محمود عىل محمود|نجل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

7727o4 ى حسن غنيم|حمد | مي  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

23436 ف عبــــد |لىح |عبــــد  لىح مهدى سيد|رسر ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

685o73 وى|لطلخ|لبــــدوى |مد |مه محمد ح|س| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 
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296|26 ح|لفتـــ|ممدوح عىل محمد عبــــد| رن ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

92226o لسيد |لسميع |ء محمد عبــــد|عل ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

7|727 ي روبــــي فؤ
حمد|د |مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

37867 حمد|حمد بــــشندي |ء |نجل ن|حقوق حلو

525|57 ف|بــــر|لدين |ء |سلىم عل هيم حسن رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

22o833 هيم حسن|بــــر|د |لجو|يه محمود عبــــد| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

365953 عيل|سم|عىل سيد حسن  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

88o859 ل |لع|حمد عبــــد|م حسن |حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23|67o حمد فرج جمعه رسور| هره|لق|حقوق 

89o86o مه |دق سل|ء غيط ص|رس| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

79o479 لكحىك|هلل |ء محمد جميل عىل عبــــد |محمد عل س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

6o9573 ى محمد فوده|بــــو |حمد محمد | لعني  |بــــ طنط|د|

8oo523 حمد|عمرو محمد خليفه  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7o438| ح عطيه|لفتـــ|ء عبــــد |ء ول|وف زيق|لزق|ره |تـــج

|44o9 ي |بــــر|ره زينهم |س
هيم|بــــر|هيم حنفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

453986 هيم عيس|بــــر|لمنعم محمد |محمد عبــــد ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

349378 لحميد عىل|م عبــــد|عمر عص ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

76o467 حمد محمد|مؤمن محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

635|66 رق جوده حكور|ليىل ط زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|978| |لش|رتـــ فرج محمد عبــــد |س
ى
ق ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3oo79 زينبــــ عىل حسن عىل ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

366938 بــــى|ع زغ|بــــوضيف من|ء |سم| ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

526o59 دى|له|زق عبــــد |لر|هيم عبــــد |بــــر|عمر  سكندريه|ل|هندستـــ 

|54|o6 ى  حمد منصور|محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

23889o ى|تـــه سيد |زم شح|سلىم ح لبــــحي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

355427 ف مصلىح |ندى  لحنفى|رسر  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|4896| ى لويس بــــولس سعد كرستـــي  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

836|53 ل|لع|لربــــ عبــــد|د |ن محمود ج|سلو دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

9|o959 وى |لص|لسيد |م |محمد حس ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج
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2|975| بــــ مصطفى|لوه|مه عبــــد|س|نىح  | هره|لق|ر |ثــــ|

749|6 لحميد محمد|حمد عبــــد |محمود  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

2637o2 لرحمن|بــــر عبــــد |هيم ص|بــــر|بــــ |يه|بــــ |مهتـــ لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

824|24 لعظيم محمود|م محمد عبــــد|هش سيوط|حقوق 

|24687 ى عبــــد |م |هش| رن لحميد|مي  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

|23288 لسيد|ىط |لع|يمن عبــــد |لرحمن |عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

353369 لنبــــى|ن عبــــد|محمود محمد سليم ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|27|59 لعبــــد|لعبــــد |دل |عمرو ع ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

453244 لشيخ|ن جبــــر |لسيد محمد عثــــم| |ره طنط|تـــج

33o88o شتـــ محمد محمود|زينبــــ عك ي صىح بــــنه
|معهد فنى

48|5| ي|ر
حربــــى سعيد محمود| ئى هره|لق|بــــ |د|

266o23 لسميع حسن|م عبــــد|لسل|حسن عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

78693o هيم موىس|بــــر|هيم محمد |بــــر| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

84382| ل|لع|مجدي فتـــىحي محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

636565 ى|لبــــ|حمد عبــــد|محمود  سط حسي  زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7299o ي ربــــيع عىلي|سل|
م حسنى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

26|45| ن|سط متـــول زي|لبــــ|محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64769o در عىل خرصى|لق|لد عبــــد |ح خ|صل ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

524|76 فظ|لح|حمد عبــــد |رص |م ن|ريه ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

64827 حد|لو|هدى وحيد ذىك عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

8|749| ن|درس نعم|س تـــ|ندي طن|س ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

34o54 ى ع|بــــو |حبــــيبــــه  ى|بــــو |طف |لعيني  لعيني  هره|لق|بــــ |د|

685|o3 وى|لشن|لعزيز |حمد عبــــد |لعزيز |عمر عبــــد  لمنصوره|حقوق 

4995|| ط|يل بــــس|ىط ط|لع|هديه عبــــد  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|7|594 ه محمد نبــــيل محمد  لسيد|ني  ن|حقوق حلو

5ooo4 م سعد عىل|ل عص|بــــل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|75932 |منه محمد عبــــد 
ى
لحميد دسوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

48|425 لسميع عىل شعيبــــ|رص عبــــد |لن|لد عبــــد |خ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

755822 نم|رون غ|نم ه|ء غ|ند لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 
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278497 هيم|بــــر|هبــــه عيد مصيلىح  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

23o695 ى |يوسف جم حمد|ل حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|4523 بــــ|حمد محمد دي|م |حمد ر| ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

343597 بــــتـــ|ء محمد منصور ثــــ|لزهر|طمه |ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5o5749 وى|لعمر|حمد عوض عىلي عوض | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|9o|8 ه | لسجينى|ل |لع|هيم عبــــد|بــــر|مي  بــــ دمنهور|د|

494294 لعتـــر|محمود محمد محمود حسن  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

26o956 لدقوئى|هلل ذىك |منه عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

423967 هلل|لكريم عبــــد |لسيد عبــــد |ره محمود |س سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|3464o ى  ى عبــــد |خي  لملك|حمد خي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|2|58| ي حلىمي حلىمي مسعد|عبــــد 
لرحمن حسنى ن|حقوق حلو

36o338 لوكيل|لدين محمد محمود |م |حمد عص| ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

4o358o هيم|بــــر|هيم |بــــر|لرحمن |سلىم عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2876o حمد محمد سيد|سط سيد |لبــــ|ن عبــــد |مرو سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

33o34| لخول|حمد عزبــــ محمد |متـــ |س|مينتـــ | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6|7745 محمد أحمد بــــيومي عوده ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

325356 حمد|ن |حمد رمض|مصطفى  ن|حقوق حلو

|226o3 ن|ن طه عثــــم|محمد عثــــم هره|لق|عه |زر

6o|o37 هيم شلبــــى|لسعيد إبــــر|مح |حمد س| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6o86o2 هلل|لسيد عبــــد |ل |ديه محمد كم|ن لمنصوره|بــــ |د|

69o637 لمتـــول|لمتـــول |رص |ن ن|حن سيوط|عه |زر

6o2866 ى عبــــد ربــــه  ينى|لجن|وى |لششتـــ|محمد حسي  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

239542 لرحمن|لسيد عبــــد|لرحمن |ره عبــــد|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32336| ل بــــديع جرجس|م جم|بــــر| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

825325 رك|ر مبــــ|لنج|ح |نوره نج دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

436989 تـــ محمد عبــــد| ي|لستـــ|مي 
ر محمد مصطفى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

34286 ي عص|ه
لدين عىل مبــــروك|م |ئى هره|لق|ره |تـــج

677385 ن محمد|لسيد محمد رمض|زم |ح لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

752837 حمد محمد نجم|مصطفى  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|3|9o2 لسيد|م |لسل|ندى سيد عبــــد  ى شمس|زر عه عي 
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48o838 ي
لنرص محمود|بــــو|لسيد | |دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

694744 س|لنع|بــــو |لسعيد |زى |د مصطفى محمد م|جه لمنصوره|حقوق 

276775 هيم تـــرىك|بــــر|حمد مصطفى | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|27235 لنعيم سيد|بــــ عبــــد |يه|حمد | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

64|329 تـــه|م حسن محمد محمد شح|وس زيق|لزق|بــــ |د|

64|52 مح فكرى خليل|مريم س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

47898o حمد حسن|لد |زن خ|م سكندريه|ل|هندستـــ 

487484 ى محمد|محمد ي رس محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

6oo8|| بــــو سعد|بــــ |لوه|س عبــــد |م عيد عبــــ|ريه |ره طنط|تـــج

5|3||3 ك|لسم|هر يوسف |محمد م ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

758|65 ن نس متـــى|مرصي سلو| مي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

442684 عيل بــــكر|سم|لبــــسطويس |هلل |ء عبــــد |رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

|372|5 هلل|رك ميشيل حلىم رزق |م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

65442 بــــر محمود|مه ج|نهله سل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

5296|2 رتـــ|هيم عم|بــــر|بــــ |يه|هيم |بــــر| ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

|78|3o حمد|عيل |سم|ل |ء جم|دع منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

7772|7 ه وليد  تـــه|حمد جوده شح|ني  زيق|لزق|بــــ |د|

886o23 محمود محمد تـــوئى محمد  سيوط|بــــ |د|

||7825 ه حمدى محمود ح| فظ|مي  هره|لق|حقوق 

695o49 فظ|فظ عوض ح|هلل عوض ح|عبــــد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

27632o لعظيم محمد عبــــده|حمد عبــــد|لعظيم |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o468| مه|س سل|خلود عىل محمد عبــــ سكندريه|ل|بــــ |د|

43939o ل|لع|منيه محمود محمد عبــــده عبــــد | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

69oo| حمد نرص|هر |ء م|رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|226o7 يف ح| مي|مد شلق|حمد محمد رسر هره|لق|هندستـــ 

659o| ى محمود محمد|م |حس لدين حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4533|6 حمد حطبــــ|لسيد |لسيد محمد |محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

4o9927 رج |لفر|عىلي | روضه رض |نوعيتـــ طنط

49|926 هيم|بــــر|بــــر عىل |مل بــــكر ج| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

884629 د محمد |لجو|لد عبــــد|م خ|هش سيوط|ره |تـــج
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24566| در|لق|مصطفى عىل شفيق عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

239|22 لغنى محمد موىس|مح عبــــد|د س|سع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

692|69 حمد عىل|ضى |لر|بــــر عبــــد |مل ص| لمنصوره|بــــ |د|

336476 دريس|دريس محمد |ء محمد |شيم ى شمس حقوق عي 

|4o|o5 لعزيز|م سعد عبــــد |ريم عص ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|49439 عيل|سم|حمد محمود |محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

76|579 لعزيز محمد|ن سمي  عبــــد |رو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

9|5759 ي |لر|بــــر عبــــد|مصطفى شحتـــه ص
ضى  بــــ|لي |لع|

ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

6998| هد|عيل مج|سم|هد |ميمتـــ مج| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

48|986 لجندى|لرحمن |حمد محمود عبــــد |محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

633952 لد محمود محمد فهىم|د خ|زي زيق|لزق|ره |تـــج

28|4o مون محمود|يوسف لطفى تـــوفيق م دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

494276 د عىل محمد عىل عبــــد ربــــه|عم ره دمنهور|تـــج

8o4|7| ف طلبــــ نجيبــــ|ء |سم| رسر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

6o|o9o  منصور حمزتـــ|محمود 
ى
حمد شوق |هندستـــ طنط

6|923o محمد ممدوح محمد محمود سليم ره بــــور سعيد|تـــج

8|2623 ء نمر محمود محمد|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

245742 ئى|لكيل|ن |حمد سليم|لعزيز يىح |عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

348763 لديبــــ|لعزيز رزق |رص عبــــد|ر ن|من |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

78o98 روس|بــــيل سيد|بــــيشوى لطيف ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

273599 ىط سعيد محمد|لع|هبــــه عبــــد ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

754259 تـــه|لعزيز شح|ء حسن عبــــد |رس| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4638| لجيد|بــــ عبــــد|لتـــو|يوسف حسن عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

4|9876 هيم حسن حسونه|بــــر|ء |م عل|بــــس لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

429|43 يق|لع|م |لسل|لمحسن عبــــد |عبــــد | سه |ره طنط|تـــج

764353 لنبــــى|م محمد حسنى عبــــد |سل|ل|سيف  ره بــــور سعيد|تـــج

343258 ع|ل مصطفى هز|لع|رقيتـــ مصطفى عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

3446|4 هيم|بــــر|حمد |لق |لخ|حمد عبــــد|بــــسملتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4|o939 ر|لنج|لسيد |لسيد |لم |جر س|ه |حقوق طنط

69386| حمدى تـــوفيق محمد| نور ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى
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|77|75 يف | هيم محمد حسن|بــــر|حمد رسر ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

3695|4 حمد عىل بــــيوم عىل|حمد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|923| هيم|بــــر|هيم سعد |مل سعيد إبــــر| |طبــــ طنط

||7832 ئل محمد رغيبــــ|رحمه و ى شمس| لسن عي 

424|98 ظه|شم محمد حسن أبــــ|أحمد محمد ه عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8576oo هلل عيد مبــــروك|عىلي عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2388|9 لسيد محمود|حمد |ء |ل| هره|لق|عه |زر

6542o لمجيد محمود|ره ممدوح عبــــد |س لفيوم|عه |زر

8|5389 حمد محمد رسىمي|ريم  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4336o| شد|حمد ر|لسيد |حمد محمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

865|4| لحسن محمد|بــــو|هند محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

62|728 حمد عىل يوسف جمعه|منى  زيق|لزق|عه |زر

9|6792 ن محمد |مصطفى موىس عثــــم ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

433569 لففى|لبــــيومي  |لحبــــسر |محمد بــــيوم  |ره طنط|تـــج

75o5o لموجود|لرحمن سيد عبــــد|ر عبــــد|من ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|8o57 هلل سيد|محمود محمد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|8355 لعزيز|لعزيز محمود عبــــد|محمد عبــــد ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

527o|9 ح محمد موىس|حمد صل|ل |بــــل ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

5|75o8 ن|محمد منصور سليم| له رض|ه بــــ دمنهور|د|

45593| لنعيم|لسيد عبــــد |ن |ء محمد رمض|سم| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

432496 ن|دى محمد رسح|له|منى عبــــد  |بــــ طنط|د|

4|7837 ن|لسيد عمر|لسيد حمدى |ليىل  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

|69748 د|بــــر ج|هيم ج|بــــر|د |م عم|سل| ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

6o3645 ى | ر|لنج|لسيد محمد |لسيد حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

864|o حمد محمد محمد|كريم  لفيوم |تـــمريض 

446|2o لقمرى|هلل |لد لطفى عبــــد |حمد خ| سكندريه|ل|حقوق 

54||o ن فرج|حمد صبــــىح شعبــــ| ره بــــنى سويف|تـــج

686764 لجندى|هيم |بــــر|م عىل |مل حس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7688o7 يف عبــــد  حمد|رص محمد |لن|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 
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488257 عيل|سم|مهند محمود محمد محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3275o7 لم|لسيد س|خلود محمود  ى شمس|زر عه عي 

3|7824 يوسف حسن محمد حسن ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

3|969| ى|م ن|مجدى خليفتـــ مرج| رتـــي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2879| ى|ئى محمد |ء ه|عل مي   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

7897|9 ن|حمد سليم|ن |حمد سليم| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

4262|6 مريم سعد عىل عىل بــــيوضه تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

476576 ى س|هلل متـــي| |هلل زىك عط| |عط| يوستـــي  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|3825| ى |م ي|محمد س هيم شكر|بــــر|سي  ى شمس|تـــج ره عي 

84377| دبــــش| لوف|بــــو|جح |ء ن|وف ن|سو|حقوق 

627293 رى عىل|لبــــ|لدين عبــــد|ده نجم |خلود حم زيق|لزق|بــــ |د|

42998o لعزم|عيل أبــــو |سم|م فرج محمد |بــــس |طبــــ بــــيطرى بــــنه

9246|8 ن |محمد عىل عزم رشو ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

3|8369 لرحيم|د محمد عبــــد|هلل عم|عبــــد ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

6|4396 ن|ح عجل|لفتـــ|حمد عبــــد |مد سيد|محمد ح |طبــــ طنط

264576 لديبــــ|طمه سمي  مصطفى محمد |ف شمون|نوعيتـــ 

56o63 ى محمد | حمد|يه حسي  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

7o923| د يونس|لجو|لمندوه عبــــد |زى |لد حج|خ لمنصوره|حقوق 

243863 بــــر عىل قرئى|ء ج|دع ن|تـــربــــيتـــ حلو

878582 ربــــيع محمد هريدى  | مه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

642282 د محمد|حمد رشدى محمد ج| زيق|لزق|حقوق 

7o6647 ىط|لمع|بــــو|لسيد |د مصطفى |زي ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

356374 ن|م شعل|لسل|لعظيم عبــــد|حمد عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

|2o3oo ريم سيد رفعتـــ حسن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

769947 محمود مصطفى محمد مصطفى زيق|لزق|حقوق 

455923 ى|لد جمعتـــ ح|محمد خ مد حسي  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

85o593 هيم حسن|بــــر|محمود محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o332 ل يونس|حمد صبــــىح كم| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 
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6274o8 ي محمد فتـــوح|أحمد ه
ئى زيق|لزق|بــــ |د|

853|65 لفضيل|محمود سمي  فتـــىحي عبــــد ي|صيدلتـــ 
|لمنى

6|3624 مصطفى مصطفى محمد فوده| ر|ي ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

34oo53 لسيد عيسوى|لسيد محمد |تـــن |ف | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|528| هيم|بــــر|م محمد |هدى هش ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5|843| بــــوزيد|بــــسمتـــ سعيد محمد مصطفى   سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

632|96 بــــو زيد محمود يحن |محمود | رض| دين زيق|لزق|عه |زر

646o9 ف عيد محمد|ن |يم| رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

43465 ي|ر
هيم|بــــر|حمد |هلل |رس عبــــد |ي| ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

35466| ف |مريم  حمد دكروري|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7|2925 بــــوز يد مسعد نسيم|ء محمد |سم| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

76373 لحميد|تـــ جمعه عبــــد|محمد فرح ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

8754o4 لمنعم |محمد طلعتـــ محمد عبــــد ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

424654 رفىلي|ل|لعزيز |ح عبــــد |ل صل|عمر كم سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

28|57| للطيف محمد|ء مسعد عبــــد|صف دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

78|586 ن|لم|ل عىلي س|لع|ئى فتـــىح عبــــد |م| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4888oo هيم محمد|بــــر|لرحمن محمد جمعتـــ |عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3366o8 صبــــرى محفوظ عزيز| مرثــــ ى شمس علوم عي 

8|4693 هلل محمد|سيل خلف عبــــد| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

74o|7 ء محمد طلبــــ|حمد عل| ره بــــنى سويف|تـــج

84|5o9 ي عبــــد|روي |
هلل محمد|لحسينى ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

6|728| شقر|ل|عزتـــ | ن رض|رو ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8o2|34 ئيل بــــحر|يكل فرح ميخ|م ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

44|6o7 ي|عبــــي  فتـــىحي فهىمي 
لعتـــيفى |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 

لشيخ

8||o4 هيم|بــــر|خلود محمد حسن  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

45326 حمد|محمود محمد تـــوفيق  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

7844o4 ى س لم|يمنى محمد حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

45o724 هيم زرزوره|بــــر|رس |يمنى ي |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|25567 دن محمود خلف محمد|ش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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366|6| لحميد|روق عبــــد|لد ف|ء خ|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o2336 للطيف مرزوق|ء عىل مرزوق عبــــد |دع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

86o67o جي محمد|م ض|محمد عص لمنصوره|حقوق 

9o9742 ن  |حمد رشو|لرحمن محمود |عبــــد ج |تـــمريض سوه

2oo37 د نرصى|د عي|بــــيتـــر عم ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2923| ر محمد سيف|م مختـــ|حس هرتـــ |لق|تـــمريض 

6o437 مر محمد شنبــــ|دهم ع| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

265985 هلل محمد|لق عبــــد|لخ|ل محمود عبــــد|هل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9o2|o8 ي|ر
حمد |هيم محمود |بــــر| |ئى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

27|o4| لسيد|لسيد محمد |هيم |بــــر|ن |حن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

27|2o5 ه | لسيد مصطفى|حمد عىل |حمد حسنى |مي  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

33|699 هلل طلبــــه محمد|ئى عبــــد|بــــسنتـــ عن |تـــربــــيتـــ بــــنه

327|76 هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|نىه  هره|لق|حقوق 

76||27 شد|سلىم حسن مصطفى حسن ر ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

475724 لخطيبــــ|حمد |زم ممدوح |ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

63644o لسيد|لسيد محمد مدحتـــ |حمد | زيق|لزق|هندستـــ 

486735 لس مني   هلل|نور بــــخيتـــ رزق |كي  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

632523 له محمد مصطفى مهدى|ه زيق|لزق|بــــ |د|

785846 لشيخ|حمد محمود |رس |حمد ي| زيق|لزق|ره |تـــج

6938|8 وق عبــــد  دى عىل|له|ر عبــــد |لستـــ|لحكيم عبــــد |رسر ط|بــــ دمي|د|

225|33  عبــــد |مريم عبــــد
ى
م|لحميد عز|لعزيز شوق سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 

دى|لمع |

6|6|48 بــــى|ىكي|ل|يز سعد |محمد ف دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|778|2 دل محمود محمد|ع| ند |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

2|8736 رك|حمد مدحتـــ تـــوفيق مبــــ| ى شمس حقوق عي 

73592 ى |لمجيد |منى عبــــد حمد|مي  لفيوم |تـــمريض 

363773 ي عبــــد|محمود هش
ى
لعزيز|م شوق |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|

ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

7oo97 لمنطلبــــ|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد|محمد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ
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6o7662 مد|حبــــيبــــه محمود محمد ح ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

83o84o م|لسل|حمد منصور محمود عبــــد| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

48|534 ج  لملوم محمد|رس محمد ن|ف عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

343o53 لحليم|محمد محمود زىك عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4|o223 حمد حموده|حمد محمد |لد |خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

498954 ن|تـــ محمد عىل زيد|لشح|م |له| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6o8866 ى س لحريرى| |م عط|نرمي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

28|2|5 حمد بــــخيتـــ|حمد محمد |سلىم  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|6|88 ى خ|ي لمنعم قديحتـــ|لد عبــــد|سمي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

853875 ي|حمد جمعه عبــــد|مروه 
لغنى ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 

منتـــ| بــــشبــــر

767945 ى|ء فتـــىح محمد حمد|ل| ن حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

862622 ه|لل|عبــــد| لنج|بــــو|دل |هلل ع|عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

2658|o لس عطيه  سحق صليبــــ|كي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|7532o لحميد محمود|بــــو ضيف عبــــد | |ند ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

79o254 روق محمود|زينبــــ محمود ف ي للفن|
|دق قن|لفنى

766287 رودينه محمد حلىم محمد عمر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

684882 |بــــوري|محمد عزتـــ سعد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

343332 تـــ محمد | هيم|بــــر|حمد |مي  ى شمس|د| بــــ عي 

35|67 ي
ي محمود| دئى

محمود حنفى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

723o9 لمنعم محمود|هند عىل عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

854853 حمد|هيم |بــــر|هيم سعيد |بــــر| ره بــــنى سويف|تـــج

324924 لرحمن محمد ذىك حسن|عبــــد ى شمس حقوق عي 

24932| ذل|لش|لسيد |لعزيز |حمد عبــــد|ء |شيم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

229o53 وي جيد|مجدى جرج| دين هرتـــ |لق|تـــمريض 

5o8|85 ي شف|
ي حسنى

ى| يرينى |سعيد مي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

254335  |هبــــه عبــــد
ى
هلل|لسيدعبــــد |لرؤف دسوق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

29652| حسن محمود حسن محمود تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

7|2257 هيم|بــــر|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|سمر  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى
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27|5o6 يد قنديل|بــــو |بــــو سبــــع |يمن |هبــــه  ى لي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|35875 هد|حمد فتـــىح مج|مريم  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

684387 |شم |محمد ه| محمد رض
ى
لدسوق ي صىح ري

لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

259398 تـــ حبــــيبــــ|بــــوزيد بــــرك|ء |شيم تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o7o36 هلل|دن محمود أحمد محمد حسبــــ |ش سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

853846 ف محمد شكري عبــــد|ن |نوره لكريم|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|5949| لحفيظ منصور|هيم عبــــد |بــــر|رتـــ |س ى شمس| لسن عي 

425735 دل فوزى حربــــى|ع| ليدي سكندريه|ل|علوم 

7o9683 لمتـــول|س محمد |هلل عبــــ|حمد عبــــد | ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

773268 ن هيم سعد|بــــر|سعد | مي  ى شمس|تـــج ره عي 

776548 يد|هلل محمود زغلول محمد ز|منه  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

833o32 ى عبــــد| ه|لل|ميمه محمد حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

3464o9 لسيد|حمد |يتـــ مصطفى | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

252|9o د|مل مني  حم|ن ك|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

436384 ق|لدين عىل عىل |محمد مىح  وى|لشر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

7||869 لسيد مسعد محمد قميحتـــ|لسيد |نىه  ط|ر دمي|ثــــ|

656o2 ى عبــــد  لسميع عىل|در عبــــد |لق|مهند حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6o4356 ى|لمجيد عطيه ش|محمد عبــــد هي  لمنصوره|هندستـــ 

5277oo لم رحيمه|لم عىل س|ء حسن س|دع سكندريه|ل|هندستـــ 

34|973 ف|تـــسنيم حسن محمد رزق خل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

77ooo6 ى |حمد |م |حمد س| لكفروى|مي  زيق|لزق|حقوق 

|667| ن|ن طه رضو|طه رضو ى شمس هندستـــ عي 

36o374  عىل|ين|
ى
ى لطفى دسوق س حسي  |بــــ بــــنه|د|

685o7 دهم سيد عطيتـــ عىل| لفيوم|حقوق 

687858 ن|ج ممدوح محمد رضو|لصبــــ|ديه |ن لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

337756 ر|لنج|محمد نبــــيل محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

44862 بــــتـــ|لحليم ثــــ|لحليم عبــــد|مل عبــــد|هلل ك|منه  هره|لق|ج طبــــيع |عل

249245 لسبــــىك|لمقصود |لعزيز محمد عبــــد|ن عبــــد|رو ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

345o|4 ن|لد عبــــده خرصى سليم|حبــــيبــــتـــ خ ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 
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7o4787 يف|لق عبــــد |لخ|ن يشى عبــــد |يم| لحليم رسر زيق|لزق|عه |زر

9|9669 لكريم |لرحيم عبــــد|حمد حمدى عبــــد| ج|بــــ سوه|د|

4562o محمد فرج تـــوفيق فرج هره|لق|هندستـــ 

57884 حمد فتـــىح محمد سعيد|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|77392 ن|لمنعم محمود عثــــم|م عبــــد |سمي  عص دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

4233o| ى |ك زر|هر ع|يمن عوض ز|رولي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

3636|5 للطيف محمد|مي عبــــد|هبــــتـــ س ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

478699 ر|لجز|لمقصود |روق عبــــد |حمد ف|محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

6o|582 صف|ندى نشأتـــ جودتـــ محمد ن |بــــ طنط|د|

|58328 بــــو رسيع نرص|م حمدى |ريه لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

34|637 لقشوىطي|ح محمد |ء صبــــري صل|رس| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

2587|4 د|د طر|لسيد رش|هر |ط ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

226676 ن|م سعيد سعيد رضو|حس ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

682372 ن لح|لحميد ص|لح عبــــد |حسن ص| مي  لمنصوره|ره |تـــج

78659| ن عليوه عطيتـــ|عمر نعم ى شمس|تـــج ره عي 

3|8557 لحميد|لحميد عىلي عبــــد|هدير عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

329288 بــــر حسن محمد|طمتـــ ص|ف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

25|64| بــــى|مبــــ|ل|مصطفى محمد عىل  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|8389 ى|لحليم محمد |كريم محمد عبــــد  لخرصى ط|حقوق دمي

|63735 ن|لغنى رمض|مه سعد عبــــد |س|رس |ف |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

|24|32 عيل|سم|لديبــــ |ح |لفتـــ|حمد عبــــد |ء |رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

836o|2 مد|حمد ح|هلل | |جد عط|م ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

488o79 ن|ن مرغنى عثــــم|حمد محمد عثــــم| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|35546 تـــه|د شح|لحليم عو|ره عبــــد |س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

537624 ئى|للق|ر محمد |حمد مختـــ|لدين |سيف  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

35|95 وي|لحميد ص|لمؤمن عبــــد|مي عبــــد كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

7o7688 ف |مريم  ز|لبــــ|لسيد زىك محمد |رسر لمنصوره|ره |تـــج

253|24 ظه|لرحمن بــــ|بــــ عبــــد|لوه|ر عبــــد|من تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|5o3 حمد|زينبــــ فتـــىح سعد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى
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35o439 بــــي يوسف|مبــــ|لدين |م |م حس|سل| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

37473 رج|لج|حمد |حمد حمدى | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

26o3o3 ى عبــــد|ي ح|لفتـــ|ح يوسف عبــــد|لفتـــ|سمي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

77||o5 بــــع|لغنى ر|لحميد عبــــد |م عبــــد |ء س|رس| زيق|لزق|عه |زر

628966 بــــ|لوه|هيم عبــــد|بــــر|جر حسنى محمد |ه ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

633oo9 م محمد|ئى محمد هم|ء ه|شيم زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

629|66 لبــــديع محمد|لنور عبــــد |ن عبــــد |يم| زيق|لزق|عه |زر

||8544 نىك|لخو|هيم محمد |بــــر|ر مدحتـــ |مي تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

4962o3 ى ك|بــــو |ح |سم ى|بــــو |مل |لعني  لعني  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

77|9o9 حمد|متـــ |مه حسن سل|حمد سل| زيق|لزق|ره |تـــج

9o5|9o هلل عبــــيد  |رص عبــــد|هلل ن|عبــــد ج|أللسن سوه|كليتـــ 

764258 هلل عىل محمود|ح عبــــد |مريم صل بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

34|582 لحليم محمد عرفتـــ|مل محمد عبــــد| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

545|27 ل|ن مرس|يز رسح|ل ف|محمد هل لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6o4697 لبــــدوى|د عمر |دل فؤ|منه ع |بــــ طنط|د|

887|55 مل |ن عوض لبــــيبــــ ك|ريم|ن سيوط|تـــربــــيتـــ 

8543o6 هيم خلف|بــــر|محمد نور  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

424842 ن|م محمد محمد رضو|حمد هش| ط|معتـــ دمي|علوم ج

256484 لديبــــ|م |م|ء ممدوح |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

328423 ضى|لق|نور |م |لسل|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد |تـــمريض بــــنه

5|5259 هلل| |لعظيم محمد عط|هدير يشي عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7|||68  |لبــــ|مل عبــــد |
ى
فرج| هلل عط|هيم عبــــد |بــــر|ق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|6643 مصطفى مجدى محمد حسن |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

8257o6 ي عبــــ|لزهر|
ى
س محمد|ء دسوق دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5o6368 لمنعم محمد عىل عقبــــه|لسعيد عبــــد |رقيه  سكندريه|ل|بــــ |د|

324855 لرحمن|حمد يشى محمد عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3648|| ن فريد عزوز|دتـــ حمد|مي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|4863 مر|فتـــىح عىل محروس عىل ع| رن طبــــ بــــيطرى دمنهور

752474 محمود محسن عىل محمود ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

453367 ى عص|ي لسيد بــــغدوده|ن |م رمض|سي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج
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826233 ئيل شفيق|شنوده ميخ| مي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

679o25 لشوربــــىح |حمد |لمرصى |حمد فوزى | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|629o2 ف فهىم |يه | عيل|سم|رسر هره|لق|عه |زر

45||43 ى صبــــىح |ء |محمد عل وى|لمنش|مي  |بــــ طنط|د|

682|4 سم|لحفيظ ق|ندى سعيد عبــــد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

4|o8o5 م|لسل|ء محمد عبــــد |رضوه عل |تـــربــــيتـــ طنط

|2922o ى ع ى|محمد حسي  شور حسي  ى شمس هندستـــ عي 

856288 ن هلل يعقوبــــ|هر عبــــد|م| مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3285|| ضى|لق|حمد |حمد |حمد محمود | |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

778477 هيم|بــــر|هلل |رق عبــــد |مريم ط زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

522||7 ئى محمد متـــول محمد|م| سكندريه|ل|صيدله 

5|7476 ىط حزيمه|لع|تـــ عبــــد |لشح|ر |من بــــ دمنهور|د|

52|8|6 لسيد يوسف يعقوبــــ|حربــــي عبــــد| ن|ر سكندريه|ل|طبــــ 

859696 ى ل نخله|ميل كم| |يوستـــي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

336|38 ن|يمن كرم رستـــي| |ن|دي ى شمس|د| بــــ عي 

338|7| ح|حمد سم|حمد محمد لبــــيبــــ | |حقوق بــــنه

2|34o5 ه سعد  حمد عىل|ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|88o  عىلي|محمد صل
ى ح حسي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

622982 يف ص يد|لح ف|عمرو رسر ط|هندستـــ دمي

77482o لمجيد|ل محمد محمود عبــــد |وجيه جم زيق|لزق|حقوق 

|7454 ن فتـــىح محمد سعيد|نوره ى شمس|تـــج ره عي 

8|79|5 ن عمي |رص سليم|لن|ء عبــــد|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

||6965 ئى لمع بــــخيتـــ|مز روم|ر ى شمس|د| بــــ عي 

5o32oo لح عطيفى|ل فهىم ص|ر جم|من سكندريه|ل|عه |زر

247256 يد ح|بــــو| ى يد فرم|بــــو|مد |لي  ى ره|وى عم|لي  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

827258 ي محمد ع
عيل|سم|رف |مصطفى زيق|لزق|حقوق 

822659 مل بــــدر|م بــــدر ك|حس ي|تـــمريض 
| لمنى

65|86 مه سيد عطيه|س|ن |نوره لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32226 لحميد حسن|لد محمد عبــــد |خ  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

5536o ئى|ن سيد علو|محمد رمض دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 
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629922 هيم|بــــر|هيم حبــــش |بــــر|حمد |محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

752o3o روس|ح زىك بــــسط|صل| دون|م ى شمس|تـــج ره عي 

48|52| ح عىل|لفتـــ|يد عبــــد |عمر عىلي ز سكندريه|ل|بــــ |د|

4|9o52 ى عوئى محمد سعد  حسي 
مصطفى |حقوق طنط

369|6 ه شعبــــ هلل سويف|ن عبــــد |ني  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

638|56 لعزيز|ح يونس عبــــد |لفتـــ|مريم عبــــد  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|45847 حمد منصور|لرحمن سيد |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o|55o حمد|لحميد |حمد عبــــد|ئى |م| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

347945 لمني |لسيد محمد صديق |ء |عل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

923589 ى عبــــد|رق عيد |ط لرحمن |مي  ج|عه سوه|زر

7|o265 لسيد جمعتـــ|حمد عوض عىل |ء |عىلي لمنصوره|صيدله 

9||285 لرحيم |حمد عبــــد|منى طه  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

844o8| ي فرج خليل|ندرو روم|
ئى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

6|9|33 دين سعد مصطفى محمد غربــــيتـــ|ن ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

33437 در محمد|لق|لموجود عبــــد |مريم عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

263983 لسيد مرىس|ندى مجدى  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|56694 لرحمن عىل محمد عبــــده|عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2568o7 دى|لد محمود و|يه خ| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

495863 بــــل|ء ص|سم| ل|بــــر فتـــىحي خرصى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

44||o6 دل صبــــىح محمود|رق ع|عبــــي  ط لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

9|25|7 ى |ح محمد |ئى صل|م| مي  ج|علوم سوه

924257 حمد  |ع |ل رف|م كم|ريه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

368649 ى|لد ع|عمر خ شور حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

255|92 م|لغن|م وجيه فرج |سه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3328o6 تـــى|ي|لغ|لسيد |لعزيز |م عبــــد|حس| رن |حقوق بــــنه

2|3332 ن|هيم ري|بــــر|ضىح محمود  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

886425 بــــر بــــولس |بــــيشوى جرجس ص سيوط|طبــــ بــــيطرى 

6|848 لسيد محمد|تـــن يىحي بــــكري |ف طبــــ بــــنى سويف

839|93 حمد محمد|لرحيم سيد |يه عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

79o|4o لسيد|لمنعم |لمنعم رأفتـــ عبــــد |عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 
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34|34o ن مهدي|حمد محمود محمد سليم| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

757283 ى|لسيد حس|ل |رغده جم ني  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6o86o7 لدرينى|حمد |ندى معروف محمود  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

2||67 لغنى عفيفى|ل عبــــد |ء جم|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

267473 م|م|م |د س|ده عم|غ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|56275 ف عنتـــر ك|حمد | مل|رسر |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

82524 لكريم|ل عبــــد|لكريم كم|ء عبــــد |وف هره|لق|صيدله 

69729| ف فوزى مصطفى |دى |ف لمجد|بــــو |رسر لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

349323 هر عيد سيد|حمد م| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

9o538o ه | ى |عيل |سم|حمد |مي  مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

792953 رى|لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|حمد |نور  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

23|3|4 ى|سم|محمود  عيل محمد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7556oo ى |د |جه حمد|حمد حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

262229 بــــ|حمد عىل دي|يه عىل |هد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

899376 ح |لفتـــ|بــــ فتـــىح محمد عبــــد|رح ج|بــــ سوه|د|

76|746 هيم|بــــر|ء محمد خليل |رس| |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

42|3|o |لسيد مرىس وف|بــــ |يه|ء |رس| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8773o2 حمد  |م |ء محمد هم|ل| سيوط|ره |تـــج

695|26 ىط|لمع|بــــو |لفتـــوح |بــــو |يدى محمد |ه لمنصوره|بــــ |د|

6829|2 |ي|محمود عوض رزق رس ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|7475 هيم|بــــر|هيم |بــــر|لرحمن طلعتـــ |عبــــد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

6|539| لجمل|لغريبــــ |ن |م نعم|أحمد س ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

|33959 يف س|س لحليم حسن|م عبــــد |م رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|45oo5 لعزيز|م محمد عبــــد |هبــــه ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

699566 لحسينى محمود عىل|له |ه لمنصورتـــ |تـــمريض 

329445 لعجىم|ورى |ح محمد مغ|لفتـــ|ء عبــــد|ل| |بــــ بــــنه|د|
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26o9o2 لشيىم|لم |لدين س|م |سلىم حس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|28o75  
ى
لعفيفى|لؤى شهدى شوق يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

68522| حمد عمرو|حمد |محمد حمدى  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

6|2592 ف |له |ه |در |لق|هيم عبــــد|بــــر|رسر
ى
لدسوق |صيدله طنط

876466 جرجس مدحتـــ عيد لبــــيبــــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

697576 ه ربــــيع |  شعبــــ|حمد |مي 
ى
ن|لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

8o933| لعظيم|لجندي رشدي عبــــد|ضىحي  ي|بــــ |د|
|لمنى

443574 د محمد|لجو|م عبــــد|ء س|سم| ي صىح طنط
|معهد فنى

825594 عيل بــــدوي جود|سم|يه | دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

449|65 هيم تـــوفيق|بــــر|رق |مصطفى ط |هندستـــ طنط

2598|7 ل تـــرىك|ندى محمود جل ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|34443 هيم|بــــر|ر |لستـــ|هلل عبــــد |ن عبــــد |حن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

645446 جر محمد محمد نصي |ه |بــــ طنط|د|

8|3233 ي|مدحتـــ س
مي متـــري ينى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

455284  محمد عبــــد|لقذ|هلل |عبــــد
ى
ل|لع|ق عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

86|7|| ي محمود|م حج|م|طمه |ف ج  |نوعيتـــ فنيه قن

3|7o42 ن|روق محمود عثــــم|مه ف|س| |لي|د ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|559o ي محمد|ن |رمض
ى
نور شوق ي|بــــ |د|

|لمنى

9|8|62 حمد عىل |ء عىل |لشيم| سيوط|بــــ |د|

867599 لمولي محمد|لنوبــــي عبــــد|لي |هل ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

769798 هيم|بــــر|ل عىل محمد |م| حقوق بــــورسعيد

42o477 هيم عىل  محرز|بــــر|هلل |منه  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

284397 ح|لفتـــ|لد محمود عبــــد|ندى خ ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

426436 لدين محمود محمد عمر|ء|هدى عل سكندريه|ل|بــــ |د|

|49429 م|مؤمن مصطفى محمد تـــه هره|لق|ره |تـــج

637286 له|لسيد محمد غز|لسعيد |لسيد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8o2o45 ي عبــــد|م حسن م|حس
لحليم|ضى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

477373 ين ف | |في  ر بــــدير|هيم مق|بــــر|رسر سكندريه|ل|علوم 

4282|5 تـــ | كرم محمد جمعه بــــتـــن|مي  |بــــ طنط|د|

2292|7 دق فرج|وجيه ص| ن|ر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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87663| بــــ فوزى عبــــده |يه|حمد | سيوط|صيدلتـــ 

278292 بــــو ذكرى|د فهىم |حمد وجيه فؤ| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

66868 يمنى محمد معوض حسن لفيوم|بــــ |د|

22||7 ف |يتـــ | لصغي |حمد |رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

4o4836 لمجيد|حمد عبــــد |لسيد |لسيد محمود | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|6946 هيم يحن  حسن|بــــر|حمد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

227oo لسميع|ح عبــــد |لد محمود مفتـــ|خ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

23o7| ى محمد|يوسف كم ل حسي  سيوط|عه |زر

787835 لسيد عىل|محمد محمد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

6o497o ئى|لشلق|لدين مصطفى |ء |هلل عل|منتـــ  لمنصوره|بــــ |د|

7o59|4 ف |محمد  |لمو|حمد يوسف |رسر
ى
ق لمنصوره|بــــ |د|

9|2|55 حمد متـــول |لحميد |ء عبــــد |شيم ج|حقوق سوه

686494 لسيد شوشه|حمد |لح |دل محمد ص|ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7643|4 لجندي|حمد محمد محمد | |نور تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

54o||6 لحفيظ|لحسن محمد عبــــد |بــــو |حمد | سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|4559| حمد فرج محمد|هلل |عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

778o72 بــــ|لتـــو|حسن محمد حسن عبــــد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|6oo3| د|ن نصىح ج|ديفيد لبــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

68256 فع مصطفى|بــــ محمود ش|رح لفيوم|بــــ |د|

485355 لجندى|رق محمد محمد |م ط|مر سكندريه|ل|بــــ |د|

4428|8 ل|لسيد حسن هل|زينبــــ  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

78|353 منيه محمد حسن محمد| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

833447 حمد محمد|هيم |بــــر|عمر  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

5|28|6 غبــــ|هلل ر|مه عبــــد|س|محمد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

5||354 لجمل|عيل بــــسيوئى |سم|محمد ممدوح  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|25436 بــــ|زم عصمتـــ محمد دي|يوسف ح ى شمس حقوق عي 

88|4|o ر حسن محمد |هلل نص|منتـــ  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

46o834 مه|بــــوحم|حمد |ل محمد |ن جم|يم| |صيدله طنط

2547| تـــفى صبــــرى محمد خليل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

69857o وق محمد عىل  لمرىس كميل|رسر لمنصوره|ره |تـــج
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34|84| ىطي|لبــــس|محمود درديري | ر|ي |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

349645 رق محمود خليل|رحمتـــ ط ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|22239 لجندى|كرمه محمد حسن محمد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

4o4562 لحميد|روق عبــــد|مسعد لطفى ف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o38|| بــــى|لشه|لح سعد |ن ممدوح ص|حن زيق|لزق|طبــــ 

6235o| ى مني  محمد فهىم عبــــد |ي لسميع فوده|سمي  سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

62o774 ى أحمد أحمد | لديبــــ|حمد أمي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

48295o ن|فظ حمد|ن ح|ل حمد|مريم جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83o95o ي|ر
شد قديس|شنوده ر| ئى |نوعيتـــ موسيقيه قن

64336| لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|لد |ء خ|شيم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

524|| ل سيد حسن|زينبــــ جم |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

54699 لعظيم قرئى|ن محمود عبــــد |نوره بــــ بــــنى سويف|د|

5|3o2| ل حسن محمد|رق حسن كم|ط عه دمنهور|زر

9o8696 لرحيم |هيم عبــــد|بــــر|لرحيم |عىل عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

85369 حمد حسن عيد|رص |حمد ن| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|866 لعزيز محمد محمد بــــدر|عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|26797 لي|لحسن منصور مش|حمد محمد | هره|لق|حقوق 

497934 ف|هيم خل|ن محمود إبــــر|نوره ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|o72| لد محمود بــــزينه|محمد خ سكندريه|ل|طبــــ 

|46766 م حسن محمد|حسن هش لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

543252 لديبــــ|رم محمود محمد |مل ك| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

7oo|o3 د|لكريم مر|حمد عبــــد |لكريم |عبــــد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

527576 مرقس موريس منس| مدرون سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

475o42 هلل||نطون نجيبــــ عط|مر |ئى تـــ|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7oo554 لم عوض|عيل سعد س|سم| ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

784646 ف عبــــد |حمد | لرحمن منصور حسن|رسر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

255|5o ضى محمد|هبــــه مجدى ر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

623239 تـــ|حمد |حمد | |نور لسعيد كي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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5|5476 م|ئى محروس سعد عز|ء ه|سم| سكندريه|ل|طبــــ 

32938| لميس محمد عىل شمروخ |بــــ بــــنه|د|

29o|3| لحميد منصور صميده|م عبــــد|هش دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|8372 لعزيز عربــــ|رس عبــــد |متـــ ف|ر سل|بــــش ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

768966 ن|لحكيم عيد سليم|م عبــــد |ريه ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|59693 ح|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ن مجدى عبــــد |حن ى شمس حقوق عي 

9o9495 ن |بــــر حمد|جح ص|ندى ن ي صىح سوه
ج|معهد فنى

84oo84 روي محسوبــــ عبــــده عىلي| |نوعيتـــ فنيه قن

5|7|4| ن|ء عىلي عبــــده رضو|ول تـــربــــيتـــ دمنهور

326936 ح سعد|م صل|سندس عص ى شمس|تـــج ره عي 

695||o ى سند|حمد سند |د |عم مي  لمنصوره|ره |تـــج

6o|774 هلل قرقر|ء ربــــيع فتـــح |سم| |تـــربــــيتـــ طنط

42|638 مر|بــــوع|حمد عىل |مروى سعد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

3|2572 يوسف محمد محبــــ مرىس ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

847732 ء محمود محمد يوسف|لزهر| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

7|562 لسيد|ن |ء رمض|حمد عط| ن|حقوق حلو

3|7568 ف حمدى محمد|يوسف  رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

25|862 هلل|حمد عبــــد|لجليل |محمود عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8|4o45 ح سنوىسي عقيله|حمد سم| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

28o996 حمد|لقوى |لرحمن سعد عبــــد|عبــــد ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

756599 د|لم عو|ء محمد س|سم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

89822| ش حسن |لدمرد|يمن محمدى |حمد | ج|طبــــ سوه

88o8o3 م حسن عىل محمود |حس ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

765o|2 ف محمد عبــــد |عمر  وى|لنحر|ح |لفتـــ|رسر هندستـــ بــــور سعيد

286o6 لدين|لحكيم فتـــح |هر عبــــد |حمد م| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

677692 لحديدى|لرحمن |محمود محمد محمود عبــــد  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

426|6| نور عطيه مرىس|بــــ عطيه |رح سكندريه|ل|صيدله 

86o498 ي فيض |شيم
ض|هلل ري|ء مصطفى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

27o838 هلل|هلل عبــــد|ل عبــــد|جم| دين ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 
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493246 صيله|يم |لد|لسيد محمد عبــــد|حمد |حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

22623o ل محمد محمد|لع|محمود عبــــد ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

3373o2 عيل|سم|يتـــ وليد سعيد | عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

774|o4 وق محمد فوزى محمد  حمد|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

24oo43 ى محمد |م عبــــد|حس لديبــــ|لحميد حسي  ن|بــــ حلو|د|

86469| ى|لدين صل|م |حس ح موىسي حسي  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

536434 لق|لخ|لمجيد عبــــد |زينبــــ حمدى عىل عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3225o5 لم|حمد س|ل |جر مجدى كم|ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

444439 ي|بــــر |لرقيبــــ ص|آيتـــ عبــــد 
ط|لىحى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4o5386 هلل محمد|سمينتـــ أمجد نعمه |ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6466|| نم|د عرفتـــ محمد غ|جر عم|ه ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

|439|4 ن|لرحمن رضو|حمد عبــــد |لرحمن محمود |عبــــد 
ي |

لففى
لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 

(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

372789 ل محمد حنفى|لدين جم|م |حس س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

|39o35 جيد| مريم كرم رفعتـــ بــــسط ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|54375 هيم غنيمه|بــــر|هيم |بــــر|حمد |محمد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

2544o4 ن|لسيد عتـــم|تـــفى مرضى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

684|2 |لبــــ|لحميد عبــــد |ح عبــــد |بــــسمه صل
ى
ق لفيوم|نوعيتـــ 

499397 لسميع|لمقصود عبــــد |بــــرين محمد عبــــد |ص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

777579 ى محمد |ن نبــــوى |نوره لنبــــوي|مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85727| ر جمعه|لستـــ|ل عبــــد|دل جم|ع ره بــــنى سويف|تـــج

687|86 فع|لش|لحكيم سعد محمد |سعد عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

|74o26 تـــم ممدوح محمود|ممدوح ح ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

6253|7 ء أحمد محمد عيس|محمد عل زيق|لزق|هندستـــ 

35o3oo تـــ|كريم محمد حسن شح ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

372|3| ف محمد |جر |ه هيم|بــــر|رسر ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

89o678 بــــ حسن حسنى حسن |رح ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

56532 ن محمد عىل مرىس|محمد شعبــــ ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

695795 لعيوىط|صفيه مصطفى محمد زغلول  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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53595| ر|عيل محمود دويد|سم|يتـــ محمود | لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

68|958 ى ه|سو  سمي  عزيز حليم|لي 
ئى لمنصوره|بــــ |د|

422252 جر محمود حسن حسن|ه سكندريه|ل|علوم 

2558o| حمدى دبــــور|ل|ل |محمد كم ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

335848 حمد|لد حبــــسر سيد |ندى خ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8|7565 ي|ل عىلي عبــــد|محمد جم
لغنى ره بــــنى سويف|تـــج

|766|3 بــــتـــ عىل محمد|هبــــه ثــــ سيه|نوعيتـــ عبــــ

4o834| لبــــرل|محمود فتـــىح محمود حسن  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

259|3| لسيد قطبــــ|محمود مجدى  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

768384 وي|لعم|لم سليم |محمد سعد س سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

42o366 لرحمن|زق عىل عبــــد|لر|جر عبــــد|ه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

497o25 لعبــــد|لحميد |تـــ عىل عبــــد|ي| بــــ دمنهور|د|

|35862 ى عبــــد |ه تـــ|لرحمن بــــخ|جر حسي  هره|لق|عه |زر

649o99 هيم عمر فريد|بــــر|عمر  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

7674o8 لعزيز زريق مصطفى|ل عبــــد |يه كم| لعريش|تـــربــــيتـــ 

793o25 لسيد|سلىم ممدوح جمعه  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6|784| بــــوكيله| |دل زكري|منيه ع| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

62954| لسيد موىس عطيه|ء محمد |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

522|2| مل|م فتـــىح ك|مل عص| تـــربــــيتـــ دمنهور

8|2|66 لعظيم عىلي|س سعد عبــــد|ين| ي|عه |زر
|لمنى

|4769 ى رش ى مر|عمر حسي  د|د حسي   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

523888 لسيد|ن عوض |دل حس|ن ع|حس ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

242|57 ه نبــــيل حسن محمود ني  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

89453o لرحمن |محمود رشدى سيد عبــــد سيوط|حقوق 

78|8o4 ندى محمود محمد محمود زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8|2858 حمد|لمجيد |ء عبــــد|جر عل|ه طبــــ بــــنى سويف

|452|4 لح|لمجيد ص|يمن عبــــد |حمد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

324866 بــــ عىل|لوه|م محمد عبــــد|سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

243745 حمد عىل محمود سعيد|يه | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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6262|4 ش|لدمرد|بــــر محمد |لعزيز ص|مصطفى عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

5o5662 حمد|لسيد محمود |مهند محمد  سكندريه|ل|علوم 

884958 لرشيد  |وى عبــــد|عمرو صبــــىح سعد ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

5o395| لدين|م نور|د عل|ن فؤ|محمد رمض ن|سو|بــــ |د|

||7239 حمد|هد |رص مج|ندى ن هره|لق|ج طبــــيع |عل

4|37|5 بــــ|لخش|لسيد غريبــــ حسن |مصطفى محمد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

58o38 هيم محمد|بــــر|حمد منصور | بــــ بــــنى سويف|د|

|24382 مل|مل حسن ك|مل سعد ك|سمر حسن ك ن|فنون جميله فنون حلو

|54492 لمقصود|عىل محمد عىل عبــــد   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

342447 حمد عىل|رق محمد |ر ط|من ى شمس| لسن عي 

34|846 ى ط|ي رق حسن بــــدر عربــــ|سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9o||27 محمد يونس عطيه يونس  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

9oo|68 هلل  |عمر عبــــد|سط |لبــــ|لسيد عبــــد| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|33292 حمد محمد|حمد محمود | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

758364 بــــ عىل|لوه|سط عبــــد |لبــــ|مريم عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

762677 رف منصور|حمد فهىم ع|عىل  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

537733 لسعيد مندور|لسيد محمد |محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

854634 حمد|ن |حمد زيد|ن |زيد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

45|855 هيم مصطفى مصطفى عمر|بــــر|عمر  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

55o85 لم|حمد حسن س|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7|o29o ف فهيم |يدى |ه لحديدى|لسيد حسن |رسر لمنصوره|علوم 

6234|4 جد محمد عىل|لم|در عبــــد |لق|ره عبــــد |س ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

5o9924 لحليم قنديل|لدين فرج عبــــد |بــــ |شه سكندريه|ل|طبــــ 

869569 ن|حمد محمد عىلي رضو| ن|سو|بــــ |د|

638635 هيم|بــــر|تـــتـــ محمد |ء شح|ل| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

83594o دي محمد|له|يه محمود عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

3278o7 متـــ محمد غريبــــ|س|حمد | |بــــ بــــنه|د|

|5o59| م|م|ء فريد |عمر عل ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8o5489 ي|ر
تـــه محمد|دل شح|ع| ئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى
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758673 للطيف|مح سعد عبــــد |لدين س|سيف  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

282229 كريم محمد سيد محمد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

362268 ن متـــرى|نطو|ئيل |رك ميخ|م مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

336336 حمد|ح |لفتـــ|لمجيد عبــــد|طمتـــ محمد عبــــد|ف |بــــ بــــنه|د|

256465 ي|ر
ح خرصى|لفتـــ|محمود عبــــد| ئى تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

788oo5 ى  عبــــد | كرستـــي 
ى
لشهيد بــــتـــره|صدق عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5285|6 جورى|لبــــ|لرحمن سعيد محمد محمود |عبــــد ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

64528| ى |ي بــــو زينه|لسيد محمد |سمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

32o964 روق يوسف|لمسيح ف|جون عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

44|78 |حمد كف|فتـــ حسن سيد |حمد ر|
ى
ق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

698|29 قمر متـــول متـــول حسن متـــول ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

426849 هيم محمد مرزوق|بــــر|هنده يشى |ش إلسكندريتـــ |تـــمريض 

|478|6 سط طه محمد|لبــــ|عمر عبــــد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

297|28 زق موىس|لر|لمنعم عبــــد|نىه محمد عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

25|454 زى|رق محمد مهدى حج|ط لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|56974 محمد عىلي محمد عىلي تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

455427 م|لسل|عد عبــــد|لحليم مس|كريم عبــــد |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

824957 ده|دي مدحتـــ صبــــىحي بــــس|ف وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

6|676 هيم|بــــر|لح |هلل ف|ن عبــــد |نوره بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|69358 هيم حسن|بــــر|دين محمد قرئى |ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3636o7 لرحمن|لرحمن طلعتـــ عبــــد|ن عبــــد|نوره سيه|نوعيتـــ عبــــ

8o2o29 بــــتـــ جرجس|د ثــــ|بــــيتـــر عم ي|صيدلتـــ 
|لمنى

8955o4 ندرو خليل عجيبــــ جوهر  | ج|أللسن سوه|كليتـــ 

9o4783 لعليم عىل محمود |خلود عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

475593 لبــــيىل|ن محمود |نىح  محمد شعبــــ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|o542  |سمي  | رن
ى
لحلو|لوصيف |لدسوق ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

5549o يه محمد محمود محمد| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ
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456525 رص|لمجيد ن|مصطفى رفعتـــ مصطفى عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35o2o7 دى|له|هيم محمد |بــــر|تـــسنيم محمد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

69||52 زي|لمغ|ن محمد عىل |ء نعم|حسن لشيخ|بــــ كفر |د|

346892 حمد|حمد محمد سمي  | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

277569 هلل زغلول|لحميد عبــــد|مل عبــــد| شمون|نوعيتـــ 

9|7468 ي|ر
ف عزم روبــــيل  | |ئى رسر سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

269984 محمد مصطفى عىل عرص |صيدله طنط

2|75o7 لىح|بــــ عبــــد|لتـــو|رس عبــــد|يوسف  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o5958 وى|لكفر|عمر فتـــىح تـــوفيق محمود  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|25568 لدهشورى|لسيد |مد |دل ح|مريم ع |قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 
ضتـــ|ري/دى|لو

627838 ي
دق|لص|عمرو محمد محمود | دئى |ره بــــنه|تـــج

28974o لد محمد حسن|ء خ|دع ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

69o648 ف محمد مصطفى| |رن رسر لمنصوره|بــــ |د|

88428 عيل حسن|سم|رص |ء ن|سم| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

477725 مر محمد خلف|رس ع|ء ي|رس سكندريه|ل|بــــ |د|

3464o2 للطيف دفشر|حمد عبــــد|ء |سم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8396|o هلل عمر|حمد عىلي عبــــد| قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

629o23 ء محمد أحمد عطيه|أسم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o8|3o ي
حمد تـــوفيق محمد| |دئى ي|عه |زر

|لمنى

4|o477 مر|بــــو ع|لم |محمود محمد محمد س |حقوق طنط

637453 يف عبــــد |من لحميد ضيف|ل رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

26862o لديبــــ|لصمد |جر محمود عبــــد|ه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

226242 لحميد محمد|رس رفعتـــ عبــــد|محمود ي لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

542283 لقزق|نىح  محمد محمود محمد | لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

|29829 حمد|لد فتـــىحي |مريم خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8985o7 حمد عىل مصطفى محمد | ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8894o8 د زىك محمد |م رش|سل| ج|ره سوه|تـــج

489867 تـــ رزق  هيم رزق قنديل|بــــر|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o|9o3 حمد محمد|لدين محمد |ل |كم ي|بــــ |د|
|لمنى
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3472|7 لحميد|ن عبــــد|يتـــ كرم حس| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

7663| لجندى|م |هلل هم|هلل محمود عبــــد |عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

2|25|9 لسيد|سعد |مه |س|مصطفى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

76628o ز|مد محمود در|ء ح|تـــسنيم عل ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

4o564| لمجيد قطبــــ|لسيد عبــــد |جر أحمد |ه سكندريه|ل|بــــ |د|

5|7332 لسيد حسن محمد جمعتـــ|جر |ه ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

373o96 ى س|عيل |سم|نجيتـــ  لم جبــــل|مي  شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

3|5556 لرحمن|تـــى عبــــد|لزن|لد |هبــــتـــ خ لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

|74o9 لمنعم فول|رحمه عمرو عبــــد  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

3286| حمد|ح |لفتـــ|دل عبــــد |محمد ع ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

4o224 بــــ|فتـــىح محمد فتـــىح محمد كس هره|لق|ره |تـــج

9oo442 سم محمود مصطفى |م حربــــى ق|سل| ج|ره سوه|تـــج

8447|2 د عىلي حسن مىكي|جه ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

3454o4 م عىل طبــــل|لسل|م محمد عبــــد|لسل|عبــــد عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

482234 لمصلىح|تـــ |ح عرف|محمد صل ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o|835 لعزيز محمد|حمد عبــــد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5257|6 حمد شلبــــى محمد سعد|محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

6||442 لغريبــــ|لسيد |لىحي |عبــــي  عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

778288 هيم|بــــر|لعزيز |ء محمد عبــــد |عل زيق|لزق|ره |تـــج

3|5o8| ن|م رمض|لسل|حمد عبــــد|عىل  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

84236| مل حسن|مل خليفه ك|ك ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

683387 لرحمن|ن عبــــد |ء محمد محمد مهر|رس| ط|بــــ دمي|د|

373647 لد محمد حسن|ن خ|يم| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

372o56 دى|له|محمد مهنى عىل عبــــد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

9|9|84 حمد رفعتـــ هندى محمد | ي صىح 
سيوط|معهد فنى

649729 م خليل عىل خليل محمد|سل| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

9244|o ى |فتـــ |ندى ر حمد حسني  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

33ooo5 لسيد محمد|ح |لفتـــ|مروتـــ عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

82|8|9 ن|تـــن ربــــيع وهيبــــ شعبــــ|ف ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

Wednesday, September 5, 2018 Page 6849 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

3285o4 يف | حمد مصطفى|حمد رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

924|24 د شعيبــــ |ده ج|محمد حم ج|طبــــ سوه

7o7838 لم|حمد بــــدوى س|حمد محمود | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8o9252 للطيف|زينبــــ محمد محمد عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

69o5|6 هلل|هيم محمد عبــــد |بــــر|ضىح  لمنصوره|بــــ |د|

756525 حمد|محمود سيد عىل  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

69|5o3 لمرىس|للطيف فوزى |حمد عبــــد | لمنصوره|حقوق 

498o5 س|للطيف عبــــ|ء سيد عبــــد |سم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

26523 هلل|لفتـــوح عبــــد |بــــو|لمنعم |ن عبــــد |مرو هره|لق|ره |تـــج

63o959 حمد يونس|لعزيز |حمد عبــــد |بــــسنتـــ  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

98|o8 يم عىل محمد|س ص|ين| إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

788o5| يف عم مد عىلي محمود|د ح|رسر ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

3539|3 لح حسن|دل ص|كريم ع ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

47883| هيم نبــــوى محمد|بــــر|حمد محمد | ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

368|69 لشيخ|م عزتـــ |حبــــيبــــتـــ حس عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

273253 شم|ح ه|لد صل|م خ|سل| |ج طبــــيع قن|عل

273354 يد |بــــو|طف رجبــــ |عو ى لسيد|لي  ن|فنون جميله فنون حلو

924972 ض بــــربــــرى |ض ممدوح ري|ري ج|عه سوه|زر

853578 ي|دل محمد عبــــد|م ع|حس
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

3|26| ح محمد عىل محمد|سم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

32|745 ى |محمد خ حمد|لد حسي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

439937 لجندى|ن |هيم عثــــم|بــــر|ن |يم| لشيخ|علوم كفر 

|27267 ل محمد محمود حسنى دكرورى|س ى شمس|د| بــــ عي 

|5|459 شتـــ|مه محمد منصور عك|س| |ن|ر لمنصوره|حقوق 

8o5o22 حمد|ء محمد |نشين عل ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

8|53| يه محمد حسنى مصطفى| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|73896 م|م|محمود | صفيه محمد رض هره|لق|بــــ |د|

|57537 ى عبــــد |ي شد عبــــده|لحميد ر|سمي  ى شمس| لسن عي 
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757594 حمد سيد|ء محمد |سم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3|6936 ى |ي لنبــــى|حمد مني  عبــــد|سمي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

26|384 لغزول|لسميع |م عبــــد|لبــــنى هش شمون|نوعيتـــ 

4|4257 م|يمن محمد عز|ن |نوره |ره طنط|تـــج

484335 مه|حمد سل|ن |يمن محمد رمض| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6949o2 لغنى|مد عبــــد |رق عىل ح|محمد ط لمنصوره|عه |زر

92|926 هيم |بــــر|حمد عدل محمد | ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

|5o367 لرحمن محمود|مصطفى محمود عبــــد  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8|9489 شم|ده فرعىلي ه|ر حم|من ي|بــــ |د|
|لمنى

2547oo م محمد مبــــروك محمد عرفه|حس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|9o6| ى عم طف مرقص|د ع|جوزفي  ي|علوم 
|لمنى

27o936 مه عىل|م تـــوفيق سل|عص| عل تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o869| لس صبــــرى سليم بــــطرس| ن حن|كي  سكندريه|ل|طبــــ 

85oo43 عمر رفعتـــ يونس محمد ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

52596o ج|زم محمد حسن محمد حج|ح ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

2796|6 يز رزق جرجس|نبــــيل ف| يف| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

773258 وق وحيد حسن  ره|لسيد رسر|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

54324o |زى ند|لقوى غ|لقوى محمد عبــــد|زبــــيدتـــ عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8|296 ن هيم ربــــيع محمد رويع|بــــر| |مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

895o24 لسيد |لد محمد |لرحمن خ|عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

6o688o لجمل|لرحمن محمد |هيم عبــــد |بــــر|در |ن |ره طنط|تـــج

8|783 لسيد صبــــىح حسن|د |زي ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

94o66 لمعىط يوسف محمد|يوسف عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

2|5553 لفضل|بــــو|م مدحتـــ محمد |وئ ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

86|67 يمن سيد صديق| |ند عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

696|4| ى |ي ن|م سعف|لسل|حمد عبــــد |مه |س|سمي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

33o244 ر عطيتـــ|يتـــ سمي  مختـــ| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

28o958 ى  ى سيد |حسي  لقط|حمد |حمد حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

92222o ن عطيه |جرجس ثــــروتـــ سليم ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

76|o98 حمد محمد|وى |ء طنط|رس| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

Wednesday, September 5, 2018 Page 6851 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

42oo9o حمد|زق عىل |لر|هيم عبــــد|بــــر|ره |س لشيخ|نوعيتـــ كفر 

5o572| تـــ|هيم عرف|بــــر|حمد |محمد  سكندريه|ل|حقوق 

675632 لسيد عطيتـــ|لدين |بــــ محمد نور |يه|تـــسنيم  لمنصوره|علوم 

9|77|4 ن |م خلف عىل عمر|هي سيوط|بــــ |د|

877958 هيم حسن محمود|بــــر|ء |دع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|9o46 لعظيم عىل حبــــلص|يز عبــــد |ندى ف ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

||983| ى ف ف| |مي  |روق نجيبــــ ويص|رسر |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

22||83 وى|لشن|لسعيد عىل |ح |مصعبــــ صل ى شمس  تـــمريض عي 

|35872 ن نرص بــــدرى بــــديوى|كريم |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

274227 رجي|لج|لسيد |لد |دين خ|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|867| لسعود|بــــو |لسعود |بــــو |لدين مصطفى |مؤيد  هره|لق|طبــــ 

443847 وي|لشه|بــــ يوسف |لوه|ره حمدى عبــــد|س لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

854647 حمد محمد|ء سيد |رس| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6|6298 هيم شفيق موىس|بــــر|ء |أسم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4|o29 م|مريم محمود عىلي سل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

86o639 وي ضيف تـــوفيق|حمد كحل| ج|بــــ سوه|د|

44342| لحق|در عبــــد |لق|لحق عبــــد |محمد عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

8|4o|o م|م|ده يوسف |زم حم|ح ي|علوم 
|لمنى

|44658 مل محمود|مل محمود ك|ك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

62|569 لديبــــ|هيم |بــــر|محمد عزتـــ  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

349o49 لم|لمطلبــــ نرص س|دتـــ محمود عبــــد|مي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

88678 حمد|حمد سيد حسن | ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

892997 تـــه فتـــىح نرص |محمد شح سيوط|بــــ |د|

863934 ى حسن|سلىمي سليم ن حسي  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

299756 لسيد عىل حمزه|ء |رس| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

6|2532 ن|رى رمض|لبــــ|ن عبــــد |جر مسعد رمض|ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

228998 حمد|هيم |بــــر|مه |س|هدى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6756|6 لقط|حمد |لسيد محمد سيد |لرحمن فهىم |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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3|5597 تـــ وحيد زهنى | حمد مليىح |مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o8783 س|لنح|لسيد بــــسيوئى |مصطفى سعد  سكندريه|ل|ره |تـــج

249949 وق محمد حسن  لقط|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4o9829 لصعيدى|ل |ده حسن جل|مي |بــــ طنط|د|

689492 حمد|بــــو |حمد محمود عمر |ن |يم| لمنصوره|بــــ |د|

43o73o ن|هيم بــــدر|فوزيتـــ محمد إبــــر لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

6o|4|2 لبــــدوى|ل مصطفى |ن كم|يم| |بــــ طنط|د|

483|56 ي |
قتـــ مصطفى قوتـــ|عيل ي|سم|رسر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

97993 لسميع|لحليم عبــــد |دل عبــــد |مه ع|س| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

49|o2 لعزيز|لعزيز عبــــد |هر عبــــد |حمد م| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8o4646 جر حسن ربــــيع دهوىسي|ه ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

477542 ن محمد|هيم شعبــــ|بــــر|لسيد |بــــسنتـــ  سيوط|عه |زر

6446|o لوكيل|سعد محمد سعد محمد  |حقوق طنط

7|677 ىطي|لع|زق عبــــد|لر|ل عبــــد|محمد جم ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

492785 م حمدى محمد خليل|عص| رض |حقوق طنط

43795| لمنعم محمد نعيم|ء مجدى عبــــد | شيم |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

49497| ح شكر|لمنعم صل|ح عبــــد|صل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6||o88 جي|لسم|هيم نجدي أحمد |بــــر| لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

269|49 لعزيز|للطيف عبــــد|هر عبــــد|م| لند |صيدله طنط

8|3646 هلل|هلل محمد فرج |فرج | رض ي|عه |زر
|لمنى

9o4o76 ج |خلف محمد ص| رض تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|3968 هلل|حمد فتـــح |خلود محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8638o8 ي محمود محمد محمود
مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

786o92 ي|ر
لعمرى|للطيف عطوه |مصطفى عبــــد | ئى ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

682769 بــــ محمود|لوه|هيم عبــــد |بــــر|تـــن |ف لمنصوره|حقوق 

6o2553 م|لحم|لمتـــول |حمد |در محمد |ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

254685 لفيل|حمد مصطفى فتـــىحي مصطفى | ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

4o758| بــــ|مه يوسف حسن خط|س|ملك  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

|3258o ن ل متـــى|مجدى جم| مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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626o6 وليد رجبــــ حبــــسر قرئى ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

43o478 ى محمد ح|ي ى جعيصتـــ|سمي  مد حسي  |نوعيتـــ طنط

264|47 ه|يه مصطفى |  عمي 
حمد مصطفى ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|27|95 لحميد محمد|هلل عبــــد |ره محمد عبــــد |س ى شمس حقوق عي 

|7o264 دى حسن محمد بــــيوم|ش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|o6o7 تـــه|حمد حسن شح|محمود  |ره طنط|تـــج

77746| م|لسيد عز|ح فتـــوح |ئى صل|م| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

433636 ن|لح مرج|لمنعم ص|محمد عبــــد  |صيدله طنط

464477 ن|بــــوديو|لدين محمد محمود |حمد مجدى | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4357|9 ش|لبــــق|لعزيز محمد محمد |محمد عبــــد  |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

89|o|o لغنى |م عبــــد|ء عطيه عل|رس| سيوط|عه |زر

3496|5 ى عبــــد|ر محمد حس|من هلل عىل|ني  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o597o ريم بــــهجتـــ محمد مصطفى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

||5644 ن ى عبــــد | مي  لنبــــي|هلل عبــــد |حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

45594 حمد محمد|نرص رجبــــ  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|398o لمنعم|ئل محمد عبــــد |م و|مر ى شمس حقوق عي 

8|o2|| لس صبــــىحي نبــــيه عبــــد ك|لمل|كي  ره بــــنى سويف|تـــج

9|5892 محمود عىل محمد فرغل  سيوط|بــــ |د|

38828 ي عيد عبــــد 
هيم|بــــر|يم |لد|مصطفى سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 

لهرم|ره | سق

32o66| ن|عمر سمي  محمد مهر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

284775 لحميد|لحميد عزيز عبــــد|ء عبــــد|رس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

67693o د|هيم ج|بــــر|لسيد |د محمد |زي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o|549 حمد |يه عىل محمد | ج |تـــمريض سوه

46o|o| هلل محمد رزق| |هيم عط|مريم إبــــر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2697o9 لبــــدوي|حمد |حمد |محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|55479 هيم|بــــر|حمد محمد محمود |ء |رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

358429 خلود مجدي حلىمي مهدي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

28|o9| هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|م |سل| هره|لق|حقوق 

77o27| لعزيز صبــــره|لرحمن محمد محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|صيدله 
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53o323 هيم|بــــر|حمد |رحمه نرص محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

877o4 محمد مصطفى محمود حميده لفيوم|ضتـــ |علوم ري

486o8| هلل|د |ن جورج رزق ج|روز سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

8|7o|8 مل|ل ك|ء فتـــىحي كم|ول ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4o|993 ل|لع|ح محمد عبــــد |محمد صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3527|8 رس محمود محمد|محمد ي  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

679752 مد|حمد ح|لمنعم |هيم عبــــد |بــــر|هيم |بــــر| لمنصوره|هندستـــ 

2|4448 لدين محمد محمد عىل|ء|روى عل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

76|286 حمد|حمد |ل |هلل جم|منه  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

64|68o لسيد|د محمد عىلي |محمد عم زيق |لزق|تـــمريض 

5o332 حمد|لد محمد عىل |خ ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

37|37| ي | للطيف|مه عبــــد|حمد سل|نىح  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o4o2| لدعبــــس|هيم محمد محمد |بــــر|حمد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

34oo44 وق ع حمد غنيىم|دل محمد |رسر زيق|لزق|صيدله 

3|9292 شم|جر وجيتـــ سعيد ه|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o386| |عطيه | ل عط|محمد جم
ى
لدسوق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4778|8 يمن حنفى محمود|دهم | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

497469 ى عبــــد |رو يد|لحميد ز|ن رمزى عشر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|23o3 تـــ ن| حمد عىلي|رص محمد |مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

269358 م|يمن عزتـــ عز|منيه | لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

4249oo د|لحق ج|د |س ج|حمد عبــــ|لدين |عز  |. دق فرع مطروح ج|حتـــ وفن|ىسي
سكندريتـــ|ل

489263 حمد خليل|رق محمد |ط| دين سكندريه|ل|بــــ |د|

8|7786 هلل|رص عىلي عوض |يه ن| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

5|7465  عبــــ|حمد حص|ديه |ف
ى
س|ق معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

44659 ور محمد حنفى|ء محمد ش|سم| ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

7o22o ه محمد | م|لسل|لسيد عبــــد |مي  لفيوم|بــــ |د|

|6543| ء محمد ممدوح عيد|رس| ن|حقوق حلو

498982 |لمل|حمد محمد |م |عبــــي  عص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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693324 هلل| |هيم عط|بــــر|هيم |بــــر|ء سعد |رس| ره بــــور سعيد|تـــج

28o7oo لطوجى|لسيد |لرحمن محمد عىل |عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

347|22 لم محمد|ن فتـــىح س|يم| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

43625 وق عص م حسن مرزوق|رسر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6|3o64 هيم عيطه|بــــر|هر |سحر رفعتـــ م هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

957o| حد|لو|محمود منصور عزوز عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|49235 ن|مل رمض|حمد محمد ك|ن |نور هره|لق|ره |تـــج

66662 لرحيم|كر عبــــد |لسيد ش|ريم  لفيوم|بــــ |د|

84984o حمد محمد|لد |مريم خ صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

4396o3 ى|ش لرحمن|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|ز صبــــىح |هي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

54449 سحق|ن جرجس يعقوبــــ |ج تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

4o52|9 ن قطبــــ|هيم سعد عثــــم|بــــر|محمد  ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

4385|5 عيل|سم|لد عىل |حمد خ| لشيخ|عه كفر |زر

2|7|25 ه | لسبــــيلىح |حمد |حمد حسن |مي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|7|396 هلل|ن عبــــد |هيم رضو|بــــر|ن |رضو دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|79o64 لسيد|ل محمد عمر |م| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o79|9 ى محمد محمد خرصى عطيه| لي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

89495| لح |ريوس صموئيل نجيبــــ ص|مك ج|ره سوه|تـــج

8|25o6 م عرفه محمد محمد|ريه ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

767723 يش محمد|د عطيه ع|ره رش|س ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

4o6936 ى حسن سليم|نور  مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|37292 لم حسن|مصطفى وليد حسن س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

44o277 م محمد عىل|تـــ عص|زين ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

9o6o57 هلل عىل|ر عبــــد|لستـــ|عمرو عبــــد سيوط|ره |تـــج

|652|8 ه محمد سعد محمد| مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

446429 د محمد يحن  محمد بــــيوم|زي ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|5o85o لسيد|لفرغىل |ن |ء رمض|ل| ن|بــــ حلو|د|

262836 لحرصى|بــــر ذىك |حمد ص| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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5o3837 ى|م محمد |كريم عص حمد حسي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

54|969 حمد محمد محمد عبــــيد|مصطفى  |حقوق طنط

52o|9 جر رفعتـــ حسن سيد|ه علوم بــــنى سويف

5o253| للطيف مبــــروك|محمد سعيد عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

4964o2 لصعيدى|ء نبــــيل  محمد عبــــد ربــــه  |سم| تـــربــــيتـــ دمنهور

336|77 لكريم|يق عبــــد|معتـــمد ر| رين|م سيوط|بــــ |د|

527444 در محمد قطبــــ عزبــــ|لق|رضوى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

52o688 ف محمد بــــيومي محمد| |مه
رسر ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

4|2|47 لمقصود نجيمه|لعزيز عبــــد|محمود عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2|6387 وى|لبــــحر|حمد |رق حسن |محمد ط لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

625537 لعظيم مصطفى|لسيد عبــــد | |رن زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

2584o7 لمقصود|هيم عمر عبــــد|بــــر|كريم  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

5o9|27 لحرصى|ل حسن نرص |ل محمد كم|كم سكندريه|ل|علوم 

5o8898 تـــه|ح حسن شح|لفتـــ|حمد عبــــد| علوم دمنهور

248o|8 ز|رغده شفيق محمد فريد در ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8|88| ي
ل مبــــروك|لع|يمن عبــــد | |دئى ي |

لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

223549 غبــــ|ء محمد محمود ر|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o3o76 ى  ى حسي  وى|لرخ|محمد حسي  | تـــمريض طنط

465579 لرءوف محمد|لفتـــوح عبــــد |بــــو |رص |ء ن|سن لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

42756| د محمد خليل|لجو|محمود عنتـــر عبــــد  |طبــــ طنط

88o82 ع محمود|لرحمن سمي  من|عبــــد ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

85o28o ي|سندس  بــــ|حمد عىلي ج  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

4|oo39 لجندى|رس محمد سعيد |يوسف ي |حقوق طنط

259o|5 ن|لخرف|لمجيد |لحسينى عبــــد|حمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|29726 حمد مصطفى|محمد سعيد  عه مشتـــهر|زر

|225o4 ى محمد طه عبــــد |ي لرحمن|سمي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|72332 زر فوزى فرح|نطونيوس ع| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|35|2o فع|لش|فع |لش|حمد |مح |س سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

84952o منيه محمود يوسف معىلي| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 
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246843 ئى|لفخر|مد |لم ح|مد س|لم ح|س ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9o8|22 ه محمد |لل|دق عبــــد|نهله ص ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

295829 بــــ|لوه|لمنعم عبــــد|ر عبــــد|مهند مخط تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

75o46| هيم|بــــر|لسيد محمود |مؤمن  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

753747 لدين|ل |مد عىل جم|سلىم محمد ح عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

64656 ى عبــــد |ريم حمدي  ي|لبــــ|مي 
ى
ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لفيوم|ئ 

225852 بــــر منصور|محمد عزتـــ ص هره|لق|حقوق 

3285oo للطيف|حمد عبــــد|لرحمن |لسيد عبــــد|حمد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

|7o6|| مرصى محمد عطيه| عمر رض تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

785239 دق ذىك|دى صبــــىح ص|ف زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

765o83 ض|لع|لسيد |مديح محمد مديح | ي|م ره بــــور سعيد|تـــج

2|3456 هر متـــول|رس م|قمر ي ى شمس|تـــج ره عي 

2345o بــــ حسن|لوه|بــــ مدحتـــ محمد عبــــد |لوه|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4oo579 ن تـــوفيق|هدير مجدى رمض ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7838o| لح|لح محمد ص|حمد محمد ص| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

6o844o لح|مريم محمد محمود ص لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

45oo|6 ع|لنعن|ندى محمود محمد ممدوح طه  |هندستـــ طنط

84o367 لمجد|بــــو|روق |خلود ممدوح ف ج|بــــ سوه|د|

49|652 |ش|س عىل بــــ|محمد عىل عبــــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||64|4 يشى جمعه محمد يشى جمعه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

287|35 لمقصود|حمد عىل منس عبــــد| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

838745 ن ي فرنسيس|عم| مي 
د وصفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

42747o ر يوسف حسن|لغف|هيم عبــــد|بــــر|دى |ش |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

345|28 لدين|زى نرص |لمغ|حمد محمد |بــــسملتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2|3758 ى |ندى فيصل  يم|لعم|بــــو|لسيد حسي  ى شمس| لسن عي 

|9383 لح|دل يوسف ص|م ع|بــــر| لفيوم|هندستـــ 

|65o99 بــــر عطيه|يمن ج|منى  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

64o7|6 ن|ن محمد محمد حس|عمر محمد رمض هره|لق|ج طبــــيع |عل
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84329 ف فتـــىح حسن|ره |س رسر ره بــــنى سويف|تـــج

||542o ر محمود|لغف|هر عبــــد |بــــسنتـــ م ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

68853| وى حرفوش|لطنط|ن |هيم زيد|بــــر|ء |ل| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

264248 ء مصطفى محمود مصطفى|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|4332 سلىم محمد قرئى محمد ى شمس|د| بــــ عي 

6|2o98 ى سيد |بــــر| د|حمد حم|هيم حسي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

435273 لعصفورى|م سعيد محمد |ء س|ل| سكندريه|ل|بــــ |د|

765748 مه|بــــو سل|لسيد محمد |رحمه محمد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

4o8552 لنبــــى عىل|لسيد عبــــد |لم |ل س|من |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

32|738 لشهيد رزق|د عبــــد|لدو عم|رين ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

76|777 لسيد| |مل رض|م ك|ريه كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

622354 مه|لعزيز سل|رقيه سمي  عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

79952 لعزيز|مد عبــــد |ن ح|حمد سلط| هره|لق|حقوق 

6o6|67 هلل عبــــيد|ئى فتـــح |حسن ه لمنصوره|بــــ |د|

6|4625 شه|لحليم بــــ|جد محمد فوزى عبــــد |ء م|رس| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

2273|5 مصطفى سيد محمد عىل ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

682832 لجيد محمد دويم|ء محمد عبــــد |سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

362595 تـــه|ل شح|لع|يدى مسعد عبــــد|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

263628 يف سعيد |نوره لم|لسيد س|ن رسر ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

22|64o تـــه|هلل شح|ئى عبــــد |محمد مصطفى يم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

753242 هيم|بــــر|لرحمن محمد سيد |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6|2886 هلل|ل منصور حسبــــ |د كم|عم| رن |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

32o247 م حسن محمد مصطفى|حس لمنصوره|حقوق 

|968| هيم|بــــر|حمد |لسميع |حمد محمد عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o8757 ى|لسيد |ء عزم |سم| مي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|25557 ى محمد ممدوح |ي دى|له|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

758933 شد محمد|م حربــــى ر|سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

82933o ين  لمنطلبــــ|ن عبــــد|حمد سليم|شي  ن|سو|علوم 

852975 ي ع
طف رفعتـــ محمد|مصطفى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى
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|4935| لمهدي|لمهدي |رضوي محمد  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

4o272 لق|لخ|ء يىح عبــــد|يىح عل ن|علوم حلو

27ooo8 لجندي|هيم |بــــر|دل سعيد |سعيد ع ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

46573 هيم|بــــر|عيل |سم|دتـــ رجبــــ |غ هره|لق|علوم 

328|94 حمد عمرو مصيلىحي مصيلىح شندى| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8|842 ه رجبــــ رجبــــ | بــــى|مبــــ|مي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

252994 ن|زق رسح|لر|للطيف عبــــد|ن عبــــد|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

223|26 لس|دو|س |تـــوم رد نصىح كي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2456|2 دى|له|ل عبــــد|رق كم|حمد ط| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8|o64 عيل|سم|لسميع |عيل عبــــد |سم|حمد | كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

7o6||| لح عىل|رس ص|ء ي|سم| لمنصوره|صيدله 

259898 شور|م حسن ع|سلىم هش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o4796 ه عل| لنعيم سيد|لدين عبــــد|ء |مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

439o64 م|لسل|هيم عبــــد|بــــر|لسعيد |عيل |سم|مصطفى  لشيخ|ره كفر |تـــج

6436|9 د محمد|حمد فؤ|محمد مجدى  زيق|لزق|حقوق 

2|385| ى|محمد عربــــيدى عبــــد هلل قشي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9|945o ر محمد  |لق عم|لخ|هيم عبــــد|بــــر| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

7o3|76 ح|لسو|لد محمد |خلود خ لمنصوره|حقوق 

8|o6|5 لسيد|حمد |مجدي | ند ي|بــــ |د|
|لمنى

33o|9o لسيد|م محمد |ديتـــ عص|ن |نوعيتـــ بــــنه

74||9 لمجيد|هبــــه مجدي عبــــود عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|837o محمد منصور سمي  حبــــيبــــ  سيوط|هندستـــ 

258572 لمطلبــــ|لدين عبــــد|م مىح |فهد هش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

77573| لسيد محمد|مصطفى رجبــــ  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

2323|4 لصمد مصطفى|بــــدر مصطفى عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

37334| ف محمود محمد|محمد  رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

356257 ن|ر رمض|لستـــ|دل عبــــد|هلل ع|عبــــد |حقوق بــــنه

492972 محمد مصطفى محمد مصطفى بــــدر |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

236494 لعظيم|حمد عبــــد| |مريم رض ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 6860 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8|4442 د زىكي|دي عزتـــ فؤ|ف ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

832339 يح|ح س|لفتـــ|ل عبــــد|عمرو جم دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

4|2824 ل فرج|م غبــــري|مريم س |بــــ طنط|د|

52375| له|هلل دربــــ|لسيد فتـــح |هلل |فتـــح  ط|بــــ دمي|د|

|2|783 ن محمد جعفر|م رمض|ريه د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

687o25 لبــــيومي|هيم |بــــر|لعزيز |ء عبــــد |سم| لمنصوره|حقوق 

|48|83 لغنى محمد|يمن عبــــد | |دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

677295 ى|طف محمد |محمد ع لشبــــشي  لمنصوره|علوم 

233683 نم|لرحيم محمد عىل غ|د عبــــد|حم عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

76|4o3 ى حسن ى محمود حسي  رنيم حسي  لسويس|معتـــ |علوم ج

86284o هلل|هيم محمد عبــــد|بــــر|نشوي  سيوط|عه |زر

|5oo58 لسيد|عيل |سم|هيم |بــــر|عيل |سم| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

87o74| بــــر بــــدري عىلي|ء ج|لزهر| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

84o784 دي|له|ل بــــدري عبــــد|يه جم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

36963| ى منصور|لد سليم|هيم خ|بــــر| ن حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

57498 حمد|هلل |عبــــد | ء رض|ول بــــ بــــنى سويف|د|

692779 ى عوض عبــــد |بــــ تـــ|لشح|لغنى |سم بــــشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54o94 لعظيم محمد ميهوبــــ|سلىم بــــسيم عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5o|564 تـــ | هيم عىل حسن درويش|بــــر|مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

38747 هيم|بــــر|حمد محمد |ء |بــــر هره|لق|بــــ |د|

|5924o حمد|عىل محمد عىل  ى شمس حقوق عي 

7|237| لسعدئى|لنور نرص عىل عىل |بــــو |رس |ف |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

8632o3 محمد محمود محمد محمود ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

89o75| مل |بــــر محمد ك|يه ص| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

||52o5 |قيم بــــسط|يمن يو| |مونيك ى شمس هندستـــ عي 

|42|67 حمد|عيل |سم|يوسف مدحتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o9o6o لعوضى|لعوضى محمد |لسيد |محمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

324o4| س حبــــيسر|رص كر|نوبــــ ن|بــــ| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|39|69 د محمد|ل عو|جم| نور ن|فنون جميله فنون حلو
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6oo884 لحميد|ندى حسنى معوض عبــــد  |ره طنط|تـــج

9|533o د  |جر محمد خلف حم|ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|9625 حمد عوض|بــــر |هيم ص|بــــر|حسن  لشيخ|ره كفر |تـــج

3274o7 لد حسن عىل|ن خ|ريم|ن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

84622o حمد عىلي|لصبــــور |ن عبــــد|يم| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

2345o9 حمد محمد|حمد محمد |مصطفى  هره|لق|حقوق 

2|677 لقوى|سلىم حبــــيبــــ محروس عبــــد  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

888738 هلل محمود  |ن محمود عبــــد|نوره سيوط|بــــ |د|

2758o6 وى|لص|حمد خضي  |حبــــيبــــه  هره|لق|عه |زر

7o8825 يه|لسيد رزق شلبــــ|شم |ء ه|شيم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7479o ف سيد |ء |دع حمد|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

64o956 ن هليل|لعزيز محمد رمض|محمود عبــــد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

6|2323 محمد مجدى متـــول معوض |ضتـــ طنط|علوم ري

438o34 لخي |لمجيد أبــــو |لسيد عبــــد |د |ن عم|نور |حقوق طنط

28o262 ش|لدمرد|لسيد |دل |ء ع|دع هره|لق|حقوق 

634226 دى محمد|له|محمد مصطفى عبــــده عبــــد زيق|لزق|عه |زر

878883 حمد عىل |جر سيد |ه سيوط|تـــربــــيتـــ 

452459 ن|لرحمن محمد محمد رمض|عبــــد لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

7747|7 وى|لنبــــر|ضىح حسن محمد محمد عىل  زيق|لزق|هندستـــ 

8797|6 حمد  |لدين محمود |م |مي  عص| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

42637 يف | شم|حمد محمد ه|حمد رسر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

78|942 ى |ي لسيد حسن محمد|سمي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|336|5 ي
ن|صبــــري مريد نعم| سلفى لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 

(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

52924o هيم عجيبــــتـــ|بــــر|دل سعد |لسيد ع| بــــ دمنهور|د|

|32oo5 زق|لر|حمد عبــــد | |رضوى رض ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8o429o ى محمود|رس| ء محمد حسي  ي|طبــــ 
|لمنى

895o73 ح |مل صل|محمد ممدوح ك ج|صيدلتـــ سوه

|5o274 لحمد محمود|يمن شيبــــتـــ |لرحمن |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

337662 لق مهدى مصطفى|لخ|حمد محسن عبــــد| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

6o7535 هيم سعده|بــــر|لسعيد |ن |رو |بــــ طنط|د|
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26|69o لليثــــى|حمد |هر فرج |ح م|صل هره|لق|ن |سن|طبــــ 

699538 عيل|سم|مديحه سعيد محمد  ط|ر دمي|ثــــ|

4o3644 ف عىلي محمد عىل|محمد 
رسر سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|

إيجوثــــ

497265 ض حجيج|رس مصطفى ري|حبــــيبــــتـــ ي تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

348679 هيم سمبــــل|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|روق |ف |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4|3567 ى رض|ي لىح|لصو|لمجيد |محمود عبــــد| سمي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

6|936 هيم|بــــر|دق |ل ص|لع|يمنى عبــــد  لفيوم|نوعيتـــ 

6oo8o2 لسيد مشيمش|محمد | رن |علوم طنط

|5823 هلل|متـــ محمد عبــــد |مريم سل ى شمس|زر عه عي 

92o39o حمد تـــوفيق |حمد محمد | ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

||728o لعزيز سعيد قطبــــ|حسن عبــــد  ى شمس حقوق عي 

42o465 ره|ل مبــــروك محمد عم|بــــرين جم|ص |بــــ طنط|د|

2293o حمد|مد |ن ح|حمد رمض| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

266o53 م|مد مصطفى هج|حسن ح ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

88|842 لمغيثــــ  |محمود محمد ربــــيع بــــكر عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

536o2 تـــغريد حسن طه مبــــروك لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

677868 ى|بــــو |لسعيد |م محمد |محمد حس لعني  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

32o8o6 فتـــ نصىح يوسف|تـــي  ر|فيلوبــــ ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

26o|52 حه|مل سم|حمد محمد ك|ء |سم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

45255 طه سعيد محمد محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8264o9 ذلي|لش|لدين |ء سعد |ر عل|من دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

433776 لمطلبــــ عيس|ح عبــــد|محمود صل |صيدله طنط

|3|37o ع عىل|ح رف|لفتـــ|د عبــــد |م عم|هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

92o239 ج  محمد حسن |لعج|هدير زيد  ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

7||526 مهند حسن عىل محمد بــــقشيش لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

39524 حمد|ح |لدين صل|م |رس حس|ج هره|لق|حقوق 

429|38 ص|لقص|وي محمد |لشه|سلىم مصطفى  |طبــــ طنط

892986 محسن نبــــيل مرشد محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9|o8|5 يف  |لغنى |محمد محمود صديق عبــــد لشر ج|حقوق سوه
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43|737 وى|لتـــل|لمجيد رجبــــ |محمود محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

52862 د بــــرسوم|م عي|جده نرص س|م لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

442829 هيم|بــــر|حمد |ل |ره سمي  كم|س ي صىح طنط
|معهد فنى

6o487| لحليم |حمد عبــــد |لحليم |ء عبــــد |روميس
بــــ|لوه|عبــــد

لمنصوره|بــــ |د|

4o8743 ره|لمرىس عم|ندى محمد محمود  |تـــربــــيتـــ طنط

5|8|48 لسنهوري|جر أحمد محمد |ه عه دمنهور|زر

23o897 م|لسل|د مصطفى عبــــد|محمد عم هره|لق|ن |سن|طبــــ 

336435 لمهدى|هيم |بــــر|حمد محمد |ن |يم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

26o76o حمد زنون|جر صبــــرى |ه لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

838223 تـــي  وليم مكرم ونيس|فيلوبــــ |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

77|644 لرحمن|هيم محمد فهىم موىس عبــــد |بــــر| زيق|لزق|عه |زر

|68794 ر|لنج|م محمد |لسل|م محمد عبــــد |لسل|عبــــد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

478492 سهيلتـــ مدحتـــ فتـــىح محمد عيد سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

75o426 لحميد|حمد عبــــد |مصطفى محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

646|29 رى|لغبــــ|طمه حسن عىل |ف ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2869|o حمد عىل|م صبــــرى |سل| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

6oo94o ر|ء محمود محمد عم|رس| |حقوق طنط

826687 ح محمد|لفتـــ|لد عبــــد|خلود خ دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

877287 تـــه مرزوق  |يدى مرزوق شح|ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

679|44 نع|لص|حمد وليد محمد محمد | لمنصوره|بــــ |د|

924443 ي|ر
لمقصود |سم عبــــد|محمود ق| ئى ج|علوم سوه

84oo3| ندي محمد محمود عىلي ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

482|96 لسيد محمد محمود خليفه|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

478|47 حمد|ن محمد |بــــر شعبــــ|د ج|جه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62o|97 ي|ر
ل|لسؤ|لسيد |أحمد محمد | ئى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|4|9o2 س محمد|مه عبــــ|س|بــــ |شه هره|لق|هندستـــ 

286o8 لكريم|لسيد محمد عبــــد |حمد منصور | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

446785 ى  ف محمود محمد حسن|حسي  رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

29643o ن|سحق سليم|ح |نوبــــ نج|بــــ| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

Wednesday, September 5, 2018 Page 6864 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

23686| سحق جرجس|صموئيل | دون|م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6227o فظ محمود|ن ح|ء رمض|رس| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

7925o2 حمد عىل|لرحمن |حمد عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

245465 لسعيد أبــــو زيد|ء محمد محمد |سم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

325o84 | عزتـــ رض
ى
 عطيه دسوق

ى
دسوق ى شمس علوم عي 

3269o| لسيد|م |لسل|بــــر عبــــد|ندى ج ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

362737 حمد|لد حلىم |زم خ|ح |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

83749 ى ر|ي ي تـــم|سمي 
م ميهوبــــ|ضى ي سويف

تـــمريض  بــــنى

895532 ه  |لل|لدين عبــــد|ل |محمود عصمتـــ محمد جم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|622o5 نور سيد|رص |لرحمن ن|عبــــد  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

462869 ر|لعط|حمد |حمد محمد | لشيخ|علوم كفر 

696846 لعوضى مدين|نه |هيم شبــــ|بــــر|محمد  لمنصوره|بــــ |د|

6o6928 محمود رشدى محمد لبــــيبــــ |بــــ طنط|د|

44|2o6 هلل|دى عبــــد |له|هلل نرص عبــــد |عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

285672 هيم|بــــر|هر |لط|سلىم عمرو  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|7875 بــــ|ء محمد محمود دي|نجل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

877428 وق محمود محمد  ى |رسر مي  سيوط|حقوق 

48843 م عىل محمد|ره س|س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

42376 هلل|ء وليد طلعتـــ غزول خلف |لىمي كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

49754 مد محمد|حمد ح|ن |يم| ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

876o56 مصطفى محمد مصطفى محمد   سيوط|عه |زر

45o342 ىطي|لبــــس|هيم |بــــر|لمنعم |عمر محمد عبــــد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

9|4o78 رى صبــــىح غيط منس  |م ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|3o58 شم |شم زىك ه|محمد ه ج|ره سوه|تـــج

5266|7 يم|لد|لدين مندور عبــــد|دل سعد |محمد ع بــــ دمنهور|د|

323o26 لوكيل|فظ محمد |عبــــي  علوى ح هره|لق|لعلوم ج |ر |د

425383 هيم خليل|بــــر|هيم |بــــر|يمن | |رن لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

369385 بــــ محمد متـــول|يه|م |سل| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

68|679 ل محمد خليفتـــ|لرحمن محمد كم|عبــــد  لمنصوره|حقوق 
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263262 يه محمود محمد محمود متـــول| |تـــربــــيتـــ بــــنه

645498 لوكيل|بــــر حمدين |ء ص|شيم لمنصوره|حقوق 

|6|369 حمد محمد|ن حنفى |يم| ى شمس طبــــ عي 

32|9o5 ى رسور جوهر|ل ي|خلود جم سي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

68o78o ى|لسعيد هل|د |ن عم|نور ل عوضي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

622335 ى محمد يوسف عبــــد  لحميد|بــــشر ط|معتـــ دمي|علوم ج

69o272 ى|رى |لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|حمد | مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

29862| هر رحمه|مروى عىل محمد ط ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

894|82 للطيف |جح محمد عبــــد|لبــــنى ن سيوط|بــــ |د|

639o68 لسيد|در محمد فرج |محمد ن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o3242 لمشد|دق |ن رمزى ص|نوره لمنصوره|بــــ |د|

396|9 لدين محمد|ل |م جم|حمد حس| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|49o8 لد محمود تـــوفيق|سلىم خ هره|لق|بــــ |د|

|5996o روق محمد|مل ف|نور ك هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6959|4 لرحمن محمد يىح محمد فهىم عىل|عبــــد  لمنصوره|صيدله 

|9833 حمد|لد محمد |د خ|زي كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

426695 لرحمن محمد|جر وجدى محمد عبــــد |ه سكندريه|ل|علوم 

6795|8 مر|ح ع|لفتـــ|بــــ محمد بــــدير عبــــد |يه| لمنصوره|هندستـــ 

285273 شم|ن ه|رس رمض|مه ي|س| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o7329 وى|لشعر|دى محمد |له|يه عبــــد | ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

526873 لرخ|لعزيز مصطفى |هلل سعيد عبــــد|عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|599o| لجليل محمد|جر ممدوح عبــــد |ه هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

6o2586 ى سليم|هيم محروس |بــــر| ن نوفل|مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6974oo لفضيل|لحليم عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|حمد | لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

7749|| لسعيد محمد أحمد|ء محمد |شيم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

972o6 ى عبــــد |ي لحليم|لحليم لطفى عبــــد |سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

244o9 ى مهدي |ي رم مهدي|لمك|بــــو |لسيد |سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5755o حمد|عمرو محمود عىلي  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

52485|  عبــــد 
ى
بــــوزهرتـــ|ر محمد |لغف|عمر محمد  شوق بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

772o39 لمنعم|لسيد محمد عبــــد|سعيد  |كليتـــ هندستـــ بــــنه
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34o796 حمد|ح |لفتـــ|لنبــــى عبــــد|ن عبــــد|نوره ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

344932 زى جبــــر|مد عز|لدين ح|ء |عل| رن |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

65873 حمد محمد خليل|حمد محمد | لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

464o|| ي|دي عطوه |له|حمد مجدي محمد عبــــد|
لففى سكندريه|ل|حقوق 

7o8582 يه حمدينو محمد مقبــــل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

222922 تـــه عىل|يمن شح|محمد  هره|لق|بــــ |د|

488o53 نوس|سطف|د سعيد |مرقص مفدى فؤ سكندريه|ل|بــــ |د|

6o237| لق|لخ|لسيد بــــدوى عبــــد |ء |ل| |حقوق طنط

6|5596 لعزيز منصور|لعزيز محمد عبــــد |لد عبــــد |خ ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

4|583o ي عىلي جل|زينبــــ عبــــد
ل|لغنى لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

359844 لرسول صديق|حمد عبــــد|طمتـــ |ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|7o|o7 م مرىس حسن|سلىم س |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

52|938 ل|لج|لكريم محمود |مديحتـــ محمود عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

38396 وه|حمد بــــ|مد |لرحمن ح|زينبــــ عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6||8|5 جه|لحليم خف|م مصطفى عبــــد|هي |تـــربــــيتـــ طنط

8762|2 ى جم| هلل|لدين محمد عبــــد|ل |لحسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

866|58 ي|حمد عبــــد|ء |عل
ى
لمريد دسوق سيوط|ره |تـــج

48686 ل عىل|حمد بــــل|محمد  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

7729|o در|لق|لسعيد محمد عبــــد|محمد  زيق|لزق|حقوق 

354927 ي |مي 
ى
لجوهري|حمد |حمد شوق ى شمس|تـــج ره عي 

76776 يمن محمود سعيد عىل|نسمتـــ  ه ى نوعيتـــ جي 

6343oo عيل|سم|لعزيز |هر عبــــد|ء م|شيم زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

5o74|6 ف |جر |ه ل|لع|حمد محمد عبــــد|رسر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

62648| لحميد درويش|لسيد محمد عبــــد |م |بــــتـــس| زيق|لزق|بــــ |د|

26|868 ىط|لمع|بــــو|در |لق|م عبــــد|ح عص|صل |كليتـــ هندستـــ بــــنه

69|465 محمود محمد زغلول متـــول موىس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

542574 هيم مصطفى|بــــر|تـــه |ء محمد شح|ل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

787|68 مر|لرؤف ع|لرؤف محمد عبــــد |عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

28345o ى مجدى سعد محمد|ي سمي  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|
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46779 ن محمد ربــــيع عىل|يم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6|75|9 ل|لعتـــ|مريم مصطفى حسن مصطفى  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

62o2oo ن|لعزيز عثــــم|محمد عبــــد | رن ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|75765 شور|غبــــ محمد ع|طف ر|محمد ع ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

325855 درس|ر تـــ|يوبــــ مق|رحمتـــ  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

46o48 لعظيم|لمحسن عبــــد |يه مجدى عبــــد | ن|حقوق حلو

8o|596 ج محمد|ء فر|نم ول|ه ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

7o8939 لسيد|حمد|محمد رمزى محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

83224| ى صفوتـــ فلتـــس  ى|نرمي  مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|77366 لسميع|شم عبــــد |محمود مجدى ه لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

6282|5 لطيبــــ|لدين محمد |ح |ريم حسنى صل زيق|لزق|نوعيتـــ 

263758 لنبــــى محمود|لد عبــــد|سهيله خ ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

8|5257 زينبــــ سيد عىلي محمد ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

764|2o |م شط|لسل|حمد محمد عبــــد | |رول ره بــــور سعيد|تـــج

75729o ده رجبــــ محمد حسن|غ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

69|347 لجليل محمودعىل|حمد عبــــد |رق |ط لمنصوره|ره |تـــج

44759 لعليم محمد|لدين عبــــد |جر شمس |ه لفيوم|عه |زر

6788|4 هيم متـــول |بــــر|ر |لستـــ|لسيد عبــــد |م |بــــتـــس|
وه|حل

لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

89795o حمد |لرحيم |حمد عبــــد|روى | ج|علوم سوه

689o86 لجمل|حسن محمد حسن سيد محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2564o9 لس عوض عشم رزق كي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

36484| لرحمن محمد عىل عويس|تـــ عبــــد|ي| ى شمس علوم عي 

35272| ى|حمد محمود حس|محمود  ني  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

82747o د|لرحمن فكري محمد ج|عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

254964 ى متـــى|بــــو |نشين نشأتـــ  ليمي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

889742 ر حبــــسر وهبــــه |ئى نو|روم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2o34o لموجود|لدين محمود عبــــد |د |م عم|هش هره|لق|بــــ |د|

4|7923 ي|ر
لروينى|مصطفى فتـــىح | ئى لشيخ|ره كفر |تـــج

4|2o35 لرحمن محمد عىلي ذىكي|عبــــد |بــــ طنط|د|
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|5345o تـــتـــ|رتـــ سيد قرئى شح|س ن|هندستـــ حلو

65|o2 محمد حمدى محمد عيد لفيوم |تـــمريض 

5|6o56 لجمل|هيم محمد |بــــر|رتـــ |س معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

8o|o62 لحميد|ن عبــــد|خلف سليم| سه ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

|32576 ن ن|ل سليم|مي غبــــري|س| مي  ن|فنون جميله فنون حلو

7o5939 هيم|بــــر|حمد عىل |هيم |بــــر|ء |ل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|4|4o لعزيز|لم عىل عبــــد|يوسف س ى شمس|تـــج ره عي 

|64459 لسيد محمد بــــدوى|مهند  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

6|3993 ن|روق تـــوفيق شعل|ل ف|روق كم|ف |ره طنط|تـــج

|2|o89 هيم محمود|بــــر|سيف محمد فكرى  هره|لق|عه |زر

878794 بــــر سيد دردير |سيد ج ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

263|26 حمد جمعه|حمد جمعه |كريمه  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

684o89 ى|لحس|يمن مسعد |مسعد  ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

924533 عيل |سم|عيل محمد مظهر |سم|حمد | ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

4o2oo| ر|حمد نو|طبــــى |لش|محمد مغربــــى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

263o67 لغنى مسعود|ل عبــــد|م جم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

83867 م|حمد محمد عل|رق |ط لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

754759 حمد|لدين فوزى |م |هلل حس|منه  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

6|2o63 لصعيدى|لعزيز |جر محمد عبــــد|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|646|6 ع|لسبــــ|م محمد عىل |هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|3ooo ر|لحم|لسيد |لعزيز |لعزيز عبــــد |عىل عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o52o6 لكوم|لسيد |م |سل|رضوى  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|73297 حمد بــــخيتـــ|لد عىل |محمد خ تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

878263 لحليم |مل عبــــد|ء ك|ء عل|رج سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

528293 زى|در غ|لق|حمد عىل عبــــد | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

4|394o وى|لشن|ض |لمتـــول ري|بــــ |لوه|مروه عبــــد  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

675o77 ى|لرحيم جبــــر |عبــــد | عمر رض لعشر لمنصوره|هندستـــ 

699596 مد محمد حسن|محمد ح لمنصوره|علوم 

3|635| هر محمد|لظ|مل عبــــد|ك| رن ى شمس حقوق عي 
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8|o79o ي عثــــم|ء فوزي ر|شيم
ن|ضى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

338297 لطوجى|لفتـــوح |بــــو|ل محمد |ء جم|رس| |حقوق بــــنه

9o3945 حمد |ئى |لغيط|حمد |يه | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

223988 ي
وى|لرؤوف هند|هيثــــم محمد عبــــد | دئى ي |

لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|9862 ل|د محمد أحمد حسن هل|م عم|ريه ط|بــــ دمي|د|

722o3 ى حسن |ي عيل عىل|سم|سمي  لفيوم|بــــ |د|

863454 ى ك|ر سدر|لحج|بــــو|خوم |بــــ| مي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

34|978 د بــــيومي بــــيومي محمد حمودتـــ|جه عه مشتـــهر|زر

355975 م|ج  تـــه|ء صبــــىح خف|شيم ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

63|936 زق|لر|ره محسن ظريف عبــــد|س زيق|لزق|حقوق 

328484 هيم يوسف|بــــر|لمنعم |سط عبــــد|لبــــ|محمد عبــــد |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

358647 تـــ شعبــــ| ن شلبــــى|ح شعبــــ|ن صل|مي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

53673 لد محمد طه|خلود خ هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

283o9 ر|لجز|روق |لدين ف|ء |عمر عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|4439 ره|هلل عم|ل عبــــد|ن جم|يم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

6339|| رس محمود حسن عيد|محمود ي زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

59224 هلل|حمد عبــــد |م |محمود عص ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

6o6|76  محمد محمد عز
ى
يف شوق م|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

8252|3 ى محمد عبــــد ل|لع|محمد حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

2656|6 لـدجـلـه|لحكم |حمد عربــــى عبــــد| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

428483  زعي |رح
بــــ محمد حسن عفيفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

62o58| دق|لح|مد |لحسينى ح|رص |ء ن|شيم ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

859773 مه محمود عىلي|محمود سل لمنصوره|حقوق 

|75o|2 م|مه محمد تـــم|س|م  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

347885 وي|لفيش|محمد نرص درويش  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

49o|98 حمد عىل|ن محمد |ده رمض|ر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

426o77 وى|لسيد فرم|هيم |بــــر|ر |من سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5o548 |لق عبــــد |لخ|حمد عبــــد |لوليد |بــــن  |لد |خ
للطيف

ره بــــنى سويف|تـــج

257|46 بــــتـــ محمد خليل|هدى ثــــ ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

877288 ن  |هبــــه قنديل محمد سليم سيوط|تـــربــــيتـــ 
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434o74 ه وجيه عبــــد  ق|لق |لخ|ني  وى|لشر |تـــربــــيتـــ طنط

677244 رق محمود يوسف|عمر ط |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

687395 زق زغلوله|لر|ن عزتـــ فتـــىح عبــــد |يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

457583 |لبــــن|م |لسل|ن محمد بــــهجتـــ عبــــد|نوره لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

65346 هلل عىل|حمد عبــــد |ء |رس| لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

422o5o وى|لشن|هيم محمد |بــــر|زينبــــ محمد  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

369288 ح عىلي|لفتـــ|حمد محمد عبــــد|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

26o384 ه سمي  | ع|لرف|للطيف |لسيد عبــــد|مي  شمون|نوعيتـــ 

53444o م|لسل|بــــلسي عبــــد |لطر|م |لسل|محمد عبــــد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8o3748 ي|لبــــ|حمد عبــــد|بــــر |ص| لي|د
ى
ق ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

5|384| ده يوسف عيس|لدين حم|ء|حمد بــــه| سكندريه|ل|طبــــ 

88276 د محمد محمد|مروه محمد فؤ ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

338552 ى محمد |ي ى |حمد |سمي  حمد|مي  |نوعيتـــ بــــنه

|5o4o7 ن|لغنى سليم|رص عبــــد |لن|محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

2435|6 ى عبــــد لحليم|حميده نصىح حسي  هره|لق|ر |ثــــ|

25267 يف عمر محمد بــــكر|ش هنده رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

82665 م|لسل|هلل عبــــد |لد عبــــد |خلود خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

22992 حد متـــولي|لو|لرحمن عبــــد |يوسف عبــــد  ى شمس علوم عي 

53343| ى عبــــيدى| ى منصور حسي  حمد حسي  سكندريه|ل|حقوق 

6892o| زق محمد|لر|هلل محمد عبــــد |محمود عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

36835 لحليم|لسعيد عبــــد |عىل محمد | ر|ي ى شمس| لسن عي 

5o7383 حمد|هيم |بــــر|هلل |حمد عبــــد|ر |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4253o مد|رس فضل محمد ح|مح ي|س ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

434527 لسعود|بــــو|د مجدى مرىس محمد |سع |بــــ طنط|د|

292833 وى|لنو|محمد نبــــيل فريد محمد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

695494 مل محمود منصور|محمد محمود ك لمنصوره|حقوق 
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6o6975 لمجيد محمد|حمد محمد عبــــد| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

4|9436 م|لسل|رس عىل محمد عبــــد|هلل ي|منه  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

84o42 ن|دهم محمد عثــــم|ئى |م| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4498|8 |بــــ محمد مأمون وف|يه|محمد  |ره طنط|تـــج

2833o4 شقر|ل|محمد حمدى طه محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|9538 لحنفى|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|منى  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8|oo9 ى فتـــىح |لرحمن |عبــــد ى|مي  مي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

246476 هيم صبــــيح|بــــر|جد |محمد م ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

857828 ي ج
د|هيم ج|بــــر|د |مصطفى ي صن. تـــ.ك

|ع شبــــر|فنى

|74385 زم مصطفى محمد بــــكرى|مصطفى ح لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

449o|7  إسم|دى |ش
ى
عيل عوض خرصى|لدسوق |حقوق طنط

483329 حمد عمر|هلل |حمد عبــــد|ندى  سكندريه|ل|ره |تـــج

228659 ندى مدحتـــ بــــكر فرج هره|لق|بــــ |د|

4|43o2 لسيد عوده|زق |لر|مروه مصطفى عبــــد  |بــــ طنط|د|

8676|| لرحيم|ح عبــــد|لفتـــ|ده ثــــروتـــ عبــــد|غ ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

257333 لعدل|حمد |ل |روضه جم ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

545|8 دى|حمد ن|رم |محمد ك ي سويف
هندستـــ بــــنى

|28o6o حمد|د شفيق |حمد عم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

698858 لسيد|مه محمد |س|ن |نور لمنصوره|نوعيتـــ 

7o3o|2 لزين|ل |لسيد هل|لسيد |ء |رس| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

64475 لعزيز|لدين محمد عبــــد |ء|ء بــــه|سم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

78959 بــــ فرج|لتـــو|دل عبــــد |نىح  ع| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2726|o مد|حمد رشيدى ح|يوسف  سيوط|طبــــ 

6|9479 بــــينى محمد عثــــم| |محمد رض ن|لشر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

37o7|8 ي
لرحمن يوسف|رس مصلح عبــــد|ف| دئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

762932 لسيد هلهول|ر |ء عبــــده مختـــ|رس| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

263638 حمد|لمليىح  |لعظيم |مه عبــــد|س|ء |ل| |بــــ بــــنه|د|

33264o حمد حسن محمد حسن|محمد  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

453872 لطبــــىح |ذى |ح مغ|لفتـــ|ن عبــــد |ن رمض|يم| لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ
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359o58 يد عوض|حمد محمد ف| رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

783||8 لسيد|ل عىل محمد عىل |نه ن|صيدله حلو

5o492o ى رض|ي محمد محمود محمود عىل| سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64o56o ى|م |لسل|لسيد عبــــد |محمد  مي  زيق|لزق|ره |تـــج

6o2|25 تـــه جزر|محمد محمود شح| رويد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

686696 مد حسن|زق ح|لر|حمد عبــــد |محمد  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

36o67| حمد عدس|رس مسعد |ي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

875767 لعطيفى فتـــىح  |محمود محمد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

85oo76 لح|ح يوسف ص|محمد صل ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

24|694 دق|ء سيد غريبــــ ص|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

47674o لقوى|ن فتـــىح عطيتـــ عبــــد |نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

868278 حمد عيد محمد|ء |نجل ن|سو|بــــ |د|

6|o559 لسيد زعيتـــر|حمد |ره |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|49982 هيم|بــــر|هلل |محمد سيد عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

858|oo |ستـــيفن وجيه عزيز حن| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|68893 بــــ|زق خط|لر|حمد عوض عبــــد |محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|654|o حمد محمد مصطفى|منى  ى شمس|د| بــــ عي 

272564 لرؤوف محمود|لرحمن رأفتـــ عبــــد |عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

485254 لمرصي|م أحمد محمد أحمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

24665| لليثــــى|لرحمن محمد معوض |عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|42564 مورين مجدي جرجس رسجيوس ى شمس|تـــج ره عي 

82|685 لعزيز موىسي|له عىلي عبــــد|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

543|23 ى سمي  ذىك ج|ي ى|سمي  هي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9||963 حمد |حمد |مي  |ل|ء |دع ج|ره سوه|تـــج

343|72 حمد مصطفى|فتـــ |هدير ر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

222965 ى يمن طلعتـــ رزق| |مي  هره|لق|ره |تـــج

779348 لسيد محمود|بــــ نبــــيل |شه زيق|لزق|ره |تـــج

|2|37| ن|لم|حمد محمد س|ذ |مع هره|لق|ره |تـــج

525329 ى |لع|ح عبــــد |ر نج|مي حمد|ل حسي  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ
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89oo74 ؤوف عطيتـــ |رص ر|هر ن|م سيوط|طبــــ 

259222 لخول|بــــ |هلل محمود دي| |طمه عط|ف ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|36569 لسيد|لمنعم |لسيد عبــــد |محمد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

526879 ئى محمد|لد محمود دمر|محمد خ ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

366969 لبــــدرى محمد عىل|سحر  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

47o38 دق|حمد ص|سلىم محمود  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

8627o2 ي محمود
بــــسمه محمد مصطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

22333| لعزيز|هر ذىك عبــــد|محمد بــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

268483 لخول|حمد |محمد حمدى  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

765249 ى محمد زىك عبــــده بــــدره|مصطفى  مي  ره بــــور سعيد|تـــج

236386 د خرصى|فظ محمد ج|حمد ح|ن |رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7o96o7 لعليم عىل وهيبــــ|لسيد عبــــد |ميه محمد |س لمنصوره|حقوق 

35827o ف عبــــد|ن |حس| لمنعم عىل|رسر ى شمس حقوق عي 

779439 س|لعس|لرحمن |حمد عبــــد |ره |س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

829|4o د|د محمد حم|منيه محمد حم| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

642746 د|لجو|ن عبــــد|تـــغريد محمد ري زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|23599 ف ن| |ند|ر م سيد|ئل ر|رسر ن|حقوق حلو

6298o8  جوده|حمد محمود |
ى
حمد شوق زيق|لزق|ره |تـــج

259o8| ر|لنج|د |لرسول رش|م عبــــد|هش ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

52464o شم محمد|لسيد حمدى ه|دهم | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

6o652| ذل|لش|بــــر |حمد ممدوح ج| |بــــ طنط|د|

3|38|4 محمود محمد محمود محمد عوض |حقوق بــــنه

32484o طف جبــــر تـــوفيق|حمد ع| لمنصوره|حقوق 

862277 لرحمن محمد|م عبــــد|محمد حم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

48|824 ح محمد|لفتـــ|م صديق عبــــد |سل| سكندريه|ل|حقوق 

534392 ى|عبــــد  ى فريد حسي  لرحمن حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|29338 يم|لد|يمن محمد عبــــد |ن |مرو تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه
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649o37 حمد|هيم عىل |بــــر|هيم محمد |بــــر| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

87oo97 لرحيم|مؤمنه محمود نور عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

3|524o حمد|لضوى |حمد |محمد  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

6o25o4 لحلو|لسعيد حسن |مي |لرحمن س|عبــــد  |حقوق طنط

3292|o لطوجى|ر |لغف|ر عبــــد|لغف|ندى عبــــد شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

|75822 لعزيز|ن عبــــد |رق شعبــــ|لرحمن ط|عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

95o4o تـــ جم| يد مصطفى|بــــو|ل |مي  ى لي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

9oo989 حمد |ء عىل موىس |شيم ج|تـــربــــيتـــ سوه

782985 حمد محمد محمد|سعيد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

757939 رون|حمد ه|حمد منصور | حقوق بــــورسعيد

|62468 ده زرزور|حمد سيد حم| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

882o8o لبــــديع  |لدين محمد عبــــد|ء |محمد عل ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

29|42 دي ذىكي عدلي ذىكي|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

338895 در موىسي|لق|لمحسن عبــــد|ل عبــــد|خلود جم |بــــ بــــنه|د|

|57944 سلىم حسن محمد درويش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

869246 ر بــــرسوم|لمسيح كتـــشن|سيمون عبــــد ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

663o8 شم معوض|محمود محمد ه لفيوم|هندستـــ 

4|98|2 ر|للطيف عم|م عبــــد |حمد عص| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|5o|93 ى رضو| ن|حمد محسن رجبــــ حسني  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

84|8o لعظيم|يز عبــــد |ر ف|بــــسمه مختـــ ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9|53o5 ن عىل محمد  |حمد عثــــم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6326oo لسيد|حمد عىل |لصبــــور |بــــسمه عبــــد زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

42|984 ل|لد|لموجود |ء نسيم عبــــد|سم| سكندريتـــ|ل|نوعيتـــ فنيتـــ بــــفرع مطروح ج 

7848|7 حمد يوسف|بــــ محمد |لوه|حمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

4o885| ح|زق صبــــ|لر|لسيد حمزه عبــــد |ء |دع |بــــ طنط|د|

|63483 لشيخ|جد زىكي |حمد م|محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

774423 ن|لم|سل نبــــيل سيد عىل محمد س|بــــ تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

424644 سيوط|عه |زر لمؤمن|د عبــــد|لجو|م أحمد عبــــد|حس
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785348 لسيد|حمد محمد |لسيد | زيق|لزق|عه |زر

3|5|87 ف رشيدى يوسف|م |سل| رسر |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|24834 مريم محمد محمد سيد ى شمس| لسن عي 

7o6482 يز عبــــده محجوبــــ|يه محمد ف| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

53o|94 لعليم محمد متـــولي قنديل|مريم عبــــد ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

842656 حمد|هد محمد |عبــــي  مج ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

8o2|2| لس ن ك عزيز|دي مل|كي  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

6|4o84 ن|د صو|لجوهرى ج|د |عبــــي  ج ي صىح طنط
|معهد فنى

36o926 ف محمد محمد|يتـــ | رسر لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

|53587 هلل يىح يوسف محمد|منتـــ  هره|لق|علوم 

45o723 ى|ي محمد صبــــىحي مصطفى| سمي  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

22547| ى محمد|س ره سعيد حسني  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

46|2|| حىل|لسو|لدين رزق |م نرص |هي |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

|28o74 لعزيز|هلل عبــــد |لعزيز عبــــد |كريم عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

37633 ل زىك|ل سمي  جل|جل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

366527 حمد|ل |لع|رس عبــــد|هيثــــم ي |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

33||o هيم|بــــر|خلف مريد | رين|م هره|لق|ره |تـــج

47395 لد سيد محمد|محمود خ ن|طبــــ حلو

3673o3 حمد|لمنعم |لسيد عبــــد|ء |لزهر|طمه |ف |ره بــــنه|تـــج

7||452 حمد عبــــده محمد محمود|حمد |حمزه  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

758678 ف سويلم عبــــد|لرحمن |عبــــد  لعزيز|رسر لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

73445 ى سعد عبــــد|ي لحميد محمود|سمي  لفيوم|لعلوم |ر |د

7o6598 لمهدى|هدى حمدى مصطفى محمد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

879437 لحميد |حمد سيد عبــــد|فتـــ |ر سيوط|طبــــ 

438733 م|لغن|زى محمد |محمد محمود غ |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|3||53 لرحمن مصطفى|مصطفى مجدى عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

426|24 بــــو بــــكر|لم |حمد س|مل | ج|بــــ سوه|د|
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7o6933 حمد|يه محمد سعد | لمنصوره|نوعيتـــ 

2o965 لرحمن محمد فهىم يوسف|عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

48|49o ى|عبــــد  ي حسي 
هلل محمد مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o7679 ى ؤول عطيه|در ش|ن| جورجي  ي|طبــــ 
|لمنى

78|o42 هيم عىل جنه|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  |ره بــــنه|تـــج

25|343 لدعوىسر|هلل محمود |حمد عبــــد| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|48454 ي
ى| دئى عمرو محمد حسي  ن|حقوق حلو

7897| مل|م ك|م|م |م|زم |ح ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

67435 لعزيز عىل|حمد عبــــد|مصطفى محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

|57936 هيم|بــــر|لسميع محمد محمد |ء عبــــد |ل| هره|لق|ره |تـــج

7o54|3 هيم يوسف|بــــر|هلل |بــــ سعد |يه|محمد  لمنصوره|حقوق 

6|5666 ي
لمتـــول قنديل|لدين قنديل |ء |كريم ضى ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

5346|7 بــــريوسف|منيتـــ حسن يوسف ج| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o|395 ى | ى |حمد محمد حسني  ل|لىكي|حمد حسني  لمنصوره|حقوق 

7597o2 ى رفعتـــ عىل |ي حمد|هيم |بــــر|سمي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

224o22 |لعل|بــــو|حمد |روق |بــــسنتـــ محمد ف هره|لق|بــــ |د|

4|o6o3 زيتـــ|بــــوج|لسيد خرصى محمد |محمد مجدى  |بــــ طنط|د|

347o|7 تـــه|حمد محمد سيد محمد شح| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

538239 ى ص|رحمه محمد فؤ لح|د  حسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

773|6 لمطلبــــ |لمطلبــــ محمد عبــــد |حمد نزيه عبــــد |
رون|ه

هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

434786 ن|لعزيز سليم|لعزيز محمد عبــــد|ء عبــــد|نجل ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

58|28 بــــ محمود|لبــــ|محمد صبــــىحي فتـــح  حقوق بــــنى سويف

|64432 ج عطوه|ج محمد فر|فر هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

777334 ن مصطفى|لحميد رمض|ء سعيد عبــــد |رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

677o36 حد|لو|ئى محمد حسن عبــــد |ه لمنصوره|حقوق 

632597 يه محمد نبــــوي محمد محمود| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|37454 هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|رق |حمد ط| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

228||6 لقوى|لمنعم عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|حبــــيبــــه  هره|لق|ره |تـــج

2|69o| ء محمد |حمد ه|دين |ن ل|حمد بــــل|ئى ى شمس| لسن عي 
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67824o |مريم محمود عىل عوض 
ى
لدسوق لمنصوره|ره |تـــج

9|2|97 هيم محمود |بــــر|لغنى |حمد عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

43767o در|لق|محمد سمي  عىل عبــــد  لشيخ|علوم كفر 

422o32 مد حمد|رحمه عبــــدربــــه ح ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

886o|2 حمد |ن عىل |عىل حس سيوط|طبــــ 

9|o|53 طس |بــــر بــــل|ندرو سمي  ص| ج|ره سوه|تـــج

84|439 لجليل|لم محمد عبــــد|ورده س ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

22|347 ىط|لسنبــــ|حمد سعيد |محمد محسن  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5476| ي يوسف |ء ن|ل| حمد|ج  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

693633 ى نور|بــــو |مه جمعه |س|لسيد | لدين|لعني  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

4294o| م|وى عل|لص|ح |لفتـــ|مح عبــــد |حمد س| |حقوق طنط

322534 تـــ مجدى | حمد حسن|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

697632 لسعيد|لعوضى |لرحمن محمود |عبــــد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

63|253 لبــــدوى محمد|حمد |رص |ره ن|س زيق|لزق|صيدله 

|75877 ي عبــــد 
لكريم|لمنعم عبــــد |محمود حسنى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7|54|4 حمد عىل|محمد | محمود رض ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

85oo5| لس حمدي د ود ملك|كي  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

678|46 ى سيد سعد سيد نرمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o476 هلل عىل|م فتـــح |يه س| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o833| حمد غلوش|لسيد |زق |لر|م عبــــد |محمد هش ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

4o3989 ي |يوسف خ
هلل|حمد عبــــد |لد مصطفى لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

ألسكندريتـــ|بــــ

228633 ي|منه سلط
ن|ن محمد تـــعى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64965| ح|لفتـــ|د عبــــد|مروه محمد ج زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|o7|o م|لسل|م عىلي عبــــد |لسل|م عبــــد |حس| ي|ه |بــــ طنط|د|

7538o2 ك|لسم|ئل سعيد محمد عىل |هلل و|منه  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

8|9|97 ن ء|شعي|ل |لقس غبــــري|د |عم| مي  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

28653 لحميد|حمد عبــــد |حمد ممدوح | هره|لق|حقوق 

37238 ىطي|لع|لفتـــوح عبــــد |بــــو |رحمه بــــدوي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7oo33| لسيد عوض|حمد محمد عىل | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

239246 هيم سليم|بــــر|ء عزتـــ |ل| هره|لق|ره |تـــج
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756658 ن|هيم عىل سليم|بــــر|ء |رس| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

378o7 حمد|لغنى سيد |ر عبــــد|من ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

6|2676 قرع|ل|لعزيز |لطفى عىل عبــــد| دين لمنصوره|حقوق 

229386 منيه حسن لبــــيبــــ حسن فرج| ن|فنون جميله فنون حلو

9|3|38 حمد |فظ |لرحمن مصطفى ح|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69|9o8 لم|لسيد عيد س|م محمد |د عص|زي لمنصوره|طبــــ 

784o|4 هد محمد عبــــده منصور|ن زيق|لزق|عه |زر

8o7867 ن|طمه صفوتـــ عىلي شعبــــ|ف م بــــنى سويف|إعل

82753o جر سعيد خليل معوض|ه |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

6|8|34 لفتـــوح|بــــو |هيم |بــــر|هلل محمد |منه  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

8|o575 ه حس| ى سيد حس|مي  ى|ني  ني  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

22|884 للطيف|ل محمد عبــــد|ر جم|من لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

63632 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|ء |ول لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3299o3 وق ط لم|رق طتـــ زىك س|رسر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

358828 طف عزيز جرجس|نوبــــ ع|بــــ| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

48728 حمد|ده عطيه |حمد حم| هره|لق|صيدله 

337752 رك|هلل مبــــ|د عبــــد|محمد محمود عو |ره بــــنه|تـــج

56374 لرسول|يز محمود عبــــد|مؤمن ف ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

|22587 وق رض ن|ن رضو|عثــــم| رسر ى شمس هندستـــ عي 

42||6o لسعد|لغفور |لرحمن عبــــد|د عبــــد|يه ج| لشيخ|بــــ كفر |د|

26|64| م محمد عىل عمر|سل|محمد  ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

9245o6 ى هيم لمع عطيتـــ |بــــر| |مي  سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

643426 لمجيد|م عزتـــ عبــــد |ن عص|نوره زيق|لزق|حقوق 

|23482 ف بــــخيتـــ عىل|سهيله  رسر هره|لق|حقوق 

|27569 حمد|لعظيم يوسف |مصطفى عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5o|624 |لحليم حسن خليفتـــ |ء عبــــد|لزهر|طمتـــ |ف
هيم|بــــر

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4657|4 ود|لمنعم محمود حسن د|محمد محمود عبــــد  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ
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2|9452 رودى|لبــــ|لرحمن |لسيد عبــــد |لرحمن |ن عبــــد|رو سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

7||7o5 لسيد جعفر|حمد |دل |محمد ع ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

8|3||6 حمد رشدي محمود|م |حس ن|صيدله حلو

|4|868 م|لسل|محمد مصطفى محمد عبــــد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

7|6599 وق محمد محمد عىل  حس ى|رسر ني  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

629o4| تـــه|هيم عطيه شح|بــــر|لرحمن |آيه عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

7o3o8| لسعيد محمد محمد نجم|مريم  لمنصوره|علوم 

|3694| ف مصطفى |حمد | هيم|بــــر|رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|65o39 وى|لص|لحكيم محمد |منى محمود عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

337856 م حرحش|م|بــــ |لوه|م عبــــد|م|محمود  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

627o28 ى محمد محمد |ي لنمر|هيم |بــــر|سمي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

875656 لرحيم |لعليم عبــــد|لرحيم عبــــد|مه عبــــد|س| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

34o324 يمن مصطفى محمد|مصطفى  |نوعيتـــ بــــنه

35694o ح|لفتـــ|لدين ربــــيع عبــــد|ح |ر صل|من |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

885|o4 د صليبــــ |تـــ عي|مريم فرح سيوط|تـــربــــيتـــ 

867586 د حسن|محمد حسن فؤ ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

848o7| د يوسف سيدهم|نطون عي| ن|تـــمريض أسو

98|75 ح|لفتـــ|حمد عىل عبــــد|هدى  لمنصوره|حقوق 

|37|47 ى|ن ش|لغنى سليم|لنبــــى عبــــد |د عبــــد |زي هي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2o82o حد|لو|محمد يوسف محمد عبــــد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

77488 لق|لخ|محمد سعيد سعد عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4||69| غو|هيم عىل بــــغ|بــــر|د |نه |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

36969o صفيتـــ رفعتـــ محمد محمد عويمر ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

255836 لففى|ئل شبــــل |حمد و| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

892o|4 فظ  |لح|لد عدل عبــــد|ر خ|من لمنصوره|حقوق 

479787 رين|عيل محمد جز|سم|حمد |م |ر سكندريه|ل|حقوق 

264o55 يز حكيم سيدهم|هر ف|رفقه م |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

838o62 لحميد|مل عبــــد|حمد ك|محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

||64o6 ى  ويرس|زر س|مي  ع|ستـــيفي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

28755 ن خضي |محمد وليد محمد عرف ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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37o||4 بــــورسين|ق |لرز|لسيد عبــــد|منى  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

73o|3 يف محمد عبــــد هلل|محمد رسر لفيوم|عه |زر

678874 هيم رزق عوده|بــــر|زينبــــ رزق  لمنصوره|صيدله 

5o625 ن|عثــــم| حمد محمد ذكري| ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

4425| هلل|لمجيد عبــــد |ل عبــــد |دل جم|ع هره|لق|هندستـــ 

83o247 حمد موىسي|ء حمدي |نجل ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6974o7 م موىس|لسل|م موىس عبــــد |لسل|حمد عبــــد | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|67233 حمد|رق محمد سعيد |مهند ط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

322o98 طف محمد|محمد ع| نور ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

35349 هدى محمود حسن محمود هره|لق|ره |تـــج

765782 وق محمد محمد محمد  لحديدى|حمد |رسر ره بــــور سعيد|تـــج

4oo925 هيم|بــــر|ن محمود |رمض| مه بــــ دمنهور|د|

332446 زي|هيم حج|بــــر|محمد صبــــري محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

56376 بــــوسمره|ن |بــــوسمره رمض|محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

8753|5 ن عىل محمدين محمد |وجد سيوط|هندستـــ 

776863 لبــــ|بــــو  ط|هيم محمد |بــــر|تـــم |محمد ح سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

848243 ي
يوسف منصور زىكي مهنى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

7673o6 وي|لقسط|هيم |بــــر|لسيد |حمد |محمد  طبــــ بــــورسعيد

48o595 دل لميع خله رستـــم|ريو ع|روم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|556 ل|بــــوغ|محمود محمد عىل محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

76654 دتـــ|هلل عبــــ|بــــ خلف فيض |لتـــو|محمد عبــــد  ن|حقوق حلو

||58|9 حسن محمد حسن| ر|ي هره|لق|حقوق 

525827 م|لسل|هيم عبــــد|بــــر|دهم وحيد | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

75|27| هيم مهدى|بــــر|ن عربــــى |نوره لسويس|هندستـــ 

774334 عود|بــــو ق|فظ |ح حسنى ح|محمد صل زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

452688 ن|لق رضو|لخ|ل عبــــد|ن كم|ر عثــــم|عم ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|328o9 ه سعد محمد محمد| مي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

82736o هلل شمروخ عىلي|حمد عبــــد|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

642445 لسعيد|حمد نبــــيل محمود | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78563 ي عىلي محمد|يه| بــــ يحن  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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24586o للطيف لطيف|م لطفى عبــــد|سل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7|955 لسيد|ن قرئى فتـــىح |يم| لفيوم|عه |زر

498592 لففى|ن عىل |ء محمد سليم|نجل تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|73o3o ي حسن سليم|عبــــد 
لرحمن حسنى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|5|28o لحكيم محمد|ضىح محمد عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

3|8448 هيم|بــــر|يتـــ عربــــى سيد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

48269 ف |هلل |يه | حمد عقيله|رسر ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

63576| ى عبــــد ح|لفتـــ|عيل عبــــد|سم|للطيف |حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

2573|o ره|ح شبــــل عم|ء صل|سم ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

62747| ى  حمد عطيتـــ خليل حلبــــى|نرمي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

79o3|4 رص عوض علوش|يه ن| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

337557 لمنعم كوبــــك|بــــر عبــــد|م ص|وئ دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

6o568 هيم|بــــر|ن |ن شعبــــ|يزتـــ شعبــــ|ف بــــ بــــنى سويف|د|

|6||6o م|هيم محمد تـــه|بــــر|مروه  ن|حقوق حلو

837498 لجليل|كريم رسىلي محمد عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

42o|37 لبــــيىل|لبــــيىل محمد |جده مدحتـــ |م لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

533442 ى رضوى محمد حسن حسي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

84686 ل فهيم عويس|كريم جم بــــ بــــنى سويف|د|

896o89 د موىس |هيم محمد فؤ|بــــر|بــــ |رح ج|بــــ سوه|د|

3|8436 شم|شم فوزى ه|ئى ه|م| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8|4o62 دهم سيد محمود نرص| سيوط|ره |تـــج

4o2986 ن محمد|ل محمد سليم|د جم|زي سكندريه|ل|ره |تـــج

82998o ي|نهله 
لسيد محمد حنفى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

447383 لم|هيم عىلي س|بــــر|مد |سلىم ح سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

76o85o زى|لعز|ن |ريم محمد رمض لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

5|2363 ود|ن د|محمود رفيق رمض ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

887|8| لمهدى محمد |لنبــــى محمد |لمهدى عبــــد|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|3852 ن|حمد زي|م يشى نجيبــــ سيد|س ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

26o655 لسيد فهىم شلبــــى|زينبــــ  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7|343 لجيد عىل|ء فرج عبــــد |رس| لفيوم|عه |زر
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8979o6 ى فوزى صديق شفيق | يوستـــي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

84o935 بــــوزيد حسن|للطيف |ء عبــــد|شيم ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

72889 ى|حمد سعيد حس|ن جمعه |نوره ني  لفيوم|حقوق 

875|8| ن |لفضيل سليم|ن عبــــد|حمد سليم| سيوط|صيدلتـــ 

895777 لرحيم |لك محمد عبــــد|لم|ء عبــــد|شيم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

362o35 حمد عىلي عىل|عىلي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

2|6776 مد طلبــــه|مح ح|بــــسمله س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

826286 ين صبــــري عبــــد حمد|لحميد |شي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

9||635 م |ل عل|لع|مد عبــــد|شور ح|ع ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|58879 لحديد|بــــو |هيم |بــــر|لحميد |رغده عبــــد  ى شمس| لسن عي 

2|4972 شم|ر ه|حمد مختـــ|محمد  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

83228 حمد|ء محمود سيد |رس| أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

49946 ىط عىل|لع|سميتـــ نبــــيل عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

268764 لدعوىسر|م محسن محمود  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4584o| |فظ محمود |دل ح|م ع|حس
ى
ق لصي  لشيخ|ره كفر |تـــج

848359 نم|ء حمدي محمد غ|لشيم| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

3682|3 ي محمد|رتـــ محمد عبــــد|س
لغنى |حقوق بــــنه

844826 هلل عليوه|طمه سمي  عبــــد|ف ن|كليتـــ طبــــ أسو

4|2883 ى محمد عبــــد|ي للطيف عىل حموده|سمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6334o7 طر|لسميع محمد خ|ده عبــــد|هنده حم|ش زيق|لزق|بــــ |د|

488435 هيم عيس|ح إبــــر|لفتـــ|م فوزى عبــــد |هش |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

76o482 مصطفى حسن لبــــيبــــ محمود لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

52459o لصعيدى|لسيد عىلي |عىلي حسن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

476527 شور|ن ع|عىل ثــــروتـــ عىل شعبــــ سكندريه|ل|ره |تـــج

7o3|98 لعزيز|لسيد عبــــد |ن سمي  |يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

335859 ى حمدى عبــــد|ي لح|لرحمن ص|سمي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

86o|63 د سمي  بــــديع رزق|عم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

5|545o هدير سمي  محمد فهىم حسن بــــ دمنهور|د|

834529 حمد|ن |لد رمض|ء خ|سم| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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5|63|3 |شتـــ محمد طه مو|دل عك|بــــ ع|ربــــ
ى
ق تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6274o3 وى|لغربــــ|ن |ن محمد سليم|أحمد حسن سليم زيق|لزق|ره |تـــج

9|8|37 لحكيم |لحفيظ عبــــد|محمد حسن عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|3964 لسبــــيع تـــوتـــو|طمتـــ عىل محمد |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|2275 ل|لغس|حمد محمود |عمر  |ره طنط|تـــج

9oo767 حمد |يمن حسن |ريم  ج|ره سوه|تـــج

635469 لسعيد عىلي متـــولي|عدلي | عل زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

7oo2o9 لغريبــــ|عمر محمد عطيه  لمنصوره|هندستـــ 

423348 ر|وى عم|لد محمد حفن|آيه خ زيق|لزق|عه |زر

423o9 لعليم عىل مرع|محمد فوزى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|54|9 يد سل|بــــو|د |جنتـــ عم ى متـــ|لي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

48345o ئيل خليل|طف ميخ|نتـــ ع|دمي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

846o8| لربــــ محمد|د|معتـــز محمود ج ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

2|3375 م سيد|م بــــره|بــــ بــــره|لوه|عهد عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

496o64  محمد نمي 
رحمتـــ محمد مصطفى دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

2445o2 لح سيد|لمعز ص|محمود عبــــد ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

635|7| رى|هلل محمود صديق بــــند|مريم عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

||86|5 م|لح سل|لعزيز ص|د فتـــىح عبــــد |ز ى شمس حقوق عي 

232793 يبــــ|لش|ره محمد محمد محمد حسن |س هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6o||o6 لسعيد|م جميل |حمد عص| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

68oo66 جمعه مصطفى محمود| ند لمنصوره|صيدله 

329862 لملك|هر عزيز عبــــد|مي  م|وجينى | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2|8394 ر|لف|ج  محمد عبــــده محمد |م ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

335244 لسيد محمد|طمتـــ محمد |ف ى شمس|تـــج ره عي 

367323 حمد محمد عىل|ن |يم| |حقوق بــــنه

54663| ى محمد هليل محمد هليل نيفي  لمنصوره|حقوق 

69|459 هيم|بــــر|هلل |لد محمد عبــــد |كريم خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6995o حمد|محمود محمد ربــــيع  لفيوم|علوم 

|32oo3 ي|ر
ف محمد دي| |ئى بــــ|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

88|46| هيم  |بــــر|هيم حسن |بــــر|يه | سيوط|تـــربــــيتـــ 
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77654 لحميد|حمد عبــــد|شم |ن ه|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5o23o| لحميد محمود حسن|حمد مجدى عبــــد | سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

34834o حمد محمد|حمد سيد | |نور لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|457o3 د عىلي محمد سعيد|زي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

48787| عيل فوده|سم|عيل |سم|م محمود |سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|2954 شد زغلول|لحليم ر|لرحمن عبــــد |جنه عبــــد  |ره طنط|تـــج

43o2o4 لمحسن|فع عبــــد|لش|لحق |ء عبــــد|آل |بــــ طنط|د|

324876 ى|رى غ|بــــيشوى مك |ل مي  هره|لق|ر |ثــــ|

353933 بــــي|لسيد عش|لد |محمد خ ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

335447 ف عبــــد|رضوى  لسيد|لحميد |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

7o8|7o لجميىل|حمد |محمود يىح حسن  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

336474 ح|لفتـــ|بــــ محمود عبــــد|لتـــو|ء عبــــد|شيم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3327o| حمد محمد|لسيد سيد |مي |س| نور |تـــربــــيتـــ بــــنه

272|42 بــــيل|ركو ه|جد م|جرجس م وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

329896 لرؤوف محمد|ندى محمد عبــــد|س زيق|لزق|صيدله 

8|7893 دي|له|هلل عبــــد|ن عبــــد|هبــــه رمض ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

52594o لحميد|لسيد محمود عبــــد|لسيد محمود | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

639599 د|لضي|حمد حسن فهىم |لسيد |ء |رس| زيق|لزق|صيدله 

|55345 هيم قشطه|بــــر|ن محمد |نوره هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

75692| ئيل عزيز|ل ميخ|ن كم|سمع | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o42o5 مر|لدين مصطفى ع|ح |د محمد صل|زي |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

8|3483 د|لجو|يز محمد عبــــد|رق ف|ط ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

67784| |حمد رخ|لسيد |حمد |عمرو  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

476555 لرحمن حسن عىل|روضتـــ طه عبــــد تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

483638 لحليم|لحليم محمود عبــــد |لد عبــــد |مريم خ سكندريه|ل|ره |تـــج

2|3539 لجبــــيىل|هر سيد محمد |بــــسمه ز ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

8|9552 ي عزتـــ عبــــد|م|
م يوسف|لسل|ئى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

2o455 د محمد محمد|عىلي عم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

678899 صبــــرى صديق محمد يوسف| عل لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

438695 ع|لسبــــ|لعزيز |هلل عبــــد|محمد حربــــى عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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8|2484 |حمد عىلي رض|ءه |بــــر ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|54493 لحميد|حمد مهدى عبــــد |عمر  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

5252o7 لسيد|لسيد |ر محمد رففى |من سكندريه|ل|بــــ |د|

3|4357 لحليم|يوسف مصطفى محمود عبــــد هره|لق|ره |تـــج

|62844 م|م|ر عمرو محمد |مي هره|لق|بــــ |د|

2|6569 لرحمن محمد|حمد عبــــد|عمرو  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8|22o6 لعزيز|حمدي محمود عىلي عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4|7698 لمجد محمد سعيد|بــــو |نغم مجدى محمد  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

2|8o45 عيل|حمد محمد إسم|رس سيد |مريم ي هره|لق|حقوق 

8o5625 ى|محمود محمد رفعتـــ  مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

95574 شم حسن|م حسن ه|حس |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

9o669| هلل  |حمد عبــــد|بــــر |يه ص| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2854|2 د|حمد مرزوق محمد حم| |رض ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

28o794 نوبــــي|حمد |طف |محمود ع لشر رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

85|3o6 ي محمد|ء |رس|
ف مصطفى رسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|696|5 حمد|نىح  ثــــروتـــ خلف | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5o9333 مد معوض|يمن ح|يوسف  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

339797 لطوجى محمد محمد|مرفتـــ  عه مشتـــهر|زر

45689 لحليم هندى|دل سيد عبــــد |ء ع|شيم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|3|o33 روز|روق ن|يمن ف|ئى |روم ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

76826| ى عرف| ردين تـــ حمدى|محمود حسي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

648o5o لحميد|لد محمد سعيد عبــــد |ء خ|عل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4437|| لشهيد|هيم عبــــد|بــــر|ندى سعد |س لشيخ|ره كفر |تـــج

78|984 لسيد عمر|ز فرغل |لبــــ|مل محمد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|o3|2 لسيد جمعه|حمد |م فوزى |حس ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

688243 شد|ر محمد مسعود محمد ر|عم |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

82529| ل|ن عبــــده محمد جل|يم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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357844 يف|هلل محمد |لدين مدحتـــ عبــــد|ء |بــــه لشر ى شمس| لسن عي 

435327 ى محمد محمد غنومه هرمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

827547 لصغي  محمد|حمد |مل | ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

6o8oo لفضيل حسن|ف طه عبــــد |عف لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o|48o بــــو عمر|حمد |لسيد |رق |محمد ط لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

232636 لم|ن محمد محمد محمد س|نور ى شمس|د| بــــ عي 

85395o |ميل يوسف حن|يوسف  ره بــــنى سويف|تـــج

36o4o| ى|لسيد محمد عبــــد|ء |ل| هلل بــــحي  |نوعيتـــ بــــنه

769564 ىس|لعس|هلل |حمد عبــــد |محمد عمر  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4647o9 مل |ل ك|لمتـــع|لرحمن مصطفى عبــــد |عبــــد 
طر|ش

تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

26674o ى سعيد  لجندى|هبــــه حسني  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5|759o لرؤوف حلبــــى|هلل رأفتـــ عبــــد|منتـــ  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4o||88 لعزيز|حمد يوسف عبــــد |مهند  سكندريه|ل|حقوق 

222454 وي|بــــ عشم|لوه|لد عبــــد|ر خ|من ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

77|666 ل|محمد كم| يوسف رض زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

768425 ى هش دي|لحم|فع |لر|م عبــــد|تـــحسي  طبــــ بــــورسعيد

|59738 يف محمد حسن|ف طمه رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

353|57 ن محمد منصور محمد|سليم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4|747o هر يشي عوض شيحه|ط لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5o4337 ى إبــــر|فدوى  حمد عبــــد| |لعل|بــــو |هيم |لحسي 
هلل |

زيق|لزق|عه |زر

853654 زق|لر|مه محروس عبــــد|س|ره |س ي|صيدلتـــ 
|لمنى

323433 زى|لبــــ عيس مرصى حج|بــــوط|متـــ |س| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

779|7| |حمد ربــــيع سعيد |
ى
حمد دسوق لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

249728 حمد|زى |د فتـــىح غ|نه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

32o645 حمد خرصى|هيم |بــــر|هلل |عبــــد ن|بــــ حلو|د|

4798o4 ضى|لر|لنور عبــــد|عمر محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

|63o69 تـــبــــ|بــــ محمد ر|لتـــو|سلىم عبــــد  ن|فنون جميله فنون حلو

2|558o لسيد رقعه|رق |حمد ط| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

37|594 ف محمود محمد|رس |ي رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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227o3 ف سعيد عبــــد |رجبــــ  لحليم|رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

855oo7 نور وهبــــه يوسف|د |ميل ي|صيدلتـــ 
|لمنى

2|8462 هيم حسن|بــــر|لدين |رضوى محمد عز ى شمس|د| بــــ عي 

5|7393 حمد طلبــــه|مل |ن ك|يم| ره دمنهور|تـــج

459o43 هلل|محمود مصطفى محمود خلف  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|43337 طف محمد محمد|محمود ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

684|64 لبــــدوى سليم|حمد | |م رض|سل| لمنصوره|بــــ |د|

2338|3 عيل|سم|م |لسل|عيل عبــــد|سم|حمد | ن|تـــربــــيتـــ حلو

86|579 د يوسف|ك فؤ|ريوس مل|مك لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

4o53o6 لحميد|ح عبــــد |لفتـــ|ل عبــــد |رص كم|كريم ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69o765 ى يوسف عوض|بــــو|ء مجدى |شيم لعني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6|9525 لطوطنىح |حمد |بــــ |لوه|لسيد عبــــد |محمد  ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

44679o |لعظيم مو|محمد سعيد عبــــد
ى
ق ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

8545|9 ضىحي عيد مخلوف محمد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

23o23o لح|رق محمد محمود عىل ص|ط ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

226|3 عيل|سم|ح حسن |حمد صل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

77o856 لسيد عطيه|ن |ر محمد شعبــــ|مي زيق|لزق|عه |زر

57474 لدين طه|ل |جر طه جم|ه حقوق بــــنى سويف

|66436 حمد زىك محمد|يوسف  هره|لق|هندستـــ 

8o9972  مجدي محمد عىلي |ي
ى لشيىمي|هيم |بــــر|سي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

26|339 لفتـــوح|بــــو|دل مصطفى |عمرو ع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

678592 ه صل| لسعيد طلبــــه|ح |مي  لمنصوره|حقوق 

7|||28 لعصفورى|هلل سعد محمد |حمد عبــــد | لمنصوره|طبــــ 

|8o28 ى  لحليم|هيم محمد عبــــد |بــــر|خي  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

493442 ى خليل |عبــــد  لبــــشبــــيسر|لرحمن حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5o7876 ف |م |كر| عيل|سم|عيل مغربــــي |سم|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

357948 ر|لنج|هلل |هلل عىل عبــــد|ء عبــــد|عل ى شمس|زر عه عي 

333|66 لحميد فوزى|تـــم عبــــد|مر ح|ع ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

433533 لرحمن محمود حموده|م رفعتـــ عبــــد|سل| |ره طنط|تـــج

4|2939 ل|لع|لسيد محمد عبــــد |لدين |م نرص |سل| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 6888 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|28o84 مد|لسيد ح|يوسف محمد لطفى  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

345279 حمد|بــــ |لوه|محمود جميل عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

822344 ى يوسف|عمر ط هر حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

269983 يف|محمد مصطفى بــــسيوئى محمود  لشر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|38275 بــــو زيد محمود|دل |حمد ع| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

48884| حمد|يح عىل |لس|حمد |محمد  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

28|437 لدين|حمد عز |د |محمد محمد فؤ ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

6o4692 ره|حمد غبــــ|للطيف محمد |مريم عبــــد  هره|لق|م |عل|

5|9278 ل خليفه|لع|ن فتـــىح محمود عبــــد |يم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

424524 سيوس جورج مجدى عزيز موىس|ثــــن| سكندريه|ل|حقوق 

24822| م عيسوى محمد عيسوى نرص|سل| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

24|378 لحميد|لرحمن محمد مسعد عبــــد|عبــــد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

6992| ي عبــــد|محمد 
لعليم|حمد مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

4289o4 دى|لجن|لمعىط |محمد أحمد عبــــد  |حقوق طنط

|244o7 ئيل|رك جورج زىكي روف|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

768832 ى محمد س لم|محمد حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

8985o2 ل |لع|ل محمود عبــــد|حمد جل| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

3o7|3 در|لق|بــــر سيد محمد عبــــد |هبــــه ص هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6|82|5 م|لش|مريم محمد يوسف  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ فنيه ج

9o8397 حمد  |لدين محمود |م عز |سه ج|بــــ سوه|د|

56258 عيل|سم|لحكيم |ء ربــــيع عبــــد |شيم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

88oo9o دى ممدوح يوسف مسعد |ف ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

4|779 ف رجبــــ عبــــده|محمد  رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3656o5 بــــ|لوه|ر محمد عبــــد|محمد مختـــ ى شمس  تـــمريض عي 

|73859 ى ف|مي روق عيد محمد|ده حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

365|82 ن ربــــيع محمد حبــــيبــــ|يم| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

27|oo6 يف|يم| يف محمد محمد رسر ن رسر دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

369692 ل|لعتـــ|لح سليم |نور محمد ص|هلل |منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

42399o لسيد عىل|ر عىل |مي سكندريه|ل|علوم 
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87547o لكريم محمد |حمد عزتـــ فضل | ج|هندستـــ سوه

59564 بــــ|لتـــو|ئ  عىل عبــــد |ريج رج| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

33557| حمد|رتـــ حسن عىل |س ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

33996o لسيد فرج|هيم |بــــر|ء صبــــىح |حسن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

775o42 حمد بــــكرى|لعزيز |لد محمد عبــــد |خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78236o لمجيد|لعظيم عبــــد |ء محمد عبــــد |شيم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88o|38 عمر محمود سيد بــــخيتـــ  سيوط|حقوق 

455924 لعزبــــى|محمد | محمد سعيد زكري |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

492754 محمد غنيم محمد غنيم محمد سليم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4o69o حمد عىل مشحوتـــ عىل| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

236372 لسيد محمد حسن|رحمه حسن  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

754o22 بــــي محمد|رس عر|يدى ي|ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

624243 لم مصطفى|هيم عبــــده س|بــــر|مصطفى  ط|هندستـــ دمي

695538 ن|لطح|ن |هيم رمض|بــــر|حمد |حمد |مديحه  لمنصوره|نوعيتـــ 

438455 محمد يوسف محمد رجبــــ لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

626723 لمجيد|لسيد عبــــد|م مجدى محمد  زيق|لزق|حقوق 

4247o| ى حمدى عبــــد لحميد حسن|لحليم عبــــد|حسي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

4|8826 هيم محمد محمد|بــــر|هلل |ء عبــــد|رس| لشيخ|ره كفر |تـــج

7893o8 ء عىل حسن محمد سمره|رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

637526 رس|ل ف|رس جم|مريم ف زيق|لزق|حقوق 

8449|9 بــــوبــــكر فهيم عىلي|ء |رس| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

48779| ي جبــــره|ش ي مي 
دى جميل مرتـــضى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

864o|| حمد حمدي يونس محمود| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

433332 يم|لد|ىطي عبــــد |لع|عىلي محمد عىلي عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5o454| لسيد|ء سعد |ر عل|من |ره طنط|تـــج

7573|2 ى صل هيم|بــــر|ح عوده |نرمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

55577 ي عبــــد|لبــــ|محمد محمود عبــــد
ى
ي|لبــــ|ق

ى
ق ره بــــنى سويف|تـــج

767||5 حمد|مل |محمود سيد محمد ك ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

758334 لصمد محمد|ء محمود عبــــد |سم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|65387 عيل|سم|لمولي |لحمد عبــــد |بــــو |ء |شيم ن|بــــ حلو|د|
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2956o4 ى عبــــد |محمود  ف حسي  للطيف|رسر لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

848|68 ى | حمد عىلي|نور |لحسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

278993 |در رخ|لق|ل عبــــد |نجوى جم شمون|نوعيتـــ فنيه 

3463o ى عبــــد |حمد |سل |بــــ هلل|حمد حسي  هره|لق|هندستـــ 

777486 مد محمد عطيتـــ عبــــد ربــــه|كريم ح زيق|لزق|ره |تـــج

267o36 لق عبــــدربــــه|لخ|ديه محمد عبــــد|ن ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

87572 م محمد ربــــيع خليفه|سل| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

79|846 يد|لسيد محمد ز|هر |محمد م زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|76439 لمنعم طه|ن رفعتـــ عبــــد |روز ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

5|o39| روق موىسي|حمد محمد ف| |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

52oo82 ر|لعط|حمد |د |ء صبــــىح فؤ|شيم بــــ دمنهور|د|

3474oo حمد يوسف هيكل|حمد |هلل |عبــــد ى شمس|زر عه عي 

428589 لعزيز نصي |لفضيل عبــــد|ء عبــــد|شيم | تـــمريض طنط

255682 لم|عىل محمد عىل س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

25|7|8 ى|محمد مبــــروك محمد محمد حس ني  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4795|9 مر|ن ع|مصطفى محمد عطيه سليم سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

|658o| وه|حمد سق|هلل محمود |منتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

837o|5 ي محمد|كريم ن سيد خرصى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

683||7 عر|لش|لرحمن |رق عبــــد |ط| سه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4998o5 ن|رحمتـــ سعيد طلبــــتـــ محمد سليم تـــربــــيتـــ دمنهور

8682oo حمد|ح عبــــده |لفتـــ|تـــم عبــــد|ح ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

44o|75 هيم|بــــر|حمد محمد |جر فتـــىح |ه لشيخ|علوم كفر 

|6o775 لس عبــــد  بــــر فخرى|لمسيح ج|كي  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

|48527 مل مصطفى|جر بــــشي  ك|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

787|23 ر|لغف|ح عبــــد|يمن صل|ر |من عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

47736| مد|بــــر حسن ح|سلىم محمد ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

863226 لسيد|لعليم |لسيد عبــــد|زينبــــ  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

626826 حمد عىل عىل رميح|زينبــــ  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر
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7o3879 لعيسوى|هلل عطيه محمد |محمد عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

33763 عيل|سم|بــــيل |عيل ق|سم|سلىم مجدى  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

525o52 ش|لقف|بــــ حبــــيبــــ |لوه|بــــسنتـــ أحمد عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

36877| وق محمد  ن بــــكر|لزعم|رسر عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

646376 حمد مصطفى طبــــل|مل | |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

765967 ى يوسف موىس  سعد موىس|نرمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4|968 ل|لع|ل محمدى عبــــد |لع|منيه عبــــد | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|o7oo م|حمد بــــره|لدين محمد |محن   بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

64|525 تـــ سعد محمد محمد|أي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

629|55 فظ محمد|حمد ح|منيتـــ | زيق|لزق|علوم 

639|35 هلل عىل|مر|لد |محمد خ زيق|لزق|صيدله 

329323 حمد فضلول|ء صبــــرى عىلي |هن |تـــمريض بــــنه

42|||3 عىل محمد عىل محمد عويس لمنصوره|حقوق 

69|839 محمود محمد محمود محمد قلبــــه لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

764527 حمد محمود خرصى|حمد محمد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

85|48o ل|لمتـــع|ر عبــــد|لستـــ|هبــــه منصور عبــــد دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

75|946 ن عمرو جمعه تـــوفيق|نوره زيق|لزق|حقوق 

42o363 زى|لمغ|دل محمد |ن ع|نوره لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68o392 تـــ عىل عىل|لشح|حمد |محمد  لمنصوره|صيدله 

675732  حسن ح|بــــ
ى
ل|سل يشى محمد شوق رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

254866 هيم محمود|بــــر|هيم فوزى |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

42722 محمود محمد رفعتـــ محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

78235 ي|ر
مصطفى وزيري طه| ئى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

37457o هيم|بــــر|مه محمد |س|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

69756 مروه محمود مصطفى محمد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

35335| ن عىلي|ن مهر|محمد فتـــىح رمض ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

33o4|4 م|م|ل محمود |ء جم|عىلي ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3483|o لمجيد عزتـــ مسلم|منيتـــ عبــــد| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|76348 حمد|لرحمن محمد عىل محمد سيد |عبــــد  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم
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232357 وى|لحن|لسيد محمود |يوسف محمود  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

336o47 دق|لص|مد |محمود ح| ي|م |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

23|783 لد حسن سعيد محمد|خ ن|ضتـــ حلو|علوم ري

3339|7 فظ|بــــ فوزى ح|يه|حمد | ى شمس|تـــج ره عي 

9o7o4o |  لعل|بــــو|لعظيم يوسف |سمي  عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

4o9247 حمد محمد جمعه|ره حسن |س |بــــ طنط|د|

48362 شه فرغل|يمن عك|حمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|6o| ديه ربــــيع فتـــىح عىل|ن بــــ بــــنى سويف|د|

344|oo تـــ محمد | ش|حمد عي|مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|5|24o سليم محمد سليم| سلىم رض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7o8377 ف |ده |مي لحميد|لسيد عبــــد |رسر ط|بــــ دمي|د|

82o965 لس ز ى شح|هر |كي  تـــه|مي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

72275 مصطفى تـــقوي محمد محمد ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

8o95o ى|بــــو|حمد محمد |سلىم  لعني  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

767988 ى عوض محمد |ي فع|لش|لسيد |سمي  تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

7o2647 ر|لجز|لدين متـــول محمد |ء |ن عل|نوره زيق|لزق|صيدله 

6o5o2 ف محمد |حمد | ش|لدمرد|رسر ي|هندستـــ 
|لمنى

35835 هلل|بــــ |ن محمد رففى عىل ج|نوره هره|لق|ر |ثــــ|

|45o|o لحميد سيد|ء عبــــد |شهد عل ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

4|7836 طف رزق محمد سليم|ن ع|كريم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4|624| لسيد غنيم|بــــر |رص ج|لن|حبــــيبــــه عبــــد  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

765679 ح محمد عيس|لفتـــ|لسيد عبــــد |محمد  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

8|||98 حمد|لعظيم |حمد عبــــد|حسن  ره بــــنى سويف|تـــج

85982o هلل|حد عبــــد|لو|حمد عبــــد|يه | ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

4o8862 ري|رف محمد هو|لمع|روق أبــــو |جر ف|ه |تـــربــــيتـــ طنط

679473 عىل محمد عىل فرغىل عىل لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6o763o  أبــــو شوشه|لستـــ|م محمد عبــــد |أنع
ى
ر شوق |نوعيتـــ طنط

54|433 لسيد جويىل|نور |م حسن |حس |حقوق طنط
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487666 ذل|لش|لحميد محمد |طف عبــــد|محمد ع ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

7856|8 مه يوسف بــــرسوم|س|يوسف  حقوق بــــورسعيد

553o5 لعزيز محمد|دل عبــــد |طمتـــ ع|ف علوم بــــنى سويف

34o62 دق حسن|لص|محمد | ن رض|رو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8447o6 حمد|لىحي حسن |ء عبــــد|سم| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

887497 م منصور |يمن س|يوسف  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

4o396| هلل| |روق عط|دل ف|محمود ع ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

7652o2 ى|حمد |رق |كريم ط لعشر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

4628o6 ى عىل عبــــد |له فؤ|ه هلل|د حسي  لمنصوره|حقوق 

3|933o ح|لفتـــ|ن عبــــد|ئد رمض|طمتـــ ر|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

253692 لزوق|لسيد |محمود مهدى  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

8o793o وس|ن تـــ|ئيل ظريف يون|مهر ورصى ي|بــــ |د|
|لمنى

4|532 ىط|لع|لنبــــى عبــــد |ح عبــــد |ن صل|نور لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48338| هيم|بــــر|لسيد |ن محمد رزق |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|25|75 لدين|ح |ئى عىل رشيد صل|د ه|زي سيوط|هندستـــ 

775744 ف محمد |كريم  لسيد|حمد |رسر زيق|لزق|علوم 

44694| ى |محمد سعيد محمد  دى|بــــو ش|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

295444 ح خليل عويضه|لفتـــ|ء عبــــد|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

637687 حمد محمد عطيه سعيد|لرحمن |عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

2666o9 ن قديره|كر شعبــــ|ش| مه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

46|844 ىس|لعبــــ|س |دل عبــــ|ء ع|رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

893447 هلل عىل  |يم عبــــد|لد|مصطفى عبــــد ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

6o876 ل|لع|ر مصطفى عبــــد |لستـــ|حمد عبــــد | يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

4969|4 ى سل|ي ي|هلل عىل ن|متـــ عبــــد|سمي  ج  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

72575 بــــ|لتـــو|ر عويس محمود عبــــد|من لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3|o9|| ف ع| لحليم محمد|دل عبــــد|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

897886 لسيد |ل عىل |ر جم|من ج|تـــربــــيتـــ سوه

767944 ف بــــر|ء |ل| يف|مر |وى ع|رسر لشر ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o8o56 ء زغلول عىل حنفى |حسن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4478o9 ى سيد سليم|هلل خ|منه  ن|لد حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 
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632|9 م مصطفى فتـــىح محمد|حس بــــ بــــنى سويف|د|

239o77 ل قطبــــ محمد|تـــفى جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

52|425 وق نبــــيل عبــــد  لكريم|لق عبــــد |لخ|رسر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

36336| ج  حسن|لرحمن محمد ن|عبــــد تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

253249 لهوى|بــــو |حمد محمد |ديه |ن ي صىح بــــنه
|معهد فنى

528974 لديبــــ|دى |له|دى محمد عبــــد |له|عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

48296 زينبــــ طه سعد حسن ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3|8478 ي
لفضيل محمد|مكرم عبــــد| دئى ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|75||9 هيم|بــــر|ح |رص صل|مصطفى ن ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7||669 زم عزتـــ حسن عبــــده عيد|ح تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

78o459 ن|حمد عىل محمد عتـــم|ندى  زيق|لزق|ره |تـــج

483|2o بــــر متـــول|هلل محمد ج|منتـــ  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

823o9o بــــر|لج|بــــر صديق عبــــد|لج|ء عبــــد|صف سيوط|بــــ |د|

|6o257 ى | |لعل|بــــو |حمد محمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

79o|45 هيم|بــــر|ل فوزى |لع|عبــــد | ند حقوق بــــورسعيد

227||| لعزيز محمدى|يوسف صبــــرى عبــــد هره|لق|حقوق 

22o649 ده محمد سعيد مبــــروك|مي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6785|5 ي
بــــينى |حمد عوض | |دئى ع|لرف|لشر لمنصوره|ره |تـــج

23|383 محمود| حمد يىحي|يحن   هره|لق|صيدله 

6845|o ئى رجبــــ كحيل|مريم ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3335o4 محمد سيد محمد محمد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6o8359 ى|لششتـــ|ن أيمن محمد |رو وى لبــــشتـــي  ن|صيدله حلو

8o9297 ن|لعظيم عثــــم|ح عبــــد|محمود صل ره بــــنى سويف|تـــج

52286o م|د يوسف عل|ء فؤ|رس| ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

42992o تـــه|مح يشى محمد شح|س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o2242 ى|لنبــــى |لمتـــوكل عبــــد |بــــسنتـــ مصطفى  مي  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|2|943 ن|سم عىل عثــــم|يس عىل ر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|8936 لدرديري وهبــــه|حمد |م |مريم عص ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

76o|74 ى|نهلتـــ  حمد عوض حسي  لسويس|معتـــ |علوم ج
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4o7289  عبــــد|لش|سىح  محمد مدبــــول عبــــد 
ى
ل|لع|ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85|467 لسيد محمد محمد|عىلي  سيوط|ره |تـــج

87o284 سم|ء محمود محمد ق|لشيم| ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

44736| ن|حمد عثــــم|هلل محمد |منتـــ  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

22||o5 م|ل فهىم سل|ره جل|س ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

48289o ريم مجدى خميس مصطفى دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

83|55o بــــدين|لع|د محمد زين |محمد رش سيوط|حقوق 

827982 ي محمود|سط كيل|لبــــ|ء عبــــد|رس|
ئى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

77|8|o لسيد محمد حسن|يه حسينى | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

9664o ج|لسيد فر|ء حسن |رس| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|55o64 ى ص|مريم  لح محمد|لحسي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

258534 ع|لشعش|هيم |بــــر|بــــوبــــكر سعيد |محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3546o3 بــــر محمود محمد|رتـــ ص|س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

37o2| ي |
لشيخ|حمد محمد مصطفى ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7|663| ضى|لق|هد عبــــده مصطفى |هيم مج|بــــر| |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

|33385 حمد|حمد شكرى |عمر  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

628345 لم|لحليم س|د عبــــد |حمد محمد مر| ج|ره سوه|تـــج

492797 يط|لش|ء رجبــــ عىل محمد |عل ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|2343 نبــــ|حمد ج|حمد |حمد حسنى | عه دمنهور|زر

68|736 لعيسوى|حمد |م |لسل|محمود محمود عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

4o44|2 فع|لش|م محمد محمود محمد  |سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76o44| ل جمعه محمد عىلي|بــــل زيق|لزق|حقوق 

6884|3 نم|حمد غ|لحليم |سعد عبــــد |ريم  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|9|73 ى عبــــد |لجو|مي عبــــد  د|لجو|د حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

5|2592 لونيس بــــريشه|يد عبــــد|بــــر ز|حمد ص| سكندريه|ل|طبــــ 

49533| هلل كشك|د|لعزيز محمد ج|حمد عبــــد| |حقوق طنط

42|379 ه|ده محمد محمد محمد رمض|غ ن عمي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

68577 لعليم|دى عبــــد |له|ض عبــــد |ن ري|يم| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

4|9229 لقوى|هر عبــــد |طف ممدوح م|سميتـــ ع لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4|o478 ر|لنج|حمد محمود |محمود نرص سيد  |بــــ طنط|د|
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|57299 هيم|بــــر|مريم مجدى رشيدى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|28433 دق|لص|لسميع |دق عبــــد |ص| يش ى شمس|تـــج ره عي 

7|2792 ر|لجز|ء محمد فوزى شفيق |رس| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

5436|7 ه س| ل عبــــده محمد|مح كم|مي  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

6|2|44 مر|ئشه محمود منصور محمد ع|ع |بــــ طنط|د|

68o298 لبــــسطويس|ن جوده |محمود علوى سلط لمنصوره|بــــ |د|

426694 لعزبــــى|لرحمن محمد |جر فوزى عبــــد |ه سكندريه|ل|صيدله 

258833 لد مصطفى محمد محمد|خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

57823 بــــر سعيد|ء عىل ج|دع ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

85o32| حمد سعد موىسي محمد| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

25633| مر تـــعلبــــ|لد ع|محمد خ |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

26||56 حمد|لعزيز |ر محمد عبــــد|من لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

5|9398 عيل مصطفى|سم|سلىم محفوظ مصطفى  |ره طنط|تـــج

7|o768 حمد عيس|هيم محمد |بــــر|لدين |م |حس ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|5o584 رق محمود محمد|بــــ ط|شه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

92|479 ل |لع|لسيد عبــــد|مه عىل |س| ج|بــــ سوه|د|

7o6678 لحنبــــىل|بــــو عىل |كر |حمد عىل ش| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

|43459 نسمه محسن حنفى مصطفى ى شمس| لسن عي 

782897 حمد|لحكيم |دل عبــــد |ء ع|رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

923579 ى |قل|بــــيشوى  ديوس شهدى سفي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|7o993 لحميد سند زغلول|هدير كرم عبــــد  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

7|oo3o ى محمد جمعه  ع|لرف|حمد |نرمي  لمنصوره|بــــ |د|

4|2524  عىلي |ء |رس|
ف محمد مصطفى لطويل|رسر |نوعيتـــ موسيقيه طنط

363449 يف عبــــد|عف ي |ف رسر
لسيد|لغنى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

286965 ه عص م خليفه عىل|ني  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7847o3 منيه شحتـــه عيد عىلي| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35392o ي|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|محمد 
حمد عفيفى |ضتـــ بــــنه|علوم ري

92|o2o ى|م | جرجس عط| عط| رتـــي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

4|9|45 لمجد محمد|بــــو |د |حمد حم| |حقوق طنط

895|66 م |حمد حمدى عىل تـــم| ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
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786oo3 لح محمد|هيم ص|بــــر|محمد محمد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

3|9626 م|حمد عل|لعليم |ندى عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

242427 فظ محمود|لدين ح|حمد مىح | ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

262|99 ر|لنج|هيم |بــــر|لعزيز |ل عبــــد|لعزيز جم|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

346o3 لحميد|لعزيز عبــــد|لحميد عبــــد|عىل عبــــد هره|لق|ره |تـــج

67828 لد محمد يوسف|محمد خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o4827 ود محمد|حمد د|دل |ندي ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

886237 مه محمد محمود خليفه |س| ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

9|o76o هلل محمود  |حظ عبــــد|لحميد ل|عبــــد ج|بــــ سوه|د|

2|2749 لنبــــى محمد محمود حسن|محمد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2437|7 ن محمد محمود|م رمض|نرجس عل بــــ بــــنى سويف|د|

7o6942 حمد|ل |محمد جم| لي|د لمنصوره|صيدله 

2|3|36 ى|لميس محمد عبــــد لرحيم حسي  ى شمس صيدله عي 

4226o3 ى ى|مجد وهيبــــ ك| |مي  مل حني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|9222 حمد عطيه|هيم |بــــر|حمد |ء |دع لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

44o375 لحق|لعزيز |جر مصطفى محمد عبــــد|ه لشيخ|بــــ كفر |د|

374|6o هيم|بــــر|حمد |حمد محمد | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|5336| يد|ء محمود فتـــىحي ع|شيم ى شمس|زر عه عي 

762849 لعليدي|نور عىل أحمد |عىل  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

878627 ه خلف مدئى عمر| ن |مي  سيوط|بــــ |د|

45|5o4 بــــر عىل رسول|ء ج|لرحمن عل|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

529569 سعد|سعد يوسف |د |نوبــــ ميل|بــــ| |هندستـــ طنط

499876 يف موىس عبــــده هدير رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o8396 |حمد عىل ند|ء |شيم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o3o64 هيم|بــــر|حمد محمد |لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

232728 د ربــــيع عىل|له فؤ|ه لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

4o2o6| يف صبــــرى رزق فوزى معوض رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

857o4o ك|لمل|لقس عبــــد|صموئيل عيد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|o99| لحق|د |لسيد ج|عيل |سم|لسيد |هلل |منتـــ  |تـــربــــيتـــ طنط
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635|o2 لق|لخ|حمد محمد عبــــد|ل |يه جم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

922694 ى  حمد |س |لسيد عبــــ|نرمي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5o2772 ى مريم مخلوف فهىم حني  ره دمنهور|تـــج

495927 ل|لرج|لحميد محمد محمد |عبــــد | ند تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

|54|oo ضى|بــــو ر|عيل عطيه |سم|محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

266495 ء فتـــىح شندى سويلم|رس| لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

8o5555 ميل حبــــيبــــ|ل |س جم|ين| ي|لسن |
|لمنى

332447 لعزيز|دتـــ جوده عبــــد|ح حم|محمد صل ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

9|9895 لد محمد محمود  |محمد خ ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

6|7672 فعي|لش|حمد |هيم |بــــر|محمد  لمنصوره|حقوق 

78oo8| حمد مصطفى|هيم |بــــر|طمه |ف ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

679|4o ل|يوسف جمعه يوسف محمد و لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8326|2 حد بــــشي |لو|يمن ممدوح عبــــد| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

9|3972 ه مؤمن مرىس عبــــد| لحفيظ  |مي  سيوط|حقوق 

33279| محمد رجبــــ نظي  يوسف |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|58639 هيم|بــــر|بــــر |هلل وليد محمد ص|منتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|2547o حمد|حمد حسن |سلىم  ى شمس| لسن عي 

325o26 ي|محمود جمعتـــ ص
دق سويفى ي للفن|

لمطريه|دق |لفنى

6|827 ء سيد محمد عوض|شيم لمنصوره|حقوق 

4943o7 در|لق|لحميد عبــــد|طلعتـــ قطبــــ عبــــد بــــ دمنهور|د|

6|7o28 وى|لطنط|رهف محمود محمود  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

229394 لسيد محمد|ل |يه جم| هره|لق|هندستـــ 

5o9264 ي بــــرعي|لص|لكريم |لنبــــي عبــــد|محمود عبــــد
ى
ق زيق|لزق|عه |زر

9o6364 مل |لىح ك|م عبــــد|تـــسنيم س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

433436 ل|دى هل|له|ن عبــــد|محمد شعبــــ سكندريه|ل|صيدله 

86|883 حمد بــــكي |لق |لخ|ء عبــــد|رس| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

25|74o لح|مر ص|لسيد ع|ضى |لسيد ر| هره|لق|ر |ثــــ|

486793 لسيد محمد نوفل|محمد مجدى  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|42228 ي محمد
محمد محمود حنفى ى شمس حقوق عي 
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92o457 لحميد تـــوفيق |ره رجبــــ عبــــد|س ج|صيدلتـــ سوه

29226o ىسر|لنعن|ن |ل سليم|محمد جل سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

25896| لسعدئى|هيم |بــــر|ئى |محمد ه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

22|696 تـــ محروس|لشح|لدين |د|حمد عم| هره|لق|هندستـــ 

35o44o ن|لعزيز حسن سليم|م رجبــــ عبــــد|سل| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|7736| حمد|مه مرىس |س|محمد  ن|حقوق حلو

42553 عمرو سليم كريم سليم محمد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

778|3| ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|طف |حمد ع| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

896|4o حمد |م محمد |م عص|هي ج|بــــ سوه|د|

4|5523 نه|ل|د |لجو|عىل محمد يىح عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

844o47 ف سعد فنجري|محمد  رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

542||8 بــــر|زق ج|لر|تـــ عبــــد |رص فرح|ن سكندريه|ل|صيدله 

286436 بــــ|لسيد محمد شه|محمد  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

34|o|4 متـــ حسن زىك حسن|س|حمد | |حقوق بــــنه

3|6874 لدجوى|هيم خليل |بــــر|سلىم خليل  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|4o643 يف محمد | حمد|حمد رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4477|3 ن عىلي محمد عىلي عبــــده|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

46|872 هلل|بــــ |هيم يونس ج|بــــر|م طلعتـــ |له| لشيخ|عه كفر |زر

272376 لمرصى|لسيد |هلل |حمد عبــــد|هلل |عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

5o6oo5 ن|حمد سليم|م محمد |محمد عص سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

47764o در نجيبــــ ملك بــــخيتـــ|يفن ن|م سكندريه|ل|علوم 

2273o2 ى منتـــرص يوسف سعيد منصور| مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||7396 ر|ليس جورج لبــــيبــــ قرق| هره|لق|هندستـــ 

868836 ي حس|
ى|يه محمد مصطفى ني  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

4o54o6 ن|مل نصيف لبــــيبــــ سليم|ك| رين|م سكندريه|ل|بــــ |د|

23|279 محمد عمر عويس خميس هره|لق|علوم 

83o4|4 مل محمود محمد فكر| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

27334 م|م|م منصور |سهيله عص هره|لق|بــــ |د|

626278 در|لق|حمد عبــــد |بــــرديس محمد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|52793 لسيد|زق |لر|سكينه صبــــىح عبــــد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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|65o86 لح|در محمد ص|تـــ ن|ي| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

842624 لمنعم|سميه محمد محمود عبــــد تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

527|| ض|مد ظريف ري|مصطفى ح |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|7o8|| ي ص|لنقر|ريو |روم
ى
ي صدق

دق|ىسر دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

3287o9 هيم|بــــر|لم |حمد عىل س| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

43oo39 طف زىكي غلوش|محمود ع |حقوق طنط

3|383 للطيف|لدين عزتـــ عبــــد |م |ن حس|رو ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

5633| د|لجو|ر عبــــد |لستـــ|م حسن عبــــد |حس حقوق بــــنى سويف

7|9o4 بــــ سيد|لوه|ء محمد عبــــد |رس| لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6||327 هيم مصطفى فحيل|بــــر|ء |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7o||36 زن محمود فريد محمد عمر|م لمنصوره|ره |تـــج

|77433 مه محمد يشي|س|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

246o34 ر عليم|لستـــ|ر فوزى عبــــد|لستـــ|عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

776544 هيم|بــــر|لسيد |حمد |مريم  زيق|لزق|هندستـــ 

||8946 لسيد حفنى|حمد |نبــــيله  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

2o85| لرحمن محمد|هيم محمد عبــــد |بــــر| ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

482669 لعيله|بــــو |هيم |بــــر|دل عىل |هبــــتـــ ع سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

34|2o| ى حبــــيبــــ|ط  محمد حسي 
هر مصطفى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|69o8o ل محمد|لرج|ء عز |زن عل|م ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

78862 ى |مختـــ حمد|هيم |بــــر|ر حسي  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

883|49 حمد |محمد صقر فخرى  سيوط|بــــ |د|

6849o6 لعزيز|بــــو عىل محمد عبــــد |منيه محمد | لمنصوره|بــــ |د|

8o6o43 لمقصود عىلي|طمه عىلي عبــــد|ف ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|32468 لدين|ل |حمد جل|هيم |بــــر|حبــــيبــــه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

32|955 حمد|لسيد مصطفى |زينبــــ  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8o9599 ي|ر
هلل|حمد عبــــد|هر |ط| ئى ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 

ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و
|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى

(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

84|978 ن|حمد بــــدري رمض|يزه |ف ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

27|6|8 لسيد|ع |لرف|لسيد |ل |د جم|جه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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|64|89 ج|لنس|حمد |سيد محمد رجبــــ  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

243697 ه ع| حمد|دل عىل |مي  ن|حقوق حلو

6798o ن موىس|لحكيم رشو|عبــــد | رند لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

33764 سهيله عىل سيد محمود متـــول ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

237939 رس سيد تـــوفيق عىل|سلىم ي ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

3359o لطويل|حمد |لد |ن خ|ريم|ن هره|لق|حقوق 

7oo555 لسعيد|لسعيد محمد تـــوفيق | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8o7o5| بــــ|لوه|ء فتـــىحي محمد عبــــد|عىلي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

628268 ر حسن منصور حسن خليل|من زيق|لزق|نوعيتـــ 

35288 لحكيم|د محمد عبــــد|مريم عم هره|لق|ره |تـــج

825o| حمد|دل رجبــــ |حمد ع| سيوط|عه |زر

773824 ى بــــسيوئى|ج  |هلل ن|عبــــد  لعشر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

778627 لرحمن محمد|حمد عبــــد |محمد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

5929| ى|سم| ء محمد مرزوق حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

24o4|9 ن|ء وليد حسن عىل سليم|رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

62o845 ندى محمد أحمد محمد رزق ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

4846o4 حمد محفوظ عىل محمود|سم |بــــ سكندريه|ل|ره |تـــج

897989 لرحيم محمود |رس فوزى عبــــد|ف ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|2567o ي|بــــر|لد |حبــــيبــــتـــ خ
هيم حسنى ى شمس|د| بــــ عي 

6oo|oo لحميد طه|هيم عبــــد |بــــر|م |حس |طبــــ طنط

|28726 بــــتـــ|لد سيد ثــــ|عىل خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

786|78 |لعل|بــــو |لحليم |ن حسن عبــــد |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

763839 لح|لح محمد ص|محمود عبــــده ص معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3643o6 لم|حمد س|محمود مسعود  ى شمس|تـــج ره عي 

2874|7 ى|محمد عىل محروس عىل ش هي  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

47879 عيل|سم|لحليم |حمد يوسف عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

542|7| ى|محمد سعد شح تـــتـــ حسي  عه دمنهور|زر

7o5|36 لنمر|هلل محمد |عبــــد | هدى رض لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

6|93o| سمر|ل|فع صدقه |لش|حمد |لرحمن |عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6|o97o لجندى|بــــر |لد ج|محمد خ لمنصوره|ره |تـــج
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445349 س محمد|رى عبــــ|لدين سعيد قبــــ|م |حس بــــ دمنهور|د|

5|4887 ى|لغنى |رس محمد عبــــد |ن ي|رو لخبــــي  لشيخ|عه كفر |زر

7|o28| ى |ندى  غتـــ|حمد بــــ|حمد |لحسي  لمنصوره|عه |زر

9o|635 لعىل |حمد مرتـــضى بــــخيتـــ عبــــد| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

262252 ى محروس فتـــىح محروس محمد بــــحي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

766373 بــــينى|محمد وليد حسن محمد  لشر لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

689|64 لق حسن|لخ|محمد حسن عبــــد  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

7||99o ى  لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|زينبــــ طه حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

26738o ح عىل مصطفى|هدير سعيد صل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

89|364 فظ  |لح|لشكور عبــــد|لدين عبــــد|محمود مىح  سيوط|ره |تـــج

377|4 لدين محمد|ح |يوسف مجدي صل ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

4|6786 ن جمعه قطبــــ خليفتـــ عىل مغينى|يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

548283 وى|لمحل|للطيف |رفيق وحيد حلىم عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3o935 حمد|ن عىل صديق |نوره ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|54393 ورى مصطفى|ح مغ|لفتـــ|محمد عبــــد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o729| ي ص|بــــيشوي ع
ى
دق|دل شوق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

837523 دي|كر عبــــ|ولفتـــ عبــــده ش| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

43|877 لصعيدى|ن محمد |حمد رمض| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

54|237 |بــــ رخ|ىط خط|لع|دل عبــــد|محمد ع ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|58274 حمد محمد عىل|لد |ء خ|سم هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6o6943 لدين نوح حسينى|م |حمد حس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4832| حمد|ر محمد مصطفى |من ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|2547 روق محمود|دل ف|مروه ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

25o993  سمي  ج
ىسر|بــــر|ل|بــــر |مصطفى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|3|55 حمد كشك|لسيد |محمد محمد عبــــد ى شمس| لسن عي 

253376 ى س| دين لم نجم|حسني  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

26|373 لدرس|بــــهيه محمود محمد  شمون|نوعيتـــ 

7o892 لكريم|هلل عبــــد |روضه محمد عبــــد  لفيوم|حقوق 

89897| هيم |بــــر|ر عىل منصور |من ج|عه سوه|زر

48665 د|لجو|رق محمد سعيد عبــــد |ط هره|لق|ر |ثــــ|
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25||6| هلل|بــــ |هلل سعد ج|نشأتـــ عبــــد ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

623964 لسيد|لدين |لسعيد محمد نرص |ندى  لمنصوره|حقوق 

524579 لح|حمد محمد محمد محمود ص| سكندريه|ل|هندستـــ 

785o87 ح|حمد صبــــ|ز |م حلىم محمد عز|سل| زيق|لزق|حقوق 

475775 متـــ|محمد حسن أحمد محمد سل ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9255|5 ى |بــــو ضيف محمد | لخطيبــــ  |بــــوضيف حسي  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

855429 حمد محمد|تـــه |محمد شح سيوط|حقوق 

5|6675 ف سيد |مريم  حمد|حمد بــــسيوئى سيد |رسر سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

626892 ى ثــــروتـــ محمد عبــــد|ي لمعىط عش|سمي  زيق|لزق|ره |تـــج

4|6282 لمحمدى معروف مسعود|ء نرص |هن ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

446o69 بــــوري|لش|ن محمد عرفه |محمود عرف |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

64o386 تـــه|لعظيم شح|د عبــــد|حمد رش|يه | زيق|لزق|عه |زر

|4849o لمحسن|عيل عبــــد |سم|مصطفى | عل ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6o|77 ى | ه فوزى محمد يسي  هيم|بــــر|مي  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

758827 لح|بــــتـــ ص|م محمد ثــــ|سل| لسويس|هندستـــ 

32687o لحفيظ|ء محمود عىل عبــــد|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

69746| حمد|ئى مصطفى محمد |مصطفى ه ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

4|9828 لسعيد محمد|لحنفى حسنى |حسنى  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

8o5778 لحكيم محمد|سحر حمدي عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

||69o9 هلل|لحميد نعمتـــ |لدين محمد عبــــد |حبــــيبــــتـــ عز  ن|حقوق حلو

238423 حمد|هيم |بــــر|ن |حمد سلط|ء |سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

76|3o6 ى|لسعدى مرتـــضى |ء |رس| لطي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|29962 ن|تـــه سليم|مريم وجدى رمزى شح ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

794|98 ي|ر
ل محمد|لع|د عبــــد |عم| ئى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

87o645 هلل|لسيد حسن خلف |ء |سم| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

3|8oo6 ئل فتـــىح حسن|عمر و عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|7|6|6 لسيد بــــيوم|لحميد |ء عبــــد |ل| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|89o9 شور|ء حمدي جمعتـــ محمد ع|إرس بــــ دمنهور|د|

||9852 سم|ء حسن ق|لدين عل|سيف  هره|لق|ره |تـــج

9|82o3 ى عر بــــى  |وليد محمد حسي  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

Wednesday, September 5, 2018 Page 6904 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2637|4 لسيد مبــــروك|لق |لخ|ل عبــــد|ندى جل ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

76||53 لسيد قط|دى |ن ن|نوره لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

7|o772 زى|لد محمد محمد محمد غ|خ ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

343|69 ض|لع|هيم محمد |بــــر|متـــ |س|يدى |ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

324948 رق نرص عمر|عمر ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|4886 وى|لحميد أبــــومض|ن مصطفى هليل عبــــد |رو بــــ دمنهور|د|

6oo569 جينى|لدر|س عىل |ر عبــــ|لستـــ|عمرو عبــــد  |طبــــ طنط

835o4o هلل|لحميد عبــــد|سم عبــــد|لق|بــــو|مل | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

343366 محمود منصور محمود محمد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|4834| بــــ|لوه|للطيف عبــــد |لد عبــــد |مريم خ ى شمس|د| بــــ عي 

856o95 ى دق|د فوزي ص|عم| يوستـــي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

3|4o46 ف |حمد | رى|حمد عىل بــــند|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

865885 هلل محمد|حمد محمد خلف | |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

838o72 ي محمد مرىسي
محمد مرتـــضى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2228o3 لعزيز|حمد سعد فكرى عبــــد| لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

4|o58o رق سمي  يوسف|يكل ط|م |بــــ طنط|د|

576|8 ى مكرم حن هيم|بــــر| |نفي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

6o8o|3 نه|حمد جدي|أمل محمد محمد  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

23729 لحميد حسن|بــــر عبــــد |لد ص|لدين خ|نور  عه مشتـــهر|زر

772o52 رى|لعزيز محمود بــــند|عمر صبــــىح عبــــد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

4923o7  ميىم بــــشي  محمود محمد|لص|
ى
ق  بــــ|لي |لع|

ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

||98o7 بــــ فوزى يوسف|يه|جوئى  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

6o24o4 هيم|بــــر|حمد |لمنسوبــــ |ء حربــــ |دع لشيخ|عه كفر |زر

25o6o3 ضى|لق|حمد |ح |سمر صل هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

64282 د محمد|د سيد محمد فؤ|جه لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

5334o4 سخرون|بــــيشوى مني  حلىم  سكندريه|ل|ره |تـــج

642773 ى|لسل|محمد عبــــد| سم م محمد بــــحي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

98587 لعزيز|ر عبــــد|لستـــ|هلل عبــــد|يه عبــــد| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

2|4o48 ى|ل |حبــــيبــــه هيثــــم كم مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|59o95 م محمد محمد محمود نوح|سل| هره|لق|حقوق 
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3|2755 ف مندي |د |زي وي|لحفن|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

26|772 للطيف|هيم عبــــد |بــــر|م |لسل|معتـــز محمد عبــــد |تـــمريض بــــنه

83246| شد|ء محمد محمود ر|لزهر| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

5o|39 هيم|بــــر|ك |مل| دي حن|ف ي سويف
تـــمريض  بــــنى

4oo53| ل|لسعيد مش|ل عمرو |س دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

6944o5 مه هيكل|حمد سل|هدى محمود  ط|بــــ دمي|د|

2|64o9 ى|لمحسن موىس ش|محمد عبــــد هي  ى شمس حقوق عي 

6|58|6 ي عبــــد |ح ن|در عتـــم|لق|تـــم يحن  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

28o8oo لعليم منصور|حمد رأفتـــ عبــــد| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

87974o حمد محمد  |مؤمن محمد  سيوط|تـــربــــيتـــ 

4oo845 ح|لفتـــ|هلل عىل عبــــد |ن خي  |مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6294o2 طف محمد يسن محمد نور|ع| لي|د قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|57o58 ى | ى|يه حسي  حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

444933 روق وجيد|يوسف حمدى ف ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

489859 ى|حمد عبــــد |ن يوسف |رو لمجيد حسي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

487754 حمد حسن|م |م|عمر مصطفى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|27772 لمجيد|سعد عبــــد |روق |سعيد ف هره|لق|م |عل|

2859o2 ه عيد محمد عثــــم| ن|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

826577 رص سيد محمد|طمه ن|ف دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

528335 للطيف عىل|حمد عبــــد|ح |لفتـــ|دهم عبــــد| ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

268753 ى|لعظيم |سحر صبــــىح عبــــد لبــــحي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

635427 لعزيز|سحر عزيز عىل عبــــد هره|لق|ج طبــــيع |عل

54|899 لس رمزى صبــــىح  سعد فرج|كي  سكندريه|ل|حقوق 

8||2|2 ي|ل عبــــد|محمد صبــــىحي جم
لغنى سيوط|ره |تـــج

479365 ن ر|لبــــي|حمد |متـــ |لدين طه سل|م |حس| مي  |قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 
ضتـــ|ري/دى|لو

79o456 ى عبــــ س عىلي|فرح حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|66oo2 حمد سعيد محمود محمد بــــركه| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

848596 لغفور محمود|يدي محمود عبــــد|ه |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

6265|2 ف عطيتـــ عبــــد |ء |وف لمطلبــــ|رسر زيق|لزق|هندستـــ 
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62o867 لسعيد مصطفى|حمد |رس محمد |ف ط|حقوق دمي

87|532 ء محمد محمد محمدعطيه|رس| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

77o449 ى عيس عطيه ى عيس حسي  حسي  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

77oo33 تـــ|لزي|بــــ محمد محمد محمود |يه| زيق|لزق|ره |تـــج

255973 لمول مدكور|م عبــــد|محمد س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

77|466 لعكل|حمد |ن |حمد محمد سليم|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

28|598 حمد|لديبــــ |ضى |تـــفى ر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8|648 ى|لشح|محمد ربــــيع  تـــ حسي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

784|37 د سليم|لرحمن ج|حمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

229|93 حمد|طف محمد |منيه ع| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

||48o4 لحميد|ل عبــــد |دل جل|ل ع|جل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

86333 خلود يوسف محمود عزيز هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35o8|| ر حمدى نعيم عسكرى|من ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

7o|2o9 هلل|لعليم فتـــح |كريم رفعتـــ محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

488685 لمعىط|روق عبــــد |روق ف|عمر ف لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

8o345| لعزيز|لعزيز عىلي عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

|632|2 هيم|بــــر|س محمد |ر محمد عبــــ|مي ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5|9287 بــــو علفه|عيل |سم|ج  رجبــــ |س ن|ين| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

89o542 حمد |محمد مصطفى عىل  سيوط|هندستـــ 

|78376 ى|حمد حس|عيل |سم|سهيله  ى حسي  ني  ن|بــــ حلو|د|

||6987 يوبــــ شنوده|ركو وديع |م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

529924 لمقصود شعتـــ|محمود سعيد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

68|63| لشيخ|د محمود |حمد فؤ| ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

483524 لسيد|بــــر عىل معوض |بــــ ص|ربــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

79|86 لمنعم عبــــده محمود طه|حمد عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

645398 ضى|لق|حمد |دل |محمد ع لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8|9944 ر عرفه محمد|لغف|ن عبــــد|نوره ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

844|63 د رشيدي|حمد محمد فؤ| ن|سو|حقوق 
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9o|97o رق ممدوح بــــدوى عمر |ط ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

322344 م|لسل|فتـــ محمد عبــــد|ء ر|ل| ن|تـــربــــيتـــ حلو

9|o368 دي |له|مه فتـــىح عبــــد|س|ندى  ج|صيدلتـــ سوه

52897| م|ح سل|لفتـــ|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ضتـــ دمنهور|علوم ري

336542 م|م|هلل |يتـــ محمد عبــــد| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

28|288 وي جويد|بــــ قن|لوه|لد عبــــد|دى خ|ش ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

||826o ي|د
لمسيح|ن عبــــد |ل جوزيف يون|ئى هره|لق|ره |تـــج

|28966 د يوسف محمد|كريم رش لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

3|3234 م عوض عوض شمس|هش| سم |طبــــ بــــيطرى بــــنه

685248 |بــــ عوف عوف |لبــــ|حمد محمد فتـــح |ء |سم|
ي لعشر

لمنصوره|صيدله 

297|32 ج  محمد سليم|ره نبــــيل ن|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

84|743 ي|عبــــد
ى بــــدر مصطفى لرحمن حسي  لتـــعدين بــــمطروح|لبــــتـــرول و|علوم 

32557 ن|مؤمن سعيد محمد عيدعطو هره|لق|حقوق 

4|6278 لدين|لسيد سيف |دى |له|ن عبــــد |نوره بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4o7784 ى حمدى محمد عبــــد|ي لمفى|لعزيز |سمي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

88|2o4 حمد |ن جوده منصور |نوره سيوط|بــــ |د|

427872 ن ربــــيع|لمجد رمض|بــــو |ء وحيد |ل| |نوعيتـــ طنط

6995|2 ن حسن|ن يىح رمض|رمض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5||95|  عيس| ن محمد زكري|رمض
ى
عىل دسوق |حقوق طنط

7o2o3| دى|سعد عبــــده عبــــ|حمد |محمد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

86oo8o ى محمود حس|ء حس|رس| ى|ني  ني  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

336|3 وق محمد محمود محمد عطيه رسر  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

84843| وي|لمك|جر مسعد بــــدر محمد |ه ن|سو|تـــربــــيتـــ 

859362 ي عمر عبــــد ل|لع|محمد يحن  سيوط|حقوق 

9o2937 هيم |بــــر|حمد محمد حبــــسر | ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

82|9|7 لرحمن|لموجود عبــــد|محمد محمود عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|47oo عمر سمي  سيد محمود ن|بــــ حلو|د|

45o5o4 يد محمد |بــــو|حمد | ى بــــو قوره|لي  |هندستـــ طنط
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5424o2 مد محمد محمديوسف|ء ح|سم| تـــمريض دمنهور

53883o د|لعزيز ج|د سعد عبــــد|م عم سكندريه|ل|بــــ |د|

6o8493 ن|بــــو عثــــم|م رفعتـــ محمد |ن هش|نور لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

768694 مل|لز|حمد |حمد |لسعيد |جر محمد |ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

2648o6  |لعزيز عبــــده |ن عبــــد|يم|
ى
لففى|لدسوق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4o765o لسيد فرج سعد فرج|رص |لن|ن عبــــد |نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|3862 لصعيدي|حمد محمد |م حسن محمد |حس هره|لق|حقوق 

5o69o5 لمغربــــي|بــــر |هيم ج|بــــر| |رن سكندريه|ل|عه |زر

|4537o حمد محمد حسن|يمن | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

26328| رى|ء محمد فتـــىح بــــند|عىلي |بــــ بــــنه|د|

647886 ج|محمد حسن محمد حج عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

22|7|5 حمد|در |لق|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

924262 تـــه محمود  |نىه محمود شح ج|ره سوه|تـــج

5|294| ضى|روق حميده محمد ر|ل ف|حمد جم| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

3283o رص فهىم غريبــــ|لن|رس عبــــد |ف تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

44|8|7 لديبــــ|طمه حمدى محمد سعيد |ف لشيخ|ره كفر |تـــج

882896 ين ف موىس روس  | |في  رسر سيوط|ره |تـــج

828|o| فظ خليل|هبــــه فوزي ح ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

47|2o س|ليىل محمد سعد عبــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

497999 دى|يتـــ محمد محمد حم| ره دمنهور|تـــج

649o93 لدين|دق علم |لص|محمد عبــــد| دين لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

689968 حمد محمد|م |حمد عل| طبــــ بــــورسعيد

8424o8 عيل|سم|د |زمزم خليل ج دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

45653| يف | لح|حمد شفيق ص|حمد رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

272798 حمد|مد محمد |مسك ح |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

|42273 وز ح مد محمد محمود|في  ى شمس|تـــج ره عي 

9|2o74 ى |مي  |ل|بــــ |رح ن |لسم|مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

328327 ن|عيل عثــــم|سم|حمد محمد |محمد  |ره بــــنه|تـــج

864o32 ف خلف عىلي|هلل |عبــــد رسر لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

|47338 سعد ظريف قسطندى|ديفيد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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437226 هيم عيس|بــــر|محمود | دين |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

8o|428 ل عىلي حسن|طمه جم|ف ي|بــــ |د|
|لمنى

||5885 ى وليد محمد عبــــد  بــــ محمد تـــوفيق|لوه|حني  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

45o5o7 حمد حمدى محمد نصي | هره|لق|هندستـــ 

23629o ه سليم| ى سليم|مي  ن|ن حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

824653 محمد سيد عىلي حسن ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

7ooo2o حمد عبــــده|لمنعم |لمنعم محمد عبــــد |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

368o33 مجد محمد محمود محمد حسن| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

8||23| حمد عىلي محمد|ء |شيم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

235824 حمد|سحر سيد محمد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|7|338 ى |زم ل|ح حمد|لسيد سيد |شي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

268564 لمليح|رثــــ محمد|لو|لحكيم عبــــد|حمد عبــــد| مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

833942 هلل|ح فرج وهبــــ |لفتـــ|عبــــد| دين قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

68266| ى رمض|محمد حس| ر|ي روىط|لط|ن |ني  لمنصوره|هندستـــ 

9|oo4| هيم |بــــر|لسيد عىل |س |ين| ج|طبــــ سوه

4333o حمد|بــــى محمد |دل عر|حمد ع| هره|لق|حقوق 

43422| ي|لمرتـــضى |لحسيبــــ |هر عبــــد|ن م|يم| لخرصى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|58483 ف عىل |زينبــــ  د|لسيد مقد|رسر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

69o2o2 هيم محمد|بــــر|حمد |هيم |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

3|7o7| ن جمعه|سمر سعيد حس ى شمس حقوق عي 

||9737 لمغربــــى|هيم محمد |بــــر|تـــفى محمد  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

265857 بــــ محمد|لبــــ|شد فتـــح |لر|محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

832|85 حمد|روق |لد ف|محمد خ ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

644|4 لعزيز محمد|ره سيد عبــــد |س لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6773|2 محمد مصطفى محمد فرج دبــــسه معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5|24o4 |هلل أغ|هلل محمود فتـــح |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|3722| حمد بــــدوى سيد قرئى|محمد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|
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8|7929 مل فتـــىحي حمدي محمد| ي|بــــ |د|
|لمنى

68o299 ى م لسيد شلبــــى|ن |هر عثــــم|بــــشر لمنصوره|بــــ |د|

6o883 هلل قرئى طلبــــه|لرحمن عبــــد |عبــــد  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

85o94| ل محمود محمد|ن جم|يم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22||3o هيم|بــــر|ئق |ح محمد ف|سلىم رم وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

772449 ف محمد زين فتـــح |حمد | هلل|رسر زيق|لزق|هندستـــ 

|3||33 |رسلينو ميشيل صبــــري حن|م وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

69847| لحميد|س يوسف عطيه عبــــد |ر عبــــ|من لمنصوره|بــــ |د|

|67694 م محمد محمد رزق|محمود س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|58|52 ن|دل محمد سليم|ء ع|رس| ى شمس| لسن عي 

897o36 ن |للطيف رضو|طف عبــــد|محمد ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

36753o مر|يمن محمد محمود ع|ريم  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

353o66 دى|له|حمد محمد عبــــد|محمد  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

52|342 تـــ عبــــد | ي|لحميد محمد |مي 
لجيسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

52|236 لعزيز سعد|آيتـــ حمدى عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6o7729 لسيد عزيز|ئى |تـــن ه|ف ى شمس| لسن عي 

62398| لمنىح |لعيسوى |بــــ |لوه|هبــــه حمدى عىل عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

49265o لففى|ن سعيد رحومه |محمد رمض سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

696o99 دي|لحم|لعزيز |لسيد عبــــد |دل |ره ع|س لمنصوره|نوعيتـــ 

23447o لدين سيد|ل |عيل كم|سم|محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

36|o29 حمد بــــلبــــول|محمد وهبــــه جوده  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|79299 ى|ل طنط|من وى محمد حسي  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

756545 لسيد|لعزيز |ن وحيد عبــــد |يم| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

7o3649 ميس|ح ر|لفتـــ|عمر محمد عىل عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

8474oo ين رجبــــ محمد عىلي شي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

342872 رص محمود|تـــيسي  عطيه ن |حقوق بــــنه

7oo6o8 لسيد محمد|حمد محمد | لمنصوره|هندستـــ 

344698 حمد عرفه|هيم |بــــر|حمد |مريم  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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||6587 لسيد محمد|عمرو مسعد محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

453842 نوبــــي |لرحمن ممدوح |عبــــد  لعطوي|لشر لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

36446| هيم|بــــر|لعزيز |م عبــــد|محمد عص د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

26o724 لحمد|بــــو|لغنى |م عبــــد|هلل هش|منه  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

35||63 ى م ى بــــيوم ج|حسي  د|جد حسي  |حقوق بــــنه

84||9 ف سعد محمد|ر |من رسر ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

295269 مكسيموس| ك حن|نوبــــ مل|بــــ| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

9ooo69 ئى |ر بــــخيتـــ كيل|محمد مختـــ ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8433|5 سط|لبــــ|م محمد عبــــد|فرحه هش ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

33529| ح عىل|م صل|هدير عص ى شمس|د| بــــ عي 

882834 ء فيصل سيد مصطفى  |دع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25335o |لبــــ|حمد عبــــد|ء رجبــــ |رس|
ى
ق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4649o6 مد محمد|ل حسن ح|حسن جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

422747 لسيد|حمد |محمود محمد  لفيوم|لعلوم |ر |د

6o683 مد مسعد|تـــم مسعد ح|ح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

752|55 ل حسن غريبــــ|حمد رجبــــ محمد جم| زيق|لزق|هندستـــ 

429922 |د |لجو|لعزيز عبــــد|لعزيز فتـــىح عبــــد |عبــــد 
عيل|سم

ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

7|5867 ر|لبــــي|لحسينى |ضل عرفه |ده ف|غ لمنصوره|حقوق 

|2466o لمحسن|م محمود عبــــد |مصطفى هش ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

4o45o8 حمد |ر  |لستـــ|حمد  عبــــد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3578|9 رى|دموئى هو|لد|هيم |بــــر|مريم  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

65878 لد سيد محمود|لدين خ|ل |جم ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

897o57 هلل  |هلل ضيف |ء فريد عبــــد|رس| ج|بــــ سوه|د|

48|o35 لرحمن|لرحمن محمود محمد عبــــد|ن عبــــد|نوره ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

5|4|22 لمحسن هجرس|ه حسن عبــــد|لل|نعمتـــ عبــــد علوم دمنهور

4292|3 لبــــهوتـــى|ل حمد |ل جم|نه |تـــربــــيتـــ طنط

7o7364 يف صل حمد|حمد |ح |ندى رسر ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o3942 لحميد|ل محمد منصور عبــــد |م| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

779535 بــــو بــــكر مصطفى| |يدى رض|ه لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

77895o ن محمد محمد نجيبــــ حسن|يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 
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272|8o ع|خلود فوزى محمد رف لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

6|723| وى|لمغل|يه طه محمد | لمنصوره|صيدله 

64||o5 هيم|بــــر|لد محمد سعيد |ره خ|س قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

262246 لجندى|لسيد محمد |ل |لسيد جم| |تـــمريض بــــنه

4|9839 لسيد محمد|بــــر |محمد بــــكر ص لشيخ|ره كفر |تـــج

25|746 لمنعم محمود|م عبــــد|لسل|لمنعم عبــــد|عبــــد سيوط|هندستـــ 

8|4|83 لسوبــــي|لؤي ممدوح فهىمي  ره بــــنى سويف|تـــج

7892o2 هيم حسن|بــــر|زى محمد |محمد عز ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

334848 لمجد|بــــو|مد |مدحتـــ ح| رن ى شمس| لسن عي 

|63446 يوبــــ|رضوى مصطفى محمود  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o5395 ح|لفتـــ|لمرغنى عبــــد |ن معروف |نوره لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4|5589 |لمجيد عىل ند|دى محمود عبــــد |ف لمنصوره|حقوق 

|486o| ن حميد|حسن سليم| ر|ي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|3527 هيم عوض|بــــر|ن |هيم شعبــــ|بــــر| ره بــــنى سويف|تـــج

3262o2 |لبــــ|ن عبــــد|ء منصور عثــــم|شيم
ى
ق ن|تـــربــــيتـــ حلو

7o3347 بــــوجبــــل|حمد |بــــ |لوه|لمجيد عبــــد |حمد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

7926o5 ضى|لكريم محمد محمد ر|ل عبــــد |م| لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

47625 مخ سيد|رق ش|ن ط|يم| هره|لق|بــــ |د|

496oo8 ى عبــــد|ديتـــ يشى سعيد حس|ن د|لجو|ني  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

92|o2 ه ط| ح|لفتـــ|هر طلعتـــ عبــــد|مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

924455 حمد |بــــر |هبــــه محمد ص ج|بــــ سوه|د|

2834o يوسف بــــيوم يونس بــــيوم هره|لق|حقوق 

9|46o8 لد  |بــــتـــ خ|لد ثــــ|وليد خ سيوط|عه |زر

3389|4 شد|لسيد ر|د |بــــرين محمد حم|ص |حقوق بــــنه

776o7| بــــ|لوه|لسيد عبــــد|حمد |ف |عف زيق|لزق|بــــ |د|

8782|| ده  |صف زىك قل|ندى ن سيوط|طبــــ 

8298|7 هيم|بــــر|بــــر محمود |محمد ص ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

685935 ى |ي  |بــــر|سمي 
ى
|هيم |بــــر|هيم محمد شوق

وى|لطنط
|ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 

لمنصورتـــ

546685 لشنشورى|لعظيم |تـــسنيم صبــــىح عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

892oo| ى حسنى فتـــىح ذىك  | روجي  سيوط|تـــربــــيتـــ 
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456428 لمدبــــول|م |لسل|مل عبــــد|ء محمد ك|رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

67654 د صبــــىح نجيبــــ|بــــيشوى عم لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

428oo5 يد|لعزيز ف|بــــر عبــــد |ل ص|رودينه كم |علوم طنط

846596 ي|روي محمد حمد| ن خي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

623892 ى|بــــو |لمندوه |تـــم |ح| دين لفتـــوح حسي  ط|بــــ دمي|د|

7622|5 م|عمر رأفتـــ محمد حك ره بــــور سعيد|تـــج

52278 ى|جم| رن ل سعد حسي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o|754 حمد|لحميد محمد |لسيد عبــــد |ء |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

8|5395 زينبــــ طه مدين عطيه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2259|6 حمد فكرى فتـــىح|يوسف  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3482|7 لرحمن|مه عبــــد|دل سل|ل ع|بــــتـــه| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

648o2 لرحيم|زق عبــــد |لر|ء مصطفى عبــــد |ل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

639532 وى عىل محمد|تـــغريد محمود شبــــر زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o934 لجيد|لعظيم عبــــد |ر عبــــد |لستـــ|يه عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

4o|247 لدويك|لمرىس |لسيد |طر |ن خ|يم| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

828268 ى ي عزمي سفي 
بــــيشوي لطفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

38723 ى| حمد صبــــىح محمد محمد حسي  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

76o7o2 ى|بــــو |لد محمد |طمه خ|ف لعني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2467o7 هيم|بــــر|بــــو |هيم |بــــر|محمد سعيد وهبــــه  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

65852 لسيد|مصطفى محمود محمد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

75o725 ي
يمن سيد مصطفى محمد| |دئى عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

4|9899 ود|ن عىل عىل د|محمود شعبــــ لشيخ|ره كفر |تـــج

623398 ى ع دل مخيمر صبــــيحتـــ|حني  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

78|6|o شور|مد محمد ع|هيم ح|بــــر|ن |يم| ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

|25542 مق محمد حسن|يمنى ن ى شمس|تـــج ره عي 

759o74 هيم|بــــر|لمجيد |حمد عبــــد |عمر  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

763899 فظ|لح|مؤمن محمد عزتـــ عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5o5242 تـــتـــ شنوده|نوبــــ مجدى زكرى شح|بــــ| سكندريه|ل|علوم 

|6676 ن|حمد عىلي حس|دي عىلي |ه ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 
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33o9o| لد محمد عىل|هدى خ |تـــربــــيتـــ بــــنه

356o63 هيم حسن|بــــر|لسيد |م |م س|سه ى شمس|تـــج ره عي 

7o|438 زق|لر|بــــسمه عطيه محمد عطيه عبــــد  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

98474 هد|بــــوزيد مج|م عوض |سل| تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

95o34 ى عبــــد |ي لمنعم محمود محمد|سمي  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

49o257 هيم|بــــر|للطيف |دل عبــــد|رضوي ع سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3|894o ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|رضوي عبــــد ن|بــــ حلو|د|

779|69 لمعىط|دى عبــــد |له|محمود شحتـــه  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

649559 ل|لع|لق عبــــد |لخ|لد محمد عبــــد |خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

545889 م خليفه خليفه حربــــ|فريده محمد عص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

769832 لمتـــول زيد|لمتـــول |لمتـــول |ء |عىلي تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

764863 ف |ريم  حمد ونس|حمد |رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

8|4|o8 ي|مل عبــــد|لد ك|ده خ|حم
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

8995o8 هيم |بــــر|حمد |زينبــــ فتـــىح  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|59758 لمحسن جمعتـــ|مريم محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

56272 تـــ|جر فرج محمود عز|ه |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

4|oo49 ى عش| ن عىل محمد|حمد حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

28|524 لح|لحميد ص|ئل عبــــد|ره و|س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3387o لصمد|حمد عبــــد |ء حسن |رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

333828 لحكيم محمد صبــــىح|م عبــــد|سل| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

636275 ل محمد|لع|ل رزق عبــــد|لع|حمد عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

923|7| وق ع لرحمن |طف عطيه عبــــد|رسر ج|بــــ سوه|د|

|6o5|4 ف عبــــد |هلل |عبــــد  حمد|ن |لنبــــي حمد|رسر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

7o8662 ر|لنج| |لوف|بــــو |هيم عيد |بــــر|ء |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

69o22o لجزيرى|عيل يوسف |سم|عيل محمد |سم| لمنصوره|بــــ |د|

49oo4o لسيد فرج|حمد عرفه |ل |من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5427| هلل مخلوف|محمود سمي  عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

8|o863 مل|جورج ذىكي ك| رين|م ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى
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352o|7 تـــ عبــــد|ء |محمد عل لعظيم|لدين خي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

374563 ى محمود |جر محمد |ه تـــى|لزي|مي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

9|875o ريوس |م حشمتـــ يعقوبــــ مق|ريه لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

87o976 ى محمد |سم دم|ح حسي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o3446 ف خرصى |شهد  لسيد محمود|رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

7555|7 حمد|عىل شفيق عىل  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|9o84 ي|سلىمي ط
رق محمود قرئى صيدله بــــنى سويف

|77o54 بــــر محمود محمد|ء ص|حمد عل| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

7835o ى ن|يز يوسف سليم|ف| كرستـــي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

322444 ن سبــــع|سلىم محمد نرص سليم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

365894 وى|لمحل|بــــ بــــيوم |يه|محمد  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

375o39 حمد|متـــ محمد خليفتـــ |س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o457 حمد محمود|بــــ محمد |يه| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

8o3964 هر حسن محمد خلف|ط ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4o4799 رى|زق عىل هو|لر|حمد عبــــد|محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3|7774 تـــه فرغىل|م محمد شح|سل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

268o77 لسيد|م |لسل|ذكرى عطيه عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|549|3 حمد|دق |سط ص|لبــــ|نىح  عبــــد | تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|58268 رحمه متـــول محمد متـــول هره|لق|عه |زر

22663| حمد محمد|هيم حسن محمد |بــــر| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5|o762 حسن أحمد حسن محمد سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

97|33 هد|هر مج|لط|د عبــــد |مصطفى محمد رش ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

85676o ي 
هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|مصطفى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

35|7|7 ره|محمد فتـــىح عىل محمد عم ى شمس حقوق عي 

43o47| ء محمد عيس محمد عيسي|ول |ره طنط|تـــج

5|9483 ر|لنج|هيم |بــــر|حمد حموده |م  تـــربــــيتـــ دمنهور

662o5 م محمد|لسل|حمد عىلي عبــــد | لفيوم|ضتـــ |علوم ري

753674 طمه محمد محمود محمد|ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 
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7657|o لحلوج |فتـــ |م محمود ر|يوسف حس لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

623998 للطيف|ء معوض مسعد عبــــد |رس| ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

462235 هبــــه سعد حلىم سعد فرج لشيخ|بــــ كفر |د|

757848 بــــوزيد|بــــتـــ |دل ثــــ|ن ع|نوره لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

25o549 ن|لسيد شعبــــ|ل |ن وص|يم| |ن طنط|سن|طبــــ 

|28886 لنبــــوى محمد|مح |محمد س ى شمس|تـــج ره عي 

84o|92 ي عىلي |جه
حمد|د مصطفى ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |

|لفنى

649288 هلل عمرو|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |عمرو  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4o9792 ش|در |لق|لدين عبــــد|ء نرص|آل بــــى|لشر |ره طنط|تـــج

878474 محمود مصطفى حسن سيد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27o8o9 در|لق|ء محمد حمدتـــه عبــــد|سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

768829 ن|ن سليم|يمن عثــــم|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

6|o783 لقط|رتـــ محمد محمد |س | تـــمريض طنط

27o864 ى|روق ل|دل ف|طمه ع|ف شي  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

44882o  |لبــــ|نىه محمد محمود عبــــد
ى
لشيخ|ق ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

4424oo ئى حسن عىل حسونه|محمد ه لشيخ|عه كفر |زر

64|368 ي حسن|هلل |عبــــد
حمد مصطفى لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

3384o6 ن محمود فوزى محمود عىل|رو شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

6||298 ر|لنج|هر مصطفى |ريم م لمنصوره|حقوق 

245oo مريم محمود حنفى محمود تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|566|7 لسيد|حمد محمد |لرحمن |عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

26o79| سيل صبــــىح محمد طه| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

42|344 ه قنديل  |لسعيد محمود ند|خرصى لشيخ|نوعيتـــ كفر 

86o332 ي|طمه حمدي محمود عبــــد|ف
لغنى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

8||8|| ى|م يوسف| سمي  حن| رتـــي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

84o974 حمد محمد|لدين |ء |ر عل|مي سيوط|صيدلتـــ 

247582 دى|له|م صبــــرى خليفه عبــــد|يوسف هش ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

9232oo لدين محمد محمود|ل |هلل جم|منتـــ  سيوط|ره |تـــج

75347 لرحمن يوسف|هيم عبــــد |بــــر|ره |س لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

53o|2o ن جبــــر محمد مرعي|نوره ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 
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55||5 ى|لتـــو|محمد سيد عبــــد  بــــ حسي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

526|38 ده نويسر|ل محمد زي|محمد جم سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

363678 ى | حمد عىل|منيتـــ حسي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

648878 ي محمد مصطفى
مصطفى صبــــرى مصطفى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

23466| ن|ء زىك سليم|حمد عل| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

24553| حمد حسن|هيم |بــــر|ء محمد |ول ن|علوم حلو

5|8oo3 يف|د محمد حسن |جه لشر عه دمنهور|زر

839oo5 لفضل|بــــو|لمحسن سيد |طمه عبــــد|ف دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

25|884 لعظيم مخلوف|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

78328| هيم|بــــر|لسيد |نس حسن |ن عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|5969 مه|هيم سل|بــــر|لح |بــــسمه ص ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

43729 س|لمجيد عبــــ|م عبــــد|مصطفى س ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

894354 حمد |بــــوضيف عىل |م |هي سيوط|حقوق 

6|9|8o لمتـــول|حمد |لمحسن |يمن عبــــد |دين |ن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

32|357 ن|حمد شعل|لرسول |عىل عبــــد |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

67823o هيم فرج بــــيوم|بــــر|سهيله فرج  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

4968o4 ى ط|ي لزقم|لسيد |هيم |بــــر|هر |سمي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

23852o للطيف|د عبــــد|جر فريد حم|ه ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

462||7 مه بــــسيوئى خرصى|أحمد محمد سل لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

5275oo ئى|لحلو|م |هر محمد هم|ء محمد م|آل سكندريه|ل|هندستـــ 

244o35 حمد محمد منصور|لنبــــى |ده عبــــد|حم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

63||76 ى نور| ه حسي  لدين|لدين مىح |مي  زيق|لزق|بــــ |د|

4o44o9 لسيد محمود|حمد |لد |م خ|سل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

46|26 محمد محمود فريد مرىس| نور هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|2698o لرحمن حسن|م حسن عبــــد |ره هش|س ى شمس هندستـــ عي 

443798 حمد|حد |لو|لسعيد عبــــد|نسمه  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|37232 ف عبــــده عبــــد |محمد  لعزيز|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

869695 سط|لبــــ|عيل عبــــد|سم|طمه حسن |ف ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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64|435 ى منصور |ي عيل عىلي|سم|سمي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

6o9545 ري|لغبــــ|مد عمر |م ح|ندى س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4442o| محمود عىل وهيبــــ| حمد رض| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8oo477 ي طه نجيبــــ|
حمد مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

5o5|5o حمد عىل محمود|م |عمر هش سكندريه|ل|صيدله 

|55464 لؤلؤه عىل محمد عىل حسن ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

864473 حمد|ن |محمد حسن عثــــم ي للفن|
|دق قن|لفنى

3|34o5 ج|لمنعم عىل حج|بــــ عبــــد|يه|لدين |سيف  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

436564 ر|لصق|هيم يوسف |بــــر|ء محمد |رس| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|32935 رومه|فظ بــــ|محمود محمد ح| ر|ي ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

436572 لغنى مصطفى|لسعيد عبــــد |رس |ء ي|رس| |حقوق طنط

88482 ن عوض حسن عىل|يم| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

7oo9| ن|هلل خليل سنوىس رضو|عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

6o5o43  حسن عط|لعر|ن |نوره
ى
هلل| |ق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

852547 ن سيد عىلي|مريم شعبــــ ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

68|27 بــــ مسعد|لتـــو|ده مسعد عبــــد |حم لفيوم |تـــمريض 

9o68o5 د بــــدوى |لجو|حمد عبــــد|ر |من ج|تـــربــــيتـــ سوه

4|5868  وهيبــــ|مريم 
ى
يمن شوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3263o3 مر|حمدى فكرى تـــ| ريموند ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

3o533 لمجيد|هيم عبــــد |بــــر|ده |له حم|ص| ن|حقوق حلو

8o9|4o حمد|يه عىلي محمود | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

22o5| حمد|ديه محمد سيد |ن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

33468| لرحيم|حمد عىل عبــــد|عىل  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

6223|9 ه محمد فتـــىح محمد | لمشد|مي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

73632 ح حمدى|لفتـــ|ء حنفى عبــــد |لشيم| لفيوم|هندستـــ 

|5778 لمليىح |ر محمد محمد |مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

538|8| لملوى|لمنطلبــــ |دل محمود عبــــد |بــــسنتـــ ع عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85o93| ر محمد|لستـــ|رون عبــــد|محمد ه لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

9o7773 لمسيح |تـــه عبــــد|لمسيح شح|س عبــــد|تـــوم ج|ضتـــ سوه|علوم ري
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8838o3 يف |ف حمد سيد |طمه محمد رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

774634 ي|ر
ره|هيم عىل عم|بــــر|مصطفى محروس | ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

8o5585 هيم محمد|بــــر|ديه عىلي |ش ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

783|o3 ل|لع|م حسن عبــــد |لسل|ره مني  عبــــد |س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|23943 ى عبــــد |ل |لرج|لد وليد عز |خ د|لجو|مي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

43|764 ل|مل غبــــري|د ك|دى جه|ف |ن طنط|سن|طبــــ 

533o9| ى حمد|لسيد |م عطيه |س| لوجي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|22|oo ىسر|لغبــــ|لدين مجدى محمود محمد |بــــدر  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

89o3|2 حمد سيد |حمد محمود | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o262o هلل|هيم عبــــد |بــــر|هلل |رص عبــــد |مريم ن كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

278365 هيم محمد|بــــر|لعزيز محمد |حمد عبــــد| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3o988 لح عبــــده|رص ص|لن|سلىم عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2|875 رحمتـــ عمرو حسنى عىل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5|5683 لجيد|ن عبــــد|رس خميس شعبــــ|هند ي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

75|8o3 |لسيد حسن |حمد |بــــ |مه
ى
لمرزوق ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 

مس |خ.تـــ

54|255 لعزيز|لعزيز سعد عبــــد|محمود عبــــد |عه طنط|زر

2|2736 لسيد|ر |لستـــ|رق عبــــد|حمد ط| ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

864925 رك محمد|رف مبــــ|لع|ده |حم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|33o22 حمد|هلل |حمد عبــــد |هلل |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

87o945 ي ص
مد|بــــوزيد ح|لح |منى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

499799 هيم|بــــر|يز |ئى طلعتـــ ف|م| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|4587o محمد ممدوح محمد محمد ن|بــــ حلو|د|

252||| لشيىم|زق محمد |لر|ء مصطفى عبــــد|ل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9o9o4 در|لق|ن حسن محمد عبــــد |نوره ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|64389 هيم|بــــر|حمد محمد |يوسف  ن|بــــ حلو|د|

3oo44 هلل سيد|يه حسن عبــــد | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|748o4 تـــم منصور سعد|محمد ح ن|حقوق حلو

|685|4 مه محمد محمد محمد قنصوتـــ|س|محمد  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

53894o ي محمد|هيم محمد |بــــر|ندى 
ى
لدسوق سكندريه|ل|بــــ |د|
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|648|2 دل فتـــىحي محمد|يه ع| ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

9o8o39 ه | حمد |سط |لبــــ|حمد عبــــد|مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

62288| بــــينى يوسف ز|جح |هلل ن|منه  هر|لشر م بــــنى سويف|إعل

9|6686 ف |نىح  | هلل  | |عط| يرو|ستـــم|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

254234 مر خرصى|طف عىل ع|يه ع| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

69343 حمد|مل |جر جمعه ك|ه لفيوم|تـــربــــيتـــ 

77|o|6 وق عبــــد  ف متـــول|ض خل|لعزيز ري|رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4o7|23 ديه سيف محمد عىل محمد|ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

627533 لعزبــــ|م عطيتـــ عطيتـــ |ريه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

428|59 |حمد جشه|حمد |ح |ن صل|نور |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

348|4o |
ى
 مصطفى دسوق

ى
حمد دسوق ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

||924o ئيل|قيم ميخ|قيم رزق يو|يو دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

8278|o حمد|مل |محمد قدري ك |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

295|9| لمقصود|م عبــــد|هيم محمد عل|بــــر| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

775o86 ح|لفتـــ|عبــــد| لعل|بــــو |م محمد |فرحه س زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

3|6649 يز بــــدروس|قيم ف|مريم و لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

2|238 ى صبــــىح عيد حبــــيبــــه حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

78|822 ه تـــ لدين|روق سيد بــــدر |مر ف|ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4o5584 ى خليفه|رق |هلل ط|منتـــ  لسيد حسي  سكندريه|ل|حقوق 

82772 فظ|لح|مه عبــــد |دل سل|هيم ع|بــــر| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

43o68| ه  حمد عيس|هيم عيس |بــــر|ني  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

495752 ى|زي ى خميس حسي  د حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

44255o ي محمد عىل|م| ل حمدي خي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

84o2|9 ي|ج |لحج|بــــو|عىلي 
حمد مدئى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

83224 ى |محمد محمود حس| ند طوري|لن|ني  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

497|oo  |رحمتـــ 
ى
د|حمد عي|حمد دسوق ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

|48354 هيم|بــــر|حمد |ر محمد |من ى شمس| لسن عي 

3|9o6o ح|لفتـــ|مح نبــــوى عبــــد|بــــسمتـــ س ى شمس|تـــج ره عي 
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6o|874 تـــ محمد|لحفيظ منصور بــــرك|يوسف عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4|9978 ل|كريم محمود زويد محمود هل ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

242324 ود|د| لوف|بــــو|سلىم محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o8o|6 هيم|بــــر|لد عىلي |ء خ|سم| ي|علوم 
|لمنى

|74o96 لرحمن عىل جمعه محمد|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

34|4|| ى تـــوفيق تـــوفيق عىل منصور|ي سي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

8o4336 هيم ذىكي|بــــر|ل |جم| دين ي|بــــ |د|
|لمنى

7|99| ى محمد محمد|حسن ء حسي  لفيوم|بــــ |د|

|4398 ي محمود عويس|عبــــد 
لرحمن محمود حسنى هره|لق|هندستـــ 

234|77 لعزيز محمد|لعزيز مبــــروك عبــــد|عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

763852 هيم عبــــده|بــــر|زى |ر غ|من لمنصوره|حقوق 

6|6957 ء مصطفى محرم فرح|سم| ط|ر دمي|ثــــ|

638o88 بــــو زيد|هلل |هلل أحمد عبــــد |عبــــد | دين هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|5|o9 ل|لجم|لسيد محمود |محمد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

59438 هلل|بــــ |حمد قطبــــ ج|محمد  حقوق بــــنى سويف

428o79 هر رزق مرقص|ريز م|م |بــــ طنط|د|

756522 زق عبــــده|لر|ء عبــــد |محمد عل تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4o64o6 هيم|بــــر|دق |لص|لسيد عبــــد |ن |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

239243 حمد عىلي|م بــــدر |يمنى هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

352347 حمد|مهند محمود محمد محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4o669  عقربــــ|بــــر|حمد |
ى
هيم دسوق هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

544589  |نسمه مصطفى 
ى
لبــــيوم|حمد دسوق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

422792 ل محمد عيس|حبــــيبــــه جم سكندريه|ل|علوم 

|7365 لحميد محمد|حمد عبــــد |هلل |عبــــد  هره|لق|حقوق 

5o95|4 هيم محمد|رص إبــــر|لن|د عبــــد |زي |حقوق طنط

766|2o ه محمود حسن | لعيسوى|مي  ره بــــور سعيد|تـــج

74|97  ح|محمود | لي|د
ى
مد|لدسوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

8553|6 هيم|بــــر|دي |بــــيتـــر رفعتـــ زي سيوط|حقوق 

3657|o كريم محمد بــــدر فرج |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ
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2|5895 لغمرى|حمد بــــرنس محمد محمد |هلل |جنه  قرص|ل|فنون جميله فنون 

3633o2 تـــ | ف كم|لبــــي  س|ل لوك|رسر ن|حقوق حلو

887o32 ء ربــــيع محمد سيد  |صف م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

355o72 سم|لحسن ق|بــــو |ن عمر |يم| ى شمس حقوق عي 

46574|  |حمد محمد مو|محمد 
ى
وى|لششتـــ|ق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 

 مريوط

4|2238 لدين|ء |لعزيز عل|حمد عبــــد |هر |م |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

642258 ف سيد|محمد  لحميد|حمد عبــــد|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52o|o6 ي
|سعد ند| ن شكرى نقول|فيفى تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

86336| ن|رص عىلي رمض|لن|محمود عبــــد |حقوق بــــنه

5|3798 وى|لغربــــ|متـــ |ن سل|ن رمض|ئل شعبــــ|و لشيخ|عه كفر |زر

7oo432 لد مصطفى محمد|محمود خ لمنصوره|نوعيتـــ 

358823 عيل|سم|زق محمود |لر|ء عبــــد|شيم ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

439369 لجعبــــ|لجوهري |مه محمد عىل |م| لشيخ|طبــــ كفر 

782643 لسيد حسن|يه محمد عىل | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

85524 جرجس فوزي ذكري لطيف تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

896454 ي |لفضيل عبــــد|يه محمود عبــــد|
لغنى ج|ضتـــ سوه|علوم ري

|39287 وق  لرحيم مصلىح|لسيد عبــــد |رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

3386|7 سط|لبــــ|حمد حسن عبــــد|ن |يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|8665 شتـــ|بــــو عم|محمد طه طه  ط|هندستـــ دمي

35439 بــــتـــ|لح ثــــ|رس ص|سميه ي ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

642436 حمد|لسميع محمد |كر عبــــد |حمد ش| زيق|لزق|صيدله 

4o9746 ى ص|ي بــــر عىلي قطبــــ صبــــح|سمي  |تـــربــــيتـــ طنط

34523 دي|بــــوش|هيم |بــــر|محمد | رن ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

66o|9 روق تـــوئى رستـــم|لرحمن ف|عبــــد لفيوم |تـــمريض 

792848 ى حسن عز|رس| م|ء سعد حسي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

29993 ي محمد عيد 
ى|منى مي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|99|6 م|لسيد هم|محمود محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|4o5 م|لسل|لرؤف عبــــد|مصطفى محمد عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

36o794 ي عبــــد|ي
ى مصطفى ى حسي  ي|سمي 

هلل مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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26397o ن|م عىل سليم|لسل|ر عىل عبــــد|مي هره|لق|ج طبــــيع |عل

83464 ن عويس|ل زهر|محمد كم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

886747  عىلي |ء كم|رس|
ى ل حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

4o5964 هيم عىل درويش|بــــر|بــــسمه محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

252748 ي|ر
ئى|لسود|محمد سعيد | ئى ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

22263| ن|لبــــديع مهر|جر سيد عبــــد|ه د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

9|6667 ده|عبــــود زي| يحن  زكري تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|4399 ى حسن موىس محمد سعد أمي  |علوم طنط

2o259 محمد محمود محمد موىس لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

626224 عيل|سم|لح محمد |لكريم ص|حمد عبــــد| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

4|286o لسيد|ن مجدي تـــوفيق |نوره |تـــربــــيتـــ طنط

5o3764 لدين|لحليم نور |يمن محمد عبــــد |محمد  |. دق فرع مطروح ج|حتـــ وفن|ىسي
سكندريتـــ|ل

28|328 محمد مجدى محمد محمود ن|حقوق حلو

426954 ير|حمد محمد ربــــيع |أيه  لرصى لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

||7672 حمد حسن|ح |لفتـــ|ء عبــــد |رس| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

495|27 لسميع محمد عوض|ن عبــــد |سعيد رمض تـــربــــيتـــ دمنهور

769543 مد يوسف|حمد ح|ره |س لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

23494 حمد محمد حسن|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|363o در|لق|هلل مؤمن عبــــد|مصطفى عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

822485 ى|بــــر|ده |حم هيم عىلي حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

265|7 محمود محمد حسن محمد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|82o2 لمقصود|حمد سعد عبــــد |يوسف  شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

478266 ف محمد عبــــد |فرح  م|لسل|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

496992 ل دومتـــ محمود حمد|م جم|ريه |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

2525|3 لعزيز لولح|ئى عبــــد|جر ه|ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

426623 لعزبــــى|هيم |بــــر|لوكيل |هيم عبــــد |بــــر|رتـــ |س سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 
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8599|| ى دي موىسي بــــطرس|ن| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

85o285 لي محمد|ح و|ن صل|نور دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

887333 حمد فريد حسن |هر |م سيوط|ره |تـــج

24969o وق حسن عبــــده  بــــو سعيد|رسر ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

89873| د  |لجو|حمد عبــــد|هلل محمد |عبــــد ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

683o9o ن مبــــروك عىل|يه حمد| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27|57| ر|لحج|ع محمد |لسبــــ|ره عطيه |س ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|42698 لعزيز|لق مصطفى عبــــد |لخ|د عبــــد |رين تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

83o794 ريوس ظريف ملك بــــقطر|مك قرص|ل|فنون جميله فنون 

526339 د محمد مكرم نعيم مصطفى|زي سكندريه|ل|بــــ |د|

6292|4 لرحمن محمد محمد|م عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

4o3259 تـــ محمد عىل عىل غريبــــ| مي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

77o959 ه | لمنعم زويد|لسيد عبــــد |مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

4|39o3 لم|لمرىس س|م محمد حمزتـــ |سل| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

622944 لح|طف عوض حسن ص|حمد ع| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

6943oo ى |بــــو |حمد محمود |ضىح  م|ل|لعني  رسر لمنصوره|بــــ |د|

629929 هلل|بــــ |هلل عىل ج|بــــ |محمود عيد ج زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

422855 حمد|لسيد محمد | |ء رض|رس| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

234952 لرحمن مصطفى|م حسن عبــــد|حس هره|لق|ره |تـــج

|6667o ضى|لق|هلل محمد |جر حمدى عبــــد |ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9||946 حمد |لعظيم |ر فهيم عبــــد|زه| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9|7698 ل |لع|مصطفى حشمتـــ مصطفى عبــــد سيوط|بــــ |د|

43o7|4  رمض|لش|روحيه عبــــد 
ى
ن موىس|ق |بــــ طنط|د|

4789|2 دهم محمد عىلي محمود عبــــده| لشيخ|بــــ كفر |د|

83|834 لعظيم|محمد نبــــيل فوزي عبــــد ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

7|o843 ل|لمتـــول و|زق محمد |لر|محمود عبــــد  لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

2|87|5 ي
ل محمد صبــــىح|لدين بــــل|ء |ضى تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

3o644 وز جم لرحمن|ل خليل عبــــد |في  هره|لق|ره |تـــج

2652o8 ح عفيفى|لفتـــ|مصطفى عفيفى عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

27o8o وق  هيم محمد متـــولي|بــــر|رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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68729o ى |ي ى|بــــو |دى |له|حمد محمد عبــــد |سمي  لعني  لمنصوره|بــــ |د|

|499o9 م محمد|لح س|محمد ص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|64|4o لرحيم|مد عبــــد |وليد رجبــــ ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

842o83 حمد|لسيد |مي حسن  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

447629 ل|لجم|يد |حمد ز|هلل محمد فتـــىح |منه  سكندريه|ل|هندستـــ 

346|68 لرحيم|ح عبــــد|لفتـــ|صهيبــــ محمد عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|75842 محمد حسن سيد عبــــده محمد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8|648o ف عبــــد| |رش ح محمد|لفتـــ|رسر ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

9||859 ى |لموجود |لد عبــــد|حمد خ| مي  ج|ره سوه|تـــج

5|769o ح عليوه|لفتـــ|ر عبــــد|لستـــ|ح عبــــد|لفتـــ|زينبــــ عبــــد  بــــ دمنهور|د|

62335| م|م|ل|م |م|ل|تـــ |د|لس|ء أحمد |عىلي ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

63566o بــــينى|ن |لسيد سليم|طمه محمود |ف لشر زيق|لزق|هندستـــ 

28|748 لزير|مح عمر محمود |عمر س د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

43o576 ي
بــــو شعيشع|مسعود عيد بــــسيوئى | دئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

22o429 حمد خليفه|شم |م ه|يوسف عص لمنصوره|حقوق 

4o|o6o هلل|بــــ |لغنى بــــ|سط عبــــد |لبــــ|ء عبــــد|عل سكندريه|ل|ره |تـــج

635o3 لحميد|بــــوخليل عبــــد |محمد حسن  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

4||o|o شد|ن محمد مصطفى ر|يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

325493 ئى محمود عىل محمود|ه ن|بــــ حلو|د|

766736 لرحمن|بــــ عبــــد |لتـــو|محمد حسن عبــــد  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

8924o3 يف صل ى |ح ك|رسر مل حسي  سيوط|حقوق 

78||89 حمد|لسيد محمد سيد |حمد فوزى | ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

62oo55 ئى|لبــــستـــ|لىح |لسعيد عبــــد |حمد | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

3|93|| ذل منس|يتـــ سيد ش| ى شمس|تـــج ره عي 

8|647o ي ج|تـــه
لك|ستـــم|لسيد |د|بــــر ج|ئى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

42|376  عبــــد |ء |عىلي
ى
زى|هيم حج|بــــر|لغنى |لدسوق لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

64|3o7 حسن| لوف|بــــو|حمد محمود | زيق|لزق|هندستـــ 

54|89o ح|لسيد مصبــــ|حمد سعد |هلل |عبــــد ره دمنهور|تـــج

69|883 لدنف|لسيد |حمد |م |حمد هش| ى شمس| لسن عي 

24945 هيم سعيد|بــــر|رضوى سعيد  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 
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537652 هلل جمعه|مه عبــــد|يحن  سل لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

8|2292 تـــه محمد|حمد شح|ريم  ي|لسن |
|لمنى

864|36 ى ي ري| مي 
ى
ض|مجدي شوق ن|سو|حقوق 

26o84o ى حم|جر |ه ف حسي  د|رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

39|83 لطويل|ء محمد سعد |سم| هره|لق|بــــ |د|

8469|5 ى محمد عبــــد|ي حمد|ر عىلي |لغف|سمي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

76|7|2 لرحمن محمد حمزه محمد|عبــــد  لسويس|هندستـــ 

445952 نم|رق محمد تـــوفيق غ|حمد ط| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

22|796 حمد|لمعىط |حمد عبــــد|زينه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o|479 رون|ح ه|حمد عيد مفتـــ| سكندريه|ل|عه |زر

|67485 ل|ل محمد هل|رحمه هل لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

9o44o4 بــــ محمود بــــدوى هريدى |يه| ج|بــــ سوه|د|

|76543 مد|سمر سعيد سيد ح ن|حقوق حلو

765|7 لحميد|حمد عبــــد |مر |لؤى تـــ ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|329|8 ن|رجريتـــ سعد حلىم وردخ|م ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

896468 لسيد محمد  |هيم |بــــر|ء |ل| ج|بــــ سوه|د|

889645 تـــر عوض |لس|تـــى عبــــد|عبــــي  زن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|7345 محمد حسن خلف مرىس  سيوط|بــــ |د|

35o548 حمد|حمد محمد |منيتـــ | ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

325365 لغنى|ن عبــــد|هيم محمد عن|بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

358779 ف محمد عبــــد|هلل |منتـــ  لعزيز|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

526332 لعزيز حسوبــــه|بــــدر محمد طلعتـــ عبــــد |بــــ طنط|د|

336o86 لسميع عطيه|ل عبــــد|هدير جم |تـــربــــيتـــ بــــنه

|7o725 ه | مجد نبــــيه حبــــيبــــ|مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4|396| هيم محمد هيبــــتـــ|بــــر|ن |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|575o6 لحميد محمود|بــــ عبــــد |يه| |ند لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

246|48 | 
ى
لعليىم|حمد محمد دسوق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5o4224 وق عبــــد  هيم|بــــر|رص محمد |لن|رسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

33269 مد|لعظيم ح|لدين عبــــد |ء |تـــسنيم بــــه هره|لق|صيدله 

3|9255 لعليم|لمجد عبــــد|بــــو |نور |طمتـــ |ف ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 
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486785 ق|لجليل |م محمد عبــــد |محمد عص وى|لشر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

3|8747 حسن محمد| رض| ن|ر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8o4726 زر|مريم جميل شفيق ع ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

84424 بــــو زيد|رم محمود |مصطفى ك ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

2|3768 ى|ي |لش|حمد عبــــد|ئل |و| سمي 
ى
ق ى شمس صيدله عي 

9|27o7 حمد مدئى |ح |م صل|ريه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

635494 يم|لد|لمعىط عبــــد |رس عبــــد |مريم ي زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|2|4o ي
هيم طعيمه|بــــر|ح |صل| دئى لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5o6223 هيم|بــــر|ن نور محمود محمد |يم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|484o ر|د نو|ندرو رءوف عم| هره|لق|ره |تـــج

86866 ود|سحق د|د سمي  |عم ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

482922 للطيف|أحمد محمد عبــــد | لي|ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

546238 حمد رجبــــ مرىس|رجبــــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9|396o لصمد  |شور عبــــد|ل ع|ن كم|نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6483|8 لعزيز|ن عبــــد |لد عثــــم|جده خ|م لمنصوره|حقوق 

9|9696 حمد  |محمد مصطفى فوزى  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|4879 ي|ه
ن|للبــــ|لحميد |رق حسن  عبــــد|ط| ئى هره|لق|ره |تـــج

249433 ن حمدى مصطفى عرفه|نوره ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2644o6  خ|هيم |بــــر|منيه |
ى
هلل|لد فرج |لدسوق ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

886962 ج  جبــــره سعيد |ن| مونيك سيوط|نوعيتـــ 

43o86o |لعل|هيم تـــوفيق أبــــو |ن محمد إبــــر|ريو |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

49523| لسيد حسن|لسيد صبــــىح | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

248377 هيم بــــركه|بــــر|هلل |رق عبــــد|ئى ط|م| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

6257|5 ي|ر
س محمد سليم|لسيد عبــــ| |ئى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

7537|o ى ي|ي رس محمود مصطفى|سمي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

6447o4 بــــوسنه|نىه سعيد محمود مصطفى  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

775748 لحميد|لعظيم عبــــد |لحميد عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25499o بــــل|لحميد ق|يه محمد عبــــد| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

284|47 فظ حوض|ح محمد ح|محمد صل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

Wednesday, September 5, 2018 Page 6928 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6|7992 ل محمد فريد عويس|جر كم|ه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

243748 لرحمن|در عبــــد|لق|هر عبــــد |د محمد م|جه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

52674| يوبــــ سليم|حمد |تـــه |محمود محمد شح لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

8|57o8 لم جمعه|حمد س|سميه  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

696|68 بــــى|دق محفوظ عطيه عر|يوسف ص لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

3883| ع|لشيىم رف|لسيد |دى |ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

236|o9 دل سعيد جمعه|نزيهه ع  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

689264 هيم محمد عىل|بــــر|رس |هيم ي|بــــر| لمنصوره|بــــ |د|

35|579 د جمعه|لجو|لعزيز عبــــد|محمد عزتـــ عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

763722 لسيد|ئى طنيوس عبــــد |ه| ن|جوف بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

7779|7 ى س وى|لسد|لرحمن |م عبــــد |نرمي  |ره بــــنه|تـــج

858749 لعزيز|لعزيز عمر عبــــد|يه عبــــد| سيوط|حقوق 

|2566o لحسينى|ض محمد |ئل ري|ن و|نور ى شمس|تـــج ره عي 

4924o3 هيم دحروج|بــــر|هيم موىس صبــــىح |بــــر| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|58376 وق عبــــد  دى عىل|له|ر عبــــد |لستـــ|رسر هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

839497 مروه عىلي مهدي محمد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

77||56 للطيف سيد أحمد|للطيف عبــــد |يه عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

493725 بــــ|لعزيز حسن عىل غر|عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5o76oo وق موىسي عبــــد  ى موىس|رسر لمعز حسي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

883|| هيم|بــــر|ل محمد |محمد جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4285|4 نم|بــــ غ|هيم دي|بــــر|يه حسن | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

332677 ر|لجز|هيم لطفى |بــــر|ل |يتـــ جم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

42452o لمجيد عيد|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد|محمود  سكندريه|ل|بــــ |د|

528679 هلل|لدين محمد عبــــد |ح |ح ربــــيع صل|صل ره دمنهور|تـــج

9|9|9 لدمنهورى|بــــو عوف |ج  |للتـــ ن|عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

485837 ي|ر
بــــدين|سعيد رجبــــ أحمد ع| ئى ي |

سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o543| هيم محمود محمد|ر إبــــر|مي سكندريه|ل|بــــ |د|

3|5722 لرحمن|لرحمن عبــــد|دل عبــــد|مريم ع ن|حقوق حلو

463725 مل|مل رجبــــ ك|ء ك|لزهر| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4484|6 ي|لملو|م عىل |لسل|دي عبــــد |له|حمد عبــــد |
ئى |ره بــــنه|تـــج
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43o443 لنشيىلي|حمد طه |لسيد |ن |نوره ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

986|9 رتـــ محمد حسن محمد|س دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

785385 لسعود|بــــو |لسعيد عىل |حمد محمد | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|76ooo ن|مه محمد عثــــم|س|لرحمن |عبــــد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

6|o48| صل|سمر محمد محمد و ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

423|73 هلل|شه  عبــــد|هلل عك|شه عبــــد|هلل عك|عبــــد سكندريه|ل|علوم 

|52|84 هلل|هلل محمد عبــــد |طمه عبــــد |ف |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

362295 محمد عىلي محمد عىلي هره|لق|حقوق 

442672 حمد|ء يحن  محمد عيد |وف لشيخ|بــــ كفر |د|

44|8o حمد عوده|ن |حمد شعبــــ| ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

628o32 د طه محمد مهدى|سع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

648585 م عىل يوسف|نجوى س زيق|لزق|بــــ |د|

|73837 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|بــــسنتـــ  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

248585 لسيد أبــــو قورتـــ|لعزيز |هر عبــــد|جو ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4o5883 لعليم|لسيد رجبــــ عبــــد |عبــــي   سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

542859 ى مصطفى مصطفى|لحس|حمد |ن |يم| ني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

3623o9 مل خليل|ن ك|جورج سليم ن|حقوق حلو

|76232 د محمد محمد يوسف|فؤ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8286|3 ي|ء |لشيم|
ي تـــعى

ن|لعربــــي مهنى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

896332 ل  |لع|لدين يوسف عبــــد|م |يه حس| ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

69|924 وه|لسعيد حل|ن |لرحمن نبــــيل نعم|عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

255726 لطنوبــــي|لرءوف |لرءوف عبــــد|محمود عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7o455 ن عويضه موىس|د نعم|عو| عل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

45|5|7 ى عبــــد لرحمن عطيه|لرحمن عبــــد|محمد حسي  سكندريه|ل|حقوق 

462422 لدين محليس|ء رأفتـــ مىحي |دع |حقوق طنط

694|96 ى|لجو|محمد طلعتـــ محمد عبــــد  د حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

89|943 جد لويز فهيم |رين م|م سيوط|طبــــ بــــيطرى 

43347o لح عز|حمد بــــكر ص| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى
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649|86 ن يوسف يوسف|مريم حمدى حس لمنصوره|حقوق 

79|o9| ف عطيه عىل عطيه|بــــسمه  رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

97||8  جبــــره|نطونيوس ميخ|
ى
ئيل شوق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6383o7 ى محمد |ل|محمد رشدى محمد  ى|ل|مي  مي  زيق|لزق|علوم 

|4o4|9 لدغيدى|لحميد محمد |يمن عبــــد |رضوى  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9|55|o لرحمن فتـــىح محمود حسن  |عبــــد سيوط|صيدلتـــ 

425345 ى |ي لرحمن|حمد موىس عىلي عبــــد |سمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

837562 ده|هلل حم|بــــتـــ فرج |ء ثــــ|رس| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

75779o حمد محمد محمد محمود سليم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

5|546| ى|هيم ش|بــــر|تـــتـــ |حمد شح|ء |رس| هي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

854857 للطيف|لحكيم عبــــد|حمد عبــــد|حمد محمد | حقوق بــــنى سويف

774o88 يد|تـــ محمد ف|لشح|مه |س|يه | ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

498825 ليىل محمد يوسف محمود بــــدوى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|35o68 حمد|ىط |لع|يوسف محمد عبــــد  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

|5795| حمد|ن |لسيد رضو|هبــــه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

45576 ر جوده|لغف|حمد عبــــد |محمود  ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

2575|8 لديبــــ|لقطبــــ |ن عزتـــ |حن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7|935 ى |ئى محسن |م| هيم|بــــر|مي  لفيوم|حقوق 

78|764 ف |هينور محمد |م نور عىلي|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

4|574| لرحمن محمد حبــــلص|ء محمد عبــــد |رس| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

224423 | 
ى
هيم|بــــر|حمد سعيد دسوق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

43o75 لم|ح محمد محمد س|لفتـــ|محمد عبــــد| ر|ي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

865|66 ي محمد|ن عبــــد|نوره
لرحيم مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

247|o5 هلل عفر|ن عبــــد|م سليم|محمد س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

27|o25 لمأ تـــى|هر عىل |لظ|رص عبــــد|يه ن| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

276638 بــــو قفه|لعربــــى مصطفى محمد |ندى  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|6o96 يف عري ن عبــــده|يوسف رسر هره|لق|ره |تـــج

62878| عزتـــ| لد زكري|محمد خ زيق|لزق|حقوق 

244o75 ى محمد عبــــد بــــ|لوه|م عبــــد |م|بــــ |لتـــو|حسي  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

85822| سحق يس|روز |د ن|عم ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى
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546664 هيم مصطفى محمود|بــــر|ندى  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

33o587 لحكيم|خلود مدحتـــ حسن عبــــد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|9588 لمقصود|حمد عبــــد |محمد محمود  هره|لق|م |عل|

785o7 لعزيز|هر عبــــد |هر رفعتـــ م|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

632788 لعسيىل حمد|أمي  جمعه حمد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

9o8|29 سم |لسنوىس ق|رص |له ن|ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

927o8 تـــ|لشح|بــــ محمد |يه|طمه |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

25o474 لجديد|لسيد |حمد |سن |مح تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

774536 ل|حمد هل|ندى محمود  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

48o577 ن|ئيل سمع|ر فريد ميخ|مق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

539442 حمد|ء سليم محمد سليم |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

||6273 شور محمد|لدين ع|ح |دى صل|ه كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

84o945 حمد|لرحيم |بــــر عبــــد|طمه ج|ف سيوط|ره |تـــج

7o|423 ه رض| ل|لع|لسيد عبــــد |لعزيز |عبــــد | مي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

449o63 د أحمد عىل بــــربــــش|ل رش|بــــل ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

|25535 ح|لفتـــ|حمد محمود عبــــد |عمر  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

|66|32 ن|زق سليم|لر|ن عبــــد |حمد سليم| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|34|6 تـــ|حبــــيبــــه رأفتـــ حسنى عرف ى شمس حقوق عي 

643266 ف محمود عبــــد| |نور للطيف|رسر زيق|لزق|صيدله 

4|92o8 لرحمن محمود|لسعيد عبــــد|ء |هن لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7646o2 وه|حمد عبــــده بــــقل|دل |حمد ع| هندستـــ بــــور سعيد

3|2o78 هلل|هلل عمرفتـــىح عمر عبــــد|يتـــ| |ره بــــنه|تـــج

9o|692 حمد  |لسيد |بــــوزيد |لسيد | ج|حقوق سوه

32o96| مح موريس ذىك|يوسف س ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

28o77| |لمجيد محمد عبــــد|عبــــد
ى
لمجيد محمد دسوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

683833 هيم طه|بــــر|هلل |مل مدحتـــ عبــــد | ن|طبــــ حلو

7|o674 لظريف|طف محمد مصطفى |منى ع دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4337o9 صي |لحميد من|ج محمد عبــــد|محمد رس |صيدله طنط

5o9962 لسوىس|محمود فرج محمود موىس  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

682432 ي|لمتـــول |بــــ محمد رفعتـــ محمد  |يه|هدير  ر|لىح  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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29264o لحىل|بــــر |هيم يشى ج|بــــر| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68839 ح|لفتـــ|ح محمود عبــــد |ء صل|دع لفيوم|ضتـــ |علوم ري

689o5| لتـــحفه|لسيد |مد |د ح|حمد فؤ| لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

863688 حمد|ل محمود شمروخ |من دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|734o5 حمد محمد|حمد |مريم  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

64o294 لسيد|دل صبــــىحي محمد |ن ع|يم| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

6295o9 ى |كريم محمد  لسيد يوسف|مي  زيق|لزق|ره |تـــج

762o87 لمقصود|لعليم عبــــد|بــــ محمد عبــــد |رح لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

83393o ى محمود سيد محمود| جي  ن|سو|حقوق 

69oo82 هلل يوسف|بــــ |لسيد محمد ج|مروه  لمنصوره|عه |زر

|45o32 ى|عمر زغلول عبــــ س حسني  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

784|4| لد مسعد|م مسعد خ|حمد عص| زيق|لزق|صيدله 

624245 ره|لمندوه عم|مل |مصطفى حسنى ك ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|47834 تـــ|حمد عىلي فرح|محمد  هره|لق|هندستـــ 

65||3 هلل|هلل محمد عبــــد|محمود عبــــد ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

|47425 مد جمعه|هيم ح|بــــر|محمد مؤمن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

49o494 وق محمد  حمد شكيوى|لسيد |رسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

439343 ي |بــــر |ء مهدي ص|أسم
ى
لبــــسطويس|لدسوق لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6|7266 بــــىل|لبــــ|رحمه محمد درويش فرج  ط|معتـــ دمي|علوم ج

33929| لمجيد|لعظيم عبــــد|بــــ حسنى عبــــد|شه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2|9436 ه|لل|هلل عبــــد|ل عبــــد|بــــسمله جم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

632o92 ى عم|ي د عطيتـــ محمد|سمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o8296  محمد شعل|بــــر|محمد 
ى
ن|هيم شوق |بــــ طنط|د|

75|232 ي|ن محمد عبــــد |يم|
لحميد محمود حفنى لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

6oo843 ر|لنج|ء محمد فريد يوسف |صف ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4482|8 ى عمر|لك|ريم محمد عبــــد  مل حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

77o|5| ن|فع عثــــم|لش|رص عطوه |محمد ن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32|68| بــــوسيف|يكل نبــــيل مني  |م ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

463224 لمجيد ربــــيع|لسيد عبــــد|محمود محمد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 
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632444 ي |يم| هيم محمد|بــــر|ن يحن  زيق|لزق|بــــ |د|

75348o لقرعىل|لسيد |ر محمد لطفى |نتـــص| عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

6|8798 بــــو عطيه|مل |محمد ك| رن ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

69o289 ى|بــــو|هلل |حمد عبــــد |محمد سيد  لعني  لمنصوره|ره |تـــج

|73|53 هيم محمد|بــــر|مريم تـــيسي   لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

69o527 م عىل|د بــــره|ض رش|منى ري ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

433726 هلل|ل عبــــد|هيم نرص كم|بــــر| |طبــــ طنط

369945 بــــر محمود|محمد صبــــىحي ص ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

86|886 ري|لي بــــش|رك محمد غز|تـــبــــ ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

334822 هيم|بــــر|سعد |ل |خديجتـــ كم ى شمس حقوق عي 

7o9484 ى عىل  حمد عىل مونس|نرمي  ط|بــــ دمي|د|

2o487 ن محمد|حمد رمض|محمود  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

7634o5 مد سعيد|شد ح|ن ممدوح ر|رو ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

33o878 ن|م عىل سليم|س| رن هره|لق|ج طبــــيع |عل

688596 يف محمد فتـــىح عثــــم ن محمد|رسر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

9o5526 عيل |سم|ل |لع|د عبــــد|هند عم ج|علوم سوه

5|4494 يمن سعيد محمد كشك|ره |ي تـــمريض دمنهور

877964 عيل  |سم|حمد |م محمد |ريه سيوط|ره |تـــج

|4|o45 ى|حمد ص|  حسي 
دق مصطفى ي |

لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

348o47 م|لعز|مد محمد |حمد محمد صبــــري ح| ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

|2o975  محمد حلىم|سلىم محمد خ
ى
لد محمد شوق هره|لق|ره |تـــج

|358o| ى يوسف |يه | ى|مي  مي  ى شمس|تـــج ره عي 

2|7256 لق|لخ|بــــ محمد عبــــد|طمه مه|ف  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

45|833 ي|لق|لق |لخ|عىل محمد عىل عبــــد 
ضى ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

تـــ|بــــ لبــــحي 

6229|5 لدين|لدين طه فتـــح |ن محمد سعد |رو ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|224o2 فظ|لح|رص محمد عبــــد |لن|محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

8o5894 زق محمد|لر|ن رجبــــ عبــــد|حن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

35437| ى عبــــد لنبــــى سيد خرصى|عبــــي  عىلي حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8535o3 ى|م فوزي حسن حس|له| ني  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى
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||9299 ن لبــــدرى جرس|نبــــيل | مي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4|3968 ج|شد فر|حمد ر|شد |تـــفى ر |تـــربــــيتـــ طنط

2279| ف عبــــد |كريم  هلل|هر عبــــد |لظ|رسر سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

27|6o3 هيم طه|بــــر|جر رمزى محمد |ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

922784 حمد |طف محمد |محمد ع ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

43|69 م|لسل|هلل عبــــد |حمد عبــــد |محمود  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|6|79o هر|هلل ط|عمر محمد عوض  ج|بــــ سوه|د|

|34496 ده محسن محمد حميده|مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||746o د|لجو|م محمد عىل عبــــد |يوسف حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

46o388 ض|ن سعد ري|ء رمض|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|4o37 ن|لسيد رمض|ن |م شعبــــ|هش ن|تـــربــــيتـــ حلو

54o357 مح صديق جيد جويد|ندى س|س تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

766298 هيم|بــــر|لسيد محمد |ر محسن |مي نوعيتـــ بــــور سعيد

67925o هيم  صقر|بــــر|هيم صقر |بــــر|م |سل| لمنصوره|طبــــ 

245|o6 ى كم|ف ل موىس|تـــن عشر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|2|6|6 م مجدى جبــــر عبــــده|سل| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

337299 لمنعم|ء طه محمد عبــــد|رس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

699745 هيم درويش|بــــر|لسيد |ء |ل| لمنصوره|نوعيتـــ 

679||3 تـــ عوض|لشح|حمد |محمد عىل  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|32488 تـــ نبــــيل شفيق|رتـــ نش|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5|429 لسيد يعقوبــــ|عبــــي  جميل عبــــد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|537o9 لعزيز محمد|م محمد عبــــد|ريه ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

4|55o8 لسيد محمد فضل|حمد يىح | |حقوق طنط

255952 ن بــــدر|هلل جوده شعبــــ|م حسن عبــــد |حس تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

48|5|o ى|عيل محمد عىل |سم|عمر  مي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6|3||o ه رض لحميد يوسف|عىل عبــــد | ني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8|526| حمد|ء سيد |سلىمي عل ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

22o||3 عيل|سم|مل عىل |مريم فيصل ك ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 
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4|5|77 ل سعد محمد جميع|من لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

96994 لبــــصي  عىل|ل عبــــد|محمد جم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

68||26 بــــوزيد|حمد |هيم سيد |بــــر|م |سيف نوره لمنصوره|حقوق 

222|47 د متـــول|لجو|د رجبــــ حسنى عبــــد |جه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

629453 هيم|بــــر| |لعل|بــــو |لسيد |رص |يدى ن|ه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

625936 روق يونس|لد محمد ف|خ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

95557 زق|لر|ل حسن عبــــد |حمد كم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

78332o ن|ج  محمد سليم|لن|محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

899924 حمد محمد محمود  |ره |س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

328426 لسيد محمد|لمنعم |رس عبــــد|لرحمن ي|عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|3922o لسيد|حبــــيبــــه رشدى يوسف  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

54o4o5 حمد|لسيد فوزى محمود |هلل |منه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

85o877 لي|لحميد و|لعزيز عبــــد|نسمه عبــــد لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

7o||62 مصطفى طلعتـــ حسن محمد حسن لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

8533|6 ي |لرحمن ن|عبــــد ى قطبــــ|ج  مي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

7856o4 ر مصطفى مهنى محمد|من عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

52|48 نور عىلي محمد|ء |لزهر| ره بــــنى سويف|تـــج

43||o6 بــــ|للطيف شه|حمد عبــــد |د |سع |بــــ طنط|د|

65695 حمد سعيد سيد عىلي| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

84|58| لدين محمود|حمد مىحي |ر |من ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

7o66o4 لسيد|ء محمود عطيه محمود |ول لمنصورتـــ |تـــمريض 

2|9328 ف شعبــــ|لرحمن |عبــــد كم|لح|ن عبــــد|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8767o هلل|بــــر عبــــد|لحفيظ ص|لرحمن عبــــد|عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

348396 ش|لدمرد|ء حسن عىل |شيم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

885737 فظ |لح|جح خميس عبــــد|لرحمن ن|عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

||8532 لمنعم|لمنعم محمد عبــــد |ئى عبــــد |ه| هند|ش ى شمس|د| بــــ عي 

848799 ى مسعود|ف طمه كريم حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6o248o لبــــنى بــــسيوئى محمد بــــسيوئى |بــــ طنط|د|

826|87 ى|م در فرج|ئل ن|و| رتـــي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

453|32 رى|لبــــ|وى عبــــد|لبــــدر|وى رجبــــ |لبــــدر|لد |خ لشيخ|هندستـــ كفر 

486o44 ء يسن تـــوفيق يسن|وف سكندريه|ل|حقوق 
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6|84o9 ى مقلد|حمد سعد سعد | مي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

3||242 هلل|بــــ |ء محمد محمود ج|رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|3o455 سلىم ربــــيع محمد محمد مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

6o6367 لسعيد|ح |لفتـــ|لح عبــــد |لرحمن ص|عبــــد  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

875oo6 ج  خليفتـــ |مصطفى بــــدوى ن سيوط|حقوق 

329753 تـــ محمد شفيق محمد| مي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

37o976 هيم|بــــر|م محمد محمد |هلل عص|عبــــد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

83||o8 |د ويص|تـــ ميل|نش| رين|م |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

423627 لمنعم محمود|ليىلي محمود عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

9|257| هيم محمد |بــــر|ندى محمود  ج|صيدلتـــ سوه

829486 ف محمد |مؤمن  حمد|رسر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

26532| لسيد غنيىم مصطفى|محمود مجدى  |حقوق بــــنه

2654|6 لطويل|لعزيز |ل عبــــد|مه جم|س| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

3366o9 م|لعزيز محمد هم|مروتـــ عمرو عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

86o2|| ى|محمد عىلي محمد  مي  سيوط|ره |تـــج

84o77o ى ي جرجس روف|روم| مي 
ئيل|ئى ن|هندستـــ أسو

88||oo ى |سم| ء محمد عىل حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

862545 ى بــــرزي محمود بــــرزي حسي  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

253755 لبــــنبــــى|لحميد |مصطفى محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3|8647 لضوى جوده|لعزيز |طمتـــ عبــــد|ف ن|بــــ حلو|د|

||8o42 س|لي|رين فخرى جورج  |ك ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

628|25 د|لجو|طف فهىم عبــــد|يه ع| ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

695346 ه عبــــد | لعزيز وهبــــه|لنبــــى عبــــد |مي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

3335o8 رمحمود|رق محمود نص|محمد ط ى شمس|تـــج ره عي 

286o54 عمر محمد حفنى عىل عيد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

89292| ك |نوبــــ بــــخيتـــ عبــــده مل|بــــ| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

236824 لدين|ح |لرحمن محمد صل|د عبــــد|ريم عم كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

45o26 |حمد ري|هلل منصور |عبــــد ن|علوم حلو

335342 لسميع بــــكر بــــكر|ضىح عيد عبــــد ى شمس صيدله عي 

9|2599 د سند وهبــــه |م ميل|ر ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 
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75|o49 ج |حمد يوسف حر|يوسف  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

252324 ىسر|لبــــهو|مد |زهدى ح| دين ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

426o|5 ه جم| حمد عىل مصطفى|ل |مي  سكندريه|ل|عه |زر

4||45| وى|حمد مك|لسيد |حمد |هيم |بــــر| |ره طنط|تـــج

85376| ء حسن رجبــــ محمد|ل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7||783 لسحيىل|يه نسيم زىك شلبــــى | ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2834|o ي
ع|لرحمن رف|محمد سمي  عبــــد | دئى لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

49o335 حمد|م محمود حفنى |نعمه عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4826|4 جد|ر محمد مخلوف م|من سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

433462 بــــق|هيم س|بــــر|نرص محمود نرص سند  ي صىح طنط
|معهد فنى

697|82 تـــ محمد عىل|لشح|لخطيبــــ |مه |س| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|64275 هيم|بــــر|هيم فوزى |بــــر|يوسف  هره|لق|حقوق 

488|48 لرحمن مصطفى محمد مصطفى حسن|عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35273 لحميد|رق مهدى عبــــد |رضوى ط هره|لق|ج طبــــيع |عل

76438o |دل محمد مسعد شتـــ|محمد ع ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|73298 لمشتـــول|د |رق محمد عو|محمد ط ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

77554 قتـــ | حمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |رسر هره|لق|صيدله 

25225o ى طلعتـــ عبــــد|ي عيل|سم|لمنعم |سمي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7o7935 د|هيم مر|بــــر|لغريبــــ |هر محمود |بــــ لمنصوره|هندستـــ 

688|o لحميد محمد|مي معوض عبــــد  لفيوم|حقوق 

24475o هر|لظ|محمد رزق طه عبــــد هره|لق|صيدله 

7o4|97 ى |بــــ|محمد فوزى   طلبــــه|صي 
ى
لدسوق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82737| فظ|لح|فظ عبــــد|مد محمد ح|ح دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

3|95|3 لربــــ محمد|د |وى ج|هبــــتـــ سعد ى شمس|تـــج ره عي 

688442 ل|لعس|لسيد |ء سعودى |ول |ره طنط|تـــج

32|56| محمد حمدى محمد محمود عه مشتـــهر|زر

286857 شموئى|ل|محمود فرج نرص  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

283986 محمد رمزى مبــــروك تـــوفيق كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|
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25o263 ن|مل سلط|ملكه عىل مصطفى ك ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

52454o ص|لقف|ن |م رجبــــ مصطفى رمض|سل| سكندريه|ل|حقوق 

|32562 حمد محمد|م |سل|ل|منى سيف  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2624|2 لمقصود|ء يشى عبــــد|حمد عل| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

4|7|27 هلل|حمد عبــــد|هيم |بــــر|هلل |محمد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

365o36 هيم غنيم|بــــر|يمن |حمد | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|8o43 ن عيد محمد عيد|نور هره|لق|ره |تـــج

37o227 ح|لفتـــ|ىط عبــــد|لع|مه عبــــد|س|ر |عم تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

9o|8|6 حمد محمد |محمد فريد  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6|4o|o ن|لسعيد موىس أبــــوسليم|محمود  |عه طنط|زر

6|2436 مر|يدى محمد عصمتـــ سيد أحمد ع|ه تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

276o8 لد رفعتـــ محمد|جر خ|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o|738 يد|ندى جمعه محمود عىل ف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

3684|7 محمد محمود| ن زكري|نوره ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

45262 للطيف|لدين عبــــد |رص نور |لرحمن ن|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8963o| حمد |حمد لطفى |هدير  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

32|58o لرحمن عبــــده|لرحمن عبــــده عبــــد|عبــــد ى شمس صيدله عي 

359o3o لعليم|لحكيم عبــــد|لعليم عبــــد|يوسف عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|5778 مل مليكه |رشدى ك| بــــيتـــر رض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

249539 هلل|حمد محمد محمد عبــــد|طمه |ف ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

499947 عيل حسن يونس|سم|محمد| مه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4|888o هلل|د |يه مجدى صبــــىح محمد ج| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4o6o5 لحميد بــــركتـــ|رص عبــــد |ء ن|ل| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4o2445 لسيد|ر عىل سعيد عىل |مي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

664o5 ف |ء |دع ح|لفتـــ|حمد عبــــد |رسر لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

|52257 ضل سليم|رق ف|ط| ند ن|بــــ حلو|د|

|255|o لسيد|ل |حمد محمد كم| ى شمس|تـــج ره عي 

34|2o7 شد|لرحمن عىل فتـــىح عىل ر|عبــــد ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ
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49634 د مسعود درويش منصور|جه ن|بــــ حلو|د|

7o43o6 لمنعم صديق حسن|هلل عبــــد |م عبــــد |هش لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

349226 لح|مه ص|حمد محمد سل| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

687o7| لدين|لسيد شمس |لسيد سمي  |ء |صف لسويس|طبــــ 

|4||39 حمد|هلل معروف |رق محمد عبــــد |ط ى شمس حقوق عي 

|5o252 لسيد محمد محمد|م |حس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

63786 رص عدل محمود|لن|كريم عبــــد  لفيوم|هندستـــ 

23464| لح|حمد ص|ح |محمد صل |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

24553 ندى سيد حسن محمد حسن لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

769o45 ن|لم|لح مبــــروك س|مؤمن ص ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

755o3o حمد دكروئى|لحسن ربــــيع | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

34|4o| لجمل|حمد |رس محمد |محمد ي ى شمس حقوق عي 

332678 هيم محمد محمد|بــــر|يتـــ جمعه | |نوعيتـــ بــــنه

3|4396 حمد|لسيد |محمد يوسف  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|o346 لسيد سليم |لسيد محمد |حمد |محمد  ج|حقوق سوه

76|99 لعبــــد|ر سعد محمد |من لفيوم|بــــ |د|

358264 نسمتـــ نبــــيل محمد محمد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|9375 ممدوح مني  نصيف| مي  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

22|786 لح|حمد فرج ص|حبــــيبــــه محمد  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

3474|7 نىح  سيد مسعود طه مسعود| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8|o599 س|ر سيد عبــــ|م مختـــ|ريه ي|بــــ |د|
|لمنى

42|386 ه|لز|مريم عىل مصطفى  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

45844o ئى|لشج|ر |لستـــ|هر عبــــد|منيه م| سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

235992 ح|لفتـــ|لحميد عبــــد|ء محمد عبــــد|وف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

248922 ء فرج محمد سليم|ل| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

847455 در|لق|م ربــــيع منصور عبــــد|عص ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|6446o ى هيم يوسف|بــــر|فوزى | مي  ن|هندستـــ حلو

868273 ي 
ى|لرحمن حس|حمد عبــــد|منى ني  |نوعيتـــ فنيه قن

4966|o لحسينى|تـــه |تـــه محمد شح|روضه محمد شح بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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5o7342 ي
د|د فهىم عي|عم| فيبــــروئى سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

22762o ء ربــــيع حسن محمد|دع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6||852 حمد حنفى حبــــيبــــ|مصطفى  |تـــربــــيتـــ طنط

6o5235 هيم شوشه|بــــر|ل |رس كم|ن ي|رو |ره طنط|تـــج

33233 ى |ي ى |سمي  ى|حمد |مي  مي  هره|لق|بــــ |د|

625|27 ى |سلوى صل هيم|بــــر|ح محمد حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

436854 ن زىك حمد فرج|ء بــــدر|سم| لشيخ|تـــمريض كفر 

63957| هد محمود محمد محمود|ن زيق|لزق|بــــ |د|

4||74o بــــى|لشنبــــ|لحكيم |سعد عبــــد|طمه |ف |نوعيتـــ فنيه طنط

8758|3 حمد  |مد |حمد محمد ح| ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

67972| لم|ع محمد س|لرف| |م رض|ريه لمنصوره|حقوق 

87295 لحفيظ|لحليم عبــــد|هدير عىل عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

5oo9o7 ل|لعز|هيم |بــــر|هلل |منصور عبــــد| ر|ي |حقوق طنط

|3o283 س محمد|هلل محمد عبــــ|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9ooo52 ن |محمد بــــخيتـــ محمد عثــــم ج|ره سوه|تـــج

3|4329 لرحمن|صف عبــــد|دل سعيد ن|مصطفى ع لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

4|8372 لنور|بــــو |ىط |لع|بــــسطويس عبــــد| مريم رض لشيخ|ره كفر |تـــج

523556 تـــه|رق تـــوفيق محمود شح|مصطفى ط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o5483 | دل لبــــيبــــ تـــوم|ج  ع|دول ج|طبــــ بــــيطرى سوه

5|634 م|هلل تـــم|لرحمن عبــــد |يتـــ عبــــد | ي سويف
تـــمريض  بــــنى

527o25 بــــ محمود سعيد محمود|لوه|عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

826388 س محمد|سندس محمد عبــــ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

854482 ي محمد|لكريم شعبــــ|عبــــد
ن مصطفى ي|معهد 

تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

4|5965 لمجيد سيف|حمد عبــــد |م |لسل|ده عبــــد|مي لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o9582 ىط محمد|لمع|بــــو|دل عنتـــر |يه ع| لمنصوره|بــــ |د|

84858 ء عىل عىل طه|رس| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

|66337 لسيد|لسعيد |محمود رفعتـــ  ى شمس| لسن عي 

25o686 حمد وتـــوتـــ|م طلعتـــ سيد |وس ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

3|7636 لودود محمد|محمد محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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|4676| وى|تـــم محمد محمود طنط|ح ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

78o94| لمجيد حسن|لسيد عبــــد |حمد | زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

25|335 لسيد|ىط |لع|لسيد عبــــد|محمد  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6o6983 لسيد قطبــــ|دل |محمد ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

84o33| ي |غ
رف|لمع|بــــو|ده محمود مدئى دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

43o36| ر|ن جس|فرح محمد سليم |صيدله طنط

8|83o6 ف ي| ن|ن علو|رس حمد|رسر ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

4|843 حمد محمد منصور|حمد محمد | هرتـــ |لق|تـــمريض 

5|5886 مل محمد بــــصيله|مل حمدي ك|مريم ك لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

3698o8 ز|ح فو|ء محمود صل|زهر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

689|25 بــــ|لوه|مل زىك عبــــد |عمر زىك محمد ك لسويس|هندستـــ 

487466 ل|حمد هل|حمد محمد |بــــ |يه| |. دق فرع مطروح ج|حتـــ وفن|ىسي
سكندريتـــ|ل

826455 لسميع بــــدوي|ن محمد عبــــد|نوره دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

236457 يده بــــكرى بــــسيوئى بــــسيوئى|ع ى شمس|زر عه عي 

|6|394 ء بــــيوم محمدى بــــيوم|رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|27o2o وى|لعزيز فرم|عىل مجدى عبــــد  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

82849| حمد|حمد صديق |ر |ثــــ| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

89||39 د |ر محمد محمد مر|من سيوط|عه |زر

69o|84 لرؤف جبــــر|ح عبــــد |محمود مصبــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

787573 لسميع|فتـــىح محمود محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

39293 بــــو فرو|لنبــــى |رص عبــــد|لن|ندى عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

9o6755 منيه محمد بــــدوى محمد | دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

344345 لعليم موىس|حمد عبــــد|سل |بــــ |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

249387 تـــه سعد|هر شح|م م ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

5|4842 ي|ر
لرحمن|فتـــىح محمد عبــــد | ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|6534 وق محمد عبــــد هلل محمد حسن|رسر هره|لق|بــــ |د|

693|26 لجوهرى|تـــ محمد |لشح|حمد |ء |ل| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

4||69 حمد عىل|لسيد |محمد  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

422746 ن حسن عىل|دل سليم|محمود ع ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6o7742 متـــ|جدتـــ أحمد أحمد سل|م ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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627836 هلل|م عيس عبــــد |ن س|يم| زيق|لزق|ره |تـــج

264743 م بــــيوم عطيه عىل|سل|حبــــيبــــه  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

266o92 فع|لش|لبــــصي  |لرحمن عبــــد|عمر عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|45|77 هلل شيحتـــ|محمد محمود محمد عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

842424 ي 
لبــــيومي|عبــــي  محمد مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

4525o8 ي|لبــــتـــ|حمد محمد |ن |ن رضو|مصطفى سليم
نوئى ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|735o| لغنى سعيد يسن|حمد عبــــد |يمنى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|747oo ر|لجز|عيل |سم|مصطفى محمود محمد  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

||99o3 بــــى|مجد عدل رسر| |ري|م |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

86592| ي محمود 
دم محمود|مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6|3773 د هجرس|لحميد فؤ|د عبــــد|سلىم فؤ |بــــ طنط|د|

32434 حمد|م محمد عىل حسن |حس هره|لق|حقوق 

77|576 ه ح| مد عىل محمد|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

638o37 لرحمن|محمود محمد عىل عطيه عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

564o| بــــ محمد|لوه|هلل عبــــد|ل عبــــد|محمود جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|48345 ى  حمد|مريم محرم حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|o2o7 لمقصود|هلل عبــــد |عبــــد | محمد رض لمنصوره|علوم 

267365 يف ح|ن مد عىل جمعه|دين رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

482952 لعزيز محمد مىك|رق عبــــد |مريم ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

95634 محمود سيد موىس محمد رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

|63o4o لسيد حمزه|مه |س|رتـــ |س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o4655  ح|مد |طلعتـــ ح| دين
ى
مد|لدسوق لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

63778| هلل|ن عبــــد|لتـــ عىل سليم|ه زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

279443 د يوسف|لدين فؤ|ل |كريم محمد كم ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5|9589 هلل|لكريم عرفه نعمتـــ |يتـــ رجبــــ عبــــد| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

683966 ي|ح |لفتـــ|هلل عبــــد |لد عىل |لرحمن خ|عبــــد 
ى
لشقرق  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك

أكتـــوبــــر 

4o|o83 لمجيد|ن محمد جمعه عبــــد|مرو لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|74988 لسيد|ء منصور عىل عىل |لزهر|طمتـــ |ف ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 
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344|98 لح محمد|شور ص|مصطفى ع |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4|4733 لنرصى|لسعيد أبــــو |نجوى سمي   لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

35528 ى محمود عقيىل|مصطفى  مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76o989 عيل|سم|ن |لطيفه محمد سلم لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

696o22 ىط حبــــيبــــتـــ|لمع|بــــو|حمد |ره محمد |س لمنصوره|بــــ |د|

6o||55 لي|لجبــــ|لرحمن |هيم عبــــد|بــــر|م |سل|أحمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|5746 دى ممدوح مني  جندي|ش دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

775967 ى وليد محمد محمد حسن|ي سمي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

475657 ل|لع|لحفيظ عبــــد|لسيد عبــــد|منيه مجدى | سكندريه|ل|بــــ |د|

785|6o حمد|حمد محمد |ء محمد |رس| زيق|لزق|ره |تـــج

24oo6|  موىس عىل|محمد 
ى
حمد شوق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

595|2 حمد صقر|ء جمعه |دع ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

432689 لسنوىس|هيم |بــــر|مريم محمد  |بــــ طنط|د|

682343 لذىك|لسيد |حمد |مريم محمد  لمنصوره|بــــ |د|

833983 حمد|زق محمد |لر|ده عبــــد|غ دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

5oo58 ه|لدين ز|رق نور |يكل ط|م ره بــــنى سويف|تـــج

456|95 ى عبــــد |ر |مي ف حسي  لعتـــر|لرحمن |رسر م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

||6693 لد محمد صبــــىحي|محمد خ ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

287294 لرحيم|لعزيز عبــــد|ء عزتـــ عبــــد|شيم شمون|نوعيتـــ 

3589|  |لبــــ|لحكم عبــــد |حسن عبــــد | رش
ى
ى|ق مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

778666 هر محمد نجيبــــ|نجيبــــ م زيق|لزق|علوم 

236926 م محمد عبــــد ه|مريم عص ى شمس|تـــج ره عي 

756o66 نور محمود|هيم |بــــر|سهر  زيق|لزق|حقوق 

|6|48 هيم|بــــر|لمنعم |ن يوسف عبــــد |رو هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

8o8|| لم|لسيد س|م مجدى |سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o3734 حمد سليم بــــدر|محمد يحن   زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

3|289o ئى فوزى تـــوفيق|م ه|ر ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

62692| |لشو|لغنى |رضوى محمد حسن عبــــد
ى
دق زيق|لزق|عه |زر

|46|73 لح مصطفى|حمد ص|ره |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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822|2| فظ|وع ح|بــــ منتـــرص مط|رح ي|علوم 
|لمنى

2|6|26 ل محمد حبــــيبــــ|هلل محمد كم|عبــــد مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

|55367 مصطفى محمد صديق| نور ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

449342 لس سعد لويس عط هلل| |كي  |ره طنط|تـــج

5||7o4 تـــ ري ض|كريم محمد خي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

772oo6 ن|حمد عثــــم|محمد عىل محمد عىل  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

6|o||9 لسيد محمد عرول|در |ن | تـــمريض طنط

69||99 حمد محمد|يه محمد | لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

898628 ن خلف تـــميم |محمد رمض سيوط|حقوق 

45o7o9 م|ح محمد عل|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|مريم  |ره طنط|تـــج

4o96| رحمه مدكور مدكور محمد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

476|25 بــــي|بــــر محمد |لدين ج|ء|دين عل|ن بــــو رسر سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

2365o| ح سيد|لفتـــ|ئى عبــــد|مريم كيل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8|8o|3 ن|بــــ عثــــم|لوه|حمد محمد عبــــد| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|37526 يف زخ|ف ل|رى غبــــري|دى رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|27538 بــــو حمر|م عىل |زينبــــ عص ى شمس|تـــج ره عي 

763865 د|لرد|لسيد |حمد محمد محمد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

64o3| ح|لفتـــ|ح جمعه عبــــد|لفتـــ|لرحمن عبــــد|عبــــد لفيوم|ضتـــ |علوم ري

9o4934 حمد |لغنى عىل |روه عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|2665o ى|مرو ى محمد حسي  ن حسي  ى شمس هندستـــ عي 

754|52 ن|لسم|ن |هيم عثــــم|بــــر|ريم  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

372787 م محمد طه|حمد عص| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

76|2| ي محمد
محمود خميس قرئى لمنصوره|حقوق 

353|83 لس عزتـــ وليم ص بــــر|كي  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

5|o738 |لعط|بــــو |رس محمد |م ي|بــــس سكندريه|ل|حقوق 

263687 لسيد|طمه لطفى نبــــوى |ف ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

283659 لسيد|در |لق|ن عبــــد|يوسف شعبــــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|o633 ن|ء سمي  محمد زهر|رس| ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

|595|6 لروؤف|ضىح محسن محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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4|74|4 لفتـــوح يوسف|بــــو|محمود محمد محمد  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

446267 لضوي|م حسن |حمد وس| سكندريه|ل|ره |تـــج

895952 هيم محمود محمد  |بــــر|ء محمد |شيم ج|تـــربــــيتـــ سوه

546732 وى|لبــــر|مصطفى مرشدى محمد محمد  ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

4244o| هلل|بــــ جمعه حسن عبــــد |يه|مؤمن  سكندريه|ل|عه |زر

423347 ى|آيه جمعه سعد ش هي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69665| ده محمد محمد محمود شوشتـــ|غ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

44o848 ى|محمد كرم قطبــــ عىل  لمسي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|2|||o حمد حسن|ن |لدين طم|ء |م عل|هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6|83|2 وي|لعشم|حمد |حمد محمد |مجدي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

9oo944 ل تـــوفيق بــــطرس |ن جم|يم| ج|بــــ سوه|د|

49|o54 ر|لنج|حمد |م محمد كحيل |س| شذ سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5o2775 حمد محمد حسن|م |هلل عص|منتـــ  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

7|7459 ه يحن  عبــــد | لجبــــيىل|لعزيز عطيه |مي  زيق|لزق|بــــ |د|

9|5o23 بــــى |مبــــ|بــــى محجوبــــ |مبــــ|محمود  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

685787 ى|لعزيز ل|مخ عبــــد |رس ش|مريم ي شي  لمنصوره|حقوق 

3555|7 حمد|هيم |بــــر|لد |خلود خ |علوم بــــنه

84o534 عي حسن|ح رف|لفتـــ|عبــــد| ند |هندستـــ قن

77769| ق|هيم |بــــر|مه حسن |س|محمد  وى|لشر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

5|95o| ندى رجبــــ عجىم خليفه عجىم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|68652 ى |سع لقرىسر|د نرصتـــ محمد حسي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

66269 عيل محمد|سم|لدين محمود |د|عم |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

5|5|o4 ل مهدى محمد|منى جم عه دمنهور|زر

6o6747 م|لح بــــره|ل ص|محمد جم لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o568o ف يوسف محمود عبــــد |يمنى  لمنعم|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

9|6593 در عبــــدربــــه |لق|عبــــد| محمد يىحي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33o725 لمنعم محمد يوسف|ن مسعد عبــــد|يم| |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

96422 حمد سعيد تـــوفيق درويش| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

856458 هلل سيد|لدين عبــــد|ء |حمد عل| ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ
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8|85|| لم عىلي محمد|طمه س|ف ي|بــــ |د|
|لمنى

29735o |ي|رص سعيد عط|لن|حمد عبــــد|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

8o497 م عمر|لسل|بــــر رجبــــ عبــــد |ح ص|سم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|45389 لرحمن|ن عىل عبــــد |عمر رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

74o|6 لغنى|دل حسن عبــــد |حمد ع| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7757o| هلل|هيم عبــــد |بــــر|م محمد |محمد س زيق|لزق|ره |تـــج

679595 لسعيد|حمد محمد |هدير محمود  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|3866o سليم|هلل |ء عبــــد |يه عل| سيه|نوعيتـــ عبــــ

|26555 ي عبــــد |متـــن| ق|لسي|هلل |ن بــــحي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

62|6|8 |حمد جميل مصطفى بــــق|نم |ه ط|حقوق دمي

475639 بــــ|لنعيم دي|لد بــــكرى عبــــد |سلىم خ سكندريه|ل|ره |تـــج

9|5245 حمد عىل  |مكرم | ن|ر سيوط|ره |تـــج

647459 ء سعيد عطيتـــ مهدى|ل| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

76285o لحميد عيسي|حمد عبــــد |رس |ر ي|عم ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

85o94 حمد محمد قنديل|يتـــ | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

5o5|o8 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|ح |لفتـــ|حمد عبــــد | سيوط|عه |زر

823354 ى|ر عبــــد|مي لمنعم محمد حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

7||7|o |محمد محمد عىل عىل عط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

253436 |لبــــن|لحميد محمد |ء عبــــد|رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

||7346 د|لجو|ندى ممدوح محمد عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

|57928 هيم|بــــر|حمد مصطفى |ندى  ن|هندستـــ حلو

852o24 ي قنديل|صم سل|ع
مه مصطفى دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

ريتـــ|تـــ إد|معلوم

63o3| حمد محمود|ن |ء حمد|لىمي ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

38259  محمود زىك |
ى
ر|لنج|حمد شوق هره|لق|عه |زر

753|37 ن|لم|لرحمن محمود س|زم عبــــد |ح تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

|67825 م محمد يوسف|حبــــيبــــه عص سيه|نوعيتـــ عبــــ

34o797 حمد|ن محمد |بــــ محمد عدن|رح دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

4653o9 مه محمد متـــولي|س|عمر  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر
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|432o لفضيل|لحميد عبــــد|فرح نبــــيل عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o9287 لسيد|ر محمد|لغف|رق حسن عبــــد |ط سكندريه|ل|صيدله 

6o7256 لزنون|لمحمدى |ن |ئى شعبــــ|ه |بــــ طنط|د|

437o67 ى زكري|ي حمد فضل|طه | سمي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

8|4689 لرحمن محمد|ل عبــــد|ء جم|سم| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

365577 ن|حمد عثــــم|حمد |رس |حمد ي| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4||356 هيم محمد|بــــر|حمد |بــــسنتـــ سعيد  |ره طنط|تـــج

|2ooo2 ري|مي تـــوفيق زخ|بــــ س|يه|مريم  ى شمس|تـــج ره عي 

4o3899 لدين عىلي عيد غريبــــ رجبــــ|عز  سكندريه|ل|ره |تـــج

78o354 هيم|بــــر|لحليم |ن عبــــد |سليم| ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

9o9566 حمد|بــــتـــ عيس |رص ثــــ|ء ن|حسن تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

5|2593 لشيخ|لحميد |رق منصور عبــــد |حمد ط| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

27|o2| مد محمد خرصى|يه سعيد محمد ح| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

447696 ء نبــــيل عيس محمد عيس|ل| ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

337829 |لح |ح محمدص|لفتـــ|حمد عبــــد|ح |لفتـــ|عبــــد
لحويىط

عه مشتـــهر|زر

9|4254 ى سيد  |نوره ن كرم حسني  سيوط|حقوق 

46323 حمد|ح سيد|لفتـــ|مهدى جمعه عبــــد هره|لق|علوم 

26|447 ئى|لفخر|ر صبــــرى فريد |لستـــ|عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

778686 لرحمن محمد|ح عبــــد |حمد صل| ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

499349 هيم عطيه|بــــر|بــــر رميح |ء ج|لىمي تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

786382 ى|ح حس|لفتـــ|لرحمن عبــــد|رص عبــــد |حمد ن| ني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|53|3 شم سعد فوده|ه| نور ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|4|o5 لسعيد|يوسف محمد محمد  هره|لق|حقوق 

2|7974 لحسن جويد|بــــو|لولوه سعيد  ى شمس|تـــج ره عي 

682o92  محمد س|لبــــ|م عبــــد |رقيه هش
ى
طور|ق لمنصوره|بــــ |د|

2|2956 لدبــــرىك|حمد |لمجيد |ندى عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

64o49 لرحيم|روق بــــكري عبــــد|محمد ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

62o389 ى|لسيد |تـــ |د|م س|ميمه حس| لخرصى ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

4oo|o7  محمد عزيز|ره |س
ى
حمد شوق تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

8o2o44 تـــ|زم محمد سيد بــــرك|ح ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى
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62|733 حمد|مد محمد سيد |رم ح|نىه ك كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

8678|2 مل|دي شنوده فرج ك|ف سيوط|حقوق 

832826 حمد محمد|مروه سعد  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

23424o س|ل عبــــ|لع|ل عبــــد|عمر جم ن|حقوق حلو

897767 بــــر محمد |ده محمود ج|غ ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

325333 لس مجدى وهيبــــ غ ل|كي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3374o3 هيم محمد|بــــر|دتـــ محمد |غ |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|253oo مر|لض|لعزيز |لعزيز محمد عبــــد |نور عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

82775 لمجيد|حمد عبــــد |م محمد |سل| هره|لق|ره |تـــج

325o36 مصطفى فوزى مصطفى محمد ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

678826 ى محمد |ء |سم| ى شهيبــــ|لعشر لعشر لمنصوره|طبــــ 

527|56 قتـــ|لحل|هيم |بــــر|حمد |رق |د ط|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||86|8 هيم عىل|بــــر|م نبــــيل |مر ى شمس هندستـــ عي 

7|o26| بــــى|مبــــ|لسيد |لسيد |مه |س| |سه لمنصوره|صيدله 

8298o6 سم محمد|لد فهيم ق|دي خ|ه سيوط|هندستـــ 

295o42 ى حسن طنط لمجيد|وى عبــــد|حني  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7o7634 لبــــيىل|لسيد |لسيد |ء ربــــيع |رس| هره|لق|م |عل|

34|486 خليفتـــ| لسعيد ند|تـــم محمد |محمود ح ى شمس|تـــج ره عي 

896789 حمد  |دل عىل |سهيله ع ج|ره سوه|تـــج

685447 ي|تـــ |لشح|ن محمد |نوره
بــــينى لشر لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

299oo| لحسينى|د |محمود محمد محمود حم ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

3|5633 لحميد|روق عيد عبــــد|ء تـــيسي  ف|دع ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5|7974 ىك|لشر|لحميد مرشدى |زى عبــــد |ن غ|يم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

534592 لم|عىل محمد عىل س| رودين عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

868432 لدين |لمشهور مىحي |ل محمد |سم كم|لق|بــــو|

محمد عىلي
ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

4o7o8o حمد|مينه محمد عىل حسن | سكندريه|ل|بــــ |د|

76o865 ف نرص محمد سليم|عف لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

4|4638 بــــ|لوه|ن سعد سعد عبــــد |حن لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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475927 ح|لمعىطي محمد صل|يمن عبــــد |ء |ل| سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

53979 ف عبــــد|محمد  ي قرئى|رسر
لغنى طبــــ بــــنى سويف

244894 ن|حمد محمد شعبــــ|ن |ديه شعبــــ|ن ن|علوم حلو

2|6683 ن|د سعف|مصطفى محمد مصطفى فؤ ى شمس|تـــج ره عي 

62|396 ه رس هيم|بــــر|حمد |ج محمد |شهي  حقوق بــــورسعيد

778953 لم|حمد س|لسيد |يه | زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

8|o666 ن|ء عىلي محمد محمد رضو|دع ي|علوم 
|لمنى

899oo6 ن عزتـــ حسن مصطفى |نوره |ج طبــــيع قن|عل

7792|8 ى|شم حس|بــــو ه|هلل |ء عبــــد |رس| ني  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

7632o5 لمتـــول|هيم حسن |بــــر|ميمه محمود | ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

|4o675 لدين محمود عزم محمود|سيف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6948|7 ن|لجيد محمد رضو|لسيد عبــــد |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

775839 لحميد محمود|لدين عبــــد |م |محمود عص هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

694369 ي|ر
لشيخ|حمد |محمد مصطفى سيد | ئى لشيخ|بــــ كفر |د|

35|444 هيم|بــــر|محمد حسن محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

349893 هيم|بــــر|روق محمد |طمتـــ مىح ف|ف عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

4|676| وي حرفوش|لص|بــــ |لوه|ء محمد عبــــد |سم| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

7o38|3 ي
لسيد|صبــــرى محمود محمد | دئى لمنصوره|صيدله 

887|o8 بــــر سيد |ر محمد ج|من سيوط|حقوق 

5|3|79 لسيد سعد|ن |حمد رمض| عه دمنهور|زر

6333o ى |كريم خ هيم|بــــر|لد حسي  حقوق بــــنى سويف

94262 حمد|م مدحتـــ محمود |نغ| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

893653 د |حمد ج|لرحيم حسن |عبــــد سيوط|عه |زر

7o4467 ح |لفتـــ|لعظيم عبــــد |ن حمدى عبــــد |نوره
بــــ|ن حج|سليم

هره|لق|ن |سن|طبــــ 

35668o ى  هيم|بــــر|تـــتـــ |هيم شح|بــــر|نرمي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3|3825 لعليم|هلل عبــــد|م عبــــد|عص| لي|د |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5277o7 لعزيز بــــيومي|ئشه محمد عبــــد |ع سكندريه|ل|بــــ |د|

364879 هلل|عيل محمد عبــــد|سم|محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|36257 لعزيز سيد|رق عبــــد |بــــرديس ط |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي
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84887| يم محمد عىلي|لد|هيثــــم عىلي عبــــد ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

8556|o لحميد محمد محمد|لمنعم عبــــد|سكينه عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

68o37o لد لبــــيبــــ محمد|ن خ|م عثــــم|حس |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7o9563 ه | هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|مي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|68657 نور|حمد محمد |محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26|o48 لسيد|م جمعه |ء حس|شيم ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

45o94| ى محمد |ل |حمد جم| ر|لعط|مي  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

54|22o ن|لسكر|ن |م جمعه رمض|محمد حس تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

66429 ح روبــــى|لفتـــ|ل عبــــد |م جم|سه ره بــــنى سويف|تـــج

37246| ل|بــــوش|حمد محمد عزتـــ | |حقوق بــــنه

64476o وى|لشن|لغنى |لغنى عبــــد|حمد عبــــد| ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

249455 هيم فرج عيس|بــــر|هدى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

53o257 لمقصود حسن حمودتـــ|ن عبــــد|حن ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

486932 لسعود|بــــو |لسيد |لسيد مصطفى |مصطفى  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|66849 هيم عىل محمود حسن|بــــر|بــــسنتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6823|5  عبــــد |ء ط|لزهر|طمه |ف
ى
لحكيم|هر محمد شوق لمنصوره|علوم 

449766 ن|لمنعم محمد عمر|هيم عبــــد |بــــر|ح |صل |بــــ طنط|د|

28374| ى محمود محمد نص|عبــــد ر|لرحمن حسي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

372253 لفتـــوح|بــــو |رس محمد |محمد ي كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

227o64 م محمد عرفه|محمد عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|38778 ي
عيل|سم|يشى طلعتـــ | دئى ى شمس|زر عه عي 

3683o9 ى محمد|جه د عنتـــر حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|6o73| ر عىل|لد صبــــرى عرفه نص|خ ن|سو|بــــ |د|

785328 ل|لع|محمد حمدى متـــول عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

264|95 حمد|ل صبــــىح |هبــــه جم |بــــ بــــنه|د|

773|69  محمود|لبــــ|حمد محمود عبــــد |
ى
ق ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

462737 بــــينى|هيم |بــــر|ل |مصطفى حمدى كم لشر لشيخ|علوم كفر 

8894o| بــــر بــــخيتـــ |بــــو بــــكر فوزى ج| سيوط|ره |تـــج

493588 ي ر|يوسف ه
ي مصطفى

لبــــدوي|شد |ئى دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

Wednesday, September 5, 2018 Page 6951 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

246859 ى |بــــر| حمد فرج|هيم خي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

229|53 هلل| |دم عط|لد محمد |ن خ|نوره هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

45858 ندى حمدى محمد متـــول ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

92|4o7 لمقصود |د عبــــد|لجو|م عبــــد|محمد عص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

25|359 لسيد عىل جلهوم|عىل  |ن طنط|سن|طبــــ 

27o27 بــــ محمد|لوه|د عبــــد |رضوى عم هره|لق|ره |تـــج

359954 ي شعبــــ
لسيد|حد |لو|ن عبــــد|منى |بــــ بــــنه|د|

|5|o2o للطيف|لعزيز عبــــد |ميمه مجدى عبــــد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

642636 م|م|للطيف |ء محمد عبــــد |رس| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8588|8 لكريم سيف|ن عبــــد|مله حس|ك ي|بــــ |د|
|لمنى

637|o2 د رزق سيد أحمد|متـــ فؤ|عمرو أس زيق|لزق|ره |تـــج

9o7|86 بــــر حسن محمد |م ج|حس ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

288oo2 ر|لنش|ء محمد غريبــــ محمد |رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|64822 ذل|لش|ىسر |لد غبــــ|ء خ|دع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

328294  |لبــــ|ح عبــــد|صل
ى
لمجيد|لسيد عبــــد|ق ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

2|64o3 ره|عمر محمد محمد عم ى شمس حقوق عي 

225759 رق سيد مدبــــول محمد|ط لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|7||6 حمد عوض|م |حمد هش| ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

328488 ره|ح عم|لفتـــ|د محمد عبــــد|محمد عم |بــــ بــــنه|د|

829468 لمجد محمد|بــــو|لمجد عدلي |بــــو| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

543522 |لل|لحميد عبــــد|تـــه عبــــد |لحميد شح|فرحتـــ عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

553o8 لعظيم محمد|ل عبــــد |ر جم|من ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

43o383 وى|لشهد|رص محمد |مريم ن |عه طنط|زر

62825o لسيد محمد زيتـــون|ء بــــكرى |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

|2o439 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |م |محمد عص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

35|97| ح محمود|لفتـــ|زم فوزي عبــــد|ح |ره بــــنه|تـــج

76o994 م جندى|عدل كل| رين|م لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

262|52 لم|لم محمد س|محمد س |ره بــــنه|تـــج

||9o79 لحميد|لعظيم عبــــد |مه عبــــد |س|يدى محمد |ه ى شمس|تـــج ره عي 
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69o957 عيل عىل|سم|محمد رشيد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o857| ى صد|وجدي عزتـــ ق| مي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

9o766o ل |لع|ر عليو عبــــد|لستـــ|عىل عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5o56|7  |حمد |
ى
 |لدسوق

ى
يد خليفه|بــــو|لدسوق ى لي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

498557 ل محمد يونس مخيمر|ندى جم |حقوق طنط

4o68o2 لمجيد محمد|ح عبــــد|لفتـــ|دل عبــــد |عزيزه ع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

333277 رى|لبــــ|ل محمدى عبــــد|جم| ر|ي |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4947o| لعظيم|ن عبــــد |سليم| محمد رض ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

5o3|4 حمد|دل فتـــىح |لرحمن ع|عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

5467|9 لفضيل عىل محمد|م محمد عبــــد|سل| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|46426  قلتـــه| رين|م
ى
قلتـــه صدق ن|بــــ حلو|د|

783824 هيم عيس|بــــر|زى عىل |عىل عز ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

778235 لعزيز|لسيد عبــــد|رضوى رجبــــ  زيق|لزق|طبــــ 

63o4o3 بــــر|حمد ص|كريم محمد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

258o94 ف عبــــد|م |بــــس لعزيز|ح عبــــد|لفتـــ|رسر ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

5|9942 |لحليم |ن عبــــد|بــــ محمد شعبــــ|يه|ء |رس|
ذل|لش

زيق|لزق|عه |زر

48o778 دي محمد عوض|له|نوره عبــــد  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

2555o7 لحميد خليل|نس محمد سيد عبــــد | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

32|5oo حمد رجبــــ محمد|مصطفى  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

634565 مر|حمد محمد ع|محمود عطوه  زيق|لزق|ره |تـــج

268856 ح أبــــو جلوه|لفتـــ|طف عبــــد|جر ع|ه تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

85563| ي |وليد محمد ر
هيم|بــــر|ضى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

637565 هيم محمد|بــــر|لد محمد |ره خ|س زيق|لزق|نوعيتـــ 

|78953 شد محمد|ن ر|وليد شعبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

33|538 تـــ عبــــده محمد  تـــ|لشح|سمي  |نوعيتـــ بــــنه

627o9o |ن |مد عثــــم|لصبــــور ح|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد
|لبــــن

زيق|لزق|نوعيتـــ 

6894|7 تـــ|لشح|ح |هيم مصبــــ|بــــر|م |ن س|نوره لمنصوره|بــــ |د|

7|7526 ي
لق محمد عىل|لخ|محمد عبــــد | دئى لشيخ|ره كفر |تـــج
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688357 نه|لسيد شبــــ|دى |له|لسيد عبــــد |لسيد محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26o727 لمعز عىل|ل عبــــد|م جم تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|2|5o4 ى شح|بــــ |شه تـــتـــ مصطفى|لدين حسي   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

222749 جرجس مجدى مسعد زىك ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

2|8789 ن|لحسن عثــــم|بــــو|ء |حمد عل| ى شمس|زر عه عي 

5o|43| لسميع محفوظ|بــــ وحيد فتـــىح عبــــد|يه| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

772585 حمد|ن |لم|لسيد حسن س|ء |ل| زيق|لزق|علوم 

69|o43 ف|دل |ذ ع|مع لمتـــول رسر لمنصوره|ره |تـــج

25|4|7 م|هيم عىل درغ|بــــر|يمن | لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

4o623| حمد عىلي|هر |لط|رس |ء ي|عىلي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

238697 بــــينى محمد|ره محمود |س لشر ن|تـــربــــيتـــ حلو

3|47o4 لسعيد محمد|در محمد |مصطفى ن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|4685o لد محمد عىل|خلود خ ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5o59|7 هيم عىل|بــــر|مصطفى محمد عىل محمد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7874| عيل سعيد|سم|ء مصطفى |سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o445o عي محمد|حمد رف|لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

|66579 س|لمنعم عبــــ|حمد عبــــد |مريم  هره|لق|ره |تـــج

228364 دق محمد|طف ص|ره ع|س ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

66393 مد محمود|لدين ح|م |نشوده حس| بــــ بــــنى سويف|د|

333347 د جمعتـــ|حمد جمعتـــ فؤ| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

85|443 وز  حد|لو|حمد بــــخيتـــ عبــــد|في  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|22448 م حسنى عوض|حس| ندر|س لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

249o34 يف|لرءوف نعم|رق عبــــد|ندى ط ئى رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

342848 عيل|سم|بــــسمتـــ سيد محمد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4oo437 بــــ محمد محمود|عمرو إيه بــــ دمنهور|د|

362||7 محمد سعيد حنفى محمد بــــ بــــنى سويف|د|

|72889 ل محمد|حمد محمود كم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6769o2 ف | ى حسن |بــــر|حمد |رسر لجمل|هيم حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

478o82 ل عىلي|بــــ عطيتـــ هل|يه|فرح  سكندريه|ل|ره |تـــج

6273|9 ذل|لش|محمد | لعل|بــــو|ليىل ممدوح  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 
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347||8 حمد|ن |جر سيد شعبــــ|ه كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

752345 لح|لم|هيم |بــــر|لرحمن |محمد مدحتـــ عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6986 در|لق|لسيد عبــــد|ل |ندى جل هره|لق|بــــ |د|

24o86o مر|لرحمن مجدى محمد تـــ|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|57258 عيل حسن|سم|سهيله محمود  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

86|634 حمد خليفه خلف خليفه| |نوعيتـــ قن

697375 لسيد محمود محمد فرج| |يش لمنصوره|حقوق 

|37o77 م محمد محمد|يوسف عص تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

2454oo حمد عىل خليل|ن محمد |حن ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

8o329| حمد محسن سيد محمد| ي|بــــ |د|
|لمنى

3|5758 طف مصطفى خليل|ندى ع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

326|39 زق|لر|ن عبــــد|ده رمض|جر حم|ه ن|تـــربــــيتـــ حلو

9||345 هلل  |يد عبــــد|ه ع|لل|ء عبــــد|زهر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

339624 ح|لفتـــ|زم محمد بــــيوم عبــــد|ح |طبــــ بــــنه

42o3|7 زى|لمغ|لرؤف |م عبــــد|لسل|ء وجيه عبــــد|دع لشيخ|نوعيتـــ كفر 

8|7o27 ى محمد | ى سيد|مي  مي  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

2|779 ى|ن ع|نوره طف محمد حسي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

86937 بــــوبــــكر|دهم تـــوفيق |ء |سم| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

87|5|6 ن|حمد محمد سليم|سهيله  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

858859 ي | مه نبــــيل نرص|س|نىح  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

44|822 بــــو سليم|مديحه ربــــيع سعد حسن  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

9|86|2 لم |ل س|محمد حسن جل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

634536 ى |محمد خ عر|لش|لد محمد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

7727o3 لدع|هيم محمد جوده |بــــر| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

3||2|5 ى|لرحيم محمد ش|يوسف مدحتـــ عبــــد هي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

545|o| هلل|هلل محمد عبــــد|لرحمن عربــــى عبــــد|عبــــد سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

86987o دريس مىكي|لرحمن محمود |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4|48|7 م محمد خي |لسل|محمد عبــــد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

692538 ف عبــــد |سحر  |لمنعم عبــــد |م عبــــد |لسل|رسر
در|لق

ط|بــــ دمي|د|

6|62oo م حشيش|م|ل|م محمد |م|ل|رس | حقوق بــــورسعيد
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46|436 ن حلىم تـــوفيق|هر سليم|رك م|م لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

522285 ن|لسم|كرم حسن |نور  بــــ دمنهور|د|

2|8|42 هلل هيبــــه|حمد عبــــد |مه |س|لدين |ح |صل هره|لق|حقوق 

7o93o8 |لسعيد عوض |مجد |حمد |
ى
لدسوق معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

78o2|9 هلل|دل محمد محمد عبــــد |محمد ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

82542| عيل|سم|ن |ء رفعتـــ عثــــم|ول تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

5o7589 ح|لفتـــ|لحميد عبــــد |عبــــد | زينبــــ رض سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|64447 لم|ن س|محمد فوزي رضو ى شمس هندستـــ عي 

825345 حمد|هلل |لرحمن عىلي عبــــد|عبــــد |ج طبــــيع قن|عل

|28o97 مني  وهبــــه بــــرسوم| جولي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o6264 ي عىلي|دل علو|ع| ند
ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o9866 مد عىلي|ود ح|دي محمد د|ف  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|5674| ى|محمد ط رق سيد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8622|8 تـــ|د حمدي محمد عرف|عم دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

449949 ه أحمد مصطفى  ج|لطن|أمي  |بــــ طنط|د|

675246 ل|لهل|رق يوسف |لسيد ط| لشيخ|هندستـــ كفر 

499549 م حميده |لسل|در عبــــد|لق|هند عبــــد
م|لسل|عبــــد

تـــربــــيتـــ دمنهور

649279 مصطفى ثــــروتـــ مصطفى محمد حسن ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

249739 لسيد|حمد |لعزيز |له عبــــد|ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

86235 للطيف|حمد مهدى عبــــد |ء |دع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

344653 تـــ | م|لسل|هيم محمدى محمد عبــــد|بــــر|مي  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

6o7972 م|لسل|ل تـــفى عبــــد |م جم|وس لمنصوره|بــــ |د|

25555o حمد محمد محمود عوض| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5298o7 لدين|حمد مصطفى أحمد عز |محمد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

8o4243 للطيف محمد|عبــــد| ر رض|من ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

4286o5 ى شح|لد ش|م خ مد|تـــه ح|هي  |نوعيتـــ طنط

862593 ه محمد|لل|لحميد عبــــد|لبــــدري عبــــد| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8|39o2 حمد محمد عىلي|رقيه  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

6873|4 حد|لو|لسيد عبــــد |لسيد محمد | لمنصوره|حقوق 
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842|48 لسيد|حمد |ء حسن |سم| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

266853 لسميع صبــــيحه|رس سعيد عبــــد |جر ي|ه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

283243 لحليم|حمد محمد محمود محمد عبــــد | ن|حقوق حلو

|7|484 ي|مهند محمد محمود عبــــد 
لغنى سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 

لهرم|ره | سق

68o52 بــــر|لرحمن ج|تـــه عبــــد |طمه شح|ف ره بــــنى سويف|تـــج

||6676 ى وى|ن بــــبــــ|تـــ عري|نش| يوستـــي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

896693 يد معوض بــــطرس  |مريم ع ج|علوم سوه

759o72 رس|هلل مجدى محجوبــــ ف|عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|357| ى ن|ي عيل|سم|رص حسن |سي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

82o286 ي عبــــد|عبــــد
ي|لفتـــ|لرحمن تـــوئى

ح تـــوئى ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

3||2o2 م جودتـــ بــــيوم|م حس|سل| هره|لق|هندستـــ 

5|3o99 يم|لد|لسيد سهيل عبــــد |محمد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

689887 ن رزق حسن|محمد حمد لمنصوره|نوعيتـــ 

843547 لعبــــد|فظ |هر ح|محمود م ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

884662 حمد |بــــر |لج|حمد عبــــد|نس | سيوط|طبــــ 

49889 ف ري|محمد  ض محمد|رسر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

328388 لسيد|د محمد |محمد تـــوفيق رش عه مشتـــهر|زر

8375o8 لرحيم يىحي|سعد عبــــد|ء |رس| دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

4o|||4 لرحيم|حمد عبــــد|لد محمد فيصل |خ سكندريه|ل|بــــ |د|

7o534| م|لسل|لنجدى عبــــد |حمد محمد | لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

48895| غبــــ جميل|ليىلي محمد عىلي ر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

65842 محمود يحن  فرج رجبــــ ره بــــنى سويف|تـــج

6o239o ل|لسيد هل|مد |آيه ح ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

35|557 حمد محمود مصطفى محمود| ى شمس|د| بــــ عي 

2983o5 ألبــــحر|لعزيز محمد |حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

628277 لبــــدرى|لق |لخ|هيم عبــــد|بــــر|جر |ه زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

776496 ى |ي هيم|بــــر|حمد عيس |سمي  زيق|لزق|علوم 

766|94 ن|هيم مرو|بــــر|ىط |لع|منه محمد عبــــد  طبــــ بــــورسعيد

263o55 تـــ|ء محمد عزتـــ سعد|شيم |تـــربــــيتـــ بــــنه
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8o226 بــــ محمد|لتـــو|يمن عبــــد |محمد  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

8342|2 عيل|سم|عي |لرحمن محمود رف|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

258o|6 هيم جبــــريل|بــــر|حسن محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

92|967 ه | ف بــــخيتـــ عبــــد|مي  للطيف |رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|3676o للطيف|لعزيز عبــــد |ئل عبــــد |ن و|نور عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o462o حمد|هر محمود |لظ|ء عبــــد |لرحمن عل|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

285o72 ين  ف ش|شي  هلل|كر محمد عفيفى عبــــد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4|6635 هيم عوض|بــــر|وليد محمد فتـــىح  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

3247|2 رس محمد محمود|محمد ي ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

9o9o3| يف |لحميد حسن |ل عبــــد|ئل كم|ل و|كم لشر ج|ره سوه|تـــج

|74|o8 لعزيز|لدين عبــــد |ح |رق صل|محمد ط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

426967 لعزيز محروس|حبــــيبــــه عىلي محمود عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

484394 وع|لسيد مط|لدين |ء |ل عل|بــــل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9228o2 لسيد محمد |لرحيم |ء عبــــد|نجل س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

776393 دل حسن حسن|سلىم ع زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

682937 |لوف|بــــو|لسيد محمد |م عزتـــ |له| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

||9467 لعزيز|ن عبــــد |لعزيز رمض|حسن عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

||658| نطون|ميل |يمن |وليفر | ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|8784 لحميد|لحميد سيد عبــــد|عىل عبــــد ى شمس حقوق عي 

8|o97 ف محمد سعيد|لد |خ رسر  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

94477 لحسن|بــــو |محمد حسن سعد  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

8538|2 عيل محمود|سم|م محمد |ريه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

82|542 ى|دق حس|محمد عىلي ص ني  ي|هندستـــ 
|لمنى

32329o لم عىل محمد|لدين س|م |نور عص ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|35|88 حمد|محمد مصطفى محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|7987 ى|نوره ن محمد يحن  بــــحي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4765|8 لشهيد|ن حبــــيبــــ عبــــد |ثــــ|رفيق بــــولس ن سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ
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23647 لرحمن حسن محمد سعيد|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

8977|6 لرحيم محمود |ح عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد ج|ره سوه|تـــج

2239|8 تـــفى جمعه سيد سعيد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

292955 هلل|لنعيم محمد عبــــد |خديجه محمد عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|42878 حمد|لسيد |م |سل|لدين |بــــ |شه وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

43o372 للبــــودى|ضى خليل |حمد محمد ر|مريم  |صيدله طنط

|37968 ى بــــ|ل شهدى يوس|كم| مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

536422  عطيه |لش|رغده عطيه عبــــد 
ى
لخول|ق سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

352|8 حمد|هيم |بــــر|م |م عص|ريه هره|لق|ر |ثــــ|

|45537 ى حسنى |عم |لعل|بــــو |حمد |د خي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

775|3o روق محمد مصطفى|ء نبــــيل محمد ف|لشيم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

|262o9 لدين حنفى|ح |مصطفى محسن صل ى شمس حقوق عي 

227956 للطيف عىل|رص عبــــد|منيه ن| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

335352 مريم محسن محمد جبــــريل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

449237 لمزين|لسيد |يمن |لسيد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8635|5 ي عبــــد
ي محمد|لش|محمد حسنى

ى
ق ي صن. تـــ.ك

ن|سو|ع |فنى

324559 حمد|حمد محمد بــــيوم | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

449232 سكندر|هيم مصطفى لطفى |بــــر| |هندستـــ طنط

28|487 ف عبــــد|حمد | ح محمود|لفتـــ|رسر ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

6|787| وى|لمغل|هر |هلل ط|ء عبــــد |دع ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

322758 سعيد محمد| رضوي رض ى شمس|د| بــــ عي 

|45|7o س محمد|محمد رأفتـــ عبــــ ن|تـــربــــيتـــ حلو

699572 |عيل |سم|م |محمد عص
ى
لدسوق س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

4|73o2 م|لسل|مل محمد عبــــد |مصطفى ك لشيخ|ره كفر |تـــج

25362 ح محسن عىل|لفتـــ|ن عبــــد|نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o4o|2 يف جل|جل ل محمد عىل|ل رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|5o3|o لدين سيد محمد|ء |محمد صف تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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5o8536 لقوى|حمد محمد سعد عبــــد|د |زي ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|567o4 لدين محمد عىل|محمد سيد علم  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

75o838 م فوزى محمد|تـــسنيم س دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

9o972o لرحيم  |لموجود عبــــد|رف عبــــد|لد ع|خ ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

84o|29 ى عبــــد حمد محمد|لرحيم |نرمي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

354822 ي
لسيد|بــــورسيع |محمد | دئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

36o57| للطيف عليوتـــ|يتـــ سعيد عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o9637 يع |ر سلىم محمود ط|من تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

92|9|5 نىح  لطفى حليم خليل | ج|ره سوه|تـــج

|36228 هيم|بــــر|لدين |بــــر نرص|لرحمن ص|عبــــد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

258o73 يد|مه محمد ف|س|محمود  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8o927o لخط رشدي حسن|رشدي  سيوط|ره |تـــج

53o|o5  زيتـــون|لسيد عر|هيم |بــــسمتـــ إبــــر
ى
ق سكندريه|ل|بــــ |د|

|45662 ف محمد محمد|يوسف  رسر هره|لق|حقوق 

839258 د محمود|ل فؤ|حمد جم| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

279657 ي نص|هيم محروس عبــــد |بــــر|ر |من
ر|لغنى ي صىح بــــنه

|معهد فنى

333o7o حمد بــــكر|م محمد |حس |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

6869o6 م شعيبــــ|لمقد|محمد صبــــىح  لمنصوره|ره |تـــج

487o82 هيم|بــــر|تـــه |هيم شح|بــــر|عيل |سم|حمد | سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

57o96 روز عوض|ديه رفعتـــ ن|ن ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

328534 بــــى صقر|لسيد صو|لرحمن سمي  |عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

6o223| د|جر مجدى محمد موىس ج|ه لمنصوره|بــــ |د|

27|983 هيم|بــــر|سلىم سمي  شبــــل محروس  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|683o4 لس عبــــده جورج وجدى كي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

685424 م محمود محمود خليفه|محمود عص ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

832467 ف |يه | حمد تـــوفيق|رسر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

429672 لدين|لسميع شمس |هلل رجبــــ عبــــد|عبــــد ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

66|92 لمول|ن عبــــد |تـــع رمض|حمد بــــ| لفيوم|ضتـــ |علوم ري

|9|38 لدين عمرو مصطفى سيد|م |عص ره بــــنى سويف|تـــج
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648698 ه فتـــوح رضو| لسيد|ن |مي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

49749o هيم فطيم|بــــر|لسيد |بــــرين |ص سكندريه|ل|حقوق 

6o856o عيل بــــدوى|سم|هيم |بــــر|بــــسنتـــ  |بــــ طنط|د|

228372 لم|بــــوحسيبــــتـــ س|لم |ده س|غ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|7736o حد|لو|مه محمد عبــــد |س|محمد  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

|9358 هيم عىلي|بــــر|لدين |دين مىح |ن لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

885665 رص |لن|جر سعد خميس عبــــد|ه سيوط|ره |تـــج

6825|2 ي
يف رش| دئى لحديدي|د |رسر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|43o65 ى فتـــىح عىل|فرحه  مي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

839357 لسميع محمد|محمود زىكي عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|6o74 لم  |بــــر محمد س|يه ص| سيوط|تـــمريض 

426o69 ى جون صموئيل عزيز حن|م |دلي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5||975 ى عبــــد |حمد ع| بــــو زيد|م |لسل|طف حسي  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

7o|95o بــــو سيف|لسيد |رص |لسيد ن| |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

5|66o5 دي|هيم حسن زبــــ|بــــر|ن جوده |حن علوم دمنهور

37392 ج حسن|دل عربــــي حج|ر ع|من هره|لق|ره |تـــج

84378 ى صل لسعدي|ح |محمد حسي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|45672 حمد|هلل |د محمد عبــــد |ي| هره|لق|حقوق 

26||52 ح فرج فرج|يه صل| لفيوم|هندستـــ 

|43634 عيل|سم|هلل سيد |تـــغريد نبــــيل عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

445974 لقطيسر|حمد محمد رفعتـــ محمود |د |زي سكندريه|ل|ره |تـــج

543oo7 ى  مي  هيم عبــــيد|بــــر|حمد محمد |ني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

848356 ى محمود|لزهر| ء محمد حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

753569 ي
ى |ع| دئى وى|لعقبــــ|هيم |بــــر|دل حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

24375| هيم|بــــر|رس خليل حسن |ره ي|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

33337 ل|لع|لسيد عبــــد |م |هش| ند هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

45837 ع|غبــــ رف|يمن محمد ر|مريم  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

845879 ل محمد|لع|هلل عبــــد|ل خلف |لع|عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

43|732 ل|لع|لسيد عبــــد |محمد عيد  لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |
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|72|5o هد|لش|لمقصود |رق عبــــد |ندى ط ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7863|8 لكريم|مصطفى عىل طلعتـــ عبــــد ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

289||o ل|لع|حمد عبــــد|لمنعم |ء عطيه عبــــد|لشيم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

265284 ىط عبــــد ربــــه محمد |لع|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد
عبــــد ربــــه

|ره بــــنه|تـــج

33|223 لخي |بــــو|رص مصطفى محمد |ء ن|رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

62784o ف محمد محمد عطيه| |رويد رسر ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

373|82 ل محمد بــــيوم|ء جم|ول لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

636|45 هلل وجيه محمد سعد منصور|سيف  زيق|لزق|هندستـــ 

77|624 د|لرحمن رش|ء محمد عبــــد |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

3388o7 سط حشيش|لبــــ|لدين عبــــد|هلل نرص |هبــــتـــ  |ره بــــنه|تـــج

29|288 ي
حمد محمد|لدين محمد |ء |محمد ضى دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

4|5773 أيتـــ خميس أحمد عىل بــــرل معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

44579 شور عتـــريس|فتـــ ع|د ر|سع ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

54o625 ن|دل خميس محمود روتـــ|نس ع| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

333482 مجدى مصطفى محمد مصطفى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

536949 حمد مرتـــضى حبــــيبــــ محمد| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

||9283 لس عبــــد  ى|هلل بــــش|هلل حبــــيبــــ عبــــد |كي  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

89535| ج |ن فر|مصطفى صبــــرى شعبــــ ج|تـــربــــيتـــ سوه

336848 هيم|بــــر|مي  |لرحمن محمد |عبــــد ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|7738 لحميد|طف سعد عبــــد|محمد ع ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

2269o5 حمد جوده|مه |س|حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

79|835 ن|لسيد سليم|عيل |سم|لد |مه خ|س| زيق|لزق|حقوق 

525|87 ى سليم ن|يمنى يشى محمد حسي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

546335 ن|بــــ محمد زهر|لوه|مر محمد عبــــد |ع بــــ دمنهور|د|

63872o ف عبــــد |ر |مي لرحمن|لعزيز عبــــد |رسر زيق|لزق|بــــ |د|
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|63o68 حمد محمد بــــدير|رتـــ محمد |س ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

26oo6| حمد قطبــــ سليم|ج  |ن| ند ن|طبــــ حلو

47937 حمد عرفه عرفه|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5o8888 هلل|د |رق محمد عبــــده ج|حمد ط| زيق|لزق|عه |زر

|54328 هيم شديد|بــــر|حمد محمد شديد | ى شمس هندستـــ عي 

64|2o| حمد|هيم |بــــر|ئى محمد |محمد ه زيق|لزق|ره |تـــج

855876 لد|جح جمعه خ|محمد ن ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

84323o ء عىلي محمود حسن|ل| سيوط|صيدلتـــ 

5|53o3 هلل|بــــ |هيم ج|بــــر|هيم محمد |بــــر|ريج | سكندريه|ل|نوعيتـــ 

69446o ي
يس|لح|لحميد |لسيد عبــــد |لسعيد | |دئى لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4432|9 لبــــسطويس|تـــ |مل محمد بــــرك|ء ك|وف لشيخ|تـــمريض كفر 

437329 ى مفرح مسعود مبــــروك حج زي|نرمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

833755 هيم|بــــر|ن محمود |ء سلط|رس| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

5|394| رى|لبــــ|هلل عبــــد|لسيد عىل ضيف |رحمه  سكندريه|ل|حقوق 

3322o4 د حميد|لجو|يمن خرصى حميد عبــــد| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

8257|6 ه خ| محمد| لد زكري|مي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

869863 طر|م محمد حسن ش|سل| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

828765 هيم|بــــر|للطيف |رص عبــــد|لن|ن عبــــد|وجد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

5265|7 حمد عىل حسن|محمد سعيد  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7o9|84 |ء عىل محمد زكري|ء ول|نجل لمنصوره|طبــــ 

339o64 لجليل|د محمد عبــــد|نشين نه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

5|65|8 رى|لعق|لسيد محمود |ء محمود |شيم سكندريه|ل|طبــــ 

2392o3 لسيد|لد عطيه |ندى خ رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

44|944 وى|لشن|لغنى |ل محمد مني  عبــــد |رتـــ جم|س لشيخ|علوم كفر 

834943 لسيد يوسف|ذ محمود |مع دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|38957 لموجود|ء مجدى مصطفى عبــــد |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|6898 ى |جر عبــــد|ه هيم|بــــر|هلل حسي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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94923 ى | ى |لسيد |مي  |مي 
ى
لدسوق عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

9|4|o5 لمجيد  |مل عبــــد|د سعد ك|جه سيوط|تـــربــــيتـــ 

|23823 لدين جميل|ح |ج  يسن صل|س م بــــنى سويف|إعل

87o544 ى عبــــد ى|حسي  لمنعم ليسي حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

762|74 لسيد|محمد نرص محمود منصور  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5o|o3 هيم|بــــر|حمد محمد |رق |ط بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

43346 ء حمدي خليل|ء عل|رس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

6o|366 وى|لكفر|لرحمن |لرحمن عبــــد |عبــــي  عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

862769 ن|ء عىلي حسن رشو|رس| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5o778o هيم|بــــر|هيم محمد مصطفى |بــــر|رضوى  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|46234 م محمد يوسف|مريم هش كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

698952 لسيد|س |س محمد عبــــ|هدى عبــــ لمنصوره|حقوق 

|58896 لمجيد|حبــــيبــــه محمد محمد مصطفى عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

32288 لس مجدى حبــــيبــــ يوسف بــــبــــ وى|كي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

282584 مريم عزتـــ بــــدوى محمد بــــدوى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

53o24 حمد|ء محمد ربــــيع |رس| بــــ بــــنى سويف|د|

4|978| لسيد محمد|عمرو محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

|2985o د منصور|فظ ج|بــــسملتـــ صبــــري ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

26o228 حمد|د |ح محمد رش|هدى صل تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

9o562 حمد ثــــروتـــ محمد محمد| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

847728 ى حسن بــــغد|وف دي|ء حسي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

||562o وي|ن|ل|لرحيم |محمد حسنى عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

236693 ضىح عبــــيد حنفى محمود هره|لق|بــــ |د|

8o93o| ك متـــي|ك صمويل مل|مل ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

78888 ل محمد عيد|س حمدى جم|ين| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

323472 هيم|بــــر|د |لحكيم حم|محمد عبــــد تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

439525 ش|ش عزتـــ حو|ن حو|رو |حقوق طنط

74638 لحليم محمد|حمد عبــــد |ن |نوره كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

86985 وع|ء خميس موىس مط|ل| لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

52255 سكندر كرم|وليم | فرين| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى
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5|8555 لجمل|هلل |روق عبــــد|حمد ف|ن |نوره سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

64o39o ن|حمد سليم|يه محمد عىلي | زيق|لزق|نوعيتـــ 

34446o فع|لش|لمنعم |رق عبــــد|محمود ط ى شمس حقوق عي 

5336|| ف | حمد|للطيف |لبــــكرى عبــــد|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

6959|3 ن|عيل سعف|سم|لرحمن محروس عبــــده |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

684o64 بــــ رزق|لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

266244 لسيد محمود|كم |هدى ح |حقوق بــــنه

7679|3 لبــــيك|هلل |محمد عىل عبــــد| رودين ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

342289 شم|هيم ه|بــــر|لدين محفوظ |ح |سمر صل |ره بــــنه|تـــج

2538oo تـــ|لزي|حمد مبــــروك | |دين ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

86744o ى زن|يوسف محمود  تـــي|مي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

82o486 ن|لعظيم عش|ء رزق عبــــد|دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

52|245 ر|هلل عم|هلل محمد عبــــد |رحمه عبــــد  تـــمريض دمنهور

9|3463 لحميد محمود عطيتـــ |حمد عبــــد| سيوط|حقوق 

2627o7 زق محمد خليل|لر|مصطفى عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

445644 لم|لم حسن س|م س|وس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|6533 وق محمد جم لحميد|لدين محمد عبــــد|ل |رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8o9586 لي|مريم ممدوح نجيبــــ غ سيوط|حقوق 

222|o لح|هيم محمد ص|بــــر|ندى  ن|حقوق حلو

257385 |ن فكرى محمد شتـــ|نوره ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

777526 حمد محمود حسن غنيم عفيفى| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

775o|2 ى سعيد ح|ي هيم|بــــر|فظ |سمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8974o8 ود  |مل مه|رص ك|ن ن|نوره ج|حقوق سوه

427682 لعربــــى|لعزيز |حمد محمد يونس عبــــد| | تـــمريض طنط

2637|2 مه لبــــيبــــ موىس مصطفى|س|ندى  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|42563 م محجوبــــ|م س|هلل هش|منتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

227oo6 لجليل|د منصور عبــــد|هلل فؤ|عبــــد ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

52|o42 ى عبــــد|شيم ى |ء حسي  بــــوشنبــــ|لحميد حسي  بــــ دمنهور|د|

2|6393 لصفىط|لمرىس |لمنعم |رق عبــــد|حمد ط| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

445|5 د عىل|جر مجدى عىل فؤ|ه تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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496o9o هيم كشك|بــــر|ن يشى سعيد |يم| سكندريه|ل|حقوق 

35o369 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|لمنعم |هيم عبــــد|بــــر| ى شمس|تـــج ره عي 

63573| ي حمد|ح |هند صل
حمد مصطفى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

52929 حمد|يمن محمد |محمد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

355425 لمنعم مصطفى|هيم عبــــد|بــــر|ندى  ى شمس|د| بــــ عي 

3554|9 دل محمود منصور|دتـــ ع|مي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

645533 ن عبــــيد|لحميد رمض|هلل عبــــد |آيه  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6943|4 ه س بــــو يوسف|حمد |لسيد |لم |ني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

62o94| د|ح ج|لفتـــ|حمد عبــــد|م |هلل س|عبــــد ن|صيدله حلو

876|o6 يوبــــ حرز  |نوبــــ مجدى |بــــ| سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

3||774 ل محمد|لع|حمد محمد محمود عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

223863 لم|دى س|طمه طه ن|ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

54oo84 مد|ه ح|لل|دل محمد عبــــد |ع لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

273592 هيم عىل|بــــر|حمد |طمه |ف دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

677o72  خشبــــه|لش|دى سيد لطفى عبــــد |ش
ى
ق لمنصوره|ره |تـــج

4248|3 ن|ل مصطفى عش|محمد مصطفى كم سكندريه|ل|بــــ |د|

267665 هلل بــــيوم|لىح فتـــح |ندى عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

286577 لحليم|ن عبــــد|محمد رمض| سه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

44669| لسلسىلي|يمن محمد محمد |لدين |د|عم ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

4o3|5o ج  سعد حميدو خميس|س سكندريه|ل|ره |تـــج

26|578 هيم|بــــر|لغنى |مد عبــــد |لغنى ح|سعد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8|7223 حمد محمد|هلل محمد |عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

68952| س محمد|رق محمد عبــــ|بــــسنتـــ ط لمنصوره|علوم 

446849 لنبــــي|دهم يحن  محمد عىلي عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

2533o4 ج  |رس| حمد|بــــو |ء محمد خرصى ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8|o9|9 ي سعيد|م مجدي و|هي
ى
ق ي|بــــ |د|

|لمنى

7o77oo ىط تـــوفيق|لمع|بــــو |هدير نورى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27836o لحسن مرىس|بــــو|رس منصور |ي ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|7o644 ق|رس| وى محمود|ء وحيد رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|5o|53 حمد|حمد طه محمد | ن|بــــ حلو|د|
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5o9326 ي شوشه|لص|م أحمد بــــشي  |هش
ى
ق بــــ دمنهور|د|

632849 سهيله عوض حسن عوض محمد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5372o| لم|مد س|لرحيم ح|ن محمد عبــــد |نوره عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6994|o لسعيد محمد|حمد |رحمه  لمنصورتـــ |تـــمريض 

625345 ق|فيصل وليد فيصل  وى|لشر زيق|لزق|ره |تـــج

63|276 هيم|بــــر|دق |حمد محمد ص|سوسن  ي|بــــ |د|
|لمنى

268o6 تـــه جرجس|فيبــــى شكرى شح حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

45766 ه محمد | لعظيم|هيم عبــــد |بــــر|مي  هره|لق|ره |تـــج

355256 ك|لمل|د عبــــد|مريم لويز ج ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

339|8| لعزيز|ن عبــــد|فتـــ محمد مهر|ء محمد ر|لشيم| |بــــ بــــنه|د|

75|5|9 لسعيد زرمبــــتـــ|لسعيد |ء |لرحمن عل|عبــــد  لتـــعدين بــــمطروح|لبــــتـــرول و|علوم 

52|373 ى |بــــسمتـــ وجيه شوكتـــ  لفضل|بــــو |مي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|379o8 جح فوزى خله|يكل ن|م ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

238878 لعزيز|هلل عبــــد|جر سعد عبــــد|ه ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

2|3772 لىح عيس|حمد عبــــد|دق |حمد ص|ريم  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

735|9 ي|ر
بــــر عرفه|نور ج| |ئى لفيوم|لعلوم |ر |د

323342 لس رزق سعيد شنوده كي  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

534552 هلل|ق |ر محمد رفيق حمدى س|من عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|9365 حمد عزم محمد سيد|عزم  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

76422| |لعر|لعظيم |لسميع وديع عبــــد |هدى عبــــد 
ى
ق ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

|298|9 ى |ك يوبــــ يعقوبــــ نصي |رولي  هره|لق|ره |تـــج

684o62 زق حسون|لر|لرحمن حسن محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

688678 حمد عىل|حمد |ء حسن |رس| لمنصوره|عه |زر

42346o لح عوض|لسيد ص|حمد |ندى  سكندريه|ل|حقوق 

8o545o سحق تـــوفيق|نور |صموئيل  ي|تـــمريض 
| لمنى

5o|4o4 للطيف حسن محمد مسعود|لسيد عبــــد|محمود  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6|7647 حمد عمر| |محمد رض ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

893o75 حمد |مجدى زىك | دين ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

34o9|9 ي
حمد محمود رزق|لدين محمد |ء |ضى |حقوق بــــنه
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345273 هيم وهيبــــ|بــــر|محمد حمودتـــ خليل  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

753o37 هيم مجدى محمد عفيفى محمد|بــــر| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

837o8 كر عىل|م محمد ش|هش بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

48|5o9 هيم|بــــر|لسيد |حمد محمد |عمر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

835463 ي حموده عبــــده محمد
مصطفى |نوعيتـــ قن

26o56o ح|لفتـــ|مل ربــــيع عىل عبــــد| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

234443 محمد مجدى محمد درويش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|2|352 حمد محمود|مروه محمد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|94|8 معوض| ج  معوض حن|م ره بــــنى سويف|تـــج

87|632 لح|حمد محمد حسن ص| ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

78|2| عيل|سم|ل عىلي |ء جل|رس| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

9oo85| ى مح مكرم شنوده |س| يوستـــي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

229834 ن عبــــده فهىم عبــــده|نوره ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

||8272 ى|ن ه|يف|  علوى سمي 
ئى هره|لق|صيدله 

45o956 لبــــصي  محمد محمود|لدين محمود عبــــد |م |حس ج|بــــ سوه|د|

|9389 هلل|يرينى مجدى يوسف عبــــد | لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

83|733 لربــــ|د |محمد مجدي محمد ج دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8764o قرئى محمد محمد| رض لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

756279 د عبــــده|حمد فؤ|منيه | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|57|5| هيم|بــــر|لدين |ح |منيه محمد صل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

255o4 لنبــــي محمد سعد|عبــــد| عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|67|84 لسيد محمد|حمد |ن |حن ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

3|2566 لس رومل يوسف سعد كي  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

63494o لرحيم موىس|رس عىل عبــــد|عمرو ي زيق|لزق|ره |تـــج

23oo|o لحميد محمد|طف عبــــد|حمد ع| هره|لق|ره |تـــج

23258 تـــ|ن فرح|حمد حسن شعبــــ| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|39298 ونيك فيكتـــور جميل عبــــده| في  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7|6||8 لعزيز محمد|مريم محمدى عبــــد  لمنصوره|حقوق 

852554 ن كر زىكي|د ش|عم| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

25928 لرحمن محمد|ر حسن عبــــد|من ن|بــــ حلو|د|
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87o94| ي |زينبــــ عبــــد
حمد محمد|لرضى ي |

ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

7oo53| ر مصطفى محمد سليم|من لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

264633 ر|لنج|مه |ك سل|سيمون ذىك مل|ن| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

494456 |مصطفى ربــــيع مصطفى فهىم 
ى
لبــــرق م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

6o|6| للطيف|حمد عبــــد |ء منتـــرص |سم| علوم بــــنى سويف

8|7o33 ى محمود|لد محمد ي|خ سي  ي|عه |زر
|لمنى

83o925 ن|لنعيم رضو|لفتـــوح عبــــد|بــــو| |يش دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

483752 ي
ن|هيم محمد ري|بــــر|محمد | دئى دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6836| سط|لبــــ|ىط عبــــد |لع|للطيف عبــــد |حمد عبــــد | لفيوم|طبــــ 

766866 ى  ى |حسي  قرع|بــــو |لعبــــد |حمد حسي  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

68899 حد|لو|لسيد عبــــد |حمد محمود | لفيوم|بــــ |د|

45o352 ئى|لعن|لد محمد |عمرو خ |هندستـــ طنط

|28544 لمجد|بــــو |حمد حمدى رجبــــ | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

3|45oo ن|حمد رسل|لرحمن |حمد عبــــد| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

9o739| لحميد |حمد معتـــصم لبــــيبــــ عبــــد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

259585 ى عبــــد|ن |نوره لبــــر|لكريم عبــــد|مي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|35|o| سم|ل محمد ق|رس جم|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|34|9 ى محمد أحمد عطيتـــ حسي  سكندريه|ل|حقوق 

485224 ن|لسيد سليم|لمنعم |سلىم محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|3843o ي |جر محمد فؤ|ه
هيم|بــــر|د مصطفى ى شمس حقوق عي 

27|432 وق م لجندي|لسيد |هر بــــيومي |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

437583 لكريم|حمد محمد عبــــد|مصطفى فوزى  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

8o4385 م طه عىلي|شهد عص ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

76747o بــــ|لوه|مصطفى فهىم عبــــد | هند|ش لعريش|تـــربــــيتـــ 

||6849 |لنج|بــــو |لح محمد |مد ص|هيم ح|بــــر| ى شمس هندستـــ عي 

862684 ريوس|ئيل مق|ريوس عزتـــ ميخ|مك دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

362659 لح|هيم ص|بــــر|م |سل|ر |مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

678842 ى|لمرىس |لسيد |لمرىس |ن |يم| لحنتـــي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

534458 بــــر محمد حسن محمد|كرم ص| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8992|8  عبــــد|ثــــ|ن| رين|م
ى
لسيد |ن صدق ج|صيدلتـــ سوه
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3492|7 هيم عىلي خرصى|بــــر|حمد | ى شمس علوم عي 

757566 لحميد حسن|نه عبــــد |ده خش|مي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

23427 عىل| لعل|بــــو |رص |سيف ن هره|لق|حقوق 

336388 ح موىس|محمد صل| ر|ي |نوعيتـــ بــــنه

8|9|o لدين|ج |وى رس|هلل محمد عىل طنط|عبــــد  ن|حقوق حلو

83|842 عيل|سم|حمد حمدي فكري | ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

692457 ىطي|لع|لقصبــــى عبــــد |يه محمد رشدى | لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

828252 حمد|بــــر |بــــر ص|هيم ج|بــــر| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o6863 عىل محمد يوسف محمد  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

5|o397 بــــد|حمد يحن  عطيتـــ ع| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

856864 لعظيم|ن عبــــد|مد زيد|مبــــروكه ح ي|بــــ |د|
|لمنى

458459 لجعبــــرى|لسيد |هيم |بــــر|محمد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

4o||56 |هيم يحن  زكري|بــــر|عمر  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

822326 ى|نور ن|محمد  دي حسي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

62o98o هيم|بــــر|ن محمود وهبــــه |يم| ره بــــور سعيد|تـــج

63464| ورى|هيم مغ|بــــر|لد |محمد خ زيق|لزق|بــــ |د|

8||445 د|لجو|لحميد عبــــد|د عبــــد|لجو|ء عبــــد|سم| ره بــــنى سويف|تـــج

675|46 ف عىل ح|عمر  لخي |بــــو|مد |رسر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

267|66 ي
حمد|هيم |بــــر|عوئى | دئى شمون|نوعيتـــ 

4o4o44 رى يونس|لبــــند|لق |لخ|ر ذىك عبــــد |عم سكندريه|ل|ره |تـــج

756542 ح محمد|لفتـــ|لد عبــــد |ن خ|يم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

9|3563 لمول محمد  |لدين عبــــد|لرحمن نرص |عبــــد سيوط|علوم 

264754 حمد محمد مرىس|مريم محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

222552 بــــر حسن|ح ج|زينبــــ صل دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

675536 هيم|بــــر|لبــــيىل |در |لق|هلل عبــــد |لسيد عبــــد | لمنصوره|صيدله 

4289|3 محمود أحمد عىل قطبــــ أبــــو عبــــيتـــ |بــــ طنط|د|

|2526o لسيد محمود مصطفى|ندى مصطفى  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

692694 بــــينى عبــــد |لح |جر ص|ه بــــ|لوه|لشر لمنصوره|بــــ |د|

353858 لرحمن|حمد محمد محمد فتـــىح عبــــد| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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772422 ش|لحكيم سعيد محمد قش|سعيد عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

5|2263 ي|هيم |بــــر|هر |هيم م|بــــر|
ى
ض|حمد ق ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

87o3o8 مه عيسي محمد|عيسي سل ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

9|8837 بــــوضيف حسن |مصطفى محمود  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

24||55 هر|لظ|م محمد عبــــد|كر|محمود  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

226677 ن|رص محمد حسن شعل|لن|حسن عبــــد |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

327888 سم|حمد ق| |حمد محمد رض|مصطفى  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8|4|oo عيل|سم|بــــوبــــكر |تـــ |زم نش|ح ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

328832 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|د |سل عم|بــــ |ره بــــنه|تـــج

5|2|o7 لودود حسن حسن|لعزيز عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد  ره دمنهور|تـــج

7o7559 ئيل يوسف|معوض ميخ| رين|م لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

545855 ى محمد متـــول|عبــــد هلل حسي  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

3|5673 تـــتـــ ذىكي|سلىم سيد شح ن|بــــ حلو|د|

877475 د محمد بــــدوى محمود |جه سيوط|تـــربــــيتـــ 

327464 تـــ ه| ى|مي   خليل مي 
ئى هره|لق|ره |تـــج

462843 ره|ل فوزى عم|ء كم|سم| ج|بــــ سوه|د|

|27935 لسيد يوسف|روق |جنه محمد ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

233o|6 عيل|سم|دق |ل ص|هلل كم|منه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|52|64 ه | م|هيم محمد تـــم|بــــر|مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8798o5 م محمد تـــوفيق محمد  |هش سيوط|صيدلتـــ 

|47896 لم محمد|يوسف محمد س هره|لق|ره |تـــج

267653 ح فتـــوح سعد|يمنى صل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

242747 حمد|لرحمن سيد |يوسف حسن عبــــد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

92|7o2 لرؤف حسن |ل حمدى عبــــد|نه ي صىح سوه
ج|معهد فنى

45o978 حمد قنصوه|محمد وجيه محمود  |هندستـــ طنط

84|9|3 لجليل عىلي صغي |ء عبــــد|سم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

867852 ضل|حمد ف|محمود فوزي سيد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

763324 بــــو يوسف|رس عىل |ن ي|رو علوم بــــورسعيد

9|o69| ى |حبــــيبــــه ص لح سليم خضي  ج|حقوق سوه

867433 بــــ محمد|لوه|ن عبــــد|ء سليم|شيم دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 
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4|6945 ن|حمد عبــــده شعبــــ|ء |شيم |حقوق طنط

|389o5 حمد|حمد |ندى محمد  ن|صيدله حلو

||772| لح|دل محمد ص|عمرو ع ى شمس|تـــج ره عي 

47o|7 ه سيد | هيم محمد|بــــر|مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

28978 دي سمي  حسن حلىمي|ش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

84o|39 ن|لرحمن عثــــم|ء حسن عبــــد|وف تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

347|9o ي خ
ي |مصطفى

ى|لد مصطفى مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5|936o حد سليم|لو|صبــــىح عبــــد| رش معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

27735| د|لجو|حمد عىل عبــــد|ن |يم| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

75|o79
ى
سهيله مدحتـــ سيد دسوق لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

882263 ده  |بــــر خليفه حم|مؤمن ص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5o647 ج|رس محمد فر|د ي|زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

853678 ن|ل محمد عثــــم|هلل جم|منه  حقوق بــــنى سويف

282769 س|م متـــول محمد عبــــ|د هش|رن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

849|2 ى عىل عبــــد | ثــــري ح|لفتـــ|خي  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

4766o5 هيم|بــــر|نور خميس محمود |دين |ن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

789983 تـــه|لسيد بــــكرى شح| |ند|ر عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

26298 تـــسنيم محمد محمود محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7594o6 محمد| محمد زكري| رن ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

4773oo لسيد|دو |لرحمن مدحتـــ محمد ج|عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|77478 ين ع هر|حمد م|دل |رسر |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

27|442 عيل|سم|حمد محمد |مريم  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8|9473 ي|ي
ى ربــــيع حسن مصطفى سمي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

|5oo7| ى عىل|ح |صل لدين محمد حسي  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

3|9937 ى |ي حمد حسن محمود|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

765339 لجمل|حمد |محمد مسعد سعد سيد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

327o36 لعظيم محمد|بــــرين سعيد عبــــد|ص ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

346|o6 م|لسل|لرحمن بــــليغ حمدى عبــــد|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|4598 تـــ محمد عبــــد| لسيد عىل حسن|دى |له|مي  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

6o3955 غ|لصبــــ|لمعىط |م محمد عبــــد|حمد س| ي صىح طنط
|معهد فنى
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44o|46 |لع|حمد |ندى طلحه طه طه 
ى
ق لشيخ|ره كفر |تـــج

2|8257 هيم|بــــر|لسيد |حمد |دل |محمد ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|58o3| حمد|حمد محمد |هيم |بــــر|ندى  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|5o238 حمد شبــــل|م حنفى |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

767749 هيم|بــــر|ء سمي  عيد جمعه |شيم ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

465746 يمن يوسف محمد يوسف| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

886774 ئى طلعتـــ خميس عىل |م| سيوط|بــــ |د|

9o7384 لدكروئى محمد |سم |حمد ق| ج|ره سوه|تـــج

25o44o ى خلف |سم|  حسني 
هلل|ء مصطفى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

772786 ي
لحميد|م عيد عبــــد |عص| دئى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4o3793 ح|لفتـــ|ء سعيد عبــــد |ن عل|مرو سكندريه|ل|ره |تـــج

22728| ى طف سيد جرجس|دل ع|ع| مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

29492 ف حمدى محمود محمد|حمد | رسر هره|لق|بــــ |د|

|3573| هيم|بــــر|هر محمد |ل م|من ن|بــــ حلو|د|

495o| ى شعبــــ| لم|ن نرص س|مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3349|3 ف سيد عىل عبــــده|ر |من رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

46|6o4 ي|عبــــد
|لرحمن محمد عىل دئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

348886 لعزيز|جر محمد فتـــىح عبــــد|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

77o538 مد|تـــم محمد محمود ح|محمد ح ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

52896| ح شيبــــتـــ|لفتـــ|م عبــــد |لسل|حسن عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

23935| ن|فرحه سيد مصطفى جمعتـــ رمض تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

5|454| هيم حمودتـــ|بــــر|ل فتـــىحي |وص ره دمنهور|تـــج

852788 تـــ|ل محمد شح|ده هل|حم ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

|6558o مر عمر|ر ع|هدير عم ن|علوم حلو

6|389o لسيد زهره|د|لسيد حم|حمد | دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

4|6623 م محمد محمود قنديل|سل| لشيخ|بــــ كفر |د|

897985 شد  |لد محمد ر|هلل خ|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5|4278 مريم أنور فرج يوسف فرج سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

835448 هلل محمد| |حمد رض|لرحمن |عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

8855o| هيم |بــــر|ئيل |سيمون رفعتـــ رف ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى
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4494|8 م|لرحيم مصطفى عز|حمد عبــــد | |هندستـــ طنط

5o4547 ن|ن يوسف محمد عثــــم|نوره سكندريه|ل|عه |زر

82|736 وي|بــــ تـــوفيق طرف|لتـــو|بــــثــــينه عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

277o|6 وى|لفيش|م يحن  محمود  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8o843| ف |حمد | ي|رسر
حمد مصطفى ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 

ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و
|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى

(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

76866| ن|لمنعم سليم|للطيف عبــــد |زينبــــ عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

37|756 لم|لحميد س|لحميد محمد عبــــد|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

26427| ر ممدوح محمد مصطفى عويضه|من | معهد فنى تـــمريض بــــنه

2638o4 ى|لحميد |هيم محمد عبــــد|بــــر|ن |نور بــــوحسي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

698729 لنبــــوى|د |ضى ج|وليد ر| ر|ي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4|9|3 دى|له|عيل عبــــد |سم|دهم مصطفى | هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

5|9438 بــــ|لعظيم رجبــــ غل|عبــــد | عل بــــ دمنهور|د|

35o|o| ر|لنج|ىط |لع|د عبــــد|هدير تـــيسي  فؤ |حقوق بــــنه

824|78 لسيد|حمد محمد |مروه  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

497598 لفرج|بــــو |هدير مجدى خليل  سكندريه|ل|حقوق 

233278 لد حمدى عىل|ر خ|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|64253 محمود فجري حشمتـــ محمد هره|لق|ره |تـــج

267486 ر محمد حسينى موىس عيس|من لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

6|3897 ل|لسيد محمد مش|لسيد محمد | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

859945 هيم|بــــر|م |لسل|ن عبــــد|بــــ شعبــــ|رح سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

53457 ي|ر
رص محمد|لن|فكرى عبــــد | ئى ي سويف

تـــمريض  بــــنى

479475 حمد|هر |طف م|وجيه ع سكندريه|ل|هندستـــ 

4596|5 ن محمد محمود|حمد شعبــــ| دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

77|5|| لمنعم|بــــر عبــــد |ن محمد ص|حن زيق|لزق|عه |زر

766686 رق يىح محمد يوسف محمد|ط ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

63579| لحليم عىل|حمد عبــــد |ء صبــــرى |شيم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

337345 ف رمض|يتـــ | ن نجيبــــ|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o4|2 حد|لو|ن محمد عبــــد |هيم شعبــــ|بــــر| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

|57|9o حبــــيبــــه محمد بــــدوى محمد فرج لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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|38956 ى |ء سعيد حس|ثــــر| هيم|بــــر|لسيد |ني  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

24|39 ئيل|هيم نسيم ميخ|بــــر|مريم  هره|لق|حقوق 

2|25o9 هلل| |ن عط|م سليم|روفيم س|س تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

8o33o6 زم محمد فتـــىحي محمد|ح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

2295oo عيل|سم|هيم |بــــر|عيل |سم|ء |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

595o4 بــــ يوسف|لوه|حمد عبــــد |تـــسنيم  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

86|947 ي محمد 
هيم عىلي|بــــر|مصطفى لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

274537 لسيد|هيم |بــــر|م محمد |ريه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|3|4 در|لق|للطيف عبــــد |هر عبــــد |عمرو م ي سويف
تـــمريض  بــــنى

33|75| لبــــديع|س محمد سعد عبــــد|ين| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

256676 مه|بــــوزيد سل|لمنعم |ضىح عبــــد تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|3o647 يدى مدحتـــ محمد محمد فريد|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

864o85 بــــتـــ|مر ثــــ|لحكيم ع|مر عبــــد|تـــ دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5|3773 ن|لدين عطيه عىل زهر|ء |م عل|حس ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

69o274 ضى|لسيد عوض عىل م|حمد | لمنصوره|صيدله 

756986 محمد مصطفى سعيد محمد ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

||5o9| ى مرقس|ريز مرقس |م مي  ى شمس|تـــج ره عي 

272459 |لعل|بــــو|لسيد |ل |حمد جم| سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9o4639 ى | ج |حمد فر|حمد حسي  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

52|764 لمول|يم عبــــد|لد|ن مرزوق عبــــد|إيم عه دمنهور|زر

|4o|62 يف|ن |يم| ى رسر حمد عصمتـــ حسي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

43o775 بــــو زيد|لحميد |عي عبــــد |لسبــــ|ء |سم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|6336 زى|لعز|م |لسل|ء محمد عبــــد |لزهر|طمتـــ |ف ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

89979o لموجود |ل عبــــد|لع|ن عبــــد|ن مرو|نوره ج|بــــ سوه|د|

434|33 حمد سويلم|لمجيد |حمد عبــــد|ريم  | تـــمريض طنط

4o7o6o ى محمد حنفى محمود سود ن|رني  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6o9498 لعليىم|للطيف محمد |حمد عبــــد |ن |يم| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

59696 يه سيد جودتـــ محمد| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

|55o96 حمد|رس فتـــىح |ر ي|مي هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د
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||6537 ن نطون|م |وحيد س| مي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

4|46o7 محمد مهدى فرج فليفل تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

77863| ف محمود محمد شح|محمد  تـــه|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

344837 لزينى|د |ئل سعيد رش|ضىح و كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

4o2443 حمد|لمولي |طف عبــــد |ر ع|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o597o ى مصطفى جمعه|تـــغريد ع طف حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

2|8996 د|م سيد محمد ج|محمد س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|4622 ع|لرف|ح محمد |لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

42o|7| لمنفى|حمد محمد عىل |ن |نور ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

36828o سكندر|سكندر جرجس |مريم  ى شمس|د| بــــ عي 

754274 ى عوده مر|ف حيل|طمه عيد حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

433749 ود|هيم د|بــــر|ن تـــوفيق |تـــوفيق رمض ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

272|73 ن|صد عجيبــــ سليم|ق| ري|يل| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|54o25 مح محمد محمد|حمد س| ى شمس|تـــج ره عي 

779|o9 لسيد محمد عطوه|حمد محمد | زيق|لزق|حقوق 

2766o لموجود|ج  عبــــد|ل ن|د جم|نه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

223823 بــــدين عىل يوسف|لع|هبــــه زين  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

46ooo| يد عبــــد|بــــو|متـــ رجبــــ |س| ى هلل خليل|لي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

68|9oo ن|لطح|ز |لبــــ|لعزيز |يه مجدى عبــــد | لمنصوره|نوعيتـــ 

57794 حمد|مل |لفول ك|مروه محمد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

686543 ذل|لش|زق |لر|زق محمد عبــــد |لر|محمد عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

83899| هيم|بــــر|هيم يعقوبــــ |بــــر|ندي |س رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

|3||62 د|لفتـــح مرىس ج|بــــو|رق |حمد ط| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|7|o|6 ه عثــــم| ن|ن محمد عثــــم|مي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

526847 لكريم|حمد عبــــد|مه محمد |محمد كر ضتـــ دمنهور|علوم ري

69|898 ى عبــــد  ى مجدى حسي  |لعزيز شط|حسي  لمنصوره|طبــــ 

|49958 لرحمن|لسيد عبــــد |لرحمن محمد |عبــــد  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

28|o|3 ل|لع|حمد عبــــد|ح |ء صل|سم| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

4|66o تـــ | رتـــ|عي عم|هيم رف|بــــر|مي  هره|لق|حقوق 

|44923 لمعبــــود سعد|جر مجدى عبــــد |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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8|782o ن|ء عىلي محمد رضو|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

5292|2 ن|بــــرهيم محمد عىل محمد سويد| بــــ دمنهور|د|

877348 ي|ك
ى مدحتـــ فنى نوس  |ر ف|رولي  سيوط|بــــ |د|

369|58 لطوجى عىل خليفه|حمد محمد |هيم |بــــر| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

84|2| ن جوده عىلي|منى شعبــــ بــــ بــــنى سويف|د|

545545 لرحمن محمد طه حريبــــه|سلسبــــيل عبــــد إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

45|o2o ضى|لق|لعليم |مصطفى عزتـــ عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

248394 تـــفى محمود محمد موىس تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|4o97o منه محمود لطفى محمد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8o|528 جح فهىمي بــــولس|ردين ن|ن ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

22282o حمد محمود محمد حسن مصطفى| ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

8o2564 شد|ف ر|ن خل|ء عمر|رس| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

26648 حمد مني |محمد حسن  هره|لق|هندستـــ 

48oo9 ي ص|ص لمحسن|لح عبــــد |لح خي  ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

24658o م|لتـــه|م محمد |لتـــه|ح |حمد صل| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

777946 لسيد عيد|لسيد محمد |ء |رس| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|349o8 كر|رس علوى ذ|يوسف ي تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

68o6o4 زى عىل|لسيد غ|م محمود  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4|2367 بــــي|لدين بــــهجتـــ محمد عر|ح |صل ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6844oo ر|لف|محمود مصطفى | ء محمد رض|لزهر| لمنصوره|نوعيتـــ 

62438o ر|لنج|لرحمن |لسعيد عبــــد |م |م هش|حس ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

777433 هيم|بــــر|حمد |فريده محمود  زيق|لزق|بــــ |د|

37|272 هيم|بــــر|لد فكيه |هلل خ|منتـــ  |حقوق بــــنه

27658o دى مصطفى|له|م محمد |م حس ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

69432| رى|لبــــند|دى يوسف |له|هيم عبــــد |بــــر|هدير  لمنصوره|ره |تـــج

499446 ي
ى|لدين محمد ش|د |عم| دئى هي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

67688| لحميد|م محمد عبــــد |حمد عص| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

259573 لنور|محمد سعيد عبــــد| مه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 
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7oo799 لمعىطي|د فرج عبــــد |لجو|رس محمد عبــــد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

9o262o حمد عىل |ل |حمد جم| ج|ره سوه|تـــج

32635| م عويضه|مريم عويضه س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49|357 ن معوض|إيىم معوض سليم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

476o48 ى جل|ر محمد |مي ف حسي  لدين عىل|ل |رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

229|66 ف | ر|ي ي|محمد رسر
ن|لدين تـــعى ه ى نوعيتـــ جي 

|48886 هيم|بــــر|لد عبــــده |خلود خ هره|لق|بــــ |د|

|23o6o حمد محمد|م |م عص|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

257352 حمد خرصى|لسيد |ء |ل| |صيدله طنط

498|4o ر ممدوح محمد عىل هبــــيله|من عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

529295 ى|محمد سعيد محمد  ى لخني  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

64|o5 لمتـــجىلي|لنبــــي عبــــد |يه محمد عبــــد | ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o5583 يف  ره|هيم محمود عم|بــــر|زينتـــ رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o5|8| ي| يىلي|د |ن عم|ري|م
ى|بــــنى مي  ي تـــمريض 

ي|معهد فنى
| لمنى

36888 ى محمد عبــــد|طمه ل|ف لرحمن|شي  ى شمس|زر عه عي 

8923|9 حسن | مس محمدزكري|لخ|سلىم محمد سيوط|حقوق 

|8536 له|محمد عزتـــ محمد سيد حو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7oo686 م محمد|م|م غريبــــ |م|م |محمد هش لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32576| ي
م حسن|محمود تـــم| دئى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

8|357o ن|مرزوق ونيس يون| رومند ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

686||6 فتـــىح محمد عىل غيثــــ| رض| ر|ي لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

698238 ى رمض ه حسني  ى|ني  ن حسني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3|7o75 مه طلعتـــ سيد|وس| |هل هره|لق|ره |تـــج

||8o|6 ر|لنج|حمد |هيم |بــــر|لدين |هلل عىل |يتـــ | ن|صيدله حلو

64oo87 ره محمد حسن محمد عيس عمرو|س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

88953o يد |بــــدين ع|لع|لنرص زين |ل سيف |م| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

||9|7o مل|جد فوزى ك|ندرو م| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6|9333 وى|لش|مد |مل ح|ء محمود ك|رس| ط|ر دمي|ثــــ|
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2288o2 يف عطيه سيد سلىم رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

328o62 لىح حسينى مسلم|م نجيبــــ عبــــد|سل|ل|سيف  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

882985 مي |حمد شلق|حمد مصطفى | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

869247 ي|جده يوسف عبــــد|م
هلل مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o459 لسيد|حمد محمد |ح |نج لفيوم |تـــمريض 

78|2|2 لمقصود|ن عبــــد|بــــ محمد عثــــم|شه زيق|لزق|حقوق 

638286 ن عىل|م حس|ن هش|حس زيق|لزق|طبــــ 

6|2973 زى|محمود محمد ربــــيع حج ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

498534 ع|لس|ن |أمنيتـــ محمد محمود رمض ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

4o99|2 ر|لجز|حمد |زكيه عوئى  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

438982 لرحمن|لسعيد محمود بــــدير محمود عبــــد| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

677||4 حمد فوزي|يم |لد|حمد عبــــد |هيم |بــــر| لمنصوره|بــــ |د|

263498 ن روئى|لح|محمد متـــول عيد | مي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

5464o8 ع|لرف| |تـــ زكري|م فرح|حس ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

8479|6 دق|ن ص|ن محمد شعبــــ|شعبــــ ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

327697 ع سعد|لسبــــ|ن |سلىم رمض ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

622|93 حمد فرج فرج جعفر| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4354|o عيل|سم|بــــو|ح محمد |لفتـــ|ل محمد عبــــد |م| سكندريه|ل|علوم 

243o66 لحليم|هر عبــــد|لظ|عيل عبــــد|سم|مصطفى  ن|بــــ حلو|د|

67642o ن|لسيدعن|رق محمد |دين ط|ن لمنصوره|ل |طف|ض |ري

3|5496 مريم متـــول محبــــ طه محمد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

5o3o75 ى|ده |لغنى حم|بــــر عبــــد |ء ج|سم| لعشر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7692o3 ى سليم لح|ن ص|لبــــنى حسي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

82o746 لك عمر|لم|حمد عبــــد|م |سل| ره بــــنى سويف|تـــج

6|6355 دل|لعو|دل طه |لد ع|خ ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

65o63 لمقصود|ر عبــــد |رق محمد نص|ط لفيوم|تـــربــــيتـــ 

7763o9 ه ع| ر محمد|لغف|دل عبــــد |مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

89894o ء محمد عىل محمد |شيم ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4|34o7 ئى|لحلو|رحمه محمد محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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4oo727 ن|لونيس سليم|محمود جمعتـــ عبــــد  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

882|63 ى   صبــــرى مدكور صبــــرى حسي  سيوط|تـــمريض 

64o257 ح|لفتـــ|لسيد محمد عبــــد|لي محمد |س ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

786593 بــــ سويلم|لوه|لمنعم عبــــد |عمرو عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

65366 للطيف|ن عبــــد |ح رمض|ل صل|ره جم|س صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

755676 لسيد|هيم عيد |بــــر|مريم  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

8o7666 هلل حميده|نجوي عىلي عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

8|4237 هيم|بــــر|تـــ عيد |ن فرح|مرو ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|4286 لرحمن مدبــــول|حمد محمد عبــــد | هره|لق|طبــــ 

|372|6 زن محمد سيد عىل مصطفى|م تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

453|97 هيم|بــــر|لعوضى |محمد صبــــىح حلىم  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

35|225 ن محمد|حمد محمد محمد رمض| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|42762 د مكرم مرشد|ره عم|س |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

7o8435 ه محمد | هيم مقبــــل|بــــر|مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

36688| هيم|بــــر|مد |طمه حسن ح|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

42|987 ن جويده|ء نرص سليم|ل| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

76|223 حمد|رس محمد رفعتـــ |ره ي|س لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

498447 م|لد حسن عىل ضي|حبــــيبــــه خ سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

252564 ن طلعتـــ رجبــــ محمد|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

64|726 هيم|بــــر|لرحمن |زغلول عبــــد | مه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

444478 لسعدئى|ر فوزى محمد |من ط|معتـــ دمي|علوم ج

3259|3 ف|لسيد خل|سحر وحيد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4o2555 ى عبــــد |ي لم محمد|لرحمن حسن س|سمي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5|5739 ج |هيم محمد بــــلتـــ|ن محمد إبــــر|إيم سكندريه|ل|طبــــ 

|423o3 هيم موىسي|بــــر|د |شمس عم ى شمس| لسن عي 

845585 ي 
ى|ل|هلل |عيل عبــــد|سم|مصطفى مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

32o|32 ى منصور|م عثــــم|ريه ن حسي  ى شمس علوم عي 

4996o3 محمود صبــــىح محمد مرزوق| رش عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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88o886 ل |لع|حمد سيد عبــــد|ء محمد |سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|7|25 يمنى محمد عىل محمد |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

834238 هلل|ف شفيق عبــــد|لمن|محمد عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

426595 ى صفوتـــ عبــــد هيم محمد|بــــر|ألول |حني  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

24478o دى|فرج وحيد حفيضه نف هره|لق|ره |تـــج

527462 لسيد|حبــــيبــــه محمد سمي  عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32545 لعظيم مبــــروك|طف عبــــد|عىلي ع ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

782o44 ن خليل|نيس منصور سليم|م |ريه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8|9|69 نوس حبــــيبــــ|سطف| |مريم عط ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

46495| هيم طه|بــــر|فتـــ طه |محمد ر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

464728 حمد فتـــىح يوسف محمود محمد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

693444 لعدل|مد |لحميد ح|كر محمود عبــــد |ش لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o6583 حمد حسن|هيم محمد |بــــر|هلل |منتـــ  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

753925 ن|لموجود سلط|حمد عبــــد |يه طه | عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3237|| وق ط رق محمد سعد|رسر ى شمس| لسن عي 

6326|3 حمد مصطفى|رص |ء ن|دع ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

235966 ن محمد رأفتـــ محمد مصطفى|نوره هره|لق|حقوق 

42|768 هلل عىل أبــــوقوطتـــ|ح عبــــد|محمد صل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9|o67o ن |ر محمد محمد سليم|مي ج|حقوق سوه

48o8o| وى|لص|ئى عىل محجوبــــ |م| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

624o77 م|رى عر|لبــــ|رى عبــــد |لبــــ|لسيد عبــــد |محمد  ط|بــــ دمي|د|

77662 حمد شلتـــوتـــ|هر |ء محمد م|سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69|36o لبــــيىل|دق |لغنى ص|ء عبــــد |رس| لمنصوره|علوم 

259o79 لمجيد طعيمه|هيم عبــــد |بــــر|لمجيد |معتـــز عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

249997 لقوى|د عبــــد|هلل محمد فؤ|منه  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

3|66|| ى ى زىك مرقص سليم| يوستـــي  ن|بــــشر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6o586o حمد|لحميد |ر محمد عيد عبــــد|من |بــــ طنط|د|

34926o وى|لنبــــر|لنبــــى |طمتـــ محمد محمد عبــــد|ف ى شمس|د| بــــ عي 

|63|o| حمد|نىه فوزى محمود  ن|تـــربــــيتـــ حلو
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|242o| حمد|ل |حمد كم|لرحمن |عبــــد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

365o|9 لفى شبــــيبــــ|سيد محمد سيد ل عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

43|936 ر محمود|لستـــ|ميه محمود عبــــد |س |تـــربــــيتـــ طنط

23535o ى|لد عل|خ ء محمد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

269|38  مرع|ع |لرف|طمه |ف
ى
لدسوق ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

49o453 بــــتـــ قدوس سعيد|لمسيح ثــــ|سيمون عبــــد  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

332894 ي|بــــر|رص |حمد ن|
هيم محمد مصطفى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

2735|2 ي|عىل سيد فؤ
ن|د تـــعى ن|صيدله حلو

77o456 ج|هلل فر|هر عبــــد |لظ|رشدى عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

293466 هلل|حمد عيد نرص |م  لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

35353 هيم محمد|بــــر|ء مسعد |رس| هره|لق|م |عل|

4o|836 ل|لع|د عبــــد |حمد فتـــىح ج|محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

3|7o76 حمد محمد|ء محمد |هن ى شمس علوم عي 

43o53 ى|غ ده رجبــــ مهنى حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

2|9|73 هيم محمد|بــــر|لكريم |هلل عبــــد|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

328849 زى|هيم عىل حج|بــــر|هيم محمد |بــــر| |حقوق بــــنه

|56o73 حمد سليم|محمد فتـــىحي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

6o92o8 لمحمدى رجبــــ|حمد محمد | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

632966 لعزيز|حمد محمد عبــــد |ورده  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6o5438 لمسلىم|هلل حسن |يمنى محسن عبــــد |ره طنط|تـــج

34524 ي منصور  ج|لسيد حج|مريم خي  هره|لق|هندستـــ 

37o786 س|لجبــــ|شم |مل ه|مل ك|عبــــي  ك هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o7|5o ع|ن محمد من|ن ثــــروتـــ عثــــم|عثــــم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

32448| |لبــــ|لحميد عبــــد|ح عبــــد|يوسف صل
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

44o||5 د|لجو|ر زىك حسن عبــــد |من لشيخ|بــــ كفر |د|

64|95o ل|لع|حمد عبــــد|لسيد |محمد | متـــ رض|س| زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

8443o4 ي محمد
خلود محمد مرغنى ن|سو|علوم 

92|5|5 سحق بــــخيتـــ |جوزيف | دون|م |ج طبــــيع قن|عل
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88559 لرحمن محفوظ|ل عبــــد |محمد جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

545998 حمد بــــدر|حمد عىل محمد | سكندريه|ل|حقوق 

8o|356 ي |كريم عمر
ى
زهري|ن صدق ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

533775 ئيل|ن جورج فتـــىح روف|ثــــ|جون تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

268869 ء محمد معوض نرص|ل| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

529264 د|بــــوج|ح عطيه |لفتـــ|ء محمد عبــــد |عل |حقوق طنط

827385 لمقصود عىلي|لم عبــــد|صم س|ع دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

2778|o حمد|رس مصطفى |مصطفى ي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

35553o ن|رس سيد سليم|رضوى ي تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

52|9|3 لم|حمد س|لم |طمه عمر س|ف سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

37|333 يف عبــــد|عبــــد لمنصف عىل خرصى|هلل رسر |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

35368o ن|لرؤوف سليم|رق ممدوح عبــــد|ط ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

332|99 حمد| |لوف|بــــو |حمد محمد محمد | عه مشتـــهر|زر

6|3462 لرحمن محمود دعبــــس|هلل سعيد عبــــد|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

897764 حمد |لحميد |حمد عبــــد|ء |شيم ج|ره سوه|تـــج

|36|76 سيد طلعتـــ فهىم| دين ى شمس|د| بــــ عي 

36o52| بــــوسعده|عيل |سم|ن محمد |يم| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

834527 |لنج|بــــو|لفضل |بــــو|ء محمد |رس| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

495269 هلل|هلل أنور محمد حسبــــ |أحمد حسبــــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

363879 زى|لدين محمود حج|ء|لرحمن عل|عبــــد لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

33o|88 لسعدئى|لسيد |دى عىل |له|دتـــ محمد |مي ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

52o3|5 ه محمود رشو| شد|ن ر|مي  سكندريه|ل|نوعيتـــ 

49324o لسبــــىك|عيل عىلي |سم|محمد نعيم  ره دمنهور|تـــج

8|9729 لسند|لنرص عبــــد|لسند سيف |ح عبــــد|صبــــ ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

7|7o72 عيل|سم|مل |ء يىح ك|سم| لمنصوره|حقوق 

5o4872 لحميد|لم عبــــد |مه س|سلىم رجبــــ سل طبــــ بــــيطرى فرع مطروح

|239|o لسيد|حمد محمد |هر |محمد م هره|لق|هندستـــ 

3752| ح درويش|لفتـــ|حمد درويش عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

476452 ن|لسيد عتـــم|لدين |ل |در جم|لدين ن|عز  سكندريه|ل|ره |تـــج

367o9 لعليم|طف عزتـــ عبــــد |ء ع|سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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479938 ره|هيم عم|بــــر|ء مجدى سعد |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

4o447 لحميد محمد|متـــ عبــــد |ء سل|ل| هره|لق|ره |تـــج

854945 ن محمد حسن|ء شعبــــ|ل| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

9o3947 عيل محمد |سم|لسيد |رحمه  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3|56o4 ر محمود|لغف|م عبــــد|يتـــ هش| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

32|943 يمنى| لعل|بــــو |حمد |حمد |ن |رو لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

49298o هيم|بــــر|لمقصود |ذ محمد مصطفى عبــــد |مع عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

55o38 د فوزى سيد عيس|جه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

79|o92 ي
حمد محمد نرص|ء |تـــفى ضى زيق|لزق|ره |تـــج

|869o عيل جمعه سيد|سم|سلىم  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

3435| لمقصود|لملك عبــــد |م عبــــد |منى هش  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

||77o5 ى محمد ف|ي د|روق فؤ|سمي  هره|لق|علوم 

5||85 مل|مل محمد ك|بــــ ك|يه| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

854495 ي|لعزيز |رق عبــــد|ط
حمد تـــوئى ي|بــــ |د|

|لمنى

5o39|8 ى محمود وليد محمود محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|2778 ى |هبــــه ن لنفيىل|رص طه حسني  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

6779|4 لسعيد|لسيد محمد |يوسف محمود  لمنصوره|ره |تـــج

26|875 ل|حمد هل|لحميد |ح عبــــد|لحميد صل|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|2o3|3 شه|زي عك|حمد عز|سلىمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|499o8 ى حسن محمد هيم|بــــر|محمد حسني  هره|لق|بــــ |د|

322|2 هد منصور|رق منصور مج|م ط|سل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8|o423 ي|محمد حس
م محمد تـــوئى ره بــــنى سويف|تـــج

|7o845 هيم محمد محمد|بــــر|محمد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

9|462| هلل  |لبــــديع عبــــد|ء مصطفى عبــــد|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

448779 جه|لبــــر|حسن محمد حسن | ند |بــــ طنط|د|

7o8426 لق جبــــر|لخ|حمد عبــــد |ء |سم| تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

234|55  |لرحمن سعيد |عبــــد
ى
بــــو بــــكر مصطفى|لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

353363 در|لق|عيل عبــــد|سم|ن |محمود شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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77886| شور منصور محمد|ر ع|من زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

9o3963 حمد عىل محمد عىل | ي صىح سوه
ج|معهد فنى

257o7o يدى فريد عمر|لع|سهيله محمد  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

783993 حمد طه|كريم محمد  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

869293 يوبــــ|ىطي |لع|لد عبــــد|عمر خ س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

482992 لم محمد|ر محمد نجيبــــ س|مي سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

328342 رى|لبــــ|ن عبــــد|رى رمض|لبــــ|محمد عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

6||63| لجعبــــوبــــ|هيم |بــــر|د |بــــ عم|هيتـــ|م لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|54|88 ى|د بــــش|بــــيشوى وحيد عي ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

923|33 ى  حمد محمد محمد |نرمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

822379 ي ك|م مل|رتـــن نتـــعي بــــشر ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|545|6 زى|زق حج|لر|د عبــــد |محمد عم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

372297 بــــ|لوه|حد عبــــد|لو|ئى عبــــد|محمد ه ى شمس حقوق عي 

|69||4 | رين|م
ى
جورج وجيه شوق ى شمس صيدله عي 

2238| لحميد|ن عبــــد |رق رمض|هلل ط|منه  هره|لق|ره |تـــج

6369|7 حمد|ء محمد عرفه |سم| زيق|لزق|علوم 

633o3| ى| |محمد زكري لسيد حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

496o93 هلل|ن محمد سعد |آيه محمد رمض |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9|6283 ك  |لمل|يمن فرج فهيم عبــــد| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

89637| بــــ صبــــرى لبــــيبــــ |يه| |ري|م ج|طبــــ سوه

924965 عيل عمر |سم|عيل حسن |سم| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

628964 حمد|هر |لط|ندى سعيد  زيق|لزق|حقوق 

489399 ى محمود ندى محمود محمد حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4473|6 ل|لجم|رق محمد |د محمد ط|جه سكندريه|ل|هندستـــ 

6956o7 ى ص|ريه ى ض|م حسي  ج|بــــر حسي  لمنصوره|بــــ |د|

2479o| ي
عيد عىلي عىل دغيدى| رئى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

278228 هيم|بــــر|دى |له|هيم عبــــد|بــــر|محمد  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

7o8477 ي| صف
لسيد محمد|ء |ضى معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

77|5|5 ي
لمنعم عىل|عىل عبــــد | دئى زيق|لزق|بــــ |د|

442586 ى محمد  وى|لمنش|لبــــسيوئى |حني  لشيخ|طبــــ كفر 
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6|2927 لمنجورى|ل عىل خليفتـــ |حمد محمد كم| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|8796 لحسينى|ملك محمود يحن  محمود  هره|لق|هندستـــ 

65243 حمد|ء سعد عطيتـــ |لىمي لفيوم|بــــ |د|

425282 ه محمد|لل|رودينتـــ محمد رجبــــ عبــــد ى شمس| لسن عي 

768524 بــــ|هلل شه|هلل محمد عبــــد |عبــــد  ط|ر دمي|ثــــ|

57|98 حمد حسن|ل |منيه جم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3|487 لدليل|حمد محمد |ئشتـــ محمد نجيبــــ |ع هره|لق|حقوق 

88|765 ل عطيه عزبــــ  |م جم|ر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

4|5466 ل عيسي|لع|حمد عبــــد |مي سيد|محمد س |حقوق طنط

434246 متـــ|م عىل سل|ء حس|حسن |حقوق طنط

|72378 ل|ل مكرم غبــــري|عبــــي  غبــــري ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

372552 ح عىلي|لفتـــ|ء سمي  عبــــد|رس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o9578 تـــ | لرؤف طه|لمنعم عبــــد |يمن عبــــد|مي  |نوعيتـــ فنيه طنط

788o3o ح محمود محمد رزق|لفتـــ|م عبــــد |ريه ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

247457 |لعل|بــــو|لحميد |لدين عبــــد|م |عمر عص ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|66586 حمد محمد محمد|ء |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

497932 نرص تـــوفيق عيس زعيتـــر| عل ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

||9699 عمرو محسن محمد حسن ى شمس هندستـــ عي 

32829o ى صبــــىحي عبــــد|د |زي ط|لربــــ|لمجيد |مي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

625943 لوزيرى|حمد محمد |دل مجدى |ع زيق|لزق|حقوق 

7547o6 ى ط بــــى|لمطلبــــ محمد صو|رق عبــــد |حني  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

277748 ح محمود|لفتـــ|ء عبــــد|محمد عل دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

767883 ى |ي ج محمد|يمن حسن فر|سمي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

|49|77 محمود محمد محمود محمد غنيم هره|لق|عه |زر

|64778 لحفيظ|ىط عبــــد |لع|هلل محمد عبــــد |منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

772759 منى محمد محمد جعفر هره|لق|ج طبــــيع |عل

|754o6 لعوضى|م حسن محمد محمد |سل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

27o629 |سك|ل|ل عطيه محمود |فريد وص
ى
ق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

479o28 لسعود|بــــو |حمد |متـــ مصطفى |حمد سل| ن|سو|ضتـــ |علوم ري
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692624 ي|لسعيد |هلل محمد محمد |منه 
بــــينى لشر لمنصوره|عه |زر

4o6736 ه رض| هيم بــــيوم|بــــر| |مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

637532 لسيد|حمد نبــــيل محمد | زيق|لزق|بــــ |د|

895|77 م حسنى حسن محمد |حس ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

325667 لرحيم محمد|مرزوقه سيد عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|872o ف ص|مل | بــــر عىل|رسر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

683253 ن|مل عىل حس|لسعيد ك|ئل |ره و|س لمنصوره|بــــ |د|

|3o8o7 لمنعم|ء عمرو محمد عبــــد |عل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

23443| هيم|بــــر|لدين فتـــىح |ء|محمد عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

865222 حمد محمد سيد محمد| ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

77||59 ي|هلل |يه محمد عىل عبــــد |
ل|لىحى ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

888462 ون ى  |بــــتـــ بــــش|حشمتـــ ثــــ| مي  سيوط|علوم 

5|3892 هلل|هيم محمد عبــــد|بــــر|عمر  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

92443o ى مكرم موريس جيد | مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4553o لق|لخ|لبــــ عبــــد |بــــوط|م حسن |حس هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

22424| هلل|يمن بــــدوى عبــــد|ء |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

56974 ي
ج|محمد حمدى زىك فر| دئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78|82| ه  لسيد حسن محمد|ني  زيق|لزق|بــــ |د|

6|768 ح|لفتـــ|لحميد عبــــد |د محمد عبــــد |جه طبــــ بــــنى سويف

766389 ر|لزه|زينه مدحتـــ محمود حسنى محمد  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

479298 لسيد|لحميد |م عبــــد |لسيد حس|ديه |ن ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8866o7 ط محمود |محمد سيد عي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

75|975 ى ره|لسيد بــــش|ئى عبــــد |روم| يوستـــي  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

5o5753 ئيل سعد|د موىس ميخ|جرجس عم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

2|8o3| ى|م|لد |تـــسنيم خ م خرصى هره|لق|م |عل|

5o767 حمد|حمد فهىم |لد |خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|38982 زر|فع عزم ع|نيتـــ ن|ج ى شمس|تـــج ره عي 

76272| لدعدع|لدين عبــــده محمد |ء |حمد عل| نوعيتـــ بــــور سعيد

5|3323 شد|دتـــ عىلي ر|حمد كرم زي| سكندريه|ل|حقوق 
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|5|446 د|وى حم|حمد محمد ر|حبــــيبــــه  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

52o|63 لمجيد محمود|جر صبــــىح عبــــد |ه ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|76252 ى|رس| ء حمدي عىلي حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

864||o لس مشيل وليم ك مل|كي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

75777| ل محمود محمد|ن جم|نوره عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

7oo89 ى |خ حمد جوده|لد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

496963 يل|زق ط|لر|مروه مدحتـــ عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

677o69 ش|لدمرد|ن |حمد رمض|م |حس لمنصوره|حقوق 

28393o لرسول محمد|ر عبــــد|محمد مختـــ ى شمس|د| بــــ عي 

|3o652 جيد| يىلي|ك |لمل|عبــــد | مرن لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

|4|322 هيم سعد|بــــر|دى |د ن|عم ى شمس هندستـــ عي 

3|8576 ي عم ى د رشدي خليل|كيى هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

7|2786 ض|لع|مه محمد رزق |س|ء |رس| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

542523 ن ده يوسف|يوسف حلىم بــــس| مي  سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

477583 حمد محمد|نور|م |نىح  هش| سكندريه|ل|بــــ |د|

45o335 وى|لكفر|لد حبــــيبــــ سليم |عمر خ |حقوق طنط

767834 ن محمد|عيل نعم|سم|مه |س|ن |نور لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

276962 نه|حمد محمد شبــــ|مريم  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

52o824 حمد|لح يوسف |رضوى يوسف ص ره دمنهور|تـــج

33o78o لسيد|حمد طلعتـــ يسن | |علوم بــــنه

68o4|6 بــــد حسن|فضل ع| وليد رض لمنصوره|حقوق 

24o76| هيم محمد|بــــر|لعزيز |هيم عبــــد|بــــر| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

637o3| ن محمد حسن|حمد شبــــل رمض| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33579 لدين|ل مىح |سندس محمد جم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3|99|3 لحفيظ|لحكيم عبــــد|بــــر عبــــد|هند ص ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6466o3 هلل جمعه يوسف|عبــــد | محمود رض لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

6|4494 تـــبــــ|حمد محمود ر|حمد |طمه |ف هره|لق|ج طبــــيع |عل

774|46 ي|د |ن ج|س|ئى ن|مريم ه
ى|هلل بــــنى مي  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

772736 ى|يه محمود عبــــد | لحميد حسي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 
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2|7|82 لحميد|عبــــد| م زكري|سهيله هش ى شمس|تـــج ره عي 

498o45 ل|لع|عىل محمد صبــــرى عمرى عبــــد| مه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6o239| لمنعم موىس|لحميد عبــــد|آيه عبــــد |ره طنط|تـــج

677964 ق|لسيد محمود محمد |طلعتـــ  وى|لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o5634 حمد|لسيد | |حمد محمد رض| سيوط|هندستـــ 

528438 ره|هيم بــــسيوئى عم|بــــر|يمن |محمد  هندستـــ بــــور سعيد

774336 ن|وى شوم|م هند|لحميد تـــه|محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4986|o حمد سويف|لقوي محمد |لد عبــــد|هدير خ |بــــ طنط|د|

27625| لمنعم عىل|هر عبــــد|د م|جه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7|2648 حمد بــــدوى|حمد |م |سل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4572o وود|تـــه د|لسيد شح|ح |لفتـــ|منى عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

885623 لمسيح |نه جرجس عبــــده عبــــد|دمي سيوط|طبــــ بــــيطرى 

692335 لعبــــد|ر محمود |لغف|نور مظهر محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

854o36 هيم|بــــر|لح محمود |زينبــــ ص ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

78o7o7 ي|ر
بــــى شتـــيه|رجبــــ محمد عر| ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

9|9||7 ن |ء معتـــصم محمد سليم سليم|لزهر|طمه |ف ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

546673 هيم|بــــر|مروى نرص محمد  بــــ دمنهور|د|

8|o897 حمد محمود|ن محمود |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

342734 فظ|محمد سعيد محمد ح ى شمس|تـــج ره عي 

35|6|7 لح بــــدر|ح ص|لفتـــ|ديتـــ عبــــد|ن |بــــ بــــنه|د|

25o757 حمد|لح |حمد ص|ن |يم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2465o8 يمن صبــــىح محمود|در |ن ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|77787 س|س محمد عبــــ|حمد عبــــ| ن|حقوق حلو

|72|77 ن موىس|در رمض|ندى ن ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o||85 يم|لد|ف عىل عبــــد |نص|ل|يمن عىل دع | زيق|لزق|طبــــ 

82495| ن|هيم سليم|بــــر|هلل نبــــيل |عبــــد |هندستـــ قن

49o576 وق عبــــد  ل|لع|حمد عبــــد |لعزيز فرج |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3727|2 لسيد عفيفى|لسيد |ندى  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

482222 هلل|ل عىلي عبــــد |د كم|م رش|هش سكندريه|ل|ره |تـــج

768|o| م|ء حمدى يوسف غن|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

8|88|o ى |ء شح|رس| حمد|تـــه حسي  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى
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57766 يه رجبــــ عىل جمعه| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

36299| رتـــ فتـــىح موىس وهبــــه|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3479o4 تـــه|ر عىل شح|لغف|يوسف مسعد عبــــد ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

854o|4 ؤي تـــوفيق محمد|يه سعد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

863|72 ي محمد|لبــــ|م كرم عبــــد|سل|
ى
ق |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

2|2496 رق سيد يوسف|عمر ط ن|حقوق حلو

885837 ضى محمود سيد |لر|طمه عبــــد|ف سيوط|تـــربــــيتـــ 

69|959 ى يوسف|بــــو|لسيد |لسيد |محمد  لعني  |ره طنط|تـــج

84229| حمد|ىطي خليل |لع|ء عبــــد|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

344868 ره|مد محمد عم|ج  ح|دتـــ ن|مي ى شمس|زر عه عي 

2632|4 د حلىم|سيمون حلىم عي |ره بــــنه|تـــج

|3o2o2 ف صموئيل غ|يفن |م ل|رسر ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

24528| |لبــــ|حمد مصطفى محمد عبــــد|ء |سم|
ى
ق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

92o4|6 حمد  |لرحمن ممدوح محمدين |عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

2723|4 وي|رص محمود ر|د ن|زي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

495827 د|لضي|ح |لفتـــ|مصطفى محمود عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

846985 در محمود محمد|لق|جر عبــــد|ه ن|سو|تـــربــــيتـــ 

24766| ئى|لفخر|لنبــــى |هيم يحن  عبــــدربــــ |بــــر| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5|2553 لمرصى|هيم |بــــر|محمود محمد محمود  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

529388 يف|لسيد سعد بــــكر |لرحمن |عبــــد  لشر سكندريه|ل|هندستـــ 

|25236 ف |محمد | لي|د لدين|حمد رسر ى شمس حقوق عي 

325||o |دى فهىم حن|نوبــــ ن|بــــ| هره|لق|صيدله 

893657 محمد فرغىل محمد حسن  سيوط|عه |زر

3362|5 ن|هدير محمد سعد عثــــم ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

263547 وى|مه محمود عىل عشم|س|د |جه |بــــ بــــنه|د|

48o827 ى|لمطلبــــ |حبــــيبــــه حسنى عبــــد لسيد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

529333 هلل عىل عتـــيبــــتـــ|بــــهجتـــ محمود فتـــح  سكندريه|ل|هندستـــ 

539o73 ى رزق|سم|لدين |م |حس عيل حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|682| لمجيد|رنيم عىل فتـــىح عبــــده عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7842o4 هلل عىل حسن|محمد حسينى عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 
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689o65 هيم نصي |بــــر|دهم رشدى عيد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|77773 ى بــــيوم|يوسف كم ل بــــدر حسي  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

6o8432 لمسدى|لسيد محمد |مريم  لمنصوره|صيدله 

858|85 ر خليل|حمد محمد مختـــ| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

8265o5 حكمتـــ محمد حمدي محمد |نوعيتـــ فنيه قن

268893 محمد عىل طبــــور| دين ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

9o3263 لس حسنى نعيم قلدس  كي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

822888 ف ك|عمرو  لحميد|مل عبــــد|رسر ي|صيدلتـــ 
|لمنى

63||29 ش|لقم|حمد |عهود محمود محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|6392 لبــــىهي|ح |لفتـــ|محمد عىلي محمد عبــــد  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

324|49 لسميع|مر عبــــد|ل ع|هلل جم|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

443252 لنبــــى محمد محمد بــــيوم|هلل عبــــد |عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

4o2764 لمحسن|طمه عنتـــر عىل عبــــد |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

782379 ه رض لسيد|عىل | ني  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

265272 لزتـــحرى|لرحمن |تـــ عبــــد |م محمد شح|سل| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

4o54o7 تـــه|دل جرجس عبــــيد شح|مريم ع تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

||7962 يوسف سمي  شفيق جرجس ى شمس حقوق عي 

254529 حون|محمود ط| هيم رض|بــــر| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

34o24 هيم|بــــر|كريمتـــ حمدى محمد محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4|547| ويش|حمد ج|دى |له|لسيد فريد عبــــد | |حقوق طنط

757o77 لرحمن محمد محمد حسونه|ء محمد عبــــد|سم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

428|83 لسيد|لق بــــسيوئى محمود |لخ|ء عبــــد |وف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

45|866 بــــ قطبــــ عيس|لوه|ل عبــــد |حمد جم| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

354|63 لمقصود|هلل يوسف محمود عبــــد|منتـــ  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

54582o حمد|لسيد |دل محمد مصطفى |بــــدر ع ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

623264 تـــى|حمد محمد عىل عىل زن| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

844682 لح|مي ص|مه تـــه|س|رضوي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|o228 حمد محمد| |محمد رض ي|بــــ |د|
|لمنى

25|664 لمنعم أبــــو عيش|م عبــــد|كريم س دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل
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69o282 بــــو زيد|حمد |رس جمعه |ف لمنصوره|ره |تـــج

448585 |ل زكري|محمدجل| كريم زكري |ضتـــ طنط|علوم ري

|75748 لد حسن فهىم محمد|لرحمن خ|عبــــد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

772687 |حمد حسن محمد حسن هن| |ره بــــنه|تـــج

|6828| ى   محمد حسي 
هيم|بــــر|مصطفى لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 

سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

65559 زق|لر|لدين حسنى عىل عبــــد |ل |حمد جم| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

8765| هيم|بــــر|محمود محمود | لي|د ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

85o52| ضل عىلي|ء حسن ف|هد| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

|57|92 حد|لو|حبــــيبــــه محمد محمود عبــــد  هره|لق|حقوق 

27247 لح|زم محمد ص|يدى ح|ه هره|لق|بــــ |د|

83529 محمد عىل تـــوفيق عىل ي سويف
هندستـــ بــــنى

43222o بــــو حجر|حبــــيبــــه خليل فتـــوح  | تـــمريض طنط

52o243 جع غربــــى|مرضى مر| نور بــــ دمنهور|د|

48|59| حمد|عي |محمد رفعتـــ قبــــيض رف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|7o72 ن |للطيف عثــــم|حمد عمر عبــــد| سيوط|بــــ |د|

3|6o95 لرحمن|حمد عبــــد|لسيد |ندى محمد  ى شمس|زر عه عي 

|4885 لنعيم عىلي|عيل عبــــد |سم| |ربــــ هره|لق|ره |تـــج

|25796 ىطي|لع|عمرو رؤوف سيد عبــــد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

45o729 |لدين عبــــد |لبــــدوى محمد سيف |حمد |رنيم 
لعزيز

ن|هندستـــ حلو

64883 مصطفى رجبــــ محمود مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

83o5o6 ي محمد |حمد ه|
ي|ئى

لزينى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

248952 ف رشدى عبــــد|ن |يم| لبــــرع|ح |لفتـــ|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

29585| لنبــــى محمد|مه عبــــد|محمد سل ي للفن|
|دق قن|لفنى

53767| مل عمر|حمد محمد ك|محمد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

57|89 حمد|ء جمعه سيد |ل| طبــــ بــــنى سويف

5|6426 طر|بــــد عطيه خ|م ع|نس| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

622222 لمشد|ض بــــهيج محمد |ء ري|رس| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8o792 هلل قطبــــ|لدين عبــــد |سميه مىح  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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439623 رصه|لنو|لسيد محمد عىل |لسعيد | |عل لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

84||69 س محمد|ن عبــــ|س ظهر|عبــــ ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

6|8||2 ن جوهر|رمض| مروه زكري ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5|6o7 ى محمد | |نور حمد|مي  ره بــــنى سويف|تـــج

256534 دل|لع|حمد عبــــده |ء |حسن ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

37o85o د حسن يوسف محمد|جه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

337799 ي محمود |
ى
ق|حمد شوق وي|لشر |طبــــ بــــيطرى بــــنه

328243 س|فظ عبــــ|لسيد ح|ممدوح  |تـــربــــيتـــ بــــنه

4o2278 بــــ|حمد خط|م مبــــروك |فريدتـــ عص عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68|823 ف د| هيم|بــــر|ود |ود حسن د|رسر س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

|567|8 حمد|بــــر |حمد سمي  ج| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

286o98 دى حموده محمد|لد حموده ن|خ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

34oo6o مه|تـــ محمد سل|لشح|حمد |مروتـــ  هره|لق|ج طبــــيع |عل

6o6987 لمعىط عىل|هيم عبــــد|بــــر|لمجيد |مصطفى عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|68435 لسيد ستـــيتـــ|حمد |لد |لدين خ|نور  ى شمس هندستـــ عي 

453o83 مه ممدوح عىل|سميه سل ط|بــــ دمي|د|

4255|4 دى|له|بــــ محمود محمد عبــــد |يه|حبــــيبــــه  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

27|595 د|لسيد عو|ىط |لمع|بــــو|محمود | عل زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

223552 فع|لمحسن محمد محمد ش|ء عبــــد|سم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

33o|47 ي قدري عبــــد|تـــه
ي|هلل حفنى |ئى

لسعدئى |نوعيتـــ بــــنه

525245 هيم محمد عىل حسن|بــــر|مريم  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

462934 ه خ| لبــــديوى|حمد |لد مصطفى |مي  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

924226 مه محمد صفوتـــ عمر |س|نسمه  ج|بــــ سوه|د|

7o3857 ى |م |بــــس ري|لهو|حمد مرتـــضى حسي  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

75|4o3 لمنعم طه|حمد محمد عبــــد |د |زي |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

834533 ي|لمنعم محمد عبــــد|منيه عبــــد|
لغنى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

25|893 وي|لعشم|لسعودي |د عىل محمد|زي ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ
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3|97o3 صيل|ل|ملك محمد محمود حسن  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

272829 رى|لبــــند|ر |لستـــ|م عبــــد|حبــــيبــــه عص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

27|868 د جمعه|رس فؤ|ء ي|نجل لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

28732 د|لسميع عو|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

3|25oo بــــوعيطتـــ|لرحمن محمد |م محمد عبــــد هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6|88|7 ىس|لعبــــ|حمد |لسيد |مريم  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

489247 ى  در غبــــي |لق|عيل محمد عبــــد |سم|حني  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

794|6| لعزيز|ح صبــــرى عبــــد|حمد صل| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

434565 لغنيىم|هلل |هيم فرج  |بــــر|منيتـــ | |بــــ طنط|د|

6843o| وق رض ى عط|د ل|رش| رسر |شي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

33|88  
ى
عيل محمد|سم|ريم صدق ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|2oo28 ي ن
حمد|در عبــــده |تـــفى ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

73558 لمجيد محمد|طمه رجبــــ عبــــد |ف لفيوم|صيدلتـــ 

696427 ل|عيل محمد مش|سم| |نور لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

|34746 لمطلبــــ|لمطلبــــ محمد عبــــد |حسن عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

252759 لجندى|حمد |ئشه عىل |ع ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

325649 ي ن
وق حسنى ي عبــــد|رسر لمنعم|ج  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o6657 تـــه|لروؤف محمد شح|ن محمد عبــــد |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

78|364 س|لسيد عبــــ|رس |بــــسمله ي زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

92o997 ى |ن |ء رضو|دع بــــوضيف حسي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

899254 ن |حمد عثــــم|لبــــذرى |حمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

675434 حمد|لسيد عبــــده عبــــده | |رن لمنصوره|طبــــ 

5649| لد معروف محمد|لرحمن خ|عبــــد صيدله بــــنى سويف

69696| ى|لرحمن كم|عبــــد  ل  فوزى حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

68958| حمد زيد|بــــو زيد |هر |ره ط|س لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

83|9|6 للطيف|وي مىكي عبــــد|يه ف| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

258479 بــــوحلوه|لعزيز |ن عبــــد|م شعبــــ|حس ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

279|o لغنىمي|بــــر |دل ص|سمر ع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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455642 ى ر محمد عىل فرغىل عىل|مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

273377 ى فهىم فؤ|جر |ه د|مي  لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

25|522 لمقصود|يمن فوزى عبــــد|بــــ |يه| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

247oo| ج|لحل|مه مصطفى |س|مصطفى  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

44424 |حمد عط|م محمود مرىس |سل| هره|لق|هندستـــ 

4757o4 وى محمد|حمد طنط|عمر محمد  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

776246 جر سعيد حسن خليل|ه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2564oo ى عوض|رس| ئى صبــــرى بــــشر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

25855o لحديد|بــــو|لحميد |لدين عبــــد|د|عمرو عم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|465 ى|يمنى ط رق طلعتـــ حسي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8||9|2 رص محمد خليل سعيد|ن حقوق بــــنى سويف

|28435 ي |عبــــد 
ي |هلل مصطفى

حمد|حمد مصطفى ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

2|2245 لنش|حمد محمد |مل |حمد محمد ك|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7492o لنبــــى|هيم محمد حسن عبــــد |بــــر|حمد | ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

69273| د |لجو|زق عبــــد |لر|لدين عبــــد |م شمس |حل|
حمودتـــ

لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|578o5 لسيد|مروه محمد محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

848o74 لي|ركو سيف سيد هم غ|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

445|27 ل محمد محمد|لرحمن بــــل|عبــــد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|577|7 لغلبــــوئى|حمد |ندى مصطفى حسن  هره|لق|صيدله 

8735o تـــع محمد شكل|شهد بــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

4o4326 ل|س جم|ل عبــــ|س محمد جم|محمد عبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

59678 هلل سعيد محمد حسن|عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

229376 سيد| لوف|بــــو|ن يحن  |نوره ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

42569 لرحمن محمد|محمد معروف عبــــد هره|لق|ره |تـــج

9|4972 ستـــرو تـــوفيق ينى  |يوسف ك  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

||64|| ئى|لحلو|ئل جميل محمد |عمر و بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

|43338 ى محمد   حسي 
هيم|بــــر|مصطفى ى شمس حقوق عي 
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8|9526 ى|مل |ء سيد ك|سم| مي  سيوط|ره |تـــج

482447 ن محمود|ء سمي  سليم|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

429938 ل|لع|لمجيد عبــــد|لعزيز عبــــد|مصطفى عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

526|72 ئى|لفخر|محمد مجدى محمد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

77426o حمد محمود|ل جميل |حمد كم| ى شمس صيدله عي 

||54|o لبــــيىل|حمد |دل |ملك عمر ع هره|لق|بــــ |د|

69o335 لسيد|بــــو زيد |هيم |بــــر|ء |سن هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

488587 لمنعم|حمد عبــــد |بــــر |بــــر محمد ج|ج ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

63997 هلل فرج|ن عبــــد |حمد رمض| لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

898769 ل محمد |لع|بــــسمه محمود عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

752||9 حمد فريد|لد |م خ|هش وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|3|o57 ربــــيع وليد محمد ربــــيع |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

33||29 حمد|طف محمد صبــــىح عىل سيد |محمد ع ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|62569 حمد|حمد مصطفى محمود | ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

7o6865 م فهيم|حمد مجدى س| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

43o4|2 ي|جد د|م| مي 
ل جرجس|ئى |تـــربــــيتـــ طنط

|48o55 س فتـــوح عىل|حمد عبــــ| ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

6|3547 زى|هيم منصور حج|بــــر|لدين عىل |نور  |حقوق طنط

2|5|79 سم|لحكيم ق|طمه حلىم حسن عبــــد |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

43|o37 لشبــــينى|مريم عزتـــ محمد  |بــــ طنط|د|

4|9798 ح محمد متـــول|لفتـــ|مصطفى محسن عبــــد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

5425o| هلل منصور بــــريك|لمجيد عبــــد |سهيله عبــــد  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

7o2868 ى محمد عبــــد  ل|در محمد هل|لق|حسي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

7|4|8 هيم محمد|بــــر|هيم مجدي |بــــر| ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

896283 ى |ء فتـــىح فؤ|دع د حسي  ج|بــــ سوه|د|

4||924 ع|لبــــي|ع |لرف|حمد |حمد صبــــرى | |ره طنط|تـــج

9|6o35 لحسن  |بــــو|حمد فوزى |هبــــه  سيوط|تـــربــــيتـــ 

285757 حمد|لمعىط |لدين عبــــد|م |محمد حس ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى
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78o57o حمد|هلل |لسيد عبــــد|حمد محمد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

62|32o ل|لع|لجليل عبــــد|هلل عبــــد|محمد عبــــد ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

36568 لسيد مصطفى|ذكرى محمد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

24o829 د محمد|د عىل يوسف ج|زي هره|لق|بــــ |د|

847|36 ى محمود|محمد عز  لدين حسي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

88o873 ى |لع|محمود عبــــد ى محمد حسي  ل حسي  سيوط|ره |تـــج

59674 ى ي| ى |رس |مي  هيم|بــــر|مي  بــــ بــــنى سويف|د|

37229 حمد طه|ء محمد |دع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

||633o د|ر يوسف مصطفى رش|يثــــ| هره|لق|صيدله 

366o99 م شبــــكه|م|مد |ح| ء زكري|لىمي ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

237o2| هيم|بــــر|حد |لو|ئل عبــــد|ن و|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

52o3|o لنبــــى|ح محمد عبــــد|منيتـــ صل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

22825| ف | |دين ى|لصديق |بــــوبــــكر |رسر مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

26|863 هد|لمطلبــــ مج|رق عبــــد|د ط|زي ط|بــــ دمي|د|

623399 فظ|حوريتـــ محمد محمود محمد ح ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6866| د|لجو|ىط عبــــد|لع|ىط محمد عبــــد|لع|عبــــد طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

4||229 هدير محمد محمد رزق خليفتـــ |تـــربــــيتـــ طنط

2|4735 ن محمد|م سليم|حبــــيبــــه محمد س ن|بــــ حلو|د|

35o|92 م|لغن|هيم |بــــر|نعمه محسن  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

36o277 ده|لسيدحم|د |م محمد رش|سل| |تـــربــــيتـــ بــــنه

9|o8o9 ى ى  |زر بــــش|هلل ع|منصور سعد | مي  ج|هندستـــ سوه

49546o رتـــ|هيم شفيق عم|بــــر|ئى محمود |ه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6o86|4 ى|منيه محمد محبــــ محمد | لعشر ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

6834oo ى دبــــور|سلىم محمود  حمد حسي  لمنصوره|حقوق 

73564 ن عويس محمود|قمر شعبــــ لفيوم |تـــمريض 

528833 لطويل|ن أحمد |محمود محمد شعبــــ سكندريه|ل|هندستـــ 

||5235 ى  نقيبــــ حن| جي 
ى
بــــخيتـــ| شوق هره|لق|ن |سن|طبــــ 

9|2238 بــــ |لوه|يه محمود محمد عبــــد| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4|2o2o لحميد|دي عبــــد|له|لحميد معوض عبــــد|عبــــد |بــــ طنط|د|

27o469 مر صبــــرى محمد|محمد تـــ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج
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434647 ه محمد  ى محمد|ني  لعشر |بــــ طنط|د|

8|3528 ى عبــــد| لموجود سيد|حمد حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

367529 لسيد|حمد محمد شبــــل |محمد  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

244747 هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|محمد  هره|لق|حقوق 

|5oo4| ن عيد سيد|حمد شعبــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o628o حمد محمد|حمد ندير |ندى  سكندريه|ل|حقوق 

84|767 مد|هلل ح|مد حرز|محمود ح ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

89372o حمد  |حمد محمد مهدى | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

35o|84 لرحمن|ل رجبــــ عىل حسنى عبــــد|زينبــــ جم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o7o34 يف|عيل |سم|عيل |سم|عيل محمد |سم| لشر لمنصوره|حقوق 

345567  محمود عىلي حسن محمد|ي
ى سمي  ى شمس| لسن عي 

3248|| |لبــــ|يمن فتـــىح عبــــد|محمد 
ى
ق |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|

(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

2|9698 ى|ندى وحيد  حمد حسي  هره|لق|بــــ |د|

258o9o هلل|د|لمنعم ج|رس عبــــد|حمد ي| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

35527 ح|لفتـــ|حمد مصطفى عبــــد|مصطفى  هره|لق|ره |تـــج

322656 يف سليم|لشيم| نور|ن |ء رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

636774 هيم|بــــر|عيل محمد |سم|ء |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

4|5o42 ى محمد عىل محمد شقط يه|نرمي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3||7o4 ى|لحميد عبــــد|ن مصطفى عبــــد| نور لمعي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

64|7|4 د|لحد|حمد |لرحمن |حمد عبــــد |جيتـــ |ر زيق|لزق|بــــ |د|

637o99 ئى|لمعبــــود عن|عبــــد| لمعبــــود محمد رض|عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|68|2 لحميد|لمنعم عبــــد|لحميد عبــــد|ء عبــــد|عىلي ى شمس صيدله عي 

26794| محمد صديق سعد صديق تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

792725 ن|ء شكرى جوده عثــــم|دع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

85o3|6 يمن حسن محمد|حمد | لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

8975o3 ى ج|له| بــــ |لربــــ شه|د|م حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

752o5o هيم|بــــر|هبــــه محمد ربــــيع محمد  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

6o8638 ف عىل عشم|عبــــي   وى|رسر |بــــ طنط|د|

756849 ىطي|لع|لد محمد عبــــد |حمد خ| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

892oo8 ر سيد محمود عىل  |من سيوط|حقوق 
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348986 د فرج جبــــر|حمد فؤ|سلىم  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

353733 لعزيز|لعزيز محمد ربــــيع عبــــد|حمد عبــــد| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2796|8 لمقصود عىلي|رس عىل عبــــد|ي| دين |بــــ طنط|د|

246o4o لكريم خليفه|بــــر عبــــد|كريم ج ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

356895 لعظيم عطيه|يمن عبــــد|خلود  |ره بــــنه|تـــج

||67o9 لصهرجتـــى|د ممدوح محمد |زي ن|علوم حلو

954o7 شور مدبــــولي|مصطفى سعيد ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

859|89 ي|ر
لحميد|فولي عبــــد| رض| ئى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

2358|5 لح|ره رفعتـــ سيد محمد ص|س ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|2722o حمد جميع|محمد | رن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

62o484 بــــينى |لد |خ بــــينى محمد جبــــر|لشر لشر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|63o4| ح خليل|م صل|د هش|سع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

75|46o ش|ح شو|لفتـــ|م عبــــد |سل|ن |رو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

425422 ى مجدى حسن محمد  مي  يفى|ني  سكندريه|ل|ره |تـــج

44o92 حسن عىلي محمد حسن ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|64|35 لرحيم|حمد عبــــد |مصطفى محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

499647 بــــ|ء حبــــيبــــ سعد حبــــيبــــ دره|شيم بــــ دمنهور|د|

28|996 هيم محمد|بــــر|حمد عبــــده |محمد  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

253739 ى محمود |مصطفى  لسمرى|مي  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

7774|2 لح|حمد حسن محمد ص| |ن|ر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

424897 لمقصود|رثــــ عبــــد |لو|د عبــــد|لرحمن فؤ|عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

|29897 لسيد عطيه صبــــح|هيم |بــــر|يه | ن|بــــ حلو|د|

46o254 ى عىل  هيم مكه|بــــر|حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

67958| زى|زم|ل|ئى |لعن|طف |ئى ع|لعن|محمد  لمنصوره|ره |تـــج

262258 رق صبــــىح محمد خلف|محمد ط ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

882882 لصبــــور  |رق رزق عبــــد|ء ط|شيم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

295223 لرحمن شكرى حسنى شكرى|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

92|738 ن |لكريم عمر| |ن عط|لم|حمد س| ج|بــــ سوه|د|
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934|2 بــــر|لج|يه رفيق سعيد عبــــد | |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

785397 ى |محمد محمد  لمندوه|لمسي  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

4|4|96 ن|ن رفعتـــ مصطفى رمض|يم| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

768243 ه ع| عيل|سم|لسيد |بــــد فوزى |مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

359|73 عيل|سم|م عطيه |يوسف عص تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6426oo ح محمد|ح محمد صل|صل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

235|8 لسيد خرصى|م |محمد عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

689885 ن|وى سليم|لعشم|لسيد |لؤى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

774848 ن|بــــ محمد محمود عربــــى عثــــم|رح زيق|لزق|نوعيتـــ 

638o2o |هيم |بــــر|ن |حمد عثــــم|لدين |ح |حمد صل|
لدهبــــ|بــــو

زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33225o ف طه عربــــى عىل خلف|محمد  رسر ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

5o7248 يه حمدى حسن محمود عىلي| سكندريه|ل|طبــــ 

865442 لحسن عىلي سعيد|بــــو|محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|4o37| ندى محمد محمد حسن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

68387o هلل|بــــ |لسيد ج|ل |ره جم|س ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

83|543 مرصي| بــــ|دي نبــــيل بــــض|ف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5oo787 ن|ن عىل عثــــم|تـــه عثــــم|منى شح ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

9|2887 حمد |بــــ فهيم |لوه|ل عبــــد|كم ج|عه سوه|زر

|2347| د سيد محمد|رحمه عم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

88|259 لدين فوزى عىل  |ء |محمود عل سيوط|بــــ |د|

37387 هيم بــــدير|بــــر|حمد جبــــر محمد | |ن|ر هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

8|o2|8 حمد محمد ذىكي|محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

7623o7 لس محسن لمع شنوده  هيم|بــــر|كي  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

66542 لسميع|جد عىلي عبــــد |ء م|رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

52|972 يف عىل | مه لففى|حمد |رسر لشيخ|عه كفر |زر

2277| حمد حسن|لد |عمر خ هره|لق|ره |تـــج

879892 حمد  |ج |هيم مصطفى فر|بــــر| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

28753o ى م هر مني  مرزوق|نرمي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

42574o ل محمد حسن  محمد|ر جم|من سكندريه|ل|بــــ |د|
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256555 هلل تـــعلبــــ|طمه محمود عبــــد|ف ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

363244 حمد صديق صديق|مجد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

767o54 يف|حمد عمر |بــــ |يه|محمد  لشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

49oo64 بــــند رى|ندي عمرو محمود خرصى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

879727 ل |لع|محمد نبــــيل بــــدر عبــــد سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

524o|5 بــــوزيد|مد عىل |هيم ح|بــــر|ندى |س ضتـــ دمنهور|علوم ري

357|43 هد|ميتـــ كرم جمعتـــ مج|س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

79|3o6 هد محمود|بــــ محمود مج|رح ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

||635| هلل|د |تـــه ج|رمزى شح| ندر|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o338| ى ي جرجس جبــــر|ر| مي 
ن|ضى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

8o|739 مجدي فخري لبــــيبــــ| دون|م ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

|25886 لمتـــيم|حمد |هنده محمد عىلي |ش ى شمس|تـــج ره عي 

3|35o2 ف يحن  بــــديع محمود|زينتـــ  رسر ى شمس هندستـــ عي 

9|3632 ضى  |لر|لحكيم فرغىل عبــــد|محمد عبــــد سيوط|طبــــ بــــيطرى 

4o2967 د أحمد محمد|يوسف فؤ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82|97o ي محمد تـــوفيق|س
ره مصطفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

6o47o5 ع|لرف|نبــــيله محمد بــــسيوئى  لمنصوره|بــــ |د|

6|7833 ن|ء ربــــيع زىك سليم|ل| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6|97|9 ر|ع موىس نص|لرف|ده رجبــــ |غ ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

5|3486 ىط مسعود شلبــــى|لع|محمود عبــــد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

247|3| لجليل|دق عبــــد|ل ص|م جم|سل| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

345226 هيم|بــــر|د تـــوفيق |مجد عم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4o|369 لقوى|مد عبــــد|هيم ح|بــــر|ن |يم| عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

27745o يل|لسيد يحن  محمد ط| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

79o628 |لحميد |هيم عبــــد |بــــر|لحميد |طمه عبــــد |ف
حمد

|تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

889494 ى |لمؤمن عبــــد|محمد عبــــد لحميد حسي  سيوط|صيدلتـــ 

849685 لحميد|لوليد سيد عبــــد|ء |ل| ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

6|885| لخنينى|سيف درويش مصطفى  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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|22oo9 دى|بــــو ش|هيم |بــــر|عمر محمود  هره|لق|حقوق 

|7o885 ن|لدين محمود حمد|د |محمد عم لمنصوره|حقوق 

5|2o32 تـــ|لشح|بــــو |هلل |ل عبــــد|حمد رمزى محمدكم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4|2592 ى حسن شلتـــوتـــ|ف  حسي 
طمه مصطفى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

77o|75 ل|لع|مصطفى صبــــىح مصطفى عبــــد لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

88||7| ل |لع|ن عبــــد|رص عثــــم|مل ن| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

47626| |هيم |بــــر|هلل |فرح محمد عبــــد
ى
لدسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

86|966 ي|لر|ء عبــــد|رس|
ى
زق نظي  منوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

243o67 حمد هيبــــه|تـــ فهىم |يوسف فرح ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|3925o لم|هيم فهىم محمد س|بــــر| |رن |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4oo332 يف مر|زي در|لق|جع عبــــد |د رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|8229 ي|لدر|حمد يوسف |حمد محمود |
جينى |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|

لشيخ

9o6876 حمد محمد |محمود فتـــىح  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6o7956 لنرص|بــــو |هيم |بــــر|حمد |ل |ندى جل ى شمس| لسن عي 

882334  محمود  |رس|
ى
ء مصطفى صدق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

359577 فع|لش|مل محمد |سميتـــ مصطفى ك هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

266946 ف عبــــد|منى  هيم|بــــر|لغنى محمد |رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

42|975 ن|لسيد بــــدوى محمد عمر|ء |رس| تـــمريض فرع مطروح 

6|3354 بــــىل|لغر|لرحمن |لمنعم أحمد عبــــد|مصطفى عبــــد |بــــ طنط|د|

646555 ر|لنج|لمتـــولي |لجليل |ل عبــــد |حمد جم| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

|546oo ن|ن عمر|هلل محمد رمض|عبــــد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

854o88 دل نور خليل|حمد ع| ي|بــــ |د|
|لمنى

|7269 لعليم محمد حسن|مريم سعد عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

788o7| س عىل|ن محمود درويش عبــــ|رو ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

752|43 تـــ|لسيد بــــرك|مه |س|ل |بــــل زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

7o95|2 لحبــــسر|لسيد فتـــىح عىل |حمد | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|3846| وى|لبــــدر|ء محمد صديق |ن عل|يم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o828 مل|د محمد ك|مصطفى عم هرتـــ |لق|تـــمريض 
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|4487 حمد صبــــيح|ز |بــــسنتـــ مدحتـــ مي ه ى نوعيتـــ جي 

87o799 ي ع|ن
مر عىلي|ديه مصطفى لمنصوره|حقوق 

25|985 لعجىم|د |رق فؤ|محمد ط ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

27|4|9 ي
ي|لفخر|لسيد |ن |رمض| دئى

ئى تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

8o|o44 ي كم
حمد|ل |رضوه مصطفى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

789|92 ل سعيد محمد|سعيد جم عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

227o36 لس يشى ص هلل|لح عوض |كي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

232746 ى|هيم عىلي حس|بــــر|هلل |ء عبــــد|سم| ني  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|662o7 ن محمد حمدى حسن|مرو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

76265| ن|لطح|لسيد |م سعد |محمد س معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|235o3 بــــر محمد خليل|حمد ج|م |مر هره|لق|هندستـــ 

3653|4 تـــ سمي  محمود | ى|مي  مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3o|62 ى ع مل|ك| دل حن|نفي  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

68862o ع سويلم|لسبــــ|م رفعتـــ محمد |حس لمنصوره|صيدله 

7648|6 ئى|لعن|ر مصطفى محمد مصطفى |من نوعيتـــ بــــور سعيد

643968 ل|لع|ء وفيق عىل عبــــد|سم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

838478 ى مي  ى|ممدوح نصىحي | كي  مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

85o658 ي|محمد ص
بــــر محمد بــــسيوئى سيوط|تـــمريض 

357346 وى محرم|لطنط|تـــ |لشح|محمود  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9||749 حمد |ن |لسيد حمد|حمد | ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

9|ooo6 عيل |سم|بــــتـــ |حمد ثــــ|محمود  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

246835 وى|لحن|دق |دق محمود ص|محمود ص ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5|7497 ى ع لففى|طف محمد عىل |نرمي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

329292 ي|طمتـــ محمود مج|ف
هد عفيفى |نوعيتـــ بــــنه

|6582| رص|لن|ل سيد عبــــد |ء جم|رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

64o|64 لمنعم عىلي شلبــــي|م عبــــد |مي هش زيق|لزق|بــــ |د|

838|9| د وديع بــــطرس|روجيه عم |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|28955 ى |زي |لكف|د محمد خي 
ى
ق هره|لق|ره |تـــج

263|28 لعدل|ىط |لع|د عبــــد|مروه محمد فؤ |نوعيتـــ بــــنه
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3568|8 لملك|شفيق عبــــد| مريم رض |تـــربــــيتـــ بــــنه

42596| وق ج ن|لحميد عمر|لمنعم عبــــد|بــــر عبــــد|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

|63382 ف رشو|سلىم  ن سيد|رسر ى شمس حقوق عي 

254432 وي|لعشم|هدير مجدى سعيد  شمون|نوعيتـــ 

68625o لرحمن محمد عيس|د عبــــد |محمد عم لمنصوره|حقوق 

824979 بــــوزيد|حمد |محمد محمود  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6o5374 لسيد|لجليل |لعزيز عبــــد |ندى محمد عبــــد  |طبــــ طنط

443472 ى|هيم حس|بــــر|بــــر محمد |محمد ص ني  لشيخ|عه كفر |زر

87|638 حمد سفينه سيد|ن |حن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o4|52 لعليم|لدين عبــــد|ل |محمود مدحتـــ محمدجم ي|هندستـــ 
|لمنى

5o2632 رق محمد تـــونس عىل|ن ط|رو ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

4557|o لفضيل عوض|ل عبــــد|يوسف عطيه كم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o8673 ن|لمندوه عىل سليم|لسيد  |حمد |يمن |ه |جي لمنصوره|حقوق 

5|325 هلل محمود جمعه سيد|منتـــ  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

9253o8 لرحمن محمد فكرى فرح  |عبــــد ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

4o2625 سلىم محمود عىل محمود سكندريه|ل|حقوق 

8o||88 ي|ره عل|س
ء محمدربــــيع تـــوئى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

262|2| لحميد عىل|حمد عبــــد|ء |بــــه |كليتـــ هندستـــ بــــنه

97435 لحميد|عمر مجدى زىك عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

5o9o98 ل محمود ضفدع|عمر حمدى مصطفى كم تـــربــــيتـــ دمنهور

68|355 ى ح|عبــــد  ل|فظ و|لرحمن حسي  لمنصوره|طبــــ 

2729o5 بــــر محجوبــــ محمد|جر ص|ه سيوط|بــــ |د|

8o77oo هلل|ح محمد فتـــح |لفتـــ|ء عبــــد|رس| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

5o2975 ى|لظ|نسمتـــ يشي عبــــد  هر حسي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

864347 ى|محمد جم ل محمد حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

888624 د مرزوق |تـــرين وجيه عي|ك سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

3563o9 لسيد|رق فكرى |حمد ط| |ره بــــنه|تـــج

6384|5 قتـــ  لرحمن محمد|لسيد عبــــد|أرسر ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و
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285228 ل مصطفى حسن|عمر مدحتـــ جل دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

32492| م حلىمي عىل محفوظ|لرحمن عص|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

44oo5 ي |
هيم|بــــر|حمد رجبــــ حنفى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5||436 حمد|لحميد سيد |لعزيز محمد محمود عبــــد|عبــــد لشيخ|عه كفر |زر

346974 مل|لرحيم محمد ك|محمد عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

2462|3 سم|لسيد ق|بــــ |لوه|لسيد عبــــد|محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

632564 عيل|سم|لسيد |ء فتـــىح |رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

633486 م|م|د |لرحمن عزيز مر|عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

265784 د|لجو|هيم عبــــد|بــــر|م محمد كرم |هش ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

82|679 لنعيم|مي فتـــىحي حمدي عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

772o72 لحليم|رس محمد بــــيوم عبــــد|محمد ف تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

6439|6 س|س عبــــ|ح فضل عبــــ|سىه صل زيق|لزق|بــــ |د|

477934 ن|ن محمد سليم|م سليم|سل|زن |م بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

445278 مل بــــدوى|حمد محمد ك|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5oo752 ف محمد محمد حنيش|ديتـــ |ن رسر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

823342 حمد فرغىلي|ر محمد |من سيوط|ره |تـــج

47|23 للطيف|هيم عبــــد|بــــر|ر محمد |من ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

4352oo در|لق|م عبــــد |لسل|حمد عىل عبــــد |ره |س ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

793778 حمد|لنبــــى محمود |محمد عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

763|45 ي
لمعىط|حمد محمد حسن عبــــد | |دئى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

34|568 ى|لم |محمد فتـــىح محمد س لعشي  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

6899|7 حمد|هر عنتـــر |م ط|سه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

49587| ه مصطفى عبــــد  ل محمد لحيسه|لع|أمي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

622532 لهندى|هلل محمد مسعد عطيتـــ |عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

358486 ين هيم خليل|بــــر|فيكتـــور | في  ى شمس|د| بــــ عي 

356766 لسيد مصطفى|لسيد محمد |يتـــ | |بــــ بــــنه|د|

2|626| لحميد|روق عبــــد|مصطفى ممدوح ف ى شمس|د| بــــ عي 
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34|823 بــــوعربــــ|هلل |لسيد محمد عبــــد|يدي |ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7689|9 حمود محمد|لم |م س|بــــتـــس| ي صن. تـــ.ك
ى|لعبــــد شم|ع بــــي |فنى ء|ل سي 

|5546| د|لجو|حمد عبــــد |س |طمه عبــــ|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|9289 ف |لد |خ لسيد حشيش|رسر ط|بــــ دمي|د|

4429o4 زي|ر محمد غ|لستـــ|لحليم عبــــد|مريم عبــــد لشيخ|تـــمريض كفر 

75o7o2 حمد خليل|هيم |بــــر|حمد |بــــسنتـــ  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

492385 حمد هلش|محمد محمد مصطفى  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

255588 ى |لد |محمد خ د|لحد|مي  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

247263 ن|حمد حسن سلط|م |سل| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

48o23 عمرو طه محمود محمد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6o2|o| ر|لزم|ن محمد عىل محمد |يم| عه مشتـــهر|زر

8oo|o4 مي رفيق بــــطرس|ر| ن|ر ي|صيدلتـــ 
|لمنى

8576o7 جح جمعه حسن|محمد ن ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

23|63o فظ جمعه محمد|حمد ح| ن|هندستـــ حلو

||788o مد|لمنعم محمد ح|لد عبــــد |ريم خ ى شمس حقوق عي 

372353 ن|لحميد عثــــم|هلل عبــــد|لمعتـــزبــــ|م |حس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

259347 ح عىل محمد|لفتـــ|ء عبــــد|دع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

437578 حمد حرفوش|م |لسل|لغنى عبــــد|محمود عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

4|8578 حمد حمد عوض|م |ن عص|يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

23388| لرحمن|ح زىك عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

522oo9 لم|وي س|لص|جر محمد |ه ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

488625 بــــ أحمد رجبــــ حسن|مه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4929|6 لسيد شلبــــى|لحفيظ |د نبــــيل عبــــد |زي ره دمنهور|تـــج

55|6o يف عبــــد  لنبــــى عيد حسن|رسر ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

854o3o مر|مح ظريف ع|عمرو مس ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

|58|23 لق|لخ|هد سيد محمد عبــــد |ن هره|لق|ره |تـــج

3482|3 زق|لر|زق عبــــد|لر|حمد عبــــد|هدير  |بــــ بــــنه|د|

7o|o94 لجوهرى حجر|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| لمنصوره|ره |تـــج

64|734 هيم|بــــر|لسيد محمد طه |نم |ه زيق|لزق|بــــ |د|

887o93 نه عدل يوسف بــــقطر |دمي سيوط|بــــ |د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 7006 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

362242 لربــــ|د |د مرقص ج|د عم|ج لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

9|2|o5 هبــــ سليم |لمو|بــــو|هبــــه محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|2|569 وليد حسن صديق| ر|ي هره|لق|ره |تـــج

855258 لسيد جوده عىلي|كريم  ي|لسن |
|لمنى

227273 ى|ح محمد |مدحتـــ صل لبــــحي  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2|4o2| ى  يف|حمد محمد حسن |فوقيه حسي  لشر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|o478 رك |ندى عىل محمود عىل مبــــ ج|حقوق سوه

75658o د محمد|دل فؤ|جر ع|ه |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

622278 لحميد عريضه|حمد محمود عبــــد | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

757249 لمقصود عىلي|حمد عبــــد |محمد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

63oo43 ف س| لملك|د رزق عبــــد |مح فؤ|رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

3o633 ي |طمتـــ ح|ف
ي|تـــم حنفى

لعفيفى ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

6|7568 ى محمد|بــــو|يم |لد|رضوه عبــــد لعيني  سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

43o3o7 لحويرى|دل محمود |رؤى ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

842|33 ر محمد عىلي|لستـــ|م عبــــد|هش ن|سو|بــــ |د|

694o6| لبــــهنس طعيمه|حمد |لبــــيوم |م |حس لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

277472 صف|محمد عىل رجبــــ ن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|63|o3 لموجود محمد|ئى عبــــد |ن ه|نوره ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

696564 ف عبــــد |زن |م لجندي|ىط |لع|رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|o32| لبــــقرى|لمقصود |لحميد بــــديرعبــــد |خلود عبــــد لمنصوره|طبــــ 

6|o689  |هنده محمود محمد |ش
ى
هيم|بــــر|لدسوق لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

825||5 ى|لرحيم عبــــ|محمود عبــــد س حسني  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|9388 ي مغ|حسن
ده|زي محمد حم|ء مصطفى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

3|5|22 حمد يونس|محمد محمود  ى شمس حقوق عي 

2268o4 هلل|د محمود محمد عبــــد |لرحمن فؤ|عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

69oo8o سعد|د صبــــرى |رى مر|م ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

6337|4 بــــر|لد محمد محمد ص|خلود خ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

857o93 هيم|بــــر|حمد محمد |م |سل| ي|عه |زر
|لمنى
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828|4o ن|تـــ محمد محمدمحمد سليم|ي| ن|سو|بــــ |د|

32566| |لعل|بــــو |طمتـــ كريم سعيد |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

842292 عيل|سم|حمد محمد |ء محمد |رس| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

633924 لمقصود|هيم محمد عبــــد |بــــر|حمد |هيم |بــــر| زيق|لزق|طبــــ 

783548 نور مرىس|حمد |م |نع| زيق|لزق|نوعيتـــ 

326o53 ف سلط|سهر  حمد|لسيد سيد |ن |رسر هره|لق|حقوق 

68774o حد|لو|لرحمن محمد حسن محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

274546 ن ح مرىسي|لفتـــ|حمد عبــــد | |رض| مي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

49oo52 حمد|حمد |ر درويش حسن |مي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62642o لسيد غنيم|حمد محمد |لمنعم |عبــــد | رويد زيق|لزق|علوم 

765o8o ل|مل خليل غبــــري|سوسنه خليل ك ره بــــور سعيد|تـــج

834552 ح محمد محمد محمود|سم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|32383 ى|ندى مهيبــــ محمود  مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

635567 در|لق|حمد عبــــد |رص |لن|ن عبــــد|نوره زيق|لزق|حقوق 

8|63|8 حمد|حمد ربــــيعي |محمد  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|3725| حمد|تـــه |محمد عزتـــ فوزى شح ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

887797 حمد |له حمدى سيد |ه سيوط|بــــ |د|

829737 ي صبــــىحي تـــ|روم| رين|م
درس|ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

684798  |هيم |بــــر|م مدحتـــ |ريه
ى
|لفرح عط|بــــو|لدسوق

شه| عم
لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|72o42 لرؤف محمد|ن عبــــد |ء شعبــــ|عل ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

9o2347 حمد  |لدين محمد |ل |ء جم|رس| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|6o68 بــــ|لوه|هيم عبــــد |بــــر|رس |سلىم ي كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|8699 رق محمد حسن|طمه ط|ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|69|72 |بــــر|محمد | نور
ى
هيم محمد دسوق ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

42|o|8 هي خميس هرون|لز|خلود محمد  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

||4783 بــــسنتـــ نور سعد محمد عىلي هره|لق|بــــ |د|

7|3|46 حمد فرج|دهم محمد محمد | ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

9|22| حمد محمد|لسيد |ح |محمد صل ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

89|89| حمد |يه محمود محمد | سيوط|نوعيتـــ 
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6||897 ن|لسيد مهدى شعبــــ|يه | |نوعيتـــ بــــنه

543382 ع|ندى محمد مؤمن أحمد رف بــــ دمنهور|د|

23755o ى مي  خر|وليد ممدوح ذىك ز| كي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o3849 جه|يمن محمد حميدو محمد خف|م |سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43657o شد|حمد ر|ء مصطفى محمد |رس| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

484657 هيم|بــــر|لسيد |حمد حسن |محمد  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

694333 |لل|لسيد محمد عىل عبــــد |ء |سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

845o94 هيم|بــــر|روق |ده محمد ف|غ دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

3|326| تـــ محمد  هيم|بــــر|هيم |بــــر|ني  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

677|42 ن|لقشل|د حسن |لجو|م عبــــد |حمد عص| لمنصوره|حقوق 

8|5|85 د|جميل حبــــيبــــ عي| مور ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

5369o5 ف عبــــد |مصطفى  ح محمد|لفتـــ|هلل عبــــد |رسر تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

|4548o فظ|فهىمي ح| عمرو رض ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

69||55 حمد|هلل |حمد عبــــد | |دين ط|بــــ دمي|د|

5|67o3 ن في |مد عص|ن ح|شعبــــ| مي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

5o4493 تـــ ع| هيم|بــــر|دل عيد محمد |مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

494|34 لخول|لدكتـــور عوض |م محمد |سل| |حقوق طنط

3545o5 حمد|رس محمد |ء ي|ل| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

456|27 لجريتـــىل|ن |يوسف عىل حسن عثــــم لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

2735o7 م بــــشي  محمود|مر عص|ع ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

689978 ن|وى سليم|لعشم|در |لق|ن عبــــد |سليم لمنصورتـــ |تـــمريض 

75623o نزيه غريبــــ محمد بــــسيوئى عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|65728 للطيف|ن عىل محمد عبــــد |مرو سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

877|3 لعزيز عىل|ء قرئى عبــــد |حسن ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

27|4|8 غ|لصبــــ|ء يوسف محمد قطبــــ |دع ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|7o|27 ف محمد |ن |رو م|م|رسر عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

925o|7 دق محمود |لص|ل عبــــد|لع|نشين عبــــد ج|طبــــ بــــيطرى سوه

6o8|7 نم عىل|حمد غ|هيم |بــــر| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

4|88|8 مد محمد|ح بــــيومي ح|ء صل|ول لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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4o9|44 ه محمد يوسف كرد| ش|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9o8266 ريز وليم عجيبــــ لوز |م ج|بــــ سوه|د|

8|733o مهند محمد فوزي حسن سيوط|ره |تـــج

22|926 ى محمد عبــــد  لعليم طه|مريم حسي  هره|لق|حقوق 

27326o مد|طه محمد حسن ح ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

7556o3 لح صبــــيح|خلود محمد ص عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76|334 ن محمد|دل حمد|دهم ع| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

265627 د|لجو|حمد عبــــد|بــــ سعد |يه| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

78|2o6 ي|بــــر|م |حس
هيم حسن مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

8o3|33 ى|لمنعم |يه يشي عبــــد| مي  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

7o8|29 لمقصود|ء محمد نرص سمي  عبــــد |هن لمنصوره|بــــ |د|

448839 لففى|لنبــــى |لفتـــح عبــــد |بــــو |طمه فريد |ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

224|o| |لنج|بــــو |ره |د حسن عم|ريم محمد رش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

226659 لمجيد قوشتـــى محمد|م عبــــد|سل| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

63|559 حمد|هر محمد محمد سيد |يه ط| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

3|5298 شم حسن عىل|خديجتـــ ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

89374| لكريم محمد  |حمد عبــــد|ء |سم| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

2232o3 لمحسن|يوسف مصطفى محمود عبــــد هره|لق|حقوق 

344o59 لمحسن بــــيوم معوض|حمد عبــــد|م |سل| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|34o59 ى|لدين حسن ي|ء |مؤمن بــــه سي  ى شمس|د| بــــ عي 

|3367o ئى فهيم جرجس|ردين ه|ن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

824543 ي |حس
ج|حمد محمد فر|ئى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

32259o هلل|بــــ |مريم سعد حبــــيبــــ ج ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

346263 بــــدر محمد عىل محمد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82624| ى عبــــد|نجل لرحيم محمد|ء حسي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

922468 لبــــدرى عىلي |حمد |عىل  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

272655 ز|لد محمد در|ن خ|يم| دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

5o8642 هلل جوده|لسيد عبــــد|حمد | سكندريه|ل|طبــــ 

|62442 ى|بــــو |در عيسي |حمد ن| لعني  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

338998 لحميد محمد يىحي|جر شفيق عبــــد|ه |ره بــــنه|تـــج
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6|696| لدين سعيد|م فتـــح |ء س|ل| ط|حقوق دمي

4o399o هيم|بــــر|د |ح محمد حم|يوسف صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

787o24 منيه محمد سعد مصطفى| زيق|لزق|حقوق 

8|9744 ي محمد|ف
طمه ممدوح مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

6|6757 لعموري|لمنعم عبــــده |ن محمد عبــــد|نوره ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

445|99 |للطيف عبــــد |لحكيم عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|
فظ|لح

سكندريه|ل|هندستـــ 

62o6|4 يف محمد عطيه حمزه رسر سيوط|هندستـــ 

34|272 لعليم محمود مدبــــول|مصطفى محمد عبــــد ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

9|9697 هلل  |مد عبــــد|محمود حنفى ح ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

79|748 ى  لسيد|حمد محمود |نفي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2787o5 لرحمن حلىم|لد حلىم عبــــد|نىه خ ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

64567 حمد|د محمد |مريم محمد حم لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

59644 لحفيظ|دل خلف عبــــد |حمد ع| بــــ بــــنى سويف|د|

332827 ى نجيبــــ عبــــد| |هن لحليم|حمد حسي  |ره بــــنه|تـــج

885922 لنبــــى |ن سعد عبــــد|سعد زيد سيوط|ره |تـــج

62|653 ن ممدوح معتـــمد محمد|حن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|68383 ي|ف
ى
ل جرجس|دى مدحتـــ حزق ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|

ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

682634 د|لسيد ج|مريم حسن عىل  لمنصوره|هندستـــ 

8o|639 ى محمود |له| هيم|بــــر|م حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

333839 مد عىلي|دل ح|مد ع|ح ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

34o242 حمد|لسيد مهدى |حمد |ء |رس| |علوم بــــنه

229439 ى سم|يم| ى|ح |ن حسي  لدين حسي  ن|بــــ حلو|د|

329978 ع عىل|لرف|م |لتـــه|حمد محمد |سلىم  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

253o76 نه|ل زه|م مجدى كم|ريه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o4743 ى عبــــد |جر محمد |ه ح|لفتـــ|مي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

243o|7 ل نرص قرئى عىل|حمد جم| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

263365 لنبــــى|لعزيز عبــــد|يمن عبــــد|ن |يم| |بــــ بــــنه|د|

3345o7  عىلي|س|
ى متـــ محمد حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9|3763 يف فريد سيد محمد   رسر سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ
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2|8|97 لدين|مه محمد سعد |س|لرحمن |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

37|68o ل|لع|للطيف عبــــد|مر محمد عبــــد|ع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

68|39o عيل|سم|عيل محمود حسن |سم|مصطفى  طبــــ بــــورسعيد

7675|7 ل سليم محمد|م جم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|3o|94 ير|بــــ نعيم بــــش|يه|ل |س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|5o94o ل|لع|ر مجدى مصطفى عبــــد |مي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|2534 محمود وليد محمود محمد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

88|59| حمد حسن |رص |لن|حمد عبــــد| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

63o924 ء رأفتـــ عزتـــ محمد عىل|ل| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

6332o ن|شم سليم|ن ه|م رمض|عص ي سويف
تـــمريض  بــــنى

|46473 ه مسعد محمد عبــــد | لعزيز|مي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

52478 د|ج عطيتـــ مر|هلل حج|منتـــ  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

24o8o4 روق عمر مصطفى|حمد ف|سم |بــــ |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

63o396 لعرنوس|دل عمر |عمر محمود ع زيق|لزق|هندستـــ 

|645|9 د سيد محمد|م فؤ|لرحمن عص|عبــــد  ن|هندستـــ حلو

49967o هلل|هيم خلف |بــــر|ل محمد |ء جم|رس| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

237443 هيم|بــــر|حمد |رص |ء ن|ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

433495  سعيد زعي 
سعيد لطفى |طبــــ طنط

329469 لمغنى عيسوى|ن عبــــد|ن عثــــم|رو |حقوق بــــنه

3383o8 ء محمد حسن عمر سعد|رس| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4|7985 لحميد|لسيد حسنى عبــــد |ن |يم| لشيخ|بــــ كفر |د|

762637 لبــــوه|حمد |بــــ محمود |يه|مهند  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|76o2o بــــر موىس جبــــىل|لسيد ج|جميلتـــ  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

87||4 وق ن هلل|رص عىل عبــــد |رسر لفيوم|علوم 

528|68 نم|بــــ غ|محمود خميس سعد دي عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22o5o9 در محمد|لق|عيل عبــــد |سم|دل |محمد ع ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

9oo|oo بــــر محمد |حمدى ج| |زكري ج|ره سوه|تـــج

4456o4 لسيد|س محمد |لدين عبــــ|د |محمد عم سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6o7|38 زق|لر|هيم عبــــد |بــــر|لحميد |هيم عبــــد |بــــر| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى
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||9825 لدفسر|ج  وديع حرز|جد ن|م ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8o|45 وى|لحفن|حمد زغلول |ء محمد |رس| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

449864 رق مصطفى محمد محرم|ط| يف| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3|3292 ى رضو|رس فتـــوح عبــــ|يوسف ي ن|س حسي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

637623 ى عبــــد | ى |لرؤف محمد |مي  هيم|بــــر|مي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

759|65 لسيد|لسيد |ء |حمد عل| لسويس|معتـــ |علوم ج

5o23o2 هلل|حمد مجدى مصطفى يونس عبــــد | سكندريه|ل|طبــــ 

6o85|9 يدى محمد مسعد شكيل|ه بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

254653 بــــ|لد قطبــــ خط|طه خ ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

279|o4 لخولي|لفتـــح |بــــو|رص |لرحمن ن|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4o844| هيم محمد نعينع|بــــر|محمد سعيد  |ره طنط|تـــج

372oo لق|لخ|ن حبــــيبــــ عبــــد |ح رمض|ء نج|لشيم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

825572 ي عبــــيد |لبــــ|دي عبــــد|له|نىهي عبــــد
ى
هلل|ق ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|25oo9 ن مسعود|دى جورج نيس|ف ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

697367 ين  عيل|سم|هلل |هيم عبــــد |بــــر|رسر لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

483o88 ل عدلي محمد حسن|ن بــــل|رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

476|8| ل|لىكي|هيم |بــــر|لسيد |رضوى محمد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

843545 ي عبــــد
لكريم|محمود طلعتـــ لطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

8|o9o ن|لعزيز عمر|لصبــــور عبــــد|ذ عبــــد|مع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o5466 ى |ك ف عزم صليبــــ سليم|رولي  ن|رسر لمنصوره|هندستـــ 

528776 لغول|تـــ فتـــىح |لشح|لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

82|255 لعزيز|مؤمن سيد عىلي عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

85o739 ى عبــــد لحميد عوض محمد|نرمي  سيوط|طبــــ 

264|82 بــــ|لتـــو|ل محمد عبــــد|ئى جم|ن ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

349966 ى عمرو|م محمد ص|ن حس|يم| لحي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

692268 زى يوسف|زق غ|لر|زى عبــــد |ء غ|عىلي لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

86787 حمد|فتـــىح سيد | ر|ي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2538|7 هيم|بــــر|هيم نجيبــــ |بــــر| |مي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

27|278  يحن |حمد س|سلىم 
لم مصطفى ى  ي تـــمريض شبــــي 

لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

8976|2 حمد |عمر محمد خلف  ج |تـــمريض سوه
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46o7|5 ل|لحبــــ|لح عىل محمد |ن ص|ريم|ن ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|6|24o لمقصود|مه عبــــد |بــــر سل|عبــــي  ص ى شمس|د| بــــ عي 

82|898 للطيف شبــــيبــــ محمد|شبــــيبــــ عبــــد حقوق بــــنى سويف

6259o| لحميد|هيم عبــــد|بــــر|م |لسل|هيم عبــــد|بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

265|99 لم|محمد س| محمود محمد رض ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5462oo ى محمود بــــل| ل|حمد محمد حسي  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

69|98o لمرىسي|هيم محمد |بــــر|محمد فتـــىح محمد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

33o6o2 بــــ|لوه|د عبــــد|رضوي محرم فؤ لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

88|37| دي فتـــىحي مريس سعيد |ف سيوط|حقوق 

276787 ل محمود عىل|محمود جم م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

264833 حمد عىل|طمه نجيبــــ حسن |ف |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

9o3765 لرؤف |بــــر عبــــد|لج|حمد عبــــد|سحر  ج|حقوق سوه

857o24 د|لجو|محمد عبــــد| حمد رض| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

73629 ن محمد محمد|يمنى رمض لفيوم|طبــــ 

7o2827 لعجىم|زق |لر|محمد عزتـــ رزق عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

8o356o دي ظريف عطيه|دي ن|ف ي|بــــ |د|
|لمنى

647356 لمحسن عوض|يد عبــــد|خلود ز زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63334o ى عم|ي |ش|ن بــــ|بــــتـــ عثــــم|د محمد ثــــ|سمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

845632 حمد|هلل |رق عبــــد|محمود ط ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

77462| لجنيدى|لم |للطيف س|لسعيد عبــــد |حبــــيبــــه  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

28|8o ده|يوسف فتـــىح قل| ر|ي هره|لق|علوم 

|4o367 لشقر|دق |لص|ش عبــــد |حمد دمرد|ندى  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4o24|2 ن|رزق محمد محمدعىلي شعل| عل ى شمس| لسن عي 

879334 حسن جمعه سيد | مه ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o2954 ح|لفتـــ|ح بــــدير عبــــد |لفتـــ|در عبــــد |ن ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

4o5999 وى عمر|لدين محمد قن|د |عم| رن تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

293795 حمد محمد عىل محمد| هره|لق|حقوق 

4o5524 ي ح|ن |نوره
ف بــــسيوئى ي|مد |رسر

لبــــسيوئى |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

22868 هيم|بــــر|م محمود |محمود عص هره|لق|ره |تـــج
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|79264 ئى|حمد مصطفى محمود غري| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

475938 هيم|بــــر|هيم مرىس |بــــر|لد |سندس خ سكندريه|ل|حقوق 

|76o79 ى عبــــد  لغيط حسن|بــــو |لكريم |حسي  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

8o2585 بــــوخيشه محمد|ء |محمد بــــه ي|بــــ |د|
|لمنى

839453 ي محمد
ى
كريم سيد دسوق ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

6o3252 لدين|له مرزوق محمد آى |ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

33|6| ن مجدى محمد حسن|يم| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

342626 لسيد محمد سنجر|منيتـــ محمد | ى شمس علوم عي 

|7873| تـــه محمد|د شح|عم| نور سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

85298o لفضيل|ل محمد عبــــد|نرص جم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o8o89 ل|لسيد عمر غز|لمنعم |ره عبــــد |س |حقوق طنط

683669 ق|محمود روميل  لمتـــول|وى |لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4|9|2 حمد عىلي|لرحمن محمد حسن |عبــــد  ى شمس حقوق عي 

79|973 م|م|ء عىل محمد |شيم زيق|لزق|حقوق 

542452 لحكيم|ىط عبــــد|لع|بــــوزيد عبــــد|ء |سم| |حقوق طنط

326588 لنرص|رق محمد سيف |هلل ط|حبــــيبــــتـــ  لمنصوره|حقوق 

645|53 لحميد درويش|ر عبــــد |لغف|محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

763728 بــــل|ن مق|لدين رضو|طف زىك |رنيم ع ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

37868 ي بــــيومي عبــــد
لصمد|ندى مصطفى هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|36724 لسيد فريد|رئ |سلىم ط |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

679975 لد|لد مسعد مدحتـــ خ|سعده خ لمنصوره|بــــ |د|

6|6572 ل محمد زىك خروبــــتـــ|ء جم|رس| ط|ر دمي|ثــــ|

425489 حمد فضل محمد|مريم محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|76367 شم|لبــــدرى ه|لعزيز بــــهلول |عبــــد  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

3|6387 ى فرج ذىك متـــى|م جدولي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

359335 ح|لفتـــ|متـــ محمود محمد عبــــد|س| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

267|97 لبــــغل|لعظيم محمد |ر عبــــد|م مختـــ تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|5|o|2 فع محمود|لحسن ش|بــــو |ء |رس| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4o437| ح|م محمد طلبــــه مصبــــ|محمد هش بــــ دمنهور|د|
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783784 لخي  حسن عىل محفوظ|بــــو|محمد  زيق|لزق|طبــــ 

759|87 ل|بــــر محمد جل|حمد ص| لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

426895 رس|بــــر ح|نسمتـــ حسن ص سيوط|بــــ |د|

4645|o هيم|بــــر|بــــيي  جورج سمي   سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

254623 رق محمد غنيم|محمد ط تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|48755 حمد|نىح  محمد محمود محمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|9366 ء حسن محمد محمد|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9o9382 ن |لسم|حمد محمود |يه | ي صىح سوه
ج|معهد فنى

3|9727 م عىل|لسل|ن عىل عبــــد|نوره ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

826827 ىطي محمد عبــــيد|لع|هد عبــــد|ن ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

638858  |هيم |بــــر|سهيله محسن 
ى
د|لسيد حم|لدسوق ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|

تـــ| بــــمرصوف

2538o4 م|حمد درغ|ره محمود |س ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|2694| ي|ل|لدين |ح |حمد محمد صل|رين |د
لفى ى شمس|تـــج ره عي 

9|5559 لربــــ  |د |لرحيم محمد ج|محمود عبــــد سيوط|طبــــ بــــيطرى 

345485 مل|د محمد  ك|رتـــ فؤ|س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4|o35| سخ|لر|لسيد |هيم |بــــر|حمد | |ره طنط|تـــج

79|637 وق عبــــد  ح وجدى عىل متـــول|لفتـــ|رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

863862 سم مغربــــي|لق|بــــو|طمه طلعتـــ |ف دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

249|43 تـــه|حمد شح|زى |ح غ|ميمه صل| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

87776o ح محمد  |طمه محمد صل|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

869237 حمد|ء عزبــــ حسن |شيم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

886666 ء جمعه حسن عىلي |دع سيوط|تـــربــــيتـــ 

|735o7 ه سمي  فؤ| د محمد|مي  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

78954o ل|لع|دى عبــــد |له|لؤى مصطفى عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

462736 دى محمد|لن|محمد محمد فتـــىحي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2364o3 لسيد مىكي|حمد |ره |س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9o7239 هلل محمد  |رس محمود عبــــد|ف سيوط|علوم 

6|7|63 ي|ن محمد محمد |نوره ر|لىح  ط|بــــ دمي|د|

773o|3 بــــينى|كريم حسبــــ مسعد  لشر ى شمس حقوق عي 

49|o58 ن|لغنى شعبــــ|عبــــي  محمد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 
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8o8o53 ه رمض| دي محمد|له|ن عبــــد|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

9o7o6| لسيد |حمد |بــــدين |عىل ع ج|ره سوه|تـــج

349832 ح|لحكيم سعد صل|لحكيم محمد عبــــد|عبــــد لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

6||777 زي|لسيد حج|هيم |بــــر|خلود  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|7|99 بــــوشنبــــ|ود|ود محمد د|سلىم د  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

7693o2 ه س نم|لم محمد غ|ني  نوعيتـــ بــــور سعيد

77456o لمقدم|م محمد |لحليم تـــه|ء عبــــد |رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|42|64 مل|مصطفى نبــــيل مصطفى ك وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

34936o لكريم مصطفى|لكريم مصطفى عبــــد|عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

758o|8 لس روم م|يز س|ئى ف|كي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

9o7278 ن صديق محمود|صديق رمض تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

6264|2 ل|لع|لحميد عبــــد|بــــ فكرى عبــــد|ربــــ زيق|لزق|ره |تـــج

447|o ى موريس عري وس|ندر|ن |كرستـــي  ه ى نوعيتـــ جي 

75|825 لدين يوسف|ل |مصطفى محمد عىل جم | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|46378 لحميد شلبــــى|حبــــيبــــتـــ محسن محمد عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

33o4o5 ين هش ق|سح|م موريس |شي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

877|83 ي|م
ى فتـــىح لطيف بــــنى ى  |دلي  مي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

35872 لعطفى|هيم |بــــر|ر محمد |لغف|د عبــــد |جه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|787o حمد جبــــر بــــدر|جبــــر | لي|د ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

758588 حمد|لحميد |ن محمد عبــــد |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

666|7 يد|دل محمد ف|ء ع|حسن لفيوم |تـــمريض 

356624 لسعيد عيس|لسميع |يتـــ محمد عبــــد| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

43o594 نه|هيم شبــــ|ء مسعد إبــــر|شيم |صيدله طنط

492535 هيم مرع|بــــر|حمد |حمد محمد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

75623| لرحيم غريبــــ|هلل محمد عبــــد |عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

857823 ل مقربــــ محمد|لع|محمد عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

8588o3 حمد خليل|سمر محمد  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

2|5633 لدغيدى|بــــر |عيل ج|سم|د |زي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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|76597 ى |س حمد محمد|ره سيد حسني  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

285||6 ك|لمل|عبــــد| تـــرين رمسيس بــــسط|ك دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

|72723 ى  هر|حمد ز|مريم حسي  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7o892o ف|حمد |لد |خ لسيد محمد رسر ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

342675 ى |ن رمض|يم| ي|ن محمود حسي  لموج  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

2676|7 دريس|ل محمد |زينبــــ جم |تـــمريض بــــنه

6952oo وي|لدمر|محمود | مح رض|س ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

6o2784 |عيل |سم|لرحمن |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد 
م|لبــــره

لمنصوره|هندستـــ 

373|67 لمجيد|لسيد عبــــد|لمجيد |حمد عبــــد| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

452497 يوسف متـــول محمود شيحه ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

543993 دق عىل|لص|در محمد عبــــد|ن |حقوق طنط

4385|7 تـــه|لد مصطفى محمود شح|حمد خ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

68o467 ف |م |سل| لمرىس محمد|لمرىس |رسر لمنصوره|ره |تـــج

|756o6 شم|شم محمد ه|نىح  ه| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

76|376 يف محمد  هيم جعفر|بــــر|ريم رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4o6|6| زق|لر|لسيد رزق عبــــد |يه محمد | سكندريه|ل|بــــ |د|

2|35oo بــــ محمود|لوه|مريم مصطفى عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4o|733 لملفى|حمد |ح |لفتـــ|ن عبــــد |حمد شعبــــ| سكندريه|ل|حقوق 

322|62 ى سليم|ء محمد |سم| هيم|بــــر|ن |مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

76764o لرطيل|هلل محمد ||هلل عط|يه عبــــد | لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

624632 ن يوسف عزتـــ يوسف خرصى|نور ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

866279 حمد محمود|د محمود |عم دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

495528 س|لتـــر|لعظيم محمد |عبــــد| حمد رض| ره دمنهور|تـــج

49|987 ى محمد محمود زىك|رو ن حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

636|o9 ر|لعط|د يوسف محمد يوسف حسن |سع زيق|لزق|بــــ |د|

3|5|45 يوسف سعيد حسنى عفيفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|4927| ق عىلي|لرز|ر عىلي عبــــد |من ن|هندستـــ حلو
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52998o ي محمد|مل علو|عيل ك|سم|محمد 
ئى لشيخ|هندستـــ كفر 

679589 |لسيد نج|محمود رجبــــ محمد  لمنصوره|ره |تـــج

296472 زق|لر|عمر حمدى محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|2|o5 ف عو|مروه  ي|د ر|رسر
ضى ي|بــــ |د|

|لمنى

344822 لجبــــل|ع عطيه |رتـــ محمود سبــــ|س |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

339|45 د|لجو|دل سعد عبــــد|مريم ع |ن طنط|سن|طبــــ 

337697 هيم|بــــر|م عنتـــر |لرحمن عص|عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

68o|96 لسيد خليل|لسيد سعد |لسيد محمد | لمنصوره|صيدله 

349294 لحميد|بــــر عبــــد|يتـــ منتـــرص ص| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

42o35 سومتـــ سيد محمد محمد تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|29292 بــــ|لوه|لدين عبــــد |ح |ح محمد صل|صل هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8452o8 ي محمود|ريه
م محمود مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

68|985 لدين|ل |حمد جم| |مريم محمد رض ره بــــور سعيد|تـــج

692588 لحليم محمد عىل غنيم|فرحه عبــــد  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

847386 زق موىسي|لر|زينبــــ جمعه عبــــد ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

783o| شتـــ فرج|رس عك|م ي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||92o2 ن لملك يوسف|م عبــــد |عص| مي  ى شمس| لسن عي 

3o|3| بــــ نبــــيل سعيد|يه|ر |من د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

44o38o هيم محمد بــــدوي|بــــر|زم |ح تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

849963 ر|لم كر|لدين س|د|ر عم|مي صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

7|78|2 هيم|بــــر|حمد محمد |خلود محمد  لمنصوره|حقوق 

8375|3 لجليل|ء فتـــىحي سعد عبــــد|رس| |نوعيتـــ موسيقيه قن

58274 ى|يه بــــكرى قرئى | مي  بــــ بــــنى سويف|د|

234|86 لد عىل مبــــروك|هلل خ|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|3794 ىسر|محمود سعيد سعد موىس غبــــ ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6|6973 ه |  عبــــد |لبــــ|لسيد عبــــد |مي 
ى
لىح|ق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2|9972 هد محمد|حمد محمد مج|ل |نه مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

44345o ح|لفتـــ|دى أحمد عبــــد|له|محمود عبــــد لشيخ|تـــمريض كفر 

|7584| ل سعد حليم|ريو جم|م لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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753486 ل|لجبــــ|ن |يه تـــرىك محمد سعيد سلط| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

8o2727 د|حمد مر|ء محمود |رس| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

86468o هلل محمود|د محمود عبــــد|زي دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

759447 ه | ن|حمد عثــــم|حمد محمد |مي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

7|696 هيم|بــــر|هلل عىل |محمد عبــــد لفيوم |تـــمريض 

4o|79o ل جمعه|لع|دل حسن عبــــد|ع سكندريه|ل|بــــ |د|

4oo542 حمد|فتـــ يحن  |طمتـــ ر|ف |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

37|7o| منيتـــ حسن رفيع حسن| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

453246 ن|ح محمد شعبــــ|لفتـــ|بــــ فريد عبــــد|يه| لشيخ|هندستـــ كفر 

877536 لرحمن خلف |د عبــــد |رحمتـــ محمد عم سيوط|نوعيتـــ فنيه 

|44|4| لبــــ|بــــو ط|حمد محمد |ندى كرم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2|565o بــــو شنبــــ|حمد علوى |سهيله  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7o9443 لسيد عىل|لسيد محمود |ن |يم| لمنصوره|بــــ |د|

62399o للطيف عبــــده|هيم عبــــد |بــــر|م |هند س ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

63543o عيل|سم|دق |متـــ عىل ص|س|سلىم  زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

72848 هلل محمود|ء محمد عبــــد |دع لفيوم|بــــ |د|

7o7639 عيل جمعه|سم|لدين |ء عزم عز |سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

355572 ح محمد|لفتـــ|ر مدحتـــ عبــــد|من ى شمس علوم عي 

78882| لسميع محمد|م فوزى عبــــد|محمد س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

46528 حمد|ن عىل |ليىل رمض لمنصوره|حقوق 

867447 روق سيد|روق عىلي ف|ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

778|66 لسيد|لنور |بــــو|مر طه |ء ع|رس| زيق|لزق|ره |تـــج

37278 وى|وى يوسف مك|لسيد مك|منى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

35768| ف |هلل |منتـــ  هيم عىلي|بــــر|رسر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

8498|9 سم|وي ق|دل سعد|ره ع|س سيوط|ره |تـــج

7o3338 لسعيد|هيم |بــــر|لعظيم |عيل عبــــد |سم|حمد | زيق|لزق|هندستـــ 

769424 د|ندى شحده محمد حم لعريش|تـــربــــيتـــ 

5|2|2| مضي|لحم|لمنعم |حمد عبــــد |لمنعم |عبــــد  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

5|2666 لخول|رس سعد سعد |ف سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

23699o ن|ء محمد يوسف نور رضو|غيد ى شمس| لسن عي 
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254o39 د سليم|هيم محمد رش|بــــر|د |رش |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

6|9772 بــــينى|لعزيز |ن محمد محمود عبــــد|يم| لشر ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

||6673 ن محمد سمي  حسن عىل|يم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8535o9 ى ميل|ج ل فهيم|د كم|كلي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

5|69|4 نم|لسيد غ|رص |ن| لي|د بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5o77|4 وى|لشعر|حمد بــــرع |ل |ندى جم سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

75937o ن ى|د رص|ممدوح فرج ج| مي  في  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

7762o6 كه|يمن عىل محمد حبــــ|سهيله  زيق|لزق|حقوق 

755|o| ي
لنعيم|ن عبــــد|لم|در س|لق|محمد عبــــد | دئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

عيليه|سم|ل|ئ 

228236 ي
هيم منصور|بــــر|صبــــىح | دئى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6o5229 لدين محمد طه حميده|ء |ن عل|رو لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

76||33 طمه سعيد عىل حسن عزوز|ف لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

437o|3 ى محمد |ي عيل كشك|سم|سمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

6o4494 لبــــيوم عطيه|روق |روق ف|يه ف| لمنصوره|بــــ |د|

85o352 لي|زن محمد سليم جبــــ|م لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

|64754 د محمد|رتـــ سعيد فؤ|س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|59852 ي عزم عزيز|روم| جسيك
ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

255o49 |لبــــن|دى |له|ن عىل عبــــد|يم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

228o29 ى حمزتـــ|لمهتـــدى |ن |عبــــي  سليم مي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

6|2527 ى عبــــد|بــــر|جر |ه لربــــيع|لنبــــى |هيم حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

679979 بــــ|لوه|ر محمد محمد مصطفى عبــــد |من لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

879|6 لرحمن محمد|محمد عىل عبــــد لفيوم|حقوق 

89392 ن فضل|لنبــــى محمد رمض|مصطفى عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

884653 حمد محمد هريدى طلبــــه | سيوط|حقوق 

257o37 مل عزبــــ|مد مصطفى ك|ء ح|رو ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|42627 ي
ن|لمسيح سعد سمع|مجدى عبــــد | سيلفى ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

2653|2 زى|لعزيز حج|م عبــــد|محمد عص | معهد فنى تـــمريض بــــنه

233287 ى عبــــد|ي ى ح|لرحمن ي|سمي  لديبــــ|مد |سي  هره|لق|بــــ |د|

9o|738 رحمه محمد خلف محمد  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

4o|98o ف |رس |ف  عىلي|رسر
ى حمد حسي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 
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365622 يمن محمود محمد|محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5o4593 |هيم |بــــر|هيم |بــــر|رق |ن ط|رو
ى
ق لصي  ى شمس| لسن عي 

693o6 لح|رك ص|مبــــ|وليد محمود  لفيوم|حقوق 

28897 حمد|م مصطفى سيد |هش ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

432255 لحوىسر|ح |لفتـــ|ره محمد عبــــد|س |تـــربــــيتـــ طنط

354|48 س|ئيل غط|د ميخ|ميل| رين|م ى شمس| لسن عي 

5o2|95 طف حسن محمد حسن|محمد ع سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|4885| عيل|سم|بــــر |د ص|هند عم لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

446||o حمد جعفر|نور |رس |محمد ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3686o هيم سيد|بــــر|خلود محمد سيد  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

77o8|9 لمتـــعبــــ|رى |لحميد بــــند|ء عىل سيد عبــــد|عىلي عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

46o353 لحليم|تـــغريد محمد محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

827627 خلود سعيد محمود محمد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

69|864 تـــ|لشح|تـــ محمد |لشح|لسيد |حمد | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

22o38 م|لسل|مل عبــــد|م محمد ك هره|لق|حقوق 

643492 ئى فتـــىح عىل محمد|ه ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

343o2| هد سويلم|لرحمن ممدوح مج|عبــــد ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

49|228 حمد محمد|م |ء س|ل| سكندريه|ل|حقوق 

269|73 حمدى محروس محمد مرع| مه ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

43443| ل|لم|بــــو|هيم |بــــر|م حسنى |ريه ي صىح طنط
|معهد فنى

66894 لرحمن|هيم سيد عبــــد |بــــر|منى  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

236227 لح|ل ص|ندى سعيد كم ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

786326 لم|حمد س|مد |لعليم ح|لمهيمن عبــــد |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

67238 ندى عىل محمد عىل مرىس لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

296252 رى ظريف عبــــده شهده|م ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

79o429 ئيل|م ميخ|نىح  وجيه س| ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

349879 جيتـــ|لنبــــى ن|ئل حسبــــ |حبــــيبــــتـــ و |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|2626 لسيد ملكه|حد عوض |لو|دتـــ عبــــد|حم بــــ دمنهور|د|

465446 تـــ|لمقصود بــــرك|لمقصود غنيم عبــــد|عمر عبــــد |بــــ طنط|د|
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6|8833 بــــو يوسف|لسيد حسن |لعربــــي |ن |نور ط|بــــ دمي|د|

|58|38 ى عص|ي ي|سمي 
لجليل|زى عبــــد |م ئى ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش

تـــ|لبــــ|ط

774659 ى عىل محمد|عف ف رفعتـــ حسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

27||45 لكوم|بــــ منصور |لوه|منى مجدى عبــــد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

2|998 ن|لحميد حمد|هدير صبــــري عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

496449 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|ء محمود |دع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

335332 بــــ|ح دي|لدين صل|م |حس| رن |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

63||49 ء حسن جمعه حسن|سم| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

366o28 لعيسوى|لدين محمد |ء |محمود عل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

646493 ي عىل ش|حمد محمد عبــــد |
ى|لغنى هي  لمنصوره|حقوق 

825o34 ي |ندرو روم|
ن|هيم قزم|بــــر|ئى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

442772 ئى|ليم|رص جمعه سعيد |ن| لي|د |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

4|9247 ل|لع|حمد عبــــد |لسيد عىل |ء |سم| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

8o3392 حمد|ن محمد |مه رمض|س| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

787658 حمد حسن|ر عزتـــ محمود |من زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

484227 ل|لع|محمد حسن حلىم عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3228| لميموئى|مر |مر محمد ع|رس ع|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o5|2 يف|ح ص|مروه صل لح رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

248o35 لدين|كر حسن خي  |يه ش| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

7oo9oo لعوضى|سم |هيم ق|بــــر|ء |ل| لمنصوره|بــــ |د|

775367 لجندى|لسيد |عمر محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|54576 لي يوسف|ندرو يشي غ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

638477 لكريم محمد|محمد أحمد عبــــد زيق|لزق|عه |زر

7|945 ه سل| ن|مه حسن حس|مي  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

53265 ل سيد محمد|حمد جم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

877|98 خلود مصطفى محمد محمود   سيوط|نوعيتـــ فنيه 

49o|92 لبــــطل|د حمدى عىلي |حبــــيبــــتـــ عم سكندريه|ل|بــــ |د|

346o8| لد حسن محمد فريح|سمر خ ى شمس|د| بــــ عي 
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|73554 لدين|م |حمد عص|حمد مجدي | دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

58982 ن طلعتـــ محمد|كوثــــر شعبــــ لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

44746| ى محمد |أريج محمد نرص  لدين محمود حسي 
قنصوه

لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

8o63o3 حمد|مل |رجبــــ ك| ند ي|بــــ |د|
|لمنى

777732 لحميد|زق عبــــد|لر|حمد نرص عبــــد | زيق|لزق|صيدله 

36o535 لبــــدوى|لسيد رجبــــ |سلسبــــيل حسن  عه مشتـــهر|زر

7|2o88  
ى
ى شوق ل|لىكي|لسيد |لسيد |نرمي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

3o84o |ر زكري|لستـــ|ملك محمود عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62o728 مي|لش|ح |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|نعمتـــ عبــــد  ط|حقوق دمي

3455|2 لح|دل زىك ص|يتـــ ع| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

354553 ي عبــــد|تـــفى 
ح|لفتـــ|لسيد حفنى ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

78|4o7 حمد محمد|مح |ح س|سم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

779|78 حمد محمد|تـــه |حمد شح|محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

342989 ل|لنح|د فهىم |ء عو|حمد بــــه| |حقوق بــــنه

26|372 لنبــــى مصطفى دومه|لد عبــــد|يه خ| شمون|نوعيتـــ فنيه 

685624 |بــــر عط|لد ص|ن خ|نوره لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

26|832 حمد بــــدر|مد |حمد وجدى ح| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

6o43|5 حمد|م سيد |لتـــه|لمصلىح |هيم |بــــر|لد |خ لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

449|93 ؤوىط|ألرن|لدين أحمد أحمد |ء |حمد أحمد بــــه| |هندستـــ طنط

264o|| لحميد سعد|لحميد فوده عبــــد|هند عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8||93o طمه محمد حسن محمد|ف م بــــنى سويف|إعل

9|4927 ي|ر
حمد  |د |حمد شد| |ئى سيوط|حقوق 

64o258 ى|حمد محمد ش|سلىم محمد  هي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

|3993 ن نبــــيل محمود عىلي|روش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|33o9 هلل خميس|محمد حنفى عبــــد |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

|62o6| ى سيد|لد ع|خ طف حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|489|8 رص عطوه محمد|ء ن|رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6ooo|4 ض|لع|ن |ن بـــــيوم عثــــم|حمد عثــــم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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259389 ل|لكريم هل|ل عبــــد |ح هل|يه صل| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

85|4| لليثــــى|ن زىك |يوسف شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

78o764 حمد|لسيد |حمد |لسيد |يه | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

53449 ء سيد محمد حسن|حسن ي سويف
تـــمريض  بــــنى

4|375| ى|ن |لد سليم|محمد خ لحسني  |بــــ طنط|د|

77o994 ف عيس محمد إبــــر|رضوى  هيم|رسر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

372oo6 ل يىح محمود حسن|وص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

362397 تـــن رجبــــ سيد حسن|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

894o26 ئف تـــوفيق عىلي |مصطفى ر سيوط|ره |تـــج

888277 لربــــ  |د|د زرع ج|عم| ري|م سيوط|تـــربــــيتـــ 

2544o3 ى مجدى  لدين|م |هلل حس|لسيد عبــــد |بــــشر شمون|نوعيتـــ 

4o8666 لسيد محمد|هلل |لسيد عبــــد |خلود  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

756o82 دى|له|لسيد عبــــد |مد |ندى ح لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

676|24 هلل عطيه نرص|ر محمد عبــــد |من لمنصوره|علوم 

||782| محمد عفيفى محمد عبــــده سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

456456 فظ|فظ سعيد ح|بــــسنتـــ ح سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

8997| يف محمد حسن محمد رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23836 م مرىس رجبــــ|عمرو عص لعريش|بــــ |د|

689883 بــــو زيد|لمتـــول |ل |فوزى جم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

2|3o53 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|لق عبــــد|لخ|هلل عبــــد|منه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

432279 ن صبــــره|طمه محمد رمض|ف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

252|3 حمد خليل|سلىم مجدي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

695362 حمد|مروه محمد محمد سيد  ط|ر دمي|ثــــ|

3223o9 ن|حمد عثــــم|ندى محمود بــــسيوئى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

358792 حمد محمد|ل |ء بــــل|ل| ى شمس هندستـــ عي 

8995|| حمد |ن |سنيه خلف عف ج|ره سوه|تـــج

63579o ل|لع|لسيد عبــــد|لكريم |لسيد عبــــد|ء |شيم لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

643773 ى محمد|لسيد |محمود  حمد حسي  زيق|لزق|طبــــ 

4848|8 نور محمد حسن|م |محمود عص ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 
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295|2 هيم|بــــر|لسيد |يمن |حمد | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

235943 حمد|لعربــــى محمد |ندى  هره|لق|بــــ |د|

6o|55| ه ع| ج|لح|هيم |بــــر|دل |مي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7938|3 ر محن  جوده مصطفى|من زيق|لزق|بــــ |د|

|72o94 ئيل|ل مشيل ظريف روف|من |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

77o395 تـــ فهىم طلبــــه|دل بــــرك|حمد ع| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

845|52 ي ك|ف
مل محمد|طمه مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

68o442 ف محمود شعبــــ|محمد  ن محمود|رسر لمنصوره|هندستـــ 

7o657 ه صبــــرى محمد محمود| مي  لفيوم |تـــمريض 

46o5|4 وى|لص|لمحمدى محمود |لد |محمد خ |عه طنط|زر

683838 |لنج|بــــو |نج فتـــىح محمد | لمنصوره|بــــ |د|

85|2o9 لعزيز محمد هديه|د عبــــد|جه ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|47274 مصطفى سيد محمد طه ى شمس|د| بــــ عي 

76452| لروبــــى|هلل محمد |حمد عبــــد |يحن   هندستـــ بــــور سعيد

|46286 ن|م محمد عثــــم|مريم عص هره|لق|حقوق 

|76798 لنبــــى سيد|يدى محمد عبــــد |ه |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

55ooo هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|هدير  علوم بــــنى سويف

7948o بــــو رسيع|رتـــ عمر فيصل سعيد |س لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7o4267 دل|لع|هيم |بــــر|لسيد |لسيد |لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

323849 ف م| جد سيد محمود عفيفى|رسر ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

5o6266 س|هلل عىل عبــــ|ن عبــــد |ندى رمض سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

8o|929 محمد عمرو محمد حمدي محمد ي|بــــ |د|
|لمنى

79734 محمد مصطفى حسن مصطفى كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2584o6 هيم صقر|بــــر|لد فوزى |خ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|53399 يف مسعد سعودي|ه جر رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

7748|8 ن مهدى عبــــده|مصطفى محمد سليم زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

23293| حمد|ض |لد فتـــىح ري|طمه خ|ف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

355759 هيم محمد|بــــر|مريم سيد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

78586o بــــ|لسيد محمد محمد شه|م |حس زيق|لزق|ره |تـــج
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244oo7 محمود بــــشي  محمد طه هره|لق|حقوق 

4o9433 م|تـــه محمد عز|محمد محمود شح |حقوق طنط

339748 حمد|لسيد عىلي |ء |رس| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

225682 لحق|حمد عبــــد|لحق |حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

77|8o4 حمد محمد عىل|ء محمد |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

856658 ل محمد|لرحمن محمد جم|عبــــد ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

488265 لمنعم|ضى تـــوفيق عبــــد|ئل ر|و سكندريه|ل|حقوق 

833968 ي ج
لمولي محمد|د |سلىمي وصفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

2|3|7o شم|حمد ه|هيم |بــــر|سحر  هره|لق|عه |زر

33|489 لسيد|حمد |هلل |م عبــــد|هلل هش|عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o||59 ذلي|لش|ن محمود محمد نرص |يم| |حقوق طنط

348244 حمد|سيد محمد | ن|ر ى شمس| لسن عي 

8762o9 ى|وميل سمع|دير |بــــ| | ن مي  سيوط|علوم 

|9866 ى|عىل صديق عىل حس ني  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

92495o حمد |هيم محمد |بــــر|عمر  ج|هندستـــ سوه

87oo55 سحق|د |هيم مر|بــــر| |رين|م  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

|63o89 عيل محمد|سم|حمد |رشيدتـــ  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

3o757 ي محمد عبــــد |مي
د|لجو|ر محمود تـــوئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6oo|5 ه عبــــده كم| ل جرجس|مي  ره بــــنى سويف|تـــج

6287o2 حمد محمد مصطفى|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63o25 شم|د سيد ه|لجو|سميتـــ عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7666o3 د يوسف بــــدوى|حمد فؤ|مه |س|حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

68|3|8 ي|لسيد |بــــ محمد |يه|حمد |
ى
لدسوق لمنصوره|علوم 

354623 وق عص لسبــــىكي|لمقصود محمد |م عبــــد|رسر ى شمس صيدله عي 

|3|575 در|لق|حمد عبــــد |م |يه عص| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

4o2232 لد خلف محمد موىس|ن خ|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|97|3 يف محمد  لمرىس محمد|محمد رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

528929 ف |حمد | ود|حمد محمد د|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

3|6478 ح|لفتـــ|ل عبــــد|ن محمد كم|يم| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

3587|2 نور|لموجود |دل عبــــد|نتـــ ع|دمي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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63o9o| م|لسل|حمد محمد عبــــد|ء |رس| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|673 ف عبــــد |ريم  لطويل|لسيد |لعزيز |رسر هره|لق|بــــ |د|

26|o43 ن|لحليم سليم|م عبــــد|ل س|م| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o73o9 ره|عيل عم|سم|م ممدوح محمد |ريه سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7|2326 حمد|حمد محمد محمد نرص |نرص  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|4o45 لم|حمد محمد س|منيه محمد | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|48677 ى عثــــم|خ| عل ن|لد حسي  هره|لق|علوم 

49||45 لسيد|در |لق|دى عبــــد|له|هدى محروس عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

248559 ل|لرسول بــــل|ح عبــــد|منيه صل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

858325 حمد عىلي|طف |مروه ع ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

8393o9 ى|دل سعد|حمد ع| لدين حسي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

786o59 بــــر غريبــــ محمد محمد عوض|يه ص| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7843o3 ى |لنبــــي |يه عبــــد | ح|لسو|هيم |بــــر|مي  زيق|لزق|حقوق 

4|3324 هيم محمد جمعه|بــــر|محمود محمد  |ره طنط|تـــج

627955 ىط|لع|هيم عبــــد |بــــر|م |ء هش|ل| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

7o6334 جر محمد حسن عىلي|ه لمنصوره|حقوق 

8376|3 لنعيم|نور عبــــد|ء ربــــيع |شيم دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

6o8548 ى|يمنى محمد عزتـــ  لبــــحي  لمنصوره|بــــ |د|

8|66o9 دي عىلي محمود|حمد ن| ي|بــــ |د|
|لمنى

756677 عيل محمود محمد محمود|سم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|34549 حمد جمعتـــ|جر محمد |ه ى شمس|زر عه عي 

84o665 ي
بــــوزيد عىلي|لعزبــــ |ء |ضى ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |

|لفنى

4776|| ن|لطح|لغنى |رص معوض عبــــد |ن| رن سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|65o3| لحليم محمد محمد|ء عبــــد |شيم ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

43o889 لكريم|شم محمد عبــــد |رس ه|ء ي|شيم |صيدله طنط

5|8o99 وى|لطح|ر جمعه محمد عوض |من علوم دمنهور

68o383 لم|حمد س|حمد محمد |عىل  لشيخ|طبــــ كفر 

4||665 لعربــــى محمد جعيصه|م  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

492465 بــــو شلبــــي|حمد |محمد عمر  بــــ دمنهور|د|

7767oo بــــ|محمود عىل محمد عىلي حج زيق|لزق|بــــ |د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 7028 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

9o|336 ي|ر
حمد |ل |لع|محمود عبــــد| ئى ج|ره سوه|تـــج

249|4o ه عبــــد| لسميع فهىم عمر مصطفى|مي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|8|7| مد شعي |مد محمد ح|محمد ح د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

644877 لمتـــول|عىل | ء رض|عىلي |بــــ طنط|د|

699967 حمد محمد|ء بــــدوى |صف لمنصوره|حقوق 

694394 ود|لمتـــول د|لعزيز |حمد عبــــد |ر |من لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

675594 فع|هيم ن|بــــر|محمد رفعتـــ  لمنصوره|علوم 

69o248 هيم|بــــر|سط محمد |لبــــ|عبــــد | دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8863|8 م سيد محمود محمد |سل| سيوط|بــــ |د|

28499 لسميع|هلل عبــــد |هلل محرم عبــــد |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

62o982 وى|لشن|رى |لبــــ|آيه حمدى أحمد عبــــد ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

2|8998 لسيد|ر |محمد عمرو مختـــ ى شمس حقوق عي 

8328|9 حمد|بــــ |لوه|لعزيز عبــــد|عبــــي  عبــــد دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

||9659 ى فوزى عزيز  مي  سكندر|ني  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8o6385 ي
ق|سح|ل سمي  |جم| سلفى ي|نوعيتـــ موسيقيه 

|لمنى

2|442 لفتـــوح متـــولي|بــــو |م |ن حس|رو هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

772266 |لسل|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد | |دين
ى
م دسوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

752259 ي|ه
لحميد|هيم عبــــد|بــــر|فتـــ متـــول |ر| ئى زيق|لزق|حقوق 

352538 عيل محمد|سم|رس |ر ي|من ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

545245 لعوضى|ن |حمد رمض|حمد محمد | ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|2885 يف  ف عبــــد|رسر لحق شفيق |رسر ج|عه سوه|زر

642o5 عيل|سم|يمنى رفعتـــ سعيد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

325228 دق|لص|دى سيد عبــــد|سيد ف ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

54|3o ح|لفتـــ|لم عبــــد |حمد س|د |زي ره بــــنى سويف|تـــج

|69|o9 كر|صف ش|حمد محمود محمد ن| ى شمس|د| بــــ عي 

45944  محمد عبــــد |لش|رتـــ عبــــد |س
ى
|لش|ق

ى
ق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7|665 ئى|لزعفر|هلل مصطفى محمود حسن |منتـــ  ى شمس حقوق عي 

7666|2 لرحمن حسن|فظ سليم عبــــد |حمد ح| لعريش|تـــربــــيتـــ 

468|o لحليم محمد|ج عبــــد|هلل حج|منه  هره|لق|ر |ثــــ|

|246o7 ى لطيف خلتـــ سعيد| يوستـــي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل
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42583 شم حمص|ح ه|وحيد صبــــرى صل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|94|7 ن طه|حمد رشو|حمد رمزى | ط|بــــ دمي|د|

477645 ى محمود ك ظم|مريم حسي  سكندريه|ل|صيدله 

9|5969 م عىلي |لسل|يه محمد عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2345|o ى مدكور|مصطفى   حسي 
حمد مصطفى م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ

348782 ى |م محمدهش|وس نتـــ|لسيد دن|م حسي  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

45o667 حمد حسن|م |ضى هش |بــــ طنط|د|

3497| رس محمد صبــــيح|يوسف ي ن|تـــمريض  حلو

645|4 بــــ|طمه صبــــرى عيد خط|ف لفيوم|بــــ |د|

629537 م|ىط ضي|لع|هلل عبــــد|ء عىل عبــــد|رس| زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

8o7o3 عيل محمد|سم| |ر زكري|مي ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4o2244 ن|ره سمي  حسن زيد|س سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

62434 لحليم محمدين|عبــــد | لوف|بــــو |محمود  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

85|386 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|ء خليفه |عل ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

434835 لخي |بــــو |لمطلبــــ |ل عبــــد |بــــسمتـــ كم |نوعيتـــ طنط

9o6o4 هلل عىل|رحمتـــ محمود عبــــد ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o782o لرحمن|م عبــــد |لسل|حمد عبــــد |ح |صل ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

342836 ف|بــــر|لعزيز |ل محمود عبــــد|من هيم رسر ى شمس حقوق عي 

776379 روس محمد|ريم محمد عيد زيق|لزق|حقوق 

854856 ى محفوظ مش| ي|حمد حسي 
ضى ي|بــــ |د|

|لمنى

93|75 هيم|بــــر|س عىل |وليد محسن عبــــ لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7oo6|o لسيد يوسف|حمد |لسيد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

695786 زى|محمد مسلم غ| رض| دين لمنصوره|ره |تـــج

7o3|57 لعربــــى|لعزيز محمود |ره محمود عبــــد |س لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

8|593| لح عىلي|جح ص|لد ن|خ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

679||8 فظ|لح|لدين عبــــد |ح |رس صل|محمد ي لمنصوره|نوعيتـــ موسيقيه 

864|42 هيم محمد|بــــر|يىحي منتـــرص  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

628296 رق محمد محمد حسن|لد ط|خ زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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883545 | تـــفى طوبــــي| سيمـون زكري سيوط|بــــ |د|

23oo72 هيم مصطفى|بــــر|دهم محمود محمد | هره|لق|ره |تـــج

23|9o5 حمد|عىل فرغىل سليم  هره|لق|هندستـــ 

6485|6 لرحيم|لدين رمزى جميل عبــــد|ء|مصطفى بــــه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

859584 تـــه|ء فتـــىحي عزتـــ شح|ل| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

436922 نم|هيم محمد غ|بــــر|ل عبــــده فتـــىح |نه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

34535| شم عىل|لسيد ه|حمد | |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

7o4495 وق ص لمرىس|لسيد |بــــر حسن |رسر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

26|46o هيم|لمرضى محمدى إبــــر|هيم عبــــد|بــــر|حمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

25|85| ج|م محمد فر|محمد س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

78774o حمد|لسيد |محمد وجيتـــ  زيق|لزق|حقوق 

83|9|o ي|لسل|ح عبــــد|تـــ صل|ي|
م حفنى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

69666o لحميد رزق|وى عبــــد |لطنط|لحميد |ندى عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

858438 شم|بــــ محمد ه|ل دي|م| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4|9232 در|لق|ل سعد محمد عبــــد |طف جم|عو لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

39378 ن عبــــدربــــه|مه شعبــــ|س|يوسف  هره|لق|ره |تـــج

347o84 ف بــــدوى |بــــسنتـــ  لسيد|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|63398 ح محمد محمود|ندى صل |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

82955 م عويس سيد عويس|ريه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

46o|47 لسيد عىل|م عىل |ء عص|عىلي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68o489 ن|دل فتـــىح عنتـــر رمض|محمد ع ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

269|2 لدين|لد محمد فخر |ء خ|سم| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

462248  محمد مقلد|ء جو|شيم
ى
د صدق |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 

لشيخ

|44757 ى | عيل|سم| |لعل|بــــو|يه حسي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

477946 ك|لمل|ئيل عبــــد|غبــــ ميخ|يمون عدل ر|س سكندريه|ل|صيدله 

7o86|o لسعيد محمد|حمد |محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

6448o3 |لسيد حسن محمد و|ح |سم
ى
ق لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف
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492738 بــــو هيكل|حمد |دل محمود سيد |لرحمن ع|عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

9o487| ه عمرو محمد  هيم |بــــر|ني  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

3ooo32 ن| سليم رق سيد أحمد|م ط|إسل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o9674 ى عبــــد |ي ن|لسيد بــــدر|لمجيد محمد |سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6o392 س|ل عبــــ|لع|لد عبــــد |ء خ|شيم ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

82|472 ى |م يمن جرجس سيد|رلي  سيوط|علوم 

|34o67 ي|رس ورد|مصطفى محمد ح
ئى هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

2|28o3 بــــ|لوه|س عبــــد|ء عبــــ|محمود عل ى شمس|د| بــــ عي 

295983 لمسيح جندي|مرقص عزم عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

69o836 ع|لرف|زق |لر|للطيف عبــــد |مل عبــــد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

32||o9 موىس رفعتـــ ظريف عنتـــر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4||243 تـــ|هيم بــــرك|بــــر|حمد |رق |ء ط|رس| |بــــ طنط|د|

48797 ى عبــــد |ء محمد |رس| لحميد|مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8329|9 ه محمد عبــــد| لمقصود يس|مي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

529833 يه|بــــو شلبــــ|حمد محمد عىل | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

438446 ح سيد أحمد|لفتـــ|محمد سيد أحمد عبــــد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

449988 بــــه|لسعيد غر|د |مريم فؤ ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|25o5o لمنعم عنتـــر|ج  عبــــد |سلىم ن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

49843| ى محمد عبــــد  ي|م ر|لسل|آيتـــ أمي 
ضى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

262677 لمنعم محمد عىل عبــــدربــــه صقر|عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

22996 يف شعبــــ| ن محمد|حمد رسر ى شمس|زر عه عي 

34558| لبــــحرى|لحسينى |وى |ء يشى نبــــر|ل| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

8||23 دى محمد|له|هند نظىم عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|4||3 ر|ندى طلعتـــ فتـــىح محمد نص ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3282o4 لمعىط|لنبــــى عبــــد|لمعىط عبــــد|م عبــــد|حس |حقوق بــــنه

78996| ل محمد|لع|طف عبــــد |له ع|ه ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

7678o8 يف|عيل زىك |سم|هيم |بــــر|دين |ن لشر لعريش|علوم 

8|9o29 ي ف| لي سويحه|يز بــــس|نىح  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى
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833469 م|ء ذىكي شوري سل|سن دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4o6644 جع|لوكيل مر|لم عبــــد |رحمتـــ س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o3256 ل|لش|ن |لحميد رضو|مل سعيد عبــــد | هره|لق|م |عل|

2|99o لسميع|لدين عبــــد |جر بــــدوي نرص |ه هره|لق|م |عل|

7o83o هد|ل جبــــر مج|محمد جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

84987 لعزيز|لد ربــــيع محمد عبــــد |خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

876|4| طف درويش  |لرحمن محمود ع|عبــــد سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

369342 فظ قنديل|لسيد ح|لدين |م |حمد حس| هره|لق|ج طبــــيع |عل

|9o55 ن|خلود حسنى محمود مرو ره بــــنى سويف|تـــج

33o8|o زي|محمد مجدي سعد عز |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

678858 ي
لمعىط|روق عبــــد |فتـــوح ف| دئى لمنصورتـــ |تـــمريض 

898|88 ه |لل|لرحيم عبــــد|لمنعم عبــــد|م عبــــد|محمد هش ج|حقوق سوه

|3593 حمد طه|مصطفى عوض  ن|سو|بــــ |د|

7|2279 نسمه محمد عوض محمد غنيم لمنصوره|صيدله 

8oo4o7 لمنعم محمد|ر محمد عبــــد|من ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

246674 ن|عمر ممدوح محمود سلط ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

32294| ى عزتـــ روم ئى ملك خليل|نرمي  ى شمس|تـــج ره عي 

|4|788 موخ مهنى|بــــ| نوبــــ ميىم رسر ى شمس صيدله عي 

526582 دل وليم ينى جرجس|بــــيشوى ع |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

|36|23 تـــرين ممدوح نعيم خله|ك ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o9887 ي محمود قطبــــ 
لسيد عون|مصطفى ط|معتـــ دمي|علوم ج

5o9287 لبــــيس|محمود منصور ذىك  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

7o|384 بــــعى|لمد|لسيد |محمد فتـــىح طلعتـــ محمد  لمنصوره|ره |تـــج

8673|9 لمجيد محمد|د جوده عبــــد|جه دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

353|7o عمر عىل محمد محمد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

875978 حمد  |هلل |حمد عبــــد|د |زي سيوط|ره |تـــج

258365 رس سعيد رزق|م ي|هش مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7627o4 مل|رس محمد ك|محمد ي بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

9|3784 لحميد سيد محمد  |عمر عبــــد سيوط|هندستـــ 

339445 حمد عمر|روق |ء سمي  ف|رس| |نوعيتـــ بــــنه
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3565|5 هيم|بــــر|رك سعد عىل |تـــبــــ |نوعيتـــ بــــنه

356349  عىلي عبــــد
ى هر|لظ|محمد حسي  |ره بــــنه|تـــج

545624 لبــــسطويس|هلل محمد محمد محمد |منتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7o497| د جودتـــ|لجو|لسعيد محمد عبــــد |حمد | ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

695982 ل محمد فضل عوده|هيم جم|بــــر| لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

28o786 حمد محمد حسن رمزى|محمود  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

72684 ى  حمد|عمر عىل يسي  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

46953 دتـــ حسن|عمر سعيد عبــــ هره|لق|صيدله 

87567| محمد نرص حنفى محمود  سيوط|حقوق 

6o3|39 بــــو شنبــــ|م |لسل|م عبــــد |يه عص| |طبــــ طنط

3695o| عبــــده حسن عبــــده كشك| مه ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

5o39o6 لسيد تـــفى محمدعىل بــــدرى|محمد  سكندريه|ل|صيدله 

5o2453 عيل محمد حمزه|سم|هيم رفعتـــ |بــــر| سكندريه|ل|ره |تـــج

36554| رق محمد مندى محمد محمد|ط عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

757746 بــــ|هلل دي|بــــ عطيه |يه دي| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

|7o98| حمد سمي  محمدى|سلىم  ى شمس|تـــج ره عي 

8|58o5 مل|حمد محمد ك|بــــ |ريح ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

3453o9 ى طلبــــتـــ|حمد محمد محمد | مي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

355268 هلل|لغيط عبــــد|بــــو |ن صبــــىح |ريم|ن ى شمس|د| بــــ عي 

24o8o6 رس خليل عوض|بــــيتـــر ف هره|لق|حقوق 

8||478 ح|لفتـــ|بــــوغنيمه عبــــد|خلود طلعتـــ  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

486973 دق حسن|رص حسن ص|حسن ن سكندريه|ل|ره |تـــج

632396 هيم حسن ذىك|بــــر|ر |من ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

33o|27 مر|لم ع|صم جودتـــ عبــــده س|ء ع|ل| عه مشتـــهر|زر

6|55|6 ن|لسيد سليم|لسيد |حمد | لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

2|6757 ف|لدين |سيف  حمد حسن محمد رسر ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

782946 لحق|لحق حسن عبــــد|ن عبــــد |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

335257 لحسن|بــــو |لك محمد |لم|ر عبــــد|من |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5|7589 لففى|لحميد |حمد عبــــد |مريم محمد  تـــربــــيتـــ دمنهور

|63428 لعزيز بــــسيوئى|طف عبــــد |ن ع|رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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6o6878 مدحتـــ عهدى جرجس بــــطرس لمنصوره|بــــ |د|

54|925 ر|لف|لحميد محمد |محمود محمد عبــــد بــــ دمنهور|د|

823275 ي عبــــد|ره ن|س ل|لع|لرحمن عبــــد|ج  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

287569 زق|لر|مه خليل عبــــد|س|ن |يم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

76|544 لجيد بــــليله|طمه سمي  عبــــد |ف عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

68285o هيم محمد عوض|بــــر| |هيم رض|بــــر| لمنصوره|حقوق 

352o68 ي|ل عبــــد|شهد جم
ى
للطيف دسوق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

64oo23 هيم عىل محمد|ن محمد إبــــر|إيم زيق|لزق|ره |تـــج

349oo9 حمد|مد |بــــسمتـــ محمد ح ى شمس|تـــج ره عي 

5|6352 لزغيبــــى|لمول |مرزوقه مسعود ربــــيع عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

42oo69 فع|لش|دى |له|ح عبــــد |لفتـــ|ن عبــــد |يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

3|94|4 تـــ عل| لعظيم|لدين سعيد عبــــد|ء|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

52o966 يف|بــــر|ء |مي عل هيم عوض رسر معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

42o88o تـــ|لغنى فرح|سحر سعد عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

69|o|8 ى |لسيد |عبــــي  محمد  ى|بــــو|مي  لعني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

67|54 س|حمد عبــــ|ئل عىل |ء و|رس| لفيوم |تـــمريض 

284549 لعزيز|مل محمد حسن عبــــد| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

7o9492 هيم|بــــر|ر يسن محمد |هبــــه مختـــ لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

284837 لحسينى محمد|هدى عنبــــر  هره|لق|حقوق 

9o7397 بــــر محمد |م محمد ج|سل| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

7o8796 ىطي|لمع|بــــو |لصمد |خلود عىل عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

25986| مه|لمنعم حم|يمن عبــــد|ء |ل| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

684668 حمد عطيه|طمه محمد |ف لمنصوره|بــــ |د|

|4|593 لمعىط|لمعىط رجبــــ عبــــد |هديل عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|29667 لسيد|لسيد متـــول |لرحمن |عبــــد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

487273 |حمد |لرحمن |م عبــــد|لرحمن عص|عبــــد
وي|لبــــحر

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

239384 لح|هيم حمدى محمد ص|بــــر|ن |نجو هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|5|977 ى حسنى محمد يمنى حسي  هره|لق|بــــ |د|

768678 عوه|ن محرم ك|مريم ممدوح رمض طبــــ بــــورسعيد
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5ooo34 ي عبــــد 
لرحيم شيبــــتـــ|مريم حسنى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

845994 لحميد عىلي مىكي|حمدي عبــــد لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

63o79| عيل عىل|سم|لعزيز |مصطفى صبــــرى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o96o4 هلل محمد|لسيد عبــــد|حمد | ي|بــــ |د|
|لمنى

683o82 لشكور عىل مغربــــى|ء عبــــد |سم| لمنصوره|بــــ |د|

42935 م سعودى|م|ء مسعد محمد |شيم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

838584 حمد|لحميد محمد |س عبــــد|ين| دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

2|7442 لشوج |م محمد حسن |هلل هش|منه  ى شمس|تـــج ره عي 

3223|7 ف عبــــد|ن |نور لحميد|م عبــــد|لسل|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|67oo3 ح حليم فلوبــــس|ليديه صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

488o74 ى عىل |حمد محمد | بــــوسعيد|مي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

856743 لحميد|ن محمد عبــــد|ء سلط|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

252462 د|معوض محمد مر| رض ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

63985 هيم|بــــر|مح يوسف |يوسف س لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

52887| |لزرق|لدين |ح |رق محمد صل|د ط|زي |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

87o373 هيم عىلي|بــــر|لدين |هلل سعد|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

75466| لرصوي|دل محمد محمد |ندى ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

83|7o ل سيد عىل خليل|جم ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

26|57 حمد|ن |حمد سليم|فرح  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

2426|9 عيل|سم|لدين |ل |حمد كم|لرحمن |عبــــد هره|لق|علوم 

7oo74 لدين حسن محمد|هدير نرص لفيوم|بــــ |د|

96739 حمد يوسف محمد|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

277933 ى عبــــد|ء محمد |نجل لرحمن|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

857838 |سكندر حن|دي |فىلي ن|بــــ ره بــــنى سويف|تـــج

864924 ري صليبــــ|بــــيشوي بــــطرس زخ |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

76356o م محمد أبــــو كليلتـــ|لسل|حمد عبــــد |ن |نور ره بــــور سعيد|تـــج

79o39 رص يىح فتـــوح فرج شيىم|لن|حمد عبــــد | ن|حقوق حلو

252522 ء محمود محمد قطبــــ|رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

83989| ى  هيم|بــــر|محمد يوسف حسي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د
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257689  شعي |يه|سل |بــــ
ى
بــــ شوق ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

2o2|5 ى ح مد محمد|محمد حسي  هره|لق|حقوق 

45o769 ه|بــــر|هلل  |ل فضل |ره جم|س هيم عمي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

9o2o97 د |لسيد حم|ح |ميمه صل| ج |تـــمريض سوه

6o|73o بــــو فرو|لسعيد | |سعيد رض ي صىح طنط
|معهد فنى

4|9829 دي|بــــو ش|لمنعم ربــــيعه |لد محمد عبــــد|خ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7o4255 مه|رس محمد معوض متـــول حسن سل|ج ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

89o972 دل محمدين عىل |ر ع|مي ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

88768| سحر سيد فوزى صديق  سيوط|ره |تـــج

89|862 مل |هيم ك|بــــر|لرحيم |ء عبــــد|سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

|4o|75 حمد تـــوفيق مأمون|ء |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6||387 |حمد رض|خلود مني   |طبــــ طنط

64o945 ى |محمد محمد  ن|حمد سليم|مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5o3959 ن درويش محمد|مؤمن محمد شعبــــ سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

6oo7o8 حمد|د |لجو|ئل عبــــد|ء و|سم| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6||||8 ل|لجبــــ|هيم محمد |بــــر| |دين لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|3o978 نور|هر |دل م|يوئيل ع ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

|675|9 لعزيز متـــول عىل|مه محمد عبــــد |س| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|4o754 حمد عىل|يوسف حسن  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

789984 لغنى|لحميد عبــــد |ر محمد عبــــد |مي دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

3|5oo  بــــشي  محمد 
بــــوزيد|تـــفى هره|لق|علوم 

3477|o محمد مجدى حسن خرصى ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

8o5975 ي ن
ي عبــــد|يوسف مصطفى ي|ج 

لغنى ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

37|766 بــــوعمر|لعزيز |لنرص محمد عبــــد|بــــو|محمد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

76638 هنده محمود محمد لبــــيبــــ|ش ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

245585 ضى|مل ر|لسيد ك|كريم  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

62o574 ن حمزه|مه فكرى سليم|س|م |ريه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5|89|2 ي محمد حسن عمر|سم|
ء بــــسيوئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|
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8247o5 لسعود|بــــو|رص نجيبــــ |بــــيشوي ن ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|3829| ى|عىل  ف عنتـــر محمد حسي  رسر ى شمس حقوق عي 

7o3o56 متـــ|لمطلبــــ محمد سل|رحمه محمد عبــــد  لمنصوره|صيدله 

8o96|5 حمد محمد ذىكي عىلي| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

27|373 ع|لسبــــ|ل محمد غنيم |هدى جم ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

48457o ن|هيم سليم|بــــر|عيل خليل |سم|مهند  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

36933o روق مصطفى|ء بــــيوم ف|رج لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

258363 ر|بــــونص|مصطفى صبــــىح خليفه  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

48|453 لبــــطل|لد محمد |دى خ|ش عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|845| حمد|زي مخلوف |له محمد حج|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

645|55 آيه محمد عيد متـــول لمنصوره|علوم 

24||34 لحميد|لحميد محمود عبــــد|محمد عبــــد ن|حقوق حلو

83339 بــــدين|ء محمد حنفى ع|رس| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

4|2oo4 ي|د
ى|رزق | ل حن|ئى هلل حني  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

4o3o8| ى|محمد  ى حسن حسني  يمن حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

87956o لحكيم محمد |طف عبــــد|نىح  ع| سيوط|تـــربــــيتـــ 

5|62o3 ء سعد محمد سعد هيكل|إرس سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|55426 ن حمد محمود|محمود | مي  ن|سو|ضتـــ |علوم ري

8|3543 ن|حمد عثــــم|محمد عمر  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

9|oo5| لسيد عىل صبــــرتـــ |ء |حسن ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

633864 لعزيز|ىطي عبــــد |لع|يش عبــــد |مي  | زيق|لزق|بــــ |د|

923o63 هر عيسوي |لط|لديبــــ |هر |لط| ي للفن|
|دق قن|لفنى

342854 سم|حمد ق|رس |ء ي|شيم ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

7oo583 ل|لع|لسيد عبــــد |تـــه |مصطفى شح لمنصوره|صيدله 

353865 لرحمن محمود عرفه|حمد عبــــد|م |سل|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

4oo365 رس محمد حسن|محمد ي ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

273472 حمد سنوىس|حمد محمد | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

478||5 رتـــ مجدى مجيد لمع|س سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

7o7276 لسيد|دى |له|لسيد عبــــد |د |محمد فؤ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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47552 محمد رجبــــ محمد سعيد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

96459 ل محمد محمد|حمد جم| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|6|654 ندى محمود عزيز عزبــــ سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

637o36 يف خ حمد|حمد سيد|لد محمد |رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o6335 ج |ده محمد |بــــسمه محمد حم لخرصى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

843935 بــــوبــــكر سيد|محمد محمود  ن|هندستـــ أسو

336|26 م|لسل|لسعيد عبــــد|يمن |د |جه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

64585 لحليم|ن عبــــد |بــــر رمض|ء ص|سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

8|3855 مه|مل سل|بــــيتـــر جورج ك ي|نوعيتـــ 
|لمنى

6o9277 هيم زين|بــــر|حمد محمد محمد | |بــــ طنط|د|

432o27 ن|لمحمدى عمر|هيم |بــــر| |رن |تـــربــــيتـــ طنط

334547 م سعد مرىسي|حمد حس| ى شمس|د| بــــ عي 

845o4o ى محمد محمد طه حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

6|2734 بــــ|لوه|مريم هيثــــم عىل محمد لطفى عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7|5434 ه|لنج|بــــو|تـــ |لسيد فرح|لمنعم محمد |عبــــد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|oo3o هيم محمد عمر ذهبــــ|بــــر|يده |ع لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|2|635 بــــو بــــكر يوسف صديق|ن |نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2638|8 لسيد|رينى رمسيس لبــــيبــــ عبــــد| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

7o46o8 متـــ|ئى سل|لعن|ج  محمد |حمد ن| زيق|لزق|هندستـــ 

|8|67 لدهري|حمد |ر |لغف|ء عبــــد |يوسف عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7oo747 ع|لسبــــ|لح |لسعيد ص|محمد محمود  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

79o379 لحميد|هر عبــــد|هر م|هلل م|عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

882439 ر محسن محمود جمعه  |من سيوط|نوعيتـــ 

26865| ى عبــــدربــــه|هيم |بــــر|سم |بــــسمه بــــ مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8|45o3 دي|دل سيد مك|محمود ع ره بــــنى سويف|تـــج

3676|9 لمحسن مصطفى سعيد زغلول|ء عبــــد|نجل |حقوق بــــنه

7oo456 |لعل|بــــو|هيم محمد مصطفى |بــــر| |لعل|بــــو| لمنصوره|عه |زر

|28o44  عبــــد |يوسف عص
ى
لىح حسن|م صدق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7|79|2 نم|لحسينى عىل ه|لحسينى |لرحمن |عبــــد  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

453234 عيل هشهش|سم|لسيد |حمد ممدوح | لشيخ|بــــ كفر |د|
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678482 فع محمد حسن|لش|محمد | يحن  زكري لمنصوره|حقوق 

687263 وى|لمك|م |سل|وى |لمك|ء محمد |عصم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|69637 حمد| |حمد زكري|خلود  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

68562o هيم شعله|بــــر|نسمه سمي  عبــــد ربــــه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

27|835 ى عىل محمد عىل شلبــــى|ي سمي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

326|2 نم مهنى|بــــ غ|نم دي|غ هره|لق|عه |زر

8|2266 ن|دل عثــــم|نجوي محمد ع ي|بــــ |د|
|لمنى

4o6648 ي رزق س| رن
لم|محمد مصطفى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

894358 لعزيز محمد سيد |م عبــــد|حس سيوط|هندستـــ 

4|473o طمتـــ بــــدوى بــــدوى حسن عرفتـــ|ف سكندريه|ل|حقوق 

8o5oo6 حمد محمد محمد|دين |ن ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

83853| ي|خديجه حس
ي سيد مصطفى

ئى قرص|ل|فنون جميله فنون 

5|2629 هلل|لسيد عبــــد ربــــه محمد  حسبــــ |د |زي |ره طنط|تـــج

7538|6  عبــــد 
ى
ي محمد بــــيه|لبــــ|ريم شوق

ى
ق عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

479|oo رق محمد عىلي|محمد ط سكندريه|ل|هندستـــ 

|22262 لجهينى|مد محمد |ره محمد ح|س هره|لق|بــــ |د|

486oo5 حمد|هلل محمود حسن صديق |منتـــ  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

5o2348 لسيد حسن|ن عىل |لرحمن سلط|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35o9o5 ي|من
ر سمي  منصور عفيفى |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

36|o93 حمد|ر مجدى حسنى |مي |تـــربــــيتـــ بــــنه

64|o39 ئى|لغيط|لعظيم |بــــ عبــــد|لوه|حمد عبــــد|محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

252|| ره مجدي عىلي محمد عىلي|س ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

52o93| ي ح|إرس
ى
وي|لص|مد |ء صدق ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

3444|o لعزيز|لد عبــــد|لد ربــــيع خ|خ ى شمس علوم عي 

3|787 هيم|بــــر|عيل |سم|مريم محمد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

27742 حمد سيد|عيل محمد |سم| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

287|o لسميع|بــــ عبــــد |لتـــو|م عبــــد |حمد س| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

236439 وق حمدى  در|لق|لسيد محمد عبــــد|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

255723 م سمك|لسل|محمود رشدى عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|46342 لسيد|مريم سمي  محمد  هره|لق|ره |تـــج
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4|3464 وق  ح|لسو|لحميد عطيه |بــــ عبــــد|يه|رسر ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

8777o4 هلل محروس  |ء محروس عبــــد|ل| سيوط|بــــ |د|

89o365 رص |لن|تـــ محمد عبــــد|محمد عرف سيوط|بــــ |د|

|5|3|o هند طه عىل عىل عه مشتـــهر|زر

82448 هلل حسن|سمر حسن عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

647626 محمد مصطفى محمد عطوه جبــــيل سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

22|27o حمد محمد حسن|ئل سيد |حمد و| هره|لق|حقوق 

658o8 بــــ مرىس|لتـــو|لد عبــــد|محمد خ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|254|2  لبــــيبــــ|ع
ى
دل نشأتـــ شوق وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

759998 لكريم|د |مورين مجدى جوده ج لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

26|5|7 |لحم|ن |لد سليم|حمد خ|
ى
ق ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

7|6972 ف محمد | هلل|لسيد حسن عبــــد |رسر س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

77o79| م محمود|حمد محمود تـــه|ريم  زيق|لزق|بــــ |د|

82646| ي محمد |ء عل|رس|
لحبــــيبــــي|ء مصطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

|5837| ئى محمود محمد|رحمه ه هره|لق|حقوق 

46739 ى بــــيوم|حمد |مصطفى  مي  ن|سو|بــــ |د|

53o276 هلل|حمد محمد عىل عبــــد |تـــفى  بــــ دمنهور|د|

75236| حمد|لفتـــوح |بــــو |لد فريد |حمد خ| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6|542 لعزيز محمد محمود|تـــم عبــــد |سوسن ح ى شمس|تـــج ره عي 

773544 ه وليد | سم|در ق|لق|حمد عبــــد |مي  زيق|لزق|بــــ |د|

64599 ف |منيه | ن|هيم رمض|بــــر|رسر لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

494383 ى محمد  ى صبــــىحي حسي  جي|لم|حسي  |ره طنط|تـــج

|2|697  يحن  عيس 
م|حمد سل|مصطفى هره|لق|ره |تـــج

84o964 مريم رفعتـــ فرج قديس دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

5o786 ق|سح|ل |دي عيد كم|ف ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

9|66|| بــــ محمد  |لتـــو|ر عبــــد|لغف|طمه عبــــد|ف سيوط|نوعيتـــ 

8o|||8 |عيل عط|سم|م |مرح عص ي|بــــ |د|
|لمنى

9o42|8 هلل محمد  |ده محمود فتـــح |غ تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه
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|3ooo8 حمد حلىم محمد|يه | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|344|8 ح سيد محمود|لفتـــ|ر عبــــد |زه| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

434|28 فع|لش|ل محمد |نس جل|ر |صيدله طنط

78o25| حمد محمد حسن|م |حس زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

223846 ده عىل يوسف|حمد حم|ده |غ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|64265 هيم|بــــر|حمد |مصطفى محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

493976 لخول|در فوزى |لق|حمد محمد عبــــد| ره دمنهور|تـــج

457522 مد عبــــد ربــــه جيوىسر|ل محمد ح|جم لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68|3|4 وى|لسعد|دى |له|حمد عبــــد |مه |س|حمد | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

925323 ه طه | حمد  |لسيد |مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

524o45 ن|حمد محمود سلط|جر محمود |ه ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

32|459 ل محمد عىلي محمد|بــــل لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

8828o2 ى صديق محمود|مي  |مل | لمؤمني  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

822934 ئيل|ل حشمتـــ ميخ|مي  جم| ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

8o6o82 لنعيم|لد محمد عبــــد|ر خ|يثــــ| ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

8o5969 فظ|محمود مؤمن طه ح ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

842267 بــــوزيد|لدردير |لحميد |م عبــــد|حس دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

4364o6 ل|لجم|هيم محمود محمد |بــــر|حمد | لشيخ|تـــمريض كفر 

53|29 ى|حمد شعبــــ| ى حسي  ن حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

25834| لديبــــ|للطيف |ن عبــــد|لرحمن رمض|عبــــد لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

2725|4 هلل زىك عبــــده|مصطفى عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

58844 مل مصطفى طه|عىل ك طبــــ بــــنى سويف

|3849o ي
ئى محمود محفوظ|لد حس|خ| دئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

878232 ل |حمد محمد غ|هلل محمد |منتـــ  سيوط|ره |تـــج

75o72o فع حسن|لش|هند محمد محمد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

89o498 مه حمدى حليم رمس |س| سيوط|بــــ |د|

8|4o29 ي رض|ه
ي نصيف| ئى

ى
شوق ي|هندستـــ 

|لمنى

453|68 ي محسن عىل بــــدر
محمد مصطفى ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

9|5665  نجيبــــ |قل|لقس | |رين|م
ى
ديوس شوق سيوط|ره |تـــج
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638349 لدين رجبــــ قطبــــ رجبــــ|ل |رجبــــ كم دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

25|578 لغنى فرج|محمد يحن  محمود عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

236|6 ح بــــهجتـــ عيد|لفتـــ|يوسف محمد عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

67897 حمد|من محروس عطيه |ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

445|32 ن محمد حسن|حمد رمض|عمرو  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

492228 زق زيتـــون|لر|حمد عبــــد |محمد سعد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8526|7 روز|دي فوزي ن|ره ن|س ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|2o443 مل|لسيد محمد ك|لد |محمود خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

69|874 ى عبــــد | |لعزيز شط|حمد مجدى حسي  لمنصوره|طبــــ 

59827 مل|ئيل ك|يكل نبــــيل روف|م بــــ بــــنى سويف|د|

484384 حمد سعيد مصطفى محمود عبــــدتـــ| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2|7325 فظ|ج  محمد محمود ح|هلل ن|منه  ى شمس هندستـــ عي 

239oo9 لغنى|نعمه محمد محمود عبــــد هره|لق|بــــ |د|

3696|8 لعزيز محمد حسن|حمد مجدي عبــــد| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

28o|o ح محمد|لفتـــ|ء عىل عبــــد |لزهر| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

75||66 ن|لدين رضو|رص سعد |لن|دهم عبــــد | عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

2|4362 يف محمود محمد تـــوفيق|بــــتـــه| ل رسر ن|بــــ حلو|د|

833725 ى |ي ى محمد|سمي  حمد حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

9o222o لرحيم  |ضى محمد عبــــد|لر|د عبــــد|جه ج|عه سوه|زر

5o7937 ئيل|ملك ميخ| سمي  حن| رين|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2847o5 لسيد|هيم |بــــر|ح |ندى نج كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

89o729 بــــتـــ |ء سعد محمد ثــــ|ل| سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

7oo668 هلل|حمد ضيف |ح |لفتـــ|حمد عبــــد |ح |لفتـــ|عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

|4|479 حمد مهدى|رص |حمد ن| ى شمس حقوق عي 

8o44o7 تـــه|نبــــيل نصيف شح| دون|م ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

44|3|5 م محمد محمود محمد|عص |علوم طنط

4o5669 كر حسن محمد|ره محمد ش|س لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

3576o6 ف حسن مندور|ء |رس| رسر شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

786|98 بــــى|مد عبــــده عر|م ح|هند عص زيق|لزق|بــــ |د|

7o355| لجوهرى|هيم |بــــر|لجوهرى |هيم |بــــر|ن |يم| زيق|لزق|عه |زر
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|589o6 لنبــــى|مي  سمي  عىل عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

35632o ح تـــوفيق|لفتـــ|لنبــــى عبــــد|مي  عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

828o26 ى|بــــ خ|رح لد كرم حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

648236 ى |ي دى محمد عيس|له|حمد عبــــد|سمي  زيق|لزق|حقوق 

686937 لرحمن|مد مصطفى عبــــد |حمد ح|ء |شيم لمنصوره|ره |تـــج

697882  محمد|لبــــ|ء محمد محمد عبــــد |سم|
ى
ق لمنصوره|حقوق 

6||5o| مول|لس|ع |لرف|لحميد |ن عبــــد |نوره |بــــ طنط|د|

48|o4 عيل|سم|لغنى |عيل عبــــد |سم|ء |رس| لفيوم|لعلوم |ر |د

242963 فع عىل محمد|محمود ش هرتـــ |لق|تـــمريض 

5|6872 لحميد|د عبــــد |أيتـــ محمد فؤ معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

5o2238 ى|دل محمد |نزيه ع حمد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

4o2oo5 محمود سعيد خميس محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

768239 لحنفى|هيم |بــــر|حمد محمود |ئى |م| لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

82623 ى عم ى ربــــيع حسي  ر|حسي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

89|832 جرجس فيلبــــس متـــى | دون|م سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

42|846 د|ر ج|لرحمن محمود مختـــ|عبــــد  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

6789|| ن|حمد محمد محمد رمض|ر صبــــرى |من لمنصوره|عه |زر

7577|4 ى |محمد مصلح  حمد خليل|مي  لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

8933| يف حسن عبــــد | من ر|لغف|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8o6264 تـــي|بــــي زن|محمد سيد عر سيوط|ره |تـــج

283389 ي|ر
م|م|ل محمود محمد |جم| ئى لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6|4548 لشوج |أحمد سويلم أحمد سويلم  |هندستـــ طنط

4o7537 م|ن خميس محمد عل|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

493497 ف محمد عيد |محمود  ئى|للق|رسر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4564o| م|لسل|ح محمود بــــسيوئى عبــــد|ئى صل|م| عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

|33646 ن مجدى يوسف متـــرى| مي  ن|بــــ حلو|د|

54|33o للطيف|سعد محمد سعد حميده عبــــد ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

759833 دى|ن حربــــى مغربــــى عبــــ|يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8o|298 يه محمد سيد خلف| ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى
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242o9 عيل|سم|دل طه |ن ع|نوره كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

225957 د صبــــره محمد|لجو|حمد عبــــد| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

42479| ن|حمد عمر|م محمود |زن عص|م سكندريه|ل|علوم 

548295 بــــوسنه|حمد مجدى فرج حسن | سكندريه|ل|حقوق 

4oo547 لحميد|ىطي عبــــد|لع|مروتـــ حسن عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

349596 لغنى|نور عبــــد|ن محمد |يم| ى شمس| لسن عي 

42o428 حد|لو|وي عبــــد|لششتـــ|لسعيد |منيه مسعد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26|o8o طمه محمود مصطفى زيد|ف ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8o9597 د طه|لجو|يدي طه عبــــد|ه ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

76ooo8 ه ي هيم حسن|بــــر|رس |ني  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

264792 روق درويش|زق ف|لر|ء عبــــد|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

52848 هيم|بــــر|سهيله محمد يوسف  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|494|7 لرحمن عىل رسور|لد عبــــد |خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

||7392 سيىلي|مريم سمي  خليل بــــ كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

565|o ن جوده|لمنعم شعبــــ|عمر عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

84744 محمد محمود محمد محمد ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

7624|4 لبــــربــــرى|لسيد عىل محمد |عىل  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

3|43o3 لسيد|تـــتـــ |ئل شح|محمد و ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|837o سحق مسعود|يوسف مسعود  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

85969 ه | بــــ|لتـــو|حمد عويس عبــــد |مي  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

3|7o65  |محمد ص| ر|ي
ى
هيم|بــــر|لح دسوق ى شمس حقوق عي 

7o|56o لخول|مه |دق سل|لص|هلل عبــــد |ء كرم |دع هره|لق|ن |سن|طبــــ 

527522 ى|د |ء عم|ل| لسيد عىل حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

8o4o|o حمد محمد|يمن |يوسف  ره بــــنى سويف|تـــج

678674 لح|لد محمد لبــــيبــــ عوض ص|خ ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

23597o ف عبــــد|جر |ه ل|لسيد محمد هل|لمجيد |رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

696||o لسيس|د |مجد مصطفى رش|سهي   لمنصوره|حقوق 

|7|8|| كريم عمر زىك كرم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4637o2 ي |
حمد عىل مرع|حمد محمد مصطفى لمنصوره|حقوق 
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4|8359 د|لضي|لمجيد |لدين عبــــد|ح |ئى صل|سلىم ه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

353486 ن|ن فهىمي عثــــم|محمد عثــــم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|35755 هيم|بــــر|ندى محمود سيد  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

7658| لسيد|حمد |يوسف سيد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

542946 بــــيض|ل|مد محمد |يه صبــــري ح| |حقوق طنط

72373 حمد سيد|ره محمد |س لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

5o6745 ن قيم عيس|فهىم يو| مي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8|8493 هيم|بــــر|هيم |بــــر|ن تـــوفيق |يم| ي|علوم 
|لمنى

7o2|25 ده|حمد حم|هيم سيد |بــــر|مه |محمد عىل سل لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

82775o ى|ح ى حسن حسي  زم حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

369796 فعي|حمد محمد محمد ش| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

373389 وي|لص|كرم مصطفى |جر |ه وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

33353 هلل| |حمد عط|ء محمود |ول هره|لق|علوم 

6||378 حمد جده|ء |بــــسمه عط لمنصوره|صيدله 

|25877 دل عنبــــتـــ|لدين ع|ح |رس عمرو صل|ي ى شمس|تـــج ره عي 

8|9295 ه | ف عبــــد|مي  لبــــديع محمد|رسر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

776o72 ن|ن عىل سليم|ح سليم|لفتـــ|عبــــد | عل زيق|لزق|ره |تـــج

46o37 لحميد|هد حسن عبــــد |ء مج|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2577o5 بــــر|ئى عىل ص|عىل ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2875o4 بــــ خلف|لوه|منيه سعيد عبــــد| |نوعيتـــ بــــنه

349839 ى عمر عزتـــ محمد بــــيوم حسي  ى شمس حقوق عي 

45398| عيل|سم|بــــو|عىل فرج محمد محمد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

|32289 لعزيز|جر فريد حلىم عبــــد |ه ى شمس|د| بــــ عي 

42796o د محمود محمد عىل قطبــــ|جه |بــــ طنط|د|

499969 ي |ده |ن حم|يم|
حمد|لعوضى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o|774 ء خليفه نبــــيه مهدي|سم| ي|عه |زر
|لمنى

4||2|4 لي|لجبــــ|بــــو زيد |هلل |لعربــــي خلف |ن |نوره |بــــ طنط|د|

48o722 دى|ل بــــغد|لحكيم جم|ر عبــــد|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

37|66 ن منصور|ن محمد رمض|محمد رمض ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 
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279585 لصعيدى|ح |لفتـــ|ر سمي  عبــــد|من تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

64o782 ى محمد عبــــد  ى عبــــد |محمود حسي  |لغنى حسي 
د|لجو

ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

9545o م|حمد محمد تـــه|ئى محمد |ه ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

757465 بــــو جبــــر|ن جمعتـــ |محمد وليد سليم عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

489o63 لنمر|مد عىل |م عىل ح|ريه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|3498 حمد خليفه|دل حسن |محمد ع |هندستـــ طنط

|2o269 جبــــريل| محسن رض| رض ى شمس هندستـــ عي 

252|32 وى|لسخ|يه محمود محمد | ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|6o3o4 هيم محمد|بــــر|هلل |لرحمن عبــــد |عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

346758 نور صبــــىح بــــدر|ن |يم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

52682| لحسن عىل|بــــو|عىل نهرو  سكندريه|ل|بــــ |د|

64567o بــــ محمد مصطفى|لوه|ل محمد عبــــد |جم ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

859874 لرحمن محمد|عمر محمد عبــــد ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

78|336 ن محمد محمود حسن|فن| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

262364 حمد|حمد عىل |صبــــرى  |حقوق بــــنه

498964 وى حمزتـــ|يه حسن حمز| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

528923 لح|لدين ص|ل |رص كم|يوسف ن ره دمنهور|تـــج

4649|8  عبــــد |محمد هش
ى
بــــ حموده|لوه|م شوق ي|بــــ |د|

|لمنى

8|4358 كر|جرجس عزمي صليبــــ ش ره بــــنى سويف|تـــج

924644 لكريم |لسيد فكرى عبــــد|د |عم ج|بــــ سوه|د|

7o|852 نوبــــى|لبــــ|لسيد |م عىل |محمد عص ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

678494 ش|لفر|لحليم محمد عيس |محمد عمرو عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

7o9432 عيل مصطفى|سم|ء سمي  |رس| لمنصوره|حقوق 

|46|o5 ي|ر
بــــتـــ فريد|طف ثــــ|ع| ئى ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

782o69 هيم|بــــر|لرحمن |هيم عبــــد |بــــر|حمد | زيق|لزق|حقوق 

229725 ى بــــيوم|هند سيد محمد  مي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|3|986 ى|بــــو |ردين فكتـــور صبــــىح |ن ليمي  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

92|474 مصطفى محمد خليفه صديق  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
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877|9| لعزيز  |ء رفعتـــ مصطفى عبــــد|ل| سيوط|بــــ |د|

|5652o حمد محمد|لح |مصطفى محمد ص هره|لق|ره |تـــج

4o69|8 لحميد محمد|ل عبــــد|لدين جل|د|ن عم|رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|23o77 لسيد محمد|سل محمد |بــــ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

7oo28| حمد|لسيد محمد |ره |س لمنصوره|نوعيتـــ 

2o493 بــــ|حمد دي|مني  محمود مني   هره|لق|حقوق 

6o|886 ن فهيم مرقص|يرينى أنطو| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

34|9o2 بــــ|لهبــــ|ح مصطفى |لفتـــ|ندى محمد عبــــد ى شمس  تـــمريض عي 

7|7982 حمد|در مصطفى مصطفى |لق|م عبــــد |حل| ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

23||2o فظ|ء عويس ح|لرحمن عل|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

87296 بــــ محمد محمد|لتـــو|ء عبــــد|هن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8o4669 ي عىلي | لمهدي|حمد محمد |نىح  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

23|5o حمد محمود|حمد محمود | ن|ضتـــ حلو|علوم ري

48|96| ى |لحس|مه عوض |س|كريم  وي|لشه|ني  سكندريه|ل|ره |تـــج

494287 محمد عيد حلىم محمد عيس ره دمنهور|تـــج

7623|2 محمد زىك زىك محمد حسن كردوشتـــ ره بــــور سعيد|تـــج

885456 لرحيم سيد |دل عبــــد|ن ع|نوره سيوط|ره |تـــج

35o|o5 ى خ|ي وي|حمد بــــنه|لد |سمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

22|3|| عيل|سم|عيل محمد |سم|عمرو  هره|لق|حقوق 

353474 ف محمد عبــــد|محمد  لمقصود|رسر ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|3477 ى|حمد |لسعيد سيد |محمود  لعشر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

763662 ىط|ل لو|لع|ء محمد محمد عىل عبــــد |ل| ى شمس| لسن عي 

776346 ى عل|ج ن|مد صو|ء حمدى ح|سمي  زيق|لزق|حقوق 

5o6268 ز|هلل بــــ|ندي محمد عبــــد سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

483388 خلود سمي  حسن حسوبــــه سكندريه|ل|بــــ |د|

9o4o72 ن نرصى صديق وهبــــه |حن ج|حقوق سوه

32935 ن|لعزيز عثــــم|حمد ممدوح عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|69983 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|لدين عبــــد |م |سيف عص ى شمس حقوق عي 

6|735 لرحمن|حمد عبــــد |بــــ |لتـــو|ميمتـــ عبــــد | سيوط|حقوق 

||655o ى|روم| مونيك  عزم حني 
ئى هره|لق|بــــ |د|
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7869o3 ى هل|ل |حمد هل|طمه |ف ل|مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45||57 مصطفى حسن محمود حسن |هندستـــ طنط

5|5869 ره عزتـــ جمعه يوسف محمد كركوتـــ|س علوم دمنهور

343824 يف س هيم فرج|بــــر|شور |مح ع|رسر ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

6|977| ء محمد محمود محمد|لشيم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

22|3o4 د عىل|لد سعد عىل ور|خ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

256244 رس عرفه رزق|حمد ي| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

78343 م فهىم محمود|ره هش|س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|8o4| لدين|بــــ |ن محمود محمد شه|يم| ط|حقوق دمي

54|6o2 د|لضي|ن |شعبــــ| محمد رض عه دمنهور|زر

5|8|78 يبــــه|لمجيد محمود |رق عبــــد|ط| ر|ي بــــورسر سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

3454|9 لس مجدى جورج يوسف كي  ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

446935 حمد عىلي|حمد |يمن |محمد  سكندريه|ل|حقوق 

349659 هلل سيد عبــــده منصور|منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

892834 م |ز محمد تـــم|حمد ممتـــ| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

286462 ن|هيم زهر|بــــر|هلل نبــــيل |عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|67|2 م|حمد س|وليد | رن  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

8o8536 حمد محمد|ن |محمد رمض ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

25|988 ف|ف خل|لسيد خل|محمد محمود  ى شمس طبــــ عي 

774488 ي|سم|لسيد |ل |ن جم|يم|
|عيل دئى زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

884753 ى س |لي|د |ئى ميل|ه| مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

35|338 ى محمد جم|ي حمد|لدين محمد محمد |ل |سمي  ى شمس| لسن عي 

6|9967 لحسينى خميس|بــــر محمد محمد |ن ص|مريه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

784953 كريم محمد حسنى محمد قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

78283o ز|محمد عىل تـــمر| رض| ند|ر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

777555 لمطلبــــ|منيه محمود طه عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5||6|9 حمد حمدي حشيش|ئل |حمدي و طبــــ بــــيطرى دمنهور

||8936 ف رشدى تـــوفيق|ردين |ن رسر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

798|| ل سعد محمد عىل|لرحمن جم|عبــــد  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 
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536636 لمول|ن محمد عبــــد |لدين سليم|ء |حمد بــــه| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

542|62 عىل حليم عىل محمد محمد لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75667o لمقصود محمد|حمد حسينى عبــــد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

7o|773 هيم|بــــر|حمد |ر نبــــيل محمود |من زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|7o48o لمسيح|ئيل نعيم فهيم عبــــد |مهر تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

77|545 لحميد|لمحسن عبــــد |لمحسن نبــــيل عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

42o|65 ف عبــــد|ندى  مد خليفه|فظ ح|لح|رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

6|o9o2 ل موىس محمد شبــــي |حمد هل| |نوعيتـــ طنط

88o269 ى  |ر جم|من ل محمد حسي  سيوط|حقوق 

|47967 حمد عزتـــ عبــــده معوض| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

272429 ى قوس|دل وليم قري|ع| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

25837 بــــ|طمتـــ نرص محمد دي|ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

47539o رى|لعك|م |لسل|يوسف نبــــيل يوسف عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

545744 حمد|ل |حمد محمود بــــل|عمر  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

629|8 روق محمود|محمد ف| رن صيدله بــــنى سويف

245929 لح|رق زىك ص|مهند ط تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

244425 عيل|سم|عيل عبــــده |سم|حمد | هره|لق|هندستـــ 

4o9827 عيل محمدطه محمدطه|منى إسم ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

4364oo ي عبــــد |مرىسي ن ي|لحميد مرىسي ن|ج  ج  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

635|o7 ض|لدم|لمعبــــود |يه عىل عبــــد| زيق|لزق|نوعيتـــ 

526576 لجوهرى|د محمد |رس مصطفى فؤ| سكندريه|ل|هندستـــ 

4375|o نتـــ|بــــوعي|حمد يىح عطيتـــ متـــول | |حقوق طنط

68|2o4 تـــ|لشح|ح |لفتـــ|ج  عبــــد |م ن|سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

772|94 هيم حسن|بــــر|هر محمد |ن م|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

752|56 لسيد|ح جوده |لفتـــ|حمد عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

32485o لمقصود|دى محمد عبــــد|حمد ن| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|3o793 د|ل حسنى حد|حسنى جم لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

3|392 لمطلبــــ|ه عبــــد |لل|لمطلبــــ عبــــد |ضىحي عبــــد  ن|حقوق حلو

|555|4 هيم|بــــر|لق خليل |لخ|طمه محمد عبــــد |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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2|2632 هلل|مل عبــــد|م ك|عمرو هش |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

643695 زق حمد|لر|سعيد عبــــد | نور ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6o8|o4 وق مختـــ ر بــــدر|ح مختـــ|ر صل|رسر ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

|35238 ده محمد محمد عنبــــر|حمد حم| |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

839268 لح|محمد محمود نوبــــي ص ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2756|| لرسول|هيم عبــــد |بــــر|لدين جمعه |عز  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

3464| هيم شفيق|بــــر|لدين |ء |حمد عل| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

252o46 وى|لشبــــر|ح موىس |لفتـــ|لعزيز عبــــد|عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

78|o74 ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|محمد منصور  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

682|o| ه س حمد|در |لق|لعزيز عبــــد |مح عبــــد |سمي  لمنصوره|بــــ |د|

||8668 حمد محمد معوض|رس |ف ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

688484 لمعىط|لغنى عبــــد |لح رسور عبــــد |ره ص|س لمنصوره|نوعيتـــ 

26||9o لسيد|د محمود |يه عم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

9o9385 لمجيد|ضى عبــــد|لر|زن عبــــد|هلل م|يه | ج|عه سوه|زر

7o945| حمد|لسيد |لدين |محمود مىح | دين لمنصوره|حقوق 

63|7|2 لعزيز عطيه مدكور|ندى وليد حسن عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63|6o| ي|ر
جنيدى محمد جنيدى عىل| ئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4952o5 ي|لسيد محمود سليم|حمد |
ل|ن جى تـــربــــيتـــ دمنهور

|58788 ى عم|ي د درويش محمد|سمي  ى شمس|زر عه عي 

8|2458 ن فهيم عىلي|شم رمض|م ه| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

49o5o5 ى عبــــد |ء رمض|ول د|لجو|ن حسي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

2659o| ر بــــدر|لغف|يوسف فتـــىح عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o6667 لجليل|لسيد حسن رزق عبــــد |سميتـــ  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

7|7239 حمد سعد|حمد تـــوفيق |بــــسمه  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

525943 لعبــــد|متـــ محمد |س|نس | سكندريه|ل|هندستـــ 

|583o9 لحميد|مروه محمد سعد عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

357846 ل سيف سيد|لدين جم|سيف  ى شمس|تـــج ره عي 

48o329 لبــــشبــــيسر|لغنى |حمد نبــــيل محمد عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

639476 لم|لعظيم س|م محمود عبــــد  زيق|لزق|صيدله 
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85254| مي عىلي|طمه خلف شلق|ف ي|نوعيتـــ 
|لمنى

786o65 يه محمد مصطفى حسنى| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

699657 لم خليل|لسيد س|لسيد نبــــيل | لمنصوره|ره |تـــج

822835 ي محمود محمد حسن
مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

822o|4 لجيد|لمؤمن عبــــد|ء محمد عبــــد|لزهر| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

48747o وى|دل محمد محمد زىك طنط|م ع|ر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2927| لسيد|حمد فرج محمد | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

479738 ئى|للبــــ|هيم |بــــر|م طلعتـــ |عمرو س ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|3|823 بــــو بــــكر سيد يسن|ء |سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

7522|6 مر|هيم ع|بــــر|هيم حسن |بــــر|حسن  زيق|لزق|صيدله 

437699 مد|لنبــــي ح|لحليم عبــــد|محمد عىل عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

2553| حمد|هلل مجدى عىل |منتـــ هره|لق|ره |تـــج

64|384 مر|لسيد عىلي ع|بــــر |ء ص|رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

||7974 يف عبــــد  حمد|لمحسن |ريم رسر هره|لق|بــــ |د|

447o|8 ن|لسيد سلم|حمد وجيه بــــيومي | سكندريه|ل|هندستـــ 

82|49o هيم حبــــيبــــ|بــــر|نبــــيل | مه ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

269658 ى عزتـــ تـــوفيق |ي ئى|لصوف|سمي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8o9|38 ه مكرم ص| لح محمد|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

634229 لسيد|حمد يشى |محمود  زيق|لزق|طبــــ 

695745 تـــه|لسيد شح|هلل |ن حمدى عبــــد |نوره لمنصوره|ره |تـــج

|6||84 ي
ه ضى هيم محمد|بــــر|لدين |ء |ني  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 

(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

525856 لرحيم|هيم عبــــد |هيم نجدى إبــــر|أحمد إبــــر سكندريه|ل|هندستـــ 

78846 مل محمد يوسف|حمد محمد ك| ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

698534 حمد عيس|حمد مصطفى |ء |ل| صيدلتـــ بــــورسعيد

45o6|4 لمقصود هجرس|حبــــيبــــه محمد يوسف عبــــد  |هندستـــ طنط

82|926 حمد عىلي|مه سيد |س| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

235982 حمد|هلل محمود شلش |هبــــه  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

524966 زع عىل|لسيد محمود من|محمود  لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

892652 روس |سك|ندرو حليم متـــرى | سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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|5|925 تـــتـــ|ء صبــــرى شح|رحمه عل ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

35697o ى صبــــح مختـــ|ي ر عىل|سمي  |علوم بــــنه

845634 هيم يسن|بــــر|لرؤوف |وليد عبــــد ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

776|43 ء طه عيس عزبــــ|وف زيق|لزق|حقوق 

885o38 ف محمد | |رند بــــوزيد |رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

633o23 ن|لعري|حمد حسن |لرحمن محروس |عبــــد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

6|397o لخشن|هيم |بــــر|هيم عىل |بــــر| |ره طنط|تـــج

328293 ي عىلي 
نور محمدى|سيف مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|5|3|5 ى يشى عبــــده محمد|ي سمي  ن|بــــ حلو|د|

654|3 ى|ء عمرو سيد |دع مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7|656o ن ئى|لعن|لدين حسن |بــــ سعد |يه| |مي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

775659 حمد جعفر محمد|ء |سل عل|بــــ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

829|92 لسيد|حمد |لسيد |طمه |ف دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2498|2 ه حمدى محمد محمد عفيفى| مي  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

686989 لكريم فريد|ئل عبــــد |لكريم و|عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|7|699 لسعود|بــــو |بــــر |ء سيد محمد ص|ل| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

78o534 لسيد|لرحمن غمرى مصطفى |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

48336o حمد عىل|هدى عجىم محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76|764 بــــوزيد|حمد محمد |رؤى  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

286572 لرحيم|لد محمود حسن عبــــد|هلل خ|منه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8|9333 ف سمي  رزق| |دين رسر لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

7529o2 يم|لد|هيم عبــــد |بــــر|لمنعم |حمد عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

679679 سحر صبــــىح شندى محمد لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

287o|2 ن|عيل رسح|سم|حمد |عيل |سم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

24562o عيل|سم|لكريم |مه سعد عبــــد|س| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8o9255 ي |نجوي ع
حمد|شور مصطفى ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

338|23 رق محمد لطفى|حمد ط| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

839773 ه فوزي نور محمد| مي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6|o533 لصعيدى|لسيد |لسعيد |ء |سم| |تـــربــــيتـــ طنط
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9357| لحميد سيدعىلي|ء محمد عبــــد |بــــه دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

86o755 حمد محمد حسن|يدى |ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

359789 ر|ء وحيد مصطفى نص|دع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

784384 لسيد|هيم |بــــر|ن منصور عىل |نوره زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|56473 ن|حمد حس|ن وحيد محمود |حس هره|لق|ره |تـــج

28998| لرسول|در عبــــد|لق|ل عبــــد|ئى جم|تـــه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|29423 ف|لعزيز خل|حسن محمد عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

64o67 م قطبــــ|م|يوسف محسن  لفيوم|بــــ |د|

|58o44 ى |ي حمد|لدين |مي  محمد بــــدر|ل|سمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

76|7oo هلل|هيم عبــــد|بــــر|حمد محمد | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

679442 طمه عىل عىل عىل شلبــــى|ف لمنصوره|ره |تـــج

86o6o6 رم|لمك|بــــو|حمد |ل |هدير جم ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

48o7|2 ء نظي  حبــــيبــــ|بــــه| رين|م تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

268937 لشىس|هيم فتـــح |بــــر|م |ريه ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4957|8 د محمد|لجو|ح عبــــد |محمد صل دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

829958 ى|م ض عطيه|فتـــ ري|ر| رتـــي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

759o48 ن|م محمد محمود عثــــم|سل| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

484289 رس حسنى عىل حسن حسن|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|7776 ن|خلود عطيتـــ محمد كيو ره بــــور سعيد|تـــج

255772 س|لتـــر|وى |لص|هيم |بــــر|سم |بــــ  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

5oooo5 ح محمود|لفتـــ|ء زغلول عبــــد|شيم تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

6|7429 ه محمد عبــــد  لبــــدوى|لعزيز |ني  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

255354 لحكم يوسف|لمحسن عبــــد|منيه محمود عبــــد| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

42|o39 حمد|لسعيد |ن طه |ء شعبــــ|شيم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

2|3|43 لق|لخ|حمد سيد عبــــد|سلىم  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

676|66 ه  متـــ|حمد محمد محمد سل|ني  لمنصوره|بــــ |د|

762965 لفى|ل|حمد |هر |هلل حسن ط|يه | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

89o9o| ى غيط محمود | ه حسي  مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 
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76877| ن|لم|هلل س| |ن عط|يحن  سليم تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

8|34oo عيل|سم|ض |د ري|هند حد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

42o2|| لق فرج|لخ|لمحسن عبــــد |زينبــــ محمد عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

5|423| ىسر|لخر|لسيد مصطفى |آيتـــ حمدى  سكندريه|ل|ره |تـــج

7|754o للطيف|مد عبــــد |ء محمد ح|رس| لمنصوره|حقوق 

2|884o هيم شمخ بــــكر|بــــر|حمد محمد | ن|هندستـــ حلو

359359 س|عىل مجدى عىل عبــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4872|2 حمد مرع|حمد رزق محمد محمد | ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

77|5o3 ه عىل فوزى عبــــد | ح|لفتـــ|مي  زيق|لزق|عه |زر

5|o964 لصعيدى|لح |هر محمد ص|حمد م| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

48o752 ى|هلل حس|بــــ |ل ج|جم| ر|ي ني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o6546 لشورى|هلل |هلل صبــــرى عبــــد |ن عبــــد |يم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

3623o6 بــــيتـــر ميشيل مقبــــل لبــــيبــــ ن|حقوق حلو

483363 لسيد عىل|م فريد |هند س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

924263 ف محمد |ن |نوره حمد  |رسر ج|بــــ سوه|د|

6425o4 لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|هلل |محمود عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

44o956 لسيد يوسف|هر |يتـــ ط| لشيخ|ره كفر |تـــج

|4962| حمد محمد|د عبــــده تـــوفيق |سع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|64|39 ى روز|ن ن|يمن ن| |مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4oo343 حمد محمد|هيم |بــــر|ء |عل سكندريه|ل|ره |تـــج

785498 ى عن|ي  ذىكي عبــــد|سمي 
لمنعم|ئى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

772475 لهلو|د محمود مصلىح محمد |لد عم|خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

479488 د|هيم مر|بــــر|لرحمن محمد خليل محمد |عبــــد |ره طنط|تـــج

5o|4|9 ى لويس محروس فهيم رزق| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|2|88 ى | نور بــــ|عيل |سم|حسي  ش|لسيد رسر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

845o|5 لح محمود|حمد محمد سعيد ص| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

33o77o مل محمد|ج  ك|عمر ن |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

829625 لليثــــي محمد|عمر عزتـــ  سيوط|صيدلتـــ 

536333 حمد|رص محمد عىل سيد |ن| ند تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

52oo9| لحفيظ حمد|ه عبــــد |لل|عبــــي  عبــــد  ره دمنهور|تـــج
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72624 ي محمود|مروه حم
ده مصطفى طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

254675 هلل موىس|هيم عبــــد|بــــر|حمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6|23o6 ن|لحليم سليم|در عبــــد|لق|لرحمن عبــــد|عبــــد ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

|36587 ن|محمد محمد عبــــده سيد سليم ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

642o36 ى|رس |ء ي|دع لسيد محمدحسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

523497 محمد حسن محمد حسن محمد ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

79o678 لمنىح |لمنىح  |لمنىح  محمد |م |سه عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22oo6| رثــــ قطبــــ حشيش|لو|ء مصطفى عبــــد|لزهر| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

92o892 | يوسف حن| يوسف حن ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

49||43 ن عىل|حمد رضو|ن |نوره م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

2448|| لحسينى عبــــده عفيفى شلبــــى|ندى محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7563o3 لمجيد محمد|دل عبــــد |مرفتـــ ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

358996 ي |هيم |بــــر|
ي|هيم |بــــر|لحسينى

لحسينى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|988o لعزيز محمود|رس محمود عبــــد |ف ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

24453| ى|لرحمن حس|رق محمد عبــــد|حمد ط| ني  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

3|9|6| تـــ  لحميد|حمد محمد عبــــد|ني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

852o58 ي محمد يسن محمد
مصطفى ن|كليتـــ طبــــ أسو

5|498o لفرل|م |لسل|لىح عبــــد |ضىح محمد عبــــد  عه دمنهور|زر

5o6559 ي عىل
سلىم معتـــز عىلي مصطفى سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

9||65|  محمد 
ى
محمود محمد دسوق ج|ره سوه|تـــج

256o|2 ئى|لفخر|لمحسن محمد |حمد عبــــد| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

445289 لرحمن|لد محمد عبــــد |محمد خ ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

4|92o3 فع محمد|لش|ح |لفتـــ|م عبــــد|هلل س|منتـــ  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

443o4o ى عبــــد |ج ى محمد حسي  لمحسن|سمي  لشيخ|ره كفر |تـــج

268o75 لمنعم حنطور|م نبــــيل عبــــد|سل| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

244o|7 ى هيم|بــــر|هيم |بــــر|جرجس | مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8652|6 حمد|لمولي |د |حمد ج|محمد  دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

4|o773 بــــ|هيم فتـــح محمد خط|بــــر|ن |إيم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

322592 مريم محمود محمود محمد خليل ى شمس|د| بــــ عي 
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43o4|8 دين وليد سمي  عىل|ن |صيدله طنط

324446 لم|م س|م|محمد محمد  عه مشتـــهر|زر

22o654 لدين فرح|ن محسن بــــدر|رو وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

762||5 ده|حمد يشى محمد عوض رم| نوعيتـــ بــــور سعيد

452o| لحميد|لمطلبــــ عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

259233 تـــه رجبــــ|محمد سعيد شح| ند تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

6|2428 لنيل|بــــو |ضى |لر|ن سعيد عبــــد|ريم|ن |بــــ طنط|د|

3o934 عيل|سم|ل غريبــــ |نشين غريبــــ كم هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

84875| ي يوسف عىلي
محمد مصطفى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

5o4528  سعيد 
ى
لسيد بــــسيوئى محمد|صوق سكندريه|ل|طبــــ 

792|o3 حمد حسن|حمد محمود | ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

47455 ى محمود سعد مي  لحليم|وى عبــــد |جي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

824o6 يف شعبــــ س خليفتـــ|ن عبــــ|رسر ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

52|525 ر|لنج|م مبــــروك عىل |هبــــتـــ س معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|69248 فظ|هيم ح|بــــر|رس |سلىم ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|942 وق محمد حسن محمد رسر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

339889 د حسن|د حسن عو|حمد عو| |ره بــــنه|تـــج

83455o ي محمد|س
لي عىلي مصطفى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

333685 هيم عىل|بــــر|حمد عىل | ن|سو|بــــ |د|

487325 وى|لطنط|لعزيز |لعزيز عبــــد|لد عبــــد|محمد خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76o4o8  
ى
ل|لع|حمد عبــــد |مصطفى شوق لسويس|هندستـــ 

|44|6| له|له|لسيد عىل |طف |رحمه ع هره|لق|بــــ |د|

22o4o9 ر|ن نو|لعزيز سليم|لعزيز عزتـــ عبــــد|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3284o8 حمد|ن |حمد رمض|م |سل| |تـــربــــيتـــ بــــنه

296o89 لسعود سيد|بــــو |هيم |بــــر|دل |مصطفى ع ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

696o86 ل|لسيد محمد و|لد |ء خ|حسن هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3266o9 حمد عىل|صم |بــــ ع|رح ى شمس حقوق عي 

5|49o لمجيد|حمد محمد عبــــد|ن |نور بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8o|2o3 ي|ف
ي نجيبــــ تـــوئى طمه خي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

|5o599 حمد محمد عىل|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

82o|o| ن رشدي محمد|بــــرين حمد|ص ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى
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5o9o46 م|هيم عل|بــــر|لرحمن محمد حسن |عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

682826 لدين|بــــ |لسيد عىل شه|محمد رفعتـــ  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

257979 خ|لطبــــ|حمد |لد |محمود خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

36o||6 ى |يم| ورى|لمغ|لسيد |ن حسي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6o4553 ف محروس عىل محمد |مريم  بــــوحسن|رسر لمنصوره|ره |تـــج

479662 ى|ى |رك وجيه وديع بــــش|م لشقي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

329588 لسيد محمد ليله|ء سعيد |رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

3o|48 د مهدى كعيش|ح عمر نرص مر|نج هره|لق|بــــ |د|

239873 وى|للطيف غريبــــ قن|ح محمود عبــــد|صل هره|لق|ره |تـــج

3|342| فع|لش|دهم عمر محمود | لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

7756o8 لسيد|عيل |سم|حمد |محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

5o|352  محمد عبــــد|لدين |ح |صل
ى
لجليل|حمد صدق ي |

|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى
هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

244763 هلل محمد|بــــ عبــــد|لتـــو|حمد عبــــد| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

855827 ي محمد عبــــد|بــــ عبــــد|شه
ي|لغنى

لغنى ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

634996 لم|لسيد منصور س|لق |لخ|محمود عبــــد | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

272795 مريم سعد بــــقطر جورجيوس دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

694585 وى|لحن|حمد |يه محمد عبــــده | لمنصوره|بــــ |د|

224257 ف فتـــىح عبــــد| |ن|ر د|لجو|رسر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

4|9o53 وى|لزفتـــ|مصطفى محسن مصطفى  لشيخ|ره كفر |تـــج

5|5964 لشيخ|لمقصود عىل |م عبــــد |ئى س|م| ن|علوم حلو

|42o74 وى|مرقس مجدى تـــوفيق حن دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

7o69o7 لسيد|محمد | ء رض|رس| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

3|99o5 للطيف|حمد سعيد عبــــد|ن |نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

76553 زم يوسف|در ح|لق|يمن عبــــد |حمد | هره|لق|حقوق 

48539| دل بــــدر خميس محمد|ع| ن|ر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|47|55 هلل|تـــ عوض |حمد عرف|مريم  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

25532o هلل|هيم حليم نرص عوض |بــــر|ندى |س تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|2436o م محمد فتـــىح|سندس هش ى شمس|د| بــــ عي 

7|5427 ي|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ء محمد |رس|
لبــــسيوئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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682449 لحسينى محسوبــــ يسن|دى |له|ء عبــــد |وف لمنصوره|حقوق 

7|6|o5 لفتـــوح|بــــو |لعدل |لعزيز |طمه عبــــد |ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64|288 ى محمود عبــــد عيل|سم|لحميد محمد |نرمي  زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

5|8|75 لقيس|هيم |بــــر|ن |ء رمض|وف |عه طنط|زر

4|oo56 لبــــربــــري|لدين محمد |م |حمد عص| |بــــ طنط|د|

765342 د|لضي|مد متـــول |محمد يوسف ح ره بــــور سعيد|تـــج

893348 مصبــــح محمد حسنى محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

5||9|2 ف خليفه|لن|محمد عبــــد رص رسر طبــــ بــــيطرى دمنهور

9|4863 لمول  |د |تـــحيه محمود محمد ج سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o9o79 لسيد زيد|بــــو زيد |لد |رحمه خ لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

26|969 محمد نرص عيس رجبــــ محمد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

24|295 لرحيم محمد|لح عبــــد|حمد محمد ص| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

79o563 هيم جندى|بــــر|حمد |ل محمد |جم ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

2375|3 ل|لع|لبــــ محمد عبــــد |دل غ|ندى ع ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

4329|8 ى خليل|لد|مينه نبــــيل عبــــد | يم  حسي  لفيوم|لعلوم |ر |د

6o4o8 ء سيد عبــــدتـــ محمد|دع ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

368634 لسعود محمود|بــــو |محمود سمي   تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2|732o ف | |رول ن|حمد محمد سليم|رسر ى شمس هندستـــ عي 

4|9o44 لسيد محمد|لد |محمود خ لشيخ|ره كفر |تـــج

226332 لدين محمود محمد فهىم|ء|عل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

89|9o8 ي|ر
 دمي|عم| ئى

ن |د لطفى سيوط|ره |تـــج

255o3o حمد محمد|لحكيم |ء عبــــد|سم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

238399 ه سعد عبــــ| مه|بــــو كر|س عىل خليفه |مي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

22o258 لعبــــد|لعزيز |لعزيز عبــــد |ء عبــــد|م بــــه|بــــس ن|تـــربــــيتـــ حلو

7o8|64 دى|هيم محمد عىل ش|بــــر|ح |محمد صل لمنصوره|حقوق 

7|2|o8 ز|لقز|لسيد|لسيد |لسيد|هبــــه صبــــرى  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

64o225 حمد محمد عىلي كوكه|هدير عىلي  زيق|لزق|ره |تـــج

37o|3 ى نرص|حمد عىل نرص | مي  هره|لق|م |عل|

36o676 ي 
لحميد بــــكرى|س عبــــد|يمن عبــــ|مصطفى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

24oo58 ى محمود|لسيد |يمن |عمر  مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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2|9ooo بــــو ليله|هيم |بــــر|ئل |هيم و|بــــر| ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

778899 ى|ي مه|حمد سل|محمد | سمي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

2||37 حمد|لدين |لد سعد |حمد خ| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

288|o8 لس  ي|كي 
ك|س مس|يمن بــــنى دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

4o9644 هيم دومتـــ|بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر|ء |سم| |بــــ طنط|د|

7525o5 ى محمد|عبــــد  ى حسي  لرحمن حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

265752 عىل ممدوح عىل عمر حلوه شمون|نوعيتـــ 

|25387 شد|مه فتـــىح ن|س|م |بــــر| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

6|88oo ر عبــــده جوهر|ن بــــشي  مختـــ|رو ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

25494 وق نور  ش|بــــو رو|لدين مدبــــول |رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3599|9 تـــ محمد سيد محمد ني  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9|6279  خميس |لن|مصطفى عبــــد
ى
رص شوق تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 

بــــطموه

775335 در وجيه غريبــــ|حمد ن| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

885337 لعليم |ن جميل عبــــد|عبــــي  رمض ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

787787 لعدل|ر|لغف|للطيف عبــــد|حمد عبــــد |طمه |ف عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

486926 ى  ى|هيم حس|بــــر|لسيد |محمد حسي  ني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

437927  محمد |سلىم 
ى
 حج|لدسوق

ى
ج|لدسوق لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

5o3|o3 ن|عيل عش|أيتـــ محمد إسم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

86o|25 ىطي|لع|سيد عبــــد| هند رض ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

497387 لسيد عىل صقر|ندى  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

633359 هيم|بــــر|رضوه مدبــــول محمد مدبــــول  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|57ooo د بــــخيتـــ حبــــيبــــ|ندرو عم| هره|لق|بــــ |د|

457|55 بــــ غريبــــ|ء غريبــــ خط|رس| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2|6439 عمر ممدوح محمد سليم عسكر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

575o| ل محمد|ء يحن  جل|ول بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

628o4 لدين مصطفى محمد|نعمتـــ نور  بــــ بــــنى سويف|د|

35o28 تـــ|حمد نش|لدين |م |بــــ حس|يه| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

5|o379 يز سعيد خليل|حمد ف| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى
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8|7474 عمر محمد عمر خليل ي|نوعيتـــ 
|لمنى

34|852 ف محمد لطفى خليل|ء |رس| رسر ى شمس صيدله عي 

7|495 لرحمن|مد عبــــد |حمد ح|سم |بــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2868o6 ي|ر
مه|لمرضى يوسف سل|عبــــد| ئى تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

89295o هر عىل |لظ|ض عبــــد|يمن عو| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88|773 ى  |طه حسن ج رس حسي  سيوط|حقوق 

24|38 لح|حمد ص|حمد |بــــ محمد |هيتـــ|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

837|95 ه حميد عبــــد| لنبــــي محمود|مي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

752826 هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|محمد  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

6335|2 مد مرىس|محمد سمي  ح ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

863o|7 هيم|بــــر|بــــدين |لعليم ع|يه عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

5|9356 موس|بــــوج|نور محمد |ل |رحمه كم تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

6877|5 لعز|بــــو |ل معوض |حمد كم| لمنصوره|ره |تـــج

48279 حمد محمد|لد |د خ|جه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|2642 ى|لفتـــ|رس عبــــد|عمر ي ح حسي  ى شمس حقوق عي 

24847| ل|للطيف عبــــد|دى عبــــد|له|ل عبــــد|ء جم|فد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

8763|3 لح خليفه  |لد ص|م خ|هش سيوط|حقوق 

57562 لرحمن عبــــيد نجدى|نجدى عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|6363o ى|سم|ليىل محمد  عيل حسني  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

285|| تـــ|م فتـــىحي فرح|كريم هش ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

876|77 س |فظ عبــــ|لح|ح عبــــد|حمد صل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7|6589 ن|حمد سليم|م |لسل|ن عبــــد |طيبــــه سليم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

227525 للطيف|لسعيد عبــــد|للطيف |لد عبــــد|خ ن|حقوق حلو

9|633 عور|ل|بــــ |لوه|عمر حسن عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

97467 لرحمن مجدي محمد يوسف|عبــــد  ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

77o484 ن|هلل محمد محمد محمد بــــدوى عثــــم|عبــــد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

24323o خليفه فرج منصور سليم| عل ى شمس| لسن عي 

83o25o حمد عمر|ن |نجوي رمض لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

27346  
ى
لسعيد محمد|مروه شوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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|2o2|2 نوس|ستـــف|نوس لطيف |ستـــف|م |مري ى شمس هندستـــ عي 

8o9|55 ى عبــــد| مروه عط لحفيظ|حسي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

633|67 ي|يم|
لمجيد|ء محمد عبــــد |ن ضى زيق|لزق|بــــ |د|

789o78 حمد|لرحمن |هلل عبــــد |بــــ عبــــد |يه| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64|59| ن|هلل محمد رمض|محمد محمد عىل عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

353956 لكريم|ئى زىك غريبــــ عبــــد|محمد ه ى شمس|د| بــــ عي 

5o4o|3 هيم|بــــر|جون صبــــرى خلتـــ خليل  سكندريه|ل|ره |تـــج

2|8745 عي|لسبــــ|لمقصود محمد محمد |عىل عبــــد لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

335458 ى ن ل نخله|جح نخيل غ|شي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

343392 ف | |دين حمد جويىلي|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o3|6 لد محمد يوسف|ج  خ|ن أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

26|364 بــــوزيد|ء عوئى محمد |رس| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

|466oo لدين مرتـــضى محمد محمد|بــــ |شه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|53o55 ر|لستـــ|رص محمود عبــــد |م ن|سل| هره|لق|هندستـــ 

469o5 لسعيد محمد|ج |عمرو تـــ هره|لق|بــــ |د|

4o3388 فظ|لح|ر أحمد محمد عبــــد |من سكندريه|ل|بــــ |د|

|423|| |روق حن|م ف|عص| ري|م ى شمس|تـــج ره عي 

3824| ن|رق يوسف رشو|محمد ط ى شمس|تـــج ره عي 

223||o حمد خليل|هلل |طف عبــــد|حمد ع| ن|بــــ حلو|د|

74|3| ى |يم| حمد|هيم |بــــر|ن حسي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

78o639 هلل محمد خليل|رس عبــــد |ده ي|غ زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

22o632 لعزيز|لحليم عبــــد|يه صبــــىح عبــــد| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7o528o لحميد حسن|ئى نبــــيل عزتـــ عبــــد |م| هره|لق|ج طبــــيع |عل

533852 حمد صبــــري محمد شمس| سكندريه|ل|حقوق 

9o2o93 ه | حمد |حمد بــــدوى |مي  ج|عه سوه|زر

45o|73 وي|لص|حمد |لد |محمود خ |هندستـــ طنط

35o88| لحكيم محمد|ن محمد عبــــد|رو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

63|255 لرحيم سعيد|د عبــــد |ل فؤ|س زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

869o62 هلل ربــــيع|ضىحي محمد عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

4767o4 حمد محمد|ح |دين صل|ن لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 
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82|529 ئيل|ح فهىمي ميخ|فهىمي مرتـــ تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

272o76 بــــ|حمد خط|بــــ محمد |يه|م  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

85o465 هيم|بــــر|حمد |ل |محمد جم ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

233844 عيل|سم|لدين |لد عز|حمد خ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8642| ي |لبــــ|حمد محسن عبــــد |
ى
حمد|ق |ره بــــنه|تـــج

2479|| حمد سعد|لسيد |سهيله سيف محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|5o547 حمد|محمود نجيبــــ محمود  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

5|6||| هلل|مريم ذىكي شلبــــي عبــــد معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

4|94|3 د مني  يوسف جرجس|ره مر|س لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|62262 مه محمد محمد|س|ن |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

222266 ي|لقبــــ|لعظيم |در محمد مهدى عبــــد |يده ن|ع
ئى ى شمس|تـــج ره عي 

8o|468 ح محمود|لفتـــ|حمد عبــــد|جر |ه ره بــــنى سويف|تـــج

4459o3 ي|نم |رس محمد غ|محمد ي
لحنفى سكندريه|ل|هندستـــ 

|5o438 عيل|سم|ن |عمرو موىس رمض هره|لق|هندستـــ 

6o9493 لعليم مصطفى عمر|أمل صبــــىحي عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6o7925 حمد|م |لسل|طمه محمد عبــــد |ف |تـــربــــيتـــ طنط

5263|8 ف |حمد | حمد|لسيد محمد |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|36478 نه|هيم عبــــده زه|بــــر|سم |بــــ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

9oo232 ن |رص محمد حس|مصطفى ن ج|ره سوه|تـــج

4o8567 ن نرص عىل محمود بــــندق|يم| |تـــربــــيتـــ طنط

23473o هلل|لسعيد عبــــد|ل |عمر جم ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|64o88 لح|د محمد ص|رق عم|ط ن|حقوق حلو

633946 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|أمي  سعيد  زيق|لزق|صيدله 

765|55 ن|بــــر حسن عىل حسن حسن ريح|ج معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6o9|47 ن صقر|لدين زيد|مد نرص|ح لمنصوره|حقوق 

3347o3 حمد عىل|سم |لق|بــــو|محمد سيد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|7|887 ل|ز محمد طل|لبــــ|رق يىح |ط |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|43|7| تـــه|دل ذىك شح|يرينى ع| ى شمس حقوق عي 

286457 حمد موىس|رق سيد |محمد ط ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 7063 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

433565 د عطيه جوده|م محمد رش|سل|محمد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

545|6 محمد عمر مسعد قرئى تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

7||978 محمد حسن عىل خضي | دين لمنصوره|ره |تـــج

43|5|7 بــــد|م ع|م|بــــد |بــــد محمد ع|ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

327ooo لغنى|مد عبــــد|لغنى ح|ر عبــــد|مي هره|لق|لعلوم ج |ر |د

634338 ى عىل|نوره ن محمد خي  زيق|لزق|بــــ |د|

84456 بــــ|لتـــو|م محمد محمد عبــــد |ريه |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|64953 حمد|د |م مر|منى عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o533o لديبــــ|روق محمد |هلل ممدوح ف|منتـــ  ى شمس| لسن عي 

78o|94 م مصطفى رجبــــ مصطفى|سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

3264|5 م محمد متـــول عيس|ريه ى شمس|د| بــــ عي 

623222 هلل جمعه محمد محمد| |تـــن عط|ف ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

678564 ر فتـــىحي|لستـــ|لدين محمد عبــــد |د |سل عم|بــــ لمنصوره|بــــ |د|

679o|4 د|حمد حم|حمد محمد |حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

436678 ف | |رن |لسيد عطيتـــ محمد رخ|رسر لشيخ|علوم كفر 

|6o578 ى فرغىل حسن محمد حسني  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|5|425 ى|ن سيد ص|يم| لح محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

44897o بــــر شكر|لرحمن عىل ص|عبــــد ي منش. تـــ.ك
تـــ بــــحريه بــــور سعيد|فنى

|4|o53 لعظيم محمد|مر عبــــد |سل س|بــــ ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

9o4o85 م |مل هم|بــــ ك|بــــورح|ء |شيم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

35|728 م|رص سعيد محمد سل|در ن|ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2|7796 حمد فريج عون|هيم |بــــر|ء |لزهر|طمه |ف هره|لق|ره |تـــج

3427o5 تـــ|محمد شح| محمد رض |ره بــــنه|تـــج

8o3o|9 مي|دل نبــــيل س|رك ع|م ي|تـــمريض 
| لمنى

63967o ئى|لقبــــ|مه محمد سعيد أحمد محمد |سلىم أس زيق|لزق|عه |زر

697o48 مي|لجد|لسعيد |دل |حمد ع| تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

84o772 م عىلي|م|مه |س|ء |رس| ن|سو|بــــ |د|
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457669 ه جم ل محمد عىل وحد|ني  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85837 لسيد|لنبــــى |لرحمن عىل عبــــد|عبــــد لفيوم|تـــربــــيتـــ 

2|88o| ى|مر حشمتـــ |محمد ع مي  ى شمس|زر عه عي 

7|23o2 |هيم رسور |بــــر|ء حمدى محمد محمد |حسن
|ش|لبــــ

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

645582 ع|لرف|متـــ طه |س| |رن |ره طنط|تـــج

9o5548 ى عبــــد ى محمد |لل|حسي  ه حسي  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

623756 لهجرىس|لزينى |لسعيد عىل |آيه  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

493595 مل محمد رحومتـــ|زم أحمد محمود ك|ح بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5o2898 روليم|ح سعد نجيبــــ ش|سم سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|64o58 لرحيم|حمد محمد صبــــرى عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

85246 ن|حمد حمدى محمد سلط| حقوق بــــنى سويف

773426 هيم خليل|بــــر|حمد |لحميد |منيه عبــــد | ى شمس|د| بــــ عي 

6899o7 زيد|لديسىط بــــ|در |لق|لحليم عبــــد |يه عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4|6|66 بــــر|س ج|ن يشى فوزى عبــــ|يم| لشيخ|ره كفر |تـــج

825429 ن محمد|حمد سليم|طه  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7o5625 ن|لم محمد سن|هلل س|حمد عبــــد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

4953o9 لحميد مبــــروك|هلل عبــــد|سعد سعد فضل  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

679o9 ى|دل محمد حس|حمد ع| ني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

438478 ن|عىل ربــــيع محمد رمض |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

33845| ن|دى سليم|له|سم عبــــد|طمتـــ ق|ف |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|39o85 ئى مطر|لمرضى خن|غبــــ عبــــد |سلىم ر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6947|5 دق مصطفى مصطفى|نم ص|ه لمنصوره|علوم 

257oo3 ن|مل وهد|د ك|تـــفى عم لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

34o386 ن|د زي|ن عو|د شعبــــ|عمرو عو |كليتـــ هندستـــ بــــنه

787242 لسيد|لحميد وليد محمد فتـــوح |عبــــد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9o|57 دق ليس|دل محمد ص|ع ن|تـــربــــيتـــ حلو

228o98 س|لنح|لمحمدى |يمن فتـــىح |ء |ل| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

8o53|o حسن| محمد عىلي زكري لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج
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|58238 ى محمد درويش محمد|ي سمي  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

||6o75 رق صبــــرى جرجس|كريم ط ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

476o65 للطيف |لحميد عبــــد |لسيد عبــــد|حمد |حبــــيبــــه 
عفيفى

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

343|5| لق محمد|لخ|منتـــ وليد عبــــد سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

235729 ه محمد عبــــد| |م |لسل|لمنعم عبــــد |مي 
ئى|سكندر|ل

هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

37645 لسيد|ل عمر |طف جم|ع ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

76886o عيل|سم|لدين محمد |م |ن عص|مرو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

84o7|4 محمود مطر مغربــــي محمود ن|كليتـــ طبــــ أسو

89|2o5 زق محمد |لر|لرحيم عبــــد|ء عبــــد|عل سيوط|بــــ |د|

328264 ل محمد|لع|هر عبــــد|حمد م| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|75554 ى نرص  حمد مرىس|لدين |حسي  هره|لق|حقوق 

|29359 ي|حمد |يمن |حمد |
لسيد عفيفى هره|لق|هندستـــ 

82|969 يق لمعي|سعيد ف| ريموند ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

869o45 ى| يه جميل محفوظ حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

86444| ي محمود عبــــد
ه يوسف|لل|مصطفى ي صن. تـــ.ك

|ع قن|فنى

423886 لوكيل|لرحمن حسن |دل عبــــد |حبــــيبــــه ع تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

357295 لدين محمد عزبــــ|ل |حمد كم|يتـــ حمدى | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

324865 لمجيد|حمد عبــــد|رق |م ط|سل| ن|بــــ حلو|د|

9o4778 ل |لع|ئى محمد عبــــد|بــــدور ه ج|عه سوه|زر

485792 لطويل|حمد |هيم بــــيوم |بــــر|طف |هلل ع|منتـــ  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

888|75 حمد |مل سيد |ل ك|بــــتـــه| سيوط|نوعيتـــ فنيه 

6|2292 لعزم|بــــو|رق ذىك محمد |حمد ط| |هندستـــ طنط

5486| لد سيد محمد|رتـــ خ|س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

753252 لسيد محمد|م |لسل|عمر عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

55992 ن|ئى رجبــــ عويس سليم|م| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

36227o حمد عبــــده مرىس|محمد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o3o22 ى|يه|يوسف  ى حسن حسني  بــــ حسني  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

685324 لملك محمد|رس عبــــد |مريم ي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 7066 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

75836| ى عىل منصور لطيفه حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

362827 حمد|كريم محروس محمود  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

64825 دى محمد|له|ن سيد محمد عبــــد|نوره لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4o622 تـــ|حمد بــــرك|محمد عىلي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

4o9868 شد|حمد ر|ل |هيم جل|بــــر| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

2|8882 س|حمد عبــــ|مه محمد |س|لدين |م |حس لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

682435 لسيد عجوه|دى محمد |له|هدير محمد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

68o652 ه | ئى|لكن|حمد محمد |لعدل |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

68o968 هلل|د |لسيد عىل ج|هلل |د محمد عبــــد |فؤ لمنصوره|حقوق 

5o3o8 حمد|محمود سيد عبــــيد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|32348 ى|ش ز محمد عيد عىل|هي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|38o4 يم بــــدوى|لد|حمد محمد عبــــد| سيوط|عه |زر

22|898 هيم|طف سيد محمد إبــــر|ندى ع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

89447o ي|ر
م محمد |دل هم|ع| ئى سيوط|بــــ |د|

3|96|9 ل|لملك غبــــري|ميل بــــديع عبــــد| |رين|م ى شمس| لسن عي 

2423|5 لمطلبــــ|م عبــــد|لسل|لد عبــــد|خلود خ ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

2|6774 هيم|بــــر|لدين عىل |ئل سيف |و| هن ى شمس| لسن عي 

42357o د عبــــيد عوض سعيد|لجو|مروه عبــــد  |حقوق طنط

693|4 حمد معوض|ء سعد |ل| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o97|6 لموجود |رثــــ عبــــد|لو|حمد عبــــد|م |حس ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

8|2692 هلل|ن محمود محمد عبــــد|حن ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

678644 ئبــــ|لغ|لد محمد |ندى خ لمنصوره|صيدله 

62382 ىط سعيد|لع|مد عبــــد|ء ح|هن ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

626233 يمن محمد شفيع حسن|لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

333||6 هيم|بــــر|ضل متـــول |ل ف|ء جم|سم| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

96o88 ن|لحليم سليم|رص عبــــد|ره ن|س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o3929 عيل |سم|لسيد محمد |ء |ل| ج|تـــربــــيتـــ سوه

|64236 د حسن|طف رش|محمد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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36445o لرحيم|لدين عبــــد|عمر محمد مىح  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

286886 بــــشيىه|ل|هيم |بــــر|ء حمدى عىل |عىلي شمون|نوعيتـــ 

4o3|32 ليمنى|حمد |لىح |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

789654 ى|هلل عبــــد |د|مصطفى ج هلل حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

75|548 لعجرودي|محمد وليد عطيه محمد يوسف  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

26o2o4 لدين|للطيف عز|هر عبــــد|طمه ط|ف شمون|نوعيتـــ 

2|6923 ف عبــــد|ء |وف هلل محمد|رسر هره|لق|ج طبــــيع |عل

|4469| ف شح|نىح  | لرحمن|تـــه عبــــد |رسر هره|لق|ره |تـــج

343|2 لليثــــي|وري |عمرو سعيد مغ  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

824ooo ي |ج يوسف عبــــد|حج
عيل|سم|لغنى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

484369 |ج|لبــــ|روق |مصطفى محمد ف سكندريه|ل|ره |تـــج

244765 لقرئى حسن|رص عويس |لن|حمد عبــــد| ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

423865 عر|لش|شم محمد|حمد ه|مريم  ط|بــــ دمي|د|

6|965| جد محمد حسن طه|م ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

7782|8 ف فوزى محمد همتـــ رسر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

3238o3 ن|عيل سليم|سم|مودتـــ محمد محمود  ن|بــــ حلو|د|

64o729 هيم|بــــر|لح |سط ص|لبــــ|ء عبــــد |مؤمن جل زيق|لزق|ره |تـــج

52|4|6 عرص|ل|لحميد|هيم عبــــد|بــــر|ح جمعه |سم بــــ دمنهور|د|

2627|5 ىط|لمع|بــــو|حمد رفعتـــ عفيفى | |بــــ بــــنه|د|

354583 ن|ن حسنى رمض|رحمتـــ رمض ى شمس|د| بــــ عي 

6327oo مل مرىس|يمن محمد ك|بــــسنتـــ  زيق|لزق|علوم 

35|8o| لمعىط|ل عبــــد|د جل|هدير عم ى شمس|تـــج ره عي 

772o38 مد|لمجيد ح|مح محمد محمد عبــــد|س  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

757657 لد|لد محمد خ|هند خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

8oo587 فظ محمد|زم حسن ح|ح ن|سو|حقوق 

79|676 حمد|لحميد |وى عبــــد |لعشم|مح |س زيق|لزق|علوم 

866|33 ن عزمي نوح عيسي|يم| دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

773577 لبــــيه|زى محمد |ء حج|رس| ى شمس|تـــج ره عي 

5|5727 ه محمد عبــــد | طر|لش|حمد |لمنعم |مي  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري
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9o7o97 نوبــــ عوض رشدى رزق |بــــ| قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

322935 بــــر محمود|لصبــــور ج|ندى عبــــد |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

3244|7 لبــــديع محمد|حمد عبــــد|عمرو  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

364759 لمحفوظ عبــــده|خلود صبــــري عبــــد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

332o74 لعزيز|لدين محمد عبــــد|م |بــــسنتـــ حس |بــــ بــــنه|د|

42526| درس|بــــوعليم تـــ|هيم تـــوفيق |بــــر|ندى |س سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

336555 ى عطيه|سلىم فؤ  حسي 
ى
د شوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

488|26 مح سعيد محمود عىل سليم|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49545 مي  عويس سيد بــــشي |ل|بــــدر  هره|لق|عه |زر

322596 ى|بــــر|ر حمدى |من هيم عشر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

23o773 ء سيد محمد|لد عل|خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

44682o ح ربــــيع|لفتـــ|هيم حمدي عبــــد |بــــر| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

53333 حمد|د محمد |محمود فؤ لفيوم|لعلوم |ر |د

259522 دى|له|هد عبــــد|لمحسن مج|ن عبــــد|يم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|9797 زق|لر|هيم مني  محمد عبــــد |بــــر| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

25376 حمد محمد|ء نبــــيل |رس| ى شمس|د| بــــ عي 

6o7o58 ن هيم|بــــر|د محمد |فؤ| مي  لمنصوره|ره |تـــج

768945 لسيد محمد عىل|يه | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

86|568 ى عبــــد|محمد جم لجيد|ل حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

279||4 متـــول فتـــىح متـــول رزق ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

839|48 دي فخري عقيل|له|يه عبــــد| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4o9368 حمد عموش|بــــ محمد محمد محمد |رح |بــــ طنط|د|

34oo6| ى |لسيد حس|مروتـــ  ق|لسيد |ني  وى|لشر عه مشتـــهر|زر

|25o75 هيم|بــــر|حمد |ن |مروه رمض ى شمس علوم عي 

49684o دريس|لغنى |سمي  عبــــد| لي|د ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

779784 عيل|سم|ندى محمد حسن عىل  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

26994| ل محمد محليس|محمد جم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6||664 مد محمد عمر|أحمد ح| رن لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

846426 ن شد|د ن|ن ميل|يون| مي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن
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3293o6 ى محمود  ى حسي  يف|لسيد |نرمي  لشر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

92538o ى  |ن حس|يه محمد ري| ني  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

76|285 وي|لد منصور معد|ر خ|من ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|3|97o حمد|ل فتـــىح |طمه كم|ف مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35|965 حمد حسن محمد يوسف| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|79222 محمود محمد محمود عىل ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

542399 لسيد زىك محمد معتـــوق|ء |إرس لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

284o57 ف رش|محمد  ي|رسر
د محمد عفيفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6279o| حمد حبــــيبــــ|هيم |بــــر|دل |فرح ع ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

5o3oo4 هر محمد محمد|محمد ط| ر|ي بــــ دمنهور|د|

879935 لملك |فرج صموئيل عبــــد| ريموند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

82|o66 ن صبــــره تـــوفيق جوده|سوز ي|نوعيتـــ 
|لمنى

78774| حمد محمد أحمد|محمود  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|4939| مد|م ح|لسل|هلل عبــــد |مريم سعد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

63o64o حمد|مل |حمد محمد ك| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

28749| ي محمد |محمود مصطفى عبــــد
ي|لمرضى

لحنوئى تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

642985 ل|لع|للطيف عبــــد |م عبــــد |ريم حس زيق|لزق|بــــ |د|

485324 تـــفى عىل محمود عىل مصطفى ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

253|3| ه سطوج عيد | ذل|لش|مي  هره|لق|ر |ثــــ|

69242| ه مصبــــ| دى|لن|ح محمد عوض |مي  |لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه 
لمنصورتـــ

826377 ى محمد روضه سعد حسي  |نوعيتـــ موسيقيه قن

8o857o ى |عزمي مسعد حن| مي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

28594o |لبــــ|حمد عبــــد| |يه رض|
ى
ق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

67585| ى جبــــ|لحس|حمد |حمد |ء |رس| ره|ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3|36|9 لس مل سحق|دى |كه ن|كي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6258o9 محمد حكمتـــ مصطفى محمد مصطفى دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

3|6655 لمجيد بــــيوم|لد عبــــد|خ| ند ى شمس  تـــمريض عي 

|9463 لعظيم|ن طه محمد عبــــد |يم| ن|حقوق حلو
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84953o د محمد|لجو|لد عبــــد|يه خ| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

768623 حمد|ء عطيه عويس |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

832|57  عىلي فضل|بــــر|
ى هيم حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

5|8685 تـــ محمد | لمجد فرج|بــــو |لمجد |بــــو |مي  سكندريه|ل|صيدله 

853o68 هيم عىلي|بــــر|مؤمن محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34358 ح عطيه مرىسي|جده صل|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|62597 يد|بــــو|شد مصطفى |محمد ر ى لي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

8527|7 ي|لمحسن عبــــد|م عبــــد|حل|
لحميد مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

8883o9 ى|ي ى  |محمد خلف | سمي  مي  سيوط|بــــ |د|

|3o9|9 بــــتـــ عوض|دل ثــــ|دى ع|ف منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

22|48 ى |عيل |سم|طمه |ف لزهري|مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

2|9|89 لسيد|لسيد محمد |محمد  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

|39889 لدين زينهم بــــسيوئى|ء |رحمه عل هره|لق|ن |سن|طبــــ 

9oo668 دل عىل محمد |ر ع|من ج|طبــــ سوه

87o289 حمد|حمد يوسف طه | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2237o حمد محمود|حمد محمود |مريم  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2494o7 ج عمر|لصبــــ|طف |ع| ند |ن طنط|سن|طبــــ 

599o4 حمد|حمد سيد |محمد  علوم بــــنى سويف

278o84 زق|لر|سعيد محمود عبــــد| مه شمون|نوعيتـــ فنيه 

754699 وى|حمد محمد قن|ء |ل| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

648874 لعزيز|ح محمد عبــــد |زم مصبــــ|ح ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

69oo76 محمد يونس يونس| عل لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

33|35o لجلبــــ|ل عىل عفيفى |ء جم|شيم | معهد فنى تـــمريض بــــنه

897352 حمد |لمجيد |عمر محمود عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

69498o لمنعم|لسيد محمد عبــــد |طمه |ف لمنصوره|نوعيتـــ 

5428|6 |لعليم |لكريم فهىم عبــــد|ن عبــــد|منيه عثــــم|
لضويمر

بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

37638 م محمد سعيد قرئى|حس ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى
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489438 ى|لعظيم سليم|هدير محمد عبــــد  ن بــــحي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|643o6 بــــ|لوه|لسيد عبــــد |رس |لرحمن ي|عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

623527 وق طلعتـــ حسن عىل محمد حج ج|رسر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

9||69| رص حنيتـــر محمود |لن|ن عبــــد|نور ج|بــــ سوه|د|

326644 سلوى عدل محمد محمود ى شمس|د| بــــ عي 

4|o487 ل|لمعىط هل|ل عبــــد|رس هل|ل ي|هل ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

857456 لم|مد س|رص ح|زم ن|ح ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

879|33 سعد  |سعد رشدى |ء |هن ي صىح 
سيوط|معهد فنى

348o35 ي ص
ر|لكم|لعزيز محمد |بــــر عبــــد|مصطفى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7|968 يه سيد محمود محمد| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

88o5|7 لعزير |هر عبــــد|رس م|هبــــه ي سيوط|بــــ |د|

762728 لرحيم|عبــــد| لسيد عط|كريم  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

86932o ن|ن محمد سليم|حمد عمر| ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

495|54 مل محمد|نور ك|لح |محمود ص ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

523|34 هيم|بــــر|عد |سعد سيد مس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4282o بــــ|لمتـــول محمد غر|هدير محمد  هره|لق|حقوق 

84766 ى شح ى|حسن حسي  تـــه حسي  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

242o66 ى عبــــد|رحمه  ى|هلل |مي  مي  هره|لق|عه |زر

246842 د فتـــىح عيد|ئد عم|ر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

4o36o هبــــه نبــــيل جمعه حسن ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

5o4476 وى|ئى مطر|ح كيل|لفتـــ|سلىم مصطفى عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

236357 ي
لرحمن|حمد عىل عبــــد| |دئى ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

|23827 ى  حمد|فريده منيع حسني  هره|لق|حقوق 

824o53 سط|لبــــ|لك عبــــد|لم|ن عبــــد|حمد شعبــــ| سيوط|حقوق 

627934 ل تـــوفيق محمد|حسنى جم| عل زيق|لزق|بــــ |د|

32|982 لعظيم محمد|د عبــــد|سهيلتـــ عم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|696|7 ف ص|رحمه  بــــر مدبــــول|رسر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

4|7455 ى عبــــد|حمد محمد | لحميد|مي  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|38446 لشيىم|ء مدحتـــ عطيه عىل |ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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326489 ى|ء عرف|سن ن عرفه حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

638382 مه|لسيد سل|لسيد محمد |محمود  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

8o7o35 بــــوبــــكر|لحكيم |ره معوض عبــــد|س لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

255376 وى|ن تـــوفيق مصطفى قن|شعبــــ| نور ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

356o22 منيه محمد فتـــىح محمد متـــول| |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

633793 ح فضل|لفتـــ|لسيد عبــــد|ء نبــــيل |شيم هره|لق|ج طبــــيع |عل

|4o|4| لنبــــى|بــــو جميل عبــــد |ئى |هلل ه|منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

854757 هيم|بــــر|ن عىلي |تـــقوي شعبــــ ي|علوم 
|لمنى

52o245 ن فتـــىح سعد فوده|نوره سكندريه|ل|طبــــ 

685445 هيم محمد فتـــىح محمد|بــــر|ندى  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

283868 هيم يوسف|بــــر|م يوسف |حس ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4|2o9o عيل|سم|حمد محمد |محمد  |ره طنط|تـــج

|44477 عىل جوده سيد جودتـــ عىلي ى شمس حقوق عي 

3444o3 ى سليم|ي يل|حمد محمود ن|ن |سي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|2o447 حمد ذكرى فرغىل|يوسف  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

9o8572 لدين  |رص عىل سعد |لن|يه عبــــد| ج|بــــ سوه|د|

828288 للطيف|حمد محمود عبــــد|محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

369358 ى جم ن|لقط|لمطلبــــ |ل شبــــل عبــــد|بــــشر |نوعيتـــ بــــنه

945|| ي مبــــروك |لد ه|خ
لسيد|ئى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

268|78 لففى|عيل |سم|لمنعم |عيل عبــــد|سم|لدين |بــــدر ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

5|3222 ف | |لك|لكريم عبــــد |حمد عبــــد |رسر
ى
ق عه دمنهور|زر

848o|4 ى محمد |ي حمد حسيبــــ|سمي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

4o4383 غبــــ|هيم عىلي حسن أحمد ر|بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

483o2| لرحمن محمد|دل عبــــد |ن ع|نوره سكندريه|ل|بــــ |د|

76o529 حمد عىل حسن بــــكر|ن |مرو ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

764329 ل محمد عوض كسح|حمد جم| ره بــــور سعيد|تـــج

9o6326 لسيد |بــــر محمد |ء ص|سم |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

877967 سم محمود  |ء محمود ق|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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6o2358 بــــ|لوه|عىل محمد عبــــد| ر|ي ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

69656 ى عبــــد  لىحي مبــــروك|محمد حسي  لفيوم|صيدلتـــ 

6995|6 وى|لطنط|لسيد سعد |محمد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

2963o9 ى رزق|ك ى ممدوح بــــشر رولي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

86o582 ء محمد سيد محمد|نجل ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

35524| دل شهدى عزم|رسيل ع|م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

252||3 يف كم|لشيم| ل حسن عبــــيه|ء رسر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

||7546 ر محمود|لغف|ح عبــــد |لفتـــ|ندى محمد عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

896o4| ن |ن سلط|حمدى علو| ر|ي ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

249298 ح كليله|لفتـــ|سلىم مصطفى عبــــد ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

6|73|6 ء حمدى حمدى عوض|شيم ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|23739 ع بــــيوم عىل|لسبــــ|حمد مظهر محمد |ن |رو ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

258|87 ى|حمد |لق |لخ|حمد مجدى عبــــد| بــــو حسي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

32o|94 ىس|لكرد|هيم حسن |بــــر|ن |محمد رمض ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

478|96 ر|ن سعيد فوزى محمد صف|رو لتـــعدين بــــمطروح|لبــــتـــرول و|علوم 

494539 لحفيظ  بــــدوى|يوبــــ عرفه عبــــد |محمد  |حقوق طنط

8|o4|6 مي|ك س|لمل|محبــــ مجدي عبــــد ي|علوم 
|لمنى

2377o9 جد حلىم رفله|مريم م حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

452498 لنبــــى|لسيد عبــــد|ل |لسيد جل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

35oo44 ن|لحميد سليم|رق محمد عبــــد|مريم ط |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|23|48 ى محمد حمزتـــ|مريم ط رق حسي  ى شمس علوم عي 

|38|48 هلل|جد مصطفى حرز |م م|حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|5665 ي|ه
لم|لمحسن محمد س|رس عبــــد|ي| ئى ضتـــ|ري/م بــــنى سويف|إعل

6o734| لدين أحمد سنبــــل|ء نرص |دع |تـــربــــيتـــ طنط

756784 لرحمن محمد|حمد عبــــد |ء |سم| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

3||587 ف فؤ|دتـــ |غ د محمد|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

848o43 لم محمود عيد|ء س|رس| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

343992 دعطيه|د عطيه حم|صم حم|ع ى شمس حقوق عي 

36oo36 ى عود|دل جرجس ق|ع| يوستـــي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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|2o|9o ض|م ري|مريم رفيق س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

249o37 هيم|بــــر|مح محمد يوسف |ن س|نوره ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

328889 لسيد نوفل|طف سعد |سعد ع عه مشتـــهر|زر

365234 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|طمه |ف ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

62672o ى |منه  حمد خليل|هلل مدحتـــ حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|6o58| لسيد|لدين سيد محمد |سيف  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

494o7| ى|لسيد رزق |محمد  بــــو حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

368794 ره|ء سعيد عوض بــــش|شيم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5468o لحميد يونس|محمد عبــــد | مه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

33542| لح|لمنعم ص|رق عبــــد|يتـــ ط| ى شمس|تـــج ره عي 

765||| هلل عيس|حمد عبــــد|منى محمد  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3||64| هيم عىلي|بــــر|هلل |هيم عوض |بــــر|لرحمن |عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

36o436 ندى محمد سعيد محمد دبــــور |تـــربــــيتـــ بــــنه

23569| مد|حمد محمد ح|ء |رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69o298 هيم|بــــر|سيل محمد طه | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

343459 كر محمد طه|محمد ش س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

6oo588 ن|بــــدين أحمد سليم|لع|محمد زين  |ره طنط|تـــج

754322 لرؤف|لح محمد عبــــد |هلل ص|منه  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4522o حمد|هلل عيد |حمد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

2349o7 حمد صفوتـــ محمد عىل محمد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8|5838 مرزوق| سمي  حن| ليدي ي|بــــ |د|
|لمنى

79o369 زر|نيس ع|يمن |رفن |م عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

767829 لدين سعيد محمد|د |نسمه عم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

835|6| ي خلف محمد|لمرو| |مه
ئى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

777265 ن|لحفيظ سليم|طف عبــــد |يوسف ع قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

687465 هلل تـــوفيق محمد محمد عىل|منه  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

492598 ف شح|هلل |عبــــد لسميع عوض|تـــه عبــــد|رسر بــــ دمنهور|د|

898o22 ه محمود | حمد حسن |مي  ج|بــــ سوه|د|
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||7|37  رف|محمد عم
ى
ع|د محمد دسوق هره|لق|ره |تـــج

367|88 لحميد|حمد حلىم عبــــد|حمد |كريم  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

325976 تـــ ط| لح|رق محمد ص|مي  هره|لق|ر |ثــــ|

5o|668 هيم عبــــده محمد متـــول|بــــر|هبــــتـــ  لشيخ|بــــ كفر |د|

6o|oo سعد يوسف| مريم عط تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

676672 ل|لع|حمد عبــــد |هيم عىل |بــــر|ريم  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

27oo37 ي|رق مصطفى |محمد ط لشعي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

3|3337 حمد|لمحسن |د عبــــد|فرح عم ن|فنون جميله فنون حلو

784898 ى عل|ي هيم|بــــر|مد |ء ح|سمي  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

789o7 لسيد|مح جودتـــ |ء س|ل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|26oo ى فوزي| مجدي حن| يوستـــي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|966 م|لسل|لرحمن عفتـــ بــــهيج عبــــد |عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

6|4226 لخشن|حمد |غبــــ سيد |محمد رجبــــ ر |حقوق طنط

476o87 لد سيد خليل محمد|هبــــه خ سكندريه|ل|ره |تـــج

|67o37 ح سيد عىل فرج|هلل مجدي صل|عبــــد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

252o57 نم|حمد محمد غ|محمود  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

482548 عــى|لرف|ل محمد |محمد كم| رودين لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

224oo6 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|ن فتـــىح |نوره ى شمس|د| بــــ عي 

526748 بــــ|لوه|لعظيم عبــــد|محمد فرج عبــــد |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

229438 ل|لع|لرحيم عبــــد|منيه سيد عبــــد| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|5|59| هلل|رص فهيم عطيه عبــــد |ء ن|رس| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

777||4 لبــــيوم|بــــ محمد|لوه|رس عبــــد |م ي|سل| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

|346o| هيم عىل|بــــر|هيم محمد |بــــر| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|7||69 ل مرزوق محمود|كم| ن|ر دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

868o4 حمد محمد موىس محمد| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

86oo9o ح سيد محمد|ليىلي صل ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

43o||5 وق محمد محمد عبــــد بــــ|للطيف خط|رسر |بــــ طنط|د|

85oo3o حمد|لرحيم |حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
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3o35| ن|ن محبــــ عوض نعم|ريف ن|بــــ حلو|د|

64474 ف فتـــىح محمد عثــــم|ء |سم| ن|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|34539 لحميد|عبــــد | لدين زكري|د |عم| دين هرتـــ |لق|تـــمريض 

|54995 مح سند حسن|ره س|س ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7846o4 لرحمن عىلي|لحميد عبــــد |حمد عبــــد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

286524 ى |سل|ره |س هيم بــــدر|بــــر|م حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|65o7 ي محمد |رحمه خ
لحريف|لد حنفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o42|8 لسيد|م محمد سمي  |سلىم هش لمنصوره|حقوق 

8335|2 حمد|عيل |سم|محمد محمود  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

782|43 لسيد عىل|ء |عىل عل لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

7||856 لعلىمي|حمد |ن |نجوى محسن عثــــم لمنصوره|ره |تـــج

4|o|56 ج|لسيد رس|هلل | |لسيد عط|لرحمن |عبــــد  |بــــ طنط|د|

752o55 ره|هلل معتـــصم محمد نو|عمر عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|56o28 لشهيد|ديبــــ عبــــد |ندى وجدى |س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

483297 ف |ر |من حمد محمد|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

4943o8 |لرحمن حسن عبــــد |لرحمن محمود عبــــد|عبــــد
لصفتـــى|لرحمن 

سكندريه|ل|حقوق 

834877 ي|لر|هلل عبــــد|ن محمد رزق |عدن
ضى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

45652o بــــو عرصه|ن |حمد سليم|ن |هبــــه شعبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7o5|7o م|لش| |محمد وليد محمد عط زيق|لزق|ره |تـــج

489875 مليكتـــ وهيبــــ مليكتـــ معوض| رين|م سكندريه|ل|ره |تـــج

643|4| حمد|ء ثــــروتـــ محمد |ول |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

43o|85 ف محمد |إرس لعيسوى زرد|ء أرسر |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

2675|8 دل عفيفى عىل حسن|هدير ع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

754733 حمد حسن موىس|لدين |د |محمد عم ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

5485| لمطلوبــــ|بــــ عبــــد |لتـــو|ء عىلي عبــــد |رغد |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

7897|| لسيد|لدين |لرحمن سيد سعد |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

6|4o24 ر|لف|هلل عىل |حمد عبــــد |ء |سم| |تـــربــــيتـــ طنط

353744 حمد|حمد |حمد مسعد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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42343o د|محمود حم| مريم زكري سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|26o9| يف  ع|هيم رف|بــــر|مصطفى رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

354||8 لحديد عىلي|بــــو |حمد |ء |شيم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

423884 ى|جليله سعيد محمد ج د حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

|4o9|5 لدين سيد محمد|يه عىل | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

27798| ن محمد|بــــ محمد سلط|رح شمون|نوعيتـــ 

88|9|5 كريم وهبــــه جرجس بــــطرس   ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

336882 س فخرى محمد|ل عبــــ|كم ى شمس حقوق عي 

84|5| لعليم |هيم عبــــد |بــــر|لدين |ء |رس عل|ف
ن|عثــــم

ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|2239 م خليل|م|د |مهند شبــــل فؤ |علوم بــــنه

3|3785 ء حسن محمد محمد حسن|سم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|32936 ن سعد|يمنى سعد رمض ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

265774 محمود زغلول محمود محمد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

233835 ى محمد ح| فظ حسن|حمد حسي  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

285364 للطيف|م حسن عبــــد|حمد س| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

756o62 ح|هيم صبــــ|بــــر|لسيد |ء |زهر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

9o6748 حمد |ء مصطفى محمود |رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5|4669 منيه حسن محمد محمد حميد| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

53o584 بــــر|مل ج|دل ك|ء ع|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2|8o83 ى ى حسني  محمد سيد حسني  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

8|6438 حد|لو|محمد ممدوح سيف عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

82|46 بــــى|لشر|حمد |هلل |فتـــ عبــــد |سلىم ر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3||389 زم محمد ضيف|ملك ح ى شمس|تـــج ره عي 

8o7398 دي|مل زي|لد سعيد ك|خ ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

6464o5 بــــوحنه|لعزيز |ل محمد عبــــد |ء كم|دع ط|بــــ دمي|د|

83828 ن محمد|جر عيد رمض|ه لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

89o859 ى مرع د|ي خىل حسن |سمي  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

4o3|| هيم|بــــر|لسيد |ل |محمد عىل كم تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع
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||9792 يوبــــ|د عزيز |ندرو عم| ى شمس هندستـــ عي 

763575 هيم محمد محمد عفيفى|بــــر|سلىم  حقوق بــــورسعيد

6||962 ى سعيد عبــــد  هيم|بــــر|ل |لع|نرمي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

6o|587 هلل|بــــ |وى ج|لشن|حمد محمد رشدى | ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

7|535 ن|لعظيم سليم|ء عبــــد|هيثــــم عط ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

82||8 لدهبــــ محمد|بــــو |فتـــ |رق ر|فتـــ ط|ر هره|لق|بــــ |د|

4|882 شور|م عيد ع|محمد عص عه مشتـــهر|زر

685|o5 ى | كريم رض ى|عوضي  حمد عوضي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o944o ف عبــــد  |لحم|د |د فؤ|لجو|أرسر
ى
ق |بــــ طنط|د|

2436o| ئى مبــــروك سيد|ه| دين ن|تـــربــــيتـــ حلو

83387| ى عبــــد|ي ري|دي عىلي سن|له|سمي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

8434o6 محسن حسن محمد| رن ن|سو|حقوق 

8678|9 ى مختـــ ر محمد|محمود حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

32856 ل خليل|محمد سعيد كم هره|لق|هندستـــ 

65|55 ح يسن|لفتـــ|م جمعه عبــــد |بــــتـــس| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

27o685 وى|لصنه|لم |هيم محمد س|بــــر|حمد | لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

3|5o37 لد يوسف محمد|يوسف خ عه مشتـــهر|زر

43o|47 لمرىس|لحسينى |ره محمود |س |بــــ طنط|د|

84495 لكريم|مد عبــــد |يمن ح|مد |ح ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

27o|69 ئى|لجرو|د عمرو محمد طلعتـــ |ي| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6844o6 لرحمن نور|لرحمن عبــــد |لرحمن عبــــد |ه عبــــد |نج
لدين |

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78973 لمقصود|حمد عبــــد|عزتـــ وليد  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

633279 ي حسن |زم عبــــد |ح| رويد
وي|لغربــــ|هيم |بــــر|لغنى ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

375oo7 ي|ر
لنبــــى عبــــيد|عبــــد| رض| ئى ى شمس|د| بــــ عي 

242676 لمطلبــــ خرصى|بــــ طه عبــــد|مه هره|لق|صيدله 

436672 لدين محمد حموده|ء|تـــ بــــه|بــــ عرف|ربــــ لشيخ|تـــمريض كفر 

59o37 فظ|لح|ن عزتـــ محمد عبــــد |يم| صيدله بــــنى سويف

86|6o5 لحمد|بــــو|كريم ربــــيع محمد  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

63|28| حمد|شموع سمي  يوسف  زيق|لزق|ره |تـــج

3275|o ي|ر
لسميع|لد سعد عبــــد|خ| ئى ى شمس|د| بــــ عي 
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|55||9 ندى نجيبــــ محمد خليل ن|بــــ حلو|د|

76797| ل محمد حسن|مروه جم ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

6o6592  نرص |هيم |كريم مصطفى إبــــر
ى
لدين|لدسوق ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

542867 ل|لرج|رس |س ح|عبــــ| بــــسنتـــ رض بــــ دمنهور|د|

4735o لسيد|لمنعم |لسيد عبــــد|لمنعم |عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

48o953 لسيد محمد حسن محمد|ء |سم| سكندريه|ل|بــــ |د|

76o86o يف حلىمي  هيم|بــــر|سهيله رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

237734 |لعل|بــــو |ء مصطفى فتـــىح محمد |نجل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o|444 ف عبــــد |ء محمد |حسن لسيد|ز |لبــــ|لرحمن |رسر لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

885758 هيم  |بــــر|لشيخ |لدين محمد |ء مىح |شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52643 لشهيد|يكل مسيحه ونيس عبــــد |م تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5||293 يف محمد مسعود حميده|عبــــد هلل رسر بــــ دمنهور|د|

|3395| لبــــيوم عىل|فهيم | بــــيوم رض ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

683868 حمد|ن |ح رمض|زينبــــ محمد صل لمنصوره|حقوق 

|42677 يمنى يحن  محمد محمد سحبــــل |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

286o44 ي|حمد شفيق محمد كف|لد |خ
ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5|6338 لسيس|عبــــي  محمود عطيه قطبــــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

543664 لعزيز |لحميد عبــــد|دتـــ عبــــد|لحميد حم|عبــــد
يل|ط

|بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

764||o هلل|لسيد عبــــد |ن حسن محمد |حن ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

5o6|32 بــــ محمد خليل|لوه|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ج|بــــ سوه|د|

54o5oo مر|ء عزتـــ أحمد أحمد ع|عط م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

936o8 ق|حمد |م |حمد عص| لعزيز|وى عبــــد |لشر د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

229o26 ئيل|جبــــر| نىح  فرج زك| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

3496o3 لمنعم|لحميد عبــــد|شور عبــــد|ء ع|شيم ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

489832 ه بــــخيتـــ عج| هلل|يبــــى لبــــس عبــــد |مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

44955 ى |لحسينى عر| لبــــ|بــــوط|بــــى حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

326952 ف عبــــد|ء |شيم لمنعم محمد|رسر ى شمس حقوق عي 
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328684 ح|لفتـــ|لسميع عبــــد|ر عبــــد|لستـــ|حمد وجيه عبــــد| |نوعيتـــ بــــنه

4622o| لحسن|بــــو |ء طه عىل |حسن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8o5|29 لرحمن عىلي|ليىلي عىلي عبــــد ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

247|92 لحميد عبــــده مرع|دل عبــــد|لحميد ع|عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

6o224o ه ي| ئى|ليم|ح محمد|لفتـــ|رس عبــــد |مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2|4635 لفتـــوح|بــــو|لمصيلىح |حمد |عمر  ن|حقوق حلو

9o94|3 هيم |بــــر|ن |لسم|ه |لل|عىل عبــــد| دين ج|عه سوه|زر

8|8582 فع|ح محمد ن|يه صل| ي|عه |زر
|لمنى

68223| ي
محمد غريبــــ محمد عمر| دئى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|39292 ئى|لزرق|حمد |لحليم |حمد عبــــد |ضىح  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8o|932 ي محمد حسن
محمد مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

27|762 وق  لعليم محمد شلبــــى|هيم عبــــد|بــــر|رسر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

3267o9 ى خ لد عىل شحتـــه|نرمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

86548| دي|دي محمد عبــــ|يه عبــــ| لمنصوره|حقوق 

6o73o3 لغندور|عيل |سم|ل |دى جم|ه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

694432 رص محمد عىلي|ء ن|رس| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

24795o ن|حمد طم|للطيف |م عبــــد|ء هش|سم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4||634 لزينى|لسيد محمد |د |م فؤ|ريه |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

267545 لقوى|مل عبــــد|ل ك|ء جم|رس| شمون|نوعيتـــ 

35757 حد محمد|لو|حمد عبــــد|محمد  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

4|289| ف محمد عبــــد |مريم  لحميد عدس|رسر |نوعيتـــ طنط

259o28 هيم سعيد محمود|بــــر|هلل |عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

52823| لحليم هندى|لحليم فتـــىح عبــــد|عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

43244| ين رض ل|لغنى بــــل|عبــــد| رسر |طبــــ طنط

6999|| لغنى|محمود رضى محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

|78449 هيم|بــــر|تـــ |لشح|زق |لر|م عبــــد |هي تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

4o2943 هيم محمد|بــــر|حمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|3284 حمد|ئل منصور |دين و|ن ى شمس|د| بــــ عي 

85652o ن لسيد|صليبــــ شفيق عبــــد| مي  ره بــــنى سويف|تـــج
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36o594 لبــــدوي|لرحمن محمود عىل |حمد عبــــد| |نوعيتـــ بــــنه

43827o وق خ ر|لنج|هلل |حمد عبــــد|لد |رسر لشيخ|علوم كفر 

428|53 ره|لد عىل عىل س|نهله خ |طبــــ طنط

79464 بــــر محمد|رق ص|ء ط|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

354||5 وق كم ي|ل ربــــيع بــــر|رسر
ىسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4527| لعزيز منصور|لد عبــــد|لعزيز خ|عبــــد هره|لق|حقوق 

278366 هيم عطيه نويسر|بــــر|لحكم |عىل عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6936|9 |لعط|بــــو|عوض | لعط|بــــو|محمود محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

225666 شول|ل|هلل محمد |مه عبــــد|س|حمد | دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6|6547 هيم سمره|بــــر|لسيد |منيه | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6|4|98 ه عص| لبــــيوم|لسيد محمد |م |مي  |بــــ طنط|د|

37|765 لعزيز|مد عبــــد|هيم ح|بــــر|حمد محمد | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6o5|75 بــــو عيس|حمد |حبــــيبــــه مسعد محمد  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9|48o9 ىط عىل  |لع|منيه عىل عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|4642o يف|حمد |حمد محمد |سلىم  لشر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|7658 هيم مرع|بــــر|مه |س|م |مر ره دمنهور|تـــج

775975 لد محمد جودتـــ|ء خ|رس| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

238o76 بــــ|لتـــو|هلل عبــــد|تـــفى محسن عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

876o8 لىحي|ن عبــــد |حمد عثــــم|ء |سم| لمنصوره|حقوق 

3335oo محمد رفعتـــ عطيتـــ عىل ى شمس|تـــج ره عي 

485|24 عيل|ل إسم|لع|هيم عبــــد |سلىم نرص إبــــر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

424222 هلل عيس|مد عبــــد |حمد ح|دهم | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25o667 لسيد مليىح |ل |لوص|ن معتـــز |نور لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

27|o5 لسيد|ح محمد |ن صل|عن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

87638 ى|سم| يوبــــ|لسيد |ر |ء مي  لفيوم|لعلوم |ر |د

4o7o2| هيم محمد|ئى محمد إبــــر|ه| ن|ر سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

364544 ى ربــــيع  حمد|ميش حسي  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

856|66 لنبــــي|مر محمود يونس عبــــد|تـــ ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

82o58 محمد| لد وليد زكري|خ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

268689 ف |جر |ه فع|لش|هيم |بــــر|رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى
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827oo9 ى|مبــــ|حمد |ر |من رك حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

258432 لمعىط|م محمد عبــــد|حمد عص| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

828o|2 لدين فرغل|هر محمود نور |جو دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

67o52 لحميد عىلي|بــــر عبــــد |ء ج|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|25822 ه نبــــيل  رم|عيل مك|سم|مشي  ى شمس|تـــج ره عي 

776545 لربــــ محمد|د |حمد ج|مريم  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

75267o هلل|ح حسن عبــــد|محمد صل تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

8686o5 بــــوزيد|ح محمد فهىمي |لفتـــ|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7745|5 لنور|بــــو |لعزيز |لمول عبــــد |سميه عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

88656o لم |عمر طلعتـــ خليفه س ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

9|8|8o بــــر محمود  |لدين ج|ء علم |سن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|6633 ل|ض و|حمد فوزي ري|ن |رويه تـــربــــيتـــ دمنهور

5o678 هيم رجبــــ جودتـــ|بــــر|محمد  علوم بــــنى سويف

34o3|5 محمد سعيد محمد جبــــر |ره بــــنه|تـــج

2o699 لدين عىل|ل |مصطفى محمود كم ى شمس|زر عه عي 

342o25 لم|لرحمن س|عيل عبــــد|سم|زينبــــ محمود  ى شمس طبــــ عي 

|48|7 لمنعم|لدين عبــــد |ل |حمد محمد جم|نس |ن ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

687|7o د|لغفور حم|رص عبــــد |ء ن|رس| لمنصوره|علوم 

63862 ود جرجس|م جورج د|بــــر| لفيوم|نوعيتـــ 

479988 حمد حسن|نىح  عمرو يوسف | سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

4365o هدير محمد منصور سيد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

689257 ق|حمد محمود | حمد|وى |لشر لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

249376 لدين|د محمد نور|هلل عم|منه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8o8499 ى|لحكيم صبــــري عبــــد|عبــــد لحكيم حسي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

69|o87 لعدل|بــــ |لوه|مريم محمد عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|52364 ف | |ن|ر م|لسل|حمد عبــــد |رسر هره|لق|حقوق 

482|5| لرحمن|تـــتـــ عبــــده عبــــد |أحمد محمد شح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83o||7 ى لمسيح|فتـــوح مليد عبــــد| يوستـــي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

6oo448 ه جميل  ع|لنعن|حمد |مني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

83o38 ى عىل|رس ي|حمد ي| سي  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى
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5|2||4 لجمل|ه |لل|هيم عبــــد|بــــر|هلل |عبــــد  ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

43o||2 ى محمد جم ل أحمد|حني  هره|لق|م |عل|

425257 ف محمد |جر |ه ج|لسيد حج|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

346|24 ف |رص شعبــــ|محمد ن لدين|ن رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

33825 ن عمر|حمد عثــــم|ن |ء عثــــم|ول ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7o8|o7 لد عزتـــ محمد عىل|ندى خ لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

543o43 تـــ جم|  عيس|لد|ل عبــــد |مي 
ى
يم دسوق |حقوق طنط

54o34o حمد عىل|لسيد محمد |جر |ه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

369252 ى ق|ي سم محمد محمد|سمي  |حقوق بــــنه

4693o هر بــــدوي محمد|م م|هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9244|5 ي|خ
ى
بــــتـــ محمد |ض ثــــ|لد ق ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

235762 هلل|مدعبــــد |مد سيد ح|د ح|جه ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

83423| ف |محمد  در|لق|حمد عبــــد|رسر دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

8o43| مه|ن سل|حمد محمد سليم|مصطفى  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

693784 ضى|حمد محمد م|ه مجدى |جي لمنصوره|عه |زر

|5577o هيم|بــــر|لسيد |حمد محمد سعد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

89|895 ى ف|ج ى تـــ|كلي  وس |روق مكي  ورصى سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

7734| لحليم|يوسف مني  محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

42365o لحميد محمد|حمد محمد عبــــد |تـــفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

369674 رف|ء |رس| ع|حمد محمد خرصى ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|3o|66 سحق|ندى ثــــروتـــ حبــــيبــــ |س د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

7o2|94 لسيد|لسيد عطيه |بــــدوى | لي|د لمنصوره|ل |طف|ض |ري

43955o بــــدير محمود شنح| ره رض|س لشيخ|بــــ كفر |د|

756o96 لحميد|لحميد عىل عبــــد |ء عبــــد |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

5|7558 ن|لعزيز شعبــــ|نجوى محمد حسن عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

843|o9 يف محمد عبــــده|ف طمه رسر ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

75|49| بــــ|لحط|لسيد محمد |م وليد  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

4||6|2 لسنيىط|مد |مد محمد ح|تـــقيتـــ ح ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

477|8o حمد محمد بــــسيوئى|عيل |سم|حمد مجدى | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2o872 شم|شم محمد ه|وى ه|يوسف شعر هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري
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232248 دل محمد حلىم محمد|هلل ع|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|59o69 تـــه|لحليم سيد شح|محمد سعد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|27344 ى|د بــــش|ميل عي|ئى |رين ه|ك ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

27693 هلل|زى يوسف عبــــد |زى حج|سهيله حج مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

259292 زق|لر|هيم عبــــد|بــــر|ح مصطفى |سم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

5|8||3 ر|حمد دويد|هلل ثــــروتـــ صبــــىح |منه  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

4387oo د|لجو|محمد عبــــد | محمد ذكري لشيخ|ره كفر |تـــج

696449 بــــو حسن|د محمد |ء مر|هن لمنصوره|علوم 

8|5269 وق محمود شقر ي عبــــد|رسر
لعظيم|ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3564|| تـــ|نع فرح|لص|محمود حسن عبــــد |علوم بــــنه

7|7623 مد حسن محمد|يه حسن ح| حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

|26|29 كريم فتـــىحي فتـــىحي محمود بــــيومي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

232994 ن ق|ج  حلىم ع|ن| مي  وي|زر رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

647675 حمد عىل|طف محمد |يدى ع|ه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

42287o ف سعد بــــكر|ن |يم| رسر سكندريه|ل|صيدله 

4o|783 حمد محمد يوسف حسن|سعيد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

699955 حمد|هدى محمد بــــدوى  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7826|8 لكريم|ل عبــــد|لع|ريج حمدى عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

8|6978 بــــ|ح دي|يه منتـــرص نج| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

69272o ى رض|ي لسيد سمره|محمد | سمي  لمنصوره|طبــــ 

8557|o ل مبــــروك عويس|حمد كم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

63|3|5 ف عبــــد |ر |من |لعزيز كف|رسر
ى
ق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

489978 بــــ|لوه|م مأمون عبــــد |لسل|رضوي عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6828|6 يف جم |لبــــن|ل رجبــــ جمعه |رسر ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

777386 ى |ي لسيد عىل|فع محمد |لش|سمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2646o7 د|لضي|لسيد |لمجيد |رق عبــــد|هدير ط |بــــ طنط|د|

6|9|23 لسعيد جزر|لسعيد | |مريم رض ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

353|22 يمن محمود محمد|حمد | |حقوق بــــنه

348252 ى|سندس سيد سليم ن حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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7o59|8 ل محمد مصطفى|ح كم|محمد مصبــــ لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

9|7|72 م فرج  |لسل|ن عبــــد|حمد رمض| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|7729 هلل بــــكري|م محمد فتـــح |مر ي|نوعيتـــ 
|لمنى

257o48 س|لتـــر|زينبــــ محمود عبــــيد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7|32|6 هلل محمد منسي|لسيد عبــــد |يه | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

362859 مر|لسيد ع|ح |لفتـــ|حمد عبــــد| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o323o لمشد|لسيد |محمد | ند |بــــ طنط|د|

77o2|2 حمد محمد|طف |حمد ع| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

539692 لرحمن|نعمه عمر حسن عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

46|326 لسيد حفور|حمد |عمر  |ره طنط|تـــج

696o94 شقر|ل|لمنعم محمد |ريم مجدى عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

|27922 عيل|سم|م مجدى محمد |سل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o|736 ى عبــــد |ء |عل مه|حد ش|لو|لحسي  |بــــ طنط|د|

24|947 ف |مريم  لمهدي|حمد |رسر هره|لق|ره |تـــج

524ooo ن|م سيد محمد عثــــم|د عص|جه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

846265 ف محمد |ء |هن ي|رسر
لتـــمنى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

265738 ح|لفتـــ|حسن محمد محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o5263 لحميد عبــــده محمد|شذى محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7o449| لسيد|لسيد محمد |يه متـــول | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77288o لربــــ محمدين|د|حمد ج|محمود  زيق|لزق|حقوق 

68528| |لمو|بــــسنتـــ محمد عرفه محمد 
ى
ق لمنصوره|ره |تـــج

29529 ى حسن مصطفى ى يىح حسي  حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

33679o ح مصطفى|لفتـــ|م مصطفى عبــــد|سل| |حقوق بــــنه

4o4|9| ي|هيم خ|بــــر|لرحمن |عبــــد 
ى
ض|لد حسن ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6776|4 د|دى ج|له|لسعيد عبــــد |م |عمر هش لمنصوره|هندستـــ 

446384 ى|يوسف ض جي محمد عىلي حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

256o2 ى فؤ|د |ن فؤ|يم| د|مي  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

455934 حمد عىل محمد سعيد|نىح  | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

756666 ى محمود محمد |ي لغيط|بــــو |سمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

526754  بــــدوى|لك|روق عبــــد|لد ف|مه خ|س|
ى
ق |ضتـــ طنط|علوم ري

56|o| محمود سيد عىل محمد سيوط|ره |تـــج
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9|4o43 ى ك|س مل حسن  |ره حسي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

784543 لحق|د |ح عىلي ج|لفتـــ|ن عىل عبــــد |نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

436646 ح|لمل|ىط محمود محمد |لع|جوهره عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

257496 لضحيوى|لمنعم |تـــ حسن عبــــد|عىطي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

||98oo سكندر|طف جورج |جورج ع دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

894472 هلل  |شم عبــــد|زينبــــ سيد ه سيوط|تـــمريض 

444979 ى عبــــد| دق|لص|دي يونس عبــــد|له|مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

836364 ي |عبــــد
حمد|لكريم يوسف مرتـــضى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

482|7| هيم حميد|بــــر|هيم حميد |بــــر|لرحمن |عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3o28| بــــطرس| مريم كليم حن هره|لق|ره |تـــج

6332o7 هيم|بــــر|ل |لع|ر محمد عبــــد |من زيق|لزق|صيدله 

924645 ى زهر ن سويفى |عمر عشر ج|عه سوه|زر

363878 ى  ى محمد حسي  لمجد|بــــو |حسي  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

249867 رسج|ل|زق |لر|تـــسنيم رجبــــ عبــــد لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

9o5382 فظ |ميمه نزيه محمد ح| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

35o4|5 ى فرج |بــــر| بــــو رسيع|هيم حسي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

244|54 لعظيم عبــــده|محمود شديد عبــــد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

54868 روق مجىلي|سمر عىلي ف صيدله بــــنى سويف

9oo88o لعزيز |يه مؤمن محمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|8o33 مه|لمنعم محمد سل|هلل عبــــد|ء |ل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

26435| زق|لر|زق سعيد عبــــد|لر|م عبــــد ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

43494 بــــ|لوه|وى عبــــد|بــــ شعر|لوه|عبــــد| ر|ي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

492497 بــــر|لعزيز ج|ن عبــــد|تـــ رمض|لشح|حمد | سكندريه|ل|ره |تـــج

863o42 فظ صديق|ن ح|محمد رضو لمنصوره|حقوق 

7642o9 ندى محمد عىل محمد سعد تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

243225 وق رمض ن نرص محمد|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|8333 لريىط|حمد |م |لسل|دى عبــــد |محمد ف ط|حقوق دمي

767948 لم|دهم محمد محمد س|ئى |م| لعريش|تـــربــــيتـــ 

4o77o2 عىل محمد سعيد| ن رض|حن ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى
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436|26 هلل|د |حمد محمد فوزي محمد ج| لشيخ|ره كفر |تـــج

297548 لمجيد|لحميد عبــــد|مصطفى عيد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

49247|  رسح|لمنىح  |حمد عبــــد |
ى
لديبــــ|ن |لدسوق سكندريه|ل|ره |تـــج

5248oo هلل|هلل محمد عبــــد |م عبــــد|محمد هش سكندريه|ل|هندستـــ 

|7868o |بــــودهبــــ عبــــد |ل |لع|لدهبــــ عبــــد |بــــو |حمد |
ل|لع

|تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

4o472o بــــر|لريح محمود ج|لدين |ل |محمود كم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4|7998 ده حسن عىل|سلىم حم لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o5665 ي جم
زع|ل دبــــيىكي من|منى ي|بــــ |د|

|لمنى

886599 هد  |لش|حمد |هلل محمد |حسن عبــــد سيوط|حقوق 

2|6627 ف مصطفى |يوسف  حمد مزروعه|رسر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

22|539 م محمد مليىح |محمد س ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|23||9 حمد|بــــسنتـــ وليد محمد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

43o4o6 فعي|لش|حمد |حمد محمود |م  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

89o375 لحفيظ محمد |لرحمن عبــــد|محمود عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

756224 ى|محمد س مح محمد حسن حسي  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

62255o دى|له|ده عزبــــ حسن عبــــد |ء حم|ل| لمنصوره|صيدله 

|74429 لمول|د |دى ج|ل ن|دى كم|محمد ن لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|234|4 هيم عزيز نرص|بــــر|بــــ |يوس ى شمس|زر عه عي 

322259 حمد|حمد سيد حسن |طمتـــ |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

889|98 د |حمد محمد محمود مر| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

85|4o| حمد|بــــوبــــكر |رق |ق ط|رف سيوط|ره |تـــج

426|o| لم|لعزيز س|حمد خميس عبــــد |نورين  سكندريه|ل|بــــ |د|

9|6537 فظ صليبــــ |هر ح|نه م|دمي سيوط|بــــ |د|

445732 هيم رشدى عرفه|بــــر|ن |رو لشيخ|بــــ كفر |د|

24837| ى صبــــىح عفيفى مسلم|ء |سم| مي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

24oo93 رص سعد محمد|مصطفى ن دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|2o342 ك عيد لبــــيبــــ|مل| بــــول ى شمس|تـــج ره عي 

637|86 ى غنيم|لسيد عبــــد|عىل  لحكيم حسني  زيق|لزق|ره |تـــج
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488697 لىح|هلل عبــــد |لحميد فتـــح |محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

774973 لسيد|رص محمد سعد |محمد ن |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

62777 حمد|حمد |فرحه حسنى  ره بــــنى سويف|تـــج

3|8|53 طف سعيد عطيه|نوبــــ ع|بــــ| ن|حقوق حلو

484453 ى|رص سعد عبــــد |لرحمن ن|عبــــد  لنبــــى حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|55759 لد محمود محمد|حمد خ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

253o72 ف فريد حم|رقيه  د|رسر |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

2578|3 ن|لدهش|د |محمد حمدى حد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

97|o2 فظ|حمد ح|دل |محمد ع ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

645389 ى محسن|ن |ن شعبــــ|يم| لحسني  لمنصوره|حقوق 

3|759| لعزيز|طف فتـــىح عبــــد|محمد ع ى شمس|زر عه عي 

36589| وى|لشعر|لسيد |حمد طه |محمد  سيه|نوعيتـــ عبــــ

323263 ى محمد س| لم|يتـــ حسي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

26|432 لمرضى محمد|م عبــــد|مصطفى عص |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

653o7 حمد|ن |حمد شعبــــ|لدين |ء|عل ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

696933 |حمد عبــــد |لحميد |رص عبــــد |لن|ل عبــــد |جم
لرحمن

لمنصورتـــ |تـــمريض 

4o9|68 ى نبــــيل عبــــد |غ|لحكيم |نرمي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69|6|4 ى|هلل محمود تـــوفيق محمود ش|عبــــد  هي  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

879589 بــــرين محمد محمود سيد |ص سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|426|4 وق رض لمجيد|عىل عبــــد | رسر ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

2|3874 لدين رسور|ل |حمد محمد جم|يوسف  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

|47754 لمقصود|بــــر عبــــد |رق ج|حمد ط| لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

336433 حمد عىل|يتـــ فريد فتـــىح | ى شمس|د| بــــ عي 

895o44 لس سعد فكرى جودتـــ  كي  ج|ره سوه|تـــج

77|o36 ف|رس حسن |فريده ي لدرديرى محمد رسر زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

352244 يد|حد ف|لو|د عبــــد|حد عم|لو|عبــــد عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

4|475| م بــــدوى|لسل|لسعيد عبــــد|ن |يم| سكندريه|ل|حقوق 
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69734 للطيف|د طه عبــــد |فؤ| دين ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

45o735 ح شوشه|لفتـــ|دين بــــدوى عبــــد |ن |هندستـــ طنط

782|o لنعيم|بــــر عبــــد |ن محمود ج|نوره هره|لق|حقوق 

265722 ى  لحديد|بــــو|يوسف محمد حسني  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

292725 دل محمد عىل|ء ع|رس| شمون|نوعيتـــ 

38866 لزمر|حمد |محمد سعيد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

48|438 ضى حنفى|د عىل عوض ر|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5|337 ى|ف طمه حسن محمد حسي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7oo67| د|سعد ج|د |د ج|دى فؤ|ف لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

542988 ئيل فهيم بــــسخرون|ن ميخ|حن بــــ دمنهور|د|

77|2o3 لحميد جميل|سلوى سعيد نبــــيل عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

7o5523 د بــــدوى|هيم محمد رش|بــــر|فتـــىح  لمنصوره|صيدله 

754o42 هيم محمد|بــــر|لفرج |بــــو |هيم |بــــر|ء |سم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

6953| در|لق|ر عبــــد|لستـــ|در عبــــد|لق|ء عبــــد|ول لفيوم|عه |زر

35653o ي
لسيد محمد عطيتـــ|رص |ن| دئى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

42o327 عيل محمد حمزه|سم|م محمد |ريه لشيخ|ره كفر |تـــج

896924 حمد |س |م ثــــروتـــ عبــــ|ريه ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|54525 حمد|محمود عىل محمود  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7|26o9 ل حسن|لع|هيم عبــــده عبــــد |بــــر|محمد  لمنصوره|حقوق 

69285o لحفيظ رجبــــ|لسيد عبــــد | |روضه رض ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

7o6875 هيم|بــــر|هلل حسن عىل |عبــــد  لمنصوره|صيدله 

|23364 حمد سعد محمد|تـــسنيم  هره|لق|بــــ |د|

4|oo6| حمد|ح |لفتـــ|ر عبــــد|ل مختـــ|دهم كم| |حقوق طنط

45o626 بــــىل علوى|رك بــــ|حمد مبــــ|ء |عىلي |هندستـــ طنط

2633o6 ء عيس عفيفى عطيه|سم| |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

2878o9 ه كروش|لل|ل عبــــد|محمد جم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

338358 |لبــــن|ن محمد|ن محمد شعبــــ|يم| |نوعيتـــ بــــنه

877388 ى  |م |يه عص| لدين رجبــــ حسي  سيوط|علوم 

6|9|68 فش|حمد طه ط|لسيد |رحمه  ط|هندستـــ دمي

|6o|53 نس حسن|لعزيز |يوسف عمرو عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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779|34 ئى موىس|ليم|لمنعم محمد |حمد عبــــد | زيق|لزق|طبــــ 

3|59|5 ل زىكي محمد|ء جم|رس| ى شمس| لسن عي 

4|o84 ء حسن حلىم يسن|دع ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

8o7285 ي |س|
حمد|مه جمعه مصطفى ي |

لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o82o6 ى هيم|بــــر|ز ربــــيع رجبــــ |شهي  ي|عه |زر
|لمنى

456556 لقليبــــى|هيم |بــــر|ئل سعد |محمد و عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

48o976 ي
محمد عنتـــر محمد عوض| دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|722o ع|لرف|حمد |عىل محمود عىل  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

639378 للطيف محمد مرىس|طف عبــــد |محمد ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

256o66 شه|محمد حسن محمد ش ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

239455 لسيد عىل|يمن |فرح  ه ى نوعيتـــ جي 

268788 محمد زىك مرىس| دلي ي صىح بــــنه
|معهد فنى

278548 يه م|ئى تـــوفيق هم|ن ه|رسر |بــــ طنط|د|

52838o لدين|ء |لعليم حسن عل|ن عبــــد|دى رضو|ش |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

628264 طف عىل محمد نرص|ع| عل زيق|لزق|نوعيتـــ 

436||8 حمد محمد شهدى|بــــ |حمد شه| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

624|7 دل عىل محمد|عىل ع ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

498986 |د حسبــــ |لجو|د حسن عبــــد|لجو|طمه عبــــد|ف
هلل

عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|27|56 مي  ميجيل رسخيو|حمد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8o|6|| لح|لد ممدوح محمد ص|خ ي|بــــ |د|
|لمنى

4|9863 حمد يوسف أحمد|ل |حمد جم| لشيخ|ره كفر |تـــج

685783 ىك|لذ|مروه محمد حسنى  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4464o8 لرحمن صبــــري عطيتـــ حرفوش|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

7|o92| للطيف|محمد مجدى محمد وجدى عبــــد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

85662o س محمد|ن عبــــ|محمود رمض ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

7o3847 لملىكي|حمد حمدى محمد محمود | زيق|لزق|هندستـــ 

9|59o8 ن عمر |بــــ عمر سليم|ربــــ سيوط|بــــ |د|

9o4698 ن |بــــ صبــــرى مرشد سليم|رح ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7||754 فع محمد عىل|لش|رس |ء ي|سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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54o|76 ن|ل عىل عىل سلط|صبــــرى جم سكندريه|ل|بــــ |د|

|4887o ن|لفضل مهر|بــــو |لنبــــى |حسبــــ | ند هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8879o4 لرحيم حسن |ده عبــــد|حمد حم| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

784483 ره محمد سعد حسن|س زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

2|7383 هلل بــــهنس|م عبــــد|سلىم س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5o7|63 لسيد|لسيد عيد |مريم عيد  سكندريه|ل|علوم 

9o465 ف محمد ك|حبــــيبــــه  مل|رسر ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6oo67o لدبــــور|لسيد |لسيد محمود |محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

342694 ر|لحليم نو|ر عبــــد|حمد مجدي نو| ى شمس|تـــج ره عي 

599o| لس  ف مل|كي  ك يوسف|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

45324 ن|م محمود شعبــــ|محمود عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|3|o5 يف فؤ|لمجد محمد |بــــو| حمد |د |لشر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

3634o8 ى مهدي محمد|زي د حسي  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

629766 يف سليم|ن ن|مه سليم|ن سل|نس رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

547822 ح قطبــــ|لفتـــ|ن عبــــد|دل عش|محمد ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

45o|56 هيم خليل|بــــر|هر |محمد م |بــــ طنط|د|

793553 م|م|د |دل محمد عو|عمر ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

858433 هلل محمد|هد محمد عبــــد|ن ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

783736 ى محمد مصطفى|ي ى حسي  سمي  زيق|لزق|هندستـــ 

34|5|9 هيم عطيه رجبــــ|بــــر|حمد |هيم |بــــر| ى شمس|تـــج ره عي 

435344 ذل|ل|نىح  محمد محمد | سكندريه|ل|عه |زر

64|7|2 لحميد عىل منصور|دل عبــــد |ن ع|حن زيق|لزق|طبــــ 

9o2797 لرحيم |رحمه عىل محمود عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

287957 لعزيز بــــسيوئى|ح عبــــد|لفتـــ|محمود محمد عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4o572o ضى|لبــــي|بــــر محمد |يه محمود ص| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|46|92 م|لسل|ء محمد مصطفى عبــــد |رس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

23o749 لرحمن سيد محمود محمد خليفتـــ|عبــــد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

8o77|4 ي |سم| عيل|سم|ء محمود خي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

423858 لسيد|رحمه محمد حسن  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2348|2 ف |حمد | ى|رسر حمد محمد حسي  ج|بــــ سوه|د|
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284||9 ن|هلل شعبــــ|يمن عبــــد|هلل |عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|3||9 هيم جريس |بــــر|خوم عبــــده |بــــ ج|تـــربــــيتـــ سوه

5|||67 وى|لمحسن|لسيد |هلل محمد |حمد عبــــد | ره دمنهور|تـــج

289|6 لحفيظ|لحفيظ محمد عبــــد |حمد رجبــــ عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

542|83 يد|تـــ ز|هيم شح|بــــر|روق |ف لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|523| ن حمد|لمنعم |هر عبــــد|م| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o9|o3 ى|لق حس|لخ|لسيد عبــــد |ئل |لرحمن و|عبــــد  ني  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

89o747 ى |ين| س سعد خليل حسي  سيوط|طبــــ 

352|22 لسميع|لعزيز عبــــد|لدين عبــــد|د |د عم|جه ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

8335o9 لمجد محمود عوض|بــــو|محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

237966 هيم|بــــر|لسميع |مريم محمود عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

||8494 ى مصطفى محمد مصطفى|ي سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

699oo نىه محمود مصطفى معبــــد ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

|49968 در محمد حسن|لق|عمر محمد عبــــد  ن|علوم حلو

3258o8 ى محمد| ن رض|نوره حسي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|7485| لسنوىس محمود|م |مصطفى هش |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

3o844 هر فكرى محمد|هلل م|منتـــ  هره|لق|بــــ |د|

849996 لح|هر محمد ص|حمد م| لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

84264| ى  بــــوزيد|نفيسه محمد حسي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

4|4o4 هيم|بــــر|ن |ن شعبــــ|مصطفى رمض هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|36o3 ئى|لعن|لسميع طلعتـــ |حمد عبــــد| |بــــ طنط|د|

76567 م عىل محمد|رحمه عص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

434494 وى نصي |لص|ن |ر رجبــــ سليم|من ي صىح طنط
|معهد فنى

|54325 هيم|بــــر|حمد فوزى محمد | ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

44|838 مد يوسف عبــــدهلل|ر فتـــىح ح|من |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

834434 لحسن محمد محسن|بــــو|محمود  دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

445487 حمد|لغيط |بــــو |حمد فتـــىح |رحمتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5|o368 حمد تـــرىك|حمد صبــــرى | لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

2382o ى عبــــد |لرحمن |عبــــد  بــــ حسن|لتـــو|مي  هره|لق|ره |تـــج
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5295|3 لمخبــــزى|لمجيد محمد |لدين عبــــد |م |عمر عص |هندستـــ طنط

54o64 لرحيم|ح عبــــد|هلل سيد صل|منتـــ طبــــ بــــنى سويف

22292| ف ص|محمد  بــــر عيد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2554|4 لحميد عرفه عرفه خليفه|سميه عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|49|99 ي عىلي|حمد محمود حر|يوسف  ن|ج  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|8|3 محمد محمود حنفى| ند تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

632775 لسيد|نيس وليد زهي  |ن ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

4|5345 للطيف|رق محمد عبــــده تـــوفيق عبــــد |ط لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7o7823 يف محمد  زق|لر|حمد عبــــد |فتـــىح رسر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

447699 لسيد محمد طلبــــه|مه |س|يتـــن | ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

69|254 هيم محمد زهرى|بــــر|م |ريه لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

696247 لبــــ|بــــو ط|د محمد محمد |زي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|458 ضل عىل|هلل عىل ف|منتـــ  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

78629| لسيد|ن محمد |ئل رمض|و| رش زيق|لزق|بــــ |د|

442||7 لمقصود|در عبــــد |لق|حمدى بــــليغ حمدى عبــــد  ي صىح طنط
|معهد فنى

35o44| عم|لن|لسيد عليوه |م محمد فتـــىح |سل| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

357984 ي محمود|مع
ى حنفى ذ حسي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

4o29o| لسيد مصطفى مصطفى محمد كريم|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32|o5 ح شيحه|حمد حمدى صل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

527753 مد حسن|لجيد ح|فتـــ عبــــد|ء ر|شيم سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

4o62|5 حمد سليم|لح |سلىم محمد ص سكندريه|ل|بــــ |د|

448583 ى مبــــ|حمد |هلل |عبــــد  رك|لسيد حسي  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

83o|44 ي|لش|لعزيز عبــــد|ل عبــــد|ء كم|سم|
ى
ق ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

287|5o ى عىل  عيل|سم|عىل حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

479876 عمر مصطفى مبــــروك مبــــروك عيد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o8593 د|ل فؤ|ء كم|حمد عل| زيق|لزق|حقوق 

32o6|8 لرشيدى|م محمد محمد |د هش|زي وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

855385 دق|شذي بــــحر فوزي ص ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

774475 لحميد محمد|مه عزتـــ عبــــد |س|ء |رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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6o3956 |دى |له|حمد سمي  عبــــد |
ى
لدسوق ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

537322 ن|هيم عثــــم|بــــر|مل طلعتـــ | تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

776378 لغنى محمد شلبــــى|دل عبــــد |ريم ع زيق|لزق|بــــ |د|

255374 وى نرص|منى محمد محمود هند تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

8833|o هر  |لظ|لمؤمن بــــكر عبــــد|مصطفى محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

459247 م|لش|هيم |بــــر|هيم |بــــر|وسيم بــــكر عىل  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

537|5| |نشين عىل مرشدى عبــــده ند دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

6|7o5 هلل|هر محمد عبــــد |ء م|رس| طبــــ بــــنى سويف

436665 هيم|بــــر|مه |هيم سل|بــــر|م |س| ن|دي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

364o63 لمعىطي|مد عبــــد|رق ح|هلل ط|منتـــ  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|7273| ي
لمنعم|حسن رشدى عبــــد | دئى |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |

لجديدتـــ

4o7427 وى|لص|يتـــ محمد بــــسيوئى جمعتـــ | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|o243 لسيد|محمود ربــــيع نجيبــــ  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

893o93 ى  سهي  عبــــده محمد حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

429283 حمد|وى |لشن|ن صبــــرى |يم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

||5|97 ى|رق مصطفى حسن ي|سلىم ط سي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|34|26 لمحسن محمدى|لد عبــــد |بــــ خ|رح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|47364 هيم|بــــر|ر |لغف|ر يىحي عبــــد |لغف|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

69oo|o نور منصور|ء طلعتـــ |رس| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

32|583 لس عري ن رزق عبــــيد|كي  ن|علوم حلو

464634 ى هلل|بــــ |صموئيل نسيم ج| جي  بــــ دمنهور|د|

6o4256 محمد مصطفى محمد خلف منصور ط|بــــ دمي|د|

266947 محمد حسن محمد| مه لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

229o34 ف عبــــد|يه | بــــ محمد|لوه|رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

623636 ى|هلل ش|ر فرج |ء محمد مختـــ|آل هي  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

286|85 ى محمد | ى حسي  حمد بــــندق|مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

635593 بــــ محمد|بــــ نبــــيل دي|دي| ر|ي ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

4o8o4 وى|لسعد|بــــر |محمد ممدوح ج ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

856o4| ي محمود ر|م ر|له|
ي|ضى

ضى ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى
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|775oo عيل محمد|سم|خديجتـــ محمد  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

|392|3 هلل| |د محمود عبــــده محمد عط|جه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3||o93 حمد|لدين |ل |رتـــ مصطفى جم|س ى شمس|تـــج ره عي 

4|5|38 ف محمد ح بــــو هديبــــتـــ|فظ |رحمه أرسر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

7|24| در|لق|لمنعم عبــــد |حمد عبــــد |محسن  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

54o7|7 وق طه محمد  عبــــد  در عىل|لق|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

257294 ه فتـــىح س| لم طه|مي  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

4|6424 بــــوشويكتـــ|لمول يوسف يوسف |محمد عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

6o3759 در محمد|لق|مه عبــــد|س|محمد  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

6936|7 لح|بــــوص|ئى عىل عوض |محمد ه لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

9|5|8| ء خليل عىل خليل  |سم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

889686 ىط محمد |لع|عنتـــر عبــــد| ند سيوط|نوعيتـــ 

343375 هيم|بــــر|هر محمد |معتـــز م ى شمس صيدله عي 

27|366 لمجيد|دق عبــــد|د ص|لجو|منى عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

77|33| ه حمدى محمد  عيل محمد نرص|سم|ني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|369| لسيد|حمد |حمد |عمر نبــــيل  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62|869 ر|لنج|حمد محمد جمعه |ن |نوره ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

|24398 ح|لفتـــ|لحميد حسن عبــــد |لد عبــــد |سلىم خ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

635274 ن عىل|ء فوزى رمض|ل| زيق|لزق|ره |تـــج

69864 لسيد فيصل|م |م عص لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

636794 تـــ|تـــه فرح|هد محمد شح|ن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4458oo س|حمد مرىس عبــــ|ل |هيم جم|بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

648|9| لمقصود|هلل عبــــد |ن عمرو عبــــد |نور عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

56|66 عيل سيد حسن|سم|مصطفى  حقوق بــــنى سويف

23342| ن رشيدي|م عمرو تـــوفيق رمض ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6o627o عيل|سم|لرحيم |لدين عبــــد |ل |محمود جم قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

68549| ء عىل نجيبــــ محمد عىل|عىلي لمنصوره|بــــ |د|

77o725 ى عىل |ل| روىط|لط|ء حسن حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|2o|95 لحليم محمد|مر مصطفى عبــــد |نس تـــ|ن لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

2|5689 لرحمن محمود حربــــ|تـــفى محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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5|4o82 مد عىل|لدين ح|د|سلىم عم سكندريه|ل|عه |زر

48698| لد يونس محمود سليم محمود|خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

364293 صبــــري مدحتـــ حمدي محمد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

535882 لم منصور محمد|منيه س| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

694o3 بــــوزيد محمد|طمه مرزوق |ف طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

675834 رق فول حموده عيس|جر ط|ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

247o9| لبــــهنسي|لد محمد محمد |ل خ|بــــل ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|7725 دل جرجس عبــــده|ريز ع|م ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

892667 حمد  |مل |حمد مصطفى ك| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4968o6 ى محمد |ي  محمد شه|لص|سمي 
ى
وى|ق تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

||8|32 ين ميل عزيز|عزيز | في  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6o|28o ر|لنج|لـله |لسعيد عيد عبــــد |ء |سم| ي صىح طنط
|معهد فنى

69|8o8 لبــــقرى|ضى صديق يوسف |محمد ر لمنصوره|حقوق 

235|o يف شعبــــ ن طه|محمد رسر ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

435356 غ|لصبــــ|ن |خميس عتـــم| دين لشيخ|عه كفر |زر

249849 لدين محمد سمك|ح |يه صل| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

76829 د|محمد وليد محمد حسن ج كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

756395 لسيد محمد|م محمد |حس تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

78||55 هيم|بــــر|محمود محمد عىل  زيق|لزق|نوعيتـــ 

23||67 حمد|حمد سيد |زم |عمر ح هره|لق|ره |تـــج

86|59| لدين عىلي|حمد عدلي نرص | ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

|28444 لمحسن محمد|ن عبــــد |محمد عثــــم ى شمس|تـــج ره عي 

25||7o ف |حمد | لىك|لم|حمد |رسر ن|معتـــ حلو|ع ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

852762 لحميد|جح محمد عبــــد|سهيله ن ي|طبــــ 
|لمنى

862o68 رك|ن محمد محمود مبــــ|يم| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|577o7 لمقصود فرج|حمد عبــــد |ديه |ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|69o2 جر حسن مصطفى فرغل|ه ى شمس| لسن عي 

8487o| ى| حمد سليم جمعه حسني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 
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|4882| لدين مصطفى|ح |حبــــيبــــتـــ محمد صل دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

7668|2 لسيد عىل|لسيد |مه |س|حمد | ره بــــور سعيد|تـــج

622776 تـــ|لزي|مد طه عىل |حمد ح|مد |ح لشيخ|عه كفر |زر

69|44o لمنعم|لفتـــوح عبــــد |بــــو |سم |د فتـــوح ق|نه لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

69393 سمر سيد محمد يوسف ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

|7653o سط محمد|لبــــ|ن سعيد عبــــد |نوره ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

7o6478 هيم|بــــر|لسيد |مر عوض |يه تـــ| لمنصوره|صيدله 

22884o شد صليبــــ|ديبــــ ر|مريم  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

485668 حمد جويىل|هيم |بــــر|حمد |ء |رس| سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

2546|| وى|لبــــط|لسيد |يمن |عمر  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7o9629 ى مريم عىل محمد عىل حسي  لمنصوره|طبــــ 

|59373 وق عمرو ح ى|رسر مد حسي  ن|بــــ حلو|د|

9|464 محمود تـــوبــــتـــ سيد بــــدر لفيوم|بــــ |د|

338589 غ|لصبــــ|هيم |بــــر|لحميد |ء مهدي عبــــد|لشيم| |حقوق بــــنه

63|o| لحليم|لرحمن عبــــد |محمود حسن عبــــد  سيوط|ره |تـــج

497785 لدين محمد غنيم تـــعلبــــ|ح |ء صل|شيم |حقوق طنط

64887o ىس|لد محمود رجبــــ بــــل|خ لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8259o6 ي محمد|ره منتـــرص عبــــد|س
لغنى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

439|4 حمد سعد محمد|ء |سم ن|بــــ حلو|د|

322|98 لكريم قدىس|د |نتـــ نظي  ج|دمي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|9o75 لح|ئى غريبــــ ص|عبــــله ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

22229o ى|م هيم|بــــر|مني  نصيف | رتـــي  ن|بــــ حلو|د|

62643o ينى|لجن|لسيد محمود |سهي  محمود  زيق|لزق|بــــ |د|

7|o756 لح|لمقصود ص|حمد عبــــد |حمد محمود | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|3|868 ده محمود فتـــىح مرىس|غ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

295283 ى سعد|عبــــد لرحمن محمود عشر دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

36|233 د هريدى|لجو|لحميد عبــــد|عىل عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

437oo4 بــــو بــــريكه|مل محمد عىل |هلل ك|عزه فتـــح  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|98|8 ف محمد محمود  |مصطفى  رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7686|6 عيل مسلم|سم|ده |ندى عي لعريش|تـــربــــيتـــ 
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895554 حمد  |حمد محمد |مه |س| معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

685258 لبــــسيوئى|حمد |لمهدى |حمد |ئى |م| ط|بــــ دمي|د|

895674 ى |نج مل |حمد ك|ه حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

4|946 هلل|ن عوض |لدين شعبــــ|ء |م عل|هش ى شمس|د| بــــ عي 

496955 ي محجوبــــ|رو
ن رأفتـــ محمد بــــسيوئى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

844459 لموجود محمد مرىسي|زينبــــ عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6o78o2 ه جم حمد عون|ل يوسف سيد |ني  لمنصوره|بــــ |د|

536o22 لح|حمد محمود ص|محمد رجبــــ  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32|2|9 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|2792 م|م|لودود محمد |بــــسنتـــ محن  عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

677533 ج|لوش|هيم |بــــر|لد وليد |خ لمنصوره|حقوق 

878||o ئيل عوئى هديه موىس  |مهر سيوط|نوعيتـــ فنيه 

||7753 م|يمن حسن عل|يمن | ى شمس|د| بــــ عي 

|36542 لغنى|عمر سيد قرئى حسن عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

764o29 حمد عربــــى عطوه خرصى|ء |ل| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

83235o ي |م محمود عبــــد|بــــتـــس|
حمد|لغنى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

335258 لسيد|ر مصطفى محمد |من |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|74o6 هلل|د |هد ج|ل مج|لع|ح عبــــد |بــــسنتـــ صل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9|4392 ي|ر
ف  |حسن خلف خل| ئى سيوط|بــــ |د|

877749 روفيم|م ص|سوتـــي  وجيه س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8867o5 حمد |مريم سيد عطيه  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

883472 ء ثــــروتـــ كميل عبــــده |بــــه ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

8596|| هر|لظ|بــــر عبــــد|زينبــــ فكري ص ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

348675 |لرحمن |لعليم عبــــد|لمجيد عبــــد|حمد عبــــد|
غ|لصبــــ

|ضتـــ بــــنه|علوم ري

883787 لحميد محمود |منيه محمد عبــــد| ي|لسن |
|لمنى

888o55 دل محمد مجىل |محمد ع سيوط|طبــــ 

8|6923 وديع نصيف رفله| يفرين| ره بــــنى سويف|تـــج

444|99 ر|لغف|تـــه عبــــد |عيل شح|سم|تـــتـــ |هيم شح|إبــــر لشيخ|عه كفر |زر

3659o3 بــــتـــ|حمد ثــــ|لد |حمد خ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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68383| لرحمن|زى عبــــد |حمد غ|ئى فتـــىح |م| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34o746 ي
لحميد|لنبــــي عبــــد|دل عبــــد|ع| دئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|2236o تـــه|طف لمع شح|مريم ع ن|علوم حلو

6|3486 ود زنتـــوتـــ|حمد محمد د|محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

24o772 لمقصود|لسيد عبــــد|دل |حمد ع| تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

|25828 يف محمود محمد حسن|رو ن رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

828434 لحكيم محمد|لحكيم محمد عبــــد|عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

792352 تـــفى يس سعد محمد سليم دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

54|4o7 هيم سعد محمد|بــــر|حمد | سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

6o33o8 رى|لهو|لسيد محمد |مصطفى  ي|معهد ع |تـــ مرص |بــــرصي| لي تـــكنولوج 
.تـــ|لجديدتـــ بــــمرصوف

|42626 لشيىم محمد حسن|تـــفى  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

633532 لمنعم ذىك|ن عزتـــ عبــــد |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

8o|494 هلل|مل عبــــد|مروه حسن ك ي|طبــــ 
|لمنى

773356 مه محمد غنيم|ن مرزوق سل|يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

|32|38 ي
لسيد|لموجود |حمد عبــــد | |دئى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5273o6 ديه فرج فرج محمد سعد|ن |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

85o|6 ي ع|م|
ى|ئى دل سعيد حسي  صيدله بــــنى سويف

6o78|7 م|لش|هدير عىل محمد فتـــىح  لمنصوره|ره |تـــج

639546 لرحمن|حمد عبــــد |لسيد |حمد |روضه  زيق|لزق|بــــ |د|

84354| فظ|لح|حمد عبــــد|فظ |لح|محمد عبــــد ن|سو|حقوق 

883432 لدين محمد  |ء محمد نرص |نجل سيوط|طبــــ 

75|455 ى|حمد |ح |لفتـــ|بــــسنتـــ مجدى عبــــد  لحسني  طبــــ بــــورسعيد

54|6|3 رغنيم|لغف|ن مصطفى عبــــد |محمد رمض سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

2|3565 ى مصطفى |ي مر|لسيد ع|حمد |سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

52|72| لمنعم محمد عىل|دل عبــــد|ء ع|آل بــــ دمنهور|د|

627374 ن|ن عطيه عثــــم|لد عثــــم|عمر خ زيق|لزق|هندستـــ 

277952 مر|تـــ ع|لسيد فرح|سلىم  شمون|نوعيتـــ 

78o3o5 ى محمد عمر|سم| ن|ء حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

637742 تـــي|لذول|ء محمد محمد جوده محمود |سم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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256569 ى عز  بــــو جبــــل|لعربــــ فوزى |نرمي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9|62|4 روق عبــــدربــــه  |لدين ف|لرحمن شمس |عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|9762 لس عم د  |د حبــــيبــــ ج|كي  ج|علوم سوه

32968o ن|م سليم|م|حد |لو|مون عبــــد|جر م|ه ى شمس| لسن عي 

47|53 طف محمد موىس|هبــــه ع هره|لق|بــــ |د|

7|o62| م محمد محمد عوف|ل عص|نه كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6o4683 وى|لفرم|حمد محمود محمد |ده |غ |ره طنط|تـــج

348743 د|لد|ل عىل عىل |جم| دين ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

783||6 ى|لسيد |ىس |لبــــل|لحميد |منى محمد عبــــد  لنصي  زيق|لزق|ره |تـــج

|22664 مريم محمود محمد عىلي ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

88684| ي|ر
ى | |ئى حمد |حمد حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

89|296 وى  |لعليم حفن|حمد عبــــد|ن |يم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

89o875 ه سعد محمد زكري| |  مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

485924 ي
رس محمد محمود فرغىل|ي| دئى سكندريه|ل|بــــ |د|

639o78 لعزيز مصطفى|لسيد عبــــد|هيم |بــــر|حمد | زيق|لزق|علوم 

75o327 ص|لقص|دتـــ |روق حم|سلوى محمد ف ره بــــور سعيد|تـــج

7||393 لعز|بــــو |بــــسمه عبــــده محمد يوسف  لمنصوره|نوعيتـــ 

3|8|72 لخطيبــــ|لرحمن حمدى عبــــده |عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

92|4o2 رتـــن مرتـــضى بــــطرس فلتـــس |م ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

238645 حمد موىس|بــــسنتـــ عمرو سيد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32|o3 هيم|بــــر|ح |كرم صل|حمد | هره|لق|حقوق 

25|632 عيل جمعه|سم|عيل |سم|محمد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

68845| لخرصى عىل موىس|خرصى عىل  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

229662 حمد طه|لمنعم |ن محمد محمد عبــــد |نوره ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

77339 حمد عىل محمد|يوسف محمد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

35o||3 وى|لص|هلل |محمد سيد عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2483|4 ل|لجم|ل عىل محمد |جم| نور ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

846732 ل نور سعد|ن جم|حن ن|سو|تـــربــــيتـــ 

69o|27 |ن عىل محمد رخ|عىل رضو ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

3|475| ف سيد عبــــد|لرحمن |عبــــد لعزيز|رسر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

45667 بــــ صبــــرى صبــــىح محمد|رح هره|لق|بــــ |د|
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337958 ى عبــــد|محمد ي در|لق|رس حسني  |حقوق بــــنه

64o389 م غريبــــ|ن تـــه|يه شعبــــ| زيق|لزق|علوم 

5|o4|4 ى | ى ج|لسيد حسي  هلل|د|لسيد حسي  ره دمنهور|تـــج

23|97| لس حكيم  روس حكيم|سك|كي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o3|6o لم|سلىم محمد حسن عىل س سكندريه|ل|بــــ |د|

258394 محمود محمد عىل خليفه ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

|936o بــــ عبــــيد|لتـــو|لهدي بــــهنس عبــــد|نور تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

48337| ى ع|ي هيم خليل|بــــر|طف خميس |سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

238556 لحميد|لسميع محمود عبــــد|طمه عبــــد|ف عه مشتـــهر|زر

234973 ن|بــــر محمد سليم|لدين عوئى ص|سيف  هره|لق|ره |تـــج

|22842 لم|م محمد يوسف عىلي س|سل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

438652 رس عوض عىل فوله|ر ي|عم سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

774627 لشلبــــى|لسيد محمد |يمن | |دين زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

93559 ئف صليبــــ يوسف صليبــــ|ر سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

293o8 ن|محمد رجبــــ عوض عثــــم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

26|753 محمد مجدى محمد شفيق مليىح  عمر |بــــ بــــنه|د|

5o64|3 فتـــحيه سعد حسن بــــسيوئى دحروج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

39396 لسيد|ل فرج |محمد جم هره|لق|هندستـــ 

49o62o ف عىل |ء |وف لعيسوى|لسيد |رسر سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

5464oo لسيد عىل حسن|حمد حسن | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

535684 ن|ن عطيه سليم|هر خرستـــ|ن م|خرستـــي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44872 ن|دق محمد عثــــم|ل مجدى ص|نه لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

2845o7 ه | ف محمود محمد|مي  رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

322843 ش محمد مشعل|ر حو|لغف|حبــــيبــــتـــ عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|38o48 دى بــــدرى|له|ل عبــــد |بــــر جم|ص سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

445|38 ى سليم|حمد ي|رق |محمد ط ن|سي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7o3459 رى عبــــده|لمز|لحميد |ء عبــــد |عمرو عل دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|28269 لمتـــول عىل|بــــسنتـــ محمد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

249|67 حمد|لسميع محمد سيد |يه سعيد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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637289 ى|لسيد عبــــد|لرحمن |عبــــد  لرحمن حسني  زيق|لزق|ره |تـــج

6357o3 حمد|دي |له|ريم وليد عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

343427 |ئى محمد رض|حمد ه| ى شمس حقوق عي 

478o23 بــــو زيد|بــــر أحمد |م ج|معتـــز عص |حقوق طنط

|5554o دق عىل|رس نعيم ص|ء ي|ل| ى شمس|د| بــــ عي 

234965 نيوس|رم|م |ريمون موريس س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|o499 حمد |حمد محمد فوزى | علوم بــــورسعيد

7o5576 لحديدى|لسيد |سعد | محمود رض ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

879245 ى ى |در |مجدى ن| مي  مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77969o هلل|لد محمد بــــدوي عبــــد|ء خ|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

488|34 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|حمد |رق |ط ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|4946| ى عمر محمد عىل حسي  هره|لق|هندستـــ 

229649 هيم|بــــر|حمد |ن عيد |سلىم رمض ن|بــــ حلو|د|

7o724o ر عىل عطوه عىل عىل|من ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

5o4328 لحليم بــــرجل|لق عبــــد |لخ|ن عبــــد |سهيله زيد سكندريه|ل|علوم 

6448o4 لنقيىط|مصطفى محمد | ء رض|شيم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|oo83 لمنعم ختـــعن|عمر محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

36o35| ى محمد شمس |عيل ي|سم|ء |عل لدين|سي  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

62o336 لخول|أيه رزق محمد  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

786o4| ف|تـــم محمد عبــــد |منيه ح| لحميد رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|3264o حمد فوزى|م |ندى هش سيه|نوعيتـــ عبــــ

3268|6 درس|ن تـــ|د سليم|نىح  عم| ى شمس علوم عي 

52483o رم|لمك|بــــو|حمد محمد عوض | |حقوق طنط

278o|| ذل مصطفى|لش|لحميد |ء عبــــد|حسن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

363284 حمد محمد|ء محمد |عل ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

96245 ى محمد|حمد محمود حس|محمد  ني  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

498535 لعزيز |لعظيم عبــــد|م عبــــد|لسل|منيه عبــــد|
|لمل|مبــــروك 

لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

525775 ي 
ى عبــــد |مصطفى لحميد قلقيله|كرم حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

5o879 ف حسن عبــــد |د |زي لملك|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

3773| شور رزق حسن|رزق ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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697235 وى محمد حمد|لشبــــر|وى عمرو |لشبــــر| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

||5936 ء فهيم عيس|نوبــــ عل|بــــ| ى شمس حقوق عي 

296o27 بــــر فرج|مه ص|س|محمد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|4o863 لرحيم|ن محمد عىل عبــــد |نوره تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

4442| لسيد محمد|حمد محمود | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

83o5|2 ري|مي سعد فز|ندرو س| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

338656 ء مصطفى تـــوفيق محمود عطيتـــ|دع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4o9672 د محمد مرجونه|يه عم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8536o6 ي|لسعود عبــــد|بــــو|حمد|حمد محمد |
لغنى لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|4o388 لسيد|طمه مصطفى فرغل |ف ى شمس حقوق عي 

447856 ر محمد مصطفى محمد فرج نرص|مي |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

6o88|6 تـــ|لد محمد |بــــ خ|رح بــــو خرصى |بــــ طنط|د|

4o7o67 ن ل|لع|لحميد سيد عبــــد |لد عبــــد |خ| مي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

4296|| لغنى|محمد مرىسي محمد عبــــد  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

297o|4 ى|ح محمد عثــــم|صبــــ ن حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4799|6 وق محمد أحمد ج بــــر موىس|رسر سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4|536| حمد عىل|هيم محمد |بــــر|عمرو  لشيخ|بــــ كفر |د|

9|68|o حمد  |حمد رفيق عىل | ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7|29o8 ع رجبــــ|لرف|حمد |مديحه محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

56244 د متـــولي سعيد متـــولي|جه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

692837 هيم|بــــر|لصبــــور منتـــرص |ن سعد عبــــد |يم| لمنصوره|طبــــ 

79o283 م فوزى محمد|م|دين |ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4||65 مه ربــــيع مبــــروك|س|زن |م ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

79|727 محمود محمد محمود سليم قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

34|79o مر|زق ع|لر|منى طه محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

48o564 د|لجو|ن عبــــد |ن فرج شعبــــ|م شعبــــ|سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

56389 حمد|مد |محمد طلعتـــ ح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

4436o9 ه حم| لموجود محمود|ده عبــــد|مي  لشيخ|عه كفر |زر

752o36 ن ئيل رزق|ميل ميخ|جد |م| مي  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 
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6|82o8 ل|رس مصطفى و|صفوه ي لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

349|o3 لرحمن|لدين سيد عبــــد|د نجم |جه سيه|نوعيتـــ عبــــ

|66649 حمد محمد|لنرص |ره سيف |س هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

865699 حمد|لكريم عيسي |سهيله عبــــد سيوط|حقوق 

897||3 ى رشو| مه ل |لع|ن عبــــد|عشر ج|تـــربــــيتـــ سوه

4829|o وق وسيم شح تـــتـــ|لسيد شح|تـــتـــ |رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

342477 حمد|يتـــ محمد خليل سيد | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6o4o5| لقلينى|عيل |سم|حمد محمد محمد | |ره طنط|تـــج

77o978 ي|يه سمي  زي|
ده مصطفى زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

83878| ى خ|ي د سيد|لد فؤ|سمي  سيوط|صيدلتـــ 

494872 تـــ|محمد رمض ن عيسي شعي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

4o4967 د محمد عىل حسن عىل|زي ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

768457 ى ص| يف سليم|لح ن|لحسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

697964 ي|لبــــلتـــ|حمد |يه محمود حسنى عىل سيد | ج  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

75|o74 نور|ل|هيم |بــــر|رق |يوسف ط لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

436824 تـــ|ح فرح|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|جر عبــــد|ه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|32665 سط شعيبــــ|لبــــ|حمد عبــــد |جر |ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

635596 لحميد |در عبــــد|لق|لحميد عبــــد|عبــــد| ر|ي
لجليل|عبــــد

زيق |لزق|تـــمريض 

|3458o لسيد عطيه|ح |يه صل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|393|6 مل وهيبــــ|ن مني  ك|ري|م ى شمس|تـــج ره عي 

3432|9 تـــ | فظ مزيد|يمن محمود ح|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

846572 حمد عبــــده|لدين حمدي |م |حس ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

48o89| ي 
حمد|ليىل محمد لطفى |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

7o45o2 لنبــــى فرج|لمنصف عبــــد |تـــم عبــــد |ليىل ح زيق|لزق|هندستـــ 

9|4694 ن محمد سيد |حمد شعبــــ| سيوط|حقوق 

629982 دق|لص|ل محمد |محمد جم زيق|لزق|ره |تـــج

8452|o زينبــــ ربــــيع محمد عىلي ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

|54782 وق سعد عبــــد  لموجود محمد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

64|347 ي بــــ
ز عوض محمد|مصطفى زيق|لزق|ره |تـــج

687757 لق ورده|لخ|د عبــــد |م فؤ|لسل|محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج
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848789 مد|لعظيم ح|حمد عبــــد|زينبــــ  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

787353 ح|رق محمد زىك مصبــــ|ن ط|حن ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

62o724 لمجيد بــــكرى|حمد فهىم عبــــد|جدتـــ |م ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

36254| ى عبــــد|ول ن|ه رسح|لل|ء حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

477626 ل مصطفى|لع|ن محمد مصطفى عبــــد |سوز ط|معتـــ دمي|علوم ج

|4|828 لصغي |حمد |بــــ |يه|محمود  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3624o3 هيم|بــــر|لسيد |هلل ممدوح |منتـــ  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

43o244 لبــــديوى|ر محمد |لستـــ|ن محمد عبــــد |إيم |صيدله طنط

9o7o73 د |زق مر|لر|شور عبــــد|ئى ع|م| ج|ره سوه|تـــج

246957 لسيد هوله|رق سعيد |ط ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|6875o ى  حمد مصطفى|خلود حسي  ن|حقوق حلو

426o75 مريم عبــــدتـــ نجيبــــ جورجيوس سكندريه|ل|بــــ |د|

5|55|5 لمقصود|لم عبــــد |م س|يه عص| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

27o382 م|كر مصطفى سل|طف ش|محمد ع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

867588 لطيبــــ حسن|محمد سيد  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

764363 لس  هلل| |ن عط|د سليم|هيم فؤ|بــــر|كي  حقوق بــــورسعيد

8o6|oo ح فتـــىحي محمد|كريم صل ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

83|446 بــــوبــــكر|ح فتـــىحي محمد |لفتـــ|عبــــد |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

26o|5| ى عز|ء رجبــــ محمد |رس| لدين|مي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

63o6o9 هيم|بــــر|محمود عمرو محمد فتـــىح  زيق|لزق|هندستـــ 

249o6| مد عيد|هيم ح|بــــر|مد |طمه ح|ف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

32362 ف سيد |لرحمن |عبــــد  حمد|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o8873 ي محمد | لبــــلىحي|حمد خي  سكندريه|ل|حقوق 

248293 د عمر شنبــــ|لجو|سمر محمد عبــــد لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

69|479 |لبــــن|لسيد |هيم |بــــر|لسيد | |دين لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

767976 هلل محمد|مدحتـــ مصطفى عبــــد| مه ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

33o752 هيم|بــــر|لرحيم |متـــ عبــــد|س| |نور |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o42oo لسيد كشك|لد وليد نبــــيه |خ ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

76|592 لرحمن|لسيد عبــــد |حمد سعيد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

852|6| حمد|ج |م محمد فر|سل| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف
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767678 ل|لم بــــل|ء مسلم س|دع لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

4o3859 |لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|مح |ء س|بــــر
ى
ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48693o دى عرفتـــ خطيبــــ|محمود سمي  عبــــ ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

26o989 لحميد|م رفعتـــ محمد عبــــد|ريه |صيدله طنط

5|8725 ى|بــــسمتـــ محمد حلىم  مي  ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

4|7449 ي | ش|لمحسن بــــ|حمد عبــــد |
ر|لبــــهو|مصطفى ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

8||6|7 ن|زق عثــــم|لر|يد عبــــد|خلود ع ي|بــــ |د|
|لمنى

239o37 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|م |ء س|سم| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

6o3|7| ذل|لش|حمد |حمد | |رن |تـــربــــيتـــ طنط

44539 م|لتـــه|دل محمد محمود |مل ع| ى شمس| لسن عي 

92996 د فهىمي|ء معتـــز فؤ|رس| ج|بــــ سوه|د|

6o5547 ى عم|م محمد |آيه عص ره|لخرصى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

699276 لىح|لسيد عبــــد |ن عىل |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

326|98 ح|لفتـــ|لغنى عبــــد|رتـــ عنتـــر عبــــد|س ى شمس|تـــج ره عي 

48286 ح|لفتـــ|حمد رجبــــ عبــــد | |لي|د ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

432977 لذهبــــى|ل |ن وليد كم|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

479494 ل مصطفى|لع|رس محمد عبــــد|عىل ي |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

8995oo روق عزيز |لد ف|يه خ| ج|بــــ سوه|د|

772o63 لسميع|محمد حسن محمد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

836o9| حمد|ء بــــدري يوسف |عل ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

269325 لعزم|بــــو|لعزيز |ن عبــــد|ء شعبــــ|سم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

332687 لفرغىل|ح |لفتـــ|ل محمد عبــــد|جم| ن|ر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

63|537 لعزيز|يمن سعد عبــــد |نىح  | زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

849585 ه محمد عبــــد لحميد محمد|ني  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

444|2o ن|حمد عىل عىل عىل شعل| لشيخ|ره كفر |تـــج

453239 ىس|لعس|ر |لستـــ|عيل عىل محمد عبــــد|سم| لشيخ|ره كفر |تـــج

533328 ج محمد محمود|ء محمد فر|عىلي ن|سو|علوم 

94258 ئى حفىطى عىل|منيه ه| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

Wednesday, September 5, 2018 Page 7107 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|583o2 لموجود محمد|ح عبــــد |يه صل| لفيوم|عه |زر

8254o لعزيز|لعزيز رجبــــ عبــــد |بــــ عبــــد |يه| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

77|457 لم|لسيد محمد محمد س|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

6|8o49 ى محمد محمد  ج|لوش|حني  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

9o6769 لد محمد عىل |تـــ خ|جمل ج|بــــ سوه|د|

|3o456 حمد|رك حسن |سلىم مبــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28599| ح|لفتـــ|هلل محمد عبــــد|ء عبــــد|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

63349 ل حلىم|لد كم|محمد خ |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

26|269 لجود|بــــو|هيم |بــــر|مه |ميمه سل| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

876887 مريم محمد محمد فرغىل   |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

6827|4 هلل محمد|تـــفى محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

63963o ن|حمد محمد رضو|م |س هش|ين| زيق|لزق|بــــ |د|

|8349 هيم|بــــر|لحليم |لسيد عبــــد |يوسف  هره|لق|ره |تـــج

479|57 لعزيز|زن معتـــز فوزي عبــــد |م |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4o976| هيم عىل رميح|بــــر|سميه عىل  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9|2652 ى يونس ع| لمنطلبــــ |رف عبــــد|لحسي  ج|ره سوه|تـــج

547963 ر|زند|ء صبــــرى رجبــــ محمد خ|رس| |حقوق طنط

6|o626 ألسود|مريم محمد محمد  لمنصوره|بــــ |د|

827552 ه سعيد | ن|عثــــم| لعل|بــــو|مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|2|884 ى|ن محمد |مر محمد عثــــم|رضوى محمد تـــ مي  ن|بــــ حلو|د|

699344 لسيد|تـــ |عيل بــــرك|سم|ء |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7694o| ئى محمد سعد عبــــده|تـــه تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

7|7597 ر |لغف|لمنعم عبــــد |حمد عبــــد |لدين |د |عم
حسن

لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

349536 وى|محمد بــــهجتـــ محمد طنط ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

49595 ى ديبــــ ى محمد حسي  حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

262729 ف حسن عىلي يوسف|حسن 
رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

487672 لسيد|محمد فرج عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|7o2o دق عبــــده |ده محبــــ ص|غ ي صىح 
سيوط|معهد فنى

869355 ى عبــــد|حمد ح| لفضيل|زم حسي  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |
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372332 يف رمض رك|ن مبــــ|محمد رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

76o245 ى صفوتـــ مجدى محمد خرصى ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

86665 ضل|طف فضل ف|محمد ع لمنصوره|حقوق 

4o85|6 لرحيم جعفر|زم محمود عزتـــ عبــــد |ح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

49324 م|م|لرحمن |يمن عبــــد|محمود  هرتـــ |لق|تـــمريض 

2683o8 ل عطيه|ئل كم|حمد و| ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

632267 لمسيح وهبــــه|ئيل عبــــد |ميخ| ليدي زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

846896 ى|زينبــــ هش م منشتـــح حسي  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

272248 عيل بــــخيتـــ|سم|بــــر خليفه |سلىم ص لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

63444| شه محمد|حمد يشى عك| زيق|لزق|بــــ |د|

6786o9 بــــ موىسي|لغنى خط|نهله نعيم عبــــد  لمنصوره|حقوق 

837o67 لجليل|عىلي محمود عىلي عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

4o4375 م مصطفى|لسل|لعزيز عبــــد|لد عبــــد|يحن  خ سكندريه|ل|بــــ |د|

8o449 لجنيدى|حمد |محمد مجدى محمود  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33428| رون|ضى ه|ن ر|ثــــ|نطونيوس ن| |حقوق بــــنه

26936 لمعز محمد|طف عبــــد |منيه ع| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

247997 لحميد محمد محمود|مرفتـــ محمد عبــــد تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

37226 |لبــــ|لمعز عبــــد |م محمود عبــــد |خلود حس
ى
ق هره|لق|بــــ |د|

|3|455 عىل سعيد حسن عىل |قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 
ضتـــ|ري/دى|لو

9o7436 ن |لسم|ن |ن حسنى رضو|رضو ج|بــــ سوه|د|

495287 لي|لدنش|لحليم |بــــر عبــــد |محمود محمد ج ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6ooo2o زينبــــ عىل محمود عىل محمد لمنصوره|صيدله 

574|7 مريم صموئيل نجيبــــ مجىل ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

4o68|| لنرصى|بــــو |حمد محمد |فرحه  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

2678|8 هلل محمد مدكور|مصطفى عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

48|6|o زق|لر|زق سعيد عبــــد |لر|محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|933o لحميد|بــــتـــ عبــــد|حمد ثــــ|مهند  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 
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268275 لوكيل|يحن  بــــدوى تـــوفيق  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|2|223 حد محمد|لو|لوليد عبــــد |لؤى  ن|حقوق حلو

|44o4| هيم|بــــر|حمد |ن يىح |نوره ن|بــــ حلو|د|

84o9o4 ي حسيبــــ مىكي|ريه
م مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8|385 لسيد محمد|مصطفى محمد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

68|927 بــــوعوف|لسيد |يمن |رحمه  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|9|77 لق|لخ|حمد عبــــد|ء محمد |رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

54328o ى كم|مل | د|لدين مر|ل |حمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o4338 ل|لع|ر عبــــد|لستـــ|د عبــــد|مؤمن عم لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

329257 شم|يم ه|لد|ل عبــــد|رسميتـــ بــــل ي صىح بــــنه
|معهد فنى

778968 ء محمد عىل عليوه|دع زيق|لزق|بــــ |د|

492746 د|محمد جميل رشدى عىل عي ره دمنهور|تـــج

3698|6 ى حسن |ي زق|لر|عيل عبــــد|سم|سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

356683 ن|ن فرج سعد فرج شقر|نوره زيق|لزق|بــــ |د|

7o8649 لغنى محمد يوسف|ح عبــــد |محمد صل لمنصوره|ره |تـــج

8ooo37 لكريم|ل يونس عبــــد|ن كم|نوره دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

346722 حمد عمر محمد محسن|مريم  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

32|958 لجيد محمد سعيد|رتـــ سمي  عبــــد|س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

233684 رس حلىم محمود|حمدى ف ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

5444o5 تـــ مبــــروك مرىسي أبــــو | لعيضي|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

8347o دل حسن محمد|تـــقوى ع لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

44o|42 حمد سعد سيد بــــسطوبــــس|ندى  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

877845 حمد |حمد محمد |ن |نوره سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

224|8o لحميد|ندى مجدى سعيد عبــــد ن|فنون جميله فنون حلو

59668 لسيد جودتـــ|م محمد |هش بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

634o23 ى|حمد محمد | لسيد خي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

9|97o| ى  |لسيد |محمد  حمد حسي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

854965 ه س| در|لق|مي فهىمي عبــــد|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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52346| حمد|لسيد |ء محمد |عمرو عل لشيخ|بــــ كفر |د|

9o3853 در |لق|طف تـــوفيق عبــــد|مصطفى ع ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

8o||45 ل|لع|حمد عبــــد|منيه محمد | ي|علوم 
|لمنى

9o8363 حمد  |حمد |تـــم |ء ح|شيم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|78792 لعزيز|ل عبــــد |لد جل|هلل خ|منتـــ  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

329378 هيم|بــــر|ء سعيد |طمتـــ عل|ف ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

42|9oo رى مصطفى|لبــــ|لرحمن عبــــد |مهند عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

92|4|5 ى ثــــروتـــ صموئيل نجيبــــ | مي  ج|بــــ سوه|د|

|72649 م|لسل|ء مجدى سعيد عبــــد |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

68|3|5 ل|لهل|لسعيد |لسعيد |مه |س|حمد | صيدلتـــ بــــورسعيد

333837 ف عبــــد|ل |جم هد|ح مج|لفتـــ|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4o8253 ء صبــــىح محمد عيد|صبــــىح عل |ره طنط|تـــج

547oo دى محمد|ن مشهور ن|نوره بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

5o4643 ى ص بــــر طه|عبــــي  حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

6538| ر يوسف|لغف|وي عبــــد|م حمز ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

698792 حمد|لعوضى |حمد |حمد محمود | لمنصوره|هندستـــ 

37||36 يف|بــــر|سم محمد محمد |بــــ هيم رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

853562 فظ|بــــوبــــكر معلوف ح|محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

36|83 در|لق|زم محمد حنفى عبــــد |رضوى ح ن|بــــ حلو|د|

5o7632 هلل|ر عىل فتـــح |هلل محمد مختـــ|منه  سكندريه|ل|طبــــ 

688777 هيم|بــــر|عيل فهىم |سم|حمد وليد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|5|789 هيم عىلي يوسف|بــــر|م |ريه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4475|8 هيم عىل|بــــر|حسنى محمد | عل ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

49o244 ي
د|لجو|لمرصي عرفتـــ محمد عبــــد | |دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3367o لمليىح  بــــدر|لد محمد |ء خ|سم ن|هندستـــ حلو

475o55 هيم طه|بــــر|متـــ محمد |س|نور  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

258655 لم|لحميد س|ح عبــــد|حمد نج| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

829536 تـــ بــــخيتـــ جرجس|ره بــــرك|بــــربــــ ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

5|oo5o ن|حمد عثــــم|ح |لفتـــ|م عبــــد|لسل|هيم عبــــد|بــــر| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

27|927 ى عبــــد| ند لحميد محمد خرصى|حسي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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||58o5 لح حسن|ن حسن ص|مرو هره|لق|حقوق 

|5825o لسيد محمد حسن|ل حسن |م| ن|تـــمريض  حلو

249326 عرص|ل|نور عرفه | |صف ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

843|o5 ي|ده |غ
ف محمد مصطفى رسر ن|سو|تـــربــــيتـــ 

334|62 لعزيز|لمحسن محمود عبــــد|محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

|34|o5 محمد عمرو حمزتـــ عتـــريس ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

4|5438 د محمد عىل محمد بــــرل|عم لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

54|754 محفوظ صميده محفوظ بــــدر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

755798 محمود عىل| ء رض|دع عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

9oo777 لسيد حسن |حمد |سهيله  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8948|2 حمد |ضى |لر|م عبــــد|حمد عص| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

543475 ى محمد خلف |ي لرحيم خلف|هلل عبــــد|سمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

226973 د محمد رفعتـــ محمد|زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7|o984 ميتـــ|ر عبــــده محمد عبــــده ش|من لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

782693 مل محمد|ر محمد محمد ك|من ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|o5|o شقر|ل|ح |كريم وجيه صل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7oo963 هيم عوض|بــــر|ن محمود حسن |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

354249 حمد|يمن مصطفى |ل |م| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9|6432 يز عىل |رص ف|ن ن|جيه سيوط|بــــ |د|

7o2|52 |بــــ مهدى عبــــد |لوه|لدين عبــــد |د |حمد عم|
بــــ|لوه

|بــــ طنط|د|

6o626 وق محمد ج رجي عىلي|رسر ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|47|9 ف سيد |بــــ |شه لحميد|حمد عبــــد |رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

443|97 ى|لمعىط محمد عىل |عزه عبــــد  لمسي  لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

6|oo2| د جوده رشدى جوده|جه لمنصوره|صيدله 

52376 هيم|بــــر|حمد |لد |تـــقوى خ طبــــ بــــنى سويف

432827 لخول|لسيد |ن محمد |يم| |بــــ طنط|د|

4o5243 هيم|بــــر|مؤمن يشي محمد محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o45|2 سم |لحميد ق|حمد عىل عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

88o327 |  يز حن|يمن ف|جورج  سيوط|صيدلتـــ 
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446826 ى محمد |حمد | ى |مي  لمنعم|حمد عبــــد |مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

897|o7 طمه حسن عىل محمود |ف ج|تـــربــــيتـــ سوه

64337o م|م|ل|حمد محمد | |حمد رض| لفيوم|لعلوم |ر |د

438649 ن|حمد زيد|ر عيد صبــــىحي |عم لشيخ|علوم كفر 

776283 لمجيد|لق حسن عبــــد |لخ|ء عبــــد |ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

3o752 ل مرىس حسن|ر جم|من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82o76| ف سميح ف|جورج  رس|رسر سيوط|ره |تـــج

847399 ي|سميه ص
دق عىلي مصطفى زيق|لزق|حقوق 

|4647| لسيد|ح |لفتـــ|ء غريبــــ عبــــد |رس| هره|لق|ر |ثــــ|

34|289 ي محمود منصور|
حمد محمد مصطفى رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع

لخيمتـــ| |بــــشبــــر

882963 لحفيظ متـــول  |حمد عبــــد|ء |سم| سيوط|ضتـــ |علوم ري

354389 ف عص|مريم  لدين محمود|م |رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

697|58 ن|محمود عزتـــ محمد عىل طم ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

894272 ه عبــــد| حمد |رص عىل |لن|مي  سيوط|بــــ |د|

273o44 هيم عتـــيق|بــــر|ء يوسف |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

456|88 هنده مسعود محمد شلبــــى|ش عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3347|4 ح زىك محمود محمد|محمود صل |ضتـــ بــــنه|علوم ري

|3449o حمد محمد خليل|هلل سعيد |منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

775936 ى|تـــ عىل حس|لشح|مروه  ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

34o364 حمد|رس محمد |محمد ي ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

865965 ي يسن|وف
ء محمد مصطفى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|39564 ى|ئيل عدل بــــش|ميخ| رين|م ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9oo59o حمد محمد |مد |ح| دين ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

45353 ن محمود|لد شعبــــ|حمد خ| ى شمس|د| بــــ عي 

452o83 د|لحد|محمد محمود محمد محمد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

8|7|5o دق|مه رمزي ص|س|نجيلوس | ي|لسن |
|لمنى

9|3o5| ن محمد |طف نعم|ء ع|عل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4o5275 ل محمد صقر|لع|حمد عبــــد |بــــ |يه| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5||459 هلل|محمد أحمد محمدعطيتـــ فتـــح  بــــ دمنهور|د|
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6939|o لبــــيوم سليم|فريد رأفتـــ محمد محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

265538 عيل|سم|لموجود |يم عبــــد|محمد ه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4954|6 هيم|بــــر|تـــ |ئد عزتـــ فرح|ر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

843|27 ن|لحفيظ عثــــم|دل عبــــد|هلل ع|منه  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

8776o9 فظ  |لح|حمد محمود عبــــد|خلود  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

444577 ن|تـــ عثــــم|تـــ يوسف بــــرك|ء بــــرك|ل| لشيخ|بــــ كفر |د|

55|37 م|لسل|نور عبــــد |هيم |بــــر|مه |س| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

5|88|| بــــشيىه|ل|حمد |حمد سيد|طمه محمد سيد |ف معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

48o734 مر|سعيد فتـــىحي ع| ند عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|56983 حمد سيد عيد محمود| ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

66|22  ج|مصطفى خ
ى
هلل|بــــ |لد دسوق لفيوم|عه |زر

3282o7 مي يوسف|م عزيز س|س |حقوق بــــنه

5o5o| تـــ قرئى صقر|عمرو عرف ي سويف
هندستـــ بــــنى

266o95 ن|لسيد سليم|ل |لسيد كم|كرم  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

4775o9 هيم يوسف|بــــر|رس طلعتـــ |ندي ي ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

346o26 ى نبــــيل |ي حمد سيد|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

894555 لدين حسن  |ل |مد عىل جم|لحكم ح|عبــــد سيوط|حقوق 

|349|| ن|حمد عمر|ز |حمد فو|ئد |حمد ر| ى شمس|د| بــــ عي 

752862 لحسن|بــــو|ع |محمد حربــــى رف عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

35|4|7 مح سيد زىك محمد مسعود|سلىم س |ره بــــنه|تـــج

64o246 ى ممدوح عبــــد|ي لرحمن أيوبــــ محمد|سمي  زيق|لزق|ره |تـــج

5|8348 ح محمد سيد أحمد|لفتـــ|ء محمد عبــــد|ول ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

493354 لجمل|لسيد |حمد مجدي | ره دمنهور|تـــج

228o56 هيم|بــــر|عيل عبــــده |سم|مريم ممدوح  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

246365 لقلىل|حمد محمد فرج | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6|4779 هيم عيس|بــــر|ر بــــكر |من |ره طنط|تـــج

5o8796 لصعيدى|حمد منصور أحمد محمود | سكندريه|ل|بــــ |د|

83|484 حمد|جبــــريل تـــوفيق | ند ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

68746 ء يوسف يسن سيف|رس| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

5|2329 م|حد سل|لو|لدين عبــــد |ء |محمد بــــه سكندريه|ل|عه |زر
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||6332 لسيد|هيم |بــــر|حمد |رغدتـــ  هره|لق|ره |تـــج

879238 ى فرغىل | حمد عىل حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

6|3|8 لفضيل|لد محمد عبــــد |رس خ|ف حقوق بــــنى سويف

3483o7 لرحمن|لنور عبــــد|ئى محمد فج |م| ى شمس|تـــج ره عي 

3|o826 لق عويس|لخ|دين محمد محمد عبــــد|ن ن|فنون جميله فنون حلو

7o8o54 م|عيل ضي|سم|لسعيد |لد |خلود خ لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

86oo42 ي عىلي عبــــد
لبــــصي |لعزيز عبــــد|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

3382o4 هيم عفيفى|بــــر|محمود محمد عىل  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

2696o4 لخول|حمد محمد |رحمه  لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

82|797 بــــ|لوه|ل عبــــد|رجبــــ عىلي كم ي|بــــ |د|
|لمنى

525256 ف تـــم|دين |ن م|م محمد تـــم|رسر سكندريه|ل|حقوق 

7|59|3 ي|ء |مجدى محمد رج| دين ر|لىح  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

24o8|9 هلل|حسن محمد حسن عبــــد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

7o2286 لح|بــــوورده منصور ص|هيم |بــــر|زينبــــ  زيق|لزق|بــــ |د|

6o8333 ى   |حني 
ى
|هيم محمد |بــــر|لدسوق

ى
لدسوق |بــــ طنط|د|

|548|6 ف عبــــد |ن |يم| لرحمن عىل|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

52336 عيل|سم|متـــ |عيل سل|سم|ء |رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|48o4o هيم|بــــر|لدين سيد خرصى |رص |نور ن تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

68949o ه محمود محمد عبــــد | لليثــــى|لعليم محمود |مي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

44897 هيم|بــــر|حمد محمود |ء وجدي |ول ى شمس|زر عه عي 

|74327 ه محمد | لمقصود|حمد عبــــد |مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

344||7 متـــ|رق محمد محمود سل|ن ط|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

5o898o ن محمد|حسن صبــــرى حسن سليم سكندريه|ل|حقوق 

|73o48 ل عىل|رق مصطفى كم|لد ط|خ ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

8437o هلل|ن عبــــد |ل رمض|م كم|حس بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

888688 حمد |نور سيد |عمرو  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

358673 ح|لفتـــ|س عبــــد|ل عبــــ|لتـــ جم|ه ى شمس| لسن عي 
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542997 ى|هيم حس|بــــر|لسيد |سمر محمد  ني  بــــ دمنهور|د|

443587 ع|لرف|لمنعم عىل |ح عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|ل| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

78|674  محمد رفعتـــ ص| دين
ى
لح|شوق زيق|لزق|ره |تـــج

67687| لصمد محمد|حمد عبــــد |حمد حمدى | لمنصوره|حقوق 

699753 ى |هيم حس|بــــر|مل | |لنج|بــــو |ني  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

354326 ريم محمد سيد محمود حسن ى شمس|د| بــــ عي 

546375 هيم|بــــر|لد محمد محمد |لد خ|خ بــــ دمنهور|د|

|29568 ى نرص|بــــر|م |سل| لدين|هيم خي  هره|لق|ره |تـــج

97738 ه مصطفى يوسف عىل| مي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

97488 مد|رق حسن ح|حمد ط| لمنصوره|حقوق 

5||532 ف|حمد حم| دتـــ رجبــــ موىس رسر |علوم طنط

496493 هيم|بــــر|مروه أحمد قطبــــ محمد  بــــ دمنهور|د|

4o|738 حمد عىل|لمجيد |حمد عىل عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

6oo368 مه|لحميد سل|ء سعد عبــــد ه عبــــد |سم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o23o2 دى عىل|له|لدين |ء|عليه عل زيق |لزق|تـــمريض 

24682o ل عدل مرقس|مكسيموس جم ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

459334 محمد مكرم رجبــــ عطيه عسل سكندريه|ل|حقوق 

84o849 ى عبــــد|م كلثــــوم عبــــد| لرحيم|لرحيم حسي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

427782 ر|لنج|لحميد محمد يوسف |يوسف عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

869|56 ى ي ى خليل|محمد حسي  سي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|35592 روق عىل محمد|ف| ر|ي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8|2338 ى محمد حس|عىلي حس ى|ني  ني  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

769265 ن محمد|هيم سليم|بــــر|زينبــــ  لعريش|تـــربــــيتـــ 

34oo57 لرحمن|بــــ عبــــد|ن دي|طمتـــ محمد شعبــــ|ف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

23972 ل محمود طه حسن|نو لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

854637 لحكيم|لحميد عبــــد|يز عبــــد|عمر ف ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

22|497 ى حسن محمد  حمد|حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

285265 هيم|بــــر|حمد |بــــ |لوه|رق عبــــد|يوسف ط ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

3|7448 حمد|لد عىل |محمد خ ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 
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225363 ن|لعجل|هيم عيد |بــــر|ن |ن رمض|نوره ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

33o293 لعربــــي|حمد محمد |ر |من ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

|7o83| لمجيد|ل عبــــد |حمد وليد هل| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|52943 د|لجو|م سعيد محمود عبــــد |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|2839| يم|لد|محمد حسن محمد عبــــد  ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

449o52 ل|لد|سط |لبــــ|محمود محمد عبــــد  |هندستـــ طنط

678465 لجمل|يمن عىل بــــكر |يمنى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|26733 لسطوجي|ء محمد |مؤمن محمد رج ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

34866 حمد محمد|محمد مصطفى محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

285449 ح|لفتـــ|لعزيز عبــــد|ء مصطفى عبــــد|نجل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22|895 ن هيم|بــــر|بــــى |هيم عر|بــــر|وليد | مي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

43299o ع|لعزيز من|حمد عبــــد| |دين |تـــربــــيتـــ طنط

|4ooo2 نيس حسونه|لسيد |ندى  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

7|6726 لهو|ح |لفتـــ|لرحمن محمد محمد عبــــد |عبــــد  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

7|7963 ى|ن  حس|لمدئى ذىك رضو|ء |رس| ني  لمنصوره|حقوق 

92|26 هيم|بــــر|لعزيز |ن عبــــد |طمه عثــــم|ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

79|599 لرحمن|بــــدين عبــــد |لع|صفيه سعيد زين  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

679|92 لسعيد|د عىل |رس فؤ|ل ي|جم لمنصوره|عه |زر

76o4o6 محمود محمد نسيم محمد ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|34855 لبــــدوى|لحميد |حمد عبــــد |مد |حمد ح| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

48799o س|لعزيز عبــــ|محمود نبــــيل عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

262o79 نطونيوس سمي  بــــولس بــــقطر| |طبــــ بــــنه

9|97|9 |  ديفيد مجدى مكرم لوق |نوعيتـــ فنيه قن

536758 حمد محمد سعيد|لسيد |حمد | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o5459 بــــ محمد|لوه|لد عطيه عبــــد |عمر خ سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

4428|6 لنبــــى محمد جبــــريل|در عبــــد |ء ن|زهر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

498o77 ى صل|ي ر|لنج|ح محمد عطيه |سمي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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433oo4 ي ر|سن
ي ر|ء مصطفى

شد|شد مصطفى |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

476975 هلل|رق محمود فتـــح |محمود ط سكندريه|ل|ره |تـــج

638323 يدى|لع|حمد |د عىل |ذ عم|مع زيق|لزق|عه |زر

69o786 لد|ض خ|لقصبــــى ري|هيم حمدى |بــــر| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

87434 هلل|لرحمن عبــــد|محمد فرج عبــــد ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

783636 ظتـــ|بــــ|لسيد |عىل حسن  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

759765 د عىلي|نىه عىل فؤ لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

79||9 ى|م محمود سعيد حسن |سل| مي  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

27oo|o ورى|لحميد |لحميد بــــسيوئى عبــــد|عبــــد ى لجيى ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

25oo8o ه | س تـــعيلبــــ|حمد يوسف عبــــ|مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6||78| هلل|دى عبــــد |له|مر عبــــد |ريم تـــ |علوم طنط

855|88 ى محمد ديبــــ محمد|ي سمي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

25o487 بــــى|بــــى حسن عر|منى عر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

79o83 حمد حسن سعد محمد| هره|لق|بــــ |د|

622439 |للطيف |حمد عبــــد |عيل |سم|لرحمن |عبــــد 
لبــــيوم

ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

8536o| ن صليبــــ|ميشيل سمي  سليم ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

2|8|93 زن معتـــز حسن تـــوفيق حسن|م هره|لق|ره |تـــج

|26|27 حمد|لروؤف محمد |عىل عبــــد  ى شمس حقوق عي 

27|o83 لكريم شتـــلتـــ|حمد عبــــد |د محمد |سع لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

758o5| تـــ س|بــــر|حمد | لم|هيم عمي  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

63853 لسيد|مصطفى بــــكرى عىل حسن  لفيوم |تـــمريض 

4|3726 تـــ|هيم بــــرك|بــــر|هيم عىل |بــــر| |بــــ طنط|د|

2|8796 حمد|حمد مصطفى |كريم  ى شمس علوم عي 

52o645 ن محمد ممدوح محمد نجيبــــ|رو سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

267o8 ن معوض|ء سعيد سليم|رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|2o6 ى|ن حس|حمد رمض|محمود  ني  ي|لسن |
|لمنى

2|8929 ح حسنى محمد محمد|صل ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

5|9|55 ضى|ء عىل مندوه عىل م|رس| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور
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877959 لعزيز  |رص عبــــد|لن|ل عبــــد|جم| دين سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

476|67 نىح  صبــــىح زغلول زىك حبــــيش| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

337346 ف عبــــد|يتـــ | زق محمد|لر|رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

465328 ر|لنج|محمد محمود محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

3|4825 نطون روبــــيل صموئيل منصور| ى شمس حقوق عي 

34|92| لصفتـــي|ىطي محمود |لع|ء محسن عبــــد|رس| ى شمس|زر عه عي 

4785o5 ى|بــــسنتـــ سعيد عبــــده  مي  طبــــ بــــيطرى دمنهور

3|6747 حمد|لسميع |ء سمي  عبــــد|رس| ى شمس|زر عه عي 

3288|o مصطفى صبــــرى متـــول حسينى ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

677739  حسن|هيم |بــــر|م |يوسف هش
ى
لدسوق لمنصوره|هندستـــ 

6436o6 |حمد مصطفى |لعظيم |در عبــــد |هلل ن|عبــــد 
يدى|لع

زيق |لزق|تـــمريض 

6o7|92 ر|لجبــــ|روق |أحمد مسعد ف حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

763558 د|رق صبــــىح محمد رش|ط| نور نوعيتـــ بــــور سعيد

523946 لرسول|لمعبــــود عبــــد |رس محمد عبــــد |ف |ضتـــ طنط|علوم ري

2595|| يد|لز|حمد |ء صبــــىح عىل |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

5o|o2 ي
لح معوض معروف|لدين ص|ء |ضى بــــ بــــنى سويف|د|

79287| م|لسل|لعظيم عبــــد|حمد عطوه عبــــد | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

2549|9 حمد|يه عيد مسعود محمد | هره|لق|م |عل|

427892 بــــ|حمد غل|د محمود سيد |منيه فؤ| |طبــــ طنط

882762 ر  |لغف|دى عبــــد|له|ندى محمد عبــــد سيوط|حقوق 

42o228 هيم|بــــر|لنبــــى |لسعيد عبــــد|م |سل| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

35628 لدكر|د |لجو|حمد فوزى محمد عبــــد | ى شمس| لسن عي 

54555| بــــوزيد|حمد حمدى محمد |مريم  سكندريه|ل|حقوق 

848642 ى عبــــد|ل|لح |مل ص| دي|له|مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|4o345 حمد|لحكيم |حمد عبــــد |مريم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

428445 شموئى|ل|دل عطيه محمد |ء ع|ول |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

22736 بــــدين|نور ع|لدين |ء |لرحمن عل|عبــــد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|3527 هيم |بــــر|لرحمن |لرحمن محمود عبــــد |عبــــد 
ى|حس ني 

|بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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694723 لسيد|مل |لعزيز شكرى ك|هند عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

458223 ر|لنج|هيم حسن |بــــر|ء محمد |سم| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

53879| تـــ محمد عبــــد  لمسلىم|هيم |بــــر|هلل |ني  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|28o5o مل|مح مصطفى ك|سليم س هره|لق|عه |زر

|57265 ى|لحكيم |شهد عبــــد  حمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

2|2226 لرحمن|لسيد عبــــد|حمد |لسيد |هلل |لسيد عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

3436|| لشيىم|لسيد عودتـــ |رقيتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

263o5| د محمد عزبــــ|ره مر|س هره|لق|ن |سن|طبــــ 

337|63 حمد|روق |هدير وليد ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9|3|55 بــــر |ن مصطفى ج|محمد شعبــــ ج|ره سوه|تـــج

283468 هلل|ن محمد عبــــد|منيه حمد| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

6|o432 هيم محمد|بــــر|آيــه محمد فتـــىح  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6262|2  سمي  مصطفى عبــــ
س مصطفى|مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

6|||92 م|لسيد حو|لدين |د |محمد عم لشيخ|بــــ كفر |د|

3|85o8 بــــ|لتـــو|بــــ محمود عبــــد|لتـــو|ء عبــــد|صف لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

372284 لحميد محمد|رص عبــــد|محمد ن ى شمس|د| بــــ عي 

9||32| ى عط|وئ هلل حكيم| |م خي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

769258 ل محمود عطيه محمد|جم تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

7237| حمد خليفه|د عوض |جه ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

|773o5 ن جمعتـــ|محمود محمد فوز لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

497|57 وى|لمجيد شه|ء سعيد محمد عبــــد |إرس |حقوق طنط

678|4 ر|تـــ مختـــ|لرحمن سلومه فرح|عبــــد  لفيوم|بــــ |د|

34468o رضوى سيد رجبــــ سطوج |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2734|3 مد|لعزيز ح|ل عبــــد|كم| رند لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

3oo468 |للطيف عط|عبــــد| ن عط|نور تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

83|98 لديبــــ|حمد |حمد محمد سيد |هندتـــ |ش ره بــــنى سويف|تـــج

64||29 د رزق|لمتـــول محمد مر|نسمتـــ  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|2|o36 لرحمن عويمر|نه سمي  محمد عبــــد |جوم هره|لق|حقوق 

4337|7 مد مصطفى صقر|محمود محمد ح |بــــ طنط|د|
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6|4|o3 لهندي موىسي|حمد |ل عوض |من |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2|4|45  يوسف|لبــــ|رق عبــــد|محمد ط
ى
ق ن|حقوق حلو

262|6o دل تـــوفيق محمد|حمد محمد ع| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

5455o| درس|مي فوزي طوسون تـــ|دي س|ف سكندريه|ل|بــــ |د|

45242| يد|لحميد يىح ف|م عبــــد |هش ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

682247 لعدل|حمد ذىك |ل |ن جم|رو لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4||777 نور محمود عوض|مريم مجدى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|48785 ر|لستـــ|هيم عبــــد |بــــر|ل |جر كم|ه ى شمس|د| بــــ عي 

7|5683 ل|لجم|لسيد |حمد |م |ء هش|رس| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

85o235 محمد محمود سعيد يونس لجديد|دى |لو|ضتـــ |ري/كليتـــ علوم

94|47 هيم|بــــر|د عزم سعد |عم ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

||93o8 حمد شمس|جد فوزى |محمد م ن|ضتـــ حلو|علوم ري

357369 طر|لد مىح شعيبــــ مىح خ|خ ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

5o96|7 ى|لزينى نرص عىل ش|حمد | هي  عه دمنهور|زر

54o|67 لمجيد محمد|لسيد عبــــد|هيم |بــــر|محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

83|685 ف محمود يسن سليم| رسر ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

426972 ن|در محمود عثــــم|لق|خديجه عبــــده عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

|57o39 ل|لع|ل محمد عبــــد |لع|مصطفى عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

46o2o8 هلل| |لسعيد عىل عط|بــــرين محمد |ص سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

537249 جح|ء محمد محمد فرج ر|رج عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

687932 حمد|حمد فرج عىل |محمد  لمنصوره|حقوق 

825798 ى جم|ي رك عىلي|ل مبــــ|سمي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

773894 لم|در س|لق|محمد عبــــد | محمد رض ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

79o336 بــــدين محمد محمود|لع|ندى زين  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

454|6 ح|لفتـــ|روق عبــــد |حمد ف|مح |حمد س| هره|لق|طبــــ 

262859 ى عبــــ|مصطفى  ى قنصوه|مي  س أمي  |حقوق بــــنه

87733o ن فرغىل  |زينبــــ محمد شعبــــ سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

425799 حسن محمد حسن وزيرى| رن سكندريه|ل|عه |زر

274569 ر|ن محمد كر|تـــ رمض|ي| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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8|5||2 حمد|لمنعم |لليل عبــــد|بــــو|خلود  ي|هندستـــ 
|لمنى

4oo747 حبــــيبــــه رزق محمد رزق |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

5o6933 لحميد عيس|ح عبــــد |لفتـــ|ر أحمد عبــــد |من بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

272547 لح|لدين محمود ص|م |محمود حس بــــ بــــنى سويف|د|

8|62o4 لح عقيله سيد|محمد ص حقوق بــــنى سويف

434636 فوزى فرج تـــعلبــــ| ند |طبــــ طنط

|5957o رق محمد محمد|م ط ى شمس| لسن عي 

89|829 ن |لرحمن عدن|ء محمود عبــــد|عىلي سيوط|حقوق 

3|6|4| لجيد|ن حمدى صديق عبــــد|يم| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

54||34 لرحيم|هلل عبــــد|محمد صبــــىحي محمد عبــــد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

4o6522 ى|ول ء أحمد محمد حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

276993 بــــ|ح دي|لفتـــ|ء قنديل عبــــد|لىمي ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

9|6285 فظ  |لح|ل عبــــد|عمر محمد كم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

246o96 لمعىط موىس|محمود نجيبــــ عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

5|68|| ظه|بــــ|زق |لر|ء سعيد عبــــد|ل| تـــربــــيتـــ دمنهور

|237|7 ل عزبــــ متـــول عزبــــ|ندى جم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o66|2 لمقصود|رق محمد عبــــده عبــــد |ط| ر|ي لمنصوره|علوم 

|6756 يف  حمد|هيم |بــــر|حمد |رسر ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

895792 طف لبــــيبــــ يوسف |مريم ع تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

62877| لحميد|لرحمن عبــــد|لرحمن محمود عبــــد|عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

9o9368 ف ح|ء |ل| مد محمد |رسر ج|طبــــ بــــيطرى سوه

269435 مه|حمد حسن عل|ء سيد |سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

485826 ج|لصبــــ|هلل |سم عبــــد |هلل ق|ء عبــــد |ل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|737| ن محمد  |هلل مظهر زيد|عبــــد زيق|لزق|حقوق 

752448 لسيد مبــــروك|لد |محمد خ ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

842|66 هيم|بــــر|عيل محمد |سم|د |جه دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

273|46 جورج يشى سمي  بــــولس دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

352578 ه ن| مد|ن ح|دى رمض|مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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8647o2 ي محمد عبــــد|م|
ي مصطفى

دي|له|ئى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

358|53 لم|لحكيم س|طف عبــــد|لرحمن ع|عبــــد |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

374383 لحديدي|بــــ |لوه|ل محمد عبــــد|طمه جم|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|49|5  شح|رفيق ع
ى
تـــه جرجس|طف شوق هره|لق|صيدله 

432947 نم|ن غ|مد شعبــــ|ندى محمد ح |بــــ طنط|د|

|729o7 ل سيد محمد|منى جم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32434o تـــ|لشح|مه محمد |س|حمد | ن|حقوق حلو

|55o58 ى |بــــر| |مرن هيم|بــــر|هيم بــــشر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3o|94 ي محمد |رس|
حمد|ء مصطفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

424769 شم عىل|لرحمن فتـــىح محمد ه|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|2988| لرحمن محمود عىل|عبــــد | ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2533|o ه محمود عبــــد| م|م|ل|لمعز |مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

825655 رص حسن محمد|حسن ن دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

5297o4 ى محمد  بــــوعيس|هيم |بــــر|يوسف حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

4o5852 لحليم|هيم عبــــد |بــــر|يه حسن | سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

68577o |دى عبــــد |له|رص محمد عبــــد |لن|عبــــد | عل
لحميد

لمنصوره|ره |تـــج

642648 وى|يه محمد سعد حفن| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8|7574 ي محمد شعبــــ
لم|ن س|مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

76566o بــــو سمرتـــ|لدين محمد عزم محمد |ء |عل دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

4882|3 رق عىل محمد عيس|محمد ط |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

75529 لمحسن|دل محمد عبــــد|محمد ع دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

453328 لبــــكرى|لمهدى |لبــــكرى عبــــد|رق |محمد ط لشيخ|هندستـــ كفر 

2965|7 م|عيل محمد سل|سم|عمر محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|28853 حمد عىل|حمد |كريم  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

27277| بــــوبــــكر|ع يوسف |ء رف|شيم ن|سو|تـــربــــيتـــ 

2928o6 حمد زنكل| |حمد رض|م |ذ عص|مع لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

88o947 حسن عىل حسن محمد  سيوط|صيدلتـــ 
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|33989 دق|مؤمن محمد زغلول ص لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

78o985 لعزيز|روق عبــــد|هر ف|سم م|بــــ زيق|لزق|حقوق 

894||7 يه محمود محمد تـــوفيق | ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

884564 حمد محمد |ء ربــــيع |عل سيوط|بــــ |د|

6|5656 ن مسلم|حمد محمد سليم|عمرو  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

282623 لعليم|حمد مىك عبــــد| |ن|ر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

546654 ى محمود ج|م حس ل|د درويش غز|ني  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

292o39 فظ|لح|لغيط عبــــد |بــــو |م ربــــيع |سل| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

448537 لنبــــى هجرس|لمنعم عبــــد|عمر سعيد عبــــد |بــــ طنط|د|

485927 در عفيفى|لق|بــــ بــــدرى عبــــد|رح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28|936 ى|مل |حمد ك|مصطفى  حمد حسني  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

32|96| طف عمر محمد عىل|رتـــ ع|س ن|حقوق حلو

529527 للبــــدي|لسيد |عيل |زم إسم|محمد ح ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|2295| ر عوض حسن|م محمود مختـــ|مر مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7743o5 لسيد|لرحمن |هيم عبــــد |بــــر|هيم فوزى |بــــر| زيق|لزق|ره |تـــج

52657| س|ن محمد عبــــ|حمد محمد شعبــــ| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

543288 روق محمد|م ف|رحمتـــ هش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|5o566 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد |حمد عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

3||7o3 لدين|نور محمد محمود شمس  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6oo533 هيم تـــجريده|بــــر|لعظيم |د عبــــد|حمد مر| |ره طنط|تـــج

7o|868 ط|لقر|حمد |هيم |بــــر|لسيد سعد |يه | لمنصوره|صيدله 

6|9||9 ن|لحديدى زهر|وع |طمه طه مط|ف لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6o8258 ر|لعط|م محروس محمد محمود |سل| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|2886| لس جرجس حن تـــوفيق| كي  ى شمس|تـــج ره عي 

333529 د|ن ج|لد عثــــم|محمود خ هره|لق|ر |ثــــ|

4||663 لمنعم متـــولي|هيم عبــــد |بــــر|هلل |منه عبــــد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6599o حمدى محمد حمدى محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5o3o67 لسيد محمد صحيفه|ء محمد |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

648|56 لسيد|لسيد محمد فتـــىح |تـــ |ي| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|6o||7 لحسن محمد عىل|بــــو|حسن صبــــىح  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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269492 ي|ر
هيم حبــــيبــــ|بــــر|محمد محمد | ئى تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

235879 لحكيم قطبــــ|مل عبــــد|مرفتـــ ك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|7473 مريم جرجس يوسف نصيف بــــ دمنهور|د|

325669 هيم|بــــر|لعزيز |حمد عبــــد|مريم  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7|5679 جه|لخو|لبــــيوم |مر محمد |ميس تـــ|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

627888 حمد|لسيد |محمد ربــــيع محمد  زيق|لزق|حقوق 

432664 كر سمك|ء رفعتـــ ش|آل |بــــ طنط|د|

649475 لرحمن حسن|حمد عبــــد|سلوى  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8264|7 ي سيد متـــولي عبــــد
لرحيم|منى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

6o2477 وق  ف مصطفى فوده|رسر رسر لمنصوره|بــــ |د|

923277 هيم |بــــر|بــــوزيد |عبــــي  عىل  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6oo|99 ندى طه محمد سعيد طه سليم |ره بــــنه|تـــج

846o38 حمد|رس محمود سيد |ف ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

246692 عيل|سم|حمد محمود |محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

|4686 لمنعم عطيه|مصطفى عبــــد | نور ن|بــــ حلو|د|

8679o حمد|ح محمد |حمد صل| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

352o62 ى سعد محمد رضوى حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

63225o مه محمد محمد حسن|س|ء |عىلي زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

63885| تـــه فتـــىح محمد عىل|منيه شح| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

6|3254 بــــتـــ|لسعيد ثــــ|محمد مجدى محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2|5439 زى|لم حج|لسيد س|لمنعم |لسيد عبــــد |ن |نور ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8925|9 بــــ |يرينى خلف لويس كس| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

784|84 ء محمد عبــــده عىل|عل زيق|لزق|حقوق 

2536|6 ئى منصور محمد|حمد ه| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

7|3|86 ل|لع|لسيد عبــــد |هيم محمد |بــــر|كريم  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

84626 لشيىم|لحميد |لحميد محمد عبــــد |سل عبــــد |بــــ علوم بــــنى سويف

492863 م|لسل|لحفيظ عبــــد|محمود أحمد عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o3225 ن|ن طم|له عيد عيد رمض|ل|عبــــد  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

49836| ر|لمجيد نو|مل محمد عبــــد | م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 
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8|5373 ى|دمي نه جريس جرجس حني  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4462o3 لسيد|حمد |لرحمن محمد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

9o6339 يوبــــ فهىم |طف |مريم ع ج|تـــربــــيتـــ سوه

465o2o بــــو حمر|هيم |بــــر|رم |لمك|بــــو |محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

2679o7 ن|لعزيز رسل|عبــــد| د رض|عم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

45|433 جه|لخو|مؤمن فتـــىح سعيد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

2|3766 غ|لصبــــ|لحميد محمد عبــــده |منه محمد عبــــد ن|صيدله حلو

246428 ح شعيبــــ|رس صل|ر ي|عم ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

822o64 حمد|حمد صبــــىحي |رص |ن ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

346o|6 لكريم|لعزيز عبــــد|لكريم عبــــد|طمتـــ عبــــد|ف |ره بــــنه|تـــج

499||9 ف|حمد مصطفى خل|ئى |م| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

52oo5| فع|لش|لمحسن |حمد عبــــد |رق |رحمتـــ ط معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

625229 ىط حموده|لع|هيم عبــــد |بــــر|لرحيم |كريم عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

5293o4 لنجيىل|لسعيد |لسعيد محمد |محمود  سكندريه|ل|هندستـــ 

75o936 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|63874 ى رمض|ي ن لوندى يس|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

542o|3 د|لحليم عي|لحليم عىلي عبــــد |عبــــد  عه دمنهور|زر

687252 نور مصطفى|نور مصطفى |زيزى  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o3329 صيل|ل|لسيد |يمن | |ر|ي تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

443|o3 هيم|حمد إبــــر|ئى محمد |ق ه|شو| لشيخ|ره كفر |تـــج

|2|422 حمد|لرحيم |مه عبــــد |س|هلل |منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

|53427 ن خروبــــ|م محمد شعبــــ|رضوى هش هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7568|o رس عيد سليم|ر ي|من لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

8295|o لمبــــدي محمود|ق ثــــروتـــ عبــــد|رز| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

527526 ميمه خميس فيصل عىلي منصور| سكندريه|ل|هندستـــ 

695|88 ع حسن|لرف|ء |جر عل|ه ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

4o8599 وى|لحلف|لحميد جمعه |همتـــ مصطفى عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

345563 لصمد|ن عبــــد|هبــــتـــ مسعد بــــدر ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

4|2949 ى درويش|لق|ن عبــــد |يم| در رسىم حسي  |بــــ طنط|د|
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86487o هلل|لحمد عبــــد|بــــو|لمنعم |مؤمن عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

33o3o9 لعليم|ح عبــــد|لفتـــ|لدين عبــــد|ء |نسمتـــ عل |حقوق بــــنه

792986 فع|محمد محمد عصمتـــ ن ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

783837 ل مصطفى|لع|ر محمد عبــــد |محمود نص ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

497768 ى محمود قرط|ريه م|م خي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5|7744 ى عبــــد|يتـــ حس| ن|م دهش|لسل|ني  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

89|o4| هلل سيد  |س مصطفى حسبــــ |ين| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|684o يمن سعد سيد محمد|حمد | كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

47|96 د شميله|متـــ محمد رش|س| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2665|o |حمد شم|ل عفيفى |منيه جم| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

344622 لم مصطفى|سلىم محمد س |ره بــــنه|تـــج

5o954 ف سيد محمد |ئل محمد |و حمد|رسر ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

23286 ى|حمد محمد |لد |خ مي  هره|لق|بــــ |د|

68||7o هيم|بــــر|لسيد |هيم محمد |بــــر| |بــــ طنط|د|

489585 ف بــــشي  عبــــد|ء |سم| در بــــريقع|لق|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45855 م|م|ح |لفتـــ|حمد عبــــد | |ند ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

3424|3 نم محمدى عىل|بــــسمتـــ غ ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

785592  عبــــ|هيم |بــــر|س |ر عبــــ|من
ى
س|لدسوق عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

226323 لمحسن حموده|لح عبــــد|لدين ص|ح |صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|68489 س|دى تـــوم|لف|حمد مجدى عبــــد | سيوط|بــــ |د|

84447o ر|طف عجيبــــ مق|مريم ع ن|سو|تـــربــــيتـــ 

45|42o عمر محمد محمد أحمد أبــــو طبــــيخ سكندريه|ل|هندستـــ 

2|4975 لسيد|د |حمد فؤ|مح |محمد س تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

79o97 |لعل|بــــو |عمر محمد سعد  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

477339 هيم|بــــر|حمد |هلل |يمن عبــــد |رتـــ |س سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

9o9994 ى عثــــم|بــــر|محمد  ن |هيم حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

242627 بــــورسيع|ن عرفه |عرفه رمض ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

46||37 ل|لع|حمد عبــــد|م نرص |لسل|حمد عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||5o44 وز محمد نور  لدين محمد|في  ى شمس|د| بــــ عي 

4346o| لعظيم قنديل|طر عبــــد|رتـــ خ|س |طبــــ بــــيطرى بــــنه
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868o|7 حمد|لد محمد |د خ|جه ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

356739 عيل زوبــــع|سم|لد محمد |يمنى خ |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7o7528 لوصيف|رس محمد عبــــده |هدير ي لمنصوره|حقوق 

8o334| حمد طلعتـــ|ن |فوزي صفو ره بــــنى سويف|تـــج

36753| ف |شهد  لجوهرى|تـــ |لشح|رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2|3378 ق|لسيد محمد محمد |رؤى  وى|لشر ى شمس|تـــج ره عي 

678942 وى|لدربــــ|حمد |هيم |بــــر|حمد |هند  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

3|4764 لح|محمد عىلي سعيد ص ى شمس|تـــج ره عي 

3|9o46 تـــ | هيم محمد محمد|بــــر|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|4|22 ش|هيم رو|بــــر|محمد سيد فهىم  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|74878 دى|له|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |مريم  تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

7|56o5 ح|لفتـــ|عىل محمد عىل عبــــد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

475o|7 مد|حمد ح|مد |لدين محمد ح|سيف  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

6|27|2 وق محمد  ى|رسر حمد محمد حسي  |نوعيتـــ بــــنه

9|5386 |  لعل|بــــو|بــــ قرىسر |لتـــو|مصطفى فول عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|6oo33 ق وى|زيد محمد عصمتـــ رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|2389 بــــوقفه|نور حسن |نور |ء |رس| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

27||96 د|ن محمد ج|ء محمد سليم|ول ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

3352o4 حمد|لعزيز |لد عبــــد|بــــسنتـــ خ ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

|66344 ى|م|ء |يوسف عل م حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

642759 ي|ر
لرحمن|هيم محمد عبــــد|بــــر|طف |ع| ئى زيق|لزق|نوعيتـــ 

7o3445 بــــينى|طمه عبــــده منصور |ف لشر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

687452 وى|ع بــــدر|لرف|لد |طمه خ|ف ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

772o94 سم محمد مصطفى|ء ق|رس| زيق|لزق|حقوق 

839687 حمد محمد|ن بــــدوي |حن دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

3oo474 هلل|بــــ |دل مبــــروك ج|خلود ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

32|889 ن|بــــسنتـــ عىل محمد عىل عثــــم سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

|283o9 لد عوض محمد|عمر خ ى شمس هندستـــ عي 

53994 ن طلبــــ|زق نعم|لر|لرحمن عبــــد|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

453o66 مع|هيم ج|بــــر|هيم محمد |بــــر|كريم  |حقوق طنط
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639952 لسيد محمد|هبــــه أحمد محمد زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

863|9 ى  ى|حسي  بــــوهشيمه محمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

229329 ى يشى مصطفى عبــــد|ي لحميد|سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

86273| فظ|هلل ح|طمه محمد عبــــد|ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|26346 يف  وق رسر حمد محمد|رسر ى شمس|زر عه عي 

69586o ن|لسيد زيد|هلل |عمرو محمود عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42747| يف عىل عبــــد  لعربــــى|لحميد |رسر |عه طنط|زر

|6453 بــــر|فيلبــــس حلىم ج| رض| رمي| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|7o659 ن|هلل حمدى تـــوفيق حس|منتـــ  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|76586 نىح  عىل مصطفى سيد سليم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

249283 لجندى|ل مجدى سعيد |س ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4o2474 ى عمر|ح عمر|ورده صل ن|ن حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o8255 حمد محمد عىل|رق |منى ط لمنصوره|ره |تـــج

4o2|48 حمد|سهيله عىل مصطفى عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

293845 لشىس|لدين تـــوفيق |ح |يمن صل|ردينه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|7o22 ى|بــــو |رحمه محمد محمد  لعني  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

2|988 متـــ|م سل|حمد س|جر |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|946| بــــو بــــكر|يد |م يحن  محمد ف ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

88777| حمد فرج |م جمعه |هش سيوط|حقوق 

767|26 دل خليل عوده|م ع|حس لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|25579 ى|فظ مصطفى |محمد محمود ح مي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

842|5| حمد|بــــ |لوه|ء يوسف عبــــد|سم| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

869|45 لحسن عىلي|بــــو|لرحمن عىلي |عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

365|57 لدين عبــــده|ل |ح جم|ل صل|م| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o54o5 ى|حمد |ن |م شعبــــ|محمد عص بــــوحسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o8289 لرسول محمود عطيتـــ |ر عبــــد|من ج|علوم سوه

63|oo3 للطيف متـــول متـــول|ريم عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

766557 هيم|بــــر|لعزيز |ن عبــــد|م حمد|محمد حس لعريش|تـــربــــيتـــ 

3|649| ى|خلود مصطفى عبــــد لحميد حسني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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7o43o7 لسيد عىل محمد محمود عىل شتـــيه| زيق|لزق|هندستـــ 

769649 لعزيز|حسنى منصور حسنى عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

8|5945 لرحمن|روق عبــــد|بــــ ف|يه|كريم  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

324724 لعزيز|محمود مجدي محمود عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

2225o2 بــــىح |ل|لعزيز محمود |حمد عبــــد|هلل |عبــــد هره|لق|حقوق 

253o9| حمد صبــــرى صقر|هر |طمه ط|ف لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

7763o4 يم|لد|م محمد عبــــد |منيه حس| زيق|لزق|طبــــ 

2|589o ي|مريم رش
ى
ل ملك|د حزق ن|علوم حلو

29822o رسر|تـــسنيم  حمد محمد رسر |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

752585 ف عيد محمد حسن|م |حس رسر عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

9|2o98 هيم |بــــر|لسبــــع جرجس |ئيل |مهر ج|علوم سوه

56275 د محمد|حمد رش|هدير  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

43|537 ن|لمنعم محمود زيد|لد عبــــد|لمنعم خ|عبــــد |علوم طنط

648764 حمد|دق |بــــ أحمد ص|يه| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|45258 رص محمود مصطفى|لرحمن ن|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

686287 هلل|ن محمد فتـــح |وى زيد|لكحل|حمد | لمنصوره|طبــــ 

695o| ى ع|ي ن|ن ري|مر سليم|سمي  لفيوم|لعلوم |ر |د

646494 عيل|سم|لرؤف زىك |لرؤف فتـــىح عبــــد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

9o3484 لحمد |رص محمد شيبــــه |لن|ندى عبــــد ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

||472| ف عزيز زىك حن| |ليدي |رسر ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

22o269 لسيد|حمد |لعزيز |محمود عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|287o3  محمد متـــولي عبــــد ربــــه
مصطفى ى شمس| لسن عي 

24o5o6 ء فوزى ميخ|ه| ندر|س ئيل|ئى هره|لق|ره |تـــج

628536 محمد طلعتـــ عىل محمد عىل زيق|لزق|هندستـــ 

76835o ن|دريس رمض|حمد |جد |منيه م| لعريش|تـــربــــيتـــ 

|7887| س|س رشدي عبــــ|يه عبــــ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||6|86 حمد|وى عىل |ل بــــسط|حمد جم| هره|لق|بــــ |د|

26299o رج|لج|ح |لفتـــ|ء محمد عبــــد|لزهر| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

82o597 لعزيز|دل فرج عبــــد|حمد ع| سيوط|ره |تـــج

693462 مر جبــــر|وى ع|لشن|لد |ن خ|يم| لمنصوره|بــــ |د|

332734 د|محمد محمود محمد حم |ره بــــنه|تـــج
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9o||2| لكريم |حمد عبــــد|محمد بــــخيتـــ  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

24|o66 وى محمد|لص|حمد عزتـــ سليم | تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

44582| هيم|بــــر|لنرص |بــــو |هيم محمد |بــــر|د |زي سكندريه|ل|هندستـــ 

9o|763 لمسيح  |د عبــــد|لمسيح فؤ|د عبــــد|فؤ ج|عه سوه|زر

49o386 لدين عبــــد ربــــه محمد موىس|ح |مريم صل سكندريه|ل|بــــ |د|

2|89o3 ن|م عيسوى حس|محمد س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

243645 رس|مريم يوسف ندير ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|23|o لسميع|للطيف عبــــد|م عبــــد|جر عص|ه |بــــنه| هندستـــ شبــــر

677699 وي|لغمر|حمد مرىس |حمد محمود |مصطفى  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

638346 ل حسن|لع|رس عبــــد|م ي|حس زيق|لزق|هندستـــ 

465338 هلل خلف|ن رضى محمد عبــــد |رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

254778 |لرحمن محمد |بــــوبــــكر عبــــد|حمد |محمد 
ى
لدسوق عه مشتـــهر|زر

2|923| ى تـــسبــــيح معتـــصم محمد محمد حسني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|783 ي|ر
زن جمعتـــ سيد|م| ئى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

464385 حمد عىل|ن |مريم محمد سليم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

799|o ى|سل| م محمد حسن حسي  ن|حقوق حلو

642692 م|م|هيم |بــــر|حمدي |وليد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|58o|6 لمنعم|مريم مدحتـــ حمدى محمود عبــــد  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

24|744 ن|للبــــ|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|م |تـــفى عص كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|2943| يف صبــــىح خليفه|س مح رسر ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

677683 لبــــيوم|لسيد عوض |هيم |بــــر|محمود  لمنصوره|بــــ |د|

||9926 لرحيم محمد موىس|حمد عبــــد |ء |سم| ن|فنون جميله فنون حلو

448433 هلل جوهر|صف خي  |لسيد و|بــــ |يه| |هندستـــ طنط

96482 لمجيد|لرحمن يوسف يوسف عبــــد |عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

69357o لحض|ن |لسيد عثــــم|حمد تـــوفيق | لمنصوره|ره |تـــج

497827 لسيد محمد|ل |م جم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

23|632 حمد حسن عىل حسن| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

56223 ى محمد عبــــد |جر ي|ه فظ|لح|سي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

623639 لسيد تـــوفيق بــــصيلتـــ|أمنيتـــ تـــوفيق  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7o|4o3 وى|لغربــــ|لم |محمد يشى محمد س لمنصوره|عه |زر
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684357 ى|هند سعد سعد محمد  لزهي  لمنصوره|صيدله 

79o||7 لحميد|محمود عىل محمود عبــــد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

325|o| د خليل|جد مني  ج|ريو م|م ن|بــــ حلو|د|

88546 بــــ عىل|لتـــو|م محمد عبــــد |سل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

269829 بــــ عفيفى|لوه|لعظيم عبــــد |لعزيز عبــــد|حمد عبــــد| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8834|3 حمد  |هلل |ء مصطفى عبــــد|صف سيوط|بــــ |د|

5|o787 وى|لشه|محمود سعيد حمزه  تـــمريض دمنهور

637|4 ف عبــــد |يوسف  ل|لع|بــــ يوسف عبــــد |لتـــو|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

8o|7o6 سم|هيم ق|بــــر|لرحمن يىحي |عبــــد لفيوم|حقوق 

83833 مروتـــ محمد محمود قرئى ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

|8248 حمد عىل محمد جعفر| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

83o565 طف محمد عىلي|محمد ع ج|ره سوه|تـــج

784|23 لعزيز جوده عىل|معتـــز سمي  عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o7869 طمه محمد حسن محمد|ف ره بــــنى سويف|تـــج

5||4o6 لزنقىل|لمجيد عىلي |لسيد محمد عبــــد| عه دمنهور|زر

64|426 در محمود حسن|لق|محمود محمد عبــــد  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

543973 ف|لند|لمقصود |ح عبــــد |لفتـــ|د رأفتـــ عبــــد |عم |حقوق طنط

7o9472 لغورى|حمد |م محمود محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o8262 ى|م طف شهدى يسي |ع| رتـــي  ج|بــــ سوه|د|

89234o حمد |م محمد |م|ر |من سيوط|ره |تـــج

|6o557 وس|تـــه تـــ|ق شح|ك صد|مل ورصى ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6o393 ن عىل|بــــرين عبــــده رمض|ص صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8553o8 هيم عىلي|بــــر|هيم حسن |بــــر| ن|صيدله حلو

777|49 ي
تـــ|لشح|حمد محمد |مصطفى | دئى زيق|لزق|نوعيتـــ 

7oo795 هيم عيسي|بــــر|لق |لخ|رس عبــــد |حمد ي| تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

339789 للطيف محمد|شديد عبــــد| عل |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

687635 لقصبــــى|مد |ح| ديه رض|ش لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o4o38 لسيد|لسيد موىسي |دل عمرو |ع سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

69o88 م محمد|لسل|منيه محمد عبــــد | لفيوم|طبــــ 
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25o338 عر|لش|خلود عىل موىس عىل  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

823885 ى|زينبــــ رجبــــ عبــــ س حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

255552 ر|ل محمد دويد|سم جم|بــــ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

527|9 بــــر محمد عىل بــــرع|حمد ج| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

428539 لقليع|ن محمد صبــــىح |نوره ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

699436 ن محسن نرص محمد مسلم|نوره ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

3446o7 هيم|بــــر|حمد |م حسن |ء عص|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

557|8 حمد|رس محمد محمود |ف طبــــ بــــنى سويف

9|8652 تـــى  |هلل زن|م محمد عبــــد|سل| سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|6277 م يىحي عىل محمد|سل| |ي|م ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

848392 ى محمد|ل |ضىحي جم لدين حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

436|23 زى|لقوى غ|هيم عبــــد |بــــر|حمد فكرى | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

493525 لحرفتـــ|يوسف محمد حسنى حسن  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

847743 حمد عىلي|ن |حمد رمض| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|7354o رص محمود عىل|يوسف ن |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

7678|7 هيم|س أبــــر|ندى جمعه عبــــ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

783o68 لسيد محمد|حمد |ندى محمد سيد  زيق|لزق|حقوق 

4793|6 هيم|بــــر|رنيم مصطفى خليل  سكندريه|ل|بــــ |د|

9|4579 ديه محمود عىل عيسي |ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35|o2o هيم|بــــر|حمد |رتـــ محمد مرىسي |س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2|6|85 ف ن|ركو |م |ن حن|رسر ى شمس هندستـــ عي 

32672| ن مصطفى|ن مصطفى سليم|نوره سيه|نوعيتـــ عبــــ

38977 لزمر|حمد |بــــو بــــكر |محمد  هره|لق|ره |تـــج

33787| لسيد|لسيد |هيم |بــــر|م |هيم حس|بــــر| |نوعيتـــ بــــنه

4779|9 ى|د زينهم |عمرو عم مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|7o|57 فهىم| زكري| ندى زك|س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

52|922 ي عبــــد
لوكيل|در عبــــد|لق|لوكيل عبــــد|فيفى ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

687|4 بــــ عتـــريس حسبــــ|لتـــو|يه عبــــد | لفيوم|لعلوم |ر |د

|2965o بــــرسوم مرزوق رزق مرزوق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

489759 حمد|ر |لغف|هبــــتـــ محمد أحمد عبــــد  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 
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43|4o2 دل سمي  نجيبــــ|نوبــــ ع|بــــ| |ره طنط|تـــج

678|55 هيم حسن|بــــر|هدير محمد محمود  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3558o5 ى |ي بــــ حميدتـــ عىل|يه|سمي  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

||78|o لسعيد|لدين محمد |م |لرحمن حس|عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

44336 حمد مهدى|تـــ |محمد شح تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

88742o مل |بــــر لويز ك|ص| رين|م ي صىح 
سيوط|معهد فنى

828|69 ى محمد  حمد|زينبــــ حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

758375 حمد مرزوق مرزق|ء |رس| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

22o449 حمد|لسيد عىل |حمد محمد | لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

7oo828 عيل حبــــيبــــ منصور|سم|عىل حسن  زيق|لزق|حقوق 

9|2o72 ي|ر
لسيد |طف محمد |ع| ئى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

453989 بــــى|هيم رسر|بــــر|محمد محمد عىل  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

9o|34| وى عىل |رص بــــهنس|روفيده ن ج |تـــمريض سوه

329o39 لسيد يسن متـــول|حمد يسن | |طبــــ بــــيطرى بــــنه

887928 حمد |لحميد |سيد مصطفى عبــــد سيوط|ره |تـــج

59755 لرحمن|حمد عبــــد |لد |حمد خ| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

675654 ي|ل|بــــ محمد محمد محمد |يه|مصطفى 
لفى زيق|لزق|هندستـــ 

88o7|4 ى |عبــــد ى زىك حسي  لرحمن حسي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|35736 ح رجبــــ|لفتـــ|حمد عبــــد |ندى  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

4|8384 محمود متـــول محمود خليفه| نور لشيخ|بــــ كفر |د|

4|54o7 زى|رف حج|رف ع|د ع|يوسف عم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|3|4|2 زق محمود|لر|حمد عبــــد |يوسف  هره|لق|حقوق 

|9|34 ى|محمد  حمد سعد حسي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

22|599 حمد فهىم|رق |ل ط|بــــل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4oo656 لبــــرع محمد|ندى بــــخيتـــ |س ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|45|6| لدين بــــكرى محمد|ء |عمر عل ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6|8396 وى|لطلخ|لرحمن |دل عبــــد |محمد ع ط|بــــ دمي|د|
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9|o767 لس ع دق |دل عدل ص|كي  |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

632373 لسيد محمد|ئل لطفى |يه و| زيق|لزق|ره |تـــج

63|7|6 لفى|ل|لسيد |حمد |ن |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

4938o| ر|لنج|مد |أحمد محمد نجيبــــ ح |حقوق طنط

762|97 دى|لن|حمد محمد نبــــوى محمد | تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

4o9667 لفى|ل|لح |لسميع ص|ن عبــــد|يم| |بــــ طنط|د|

335837 م ذىك|لسل|دل عبــــد|مريم ع |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

4||47o لسيد حسن|محمد عمر طه  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

24796o ن|شم محمد سليم|ء محمود ه|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

49674 ل|هر كم|لظ|هبــــتـــ بــــدر عبــــد  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

26298o لسيد يوسف|محمد معوض  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

7o63o6 ر|لنج|ورى محمد عوض |لمغ|ر |من لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

333443 رى|لمنعم بــــند|رس عبــــد|لرحمن ي|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

92295o هلل عنتـــر حسن محمد  |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

622674 لسيد|ده |مه ذكرى محمد زي|س| هندستـــ بــــور سعيد

|568|2 بــــ سعيد سيد عمر|شه لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

2968|6 سيد مجدى سيد محمد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

328482 محمد غنيم محمد| محمد رض سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8|4o57 ي حسن شلق|
مي|حمد مدئى ره بــــنى سويف|تـــج

424775 لد محمود محمد يوسف|عىلي خ سكندريه|ل|بــــ |د|

|26433 طلعتـــ محمد طلعتـــ محمد هره|لق|ر |ثــــ|

647326 | ند
ى
محمد حسينى دسوق ي |

زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

828974 لصغي |حمد محمد|محمود سعد  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

45oo|7 بــــ|لخش|م طه |يمنى هش |ره طنط|تـــج

6452|2 ه|ء محمد رزق سيد |سم| حمد شعي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

265874 غ|لصبــــ|لسيد |حمد محمد | |ره بــــنه|تـــج

646783 ن|نعيم نعيم محمد كيو حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

6oo529 هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|ل |حمد كم| |صيدله طنط

447757 لعزيز خلف|ن قدري عبــــد |رو |ضتـــ طنط|علوم ري
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|6o452 حمد|لعظيم |ر عبــــد |محمود مختـــ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

323|76 د|لجو|د يوسف عبــــد|لجو|لحميد عبــــد|يمنى عبــــد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

85522o لس ر ق|كي  وي متـــي|فتـــ رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82o686 ى|حمد فرغل |محمود  مي  سيوط|ره |تـــج

|7529 حمد|نور |محمد | مه ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

8o|96 حمد طه بــــكرى|ء |دع هره|لق|حقوق 

|73448 ل محمد|ء محمد كم|شيم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

425548 ي
هلل|صفوتـــ مصطفى موىس عبــــد | دئى سكندريه|ل|عه |زر

|57958 حمد محمد عىل|بــــو بــــكر |ء |سم| ى شمس|د| بــــ عي 

46o|o6 فع|لش|فظ حسن |حمد ح|يتـــ | زيق|لزق|عه |زر

27o|34 لقرو|هيم |بــــر|مد |حمد سمي  ح| شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

7|62|o يبــــ|لش|لحكيم |حمد محمد يىح عبــــد |نىح  | دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|5599 لدين فكرى محمود|م |بــــ حس|مه ن|هندستـــ حلو

63o5|4 ض محمد|سعيد خميس ري ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

686478 بــــو ليله|لسيد |زم ممدوح عىل |ح لمنصوره|هندستـــ 

697898 ىط|لع|لسيد محمد عبــــد |ل محمد |م| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o4788 ه|لل|روق عبــــد|لدين ف|عمر عز سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

765o73 حمد|لسيد مصطفى |ن سمي  |رو ره بــــور سعيد|تـــج

345777 لعزيز|محمود محمد عىلي عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

85729 حمد|ل مصطفى |مصطفى جم ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|78633 ه محمد عبــــد | لصمد محمد|مي  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

49o332 ي عبــــد |رق |ندي ط
م سليم|لسل|حمد لطفى سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

783467 لمنعم محمد عىل|عيل عبــــد |سم|ن |يم| زيق|لزق|حقوق 

44|78| حمد|دي |له|هيم عبــــد |بــــر|م صبــــري |ريه لشيخ|علوم كفر 

53|6| حمد|لمعىط |مه عبــــد|لمعىط سل|عبــــد حقوق بــــنى سويف

422982 لسيد عمره|ن فتـــىح |حن إلسكندريتـــ |تـــمريض 

4o4|39 ن محمد|هيم شعبــــ|بــــر|محمد  سكندريه|ل|حقوق 

8948o9 لسيد  |لدين محمد |ح |حمد صل| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

25442 هيم|بــــر|مد عىل |ندى ح هره|لق|ر |ثــــ|

68478o لهجرىس|لسيد محمد متـــول |يوسف  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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49653o ح|لقم|لحميد |ح عبــــد |لفتـــ|جر صبــــىح عبــــد |ه تـــربــــيتـــ دمنهور

52o367 عيل|سم|بــــو|ء محمود محمد|يدي عل|ه  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

35|26| |ي|لرحيم رس|محمد عىل محمود عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

525862 ى سيد  ى محمد أمي  حمد|أحمد أمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

692967 ل|حمد |ل |لرج|كوثــــر فريد عز  ى وي|لميى لمنصوره|ل |طف|ض |ري

782472 ن|حمد فتـــي|هيم |بــــر|حمد محمد |مؤمن  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

789994 وق كرم عبــــد  زق محمد|لر|رسر ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

28367o لصغي |حمد محمد |لد |حمد خ| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

89326o حمد |هيم |بــــر|لسعودى |ر |من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o6|57 ف |ل |بــــل مه|لحنفى أبــــو حم|لسيد |رسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

244955 لحفيظ|ن معبــــد عبــــد|ئى عثــــم|م| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

43443o ضى|لحميد ر|لمنعم عبــــد |مه عبــــد|س|ريم  |ره طنط|تـــج

75o57| مر|تـــ ع|ل عرف|ر جم|يثــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

89|46o لمغيثــــ قنديل |نوره سيد عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o4567 يل|لسيد ن|ء مصطفى |مصطفى عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o46o9 ى|لق|ء يشى عبــــد |رس| سم حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o599o ى |بــــو |محمد سمي  محمد  |لفضل حسي 
ى
ق لصي  |ره طنط|تـــج

24|598 لسيد|لسيد ربــــيع |مريم  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

697539 هيم عىل  محمد|بــــر|عزه عىل  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

782o35 هلل|لسيد عبــــد|ن |دل زيد|بــــسنتـــ ع ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

523|38 ف عىل خليفه|لرحمن |عبــــد رسر زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

9|2|8o لح عىل  |طف ف|مصطفى ع ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

3|2773 للبــــيدى|لسيد |هيم مسعود محمود |بــــر| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

44946o م|حسن محمد حسن محمد عل |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

36832| ن|مر سليم|ن ع|كريمتـــ سليم ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

856264 ون غ|ع| دون|م لي|طف بــــسخي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

257656 دل محمد مصطفى|محمود ع |صيدله طنط

523|5 ض عىل|ن مدحتـــ ع|نوره بــــ بــــنى سويف|د|

478835 ن|حمد عثــــم|لعزيز |حمد عبــــد |هلل |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 7137 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5o9526 هيم محمد حسن|بــــر|هيم محمد |بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8443o للىهي|م محمد محمد عبــــد |نغ| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

4|5947 ى|لسيد ج|ن محمد حسن |إيم هي  لشيخ|بــــ كفر |د|

779357 ى مصطفى|ل محمد |كم ى حسني  مي  زيق|لزق|ره |تـــج

635995 هد|لمحسن مج|ن عبــــد|منيه رمض| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

696886 حمد عىل محمد|مي  |حمد | لمنصوره|ره |تـــج

3|65| س محمد|م عبــــ|زم عص|ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

82o7|7 ي محمود|كريم بــــ
سم مصطفى ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 

ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و
|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى

(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

258859 حمد|يد |يد محمد ز|ز ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

78|366 هيم|لسيد إبــــر| |بــــسمه رض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3236| ى|م ود جرجس|ئى د|ه| رتـــي  ى شمس|د| بــــ عي 

22|663 هر يونس|محمد ط| محمد رض دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

246546 لسعود|بــــو|مه |س|لدين مصطفى |نور ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7538o8 ه ع| لحميد محمد حسن|دل عبــــد |مي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

446964 لحميد|حمد محمد عبــــد |محمود  سكندريه|ل|هندستـــ 

26|558 دوس|لمصلىح عطيه ق|حمد |حمد محمد | تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

7o7455 مه|لسيد سل|حمد فتـــىح |سلىم  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

776355 ي
ى |در| دئى ن|لسيد زهر|ز بــــحي  زيق|لزق|صيدله 

3338|2 فظ عىل|لح|حمد سمي  عبــــد| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

8o8439 د|لجو|حمد طه محمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82|2|o ي|رق يىحي صديق عسقل|ط
ئى سيوط|هندستـــ 

2364|7 د|لدين خليفه فؤ|ء|سلىم بــــه ن|بــــ حلو|د|

283656 ئل يحن  خليل|يحن  و كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

274|48 ح عىل|لفتـــ|محمود محرم عبــــد لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

777372 حمد مرىس|صفيه حمدى  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5464|5 ي
|لوف|بــــو |بــــ محمد |يه|لدين |ء |ضى لشيخ|هندستـــ كفر 

68395o هيم فوده|بــــر|رس |حمد ي| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

766528 |لعظيم محمد عبــــد |م عبــــد |لعظيم عص|عبــــد 
للطيف

لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 
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33|665 زق جوده|لر|كر عبــــد|حمد ش| |بــــ بــــنه|د|

2269|2 لد خلف فهىم محمد|حمد خ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

262532 لسيد|لد محمد |محمد خ |ره بــــنه|تـــج

366||2 لرحمن حسن|بــــدور حسن عبــــد لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

438669 لحفيظ خليفه|عمرو محمد فتـــىح عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

365668 رص موسلينى نجيبــــ|لن|دى عبــــد|ف عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

829752 ن ئيل|لشهيد روف|بــــ عبــــد|يه| |مي  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

49o5|7 حمد|حمد موىس |م |له| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2634| حسن يشي حسن محمد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

497o66 د عطيه|لجو|له سعيد عبــــد |ه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

86474| ه  حمد|ح |يمن صل|ني  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

|29245 ى حسن|ح |محمود صل مي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4797o2 زق|لر|هيم محمد عبــــد |بــــر|د محمد |زي ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9oooo2 ح محمد عىلي |حمد صل| ج|بــــ سوه|د|

6|87oo لرحمن محمد محمود عىلي|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

8|4||6 وي|لفرم|ن |لوكيل عىلي عثــــم|خرصى عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4|35o| لرحمن|حمد عبــــد |لسيد محمد |نعمه  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

792o5 ن|ن زين زيد|كريم شعبــــ ه ى نوعيتـــ جي 

77459o لسيد مصطفى حسن|لبــــ محمد |منيه غ| زيق|لزق|طبــــ 

7||65o حمد عطيه|حمد |حمد محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

894|48 لحليم عىل |ره محمد عبــــد|س سيوط|تـــربــــيتـــ 

88352| لعزيز |ميمه رفعتـــ هريدى عبــــد| سيوط|بــــ |د|

76|7o2 حمد محمد محمود محمد عوض| لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

63997| مي محمد محمد حسن فوده|روي س| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

3555|8 ىط|لع|لد عىل عبــــد|خلود خ |علوم بــــنه

8o4964 ي بــــسخرون|د ن|مريم عم ج  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

863646 ن|حمد سليم|محمود نور  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

238|23 ي|ر
ن|هلل محمود رسل|وليد عبــــد| ئى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9|7|39 ر |مق| حن| يدى زكري|ه ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى
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4945o4 دى|لعبــــ|محمد جمعه محمد محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|o93| لحديدى|هيم |بــــر|ز |لبــــ|رس محمد |محمد ي ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

323o| ن|هلل حمزه سليم|محمد سمي  عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|32778 س|لسميع عبــــ|س عبــــد |حبــــيبــــتـــ عبــــ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

68|o29 محمد محمود محمد حسن ط|ر دمي|ثــــ|

7oo|44 شم|بــــو ه|حمد |هيم ممدوح |بــــر| لمنصوره|صيدله 

349566 لديبــــ|حمد |عىل محمد عىل  |حقوق بــــنه

8oo226 مل|نوبــــ صفوتـــ جرجس ك|بــــ| سيوط|صيدلتـــ 

84o|24 ج|لنوبــــي حج|لعزبــــ |ر |من دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

838o23 ده|مي سعد بــــس|جورج س ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

523229 هلل|لمنعم فتـــح |جد عبــــد |لد م|خ ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

883436 ن فريد يوسف جرجس|نوره سيوط|تـــربــــيتـــ 

868|36 ي|نجل
ء سعدي محمد حفنى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4954|4 لسنوىسي|در |لق|يمن محمد عبــــد| بــــ دمنهور|د|

8275|3 لمعىطي|لمعىطي محمد عبــــد|ء عبــــد|نجل ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

74944 ن عىلي|محمود عىلي رمض ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

3|4788 ى| حمد حمدى محمد عطيه حسني  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

9o2743 حمد |لمنعم خليفه |محمد عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8939|8 د سيد |دل فؤ|محمد ع سيوط|بــــ |د|

48|o25 بــــوعجيلتـــ|حمدى رزق | ند سكندريه|ل|نوعيتـــ 

486oo9 لعزيز عىل|لسيد عبــــد |حمد |بــــ |مهيتـــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5o465 حمد محمد محمود عبــــيد| هره|لق|هندستـــ 

8332oo ف عبــــد|ء |رس| لمجيد|لمقصود عبــــد|رسر ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

787|89 ئل مني  جوده|محمد و كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

64|533 لحميد|روضتـــ محمد فوزى عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

9o945| لسيد |بــــر |ل ص|ضىح كم ج|عه سوه|زر

543633 يم|لص|لبــــهنس عىلي حسن |دل محمد |بــــسنتـــ ع بــــ دمنهور|د|

326446 ى فلتـــيوس|طف فهيم |ع| كرستـــي  ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

762o44 دق|عيل عز ص|سم|له |ه لسويس|معتـــ |علوم ج
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43563 لمجيد|طمتـــ عطيه عىلي عبــــد |ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8||475 حمد حسن|د بــــدر عزتـــ |جه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

5o54o3 هيم|بــــر|لحميد يوسف محمد |محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

48|57o عيل حلىم محمد|سم|محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

39969 يوسف محمد حسن سنوىس لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

35267 هر ذىكي محمد|يه ط| هره|لق|م |عل|

428|95 ى|ي ل قوزع|لع|ل محمد عبــــد|لع|عبــــد| سمي  ى شمس طبــــ عي 

33|658 ف محمد |مصطفى  ى|رسر مي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

69448o ن|لجليل رمض|سهيله حمدى محمود عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

53689 ل محمد محمود|ل جم|س علوم بــــنى سويف

7|5244 حمد بــــيوم|يمن |هلل |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

27o79| لبــــعـل|فظ |م ح|رق محمد عل|م ط|غر لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

|39872 ئى|لورد|لحميد محمد |حمد عبــــد |منيه | ى شمس صيدله عي 

83854 بــــتـــ يحن |ن ثــــ|يتـــ شعبــــ| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

493237 لجيد|ر محمد عبــــد|لغف|محمد عبــــد ره دمنهور|تـــج

43o649 لعبــــد|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|زينبــــ  |بــــ طنط|د|

4|698 تـــ|مل فرح|ن ك|حمد شعبــــ| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

478539 زي|لسيد حج|لد |ن خ|نوره سكندريه|ل|طبــــ 

92o85| لمجيد محمد |لمجيد محمد عبــــد|عبــــد ج|عه سوه|زر

628|28 لسيد|لجليل |يز عبــــد |مه ف|س|ن |نور ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

63869 ى |حمد ع| حمد|دل حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

82ooo2 ي
يشي ثــــروتـــ شفيق| سلفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

5|5998 ي محمد عبــــعوبــــ|
يتـــ قطبــــ بــــسيوئى معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

42528 يف رجبــــ سعيد حموده رجبــــ رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|737| حمد|حمد محمد |م  ن|صيدله حلو

485o4o لسيد|محمد عىل حسن عىل  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

2465|4 يوسف محمد مرغنى غريبــــ ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

243278 لحكيم محمد|ء مجدى عبــــد|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

274524 فظ|ء سعيد محمد ح|شيم رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح
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896436 وز محمد ك مل تـــوفيق |في  ج|طبــــ سوه

9o2924 لسميع |لق طه عبــــد|لخ|محمد عبــــد ج|ره سوه|تـــج

63||84 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |يمن |ن |يم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|68727 عيس| د نج|ئى  محمد رش|ه| رن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|9456 ى جمعتـــ| حمد محمد عشر دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

5o365 ى|م محمد |حمد هش| مي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

23o25o ى موىس سيد|عبــــد لرحمن حسي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

9o7398 حمد بــــدوى |م مدحتـــ |سل| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

449|7 لمجيد|يه محمد فتـــىح عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

287325 ق|ء عىل حسن |رس| وى|لشر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

835|45 لمعروف محمد|كريمه ممدوح عبــــد |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

645269 متـــول مقبــــول| ر رض|من تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

6492o9 ى |لسيد |ء |آل عيل عىل|سم|مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

||7295 د حبــــيبــــ|جورج نبــــيل عي وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

439698 هلل|لسيد محمد عبــــد |ل |هد جل|ن لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

63o648 لبــــدرى|لعزيز محمد |مه ربــــيع عبــــد |س| زيق|لزق|ره |تـــج

|54792 ح|لفتـــ|لحسينى عبــــد |م |هلل عص|منتـــ   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

486862 بــــو زيد|لمولي |عبــــد | لمولي ند|مؤمن عبــــد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

4|834 ن|حمد رمض|محمد حمدى  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

352772 م فتـــىح مصطفى خليل|سل| |ره بــــنه|تـــج

3|3484 س|حمد عبــــ|يند محمد |م ى شمس|تـــج ره عي 

84836 للطيف|لخي  محمد عبــــد |بــــو |محمد  ن|حقوق حلو

7752|6 محمد مصطفى| مصطفى رض زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

857|o5 حمد|ء حسن عىلي |حسن ي|نوعيتـــ 
|لمنى

72438 مل|ربــــيع عزتـــ ك| ند لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o529| بــــى|لعر|لمهيمن |د محمود عبــــد |جه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7647o| لديبــــ|هيم |بــــر|يمن محمد |طيمه |ف ره بــــور سعيد|تـــج

8|96|9 لمجيد|دي عبــــد|له|ل عبــــد|جم| لي|د ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى
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|5969| هيم|بــــر|د حسن محمد |جه عه مشتـــهر|زر

375o5 محمد عىل محمود درويش حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

||794| مل|هر ك|ر م|دو|رل |ك ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

8369|5 ى |ل|حمد |عبــــي   حمد|مي  |نوعيتـــ فنيه قن

26o295 |لعل|بــــو|لسيد |مه |نهله سل شمون|نوعيتـــ 

348235 بــــوسبــــيع|لىح |م عبــــد|تـــ عص|ي| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2|7337 وز عصمتـــ  لمقصود|لعزم عبــــد|بــــو|في  ى شمس حقوق عي 

|38473 ر|لغف|شم عبــــد |ل ه|تـــفى كم ى شمس حقوق عي 

449268 حمد فتـــىح محمد جعيصتـــ| |بــــ طنط|د|

336|39 هلل|هيم عبــــد|بــــر|هلل |عبــــد| دين ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

69699| لعدل|محمد | محمد صبــــىح زكري زيق|لزق|طبــــ 

22249o ى مط|عبــــد ى|لرحمن حسي  وع حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

6226o6 ح|لفتـــ|ض عبــــد |ري| رض| نور ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4o8286 بــــو شنبــــ|ل محمد فريج |عمرو جم |ره طنط|تـــج

8o2654 نور وهبــــه| |جرجس رض ي|بــــ |د|
|لمنى

334338 هيم|بــــر|لدين محمد |د |محمد عم ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

9o43o2 لرحيم |بــــر عبــــد|بــــوبــــكر يونس ج| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

779652 دل محمود محمد|محمد ع زيق|لزق|صيدله 

7|7o54 لحميد حسن|لحميد محسن عبــــد |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

67524| ج|لمز|حمد محمد حسن محمد محمود | لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

427o95 حمد تـــوفيق|هند عمرو  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7589o لمولي|ح عبــــد |م عمر مفتـــ|سل| لفيوم|بــــ |د|

754o58 حمد|ل |حمد جل|بــــسنتـــ  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

52493 حمد|زم محمد |ندى ح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5|8934 ي|ر
للمس|سمي  صبــــرى خليل | ئى طبــــ بــــيطرى دمنهور

4o4462 |لحميد محمد عىل |لحميد محمد عبــــد|عبــــد
ى
لحوق ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

425394 ن لمتـــول بــــسيوئى|لد محمد |خ| مي  سكندريه|ل|علوم 

878999 ه |لل|مه فتـــىح عبــــد|س|مروه  سيوط|تـــربــــيتـــ 

53oo38 ي |لش|لد أحمد عبــــد |محمد خ
ى
لجمل|ق ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

تـــ|بــــ لبــــحي 
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49o372 بــــو زيد|فرحه ممدوح غريبــــ  سكندريه|ل|ره |تـــج

|675|| ن|نور يوسف سليم|لدين يوسف |سيف  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

67885| لمجيد محمد يوسف صىل|دل عبــــد |خلود ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o7o|6 هيم|بــــر|لم |رق سعد س|آيتـــ ط تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

6|o959 لحسنى|هلل |هلل عبــــد |عمر عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

|5386o حمد|هلل يوسف |محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

54379o عيل|سم|لحميد غنيم |عمر محمد عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

692|o5 لسعيد خضي |رق |زن ط|م ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

758472 ر|لستـــ|س عبــــد |س محمود عبــــ|محمود عبــــ ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

8|4o34 م مني  محروس فرنسيس|بــــر| ره بــــنى سويف|تـــج

||53|6 ن رفيق بــــولس جندى| مي  هره|لق|م |عل|

244858 لجيد|ح محمد حسن محمود عبــــد |سم هرتـــ |لق|تـــمريض 

646663 يدى|لشر|حمد |يمن فتـــىح |ن |يم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5|427o دل حسنى حسن خضي |ع| عل سكندريه|ل|صيدله 

6|4852 حمد عيد|رنيم محمد سيد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

23346| ن|ل محمد عثــــم|ن جم|نوره هره|لق|حقوق 

|6958o لرحمن تـــوفيق منصور محمد عىل|عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

786827 وى|لقلم|لسيد محمدى |م |سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6689| ي عبــــد |يم|
زق|لر|ن محمود حنفى كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

47725 حمد حمودتـــ|ندى نبــــيل سيد  ن|بــــ حلو|د|

887||3 ه ح| فظ سيد  |لح|مد عبــــد|مي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|2o7| مجدى مكرم عزيز| ري|م |ره طنط|تـــج

|62693 لحكيم محمد عىل|محمد عبــــد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

46o45 تـــ عىل طه عىل|ي| ن|بــــ حلو|د|

845|35 بــــ حمودي|لوه|لعظيم عبــــد|رص عبــــد|رحمه ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

4o2645 د|ي ج|فتـــىحي بــــش| رين|م إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

542747 ج|ن حج|م شعبــــ|ئى س|م| بــــ دمنهور|د|

28373| لح رشدى|لدين ص|ح |لح محسن صل|ص  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

67427 ح عيد|لفتـــ|محمد حمدى عبــــد  لفيوم|بــــ |د|
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684542 هيم|بــــر|هلل عىل |لعزيز فتـــح |ن عبــــد |يم| لمنصوره|بــــ |د|

428222 زى|هيم محمد غ|بــــر|ن حسن |يم| |بــــ طنط|د|

5|o28o يد|دل حسن محمد ف|سم ع|بــــ سكندريه|ل|علوم 

46993 لرحمن محمد|عمر محمد عبــــد هره|لق|هندستـــ 

236589 لد محمود حمد|جر خ|ه ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

237375 لعظيم|م عبــــد|سل|لعظيم |عبــــد| نور هره|لق|حقوق 

77898o عيل|سم|حمد محمد |روضه  زيق|لزق|طبــــ 

6|3|83 هيم عوض|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|عيل |سم| |هندستـــ طنط

273|94 لعزيز دبــــور|خلود محمد عبــــد سيوط|طبــــ بــــيطرى 

8o9o9| دي|له|م عبــــد|لسل|م عبــــد|لسل|عبــــد| رض ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

79737 حمد|لحليم |حمد عبــــد |حبــــيبــــه  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

772838 لرحمن|س عبــــد|لد عبــــ|لسعيد خ| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|67288 حمد محمد محمد|رق |يدى ط|ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|4928 حمد محمود|محمد عىل  ى شمس حقوق عي 

27|o85 ج|مح فتـــىح ذىك فر|سلىم س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

528732 ن|حمد عمر|لعزيز |م عبــــد |حمد حس| بــــ بــــنى سويف|د|

856347 فظ|هيم ح|بــــر|فظ |ح| نور طبــــ بــــنى سويف

5|||6o وى|لمحل|لسيد |لمنعم |حمد عبــــد|وليد  عه دمنهور|زر

495o37 در|لق|م عبــــد |لسل|در عبــــد |لق|محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|63o6 لمنعم  |بــــ محمد عبــــد|لتـــو|محمد عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

888957 حمد محمد |د |ر حم|من سيوط|تـــربــــيتـــ 

38934 لسيد|حمد فكرى محمود | هره|لق|حقوق 

|26429  شح|لدين |نور 
ى
تـــه|حمد شوق دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

42685 لعظيم|هيم عبــــد |بــــر|لعظيم |حمد حسن عبــــد | ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

43|423 ى|لم ش|لم محمد س|حمد س| هي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

8|757o ي محمد سيد|محمود ر
ضى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

79o377 ل|لع|لسيد محمد عبــــد|سيف  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

328355 هد|هيم مج|بــــر|لد غريبــــ |محمود خ |. دق فرع مطروح ج|حتـــ وفن|ىسي
سكندريتـــ|ل

|3o373 دوس|لمجد فخرى ق|بــــو |نوبــــ |بــــ| سيوط|ره |تـــج
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892355 ى |جر محروس عبــــد|ه لرحمن حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

49o866 لمزين|حمد محروس |يه فتـــح | سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

438|72 تـــى|لحتـــ|لرحمن |هلل عبــــد |مروه محمد عبــــد  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

336o5| شور|لمنعم ع|ر حسن عبــــد|من ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

863|49 هلل|لسيد محمود عبــــد|محمود  |هندستـــ قن

35|246 ف |روق ح|ر محمد ف|عم لدين|مد موىس رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

522332 لع|لق|م محمد محمود  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

845|47 ين ن لعظيم عىلي|فع عبــــد|شي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|788|3 لغفور|حمد صبــــىح عبــــد |تـــن |ف سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

42o46| وق  م|حمد محمد عل|رسر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|7|478 لح|سحق ص|مح |يوئيل س ج|بــــ سوه|د|

68572 ئى حمدى عبــــيد عىل|م| لفيوم|علوم 

494249 هلل|حمد محمد خلف |حمد سمي  | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5|932 بــــر محمد|ره حمدى ص|س بــــ بــــنى سويف|د|

|28586 ى ح|م مدحتـــ  فظ|مي  ى شمس حقوق عي 

76o427 ربــــيع محمد ربــــيع محمد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

269853 ألعرص|لعزيز نسيم |رس عبــــد |ر ي|عم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

63696 ج محمد محمد|محمد حج دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|58o47 حمد|عيل |سم|حمد |ء |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o94o9 بــــوعىل|هيم محمد محمد |بــــر|د |زي عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

85589o لىحي|دي عبــــد|له|ده محمد عبــــد|حم ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

7764|4 لحليم|هيم عبــــد|بــــر|بــــدين |ن ع|عن زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

78o742 ن|لسيد عثــــم|هيم عمر |بــــر|ن |نوره زيق|لزق|حقوق 

487||9 ل|لمحسن و|رق حسنى محمود عبــــد |ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

239323 د محمد عزتـــ|ره عم|س ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

6826o5 ى|حمد |لعليم |ء محمد عبــــد |حسن بــــوحسي  ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

2487o9 ى|ي لرحمن|يم عبــــد|لد|حمد عبــــد| |سمي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

49o898 بــــر عفيفى متـــول|مروه محمود ص ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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9|o786 لرشدى |شم |لسيد ه|محمود  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

775765 لسعيد|بــــ |لوه|حمد مجدى عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

267558 لدجوى|لسيد |حمد |مه |يه سل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

449o73 لم|لرحيم محمد سعـد س|محمد عبــــد |بــــ طنط|د|

453278 حمد|لرحمن |لعزيز عبــــد|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

5425|9 ي محمد عىلي عبــــ|منى عبــــد 
ده|لغنى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

829|32  عدلي عبــــد|ي
ى لنبــــي محمدين|سمي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

28||65 حمد|لد عدوى |هلل خ|منه  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5o465 فتـــىح سيد فتـــىح محمد طبــــ بــــنى سويف

899476 روفيم نصيف |رتـــن ثــــروتـــ ص|م ج|ره سوه|تـــج

354744 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|لعظيم |ء عبــــد|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

756876 لسيد عطيتـــ|محمود قنديل  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

7o95o لجليل ضيف|مل رحيم عبــــد | ره بــــنى سويف|تـــج

276589 لسيد|م عطيه |مل هش| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|67o39 م محمد|م|مصطفى محمد صبــــىح  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

68783 مون منيس محمد|رحمه م لفيوم|بــــ |د|

24273o ويش|لج|ن محمود عىل |محمد شعبــــ هره|لق|هندستـــ 

322655 ى محمد|ل |ء محمد جل|ل| مي  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

69284 ي محمود عطيه نص|ه
ر|ئى لفيوم|حقوق 

246o8 د حبــــيبــــ محمد|ندي عم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o85|o مر|لمنعم حسن ع|حمد عىل عبــــد | |حقوق طنط

23585o وق يحن  زينهم حسن محمد رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

256794 وى|لطمل|ئى |ىط غيط|لع|ء عبــــد|سم| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

88|33o | لعل|بــــو|سط |لبــــ|عبــــد| لعل|بــــو|يه | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

354|7 ل منصور|سميتـــ منصور جل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

634|5o أيتـــ محمد حسن محمد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

Wednesday, September 5, 2018 Page 7147 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

526248 يف محمد خليفتـــ عبــــد لرحيم|يحن  رسر ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|29374 لغنى|حمد محمد مهدى عبــــد | سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

49|95o لسنوىس|لدين محمد محمد|ح |دين صل|ن عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

45|756 هلل محمود|ل عبــــد |محمد محمود جم لشيخ|هندستـــ كفر 

86369o لدين شمندي|ن نور |هبــــه عثــــم ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

258248 ى|بــــو |لعزيز |بــــوبــــكر عبــــد |محمد محمود  لعني  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2|7927 د|لحد|لد محمد |خ| هد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

784o54 حمد|حمد |م |لسل|م عبــــد |سل| زيق|لزق|حقوق 

842489 لنوبــــي محمد عىلي|بــــسمه  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

499|93 ذل|لش|لعظيم |ء عىل عبــــد|صف تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

5o8574 ل|حمد يوسف بــــل|محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

37o43| هيم|بــــر|محمد سيد | نور ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

649388 حمد عىل|محمد عىل  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5||24| ق|عيل |سم|عيل محمد |سم|محمد  وى|لشر تـــمريض دمنهور

75|4|5 بــــو |بــــ محمود |لوه|محمود مجدى محمد عبــــد 
سمرتـــ

 طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

698935 للطيف محمد|طف عيس عبــــد |ديه ع|ف |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

6o|569 حمد بــــدر|هلل |حمد عبــــد |هلل |عبــــد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

365972 حمد|فظ |لح|محمد عىل عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

452258 شتـــ|لحميد محمد عك|عبــــد | حمد رض| لشيخ|هندستـــ كفر 

5453o8 ن|لسيد عىل رشو|هيم |بــــر|رتـــ |س ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|4382 د|لدين محمد مر|ل |د جم|حمد مر|بــــ |مه هره|لق|ره |تـــج

8o53|3 ي 
كر|حمد محمود ش|مصطفى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

774625 لنبــــى|حمد محمد حسبــــ |رص نجيبــــ |خلود ن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

262|oo محمد محمد عىل محمد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

7657|9 هيم بــــدوى|بــــر|ء محمد عيد |سم| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|73259 دق|ل سيد ص|سيد جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|9872 لطويل|سهيله حمدى محمد  تـــمريض دمنهور
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9|7334 لرحيم حسن |لد مصطفى عبــــد|خ ج|بــــ سوه|د|

68o784 ى سمي   مي  لنبــــى|حمد ذىك عبــــد |ني  لمنصوره|بــــ |د|

2|373o لسيد|ئى سيد حسن |لدين ه|نور ى شمس هندستـــ عي 

|5|4|8 لعليم|منيه محمود محمد عبــــد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

352345 ى ي محمود محمد حسي 
مصطفى ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

28o34 ي |ه| زهر
حمد محمد|ئى هره|لق|عه |زر

924o4o للطيف |يه مؤمن حمدون عبــــد| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

83995 ى|د عبــــد|محمود عم لحميد حسي  ي سويف
هندستـــ بــــنى

23o453 حمد عطيتـــو|لبــــدوى |لسيد |محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

767o79 مه|لم سل|مه حسن س|س|حسن  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

689596 لسيد محمد|لعليم |رق عبــــد |ء ط|سم لمنصوره|حقوق 

49o854 دق محمد حسن|لص|لسيد عبــــد| |ر|ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4||67o ن|حمد سليم|حمد محمد |ندى  |حقوق طنط

434862 ن|لعربــــى محمد زيد|ء |شيم |طبــــ طنط

682|87 لموج |لرءوف |مد عبــــد |ن ح|يم| لمنصوره|حقوق 

|45689 بــــوستـــه|شور |در مصطفى ع|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33664 ن ى سل|م |حس| مي  مه|لدين مني  حسي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

83|429 ى محمد محمد محمود نرمي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

752739 بــــ وحيد شنوده يوسف فرج|يه| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|9o59 كر|سلىم حمدى طه ش معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

328287 ن|لىحي زىك سليم|م عبــــد|لد عص|خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|39o93 زق محمود|لر|طمه سيد عبــــد |ف هره|لق|بــــ |د|

253o39 يد|تـــفى بــــسيوئى عىل ز تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

5285o9 هيم|بــــر|حمد متـــول |حمد محمود | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

89||88 لكريم مهنى  |سيد عبــــد| لي|د تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

699988 حمد|حمد مصطفى |محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

68o375 هيم|بــــر|فهىم عىل | ح رض|صل ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

836236 هلل محمد|حمد محمد عبــــد| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

2826o2 هيم خليل|بــــر|لرؤوف |ن عبــــد|نوره دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ
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4|37|9 لسنبــــوك|لق |لخ|حمد محمد عبــــد | |ره طنط|تـــج

44|892 لح|هند عزيز عوض محمد ص لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4|5852 حمد محمد محمد شلبــــى|ء |شيم |حقوق طنط

4o2623 حمد|لح |م محمود ص|د هش|سع سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4462o6 ى محمد|هلل حسن |عبــــد  مي  سكندريه|ل|حقوق 

323662 هلل||لمسيح عط|طف عبــــد|مريم ع لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

6o3835 ي|دل سعد |لرحمن ع|عبــــد
ى
لدسوق ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

||8|58 ى رزق بــــخيتـــ| حن| كرستـــي  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

752976 حمد|سط |لبــــ|حمد عبــــد |محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6|67o7 |هلل نجيبــــ محمد شط|منه  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

9o56o2 حمد |فرج حنفى محمود  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

366|62 |ن |يم|
ى
حمد بــــيوم دسوق ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

62924| ى محمود محمد محمد حسن عبــــد|ي هلل|سمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

769898 لم|رحمه مطلق حربــــى س لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

3392o9 لفتـــوح معروف|بــــو|بــــر محمد |ر ص|من |طبــــ بــــيطرى بــــنه

6oo73 وق عبــــد  لمنعم سيد ميهوبــــ|رسر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

242o69 م|د محمد درغ|رحمه محمد فؤ ى شمس|د| بــــ عي 

6o3oo9 ن فتـــىح فتـــىح خليل|نوره بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

42387o لنبــــى يوسف وهبــــى متـــول|ء عبــــد |رس| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

348994 لم|بــــوس|لدين سعيد محمد |ح |ء صل|سم| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

697278 لق|لخ|ن عبــــده محمد عبــــد |حن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

2634o حمد محمد|حسن محمد  هره|لق|بــــ |د|

|69747 ي ج|ق ر|سح|
لي|لربــــ بــــس|د |ضى |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|

ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

282o7| يق عىل|مد ف|محمد ح لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

82o997 ي فرغل عبــــد
ي|مصطفى

لرحمن مصطفى كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

4985o9 ى|ن عبــــد |ن رمض|نوره ى لرحمن محمد خني  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|4744 لمحسن|لدين عبــــد |ح |م صل|د هش|زي هره|لق|هندستـــ 

7o2|26 ىطي|لمخر|محمد عىل مصطفى محمد  زيق|لزق|حقوق 

44664 ى محمد|يم|  حسن حسي 
ن مصطفى هره|لق|علوم 
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8o4|37 شور محمد|لرحمن محمد ع|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

69287 لقوي محمود|حمد سلومه عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6o4o94 بــــوعيس|هيم |بــــر|هيم |بــــر|هيم |بــــر|عمرو  لمنصوره|علوم 

8o9628 لمنعم|حسن سعيد محمد عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

77938o هيم عىل|بــــر|م محمد |سل|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

|552o| ن محمد|يه محمود حس| ى شمس علوم عي 

4|372 ح|لفتـــ|حمد محمود محمد عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

922466 لحميد محمود |لرحمن محمود عبــــد|عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

6|6769 هند أحمد محمود عليوه ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

4o5944 تـــه|هيم شح|بــــر|سعد |مجد |ندى |م| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5|o726 ض|ع| محمد عىل محمد زكري |حقوق طنط

47444 لديبــــ|بــــ |لوه|طمتـــ مصطفى عبــــد|ف كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|4528 بــــي|لدرش|حمد |متـــ خليل |س|ء |عىلي ره دمنهور|تـــج

239842 لنبــــى|حمد حسبــــ |لدين محمد |ح |مصطفى صل د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

864823 سم|ن ق|عيل سليم|سم|ن |سليم دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

898932 وق محمد  شم |حمد ه|رسر ج|علوم سوه

269363 ف محمد عيد|ن |يم| رسر ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

293624 |لنج|بــــو|لحسينى |حمد |مصطفى  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

2|3298 بــــ|حمد جر|هيم |بــــر| |رول ى شمس هندستـــ عي 

5||94o هيم|بــــر|محمود شكرى فهىم  |حقوق طنط

628676 رق محمود عيسي|حمد ط| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

28675| لق|لخ|ر عبــــد|لغف|حمد محمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|67269 لتـــرىك|حمد |هلل |نور سعد |نور |مهند  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o7477 ف |رتـــ |س لصمد محمد|نور عبــــد |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5oo52 حمد حلىم عىل|كريم  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|29o|3 ح سيد عىل|فوزى صل تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

639744 ن|آيتـــ محسن محمد أحمد عثــــم ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o854| ى محمد سعد حمزه|ي سمي  | تـــمريض طنط

4|833| لسيد جمعه|لد ممدوح |يه خ| لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 
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783799 ى محمد |حمد محمد | ح|لسو|حمد حسي  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

328ooo حمد|حمد عىل |م |سل| عه مشتـــهر|زر

|39|93 م محمد|لسل|ئى رجبــــ عبــــد |م| ى شمس|تـــج ره عي 

252267 |لبــــ|لرحمن عبــــد|ئى سعيد عبــــد|م|
ى
ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

تـــ|د|لس|ئ 

84o94| هر|لظ|ده غريبــــ سيد عبــــد|غ ن|سو|بــــ |د|

372944 هيم|بــــر|هيم لطفى |بــــر|هلل |منه  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

789277 يه حلىمي عىلي حسن| زيق|لزق|حقوق 

4o43|5 حمد محمد عيد محمد|رس |ف عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84|o99 لتـــريىكي محمود|ىطي محمد |لع|حمد عبــــد| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

349222 لحميد محمد عوض محمد قنديل|حمد عبــــد| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

77o227 حمد محمد طعيمه|ئل |حمد و| ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

499834 |د |لجو|لح عبــــد|د ص|لجو|ئى عبــــد|م|
ن|بــــوسليم

تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

7|7432 لسيد|لسعيد |ن |ئى سليم|ن ه|سليم لمنصوره|علوم 

4|o69 ف |هدير  يد|بــــر ف|حمد ص|رسر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

||9532 متـــ رمزي|س|د |محمد نه كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

97682 هلل|تـــع محمد عبــــد|مصطفى بــــ ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

83548o لعزيز عىلي محمد|طمه عبــــد|ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

8|59|3 لكريم|ن عبــــد|يمن شعبــــ|دهم | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

765527 |طر رخ|لدين مىح يحن  خ|سيف  هندستـــ بــــور سعيد

6475|2 لعزوئى|شم مصطفى |هبــــتـــ مصطفى ه تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7oo758 لبــــربــــري|رق فهىم مصطفى |مصطفى ط زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

46624 ه محمود ربــــيع محمد | لمطرى|مي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

334723 هيم|بــــر|تـــه |يوسف لطفى شح |ضتـــ بــــنه|علوم ري

54682| |لبــــيض|بــــر مرىس |لدين ج|بــــر نرص|ج ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

255787 هيم|بــــر|ل |محمد بــــشي  جل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

5||998 حمد حسن بــــدوي|بــــر |محمد ص عه دمنهور|زر

7o832o ي|
مه|ء محمود حسن سل|حمد ضى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|53o25 ش|لحو|محمد سعيد محمود  هره|لق|عه |زر

8628o6 ىطي|لع|تـــوفيق محمد تـــوفيق عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن
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5|7544 دل سعيد يونس|ع| رن معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

837583 لد حسن سعيد|زينبــــ خ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

88269| مل |رس محمد ك|ندى ي صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

54|966 لمنعم محمد بــــهلول|م عبــــد|لد س|خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|385o9 حمد|ن |ل رضو|رضوى جم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

369359 ف محمود عبــــد|بــــ |رح لمقصود قنديل|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

692245 |دى |له|هيم عبــــد |بــــر|دى |له|ره عبــــد |س
يف لشر

لمنصوره|حقوق 

9|3|79 لحميد محمد |ن عبــــد|م سليم|ريه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

52578 هلل|د |بــــ كرم ج|يه| |ن|سلف دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

4|2765 ن|لعليم محمد شعبــــ|هر عبــــد |ن م|رو ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9249o5 لح  |هيم ص|بــــر|طف |هدير ع ج|بــــ سوه|د|

49755| لمنعم بــــحبــــح|حمد عبــــد|آيه  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

77|336 ى|لدين |جر عز |ه حمد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

7o8|68 لغريبــــ جمعه|محمود محرم عنتـــر  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

43o245 م شكل|لسل|ن محمود عبــــد |يم| |ره طنط|تـــج

7778|6 لحميد محمود عيد|لد عبــــد |محمد خ زيق|لزق|هندستـــ 

348297 ى مىح |ي ي محمد عبــــد|سمي 
لرحمن|لدين مصطفى ن|فنون جميله فنون حلو

2833o محمد نرص فقي  عىل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

86|547 لصغي |لدين حسن |حسن نرص دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4|7765 حمد فتـــىح محمد|حبــــيبــــه  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

495|2o دى محمد عىل|له|م عىل عبــــد |سل| تـــربــــيتـــ دمنهور

694724 حمد حشيش|لسيد | |م رض|وئ لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

564|5 مر|لعظيم ع|رص عبــــد|مصطفى ن صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

693|97 لبــــسطويس|لسيد |يمن محمد | |نور ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

7696|4 ن|هيم محمد حس|بــــر|حمد |هلل |عبــــد  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

24oo88 لرحمن محمد مصطفى مصبــــح|محمد عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|6|784 ن سيد|بــــ عىل رمض|يه|عىل  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

4343o ى حسن رزق محمد|ي سمي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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|57o2 محمد مجدى محمد نور هره|لق|ره |تـــج

4||357 لسنيىط|سعد صبــــىح سعد | رن لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

32|7|4 وى|لحفن|يز محن  بــــرع |مصطفى ف ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

42769o لرحمن عويس|دل محمد عبــــد|لرحمن ع|عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

83|34o حمد|لرحمن |لرؤف عبــــد|م عبــــد|م| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

765o26 بــــو عمر|ل عىل |ء مسعد جم|محمد ول ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

7o3775 بــــ|جر عىل محبــــ محمد سعد خط|ه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7547|4 ن لمنعم|محمد سمي  عبــــد | مي  لمنصوره|حقوق 

9|77|3 ي|مر د|رص تـــ|نسمه ن
ل |ئى سيوط|طبــــ بــــيطرى 

62o|68 ل|لد|ن |ء محمد عثــــم|رس| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

346698 ن|دل سيد عىل عتـــم|زينبــــ ع ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|4|o|7 ده محمد|س زي|ء عمرو عبــــ|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6942|7 لجندى|ض |نرص ري| رض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

752696 ى|لد |حمد خ| حمد أمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|75o9o لسيد|ح عوض |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

2297|9 ين سعيد زهي  محمد رسر هره|لق|حقوق 

84|298 ى فيصل عبــــد زي|ىطي مغ|لع|نرمي  ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

7629o3 هي|لس|محمد عمر محمد عمر  نوعيتـــ بــــور سعيد

62237 حمد|رتـــ وجيه محمد سيد |س تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

889438 نور عىل محمد |محمود  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|77|94 هر|لظ|م مصطفى عبــــد |هر هش|م ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

5oo923 ل|لج|ميمه محمد قويه | ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

787672 ى |ي لسميع مقبــــل|يمن عبــــد |سمي  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

6o779o ن|لسيد علو|عىل | نور لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|28447 ى ري|ي لرحمن|لرحمن عبــــد |ض عبــــد |سي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4488|6 لسيد حرفوش|عيل |سم|نور محمد  |هندستـــ طنط

52977o يس|لس|مد |ح| حمد رض| ضتـــ دمنهور|علوم ري

767845 ه عمرو  يف|حمد محمود |ني  لشر لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

5o53o6 فع|لش|حمد محمد |لد محمد |خ سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 
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863546 هلل|لدين عبــــد|محمد جمعه فخر زيق|لزق|حقوق 

4o5729 لسيد عىلي|لدين |ل |محمد كم| لي|د سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|734o7 ج|حمد حسن محمد حج| |مه كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

64282| هيم|لعزيز إبــــر|ن محمد طلعتـــ عبــــد |نوره لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|257 لسيد سويلم|زينبــــ ثــــروتـــ  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

65466 د|لجو|حمد محمد قرئى عبــــد | لفيوم|بــــ |د|

25|562 بــــ حسن|لوه|محمد فوزى عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

|32544 د محمد عزبــــ|مريم عىل محمد رش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63o||6 عيل|سم|لمؤمن محمود |عيل عبــــد |سم|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|48|2| م محمد مصلح|حمد هش| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

769792 هيم خرصى|بــــر|ء عرفه عىل |سم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|45|25 رق محمد سمي |حمد ط| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

325o38 طر|بــــوخ|مصطفى محمد سيد محمد  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

243|79 لم|ح عىل محمد س|منيه صل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7569|7 لرحمن|دي عبــــد |له|م محمد حلىمي عبــــد |سل| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

75642| يد|هيم محمد ز|بــــر|محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

69|983 بــــو زيد محمد|محمد مجدى يوسف  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|8|52 حمد|هيم |بــــر|لرحمن محمد |عبــــد مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

495o48 م سمي  عىل|ن حس|مرو بــــ دمنهور|د|

46o542 ل|نىح  مصطفى حسن بــــل| |نوعيتـــ فنيه طنط

326|o3 للطيف|ئى وهبــــه عبــــد|م ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7782o8 وق محمد  لسيد محمد|رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

638679 ئى|لزول|د محمود محمد |ء محمد رش|لشيم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

697795 فتـــ حسن زىك  حمد|مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|54996 ره محمد يوسف بــــيوم|س ى شمس|تـــج ره عي 

6267o5 هيم عطيه|بــــر|ء سمي  |شيم لمنصوره|حقوق 

5|49o3 ن بــــدوى|ن محمد رضو|زينبــــ رمض بــــ دمنهور|د|

645|92 ى ش ى|آيه صقر يحن  حسي  هي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

648o98 لسيد|لسيد محمد |ن |سليم | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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5689o لعظيم|ء ربــــيع محمد عبــــد |رس| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|534o م سيد محمد محمد|حس تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

75o453 بــــر محمود محمد|عىل ص ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

6|9734 ن|هيم سعد محمد عثــــم|بــــر|منيه | ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

626o96 دى|له|در محمد عبــــد|محمد ن ج|بــــ سوه|د|

448637 لرحيم طلحه|حمد عبــــد|ذ |مع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

825384 ي|لفتـــ|ء عبــــد|دع
ح محمد مصطفى |نوعيتـــ قن

764o78 ج |موده محمد عوض محمد خف بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

233749 لبــــيىلي|لحميد |لحميد محمد عبــــد|محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9|o389 وهيبــــ سعد | يىلي|ريوس |مك ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

544294 م|لسل|حمد محمود جمعه عبــــد |سمر  بــــ دمنهور|د|

42486| لم|لرحيم عمر س|حمد عبــــد |هلل |عبــــد  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

79232 ن|لحميد عىل سلط|عىل عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

7o|38 تـــ نصيف|ل نبــــيل فرح|غبــــري ره بــــنى سويف|تـــج

4o8457 د|لسيد حم|م |لسل|عيل عبــــد |أحمد إسم |بــــ طنط|د|

7|2988 لزغبــــى|لعزيز |حمد عبــــده عبــــد |د |زي لمنصوره|بــــ |د|

7o|784 وى|لقن|هيم محمد |بــــر|ن حمدى |نور لتـــربــــيتـــ|لنوعيتـــ بــــميتـــ غمر شعبــــتـــ |لتـــربــــيتـــ |
لموسيقيتـــ |

5oo978 زع|ج  من|ج  عبــــيد ن|رغده ن هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

3|2o74 مد محمد|ندى سعيد ح |حقوق بــــنه

623273 وى|لبــــر|رفعتـــ محمد رفعتـــ عبــــده  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

427945 وى|لص|لسيد |لرحمن |يه يوسف عبــــد | |عه طنط|زر

6686| لدين مصطفى|ح |عمرو صل| يش لفيوم|بــــ |د|

856556 حمد|م شبــــيبــــ |م|زم |ح ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

26538 حمد فهىمي|حمد |رص |ن كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

27oo35 يف محمود عفصتـــ محمد رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

9|84o2 ل |حمد منصور محمود هل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|2963 بــــ|لوه|رق مصطفى عبــــد|يدى ط|ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3388o9 لسيد محجوبــــ عىل|هدى صبــــرى  هره|لق|ج طبــــيع |عل

453532 وى|لخرصى|يمن محمود محمود |محمد  شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 
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535888 لسيد محمد|هلل |حبــــيبــــه محمد عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|8638 شه|حمد عك|لبــــدرى |حمد |ء |سم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

88|o4| لمتـــجىل |رثــــ صبــــره عبــــد|لو|قمر عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

5245o4 ى|هلل ع|عبــــد دل عىلي محمد حسي  سكندريه|ل|حقوق 

678|59 س محمد|لدين عبــــ|هر سعد |ء م|ل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34|37o ق|هلل محسن عبــــدتـــ |عبــــد تـــه|وى عفيفى شح|لشر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4|289 ن فهيم|جر سعيد رمض|ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

48o484 |لمعىط |ن عبــــد|لمجد رمض|بــــو|يوسف 
لصعيدى

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

234538 لمجيد|مصطفى محمد زينهم عبــــد  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

87o228 حمد|حمد محمود |يوسف  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

84445| ي سليم|ر |ء مختـــ|دع
ن|ليمنى ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

275592 بــــو سيف|س |ح عبــــ|وليد صل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|3o44 لسيد مدكور|لنبــــى |بــــسمه عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

82|o88 شم|هلل زين لولي ه|عبــــد ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

2o32| ن|للطيف سيد سليم|مصطفى عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

3|6388 لحميد|ده محمد عبــــد|مروتـــ حم ى شمس|تـــج ره عي 

|63262 ى |رق |رؤى ط حمد|مي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

6657| ي روبــــي|
ى
ه روبــــي صوق مي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

34559| م|هيم محمد ضي|بــــر|دل |ء ع|دع ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

875295 يز سعيد |جد ف|م| مونيك سيوط|علوم 

45o738 لم|عيل س|سم|بــــ |لوه|جر عبــــد |ه |حقوق طنط

783|68 ى|خلود محمد سعد  مي  زيق|لزق|حقوق 

266|88 لرحمن محمد|بــــسنتـــ محمد عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

5|8o85 ئيل|مل ميخ|ن سعد صبــــىح ك|ري|م علوم دمنهور

|5682o هيم عىل محمد|بــــر|عىل  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o3353 ى|حمد |سلىم مصطفى  ى حسني  مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

633524 عيل|ء محمد فتـــىح إسم|ل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

74959 تـــ عزتـــ سعيد سعيد عوض مني  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط
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346o82 حمد سيد|رق |جر ط|ه سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

27|oo7 ح محمد عىل عبــــده|ن صل|يم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

8229o8 رص|لن|رص يونس عبــــد|محمد ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

245767 ى|محمود محمد محمود  حمد حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

357794 هلل|بــــ عىل عبــــد|لتـــو|حمد محمد عبــــد| |حقوق بــــنه

94486 ىط مرىس|لع|محمد مجدى عبــــد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

443832 لدين|بــــ |هيم شه|بــــر|ل أحمد |ء جل|أل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|29763 حمد|لدين محمد سيد |ء |حمد عل| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

23o637 ف |مصطفى  لسيد|حمد |رسر ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2724o| محروس رمزى فهىم| يىلي| سيوط|صيدلتـــ 

87o222 ر عىلي محمد|لستـــ|ن عبــــد|يم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8636o6 حمد محمود|د محمد |جه ج|بــــ سوه|د|

7|55o3 لحديدى|ئل محمد محمد عىل |يه و| ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

23o47 لحميد فضل|محمد ربــــيع عبــــد  هره|لق|طبــــ 

9o3o62 حمد |محمد فتـــىح محمد  ج |تـــمريض سوه

49|o86 وى|هيم مك|بــــر|هلل محمد |منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o9o25 تـــى|لبــــرص|هيم |بــــر|حمدى | ند لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

283548 ف تـــوفيق سليم|ر |مي ى|ن حس|رسر ني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3358|7 يف ط ين رسر بــــ|لوه|هر عبــــد|شي  ى شمس صيدله عي 

4788o| ن|هيم محمد عثــــم|بــــر|رق |حمد ط| سيوط|بــــ |د|

6o4793 هيم محمد جمعه|بــــر|أيه قطبــــ  |بــــ طنط|د|

42678| ل|لع|ء رجبــــ نبــــوى عبــــد |رس| إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

644oo3 لغنى|لسيد فتـــىح عبــــد|فتـــىح  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4||9|3 لقطبــــ محمد عتـــلم|لقطبــــ |حمد | |تـــربــــيتـــ طنط

844529 ي|مريم خ
لد عىلي مصطفى ن|سو|بــــ |د|

3o738 د سمي  محمد محمد|جه ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

272|85 هيم بــــي |بــــر|م محمود |ريه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

87oo69 حمد عىلي|ده تـــوفيق |غ |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم
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|26928 لم|عيل س|سم|سلىمي محمد حسن  ى شمس حقوق عي 

5|7495 ندى محمد محمد درويش تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|4352 هيم|بــــر|روق |م ف|دين عص|ن هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

693944 لسيد بــــدر|هيم |بــــر|مصطفى محمد  لمنصوره|بــــ |د|

3336|9 وى محمد|لص|لرحمن محمد |عبــــد ى شمس  تـــمريض عي 

48o4|o عيل بــــيه محمد بــــيه|سم|محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

5|2796 لعزيز محمد صبــــره|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد عه دمنهور|زر

442682 هيم محمد عبــــد|بــــر|لسيد |لجليل |ء عبــــد |رس|
هلل |

|حقوق طنط

675744 ل|حمد ح|ل محمد تـــوفيق خليل |م| لمنصوره|صيدله 

9|3o39 رص عجيبــــ مجلع |ثــــروتـــ ن دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

||8oo6 رس يوسف يوسف|دين ي|ن هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

9|9993 حمد محمد |بــــسنتـــ مدحتـــ  ج|بــــ سوه|د|

245532 ى |ي حمد|حمد |هيم |بــــر|سمي  هرتـــ |لق|تـــمريض 

77686 ن|رق عىل سليم|ط| دين ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

7o7954 لمرىس|لمرىس عطيه |لمرىس عطيه | لمنصوره|بــــ |د|

3286|8 لم|لم محمد س|محمد س |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

92o55| لرحيم  |لحليم عبــــد|رص عبــــد|محمد ن ج|تـــربــــيتـــ سوه

5oo|65 ي عبــــد 
ي محمد حربــــى|له|بــــسيوئى

دى بــــسيوئى ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

||5389 ى كرم رمسيس عطيتـــ| |مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

277592 بــــ صقر|لتـــو|دل عبــــد|ره ع|س شمون|نوعيتـــ 

8858|5 ضى |لر|معتـــز محمد مرع عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

893658 لكريم |لرحمن عبــــد|ر عبــــد|محمد مختـــ سيوط|تـــمريض 

333456 |لعط|بــــو|لدين |مه سعد |س|عىل  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

2||49 حمد حسن سويلم|هلل |عبــــد  ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

79|o69 حمد سليم|م رجبــــ محمد |م|م |وس زيق|لزق|بــــ |د|

249369 حمد منصور|ن |ر محمود شعبــــ|من ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

292588 لصمد زهره|د عبــــد |يه عم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|59723 هلل|حمد عبــــد |ح يوسف |سم لفيوم|عه |زر

2|636 لحكيم متـــول|لدين عبــــد |مروتـــ نور  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

97658  
ى
حمد|محمد فتـــىح صوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

Wednesday, September 5, 2018 Page 7159 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6|22o8 لدين|ج |عيل رس|سم|حمد طه |ضىح  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o6273 فتـــ نبــــيل أحمد محمد عبــــد  لرحمن|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|334| هيم|بــــر|نور مصطفى محمد  سيه|نوعيتـــ عبــــ

6|274 د|لجو|لعظيم عبــــد |م محمد عبــــد |سل| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

7858o| رى|بــــز|ل|س |هيم عبــــ|بــــر|هيم سعد |بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o6343 لجد|ن محمد |هلل مسعد رمض|هبــــه  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8678o| ره وجيد رزق|سم بــــش|بــــ |نوعيتـــ قن

4483| د محمود|لجو|لنرص عبــــد |سلوى محمود سيف  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8o4897 هد|لدين سعيد مج|م |ميه حس|س ي|صيدلتـــ 
|لمنى

284473 سكندر| |دل عط|ع| رين|م سيوط|عه |زر

26o3o| مل حسن|هدير محمد ك ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6oo398 هيم خرصى|بــــر|لعزيز |مي عبــــد|ن س|حن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

28|46o نور محمد عرفه سعد طه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6869o2 د|لسيد عىل ج|محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

485237 حمد حسن|يمن محمد محمد |فرحه  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

856433 ي|حمد ر|محمود محمد 
ضى ي|معهد 

تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

7o|||7 متـــول محمد يونس| متـــول رض| رض لمنصوره|ره |تـــج

7|5852 لجندى|ن |ء فتـــىح محمد عثــــم|سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

396|8 لحميد فوده|طف عبــــد|مريم ع ن|بــــ حلو|د|

6892|o تـــ|دى بــــرك|له|مصطفى عىل محمد عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

326|5 هلل محمد|مصطفى وليد طلعتـــ عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

259|3 حمد|طمه محمد عىل |ف هره|لق|بــــ |د|

76543o لرحمن مسعد|حمد عبــــد |دل |محمود ع هره|لق|ج طبــــيع |عل

3643|9 ف محمد ك|زن |م مل|رسر تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

78|297 حمد|حمد عطيه |عمر  زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

89595| ء عىل سيد عىل  |شيم ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

|74459 حسن محمد حسن جبــــر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|78333 دل عىل محمد|ء ع|لزهر|طمتـــ |ف كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

243483 ى مصطفى ك|ي مل محمود|سمي  ن|علوم حلو
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|464o لنمر|لعزبــــ محمد |مريم وجيه  هره|لق|ره |تـــج

6|9224 عىل عىل محمود رجبــــ ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4|6279 دن|ل عىل مر|لدين كم|ء |ن عل|نوره دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|58o55 بــــتـــ|مل ثــــ|ء عبــــده ك|ل| ن|بــــ حلو|د|

8o7822 ي 
فعي|لش|لسيد |زهره وففى عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

38843 لغنى|بــــر عبــــد |رس ص|حمد ي| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

54989 بــــ مصطفى طه|جر خط|ه بــــ بــــنى سويف|د|

83349 لعزيز عىل|ل عبــــد |ء جم|دع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

36o286 ى محمد |بــــر|عمر  ل|لجم|هيم حسي  ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

265524 لم|لعزيز محمد س|لد عبــــد |لعزيز خ|عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

48475o لكريم|د عبــــده محمد عبــــد |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

626332 هلل محمد غريبــــ|ر محمود عبــــد|مي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85|oo9 ح فضيل|مه صل|س|سلىمي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

894346 حمد منصور |منى محمود  ج|بــــ سوه|د|

8542oo تـــ فهيم مرزوق|ركو نش|م ي|تـــمريض 
| لمنى

756298 لكريم محجوبــــ|م عبــــد |سلىم س نوعيتـــ بــــور سعيد

365553 محمد فتـــىحي رفعتـــ موىسي |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

682244 لق محرم|لخ|عزتـــ عبــــد | رن لمنصوره|ره |تـــج

838|46 وروس|ل رمزي بــــسط|سحق كم| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

32222o بــــر عىل مصطفى|روضتـــ مجدى محمد ص وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

632|86 ي
ف محمد | |دئى لسيد خورشد|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

886527 ى سمي  وديع زىك | مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

446392 ف |حمد | حمد محمد حسن|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

82|868 ى ر|م مه|سحق سل|فتـــ |دلي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

29ooo حمد مصطفى طه|عىلي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4527 مه|هيم محمد سل|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|بــــدر  هره|لق|ره |تـــج

635539 لعظيم محمد|ل عبــــد|لد جم|ندى خ ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

59476 م|لسل|لد محمد عبــــد |محمود خ ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ
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2744| ى عىل|شيم ء عيد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

7o34|5 ل معوض محمد ليلتـــ|ء جل|نجل لمنصوره|ل |طف|ض |ري

77847 كريم حسن سعيد حسن رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

8598|3 مح صفوتـــ عيسي|دل س|ع ي|هندستـــ 
|لمنى

22o876 م|لسل|لرؤف عبــــد|حبــــيبــــه ربــــيع عبــــد هره|لق|بــــ |د|

879933 ن |سط عثــــم|لبــــ|لحميد عبــــد|حسنيه عبــــد سيوط|بــــ |د|

6|959o لمتـــولي|أبــــوبــــكر محمد عىلي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7o6235 لخول|هيم |بــــر|يه محمود عىل | لمنصوره|ره |تـــج

43o|27 ي|نوره
لخول|ء محمود عطيتـــ |ن ضى |بــــ طنط|د|

427997 ن|د زيد|لضي|ه |لل|ن حسن عبــــد|رو |علوم طنط

267o76 لنور محمد جمعه|بــــو|يه | ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

253286 لسيد مصطفى جربــــيده|طمه |ف ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

68o2o5 ىط|لمع|بــــو |وى |لشبــــر|محمد فهيم  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

425483 لد|لمقصود خ|عبــــي  فوزي عبــــد  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

|75369 وق عص لسيد عىل|م |رسر لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

8559o| لعزيز|رص محمد عبــــد|لد ن|خ ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

773336 بــــتـــ|مح يوسف ثــــ|يدى س|ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

684295 هد|ح مج|لفتـــ|لسعيد عبــــد |حمد |سلىم  لمنصوره|نوعيتـــ 

6927|8 حمد فودتـــ|محمد محمد | ر|ي ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

48o46| مصطفى شكر محمد محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|2899 حمد|دى |له|تـــ عبــــد|لشح|لد |جر خ|ه لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

899|o7 لمجيد  |حمد لطفى عبــــد|ء |حسن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

89||47 ن يوبــــ  |هلل |سحق فرج | |مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

846569 ل|لدين جم|ح |ر حمدي صل|من ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

2|5364 ى|بــــو|ئى لطفى |ندى ه لعني  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

252235 بــــرين حمدى سعد مصطفى|ص تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|7722 حمد|حمد محمد |زينبــــ  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o8325 هيم مرىس|بــــر|تـــغريد مجدى  |تـــربــــيتـــ طنط

||7356 ي
وئى ثــــروتـــ مكرم محروس| في  ى شمس|د| بــــ عي 

672|8 رج|لج|هيم محمد |بــــر|يمن |طمه |ف لفيوم|بــــ |د|
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229892 ى مصطفى سيد عبــــد لمقصود|حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|6984o ن لرحيم زىك|لدين عبــــد |ل |بــــل| مي  ى شمس حقوق عي 

53467 ح محمد|رص صل|م ن|سه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

77|2o5 ه  لسيد محمد سعيد|سمي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

836o8| ي محمد|ح |صل
حمد مصطفى دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

42o6o5 مد|لسيد ح|لحليم |لسيد عبــــد|حمد | |حقوق طنط

6o636 حمد محمد|ل |عبــــي  جم لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

635|3o لعليم عىل|هيم عبــــد|بــــر|لسعيد |ء |دع زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

264673 ىط|لع|يزه مسعد فتـــىح عبــــد|ف شمون|نوعيتـــ 

8|5627 تـــ عىلي|ل بــــرك|سيه كم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

6967|9 بــــو عوض|حمد محمد عىل عوض | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

75983o ه عبــــد | حمد يوسف|لمجيبــــ |مي  ى شمس| لسن عي 

65227 د|لجو|هيم عبــــد |بــــر|لنبــــى |بــــ عبــــد |رح لفيوم|بــــ |د|

4|66|2 بــــ|د محمد خط|محمد عم لشيخ|نوعيتـــ كفر 

6o7378 لنور|وى عبــــد|لشن|بــــر |جر ص|ه |عه طنط|زر

2346|6 لكريم|يوسف محمد محسن عبــــد ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

7825|7 لم|حمد سمي  مصطفى س| زيق|لزق|طبــــ 

36778 ده|ده محمد حم|طمه محمد حم|ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

348322 ف محمد عىل|م |ريه رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6843|| ئى|لنوس|لح |ن ص|يمن عثــــم|كنوز  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|557|4 ل لمع رزق|نسمه كم هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

25729 ف ح|ره |س للطيف|مد عبــــد |رسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|47652 محمد مصطفى محمد مرىس |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

84325| يف |يه سيد | ي|حمد عبــــد|لشر
لغنى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

836o2o لنوبــــي خليفه|در |لق|م عبــــد|بــــتـــس| |نوعيتـــ قن

24668 عيل|سم|حمد |لسيد |د |ره جه|س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|667|8 م|لسل|لشمردل عبــــد |م |ء عص|رس| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

||9645 دين نبــــيل حربــــى جمعه|ن هره|لق|بــــ |د|

2|9594 بــــ|لوه|بــــ عبــــد|لوه|لد عبــــد|هدير خ ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

22o|76 لعز محمد|ضى |رس ق|حمد ي| ى شمس هندستـــ عي 
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8653oo شور|رق محمود ع|يه ط| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4o4|58 لرحمن|زق حسن عبــــد|لر|محمود حسن عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o6883 حمد محمد محمد |هيم |بــــر| سيوط|حقوق 

675o45 م عىل|روق عز|رس ف|يوسف ي لمنصوره|ره |تـــج

6|o7|3 تـــتـــ|لدين شح|هيم محمد نور |بــــر|م  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|44227 ز محمد|لدين محمد جم|ء |عل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o4245 ن|هيم عثــــم|بــــر|ر محمد |من ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

2247| حمد مجدى محمود محمد| ن|حقوق حلو

87o8o4 ى ي روف|بــــر| |يوستـــي 
ئيل|هيم حسنى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

922559 د |مر ج|س بــــهجتـــ تـــ|تـــوم ج|ره سوه|تـــج

489256 ى|دمي نه يوسف معوض يوسف حني  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

475342 عمرو فتـــىح حسن حسن محمد |ره طنط|تـــج

3375oo حمد فهىم|هلل |لد عبــــد|ندى خ هره|لق|ج طبــــيع |عل

534625 ل|لمهيمن مش|مح محمد عبــــد|ء س|عىلي دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

8o324| ئيل يعقوبــــ|صف ميخ|نوبــــ ن|بــــ| ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

|647|2 لدين|فظ خي  |ح| لسيد ذكري|يوسف  ن|حقوق حلو

2622|o هيم|بــــر|تـــ |لد محمد بــــرك|محمد خ |ره بــــنه|تـــج

6|38|| م|ح محمد عل|لفتـــ|بــــسمه عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

46|675 لسيد يوسف|ر محمود |لستـــ|ء عبــــد|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6o|725 م فرج عيد|لسل|ل محمد عبــــد |جم لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

4|4346 لجندى|عيل |سم|لسيد |ء بــــدوى |رس| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|49863 ذل|لش|يوسف محمد نجيبــــ محمود  هره|لق|بــــ |د|

533245 لجليل|حمد عبــــد |هيم محمد |بــــر|رق |ط ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

225458 ي|ر
لمهدى|تـــ حسن |لشح|رفيق | ئى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

48|5|2 ف ممدوح |عمر  لسيد محمد|رسر ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|23o49 هيم|بــــر|حمد |بــــ موىس |شه ى شمس حقوق عي 

477669 هيم مطر|ميسون محمد حسن إبــــر سكندريه|ل|ره |تـــج

68oo63 وى|لطنط|هيم |بــــر|فظ |منى ح صيدلتـــ بــــورسعيد

79292o مجد نرصى شكرى بــــسطورس| زيق|لزق|حقوق 

886857 ف عوض نجيبــــ | |رند رسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

72964 لبــــدهىل|لسيد محمد سعد |محمود  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى
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282659 ى|هيم فتـــىح حس|بــــر|منيه | ني  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

824o6o ي دمي
يف جدعون لطفى ن|رسر ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

37|75 ي رجبــــ |محمد ه
لسيد محمد|ئى ن|هندستـــ حلو

6o498 ح|لفتـــ|طف محمود عبــــد|محمود ع طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

64o8|9 لعزيز حسن محمد عطيه|حمد عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

6|7967 موده محمد محمد رفعتـــ دعبــــس ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7|o258 لسيد جمعتـــ|سحر محمد محمد محمد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

4o5355 هيم عىل|بــــر|بــــ |لوه|دين ممدوح عبــــد|ن سكندريه|ل|ره |تـــج

5oo769 حمد عىل محمد|ئى |لشيبــــ|طف |عو ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8983o| بــــر محمود |رس ج|هند ي ج|علوم سوه

|296|5 حمد محمود|حمد |سيف  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

47965o نوبــــي |لدين سعد |نور  وي|لعمر|لسيد |لشر سكندريه|ل|ره |تـــج

5||7|8 تـــ|لنج|بــــو|لرحمن |عيل عبــــد|سم|محمد  |ره طنط|تـــج

826259 حمد عىلي|جر محمد قدري |ه دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

445235 لحليم حلىم|حمد عبــــد |بــــ |يه|مح |س سكندريه|ل|بــــ |د|

6o474 مون|م وليد محمد م|سل| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

64o59o لمعىط|رس منصور عبــــد|محمد ي ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|5o532 هر محمود عىل|محمد م دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

496467 لسيد فرح|لعزيز |رودينه عىل عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

773547 ي|ر
لد محمود عيد مصطفى|خ| ئى تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

لسويس |

6|7|54 ل|هر |ن محسن ط|نور ى وى|لميى ط|بــــ دمي|د|

2|2672 لمعىط محمد|ئى عبــــد|كريم ه وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

426|78 لحميد عىلي|ن يشي يونس عبــــد|ريو سكندريه|ل|بــــ |د|

3|8||4 لرحيم|لرحمن سيد محمد عبــــد|عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

8462|3 عيل|سم|حمد |ء نرص |سم| ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

9o|2|9 ل محمد حموده |لع|مصطفى عبــــد سيوط|حقوق 

|64243 لعظيم|ده محروس عبــــد |محمود حم ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|36|67  عىلي|عزتـــ ه
ي مصطفى

ئى ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

6o457o يه|عيل حم|سم|هلل يشى محمد |منتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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8989|| ل حبــــيبــــ |طف جم|ع| ريموند ج|طبــــ بــــيطرى سوه

6o5|52 لمرصى|لعزيز |يه محمد عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

77359 لجوهرى|م |لسل|لعظيم عىل عبــــد |لد عبــــد |خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

753522 يدى|لع|هيم |بــــر|لح |حمد ص|هلل |منه  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

32877 للطيف|لحكيم عبــــد|محمد يشى عبــــد ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

455726 محمود صبــــىح محمود درويش سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

26o845 ى |ي وى|لهلبــــ|ىط |لع|هيم عبــــد|بــــر|سمي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6o8|3| شم محمد حبــــوه|ح ه|لفتـــ|مريم عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

32452o محمود محمد حنفى محمد ن|بــــ حلو|د|

45|235 در دوسو|لق|كريمه وجيه عبــــد  |بــــ طنط|د|

489386 ى|يمن محمد محمد |ديتـــ |ن لعشر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|39777 روق|رق محمد ف|يدى ط|ه ى شمس|د| بــــ عي 

624723 دى|عىل محمد محمد مسعد زبــــ ط|معتـــ دمي|علوم ج

35|35o ر|حمد بــــش|د |لجو|ء محمد عبــــد|سم| ى شمس  تـــمريض عي 

35|23| ى|بــــو|ل |لع|يمن عبــــد| لمجد محمد حسي  كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

52528 ى |ي حمد عىل سيد|سمي  صيدله بــــنى سويف

354||3 وق بــــ هيم|بــــر|مد |محمود ح| ش|رسر ى شمس| لسن عي 

67372 ى|ل سيد حس|ل كم|نه ني  لفيوم|بــــ |د|

54|328 لحميد محمود|لعزيز عبــــد|لحميد عبــــد|لد عبــــد|خ سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

4|2o73 ى ى عبــــده حني  لس جورج حني  كي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

543oo8  |لبــــ|جر حسن عبــــد|ه
ى
ج|هيم حج|بــــر|ق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

692oo5 زق حسن دعبــــس|لر|لد عبــــد |لرحمن خ|عبــــد  طبــــ بــــورسعيد

7|7o8 ح|لفتـــ|محمد محمود محمد عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

7554|5 ح عىل|لفتـــ|هلل عىل عبــــد |منه  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

83677o هلل يوسف| |بــــسنتـــي يوسف عط ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

32567| فرج| مي حن|مريم س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

428989 ل|بــــوهل|لد حسن محمد |يه خ| |طبــــ طنط

89|oo9 لعزيز |حمد عبــــد|لمنعم |ء عبــــد|رس| سيوط|تـــربــــيتـــ 

324252 هلل|م عبــــد|م|محمد وليد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

Wednesday, September 5, 2018 Page 7166 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

433877 ه | لمنعم مسلم|هيم عبــــد |بــــر|حمد |مي  |نوعيتـــ طنط

|44568 حسنى محمد محمدين| لرحمن رض|عبــــد  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

426448 يمنى محمد محمود مصطفى ط|بــــ دمي|د|

3|8346 رس محمد منصور|م ي|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

85683o ي|لد ف|خ
يز يىحي مصطفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

846634 ى|رس| ء صبــــري محمد حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

82673 حمد محمد|لدين |ل |ده كم|غ ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

45o552 يف|ح عىل |محمود صل لشر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

25|7o9 لمنعم عيد|د عبــــد|لمنعم عم|عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

496438 د محمد محمود محمد نبــــيه خليل|جه ريتـــ|لنوبــــ|تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
 ج دمنهور

59748 لعزيز|بــــر عرفه عبــــد |حمد ج| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

28489o لسميع|جد محمد عبــــد|ن م|ريه|م ج|بــــ سوه|د|

36326 ف مصطفى |مصطفى  ى|رسر مي  هره|لق|ره |تـــج

765|96 ح|لسو|حمد يوسف محمد |رس |ف بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

25353 يه حمد|بــــي |مبــــ|ن محمد |ن رمض|مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o59|| محمد محمد عوض يوسف محمد بــــسيوئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

538|75 ده|ح  زي|لفتـــ|يمن فهيم عبــــد |ء |رس| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62||oo لح محمد|رس نرص ص|ف ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

263|9| لح|لح محمد مصطفى ص|سلىم ص ج|بــــ سوه|د|

774|o7 حمد نجم قديحه|لمنعم محمود |ليىل عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

||6759 مد|مريم محمد محمد ح ن|سو|بــــ |د|

7o7967 ى عبــــد  د خميس|لجو|رص عوض عبــــد |لن|نرمي  لمنصوره|نوعيتـــ 

3487|3 بــــو رزق|حمد |لرحيم |ر عىل عبــــد|مي |حقوق بــــنه

424823 لبــــليىه|لسيد |بــــ |لوه|لسيد عبــــد |ن |مرو سكندريه|ل|عه |زر

54||98 بــــويوسف|عىل محمد عىل محمد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

66698 وق محمود محمد محمود رسر طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

|45894 هلل|غبــــ خي  |ء جمعه صبــــىح ر|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

87o796 حمد عىلي|ر |لمختـــ|ملك محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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89|o3 حمد محمد|رص |لن|ن عبــــد |مرو سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

823o47 لنعيم|رص رشدي عبــــد|يه ن| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

766946 لح جمعه|لدين ص|محمد حميد محمد نور  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

5|o7|o ود|لحسينى عىل د|حمد |حمد |ر |بــــش |حقوق طنط

|23747 دق|لص|سم عىل عبــــد |ق| رن ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

458|47 عيل رزق|سم|رص حسن |لن|ء عبــــد |رس| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

46563 حد|لو|روضه عمر طه عبــــد  هره|لق|علوم 

4295o| لخويتـــ|بــــ |لوه|حمد سمي  عبــــد | |ره طنط|تـــج

|2o994 ن عىل|لرحمن سيد ذىك سليم|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

493388 رق سعيد زعلوله|سعيد ط بــــ دمنهور|د|

523|95 هيم سعيد بــــخيتـــ|بــــر|يوسف محمود  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

5248|9 ي  حمد جودتـــ|لحميد |مه عبــــد |س|يحن  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

479392 ى|ء محمد |رتـــ عل|س لسيد محمد حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

|26474 لحليم|لدين عبــــد |ء |حمد بــــه|م  هره|لق|حقوق 

35426 بــــ محمد|لوه|هلل محمد عبــــد|منتـــ  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

359758 لحكيم عمر|ء عمر عبــــد|ل| عه مشتـــهر|زر

492o6o هيم خميس|بــــر|رق محمد |ن ط|حن إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

2|4782 لمجيد|جر محمد سعيد عبــــد|ه ن|بــــ حلو|د|

6|o686 ى|سلىم محمد صبــــىح  لعشر لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

573|5 |ش|حمد بــــ|مل |حمد محمد ك|ره |س حقوق بــــنى سويف

245926 لسيد مصطفى|ر |ن نص|هلل رمض|ذبــــ|مع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

88829o فرغىل محمد فرغىل  | ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

44|483 زم سعد موىس حمدين|ء ح|آل لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

73738 وى|رجبــــ مندى طح| رض لفيوم|بــــ |د|

5o3|38 هيم|بــــر|دل محمد |رضوى ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

325o|2 لم محمود|محمد محمود س تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

525695 هيم|عمر عىل أحمد عىل إبــــر سيوط|بــــ |د|

68|897 ف وحيد زىك عثــــم|هلل |يه | ن|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27673 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|ضل |سميحه ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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6o7748 ضى|لق|حمد |مريم عىل جوده  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

887498 تـــ |ح محمد شح|يوسف صل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89823| محمد | لوف|بــــو|حمد محمد | ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

|6882| ى|كرم عبــــد |لرحمن |عبــــد  لغنى عمر حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6|3o47 لعزبــــ|لعزبــــ |وليد عطيه  |ره طنط|تـــج

8929o4 عيل |سم|لحميد |وليد صفوتـــ عبــــد ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

875956 لرحمن |حمد عبــــد|لرحمن عرفه |عبــــد سيوط|هندستـــ 

495|9o هلل|بــــ |محمد عوض حمزتـــ محمد ج ره دمنهور|تـــج

47o37 |س
ى
ره نرص حربــــ دسوق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

26o|7 هيم|بــــر|رص |حمد ن|رضوى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9o4786 حمد محمود |ل |جم| لي|د ج|عه سوه|زر

|64|92 يف  هيم|بــــر|هيم |بــــر|عيل |سم|رسر هره|لق|ره |تـــج

756o6| ء سعد عىل|م عل|ريه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

4766|3 شتـــ|حمد عك|هلل سمي  محمد |هبــــه  سكندريه|ل|بــــ |د|

3|2o75 |ن عبــــد|ء عثــــم|سم|
ى
لنبــــى دسوق |بــــ بــــنه|د|

9o9267 د |حمد حمدى ج|حسن  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

7694o4 لد محمد فرج|خلود خ ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

866o26 دي فرج وليم|يكل ف|م دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

4557|3 لد|حمد ذىك خ|محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9223|5 هلل  |ل عىل عبــــد|ن جم|جيه ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

44379 لرحمن محمد جمعتـــ محمد|عبــــد هره|لق|عه |زر

755o26 لسيد|حمد محمد عبــــده | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5|5338 ل|ن خميس حسن محمد هل|يم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

447o88 مي |ل|لسيد |حمد |هر |محمد م سكندريه|ل|هندستـــ 

785355 حمد|روق |لد ف|رجبــــ خ زيق|لزق|عه |زر

26482 حمد|لحميد |يمن عبــــد |محمد  هره|لق|ره |تـــج

23|534 هيم|بــــر|هلل |م محمد محمد عبــــد |عص ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

286728 ن|ن عثــــم|فظ سلم|لح|عبــــد| حمد رض| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

254336 لرحمن|لمنعم عبــــد|هبــــه محمود عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

925o9o لضبــــع محمود محمد  | |ند|ر ج|بــــ سوه|د|
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85889 حمد|رق حسن |لرحمن ط|عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

7||o|| هلل| |محمود محمود حمدى محمود عط لمنصوره|حقوق 

|5595o ئى|لعن|حمد |ن |رص شعبــــ|سلىم ن ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

8o52|8 ي عبــــد
ي حبــــسر

هيم|بــــر|لحميد |مصطفى ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

358o94 ي محمد|محمد ح
زم حنفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

22|o32 يف|حمد |دل عىل |روضه ع لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3456|o لخي |بــــو|لسيد عليوه |م |مريم هش ى شمس طبــــ عي 

634o87 حمد عطيه|ح محمد |محمد صل زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

756979 حمد عزتـــ محمد عىل محمدين| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

629647 لعزيز محمد|يدى سعيد عبــــد |ه زيق|لزق|بــــ |د|

486925 لسيد حميدو|ن |لسيد حميدو رمض|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8oo335 لسيد|ج |ء عنتـــر فر|ول دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

55oo2 هدير محمد عزم محمد طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

69o656 هيم جبــــر|بــــر|لسيد |طمه |ف لمنصوره|ل |طف|ض |ري

68|o|o د محمد خليفتـــ|لجو|عبــــد | محمد رض لمنصوره|ره |تـــج

697849 لسيد مصطفى|دى |له|ء سمي  عبــــد |رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

822o6 ى|د حلىم حفنى محمد ل|جه شي  ى شمس|زر عه عي 

48|838 هيم|بــــر|حمد تـــوفيق |هر |لدين ط|بــــدر  سكندريه|ل|ره |تـــج

5|5642 ن محمد يوسف|ندى مدحتـــ رمض بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

3|4oo| لحميد|لمنعم عبــــد|حمد مجدى عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

2|8443 هد|حمد محمد مج|سلىم محمد  هره|لق|بــــ |د|

862|6o لصبــــور حسن|هر عبــــد|ن م|نوره تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

53o|5o لرحمن|لرحمن بــــسيوئى عبــــد |ندى بــــسيوئى عبــــد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

4ooo5o لمرصى|هيم |بــــر|حمد مني  محمد |دين |ن سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

863465 ى ك| ي|يه حسي 
مل ويفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

9|5797 ل  |هلل غ|دل سمي  عبــــد|ع سيوط|حقوق 

345763 لسيد بــــشوتـــى|حمد محمود | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8465|3 هر محمد حسن|صفوتـــ م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|7o2oo حمد|حمد رفعتـــ محمد | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

269258 يف|ره مني  محمود |س لشر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 
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896989 حمد |حمد محمود |زم |ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42248o ى|بــــو|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|محمد  لعني  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

|36558 لس  بــــتـــ|سحق رزق ثــــ|كي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

32o85| هلل حمدى محروس سيد|عبــــد هره|لق|حقوق 

5|7|27 د|لضي|ح محمد |لفتـــ|يدي محمد عبــــد |ه بــــ دمنهور|د|

|787|8 ي عبــــد |
ي|يه مصطفى

لحفيظ مصطفى ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

676997 ل|لجم|ء حسن |محمد عل لمنصوره|حقوق 

435799 بــــوعجور|مل |حمد ك|ل |نسي جم|ن سكندريه|ل|طبــــ 

643534 لحفنى|لسيد |هيم |بــــر|م |حس ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

629863 عىل محمد سند عىل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|798o هيم|بــــر|لسيد عىل |هر |ء م|ل| لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

3278|8 عىل مطر| لعل|بــــو |حمد محمد | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6927o| هيم|بــــر|له محمود محمود طه |ه ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

4o3633 لسميع عطيه|طف محمد عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77o8|7 لحسنى|ن محمد خليل |ء رمض|شيم زيق|لزق|طبــــ 

|29648 ي ع|دهم ه|
ي|رف ر|ئى

ضى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3533o9 عي|ء محمد محمد رف|عل ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

8888o7 لسيد |نىح  خلف رزق عبــــد| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

5|944 ين ر يف |ن |ئد رمض|رسر حمد|لشر ي سويف
تـــمريض  بــــنى

792688 هيم|لدين إبــــر|ح |محمد مجدى صل عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

646535 ى فتـــىح |ي لح|لسيد محمد ص|سمي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

6822|4 لسيد غنيم|يه محمد محمد | لمنصوره|بــــ |د|

|63o76 م|لسل|حسن عبــــد | ندى رض ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

839||3 حمد طه|ل |دي جم|ش |هندستـــ قن

344893 طه طوجى مكور|لرحمن بــــ|جر عبــــد|ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8433|3 حمد مرىسي|طمه عىلي |ف ن|تـــمريض أسو

33442| لمجد|بــــو |م |م|لرحمن محمد |عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4|4825 لح|بــــو ص|لعظيم |محمد محمد عبــــد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

|3|95o ن محمد عطيه|يه شعبــــ| ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 
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679422 يه محمد حسن محمد موىسي| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

86|9|8 ى|دل شح|يه ع| تـــ حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|35|43 ن محمد|مه عثــــم|محمد سل ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

758687 ى كريم|هلل سيد |عبــــد  مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

479|95 حمد فهىم عبــــده يوسف|م |ندى هش سكندريه|ل|هندستـــ 

524o83 لغنى|زق رجبــــ عبــــد |لر|دل عبــــد |ء ع|ل| إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

342853 ر|لحميد نو|لحميد محمود عبــــد|سميتـــ عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

52o7| ي|لفق|حمد ذو |ئل |ميشه و
ر مصطفى ضتـــ|ري/م بــــنى سويف|إعل

6|24|4 هيم|بــــر|هيم محمود |بــــر|لنبــــى |رتـــ عبــــد|س لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

787425 ف |عمرو  حمد عىلي محمد|رسر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

55596 ه حمدى عبــــد | وي|لحميد مرج|مي  بــــ بــــنى سويف|د|

4|566 لحفيظ|مه محمود عبــــد |هيم سل|بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|762| |لد مصطفى |خلود خ
ى
لدسوق ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

628747 حمد محمد محمد|هدير  زيق|لزق|بــــ |د|

7566o9 هيم|بــــر|لسيد محمد |ن |يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5o5948 لسيد محمد زعيمه|بــــر |مصطفى ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33o722 وى|لع|م محمد محمد |ئى س|م| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

4o36|7 لم|لسيد س|هيم |بــــر|طف |هيم ع|بــــر| سكندريه|ل|ره |تـــج

4o8953 محمد جميل محمد عصفور |حقوق طنط

62|269 تـــى|لقيود زن|بــــو|لدين مجدى |نور  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

773343 ى تـــليدم| |ن حن|يون| يوستـــي  ى شمس| لسن عي 

8|423o عيل|سم|لعزيز محمود |محمود عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

4|o645 وى|لصفط|لسيد محمد |محمد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

267559 يه فوزى حسن عفيفى| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

82786| لرحمن|رص محمود عبــــد|لن|ل عبــــد|جم لمنصوره|حقوق 

7527|5 ن|لسيد سليم|حمد |محمود  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

875255 ين عزتـــ |م ى |يكل شي  مي  سيوط|صيدلتـــ 

63239| ف حلىم عزيز مق|يفل |م ر|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

539294 |لبــــن|د |ء حسن محمد عزبــــ ج|عىلي سكندريه|ل|بــــ |د|
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4o934 نور عقربــــ|حمد |بــــسنتـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

842549 ىطي زىكي محمد|لع|ح عبــــد|صل ن|سو|بــــ |د|

39o3o ل|لع|لق عبــــد |لخ|رحمه جمعه عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

22o572 هيم متـــول|بــــر|روضه محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|5492 هيم|بــــر|لحكم |هيم عبــــد|بــــر|مريم  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

33|929 يوبــــ|حمد |ربــــيع يسن  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

769|2| ن|ن سلم|حمد رضو|مصطفى  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

9|963| مل  |مل بــــدرى ك|هلل ك|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|4o95o تـــه|هيم شح|بــــر|تـــه |ضىح شح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

235797 لكبــــي |ل زينهم عىلي |رحمه جم ى شمس|تـــج ره عي 

368626 نور نصي |بــــيتـــر حمدى  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

92546o ليش محمد عىل  |بــــو|بــــ |ربــــ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6455o لسيد|لحليم |رق عبــــد|هدى ط لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7o75|| بــــ|لوه|ن مجدى محمد فوده محمد عبــــد |نوره لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

526848 م محمد|لسل|محمد مسعد عبــــد ن|سو|ضتـــ |علوم ري

495895 ى  ل|لرج|لمنعم محمد|حمد عبــــد|حني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

36662o ل|لمعتـــصم محمد كم|رق |ط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6754o6 تـــ|مد بــــرك|حمد محمد ح| لمنصوره|طبــــ 

449657 ل|لع|رس مصلح زىكي عبــــد |حمد ي| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

64399  عىلي حسن عبــــد|ي
ى زق|لر|سمي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|46|66 ن محمد عىلي|جر رمض|ه ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

258625 ن|در رمض|لق|حمد يشى محمد عبــــد | ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

642994 حمد|زينبــــ محمود محمد  زيق|لزق|علوم 

4o5|2o ح محمود أبــــوشوشه|لفتـــ|ء عبــــد|حمد عل| سكندريه|ل|ره |تـــج

855756 عيل محمد|سم|عيل محمد |سم| ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

28658o وى|لغربــــ|ح عىل |لفتـــ|طف عبــــد|ن ع|نوره ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6293|| ىسي|لمر|حمد عىل |دل |م ع|سل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7549|8 ه حسن عىل عبــــد| لحميد|مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3o344 ن محمد|خلود محمد عثــــم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 
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86263 |م جرجس حن|نه س|دمي لفيوم|علوم 

84|36 للطيف محمد|دل عبــــد|يدى محمد ع|ه حقوق بــــنى سويف

466|63 ى حسنى عبــــد  ى حسي  لمنعم  عبــــيدى|حسي  سكندريه|ل|حقوق 

7|89| ى محمد|ء رمض|رس| ن حسي  لفيوم |تـــمريض 

7|7|3| ده خرصى|وى عبــــ|لعشم|طف |عىل ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33|3o4 لعليم نصي |طف عبــــد|ء ع|رس| |تـــمريض بــــنه

895o| حمد يوسف|ن عىل عبــــد ربــــه |نوره هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

432o|9 محمود محمود كبــــش| دين |بــــ طنط|د|

|24794 لدين جوهر محمد ليله|ل |يه جم| ى شمس| لسن عي 

28o873 ن بــــتـــ|حمد محمد ثــــ| |مي  هره|لق|ره |تـــج

364758 لجيد|عبــــد| رق زكري|حبــــيبــــتـــ ط تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|5|5|8 مد|لحميد ح|هلل محمد عبــــد |منتـــ  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

82|282 ن|هلل سليم|لودود عبــــد|جر عبــــد|ه ي|نوعيتـــ 
|لمنى

822o7| بــــ|لتـــو|هلل عبــــد|حمد بــــهلول عبــــد| ي|تـــمريض 
| لمنى

3572o5 دل عيسي محمود|ء ع|سم| |طبــــ بــــنه

37539 ن شكري تـــوفيق خليل|يم| ن|حقوق حلو

63||4| هيم عبــــده|بــــر|ء عطيه محمد |رس| زيق|لزق|صيدله 

8|2949 هيم|بــــر|حمد سيد |زم |ح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4o335o سلىم مجدى عىل محمود غنيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4346o ي
محمد عىلي محمد| دئى ن|سو|بــــ |د|

37|826 ف عىل |لد |خ حمد|رسر لمنصوره|حقوق 

754||4 ن|ن محمد شعبــــ|ء شعبــــ|رس| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

887932 لرحمن محمد عىل محمد |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

7o9587 لسيد محمد شوشه|ء |بــــسمه عل لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

85992o ن|سلم|مريم مجدي مكرم  ي|هندستـــ 
|لمنى

6o6369 لمنعم|لدين جوده عبــــد |ء |لرحمن عل|عبــــد  لمنصوره|صيدله 

7839o8 هلل موىس|ندى نبــــيل عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

4o8335 ن|ن زيد|للطيف شعبــــ|حمد عبــــد |محمود  |ره طنط|تـــج

3||7o6 وى|هيم يوسف حن|بــــر|نه |يولي هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

775o67 لح|لبــــيوم ص|ء طه محمد |رس| لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 
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63|66o طمه محمد عيد عىل|ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

768398 ى محمود |نور  ى|بــــر|لهدى حسي  هيم حسي  ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

69479o م عىل|لسل|لسعيد عبــــد |مروه  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|73o29 يوسف محمد حسن مهلل هره|لق|ره |تـــج

2|9329 هيم عىل|بــــر|عىل محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

76o59o حمد|سلىم موىس فتـــىح  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

83||6o ى محمد ربــــيع محمد|ي سمي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

9|9264 لسميع محمد |خلود حشمتـــ عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

82982 ف فؤ|محمد  د موىس|رسر ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

5353o9 ن|لغنى سليم|ل عبــــد|حبــــيبــــه حسن كم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o|669 ى|هدى عىل محمد  حمد حسي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

9oo|o5 لعزيز  |سط محمود عبــــد|لبــــ|لدين عبــــد|بــــ |شه ج|ره سوه|تـــج

763545 د محمد موىس|شور فؤ|روفيده ع تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

5397o لدين سعد خليل|ح |محمود صل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

7o86o8 حمد نجم|عىل محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

|3|376 رق محمد محمد|يوسف ط ى شمس|تـــج ره عي 

68846o در بــــشر|لق|طف محمد عبــــد |منيه ع| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

83|95o مد|محمود محمد ح| ند دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

326955 حمد عبــــده|عيل سيد |سم|ء |رس| ى شمس|د| بــــ عي 

35|894 ى مني  عبــــود ضىح مني  حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6o|57 عيل|سم|ء منتـــرص محمود |رس| طبــــ بــــنى سويف

|23335 بــــر نرص|يمن ج|سهيله  ى شمس|تـــج ره عي 

499236 لعظيم محمد|لعظيم عبــــد |عبــــد | عل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

35293 هلل جرجس|سحق عبــــيد |ر |مي هره|لق|علوم 

9|2877 ى |حمد حسنى | حمد حسي  ج|عه سوه|زر

72325 هلل|لروبــــى محمد عبــــد |ن عىل |يم| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

82834 س|يم عبــــ|لد|محمد مبــــروك عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

4865|9 فظ|تـــتـــ ح|دتـــ شح|حمد حم| سكندريه|ل|حقوق 

Wednesday, September 5, 2018 Page 7175 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

85993 لسيد محمد|رغده روبــــى  لفيوم|لعلوم |ر |د

|78584 لمنعم محمد|طمه رجبــــ عبــــد |ف ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

539229 عيل|سم|ء محمود عىل محمد |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62455o لحميد رزق عريبــــه|ء طه عبــــد |حسن ط|بــــ دمي|د|

883o93 لعليم |لعظيم عبــــد|لعليم عبــــد|عبــــد| عل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

365937 لمطلبــــ|هلل عبــــد|بــــ |يمن محمود ج| |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

22982o هيم محمد|بــــر|ء رفعتـــ |نجل  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

433|24 ي|لبــــ|بــــ عبــــد |لوه|ء عىلي عبــــد |هن
ى
ق لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

223476 هيم محمد محمد طلبــــه|بــــر|حمد |عمر  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

775694 س وهبــــه|لي|دى مجدى |ف زيق|لزق|حقوق 

63892 ى|م عبــــد|عمر هش لرحمن حسي  لفيوم|حقوق 

339252 حمد|لحكيم سيد |لرحمن سعيد عبــــد|عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

67745| حمد محمد رزق|رق |يوسف ط ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

2866|3 وى|لبــــتـــبــــس|طمه جوده محمود |ف تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

22|758 ر محمد|ل عم|لد جم|منيه خ| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|57238 فظ غريبــــ|زم ح|ره ح|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o7977 ي
|ندى محمود حسن عىل دئى سكندريه|ل|طبــــ 

|73347 محمود مجدى محمود محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

625|6o لعزيز|لسيد عبــــد |هيم |رحمه إبــــر زيق|لزق|ره |تـــج

4444o| وى|لشه|هيم |بــــر|لمول |لد عبــــد |هدى خ |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

44387o هيم|بــــر|مل |آيه هيثــــم عطيتـــ ك لشيخ|بــــ كفر |د|

232894 يه محمد سيد عطيه| ن|هندستـــ حلو

8|649| زق|لر|هلل عبــــد|زق عبــــد|لر|ده عبــــد|غ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

8644o4 حمد|محمد عنتـــر محمد  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

865582 هلل|هلل محمد عبــــد|محمد عبــــد ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

374223 ه عز | لدين محمود يوسف|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|585o ه مصطفى محمد ربــــيع سليم  | مي  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

883o44 لرحيم |ء محمد خليفه عبــــد|رس| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

2235o بــــ|لوه|هيم عبــــد |بــــر|ء عىل |شيم هره|لق|حقوق 
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222356 رضوى محمد محمد محمود هره|لق|حقوق 

268298 لمليىح |دل محمد |حمد ع| ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

886o44 حمد طلبــــه سعيد |ء |شيم سيوط|تـــربــــيتـــ 

863392 حمد|هيم |بــــر|حمد |سعد |حمد |  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

9o966o ج محمد |ل محمد فر|طل ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

69|784 حمد محمود|فوزى فخرى  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

689|28 لسيد|لحليم |حمد فهىم عبــــد |عمرو  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|2447 يد|لسيد محمد ز|ء محمد |رس| |ره طنط|تـــج

863|6| حمد|حمد محمد |مروه  ن|سو|علوم 

8|3999 لجليل|محمد رجبــــ محمد عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

45938 لد مرىس|روحيتـــ محمد سيد خ هره|لق|علوم 

9o6597 ن |هبــــه فوزى محمود سليم ن|سو|علوم 

537293 لعيسوى|ح محمد |لفتـــ|د عبــــد |هدير فؤ عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

4788|7 وى|لبــــحر|مه محمد محمود |س|محمد  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

9o99o| لدين محمد  |ره محمد فتـــح |س  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

4|5755 وى|لدفر|ن |حمد رمض|ء محمد |ل| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

2|9o65 لقوى|لعليم عبــــد|حمد عبــــد|دهم | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

25|239 لدين|بــــ |عمر محمد نجم شه لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

832|58 |عي |حمد بــــخيتـــ رف|
ى مي  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

695|o3 مد جبــــر|بــــر ح|يمن ص| لمنصوره|حقوق 

6o7346 لشيخ|لمحمدى |ل |م جم|ريه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5o8942 لديبــــ|در حسن |لق|حمد عزتـــ عبــــد|م |سل| بــــ دمنهور|د|

26o477 بــــوسنه|يه ربــــيع محفوظ | شمون|نوعيتـــ فنيه 

|22|42 |لعل|بــــو |د محمد |دهم عم| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

266683 ل|محمود مصطفى محمد حسن و| رن |صيدله طنط

6o7|57 لم عىل|هلل س|يمن عبــــد|مي  | |عه طنط|زر

29|33 د|دل محمد فؤ|لرحمن ع|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

9|7o25 لحميد عىل |ح عبــــد|نجوى صل سيوط|حقوق 

839|3| حمد ضوي محمود|محمد  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6o8o65 هر نرص فوده|م| ن|ر |بــــ طنط|د|
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9|6773 لس |رتـــن يوسف ر|م غبــــ كي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|43o6 لمنعم محمد|دل عبــــد|حمد ع| ي|تـــمريض 
| لمنى

5o7999 هيم كريم|بــــر|ن حمدى |يم| سكندريه|ل|علوم 

||8588 ن|ن شفيق سليم|مريم سليم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|7754  |مصطفى رمض
ى
حمد|ن دسوق ن|بــــ حلو|د|

837225 هلل محمود|رص عبــــد|لن|طمه عبــــد|ف دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

6334|2 لعزيز|لسيد عبــــد|مه |كريمه أس قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

45o35 ى ن|طف فوزى سيدهم دمي|ع| مي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6|23|o لبــــلكيىمي|لعزيز تـــوفيق |هلل عبــــد |عبــــد  |ره طنط|تـــج

78||7| ن محمد عطيه|يمن سليم|حمد | زيق|لزق|حقوق 

33o|6o ء غنيم سليم|رهف عل |ره بــــنه|تـــج

876656 ن |هر سيد حمد|عمر م سيوط|حقوق 

4|65|2 ى|بــــوزيد |لمول |بــــ عبــــد|يه|محمد  بــــوسكي  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

22o637 ف م|مينه | هر عيس|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

49|2|5 حمد|ن محمود فرج عىل |نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

647548 رسر|س عىل مبــــ|لرحمن صبــــرى عبــــ|عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|8539  |ء عبــــد|ند
ى
لسيد مؤنس|لعظيم شوق ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 

(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

639289 تـــه|رق محمد محمود شح|ندى ط زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

46342 فتـــ ربــــيع مطر|بــــ ر|يه| ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

292383 لسيد تـــرىك|ء وحيد |بــــه ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

764375 ن|لقط|لدين |لد مىح |محمد خ معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

782876 ى|رس محمد إسم|حمد ي| عيل حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28||48 ألسىم|زم سيد محمد |مريم ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

856666 بــــتـــ محمد|در يوسف ثــــ|ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o8277 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|مروه  ي|علوم 
|لمنى

32|846 ح يوسف محمد|ء عىل صل|رس| ى شمس حقوق عي 

36o5|2 ف صل|يتـــ | لديبــــ|لم |ح محمد س|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|3794o ى|لعزيز ش|محمد مصطفى عبــــد  هي  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف
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3|8272 ن محمد|لرحمن ربــــيع شعبــــ|عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

7528|7 لحليم عطيه|رص عبــــد |لن|حمد عبــــد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6o885| زى|لمنجد حج|حمد عبــــد |مروه  |بــــ طنط|د|

892659 هيم |بــــر|لرحمن |ر محمد عبــــد|من سيوط|بــــ |د|

85324| ء عىلي ربــــيع عمر|شيم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

62o83o هيم|بــــر|لرحمن ربــــيع محمد حبــــيبــــ |عبــــد  ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

89oo|o لرحمن بــــرع حسن |هند عبــــد سيوط|ره |تـــج

262475 ر محمود|لستـــ|لسيد عبــــد|حمد | |ره بــــنه|تـــج

25789| بــــر|تـــ محمود ج|حمد بــــرك| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

785863 وى|لحفن|لعزيز |حمد محمد عبــــد |حسن  زيق|لزق|حقوق 

5|4|43 لنبــــى|لسيد حسن عبــــد |ء حسن عىل |إرس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

528593 لريش|بــــو |لعزيز |طه عبــــد | وليد رض بــــ دمنهور|د|

6|o||5 |لحم|رس نرص |محمد ي
ى
ق لمنصوره|ره |تـــج

78o5| حمد سعيد محمد خليل|محمود  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

263988 مد بــــدوى محمد|طف ح|نغم ع |نوعيتـــ بــــنه

7|2oo7 لعزيز محمد زرزور|رص عبــــد |سلىم ن ره بــــور سعيد|تـــج

62o388 ه | ف عيد سل|مي  ل|رسر ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

577o3 ى خلف محمد خلف حسي  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

253|9| حمد نرص|ء محمد |رس| شمون|نوعيتـــ 

33|o7| نجوى مدحتـــ محمد عزيز |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4584|| وي|لششتـــ|لنبــــي |حمد عبــــد|محمود  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

43o34| لسيد أبــــو سنتـــ|ء أحمد محمد |شيم |عه طنط|زر

|32966 حمد|لرحيم |م محمد عبــــد |ريه ى شمس حقوق عي 

27oo4| ى|لبــــ|حمد عبــــد|محمود  سط حسي  |هندستـــ طنط

9223o7 طف محمود محمد |محمد ع شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

2646|9 |لمهيمن عر|ء ظريف عبــــد|سم|
ى
ق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

382|7 لسيد|رق فوزى |لرحمن ط|عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

9oo739 ه عوئى | حمد |لسيد |مي  ج|بــــ سوه|د|

47o56 حمد|شتـــ |هدى عزتـــ عك هره|لق|ره |تـــج
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|3|926 ى عىل|حمد |رضوى  مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8876o9 نسمه وليد مهنى محمد  سيوط|حقوق 

69o383 لعوضى|لحميد محمد |محمد عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

6o33|4 يله|بــــو م|ء وليد حسبــــون |رس| |بــــ طنط|د|

|696o4 لس رمزى موىس عطيه كي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

477oo3 ى |لرحيم عبــــد |ن عبــــد |رو حمد|لغنى حسي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

267985 ن|ئى صديق عىل شعل|محمود ه ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

783o74 لرحمن|تـــه عبــــد |هبــــه حسن سيد شح زيق|لزق|نوعيتـــ 

543o3| لشوج |لد فتـــىح محمد |ء خ|إرس |بــــ طنط|د|

89o693 مد يسن |لرشيد ح|طمه عبــــد|ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

226o9| لخي  قنديل|م عبــــد |هلل س|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|9|6| د|لجو|حمد عبــــد |ء مصطفى |لىمي حقوق بــــنى سويف

6|5383 لسعيد|حمد |رق |لينه ط ط|بــــ دمي|د|

|2954| ى ئيل|ض ميخ|مجد ري| |مي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

876459 ف ص| بــــر رشدى سعيد  |رسر سيوط|بــــ |د|

764496 ي سيد ج|لمول عبــــد |د |محمود ج
لمول|د |لغنى هندستـــ بــــور سعيد

7||877 ه محمود فوزى محمود  لصغي |ني  لمنصوره|ره |تـــج

22|583 ر|لستـــ|حمد سيد عبــــد|لدين |نور هره|لق|ره |تـــج

76o|6o ء سيد محمد يوسف|لزهر|طمه |ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

88|26| لرحيم |بــــ عبــــد|لوه|لرحيم عبــــد|مصطفى عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o3364 ى ص|طف صبــــرى ج|عو لح|بــــر حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

435268 لحبــــ|د |لجو|ء سعد عبــــد |وف لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|5|48| سلىمي محمد عبــــده عبــــده عىلي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

328o5o مر محمد سيد|حمد محمد ع| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

627442 تـــ عبــــد لحميد|لعظيم عبــــد|لحميد عبــــد|أمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

2838|o ى|حمد |لحفيظ عىل |محمود عبــــد لذكي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

297384 ن|ل ذىك محمد رضو|سحر جم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

426|5| حمد محمود مرىسي|رس |حبــــيبــــه ي سيوط|عه |زر

878893 ى سيد حسن  سيد حسي  سيوط|تـــمريض 

68o589 هيم|بــــر|لمتـــول |مل |ميه صبــــرى ك|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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|34886 بــــر محمد|عمر محمد ج ن|علوم حلو

5|4o73 ئى|لديبــــ|لسيد محمود محمد |م |ريه سكندريه|ل|حقوق 

822|37 رجي فيصل|لحكيم ج|عبــــي  عبــــد ي|تـــمريض 
| لمنى

622734 لسعيد خرصى|غبــــ |لسيد ر|ن |رو لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

68952 دل عىل متـــول|محمد ع ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

222859 لحكم|ن عىل عبــــد|رجبــــ رمض هره|لق|حقوق 

48432o ي عىلي محمد عىلي هريدى يحن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2o767 يف ك|فيلوبــــ ئيل|مل ميخ|تـــي  رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

26728o نم|لعزيز غ|ل عبــــد|ن جم|نوره ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

449|oo بــــوقمر|لجليل |لحميد عبــــد |آيه عبــــد  |هندستـــ طنط

222347 لغنى|دل محمد عبــــد|هند ع تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

443|5| د بــــدير أحمد بــــدير|د فؤ|نه س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

||487| لبــــربــــرى|ره محمد يوسف يوسف |س ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|59452 لرحمن|ر عبــــد |لستـــ|لرحمن عبــــد |تـــفى عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

8oo394 حمد|ىطي |لع|رس عبــــد|ر ي|عم ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

72235 ن عىل محمد|محمد رمض لفيوم|بــــ |د|

5|5545 وى|لطنط|لمنعم محمود |فتـــىح عبــــد| ن|ر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5|9o|| ن|لحميد عتـــم|مل محمد عبــــد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

82o8oo ف سمي  عبــــد|هلل |عبــــد لعظيم|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

764773 لسيد خليفه|لسيد محمد |ء |سم| نوعيتـــ بــــور سعيد

268964 هلل مرع|ء طه عبــــد|رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

3|7666 ن فرج|حمد محمد زهر| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8563|7 سيد جمعه سيد محمدين بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

63o||8 ن|ح سليم|لفتـــ|لسيد عبــــد |محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

5|58| ى عبــــد |حمد |ضىح  د|لجو|مي  حقوق بــــنى سويف

|38767 م سيد|د عىل محمدين تـــم|جه ى شمس|زر عه عي 

224354 ن عىل سليم|تـــم عثــــم|تـــم ح|ح دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

||5998 جد مني  صديق|مي  م| ى شمس|تـــج ره عي 

68967o لجوهرى|م |لسل|هيم عبــــد |بــــر|هيم |بــــر|م  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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283647 حمد|بــــر محمد حسن |محمد ص ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

332343 مد عىل زيد|لسيد ح|عزتـــ سمي   | معهد فنى تـــمريض بــــنه

24|28 يف تـــوفيق زين|غ دتـــ رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

433389 لبــــدرى|حمد |لمنعم |تـــى محمد عبــــد|مه نج|س| علوم بــــورسعيد

882|88 لس يشى شح ل  |تـــه سوري|كي  سيوط|طبــــ 

228|65 طر|بــــى عبــــده ش|غدير حسن رك ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

342347 كر محمد|ن محمد ش|يم| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

228663 لمطلبــــ|م محمد عبــــد|نعمه هش ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

243257 هيم محمود متـــول|بــــر|جر محمود |ه ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

64|8|5 ن|لم سليم|ن س|سل محمد سليم|بــــ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

877988 ضى شفيق  |د ر|ميل| دون|م سيوط|بــــ |د|

23237| لم|هيم محمود س|بــــر|م رجبــــ |حل| هره|لق|بــــ |د|

|4|753 يبــــى|ن نسيم نبــــيه عج|نطو| هره|لق|ج طبــــيع |عل

789|8| ى س|حمد عبــــد| لم|لمنعم حسي  زيق|لزق|طبــــ 

428233 |لسيد خلف|يمن لطفى | |دين |طبــــ بــــيطرى بــــنه

6|2799 مول|لح|لليثــــى |لسيد |ن محمد |حن زيق|لزق|بــــ |د|

5984| لمنعم سعيد|لق عبــــد |لخ|محمد عبــــد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

79o33| حمد|ء محمد حنفى |سم| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

354o56 لسيد|مر بــــهجتـــ |حبــــيبــــتـــ تـــ |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

5o6557 لشيشينى|ل محمود محمد |سلىم جم تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

638957 وى|لص|حمد |لسيد |ر شعيبــــ |بــــر| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

783||2 |للطيف |لمنعم حسن عبــــد|طمه سعيد عبــــد |ف
بــــ|لزر

زيق|لزق|حقوق 

|52|29 لبــــدري|لبــــدري عىلي |ء عىلي |ل| ن|بــــ حلو|د|

846833 ي عبــــد مل يوسف|لمجيد ك|يحن  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5|9o|o جح|ه محمد ر|لل|مل محمد عبــــد | |بــــ طنط|د|

7|6999 ين رمض لمرىسي|ىط مصطفى |لع|ن عبــــد |رسر ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

432892 لدين|ل |حمد جم|لغنى |هلل عبــــد |منه  |بــــ طنط|د|

33o784 زى|م نرص سعد عز|سل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

38679 بــــر|لعزيز ج|حمد عبــــد |منى  ى شمس|زر عه عي 
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8849|6 هلل عيس  | مد عط|لد ح|خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

8|6634 مر عىلي|لرحمن محمد تـــ|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

685|2 لعزيز|لحميد عبــــد |رك عبــــد |خليفتـــ مبــــ ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

342|43 لسيد عىل|جر محمود محمد |ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

776454 حمد|هيم |بــــر| |رض| ند زيق|لزق|عه |زر

24|8o7 لرحمن|رق عىل عبــــد|سلىم ط هره|لق|حقوق 

5o8695 غ|لصبــــ|محمد رأفتـــ عزتـــ  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

64o643 لح محمد|مل ص|حمد ك| زيق|لزق|طبــــ 

682o|3 حمد|محمد يوسف طه | ند لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|75569 بــــى|مبــــ|ء قبــــيض محمد |سن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|5537 هيم  |بــــر|م شفيق |جورج عص كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

526422 ى حج زى|حسن عىل حسن حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43|53o لرحمن محمد سعد بــــكرى مصطفى|عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

236453 س|حمد عبــــ|مه |س|صفيه  هره|لق|بــــ |د|

7oo92o |لوف|بــــو |منى محمود عىل  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

436|2o ى|بــــو |لحكيم محمد |حمد عبــــد | يد عجي  ى لي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

266353 هيم|بــــر|محمود ذىك عىل | نور |نوعيتـــ بــــنه

34o982 ر|ح محمد محمد نو|محمود صل ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o546o حمد طه|روضه محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4876oo لرحمن عيد عويس مهلل|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|668o سحق بــــطرس|جد |م| رين|م ره بــــنى سويف|تـــج

||73|6 د|ن ج|ء صفوتـــ عثــــم|رس| ى شمس|تـــج ره عي 

5364o5 در|لق|لسيد عبــــد|در |لق|ن عبــــد|رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|366| ف حسنى عبــــد |حمد | يد|ح ف|لفتـــ|رسر عه دمنهور|زر

26|89| لهيىل|ىط محمدى |لع|حمد عبــــد|هلل |عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

638373 م|لسل|م فتـــىح عبــــد|لسل|محمد عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|47968 حمد مجدي سيد محمود| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3|8o97 هيم|بــــر|فظ |لح|هيم عبــــد|بــــر|فظ |ح لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

254284 بــــر محمد عمر|ء مصطفى ج|عىلي ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 
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2277o8 ي
لح|مد سيد ص|ح| دئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

758677 حمد عمر عىل|لرحمن |عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

695o82 لبــــسطويس|تـــ |لشح|م |ج  عص|ن لمنصوره|هندستـــ 

764263 لسعيد|عيل متـــولي |سم|ئل |هلل و|منه  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|73575 حمد|يمن غريبــــ |حمد | ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

85o983 مل حسن|سم فوزي ك|بــــ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

278945 طمه محمد محمد مبــــروك|ف ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8|465o ي ع
هيم|بــــر|شور محمود |مصطفى ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

| |لمنى
لجديدتـــ

23284o لمول|د محمود عبــــد|م عم هره|لق|ره |تـــج

6o768 ىطي|لع|د عبــــد|ل حم|محمد جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

34o627 لصمد محمد|م محمد عبــــد|ء هش|ل| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

688783 ن|م|لسعيد محمد |لسعيد محمد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

456|66 ي عبــــده محمود زعيتـــر|ن عبــــد |سلط
لعزيز مصطفى إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |

رتـــ|لإلد

69o2|7 رى محمد|لبــــ|حمد يوسف عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

23877o ى ن|نور  حسي 
رص|لهدى مصطفى  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر

28265o مل محمد|ح ك|نهله صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

855593 حمد|حمد موىسي |مي  لمنصوره|حقوق 

4243|o |ل |حمد كم|حمد وجيه |
ى
ق لصي  سكندريه|ل|حقوق 

5o7|5| رص سعد محمد رجبــــ|سلىم ن سكندريه|ل|بــــ |د|

33|4o| م|لسل|هلل عبــــد|هلل عبــــد|ل عبــــد|جم زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

6645| حمد|هلل سيد محمد |منتـــ  لفيوم|نوعيتـــ 

29264 ر محمد|لستـــ|م عبــــد |لسل|محمود عبــــد  هره|لق|ر |ثــــ|

5|934 سحر حمدى محمد محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

846744 ى م حسي  صفوه سعد بــــي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

267o3| حمد|رفيق سيد محمد سيد | مه |تـــربــــيتـــ بــــنه

68756 د معوض|مح ميل|نىح  س| لفيوم|بــــ |د|

339255 ي|ح مصطفى محمد |لفتـــ|حمد عبــــد|عمرو 
لمهنى |حقوق بــــنه

22o298 بــــيض|ل|رق عىل |عىل ط ى شمس|تـــج ره عي 
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8o|9o8 حمد عىلي محمد|محمد  حقوق بــــنى سويف

4o6684 حمد|مروتـــ محمد محمود  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

2|6293 لحميد |م مسعد درويش عبــــد |عمر حس ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

769742 ن منسيه|ن محمد محمد سليم|رو ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

869779 مد|لحميد محمد ح|محمد عبــــد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

478o34 لمزين|حمد محمد مرىس مرىس | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

353|o2 هيم|بــــر|لم |مصطفى محمود س |بــــ بــــنه|د|

454o9 م محمود|م|يوسف سعيد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

632o42 لمسعد محمد غريبــــ|حمد |هلل |ن |م|ندى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3594o3 ى رى|ن س|دى فرح|ف| مي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2|9548 فضل محمد| طمه رض|ف ى شمس حقوق عي 

877|2| ن |زى محمد شعبــــ|ء حج|لزهر|طمه |ف سيوط|صيدلتـــ 

865|8 د ذىك محمد|لجو|ء عبــــد |صف م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

648728 لدين|هلل زين |ضى عبــــد|سليم ر ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

543737 تـــ محمود |س| بــــوقمر|مه خي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

365996 نور محمد محسوبــــ|محمد  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

4|242 لحميد محمود|ء محمود عبــــد |سم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6455|8 ف محمد شلبــــى|ء |رس| رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

32o45 عيل|سم|د |متـــ فؤ|س|روضتـــ  ن|علوم حلو

9||649 فظ |لح|حمد عبــــد|محمد نبــــيل  ج|ره سوه|تـــج

|265o7 حمد| |حمد رض|د |زي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

833396 ر عىلي|لستـــ|م صفوتـــ عبــــد|عل ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

487926 ف |عمر  لمنعم خليل|لسيد عبــــد|رسر لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

39|77 ى يىح محمد |ي بــــوعوف|سمي  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

6454|| عيل محمد مشعل|سم|م محمد |حس |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

75o6|o ى|ندى محمد  حمد خليل حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

||5664 هيم|بــــر|د |نو حلىم مر|ج هره|لق|بــــ |د|

5|34o2 حمد فتـــىح محمد محمد|كريم  |حقوق طنط

62956| لسيد عطوه عطيه|ن عطوه |يم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

823255 حمد سعد محمد| |رن ي|صيدلتـــ 
|لمنى

Wednesday, September 5, 2018 Page 7185 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

565o3 لسيد|حمد |حمد محمد |هلل |عبــــد ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

238356 شم حسن محمد|حمد ه|يدى |ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9o58| ى دي|رس| ضل|بــــ ف|ء عشر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

88|6|6 ي|ر
ي | |ئى

ف محمد مرغنى رسر سيوط|طبــــ 

272o78 لرحمن عيد|تـــ عبــــد|لرحمن فرح|ده عبــــد|مي ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

4|9325 حمد|هيم |بــــر|لدين |ل |محمد جم| دين |حقوق طنط

79332| لبــــ|حمد محمد ط|ن |وليد شعبــــ عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

54|263 ىط|لدمي|سم |لسيد ق|ن محمود |مرو بــــ دمنهور|د|

8o27|6 يف ر لي|لو|لرحيم عبــــد|فتـــ عبــــد|رسر ي|تـــمريض 
| لمنى

497|75 عيل|سم|لعزيز عيد محمد |عبــــد | رش بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|75434 م محمد محمود شفيق|سل| رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

63|96o وق حسن سليم حسن رسر |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

4o2755 لرحيم|لرحمن عبــــد |لصيفى عبــــد |سلىم  لمنصوره|حقوق 

3|7o86 ي محمد|ن عص|جيه
ى
م شوق |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|

(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

4o33|4 ف ف| |رن لسيد محمد|روق |رسر ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

336o48 حمد|حمد محمد |مروتـــ  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6925o5 ى|لعزيز عبــــد ربــــه حس|م عبــــد |ردينه هش ني  لمنصوره|علوم 

|6455o حمد|حمد مرىس |محمد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6793o7 حمد محمد|روق |لرحمن محمد ف|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3oo|93 د مدبــــول|مه فؤ|س|ن |نور لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

263o|8 لىح موىس|يمن عبــــد |حمد |هدير  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

843679 د متـــري|دي فوزي فؤ|ف |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

622724 ئى|لكيل|حمد |ء نرص |ل| ط|حقوق دمي

6o659o لسيد مصطفى|ن |كريم بــــدر لمنصوره|بــــ |د|

499|42 ف سعيد |رقيه  هيم|بــــر|رسر تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|3|74 ل|لجم|شد |حمد ر|تـــ |لشح|حمد | زيق|لزق|عه |زر

786393 لمجيد |لمنعم عبــــد|لحميد عبــــد |م عبــــد |حس
محمد

ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

272o29 شه|ح عىل بــــ|لفتـــ|جد عبــــد |ن م|يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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4436|o ه خ| د عوض|لجو|لعليم عبــــد|لد عبــــد|مي  لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

|25755 ي عثــــم|لهدى |نور 
ى
ن|حمد منوق لمنصوره|حقوق 

82oo2o ر محمد|يه محمد مختـــ| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

3|226 حمد طلبــــ سعد|حمد |ر |من ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

772887 ض|لدين محمد نزيه ري|نور  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

829742 حمد|هلل |ر عبــــد|لستـــ|مريم عبــــد |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

7863o ي
ي |حم| دئى لدين محمد|دتـــ محن  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|

سبــــتـــ|ومح

262|28 ى حسن|لع|عمرو زين  بــــدين حسي  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

334273 حمد|ر مصطفى |حمد مختـــ| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7o649| د محمود يوسف|لجو|خلود محمود عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

483629 ى عىل| ه خميس حسي  مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

496|75 ن محمد|لسيد علو|لرحيم |ء عبــــد|سم| بــــ دمنهور|د|

827384 د محمد|طه عىلي فؤ  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

845328 حمد فرح|لصبــــور |عبــــي  عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|2o938 يتـــ رأفتـــ مكرم ون |مي  هره|لق|م |عل|

243488 هيم|بــــر|لم |محمد س| عل ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

44|624 حمد زعلوك|ء حسن |هن لشيخ|بــــ كفر |د|

5|6827 تـــ ح| صف|كم حسن ن|مي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

683487 ره محمد عطيه حسن|س ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

458o22 هيم نوفل|بــــر|لرؤف |عمرو أحمد عبــــد  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

4o4o8| لطيبــــ محمد|حمد نرص | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7856o3 رس محمد محمد|مريم ي عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

827469 لحسن|بــــو|ح محمد محمد |صل دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

87756| ل |لجل|حمد |م وجدى سيد  سيوط|حقوق 

538256 ه محمد لبــــيبــــ محمد | لسعيد|مي  ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

|7|933 ى غبــــري لس عيس حني  ل|كي  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

42|||9 لعمورى|ن محمود |رص بــــدر|حمد ن| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8o547| ء محمد محمود محمد|سم| ي|تـــمريض 
| لمنى
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6oo892 ئى|لكيل|حمد |ندى مدحتـــ  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

9o8872 حمد محمود |حد عىل |لو|عبــــد ضتـــ|ري/ن|سو|عه |زر

497377 لمغربــــى|هيم |بــــر|ر محمد |من بــــ دمنهور|د|

3379| ح|لفتـــ|ن عبــــد |لد رضو|ن خ|يم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

43724 بــــوبــــكر|هر |لظ|ل عبــــد|محمد جم ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

5|6989 لنجيىل|لمعىط |محمد عبــــد | سه سكندريه|ل|حقوق 

42|44| طروش|ل|هيم |بــــر|ن |ر رسل|من لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3568|2 ى زي|طمتـــ ع|ف ده|دل حسي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

527o66 ى ى محمود محمد حسي  محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

448o33 ن|حمد محمد عىل عثــــم|سلىم  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|4|7|3 بــــ|ضل خط|محمد عمرو ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

476424 ط|لقلف|متـــ محمد عىل |س|كريم  ره دمنهور|تـــج

8|5877 نور تـــوفيق|مر |جر ع|ه ي|تـــمريض 
| لمنى

43582| ء سعيد محمد قنديل|آل سكندريه|ل|طبــــ 

372475 ع|سط رف|لبــــ|لد عبــــد|د خ|زي لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

694948 ل|هيم عبــــده يونس مرس|بــــر| |دين لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|2o466 لد محمد نور|لرحمن خ|عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

787o39 لسيد|هيم عرفه |بــــر|ء |دع سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

347488 لح|لح حسن ص|بــــسنتـــ ص |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

328o42 لعظيم|حمد رمزى سمي  عبــــد| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

646652 |هيم عىل عبــــده فرح مو|بــــر|
ى
ق ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

9o3949 هيم |بــــر|ليىل مخلوف محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

529972 ي
هلل|لعظيم محمود عبــــد |لدين عبــــد |ء عز |ضى ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

4689o لسيد بــــيومي|حمد مسعد | هره|لق|بــــ |د|

632573 يد|تـــ ز|لشح|يد |حمد ز|ء |لشيم| زيق|لزق|طبــــ 

8683o2 ن|لحسن رضو|بــــو|عيل |سم|محمود  لمنصوره|حقوق 

85o99 بــــو عربــــ|لحليم |م عبــــد |بــــسمله عص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

446822 لم|هيم س|بــــر|هيم محمد تـــوفيق |بــــر| سكندريه|ل|حقوق 

||7362 لح|جورج وليم ص| رين|م هره|لق|م |عل|
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526o27 وى |لص|ر |لستـــ|ء عبــــد|لرحمن عل|عبــــد 
حمد|سيد

|تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2o4o| م حسن سيد حسونه|حس |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3|3|98 هلل|ل عبــــد|لسيد غز|لد |سيد خ كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

|62422 لعزيز|ل عبــــد |د مصطفى كم|محمد مر ى شمس طبــــ عي 

3554o2 ئيل|ئيل وهيبــــ ميخ|مريم ميخ ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

84|4o| حمد محمود|مل محمود | تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

27333| حمد|ئى محمد |ء ه|ل| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6|3937 لخشن|لسعيد |هيم |بــــر|م |سهي  عص |ره طنط|تـــج

5o5425 فظ تـــوفيق|رص محمد ح|محمود ن سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

772483 لهندى|لسميع محمد محمد |عمر سعيد عبــــد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|34|92 ح|لفتـــ|ح عىل عبــــد |صل| دين هره|لق|م |عل|

759455 ن محمد|هيم مهر|بــــر|تـــسبــــيح  هره|لق|ج طبــــيع |عل

239|57 ى جرجس ش|ك كر يوسف|رولي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

75634| هيم|عبــــي  محمد محمد إبــــر عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

3484|4 ندى حسن محمد حسن عكه ى شمس|زر عه عي 

482244 بــــ محمد|سيد هديه سيد غل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7664o6 لدين|ل |لحكيم مصطفى جم|ن عبــــد |عن حقوق بــــورسعيد

257o89 صف|بــــو ن|لسيد |طمه مصطفى |ف ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3|49o ف محمد عبــــد|ن |نور ح|لفتـــ|رسر هره|لق|عه |زر

364674 محمدى عىل محمدى عىل| ر|ي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7o696| لسيد محمد محمد عوض|ليىل  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

829558 ى ج|طمه |ف لكريم|د|حمد حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

42999 ح محمد محمود|نىح  محمد صل| هره|لق|بــــ |د|

5|9|68 رى|نص|ل|حمد |ل فريج |ء جم|سم| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

864766 حمد محمد سعيد محمد| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

7oo324 لمصلىح|لدين محمد |د |عم| رن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

53597o ر|لنش|مل مصطفى |حمد ك|عفتـــ  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

232684 ئى بــــخيتـــ|حمد محمد فرج|طمه |ف ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط
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|68743 ى مجدى محمد محمود |ي حمد|سمي  هره|لق|ره |تـــج

|8585 هيم|بــــر|ن |لد سليم|ن خ|نوره لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o7733 يمنى عىل عىل كريم سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

36o444 لصيفى|لرحمن |عيل عبــــد|سم|بــــر |هدى ص |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

694854 وودى|لد|لعزيز عىل |ء عبــــد |نجل لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|2|88o ى |ي حمد محمد محسن حسن|سمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|966o لحميد|د عبــــد|يشى فؤ| دين ى شمس حقوق عي 

777243 محمد حمدى محمد تـــوفيق زيق|لزق|حقوق 

75|622 ى  مي  يف|مه محمود |س|ني  لشر ره بــــور سعيد|تـــج

78o792 لسيد محمد ديبــــ|حمد محمد |  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

235974 هيم عىل|بــــر|جر محمد |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

537246 لعزيزعىل|لدين عبــــد |ح |أمل محمود صل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

823365 ي 
د|لجو|حمد عبــــد|ندي مصطفى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

643o34 لحميد محمد عطيتـــ|ده عبــــد |غ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

76|9o7 حمد عىل|ئى |عمر ه لسويس|هندستـــ 

792763 لعزيز|لعزيز حسن عبــــد|ن عبــــد |يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

47774 ى|لمنعم حس|لد عبــــد|لمنعم خ|عبــــد ني  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

545962 لمنعم نوح|ل محمد عبــــد|محمد كم ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|26|24 حمد|محمد | حمد رض| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45o3o9 لعجىم|هيم |بــــر|لرحمن عىل سعد |عبــــد |ره طنط|تـــج

367657 حمد|بــــ |لوه|هلل مسعد عبــــد|عبــــد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

|266oo لرحمن محمد|دل عبــــد |جر ع|ه ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

339988 ظه|بــــ|حمد |ء محمد مصلىح محمد |رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4829o3 حمد|سلىم حسن طلحتـــ محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88573| هدى حسن محمد حسن  سيوط|تـــربــــيتـــ 

|43755 ن محمد عىلي|مل فرح| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

8o9672 ى هيم سعد|بــــر|سحق | |مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

82279 فع|لدين عزتـــ سعيد ش|ء |عل ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

856332 لسيد|ميمه فتـــىحي محمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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42|623 ه محمود جمعه محمد  رسر| بــــى|مي  ط|بــــ دمي|د|

863248 هيم حميد محمد محمد|بــــر| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

688477 رق صبــــىح محمد عقل|ن ط|نوره لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

763848 لغنى بــــقشيش|لسيد عبــــد |ئى محمد |م| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|2o62 ى|لمعز |م عبــــد|سل|منيتـــ | مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

9|795| هلل  |يوسف عدل زىك رزق  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4323o8 بــــشيىه|ل|لسعيد |رس |ندى ي لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

48o939 لرحمن موىس|بــــر عبــــد |هدير يشي ج |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3627|2 حمد مصطفى سيد|سلىم  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

75993 لرحمن حسن|م حسن عبــــد |سه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|287o2 حمد عىل|لمحسن |محمود عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

259||| رفعتـــ محمد جعفر محمد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

647852 حمد|ن |لق سليم|لخ|هنده صبــــرى عبــــد|ش عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4o|378 ر|لعط|ن شمس عويس |نور سكندريه|ل|بــــ |د|

35o|57 لنبــــى سيد مسعود|م عبــــد دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|9987 حمد عيد سيد عمر| ن|بــــ حلو|د|

76|9o| لسيد|للطيف |حمد عبــــد |ن |مرو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

9|432| بــــتـــ |بــــتـــ محمود ثــــ|ثــــ| دين سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

7o2529 هيم مرموش|بــــر|م |حمد س|ندى  زيق|لزق|بــــ |د|

|423o5 لسيد|لحميد |ء سويلم عبــــد |شيم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9o5|2 رص زىك سيد|ر ن|من لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|26327 حمد|حمد رءوف | |ر|ي ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

5o3885 هر|لط|حمد |دل محمد |هر ع|ط ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6342|5 رس عيد|لح|محمد ربــــيع عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

8o|5|9 ى سليم|ي بــــي|ن سيد عر|سمي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

537727 حمد|لسيد |كريم مسعود  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

86396o هر عدلي مرقس|مريم م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

886365 ى  محمود رجبــــ حسن حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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77267 عىلي محمد عىلي محمد حسن ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|4746| شور سيد محمد|لدين ع|نور  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3429oo ي|سل|
م ربــــيع فتـــىحي لطفى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|33949 در|لق|لمجيد عبــــد |ل محسن عبــــد |بــــل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

869896 ي|لش|هلل محمد عبــــد|حمد عبــــد|
ى
ق ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

72628 هلل|بــــوزيد عبــــد|ر فرج |من لفيوم|حقوق 

239|34 يمن حسن محمود|يل |شم ن|تـــربــــيتـــ حلو

2656o7 ن بــــدر|ن موىس سليم|هيم سليم|بــــر| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

354o37 لعليم محمد|ن عبــــد|يتـــ رمض| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

9|4757 لرسول حسن  |ء عىل عبــــد|رس| سيوط|تـــربــــيتـــ 

479557 يف|حمد |بــــر |حمد ج|محمود  لشر ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

2459|2 هيم عىل|بــــر|رص |محمد ن ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8449| بــــ|لتـــو|م جمعه فهىم عبــــد |سل| صيدله بــــنى سويف

7584|5 لسيد محمد غريبــــ|ن |نوره لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

7|3o6 هلل|دق عبــــد |لص|تـــقوى فرج عبــــد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

62828| ف | |ر|ي هلل|لحميد فضل |حمد عبــــد|رسر ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

437o37 غ|لصبــــ|لسيد |تـــيسي  نجيبــــ محمد  لشيخ|علوم كفر 

7o3636 هيم رزق عوض|بــــر|ك |جورج مل ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

887328 لكريم |د|بــــر ج|حمد ج|لكريم |عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

699393 قتـــ رزق محمد رزق| رسر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6o9282 م|دتـــ فوزى هش|م حم|حس |بــــ طنط|د|

789628 د جرس|مل فؤ|رك ك|م عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

284485 ن  ج| مي 
ى
بــــو سيف|لكريم |د |صدق هره|لق|حقوق 

454ooo سط مرزه|لبــــ|ل عبــــد|لرج|ر عبــــد|يوسف مختـــ لشيخ|هندستـــ كفر 

3|9863 للطيف|رم محمود عبــــد|يتـــ ك| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|3o3|4 ح سيد محمد|ء مصبــــ|ل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7587|6 لسيد لبــــيبــــ|تـــم |محمد ح لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

8|7o2 لسعدئى|هيم |بــــر|طف |فتـــحيه ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

79o763 ى عيد  محمود حسي 
ى
وق صدق رسر سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|

لعريش|نظم بــــ
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69o52o ى رشدى مك |كرستـــي 
ى
ق رى مشر لمنصوره|طبــــ 

428829 |لمجيد |ح مصطفى عبــــد|لفتـــ|مجدى عبــــد 
جورى|لبــــ

|صيدله طنط

494o8 لمجيد محمد|م عبــــد|ء عص|وف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

253864 وى|لعشم|حمد |لد زىك |خ شمون|نوعيتـــ فنيه 

776746 مر|د ع|بــــ ج|لوه|دل عبــــد |ء ع|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

765644 شد محمد عىل|دل ر|زم ع|ح هندستـــ بــــور سعيد

332452 لسيد عىل محمد|يوسف نبــــيل  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

283848 كر|لدين ش|ح |رق محمد صل|ط هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

696o|6 لدغيدى|لمتـــول  |لق |لخ|ن عبــــد |ء شعبــــ|دع لمنصوره|ره |تـــج

335735 وي|لمنش|لدين |ح |طف صل|ن ع|نوره |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

433964 تـــ|لشح|لح |لح محمد  ص|ء ص|رس| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

836299 |بــــتـــ عط|ء محمد ثــــ|رج ي صىح سوه
ج|معهد فنى

826o66 ى  ستـــي  ن خي |هيم سمع|بــــر|كي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4637o3 لعزيز محمد|د عبــــد |حمد نبــــيل فؤ| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

27|77o لسيد هيبــــه|ل |لع|حمد عبــــد|جر |ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

27o689 م|هيم عل|بــــر|ن حسن |حمد سليم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7o|37o ء محمد حسن عىل مكيه|عل لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|59392 ل|لع|م محمد محمود عبــــد |حل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8538o هيم حسن رجبــــ حسن|بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

524|9 تـــ محروس بــــدر|سلىم عرف طبــــ بــــنى سويف

69oo7o |سط عبــــد |لبــــ|ر محمد عبــــد |لستـــ|ء عبــــد |شيم
ر|لستـــ

لشيخ|ره كفر |تـــج

4o|373 ى|شيم ء وحيد محمد حسني  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7o3o55 ى|بــــو |هيم |بــــر|يمن سعد سعد |رحمه  لعني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|6525| م ممدوح طه|سلىم هش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|2688 لرحيم محمد|هيم عبــــد |نجوى إبــــر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|259|8 دو|محمد ج| م زكري|يوسف هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|4|7| هيم محمود|بــــر|روق محمود |ف ره بــــنى سويف|تـــج

26oo62 لغنى محمد|ل عبــــد|ندى جم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

524|8o ر|لنج|بــــ محمدمحمد |لوه|عبــــد | سميتـــ رض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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4877o2 بــــوزيد|رس فتـــىح |ن ي|مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54|89 لد محمد ميهوبــــ|حمد خ| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

|573|6 لدين عيد محمود|هلل مىح |منتـــ  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

3452|4 ى |د مصطفى حس|د رش|جه ر|لنج|ني  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7o63|2 لحبــــسر|محمد سعد | مه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

882297 لك |لم|عبــــد| لك عط|لم|ء عبــــد|عىلي سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3|876| ى  هيم محمد|بــــر|سهيلتـــ حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

649|62 ى م|ي هر حمد عبــــس عطيه|سمي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

35547 بــــوعظمه|حمد |مد |هر محمد ح|حمد م| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

5o6o49 حمد محمد عوض قريطم| سكندريه|ل|علوم 

479o47 د محمود فوزى محمد سعيد|زي سكندريه|ل|هندستـــ 

783455 هيم عىلي|بــــر|ء محمد |رس| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o4753 هلل عىل موىس|هيم محمود عبــــد|بــــر|تـــفى  زيق|لزق|عه |زر

6o35|5 محمود عىل نده| يحن  زكري ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

542|2| لسيد|هيم |بــــر|حمد حمدى | سكندريه|ل|حقوق 

924828 مصطفى مرع خلف عوض  ضتـــ|ري/ج|أللسن سوه|كليتـــ 

6|3398 ش|لفر|لملك |للطيف عبــــد|لسيد عبــــد|مصطفى  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

28459| بــــوزيد|هلل محمد |نسمه نبــــيل عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o5684 يف  ل|لع|لسيد عبــــد |سط |لبــــ|لسيد عبــــد |رسر ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

865o95 ى |ل |عزه جم حمد|مي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

46oo|  زكرى عبــــد
ى
لحق|ندى شوق ى شمس|زر عه عي 

9|25o8 ه |لل|لحميد عبــــد|يوسف محمود عبــــد ج|صيدلتـــ سوه

88549 ن محمد حسن عطيتـــ|بــــدر شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|3699o |بــــر يوسف حن|بــــر ممدوح ص|ص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

434o5 بــــ|بــــتـــ خط|حمد ثــــ|مريم  هره|لق|ره |تـــج

42965 حمد شيحه|م عىل |سلىم عص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

92o387 ى عىل منصور | حمد حسي  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

763458 ن جودتـــ|ن سعد عبــــده رمض|نوره تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

49|998 شم|لحميد ه|بــــ عبــــد|لوه|طمه محمد عبــــد|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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525872 |حمد سعيد محمود محمد ند| سكندريه|ل|حقوق 

752772 لسيد محمود محمد محمد|محمود  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|34592 لحميد|حمد عبــــد |منه محمد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o8o63 ف عبــــد|رحمه  حمد |لحميد |رسر ج|بــــ سوه|د|

8239|8 ى جمعه عبــــد بــــر|لج|محمد يسي  سيوط|ره |تـــج

9|4o47 دى محمد  |له|حمد عبــــد|ضىح  سيوط|حقوق 

46|73 حمد محمود محمد حسن| هره|لق|حقوق 

8o26|8 ح طه|ن صل|حمد شعبــــ| ي|طبــــ 
|لمنى

264425 هيم متـــول|بــــر|طف |يه ع| |بــــ بــــنه|د|

423664 سلىم محمد محمود عىل محمد سكندريه|ل|علوم 

42o3o7 هد|لرؤف محمد مج|يه عبــــد| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

77o7|o |ش|ل مصطفى عطيه بــــ|ر جم|مي زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|7|5o8 لم|لعزيز س|حمد عزتـــ عبــــد | مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

263573 حمد|ن |بــــسمه ربــــيع رمض ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

35o664  مسعد عىلي فخرى محمد
ى نرمي  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 

كتـــوبــــر|6 

9244|6 حمد  |هلل محمد محمود |عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8|54|5 وق عل مل|نور ك|ء |رسر ي|صيدلتـــ 
|لمنى

33324o لسيد محمد|ن محمد |رو زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

684||2 لمقصود حريبــــ|لسعيد عبــــد |س رمزى |حم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7739|o ع|لس|هيم فرج |بــــر|يمن |هيم |بــــر| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

248362 ف عطوه فوزى عطوه| |نور رسر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

534o44 ى|يوسف محمد  لسيد حسني  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6o|36o يه محمود محمد سميه| |تـــربــــيتـــ طنط

345745 بــــ|هيم حج|بــــر|رضوى محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

258387 دى|له|دى مشحوتـــ عبــــد|له|محمد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4|76|5 حمد سليم|بــــسنتـــ نشأتـــ محمود  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7o5793 حمد محمد محمد عىل|يحن   لمنصوره|بــــ |د|

4|oo95 لبــــ|بــــو ط|لسيد عمر |محمد سعد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

437744 ى محمد |رس| بــــوشنبــــ|ء محمد حسي  لشيخ|علوم كفر 
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5248|2 مصطفى محمد حسن محمد حسن ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

323943 مد|ئل سعيد ح|ء و|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22o945 حمد محمد شحوتـــ|لد |ملك خ ى شمس|تـــج ره عي 

23o688 هيم سعيد|بــــر|حمد |يوسف  ن|حقوق حلو

543548 تـــ حم| ده عىل عىل درويش|مي  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

4|9728 ن بــــسيوئى|بــــ نعم|لتـــو|بــــ عبــــد |يه|محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

|25|73 لمرصى|لسيد محمد |لد محمد طه |خ ى شمس هندستـــ عي 

5|23|2 م محسوبــــ حمزتـــ|حمد عص| عه دمنهور|زر

88968| ي |نجل
ء عزتـــ لحىطى حبــــسر سيوط|عه |زر

237|36 ى ن ج  يوسف يوسف|جكلي  هره|لق|بــــ |د|

5o8o49 زق ربــــيع محمد|لر|سلىمي عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

75|o|6 بــــو دهبــــ محمد|رس يوسف |ي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|64745 حسن محمد حسن| ن|ر ن|بــــ حلو|د|

8oo39o س محمد|محمد فوزي عبــــ ج|ره سوه|تـــج

8o29o8 ى يوسف يعقوبــــ عبــــد|م ك|لمل|دلي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

35942o ى |ي مل|حمد حمودتـــ ك|سمي  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

432584 ن|لجبــــ|لسعيد |دل |خلود ع |طبــــ بــــيطرى بــــنه

24266 ن|لرحمن سليم|سيد عبــــد | دين ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

433974 لمهدى|لعزيز |ل شبــــل عبــــد |م| |بــــ طنط|د|

259798 لخشن|ح |لمحسن نج|هدير عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

232|7| هلل|م عبــــد|مه س|س|يوسف  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

5o3825 ى عبــــد |هلل مرو|عبــــد  لسيد حسن|ن حسي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

7|239| ج|ء عبــــده لطفى محمد فر|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

224|o5 لدين محمود بــــسيوئى|ح |شهد مجدى صل هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

695559 ء وحيد محمد محمد جمعه|وف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

735o6 لعزيز يونس|لمولي عبــــد |عبــــد | لي|د لفيوم|لعلوم |ر |د

9o5928 لنور |لمسيح عبــــد|د عبــــد|ديفيد عم ج|علوم سوه

268236 بــــ حشيش|لوه|محمد محمود عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

77372o ى نرصى خلف فرنسيس كرستـــي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 7196 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|67324 لسيد|حمد |مه |س|ن |نش|نور تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

675727 رى|لهو|رى |لهو|تـــ |د|لس|وى |لشبــــر|لد |خ لمنصوره|ره |تـــج

32|245 ى|عمرو  حمد عىل محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

88359| ى د مسعود |سمي  فؤ| يوستـــي  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

254|87 نم|ن غ|شور سليم|مريم وجيه ع تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|7||34 مجدى محمد سيد عىل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4||439 وى|لسعد|دى |لن|حمد عزتـــ | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o335| لبــــستـــ|لطيبــــ محمد |حمد وحيد | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

34566| يشى جمعتـــ حسن| رن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

639978 دق|لحميد محمد ص|ء عبــــد |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

|53267 عيل|سم|د |جر حسنى حم|ه سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

323646 نور عىل|حمد |زينبــــ  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

758888 تـــتـــ عىلي|لحق شح|محمد عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

439373 أمل بــــسيوئى حلىم بــــسيوئى عىل لشيخ|بــــ كفر |د|

522388 ى عبــــد|م م|لسل|جده غيثــــ حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

85o269 لسميع عىلي|ر خليفه عبــــد|زه| دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

477898 هيم غنيم|بــــر|لعزيز |عبــــد | لرحمن رض|عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

4o562 مد معوض|محمد فتـــىح ح ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

846298 ن|نور بــــهن|ن |بــــي سليم|غ| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

6oo373 ه فريد ح| شف|مد محمد ك|مي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

7o249| لسيد|للطيف مصطفى |رضوى محمود عبــــد  هره|لق|ر |ثــــ|

|56||2 ى سل| |هلل محمد عط|منتـــ  م|مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|75544 حمد|هيم محمد |بــــر|ن |رمض| ر|ي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

632665 لمهدي حسن|هر محمد |ن ز|نوره ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

69|74| ى مصطفى  لبــــيىلي|لسيد |لبــــيىل |حسي  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

773o|| تـــه|م محمد شح|عمر هش زيق|لزق|عه |زر

2486|6 وى|لطط|لسيد |ره محمد |س ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

25775o ن|لقط|حمد عبــــده محمود | لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 
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29789 محمد صبــــىح محمد عيد ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

444599 لنبــــى كمون|لم عبــــد ربــــه عبــــد|آيه س لشيخ|بــــ كفر |د|

|748|3 لمنعم محمود محمد|لد عبــــد |حمد خ| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

88o785 ل حسن محمد |هل| دين سيوط|بــــ |د|

|7|432 ن|ح سليم|لفتـــ|حمد محمد عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

33836o ح|لفتـــ|ن محمد عبــــدربــــه عبــــد|يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

646278 لنرص|بــــو |مر محمد |ندى تـــ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6o8353 لصعيدى|لعظيم |ح عبــــد |صل| رن |طبــــ طنط

677956 ى|ل محمد ش|د زينهم جل|زي هي  لمنصوره|ره |تـــج

|75552 مصطفى حمزه مصطفى محمد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|52||9 ى سعد محمد|ي| ر|ي سي  هره|لق|حقوق 

2332|4 حمد|تـــ محمد محمود |هدى عرف هره|لق|حقوق 

|5o748 ن عىلي|رق رمض|مؤمن ط ن|ضتـــ حلو|علوم ري

43477 سميتـــ رفعتـــ عىل حمد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|9o76 لمتـــول جعفر|ئى محمد |أمنيتـــ ه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

23|755 رى|د نجيبــــ مزد|بــــيتـــر عم هره|لق|هندستـــ 

827952 ي |طف ضمر|حمد ع|
بــــوزيد|ئى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3326o6 ى | لسيد مصطفى عىل ملك|حمد بــــحي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

7o4248 لسيد|هلل محمد |حمد وجدى عبــــد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

44o7o9 لسيد عىل|حمد |لدين |ح |بــــسمتـــ محمد صل لشيخ|بــــ كفر |د|

489o73 ندى سمي  محمد محمود قنديل|س سكندريه|ل|بــــ |د|

6288|3 حمد|لكريم |ح محمود عبــــد|صل زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

22o268 وى|لقمبــــش|طف محمد محمد |محمد ع هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

44662 تـــ | ي محمد|بــــر|مي 
هيم حسنى هره|لق|صيدله 

||9|29 ى عىل مرىس عىل|ي سمي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

237536 ي|ر
محمد خرصى مسعود| ئى ى شمس|زر عه عي 

|6322o هدير نبــــيل محمد فهىم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

632682 هلل|ن محمد محمد عبــــد|ء سليم|وف زيق|لزق|علوم 

264873 د|لجو|ح يوسف عبــــد|لفتـــ|مه عبــــد|س|ء |ل| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

325o68 لسيد|حمد |يوسف مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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6|2|63 لحليم|لعظيم عبــــد|هلل عبــــد|كريم عبــــد |حقوق طنط

|497o5 لخي |بــــو|دل محمد |حمد ع| ن|تـــربــــيتـــ حلو

239826 رس محمد|لدين ف|ء|حمد عل| إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

493268 ى|هر جمعتـــ عبــــد |عىلي م هلل حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|5o3o9 للطيف|حمد عبــــد |محمد صبــــرى  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

|63499 ئى|لكيل|يوسف مجدى محمد محمد  هره|لق|بــــ |د|

247993 د|هلل ج|ف محمد محمد عبــــد|عف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

274ooo حمد|بــــ |لوه|رص عبــــد|لن|ندى عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3599o| هر محمد|لظ|رس عبــــد|ي| ند ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8554o3 د|لجو|يمن محمد عبــــد|سمر  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

2797| هدير ممدوح منصور مخلوف هره|لق|ره |تـــج

8oo|8 لق فتـــىح محمد|لخ|يه عبــــد | ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o9857 وي|لسنبــــ|فظ |لح|هيم عبــــد|حمد إبــــر| لمنصوره|حقوق 

4|878| لسيد عىل|هر |ل م|نه تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

29522 ف رجبــــ رش| بــــ|لتـــو|د عبــــد |رسر ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|52o22 محمد مرىس مصطفى| دين ن|بــــ حلو|د|

65253 ح|لفتـــ|لحميد عبــــد|نور عبــــد| |ند لفيوم|بــــ |د|

|6767| عيل نرص|سم| |جميلتـــ رض ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

54644o حمد هيبــــتـــ|ري |لبــــ|هلل عبــــد |م عبــــد|سل| |حقوق طنط

3288|3 لسيد مصطفى|حمد عمرو عزتـــ | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

34546o هيم جوهر|بــــر|حمد صبــــىح |ء |رس| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

69|9|2 حمد|غبــــ عطيه |حمد ر|رق |ط لمنصوره|طبــــ 

643897 ي
لرحمن|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد| دئى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|22o7 حمد محمد عوض|يتـــ | ى شمس|تـــج ره عي 

|648o7 ىطي|لمع|بــــو |ن بــــكر محمد |يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

542|23 ل|لجم|عيل |سم|للطيف |مه عبــــد|حمد سل| |عه طنط|زر

62786o ل محمود|ئى جم|لرحمن ه|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

445o2| بــــر حميدو|ن أحمد ج|إيم ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 
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|457| مه|لسيد سل|يمن |هلل |منتـــ هره|لق|ره |تـــج

77o|67 لمهيىط|للطيف |لسيد عبــــد|رص |محمود ن زيق|لزق|بــــ |د|

898255 ى عبــــد|ي لرحمن عىل هريدى |سي  ج|ره سوه|تـــج

579o5 لرحمن سيد|م ممدوح عبــــد |سل| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

826o95 ي حسن|رحمه ع
دل مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

22|678 د حمزه|ئل رش|د و|رش هره|لق|حقوق 

2392o| ل عىل فهىمي محمد|ندى جم ى شمس|د| بــــ عي 

84o4|6 لحميد محمودخليل|لد عبــــد|م خ|سه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|2|7|3 لس نشأتـــ نجيبــــ دمي ن|كي  هره|لق|هندستـــ 

456||7 ى  ى فر|حسي  ج|لسيد حسي  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

27|438 ف محمد |طمه |ف لتـــ|بــــو غز|حمد |رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

2|7o45 ن|محمد محمود رضو| دين ى شمس علوم عي 

24oo|| ى| حمد محمد سعد محمد حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

745|9 وق بــــه لسيد محمد|لدين |ء|رسر  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

9239oo مه |سعد محمود سل|محمود  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

463239 لنوبــــى|هيم |بــــ إبــــر|لوه|رتـــ بــــسطويس عبــــد|س لشيخ|بــــ كفر |د|

32262o يمن لبــــيبــــ عىل محمد| |نور ن|حقوق حلو

33246 حمد|ء سعد زغلول |سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49926o لقوى عيد|ره مشحوتـــ عبــــد|س تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

46653 د حمدى طه|جر عم|ه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

343|98 ن|د عثــــم|ن عو|د عثــــم|ء عو|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

||78|6 حمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |عمر  لفيوم|عه |زر

6|999| زى|لحكيم محمد غ|حمد عبــــد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

23o833 م قطبــــ|لسل|حمد سعد عبــــد| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22928 ل|رص محمد كم|يوسف ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

523826 لحسن|محمود سعيد محمد محمد أبــــو  سكندريه|ل|هندستـــ 

3|228| لرحمن|د عبــــد|سوسن محمد عزتـــ حم |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 
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7o52o8 محمود محمد عىل حسن خويصتـــ ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

25|692 حمد حسن زعيمه|لحميد |حمد عبــــد| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

97|85 ن مبــــروك محمود حسن|ء رمض|رج ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

5o7445 لحميد|لمنعم محمدعبــــد|حمد عبــــد |ن |حن سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4|7588 حمد عىل|ل |بــــد هل|ء ع|رس| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

7o4o4 حمد|لسيد |حمد |ل |روفيده جم لمنصوره|حقوق 

434448 لشىس|حمد محمد |تـــ |لشح|مروتـــ عىل  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

686828 بــــينى شبــــل|حمد محمد |ن |نوره لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

278o|6 لم|ر س|دل مختـــ|ن ع|ريم|ن كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

5o8|33 ف |رحمتـــ  حمد|لىح سيد |لسيد عبــــد |رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

352o57 رص محمد|بــــسنتـــ محمد ن |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|35643 حمد|بــــوعوف |حمد |عبــــي   هره|لق|عه |زر

334|22 نيس|در وفدى |نطون ن| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6|686 هدير محمود سيد محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8253o4 ي|ىطي شح|لع|بــــ عبــــد|رح
تـــ حفنى |نوعيتـــ فنيه قن

8|6368 ى مريم صليبــــ صموئيل حني  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

634598 لحميد محمد|رق عبــــد|حمد ط| زيق|لزق|علوم 

232293 لحفنى|لمهدى |يوسف مصطفى  هره|لق|هندستـــ 

3|6892 طر|حمد عيد ش|محمد | ي|م ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

857745 لح|هيم ص|بــــر|حمد عىلي | ي|بــــ |د|
|لمنى

543327 شور|هر ع|لدين محمد ز|ح |ء صل|عىلي ره دمنهور|تـــج

67833 ن خليل|ح رمض|لفتـــ|محمود عبــــد ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

3465o8 ي
مه محمد سيد|س| |دئى ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

6|6856 لعدل|بــــر محمد |هلل ج|منتـــ  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

5o858o بــــر محمد|حمد ص|ح |محمد صل علوم بــــورسعيد

69627o لي|لغز|حمد محمد |محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

362699 د محمود محمد محمود|محمود عم ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

6o|648 ح سعد أحمد حسن عطيتـــ|سم ي صىح طنط
|معهد فنى

34638o روق مدبــــول|محمد يوسف ف |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

437875 يف هند| لي|د دل|لع|وى عىل محمد |رسر |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ
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25845 د فرج|عدل فؤ| رين|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|6||29 حمد |لحميد حسنى عطيتـــ |م محمد عبــــد |نغ|
لعيوىط|محمد 

ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|7|976 حمد|مر |مصطفى شكرى ع ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8|23o| لحميد|جر محمد يوسف عبــــد|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

6o|276 لسكرى|عىل محمد شفيق عىل  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7o|968 هيم|بــــر|لحميد |لحليم عبــــد |محمد حمدى عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

752|o3 لسيد|حمد سمي  محمد |  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

35226 ن وجدى سيد محمد|ريم|ك هره|لق|ره |تـــج

7773|9 ي|لسيد |محمد مجدى 
|حمد عىل منى زيق|لزق|ره |تـــج

493756 ى|دل محمد فتـــىح مهدى |محمد ع لمسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

46o2|6 فظ|لح|ن عبــــد |حمد مصطفى رمض| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

844662 ى|رح بــــ صفوتـــ ضوي حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|67366 حمد عوض|لنوبــــي |لد |ره خ|س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

78o854 هيم|لسيد محمد إبــــر|حمد |مؤمن  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

626o35 لعزوئى|هلل محمد |لنبــــى عبــــد|هيم عبــــد|بــــر| زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

483573 لحبــــسر|حمد رزق |مريم  سكندريه|ل|بــــ |د|

223993 لسلوىس|حمد |لعزيز مصطفى |ء عبــــد|عىلي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

333o7| ى  ى ثــــ|حسي  ى|مي  حسي  بــــتـــ حسي  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

349337 دق محمود|عمر محمد محمد ص ى شمس|تـــج ره عي 

678926 هيم|بــــر|وى محمد |لحفن|لهدى عبــــده |نور  لمنصوره|علوم 

452475 حمد قطبــــ|هيم |بــــر|مد |محمد ح لشيخ|هندستـــ كفر 

8438o8 لعزيز|بــــوزيد عبــــد|لرؤف |محمد عبــــد ن|تـــمريض أسو

62|524 لهريىح |لسيد |ء محمد |أسم لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

6|6498 م|للض|كريم طه طه  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

638o69 هيم زقزوق|بــــر|حمد |هلل منصور |عبــــد زيق|لزق|حقوق 

8258|6 لرحيم حسن محمد|رضوي عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

82837 ي
محمد يوسف عىل قرئى ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

774957 لسيد|طف فتـــىح |محمود ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 
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5|54o7  حسن مبــــروك |لص|ده |غ
ى
صيل|ق بــــ دمنهور|د|

|49o46 لحميد|د عبــــد |لجو|رضوى رأفتـــ عبــــد  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

9|o4o3 ل  |لع|لدين عبــــد|لرسول عز |حمد عبــــد| ج|حقوق سوه

2478|3 ره|لحميد عم|لحليم عبــــد|محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

33|o7o لىح|لطيف عبــــد|ر مرتـــضى عبــــد|مي |نوعيتـــ بــــنه

5o4658 عيل|سم|حمد |ر محمد |من إلسكندريتـــ |تـــمريض 

|6275| لدين مصطفى محمد خليفه|د |حمد عم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

||6326 ميل صموئيل فرنسيس| |روسك|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o4477 لقطوري|ن |ء محمد محمد رمض|عصم سكندريه|ل|عه |زر

7|324o لق|لخ|لسيد عبــــده |لسيد عبــــده |عبــــي  يوسف  لمنصوره|حقوق 

765286 ن عوض|يز دمي|مجد ف|ندرو | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

9||o59 د |لجو|لعربــــ عبــــد|روى عىل عز| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

254383 لخول|هلل |دل فتـــح |م ع|بــــتـــس| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

765|76 لسيد|بــــ |لوه|لرحمن محمد محمد عبــــد |عبــــد  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

64568| د غنيم|محمد عنتـــر فؤ زيق|لزق|حقوق 

|6|8o8 حمد|ن مصطفى |حمد بــــره|يحن   ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

498873 لسيد محمد نصي |لرحمن |تـــسنيم عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o||73 ر|لنج|حمد |حمد مجدى سعد | |ره طنط|تـــج

6224|2 ى |ي ه|لسيد فتـــىح |سمي  شي  لسيد رسر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

337o5o لسيد محمد|ء محمد |رس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5o688o لعزيز|لد يوسف عبــــد |يتـــ خ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25842o روق محمد سند|محمد وليد ف ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

847384 لسيد محمد|حمد |زينبــــ  ن|تـــمريض أسو

24|355 بــــ سيد|لتـــو|دى مسعود عبــــد|ه ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

756|56 هيم|ء محمد محمود إبــــر|رس| عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

|4367o حمد محمد سيد|خديجتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

356763 تـــ سعد | لعفيضي|هيم محمد |بــــر|مي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

626o28 يف لطفى عطيه ح مد حنفى|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

288o86 بــــر يوسف|لرحمن محمود ج|عبــــد لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

2|954 يف|س|منى  مه عبــــده رسر ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى
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|65979 رق محمد بــــكر|جر ط|ه |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

7o9224 لسعدئى|هيم محمد خلف |بــــر|لبــــسيوئى |لسيد | ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|574|6 ج سيد|بــــر فر|يه ص| هره|لق|حقوق 

4o2o6o ك|لمل|ن عبــــد |طف سعيد سليم|سعيد ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

623276 تـــ|لسيد بــــرك|لسيد |لسيد |هلل |عبــــد ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

49558 لهم|لمنعم |لمنعم حمدى عبــــد |عبــــد  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

694|7o ى |زم |ح لجندى|هيم محمود |بــــر|مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

66985 ن|بــــر محمد حس|رضوى سيد ج لفيوم|حقوق 

|57763 مه محمد|يه محمد سل| ن|بــــ حلو|د|

8o8|6o لدين محمد محمد|م |عص| رن ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

6o|93 يه حسن محمد حسن| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

839478 يم|لد|لعزيز عبــــد|محمد عبــــد| لي|د ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

36992 در|لق|مه سيد عبــــد |س|سلىم  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

443o42 لعظيم عىل رزق|لمنعم عبــــد|خلود عبــــد لشيخ|علوم كفر 

362855 ى|مصطفى ه ي حسنى حسي 
ئى لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 

(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

834|96 مد محمد|حمد ح|حمدي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

87o936 ي محمد|ي
 عىلي مدئى

ى سمي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

26o|75 حمد محمود بــــدوى|ء |دع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

292327 لخول|هيم عمر |بــــر|نشين  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

4|935o ي |سل|
س|نور عبــــ|م مصطفى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

8|3877 م سيد|لسل|طف عبــــد|محمد ع ي|بــــ |د|
|لمنى

6|4326 ود|بــــر طلبــــه د|بــــسمه محمد ج |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9|9445 فظ محمد  |لح|ن خلف عبــــد|يم| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

789358 ه | مل محمد صقر|لسيد محمد ك|مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

256|o8 حمد عىل|حمد فريد | م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

4275|5 رم|لمك|بــــو |لسيد |متـــ محمد |س|محمد  |علوم طنط

495879 ل|ن بــــدر حسن حسن بــــل|يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

695||4 ن|حمد حميدو عبــــده سليم|ء |سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

639767 لعظيم محمد جمعه|ن محمد عبــــد |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 
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762o5 ى حسن محمد م حسي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

79o432 ى|حمد |خديجه وليد  مي  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

78|o25 لسيد|حمد عىل |عىل محمد  زيق |لزق|تـــمريض 

8755|9 ن محمود |حمد شعبــــ|محمد  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

762o7o د|خلود محمد عيد عو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

9|9|55 لحكيم محمد  |حمد عبــــد|لدين |م |حس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

78382| لسيد|مح عيد يوسف محمد |س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|358|6 ف بــــيوم عبــــد |سلىم  لمعز|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|36o|o ن طه|مريم مرزوق رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

342352 ي
م|ل ضي|فظ كم|وحيد ح| دئى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

49oo|9 طمه نرص حميد محمود عبــــيد|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2439o3 بــــسمه محمد مسعد بــــكر محمد ن|بــــ حلو|د|

626o87 طف فتـــىح مصلىح|محمد ع زيق|لزق|حقوق 

65864 بــــ سعيد|لتـــو|يىحي عويس عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

839|6| لرحيم بــــرصي محمد|ل عبــــد|فري دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6o985 هيم|بــــر|مل |هيم ك|بــــر|لرحمن |عبــــد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

34642o حمد هيكل|لم |حمد س|بــــ |رح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

296652 تـــ|ئى حسن فرح|يه كيل| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

57998 مصطفى ربــــيع عىل محمود لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

7|o657 |ن منصور |يمنى شعبــــ
ى
لدسوق لمنصوره|علوم 

||5948 ن|ئى وليم يوسف سمع|روجيه ه ى شمس|تـــج ره عي 

|57349 ى عىل سويلم نعمه سمي  حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9o2||4 حمد حسن محمود |م |ريه ج|عه سوه|زر

452666 لبــــديوى|حمد |منى محمد مصطفى  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

|56|| حمد محمد منصور|طمتـــ |ف هره|لق|حقوق 

3|6624 هيم عىل|بــــر|رق |منيتـــ ط| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

6264|3  مهدى|رحمه 
ى
لسيد دسوق زيق|لزق|صيدله 

459272 حمد درويش|محمود حمدى  سكندريه|ل|بــــ |د|
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|25934 م|م|لحميد |رص محمد عبــــد |لن|محمد عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

354232 لي|لحو|مد يوسف |م ح|ء عص|رس| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

444|32 ي محمد عبــــد|سم م|بــــ
ي|لعظيم م|ضى

ضى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

882423  عبــــد|ف
ى
لنبــــى  |طمه محمد شوق سيوط|نوعيتـــ 

|3232| ح|لفتـــ|ح محمود عبــــد |لفتـــ|منيه عبــــد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

459354 لم|مد س|لجليل ح|مريم عبــــد سكندريه|ل|عه |زر

|3o|48 لرسول|د عبــــد |م حم|ندى هش ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

26672| هيم مرىس بــــدر|بــــر|بــــر |تـــغريد ص ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5o6|39 يف|بــــر|حمد حسن | هيم فرج رزق رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|428 محمد عويس عيد جودتـــ حسن لفيوم|بــــ |د|

4o66|3 حمد عىل|ء حمدى محمد |ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

24o644 ي|هر د|يكل م|م
ل مرقس|ئى ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ ى جي 

44oo26 حمد|ن رجبــــ محمد |رو |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

5|82|4 تـــ محمد سعيد عبــــد | لمجيد زعلوك|مي  تـــمريض دمنهور

643995 لم|لغنى س|لحليم عبــــد|تـــ عبــــد|ن نش|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

28592 ح سيد|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|زن |م هره|لق|علوم 

323752 ى ى حسي  سميحتـــ محمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

9|o|o4 ه |لل|لحميد عبــــد|هبــــه حمدى عبــــد ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

462669 وى|لشعر|مل قطبــــ |جر محمد ك|ه |حقوق طنط

6|6o|2 لسيد سليم|حسن حسن  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

338354 لليثــــي|ح |لفتـــ|يمن عبــــد|ن |يم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

836467 ي|لحميد عبــــد|مريم عبــــد
لكريم مصطفى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

262523 ف ع|مر |ع لخي |بــــو|مر قطبــــ |رسر |ره بــــنه|تـــج

783234 موىس محمود موىس محمد حميده تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|36886 لعظيم|د عبــــد |م فؤ|حمد عص| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

265392 بــــ|لوه|هيم عبــــد |بــــر|هيم بــــيوم |بــــر|حمد | ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

844|25 لح|د محرم فكري ص|زي ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

6|7o9| |عوض لوق| ئى  حن|مريم ه ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

846457 حمد|حمد محمد |منيه | ن|سو|حقوق 
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432999 ص|لخو|روضتـــ سعيد بــــسيوئى  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

34|7|5 ي|ر
حمد|ن |مجدى سليم| ئى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o5476 حمد|رص تـــوفيق |حمد ن| لمنصوره|طبــــ 

47584o ي س|ر مح سعد زىكي حبــــيش|ج  ره دمنهور|تـــج

9oo945 ن |للطيف عثــــم|ل عبــــد|ن جم|يم| ج|عه سوه|زر

5o8589 لعزيز حبــــيبــــه|محمود مجدى حلىم عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

|2|292 ف |ندى  د|حمد فؤ|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|9298 حمد عيس  هيكل|ن  محمد  |نوره لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|4497 ر|هيم بــــك|بــــر|ممدوح محمد | ر|ي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7927oo هيم محمد|بــــر|نور رمزى |محمد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

898o3 لدين عىل|ء عىل نجم |هن هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|558|6 ح محمد|لرحمن محمد صل|عبــــد  ى شمس حقوق عي 

55449 بــــورسيع|ل سيد عويس |دل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

545229 تـــه|حمد عقل شح|محمود  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

44882| لعبــــد|م |لسل|حمد عبــــد|ء مصطفى |رس| |ضتـــ طنط|علوم ري

36||4 |لور|ح عبــــدربــــه |لفتـــ|ل عبــــد |ء جم|سم
ى
ق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2742|o لحميد|حمد عبــــد|ئى |طمه ه|ف مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

44|427 شكر رزق سعد| مصطفى رض لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

537o78 لكوم|حمد |لكوم |هر |د ط|زي ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

426|39 ى| ى محمود حسي  يه وهبــــى حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

2|8522 ر|لنج|عيل |سم|م |لسل|حمد عبــــد|مح |س لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

|53o23 لس فيكتـــور  ن|نور سمع|كي  ن|صيدله حلو

24828o لشيخ|لسيد |عيل |سم|تـــم |ح| دين ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

57|2o ي عبــــد |ه
لحليم|لجيد عبــــد |جر مصطفى بــــ بــــنى سويف|د|

62|5|| لهريىح |هيم |بــــر|هيم |بــــر|حمد عوض | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

42488o ل|لع|ن مصطفى محمد عبــــد |مرو سكندريه|ل|علوم 

345735 ى ح|ي زم عىل محمود|سمي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|5|58 بــــ|مه حنفى محمود كس|س|رتـــ |س ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

3|86|4 ج  يونس|متـــ ن|س|ن |يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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62372 لحكيم|لحكيم بــــدوى عبــــد|جر عبــــد|ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

88863o ر خليفه مصطفى حسن |من سيوط|بــــ |د|

494894 عيل|مد محمد إسم|م ح|حمد إسل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

329oo5 ح فرج عىل|لفتـــ|محمد وليد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

842o27 ي جم|م|
لجليل|ل محمد عبــــد|ئى ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 

(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

638759 ى رسح|ن |حمد رسح|ء |لزهر| ن|مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

22|648 هيم|بــــر|قوتـــ محمود |ذ عمرو ي|مع ى شمس|تـــج ره عي 

683o24 ه هيسم سل ن|مه محمد حسن شوم|ني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|4||| ن حموده|لسيد بــــدر|تـــسنيم  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

83|o75 ن|ر عمر|لستـــ|لد عبــــد|زينبــــ خ سيوط|ره |تـــج

63|465 لسيد|هيم |بــــر|دل |ندى ع زيق|لزق|نوعيتـــ 

46o738 ى محمد محمود عبــــد |ه للطيف|جر حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

23977o لعظيم عىل|مريم مجدى عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

465865 ىط|لمع|بــــو|هلل |حمد فتـــح |عيل |سم|ليىل  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

848|52 حمد|ل |لع|ل عبــــد|حمد جم| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

233o4 لد محمد محمد|هلل خ|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|24348 وى|لنحل|حمد |لدين |م |نيم حس|ر سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

65653 طف سعيد محمد|بــــسنتـــ ع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9o6868 ضى |لر|دق عبــــد|محمد حلىم ص ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

326|42 سم خليل|لق|بــــو |لدين |م |جر عص|ه ى شمس|د| بــــ عي 

334867 سلىم محمد تـــوفيق محمد ى شمس| لسن عي 

25|3o4 غر|بــــو د |زق |لر|معتـــز فتـــىح محمد عبــــد  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

23o9o5 لح يوسف محمود|محمود ص ى شمس علوم عي 

497o94 دتـــ مصطفى خرصى|ء حم|ء عل|دع تـــربــــيتـــ دمنهور

487587 م جودتـــ|م يشى س|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

244796 ه محمود سيد محمد عبــــد | ره|لمحسن عم|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|o575 ه |لل|ه سيد عبــــد|لل|مصطفى عبــــد ج|صيدلتـــ سوه

5|99o8 ى محمد مبــــروك بــــهنس نرمي  سكندريه|ل|طبــــ 

34o55 ى عبــــد  لسعود|بــــو |لغنى |لغنى محمد عبــــد |حني  هره|لق|ر |ثــــ|
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3|3289 |سط |لبــــ|لبــــديوى محمد عبــــد|حمد |دهم |
لبــــديوى

ى شمس|تـــج ره عي 

548o69 ى |سم|محمد  عيل حمدى|سم|عيل حسي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2o526 بــــو زيد محمد|حمد محمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

5299|| هيم|بــــر|محمد عوض رجبــــ  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

75382o هلل عطيه محمد|غدير عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

3348o8 ى محمد|ن محمد |يم| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

7o52o| لعيسوى|لرحمن عبــــده |يمن عبــــد |محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

6o8799 حون|لسيد ط|آيه محمود  |تـــربــــيتـــ طنط

287536 دى|له|لعزيز عبــــد|عبــــد| منى رض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|58792 نور محمد|حمد |يه | ن|تـــربــــيتـــ حلو

46556 ى عبــــد |لفتـــ|شور عبــــد |ء ع|دع ح|لفتـــ|ح حسي  ى شمس طبــــ عي 

34||4 ي|م د|ء هش|هن
ل وهبــــه|ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

784o27 لعزيز جوده عىلي|م عبــــد |حمد س| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

34o396 ي|هلل مصطفى |ء رجبــــ عبــــد|سم|
وى|لمنى ى شمس| لسن عي 

3|9459 ى | حمد|يتـــ محمد حسي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

6oo5|6 هيم زىكي عيس|بــــر|حمد | |علوم طنط

8525o للطيف|ح متـــول عبــــد|محمد صل وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

6|48o4 لحلوج |ح محمد |لفتـــ|حمد عبــــد | |هندستـــ طنط

49o594 لسيد محمد|عيل |سم|هلل مصطفى |منتـــ ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o7755 للطيف عىل عىل|ر محمود عبــــد|من |بــــ طنط|د|

25|625 ف طه رضو|طه  ن|رسر ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

2298oo لسيد|جد محمد عزم عبــــد |يوسف م لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

283582 لمجيد|لسيد عزبــــ عبــــد |رق |لسيد ط| |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

9|73oo لحليم محمد |ل عبــــد|حمد جم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7|68|9 ى|ء محمد عدن|نجل ن حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

456279 حمد|د |ء عمرو محمد حم|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

689568 لسيد بــــدوى|حمد |يمن |ن |رو لمنصوره|صيدله 

625|57 هيم مسلم عىل|أميمه إبــــر زيق|لزق|عه |زر
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446725 ميشيل محبــــ ميشيل لبــــيبــــ زىك ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

7828o8 هيم|بــــر|عيل |سم|ن فوزى محمد |نوره تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

9|5667 رص  |لن|لدين محمود عبــــد|ل |حمد جم| |ند سيوط|علوم 

|7443| لشهيد|نوبــــ ثــــروتـــ عبــــيد عبــــد |بــــ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

846632 ن عىلي|م رمض|ذ عص|مع ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

29639 لرشيد سيد|م عبــــد |د هش|زي ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

35757| ي|د |لسيد عم|
ى
لسيد دسوق | معهد فنى تـــمريض بــــنه

639o56 ح|لفتـــ|ح محمود عبــــد|لفتـــ|عمرو عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|34336 لمنعم|مه محمد عبــــد |س|ن |رو هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

77892o ء جوده محمد مصطفى سعيد|ل| زيق|لزق|صيدله 

86722 فظ|لونيس ح|فظ عبــــد|هلل ح|عبــــد لفيوم|هندستـــ 

6o9|49 لسعود|بــــو|هيم محمد |بــــر|حمد | لمنصوره|حقوق 

48o545 ي د|عبــــد | محمود رض
غر|لعظيم مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|75353 ء طه محمد طه|رس| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

36o955 لنبــــى عىل حسن|ريم محمد عبــــد |بــــ بــــنه|د|

695659 ى  لمنعم محمد سبــــع|كرم عبــــد |نرمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|24455 محمد مدحتـــ وحيد محمد متـــولي ى شمس حقوق عي 

77o799 لعزم|بــــو |مح محمد يحن  |سلىم س زيق|لزق|صيدله 

6292|| بــــ مصطفى|لوه|لىح عبــــد |هلل محمود عبــــد |منه  زيق|لزق|بــــ |د|

825275 حمد|محمد فتـــىحي سيد  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

2o2|7 حمد محمود|لد |محمد خ ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

432|5 لديبــــ|لح |حمد سعيد فخري ص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

839|9 لحفيظ|لحفيظ خرصى عبــــد|محمود عبــــد معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

8|6666 ه حسن محمد محمد| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

9oo822 حمد محمود |محمد | ند ج|بــــ سوه|د|

82|4o7 لس حن وس وهبــــه|د| كي  ي|عه |زر
|لمنى

6o5o86 ر|لهز|لمتـــول |م |لسل|محمد عبــــد | ر|ي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

339665 بــــ|محمد مصطفى خط| لد رض|خ |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

342o2| لخصوص|رق محمود |م ط|ريه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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782598 م عىل محمد|محمد حس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

336|75 ى|م ل بــــحبــــوح معوض|جم| رتـــي  |ره بــــنه|تـــج

4|3883 لم|حمد س|لم |طف س|لم ع|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

33o332 لمنعم محمد|ء حمدى عبــــد|سم| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4|4466 م|ئى ضي|بــــر ه|رضوى ج |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2|3||8 ن حمد|حمد محمد | |مي  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

429864 در|لق|لحسينى عمر عبــــد|متـــ |س|عمر  |علوم طنط

329322 لدين|مه محمد عزيز |س|هدير  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8822o2 ده  |محمد صفوتـــ محمد عبــــ سيوط|تـــمريض 

435964 لصعيدى|لسيد |ن مصطفى |رو ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

53889 لعليم|ن محمد حسن عبــــد |رو ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

832473 ي عىلي عبــــد|
زق|لر|يه مصطفى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

4385|4 ى محمود محمد عىل عبــــده| حمد حسي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

262295 هيم مىك|بــــر|هيم محمود |بــــر| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

844774 ن نبــــيل يونس فرح|يم| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

433o3| لمنعم مصطفى عكر|جر عبــــد|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

64895| وع|لسيد أحمد عىل مط|محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4988|3 ى|مد حس|ء وليد محمد ح|ول ني  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

34337o هلل محمد محمد|محمد عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

9o4|87 در فكرى |بــــيتـــر ممدوح ن ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

323924 لسيد|يتـــ محمد محمد | ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

2|8869 |ر |لغف|محمد سعيد عبــــد
ى
لدسوق  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|

ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

895474 ى حسنى | حمد |لبــــدرى |حمد |لحسي  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

63477 لحميد|حمد محمد عبــــد |يمن |حمد | سيوط|ره |تـــج

2|3748 ء عيس محمدى عبــــدربــــه|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

346oo2 ي محمد|
تـــ صبــــح حسنى مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

696443 غبــــ رزق|حمد ر|هدى  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6|3944 هلل|د |هيم ج|بــــر|هر جميل |عبــــي  م |بــــ طنط|د|

|4o353 هلل عربــــى محمد سيد حسن|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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5o7|o6 رم|لمك|بــــو |مل عطيه |ندى محمود ك سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7565oo خر|در نصيح ز|نوبــــ ن|بــــ| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

32|o7 لحميد|شور محمد عبــــد |حمد ع| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

834543 عيل|سم|حسن يوسف | دين دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

42o988 طمه مبــــروك عىل مبــــروك|ف لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8o385| د|د مر|يه محمد فؤ| ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

6|883| |ندى محمد محمد شتـــ ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

75o5oo جرجس نبــــيل عطيه بــــسنتـــي ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

5o7424 لغيط|بــــو|لعليم |دل عبــــد|يمنى ع سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

82992o ي صفوتـــ شفيق مكسيموس| نىح  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|688|2 حمد محمد|مه عىل |س|يوسف  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8|o364 زق|لر|حمد جنيدي عبــــد|رق |ط ي|صيدلتـــ 
|لمنى

3266|2 لمنعم|لحكيم محمد عبــــد|رحمتـــ عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

464537 هلل|حمد عبــــد|مح |حمد س| لشيخ|بــــ كفر |د|

82873o حمد|لمجد محمد |بــــو|حليمه  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4o7764 ن|ندى محسن محمد عثــــم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62782o ميشيل لويس شفيق| ميلسي زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

4|8654 زى|ل محمد غ|محمد كم لشيخ|ره كفر |تـــج

4243|3 ج  محمود|د رجبــــ سعد بــــلتـــ|زي سكندريه|ل|ره |تـــج

265|33 ى|حمد عوض ش|لد محمد |خ هي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2239|2 ن|ء سعودى عىل عىلي|ول هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o49|o س محمد بــــخيتـــ|محمود محمد عبــــ سكندريه|ل|ره |تـــج

26o273 حمد|روق |يه محمد ف| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

493o74 س|محمود محمد محمد محمد عبــــ ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

632993 حمد حسن محمد|لرحمن |عبــــد ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

859777 ي حسن
ى
ي حسن دسوق

مصطفى ي|تـــمريض 
| لمنى

63|69o س|ح فوزى عبــــ|م صل زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o778| مه مبــــروك مؤمن سليم|رضوى سل سكندريه|ل|عه |زر
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638237 م|ىط محمود سل|لمع|بــــو|ذ محمد |مع زيق|لزق|ره |تـــج

75o787 محمد حسن يشى حسن محمد معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4|668o تـــى نصي |م زن|لتـــه|جده |م لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

227998 لشوى|حمد |ن |حمدى عثــــم| ن|دي ى شمس|د| بــــ عي 

23264| ى محمد |جر |ه ى |مي  لسيد|مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

237247 لحرصى|هيم سليم |بــــر|طمه محمد |ف ى شمس| لسن عي 

8842|2 ه علم | لدين محمد محسبــــ  |مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

|58|2o ن لدين محمد|مصطفى سعد| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

69|5|8 لعز|بــــو|محمد محمود فهىم  لشيخ|عه كفر |زر

32548| لعزيز شلبــــي|لعزيز محمد عبــــد|عبــــد لفيوم|عه |زر

68o4|o زى عبــــده عوض|غ| محمود رض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|o|54 جتـــ|لرحمن محروس سعد خف|عبــــد  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

78o|38 ى| ى طلبــــه محمد حسي  حمد خي  زيق|لزق|ره |تـــج

7|7255 حمد حسن|ح محمد |ء صل|لشيم| لمنصوره|بــــ |د|

864o98 |عي |لرحمن رف|عبــــد
ى حمد حسي  سيوط|ره |تـــج

889786 لمطلبــــ |م محمد عبــــد|ده عل|غ سيوط|حقوق 

69o||| لسيد عىل|حمد سمي  عىل | لمنصوره|هندستـــ 

69653o ض|لح محمد عو|لح ص|ء ص|ل| لمنصوره|نوعيتـــ 

542||2 لغنى|روق عبــــد|دل ف|ن ع|مرو لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

525999 ى مسعود|لح ي|رس ص|د ي|زي سي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

4|3439 رى|لزن|هيم محمد حسن |بــــر|مروه  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

5|5|o| رس|هلل سليم حسن سليم ح|منه  ى شمس| لسن عي 

678275 هيم|بــــر|حد |لو|لسيد عبــــد |ل |يه جم| لمنصوره|بــــ |د|

364975 ى|يه|عىل  بــــ عىل حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

76754| ى |ه لعبــــد|له محمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

248687 وى|لحفن|حمد |ئل |جر و|ه لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

69o58| حمد عىل|دل |ء ع|رس| لمنصوره|بــــ |د|

6o6|77 ي 
ى
ي ع|شوق

ى
شور|لسيد شوق |طبــــ طنط

834979 ج محمد|هلل محمد حج|عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف
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77||83 ف|تـــ |لشح|رص محمد |لن|رضوه عبــــد  حمد رسر زيق|لزق|بــــ |د|

82o264 طف نبــــيل عزوز|ء ع|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

82o6|5 ي مرقس|جورج ع
دل عوئى لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

|29998 لمقصود|ل عبــــد |لمقصود كم|عبــــد | ر|ي لفيوم|لعلوم |ر |د

7o7757 عمر| لوف|بــــو |ن محمد محمد |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

896438 ي |مريم 
لمعتـــز مصطفى حفنى ج|صيدلتـــ سوه

882733 هيم  |بــــر| |ن صموئيل بــــسط|سوز سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

4o454o لفيل|لكريم |حمد عبــــد |محمد محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

772967 عيل هندى|سم|حمد طه |محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

632767 ى ه|ي ي |سمي 
ي مصطفى

لسيد|ئى زيق|لزق|هندستـــ 

5o9654 عيل خليف|سم|هلل فضل محمد |عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

76o|62 لرحمن محمد|لد عبــــد |ء خ|فد لسويس|طبــــ 

538265 لديبــــ|لحميد |لغنى محمود عبــــد|يتـــ عبــــد| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|5|83 ى|لمجيد حس|ء عبــــد|ل بــــه|من ني  ي|عه |زر
|لمنى

289952 ضىح حسن محمد سنوىس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|36o2 وى|لجن|لعزيز |حمد شفيق عبــــد| |بــــ طنط|د|

9|3882 لمحفظ |لحليم عبــــد|حمد سيد عبــــد| سيوط|حقوق 

249|34 يد|لحميد ذىك ف|منيه مجدى عبــــد| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

335825 متـــ رمزى حكيم|س|تـــرين |ك ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

753357 ى عىل سليم ن|عىل حسي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

75|52o ن|حمد محمد سلط|رق |حمد ط| حقوق بــــورسعيد

4|79|6 رص|زق ن|لر|لسيد عبــــد|رص |بــــسمه ن لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

324723 زق|لر|زق محمود عبــــد|لر|محمود عبــــد ن|معتـــ حلو|ع ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

|26264  روف|نوبــــ ميل|بــــ|
ى
ئيل|د صدق ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

3587|8 حمد|رس محمد |م ف|سل| سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

79o368 حمد محمود|يوسف محمد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

3|762o بــــر|زق ج|لر|عمر فتـــىحي عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o3244 لودود حسن محمد خليفه|ء عبــــد |لشيم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

877824 دل محمد عىل  |تـــسنيم ع سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6|5354 ي|مد ح|محمد ح
|مد محمد دئى ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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2293|o حمد|حمد سيد |ده |مي ن|حقوق حلو

74|77 لحميد|حمد عبــــد |هر |ر م|من سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

4|54|9 ر|لجز|هيم |بــــر|حمد نبــــيل رزق | لشيخ|بــــ كفر |د|

9|o3|8 هلل قلدس  |د |د ج|س عم|تـــوم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6325oo منى مصطفى ربــــيع مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

48544o وى حسن|م محمد مك|روضتـــ هش هره|لق|م |عل|

26364 لعزيز|حمد عبــــد |محمد حسن محمد  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

4o6558 بــــو يوسف|دل مبــــروك مصطفى |ع| دين سكندريه|ل|حقوق 

8o3959 لحكيم|روق عبــــد|لد مجدي ف|خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

284o52 ل|لع|لرحمن مصطفى محمد عبــــد|عبــــد ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

5o5464 للطيف عىل|لحميد عبــــد |حمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o37| ف عبــــد |لرحمن |عبــــد  ح محمد|لفتـــ|رسر ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

6o8937 أيمن مصطفى محمد عبــــده لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

77||o2 ى|ء حسن س|رس| لم حسن حسي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

85||6| حمد خرصى|ء محمد |رس| |حقوق بــــنه

4oo858 م|لسل|سم عبــــد |ر ق|د مختـــ|محمد فؤ ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

92o547 لسيد  |لسيد محمود |خلف  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

35o784 وق عبــــ لرحمن|ل عبــــد|س كم|رسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

639582 وى محمد|لص|عيل |سم|م |يدى هش|ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

358325 لرحيم|حمد عبــــد|ندى غريبــــ  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

685692 بــــد|حمد ع|حمد محمد |حمد |يه | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3259|  |ندى هش
ى
لصيفى|م شوق ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|57874 ره محمد محمد محمد|س مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

35729o هيم|بــــر|لعزيز عىل |منيتـــ عبــــد| |تـــمريض بــــنه

|5o724 ى عبــــد |يوسف  ى|ح |لفتـــ|مي  مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

84|923 لرحيم|حمد عبــــد|رق |ره ط|س قرص|ل|فنون جميله فنون 

4|6975 لحيىط|ح فتـــوح |ر فتـــوح مصبــــ|من لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

826653 ي 
ن حسن سمهودي|حمد رمض|يمنى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

6|4o37 هيم|لعليم إبــــر|هر عبــــد|لعليم م|أمنيتـــ عبــــد  |بــــ طنط|د|
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72882 ه حسن فتـــىح ق سم|مني  لفيوم|بــــ |د|

6|5|o4 ز|لرز|مر عىل |عىل تـــ ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

736o8 بــــ|لوه|ن محسن فتـــىحي عبــــد |نوره لفيوم|صيدلتـــ 

838674 وق ع ل|لع|لعزيز عبــــد|دل عبــــد|رسر دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

56695 حمد محروس|رس خلف |ف تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

84353| ي محمد|حمد ن|مؤمن  ج  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

257623 حمد محمد طه|لرحمن محمد |عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

535664 ن|بــــر سليم|لسيد ج|بــــر |رق ج|ط ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

5|5255 حمد|لحميد بــــيومي |هدير سمي  عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

7897o2 ى عمر ربــــىح محمود حسي  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

858|67 لعزيز|بــــر محمد عبــــد|ن ص|يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o6252 سحق صموئيل|مرزق | رض بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

354|54 ف |ملك  حمد دكروري|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|4459 لعزيز كشك|ء عزتـــ محمد عبــــد |حسن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|2|867 ى در|نىه خ ز|لد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

853866 خليل سعد| ره حن|س ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

249552 وى|لفرم|هيم |بــــر|ء سعيد |عىلي ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

53497| ى |ء محمد حسن |رس| لسيد|مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

432o97 لعزبــــ|مه محمد محمد |س|ء |ل| |ره طنط|تـــج

8|9|9o لرحمن عىلي|مي خلف عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

775556 بــــ|حمد دي|هيم محمد |بــــر| زيق|لزق|هندستـــ 

249|4 ف فكرى فهيم| |رين|م رسر ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

6o5|2 هيم عىل|بــــر|لرحمن عىل |عبــــد ي سويف
هندستـــ بــــنى

493338 هيم|بــــر|محمود ربــــيع محمود محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6o859| ل عىل|لع|ن عبــــد |ل شعبــــ|لع|عبــــد | عل |بــــ طنط|د|

689725 بــــو زيد|حمد |هيم |بــــر|هند محمد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

479237 فظ|د حمدى ح|ء عم|لىمي بــــ دمنهور|د|

36|3|9 ه | ف ج|مي  شم|بــــر ه|رسر |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن
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||8527 لكريم|لسيد عبــــد |ل عبــــده |ره جم|س ى شمس حقوق عي 

75669| مؤمن محمود محمد زيد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

26388| د|ل محمد ج|لحميد وص|عبــــد| لي|د ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

689222 ى يشى جمعه  ينى|لجن|لسيد |يسي  ن|هندستـــ حلو

7o5776 لسيد|دل محمد محمود  |محمود ع لمنصوره|هندستـــ 

3|8269 نم|لحليم تـــوفيق غ|دى عبــــد|ش |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

95o63 ء مجدي سيد عطيتـــ|رس| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|37|42 ى|هلل عبــــد |رق حفظ |ئد ط|ر لمول حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

5o|9| لحميد|حمد قنديل فتـــىح عبــــد | ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

7o284| ى يحن  |حمد | حمد بــــدير|لحسي  زيق|لزق|هندستـــ 

45o787 ىط محمد بــــكر|لمع|بــــو|ود |حمد د| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

464545 لونيس عيس|رص عبــــد|لن|حمد عبــــد| |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

75o423 محمود محمد عىل عىل تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

47o73 ح|حمد صل|ء محمود |سم| ى شمس|د| بــــ عي 

4|o699 ود|لمنعم محمود محمد د|فرح مصطفى عبــــد  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

227|89 مه|ن سل|زى رسل|دل مغ|ن ع|عثــــم ن|تـــربــــيتـــ حلو

782326 ل فتـــىح محمد|محمود جم زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

265549 لمقصود محمد|ح عبــــد|وليد صل ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

477924 هيم حسن عىل|بــــر|هيم حسن |بــــر| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|766|| لدين محمد|لدين سعد |ندى نور  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

|5|o69 ن حسن محمود|ده رمض|مي ن|بــــ حلو|د|

922338 هيم |بــــر|لرحمن طلعتـــ محمد |عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

75925 يف عوض|دل مر|محمد ع |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

|75479 ء محمد عويس قطبــــ|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|53664 ي
ى سيد |حس| دئى حمد|ني  ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

2737oo مد|سلىم محمود حسن ح ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

887o|7 طمه ممدوح محمود عىل |ف سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4339|5 لبــــهنس|طمه رزق محمد رزق |ف |ن طنط|سن|طبــــ 
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774||5 ضى|لر|ن سعيد عبــــد |ن شعبــــ|نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

488972 حمد منصور محمد|يش حسن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|4926 سيىل|هر شكرى بــــ|نوبــــ م|بــــ| ى شمس علوم عي 

494459 لقوى عيس|مصطفى صبــــرى محمد عبــــد |حقوق طنط

3|5484 ى ميل زر وهبــــه|د ع|كرستـــي  ن|بــــ حلو|د|

89|228 ح حمدى محمد عىل |سم ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

|52637 ن|بــــ فتـــىحي عثــــم|يه|مريم  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

768822 ن|حمد سليم|حمد سيد |محمد  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

25853 ي عبــــد
ح محمد|لفتـــ|مريم مصطفى ي |

لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

34297o لمنعم|حمد عبــــد|لحميد|مون عبــــد|محمد م |ره بــــنه|تـــج

827|7 بــــورسيع|محمد | محمد رض ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o88|4 نم|وى حسن غ|لقن|ره محمد |س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

755|43 ن محمد زيد|ء رمض|سم| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

49|2o6 ن|هلل محمد عىل محمد سلط|منه  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

35|26 رتـــ محمد متـــول محمد|س كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|54988 ى حن| ن حن|ريف |مكي  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

423244 ل عفيفى محمود|زن مجدى كم|م بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8536| مح حبــــيبــــ معوض|نوبــــ س|بــــ| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

236522 لد يوسف مصطفى|هلل خ|منه  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7655|o بــــ رجبــــ حبــــيبــــ|لوه|دهم عبــــد | ضه بــــور سعيد|ري/تـــربــــيتـــ

84|245 حمد حربــــي|حمد |لحميد |عبــــد| لي|د |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

6||382 لمحمدى شلتـــوتـــ|د مصطفى |جه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9|5396 ل  |د حلىم حمدى غبــــري|دى عم|ش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

689567 ى حس|ن |رو ى|لسيد حسي  ني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

866329 حمد| |لوف|بــــو|محمد فوزى  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

22o328  |لشو|هيم |بــــر|
ى
مد|هيم ح|بــــر|دق دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

496642 لملك سعد|مه سعد عبــــد|يزه سل|ف ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

67o73 بــــ|لتـــو|رحمه سيد سيد عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

625323 رفعتـــ محمد رفعتـــ محمد بــــيوم زيق|لزق|حقوق 
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5|5528 لعزيز محمود|حمد سمي  عبــــد |د |جه سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

4o7|o| ي |رح
س|لعبــــ|بــــو |بــــ محمد مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4639o7 وى|لجبــــ|لحميد |لسعيد عبــــد |محمد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

542986 ئى|لوردي|بــــسمتـــ فتـــىح بــــسيوئى منصور  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

542443 لعليم محمد محمود شملوله|عبــــد | ر|ي ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

249343 وى|لطنط|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|ن |كريم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7o5369 ربــــيع عىل ربــــيع عىل مصطفى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|2675 هد|حمد عىل مج|حمد |كريم  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|345o ف س|ل |بــــل لشوي|وى |مي طنط|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

633823 لسيد|هلل محمد |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

259776 لحنفى|ن |لدين رمض|ل |مه كم|ر سل|من تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6o8929 ى حمد|ي تـــى|لبــــرص|لبــــسيوئى |ن |سمي  |ره طنط|تـــج

478739 |هيم عبــــد |بــــر|م عىل زىك |لرحمن هش|عبــــد 
بــــ|لوه

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

536o7o هيم|بــــر|هيم محمد محمد |بــــر|كريم  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

487284 هلل رجبــــ عبــــدهلل محمد درويش|عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4963|2 ح محمود|ء محمود صل|سم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

235363 لدين صقر|ل |هلل جم|ن |م|هلل |سيف  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

8|4|55 ي محمد|عبــــد
هلل محمد مصطفى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

|7o783 هر محمد محمود جوهر|محمد م ى شمس حقوق عي 

8|82o3 ن يونس محمد|محمد شعبــــ ي|عه |زر
|لمنى

5o249 لحميد|حمد لطفى عبــــد |لرحمن |عبــــد  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

322327 يدى محمد فكرى محمد محمد|ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|347o2 لسيد|لدين مصطفى |م |حمد حس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o2838 ى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|سعد |هيم |بــــر| لقصي  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

8oo3o9 ضل|بــــيشوي رودلف حليم ف ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

4o|3o9 ن|لعري|لمتـــول |ن متـــول |يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|742o د|لعزبــــى مصطفى عي|ن |نور ط|بــــ دمي|د|

6373o7 لسيد رجبــــ|حمد سعد |ء |سم| زيق|لزق|علوم 
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2243o4 لحميد|لسيد عبــــد|رس |منيه ف| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

357342 محمد منصور محمد شيح| محمد رض |طبــــ بــــنه

|5o799 لمنعم محمد محمد|طف عبــــد |ع يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

58oo2 هلل|مصطفى محمد عىل عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

6o7675 لسمكرى|أحمد محمد أحمد | دين |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4o7|49 هد|لسيد محمد مج|حبــــيبــــه  سكندريه|ل|بــــ |د|

3644o4 حمد محمود مسلم|محمد محمود  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

238893 وق  ق|فع عىل |لش|هلل |بــــ |لسيد ج|رسر وي|لشر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

524735 متـــ محمد متـــولي محمد مرىس|س| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

794o||  |نوره
ى
لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|ن شوق زيق|لزق|حقوق 

363353 ن|هيم محمد معيوف سليم|بــــر| سيوط|حقوق 

884563 هيم |بــــر|حمد |ده |ء حم|عل سيوط|حقوق 

3o754 مد|مل ح|ل مجدى ك|من هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|4676 غندور| لنج|بــــو |محمد محسن محمد  ى شمس حقوق عي 

525oo5 هيم|بــــر|لحميد منصور |طف عبــــد |حمد ع| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

47789o ى |لد محمد |عمر خ لسيد|مي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

44264 لحليم|حمد عبــــد |هيم |بــــر|محمود  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

437o6 عيل|سم|عىل صبــــرى عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

767734 هيم عىل|بــــر|محمد | سم لعريش|بــــ |د|

5o2674 حمد|مد |ح ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|بــــ |هيتـــ|م لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

49|558 لمول عىلي متـــولي|نور عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69862| |لىح سعد |حمد محمد عبــــد |
ى
لدسوق ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

792667 حمد محمد سعيد|لدين |ء |مصطفى عل عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

482543 ن محمد تـــميم منصور تـــميم|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43932o ى حمدى مصطفى |ي م|لش|سمي  لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

34333 ن مهدى|عىل محمد سليم ن|هندستـــ حلو

7o|954 حمد فتـــوح حرف|لد محمد |خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

487736 ن|لعظيم رضو|يوسف عىل عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

829|36 ي
لجعفري|دي |لجعفري حم| |دئى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د
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44oo48 حمد|ل طلعتـــ مرزوق مصطفى |س لمنصوره|علوم 

349o78 للطيف|دق عبــــد|م محمد ص|حل| |نوعيتـــ بــــنه

32255 ن عىل|ن محمد عثــــم|عثــــم ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

82o827 ي 
لس عفيفى ليشع بــــلنك|كي  ي|طبــــ 

|لمنى

769883 كرم عىل محمد| ند ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

7|885 كر|ل وجيه محمد ش|بــــتـــه| لفيوم |تـــمريض 

465586 ح|لدبــــ|محمد عىل مسعود محمود  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3659o2 ر حسن خليل|يوسف مختـــ ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

783885 يد|دريس ف|سندس محمود محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8ooo7 د عبــــده محمد سليم سعودى|مه كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

754252 بــــ|لوه|ل عبــــد |ن جم|مريم شعبــــ عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|5262 هر|لظ|ء صبــــرى جمعتـــ عبــــد |لزهر|طمتـــ |ف هره|لق|بــــ |د|

3|6|o5 ن ربــــيع عبــــده حسن|نوره ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

26482| فظ سويد|دل محمد ح|ع| رن ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

682684 ل جيد|دى غبــــري|ن| فيول لمنصوره|حقوق 

63o453 ل|ج جل|لدين فر|ل |محمود جل لمنصوره|حقوق 

5o7|3o هلل|بــــ |د محمد سعد ج|يه عم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

636323 لبــــقرى|حمد محمد |لرحمن محمد |عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

442744 ل متـــول سعد|لع|س محمد عبــــد |ين| ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

248|8 حمد محمود|ء |ضىح عل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o329 ى زغلول ى محمد حسي  حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|935 ن|محمد فتـــىح معروف عثــــم ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

682o86 ن|لسيد سعف|لحميد |رق عبــــد |حبــــيبــــه ط لمنصوره|بــــ |د|

5267o| بــــر|لسيد ج|ع |حمد رف| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26452 مون عبــــده|هلل عيس م|عبــــد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

3|4944 ف محمود حسن|محمود  رسر تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5o2|48 حمد|عىل حسن عىل محمد  سكندريه|ل|علوم 

9|5638 سوسن مصطفى مفضل محرم   سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

284o64 زق|لر|د محمد محمد عبــــد|محمد عم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4894o7 ى محمد صديق محمد نرمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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847579 ي عىلي|بــــ س|رح
لم عفيفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

345342 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|لعزيز |مصطفى عبــــد ى شمس علوم عي 

2622o8 ف محمد عبــــد|محمد  رك|لرحيم مبــــ|رسر |ره بــــنه|تـــج

28|o5| لمجد|بــــو |حمد |محمد ممدوح محمود  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

35567| لسيد|منى محمود فوزى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

296633 ى ح|ي ح|لفتـــ|مد سيد عبــــد|سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43||83 ى|وى |لشعر|حمد طلعتـــ |نىح  محمد | لعمي  |ره طنط|تـــج

432|46 لح محمود|لح ص|لد ص|ء خ|ل| |طبــــ طنط

|32279 هيم طعيمتـــ|بــــر|حمد |عيل |سم|هلل |نور  هره|لق|ر |ثــــ|

752596 هيم قشطه|بــــر|حمد |عمر عطيه  حقوق بــــورسعيد

78|9o9 بــــى|ره محمد يوسف عر|س زيق|لزق|بــــ |د|

246884 حد عيد|لو|حمد مصطفى عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|73238 ندى محمد محمود مسلم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

863o5 حمد صقر محمد|د |جه ن|حقوق حلو

5|4o6o ي|ر
|لبــــن|هيم متـــول |بــــر|متـــول | ئى سكندريه|ل|ره |تـــج

|73872 هلل|د محمد عبــــد |رأفتـــ فؤ| دين مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

9o3oo4 بــــر محمود |دى ص|له|حمد عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

4|2588 ي|ف
ي محمد عفيفى

طمتـــ عفيفى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

353453 ن|بــــر سليم|حمد ص|متـــ |س|هلل |عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

542|42 لعرينى|ىط |لع|حمد عبــــد|محمد  سكندريه|ل|حقوق 

2847| ي|سل|
ى
م نبــــيل منصور دسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

847266 ج|وي فر|ر بــــسط|لغف|حمد عبــــد| ن|كليتـــ طبــــ أسو

7o5398 لصديق حرز|بــــو بــــكر |رس نبــــيل |ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|26599  مني  يوسف
مريم مصطفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

524627 مل|لد حسن محمد ك|حمد خ| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

6o78o7 ع|بــــودر|لمنعم حسن |جر محمد عبــــد|ه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

536o85 لشيخ|كريم محمد يوسف محمود  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

823582 حمد|مر |ل تـــ|هيم كم|بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

34oo46  عزبــــ كف|دل كف|شهد ع
ى
|ق

ى
ق |طبــــ بــــيطرى بــــنه
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825|23 ن|لد محمد مهر|م خ|سل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5|5|o ي عبــــد |بــــثــــينتـــ ط
لحميد|رق مصطفى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

2267o3 هلل|روق عبــــد|رق ف|عمرو ط هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

359367 ح|لفتـــ|هلل عبــــد|كريم محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

52o875 مريم طه عىل حسن شبــــيبــــ ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

685683 ى|بــــو |ن بــــكر سند سند |يم| لعني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

77575| هلل|محمد مجدى عىل عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

696277 وي|لشن|هيم |بــــر|لدين |ء |محمد عل ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

334829 ي
سيد محمد عىل عىل مىك| دئى |بــــ بــــنه|د|

686779 للطيف حندوسه|حمد عبــــد |مه |س|ندى  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

34|356 لرحمن فودتـــ|نور عبــــد|هيم |بــــر|سعيد  ى شمس|تـــج ره عي 

58|o3 حمد|عمر محمد عمر  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

||847| لس |بــــ سكندر|رد |دو|فىل كي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

||67|6 |لسعيد محمد ند|لد |بــــ خ|شه لعريش|علوم 

62957o ف محمد |يه | حمد|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

87869| ه ف| لجيد |رس صبــــرى عبــــد|مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

|35868 ي
دق|ر ص|لغف|دق عبــــد |ص| دئى هره|لق|ج طبــــيع |عل

768o32 لم|ن س|ن سليم|ء حسن رضو|حسن ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

49658| هلل|حمد عبــــد|لسيد محمد|ن محمد |يم| بــــ دمنهور|د|

25o278 جورى|لبــــ|طف محمد محمد |سمر ع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

522877 دى|له|لسيد محمد عبــــد|ه |لل|رقيه عبــــد |علوم طنط

|545oo لنبــــى محمد|د محمد عبــــد |كريم فؤ ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

765586 لكيىك|حمد خليل |ئى |محمد ه ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

8228o7 لس طلعتـــ ف يق جرجس|كي  ره بــــنى سويف|تـــج

777588 ن|ح سليم|لفتـــ|مه طه عبــــد |س|ء |ل| زيق|لزق|طبــــ 

7687o7 لمعىطي|ن عبــــد |لمعىط شعبــــ|يه عبــــد | عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

336o37 حمد|هيم |بــــر|لسيد |طمتـــ |ف ى شمس| لسن عي 

922|6| بــــوضيف  |لدين |سعد محمد سعد  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

5|53o8 ي محمد عىل |إرس
ى
يف|ء محمد شوق لشر بــــ دمنهور|د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 7223 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

75757 حمزه محمد درويش عىل ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

675239 لنجدى|حمد |هيم |بــــر|حمد محمد | لمنصوره|هندستـــ 

422o37 ى |حمد ش| |رن حمد|هي  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8334o| د محمد|رص ج|لن|كريم عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

64o584 حمد|لمنعم |محمد محمد عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

782683 عيل|سم|عيل |سم|ء منصور |شيم قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

638978 حمد|لسيد |يمن |هدير  زيق|لزق|بــــ |د|

2529o2 ى جل لسعود|بــــو|ل |سلىم حسي  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

48585| د زغلول عمر محمد|مريم عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

53299 بــــ|لتـــو|بــــر محمد عبــــد |يه ص| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

343893 بــــوشيخه|لسيد محمود |لد وجيه |خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5346|6 هلل|د |در عىل حسن ج|ء ن|لشيم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8633|5 لي|ء عبــــده عىلي هل|شيم دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4o5776 مي قنديل|لتـــه|جر محمود يوسف |ه سكندريه|ل|ره |تـــج

||5858 لخمري|حمد |لد محمود |لرحمن خ|عبــــد  هره|لق|حقوق 

|6729o هلل|كر عبــــد |هلل ش|عبــــد | هن هره|لق|لعلوم ج |ر |د

23||9 لجوهري|ح محمد |محمد صل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

284o4 كريم مرىسي سعد مرىسي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

89|668 لربــــ |د|محمد محمد صبــــره ج سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75243o لغنى|لعليم عبــــد|حمد عبــــد |كريم  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4|3|5 رص معوض عوض|لن|عبــــد | لي|د هره|لق|حقوق 

2579|3 لدين عفيفى|ل |ل عفيفى جم|جم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

447o6 لم|لبــــ وهبــــه س|بــــوط|طمه محمد |ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

5|8845 عيل سعديتـــ|سم|د |لجو|عىلي عبــــد | ند سكندريه|ل|صيدله 

227883 لرحيم|لحميد عبــــد|ن حنفى عبــــد|يم| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

8o4783 ي محمد|ل| ء مدحتـــ يحن  حقوق بــــنى سويف

76o452 م محمد فتـــىح مسلم|سل| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

226773 ى|يز ري|ئى ف|دهم ه| |ض مي  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

44292o عيل حطبــــ|سم|لحميد |منى محمد عبــــد لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 
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|72733 دق|لص|لحفيظ |سلىم محمد عبــــد  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

2|2264 مر نعمه فهيم|جرجس س هره|لق|هندستـــ 

|29825 لسيد عطيه|لحميد |م عبــــد |م س|مر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|959o ي محمد سعد|س
رتـــ لطفى ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 

تـــ| بــــمرصوف

37|82| محمد حسن عرفه حسن ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

|875| بــــوسحىل|لحكيم |دل عبــــد|محمد ع هره|لق|حقوق 

27o822 ف تـــوفيق خضي |ن |يم| رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

264337 ح يوسف غنيم|لفتـــ|ل عبــــد|طمه جل|ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

826977 حمد|د محمد عىلي |زي دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

237294 م عدل لبــــيبــــ|مريم س هره|لق|م |عل|

767667 ى عبــــد  وى|لكريم سلمن مك|حني  لعريش|تـــربــــيتـــ 

|55857 لعزيز محمود|محمد فريد عبــــد  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

756452 محمود فتـــىح محمد عطيتـــ معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2|9o46 ف|هلل محمد خل|لمعتـــزبــــ|لرحمن |عبــــد ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

2|9562 فتـــىح محسن سيد| ن|د ى شمس|تـــج ره عي 

542o35 |هيم سليم عط|ح إبــــر|محمد صل عه مشتـــهر|زر

8745o ى|عم د حمدى رجبــــ يسي  لفيوم|بــــ |د|

75764o هلل|لحليم عبــــد|ن عبــــد |رضو| مه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

6|oo92 بــــو ضهر|عمر محمد فرج  |ره طنط|تـــج

9|32o8 م سمي  عىل |محمد عص ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

639785 لسيد محمد عىلي|عمر محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

79|285 لمنس|حمد |لسعيد |حمد |محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

356o6| لسعيد حسن|ل |تـــفى جم ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

54o745 حمد عىل محمد زيد |ن |يم| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|oo93 ل مصطفى مشعل|عمرو جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

228933 حمد|ريم محمد محمد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|86|o مد محمود عطيه|محمود ح ن|بــــ حلو|د|

496949 تـــ ع| هيم|بــــر|سم |تـــ ق|لشح|طف |مي  تـــربــــيتـــ دمنهور

|45459 لمعبــــود محمود|حمد عىل عبــــد | هره|لق|حقوق 

98354 ن محمد فرج|ء محمد رمض|رس| لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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|6|49 حمد فيصل عىلي|ليىلي  هره|لق|هندستـــ 

6247|2 م|لتـــم|حمد محمد نبــــيل | |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

9o324| ى |حمد ع| طف محمد خضي  ج|هندستـــ سوه

768547 م عوده حسن|محمد بــــس لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

6985o8 هلل|د |لرؤف ج|حمد عبــــد |محمد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|27|3o دى|له|دى معوض عبــــد |له|حمد عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

44339| ي|لح |لعزيز ص|عمر عبــــد 
ى
لدسوق ي صىح طنط

|معهد فنى

55776 د محمد|ن عو|وليد رمض ي سويف
هندستـــ بــــنى

44773o |لعل|بــــو|حمد |زق |لر|هلل عىل عبــــد |منه  ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

9785o فظ|لح|حمد عبــــد |د |لسيد رش| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

424|3| تـــ عبــــد لعظيم عوض عىل|عمر خي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33oo85 تـــ|لزي|حمد |لسيد |لسيد |ر محمود |من |نوعيتـــ بــــنه

352599 حمد|محمود | نعمه رض |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

||6225 عىل محمد عىل محمود هره|لق|ج طبــــيع |عل

|4o257 بــــوزيد|هلل حلىمي عوض محمد |منتـــ  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

9o7|35 لموجود |لحميد عبــــد|ر محمد عبــــد|من ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

98|2o ي |س
حمد محمد|ره مصطفى لفيوم|حقوق 

3|6364 عيل|سم|سمحه عىل محمد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

425o52 لسيد طه زيتـــون|م |لسل|نسيه محمد عبــــد|بــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

845|65 حمد محمد خليل|ء |رس| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|23o73 مجد عىل عبــــده|عىل  ى شمس صيدله عي 

|7o765 فظ|لرحمن محمد محمود ح|عبــــد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

22o|59 لحمزى|ل محمد عىل |محمود جم ى شمس|تـــج ره عي 

6o7253 لسبــــربــــيىه|تـــ |لشح|ن |ده بــــدوى رمض|حم |بــــ طنط|د|

295936 حمد|ل |م كم|محمد حس هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3776| ي محمد عىلي مندوه| نىح  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

236|92 هيم حنفى|بــــر|لدين |د|ء عم|عىلي ى شمس|زر عه عي 

352432 لرحمن|حمد عىل عبــــد|ليىل  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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32862o  زىكي|دل |محمد ع
ى مي  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 

تـــ|نظم معلوم

6o9685 ق|لعزيز محمد شلبــــى |ء عبــــد |شيم وى|لشر |تـــربــــيتـــ طنط

635|8o منى عطيه عبــــده محمود زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

44o3o بــــ|لوه|لرحمن عبــــد |م عبــــد |لرحمن س|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o523 ن|نطون صفوتـــ شفيق عري| لفيوم|حقوق 

|38362 هيم|بــــر|ل عىل |محمد كم ى شمس هندستـــ عي 

424847 بــــو |س حسن |لعبــــ|بــــو |بــــرهيم مرىسي |مجد |
خريبــــه

سكندريه|ل|طبــــ 

8|99o2 تـــ  ن جرجس|مه سليم|س|مي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

5|63o3 ي|آيه محمود محمد محمود مو
ى
ق بــــ دمنهور|د|

4o5649 تـــى|حمد محمد زن|رص |ء ن|آل سكندريه|ل|بــــ |د|

28455 بــــر|حمد سعيد عمر ص| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

463932 هيم عبــــيدي|هيم إبــــر|ء محمد إبــــر|عىلي لشيخ|عه كفر |زر

439367 هلل محمد مرىس|لسيد فتـــح |ل |م| لشيخ|بــــ كفر |د|

8o|838 ى محمد|سل| م محمد حسي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

629|9 حمد|محمود حسنى | رن ره بــــنى سويف|تـــج

43547o تـــ|لزي|حمد |م محروس |سه لشيخ|تـــمريض كفر 

272669 لرحمن|لحميد مصطفى عبــــد |دل عبــــد|ن ع|رو لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

|435o6 لنبــــي محمد|حمد عبــــد |طمه |ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

53883 حمد فضل مصطفى|ميمه | ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

23536o دق|سيد رجبــــ سيد ص هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

7583o| ن|لم سليم|مه س|مريم سل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

8o224| ئد عىلي زىكي عىلي|ر ي|هندستـــ 
|لمنى

4||||6 لعزيز أبــــو عوف|آيتـــ بــــيوم محمد عبــــد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

79|34 هلل|م عبــــد |م|عمر محمد يحن  حلىم  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|4925 هيم محمد|بــــر|لسيد |هيم |بــــر| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

69776| وق ط  ص|رسر
ى
دق|رق شوق زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

3246o2 ى سيد حسن عبــــد ىط|لع|حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

23525o م متـــرى بــــحبــــوح|كي  س|بــــ| ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |
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7o62o6 ى |ي ر|لغف|حمد محمد عبــــد |سمي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3348|5 س|ن عرفه عبــــ|د عثــــم|جه |بــــ بــــنه|د|

8|42o ف عبــــد |دى |ف ح عىل|لفتـــ|رسر ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

2877o2 ي
لبــــسيوئى|د |م فؤ|عص| دئى شمون|نوعيتـــ 

|74658 لد محمد عبــــد ربــــه|محمد خ |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

6o3293 م|ل|محمد سعد حسن حسن  رسر لمنصوره|هندستـــ 

6o22o9 س محمد فرج بــــخيتـــ|م عبــــ|ن حس|رو لمنصوره|علوم 

4o76o| بــــسمله كرم فتـــىح عطيه تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

6o86o| شد|دين محمد محمود ر|ن لمنصوره|هندستـــ 

7||359 لعزبــــ|لغريبــــ |بــــ محمد عىل |رح لمنصوره|بــــ |د|

334o29 ر|لغف|محمود محمد ربــــيع عبــــد |ره بــــنه|تـــج

43o589 وق محمود شكرى محمود أبــــوزيد رسر ي صىح طنط
|معهد فنى

9|5|4o هلل بــــخيتـــ |بــــيتـــر بــــخيتـــ سعد  سيوط|ضتـــ |علوم ري

73375 ف جبــــريل عبــــد|وليد  ر|لستـــ|رسر طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

925476 لح  |محمود محروس مرزوق ص سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6987o6 ى|لد محمد |محمود خ مي  لسويس|طبــــ 

357936 زق عىل|لر|دل عبــــد|محمد ع وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

247|22 ى يوسف مسيحه يوسف| مي  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

75|59| لغز|ن |نطو|بــــ |يه|ندرو | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5ooo9 لسيد|د مصطفى حسن |زي صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

54||5o ى عبــــد| لمجيد |حمد عبــــد|دى |له|حمد خي 
زى|حج

ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

2543o5 لبــــربــــري|لعظيم |حمد عبــــد|ندى  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6o8425 سعيد حليم فرج مسيحه| رين|م لمنصوره|علوم 

69o47 م|م|لمعبــــود |ده رجبــــ عبــــد|غ  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|3325o حمد|سلىم مصطفى محمود  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

5o898 لرحمن محمود سيد محمود|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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488495 لسيد محمد عوض|دهم سعيد | سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

3387o6 لعزيز يوسف يونس|سهيلتـــ سعيد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

6o34o2 ن دشيش|لحميد شعبــــ|ن عبــــد |د شعبــــ|جه |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

9|49o3 بــــتـــ  |هر ثــــ|محمود محمد م سيوط|ره |تـــج

3583|9 ن هيم|بــــر|فتـــ |مه ر|س| |مي  ى شمس|تـــج ره عي 

4946|7 لحميد|لعزيز عبــــد|محمد لملوم عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

34|376 د|تـــ عو|لشح|عمرو محمد محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

24|9|2 ف غريبــــ محمود|هدير  رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

773227 بــــوزيد|مه |ء محمد محمد سل|عل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49o89o حمد عطيه|لعربــــ محمد |طمتـــ عز|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8869o7 م |طمه خميس محمد عل|ف سيوط|بــــ |د|

|293o4 حمد موىسي|كريم محمد محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|5o27| ى ثــــ|ط بــــتـــ محمد|رق حسي  لمنصوره|حقوق 

78|o28 حمد|حمد |تـــ محمد سيد |لشح|عمر  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4846|7 مد حفنى صميده|حمدى محمد ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

353395 بــــر محمد محمد عطيتـــ|حمد ص| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

498|o7 ديس|لسم|لحميد |حمزتـــ مصطفى عبــــد| دين عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4443o للطيف محمد|هلل تـــوفيق عبــــد|عبــــد ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

|49899 م محمد سيد عىل|عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

753|o| ى شعبــــ ي|محمد حسي 
ن قرئى عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

829372 ل|لرحيم محمود محمد بــــل|عبــــد لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

9o4977 ى |لىمي ى |لمع|بــــو|ء حسي  ل محمد حسي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

246672 |مجد سعيد خليفه دبــــ|عمر  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9o2384 حمد محمد |ء محمد |شيم ج|تـــربــــيتـــ سوه

247||8 بــــوزنه|مصطفى محمد محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

73472 منيتـــ سنوىسي محمود عىلي| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

9o|343 م عصمتـــ نصىح بــــطرس |ريه ج|ره سوه|تـــج

9|o64| ي|ر
ن |لبــــدرى حمد|ج  |ن| ئى ج|بــــ سوه|د|
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424667 لسيد|لعليم |ن حشمتـــ أحمد عبــــد |مرو سكندريه|ل|صيدله 

772675 ىط|لع|هيم محمد عبــــد|بــــر|سعيد  زيق|لزق|بــــ |د|

36o4|5 ى محمد |حسن | لي|د لبــــكش|مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

7|8||4 |لغريبــــ محمد |لرحمن محمد |شذى عبــــد 

لشوربــــىح 
بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

535638 لحمد حسن محمود|بــــو|محمد حسن  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|29o43 ي |
لسيد|حمد |حمد مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

42|oo6 ه محسن عوض حسن س| لم|مي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

683|27  |ن مو|حمد عثــــم|كوثــــر 
ى
ي|لحو|ق

وىسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|6|5o| زم محسن حنفى محمد موىس|ح ى شمس|تـــج ره عي 

46593 ى نور يف عيسوى|نرمي  لدين رسر هره|لق|حقوق 

|35272 لدين حمدى|ح |لدين وحيد صل|ح |وحيد صل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o5375 ي|بــــر |ريج محمد محمد ج|
لعوئى سكندريه|ل|ره |تـــج

323386 ى |عمر ص حمد|بــــر حسي  ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

482496 ى يشي حسن عبــــد لمجيد|حني  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|434|5 جر محمد طه محمد|ه |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

899o9 ى كرم  حد|لو|حمد عبــــد |نرمي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

764526 لعويىل|هيم |بــــر|حمد عىل | حقوق بــــورسعيد

5|358o ىطي محمد|لع|للطيف عبــــد|محمد عبــــد سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|6867 لعزيز|فرح سعيد محمود عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

63376 حمد|ن |ل رمض|مصطفى جم ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

224985 روق درويش مصطفى|ئل ف|يوسف و سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

435248 لحسينى جوده جعفر|سعيده  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

9oo293 لس  رى |بــــ مجدى زخ|يه|كي  ج|ره سوه|تـــج

|73o45 ق|د |لجو|هيم عبــــد |بــــر|حمد محمد | وى|لشر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54o779 ى محمد عبــــد |ي هلل غريبــــ|سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o|842 حمد سعد|ن محمد تـــوفيق |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

856|45 ي 
بــــوسمره محمد|حمد |مصطفى ي|عه |زر

|لمنى

|2264| ه رض ف|عبــــد | ني  لعزيز محمود رسر هره|لق|حقوق 
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87|628 هيم|بــــر|لدين |ح |حمد محمد صل| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

9oo623 لسيد |سوميه حسن محمد  ج |تـــمريض سوه

54652 بــــ|لوه|بــــ عبــــد |لتـــو|ئشتـــ رجبــــ عبــــد |ع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

522o75 لرميدي|ء محمد محمد |لىمي ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

89|382 لرحيم عمر |رص عبــــد|لن|ء عبــــد|سم| دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

65744 تـــ عيسي|لمسيح فرح|جون عبــــد  لفيوم|حقوق 

5o744 ح خميس|حمد محمد صل| ي سويف
هندستـــ بــــنى

334o56 هيم متـــول|بــــر|هيم محمد |بــــر| |بــــ بــــنه|د|

4|6|54 ده|ء عيد عىلي جمعه زي|رس| لشيخ|ره كفر |تـــج

5o4379 بــــ|بــــ عىلي غل|ندى أحمد غل إلسكندريتـــ |تـــمريض 

237575 ى محمد|سم|  حسي 
ء مصطفى هره|لق|حقوق 

786487 حمد محمد مصطفى مطر|سحر  زيق|لزق|حقوق 

688277 ن|لمحمدى ري|لد محمد |منيه خ| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o2234 م عىل محمد عىل|ن عص|حس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

77659o ح فرج|يزه عطيه صل|ف لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

8649o8 |لوف|بــــو|لسيد |يوسف محمد  ي للفن|
|دق قن|لفنى

855|96 جح حمدي طه|ن| روفيد لمنصوره|حقوق 

344889 مه محمد محمد فرح|س|جر |ه عه مشتـــهر|زر

87oo32 حمد|حمد يوسف |هلل |منه  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

788495 ئى|سكندر|ل|هدى سعيد محمد عبــــده  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

793o7 ن|لمنعم سليم|ن عبــــد |هيم سليم|بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7|56|3 وى|لشه|لحميد محمود |محمود عبــــد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|576o| هلل محمد|رق عبــــد |منيه ط| ى شمس|زر عه عي 

3332o9 حمد|ل |م محمد كم|سلىم هش شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

64o494 حمد محمد|لسيد |لسيد محمد | | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

766698 ن|لعليم مصطفى حمد|دل عبــــد |لعليم ع|عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

6|28|| لسيد|د |لجو|ج  لطفى عبــــد |ندى ن زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

88|396 ء محمود جمعه محمود  |حسن سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

484786 س|لي|مل صبــــىحي |جورج ك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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449534 رق فوزى محمد|رس ط|ف ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

69859o بــــورى|لش|حمد حسن |لدين |مه سعد |س|منى  لمنصورتـــ |تـــمريض 

4595o4 ن|لسيد زىك سليم|حمد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|832| ى م سعد جعيدى|س| مي  |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

443683 لحليم موىس مصطفى|عبــــد| دين تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

248537 هلل|ء حسن محمد عون |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|4o538 تـــ|ح سعيد عىلي بــــرك|حمد صل| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

242o4| ى ح| مد محمد|يه محمد حسي  هره|لق|بــــ |د|

37|2|6 هد|ر مصطفى مصطفى مج|مي ى شمس حقوق عي 

3636o3 يزتـــ مصطفى مصطفى محمد|ف تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

24|4|3 هيم|بــــر|بــــ عىل |لوه|ء سعد عبــــد|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6oo422 لبــــدوى|رق طلعتـــ عىل |سىه ط |تـــربــــيتـــ طنط

6oo648 شتـــ|لسيد محمد عك|طف |ء ع|عل |حقوق طنط

8834o6 لودود  |ل محمد عبــــد|ره جم|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6||25o عىل أحمد عىلي يونس |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|28538 ن|عزتـــ سيد عزتـــ زهر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

92oo78 هيم محمد  |بــــر|مروه عىل  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

853277 مح محمد|ن نمر مس|نوره ي|بــــ |د|
|لمنى

9o692o حمد |لسيد |يدى حسن |ه ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

648694 زق محمد|لر|مه سعيد عبــــد|هلل سل|هبــــه  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

87o789 ن عىلي|وي رمض|دف|طمه |ف ي|بــــ |د|
|لمنى

23o387 ى ج|رس عبــــد|ف هلل|د|لنبــــى حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

792676 حمد محمد|حسن حسن  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

247943 يد صبــــره|بــــو|لدين |م |ء عص|وف ى لي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|8774 يمن محمود حسن|محمد  هره|لق|حقوق 

69o76o د|لجو|لمنعم عبــــد |م نزيه عبــــد |ريه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4oo465 زق|لر|دي مصطفى عبــــد |له|عزه عبــــد  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

78|5o5 رؤى محمد حمدى عىلي عىلي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

46o38| ن|لق سليم|لخ|سهيلتـــ سعيد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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7o27|2 محمد منصور عيد| رحمه محمد زكري هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|2556 ن|بــــسنتـــ محمد محمد حسن دوبــــ |بــــ طنط|د|

8695|7 حمد|لىحي حسن |ن عبــــد|يم| دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

49||95 وق محمد  ى محمد|رسر حمد حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25o69o لمحسن بــــدوى|محمد عبــــد| ر|ي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

626265 لسيد عزتـــ محمد|س |ين| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|42476 لغريبــــ|حمد فتـــىحي | |نور هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

423275 وود|لسيد د|لمنعم |لسيد عبــــد |متـــ |س|مؤمن  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

343995 محمد رشدى محمدى عىل ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

755|6| ف محمد أنور محمد|تـــفى  رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

28o434 ي
هلل فهىم|رق فرج |ط| دئى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|55o|5 وق عبــــد  لغنى سيد عىل|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|8586 م|لغن|هيم |بــــر|يه جمعه | ن|طبــــ حلو

|68637 |نبــــيل نرصى حن| ري|م ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

68396o ل|لع|حمد عبــــد |ل |لع|د محمد عبــــد |زي ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

6o8975 ر|لفح|ره عيس عيس |س ي صىح طنط
|معهد فنى

684|66 ى|م محمد محمد غ|سل| نم عجي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

2|4594 ن|بــــسنتـــ عىل عيد رمض ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|49694 ى سمي  ن جح مكسموس|كرستـــي  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

433986 ف عبــــد|ن |يم| ئى|لعن|هلل |رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5333|8 لغنى قنديل|لعليم عبــــد |رتـــ حسن عبــــد |س سكندريه|ل|صيدله 

85693o ي حن|سوسنه جم |ل بــــشر ي|عه |زر
|لمنى

28334o لسيد محمد سيد|بــــ |يه|حمد | ن|حقوق حلو

78|697 عيل|سم|لسيد |م |هش| رن زيق|لزق|صيدله 

7o8986  محمد|هيم |بــــر|م محمد 
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

898627 حمد حميد |ن |محمد رمض ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

4|5|62 وي|لص|بــــر محمد |ء ج|صف ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

4o4|2o حمد|م عوض |هلل عص|عبــــد سكندريه|ل|حقوق 
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752683 س|محمود محمد محمود لطفى عبــــ ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

68496| حمد|لمجيد |حمد عبــــد |محمد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

25579 لسيد|لد محمد |س خ|ين| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|689 ي |ء |دع
بــــينى هيم|بــــر|لسيد |لشر تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

68o||9 ى محمد |ي م|لسل|لسيد عبــــد |سمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

448852 ي حسبــــ |سم|ء |وف
لي|لجبــــ|للتـــ |عيل مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7o9|o9 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد |محمد عبــــد  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

278559 ف محمود محمد سعد سل| |ر|ي م|رسر |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9||885 حمد |لمنعم محمد |ن عبــــد|شعبــــ ج|ره سوه|تـــج

68494o ح ذىك محمود محمد|حمد نج| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

462|o3 لعزيز مرزوق|تـــوفيق مصطفى تـــوفيق عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

|44287 لحميد حسن|حمد حسن عبــــد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

638869 هيم|بــــر|لسيد |مريم محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

682628 لخطيبــــ|لحسينى |مه محمد ربــــيع |س|ء |شيم معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

822782 فظ|لح|شم عبــــد|فظ ه|لح|يمن عبــــد| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

|678|3 حمد محمد|ء محمود |رس| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

23982| ح|لفتـــ|حمد عمرو صبــــرى عبــــد| هره|لق|ره |تـــج

8794|3 نور محمود |محمد منتـــرص  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

9||342 لعليم محمود  |خلود مصطفى عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

475|o3 ي
لمسيح|د فوزي قلتـــه عبــــد |عم| فيبــــروئى سكندريه|ل|بــــ |د|

3|623 ى بــــدر  حمد محمد|حني  هره|لق|صيدله 

|57482 حمد محمد سيد|مريم  ى شمس| لسن عي 

783672 شه حسن|ء محمد محمد عك|رس| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

254o64 لد|حمد خ|محمد حسن  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

343274 وى|لبــــرك|رتـــ محمد خليل محمد |س ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

4|||33 ن مصطفى|تـــفى مصطفى رمض |حقوق طنط

7o2398 رحمه محمد يعقوبــــ محمد لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|59692 حمد مرصى حسن|حبــــيبــــه  ى شمس|د| بــــ عي 

23562 لعليم|حمد محمد عبــــد |يوسف  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 
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767324 |لعل|حمد يىح حنفى محمد أبــــو | ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

36425| حمد|روق مصطفى |مصطفى ف سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

675985 لسيد محمد سبــــيع محرم|ندى  لمنصوره|ره |تـــج

322778 ن مجدى سعيد عىل|نوره ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

34788| ي|لشط|تـــم محمد |محمد محمد ح
ى
نوق ى شمس|د| بــــ عي 

759|85 لسيد محمد|حمد سعيد | لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

258965 محمود قطبــــ محمد قطبــــ بــــخيتـــ ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

6374o6  محمد عىل|لش|محمد عىل عبــــد
ى
ق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

45o764 عيل|سم|جر مصطفى مصطفى |ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

337o| مل نرص|ده محمد ك|م حم|وس ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

45|374 ى عبــــده محمد غيضه محمد خي  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

758777 لمعروف|ل محمد عبــــد|عمرو كم لسويس|معتـــ |علوم ج

635649 لسنجرى|رفيده نبــــيل عصمتـــ  زيق|لزق|هندستـــ 

9o4|22 حمد محمد |لسيد |ء |ول ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

478433 وي|لقلتـــ|م تـــوفيق |حمد هش| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

239666 ر|حمد عم|رص عىل |سلىم ن ى شمس|د| بــــ عي 

94o92 حمد مخلوف محمد|محمود  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

483|97 حمد عيد|حمد محمد |مد |حبــــيبــــتـــ ح م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

8954o7 ر |لغف|حمد عبــــد|لد |حمد خ| ج|ره سوه|تـــج

877o74 ن سعد محمد سيد  |نوره زيق|لزق|حقوق 

827985 هلل| |لحميد عط|ء حشمتـــ عبــــد|سم| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

7852o9 بــــ عىل يونس|لوه|بــــ محمود عبــــد |لوه|عبــــد  لفيوم|ر |ثــــ|

9o275o بــــر مرىس |رص ج|محمد ن ي صىح سوه
ج|معهد فنى

2|4343 حمد عىل|لحسينى يونس |م |له| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

33o572 ن|لعزيز شعل|ل عبــــد|زق كم|لر|ن عبــــد|يم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

864764 ي |بــــو|
لمنطلبــــ|لحسن عبــــد|بــــو|لحسن حسنى تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

869233 ي |ه
كر|هيم طنيوس ش|بــــر|ئى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

758533 هيم|بــــر|لشهيد |هيم عبــــد |بــــر|مريم  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

7o976o ح قشطه|لفتـــ|حمد عبــــد |محمود محمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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76|o9| حمد|لسيد |سط |لبــــ|له عبــــد |ه لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

6|9863 ى| حمد زكري|زينبــــ  حسن زهي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

425564 ه سعيد حسن  هيم|بــــر|سمي  بــــ دمنهور|د|

7oo|4o مل|لسيد جمعه ك|يه | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

756353 لسيد محمد|ء سعيد |هن عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

4|6o54 ضى|هيم م|بــــر|لق |لخ|عوض عبــــد | دين لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

624585  عوض عبــــد|ل|
ى
لدين|لمجيد علم |ء شوق ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

275765 لنبــــى عىل|م عبــــد|فرح هش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

64|233 يمن محمود حمدى محمد|د |زي زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

9||88o حمد عىل طلبــــ |حمدى  ج|ره سوه|تـــج

477|48 مه|فندى فهىم سل|د |بــــيشوى عم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o82|o ى محمود شلتـــوتـــ|هلل صبــــىح |هبــــه  مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8||o45 ى محمد حسن محمود حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

75o746 ي|هيم |بــــر|هيم حسن |بــــر|
ى
لدسوق ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 

تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

6o|7o8 لبــــرى|لح |لسيد ص|م  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6o8273 دى محمد غنيم|له|ل عبــــد |ء كم|لشيم| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

836858 ي يوسف عىلي
يف محمد حفىطى رسر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

46672 رس محمد فوزى عمر|ج ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

482|72 ي|لسيد |حمد |تـــم |لرحمن ح|عبــــد  لعشر دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

26|36 لدهرى|حمد |ر |لغف|حمد عبــــد |لرحمن |ء |ل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

237568 لسيد|بــــ حسنى |يه|ء |رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

63424| حمد|لسميع |د محمد عبــــد|ء عم|رس| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

5|o647 ى |ل عوض حن|يمن كم| |مي  ره دمنهور|تـــج

688332 حمد فرج|لحميد |ل عبــــد |لغز|يدى |ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2726|6 ده|بــــ مرع عىل حم|يه|محمد  سيوط|عه |زر

|554|7 دي|لشو|لمحسن |مح عبــــد |س| لند ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

35955| حمد|هيم محمد |بــــر|رضوى  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

3|8o23 لد حسن مدبــــول|محمد خ ى شمس حقوق عي 

856|86 ي رمض|حس
دق|ن ص|م مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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8o926 هلل عيسي|هيم عبــــد |بــــر|هلل |عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8534o5 يز فكري هندي|ف| فيول ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

85|378 ي|ر
مد|هيم ح|بــــر|محمد | ئى لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

6896|8 هيم جوده|بــــر|تـــ |ف صبــــرى فرح|عف لمنصوره|عه |زر

|32674 حمد|حمد محمد |يه | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o8987 لعدل|دى |له|لمنعم عبــــد |م محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o4925 ح شعيبــــ|لفتـــ|شم عبــــد |هيم ه|بــــر|شم |ه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

234|43 ر عىل محمد|لف|تـــم |لرحمن ح|عبــــد دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|35|33 بــــ|ن محمود دي|فتـــىح شعبــــ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

54|332 وي|حمد شه|ل |سيف محمود كم معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

46o537 ن|ء محمد شبــــل زيد|حمد عل| |علوم طنط

25o36o يف|شيم ء مصطفى فرج مصطفى رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

6|47|2 لرحمن|لسيد عبــــد |ده محمد |مي |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7|o552 لسيد|زينبــــ سمي  محفوظ محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

868oo8 لسيد خليل|ن محمد |يم| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

|23|23 فظ|لدين محفوظ ح|ء |ن عل|رو ى شمس| لسن عي 

648533 ىس|لمر|عيل فهىم عقل |سم|بــــ |يه| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

5|8577 |لبــــن|لعزيز |هيم حسن عبــــد|بــــر|ء |هن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7696|6 لم|ن س|هلل سليم سليم|عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

3224o2 زى|تـــ محمد حسن مغ|ي| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|22o26 هيم|بــــر|لدين محمد |ء عز |تـــسنيم بــــه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8978|6 لعز |بــــو|حمد |س |عمرو عبــــ ج|صيدلتـــ سوه

787|59 سم|حمد ق|لمقصود |م كرم عبــــد |سل| معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

37|289 لمنعم مصطفى|ن عبــــد|م شعبــــ|ريه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

25o48| لجندى|شم |م ه|مريم هش شمون|نوعيتـــ 

2|6599 لسيد|م عمرو سعيد |سل| ى شمس|تـــج ره عي 

247243 ي|محمود عىل حسن عىل 
ط|لىحى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

24|4o5 ش|بــــورو| |م حربــــى زكري|بــــتـــس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

8823|9 لمعز |ء محمد فوزى عبــــد|شيم ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى
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496946 هلل|للطيف عبــــد |هلل عبــــد |ء عبــــد |رس| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6o555 ن|هر عثــــم|لظ|رحمه محمد عبــــد  م بــــنى سويف|إعل

367332 هلل|هيم يوسف فرج |بــــر|مروتـــ  |نوعيتـــ بــــنه

|53937 لسيد|للطيف |هلل سعيد محمد عبــــد |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

42368| حمد|هلل خميس سويفى فول |منه  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

2466o7 بــــ فرج موىس|يه|م |سل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

326563 لعظيم حسن|يتـــ حسن عبــــد| ى شمس|د| بــــ عي 

4o8469 تـــه|محمد شبــــل محمد شح |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7|7|66 عيل قرمد|سم|هدير هيثــــم طه  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

65457 لمنعم تـــوفيق|ء تـــيفور عبــــد |دع ي|بــــ |د|
|لمنى

|5|863 حمد مهدى|ضىح مهدى  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

453382 بــــينى ح|مجدى  مد عطيه يوسف|لشر لشيخ|هندستـــ كفر 

48466 لجليل|مدحتـــ سعيد حسن عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o9392  سمي  عثــــم
لصعيدى|ن |مصطفى لمنصوره|بــــ |د|

347984 لم|بــــوس|محمد يىح سعيد محمد  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

468|2 بــــو رسيع|م حمدى عىل  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|o888 ى|بــــو |هلل |لرحمن محمد محمد فتـــح |عبــــد  لعني  تـــربــــيتـــ دمنهور

824944 لرحمن محمد|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

687546  م|لسعيد |محمد صبــــرى 
ى
ي|لدسوق

ضى ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

4965o2 د|لجو|هيم محمد سعد عبــــد |بــــر|منتـــ  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

8o672| حمد محمد رجبــــ محمد| ي|بــــ |د|
|لمنى

22oo57 هيم محمد|بــــر|ن محمد |نوره ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

62|7o ى عبــــد |محمد ن بــــ|لوه|دى حسي  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

493o99 ى|هر حميدتـــ |م ط|هيم س|بــــر| بــــوحسي  |حقوق طنط

4|o|66 لدين|بــــ |فتـــىح محمد فتـــىح شه |بــــ طنط|د|

624399 لمرىس|شف |لك|ء أحمد محمود |إهد ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

63956o ى عبــــد  لسيد|هلل محمد |ليىل أمي  زيق|لزق|بــــ |د|

53543 د محمود محمد|لجو|عمرو عبــــد  ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

6|6|o6 م|م يوسف ضل|كريم عص ره بــــور سعيد|تـــج
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82o263 لصبــــور|لمنعم عبــــد|ء ثــــروتـــ عبــــد|رس| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

67797| ع|لرف|بــــو |عىل وحيد عىل عىل  لمنصوره|حقوق 

|7974 لسيد خميس| |ن زكري|رو كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

77o255 يف سعيد عبــــد  بــــ|لوه|سعد رسر زيق|لزق|بــــ |د|

6|83|8 لسيد وهيبــــ عسيىل|محمد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

6o6522 ى|حمد وهبــــه | لبــــهنس بــــحي  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

779577 لسيد درويش|عمرو محمد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

478283 بــــوكيله|لحميد |لدين عبــــد|ء|يدى عل|ه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4o7624 لمجد|بــــو |لمنعم محمد |سلىم مجدى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

443|85  |لشو|هلل طه |ن عبــــد|رو
ى
م|م|ل|دق ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|

لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 
لعريش|بــــ

39o96 ى لبــــيبــــ عبــــد|ي ده|لعزيز زي|سمي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

7773|8 كر محمد محمود حطبــــ|محمد ش زيق|لزق|هندستـــ 

75|54o دى محمد محمد محمد عيس|ش هندستـــ بــــور سعيد

66o94 بــــ عىل|لتـــو|محمد عىل عبــــد  لفيوم|حقوق 

|4oo66 لحفيظ خليفه|ندى بــــدوى عبــــد  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

233o68 لرحيم محمد فرغل|يه رأفتـــ عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

296|4 ن عىل محمود|مجد عثــــم| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

76|486 حمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |ر |نو| لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

286776 لسيد|لغنى |لرحمن عبــــد|م عبــــد|له| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

27|86o وق  دى|له|يمن محمد وجيه عبــــد |رسر |بــــ طنط|د|

359379 ى نور حسن  حمد|محمد حسي  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

77|397 حمد|بــــسمتـــ يحن  محمد  زيق|لزق|عه |زر

79o294 ق|س وى حسن|ره محمد رسر لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

8|4|66 د|شد منصور عو|عوده ر سيوط|ره |تـــج

43o264 لمرحومي|لسيد عطيه |ح |حبــــيبــــه صل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7|2232 لمحمودى|ز عىل |لبــــ|ز |لبــــ|ن |فن| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

4o2o86 رى عيس|لبــــ|لمقصود عبــــد |محمد سيد عبــــد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

368446 ف رش|دل |ع |د |رسر
ى
لمرزوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

646|59 هيم حسن محمد عىل حسن|آيه إبــــر لمنصوره|حقوق 
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48728| لسيد خلف محمود عىل|هلل |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7896|6 ويدي|لعزبــــ |محمد رجبــــ محمد  لشر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78o46| شور|دى ع|له|ندى حسن محمد  زيق|لزق|صيدله 

443732 بــــ|در شه|لق|د محمد عبــــد|ء عم|شيم لشيخ|بــــ كفر |د|

339453 لسيد محمود سعيد| |يمن محمد رض|ء |ل| زيق|لزق|صيدله 

66777 بــــ|لوه|متـــ فكري عبــــد |س|ر |مي لفيوم|طبــــ 

5|93|3 بــــى|ل عر|هر جل|بــــسنتـــ م ريتـــ|لنوبــــ|تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
 ج دمنهور

3o785 مد|رس عىل ح|تـــفى ي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

768232 ود|للطيف  د|رق عىل عبــــد |م ط|حل| لعريش|علوم 

823|57 ء عىلي محمد عىلي|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o3438 تـــه|حمد شح|بــــ محمد |شه ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

3|8639 وق رمض ن محمد محمد|رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

483783 بــــي|ح رسر|لفتـــ|ندي محمد محمد عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

78o698 ف محمد |ء |حسن هيم حسن|بــــر|رسر زيق|لزق|عه |زر

8o2455 ح مخلوف محمد|لرحمن صل|عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

545|2| ن|لعجىم عثــــم|دل محمد |لرحمن ع|عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

692397 دتـــ|يمن تـــوفيق زي|ء |ل| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5||562 ر|لغنى عم|لعليم عبــــد |حمد فوزى عبــــد | |صيدله طنط

|36|36 ى|ن |ر ن|دو|ردين |ن مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

45o2o3 هيم محمد محمود هيكل|بــــر| |هندستـــ طنط

85576| للطيف محمود|عبــــد| محمد رض ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

48|97 لعظيم|لد محمد عبــــد|مريم خ ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

52o589 ي رجبــــ شعبــــ|م|
لصمد|ن عبــــد |ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

تـــ|د|لس|ئ 

7749| تـــتـــ|محمد محمد سيد شح ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|4o83 رس محمد جمعتـــ|ي| ند ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5|5999 ن|م محرم رسل|لسل|آيتـــ محمد عبــــد معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

6467o2 |مد رخ|عيل مصطفى ح|سم|لدين |سيف  ط|حقوق دمي

7597o7 مد محمد عىل|م ح|ء حس|رس| ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

78|469 لدين محمود محمد حسن|م |يدى حس|ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6242o5 بــــ عىل غلوش|لوه|هيم عبــــد |بــــر|د |زي ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 
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337|47 ى  حمد|ندى محمود حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8o25o5 تـــه بــــرسوم|شنوده فوزي شح ي|طبــــ 
|لمنى

52|964 مع|حمد ج|ل زىكي |ر كم|من سكندريه|ل|طبــــ 

78o749 ع|لرف|له مصطفى مصطفى |ه زيق|لزق|عه |زر

|6224| ى|لبــــ|مريم عبــــد  سط ربــــيع حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

22o28| وى|لص|لجربــــى محمد |مه محمد |س|حمد | ى شمس هندستـــ عي 

|54788 لد محمد سيد|مريم خ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

59628 هيم|بــــر|يد طه |ن ز|نوره بــــ بــــنى سويف|د|

5265o| عيل محمد|سم|س |عمر فتـــىح عبــــ سكندريه|ل|هندستـــ 

7o893o ئى منيع|هلل رفعتـــ ه|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

228824 هيم|بــــر|يوبــــ |حمد |عبــــي   ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

34927| ى مه ل خليل|بــــ مصطفى كم|نرمي  ى شمس|تـــج ره عي 

794o3| حمد|محمد عىل | رويد |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

36975 حمد|ر ربــــيع سيد |من لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

336469 هيم غبــــرس|بــــر|جد صبــــرى |ح م|سم ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

778825 مر|لسيد ع|هلل |لسيد عبــــد |رحمه  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

4||757 ي 
لنمر|حمد |هيم محمد |بــــر|منى |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

لشيخ

677655 بــــينى حسن|رنو محمد |محمد سوك لشر لمنصوره|حقوق 

3739o4 ز|بــــ حسن محمود جم|يه|مروتـــ  |حقوق بــــنه

2|5|3o  س|لش|عمر مصطفى محمود عبــــد
ى
بــــق|ق هره|لق|هندستـــ 

33o637 وى|لبــــنه|دى |له|رس محمد عبــــد|تـــن ي|ف |حقوق بــــنه

|4565o لم|لم محمود س|عمرو س ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

8||o5| هلل|ن محمود محمد عبــــد|يم| ره بــــنى سويف|تـــج

48|o59 ه خ| ن|حمد سليم|لسيد |لسيد |لد |مي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

22963| لد|ن صبــــره خ|ئى عثــــم|م| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

2|7o56 م|لدين هم|ح |رص صل|ندى ن ى شمس|تـــج ره عي 

4o338o لغمر|د |لجو|دل شفيق عبــــد |مريم ع سكندريه|ل|ره |تـــج

6369|2 ء حسن منصور حسن|رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

49995o بــــوشعيشع مصطفى|م |حس| ند بــــ دمنهور|د|
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37|246 لغنى|ل عبــــد|لغنى بــــل|منى عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

444368 وى|لزفتـــ|ده عوض محمود عوض |مي لشيخ|علوم كفر 

432|o2 ي |ردين ع|ن نيس|دل جورج  |ره طنط|تـــج

27|257 هيم|بــــر|د |ل ج|جمعه محمد كم| لي|د ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

8o7o25 خلف محمد| روضه محمد رض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|4729| لرحمن|ل عىل عبــــد |حمد جل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4842|5 عيل|سم|هيم محمد |بــــر|دل |ع سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

6|2529 ف عبــــد|ه وى|لغز|لسميع حسن |جر أرسر |تـــربــــيتـــ طنط

425|22 يم|لد|شهد محمد سعد محمد عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

5o554| ره|لسيد عىل عم|د عىل |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8542| حمد محمود|ن |ء شعبــــ|دع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

645|25 ري|لخم|حمد |ح عىلي |حمد صل| ي|بــــ |د|
|لمنى

6|8|27 لشى|مد |ئى ح|ر ه|من طبــــ بــــورسعيد

9|o634 ل |لع|لسيد محمد عبــــد|يه | ج|طبــــ سوه

539329 حمد|لسيد حسن محمود |هلل سعيد |يتـــ | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42534 لشعبــــى|لسيد مصطفى |مر محمد |ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|78275 دق|لص|حمد عىل عبــــد |عىل  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

45o9o6 ري يحن |لهو|حمد عمر محمد | |ره طنط|تـــج

325622 م|لعزيز مرىس هم|حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

69o859 بــــينى|هيم يوسف |بــــر|خلود محمد  لشر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

2554|8 لقوى|لبــــ عبــــد|بــــوط|حمد |ء مصطفى |شيم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|29223 مح محمد محمود|محمد س هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4o4987 هيم محمد محمد محمد تـــوفيق|بــــر|زن |م سكندريه|ل|ره |تـــج

478o|5 ح محمد بــــدر|لفتـــ|دل عبــــد |محمد ع سكندريه|ل|طبــــ 

225862 لصغي  محمد|محمد محسبــــ محمد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

49o946 هيم طعيمه|بــــر|قوتـــ |ء محمد ي|لىمي سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

329779 سعيد حسن غريبــــ| رض | معهد فنى تـــمريض بــــنه

3|5428 ى|لفتـــ|م عبــــد|رحمتـــ حس ح خرصى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|9o4 لم|د رشدى س|رق زي|ط ن|بــــ حلو|د|

63|79o |لش|لغنى عبــــد |هلل محمد خليل عبــــد |منه 
ى
ق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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339358 متـــ|لعليم عىل سل|ح عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

4369|2 حمد|لرحيم |محمد عبــــد| مه لشيخ|بــــ كفر |د|

2o279 حمد عىل|حمد محمود |محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|3236 هلل فرج عبــــده|لد فرج |عمر خ |ره طنط|تـــج

48893 حمد|ن |ر سيد عثــــم|زه| ى شمس| لسن عي 

4||o45 فظ|لح|لحميد محمد عبــــد |بــــسمتـــ محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

537o75 حمد|هيم سيد |بــــر|در مجدى |ن ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

24o847 لعمري محمد|ده محمد |عبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

69o55| ل|هيم فهىم جل|بــــر|م |سل| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6o883o ى |لحس|م |سه ن|لسيد رضو|ني  |ره طنط|تـــج

9o526 ض محمد|ض محمد ري|ري تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

458647 حمد|لجيد سيد |حمد  عبــــد |س سيد |ين| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|62485 د محمد محمد|محمد رش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

86423 ن|ن سعد رمض|محمد رمض ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

324|96 ى لس مي  ى| كي  |فخري مي  ن|حقوق حلو

9o|345 هم |رص عىل ف|ميه ن|س تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

82o667 ي|لد محمود عبــــد|محمد خ
لغنى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

9o4|23 حمد محمد |ء عىل |ول تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

7783oo لمجيد عىل محمود|يمن عبــــد |حمد | زيق|لزق|علوم 

6222o6 ف عبــــد |محمد  لحنفى|لغنى مسلم |رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6o938| لسنبــــختـــى|محمد محبــــ محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o8|27 لم|لمرىس س|لسيد |هدير حمدى  صيدلتـــ بــــورسعيد

8o6965 ح مسعود|لفتـــ|محمد رجبــــ عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

52o354 وى|عيل عقبــــ|سم|ندى مصطفى  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

3||237 ن محمد عىل محمد|نوره لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

252285 بــــ|حمد شه|ء محمد محمد |صف ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

774945 ح|لفتـــ|عمرو محمد موىس عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43oo67 ود|لمنعم محمود محمد د|نور مصطفى عبــــد  |ره طنط|تـــج

77o82 ف عىل |م |هش ى|رسر مي  ره بــــنى سويف|تـــج

68737o مد جمعه|ن وديع ح|ء شعبــــ|سم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى
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775236 عيل|سم|تـــه تـــوفيق |لرحمن شح|عبــــد  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

6|826| س|لنم|ل |دى محمد جل|حمد ف| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

2|7|38 حمد رزق|رس محمد فتـــىح محمد |مريم ي ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

36323o ن صديق|بــــو سلط|ر محمد |عم ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

76445o لخي |بــــو |حمد | |لسعيد زكري|حمد | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5|646| بــــى|مبــــ|لسيد |لغنى |روى محمد عبــــد | معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

543o77 ىط خليفه|لع|لدين عبــــد |دل نرص |ن ع|نوره ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

582o9 حمد|ن جمعه |بــــ رمض|لوه|عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

5o6|5o |بــــ |ضى شه|ح ر|لفتـــ|لسيد عبــــد |لرحمن |عبــــد 
لدين

سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6oo525 ى|حمد س| ى حسبــــو أبــــوحسي  مح حسي  |طبــــ طنط

255|9| دريس حسن محمد|ح |سم تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

||76o4 بــــسمه محمد حسنى مصطفى جمعه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

44|5|2 ىط محمد|لع|ء محمد عطيه عبــــد|رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

4|49|9 حسن محمد معروف محمد ضبــــش ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

4755o لمجيد حسن|محمد حسن عبــــد لفيوم|بــــ |د|

68||5| ف محمد |محمد  لديسىط محمد|رسر لمنصوره|ره |تـــج

223954 لعزيز ذىكي|حمد عبــــد |رق |تـــفى ط ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

77464 شم عنتـــر عبــــدتـــ|لرحمن ه|عبــــد  ن|هندستـــ حلو

33|278 هيم حسن|بــــر|حمد |يمن |هلل |منتـــ  |بــــ بــــنه|د|

75|697 ردين جوزيف سعد بــــسطوروس|ن ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

348846 لحميد محمود منصور|د مرزوق عبــــد|سع ى شمس|تـــج ره عي 

484234 فع|محمد عوض محمدى سعد د سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|47776 ى لطفى فهىم| يمن حسي  ن|هندستـــ حلو

249894 ى|د رمض|جه| ن|ر ن سعد حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5|745| د|تـــ رشدى حم|لشح| |هند|ش بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4398o8 مر|ء محمد محمد محمد ع|لشيم| لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

9o7388 بــــ |س سنج|حمد محمد عبــــ| ج|حقوق سوه

2557o6 تـــ|م حفىطى بــــرك|محمد عص تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

2234|7 ج|در محمد فر|لق|هر سيد عبــــد|س عه مشتـــهر|زر

545798 لح مندور|بــــوص|مل مندور |محمود ك لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ
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6263o4 هيم|بــــر|لعزيز محمد محمد |زينبــــ عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

879762 ح محمد موىس  |ء صل|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

686o8o لذىك محمد|لدين |هند محمد نور  لمنصوره|بــــ |د|

6o4479 ئى|لكن|بــــ زىك محمد |يه|ء |ل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o6|24 لعظيم|لحميد سعيد عبــــد |حمد عبــــد | لمنصوره|حقوق 

776322 بــــ|لبــــو|لسيد عىل عىل |س |ين| زيق|لزق|طبــــ 

||9|23 ز|لمجيد در|لد سمي  عبــــد |خ| رن ى شمس| لسن عي 

|46o|3 ل خليل محمد خليل|زينبــــ جم هره|لق|ره |تـــج

232|27 غ|لصبــــ|ح مصطفى |مصطفى صل هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

6997o8 لمتـــول|لعزيز |مح خليل عبــــد |س ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

537396 لح جمعه|طف ص|ء ع|شيم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

63o877 لسميع|لمعبــــود عبــــد|عبــــده حسن عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|4o5 لغنى|لكريم عبــــد|مصطفى محمد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

45336 بــــر|فع ص|رق ش|مصطفى ط ن|حقوق حلو

683o6o |ر عبــــد |لغف|لحميد عبــــد |محمد مجدى عبــــد 
ر|لغف

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4453o هيم|بــــر|محمد عصمتـــ محمد  هره|لق|حقوق 

9o346 لمحسن|هلل عبــــد |هلل عبــــده عبــــد |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

5|6o45 |هلل ند|رحمه أحمد محمد عبــــد ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

3|5569 حمد عىلي|مح |س| ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

924779 طلعتـــ محمود محمد  | نه ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

263477 لصعيدى|لغمرى |تـــم مصيلىح |م ح|سه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

448592 م|محمد عىل عيد إم |بــــ طنط|د|

754279 حمد جنيدى|منه محسن محمد  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

5|3929 هلل خليفه صبــــح|ء سمي  عبــــد|حسن زيق|لزق|عه |زر

|58372 ل محمد|رضوى مصطفى كم هره|لق|ره |تـــج

2|4o39 ن محمد عىل|يه رمض| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|6579 لعرفه|لحنفى |ن |شكرى رسح لمنصوره|حقوق 

496|63 ئى|لديبــــ|لسيد |نورين محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7o7966 حمد|لعزيز |ن عبــــد |ر محمد عثــــم|من لمنصوره|نوعيتـــ 
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|4|37o م منصور|م|محمد سيد عىلي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

237363 هلل|د |د تـــفى ج|ندى محمد فؤ |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

9||4|9 شم محمود محمد |عمر ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

349892 مد|م ممدوح ح|هش| عل |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

634224 م عىل عىل محمد|لسل|محمد عبــــد زيق|لزق|علوم 

787738 م|لسل|محمد محمد فوزى عبــــد زيق|لزق|حقوق 

53724 حمد محمد|لد |ندى خ ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

45492o ح|لفتـــ|يش فكري محمود عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

7o62|4 لرحيم|هيم عبــــد |بــــر|م |ء س|سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7|677o مد حشيش|عيل ح|سم|حمد حمدى | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

859|87 ي|لبــــ|يه مدحتـــ محمد عبــــد|
ى
ق ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

675|25 رس محمد عطيه محمد|حمد ي| لمنصوره|علوم 

4|378o ر|لدين عم|مىحي فوزي مىحي  |بــــ طنط|د|

788o|9 ي
لم|لم محمد س|ح س|صل| دئى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7|7282 لديبــــ|عىل عىل عىل عىل  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

9o2657 ى |لر|ء عبــــد|ل| فع محمد حسي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|5798 لبــــديع|م محمد عبــــد |مريم هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o8|8 لسيد محمد|محمود محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

88o397 ح عدل بــــولس |ديفيد صل سيوط|علوم 

45526 م تـــوفيق حسن|تـــوفيق عز ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

363o8 هلل طلبــــه|محمد مجدى عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

338474 ي محمدي عبــــد|مريه
لمجيد|ن مصطفى شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

846o7| م|لسل|س عبــــد|محمود محمد عبــــ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

637o59 د|لسيد عيس حم|محمود محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|7642 ى محمد عبــــد|كم لرحيم|ل حسي  هره|لق|حقوق 

8o4255 ن حمدي محمود مرىسي|ريم|ن ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

689o55 فع |لش|لسيد |حمد محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

527|87 د|لحد|لدين محمد حسن |ء |مصطفى عل سكندريه|ل|هندستـــ 

6848|9 لعزيز هيكل|محمد عبــــد | ر|ي لمنصوره|حقوق 
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89|23o ى رشدى بــــسط ين خي  | شي  سيوط|بــــ |د|

696658 ن لحبــــيسر|د محمد |م جر|عص| مي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

82|o|7 ش|بــــوجبــــل دمرد|مه |س|حمد | ي|بــــ |د|
|لمنى

4o565o حمد|بــــر عىل |نىح  محمد ج| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

696347 بــــو عيس|ن |حمد رمض|ن |رضوى رمض |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

789o75 لعزيز|حمد عبــــد|رص |لن|ل عبــــد |محمود جم دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

347477 ى بــــدر|ي بــــوعربــــ|حمد |وى |سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

83765 ح|لفتـــ|ح محمود عبــــد |لفتـــ|يه عبــــد | ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

76485| ي|لغيط|لمتـــولي |ح |بــــسنتـــ محمد صل
ئى هره|لق|ج طبــــيع |عل

7o|742 ح|لفتـــ|يمن محمد رفعتـــ عىل حسن عبــــد |هلل |يه | زيق|لزق|حقوق 

875528 محمد هريدى محمد هريدى  سيوط|حقوق 

62962 حمد|ر |فع عم|ن ش|شعبــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

429o|9 وى|لنحر|د |دل سعد فؤ|ء ع|رس| |تـــربــــيتـــ طنط

8o49o5 ي|سلىمي جه
د محمد قرئى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

687437 لعيسوى|لعيسوى محمد |ره |س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8|27| يمن فوزى ذىك|جر |ه ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

879997 بــــ عىل  |ح دي|ن صل|نوره سيوط|علوم 

54o3|6 ج|رص فر|رص قطبــــ ن|تـــفى ن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

34927o ى مجدى عبــــد ح خليل|لفتـــ|نرمي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

344354 حمد|لحليم |ذ محمود عبــــد|مع كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

48|324 ج|فظ فر|لح|حمد عبــــد |ل |حمد جم| سكندريه|ل|ره |تـــج

9o||99 ى |بــــو|وى |ئد ثــــروتـــ حن|ر ليمي  ج|ره سوه|تـــج

922279 دى |له|ء محمد حسن عبــــد|شيم ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

544383 عيل|سم|بــــو |ئى محمد محمود عىل |م| بــــ دمنهور|د|

862898 م محمد|حمد عل|ح |صل| نه ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|43489 ى|حمد ج|ريم حمدى  هي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

248726 دى|لبــــغد|ردين منصور فرج |ن ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

28o4|6 ىط|لع|رق محمد عبــــد|رنده ط |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

46726 حد|لو|ن رجبــــ محمود عبــــد |زهر هره|لق|عه |زر

Wednesday, September 5, 2018 Page 7247 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4787|3 بــــو كرم|لمنعم محمد |دل عبــــد |يوسف ع |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

27o2o9 لمطلبــــ|رس محمد محمود عبــــد|كريم ي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

45o296 هلل|م وديع رزق |ئى عص|ر |ره طنط|تـــج

357|49 وق سعد عىل سيد  حمد|رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

344865 حمد قرعىل|دل عليوه |م ع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

843277 دي|حمد بــــغد|ن مغربــــي |رو ن|سو|بــــ |د|

|29o95 هلل|غبــــ فرج |ثــــيو سمي  ر|م مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

33|37o لسيد محمد حسن عبــــده|ن |ريم|ن |حقوق بــــنه

63482 لعليم|حمد محمد حسن عبــــد | تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

64oo79 طف محمود محمد|ن ع|رو زيق|لزق|ره |تـــج

95|99 ن محمد|ء مصطفى حس|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o6738 ن محمود|لد سليم|ر خ|عم لفيوم|هندستـــ 

32|97 حمد|لحميد |دى عبــــد |له|حمد عبــــد | ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|75o9| ى محمد |حمد | هيم|بــــر|مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3o462 ى|حمد ش|حمد |يه محمد | هي  هره|لق|م |عل|

344869 ح|لفتـــ|لعزيز عبــــد|لد سيد عبــــد|ر خ|مي ى شمس صيدله عي 

9||956 لرحيم |ه عبــــد|لل|بــــر عبــــد|ن ص|يم| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

33886 هيم|بــــر|لعزيز |م عبــــد |طمه عص|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

68o59 ه محمد عبــــد لرؤف عىل|مشي  لفيوم|لعلوم |ر |د

|77554 ى مؤمن منصور محمد حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

43|237 لشتـــيىح|مل محمد |رهف عمرو مصطفى ك لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6323oo لحميد فوده|منى عىل فتـــىح عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

26o7o5 حمد أبــــوعمره|ن |مروه رمض ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

33485o د محمد محمود|م عم|ريه هره|لق|م |عل|

32593| لمنعم عىل|هلل محمود عبــــد|منتـــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

36o458 ف |ن عبــــد|منيتـــ محمد رمض| لدين|لنبــــى رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

5o6336 د|لضي|حمد |لعظيم |لرحمن عبــــد |بــــسنتـــ عبــــد  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

|55o97 ن م|لسل|حمد عبــــد |هيم |بــــر| |مي  ى شمس|د| بــــ عي 

683866 بــــ|لبــــ|لسعيد محمد فتـــح |ريم محسن  ط|بــــ دمي|د|

43874| هلل|لفتـــوح محمد نعمتـــ |بــــو |محمود بــــدوى  لشيخ|ره كفر |تـــج
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5|5o67 ع|لرف|لمنعم محمد |لد عبــــد |ر خ|من علوم دمنهور

67948 ل|لع|حمد سعيد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ن|حقوق حلو

289974 هيم بــــدر محمد|بــــر|مريم محمد  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

8o5652 ى|حمد بــــدوي |سمر  مي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

338496 لغنى|حمد عبــــد|ر وحيد |مي زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8o9733 د محمد فكري عىلي|حمد عم| ي|لسن |
|لمنى

759458 ح محمد محمد|د صل|جه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

837387 ن|ر طلعتـــ محمد زحل|من دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

627339 ه  حمد حبــــيبــــ|حمد صبــــىح |ني  ى شمس طبــــ عي 

7875|o ى|لشو|ئى محمد |ر ه|من  حسي 
ى
دق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

94295 ن|ج رجبــــ عىل حس|بــــتـــه| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

875999 غبــــ  |ل ر|دى مجدى كم|ش سيوط|نوعيتـــ فنيه 

637335 حمد|ن |بــــ محمد محمد رمض|ربــــ زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

3652o8 حمد محمود|منيه محمود | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8oo|27 ن محمد|ل عمرو سليم|نو ي|علوم 
|لمنى

45|8|9 له|مل طبــــ|مل رجبــــ ك|عمرو ك لشيخ|هندستـــ كفر 

2895o4 محمد حسن سيد حسن محمد دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

2|9985 عيل|سم|حمد |ن عىل |يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8362|8 هلل عىلي محمود محمد|عبــــد ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

|38o79 لحميد|لمطلبــــ عبــــد |حمد عبــــد |محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5|o667 لحنطور|لم |متـــ محروس س|س|حمد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

757444 حمد|لد محمد محمود |خ عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

623786 لمنعم بــــليطه|ء مجدى عبــــد |عىلي ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

462|9 حمد|لق |لخ|عمرو عزتـــ عبــــد هره|لق|حقوق 

|24662 حمد يوسف|حمد يوسف سيد | لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

|77o9o د محمد خليل|ء عم|دع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2377|2 حمد|مريم وليد محمد فكرى محمد  هره|لق|صيدله 

483834 لعقيىل|هلل حمدى محمود محمد |عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

783235 مه|يز سل|مه ف|م سل|هش ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر
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843353 حمد|هيم محمد |بــــر|هلل |منه  ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

452663 ج |حمد بــــلتـــ|حمد |طمه محمد |ف لشيخ|بــــ كفر |د|

487523 حمد محمد خميس عىل حسن| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

327592 وى طه|يمن ف|ء |ل| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

488394 لسيد رزق|تـــه |لحليم شح|طف عبــــد|محمد ع سكندريه|ل|ره |تـــج

22|6o3 لمقصود|لسيد عبــــد|ئل |عمر و ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

52577o وى|ح قن|لفتـــ|لسيد محمد عبــــد |مصطفى  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|3946o ندى مدحتـــ سيد محمد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4883|| لكريم سعد جبــــريل محمد|محمود عبــــد سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

894o65 حمد |مر درويش |م ع|سه سيوط|بــــ |د|

529337 ف عبــــد |رس |ف لحكيم محمد خليل|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

6||4oo يل|عي ط|لرف|ل |جم| رن |تـــربــــيتـــ طنط

92oo6| حد  |لو|حمد عبــــد|بــــتـــ |ء ثــــ|عىلي ج|حقوق سوه

25o9o9 ئى|لزرق|حمد محمد سعيد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

648563 هلل|لرؤف عبــــد|عبــــد| ء رض|رس| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

9o6937 لرحيم |هيم عبــــد|بــــر|حمد |مريم  ج|تـــربــــيتـــ سوه

2|7|2| ى خليل فخرى شهو|ي ن|سمي  هره|لق|ره |تـــج

269899 حمد|هيم |بــــر|نور طلعتـــ غنيىم | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|32398  عوض|بــــسنتـــ ع
ى
دل صدق ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

88|267 بــــ عىل |بــــورح|ء رجبــــ |سم| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

423273 بــــو عىل|مصطفى محمد بــــكرى  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4|8o29 لعزيز حسن|لحسينى عبــــد|ء |سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

7oo3o5 لرحمن عوض|ح عبــــد |حمد صل| لمنصوره|هندستـــ 

4495|9 لشيخ|لعزيز مصطفى زىك |عبــــد  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

283834 يوسف حسن محمود حسن ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9o2752 حمد |لصغي  |حمد |محمود  ج|حقوق سوه

829o8| للطيف|فظ عبــــد|دي ح|له|محمد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

27|25 حمد|فرحه جمعتـــ سيد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

758o53 هلل محمد محمد|حمد عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

323383 لشيىمي|حمد |لد عىل |عىل خ ى شمس هندستـــ عي 
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525339 م|هلل عز|لم عبــــد |محمد س| دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

37o9o ى محمد |ي حمد محمد|سي  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

75682| ي|لعي|يمن محمد حسن |حمد |
ضى ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 

عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

7|6952 لسيد|هيم |بــــر|م |سل|سلوى  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

52753| تـــفى محمد محمود محمد حربــــى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

7944| ن|لنعم|بــــو|جر سيد محمد |ه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|2o44| عيل|سم|محمد يىح محمد  هره|لق|ره |تـــج

43o69| بــــويوسف|ء سعد حسن |سم| ي صىح طنط
|معهد فنى

2566o6 تـــ|لحميد بــــرك|م وحيد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

75o756 محمد منصور وطنى جبــــريل هندستـــ بــــور سعيد

|24699 هلل|بــــر عبــــد |بــــ ص|يه|د |زي ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

494876 هيم هنيدي|بــــر|لمجد |بــــو |محمد عىل   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

4335o8 لخول|لعيسوى |ل محمد |محمد جم |حقوق طنط

48|473 حمد|حمد سيد |لرحمن محمد |عبــــد  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

56972 هيم|بــــر|فهيم | نه رض|دمي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

4o895| م عرص|لسل|كريم عىل عبــــد |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

24349o لرؤف فهىم|طمه عبــــده عبــــد|ف هره|لق|هندستـــ 

4|962o دهم مصطفى محمد مرىس محمود| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5|52o6 هيم محمد خرصى|بــــر|لسيد |ن |نوره تـــربــــيتـــ دمنهور

844944 بــــدين|دل محمود ع|حمد ع| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

773595 لعسوي|لمتـــول محمد | |ن|ر زيق|لزق|حقوق 

759o95 لسيد|دل محمد |محمد ع |د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 
ضتـــ|ري/لسويس

37534 فظ محمد|ىطي ح|لع|ء عبــــد |رس| ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

857346 شور محمد محمود|هلل ع|عبــــد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

632722 ي عىلي|ئشه عل|ع
ى
ء محمد شوق ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 

لسويس

68|729 ى|محمد مهدى محمد مرىس  لعشر لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ
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88o387 ل سيد |م جل|حمد عص| سيوط|طبــــ 

4|7257 بــــ|ن فتـــىح محمود كس|محمد رمض ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

759478 هيم|بــــر|يمن محمد عىل |زينبــــ  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

4363|5 حمد بــــدر|محمد | حمد رض| لشيخ|علوم كفر 

43o8|9 يدم|تـــفى ط ي رسر
رق مصطفى |بــــ طنط|د|

77|693 س عطيه|لمنعم عبــــ|حمد عبــــد |ن |نوره |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

858|o2 ى|ل عبــــد|جم| رض لعظيم حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

28325o ى سيد | ى منصور|مي  مي  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

648|33 هيم|بــــر|حمد شكرى |ء |محمد عل ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

5|36|3 سعيد محمد سعيد مرىس ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

46o43o لسيد|حمد محمد |مريم محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

48932 ل|لع|ء محمد محمد عبــــد|لزهر|طمه |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|2969| لغريبــــ|ئى محمود |محمد ه ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

752724 هيم عىل سيد|بــــر|هيم محمد |بــــر| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

626o8o لمجيد محمد عىلي سويفى|ل عبــــد|محمد جم زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5|55o7 مل|مل محمد عىلي محمد ك|ن محمد ك|يم| بــــ دمنهور|د|

4|9836 ف زرق حسن سلط|محمد  ن|رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

7o6686 مر|لمتـــول ع|لمتـــول محمد |لد |خ لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

269828 ل محمد خليل|لع|مه عبــــد|حمد سل| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

285953 لكريم سيد|ء سمي  عبــــد|رس| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

495862 تـــه|هيم زىك شح|ء جمعتـــ إبــــر|أسم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

63959| ى فتـــىح |ي لسيد محمد جمعه|سمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

886853 لمعىط حسن |رقيه مصطفى عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

858765 ي عبــــد|مه ن|ء سل|سم| لكريم|ج  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

62o2|6 زى|لغ|يده حسن حسن محمود محمد |ع ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7|o2|6 حمد يوسف|ء حسن محرز |رس| لمنصوره|علوم 

6o57o8 ف | لغنيىم|لمعىطي |حمد شبــــل عبــــد|رسر |هندستـــ طنط

77|468 يد|ل عىل ز|مه سمي  هل|س| زيق|لزق|ره |تـــج

355362 ى |يمن ي|رتـــ |س حمد|سي  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

896|5| لكريم خلف |دل عبــــد|ء ع|ل| ج|عه سوه|زر
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264668 |ش|حمد بــــ|لسيد |ح |لفتـــ|بــــرين مجدى عبــــد|ص ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6398o3 عيل|سم|لحق |لد محمد عبــــد |ء خ|سم| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

675|83 لزينى|لسيد متـــول |ريم محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

836262 هيم|بــــر|هيم سعدي |بــــر|ديه |ن دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|75|53 لحليم|نبــــيل محمود عبــــد | رن |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

4339o4 |صف |لن|هيم محمد عبــــد |بــــر|ء |سن
بــــورى|لش

|بــــ طنط|د|

57757 بــــ|لوه|لدين فهىمي عبــــد |ل |ء جم|رس| ره بــــنى سويف|تـــج

6922o4 ف محمد عبــــد |بــــسنتـــ  بــــل|لعزيز ق|رسر لمنصوره|بــــ |د|

49|487 عيل هريدى|سم|ء محمد |سم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o36|3 هيم|بــــر|يه عىلي حسن | ي|بــــ |د|
|لمنى

5o7976 در|لق|لحسن عبــــد |بــــو |نس محمد |ن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

46|7o6 عر|لش|ن معوض عىل عىل |يم| لمنصوره|حقوق 

4|7952 لمحمدى تـــوفيق|لمنصف |دين عبــــد |ن ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

76o5oo ح عيد|لفتـــ|لمنعم عبــــد |حمد عبــــد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6oo597 محمد طلعتـــ خليل محمد عطيه |طبــــ طنط

339|53 م|م|هلل محمد محمود |منتـــ  |ره بــــنه|تـــج

|76|58 حمد|ء حسن سيد |ده عل|غ |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

||7635 درس|يمن يوسف تـــ|دى |ف ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3262oo هيم|بــــر|رس محمود |رتـــ ي|س ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2||6| ن مصطفى عىل بــــخيتـــ|حس| هره|لق|بــــ |د|

773934 ى عبــــد |عىل يحن   حمد|لرحيم |مي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

8|3827 بــــ حسيبــــ|لتـــو|رس عبــــد|عبــــي  ي ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

336|54 لبــــطل|عيل |سم|حمد |رتـــ |س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

76439o يف|هيم |بــــر|هيم مصطفى |بــــر|محمود  لشر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

27||26 لعزبــــ يوسف|طمه محمود متـــول |ف ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7677|4 ش مصطفى|طف مصطفى عي|م ع|ريه ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

764746 ى محمد عىل  ر|لبــــيط|نرمي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

8|7367 سعد جرجس|ل |كي  جم|بــــ| ي|علوم 
|لمنى
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2793o8 ج |مر ن|ر محمد ع|من ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6|79|6 وق شكرى عبــــده عبــــده مط وع|رسر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

324354 ى|حمد عىل ص| بــــر حسني  ى شمس|زر عه عي 

648262 د|لجو|لفتـــوح عبــــد|بــــو|م محمد |ريه لمنصوره|حقوق 

254|9| ن|لرحمن زهر|ئل سعيد عبــــد |م و |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|o323 ن صقر|هلل سليم|ن فتـــح |سليم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4|4237 م|لسل|م عبــــد|لسل|حسنى عبــــد| رض |حقوق طنط

867438 حمد محمد|حمد سعيد |  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

236577 تـــه|حمد محمد شح|م |ن عص|نور ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

2459|3 ل|لهل|هيم |بــــر|رس |محمد ي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

648742 بــــوزيد|لحميد محمد |حمد عبــــد|عمرو  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9|2646 ض محمد |لىح ري|بــــسمه عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

365932 حمد|ر |لستـــ|حمد محمود عبــــد| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

295878 للطيف|حسن محمد محمود عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

28642o حمد ضيف|طف سيد |مصطفى ع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

536425 ي|
دل عفيفى عويضه|ع| وليفى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

73484 لحميد|هر عبــــد |لظ|ن مسعود عبــــد |يم| لفيوم|عه |زر

222937 يبــــه عىل محمد  عيل|سم|محمد رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|654|4 ده|د سن|ردين ظريف عي|ن بــــ بــــنى سويف|د|

4873o3 ى فرهود بــــخيتـــ|دى روم|ف ئى بــــشر سكندريه|ل|بــــ |د|

774|89 حمد سمي  محمد محمد| ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

36|o36 بــــوريه|شور |لكريم مهدى ع|لحسن عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

9224|6 ره محمد حمدى متـــول قبــــيض |س ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

7838o هيم محمد ظريف|بــــر|ء |ول هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

883339 عيل  |سم|حمد رجبــــ عىل | ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

86o224 ى|محمد عىلي حلىمي  مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

37o866 ن لطفى عبــــده محمود|نوره لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

467o6 محمود حمدى محمد مليىح  هره|لق|بــــ |د|

685483 ه | ى|حمد عىل محمد حسن |مي  لدمي  لمنصورتـــ |تـــمريض 

Wednesday, September 5, 2018 Page 7254 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

36634o لعزيز|م محمد عبــــد|بــــسنتـــ هش ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

26o3|9 ه | هيم|بــــر|رد عزيز |دو|مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7839|2 ى عىل|لع|لد عبــــد |ن خ|نوره ل حسي  زيق|لزق|حقوق 

756o99 لسيد|لحسينى |رق |ء ط|سم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

685578 حمد |هر خلف محمد |ريم م لمنصوره|ره |تـــج

4o245| ى|لص|بــــر |ندى ج وى حسني  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

45|23| لعزيز عوض|عزه صبــــىح محمود عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6996|7 ي|ر
ن|ر زيد|لستـــ|محروس عبــــد | ئى ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

338932 ي عبــــد|ل ط|نه
د|لحميد حم|رق عفيفى |حقوق بــــنه

777757 هلل|هلل محمد عبــــد|محمد عبــــد  زيق|لزق|علوم 

62|||7 ن|ضى رم|لسيد م|يز |محمد ف ط|هندستـــ دمي

2|5788 لس|ري|م ن موريس مسيحه كي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2222|2 ه للطيف يوسف|حمد عبــــد|ن |مي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

3|78oo |سعيد عط| عمر عط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

87o986 ى حسيبــــ عىل تـــمس|م ح|دلي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

79|899 عيل عىل محمد|سم|ء |شيم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35559o عيل|سم|هيم |بــــر|حمد |جر |ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5275|o ود طه|رس حسن د|روضه ي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

766749 هلل رحىم محمد بــــكي |محمد عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

296||2 طف خليل حسن|حمد ع| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

5|8|24 تـــي|لزن|ديتـــ نشأتـــ محمود عىل |ن تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

5|5o68 |هلل رخ|حمد عبــــد | |ر ذكري|منـ ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

642893 لعزيز مرىس|منيه محمد عبــــد | زيق|لزق|نوعيتـــ 

24892| لصعيدى|حمد عىل |ء |سم| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

7o8626 بــــ مصطفى|لوه|لسيد سعد عبــــد |دهم | |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

86343o س فرح|فهد رمزي منتـــي دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

75422| ق|عيل |سم|عيل |سم|يمن |رحمه  وي|لشر عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|5|o89 ى|زم صل|يدى ح|ه ح حسني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

33857 ى عبــــد  لغنى موىس|رغده مدحتـــ محمد فلمي  هره|لق|ره |تـــج
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772o29 نم|ن غ|لسيد سليم|حمد محمود محمد |  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

78487o حمد بــــيوم|در محمد |لق|مينه عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

329748 ن|لعليم سليم|عبــــد| ء وليد زكري|ل| |بــــ بــــنه|د|

4o4956 لكريم|لرسول عبــــد |م فتـــىح عبــــد|سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6746o ز|لغنى در|لدين عزتـــ عبــــد |ء |عل| رن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o|76| بــــتـــ بــــيومي|لنبــــي ثــــ|ر عبــــد|عم ي|علوم 
|لمنى

829384 ن عىلي محمد|ميمه عثــــم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

63|449 لقلش|دل محمد طه |سلوى ع زيق|لزق|هندستـــ 

642835 ى عبــــد |ي لسيد|لسيد |لق |لخ|سمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6358o حمد|ج |ن قرئى فر|يم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8o48|9 ن يوسف|مح سمع|ديتـــ س|بــــرن ره بــــنى سويف|تـــج

3|378| هيم|بــــر|عيل موىس |سم|لرحمن محمد |عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

|49845 لنعيم محمد|هلل محمد عبــــد |عبــــد  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

542896 لمجيد فريج شلضم|عبــــد | مه تـــربــــيتـــ دمنهور

|5646| بــــو رسيع زغلول|ئل مجدى |و ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

633956 ح محمد شعيبــــ|حمد صل|ح |صل زيق|لزق|ره |تـــج

6|4o|5 رص|لن|هيم عبــــد |بــــر|محمود عنتـــر مصطفى  |طبــــ طنط

333797 د فتـــىح لبــــيبــــ|نوبــــ ميل|بــــ| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

695|8 ى محمد  حمد|مروه حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

634886 ر|لغف|ن عبــــد|م محمد شعبــــ|سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33|3|4 لخول|وى |لسيد هند|مه |س|يتـــ | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

54o7|9 نور سعد|هيم |بــــر|ندى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

784484 حمد|لمعز |ره محمد عبــــد |س زيق|لزق|نوعيتـــ 

27o575 بــــو عىل|لم |لد بــــسيوئى س|بــــسيوئى خ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

785436 متـــ|يدى محمد محمد سل|ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

68o46 رص معوض|لن|رس عبــــد|ي| عل ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

529384 لسيد غندور|لسيد محمد |رق |ط ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

684744 ن|لحميد سليم|لحميد عبــــد |محمد محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

7o9742 س عبــــده فرج|لد عبــــ|محمد خ معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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77524o تـــتـــ|ن عطيتـــ شح|حمد رمض|محمد  زيق |لزق|تـــمريض 

6|4877 ى حمد مط| ريد|حمد سعيد حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

265937 حمد حسن حبــــسه|لرحمن |عبــــد لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

8o2732 ي |
هيم محمد|بــــر|منيه مصطفى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

35857o لرحمن|ل عبــــد|لد جم|بــــسمتـــ خ ى شمس|تـــج ره عي 

789369 ه حس لم مصطفى|م حسنى س|ني  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

8|4937 ل سوبــــي محمد|طمه جم|ف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

857737 لح محمد|لرحيم محمد ص|عبــــد |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

357458 ى حسن حسن فوده| تـــ حسي  مي  زيق|لزق|صيدله 

95788 د حمدي فضل بــــعتـــورتـــ|جه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

24o454 هلل|ن محمد محمود خلف |مريه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

333882 لعظيم متـــولي|محمد سيد عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

322289 حمد|هلل طلعتـــ محمد |منتـــ  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

679o28 لمجيد|حمد محمود عبــــد |حمد محمد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

24o569 هيم|بــــر|ء حسن عطيفى |شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o84o2 لدين|ء محمود محمود بــــدر |شيم ي صىح طنط
|معهد فنى

492649 لسيد|محمد رجبــــ جمعه محمد عبــــد  بــــ دمنهور|د|

42o759 لم محمد|لسيد س|لم |مجدى س لشيخ|ره كفر |تـــج

63o9|9 لسيد مصطفى|ء حمدى |سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

|687| ى عبــــد |مريم عبــــد  لعزيز|لعزيز حسي  ى شمس| لسن عي 

7773o6 لحميد |ر عبــــد |لستـــ|ح عبــــد |لفتـــ|عيس عبــــد 
لكريم|عبــــد 

زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

232572 ى|م جده وليد محمد محمود حسي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

7o5574 لسيد عىل|لسيد محمود |محمود  طبــــ بــــورسعيد

62o4|7 فع|لش|لحميد |لحميد عبــــد|مريم عبــــد ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4o2355 فظ|لح|ن محمد فرغىل عبــــد |يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

7588|5 حمد محمود|م |حمد عز| لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

23272  |س|
ى
بــــرهيم|مه محمد دسوق ي |

لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

495736 ى محمد نوبــــى محمد بــــشي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

9|8289 حمد عىل |لمحسن |جر عبــــد|ه سيوط|بــــ |د|
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327237 حمد|ه محمد |لل|رص عبــــد|طمتـــ ن|ف ى شمس|د| بــــ عي 

|362|7 فتـــىح لحىطى رشدى| رين|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|37o|8 ن|لعزيز سليم|عمر حسن عبــــد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|3|276 تـــه|ج  صموئيل شح|جورج ن |ره بــــنه|تـــج

27o695 ز|لقز|لمرىس محمد |ل |مه جل|س| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

77677| ف عبــــد |طمه |ف لرحمن|ح محمد عبــــد |لفتـــ|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

449923 بــــىل|لبــــ|يمن محمد |رؤى  |هندستـــ طنط

|5|oo9 ى عبــــد |ي م|لسل|ه عبــــد |لل|لسميع عبــــد |سمي  ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

|58o87 لعظيم|لحفيظ عبــــد |حمد عبــــد |زينبــــ  ن|بــــ حلو|د|

86o373 زق|لر|حمد عىلي عبــــد|ء |سم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

825|4o هيم|بــــر|محمد عمر محمد  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

7o6496 لحميد|ىط عبــــد |لع|ن عبــــد |سليم| دين لمنصوره|حقوق 

7684|5 ف محمد محمد حبــــسر|ر |من رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

895262 د محمد  |حمد فؤ|محمود  ج|حقوق سوه

887335 لحميد |حمد عبــــد|محمد سيد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

4|3425 لبــــرم|مل |مريم محمد محمود ك تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

3648|3 حمد محمود|ىط |لع|زينبــــ عبــــد لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|24299 هلل|حمد محمد عبــــد |م محمد |عمر عص وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

497o22 منيتـــ محمد محمد محمود فيوض| ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

9o868| مل محمد بــــكي  |بــــ ك|دي ج|ره سوه|تـــج

9o4666 حمد  |دهم |د |وليد مر ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

424952 ر|لحميد نص|حمد فهىمي عبــــد |حمد مجدي | سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

68o547 فظ حسن محمد|ر عىل ح|من ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

762o35 مه|ىط سل|لع|حمد عبــــد |رحمه  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

4|6872 ره|ميل مكرم لبــــيبــــ بــــش|مريم  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4277|6 |لق |لخ|لق عبــــد|لخ|لق محمد عبــــد|لخ|عبــــد
بــــوزيد

|صيدله طنط

678392 ن|لم|هيم س|بــــر|منى محمود حسن  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي
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237834 ى |دع ى |ء حسني  ى حسني  حمد|مي  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

69o72| لسيد|تـــ |لشح|لسيد |تـــ |لشح| لمنصوره|بــــ |د|

3|3|72 يف جورج حن|ن |دى رسر ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

54|2|7 لسيد|عيل |سم|عيل عرفتـــ |سم|محمد  ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

|25988 ى |مني  دقدق لوق| مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

78o754 بــــى|رص محمد عر|لن|ل عبــــد |جم| ر|ي زيق|لزق|ره |تـــج

68|263 هيم|بــــر|وى |لد هند|محمد خ لمنصوره|علوم 

73o46 حمد|لسيد |رص |لرحمن ن|عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|37762 م حنفى عبــــده حسن|هش ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

863o|3 ء سعودي حلىمي محمد|رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

633349 بــــرى|لج|حمد محمد |حمد |محمد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|27|83 ج|عبــــده حج| هلل محمد زكري|رحمه  ى شمس|د| بــــ عي 

299689 ده|حمد عطيه عبــــ|محمد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

63o27 ل ليس|ء سيد كم|شيم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

23o666 ى عوض|بــــ ج|مه بــــر حسي  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

4989|o ره|حمد رسر|رحيق محمد  محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

7o2392 لبــــرع|س |لحميد عبــــ|ن محمود عبــــد |يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

243589 مل|هيم صبــــرى ك|بــــر|يه | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

6333o3 ى محمد عبــــده  ى عبــــده|حسي  مي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|44843 د حسن|بــــوىس حسن فؤ هره|لق|بــــ |د|

784275 لرحيم|ء محمود رزق عىل عبــــد|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

4554o8 در|لق|لمنعم يوسف عبــــد|نس عبــــد| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

59732 حد|لو|ل عويس عبــــد|مروتـــ جم معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

52|567 |لعل|ح نرص |لفتـــ|ن عبــــد |يه رمض|
ى
ق ره دمنهور|تـــج

8o9|33 ء محمد عدلي عىلي|سم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6|4o64 لحسينى قرموط|لسعيد |ء |دع لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

875329 حمد |مد |حمد ح| |رن سيوط|ره |تـــج

447279 لحميد جمعه|صف عبــــد |حمد ن| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

69o524 ر|لنج|هلل جمعه مسعد عبــــده |منه  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج
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5o589o ى عبــــد|سمي   لسيد|ه محمد |لل|مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

777879 لفتـــوح|بــــو|رق فكرى |رحمه ط ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

543|9 لسيد|دي يوسف عبــــد |نطون ن| علوم بــــنى سويف

683348 ى |هيم |بــــر|طيمه عمرو |ف حمد حسن|مي  لمنصوره|علوم 

6434|6 ن|حمد محمد رمض|محمود  زيق|لزق|حقوق 

|7|623 د|لجو|هلل عبــــد |سلىم مصطفى عبــــد  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

636949 ى |ي حمد|هلل |يمن عبــــد |سمي  زيق|لزق|علوم 

869||9 ى عثــــم ن|محمود محمد حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

4446o ه محمد عبــــد | هر|لظ|لعزيز عبــــد |مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3o692 وي|لحفن|لودود |د عبــــد |ندى عم هره|لق|ره |تـــج

9o|375 ندى محمد سيد يوسف  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

45|||| عر|لش|مصطفى | حمد رض| ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

9|4682 حمد طه |بــــوبــــكر |محمود  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

54|566 ه|لل|لسعيد خميس غريبــــ عبــــد|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

444442 رم سعد عطيه|لمك|بــــو |ن سعد |يم| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

894439 حمد مصطفى محمود مصطفى | ي|لسن |
|لمنى

4387o3 تـــىم|لىهي|محمد سمي  محمد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|7|286 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|ح عبــــد |هد صل|ن ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|69738 ى عوض تـــوفيق عوض| جوستـــي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9|9o|2 لسيد سليم |محمد محمود  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

5o38o| لسميع عىل|حمد عبــــد |محمود عىلي  سكندريه|ل|حقوق 

539|96 ر|بــــو ن|ن |تـــن محمد محمد سليم|ف ن|سو|بــــ |د|

6|887| ن|لوهد|حمد |د |تـــغريد عم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7852|8 لمنعم فهىم محمد|فهىم عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

879634 شم محمد |ل محمد ه|جم سيوط|حقوق 

5|3854 لففى|لسيد |حمد |لرحمن محمد |عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

7o7379 رتـــ|هلل عم|س عبــــد |يدى فتـــىح عبــــ|ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o5o94 ه محمد |لل|ء يشى عبــــد|سم| ج|عه سوه|زر

87669o فظ |لح|م عىل محمد عبــــد|حس سيوط|حقوق 
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689522 ح عىل|لفتـــ|هلل حموده عبــــد |بــــسنتـــ عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|273o2 ذ|لمع|حمد |هلل |زم فتـــح |زن ح|م ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

63839o تـــه محمد|ل شح|لع|مصطفى محمد عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

624387 وى زيد|لبــــدر|هلل |لرحمن وحيد عبــــد |عبــــد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

536386 ى ح مد عىل عىل|يمنى حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

59577 هيم|بــــر|س محمد طه |ين| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|56o25 رقيتـــ وحيد سيد نصي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9o2398 عيل |سم|ل محمد |ر جم|مي ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

3|8992 ل|لع|بــــر عبــــد|ن سعيد ص|رو سيه|نوعيتـــ عبــــ

328o2 م|لسل|م عبــــد |لرحمن محمد ر|عبــــد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

355224 حمد حسن|ل |ء جم|صف هره|لق|ر |ثــــ|

7|5869 ن|ن سعد شعبــــ|ء شعبــــ|رس| لمنصوره|نوعيتـــ 

4o6694 منى محمد محمد محروس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

426386 مريم محمد يوسف سيد يوسف سكندريه|ل|صيدله 

693722 در مصطفى كرم|لق|هيم عبــــد |بــــر|ء |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3586|o دل يوسف|حمد ع|ل |فري لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

27|692 لتـــعلبــــ|لم |ن حلىم محمود س|رو ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8|9|2| تـــه عىلي|دل شح|ء ع|شيم ي|تـــمريض 
| لمنى

8385|8 ي عىلي محمد|لر|هجره عبــــد
ضى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

7|8|97 ن|بــــكر عىل زهر| لدين زكري|م |حس لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7o47o7 ن|مه محمود محمد عثــــم|س|يه | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

265335 ن|مهند مصطفى عىل حس ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

33|295 ح محمد دحروج|لفتـــ|محمد عبــــد| ر|ي ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

473|2 هدى محمد لملوم محمد ى شمس|زر عه عي 

44372| لسعيد|مد |لسعيد ح|سهيله عىل  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

629885 ل محمد حمزه|محمد جم قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

26|428  نور
ى
لدين|محمود سعيد شوق ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

782435 ىط|لمع|بــــو |حمد فوزى حسنى |  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |
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372||8 هيم فتـــىح سيد|بــــر|مريم  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

754973 هيم محمد منصور|بــــر|لرحمن |عبــــد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

89o7o| ده كرم يوسف عىل |مي سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7o287| وى|لبــــحر|لمجيد |دل وحيد فوزى عبــــد |ع ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

|23|34 سيد| لعل|بــــو |لد |خ| هن ن|بــــ حلو|د|

|29749 رص وهبــــه|مح ن|نوبــــ س|بــــ| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

54oo36 ى |دل شح|حمد ع| لحويسر|تـــه حسي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

3|2o63 تـــ ن| ج  مني  فريد حشيش|مي  |حقوق بــــنه

69o325 زى|هلل غ|ئل عبــــد |ريم و لمنصوره|بــــ |د|

444692 مل عنوس|بــــ يشى يونس ك|ربــــ لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

58966 لعظيم|ر سيد عبــــد |ء مختـــ|شيم صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8|2989 ي محمد خليفه عمرو مرتـــىح  ي|بــــ |د|
|لمنى

|3o9o3 ف فتـــىح صديق|لرحمن |عبــــد  رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

52o642 ل|لع|حمد عبــــد|حمد عىل |ن |رو معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

43oo72 ن محمد عىل صقر|رو هره|لق|م |عل|

3656o9 م|م|حمد يوسف |يوسف  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

7o652o لعوضى|ره يونس محمد يونس |س لمنصوره|ره |تـــج

63|6o8 لد محمود حلىم|رضوى خ تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

33572 بــــ|لتـــو|ل بــــخيتـــ عبــــد |ريم كم هره|لق|ره |تـــج

3|4588 ى محمد|حمد محمد ي| سي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

26687| لمقصود|تـــ محمدى عبــــد|لشح|ء |رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

269||5 فع|لش|ح |لفتـــ|دل عبــــد|هه ع|ش |صيدله طنط

923o87 ن |ن عثــــم|لرحم|بــــر عبــــد|محمد ص ج|بــــ سوه|د|

8o5788 ي عبــــد|عىلي لحميد صديق|ء محن  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

65ooo ي محمد محمود عبــــد |م|
لكريم|ئى لفيوم|نوعيتـــ 

44269o ح|لفتـــ|لسيد عىل عبــــد |لسيد |ء |سم| لشيخ|طبــــ كفر 

|24325 ى |مر عبــــد |هلل س|عبــــد  ؤط|رن|هلل حسي  ى شمس حقوق عي 

8o69|6 بــــوزيد|هلل بــــهيج سنوىسي |عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|3449 دى|له|مه محمد عبــــد|س|رحمه  ى شمس|د| بــــ عي 

357|79 ئق زىكي بــــدوي|هبــــتـــ ف |تـــربــــيتـــ بــــنه
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692238 ن|لسميع ري|حمد عبــــد |م |ريه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|6|39 متـــ حسن محمود|س|حسن  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7526o6 د محمد|لسيد رش|محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

248955 لسيد|هيم محمد |بــــر|حمد |س |ين| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

284||2 ى|لد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد لرحمن حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

96596 شنوده لبــــيبــــ مني  لبــــيبــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

42|3|3 بــــ|لوه|م محمود عبــــد |م|ء محمود |رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

35455o لسيد|بــــسنتـــ طه محمد طه  سيه|نوعيتـــ عبــــ

|5|454 ي
حمد محمد|حسن بــــدر | دئى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7|o836 هيم بــــدوى|بــــر|محمد يشى محمد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

84|7|9  عىلي عبــــد|
ى لق محمد|لخ|لحسي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

88477o ئيل |دل بــــطرس ميخ|ندرو ع| سيوط|ضتـــ |علوم ري

2|4|33 لح|نيس محمد ص|يوسف محمد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

89o922 تـــتـــ |بــــ عىل صبــــرى شح|رح ج|أللسن سوه|كليتـــ 

772565 لعزيز مصطفى|لعزيز لطفى عبــــد |عبــــد | نور زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

337767 لحميد مصطفى مصطفى|محمود عبــــد |ره بــــنه|تـــج

777896 بــــون|ح حسن ش|لفتـــ|مه عبــــد |ء سل|شيم زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

78385o لشهيدي محمد|حمد |ئى |ء ه|ل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|35|o8 لسيد|كرم |حمد |يوسف  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

87o72o هلل محمود|فتـــ عبــــد|ثــــروتـــ ر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

762392 ى محمد|بــــ ك|يه|حمد | مل حسي  ره بــــور سعيد|تـــج

63592o بــــوطريه|لحليم محمد |ء عبــــد|آل زيق|لزق|حقوق 

482884 حمد|متـــ |طف حسن سل|روجينه ع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

233965 ئل عىل محمود|م و|سل| هره|لق|ره |تـــج

769o24 لك|لم|هيم محمد عبــــد |بــــر|محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4824o ف|ل بــــدر خل|هديل كم هره|لق|ر |ثــــ|

443596 لسعيد حسن عىل منصور|ئى عىل |م| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

26o|o| ف محمد |ن |يم| لسيد|رسر شمون|نوعيتـــ 

245999 لحبــــيبــــى|لمعىط |لحسينى عبــــد|دل |ع ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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9||934 وى |لح|ر |لستـــ|مصطفى فيصل عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

489|49 لسيد محفوظ عىل|عىل | نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|23|84 د جرجس جرجس|ريمون عم ى شمس حقوق عي 

46724 در|لق|بــــو رسيع عبــــد |ن |م شعبــــ|سل| هره|لق|طبــــ 

9|6o88 لبــــديع  |زع عبــــد|دل محمد من|ع وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

4848|4 لسيد فرج|حمد |رص |محمد ن دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

842325 ده يوسف|ري مجدي قل|م |نوعيتـــ فنيه قن

9o48o6 لرحمن فرغل |م محمد عبــــد|ريه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

342968 هلل|د |لحليم ج|م عبــــد|لسل|محمد فتـــىحي عبــــد ى شمس صيدله عي 

367574 لعظيم|لد عىلي عبــــد|بــــ خ|رح | معهد فنى تـــمريض بــــنه

455957 ن خليفه خليل|لسيد حمد|هيمن  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

493825 لجويىل|بــــوبــــكر عىل |يمن | ره دمنهور|تـــج

33795o حمد محمود|محمد مجدى  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

29o8| لففى|ذ محمد حسن |مع لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

692|78 ه ط| بــــينى جوده|هيم |بــــر|رق |مي  لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2238o حمد مني |ره سعيد محمود |س ن|ضتـــ حلو|علوم ري

763ooo لسميع محمد|لصغي  عبــــد |محمد | ن|ر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

32|959 رتـــ سمي  محمد زىك عىل محمد|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

49o369 حمد حسن محمد حسن| |عل سكندريه|ل|ره |تـــج

242998 عيل محمد|سم|مصطفى نرص  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

7|7o|8 حمد|يه نرص مصطفى | لمنصوره|حقوق 

446743 ل محمد هلول|حمد محمود كم| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

8oooo8 ي خليل|جرجس ميل
ى
د صدق ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

9o63o8 ى |يم| ن محمد يشى محمد حلىم حسني  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

2354o7 لح نديم|لمنعم ص|مه عبــــد|س|عمر  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

49489o لجمل|سعيد محمود سعيد متـــول  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

6o33|8 لطليىم|حمد |رق |تـــسنيم ط |هندستـــ طنط

62|692 لحميد فرج|زق عبــــد |لر|ئل عبــــد |ئى و|م| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

359523 يوبــــ|مد |مد فوزى ح|د ح|جه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|5939 هيم عزم فلتـــس|بــــر|جورج  هره|لق|علوم 
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4o87|7 ى|سم|رص محروس |ر ن|من عيل حسي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

694o94 ح محمد|لفتـــ|ح عبــــد |دل صل|محمد ع ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

772742 لنبــــى|لحق عبــــد|د|ء سعيد ج|دع ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

7|3282 لجود|بــــو |لسعيد عىل |محمود سمي   ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

|2|243  ف
ى
هيم|بــــر|روق |مصطفى شوق هره|لق|حقوق 

4|43|3 د|ل مر|لع|بــــر محمد عبــــد |مل ص| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

2863|2 طمه محمد عبــــود عويس|ف ن|بــــ حلو|د|

8|9245 ى محمد محمد قطبــــ|ي سمي  ي|لسن |
|لمنى

4287o| وى|لنحر|هيم مرزوق قطبــــ |بــــر|مريم  |بــــ طنط|د|

2796|9 رك|لسيد محمود مبــــ|زم |رضوه ح ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

2o693 هيم|بــــر|مصطفى ربــــيع محمد محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

544385 غ|لصبــــ|أيه محمد خليل  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

224876 حمد|مد |تـــ ح|كريم فرح ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

98226 بــــ تـــوفيق|لوه|محمد تـــوفيق عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

84o|o7 حمد ربــــيع محمد|ء |شيم ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

44476 نه|بــــر سيد شبــــ|رحمه ص هره|لق|بــــ |د|

766967 مد محمود صبــــيح|محمد مدحتـــ ح ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

|4978o لموجود طلبــــ|محمد رجبــــ عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

2|3865 ى|زي د محمد محمود محمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

225|39 لفتـــوح مسلم|بــــو|جر وليد |ه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

5|388 لمنعم محمود|نور عبــــد |بــــسنتـــ  ي|عه |زر
|لمنى

35o8oo لحميد|لسيد عبــــد|حمد |ليىل  ى شمس|تـــج ره عي 

48986o فظ محمد|لح|م فتـــىح عبــــد |حس| رودين سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

238583 د درويش|هند درويش حد ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

22o333 مه عىل فوزى عىل|س| ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

757|47 لجليل|لجليل محمد عبــــد |ريم عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

899|36 محمد نرص خلف محمد  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

863869 ىطي محمد|لع|ر عبــــد|لنج|ىطي |لع|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

88o482 حمد محمود عيس |ريم  سيوط|نوعيتـــ فنيه 
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3|6493 وى|لششتـــ|لسيد |محمد | لي|د ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

445|9o لس مجدى عي سيلوس|د قدوس بــــ|كي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8||662 ن حسن عىلي|شهد رمض ره بــــنى سويف|تـــج

7o8||5 هيم مصطفى محمد|بــــر|ندى مصطفى  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

329|85 لسعيد عمر|روق |م ف|حبــــيبــــتـــ عص |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

365672 هلل عمر|طف عىل عبــــد|محسن ع ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

84o8|8 ى طلعتـــ عبــــد لمجيد|لق عبــــد|لخ|نرمي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5o6723 لحميد خليل محمد|لد عبــــد|تـــن خ|ف سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

353525 ى وس بــــرسوم|ندر|جرجس | مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|5225 مد محمد سعيد عوض|ح ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8o|9|5 عيل|سم|محمد حمدي فريد  سيوط|حقوق 

48358 س|هدير مصطفى محمد عبــــ هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

8787o2 حمد |بــــر |سحر عىل ج سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49|653 لغنى|حمد محمود عبــــد|حمد عىل | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62|o|2 ي|لبــــ |هيم عىل أبــــو ط|بــــر|ء |عىلي
بــــينى لشر ط|حقوق دمي

87336 بــــر|هيم ص|بــــر|ن |ء شعبــــ|شيم ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

332o9 د|لجو|مروه محمد بــــكرى عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6764|4 ن  محرم | مي 
ى
دق|حمد ص|دسوق لمنصوره|علوم 

775o|4 لدين عقل|م عزتـــ عقل مىح |سل| زيق|لزق|طبــــ 

698225 تـــه|حمد شح|لىح |حمد عبــــد | |نور لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

534o88 هيم|بــــر|طمتـــ لؤى محمد |ف سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

78o86| ف محمد عىل س|محمد  لم|رسر زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

3532|4 محمود محمد محمود رشدى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

286|57 يد|دل عيد عرفه سيد ف|ع تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

4o242| لدين|ج |هيم تـــ|بــــر|هيم |بــــر|كريمتـــ  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

45735 بــــتـــ حربــــ|بــــر بــــدوى ثــــ|هبــــتـــ ص ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2459|9 ع|حمد |محمود محمد  لشر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8|998 تـــ س مح محمود حسن|ني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77o85| بــــ سعد|لوه|حمد محمد عبــــد|منى  زيق|لزق|طبــــ 
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32|72| هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|م |هش ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

7|6977 هيم|بــــر |لىح محمد |يه محمد عبــــد | ط|بــــ دمي|د|

|54926 لعزيز محمد|يه محمد عبــــد | ى شمس حقوق عي 

767243 ل محمد دغيدي|لدين جل|ء |كريم بــــه ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

525653 ى|لق|لد عبــــد |خ در حسنى حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

42|289 ن|محمود مبــــروك سعد محمود سليم لشيخ|بــــ كفر |د|

7o9379 حمد حسن محمد موىسي|عيل صبــــرى |سم| ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

8o8|o للطيف عىل|حمد رجبــــ عبــــد | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

624733 ئى|لقمص|دى |له|رص عبــــد |محمد محمد ن طبــــ بــــورسعيد

|58343 لعزيز|لد محمد عبــــد |يه خ| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

||99o2 ى|م لملك|د عبــــد |رفيق فؤ| رتـــي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

642388 لكريم محمد|زم سعيد محمد عبــــد |ح زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82455| لح محمد متـــولي عىلي|ص ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

25|484 ح حتـــحوتـــ|رس صل|ح ي|صل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|35oo3 حمد|لعظيم |حمد عبــــد |ل |جل لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

773337 دى منصور|له|لرؤوف |ل عبــــد |هبــــه جم ى شمس حقوق عي 

228752 حمد|حمد |حبــــيبــــه سمي   كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o4oo9 ى زر فلتـــس|ك ع|مل| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

479223 ن|لغلبــــ|لسيد |هيم محمد |بــــر|ن |رو سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

763o56 لحسن|بــــو |م محمود |هش| لوسند ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

22749o لح سنوىس|لد ص|محمد خ ى شمس هندستـــ عي 

4o4o34 ر|لنج|ن محمد محمود مصطفى |رمض سكندريه|ل|ره |تـــج

37o924 ن|حمد سليم|حمد |رتـــ محمد |س ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

682o98 لنقيىط|هلل عىل |يمن عبــــد |ميه |س لمنصوره|ره |تـــج

258468 هيم سعيد|بــــر|حمد سعيد | ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

79|325 ف محمد شح|يشيه  در|لق|تـــه عبــــد |رسر  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

42|o85 لمرىس|حمد |لحليم |ء محمد عبــــد |رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

78|83o ل|لع|جر سمي  عىل عبــــد|ه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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349899 ي سيد محمد خف|منتـــ 
ي|هلل مصطفى ج  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

2852o6 م حسن محمد حسن|حس كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

327366 حمد سعيد|ل عيد محمود |فري ن|حقوق حلو

|67228 حمد|ل |لع|رص محمد عبــــد |يوسف ن وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

5||659 ى|لعزيز ش|لمنعم عنتـــر جمعتـــ عبــــد |عبــــد  هي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4|2o36 بــــوليله|لرحمن محمود محمود محمد |عبــــد |ره طنط|تـــج

497o|| يخ|در ش|لق|لرحيم عبــــد|م عبــــد|بــــتـــس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

265425 ىط|لمع|بــــو |بــــر |هيم سمي  ص|بــــر|تـــم |ح ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4o6663 سلسبــــيل محمد سليم عىلي سليم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7934|7 قه|هيم محمد ق|بــــر|ل |محمود جم ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

8||55o ه رض تـــه|مجدي شح| ني  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

9o9694 ى |لر|عبــــد| محمد رض زق حسي  سيوط|حقوق 

87o3o4 ي حمدي عطيتـــو حس
ى|مصطفى ني  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

2|273o ن|عمر سعيد عزتـــ سليم مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

443888 ي عىلي |ء ه|أسم
هيم|بــــر|ئى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

87o724 لشيخ|لسيد | |لسيد مهن|محمد  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

|649|7 لدين عىل سيد|يدى عز |ه ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

876842 ه محمود محمد | حمد |مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

49o2o3 زى|هلل غ|بــــ |س ج|رحمتـــ محمد عبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|9728 بــــومنصور|ر محمد |لستـــ|م عبــــد|ئى عص|م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

43858 ى |سعد ي|ديتـــ |ف لسعدئى|سي  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

66725 ل محمد حسن|لع|طمتـــ عبــــد |ف لفيوم|تـــربــــيتـــ 

447898 ن|ن عثــــم|حبــــيبــــتـــ سعيد رمض ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

784o55 حمد محمد|م محمد |سل| زيق|لزق|ره |تـــج

44o69 لرحمن مرىس محمود|حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

867o8o ن محمد|لد شعبــــ|ن خ|شعبــــ سيوط|ره |تـــج

483296 لسيد عبــــده محفوظ|حمد محمد |ر |من عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

482o78 لسيد درويش|محمود محمد  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد
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32o|22 مر فهيم|ن فوزى ع|يم| ن|بــــ حلو|د|

2543o2 ى|رق محمد |دين ط|ن لعشر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

283699 ضل منقريوس|ك ف|مي  مل| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

84|783 ى مجدي موريس زىكي| مي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

432693 بــــو عنبــــر|لسيد |ر مصطفى حمودتـــ |من |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

28982 لعزيز|رق سيد يونس عبــــد |ط هره|لق|حقوق 

|2o669 ق|حمد |ن |م شعبــــ|لرحمن هش|عبــــد  وى|لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69256o |لرحمن |لحميد عبــــد |بــــ عبــــد |يه| |هند|ش
م|لكتـــ

زيق|لزق|عه |زر

2|8767 ح سيد|لفتـــ|حمد عبــــد|عمر  ى شمس حقوق عي 

69684| ن|ن سمي  سمع|كرلس سمع لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|7o728 لمحسن موىس|جد موىس عبــــد |م لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

869889 حمد|هيم |بــــر|حمد |محمود  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

525853 بــــودوح|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

623285 ود|دي د|له|م عبــــد|محمد مجدى س ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

6|2346 لسيد فرج|حمد محمد |ن |روز لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|2o|o9 ي عبــــد |ط| رن
رودتـــ|فظ ج|لح|رق لطفى ى شمس طبــــ عي 

349oo محمد طه محمد مسعود ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|6962 ن|هلل محمد عثــــم|محمود عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

443575 ل|لع|لرؤف عبــــد|ء سعد عبــــد|سم| لشيخ|عه كفر |زر

4|6o93 يد|ء عىل عىل محمد ف|رس| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

882|37 حمد فول محمد فرغىل  | ي|لسن |
|لمنى

452252 سعيد عطيه| هيم رض|بــــر| لشيخ|هندستـــ كفر 

|7527o لحميد محمد|نس مسعد عبــــد | |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

272864 شم|هند قدرى نرص ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

762298 لفيل|شور عىل |رس ع|حمد ي| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

755726 ن عىل|ء وحيد سليم|رس| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

369959 بــــي|حمد صو|بــــي |رص صو|ء ن|شيم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

356732 وى|لهند|ده |ح حم|ده صل|يدى حم|ه |بــــ بــــنه|د|
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2|76|4 لسيد|حمد |حمد محمد |عمر  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

37442 ى محمد|م |جبــــريل هش مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

59769 ى | حمد|حمد محمد حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

624258 ى|لبــــ|محمود عبــــد  سط عىل محمد حسي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

465429 لمطلبــــ خليفه|لقرىسر عبــــد|لسيد | |هندستـــ طنط

27|59o لنبــــي|حمد حسبــــ |لسيد سيد |رغده  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

234748 عيل|سم|لرحيم |حمد عبــــد|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

33|47o لسيد|لسيد |هلل |يوسف عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

6244oo ن محمد حسن يوسف حسن جودتـــ|إيم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8885|| لرحمن مصطفى درويش |درويش عبــــد سيوط|حقوق 

768858 ن موىس|لم|يز س|محمود ف ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

43|535 لعزيز|ر عىل عبــــد|هلل مختـــ|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|34273 حمد|ن محمد حزين |نوره ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8344oo ي محمود بــــخيتـــ ج
هلل|د |مصطفى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

9|32o4 ى محمد عبــــد|ي لحليم عىل |سمي  ج|ره سوه|تـــج

679o75 هيم|بــــر|لفتـــوح |بــــو |عمر عىل  لمنصوره|نوعيتـــ 

67876| ن|شم مهر|ن محمود ه|ره عثــــم|س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o2287 بــــوزيد|هيم عبــــده |بــــر|لسيد |زينبــــ  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4o2224 لسيد|بــــر حسن |رق ج|رضوى ط عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

455947  عبــــيد عوض سعيد|سندس ص
ى
ق لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|

ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

3|8|7o يف طه محمد  هيم|بــــر|رسر عه مشتـــهر|زر

625947 نم|ل عىل محمد غ|لرحمن جم|عبــــد قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

44378| ى |م  لسيد|لسيد عوضي  لشيخ|عه كفر |زر

63965o لكريم محمد|ن محمد عبــــد |رمض| دين ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

64757 حمد خليل حسن|بــــسنتـــ عىل  لفيوم|صيدلتـــ 

25||99 د|لدين مدحتـــ محمد حم|م |حس لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

6o|923 تـــ|لسيد بــــرك|ن عىل |إيم |تـــربــــيتـــ طنط

92|245 سكندر  |سكندر عدل |رى |م ج|علوم سوه

5|84o4 لمشتـــول|لحميد |يتـــ محمود عبــــد | لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

848845 ن|هيم محمد سليم|بــــر|طمه |ف ي للفن|
|دق قن|لفنى

Wednesday, September 5, 2018 Page 7270 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

69979| لسيد|رحمه محمد محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

637|75 لريس|لرؤف محمد عىل |حمد عىل عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|o889 لعليم |روق عبــــد|حمد ف|عىل  ج|بــــ سوه|د|

|59528 ى|م رس|سكندر |سمي  | رتـــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

697888 فظ|حمد ح|لسعدى |ء |ل| لمنصوره|بــــ |د|

58757 لحميد|دى عبــــد |لحميد ن|عىل عبــــد  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

|6|5o7 لموصىل|م |لسل|حمد عبــــد |رس |عمر ي ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

256oo9 لم سنبــــل|حمد س|حمد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

92233| حمد فرغل محمد  |ده |مي ج|حقوق سوه

784oo7 لكوم|لعظيم |طف عبــــد |منيه ع| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5|7548 ى |س |لل|حمد محمد نبــــيل عبــــد|بــــي  |حقوق طنط

49|63| ن بــــحر|م محمد سليم|محمد بــــس سكندريه|ل|بــــ |د|

24|||7 م|د تـــم|لجو|رم عبــــد|د ك|عم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

459522 لدين محمد عىل|ن محمد مىح |مرو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

883494 ن |ل عىل زي|محمد جم سيوط|ره |تـــج

49o3o8 حمد يونس|ل محمود |مريم جم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

328483 |لسيد مصطفى عط|محمد طه  |حقوق بــــنه

442878 رز|لسيد محمد |طمه بــــهجتـــ |ف لشيخ|طبــــ كفر 

24|24 م محمد|لسل|حمد عبــــد |صفيه  ن|تـــربــــيتـــ حلو

645687 د جورج |ئى عي|نوبــــ ه|بــــ| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

239|2 عيل|سم|لعظيم |منيتـــ وحيد عبــــد | عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

23o595 حمد عىل|يمن |محمود  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|48o5 د|لسيد حم|هلل |حمد عبــــد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

447357 ه محمود محمد ح| فظ محمد|مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

6o|o87 |لبــــن|محمد محمد سعد معوض  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

8o2752 سحق جرجس|تـــ |نش| رين|م ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

33||49 حمد عيسي|هلل يونس محمد |يونس عبــــد |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

2733| م محمد|سلىم محمد س ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|
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272487 حمد|عمر عبــــيد سيد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

4|4298 تـــى|لزن| |صفيه محمد عط |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|56269 م|حمد محمد هم|لدين |بــــ |م شه|محمود هش ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

283426 ى|م |ضى شكرى بــــسط|ر| رتـــي  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

83o6|| س مكسيموس|نوبــــ جميل مسي|بــــ| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

345396 ل|كر كم|كر محمد ش|ش |بــــنه| هندستـــ شبــــر

343255 مل عمر|لنبــــى ك|تـــ عبــــد|رقيتـــ شح ى شمس|زر عه عي 

499962 حمد|حمد محمد خليل |هنده |ش بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

28|985 ف جرجس غط|دى |ف س|رسر ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

8|2624 نور محمد|ئل |ء و|رس| سيوط|عه |زر

8o7o|7 ء رجبــــ محمد محمد|دع ي|بــــ |د|
|لمنى

7689|4 لعفيفى|ح رسور محمد |لفتـــ|ن عبــــد |نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

55|o2 د حميده|م محمد مر|سل| حقوق بــــنى سويف

|7o975 ى|نور ى سيد حسي  ن حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

88o||o ر جرجس|دو|كرم |سيمون |ن| سيوط|ره |تـــج

3oo66| ن|لمعىط سعيد محمد  سليم|منى عبــــد  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

684o42 لفى|ل|دق |لمحسن ص|حمد حمدى عبــــد | لمنصوره|حقوق 

5o855| هلل عبــــده سعد سعد عيد ريشه|عبــــد ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

85255 بــــر سيد|تـــ ج|مه نش|س| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

326|7 حمد جمعه حميده جمعه| هرتـــ |لق|تـــمريض 

44934 هيم خليل شيىمي|بــــر|حمد | هره|لق|ره |تـــج

8573|5 تـــه|ن عىلي شح|بــــ عمر|يه| ي|تـــمريض 
| لمنى

782729 ى |ي حمد متـــول محمد|بــــو زيد |سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8o436o شم محمد|حمد ه|م |ريه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

33|896 ف |محمود  لم عطيه|تـــ س|لشح|رسر | معهد فنى تـــمريض بــــنه

26|9|2 ل|فريد محمد فريد مصيلىح هل |بــــ بــــنه|د|

7oo839 ى|ل رتـــيبــــ سيدين بــــش|رتـــن جم|م لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

627|99 معوض محمد عىل خليل| نور زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

25o42o تـــه|روق شح|م ف|هلل عص|منه  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 
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326o52 حمد عىل|ل |سميتـــ جم |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

8|76| حد|لو|لبــــصي  عبــــد |جح عبــــد |ء ن|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o|5o2 لكريم غيط|در عبــــد |لق|م عبــــد |تـــفى هش |ره طنط|تـــج

2|996| حمد|مل |رس ك|ئى ي|م| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|5o26 لمحرزى|لدين |ح |رق صل|لدين ط|سيف  هره|لق|ره |تـــج

45|789 ده|عيل حم|سم|هيم محمود |بــــر|محمود  سكندريه|ل|حقوق 

76o978 حمد|رق مصطفى |سمر ط لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

648362 لدين عوضى|رق عوضى سعد|ط زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2844|6 حمد|مه محمود حسن |س|ن |نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4382o| هلل|ل محروس فتـــح |ء جم|لشيم| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4o83|| ى  ى محمد حسي  بــــوحبــــيبــــ|محمد حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

769924 لسيد محمود|حمد |هدير  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

853256 ي عىلي |ف
حمد|طمه مصطفى ي|عه |زر

|لمنى

68|969  عبــــد |لش|عبــــي  عبــــد 
ى
للطيف حسن عطوه|ق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4428o هيم|بــــر|حمد محمود |يوسف مجدي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

4||744 لسيد سويلم|مل عىلي محمد | ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

84527o  عىلي محمد ص|ل|
ى لح|ء حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

9|2687 ى نعم|ف عبــــد|ء خل|رس| ن |لمعي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

526973 |لبــــن|حمد |محمد جمعه عىل  سكندريه|ل|بــــ |د|

6|5569 ى محمد | ى بــــرغوتـــ|مي  مي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8|4||7 هلل|لمسيح عبــــد|خي  صبــــىحي عبــــد حقوق بــــنى سويف

923o94 مصطفى محمد متـــول نرص  ج|صيدلتـــ سوه

628428 هلل|جر مجدى فريد محمود عبــــد |ه زيق|لزق|بــــ |د|

35378| حمد|ح |لفتـــ|عمر فتـــىح عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4|2922 دى|لعو|فع |لش|مد |هيم ح|بــــر|جر |ه |بــــ طنط|د|

69|967 وى عىل خليفه|لمك|محمد خليفه  لمنصوره|علوم 

753o63 لسيد عىل عىل|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7o8334 ىط|لمع|بــــو|تـــه |جد شح|علوى م لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68|358 ى عبــــد |هلل |عبــــد  م|لسل|لسيد حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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|6|4|6 لنوبــــى محمد|حسن محمود  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|52o ى خليفه|ف طمتـــ محمد فهىم حسني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4765|| هلل|حمد عبــــد |لسيد |يوسف محمد فريد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

772426 لسيد مصطفى سليم|هلل محمد |عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8|82|7 حمد|لفولي |لدين |د |محمد عم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

425256 ن|حمد رضو|ن |مريم محمد رضو سكندريه|ل|صيدله 

69o|4 تـــ عيد شعبــــ| ي|ن عبــــد |مي 
لغنى لفيوم|تـــربــــيتـــ 

244667 لعظيم|حمد مأمون عبــــد|وليد  هره|لق|ره |تـــج

4854|8 ى غريبــــ عبــــد |بــــ|س محمد |ين| هلل|صي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

867|9 ثــــروتـــ طه صبــــرى محمد ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

85|364 ي جم|م|
ل محمد طه|ئى لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

459544 لعزيز محمد|ل عبــــد |ء جم|أل لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7354o لسميع لطيف|حمد عبــــد |زهرتـــ  لفيوم |تـــمريض 

28o957 م|مد سل|ن ح|مه رمض|س|م |حس د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

348834 ي|ر
ح حنفى عوض|لفتـــ|حمد عبــــد| |ئى ى شمس|د| بــــ عي 

62957 فظ|بــــ ح|لوه|حمد محمد عبــــد | ره بــــنى سويف|تـــج

325o55 رى|لبــــ|يوسف حمدى محمد عبــــد ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

34o|66 ف |كريم  لحليم|هيم عبــــد|بــــر|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

223o54 فظ|حمد زىك ح|مصطفى  هره|لق|بــــ |د|

763|73 ى محمد|لن|عبــــد | نور رص فتـــىح حسي  ره بــــور سعيد|تـــج

76|39| بــــدين عبــــده حسن|لع|م زين |هدى هش لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

5|4223 تـــ  ضل|لف|م |لسل|هيم عبــــد|إبــــر| لرض|أمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

248o75 لبــــقرى|لدين |ح |رق صل|هدير ط ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|67535 حمد|هر |لظ|حمد عبــــد |هر |لظ|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

757o36 ل سليم|لع|عبــــد | عبــــي  زكري عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

323395 حمد محمد عطيه|محمد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

843|36 مه فتـــىحي خليل|س|ندي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|7396o حمد|لد محمد |حمد خ| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

5|o|49 حمد محمود محمد يوسف|لرحمن |عبــــد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 
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3|743o ى|م محمد حس|مهند هش ني  لفيوم|لعلوم |ر |د

|4922| هيم|بــــر|لسيد عبــــده |هلل |منتـــ  هره|لق|ره |تـــج

8|835 يف ط رق معوض|محمد رسر هره|لق|هندستـــ 

6|oooo لحه|ع ص|لرف|لجليل |محمد سمي  عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

452758 ى |محمد   حسني 
عيل|سم|حمد مصطفى |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|

لشيخ

5o|8|2 وق عفتـــ خل ئى|ف كيل|رسر سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

67733o لزقرد|لقطبــــ عىل |محمود عىل  لمنصوره|بــــ |د|

68236 حمد|ن |ء محمد رمض|سم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o7|o حمد عمر محمد حميده| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

825|4| ى|محمد محروص عبــــد للطيف حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

58496 لبــــ|بــــو ط|ء حسن سيد |دع ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

||8686 بــــر محمود حسن|م ج|مصطفى عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|8o55 لكوش|هيم |بــــر|حمد |لسعود محمد |بــــو |دل |ع ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

||7344 وحيد صبــــرى عزيز| دون|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

827||| ى | حمد محمد|يه حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

42559o لسيد عىل|لسيد عىل | |ند سكندريه|ل|بــــ |د|

|39373 ح محمد| لفتـــ|ندى يشى عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

76|6|6 ف محمد حسن حسن| رسر ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

329656 لعزيز مصطفى عىل|م عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|43o86 لرحمن محمود|ء محمد عبــــد |سم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

433|29 ى ط|ي تـــ|سمي  هر عزتـــ أبــــو مي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9o2942 هيم |بــــر|لسيد |م محمود |بــــتـــس| ج|بــــ سوه|د|

24o277 بــــ محمد|لوه|بــــ عبــــد |لبــــ|ده فتـــح |شهد حم هره|لق|ر |ثــــ|

767|66 دى صبــــره|له|حمد عبــــد |حمد محمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

62o6|| ن محمد سليم حسن|لسيد رمض|لد |خ ط|هندستـــ دمي

63o|27 هيم محمد حسن|بــــر|ح |محمد صل زيق|لزق|طبــــ 

|699o4 لرحمن|كريم رأفتـــ ذىكي عبــــد  لفيوم|لعلوم |ر |د

7o94oo ف غ|حمد | د|لجو|نم عبــــد |رسر لمنصوره|بــــ |د|

839|6 هيم محمد|بــــر|محمد ربــــيع  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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|65465 هيم|بــــر|صمعي |ل|مريم محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|8ooo لجيد|لمرضى عبــــد |مه عبــــد |س|زم |ح ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

54458o جرى|لح|لسيد |هيم |بــــر|صبــــرى | مه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

54627| لخول|لحميد |لعزيز عبــــد|لحميد عبــــد|عمر عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

645343 بــــو يوسف|ن |حمد تـــوفيق رمض| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9|2278 ى  |محمد عز  لدين مبــــدى حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

88|84o  مصطفى  |محمود عبــــد
ى
لعزيز شوق سيوط|حقوق 

359452 لسيد محمد محمد|ضىح  ى شمس حقوق عي 

8o986| حمد|بــــوشوشه |حمد عربــــي | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

34o282 فريدتـــ محمود محمد مصطفى نوفل |حقوق بــــنه

348|37 ن|حمد مرصي حس|محمود  ى شمس صيدله عي 

54o337 |لبــــن|شم |شم محمود ه|ه| نور سكندريه|ل|بــــ |د|

|4o|5 ف مصبــــ|سلىم  لسيد|ح |رسر هره|لق|علوم 

6|9o|o لسعيد|زق |لر|لسيد محمد عبــــد |زينبــــ  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|74|o9 ن|مل مهر|دل ك|محمد ع هره|لق|حقوق 

9646| تـــ|حمد ربــــيع عىلي بــــرك| لفيوم|لعلوم |ر |د

75|255 لمقصود|مل عبــــد |ن مجدى ك|نور عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

879367 زق محمد |لر|مر عبــــد|ء ع|شيم سيوط|نوعيتـــ 

6259o9 مر|بــــوع|عيل |سم|ضى |حمد ر| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|66644 مه صديق عىل|س|تـــفى  هره|لق|عه |زر

82722o بــــدين عمر|لع|عمرو محسوبــــ زين  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

259679 حون|بــــ نرص بــــكر ط|رح ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

436726 وق محمد عبــــد  لمجيد محمد عليبــــتـــ|رسر لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

42|799 لجندى|هيم |بــــر|حمد |د |حمد عم| |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

78o296 حمد|لرحمن |م محمد عبــــد |هش زيق|لزق|هندستـــ 

282634 ين ع ى ند|طف شكرى |شي  |مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

952o3 عيل عىل|سم|م عىل |ريه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

322723 طمتـــ عىل محمد حلىم|ف دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

2|3o58 حمد عمر مصطفى|ح |جر صل|ه مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع
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245846 لعدوى|لسيد |حمد حمدى | لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

846533 ن محسن حسن محمد|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

46|6o| ى|لحميد محسن |مه عبــــد|س| لعشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6432|9 ح طه محمد|لفتـــ|ح عبــــد |سم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

23549 لسيد|دل محمود |معتـــز ع ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o39|2 ن مصطفى محمود سعيد عبــــده|نوره زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

438|o| وى|لشه|لد عىل |ده خ|غ لشيخ|تـــمريض كفر 

85o478 مد|منيه محمود محمد ح| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

693846 بــــ محمد مندور فتـــوحه|يه|م  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

6o4469 لحفيظ محمد خليل|ء حمدى عبــــد |رس| لمنصوره|ره |تـــج

5|o|72 د|لجو|لحميد محمد عبــــد |عمرو عبــــد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

77426 لحق عىل|عمرو فرغىل عبــــد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

5665o حمد محمد قرئى محمد| حقوق بــــنى سويف

885549 لحميد  |كر عبــــد|ر محمد ش|من سيوط|تـــربــــيتـــ 

92442o حمد |مل |م ك|سل|ل|عمر سيف  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

876|96 ى  ى |لدمر|محمد حسي   حسي 
ئى ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

4|28|4 ى خ لمجيد|لد محمد عبــــد|لجي  |نوعيتـــ موسيقيه طنط

9|4329 طف عطيه سيد  |ندى ع سيوط|نوعيتـــ فنيه 

254357 ن|لمطلبــــ شعبــــ|لكريم عبــــد|ره عبــــد|س لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

489797 ح|سلىم محمد سعد حسن مصبــــ سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

27oo2o عىل مصطفى عىل محمد قشيطتـــ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

84883o لد عبــــده محمد|يوسف خ ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

32824| ح محمود محمد شعيبــــ|لفتـــ|محمود عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

326||o ن ر|رفعتـــ صليبــــ مق| مي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

345798 حمد مرىسي|لد كردي |محمد خ |طبــــ بــــيطرى بــــنه

22|o25 ى س لم|حبــــيبــــه عمرو حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

635377 ف محمد تـــوفيق| |دين رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

44269| ن أبــــو قوره|لسيد فوزى مصطفى سليم|ء |سم| لشيخ|ره كفر |تـــج

3358o2 ي
شم|لسميع ه|شم عبــــد|ه| دئى هره|لق|ر |ثــــ|

92|44 لعظيم عىلي|هيم عبــــد |بــــر|بــــسمتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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75|99 لعظيم|ن عبــــد |لمنعم عثــــم|محمد عبــــد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

33|399 م طه حسن شحتـــو|حمد هش| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

764|24  |ح |سلىم صل
ى
حمد|لدسوق ره بــــور سعيد|تـــج

6877o5 ح محمد حسن|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75887| حمد مرىس|كريم محمد مصطفى  ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

339423 لعزيز عىلي|ل عبــــد|لع|م عبــــد|هد هش|ن ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7|o823 رص مصطفى محمود مصطفى|لن|محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

49|9|| ي
بــــو كريشه|حمد |عيل |سم|لد |خ| دئى سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|

إيجوثــــ

824645 روق حمزه|لرحمن حمزه ف|عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|29899 حمد|يه محمد سيد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

682679 عيل|سم|حمد محمود عىل محمد |ره |س لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

77375o ي
هلل|م محمد محمد عبــــد |عص| دئى زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6288|2 لمقصود محمد|لدين عبــــد|لد سيف |خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

848|38 زق|لر|لصبــــور عىلي عبــــد|حمد عبــــد| ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

678464 مر|حمد محمد ع|يمنى  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

68857o ل|لع|لسيد عبــــد |لحميد |م عبــــد |حمد حس| لمنصوره|هندستـــ 

84242 ل محمد جمعه|محمد كم حقوق بــــنى سويف

4o|249 لمنعم مصطفى|يه مصطفى عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3976| هلل|ح عبــــد |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|مريم  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8338o8 ي|ر
ممدوح محمود طه| ئى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

223626 لرحيم|ر فيصل عمر موىس عبــــد |مي ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6372|| مه|محمود مجدى محمد محمد سل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|47966 لنبــــي مرزوق محمد|حمد عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

22|732 حمد فوزى محمد|محمد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

5o88|6 ري|ألنص|تـــ محمد |بــــر بــــرك|محمد ج سكندريه|ل|ره |تـــج

886868 زينبــــ محفوظ محمد محفوظ  سيوط|بــــ |د|

83|88o ل|لع|محمد عىلي محمود عبــــد دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

848689 نهله محمد فريد محمود ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

4|7352 س|لنح|هيم محمد |لد مصطفى إبــــر|خ لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

684|32 ر|لنج|ج |ر محمد مصطفى عبــــده حج|من هره|لق|م |عل|
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765467 بــــوربــــع|محمد قدرى محمد مصطفى  ره بــــور سعيد|تـــج

||8|o| رس خليل|ئى ف|ه| رين|م ى شمس هندستـــ عي 

84o||3 ى ميل د لبــــيبــــ جريس|كرستـــي  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

22738o محمود عىل فرغىل يونس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

629|75 لجليل|حمد عبــــد|آيه مجدى  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

63728 لخي  محمد|بــــو|م محمد عىل |سل| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

232397 ى عبــــد در|لق|هدير رجبــــ حسي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

69294| كريم يوسف طه يوسف عىل عوض ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7757o8 ى|حمد محمد |يوسف مبــــروك  لخرصى زيق|لزق|ره |تـــج

335555 تـــسنيم محمود منصور محمد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8|o698 ر|بــــونه|د عمر |لجو|مروه عبــــد ي|صيدلتـــ 
|لمنى

28|o99 لدين محمد حربــــى|ل |محمد جم |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

638o58 حسن عيسوى عىل حسن عيسوى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

9o6886 لسيد |شه محمد |حمد عك| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

8|868o س|حمد هر|فرحه محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

283462 لد محمد رزق|ليىل خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|4|27 لمقتـــدر سند جبــــر قرموط|هبــــه عبــــد |طبــــ طنط

|4389o عىل محمد مصطفى عىل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

68|395 ى ره عبــــده|ك منصور بــــش|مل| مي  لمنصوره|عه |زر

84|o72 فظ محمد عىلي|ح| رض دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

43|o88 ى جم لعليبــــى|حمد |ل |حني  |صيدله طنط

5oo8|6 |لعل|بــــو|سندس صبــــرى محمود محمد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o8o64 لحق عىل نرص|د |عىل ج| دين ى شمس طبــــ عي 

7758|9 ى  فع|لش|عىل محمد حسي  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

7o462| حمد خليل|هر ذىك |لرحمن م|عبــــد  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

544597 ه عبــــد  ي|م محمود |لسل|لعزيز عبــــد |أمي  ر|لىح  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

8|9428 ى|مل |تـــ ك|ئيل بــــرك|مهر مي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

893985 دى نبــــيل عطيه ميه |ف سيوط|طبــــ بــــيطرى 

495555 هيم|بــــر|ح محمود |محمود صل ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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776529 لعليم عطيه|ده عبــــد |م حم|ي| زيق|لزق|حقوق 

6o6o75 |لوف|بــــو |هيم |بــــر|عمر محمد محمد  لمنصوره|بــــ |د|

59972 د محمود|لجو|محمد محمود عبــــد  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

829|62 حمد|ن |ء محمود رضو|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

2457|7 لحليم|هلل عبــــد|م فوزى عبــــد|سل| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

9o4o66 عيل |سم|لد محمود |د خ|جه تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

3|777o ن|حمد مصطفى سعد رضو| ى شمس|تـــج ره عي 

4o97o حمد رزق جمعه|ره |س ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

6o894 هيم|بــــر|لبــــكرى |رس محمد |محمد ي لفيوم|هندستـــ 

49o78| نم|ريم محمد عىل عىل غ سكندريه|ل|بــــ |د|

642735 بــــ|لوه|ن عبــــد|ن محمد عثــــم|يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

785|94 لبــــديع عىل عىل مصطفى|عبــــد | رض زيق|لزق|بــــ |د|

6392|5 تـــ مصطفى عبــــد| لعزيز مصطفى|مي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

6o426o وي|لشن|حمد |هلل |ح عبــــد|لفتـــ|محمود عبــــد لمنصوره|هندستـــ 

8o7976 لسيد|لسيد محمد |هدير  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

48o3|9 حمد محمد عىل|حمد عىل | سكندريه|ل|بــــ |د|

27|7|5 ن|لغنى عف|لرحمن عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|ر |من ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

755792 هلل محمد|ده عبــــد |يه حم| حقوق بــــورسعيد

2oo78 سيد عىلي سيد عىلي لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

836354 ي
نجوي سيد محمود مصطفى دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

699|3o ل|ل عطيه هل|محمد وليد هل تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

6|4375 ن|ح عجل|لفتـــ|حمد عبــــد|مد سيد|حمد ح| |طبــــ طنط

|3|594 ج|حمد رس|ر صبــــىح |مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8892o| ى عىل حسن محمد  حسي  سيوط|حقوق 

|48449 خلود سعد محمد عىل كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|3976 عمر محمد محروس بــــيوم وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

758o64 عمر عوض محمد مبــــشع عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

684|8o طه|حمد شل|ن |حمد شعبــــ|لرحمن |عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

486548 لدين عىل|حمد محمد تـــوفيق نور | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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9|2886 ي
حمد |لمحسن سعد |ء عبــــد|ضى ج|تـــربــــيتـــ سوه

|4796| تـــه|حمد شكرى سيد شح| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o6658 هيم قطبــــ تـــرىك|بــــر|جر قطبــــ |ه سكندريه|ل|بــــ |د|

66859 ى محمود شعبــــ|ي د|د عو|ن عو|سمي  لفيوم|عه |زر

269455 شوح|ل|لعزيز |هيم عبــــد|بــــر|مينه | ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7|7938 |ش|كد بــــ|دل محمد و|م ع|سل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

226862 هلل| |م حمدن|م هم|ن هش|مرو هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

54269o بــــ متـــول|لوه|هيم عبــــد|بــــر|ء حبــــسر |ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

334o9| لكريم هيكل|محمود فهىمي فهىم عبــــد ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

8363o2 د سعيد|حمد فؤ|رضوي  دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

7o9279 حمد عىل|ىط سيد |لع|مي  محمد عبــــد | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8|o|42 لعزيز ذىكي|حمد محمد سعيد عبــــد| ره بــــنى سويف|تـــج

443|5 مل|حمد محمد فوزى ك| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o8|6 مل|ن تـــوفيق ك|حمد رمض| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

||6498 ى يشى يوسف عزيز| يوستـــي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

229499 ى محمد |ي هيم|بــــر|عيل |سم|سمي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

757924 ن موىس حسن|محمد سليم عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

2324o4 ء طلعتـــ خليفه قنديل|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

689724 د عوض|هند جمعه فؤ لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

886o7o لرحمن عىلي |لد عبــــد|بــــدريه خ سيوط|بــــ |د|

9|2o9 ن محمد عىل|سحر شعبــــ لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

539o8| لحميد|لحميد مستـــور عبــــد |هلل عبــــد |عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

557o6 حمد|نور |حمد |لدين |بــــ |شه لمنصوره|حقوق 

7|548| ن محمد|لسيد رمض|يمن |دم | لمنصوره|حقوق 

4|5o32 هلل|مه خي |هر سل|م| رن سكندريه|ل|حقوق 

33592 ل محمد شمه|سعيد كم| نور كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

262o53 ج|حمد حج|هر |عىل م |ره بــــنه|تـــج

22|4|o لحكيم حسن|لدين عبــــد|د|زم عم|ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

449|o3 بــــوهيبــــه|ح بــــسيوئى |لفتـــ|سىه مرىس عبــــد |هندستـــ طنط
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9o9727 حمد |رحمه صبــــرى سعيد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5o72o8 لنبــــي|هبــــتـــ حسن سعد حسن محمود عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5|7788 ج |فرحتـــ مصطفى سعيد خف تـــربــــيتـــ دمنهور

6|748o نه|بــــع مصطفى جدي|لتـــ|خلود محمد  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

693455 ف عبــــد |يوسف  بــــ|م محمد غل|لسل|رسر تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

79355 محمد سيد محمود متـــول دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

778298 هلل|بــــ |هيم ج|بــــر|هيم محسن |بــــر| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

786|o4 هلل فرج خليل||لمهدىخليل عط|ح محمد |سم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|74|35 لعزبــــ|حمد |هيم |بــــر|مصطفى عىل  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

43432o ئى|لسود|ل مرىس |هلل محسن محمد كم|منه  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

353864 لفضيل محمد|متـــ سيد عبــــد|س| لمنصوره|حقوق 

|26o45  سيف |يوسف خ
ى
لدين|لد شوق ى شمس هندستـــ عي 

776|3o مل|بــــ محمد ك|يه|جر |ه زيق|لزق|ره |تـــج

899o79 سمي  رشدى سعيد | مونيك ج|عه سوه|زر

332|68 ى بــــه|ي لسيد|ء محمد |سمي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

5o465| ر محمد عىل|لستـــ|ل عبــــد|فري سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8|7542 ن|حمد محمد جمعه زهر| ره بــــنى سويف|تـــج

294983 ن عىل|محمد سعيد سلط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

783335 لم|عد س|ح مس|يه صل| زيق|لزق|بــــ |د|

|7o245 لبــــرع|حمد محمد محمد محمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

242788 لرحمن صبــــرى|كريم قرئى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

348|98 فظ|مه ح|طمتـــ عىل سل|ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5oo754 ى منصور عبــــد هلل منصور بــــريك|نورسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

257254 كر|دينه مجيد وهبــــه ش ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|42482 د|لجو|لنبــــوى عبــــد |يدى وليد |ه ى شمس صيدله عي 

5299|6 ه|بــــر| هيم محمد محمد عمي  ط|بــــ دمي|د|

4|5|65 هيم بــــن|بــــر|ف خميس محمد |عف لشيخ|بــــ كفر |د|

|7|987 رى|زخ| جرجس سعد زكري تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|6o466 نجىل| |رمي|دى محروس |ه ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 
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754|95 هيم|بــــر|هيم |بــــر|ميسون عبــــده  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

488|93 هيم|بــــر|حمد محمد |زن محمد |م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49||4o لرحمن|حمد عبــــد|دل محمد |هلل ع|منه  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|6|5 م عىل|لسل|هلل يحن  عبــــد |منه  ى شمس|تـــج ره عي 

5o93| طف محمد سيد|محمد ع ره بــــنى سويف|تـــج

676585 ف|حمد |حمد محمد |نىه  لمرىس رسر ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

2848|2 م مصطفى حسن محمد|ن عص|نور هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|3724 حمد محمد  |شم |محمد ه سيوط|حقوق 

33479o منيتـــ مجدى صبــــرى خليل| ى شمس|تـــج ره عي 

529224 ى |ء عبــــد|حمد عل| ج|لص|هلل حسي  ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

|453o7 لد محمد عىل|محمد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

54222 ي|لبــــ|لرحمن سيد محمد عبــــد |عبــــد 
ى
ق تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

48o474 ى ليش|بــــو |نشأتـــ حلىم | مي  ى شمس| لسن عي 

695665 لسيد محمد شهبــــه|م |يدى س|ه لمنصوره|نوعيتـــ موسيقيه 

3o764 حمد محمد|م |سل|ء |رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

44|844 ي|منه 
ء مهدى شلبــــى|هلل ضى |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 

لشيخ

675722  |ن مجدى |رو
ى
 |لدسوق

ى
 |لدسوق

ى
مي |ل|لدسوق ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 

لمنصورتـــ |بــــ

59532 ن حسن|فرحه قرئى شعبــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

46248 ر|لغف|بــــ سيد عبــــد|لتـــو|مصطفى عبــــد هره|لق|ره |تـــج

258||8 لقديم|صم فرج محروس |هيم ع|بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o6|85 حمد |لحميد |بــــدين عبــــد|لع|محمد زين  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|4335 حمد حمدي|يمن حسن |حبــــيبــــه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|37523 لحميد محمد|عمر محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

63|76 ى مرزوق|حن ن فتـــىحي حسي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

84|945 لجليل محمد|نم عبــــد|محمد غ ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

7|59|o  عبــــيد|لمتـــول |دل |سعد ع
ى
لدسوق لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

867924 ي | ل|نور فهيم غبــــري|نىح  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

68o365 ن|نه عىل سليم|حمد شبــــ|يمن | لمنصوره|حقوق 

|454|4 ن|يمن مصطفى سلط|مصطفى  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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6865|2 هلل|حمد عبــــد |لدين |بــــ |كريم شه ن|هندستـــ حلو

763|28 ى رؤوف محمد |ي ى|لغريبــــ ل|سمي  شي  ره بــــور سعيد|تـــج

8|9389 ف شكري لبــــيبــــ| |دون|م رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|7|842 هيم|بــــر|لمرضى |هيم عبــــد |بــــر|لمرضى |عبــــد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

34779| ح شندى|كريم محن  صل ى شمس|د| بــــ عي 

|45982 ل وليد محمد محمد بــــدوي|وص تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

23864| هلل|بــــدين عبــــد|لع|لدين زين |يه نور| هره|لق|عه |زر

8|3||4 د|لجو|د محمد عبــــد|لجو|زم عبــــد|ح ي|صيدلتـــ 
|لمنى

|73699 ى رأفتـــ محمد عبــــد |ي للطيف|سي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

489466 لرحيم|حمد عبــــد|م |مه س|س|ء |لشيم| سكندريه|ل|ره |تـــج

269347 لحميد|ء حمدى محمد عبــــد|رس| ن|طبــــ حلو

68|824 ف ممدوح عبــــد | |م مسعد حسن ند|لسل|رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|48|7 ء رجبــــ مصطفى يوسف|دع سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

2299o5 لرحمن محمد محمود حسن محمود|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|6558 هلل| |م عط|يس س| دون|م ى شمس|د| بــــ عي 

|3|976  مجدى لطفى عط|م
ى
هلل| |ق ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

8|8887 لحكيم|هيم عبــــد|بــــر|ن |ره رمض|س ي|نوعيتـــ 
|لمنى

63oo45 ى عبــــد |مي  ط| لمقصود|رق حسي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

63453o م|م|م محمود |م|محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

766|45 غبــــ مرع|لحسينى محمد ر|رنيم  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

754237 هيم محمد محمد|بــــر|ن |يم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

2542o7 ف رمض|ء |سم| لمليىح |د |ن ج|رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7596o3 هلل|حمد عبــــد|هبــــه سمي   عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

4|2797 لجندى|هلل |عبــــي  عىل عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o4629 دى محمد|له|لحكيم عبــــد|حمد عبــــد| لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

262o89 ل محمد|هلل محمد كم|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

889844 مد |لد عىل ح|عىل خ سيوط|عه |زر

643|54 حمد عىل متـــول|هيم |يمنى إبــــر زيق|لزق|ره |تـــج
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447872 ي مجدي عبــــد|م|
حمد|لمجيد محمود |ئى ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

9|55|9 |  لنج|بــــو|روق |ل ف|محمد جم سيوط|حقوق 

|47||o |لعل|بــــو |ح |لفتـــ|م عبــــد |م بــــس|هش تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

9|7356 ى ثــــ  حسي 
در |لق|بــــتـــ عبــــد|مصطفى سيوط|طبــــ 

9o9|35 شم مرىس |حمد ه|محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

252887 د|يمن صديق ج|ريم  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7|2596 ن|م يوسف عىل سليم|حمد هش| ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

59466 ي محمد جوده|عبــــد 
هلل قرئى ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

325266 حمد سعيد سيد سيد| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

2339o9 حمد|حمد محمد حسن | ن|بــــ حلو|د|

9|9o99 لعزيز |محمود مصطفى محمد عبــــد سيوط|حقوق 

45o689 ف|حبــــيبــــه محمد عبــــد  لحميد محمد رسر ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

336395 ي
د|لمجيد ج|لد عبــــد|خ| دئى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|5966o ف |ء |سم| لدين|حمد فريد مىح |رسر ى شمس|زر عه عي 

5o5679 ي عبــــد |
لعزيز عوض|حمد محمد مصطفى سكندريه|ل|ره |تـــج

8o9262 بــــوغنيمه حسن|مه سعيد |س| سيوط|ره |تـــج

769575 |ش|ح محمد محمد بــــ|لفتـــ|م محمد عبــــد |هش وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

782498 لدين محمد|ح |محمود محمد صل ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

759546 عبــــي  محمد متـــول غريبــــ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

37o|o9 لسيد محمد|حمد |ن |نوره ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

292|4 لرحمن|بــــي عبــــد |لرحمن عر|حمد عبــــد | سيوط|عه |زر

6228o7 لم|لسيد س| |ل زكري|معتـــز جم سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

768o43 ع|ن رف|ره محمد رشدى حمد|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

434|93 ى |سم| ج|حمد حج|ورى |لمغ|ء خي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|3679 د هبــــيله|ل محمد فؤ|جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

334574 لس ع طف موريس صورى|كي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

35858o لرشيد|سلىم محمد محمود عبــــد ى شمس حقوق عي 

777|59 هيم|ء عىل سعيد إبــــر|شيم زيق|لزق|نوعيتـــ 
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358857 هيم محمد|بــــر|ر قطبــــ |مي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

54o|23 لعزيز|لسيد صميدتـــ عبــــد |حمد |لرحمن |عبــــد  ج|بــــ سوه|د|

5o7|62 لسيد|هيم |بــــر|لسيد |مريم  لشيخ|بــــ كفر |د|

5o793 محمد سيد محمد عىل ي سويف
هندستـــ بــــنى

|47256 عمرو محمد مقبــــول محمد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

3|8236 عيل|سم|لحميد |محمد وليد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

2525|| هلل خليفه|ح عبــــد|جر صل|ه ي صىح بــــنه
|معهد فنى

237|66 ي
ئى فهيم وديع|ه| دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

68|52| ر|حمد رفعتـــ محمد دويد|رق |كريم ط معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

47o7| عيل|سم|حمد |ل |ء جم|سم| ى شمس|زر عه عي 

699266 ي|لسيد محمد |منى محمود 
ل|لعوضى جى سكندريه|ل|صيدله 

|34|58 ى|ئى جل|منيه ه| ل حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

695765 م|حمد عنتـــر معوض عز| لمنصوره|بــــ |د|

69735o لسعيد|حمد محمد |محمد | ر|ي لمنصوره|هندستـــ 

2|45|2 حمد|لحميد |لدين عبــــد|يوسف عز هره|لق|حقوق 

37|648 بــــسمتـــ فيصل محمد بــــيومي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

899267 حمد سيد |محمود بــــهجتـــ  سيوط|حقوق 

7o8256 س عبــــده عىل|م محمد عبــــ زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

32996 مل محمد|نعمه ربــــيع ك هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

862663 لمجد|بــــو|لحميد |جح عبــــد|ء ن|رس| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4|9799 ي عىل حموده عىل حموده
مصطفى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

6|4635 ر|لجز|هلل |هيم عىل عبــــد|بــــر| |حقوق طنط

2|3435 هيم|بــــر|د حمدى |ن عم|نوره هره|لق|ره |تـــج

257275 لحفنى هدهود|م |ن هش|نوره ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

636287 لمقصود|د عبــــد|حمد محمد رش| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

226723 محمد فتـــىح سيد عيس ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

9|3664 ل  |لرج|بــــر عبــــد|بــــر سيد ص|ص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

346788 هلل حبــــيبــــ|دل عوض |ئى ع|تـــه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

83|527 لمسيح يسي|مون شنوده عبــــد|بــــل دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

857846 تـــ|تـــ محمد فرح|لرحمن فرح|عبــــد ي|عه |زر
|لمنى
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4|8o32 حمد |عيل |سم|ح عطيه |لفتـــ|ن عبــــد|سمه|
ئى|ه

|حقوق طنط

49||52 حمد محمد عيس| |ء رض|ل| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|3395o |لصف|بــــو |ء مصطفى محمد |بــــه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

82|o8o حمد ربــــيع محمد محمد| ي|تـــمريض 
| لمنى

|33296 رس|دل ف|ئى ع|بــــيشوى ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

62o452 ر|لف|محمد عىلي محمد عىل  هندستـــ بــــور سعيد

6326|7 ن فريد محمد محمود خليل|رو زيق|لزق|علوم 

478324 كر|س ش|رق موىس عبــــ|هبــــتـــ محمد ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o5658 لرحيم |لرحيم عويضه عبــــد|طف عبــــد|ع ج|بــــ سوه|د|

25o244 لعرجتـــ| |لعل|بــــو|شور |خلود ع لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

364666 نه ه ديبــــ نجيبــــ|ئى |مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7|52|5 هيم حموده|بــــر|هيم حموده |بــــر| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

83449| ي|لمدثــــر عبــــد|سمر 
لعزيز دكروئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

3|22o4 ح زىك|يمن صل|محمد  |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

63|894 لعزيز|خلود يشى محمد خليل عبــــد  ى شمس| لسن عي 

498649 ر|ل رجبــــ محمد عم|ء بــــسيوئى جل|سم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

877425 ي|ر
لرحمن |س عبــــد|سيد عبــــ| ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

29558 لحليم محمد|د عبــــد |محمد عم |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|4649o بــــر عىل شلبــــي|رق ص|ندى ط هره|لق|ج طبــــيع |عل

87737|   |لش|ندى رفعتـــ محمد عبــــد
ى
ق سيوط|طبــــ 

36o7o| ن سيد بــــكرى|لرؤف عثــــم|محمد عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

42o23 لمجيد|فظ عبــــد |م طلعتـــ ح|ريه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

27o76 ره|بــــوزيد عم|هيم عىل |بــــر|سهي   ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

648952 ى | ح قلموش|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|حمد خي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

42952o سط محمود سنبــــل|لبــــ|ل عبــــد |دهم كم| |ره طنط|تـــج

34o537 ل حمدي محمد عىلي|صم جم|ع |حقوق بــــنه

|2o448 يوسف حسن محمد حسن ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

68359 حمد|ن عيد سيد|حمد رمض| لفيوم|عه |زر

2429| لعزيز فتـــوح|هيم عبــــد|بــــر|كريمه  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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45397 ن|هلل مصطفى وهد|محمود عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

6294o5 هيم بــــريق|بــــر|ل مصطفى بــــريق |دل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|65265 س محمد|طمه محمد عبــــ|ف هره|لق|علوم 

24||54 ن|ل محمود سليم|عيل جل|سم|محمود  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

76|6o5 د|لحد|ل محمد |حمد محمد جل| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

896534 ج   |م لطفى محمد بــــ تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

45423 ي عبــــد |حمد ن| لي|لد|م |م|لمنعم |ج  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

44276 يوسف سيد طه محمد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|32o57 ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|مح |مريم س ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

2586o5 د|ل محمد ج|لرحمن جم|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

56529 محمد سيد عىل خليل ره بــــنى سويف|تـــج

|39633 م|هيم سل|بــــر|هلل صبــــرى حسن |منتـــ  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

8o5879 حمد محمد عىلي|م |حس  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

577o6 سعد رجبــــ سعد محمد ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

772473 لحميد محمد عطيه|حسن محمد عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

87566 لعزيز|ل سيد عبــــد |حمد جم| ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

69o379 م|لسل|هرى محمد عبــــد |لط|محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

226|34 لس  س|لي|م حليم |س|كي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

95o6| دريس|ح |لفتـــ|م محمد عبــــد |ميه س|س ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

36o9o3 مد محمد|مد محمد ح|ح |طبــــ بــــنه

784765  عبــــد |لشو|هيم محمد |بــــر|ن |يم|
ى
لرحمن|دق زيق|لزق|عه |زر

|44273 ئيل|ره مجدى وهيبــــ ميخ|س |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|45396 نور عىلي محمد|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

86o6o7 بــــ|لتـــو|لمقصود عبــــد|س عبــــد|حمد عبــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

638687 لحميد|ر محمد عبــــد |لغف|ن عبــــد |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

33|944 ي سل|كريم ع
|لسف|مه |طف عفيفى ي صن. تـــ.ك

|ع بــــنه|فنى

689||7 حمد محمد|ء محمد محمود |عل لمنصوره|ره |تـــج
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7845|o دري|لق|م |لسل|مريم مجدى عمر عبــــد زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

7o9983 هيم محمود محمد يىح|بــــر|سحر  لمنصوره|حقوق 

27||84 ع|لس|لرحيم محمود |يدى عبــــد|ه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

59|88 حمد تـــوفيق|رص |محمود ن حقوق بــــنى سويف

82o592 ى فرغل طه| حمد حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

356298 متـــ جمعتـــ رجبــــ رزق|س|يوسف  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8|9|o7 ي محمدنور
ي|سلىمي رضى

لدين مهنى ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

4o8547 يف مصطفى محمد |شيم وى|لبــــط|ء رسر |بــــ طنط|د|

429o86 هيم بــــرع|بــــر|يه محمد | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

783o3 ر محمد|نعمه محمد مختـــ هره|لق|حقوق 

9536o شور|لق ع|لخ|لق حنفى عبــــد|لخ|نسمه عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

322239 ن نمر فضل|د سليم|سلىم عم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

345998 هيم|بــــر|هلل |لد عبــــد|محمد خ بــــ بــــنى سويف|د|

435o53 |لعل|لحميد محمد أبــــو |محمد رأفتـــ عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

885942 نور |ء فتـــىح |محمد عل ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

256879 ين محمد عبــــد لحفيظ نعيم|شي  |بــــ طنط|د|

845452 ي عثــــم
ن|ليىلي محمود مصطفى سيوط|صيدلتـــ 

336o69 لسيد|لحميد |لسعيد عبــــد|ن |نوره ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

492846 زى|لم أبــــو غ|لسيد س|سم |لرحمن بــــ|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49527 رس|محمد مجدى بــــدوى ف ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

4|48o5 ي خميس سعيد  حمد|خي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

296o4| هيم|بــــر|بــــ حسن حنفى |يه| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

768472  |هيم ل|بــــر|
ى
ن|لم|هيم س|بــــر|ق ي تـــمريض 

عيليه  |سم|ل|معهد فنى

85|387 لحميد|ن عمر عبــــد|عمر شعبــــ سيوط|بــــ |د|

2663|6 لرشيد|ن عبــــد|جر سمي  رمض|ه | معهد فنى تـــمريض بــــنه

845637 ره|ء محمد عىلي حسن عم|سم| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

429328 ر درويش مصطفى درويش بــــدر|من ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

887o39 ن  |حمد عثــــم|نجوى محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

894337 م |عزه عىل محمود هم ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

||6o27 بــــر حبــــيبــــ|ر ص|رك مختـــ|م ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

Wednesday, September 5, 2018 Page 7289 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6o96| |لهن|بــــو|ن |لغنى رسل|طمه عبــــد|ف ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

425252 حمد|لحميد |حمد عبــــد |هدى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2593oo حمد عيسوى قطبــــ|ء |رس| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9|45o3 ى كرم لظىم لبــــيبــــ  | مي  سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

79o585 ى|ء |ل| ف فوزى تـــوفيق حسي  رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

85425| ى|يه محمد محمد | مي  ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

852|5 لسيد|دى |هلل مكرم ن|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|53556 لصمد|م عبــــد |لسل|ل عبــــد |جم| دين ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4627o2 ى ع|لد حسن |خ مر|لسيد حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

432346 مد|هلل ح|ء محمود عبــــد |سم| ي صىح طنط
|معهد فنى

683579 رفيق مجدى فريد عبــــده جرجس لمنصوره|ره |تـــج

4|3468 بــــوحجر|لدين منصور عىل |ء|مريم عل تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

85o353 لمهيمن عىلي|عبــــد| لعل|بــــو|محمد  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

343o63 لحميد مصطفى|محمود مصطفى عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

263774 هيم جمعه|بــــر|حمد |خلود محمد  ى شمس| لسن عي 

89o464 مد |دل سيد ح|محمود ع ي صىح 
سيوط|معهد فنى

4o5889 وى|لحفن|يزتـــ حسن محمود |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

84o835 لنوبــــي|وي |حمد بــــسط|ء |سم| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

7o2854  محمد |حمد عمر |
ى
ى|لدسوق لقصي  زيق|لزق|هندستـــ 

494747 لخي |بــــو|مصطفى محمود مبــــروك  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|78o27 ي عبــــد |حس
عي|لسبــــ|لكريم |م حسنى تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

634686 ى ى فتـــىح محمد حسي  أحمد حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

49556o هلل|ن عبــــد|مسعود رأفتـــ مسعود سليم بــــ دمنهور|د|

75963o لصغي  عىل|منيه محمد | بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

24557o لعظيم حبــــيبــــ|حمد محمد عبــــد| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

647||5 هيم|بــــر|د سعيد عىل |سمر عم زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

88|5|| حمد  |له خليفه مزيون |ه سيوط|حقوق 

46o56o ي|ر
لمهر|سعيد جمعه | ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

332|o8 دى|له|حمد محمود محمد |سهيلتـــ  |علوم بــــنه

786|4| مريم مجدى عمر رفعتـــ محمد خليل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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4o49o7 ن|ن حس|لدين سليم|ل |محمود كم سكندريه|ل|حقوق 

768684 رص حسن محمد|لن|م عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

264557 بــــ|د غريبــــ دي|نيه عم|ر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

338o57 هد حموده بــــكر|لرحمن مج|عبــــد هره|لق|ن |سن|طبــــ 

597|4 بــــر|للطيف ص|د عبــــد |لجو|م عبــــد |هي تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

778o25 رى|لبــــ|لمنعم عبــــد|لمنعم محمد عبــــد|ندى عبــــد  لمنصوره|حقوق 

848847 هلل محمد|ذلي عبــــد|طمه ش|ف ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

464247 وي|لعشم|هيم |بــــر|دل |عمر ع ج|بــــ سوه|د|

2598o4 ن|للطيف شعبــــ|للطيف عبــــد|عبــــد| نور شمون|نوعيتـــ 

6o46o4 ن|حمد محمد عجل|حمد |هبــــه  |تـــربــــيتـــ طنط

|5|868 هيم سيد|بــــر|ديه سيد |ف ى شمس|تـــج ره عي 

5478|o |لسيد فرج محمد عط|محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

642|5| لعوضى|حمد عىل |مي  | زيق|لزق|علوم 

54594 ميمه منتـــرص محمد مؤمن| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

89|729 زى |كر مغ|محمد فرغىل ش ج|بــــ سوه|د|

622562 ي|ر
لمتـــول عىل|تـــ أحمد |لشح| |ئى ي صىح بــــور سعيد

معهد فنى

232999 هيم|بــــر|ده |رف حم|سميه ع ى شمس|تـــج ره عي 

447688 صد|لق|لح |لح ص|رضوى محمد ص سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

5245oo هيم محمد عىلي|هيم حمدى إبــــر|بــــر| ن|سو|ضتـــ |علوم ري

85o939 ه محمد نرص عبــــد| هلل|مي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

882|4o د خرصى  |لجو|لليل عبــــد|بــــو|رس | سيوط|صيدلتـــ 

645o43 لبــــيىل|لحميد |لدين عبــــد|لحميد سعد|ء عبــــد|رس| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

629|98 ن مرىس|ء نعيم شعبــــ|شيم زيق|لزق|نوعيتـــ 

236223 ره|لعليم متـــول عم|حمد عبــــد|ندى  هره|لق|عه |زر

222|o6 ن|لسيد بــــدر|م محمد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

869825 حمد محمد|ده محمود |حم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

858838 لحميد حسن|بــــر عبــــد|نجوي ص ي|عه |زر
|لمنى

2865|6 لمجد|بــــو|لرحمن |يظ عبــــد |يمن ن|يه | ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6|46o4 بــــ|يم دي|لد|هر عيس عبــــد|ء م|شيم |هندستـــ طنط
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4792|9 تـــ محسن محمود  مد|لسيد محمود ح|أمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

25o68o لدين محمد أبــــوطبــــيخ|م |هبــــه عص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

89534o ه |لل|ن محمود عبــــد|محمد رمض ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

64877o رق أحمد مصطفى سيد أحمد|ط ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

8oo594 حمد|ل محمد |محمد جم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

||5262 يف صبــــرى يوسف ه رسر ني  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

8444o4 هيم|بــــر|ن |ل سلط|بــــسمه جم قرص|ل|فنون جميله فنون 

36o359 ئى سعيد محمود قنديل|محمد ه ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

83|366 لنظي  محمود|لق عبــــد|لخ|محمد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

685576 بــــينى حسن | |ريم رض زى|لغ|لشر لمنصوره|بــــ |د|

9|968| جح محمد |مصطفى محمد ن ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

85274 مل|ل ك|ء محمد جم|ول بــــ بــــنى سويف|د|

768|6o ى|ن سليم ع|رحمه سليم يد حسي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

6|666o ل مسعد بــــربــــر|ء جم|شيم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

3|6953 لدين خليل|ح |لد صل|حمد خ| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

92966 طمتـــ حمدى عىل سيد|ف ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

4o4873 ى|حمد طه |عمر مصطفى  لخضي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

53546o لمنس|عيل |سم|زق |لر|لد عبــــد|ء خ|دع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

286o75 رك|يوسف عزتـــ يوسف مبــــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64297o ي|ر
حمد محمد|طف محمد |ع| ئى زيق|لزق|بــــ |د|

246o32 ى|بــــو|سعد مصطفى سعد  لعني  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

776757 هلل|حد عبــــد|لو|لسيد عبــــد|ن |يه رمض| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

327455 لمقصود|لمنعم عبــــد|ر مجدي عبــــد|مي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

63|2o3 ى |ل عىل حس|بــــسنتـــ جم لشوبــــىك|ني  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

254987 لحكيم خليفه|بــــر عبــــد|يه ج| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

878979 شم |تـــه سيد ه|سحر شح سيوط|بــــ |د|

|626o| دل محمد محمد|محمد ع ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

9o3597 حمد |لد مصطفى سيد |خ دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8o|o85 يوسف مني  منسي| رين|م ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

4963|8 دل عطيه محمد غريبــــ|منيه ع| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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334768 لسيد عبــــده|ء حمدى عبــــده |رس| |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

7o|593 لعوضى|هيم |بــــر|ذىك | سوسن رض لمنصوره|علوم 

|2932| دق خورشيد|لدين محمود ص|ل |محمد جم هره|لق|ره |تـــج

|33629 ك|لمل|دل صبــــىحي عبــــد |ع| رين|م ى شمس|تـــج ره عي 

2686o8 ى|ح محمد ل|لفتـــ|ء عبــــد|شيم شي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

684447 ى |محمد  لرحمن مرزوق|لسعيد عبــــد |مي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

7|6856 زق|لر|لسيد عبــــد |د |لرحمن فؤ|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

75622| حمد محمد ستـــه|ل |عمرو جم ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

8|8695 ى|م ي|د صبــــىحي ن|ميل| رتـــي  ج  ي|بــــ |د|
|لمنى

63o77| لعزيز|ح عبــــد |لفتـــ|لعزيز عبــــد |محمود عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

794|22 لم|ن س|ل سليم|ن جم|حن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|o352 ل رفعتـــ أحمد سنجر|مريم جم |ره طنط|تـــج

339oo6 ي محمد|رس|
ء رجبــــ حسنى |بــــ بــــنه|د|

433346 لبــــردع|محمد فتـــوح عىل محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2|4589 حمد حسن محمد|نىح  | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

43o37o بــــ|لحميد خط|ح عبــــد |لفتـــ|دل عبــــد |مروتـــ ع |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|26999 ى و|ي د عبــــده متـــول|ئل فؤ|سمي  ن|بــــ حلو|د|

23492o حمد محمد عيد عىل| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

7o|5|| ى ي|ي ف |سمي  لسيد|رس محمد رسر لمنصوره|ره |تـــج

329482 وق رزق محمد ع زى|بــــدين مغ|رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6|o374 |لحم|در محمد |لق|جر عبــــد|ه
ى
ق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

9o48o2 سم |لحميد عىل ق|رقيه عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|6|39| لعزيز|لمقتـــدر عبــــد |ء محمد عبــــد |رس| ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

284772 روق مدئى|م ف|جر عص|ه ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

9629o حمد|دل محمد |لرحمن ع|عبــــد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

6o8|29 هيم|بــــر|لد مصطفى |مريم خ لمنصوره|عه |زر

785o56 يش|لسيد ع|ن |محمد سليم زيق|لزق|حقوق 

7829o2 لحميد محمد سعيد|ء عبــــد |ل| زيق|لزق|بــــ |د|

2328| لمجيد محمد|م محمد عبــــد |بــــس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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23o5o9 يد|بــــو|بــــر محمد |محمد ص ى لي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

62324o لعزيز|لغريبــــ فتـــىح عبــــد |ن |نور ط|حقوق دمي

8|535o لحليم|يه عىلي سعيد عبــــد| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

3324|9 حمد مصطفى|تـــم فوزى |ح عه مشتـــهر|زر

32|6|8 هيم|بــــر|لسيد |لحسينى |محمد  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

4642o ى|هيم ل|بــــر|م محمود |م|ن |يم| شي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o33o5 لبــــهنس شوشتـــ|لبــــهنس |ح |هلل صل|منه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

84o|38 ي عبــــد|هي
لجليل|م بــــرصي مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

89|o|3 حمد |مد محمد |ء ح|سم| سيوط|تـــمريض 

69|o94 لشوربــــىح |جر سعد يوسف |ه لمنصورتـــ |تـــمريض 

257|33 خ|لطبــــ|حمد محمد |ن |نوره ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

37|3o4 لح|شم ص|عىل عزتـــ ه |حقوق بــــنه

|59576 ن وجيه حليم جرجس| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

36o537 ف محمد |ر |سيه وه|حمد حل|رسر عه مشتـــهر|زر

69872o وق  رى|للطيف بــــند|لسيد عبــــد |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

258|22 مر|لحفيظ محمود ع|ء عبــــد|حمد عل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|2294| عيل سليم|سم|ئى |ه| طيم|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

92456 حمد|متـــ محمد حسن |س|م |هش ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

|76376 حمد|لسيد |دل محمد |محمد ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

268572 ى رض ى | حسي  لسعدئى|حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

79|3o7 ن|لسيد رمض|جر معوض |ه ى شمس|تـــج ره عي 

|24o93 لطيبــــ|بــــر |ن ج|عمر رمض ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

79o6o6 لمرصى|لسيد |طمه محمد مسعد |ف نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

9|9|o9 ى محمود |لع|تـــغريد زين  بــــدين حسي  سيوط|نوعيتـــ 

4o3862 د|حمد محمد مر|زم محمود |ح سكندريه|ل|بــــ |د|

844||2 حمد حسن|م حسن |سل| ن|سو|بــــ |د|

8263|| نور حبــــيبــــ|ندي سمي  |س |نوعيتـــ قن

248663  سعيد عىلي عبــــد 
لحميد شديد|منى تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

3|476 ف شح|حبــــيبــــه  مد|تـــه ح|رسر هره|لق|ر |ثــــ|
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2623o6 يف شعبــــ ق|ن محمد |رسر وى|لشر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

96277 ف عىل محمد|عىلي  رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|238| هيم فهىم خليل|بــــر|ل |محمود جل كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

32o4|8 ى ك|لهدى حس|نور مل|م حسي  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

7|o93o س|لنح|ش |لدمرد|ئل محمود |محمد و ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

254765 لسيد موىس|لسيد عىل |يوسف  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

24485o هلل|بــــو زيد عط|بــــ محمود محمد محمود |رح ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

522o|6 ى عبــــد ى|هبــــه حسي  لعزيز حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9o259o محمود محمد محمود مرع  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

762855 بــــينى|لسعيد |مر رمزى |كريم تـــ لشر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

7723o7 حمد محمد|لعزيز |ح عبــــد |ء صل|شيم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|4o55 ى ن|رس محمد |ج ي|م|ر فع|لبــــشي  حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

|57283 لمعىط محمد|طمه محمد عبــــد |ف كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

36755 لمنىح  حلىم محمود|زينبــــ عبــــد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

69o872 مد|لغنى ح|لسعيد عبــــد |جح |ره ن|س لمنصوره|طبــــ 

635772 حمد|حمد بــــدوى |در |ن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

266457 هيم حيدر|بــــر|هر سيد |ء ط|وف ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6366|5  ح|حمد عر|
ى
 متـــول|فظ عر|ق

ى
ق زيق|لزق|ره |تـــج

845285 دي حسن|له|جمعه عبــــد| لي|د ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

493763 محمد محمد عبــــده بــــلبــــع ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

27o4o4 لغمرى|لسيد |عيل |سم|رق |محمود ط ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|5297o ي سيد جنيدي محمد يحن  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

899239 م |حمد هم|بــــكر حسنى  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

686467 ى|لقصبــــى مصطفى |لسعيد |لسعيد | لعشر لمنصوره|هندستـــ 

6o6258 لجليل محمود جوده|محمد محمود عبــــد  |ره طنط|تـــج

6|454| هيم منجد|بــــر|هيم |بــــر|هيم عزتـــ |بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

25548| حمد منصور|لسيد |هر |خلود م تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

863|97 ي فر|فر
للطيف|ج عبــــد|ج مرتـــضى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

242965 يف عىل  ى|عمر رسر مي  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 
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4o3262 ه محمد حسن جمعه عىل| مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

36|2oo لحميد موىس مرع|دل عبــــد|ن ع|يم| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

2536o5 در|لق|حمد عبــــد|در |لق|حمد عبــــد| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

76|||2 تـــفى فرج محمد فتـــوح لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

427565 مصطفى صبــــىح عىل محرم |بــــ طنط|د|

86o494 هلل جمعه|نور عبــــد|محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

529336 عمرو أحمد يوسف عىل أحمد سكندريه|ل|هندستـــ 

3266o7 محمد حمدى عزبــــ عىل| دين لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

272352 محمد فتـــىح فهيم مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

6|998o ى |له محمد فتـــىح حس|ه بــــ|ني  ض|لشر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8|88o حمد محمد فرج|بــــسنتـــ رجبــــ  هره|لق|حقوق 

6o42| ى جوده عبــــده محمد|ي سمي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

895246 شم بــــكر |حمد ه|مصطفى  ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

|738| طف منصور|لد ع|عمر خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

892984 لس يوسف حن حكيم | كي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9|7666 ى خ|ي ن سيد |لد عثــــم|سمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

52|626 ف عبــــد|أسم |لدفتـــ|ر |لستـــ|لسيد عبــــد|ء أرسر تـــمريض دمنهور

7o9o|7 ي|عمر محمود محمد 
بــــينى لشر لمنصوره|ره |تـــج

64622o لريدى|ل |لع|كريم سعد عبــــد سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

5o2324 ى عص ى سعيد مرىس|حسي  م حسي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

949|| حمد محجوبــــ|عىلي محمد عىل  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

48o837 ن|لشهيد صدق|جد عبــــد |نتـــ م|دمي ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8452|2 جي|ل ض|لع|زينبــــ محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

85o34 لمطلبــــ|بــــ عبــــد |لتـــو|ئشتـــ صفوتـــ عبــــد |ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|394|| لحميد|ء سيد محمد عبــــد |ثــــن ن|بــــ حلو|د|

5|8762 روضه محمد محمد محمود خرصى تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

496533 |عيل |سم|لنبــــى |عيل عبــــد|سم|يدى |ه
لعزم|بــــو

ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8328|3 ي حسن|لش|حمد عبــــد|رغده 
ى
ق ن|سو|علوم 
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325553 محمد سيد محمد مصطفى |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

54876 ى عبــــد |شذي خ لمحسن|لد حسي  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

257322 زق فرج|لر|صبــــىح عبــــد| ند ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|64|99 ر محمود|لرحمن رأفتـــ مختـــ|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

54754 مل محمد|ء حسنى ك|سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

46o854 لمقدم|لمنعم |ء سعيد عبــــد |رس| |حقوق طنط

266|46 محمد مسعد مصطفى موىس شبــــك |كليتـــ هندستـــ بــــنه

437598 لعسىل|هيم عىل |بــــر|لد |بــــرهيم خ| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|26||7 لمطلبــــ|مل عبــــد |ء فرج ك|ن عل|كريم تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

69442o ء عىل عز محمد عىل|رس| لمنصوره|هندستـــ 

|39|25  حسن محمدين|يه صل|
ى
ح شوق ى شمس|د| بــــ عي 

495423 لد حميدو محمد|لرحمن خ|عبــــد  بــــ دمنهور|د|

|44966 ى محمد عمر محمود حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

497645 ئى|لمسلم|بــــ محمد |لوه|سهيله رجبــــ محمد عبــــد بــــ دمنهور|د|

7o844 يوسف حسن يوسف صميده ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

7724o3 ف محمد سل|محمود  م|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

84362| لمقصود|ظم محروس عبــــد|محمد ن ن|تـــمريض أسو

694|87 حمد حليمتـــ|لحميد |حمد عبــــد |م |سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

265544 |لمقصود |ىط عبــــد |لع|مه عبــــد |س|ن |مرو
لحنفى

ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7o573| ف محمد |محمد  |حمد |رسر
ى
لدسوق هندستـــ بــــور سعيد

499o54 قتـــ | ف |رسر لد|حمد محمد خ|رسر بــــ دمنهور|د|

87633| لرحيم  |بــــ عبــــد|لتـــو|م عبــــد|حمد هش| سيوط|تـــربــــيتـــ 

355576 لدين|حمد محمد نور | |مه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

295|8 هلل|حمد مصطفى عبــــد |م |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

268369 |لل|بــــوزيد محمد عبــــد|محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

75|9|3 حمد|ض |مه ري|س|هلل |عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7|7933 لبــــسيوئى|لسيد |عمر عىل عىل  لمنصوره|حقوق 

5o44o2 زق محمد|لر|رس محمود عبــــد |يمنى ي إلسكندريتـــ |تـــمريض 
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787|6o  عبــــد |
ى
ى عو|لفتـــ|لدسوق  حسي 

ى
جه|ح دسوق | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

883646 ى |بــــر|ء |ل| هيم حسن حسي  سيوط|بــــ |د|

4o9855 مل عىل|ئل سمي  ك|يدتـــ و|ع لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

36454 هيم|بــــر|جد سمي  عزيز |م ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

4o38o6 لحليم نصيبــــ|لدين عبــــد|ء|ء محمد بــــه|محمد عل إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

|4o3o6 تـــم نجيبــــ عزيز عزتـــ|نو ح|ج ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4o76o8 لدين عىل عوف|ل |عىل جل| لي|د سكندريه|ل|حقوق 

57496 لعزيز|ر عبــــد |لغف|ء فرج عبــــد |وف بــــ بــــنى سويف|د|

34o694 ى محمد |ي لمقصود|لطوجى عبــــد|سمي  لفيوم|عه |زر

92|844 لس ج د جرس عوض |كي  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

2629|| م|م|ل|نور محمد |عمر حمدى  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

829728 ن عمر|كرم عثــــم|طمه |ف دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

6o6249 لمرحوم|تـــ |لمنصف فرح|محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

27|296 ف |ر |من يف سلط|بــــر|رسر ن|هيم رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

86o4|8 ي 
ى
لنبــــي|هيم حسبــــ |بــــر|محمد دسوق دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|

لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

9o67|3 هلل  |لسعود محمد عبــــد|بــــو|ء |سن ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

857269 يوبــــ|لحكيم |يوبــــ عبــــد|طه  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

625|67 لجمل|ح محمد |لفتـــ|رس عبــــد |سه ي|م زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

63|697 حمد محمد سعيد عيسوى|ن |ريم|ن زيق|لزق|حقوق 

322396 لغنى مرىس|عبــــد| لعل|بــــو |منيتـــ صبــــرى | ى شمس|تـــج ره عي 

28752| لصمد|د عبــــد|م حم|ر س|من ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

348676 بــــق|حمد مسعد متـــول حسن س| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

33||53 لبــــربــــري|حمد |لدين محمد |ل |حمد كم| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

582|9 محمد حسن عىلي بــــظيوي ي سويف
هندستـــ بــــنى

676686 زق|لر|هيم حفنى عبــــد |بــــر|هلل |منه  لمنصوره|حقوق 

243566 ن|حمد عثــــم|ن |حمد عثــــم|له |ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

26568 حمد محمد|ن |محمد شعبــــ ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

427575 لسيد محمد جميل|رس محمد |ي |ره طنط|تـــج
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43|789 لديبــــ|حمد محمد حمدي | |بــــ طنط|د|

63954 بــــ|لتـــو|حمد سيد عبــــد|محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

68488 للطيف|م عبــــد |ج درغ|مديحه تـــ لفيوم|بــــ |د|

826358 ر|لغف|هيم عبــــد|بــــر|حمد |يه | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

529o|o بــــو هيبــــه|م محمد محمد |محمد عص |حقوق طنط

4||788 لسيد محمد|ل |مروه جم |بــــ طنط|د|

6o2385  محمد |ن |يم|
ى
وى مقربــــ|لششتـــ|لدسوق لمنصوره|عه |زر

86776| ي رمض|ن |ن رمض|رو ن|لخرصى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

42o439 ء حسن محمد حسن موىس|عل| لي|د لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36o6| ء محمود ربــــيع مندوه حربــــ|سم| ن|حقوق حلو

2|4o54  عىلي |فرح ه
ى لبــــمبــــي|دى حسي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|49858 هيم مصطفى|بــــر|رس |ن ي|مرو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

634544 لحكم|حمد عبــــد|ن |محمد رمض زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

692229 لح عويس|ح ص|لفتـــ|رحمه محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|26974 ي
مد محمد سعيد|دل ح|محمد ع| دئى ى شمس|تـــج ره عي 

37395o هلل محمد محمد|م عبــــد|هلل س|عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

8o7o86 مه خليل|شور سل|ء ع|رس| لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

5o6|o7 حمد عزتـــ محمود حسن عيس| سكندريه|ل|صيدله 

772874 لحميد|محمد مجدى محمد فتـــىح عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

225737 لد وليد سعد حنفى|خ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

238953 ح محمد|لفتـــ|م عبــــد|يه س| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

499367 هلل|ح عوض عبــــد|صل| هويد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

894987 حمد يسن حسن |م |بــــس سيوط|ره |تـــج

84o634 جد|حمد محمد م|لعزبــــ | ن|سو|بــــ |د|

767479 د|ن صبــــىح عو|حمد عىلي|ء |شيم لعريش|تـــربــــيتـــ 

4637|8 لجزيري|مر عىلي |لحكيم ع|مر عبــــد |ع لمنصوره|حقوق 

4938o7 هيم بــــدير أبــــو شعيشع|بــــر|هلل |عبــــد  بــــ دمنهور|د|

7|258 وى|لسيد سعد|ح |حمد صل| لفيوم|لعلوم |ر |د

3248o4 حمد عىل|هد |حمد مج| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

63|626 ره حسن محمود حسن|س  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |
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3|7o89 لعظيم|لحليم عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|رضوي عبــــد لفيوم|لعلوم |ر |د

52o94 متـــ محمد محمود|يه سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

493356 لسيد زبــــيبــــ|متـــ |س|زم |ح سكندريه|ل|حقوق 

339463 لرحمن|م عبــــد|م|مي محمد |يتـــ س| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

633545 هيم|بــــر|رق محمد محمد |هنده ط|ش لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|43|87 يه لويس عبــــد  س|لسيد غط|كي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

33422 دى|له|هيم محمد عبــــد |بــــر|يمن | |سم ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

59o|9 للطيف|دي محفوظ عبــــد |ء ن|رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

328378 لمنعم محمد عىل|د حمدى عبــــد|زي |بــــ بــــنه|د|

767899 لسيد محمد سيف|يمن |ء |لشيم| لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

||7385 ى كم|ك وي|سط حن|ل بــــ|رولي  هره|لق|بــــ |د|

5|88|8 ى|لحميد عىل ش|هيم عبــــد |مروتـــ إبــــر هي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

36||8 وق محمد عبــــد  ق|د |لعليم ج|رسر وى|لشر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

482oo8 ن|محمد رجبــــ يوسف مهر |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8oo53o در|لق|حمد محمود عبــــد|لدين |د |عم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5|o48 محمود عىل عويس مصطفى ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

23|3| لمنعم|رق محمد عبــــد|وليد ط لمنصوره|حقوق 

36|336 ره|مه عم|منيه محمد بــــدر سل| ن|حقوق حلو

4||749 لعزيز محمود شويل|محمد عبــــد| دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6o7735 ر|لنج|ن |هيم سليم|بــــر|طمه محمد |ف لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4o6853 لصغي  محمود|حمد |ندى فوزى  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

688376 لبــــسطويس حجر|لسيد |لسيد محمد | لمنصوره|طبــــ 

624553 ي
هلل محمد سويده|ل فتـــح |جم| دئى ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ط|معتـــ دمي|ئ 

|3o795 ل|غ| طلعتـــ حن| حن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8466o3 لح محمد|ء فتـــىحي ص|دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

35727o ى محمود  لسيد|حمد |نيفي  |طبــــ بــــنه

|63629 روق سيد|رق ف|ن ط|كريم |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

59795 لد عىل حسن عىل|خ ره بــــنى سويف|تـــج

2|824o ح|لفتـــ|ح فتـــىح عبــــد|لفتـــ|م عبــــد|سل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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3|7o79 ف ح|ء |سم| حمد|مد |رسر حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

273672 حمد محمد|ن يوسف |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

479829 لسيد رميح|لسيد محمود |محمود  سكندريه|ل|بــــ |د|

|32469 لعزيز عىل|حبــــيبــــه حسن عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

639543 عيل مصطفى|سم|حمد | |ن|ر زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

862589 حمد محمد|ل |حمد جم| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

|5477 حمد|ج  بــــدير |عمر ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

32686| رتـــ رشيدى محمد محمد|س ى شمس|د| بــــ عي 

8||74o لعزيز حسن|ندي عىلي عبــــد ي|صيدلتـــ 
|لمنى

7o9863 ز|هلل جمعه عىل دير|ر عبــــد |من ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

32o|o4 هيم|بــــر| |يمن حن|ديفيد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

5o6|97 شم حمدى بــــريقع|عمر ه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

498o64 لحليم|تـــ قطبــــ عبــــد |لشح| |جر رض|ه |حقوق طنط

346|32 عمر محمد محمد عىل ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o7258 ي|ء عدوي ري|شيم
ض مهنى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|6o263 بــــ فتـــىح محمد|يه|لرحمن |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

56485 هيم حسن|بــــر|ء |رق عل|ط ي سويف
تـــمريض  بــــنى

248o27 للـه|م محمد عىل محمد عبــــد  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

357457 تـــ | ف فوزى عبــــد|مي  يف|رسر لرحمن رسر |طبــــ بــــيطرى بــــنه

493562 م محمد فهىمي صدقتـــ|حس بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

359557 طف نعوم بــــخيتـــ|ع| ريموند ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

898823 ى |جه بــــش|خو| حن| ري|م ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5o934o فع|لش|هيم محمد  بــــيوم |بــــر|حمد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

688o|7 د|ح حم|لفتـــ|عبــــد | زينبــــ رض لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7o97o2 ى محمد عبــــد | لمرىس|لىح محمد |مي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

29455 محمد فرج محمد فرج دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

8|4356 ى| رمي|جرجس  سعد حني  ره بــــنى سويف|تـــج
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6o3o42 لم|دل محمد حمزه س|ع سيوط|بــــ |د|

824798 هلل|د |حمد ج|لدين |ء |محمد عل دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

429644 ي محمد زمزم|عبــــد 
ى
لرحمن محمود شوق |ره طنط|تـــج

24o353 هيم|بــــر|ريم محمود عىل  ن|بــــ حلو|د|

537675 لفتـــوح|بــــو|حمد محمد |ئى |حمد ه| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

69692o تـــ|حمد فرح|حمد وهبــــه | لمنصوره|صيدله 

7o7552 هيم عىلي|بــــر|حمد |حسن | دين تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

2|459| هيم|بــــر|روق |روى مدحتـــ ف| ى شمس هندستـــ عي 

453245 ى|لحس|لمقصود |م ربــــيع عبــــد|بــــ عص|يه| ني  لشيخ|بــــ كفر |د|

526oo2 ن|حمد رضو|مد |ج عمر ح|رس ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

32|o29 متـــ|م جورج سل|ئى س|جوف ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

88o|67 محمود خميس محمود محمد  سيوط|ره |تـــج

264564 دل عطوه فوزى عطوه|سلىم ع زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

|2394o هيم حسن|بــــر|يمن فوزى |عمر  هره|لق|ره |تـــج

6|o39| ط|لبــــل|لسيد |لسيد |هلل |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

|44o78 ى عىل س|هلل ط|منتـــ  لم|رق حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

238795 ى ي|ي لمعز محمد|رس عبــــد|سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

95|53 حمد|تـــ |ع شح|محمد رف ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|45666 لسيد|حمد سمي  محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

685o43 لبــــسيوئى|حمد محمود محمد |ء |سم| لمنصوره|نوعيتـــ 

246727 لبــــهىح |محمد مصطفى حسن  تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

6oo45| زى|هيم غ|بــــر|زى |هيم غ|بــــر|م  |نوعيتـــ طنط

44|6o3 لحكيىم|لكريم بــــدر |سهي  عبــــد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|525o3 د|هيم ج|بــــر|ح |عمرو صل هره|لق|حقوق 

7|6o56 لحميد|حمد منصور عبــــد | |مه لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

875963 فع درويش |محمود محمد ش سيوط|هندستـــ 

23o39 هيم|بــــر|لغنى |عمرو ممدوح عبــــد  هره|لق|عه |زر

777527 لمنعم موىس|لمنعم عبــــد|رس عبــــد |حمد ي| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 
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865243  عىلي|حمد |محمد 
ى مي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

264776 ل|لسيد غ|لحميد |ثــــروتـــ عبــــد| دين |بــــ بــــنه|د|

7o|||4 دى|لحم|حمد |هلل عبــــده |تـــرىك عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

7o997o د|لسيد محمد مر| |لي|د لمنصوره|بــــ |د|

59794 حمدى عطيه محمد محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

8o879 بــــون|م محمد محمد ش|ن س|نوره تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|7|3| لسميع عطيتـــ قنديل|د محمود عبــــد |زي  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

|5|o|4 در محمد|لق|ء محمد عبــــد |رس| ن|حقوق حلو

82|3|3 بــــر محمد|لج|م عبــــد|حمد عص| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

256444 وق  هيم محمد ضىح|بــــر|رسر قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

884|94 ى ص|لغنى ص|محمد عبــــد لح |لحي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o|642 ن|لحليم رسل|لحليم طه عبــــد |د عبــــد|جه ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

46265 تـــ طه محمد|حمد نش| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

752537 ف عبــــد |دى |له|عبــــد  د|دى حم|له|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

52562o نه|هيم شبــــ|بــــر|لحميد |لحليم عبــــد |أحمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

36654 ر محمد رجبــــ محمد|مي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7|739 ور|ح مج|لفتـــ|وليد جمعه عبــــد  لفيوم|عه |زر

262425 لسيد|عيل عىل |سم|د محمود |زي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5|5866 ي عبــــد |زهرتـــ ه
لعليم|لحميد محمد عبــــد |ئى ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

74983 بــــ سيد|لتـــو|ن عبــــد |حمد رمض| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

364884 حمد محمد|لد |ذ خ|مع ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

|46696 هلل جوده|لد محمد عبــــد |خ سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

9o456o ى  ى محمد |لقذ|حسي   حسي 
ى
ق ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 

(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

43|76o لسيد يونس|بــــر |بــــدر ص |علوم طنط

33|527 ء نبــــيل غنيم محمد|دع |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2778|7 ئى|لطن|نس محمد عىل محمد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

82323| لعزيز|خلود محمد عىلي عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

45933 بــــ بــــيوم مسلم تـــرىك|لتـــو|بــــ عبــــد |ربــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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8o7792 هلل رجبــــ|بــــ عبــــد|لوه|خلود عبــــد حقوق بــــنى سويف

6o5233 رى|لغبــــ|ن مصطفى فهىم حسن |رو |طبــــ طنط

3|9597 منيتـــ محمود سعيد حنفى| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

35|o46 ن|بــــ عىل سليم|هلل ربــــيع دي|منتـــ  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

849832 ش|رص محمد دمرد|ء ن|غيد دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

7|6456 وع|ن مط|حمد رمض|يه | لشيخ|بــــ كفر |د|

786|8 حمد مصطفى|ء عبــــده محمد |رس| ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

686674 يوسف محمد عبــــده محمد عبــــده لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

3|94o9 بــــ|لوه|ح عبــــد|لفتـــ|ل عبــــد|جم| ر|ي ى شمس|د| بــــ عي 

2|34|8 ح بــــدوى|لفتـــ|رق عبــــد|حريه محمد ط ى شمس|د| بــــ عي 

6763o7 لمتـــول مصطفى عوض مصطفى|م |ريه لمنصوره|صيدله 

59o76 حمد|هيم |بــــر|حمد |طمه |ف ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o8595 لحلوج |لمتـــول محمود |حمد |موده  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

5o87o بــــشوى وليد فتـــىح عزيز صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

77||68 ن|هيم سليم|بــــر|لسيد |لد |ن خ|حن بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

|53o4 ي
ي جرجس|ن لمعي بــــش|فيفى هره|لق|ره |تـــج

8|3757 د فوزي حبــــيبــــ|نه ميل|مري ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

5||2|o أحمد مسعد محمد محمد نوير ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

2|938o ل|محمد عمرو محمود هل دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

225o7 سيف محمد فوزى محمد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

39345 محمد مصطفى طه مصطفى هره|لق|ره |تـــج

772633 |هيم |بــــر|دق |لص|ئشه محمد عبــــد |ع
وى|لزعبــــل

زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

5o4oo7 تـــه|دق بــــخيتـــ شح|طلعتـــ ص| رمي| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

9||389 ل صبــــىح وهيبــــ |لفى رسم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

76|643 للطيف محمد|ن عبــــد |عمر شعبــــ |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

362547 حمد سعيد محمد|سلىم  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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452493 دئى|لمر|هيم يىح |بــــر|مجد |ممدوح  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

7625|3 لسيد|هلل |نشأتـــ هيسم حفظ  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

758958 لدين|عىل نبــــيل محمد مىح  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

6438oo ى |حمد عثــــم| لسيد|ن حسن حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4o933 لجليل|يه فرج محمد عبــــد | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

683373 بــــينى رمض|ن |جر رمض|ه ده|ن حم|لشر |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

67645| هلل|م حسبــــ |م|ل|ن حسن عيس |نوره لمنصوره|ره |تـــج

8o4844 حمد محمد|مه |س|ء |دع ي|عه |زر
|لمنى

896227 حمد محمود حسن  | |رن ج|بــــ سوه|د|

825875 ى|دل |هلل ع|يه | حمد حسي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

845933 لنوبــــي|محمود نوبــــي محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

762698 حمد عنبــــر|لسيد |لدين |ء |محمد عل عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

75672| يف ثــــروتـــ س م حسن|رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

698649 م|م|ل|لرحمن مصطفى |هيم عبــــد |بــــر|ن |يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

||6o45 ض|د رشدى ري|يوسف مر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

265657 بــــدين|حمد ع|هر |محمد م |ره بــــنه|تـــج

|22458 هيم|بــــر|هيم سيد |بــــر|هلل |منتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6oo763 حمد عىل|بــــسمه رجبــــ محمد  |طبــــ طنط

267o24 هيم عدل|بــــر|هيم |بــــر|مروه  |علوم بــــنه

6o|||6 ح خليفه|لفتـــ|محمد حمدى عبــــد  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

2|848 ن|د سيد حسن عمر|جه ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

237o|6 ى عبــــد هيم|بــــر|بــــ |لوه|ندى حسي  ى شمس| لسن عي 

358o|8 يف|محمد حسن عبــــد لمنعم حسن رسر ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

48533| ي
لنعيم|س عبــــد |مصطفى فوزى عبــــ| دئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

699888 حمد محمد عوض|محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

522oo6 تـــ محمود محمد عىلي س لم|ني  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|37925 محمد حمدى رجبــــ حفنى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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88557| لرحيم يونس |ل عبــــد|سحر كم سيوط|تـــربــــيتـــ 

6294|9 ي فهىمي محمد بــــ|شموع  ف محمد خي  ز|رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

642|39 لرحمن|تـــ عبــــد |لشح|حمد محمد | زيق |لزق|تـــمريض 

327272 زى|لفتـــوح حج|بــــو |لنبــــى |ئل عبــــد|رحمتـــ و هره|لق|لعلوم ج |ر |د

28293 ن محمد|طف زيد|لدين ع|ء |بــــه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|584|o يه ص لسيد محمد|لح حلىم |خي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

23o9| د محمد|لجو|م رجبــــ عبــــد |سل| هره|لق|حقوق 

629862 م|لسيد خميس عل|عىل  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

269424 تـــه|دق شح|حمد ص|ء |رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|585o7 حمد|هيم محمد |بــــر|لهدى |نور  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

324|22 حمد|مد |حمد ح|د |زي هره|لق|لعلوم ج |ر |د

628458 ى سليم  بــــ|محمد حسي  ش|لسيد رسر ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

845o57 هلل رزق محمد|ء عبــــد|دع ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

638672 حمد محمد محمد|ء محمد |رس| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

2|4957 بــــ مصطفى عىل عىل يوسف|يه| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

246785 لبــــر|ح طي  |م صل|لد هش|خ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

924847 ى ج حمد |لربــــ |د |مدحتـــ خي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

47o65 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ء |رس| عه مشتـــهر|زر

68o664 لحميد|ن عبــــد |لحميد شعبــــ|ن عبــــد |يم| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

552o7 ي عويس مبــــروك|رس|
ء قرئى لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 

سويف

24|658 عيل مبــــروك|سم|هيم |بــــر|جر |ه كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

792384 حمد عىل عقل|لحكيم |حمد عبــــد | عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|452o6 لدين طه محمد|هيم سعد |بــــر| هره|لق|ره |تـــج

5o852o حمد محمد محمد محمد مدره| سكندريه|ل|علوم 

453793 ح محمد|لفتـــ|لعزيز عبــــد |محمد عبــــد   |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

685232 وى محمد|لطنط|طف محمود |محمود ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 7306 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

42|925 هيم|بــــر|يوسف محمد رجبــــ  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

643868 لسيد|حمد متـــول |ء متـــول |سم| زيق|لزق|علوم 

|7o922 ى|لسيد عبــــد |محمد قدرى  لحميد عوضي  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

354726 هدير حسن محمد حسن ى شمس|د| بــــ عي 

8334|4 ن|هلل عرص|يح عبــــد|يه س| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

487255 لحكيم محمود خرصى|د محمد عبــــد|زي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

87o96 ى ص|متـــثــــ| بــــر|ل عنتـــر حسي  لمنصوره|حقوق 

6|3367 لعزيز سعيد|حمد محمد عبــــد| |ضتـــ طنط|علوم ري

33736 يه مجدى حلىم محمد| هره|لق|بــــ |د|

4|o|76 د|لحد|حمد عبــــده |محمود خميس  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|79|95 طف جمعه حزين حربــــ|ع| دين هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

272525 س عىل|حمد فتـــىح عبــــ| ن|حقوق حلو

4942o2 لحميد حويل|لسيد عبــــد|لح |محمود ص بــــ دمنهور|د|

682965 لغريبــــ سليم|ن عوض محمد |حن لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

496457 ي|ر
ن محمود جوده|رق عمر|ط| ئى سكندريه|ل|حقوق 

435o|9 ن|ن رضو|م محمد رضو|حس سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

497753 ظه|بــــ|لم  |رحمه محمد  س تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

276766 لد|س خ|ئى عبــــ|عمر ه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8|724o وليف ولسن فهيم|دي |ف ره بــــنى سويف|تـــج

7|2o57 سمر يوسف فطي |ل|لتـــميىم |منى  ط|بــــ دمي|د|

848652 ى  ي|سعد محمد حسي  لمسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

283755 لعليم|مر عبــــد|ء محمد ع|عل ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

34646 حمد فهىم محمود|حسن  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

54372o م|لسل|لسيد عبــــد|لسيد محمد |م |س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

48352| حمد|خميس محمد | دين عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

697669 لحميد|ن عبــــد |يمن شعبــــ|ء |سم| تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

524o24 م محمد شعيشع|لسل|م عبــــد |مديحتـــ هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6752|8 حمد|ل جمعه بــــدوى |نه لمنصوره|علوم 
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769||2 حمد محمد عىل هجرس|لعزيز |حمد عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7o92|8 حتـــ|لمتـــول سم|جح |حمد ن| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6776o8 لسيد حسن زنون|لجليل |عمر عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

625353 لعزيز|محمود أحمد يحن  عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

3|324 وى|ن ف|وى رضو|سلىم ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

34||4o وى|لنو|لرؤف |وى عبــــد|لشن|نس محمد |لك |م دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

7o522o ى|م محمد عىل ش|حس هي  زيق|لزق|حقوق 

236557 ل|لع|ندى سعد صديق عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

4399|8 |بــــر|مل |
ى
هيم رزق دسوق ط|بــــ دمي|د|

6|5725 ى شل طه|محمد محمد حسي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

436o3 هيم|بــــر|حمد |رسىم عىل | دين هره|لق|ره |تـــج

5|2752 لحميد|لعظيم حمدى محمد عبــــد|يوسف عبــــد |حقوق طنط

7o|22| لرحيم|زق عبــــد |لر|محمد قدرى محمود عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

637268 لمرشدى محمد عطيه|حمد محمد |يدى |ه زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

679822 لحلو|لسيد حلىم عبــــده |حلىم  لمنصوره|ره |تـــج

68536o لسيد درويش|هيم |بــــر|لد |هبــــه خ لمنصوره|صيدله 

34|884 ف فتـــىح محمد|هندتـــ |ش رسر |حقوق بــــنه

3|376o لرحمن مهنى|ن عبــــد|محمود رمض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o6526 وق  ضى|لق|م |حمد بــــره|حمد |رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

25752 لحميد محمد|ن رجبــــ عبــــد |نوره ى شمس| لسن عي 

75|223 يف|لمجد محمود |بــــو |ندى مجدى  لشر لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

678896 ل جميل يوسف رزق|عبــــي  جم لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

436|47 ير|لرصى|بــــو |حمد محمد |حمد | |د زكري|زي لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

|43526 د|لجو|حمد عبــــد |ن مصطفى |يم| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

2387o7 م محمد|م|دل |سندس ع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4|3o57 م|لغنى عىل سل|س عبــــد|ين| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

238o86 |لعل|بــــو |محمد | لعل|بــــو|ء |حبــــيبــــه عل ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

3|84|4 لدين|مه محمد مىح |س|م |هش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6947o3 هيم بــــريك|بــــر|لسميع |نىه محمد عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

79o|5| ي|سليم ل|يز |ره ف|س
ى
ق ي صىح 

عيليه|سم|معهد فنى
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493||8 تـــ|لزي|ء سعد سعد خرصى |عل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|66o83 ل|لع|حمد عىل سليم عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8o77|8 حمد|ء محمد مندي |ل| ي|بــــ |د|
|لمنى

75||8o حمد|د فتـــىح محمد |عمر عم لسويس|هندستـــ 

866|9o حمد|ن عىلي محمد |يم| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

864795 لسعود فكري يوسف|بــــو|مه محمد |سل ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

2349o هلل|لسيد عبــــد |حمد |محمد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

7||247 زى فرج|دل رزق حج|جر ع|ه لمنصوره|علوم 

36|o69 لمؤمن|لخي  عبــــد|بــــو |لدين نزيه |نور  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|63o8 لحليم فوده|حمد عبــــد |منى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

236692 لعليم محمد بــــحرى|رق عبــــد|سهيله ط هره|لق|علوم 

6oo486 وى|لص|ل عىل |حمد جم|لسيده | |بــــ طنط|د|

7o2|49 هيم حسن|بــــر|دى |له|حمد |محمد زغلول  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|7|7| جح سيد محمد|عىل ر دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

4|257o لعربــــي|لمحبــــوبــــ محمود |لد محمد |ره خ|س |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

9o|8| وي عزبــــ|د سعد|يس عي ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

692o88 لغندور|بــــ حسن |لوه|بــــ حسن عبــــد |لوه|عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

266|o9 لطويل|لسيد |نور محمد |رس |ي |بــــ بــــنه|د|

756454 دى|له|محمود محمد حسن عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

488982 حمد|ء سعيد محمد |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

52||25 ي|لش|ن محمد عبــــد |ء رمض|آل
ى
ق بــــ دمنهور|د|

|58494 فظ|فظ عدلي ح|طمه ح|ف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6295oo لعزيز عطيه محمد|حمد عبــــد |هلل |عبــــد زيق|لزق|طبــــ 

6o8|92 رى|لقط|هيم رزق |بــــر|ن محروس |نوره لمنصوره|بــــ |د|

4o668| تـــه عىلي|طف محمد شح|لؤه ع سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

373||4 ى|لسيد حس|ح |لفتـــ|لعزيز عبــــد|محمود عبــــد ني  |حقوق بــــنه

28322| بــــو منع|مصطفى رفعتـــ محمد محمد  هره|لق|حقوق 

358288 سيد محمد محمود حسن| دين سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

27|229 شوح|ل|بــــر عىل عطيه |لكريم ص|ء عبــــد|سم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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366289 وى|لسعود ص|بــــو |ل طه |نو ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

686739 م محمود محمد|م هش|سل| لمنصوره|بــــ |د|

896o2o هيم |بــــر|ل عىل |م جم|ريه ج|بــــ سوه|د|

4o466| ى سليم|لرحمن |عبــــد لرحمن|ن عبــــد|حمد حسي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

886372 فظ |لح|س عبــــد|مصطفى فول عبــــ سيوط|حقوق 

456o29 د|ح حسن ج|د صل|سع عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

52o553 ى|ح حسن |لفتـــ|ل عبــــد|ء جم|ل| لعمي  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

439497 هر|بــــوز|لسيد |سعيد | دين |حقوق طنط

283o|6 عمرو سمي  عوض محمد عىل لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|65863 لمنعم حسن|ن محمود عبــــد |رو ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

63732 هلل محمد|بــــ |س ج|لدين سيد عبــــ|سيف  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

435464 هلل|مل حسبــــ |ء محمد ك|سم سكندريه|ل|حقوق 

283o67 حمد مرزوق|ن مرزوق |يوسف شعبــــ ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

735o2 لسيد|خلود صبــــىح محمد  ن|حقوق حلو

24|633 لفتـــوح محمد حسن|لد أبــــو|م خ|مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6o7|98 يف|ص بــــر محمد عىل رسر |هندستـــ طنط

683746 هلل|ز |ن عيد ف|حمد رمض| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

439|o| لخي |م أبــــو|لسل|أروى محسن محمود عبــــد لشيخ|طبــــ كفر 

36742o  بــــرك|لستـــ|جر يشى عبــــد|ه
ى
تـــ|ر دسوق |حقوق بــــنه

6423|8 ل حسن عىل|لع|ريم محمد عبــــد زيق|لزق|طبــــ 

4|o|97 حمد خليفه|لد محمد |حمد خ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

858977 لرحمن|ل سيد عبــــد|ن جم|نوره ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

49544o غبــــ|غبــــ جويدتـــ ر|محمد ر ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

86o779 |لبــــ|محمد رجبــــ نجيبــــ عبــــد 
ى
ق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

773626 لسعود|بــــو|ل عىل |ن جم|يم| لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

22o834 م سيد محمد|يه هش| ى شمس طبــــ عي 

33|65| وى|لعظيم منش|هر عبــــد|محمد ط |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

34||89 ى عبــــد|لدين حس|ء |م عل|حس م|لسل|ني  |حقوق بــــنه

85|472 ن عطيه|لبــــكري مرو|ن |يم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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|3|68| هيم|بــــر|هيم |بــــر|دل |ع| رن ن|تـــربــــيتـــ حلو

|43824 هلل|حمد مجدى محمد عىل خي  | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

77o|53 زى|لعزيز عز|م محمد عبــــد |محمد هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

482538 |لش|دل محمد عبــــد |ن ع|رو
ى
ق |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

6o3467 ى محمد |حسن  ى |مي  دريس|مي  لمنصوره|هندستـــ 

4866oo لدين مسلم|م |ح عص|لفتـــ|حمد عبــــد |ل |بــــل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

488934 نور خميس منصور محمود سلومه|ذكرى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|38|9 لرحيم|عبــــد| لعل|بــــو|حمد |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

624648 ر|د عطيه رزق نص|ر جه|من ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

625929 لسيد معوض مشعل|م |لسيد هش| زيق|لزق|حقوق 

6o8444 ش|بــــ هو|لتـــو|دل عبــــد |ر محمد ع|من ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

274o8o دق|د مجدى يوسف ص|مج| ي|لسن |
|لمنى

69o427 لمرىس موىس|ن |دل سعف|محمود ع لمنصوره|ره |تـــج

489673 لبــــقىل|هلل معروف |سىه بــــكي  عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

79453 حسن محمد موىس| يمن عط|هلل |يه | هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

334892 طمتـــ مجدى حسن تـــوفيق|ف هره|لق|م |عل|

69|842 بــــ متـــولي|لوه|هيم محمد عبــــد |بــــر|مصطفى  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

76|582 حمد|حمد |لسيد |ندى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|44532 لعزيز مصطفى|محمود محمد عبــــد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

6|o8|2 ف محمد |ندى  ح|لمل|رسر لمنصوره|صيدله 

|35925 حمد سعيد|مريم محمد  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

5462| حمدي محمد عىلي| دين تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

826o63 لدين محمد محمود بــــخيتـــ|ء نرص|شيم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

356335 ر محمد جمعتـــ|عمر مختـــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8649|8 حمد|يىحي سيد حسن  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

6|59| بــــدور محمد فتـــىح محروس ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

622782 ن|زم مصطفى سليم|هلل ح|عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

96664 هند جمعه مرزوق محمد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

68|7|| هيم عيس عيس|بــــر|محمد  لمنصوره|هندستـــ 

268489 يف|محمد مدحتـــ محمد  لشر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل
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265876 جد سعيد بــــدر|بــــدر م |بــــ بــــنه|د|

863622 ن نرصي يوسف تـــوفيق| مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|76o83 قل|لع|عيل مصطفى |سم|محمد  منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

269o98 ن سعد|د محمد زىك سليم|سع تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

344592 هلل سليم|د محمد عبــــد|حمد عم| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

89o82o ر حمدى سيد عىل |من ي صىح 
سيوط|معهد فنى

5o56|4 لسيد محمد خليفتـــ|هيم |بــــر|حمد | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

787457 عيل مصطفى|سم|د |رق رش|ط زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|3328 |لحميد |لمنعم عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|مصطفى 

ي
لبــــشبــــيسر

|بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|34497 لمعىط|مي مهدي عبــــد |ر س|مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3435|5 ي
محمد عزتـــ محمدى محمد مصطفى |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع

لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

8|2559  محمد عىلي
ى ي حسي 

منى سيوط|حقوق 

5393o8 هيم|ه محمد إبــــر|ن بــــ|آيتـــ رمض سكندريه|ل|طبــــ 

239459 حمد|مريم محمد عىل  هره|لق|بــــ |د|

494468 ي س|ه
ن|عيل عثــــم|سم|مح درويش |ئى |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

222o69 لح|ورى ص|عيل مغ|سم|جر |ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

3|6689 لشوربــــىح |سعيد محمد محمد | حل ى شمس صيدله عي 

|5957| هلل محمد|ده محمد عبــــد |مي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

463|5 مل محمد|محمد مخلص ك لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

279463 ف |هيم |بــــر| |هيم عرفه ند|بــــر|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4|273o ن|حمد محمد شعبــــ|ح سيد |لفتـــ|يه عبــــد | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

759827 ى خلف عبــــد | ه حسي  ر|لغف|مي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

8o5932 سم|نور ق|حمد مجدي | ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

242254 هلل طلعتـــ محمد جبــــر|منه  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

633|o9 لسيد منصور|ل محمد |حمد جم| زيق|لزق|بــــ |د|

8|oo98 مد فرج|لكريم ح|جر عبــــد|ه ره بــــنى سويف|تـــج

239563 |هلل عط|طمه محمد عبــــد|ف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8554|7 ي
م|ح سعيد لح|لدين صل|ء |ضى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23756o ل محمد|لع|حمد عبــــد |هدى حمدى  هره|لق|علوم 
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53879 لحميد|مه محمد عبــــد |س|يوسف  ره بــــنى سويف|تـــج

4o|293 م|بــــ سل|لوه|م عبــــد|رتـــ س|س عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44|743 ذلي|لش|حمد |آيه محمود  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

83||24 لس|يوسف | مي  نور كي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

62oo89 لجمل|هلل |م عبــــد|لسل|مصطفى عبــــد ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2|4997 ي
لدين|عيل نور|سم|ء محمد |ضى ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

778495 ء بــــدوى محمد عىلي|ل| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

485432 فظ|رق عىل ح|رضوى ط سكندريه|ل|بــــ |د|

755649 لرحيم محمد|لم عبــــد |بــــسمتـــ س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

88826| ه محمد ج حمد  |بــــر |سمي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

63o6o3 لمسلىم|نور |ل|يوسف محمد حسن  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

4|5738 ى|لنرص فوزى زىك |بــــو |ء |إرس بــــو حسي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

53o625 ى حسن عطيتـــو سليم|ي سمي  ن|معتـــ حلو|ع ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

5o53o حمد|لح محمود |حمد ص| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|7||9 عمر محمد محمود محمد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

29529o ى عبــــد  حسي 
ى|مصطفى لمحسن حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o5664 هد |حمد عمر مج|محمد  ج|ره سوه|تـــج

3|85|o حمد حسن|دتـــ حسن |غ عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

79o289 زق|لر|لكريم عبــــد |ء محمد عبــــد |سم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o2572 حمد  |لدين |ح عز |لفتـــ|تـــم عبــــد|ح ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

6792o2 لسيد|لدين حلىم |د |لرحمن عم|عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

758849 عد محمد حسن|لرحمن مس|عبــــد  لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

3|3o74 ن جرجس|ديبــــ يون|م |بــــر| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

86825 لعزيز|هيم محمد عبــــد |بــــر|ميمه |  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4328|2 ي |يدي ه|ه
ي مصطفى

حمد مليحتـــ|ئى |تـــربــــيتـــ طنط

858923 ي عبــــد| ء رض|شيم
لعزيز|مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

|53877 طر|دق محمد خ|يوسف محمد ص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

96363 لرحمن عىل محمد| ء عبــــد|سم| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى
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82|477 ري يعقوبــــ فنجري رزق|م ي|بــــ |د|
|لمنى

69|957 م عبــــد|لسل|لجليل عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|محمد 
ل|لع |

لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

443926 ره مجدى محمد سعد موىس|س لشيخ|عه كفر |زر

358o43 ن|لدين محمود رمض|ح |حمد صل|ح |صل ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

3|44|8 نم|حسن عىل حسن عىل غ هره|لق|ج طبــــيع |عل

753272 محمد فريد يوسف عىل تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

453295 هلل|حمد عط|لىح |ر عبــــد|عم |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

247985 |حمد عط|لعزيز سيد |زينبــــ نبــــوى عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

7665|| فتـــ عطوه محمود حسن|لد ر|خ لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

6|9|o2 ىط|لسنبــــ|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ن محمد |رو ط|بــــ دمي|د|

5o3o7 ل|لع|س عبــــد |محمود رفعتـــ عبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|599| للطيف عىل محمود|يوسف محمد عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

42o68o لصعيدي|لسيد أحمد محمد سعد |محمد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

79424 ء مصطفى محمد فرغىل|حسن لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

85|o38 ود|عىلي محمد عىلي د ج|ره سوه|تـــج

|39275 هلل|سلىم محمد حسن عىل عوض  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

27||47 ن|رص محمد عىل سليم|لن|م عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

484o29 لزهري نوير|لسيد نوير |ن |نوره ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

644976 ن بــــدوى|س يوسف سليم سمع|ين| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

78o736 حمد عىل|ندى محمد فرج  زيق|لزق|نوعيتـــ 

239oo| غبــــ|هلل محمود ر|لدين حسبــــ |د |م محمد عم هره|لق|م |عل|

7o77o ى|لرحمن |عبــــد  حمد محمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

427775 بــــو زيد|بــــوزيد مرىس |محمد حمدى  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

4|o|9o هلل|ل خلف |هيم جل|بــــر|حمد | لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

222||7 بــــر|تـــه محمد ص|ء شح|رس| ن|حقوق حلو

|24798 ف |تـــفى  عيل|سم|هر |حمد م|رسر ى شمس|زر عه عي 

648899 هر|بــــ ز|لوه|طف عبــــد |طمه ع|ف لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

88o9|9 در عىل سيد |لق|ء سعد عبــــد|لىمي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 
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9||oo6 لحميد محمد |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

892345 ل رمزى بــــولس |ن جم|ريم|ن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9|3o3| حمد |لحميد |لق عبــــد|لخ|حمد عبــــد| ج|حقوق سوه

85989o لحميد|طمه محمود محمد عبــــد|ف ي|عه |زر
|لمنى

28o563 لدعدع|عمرو محمد سعد سعد  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

876557 بــــوزيد  |رص حسن |لن|حمد عبــــد| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

9o8297 م |لسعود بــــكر تـــم|بــــو|م  ج|ره سوه|تـــج

435o34 لسيد فلفل|لرحمن نسيم طلعتـــ |عبــــد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

63683 بــــر محمد صميدتـــ|لرحمن ج|عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

287286 حون|جر محمد سعيد محمود محمد ط|ه ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

423463 لد أحمد محمد أحمد|ندى خ سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

332236 ر|بــــ عربــــى نص|لوه|محمد مسعد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

44|366 بــــى|لجليل رسر|محمود محمد محمد عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

26|533 تـــ|لمحسن بــــرك|محسن مصطفى عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

827548 ل سعد عىلي|مل جم| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

636229 حمد|لعوضى |مل محمد |محمد ك زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

67657| ز|لبــــ|تـــ |د فرح|مريم عزتـــ فؤ ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

65888 هيم|بــــر|يم محمود |مصطفى ص لفيوم|حقوق 

778632 حمد موىس|لسيد |محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

49349| ي عبــــد 
ى عىل در|محمد مصطفى ز|لحكيم حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

825389 بــــ سعد محمد حربــــي|رح ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4|26o6 لشهيد جرجس|مريم بــــطرس عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

84|33o مل سيد بــــدري محمود| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

638447 ل عىل|لع|ل عبــــد|لع|هيم أحمد عبــــد|إبــــر ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

2|8378 ع|لسبــــ|حمد |هيم محمد |بــــر|شهد  هره|لق|بــــ |د|

2|936| ى|م عبــــد|د هش|زي لنبــــى حسي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

497958 هيم محمد بــــسيوئى|بــــر|سم |هلل ق|منتـــ  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

479oo2 لرحمن|فظ عبــــد |فظ محمد ح|ن ح|مرو تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

8|3329 هلل نجيبــــ حيدر|محمد عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج
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6|899 ر جودتـــ|لستـــ|ن بــــكرى عبــــد |نوره ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|299o3 جح عدلي قطيط|بــــسنتـــ ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|368o حمد|حمد شمس |شمس  |ره طنط|تـــج

694435 ش|لدمرد|مل سمي  محمد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

33|644 لدين مصطفى محمد|ء |د عل|زي ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

452344 للطيف|لجيد عبــــد |عمر عىل عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

8ooo4o تـــه|ء عبــــدربــــه شح|حمد عل| حقوق بــــنى سويف

269958 لح|ح ص|لفتـــ|لدين عبــــد|ح |حمد صفوتـــ صل| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

6|o33| هيم|بــــر|د |لجو|هيم عبــــد|بــــر|رتـــ |س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

35792 ن|سم غيض|لحليم فرج ق|ن عبــــد |يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

629634 ى|لسيد سعد حس|ندى محمد  ني  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|73669 حمد يوسف|عىل محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

863453 لمسيح|ريوس مجدي فخري عبــــد|مك ن|سو|علوم 

|2962o بــــوزيد|رم محمود |لرحمن ك|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

889558 ن مجدى زكرى يس | مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

333|6o ح محمد|لفتـــ|ل عبــــد|هيم جم|بــــر| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

367485 د عبــــيدو|لجيد ج|ء صبــــىحي عبــــد|نجل |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

439234 ر|لجز|لسيد |حمد |هر |خلود م ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

3243|o لمعىط|لسيد عبــــد|حمد محمد عبــــد| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

|65o69 لعزيز|زق عبــــد |لر|لعزيز عبــــد |ء عبــــد |لشيم| لفيوم|لعلوم |ر |د

898|62 ن |دى عمر|له|هر عبــــد|دى م|له|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

26o6|9 ر|لغف| ر عبــــد|لمحسن مختـــ|يه عبــــد| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

283467 ى محمد |منيه | ى|مي  مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

423|89 بــــر محمد جويل|م ج|حمد عص| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

374424 ى|فظ |عمرو محمد ح مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|o845 ى فؤ|أمي  محمد  د محمد|مي  |حقوق طنط

36||o2 ى محمد |ي حمد نرص|لخي  |بــــو |سمي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

|52o75 لمول عىل|ن نعيم عبــــد |نور كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

25323 روق حميده|سميه محمود ف هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

2|537| حمد|لمحسن محمد حسن |ء عبــــد|رس| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

857o2| م محمد تـــوفيق سيد|سل| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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52|598 لمجيد|تـــه محمود عبــــد |طمتـــ محمد شح|ف عه دمنهور|زر

45|239 لحلو|ن سعيد محمود |نور |بــــ طنط|د|

792238 ن|لسيد محمد محمد رمض|رس |لرحمن ي|عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

428593 لعزيز بــــدر|م عبــــد|لسل|لعزيز عبــــد|عبــــد| عل |علوم طنط

862289 لليثــــي حسن|لعليم حسن |عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

43975o بــــو زيد|بــــر مصطفى محمد |جر ص|ه لشيخ|بــــ كفر |د|

836988 محمد| لصف|بــــو|مد |خلود ح ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

6o|6|5 لحكيم محمد نرص|ل عبــــد |جم لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

237o7o هلل محمد|منيه سعد عبــــد| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

333|35 هيم|بــــر|لسيد |مه |س|حمد | ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

3|339o لسيد|لسيد مقبــــل |نفرتـــيتـــى محمد  ى شمس طبــــ عي 

248279 لسعدئى|لحميد متـــول |لسيد عبــــد| |دين ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

78528 لرحمن|سمي  محمد عىل عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

854899 ي ر
ي عيد عبــــد|مصطفى

لمغيثــــ|ضى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

46766 حمد|لدين نرص |نرص عز  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

6o3449 شه|عيل عم|سم|لزغبــــى جمعه |ل |نو لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

|52|4| |لبــــ|رتـــ فوزى طه عبــــد |س
ى
ق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|7o642 ى هش|ي لسيد|م محمد |سمي  ى شمس حقوق عي 

8883|o لحميد  |د محمد عبــــد|عم| رن سيوط|بــــ |د|

5|3745 لحميد|ل خميس عبــــيد عبــــد|مصطفى هل تـــربــــيتـــ دمنهور

877376 حمد  |ن محمد حسنى |نور سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52|o4 ف رمض|ء |دع |ي|ن عط|رسر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

333743 ف محمد حسن|محمد  رسر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

77526 ف |يه | حمد محمد|رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

632269 تـــه|د سعد شح|سعد رش| ري|م زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

778935 ه عبــــد | ى عبــــد|زق حس|لر|مي  لمجيد|ني  زيق|لزق|صيدله 

478|9o ى مصبــــ  محمد محمود حسني 
ح|تـــفى سكندريه|ل|علوم 

693767 ضى|حمد محمد م|ن محمد |يم| ط|بــــ دمي|د|

|72638 د محمود|لجو|لحسينى عبــــد |ء |رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4274|7 ل سعد عيد|حمد جم| |علوم طنط
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225o| حمد عىلي|ل |لد جم|خ ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

77669| م عىل يحن  محمد نعنع|حس زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|7593 ن م|لش|لد فوزى |خ| مي  ره دمنهور|تـــج

8562|8 خلود فهىمي ربــــيع فهىمي ره بــــنى سويف|تـــج

242o2o ئى محمد عىل جمعتـــ|ء ه|رس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

8245|8 بــــ محمود|لوه|د عبــــد|حمد عي| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5|7246 لجندى|هيم |بــــر|ن ممدوح حسن |يم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

646669 كيشه|محمد كر| حمد سمي  رض| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

69|54| لحنطور|يه رزق محمد محمد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|3799 ل فتـــوح سعد|ل نبــــيل طل|طل |ره طنط|تـــج

224342 عىل روى| عمرو موىس عط لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

|62987 ود|هلل عىل د|سندس عىل عبــــد  |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

879647 حمد |حمد محمد |محمود  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

258257 يق مصيلىح|لد ف|محمود خ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|75o95 لمقصود|د عبــــد |لجو|عبــــد | محمد رض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

865o66 حمد محمد|بــــوبــــكر | |لوف|بــــو|عمر  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6|3629 |حمد |لرحمن سعيد |عبــــد
ى
لدسوق |ره طنط|تـــج

83234o ى  حمد دنقل|محمد حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

32|38o ي ج|م
د|رك ثــــروتـــ وصفى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7||77 ن رسىمي محمد|ن رمض|يم| لفيوم|عه |زر

75|859 بــــ|نه خط|مد نبــــيه شبــــ|م ح|سل| ى شمس حقوق عي 

3597|o ي
مح جوده عطيه|س| دئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6267|| حمد يوسف|حمد عطيه |ء |لزهر|طمه |ف زيق|لزق|ره |تـــج

33954 م|لسل|لد فتـــىح عبــــد |تـــسنيم خ هره|لق|ره |تـــج

|6555o ى| |ن|ر ي حسي 
ف لطفى رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o278o لرحمن|ندى يحن  محمد زهي  عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

354o86 شور محمود|ئى محمود ع|رحمتـــ ه ى شمس|د| بــــ عي 

82338o زق عوف|لر|جر محسن عبــــد|ه ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

443479 لمرىس|لسعيد يوسف محمد | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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7o8o98 ىط|لدمي|مريم محمد عوض محمد محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6o9724 يف|حمد |هر |م| رن حمد رسر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

36592| مصطفى محروس محمد محمد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

438279 تـــ|بــــ بــــن|لوه|ح عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

4o|65| ى عىل حسن|خ لد حسي  بــــ دمنهور|د|

7o698| يدى مجدى مقبــــل عوض عىل كبــــشه|ه سكندريه|ل|صيدله 

9|68o| زق |لر|حمد عبــــد|حمزه سيد  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

4o46| محمد جميل محمود عىل هره|لق|حقوق 

48325o ن|ن محمد سليم|رتـــ رمزى سليم|س ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6o9429 ن سعد|أمنيه رفعتـــ طه رمض لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

689694 حمد عىل بــــرع|ندى عىل  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

897|75 لغنى |يمن يونس عبــــد|محمد  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

265249 ن|عبــــدربــــه محمد عبــــدربــــه سلط |بــــ بــــنه|د|

324o38 ن|يوسف سيد محمد رمض تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

33|o27 دى محمد|له|كر عبــــد|ء ش|لشيم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

68|536 لسعيد محمد|لسعيد |محمد  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

5|6778 م بــــعيص|لسل|ء عىلي عبــــد|رس| بــــ دمنهور|د|

624763 لبــــسيوئى|لمنعم |لمنعم عبــــد |عمر عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

66|42 حمد|م ربــــيع محمد |هش ره بــــنى سويف|تـــج

343343 دى|له|م مدحتـــ عىل عبــــد ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

372768 لدقوئى|هيم محمود|بــــر|ح |يتـــ نج| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

29o|54 ذل محمد منصور|محمود ش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o|5o7 س|بــــ نجيبــــ عبــــده عبــــده عبــــ|رح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o394| حمد ستـــو|لحق |جدى عبــــد |ء م|سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

683337 هيم|بــــر|سط محمد |لبــــ|رق عبــــد |يه ط| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

859|25 ن مكرم رزق جرجس|ري|م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6oo|23 لتـــوئى|حمد نبــــيل محمد |ملك  لمنصوره|علوم 

9o6oo8 محمد محسن محمد عمر  ج|ره سوه|تـــج

|6|3|7 هلل|هيم عبــــد |بــــر|مريم نبــــيل  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد
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8|6355 ي
ن خلف هندي يوسف|ففى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

882o42 ده  |نور حم|ن |نور شعل| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|64856 سندس محمد محمود محمد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

264o9o د محمد مصيلىح|م رش|له| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3|o4o  محمد عىلي
ندى مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

546392 لمغربــــى|حمد عىلي بــــشي  |عيل |سم|حمد | |حقوق طنط

448o6| ى ه|ه هيم|بــــر|شم محمد |جر حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

6|679o لفى|ل|متـــ محمد محمد |س|منيتـــ | ره بــــور سعيد|تـــج

3|2|37 ل|لفو|ن حسن |رص رمض|هلل ن|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

7722|3 ى رصيح|ء سعيد |رس| لسيد حسي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

779578 هر|لط|فكرى | كريم رض لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

68|46| هلل|د عبــــد |روق فؤ|ل ف|يمن جم| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

34|5o7 م|لحليم سل|لسيد عبــــد|هلل مصطفى |عبــــد ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

5|3o53 لملوى|ر مبــــروك محمد بــــسيوئى |عم لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6269o9 هيم بــــدوى|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|مه |س|يه | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o5687 لسميع|حمد محمد عبــــد |رق |ط ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

9o8647 وليد محمد عىل محمود   |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

53o462 سم|لسيد حسن محمد ق|م |سه بــــ دمنهور|د|

7o3736 بــــو قوره|لسيد |م شحتـــه عزتـــ |هم لمنصوره|ره |تـــج

33974 هلل يس جزر|زم لطف |هلل ح|منه  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

27o35 وى|لحليم طنط|لد عبــــد |ن خ|رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

782o36 حمد|تـــغريد محمد مصطفى  زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

438783 لنمر|عيل |سم|لسيد |يوسف محمد  لشيخ|علوم كفر 

394o2 لعظيم|لمرضى مبــــروك عبــــد |محمود عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

4o|o28 ز|هلل در|محمود صبــــىح عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|558o5 |ئل حبــــش عط|هر و|س ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5334o| ف نعيم حلىم مح|يكل |م ربــــ|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

223664 ف محمد عبــــ|ندى  س محمد|رسر ن|بــــ حلو|د|
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883338 ى  | حمد حسن محمد حسي  سيوط|صيدلتـــ 

8||789 ىطي|لع|ل عبــــد|م جم|ن عص|نوره بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

2644|4 ج موىس|لح|هيم محمد |بــــر|ن |يم| |تـــمريض بــــنه

2364o| ئى بــــدوى حسن|زينبــــ ه ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

5o9934 ف|لكل|رق محمود فرج خميس |عىل ط سكندريه|ل|حقوق 

8|o356 د محمد محمود محمد|زي ي|عه |زر
|لمنى

44237 هيم سعد رجبــــ سيد|بــــر| ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

4262o2 بــــ|لم محمد خش|طمه محمد س|ف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|5328| ي ق|لش|بــــ عبــــد |رح
ى
لق|لخ|سم عبــــد |ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76832 حمد عيس|ندى سيد عىل  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

249o5 لد عطيتـــ بــــدوى|زينبــــ خ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8269|5 هبــــه عىلي محمد محمد تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

536o46  جرس 
ى
نيوس موىس|رم|ريمون شوق |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8o66oo م سليم رسىمي سليم|حس ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

693|9o للطيف زقزوق|للطيف عبــــد |محمد مصطفى عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

68|4|| يف |هيم ع|بــــر| سىط|لدي|دل محمد رسر ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

6|63o8 لبــــيوم|محمد | ء رض|دع ط|معتـــ دمي|علوم ج

4269|3  عىلي عبــــ|ي
ى غ|لصبــــ|س محمد |سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

34|47 ه عبــــد | ى|دى |له|مي  لسيد عىل حسي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

5|2535 ر عىلي محمد|لحكيم مختـــ|ر عبــــد |مختـــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

263574 بــــو كليل ذىك محمد| |بــــسنتـــ رض ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

34|334 حمد|بــــى |حمد سمي  محمد عر| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

868o64 لعبــــد|لنوبــــي ملك | |دون|م ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

523684 وى|لخرصى|محمد محمد | لد محمد رض|خ سكندريه|ل|حقوق 

6||892 حمد محمود محمد| |محمود رض |بــــ طنط|د|

|5424| هلل عىل|ن محمد عبــــد |لد رمض|خ ى شمس علوم عي 

67236 لحميد سليم|لد عبــــد |ندى خ لفيوم|طبــــ 

464|3| لق|لخ|لد محمد عبــــد |هيم خ|بــــر|حمد | ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

2495o7 ن|هيم شعبــــ|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|دين |ن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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462666 ن حسن يحن |ح زيد|بــــ صل|ربــــ |حقوق طنط

7|2784 لعصفورى|له محمود محمد حسن |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

628o94 طف فهيم مصطفى|ع| عل هره|لق|ج طبــــيع |عل

6|2667 هيم|بــــر|طف محمد |حمد ع|م |ء هش|دع |بــــ طنط|د|

62437 حمد سعد مرىس|ء |سم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

678355 هيم|بــــر|لوهيدى |ورى |لمغ|تـــفى محمود  لمنصوره|نوعيتـــ 

364543 مل جوده|مصطفى محمود ك ى شمس حقوق عي 

362566 هيم|بــــر|محمد مرىس | نور ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

74o84 ن م جميل حكيم|س| مي  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

3423|| ن|ر وجيه سعيد محمد رشو|من ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|72676 جر عجىم متـــول جوده|ه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|46882 حمد|لرحمن |حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ى شمس حقوق عي 

259437 د محمود محمد|بــــسمله عم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

58592 رص محمود محمد|ن ن|كريم بــــ بــــنى سويف|د|

632286 حمد رجبــــ حسن|ملوك  زيق|لزق|بــــ |د|

49|||6 مه|لمقصود نع|ر طلبــــ عبــــد |لستـــ|ء عبــــد |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|6o954 ي |من
ى
حمد|ر مىحي شوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

784753 هيم|بــــر|لسيد |دق |لص|ء محمد |ول زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

622266 ى محمود ح |حمد عط|مد |نفي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

69359o لسيد صقر|دل بــــكر محمد |ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8928|| حمد |ء محمد مخبــــطىل |عىلي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

46|6o2 هيم|بــــر| |هيم حن|بــــر|دى |ش |ره طنط|تـــج

366389 رص خليل عىل|ء ن|ل| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

763474 |لكف|مل عىل عىلي |يمن ك|يه |
ى
ق بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

8o3279 |م وجيه عزيز حن|بــــر| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

43|6oo ف رمض|محمد  س|ن فوزى عبــــ|رسر |عه طنط|زر

|792o لعزيز|يمن محمد عبــــد|لدين |كريم  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4964o9 لديش|لم |لك س|لم|تـــ عبــــد|لشح|أمل  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9|3787 لرؤوف محمد  |محمد مؤمن عبــــد سيوط|ره |تـــج
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888276 ى|م ده  |مظهر نظىم سن| رتـــي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

5o9464 كريم جمعتـــ مسعود محمد غريبــــ دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

92||6 ه يشى محمد | لزهرى|مي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

22o837 لعزيز|لعزيز حنفى عبــــد|تـــيسي  عبــــد ن|فنون جميله فنون حلو

8833o5 در  |لق|در محمد عبــــد|لق|محمود عبــــد سيوط|ره |تـــج

9o8296 ى فهىم |بــــو|صفوتـــ | مونيك ليمي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

22o242 بــــر|م ج|م محمد س|محمد حس ى شمس حقوق عي 

68|924 ي|ر
لسيد فريد عىل|دل |ع| ئى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

63|342 ي م موريس لويس بــــطرس|مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

235889 لمعبــــود|لغمرى عبــــد|د محمد |مريم عم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|3478o شور|هيم ع|بــــر|م |م|عمر  ى شمس| لسن عي 

4|26o2 ر منس بــــرسوم بــــقطر|رين نص|م ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3739o5 رودى|لبــــ|لح |لطوجى ص|يتـــ سعيد محمد | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

334o35 ى يوسف|مصطفى رجبــــ  مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

64329| حمد|ر عىل حسن |من تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

25o9o3 لدين فهىم شىط|ء|حمد عل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6oo744 لعذبــــ|لسيد |هلل محمد |ن عبــــد |يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

37254o وي|لكفر|ل |لع|ن عبــــد|ء رمض|شيم ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|69|7 لغريبــــ|مد |حمد ح|ء |شيم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

335392 ى محمد فرج  مي  حمد|ني  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

432277 د حدوه|لجو|فتـــ عبــــد |طمه ر|ف لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

349|65 ى مصطفى |ي عيل محمود|سم|سمي  |بــــ بــــنه|د|

768543 ن سلىم|لم|حمد س|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

|4o72| لعزبــــ صقر|مه |محمد عىل سل لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

49|39| ل رجبــــ|لع|م محمد نجيبــــ عبــــد |ريه سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

367646 ن نرص|ء سعيد حمد|عل  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

425|88 م|ن تـــم|لد محمد عرف|يش خ سكندريه|ل|بــــ |د|

8654|3 حمد|لجندي |لحميد |محمد عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

3|853| ف |هلل |منتـــ  م|لسل|هيم عبــــد|بــــر|رسر ن|حقوق حلو

45448 غبــــ|شم ر|هلل سيد ه|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 7323 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|49532 يه يس|بــــو ح|هيم |بــــر|لسعيد |ن محمد |رسر مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

282729 يف عبــــد|ل| لحميد ذىك|ء رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

683663 در محمد رزق|محمد ن لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

79|865 ف عبــــد |نىح  | للطيف متـــول|رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

845o69 م ربــــيع جمعه يسن|بــــتـــس| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

4o6628 حمد|س |لعزيز عبــــ|لنبــــى عبــــد |تـــفى عبــــد  |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

642766  عبــــد
ى
لسيد أحمد|لحق |ريم شوق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o5842 ضى حمد فريج|لر|ئى محمود عبــــد |م| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

438996 ود|بــــر محمد يوسف محمد د|ص لشيخ|علوم كفر 

236766 ى عبــــد|حمد |ندى لطفى  هلل|مي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

5o753o حد|لو|لسيد محمد منصورعبــــد|هلل محمد |منه  سكندريه|ل|عه |زر

5|8477 ف عىل عبــــد |ء |سن ح شلتـــوتـــ|لفتـــ|رسر علوم دمنهور

676573 لحكيم محمد|مريم محمد عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

6|329| دى|لعو|هيم موىس |بــــر|هيم محمد |بــــر| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o39o6 حمد فتـــىح محمود يونس|عمر  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

42387| ء محمد محمد صبــــىح يوسف محمد|رس| سيوط|بــــ |د|

|65245 نيس سيد|مه |س|ن |رو هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32o529 ف نعيم |عمر  هيم|بــــر|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2ooo4 فظ|لسيد ح|دهم سعيد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2828|9 ى |سم هيم مصطفى|بــــر|ح خي  ي|عه |زر
|لمنى

25678 ن وليد محمد محمد|نور هره|لق|حقوق 

499588 بــــط|له|ن أحمد محمد مرىس |يم| ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

283237 لبــــ|بــــوط|شم |حمد مجدى محمد ه| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|58794 رتـــ محمد خليفتـــ محمد|س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

542682 هلل|بــــ |مر ج|عيل ع|سم|لسيد |ء |دع |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|3oo79 ى عي|ك بــــر بــــخيتـــ|د ج|رولي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

54|326 هيم|بــــر|يمن سمي  مبــــروك | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

233288 ي|ي
ى محمد سمي  محمد عىل نويسر سمي  هره|لق|بــــ |د|
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57983 لعزيز|طف حسن عبــــد|محمد ع حقوق بــــنى سويف

35459o رضوى محمد فتـــىح محمود ى شمس صيدله عي 

|26o95 ى |يه|دهم | |لعل|بــــو |بــــ خي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o3379 وى|مريم سعيد محمد جد سكندريه|ل|بــــ |د|

62384| در|لق|لكريم عبــــد |ء محمود عبــــد |سم| زيق|لزق|طبــــ 

27297| مه|د محمد سل|نه| مه سيوط|صيدلتـــ 

69833o هيم|بــــر|ح محمد |منى صل لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4|3864 ف محمد رجبــــ  لدعمه|محمود أرسر |ره طنط|تـــج

785|77 ن وى نجم|لعشم|محمد موىس | مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6o2544 لسيد مبــــروك|لسيد مخيمر |محمود  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34o864 د|د عىل عو|بــــ عىل عو|يه| |حقوق بــــنه

497|53 ح شلبــــى|لفتـــ|نورتـــ سعيد فوزى عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

779884 هيم|بــــر|ر سعد عيد |مي زيق|لزق|طبــــ 

2564o لسيد|حمد |يه خلف | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4479o2 ى|خلود عبــــده محمد عبــــد لموجود حسي  ضتـــ دمنهور|علوم ري

543|6o تـــ تـــوفيق فوزى تـــوفيق منىح  أمي  بــــ دمنهور|د|

32o972 ي|هيم |بــــر|لرحمن محمد |عبــــد
لحسينى ج|بــــ سوه|د|

274||3 ى نبــــيه |س| حمد|مه حسي  هره|لق|ره |تـــج

778|79 هلل عطيتـــ|هلل عبــــد |يه عبــــد | زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

68598o |لحم|لعزيز |نهله نرص محمود عبــــد 
ى
ق لمنصوره|حقوق 

899o78 ي |جوزيف عبــــد| مونيك لمسيح جورج  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

6o2867 زى|لسيد غ|محمد حيدر طلعتـــ  |حقوق طنط

457o64 لسيد بــــدوى|حمد محمد |حمد | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77|596 ن|ء محمد زين علو|رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

7o7|86 لعزبــــى|لد حسن |عبــــي  حسن خ لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6|2277 لمقصود عزبــــ|حمد محمد مرىس عبــــد| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o|o33 لحميد طلعتـــ عبــــده متـــول خليفتـــ|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

766886 د|حمد خليل عو|دل خليل |ع تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

63526o لعزبــــ|د |ء فتـــىح رش|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج
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8|322| محمد عىلي زغلول طلبــــ ي|صيدلتـــ 
|لمنى

868829 محمود محمد محمد عىلي ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

785626 ه سعيد محمد محمد | هيم|بــــر|مي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

58987 روق محمد محمد|موزتـــ ف ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

269|42 ن|ل عثــــم|ء هل|طمه عل|ف ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5o565| جح محمود عيد|محمد ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2732|7 حمد|نور محمد |ء |سم| دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

2|6989 يه |ن صليبــــ فيليبــــ حن|مي  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

453735 لخطيبــــ|مد محمد |هلل ح|بــــ |مد ج|ح لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

5o4o|9 هلل|لرحمن محمد مبــــروك موىس عبــــد |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

847o82 حمد|هلل |ء محمد عبــــد|رس| ن|تـــمريض أسو

77|5|o ى فهىم عىل|حن ن فهىم خي  زيق|لزق|علوم 

285595 صف|دل يوسف و|بــــسنتـــ ع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

76732o د|لحميد حم|لمعز عبــــد|لد عبــــد |حمد خ| ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

82959o هيم|بــــر|حمد صبــــري حسن | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5|659o هلل|هلل أحمد فتـــح |أيه سعد فتـــح  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

329499 ل محمد حشيش|ن جم|نوره |حقوق بــــنه

9o4857 ن يوسف |ل رضو|لع|ن عبــــد|هلل عثــــم|منتـــ  ج|صيدلتـــ سوه

352526 ى عىل حس|رتـــ حس|س ى عل|ني  م|ني  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

328726 دى|محمود عمر عيس محمد بــــغد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

262897 لذهبــــى|ح |لفتـــ|لعزيز عبــــد |لسيد عبــــد|حمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

634983 حمد|م محمود محمد |محمد عص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|6o55 ي|ر
خنى|لدخ|هيم |بــــر|زى |هيم مغ|بــــر| |ئى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

59|8| م|لسل|رى عبــــد|لس|م |لسل|محمد عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

7|8|65 |هيم |بــــر|لسيد مسعد |محمد 
ى
لدسوق ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |

سبــــتـــ منصورتـــ|مح

26|499 لح|لحليم محمود ص|ل عبــــد|محمد جم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

695597 بــــ|لوه|لعظيم عبــــد |دل عبــــد |رقيه ع لشيخ|هندستـــ كفر 

25|4oo بــــيل|هلل ق|م نظيم عبــــد|سل| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

34|937 لم|د رزق محمد س|ء عم|ل| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|3o894 حمد محمد محمد|د |زي ى شمس|د| بــــ عي 
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62778o ف |محمد  بــــي|هيم خط|بــــر|عيل |سم|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

32333| يف محمد عىل| حمد رسر ن|صيدله حلو

3|3625 ف عوض|ء محروس خل|شيم ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

436382 ن|محمد صبــــىح مسعد محمود زيد لشيخ|بــــ كفر |د|

5|236 ء محمود محمد ممدوح محمود|لشيم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6||282 مول|لس|لسيد |مل عىل | ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|5|49o وق محمود محمد  هيم|بــــر|رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

487|9| ج|حمد فر|لسيد |محمود محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|35547 هيم|بــــر|ح |سلىم سعيد صل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

35|244 |لعزيز محمد |هيم عبــــد|بــــر|لدين |ء |عل
صبــــح|ل

|بــــنه| هندستـــ شبــــر

879|88 حمد |تـــ محمد سيد |ي| سيوط|بــــ |د|

882983 لبــــ عيس |حمد محمد غ| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

|779o7 لغيط يوسف|بــــو |لرحمن محمد |عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78252o طف متـــول محمد خليفه|حمد ع| زيق|لزق|علوم 

44535o هيم حسن محمد|بــــر|حسن  ج|بــــ سوه|د|

25769| مر|م عىل محمود ع|حس بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

272749 ل|بــــر جل|يه سيد ص| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

779o29 ن|يوبــــ سليم|ر عىل |من زيق|لزق|صيدله 

8o2364 ي|لبــــ|ن عبــــده عبــــد|كريم رمض
ى
ق سيوط|ره |تـــج

8|7323 ي محمود
ي محمد مصطفى

مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

54286| لدين زويل|ج |دل محمدتـــ|ن ع|يم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

429827 ن|هيم سعف|بــــر|ح |لفتـــ|هيم سعيد عبــــد |بــــر| ي صىح طنط
|معهد فنى

29o478 مش|س قط|س عبــــ|لدين عبــــ|م |حس ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

3||o77 دق|لص|حمد محمد عبــــد|منيتـــ | ن|تـــربــــيتـــ حلو

5o7245 هيم عىلي|بــــر|هيم خميس |بــــر|يه | عه مشتـــهر|زر

|52o9 لسيد|م سيد محمد |محمد هش كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

678943 ن|هند مسعد جميل عىل سليم لمنصوره|بــــ |د|

479465 ف عطيتـــ شلبــــي محمد أرسر سكندريه|ل|هندستـــ 

866|o7 ي عبــــيد|محمد عبــــد لصبــــور خرصى لمنصوره|حقوق 
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326526 ف عبــــد|ل| لرحمن سعد|ء رسر ى شمس| لسن عي 

699545 لسيد|هيم |بــــر|ن مصطفى |نوره لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|355|2 هيم|بــــر|لرحيم |عبــــد | يه رض| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

65|96 ى عرف|ي ض|تـــ عرفتـــ ري|سمي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

3|7o85 ئيل|دل يوسف ميخ|بــــسنتـــ ع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

866254 حمد|لمجد |بــــو|ن |مي  حمد|ل| ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

843oo2 ي|لح عبــــد|ء ص|رس|
لعزيز مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

694669  |مريم شح
ى
حمد عبــــده عيس|تـــه شوق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

777o|5 لسيد محمد عىل|نوره فتـــىح  زيق|لزق|ره |تـــج

685|35 حمد|موئى |لبــــر|لسيد |ئى عزتـــ |م| لمنصوره|بــــ |د|

39567 لمنىح  مصطفى محمد|يوسف محمد عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3964| حمد|شم |حمد ه|مؤمن  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

429oo9 ينى|لجن|لمجيد حسن |هند محمود عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

||8293 ي
ء رمزى مهنى|رفيق ضى ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

367947 بــــينى| حمد وديع محمد محمد رسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

675626 ى|طف محمود عطيه |حمد ع| بــــو حسي  زيق|لزق|علوم 

48oo3 حسن محمد حسن محمد هره|لق|ره |تـــج

64225| ى ل|تـــه غ|ل شح|غ| مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|o732 لدين محمد طلعتـــ وهبــــى بــــلبــــع|ن سيف |نعم لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

764899 ش|لقر|حمد |هلل |رق عبــــد |م ط|هي تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

5|2o37 سم سعد|حمد صبــــري نرص ق| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

2742|3 سعد|لرحمن محمد |جد عبــــد|نغم م ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

37247 ف عبــــد |ره |س لرحمن محمود يوسف|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

444653 بــــر محمد فرج|م محمد ص ط|بــــ دمي|د|

86988o ح محمود محمد|مؤمن صل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|6847 لدين قطرى|ح |آيه محمد محمد صل تـــربــــيتـــ دمنهور

498289 ى  ى |نص|ل|هدى حسي  لحويط|رى حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2294o6 ى|سنيه  حمد عىل حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

79o|o3 هيم|بــــر|لمنعم |لسيد عبــــد |يوسف  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|3|88 ن  |لدين نبــــوتـــ عثــــم|ء |عمر عل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج
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68|88o ه جم| ل محمد محمد عىل|مي  لمنصوره|بــــ |د|

28o297 نور محمد عىلي سعد|منيه | ى شمس حقوق عي 

5o993| حمد محسن عوض مقلد|هلل |عبــــد  ره دمنهور|تـــج

825|32 لرحيم|هلل عبــــد|هلل كرم عبــــد|عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

89933| ئيل |جد فوزى ميخ|يوستـــينه م ج|عه سوه|زر

4|6933 زق|لر|هيم عبــــد|بــــر|لمعبــــود |ده سمي  عبــــد|غ لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

5o3o92 تـــ ي| حمد|ل |لع|رس عبــــد |مي  سكندريه|ل|صيدله 

537o53 لحميد موىسي|مل عبــــد|ض ك|ري ره دمنهور|تـــج

639548 سمر محمد عيد عىل زيق|لزق|حقوق 

|3|335 حمد طلبــــه بــــخيتـــ|دل |محمد ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|9239 حمد سيد|ل |لعظيم جم|رتـــ عبــــد|س ى شمس|تـــج ره عي 

835885 لكريم|ليىلي سيد محمد عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

26|274 لمرضى هدهد|هيم عبــــد|بــــر|يه | |صيدله طنط

6|567o كريم محمد فوزى جبــــر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

682229 مد محمد|م ح|ء محمد سل|دع لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|5o2oo لرحيم محمد|عمر محمد عبــــد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

5|339| ط|عمر محمد عىل محمد بــــس ره دمنهور|تـــج

494568 حمد بــــدوي|ن |م محمد شعبــــ|عص ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|2642o ن|حمد محمد ريح|حمد |ر |عم وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

52|3|8 هر زنقي |لحميد ط|ء وصفى عبــــد|سم| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

77|83o لنور|بــــو |لسيد |د يشى |نه ى شمس| لسن عي 

3|3522 بــــ سمي  عبــــدتـــ|يه| |دون|م وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

226929 ن محمد|حمد محمد رمض| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|5o327 محمود محمد نجيبــــ محمود ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

45|522 بــــو سيف|ل |لع|حمد عبــــد|محمد مصطفى  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

677749 هيم محمود عىل عبــــده رزق|بــــر|حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|634|7 لحليم|بــــ عبــــد |لوه|تـــفى محمد عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

26|6o6 ى خليفه|محمد جل ل محمد حسي  |ره بــــنه|تـــج

456345 عر|لش|حمد عىل محمد حسن | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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5|3754 م عىلي محمد رجبــــ|دتـــ إم|حم عه دمنهور|زر

238377 لمنعم محمد|بــــ عبــــد|لتـــو|ورده عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6o9874 ن|محمد محمود محمود رمض لمنصوره|حقوق 

4o44|9 لزينى|هيم |بــــر|لسيد |لسيد محمد | ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o9|36 ن محمد|لسيوىط نعم|ء خليل محمد |ل| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

22864 ن سيدهم حسن|محمود شعبــــ ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

84742 لعزيز|رجبــــ ربــــيع عويس عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

88|334 ن محمد عمر |ء سلط|دع سيوط|تـــربــــيتـــ 

66226 سحق مسيحه|د |مجد ميل| لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

434|69 بــــ|ح خط|لفتـــ|لعزيز عبــــد|هبــــه عبــــد ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

27|862 لكردى|لمحمدى |د |ء عم|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

477563 حسن محروس محمود عجىم| هي سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

687832 زق عىل|لر|سلوى طلعتـــ عىل عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

777948 لحميد غنيىم عىل|م عبــــد |ء عص|رس| زيق|لزق|عه |زر

2378o3 ر ممدوح محمود مصطفى عبــــد ربــــه|من ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

852786 شم|ن عنتـــر ه|لرحمن شعبــــ|عبــــد ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

6752|4 ج |حمد خف|رق زينهم |ندى ط لمنصوره|بــــ |د|

8o33o2 بــــ نبــــيل حبــــيبــــ لبــــيبــــ|يه| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

53492| حبــــيبــــه مرىسي محمد مرىسي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

569|3 ن|ء محمد حمدى سليم|سم| بــــ بــــنى سويف|د|

835o82 ى لرحيم سيد محمد|عبــــد| روجي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

7|54o نور جبــــريل| |يوسف زكري ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

|55972 لبــــدرى|م |لسل|ن عبــــد |هلل حس|منتـــ  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

353985 لفرح|بــــو |مد |مد ح|يوسف ح دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

692559 ن نصي |لسيد رمض| |هند|ش ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

76|752 ي|مد ق|لد ح|منيه خ|
ضى ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

693595 م|لسل|هلل عبــــد |هلل نرص عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o6253 ى|بــــو |مل |لعليم ك|محمد فتـــىح عبــــد  لعني  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3|9773 هلل|د |لحكيم ج|ئى رمزى عبــــد|م| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
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9|2978 لرحمن |لمهدى عبــــد|حمد |ء |ول ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9|6357 لدين بــــدر خميس عىل  |م |حس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

229568 لبــــربــــرى|لمنعم محمد محمد |رحمه عبــــد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

638548 ل موىس|لع|جر محمد عبــــد|ه ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|4o984 ي عىلي عبــــد 
هلل|ندى محمد مصطفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

3|6622 هيم|بــــر|مل محمد رجبــــ | ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

794|27 م محمد|لسل|حمد شكرى عبــــد | |صف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o|493 حمد |مه |حمد سل|مه |سل ي صىح سوه
ج|معهد فنى

32|82| لم|نور سيد محمد س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

29|269 حمد حميده|عيل |سم|حمد عزتـــ | دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

677396 لطوجى|لعظيم |دى عبــــد |لبــــ|دل |لرحمن ع|عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

788566 حمد|ن |لسم|حمد محمد |عمر  ره بــــور سعيد|تـــج

8oo33| د عيسي|حمد فؤ|هلل |منه  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

68o48| حمد|هلل يوسف |فرج يوسف فرج  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|723o لسعود|بــــو |حمد |بــــر |يه ص| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

2646o4 لحميد|لسيد عبــــد|جر عيس |ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8||654 ى عبــــد ى|سلىمي حسي  هلل حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

84634o حمد|د |رف ج|ء ع|دع سيوط|صيدلتـــ 

86225 وى|جر تـــوفيق محمود عشم|ه ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

698||5 هلل فرج|ء عىل حسنى عبــــد |عىلي لمنصوره|علوم 

4|7227 للطيف عىل محمد منيس|عمر مصطفى عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

489764 لجمل|عيل |سم|هند سعد محمود  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

365678 ضى|مه عىل م|س|محمد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

4o4o84 ن|مه خليفه عطيه عىل رسح|س| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3555|4 ى |ج فتـــ عيس|بــــ ر|يه|كلي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

52738 ج|ن سعيد فر|محمد رمض ي سويف
هندستـــ بــــنى

338|o6 دل صبــــىح طه محمد|محمد ع |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

4|7484 لسيد عطيه|ر رجبــــ |عم لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

9|4299 كر  |ج  ش|مورين كميل ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

783|93 لحميد|حمد عبــــد |حمد سيد |ن |نوره ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى
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6o3655 ن|لعري|وى محمد |لششتـــ|عمرو  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

57|2| لخي |بــــو |تـــه |له سعد شح|ه بــــ بــــنى سويف|د|

|48|62 محمود محمد رز حسن ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

42974 ى|ف عزوز محمد |عف مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

42o846 ن|لحميد محمد عثــــم|ن عبــــد|يه شعبــــ| لمنصوره|حقوق 

426587 ض|د شفيق ري|يمن فؤ|ريه |يل| سكندريه|ل|ره |تـــج

63||2| ى|حمد |م |م|تـــم |همس ح لحرصى زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

228267 ء مصطفى محمد رزق|رس| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

76o53| مصطفى محمود حسن سيد لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

8o276| ى فتـــح |لن|جر عبــــد|ه بــــ|لبــــ|رص حسي  ي|طبــــ 
|لمنى

82498 لرحمن محمد|حمد مسعد عبــــد | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

82|623 بــــ|لوه|دي حلىمي عبــــد|حلىمي ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

786754 وق خ ن|ل حسن عش|لد كم|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|2224 حمد محمد عىل|لد |حمد خ| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

|783o| لحميد محمد نوح|طف عبــــد |حمد ع| سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

69o28o لعظيم محمد مصطفى عىل|طف عبــــد |ع لمنصوره|ره |تـــج

25||86 د|حمد حم|حمد نرص | ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

463765 مه|هيم سل|بــــر|هيم |بــــر|ميه |س لشيخ|نوعيتـــ كفر 

46825 بــــوزيد|ء وجدى تـــوفيق |رس| هره|لق|عه |زر

348823 لد عىلي شعيبــــ|منيتـــ خ| ى شمس|تـــج ره عي 

5|6o49 لعزيز|لسميع عبــــد |حمدى عبــــد | رن سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

442353 ي|حمد حسن كن|لسيد |لرؤف |هيم عبــــد |إبــــر
ئى لشيخ|علوم كفر 

332988 هر فتـــىح متـــول|هلل م|منتـــ  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9|485| بــــد  |رس فوزى بــــدوى ع|ف س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

235o|5 لعزيز|لدين سيد عبــــد|م |عمرو عص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

335868 ل|نىح  كرم لحىطى غ| ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

85|23o حمد محمد سيد|م |بــــتـــس| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

7||949 ن|لعري|وى عبــــده |لشبــــر|ن محمود |يم| لمنصوره|حقوق 

446494 لسيد|لمجيد |ن عبــــد |مه شعبــــ|س|سم |بــــ سكندريه|ل|بــــ |د|
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6852|3 هيم|بــــر| |لنج|بــــو |ل محمد |كريم جم لمنصوره|حقوق 

|7o363 بــــو بــــكر محمد|حمد |جر |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7563o4 م حسن|لسل|لسيد عبــــد |ر |من لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

685255 لدين|ج |ء عىل محمد تـــ|ل| زيق|لزق|عه |زر

263274 هلل بــــيوم|نور عبــــد|ح |سم |ره بــــنه|تـــج

76o67| د غريبــــ قطبــــ عطيتـــ|جه لسويس|معتـــ |علوم ج

|499o2 تـــ|لفتـــوح بــــرك|بــــو|عمر محمود  هره|لق|ره |تـــج

922|97 لعربــــ حسن  |ل عز |لع|هيم عبــــد|بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6925o7 لخي  محمد عىل غيثــــ|بــــو |رضوى محمد  لمنصوره|طبــــ 

844||6 لسيد محمد|مي محمد |تـــه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|639o ر|م عىل دويد|عىل حس ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8|2789 ي|حمد محمد كيل|مروه 
ئى ي|ن |سن|ل|طبــــ 

|لمنى

623925 بــــ|حمد عق|طمه محسن شفيق |ف لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

683635 ر|لنج|بــــ |لوه|حسن يوسف محمد عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

33o448 لحلبــــى|حمد سعد محمد |نىه  |حقوق بــــنه

477o46 لح عبــــده|ره عىل ص|س سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8|4265 ن سيد عىلي|رس شعبــــ|ي ره بــــنى سويف|تـــج

63o8|2 ى  د سعود|حمد ج|يوسف محمود محمد خي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

76o97o ره سيد محمود سليم|س وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

323978 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|مريم  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

256|o3 م|حمد عل|مصطفى حسن  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

8||59o ه فولي محمد محمد| مي  |حقوق طنط

8|92|2 ى|ن عص|نوره م رمزي حني  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

498356 د|لحد|د محمود |لجو|عبــــد| ء رض|ل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

272o74 لحليم مصطفى|لحليم محمد عبــــد |منى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

625275 زق|لر|طف جودتـــ عبــــد |مؤمن ع زيق|لزق|هندستـــ 

433737 ئى|لعن|لسيد |لعدل |هر عبــــد|حمد ط| |عه طنط|زر

87o546 هر محمد|لظ|ح عبــــد|لفتـــ|هلل عبــــد|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

854oo7 ي |ء ن|محمد عل عيل|سم|ج  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

278oo6 فيه|ح لبــــيبــــ ع|ء لبــــيبــــ صل|رس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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8753o6 حمد |لخي  |بــــو|حمد محمود |عمرو  سيوط|ضتـــ |علوم ري

63458| رون|هيم محمد ه|بــــر|يحن   زيق|لزق|ره |تـــج

334855 رق خرصى غريبــــ|رتـــ ط|س |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6769o6 يف |ي| ى|هيم حمزه عىل ج|بــــر|د رسر هي  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

684647 يبــــ|لش|هلل |ن عبــــد |هلل بــــدر|م عبــــد |ريه ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

5o6726 لنهيس|لم |ل س|غ| رين|م سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

44932 بــــ محمود محمود|لتـــو|هيم عبــــد |بــــر| هره|لق|ره |تـــج

64||86 هيم محمود محمد عطيه|بــــر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

884243 لعليم  |بــــى عبــــد|مبــــ|ح |ربــــيع صل سيوط|ره |تـــج

2579o3 صورى|لدن|حمد |حمد محمد | ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

9654| ه ط رس محمد|رق ي|ني  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

94736 لعزيز محمود|لمنعم عبــــد |سميحتـــ عبــــد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

269824 عرص|ل|للطيف |هيم فوزى عبــــد |بــــر|حمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

66527 ن سحق مسيحه|د |عم| مي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

635337 ى|ح |لفتـــ|لمنعم عبــــد |يه محمد عبــــد| لدمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

85o9o7 هلل|ن حربــــي محمد عبــــد|حن لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

528585 لغنى|محمد مصطفى محمد عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6|8925 بــــو سمره|د فوزى محمد |زي ط|هندستـــ دمي

789o59 هيم|بــــر|محمد متـــول جمعه  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

326798 لكريم|لكريم محمد عبــــد|ء عبــــد|سم| هره|لق|بــــ |د|

843784 يح|لس|لبــــدري |طمه حسن |ف ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

75o523 زق محمود|لر|يمن عبــــد |محمد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

|23988 لمنصور|دتـــ |لعزيز شح|ره عبــــد |ي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|26249 رون|يمن هرئى ه|بــــيتـــر  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

28o378 مجد سعد شفيق|صموئيل  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

893752 ن  |ئف عدل عثــــم|ء ر|شيم سيوط|بــــ |د|

4|o7o| ي|لعن|ر |لغف|ء سعيد عبــــد |رس|
ئى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

5229o لمجد محمد|بــــو |دتـــ محمد |غ ره بــــنى سويف|تـــج

755o38 ى|محمد عبــــد  لسميع عبــــده حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|7729| لسعيد|لد يوسف |محمود خ ى شمس  تـــمريض عي 
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7||654 موئى|لسل|ر محمود محمد |حمد مختـــ| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

776277 بــــ|ل حج|لع|لعزيز عبــــد |ء عبــــد |سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2267|2 لمنعم رجبــــ|حمد عبــــد|محمد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4486| لرحمن سيد|مي  محمد عبــــد|هلل |منه  عه مشتـــهر|زر

4257o مد|محمد نرص جمعه محمد ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|3775 لبــــكرى|لدين |م |نيه محمد عص|د ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

76o336 بــــ محمدعىل|لوه|يمن عبــــد |د |زي تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

49o563 ن|م محمد حسن سليم|ريه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3o7o5 ى ي مي  لمجيد|حمد عبــــد |رس |ني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9|o|67 هلل  |بــــ |د ج|ده فؤ|ديفيد بــــس دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

293|o3 هيم عبــــيد|بــــر|لدين |ء|هلل عل|منه  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8949|3 لم |ن س|يوسف ممدوح رمض سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6|87o9 ره سعد وهبــــه سليم|س لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

25|69 يمن شفيق وهبــــه|مريم  هره|لق|علوم 

62|39 هلل سعيد|هلل سيد عبــــد |عبــــد  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

759856 بــــى محمد|مبــــ|بــــى |مبــــ|رفعتـــ | رن لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

4|8653 لسيد محمد سعد عىل|محمد سعد  لشيخ|ره كفر |تـــج

422684 لمقصود|بــــر عبــــد|ل ص|حمد جم| سكندريه|ل|عه |زر

767427 ى|خلود عبــــد  هلل محمد خليل حسي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

9325| هيم|بــــر|ئى |محمود محمد ه كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

35oo|o ي محسن عو|م|
ن|د رمض|ئى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

44535| لرحمن مرىس|حسن محمد حسن عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

949|3 وى|نم منش|لعزيز غ|ل عبــــد |مصطفى جم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

35oo22 لم سيد|ر حسنى س|من |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

34872 عرص|ل|محمود محمد محمد محمود محمد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

7o2598 وق جم لبــــيوم|لبــــيوم محمد |ل |رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|24899 يف |زي هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|د رسر ى شمس|تـــج ره عي 

675693 لسعيد معوض|حمد محمود |هيم |بــــر| لمنصوره|هندستـــ 
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4324o9 بــــو جنديه|حمد |ح |لفتـــ|حمد عبــــد | |رن |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

76o887 ن لم|مر محمد س|س| مي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

44o82|  يونس|لغنى محمد |عبــــد 
ى
لدسوق لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8|3492 سحق|نبــــيل مني  رزق  ره بــــنى سويف|تـــج

62|56| ف عبــــد| |زي رخ|زي غ|لمجيد غ|رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

56366 ح محمد|لفتـــ|هر عبــــد|عمر م ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

49743o ىس|لشبــــ|م محمود |ء عص|آل ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

526|65 لرؤوف|ء محمد محمد عبــــد |محمد عل ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

832676 لمجد خليل|بــــو|تـــ |ء نش|صف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

822432 لكريم|حمد موىسي محمود عبــــد| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9224o5 حمد عىل محمد محمد | ج|بــــ سوه|د|

42o357 لحق|دى عبــــد|لحم|هلل أحمد |تـــ عبــــد|نج لمنصوره|حقوق 

295oo3 لعزيز|لسيد حسن محمد عبــــد |محمود  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

73255 لغنى|بــــ عبــــد |لتـــو|رق مجدى عبــــد |ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8975o6 ين بــــه لدين  |حمد عز |ء |رسر ج|بــــ سوه|د|

|4o64 لحميد عىل محمد|ل عبــــد|ل كم|نه هره|لق|بــــ |د|

27|989 ن|مل عىل سليم|ء ك|ليه عل|ع تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

5o59o7 يمن ربــــيع بــــيوم فرج|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

699357 ه صل ى عثــــم|لمنعم ي|ح عبــــد |ني  ن|سي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

92|969 لمول  |وى عبــــد|لدين ستـــ|ل |ن جم|حن ي صىح سوه
ج|معهد فنى

448o6o حمد|لحكيم محمد عىلي |نور عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

775578 لسيد|ن |م محمد عثــــم|سل| زيق|لزق|هندستـــ 

|3876| سعد فيكتـــور|بــــسنتـــ جورج  ى شمس طبــــ عي 

34|257 ح نرص|لفتـــ|محمد مصطفى محمد عبــــد ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

|75453 لصمد محمد|مصطفى محمد عبــــد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

235229 لمقصود|لسيد عبــــد|محمد محمود  هره|لق|بــــ |د|

5|22|9 يح|لج|محمود بــــدر زىك  سكندريه|ل|طبــــ 

923632 لديبــــ سويحه مرزوق |مرزوق  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه
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34566o منصور رجبــــ منصور| رن عه مشتـــهر|زر

545824 م عبــــده|لسل|لح حسن عبــــد|حسن ص سكندريه|ل|حقوق 

342|66 ي سعيد عو| ى|لعزيز |د عبــــد|نىح  لعشي  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

635|77 |هر عىل |ر نبــــيل ط|من
ى
لمنوق زيق|لزق|ره |تـــج

5o7572 لمجيد بــــسيوئى قرقورتـــ|حمد عبــــد | |لي|د سكندريه|ل|علوم 

34o555 لسيد|م |م|يوسف مجدي يوسف  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

756|47 د|لجو|بــــر عبــــد |لد ص|نهلتـــ خ عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

72o73 يوبــــ|للطيف عىل |ء عبــــد |شيم لفيوم|بــــ |د|

428543 حمد صميده|ء صبــــىح |له عل|ه |تـــربــــيتـــ طنط

5oo779 د|لغنى عي|ن فتـــىح عبــــد|يم| ره دمنهور|تـــج

9|427| لرحيم  |بــــتـــ عبــــد|حمد ثــــ| |لي|د سيوط|نوعيتـــ فنيه 

33838| وي|لبــــط|لمعبــــود |رق عبــــد|ء ط|دع ى شمس| لسن عي 

4|823 ى|ممدوح صبــــىح عبــــد لحميد حسي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

8o6o47 حمد محمود حسن|مروه  ي|عه |زر
|لمنى

|268o8 لشيىمي|كريم محمد مصطفى   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

8o468 لسيد رسج|بــــر |حمد ص|كريم  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

69488| لمرىس|هيم حسن |بــــر|يمن |حسن  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

9o2|56 محمود محمد عمر | مه تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

9|2888 حمد |رس محمد |محمد ي ج|عه سوه|زر

825523 هيم محمود|بــــر|ح |حمد صل| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

43387o حمد نوفل|ع |لسبــــ|ء |سم| |بــــ طنط|د|

754928  سعد محمود
ى
ين شوق شي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

89296 نبــــيل حسن محمود عويس كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

784869 ه محمد | حمد|لسيد |مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7|485 لد|هيم حسن خ|بــــر|حمد حسن | لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

6o6437 بــــو موىس|لسيد |حمد |رس |محمد ي ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

24|47| لعزيز|لدين عبــــده عبــــد|ء|يه عل| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

25582 حمد محمد|دل |ردينه ع هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

462|94 رى سويفى|لبــــ|بــــتـــ عبــــد|منيه محروس ثــــ| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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|5429o حمد|د |بــــ عزتـــ ج|يه| ى شمس|تـــج ره عي 

|3647| مل بــــطرس|هيم ك|بــــر|سحق | ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

58895 حمد|محمد بــــكري سيد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

32|386 لعظيم محمد|ل عبــــد|محمد جم ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

783656 حمد عىل محمد محمد| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

7o76|6 لبــــكر|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ح حمدى |صل ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

9o||78 ل  |هلل هل|لسيد عطيه |حمدى  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

92||56 طف محمد عىل |رى ع|هو ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

265||9 حمد عليوه|هر محمود سيد |حمد م| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|5|49| لعظيم|مد عبــــد |د ح|ء عم|شيم ن|بــــ حلو|د|

839|o7 ره|لنوبــــي بــــش|ره |مريم بــــش دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

526|7| محمد غريبــــ محمد بــــشي  سكندريه|ل|هندستـــ 

25387 مل محمد|ر محمد ك|زده| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

88|32o ن |ء مصطفى محمود سليم|رس| سيوط|بــــ |د|

77762o لرحمن عقيل|ح محمد عبــــد |مروه صل زيق|لزق|طبــــ 

83335| هلل محمد|عمر عىلي عبــــد سيوط|ره |تـــج

32o632 بــــ|لوه|هلل عبــــد|لرحمن حسنى عبــــد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4||2o7 ندى محمود محمد خلف |تـــربــــيتـــ طنط

895542 لمجيد  |يمن فرغل عبــــد|لدين |عز  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

359o5| يف | هيم|بــــر|عيل محمد |سم|حمد رسر دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

425o4| ي|لكور|حمد |لسيد عىلي |حمد |مريم 
ئى سكندريه|ل|صيدله 

693524 ه محمود محمود محمد بــــلح ني  لمنصوره|بــــ |د|

36o7o5 ي سيد عبــــد|محمد ه
لحميد فريد|ئى دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

628874 لسيد رزق|لسيد |محمد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|5o54o دى محمود|له|ل عبــــد |محمود جم يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

8o23o5 ى د لبــــيبــــ|ده عي|قل| مي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

3|7792 لمجيد|ن مسعد عبــــد|لرحمن شعبــــ|عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 
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482383 حمد|ل محمد رجبــــ |بــــل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

632o9| هلل محمود عمرو|ء محمود عبــــد |وف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

62o248 |ش|لسيد بــــ|حمد محمد |حمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

8o8952 ي ج|ج
عيل|سم|بــــر |بــــر محمد لطفى ي تـــمريض 

ي|معهد فنى
| لمنى

494259 يم|لص|عيل سعد |سم|عيل وحيد |سم| |حقوق طنط

52o576 لسيد محمد يونس|م |ء حس|سم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

8|7583 سونه كرم يوسف عبــــوده ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

437542 تـــ|لزي|عىلي محمد عىلي عىل   لشيخ|ره كفر |تـــج

85o|86 طف فتـــىحي محمد|محمد ع هره|لق|طبــــ 

6o6o28 فظ|هيم حنفى محمود ح|بــــر|مصطفى  لمنصوره|ره |تـــج

33|45 س|لد سمي  عبــــ|روى خ| ى شمس|زر عه عي 

|73293 م|م|ل |لع|حمد عبــــد |محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85869 لسيد عىل|لرحمن عويس محمد |عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

87|645 هلل محمد سيد|مروه عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

783739 زق|لر|حمد محمد عبــــد|لسيد |حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

6o9o2| ه ممدوح مط| ر|لنج|هر |مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|5552o ى محمد|ن ديه سمي  حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

36832 |لعل|بــــو |ء نبــــيل محمد |ول ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

526428 بــــد|بــــد حفنى ع|لرحمن ع|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o4o8o ى |لرحمن |عبــــد ى حسني  حمد|حمد حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

253525 ى محمد عزوز فهيم|ي سمي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

444874 لعبــــد|لحميد عىلي |ح عبــــد |محمد صل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

355795 تـــ سمي  محمد جودتـــ| مي  عه مشتـــهر|زر

259379 ى ص|ي لمقصود|بــــر عبــــد |بــــر فتـــىح ص|سمي  شمون|نوعيتـــ 

357543 عيل|سم|ح محمد |تـــوفيق تـــوفيق محمد نج |ره بــــنه|تـــج

|52443 ي|ر
ل محمد عبــــده|جم| ئى دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

ريتـــ|تـــ إد|معلوم

72973 حمد|لسيد روبــــي |عيل |سم|حمد | لفيوم|لعلوم |ر |د

72487 شم سيد|هيم ه|بــــر|هلل |عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

Wednesday, September 5, 2018 Page 7339 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

||8374 ح|لفتـــ|م يحن  فتـــىح عبــــد |هش تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

354|o4 لي|لغز|ن عىل |سلىم وليد رمض |بــــ بــــنه|د|

286o|6 وه محمود|ج حل|لصبــــ|ن |نوره كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

275|7 ي|ر
حمد|حمد محمد | |ئى هره|لق|بــــ |د|

439422 م|لسل|در عبــــد |لق|هيم عبــــد |بــــر|آيه  لشيخ|ره كفر |تـــج

5o68oo ف محمد سعيد محمد بــــسيوئى  |س لمهدى|رتـــ أرسر سكندريه|ل|ره |تـــج

4356o| |لبــــن|محمد فريج فريج محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

88837o عوئى نصىح جندى  | رن سيوط|بــــ |د|

4979|8 ح|نور فتـــىحي مصبــــ|ء |سم| ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

5o69o7 ى شبــــل |ن هش|رو ى|لحس|م حسني  ني  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

479227 سحق|سحق بــــطرس |يمن |ر |مي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6452|8 ن محمد محمد حسن|يم| لمنصوره|حقوق 

236762 ح|لفتـــ|ء سمي  محمد شبــــل عبــــد|لىمي ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|65|48 ز|فظ ممتـــ|مح ح|مر س|ن س|رو ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8|o456 لحميد|لدين محمد عبــــد|ء|رس عل|ي ي|عه |زر
|لمنى

5o|7o4 لسيد|كر |كر محمد ش|بــــ ش|رح سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5o234| مه محمد خوجه|لسيد سل|حمد |لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

9o9oo ى عثــــم حمد|ن |نبــــيلتـــ حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

8392o| ي|ر
هلل|لسعدي عبــــيد |هيم |بــــر| |ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

5o4|57 دم|مريم محمد أحمد سعدى مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69|o92 هلل محمد|ضل محمد عبــــد |ندى ف لمنصوره|بــــ |د|

266oo8 م محمود|م سعيد هم|هم |حقوق بــــنه

596o| ه ع  عىلي|سمي 
طف مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

766534 زى|لعز|هلل محمود |حمد عبــــد |عمر  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

|63o96 لد مكرم محمد|مريم خ ن|علوم حلو

6264|7 ى غنيم|بــــر|ن |رو هيم عزتـــ حسي  زيق|لزق|علوم 

9o493 ن كر|لمسيح ش|ن عبــــد |يون| مي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

349677 سعد يوسف| نوبــــ حن|بــــ| |ره بــــنه|تـــج

75428o مجدى محمد عىل| ند عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

92o4o8 لسميع محجوبــــ |فتـــ عبــــد|مصطفى ر ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى
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89o436 عىل محمود عىل محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|3|98 تـــ|لشح|لغنى |دى عبــــد |له|حمد فتـــىح عبــــد | عه دمنهور|زر

545672 |لعل|بــــو |حسن محمد محمد  |حقوق طنط

3385o5 لسيد محمد غنيىمي|ندى محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

433o78 وى|لتـــل|لمنعم |لسيد عبــــد| |رن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

778494 للطيف محمد|ء محمد عبــــد |رس| زيق|لزق|هندستـــ 

88743o ي|ول
يد عبــــد|بــــو|ء |ء ضى ى لكريم |لي  سيوط|حقوق 

25|3|8 ى|هيم عىل ي|بــــر|هيم جمعه |بــــر| سي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|46297 ى بــــيوم رزق بــــيوم نرمي  هره|لق|حقوق 

2249|o دق|ح ص|طف صل|محمد ع كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

258463 ج  محمد متـــول|مصطفى ن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

338|33 تـــ|لشح|ن محمد |بــــ رمض|شه |ضتـــ بــــنه|علوم ري

7o36|6 هل|ل|زق عبــــده سيد |لر|حمد حمدى عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

8|5795 ي|ر
حمد محمد|هيم |بــــر| |ئى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

|39o6 حمد|لبــــدوى |ل |عىل جم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3|9o93 لحميد|حمد عبــــد|لنبــــي |سلىمي عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

464o3 لمجيد|ح عىل عبــــد |ء صل|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

638496 ء محمد محمد حسن عىلي|سم| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

33o924 متـــ|يمن فتـــىح سل|حمد | ي صىح بــــنه
|معهد فنى

6o9725 لبــــسيوئى|هيم |بــــر|ن جميل |رو لمنصوره|علوم 

26786| ن هجرس|سليم| محمد رض ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5368|o متـــ|هيم سل|بــــر|حمد مدحتـــ | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

286675 ئى فريد بــــهجتـــ|فريد محمد ه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

9o7|59 هلل محمد|د |ن ج|محمد رمض سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

525o|3 در|لق|لسيد عبــــد |دل محمد |لرحمن ع|عبــــد  ي|بــــ |د|
|لمنى

36o7o8 هيم عفيفى|بــــر|ل مصطفى |مصطفى جم ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

3|8723 لسيد|د عىل محمد |سهيلتـــ عم ن|بــــ حلو|د|

7o9257 ل محمد جمعه سليم|محمود جم ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4o4677 لسيد|حمد محمود |هيم |بــــر|عمر  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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286962 ن عيد|يمن رمض| |ر|ي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

853586 ن|در رمض|لق|ن عبــــد|محمد رمض ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

845726 هيم عىلي|بــــر|حمد |طمه محمد |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

3|3797 حمد|متـــ حسن محمود |س| ى شمس|تـــج ره عي 

846oo| لنرص محمدعىلي محمد عىلي|سيف  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

859852 ده|حمد محمود عبــــ|لدين |ء|عل حقوق بــــنى سويف

646|76 لسيس|ره مصطفى عىل |س ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

229935 لدين محمد محمود|محمد مىح  هره|لق|ره |تـــج

335937 ن|لموجود رضو|مريم محمود عبــــد |حقوق بــــنه

64o|o8 وق ثــــروتـــ حسن عبــــد لرحمن مهنى|رسر زيق|لزق|حقوق 

83|282 ى عم نور متـــوشلح|د |جكلي  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

222o8o حمد محمود|دل سيد |نعمه ع هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

483249  محمود|لش|زينبــــ محمود عبــــد 
ى
ق سكندريه|ل|حقوق 

|5|o28 لحميد|مل عبــــد |بــــسملتـــ مصطفى ك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4965o| د|لجو|ر محمود محمود محمدعبــــد|من سكندريه|ل|حقوق 

35|885 ر|تـــ سيد نص|يتـــ محمد شح| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

439268 ىس|لعبــــ|حمد |ىس |لعبــــ|لسيد |ء |عىلي لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

359368 لس بــــخيتـــ  يوبــــ سعيد|كي  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

62o897 لمرىس|هيم |بــــر|لسيد |رس |رقيه ي ط|بــــ دمي|د|

64|294 حمد محمد عبــــده|لح |هند هيسم ص زيق|لزق|بــــ |د|

359494 مل محمد عىل فهىم| ى شمس|د| بــــ عي 

37||4| لمنعم|ل عزتـــ عبــــد|حمد جم| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

34o6o م رزق|لسل|لبــــديع عبــــد |رس عبــــد |رقيه ي هرتـــ |لق|تـــمريض 

2234o| ع|لرف|هيم |بــــر|لحميد |رق محمد عبــــد|ط هره|لق|علوم 

35o347 لح|ن حسن ص|ل سليم|يوسف جم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

859783 ي|
ى
منه مجدي فخري دسوق ي|بــــ |د|

|لمنى

5|o937 ف صل|حمد | حمد مصطفى|ح |رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4|9659 هيم هشهش|بــــر|عيل |سم|لسيد |لد |محمد خ لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

89o949 لحكيم محمد عىل |يزه عبــــد|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

865|9o دي سيد|ره سيد بــــغد|س دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5|8253 ن|حمد سلم|خلود محمد قطبــــ  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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8882o8  عىل فرغىلي 
وق مصطفى رسر لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

442223 رف|هلل ع|م عبــــد|لسل|م صفوتـــ عبــــد|لسل|عبــــد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

77|553 لحميد أحمد|محمود حسن فتـــىح عبــــد  زيق |لزق|تـــمريض 

827425 ى نوح ي محمد حسي 
مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4o3629 رص خميس نرص|د ن|زي دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

8o42o7 حمد|حمد سيد |م |ريه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

6o4262 ى|محمود محمد محمد عبــــد لنبــــى حسني  |هندستـــ طنط

7|o946 حمد بــــكي |لكريم |لكريم عبــــد |يوسف عبــــد  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

82847| لطيبــــ محمد|طمه عيد |ف دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

323844 نور محمد سيد|فتـــ |ر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6977|6 لحميد محمد|بــــسنتـــ سعيد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

646894 لبــــشبــــيسر|لرحيم مصطفى |دل عبــــد |ء ع|عىلي ط|بــــ دمي|د|

6o7793 لنعيم سعيد|لحميد عبــــد |منتـــرص عبــــد | نور ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

82979| هيم|بــــر|ح |لفتـــ|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

8|3788 لكريم عىلي| |د عط|حمد عم| ي|بــــ |د|
|لمنى

5332oo حمد|لرحمن محمد حسن محمود |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82898 فظ|لح|م محمود عبــــده عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

787498 ي|ر
دق شعيبــــ|لص|ل محمود |جم| ئى ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

2|2o68 هند محمد عىل محمد ى شمس|زر عه عي 

892|62 نسمه سيد عطيه سيد  سيوط|تـــمريض 

899||7 بــــوزيد |م حسن محمد |سل| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

5o52|| ى لسيد|مجدى صبــــىح يعقوبــــ عبــــد | مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

52|958 لمجيد|لمجيد مسعود عبــــد |ر عبــــد |من |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9|22|2 للطيف |لسيد عبــــد|لرحيم محمد |عبــــد ج|ره سوه|تـــج

45|334 |لعط|بــــو |هيم |بــــر|محمد فريج محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

|4866o حمد محمد|م محسن حلىم |ريه ى شمس|زر عه عي 

|46443 ى |ي لسيد|ضى |بــــو ر|حمد |سمي  هره|لق|بــــ |د|

5|o6o9 لمنصف عصفور|وليد محمد عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

429884 لمقصود محمد|للطيف محمد عبــــد |محمد عبــــد  ي صىح طنط
|معهد فنى

43425| مه|للطيف حم|هيم عبــــد |بــــر|رمزي | لي|د |بــــ طنط|د|
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85o499 هيم|بــــر|ر سعيد محمد |من لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

857oo2 رس|بــــتـــ مني  ف|كريستـــينه ثــــ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6985|| لسيد|ىط |لمع|بــــو |لسيد متـــول |محمد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

875336 لس ميل ى صليبــــ |كي  د حني  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

895839 ى |يه|ره |س بــــ محمد حسي  ج|عه سوه|زر

634782 هلل|عيل عبــــد|سم|محمد حسن  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6ooo37  |رق |حمد ط|
ى
ى|لسيد |حمد شوق ى لجمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

265|7o مجدى فهىم محمود بــــعرور ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

263825 ي|دل تـــوفيق م|ء ع|رس|
ضى |علوم بــــنه

323778 بــــ|ح رشيدى رح|م صل|عص| ر|ي ى شمس|تـــج ره عي 

26572o ر|دل سيد نص|مصطفى ع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

244735 حمد|حمد |مصطفى مشهور  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

78963o حمد عىل موىس|رق |ط عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

9|9949 بــــر مرزوق  |رس ص|م ي|حس ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

54|35 تـــفى محمد مرىس سيد تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

763982 زى|لمنعم حسن محمد حج|مريم عبــــد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|5oo39 تـــ محمد | هيم|بــــر|حمد خي  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

|26o76 ى|لسل|حمد عبــــد |لدين |بــــ |شه م حسي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

52745| فظ رزق حسن|ء حسن ح|نجل سكندريه|ل|بــــ |د|

48483 حمد رجبــــ بــــدوي|ء |رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

635689 لسيد عويس|عيل عطيه |سم|ن |يم| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

626749 ى طلعتـــ |ي هيم بــــدر|بــــر|سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

364894 طه محمد طه مصطفى |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

423694 زق محمد|لر|لحميد عبــــد |نــــغــــــم عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

373493 ى |ضىح  ف حسي  لسيد|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

529633 حمد مهدى رشدى قنديل| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

786643 حمد|لسيد |حمدى محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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482298 ف محمد محمود |لد |خ لسيد|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

69347o وق خ ج|لدج|لسيد |لد |رسر لمنصوره|حقوق 

64o968 لليثــــى|حمد |بــــ محمد محمد رفعتـــ |مه زيق|لزق|هندستـــ 

332869 هيم|بــــر|لسيد بــــيوم |م |بــــسمتـــ عص |بــــ بــــنه|د|

632647 لسيد|ر صبــــىحي فتـــىحي |مي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

76779| بــــوسمرتـــ|شد |عيل مصطفى ر|سم|هلل |منه  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

54o528 حمد محمد سيد عىل|ندى  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

77249 د|لجو|لخي  عبــــد |بــــو |م محمد وجدى |سل| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

8o362| ي|ر
لرحمن|حمد محمد عبــــد| |ئى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

4282o4 ى حسون|ء فهيم |رس| مي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

344o5o لجوهري|سم |زق ق|لر|محمود مسعد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

857266 لدهبــــ عىلي|بــــو|ده فتـــىحي |حم دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

768378 ء وليد محمد سعيد|ول ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

4355o ى حسن ى حسي  سحر عىلي حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

865856 لعزيز |دي عبــــد|له|لرحمن عبــــد|عبــــد
سط|لبــــ|عبــــد

ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

6o|92 ن محمود|يه جوده شعبــــ| ره بــــنى سويف|تـــج

533288 حمد|ن محمد |لسعيد رمض|م |حس ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

25o495 لقسط|ح |لفتـــ|م عبــــد|هدير س شمون|نوعيتـــ 

68|579 قبــــ|لعظيم |رس محمد عبــــد |محمد ي ل|لشر لمنصوره|حقوق 

226o79 لدين محمد محمود|د|لرحمن عم|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82o844 لرحمن|روق عبــــد|لد ف|محمد خ ي|طبــــ 
|لمنى

677587 لسيد|هيم |بــــر|رص محمد |ء محمد ن|عل هندستـــ بــــور سعيد

5325| حمد| |حمد زكري|ر |من بــــ بــــنى سويف|د|

6|4o2| لديبــــ|ن |لمهيمن رضو|طف عبــــد |ء ع|إرس |ره طنط|تـــج

346799 لسميع|م محمد بــــكرى عبــــد|مر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

245564 لد|هيم خ|بــــر|لم |حمد شبــــل س| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

27|975 هلل|د | حمد ج|مه محمد سيد|س|رحمه  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7|o682 لعزيز سعده|هيم محمد محمد عبــــد |بــــر| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6|579o ق|ر |ئل مختـــ|هيم و|بــــر| وى|لشر ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

6|8963 يف|بــــر|هيم |بــــر|هدى عبــــده  هيم رسر ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 
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775253 ر|لستـــ|لنبــــى عبــــد |يوسف نبــــيل عبــــد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

26694 ن|هلل وهد|م محمد عبــــد |لسل|بــــ عبــــد |مه هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

427893 ه | ن حسينى رصد|هيم رمض|بــــر|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

448833 لعزيز|ن خليل محمد عبــــد |نوره |بــــ طنط|د|

|69626 لحليم|لحليم سعيد عبــــد |عبــــد | نور ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

489347 لقديم|مريم أحمد فتـــىح محمد محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|45923 ن ى محمد| |مي  حمد حسي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|58|98 هيم يوسف|بــــر| |م رض|ريه لفيوم|عه |زر

||4736 لس شنوده قن ى|كي  ن بــــشر ى شمس حقوق عي 

3|43|4 ي|ل |مه هل|س|محمود 
ى
لسيوق ن|حقوق حلو

7|6982 محمد سمي  مصطفى محمد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

6346|| بــــ|لوه|بــــ عبــــد|لتـــو|لرشيد عبــــد|م عبــــد|حس زيق|لزق|طبــــ 

|368|4 محمد عىلي عيد حسن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

338765 حمد|جميل عىل محمد سيد| مه |نوعيتـــ بــــنه

|5|372 رق محمد قرئى|سلىم ط ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|5|o48 ن|مل عثــــم|ن ك|سهيله عثــــم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8|8345 لس لويس حبــــيبــــ خليل كي  ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

6o7527 ى|لسيد |آيتـــ أحمد  لعشر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

45323|  عبــــد|حمد محمد |
ى
دى بــــدوى|له|لدسوق لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

9o75o8  محمد 
ى
لمجد |بــــو|محمد صدق |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

4599o حمد محمد عبــــد ربــــه|صم |م ع ن|بــــ حلو|د|

279339 م صبــــىح نصي |سندس س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o|998 ل|لع|حمد عبــــد|رفعه عىل عطيه  لمنصوره|بــــ |د|

4982o2 ه | لنور|بــــو|يمن محمد تـــوفيق |مي  تـــربــــيتـــ دمنهور

433o4o ي عبــــد |أسم
يم|لد|ء محمد فريد مصطفى |حقوق طنط

885229 ي|
لحميد |ن محمد عبــــد|يه تـــعى سيوط|بــــ |د|

7o7753 م |لسل|لسيد عبــــد |ح |محمود صل لمنصوره|ره |تـــج

358|56 ف تـــوفيق عفيفى مصطفى|عىلي  رسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى
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23|o84 |د محمد |زي
ى
حمد محمود دسوق هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

4o4833 ىط|لع|دهم مجدى ربــــيع عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

3|2o7o لمسلىم|هدير محمد عىل فتـــىح  |حقوق بــــنه

267737 لمليىح |دل سعيد عيسوى |ع ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5o7557  بــــدوى|لك|روق عبــــد|لد ف|ن خ|إيم
ى
ق سكندريه|ل|ره |تـــج

3927| ي|لش|لليثــــي عبــــد |ح |صبــــ| دين
ى
ق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

632475 وق محمد مختـــ ر محمد حسن|رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

22|579 لسيد|مصطفى محمود عىل محمد  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

8|759| ف بــــدوي | |مه حمد|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

885298 تـــ |لد عىل شح|ره خ|س سيوط|تـــمريض 

53833o تـــه|ن محمود محمد شح|ء رمض|شيم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4795o بــــوبــــكر|لمنعم |رق عبــــد|محمد ط ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o8437 س عيسوي|حمد رجبــــ عبــــ| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|66o6 لصعيدي|لرحمن |عبــــد | لرحمن رض|عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

2662|9 ل محمد عىل عىل|مروه جم تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

278o|8 لدين عىل حسن|ح |ندى صل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4o6465 وق مرىس ج لنبــــي|بــــر مرىس عبــــد |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76448| ى |مؤمن تـــ ى |مر حسي  لمرصى|مي  هندستـــ بــــور سعيد

|423o ين محمود  حمد محمود|شي  ن|بــــ حلو|د|

777634 دي|له|م |ن مجدى تـــه|نوره هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|5o2 ي صبــــىحي عبــــد |ريه لق|لخ|م يحن  هره|لق|ره |تـــج

5855o حمد عىل محمد|سهيله  طبــــ بــــنى سويف

895487 هيم |بــــر|س |مهند عمر عبــــ ج|هندستـــ سوه

58863 ىطي|لع|محمد مصطفى محمد عبــــد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

7898o5 زق|لر|ن محمد لبــــيبــــ عبــــد|نوره عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6o457| هلل تـــوفيق عليوه|مه عبــــد |س|منى  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

442989 م عىل حسنى محمد نوفل|هي لشيخ|ره كفر |تـــج

49299 هيم|بــــر|روق |ر ف|حسن مختـــ ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7o5479 لمندوه محمد|لسيد |لسيد |دهم | لمنصوره|ره |تـــج

52497| حمد|حمد محمد |يوسف محمد  |ضتـــ طنط|علوم ري
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|5|o37 ي
ي | دئى

مه|بــــوسل|فتـــىحي سعد مصطفى هره|لق|حقوق 

26777o مه|لسيد سل|محمد وحيد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4o478| ى محروس | لجندى|هيم محمد |بــــر|لحسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

899|87 ن |نه نرصى سعد دمي|دمي ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4o9443 ح|لدين نرص محمد محمد صحص|د |عم هره|لق|ر |ثــــ|

|2|3|8 ى مندى |نوره حمد فرج|ن حسي  هره|لق|حقوق 

45972| ي محمود 
وق محمد مصطفى حمد|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

343|97  محمد بــــرك|لش|دل عبــــد|ء ع|رس|
ى
تـــ|ق هره|لق|ج طبــــيع |عل

828782 ي عبــــد|لم|للطيف |عبــــد
هلل حسن|زئى ي صن. تـــ.ك

|ع قن|فنى

86774| لم|روق س|حمد ف|ريج | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9|573| لمتـــجىل  |لغنى عبــــد|نىه محمد عبــــد سيوط|طبــــ بــــيطرى 

6o7344 تـــ|لهيثــــم شتـــ|ن محمد أبــــو|ء رمض|رف |صيدله طنط

2694| ه حمدى معتـــمد | حمد|مي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

62|76o ش|لدش|لغنى |لمنعم عبــــد |لد فيصل عبــــد |خ ط|هندستـــ دمي

45732o للطيف|تـــه عبــــد|تـــه شح|ن شح|نوره تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

837|o7 لمنعم محمد محمود|ن عبــــد|جيه دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

487o88  سليم|لشو|ن محمد |حمد سليم|
ى
ن|دق بــــ دمنهور|د|

28|o3 دى|وى نف|لبــــدر|حمد |لدين ممدوح |سيف  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

23o88o فع عىل|حمد ش|محمد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

442|| ر محمود|محمد عىل مختـــ ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

9|45o9 زينبــــ سعيد هريدى عىل   ي صىح 
سيوط|معهد فنى

6|68o| ي|لبــــ|هيم عوض مصطفى |آيتـــ إبــــر
ئى ط|بــــ دمي|د|

42324 تـــ عيد عبــــد | ل عىل سعودى|لع|مي  هره|لق|حقوق 

459o8| در|لق|دل محمد عبــــد |رحمه ع لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

2954|3 هيم|بــــر|للطيف |هلل سيد عبــــد|منه  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

54326 م|لسل|حمد محمد عبــــد |لد |خ |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

4|4776 ف زكري ن|هلل رمض|فتـــح | سمر أرسر لشيخ|نوعيتـــ كفر 

52|7o7 ى|حمد ش|لرحمن |ء فرج عبــــد|سم| هي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى
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75362o بــــ محمد|ندى عبــــده دي تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

77o22o حمد|لحميد |حمد محمد فوزى عبــــد | زيق|لزق|عه |زر

77o529 حمد لطفى متـــول عطيه|محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

6294o9 لعزيز|رق محمد عبــــد|ء ط|زهر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

352594 لم|لعظيم س|د عبــــد|مريم عم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|75746 لمنعم خليل|عبــــد | حمد رض| لفيوم|عه |زر

6486| لعزيز تـــوفيق|ح عبــــد|لفتـــ|د عبــــد|عم لفيوم|بــــ |د|

66747 حمد سيد|مروه عىل  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

2|59o2 د|لعزيز ج|حمد عبــــد|طمه |ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

622292 د|لسيد محمد ج|بــــ محمد |يه|محمد  ط|حقوق دمي

75||55 دتـــ|مل قل|دل مجدى ك|ع لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

755859 ى|لسيد ش|حمد مدحتـــ وحيد محمد | هي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

5|7596 لم|لرحيم س|ندي عمرو محمود محمد عبــــد  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

84o766 هيم|بــــر|لرؤوف محمد |محمود عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

|6759o دل محمد|حمد ع|رتـــ |س ى شمس|زر عه عي 

4o3994 للطيف|ضى عبــــد|حمد حسن ر| سكندريه|ل|ره |تـــج

6|73|7 د حسن|لجو|ء محمد عبــــد |شيم لمنصوره|صيدله 

42427| ى|حمد بــــد|لنيل |يحن   بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

22o939 هيم عىل مصطفى|بــــر|هدير محمد محسن  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

659|3 ي سيد خليل حنفى
محمود مصطفى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

279o9o حمد عمر|ل محسن محمود |جم ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

64558o محمد أحمد محمد أحمد عيس ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

487837 ى حم|لسيد |حمد | بــــوزيد|دى |مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84|57o يم حسن محمد|لد|طمه عبــــد|ف دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

629o65 مر|لحميد عيد ع|مديحتـــ عبــــد زيق|لزق|نوعيتـــ 

28576o بــــر عمر|بــــر ص|محمد ص ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

4|5oo لموجود|لجيد عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|رضوي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

85o968 ي عبــــد
د|لطيبــــ مر|لعزيز |لبــــنى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

888428 ى  |بــــو|ل بــــخيتـــ |جم| رين|م ليمي  سيوط|ره |تـــج

43749| لمليىح |لسيد |هيم محمد |بــــر|حمد | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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68|5o2 وى|لشعر|لح مصطفى محمود |هلل ص|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

639773 حمد|لسيد|د |رتـــ محمد فؤ|س ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

4o2o25 حمد|م حسن عىل |حس ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

327268 حمد|ح |مل سيد صل| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

87o22| هر|لط|سم محمد |لق|بــــو|تـــ |ي| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

864|o| للطيف|عىلي حمدي محمد عبــــد دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

224947 هيم صديق|بــــر|لد |مصطفى خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|723o3 للطيف|لعليم محمد عبــــد |عمر عبــــد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

262748 حمد|محمود | محمود رض ي صىح بــــنه
|معهد فنى

765363 هيم بــــسيوئى|بــــر|لدين |ء |حمد محمد بــــه|يوسف  ره بــــور سعيد|تـــج

85o27o حمد|هيم محمد |بــــر|ء |سم| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

227oo4 لعزيز|عبــــد| هلل زغلول وف|عبــــد هره|لق|حقوق 

45|77o ى |ي تـــ|هيم مصطفى بــــرك|بــــر|عىل | لعل|بــــو |سي  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

487|43 عىل مصطفى عىل مهدى سكندريه|ل|ره |تـــج

894479 د |لجو|بــــر عبــــد|ليىل عوض ج سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

|4o835 ى د|ل حم|م| ى|م حسي  ود حسي  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

|327|8 هلل|حد عوض |لو|ل عبــــد |م محمد هل كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7726|8 لح|حمد محمد ص|بــــ |رح زيق|لزق|صيدله 

36|o9| هيم|بــــر|لسيد |لسيد جوده |طمتـــ |ف |نوعيتـــ بــــنه

4|oo|8 تـــ|لزي|زق |لر|دل مسعد عبــــد |أدهم ع |حقوق طنط

|24937 ي|محمد 
يمن محمد مصطفى ن|طبــــ حلو

6362| لح محمد|م ص|مصطفى س حقوق بــــنى سويف

753o65 ى  ى|بــــو |محمد حسني  لفتـــوح حسني  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|34489 ر عىلي محمد محمد|من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

82|545 ى محمود عيد محمود حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6o476| لح|بــــو ص|ح محمد |رس صل|ء ي|ل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5o592| وليد وهبــــه محمد مصطفى حميده سكندريه|ل|طبــــ 

475229 لدين محمد محمد عىل|ء |ن بــــه|رو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

785373 لحنفى محمود|رم |محمد ك زيق|لزق|طبــــ 

82457| هيم عىلي|بــــر|عىلي محمد  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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698o24 ل محمود|حمد محمد كم|رحمه  زيق|لزق|بــــ |د|

33|5o9 بــــى|ء وحيد محمد عر|سم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|62|5| ى|حمد ح|كريم  مد حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

237473 ن|هلل عزم فرح|رحمه عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|||64 لبــــيوم|حمد |رس محمود فهىم |ء ي|رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

267oo| ي|ر
هيم شلبــــى|بــــر|مه |س| |ئى ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

772255 لسيد|لق |لخ|بــــسمتـــ محمد عىل عبــــد زيق|لزق|نوعيتـــ 

4|3447  محمد سويد|ء ف|رس|
ى
يز شوق |بــــ طنط|د|

35o95 محمود نبــــيل عزتـــ محمود هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|32475 ي
روق عىل|د ف|عم| دئى ن|صيدله حلو

|57638 هيم محمد سنوىس|بــــر|بــــ |رح ن|بــــ حلو|د|

775576 ن عزبــــ|لحسينى سليم|حمد مصطفى محمد | ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

352|96 هيم عوض|بــــر|حمد |م |سل| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

33|585 تـــ صل| لفتـــوح متـــول|بــــو|ح |مي  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

7o7924 |هيم محمد عط|بــــر|لسيد | |ند لمنصوره|عه |زر

86o|77 لرحمن محمد|ضل عبــــد|مينه ف| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

25|657 م|حمد سل|حمد سعيد |سعيد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9o8||8 ن تـــ لبــــيبــــ منقريوس |نش| مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

43334| ف ف|محمد  در رجبــــ|لق|يز عبــــد|رسر |طبــــ طنط

643|87 ى | لم|حمد محمد س|مل حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o7677 ء محمد نجيبــــ بــــحر سيد|سم| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

5o925 حمد فرغىل|فتـــ محمد |محمد ر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8476o8 ى|حمد رجبــــ | نور حسني  ن|تـــمريض أسو

355o|| بــــ|لوه|لرؤوف عبــــد|بــــ عبــــد|لوه|عبــــد| ن|ر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

7o3447 لبــــسه|هلل محمد خليل خليل |منه  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6o2327 لم|لسيد س|طف |لدين ع|ء |يه عل| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

759358 ى|ن ك|ر رمض|من مل حسي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

6o3898 لبــــسيوئى|حمد |مه محمد |س|يوسف  |ره طنط|تـــج

883277 ء محمد سيد محمد |شيم سيوط|بــــ |د|

245298 لعظيم محمد|ء حسن عبــــد|شيم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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835o48 ي ج|
ه مصطفى بــــر محمود|مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6||37 عيل سيد|سم|م محمد |سل| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

22o255 هيم|بــــر|لسيد حسن |بــــ |يه| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

847272 ي |
نور محمد|حمد مصطفى ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

63o523 عيل محمد|سم|هيم |بــــر|لرحمن مجدى |عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

79|2|4 ق|سح|هيم |بــــر|هيم وجيه |بــــر| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

8o878 ى حسن|دتـــ شعيبــــ ي|مي سي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

4o3264 لمزين|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|ن |يم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22|26| ن بــــدير|لدين رمض|ء|محمد عل حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

76865| ى عبــــد  عيل محمد|سم|لحكيم |حني  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

5285| ى|يز محمد |ء ف|شيم حمد حسي  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

268o73 عيل زلط|سم|م محمد |سل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

64948| م|لسيد ضي|عيل |سم|محمد لؤى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|75|22 رق حلىمي محروس|حمد ط| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

845882 ى |عبــــد لرحيم|بــــودوح عبــــد|هلل حسي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

452385 فع|لش|هلل |لسيد عبــــد |م |محمد عص |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

|2|995 لنعيم|فظ حسن عبــــد |لدين سيد ح|ج |رس وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

3542|9 ى مسعد جمعه |ي للبــــيدي|هيم |بــــر|سمي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o6588 فظ|ر محمد محمد ح|مي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

879|8o لغنى |زن عبــــد|سيد م| نور سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9||759 ديوس زىك سعيد |قل|يكل |م ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

55286 بــــوزيد|ن مصطفى محمد |حن ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4298|5 عي|لرف|لق محمد |لخ|محمد عبــــد  ي صىح طنط
|معهد فنى

8484o7 ى حسيبــــ مروه ربــــيع حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

328764  عبــــ|محمد ح
ى
س|تـــم شوق ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

5|8o57 للبــــودى|لسيد |لسيد |هلل |سمر عبــــد  ره دمنهور|تـــج
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4o67o| ي|لسن|لعزيز |ر محمد تـــوفيق عبــــد |مي في  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

334856 سود|ل|مر محمد |لحكيم ع|رتـــ عبــــد|س ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

425886 تـــه|در غريبــــ محمود شح|لق|تـــسنيم عبــــد ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

2|27|9 لجمل|حمد |م طه |طه س ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6o7998 هلل|لرؤف عبــــد |تـــ عبــــد |لشح|ء |أسم ي صىح طنط
|معهد فنى

8245|5 للطيف محمود|سط عبــــد|لبــــ|حمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o9885 ي 
لعزيز عسل|تـــ عبــــد |لشح|مصطفى سكندريه|ل|طبــــ 

3|2839 ر|لغف|حمد عبــــد|دل |عمر ع ى شمس|تـــج ره عي 

|337|4 ل|لحميد هل|م عبــــد |يوسف وس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

52|42 م مرزوق معوض|م عص|بــــتـــس| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

48o4o| لس سمي  صبــــىح عيس كي  سكندريه|ل|حقوق 

2|9825 لحليم|م محمد سيد عبــــد|مر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

848762 هلل محمد|ح عبــــد|ء صل|رس| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

6985o5 لعدوى|حمد محمود محفوظ |هر |م لمنصوره|صيدله 

782o28 ؤد علم|لىح د|ؤد عبــــد |ن د|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

898726 لسيد محمد |لسيد بــــيوم | ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

7o3o89 ى محمد |من شعل|ل|ر مجدى حسي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

8o9794 ي عبــــد|لىمي
لقوي|ء رجبــــ مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

||85|4 بــــ عصمتـــ محمد|يه|ن |نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|7739| لمجيد|لمنعم محمد عبــــد |يوسف محمد عبــــد  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

22|76| بــــ محمد بــــسيوئى عىل بــــسيوئى|رح هره|لق|لعلوم ج |ر |د

62o5|3 لقبــــس|زى |حمد حج|لسيد محمد بــــديع | |رن ط|حقوق دمي

335|73 حمد محمود محمد|جر |ه ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|668o| ل|ن سعيد غ|مريم سعيد عري هره|لق|ره |تـــج

342344 لدين|ج |لحميد رس|ل عبــــد|ن جم|يم| ى شمس  تـــمريض عي 

|3|98| هلل سيد محمد نرص|منتـــ  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

77o244 ى محمد |لدين محمد |م |حس لصعيدى|مي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|56545 م محمد عوض|دى هش|ه هره|لق|صيدله 

3|648 حمد|لرحمن محمد غريبــــ |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج
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|7642| ي|ر
ى عطيه| |ئى حمد حسي  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

269569 ن|لطفى زهر| ء رض|سم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|44746 ن|لمنعم محمد شعبــــ|ندى عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

776775 ى عيد|لص|مروه حسن عبــــد  دق حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|5558 حمد بــــكر|ندى بــــكر  هره|لق|ره |تـــج

||6|7| لدين محمود محمود|م |ئل حس|و م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

45|69o ن|للبــــ|لرحيم |جر محمد عبــــد|ه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

429|6| مر|دى ع|له|عبــــي  محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

467o4 ي 
ى
حمد|محمد محمود دسوق هره|لق|ره |تـــج

7o9789 ح زويتـــه|لفتـــ|لسيد عبــــد |حمد |نىه  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

7654|3 ف محمد |محمد  م|لسل|حمد عبــــد |رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

4|9o74 لسعيد بــــهنس|ء حمدى |حمدى عل م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

548287 ى  ف محمد حسي  ن|لطح|محمد أرسر سكندريه|ل|حقوق 

78o45o هلل محمد محمد محمد حزين|منه  زيق|لزق|بــــ |د|

767489 لمحسن|ن عبــــد|ن حس|طمه رمض|ف لعريش|تـــربــــيتـــ 

42o276 لحليم مصطفى|نىه وليد عبــــد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

5o49o9 ئى حلىم زكرى مجلع|ه| رين|م لمنصوره|علوم 

2324|| روق محمود|ء محمود ف|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

282533 ن|وى عمر|هند عزتـــ خليفه ر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8624|o رع سيد|ميمه عبــــود ز| ج|بــــ سوه|د|

4o97o4 لمجيد عنبــــر|ن عبــــد |ء حمدى رضو|شيم |نوعيتـــ طنط

635o8| حمد متـــول|حمد محمد فتـــىح |ء |ل| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

368669 حمد محسن محمد مصطفى| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

823|47 ن|لرحمن عىلي|ء رجبــــ عبــــد|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

5352|| دى|لتـــم|لغنى سعيد |حمد عبــــد| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

696754 لعفيفى|زى عبــــده |لعز|ديه سعيد |ن لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|55o85 حمد محمد تـــوفيق محمد|منى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|3o928 لسيد|حمد محمد صبــــىحي |محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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438456 لرصدي|محمود تـــوفيق تـــوفيق عيد عىل  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

36o976 دي|له|بــــ عبــــد|لوه|دي عبــــد|له|ن عبــــد|يم| عه مشتـــهر|زر

884785 مد محمد عىل |لرحمن ح|عبــــد سيوط|بــــ |د|

9|4252 روق رجبــــ  |حمد ف|ندى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o6969 لدين|لعزيز محمود شمس |عبــــد | ر|ي |بــــ طنط|د|

785|65 ه عبــــد | در مصطفى بــــيوم|لق|مي  زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

5o5|88 حمد|لحسن عىل |بــــو |محمد عىل  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

853o89 وي|م مجدي لبــــيبــــ بــــبــــ|بــــر| حقوق بــــنى سويف

856|65 ي يوسف ك|ء |بــــه
مل|لدين مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

4o2o| ف محمود عبــــد |حمد | لصمد بــــدوى|رسر تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

9o53|4 لغنى |محمد محمود رزق عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

346724 |ر حن|بــــ يعقوبــــ مق|يه|مريم  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

862459 للطيف|هلل عبــــد|هلل محمود خلف |عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8|o74| يف محمود يوسف محمود رسر ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

|7955 ى|دل محمد مختـــ|تـــفى ع ر حسي  سيوط|هندستـــ 

646547 ن|لسيد شوم|وليد محمود  سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

43o798 لمنسي|حمد عىلي |تـــ سعيد |ي| |ره طنط|تـــج

877|36 هيم محمد |بــــر|م محمد |ريه ي|س|معهد در لسكر ج| |تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولوج 
سيوط |

432326 ى عطيتـــ حسن |ي س|لنح|سمي  |بــــ طنط|د|

624776 بــــ|هيم |بــــر|رس |محمد ي ض|لشر لمنصوره|حقوق 

854437 حمد ربــــيع سيد|محمد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

|3|o86 ن|يوسف يحن  خليل سمه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7||8|2 يه|ريم محمد شلبــــى مسعد بــــدوى شلبــــ لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

77398| ى |بــــ |رح ف حسي  حمد|رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

357463 |لعط|بــــو|حمد | |لعط|بــــو |ن صبــــىحي |يم| زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

|78694 وق عل ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ء |رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2|5372 ه حس| ح زكي  عىل|لدين محمد صل|م |مي  هره|لق|هندستـــ 
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3|6985 هيم سعد محمد موىس|بــــر|يوسف  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

449555 بــــوزيد|لنبــــى |لد عبــــد|ن خ|مرو ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

438o97 ه بــــسيوئى|لنج|بــــو |د محروس |رفيده زي لشيخ|علوم كفر 

278346 حمد فهىم مرىس عيد|مصطفى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

864597 حمد|لنوبــــي عبــــيد |محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

488869 وى|لعمر|بــــر غنيم |محمد مصطفى ص |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

89o882 ن |م مرع مصطفى سليم|بــــتـــس| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

697982 هيم|بــــر|ل مصطفى |ن جم|حن ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

68o3|9 ل|لع|لسيد عىل رفعتـــ عىل محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

|6264 بــــوزيد|يمن محمد |هلل |عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

527658 لسيد|لقطبــــ |روق |م ف|مريم عص ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

789585 ي|ره |س
ى قلينى ف معزوزحني  رسر تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

6|445 بــــر حميدتـــ مخلوف|محمد ج بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|68677 لسيد عفيفى|لح محمد |محمد ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

86666 وى عىل|محمد عزتـــ عجم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|42575 حمد محمود|ء |يه عل| ى شمس|د| بــــ عي 

54262o لدين|ء |هيم عل|رحمه عىل محمود إبــــر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

349925 لحميد محمود|ل فتـــىح عبــــد|شمس جم تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

8|8396 لكريم|لنصي  عبــــد|محمد وليد عبــــد سيوط|ره |تـــج

4449|o ي
ي محمد شلبــــي|بــــ|ل|ء محمد |ضى صي  سكندريه|ل|هندستـــ 

459o9o ين ع لسيد|حمد |دل |شي  سكندريه|ل|بــــ |د|

464384 ل|ء طلعتـــ يوسف هل|ل| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

6|883 ح قطبــــ|دتـــ عطيه صل|مي بــــ بــــنى سويف|د|

4o5698 ى محمد|ن ي|حمد عثــــم|ندى  سي  سكندريه|ل|بــــ |د|

45o473 لعزيرى|بــــر |لعربــــى محمد ص|بــــر |ص ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

79422  يوسف
ى
تـــغريد وجيه شوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

78938o هيم|بــــر|لعزيز |لسيد عبــــد |عيل |سم| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

235783 حمد|لليثــــى | |ء رض|دع هره|لق|بــــ |د|
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69974| لم|ن س|ن سليم|ء محمد سليم|رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|332|5 لم|م محمد س|لسل|حمد عبــــد |ن |رو ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9|835o حمد |حمد محمد |معتـــز  سيوط|عه |زر

|5|4o9 هيم|بــــر|ل يىح |ء جم|ل| ن|بــــ حلو|د|

6|7773 ل|لفو|هر |تـــسنيم محمد ط ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ فنيه ج

374||7 حمد|مل |رص ك|خلود ن عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

442|28 هر بــــدير محمد عىل ريه|م لشيخ|ره كفر |تـــج

84932 وي|لقرمل|ح |لفتـــ|رتـــ محمد عبــــد |س ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

9oo724 لحسن عطيه مسعد |بــــو|ء |ل| ج|علوم سوه

334645 لعزيز|ء حسن عبــــد|حمد عل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|54oo8 حمد محمود|ه |لل|لدين عبــــد |نور   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

43247 حمد صبــــرى محمد محمد| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6254o2 ى |رق |ريم ط حمد|لسيد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

5o|5| ى عىل عبــــد  لعزيز|محمد حسي  سيوط|ره |تـــج

9o6722 ي
س |بــــر دري|ئى ج|روم| فبــــروئى ج|بــــ سوه|د|

486o53 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|م |حبــــيبــــتـــ هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22854| ئى|رحمه محمد فتـــىح ورد لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

89o395 حمد |ن محمد |حمد شعبــــ| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

7o2o|4 مد محمد عزبــــ|لد عنتـــر ح|خ ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

6|233| |لم مو|هد س|حمد رجبــــ مج|
ى
ق ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|

| دوليتـــ طنط

26872| لصمد|حمد عبــــد|لسيد |مينه | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

89o324 كر محمد |رص ش|لن|زم عبــــد|ح ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|3756| ن يونس عطيه|محمود رمض هره|لق|علوم 

83965o حمد سيد سعدي محمد| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

36o429 لحسن|بــــو|لرحمن |ىط عبــــد|لع|يمن عبــــد|دتـــ |غ |تـــربــــيتـــ بــــنه

|3729o د|رى مرزوق مر|لبــــ|مصطفى مدحتـــ عبــــد  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

25|455 لحكم بــــدوى|جد عبــــد|لحكم م|عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

8o8452 حمد محمد|جح |دهم ن| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|244|6 ى|محمد ع دل محمد حسني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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|73229 لح قرئى محمود|م ص|سل| |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

696656 ن|لم|هيم محمد س|بــــر|ل محمد |منى جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6oo4o8 بــــو مصطفى|بــــ عىل سعد درويش |رح |تـــربــــيتـــ طنط

|58326  عىل|لش|رق عبــــد |ط| رن
ى
ق مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

255489 ره عزتـــ سيد بــــيوم|س تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

25452o لرحمن فرج|رص عبــــد|لن|محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

78o|7o س محمد|مح عبــــ|محمد س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

325224 لعزيز محمد|م مدبــــول عبــــد|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

252|22 ى|مينه سعيد عبــــد| لعزيز حسي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

25o524 رق محمد بــــسيوئى|ء ط|ل| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9o6666 م لمجيد|ن عزتـــ محمد عبــــد|كي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6242|7 ل|لع|م محمد محمود محمد عبــــد|عص ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

86|555 لدين|ء |لدين عل|حمد محمد بــــىهي |لرحمن |عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6oo68o ر|لنج|فظ |لدين مصطفى ح|م |ء حس|رس| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8944o6 ف محمد كم|وليد  ل |رسر سيوط|بــــ |د|

534999 ف عبــــ|هلل |منه  لسيد|ن |س عثــــم|رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|756o لحليم  |ل محمد مصطفى عبــــد|نه سيوط|ره |تـــج

5o432o ف |ل |س لسيد خميس جمعه عىل|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

|68532 هيم|بــــر|يوسف عمرو فتـــىح محمد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

375o57 حمد هيكل|لمنعم |ج  عبــــد|رؤوف ن ى شمس|د| بــــ عي 

753669 حمد محمود|سلىم عىل  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

698o44 |لبــــ|ن عبــــد |ل شعبــــ|ن جل|رو
ى
ق لمنصوره|صيدله 

4o699o ل محمد|حمد كم|مريم محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

76472o حمد|لسيد |حمد |ء |منه عل تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

848778 در|لق|م عبــــد|لسل|حمد عبــــد|يه | ن|سو|تـــربــــيتـــ 

42|547 رى|حمد خض|ر حسنى |من لشيخ|بــــ كفر |د|

487796 ل|فظ هل|لعليم ح|لعليم عىل عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

343385 ح|لفتـــ|ن عبــــد|ن محمد سليم|يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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358ooo لحليم مبــــروك|حمد حمدي عبــــد| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

768|65 هض يوسف سعيد|شهد ن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

||6344 ي فؤ|بــــسمه ه
فظ|لح|د عبــــد |ئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|3|894 محمد نجيبــــ محمد| مه هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

859o|3 بــــر محمد|لد ص|يه خ| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

35|42 مجدي محمد عىلي| ند ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

284249 ف عيد عطيه|رضوى  رسر |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

4|6956 تـــي|لحتـــ|هلل |لرحمن عبــــد |د عبــــد |جه لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|43365 ى محمد عبــــد |ي |لبــــ|ح عبــــد |لفتـــ|سمي 
ى
ق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

27o856 يه يف |رسر لسيد فرج|ن رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|428o| حمد|نور |حمد |يدى |ه ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

26283| يد|لمنعم ز|طف عبــــد|مصطفى ع وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

862599 ى خلف |عمرو جم هلل|ل حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

4|o285 لحلبــــي|محمد وجدي أحمد محمد  |بــــ طنط|د|

324733 حه|لس|لد مصطفى محمد |مصطفى خ |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

893746 لد محمد عىل  |ن خ|يم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

35956o شم|زينبــــ سعيد عطيتـــ ه ى شمس|د| بــــ عي 

772332 ن لرحمن محمد|بــــر عبــــد |ص| مي  زيق|لزق|صيدله 

42|4|4 بــــ|لبــــ|ع فرغىل فتـــح |ع رف|جر رف|ه لشيخ|بــــ كفر |د|

255o42 ه رجبــــ محمود عىل سعيد| مي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|57598 لحميد|ء محمد حلىم عبــــد |ل| هره|لق|علوم 

899|o3 لسميع  |ح عبــــد|لفتـــ|لسميع عبــــد|ء عبــــد|سم| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5278o6 ن ن|بــــ محمد محمد عىل سليم|يه| |مي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

356755 هلل متـــول|ن عبــــد|ء مرج|ل| |ره بــــنه|تـــج

449375 محمد محمود محمد محمد مسعود |هندستـــ طنط

35o4|o ح عيد|لفتـــ|ر عبــــد|حمد مختـــ|لرحمن |عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

234637 ى عبــــد|عبــــد لمنعم عىل|لمنعم حسي  هره|لق|حقوق 

325|2o حمد محمد|حمد سيد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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|333o6 حمد|حمد عىل |عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

335923 بــــر مصلىحي|لدين ص|ء |ء عل|دع ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

8o6387 لرحمن|ده محمد فتـــىحي عبــــد|غ ي|صيدلتـــ 
|لمنى

355949 د|هلل عو|رس عبــــد|ء ي|رس| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

73o|| لغنى|ح عبــــد|محمد ربــــيع صل لفيوم|عه |زر

6o6|75 ء عىل شيحه|دى عل|ش لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

5|9563 عيل رزق|سم|حمد محمد |ن |شعبــــ| ر|ي ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

477368 ى |ي ف عىل |سمي  زى|حمد غ|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

877|3| حمد محمد |دل |منيه ع| لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

77236|  محمد بــــيوم|هن
ى
ء شوق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|262|o ى ف رءوف يوسف| |مي  رسر ى شمس هندستـــ عي 

7|78oo حمد|بــــ |لوه|ندى محمود سند عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

4|649| بــــوعىل|لشكور حسن |رشدى محمد عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

44496 لجندى|ن |هيم قرئى رسل|بــــر|ر |من هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

37o45o حمد|هيم |بــــر|سلوي محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5o2o82 لم|رص فرج س|حمد ن| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

6|o952 لسيد نجيبــــ سبــــع|لرحمن |عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

85439| ن|لدين جفل|ء نرص |جر عل|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

8o676| ي ه|ر خلف |نتـــص|
شم|هلل قرئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

764o99 ه عمرو | ن|حمد نرص رضو|مي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

|65o38 لمجيد|ر محمد عبــــد |لستـــ|منى عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

4oo89| لفتـــوح|بــــو |حمد عرفه |ء |شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o4979 حمد|عمرو متـــول محمد متـــول  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o34o7 مي خلف محمد|حمد س| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

8627|5 ي محمد محمود
رضوي قرىسر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6|83|3 محسن فتـــىح فتـــىح شميس ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

66762 ى عبــــد|من لكريم|ر مجدي حسي  سيوط|عه |زر

449|79 ئى|لسيد عبــــيد فتـــي|حمد عبــــيد | |ضتـــ طنط|علوم ري

32797o هيم|بــــر|هيم |بــــر|لرحمن عىل |محمد عبــــد |بــــ بــــنه|د|

8796o7 لمول |ء ربــــيع محمد عبــــد|نجل سيوط|بــــ |د|
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68o26 بــــ|لتـــو|لعزيز مسلم عبــــد |عبــــد | دين ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

4|7794 ريم سعد نرص بــــسيوئى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

878536 ن سيد محمد سيد |يم| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

6|8794 ي
لريش|بــــو |ده سعد |حم| دئى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

442774 لدقش|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|لسيد محمد عبــــد|ء |دع لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|3654| عمر سعيد بــــكرى بــــدوى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|4o52 ى |ندى ي هيم محمد خرصى|بــــر|سي  |تـــربــــيتـــ طنط

372535 لعظيم|ح عبــــد|لفتـــ|د عبــــد|تـــفى عم تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

5|79|6 لخي |بــــو|لخي  محمود |بــــو|ء |سم| ره دمنهور|تـــج

|62|45 لعزيز|حمد محروس عبــــد |سيد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

853598 عىلي محمد حمد محمد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6oo49o ه عبــــد | لرحمن|لرحمن حسن عبــــد|مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o9o|2 ى| حمد محمد نبــــيل ذىك محمود حسي  ج|ره سوه|تـــج

44||37 بــــ حسن|لوه|دق عبــــد|ء ص|شيم لشيخ|علوم كفر 

75o3o9 ى عىل موىس عىلي نرمي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

9253|9 رحمه حسن محمد حسن   سيوط|حقوق 

|7783| وئى|محمد مصطفى حسن حسن  لشر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

696743 بــــو عيس محمد عيسي|م |سل|ره |س لمنصوره|عه |زر

838652 هيم|بــــر|صف |ره مني  و|س ن|سو|بــــ |د|

6o56|9 عيل زرد|سم|س |سهيله محمد عبــــ ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

83|386 ي|لبــــ|لرحيم عبــــد|طف عبــــد|منه ع|
ى
ق |نوعيتـــ قن

337322 حمد|دل محمد |ر ع|من ى شمس|تـــج ره عي 

9o7oo5 ى  زىكي|ن| روجي 
ى
ج  صدق ج|تـــربــــيتـــ سوه

272555 ل|حمد هل|دل عوض |حمد ع| |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

832389 لنعيم محمد|ل عبــــد|ره هل|س دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

25673| لجزيرى|لحسينى |حمد |يه | ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

238624 ف رجبــــ محمود عىل|يه | رسر لفيوم|عه |زر

59489 لحليم|م فوزى عبــــد |ئى س|م| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

78322o هيم|بــــر|لسيد محمد |محمد سعيد  زيق|لزق|طبــــ 
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895854 ممدوح فيلبــــس لبــــيبــــ | مونيك ج|ره سوه|تـــج

823562 ه | تـــ|ن بــــرك|حمد عثــــم|مي  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

9|8|43 زق عدل حسن |لر|محمود عبــــد سيوط|طبــــ 

443o86 وي|لعشم|لمولي |رس عبــــد|هبــــه ي لشيخ|علوم كفر 

22o792 هيم رحمو|بــــر|لرحمن محمد |ندى عبــــد مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

85o796 حمد محفوظ محمد|م |بــــتـــس| سيوط|تـــمريض 

2|5727 لفيل|لعزيز |لدين عبــــد |ح |رس صل|محمد ي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o6222 هيم|بــــر|دق |ء مفرح عطيه ص|ل| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

95592 لمجيد|لموجود عبــــد |هلل عزمي عبــــد|عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

683985 لديسىط|حمد |لمقصود |محمد محمود عبــــد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6o44|8 لمحسن|هيم محمد عبــــد|لسيد إبــــر|محمد  لمنصوره|حقوق 

3589|9 هيم|بــــر|نور |هيم |بــــر|ء |رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6|7||7 ن ر|لكس|بــــع |لتـــ|يمن محمد | |مي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|3884o لمسيح|جوزيف فوزى عبــــد | ري|م ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|73387 ف مصطفى سعد|عمرو  رسر لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

7oo447 لسيد|روق |دل ف|روق ع|ف لمنصوره|حقوق 

774657 ده|شم زي|بــــو ه|حمد |حمد رأفتـــ | |ضح زيق |لزق|تـــمريض 

4o47|2 ى|محمود ربــــيع بــــهنس محمد ش هي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2|3886 ى  بــــ|لبــــ|حمد عقبــــ |يوسف محمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

847|43 حمد|لمعىطي |لدين عبــــد|طمه عز |ف ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

923o4| حمد  | |لد رض|رق خ|ط ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

26996| ن|هيم زيد|بــــر|هر |م م|سل| شمون|نوعيتـــ 

2675o7 ه عفيفى محمد محمد  لجعبــــرى|ني  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

435987 لعزيز نعيم|لعزيز حسن عبــــد |عبــــد | عل لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

34536| لعريىك محمود|بــــر |م محمد ج|سل| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|5||77 نيس سعد| |مريم حن ن|بــــ حلو|د|

4|89o9 وي|لشن|ىط |لع|هيم عبــــد |بــــر|حمد محمد | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

883o9 عىلي حسن| لعل|بــــو|ن |هلل شعبــــ|عبــــد |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

|28665 س سيد|حمد محسن عبــــ| هره|لق|بــــ |د|
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3|7945 دى|له|حمد عبــــد|حمد محسن | ى شمس|تـــج ره عي 

7o2o22 ضل |حد ف|لو|ضل عبــــد |حد ف|لو|عبــــد 
بــــ|حج

زيق|لزق|هندستـــ 

6o7|66 لرحمن شكر|س عبــــد|هلل عبــــ|عبــــد |ره طنط|تـــج

236o|4 مه يسن حسن شيىمي|س|ء |ل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

322576 ف رش|ء |صف |د حن|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

54|949 دتـــ محمد كشك|مز حم|ر |حقوق طنط

6||o|8 لبــــنى|طمه محمود محمد |ف لمنصوره|حقوق 

8855o3 ى ممدوح منصور منصور |م رلي  سيوط|بــــ |د|

2|47o4 م عىل طه|م|سلسبــــيل  هره|لق|ره |تـــج

7o7837 ن ربــــيع|حمد محمد ربــــيع سليم| لمنصوره|نوعيتـــ 

862795 حمد|دي حسن |له|بــــ عبــــد|رح دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

253947 هلل عىل فوده|د عبــــد|محمود عم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

78294 وى محمد|لص|يه محمد | ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

362|95 لسيد|ن |م سليم|محمود هش سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

689o96 تـــ|لشح|د محمد عطيه |زي ن|هندستـــ حلو

94|o8 س|س بــــدوى عبــــ|حمد عبــــ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

52949 حمد جمعه حسن محمد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

767389 يف|هلل خليل |دل عبــــد |منيه ع| لشر لعريش|تـــربــــيتـــ 

9o894 طمتـــ محمود عويس عويس|ف ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

362324 ولس عم ض زىك|د ري|كي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|65o|5 حمد|لسيد |طف |ع| دين ى شمس|زر عه عي 

9|o559 محمد محمود خلف محمد  ج|صيدلتـــ سوه

59848 هيم|بــــر|محمود سيد عىلي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

45o629 ين د فريد خليل|فؤ| في  |هندستـــ طنط

759947 يه محمود سيد محمد| زيق|لزق|حقوق 

924|89 ن محمد |نور حمد| دين ج|تـــربــــيتـــ سوه

768644 ر|هلل نص|بــــر عبــــد|بــــد ص|يه ع| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

876|oo حمد محمد |تـــ |محمد نش سيوط|تـــمريض 

3|34o6 يف ه بــــو زيد|شم |كريم رسر ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد
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4o75| بــــو بــــكر ديبــــ|م |لسل|عمرو عبــــد  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

323966 حمد مصطفى عىل|مل | ى شمس حقوق عي 

|6728o مل|دى ك|دل بــــغد|مريم ع ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|5993 بــــ فرغل بــــهلول|يه|حمد | هره|لق|هندستـــ 

7698|7 لمجد|بــــو |بــــر |ء مجدى ج|دع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

4785o7 وق  دريس|حمد محمد محمد |رسر صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

77|423 لحميد|لكريم عبــــد|ئى عبــــد |م ه زيق|لزق|علوم 

632955 لكريم محمد|لرحمن عبــــد |ندى عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

8|6636 حمد|ح محمد |عمر صل ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

895494 لموجود  |حمد حربــــى حسن عبــــد| ج|تـــربــــيتـــ سوه

82|476 ي|م ري محسن بــــشي  بــــشر ي|بــــ |د|
|لمنى

2239o6 لمنصف محمد|عىل عبــــد| نور ن|تـــربــــيتـــ حلو

338|6o لعزيز يوسف|هيم عبــــد|بــــر|عيل |سم|حمد |  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4|4|34 ل|لجم|لحميد محمود |ء عبــــد|رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

82|899 عيل عمر|سم|سط |لبــــ|بــــر عبــــد|ص ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

478548 ن|ح رسح|لفتـــ|حمد عبــــد|رتـــ محمد |س سكندريه|ل|صيدله 

9|2|32 وود |ر موريس سليم د|من ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

87o952 حمد|لح |جر يوسف ص|ه ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

697298 لحسن|بــــو |ح  |لفتـــ|لسيد عبــــد |ء محمد |سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

57378 ل محمد محمود|طمه جم|ف صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

877887 ه محمد جوده محفوظ | مي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

754653 يز|هلل طلعتـــ فوزى ف|منه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|69473 حمد سيد|لدين محمد |نور  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

754288 ف عىل |ء |رس| لسيد|رسر عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

232287 شد|لدين حسن محمد ر|ل |دى جم|ه هره|لق|حقوق 

266634 در|لق|لغنى عبــــد|محمد عبــــد| نور |تـــربــــيتـــ بــــنه

|67o94 ن|حمد عيد فتـــىح رمض| ى شمس حقوق عي 

426553 لح|م عبــــد |لسل|هيم عبــــد |بــــر|حمد |مريم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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756925 لحميد|رص غريبــــ عبــــد |عمر ن ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|53668 مد فرج|رضوى حمدى ح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

223587 ى عىل|ريه م وليد حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

39|65 لديبــــه|هيم حسن |بــــر|ل |نه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5||756 د|لحد|مل |م  ك|لسل|محمد صبــــىحي عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

34|5| ف جعفر محمد|يه | رسر كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

48o48o هيم عرفه|بــــر|حمد خليل |وليد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5262o| ن عىلي|محمود محمد محمود رضو سكندريه|ل|هندستـــ 

2347o9 يمن محمد سعيد عىل|لرحمن |عبــــد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

9|o3oo لرحمن |ن عبــــد|ن فيصل حمد|كريم ج|بــــ سوه|د|

783944 هيم|بــــر|سحر سمي  صبــــىح حبــــيبــــ  زيق|لزق|بــــ |د|

3o26o لهدي|بــــو|هيم |بــــر|ه محسن محمد |جي هره|لق|عه |زر

9|2428 نوبــــ جرجس رزق منقريوس |بــــ| ج|ره سوه|تـــج

763468  عبــــد |ء |ل|
ى
لسيد|ل |لع|لدسوق عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9o7476 حمد |عىل مرتـــضى عىل  ج|بــــ سوه|د|

85782| حمد|هلل |ن عبــــد|محمد حس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o5356 تـــ |رص محمد شح|لن|ه عبــــد|لل|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

275o8 حمد مىح|خلود يحن   هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

234959 عيل|سم|بــــ فرغىل |لوه|لد عبــــد|خ هره|لق|طبــــ 

62658o رقيه محمد مصطفى محمد سعيد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o68|5 هيم|بــــر|ء محمد محمد فهىم |سم| لمنصوره|ره |تـــج

263377 هيم عيطه|بــــر|بــــر محمد |ج| دين |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

63892| حمد|هيم فتـــىح |بــــر|حمد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|4||79 لرحمن زىك|قمر زىك عبــــد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|395o| لعزيز|لد محمد عبــــد |حبــــيبــــه خ هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

675486 ى  ى |محمد حسي  ز|لرز|لسيد حسي  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

64834 هد|رس ربــــيع مج|ر ي|من ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

26o969 ل|لجم|يم |لد|يه فتـــىح فهىم عبــــد | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o9|4 لحميد محمد|تـــ عبــــد |نيىل شح ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى
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|6|3o4 ى عوض|ندى محمد  مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4645o5 ى|له|هلل عبــــد |محمود محمد عبــــد  دى حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

782|59 عيل محمد عىل|سم|ء |رس| زيق|لزق|ره |تـــج

72|53 م عيد|لسل|ن عبــــد |ندى رمض لفيوم|بــــ |د|

754748 در|لق|فريده عهدى محمود عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3724|6 عىل رجبــــ فهىم محمد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

28o734 لعزيز|كر عبــــد|حمد ش|لد |حمد خ| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

875989 ن فرغىل محمد  |محمود شعبــــ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

69237o ى هش|ي لريش|بــــو |لسيد |م |سمي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

44622o يف محمد صديق شح تـــتـــ|محمد رسر ط|بــــ دمي|د|

5|9797 ء عصمتـــ مصطفى أبــــوشعلتـــ|رس| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

249989 حمد جعفر|ر حمدى مصطفى |من ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

54733 وق  ن|متـــ رسىمي عثــــم|س|رسر لفيوم|نوعيتـــ 

363333 لح حسن محمد|محمود ص ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

698o|2 هيم بــــهنس|بــــر|طلعتـــ حمدى | دين لمنصوره|صيدله 

495o98 حمد محمد|محمد مدحتـــ  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o8763 لحديدى|هيم |بــــر|عيل |سم|ء |ل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

556|7 ىطي|لع|حمد عبــــد|حمد |ل |من لفيوم|نوعيتـــ 

|58428 وق طلعتـــ محمد عىل رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4||473 لمه|بــــوغ|حمد محمد محمود | |ره طنط|تـــج

5269o6 بــــوبــــكر محمد|رق |حمد ط| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6453|5 ى محمد موىس عىل |ي ض|بــــو ع|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

678622 حمد شومه|هيم محمد |بــــر| |رن لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

5435|7 سم|حمد عىل ق|ء محمد |شيم ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

5|9o6 ور سيد|بــــسمتـــ محمد مج ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

642687 وى محمد|لص|تـــم |عىل ح لمنصوره|حقوق 

276497 ي|
ن عىل نويه|ء شعبــــ|حمد ضى ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

2|492 ع محمد فتـــىح|ء سبــــ|سم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

|28868 لس فيكتـــور  بــــ|ر دي|دو|كي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o7o|7 يف محمد  وى|لص|آيه رسر ي صىح طنط
|معهد فنى
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5343|7 ه|لل|حمد عبــــد|رص محمد |م ن|سل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7oo846 ل|لرحمن هل|فظ عبــــد |حمد ح|محمد  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

34o|82 هيم|بــــر|حمد محمد عطيتـــ | |حقوق بــــنه

682573 |لبــــن|ندى عبــــوده فتـــىح  لمنصوره|ره |تـــج

83o59o ى ن|نوس سمع|سطف|نعيم | مي  ي للفن|
|دق قن|لفنى

5o66o2 لقزق|بــــو بــــكر محمد |بــــر |مريم ج سكندريه|ل|بــــ |د|

844335 ي كم
ل محمد محمد|مصطفى ن|سو|ضتـــ |علوم ري

|2|42| ء|ل وجيه محمد بــــه|من دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

32267o ى ج  لمع خليل|ن| روجي  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

32o98o لس صفوتـــ يوسف حن |كي  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

352867 حمد|ل زهدى |حمد محمد جم| ى شمس حقوق عي 

|7o782 د|لحميد محمد رش|محمد عبــــد  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

22684o ى|محمد ح زم محمود حسي  هره|لق|هندستـــ 

762642 ود خضي |حمد بــــكر د| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

898859 ه | لرحيم عىل |حمد عبــــد|مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

4|6|86 لسيد|هيم محمد |بــــر|ن |ده شعبــــ|مي ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

425869 لبــــيوم|د صفوتـــ |ء مر|سم| إلسكندريتـــ |تـــمريض 

48|27 دل زىك محمد|ن ع|يم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

22|542 يف سيف سيد  حمد|محمد رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

269o|3 بــــ|رص حلىم خط|ن ن|يم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5|9865 م|ىطي عل|لع|حمد عبــــد |ن |رتـــ رمض|س سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

8|5334 هلل|بــــ سعد|لوه|ء سيد عبــــد|لشيم| ي|بــــ |د|
|لمنى

876768 لحسينى محمد |م محمد |سل| سيوط|هندستـــ 

34o936 يمن حسن عيس عوض|هلل |عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|6|472 ف محمد زغلول محمد عبــــد |عىل  لرحمن عىل|رسر
خن|ل |

ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|235o| ن|لدين محمد سليم|طمه محمد عز|ف ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ
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3|3|9 يع|رق محمد ط|حبــــيبــــه ط ن|بــــ حلو|د|

77823o ش|لدمرد|حمد |لحميد |يه عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

6842o5 لح حلوه|محمد رمزى محمد ص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52|355 |لل|يتـــ محمد فرج عىلي عبــــد| تـــربــــيتـــ دمنهور

325762 نيس|حمد |لد |خ| دين ى شمس|زر عه عي 

78oo76 هلل|محمد محمد عبــــد | رن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|2572 لعزيز شلبــــي|لعزيز محمود عبــــد |ل عبــــد |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

686546 ن|لسميع شعبــــ|جدى عبــــد |محمد م لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

265456 ف محمد صبــــىح عبــــد |محمد  لحنفى|لحميد |رسر ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

|26o25 هيم سيد محمد|بــــر|هيم وليد |بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

272|57 ى|محمد جم ل محمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

875||8 حمد محمد |يوسف وليد  سيوط|ره |تـــج

32|o43 سيف محمد سعد بــــدر ى شمس هندستـــ عي 

2|4754 حمد|حمد محمود |زينبــــ   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

786o79 |لبــــن|ن مجدى محمد عىل |حن زيق|لزق|حقوق 

9o9246 ي |مد عبــــد|ن ح|ذ وحيد رمض|مع
لغنى |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

دى|لو

6695| ن مل|رس عزتـــ معوض ك|ي| مي   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

47332 د|ح فرج مر|لفتـــ|سمر عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

34637o لس فوزي يوسف بــــسط |كي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

425|58 تـــه|س عىل محمد شح|سهيله محمد عبــــ سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

9|8748 ن  |ن مهر|ضى عثــــم|دى ر|له|عبــــد هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

37o|95 ى|مه مصطفى محمدى |حمد سل| لسمي  ى شمس حقوق عي 

6o32o9 لجد|لرحيم |طمه محمد عبــــد |ف سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

877938 حمد  |هلل |نسمه حسن عبــــد سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|422|2 ى |ل|دل محمد |مصطفى ع حمد|مي  ى شمس حقوق عي 

766|98 ن  |هيم |بــــر| |مي 
ى
رف جليله|لمتـــولي ع|لدسوق بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

439o4o مد فرج|رق مرىسي   ح|محمد ط لشيخ|عه كفر |زر

546956 مه|ء محمد محمود |رس| لشر ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور
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49|468 ي س|لص|جر |ه
ى
لم|لم عىلي س|ق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

768729 طف عىل عيد|حمد ع| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

354765 ى|لع|ء عيد عبــــد|لزهر| ىطي حسني  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

437|65 حمد محمدين مصطفى شلفه|نغم  |حقوق طنط

24667 لعظيم|ئى عيد عبــــد |رتـــ ه|س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8||82| ندي محمد حسن محمد ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

7874oo لسيد محمد|ن مصطفى |يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

54257 للطيف محمود|هلل عبــــد |محمد عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

69678| هيم|بــــر|محمد مصطفى محمد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8875|4 ء حسن شبــــكه شبــــكتـــ |شيم سيوط|تـــربــــيتـــ 

62|96| |دى محمود ربــــيع محمد عط|خلود محمد ف ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

24|836 هيم|بــــر|بــــى محمود |طمه عتـــ|ف تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

29|4o4 للطيف|لعزيز عبــــد|ء سمي  عبــــد|سم| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

648489 ل|لجم|م سعيد جوده محمد |سل| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

3|2||2 لمنعم محمد محمد|ريم محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

32o955 حمد|حمد عزم |بــــ |مه ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o78|2 بــــويوسف|هيم |بــــر|حمد |هبــــه محمود  |تـــربــــيتـــ طنط

4o3298 ي
حمد محمد خميس محمد| |دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|4oo9 ي |جوف
ئيل|هيم بــــرسوم ميخ|بــــر|ئى ي|طبــــ 

|لمنى

88996o لمنعم |سط حنفى عبــــد|لبــــ|ء عبــــد|شيم سيوط|طبــــ بــــيطرى 

858|62 ى يف مكرم حسي  محمد رسر سيوط|ره |تـــج

6o7693 ع|مل |ن يشى ك|رو لسيد رسر لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4463|3 ن|لعيسوي رمض|عمر محمد محمد  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

598|7 لعليم|حمد محمد عبــــد |هلل |عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

49237o ى|م محمد سعد |محمد حس بــــوعجي  ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

5o494 م|م|بــــو زيد |بــــر |بــــ ص|شه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

335667 حمد|لعزيز |محمود عبــــد| دين ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

68o7o3 ى حج|ل مصطفى ي|ء كم|رو زى|سي  لمنصورتـــ |تـــمريض 

48859 مخ حسن|عليه بــــشي  ش بــــ بــــنى سويف|د|

83|8o| محمد حسن محمد حسن دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 
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6|286| ح مطر|لفتـــ|حمدى محمود عبــــد| عل لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o|24 در|لق|وى عبــــد |وى ممدوح سعد|سعد لفيوم|علوم 

336o24 لعزيز سيد|م محمد عبــــد|ريه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8276|9 لمجيد|ن عبــــد|ء فوزي حس|سم| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

695o84 لحليم|م موىس عبــــد |لتـــه|لحنفى |رون |ه لمنصوره|هندستـــ 

6446|9 لق شبــــل|لخ|مل عبــــد |محمد ك ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

352|8| حمد مجدى محمد سيد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

233824 لسيد|ن |ل رمض|حمد جم| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

52226o |لشو|د فتـــىح محمد |جه
ى
دق ره دمنهور|تـــج

34o594 دي محمد محمد|له|د محمد |زي ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس

4365|o لسعيد صميده حمد|محمد سعد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

8o323o ن|هلل زهر|هدي محمد عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

335353 لح|لسيد ص|مريم محمد عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|77996 ل|لع|حمد عبــــد |لدين |م |يه حس| تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

3536o| لسيد مدبــــول|متـــ |س|محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

78o343 ده عمر عطيه محمد|غ زيق|لزق|نوعيتـــ 

328778 ف يوسف صليبــــ متـــى|مكسيموس  رسر |كليتـــ هندستـــ بــــنه

2889o هيم|بــــر|لدين رجبــــ محمد |محمد نرص هره|لق|ره |تـــج

|63oo8 وق  حمد|حمد عىل |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|74o2 |محمود محمد طه سليم محمد نج زيق|لزق|حقوق 

|78548 ن|د محمد رضو|رم محمد فؤ|ك تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

755888 م محمود محمد|هلل عص|منه  حقوق بــــورسعيد

433o83 حمد|حمد عىلي |ن عنتـــر |ريو ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

94748 لرحمن جمعتـــ|ل عبــــد |ء جم|رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

222823 عيل|سم|حمد ميشه محمد | تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

8o9838 لسيد|محمد سعيد نجيبــــ عىلي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

87|547 محمد رفعتـــ حسن محمد لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

676935 ن|زى رضو|لمغ|زى فهىم |لمغ|هلل |سيف  لمنصوره|حقوق 

9||99| دل عزيز صليبــــ |ع| رين|م ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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237o86 مون|د بــــل|هيم ج|بــــر|نىح  سمي  | ن|تـــربــــيتـــ حلو

68956 لرحمن|م عمر عبــــد|محمد عص لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

354o8| ى محمد |لمنعم عبــــد|عبــــد| دين هيم|بــــر|لمعي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

9|7|32 ى سحق |د حليم |عم| مي  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

698o47 لعيسوى|لسيد |ل محمد |ريم جم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

54o63 مريم مجدى محمد محمد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

5|8539 وى|لهند|ن عبــــيدي |ندى بــــسيوئى رمض بــــ دمنهور|د|

44|564 ليىل محمد حسن محمد لشيخ|بــــ كفر |د|

7|o664 ي
لظريف|لحسينى  مصطفى |مجدى | دئى بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

76678o يف|ل محمود محمد |محمود كم لشر ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

7||6| ل محمد|لع|لسيد عبــــد|مريم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

7o64o3 ي|لسعيد |م |سلىم هش
وى|لمنى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

46977 ن سليم|م سيد عثــــم|سل| هره|لق|هندستـــ 

4||468 لحميد|لحميد محمد عبــــد|محمد عبــــد |ره طنط|تـــج

3o539 ي|ء يحن  عىلي عر|ل|
ى
ق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

372785 لسيد|د محمد يوسف يوسف |فؤ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

22oo|7 هيم جمعه|بــــر|ح |كريمه صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

77oo|6 لمهيىط|حمد سيد أحمد |حمد |جد |حمد م| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9o42|5 شه محمد |يه محمد عك| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

633786 ي|زهر
ء محمد محمد عطيه مصطفى زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

833976 رص عىلي محمود|لن|عبــــي  عبــــد |نوعيتـــ قن

772535 حمد محمد محمد عىل|بــــ |رح زيق|لزق|بــــ |د|

42|448 جه|لخو|هيم محمد لطفى مسعد |بــــر| |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

237268 ك عزم|لمل|يمن عبــــد| |رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

57o26 ى عىل عم|شيم ر|ء حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|4349o سلىم مجدى محمد محمد ن|بــــ حلو|د|

5466|3 ر|لسيد نو|هدير مسعد خميس  |حقوق طنط

828|3 ل|لع|ل محمد عبــــد |حمد جم| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

77o6o9 مه|م سل|م|مل |در ك|لق|ء عبــــد |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 
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|62733 لم|س س|لسيد عبــــ|لدين |د |لسيد عم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8362o9 عيل محمود عىلي حسن|سم| ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

8374oo ى جر لمنعم بــــشي |ح عبــــد|حسي  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

426473 لمرشدى|للطيف |ن محمد رغيبــــ عبــــد |رو ط|معتـــ دمي|علوم ج

|58o2| يف محمد فرج |من هلل|ر رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|4|555 ي عمر محمد|ف
يزه عفيفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

784736 ح|لفتـــ|مريم فكرى محمد عبــــد زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4oo576 ى ع|ه بــــد بــــدوى|جر حسي  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5o7467 ى|لسيد ش|سلىمي محمد يوسف  هي  سكندريه|ل|علوم 

33862 |ء وليم وهبــــه تـــوم|بــــه| ري|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2379o لسكرى|حمد سعد عىل حمدى |عمر  هره|لق|هندستـــ 

3349|4 ل|محمد كم| ر رض|من |ره بــــنه|تـــج

6478o3 دى عىل عطيه|له|لدين محمد |ل |م جم|سل| ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

898796 ن لحفيظ حسن |ل عبــــد|جم| مي  ج|بــــ سوه|د|

75|233 عيل محمد|سم|حمد |عيل |سم|هلل |يه | لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

267o87 مل عىل محمد|رق ك|ن ط|نوره ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4o6|o9 لرحيم|هدير عىل محمود عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

635682 ى|ر عطيتـــ ش|لستـــ|ء عطيتـــ عبــــد|سم| هي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

323384 عىل محمد| عىل رض وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

82373o بــــوخطوه|ز |حمد ممتـــ| |ند ي|بــــ |د|
|لمنى

3|942| لحليم جمعتـــ|د عبــــد|رتـــ عم|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

533293 م|لسل|لسيدعبــــد|يوسف أحمد يوسف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

256589 يه محروس سند زلط| شمون|نوعيتـــ 

24|578 عىل دبــــوس| قمر سيد زكري هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76o35o ى محمد|عبــــد  لرحمن محمد حسي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

9|9|37 زق حسن محمد |لر|حسن عبــــد سيوط|حقوق 

677592 ر|لنج|هيم حسن حسن |بــــر|عمر  لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

35o336 بــــ|لتـــو|مه عبــــد|هيم سل|بــــر|مصطفى  ى شمس|تـــج ره عي 

3586o7 وق محمد محمد عبــــد هلل|رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 
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3|9677 حمد عىل|بــــر |سلوى ج ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2624o8 لفضيل طه عفيفى|حمد طه عبــــد| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

22596 لسيد|هيم |بــــر|هيم محمود |بــــر| ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

92o996 ي |دع
ء بــــخيتـــ حسن مصطفى ج|بــــ سوه|د|

8o697| ز محمد|لد فو|ء خ|سم| ره بــــنى سويف|تـــج

77o634 م فتـــىح مصطفى محمد|عص| دين زيق|لزق|بــــ |د|

338636 بــــ|لغر|تـــفى سعيد حسن رجبــــ  |طبــــ بــــنه

753838 يه سيد خلف محمد| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

44o262 بــــوشعيشع|هيم |بــــر|بــــوشعيشع |ء |سم| لشيخ|علوم كفر 

62973| |حمد |لسيد |هلل |حمد عبــــد|لسيد |محمود 
لغمري

ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

|56722 شم|حمد محمد خليدى ه| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

3|o9o| ن|هلل شعبــــ||لد محمد عط|سم خ|بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

||7987 سحق زىك|ئى |ه| ر|كل ى شمس|تـــج ره عي 

482587 هيم|لدين إبــــر|ل |لد جم|خ| ميىلي|ك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o3o27 لعويل|هلل |لمنعم عبــــد |حمد محمد عبــــد | ي صىح طنط
|معهد فنى

|34|45 م محمد عىل|ء عص|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7o7245 ى|لد |نجوى خ  عجي 
لسيد مصطفى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

49228 ي
لمجيد|لدين عبــــد |ل سعد|لع|عبــــد | دئى هره|لق|عه |زر

4|o836 حمد بــــر|حمد سعد |سلىم  |بــــ طنط|د|

253894 لعظيم جعفر|مريم محمد عبــــد شمون|نوعيتـــ 

64685 ي رمض|ء |عىلي
ى
ن|حمد صوق لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5o2748 ي|ر
ألذل|حسن عىل عىل | ئى سكندريه|ل|بــــ |د|

|493o7 هيم|بــــر|لدين محمد |ح |محمد صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9o2343 لدين عىل  |وليد محمد سعد  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

77o625 لمنعم عفيفى|روق عبــــد|مد ف|يه ح| زيق|لزق|نوعيتـــ 

333329 م|ح محمد حسن فرج سل|سم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

439785 لعزيز جمعه|رمزى بــــسيوئى عبــــد | ر|ي لشيخ|عه كفر |زر

44277o ى |صفوتـــ | لي|د لسيد عىل نجم|لحسني  لشيخ|بــــ كفر |د|
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857222 ي ع|م|
ع خليل|مر من|ئى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

2222o6 لروبــــى|ل حسن محمد |منى كم ن|بــــ حلو|د|

25o|36 بــــو سمره|حمد |رق |حبــــيبــــه ط ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

9o272| ل |لع|لرحيم عبــــد|حمد عبــــد|م |بــــس ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

5|3575 بــــ|ن محمد حسن خط|محمد رمض تـــمريض دمنهور

|62|57 حمد|مد |حمد نبــــيه حمدي ح| ن|حقوق حلو

248669 |ده محمد رسر|ده حم|مي
ى
ق ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

897o75 عيل |سم|رص |يه محمد ن| ج|بــــ سوه|د|

5299o3 بــــو حمرتـــ|لسيد |وى |سل عز|بــــ ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

6|6378 لحلو|هلل |ء محمد محمد عبــــد|رس| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

65624 لد محمود سيد|رغد خ لفيوم|تـــربــــيتـــ 

864o99 د|حمد ج|لرحمن محمود |عبــــد لمنصوره|حقوق 

624756 |لبــــن|لظريف |لرحمن عمر محمد |عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

24o792 لحميد|رص لطفى عبــــد|دهم ن| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

249936 لشيخ عىل|مل |حمد ك|رس |سلىم ي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

89|974 ف |ندى  لرحيم |حمد عبــــد|رسر سيوط|حقوق 

|55948 لمنعم محمد|سلىم مصطفى محمد عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

256386 ى|بــــو|محمود مصطفى عبــــيد  لعني  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|3558o ح حسن|لفتـــ|دل عبــــد |ن ع|نور لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

6|5|7 |ل لبــــيبــــ حن|بــــرين جم|ص بــــ بــــنى سويف|د|

2574o9 لغفور رجبــــ|م عبــــد|قمر س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o3o|6 نم|يمن منصور محمود غ|مهند  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

53932o حمد عطيه|حمد عىلي |طف لبــــيبــــ |عو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4|82o م|لسل|ح عبــــد|لفتـــ|مصطفى محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

494o4 بــــ محمد|لوه|جر محمود عبــــد|ه ى شمس|د| بــــ عي 

63|685 لد عىل محمد|ل سعيد خ|من قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

226675 ف محمد محمد حمد|م |حس ن|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

29528o سيد مصطفى سيد حسن هره|لق|حقوق 

686283 حمد جويىل|هيم |بــــر|لسيد |عمر  لمنصوره|بــــ |د|
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697546 |لكريم عىل عبــــد |لحميد عبــــد |هلل عبــــد |منه 
لكريم

ط|ر دمي|ثــــ|

7576o5 ى عبــــد |ميمه | ري|لبــــ|حمد حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

636658 هلل|هلل محمد محمد عبــــد|عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

238344 لسيد|هر حلىم |حمد م|جر |ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|66977 حمد عىل محمد|عىل  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

478o86 دى|ر حسنى عىل عىل و|من سكندريه|ل|حقوق 

429769 د فوزي محيسن شعيبــــ|زي |طبــــ طنط

48o998 ع|ل رجبــــ رف|لع|نور عبــــد|سومتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

38298 حمد محمود محمود فرج|محمود  ى شمس|زر عه عي 

32838 ن|ل نعم|حمد كم|محمد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

224|o3 وق عطيه عبــــد حمد|لغنى |رسر ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

86|993 ي عبــــد
لنعيم تـــوفيق محمود|لبــــنى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

6o42|| هلل|ح خي |لفتـــ|لسعيد عبــــد|طف |دى ع|ش |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

33o5o8 هيم محمود محمود|بــــر|رتـــ |س ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2|8779 لحميد|يمن عصمتـــ عبــــد|كريم  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

776629  مهدى|لش|خلود شحتـــه محمد عبــــد 
ى
ق زيق |لزق|تـــمريض 

26o9|5 حمد حسن غريبــــ|مه |س|ر |من تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4o985o س غنيم|سعيد عبــــ| رن |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

49o822 ند يعقوبــــ حبــــيبــــ سعيد| مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

924887 مد  |هلل محمد فوزى ح|عبــــد رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

5o2234 ى د خليل عوض|خليل عي| مي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

923769 ن |لسيد سليم|يه محمد | ن|سو|علوم 

8o2528 ح محمود|لفتـــ|ء عبــــد|كريم صف ي|هندستـــ 
|لمنى

647444 س|مه محمد فتـــىح عبــــ|س|يده |ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3o66|  شح
ى
تـــه|مريم محمد شوق ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 

ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

3|69o| د عطيه|ء رجبــــ فؤ|سم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

677982 لصعيدى|م محمد جبــــر |رس عص|ف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

77429| ن عبــــيه|لعزيز سليم|لسيد عبــــد |ء |ل| ى شمس|زر عه عي 
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|54|o9 در|لق|لحليم عبــــد |رق عبــــد |محمد ط ى شمس|د| بــــ عي 

8o6492 وي|حمد قن|لنبــــي |م عبــــد|له| ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

3595o| ى خله| نىح  يشى هيى ى شمس|د| بــــ عي 

924323 مريم ممدوح مليكه جبــــره   لمنصوره|حقوق 

6467| وق محمد س مي محمد|رسر ن|حقوق حلو

5247o| لحميد|لحميد محمد عبــــد |محمود محمد عبــــد ضتـــ دمنهور|علوم ري

93832 ن|لسيد سليم|لعليم |ء كرم عبــــد |رس| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

3284| لىحي|ل عبــــد |حمد هل|محمد  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

283454 يه محمد رجبــــ محمد| هره|لق|حقوق 

3|6365 لدين|حمد نرص |لفتـــوح |بــــو|م |سمر س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|5399o لسميع سعد|رص عبــــد |محمود ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o5365 ن|حمد عثــــم|بــــ |لوه|ء عبــــد |ن عل|رو سكندريه|ل|بــــ |د|

6346|3 ر|يمن بــــديع شكرى مق|رزق  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

343|o4 لبــــ|بــــو ط|ن فريد عطيتـــ عبــــده |يم| ى شمس|د| بــــ عي 

7o6847 وى|لسعد|هيم |بــــر|هبــــه محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

763534 ى محمد |ي هيم محمد شتـــيتـــ|بــــر|سمي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

29338 رق محمد حسن|د ط|زي ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

6|3442 غ|لز|د أنور محمد عزتـــ محمود |زي ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

64o|o5 م عىل شلبــــى|لسل|ل عبــــد|سوسن جم زيق|لزق|بــــ |د|

69|o74 حمد محمود بــــدوى|ل |س لمنصوره|صيدله 

332899 ن|لرحمن حسن سعف|لسيد عبــــد|لرحمن |عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|9986 س مجدى محمد عرفه|ين| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

697o28 لمحسن|لعزيز عبــــد |عبــــد | لعزيز زكري|يىح عبــــد  |ره طنط|تـــج

||6233 ئيل|نيس ميخ|د |نطونيوس عم| هره|لق|علوم 

8||262 لحليم محمد|محمد محمد عبــــد ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

272585 ل|م محمود هل|لسل|يوسف محمد عبــــد ج|أللسن سوه|كليتـــ 

4|7474 لسيد|لد عجىمي شعيبــــ |لرحمن خ|عبــــد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

75|66| لربــــ|د |عيل حسن ج|سم|محمد حمدى  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ
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29332 ف عبــــد |زم |ح ى|بــــو |لسيد |ىطي |لع|رسر لعني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|o898 ن|تـــ شعل|مل بــــرك|م محمد ك |ره طنط|تـــج

62o857 ع|لرف|لسيد عطيه |رق مسعد |م ط|حس ط|ر دمي|ثــــ|

4|6642 م بــــقوش|لسل|ء محمد عبــــد|سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

68873o ر|لعط|لسيد |هيم محمد |بــــر|ريم  لمنصوره|حقوق 

827763 ن|سط خليفه سليم|لبــــ|ن عبــــد|صفو دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

646842 لمقصود|حمد عبــــد |د |حمد فوزى رش| حقوق بــــورسعيد

35|463 حمد|حمد محمود |ء |بــــه ن|علوم حلو

6o33o9 ى|لمرىس ش|بــــر |رق ج|ذ ط|مع هي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

7736| لدين|لرحمن محمد سعيد سعد|عبــــد  هره|لق|صيدله 

5|8442 بــــيس|مل عبــــده محمود تـــر|ك| لي|د تـــربــــيتـــ دمنهور

45983 لحميد محمد|ر صبــــىح عبــــد|من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

869733 ي مرقص رمزي|روم| ري|م
ئى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

339|7| لسيد|هلل |د عبــــد|هدير عم ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

48429 ل محمود محمود|حمد جم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

84656 ل فتـــىح محمد|جم| رويد صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

2|35o7 هلل|لح محمد فتـــح |ملك محمد ص ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7828o7 ى صبــــرى عبــــد  ن|ل محمد سليم|لع|نورسي  زيق|لزق|بــــ |د|

88o238 |  ض بــــسط|ري| رفيق رض سيوط|علوم 

69|74o ى مختـــ لحسينى محمد غيثــــ|ر |حسي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

483496 هيم|بــــر|م |م|حمد |ن سعيد |إيم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4852| ف عيس جبــــ|رفيده  لي|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

226987 لحليم فرغىل|م عبــــد|رق هش|ط رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

43688 لدين|ن محمد نرص |لنبــــى عثــــم|يوسف عبــــد  ن|حقوق حلو

43|558 لسيس|لحميد |عمرو نبــــيل عبــــد  |حقوق طنط

752624 يوسف سعيد بــــخيتـــ جلد تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

254624 لحميد|لحميد محمود عبــــد|محمد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4o|673 لسيد|حمد |حمد محمد |كريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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394o3 ي خ
لسيد عيد|حمد |لد |مصطفى ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

9|6o|8 ن  |عيل نعم|سم|لد محمود |خ سيوط|ره |تـــج

||6o87 ف يوسف محمد |ء |لزهر|طمتـــ |ف يف|رسر لشر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8|6|24 |صليبــــ حن| كرم حن| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

293497 عبــــي  عىل محمد عىل يوسف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

63o289 ى حمد محمود| حمد رض| حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

84|385 ى محمد|محمد  نور حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

353974 مفدي حربــــي نصيف منصور تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

2|384| للطيف محمود|رس عبــــد|محمود ي هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|3o253 م|م|محمد زىكي | دين ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

87|92 ي ربــــيع عبــــد 
لكريم|محمد مصطفى لفيوم|بــــ |د|

823285 نجىلي|صف عوض |سوسنه ن ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

253826 مه|نور سل|م |يمنى حس ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

7875o| وي|لمهد|لسيد حسن محمد |ره سعيد |س قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|6953o لنظي  عىل|يوسف محمد عبــــد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

528|39 سم|حمد عبــــده ق|لرحمن عىلي |عبــــد ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

699687 رص محمود محمد|مل ن| لمنصوره|نوعيتـــ 

5|9552 زى|عثــــ حج|لبــــ|م وجيه عبــــد |هي هره|لق|ر |ثــــ|

836522 حمد|س |لرحيم عبــــ|سلوي عبــــد دى|لو|ضتـــ ج جنوبــــ |معهد فنى صىح ري

498|9| يس|لس|لحسينى عىل خليفه |ء |ل| بــــ دمنهور|د|

22o234 ن|لم فرج عمر|لسيد فرج س|سل |بــــ ى شمس حقوق عي 

6|o8o6 تـــ|مريم محمود محمد  بــــوعمي  لمنصوره|ره |تـــج

686288 لصبــــور|حمد عبــــد |يمن |حمد | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

7o2468 م|لعظيم سل|ن مجدى عبــــد |فن| لمنصوره|ره |تـــج

9o936o ن |مد خلف رشو|ء محمد ح|رس| ج|طبــــ سوه

9o3o33 لغنى |م طه عبــــد|سل|طه  دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

76898o فع|حمد ن|لحسينى |م |عزيزه حس ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

262o33 حمد محمد شلبــــى|ئى |مي  ه| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5|o32 ى عبــــد  ى|لن|محمد حسي  فع حسي  حقوق بــــنى سويف
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23645| حمد|ل |لع|لحليم عبــــد|ء عبــــد|شيم هره|لق|ره |تـــج

82622o د لبــــيبــــ|مريم مجدي عي |نوعيتـــ موسيقيه قن

78597| لم|لنبــــى س|لم عبــــد |محمود س ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

266|6| |لعل|بــــو |حمد محمد |لسيد |ء |رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

225746 حمد|لدين محمد عوض محمد |سيف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|9624 حمد وجيه محمد|ندى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|9446 ي|لحميد |ل عبــــد |ده حليم كم|غ ر|لىح  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

676||2 دى|دق ش|لسيد ص| |ء محمد رض|شيم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

847753 حمد|سم |بــــ عيد ق|شه ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

|53|77 ى|مح عبــــد |س لحميد عبــــود حسي  هره|لق|هندستـــ 

867724 نبــــيل حبــــيبــــ رسجيوس| رين|م ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o39o6 حمد|بــــر |هلل سيد ص|منه  سيوط|حقوق 

92o||7 لدين محمد  |د عز |ء رش|رس| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

267|35 ى |ي ف تـــوفيق ع|سمي  مر|رسر | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|74o28 هلل|حمد عوض |م |حمد س| لمنصوره|حقوق 

529588 زى|هيم غ|بــــر|حمد محمد ممدوح | |هندستـــ طنط

7o2375 دى محمد شعيبــــ|له|هبــــه جوده  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

272|7| ء محمد محمود بــــدوى|ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

754o64 هيم|بــــر|لسيد |لد |خلود خ ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

542994 عيل حسون|سم|لسيد |ره |س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

3357|5 هلل|فتـــ رشدى رزق |مورين ر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6o3|66 ج |لغنى خف|حمد عبــــد |بــــ |رح ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

238937 در|لق|لحفنى محمد عبــــد|عزه  ن|بــــ حلو|د|

783o36 لفلىك|عىل فكرى عىل عوض  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

62897| حمد|هيم |بــــر|منصور محمد منصور  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|55455 لرحمن|لمحسن عبــــد |لرحمن عبــــد |رضوى عبــــد  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

332533 ح مصطفى|لفتـــ|ح سعيد عبــــد|لفتـــ|عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

5o7595 نم|لمجيد غ|لحليم عبــــد|سلىم محمود عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

3497|8 لىح محمد|دى سيد عبــــد|له|عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

546427 ل|لرج|محمد مصطفى مصطفى وهبــــتـــ  سكندريه|ل|هندستـــ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 7379 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

89o58o رص حمدى محمود |لرحمن ن|عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|4243 بــــ|ليىل كرم محمد خط هره|لق|ره |تـــج

897542 ن |رص حمد|يمن ن|حمد | ج|بــــ سوه|د|

8|28|4 حمد|ن |ر محمود سلط|من ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

756872 ى |محمد مصطفى محمد  دي|لن|مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

478o43 حمد محمود عىلي|رق |د ط|زي سكندريه|ل|حقوق 

54o28o تـــ|تـــ بــــرك|محمد بــــرك| ء عط|شيم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

495482 مد حمد|لمنعم ربــــيع ح|عبــــد  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

545559 ى محمود بــــدوي|يتـــ | يمن حسي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

234494 ن|محمود محمد محمود وهد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

495542 يف عبــــد د|لجو|ح عبــــد|لفتـــ|فتـــىح رسر ره دمنهور|تـــج

84564o ه عي| حمد|ش محمد |مي  ن|تـــمريض أسو

34oo49 يل|لمعبــــود ن|لسيد عبــــد|لمعبــــود |ء عبــــد|شيم ي صىح بــــنه
|معهد فنى

5463|| لرحمن منيس|حمد عىل عبــــد |محمد  |حقوق طنط

4o6257 ع|لسيد رف|ر حمدى |من ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

246974 حد عىل|لو|هيم عبــــد|بــــر|محمد  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4|8939 ح سعد محمد مبــــروك|صل لشيخ|بــــ كفر |د|

59729 غبــــ محمود محمد|هدير ر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

45|944 لزغبــــي|لمنصف |ضى عبــــد |ن ر|يم| ط|بــــ دمي|د|

357o|3 هيم|بــــر|لح محمد |لح محمود ص|ص ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

6296o9 طمه يوسف محمود محمد مصطفى|ف زيق|لزق|بــــ |د|

|363|5 يمن مرزوق نظي | |رين|م ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

4|73|3 لسيد محمد صقر|نشأتـــ محمد نشأتـــ  لشيخ|ره كفر |تـــج

4|6o25 ن|لغلبــــ|لرحمن |محمد عبــــد | ديتـــ رض|ن لشيخ|ره كفر |تـــج

4o7|o7 ف |سلىم  ن|حمد عمر رمض|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||6o|2 سحق|د |روجيه جورج فؤ ى شمس|تـــج ره عي 

377o9 حمد|د محمد |محمد عم هره|لق|صيدله 

684456 بــــينى|يمن محمد يوسف |محمود  لشر لمنصوره|بــــ |د|

52833 حمد|حمد فتـــىح | |رن صيدله بــــنى سويف

227|65 سيد رأفتـــ سيد محمود ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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|55993 حميد| لعل|بــــو|م |ن س|نوره ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

36o652 حمد|حمد محمدى |محمد محمدى  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o4o93 ل|لع|لسيد عبــــد |جده فرج سعد |م زيق|لزق|ره |تـــج

8528o6 تـــه|تـــ سعد شح|بــــيمن نش تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4772o7 لدين محمد حبــــيبــــ متـــول|ء|د عل|زي سكندريه|ل|ره |تـــج

764785 لسيد مصطفى محمد محمد|بــــ |رح ره بــــور سعيد|تـــج

|5o654 ل محمد مصطفى|حمد جم| ى شمس|تـــج ره عي 

26649| لمقصود بــــديوى|حمد عبــــد|ء |رس| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|29o82 بــــو رسيع|لم |حمد س|عمر  ى شمس| لسن عي 

426744 تـــسنيم محمد مصطفى محمد مصطفى لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

627o2 حمد|ن حمدى محمد |يم| علوم بــــنى سويف

44588o حمد مرىس سعيد|محمود محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|52874 ح نرص|لفتـــ|بــــسمه سيد عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

636328 هيم|بــــر|لسيد محمد |لد |هلل خ|عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

9o4994 هيم |بــــر|لمسيح عطيه |نعمه عبــــد ج|بــــ سوه|د|

24|49 لسيد محمد|يز |مريم ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

68|7o9 حمدى محمود عىل|ل|م |جد عص|م لمنصوره|هندستـــ 

8o|599 لعزيز|يمن خلف عبــــد|حمد | ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

45|5oo  عتـــم|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد
ى
ن|هيم دسوق سكندريه|ل|هندستـــ 

87o439 حمد|ء عبــــده حسن |هد| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

688963 لقصبــــى|لسيد محمد |لقصبــــى |محمد  لمنصوره|علوم 

529256 يف محمود محمد بــــكر رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

4o232o ى رجبــــ عبــــد |ي حمد بــــدر|لعظيم |سمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

453o4  محمود|محمد ش
ى
كر دسوق هره|لق|ره |تـــج

827o92 يع|لمجيد سعد ط|ء عبــــد|سم| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

542o29 لجنبــــيىه|هيم محمود عىل |بــــر|محمد  سكندريه|ل|حقوق 

|5|259 ن خلف عىل جمعتـــ|يم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|48854 تـــ|رى شح|ن محمد عم|يم| ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

8o595 حمد|م مصطفى محمد عىل |هش ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

2265o8 ف |لمجد |بــــو| ذل|لش|لمجد |بــــو|رسر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 
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856||3 كريم محمد عىلي قويس بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

52889 لدين محمد مرىسي|ء |هبــــتـــ عل لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

242|47 ى  لمنعم عبــــود|يمن عبــــد|نرمي  ن|حقوق حلو

38485 م عزمي محمد|هش| دين لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

45o522 لسويدى|ع |لرف|لد محمد |خ |هندستـــ طنط

265|29 ى ع جه|لح|لعزيز محمد |طف عبــــد |حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

428569 ن|تـــه عتـــم|س محمد بــــدر شح|إين ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9249o4 شم  |عيل ه|سم|محمد | ند دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

297947 لجليل|لحكيم عبــــد|كر عبــــد|محمود ش لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

693|65 لبــــى|لغو|هبــــم |بــــر|هيم |بــــر|ل رشدى |نه لشيخ|عه كفر |زر

83o77o ل غريبــــ مرىسي|محمد هل دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

432853 ى محمد  وق خي  ع|لرف|لسيد |رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

632674 لسيد مصطفى|هيم |بــــر|هدير صبــــرى  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

682o87 وى|لطنط|بــــ |حبــــيبــــه محمد عمر خط لمنصوره|بــــ |د|

677277 ن|هيم شعبــــ|بــــر|هيم |بــــر|تـــ |د|لس|نور |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

5|6877 بــــو زيد|ن سمي  عوض |يم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4577|2 ز|لمول فو|لسيد عبــــد | |دين لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

88o449 لدين  |مصطفى عزتـــ محمد عزيز  سيوط|هندستـــ 

642349 لرحمن عىلي محمد عىلي|عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

649354 مل عيد محمد|محمد يوسف ك ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

43|224 هيم خليفتـــ|بــــر|هلل |جر نبــــيل فتـــح |ه |صيدله طنط

|5698 ى|در ي|لق|رق عبــــد|محمد ط سي  هره|لق|عه |زر

63598|  حسن محمد مىك|لشو|محمد عبــــده 
ى
دق زيق|لزق|ره |تـــج

888o23 صموئيل صفوتـــ صموئيل متـــرى  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

344|92 لرحيم|كريم عىلي طه عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

7|72o2 لدين عىل|جح عىل نور |عمرو ر ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

|62229 لمنعم|طف محمود عبــــد |م ع|حس ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|67o49 حمد متـــولي|لد |م خ|حس دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|
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4|7898 لنبــــى عىلي قشقوش|لمغنى عبــــد |ء عبــــد |رس| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

259|83 لد طه محمد|هلل خ|منه  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

832o63 بــــوزيد|ندي محمد حسن  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

|234o6 ل محمد ربــــيع|دهم جم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|3o599 وق ه لق|لخ|هيم عبــــد |بــــر|ئى |رسر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|37525 للطيف حسن خليفه|عمرو مصطفى عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

756446 هيم خليل|بــــر|محمد محمود  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

676|42 ن لسعيد|يز |بــــ ف|يه| |مي  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

4o6997 تـــ مصطفى درويش|لشح|طف |هلل ع|منتـــ  سكندريه|ل|ره |تـــج

|29533 هيم|بــــر|هلل حبــــيبــــ |مصطفى عبــــد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

7o72|o لبــــىه محمود جمعه|مل محمود | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

484337 |ئى |لحميد علو|رص عبــــد |لن|لد عبــــد |خ
ديدى|لصن

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

523477 ى محمد|زق |لر|زن عبــــد |م لسيد أمي  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

62735| لمجد|بــــو|هلل محمد |هند عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

868239 وي|محمد عزبــــ عزيز قن دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

|66672 ف محمد عبــــد |ء |ل| د|لجو|رسر هره|لق|هندستـــ 

89o328 ى ر يوبــــ |فتـــ حليم |سفي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25|252 يد|محمد حمدى محمد ف ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

678978 ى |لفتـــ|ن عبــــد |بــــتـــول رمض ر|لنج|ح حسي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5o982o ل زيد|لع|لجليل عبــــد |د عبــــد|رش| عمرو زكري لشيخ|عه كفر |زر

688|8o تـــه|عيل شح|سم|محمود حسن محمد  لمنصوره|هندستـــ 

698747 تـــ|رص فرح|بــــو ن|ل |ن بــــل|يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

893267 ل سعد |ر كم|بــــد| مه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

35329 لحكيم|سلىم محمد تـــوئى عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

945|6 ن|لعزيز رشو|عمر محمود عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

774345 م|لش|لنبــــى |محمود سعد محمود عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25oo65 م محمد مىك|هدير هش ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

855366 دق|مي حكيم ص|جرجس س ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

37646 د|لجو|لرحمن حسونه جمعه عبــــد |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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|4278 ى محمد يوسف محمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

4364|3 بــــو كيله|هيم |بــــر|لسيد |حمد سعيد | لشيخ|ره كفر |تـــج

8359|2 لمعىطي يوسف|م محمد عبــــد|بــــتـــس| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|63972 ح محمد|لفتـــ|مصطفى عبــــد | رن ى شمس| لسن عي 

498782 لعظيم خرصى|م محمد عبــــد |شهد هش بــــ دمنهور|د|

922489 | مح سليم حن|يكل س|م ج |تـــمريض سوه

348279 ن|ندى عمر مسعد مسلم سليم |ره بــــنه|تـــج

32o723 حمد|محمود محمد رفعتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

753|84 مرىس خليل محمد خليل عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

442|4o  محمد |هيم |بــــر|
ى
ى|لسعيد |لدسوق لدمي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

8|9o94 يس فهىمي|ك غ|م مل|ريه ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

8o8o98 جح رجبــــ جمعه|يه ن| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

884o7|   | دين
ى
محمد سيد شوق سيوط|بــــ |د|

483|7o تـــ حمدى محمد عز | ق|لدين |مي  وى|لشر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

824o3 لرحمن سيد منصور سعودى|عبــــد هره|لق|حقوق 

249635 ف |ء |ل| لفتـــوح رسور|بــــو|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o8o78 ي |ء خليف حسن عبــــد|شيم
لغنى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

89o672 لرحيم |خلود سعد فتـــىح عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

893583 ف |وجدى سيد عىل خل سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

34o||| هيم|بــــر|حمد محمد محمد محمد | |بــــ بــــنه|د|

|25o|4 لدين كحيلو|ح |يوسف محمد صل |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

636865 للطيف|حمد عبــــد |لسيد |محمود  زيق|لزق|ره |تـــج

236749 للطيف|ن عبــــد|عثــــم| يه رض| هره|لق|هندستـــ 

434864 ف عبــــد|ضىح  هيم قنديل|بــــر|د |لجو|رسر |ن طنط|سن|طبــــ 

3279o3 لمعىط عىل|حمد حسن عبــــد| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

436o36 هدى محمود مصطفى عبــــدتـــ لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

9|6826 ن  |حمد رمض|ن |زم رمض|ح لمنصوره|حقوق 

7o3489 ء مسعد عبــــده عىل قنديل|رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

22897o لحكيم بــــيوم|ريم بــــيوم عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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64635| |محمود محمد عىل شط ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

5|2448 لحوىسر|لقوى |زم فوزى خليل عبــــد|ح ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8|6757 ي
بــــ|لتـــو|سم محمد عبــــد|لق|بــــو| |دئى ي|بــــ |د|

|لمنى

534463 تـــ|هيم فرح|بــــر|ح |لفتـــ|بــــدر عبــــد  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

5|7o6o ن ر|لعط|هيم |بــــر|هلل |يز فتـــح |ف| مي  ط|بــــ دمي|د|

6|76|7 ف محمد |مي  | ى|رسر مي  ط|حقوق دمي

|73998 رثــــ محمد حسن|لو|حمد عبــــد |محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|2|984 مر|حمد عيس ع|ح |د محمد صل|زي هره|لق|ره |تـــج

626o32 حمد|هلل |لد عبــــد|محمد خ ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

888289 لغنى  صديق|لسيد عبــــد|ندى  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

22573| لسيد|حسن حسن فهىم  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8o6o94 عيل|سم|حمد |م |حمد عص| ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

792973 حمد محمد|لرحمن محمد |عبــــد  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

62|6|9 لسيد|محمد نزيه | ر|ي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4o783 يد|عي ف|ح سبــــ|محمد صل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4649| عيل|سم|ندى منتـــرص محمد  هره|لق|عه |زر

9|69o3 ء مصطفى سيد محمد |شيم سيوط|ره |تـــج

346|78 هيم|بــــر|هيم عدل |بــــر|عدل  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

||77|6 دى|له|لمنعم عبــــد |مه عبــــد |س|جر |ه ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

2442o4 محمد تـــوبــــه سيد ضيف لفيوم|لعلوم |ر |د

28|894 ل|لع|ح عبــــد|لفتـــ|هلل سيد عبــــد|عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

72344 عيل محمود|سم|حمد |ر |من لفيوم|صيدلتـــ 

644696 ن|هدير بــــسيوئى طلبــــه رضو |بــــ طنط|د|

3|9435 ود|در محمد د|ء ن|سم| هره|لق|هندستـــ 

694o|o لسيد عىل|لسيد محمد |محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

|65292 يبــــي|م زكري عج|ن هش|نوره ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

642243 لحليم محمد|محمد محمود عبــــد  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

2oo32 هيم محمد|بــــر|ل عىل |بــــل ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

838754 ردين جورج ذىكي وهبــــه|ن ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|
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645oo دق سيد|رحمه محمد ص لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|5||| نيس محمد رفعتـــ|محمود عمر  هره|لق|حقوق 

3oo25 لحليم|ء مجدى فريد عبــــد |ل| رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

4|o6o د محمود|لسيد عي|ن |نوره ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

25o545 ن|ن محمد عثــــم|ن رمض|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|43o75 ن|لىح عوض رشو|ح عبــــد |ن صل|نوره ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|4758| حمد|مد |ح ح|حمد صل| ن|بــــ حلو|د|

24|8o4 ن|مح عيس عري|ندى س|س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8357o4 لفولي|مه |حمد سل|فرحه  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

85oooo حمد|هلل |حمد محمد عبــــد| ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

438879 عيل محمود عىل|سم|م |محمد عص لشيخ|علوم كفر 

32276o هلل محمد مصيلىح|ن فتـــح |رو هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

8|4967 ن|مريم سعيد لويس سليم ي|علوم 
|لمنى

248427 س عىل|ء محمد عبــــ|منى عل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7936o6 لسعود|بــــو|مريم سعد محمد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

773653 ى طه|مه |س|ء |رس| لسيد حسني  ى شمس|تـــج ره عي 

28624 هيم|بــــر|يمن عىل |عىل  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

37o635 محمود صبــــرى محمد محمد عىل يونس ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

7|oo87 ه محمد عبــــده | لديبــــ|لسيد عىل |مي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|o24| هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|محمود  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

287984 م|لغريبــــ عر|دل محمد |محمد ع ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

7o924| لعيوىط|هيم محمد |بــــر|رس مجدى |ف لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

846679 للطيف|عبــــد| لعل|بــــو|ء محمد |دع ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

7o2942 ود|بــــ د|لوه|لسيد عبــــد |لسيد |حمد طلعتـــ | حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

443589 ر|هيم عم|بــــر|لعظيم |ء عىل عبــــد|ل| لشيخ|عه كفر |زر

6o88| بــــدر سعيد جوده بــــدر تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

698969 لسيد|حمد ربــــيع محمد | تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

6|34o4 ى|هيم عص|بــــر| م حسن عىل حسي  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ
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|725o2 هيم|بــــر|حمد |لعظيم |يوسف عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

854574 هلل|صف سمي  رزق |مجيد ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

676453 رون|لح|هلل |لسيد عبــــد |ن نرص |نوره لمنصورتـــ |تـــمريض 

26366| لغنى شندى|سعيد عبــــد| رن ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

447268 هيم|بــــر|لحميد |لحميد محمد عبــــد |عمرو عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

6o6494 ح موىس|لفتـــ|حمد بــــسيوئى عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

83o2|3 لمسيح|د عبــــد|تـــرين ممدوح ميل|ك دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

647329 وى|لسل|ح عىل محمد |لفتـــ|ء عبــــد |سم| زيق|لزق|عه |زر

7o7393 بــــ|لوه|لسعيد محمود عبــــد |ء |سم| لمنصوره|علوم 

853|99 لجليل|ج عىلي عبــــد|منه حج| ي|عه |زر
|لمنى

7523o5 ل مسيل|لع|حمد سمي  عبــــد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|2o|85 ى ن يه|لد|مل |ج  ك|كرستـــي  ى شمس|تـــج ره عي 

536973 لعيسوى|بــــوزيد |محمد مدحتـــ مخيمر  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

277639 ضى|لق|لسيد |خديجه عيس عبــــدربــــه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

43822| ي|حمد | |ميه رض|س
ل|لسر لشيخ|تـــمريض كفر 

3|o942 در|لق|لعزيز عبــــد|ن عبــــد|رس شعبــــ|ج ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

73799 |لبــــ|لمنعم عبــــد|ح عبــــد|هند صل
ى
ق لفيوم|تـــربــــيتـــ 

84876 ء محمد عىل محمد|دع ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

625|77 ى طه عبــــد |ي حمد|ح |لفتـــ|سمي  زيق|لزق|ره |تـــج

7|7|44 حمد خلف|فظ |لكريم ح|حمد عبــــد | ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

635896 لحميد مصطفى|لسيد عبــــد|ء |دع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23|72 لسيد|حمد محمد عبــــد |هلل |عبــــد  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3|9722 ى  ف محمود فرج حج|نرمي  بــــ|رسر رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

77897o لرحمن عىل|محمد عبــــد | دين زيق|لزق|صيدله 

5|7o33 ود|حمد د|ل |مريم محمد كم طبــــ بــــيطرى دمنهور

7||985 ن|لعري|حمد |ن عىل محمد عىل |رو لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5o6549 هيم|لدرديرى عىل إبــــر|م |ريه إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

5333o لحميد|هيم عبــــد |بــــر|حمد |محمد  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

|785oo حمد|لرحمن منصور سيد |ندى ممدوح عبــــد  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
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7o|555 ى|لرحمن جوده ش|ن عبــــد |حن هي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

42o89o وق محمود عوض رمض ن|رسر |ره طنط|تـــج

496559 ي عبــــد |ل|
حمد مصطفى|لصمد |ء مصطفى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

52668o هيم يونس|بــــر|ل |لع|محمد يونس عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o57|9 رف|ل محمود ع|يه جم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4|5|36 لدين|لنبــــى عىل محمد عىل |ء عبــــد |رج بــــ دمنهور|د|

836724 ف محمد عبــــد| هلل عطيتـــو|رسر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3|4o56 هيم فرج|بــــر|حمد محمود | ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

68762o تـــ زىك|لشح|ن |ء رمض|رس| ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

7|683| وى|لعشم|عيل |سم|نغم محمد  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

77952 لمنعم|ل عبــــد |لع|دل عبــــد |حمد ع| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

643387 ى |نور ع| ي حسي 
م|م|دل مصطفى زيق |لزق|تـــمريض 

233542 ر|لستـــ|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد|يه | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3|6445 ى |ل |ء كم|رس| ى |مي  وى|لبــــش|مي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

43o84 لحميد|ن محمد عبــــد |طمه شعبــــ|ف ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

52725o ح|لفتـــ|حمد عبــــد|ء رفعتـــ |ل| ضتـــ دمنهور|علوم ري

||679o حمد|حمد محمود |يه | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4|4364 ود|ئى جرجس فرج د|ه| مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

52|o26 ي|ر
ي محمد قميحتـــ|مد ن|ح| ئى ج  بــــ دمنهور|د|

8796|2 رص بــــكر عىل |لن|هدير عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7865| ي ديبــــ محمود|حمد ه|
ئى دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

ريتـــ|تـــ إد|معلوم

465||| ى|حمد محمد سعد عىل ش| هي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

766852 لبــــقويه|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |لسيد | تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

2|8633 |مح رفعتـــ ويص|ره س|س ي|علوم 
|لمنى

499o25 تـــ|لسيد محمد بــــرك|ن |نوره تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|38425 ل عبــــده حسن|ن جم|نور ن|حقوق حلو

7o|73| مريم عىل مصطفى محمد مصطفى ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ
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355485 حمد|ن |ء عمر رمض|سم| ى شمس|زر عه عي 

824736 ن|بــــ رضو|لوه|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

92o728 لدين  |م |لفتـــوح عص|بــــو|لمنعم |محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|48o65 حمد فهىمي|س |حمد عبــــ| ن|علوم حلو

6|o2oo حمد محمد طيبــــه| |نه |بــــ طنط|د|

|6|69o محمود عمرو سعيد محمود هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4526|| لطويلتـــ|هيم |بــــر|ن |ن محمود شعبــــ|يم| |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

7o7777 ن مسعد يوسف|حمد شعبــــ|كريم  لمنصوره|علوم 

4o6o|4 بــــوعوف|لحميد |نور عبــــد|لسعيد محمد |ره |س ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4644|6 للطيف|لمنعم عبــــد |سلىم محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

438|4 لمجيد|لعزيز عبــــد |مروتـــ صبــــىح عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

758733 ى|مصطفى  لسيد منصور أمي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

7o4473 يس|لح|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر| |ر|ي زيق|لزق|ره |تـــج

495|28 لمقصود|لسيد حسنى عبــــد|دل |دى ع|ش تـــربــــيتـــ دمنهور

44||3 هيم|بــــر|عيل |سم|لد |محمد خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o4494 بــــدين محمد|لع|محسن زين | ر|ي ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

9oooo5 حمد |حمد محمد رجبــــ | ج|ره سوه|تـــج

236673 م|م|ريم طلعتـــ حسن  هره|لق|بــــ |د|

4o3466 ى رجبــــ محمود سلم|ي ن محمود|سمي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

4o4o79 لغندور|هلل |هيم عوض |بــــر|حمد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|8899 لشيخ|لعزيز |ن عبــــد |مه سليم|س|محمد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

639983 لمجيد محمد حميده|م محمد عبــــد|سل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8832|5 طمه مصطفى عىل موىس |ف سيوط|حقوق 

255|2o لمجيد جمعه|هيم عبــــد|بــــر|مريم  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|6o377 حمد|ن مصطفى |لد سلط|خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

236o|8 ه محمد ص| لح|لح محمد ص|مي  هره|لق|ره |تـــج

693386 ى ر|لنج|م |لسل|ح زىك عبــــد |صل| لي  لمنصوره|طبــــ 

9|658o حمد |حمد |ئى محمد |تـــه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7oo562 ن|يوسف محمد يوسف محمدرضو ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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69|676 ح عوف|لفتـــ|مريم صبــــرى محمود عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

348265 مي وديع نرصى صليبــــ|س| رين|م ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

69|625 يده|ح حسن |صل بــــينى حسن رسر لشر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

885536 سكندر  |زر |لع|نه نبــــيل |يولي ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

23o746 بــــوزيد|محمد| لدين محمد رض|سيف  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

529688 لحريف|محمد محمود محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

342239 ل|لع|ل عبــــد|لع|لنبــــى عبــــد|سحر عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

65394 ئى حكيم عطيه عبــــده|م| لفيوم|بــــ |د|

224265 ى  ن|ن رمض|حمد شعبــــ|يمن |لجي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

25358| حمد|لمقصود سيد |لعظيم عبــــد|ء عبــــد|هن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|766|5 ي
ن|سعيد مصطفى شعبــــ| دئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

324o22 م|م|محمد محمود مشحوتـــ  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

677463 هيم مصطفى|بــــر|مد منصور |حمد ح| تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

262377 حد|لو|لد محمد حسن عبــــد |محمد خ |طبــــ بــــنه

526o8 ى عثــــم|ن |حن ن|يمن حسي  ي سويف
هندستـــ بــــنى

|6845o مل|يوسف سعيد محمد ك ن|بــــ حلو|د|

769675 ى عبــــد | در|لق|حمد محمد حسي  حقوق بــــورسعيد

779777 ء بــــدوى حسن حسن جودتـــ|نجل عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

3284o حمد محمد محمود|محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

46373 لقوى|محمود رجبــــ طه عبــــد هره|لق|هندستـــ 

476945 محمود| لنعيم عط|لمنعم وليد عبــــد |عبــــد  ج|بــــ سوه|د|

6o6383 ل|لجم|مل عىلي محمد |عىل ك |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

69o446  مقبــــل|لبــــ|هلل سمي  محمد عبــــد |منه 
ى
ق لمنصوره|بــــ |د|

326454 ده|منتـــ عىل محمد عىل حم ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

348872 لعزيز محمد حسن رزق|نهلتـــ عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7o8899 لرحمن|وى عبــــد |لشبــــر|حمد محمود | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

843o9 لعظيم|منيه مدحتـــ محمد عبــــد | حقوق بــــنى سويف

35|633 هيم عىل حمودتـــ|بــــر|رص |ن| ن|ر ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى
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|76o3o لحليم محمد|عزيزه سيد عبــــد  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

37||56 هيم|بــــر|لرحمن حمدي طه |عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

492563 هيم|بــــر|لملك |يمن صبــــىحي عبــــد|مز |ر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

774294 هلل عيسي|ره سعيد محمد عبــــد|س ى شمس|د| بــــ عي 

4|32|2 بــــ|لبــــو|س محمد |هند مصطفى عبــــ |بــــ طنط|د|

|595o7 هيم محمد|بــــر|بــــر |سندس ص ى شمس| لسن عي 

753795 ن محمد|لد سليم|سلىم خ عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

889822 حمد مصطفى عطيفى سيد | سيوط|حقوق 

64498 ء مصطفى روبــــي محمد|دع لفيوم|بــــ |د|

25463 لحليم|لغنى عبــــد |ن محمد عبــــد |يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4983o3 ن|حمد عثــــم|ن محفوظ فتـــىح |يم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|8926 ي |لص|يتـــ مسعد |
ى
لسيد جعفر|ق معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

768576 يوسف محمد مىح محمد ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

6|5|83 ء ممدوح طه رزق|صف ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

8|2939 مي  محروص عزيز مسعد| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|24o32 ن|لحليم عثــــم|كرم عبــــد |ريم  هره|لق|ره |تـــج

43o8|3 ن|ن محسن محمد محمد علو|يم| |علوم طنط

8o|3| د|د محمد عىل مر|ن مر|نوره ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

265533 ألقطش|لرحيم |لحميد عبــــد|محمد عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

767o64 لعزيز|ر عبــــد |لستـــ|لد عبــــد |حمد خ| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

|35664 ي|لتـــربــــ|هيم |بــــر|حمد |ره محمد |س
ئى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

|6o||6 وى|لد حسن بــــسط|حسن خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6827o3 طر محمد خليل|ء محمد خ|سم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

823369 ن|نعمه ممدوح عدلي رضو ي|علوم 
|لمنى

688983 لسعد|بــــو|هيم |بــــر|لعظيم |محمد فيصل عبــــد  صيدلتـــ بــــورسعيد

688372 ل|لجم|حمد عىل فتـــىح محمود محمد | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

9|7589 حمد |رى |عيل هو|سم|منيه | سيوط|بــــ |د|
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6o8282 ود|د زىك د|منيه حسنى فؤ| ي صىح طنط
|معهد فنى

9o3|92 ن |رف محمد رشو|ع| ند ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5o2465 ح|در حسن مفتـــ|لق|هيم عبــــد |بــــر|زم |ح سكندريه|ل|ره |تـــج

4833o9 هيم محمد|بــــر|هلل صبــــىحي |منه  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

273736 شم محمود هبــــن حسن|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

42785 حمد موىس|لمنعم |فتـــ عبــــد |ن ر|جيه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

878396 ر مرىس|رق مختـــ|روى ط| سيوط|ره |تـــج

4|o||o ح|لفتـــ|محمود محمد سعيد عبــــد  |بــــ طنط|د|

64o376 ي|لديد|لحميد |ء نبــــيل عبــــد|سم|
موئى زيق|لزق|علوم 

524557 هلل|م عبــــد |لسل|حمد عبــــد |لدين |د|حمد عم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3424o ى|ح ل|صل| دهم رض| شي  هره|لق|ره |تـــج

8o8525 نور|هر |م| لعل|بــــو|محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

69o572 ى|ذىك حس| ذىك رض ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

285645 وى|لغربــــ|بــــسنتـــ محمود سيد عىل  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

483568 لكريم|لرؤف عبــــد|فرحه محمد عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o8276 ي عبــــد|ل ر|مرفتـــ جم
لحليم|ضى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

49o388 هلل|يز عزيز رزق |مريم ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

358348 يتـــ لطفى طه عىل| سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

9242o3 بــــ محمد |ن دي|رحمه شعبــــ ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6oo89o ى|ل |ندى محمد كم لهمشر |بــــ طنط|د|

6434|9 ز|لسيد عوض در|بــــ عوض |رح زيق|لزق|ره |تـــج

|65534 هيم منصور|بــــر|جر محمد |ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

44832| د|مد ج|حمد محمد ح|حبــــيبــــه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2868o2 لح|تـــفى مصطفى مغربــــى ص ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

236|78 لقرصي مليىح |م |ره س|س هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

437484 لملك|د عبــــده عبــــد |نوبــــ سمي  عي|بــــ| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

65|79 طمه محمد عىل جودتـــ|ف لفيوم|لعلوم |ر |د

629376  عىلي محمد عىلي عجوه|ء ه|سم|
ئى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o3oo6 حمد |م عمر |حمد عص| دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

77oo|5 لسيد محمود|يم |لد|حمد لطفى عبــــد | زيق|لزق|نوعيتـــ 
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7o3987  |يه |
ى
لنيل|بــــو |حمد مصطفى |لدسوق زيق|لزق|عه |زر

7oo823 لفتـــوح عىلي|بــــو|لرحمن محمد فهيم |عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

424835 حمد محمد قموره|حمد محمد | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

322328 مه مصطفى|هدوه عطيه سل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7|735 رس نرص|ك مفرح ف|مل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

645o8| هلل وهبــــه|عمرو محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5o78|3 هيم شلبــــى|بــــر|ء محمد مصطفى |لىمي سكندريه|ل|طبــــ 

|49949 تـــم مسعود|م ح|تـــم بــــس|ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

754358 خليل محمد خليل محمد| يش حقوق بــــورسعيد

493788 لعبــــس|لم |ل محمد س|يوسف جم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2348|o هيم|بــــر|حمد |عيل |سم|حمد | هره|لق|حقوق 

233982 ى عبــــيد|نطونيوس رؤوف بــــش| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

36oo97 هبــــتـــ عىل لطفى عىل ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5o6o33 حمد|لد محمد |لدين خ|عمر بــــدر سكندريه|ل|عه |زر

847657 لحسن نوبــــي|بــــو|ء سعد |سم| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

266o97 رثــــ|لح|لسيد قطبــــ عبــــد|محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

625594 يف|ن |در خليل حمد|لق|يحن  مدحتـــ عبــــد  لشر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

4o53o7 ن|د محمود سليم|زن عم|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|565 لعظيم|م وحيد عبــــد |هلل عص|منتـــ  ى شمس علوم عي 

|39342 ف |هلل |منتـــ  حد|لو|حمد عبــــد |رسر هره|لق|بــــ |د|

37o334 يف محمد عبــــود  وى|لشعر|محمد رسر |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|44565 |لعل|بــــو |مل |محمد ك| لعل|بــــو |دل |ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

268|o2 حمد محمود طلبــــه جلهوم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

754363 لسيد|لحميد |رص عبــــد |منيه ن| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

649452 ندى محمد فتـــىحي محمد خليل قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

4974|7 لسيد|لمقصود |لسيد عبــــد |محمد | ر|ي تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8842o5 هيم محمود |بــــر| |ء زكري|رس| سيوط|تـــربــــيتـــ 

64855| ي
دق محمد|ئل هجرىس ص|و| دئى زيق|لزق|حقوق 

335583 زى|هلل حج|لد عبــــد|طمتـــ خ|ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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344292 هر محمد|ل ط|لع|لدين عبــــد|م |عص ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

436783 |لبــــن|ل |لع|لسيد مصطفى محمود عبــــد |ديه |ن لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

332262 ن|لسيد سلط|ح يوسف |تـــسنيم صل |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|738 لسميع|ىط عبــــد |لع|لسيد عبــــد |رتـــ |س هره|لق|لعلوم ج |ر |د

678o8| لعزيز محمد خليل|حمد محمد محمد عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

222o|2 ى|لسل|ريم محمد عبــــد م محمد حسني  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3659|2 د|مل حم|كريم خلف محمود ك دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

24||44 حمد|محمد محمود حسن  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

67||2 حمد عىل|ن |حمد رمض|جر |ه لفيوم|تـــربــــيتـــ 

9o6|42 سط محرز عويس  |لبــــ|لد عبــــد|خ ج|علوم سوه

53o47| حمد نعيم|حمد يشى | |ر|ي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

846o26 دم محمد|لحميد |هلل عبــــد|عبــــد ن|تـــمريض أسو

793555 هلل|رس محمد محمود عبــــد|محمد ي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

52492| محمد عىل محمود عبــــده خليل سكندريه|ل|هندستـــ 

243665 لعزيز|لكريم عبــــد|م عبــــد|لسل|طمه عبــــد|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4|3|o| ي
حمد عكر|حمد | |دئى |تـــربــــيتـــ طنط

|44o97 مجدى عتـــريس عىل| ثــــري ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

847363 مد|هيم ح|بــــر|مينه محمد | ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

44989| ود|حمد د|سم |مريم بــــ ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

33732o جدتـــ محمد متـــولي منصور|م لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

432|98 لمسيح|هيم نرص عبــــد |بــــر|يرينى | |عه طنط|زر

4|97|o هلل|د |لسيد عىل ج|هلل |د عبــــد |هلل فؤ|عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

635o35 لسيد|لسيد محمد |حمد | ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

7o6786 ر يوسف|لغف|دل عبــــد |حمد ع| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

847733 ه ع| ى بــــدوي|مي  دل حسي  سيوط|صيدلتـــ 

353835 ف عبــــد|حمد | هلل يوسف|رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8o7727 بــــوبــــكر|حمد | |ل رض|م| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

32443 لرحمن حسن|لرحمن حسن عبــــد |عبــــد  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|2645| لمنعم محمد عبــــده|هلل وجدى محمد عبــــد |منتـــ  ى شمس حقوق عي 
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8894|9 مل |م رسىم ك|ريمون س سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

|7877| لرحمن|م عبــــد |م|م |حمد عص| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o475o ى|لسيد |لجليل |مد عبــــد|م ح|سل| لبــــحي  لمنصوره|علوم 

45255| نم|لحميد غ|عىل عزتـــ عىل عبــــد ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

32|882 ء محمد طه|ن عل|يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2554o7 لسيد جويده|لحميد |حبــــيبــــه نبــــيل عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

269o3| ى سليمه| يه مبــــروك حسني  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

2544|4 لسيد سليم|مه محمد |س|منه  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5|6725 م|م|ل|لعظيم |در عبــــد |لق|عبــــد | نور معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

8|979| م|ك ف|لمل|مي عبــــد|س| رين|م ي|علوم 
|لمنى

4|6726 لمزين|روه محمد صبــــىح | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

496943 هلل عىل بــــرجل|يدى رمزى عبــــد |ه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

237|96 حمد|لرحمن |رس عبــــد|ريم ي هره|لق|بــــ |د|

782899 طف محمد محمد|ء ع|سم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

453388 تـــى|لسيد زن|يشى يشى محمود  لشيخ|هندستـــ كفر 

43322| لسيد|هلل عفتـــ شكرى محمد |منه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4438o2 لسيد محمد جمعه|ن |حمد سليم|ن |نوره ج|بــــ سوه|د|

6|42|5 لسيد جوشن|لمتـــول |حمد ممدوح | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

426o83 د|حمد ج|ىطي |لع|ن عبــــد|مودتـــ رمض سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

629o39 زق|لر|ح عبــــد|ن محمد صل|يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

69o353 ف فوزى عبــــد | |نور لعزيز|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

843236 ه حربــــي محمود محمد| مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

4o5626 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|ل محمد عبــــد |رحمه محمد طل سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

475836 لرحمن|حمد عبــــد|رس محمد محمد |ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

883574 هلل  |حمد حمد |بــــ |لتـــو|لحكم عبــــد|نجوى عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

22255 ف |جر |ه حمد|لسيد |رسر تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

785743 لرحمن بــــخيتـــ|طف عبــــد |ندى ع عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

49623 هد|دل محمد مج|ء ع|سم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط
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4o4o22 حمد مصطفى شعيبــــ|م |حمد هش| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

53o62o لسميع محمد حسن|ل محمد عبــــد|من ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

44|77| لم|رحمه محمد محمد عطيه محمد س ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

5o6288 حمد|لعظيم موىس |ر صبــــىح عبــــد |بــــر| سكندريه|ل|عه |زر

373|64 لرحمن|لرؤف عبــــد|هلل محمود عبــــد|عبــــد س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

443377 هلل أحمد أحمد مصطفى|عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2493o6 لوكيل|ر |لستـــ|لعزيز عبــــد|سهيله عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

427538  محمد عبــــد |لش|محمد عبــــد 
ى
 |لش|ق

ى
|ق
وى|لضهر

|بــــ طنط|د|

79o523 نوبــــ حربــــى حليم رميس|بــــ| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

333o6| لعظيم محمد مصطفى|مصطفى عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

4oo886 عمر حمد عيس| رويد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o|469 عيل فولي خليل|سم|جر |ه ي|لسن |
|لمنى

23o45o |محمد 
ى
ف فتـــىح دسوق رسر ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 

ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

7842|8 لنبــــيسر محمد|مل مهدى |محمد ك زيق|لزق|علوم 

769682 لمنعم عىل|تـــ عبــــد |لشح|زم عىل |ح لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

849556 حمد|زينبــــ محمود سيد  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

328||6 مر|حمد ع|يوسف قدرى محفوظ  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

89|775 ك|لمل|دى ميشيل لبــــيبــــ عبــــد|ش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

49883 لرحمن محمد سيد محمد عىل|عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

2|453 حمد حمزتـــ|عبــــي  محمد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

752354 نبــــيل نبــــيل جرجس يوسف عطيه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|48|6 هيم محمود|بــــر|دل محمد محمد |ع |هندستـــ طنط

33|78o لسيد|لسميع |ء عىل عبــــد|بــــه ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

447o7o ي|ر بــــش|ل مق|د كم|جد ميل|م سكندريه|ل|هندستـــ 

243944 تـــ بــــشي |محمود نويرص عرف سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

4|92o| ن|مد رضو|ن ح|ر محمد رمض|من لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

8o3633 ره محمد ربــــيعي عىلي محمد|س حقوق بــــنى سويف
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9oo7|9 حمد |لغنى |ل عبــــد|ء جم|رس| ج|بــــ سوه|د|

862247 لضوي|لكريم |د |طف ج|ره ع|س دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

624362 ز|لقز|عيل |سم|ء سيد عىل |شيم ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

887443 لحميد |لرحمن محمد عبــــد|محمود عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

254842 عرج|ل|يوسف مصطفى يوسف محمد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

629887 لسيد|لدين مصطفى |م |محمد حس زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

756249 لعزيز محجوبــــ|ء رجبــــ عبــــد |دع عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|4|o9 بــــوزيد زغبــــه|ن محمود محمود |يم| |بــــ طنط|د|

67732 هيم|بــــر| |محمود محمد زكري لفيوم|هندستـــ 

8987oo ل محمود |لع|طف عبــــد|محمد ع ج|علوم سوه

|32o43 |تـــفى خ
ى
لد سعد دسوق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

44927| لسيد|هلل |هيم عبــــد |بــــر|حمد محمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

7695|8 لرحمن|لدين عيد متـــول عبــــد|عز  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|499| د مصطفى|عيل رش|سم|لرحمن |عبــــد  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

779487 م|ن سعيد حسن تـــه|يم| زيق|لزق|علوم 

4|9645 د|لحد|مد |م عىل فهىم ح|عىل هش لشيخ|ره كفر |تـــج

49983| لرحيم|لدين محمد عبــــد|ح |ء صل|سم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

7o887| عيل عىل|سم|ن محمود |نوره لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

824862 لصغي |شم سيد |حمد ه| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

623o6 رص بــــهجتـــ محمد|ن| دين بــــ بــــنى سويف|د|

449963 ر|هلل فتـــىح فرج مختـــ|منه  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

44o||3 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ر |من ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

4o5o32 لحميد محمد حسن|م عبــــد |حمد عص| سكندريه|ل|بــــ |د|

776|86 ن|نور محمود سليم|دل |د ع|جه زيق|لزق|نوعيتـــ 

58927 يف|ن عم|يم| د محمد رسر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

487929 لرحيم|لحمد عبــــد|بــــو|عمر سعيد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

766623 لرحيم|ن عبــــد |هلل يوسف سليم|حمد عبــــد | ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

|69766 عمرو حنفى عىل حنفى سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |
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437296 لدمنهوري|لسيد |هيم |بــــر|ن |يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

77o967 ن|لعزيز علو|حمد محمد عبــــد |مينه | زيق|لزق|بــــ |د|

6o835o ق|د |لجو|حمد عبــــد |رحمه  وى|لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

326296 لمنس|لسيد |طف |ع| دين ى شمس|د| بــــ عي 

26o68o رق محمد عىل منصور|ء ط|شيم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

342o| حمد محمود|در |حمد ن| ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

|49282 ن|لمعز عثــــم|عمر محمد عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89|624 م سمي  عزيز |ء س|بــــه سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

23|25 لحسينى|حمد محمود |محمود  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

482|64 |حمد عىل محمد عط|لد |خ سكندريه|ل|بــــ |د|

3||o|6 ن|يس سمع|مه غ|س|ندرو | لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

225288 لم|لدين حسن س|ل |سهيله محسن محمد جم  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

45|886 ى محمد |هيم حس|بــــر| لسعيد سليم|ني  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

523|7 هند عويس مصطفى عويس صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

89o483 لحميد  |لدين فتـــىح عبــــد|ء |حمد بــــه| ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

3465|3 لقدوس|فوزى رجبــــ عبــــد| دين ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

635372 ء محمد عىل محمد سليم|دع زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

77o835 حمد عسكر|مريم حسن محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

459934 ره سعد|يز نصيف بــــش|يكل ف|م سكندريه|ل|حقوق 

64495 لسيد معوض|خديجه محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4727o فتـــ محمد محمود|زينبــــ ر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7938o2 غبــــ|حمد محمد ر|يدى |ه ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

72952 لحميد معوض|محمد حمدي عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

888645 ى محمد حسن محمد |ي سمي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

768|7 لحليم|لمهدى عبــــد |بــــ محمد عبــــد |مه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23|227 لحق|د|د محمد ج|محمد ج ن|سو|بــــ |د|

6|433 لح موىس|عمرو موىس ص  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

6282o3 حمد محمد عيس|ء محمد |ل| زيق|لزق|بــــ |د|
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846878 ق عىلي محمود|سح|ء |ل| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

26282 ل حسن|سمر سيد جل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

25966o ئى|لصوف|ء حمدى نوح |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

||7|79 حمد|م محمد |ر هش|من ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

26995| وى|لمنش|مه محمد سعد |س|حمد | ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|2o724 لمهدى محمد|سلىم ثــــروتـــ  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

2355|o لرحمن حسن|مصطفى فتـــىح عبــــد ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

3456o6 زى|لدين حج|ل |مروتـــ مصطفى كم سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

77o||| للطيف مردن|عيل عبــــد |سم|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

348||9 ي ك|
لدين|بــــ |مل محمد شه|حمد مصطفى ى شمس صيدله عي 

479|93 ن|م|هلل محمد مندور | |سلىم سعيد عط ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

77652o ى نرص عبــــد |ي هلل محمد|سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

489925 لس روف|فرونيه ك| ئيل|مل كي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

422||8 ألزرق|مريم عوض جبــــريل  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|4o32 |لعط|بــــو|ن محمد فتـــوح محمد |يم| |بــــ طنط|د|

26447| لحنفى|هيم |بــــر|زق |لر|هيم عبــــد|بــــر|مريم  هره|لق|ج طبــــيع |عل

6|7788 لسعيد محمود سلوتـــ|ء |شيم ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

5|9238 لجندى|هلل |أمنيه سعيد عبــــد ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

273493 دى|سعد معتـــق عبــــ|مصطفى  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

334o44 هيم|بــــر|لمجيد |هيثــــم حسن عبــــد |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

76oo76 رتـــ|يمن محمد عىل رسر|مي  | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

9o9|99 يف حس ى عبــــد|رسر لق |لخ|بــــر عبــــد|لج|ني 
ى |حس ني 

ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

9o62o4 ى محمد محجوبــــ عىل |ي سي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4|9644 ف عىل |عىل  ى عىل|لحس|رسر ني  ى شمس| لسن عي 

|73425 مح يشي محمود|منى س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

49323| ف محمد محمد ه|رس |ف رون|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

353577 لنمر|لعزيز |هلل محمود عطيتـــ عبــــد|عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 
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|8726 ود|م محمود حسن د|كريم هش هره|لق|علوم 

9|o565 لعزيز |لحميد عبــــد|طف عبــــد|محمود ع ج|علوم سوه

857224 هلل عيد|ن سيد عبــــد|يم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7537o2 له محمد جوده عىل|ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

45386o لزعيم|لفتـــوح |بــــو|رس عىل |ي لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

257o66 ى |لد |ء خ|سم د|لحد|مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

522|2 ى حلف|ه يتـــ|جر عدل حسي  علوم بــــنى سويف

422o26 ي
لشيخ|لسيد |لحليم |رس عبــــد|ي| دئى ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

87754o ى |ره حمدى عبــــد |س لمحسن حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

33|837 لمجيد|حمد عبــــد|حمد عوئى | |ره بــــنه|تـــج

||5924 ي|بــــ
مدحتـــ لمع زىك| رثــــينى مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

77782o لمجيد|لدين عبــــد|ل |طف محمد جم|محمد ع ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

478898 حمد فهىم عبــــده|لد |يوسف خ سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

3249|4 ى فؤ|عبــــد ى|لرحمن حسي  د حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4o336o نور حسن رجبــــ|ء حسن |شيم ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o5567 لبــــدوى|لسيد مصطفى |مصطفى | ن|ر |نوعيتـــ فنيه طنط

5452|9 ر محمد غريبــــ محمد عىل|عم دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6o78o9 ىط|لسنبــــ|حمد محمد |لد |يدى خ|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

692927 ي|له|ن عبــــد |رقيه رمض
دى مصطفى كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|528|8 لدين محمد محمود|م |نور وس ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

864|37 ى سكندر|ئيل |مجدي ميخ| مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

55774 د|لجو|ن سيد عبــــد|مصطفى رمض وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

4o2745 زق|لر|لسيد عىل عبــــد|رحمه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5o922 لدين محمد|ح |دل صل|طمه ع|ف ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

353o64 حد|لو|بــــ عبــــد|لتـــو|حمد عبــــد|محمد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

|558|7 لفتـــح|بــــو |م محمد |لرحمن هش|عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

225595 ه | تـــورى|حمد ف|نور |مي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

27|587 حد|لو|ن محمد عىل محمد عبــــد |يم| شمون|نوعيتـــ 

|58886 ده|ده عبــــ|مريم محمد عبــــ ى شمس|زر عه عي 

88o928 ى عثــــم ن |ن محمد عثــــم|نسمه حسني  سيوط|تـــربــــيتـــ 
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8|3797 لرحمن محمد مخلوف خلف|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

846o87 حمد|حمد محمود |يوسف  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

9|8288 لد عمر مهنى |ن خ|نوره سيوط|تـــربــــيتـــ 

755223 لسيد|هلل |حمد عبــــد |منيه | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

||7388 ى|م بــــيل|بــــر حليم ه|ص| رتـــي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

326|59 ى |ي ف |سمي  حمد محمد|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

92359 لم|لد محمد قطبــــ س|محمد خ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

78o2o2 هيم|بــــر|ن |ن محمد سليم|سليم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6859o5 ه ي| بــــو ليله|لح |رس محمود محمد ص|مي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

89o844 لغنى  |س عبــــد|هلل عبــــ|يدى حسبــــ |ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

827|38 هد عىلي محمد حسن|ن دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

6o8848 عيل|سم|لصمد عىل |لكريم عبــــد |ليىل عبــــد  |ره طنط|تـــج

2979| مصطفى محمد مصطفى محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3342o4 لسيد محمد|بــــر |لرحمن ج|عبــــد ى شمس حقوق عي 

6238o9 للطيف عبــــده|نسمه محمد محمد عبــــد ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

85o389 زم عىلي معوض عىلي|ح ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

|2|5o3 رأفتـــ رأفتـــ محمد محمود سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

77|668 ء فوزى منصور عىل|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|76|o8 حمد|مد |حمد ح|مد |ح |حقوق بــــنه

324837 حمد عمر|حمد سمي  | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

366888 ي|ر
حمد|لرحيم |حسن عبــــد| ئى ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

696o88 حمد عىل بــــندق|ء عىل |دع |ره طنط|تـــج

789944 هلل|دل محمد فضل |لمه ع|س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|294 هلل كريم|ئى عىل عبــــد |م| لفيوم|لعلوم |ر |د

322796 هلل| |ء حسن سعد حسن عط|ل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|5664 هلل|وى عبــــد|محمد محمد عشم| ر|ي سكندريه|ل|طبــــ 

53o3|4 هلل|ل حمدى نعمتـــ |تـــفى طل ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

5|9568 ى سعيد بــــسيوئى ج|ي بــــر بــــسيوئى|سمي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

9|3848 روبــــيم  |جد جميل ش|شنوده م سيوط|حقوق 

764269 ى ن|ي ى|سمي  رص نرص يوسف عشر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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528887  هل|لبــــ|ر عبــــد|لستـــ|رق عبــــد |عمر ط
ى
ل|ق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

3|3265 لمنعم محمد دخيل|لد عبــــد|رتـــ خ|س ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

25o472 لسيد خميس|لنبــــى |ء عبــــد|شيم تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

475962 لحميد|دل سعيد عبــــد|حبــــيبــــه ع ى شمس| لسن عي 

4|o426 عيل يوسف|سم|طه محمد محمد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|6723o  عبــــد |عمر 
ى
لجليل|حمد صدق ى شمس|تـــج ره عي 

762867 لسيد خلف عبــــيط|محمد  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

244288 حمد عىل سويلم طه|حمد رجبــــ | هره|لق|ره |تـــج

|74o53 رك ممدوح رشدي عويضتـــ|م ن|بــــ حلو|د|

88||23 م |م محمود محمد شلق|حس ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|2942 للطيف قنديل|لعزيز عبــــد |د محمود عبــــد|جه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

693347 يه مصطفى عطيه عبــــده عطيه| ط|بــــ دمي|د|

756765 هش محمود عطوتـــ|سمر د عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27|458 ى |ء حمدى |ول جي|لفتـــ|لسيد حسي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

3|2678 ى محمد|بــــل ل محمد حسي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

6|||23 وري رسور خليفه|لمغ|حمد | لمنصوره|حقوق 

337373 بــــ عفيفى|لوه|مريم محمد عبــــد ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

|69582 عيل|سم|لحميد |عيل عبــــد |سم|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

32o477 حمد|حمد محمود حسن | ن|هندستـــ حلو

692777 لهجرىس زهري|م طه |سل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5|2897 لففى|هيم |جح أحمد إبــــر|بــــ ن|مه |حقوق طنط

|22626 لعزيز|عىل محمود طه عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

4o68|2 ى رؤوف زكري|ك عطيه خليل| رولي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|37399 لعزيز محمد|لد عزتـــ عبــــد |خ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

529539 ى|لونيس |لحكيم عبــــد |محمد محمود عبــــد  لبــــحي  ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

352762 بــــ|حمد محمد محمد خط| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2|4524 لرحيم|مهند حسن محمد عبــــد لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

793538 ى|ح حس|لفتـــ|لسيد عبــــد|م |محمود س ني  زيق|لزق|عه |زر

2|6597 لرؤف محمود|طف عبــــد|حمد ع| سيوط|هندستـــ 
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623566 ي غ|ليم|رس عوض |أدهم ي
نم|ئى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2|o9o يف ع صم فريد|مصطفى رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2279o9 ن حسبــــ|ىك سلط|حمد ز|مريم  لفيوم|عه |زر

867776 لنوبــــي عىلي|ء |محمود بــــه دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

4|7||o حمد محمد حسن محمد| لشيخ|بــــ كفر |د|

2467|8 لقوى محمد كروش|محمد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

57632 لصمد قرصى|لحميد عبــــد |ن عبــــد |يم| علوم بــــنى سويف

343957 لمنعم|ر عبــــد|لستـــ|هيم عبــــد|بــــر|محمد  |بــــ بــــنه|د|

2968oo لح|حمد ص|محمد محمود  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|2635 مي |ل|حمد محمود عىل |تـــ |د|لس|حمد | س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

759o9 دق|لص|حد عبــــد|لو|لدين حسن عبــــد|عز بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6|65|3 ع|لسيد رف|حمد |حمد |ء |آل ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

5o3443 ي 
سم|لق|بــــو |سلىمي سعيد مصطفى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

436693 ضى|لق|ريم نبــــيل محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

38329 لحميد عمر معوض|تـــم عبــــد|مصطفى ح عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

226347 م|محمود محمد محفوظ محمد عز هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43|4o3 هلل جوده| |د عط|دل عي|نوبــــ ع|بــــ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

45o|97 مل شنوده|نوبــــ نبــــيل ك|بــــ| |ضتـــ طنط|علوم ري

7o|439 |لعزيز |لدين عبــــد |ل |لعزيز جم|بــــسنتـــ عبــــد 
لبــــدرى

لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

362o2| لسيد محمد|مه |س|محمد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6oo8|3 بــــوزيد|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|مي عبــــد|زينبــــ س |تـــربــــيتـــ طنط

366|35 لرؤف|لعمروىس عبــــد|دل |ع| مه ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

47672 لرحيم|طف عىل عبــــد|ء ع|ول سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|2362 عيل عوض|سم|لسيد |لؤى مصطفى  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4998|5 تـــ نرص عبــــد لقوى|در عبــــد|لق|ني  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

2643| لح محمد|لح محمد ص|ص ن|تـــربــــيتـــ حلو

333233 حمد|ح مصطفى |ء صل|دع |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 
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5|7265 تـــ|لدين بــــرك|ح |ل صل|جم| دين تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

88673 فظ محمود|فظ ح|م ح|حس ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

5||526 لحميد|لمنعم عبــــد|مر فتـــىحي عبــــد |حمد تـــ| بــــ دمنهور|د|

5|233 لدين فهىم|ل |متـــ كم|س|ء |ل| بــــ بــــنى سويف|د|

|3|396 لغنى|ق عبــــد |شو|در |محمد ن ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

779o4| لسيد مروئى محمود|ر محمد |مي زيق|لزق|علوم 

48|652 حمد محمد|حمد حسن |محمود  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

6o59o8 وى|لزفتـــ|روق محمد |أحمد محمد ف تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

5|647o لق|لخ|لحفيظ عطيه عبــــد|ء ربــــيع عبــــد|سم| طبــــ بــــيطرى دمنهور

6|o268 ى محمد محمد ح|ي مد|سمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8o|958 زق|لر|نور عبــــد|بــــ سيد محمد |مه ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

626|24 ح|لفتـــ|لدين عبــــد|ل |حمد جم|حمد محمد | لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

37444o حمد|ن |سيد رمض| دين تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

63532| زه يوسف|ن يوسف محمد حز|يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

||7563 لح|لد محمد ص|ر خ|مختـــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

494o54  |حمد عبــــد |
ى
وى|لشن|لعزيز دسوق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

756646 لجوهري|لعزيز |حمد محمد عبــــد |ن |نور لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

2468|| ى |ئل |محمد و بــــوزيد|مي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

257329  ش|جر حسنى |ه
ى
شه|لدسوق ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

755766 زي|لسيد محمد حج|ح |طمه صل|ف عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

698722 زق|لر|حمد محمد يوسف عبــــد |ليىل  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|6869 |يز لوق|هر ف|م| دون|م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5874| حمد|سعد مسلم سعد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

82o2o لمنعم درويش|محمود عبــــد | ند لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

232389 ندى صبــــرى سيد محمد هره|لق|م |عل|

636o45  |هيم |بــــر|حمد محمد |
ى
حمد|لدسوق ي صىح 

زيق|لزق|معهد فنى

|465|3 هيم عطيتـــ|بــــر|هيم عمرو |بــــر| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

2|8879 حمد محمد|حمد رأفتـــ | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

639386 لعزيز|لق عبــــد |لخ|لعظيم عبــــد |ء عبــــد |رس| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

Wednesday, September 5, 2018 Page 7404 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8o2886 ي|ر
ح|ل سيد مفتـــ|جم| ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

9|8487 لحكيم نور |ء محمود عبــــد|شيم سيوط|تـــربــــيتـــ 

676952 لبــــدرى|لسعيد محمد |ء وليد محمد |عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6368|| ه حمدى محمد | لسيد|حمد |مي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

7|3o|9 وي|لسحر|محمد عبــــده سعد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

836848 وي حسن|لجيد حمز|حمد عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

62|954 ى محمد |بــــو |حمد |ء |رس| ىط|لبــــس|لعني  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

495844 لعفيفى|لحميد |حمد عبــــد |محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

23447| لعزيز|ل محمد عبــــد|محمود جم هره|لق|حقوق 

253|87 لسيد فتـــىح نرص|ء |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|56|94 طف مصطفى محمد منس|عو ن|علوم حلو

8795o6 لمقصود  |ل محمد عربــــى عبــــد|بــــل سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

859883 حمد محمد|ره عىلي |س ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

||769| لسيد محمد|بــــ صبــــىح |مهيتـــ ى شمس|تـــج ره عي 

||8o37 تـــه|لنبــــى شح|سلىم سعيد عبــــد  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

23587| حمد|فرح قدرى خليفه  هره|لق|بــــ |د|

33342| ي محروس محمد
طه مصطفى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

42957 لمجيد سيد محفوظ|ل عبــــد |ء جم|دع ى شمس طبــــ عي 

499498 ن حمودتـــ|مل شعبــــ|طمتـــ ك|ف ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

8587|7 س|عدلي عبــــ| مه رض|س| ي|هندستـــ 
|لمنى

736|| م|لسل|جر جمعتـــ وهبــــتـــ عبــــد |ه لفيوم|تـــربــــيتـــ 

24|848 حمد|لصبــــور |ليىل محمود عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

236575 يد|بــــو|لدين |ل |هر جم|ن ط|نور ى لي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

79o324 ره محمد سعدى مغيثــــ|س ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

25835| لمرصي|س |محمد رجبــــ عبــــ تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

8833|3 ن فرج  |طف عري|در ع|ن سيوط|ره |تـــج

4|399 رص فتـــىح سعد|محمد ن ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

87|693 يف محمود محمد|ف تـــن رسر لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

46|o84 ي|رس محمد محمد ع|ملك ي
مر خليفى ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

9oo954 ن |لسيد زوين حمد|ن |حن ج|بــــ سوه|د|
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76276| ي|بــــر|مه |س|
ى
ض|هيم عزتـــ محمد ق ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

3|5o66  عزتـــ لمعي سعيد|روم
ئى ن|تـــربــــيتـــ حلو

442547 هلل|لصمد عبــــد |عبــــد | م رض|كر| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

8o298o لرسول|ح عبــــد|ح منتـــرص صل|صل ي|صيدلتـــ 
|لمنى

648339 حمد|حمد لطفى سيد|ء |شيم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6o76|6 |ء مصطفى عزيز أغ|آل |تـــربــــيتـــ طنط

|5747 زق|لر|سط عبــــد |لبــــ|دل محمد عبــــد |ع هره|لق|حقوق 

629|6 بــــر محمد|محمد ج| رش بــــ بــــنى سويف|د|

8o26|5 مل|بــــ ك|لتـــو|هبــــه ممدوح عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

252395 لجزله|ن |لد سليم|ره خ|س ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

346655 لمليىح |ء حسن عزتـــ محمود |سم| ى شمس|د| بــــ عي 

759972 لسيد رسور|ح غريبــــ عبــــد|سم لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

265956 لعظيم|هر عبــــد|حمد حميدو محمد م| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

886o82 مروه حمدى محمود نصي   سيوط|بــــ |د|

|582o7 د|حمد عي|حمد |لدين |ء |ء عل|عىلي هره|لق|ره |تـــج

846o96 |بــــيشوي سمي  شكري لوق ن|كليتـــ طبــــ أسو

|67267 ن سيد محمد حسن|مرو ن|بــــ حلو|د|

36o948 تـــ | بــــوبــــكر محمد هندى محمد هندى|مي  |حقوق بــــنه

4|6342 ن|هيم عطو|بــــر|حمد سعد |ء محمود |رس| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

787o89 ى رسيه|م عبــــد |ء عص|رس| لرحمن حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|9864 ء يوسف فتـــىح يوسف|عل ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

76o976 وى|لرخ|سلىم محمد فوزى  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

57494 هيم|بــــر|ن |ء جمعه سليم|وف ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

5|53o2 ي عبــــد
بــــوسعيد|لسيد عبــــيد عطيه |سط |لبــــ|يمنى لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

7oo627 ن محمد عويضه فرغىل|محمد رمض لمنصوره|حقوق 

5|375| سم|لسيد ق|ح |حمد محمد صل| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

487555 ى عمر|بــــر|زم محمد |ح هيم حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

246324 عيل|سم|مد |مد فهىم ح|رق ح|هيم ط|بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

45|3|9 وى|لشه|هيم محمد |بــــر|هر محمود |ش ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

823732 عيل|سم|مل |حمد ك|هدي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى
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32|o|2 هيم محمد|بــــر|حمد فوزى | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

37687 |لكريم وف|حمد عبــــد |م |سل| ن|حقوق حلو

527868 ردين رأفتـــ رؤوف مرصى|ن سكندريه|ل|هندستـــ 

343826 م|لسل|لسيد عبــــد|م |لسل|لرحمن عبــــد|عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5|982o |لسق|ن محمد |ل شعبــــ|آم تـــمريض دمنهور

864|6o ري|جورج نبــــيل فكري زخ يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

35636| محمود سمي  جوده محمد | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

682o99 ى |حمد حس|ل |سلىم جل لسيد|ني  هره|لق|م |عل|

6o325| ن|لعزيز رضو|طف عبــــد |جر محمد ع|ه لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

79|8o حمد|يوسف محمود جبــــريل  هره|لق|صيدله 

438895 بــــ محمود عىل يوسف|يه|محمود  |حقوق طنط

489o85 يه لحفنى مصطفى|ل صبــــرى |ن جم|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5249| مي  محمد محمد يونس|ل|ندي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|74223 بــــينى |لرحيم |لسيد رفعتـــ عبــــد |جر |ه حمد|لشر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7454o هيم|بــــر|طمه محمد سيد محمد |ف رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

6968o6 حمد رفعتـــ محمد|حمد سعد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|6o74 ح|لفتـــ|بــــوزيد عبــــد|ح |لفتـــ|هلل عبــــد|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

9o93|2 بــــوزيد |حمد |حمد |حمد |ره |س ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

25|3oo تـــه|لغنى شح|لجليل عبــــد|مصطفى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

54|889 م|لسل|لصمد عبــــد|لصمد نبــــيل محمد عبــــد|عبــــد عه دمنهور|زر

92|6| ن حسن|لدين عثــــم|ء|ندى عل دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

75|336 لسيد|ن |لسيد مصطفى رمض|محمد  هندستـــ بــــور سعيد

43947o حبــــيبــــه محمد لطفى يوسف رشدى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

74992 لمنعم|ح عبــــد |لفتـــ|ن عبــــد |ح سليم|صل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3457|3 وى|لشعر|للطيف عطيه |جر محمد عبــــد|ه ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

426o53 حمد محمد|سندس عىلي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

683|o2 لخشن|لدين عىل عىل |ل |رحمه جم لمنصوره|حقوق 

488o7| حون|بــــوط|هر ممدوح مصطفى |حمد م| |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد
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5o472 هلل محمد|ن عبــــد |محمد رمض علوم بــــنى سويف

4|5o78 ن|لسيد محمد ريح|م |أروى عص |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

36o47o ر|لعط|د |لجو|ر محمد عبــــد|رتـــ مختـــ|س |بــــ بــــنه|د|

4ooo85 هر|لحميد محمود ط|رق عبــــد |سلىم ط سكندريه|ل|صيدله 

752436 ى| هيم زكري|بــــر|محمد  حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

27o963 وه|م محمد رزق حل|ء عص|رس| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5957| للطيف|حمد عبــــد |ل |ء جم|لشيم| طبــــ بــــنى سويف

4|3498 ى|بــــر تـــوفيق حس|هدير ج ني  |بــــ طنط|د|

7o4936 حمد سبــــيتـــ|م محمد محمد |عص| مه زيق|لزق|هندستـــ 

262|5| ن|لسعود سليم|بــــو|طه محمود  |ره بــــنه|تـــج

7855o6 حمد|لعزيز |لد عبــــد |حمد خ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7oo972 بــــ|حمد خرصى محمد خط|ن محمد |رو ن|صيدله حلو

754525 نيوس|هر ط|روميل م| رين|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

8|3844 بــــدين محمد|لع|حمد خلف زين | ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

88o955 لحميد محمد |حمد عبــــد|لحميد |عبــــد سيوط|ره |تـــج

9o5|3| لرحمن  |حمد عبــــد|لرحمن |سحر عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

78536 لعزيز عىل|حمد عبــــد |محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

259342 لرسول محمود|ورد محمود عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

2398|6 لم|ىط س|لع|لرحمن حمدى عبــــد|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

23973o ئى فرنسيس منصور|ندى ه|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6397o7 ى  حمد|لعظيم سيد |عيل عبــــد |سم|نرمي  زيق|لزق|علوم 

355778 لمطلبــــ|هيم عبــــد|بــــر|تـــ |رضوتـــ شح |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

5353o| ء مدحتـــ محمود غنيم|رس| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|4465 حمد|نور |ئى |هدير ه ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|676|2 لفضيل|مه محمد عبــــد |س|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|54o24 لسيد|لدين |مىح | حمد ذكري| ن|بــــ حلو|د|

|7|4|5 ى مل فرج|مجدى كرم ك| مي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

8o5687 ك|سم يوسف فرح مل|بــــ ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى
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|48656 وى|لص|ل |ن محمد جم|رو هره|لق|بــــ |د|

|2||24 لمنعم|لمنعم حسن عبــــد |عبــــد | ر|ي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o9473 عيل أحمد زلط|بــــ أحمد إسم|إيه |بــــ طنط|د|

63o966  عطيه
ى
تـــغريد محمد دسوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

544557 لدين|بــــسيوئى محمد محمود نور | ند لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

267828 ى|بــــو|لقوى |حمد سمي  عبــــد| لعني  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

34o233 ي|لسل|حمد عبــــد|هند 
ره|م محمد جى |حقوق بــــنه

4342|o ن|لرحمن سليم|ن عبــــد|منيه محمد سليم| |ره طنط|تـــج

78||4| محمد سعيد محمد مرىس زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

253|3  ذىك| ند|ر
ى
ثــــروتـــ سدق سيه|نوعيتـــ عبــــ

87|64o ى|م حمد سبــــع محمد|ز |هي  لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

493|7o محمد سعد محمود عىل حسن مسوده |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

775o|6 ئى محمد طه محمد عىل|م| زيق|لزق|حقوق 

|76397 دل عبــــده سيف|دى ع|ف ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

8|5765 ي|حمد عبــــد|ء محمد |سم|
لغنى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

|72587 ن لسيد منصور|محمد | مي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

47987| يف  ف ي|رسر ى مصطفى محمد|رسر سي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

792985 ز محمود|ل فو|مصطفى جم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

25588 عليتـــ حسن حسن عىلي هره|لق|بــــ |د|

266255 ء جميل فكرى فهيم|سم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|35535 لعوضى|رس يحن  محمود |بــــ ي|رح ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9o3627 حد |لو|ل حسن عبــــد|محمود جم ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

546452 تـــ|لجيد عبــــد|م عبــــد |محمد عص لغنى عمي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

8772o| حمد عيس  |لد |رضوى خ سيوط|ره |تـــج

768499 حمد حسن فرج|مي  | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

63952o ن|لسيد رمض|لد |نىح  خ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

64o637 حمد صقر|هيم |بــــر|زق |لر|حمد عبــــد | زيق|لزق|صيدله 

227965 ن|مل عش|ل ك|يه جم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

57882 حمد عمر حسن محمد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3378o3 لمعىط|لمنعم عبــــد|هر عبــــد|حمد م| |ره بــــنه|تـــج
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67823 ى|رص |مح ن|دى س|ف مي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

7o23|8 ح محمد عطيه رحمه|لفتـــ|ر عبــــد |من |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

453|57 لحميد فرج بــــطيخ|د عبــــد|د عم|زي لشيخ|هندستـــ كفر 

39o29 لبــــدوي|لسيد فتـــىحي |رحمه  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|26|3o ويتـــ محمد سيد عبــــده|محمد مع تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

64|29 ح رجبــــ حسن|لفتـــ|رحمه رجبــــ عبــــد  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

26o962 هله مجدى حلىم طعيمه| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6o9548 ئى|ليم|رس فتـــىح |ندى ي لمنصوره|صيدله 

48898| لسعيد|محمد | ء رض|رس| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6|8547 زى|م رشدى مصطفى حج|وس ط|بــــ دمي|د|

5o|47 حمد|لد مبــــروك |مبــــروك خ لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

4|978 ف شعبــــ|ن |يم| ن حسن|رسر هره|لق|بــــ |د|

8387|5 ي جورجيوس|ع| مرن
دل وصفى دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

47939 ف محمد |محمد  حمد|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|32o| ر|لبــــهو| |هدى محمد عطيتـــ نج |بــــ طنط|د|

287865 حمد زغيبــــ|يه محمد | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o34|9 لسيد|دى |له|للطيف عبــــد |ء محمد عبــــد |رس| لمنصوره|ره |تـــج

|5|697 وى محمد|هدى رجبــــ سعد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

92|662 لبــــ |روق غ|ن ف|حمد سليم| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|734oo ى محمود مدحتـــ محمد حسي  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

72676 لعليم|ن عبــــد |لرحمن فرج رمض|صفى  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

5o75|4 هيم حبــــيبــــ محمد|بــــر|رون |وعد ه سكندريه|ل|بــــ |د|

82o7o8 تـــه|ء محمد شح|يوسف عل ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

53o395 ذل|لش|حمد |م طه |لسل|تـــفى عبــــد ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

496o89 م محمد عسكر|ن هش|يم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

9o2|79 ى سكندر |بــــرسوم فضىل | يوستـــي  ج|بــــ سوه|د|

84976o هيم سيد|بــــر|م |م عص|وس دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

4o8972 يف ع يف|رى |لبــــ|طف عبــــد|رسر لشر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

452556 فع|لش|هيم |بــــر|لنبــــى محمد |رس عبــــد|ف ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

62|333 لم|هيم س|بــــر|لسعيد |لسعيد |مصطفى  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج
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26||2| لسعود|بــــو|بــــ فرج |لتـــو|عزيزه عبــــد شمون|نوعيتـــ 

7|78o| م محمد|لسل|عبــــد | هند رض لمنصوره|حقوق 

6253| زق|لر|ن عبــــد |بــــ محمد رمض|شه لفيوم|لعلوم |ر |د

8673|4 ج|ن محمد سهري حج|يم| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

26|2o3 حمد مرىس|م معوض |بــــتـــس| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

267565 ى حسن عرفه|ء حسن |حسن مي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

972oo زينبــــ سليم عىل محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

2|6282 محمد محمد لطفى حسن دحيه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

62o957 هيم|بــــر|لنبــــى |ل عبــــد |ء أحمد كم|رس| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

8o74o3 تـــم حسن|ن محمد ح|شعبــــ ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

43o8|5 ى|حمد |ن نور محمد |يم| لعشر |علوم طنط

2|333| حمد محمد عىل|رضوى محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

37|232 حمد محمود محمد مصطفى|ء |رس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o4858 لعنتـــرى|ح |لفتـــ|م عبــــد |ن س|رو لمنصوره|ل |طف|ض |ري

754|96 ر محمد لبــــيبــــ|ن محمد مختـــ|ريم|ن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

26o556 ف محفوظ |ء |رس| بــــوسنه|رسر شمون|نوعيتـــ 

888959 حمد حسن عيسي |ده |مي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

522o59 ي
لح|بــــوص|لعليم |صبــــري عبــــد| دئى لشيخ|علوم كفر 

64o25| لح|لدين أحمد ص|ء |ء بــــه|أسم زيق|لزق|حقوق 

6o72|7 لمزين|محمد صبــــىح منصور  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

6458o لحليم مرىسي|ء مجدى معوض عبــــد |رس| لفيوم|صيدلتـــ 

|27587 ف | |حل لرحمن|حمد عبــــد |لفتـــوح |بــــو|رسر هره|لق|م |عل|

48o432 ع|زق محمد محمد رف|لر|محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2863o7 ء محمود عطيه محمود|سم| بــــ بــــنى سويف|د|

732o6 ى محمود عبــــد لحفيظ|نوره محمود عشر لفيوم|بــــ |د|

|32633 حمد|لدهبــــ |بــــو|سط |لبــــ|سلىم عبــــد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

695592 بــــو ربــــع|لمعىط |در محمد عبــــد |يحن  ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

233532 زق قطبــــ|لر|د حمدى عبــــد|نه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5|9|92 ز|ء محمود محمد محمود كر|سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7868o| ى عىل |ي هيم شديد|بــــر|سمي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

347994 لي|هيم حسن شم|بــــر|دل |لدين ع|نور  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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876|35 حمد محمد زين محمد  | ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

775333 ئى|لجن|حمد محمد فكرى محمود | زيق|لزق|ره |تـــج

8o878| بــــر مهدي|عمر سليم ص سيوط|ره |تـــج

7o5437 ى محمد|يوسف عىل كريم  مي  لمنصوره|ره |تـــج

9|364 ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|سميه حسن  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

535473 حون|حمد ط|تـــه |بــــ شح|لتـــو|سلىم محمد عبــــد لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

9o|78 شم|حمد فتـــىح ه|مصطفى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2992o ن|ى مرج|ل بــــش|م جم|عص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2789o حمد|لنعيم |حمدي عبــــد | لي|د هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6398|8 هيم|بــــر|هلل |هيم عبــــد|بــــر|ء محمود |ل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o8342 ي
لحميد|ر عبــــد |لغف|حسن عبــــد | دئى لمنصوره|عه |زر

4898| كريم يوسف جنيدى عىل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|5732 لمرصى|محمد محمود فوزى  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

32|o76 ح عبــــده سليم|كريم صل ى شمس|د| بــــ عي 

|6322| حمد بــــدر|رق محمد محمود |يمنى ط سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

27o|48 لصفىط|هيم |بــــر|روق |هر ف|حمد م| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

35|29| حمد|لعزيز محمد |ن محمد عبــــد|يم| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

683232 د يوسف طه|زم فؤ|ح| دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

68654| لبــــدرى محمد|رق |محمد ط ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

67955| دى|لمرصى ش|لمعىط |صبــــرى محمد عبــــد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

||7829 ندى كرم مرزوق محمد ى شمس|تـــج ره عي 

45982o لسيد عىل سنبــــل|لسيد محمد |ن |رو ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

689383 يف |ف يف|حمد م|طمه رسر هر رسر لمنصوره|بــــ |د|

5||357 ن|لحميد عىل رمض|حمد محمود عبــــد| |حقوق طنط

5|49o5 لمقصود لويزى|زينبــــ نبــــيل محمد عبــــد ره دمنهور|تـــج

92494o  منقريوس | ريتـــ
ى
فريد شوق ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

3453|9 د|لرحمن عقل مر|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

482472 بــــر أحمد حسن|يتـــ أحمد ص| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

296678 ن|لم|حمد بــــدوى س|م محمد  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

62737o عر|لش|حسن مجدى حسن حسن  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ
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22||32 ين جمعه محمد  هيم|بــــر|شي  ن|بــــ حلو|د|

|73722 ن|لرحمن محمود سليم|لدين عبــــد |ل |محمد جم ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|43229 ى سمي  يوسف لبــــيبــــ| يوستـــي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

546329 لمول بــــسيوئى|د |حمد فرج ج| لشيخ|هندستـــ كفر 

7oo49| هيم محمد|بــــر|كر |ل ش|م| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

272275 حمد حسن عىل|ء عىل |ل| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|53495 ىطي|لع|عيل عىلي عبــــد |سم|ئشه |ع ن|تـــربــــيتـــ حلو

675766 لزينى|لح |ن ص|م فتـــىح عثــــم|له عص|ص| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

778474  مصطفى|ء ص|رس|
ى
بــــر صدق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

6||834 ى|د أحمد عبــــد |عم للطيف حسي  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

634||5 هيم|بــــر|يوسف محمد عىل  زيق|لزق|هندستـــ 

8446|o دي نظيم جبــــره|يدي ه|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

339o7| لخول|هلل محمد |ء محمد عبــــد|وف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|7o263 ي عبــــد |م |حس
حمد|م |لسل|لدين حسنى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

43365| لدش|هيم وجدى محمد |بــــر| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

335o26 ى مصطفى|شح| لي|د تـــ حسي  عه مشتـــهر|زر

227442 |غ|هيم |بــــر|لحكيم |هيم عبــــد|بــــر|حمد | ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

247844 حمد موىس|هيم |بــــر|مصطفى  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

523654 هلل حسن|بــــ |م طه محمد ج|سل| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

772o4o حمد محمود شلبــــى|بــــ محمد |شه |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

228|38 بــــ|لوه|طف مصطفى عبــــد|ع| رن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

53o65 يمنى عىل محمد عىل أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

879389 ى |لبــــ|نحمده محمد عبــــد سط حسي  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

22783o لقوى|ن مصطفى محمد مسعد عبــــد |رو هره|لق|بــــ |د|

8756|9 ح عليوه سيد |م صل|حس ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

783o85 ء وجيه عىل جبــــريل حسن|ل| زيق|لزق|بــــ |د|

2|6o57 لمسيح|ن عبــــد|دل قزم|ع| مونيك ى شمس| لسن عي 

62466o تـــ محمد أحمد صبــــح| حمد خي  ره بــــور سعيد|تـــج

4|6583 مر|بــــوع|أحمد بــــيوم صبــــىح بــــيوم  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج
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|679o7 م سليم محيسن|محمد سل تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

272767 دير|بــــ|د منصور |ره عم|س دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

43o7o7 بــــوشوشه|حمد |م مصطفى |لسل|ء عبــــد|دع |صيدله طنط

758572 ف مخيمر|م عصفور خل|حس لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

|3877o  سدرتـــ|جوم
ى
نه سدرتـــ شوق ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

2|9o9 ئى سيد سيد|سهيله ه لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

43|487 د عوض عىل بــــرغوثــــ|محمد مر |ره طنط|تـــج

|38578 هلل فرج|ل فرج |مريم جم ن|تـــربــــيتـــ حلو

3||79o هيم|بــــر|هلل |يوسف محمد عيد عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

487475 حمد|عمر محمد يوسف متـــول  سكندريه|ل|ره |تـــج

238|82 حمد|ح محمد سيد |سميه صل هره|لق|حقوق 

478879 ل|لع|وى عبــــد|بــــر محمد عقبــــ|لرحمن ج|عبــــد  |ره طنط|تـــج

54|7|6 ى رمض ى محمد حسي   حسي 
ن|مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

756||o هلل|ء محمد عبــــد |يه عل| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

4o6996 عيل محمد|سم|حمد |هلل |منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

684||5 للطيف بــــدوى|ء رفعتـــ لطفى عبــــد |دع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

632457 ف بــــكرى مرغنى| ند|ر أرسر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

6|47o محمود محمد محمود محمد ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

26|767 ى|بــــو |حمد |محمود محمد عىل  لعني  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

888o|6 غبــــ قلد |د ر|مز عم|ر معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

692|72 ي|س عبــــد |يمن عزتـــ عبــــ|منيه |
لغنى لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5|o789 ء لطفى حسن محمد|محمود عل بــــ دمنهور|د|

|64554 هيم حسن|بــــر|محمد حسن  هره|لق|هندستـــ 

63o4|3 ى محمد |محمد  ى|مي  مي  زيق|لزق|بــــ |د|

3739o2 ى حس|ي حد|لو|ن محمد عبــــد|ن حس|سمي  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

9222|9 لسيد بــــريفى |م محمد |سل| ج |تـــمريض سوه

8466o2 ل|هلل جم|لدين عبــــد|م |خديجه عص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

85o859 لم|عزه محمود سيد س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|36|35 د فكرى بــــخيتـــ|عم| مونيك مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

2|5|89 ى |هند  حمد عىل|مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4o6839 ج|هلل محمد محمد عيس حج|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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35989| يف عبــــد|منتـــ  هيم|بــــر|لمجيد |هلل رسر ى شمس|د| بــــ عي 

26||7o ن لبــــيبــــ|سميحه عيد رمض شمون|نوعيتـــ 

6|4796 لسعود|عىل أبــــو | جر رض|ه |بــــ طنط|د|

863329 ى| يش ى محمد حسي  حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

345|9o ن|لجليل بــــدر|ن عبــــد|ندى بــــدر |طبــــ بــــيطرى بــــنه

8||636 لحفيظ|هيم عبــــد|بــــر|لد |ريم خ ره بــــنى سويف|تـــج

3|95o4 ى|لهدى كم|نور  ل صفوتـــ حسي  ى شمس| لسن عي 

4o6847 لحليم|هلل عبــــد |لنبــــى عبــــد |ر فوزى عبــــد |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

296337 دم|نبــــيل فهىم محجوبــــ | صف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

485958 حمد|حمد مصطفى |لسيد |سلىم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

53928o م|لشلق|لد أحمد حسن |سلىم خ سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5oo|75 محمد محمد عىل مرتـــضى ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|47645 هيم|بــــر|محمد عىل خليل  هره|لق|عه |زر

2|2977 حمد|د |د فؤ|ر عم|مي ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

25792 ن|حبــــيبــــه سيد جوده عمر لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

37294| حمد يحن  محمد|سىه  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

8o6o9 حمد|عمر مني  محمد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

44|738 لسيد يوسف|ح |لفتـــ|يه محمد عبــــد | لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

|65795 سحق فرج|طف |ع| رين|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

46|442 لح|لرحيم ص|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  |حقوق طنط

9|3|57 م شمندى محمد |محمد عص ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

37o767 حمد رجبــــ عىل مهنى| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

586|6 ى عويس|حمد حس|ر |من ني  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

686o32 ز|لطر|لم متـــول |سلىم محمد س لمنصوره|نوعيتـــ 

425|27 بــــر|لج|لرحيم محمد عبــــد |هيم عبــــد |جده إبــــر|م إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

7||5|3 ز|لسعيد حر|لسعيد |محمد مصطفى  لمنصوره|ره |تـــج

34467 لسيد|محمد | ح رض|سم ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

79|o4o محمد حسونه محمد محمد حسونه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8oo55o حمد|مل محمد |بــــ ك|رح |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع
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9o735 شد|ج  جميل ن|ن| دون|م ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|56792 ن|ل زىكي قزم|ندرو جم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

8|97o| حمد|سلىمي محمد قطبــــ  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

4283o8 يد |هيم أبــــو |مل إبــــر|ك| ند ى يف|لي  لشر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

649||| لسيد|ء محمد مصطفى |سم| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

679623 جر محمد محمد محمد جمعه|ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32|453 هيم عبــــد ربــــه|بــــر|حمد عطيتـــ |م |سل| ى شمس حقوق عي 

||8466 لعزيز|م محمد عبــــد |لسل|لدين محمد عبــــد |نور  ى شمس هندستـــ عي 

444923 حمد|حمد سعيد |لد |خ ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

543375 بــــ|ء حمدى محمد عمر خط|شيم بــــ دمنهور|د|

38|o3 حمد جمعه|لم |عمر س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

367685 ى عبــــد|د فؤ|محمد نه لكريم|د حسي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8567|5 لليل|بــــو|محمد عىلي موىسي  ن|حقوق حلو

7553o5 ن لنعيم|هيم عىل محمد عبــــد |بــــر| |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

4969|8 لليل|بــــو |هيم |لسيد إبــــر|ء محمد |آل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

334o89 لح محمود محمد|محمود ص |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

26|594 م عىل فرج بــــشر|ر عل|عم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3328|| ف عبــــد|خلود  ح منصور|لفتـــ|رسر |حقوق بــــنه

6|2344 ف   |هيم |بــــر|آيه أرسر
ى
لسيد سليم|لدسوق |تـــربــــيتـــ طنط

353374 ي 
ف عبــــده محمد|مصطفى رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o3o3 هلل جنيدى|هر طه فضل |ط م بــــنى سويف|إعل

69982| هيم|بــــر|هلل محمد محمد |منه  لمنصوره|طبــــ 

26866| خ|لطبــــ|رضوى محمود محمود  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

26632| بــــق|م بــــيوم س|جر هم|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

683776 |م ند|لسل|هلل محمد حسن عبــــد |عبــــد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8|63|7 كريم محمد عيد محمود ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

35oo9o ى محمد|دل مختـــ|ر ع|من ر حسي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2676oo هيم|بــــر|ىط |لمع|ن مجدى أبــــو|يم| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

33o|45 فتـــ محمد صبــــىح|بــــسمتـــ ر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|5o4o2 محمد حسن سبــــىك محمد حسن ن|تـــربــــيتـــ حلو
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86o565 ح|بــــر موىسي رم|ن ج|حن ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

8|926| شم محمد|محمد ه| ر|ي ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

447|49 لم|حمد س|لعظيم |حمد عبــــد |محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

326|86 هيم|بــــر|شم |هلل محمد ه|يتـــ | ن|بــــ حلو|د|

7||o5o ه  لم|دى محمد مصطفى س|له|ني  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

7|o3|9 كد|مد و|دل محمود محمد ح|ع لمنصوره|حقوق 

62359o ف مختـــ لعش|ر |آيه أرسر ط|ر دمي|ثــــ|

266454 بــــو زهرتـــ|هبــــه صبــــىح معوض  |تـــربــــيتـــ بــــنه

7|264| م محمدمحمد قطرى|حمد س| لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

6938o9 لجندى|لمنعم |لسيد عبــــد |سلوى رفيق  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

4|945| حمد عتـــيبــــه|م حسن |ن عص|نوره ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

97665 تـــتـــ رزق|يوسف عوض شح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

25987| لجزيرى|دل حسن |مل ع| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

32||68 د|بــــ ج|لتـــو|عمرو محمد عبــــد ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

545684 نم|ح محمد غ|لفتـــ|ل عبــــد |محمد جم سكندريه|ل|هندستـــ 

6693| مل عطيه|د ك|رين عم|ك لفيوم|بــــ |د|

68455o ن حد صقر|لو|ح سعد عبــــد |صل| مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

76o698 تـــ عىل|محمود شح| عل لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

95447 م|حمد محمد تـــه|ن محمد |مرو تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5262o4 لعربــــى بــــخيتـــ جبــــريل|لسيد |م |محمود هش زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

44798o حمد عىل خضي |بــــ سعد |يه|ر |مي سكندريه|ل|هندستـــ 

427536 لهمسه|ن |طف رمض|طف ع|محمد ع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8|673 يمن حسن عمر|يه | ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

478276 ى  حمد|بــــ عدل عبــــده |يه|نرمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

332o8| ن|خلود عيس عىل سليم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

459o55 ن محمود أيوبــــ|لد رمض|خ سكندريه|ل|ره |تـــج

87943| نور محمد |رص |م ن|هي سيوط|ره |تـــج

9|7384 بــــر |محمود محمد خليفه ج ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

773953 حمد|لمعىط |ح عبــــد |لفتـــ|محمد عبــــد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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77o785 لحميد محمد شويخ|تـــم عبــــد |رضوى ح هره|لق|ج طبــــيع |عل

828oo7 ي|بــــدريه صل
ح محمد حفنى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|46|o م محمد|لسل|رس عزم عبــــد |ي سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

898355 ه عبــــد حمد |لرحمن محمود |ني  ج|صيدلتـــ سوه

5|9879 ف|م خل|لسل|ء محمود عبــــد|شيم سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|552oo ه ي| عيل|سم|لمول |رس عبــــد |مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4o4476 عىل خميس خميس غريبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

495|46 د|حمد عىل فص|محمد طلعتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2953o4 ن|نوبــــ يوسف خلف عجبــــ|بــــ| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

4o2952 رون|دريس ه|محمد سمي  عىل  سكندريه|ل|ره |تـــج

26565| صيـلـه|حـمـد |ح |لفتـــ|ن عبــــد|محمد سليم لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

4324o3 ح|هيم صبــــ|بــــر|لمجيد |بــــ عبــــد |رح |بــــ طنط|د|

|243||  محمود|لبــــ|يمن عبــــد |مهند 
ى
ق ى شمس حقوق عي 

695732 حمد|لسيد محمد |لسيد |مريم  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

42826o ين لملك|ئيل عبــــد|ك ميخ|مل| في  |تـــربــــيتـــ طنط

7o8557 |بــــو |حمد خليل محمد |لدين |ح |محمد صل
|لعل

عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

5o4387 لم محمد|ل محمد أحمد س|نه سكندريه|ل|عه |زر

8o5992 لموجود|ء حسن محمد عبــــد|سم| ي|طبــــ 
|لمنى

5|4o92 ى عصفور |ص ئى|لديبــــ|بــــرين محمد حسني  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

676556 لح|حمد ص|ل |لدين كم|ء |ره عل|س لمنصوره|هندستـــ 

4o8557 لرشيدى|لقطبــــ |لح |لقطبــــ ص|ء |ل| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3||495 لعجىم منصور|بــــسيمتـــ عىل عىل  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|62749 هيم|بــــر|مد |دل ح|حمد ع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

827446 ي |لر|هلل محمد عبــــد|عبــــد
حمد|ضى دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

4|7o49 لمجيد|ضىح مهدى محمود عبــــد لشيخ|نوعيتـــ كفر 

7o2832 لحتـــه|لحميد |لحميد عبــــد |لسيد عبــــد |مصطفى  ن|علوم حلو

68|4|5 هلل|هلل محمد عبــــد |مه عبــــد |س|حمد | لمنصوره|ره |تـــج

83|664 وي يوسف|سن|لنبــــي |عصمتـــ عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

4326|5 ي خليفتـــ|ريم جم
ى
ل محمد شوق |علوم طنط
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88828o روق نصي   |رأفتـــ ف| مرن سيوط|تـــربــــيتـــ 

6o8o84 بــــو زيد|هيم عبــــده |بــــر|هيم |بــــر|م |ريه |بــــ طنط|د|

3|8825 ن|رمض| طمتـــ محسن زكري|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|75o|5 ي|جر عص|ه
م خرصى محمد حنفى ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

845244 دريس محمد|لمجد |بــــو|سن |مح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

4495o4 ى | ى |لسيد حسي  لخول|لسيد حسي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

779o66 هيم حسن|بــــر|ئى |م ه|وس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8|o59 ف عبــــد|عمر  لعزيز محمد|رسر هره|لق|حقوق 

828|| بــــورسيع|مصطفى محمود محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

87o39 ن سلومتـــ|حمد رمض|محمد  سيوط|عه |زر

765o96 وى|لمحل|س حسن |ن محمد عبــــ|نور ره بــــور سعيد|تـــج

924662 حمد محمد عىلي |عمرو  زيق|لزق|حقوق 

889996 ندى محروس محمد خليفه  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

529|8 لم|ن صديق س|هلل رمض|عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

35o99  محمد|يوسف خ
ى
لد شوق هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

62|o26 بــــد|هلل فوزى محبــــ ع|منه  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

724o7 لد حمدى جمعه|عمر خ سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

4656o4 لم بــــدوى|هيم س|بــــر|هيم |بــــر|لد |خ ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

695525 لحسن|بــــو|حمد |حمد |ره |س لمنصورتـــ |تـــمريض 

348o3o نم|حمد غ|نور |محمد يوسف  ى شمس صيدله عي 

28|736 يف  ف عبــــد|رسر ن|يم عبــــده سليم|لد|رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

835o5| ن|صم محمد سليم|ن ع|يم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

522465 ن|هيم عىلي|بــــر|حمد |ن |حمد رمض| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|68356 جد نبــــيل صليبــــ|م| رين|م |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

677379 زق محمد|لر|عبــــد | م زكري|سل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|4o7o5 لرحمن|هلل عبــــد |نور عبــــد |محمد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|48o75 م يحن  سيد معوض|حس ن|بــــ حلو|د|

847558 تـــ شفيق بــــخيتـــ|ري بــــرك|م ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

9o7o|7 هيم محمود |بــــر|مصطفى محمود  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى
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26o|33 حمد|م كرم عيد سيد  ط|ر دمي|ثــــ|

763292 ن|س مهر|ن عبــــ|س مهر|عبــــ| نور بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

2||73 فظ سعيد|لح|م عبــــد |ن هش|يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

869|35 هيم|بــــر|ن |محمد يىحي رمض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

758282 ن محمد محمود|يمنى سلم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

4|28o6 ن|لسج|هيم عىل |بــــر|طمه محمد |ف |بــــ طنط|د|

6893oo ف |مل | بــــينى عبــــد |رسر حمد|لحميد |لشر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3634|9 لرحمن سيد حسن مدئى|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

533|7 لحكيم|هدى عيد محمد عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|654o4 مريم صموئيل فريد عبــــيد ن|حقوق حلو

|74877 هيم|بــــر|حمد |بــــسنتـــ مصطفى  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

82394o د طه|لعيون فؤ|بــــو|ن |شعبــــ ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

7|758| م|لسل|للطيف عبــــد |حمدى طلعتـــ عبــــد  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

639359 ى|لن|محمد عبــــد رص عبــــده حسي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

369753 تـــ محمد فتـــىح عبــــد لمجيد|ني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

258693 هيم عيد فهيم|بــــر|عيد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

64662| زق يوسف|لر|عىلي محمود عبــــد  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

22|o2| ه عبــــد| هلل|لعزيز خليفه عبــــد|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4|4o|9 حمد حلىم مرصيه|مه |س|جر |ه |حقوق طنط

342o57 بــــوحمودتـــ|ضىح مصطفى محمود عىل  ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

435224 ىسر|لش|ه |لنج|بــــو |هدير عبــــده  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

89|8o3 ن |ن عىل سليم|خلود سليم سيوط|ره |تـــج

444|89 لطبــــىح |محمود محمد صبــــىح محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

48|666 يد فرج|ح محمد ز|محمود صل دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

77o92o وق سعيد محمد عىل حسن رسر زيق|لزق|بــــ |د|

774632 ي|ر
هلل|د |لسيد ج|لد |خ| ئى زيق|لزق|صيدله 

322675 ك فهىم|لمل|سيمون سعد عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

32|6oo رس محمد تـــوفيق|حمد ي| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

629445 هلل|هلل عبــــد|دي عبــــد|ل ه|نه زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 
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5|2o69  عبــــد|لص|م |سل|
ى
لرؤف|لسميع عبــــد|ق تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

42|364 ى|لمحسن |سمر تـــوكل عبــــد  حمد حسي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

874|4 عمر تـــوبــــه فرج عرفه ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

624464 مل محمد صقر|سعد ك|ن |رو ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

64|6o9 لرحمن عىلي|ء ربــــيع عبــــد |سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

839|22 ي عرف ي معز خي  تـــ|خي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

26o365 يف رمض|نوره ح|لفتـــ|ن عبــــد|ن رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|28||7 حمد محمد سمي  حسن|رضوى  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

69457| هيم عوض|بــــر|لمتـــول |ن محمد |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

26|28| هلل|هلل محمود عبــــد|ره عبــــد|س ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8|2o72 دير جرجس|بــــ|دل |مي ع|ر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

77o526 |ن |فظ سليم|محمد ح| حمد رض|محمد 

لشوربــــىح 
زيق|لزق|هندستـــ 

6|9|95 ى|هر محمد |طمتـــ طه ط|ف لخرصى ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

229239 لرحمن|ح يشى فتـــىح عبــــد|سم هره|لق|بــــ |د|

479o26 حمد خليل|حمد يوسف |متـــ |س|حمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

695499 عيل عمر|سم|لمنعم |عبــــد | ء رض|رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

762o|o ح|لسيد مفتـــ|ح عبــــد |طمه مفتـــ|ف ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

28737 م وهبــــه حمد محمد|لسل|بــــ عبــــد |لوه|عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

6779o9 م|لسل|د محمد عبــــد |م مسعد محمد فؤ|هش |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

32368 لفيسر|در |لق|لرحمن محمود عبــــد |عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

779448 عطيه عىل| مروه رض زيق|لزق|نوعيتـــ 

238848 حمد حسن|لسيد |دين مصطفى عبــــد|ن ى شمس علوم عي 

8|o|5o د محمد|ل فؤ|م جم|سل| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

622649 ي
بــــينى|مد |هلل ح|عبــــد | دئى لشر ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

6o29|5 هيم محمد|بــــر|رق سعد |محمد ط ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

8|3929 عيل|سم|ن |هيم رمض|بــــر|حمد | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

5|856| دريس|بــــو |ن محمد أحمد محمد |نوره ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

56|36 لدين ميهوبــــ|دل سعد |محمد ع ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى
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766256 لمرصى|هيم |بــــر|حمد محمد |مه |س|هلل |منه  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

25||3o رح|لق|لدين حسنى |يوسف سعد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2735|8 هلل|د عبــــد|رص عو|مهند ن ن|علوم حلو

28485 هيم|بــــر|سمي  ممدوح يحن   ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

8339o8 مل يوسف محمود محمد| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|4|o9o در محمد عوض|كريم محمد ن ى شمس|تـــج ره عي 

|38|43 ى |سل خ|بــــ هيم|بــــر|لد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

775o82 ه عبــــد  عيل|سم|عيل محمد |سم|لنبــــى |ني  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

9|o372 حمد |ء محمد محمد |بــــر ج|أللسن سوه|كليتـــ 

524995 ى رشو| ن|حمد حسن محمد حسي  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

888o67 ى محمود عبــــد لـله  |محمود خي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

|8|59 لعزيز|ج محمد فتـــىح عبــــد |ريتـــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o965| حمد محمود|هلل |لسيد عبــــد|محمد  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

487379 لمصيلىح|يوسف مصطفى رشيد محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

45||75 هلل|هلل عبــــد |هلل مجدى محمد عبــــد|عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

368|4 ئى|لطن|حمد فرج حمزتـــ |ن |نوره ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4|2643 يف محمد فؤ ن|حمد رسل|د |نشين رسر |بــــ طنط|د|

|78685 ف محمد عبــــد |منيه | لمقصود|رسر سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

68oo73 ن|دى رمض|له|هيم عبــــد |بــــر|نهله عوض  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

447979 لعظيم محمد منصور|حمد عبــــد |ر |مي سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

36oo93 رس محمود محمد|ندى ي ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

48|673 محمود محمد يونس رزق يوسف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

762|78 ن|حمد رمض|لحليم |ح عبــــد |محمود صل حقوق بــــورسعيد

346336 لدوه|لفتـــوح مرزوق |بــــو |حمد تـــوفيق | ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

9o|67| حمد |محمود منتـــرص محمود  |ج طبــــيع قن|عل

|48365 د محمد|م فريد فؤ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6387| حمد عىل حسن|حمد عمرو | لفيوم|بــــ |د|

32o|o6 لس  هلل|ق عزتـــ عشم |سح|كي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

6o7785 لزينى|نم يوسف |ندى محمد غ |حقوق طنط
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5o|653 هلل|د ضيف |لجو|حمد عبــــد| |ند سكندريه|ل|علوم 

35736o ي عبــــد|حمد عبــــد|
ي|زق عبــــد|لر|لغنى

لغنى تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

48565| ج بــــدري|منيه سيد حج| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25||28 ئى|لفخر|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|نبــــيل  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|2o457 محمد مدحتـــ شكرى محمد حسن هره|لق|ره |تـــج

876o85 مل يوسف محمد |هلل ك|عبــــد سيوط|حقوق 

433o38 لقبــــيض|ىط محمد |لع|ء عبــــد |سم| ي صىح طنط
|معهد فنى

52|386 شتـــ|ن عك|ء محمود عوض سليم|دع سكندريه|ل|طبــــ 

2568o3 لم|يز س|ن جمعه ف|يم| |بــــ طنط|د|

36973o هيم محمد|بــــر|يزتـــ مصطفى محمد |ف |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

247953 لحليم عوض|هلل عبــــد |دل عبــــد |ع| دين لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

76o89o م غريبــــ محمد|دين عص|ن ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

367487 ح محمد |لفتـــ|لعظيم عبــــد|حمد عبــــد| |نور

ي
حبــــيسر

|عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|39538 وى|لح|ن |ن محمد فريد سليم|عليه سليم ى شمس|تـــج ره عي 

695574 ع|د عىل شج|لجو|سم عزتـــ عبــــد |بــــ هندستـــ بــــور سعيد

6o85o6 ه مصطفى عبــــد  لبــــسطويس عىل|لق |لخ|ني  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

4|5893 سم|حمد مرعي ق|نغم مجدي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4458|9 لسيد|لسيد حسنى |حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

84|||o لس طلعتـــ قديس فلبــــس كي  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

54|54| ن|شد رسح|شد حسن ر|حسن ر |حقوق طنط

445993 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد |عمر مصطفى عبــــد  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

486o93 حمد مخيمر|هلل ممدوح نبــــيه |منتـــ  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

49|o6| ى وى|لمنش|لسيد محمد عىل |ء |عي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|o6oo تـــ|عىل محمد | ر|ي بــــوعمي  لمنصوره|ره |تـــج

45o273 ف عبــــد |نس محمد | هلل محمد|رسر |هندستـــ طنط

267767 رى|لهو|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|محمد  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

43796 ء ربــــيع محمد|منيه عل| ى شمس|زر عه عي 

847666 حمد محمد|هيم |بــــر|مل | ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

524o97 ي
ن|هيم شعبــــ|بــــر|رص |ن| دئى ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

2734|4 ن|ئى سليم|ريم حمدى جيل ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|
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327||4 لمعىط|مريم محمد محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|24o83 مه|محمود محمد محمود سل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|7248 ره|ن عم|يه جوده رمض| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6964|3 مد يوسف|م ح|نبــــيله حس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78o97 ل|عيل محمد عىل هل|سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

792259 لسيد محمد عىلي فرج|جر |ه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

643682 وز صل ح سعد يوسف يوسف|في  زيق |لزق|تـــمريض 

495232 ىس|لعبــــ|لعزيز |ئل عبــــد|سم و|بــــ لمنصوره|حقوق 

443374 لمول|لمول حسن عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد  لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

3495|2 ل|لع|عىل عبــــد| م عط|حمد س| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

827553 لد مرىسي حسن|ميمه خ| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

5|3683 حمد محمد سند|م |حس ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

868|75 ى|بــــولس عبــــد لنور بــــولس سفي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4o2|43 لرحيم|ن محمد عبــــد |رنيم شعبــــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36||75 هلل ونيس|م عبــــده عبــــد|هش| ند |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

835o83 ى محمود عبــــد ي|لر|روضه حسي 
ضى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6oo836 وق محمد  دئى|لمر|حمد محمد |رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|24342 بــــ|لوه|ل حسن عمر عبــــد |رس كم|لؤى ي سيوط|هندستـــ 

|4994| لنرص|بــــو |ن |رص شعبــــ|حمد ن| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

888567 م |شنوده حشمتـــ عبــــده س سيوط|طبــــ 

7558o عىل حمدى محمود يوسف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

258558 ل|هيم سعد غبــــري|بــــر|مني   ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

77o97o |لعل|بــــو |لسيد |رس محمود |نىح  ي| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

47945o هيم|بــــر|حمد نرص محمد | سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

6o2737 لكوش|لق |لخ|روق عبــــد |محمد وليد ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

342|46 ى مرقص|جد طلعتـــ |يدي م|ه مي  ى شمس صيدله عي 

232424 هيم|بــــر|هلل |ء مدحتـــ محمد عبــــد |ل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

33|23| هيم زقله|بــــر|لسيد |ل |منيتـــ جم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8573o5 ل حبــــيبــــ موىسي|كم| رند ره بــــنى سويف|تـــج
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233533 ى مصطفى محمد|نوره ن حسي  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

826o48 حمد محمود محمد|يه | ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

4|3995 يف|ء محمد إبــــر|عىلي هيم رسر |بــــ طنط|د|

49|9o9 ن محمد|حمد سليم|ء |مريم عل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o9522 ف محمد محمد | ى عبــــد |رسر لرحيم|مي  لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

48266 ن محمد سيد محمد|يم| هره|لق|علوم 

|4|579 ى غبــــ|هلل ر|وجيه عطيتـــ | يوستـــي  ى شمس حقوق عي 

5o3992 محمد مصطفى عىل مصطفى عىل سكندريه|ل|عه |زر

8|2739 هيم|بــــر|بــــر |مه ج|س|سمر  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

27o922 لسيد شلبــــى|لسيد |بــــسنتـــ سمي   ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

83675 رص|د محمد محمد ن|جه بــــ بــــنى سويف|د|

2332o| لمقصود|بــــ عبــــد|لتـــو|ندى ربــــيع عبــــد تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

44oo9 ى سيد عبــــد |م |سل| ر|لغف|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|6788 ف |جميله  وش|هيم محمد جر|بــــر|رسر  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

42692| شتـــ|حمد عم|لمجيد |دل عبــــد|ء ع|رس| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

6o459| وى|لسعد|ن |هيم سليم|بــــر|ندى مجدى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

343649 حمد|لسيد |لد |لسيد خ| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

637|7| هيم|بــــر|لسيد محمد |ئى محمد |م| لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

63582o ر|لبــــ|زق عبــــد|لر|لسعيد عبــــد|ء |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

62|44| حمد|لسيد |حمد سعد | ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

223678 لمجيد|لمجيد سيد عبــــد|رضوى عبــــد هره|لق|بــــ |د|

366o63 ى خلف بــــخيتـــ محروس|ي سمي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

233759 ر|لح حسن جز|محمد محمود ص دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

22|68o عيل جوده|سم|لم |لح س|ص ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

486545 ئى|للق|لدين حمدى |د|حمد عم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22|348  عىلي محمد ربــــيع|محمد هش
ى م حسي  ن|بــــ حلو|د|

254973 لسيد بــــركه|هيم عبــــد |بــــر|ن |هدير رمض ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5235oo يغ|لص|محمد سعيد محمد محمد  |ضتـــ طنط|علوم ري
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2|2588 فظ|بــــ ح|لتـــو|هلل عمر عبــــد|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

754854 لد عبــــده محمد|تـــفى خ لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

436575 زق جوهر|لر|هلل عبــــد |تـــم عبــــد |ء ح|سم| لشيخ|تـــمريض كفر 

446|44  محمود |لبــــ|زن محمد عبــــد |م
ى
بــــو سنه|ق ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 

تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|467o4 د|لجو|م محمود عبــــد |محمود عص ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

494359 ل|لجم|ح محمد |حمد مصبــــ| |ره طنط|تـــج

6o537 حمد عىلي|ح |ء صل|سم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7622|o ن|حمد بــــدر|لبــــدرى محمود |لرحمن محمد |عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

4o446o شور|هلل محمد جمعتـــ محمد ع|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|56o7 وق ط كر  |رق عوئى ش|رسر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|2o8|5 ندى شنوده شفيق يوسف|س ى شمس|د| بــــ عي 

75o63o ر|لستـــ|حمد محمد عبــــد |ء حسن |ل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7725|8 ه عبــــد | د|لجو|هلل عبــــد|لحميد عبــــد |مي  زيق|لزق|بــــ |د|

897o32 محمد حسنى حسن محمد  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

694645 هلل|تـــ عبــــد |لشح|طف |ء ع|عىلي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

325758 نتـــ عيس ربــــيع عيس|دمي ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

499o3 يع عبــــد | لسيد حسن|حمد رسر ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

4|898o لسيد|دي محمد |له|لسيد عبــــد| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

434262 لديبــــ|ح |لفتـــ|لغنى عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|رضوى عبــــد |عه طنط|زر

3|467| لرحمن سيد|محمد عىل عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

85985 لسيد محمد حميده|ئى |م| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

8|2oo7 لرحيم|حمد عبــــد|ء عىلي |سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

492623 كريم عىلي أحمد أنيس ره دمنهور|تـــج

767894 زق محمد|لر|ء محمد عبــــد |رس| ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

2354| ف عبــــد |مصطفى  هيم|بــــر|لحكم محمود |رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83467 لمنعم|لمنعم عبــــد |حمد عبــــد |سعيد  بــــ بــــنى سويف|د|

37277o لنبــــى|لمغنى عبــــد|مروتـــ طلعتـــ عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

887|98 حمد |ر فتـــىح محمد |زه| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

69|o34 ده|لسيد حم|هلل عىل |عبــــد  لمنصوره|عه |زر
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7772|2 يتـــ  ئى|حمد محمد محمد مرو|مي  زيق|لزق|طبــــ 

9o898 لحفيظ|لحفيظ ممدوح عبــــد |م عبــــد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

542333 ن عىل عميش|د سعد رمض|نه سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

7|5777 حمد مصطفى|بــــ نبــــيل |يه|بــــسنتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|78894 لرحمن|م صفوتـــ مليىح  عبــــد |سل| رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

2|63|| ن|حمد سويد|لشكور |د محمد عبــــد|زي ى شمس صيدله عي 

758|5o ر|دى عم|ر حم|ء رجبــــ عم|دع زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

|4|663 ى  لصيفى|سيف مجدي محمد محمود أمي  ى شمس حقوق عي 

769822 عيل محمد|سم|ل فهىم |ن جم|رو |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

9o6o66 ن |لسم|لرحيم |ن عبــــد|لسم|محمود  ج|ره سوه|تـــج

777935 بــــط|له|م محمود حسن |يمنى عص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43|455 ر|بــــ وليد محمد شبــــل عم|يه| | تـــمريض طنط

|73999 هيم محمد|بــــر|محمد حمدى  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

3724o لسلوتـــ|ن محمود |حس|لصمد |رحمه عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4965|o نوبــــ رزق|مر عوض بــــ|نسي تـــ|ن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

3|8996 شد|متـــ فريد ر|س|هلل |منتـــ  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|22o4o ه هش| لدين عقل|ل |م محمد كم|مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

264o85  |هيم |بــــر|م |لسل|ء عبــــد|سم|
ى
لدسوق

م|لسل|عبــــد
ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

64o|23 بــــدين|لعزيز ع|حمد عبــــد|لسيد |ده |غ زيق|لزق|حقوق 

|6||79 ف |نوره عيل|سم|لدين سيد |ن رسر ى شمس| لسن عي 

524672 رص خليفه محمد يوسف|عىلي ن ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

4o9257 ى|لح محمد ش|م محمد ص هي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

638464 لسيد|لسيد |ح |م صبــــ|بــــس |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|78268 حمد|ل محمد |حمد جم| لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

67563| عي|لسبــــ|طف عىل |محمد ع زيق|لزق|طبــــ 

424496 هلل| |ن عط|هلل شعبــــ| |حمد عط| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

497228 لذهبــــي|لحميد عيسوي |رحمتـــ عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

44o44o |ر مصطفى محمد شتـــ|ن مختـــ|رو لشيخ|بــــ كفر |د|
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7o3o78 م|ل|حمد سعد |حمد |جده |م رسر زيق|لزق|بــــ |د|

245776 لرحيم بــــدر|طف عبــــد|حمد ع| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

9o7|6o لحميد محمود محمد |محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

444o44 دى|له|ح عبــــد|لفتـــ|ء محمد عبــــد|لزهر|طمتـــ |ف
 محمد

لمنصوره|حقوق 

228656 لرحمن|ر عبــــد|لمعز بــــك|ندى عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

48839 فظ|ن محمد ح|بــــ شعبــــ|ربــــ ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

77623o حمد عىل عطيه|هيم |بــــر| |ند زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

542o96 لحليم|محمد أنور ربــــيع عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6256|4 لسيد|هلل |لسيد عبــــد|ء |آل زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

254627 لسيد محمود|محمد مدحتـــ  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

8534o4 لليل|بــــو|ء عىلي سيد |رس| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

585|| ي|ر
|لبــــ|محمود رشيد عبــــد | ئى

ى
ق صيدله بــــنى سويف

695667 طف لطفى طه|ع| ر|ي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

75349| هلل|ىط عبــــد|لمع|بــــو | |ن رض|بــــيس لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|45883 تـــ|زم رجبــــ محمد بــــرك|ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

23432 ن|مر مدحتـــ عمر عثــــم|ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|5|32 ن لقصيفى|لسيد |لح سعد |ص| مي  ط|بــــ دمي|د|

878247 ي|
قتـــ محمد تـــعى حمد |ن |رسر سيوط|صيدلتـــ 

9|8424 ه سعد حسن عىل | مي  سيوط|بــــ |د|

446448 يف عبــــد |ش عيل فرج|سم|دى |له|دى رسر سكندريه|ل|حقوق 

79o985 د|لرحمن مر|طف عبــــد |سلىم ع لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

846|72 م محمود سعيد|محمود عص |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

34o7o8 لح|حمد ص|لسيد |لح عمر |ص شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

8|4585 بــــر وهبــــه|لج|د عبــــد|جورج عم ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

85522 م|لسل|ر عويس عبــــد |حمد مختـــ| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

678783 |لل|حمد عبــــد |لسيد |مريم فكرى  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

||473o شم|هيم ه|بــــر|هيم سعيد |بــــر| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

82oo97 ي عىلي|ء جم|شيم
ل حفىطى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

6|66|9 ي | دين
وي|لزفتـــ|جمعتـــ لطفى ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج
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768737 م مسعد نصي  عيد|بــــس ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

44o289 حمد|هلل مصطفى |رس عبــــد |ء ي|عىلي |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

5|4|53 دو|د صبــــرى أحمد محمد ج|جه سكندريه|ل|بــــ |د|

4622o3 ي
 ك| دئى

ى
وودي|لد|مل |شهدى شوق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

284735 م عىل|لسل|لسيد عبــــد|طمه |ف كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

637554 لسيد عىل سعده|ل محمود |يتـــ جم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

426585 ى وديع جرجس تـــ| درس معوض|وجي  سكندريه|ل|علوم 

226629 حمد يونس معوض|د |زي ن|بــــ حلو|د|

28267o ء حسن محمود عىل|سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

54||94 لحميد سيد محمد سيد عىل|هلل عبــــد|عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4925|9 هيم عىل تـــوفيق محمود|بــــر|حمد | بــــ دمنهور|د|

62299| لمعبــــود عىل قنديل|لد عبــــد |محمد خ ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|67466 د جبــــر|لجو|مجدى عبــــد | ر|ي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

64o52| حمد|هيم |بــــر|لبــــديع |لبــــديع محمد عبــــد |عبــــد 
تـــ|لشح |

زيق|لزق|ره |تـــج

22236o سم جهىم|لق|بــــو|ره صبــــىح |س ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

85|78 ى حسن|عىل  حمد حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|879 ي |م|
حمد|حمد رجبــــ |ئى لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o|7o5 لرحمن|لحميد عبــــد |محمود عوئى عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84o27 ك مجىلي|لمل|نوبــــ سعد عبــــد |بــــ| حقوق بــــنى سويف

5|468o تـــ ي| م|رس محمد مسعود عل|مي  تـــربــــيتـــ دمنهور

3474o6 سم|لد محمد ق|محمد خ |حقوق بــــنه

6||837 د|لسيد ج|لد |محمد خ |ره طنط|تـــج

37379| لم|ن س|حمد رمض|ء |سم| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

5oo825 لسيد|ن |سلىمي سعيد عبــــده سليم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|75627 ى محمد حسن |ي حمد|سمي  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

475286 س محمد|ض عبــــ|حمد سمي  ري| |ضتـــ طنط|علوم ري

696663 ن|دى رمض|لنف|ن محمد |نور ط|بــــ دمي|د|

499575 نه يوسف عطيه رزق عطيه|سلف م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 
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534548 د|حمد حم|ن عىلي |مريم رمض عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6375o5 ل|بــــ جل|لوه|حمد يحن  عبــــد | لمنصوره|حقوق 

52|57o لمنعم صقر|رص عبــــد|لن|يه عبــــد| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o6237 وى|لطنط|لسيد |تـــسنيم محمد محمد  لمنصوره|بــــ |د|

844284 ي |محمد ر
هيم|بــــر|فتـــ مصطفى ن|سو|علوم 

8847o4 دل زىك موىس |عمر ع لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

4867o6 عمر محمد فتـــىح محمد محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

55489 ى|  رجبــــ حسي 
يه لطفى ره بــــنى سويف|تـــج

7674|2 يه منصور محمد عىلي| لعريش|تـــربــــيتـــ 

7o2922 ف |سيد  لمرىس|لسيد محمد |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

847426 ى|بــــر|لعربــــي |مروه  هيم حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

7oo72| لرحمن قرمد|لسيد عبــــد |حمد |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|صيدله 

6|o|63 هيم مشعل|بــــر|حمد |ريم  |طبــــ طنط

||96|8 ن سيد|ن محمود عثــــم|مرو لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

92oo| هيم محمد|بــــر|محمد خليل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4827o يمن محمود ذىك|يه | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

69355| د|لحد|بــــع حمزه |لتـــ|محمد مصطفى  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

336322 رس عىل جودتـــ|ن ي|يم| سيه|نوعيتـــ عبــــ

6o8854 م|لم عز|ر ممدوح س|من لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

24|627 حمد عىل|زق |لر|م عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

78678| ى سعيد ف|ي روق جنيدى|سمي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

422329 لرحمن عمر محمد عطيه|عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4|7589 م|ىط عل|لع|لسيد عبــــد |ء مجدي |رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

97|87 فظ|عيل محمود ح|سم|ندى  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

675433 فع|لش|لحميد |نور وجدى عبــــد |ربــــى  لمنصوره|صيدله 

365633 بــــتـــ محمد|حمد محمد ثــــ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|3769 لونيس|ن عبــــد|لد شعبــــ|حمد خ| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6|47o7 ج|طمه عىل محمد حج|ف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

22|586 ى عبــــد لعزيز|وليد محمد خي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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3|4864 لرحمن سيد مصطفى محمد|عبــــد ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

|36|29 روق مسعود|ئى ف|روم| رين|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

69487o حمد مصطفى تـــعلبــــ|حمد حمدى | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

37|7|9 هيم|بــــر|لد محمد |هبــــتـــ خ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

||862| ي|ه
يف محمود عبــــد | ئى لشيخ|م |لسل|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

6364|| لسميع|لسميع منصور عبــــد|مصطفى عبــــد زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

29|622 هلل مصطفى محمد قطبــــ تـــوفيق|عبــــد  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

2|6|97 هيم|بــــر|لمنعم عىل |يوسف محمد عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

284|6 دم|لنعيم |د عبــــد |لجو|دل عبــــد |محمد ع هره|لق|ره |تـــج

794|64 ن|مه زيد|لسيد سل|م |سل| زيق|لزق|حقوق 

|24539 حمد|مؤمن ني  حمدى  ى شمس|تـــج ره عي 

86|986 لدين خليل|ره بــــدوي نور |س |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

75o448 يف و ئل عىل محمد|رسر ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|6o|| م|لش|لسيد |هيم |بــــر|سلىم   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

228449 ود|لمطلبــــ حسن د|ر كرم عبــــد|من لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|488|9 بــــ|لوه|رق محمود حنفى عبــــد |تـــفى ط ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

854552 ود|ن د|سحق سليم|نوفيل  ي|علوم 
|لمنى

623497 لدين|حسنى مىح | دين زكري|ن  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

9o75|4 محمد عبــــود رشدى فضل  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

6822|6 لدين|بــــ |لجليل شه|حمد عبــــد |بــــسنتـــ  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

246o|5 ف|لزفز|لسيد |محمد محمود شكرى  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

78264o ع محمد|س رف|س محمد عبــــ|ين| زيق|لزق|حقوق 

45o2o4 لعمروىس|هيم |بــــر|هيم مصطفى |بــــر| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|357|5 س|بــــسمه محمود محمد عبــــ ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|2363| حمد|لعزيز |عىل محمد عبــــد  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

25979| ن محمود محمد زهو|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o84o5 لنعيم |بــــتـــ جنيدى عبــــد|مروه ثــــ ج|تـــربــــيتـــ سوه

|63522 ق|حمد |ده حمدى |غ وى|لشر ى شمس|تـــج ره عي 
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|2oo8o لسيد سعد|نوره سعد  ى شمس|تـــج ره عي 

|5498o ى| محمد محمد رض| رن خليل حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|62598 يف محمد  ى|محمد رسر مي  ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

7873|3 ي|محمد 
حمد سليم عفيفى |ره بــــنه|تـــج

2663|9 لمحسن|هلل عبــــد|هر عبــــد|جر م|ه هره|لق|ن |سن|طبــــ 

35|887 يف منسي محمد فرج بــــسنتـــ رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

859397 حمد سعد نرص|رق |ط ي|بــــ |د|
|لمنى

7399| هيم|بــــر|نزيه عبــــده | دون|م لفيوم|عه |زر

237249 طمه محمد سيد سليم محمد|ف سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

68|2|6 |لمتـــول ري|رى |لبــــند|رون |رجبــــ ه لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

4|7595 ن يوسف عىل يوسف|ء رمض|ل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

446626 للطيف متـــول|محمد متـــول عبــــد  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

28723o ي|لورد|لحكم |ئى عبــــد|لحكم ه|عبــــد
ئى ي صىح بــــنه

|معهد فنى

|67|4 ى |ر خ|مي لم|حمد س|لد حسي  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

225752 حمد| |بــــ حسنى رض|شه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34||88 ن|لجلد|م سعيد محمد بــــدر |حس |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8229oo ح محمد محمود|محمد صل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

233396 لمجيد سويلم|حمد محمد عبــــد |طمه مصطفى |ف كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

||9592  عىل|لبــــ|م مجدى عبــــد |بــــس
ى
ق ن|حقوق حلو

238883 ح|لسيد صل|د |ن عم|يم| ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

676|58 بــــينى فضل|حمد |لدين |ل |جم| نور لشر |بــــ طنط|د|

9o8535 ي|ر
كر  |بــــدوى محمود ش| ئى ج|حقوق سوه

4|5676 يد كشك|بــــو |لسعيد |ل |لدين جم|ء |بــــه ى لي  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

892445 تـــى |حمد زن|محمد عصمتـــ محمد  سيوط|حقوق 

825556 هيم منسي|بــــر|منتـــرص | ند|ر دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

33839| لمعىط|نور محمد عبــــد|محمد | دين |حقوق بــــنه

273376 هيم محمود|بــــر|م |ن عص|نوره ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|4445 مد|بــــوح|حمد |م زينهم محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 
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787o68 لجليل|ر صبــــرى محمد عبــــد |من |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|39786 تـــ|لنبــــى عرف|ء محمد عبــــد |رس| ى شمس| لسن عي 

639863 تـــه|مصطفى محمد حسينى شح| دين زيق|لزق|بــــ |د|

|6888| لح|عمر محمد حسن ص سيوط|بــــ |د|

82389o ي|ده فتـــىحي محمد كيل|غ
ئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

359426 لرحمن|در عبــــد|لق|يم عبــــد|لد|ء عبــــد|سم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o23|5 لصغي  |بــــر محمد |محمد ص ج|حقوق سوه

7o4858 حمد محمد عليوه|ح |لفتـــ|نفيسه عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

8o7387 وي|تـــ بــــبــــ|ل فرح|بــــيشوي كم ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

449o93 مل محمود|ن مجدى ك|نوره ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

636|76 هيم|بــــر|م | لسل|طف عبــــد|حمد محمد ع| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

28o|46 ى عبــــد|حمد ع| لحليم|طف حسي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

8267o4 فع حسن|هلل منصور ن|هده  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

9o38o6 لسيد |حمد |م |ء عص|وف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

287|87 ر|محمود محمد محمود عم تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

863859 ه محمود|لل|ء محمود عبــــد|لزهر| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

58393 لدين|حمد عىل محمد شمس |ء |رس| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

793766 لشيخ|محمد رجبــــ متـــول  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

635766 م|محمد عىل فوده هم زيق|لزق|نوعيتـــ 

6o5933  |لدين |سيف 
ى
|هيم محمد |بــــر|لدسوق

ى
لدسوق لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

238274 لعليم|لمؤمن عبــــد|م عبــــد|هلل حس|منه  هره|لق|بــــ |د|

6779|6 هيم حمزه محمد|بــــر|حمد |هيم |بــــر| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

687838 لسيد محمد |عبــــي  عزتـــ محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5958| لعظيم مهدى|يه عىل عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

5|4626 حمد محمود محمد بــــيوم|ء |ل| بــــ دمنهور|د|

4o955o ى عـطيه عبــــد لحميد خرصى|خي  |ره طنط|تـــج

|4628o ى حسن  حمد|ضىح حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o9|82 ي خليل محمد
يف حفىطى محمد رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|586|o حمد|حمد |طف |مريم ع هره|لق|ره |تـــج
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3464o6 لغنى|رص محمود عبــــد|ئى ن|م| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

23599| لربــــيع محمد|لدين |لحمد نور|ن شيبــــتـــ |وجد هره|لق|ره |تـــج

3|925o ح حسن|عيل صل|سم|ضىح  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

5o4634 ي|سم
ح محمد فوزى محمد مصطفى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6|5929 ف محمد عبــــد |مصطفى  ح زعلوك|لفتـــ|رسر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

53|7o وليد جمعه سيد سيد ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

6o7395 ى عبــــد|س |هلل حسن مو|ره حسي 
ى
ق |نوعيتـــ طنط

345o84 ل|لع|م عربــــي عبــــد|سمر عص |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|642|2 مر سيد عىل محمد|ر تـــ|عم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

887429 حد |لو|حمد فرغىل عبــــد|له |ه سيوط|طبــــ 

4|4999 هيم معتـــيق|بــــر|محمود محمد سعيد  سكندريه|ل|ره |تـــج

24|8|7 وق جم لحفيظ عجىم|ل عبــــد|رسر هره|لق|ره |تـــج

636998 هلل|ن حسن عبــــد |حسن شعبــــ | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

||8398 م|لسل|لسيد عبــــد |دل |سم ع|بــــ ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

7o8363 ز|لبــــ|ضل |ئل ف|ن و|جيه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

496592 ى  شد|حمد ر|لمنعم |حمد عبــــد |حني  ره دمنهور|تـــج

85o65| لدين يوسف عىلي|م |محمد حس سيوط|ره |تـــج

249987 وى|لخربــــ|مريم مرضى محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

823579 ي رزق ن
ي |لبــــنى حمد|ج  لفيوم|ر |ثــــ|

6477|3 زى|لعز|رق عيد عىل |عيد ط زيق|لزق|ره |تـــج

4|7536 لمجيد موىس موىس محمود|محمد عبــــد |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

7899|3 ل|لع|ل حسنى عبــــد|لع|ء عبــــد |رس| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|786| بــــو |زق |لر|لكريم عبــــد |هلل عبــــد |سلىم خي 
سعيده

كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

888779 ل محمود |فتـــ جم|محمود ر سيوط|ره |تـــج

4482|6 تـــ عيسوى رضوى محمد محمد خي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o7383 لعظيم|هلل عبــــد|يمن ربــــيع عبــــد| سيوط|حقوق 

434458 ى | نور يد |بــــو |حسي  ى ع رجبــــ|لرف|لي  |بــــ طنط|د|

|3556| |لعل|بــــو |حمد مصطفى |هلل |منتـــ  هره|لق|بــــ |د|

786|69 ى  ى |نرمي  ل|حمد سعد غ|لسيد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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263229 ه ش|م مجدى حو|ن عص|مي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6938o ي|ر
ف عبــــد | |ئى وى|لحميد منش|رسر لفيوم|عه |زر

825725 ى|يه محمد عبــــد| ي حسي 
لرضى |نوعيتـــ فنيه قن

85||56 حمد محمد|ن |محمد رمض سيوط|صيدلتـــ 

|5o975 لحميد محمد|ء محمد عبــــد |لشيم| هره|لق|ره |تـــج

892o85  سمي  ن|م|
بــــسخرون |جح |ئى سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|48762 ي
لربــــ|د |ل سيد ج|جم| دئى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|26634 طف سعد بــــيومي|يوسف ع ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

246994 مه معوض رستـــم|س|محمود  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

8o6239 لعزيز|ء رجبــــ محمدربــــيع عبــــد|حسن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|3o998 هلل| |يوسف يعقوبــــ رمزى عط ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8|5668 م فوزي محمد عىلي|بــــتـــس| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7|5o34 لفرغىل عىل|حد |لو|عبــــد | ثــــري ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

4869oo ى نو رى|يوسف عوض نجم حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

85|o7 لمطلبــــ|هيم عبــــد |بــــر|رق |ده ط|مي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

68oo9 لم|د محمد س|مينه عم| لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

224597 حمد|حمد |هيم رزق |بــــر|محمد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9o8o84 بــــ |بــــورح|د |ء عبــــده فؤ|صف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

792||5 ي
لرحمن|لعزيز عبــــد |وى عبــــد |لشبــــر| |رئى ي |

لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|279o3 د حسن فضه|حلىمي حسن فؤ لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

32|65o ج |لحميد ن|ج  عبــــد|زم ن|ح ى شمس هندستـــ عي 

464697 لرمىل|سعد محمد سعد محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

349642 وى|لزعبــــل|ن مجدى سمي  |يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

69|848 هيم|بــــر|دل سمي  محمد |نديم ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3533|o هيم دحروج|بــــر|هيم محمود |بــــر|عمر  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

|65|62 وق خ ي محمود|لش|لد محمود عبــــد |رسر
ى
ق هره|لق|ره |تـــج

925468 ين  حمد  |لعزيز |حمد عبــــد|شي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

772927 حمد|هيم |بــــر|ح محمد |حمد صل| ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ
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|38392 ف ر|ء |ل| ن|وى عمر|رسر ى شمس حقوق عي 

68|32| شم محمد|حمد ه|م |حمد حس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

448547 ىط مصطفى شلتـــوتـــ|لع|محمد صبــــىح عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

5|8o67 س|لنح|شور رزق عىل |ء ع|شيم سكندريه|ل|حقوق 

4o4||8 لرحمن مدحتـــ عىل هجرس طه|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75o882 لرحمن|لم عبــــد |حمد محمد س| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

222o58 دل محمد عزوز|ره ع|س ى شمس|زر عه عي 

498958 ي جبــــريل|
تـــ سعيد مصطفى مي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

64959| سهيله حسن عىل يوسف عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

3|8|24 لنبــــي|بــــي عبــــد|كريم محمد سنه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

325824 شور|م ع|م|حمد |در |لق|ر عبــــد|من ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

252o39 |لعل|بــــو|لسميع |لعزيز عبــــد|حمد عبــــد| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

5o663o لجندى منصور|هلل |ر سيدهم عطيتـــ |مي إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

23|565 لق|لخ|محمد سمي  محمود عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|2795 لسميع|لسيد محمد عبــــد|بــــ |يه|محمد  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

|5573o فظ محمد فوده|يه عمر ح| ى شمس هندستـــ عي 

||564| نور محمود حسن|مريم محمد حسن  هره|لق|م |عل|

64|4|6 م محمد محمد خليفه|يدى عص|ه زيق|لزق|علوم 

6oo922 بــــوشوشه|هدى محمد شبــــل زينهم  |طبــــ طنط

5|7|2| ي محمد |جر ن|ه بــــيض|ل|ج  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

229|o2 هيم حسن محمد|بــــر|طمه |ف هره|لق|ره |تـــج

697528 عيل|سم|لسيد محمود محمد |يه | لمنصوره|حقوق 

489546 ي|ح عبــــد |لفتـــ|دل عبــــد |يدي ع|ه
لغنى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

347767 م سيد حمزه عطيه|حمد هش| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

36o8o6 ي|لن|منيتـــ عبــــد| ي سيد حسن بــــحي 
رص طوجى |طبــــ بــــيطرى بــــنه

3|9o|6 ى|رضوى مصطفى خلف  هلل حسني  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|25352 رص محمد يوسف|بــــ ن|شه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|7466 لمقصود|ورى محمد عبــــد |يه مغ| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

56|6| يف عبــــد |ف ي|لبــــ|رس جمعه رسر
ى
ق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

335755 ى |ء حس|رس| ى|لسيد حس|ني  ني  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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92|o63 حمد  |لحميد |ء حسن عبــــد|ل| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

838o65 در|لق|حمد عبــــد|محمد سمي   ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4395oo ى أبــــو حسن|رق |ط| ن|ر لسيد حسي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

459344 دى|منيه محمد عىل محمد نف| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

6398o2 لعظيم|مه رأفتـــ عبــــد |س|ء |سم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42o665 ي محمد عمر محمد|فريد ه
ئى |حقوق طنط

878333 حمد محمد |خلود بــــدر  سيوط|علوم 

77|823 لسيد عىل|لسيد سعد |منى  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8897|o ل مخيمر عمر |جم| ر|ي سيوط|طبــــ 

235952 غ|لدبــــ|روق عمر |ل ف|ل طل|نه لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

782776 لعزيز|ء محمد حبــــيبــــ عبــــد |شيم زيق|لزق|ره |تـــج

6oo862 ف عيسوى |مريم  بــــوريه|رسر لشيخ|عه كفر |زر

647757 ى|لفتـــ|حمدى محمد عبــــد|مه |س| ح حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|5|766 لسيد|ش |لعظيم دمرد|حمد عبــــد |يمنى  ن|هندستـــ حلو

45|25| لغيط|بــــو |حمد |هيم |بــــر|دره |ن |ره طنط|تـــج

436266 وى|لحفن|ح |لفتـــ|هيم محمد عبــــد|بــــر|بــــ |يه| لشيخ|ره كفر |تـــج

77|75| ن|هيم عثــــم|بــــر|بــــ صبــــىح خليل |يه|مصطفى  زيق|لزق|ره |تـــج

898828 ى ل صليبــــ |م غبــــري|س| يوستـــي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

79o278 حمد حسن محمد| |سه لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

4627|6 يف عبــــد  لبــــليىل|تـــه محمد |لحكيم شح|رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

46|8o3 هلل|لصمد خي |لصمد سعد عبــــد|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o33|6 وع|لسيد مط|حمد |ل |م| ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

9|2o47 ى دق قديس |د ص|عي| مي  ج|ره سوه|تـــج

69254| وي|لعشم|زى |د غ|م ج|لسل|حمد عبــــد |سلىم  ره بــــور سعيد|تـــج

2o8|| ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|بــــ |لوه|محمد عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

4oo499  معوض مو|بــــسنتـــ مو
ى
|ق

ى
ق ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

78483o هيم|بــــر|لودود |هيم عبــــد |بــــر|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85853o ي يعقوبــــ| بــــول مدحتـــ بــــشر ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

9o956 مصطفى محمود عىل يونس بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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24988| م|حبــــيبــــه عبــــده فتـــىح عل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

85|oo4 كر محمد محمود|خلود ش ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

424548 ل|لش|هيم حسن |بــــر|هيم محمد |بــــر| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

857724 ي م|ئشه صل|ع
لك|ح حسنى ي|بــــ |د|

|لمنى

479329 مد|دي ح|آيتـــ يوسف محمد عبــــ سكندريه|ل|ره |تـــج

898899 ي|ر
| ك حن|تـــه سدر|شح| ئى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

78o249 ف عبــــد |مي  | لعزيز|لرحمن عبــــد |رسر زيق|لزق|هندستـــ 

337674 مه محمد|لسيد سل|مه |لسيد سل| |حقوق بــــنه

45865| ن|حمد مصطفى عثــــم|حمد ربــــيع | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|25397 لشيشينى|هيم |بــــر|لعليم |د محمد عبــــد |ي| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|35|48 ل|لع|رص محمد عبــــد |محمد ن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

69o9o4 لحميد|تـــ عبــــد |لشح|مجدى | ند لمنصوره|علوم 

9o|695 دم  |رص محمد |محمود ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7547|8 هيم|بــــر|در عيد |نيلىل ن ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

696898 لسيد|حمد | |حمد رض| لمنصورتـــ |تـــمريض 

436436 هيم مصطفى مصطفى عمر|بــــر|لرحمن |عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

|5o8o6 ود|يكل عزيز فهيم د|م هره|لق|هندستـــ 

235o82 |لبــــ|محمود رأفتـــ عوض عبــــد
ى
ق ن|حقوق حلو

4o5887 لعزيز عىل|لسيد عبــــد |طمه |ف بــــ دمنهور|د|

6|989| ن عبــــده عبــــده خلف|هلل رمض|منه  ط|ر دمي|ثــــ|

7o837| وى رزق رسور|لشبــــر|ح |ده صل|غ لمنصوره|بــــ |د|

92o|83 حمد  |لدين محمود |ل |بــــسمله جم سيوط|عه |زر

|44oo ى|بــــتـــ عبــــد |حمد ثــــ|كريم  لرحيم حسي  هره|لق|هندستـــ 

5|6792 لكريوئى|ء رجبــــ محمد |سم| طبــــ بــــيطرى دمنهور

4o8553 ي محمد |يدي نبــــيل |ه
ى
وي|لدفر|لدسوق ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|5758 حمد مندور|مي  |شهد  هره|لق|ره |تـــج

45o|68 لحويىح|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|محمود  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

878895 | حمد محمد عط|لعزيز محمود |عبــــد سيوط|تـــمريض 

695593 هيم|بــــر|لعزيز |حمد عبــــد |حمد حلىم | لمنصوره|هندستـــ 
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4o6953 لرحيم|دل مرزوق عبــــد |نىح  ع| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

242269 وز صل هيم مطر|بــــر|ح |ني  هرتـــ |لق|تـــمريض 

888689 حمد فوزى محمود |ج |فر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

262587 يف  لم|حمد س|مد |بــــ ح|يه|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

68295o لكريم جبــــر|ن محمد عبــــد |يم| لمنصوره|بــــ |د|

689648 دل محمد محمود|مريم ع لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

7o2726 بــــو حشيش|عىل | حمد عط|مروه  زيق|لزق|حقوق 

256o54 لدن|لحميد |رس عبــــد|حمد ي| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6498|2 ه | لرحمن|حمد سليم عبــــد|حمد محمد |مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

82o||6 ى محمد نعمه قطبــــ حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

436|6 ن|مد سيد عىلي|هلل ح|مريم عبــــد هره|لق|بــــ |د|

|2o92| م|هيم عز|بــــر|بــــ محمد |ه|مل | عه مشتـــهر|زر

6o4456 لمنس|لسيد أحمد |مصطفى عبــــده  لمنصوره|بــــ |د|

442|53 ل عىل|لسعيد هل|حمد | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6o7636 ى تـــوفيق جم|لحس|ل |ن جم|يم| ل|ني  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

45733 ر|لغف|كر عبــــد |ن طه ش|نوره ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

265|85 ف|ن خل|لمنعم عثــــم|محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

436576 هلل محمد|مد عبــــد |ء حمزه ح|سم| لشيخ|ره كفر |تـــج

9o369| نس مجدى محمد محمود | دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

423239 لىح محمد عىل|ىط عبــــد |لع|كريم عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

768538 متـــ|حمد سل|عمرو حسن غريبــــ  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

22998o لحكيم|لد بــــدر عبــــد|حمد خ| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|o8|7 ل عىلي محمد خليل|ن جم|رو |تـــربــــيتـــ طنط

37266| ى طلعتـــ سعيد|ل| ء حسي  ى شمس حقوق عي 

839643 سط فريد|لبــــ|م عبــــد|لسل|محمود عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

5|4455 ى محمد خرصى| |ند حمد معي  سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

4|7252 زق|لر|لمنعم عبــــد |ده عبــــد |محمد حم لشيخ|بــــ كفر |د|

|29682 |لق عبــــد |لخ|لسميع عبــــد |لد عبــــد |محمد خ
لكريم

دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

7|6945 لمحنكر|لم |عبــــله محمد س لمنصوره|حقوق 

6|72o8 لمتـــول فرو|ئى محمد |م| ى شمس| لسن عي 
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76739o ه حمدى ربــــيع متـــول عىل| مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

6o|82 ء ممدوح محمد محمد|هد| سيوط|بــــ |د|

77|645 هيم منس|بــــر|ئى محمد |حمد ه| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|53428 لمجيد|رتـــ سعيد محمد عبــــد |س ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

753494 هيم محمد|بــــر|تـــفى نسيم  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

493|97 قوتـــ|لسيد ي|حمد سعيد |كريم  ره دمنهور|تـــج

529832 هيم|بــــر|م |لعزبــــ إم|حمد محمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6|52oo ن وحيد محمد عىل شوشه|نوره ط|معتـــ دمي|علوم ج

242348 لبــــخيتـــ|حمد عبــــد |لمنعم |ر عبــــد|من ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|82|7 ن|متـــ محمد رمض|س|ندي  هره|لق|حقوق 

3||733 حمد|حمد محمد |رق |همس ط سيه|نوعيتـــ عبــــ

26569| لـمـنـوفـى|لرحمن |م عبــــد|لرحمن هش|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

427453 هيم محمد|بــــر|لسيد |حمد |ل |بــــل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

232729 هيم|بــــر|حمد |ء |هدير عل منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

4374| |م عبــــد |لسل|رص عبــــد |لن|طمتـــ عبــــد |ف
لمحسن

ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

25|39| لسكرى|محمود محمد محمد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

769793 ء مصطفى محمد نبــــيه حسن|سم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

46|7o4 روق مرع|هر ف|ء م|رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

782829 دولتـــ متـــول متـــول عىل ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

64366o لبــــكري منصور عىل|ح |آيتـــ صل زيق|لزق|صيدله 

265994 جه|حمد خف|رص موىس |م ن|سل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

752497 لحميد|لسيد عبــــد |حمد |م |سل| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

6424o| ي محمد عبــــد
م|لسل|لرحيم عبــــد|لطفى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|o984 وي |لر|بــــو بــــكر حسن عىل | ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

523997 لسيد|يمن فتـــىح سليم |بــــسنتـــ  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

6o|289 ض|لع|وى |لششتـــ|حمد |وى |لششتـــ|فريدتـــ  ي صىح طنط
|معهد فنى

54o75| حمد|هيم محمد |بــــر|هدير محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|3957  سمي  |م|
ئى|لحلو|هيم |بــــر|ئى |بــــ طنط|د|

372|43 ف عبــــد|ئى |م| لحميد عىل منصور|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 7440 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

32o858 ي محمود محمد رفعتـــ 
حمد|مصطفى ن|تـــربــــيتـــ حلو

2|77|4 هلل|لد محمد يونس عبــــد|يوسف خ ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

|62968 هيم|بــــر|لد حسن |يمنى خ هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o68|5 دي|له|لضوى عبــــد|هيم |بــــر|بــــر |طمه ج|ف إلسكندريتـــ |تـــمريض 

9o3367 ف محمد ق|ء |ل| سم |رسر ج|بــــ سوه|د|

52529o هيم|بــــر|نعمه مصطفى عطيه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o2644 دي|لرم|لسيد |محمد | محمد زكري |ره طنط|تـــج

3549oo هيم|بــــر|ح عىل |مروتـــ صل ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

84|829 ر رزق|لغف|يم عبــــد|لد|رس عبــــد|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4||o4o حمد خليفه|أمل فوزى مصطفى سيد  |بــــ طنط|د|

9o8484 ى سمي  شكرى سدره |ك رولي  ج|بــــ سوه|د|

884923 حمد سيد  |ح |محمد صل سيوط|تـــربــــيتـــ 

227o34 لس نبــــيل حليم حبــــيبــــ كي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o757| هيم محمد|بــــر|نهله محمد  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

5o29o نور مبــــروك|هلل محمد |عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

|24654 حمد|لنبــــي عىلي |رس عبــــد |عمر ي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|5287 ن|سكندر يون|فتـــ |مرفتـــ ر ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|64636 حمد|هلل محمد |حمزه عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

487367 هلل|مؤمن مرىس فتـــىح محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

837524 حمد|ه |لل|تـــ محمد عبــــد|ي| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

33oo72 يف  طرتـــ|حمد بــــخ|ضىح رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

222845 بــــيتـــر تـــوفيق سعد بــــولس دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

8|5226 ه وحيد رج| ي محمدعىلي|مي 
ئ  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

|5975o رون تـــوفيق|ن ممدوح ه|ري|م ى شمس علوم عي 

24233o لسيد|ر محمد محمد |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4||295 بــــو حسن|عىل طه | لي|د |بــــ طنط|د|

|77353 لعزبــــ|حمد |حمد |عمر  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|22895 هر لطفى حسنى عىل|سهيله م هره|لق|بــــ |د|

55628 ل رجبــــ عيد|ء كم|رس| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ
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89744o ن |ن محمد رجبــــ عثــــم|يم| ج|أللسن سوه|كليتـــ 

7|6|o| لسعيد محمد|لدين |ل |لسعيد جم|يوسف  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

923o89 هيم |بــــر|لمنعم محمد |محمد عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

765588 لفى|ل|محمد وليد محمد  هندستـــ بــــور سعيد

87o76o بــــي|لمنعم عر|مد عبــــد|زينبــــ ح ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

48262| لخي |بــــو|حمد |لنبــــى |حمد عبــــد |هلل |منه  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

887o76 د |حسنى قوشتـــى ج| مه سيوط|حقوق 

5|48| لمنعم|م فتـــىح عبــــد|هش| ند تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

327823 ر|لغف|م محمدي عبــــد|حمد هش| |ره بــــنه|تـــج

4254o8 ء سمي  محمود محمد بــــيوم|رس| ى شمس| لسن عي 

437429 ي محمد |ط
لصعيدي|رق محمد بــــسيوئى لشيخ|تـــمريض كفر 

9|2463 لحميد محمد |حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

9o9837 حمد |ء محمد فكرى |رس| ج|بــــ سوه|د|

7o5o47 لد محمد محمد خليل|سلىم خ لمنصوره|بــــ |د|

8324|2 حمد سيد عىلي|ليىلي  |نوعيتـــ فنيه قن

67o82 يه حمد محمد|ن محمد |رسر لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

898722 ى   حسن عىل حسي 
مصطفى ج|ضتـــ سوه|علوم ري

9o27|3 لمول |لصغي  محمد عبــــد|م محمد|سل| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

5|2477 حمد محمد سعد عىل| سكندريه|ل|علوم 

6|668| ن|لسن|حمد |هيم |بــــر| |مريم رض ط|بــــ دمي|د|

|68332 ي 
لسيد حموده|معتـــز مصطفى ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع

تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|64775 كر سيد|ر خلف ش|من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27o7|2 |هيم محمد شط|بــــر|محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

58694 نور|بــــر |ل ص|رقيه جل ي سويف
هندستـــ بــــنى

7o9967 |يوبــــ عبــــد |هد |ل مج|لع|ن محمد عبــــد |حن
لرحمن

لمنصوره|بــــ |د|

92|743 ى |لل|يمن عبــــد| ه محمد حسي  ج|حقوق سوه

29355 وى|ن قن|لسم|محمد عىل  ن|هندستـــ حلو

4o8o4| حمد|بــــ عىل |لوه|لدين عبــــد |ل |ن جم|رو لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

|3658| م|م|محمد عزتـــ رجبــــ سيد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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678379 لحسينى خليل|حمد محمد |مروه  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|62974 ع|د مصطفى منصور رف|جه هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

784567 س|ن عبــــ|دل عيل|يىح ع زيق|لزق|ره |تـــج

62959o و ريم حلىم محمد حلىم عبــــدربــــه شبــــي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

852|3o ل|وس غبــــري|ل تـــيموثــــ|نه جم|دمي م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

677556 |لحميد مصطفى |زم عبــــد |لرحمن ح|عبــــد 
ج |لبــــلتـــ

لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|7o82 ن|حمد سليم|لدين عطيتـــ |ء |ندى عل |حقوق طنط

279269 بــــو شلبــــى|رص فتـــىح |يه ن| شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

352748 هيم|بــــر|ن |هيم رمض|بــــر|حمد | ى شمس|تـــج ره عي 

35o853 ن|يتـــ محمود سيد زيد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

686o25 هد|لسيد نرص مج|ء |لىمي لمنصوره|ره |تـــج

6o693 ف محمد عبــــد |زن |م لحليم|رسر ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

867342 يوبــــ|مريم محبــــ وديع  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

8o8|47 ي|ر
لحميد محمد|عزتـــ عبــــد| ئى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|5393 ى سليم|س| ود  |ن د|مه نبــــيل بــــشر ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

77|3o6 ه محمد عبــــد | لمنعم محمد حسن|مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

38873 هلل|دم عبــــد|دو |ن ج|محمود شعبــــ دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

6o9|97 هيم نقريش|بــــر|فع |لش|ل |مصطفى جل ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

696394 ن|للطيف بــــدوى سعف|مريم محمد عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|37oo7 ف |هلل |عبــــد  دم تـــوفيق|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|2o9 ى عبــــد |سم| لنوبــــى|لحميد |ء حسي  ن|حقوق حلو

222367 مل|لدين ك|ج |ئل رس|ء و|شيم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

896337 ح محمود |لفتـــ|رق عبــــد|د ط|جه ج|صيدلتـــ سوه

259327 ن|مل رضو|لحفيظ ك|ء عبــــد|صف ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

925362  محمد 
ى
حمد  |محمود شوق ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

2|8834 رق يوسف محمد|يوسف ط ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|572|5 حمد عطيه|محمد | ن|ر ن|تـــربــــيتـــ حلو

757388 فظ|لعزيز ح|لعزيز سيد عبــــد |عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

6||692 س|رص حو|لن|رق عبــــد |حمد ط| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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9|5|6 لسعدئى|هلل |جه عىل عبــــد |حمد خف| ن|بــــ حلو|د|

62o59| ل|هلل محمد فتـــىح |منه  ى وى|لميى ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

273237 هلل|ح محمد سعد |لفتـــ|ن عبــــد|محمود رمض لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

69448 لغنى|د عبــــد|ل فؤ|د و|فؤ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

232975 ء محمد محمد|ر عل|من هره|لق|حقوق 

5|4524 لسعود|حد أبــــو|لو|هيم عبــــد|إبــــر| رن سكندريه|ل|عه |زر

74666 لموجود|بــــدين عبــــد |لع|م محمد زين |سل| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|77|74 ى محمد| حمد سيد حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

6o56|8 لحميد سليم|لحميد رجبــــ عبــــد|ح عبــــد|سم ى شمس| لسن عي 

4279o6 لمهدى|هلل |حمد محمد عبــــد |ن |يم| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6|94o6 زى|هد شطيفه محمود حج|محمد مج ط|هندستـــ دمي

|7o445 لمجد|بــــو |بــــ |لوه|حمد عبــــد |ء |سم| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

426392 لسيد|هيم |بــــر|حمد |هلل |منه  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7o6337 لسعيد|بــــو زيد |لسعيد |هدى  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

32o7|o ن|م محمد نعم|محمد هش ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8688o5 ء محمود سيد|حمد بــــه| دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

782273 عيل سلىم|سم|لحميد |يحن  عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

49|29| ى|رو ن عصمتـــ محمد حسن عشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

327864 لسيد|لمحسن متـــولي |متـــولي عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

63|o2 ن|لعظيم حسن شعبــــ|مصطفى عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

3|5|79 هر محمد|حمد سعيد ز| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8||32| ي |حمد ر|لرحمن عىلي |عبــــد
حمد|ضى ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 

ضتـــ|ري/ سويف

8|o672 ي|ر
يز مسعود|د ف|ميل| ئى ره بــــنى سويف|تـــج

83o82o لرحمن سيد|دي عبــــد|لرحمن عبــــ|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

697o25 ى ن|م نصيف خليل سليم|س| مي  لمنصوره|ره |تـــج

878|98 ى|م سكندر  |هيم عشم |بــــر| |رتـــي  سيوط|طبــــ 

528||2 هر محمد حسن زيتـــون|حمد م| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

6|3|49 د|م حم|لتـــه|ن محمد رجبــــ |يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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845683 رثــــ عىلي|لح|ر عبــــد|لستـــ|عمر عبــــد ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

9|o288 ى محمد  محمد ممدوح حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

78|485 ع|لسبــــ|مل مصطفى فتـــىح محمد | لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

7o929| ن|يىح عبــــده شعبــــ|لجر|لعربــــى حسن |عمرو  لمنصوره|علوم 

5|6627 وى|لشه|هيم |بــــر| |ء زكري|رو تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

434o3o ء مجدى عىل عىل|سم |ره طنط|تـــج

25oo39 بــــ|ل بــــهنس دي|ن جم|نوره ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

447o76 حمد محمد|بــــتـــ |حمد ثــــ|محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

448972 لمزين|د محمد |حمد فؤ|د |فؤ ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

5||988 عيل مصطفى أبــــو بــــركتـــ|لد محمد إسم|خ ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

686595 ى |لدين محمد |عمر ممدوح مىح  مي|لش|مي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

527oo2 هلل|د |حمد ج|رق محمد عىل |مصطفى ط |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

8o7574 بــــ خليفه|لوه|ء ربــــيع عبــــد|هن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

63|o96 لسعود|بــــو |طف محمد |ن ع|نوره زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

53o||3 ظه|لكريم أبــــ|ء محمود عبــــد|دع سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

4o7674 دل عمر|ن محسن ع|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85886o روق حسن|لدين ف|ء |ن عل|يم| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

7o84o5 عىل محمد عىل محمود لمنصوره|صيدله 

83|227 ن محمود|لدين حمدي زيد|د|عم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

856|85 ى |لسل|حمد عبــــد| هيم|بــــر|م حسي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

353o39 ف عمر عىل محمد|لرحمن |عبــــد رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2|3729 حمد|لرحمن محمد |حمد عبــــد|مهند  ى شمس هندستـــ عي 

763252 وق محمد  ل|لعربــــى معوض هل|لسيد |رسر نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

634o4o م حسن محمد|حسن هش زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

36876| رق حنفى محمود|يتـــ ط| رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

94396 بــــوقرن|لسيد |ء عبــــده محمود عبــــد|ند ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

698|82 لنبــــوى محمود|م محمود محمد  لمنصوره|علوم 

449o96 ن نبــــيل محمد يونس| مي  |نوعيتـــ موسيقيه طنط

42957o حمد درويش حموده محمد|عمرو  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف
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|727|3 لعظيم|ل فتـــىح عبــــد |محمد جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

679459 ى|هيم عىل سند ي|بــــر| |حمد رض| سي  لمنصوره|بــــ |د|

876|o8 لمجيد  |لعزيز عبــــد|لدين عبــــد|م |حمد حس| سيوط|هندستـــ 

8673o م عرفه سيد عىل|بــــتـــس| لفيوم|بــــ |د|

528883 ضى|لق|هلل |هلل مدحتـــ عبــــد|عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

765825 ى ندى عبــــده محمد حسن عىل حسني  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

635955 ى|تـــ حس|لشح|م |بــــ حس|مه ني  زيق|لزق|هندستـــ 

||9963 لحق|ل عبــــد |لد كم|سلىم خ ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

2458|5 رى|بــــي|ل|د |لجو|محمد حمدى عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7o96o3 لسيد محمد|ن |شعبــــ| رن |لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه 
لمنصورتـــ

69o3|5 جميله محمد محمد محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

638335 لمطلبــــ|لرحمن عبــــد|حمد محمد ضيف عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7|275o لعزيزموىس|ء نبــــيل موىس عبــــد |رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

495567 ن نبــــيوه|د محمد رمض|زي سكندريه|ل|حقوق 

|53985 رف|هيم محمد جمعه ع|بــــر|محمود  ن|حقوق حلو

882257 لد فرغىل محمود  |فرغىل خ ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

36954o روق عمر عىل|مر ف|ن تـــ|نوره ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8oo89 لمجد|بــــو |حمد |م سيد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

4|98o2 هيم|يىحي موىس فتـــوح إبــــر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

562o| عيل محمود|سم|ء نبــــيل |شيم لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8327o3 حمد سعد عطيه| |هويد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|54|59 لعزيز|لعزيز محمود عبــــد |دى عبــــد |ش ى شمس حقوق عي 

8o6766 ي فضل 
هلل محمد|بــــسنتـــ حسنى م بــــنى سويف|إعل

495o8o عيل|سم|بــــو|لح |هيم ص|بــــر|محمود محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82636| ن|حمد مرو|طف |يه ع| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

86o5o هلل عىل|طمه حمدى عبــــد |ف لفيوم|عه |زر

5|757 ي|ر
طه حسن طه| ئى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

789538 ف حلىمي عىلي عثــــم|محمد  لجندى|ن |رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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426||3 لدين|م زين |حبــــيبــــه عصمتـــ محمود عل لسويس|معتـــ |علوم ج

|37573 ى هلل||بــــركه يعقوبــــ عط| مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

64773o لحميد|ء عيد فتـــىحي عبــــد|ول زيق|لزق|حقوق 

346389 حمد ربــــيع|م محمد محمود |هش عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2|5686 ن|لمنعم ريح|رس عبــــد|ريج ي| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

452488 ى محمد محمود  ي|محمود حسي 
بــــينى لشر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

422968 ه رجبــــ محمد ص لح|ني  سكندريه|ل|علوم 

328529 دى|له|لسيد عبــــد|لح سمي  |ص |ره بــــنه|تـــج

6|66o2 ر|لنج|بــــوىس محمد محمد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

79|28o د محمد محمد خليل|محمد فؤ  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

76o833 |لعل|بــــو |كر |حبــــيبــــه محمد محمد ش لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

|5o25| لمقصود|هيم محمد عبــــد |بــــر|زم محمد |ح ن|حقوق حلو

25o389 لنوه|ن عىل عمر مصطفى |نوره ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

8o739o د|لجو|ج محمد عبــــد|جمعه حج ي|صيدلتـــ 
|لمنى

685o85 ى |لد سعد حس|خ هيم عىل|بــــر|ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83o997 لعزيز|يد عبــــد|ل ع|م جل|وس دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6937o2 ه ع| للطيف عىل عمر|هيم عبــــد |بــــر|دل |مي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

45o585 عيل أبــــو زيد|لمجيد إسم|محمد عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

9|6694 هيم |بــــر|لكريم عىل |ويه عبــــد|ر ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

777869 ى|لد محمد محمود حس|خلود خ ني  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

686o|| ي
م محمود مصطفى عىل نور|هش| دئى لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

3||2|7 حمد|لسيد محمود |ء |ل| ى شمس|تـــج ره عي 

6362|7 ر|لغف|للطيف عبــــد|لسيد عبــــد|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

64|o9 يف  لعزيز حنفى|حمد عبــــد |بــــسنتـــ رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

242346 بــــر|لدين مصطفى ج|م |مريم حس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

652|3 بــــر محمد|وى ج|بــــسمه عشم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

52|659 لرحيم|لليل عبــــد|بــــو|يدي خميس محمد |ه طبــــ بــــيطرى دمنهور

685455 شه|هيم عك|بــــر|حمد محمد | |دين لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

765475 ط|لقطق|بــــع مصطفى |لتـــ|مصطفى محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

77653 لرحمن|ن محمد حسن عبــــد |نوره م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ
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9o3285 ر حسن  |لستـــ|شمس محمود عبــــد ج|حقوق سوه

6492|8 هيم|بــــر|حمد غريبــــ |لسيد |حمد |رهف  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|o|o5 وى|لعقبــــ|محمد عزتـــ فرج  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

6|338o ئيل|تـــي  فرج وهبــــه ميخ|فلوبــــ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

4o6368 دي|لن|ن |د عثــــم|حمد فؤ|هلل |منه  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

776843 لعظيم|لد وليد رأفتـــ عبــــد |خ ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

495o73 هيم|بــــر|حمد عىل |لد |محمد خ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o4o79 د حسن محمد|رس فؤ|نور ي سكندريه|ل|حقوق 

|78826 ن|ح محمد محمد شعبــــ|حمد صل| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

84||95 ي محمد محمود 
لحسن|بــــو|مصطفى ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |

|لفنى

365852 ى جودتـــ عىل|محمد ي سي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

876558 حمد محمد سيد عىل  | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o4449 هيم |بــــر|لحميد |لحميد محمد عبــــد |عبــــد 
لرؤف|عبــــد

سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

425842 ن مدكور|زيد| لنج|بــــو |جر |ه سكندريه|ل|بــــ |د|

496798  |جر |ه
ى
د|لحد|حمد شوق عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| | شبــــر

37863 ي ص
بــــر محمد|مريم مصطفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

57896 لمجيد|مه محمد سيد عبــــد |س| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

753559 يمن محمد عىل يوسف|بــــسنتـــ  حقوق بــــورسعيد

8|933 لسيد|شم |طمه مني  ه|ف ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

685|63 ى|زينبــــ محمد محمد  حمد عوضي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

893462 رف سيد محمد |ء ع|سم| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

6o|3o تـــه|مد شح|له عويس ح|ه لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

92427o د عىل |محمود فؤ| مه ج|علوم سوه

9|4|o2 ضى  |ه ر|لل|ح عبــــد|ء صل|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|3344 ر|ر محمد محمد محمود نو|نو تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

25653| ن|ن رمض|يمن رمض|د |جه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8446o8 ى |ه حمد|جر حسن حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

348656 ع|هيم رف|بــــر|هيم |بــــر|حمد حمدى | ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى
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792237 سند سعدوئى عطوه سليم فرج تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

495|97 ح مرع محروس عىل محمد|محمود صل بــــ دمنهور|د|

69734o ح|لفتـــ|حمد عبــــد |بــــر فضل |محمد ص لمنصوره|هندستـــ 

4o6725 هيم|بــــر|ء محمد فوزي حسن |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

845985 رميس|م |جد ف|ندرو م| ن|سو|علوم 

327722 تـــ خليل|ئله محمد محمود شح|ن ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

76|82| ه عىل محمد كم ل يوسف خليفه|ني  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

7o6o9| حمد محمد|عيل |سم|حمد | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

485266 تـــتـــ نوبــــي يوسف عىلي|ندى شح عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o|3o| طتـــ|لسيد بــــل|عمر محمد عىل  لمنصوره|هندستـــ 

295893 حمد حلىم|ل |لرحمن جم|عبــــد |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

337975 لسيد|حمد سعيد محمد | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4|25o4 لعدوى|لحكيم محمد محمود |محمد عبــــد |ره طنط|تـــج

2756o| ي زكري
|عمر محمد لطفى ن|بــــ حلو|د|

|4o58 بــــ بــــكرى|لوه|ئشتـــ مجدى عبــــد |ع ى شمس| لسن عي 

45|493 ى يشى محمد محمد خليل سل م|حسي  لشيخ|ره كفر |تـــج

36476 حمد|دى نبــــيل عبــــده |له|عبــــد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

778853 طمه عىل محمد محمود|ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

426748 ي
حمد|ن محمد |مي رمض|س| دئى إلسكندريتـــ |تـــمريض 

239824 هلل|رس محمد عبــــد|كريم ي هره|لق|ره |تـــج

4|5374 وى|لششتـــ|حمد |حمد محمد |محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

3|9757 نور محمود محمد|ن |رو ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

25|384 صورى|لدن|ن |محمد نرص شعبــــ لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8|7o86 ي عبــــد|ندي جم ي|ل خي 
لغنى ي|عه |زر

|لمنى

35o2|4 ر|لكم|هر محمد |لظ|يه محمد عبــــد| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

622658 حمد|مروه محمد عىل محمد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

923354 يمن سمي  يوسف |جوزيف  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

75755o ج عىل محمد|عبــــله ض عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

46|63o بــــيل|مصطفى محمد محمود ق لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 
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463283 |هيم |بــــر|ء عىل مصطفى عىل محمد |نجل
لخميس

تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

775o52 ن|ن محمد سليم|ء سليم|ل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

695393 لمتـــول|رق مصطفى مصطفى محمد |ط ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

8756o6 حمد |هيم |بــــر|دل |هيم ع|بــــر| سيوط|تـــربــــيتـــ 

|7655o ي محمد عبــــد |ندى 
بــــ|لوه|لحسينى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6o5643 هيم|بــــر|حمد |سم محمد لطفى |بــــ لمنصوره|علوم 

6769|2 لرحيم|لمحسن حسن عبــــد |رق عبــــد |ل ط|جم لمنصوره|ره |تـــج

332o94 ي|م جم|ريه
ل سعد محمد عفيفى |تـــمريض بــــنه

353|2 ف ف|ن |يم| روز محمود|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

697363 بــــ|لوه|دى عبــــد |له|يه محمود عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

696629 تـــى|لزن|لبــــيىل |لسعيد |ن |حن ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|2o2o8 ى ونيس| يىلي|نبــــيل | لي  ن|حقوق حلو

88o724 ضى عىل |لر|لد عبــــد|بــــ خ|رح سيوط|عه |زر

22||73 فظ|لح|م محمد محفوظ عبــــد|محمد حس تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

9|2o69 شد |تـــه عزم ن|ج  شح|دول ج|ره سوه|تـــج

68|3|o حمد جلبــــى عىل| |يوسف رض لمنصوره|ره |تـــج

4757o3 هلل محمد حنفى درويش شيىم|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

895495 بــــر تـــسن  |حمد رفعتـــ ص| ج|بــــ سوه|د|

628|7| لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|هيم محمد |بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

348o32 بــــوريشه|لمطلبــــ عىل |محمود عىلي عبــــد |ره بــــنه|تـــج

6|ooo ى عويس محمد سعيد حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

|6o864 للطيف|لجليل عبــــد |هدى غريبــــ عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

2983o4 ي|
دق|لص|لدين مصطفى عبــــد|ء |حمد ضى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

تـــ|د|لس|ئ 

5|4255 ح|لفتـــ|لنرصى عبــــد |بــــو|لسيد |ري |هو| دين سكندريه|ل|علوم 

83246 ف |ن |يم| حمد|لسيد |رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

8o44o| مي زىكي|طف س|تـــرين ع|ك ي|علوم 
|لمنى

8964|8 ى |ي ف فتـــىح محمد |سمي  رسر ج|تـــربــــيتـــ سوه

4|5837 لبــــربــــري|سلىم عمر سعد يوسف  لشيخ|بــــ كفر |د|

648484 بــــومسلم|حمد عىل محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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46||4 حمد|هيم |بــــر|ح عزتـــ |سم ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

525239 لسيد سعيد|دل محمد |سمر ع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5o3853 لخليىح |هيم |بــــر|لدين |م |يوسف حس سكندريه|ل|ره |تـــج

|62542 س|يوسف محمد رزق عبــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

493|2| ر|لحميد محمد عم|صف عبــــد|د ن|عم بــــ دمنهور|د|

782o6 لكريم محمد|تـــغريد سيد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9o86|o ن |بــــ سليم|عيل دي|سم|م |ريه ج|ره سوه|تـــج

768256 ق|خلود  ق|وى عىل |لشر لرحمن|وي عبــــد |لشر ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

8oo479 حمد|رس ربــــيع |حمد ي| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|35223 وى فخرى|يوئيل فخرى تـــق دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

6756|9 لديبــــ|رس نبــــيل عطيه |ف لمنصوره|هندستـــ 

89o94o لصبــــور محمد |رص عبــــد|لن|ء عبــــد|شيم سيوط|بــــ |د|

53456o حمد|يدى محمد مصطفى عىل |ه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|52o82 دل محمد حسن|جر ع|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7629o4 لسيد|لنور |حمد أبــــو |محمد محسن  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

6382o2 ل|لحميد و|لحميد سعيد محمد عبــــد|عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

446736 هيم|بــــر|حمد حسن |لسيد |حمد |محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62833 ف |ء |رس| هيم|بــــر|لسيد |رسر معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

|33|58 لسيد|مريم سيد محمود  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

69762 بــــ ميهوبــــ|لوه|هبــــه محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

627||o ى ز|م عبــــد |محمد عص يد|لحميد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

232269 ى سيد محمد سيد حسي  هره|لق|هندستـــ 

8|6688 حمد|ن سيد محمد |نوره ي|بــــ |د|
|لمنى

4oo3|7 مه فتـــىحي محمود محمد حسن|أس ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7765o8 يه عىل شفيق عىل| زيق|لزق|حقوق 

9o3365 ى محمد |هيم |بــــر|م |بــــتـــس| مي  ج|طبــــ سوه

77o988 هيم|هيم سعيد إبــــر|بــــر|ء محمود |دع ى شمس| لسن عي 

6o|68o طف محمد حميده|محمود ع كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

825748 لعزيز محمد|هلل عبــــد|بــــ |زينبــــ ج ي للفن|
|دق قن|لفنى

228474 لرحمن عطيه|ل عبــــد|ء جم|ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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|727|o لرحمن سيد|حمد عبــــد |يعقوبــــ  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|7522| هيم عزوز|بــــر|هلل صبــــرى مصطفى |سيف  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

45o328 ل|لع|لد عىل عبــــد |عىل خ |هندستـــ طنط

8|9622 لحليم|حمد عبــــد|رس |ي| لي|د بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|62397 ى محمد عبــــد |س| لصمد محمد|مه خي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

39232 لم|حمد محمد س|بــــتـــ |منيتـــ ثــــ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7||398 وق سمي  حسن محمد  تـــ|لشح|رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

88523o ل موىس زىك |يه جم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

9|9289 رى محمد |لبــــ|ن عزتـــ عبــــد|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

234692 لرسول|لسيد عبــــد|رس |د ي|زي هره|لق|حقوق 

4o45|2 بــــر محمد|محمد أحمد محمد ج ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

277|4 يه صديق حلىم صديق| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

832886 ى محمد|لزهر| ء محمد حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

6|o|64 لجندى|ضى فتـــىح |زينبــــ ر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

338522 لسيد|لعمرى |جر محمد محمد |ه |نوعيتـــ بــــنه

6|6439 ف | ف |رسر شه|بــــو عم|لسيد |رسر ط|حقوق دمي

85449| ى محمد عبــــد| لعزيز|حمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

636o34 ى محمد حسن محمود سليم|ي سمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o7o89 د طلبــــتـــ|لجو|هيم عبــــد |بــــر|ر مجدى |من سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|2|574 لعظيم مصطفى|بــــع عبــــد |لتـــ| |عل هره|لق|حقوق 

4|8754 بــــرهيم حسن|هر |ل محمد م|نه لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

72978 ر|بــــوهج|ن |يوبــــ عثــــم|حمد سعد | لفيوم |تـــمريض 

426372 لم|حمد محمود س|لرحيم |هلل عبــــد |فرحه عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

642o8o نم مقبــــل|محمد ثــــروتـــ غ لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

64|5|7 مد محمد|ء محمد ح|سم| زيق|لزق|بــــ |د|

33o348 لسيد|هلل جوده محمود |ن عبــــد|يم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

57799 هيم|بــــر|لدين |هيم محمد نجم |بــــر|نشين  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

633957 لحيوى|لسيد حسن |حمد |لسيد |لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

42|8|2 وى|لنحر|لعزيز|ن حسن عبــــد|متـــ عش|س| |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل
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6o6469 ف عيس مهدى|مهند  رسر ي|معهد ع |تـــ مرص |بــــرصي| لي تـــكنولوج 
.تـــ|لجديدتـــ بــــمرصوف

34o279 هيم قطبــــ|بــــر|حمد |ل |طمتـــ كم|ف |طبــــ بــــيطرى بــــنه

4o5|o2 عىلي أحمد محمد فوزي حسن سكندريه|ل|ره |تـــج

4254|8 رك|لحليم عىل حسن مبــــ|دين عبــــد |ن سكندريه|ل|ره |تـــج

496272 لسيد خليل|لنبــــى |لسيد عبــــد |ء |شيم بــــ دمنهور|د|

525993 م جمعه|لسل|لدين عبــــد |ء |د عل|زي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6oo86| هيم عجوه|بــــر|حمد |مريم  |طبــــ طنط

25989o ي|ر
لعظيم خليل|ل عبــــد|جم| ئى ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

322o|9 م|مدحتـــ مكرم س| رين|م ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

752664 حمد محمود حميدتـــ|محمد  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

226877 لدين محمد محمود|ء|يوسف عل هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

48|33 لح|يه محمد حنفى ص| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6|6233 لطويل|لرحمن عىل عىل |عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

449|68 ن|لرحمن عتـــم|حمد وليد عبــــد | |هندستـــ طنط

822624 در مكرم فهيم|شنوده ن ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4229o4 حمد|عزيزه سعيد صبــــىح  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

293479 ن|شم رشو|بــــ ه|لتـــو|يه عبــــد| دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

4o7534 لعزيز عىل محمد|حمد عبــــد |ن |نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

269567 ئى|لصوف|مل |ح ك|ء نج|رس| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8o4o44 هر|لظ|م حسن ذىكي عبــــد|حس ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

286884 ل|لجم|بــــر محمد |يه محمد ج| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7|597 د|دل سمي  عي|مي  ع| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

679558 ل|لمتـــع|حمد عبــــد |م |لسل|حمد عبــــد |حمد | لمنصوره|ره |تـــج

|9o57 حمد|ل |محمد كم| روفيد ضتـــ|ري/م بــــنى سويف|إعل

433o46 تـــ  هيم عرفه|بــــر|لمقصود |لسيد عبــــد |أمي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

775369 لسيد|عمرو محمد نبــــيل مصطفى مصطفى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84438| للطيف|حور محمد مرىسي عبــــد ن|كليتـــ طبــــ أسو

2|5593  محمد مني  
هيم|بــــر|مصطفى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

88997| حمد محمد |دل |طمه ع|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

69568| لشينى|لسيد |لسيد |ل |ن جم|يم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى
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5|o637 لعظيم علوش|لسيد عبــــد |محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

286248 ي|هن
ى

ض|ء حسن محمد ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6476oo ى ن|ح ن|لفتـــ|منى عبــــد ج  محمد مىح|ج  حسي 
لدين |

عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

489429 عيل|سم|ح عدل |لفتـــ|ل عبــــد |جر جم|ه سكندريه|ل|بــــ |د|

7o784o حسن| حمد ممدوح محمد شط| |ره طنط|تـــج

477695 ي |
لصغي |لدين محمد |بــــ |حمد شه|مينتـــ مصطفى سكندريه|ل|صيدله 

489492 هيم|بــــر|حمد فتـــىح محمد |رضوى  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5o5|4| وى|لعمر|هلل |هلل موفق حنفى محمود عبــــد|عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

526788 ل|لع|دى عبــــد|له|حمد محمد عبــــد| لمنصوره|حقوق 

345746 ي|رتـــ |س
حمد سيد محمود عفيفى |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5o6248 ي |ف
ي |سم|طمتـــ مصطفى

س|لنح|عيل مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|54593 ح شبــــل|لفتـــ|لدين عبــــد |ء |لرحمن عل|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o3259 لحفنى|حمد عطيه |لعظيم |ن محمد عبــــد |يم| زيق|لزق|صيدله 

6|7274 رنيم نبــــيل حسن محمد زيد معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4|o|94 |مه ند|ل محمد سل|حمد بــــل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9o|734 ه |لل|يه سيد عىل عبــــد| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

82|378 تـــه|مي  موىسي نبــــيه شح| ي|طبــــ 
|لمنى

7o93o| فع|لش|هيم محمد|بــــر|ئل |م و|هش ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|32334 لمقصود|م عبــــد |لمقصود سل|رحمه عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

227379 محمود عصمتـــ محمود محمد ه ى نوعيتـــ جي 

86o5|5 رص محمد حسن|محمد ن ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

32|o8| لس ر لمسيح حكيم|فتـــ عبــــد|كي  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

254355 ضى|لق|هيم محمد |بــــر|لمنعم |رحمه عبــــد شمون|نوعيتـــ 

88953|  فريد |لبــــ|سم عبــــد|ئى ق|م|
ى
ق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

442858 هيم|بــــر|لسيد |لغريبــــ | |ء رض|شيم لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

62o935 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |لسعيد |م |س رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

24574| فع|لش|هيم محمدمحمود |بــــر|لرحمن |عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8|25o| ى هيم|بــــر|ولسن بــــرسوم | روجي  ي|بــــ |د|
|لمنى

8o|688 ن|حمد يوسف عثــــم|د |زي ره بــــنى سويف|تـــج

|75774 ى  بــــو زيد محمد|محمود خي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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43|94o ن|سلسبــــيل سعيد تـــوفيق حسن ري |عه طنط|زر

523568 ى ن|هيم سليم|بــــر|ثــــروتـــ | مي  |ضتـــ طنط|علوم ري

23|23| لسيد|م عىل |محمد حس هره|لق|ره |تـــج

29o95 يوسف محمد حسن محمود محمود هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35|685 هيم محمد شديد|بــــر|هيم محمد |بــــر| ى شمس طبــــ عي 

6o6396 بــــوكريمه|ن |كريم محمد شعبــــ لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

75424o محمد| يه محمد زكري| سيوط|هندستـــ 

|65558 رزق عشم يوسف| سوسن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o6366 ى محمد  لشوربــــىح |مريم حسي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

637642 تـــ إبــــر لعزيز محمد|هيم عبــــد|أمي  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

22945o لرحيم|ج فوزى عبــــد |لرحيم فر|رحمه عبــــد هره|لق|بــــ |د|

|426o8 حمد|حمد محمود |سمه | ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

762o8o لنبــــى عيس|لسيد عبــــد |ره |س ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

647897 حمد ممدوح رزق موىس| زيق|لزق|هندستـــ 

778|57 لحميد عىل|محمد وحيد عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

369237 عيل|سم|حمد |ح |لفتـــ|د فوزى عبــــد|جه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6348o8 هيم|بــــر|للطيف |ئى عبــــد|محمد ه زيق|لزق|هندستـــ 

3o495 مروه عىل محمد عىل هره|لق|بــــ |د|

|9|4o ئيل كرم مرقص يوسف|ميخ حقوق بــــنى سويف

4273|4 ن|لسيد محمد زيد| |مريم رض سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

244o|o لمنعم محمد عىل|محمود عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

9|6885 حمد |حمد محمد |ن |جيه سيوط|تـــربــــيتـــ 

|7o62 سحق محمد|حمد |سندس  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

654|| حمد محمود|حظه سيد  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

9o5oo ى رمض| ن حسن|يه حسي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

447o|4 لفتـــح شمسيه|بــــو |ح |حمد محمد صل| سكندريه|ل|هندستـــ 

242667 هيم|بــــر|حمد ذىك |محمود  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

76|6o9 حمد|حمد محمد فضل | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45626o لمقصود نجم|مل عبــــد|لسيد ك|ن |رو سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|9|59 ضى|لق|عيل |سم|عوئى محمد عوئى  |حقوق طنط
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|33|o| هر|لط|يوسف وليد محمد  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|5|5|4 هيم محمد قنديل|بــــر|هلل سيد |منتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23535 حمد محمد مرزوق|محمود محمد  هره|لق|ره |تـــج

|62o67 د سيد|حمد رش|لرحمن |عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7824oo هلل مهدى|منيه محمد عبــــد | زيق |لزق|تـــمريض 

75|645 ى محمود س|ي حيل|لم ر|سمي  لعريش|علوم 

8|686| شور خلف محمد|روي ع| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7o62|7 مد محمود|ء مجدى عىل ح|سم| سيوط|طبــــ 

62936| لسيد موىس محمد|مصطفى موىس  زيق|لزق|ره |تـــج

32o992 لبــــدوى منصور|لسيد |يوسف  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

6|9248 بــــينى |كريم محمد ربــــيع  يرى|لحر|لشر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6o9925 بــــر|لعظيم ج|م محمد عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

267236 لعزيز محمد حميده|م عبــــد|يه س| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2478o4 لحفنى|لحليم محمد |م محمد عبــــد |سل| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

3|6486 لعليم محمد عيس|جميلتـــ عىلي عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

64o64| لبــــديع عيد حبــــسر|حمد عيد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

446o88 |لنج|بــــو |تـــ محمد |ئى عرف|يوسف ه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|47552 د محمد محمد محمد|زي ى شمس|زر عه عي 

6353|o ن|ن رجبــــ محمد شعبــــ|يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

478|82 بــــر محمود عىل|مجد ج|ء |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

33772| هيم|بــــر|لحميد|حمد سعيد عبــــد|محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

877|27 م عىل محمد |م عص سيوط|بــــ |د|

923943 حمد محمد |بــــ محمد |شه ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

6|6||o لعز|بــــو |لدين محمد |رص |كريم ن لمنصوره|حقوق 

423973 وق وجدى  بــــى|لش|هيم مرىس |بــــر|رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

84|572 ى|حمد حس|طمه محمد سيد|ف ني  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

48oo43 لسنهورى|حمد محمد محمد حسن |مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

864o29 لرحيم سيد|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

33824| يمن حسن محمد مرىس|حسن  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

25oo52 س|لدعبــــ|جر مجدى محمد |ه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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844949 ده عىلي|حمد كرم حم| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

89633o شم |لعليم ه|شم عبــــد|ن ه|يم| ج|ره سوه|تـــج

45o29o ى عبــــد |لسق|م حسن حسن |لسل|حسي  |هندستـــ طنط

225845 لحفيظ محمد|محمد صبــــرى عبــــد ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

793723 لنبــــى محمود محمد|عبــــد | عل  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

6|9285 ى|م عبــــده |م|ل|هر محمد |بــــ لبــــربــــي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

3|9|99 بــــ|لوه|يمن محمد عبــــد|ء |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8375o6 ي ن
لي|دي فتـــىحي عثــــم|مصطفى ي رى ورصف ومس. تـــ.ك

|حه قن|فنى

78o|27 نسيبــــه محمد عبــــده حسن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4|76o2 ه سمي  | لسيد حسن عىلي|مي  لشيخ|ره كفر |تـــج

535898 ء خميس محمد أحمد عفيفى|أسم |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

353932 ي|بــــو |لد |محمد خ
لفضل عىل مصطفى سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 

تـــ |ره بــــمرصوف|سق

253o7| ج |ل محمد ن|رحمه جم ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

86|569 ى مبــــ رك|محمد حمدي حسي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

698684 ن|م محمد محمد محمود رمض|هش ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

29o332 هلل عيد عىلي|هلل سعيد عبــــد|منه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

354o99 رتـــ محمد عىلي عمر|س زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|26|9| حمد|ن |يمن رمض|د |زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|2768 هيم عطيتـــ|بــــر|لسيد |تـــ |فرح ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

92|388 ف ملك عوض |ندرو | رسر ج|حقوق سوه

6oo57 هلل محمد|بــــ محمد حمد|رح صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

5|2o64 هلل|لسيد عبــــد |حمد وجيه | معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

4843o5 حمد|ن |حمد سليم|محمد مجدى  سكندريه|ل|ره |تـــج

542696 بــــ|منيتـــ رجبــــ جمعتـــ مرىس كس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|7o|9 ي|لص|ء مجدي محمد |ول
دق مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

85285| ي |محمد  ف محمد خي  حمد|رسر حقوق بــــنى سويف
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3342|9 حمد|لمجيد |حمد عبــــد|محمد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

785653 ف عزتـــ عبــــد|ندى  لمقصود|رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

229|73 ن|للطيف سليم|د عبــــد|ء ج|رس| ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

79o54o ى|بــــو |حمد فخرى عىل محمد | لعني  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

7|8o94 يتـــ|ل شلبــــ|لمتـــع|در عبــــد |لق|عزه مجدى عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

535653 بــــوهيكل|لم |حمد س|محمد صفوتـــ عىل  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|7547 ل|لبــــط|هيم |بــــر|هدير محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

4765|5 زى موىس|حمد محمد حسن مغ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

752435 ح|لفتـــ|س عبــــد|يمن عبــــ|زن |م عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

9o4347 در |لق|مد عبــــد|مح ح|دى س|ف ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

52||73 تـــ أحمد ع مر|مر ع|أمي  بــــ دمنهور|د|

48283o هيم|بــــر|لسيد محمد |تـــفى محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

|65796 لدين محمد محمد صقر|م |مريم حس هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|9585 ي | نور
لمر|محمد حسنى ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

4|5394 ئى|لفخر|محمود محمد محمود محمد شيىم  لشيخ|ره كفر |تـــج

|2725o لفتـــوح|بــــو|م عوض |يوسف هش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4277|3 ضى|لق|لق |لخ|يوسف محمد محمود عبــــد |علوم طنط

9o924| لحميد |لسيد عبــــد|محمود مظهر  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

69|5oo حمد حسن عطيه جمعه حسن| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

264|85 هيم محمد عىل|بــــر|ندى عىل  |حقوق بــــنه

|6o9o2 لحكيم|ديه كرم محمد عبــــد |ن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

257o88 ر سيف|لستـــ|طمه محمد عبــــد|ف لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

236435 د|لجو|ح عىل عبــــد |صل| سهيله رض هره|لق|ره |تـــج

877944 | |ح عط|مرفتـــ صل
ى
ق هلل مشر سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

482328 حمد|ر محمد |م مختـــ|سم حس|بــــ دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

676433 ى|ندى محمد  حمد حسني  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

864449 ده حسن عىلي|حسن حم |هندستـــ قن
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767573 ى محمد|ء ص|رس| بــــر حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

325o98 ف عبــــد|م |حس ى|رسر لحميد حسي  هره|لق|حقوق 

45|742 له|مد محمد دربــــ|لسيد ح|محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

226277 لحميد|لد محمد محمد عبــــد|يوسف خ |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

||5256 ى بــــطرس عطيتـــ| رين|م بــــشر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2oo93 حمد عىل|رق محمد |ط ن|حقوق حلو

|55456 ره طلعتـــ فتـــىح محمد|س ى شمس|تـــج ره عي 

7|3299 لشيىم|زم محمد محمد محمود طلبــــه |ح لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

326662 رك|تـــبــــ مبــــ|لكريم ر|عليتـــ عيس عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

89o9|7 ي
ن |ل سيد زي|جم| دئى سيوط|حقوق 

6|3338 بــــيل|عيل يوسف ق|سم|لد |محمد خ |ن طنط|سن|طبــــ 

43656 ي
لحميد|ء مصطفى عبــــد|محمد ضى هره|لق|بــــ |د|

69o|6| ى|لد حسن حس|يه خ| ني  لفيوم|هندستـــ 

63687 هلل محمود فتـــىحي محمد صبــــرتـــ|عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4776o| ي 
تـــه|عيل شح|سم|خلود مصطفى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

266o26 لحليم فرج|هلل عبــــد |حمد فتـــح |د |زي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

|6o|65 ويد|زم محمد صل|ح ح رسر ى شمس علوم عي 

8267|| ي عثــــم
ن|حمدي محمد مصطفى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

4|o6oo هلل| |هد عط|محمد طلعتـــ مج |ره طنط|تـــج

|7o3o6 حمد خليفتـــ|يدى يشي |ه وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

79o4o مل|دق ك|دهم كرم ص| ن|سو|بــــ |د|

354533 هيم|بــــر|د |يتـــ مجدي فؤ| ى شمس علوم عي 

|34|85 لسيد محمد|ء محمد |دع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6|3777 لدين|ل |لحكيم جم|عبــــد| ر رض|من |بــــ طنط|د|

|26o38 ظه|بــــ بــــ|لتـــو|ن عبــــد |لدين عثــــم|م |حمد حس| ى شمس هندستـــ عي 

336|44 حمد|تـــ |هيم فرح|بــــر|رضوي  ى شمس حقوق عي 

|57274 س|بــــ حسنى عبــــ|يه|ديه |ف ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

332o58 متـــ|لسيد سل|يتـــ حسنى | |تـــمريض بــــنه

Wednesday, September 5, 2018 Page 7459 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

288|26 لنويىه |لعزيز محمد |ح عبــــد|محمد صل تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

25o9|3 وى|لفرم|حمد مسعد محمد | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

252o29 م طه|لسل|م سعيد عبــــد|لسل|عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

52|34o تـــ رض| بــــو سيف|بــــسيوئى | مي  زيق|لزق|علوم 

28|4o4 حمد محمد محمد محمد| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77o|9o لدق|يوسف محمد ذىك أحمد  زيق|لزق|حقوق 

6453o حمد محمود|منى فتـــىح  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|5389 ى لهريىح |ل محمود |جم| لي  سكندريه|ل|صيدله 

758268 حمد|لسيد |لسيد محمد |ندى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8776o2 يه محمد مصطفى زىك  | سيوط|بــــ |د|

8|8||5 رص ذىكي عىلي|لرحمن ن|عبــــد لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

492523 لجندى|حمد محمد |حمد حنفى | سكندريه|ل|حقوق 

226743 ى كر صليبــــ|يعقوبــــ ش| مي  ى شمس هندستـــ عي 

3742o3 عيل|سم|حمد جمعه |محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

32|3oo مه مصطفى محمد|س|م |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

699453 لعظيم محمد سيف محمد|محمد عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

49594o لسيد نمي |ن محمد |هبــــتـــ رمض بــــ دمنهور|د|

852877 نور حسن|ء |عمرو بــــه ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

222673 ي
تـــ|ل فرح|لع|تـــ عبــــد|فرح| دئى |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

2|54o6 زى|ميسون محمد حموده حج ن|بــــ حلو|د|

6o5646 ضي|هيم محمد ع|بــــر|حمد |محمد  |طبــــ طنط

764|75 ن محمد محمد|لسيد سليم|يه | حقوق بــــورسعيد

|6o865 ى |ي ىط|لع|كرم حسن عبــــد |سمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

836882 حمد محمود خليفه|ء |لزهر| دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

685288 لسيد عديستـــ|لسيد محمد |در |ن| دين لمنصوره|علوم 

9ooo45 حمد محمد  |هلل |رس عبــــد|ف ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

5o8o95 ن|ن رسح|ء محمد رمض|ندي عل سكندريه|ل|ره |تـــج

486368 لعزيز|لعزيز محمد وصفى عبــــد|ر عبــــد|من م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

84339| ن خليل محمد|هدير عدن |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري
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348973 ين محمود سعد  لجندي|حمد |شي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|5235o بــــى|لعر|تـــتـــ |حمد عىل شح|م |هش ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

2824o4 دى مندور|له|لد محمد عبــــد|مروه خ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

75553o لحق كريم سعيد|محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

62843o لشوينى|نم حسن محمد محمود |ه زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

784322 لعزيز|للطيف عبــــد|رفيده محمد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

764936 حمد|ر |لغف|هلل عمرو محمد عبــــد |منه  هندستـــ بــــور سعيد

64o438 ن ش|لدمرد|ل محمد |كم| مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

925|33  فرج |لبــــ|لبــــصي  عبــــد|محمود عبــــد
ى
ق ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

487o78 ى|لسيد |هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر| وى|لجي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8|76o4 ف|سط خل|لبــــ|ف عبــــد|م خل|حس بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

8ooo3| محمد دهبــــ| ء زكري|شيم ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

623oo8 ر|لنج|لسيد |لد محمد محمود |خ ط|هندستـــ دمي

||6494 يمن نبــــيل مسيحه|دين |ن ى شمس|د| بــــ عي 

49599 هلل بــــيوم|لدين سعيد عبــــد |بــــ |شه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

246846 هيم يونس|بــــر|دل ممدوح |ع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|4o475 لم|لح محمد س|هر ص|سلىم م ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

772464 لسيد|لدين يوسف |ح |حمد يوسف صل| زيق|لزق|هندستـــ 

63o|39 حمد|هيم محمد |بــــر|محمود  زيق|لزق|علوم 

2487o3 لهج|ل |طف كم|ء ع|ول ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

36o3|3 طر|ل محمد عفيفى خ|محمد جم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7oo265 ل|لع|حمد عبــــد |لرحمن |ح عبــــد |مل صل| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

279467 ي خط|بــــر|عمر حفنى 
بــــ|هيم حفنى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

49o26| تـــه|لدين محمد محمود شح|ل |ن كم|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|35752 حمد|حمد عىل |مريم  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

64o489 حمد|لسيد |م محمد |سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o5286 س|سحق غط|بــــر |فىل رفيق ص|بــــ سكندريه|ل|حقوق 

44|97o لنمر|ن محمد |جر سمي  شعبــــ|ه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

757487 لسيد|لرحمن |لسيد عبــــد |ئى |م| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

777248 س|لنح|لدين محمد محمد |د |محمد عم زيق|لزق|حقوق 
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|2396o ف |ن |نور لرحمن|حمد عبــــد |رسر هره|لق|طبــــ 

354338 ن فرج|رق رمض|رتـــ ط|س ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

88oo84 لنور |در نعيم عبــــد|بــــيشوى ن سيوط|هندستـــ 

3348|8 د قدرى محمد|حبــــيبــــتـــ عم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

265824 لحميد يونس|هيم محمد عبــــد|بــــر| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

693429 مر|لموج  ع|محمد سعد محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

764645 هيم|بــــر|م محمد |لسل|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

34539o لح|حسن سعيد حسن ص دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

596|7 بــــ محمد|لوه|مريم محمود عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

526|59 هيم|بــــر|ل |لع|ح محمد عبــــد |محمد صل ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

|76|5 ه ر| ئى|لقبــــ|لمنعم |فتـــ محمد عبــــد |مي  ن|فنون جميله فنون حلو

23oo7o يف عبــــد| لرحيم مرىس|دهم رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

42o756 ضى|لق|حمد |د |م عم|عص لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4|2|46 محمود طلعتـــ محمد جوده |بــــ طنط|د|

36o8|8 لليثــــي|شم عىل مرىس |زينبــــ ه |طبــــ بــــنه

4899o| لدين محمد طعيمتـــ|د |ردين عم|ن سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

355488 ف محمود |ئى |م| حمد|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

26682o ه عبــــد| هيم|بــــر|در عصمتـــ خليل |لق|مي  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

2|787 ى|هدير هش م سمي  حسي  هره|لق|ر |ثــــ|

|2o52o وى محمد حسن|لص|رق |دين ط|ن ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6o2563 ل|لع|بــــتـــ عبــــد |زىك ثــــ| دل رض|ع لمنصوره|حقوق 

4o|969 لرحيم|م نبــــيل أحمد محمد عبــــد |عص دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

687oo7 دى|له|در عبــــد |لق|دى عبــــد |له|محمد عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

5|o66o نوبــــي ليمونه|لسميع |مي عبــــد |لدين س|ل |كم لشر |حقوق طنط

92o738 ل عىل مصطفى |جم| ن|دي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

345729 ن|حمد سلط|دل محمد سيد |ع| سم |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

5o5785 ى|در موىس تـــوفيق مك|ن رى رصفي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

52o633 ن|هيم محمد سليم|بــــر| |دين تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

434255 ىط درويش|لع|ىط محمد عبــــد |لع|عبــــد | دين |بــــ طنط|د|
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4994o2 ر|ر عىلي محمد عىلي دغ|من ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

86825o ضل|روق ف|د حسن ف|جه |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|454o9 ى محمد محمد محمود حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|38295 ر|لغنى عم|ح عبــــد |لفتـــ|محمد رجبــــ عبــــد  ى شمس حقوق عي 

626888 بــــ|يه محمد فكرى محمد دي|هد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

894979 ى محمد عبــــد| در محمود |لق|لحسي  ج|حقوق سوه

486998 لزهرى|هيم محمد |بــــر|لد |لرحمن خ|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

5|6768 لسيد شعتـــ|ء رجبــــ |رس| طبــــ بــــيطرى دمنهور

84|943 هيم|بــــر|ىطي |لع|محمد خميس عبــــد لمنصوره|حقوق 

27|o94 ض|لدم|حمد محمد |سندس محمد  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

84|559 ن|ء سعيد عىلي عثــــم|شيم ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

769982 حمد محمد حسن محمد| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|634o3 حمد|ء وليد عىل |لشيم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

322|54 حمد|حمد محمد |ء |رس| ى شمس حقوق عي 

3||823 ي 
حمد عيد محمد غريبــــ|مصطفى هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

23452 ء مدحتـــ شمردن حسن|عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

432o79 ي ريمون سمي  |
سكندر|يرينى |ره طنط|تـــج

779852 لسيد سليم قطبــــ|رحمه  زيق|لزق|علوم 

884648 بــــ متـــول محمود |لتـــو|حمد عبــــد| سيوط|تـــربــــيتـــ 

424o9 لس مجدى رسىم سعد كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3388oo لم|ر حسن س|لستـــ|جر عبــــد|ه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

697|53 هيم|بــــر|لسيد |ن |محمد نبــــيل مهر ره بــــور سعيد|تـــج

882259 يف ري|فيلوبــــ ض جندى  |تـــي  رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|46o54 ن|لعزيز حس|ر هيثــــم عبــــد |مي هره|لق|حقوق 

5|8887 ى  ئى|لوردي|هدير عوض محمود حسي  علوم دمنهور

852|67 ن محمود محمد|ء حمد|زهر ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

494592 ى يوسف حريره|نور |لحليم |عبــــد مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

8o7o56 د|لجو|ل سعيد عبــــد|طمه جم|ف ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

24o646 |لنج|بــــو|حمد |لسيد |حمد |محمد  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح
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763635 مر|لسيد ع|لعجىم |ندى عبــــده  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

68o|56 حمد|لسيد |حمد |ئى |م| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

348o|4 حمد حسن عطيه عطوه|هلل |عبــــد ى شمس طبــــ عي 

226688 حمد|لرحمن محمد منصور |عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

336638 ن سيد|هبــــتـــ سعيد بــــكرى سليم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|44676 لحميد|س عبــــد |حسن محمد عبــــ دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

2|2983 يف  حمد محمود|ملك رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4o63oo ىط|لدم|ن محمد محمد |هبــــه رمض سكندريه|ل|نوعيتـــ 

632o96 ي 
هلل|حمد عبــــد|هلل |مه عبــــد|س|يمنى  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر

9|9o8 هيم|بــــر| |لوف|بــــو |لد |محمد خ ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

7o6426 لمتـــول محمد عطيه محفوظ|ء ربــــيع |وف لمنصوره|بــــ |د|

35|6|3 حمد دغيدي|ل محمد |هلل جم|منتـــ  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

32o424 لريس|د |بــــ محمد عو|يه|حمد | هره|لق|صيدله 

54o39 حمد مصطفى|بــــ |يه|س |ين| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

9o3573 حمد |د محمد |حمد رش| ج|بــــ سوه|د|

|2|982 لمعىط|لنبــــى سيد عبــــد |حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

227|49 لحكم حسن|م فهد عبــــد|سل| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

52oo27 تـــ |يه ع| ر|لنج|دل خي  تـــمريض دمنهور

772934 ى|ستـــيفن نش| تـــ صبــــىح بــــشر ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

82o|83 رص ثــــروتـــ جبــــره|ن| رين|م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

75o4|3 لسيد|يمن عىل |عىل  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|37238 للطيف|لد محمد رفعتـــ عبــــد |محمد خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

46|836 هيم|بــــر|ره سعد محمود محمد |س |حقوق طنط

5o9778 ذل|لش|ذل محمد |لش|حمد |زم |ح بــــ دمنهور|د|

36o732 هيم موىس|بــــر|مد |حمد ح|يتـــ | |تـــربــــيتـــ بــــنه

6|2598 هلل|وى فضل |عوض عشم| هدير رض |تـــمريض بــــنه

48|724 د|عيل ج|سم|لعربــــى |عيل |سم|وليد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

37394o ى|ل حسن |سم سيد جم|مل ق| لزهي  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ
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7597|9 عيل|ن محمد حسن إسم|يم| بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

5|979o ى|لسيد محمد محمد |أروى  لعشر هره|لق|ج طبــــيع |عل

896886 لرحمن |ه عبــــد|لل|م مرتـــضى عبــــد|ريه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7o7285 هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد |لسيد |ء |رس| لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

4|2247 ن موىس|محمد مصطفى رمض ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

269o28 ر مرزوق|لغف|در عبــــد|لق|يه عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

48545 بــــ محمد حسن|لتـــو|ف عبــــد|عف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

328|67 ن|مه محمد محمد سليم|س|محمد  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

68|o|7 تـــ|لشح|ح |لفتـــ|مر عبــــد |محمد ع لمنصوره|ره |تـــج

56854 يم|لد|حمد عبــــد |د |حمد فؤ| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

84oo89 ي نبــــيل كتـــ| لسيد|نه عبــــد|نىح  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

8o52|2 د|م زىكي عي|بــــر|لقس |يوسف  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

7o758o هيم|بــــر|هر خليل |ن محمد م|يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

246744 لعزيز|لسيد عبــــد|رس |محمود ي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9|383| لس عم د عزتـــ نجيبــــ  |كي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

84o983 حمد|ده |حمد حم|نشين  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

7|6757 لحليم|لمجد عبــــد |بــــو |كريم مسعد حسن  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

542735 ن ى محمود غ|محمد ي| مي  زى|سي  ط|بــــ دمي|د|

233|36 ى محمد هم وق حسي  م|رسر عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

494898 دل عطيه مصطفى عزبــــ|حمد ع| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

762877 جي محمد|محمد مجدى عبــــده ض ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

335|26 منيتـــ مجدى سعيد حسن| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|32592 ى رض لرحيم محمد|عبــــد | نرمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

826|28 لدين محمد عىلي|ء|ء عل|حسن دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5o3442 لرحمن موىسي|هر عبــــد|ريم م سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

3322o5 حمد عىل|مد |مد محمد ح|ح |ره بــــنه|تـــج

3|963 لح|لم|لح مصطفى |لدين محمد ص|د|كريم عم |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

39o8| ى خ وى|لطح|لد محمد |نرمي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

445965 ف عىلي ع|إيه
حمد|يد |بــــ أرسر سكندريه|ل|هندستـــ 
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847|68 ود|دي فهيم موىسي د|ف ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

62o|57 ود|لرحيم د|لرحيم محمد عبــــد |عبــــد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

453o3 هد|ح مج|لفتـــ|محمد سيد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

|773|8 ئل مجدى شفيق|مجدى و هره|لق|حقوق 

|42768 هيم|بــــر|م محمد |لسل|ن محمد عبــــد |نوره ى شمس|زر عه عي 

64o252 ن|لبــــن|لح عىل |لسيد ص|ن محمد |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

28|535 طمه محمد حسن محمود|ف ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

423|o| ى|لعزيز |دل عبــــد |حمد ع| مي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

752368 ح مصطفى|لفتـــ|حمد نبــــيه عبــــد |حمد محمد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

62757| لسيد|لسيد سعيد | |ر|ي ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

84|545 هلل محمود سليم|ح نرص|ن صل|رو دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

4785|8  عمر|لحص|لد |خ| رن
ى
ن|ق معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|575|8 حمد|عيل |سم|حمد |ن |نور سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

83569o مه فولي|حمد سل|ره |س ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

9|7436 ى حسن | عل حمد  |حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

369668 ح|لفتـــ|لسيد محمد فتـــىح عبــــد|هلل |منتـــ  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6853oo ه|لل|هيم عبــــد |بــــر|حمد |زينبــــ محمد  لمنصوره|بــــ |د|

769o33 حمد سليم حسن منصور| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

26|473 تـــم فتـــىح عقل|محمد ح تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

7o7|o2 هيم|بــــر|روق محمد |رق ف|خلود ط لمنصوره|حقوق 

357657 لسيد|دى |له|م محمود |ء س|سم| |ره بــــنه|تـــج

89328o فوزى نصيبــــ نصي  | نور ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o6633 حمد|لحكيم حسن |حسنه حسينى عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2|679| لسيد عطيتـــ|جميله عمر محمود  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

274548 ء صفوتـــ سعد مصيلىح|ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

846275 ي يوسف|ليىلي
ى
ن ممدوح شوق قرص|ل|فنون جميله فنون 

69o727 ح محمد عىل|ح محمد صل|صل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o2579 ى|رحمه محمد  حمد محمد حسي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|32|26 بــــتـــ|ل ثــــ|ن مصطفى كم|حن ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

6947o2 ل محمد محمد رزق|نه لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

767754 فظ محمد|لح ح|بــــ ص|يه| |صبــــ ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى
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|7o63| لح|س ص|لعبــــ|بــــو |ن محمد |نور تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4274o8 لدبــــه|هلل محمد |حمد عبــــد|مصطفى  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

332o33 طف محمد حسن|ء ع|رس| |تـــمريض بــــنه

|28832 لدين سعد|م |لرحمن محمد حس|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

33|599 ن|طف محمد عثــــم|رتـــ ع|س |تـــمريض بــــنه

6|6468 ن ر|لنج|أسعد أحمد | مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

848865 لعظيم|هيم عبــــد|بــــر|حمد |محمد  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

83988o عىلي محمود عىلي حسن ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

4454|7 س|لنح|لسيد |سلىمي سمي  عىلي  سكندريه|ل|بــــ |د|

6379o4 مل أحمد عىل|حمد سعيد ك| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o9366 ع|لشم|شور محمد |محمد مصطفى ع لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

6|7622 لجنيدى|لسيد |لسيد |لد |خ ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

||9|43 دى|له|م عبــــد |محمد س| هن هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

775679 |هلل حن|دل عوض |مح ع|س زيق|لزق|ره |تـــج

762569 زق|لر|حمد عبــــد |هيم |بــــر|لدين |ء |محمد عل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

4662| ى شعبــــ|ي ى محمد|ن حس|سمي  ني  هره|لق|ره |تـــج

693956 حمد عيد|حمد |حمد طلعتـــ | لمنصوره|صيدله 

7823|9 دق|لص|حمد محمد |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

2|7o4| لعزيز|روق عبــــد|يمن محمد ف|ن |رو لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

6|85o| ألرسج|لد محمد |محمد خ ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6o7856 ح|هيم أحمد رسو|بــــر|أمنيه  |تـــربــــيتـــ طنط

346|6o م|حمد عل|لدين محمود |ء |د عل|زي |حقوق بــــنه

49522o زق|لر|مصطفى عوض محمد عبــــد بــــ دمنهور|د|

|622|9 محمود سعيد محمد حسن ن|حقوق حلو

9247|2 ضى حسن |لر|ئى محمود عبــــد|م| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6o59o3 حمد محمد أحمد مظلوم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6o453| د|حمد مر|شوق محمد رفعتـــ  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

484777 حمد محمد سعد عبــــده مدين| سكندريه|ل|حقوق 

78|64| م|لسل|ح عىل عبــــد|لفتـــ|يه عبــــد | زيق|لزق|علوم 

897637 بــــ محمود محمد فرغل |رح ج|ره سوه|تـــج
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35o564 هيم|بــــر|لنبــــى |ل عبــــد|س جم|ين| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|36797 حمد|مد |نسمه محمد ح ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

649274 محمد محمود محمد محمود سليم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

88||83 لربــــ محمد |د|محمد ج| رض سيوط|تـــربــــيتـــ 

5o26o2 لسيد|ن سمي  حسن |يم| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

45674 لحليم|تـــه عبــــد |لح شح|م ص|ريه هره|لق|بــــ |د|

256953 ى محمود|ء محمود حس|ل| ني  |صيدله طنط

33496| ى |هلل عبــــد|هبــــتـــ  عيل|سم|هلل حسي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

75o648 ه|لل|ندى محمد عوض عبــــد|س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

||83|| س|لفريد عبــــ|وجيه | ندر|س ى شمس| لسن عي 

28527o ر عىل|لستـــ|حمد مصطفى عبــــد| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

433977 ى|حمد محمد محمد |منيه | لعشر |نوعيتـــ موسيقيه طنط

6o75|9 ى|لحس|لنبــــي |لمحمدي عبــــد |م |وس ني  |صيدله طنط

277459 هيم جمعه|بــــر|عمرو محمد  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

9o642| بــــولس جرجس بــــطرس | ن|جولي قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

37oo27 س|زى عبــــ|حمد محمد غ| تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|23629 مه رزق|م عزيز سل|ريمون س لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

7|5973 ف عط|لد |خ  مج|لش|عبــــد | رسر
ى
هد|ق لمنصوره|علوم 

8|8352 محمد ربــــيع محمد سطوجي ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

87o36o ي محمد|
ي مرغنى

حمد مرتـــضى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

679787 وق  حد|لو|حمد محمد حسن عبــــد |رسر لمنصوره|حقوق 

3696o9 مل درويش|حمد طلعتـــ ك|محمد  ى شمس حقوق عي 

258465 للطيف|يمن يوسف عبــــد|يوسف  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

242|94 يمن محمد مليىح |يه | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

625362 هيم|بــــر|ح محمد |لفتـــ|ء طلبــــه عبــــد|رس| زيق|لزق|ره |تـــج

425844 عيل مرىسي|سم|لغنى |هيم عبــــد |بــــر|يدى |ه سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

3|6o69 حمد|لسيد |هلل محمود |منتـــ  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

23578o هيم محمد|بــــر|خلود صبــــىح  هره|لق|بــــ |د|

762493 ف |محمد  وى|لكرد|لفتـــوح محمد |بــــو |رسر ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

33478o هيم|بــــر|مر محمد |ء محمد ع|ل| ى شمس|د| بــــ عي 
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823555 ق|لرز|لرحمن عبــــد|ح عبــــد|محمد صل ي|هندستـــ 
|لمنى

429|5 بــــوشنبــــ|ن |حمد سليم|م جمعه |كر|ن |نوره هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

356o98 د حسن|لجو|د عبــــد|لجو|ء عبــــد|سم| س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

5o9938 ه|عيل محمد |سم|عمر محمد  بــــو مي  سكندريه|ل|حقوق 

64857 ج |لحكيم عويس ن|هلل عبــــد|عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

847242 سم|حمد ق|ل |يه بــــل| ضتـــ|ري/ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

755547 محمود محمد| محمد رض تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|24833 ئيل|ميخ| مح نسيم حن|مريم س م بــــنى سويف|إعل

|344| ر محمد|لغف|يتـــ عمر عبــــد | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

79oo84 مصطفى محمد مصطفى محمد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|89|o حمد|هيم |بــــر|عمرو حسن محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

763|2o هيم|بــــر|بــــى |لعر|بــــر محمد |له ص|ه ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

76448o ى عبــــد |كريم وحيد  لحق|لسيد حسي  هندستـــ بــــور سعيد

273248 لحكيم محمد|حمد سيد عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

682649 لسيد|نسمه نبــــيل رجبــــ  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o4988 ىط مسلم مسلم|لمع|بــــو |ح |لفتـــ|حلىم عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

82|3|4 لعظيم محمد|حمد مدحتـــ عبــــد| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

73o57 ى|هلل عبــــد |محمد عبــــد  هلل حسي  لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

263723 حمد محمود|لسيد |ن |نوره ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

778|65 هيم خليل|بــــر|ء خليل |رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|33388 ى عمر سيد فوزى حسي  ن|بــــ حلو|د|

88|4|8 زق سيد حسن  |لر|هدى عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

9||o72 لحميد |س محمد عبــــد|ر عبــــ|نو| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8887o3 ه | ى |مي  نور محمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|55873 لرحمن|مصطفى محمد محمد عبــــد  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

26|oo9 ى|ن حس|لعزيز رمض|لبــــنى عبــــد ني  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

68|877 ن|لسيد ريح|حمد |رس |منيه ي| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

627||6 حمد|هلل عطيه سيد |محمد محمد عبــــد ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ
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529965 لشيخ|هيم |للطيف إبــــر|عيل عبــــد |إسم |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

773o55 رس حسنى عىل|حمد ي| ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

76295 لعزيز|هلل عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|هلل |عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o6994 ن صبــــرتـــ|لحميد عثــــم|رس عبــــد |لرحمن ي|ء |ل| سكندريه|ل|حقوق 

76|876 لمجىل محمد|مه عبــــد |س|بــــسنتـــ  لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

46o53  |ء صل|ثــــن
ى
ى|ح دسوق لبــــحي  ن|بــــ حلو|د|

5o5|99 هيم|بــــر|لحميد |لحميد محمد عبــــد |محمود عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

539o63 حمد محمد خرصى|مح سعد |حمد س| ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

482o48 محمد محمود محمد طلبــــه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

864|67 حمد|لحفيظ محمود |ر عبــــد|عم ن|سو|حقوق 

5|77|o سم|م حسن ق|لد عص|ن خ|نوره بــــ دمنهور|د|

478843 لعزيز|لعزيز حسنى عبــــد |محمد عبــــد  سيوط|بــــ |د|

|253|5 ن|لصبــــ|حمد حسن |ء حسن |لشيم| ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

885485 ى محمد ح|ي للطيف |مد عبــــد|سمي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

372622 لحميد|جر محمد عىلي عبــــد|ه ى شمس حقوق عي 

23|856 ع|لرف|هيم |بــــر|هيم |بــــر|لرحمن فهىم |عبــــد ج|بــــ سوه|د|

78o|2| دريس شفيق|ر سعيد |من زيق|لزق|طبــــ 

82|4o8 لس صبــــىحي غربــــ قص|س قري|كي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

84o66o هلل|حمد خلف |لدين محمود |سيف  ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

4|69|9 هلل عرص|لعزيز فتـــح |ء رشدى عبــــد|آل لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

236873 هيم|بــــر|ل |حمد محمد كم|دين |ن ن|بــــ حلو|د|

45986 ى محمد |منه  هيم|بــــر|هلل محمد حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

7||579 ف حسن ج|عىل عز  د|لدين مشر لمنصوره|عه |زر

537465 ى فر ج محمود خميس|محمد خي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

25|272 نبــــ|محمد محمد عىل  ض|لشر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

524|28 ى ممدوح محمد محمد عمر|ي ن|سمي  سكندريه|ل|هندستـــ 

42|o|| ي محمود |بــــوو|لمهدي |يه |
ى
بــــوسعده|ق لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

692|92 ري|لنص|لسيد محمد |يه | ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

887363 هلل ينى  | |تـــرين رفعتـــ عط|ك سيوط|تـــربــــيتـــ 

368235 تـــ  ي |ني 
وي|حمد حمز|حمد مصطفى |تـــربــــيتـــ بــــنه
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3729o4 لسميع يوسف عطوه|سلىم عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o55|8 للطيف|محمود سمي  محمود محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

||8538 حمد نجم|لرؤوف |ن محمد عبــــد |نور ى شمس حقوق عي 

529357 رون|لجليل ه|لغنى عبــــد|حمد سمي  عبــــد| لشيخ|هندستـــ كفر 

235469 لرسول|محمد عىل محمد عبــــد ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

68o347 تـــ|لشح|لغنى مصطفى |طف عبــــد |حمد ع| لمنصوره|بــــ |د|

67595o بــــينى يوسف|لعظيم |م عبــــد |مريم هش لشر لمنصوره|بــــ |د|

249296 ى|هر محمد |سلىم م حمد حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4|o774 ل|بــــوهل|هيم |بــــر|حمد |ن |يم| |ره طنط|تـــج

35|52o ن نبــــيل حسن محمد|نور |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

|65o37 ي |هلل خ|منتـــ 
ى|لد قرئى مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

879|97 حمد عمر |م محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88|495 ي|مريم 
موخ  |يمن عنى د رسر سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

3299o6 ف محمد ش|ضىح  ف |رسر لدين|كر رسر ج|بــــ سوه|د|

67575 حمد|ر |محمد محمد مختـــ لفيوم|هندستـــ 

44||2| لعزيز محمد محمد حمودتـــ|ء حمدين عبــــد|رس| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

258337 لعظيم خليفه|حمد وليد عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4|6877 لصعيدي|ر فتـــىحي محمد عىل |من لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4||57 لعزيز جبــــر|ل عبــــد|لعزيز جم|عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

855299 يف  حمد|حمد محمد |رسر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

28996 لنبــــى|بــــر عبــــد |رص ج|لن|ل عبــــد |لمتـــع|عبــــد  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

4|464| لبــــمبــــى|بــــ محمد محمود |رح |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

4|2727 زي عىلي|صف حسن غ|ن ن|يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

48489o حمد محمود محمد محمود مرىسي| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o4342 زق عطيه|لر|ل عبــــد |ميه يشى جم|س لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

259|8o بــــيوم| م ذكري|طمه س|ف هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

Wednesday, September 5, 2018 Page 7471 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2278|2 مر|بــــر محمد ع|ن محمد ص|يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49376 وى|ن محمد حسن سعد|يم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

2o436 عيل مصطفى|سم|دل |عيل ع|سم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|58o4 لبــــوص|هيم محمد |بــــر|نور  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5238oo م عىلي مرىسي|لسل|محمد عىل عبــــد  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

2|7875 د جبــــره|تـــ ميل|بــــرك| ر|كل هره|لق|ره |تـــج

6o355| ى  ى موىس حسي  فع|لش|حسي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

324635 ى سعيد حسن|عبــــد لرحمن طه حسي  ن|هندستـــ حلو

545345 در عزبــــ|لق|زم محمد عبــــد |ح ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

67432 د|لجو|حمد عبــــد |محمود محمد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

96748 مل|س ك|رس عبــــ|يوسف ح ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

373848 وى|لطنط|هند حسن محمد محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

48588 ء محمود عيد محمود|سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3|6567 م|لسل|لسيد عبــــد|لسيد |ر |من تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

54784 بــــورسيع|يتـــ سعيد محمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

483o84 ي
ح|لدبــــ|لسيد عىل محمد | |دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|7|75 مد خليفتـــ|يمن محمد ح| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8433o يوبــــ|ل حسن |ره كم|س ي سويف
تـــمريض  بــــنى

7595o7 هيم عزو|بــــر|س |لعزيز عبــــ|منى عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

3|5688 وق ط لغنى|ن عبــــد|رق سلط|رسر لفيوم|لعلوم |ر |د

4oo548 لسقيىل|لسيد |مريم حسن خميس  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5o9585 م|لسيد عل|خميس صبــــىحي محمود  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

79o78 ي |بــــو |ن |مرو
لخطيبــــ|لسعود بــــسيوئى هره|لق|حقوق 

69485 لحميد|لكريم عبــــد |لد عبــــد |ء خ|رس| لفيوم|بــــ |د|

44|345 حمد|لسيد حموده سيد |محمد عطيه  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|464|4 ي|ر
هيم جمعه حسن|بــــر| |ئى ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

5o727| بــــوزيد|حمد متـــول متـــول | |لي|د سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7o76|7 لرشيدى|هلل ثــــروتـــ فتـــوح محمد |عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|28662 ف محمود محمود|حمد | رسر سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

8849o9 ل عىل نبــــيه  |حمد جم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

822847 لرشيد|لعزيز عبــــد|حمد ربــــيع عبــــد| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى
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834443 ي محمد معوض محمود
مصطفى لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

644898 عيل عوض|سم|حمد |لسعيد |هيم |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

472|3 ى|يق |دل ف|لرحمن ع|عبــــد  مي  عه مشتـــهر|زر

2|7937 لدين|لدين زين |عيل عز |سم|حمد |يش  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

843|89 لي|لمنعم غز|لي عبــــد|غز| عل |ج طبــــيع قن|عل

7o2667 ي|ر
|لرحمن محمد جح|لسيد مصطفى عبــــد | |ئى |بــــ طنط|د|

822479 لرحيم|حمد بــــكر محمود عبــــد| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

32o|44 س|تـــبــــ عبــــ|م ر|رودينتـــ ره وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

4338o6 لجندى|لمنعم |د عبــــد |محمد فؤ |حقوق طنط

443o72 مد محمد|ل ح|لع|ندى عبــــد  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

76o266 م|لسل|م فرج محمد عبــــد|محمد س لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

8359o| ج محمد|حمد حج|جر |ه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6|8763 بــــو سمره|مه مسعد |س|محمد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

6252|8 سكندر|للطيف |دل زىك نجيبــــ عبــــد |ع زيق|لزق|طبــــ 

774|88 زق|لر|لعزيز عبــــد|لد عبــــد |يوسف خ  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

752339 ر|لغف|محمد سيد عبــــده موىس عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

862449 لمريد|رص حسن عبــــد|حمد ن| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8|97|4 ي ه
ي مني  تـــوفيلس|سيلفى

ئى سيوط|ره |تـــج

224848 هلل|لعزيز عبــــد|ئل عبــــد|لعزيز و|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

342625 دى|له|حمد محمود عبــــد|دل |ء ع|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

527484 لسيد عوض|هيم جمعتـــ |بــــر|هلل |منتـــ  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

697554 لحميد|م محمد شكرى عبــــد |سل| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|53|79 لحفيظ|بــــر عبــــد |لرحمن حمد ج|عبــــد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

85|o|6 بــــوبــــكر|رز |ر رشدي مبــــ|من ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

52|o4| ين ف ح|لحميد مفتـــ|ىط عبــــد|لع|يز عبــــد |شي  |حقوق طنط

83547 هلل سيد|ر سيد عبــــد |عم س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

773832 ى عبــــد |محمد ن ر|لغف|ج  يسي  ى شمس|زر عه عي 

44ooo8 ق|لرحمن محمد |حمد عبــــد|رحمه  وى|لشر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

3878| ى |عمرو  حمد|حمد حسني  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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|55o73 حمد رزق عىل|ر |من لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o83oo للطيف|هلل عبــــد |عيل عبــــد |سم|محمود  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

54332 يف  ف محمد حج|رسر ج|رسر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|5962 متـــ|بــــو سل|هلل |ء نبــــيل حسن عبــــد |آل بــــ دمنهور|د|

2447|o هلل|لنعيم عبــــد|هلل طلبــــه عبــــد|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|37544 لس ه د جرجس|ئى فؤ|كي  ى شمس|تـــج ره عي 

482399 حمد|لحميد |ح عبــــد |عىلي صل ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

|9297 مد|بــــوح|ر محمد قطبــــ |لستـــ|ندى عبــــد ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

9o8467 ن محمد |للطيف مهر|ره عبــــد|س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

47965| يل|لم ن|ن س|ل شعبــــ|وليد جم سكندريه|ل|هندستـــ 

544627 هيم عوده|بــــر|لم |هيم س|بــــر|يه | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

783987 يمن حسن محمد محمد| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77745o ف عثــــم|نم |ه وى|لنبــــر|ن محمود |رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

88o773 حمد |ل |لع|لد عبــــد|ء خ|عل دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

43879 هيم|بــــر|حمد |محمد وليد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44666o حمد محمد محمود|حمد مجدى | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9o47|5 مل شهيد |ن فتـــىح ك|ريه|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

94|2| هيم|بــــر|لمجيد |حسن مبــــروك عبــــد  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8879o9 يد محمود |حمد مصطفى ق| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

682522 لسيد|عيل |سم|هيم |بــــر|ريم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

494|24 لوكيل|بــــ عىل فتـــىح محمد |يه| تـــربــــيتـــ دمنهور

|6968o نوس رميس|ردين صبــــىح ف|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

372o4 ل عطيتـــ|فتـــ جم|منيه ر| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83658| طمه عبــــيد مهىلي بــــرصي|ف دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

33299| ع|هيم محمد رف|بــــر|م |ندى عص شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

|22347 س|مه محمود عبــــ|س|يه | ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

263254 حمد|د |لسيد عو|رس |تـــ ف|ي| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

694794 لمنعم عىل حسن|عيل عبــــد |سم| |ند لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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6|4838 ى|ض عبــــد |ء ري|زهر هلل حسي  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

27o924 لملوم عبــــيد محمد| دين هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

789997 ي|ر
لفتـــوح عيد|بــــو |هيم |بــــر| |ئى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

247o89 لتـــ|ر جل|لستـــ|مد عبــــد|سل ح|بــــ ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

23|329  |محمود محمد 
ى
ى|حمد شوق مي  ن|علوم حلو

63|44o لسميع|رس سعيد عبــــد |يه ي| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

6o2797 لعزيز|لرحيم عبــــد |محمد حسن عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

78636| ح غريبــــ|لفتـــ|ن عوئى عبــــد |نوره زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|7o9o لح|ندى عمر عىل حسن ص ى شمس|تـــج ره عي 

779595 لعظيم|هيم عبــــد|بــــر|محمد عبــــده  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

35o843 لعزيز عىل|سمي  عبــــد| ر|ي ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

9o7468 فظ |لح|عزبــــ حمدى رجبــــ عبــــد ج|ره سوه|تـــج

476|84 عيل|سم|ئل يشي |ريم و |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

||9248 ى روفيم|تـــبــــ ص|جرجس ر| يوستـــي  ى شمس|د| بــــ عي 

3|5978 حمد مصطفى محمد سيد| |ن|ر ى شمس|زر عه عي 

4o2|63 هلل محمود|يه |محمود حم| ء رض|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4o3649 هيم محمدعىلي|بــــر|ح |محمد صل سكندريه|ل|بــــ |د|

632882 ى ضي|لرحمن عىل صل|عبــــد م|ح حسي  زيق|لزق|حقوق 

228|6 تـــه|لد محمد محمود شح|محمد خ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9|54o3 ن سيف  |هر رشو|كريم م سيوط|تـــمريض 

246269 لميىه|للطيف |حمد عبــــد|دى |ه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

5998o هيم|بــــر|هلل محمد |محمود عبــــد  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

|6339o حمد محمد|لرحمن |مريم عبــــد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

|67452 ل عوض|لحميد كم|م عبــــد |محمد هش |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

4|96o6 ى|حمد ش|لسيد محمد |هيم |بــــر|حمد | هي  لشيخ|ره كفر |تـــج

6o4425 ف|محمد عل ف عىل رسر ء رسر ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

299o6o وى حموده|لر|مريم محمود محمد  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

6o|37o ئى|ليم|هلل |م محمد عبــــد  |نوعيتـــ طنط
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775768 لسميع|لسميع حلىم عبــــد |لد عبــــد |خ زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

289969 لحكيم|حمد عبــــد|يه محمد | دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

4|9767 ن|لنبــــى محمود وهد|حمد عبــــد | لشيخ|بــــ كفر |د|

774695 حمد مهدى محمود حسن عيس|هبــــه  زيق|لزق|نوعيتـــ 

8o692 ح عىل|لفتـــ|ء عىل عبــــد |عىلي ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2|8877 حمد خليل|د |م فؤ|يوسف حس ى شمس هندستـــ عي 

2776|4 بــــوزيد محمود عفر|نبــــويه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

277455 مر|سعد صبــــرى سعد ع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8|3o4 دتـــ|تـــم زي|زم ح|هبــــه ح ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

36255 هلل نبــــيل عزتـــ مبــــروك|عبــــد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

783o64 لجليل أحمد|هيم عبــــد |بــــر|لمنعم |عبــــد | مه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

624253 ن|حمد محمد سلط|حمد |حمد محمود | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

69|349 ل فرج|لع|لرحمن عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

8o4|43 لس م روق خليل|ري ف|كي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

4o622| ى محمد|ديتـــ حسن |ش لسيد حسي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

22998 رون|حمد محمد موىس ه| ى شمس|زر عه عي 

64735o ئل وحيد جمعه محمد|يه و| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

37o665 مه|لفتـــوح محمد سل|بــــو|يمن محمد | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3466|3 مجد محمد محروس|سهيلتـــ  ى شمس حقوق عي 

336|52 ى|بــــو |م وصفى ذكرى |ريه ليمي  ى شمس|د| بــــ عي 

7o63oo هيم|بــــر|لسيد محمد |ل |مريم جم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

262|27 لرحمن|ل موىس عبــــد|هلل جم|عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

5|8964 رى|لهو|هلل محمود |جر مبــــروك عبــــد|ه سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

492225 لعقبــــي|محمد حلىمي محمد محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

838o3o حمد|د سيد محمد سيد |زي ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

895332 ف |محمد  لسيد |حمد |رسر ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

5|262o فظ بــــخيتـــ|بــــيشوى جرجس محىم ح بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

823394 ي محمد |وس
حمد|م مصطفى ي تـــمريض 

ي|معهد فنى
| لمنى
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25o|45 وى|لد محمد جميل محمد مك|عزه محمد خ ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

338548 مد عىل|محمد صبــــىح ح| ر|ي ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o8|44 لقصبــــى|حمد |حمد |هلل نرص |منتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4|2656 ر|لبــــشك|حمد |ء صبــــىح |رس| |تـــربــــيتـــ طنط

52o488 ه جنيدى|لل|ن محمد عبــــد|يم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

755o7o بــــر حسن مصطفى|حسن ص تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

5o2538 دتـــ|هيم زي|بــــر|هيم محمود |بــــر|مجد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

373849 وى|لشعر|ر |لغف|ء حسن عبــــد|سم| |نوعيتـــ بــــنه

2|5847 ن|هلل عثــــم|طف فرج |محمد ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

859849 مه محمد عىلي|س|محمد  لمنصوره|حقوق 

636o7 ن|ل سليم|ل نجيبــــ جل|جل حقوق بــــنى سويف

365933 ج  محمد طتـــ|حمد ن| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|25698 حمد فتـــىح محمد يسن| |ند|ر |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

44854 هيم|بــــر|حمد رمزى عقبــــى |مريم  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

46o32 ى عبــــد|ي ن عىل تـــرىك|رى عثــــم|لبــــ|سمي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

||5586 رون|ل ه|لع|رون عبــــد |حمد ه|محمد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|74|94 ه ع| حمد|دل عىل سيد |مي  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

62256| لديسىط|دى |لحم|ء |عل| دين لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

683o8o هد|لسيد مج|بــــ نرص محمد |يه|ء |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

452689 سعد سمي  محمد نرص شقوير لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

26|4o4 ن|حمد محمد متـــول عمر| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

457589 |لعزيز |م عبــــد|لسل|لعزيز محمود عبــــد|عبــــد

ل|لىكي
لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

643955 ى محمد يوسف |وف حمد|ء حسي  زيق|لزق|عه |زر

|72|o4 لجيد حسينى|ئى عبــــد |ء ه|ل| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

|62975 ف كم|رحمه  لغريبــــ|هلل |ل عبــــد |رسر تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

2|2799 عمر وليد محمد محمد محمد جمعه ى شمس|تـــج ره عي 

895|48 لرحيم |لكريم محمد عبــــد|محمود محمد عبــــد ج|طبــــ سوه

5|557 هيم|بــــر|ئى سعد سيف |م| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|
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2293|2 لمجيد|ل عبــــد|لع|لموجود عبــــد|ء عبــــد|رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9o|589 ل |لع|حمد عبــــد|لرؤف |ء عبــــد|لىمي ج|صيدلتـــ سوه

3244o3 حمد حسن|لمعتـــمد |هلل عبــــد|عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

3|5294 طف نجيبــــ رزق|بــــسنتـــ ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5276|| ردين نبــــيل وليم تـــوفيق جرجس|ن سكندريه|ل|هندستـــ 

4|967o د|لجو|د محمود عبــــد|لجو|محمد محمود عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

256|35 م|حمد محمود عزتـــ عل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8o47oo حمد مرىسي|م |سلىمي هش ي|نوعيتـــ 
|لمنى

637|oo حمد عىل محمد حنفى|عىل  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

477587 حمد بــــخيتـــ عىل|لحميد |ء عبــــد |ل| سكندريه|ل|ره |تـــج

|48379 ى عبــــد  لنبــــى|ندى محمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62o75o لمحمدى|ئل محمد |لرحمن و|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

845|7| ن|حمد محمود عثــــم|ء |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

369942 ع|لد صبــــري محمد هز|م خ|عص لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

|62929 ى محمود حنفى| دين حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

424877 |لبــــ|للطيف عبــــد|محمود عبــــد | محمود رض
ى
ق |ره طنط|تـــج

768739 هلل|د عبــــد|حمد محمود حم لعريش|تـــربــــيتـــ 

36|o8o هيم عفيفى|بــــر|ر |لغف|لد عبــــد|خلود خ لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

48377 ن|ن عثــــم|زم محمد عثــــم|ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

46|83o |م سعد حسن ند|لسل|محمد عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

255o65 لدين|لبــــكرى كريم |تـــسنيم عطيه  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

852||6 ح|لفتـــ|م محمود عبــــد|عص| عل ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

264385 لغنى يوسف|ء عبــــد|يمنى بــــه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

258677 ي|مل |مل محمود ك|ك
لففى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o8o2| لعزيز  |حمد عبــــد|هيم حسن |بــــر| سيوط|حقوق 

35745 ى سعد عبــــد  لعطفى|لمجيد |سعد حسي  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

4359|5 ليتـــ|بــــوع|ء سعيد محمود محمود |آل سكندريه|ل|علوم 

5242o3 ود قلتـــه|دل د|ع| مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|7|o| ى عبــــد |زي لحليم خليل|د خليل حسي  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

2277|8  محمد رضو|رز
ى
ن|ن عمر|ن شوق هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|2o2|6 ن|عيل عىلي محمد عثــــم|سم|حمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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629|89 لغنى|ره عيد طلبــــه عبــــد|س زيق|لزق|ره |تـــج

6274|o لعوضى|نور محمد عىل |أنور محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2392|| حمد درويش|لمنعم |نعمتـــ محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

48577| هيم|بــــر|ىط |لع|مد عبــــد |سهيلتـــ ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

63769| حسن عزبــــ| محمد رض زيق|لزق|عه |زر

899898 ى|م بــــهجتـــ سؤل نصيف | رتـــي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

52235| م عيس|لسل|منى صبــــرى سعيد عبــــد عه دمنهور|زر

282832 ف سعيد عبــــد|هلل |منه  لحليم|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

69|o48 لمحمدى|م عزتـــ |ء عص|سم| لمنصوره|حقوق 

9o846o ي|ر
حمد محمود |طف |ع| ئى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

63|o6 لكريم|ض عبــــد |حمد كريم ري| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

69o366 حمد|ل |د هل|لسيد ج|م |سل| لمنصوره|بــــ |د|

33|343 حمد|رى حسن |لبــــ|رتـــ مسعد عبــــد|س |بــــ بــــنه|د|

42265| وى|لشه|عىل محمد عىل محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9oooo7 حمد |حمد محمد محمود | قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

328o6| حمد|عيل |سم|د محمد |زي ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|9o22 ده محمد قنديل|محمد حم |حقوق طنط

537|9 منى عطيه محمد يونس لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

334963 ص|لقص|لسيد عىل |هبــــتـــ محمد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

8|95| در متـــول جعفر|لق|مد عبــــد|ه محمد ح|نج ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4267o7 لمرغنى محمد يحن |دل |ء ع|سم| سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

8|9767 ي 
لفهيم|حمد محمد عزتـــ عبــــد|لبــــنى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

8o8o46 منه عمرو مجدي مكرم| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

489955 عيل محمد عىل|سم|رق |تـــفى ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36948| لمقصود|ن عبــــد|لمقصود سليم|ء عبــــد|حسن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|5o39 يتـــ|حمد محمد عص|مريم  |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

87o483 ف نبــــيل عبــــد|يه | لحميد|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

439684 مر|عيل ع|لسيد محمد محمد إسم|مي  لشيخ|طبــــ كفر 

6o2|43 ىط|لمع|بــــو |هر محمد |مريم م لمنصوره|ره |تـــج
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4985o6 ن محمد|ن بــــكر رسل|ل رسل|نه |حقوق طنط

296oo شور|حمد محمد يوسف ع| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

35o65o ى|د ش|منى محمود عو هي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

88o|48 ى عبــــد| يش لرحمن |سيد حسي  سيوط|ره |تـــج

3|78|8 محمد مصطفى محمد مصطفى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

283494 فظ|فظ فضل ح|هبــــه ح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4432o4 لرؤف منصور محمد|زي عبــــد |مريم غ لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

4883o| لشبــــىك|لسيد |لسيد خليل |محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

823|o2 لمحسن|فرحه عىلي سعيد عبــــد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

9|9279 عيل محمد محمود |سم|ء |سم| سيوط|بــــ |د|

9|7276 هلل  |د |يكل فكرى جرجس ج|م ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

54||7| هلل|مد عبــــد |تـــتـــ ح|مد محمود شح|ح لشيخ|عه كفر |زر

8|9827 محمد محمود لبــــيبــــ| رن ي|علوم 
|لمنى

77|623 ل مصطفى|ن كم|ء رمض|رس| زيق|لزق|حقوق 

453744 ى محمد |بــــو |م |د عص|زي ى|بــــو |لعني  لعني  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس

757827 لرحمن|دل محمود عمر عبــــد|محمود ع تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

|64365 بــــر|حمد سيد ص|لرحمن |عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

29626| |لوف|بــــو |رس محمد |تـــسنيم ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25495o ى عبــــد|ف ر|لعظيم نص|طمه حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3467o ضى|لق|عيل |سم|مح |ريم س ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

69o|o6 يمن عطيه متـــول|نس |ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

857942 لمعبــــود|نس عبــــد|ن |يه رمض| ي|بــــ |د|
|لمنى

5387o6 ى محمود |محمود  بــــوضيف محمود|مي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

232838 م سمي  رسىم بــــرسوم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

75376| هيم|بــــر|مريم مجدى محمد حسن  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

6o4295 ى عيس|بــــو|حمد |روق |حمد ف| لعيني  |حقوق طنط

|24|76 ح|لفتـــ|لد محمد عبــــد |عمر خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|476o5 ن|حمد محمود سليم|د |زي هره|لق|عه |زر

3o64o فرحتـــ طه محمد منس ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى
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|299|6 فظ|لح|هيم عبــــد |بــــر|زينبــــ صبــــري  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

244428 هلل قرئى|حمد قرئى عبــــد| ن|حقوق حلو

2|282 ين شهدى شح تـــه بــــرسوم|شي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

67332 ن مصطفى عىل|هدى محمد شعبــــ لفيوم|صيدلتـــ 

|8642 بــــر|حمد ج|س |لد عبــــ|خ ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

5|67o5 ل|لع|حمدعبــــد|حمد سعد |نس |ن بــــ دمنهور|د|

65o47 سم|نور ق|مه |ء سل|ول لفيوم|بــــ |د|

|27852 م محمود محمد|مصطفى هش ن|علوم حلو

694955 هلل|م عبــــد |دق هم|رحمه متـــحتـــ ص لمنصوره|بــــ |د|

923786 حمد يوسف |ل |طمه جم|ف دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

22942o بــــوضيف محمد|ن عصمتـــ |يم| ن|بــــ حلو|د|

4o59|3 هلل|بــــ |بــــ معبــــد ج|رص دي|هدير ن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7o2o43 موئى|لسل|حمد |محمد محمود محمد محمود   زيق|لزق|حقوق 

453425 مد عىل|ن ح|ن زيد|نوره لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7774|9 وق صبــــىح  ن|حمد عثــــم|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

838762 ى محمود|د محمد |لجو|ن عبــــد|نور مي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

529346 تـــ محمود محمد محمود|لشح|محمود  ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

626|52 يف محمد عبــــد لحميد|ر عبــــد|لغف|رسر ن|معتـــ حلو|ع ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

479977 ئى|بــــتـــ محمود كدو|ر مجدى ثــــ|مي سكندريه|ل|ره |تـــج

637746 حمد محمد|حمد يوسف |لسيد |تـــفى  زيق|لزق|نوعيتـــ 

264292 حمد فرج|د حمدى سيد|ء عم|رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

6|3279 ل|لع|لدين عىل عبــــد |ء |عىل عل |عه طنط|زر

488474 لعزيز عليبــــه|م حسن عىل عبــــد|هش سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|43374 حسن| يتـــن محمد زكري| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7|6558 ن|لعري|فظ |لحميد ح|ج  عبــــد |يدى ن|ه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8|4o99 ى|زم مختـــ|ح ر محمود حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

2|3255 بــــو|لحليم |لسيد محمد عبــــد |لحليم |مريم عبــــد
لنور |

ى شمس| لسن عي 

7o5945 ه | ى|لسيد |لسيد |مي  حمد معي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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525934 ف  بــــى|حمد محمد رسر|هيم محمود |بــــر|أرسر سكندريه|ل|هندستـــ 

7o5775 هيم|بــــر|لق |لخ|ح محمود عبــــد |محمود صل لمنصوره|ره |تـــج

|637|o ن|لدين شعبــــ|ح |يوسف محمد صل هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

78273| ى نوفل عمر |ي وى عىل|لشبــــر|سمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

63|689 وى|لحمر|لمنعم |رس سعيد عبــــد |منى ي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

773548 هيم حسن|بــــر|حمد محمد |رحمه  زيق|لزق|هندستـــ 

84|9o| ي|لمل|حمد محمد عبــــد|
ك تـــكروئى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

443369 شكرى عمرو حسن مرىس جبــــر |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

283292 ع محمد|م رف|عمر هش ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

56569 ى|ن خليفه |حمد شعبــــ| مي  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

22|873 وق ع ى نرص عىل|رسر دل حسي  هره|لق|ره |تـــج

434798 لرحمن محمد حسن بــــحلق|ء عبــــد|رس| |بــــ طنط|د|

8o6726 ن|ن محمد شعبــــ|لسيد رمض| ره بــــنى سويف|تـــج

8|2432 ن حسن عىلي|دل شعبــــ|ع ي|هندستـــ 
|لمنى

||796| لبــــي  جرجس مكسيموس|يوسف  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

84647o ن حسن دردير|ء شعبــــ|صف ن|سو|تـــربــــيتـــ 

4|6579 تـــه|لحليم شح|مصطفى رأفتـــ محمد عبــــد  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|49854 ى|محمود  حمد وحيده حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|53746 لرحمن|حمد محمد عبــــد |مريم  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

695232 لعوضى|حمد محمد عيس محمد | لمنصوره|ره |تـــج

6757|2 ى|بــــر|لد محمد رزق |خ هيم حسني  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

82975| تـــ  ي|مي 
ى
ق ميل سبــــس نصيف مشر |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

|542o5 م|لسل|محمد مجدى محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

622872 ل|يمن محمد محمد هل|مريم  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

224255 ي
لح محمد عزتـــ|محمود ص| دئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89|o73 مل محروس |مجدى ك| ند|ر سيوط|تـــربــــيتـــ 

4|2299 م|لحميد عىل سل|محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

84437 وق مصطفى محمد  هيم|بــــر|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

758|8| د تـــوفيق|نىح  محمود حد| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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67957| لدين محمدمصطفى|سمي  عمر سعد  لمنصوره|ره |تـــج

66|o9 ش|ن محمود بــــربــــ|محمود شعبــــ ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

8o869| محمد صديق سيد عىلي حقوق بــــنى سويف

4o73|5 هلل| |يز مرزوق حن|دل ف|ع| فرين لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

6797o3 ف عوض عبــــد |ن |يم| ي|رسر
لغنى مصطفى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

538852 لمليىح |رس حسن محمد |محمد ي |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

864453 ي غ|د روم|كرم ميل
بــــيوس|ئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

48ooo5 وق رمض ن خلف سيد عىل|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

3||565 لديبــــ|عمرو مصطفى محمود  ى شمس حقوق عي 

924862 حمد |يه محمد عىل | ج|بــــ سوه|د|

48|5|8 طبــــى|لش|در محمد يوسف |لق|عمر عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

||879| لعزيز عىل|م يحن  عبــــد |ريه لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

44|5|7 حمد بــــدر|لسيد |ل محمد |م| لشيخ|بــــ كفر |د|

766957 هلل عروج|ل عبــــد|طف كم|محمد ع تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

34352o لحسيس|ىط سليم |لع|محمود محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

447429 ى وى|لفرم|محمد عبــــده | لي  سكندريه|ل|بــــ |د|

2652o6 ن حميده|مصطفى صبــــرى شعبــــ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

854258 للطيف|حمد محمد عبــــد|حسن  زيق|لزق|حقوق 

9|63o4   |يمن كم|ريمون 
ى
ل شوق سيوط|حقوق 

282227 ح|لفتـــ|طف عبــــد|مح ع|كريم س دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|4358o د|حمد فؤ|بــــ محمد |مه لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

428479  عبــــد|ن ص|حن
ى
لمزين|م حسن |لسل|ق |تـــربــــيتـــ طنط

83728| حمد يوسف حسن|ن |يم| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8283o4 ي 
حمد|يوسف محمد مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

22o984 ئل صبــــيح محمد يونس|حمد و| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

53685 لحميد|د عبــــد |لحميد فؤ|زينبــــ عبــــد  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4|5o67 ي |ء محمد عبــــد|سم|
ل|بــــوهل|لغنى لشيخ|ره كفر |تـــج

92o998 لسيد متـــول |ء متـــول |دع ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5|6692 ي |منتـــ 
هيم شلبــــى|بــــر|هلل شوكتـــ حسنى سكندريه|ل|طبــــ 
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499768 هيم غريبــــ|ح إبــــر|ن مصبــــ|نوره ره دمنهور|تـــج

|38895 مل مدبــــول|ر محمد ك|مي ن|تـــربــــيتـــ حلو

79o|8| دى|له|مه فتـــىح محمد عبــــد |س|دى |ش ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

27o7oo د عىل محمد فتـــوح رسور|زي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

77o374 هلل بــــطحيش|دق عبــــد|لص|هيم حلىم |بــــر| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

25o|37 حمد|حمد حسن سيد |زينبــــ سيد  ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

455639 بــــرين محمد شكري قطبــــ بــــدوي|ص دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

4444o6 ئى|لحلو|ه محمد عطيه |ل|ل|هند عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

88|o6| حمد |جر محمد عىل |ه سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

4924o9 بــــ|لسيد خط|تـــه |حسن شح سكندريه|ل|بــــ |د|

43oo| لففى|هلل |دل خليل عبــــد |يه ع| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8|89|9 ى|م ى| رتـــي  ي حني 
ي ينى

عفيفى ي|نوعيتـــ 
|لمنى

23723| ل|ه هل|لل|ل عبــــد|ن هل|ء شعبــــ|شيم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

342|68 لسيد محمد خميس|م |د سل|جه |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3|9o42 د محمدى|دل رشـ|ء عـ|ل| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2234o9 ده|قل| مرشلينو زىك عط ى شمس|د| بــــ عي 

525o| حمد|ندى محمد حلىمي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4249|8 ى|ئل محمد عبــــ|حمد و| س حسي  ى شمس| لسن عي 

9o|642 وى |لر|لمعىط |حمدى محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|2o842 م محمد بــــطيخ حسن|حمد هش| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o6254 م مهدي|لسل|نور عبــــد|م |لسل|عبــــد سيوط|ره |تـــج

697495 س محمد خليل|ر عبــــ|محمد مختـــ ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|27486 ي ف|رس رج|فريده ي
رس|ئ  ى شمس حقوق عي 

5|o94o عيل|سم|وى |لص|لحميد |وى عبــــد|لص|حمد | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

76728 ي|م
ي محمد بــــسيوئى

ي مصطفى
هي مرتـــضى لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

5|7467 هيم يونس|بــــر|طمه خميس |ف تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

42o|38 هيم|بــــر|هيم طلبــــه محمد |بــــر|مروه  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

6o4o75 شه|عيل عم|سم|سعيد وجيه محمود  ي صىح طنط
|معهد فنى

8|2|7 هيم عبــــد ربــــه|بــــر|ن |ل رمض|بــــل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

544336 ن محمد|م سليم|ء س|ول |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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5|o42o ن محمد أبــــوزيد|ل شعبــــ|جم ره دمنهور|تـــج

9|3936 لنبــــى محمد  |دل عبــــد|روضه ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

46426o لسيد متـــول|هيم |بــــر|هلل |معتـــزبــــ سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7o4||3 حمد رشدى فوزى عىل| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

246292 لقرش| |حمد محمد عط| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|2|375 ى|بــــو|مجد محمد |يوسف  لعني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|22588 لعزيز|ر فوزى عىل عبــــد |مي ن|بــــ حلو|د|

778436 ىط عىل|لع|م عبــــد |يمن عص| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|9848 لعظيم|زينبــــ سيد محمد عبــــد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

68883| هيم|بــــر|حمد محمد |محمد سمي   لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

923927 حمد |هيم |بــــر|دق |حمد ص| ج|هندستـــ سوه

78o8o4 عيل محمد|سم|لرحمن |عيل عبــــد |سم| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

57648 ل|لج|لنبــــى عبــــيد |نوره عبــــد  حقوق بــــنى سويف

6|9985 ى |ي د حبــــلص|حمد محمد ج|سمي  لمنصورتـــ |تـــمريض 

62|22| ح شعيبــــ|لفتـــ|م عبــــد|مصطفى س ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

274||4 س جورج|لي|جورج | بــــول ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

759394 ى عىل عطيتـــو عىل|ي سمي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

24744 تـــ جم| حمد|ل هريدي |مي  ى شمس| لسن عي 

684o92 لخي |بــــو |هيم |بــــر|دق |لسعيد ص|مح |ذ س|مع ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

46552| هد|حمد محمد مج|حمد حسن | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

323299 ى |رتـــ حسن ي|س حمد|سي  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

286|42 حمد محمود عىل بــــيوم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8936o3 ن |سليم| لرحمن يشى عط|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

4|6929 ئى|لغري|بــــ |لوه|رس فتـــىح عبــــد |رحمه ي لشيخ|بــــ كفر |د|

678582 هيم|بــــر|حمد |حمد |ن |مرو لمنصوره|حقوق 

834767 لعزيز محمد|حمد عبــــد|محمد  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|45o2o زم عربــــى محمد منصف|ح |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

9|o35| ي|ر
ن |ح محمد حس|صل| ئى سيوط|صيدلتـــ 

4|292| ه عل وى|لص|هيم أحمد |بــــر|ء |ني  |حقوق طنط
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347428 ي
هيم محمد عىل|بــــر| |دئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

886|98 تـــه حبــــيبــــ |لم شح|م س|هي سيوط|ره |تـــج

68||9o نم|حمد مسعد عىل محمد غ| لمنصوره|طبــــ 

2o953 د محمد طه عىل|لجو|عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

786o3 در حمزتـــ|لق|شدوى وليد عبــــد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|2778o هلل|جد محمد محمد حسبــــ|عىل م ى شمس|تـــج ره عي 

||9||3 مهند محمود حسن عوض ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

33599 حمد|منيه خلف درويش | كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

339o52 طمتـــ محمد حسن محمد|ف ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

639877 م محمد عىل|م|ئى محمد |ره ه|س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o7764 وى|لنبــــر|لدين محمد لطفى |م |منى عص |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

324|54 هلل عطيتـــ|هلل محمود عبــــد|عبــــد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4||oo9 ى|لمقصود ج|مد عبــــد |ن ح|إيم هي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

452649 لم|ن عىل س|هيم شعبــــ|بــــر| |نور لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

44867| ن محمد|لمنعم سليم|هيم عبــــد |بــــر|مصطفى  |هندستـــ طنط

27333o عيل|سم|هلل |ح وهبــــ |ء صل|ل| ن|سو|حقوق 

44749o ن حسن|شهد محمد عىل عثــــم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

285489 حسن مليىح  بــــيوم| دين كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

233274 س|لي| |عوئى زكري| دون|م تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

|7823o بــــ محمد|لوه|حمد فتـــىحي عبــــد | ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

323429 حمد محمد|حمد عطيه | ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

536383 ى |حبــــيبــــه خ لكردى|لد محمد حسي  إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

|7423| جد|لم|ء سعدى عبــــد |ء عل|ل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4o8|o دى|له|د عبــــد |حمد محمد فؤ| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

284586 هيم محمد خليل|بــــر|دين محمد |ن كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|789|2 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|لرحمن |عبــــد  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

9|569o لحكيم  |حمد عبــــد|ئل |ء و|ل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

263369 ن عوض|هيم سعد سليم|بــــر|يه | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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3|5686 ى وق خليل زىك حسي  رسر ى شمس|تـــج ره عي 

499356 لم|حمد محمد س|ء محمد عىلي |نجل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

366|48 حمد|وى |دل ف|هدير ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4945|8 شول|ل|لحكيم |مل عبــــد|محمد عبــــده ك ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

7o3223 ى |حسن  هل|لج|حمد حسن حسن حسي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

7|28|2 ى|مل |ده محمود محمد ك|تـــه لسيد حسن عشر لمنصوره|علوم 

9|o776 حمد |د |ن فؤ|محمد رمض ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

554o4 حمد سيد|لمحسن |لرحمن عبــــد |عبــــد  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

262583 ن|ر محمد رضو|لستـــ|ج عبــــد|لصبــــ|حمد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|67|34 حمد محمد|ء محمد |رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o7938 للطيف محمد|ر أحمد زين عبــــد |من لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34|787 ر وحيد محمد وهبــــه عوض|من |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

78369o لسيد عىل محمد صويلح|هند  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|26789 لحليم|حمد عبــــد |لدين |م |نىه حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

624246 وى|لمرس|لسيد |لد |رص خ|ن ط|هندستـــ دمي

578o2 مل|تـــ محمد لطفى ك|ن نش|نوره بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

62o487 دى مصطفى|له|دى عمرو عبــــد |له|عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

236252 لحميد محمود|حمد عبــــد|ء |رس| ن|بــــ حلو|د|

6457|2 لرؤف خديجتـــ|لبــــصي  عبــــد|ء صبــــىحي عبــــد |لزهر| |عه طنط|زر

879787 ن  |لسميع مهر|لمعز عبــــد|ده عبــــد|حم سيوط|بــــ |د|

7739|9 ض|لع|لمرىس |جح محمد |حمد ن| زيق|لزق|حقوق 

9oo|25 لسيد |ل |لع|محمود محمد عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

635o2| هيم مرىس|بــــر|ئل محمد |نور و ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8o86o6 ي | حمد محمد|حمد يحن  ي|طبــــ 
|لمنى

47984| هد محمد|عيل مج|سم|بــــ |يه|مهيمن  سكندريه|ل|ره |تـــج

23|389 ف سعد ج|يوسف  لحق|د |رسر سيوط|عه |زر

32|939 دق محمد|محمد حسن ص| رن |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

245596 لبــــخ|ن محمد |محمود شعبــــ ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 
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7o39o4 ل|فع يىح محمود هل|لش|تـــفى  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

34|538 لد محمد سعد|م خ|س دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

89o93o حمد |مد |ره حمدى ح|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

7o6|29 فوزيه لؤى محمد شندى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

237438 م|م|م فضل |م|ء |رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

772o57 مؤمن منصور عىل محمد عىل  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

46o4|| |هلل عبــــد |للطيف فتـــح |ل عبــــد |طمه هل|ف
للطيف

لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|2|||7 ذل|لش|مد |هلل ح|لمعتـــز بــــ|فرح  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

753857 زق خليفتـــ|لر|ره فوزى عبــــد |س عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

28|o7| ل محمد عوض|محمد جم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

35o574 ف ثــــ|ء |دع بــــتـــ محمد|رسر |ره بــــنه|تـــج

|299o8 ى|عيد محمد | دين مي  ى شمس|د| بــــ عي 

8339|7 لحسن محمد|بــــو|ذلي |لش|ن |يم| ج|بــــ سوه|د|

247|75 بــــر عىل محمد|م ج|حمد س| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|65285 لرحمن|د حلىمي عبــــد |نسي عم|ن ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

9o5o77 حمد حسن |د |ء رش|نجل ج|بــــ سوه|د|

4o3935 هيم|بــــر|بــــر خليل |يمن ج|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|726o2 ى محمد|لضبــــع حس|طمه |ف ني  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

33669| لسيد|م محمود عبــــد ربــــه محمد |ريه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

356655 لليثــــى|هيم محمد |بــــر|ل |سلىم جم |علوم بــــنه

34722| ر محمود فتـــىح محمد|من لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

|42o77 مصطفى مجدى محمد محمد حمودتـــ ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

837|25 وي|لحليم خل|هبــــه محمود عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

7o2o59 ل محمود|لع|حمد فتـــىح عبــــد |حمد | |ره بــــنه|تـــج

2693o9 ل|لغز|ح |لفتـــ|لق عبــــد|لخ|هبــــه عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|774| تـــم سيد عىلي|محمد ح كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

7658o4 ه|لل|نه عبــــد|حمد محمد كتـــ|ر |من ره بــــور سعيد|تـــج

9|8o3| ئيل |يفتـــ مندور زكرى ميخ| ي صىح 
سيوط|معهد فنى
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823274 حمد|ره عيسي محمد |س سيوط|ره |تـــج

783547 ه محمد عىل | زي|لعز|حمد |مي  زيق|لزق|بــــ |د|

7|5963 لعىلي|حمد محمد عبــــد |ل |ندى جم تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

|256oo د|لجو|ح عبــــد |لفتـــ|هلل عبــــد |لمعتـــز بــــ|د |زي |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

3|748 طمه محمد محمود فرج|ف هره|لق|ن |سن|طبــــ 

6|5387 ه عبــــد  ل|م |لسل|م عبــــد |لسل|ني  ى وى|لميى لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

3293o8 تـــه|لعظيم شح|لسيد عبــــد|نهلتـــ  |ره بــــنه|تـــج

782942 حمد محمد|ء ممدوح |لزهر| زيق|لزق|بــــ |د|

|7|5o9 ى حم| ى|ده |مي  ى حسي  مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

233|75 حمد|س |رس محمد عبــــ|مريم ي ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

88|373 محمد عبــــده محمد مرزوق  سيوط|تـــربــــيتـــ 

2543|8 ر|ندى محمد محمود نص ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

36745| ن|لدين محمود عقل شعل|ء |مودتـــ عل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

78397| لرحمن درهوس|لسيد مصطفى عبــــد|ء |سم| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

492992 ل|لبــــل|فظ محمد |حمد عىل ح| ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

768339 ء محمد عىل محمد محجوبــــ|رس| لعريش|تـــربــــيتـــ 

884943 ق|وليد صل زق|لر|وى عبــــد|ح رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

896868 ك |نىح  محروس عزم مل| ج|أللسن سوه|كليتـــ 

349684 ن حمدى حسن|حمد حمدى حس| ى شمس|تـــج ره عي 

92o23o نيس جبــــره  |يمن | |مي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

35523o لعظيم|ح عبــــد|ل صل|دتـــ كم|غ ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

682667 لرحمن محمد عىل حسن|ء عبــــد |رس| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

252o99 يمن مقلد محمد مقلد|همس  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

427o|9 وق محمد  م|هيم محمد عل|بــــر|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

542582 ي|خلود سمي  ص
ى

تـــي|بــــر محمد ع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

3367oo وى|لم منط|م س|م|مه |سل| مه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

495585 ن|م عبــــده محمد رسل|محمد عص ره دمنهور|تـــج

3|2428 وق مدحتـــ عزتـــ محمود محمد رسر ى شمس|زر عه عي 

456o2| بــــوعجور|م |ر عز|لستـــ|ن فهىم عبــــد|يم| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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774|65 ل|لغز|هلل محمد محمد |محمد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

788958 ى محمد | طمه رض|ف لشوربــــىح |حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

49|44| رص طه كشك|لن|حمد عبــــد |هلل |منتـــ  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|25o7 لفى|ل|مريم مصطفى محمد زينهم  |بــــ طنط|د|

43o659 بــــو يمن|لرحمن |هيم عبــــد |بــــر|طمه |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

44|7|3 هيم|بــــر|ن جمعه خليل |يم| لشيخ|بــــ كفر |د|

348285 رص سعيد محمد|لن|جر عبــــد|ه ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

26o2o5 ف|حمد خل|لحميد |طمه عبــــد|ف تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

783888 بــــينى |حمد |لسيد |سهيله  لسعدئى|لشر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

355o8o د|حسن ذىكي عو| ن|ر ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

5o|458 عيل|سم|طف عىل |محمد ع سكندريه|ل|حقوق 

326358 م|م|ل|لسيد |لد |ملك خ ن|صيدله حلو

48|7o2  محمود سعد عىلي 
لبــــدرى|مصطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

693972 ف محمد | للوزى|هيم محمد |بــــر|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

359oo6 عيل محمد|سم|عيل فتـــىح |سم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|9|72 سكندر|مريم مجدي ليشع  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

7o|5oo ن|تـــ متـــول عثــــم|لعليم عرف|ن عبــــد |نوره ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|7523| هلل معوض|مه عبــــد |س|مجد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|7935 ع|حمد رف|ل |حمد جم| ى شمس|تـــج ره عي 

4o|87o هيم محمود|بــــر|لحميد |محمد عيد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

339239 |لعل|بــــو|تـــه |هلل شح|ر عبــــد|حمد مختـــ| |تـــربــــيتـــ بــــنه

4|42o3 دق محمد جوده|لص|لبــــنى موىس عبــــد  |بــــ طنط|د|

23365| فع|لش|حمد عزتـــ محمود محمد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

922||4 لسيد |زق |لر|لد عبــــد|حمد خ| ج|هندستـــ سوه

445862 يف فؤ تـــه|د محمد حتـــ|محمود رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

9o956| لمشنبــــ |ح محمود |لفتـــ|محمود عبــــد | ر|ي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|52728 تـــه|لسيد شح|م |لرحمن حس|عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

48984| د زىك حسن|بــــسنتـــ محمد ج سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

5o7757 ه حس| هيم عبــــيد|بــــر|لدين محمد |م |مي  سكندريه|ل|ره |تـــج
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4|2o7o لجوهرى|هيم محمد |بــــر|كريم سعيد  |بــــ طنط|د|

764o3| تـــه عوض|ء صبــــىح شح|ل| حقوق بــــورسعيد

43979| ى رفيق عبــــد |ي هلل آدم| |لمعىطي عط|سمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

87874| بــــر عىل |ن ج|محمد شعبــــ ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

223247 ى ى سيد حسي  محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

79632 ن ي| مي 
مجدي مني  حسن عفيفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

326867 ن حسن عىل|سميتـــ رمض ى شمس|د| بــــ عي 

229o|4 لدين محمد زىك|ح |ء مني  صل|سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

763925 لرحمن سعيد|روق عبــــد|حمد ف|م |وس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|2498 قيبــــ|لسيد عر|ل |محمد جم |حقوق طنط

22523 در|لق|عمر محمد نرص عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|69|6o سعد|رق وهيبــــ |يكل ط|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

67o45 ئيل|ضل نصيف ميخ|مريم وصفى ف لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27|348 لدين|بــــ |عيل شه|سم|خلود فتـــىح  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

52735o ف |ر |من لمجيد عيس|هيم عبــــد |بــــر|رسر ج|بــــ سوه|د|

87958| ه عبــــده |لل|د محمد عبــــد|سع سيوط|بــــ |د|

4|8362 شه|عيل عك|سم|ح عبــــده بــــسيوئى |سم لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7|6|25 ع|لسبــــ|دل سعد محمد |محمد ع بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

342|o2 لعزيز محمد دلعبــــ|ر ممدوح عبــــد|من |علوم بــــنه

|3279o ف قديس صليبــــ| |رين|م رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

45822 رق شكرى محمد|طمه ط|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27|347 لعريف|حمد |حمد صبــــىحي |ن |حن ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

437492 وى|لعشم|حمد محمد |رم |لمك|بــــو |حمد | لشيخ|ره كفر |تـــج

755356 ئى محمد فتـــىح درويش|م| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

363299 حمد محمود|هر |محمد م لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

826676 حمد يوسف|بــــ |لوه|عبــــد| هي |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

6o4928 كتـــ|لس|ء مصطفى مصطفى |لزهر|طمتـــ |ف |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

55964 فظ|لمنعم ح|تـــتـــ عبــــد|لرحمن شح|عبــــد ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

54|542 لد حسن أحمد حسن عىل|خ ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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863495 بــــي|ه عر|لل|بــــر عبــــد|ن ص|ريم|ن ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

44776 بــــر محمد رجبــــ|ن ص|ء رمض|رس| هرتـــ |لق|تـــمريض 

|37959 مصطفى محمود محمد سعيد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|4422o م|ن تـــه|ح سليم|محمد صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|7894 لموجود |يمن محمد عبــــد|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

757778 حمد|حمد محمد فوزى | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4582|o لح|لمول متـــول عىل ص|لحميد عبــــد|عىل عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

892328 كر |دل محمد ش|عزه ع سيوط|تـــربــــيتـــ 

55283 سنتـــ حسن سعد محمد|بــــ ره بــــنى سويف|تـــج

498547 وى|لبــــستـــ|هيم |بــــر|لعزيز |هيم عبــــد|بــــر|سمر  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

75o476 لسعيد|حمد |لعليم |يحن  عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4596o8 ن|هيم سليم|بــــر|لحميد |لحميد فوزى عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

497|6o مد|ر سعد ح|لستـــ|ء فهىمي عبــــد |ل| سكندريه|ل|حقوق 

222935 محمد سيد محمود محمد محمود ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

26|3|o ى سل|ي ن|مه ذىك سليم|سمي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

2478| ن|لحميد محمد سليم|ذكرى مؤمن عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

273o2| ل|لجم|لرحمن |ندى مصطفى عبــــد دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

|25329 لغريبــــ محمد|يمن |سلىم  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

79|3o لسيد|لسيد|رس حسنى |ر ي|عم ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

4|87|7 ن|لحليم عىطي|ء شفيق عبــــد |آل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

337657 وي|لبــــط|سم |ح ق|لفتـــ|حمد عبــــد| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

62o76 عمرو محمد عويس ذىكي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

267592 حمد|بــــرى سيد |لج|د |ء عم|رس| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

69|oo8 وى|لعشم|حمد |ء مدحتـــ عطيه |ل| لمنصوره|حقوق 

4o663 ف محمد |هيم |بــــر| وى|لمعد|رسر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|3|236 بــــ وفيق صبــــرى|يه|رفن |ه ى شمس|تـــج ره عي 

|5544o حمد|ء محمود محمد |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

86o628 هيم|بــــر|مروه سعد عىلي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

324499 ى|حمد حس|حمد محمد محمد | ني  ى شمس حقوق عي 
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4826o9 يف|لر|ر سيدمعروف عبــــد |من زق رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

922||7 يف  ف |رسر لسنجق |حمد |رسر ج|هندستـــ سوه

|5354 ف زىك سيد طه|ن |مرو رسر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

329969 هيم حسن محمود|بــــر|س |ين| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

756|97 م|لسل|لعربــــى وجدى محمد عبــــد |وجدى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

764o8| حمد|لصغي  |رص حنفى |ء ن|نجل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

848842 ذلي منشتـــح|بــــر ش|ره ج|س ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

6376|8 ى مرىس|حمد سعيد | مي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

8o7584 محمود مرىسي محمد حسن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|23966 هيم|بــــر|لد محمد |عمر خ |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

8|4|82 لس يوسف ف نوس فهىمي|كي  سيوط|ره |تـــج

627392 رس ممدوح طرطور|ممدوح ي عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|25463 ى|حمد عزبــــ ش|هلل |هبــــتـــ  هي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

695|82 حمد عىل|مد |حموده ح| ند لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

675895 ي
|لنج|بــــو |ر محمد |ء مختـــ|عل| دئى لمنصوره|بــــ |د|

762o5| ى |ر ش|من ى سيد |هيم ش|بــــر|هي  حمد|هي  لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

846553 ل|ل محمد جم|ن جم|كريم ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

246|55 بــــو شنبــــ|د |لدين محمد رش|ل |م جم|سل| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

784939 لمجيد محمد|ره محمود عبــــد |عم ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

8o9749 ح|لفتـــ|محمد حسن محمود عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

832|82 هلل حسن||محمد حسن عط ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

427o7 لعزيز محروس|طف عبــــد |لعزيز ع|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

829287 لحفيظ محمد|ر كرم عبــــد|من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7oooo9 ى جبــــر موىس|ء |م عل|وئ لدين يسي  لمنصوره|بــــ |د|

|23|73 لحليم|لمعز عبــــد |رق عبــــد |مهند ط مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

883|6 ي فريد 
لسعيد رسور|مصطفى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

432858 ف|ن رفيق عبــــد |غفر للطيف رسر |بــــ طنط|د|

22254 ى مج سم|لحفيظ ق|هد عبــــد|نيفي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

2399|5 محمد سعيد حسن محمد هريدى |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

547|6 لدين محمد|ل |فظ كم|م ح|وس بــــ بــــنى سويف|د|
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2|8583 مح حسن مصطفى|دليله س لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

755443 لنوبــــي خديوي|لد |خلود خ عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

65847 حمد حسن|ن |مصطفى شعبــــ ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

638522 هيم أحمد|بــــر|هيم حسن |ء إبــــر|رج زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

75o8o7 لحليم محمد|هلل مدحتـــ عبــــد |عبــــد  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

627923 هلل جبــــيل|مصطفى عطوه عبــــد | لي|د زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

483355 هيم|بــــر|بــــر |هبــــتـــ محمد ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||79|2 لملك|صف جرجس عبــــد |رلوس ن|ك ى شمس|تـــج ره عي 

9o8924 للطيف |للطيف محمد عبــــد|محمود عبــــد س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

5o8864 ر|لنج|ن |ل عوض رضو|حمد جم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

346835 تـــ ش| فعي|فعي محمود ش|مي  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

63o|75 هلل|للطيف عبــــد |حمد ثــــروتـــ عبــــد | هره|لق|ج طبــــيع |عل

6o386o رص طه محمد يوسف|لن|ل عبــــد |محمد جم ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|24236 لسيد محمد عىل|هلل محمد |منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

|56776 حمد|حمد محمد ذىك |  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

69o968 هيم|بــــر|د |ء محمد فؤ|مل عل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2343|o لس ن |دى وهبــــه حن|كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

225993 يد|كرم عمرو سيد مصطفى ز| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

246496 مصطفى جميل عىل عىل شلبــــى لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

753665 لسيد محمدخليل|رودينه محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

22|77 جر عزتـــ محمد خليل|ه عه مشتـــهر|زر

326845 ن حسن|لسيد عمر|طه | دين ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6756o4 لشوى|هر محمود طه |هلل م|منه  ى شمس| لسن عي 

34o862 م خليل|لسيد عل|م فرج |سل| ى شمس|تـــج ره عي 

329334 بــــدين محمد|لع|هيم زين |بــــر|ء |ل| |ن طنط|سن|طبــــ 

675493 تـــ|هيم كم|بــــر|ر |من ل حسن عمي  لمنصوره|هندستـــ 

|54267 عيل|سم|هر محمود |محمد م ى شمس|تـــج ره عي 

233675 ن|هلل زهر|طف محمد عبــــد|حسن ع ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

228238 ح محمود عشيبــــه|لفتـــ|حمد عبــــد|طمه |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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4|7638 م|لش|حمد |هيم |يمن إبــــر|ن |رو لمنصوره|حقوق 

884555 لحفيظ |بــــر عبــــد|لج|ل عبــــد|لحفيظ كم|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|42|3 ن |لكريم سليم|د|طمه فوزى ج|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

828885 ى |م صبــــري |ريه هيم|بــــر|مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6298o7 حمد|حمد محمد مرع | زيق|لزق|ره |تـــج

347546 عيل عطيه|سم| |عيل زكري|سم|محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

52|348 حمد|حمد عوض |يتـــ | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

766895 ل|لغز|لرحمن محمد عيد خليل |عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

878599 هلل  |ن سعد |جون عجيبــــ عجبــــ ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

67835 فظ محمود|لح|حمد عبــــد |فظ |لح|عبــــد  لفيوم|حقوق 

|3|675 ن|عيل حس|سم|ن |رحمه رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

264739 ف |يه | ن|حمد محمد رمض|رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

438892 لمنعم سعد|محمد ممدوح سعد عبــــد لشيخ|طبــــ كفر 

352o82 م|لغن|حمد محمد |ن |نوره عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84o23o ى |ء |سم| لضوي|حمد |لحسي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

22|947 ن|رق عىل عثــــم|ريم ط ى شمس|زر عه عي 

256||6 لصعيدى|ئى شبــــل |شبــــل ه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

647248 م|لسل|صف عبــــد|حمد و|حمد |محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

526452 لبــــصي  محمد بــــخيتـــ|حمد سعيد عبــــد| لشيخ|بــــ كفر |د|

755627 لد محمد محمود|ندى خ عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

375|2 بــــوسيف|رس تـــوفيق |تـــوفيق ي هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|7876 در|لق|هيم محمد محمود عبــــد |بــــر|ريم  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

642825 ه محمد عبــــد زق محمود عىل|لر|ني  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|5345| بــــ متـــولي|لوه|هر عبــــد |رتـــ م|س ن|بــــ حلو|د|

623o3 حمد محمد|ء عىل |دع بــــ بــــنى سويف|د|

2384|5 لكريم|نىه عمرو سيد عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

885387 بــــر |مروه سعد محمد ج سيوط|علوم 

493973 لخي |بــــو|هر عىل |حمد م| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|2|598 رص محمد محمود|ل ن|بــــل ن|صيدله حلو

622852 |هيم عط|بــــر|حمد |ن |رو ط|بــــ دمي|د|
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267785 ضى|عىل صبــــرى عىل ر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

8635|| حمد حسن|لكريم عبــــود |عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|32642 لدرى|لدين محمود محمد |هبــــه مىح  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

43889| محمد مصيلىحي طه مصيلىح جمعتـــ لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

9743o حمد|حسن عىل حسن  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

86|535 بــــ محمد|لوه|حمد محمد عبــــد| دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

465349 |ح مصطفى |لفتـــ|نس مصطفى عبــــد|
ى
لدسوق |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

62|49 ي عبــــد 
لسميع جوده|عمر لطفى حقوق بــــنى سويف

269526 لففى|مروه محمود محمد مبــــروك  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

254o26 ر|لعط|م محمد |حمد س| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

678399 |لسيد يونس |هد صديق |ن
ى
لدنبــــوق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5o965o ى عبــــد |عبــــد  ىط عىل عيد|لع|لرحمن حسي  ره دمنهور|تـــج

7o54|8 هد|دل محمد محمد مج|محمد ع لمنصوره|ره |تـــج

77|952 ن محمد عىل حسن|محمد شعبــــ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o93o مل محمد|محمد طه ك ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

629|46 لم|ء أيمن طلبــــه س|آل زيق|لزق|طبــــ 

639453 لسيد محمد|دل |منيه ع| زيق|لزق|نوعيتـــ 

3|8659 ى محمد سل|بــــو |ر |مي متـــ|لعيني  ى شمس علوم عي 

782663 لحربــــى مصطفى عىل|عيل |سم|رحمه محمد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7539|4 ه غن| نم مسلم|م غ|مي  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

443235 دره محمد محمود محمد فوده|ن لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

238892 ل فرج محمد|جم| سم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8oo597 لمجد رستـــم|بــــو|ل |محمود جم م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

272332 كريم محمد محمد مصطفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

76637 هيم|بــــر|لعزيز |د مجدى عبــــد |زي دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

9|553| رس  |رس سو|لصبــــور ف|ميشيل عبــــد سيوط|تـــمريض 

823475 ى عوض | هلل|هلل مغربــــي عبــــد|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

83|726 ي عىلي|لش|ر عبــــد|لستـــ|محمد عبــــد
ى
ق ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى
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8o7o52 ي سليم|عىلي
ي|ء مصطفى

ن مصطفى لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|8324 ى عبــــد  ديس|لسم|لحميد مصطفى |نرمي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

2|7229 ن|ء مدحتـــ مبــــروك محمود زيد|ل| ن|صيدله حلو

|6|o36 عيل|سم|لعزيز |عيل عبــــد |سم| |رن وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

79o|39 حمد|هيم محمد |بــــر|حمد | سيوط|بــــ |د|

233793 م حسن محمد|يوسف عص لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8o383| خر جرجس|يوستـــينه يعقوبــــ ز ي|طبــــ 
|لمنى

244736  محمد 
ى
لسنوىس|نور بــــحر شوق هره|لق|حقوق 

492394 بــــوعيس|عيل |سم|هيم |بــــر|هيم |بــــر|مؤمن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78469o ى|هلل ي|م عبــــد |محمد عص سي  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

|47237 لمقصود محمد|هيم عبــــد |بــــر|يمن | ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

765978 لففى|د يوسف |جر محمد فؤ|ه بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

6|928o لبــــطوىط|حمد |مه محمد |س|كرم | ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

4o2777 ن|هيم سليم|بــــر|ن |هيم شعبــــ|بــــر|هلل |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32o|24 |رس سمي  شتـــ|نو ي|ج ى شمس طبــــ عي 

5|2|74 ن جوده|غبــــ شعبــــ|ن ر|محمد شعبــــ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

75722o لسيد فرج حسن|حمد | ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

342922 بــــ محمد موىس|لوه|رق عبــــد|محمد ط ى شمس|تـــج ره عي 

7|2|35 لموج |ن |يه محمد محمد رضو| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

356229 ن|حمد شعبــــ|حمد مجدى حسن | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

256927 لنبــــى جبــــر|هيم عبــــد|بــــر|ء |رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4o36o2 ى محمود|ء |جد محمد عل|م لدين حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

639936 هيم|بــــر|ندى يىح فهىمي قطبــــ  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

43|o49 زق|لر|شم ضيف عبــــد |ه| ر|ي ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

26247| لعزيز عىل متـــول|ئى عبــــد|لعزيز ه|عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

7569|2 حمد عطيه رزق محمد| |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

6|744 ن سيد عىل محمد|يم| بــــ بــــنى سويف|د|

26o8oo بــــ سيف|لوه|محمد عبــــد| لي|د تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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46o268 د محمد عوض|حمد ج|صهيبــــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

479735 حمد|حمد ممدوح |رس |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

878666 حمد |فرغىل | فرغىل زكري سيوط|حقوق 

4o529 |لعل|بــــو|حمد |لسيد |حمد | ن|معهد فنى تـــمريض حلو

8454|6 ي محمد|لر|لحمد عبــــد|م شيبــــه |ريه
ضى ن|سو|علوم 

272499 ل محمد|لع|محمد حمدى عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

439799 لذكي  محمد|يمنى أسعد  لشيخ|ره كفر |تـــج

7oo333 لسيد|م فتـــىح محمد |د حس|زي لمنصوره|بــــ |د|

327375 رى جرجس فهىم مرزوق|م هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

459577 تـــ | حمد|حمد |هيم |بــــر|مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

5o6267 حمد مرزوق|ندى محمد رجبــــ محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

444|3 رك محمد|مبــــ|لحسن |بــــو|هيم |بــــر| ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

44678 ي
يف عبــــد | دئى ن بــــيبــــرس|لحليم سليم|رسر ي تـــمريض 

هره|لق|معهد فنى

2546|9 ن متـــول سيد متـــولي|محمد رمض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

28223 ىط|لع|حد عبــــد |لو|حمد عبــــد |لدين |سيف   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

89|o4o بــــى |ن مصطفى فتـــىح عر|يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

672|6 هلل عىل|ء محمد هيبــــتـــ عبــــد |شيم لفيوم |تـــمريض 

646|oo وى|لطنط|يوسف مجدى نجيبــــ  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

42|o5o لعزم محمد|بــــو|مي مسعد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

856256 حمد|ء عىلي |عل| نور دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|57||2 هبــــه محمود مهدى عبــــده هره|لق|حقوق 

923o9| لرحمن |محمود جبــــريل محمود عبــــد ج|ره سوه|تـــج

8|o439 هلل|مه محمود عبــــد|س|محمود  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

4|7632 لسيد مصطفى حسن|لحميد |عبــــد | رن لشيخ|بــــ كفر |د|

337457 هيم نرص|بــــر|هيم نرص |بــــر| لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7872|9 ى ق سم محمد فكرى|نفي  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

647483 ح|لفتـــ|م عبــــد|لسل|مريم محمد عبــــد لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

487854 عيل كريم|سم|لكريم |حمد فتـــىح عبــــد| لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ
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9oo45 لمجيد زعيتـــر|هيم عبــــد |بــــر|عيل |سم|ء |سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2|9368 لحميد|لسيد عبــــد|عىل سعيد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

36493 م يحن  يحن |يحن  حس ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

536833 م|م عىل حم|عىل حم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|25669 لطيبــــ|حبــــيبــــتـــ حسن بــــهلول  ى شمس|تـــج ره عي 

5o7992 ي|آل
ود|حمد د|زى محمد |ء ئى سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

43945o لحسينى محمد عىل بــــدوى|تـــسنيم  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

3728|2 ن|لسم|دى |له|لسيد عبــــد|حمد محمد | |حقوق بــــنه

7||65| ن|حمد سليم|ح عىل |حمد محمد صل| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

784|o| وى مرىس|لشبــــر|ن |محمد سليم زيق|لزق|حقوق 

|749o3 تـــه|يز شح|سمي  ف| ر|ل هره|لق|ر |ثــــ|

28|574 لحميد رصد|لحميد قطبــــ عبــــد |بــــرديس عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

287499 حمد|بــــ سمي  |يه|سميه  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

366393 حمد مصطفى|طف |هلل ع|يتـــ | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4972o ء عبــــده محمد جبــــر|شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

76962| حمد عبــــيد عطوه|محمد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|2|469 ن سيد عيد محمد|حن ن|بــــ حلو|د|

|63224 ه خ| لحليم|لد محمد عبــــد |مي  هره|لق|طبــــ 

25476| لحميد قنديل|محمد محمود حسن عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

525265 ل خله خي |ئى هل|سيمون روم ره دمنهور|تـــج

63353o ه منصور عبــــد| م محمد|لسل|مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

537o26 لمقرج|نور |لحليم محمد مبــــروك |عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

4o2oo8  محمود محمد|لبــــ|رص عبــــد |محمود ن
ى
ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|5347 محمد محمد يشى| مه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5o9|4o عيل|سم|حمد محمد خليل |محمد  بــــ دمنهور|د|

372953 ي|يه مجدى محمد موىس | لمليىح  |حقوق بــــنه

67922o لسعيد دقدوقه|لسعيد عمر |محمد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

763|59 ى|حمد |حمد رجبــــ |طمه |ف لشعي  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

|29235 د بــــيوم|محمد كرم فؤ ى شمس هندستـــ عي 
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5|39o3 ه|ء إبــــر|إرس هيم مصطفى عشر بــــ دمنهور|د|

6o3562 ى محمد  بــــرى|لج|محمد حسي  |ره طنط|تـــج

|6833 ى |ء |بــــه لسيد حمزه|لدين مديح حسي  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

89|432 لحليم محمد |سط عبــــد|لبــــ|ء عبــــد|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|o892 لجليل بــــر|منى أيمن عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

64253o لمقصود|ر محمد عبــــد |لستـــ|أحمد محمد عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

42998| لبــــدوى|رق تـــوفيق محمد |ل ط|جم ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

|32877 هيم عطيتـــ|بــــر|ن |يدى رمض|ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

37988 ء مصطفى محمد عىل|سم| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

46|6o8 هيم|بــــر|لمقصود |كرم عبــــد|حمد | |ره طنط|تـــج

76575| حمد|لسيد |رنيم محسن فكرى  ره بــــور سعيد|تـــج

33|o63 مه|لسيد سل|لمجيد |مريم محمد عبــــد هره|لق|ج طبــــيع |عل

7o9o|4 ح|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|لسيد عبــــد |لد |خ |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

|42|| ن|ل عثــــم|لع|رق عبــــود عبــــد |بــــسنتـــ ط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

859o87 هيم|بــــر|حمد |طف |هلل ع|منه  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

478872 يمن ممدوح عىل محمد صقر| سكندريه|ل|ره |تـــج

648o37 لم|لحميد س|بــــسيوئى محمد عطيه عبــــد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|74569 سيد| لوف|بــــو |ء بــــهجتـــ |سم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|48o| هلل|حمد عبــــد |ل مجدي |نه هره|لق|طبــــ 

478o93 ى محمد بــــرىس|نوره ي حسني 
ن حسنى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o7o73 ى عىل عىل عبــــد|ي هلل|سمي  ى شمس طبــــ عي 

42o5o6 ى|لحليم |لسيد محمد عبــــد|لبــــيىل |هبــــه  لعشر لمنصوره|حقوق 

629937 هيم|بــــر|ل مصطفى |معتـــز جم زيق|لزق|ره |تـــج

3oo4|| ر سيد سيد|لد مختـــ|خ ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

759385 هلل محمد عىل حسن|هبــــه  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

893384 ى |ل |حمد محمد جل| حمد حسي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

7536o7 لىح|لص|لحسينى |لسيد |ر |من عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7|o853 لدغيدى|لمول محمد |ودى عبــــد |لد|يوسف  ره بــــور سعيد|تـــج

885578 ذكرى فرج | حن| رين|م سيوط|تـــربــــيتـــ 
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689798 حمد منصور|لدين |بــــ |ء يىح شه|شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

262355 هيم محمد مصطفى|بــــر|هيم |بــــر|م |سل| |طبــــ بــــنه

|65o74 ي|ر
هبــــم|بــــر|ن غريبــــ |رمض| ئى لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

9oo888 لرحمن |حمد عبــــد|ء محمد |دع ج|تـــربــــيتـــ سوه

44346 هلل| |حمد محمد وحيد محمد محمود عط| هره|لق|طبــــ 

86324o لدين|ل |لحكيم كم|حمد عبــــد|نهله  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

429|29 ى |ره |س لصعيدي|بــــوزيد سعد حسني  |بــــ طنط|د|

9|8895 حمد |ن تـــوفيق |محمد شعبــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82|7o ف عبــــد|مريم  ى |ح محمد حس|لفتـــ|رسر |ني 
بــــوعجيله

تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

64|||6 لمجد|بــــو |لمنعم محمود سمي  |مروه عبــــد  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

524248 نور عىل حسن|يمن |ندى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62726o ى محمد بــــدوى|ح |محمود صل مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|3oo3 ى و|ي زى|ئل عىل منصور حج|سمي  |ره طنط|تـــج

89o596 مد |لجليل بــــدرى ح|محمود عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

842oo8 حمد حسن|بــــر |محمد ج ن|سو|بــــ |د|

32|772 ل محمد|لع|ىط عبــــد|لع|رحمتـــ عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

365924 لكريم|لرسول عوض عبــــد|م عبــــد|هش كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

23|899 لسيد خليفه عىل|عىل  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|287o5 مل|م شلبــــى ك|ريوس عص|مك هره|لق|بــــ |د|

5248o3 دل لمع عيس جرجس|مرقس ع ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

785957 م|لسل|حمد عبــــد|محمد عىل  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

2|4oo وق عفتـــ  حمد عىل|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

66656 ن سيد قرئى خميس جمعه|رو ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

|4o242 هيم|بــــر|محمد خليل | عل ن|ضتـــ حلو|علوم ري

69929o هلل عىل|هلل محمد عبــــد |حمد عبــــد | لمنصوره|حقوق 

|7357 لق|لخ|حمد عبــــد |ر محمد |مي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77oo27 يبــــ|لن|حمد |حمد |حمد |مه |س| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49644| ن خميس سعد|ن رمض|حن تـــربــــيتـــ دمنهور

89||34 مريم عوئى نعيم ملك  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 
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28674| ى|مد عىل عبــــد |لسيد ح| لحميد حسي  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

759362 دق|لص|حمد عبــــد |دى |حمد حم|هلل |منه  لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

759|o5 ى محمود فتـــوح محمود حسي  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

83|547 حمد|لفضل |بــــو|لصغي  |محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

65453 ي|لبــــ|لمعبــــود عبــــد |ء سيد عبــــد |سم|
ى
ق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

362834 م سيد عىل|عىل عص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

442576 لرحمن نبــــيه محمد|آيه محروس عبــــد  لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

6|772| بــــو حنتـــ|د عبــــده محمد |جه حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

85ooo| ض|لعو|هلل عبــــد|حمد محمد عبــــد| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|7777 م|دى كريم محمد س|ه هره|لق|حقوق 

|246|7 |نس جرجس بــــطرس حن|ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9||689 حمد |ن محمد محمود |نريم ج|تـــربــــيتـــ سوه

4o3656 بــــق|متـــ عفيفى محمد س|س|يوسف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2589o7 نوس|مه فتـــىح عمر ع|س| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

53688o يف بــــسيوئى  بــــو عيشه|لسيد |بــــسيوئى رسر ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

866|83 لمحسن بــــدوي|ء محمود عبــــد|سم| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

36588o لعزيز|لرحمن لطفى محمد فتـــىح عبــــد|عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6592| ىطي|لع|هيم عبــــد |بــــر|هيم محمد |بــــر| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

855744 د محمود عىلي حسن|مر دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

783594 لحميد|لمنعم محمد عبــــد |م عبــــد |عص| رن زيق|لزق|ره |تـــج

332698 ره|بــــر محمد جمعه عم|ج| ند |نوعيتـــ بــــنه

779689 لحميد|مي  محمد عبــــد|محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

692|2| لح محمد|ر ص|محمد مني  مختـــ ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

82389| ض|تـــه ري|طمه عنتـــر شح|ف سيوط|ره |تـــج

7o2232 لسيد|ح محمد |لفتـــ|يمنى محمد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8|572 مل محمد|عمرو سيد ك هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

22766o روق عىل|حمد ف|ر |من |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

9|549| لحميد محمد  |حمد محمد عبــــد| سيوط|تـــمريض 

6o||63 بــــوسنه|عيل محمد |سم|طمه محمد |ف |حقوق طنط
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8797| حمد|حمد نرص عىلي | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

79oo37 يم|لد|م عبــــد|لسل|بــــر عبــــد |م ص|حس ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

3285o5 لم|لسعيد عىل س|رق |حمد ط| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

447797 لحليم|لحليم محمد عبــــد |طمه عبــــد |ف تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

439298 لحميد صبــــره|محمد عبــــد | ل رض|نه لشيخ|علوم كفر 

2348|6 ن|لرحمن عثــــم|زن سعد عبــــد|حمد م| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o77|4 هيم|بــــر|كرم محمد محمود | ط|بــــ دمي|د|

|33999 لسيد|ل محمد |محمد كم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|25848 م|لغن|ح محمد |لفتـــ|هر عبــــد |محمود م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

68622o لسيد عىل عوض|عىل محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

23o56o روق محمد|محمد محمد ف ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

2569|7 ج|حمد حج|جر عىل |ه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4o|632 هيم|بــــر|ىط |لع|كر عبــــد |حمد ش| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|55528 ى |ي ل|لع|لنبــــى عبــــد |حمد حسبــــ |سمي  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

|58686 هيم|بــــر|ء صبــــىح محمد |رس| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

265442 لمجد|بــــو |ن |ش سليم|لدمرد|هلل وليد |عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

43o7o5 دى|لن|دى بــــهيج |لن|دل |ء ع|حسن لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

5o2|8o لمطلبــــ|فظ عبــــد|لبــــدرى ح|محمد بــــكر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

756|3 ى عوض|س فضل |ين| مي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

4986|| ل|لحبــــ|لسيد |لسيد محمد | |ر|ي |بــــ طنط|د|

924o38 ى حسن |ن محمد |نوره مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|98o8  عطوتـــ|لش|بــــد عبــــد|ندى ع
ى
ق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5|8832 مر|هيم ع|بــــر|بــــو زيد |مل |ك| مه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

2|7|62 ه | ف محمود محمد بــــدوى|مي  رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

827o26 لكريم|دل بــــشي  عبــــد|حمد ع| دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

53o233 حمد محمد|حمد طلعتـــ |ديه | ن بــــ دمنهور|د|

62|o78 لشيخ|هيم |بــــر|م حسن |مه حس|س| لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

|63899 مر|لرحمن محمد محمود ع|عبــــد  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

3|7869 لح|هر رجبــــ ص|حمد م| ن|بــــ حلو|د|
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265o4o وه|لحليم حل|حمد يشى عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

335673 ل عيد|رس كم|رضوى ي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|2348 لجندى|حمد محمد أحمد | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6o6362 ع|لرف|حمد منصور |حمد |لرحمن |عبــــد  |طبــــ طنط

9o9659 تـــى |م زن|زع عل|م من|ر سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o55o9 ى  ف ص|لجي  هيم|بــــر|لح موىس |رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

9|25o6 لمجيد|يحن  محمد خلف عبــــد ج|ره سوه|تـــج

52387| مد|بــــر حسن ح|يوسف ممدوح ص |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|29o84 ف عبــــد |عمر  لعزيز مصطفى|رسر ى شمس| لسن عي 

6237|8 ض|رس محمد مأمون مأمون عو|ي تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

759884 ن|طمه مصطفى سيد زيد|ف لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

4244|6 لمنعم محمود جويدتـــ|حمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

|54699 لمنعم سيد|حمد حمدى عبــــد | ن|هندستـــ حلو

23465| لعليم|كرم محمد فوزى عبــــد|حمد | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|5482| لسميع|بــــسنتـــ عىل حسن عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|57o3| لعزيز|محمد خلف محمد عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

32696o ضى فوزى صديق|ء م|ل| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|26543 ي ع|حمد ح|
ى
بــــد|تـــم شوق دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 

تـــ|بــــمرصوف

5o868| ئل محمد معروف|ر و|عم لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

77892| م عليوتـــ متـــول|لسل|رق عبــــد |ء ط|ل| زيق|لزق|بــــ |د|

|3|4|4 ف|بــــر|هيم محمد |بــــر| هيم محمد رسر ى شمس  تـــمريض عي 

263596 لسيد|م |لسيد هم|م |ء هم|شيم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

778837 لح|ح ص|لفتـــ|سىه محمد عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

258976 سط غنيم|لبــــ|مؤمن محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3664|o سندس كرم سمي  محمد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

46748 ل سيد|هيم جل|بــــر|ل |جل ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

878|37 بــــتـــ جرجس  |نه مجدى ثــــ|دمي سيوط|ره |تـــج

685|74 للطيف|م عبــــد |لسل|مروه حسن محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

|5|388 ف مصطفى |رضوى  حمد حموده|رسر ن|بــــ حلو|د|
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244593 محمد عىل سيد عىل ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

2|79|5 لغنى حسن|دل عبــــد|م ع|مر هره|لق|علوم 

684o85 لمتـــول حسون|مد |لمتـــول ح|محمود زغلول  لمنصوره|ره |تـــج

89o3|4 ى حسن |س| هيم |بــــر|مه حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

869|3 لح محمد|ء مصطفى ص|عل ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

||5259 نشأتـــ سمي  زىك| مرثــــ ى شمس| لسن عي 

|5936 ى طه|حمد ي| رس حسي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

824589 حمد حسن حمزه|محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

644967 ى|ود ش|لمجيد د|خلود حسن عبــــد  هي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

39|96 بــــوسنه|لمجيد |ء عمر عبــــد |حسن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

237565 ى |ي س جبــــر|د عبــــ|يمن فؤ|سمي  ه ى نوعيتـــ جي 

|72|79 حمد رجبــــ|ن مصطفى سيد |نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

775|56 بــــ|ء عل|لزهر| ش|ء محمد سعد رسر زيق|لزق|علوم 

338558 لعظيم|م محمد محمد عبــــد|تـــفى س عه مشتـــهر|زر

98o7| حمد محمد خليفتـــ|م |حس ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

347722 حمد فرج|م محمد |سل| عه مشتـــهر|زر

23862| لسعيد يوسف|ن محمد |يم| ى شمس|زر عه عي 

5o3866 ى|هيم ش|بــــر|دل |دهم ع| هي  سكندريه|ل|صيدله 

2525o| ف |ندى معروف كم لدين|ل رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

756948 لحليم|للطيف خليل عبــــد|حمد عبــــد | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

323288 ى |لد محمد |ل خ|نه ق|مي  وي|لشر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

26o|32 م فوده|م|م محمد عزتـــ |منه هش شمون|نوعيتـــ فنيه 

|22995 ى سيد |ن |نوره ن|هيم زيد|بــــر|مي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

584|o بــــو بــــكر رجبــــ سيد|ء |سم| طبــــ بــــنى سويف

5o4|44 م محمد كشك|حمد س|سلىم معتـــز  ن|سو|علوم 

87999 هيم|بــــر|هلل |يمن عبــــد|محمد  لفيوم|لعلوم |ر |د

63|76o شه|دل عطيه عىل محمد عك|م ع|وس ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6874|9 ي
حمد|لسيد|هلل |لسيد عط| |دئى لمنصوره|علوم 

4|7367 يمن محمد محمد يوسف سعد|م |عص |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4o69|2 ف مخلوف عليوه عىلي| |دين
رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 
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8o3753 ي|ر
لس|مي  غ| |ئى لي كي  ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

95o55 ه محروس محمد محروس| مي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

3588|9 لبــــدوي|حمد |رق |زينبــــ ط وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

424668 دتـــ|هيم حم|بــــر|مصطفى جمعتـــ محمد  سكندريه|ل|عه |زر

857543 ي|سوميه خلف ف
يز مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

25o463 وليد طلعتـــ بــــكر| رش |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

87o492 وي|بــــ يوسف قن|لوه|محمد عبــــد لمنصوره|حقوق 

63|69 ه محمود عبــــد | لرحمن يونس|مي  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

5o4766 لسيد|ح |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|م محمد عبــــد |إبــــتـــس تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

637292 فيه|حمد ع|هيم |بــــر|هيم سميح |بــــر|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

773347  |لش|ء نبــــيل عبــــد |سم|
ى
حمد مطر|ق ى شمس طبــــ عي 

8|3776 ى  ي|حمد م|بــــدويه حسي 
ضى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

32544| حمد بــــخيتـــ حسن|محمد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

25o947 لبــــش|بــــر |عمرو محمد ج ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

4929o| ن|ن عمر|هيم بــــدر ش|بــــر|بــــدر  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

499857 بــــوهرجتـــ|لمرىسي محمد |ء |شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

287684 لبــــكرى سعود|سندس سعود محمد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8644o| لطيبــــ|ن يوسف |محمد رمض |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

4|45|7 عيل|لد عبــــيد أبــــو إسم|لحميد خ|عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

773967 سط يوسف جوده|لبــــ|يوسف عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|73o55 حمد مرزوق|محمد سعد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7o9957 حمد صبــــيح|رس محمد |ن ي|يم| لمنصوره|صيدله 

345964 م محمد|م|هيم |بــــر|م |م|لم |س |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|3o45| لم|نور س|ن محمد |رو رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

|29665 لحميد عىل محمد|لحميد عىل عبــــد |عبــــد  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

4447|2 ل|ن أبــــوبــــكر بــــ|هلل عثــــم|عبــــد ط|بــــ دمي|د|

686692  عىل عبــــد |لبــــ|عىل عبــــد 
ى
در خليل|لق|ق لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

26|742 لبــــ|بــــوط|محمد طه محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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5|9764 ىط عنبــــر|لع|م محمد عبــــد|ء حس|عىلي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

25483o ى|هيم حميده |بــــر|سم محمد |بــــ لمسي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

632449 لرحمن|حمد عبــــد |لرحمن |ن عبــــد |حن زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

767|o6 يمن محمد عبــــد ربــــه مهدى|محمد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

6o77|| بــــوسعده|يم عىل |لد|سمر محمد عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

324|34 ن محمد|لرحمن حمدى سليم|عبــــد لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

||628| د عىل محمد|م فؤ|عمر هش ن|هندستـــ حلو

628925 لسيد|مر |بــــو ع|مه |س|محمد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

698586 هيم|بــــر|م مصطفى محمد |مريم س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

28638 م محمود|لسل|د محمد عبــــد |محمد عم هره|لق|حقوق 

26|3o7 نس|صف سلو|نس و|نه سلو|هيل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

825259 ي محمد عىلي محمود
منى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

قرص|ل|لطود |بــــ

365898 ى سمي  رشدى بــــولس| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6||2o| لعزيز محمد خليل|محمود عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

436935 ويش|لكريم ج|ثــــروتـــ فرج عبــــد| ر|ي |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|57442 لمنعم|ىط عبــــد |لع|رحمه محمد عبــــد  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

77o743 ه جم| |لمو|لرحمن محمد |ل عبــــد |مي 
ى
ق زيق|لزق|بــــ |د|

363362 لغنى|حمد عبــــد|سم |لغنى بــــ|عبــــد ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

862747 ي صديق|ء جم|ول
ل مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

368769 لخول|لحميد تـــوفيق |رتـــ عبــــد|س ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

7782oo لحميد عىل|ح عبــــد |هبــــه صل زيق|لزق|بــــ |د|

4387|5 لسيد|لسيد |ح حسن |لفتـــ|محمد عبــــد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

825279 لدين نجدي محمود|ج |محمود تـــ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

856234 ي|ك ن|لبــــنه مل
ى|شد بــــنى مي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

85559| مليكه| جرجس حن| رين|م زيق|لزق|حقوق 

3o99o ئى محمود|شدوى محمود حس ن|بــــ حلو|د|

784944 تـــتـــ|هيم شح|بــــر|هلل |د |ج| رين|م زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|64685 ن|زق محمد رمض|لر|محمد عبــــد  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

88o936 هيم حسن |بــــر|هيم محمد |بــــر| سيوط|طبــــ 
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9|3888 زى  |حمد محمد نرص مغ|لدين |سيف  سيوط|حقوق 

64o747 هد حسن|محمد سعد محمد مج زيق|لزق|صيدله 

88o|27 سحق  |ئيل عزم |مريم ميخ سيوط|صيدلتـــ 

437945 ر|لنج|سهيله حلىم عىل عبــــده  لشيخ|ره كفر |تـــج

785o44 لسيد خليل عىل خليل|كريم  زيق|لزق|نوعيتـــ 

8674|8 صفوتـــ عطيه يعقوبــــ| مرن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

839877 ي عىلي|لوه|عبــــد بــــ سيد طي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

857735 مح فوزي سيد بــــرميل|س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

72269 هر|لظ|محمد رجبــــ عيد عبــــد ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

272264 س حسن|منى حمدى عبــــ لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|57596 لد|بــــدين محمد خ|ء ع|ل| ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

229797 ف محمود خليفه|يوسف  رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

256973 لمرصى|ل صديق |ن جل|يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

465456 لمعىط|ل عبــــد |ء جل|محمد عل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

792952 ئى|ح محمد كيل|محمد صل دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

3||798 لدين محمد|لحكيم تـــفى |منى عبــــد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

546569 بــــوزيد|ر |لستـــ|لرحمن عبــــد |محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

35254| بــــد|جر مفتـــى طلبــــتـــ ع|ه ى شمس|د| بــــ عي 

2594o3 بــــدين|م عفيفى ع|م|مريم محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

439664 ف|من ر محمد فوزي محمود رسر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8|56|7 ن|لبــــرتـــ سليم|كرم |رل |ش حقوق بــــنى سويف

|528|4 ى|هلل ي|ح عبــــد |ندى صل سي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

437254 مريم يوسف نسيم خليل حبــــسر لشيخ|بــــ كفر |د|

76o848 هيم|بــــر|ن محمود عىل محمود |رو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

264235 لم|لسيد عىل س|م |منى عص هره|لق|م |عل|

264959 م محمد|لسل|هر عبــــد|عىل م ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

428|4| ى  لفرخ|هيم |بــــر|عيل محمد |سم|نرمي  | تـــمريض طنط

84|4o7 لموجود محمد|ن محمود عبــــد|يم| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

6o4323 لخرويىل|لرحمن محمد محمد محمد عىل |عبــــد لمنصوره|هندستـــ 
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486|69 |رضوى ع
ى
دل حنفى محمود دسوق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

22ooo2 |ش|لعزيز بــــ|زم عبــــد |ره محمد ح|س ى شمس| لسن عي 

64o8o4 عيل|سم|عيل حسينى |سم|هيم محمد |بــــر| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

328||9 لحليم|م محمد شوكتـــ عبــــد|حمد س| |حقوق بــــنه

455679 لسيد|صفيتـــ سمي  معروف  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

6857| لرحمن|لسيد عبــــد |حمد |ئى |م| لفيوم|بــــ |د|

424|23 م محمد محمد دعبــــس|حمد عص| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|65368 لغنى محمد|ء حسن عبــــد |دع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

435856 لنرصى|بــــو |ندى محمد محمود  سكندريه|ل|ره |تـــج

48|839 ه مرىس|لسيد بــــ|ه |م بــــ|بــــس سكندريه|ل|ره |تـــج

|4o633 د عىل|بــــتـــ عو|حمد ثــــ|يوسف  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|3832| حمد|حمد سيد بــــخيتـــ | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

452965 حمد دشيشتـــ|دتـــ |م محمد حم|لسل|عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

62o72o لسيد بــــقشيش|هيم |بــــر|هيم أحمد |بــــر|عبــــي   ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

675555 ف محمد |محمد  ق|لسيد |رسر وى|لشر لمنصوره|هندستـــ 

25|7|2 هيم محرم|بــــر| |كريم صبــــرى عط ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

63o438 بــــ|لوه|للطيف محمد عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

77328| لسيد|رق محمد محمد |هند ط زيق|لزق|نوعيتـــ 

4|835| ى|حمد ش|لعزيز |هيم عبــــد|بــــر| |رن هي  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

295652 لمجيد|لرحمن حسن عبــــد |حمد عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

255324 وق مجدى ص بــــر نوير|رسر تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

67293 ل|بــــتـــ غ|كرم ثــــ| رين|م لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

24235 ى |ي لمول|حمد شفيق عبــــد |سمي  ن|حقوق حلو

|6345 ح|لفتـــ|رق مصطفى محمد عبــــد|محمد ط هره|لق|ره |تـــج

433544 ي |له|حمد سعيد عبــــد|
لففى|دى مصطفى |حقوق طنط

679o65 لمتـــول|د ذىك |رق فؤ|ط لمنصوره|حقوق 

6o666o يف|بــــ قط|لوه|م عبــــد |لسل|لد عبــــد |أحمد خ ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

778774 ل|لنح|د عمر محمد |زي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

2724|2 فظ محمود|لح|عمرو محمود عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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6955|4 رتـــ|لمتـــول عم|تـــ |لشح|ء محمد |حسن ن|طبــــ حلو

73839 عيل|سم|لرحمن |جح عبــــد |سلىم ن لفيوم|لعلوم |ر |د

8928|2 حمد |ده علم مدبــــول |غ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

887265 لح |محمد محمود ص| مه سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

638o47 ى | حمد مصطفى حسن|يه خي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

432|47 ي |أمنيه محمد مرزوق عبــــد 
ي|لفخر|لغنى

ئى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|363o3 ل محمد تـــميم|لع|ء عبــــد |عىلي لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

92o623 لعزيز |صفيه عىل حسن عبــــد لمنصوره|حقوق 

28758  محمود
ى
محمود سيد دسوق ي|بــــ |د|

|لمنى

4|34o9 لجوهرى|لحميد |ن عىل عبــــد|رو |نوعيتـــ فنيه طنط

44|29 لدهبــــ|بــــو|فتـــ |محمود محمد ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

279|26 محمد عيسوى عيسوى سليم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

774|24 هلل|هلل فخرى رزق |رفقه عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

36725 للطيف سعيد|يه سعيد عبــــد | كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

33|5|8 مر|لمقصود محمد ع|حمد عبــــد|تـــ |ي| |تـــربــــيتـــ بــــنه

789o82 محمد فكرى محمد حفنى حفنى كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

2393|6 هلل|د عبــــد|م مجدى مر|ريه ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

9o7949 حمد |للطيف |حمد مدثــــر عبــــد|محمد  سيوط|صيدلتـــ 

364|o| بــــسمه فريد مرزوق معوض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

835337 كر|لد|تـــ |لكريم شح|مروه عبــــد ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

322974 ى جم|ي لغنى|ل بــــدوى عبــــد|سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|3694 در قشطه|لق|در عبــــد|لق|حمد جميل عبــــد| |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

25665| ء عبــــده عبــــده يحن |حسن تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7693o9 مد طلبــــ بــــريغيثــــ|سحر ح لعريش|تـــربــــيتـــ 

|7|8o7 ده|ديفيد مكرم وليم قل لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

76536o نديم وليم عدل خليل خليل ره بــــور سعيد|تـــج

4ooo47  ش|هلل |منتـــ 
ى
ى|حمد شوق هي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

6|9672 ف فتـــىحي م|آل لغريبــــ|هر |ء أرسر ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

76|o85 هلل محمد حسن|نور عبــــد |ندى  لسويس|هندستـــ 

638o9o ف |نوره فع|لش|حمد محمد |ن أرسر لمنصوره|ل |طف|ض |ري
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332348 لبــــديع عويس|حمد عبــــد|مريم  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

4|3|49 لمرىسي نمر|لمقصود |مروتـــ نبــــوى عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9|o7o3 ى |ره مجدى محمد |س مي  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

893|63 ي
لسيد |ء عطيه فتـــىح |ضى سيوط|عه |زر

844|9o ن|لح سليم|حمد ص|لح |ص ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

9o28|9 لمول |ل بــــكرى عبــــد|مروه جم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

353469 لمنعم|لحليم عبــــد|حمد عبــــد|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

42o634 ح|لمل|هد |لسعيد مج|لحليم |عبــــد| رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

44o762 د|لجو|حمد عبــــد|للطيف |لسعيد عبــــد|آيتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7oo825 ح محرم|لفتـــ|هلل محمد عبــــده عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

229254 هيم|بــــر|لىح |طمه سمي  عبــــد|ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

454o7 ى|يوسف  ف حمدى حسني  رسر ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

884676 م نرص يىح خليفه |حس سيوط|صيدلتـــ 

628772 حمد|در سيد |لق|حمد عبــــد|در |لق|عبــــد ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

897|85 لرحيم محمد |محمود محمد عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|44|76 ى|يمن محمود حس|حكمتـــ  ني  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|6282 لسيد|دى |له|لحليم عبــــد |محمد نبــــيل عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

53266 ن سلومه|يمن رمض|م |سل| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

353833 هيم محمد|بــــر|لسيد |هيم |بــــر| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

322o66 ى ى طه حسني  م حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

7||7|8 لسيد عميش|محمود فتـــىح محمد  لمنصوره|هندستـــ 

845o7o حمد عىلي|لم |ء س|رس| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

763542 لجندى|س شلبــــى |س عبــــ|بــــسنتـــ عبــــ تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

662o6 لدين حمدى محمد|د |حمد عم| ن|حقوق حلو

27o|o2 للطيف عيس|ن مجدى محمد عبــــد|مرو |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|o474 لحميد|عىل حسن عىل محمد عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

348839 لمؤمن|هيم عبــــد|بــــر|ن سيد |رضوتـــ سليم ى شمس| لسن عي 

756393 لسيد محمد|مي  محمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|6539| ء محمود حسن محمود|شيم هره|لق|حقوق 

69o999 لمقصود|ل معجل عبــــد |جد جم|م لمنصوره|حقوق 
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8|96o7 هيم|بــــر|صبــــىحي جيد | جولي ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

88|8o7 بــــر سليم  |لج|كرم محمد عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

332363 لمحسن|ن محمد جودتـــ محمد عبــــد|نوره | معهد فنى تـــمريض بــــنه

225783 حمد|هلل سمي  حنفى محمود سيد |عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

48o52o لرشيدى|هيم |بــــر|هلل حمدى |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4o4o3 لم|لرحمن س|منيه يحن  عبــــد | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8|44o6 لنعيم|مح فتـــىحي عبــــد|لرحمن س|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

8|664 مصطفى سعيد مندوه حسن ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

246642 لحميد محمد يوسف|ح يحن  عبــــد|صل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|3o36| نور محمود سيد محمد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9o55|8 ى جم لفى جرجس |ل |نرمي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5|947| سم|ر رجبــــ سعيد موىس ق|من بــــ دمنهور|د|

3594|6 ن محمود|ل عثــــم|جم| عل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

89o786 لغنى عىل |سط عبــــد|لبــــ|سمر عبــــد علوم بــــورسعيد

785287 وق محمد  لسيد محمد|رسر زيق|لزق|حقوق 

6|48o2 حمد حلىم طلعتـــ عرص| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

885963 مل مهنى |مي  ك|ل|ء محمد |ل| سيوط|بــــ |د|

33o644 لطوجى محمد|رص |فرح ن |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

492978 ح|لفتـــ|لدين عبــــد |ل |م محمد كم|مصطفى عص |حقوق طنط

685323 ى ص|مريم ه  حسي 
بــــرسيد غنيم|ئى سكندريه|ل|صيدله 

866|46 ي|ء ك|محمد بــــه
مل مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

343437 متـــ|محمد زهدي محمد سل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

888||2 لس ثــــروتـــ ك مل حكيم |كي  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

5|3583 مل|هلل ك|محمد عطيتـــ عبــــد عه دمنهور|زر

355254 س|لي|دى |مريم ظريف ن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

865324 ى|سم|حمد جمعه | عيل حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

2322o2 ح جوده|يوسف محمد صل هره|لق|هندستـــ 

|37335 هلل|رزق | د زك|ئى ميل|روم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

372825 هلل|ل محمد عبــــد|محمد جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|o543  |ط| رن
ى
لزينى|لسيد |رق محمد شوق لمنصوره|بــــ |د|

4397o2 دق|لدين محمد ص|حمد سنى |ندى  لشيخ|ره كفر |تـــج
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6o||6 لخي  عوض مصطفى|بــــو |نسمه  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

789722 ن محمد|رص رمض|محمد ن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

26o436 ى|لحفيظ |م محمود حلىم عبــــد لعشر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

8o5374 ن|جرجس سمي  خليل يون ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

32|822 وى|لقن|لغيط |بــــو |لسيد |ء |عل| نور ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

25626| يد|لحميد ف|لسيد عبــــد|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

779873 ء محمد محمد مهدى عويضه|شيم زيق|لزق|عه |زر

5363|4 ن|رس حسنى حسن عثــــم|ن ي|يم| عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

4936o هيم|بــــر|فتـــ محمود |محمود ر هره|لق|هندستـــ 

34|692 رزق مصطفى عوض| ن مصطفى رض|يم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

337|95 لمنعم مصلىح|لمعز عبــــد|حمد عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

68o673 عيل|سم|يه حسنى محمد عىل | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

5o3278 بــــتـــ خليل|دل جم|ع| فيول ل رسر سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

627682 ر|لنج|ن محمد |محمد سمي  عىلي سليم ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

8777oo ء حسن فوزى عليوه  |ل| سيوط|بــــ |د|

9|8425 ه ع| حمد |دل عوض |مي  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

53394 م محمد يىح محمد|سل| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

856893 هيم|بــــر|مي سيد لملوم  حقوق بــــنى سويف

542979 ي|هلل |فظ عبــــد|ء ح|رس|
وى|لمنى تـــمريض دمنهور

889|83 دق مسعد |ل ص|جم| رين|م سيوط|بــــ |د|

6|968| ي عبــــد|لغريبــــ عبــــد|أيتـــ 
بــــ|لوه|لغنى ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش

تـــ|لبــــ|ط

372358 عىل محمود عىل محمد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

857o89 حمد|حمد |حمد محمود | حقوق بــــنى سويف

2874oo ف |م |ر عيل متـــول عفيفى|سم|رسر |حقوق بــــنه

7o77|6 م|م|ل|لسيد محمد |لسيد مدحتـــ | لمنصوره|حقوق 

79|345 هيم|بــــر|هلل |م محمد عبــــد |سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49o7oo |ر أحمد محمد محمد عط|من سكندريه|ل|بــــ |د|

265566 لسميع موىس محمود|م عبــــد|بــــس ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

77o553 لمرجل|ح مصطفى |محمد صل ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 
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5|5|o7 ي 
حمد صبــــىحي محمد شلبــــي|منى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

2334o8 لحميد محمد|ء عبــــد|مروه عل هره|لق|حقوق 

5o3|27 م محمود|حمد عل|خلود محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

224684 بــــوزيد|محمود محمد محمود  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

225479 حمد|هلل محمد |سهيله عبــــد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

75o879 م عىل|لسيد سل|هيم |بــــر|حمد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

87|53| سعد سيد محمد|سهيله  لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

9|2276 حمد محمد |ع |محمد رف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

848|99 ف عبــــد|كريم  ىطي محمود|لع|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

4o2o59 ن|لسيد زيد|لعزيز |لسيد عبــــد |د |زي سكندريه|ل|ره |تـــج

|79|47 ن|ر سليم|لغف|ر حسن عبــــد |لغف|عبــــد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|65225 لمعبــــود عىلي محمد موىس|لفتـــوح عبــــد |بــــو |يه | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

332435 فع|لش|لسيد بــــدوى |حمد ربــــيع | |كليتـــ هندستـــ بــــنه

6773o د|لجو|مل عبــــد|لدين فهىم ك|ج |محمد رس ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

27o269 مصطفى محمود محمد خرصى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

265o32  نصي |
حمد مجدى مصطفى |كليتـــ هندستـــ بــــنه

286876 لعيسوى|كريم محمد محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2267o6 حمد|مل |حمد ك|مل |ك هره|لق|هندستـــ 

857288 محمد| جد عط|لم|دل عبــــد|ع ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

546449 د فرج|لجو|محمد رشدى فرج عبــــد ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

|66263 هيم|بــــر|حمد |عمرو بــــدوي سيد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8498o6 دم|طلعتـــ يوسف | دين سيوط|صيدلتـــ 

7o978| لسيد جمعه|لسعيد محمد |ره |س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|74|9 ى|مصطفى ص بــــر سيد حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

||7627 |ر |مي
ى ف محمد فوزى حسي  رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

75922| س|هيم ر|بــــر|حمد محمد محمد |عىل  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

753|59 لسيد |حمد |لفتـــوح |بــــو |لعزيز |عمر عبــــد 
ن|سلط

وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

678o|| لزقرد|ن |حمد عثــــم|محمد سعد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

Wednesday, September 5, 2018 Page 7514 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

28o899 حمد|مل |رس ك|ح ي|سم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

894967 حمد رجبــــ عىل محمد | ج|بــــ سوه|د|

453222 بــــ سعد محمد|لوه|حمد عبــــد| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

7|2|29 عي|لرف|ع محمد|لرف|مل عبــــده | ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

236o53 ى|رضوى حس م حسن حسي  هره|لق|ره |تـــج

4o8695 وى|لص|للطيف |حمد عبــــد |ء |شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

52832o لموجود محمود|حمد عىل عبــــد | ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

9o6256 هيم محمد |بــــر|هيم محمود |بــــر| ج|بــــ سوه|د|

84|348 م سيد|لسل|هيم عبــــد|بــــر|حمد | دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

642o4o ين رض لرحمن|لسيد عبــــد| |شي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

34o8|2 ف |ح لدين|زم منصور عطيه بــــيوم رسر ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

25786 ف |تـــفى  لحسينى عىل|رسر هره|لق|ره |تـــج

36924o لميىهي|لسيد|ن محمد |عدن| دين ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

47736o لرحمن|م صبــــري محمود عبــــد |ريه سكندريه|ل|بــــ |د|

5o3o85 لسيد محمود|يمن |منيتـــ | لشيخ|عه كفر |زر

3674o3 د سعيد محمد بــــيوم|ء عم|دع |حقوق بــــنه

8588o4 ي محمد|شمس عبــــد
لمنعم مصطفى ي|عه |زر

|لمنى

889624 م |لسل|لمجد عبــــد|بــــو|م سيد |ريه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

6354|| ى|زينبــــ هش م جميل حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

632636 مريم حسن محمد حسن زيق|لزق|ره |تـــج

5377|7 |لل|هر بــــدر محمد عبــــد |لط|محمد  بــــ دمنهور|د|

75|||| عيل محمد|سم|عيل محمد |سم| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

75456| هيم|بــــر|حمد |ء محمد |رس| |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

445858 لفضيل|هيم عبــــد |بــــر|ح |لفتـــ|دل عبــــد|محمد ع ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

3|659| هيم|بــــر|لسيد |ل |ن جم|نوره ى شمس حقوق عي 

48|oo| ء حسن متـــول سويلم|شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|244|3 حمد حلىمي محمد طعيمه|دى |ش د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

3|33|6 د|لجو|لدين عبــــده عبــــد|ء |عمر عل ى شمس|تـــج ره عي 

678o76 لمتـــول جبــــر|ح |سم صل|فتـــىح بــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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69973o ل محمود زىك|مصطفى جم زيق|لزق|طبــــ 

4|6|59 وي|لطنط|هلل |حمد عبــــد|مل | |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

4o59|o وى|لر|هلل محمد | |حمد عط|جر |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

698948 ى |بــــو |ىط |لمع|بــــو | |ند ىطي|لمع|بــــو |لعني  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8|265o حمد|فعي سيد |منيه ش| ي|طبــــ 
|لمنى

248749 هر غنيم|ء فتـــىح ز|رس| شمون|نوعيتـــ 

273397 ف ج|ن |يم| بــــر سعيد|رسر سيوط|عه |زر

523||7 ج محمد حسن|لحج|بــــو|م محمد |سل| ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

5o|339 لح خرصى|لد حسن محمد ص|خ سكندريه|ل|طبــــ 

52862o ر|لنج|لمنعم حسن |د عبــــد |لجو|أحمد عبــــد  ضتـــ دمنهور|علوم ري

624364 ى|بــــو |حمد بــــدوى بــــدوى |رس |ل ي|فري لعني  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

354598 لعزيز|عبــــد| زينبــــ محمد عط ى شمس|د| بــــ عي 

4o9563 ن|محمد حميده محمد حميده سليم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|42757 لم|لرحمن س|ن محمد عبــــد |يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o879| لبــــسيوئى مصطفى|لدين |ء |أيه بــــه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

365o2| ن|مل سليم|محمد مصطفى ك تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|45|o حمد|هلل |محمود محمد عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

434446 ر محمد  صديق|لستـــ|طمه محمد عبــــد|ف |صيدله طنط

529856 ج|لدين فر|ح |لد صل|محمد خ دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

424237 هيم |بــــر|لرحمن |هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |عبــــد 
لرحمن|عبــــد 

سكندريه|ل|عه |زر

4o4oo2 هيم|بــــر|لحميد |د حمدى محمود عبــــد |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35o723 |لسيد |لق |لخ|ء سمي  عبــــد|سم|
ى
لرزق ى شمس|تـــج ره عي 

4o64| متـــ فوزى قطبــــ|هد سل|ن ن|معهد فنى تـــمريض حلو

69645o دى|لن|لسيد |م |هند عص ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

4o6685 ف فؤ|م |مري د عطيتـــ عوض|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o979o لدين|م ربــــيع محمود شمس |ء عص|عىلي ي|صيدلتـــ 
|لمنى

23737| عيل|سم|لحليم |نىه سمي  عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

434642 بــــ صقر|لوه|ح عبــــد |لفتـــ|لهدى عبــــد |نور  |طبــــ طنط

4|6527 بــــو حربــــيتـــ|محمد محروس محمد محمد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 
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229538 تـــه معبــــد|رص شح|عبــــي  ن هره|لق|ر |ثــــ|

7755| لعزيز حلىم|حمد عبــــد |بــــسنتـــ  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

2673|3 ه محمود محمد | وى|لحسينى هند|مي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

778|o7 حمد محمد جوده محمود| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

24o785 حمد|بــــرهيم |حمد |حمد محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

696888 موئى عبــــده عىل|لديد|ل |لع|يمن عبــــد |حمد | زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

89259o رى |صح نبــــيه زخ|ن| رين|م ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

643236 حمد محمد محمد صبــــىح| زيق|لزق|بــــ |د|

8372o6 لمجد سعد|بــــو|زينبــــ محمد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

846487 م|ء سمي  محمود عل|عىلي ن|سو|بــــ |د|

848335 ى ج ن|د سليم|محمد حسي  ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

5459o2 ف عبــــد |رتـــ |س لجليل|لىح عبــــد |لجليل عبــــد |رسر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

444637 ط|لقلف|لسيد محمد |شم |صفيه ه لشيخ|عه كفر |زر

76o492 ف عبــــد |عمر  ح|لفتـــ|لمجيد عبــــد |رسر حقوق بــــورسعيد

28o226 ه س م زىك محمود|ني  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

76|o39 يوبــــ يوسف|بــــ |يه| |نجيل| لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

5o9629 لحميد|لمجيد عبــــد |حمد محمد عبــــد | ره دمنهور|تـــج

259964 كر موىس|ئل ش|ء و|شيم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

68|59o لم|حمد س|رص |محمود ن لمنصوره|هندستـــ 

698726 م محمد|لسل|حمد عبــــد |م |ن عص|نور لمنصوره|حقوق 

244|2| هلل قرئى|ربــــيع ممدوح عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|7379 لمقصود|مد عبــــد |د ح|هلل حم|عبــــد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

22|5|5  عبــــد|عبــــد
ى
هلل محمد|هلل دسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o3726 لدين فهىم محمد  |روى نور | ج|ره سوه|تـــج

447733 لمعبــــود|لمنعم محمد عبــــد|زق عبــــد|لر|م عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

643466 هيم|بــــر|هيم معن يوسف |بــــر|ندى  زيق|لزق|حقوق 

475785 تـــه|بــــر شح|لدين ج|هر |مؤمن محمود ش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48227 بــــر معوض|ن محمد ج|نوره ن|حقوق حلو

265554 محمد جـمـعـه نـرص| حمد رض| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

28o838 هيم محمد|بــــر|ح زىك |سلىم صل وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر
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24426 ريوس فردى|يرينى فريد م| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

372679 لدقوئى|هيم محمود |بــــر|ح |ء نج|رس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

756|72 لعزيز|عبــــد | م محمد زكري|سل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8|333 م|لسل|سوميه محمد طه عبــــد  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

846685 در حريزي مهلل|لق|ء عبــــد|لرميس| ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

648224 ى| فرح سمي  ذكري حسي  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

373o6 بــــو حمده|م كرم محمد محمد |وس ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

96922 ى محمد|لرحمن |عبــــد  حمد حسي  سيوط|حقوق 

||6|69 فظ|لح|نور محمد محمد عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49424| م |لسل|بــــ عبــــد|لوه|لدين عبــــد|د|محمد عم

عيسي
بــــ دمنهور|د|

|4437| ى جد جورج يوسف|م| مي  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

2579o لرحيم|لصغي  عبــــد |حمد محمد |حبــــيبــــه  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

326757 رحمتـــ عمرو عىل يوسف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|6|874 منه محمد عىلي محمد محمد نرص ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

462234 ره|لسعيد محمد عم|هلل سمي  |هبــــتـــ  ى شمس| لسن عي 

6o9924 ن|لمعىطي نعم|لمعىطي عبــــد|منى عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

255762 بــــومصطفى|لمقصود |حمد محمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

694883 لرحمن بــــدر محمود محمد بــــدر|عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

5|282| |م |محمد حس
ى
لسعيد محمد دسوق معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

655|4 هيم جوده|بــــر|ن |جر رمض|ه لفيوم|هندستـــ 

|38756 حمد عسكر|لسيد |يه محمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

686897 لمرىسي|ىط |لمع|بــــو |لمرىس |عىل محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68o23o ن مصطفى محمد|ن شعبــــ|جيه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|55677 ه عسقل| ر|تـــه مختـــ|ئى شح|مي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

372|22 بــــ محمد فنجرى عبــــد ربــــه|رح ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

8|4|24 وي محمد|مح رجبــــ مندر|س ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

46336o شد|حمد ر|ء عىل |رس| سكندريه|ل|حقوق 

44324| هيم مطحنه|بــــر|سم زغلول |هند بــــدر بــــ |حقوق طنط

35||93  |ط
ى
حمد نرص محمود|رق دسوق |بــــ بــــنه|د|

Wednesday, September 5, 2018 Page 7518 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

||92|4 لس  بــــ وليم وديع|يه|كي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

833934 هلل|دي عبــــد|محمود عبــــ| لي|د ي صىح سوه
ج|معهد فنى

647422 حمد|لعربــــى |لسيد |لسيد محسن | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

269|28 ئشه حسن محمود سعد|ع ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

37o85| سهيلتـــ محمد عبــــده بــــيوم فريح كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

5364|3 ء مصطفى محمد عىل حسن|شيم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6oo677 ع|لرف|عيل محمد |سم|هيم |بــــر|م |بــــتـــس| ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

|55478 سم|ح ق|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ء |رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o3378 هيم|بــــر|ء محمد عىل |لزهر|طمه |ف لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

7o|6o8 لم|خليل س| فتـــحيه خليل محمد رض هره|لق|لعلوم ج |ر |د

228264 لعزيز|مل يوسف عبــــد |لسيد ك|ء |رس| هره|لق|ر |ثــــ|

4|298o |لش|لعزيزعبــــد |سهيله مدحتـــ محمد عبــــد 
ى
ق |بــــ طنط|د|

75468 م حسن رجبــــ حسن|حس س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

435|9| هلل||آيه محمد خليفه عط ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

4o2o8o هلل| |د يعقوبــــ حن|جد ميل|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

497974 تـــتـــ|عطيتـــ ذىك عطيه شح| هويد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5594o ن|هلل سليم|محمد سيد عبــــد علوم بــــنى سويف

54599o هلل|ن مصطفى محمود محمد عبــــد|مرو ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|732o ن وى|ض ر|فوزى ري| مي   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

4o3o78 ف محمد ربــــيع|محمد  رسر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6o7223 يه|بــــوقتـــ|محمد نظي  عوض  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5|o848 ى عبــــد  ى |حسي  لشوى|لمنعم حسي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6543o ي
ض|تـــ ري|يز فرح|ن ف|ففى لفيوم|صيدلتـــ 

492549 ئيل|م مني  تـــوفيق ميخ|بــــيتـــر س ره دمنهور|تـــج

9o873o ن محمد |محمود حمدى سليم ج|ره سوه|تـــج

322626 ن|ح سليم|لفتـــ|جر محمود عبــــد|ه هره|لق|عه |زر

|3o98| لسيد مبــــروك مرع|حمد | ى شمس|د| بــــ عي 

9o57o2 ئى مظهر خلف محمود |م| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4o7|82 ح طلعتـــ محمد مهنى|ندى صل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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853364 ى دل نبــــيل صليبــــ|ع| مي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

66677 د|لجو|ره سعد محمد عبــــد |س لفيوم|صيدلتـــ 

695533 لرحمن محمد حسن|ء محمد عبــــد |لزهر|طمه |ف لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

529873 ى سعيد|لجيد عبــــد |محمد عبــــد  هلل حسي  ضتـــ دمنهور|علوم ري

337|37 هر محمود|محمود م| مه ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

34732o مد|ن حسن خليل ح|نوره |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

92o847 ي
حمد |لرحمن |لرحيم عبــــد|ء عبــــد|ضى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

6o838| عيل|سم|يمن محمد عىل |سكينه  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|2532| شم مصطفى|لدين ه|ء |جنه ول ى شمس هندستـــ عي 

825926 لعزيز|ل عبــــد|دل حسن كم|ء ع|عىلي دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

6o2589 ق|هيم |بــــر|لمنصف |ل عبــــد |حمد جم| وى|لشر |طبــــ طنط

7o|998 لعزيز عىل مغيثــــ|حمد عىل عبــــد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

632o9o م عمر مصطفى محمد عطيه|وس زيق|لزق|بــــ |د|

4239o8 شم|نور مصطفى ه|مريم محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

636o9| لسيد|ن محمد سليم محمد |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

|5|958 ى|مريم كريم عبــــ س حسي  ن|بــــ حلو|د|

78|623 لرؤف عىل محمد|ن عبــــد |يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3o537 وى|لشس|لعزيز |ء مصطفى محمد عبــــد |ل| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

324789 ى رزق|طف رزق بــــش|دى ع|ف ى شمس|د| بــــ عي 

8o5|43 لي|دل حليم غ|مورين ع سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

4|3|85 د|لق حم|لخ|مريم محمد محمد عبــــد  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

78297o عيل يوسف|سم|ء |د عل|ود زيق|لزق|حقوق 

84|267 حمد محمد|ء عبــــده سيد|شيم ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|7774| دي|حمد بــــغد|حمد عمر | ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

24328 ى|روق محمود |هديل عىل ف مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

23o867 هلل محمود حسن محمد|عبــــد ن|بــــ حلو|د|

3|6o|5 حمد ذىك|ء سعيد |شيم ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

6o9o8 لسميع|مه عبــــد |بــــ سل|لتـــو|سمر عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

453973 يد حس|بــــو|لغنى محمد |بــــ عبــــد|يه| ى ى|لي  ني  لشيخ|هندستـــ كفر 

8|9338 ي|ر
ش|لدمرد|مل |ك| رض| ئى ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

|لمنى
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528347 لمعىطي|ن عبــــد|لدهش|مه |س|مي  | بــــ دمنهور|د|

45389o لمحروق|لسيد |ل زىك |م جل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

897|6o ي
بــــ |لوه|ء محمد خلف عبــــد|ضى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6279|7 ء سعودى عطيتـــ طلبــــتـــ محمد|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

9o3866 لكريم  |لسيد عىل محروس عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

527656 مريم ربــــيع محمد حسن عىل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

4|9672 لعظيم محمد|ن عبــــد|ع زيد|لرف|محمود  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

757o3| رس محمود محمد صقر|ره ي|س |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|68339 حمد معبــــد|ل |حمد جم| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

252|27 لمهدى|بــــر سعد |حمد ص|يه | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|34272 حمد|دل محمد |ن ع|نوره هره|لق|ره |تـــج

|46452 لسيد|ح محروس |سلىم صل ى شمس طبــــ عي 

45o445 حمد عيس|ح |ح صبــــىح صل|صل |هندستـــ طنط

222258 ف محمد محمود عىل س|ء |رس| لم|رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

882|44 مي  مدحتـــ مني  خليفه  | سيوط|طبــــ 

22|882 ى محمود س|مريم ع لم|طف حسي  هره|لق|بــــ |د|

856|22 ه عىلي ن| ي محمد|مي  ج  ي|عه |زر
|لمنى

2|5728 حمد محمد كريم|هيم |بــــر|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

87592  حلىم|هيم |بــــر|رضوى محمد 
ى
لدسوق لفيوم|بــــ |د|

24|639 حمد مصطفى|ن |ديه رمض|ن ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|3o933 م معوض عفيفى|محمد س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

487o57 لشورى|لسيد |محمود محمد محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|o275 لرحمن|حمد مسعد فتـــىح عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

9o4854 ضى |لق|ر محمد حسن محمود |من ج|بــــ سوه|د|

2|9495 ى محمد عبــــ|ي س عىل|سمي  هره|لق|بــــ |د|

222753 لدين|م علم |نم حم|ل غ|لد جم|خ ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

649|2| لسيد جمعه محمد|حمد |جده |م زيق|لزق|حقوق 

54o794 ن محمد عبــــده عىل|جر رمض|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27o558 لدين|بــــ |هيم محمد شه|بــــر|يوسف  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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338o89 ي مسعد جمعتـــ عبــــد
لق|لخ|مصطفى ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|6256 حمد حفنى|حمد |لرحمن |عبــــد  لعريش|علوم 

858|o7 لق محمد|لخ|جح عبــــد|لرحمن ن|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

9|7952 هيم محمد |بــــر|هيم خلف |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

8|5497 لمحسن محمد|ح عبــــد|هدير صل ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

87563 ن محمد جوده|سمر رمض ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|7|786 ن محمود|رس محمود رمض|ي دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

839885 محمد عىلي محمد حسن ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|8o7o حمد حبــــيبــــ|لبــــكرى |حمد |عمر  هره|لق|حقوق 

6o5o7o ن محمد خليل|يدى محمد شعبــــ|ه |بــــ طنط|د|

769292 د|رص حسن حم|محمد ن عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

6|o7o لدين محمود متـــول|ء|رتـــ عل|س |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

488856 لجليل|هلل عبــــد |مر |لجليل |محمد عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

882o|8 ل  |نوبــــ جميل يوسف غ|بــــ| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

37|9|2 ل حسن بــــيوم|رص بــــل|حمد ن| ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

4488o2 ين صبــــرى عبــــد ئى|لجربــــ|لنبــــى محمد |شي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|453o4 ى محمد  بــــو رسيع|محمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

66592 تـــه|مل محمد شح|يه خلف ك| ره بــــنى سويف|تـــج

464573 لبــــر|ج عبــــد|رس حمزتـــ حج|ن ي|مرو لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

864359 عيل حسن|سم|م حسن |حس دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

3645oo هلل جرجس||ضى عط|جرجس ر ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

9oo||9 ف محمد عبــــد|محمد  بــــ |لوه|رسر ج|حقوق سوه

4|2|3o لموج |محمد ممدوح محمد محمد  |ره طنط|تـــج

76||34 حمد|بــــ |لوه|فردوس محمد عبــــد  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

827538 ل عبــــدربــــه محمود|ء جم|رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|3|893 ح فتـــىح محمود|هلل صل|منتـــ  ى شمس| لسن عي 

49o753 هيم|بــــر|لسيد محمد بــــيوم |د |جه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

654|5 تـــ|ن فرح|م شعبــــ|عص| رن لمنصوره|حقوق 

2|2|44 ى محمد |رس ي|حمد ي| هيم|بــــر|سي  هره|لق|حقوق 
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3543|| لسيد|محمد | رض| ن|ر ى شمس|د| بــــ عي 

2o296 حمد|محمود محمد عويس  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

779342 لمنعم محمد|حمد محمد عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

7899|9 د محمود|حمد فؤ|ن |نوره تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

482476 مي  محمد|ل|ن فتـــىح محمد |يم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o8749 بــــتـــ|لسيد ن|حمد |هلل محسن |منه  لمنصوره|علوم 

6o3|76 لعزيز حنطور|ن محمد عبــــد|رو ي صىح طنط
|معهد فنى

67646| لغريبــــ عىل|يدى مسعد محمد |ه لمنصوره|ره |تـــج

544249 ي|ر
محمد عىل محمد زيتـــون| ئى عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

683525 هيم|بــــر|لسيد محمد عىل |ندى  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

55487 هيم|بــــر|بــــ محمد |لتـــو|يه عبــــد | ج|بــــ سوه|د|

9o67|4 لديبــــ |لغنى |لسيد عبــــد|م |سه ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

535278 ن محمد حسن عىل مرىس|نوره ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

633o67 ى | لسيد|حمد يوسف حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

893o|6 ن |لزهنى زهر|محمود خلف  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|69|o4 حمد محمد حسن|رق |محمد ط ى شمس حقوق عي 

35654 ش|حمد عطيه شكرى حسن منط| هره|لق|ره |تـــج

689995 ل|لع|لسميع عبــــد |محمد حمدى عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|56635 س|عيل عبــــ|سم|رق |لؤى ط ى شمس|تـــج ره عي 

75969| حمد حسن|س |ء عبــــ|ندى عل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|5597| مل|ر مصطفى سعد ك|من سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

255592 بــــ عقيله|لتـــو|محمد وجيه عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

626329 لسيد عىل|محمد حسن | مه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

882444 زق عىل  |لر|ندى مصطفى عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25487 ئى محمد يوسف|ن ه|رو ى شمس|زر عه عي 

|32879 فظ|هدير فتـــىح محمود ح ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

|62276 لم|نور حلىمي س|ء |رس| ى شمس حقوق عي 

|55949 س ربــــيع|لعبــــ|بــــو |رص |سلىم ن ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

28|638  |للطيف |م عبــــد|مر
ى
ضى|لق|حمد شوق هره|لق|عه |زر
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895265 ى ره|كرم وصفى بــــش| مي  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

7o6646 دى محمد|له|م عبــــد |د عص|زي لمنصوره|ره |تـــج

92|462 ى عرفه محمد جمعتـــ | حمد حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

48735o بــــو منصور|هيم مليىح  |بــــر|محمود مليىح   سكندريه|ل|بــــ |د|

782235 ل عيد|لع|ن عبــــد |ء رمض|شيم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

87|6|5 لرحمن|خلود محمود محمد عبــــد دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

5425| ف عي|محمد  د مرىس|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

856489 ي محمد|لبــــ|شور عبــــد|ء ع|دع
ى
ق ي|طبــــ 

|لمنى

7|6697 هد عىلي|عىل مج| زكري| ر|ي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

83|43o لرحمن|لشمندي عبــــد|حمد |لرحمن |د عبــــد|نه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|626|4 يد |بــــو |عمر عزتـــ  ى لسيد|لي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|3598 ف عىل طه سليم ن|سلىم أرسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

285484 بــــوىس حنفى سيد حنفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|5737 لبــــربــــي |ن |رص خليل رمض|محمد ن ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

886o69 لرحمن عمر |طف عبــــد|ر ع|نتـــص| سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

283|9 لرحيم محمد|ل عبــــد |محمد جم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7o4848 لد محمود يوسف|خ| مه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

758577 هيم فتـــىح فريد|بــــر|فتـــىح  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

29423 بــــر|هلل محمود حسن ج|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

6o3o92 وى|لقرص|حمد محمد |محمود  لمنصوره|بــــ |د|

246|99 لعظيم عبــــدربــــه|د عبــــدربــــه عبــــد|عم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

244296 بــــ|لتـــو|لعظيم عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|مه |س| ى شمس|تـــج ره عي 

|365|8 هيم|بــــر|لىح |لمنعم عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

823479 ه|لل|لحليم عبــــد|سيىلي عبــــد|يه بــــ| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

62|2o| لفول|لخي  أحمد |بــــو|يتـــ محمد | ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

46o8o2 تـــ|هر ممدوح شتـــ|حمد م| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

882342 ئى عىل محمد  |ء ه|سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

6o5334 شىم|له|منى محمد عىل  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3|48|5 زى|حمد مغ|لمنعم سيد |م عبــــد|سل| ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم
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523455 ىط عىل شعيبــــ|لع|دل عبــــد |عمر ع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

24o945 حمد محمد|ر |طف مز|محمد ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

429|28 ئى|لفخر|حمد |يز محمد |زينبــــ ف ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

896997 مح عىل محمد مسلم |س ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

47o89 لح|خلود محمد مزمل ص هره|لق|لعلوم ج |ر |د

77o6|2 ف مصطفى علو|ء |ل| ن سليم|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

22948o ى عبــــد|مي ىط|لع|ر بــــدوى حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

429298 د|ح محمد مر|ء محمد صل|شيم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

229986 حمد رجبــــ زهي  محمدعىل| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

7|o649 وى|لغربــــ|هيم |بــــر|لد محمد |خ| ر|ي لمنصوره|عه |زر

349|3| حمد|لمؤمن |ر عبــــد|طمتـــ مختـــ|ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

862866 حمد|م |م|حمدثــــروتـــ |م |م| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

2245|6 حمد عىل|سيد بــــدوى  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

55o83 كريم سيد عىل عويس لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

8527|4 ي ف
لس قلينى يق عزيز|كي   بــــ|لي |لع|

ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

25|59 لعزيز|م صبــــىح فتـــىح عبــــد |ريه هره|لق|عه |زر

69|887 رق يىح بــــدوي|م ط|سل| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4279o| لرؤوف عيد|مينه محفوظ عبــــد | ي صىح طنط
|معهد فنى

529385 لسيد زىك خورشيد|دل حلىم |ع ضتـــ دمنهور|علوم ري

82|7o6 لحليم محمود|لخطيبــــ عبــــد|عىلي  ي|علوم 
|لمنى

3698| بــــ|دل لطفى محمد خط|ع| نور ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

422o2| ن محمد مصطفى محمود|حن ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

845|5| حمد محمد|دل |ء ع|عىلي ن|سو|تـــربــــيتـــ 

2692|6 بــــوبــــكر يوسف|هبــــه محمد  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4532|8 عيل|سم|م محمد |مح عىل س|حمد س| لشيخ|ره كفر |تـــج

6o648| فرج| يوسف نشأتـــ مني  حن ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

|6o675 لرحيم محمود|محمد محمود عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|89|4 ى|لسيد |حمد |عمر  مي  ن|طبــــ حلو

7o967o حمد محمد|فظ |حمد ح| |ر|ي لمنصوره|صيدله 

829784 م محجوبــــ|تـــ يوسف تـــم|بــــرك سيوط|حقوق 
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3699oo لفى|ل|د محمد |لد محمد فؤ|خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

92388o ن جميل حكيم عزيز  | مي  ج|ره سوه|تـــج

327743 ى|مريم نبــــيل رشدى  مي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

37o863 ح عىل حسن|م صل|حس ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

|77942 لىح محمد|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

248o98 ره مصطفى عفيفى رزق|س |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

2526o8 يمن وهبــــه فرج|نىح  | شمون|نوعيتـــ فنيه 

||7||4 ئيل|مريم مجدى جرس ميخ ى شمس|د| بــــ عي 

264|64 ل حسن فهيم|ء جم|صف |تـــمريض بــــنه

37|7o2 تـــ | هيم محمد محمد|بــــر|مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|5o9o5 ى وق عىل سيد حسي  رسر ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

2|8349 لحميد|شهد سمي  محمود عبــــد ن|بــــ حلو|د|

649742 هلل| |هيم عط|بــــر|د |لسيد ج|د |سعيد ج |ره بــــنه|تـــج

698784 لغنى|طمه عيد محمد عىل عبــــد |ف ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

24|3|o هيم حميده|بــــر|حمدى محمد  ن|سو|بــــ |د|

67835| |لغريبــــ |لجليل |يه محمد عبــــد |
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

|4667 ي|متـــ محمد نعيم |س|ل |نه ر|لىح  هره|لق|م |عل|

773878 ن|ل محمد سليم|د جم|زي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|37365 لسيد عىل|ذ حسن محمد |مع ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

6886o8 لغنى|لعزيز عىل عبــــد |لسيد عبــــد |مكرم  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

784947 ىس|ر بــــل|لغف|حمد عىل محمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

53|49 لعظيم جوده|ن عبــــد|محمود شعبــــ لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

7646|| م محمدين|لسيد تـــم|رق |لدين ط|م |حس هندستـــ بــــور سعيد

75569 لونيس سيد|ن عبــــد |عيد شعبــــ لفيوم|عه |زر

||8599 فع|لش|تـــسنيم مصطفى محمود  ى شمس|د| بــــ عي 

39575 روق محمد شلبــــي|وعد وليد ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

25ooo8 ن ن|ك لويس جبــــر|ج| مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 
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54|7|9 لتـــ|ممدوح فتـــىحي ممدوح محمد دربــــ |عه طنط|زر

488232 هيم|بــــر|يم |لد|ن عبــــد|رص رضو|محمد ن ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

337oo2 |ن بــــسط|د سمع|رتـــن ميل|م ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

77o56 لكريم|ملك محمد محمود محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3|6822 يف محمد يوسف|منتـــ  هلل رسر ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

827797 لسيد|ل |لع|لسيد عبــــد|محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

229237 ل|لع|ن عبــــد|سلىم حمدى سليم ن|صيدله حلو

783938 ي
ر غبــــن|سعيد حسينى نص| دئى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

52829 ي|ر
حسن عىل محمد| ئى سيوط|عه |زر

436295 م تـــليمتـــ|لسل|ل عبــــد |رس جل|محمد ي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6o6464 مصطفى نشأتـــ محمد عسكر ي صىح طنط
|معهد فنى

89o234 هلل  |د سنوىس حفظ |نشين رش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|53284 ء محمود فوزى محمود|شيم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85|68 ن|هلل عثــــم|ن عبــــد |عثــــم| دين ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

22o3|9 حمد محمد نديم|مصطفى محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

77o788 هد|روفيده سعيد محروس محمد مج زيق|لزق|صيدله 

8o6|6| ي|تـــه محمد عبــــد|هلل شح|عبــــد
لغنى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

84275 ف|وليد  ف سيد مشر رسر ضتـــ ج بــــنى سويف|ري/رض |ل|كليتـــ علوم 

7o4889 حمد|محمد عىل | بــــ رض|ربــــ زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

56229 ي س
مي محمد سيد|يمنى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|665o4 لم جمعه|لد س|ء خ|شيم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

353878 ى عبــــد|لد ي|خ ى حسن|لرحمن ي|سي  سي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

366929 ي
حمد|لعزيز |لرؤف عبــــد|عبــــد| دئى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|4o823 حمد|مد محمد |حمد ح| ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

823463 ي 
ن|حمد عىلي رضو|مصطفى سيوط|ره |تـــج

27o3|3 ر|لعليىم نص|حمد مسعد عىل | |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

55|o8 بــــ عودتـــ|لتـــو|ن عبــــد |سعيد رمض تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4||2o9 ى عص لوكيل|حمد |نور |م |نرمي  |بــــ طنط|د|

63o5o| بــــولس| بــــيشوى بــــشي  حن ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ
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97448 لحميد|لسيد عبــــد |مصطفى قرئى  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

763258 يد|لكريم حسن ز|ء محمد عبــــد |لزهر|طمه |ف بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

449425 ل سعد مرزوق|زم جل|ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

886o88 در يونس |لق|د عبــــد|ن فؤ|يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44o692  محمد عىلي
مصطفى محمد مصطفى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

||853| ى عبــــد  لحميد|د عبــــد |لجو|سمر حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3579|5 ح عىل|لفتـــ|محمد عىل عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

9|8873 ى محمد  حمد |محمود حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2292o|  عىلي فر|يه |
ف مصطفى ج|رسر ي تـــمريض 

هره  |لق|م |ور|معهد فنى

367469 ي|طه سمي  طه 
لعرضى | معهد فنى تـــمريض بــــنه

278246 ف عبــــد|محمد  ن|لعزيز وهم|رسر بــــ دمنهور|د|

8344o7 حمد موىسي|ري سيد |حمد عم| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

756523 لحليم|لعزيز عبــــد |محمد غريبــــ عبــــد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

7|o|39 ل|حمد محمد محمد مرس|محمد محمود  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|67o22 حمد|لرحمن عمر محمد |عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

245535 ى عبــــد|منيه محمد | زق|لر|مي  ه ى نوعيتـــ جي 

|5|oo3 ف ط|ن |نوره هيم|بــــر|هر |رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8o3792 ي فكري عزيز|مريم ه
ئى ره بــــنى سويف|تـــج

6975o| ى|لسيد محمد |مي  | لسيد حسي  لمنصوره|حقوق 

333483 |هيم |بــــر|حمد |محمد 
ى
لدسوق ى شمس|تـــج ره عي 

9o7|84 حمد محمود يوسف عىل | ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

3|6825 ى عبــــد| منى زكري لحميد|حسي  هره|لق|حقوق 

|6o457 هيم|بــــر|مصطفى خليل مصطفى  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

4|37o6 بــــ|لسيد خط|س |ن عبــــ|كريم شعبــــ |بــــ طنط|د|

|48646 ي|ر
ى حسن محمد | ئى هيم|بــــر|حسي   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك

ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

6||433 وق مسعد محمد  لعز|بــــو |رسر لمنصوره|صيدله 

69||6o م|م يونس بــــره|هيم بــــره|بــــر|شمس  لعريش|بــــ |د|

3|7633 مد عطيه|محمد مجدى محمد ح  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

84482 دي جوده رزق|لرحمن ن|عبــــد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

Wednesday, September 5, 2018 Page 7528 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4482|| أحمد محمد طه محمد| ر|ل ن|سو|ضتـــ |علوم ري

925534 ن  |لدين عثــــم|ء |ح محمد بــــه|حمد صل| |مه لمنصوره|حقوق 

9|2o9o ى كركور نجيبــــ منقريوس  كريستـــي  ج|علوم سوه

|6|686 مد جمعه|لسيد ح|سيد محمد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

287279 مر|ء بــــدر محمد ع|ل| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

9|9863 حمد |حمد شقي  |محمد  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

95722 حمد عىل درويش|هيم |بــــر| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

347968 م|لعز|ر محمد |مه مختـــ|محمد سل |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

5435|2 در|لق|رتـــ أبــــو زيد بــــريك عبــــد|س سكندريه|ل|طبــــ 

355866 فظ محمد|حمد ح|رحمتـــ نزيه  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|483|8 وق عىل عبــــد  شم|لحميد ه|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

288|72 ى|بــــو|ء |رس| لحسن عىل حسي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

59687 لمجيد|لد حميدتـــ عبــــد |تـــم خ|ح لفيوم|نوعيتـــ 

|59278 ف تـــه| م طه تـــوفيق|رسر ن|سو|بــــ |د|

8793|5 حمد  |لعظيم |م مصطفى عبــــد|حس سيوط|هندستـــ 

479855 لعظيم حسن|يوسف نرص محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23oo33 |حمد محمد |
ى
حمد دسوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

238287 م سعيد فوزى محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

37o284 بــــي|حمد عىلي عر|ء |سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

237589 ى|نىح  ميل| |د نرص مي  ن|بــــ حلو|د|

36525o مه بــــيوم متـــول|س|ء |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8854o نور|نور رسىم |هيم |بــــر| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|5o94 ف ينى هنى|دى |ف رسر |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

|5946| لحميد محمود|لرحيم عبــــد |ن عبــــد |حن ى شمس حقوق عي 

635o39 دى مصطفى عطيه مصطفى|ش زيق|لزق|حقوق 

8425o| ى|م |لسل|هلل عىلي عبــــد|عبــــد مي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

5|6|42 ي سل
ى
مه|ندي محمد محمد دسوق بــــ دمنهور|د|

328893 لعزيز|طف عىل عبــــد|ر ع|عم |حقوق بــــنه

699358 حمد|لحكم |دل عبــــد |يدى ع|ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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54|847 ي|لمسلم|حمد |محمود محمد 
ئى معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

62o|o3 ي
لنجدى|مل |حمد محمد ك| |دئى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

639786 ح|لفتـــ|حمد محمود عبــــد |محمد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

645777 زق عيس|لر|ح عبــــد|لفتـــ|رق عبــــد|م ط ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

4o7||5 حمد|مريم سمي  سيد رزق  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

649474 لسيد محمد حموده|روضه  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

849989 هيم حسن|بــــر|لد |حمد خ| ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

439265 عيل|سم|حمد |عبــــي  صبــــىح  لشيخ|ره كفر |تـــج

834572 هلل|حمد حسن عبــــد|هبــــه  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

53953 حمد بــــدوى محفوظ لملوم| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

252|59 للطيف|لمبــــدى عبــــد|سلىم حمدى عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

338364 كشر|ل|سط |لبــــ|بــــسمتـــ محمد محمد عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

64o|4o هلل|عي عبــــد|لد سبــــ|مريم خ عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

55786 لقوي|بــــ عبــــد |لوه|لقوي عبــــد |ء عبــــد |عىلي تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4o2966 ى عبــــد|لحميد |يوسف عبــــد بــــ|لوه|مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

4|o244 لخطيبــــ|حمد |هلل |عىل فتـــح  |تـــربــــيتـــ طنط

9|539o يوسف محمد زىك بــــهلول   ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

4o4454 لتـــرىك|حمد محمد |لرحمن محمد |عبــــد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

3oooo4 لحليم|حمد مصطفى عبــــد|سل |بــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|55o8 م|لسل|هلل محمد يشى عبــــد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

72224 ن محمد|ر محمد رمض|من لفيوم|بــــ |د|

862653 د شلبــــي|هلل ج|هد خلف |ن |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

6|o4o5 ى مسعد مسعد حموده حسي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

3|72| بــــ محمد عدل|يه|دين |ن ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

768|69 بــــ|لعزيز حج|ن عبــــد |جميع|مريم حسن  هره|لق|ج طبــــيع |عل

28||6 فتـــ عىل محمد|محمد ر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

64o975 لكريم عىلي|حمد عبــــد|هيم |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4||7|7 يد|هيم ف|بــــر|ج  |تـــومس ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

372o74 د|لمطلبــــ ج|يوسف محمد عبــــد دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|
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4849o| لرحمن محمد محمد مسعود|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

332o3| لرحمن|دق عبــــد|لص|حمد عبــــد|ء |رس| |بــــ بــــنه|د|

788465 |لرحمن محمد محمد خليل محمد شتـــ|عبــــد رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

823865 هيم فتـــىحي عىلي|بــــر|مح |س ره بــــنى سويف|تـــج

34o|47 لمعىط|هيم عبــــد|بــــر|حمد محمود | |طبــــ بــــيطرى بــــنه

543528 ى   عبــــد |لص|نرمي 
ى
ن|للطيف حميدتـــ عثــــم|ق ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

6|8338 بــــ|هر غر|محمد محمد ط ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5352|2 ى محمد | ف محمد حسي  لغنيىم|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8||43 ز|لقز|لعزيز |لعزيز عبــــد |مينه صبــــىحي عبــــد | هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|574|5 فظ|ن محمد ح|يه شعبــــ| ن|بــــ حلو|د|

7564o3 هلل قطبــــ|سعيد فتـــىح عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

627o|3 |لفونس حن|جورج | رين|م ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

4|7628 ي|ر
ج |لحليم بــــلتـــ|مه محمد عبــــد |س| |ئى لشيخ|نوعيتـــ كفر 

72o92 حمد|مد |حمد ح|طمتـــ |ف لفيوم|عه |زر

2954|5 لحفنى|ئ  محمد |هلل رج|هبــــه  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7|67|5 لحلوج |لسيد محمد |مصطفى محمد  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

437276 هيم|بــــر|هدير محمد محمود محمود  لشيخ|تـــمريض كفر 

852||8 ف عىلي سيد|كريمه 
رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

|98|o دق نبــــيه|حمد مجدى ص| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

46687 لحليم عمر|يمن عبــــد|عمر  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

446|98 هي|بــــر|در |لق|بــــرعبــــد|لج|حمد عبــــد|د |زي سيوط|بــــ |د|

3||8o9 ى|حمد فؤ|بــــسنتـــ  د حسي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

9|6775 وهيبــــ بــــطرس | يىلي|ركو |م ي صىح 
سيوط|معهد فنى

864755 |ويرس يوحن|ك س|ركو مل|م ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

363o82 هيم عىل|بــــر|رتـــ محمد |س ن|حقوق حلو

7||6|5 لعظيم مصطفى شلبــــى قهوتـــ|محمد عبــــد   لمنصوره|حقوق 

3252o9 لقوى|شم عبــــد|شم عىل ه|ه هرتـــ |لق|تـــمريض 
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|36o59 مريم سمي  رفعتـــ شفيق ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

23|69o ئى|لنوس|حمد |لغريبــــ |حمد محمود | هره|لق|هندستـــ 

462549 ذلي خليفتـــ|لش|محمد مني   لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|65489 يد|بــــو|لبــــ محمد |هدير غ ى لي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

487679 م|لسل|محمد محمد صبــــىح عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

82||o5 ر|در شكري مختـــ|ريوس ن|مك ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

|2|66o ى هيم|بــــر|س |لبــــي  فوزي غط| |لي  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

36o557 لجمس|رجبــــ محمد محمد | نور عه مشتـــهر|زر

5o5465 حمد حسن|ح عطيه |لفتـــ|حمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

8576o3 مل سيد|محمد سيد ك ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

45376o ي |هلل محمد عبــــد |عبــــد 
وى|لنحر|هلل مصطفى لشيخ|هندستـــ كفر 

|44|88 يمن مصطفى محمود|مريم  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

699|2 هلل محمد عمر محمد|عبــــد  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

9o5346 رص يىح محمد |لن|ل عبــــد|جم ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|63246 حمد غنيم|هبــــه محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

6oo895 هيم عىل حموده|بــــر|لدين |ح |صل| نه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

493592 ي|لقبــــ|حمد مجدي محمد |
ئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

89|99 ى محمد سعد|ن سعد |يم| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88339o ل سعد عبــــده  |جميله جم ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

859979 بــــ فتـــىحي رشدي|م تـــو|بــــر| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7|3228 ي|ر
ل|لع|محمود عىل حسن عبــــد | ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

34|7o2 م عبــــيد|م|ر |لغف|تـــفى عىل عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

687855 سم|ر محمود حسن محمد حسن ق|من لمنصوره|حقوق 

36o97o لخول|هيم |بــــر|مد |ء ح|رس| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

6o8652 د|لجو|ح محسن عبــــد|ر صل|من ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

266628 ود|لعزيز د|لعزيز محمود عبــــد |ندى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4o6335 ن قرئى نرص|هلل محمد سلط|منه  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|7357 هيم|بــــر|هيم مجدى محمد لبــــيبــــ |بــــر| |رن ى شمس|تـــج ره عي 
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4577o3 وى|لغبــــ|لغنى |ل عبــــد|بــــر كم|وليد ج لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23343o ح|لفتـــ|حمد عبــــد|ح |لفتـــ|ندى عبــــد ى شمس| لسن عي 

8|59|6 ي نور|سل| ش|لدين بــــل|م يحن  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

684345 ى|مه ح|رص سل|ن| نور مد عوضي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

44|799 سم|لسعيد ق|ء رأفتـــ |شيم لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

7869|8 لبــــرى|حمد |لعزيز محمود |بــــ عبــــد |يه|هدير  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|39732 لغنى|مل عبــــد |يه محمد حسن ك| ى شمس|تـــج ره عي 

6o9465 لبـــــيومي|لسيد محمد |حمد محمد | ي صىح طنط
|معهد فنى

357o56 ح|لفتـــ|مد عبــــد|ر ح|محمود مختـــ ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

6759oo وى|لمنيل|تـــ |هلل عرف|هلل نهم |نهم | دين لمنصوره|بــــ |د|

5|9857 ذل|لش|تـــه |سعيد شح| رن معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

2o652 عيل|سم|تـــم محمد |محمد ح رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

6|6|9o لرحيم|مي  هريدي عبــــد |يوسف  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

63|637 شم|ل محمد ه|سندس جم زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

259894 |ح |لفتـــ|نور عبــــد|ن |رو
ى
لسيوق هره|لق|صيدله 

|773|5 هيم محمد|بــــر|حمد |عمرو  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

447646 لعربــــى حسن|بــــوبــــكر |ء |سم| ضتـــ دمنهور|علوم ري

229o2o حمد|عيل |سم|ء محمد |ل| ن|تـــربــــيتـــ حلو

483o29 لمنعم محمد محمد رزق|جر عبــــد |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35394 فتـــ محمد بــــشندى|مريم ر كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

545992 ضى|لغنى محمد م|طف عبــــد|حمد ع| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o2534 رص محمد نبــــيه عجور|لن|محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

8229|6 محمد| رص عط|محمود ن ي|تـــمريض 
| لمنى

858259 حمد|ده فتـــىحي محمد |حم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||8675 ف محمد و|محمد  صل|رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

63256| هر|هيم ز|بــــر|رق |ء ط|إرس م بــــنى سويف|إعل

286|99 ره يشى محمد عزوز مسعد|س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

767|98 ئى|لفخر|لمقصود |هيم محمد عبــــد |بــــر|محمد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

2|6629 تـــم تـــرىك|رس ح|لرحمن ي|عبــــد ى شمس حقوق عي 
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2793o2 لفى سعد|ل|طمه عىل مصطفى |ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7|6985 لحرصى|كر نجدى عبــــده |حمد ش| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

332668 حمد|لسيد محمد سيد |لدين |د |عم| ر|ي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o842 هلل||م عط|مح س|ئيل س|ميخ تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

22625 لحميد محمد|هلل عبــــد |حمد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

43|852 ى |محمود ط لسعدئى|رق حسني  |طبــــ طنط

48955 ه حسن|ن ربــــيع بــــ|نوره هره|لق|عه |زر

8o8264 ى ف|م ى|سطف|يق |دلي  نوس حني  ره بــــنى سويف|تـــج

9|54|6 رص طه طلبــــه  |ئى ن|ه سيوط|طبــــ 

259o95 لجود|بــــو|لحديد |بــــو|لدين |محمد مىح  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

344o44 لروبــــي|لسيد |هلل |محمد سعيد عطيه  ى شمس|تـــج ره عي 

426383 ن|مريم سمي  عبــــده سليم سكندريه|ل|عه |زر

485o54 ن|لسيد عثــــم|حمد |لسيد |حمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49o|93 ى عص حمد قنديل|م محمد |حني  سكندريه|ل|ره |تـــج

6o3374 ن|لغضبــــ|رق محمد |ط| رويد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

632o98 ن عىل عمر عطيه شلبــــى|يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o2578 ن محمد محمد رزق|يم| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

8o8oo| هيم|بــــر|هلل |هيم عبــــد|بــــر|ء |رس| صيدله بــــنى سويف

425272 لملك حبــــيبــــ|مه عبــــد |س|يدى |ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

28o|87 عيل|سم|فظ |عيل محمد ح|سم|هيم |بــــر| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

88o57 م|لسل|هر عبــــد |لظ|لم عبــــد |سعيد س لفيوم|بــــ |د|

92o7|4 لنعيم سعيد |رص عبــــد|م ن|بــــس ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|6|82o هيم زىكي|بــــر|فرح مجدى فتـــىحي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

4|8o| فظ|دى ح|له|ء عبــــد |محمد عل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|69985 ود|هلل رمزى د|ريو عبــــد |م ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

5o4276 ف أحمد  لسيد|آيه أرسر سكندريه|ل|علوم 

|45|58 لزهرى|حمد |هلل محمد |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

263478 هيم|بــــر|سهيله صفوتـــ بــــسيوئى محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

75o748 وى|لغربــــ|حمد سيد حسن عىل | عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 
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34645| ح عىل حسن|لفتـــ|م عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

546299 لسيد|بــــر محمد محمد |كريم ج ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

|2|6|3 روق محمود|حمد ف|د |ي| هره|لق|هندستـــ 

|56728 لمرىسي|حمد |لمرىسي |لد |خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

349636 تـــ عبــــد| حمد شعتـــ|لحميد |مي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|364o3 ى|بــــر مهدى حس|هيم ربــــيع ج|بــــر| ني  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

5oo28 لحميد وزيرى|لحميد سيد عبــــد |عبــــد  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3|7542 محمد عزتـــ حسن محمد هره|لق|ره |تـــج

334385 حمد محسن محمد بــــرع| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|434o2 عيل|سم|شم |عيل ه|سم|م  ى شمس|تـــج ره عي 

823o8o حمد|لعزيز |م عنتـــر عبــــد|سه ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

6o|24 رص فتـــىح حسن|ن ن|نوره ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2|66|4 ح|لفتـــ|حمد مجدى مصطفى حسنى عبــــد | ى شمس هندستـــ عي 

24|2|4 ى عبــــد لحميد محمود|كريم حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o483 رى|محمد صبــــىحي فتـــىحي هو ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

44337 بــــ|لتـــو|شور عبــــد|ح ع|محمد صل ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

5o6686 يتـــ محمد منصور محمد سعد| سكندريه|ل|ره |تـــج

6o7354 وق فرج  لحسن|بــــو|لحسن |بــــو|رسر |طبــــ طنط

|3494o ى صل ى |حسي  لسيد|ح حسي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|6o8 بــــر محمد سيد|رحمه ص ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

769293 لم عودتـــ|مل محميد س| نوعيتـــ بــــور سعيد

339|o8 تـــ ع| ر|لغف|لعزيز عبــــد|مر عبــــد|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9o33oo ن محمد محمد |ن شعبــــ|سلط ج|ره سوه|تـــج

5|2849 ن|عد سويد|لحميد مس|محمد مصطفى عبــــد عه دمنهور|زر

6239|8 لبــــرع|ىط |بــــو زيد مع|عزه محمد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

845873 حمد|لح |حمد ص|لح |ص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o64o| شم |وى ه|منيه ممدوح قن| سيوط|علوم 

24|6|6 هيم|بــــر|بــــر |مح ص|هلل س|منه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6284|| ى عبــــد |س مر|يم عطوه ع|لد|ره حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 
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9o87o5 ى |فظ |هيم ح|بــــر|محمد  مي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

82627| ى |ي حمد محمد|هيم |بــــر|سمي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7589|8 لرحمن|لسيد نرص عبــــد |نرص  ج|بــــ سوه|د|

349786 بــــو لبــــدتـــ|د عزتـــ |جد عم|م |حقوق بــــنه

854o47 معتـــز محمود محروس محمد سيوط|ره |تـــج

7oo|73 لسيد محمد|ره عىل |س ن|صيدله حلو

63873o د|هيم مرو|بــــر|لسيد |جر |ه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|774 ي 
م|م|خلود جوده حسنى بــــ بــــنى سويف|د|

542852 ن|لطح|ء محمد عبــــده |إرس عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

329|22 د|لجو|روق عبــــد|يمن ف|ء |ل| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6o2682 ع|هيم حسن |بــــر|حمد | لمتـــول رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

362|62 هلل خليفتـــ|حمد وليد عبــــد| ى شمس حقوق عي 

69342o ف | ل|لع|هر عبــــد |حمد م|حمد |رسر لمنصوره|حقوق 

7|o6o5 ف رفعتـــ |نجوى  م|م|ل|رسر لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

67292  مجدى سعيد حنس|م
ى
رق لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

325|85 محمد ميهوبــــ محمد ميهوبــــ ن|حقوق حلو

|5o555 م|لسل|مصطفى محمد مصطفى عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|9|53 لس جل لملك|ل سليم عبــــد |كي  ي سويف
هندستـــ بــــنى

446482 د|لجو|لحميد عبــــد |ح عبــــد |لفتـــ|يوسف عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

427647 م|در عل|لق|د محمد مبــــروك عبــــد |زي |طبــــ طنط

|54o35 م|م|در |لق|حمد محمد عبــــد | ى شمس|د| بــــ عي 

5o45|4 لسيد محمد|ن محمد |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|43|35 در|لق|زق عبــــد |لر|ن محمد عبــــد |نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7|2|54 لطي |لسعيد |م محمد |هلل هش|منه  لمنصوره|ره |تـــج

699ooo رس معتـــمد محمد بــــرغوثــــ|ي| ر|ي لمنصوره|بــــ |د|

833|4| ي
ي دكروئى

ي مصطفى محمد خي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

358939 بــــ عىل|لتـــو|مروتـــ عىل عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

439|22 ء مبــــروك محمود|ن عل|رو لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

6o89o3 زى|ح حج|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|يزه عبــــد |ف لمنصوره|حقوق 

7732|5 هيم|بــــر|تـــه |تـــه محمد شح|محمود شح هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د
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639342 حمد محمد عمر|يمن |ن |نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

49||8| لسيد فتـــىح خميس|م |ريه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7585|7 رتـــ|حمد محمود محمد عم|ريج | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

35397o لعليم محمد|مصطفى عطيتـــ عبــــد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

452235 زي|لحليم مغ|زي عبــــد |لمغ|مل |ل ك|بــــل لشيخ|بــــ كفر |د|

64o988 ل حسن|لع|حمد محمد عبــــد| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

3435|3 ن محمد|ن يونس سليم|محمد سليم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o7358 لكريم مخيمر|لحميد عبــــد |بــــ عبــــد |يه|ر |مي لمنصوره|حقوق 

|3o|73 حمد|ن |م محمود شعبــــ ن|حقوق حلو

5o626| تـــ|تـــ محمد عىل بــــرك|م بــــرك سكندريه|ل|بــــ |د|

7|8o72 ين عم لدين محمد تـــوفيق عىل|د |شي  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

9o|483 حمد |كر |ضى ش|بــــشي  ر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

32|8o مىل|لش|هيم |بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر| ن|حقوق حلو

245584 ر|يد فهىم عم|فهىم ف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5o7549 تـــ حنفى محمود محمد محمد أمي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

48oo49 م|لسل|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

|38oo2 لدين عىلي سعد عىلي سعد|سعد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

4|o8o8 ع|لسبــــ|هلل |ل عبــــد|لسيد كم|رقيه  |بــــ طنط|د|

9o3795 ى خ لسيد |لد محمد |نرمي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8o8o74 ن محمد عىلي حسن|يم| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

27o362 بــــرهيم مصطفى|رس صبــــرى |كريم ي دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

249|o وق عبــــد  ع مصطفى|لحميد ر|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

||694o طف صليبــــ دوس|ع| بــــول م بــــنى سويف|إعل

53o36| بــــيض|ل|لسيد |تـــفى وليد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

77776 م حسن محمد عىلي|سل| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

5o7|o4 ن|ن رمض|لسيد محمد رمض|ندى  بــــ دمنهور|د|

6|3425 شوره|بــــوع|م |لسل|أحمد محمد أحمد عبــــد زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

855o8o رضوي سيد حلىمي محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

34o4o7 هيم|بــــر|ن فوزى محمد |جيه |حقوق بــــنه

7o42|| عيل منصور|سم|م |حمد عص| زيق|لزق|علوم 
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225728 ى حج|حس زى|م حسن محمد حسي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4o3234 حد|لو|حمد عبــــد |ل |حمد جل|جر |ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6245|6 ن|لح شعبــــ|لعليم محمد ص|مح عبــــد |يوسف س ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

28958 زم محمد نبــــيل محمد|ح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

783o6o د|ء محمد عىل عو|عىلي زيق|لزق|حقوق 

7|6648 عي|لرف|حمد |لمحمدى |مروه محمود  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

445832 هيم محمد حسن عىل عىل حجر|بــــر| ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

6o77o8 د|سلىم محمد صبــــرى محمد ج |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5|6228 بــــ|ن حميده وه|مل رمض|آيه ك |علوم طنط

42|346 لنبــــى|لسيد مصطفى عبــــد |ء |دع لشيخ|بــــ كفر |د|

8675o8 سمر محمد عىلي محمد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

2842|| م سعيد مصطفى|ن هش|جيه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

23|98 ي |مجدي ع
حمد|دل حنفى لفيوم|لعلوم |ر |د

5o|325 م عيد محمد جمعه|سل| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

843529 حمد|كريم نور محمد  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

427836 ء حمدى سعيد خليل|رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

894328 ن محمود |حمد عثــــم|سحر  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

9|799| هر عىل |لظ|مصطفى عىل عبــــد سيوط|حقوق 

69o897 هيم|بــــر|مد |لسيد ح|م  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

43o|28 تـــ  در عطيتـــ سعد|لق|حمد عبــــد |ني  |ره طنط|تـــج

59o43 لحليم|يه صبــــىحي جوده عبــــد | ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6o953 لحسن عىل|بــــو |حمد |ء |شيم بــــ بــــنى سويف|د|

72||8 ح|لفتـــ|مريم حنفى محمود عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

456223 ه ط| در|لق|ل عبــــد |رق محمد كم|مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

263289 ى  لمقصود|لعليم عبــــد|مه عبــــد|س|نرمي  |حقوق بــــنه

636393 لمقصود|در محمد مفرح عبــــد|محمد ن زيق|لزق|صيدله 

4o89|6 دى|بــــو ش|حمد عىل |هيم |بــــر|يتـــ | |تـــربــــيتـــ طنط

43267| ل|لجم|ل |مل محمد جل| |ره طنط|تـــج

3|3723 حمد خليفتـــ|مصطفى محمود  ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن
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6o937o د|ر حم|لغف|حمد عبــــد |حمد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

835oo6 ي 
|لوف|بــــو|حمد محمد |مصطفى مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

245438 ى سعيد محمد حسن خليل نرمي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

853928 محمد عىلي سيد محمد ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

888765 لحكيم فهىم |ف عبــــد|لحكيم خل|عبــــد ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

635887 ه خ د|ل ج|لع|لد عىل عبــــد|ني  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

6o|846 شد|محمد محمد عىل ر ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

|25654 |م |لسل|ل عبــــد |م مصطفى كم|دين هش|ن
ر|لبــــيط

ى شمس حقوق عي 

694799 ن |لنج|بــــو |ره |هيثــــم حسن عم| مي  لمنصوره|عه |زر

8o8o3o ل عىلي|حمد كم|ء |لشيم| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

27|||5 لرحمن عبــــده|لفتـــوح عبــــد |بــــو |عزيزه فتـــىح  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

42o6o3  محمد عنبــــر |حمد |
ى
لففى|لدسوق لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

336|83 ل محمد|حمد كم|هلل |منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8o674o تـــي|بــــوغنيمه محمد نج|محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

7|o33o محمد ثــــروتـــ تـــوفيق فهىم محمود ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

6|o99o حمد بــــعلج|هلل |مصطفى عىل  |ره طنط|تـــج

875975 ف  ى رسر ى محمود حسي  لدين  |حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

77o598 مر|هيم ع|بــــر|مل |حمد ك|يوسف  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

7|7576 غبــــ|حمد مصطفى محمود ر| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5oo735 وى|عيل محمد عشم|سم|زينبــــ محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8444|6 وق  حمد فهىمي محمد|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|28464 ف عبــــد |ء |رس| لعظيم مرىس|رسر تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

344652 ف شعبــــ|منيتـــ | ن سيد سيد|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

434|67 بــــ|لبــــىه كس|لعزيز |ن عبــــد|جر سليم|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|o756 زق|لر|لعزيز عبــــد |بــــ عبــــد |م خط|سل| سكندريه|ل|حقوق 

523|5| زق محمد حسن|لر|عمرو محمد عبــــد ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

773847 ن|لسيد رمض|هلل معوض |عبــــد  ى شمس حقوق عي 

365|9 حد يوسف|لو|ء سمي  عبــــد |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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55968 لقوى|لد سيد عبــــد |محمد خ تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

686|37 ن هيم|بــــر|يشى تـــوفيق | مي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

635457 هيم|بــــر|ء محمد عىل |شيم زيق|لزق|علوم 

|76648 س محمد حسن|شم عبــــ|ء ه|ل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

42725 ى سقر دكرورى|لتـــو|مصطفى عبــــد بــــ حسي  هره|لق|هندستـــ 

4|6536 عيل  فرج|سم|م |لسل|محمود فتـــىح عبــــد  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

282773 ر|لغف|ح محمد عبــــد|مريم صل سيه|نوعيتـــ عبــــ

882529 ى  |رحمه  يمن فوزى حسي  سيوط|بــــ |د|

449|6| لكريم|د عبــــد |لد فؤ|حمد خ|محمد  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

33723 لمنعم|لسميع مرىس عبــــد |مريم عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5o|429 لق|لخ|حمد عبــــد|لسيد فرغىل |مه |س| زيق|لزق|عه |زر

543628 ي|ر
ر عىل بــــدر|لستـــ|ر عبــــد|مختـــ| ئى تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع

سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

|52675 ل قرئى|لع|ل عبــــد |هند جل ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

4|2795 ى بــــكر|ء رفعتـــ عبــــد |شيم للطيف حسي  |بــــ طنط|د|

78423| مر|لودود ع|هلل عبــــد |مدحتـــ عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

432257 غو|ندى محمد طه بــــغ|س |صيدله طنط

9o382 ى موىس عبــــد |مي ى حسي  بــــ|لوه|ر حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9559o لرحمن هندى|م عبــــد|لرحمن عص|عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

492353 لرحمن محمد رجبــــ رجبــــ عيس|عبــــد ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

|746o6 ري|لحميد هو|ن عبــــد |لحميد شعبــــ|عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o5389 حمد|لحليم |سط عبــــد |لبــــ|ندى سعيد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

868275 جد جميل حبــــيبــــ|م| مونيك ن|حقوق حلو

33569| د|لجو|هيم عبــــد|بــــر|هلل |ليتـــ محمد عبــــد|ع سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

344334 دى|بــــوش|لعزيز |لد محمد عبــــد|محمد خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

45o9o5 |لبــــن|سم محمود |لق|بــــو|م |حمد عص| |هندستـــ طنط

63o636 |ش|حمد بــــ|لحميد |حمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

484723 حمد محمد عىل|م محمد |محمد عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4ooo3o نم|مد محمد غ|مر ح|حبــــيبــــه تـــ سكندريه|ل|ره |تـــج

|52927 لمعىط|شتـــ عبــــد |لد عك|حمد خ| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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49o5o لمحسن|لمحسن قرئى عبــــد |يه عبــــد | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

35674| لرحمن|تـــه عمر عبــــد|ء شح|رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

263645 لسيد|لغنى محمد |يه جميل عبــــد| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

2294|8 لم|جر مصطفى محمد حسن س|ه ى شمس|د| بــــ عي 

2|9|92 زى|لسعيد حج|لعزيز |د عبــــد|محمد عم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6o8233 شور|لسعيد محمد ع|يمنى  |بــــ طنط|د|

475988 ى محمود |محمود | نور ى|مي  مي  ى شمس| لسن عي 

4o4853 ح|لنبــــي مفتـــ|لنبــــي سعد عبــــد |سعد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

422o9  حسن|جر |ه
ى
لسيد دسوق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

5o|82o ح رأفتـــ عىل محمد|صبــــ إلسكندريتـــ |تـــمريض 

237o59 حمد|ح محمد |لفتـــ|ء حسن عبــــد|ل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

439263 لزمزم|دتـــ رزق بــــسيوئى |ء سع|شيم |حقوق طنط

|6|o| ش|لقم|حمد |حمد محمد |كريم  هره|لق|هندستـــ 

86|945 حمد|لكريم |رق عربــــي عبــــد|ط دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|77938 عيل|سم|ن |ن محمد سليم|سليم دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

868o48 ي |لر|عبــــد| سه
لضوي محمد|ضى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

265o53 حمد|ر محمد |لغف|بــــ محمد عبــــد|شه |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

845|43 حمد|لعزيز |لح عبــــد|سميه ص ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

863986 حمد|حمد سيد |هند  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

88382o د |حمد ج|رشدى | نور سيوط|بــــ |د|

637|45 |لعل|بــــو|ن |محمود زغلول عىل حس زيق|لزق|حقوق 

453968 هيم كمون|بــــر|ئى محمد محمد |حمد فرج| لشيخ|هندستـــ كفر 

|5o838 ى|ل|ء طه محمد |رس| مي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

7693|4 |لسل|نور عبــــد |ء |سم|
ى
م دسوق ي تـــمريض 

عيليه  |سم|ل|معهد فنى

295o5| ي عبــــد | مريم رض
للطيف|محروس حفنى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|48637 حمد محمد|هلل |ء فتـــح |حبــــيبــــتـــ عل هره|لق|عه |زر

69668| لىح مطر|هيم حمدين عبــــد |بــــر|لىح |عبــــد  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

3||387 حمد|لولوتـــ محمد يوسف  هره|لق|م |عل|

9|9o58 شد |عنتـــر فكرى ر| مه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

349|54 د عىل|هبــــتـــ فكرى عو عه مشتـــهر|زر
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548o4 ي سيد|يم|
ن وحيد حسنى ي سويف

تـــمريض  بــــنى

|6466o حمد مصطفى حسن عمر| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

675366 ى | |هيم |بــــر|حمد محمد حسي 
ى
لدسوق لمنصوره|هندستـــ 

852887 حمد|ء حسن |محمد عل ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

779495 ى محمد محمد|ن |جيه مي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

49232o ج|لسم|بــــ |لوه|ل عبــــد|حمد عنتـــر كم| سكندريه|ل|حقوق 

5334|9 لشنديدى|عمر وليد محمد لطفى محمد  |حقوق طنط

4439o6 وى|لبــــرم|لفتـــوح محمود |بــــو|ء فتـــىح |سم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

35359o حمد محمود|كريم يوسف  ى شمس|زر عه عي 

64o697 دق|لص|لحميد متـــول |رق عبــــد |لرحمن ط|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

|62363 حمد جمعه|بــــ محمود محمد سيد |لوه|عبــــد  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

46|6o3 ل|لجم|لسيد |لسيد محمد |صبــــري  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

4o||38 رى|حمد محمود هو|م |حمد عص| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

265662 هلل|م محمود عبــــد|محمود س لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

764884 لمنس|تـــ |لشح|منى عيد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

43687 لرحيم|هر عبــــد|لظ|مصطفى ممدوح عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

645266 حمد محيسن|لنبــــى |عىل عبــــد| ن|ر ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

235637 لشينى|حمد مصطفى |يه يحن  | ى شمس|تـــج ره عي 

693466 ى يوسف عبــــد |رح ن|لعري|لمقصود |بــــ حسي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

54463o ر|هيم فرج نص|بــــر|هدير عىل  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

2|3925 وي|وي نرص عشم|لعشم|لرحمن محمد |عبــــد هره|لق|صيدله 

46o44 يف | حمد فرج|نىح  رسر هره|لق|ج طبــــيع |عل

5o6638 ئى|لنبــــى بــــر|ن عبــــد |م رمض|ندى بــــره ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4924|o ى فرج بــــدير حسن محمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

358583 وق غ حمد محمد|نم |رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

859492 مه|سيمون يشي عيسي سل |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

256765 ن عيد|يه عىل رمض| ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

854389 نفيسه محمد محمود محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6644| ى|مدحتـــ سدر| دون|م ك حني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

82255o هلل صديق|لح عبــــد|يه ص| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى
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8|o78| روه بــــدر محمد محمود| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|6|76 ريم مسعد فريد محمد |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

767983 ى |هبــــه عبــــد  شم|لزهري ه|لرحيم حسي  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

|39623  |هيم |بــــر|يه |
ى
ى عبــــد |لدسوق هلل|مي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

338o34 لسيد|لحليم عوض |محمد سعد عبــــد ى شمس| لسن عي 

332829 ى محمود عبــــد|ء محمد|ل|  حسي 
لكريم|لمصطفى |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

243675 ى عبــــده ه سعيد حسي  ني  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

54|52| ي 
ى|هيم عبــــد |بــــر|عمر مصطفى لمعىطي حسني  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع

سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

3|5645 ي|ر
لعزيز|دل يوسف عبــــد|ع| ئى ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع

تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

69|2o6 لسيد محمود عريبــــتـــ|يده محمود |ع لمنصوره|حقوق 

6|5332  دعبــــس|هيم |بــــر|ن مجدى |نوره
ى
لدسوق زيق|لزق|عه |زر

33|28| ك|لمل|هلل عبــــد|رق مني  عبــــد|دين ط|ن |تـــربــــيتـــ بــــنه

857672 يوسف خلف فرج سليم سيوط|ره |تـــج

496854 يدى رجبــــ حسن جمعه مبــــروك|ه ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

287|7o محمد فريد طلبــــه دومتـــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

69o82| س|دل عبــــيد عبــــ|محمد ع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

78643o لمجيد |لمنعم عبــــد|لحميد عبــــد |م عبــــد |هش
محمد

زيق|لزق|بــــ |د|

883368 لمغيثــــ  |ح محمد عبــــد|م صل|بــــتـــس| سيوط|حقوق 

2||58 رس نبــــيل طه|يوسف ي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

634o85 ل سليم|محمد سليم مصطفى كم ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

897|54 بــــ |لوه|ن عبــــد|حمد حمد|حمدى  ج|بــــ سوه|د|

538|6| بــــو سمرتـــ|طمتـــ محمد نصي  |ف عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

344o5| شم|للطيف ه|مصطفى محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|5||8 تـــه|بــــوزيد شح|تـــه |محمود شح لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

67882o ج |لبــــلتـــ|ل |لع|ل عبــــد |لع|ء محمود عبــــد |رس| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

9|5739 لرحمن  |لعزيز عبــــد|ء محمد عبــــد|ول سيوط|ره |تـــج

45|o53 هيم|بــــر|هر محمد |لظ|حمد عبــــد|مصطفى  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ
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5o2574 هلل| |رق محمد عط|ء ط|سم| سكندريه|ل|بــــ |د|

4o2533 ده|عيل زي|سم|عيل |سم|مي محمد  سكندريه|ل|حقوق 

475249 ن روق شكري|يمن ف| |مي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|624|3 رثــــ|لو|لد حسن عبــــد |يوسف خ ى شمس|زر عه عي 

26689 هلل|لدين عمر عبــــد |د |محمد عم ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

77|75o لحكيم|محمود محمد شحتـــه عبــــد زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6|59o3 حمد بــــعيتـــ|محمد كريم محمد  ط|حقوق دمي

883|46 لبــــديع |ح جعفر عبــــد|عمرو صل ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

4776|7 رودينتـــ محمد يشي محمد قطبــــ حميدتـــ سكندريه|ل|بــــ |د|

447292 ل|لع|ن محمد محمود عبــــد |رو سكندريه|ل|ره |تـــج

255|o7 ء عمرو حلىم حسن|لزهر|طمه |ف تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

234o68 نم|ن غ|ن عنتـــر رمض|رمض هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o9|5o بــــ سويد|لوه|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7596|9 عيل محمد|سم|حمد |ء |رس| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

52396 ي|ر
ر منصور حميدتـــ|لستـــ|عبــــد | ئى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6487|6 بــــ|لوه|لسيد عبــــد|حمد |لدين |ء|محمد بــــه لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6|667| د|دى محمد عبــــده ج|ف| طيم|ف ط|حقوق دمي

686597 لعزيز محمد|لسيد عبــــد |كريم مجدى  لمنصوره|هندستـــ 

8o6232 هيم فتـــىحي جمعه|بــــر|ء |عل ي|نوعيتـــ 
|لمنى

64o97o لحميد محمد عبــــدربــــه|لسيد عبــــد |در |ن زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7849|9 ن سكندر|كرم سيدهم | مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

48|374 هلل|شم عدل محمد نرص|حمد ه| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

695444 شقر|ل|هيم تـــميم منصور |بــــر|م |هش لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

22|574 ى محمد عبــــد |محمود محمد ي لكريم|سي  هره|لق|حقوق 

7o9oo8 لمقصود عبــــيد|لسيد عبــــد |هيم محمد |بــــر| لمنصوره|ره |تـــج

857894 بــــ سنوس|لوه|ء فوزي عبــــد|رس| ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

7849|4 لعليم|حمد عبــــد |ء |ليىل عل زيق|لزق|حقوق 

25|967 لمشد|لمؤمن |مصطفى محمد عبــــد لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|58o25 حمد|هلل محمد فتـــوح |منتـــ  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|3|94o حمد|طف سعيد |ء ع|سم| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

Wednesday, September 5, 2018 Page 7544 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

3556|9 لونيس محمد|ن محمد عبــــد|يم| |حقوق بــــنه

95647 لمنصف محمود تـــرىك|م رجبــــ عبــــد |هش ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

34o338 لبــــر|لبــــر عىلي عبــــد|سم عبــــد|بــــ زيق|لزق|صيدله 

349859 لعرس|زى |رص عىل حج|محمد ن |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

84|459 حمد|بــــر سيد |محمد ج ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|53287 ن|يوبــــ عيد رضو|نعمه  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3|5572 هلل محمد عيد|م عبــــد|حل| ى شمس|د| بــــ عي 

669|o ه وهيبــــ حليم و| صف|مي  لفيوم|علوم 

6o6oo9 ى شلبــــى محمد مسعد محمود حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|7625 حمد|هيم |بــــر|لسيد |طف |بــــ ع|هيتـــ|م لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

79|89 لحفيظ|شم عبــــد |يمن ه|م |سل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

869438 حمد|مينه سيد محمود | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

279284 ن|حمد عىل شعبــــ|لسيد |بــــ |رح ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

75249o هيم|بــــر|هيم جورج بــــخيتـــ |بــــر| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

465|7 لرقيق|رس محمود |ء ف|وف ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6768|| لم |لحميد عبــــده س|لد عبــــد |محمد خ لمنصوره|ره |تـــج

324745 مر|ن عىل ع|م رمض|هش ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3298o5 حمد|دتـــ صبــــرى محمود محمد |غ |ره بــــنه|تـــج

879545 لد حلىم عىل |محمود خ سيوط|بــــ |د|

373o73 حمد|د |مر فؤ|محمد س |حقوق بــــنه

7o8|58 |كريم مقبــــل محمد مقبــــل 
ى
لدسوق لمنصوره|حقوق 

787678 لمعبــــود محمد|سهيله محمد محمود عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

||6278 ئى موىس يعقوبــــ|جوزيف ه ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

||5o99 درس|مجدى جرجس تـــ| دون|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

773585 لفتـــوح فهىمي محمد|بــــو |م |ء عص|ل| ى شمس|د| بــــ عي 

69oo57 لح|ره عيد محمد ص|س لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

3596|2 ى ل خليل|غ| رض| كرمي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6o577o لحميد|وى عبــــد |لهند|ء محمد |سم| |بــــ طنط|د|

|88|| ن|لم|حمد س|حمد محمد |منيتـــ | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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3|9923 لعليم|محمد محمد عبــــد| دين ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

356365 ي محمود سعيد مصلىحي
مصطفى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

839||2 حمد محمود|م محمود |ريه قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

3|4888 حمد|لملك |عمرو معتـــمد عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

685762 تـــ|لحميد فرح|لسيد عبــــد |ء محمد |شيم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

243o72 تـــ|ح حسن شح|حمد صل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

226|o9 ف عبــــد|عمر  لعزيز عطوه|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

369436 دي|له|هيم محمد محمد عبــــد|بــــر|محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62|27o لشبــــىك|شه |ن عىل عك|م رضو|هش سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

852o25 ى|لبــــ|بــــوبــــكر عبــــد|هلل ربــــيع |عبــــد ي حسي 
ى
ق ي|بــــ |د|

|لمنى

755647 بــــر|ن محمد محمد ص|يم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

4263|8 حبــــيبــــه محمد صبــــىح محمد عدس دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

453|33 تـــه|لوصيف شح|لوصيف |عىل حمدى  لشيخ|هندستـــ كفر 

772247 يه رأفتـــ محمود محمد خضي | زيق|لزق|حقوق 

352972 ن عىلي|محمد صفوتـــ محمد عثــــم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4|oo63 ح محمد عطيه|لفتـــ|م محمد عبــــد |سل| |بــــ طنط|د|

8477o5 لمنعم|ء حسن محمد عبــــد|صف ن|تـــمريض أسو

4993|| ه | ف بــــهجتـــ يىح ل|مي  ظ|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

232426 لمهرى|هلل |لد خميس ربــــيع سليم عبــــد |لعنود خ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8o2435 كريم حسن عىلي حسن ي|بــــ |د|
|لمنى

49o|3o لرحمن محمد محمد|لد عبــــد |عزتـــ خ سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6|6532 لمسلىم|لرحمن |نسمه محمد عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

4|565o محمود ممدوح حمزه مرىس عون لشيخ|ره كفر |تـــج

826382 ن|لسم|حمد محمود |ره سيد |س تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

85356o لدين محمود فهىمي|ء|كريم محمدعل ي|نوعيتـــ 
|لمنى

256|36 بــــو تـــرك|دم محمد تـــوفيق | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

34466o لعجوز|حمد محمد |ن محمود |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7|27o4 ن عيطتـــ|محمد محمد سليم| رض لمنصوره|حقوق 

68|5|9 س محمد جبــــر محمد عسكر|فر لمنصوره|هندستـــ 
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698786 لم عوض|حمد س|سعيد | نور لمنصورتـــ |تـــمريض 

|67o6| لسيد حمي |ن |يوسف سمي  سليم وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

36o52o  محمد عبــــد|لبــــ|ن عبــــد|يم|
ى
 |لبــــ|ق

ى
لديبــــ|ق ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

6975|8 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|لرحمن محمد |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

4537|3 نس|لدو|دي |له|محمد عبــــد| حمد رض| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

84|82 ء محمد عىل حسن|شيم لمنصوره|حقوق 

|2726o بــــ|بــــو رح|عيل |سم|بــــتـــ |م ثــــ|فريده هش ى شمس|تـــج ره عي 

86o425 ي محمود معبــــدعبــــد
ىطي|لع|مصطفى ي |

ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

5o4858 تـــ كم| مي |لرسول مس|ل عبــــد |مي  بــــ دمنهور|د|

448945 عيل محمد عليوه|هيم محمد إسم|إبــــر |هندستـــ طنط

||622o ن رزق مرزوق|لقس يون| |بــــول هره|لق|بــــ |د|

249|78 نه|هيم هو|بــــر|بــــثــــينه معتـــز  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|46385 ل|فظ محمد غ|ل فكري ح|رتـــ جم|س هره|لق|ره |تـــج

86|558 لح|لرحمن محمد سيد ص|عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

78o658 هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|ل |ل جم|بــــتـــه| زيق|لزق|حقوق 

268454 طمه|بــــوف|حمد سميح سعيد | ي صىح بــــنه
|معهد فنى

427797 لففى|عيل |سم|هيم بــــسيوئى |بــــر|لسيد |ندى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|6o767 هلل|دى زكرى رشدى رزق |ش ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

372788 فظ|م ح|م|حمد محمد | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|74685 ى حس|هلل محمود حس|عبــــد  ى|ني  ني  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

9|7o22 ح رمزى خليل |صل| رين|م سيوط|صيدلتـــ 

54o826 ر|ئى محمد عىل حسن بــــيص|م| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

69o952 حمد|تـــ عىل |لشح|عىل  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

75256o ئى حلىم بــــخيتـــ|يوسف ه بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

78o82 حمد|فتـــ محمد |محمد ر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

774229 لحميد|ل عيد عبــــد |محمود جم ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

6|4||2 لعتـــربــــى|لعزيز |عبــــد | ندى رض ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

64477o يف محسن محمد  لشوج |خلود رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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||784| هيم|بــــر|لدين محمد |ء |ندى عل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

53968o لرحمن محمد|محمد محمود عبــــد | رن سكندريه|ل|بــــ |د|

866o3 لسيد عىل|م |ء عص|رس| لفيوم|نوعيتـــ 

629|59 ه محمد  لسيد محمد|أمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

3392o| ين خ د|لجو|لموجود عبــــد|طر عبــــد|شي  |علوم بــــنه

49978o |لعل|بــــو|يز عبــــده محمد |ء ف|رس| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

63495| روق محمود|مر ف|زن تـــ|م ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

8|8824 تـــه|ن شح|ء محمد زي|ل| ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

637475 ىسر|لمرد|س عىل |م عبــــ|له| زيق|لزق|طبــــ 

|39789 لرحيم|حمد عبــــد |مه محمد |س|بــــسنتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

|5|829 ه | ي كم|لقذ|مي 
ى
ل بــــدوي|ق ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5|78|3 ف|هبــــه جم ل محمد رسر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

6o2|5| ى|هيم ل|بــــر|مصطفى محمد | مه شي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o6o33 لرحمن محمد|مصطفى محمود عبــــد  |حقوق طنط

92|756 حمد |حمد محمد |لحميد |عبــــد ج|طبــــ بــــيطرى سوه

|62484 لسيد|محمد رزق محمدى  ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

687o5o لحسينى|وى |لبــــدر|يه زىك عىل | ن|صيدله حلو

9o4626 ك |لمل|يز عبــــد|ك ف|جرجس مل ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

||5473  ن|م
ى
ي عبــــيد|ق

ى
دى شوق ى شمس|تـــج ره عي 

297747 يه محمد حموده|حمد هد| |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

25|4o3 لعزيز لولح|لد عبــــد|عمر خ كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

4|4356 ى|لعزيز فتـــوح |سمي  عبــــد| دين لزعي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6o2||9 ر|هلل عم|عزتـــ عبــــد| دين لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4534|8 حمد رزيق|لمرىس |ئشه وحيد |ع ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

22775 حمد|رق محمد |عمر ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

529377 ن|لرحمن رسح|م محمد عىل عبــــد|حس ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

429o95 ى|لمعىط مصطفى ش|خلود عبــــد هي  |صيدله طنط

489972 ى محمد|رحمه عيد حم د حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64o964 دل سليم محمد محمد|مصطفى ع |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

Wednesday, September 5, 2018 Page 7548 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5o3269 هيم|بــــر|هلل |هيم عبــــد|بــــر|ء مجدى |روض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2369oo ه خ| ل محمود|لع|لد عبــــد|مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|752o2 لحكيم فتـــىح خليل|فتـــىح عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|225|3 ف صل|مهند  ل|لمتـــع|لدين عبــــد |ح |رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o7232 ظه|بــــ|ء محمود محمد محمد |شيم زيق|لزق|طبــــ 

449849 كر قنديل|م ش|زينه بــــس |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

793955 ف |محمد  ن|لجربــــى شعبــــ|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

22846o م|م|ء سيد محمد |رس| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

6|88|6 لبــــرجيس|للطيف |ئى عبــــد |مروه ه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5|7292 تـــتـــ|متـــ يونس خليفه شح|س|فريده  بــــ دمنهور|د|

839o62 هيم|بــــر|مون |هيم م|بــــر|يه | دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

7o863 بــــر|هيم ص|بــــر|ن خليل |يم| ره بــــنى سويف|تـــج

255589 لحكيم دبــــور|طف عبــــد|محمد ع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

223638 س مصطفى|هيم عبــــ|بــــر|حمد |يدى |ه ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

37o599 م شلش|لسل|ل محمود عبــــد|محمود جم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26334 تـــ|سم شح|حمد ق|كرم | م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

276994 وى|لح|ح |لفتـــ|مروه محمود عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7|o3|4 هيم محمد|بــــر|لد محمد |خ ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

6|9868 سلوى طه حمدى موىس ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

594o| بــــ|لوه|حمد عبــــد |بــــر |محمود ج حقوق بــــنى سويف

248278 ر|ء صبــــىح محمد نص|دع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

698439 هيم|بــــر|ء محمود مصطفى محمد |ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

32||25 لسيد|ل |لع|هيم يوسف عبــــد|بــــر| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

3648o5 لمحسن|لدين عبــــد|ح |رحمتـــ محمود صل ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|3689| ىط مسعود|لع|مه محمد عبــــد |س| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

269|o3 لشىس|ء طلعتـــ فتـــح |سم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

43o559 رك|لسيد مبــــ|شد |يه ر| |بــــ طنط|د|

45274o هيم|بــــر|لدين سعد |م |حمد حس| لشيخ|هندستـــ كفر 
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233384 ي
مح نجيبــــ ينى|س| سيلفى هره|لق|ره |تـــج

|48||8 لد سيد محمد|حمد خ| ن|حقوق حلو

889779 ين رمض لرحمن |ن سيد عبــــد|شي  سيوط|بــــ |د|

255o8| لسيد بــــكر|حمد |لسيد |م |رنيم عص تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

237239 لقوى|لح عبــــد|لسيد ص|طف |عو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4832o9 خلود مصطفى محمد مصطفى محمود سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68|469 هيم حسن|بــــر|رق حسن |حسن ط لمنصوره|بــــ |د|

233|49 ألخر|ل عبــــد |ء كم|تـــم رج|ده ح|غ ى شمس|د| بــــ عي 

7o7|8| هيم|بــــر|سمر عىل قنديل يوسف  لمنصوره|حقوق 

4642|7 ن|لسيد رضو|ن |عمر رضو ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

|39|46 لحليم عطيه|هيم عبــــد |بــــر|طمه |ف ن|بــــ حلو|د|

834685 بــــوزيد|حمد |بــــ نرص |عتـــ  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

7o87|4 |لمو|لد عىل عبــــده |خ| ر|ي
ى
ق لمنصوره|ره |تـــج

|4435o لحميد محمود|حمد عبــــد |يوسف  ن|بــــ حلو|د|

239777 ىط|لمع|بــــو|هدى تـــوفيق محمد  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

|35658 ه م| جد محمد سيد|مي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

27285o حمد|مل |مريم سيد ك |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

89988o خلف محمد | ندى زكري ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5o3|68 د حسن|ن مر|سهيله شعبــــ لشيخ|بــــ كفر |د|

2758|o حمد مرىس|يمن |رحمه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49|o68 لديبــــ|لسيد محمد |يمن |ليىل  سكندريه|ل|ره |تـــج

2o644 ف عبــــد |محمد  حمد|لعزيز |رسر ن|حقوق حلو

7|234 لسيد|طف رجبــــ |م ع|سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

839797 يع|محمد عىلي ط| عل دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|23856 ف محمد عبــــد |محمود  لق|لخ|رسر ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

7o576 ي عبــــد ى|له|محمد خي  دي حسي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

447474 ه محمد | ن|لغنى سليم|حمد عبــــد |مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

364o46 هيم|بــــر|ء محمد طه |رس| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

7|82o3 حمد|هيم حمدى محمد تـــوفيق |بــــر| لمنصوره|عه |زر

334422 لرحمن|تـــه عبــــد|لرحمن محمد شح|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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|47379 ر محمد|لستـــ|عمر مجدى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

777|82 ئى|لفخر|هلل |لم عبــــد |مل س| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

925o6| ى مهدى |حمد محمد | لبــــحي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

35o|53 ى محمد بــــر|س نق|رتـــ حسي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

278584 لغنى محمد عبــــده|ره مصطفى عبــــد|س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6|9||3 وق ط لمشى|رق مصطفى |رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

265497 مه|يوسف عيد يوسف سل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7|||63 لسيد|ء محمد عويضه حسن |رس| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

836859 ن|ح حلبــــي سليم سليم|صل دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4944|9 حمد|سيد | لعل|بــــو|م محمد|سل|محمد  ى شمس| لسن عي 

223799 هلل|د سيد محمد عبــــد|سع ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|5|o25 لسيد|لعزيز |لسيد عبــــد |يه | ن|تـــربــــيتـــ حلو

437529 لعزيز هيكل|لحميد عبــــد |رق محمد عبــــد |ط سكندريه|ل|صيدله 

32|27o سخرون|نجىل |هيم سمي  |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

33o558 ف رجبــــ يس غنيم|منيتـــ | رسر |نوعيتـــ بــــنه

476728 لدين محجوبــــ خضي |ل |حمد كم|م |سهيله هش سكندريه|ل|ره |تـــج

773344 ف محمد |هدى  حمد|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

686984 دل منصور رزق عىل|ع لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

452285 ف مجدى | ى عىل|رسر مي  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8|o2|4 د خليل|سحق فؤ|ريو |م عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|6292 وى|لح سيد قن|حمد عمرو ص| هره|لق|ره |تـــج

83|252 ي يعقوبــــ|د|بــــيشوي ج
ى
هلل صدق دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

764777 م|لسيد تـــم|منيه حسن | حقوق بــــورسعيد

|236|9 لصيفى|لحميد محمد |هلل محمود عبــــد |منتـــ  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

678236 هيم محمود محمود|بــــر|للطيف |ده عبــــد |غ لمنصوره|بــــ |د|

34|542 يف عىلي محمد |ط حمد|رق رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

887o|2 ء محمد محمد حسن |بــــر سيوط|هندستـــ 

226o|5 لعظيم|لد قدرى عبــــد|م خ|حس سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

264799 مينه عىل مصطفى عىل جبــــه| |علوم بــــنه

627342 بــــ|هيم عىل خط|بــــر|جر عىل |ه زيق|لزق|علوم 
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22858 لحليم محمد|حمد عبــــد|محمود  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|o6|6 ي|هيم عبــــد|بــــر|حمد |ندي 
لغنى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

789583 لحكيم حسونه|م عبــــد |بــــسنتـــ هش ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

534o2| س بــــدر|يوسف محمد عبــــ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

628|o5 هيم|بــــر|لرؤف |يدى محمد عبــــد|ه زيق|لزق|علوم 

23287o ف |بــــر|م |وس ل|حمد هل|حمد |لدين |هيم رسر عه مشتـــهر|زر

24o262 ح روبــــى عوض|لفتـــ|حبــــيبــــه عبــــد ن|حقوق حلو

4o9|42 حمد نعينع|ء محمد مسعود |سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2|65o9 زق|لر|لكريم ربــــيع محمد عبــــد|يوسف عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

9228|5 لسيد |م منصور |ء عص|شيم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

2|3o|3 ه مصطفى محمود محمد عفيفى| مي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

3|634o لمجيد منصور|در عبــــد|لق|خلود عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

362693 هلل|در فهىم عبــــد|دهم ن| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

83527 ى محمود سيد محمود حسي  ي سويف
هندستـــ بــــنى

264577 لحميد محمد بــــكر|رس عبــــد|طمه ف|ف ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

843898 حمد|م |لسل|ر عبــــد|طمه مختـــ|ف ج|بــــ سوه|د|

4|656| هيم شعوط|بــــر|حمد |لدين سيد |ح |لد صل|خ لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|77|67 حون|لحميد ط|حمد محمود عبــــد |ء |عىلي سيه|نوعيتـــ عبــــ

623859 بــــو مسلم|هلل فتـــىح |تـــ عبــــد |ي| ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

496776 ج  خليف|فظ ن|ء ح|شيم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

489837 حمد|لسيد محمد |رص |ن ن|يم| لشيخ|بــــ كفر |د|

89|52o ن سيد جمعه |زيد| دين ي صىح 
سيوط|معهد فنى

64o627 هيم|بــــر|هلل |وى عبــــد |لص|لسيد |حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

924867 رص حنيتـــر محمود |لن|بــــوبــــكر عبــــد| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

637695 بــــوزيد|ء سعيد عطيتـــ محمد |إرس |طبــــ بــــيطرى بــــنه

346575 ى |ي ف محسن عىل محمد|سمي  رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

758775 لحرصى|حمد |عمر محمد محمد  ى شمس حقوق عي 

787|8 ي|ء |دع
حمد محمد مصطفى ي تـــمريض 

هره|لق|معهد فنى

2479|6 ء محمد مصطفى موىس|شيم ي صىح بــــنه
|معهد فنى

52|282 هيم حمد|بــــر|لسيد |م |ء س|عىلي عه دمنهور|زر
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647||| ى محمد شبــــل|يه|رحمه  بــــ أمي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

294|84 هيم فرج|بــــر|نشين مكرم  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6|623 لحق|د |حمد ج|دل |دل محمد مدحتـــ ع|ع ى شمس هندستـــ عي 

257o33 بــــ|لسيد دي|لسيد |رقيه  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

67983o ء حسنى فتـــىح تـــوفيق محمود|عل لمنصوره|ره |تـــج

544634 هلل|حمد عبــــد|لدين سيد |ل |ن نبــــيل جم|يم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

772888 ن|حمد سويلم سليم|يوسف  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o86| ى  ى|حمد حس|محمد حسي  ني  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

62o|o لعظيم|ء محمد فرج عبــــد |رس| بــــ بــــنى سويف|د|

333843 حمد|حسن شكرى عىل  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o39|5 ى محمد |وف هيم بــــخيتـــ|بــــر|ء حسي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|26329 ى محمد|شهد  ف حسي  رسر ى شمس حقوق عي 

443345 ه|لسيد عبــــد|  بــــدر عمي 
لحميد مصطفى لشيخ|عه كفر |زر

256o98 محمد مدحتـــ يونس شلبــــى ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

765583 لسيد بــــدره|محمد عمرو حسن  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

44549o هلل|دق عبــــد |ء محمود ص|رس| سكندريه|ل|هندستـــ 

|49468 م|لسل|لمنعم عبــــد |لدين محمد عبــــد |بــــدر  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

5|7732 |لعل|بــــو |ل |ء محمد كم|آل ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

87o787 ي محمد كر|شيم
ى
ر|ء شوق ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

2593o4 ىط عىل|لع|منيه عىل عبــــد| |ن طنط|سن|طبــــ 

336893 هيم محمد|بــــر|مه |س|محمد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

2734|| ن|ن حمد|رحمه سعيد شعبــــ ن|حقوق حلو

5o4524 لحميد|وى عبــــد |لحميد منش|سميه مبــــروك عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

675258 لدين|هيم زين |بــــر|عىل محمد محمد  لمنصوره|هندستـــ 

8o352o ي ض
جي|جي محمد ض|مصطفى ي|طبــــ 

|لمنى

|62o|4 حمد متـــول|محمد سمي   سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

3|2339 ن|م شعل|لسل|د عبــــد|حمد فؤ|جر حمدى |ه كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|47o2 ف محمد عىل فرج|محمد  رسر هره|لق|حقوق 
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6o5|6 بــــوسيف حسن|هلل محمد |عبــــد ن|هندستـــ حلو

23577o لدين سيد رجبــــ|ء|حبــــيبــــه عل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

765o4| ى|حسن محمد ح| ند|ر مد حسي  ره بــــور سعيد|تـــج

48363| لسيد|رق سعد |يه ط| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o2|33 د|دل صبــــرى تـــوفيق ج|ع حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

336o52 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|طف |ر ع|من ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|53385 حمد|حمد سعد |نجوى  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

224499 ى|ر شد محمد عىل حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

429|64 لبــــ|بــــوط|ده سمي  عنتـــر |غ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|78739 ن|هيم سليم|بــــر|م |يدى عص|ه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

235934 ن لدين|حمد محمد شمس | |مي  هره|لق|م |عل|

78999 ن|هر سيد عثــــم|محمود ط لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8|9364 ف شفيق |سيمون  سكندر|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

42342o ل|لع|فرحه وليد حسن محمود عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

52874 حمد|زق |لر|ل عبــــد |جم| ند تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

9|4526 ى  حمد |ندى محمد حسي  سيوط|بــــ |د|

449873 وي|لخرص|ء محمد طه |دع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

62399| بــــ|لمعبــــود |لد محمد عبــــد |خ| ر|ي ض|لشر ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

829686 ي فخر|يم|
لدين محمد|ن مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5o67o تـــي  رزق زىك فريد|فيلوبــــ حقوق بــــنى سويف

32o|66 هيم|بــــر|هلل |محمود فوزى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

375o|| لرحمن|لح عبــــد|لرحمن ص|عمرو عبــــد ى شمس حقوق عي 

9o5589 ح خلف عىل |حمد صل| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

92335 هيم سعيد|بــــر|هلل عىل حسن |عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

283269 لمطلبــــ محمد|هر عبــــد|لرحمن بــــ|عبــــد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

568o| لقوى|لمنعم عبــــد||لخي  عبــــد|كريم عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى
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|7o94 لىح|لدين عبــــد |م عىلي عز |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

68o33| حمد|لرحمن عىل محمد سيد |محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

8|7o4| لس مل ك عدلي صليبــــ|كي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

89224| بــــ |لوه|دى سيد عبــــد|د نف|زي ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

3|9244 لرحيم محمد|سلىمي محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|3|3| شور|لدين مني  سيد ع|ج |ن رس|جيل ن|علوم حلو

|7o48| بــــسخرون|رد جرجس |دو|نوبــــ |بــــ| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3278|2 لرحمن|بــــدوي عبــــد| حمد رض| |تـــربــــيتـــ بــــنه

||9|25 دق محمد سعودى|لص|ره محمد محمد |س ن|تـــربــــيتـــ حلو

|3352| هلل|حمد عبــــد |رق |حمد ط| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

79o269 نىح  محمد فتـــىح عىل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

83|74o ي 
ي|بــــر|هيم محمد |بــــر|مصطفى

هيم عفيفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

774322 ن|لح علو|در ص|لق|هلل محمد عبــــد |عبــــد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

325662 بــــوحميده|لكريم محمود |طمتـــ محمود عبــــد|ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

792474 حمد|هيم سيد |بــــر|ن عىل ذىك |يم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

426673 م|لسل|هلل عبــــد |بــــ |منى مصطفى صبــــرى ج لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

48975| مد سمهود|مد عطيتـــ ح|ن ح|نوره سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

69465o ي|ده يشى شفيق |غ
بــــينى لشر لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

4|9793 ى عبــــد |محمد ي لمحسن قطبــــ|سي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|2327| ن|لدهش|لم |لحميد س|نس لطفى عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

83474| ي|لر|ج جمعه عبــــد|لرحمن حج|عبــــد
ضى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4|8233 لحنفى|حمد |ن |رمض| م رض|سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

476o7o حمد عىلي|حمد محمد |ريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

353324 ف محمد مصطفى|محمد  رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

764|53 م|حمد هم|ن محمد محمود |نوره ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

449964 ن عيل عىل|سم|لمعىط |عيل عبــــد |سم| |مي  |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

342868 ى حسن |ي هيم حسن|بــــر|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

|736|4 حمد|لعزيز |لد عبــــد |عمرو خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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|27969 حمد حمدى محمد محمد| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8447o| عيل|سم|ء نرص محمود |لىمي ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

5||379 نم|د حسن  غ|لجو|دل عبــــد |حمد ع| سكندريه|ل|طبــــ 

|3o4|9 حمد محمد سيد محفوظ|لد |خ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8|o383 عمر بــــدري محمد خميس ي|طبــــ 
|لمنى

8o7929 دق|مه محروس ص|س|ئيل |مهر ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

26438 هيم|بــــر|حمد |دل رجبــــ |لرحمن ع|عبــــد  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

6|4644 لسيد هيكل|هلل محمد |عبــــد  |ره طنط|تـــج

333825 دهم عيد محمود خليفه| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8o9o97 ي شح|هلل شح|عبــــد تـــه|تـــه خي  سيوط|ره |تـــج

9o4|34 يوبــــ |جر محمود عىل |ه ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6|o2|6 لسيد جليله|محمد | يش ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

429545 هلل شكر|لدين مصطفى عبــــد |سمو  |طبــــ طنط

5433|4 م عىل خليل هندى|بــــسمتـــ عص ره دمنهور|تـــج

4o6o49 لحميد محمد|لحميد عبــــد |هينور حسن عبــــد |م سكندريه|ل|حقوق 

44|||6 ر|لجز|عثــــ |لبــــ|مد عبــــد |ء ح|ول لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

6o3|35 لموج |ن نرص محمد |يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

842577 بــــر محمود|ره بــــدوي ص|س ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

867oo6 ي زىكي عبــــد|ش هلل|دي خي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

627958 هلل عطوه|ره محمود عىل عبــــد |س زيق|لزق|طبــــ 

|7444o ئى|حمد ربــــيع محمد غري| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

32342| هيم|بــــر|در |لق|يوسف ممدوح عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

|5739| هلل|حمدى سعيد عبــــد | ر|ي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

679o6| حمد|م محمد عىل |لنرص حس|سيف  لمنصوره|حقوق 

756756 لسيد|ن محمد |يه شعبــــ| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|263o| ى|بــــر|خلود  هيم غريبــــ حسن حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

|25782 عيل|سم|لحنفى |م |يوسف هش ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

428388 لشوره|لسيد محمد |شم |ل ه|س |بــــ طنط|د|

9|9o47 سمر سمي  محمود محمد  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

7o7339 وق  لسيد محمد|سعد محمد |رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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64763o لمقصود|سمي  محمد عبــــد | نور عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2486|5 رسج|ل|زينبــــ محمد بــــدوى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

68||28 لدين صبــــره محمد صبــــره|م |بــــ حس|شه لمنصوره|ره |تـــج

4o9498 ض|هيم ع|عيل إبــــر|هيم إسم|محمد إبــــر |حقوق طنط

844592 سم|رس متـــولي ق|مريم ي ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

6325o3 ن لسيد|صبــــىحي فتـــىحي | مي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

6773|| بــــ|لوه|لمنعم عبــــد |محمد مصطفى عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

4242o ى|حمد ف|  حسي 
رس مصطفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

282989 ل حسن محمد|دل جم|ع لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

438o76 بــــ|فظ أحمد شه|لح|دل عبــــد |ء ع|إرس لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

864|92 يف حمدي عبــــد لعزيز جبــــريل|رسر رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

699595 لسعيد|ضل مصطفى |لد ف|خ لمنصوره|بــــ |د|

445|33 تـــي  فوزى فكرى ذىك خي |فيلوبــــ سكندريه|ل|هندستـــ 

772693 ى فكرى |لرحمن |عبــــد  لخصوض|مي  زيق|لزق|طبــــ 

7o|674 ع|لسبــــ|لعظيم محمد |هنيه فتـــىح عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

25955| حمد|ن |جد حس|ح م|سم هره|لق|ر |ثــــ|

246923 لم|محمد مصطفى محمد مصطفى س ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

3|84o2 لدين فتـــىحي منصور|د |محمد عم ن|حقوق حلو

4|6o29 لقيم|ء فهىم محمد مغربــــى |سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

766489 لحكيم|هلل عىل عبــــد|حمد محمد عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

69527o لعزيز|ء محمود حسن عبــــد |سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|22687 ي|
حمد محمد محمد مصطفى دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

858825 ي حن| رين|م
|حزين لطفى ره بــــنى سويف|تـــج

845932 ي ص
لح عىلي|محمود مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

5o4|29 ن|هيم سليم|بــــر|ن |رحمتـــ يوسف سليم سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4|94o3 ي|ر
لو|م تـــوفيق عىل ج|عص| ئى |حقوق طنط

|49875 عيل محمد|سم|حمد محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

352536 لنبــــي محمد|طمتـــ محمد عبــــد|ف ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

69o532 هر محمود|د ط|نبــــيله عم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

84|95 فتـــىحي حسن فتـــىحي عىلي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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5o383o لحليم|عمر حمدى محمد رشدى عوض عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

437757 د|م يوسف ج|لسل|بــــر عبــــد|ء ص|سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

89689| ى عبــــد|ف عبــــد|عف لمجيد |لمجيد حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

4889|5 لحليم محمد عمر محمد|لمجيد عبــــد|ئى عبــــد|م| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

44|359 هيم|بــــر|لم |زى س|مغ| محمود رض لشيخ|بــــ كفر |د|

9|6882 لحليم محمد |ن وحيد عبــــد|يم| سيوط|عه |زر

6o4783 ع|لشم|حمد |لد محمود |نىح  خ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

28|7o3 لرحمن حسن|كريم صفوتـــ عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

28|27| لعزيز محمد|كريم يىح عبــــد |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

263322 هيم|بــــر|هيم |بــــر|جر مصطفى |ه |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

677o77 لرحمن عنتـــر محمد محمد حندق|عبــــد  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

839552 ي عىلي|لر|خلود محمد عبــــد
ضى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

6o6326 ن|لرحمن عطيه سعف|ء عبــــد |مه عل|أس لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

445986 تـــ|مي بــــرك|لتـــه|حمد عىلي |عمر  سكندريه|ل|حقوق 

268575 كر زوين|ش| كر رض|ش ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

78446o ي
ي|بــــر|حمد |هيم |بــــر| |دئى

ى
ض|هيم ع |ره بــــنه|تـــج

633|87 لسيد|ل |لع|رقيه محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

338356 لنبــــي عىل عودتـــ|ن عىلي عبــــد|يم| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

|2629o كريم محمود حسن محمود ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

464526 هيم|بــــر|مصطفى فهيم محمد فهيم  سكندريه|ل|هندستـــ 

757954 ي|نور |محمد سعيد 
ى
لدسوق ره بــــور سعيد|تـــج

85336o بــــ|لوه|لحميد عبــــد|محمد محمود عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

|5556o م يوسف|لسل|لسيد عبــــد |يمن |ن |رو ى شمس|د| بــــ عي 

33|325 هيم معبــــد |بــــر|حمد |بــــر |ن ص|يم| |حقوق بــــنه

634545 محمد زىك محمد زىك زيق|لزق|ره |تـــج

6|4o82 لدبــــدوبــــ|بــــر |ء محمود محمد ج|شيم زيق|لزق|عه |زر

7884o2 ي|ر
لدين لطفى محمد|ء |عل| ئى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

875842 حمد عىل |عىل محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 
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832|59 ى خليفه|حمد حربــــي عبــــد| لمعي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

923|6o ى مرىس |ره ع|س رف حسي  ج|بــــ سوه|د|

875673 بــــتـــ محمد |ل ثــــ|حمد جم| سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

52748o ي|حمد محمد عبــــد |كريمتـــ 
لرحمن مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

546634 ي|ليم|دق محمد |آيه وجدي ص
ئى ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

تـــ|بــــ لبــــحي 

7|738| لبــــدوى|حمد |ضى محمد |محمد ر ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

676367 فع|لش|طمه محمد محمد خليل |ف لمنصوره|علوم 

3|o8o6 رق سيد محمد غنيم|محمد ط لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

2|9|53 ر|لسيد نو|جد مصطفى محمد |م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8585o8 لحميد محمود|حمد محمد عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

28|796 محمود عزتـــ محمود عبــــدربــــه |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

33|86| متـــ|يد عودتـــ معمر سل|ع |علوم بــــنه

92|386 سم |لق|بــــو|حمد محمد |م |سل| ج|طبــــ سوه

|28692 لس  هيم|بــــر|د |كرم عي|كي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

755|35 هلل محمد|ء محمد عبــــد |وف |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

82429 ن سلومه|وى شعبــــ|ء سعد|رس| هره|لق|حقوق 

494o|6 لسيد محمد معوض عيد|محمد  بــــ دمنهور|د|

9oo|98 طف عيس يوسف |ركو ع|م ي صىح سوه
ج|معهد فنى

799|5 هد محمود|عيل مج|سم|سيف محمد  هره|لق|حقوق 

9||986 ل |لع|لبــــنى حشمتـــ محمد عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

262553 لسيد|لسميع |لسيد عبــــد|حمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

366o37 لدين محمد|يوسف محسن مىح  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

428333 ن محمد محمود بــــيوم|رمض| يش بــــ دمنهور|د|

53o5| مي محمود عىلي|له|طمه |ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

692o29 حمد محمد مصطفى سنه| لمنصوره|بــــ |د|

62938| ه | |لم عر|حمد س|لسيد |مي 
ى
ق زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|58292 لرحمن|ندى منتـــرص عيد عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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|8788 ج|لوش|دل مصطفى |مريم محمد ع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7|5923 هيم عمر|بــــر|دل محمد |يه ع| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

344o4o هيم|بــــر|لسيد |حمد |لرحمن |عبــــد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8o42|6 دي جعفر|له|ن عبــــد|سندس رمض ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

|4878| هيم|بــــر|ندى نرص محمد خليل  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

62||29 لبــــر|حمد |د |مل نبــــيل مر|يوسف ش ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

546398 يد عبــــد |بــــو|حمد | ى يد |بــــو|لرؤف |لي  ى يف|لي  لشر سكندريه|ل|هندستـــ 

239o66 يف محمود | حمد|يه رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

545678 عىل محمد عىلي محمد خليفتـــ |حقوق طنط

33782| وى|ح مغر|لفتـــ|سليم محمد سليم عبــــد لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

633|o5 ي عمر ع
مر حسن|يمنى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6|855 ى عبــــد |لىمي ى |ء حسي  لسيد|لعظيم حسي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

6382o| رق محمد محمد وهبــــه محمد|ط زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

845797 لح محمود محمد عىلي|طمه ص|ف ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

766365 ل|لجم|حمد محمد |حمد محمد | ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

54596o هلل|تـــ عبــــد |لسيد فرح|دل |ع لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

757739 هبــــه محمود جوده مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

4o9|56 ي|ح محروس سعد |صل| روفيد ره|لىح  |بــــ طنط|د|

2|9|oo ى فتـــوح|د |زي حمد حسي  هره|لق|حقوق 

5|2295 وى|لص|دى محمد |له|محمود أحمد عبــــد  |عه طنط|زر

687|3 م محمد محمود|يه س| لفيوم|حقوق 

6|o278 تـــ محمد حبــــيش|لشح|لد |خ ي صىح طنط
|معهد فنى

529966 لد سعد|دى لطفى محمد خ|أنس ه ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

56|73 بــــوبــــكر|مل |ئى محمود ك|م| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

339|29 رتـــ محمد محمود يوسف|س |بــــ بــــنه|د|

258532 ن جميل محمد|كريم رمض ى شمس| لسن عي 

9|2274 لمجد |بــــو|شم |لبــــدرى ه|لرحمن |عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

264378 ل فتـــىح محمد|ء جم|ول ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

287575 هبــــه محمد حسن محمد حسن شمون|نوعيتـــ 
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7833o3 حمد فهىم محمد|لحنفى |تـــم |ح زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|42426 عيل|سم|مل |لك|حبــــيبــــتـــ منصور عبــــد  هره|لق|عه |زر

6o6723 ج |بــــو ن|حمد |عمر فوزى  لمنصوره|هندستـــ 

86852o لصغي |لضوي موىسي |عيسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

358436 ر محمد|لغف|لدين عبــــد|ء |رحمتـــ عل ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

9oo835 مل محمد |نور ك|ن |نوره تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

2259o| ى خر|ضل ز|سم ف|بــــ| مي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

4o|95| مل|لسيد محمد مصطفى ك| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

354|89 ل عرفه يوسف|نبــــيل كم| نور ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

62252o ن|طمه عوئى فوزى رسح|ف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

443444 تـــى|لبــــجل|ع |لسبــــ|ع محمد |لسبــــ|محمود  لشيخ|ره كفر |تـــج

7o333o ى سليم|وف هر|بــــو زيد ز|ن يوسف |ء حسي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3494o7 تـــ عيد ربــــيع مصطفى| مي  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

4|34o6 بــــسنتـــ محمد محمد حسن بــــيوم |بــــ طنط|د|

2|2396 ف فوزى عبــــد|يوسف  هلل|رسر ى شمس حقوق عي 

84735| ي|حمد عبــــد|لرحيم |ء عبــــد|سم|
لرضى ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

||6|25 حمد فرج محمود|هلل |سيف  ى شمس|تـــج ره عي 

2|838o حمد|لدرينى |مريم لبــــيبــــ  هره|لق|بــــ |د|

|47|3| محمد مصطفى تـــوفيق تـــوفيق |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

8|3395 بــــ عيد|لتـــو|طف عبــــد|ل ع|نه ي|بــــ |د|
|لمنى

5|355o هيم حسن|لعزيز إبــــر|هيم عبــــد|ده إبــــر|حم سكندريه|ل|حقوق 

773|75 رس|بــــيتـــر مني  جوده ف ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

35548 لح|حمد مجدى سيد محمد ص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|4833 ح فريد طلبــــتـــ عىل|لفتـــ|عبــــد | دينـ ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4|o253 نه|رق شبــــل فرح|رس ط|ف |بــــ طنط|د|

22oo|3 بــــر|د ص|طمه محمد رش|ف ى شمس|د| بــــ عي 

9o7|34 حمد حسن |ده حسن |غ ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

697637 لمنس|هد |محمد حمدى محمد مج لشيخ|هندستـــ كفر 

87oo7o ى محجوبــــ عبــــد| هلل مرىسي|لحسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 
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||7565 ى فهىم|مصطفى ح زم حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

222945 محمد مصطفى عنتـــر مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

368845 د جبــــر|لجو|ريم مجدي عبــــد |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|5|4|7 حمد|حمد سيد |منيه محسن | ن|بــــ حلو|د|

92||52 هلل  |جح عزم رزق |بــــيتـــر ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o9397 ئيل|نوبــــ نجيبــــ لبــــيبــــ روف|أبــــ |بــــ طنط|د|

343||| ف عبــــد|بــــسنتـــ  د|لمحسن عو|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

432|24 مر|لسيد محمد حسن ع|جر |ه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

892|4o ى عىل |لص|ء عىل عبــــد|سم| لحي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2487oo ر|لسيد نص|م حسن |وس ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

685o59 لمغربــــى|هيم حمدى محمد حسن |بــــر| تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

694274 هيم|بــــر|هر |لسيد م|موره | لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|6|325 تـــه|بــــر مرىس شح|بــــسنتـــ ص ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

297349 ن عىل محمود|مصطفى محمد عثــــم دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

5848| س|يه مسلم محمد عبــــ| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|4o8|7 ن|محمود جعفر سيد مهر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4||o93 ج|ضىح محمود فوزى فر |حقوق طنط

|388o3 حمد|دل فتـــىحي |سلىمي ع ى شمس|زر عه عي 

323928 مد محمود|مه محمد ح|س|رغد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

425388 له|بــــو غز|رى محمد |نص|ل|ح |سىه صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32o8o| م|لسل|عبــــد| لعل|بــــو|عمر محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

277594 س ودن|سهيله مصطفى عبــــ ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

482592 هيم|بــــر|حد |لو|د عبــــد |ئى فؤ|مروه ه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

64o427 لم|ن س|لمنعم محمد سليم|ء عبــــد|آل زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

774857 طمه محمود محمد عفيفى|ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

345|9 لسيد محمد|ل |حبــــيبــــه جل كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

8o5249 محمد حسن محمد عىلي لفيوم|حقوق 

36o449 حمد محمد خليل|محمود | ر|ي |بــــ بــــنه|د|

645o23 ن محمد|ح سليم|لفتـــ|ن عبــــد|رز لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 
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76934o يش|رق عيد سويلم ع|حمد ط| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

833259 ي زىكي يوسف|دكتـــوره روم
ئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

649622 ن محمد فهىم عىل|يم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6o6863 لم|ح س|لفتـــ|عيل عبــــد|سم|محمد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|29857 يمن محمد مصطفى|ره |س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4234| وق  لسيد|لرحمن |حمد عبــــد |رسر ى شمس|د| بــــ عي 

|35284 حمد|هيم محمد سيد |بــــر|تـــ |لشح|محمد  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

23888o ء محمود سعد بــــخيتـــ|ل|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|39||o ق|سح|يوبــــ |ق |سح|نه |هيل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

83545 متـــ|حمد سل|هلل رفعتـــ سيد |سيف  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

25946| وى|لفرم|لسيد |حمد |طمه |ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|3o346 ى |يم| لسيد محمد|ن خرصى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

69427 حمد|دى |ء محمد ن|هن ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

2826o5 م محمد|لسل|م عبــــد|هدير عص ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

897|72 | محبــــ مجدى عزيز حن ج|طبــــ سوه

6782o| ى |ه حمد جوده|جر حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3597|9 ى صبــــرى وديع بــــشي | كرستـــي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

7o35|2  رزق ميخ| نوبــــ رض|بــــ|
ى
ئيل|شوق لمنصوره|صيدله 

2|5823 بــــى|لحميد عر|لحميد سمي  عبــــد|عبــــد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

322886 ن|لعزيز عىل سعف|ء عىل عبــــد|شيم ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

6454|3 هلل|هيم عبــــد|بــــر|لحميد |محمد عبــــد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

755o66 حمد|حمد سيد عىل | تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

5o9||| ري|لهو|بــــ |بــــ نرص دي|عمرو دي طبــــ بــــيطرى دمنهور

52ooo3 ه فوزي رمض| للـه|ن خلف |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

287567 رق مصطفى مرىس|ء ط|ل| |حقوق بــــنه

5|5|46 جه|لخو|حمد |ندى سمي  محمد محمد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

4o6oo4 بــــورسيع|مه |هيم سل|بــــر|ن حمدى |رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8339|9 ي سل|ن ص|يم|
ى
مه محمد|ق تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن
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465646 د|م عي|لسل|ء محمد عبــــد|ن عل|نوره |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

69|49o ى محمد  لحنطور|حمد |لسيد محمد |نرمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

88o344 ه  |لل|لطيبــــ عبــــد|بــــو|حمدحمدى |محمد  سيوط|صيدلتـــ 

336573 لجليل|هلل عبــــد|ء محمد عبــــد|وف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

765o8| فرح وليد محمود فرغىل ره بــــور سعيد|تـــج

79o5o6 هلل محمود عىل محمود|عبــــد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

765577 هلهول| حمد زكري|ن |محمد سليم بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

28366| حمد سليم|ء |يوسف عل ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

493459 ي|محمد 
حمد عبــــيد حنفى بــــ دمنهور|د|

4|ooo9 تـــتـــ|حمد فخري شح|مؤمن  |ره طنط|تـــج

888349 ي
حمد محمود محمود  | |دئى سيوط|ره |تـــج

648689 لسيد|حمد |لسعيد |لسيد |سحر  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4|5583 س|بــــو ر|للطيف |لرحمن محمد رفعتـــ عبــــد |عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

88oo53 ى ى ج|جم| مي  د |ل حني  سيوط|طبــــ 

839o9o ي|حمد شح|لرحمن |عبــــد
تـــ مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6o8358 حمد فتـــىح شلبــــى|ن |رو لمنصوره|ره |تـــج

|5|227 مل|مل سيد ك|ء ك|سم| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6|3588  سليم|لعزيز |آيه وجيه عبــــد 
ى
لدسوق |بــــ طنط|د|

77||4o ه حسن حسن عىل | ئى|ليم|مي  زيق|لزق|عه |زر

22o3o8 حمد|ل |لع|حمد حلىم عبــــد |محمد  ى شمس حقوق عي 

|62646 ن|ن عىل رمض|محمد رمض سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

693568 هيم عنتـــر|بــــر|لمنعم |د عبــــد |فؤ| ر|ي ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

242o85 وق خ ح عىل|لفتـــ|لد فوزى عبــــد |رسر ن|بــــ حلو|د|

77683| لحميد محمد |لمنعم عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد 
مرىس

تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

693328 ء محمد محمد ربــــيع محسن|سم| صيدلتـــ بــــورسعيد

5|8272 عيل|سم|يمن عىل محمد عىل |ره |س بــــ دمنهور|د|

||9849 ح يوسف|دل صل|يوسف ع ى شمس|تـــج ره عي 

28||5o لربــــ|د |لد عىل ج|ل خ|من |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم
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458453 وي|لقل|ر محمد محمود |مي مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

8|4559 ي |هش
ي حسنى

عيل|سم|م مصطفى ي|بــــ |د|
|لمنى

8o8569 ى دق|سحق عزمي ص| |مي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

2579| ف |حبــــيبــــه  حمد منصور|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4372|8 هيم حموده|بــــر|ن مجدى محمد|حن لشيخ|ره كفر |تـــج

272538 ئيل|مح بــــقطر ميخ|ركو س|م ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

876894 حمد محفوظ  |د |ندى عم سيوط|بــــ |د|

7|6847 هيم حمزه محمد لطفى|بــــر|حمزه  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

425837 نور حميده عىل|حسن | نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3347|| ي|لق عبــــد|لخ|رس عبــــد|محمد ي
لغنى |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7o7246 ف عبــــد |ندى  م محمد عطيه|لسل|رسر لمنصوره|بــــ |د|

24o538 د زغلول|ء محمود عو|دع هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

536875 لفحل|لمجيد محمد حسن |محمد عبــــد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

766|84 ئيل|روق صبــــىحي ميخ|نه طلعتـــ ف|مري تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

764922 ن|رضوى محمد بــــكرى سليم ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

68o334 ء محمد محمد فرج|محمد عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

424|96 رتـــ|ن محمد محمود محمد كد|مرو سكندريه|ل|ره |تـــج

|57545 لعظيم محمد|ء عزتـــ عبــــد |ل| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

494924 ن سعد|روق رمض|ن ف|محمد رمض ره دمنهور|تـــج

77|8o| ر|لنج|لسيد |ىط محمد |لع|محمود عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

5o|oo| حمد يونس|م |بــــسنتـــ عص |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

54562o ء فرج محمد محمد عطيه|ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

875947 كر عىل |كر محمد ش|ش سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

82632 ر|لجز|حمد سعد محمد |محمود  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

789636 هيم مسلم|بــــر|محمد مسلم  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

862o46 د محمد|لجو|ل قلىلي عبــــد|م| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|6o9|9 لمغيثــــ|سيل سعيد محمد عبــــد | ى شمس حقوق عي 

9|38o9  رزق |م
ى
هلل  |ركو ممدوح صدق سيوط|ضتـــ |علوم ري

53562 ن رجبــــ محمد|مصطفى رمض علوم بــــنى سويف
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|6o286 لسيد|حمد |لد فوزى |حمد خ| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

23|266 لقوى|حمد عبــــد|طف |محمد ع هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

5|o5|| هيم جمعتـــ حزيمتـــ|بــــر|محمد جمعتـــ  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

335774 تـــ | ح غنيم|لفتـــ|لسعيد عبــــد|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

|63||5 هيم|بــــر|ل مني  |ء كم|ل| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

||7|o9 حمد|ن |يه محمد شعبــــ| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

4o42|4 م|حمد عل|نور حربــــى |لدين |نور  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

665o2 |ئيل حن|يمن ميخ|نه |دمي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

85344 لسيد محمد عليىم|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

8675o9 ى|ك ي عزيز| رمي 
ى
صليبــــ شوق ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

42o|| لغنى محمد|رص عبــــد |ن| ن|ر لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

499324 ف محمد عبــــد|بــــسنتـــ  رى|لبــــند|هلل |رسر |حقوق طنط

228o47 ف لمع ونيس|مريم  رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2|7553 لفل|لغنى |لعزبــــ عبــــد|لح محمد |ص لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

339o27 لسيد محمد شلبــــى|يتـــ حمدى | زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

3677o ى|ء |شيم ف محمد خي  رسر |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

227656 مريم عىل حسن عىل ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

355|7o د|ح محمد ج|ن نج|يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6o||o| ى وحيد |ي بــــ|حمد دي|حمد |سي  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

28o4o4 ح|لفتـــ|محمود وهبــــه مصطفى عبــــد ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

2|663o هلل محسن فرج محمد فرج|عبــــد هره|لق|حقوق 

428852 لعزيز مشجتـــ|أحمد سعد عبــــد  |ره طنط|تـــج

36||78 لق حسن|لخ|لق عبــــد|لخ|م عبــــد|بــــس |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

56655 حمد مصطفى سيد عىل| حقوق بــــنى سويف

337723 |لبــــن|لم |حمد محمد س|محمد  ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

263939 يىحي محمد زرد|لبــــط|م |ليىل عص |حقوق بــــنه

34o|7| هلل|لسيد محمد عبــــد|محمد  |بــــ بــــنه|د|

63967| حمد عطيه محمد عبــــده|سمر  زيق|لزق|بــــ |د|

9o86|9 ن |بــــ سليم|لحميد دي|ل عبــــد|نه ج|عه سوه|زر
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27|297 ف فتـــىح عبــــد|ر |من هلل|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

337794 هيم|بــــر|لمقصود |هيم صبــــىحي عبــــد|بــــر| |ره بــــنه|تـــج

7o7|27 ن|عيل سليم|سم|لسيد |جر محمد |ه لمنصوره|حقوق 

888376 بــــر  |لدين فتـــىح ص|ء |زهوه عل سيوط|صيدلتـــ 

6|9696 ن|لدهش|هر |لط|يمنى محمد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

26827 ل نرص سيد نرص|من ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

6o6||4 عرج|ل|ح |لفتـــ|حمد أحمد عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|443|3 ء|حمد وف|م |محمد س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4|8o43 لخول|مر |لسيد ع|حمد |مروه  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

429o|3 ص|لقص|حمد محمد محمد |ء |رس| ي صىح طنط
|معهد فنى

329|56 رق مني  حسن متـــول|عزتـــ ط ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

458429 ر عمر|لغف|مد عبــــد|لبــــيىلي ح|زكرى  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

||6385 ن|رس محمد رمض|محمد ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

348489 ى ص|ن فرح|يم| رك|مبــــ|لح |تـــ حسي  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

679|36 هيم عيس|بــــر|لسيد محمد محمد |در |ن لمنصوره|ره |تـــج

648o86 ن|دل محمد رجبــــ حس|محمود ع ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

46|o35 مول|لح|لسيد محمد |محمد  |ره طنط|تـــج

6|4295 بــــ|لمجيد دي|هلل مصطفى محمد عبــــد |عبــــد  |ره طنط|تـــج

356478 هلل محمود|محمود مصطفى عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|78o8 ض|م محمود ري|م حس|سل| هره|لق|حقوق 

56|4o هلل|حمد عبــــد|محمود حنفى  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

76|453 لغنى|حمد محمود محمد عبــــد |بــــ |شه ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

76527o بــــ طه طه مصطفى|يه|حمد | حقوق بــــورسعيد

437885 لمزين|بــــ رمزى مصطفى محمد |ربــــ ي صىح طنط
|معهد فنى

4764|8 لنبــــي|هيم عبــــد |بــــر|دهم مصطفى محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

296o|o حمد فرج يسن|كريم  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3||2|o ج|بــــ عيس تـــ|يه|عمر  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

62|o63 لعظيم|لح محمد عبــــد |ء ص|سم ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

6469o دى|دى مصطفى محمد ن|م لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6347oo لمنعم|هيم عبــــد|بــــر|حمد محمد | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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473|8 حمد|رى |لبــــ|طف عبــــد |ء ع|رس| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

9|o254 ريمون ظريف لمع | لورن ج|أللسن سوه|كليتـــ 

4488o9 لسعود|بــــو|حمد |هيم محمد |بــــر|منى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

3457|6 يمن سمي  حبــــيبــــ|يدى |ه ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

8695|2 لمقصود|لموجود عبــــد|يه معتـــصم عبــــد| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|28592 لسميع|د محمد وفيق عبــــد |زي ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

253837 ف سعيد |نس |ن ى |رسر لسبــــىك|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

426765 حمد|حمد مصطفى رجبــــ |هلل |منه  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

362|| ن|حمد عىلي|حمد محمد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6345|7 م محمد فوزى جوهر|زن عص|م زيق|لزق|ره |تـــج

6o9457 مل|نور ك|م |له حس|ه لمنصوره|بــــ |د|

638877 لرحمن محمد|هيم عبــــد|بــــر|ء |رس| زيق|لزق|طبــــ 

68o867 لمقصود عىل|حمد محمد طه عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

8|9288 لعظيم محمد|دي عبــــد|لبــــغد|مل | ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

58o5| حمد|ن عىلي |نس رمض| صيدله بــــنى سويف

33869| مي مصطفى مصطفى|رتـــ س|س كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

77997| لعزيز|ل عبــــد|فرح محمد كم زيق|لزق|حقوق 

69|949  |عمر ي
ى
ى بــــل|رس دسوق ل|مي  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

89257o حمد عىل |ضىح نور  سيوط|حقوق 

489949 م محمد محمد|يه عص| سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

372588 ء عبــــد ربــــه عبــــد ربــــه|عل| ثــــري ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4858|8 حمد محمد محمد|حمدى | ر|ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77854| ىطي|لع|عيل عبــــد |سم|هيم |بــــر|محمد ربــــيع  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76o275 مه متـــول عىل|س|مهند  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

33|85| م حسن مرع رشيد مسلم|حس | معهد فنى تـــمريض بــــنه

35o9|5 روق محمد متـــول|مه ف|س|مر |س |حقوق بــــنه

4o2397 سلىم محمد محمود يوسف سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

37o|93 ف حسبــــ |عمر  لح|هلل ص|رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6o3935 لدقرئى|مل محمد |لدين ك|ء|محمد عل لمنصوره|ره |تـــج

752737 ن|م محمد محمود محمد محمود رمض|سل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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|4569o ى جم|ي لمنعم محمد|ل عبــــد |سي  هره|لق|بــــ |د|

6|92o8 لسيد عىل محمود سند|دل |م ع|سل| ره بــــور سعيد|تـــج

649334 لسيد محمد|محمد نبــــيل  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

8|773o لعزيز|كر عبــــد|ح ش|مروه صل ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

69o653 حمد|لحسينى |ح محمد |سم لمنصوره|ره |تـــج

44226o وى|لمعد|ج فهىم |لقد|فهىم  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

883279 لحكيم |مه محمود عبــــد|س|حمد |ر |من سيوط|ره |تـــج

336968 لغنى|لمنعم عبــــد|ن محمد عبــــد|مرو ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6o654o د|لدين ج|م مصطفى نرص|حس لمنصوره|هندستـــ 

3|68|3 ف عبــــ|طمتـــ |ف س متـــول سعيد|رسر ن|بــــ حلو|د|

64|6|5 ه | لسيد يوسف|حمد |لسيد |مي  زيق|لزق|حقوق 

3o3o2 لد عىل سعدى|خ| نور ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

7o3226 لخول|لرحمن |حمد عبــــد |هلل محمد |عبــــد  زيق |لزق|تـــمريض 

82787 لمنعم|ل بــــدوى عبــــد|ء جم|هن ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

5697| لرحيم|ء محمد محمد عبــــد |دع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4oo425 لخول|لحميد |لعزيز عبــــد |حمد حمدى عبــــد | سكندريتـــ|ل|نوعيتـــ فنيتـــ بــــفرع مطروح ج 

69|825 ل خليل فرج|محمد محمد كم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

676657 ه محمد رفعتـــ محمد فوده| مي  لمنصوره|حقوق 

4o4324 ى كم ى شلتـــوتـــ|محمد حسي  ل حسي  لمنصوره|حقوق 

526924 لسيد رحيمه|لسيد |م حسن |حس سكندريه|ل|ره |تـــج

777o36 ى |بــــر|بــــثــــينه  هيم|بــــر|هيم حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

344277 ن|عمرو سعيد سيد عىل سليم ى شمس علوم عي 

643948 لسيد محمود فرج|هبــــه محمود  زيق |لزق|تـــمريض 

|74o39 ح موىسي|لفتـــ|ل عبــــد |حمد جم| ن|بــــ حلو|د|

494672 |ن |ل رجبــــ شعبــــ|جل
ى
لحوق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8764|4 لس طلعتـــ شح ق|كي  وى  |تـــه رسر سيوط|ره |تـــج

88983| خنوخ |ئف |سم ر|م بــــ|بــــس سيوط|حقوق 

6o4|63 لجندي|د |لد محمد رش|حمد خ| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

88o5o9 ر محسن محمد عطيه |مي سيوط|حقوق 

|35o35 ك عطيه|لمل|ك خليل عبــــد |لمل|ريو عبــــد |م سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|
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|59859 مد بــــدر|رحمه مصطفى ح ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6oo645 لرحمن|لسيد محمد عىل عبــــد |ء |لرحمن عل|عبــــد  |حقوق طنط

444675 ى وفدى |ي هيم خليل|بــــر|هيم حسن |بــــر|سمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8o8962 تـــه محمد|سيد محمد شح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4o38| ل نرص محمود|رحمتـــ جل هره|لق|لعلوم ج |ر |د

545534 فع|لش|هلل حسن نعيم |حمد محمد عبــــد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

756|99 مصطفى مهدى مصطفى مهدى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

36367o ى سعيد حسن سل|ي مه|سمي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|378o5 ميل وجدى سعد خليل| سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

295883 حمد|ج محمد |حمد ض| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

35683| يف ه شم محمدعىلي|ندى رسر |نوعيتـــ بــــنه

498673 حمد مصطفى فرج صبــــره|رين |د عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33o45| هلل|لسيد محمد خلف |لدين |ء |عل| نور شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

|47536 لعزيز|يوسف محمد محمود عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|o497 لجمل|مد |حمد ح|محمد  ره دمنهور|تـــج

9o628 ىط|لع|ن عبــــد|ل سلط|لع|منى عبــــد ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

65537 ى محمد محمود|ي| تـــ حسي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

686o69 محمد فتـــىح محمود عطيتـــ| نور لمنصوره|بــــ |د|

23846o |ود حن|ئى د|ره روم|س ى شمس| لسن عي 

4628o7 هلل شلبــــى|س عبــــد |س عبــــ|يدى عبــــ|ه ط|ر دمي|ثــــ|

6o5772 حمدمحمد|حمد محمد |لسيده | |نوعيتـــ طنط

||9566 لسعيد مصطفى محمد|رق محمد |هينور ط|م ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

59822 ف |ر |عم لم|حمد س|رسر حقوق بــــنى سويف

783o76 بــــر محمود عوض يوسف|ء ص|ول لمنصوره|ل |طف|ض |ري

752577 عيل محمدي|سم|عيل محمد |سم| ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

9o856o حمد |ئل محمد |محمد و ج|تـــربــــيتـــ سوه

899742 ه حس| حمد |م عىل |مي  سيوط|حقوق 

236554 لمجيد درويش|حمد محمود عبــــد |ندى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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367535  خليل|حمد حمدى محمد عر|
ى
ق |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|

ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

338967 عىل حسو| لعل|بــــو |ن عىلي |يم| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

6o|624 ي|لش|لحميد |محمد محمود عبــــد 
ى

تـــي|فع ع |ره طنط|تـــج

5o9|47 ف خميس محمد مرىس|محمد  رسر سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

753|o2 هلل محمد|محمد سيد عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

24o99o م|م|حمد حسن |مصطفى حسن  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

2269o| ى حسنى حسن|بــــر| هيم حسي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

253o8o لخول| |لدين زكري|سلىم عز ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

54583o ج محمد|حمد فرغىل فر|ذ |مع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

|27o65 ى |در محمود ح|لق|يه عبــــد | ر|لبــــك|ج حسي  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

5455|6 ي محمود عبــــد |عم ر|لغف|لرحمن عبــــد|د عشر ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

832|8 |مل حن|ثــــروتـــ ك| دون|م لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

887449 ه |لل|طمه مصطفى محمد عبــــد|ف ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

43|829 لطيبــــ|لجوهرى محمد |محمد  |علوم طنط

|28o59 ىط|لع|م فتـــىح عبــــد |حمد عص| هره|لق|هندستـــ 

4|3956 لهربــــيىط|لمغربــــي |لسيد |لدين |د |م عم|له| |بــــ طنط|د|

3|2585 هر|لظ|رق محمد عبــــد|محمد ط ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

2286|8 لمنعم مرىس|يمن عبــــد|مريم  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o4575 لمسعد|هيم |بــــر|م نجيبــــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

84|948 زيد محمد|ىطي بــــ|لع|محمود عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

679948 حمد محمد|بــــ فرج |يه|رص |ن لمنصوره|حقوق 

48|48 ء عمر محمد ذىك|دع ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

83725o حمد|هر |لط|حمدي منسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

642944 لسيد|لسيد جمعه |بــــسمه  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

23oo37 حمد محمد|حمد محمد | ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

647828 لرحمن أحمد|ن عيد عبــــد|نوره زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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26838 لمجيد زىكي|ء عبــــد |ر بــــه|مي هره|لق|بــــ |د|

8|25o3 مح يعقوبــــ وهبــــه|س| ريموند هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

894854 كريم حمدى محمد محمود  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

84oo2| ي|لد |ر خ|من
حمد مرتـــضى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

24o6o9 ن رجبــــ|مه شعبــــ|س|ل |جم ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

699769 هيم درويش|بــــر|لسيد |يه | لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

277473 لحبــــيسر|يد |محمد نشأتـــ ف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

69982o لمتـــول|ل محمد صبــــىح |من لمنصوره|ل |طف|ض |ري

868754 لموجود محمد|ء منصور عبــــد|عل ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

5373o8 يد |بــــو |لمنعم مبــــروك |سن عبــــد|مح ى س|لنح|لي  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8344o6 تـــ محمود|ل شح|حمد جم| سيوط|عه |زر

77387 ن|ن محمد سليم|م سليم|يوسف هش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

679o4 ى | حمد|حمد جمعه حسي  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

62o786 ي حمد ل عىلي|لفض|لي |لفض|ن |يحن  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

424743 لسيد|ء |رس رج|حمد محمد ي| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

9|7678 حمد |لحميد محمد |ده عبــــد|غ ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

4|34o8 ئى|لشنو|هيم |بــــر|لسيد عىل |حبــــيبــــه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

246495 لدين مرىس|محمود مرىس سعد  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

253|69 م|لرؤف سل|ن عبــــد|ن شعبــــ|يم| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

|3782| م كميل سعيد|ئى عص|جيوف ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8o5354 لسميع محمد حسن|محمد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

362627 حمد|ء حسن عبــــده |م عل|مر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3|576| ندى يىح مرىسي حسن ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

228562 ف |سلسبــــيل  ن|رى رمض|لقبــــ|رسر د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

6o7882 لكريم يوسف|رحمه يوسف عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

263o57 بــــل|حمد بــــل|طمه محمد |ف |طبــــ بــــيطرى بــــنه

624|72 لبــــيوم|لرحيم |متـــ محمد عبــــد |س|محمود  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

763|o6 لزينى|هيم عىل |بــــر|عىل | نور بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

4522o| حمد محبــــ حسيبــــ محمد| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |
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||7483 بــــر|ن ص|حمد محمد شعبــــ| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

864863 ى ي جرجس جرس|روم| يوستـــي 
ئى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4o748o لخي |بــــو|ل صبــــىح فتـــىح عىل |س سكندريه|ل|بــــ |د|

89|o9o ين ع طف حليم كريم |شي  سيوط|بــــ |د|

4323|9 لفيوم|ع |هيم مر|بــــر|هدير  |ن طنط|سن|طبــــ 

26444| م وهيدى متـــولي جمعه|سل|رقيه  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

6383o2 ى|لسيد |مه محمد |س|محمد  لحصي  زيق|لزق|طبــــ 

|326o9 يز تـــوفيق|نه جورج ف|هيل هره|لق|بــــ |د|

789824 ف محمد عثــــم|ء |لشيم| تـــ|ن بــــرك|رسر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

649o7o ر محمد|لستـــ|حمد عبــــد|م |سل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

638|o5 ع|لسيد محمد سبــــ|لرحمن |عبــــد ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

347824 ى|حمد مختـــ| ي حسي 
ى
ر دسوق ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 

تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

543269 م مصطفى يوسف محمود بــــدوى|ريه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

893594 ى |حمد محمد فؤ| د حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

7|298 هلل|هلل خلف |يتـــ عمر عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8|369 ل بــــيوم عفيفى|حمد جم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

338|75 لحميد محمود فليفل|رق عبــــد|بــــدر ط |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o3766 لجليل ربــــيع|لحميد عبــــد |لد عبــــد |مروه خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

3848o ى  د|لجو|لسيد عبــــد |حبــــيبــــتـــ حسي  هره|لق|بــــ |د|

773324 جد|لم|ر عبــــد |هلل طلعتـــ مختـــ|منه  ى شمس|تـــج ره عي 

6o|37 ء مؤمن محمد محمد شندى|ول ره بــــنى سويف|تـــج

679462 هيم زهمون|بــــر|هيم |بــــر|م محمد |سل| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

889948 تـــه  |هلل شح|ره سمي  رزق |س سيوط|بــــ |د|

342776 ى محمدعمر|محمد  ن|حمد حسي  ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

685o56 ى|ء خ|سم لد محمد عىل عوضي  لمنصوره|هندستـــ 

42o|56 لدين عىل حسن عىل|ل |موده كم |حقوق طنط

3|57|| هر محمود|لظ|كريمتـــ محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

883859 ر |دل فتـــىح نج|زينبــــ ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 
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3|8|33 ى حسن عىل محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

22485 ه محمد|رص بــــ|ه ن|بــــ رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

6989|6 ل|لغ|لسيد |م عبــــده |يه حس| لمنصوره|بــــ |د|

8|6728 حمد رجبــــ|لحميد محمود |محمد عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

6|5372 |وى ذىك |لر|م |حمد عص|
ى
لبــــرق ط|حقوق دمي

79|755 ن|حمد عتـــم|حمد محمد |منيه | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

9|3|97 حمد |ن |لعربــــ عثــــم|مل عز | ج|بــــ سوه|د|

|7o354 لسيد|حمد عىلي |ريم  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|42|36 م|ل سل|حمد محمد كم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

753878 حمد مدين|حمد محمود |ندى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

355662 صد|ل ق|كميل كم| دون|م ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

46|674 م|هيم سل|بــــر|لمجيد |م عبــــد|ء هش|وف |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2332oo يم|لد|رى محمد عبــــد |لبــــ|ندى خلف عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4o23o3 نعمتـــ محمد محمد عبــــده عرفه دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|46392  سيد|هيم |بــــر|ندى محمد 
ى
لدسوق ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

457o|4 ن|ح فريد رسل|محمد صل تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

8|2826 مي محمد طه عىلي ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

35347| حمد عبــــده خليل|محمد  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

7627|9 يوسف محمد غريبــــ محمد أحمد نوعيتـــ بــــور سعيد

79|45o لكوم|ن |لمطلبــــ رمض|لسيد عبــــد |مصطفى  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

768386 لم|لدين محمد خليل س|م |محمود عص ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

34o638 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|هيم |بــــر| |لي|ع كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

4|9633 د عىل طه|طه عىل رش لشيخ|ره كفر |تـــج

859442 ف محمد عبــــد|معتـــصم  لمقصود|رسر لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

88o45o لحليم |بــــوزيد فرغىل عبــــد| |دين سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5333|3 عيل عىل|سم|هينور محمد |م لشيخ|بــــ كفر |د|

5|8545 ى رؤف عىل عبــــده  ئى|لرحم|نرمي  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

|32o9o لعزيز|منيه كرم محمد عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

22oo4| ى عىل |ي لم|حمد س|سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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7563o7 هيم|بــــر|لحكم |عبــــد | م رض عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

776868 ى|محمد ف يق محمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

856o29 مريم عيد محمد محمد ي|صيدلتـــ 
|لمنى

25o746 ف|لصو|كريم محمد سعد محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|42365 ى|ل عبــــد |يرينى جم| لمسيح سفي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5439|2 لنرص|حمد حمدى رزق مجىل سيف | بــــ دمنهور|د|

5344o2 أحمد يشى قطبــــ أحمد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

857278 ي محمود
ى
محمود سيد شوق ي|بــــ |د|

|لمنى

24949o م|ل عل|لسيد كم|ء |حسن ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|77642 هيم عطيه|بــــر|م ممدوح محمد |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2978o لسيد|هلل |لدين عبــــد |ء |هلل عل|عبــــد  لفيوم|عه |زر

7o545 وق س لقوى عىل|م عبــــد |رسر لفيوم|ر |ثــــ|

343373 ح|لفتـــ|لرحمن مجدى محمد عبــــد|عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|5o262 ى|د ط|زي رق سعيد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

22||8o لسعيد|لسعيد محمد |رص |محمد ن ى شمس علوم عي 

495594 ن|م سمي  عيد سليم|سل| ره دمنهور|تـــج

534394 تـــه|لبــــشي  شح|م محمد |كريم هش |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

273554 حمد|مل محمد |مصطفى ك ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

|4878o ل حسن سيد|ندى جم ن|حقوق حلو

966oo دى|لن|بــــر وحيد عبــــد|محمد ج |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

823663 ف عبــــد|زم |ح بــــر محمود|لج|رسر سيوط|حقوق 

82|489 لعليم|صف محفوظ عبــــد|مريم ن سيوط|ره |تـــج

26o6|6 ن|دل حسن رشو|يه ع| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4o252| لكريم|د |ل ج|لع|حمد عبــــد|ل |مروه جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|o97 حمد محمود|مصطفى يونس  ن|حقوق حلو

8473oo ي محمد 
لحسن|بــــو|محمد حسنى ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

4877|3 لعزيزبــــسيوئى|معتـــز محمد فرج عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|5686 لغنى صميده|عيل عبــــد |سم|محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

||5|68 حمد|حمد ذىك |مريم فريد  ى شمس حقوق عي 
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|2o2o7 ى ره|مح صليبــــ مسيحه بــــش|س| كريستـــي  ى شمس هندستـــ عي 

68|3|| لعزيز|لكريم عبــــد |لعزيز عبــــد |يوسف عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

86o423 ي عبــــد
لكريم محمد|محمد مصطفى ي |

رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

378oo ح|لفتـــ|لعزيز محمد عبــــد|لبــــنى عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

759273 لم سيد محمد|ء س|ل| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

533o74 حمد شمس|لسعيد |م عىلي |حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63872 ل محمد سعيد|حمد كم| لفيوم|بــــ |د|

373375 ي م| ى|نىح  نيوس وليم عوض حني  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

8|5633 ى|ن محمد رضو|يم| ن حسي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

533|6o لفرس|ر |حمد مختـــ|محمود حسن  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68|745 مد عوض|حمد فكرى ح|م |هش لمنصوره|هندستـــ 

34|386 د|سط عو|لبــــ|ل فتـــىحي عبــــد|محمد جم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

832356 حمد|للطيف |يمن عبــــد|ء |سم| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

225295 لم|محمد س| ء رض|شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5637o ن|حمد مصطفى عثــــم|ممدوح  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

764229 لسيد|هر |لظ|سحر معتـــز محمد عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

82o3|4 عيل متـــولي|سم|محمد عمر  سيوط|ره |تـــج

6o9o82 ى|لمجيد |ء رمزى عبــــد|رس| لبــــحي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

679738 م|م|ل|هيم |بــــر|منى محمد لطفى  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

265426 م محمد مصطفى|م عص|حس ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

234|54 لفتـــوح|بــــو|مح خليفه |لرحمن س|عبــــد هره|لق|حقوق 

263||5 ن|ل شفيق بــــيوم رسل|د جم|جه شمون|نوعيتـــ 

786392 لرحمن|لحميد محمد عبــــد|زم عبــــد |ح زيق|لزق|ره |تـــج

679242 لنبــــى عدس|مه سعد عىل عبــــد |س|يوسف  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|5689 ن|لحكيم سليم|ن عبــــد|يه سليم| ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

|53o52 بــــدين متـــول|لع|حمد زين |مه |س| ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

62o9o| بــــينى|لمنعم |طمتـــ محمود عبــــد|ف لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42286o |لسيد أحمد |هلل |ء عبــــد|لشيم|
ى
لدسوق سكندريه|ل|عه |زر

3576o9 لرحمن جودتـــ|ء ممدوح عبــــد|رس| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل
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669|| بــــ نبــــيه ذكرى|يه| |يف| لفيوم|صيدلتـــ 

825263 ى|د |حمد محمد ج| لربــــ حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

847o|4 لرحيم شفيق موىسي|محمد عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

625584  يحن  سليم صقر|ندى ه
ئى زيق|لزق|حقوق 

349|55 هبــــتـــ محمد محمود شلبــــى عش ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3o9|6 طمتـــ مجدى محمد جميل|ف هره|لق|علوم 

243975 ف | بــــوزيد|بــــوزيد محمد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

244o5o ن عىل|ن محمد سليم|زن شعبــــ|م هره|لق|صيدله 

857|o6 ل|لع|لحكيم عبــــد|زينبــــ محجوبــــ عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|49o3 ره محمد عدلي محمد|س ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

576o6 بــــ|لوه|ء عىل مصطفى عبــــد |شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

43224| وى|لحن|هيم |بــــر|بــــ يونس |رح |علوم طنط

867525 ي سيد |رس|
حمد عىلي|ء مصطفى ن|سو|حقوق 

|3o9o7 حمد|لسيد |لرحمن محمد |عبــــد  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

62765o لمجيد|ء رجبــــ أحمد عبــــد|إرس زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

329783 بــــدين محمود|لع|مي زين |س| رن |ره بــــنه|تـــج

2|6o7o ل|لش|حمد |لسيد |حمد |سلىم  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

43oo97 ق|لعزيز |حبــــيبــــه محمد عبــــد  وي|لشر |ره طنط|تـــج

296o58 |لعل|هيم أبــــو |بــــر|حمد |دل محمود |ع |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

533678 هيم طلبــــتـــ|بــــر|مد |ل عىل ح|جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3o957 دل فتـــىح سعيد|ن ع|يم| هره|لق|حقوق 

858|98 حمد محمد فوزي محمد| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

5|4539 ح مهدى|لفتـــ|هيم محمد عبــــد|بــــر|يدي |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

433484 ى هش| لخول|مد |م ح|مي  |تـــربــــيتـــ طنط

6|336 ن|ن حكيم شعبــــ|محمد حمد علوم بــــنى سويف

546424 لحميد|ل محمد عبــــد |محمد جم سكندريه|ل|هندستـــ 

22o||6 هلل|ن عبــــد|ء مصطفى شعبــــ|سم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|2o437 حمد|هلل |لد عبــــد |محمد خ |ره بــــنه|تـــج

86965 نم|رص محمد غ|مروتـــ ن لفيوم |تـــمريض 
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7o7626 ضل|لسيد محمد ف|ح |محمد صل لمنصوره|علوم 

85778o هيم|بــــر|مد محمد |محمد ح ي|بــــ |د|
|لمنى

5o7395 لعزيز محمد|لمغيثــــ عبــــد|حمد عبــــد|ندى  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

47|78 دق|حمد يشي محمد ص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

233o27 ل مرىس|لم جم|مينه س| هره|لق|بــــ |د|

628|oo لـله محمد|منى عطيه عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|33729 ح حسن|لفتـــ|م عبــــد |لرحمن عص|عبــــد  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

52o997 هلل معوض عوض درويش|م سعد |له| بــــ دمنهور|د|

7773o| ي|عبــــد 
هد|لدين حسنى مهدى هد|ء |هلل ضى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

زيق|لزق|بــــ

7oo548 لم|تـــه س|حمد محمد شح| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

6o375| ع شبــــل|لسبــــ|لدين محمد |ل |ح كم|صل |هندستـــ طنط

882o68 ف عمر |محمد  بــــوهنتـــش  |رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||943o رثــــ عىلي|لو|ممدوح عبــــد | ر|ي ى شمس|د| بــــ عي 

2465o7 لمجيد|س عبــــد|لمجيد عبــــ|ج  عبــــد|ن تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

5o|763 هيم|بــــر|لرحمن محمد |حمد عبــــد |ئى |م| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

76o798 ح|لفتـــ|يمنى عىل محمد عبــــد  لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

699o|4 لمجيد لطفى حسن محمود|عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

4|934| س عىل عبــــده حسن|هدى عبــــ لشيخ|بــــ كفر |د|

6o534| م محمد|م|ن |لك مهر|م م لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

632|7 ل جوده محمود محمد|جم حقوق بــــنى سويف

8o367 ف محمد زين|نسمتـــ  رسر د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

6|5838 هر فوزى محمد سيدين|صم م|ع ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

5o388 طف سيد يونس|يوسف ع ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

845276 ى ئيل|هلل ميخ|عبــــد| رض| كرمي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|49|79 ى عبــــد |مهند عص ر|لغف|م حسي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8o2975 لمولي|ن فرج فخري عبــــد|رمض ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|4535| ل|لع|ل محمد عبــــد |لع|م سيد عبــــد |هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5||876 ضى|م محمود محمد محمود عىل ر|عص |حقوق طنط

688253 ى محمد يونس محمد خي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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5|7726 ء عىل محمد محمد سعد|سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

358|22 مر|لسيد ع|محمود حسن  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|572| ي|محمد كرم عبــــده  لعشر ط|حقوق دمي

492744 لحفيظ محمد محمد نصي |حمد عبــــد |محمد  تـــربــــيتـــ دمنهور

26|7o| لعوضى طلبــــ|لرحمن رفعتـــ |عبــــد |طبــــ بــــنه

54o5o8 ى ى|سحق جرجس |مسعد | يوستـــي  بــــو سيفي  |. دق فرع مطروح ج|حتـــ وفن|ىسي
سكندريتـــ|ل

6274|| هيم محمد|بــــر|ل محمد |جل زيق|لزق|بــــ |د|

44|95o غبــــ|ء رجبــــ محمد ر|شيم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|45752 يوسف محمد محمود مرىس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

533232 هلل محمود محمد محمود محروس|منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|o838 ي |بــــ محمد |يه|سلىم 
لخولي|لكريوئى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

332384 عيل|سم|هيم عيد |بــــر|ء محمد |لىمي |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

767932 دل سعيد عىلي حسونتـــ|ندى ع لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|2253| ل عىلي|ل محمد كم|كم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

537698 لمغربــــى|ر محمد محمود |مختـــ لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

58789 محمود فتـــىح محمد عىل صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

5|27o3 مون|د س|محمد عىل فتـــىح مر علوم دمنهور

453539 بــــينى|لمتـــول |محمد مجدى  لشر لشيخ|هندستـــ كفر 

526229 |لعل|بــــو |هيم |بــــر|ج |مؤمن حسن معر سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

7776|5 م جودتـــ محمد|لسيد تـــه|ده |غ زيق|لزق|طبــــ 

8254o3 ي محمد عىلي
عزه مصطفى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

777|58 للطيف مسلم|ح عبــــد |ء صل|شيم زيق|لزق|حقوق 

4|52|| لفكس|فظ محمد |حمد ح|هدير  لشيخ|بــــ كفر |د|

864524 ى محمد عبــــد|ل| لرحيم|مي  حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

628357 لجرف|لعزيز سليم |حسن عطيه عبــــد زيق|لزق|حقوق 

59o82 ء رجبــــ ذىك قرئى|لىمي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

285955 هيم|بــــر|حمد سعيد |ء |شيم ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

35336 در|لق|محمود سيد عبــــد | ي|م ه ى نوعيتـــ جي 

265338 بــــ|لد محمد ممدوح عىل دي|يوسف خ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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53367 لعظيم|ن عبــــد |ل رمض|عمرو جم ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

|27562 لدين|محمد مصطفى نور | لن مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

28496| هلل|بــــ عبــــد|لتـــو|محمود رجبــــ عبــــد رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

||4735 ر|لنج|ل يس حسن |روق جم|ف ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

684o86 قوتـــ مصطفى حسون|م ي|محمود س لمنصوره|ره |تـــج

4o4675 لبــــلبــــوىسر|د سعيد محمد محمود |عم لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

69o828 وى|لششتـــ|رق محمد |ء ط|رس| لمنصوره|صيدله 

7|o23 عيل مبــــروك|سم|مريم محمد  لفيوم|بــــ |د|

8879|2 در محمد |لق|مه محمد عبــــد|س| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

354o7| لعزيز نجم محمد|لشيخ عبــــد|طف |ء ع|دع |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4o6789 لودود|ء عربــــى محروس عبــــد|سم دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

769928 هيم|بــــر|لرحيم عبــــده |ندى عبــــد  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

3|9839 حمد|حمد |لسيد |ء مصطفى |سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

426672 د|لضي|منى أحمد محمد محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

628654 هيم|بــــر|لحميد |ء محمود عبــــد |شيم زيق|لزق|طبــــ 

8o4454 ي|محمد فؤ| ند
د مهنى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

337454 ن|لسيد رمض|محمود مرزوق محمد  ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

6o4445 لم|بــــوس|لغنى محمد |لىح عبــــد |محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|3|638 ه ك| مل عطيه بــــولس|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

5|6593 ى بــــسيوئى | لبــــطش|يه عبــــدربــــه حسي  |حقوق طنط

6|6o95 د حمدى عطيه|عمرو عم ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

533329 شم يوسف|هلل ه|ح فتـــح |دين صل|ن سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

92|935 لسكرى |حمد |محمد محمود  ج|حقوق سوه

|499o7 در|لق|لدين محمد عبــــد |ل |محمد جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

85686o ي|تـــ عبــــد|يم عز|لعز|بــــو|يوسف 
لغنى حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن

ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

322||o لمعىط محمد|رص عبــــد|ن ن|نوره ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9|7375 ىط |لع|ى عبــــد|فيصل عبــــده عط سيوط|حقوق 

475638 لحميد|حمد عبــــد |حمد |ريم  سكندريه|ل|بــــ |د|

3|273 لسيد|لحميد |م محمد عبــــد|مر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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496oo| ل|هيم بــــل|بــــر|آيتـــ سمي  محمد  تـــربــــيتـــ دمنهور

427835 ى خليل |حل| يف حسي  بــــو كريمه|م رسر |بــــ طنط|د|

696oo3 ن|لقشل|محمد حسن  | محمد رض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||7937 حمد|لسيد |حمد |ن |غفر ى شمس هندستـــ عي 

6oo477 لعدول|لدين |لدين محمد بــــدر|ء بــــدر|وف |تـــربــــيتـــ طنط

85o6|8 حمد عىلي|م عىلي |سل| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

767o|8 م مصطفى مصبــــح|يحن  جنيد س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

893923 لقمص |ن |بــــ تـــفى عري|مه ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

52365| ف محمد محمد عىل|م |سل| رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

635475 بــــوطريه|لحليم |ده فتـــىح عبــــد|غ زيق|لزق|طبــــ 

25o343 تـــه|رقيه محمد محمود شح ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

48888 حمد عيد|هند محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

83272o رك محمود محمد|ل مبــــ|من ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6855|4 لعليم حسن بــــيوم|ن عبــــد |شهد رمض لمنصوره|حقوق 

269o|o س سليم|ن محمد عبــــ|يم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

244335 للطيف|لمجيد محمد عبــــد |ل عبــــد|حمد جم| هره|لق|علوم 

8|5694 ي|د عبــــد|لجو|تـــغريد طلعتـــ عبــــد
لغنى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

3582|6 تـــه محمد فرج|محمد شح وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

2|2442 مح قدرى فوزى|بــــيي  س ى شمس|تـــج ره عي 

843|4| ن عمر محمد يسن|نوره ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

7873o3 حمد|حمد عىل محمود | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

87oo46 ي|ميمه طه قن|
وي حفنى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|525o2 عمر وففى سعد عىل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

62334o ي
ي|لجن|محمد يوسف | دئى

ينى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

245753 ي|محمد يىح موىس 
لدعوىسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

263885 سعد|وديع زىك | ن|ر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|738o2 لعزيز|لعزيز حسن عبــــد |عمر عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

9oo87| مل حسن |ء محمد ك|سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

34|355 ي سعد 
حمد عجور|سعد مصطفى |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع

لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د
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|64753 سحق يوسف جورج |رتـــ |س ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

63o896 لسيد|هلل عىل |لسيد عبــــد |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

6o994o لسيد محمد فودتـــ|نم |ه لمنصوره|بــــ |د|

8766o2 سم عىل  |لق|بــــو|محمد مصطفى  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

725|o لكريم|ن عبــــد |رص شعبــــ|لن|حمد عبــــد | ره بــــنى سويف|تـــج

285242 هلل محمد عىل ربــــيع|محمد عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|3oo75 ى عبــــد |عهود ع لحميد|طف حسي  ى شمس|زر عه عي 

424538 عيل|سم|لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

679883 ى|رضوى نبــــيل  حمد محمد مني  عىل حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|2555o بــــ|لوه|لمجيد عبــــد |ل عبــــد |جم| م|ل هره|لق|م |عل|

6|9o3| دل حمزه أحمد أبــــو عيس|مريم ع ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

48o532 ف سعيد |محمد  بــــوسكينه|لسيد محمد |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52772| د|لد رجبــــ سعد محمود مر|ء خ|رس| ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

254637 لم|ذ يوسف محمد س|مع ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

55677 حمد عىل محمد|عىل  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

447332 ف حسن عبــــد|هلل |منه  ن|هلل سليم|رسر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

34|6|  محمود|ئشه جم|ع
ى
ل شوق هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3|93|8 لحميد|نور عبــــد|حمد |زينبــــ  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

774399 مصطفى محمد جوده عىل حسن زيق|لزق|حقوق 

6o|756 محمد محمد محمد لعج ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

9oo523 ن |حمد سليم|ن |طمه سليم|ف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

495o58 ي عىلي بــــدوى|محمد 
حمد حسنى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

536993 ي|دي حسن عر|محمود بــــغد
ى
ق ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

754453 هر|لظ|ن عبــــد |هر عثــــم|ر م|من ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o6866 ى  مي  ن|لعزيز سليم|هيم عبــــد |بــــر|ني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6328|o مر|لمرصى ع|م عيد عىل |بــــتـــس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|2634 هيم محمد|بــــر|منيتـــ يحن  | ى شمس صيدله عي 

|4|226 مد|لحمد ح|بــــو |ء حسن |رس| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

7|2|o9 له|فع غز|لش|م |م|ل|هبــــه طه  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

326498 م عليوه موىس|مر| لم دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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45522o هر|هيم ط|بــــر|ح |معتـــز مفتـــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25|93| لسيد منجود سعد|يحن   ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

|6585| ن|لمحسن رمض|ء وحيد عبــــد |دع ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

26|787 س|لنح|محمود محمد عفيفى  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

63|842 ى عبــــ|مل حلىم حس| س|ني  زيق|لزق|بــــ |د|

7||5|4 تـــ محمد خميس علم|ىط عرف|محمد مع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36o4o5 هيم|بــــر|حمد |مينتـــ محمد عطيتـــ | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

25557 م|لسل|حد محمد عبــــد|لو|يدى عبــــد|ه هره|لق|بــــ |د|

9|o446 حمد عىل عطيه |محمود  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4464|8 لجنجيىه|حمدى |ل|لد محمد |محمد خ ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

338293 م|حمد طوجى محمد تـــه|ء |رس| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6o759 لمجيد|حسن سيد عويس عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

637533 لسيد|عيل شحتـــو |سم|م |سل| زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

432245  |لسيد |ن |رو
ى
بــــو حمزه|لدسوق |تـــربــــيتـــ طنط

676o76 ى|تـــم محمد فرج سعد ش|بــــسنتـــ ح هي  لمنصوره|بــــ |د|

42|883 للطيف خليل|للطيف حسن عبــــد |محمد عبــــد  تـــمريض فرع مطروح 

437864 شف|حمد محمد ك| |ن زكري|حن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

44o953 لخميسي|لسيد حسن |يتـــ | لشيخ|نوعيتـــ كفر 

37|243 حمد حسنى دعبــــس|مريم محمود  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

67o|7 ن|ود سليم|دى د|ردين ن|ن ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

87975o ه محمود محمد موىس  | مي  سيوط|ره |تـــج

452382 لعزيز محمد محمد سعد|محمد عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|2768 لمرعز|تـــ |حمد محمد بــــرك|جر |ه |ن طنط|سن|طبــــ 

356685 تـــ زكري لزير|محمد خليل | ني  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

22945| لسيد عىل|م |س| رن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8729o ء محمد عىل جوده|شيم لفيوم|لعلوم |ر |د

344395 مدحتـــ حسن سيد حسن ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

76686 عيل|سم|ر محمد سيد |مي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

49929 لرسول عبــــيد|ئى عبــــيد عبــــد |م| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى
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6442| ل عىلي دكروري|هلل جم|منه  لفيوم|بــــ |د|

2857o7 وق محمد ذىك عبــــد م|لسل|رسر ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

482288 رف|لع|محمود أحمد محمد أبــــو  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

25843o تـــ|د جميل فرح|حمد شد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

286o38 حمد حسن محمد عبــــوده| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

9||||2 ى |صف عيل |سم|حمد |ء حسي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

7o5|62 ئى|لعن|حمد |لعظيم |ء محمد عبــــد |سم لمنصوره|حقوق 

|5o2| ى عمرو ف|ي د|روق محمد رش|سمي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

33499o ى|ء سيد عبــــد|سم| لمحسن خليل حسي  ى شمس حقوق عي 

63482| حد موىس|لو|لحميد عبــــد|مصطفى محمد عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

223574 لصعيدى|حمد |لسيد |حمد |خلود  ى شمس|تـــج ره عي 

426277 لسيد عويضه|طبــــي |لش|نور |ن |رو سكندريه|ل|صيدله 

43239| ل|لغنى بــــل|حوريه محمود شفيق عبــــد  |بــــ طنط|د|

778982 هلل|بــــ |روق محمد محمد ج|لف|ريم عمر  زيق|لزق|ره |تـــج

355o|2 ي|ر
ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|ح |هيم صل|بــــر| |ئى ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

85o546 يز عمر|حمد ف|محمود  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

339833 ى مسعد مصطفى رشو|ي ن|سمي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

858|9| ل|عىلي هديه عىلي جل ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

267||| وق م س|جد محمد عبــــ|رسر |ن طنط|سن|طبــــ 

2734|5 ريم محمد عبــــيد عىل دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

878972 حمد |لعزيز |حمد عبــــد|ء |زهر ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

237745 ى محمد عبــــد|ه لرحمن|جر سمي  حسي  ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

636895 وى|لص|دل سعد |م ع لمنصوره|ل |طف|ض |ري

44842o وي|لبــــرم|حمد محمود |حمد محمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

69|372 لمتـــول عوض|م محمود |ن عص|يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6267o| وق  بــــ زىك عطيه|يه|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

364277 ر طلحه|حمد مختـــ|محمد  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

763||4 بــــوغربــــيه|لسعيد مسلم |ن مصطفى |نوره تـــربــــيتـــ بــــور سعيد
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636227 لعظيم محمد|ح طلبــــه عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

868665 ي|ر
ى عبــــد| ئى ي حسي 

لرحمن|مصطفى ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

852o65 لجليل|حمد عبــــد|لدين |حمد سعد |صفوه  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

9o926o لح محمد محفوظ |حمد ص| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

265562 لـجعـبـــــرى|م سعيد محمد |سل| |حقوق بــــنه

7|o||4 حمد حسن|ل |حمد جل| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

7|676| رون مصطفى محمود|رون محمد ه|ه تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

9|398o بــــر محمود محمد  |م ج|مر سيوط|بــــ |د|

8||527 مرىسي رجبــــ مرىسي| مه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

522o6o هلل|يىح فتـــىح عبــــد | دين لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

824o88 حمد|بــــوكريشه |رق |ء ط|دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|9o72 لدين سيد محمد|م |عمر عص ي سويف
هندستـــ بــــنى

|65449 للطيف|لعزيز عبــــد |دل عبــــد |ء ع|دع ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

258425 ئى|لورد|م محمد رجبــــ |سل|حمد | ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

48749| ده|يوسف مسعد محمد محمد حم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3885o ر|لنج|ح |لفتـــ|حسن محمود عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6979|o ه | ف صبــــرى عىل رمض|مي  ن|رسر لمنصوره|حقوق 

4o7634 مريم مجدى أديبــــ بــــطرس سكندريه|ل|حقوق 

684739 ي|لسيد محمد |ء يشى |لزهر|طمه |ف لعشر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

424543 مصطفى بــــدر محمود مبــــروك سكندريه|ل|حقوق 

436737 لدين محمد حمودتـــ|ء |تـــ بــــه|يزتـــ عرف|ف لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

47343 بــــ حسن|لوه|ح عبــــد |ل صل|م جم|سل| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

323oo9 ئى|لشج|هيم خرصى |بــــر|م |دتـــ س|رين |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

445384 حمد محمد|حمد محمود |فرح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

449938 ف عبــــد |لىمي وي|لتـــط|لحميد |ء أرسر |هندستـــ طنط

3|6754 لحميد حسن|لدين عبــــد|ل |ء جم|ل| ى شمس|تـــج ره عي 

238643 حمد|هد فهيم |بــــسمه مج ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

7o9|34 ده|محمد فكرى مهدى محمد سع لمنصوره|حقوق 

6|5599 لمريح|حمد |لد محمد حسن |خ ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6o383o ن|مح محمد عىل محمد رضو|س |ره طنط|تـــج
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632637 ش|لدمرد|مريم محمد عطيتـــ  زيق|لزق|علوم 

7oo|69 لحميد|زق عبــــد |لر|مد عبــــد |ن ح|رز لمنصوره|بــــ |د|

83o956 م|لحكيم تـــم|بــــد عبــــد|ميه ع|س |نوعيتـــ فنيه قن

35|876 محمد يونس محمد محمود يونس مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

75699o ر|لىطي|بــــر |روى محمد ج| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6|5|8| ي ك
بــــدين|مل ع|سلىمي مصطفى لمنصوره|صيدله 

43o29o ن|لدين مرو|ل |محمد كم| رن |بــــ طنط|د|

648865 ل|لع|ء وحيد محمد محمد عبــــد |آل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|25372 ئى لطفى مرقس|دى ه|ش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

785995 ه|لل|تـــه عبــــد |عيل رجبــــ شح|سم|م |سل| لمنصوره|حقوق 

237999 ى |ي حمد حسن محمد|سمي  هره|لق|بــــ |د|

25o|47 لقط|لحميد |ن عبــــد |لحميد شعبــــ|نىه عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4|2324 بــــو زيد|لرؤف |هيم عبــــد |بــــر|محمد  |بــــ طنط|د|

4|8658  محمد|لش|م حمدى عبــــد|هش
ى
ق لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

3235|6 در |لق|بــــ عبــــد|لوه|در عبــــد|لق|ن عبــــد|يم|
معوض

ن|فنون جميله فنون حلو

882246 لحكيم  |در عبــــد|لق|حمد محمد عبــــد| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

369949 ر|دل موىس محمد نو|محمد ع |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

75283o لسيد عىل|محمد محمود  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

2383|o لرحيم محمود|م عبــــد|ندى حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

278833 ن|بــــر سعف|طف محمد ص|محمد ع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o3544 ن|لعري|ء نبــــيل حسنى |وف لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4|8838 ين رض ل|لع|عوض عبــــد| رسر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

243623 نور حسن نرص|منى  ن|بــــ حلو|د|

79||28 فع|لش|بــــ محمود حسن |يه|عىل  زيق|لزق|بــــ |د|

264|74 ى مصطفى|مريم محمود محمد  مي  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

258o3 لعزيز حسن|ن عبــــد |رضو| دين ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

839289 ى صفوتـــ عطيه يعقوبــــ|م رلي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

35|282 يم|ن غن|ء محمود محمد رضو|ل| |بــــ بــــنه|د|

5572|  محمد|مجدى 
ى
حمد دسوق لمنصوره|حقوق 
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29|383 دي|لرم|هيم |لسيد إبــــر|لحسينى |د |عتـــم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

97o38 حمد|حمد عزتـــ |هدير  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

22655| مل|ل ك|عىل شكرى كم لفيوم|عه |زر

46523 هلل|يه سيد عىل عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|25975 لس ف يز رفله بــــطرس|كي  ى شمس حقوق عي 

26|78| ضى|هيم م|بــــر|شم |ج ه|حمد فر| |صيدله طنط

5o2349 يف عنتـــر |عبــــد  لسيد غنيم|لرحمن رسر سكندريه|ل|صيدله 

9|489o ن لشهيد رزق  |حربــــى عبــــد| مي  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

763328 حمد|حمد محمد |هلل |ره عبــــد |س تـــمريض بــــور سعيد 

4o5379 هلل عىلي|هلل محمد عبــــد |حبــــيبــــتـــ عبــــد  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

9|4484 ح |لفتـــ|نور عبــــد|حسن محمد  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4955o3 لحميد مسعود|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد  ره دمنهور|تـــج

||8|27 مد|لدين طشطوىسر ح|ء |رتـــ عل|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

73o87 هلل عيد فرج معتـــوق|ء عبــــد |حسن لفيوم|تـــربــــيتـــ 

88o866 يوبــــ |ج  شفيق |شفيق ن سيوط|بــــ |د|

82|92 د محمد|ء محمد فؤ|شيم ن|حقوق حلو

62563o لمسيح يوسف|د عبــــد|هلبــــيس عم زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

456276 شد|شد أحمد ر|سهيلتـــ أيمن ر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6998oo ر|لغف|عيل عبــــد |سم|د عىل |سع لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

92o389 ضى  |لق|لدين عىل |حمد عىل عز | ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

72o46 ن محمد|هلل شعبــــ|ره عبــــد |س لفيوم|تـــربــــيتـــ 

635986 ر|لعط|محمود عطيه موىس  زيق|لزق|ره |تـــج

262882 |لعر|لحسينى | |لرحمن عط|محمد عبــــد
ى
ق تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4o383| تـــ|ح عطيتـــ عوين|لفتـــ|حمد عطيتـــ عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

675589 لس ه |سكندر حن|ئى وجيه |كي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

422|59 ح|لمل|هر حميد |يدى سعيد ط|ه سكندريه|ل|طبــــ 

5o62o5 هلل موىس| |حمد عط|ن |ء حمد|رس| سكندريه|ل|ره |تـــج

49|622 ى|لد ح|حمد خ| مد عمرو حسي  سكندريه|ل|حقوق 
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765665 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد |عمرو حسن عبــــد  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

6794o9 لحميد مصطفى|لحميد عبــــد |زم عبــــد |وليد ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8693o9 هلل يوسف محمد|حمد حمد| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|946 ه عبــــد | هر|لظ|هر ربــــيع عبــــد |لظ|مي  لفيوم|طبــــ 

429o84 ئى|لشنو|لكريم عطيه |يه عبــــد| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

324o99 ل ندهي بــــدروس|سم كم|بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||63o9 لحكيم|مه محمد عبــــد |س| |رن |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

|23o59 يف صبــــىح|يوسف محمد  لشر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

48|65 ف حمزه |ره |س حمد|رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

5|9785 دل محمد بــــيوم مرىس|هبــــه ع ره دمنهور|تـــج

7744|6 ى|م محمد نبــــيه محمد |سل| لخضي  لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

2652o7 لدهشورى|مصطفى عصمتـــ مصطفى  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

298486 هيم عىل|بــــر|ل |هيم محمد جم|بــــر| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

334634 د محمد عىل|لضي|حمد | |ضتـــ بــــنه|علوم ري

266973 ء محمود عىل منصور|رس| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

32826| حمد|لكريم غريبــــ |حمد عبــــد| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

892o64 حمد |بــــ سيد |لوه|سيد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

8|632| مي  حسن محمد|محمد  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

523739 ن|لم|عمر محمد محمد خليفتـــ س سكندريه|ل|ره |تـــج

53665| يف|حمد حسن |لرحمن حسن |عبــــد  لشر لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

44o3o3 حمد محمد محمد|هيم |بــــر|يمنى  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

922283 ى|م ى تـــ| رتـــي  وس خليل |خي  ورصى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

46|4o2 ف صل|حبــــيبــــتـــ  ح عىل عىل|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

23|6o| يوسف محمد عصمتـــ عىل محمد هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o2|o9 لغنى حسن|لمنعم عبــــد |عمر محمد عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

773|6| حمد|لرؤف |حمد شكرى عبــــد | |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

8767|7 ف محمد عبــــد|محمد  لودود |رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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53o597 ي|هيم |بــــر|ن يحن  |يم|
ى
ض|حمد ق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 

 مريوط

6244o5 تـــ|د محمود عبــــده فرح|روضتـــ رش ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4|6242 ف محمد |ن |حن بــــو شوشه|لسعيد |رسر |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|9o92 ى ط ى|رق محمد |نرمي  مي  صيدله بــــنى سويف

255625 ف|لصو|دل محمود |حمد ع| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

8|32|9 هر|لظ|محمد عزوز سعد عبــــد سيوط|عه |زر

5|542| ن|لمجيد رمض|د عبــــد |ر عبــــده فؤ|من ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

46826 عيل|سم|ء سيد عىل |سم| هره|لق|عه |زر

354443 هيم|بــــر|ل خميس محمد |ن جم|نوره ى شمس|د| بــــ عي 

2|8552 مح سمي  شفيق|ستـــيفن س ن|بــــ حلو|د|

679646 م|مي  صبــــرى سل|يمن | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

787526 ء عىل زىك عىل موىس|لشيم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

936o2 يوسف محمد يوسف محمد  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

476642 عيل محمود|سم|هلل |حوريتـــ خميس عبــــد سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|479o4 ي|م محمد كم|سل|
ل حنفى ى شمس|تـــج ره عي 

6|5384 بــــيه|لىح طر|مريم محمد عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

367544 ى|لحكم ل|حمد محمود فهىم عبــــد|محمود  شي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

43364o تـــه|ئى عيد حسن شح|محمد ه |ن طنط|سن|طبــــ 

54o92 لحميد|حمد عبــــد |شهد محمد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

779o9o ن محمد مصطفى محمد|رو زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

348776 م سعد غريبــــ|عبــــي  عص ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

|59835 س|ء عزتـــ محمد عبــــ|سم| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

329923 لسيد|هر حسن |هلل ط|منتـــ  |بــــ بــــنه|د|

37o72o ى |لسيد |يدى |ه ى|لسيد حسي  لسمي  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

6278o8 ف محمد محمود ش|فرح  ش|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

8o7o|8 لسيد|ء عىلي جمعه |دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|5|689 ن|فرج محمد حسن مرج| نور ى شمس|زر عه عي 

9o8856 زل |لش|جر حشمتـــ محمود محمد|ه ج|تـــربــــيتـــ سوه

2487|5 |لسق|حمد |ئى سيد |د ه|جه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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484662 وى|محمد سمي  حسن محمد مك |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|43694 حمد حسن|روق محمد |طمه ف|ف ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

449275 ي|هيم |بــــر|حمد نشأتـــ | ر|لىح  |هندستـــ طنط

287924 وى|لشن|دل موىس محمود |ع |بــــ طنط|د|

856933 له سيد محمد محمود|كم ي|تـــمريض 
| لمنى

677265 دى|لبــــغد|هلل |هيم عبــــد |بــــر|محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

635652 لحليم|طف محمد عبــــد|زينبــــ ع ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

57|7| ر|بــــر عم|ء سيد ج|سم| بــــ بــــنى سويف|د|

32o5|8 روق محمد|بــــ ف|يه|د |زي ى شمس حقوق عي 

862932 ي|لن|ن عبــــد|فن|
ل|لع|ن عبــــد|رص تـــعى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

633525 لسيد حسن|نوف محمد |له| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

46253 م|م|م سعد عبــــده |هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o763 هيم|بــــر|لصمد |حمد عبــــد|محمد  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|24o87 لد|خ| دل زكري|لدين ع|نور  هره|لق|علوم 

78562|  عىلي|
حمد محفوظ مصطفى حقوق بــــورسعيد

284839 محمود عيد موىس| ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

755752 ى حسن عىل ريم حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

762546 ى محمد ح|رق |مصطفى ط مد حبــــيبــــ|مي  نوعيتـــ بــــور سعيد

45|6o6 متـــ|لدين سل|ئل بــــىه |م و|سل| سكندريه|ل|هندستـــ 

354o6o ى سل|خلود خ متـــ|لد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

23|6|4 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|هيم محمد |بــــر| ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

6|74|4 طه|هيم شل|بــــر|نغم محمد  لمنصوره|صيدله 

226o6 مح محمد عىلي|حمد س| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|6272 ن |تـــه حسن رشو|ء شح|عل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

286736 س|لتـــر|بــــوبــــكر مبــــروك |مي  | دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

356963 يمن سعيد صقر|يدى |ه |ره بــــنه|تـــج

42347 لمنعم|لرحمن عبــــد|لحليم عبــــد |لد عبــــد|م خ|هي
 موىس

هره|لق|ره |تـــج

892779 ى |هيم حس|بــــر|لد |عمرو خ ني  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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83|296 ى ع ن|دل لمعي سليم|كرستـــي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

5o7857 لسميع محمد مدين|هديل محمد رضى عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

2376o| ل|لع|رص محمد عبــــد|ن ن|يم| ى شمس علوم عي 

8448o9 هر محمود|سط ط|لبــــ|ء عبــــد|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

8|3897 ه يىحي عبــــد لحميد محمد|خرصى حقوق بــــنى سويف

|59o67 ل عىل خليل|مؤمن جم لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

648oo5 ف ح|سل |بــــ لحميد|مد عبــــد |رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

52625| ي ط ى|رق |يحن  حمد سعيد حسني  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

233426 ى خله| ردين حن|ن بــــشر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

35493| لسيد درويش محمد|رس |ر ي|مي ى شمس|زر عه عي 

56oo3 ل|لسميع نصيبــــ غز|بــــعه عبــــد |ر لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

7|o227 ه | لدردير محمد|لسيد |مي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

264|25 لعزيز|بــــدين عبــــد|لد ع|ء خ|رس| |تـــمريض بــــنه

248983 حمد هنديتـــ|لسيد |روضه  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

3222oo ي
لدين محمود|ج |مصطفى رس| دئى وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

79o5|| لسيد|لسعيد |ن |ره وهد|س ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|2666o ى عمرو عبــــد  وي|نجبــــ|ل|هلل |هلل عبــــد |لجي  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

882679 لمطلبــــ |ر محسن محمود عبــــد|من علوم بــــورسعيد

9|38|| تـــه |ن شح|لد مهر|حمد خ| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

35|272 مصطفى سعد محمود حسن حسن |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4|2oo3 لد مصطفى محمد رجبــــ|خ |تـــربــــيتـــ طنط

3|5648 مر عزتـــ قنديل|بــــ تـــ|رح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||5759 شد|د سمي  ن|عم| ندر|س ى شمس|تـــج ره عي 

2|4o24 لشوج |تـــه |هلل عىل فتـــىح شح|منه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

698o37 هيم|بــــر|بــــدير عبــــده | رقيه رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

433996 يه شيحه محمد شيحه| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

476o25 ى نظي  عبــــد |رو متـــ|هلل سل|ن حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

9o94|2 م  |هيم عل|بــــر|هلل |خلف | دين ج|بــــ سوه|د|

5|94| وق عبــــد  لنبــــي طه جنيدي|رسر علوم بــــنى سويف
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2|3829 ى| حمد يش وجدى تـــوفيق حسي  ى شمس هندستـــ عي 

6|3o8| مد مصطفى|محمد عصمتـــ ح |ره طنط|تـــج

2o669 در محمد عىل|لق|محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

4896|2 لمتـــجىلي عىلي|ن سمي  محمد عبــــد |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

697o7| م قنديل قنديل|زم عص|ح ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

62892o لمتـــول|لمحمدى |رص |مؤمن ن ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

754293 ه محمد | لرحيم|حمد محمد عبــــد |مي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|2523 محمد محمد عىل رزق غربــــه| ند لمنصوره|حقوق 

4|2877 ر|لنج|لمعىط |لنبــــي عبــــد|لسيد عبــــد| |ر|ي |تـــربــــيتـــ طنط

|64393 هلل|د عبــــد |مل ج|يوسف ك ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

925638 حمد  |هلل محمود |لد عبــــد|خ ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

7o4|o حمد روبــــى مخلوف|ضىح  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|6o755 لكريم|حمد عبــــد |حمد سيد | تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

2697oo حمد محمد بــــده|هيم |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

896839 ى تـــوم| دون|م س  |مجدى هيى ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

259757 محمد خليل| رضوى رض ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|32932 ح عفيفى غنيم|لفتـــ|هبــــه عبــــد  ى شمس  تـــمريض عي 

632236 ن|لرحمن رسل|عيل عبــــد |سم|حمد |سهيله  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

862237 ن|بــــوسليم|حمد محمد |نعمه  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4|o77o رق حسن عىلي حسن|يتـــ ط| |تـــربــــيتـــ طنط

762o53 لس  سحق|يمن مفرح |كي  زيق|لزق|حقوق 

8o29o| ل سيد يونس|ده جم|غ ي|نوعيتـــ 
|لمنى

432575 لم|هلل س|هيم عبــــد |بــــر|تـــفى  |ره طنط|تـــج

489543 هر|جر محمد محسن محمود ط|ه سكندريه|ل|بــــ |د|

26|535 مر|م محمد ع|محمد س وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

5|9229 أمل حمدى محمد بــــشر |صيدله طنط

92o436 م محمد مهدى محمد  |هش ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

2|25o4 لح|رق حسن ص|حمد ط| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|6873 لبــــديع حسن |ء عىل عبــــد|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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7868o5 لبــــدرى|ره محمد عىل محمد |س  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

2555o6 ج |ن خف|لسيد عثــــم|ح |لسيد صل| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

34o99| ش محمد |لدمرد|رس محمد |مصطفى محمد ي
مصطفى

|ره بــــنه|تـــج

6972|3 ى عبــــد  لحميد محمد|محمد حسي  لمنصوره|حقوق 

887444 حد |لو|لد عىل عبــــد|مصطفى خ ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

5o72|o حمد|هبــــه محمد فهىم عىل  لشيخ|عه كفر |زر

8256o8 حمد عىلي|ن |جر شعبــــ|ه دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5o|32| م محمد محمد عىل|حمد هش| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25|7o3 لففى|د |لجو|د جميل عبــــد|لجو|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

4o2434 لسيد|لسيد |هلل محمد |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|o796 م يونس خليفتـــ|يونس هش ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

43|o67 هيم يوسف|بــــر|حمد |ل محمد |م| |بــــ طنط|د|

489983 ى منصور|ن |رو حمد منصور حسني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34475 ي|لبــــ|لعزيز عبــــد |منيه عىلي عبــــد |
ى
ق ن|بــــ حلو|د|

358|84 مل|لدين ك|ح |ء صل|معتـــز عل سيه|نوعيتـــ عبــــ

769683 حسن محسن حسن محمد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

337759 ف عيد عفيفى عىل|محمود  رسر |نوعيتـــ بــــنه

9o8|8| حمد  |لسيد |لدين |ء |يه عل| ج|عه سوه|زر

6|283o هلل|بــــ |وى ج|لمنش|لسيد |بــــسمه محمد  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

768436 ه عيد محمد عبــــد | ر|لستـــ|مي  تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

283826 لح|لح حسن ص|م ص|هش دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

|29439 لرحمن محمد|لد عبــــد |لرحمن خ|عبــــد  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

89o8|2 لدين محمد مصطفى  |مروه عز  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

333932 حمد|حمد |هلل | |حمد عط| ى شمس|تـــج ره عي 

78|848 لسيد|هلل محمد |لصبــــور عبــــد |ره عبــــد |ي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

3|3557 لرحيم محمد|محمود حمدى عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

24674 حمد|يمن فتـــىح |سمر  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

846464 عيسي| لوف|بــــو|رغده محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر
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3||444 تـــم عىل|سيد ح| رن ى شمس|تـــج ره عي 

35877| حمد محمد|ندي جميل  ى شمس| لسن عي 

23996| د|لجو|روق عبــــد|مه ف|س|محمد  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

32436| ي عبــــد|حمد ه|
ى|ئى لرحيم حسي  ى شمس  تـــمريض عي 

2|9|27 لدين|ل |حمد جم|ن سيد |رضو ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

792o6 ع|لح صل|زن ص|م ن|ح محمد رسر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

63879| هيم|بــــر|شم |بــــو ه|ره محمد محمد |س زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

676269 د محمد سعد محمد خليل|جه لمنصوره|ره |تـــج

789526 ر|ندى محمد سليم نص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

85ooo7 حمد عىلي|م عىلي |سل| لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

78272 بــــسنتـــ محمد فتـــىح محمد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4|64|5 هيم|بــــر|لرحمن فتـــىح محمود |عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

834573 بــــدين|د بــــكري ع|هبــــه فؤ دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

29587| لعزيز محمود|حمد مصطفى عبــــد| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

246978 هلل|لسيد محمد خلف |محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

67937| لق محمود|لخ|لسيد عبــــد |لد |محمد خ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3|3o26 ى عبــــد|بــــو |مؤمن سمي   ل|لع|لعيني  ى شمس حقوق عي 

44|556
ى
وق ممدوح موىس محمد دسوق رسر |حقوق طنط

2|4263 مد|بــــ ح|لوه|مد عبــــد|م ح|هش هره|لق|ره |تـــج

||585o لح|دل ص|حمد ع|مصطفى  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

43625| لمغربــــى|حمد |در نبــــيل محمد |ن لشيخ|عه كفر |زر

83|823 وي|جرجس بــــبــــ| يوسف حن دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

434o4o ي |لش|ل عبــــد |طمه جم|ف
ي مصطفى

ى
ي|ق

لروينى |بــــ طنط|د|

895392 لس س ن متـــرى  |مح سمع|كي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|73825 ن|تـــ سليم|م محمد بــــرك هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

333476 كريم محمود فهيم محمود عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

435994 لجليل|لعظيم عبــــد |دتـــ عىل عبــــد |فؤ لشيخ|بــــ كفر |د|

49o9o4 هيم رسدينه|بــــر|هيم محمد |بــــر|منى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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334o86 متـــ سويلم|م سل|محمد عص ى شمس طبــــ عي 

|4747 لجندي|لمحسن محمد |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4285|6 د|د محمد ج|ج| بــــسمه زكري |عه طنط|زر

53749o رى|لهو|حمد |حمد عىلي |م |حس عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

82|o59 در|لق|لبــــديع عبــــد|در عبــــد|لق|ء عبــــد|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

244375 لحليم|حمد نبــــيل سيد عبــــد| ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

626487 لسيد حسن محمد|ن |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

6o|7o| رى|بــــي|ل|ح |لعز نج|بــــو |خلود  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

835o|5 مد|زق عىلي ح|لر|ء عبــــد|رس| |نوعيتـــ فنيه قن

|7|274 ىط|حسن سيد مع| ر|ي |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

24873| بــــو مندور سمرى|ن فتـــىح |حس| |بــــ طنط|د|

76|o94 لحمد عىل|بــــو |حمد |هدير  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

497583 حمد عمر|لعزيز |يمن عبــــد |ر |من بــــ دمنهور|د|

6|2584 حمد|لعزبــــ سيد|ندى فوزى محمود  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

32274 لحميد|ج  عبــــد |عمر محمود ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35|479 عيل|سم|حمد |حمد عربــــى | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

92|37| لح |نوبــــ جرجس شفيق ص|بــــ| ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

78o937 يد|لسيد محمد ز|هيم محمود |بــــر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|64467 رتـــ|لفونس بــــش|يمن |م |بــــر| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

879256 فظ |لح|لكريم عبــــد|د |عيل ج|سم|يه | سيوط|عه |زر

78|36 بــــ|لتـــو|ن عبــــد |يتـــ محسن رمض| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

257386 ن|مد رمزى زيد|ح| ر|ي |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

9|6294 لس  |نوبــــ ع|بــــ| طف حبــــيبــــ كي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|553| ئى|لمجيد فرج|ء محمد عبــــد |د عل|جه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

523362 لعزيز|هلل يونس عبــــد |حمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6354|8 بــــر|ره شحتـــه فوزى ص|س زيق|لزق|طبــــ 

6266o| لسيد موىس محمد|ئى |ء ه|شيم قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

82|878 ف|بــــوشن|لك |لم|لح عبــــد|بــــوبــــكر ص| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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3|3|84 ر|حمد محمد محمود بــــيص|عمر  ى شمس هندستـــ عي 

637939 محسن محمد محمد عىلي عوف| رويد وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

35|675 هلل|بــــ محمد خلف |لوه|محمد عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

639992 لمعىط |لسيد عبــــد|لمعىطي محمد |ء عبــــد|ل|
بــــدين|ع

زيق|لزق|حقوق 

77525 حمد محمد محمد|منيه | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7o6759 وى|لشبــــر|لق |لخ|محمد عىل عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

6873|o ى|حمد محمد محمد ي| سي  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

42o|48 لحليم عىل موىس نصي |هيم عبــــد|بــــر|ر |من لشيخ|ره كفر |تـــج

442679 ف محمد |ء |رس| لسيد عىل|رسر ي صىح طنط
|معهد فنى

33|965 ي محمود زي| ء رض|لشيم|
دتـــ|مصطفى زيق|لزق|بــــ |د|

5|4|64 م محمد مىكي|لسل|منى عىل عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36o94 بــــى|بــــى عىل عتـــ|رس عتـــ|ء ي|دع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

329839 شم|لعزيز ه|حمد عبــــد|ندى  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

624|o9 للطيف|للطيف يوسف عبــــد |دل عبــــد |حمد ع| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

497755 ي 
لليثــــي|رحمه محمد حسنى سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

883o6| لحكم فريز |دل عبــــد|ن ع|يم| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

33|74| لدين سمي  محمد|د |ن عم|نوره |علوم بــــنه

252769 ل|لجم|هلل محمود محمد |منه  شمون|نوعيتـــ 

4|6638 ء سمي  محمد منصور|سم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

27o23 فظ|بــــ ح|لتـــو|رص عبــــد |رحمه ن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|7o|36 حمد حسن|م محمد  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

4766|o يف صبــــىحي عبــــد |نور يف|للطيف |ن رسر لشر سكندريه|ل|ره |تـــج

433869 ر|مه فتـــىح محمدعم|س|ء |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

39442 هيم محمد|بــــر|هند محمد  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

8645| لرحمن|لحفيظ عبــــد |لرحمن عبــــد |يه عبــــد | لفيوم|عه |زر

6o5737 مد محمود|آيتـــ يشى ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

452o|4 لرحمن معوض طه زهي |لرحمن نشأتـــ عبــــد |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7o6866 م|م|ل|حمد |جد |لو|حمد محسن عبــــد | لمنصوره|طبــــ 

523|68 لرحمن|حمد عىلي عبــــد |ل |محمد جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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692|86 |لرحمن |لمنعم عبــــد |لرحمن عبــــد |ن عبــــد |يم|
ضى|لق

لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

878986 مد محمود |فتـــ ح|ء ر|شيم سيوط|بــــ |د|

487984 دي سعد|له|محمود سعد عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

5o6973 لجليل|هلل عبــــد |لجليل عبــــد |عبــــد | عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6892|| لسيد|حمد |مصطفى محمود  لمنصوره|هندستـــ 

879235 يف عبــــد|ه حمد |لمعىط |جر رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

542944 ئى|لخن|س عىل صبــــرى عىل  |ين| بــــ دمنهور|د|

7|6276 بــــ|لوه|حمد عبــــد |ديه عىل |ن لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

833793 دل خديوي محمد|تـــسنيم ع ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

5458o9 لجوهرى|مي  محمد حنفى محمود | سكندريه|ل|بــــ |د|

64o39 ى|عمرو  ف عىل حسي  رسر لفيوم|ضتـــ |علوم ري

|78235 لعزيز|بــــدرى محمد بــــدرى عبــــد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

325373 لحميد|حسن عىل حسن عبــــد |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

45373 ق|لسل|ل عبــــد |عبــــده جم وى|م رسر هره|لق|ره |تـــج

688957 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  لمنصوره|طبــــ 

8949o6 رص موىس سعيد |موىس ن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

629587 ى عطيه|بــــومسلم محمد حس| |رن ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

682375 بــــينى|ل فهىم |هد جم|ن لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

648665 لكريم محمد|م عبــــد|ح س|سم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

86865o مر حسن|رف ع|لمع|بــــو|ء |رس| دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

329225 ن|حمد محمود رضو|لم |ء س|ل| |تـــمريض بــــنه

363653 هدير مندى عوض محمد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|8|45 حمد |فظ |لحليم ح|مصطفى عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

43957o تـــ|د بــــرك|مه سعد ج|سلسبــــيل سل لشيخ|بــــ كفر |د|

82248| حمد|لرحمن |دي عبــــد|له|حمد عبــــد| ره بــــنى سويف|تـــج

76|228 لمعىط|طمه سيد فتـــىح عبــــد |ف لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

684948 ن|ن محمود محمد عثــــم|رق عثــــم|ط لمنصوره|بــــ |د|

839279 محمد| ء محمد عط|حسن ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

8|7282 ي صبــــري عبــــد|محمد ع
لعظيم|طف مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى
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4o782 لتـــش|محمد سيد عىل  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

9|oo64 ه |لل|لسيد عبــــد|ره كرم |س ي صىح سوه
ج|معهد فنى

25|584 |هيم |بــــر|دل تـــرىكي |هلل ع|عبــــد
ى
لدسوق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|725o4 لسيد|در |لق|هر عبــــد |لظ|حمد عبــــد | لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

63o9o5 مل خليل متـــول|ء سمي  ك|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

883274 ى |ء ع|رس| صم محمد حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

5o9749 بــــوهيبــــتـــ|ح سعد عىلي |حمد صل| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

69527 لمهدى|يز عدل عبــــد|هدى ف طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

|379|5 لحمد عىل|بــــو|مه جعفر |س|محمد  ى شمس حقوق عي 

48737o ى ى سل|هر نعيم |م| مي  مه|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

486856 ى |سم|مؤمن  عيل|سم|عيل حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|54o2 مد حميده|بــــ ح|لوه|ح يوسف عبــــد|صبــــ سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

343276 |حمد زين |ن سيد |حمد سليم|ندى سيد |س
لدين

|بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4|2|38 لسيسي|لسيد محمد |حمد |محمود  |ره طنط|تـــج

243458 لكريم محمود غوينم|د صبــــرى عبــــد|نه ن|بــــ حلو|د|

8o7948 ى ن رس بــــطرس|دي ف|نرمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

627935 لح عطيه يوسف عطيتـــ|رجريتـــ ص|م لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

834768 لنعيم محمد|حمد عبــــد|محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

33225 لدين|لفتـــوح نرص|بــــو|حمد |هند  هره|لق|علوم 

2|9o74 رك وجيد عدل منقريوس|م ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

22|776 لسيد دوسه|م |لسل|ن عبــــد|هدى رمض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48544 ى |صفيه سيد  عيل|سم|مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

64288o ى |ء محمد |ل| م|م|مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

64|353 حمد عىلي|تـــه |حمد شح|م |نع| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

42|942 م|لحم|لسيد بــــسيوئى محمود | |دين ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o5432 ى نرص فتـــىح نرص شبــــكه|ي سمي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6o8368 لدين|لحليم شمس |هيم عبــــد |ره إبــــر|س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o564| ي عبــــد|يه حسن عبــــد|
لحميد|لغنى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

Wednesday, September 5, 2018 Page 7598 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

264888 لعظمه|لكريم |بــــوزيد عبــــد|بــــ |رح ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|28244 لعزيز محمد|لد عبــــد |لدين خ|سيف  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6759|9 هيم|بــــر|ريم مجدى بــــدوى عمر  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

|65849 حمد|خلود مصطفى فتـــىح  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

8387o3 لسيد|لقس مرقس صموئيل عبــــد| |رين|م دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

24|234 لشيوى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|محمد عطيه  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

24263| لكريم بــــشي |ل عبــــد|عىل هل هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

34235o لمنعم|هر عفيفى عبــــد|ن م|حن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

346874 ح|لفتـــ|ح فتـــىحي سعد عبــــد|صبــــ  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

499769 ع|رق محمد عوض رف|جر ط|ه ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

9696| س|حمد سيد خميس عبــــ| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

75646| لعليم|ن عبــــد|حمد صبــــرى رمض| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

334277 ف جميل فهيم|م |سل| رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

85o297 ي س
رثــــ|لو|مي عيد عبــــد|مصطفى سيوط|تـــمريض 

688837 د محمد زىك محمد|محمد عم لمنصوره|ره |تـــج

678|34 هيم|بــــر|ر عوض |ر عوض رصى|من لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

542894 ن|لسيد أحمد شوم|منى محمود  بــــ دمنهور|د|

493698 رص محمود غنيم|حمد ن| تـــربــــيتـــ دمنهور

7569|9 لسيد محمد|لد محمود |خ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

699948 بــــ|لوه|لمنعم محمد عبــــد |عبــــد | رن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o6838 حمد عىلي|هلل محمد محبــــ |منتـــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

763649 ى رسح|هدير  ن|لسيد حسن حسي  ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

879364 ين عوئى صموئيل عبــــد ك |لمل|شي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9oo44o حمد  |هلل |مصطفى عىل عبــــد ج|ره سوه|تـــج

29o69o لد سيد مرىس|يده خ|ع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|924| ى رزق|ه لتـــ رجبــــ محمد حسي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

23o894 رق سعيد محمد محمد|محمد ط ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

52o99 حمد محمد|لد |بــــطتـــ خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|
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832526 ي عىلي|ذلي شح|لش|
تـــ خرصى ضتـــ|ري/ن|سو|عه |زر

286887 زى|لحميد محمود حج|طمه عبــــد|ف شمون|نوعيتـــ 

36|8| لحفيظ|لعليم عبــــد |ء يوسف عبــــد |دع ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

2392|6 بــــورسيع|بــــر |دل ج|ن ع|نوره هره|لق|لعلوم ج |ر |د

52|54o ى عبــــد|ي ن|لحليم عوض سليم|سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

783845 حمد|ء عيد محمد |رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

443223 ن|ن سلم|هيم رمض|بــــر|ء |ل| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

836|8| لعزيز عىلي|ء فوزي عبــــد|نجل دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

7oo43| ى عبــــد  لمنعم|مد عبــــد |لمنعم ح|حني  لمنصوره|هندستـــ 

444559 بــــي|دل محمد حسبــــو رسر|محمد ع لشيخ|ره كفر |تـــج

27|982 لحلو|لعزم |بــــو|د سمي  محمد |سع شمون|نوعيتـــ 

||53o4 ى ميل|ك لمسيح|د يوسف عبــــد |رولي  ى شمس حقوق عي 

|76768 لعزيز|لدين حسن محمود عبــــد |نور  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

692379 لمجيد|لمقصود عبــــد |ن محمد عبــــد |ء شعبــــ|رس| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

59992 |دى صليبــــ حن|رينى ن| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

63o|73 ئل فتـــىح محمد|ثــــر و| زيق|لزق|ره |تـــج

763o|2 لسيد|لهنيدى خلو |لد |خ| رن ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

||6948 لسيد|رس فتـــىح |محمد ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

824226 ء حسن تـــوفيق يىح|وف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7o6466 لعزيز|شد محمد عبــــد |فظ ر|بــــ ح|هد| لمنصوره|عه |زر

36242o تـــ محمد|ح فرح|رق صل|ء ط|شيم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

697685 ن منصور|حمد شعبــــ|منيه | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4o|956 لد فتـــىح فتـــىح محمد|خ سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

686o79 لمدئى|حمد محمد |محمد | هن لمنصوره|طبــــ 

638787 مد محمد سعيد حسن مصطفى |ح| رودين زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4||373 لديىه|هيم محمد |إبــــر| ندى رض |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

893o53 يوبــــ |يز |ئى صفوتـــ ف|م| سيوط|ره |تـــج

48297 ره رجبــــ سعد سيد|س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o5954  |لش|ر محمد عبــــد |عم
ى
ك|لحبــــ|ق |بــــ طنط|د|

34|835 لىحي|لرحمن عبــــد|د عبــــد|هدير زي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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54|677 نم|وى محمد غ|مه هند|لرحمن أثــــ|عبــــد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

26|55o وى|لنو|ل فريد محمد |حمد جم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

767622 وى|لحيط|ن محمد عىل محمد|يم| تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

9o2455 ى عبــــد|محمد حس لنبــــى |ه عبــــد|لل|ني  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

3676o5 فع|منيتـــ عزتـــ محمد ش| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|65o36 بــــ حسن|لتـــو|ر محمد عبــــد |من ن|حقوق حلو

256795 هيم|بــــر|لغنى |ء محمود عبــــد|سم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

33|747 ى فتـــوح |هبــــتـــ ش هيم محمد|بــــر|هي  عه مشتـــهر|زر

43968| د محمد محمود جنيدى|م عو لشيخ|بــــ كفر |د|

785856 لسيد محمد محمد سيد أحمد حربــــ| زيق|لزق|ره |تـــج

6||464 لسعيد محمود سعد|ر |من ي صىح طنط
|معهد فنى

2948o4 ل|هيم غز|بــــر|ء طلعتـــ عيد |سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|74|8o لنبــــى|ئى عىل محمد عىل عبــــد |م| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

|52463 لعظيم محمد|لد عبــــد |خ| رن هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|5628 وى|م نسيم فرم|محمد هش  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

344944 لسيد خليفه|ندى سعيد حسن  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|33454 يز نرصى جرس|بــــيتـــر ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2284|9 لمجيد|لصبــــور عبــــد|ح عبــــد|رحمه صل ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

76|724 ل|لع|حمد عبــــد|رص |مؤمن ن وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

826|23 ي محمود| يه يونس خرصى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

|72334 لرحمن محمود عليوه عزبــــ|عبــــد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

66539 ن مغيبــــ يونس|ء شعبــــ|رس| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

788449 ز|لبــــ|هيم محمد محمد محمد |بــــر| |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

884|95 هيم |بــــر|رك صديق |محمد مبــــ سيوط|حقوق 

2896|6 لحميد نوير|حمد محمد عبــــد |دين |ن ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

277724 هلل|هيم حسبــــ |بــــر|حمد محروس | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|742o5 لعيسوى|لدين تـــوفيق محمد |بــــ |ل شه|نه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

687843 بــــينى |محمد لطفى | عل حمد |لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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759967 حمد مصطفى|حمد عىل |ميه |س لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

63857o لمعبــــود|محمد أحمد فكرى عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

869326 حمد|لرحمن محمد محمد |عبــــد ن|تـــمريض أسو

893446 ج |ج سيد ض|مصطفى ض ي صىح 
سيوط|معهد فنى

7o52| لسيد محمد|ن محمود |جيه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

286969 ن|حمد زيد|ن |ن زيد|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

2928|2 حمد|لح سيد |بــــدين فتـــىح ص|لع|حمد زين | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

23o93| هيم جرجس|بــــر|ك |لمل|هيم عبــــد|بــــر| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

333829 م محمد مصطفى محمد بــــخيتـــ|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|5o|62 م محمد محمود فرج|حس ن|بــــ حلو|د|

6948o3 لمرىس|لمرىس عىل |د |حمد جه| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

83o|92 س زىكي|ره صبــــىحي تـــوم|س دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

3|2795 ي|ر
ح محمد يوسف|صل| ئى ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

75477o هيم|بــــر|لدين غريبــــ محمد |ل |همسه كم عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

338482 وي|لشعر|د محمد محمد |ر عم|من |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

5234o2 |يز ر|جرجس ف
ى
ق غبــــ مشر سكندريه|ل|بــــ |د|

8o4684 ح|م محمد صل|هش| دين حقوق بــــنى سويف

78589 ر بــــيومي|لستـــ|فريد عبــــد | دين عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

6o7683 ي|ر
نم|غبــــ غ|لسيد ر| |ئى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

2662|| لمقصود|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |طمه |ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

43o4|3 هيم عجوتـــ|بــــر|م محمد |مي  |ن طنط|سن|طبــــ 

22567 ن|لبــــديع رضو|ن عبــــد|مصطفى رضو تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

24|686 ئى محمد سيد خليل|يمنى ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o42|5 هيم يحن |بــــر|هيم محمد |بــــر|سحر  بــــ دمنهور|د|

8o2223 دق|لحميد ص|رس طه عبــــد| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

22o|o7 ى خ|ي تـــ|لسيد بــــرك|لد حمدى |سمي  ى شمس حقوق عي 

7794| مون|ل م|مون كم|م م|حس ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|o983 ى  ف|لكل|ريم سمي  حسني  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

43o2o6 حد|لو|حمد عبــــد |ء محمد |ل| |تـــربــــيتـــ طنط
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355728 ض|ل عو|لبــــنى محمد كم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6o934o رتـــى|لح|هيم |بــــر|م محمد |أسل لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

45|787 لسيد محمد محمود|لسيد |محمد  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

898896 ئيل |يعقوبــــ يوسف ميخ| دين ج|بــــ سوه|د|

8|6|o وي طلبــــ|ء فتـــىحي هند|هن هره|لق|لعلوم ج |ر |د

868669 حمد|لرحمن محمد |عبــــد| رش دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|692|5 ف عبــــد |نوبــــ |بــــ| هلل||لملك عط|رسر مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

|6o22o لسيد محمد محمد|عمرو  ى شمس|تـــج ره عي 

|64328 سكندر|نوبــــ صبــــىح فرج |بــــ| ن|علوم حلو

52|742 وى|منيه علوى صديق قن| لشيخ|عه كفر |زر

828297 لرحيم محمد|محمد يشي عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

3|89|3 هند سعيد عىلي محمد ى شمس|تـــج ره عي 

675793 حمد محمود محمد مرىس|رحمه  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

32293 حمد|دل |حمد ع|محمد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

5|4578 ذ|لغنى مع|سط عبــــد |لبــــ|ح عبــــد |ء صل|رس| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9o4839 لمسيح |نور عبــــد|د |رى عم|م ج|طبــــ بــــيطرى سوه

684322 ض|لنف|لعدوى |لق |لخ|مريم محمود عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

39298 ن|محمد حمدى فهيم سليم ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

432273 س|لنح|لسيد محمد |ء |عىلي |علوم طنط

|464o2 لحميد|ن عبــــد |بــــ شعبــــ|زينبــــ دي هره|لق|حقوق 

3259o4 لق مصطفى|لخ|حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

28o879 ق|ل |در جل|لق|نغم عبــــد وى|لشر ى شمس حقوق عي 

2487o7 ى نشأتـــ عبــــد|ي وى|لسنبــــ|ر |لغف|سمي  ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

254o89 ى|لمحسن |لمحسن عبــــد|نور محمد عبــــد لبــــحي  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

8256|5 م عىلي يونس|عمر عص ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

45|8|| ن|لسيد سليم|هر سعد |حمد م| ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

6|87|| لحكم|ل عبــــد |لمتـــع|مريم محمد عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

537o39 بــــ عمرو|لوه|لرحمن عزتـــ عبــــد|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

793o97 سم|د ق|محمد مر| هبــــه زكري وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

4o5|47 ى ى حسن حسي   حسي 
عمرو مصطفى ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 
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5|2o82 ى رض| ى عبــــد | |مي  لحميد|مي  |عه طنط|زر

22|324 شم عيد|ل ه|مصطفى جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7o55o3 لعزيز|د حمدى عبــــد |لرحمن عم|عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

257895 ىسر|للطيف ن|لد عبــــد|حمد خ| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

24|665 ى|لسيد |هلل |نم عمر عبــــد|ه لخي  هره|لق|بــــ |د|

89o3|| حمد فوزى خليف محمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

896298 لد عىل مخيمر |ن خ|نوره ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

699|o5 لشيوى|ح محمد |لفتـــ|محمد مصطفى عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

324856 حمد يوسف معوض يوسف| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

48o4o3 يف محمد سعيد عبــــد|م ق|لبــــول|لمجيد |ضى رسر سكندريه|ل|حقوق 

522|44 ى س|د عزتـــ حس|جه لم|ني  تـــربــــيتـــ دمنهور

4|2753 ي
ى هيكل| |دئى ى حسي  حمد حسي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

5o3767 للطيف محمود عىل|ل عبــــد |يمن جم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|6||25 لغنى|ئى حسن محمد عبــــد |م| ى شمس|تـــج ره عي 

522328 ف كم|ر |من ل زىك|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2|9o78 لمزين|محمد يشى خليفه  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

232536 ح محمد محمود خروبــــ|لفتـــ|سلىم عبــــد ن|بــــ حلو|د|

38678 عيل|سم|لحميد |هلل مبــــروك عبــــد |منه  ى شمس|د| بــــ عي 

|422o2 يف محسن محمد عىل مط وع|رسر لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

4o7538 بــــ|لدين محمود خط|ح |ن صل|نوره سكندريه|ل|بــــ |د|

524595 د|دي مر|له|د عبــــد |دي مر|له|عمرو عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

22597o لعظيم|حمد عبــــد|حمد محمود | ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

|72|37 جر محمد محمد محمد شتـــيه|ه رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

458343 لعزيز|هلل منظم عىل عبــــد |عبــــد | دين لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

636|8| لسيد أحمد محمد مصطفى|أمجد  زيق|لزق|حقوق 

753||7 ن|هيم عىل عثــــم|بــــر|حمد | عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

6o||98 ه جم| ر|لنج|لعزيز |ل عبــــد|مي  |ره طنط|تـــج

92o884 لسيد محمود |مصطفى محمود  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

695326 حمد يحن  مصطفى ذىك ربــــيع| لمنصوره|علوم 
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8856|8 بــــ عزيز سعيد |يرين تـــو| سيوط|تـــمريض 

34|524 د محمد|هيم عو|بــــر|حمد ربــــيع | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

98582 ن محمد|ء محمد عثــــم|لزهر| لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

7o46o7 حد محمد بــــرين|لو|حمد محمد عبــــد | لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

772597 س تـــوفيق|ن محمد تـــوفيق عبــــ|يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

225994  عبــــد |جد محمد |مجد ن|
ى
م|لسل|لدسوق عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| | شبــــر

483589 لمرىس|مي محمد عوض  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

682694 ن بــــدين عطيه|لع|م عطيه زين |هش| مي  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|63477 سم|ه ق|لل|للطيف عبــــد |د محمد عبــــد |زي ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

269674 يف|يه | ف محمد رسر رسر شمون|نوعيتـــ 

254459 ى سعيد حسن |ي بــــوحسن|حمد |سمي  شمون|نوعيتـــ 

254368 لدين|م |طف غريبــــ محمد حس|ن ع|نوره ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

8o7o68 لسيد محمد|ن |نجوي شعبــــ ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

822o|o ي محمد|رس|
ء محمد لطفى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

7|798 لجيد|عيل عوض عبــــد |سم|م |سل| لفيوم|نوعيتـــ 

624587 وى|لمن|حمد مأمون |فتـــىحي | ند|م| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

483o6| ن منصور|لجليل رمض|آن منصور عبــــد  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|2oo6| بــــولس| د حن|بــــسنتـــ عم ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

266367 لحليم|م وهبــــه عبــــد|لسل|ء عبــــد|رس| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

444932 ى ف روق أحمد متـــول|يوسف حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

85828| عيل خليل|سم|رق خليل |ط ي|عه |زر
|لمنى

25672o بــــسمه فتـــىح محمد يونس تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

5||5|3 ح حريرتـــ|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|ن |هيم رمض|بــــر| |عه طنط|زر

252456 لد مبــــروك مخلوف|ء خ|دع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

687|96 ج|هيم حج|بــــر|ده |هيم حم|بــــر| ط|بــــ دمي|د|

4|o82o د|لسيد مر|لحفيظ |للطيف عبــــد |ن عبــــد |رو لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|357o لنبــــى|كرم رجبــــ محمد يونس عبــــد بــــ دمنهور|د|

252233 موئى|لس|لمنعم |ء محروس عبــــد|شيم هره|لق|م |عل|
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786o37 لعزيز حبــــش|ء محمد عبــــد |ل| زيق|لزق|نوعيتـــ 

|48776 ى شعبــــ|مي ى|ده حسي  ن حسي  ى شمس|زر عه عي 

648439 هلل|طف محمد سعيد عبــــد |سعيد ع |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

543|7 ف محمد فريد فتـــىح| رسر رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

844895 ن|ود سليم|بــــسمه رجبــــ د ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69o344 لعليم محمد|ليىل محمد عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6oo973 ى|س محمد محمود ل|ين| شي  |صيدله طنط

6o2333 لسعودى محمد|جميله منصور  لمنصوره|بــــ |د|

374442 زق|لر|حمد عبــــد|م |م|ر |من هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25998| حمد|لسيد |نعمه محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

32846 لسيد محمد|ل |محمد جم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

458o39 ى عبــــد|يه | بــــومندور|لرحمن |ح عبــــد|لفتـــ|مي  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

767637 شور|شور مصلح ع|يه ع| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|9743 د|لجو|حمد حسن محمد عبــــد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

898456 |طف حسن |لدين محمود ع|م |محمد حس
ذل  |لش

سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

497|2| ل|لع|ج عبــــد|بــــوفر|ء سمي  |لىمي عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6oo5|8 لسيد|طف محمد |لسيد ع|حمد | ي صىح طنط
|معهد فنى

85463o يمن ممدوح عمر فهىمي| ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

496367 لبــــرلس|ن |ديه محمد بــــخيتـــ عثــــم|ن عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6884| هيم|بــــر|هيم جمعتـــ |بــــر|حمد | بــــ بــــنى سويف|د|

6oo4|8 ن|ره عىل صبــــرى عمر زيد|س |نوعيتـــ موسيقيه طنط

684864 ل|لجم|ضل حسن |بــــد محمد ف|جر ع|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

47626o للطيف|بــــر عبــــد |لسيد ج|يدتـــ |ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|894 لمحسن سعد يسن|ن عبــــد |يم| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

8|3585 س|لصمد عبــــ|حمد عبــــد|ن |نوره ي|بــــ |د|
|لمنى

7o7o97 لمنعم حسن|لحميد محمد عبــــد |يه عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

865447 ي حسن عىلي|محمد حس
ئى ي صن. تـــ.ك

|ع قن|فنى

9oo279 ر |دى ممدوح عزيز قلدس مق|ش ج|طبــــ بــــيطرى سوه
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253369 ن|هيم عثــــم|بــــر|ن |د سلط|جه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

682|2o ى|لمتـــول محمد ش|م محمود  هي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|375o6 لعزيز|لرحمن محمد سعد عبــــد |عبــــد  لفيوم|عه |زر

5|2227 ر|محمود عىلي محفوظ نص علوم دمنهور

8o5422 شم|حمد ه| |ء عط|شيم ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

892682 ى|وى |محمد سعد حمد حسي  سيوط|بــــ |د|

648444 لرحمن عيد|محمود سعيد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

62|9o5 ضى فتـــىح مصطفى شتـــيوى|محمد ر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

67594o |لمرىس |وى |لمعد|لسيد محمد |جده |م
لنيل|بــــو

لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

428|o لخطيبــــ|هيم عىل |بــــر|حمد | |نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o5844 ى |يم| لسعيد محمود خليل|ن حسي  |عه طنط|زر

8o7o57 حمد|للطيف |طمه سيد عبــــد|ف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

7|5o93 لح|حمد ص|لسيد محمد |مريم محمود  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

762297 ر|لزه|حمد |رس خرصى محمد |حمد ي| صيدلتـــ بــــورسعيد

846868 لدين حسن عىلي|ل نور|بــــتـــه| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

4|3658 ى سليم|طف عصمتـــ |د ع|عم مي  |حقوق طنط

32483o حمد حلىل خلف محمود قرنه| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|9|8| م محمد|لد عص|محمد خ  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

4|897o وى|لجد|م |لسل|حمد محمد عىل عبــــد| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

45433 مل جندي|د ك|جرجس فؤ ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

35o578 لعليم حسن|بــــر عبــــد|ج| دين ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

267426 لمعىط محمد طعيمه|يه عبــــد| شمون|نوعيتـــ 

487755 ى فرج  لس عزتـــ هيى هلل|كي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42738 بــــوعيشه عىل|حمد رجبــــ | هره|لق|هندستـــ 

3685oo ن|د شعبــــ|لجو|ن عبــــد|شعبــــ| ن|ر ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

65876 حمد رفعتـــ|حمد معتـــز | ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

32|852 ه محمود|لل|لد عبــــد|ء خ|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63238| ل تـــوفيق|دى كم|ندى ن|س زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

49o443 ى بــــسملتـــ سعيد محمد محمد حسي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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75o8|8 يف سمي  محمد رش د|مصطفى رسر تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

33426o هيم|بــــر|مح فتـــىح |حمد س| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

44789 لمجيد|لموجود عبــــد |ل عبــــد |ئى منتـــرص كم|م| هره|لق|طبــــ 

89o9|5 ف |دع ح حسن  |لدين صل|ء رسر سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

8|9664 ي محمد حسن|ر| رويد
ضى ي|علوم 

|لمنى

773249 ف محمد |ريم  لسيد|رسر ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

764224 ط|لزل|لنور |بــــو |لعربــــى |يه محمد سيد | ره بــــور سعيد|تـــج

324546 مه محمد|حمد رجبــــ سل| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

522|93 لبــــ خليفه|بــــوط|لسيد |لبــــنى  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

428859 بــــىل|لغر|غبــــ |روق ر|أحمد مجدى ف |ره طنط|تـــج

|4|344 نيس متـــى|رك نبــــيل |م ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

8o842 هلل|عمر نرص محمد عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

24oo|2 ى رفيق محمد مرع محمد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

698959 عىل عىلي| عىل رض ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

265745 لق|لخ|هلل عبــــد|مه عبــــد|س|هلل |عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2377o2 سحق|سحق فتـــىح |مريم  هره|لق|علوم 

7o4o84 ء عطيه مصطفى عطيه سعدون|سم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

8629| هيم|بــــر|ن عىل |محمد شعبــــ ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

48532o حمد|لعزيز |حمد عبــــد |ن يحن  |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2o9|7 هيم|بــــر|نيس |لح |بــــيتـــر ص هره|لق|حقوق 

2o793 دي محمد|دل ن|عمرو ع هره|لق|هندستـــ 

886|43 هيم متـــول |بــــر|دى خليل |ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2639o5 لمحسن عىل|مه عبــــد|س|ره |س |ره بــــنه|تـــج

762o|| م|لسل|لرحمن عبــــد |مه عبــــد |س|كريمه  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

3328|9 دريس|ل |عيل جم|سم|ل |جم| سه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

352832 حبــــيبــــ محمد| محمد رض |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

43536o وى|رتـــ عبــــده محمد فتـــوح حسن شه|س لشيخ|ره كفر |تـــج

6o5oo7 لجيد عىل رزق|ندى عفتـــ عبــــد  لمنصوره|صيدله 

636679 لسيد عىل|حمد |لسيد |محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

867|8 شم محمود|حمد محمود ه| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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9|9333 هيم سليم  |بــــر|مه |س| |ند|ر سيوط|حقوق 

762673 يف  ف ف|رسر روق عبــــده|رسر حقوق بــــورسعيد

628|37 لرحمن|حمد عبــــد|لسيد |حمد |عمر  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

647567 |لسيد يوسف عط|دتـــ محمد |غ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6264| لمنعم يونس|رضوى محمد عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

428o25 ف |سلىم  م|لسل|ن عبــــد |هيم رمض|بــــر|رسر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

3|9664 بــــ محمود|لتـــو|بــــ محمود عبــــد|رح سيه|نوعيتـــ عبــــ

449494 بــــتـــ|مجد نبــــيه غر|حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8925|| ن سيد |منيه محروس عثــــم| سيوط|ره |تـــج

875287 هلل حكيم  |جد عبــــد|م| رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

362|8| لس ن هيم يوسف|بــــر|دى |كي  هره|لق|بــــ |د|

6589o عيل|سم|يوسف فرج محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

375|8 محمد سمي  عىل محمود  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

7o592| ن|ن سليم|ن رمض|محمد يشى رمض معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3|6|38 دى محمود|له|حمد عبــــد|صيلتـــ | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|55|95  |سم|
ى
هيم|بــــر|ء سيد محمد شوق ن|تـــربــــيتـــ حلو

|26996 ى س|ي |لفتـــوح عبــــد |بــــو |لسعيد |مح |سمي 
زق|لر

ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o56o3 لسعيد|س |حمد عبــــ|هيم |بــــر| لمنصوره|هندستـــ 

27|524 ي
 عبــــد |لق|عبــــد| دئى

ى
در شلبــــي|لق|در شوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|624oo للطيف محمد محمد|هلل عبــــد |عبــــد  ن|صيدله حلو

26766| مريم رجبــــ مبــــروك متـــول ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

265|45 لسطوج|ل محمد رجبــــ |لرحمن جم|عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

||7689 مروه محمد رجبــــ حسن ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

44o|5| ى شه وى|لشه|هيم |بــــر|وى محمد |نرمي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

62638o يوبــــ|ل |لسيد محمد هل|ء |آل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|64|54 ن فرج معوض|حمد شعبــــ| هره|لق|حقوق 

68|7o| هيم|بــــر|فتـــىح منصور منصور  لمنصوره|حقوق 

488|53 د|حمد مر|حمد محمود |هلل |عبــــد ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

336677 لسيد|لعزيز |ئل محمد عبــــد|ء و|ل| ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى
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77283| لمنعم|حمد محمد عبــــد|حمد محمود | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

96o42 م|م|دى عيس |محمد ن ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

9|2|58 دل نمر عفيفى  |ء ع|عىلي ج|بــــ سوه|د|

334|o| ى س وهيبــــ بــــولس|غط| مي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

89232o م |حمد عطيه تـــم|م |سه سيوط|بــــ |د|

7o|7o4 وق عبــــد  دى عيس|له|دى محمود عبــــد |له|رسر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

78o489 ن محمد|ئشه ممدوح رمض|ع زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o7|44 م|لحميد عز|حمد حسن عبــــد | |طبــــ طنط

46545| ئيل|د فهىم فرج ميخ|مريم فؤ كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

255335 لمجيد غنيمه|لسعيد عبــــد|ندى مجدى محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

72o48 حد|لو|لسيد عبــــد |ره محمود |س لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

75|958 رق حمدى فهىمي|رحمه ط ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

5|8oo8 د|هلل ج|حبــــيبــــه نبــــيل طوسون محمد عبــــد ره دمنهور|تـــج

|45|89 ئل محمد مصطفى|محمود و لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

822o76 ي |
لحكيم|نور حلىمي عبــــد|لحسينى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

844666 يع|عيل ط|سم|سعد |ده |غ ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

895778 لرحمن |رص عبــــد|ء محمد ن|شيم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

859292 لرحمن محمود|لدين عبــــد|ء |محمد عل ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

88o|28 در فهيم  |ل ن|موره جم سيوط|علوم 

86o394 لكريم|هر عبــــد|د م|ن عم|نوره سيوط|حقوق 

3||2o9 ل|لع|مل عبــــد|كرم ك|عمر  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

4|6o35 مد|لدين محمد ح|لمول مىحي |م عبــــد |له| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

339|33 وق  ف بــــيوم قن|رسر وى|رسر |طبــــ بــــيطرى بــــنه

838o35 يف محمود محمد  هيم|بــــر|رسر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

45667| هيم|بــــر|هيم عطيه محمود |بــــر|مروه  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

89|665 حمد |سط عىل |لبــــ|محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

329935 هيم فرج حسن|بــــر|ندى محمد  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

9o2479 حمد محمد |ء رزق |رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

242|36 دى|له|لمقصود عبــــد|ل عبــــد|م جم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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|3748| درس|بــــيشوى كميل غندور تـــ ى شمس|د| بــــ عي 

877399 زينبــــ محمود فتـــىح زىك ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

4232o2 زى|م محمد حج|دهم هش| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

792337 لمجد|بــــو|لد محمد |رق خ|ط ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

32||48 لزهرى|حمد |ل |سيف كم ى شمس|تـــج ره عي 

9|26o3 يف رأفتـــ  لضبــــع محمد|رسر ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

897oo5 بــــر |لج|لسيد عبــــد|ده |لرحمن حم|عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

689o64 حمد يوسف محمد يوسف يوسف| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

236572 ىط|لع|محمد حسنى عبــــد| نور ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8266|2 دين طلعتـــ رشدي سعيد|ن سيوط|صيدلتـــ 

6o2383 عيل|سم|أمنيتـــ نظي  صديق  لمنصوره|علوم 

264333 لق|لخ|ء شلبــــى سعيد عبــــد|شيم |تـــربــــيتـــ بــــنه

6o8885 لمعىط ذوين|هيم عبــــد |بــــر|م |وس لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

24o2o2  فكتـــور حبــــيبــــ نصي |روم
ئى كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

7553o| ى| لعل|لسيد أبــــو |حمد |منى  حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

259889 ي|ر
هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر| |ئى تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

755|4 م|لسل|كريم يىحي عبــــدربــــه عبــــد لفيوم|حقوق 

84329| ي مجىلي
وق محمد مصطفى رسر ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

75856o لدين عنتـــر صبــــرى|د |د عم|زي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

63852 حمد محمد|وى |لرحمن مصطفى دندر|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

45|7o5 ل|حمد هل|لسيد |حمد | لشيخ|هندستـــ كفر 

254934 شم|مل ه|ل محمد ك|جم| رن تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7o22|4 هيم|بــــر|ئى |م عن|مريم س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7|oo55 لعزيز|عىل محمد عىل عبــــد | ر|ي لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

27o6|3 ى|ل ش|لجبــــ|محمد فهىم لطفى  هي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

26293| لغنى محمد درويش|محمد معتـــصم عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7o|232 طه|هيم بــــل|بــــر|مصطفى محمد مصطفى محمد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

6o9264 لدجله|ل عىلي |در جل|ن ي صىح طنط
|معهد فنى

|59o77 هيم|بــــر|هلل |هيم عبــــد |بــــر|حمد | ى شمس|د| بــــ عي 

356992 دق|لص|م محمد عبــــد|حمد حس| |حقوق بــــنه
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233|92 هيم|بــــر|محمد | دين رض|ن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

825567 مد سيد سعيد|ء ح|لزهر|طمه |ف |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

844635 م محمود|هدي محمود هش ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

6o5|73 ر|لنج|ل محمد |ن جم|جيل ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

24582o د|محمد فوزى محمد ج ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

924|23 هيم |بــــر|حمد منصور |محمد  ج|حقوق سوه

633|73 شم محمد عىل|بــــوه|آيه  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

426999 لحميد صقر|ريم محمد صقرعبــــد سكندريه|ل|حقوق 

779o62 حمد غمري|هدير شحتـــه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

27695 لسيد|حمد |فخرى | لي|ع هره|لق|حقوق 

3|96|7 م|م|لمعىط |لد عبــــد|فرحتـــ خ ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

43|833 لعربــــي|نور حميدتـــ |محمد  ي صىح طنط
|معهد فنى

23227o يف سل مه محمد|محمد رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

86o4|3 ن|ل عىلي عىلي|عىلي جم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

32554o لح|لدين ص|ح |لح صل|ح ص|صل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9|299| م حسن  |لسل|هلل محمد عبــــد|عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

779||5 مح محمد منصور محمد عىل|س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6o82o بــــ|لوه|لسعيد عبــــد |حمد |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

86o376 ء حمدي مسعد عىلي|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

64o596 هر|لط|دى محمد محمد |له|محمود عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

543665 ر|لعط|لعزيز محمد |لعزيز صبــــري عبــــد|عبــــد ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

756374 عيل|سم|لسيد حسن |ء |ول لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

7||373 هيم محمد فرح|بــــر|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|69934 ى عبــــد  ل|لع|محمود حسن حسي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

678|| حمد عىل محمد|دى |ش |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

35639 ى محمد عىل طه محمد بــــحي  ى شمس|زر عه عي 

|5|65 لسمره|لدين |عيل حسن بــــىه |سم|رتـــ |س دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|7237| لسيد|ئيل عبــــد |د ميخ|عم| ري|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

247224 لملىط|ل فتـــىح طلبــــه |محمد جم ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 
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|27327 ثــــيو فيليبــــ فوزى تـــوفيق|م لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|3|o53 سعد سعد|د |بــــيشوي عم  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

794o76 ى|سم|سم محمد |بــــ عيل حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o532| لبــــدوى|مد |لدين ح|ح |مد صل|هلل ح|منتـــ  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

42o3o8 للطيف محمد عليوه|آيه محمد عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

232688 مح محمود عىل محمد|ندى س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|2935 لريس|بــــو خضي  |ل محمد |هلل جم|منه  ط|بــــ دمي|د|

775595  عبــــد |لفتـــ|عبــــد 
ى
ح محمد|لفتـــ|ح دسوق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|868o يه حمدى عيس سعد| ى شمس|تـــج ره عي 

443972 رس جمعه عطوتـــ قدرتـــ|آيه ي ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

25985 س|مريد منتـــي| حن| نور ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

23o3|7 ف عىل خلف|عىل  رسر ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

258|84 لبــــطش|لمجيد |رص عبــــد|هيم ن|بــــر| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

25|574 ى عبــــد| لعزيز عىل|حمد خي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

628763 ف عبــــد| در|لق|لسيد عبــــد|در |لق|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

793o3 تـــ عىل|ن بــــرك|محمد شعبــــ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8||257 ل محمد|محمد جميل جم ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

6|96|2 بــــ|لحط|دي رزق |هلل ن|مريم عبــــد ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

2693| ف محمود محمد طه|منيه | رسر هره|لق|حقوق 

59279 |هدير 
ى
حمد سيد دسوق ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

تـــ بــــنى

643655 لم|ن س|لدين سليم|ل |ن جم|يم| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

|6o||o لغنى محمد|م محمد عبــــد |سل| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

63o24| محمد مجدى مهدى مهدى زيق |لزق|تـــمريض 

|45696 عيل|سم|دهم محمد محمد محمد | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

753248 ف عىل |لدين |عىل  لدين محمد تـــوفيق|رسر تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

3577oo لسيد صبــــىح محمود|صبــــىح  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

264286 دق جبــــر|لص|ن عبــــد |يه سند سليم| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

244492 لحميد سيد خليفه|رق عبــــد|ط وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف
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892|22 م  |دق تـــم|لدين ص|حمد نور | ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

8|2872 هلل|هلل عىلي عبــــد|هدير عبــــد ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

247557 حمد محمد|م محمد |محمد س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

32o46o رس بــــيوم تـــوفيق|محمد ي هره|لق|طبــــ 

26239| لعليم مصيلىح|مصطفى مصيلىح عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

36565o حسن محمد حسن مصطفى ن|حقوق حلو

886o|5 لد |سم قدرى خ|لق|بــــو|محمد  سيوط|عه |زر

||69|2 ف |لفتـــ|حمدعبــــد |يمن |فرح  لدين|ح رسر  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|544|9 بــــ محمد محمد|م خط|هش دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

||5669 ره كريم يوسف عوف|س هره|لق|حقوق 

54|555 ره|حمد محمد عم|عىلي  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

8|6357 تـــرين وجيه وليم نصيف|ك ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

8|o948 لسيد محمد|تـــم فولي |ح ي|بــــ |د|
|لمنى

756562 ين شوشه  وى|حمد عل|شي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

264596 ح محمود|ندى محمود صل هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

648935 هيم|بــــر|هيم عطيتـــ |بــــر|حمد |زن |م ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

47882 م خضي |حمد سل|م |سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

462o24 ف قطبــــ عبــــد  ين أرسر ز|ل حر|لع|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

786o58 لسيد|لدين |م |عص| يه رض| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6823o9 لدرينى متـــول|دل محمد |عزه ع ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|63345 ى |ي م|لسل|مه محمد عبــــد |س|سمي  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

83223o ي عبــــد|ن مبــــ|سوز
لجليل|رك حفنى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

675726 وى محمد قميحتـــ|لشبــــر|ء رفعتـــ |عل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

22658o ء عىل ذىك|محمد عل ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

7565o لسيد|ر جبــــيىل محمود |من تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

22843| ي
ن|ربــــيع محمد سليم| دئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

828o|7 ى|خلود عطيتـــو عز لدين حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

82956 تـــ|ء محمد سيد بــــرك|شيم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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536|o3 ح|لفتـــ|هلل عبــــد |م محمود عبــــد |سل| |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

63937| لرحمن|لرحمن صبــــرى عبــــد |ء عبــــد |بــــه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

333565 يوسف محمد سيد وهبــــتـــ ى شمس حقوق عي 

66927 ين هلل|يمن لطيف عوض | |في  لفيوم|علوم 

78|9|4 حمد|عبــــي  محمد عىل  زيق|لزق|صيدله 

6o622o ل محمد|لع|لسيد عبــــد |محسن محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4|7599 هيم|بــــر|لحفيظ |لد عبــــد|منيه خ| |حقوق طنط

699283 لسيد|ئل محمد محمد |هديل و ط|ر دمي|ثــــ|

4||29| تـــ محمد | يد مرج|بــــو |لسيد |مي  ى ن|لي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8|6968 ريوس جرجس نعيم مرزوق|مك ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

77|643 نرص ممدوح سعيد عسكر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

267|68 لسعد|بــــو|لسيد جرجس |عبــــد| دين ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

24285 س|طمه سيد فخرى عبــــ|ف ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

86773 فظ|لح|حمد عبــــد |ء ربــــيع |شيم تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

7o2326 هيم عيس|بــــر|حمد |منى محمود محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

922339 ى محمود محمد  محمود حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

829|o| ي|ر
ن|دق سليم|للطيف ص|عبــــد| ئى ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

5o4427 ي|ر
لرحمن|حمد محمدعبــــد |محمد | ئى سكندريه|ل|حقوق 

266277 حمد|م |دل محمد تـــه|حبــــيبــــه ع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

437348 ى |س هيم عطيه|بــــر|ره محمد حسي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8||oo ف محمد شح|م |له| تـــه محمد|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

362o83 حمد|ن محمد |حمد شعبــــ| لفيوم|لعلوم |ر |د

2466oo ر|لنج|هلل |حمد معتـــز محمد عبــــد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|772|3 محمد عىل حسن فول ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

499376 م|عيل عل|سم|ء مبــــروك جمعه |سم| |حقوق طنط

222428 ره محمد محمود محمد|س هره|لق|بــــ |د|

8538|| هر|هلل ط|م عبــــد|عص| رن حقوق بــــنى سويف

69675| ن يوسف|طمه محمود رمض|ف لمنصوره|علوم 

|369oo ى  ى مجدى حسي  لنحيف|لسيد |حسي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و
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2542o5 لدين|م |لسيد حس|هر |ء م|رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

5|884| لمزين|د عىل |لجو|د محمد عبــــد|لجو|ر عبــــد|مي تـــربــــيتـــ دمنهور

484854 عيل|سم|حمد محمد |ء محسن |عل لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

63|542 س|هيم عبــــ|بــــر|لسيد |ن |يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|3o23 ى صل ح عوض عىل بــــرغوتـــ|نرمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

52275 مح عدلي محمد|رحمتـــ س صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

444348 بــــو طبــــيخ|هيم |بــــر|لق |لخ|مريم فوزى عبــــد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

9o|736 ي
لعزيز صديق |حمد عبــــد| |دئى سيوط|صيدلتـــ 

33852 حمد|حمد مصطفى عىل |ندى  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

2488o2 ن|د زىك شعبــــ|م عم|سل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|5223| ي|ر
ل سليم|لع|لرؤف عبــــد |عبــــد | ئى ن|معهد فنى تـــمريض حلو

7o7o62 ى|لبــــ|يمن عبــــد |كريم   حسي 
ى
ق عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|44487 وى|لغمر|حمد حسن |محمد  ن|بــــ حلو|د|

7o2789 ى محمد عبــــد |محمد وليد  هلل|مي  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

|56248 وى محمود|لد قن|ل خ|جم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

322||6 لعزيز محمود عىل حميده|جر عبــــد|ه مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

6|2887 هيم|بــــر|سلىم محمد يوسف  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

689396 وى|لمرىس مك|لمنعم |لمنعم عبــــد |بــــ عبــــد |مهتـــ لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

35o243 هيم|بــــر|لنبــــي |حمد محمد عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

646|89 ى فتـــىح محمد  لمطرى|حني  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

23968o ن محمد عىل|ر عثــــم|من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

623738 سىط|لدي|هيم محمد |بــــر|ء محمد |رس| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

426o2| وى حربــــ|حمد قن|لدين |م |حبــــيبــــه حس سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

453886 لسيد محمد عيس|هلل |طمه محمد حسبــــ |ف لشيخ|هندستـــ كفر 

92o697 للطيف |زق عبــــد|لر|محمد قدرى عبــــد ج|صيدلتـــ سوه

4495|6 بــــو عمر|لرحمن عىل محمد عىل |عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

7o3546 ى عبــــد | بــــيل محمد|هلل ق|منيه حسي  زيق|لزق|علوم 

885927 لحكيم |لرحمن عوض محمد عبــــد|عبــــد سيوط|بــــ |د|

333869 لس فيكتـــور جرجس عبــــد ك|لمل|كي  ن|فنون جميله فنون حلو
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6o2646 لسيد|لنبــــي |محمد سعد عبــــد  لمنصوره|علوم 

779886 لسيد سعدون|طف متـــول |ندى ع زيق |لزق|تـــمريض 

4777o4 لمرصي|ن |د رزق دمي|عم| جيسيك سكندريه|ل|ره |تـــج

369265 دق محمد|مدحتـــ لبــــيبــــ ص| رن شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

|38847 ل عدل|م كم|ر| رين|م تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

9o8829 ى | بــــتـــ بــــطرس حن|ثــــ| مي  ج|ره سوه|تـــج

7o5223 وى|لبــــحر|سعد عنتـــر عىل حسن  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

362|76 هيم|بــــر|ود |لرحمن محمد د|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

86o237 ي ن|بــــيشوي ه
ي يوسف|ئى ج  ي|تـــمريض 

| لمنى

|67|67 زينبــــ زينهم سيد سعيد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|42252 د|لجو|لشهيد عبــــد |عبــــد | محمد رض لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

78652| ى مجدى |ي ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

83458| ج عىلي|حمد محمد حج| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

494935 لشيخ|حمد |لرحمن محمد |محمود عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6o7324 ن|لسيد سعف|ن طلعتـــ |يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9o7997 حمد |د محمد |م مر|حس ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

779|o3 ء محمد جمعه|زهره عل لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

8362|9 ربــــ|بــــدين مح|لوحش ع|م |عص دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

682o84 رك|نه مكرم مرزوق فهد مبــــ|جىمي لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|23363 ى مبــــروك ندى محمد حسي  هره|لق|طبــــ 

77o777 |لبــــن|خلود مديح مصطفى  زيق|لزق|علوم 

8o27|7 للطيف|محمد عبــــد| لرحمن رض|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

342|o4 لسعود خليل بــــكرى|بــــو |هلل محمد |منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

33|o84 لسيد محمود|دل |يمنى ع |تـــمريض بــــنه

|48o3o لعجىمي|حمد |حمد محمود |محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4o6829 بــــورميه|ر بــــسيوئى بــــسيوئى عيس |من لمنصوره|حقوق 

772762 لجليل فرج|ندى طه عبــــد  زيق|لزق|علوم 

|45373 تـــتـــ|حمد محمد شح|لدين |م |حس هره|لق|حقوق 

|62|3 در سيد|لق|عىل ممدوح عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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4o2368 ى محمد رزق محمد حرز حني  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

3|6|74 م شبــــل عىل|يتـــ عص| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

636896 لغنى|حمد محمد عبــــد |ده |مي زيق|لزق|بــــ |د|

75693| حمد|حمد |دل |محمد ع حقوق بــــورسعيد

96738 مبــــروك بــــدوى مبــــروك محمد سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

693|33 رق عوض محمود عوض هويدى|نىح  ط| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

46|o76 لنور|بــــو|لغنى عىل |س فرج عبــــد |ين| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|3o223 لمجيد|لدين محمد عبــــد |م |م حس|كر| هره|لق|ر |ثــــ|

84|646 ىطي|لع|لمجيد يسن عبــــد|حمد عبــــد| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|5368 لسيد|لسيد بــــهجتـــ |محمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

88398o ي 
محمد محمود محمد حسنى سيوط|حقوق 

8o7888 ف فوزي بــــبــــ| |رين|م وي|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

4473|5 لسيد قطبــــ|يه سمي  عىل | ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

24783o شد|مد عىل ر|هلل عىل ح|عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

323369 ر|ل مختـــ|لع|ر عبــــد|م مختـــ|سل| ى شمس هندستـــ عي 

28|722 لعظيم|لسيد عبــــد|مصطفى محمد  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

||7926 بــــيشوى عيس عزم عيس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

839467 ربــــ|رفعتـــ فكري مح| يوحن ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

3|8667 ق|لرز|حمد عيس عبــــد|جر |ه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

36||48 لم|محمود عيد محمد عتـــيق س ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|546|5 لس هش جورجيوس| م ويص|كي  ى شمس|د| بــــ عي 

843536 محمد رفعتـــ حسن حسن ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

437465 ده فوده|ل حم|محمد كم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

869578 ى ن| لرحيم محمد|رص عبــــد|لحسي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o6577 تـــ عبــــده|لشح|ندى سمي   لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

267645 ج |حمد بــــلتـــ|يدى محمد |ه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|5478| در|لق|لعظيم عبــــد |عبــــد | سهيله رض ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

49oo3o لرحمن|حمد عبــــد |لسيد زىك |مروتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o93o4 تـــه|مصطفى رجبــــ عطيه شح علوم بــــورسعيد

255262 ء سل|صفيه ه ئى|لحر|مه |ئى ى شمس هندستـــ عي 
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|52oo7 هيم|بــــر|ل محمد |د جم|جه هره|لق|ن |سن|طبــــ 

8o|577 حمد محمد عىلي|ح |سم ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

522|67 لنبــــي حسن|مي عبــــد|ره س|س معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

462539 ن|لسيد عجل|محمد طه حمزه  لشيخ|تـــمريض كفر 

2388|2 لمجيد|ح عبــــد|لفتـــ|روى صبــــرى عبــــد| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

328|76 رس محمد محمد|محمد ي ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

85294o ن|عيل رضو|سم|در |لق|لد عبــــد|خ ي|بــــ |د|
|لمنى

6o3727 مصطفى عطيه عبــــد ربــــه عطيه لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

7o6o77 د|لضي|لعدل محمد |ئى |م ه|سل| ره بــــور سعيد|تـــج

|49374 مر|ء محمد حلىم ع|سم| ن|حقوق حلو

773o24 م|لسل|مصطفى عوض محمود عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|7|369 لعزيز|لدين عبــــد |يوسف محمد عىل نور وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

8o|759 شنوده عدلي ونيس حليم ي|علوم 
|لمنى

439874 هلل| |ء محمد محمود عط|رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7o44o8 ش|لدل|دق |لمنعم سليم ص|ن عبــــد |يم| لمنصوره|طبــــ 

53389 لنبــــي زىكي|لد حسبــــ |حمد خ| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

498o52 هلل عيس|لحميد محمدعبــــد|نشين محمد عبــــد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

43875o يف رمض لسيد|ن |محمود رسر لشيخ|تـــمريض كفر 

|7923 ن قلتـــه|ر دمي|دو|يكل |م ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3|6|83 ف محمد رمض|تـــفى  ن|رسر ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

68353 ل|لع|بــــ عبــــد |لتـــو|د محمد عبــــد |زي ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

2267|o هر مرىس|هيم ط|بــــر|محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6885| لمقصود|ل عبــــد |لع|يمن محمد عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

675o26 دى|له|س عبــــد |حمد طلعتـــ عبــــ|د |زي لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

|246|| م|لسل|يمن محمد عبــــد | |رن ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

325384 لىح متـــول|تـــه عبــــد|لرحمن شح|عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

77926| حمد|لعزيز |لبــــديع عبــــد |عزه محمد عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

239735 سلىم سيد حنفى قنديل هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

76242| زق|لر|ىط عبــــد |لمع|بــــو |هيم محمد |بــــر|محمد  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري
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238933 ي|ر
حمد|عيد سعد | ئى ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

|4||29 لمجيد بــــدر|لدين عبــــد |م |رس حس|ي هره|لق|حقوق 

23|4o7 حمد|يوسف مشمش محمود  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

84|569 دل سيد محمد عيد|طمه ع|ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4889o2 حمد|حمد عىل |ء |رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2|o8| لسيد منس|ج محمد |لح|ن |محمد مرو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

893836 لحق  |د عبــــد|بــــدين حم|لع|ء زين |ند سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6885|8 لسيد|وى |وى صبــــره معد|لرحمن معد|عبــــد  لمنصوره|علوم 

92292o د |مر ج| دى ع|نوبــــ ن|بــــ| ج|ره سوه|تـــج

478o49 ي عىلي |لبــــ|كر عبــــد |كريم ش
ى
ق|ق وي|لشر سكندريه|ل|ره |تـــج

49o785 دو|ن ج|د سعد سليم|رتـــ ميل|س عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34477| ى خز|يتـــ | م|يمن سيفي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

33|584 د حنفى محمد|ئى عم|م| |بــــ بــــنه|د|

488884 ى محمد|مهند  حمد محمود حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

64|388 منيه حسن محمد محمد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

784489 لعزيز|هلل عىل عبــــد|بــــ |سهيله محمد ج زيق |لزق|تـــمريض 

683336 ى |يه | وى|لحفن|لحفنى |وى |لحفن|مي  لمنصوره|علوم 

847594 ر محمد|يه محمد نج| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

6||633 وى|لشعر|هلل تـــوفيق |يمنى محمد عبــــد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

5229o7 مر|هيم مصطفى ع|بــــر|ن محمد |رو تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

37||3o ى محمود محمدعشم وى|محمد حسي  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

8|||5 مه معوض|ر فتـــىح سل|من كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

333849 حمد عىل|لعظيم |ن عبــــد|رمض ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

323586 ي عبــــد|رس| هلل حسن|ء خي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

45|746 بــــو طه|محمد حسن محمد حسن  لشيخ|هندستـــ كفر 

866238 لرحيم |جد عبــــد|لم|ح عبــــد|لفتـــ|عبــــد
ىطي|لع|عبــــد

 بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

69253|  عبــــد |لمو|دى |له|هر عبــــد |ره ط|س
ى
دى|له|ق ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى

7555o9 بــــش مقيبــــل|لد محمد ه|خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|6|447 لحكيم محمد|روق عبــــد |تـــميم ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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22o474 ف |مصطفى  م|نس عىل درغ|رسر هره|لق|حقوق 

2|735 هيم حمزتـــ|بــــر|م |ن هش|رو ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

87o8|o مي  عىلي|ل|ل محمد |ء جم|رس| ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

247376 لدين|لغنى زين |مصطفى محمد عبــــد شمون|نوعيتـــ 

|238|9 |حبــــيبــــه نصىح حبــــيبــــ ويص هرتـــ |لق|تـــمريض 

25994o ف محمد |ء |سم| ش|لبــــهو|رسر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

494o|9 ى محمود رسور  |لبــــن|محمد خي  ره دمنهور|تـــج

642ooo ي
ن|لعزيز سليم|تـــم فتـــىحي عبــــد |ح| دئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

699367 حمد زىك عىل|حمد محمد | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|74939 لرحمن|ن عبــــد |هبــــه محمود سليم تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

373655 ى يوسف|رمض| صف ن بــــشر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

776535 هيم|بــــر|ره محمد فرج |س زيق|لزق|هندستـــ 

28338| لريدي|لدين |رس محمد نور |محمد ج هره|لق|حقوق 

4|4o66 عيل|سط محمد إسم|لبــــ|د عبــــد |ن فؤ|يم| |بــــ طنط|د|

6|3368 هيم سند|بــــر|حمد مسعد محمد | |ضتـــ طنط|علوم ري

|26743 ن|لعري|لسيد |عمرو مدحتـــ  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

6|83o6 س عبــــد ربــــه|د عبــــ|عمرو عم ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

867o44 لس ر وس|ندر|فتـــ مجلع |كي  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

3|4573 ل وهيبــــ|لع|هلل عبــــد|دل عبــــد|حمد ع| هره|لق|ره |تـــج

859784 ه فتـــىحي نجيبــــ عبــــد| للطيف|مي  سيوط|ره |تـــج

4237o| هلل محمود محمد محمود|هبــــه  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

28362 ش|متـــ محمد عىل مرد|س| ن|تـــربــــيتـــ حلو

8|4623 لس مجدي سعيد ك مل|كي  ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

6393o3 فع|لش|هيم |بــــر|حمد محمد محمد | زيق|لزق|حقوق 

|7|o36 حمد فرغىلي|يه يوسف | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|2|23 هلل| |دق عط|حمد ممدوح ص| ي|بــــ |د|
|لمنى

239o97 م مرىس|لسل|رحمه قطبــــ عبــــد م بــــنى سويف|إعل

|27636 يمن موىس محمد| |تـــسليم ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 
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523674 حمد|حسن عىلي حسن عىلي  ضتـــ دمنهور|علوم ري

842634 ى|مل حس|طمه محروس ك|ف ني  دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

9||988 وود |خ سليم د|ليىل مل ج|بــــ سوه|د|

222292 حمد حسن قطبــــ|مريم  سيه|نوعيتـــ عبــــ

347868 عرج|ل|د محمود |ئد محمود رش|محمد ر سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

98266 لعزيز|مصطفى محمد زغلول عبــــد  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

2|4|9| لرحمن طلبــــه|لد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد هره|لق|حقوق 

77474 لعزيز عىل حمزتـــ|عمر محمد عبــــد هره|لق|حقوق 

|4882 |لرحمن |لسميع عبــــد |مل عبــــد |حمد ك|ء |ل|
ضى|لق

ى شمس|د| بــــ عي 

72346 ى|بــــ |لتـــو|ر نبــــيل عبــــد|من مي  لفيوم|طبــــ 

|62835 لسيد|لرحمن |لد عبــــد |ء خ|ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

365o| حمد|لسيد |د حمدى |عم ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

3684oo لحميد مصطفى|هدير نبــــيل عبــــد زيق|لزق|عه |زر

787o6o ح حسن منصور حسن|صبــــ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4597o4 حمد|محمد | سلىم محمد زكري عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

257425 بــــو يوسف|ح |ء محمود صل|سم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

6o2567 عسكر| لعط|بــــو |هلل محمد محمد |عبــــد  |ره طنط|تـــج

6|9373 بــــ|محمد محمد طه | دين ض|لشر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

75|535 لسيد محجوبــــ|م محمد محمد |دهم هش| هندستـــ بــــور سعيد

79o376 ر|لغف|ج محمد بــــكي  عبــــد |لد فر|خ عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

8o78| ى خ|ي حمد شديد|لد تـــوفيق |سمي  هره|لق|حقوق 

33|o67 م|م|لسيد |منى محمد  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|2559| لعرصه|م |لسل|م عبــــد |ن محمد هش|مرو هره|لق|ره |تـــج

244834 ن محمد|يه محمد زي| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|6|7|2 م|لش|رس طه |طه ي وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

256246 د عىل ربــــيع|عمرو عم تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

6435| ن|ن شعبــــ|ن رمض|ل شعبــــ|م جل لفيوم|صيدلتـــ 

4255|3 ه ي| سم|هلل ق|لمنعم عبــــد |رس عبــــد |مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

868o66 ى جميل رزق |م ك|لمل|هلل عبــــد|رتـــي  ن|سو|بــــ |د|
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886939 لعزيز سيد |مريم سيد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78o24o حمد مجدى محمد مصطفى| زيق|لزق|هندستـــ 

346765 ين  حمد هيكل|حمد حسنى |شي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

269822 لجيد|هيم عبــــد|بــــر|م |هيم عص|بــــر| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

846332 ي|جه
د محسن سيد مصطفى ن|سو|حقوق 

33o652 لسيد خليل عنتـــر|مريم  |علوم بــــنه

7|6|95 بــــينى عىل يوسف|حمد عىل | لشر لمنصوره|عه |زر

|5|566 ه رمض| لح|حمد ص|هيم |بــــر|ن |مي  ن|بــــ حلو|د|

|62953 ى|عص| رن م محمد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3594o| ي سيد محمد عثــــم
ن|مصطفى |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع

وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

434793 فظ|بــــوح|ر |لغف|هند زين محمد عبــــد ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

438264 هيم مرعي|بــــر|هلل |طف عبــــد|روضه ع ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

779496 لعظيم|لمطلبــــ عبــــد|لسيد عبــــد |ن |حن ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

94747 م فتـــىحي محمود موىسي|بــــتـــس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

34|779 لعزيز|هلل عبــــد|لعزيز عبــــد|مريم عبــــد سيه|نوعيتـــ عبــــ

54349o زى|عيل غ|سم|ء محمد |لشيم| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

684759 ه|لرحمن عزتـــ |عبــــد  لحسينى محمد تـــقصي  لمنصوره|نوعيتـــ 

266364 لمنعم|لعليم عبــــد|يمن عبــــد|ندى  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

2566o| لعزيز نجم|رس عبــــد|مريم ي لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

493|39 هيم شلبــــي|بــــر|مدحتـــ محمد حسن  بــــ دمنهور|د|

5|88|6 ط|لقلف|ل يىحي مصطفى |م جم|مر سكندريه|ل|طبــــ 

762595 لغندور|حمد محمد مسعد عطيه محمد | هندستـــ بــــور سعيد

5o86o4 ي بــــركتـــ|ر عبــــد |عم
لحميد سعد بــــسيوئى سكندريه|ل|بــــ |د|

3532|3 لك|م م|لسل|محمود عىل عبــــد |بــــ طنط|د|

8oo22o لمجيد|محمد عمرو نصي  عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

8|5669 لعليم|م مجدي عىلي عبــــد|بــــتـــس| ي|بــــ |د|
|لمنى

|642|| لمعز محمد|حمد عبــــد |لمعز |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

88o942 حمد مصطفى حسن محمد | سيوط|بــــ |د|

678o63 حمد|هيم سيد |بــــر|ز |لبــــ|ء حسن |عل لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

676282 ي|ر
ي| ئى

ء|رفعتـــ مصطفى خليل ضى لمنصوره|ن |سن|طبــــ 
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368oo حمد|ر مصطفى سيد |مي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|23o8| ي|عمر 
لدين فتـــىح|ء |حمد ضى ى شمس|تـــج ره عي 

843|29 لمجد|بــــو|ن محمد |مي شعبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

237944 محمد| مر عىل رض|سهيله تـــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|5o854 ح|ل مجدى عىل مفتـــ|م| رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

|6o8o ى|حمد ل|لمرىسي |ن |رو شي  ى شمس|تـــج ره عي 

253|36 يمن محمد مليىح |يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

6o373o حمد موىس|هيم |بــــر|تـــ |لشح|أحمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

775937 ضل يوسف|د ف|مروه عم زيق|لزق|حقوق 

|5o82| وى|لص|م مصطفى |مصطفى س |بــــنه| هندستـــ شبــــر

433943 ه ح لكريم محمد خرشه|مد عبــــد|ني  |صيدله طنط

8967|9 ن ك  |د سدر|نس مر| |مي  ج|بــــ سوه|د|

|66|56 رى|لبــــند|محمود نبــــيل عىل  ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

2696| لمقصود محمد|حمد عبــــد |يه | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

683742 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|دل |هيم ع|بــــر| لمنصورتـــ |تـــمريض 

9|63|| هلل جرجس  |د |نوبــــ نبــــيل ج|بــــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|42o5| ى|هيم |بــــر|رق |محمد ط مي  ى شمس هندستـــ عي 

2|2664 زى|ر حج|لدين مختـــ|رص|محمد ن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

646557 ل عطيه كرك|لرج|حمد محمد عز| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|979| لدين صفوتـــ محرم حسن جمعه|عىل  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

|4|2o8 ى عىل |ي هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

2|35|3 لرحمن|ء صفوتـــ مصطفى عبــــد|جيد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

634|84 مد|حمد محمد عطيتـــ ح| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

28o2oo بــــورحمه|لم |هلل محمد سيد س|منه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o573| لبــــطش|فتـــ محمود محمد حسن |محمود ر سكندريه|ل|ره |تـــج

7338| ن|ح رمض|لفتـــ|حمد محمود عبــــد | لفيوم|هندستـــ 

782989 حمد|م سيد |م|م محمد |م|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63|989 لسيد|لسيد |تـــ |رس عرف|ء ي|لق زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

866|44 م محمد محمد محمد|سل| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع
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43453 لسيد عمر|حبــــيبــــه سعيد محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

686954 زى|لبــــسطويس حج|ن |ندى وجدى سليم لمنصوره|بــــ |د|

7332o جد|لم|ذل عبــــد |م مصطفى ش|حس لفيوم|بــــ |د|

259583 هيم|بــــر|ح |هيم صل|بــــر|ن |نوره شمون|نوعيتـــ 

9o6246 هيم |بــــر|محمد فوزى محمد  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8o5||9 ره وجدي فوزي جرجس|س ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

876794 تـــر |لس|ئى عبــــد|مصطفى محمود فرج دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

69o735 لسيد شعيشع| |محمد رض لمنصوره|ره |تـــج

35o258 ض|سم مصطفى محمد ري|بــــ ى شمس|تـــج ره عي 

253|4o ى خليل|بــــو|مه |ن سل|حن لعني  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6256o3 لمليىح |لسميع محمد |د عبــــد|كريم عم زيق|لزق|طبــــ 

5o3o53 لملفى|حمد |ن |ن شعبــــ|نور رمض سكندريه|ل|عه |زر

5|298 تـــ جمعتـــ|ئى فرح|سهيلتـــ ه ن|فنون جميله فنون حلو

36o3|8 د|متـــ محمود محمود ج|محمود سل | معهد فنى تـــمريض بــــنه

829594 هم|سح| ق سعد نظي  مي  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

64o488 د محمد سعد|لجو|م رأفتـــ عبــــد |سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o8734 لغمرى|رمزى عزتـــ | دين |بــــ طنط|د|

2|9369 ز|لسيد در|كرم محمد |عمر  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7o33|2 هيم|بــــر|لدين نرص |م |ندى عص زيق|لزق|علوم 

43|83| لطريىح |لمحمدى محمد |محمد  |طبــــ طنط

79|o54 لبــــطريق|لعظيم |حمد عبــــد |مريم سعيد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

5236|2 تـــ|حمد جبــــر محمد رجبــــ بــــرك| سكندريه|ل|هندستـــ 

859978 نوبــــ مجدي مني  صليبــــ|بــــ| ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

244o79 ى |عرفه عبــــد بــــورسيع|لعليم حسي  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

269436 حمد محمد منصور|ن |ء شعبــــ|سم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

76994o لسيد|هيم |بــــر|د |سط عم|لبــــ|عبــــد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|576o3 ه ح| د|لجو|حمد عبــــد |فظ |مي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

25|525 دل محمد محمد صقر|ع ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

62|233 ي|ء مسعد محمد عبــــده |شيم
لبــــشبــــيسر ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش

تـــ|لبــــ|ط
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|44778 حمد|لح |طمه مصطفى ص|ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

863398 ى|ن جعفر ي|خلود رمض سي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

437|8o د|لعليم عي|لسيد عىل عبــــد | |ر|ي ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

23oo|7 شور|لحميد ع|مد عبــــد|لمنعم ح|حمد عبــــد| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6897o8 ى عبــــد  لفتـــوح|بــــو |هلل عىل |نورسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

35869| هر محمد محمد|ط| لي|ع زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|48925 لسيد|بــــ |لتـــو|لد عبــــد |ن خ|يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

84|64 ي |عبــــد
حمد|هيم |بــــر|لعزيز مصطفى س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

846|29 لرحيم عىلي سعيد|بــــ عبــــد|شه ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

78o484 ى|ئى عمر محمد |م| مي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

349655 لفتـــوح|بــــو|لنبــــى سيد |ح عبــــد|صبــــ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3259|| هيم|بــــر|ل محمد |لع|زينبــــ عبــــد تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

5o|343 لق|لخ|طف رشدى عبــــد|رشدى ع سكندريه|ل|عه |زر

4|2556 هيم بــــيوم حسن|بــــر| |دين |تـــربــــيتـــ طنط

274884 وليم فهىم جرجس خليل| ن|دمي لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|o774 هلل أبــــوزيد|لحميد عبــــد|يز عبــــد|رس ف|ف بــــ دمنهور|د|

626o99 ف محمود محمد عليوه ربــــيع|محمود  رسر زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

7||372 ز معوض|لبــــ|زى |لعز|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49|66| ى غز|هلل ي|دل ضيف |م ع|ر ل|سي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

867795 ي |بــــر|
حمد محمد|هيم مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

245688 زى|لسيد محمود حج|محمد حمدى  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6o424| ى|ن |بــــ محمد شعبــــ|يه|محمد  لعشر لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

||583o م محمد عىل|مريم حس هره|لق|حقوق 

5428o2 حمر|ل|حمد |هلل حمدى |هبــــتـــ  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

449397 لقلىل|لسيد |حد |لو|مصطفى عبــــد  |هندستـــ طنط

7o89|3 بــــينى عبــــد |د |لدين عم|م |حس ح|لفتـــ|لشر لمنصوره|هندستـــ 

7o5525 م نسيم متـــرى|جد عص|م لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

765|65 لشخطور|لسعيد عىل |د محمد |زي ره بــــور سعيد|تـــج

|7357o روق محمد|روق محسن ف|ف ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د
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38548 زق|لر|ر عبــــد |لجبــــ|ن مسعود عبــــد |يم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

865|88 يه عبــــده حسن محمد| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

285|2o هلل|بــــ |هلل عويس عىل ج|بــــ |ج| نور تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|73o74 د|لجو|د فرج عبــــد |لجو|حمد عبــــد | ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

86543| حمد|هر محمد |لط|حسن   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

44o55 لحسن|بــــو |حمد |يوسف فتـــىح محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8|9946 ن مجدي محمود عيد|نوره ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

54|343 لسيد|يم عبــــد|لد|روق عبــــد|محمد فتـــىحي ف سكندريه|ل|حقوق 

489||9 ى|لسيد سليم|ن |ر رمض|من ن حسني  |حقوق طنط

265695 لم|لعزيز عىل س|عىل عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

32|423 مصطفى محمود عطيتـــ محمد لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

2655|7 ى  ى محمد حسي  لصعيدى|حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

432825 ن|هيم رمض|بــــر|ح مسعد |منيتـــ نج| ي صىح طنط
|معهد فنى

622|4o ى أحمد عبــــده محمد عيس|ي سمي  لمنصورتـــ |تـــمريض 

439393 تـــ محمد محمد غ| زى طلحه|مي  |حقوق طنط

757835 مد|حمد ح|ن |ن رمض|جيه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

2o679 ي عزتـــ محمد
محمد مصطفى هره|لق|حقوق 

246977 هد منيع|لحميد مج|حمد عبــــد |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

75346o حمد|لسيد |لسيد محمد | لمنصوره|حقوق 

5|836o ى|ر عمر يوسف عمر ي|مي سي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

75693o محمد جعفر محسوبــــ محمد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|3696 ن|حمد سليم|محمود محمد  ى شمس هندستـــ عي 

4oo479 عيل|سم|ح محمود محمد |ء صل|رس| سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

69o89| لجوهرى|د |لجو|لمحسن عبــــد |مروه وحيد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|22425 ى ص|ن محمد |مرو |لمل|بــــر |مي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

9|o52o حمد عطيه  |ل |هلل جم|عبــــد |ج طبــــيع قن|عل

36|654 م نظيم محمد|عص| نور ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

|3||46 سم|ح ق|محمد معتـــز صل ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

698595 لعجوز|حمد |حمد |ندى عزتـــ  لمنصوره|علوم 

|247|9 ى محمد تـــوفيق عىل محمد حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 7627 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

3228o4 لدين موىس محمد موىس|ل |منيتـــ جم| ى شمس|تـــج ره عي 

5o94|3 لكريم|لسيد مهنى عبــــد|لمهدى |حمد عمر| سكندريه|ل|طبــــ 

8o|99 در بــــسيوئى عىل حسن|لق|مل عىل عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

753|o7 ى مني  جميل صموئيل سيفي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

48o657 فظ|لح|لمجيد عبــــد|لح عبــــد|بــــر ص|ن ج|يم| عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

96945 ل طه|طمتـــ محمد كم|ف ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

627389 عود|هلل محمد ق|رس عبــــد|محمد ي زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|4299 ه طلعتـــ سعيد أبــــو  لسعود|ني  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

329624 هلل|لسيد محمد عبــــد|ن مدحتـــ |رو |بــــ بــــنه|د|

543o47 هيم عىلي طه|عيل إبــــر|سم|ن أحمد |إيم |حقوق طنط

||8|43 جر محمود رفعتـــ حنفى|ه هره|لق|ره |تـــج

5|5o72 ي|لل|زق |لر|لمحسن عبــــد |ر عبــــد |من
ى
ق ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

452|33 نوبــــي عبــــد |ء محمد محمود |رس| ل|لع|لشر ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

76|529 لبــــ|حمد محمد محمد غ|هلل |منه  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

436o4 ي سيد| سم
ى
عزتـــ دسوق هره|لق|بــــ |د|

69255o لسيد رزق بــــوشتـــ|زق |لر|ء عبــــد |سم لمنصورتـــ |تـــمريض 

64523o لهنيدى|ن محمد |ء محمد شعبــــ|شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

76777o ى|ف طمه حسنى محمد حسي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

2|4|88 لعزيز|لد محمد عبــــده عبــــد|خ لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

|53|7| لبــــ|بــــوط|حمد محمد سيد | ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

4|3955 ى|حمد محمد |م |سل| لعمي  |نوعيتـــ طنط

226|46 لسعيد محمد|حمد |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o3oo محمد سيد روبــــى معوض ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

5|2oo4 وى|لقط|حمد |هلل محمود |محمود عبــــد  عه دمنهور|زر

6oo748 ع|لسبــــ|لعزيز |ن محمد عبــــد|يم| |صيدله طنط

95|45 م فرج يوسف عىل يوسف|سل| ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

632374 |لعل|بــــو |حمد |حمد محمود |بــــسنتـــ  زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

263684 ح محمد|لفتـــ|ده صبــــرى عبــــد|غ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

346|39 حمد|حمد رمزى عيس محمد | |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

Wednesday, September 5, 2018 Page 7628 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

43o54 بــــودهبــــ|ن محمد |ن رمض|ن حمد|طمه رمض|ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

476983 رق محمود عىل|محمود ط سكندريه|ل|حقوق 

9|4786 ي|طمه |ف
ن حسن عىل  |بــــوسفى سيوط|بــــ |د|

6333|9 لسيد عىل|يه سعيد عىل | زيق|لزق|عه |زر

353o85 ن|بــــر عثــــم|رص ص|محمد ن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

82664o هيم محمد|بــــر|لد |جر خ|ه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2|9o54 تـــه|كر شح|حمد محمد ش| ى شمس|تـــج ره عي 

76o598 حمد فرج محمد|ئشه |ع لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

683349 ىط|مش|ل|لسعيد |لد عبــــده |مريم خ ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8o4379 سهيله محسن عىلي خليل ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

782345 ف عطيه محمد|بــــسمتـــ  رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|25o58 ي عص
لرحمن سيد|م عبــــد |هنى تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

823o68 لرؤف محمد|رضوي محمد عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

26923 لرحمن عىل|رص عبــــد |ء ن|ل| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

5|o669 لدين بــــيوم|ج |رس محمد تـــ|م ي|سل| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

7o97|4 ف عبــــد |م |س ح جمعه|لفتـــ|رسر لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

534o59 حمد زغلول|عيل |سم|بــــسمه رفيق  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

77325| لسيد|ن |لسيد سليم|ره محمد |س ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

4o957| لحسينى مندور هـديبــــ|مصطفى محمود  |ره طنط|تـــج

353747 ن|د رمض|رس فؤ|حمد ي| ى شمس|د| بــــ عي 

44|59 وى|مد محمد حمز|سيد محمد سيد ح لفيوم|عه |زر

7o84o9 لمنعم يوسف|هيم عبــــد |بــــر|محمد  لمنصوره|علوم 

4o2335 ى|ء محمود |سم| حمد محمد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

226|o2 ن|ل عىل محمد سلط|عىل جم هره|لق|ره |تـــج

452247 زى|للطيف غ|لربــــ عبــــد |د |مني  ج لشيخ|هندستـــ كفر 

8387o4 لشهيد|يمن وهيبــــ عبــــد| |رين|م دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|24972 حمد|لمنعم |م عبــــد |لمنعم هش|عبــــد  ن|حقوق حلو

345o37 در|لق|طمتـــ حسن عىل عبــــد|ف |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

246973 ن|تـــه سليم|يكل سمي  شح|م ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

76o793 حمد حسن|لكريم |هدى عبــــد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|
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7o6|66 حمد|لسيد |حمد محمد |م |سل| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

878954 حمد |حمد محمد |ء |دع هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

8544| ه بــــدوي | يوبــــ عىلي|مي  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2739oo روق محمد يوسف|ح محمد ف|كرم صل| ى شمس|تـــج ره عي 

7622o7 ديلو|لسيد مصطفى من|رق |لرحمن ط|عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

327o32 هيم|بــــر|ن |هيم سليم|بــــر|رتـــ |س ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

268757 لبــــربــــرى|ج  عىل |ده ن|غ تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

427o38 لمرضى عىل|لح عبــــد |مريم ص سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

248582 ر عيس|لستـــ|هلل عبــــد|جنه عبــــد تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9||2|9 بــــوزيد |لىح محمود |عبــــد| دين ج|علوم سوه

4|79o6 لعسيىل|ضى |ىط ر|لع|يتـــ عبــــد | لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

35229 هيم|بــــر|وى |م ممدوح هند|مر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|5o54 ي|ر
بــــى|لسيد رسر|مد |ح| ئى تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

232642 جر خليفه خليل محمد|ه هره|لق|بــــ |د|

|9|o7 لدين حسن محمد|م |ندى حس م بــــنى سويف|إعل

2|4374 هيم محمد رزق|بــــر|بــــر |تـــقوى ص دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

883o2o لمعتـــمد |بــــ عبــــد|محمد مصطفى غل ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|5o3|6 يد|لح ز|محمد مجدى حنفى ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

259o22 حمد|لسيد |مه |لسيد سل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

643349 لسيد|هيم |بــــر|ن حسن محمد |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

|3|3|3 لسيد|لعزيز |ح عبــــد |لفتـــ|رس عبــــد |ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

689899 لعزيز|ح محمد عبــــد |ء نج|سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o8563 ي مجدي عبــــد
م محمود|لسل|مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

257|94 ر|رثــــ نص|لو|مه عبــــد|س|ء |ل| شمون|نوعيتـــ 

452849 حمد|د مجدي حلىمي |زي لشيخ|بــــ كفر |د|

4o5666 ي
حمد آدم|لدين |م |حس| دئى سكندريه|ل|ره |تـــج

442764 ئى|لصوف|بــــو شوشه |ن |حمد سليم|خلود  لشيخ|بــــ كفر |د|

6397o2 هلل|ئل محمد عبــــد |م و زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

446o89 غبــــ شوشه|هيم ر|بــــر|هيم عىل |بــــر| |ره طنط|تـــج

366334 صبــــرى فرغىل محمد فرغىل| هن ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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887484 رودى |لبــــ|بــــ |لتـــو|محمد خلف عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

227874 لقوى|مصطفى محمد مسعد عبــــد| ر|ي هره|لق|ره |تـــج

835879 ي محمد|عبــــي  خ
لد مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|46oo8 مد|ح| رق زكري|رحمه ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

825535 مه محمد غميضي|عمر سل ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

6365o7 بــــى|مبــــ|لرحمن فوزى ذىك عىل |عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

638668 ى مسعد|هيم |بــــر|س |ن عبــــ|نوره مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

89|659 م محمود وهبــــتـــ |محمد تـــم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o83|4 ي|ديه ميل|ن
ى|د سمي  بــــنى مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

786665 ه | لبــــصيىل|هيم |بــــر|حمد عطيه |مي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

42965| لحليم زلط|هلل عبــــد |محمد عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

526247 لحليم|يحن  حنفى سعد محمود عبــــد  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

3246o3 ى عبــــد ى مدحتـــ حسي  ن|لعزيز زيد|حسي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7|526 لمهيمن|محمود عىلي عيد عبــــد لفيوم|بــــ |د|

47994 حمد عىلي محمد سيد| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|47942 حمد محمد|حمد عىل | ن|بــــ حلو|د|

72925 لقوي عىلي|ن عبــــد |حمد فتـــىحي رمض| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|67|48 حمد|ء خليفه محمود |رس| ن|بــــ حلو|د|

67752| حسن محمد محمد وحيد حسن لمنصوره|هندستـــ 

36o5o7 فع|لش|هيم محمد |بــــر|لمنعم |ئى عبــــد|م| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9o7o39 دق محمد  |لص|لد |خلود خ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|5o35 ي
هيم|بــــر|حمد |مدحتـــ | دئى سيوط|هندستـــ 

4o2|34 مصطفى عدل مصطفى محمد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

629322 هلل|هلل عوض |حمد محمد عبــــد|رق |ط ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

22o288 لسيد|وى |لمعد|حمد مدحتـــ صبــــىح | ى شمس حقوق عي 

7|3o52 لرحمن|لىح عبــــد |لحميد عبــــد |حمد عبــــد |سم |بــــ لمنصوره|عه |زر

8|o72| عزيزه محمد محمد محمود لفيوم|حقوق 

5427|2 ن|لسيد محمد محروس زعربــــ|ن |نوره طبــــ بــــيطرى دمنهور

9|o7oo هلل|لدين عبــــد|ل |لد جم|خ| رن ج|علوم سوه

8422o7 لسيد محمد|ج |حج| عل دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن
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7|2278 هر محمد محمد|هر م|نسمه م لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9o8573 هلل  |حمد عطيتـــ |ر |لستـــ|بــــسمه عبــــد ج|بــــ سوه|د|

69oo38 لسيد|لسيد محمد |يه محمد | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

4o5933 لرحيم|دل طه عىل عبــــد |ء ع|رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

5|7365 لذهبــــى|هيم |بــــر|بــــسنتـــ محمد  سكندريه|ل|طبــــ 

3|2o4 حد|لو|جر سمي  سعد عبــــد|ه ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

823929 ي|ر
ي عبــــد|حج| ئى

لح|يم ص|لد|ج لطفى ي|بــــ |د|
|لمنى

48|o85 لحفيظ|محمد حسنى محمد عبــــد  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

67|34 لنبــــى|لعظيم عبــــد|ر محمد عبــــد|من لفيوم|تـــربــــيتـــ 

686345 |لمو|للطيف موىس |حمد عبــــد |عمر 
ى
ق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9|2|33 لمنطلبــــ|حمد عبــــد|هيم |بــــر|حمد | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

897455 لحميد عىل |محمد رجبــــ عبــــد ج|صيدلتـــ سوه

864|| بــــ|حمد ربــــيع دي|محمد  لفيوم|حقوق 

|27596 طف وجيه محمد|هند ع ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

694o48 ى|حمد محمد حسن | لسيد حسي  لمنصوره|هندستـــ 

26988o لم|حمد س|لحميد |محمود محمد عبــــد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

83844 لح|لح محمد ص|حمد ص| سيوط|هندستـــ 

757|97 لعزيز|م عبــــد |م|هدى محمد  لمنصوره|حقوق 

4o|243 ى محمود لطفى|ل| ء حسي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

89959| حمد محمد |سمر حسن  ج |تـــمريض سوه

64|835 وى|لص|ء محمد |ء بــــه|سم| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

4448o8 لغنى|لدين محمود عبــــد |م |ر عص|من سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

76o998 ء محمد محمد|مريم عل هره|لق|ج طبــــيع |عل

757||o لعوضى|لسيد عزيز نرص|يه | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

455458 حمد نعيم|رق محمد |م ط|هش ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

25o|6o يـــنى |لجن|لمنعم |ئل عبــــد|دين و|ن ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

|6o754 دل محمود عىل|يوسف ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7|7o94  صبــــىح يوسف|فيلوبــــ
ى
تـــي  عزتـــ شوق |بــــ طنط|د|

426|o ن عيس|هلل سمي  رمض|عبــــد  هره|لق|بــــ |د|
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48|679 يده|بــــو ز|لسيد حسن |ن |مرو لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4|o947 عي|لرف|رق محمد |يدى ط|ه |تـــربــــيتـــ طنط

2|54o9 هيم محمد|بــــر|ن |عيل رمض|سم|ن |يم| ى شمس حقوق عي 

8||53| ن |هلل حن|شكر | حن| مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|346 زينبــــ محمد محمود بــــدير سيه|نوعيتـــ عبــــ

6o8457 لبــــريدى|م رفعتـــ حسن محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|4445| ف سيد فوزى عبــــيد| رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

36o43| طه|لسيد عطيه محمود بــــ|طمتـــ |ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

484989 تـــ|لسيد بــــرك|ل |تـــ جم|بــــرك لمنصوره|حقوق 

897|86 محمود محمد عىل خليل  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

69o35| وى|لحفن|مه محمد محمود |نهله سل لمنصوره|علوم 

|246|5 ئل حسن سيد|و| مه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|47755 رق سعيد عىل حسن|حمد ط| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

675o29 تـــه|بــــدين شح|بــــدين محمد ع|ع لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

855672 ن|هلل عثــــم|محمد طلعتـــ عبــــد س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

5o5344 ن يونس|عىل خلف مهر سكندريه|ل|صيدله 

346585 ء مندور حسن|منيتـــ عل| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

3|6969 عيل|سم|مد |عيل ح|سم|كريم  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

787393 حمد|دل محمد منصور سيد |مجد ع| ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

3||9o8 لقصبــــى|حمد |لقصبــــي حسن |حسن  ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

262|62 زى|ح حج|لفتـــ|م محمد عبــــد|سل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

35o749 لحميد حسن محمد|مي عبــــد|ن س|يم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

26|5o7 در زعي |لق|م عمرو عبــــد|حمد عص| |ره بــــنه|تـــج

429|9 للطيف|م سعد عبــــد |جر عص|ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

47652 ى حنبــــول|تـــم سيد حس|منى ح ني  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

256257 ل محمد مرعي|سعيد محمود كم دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

4|658o مصطفى يشي محمد محمد كريكر لشيخ|نوعيتـــ كفر 

644643 در جوده جوده|حمد ن| كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

88837| ى هيم  |بــــر|بــــخيتـــ وهيبــــ | روجي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 7633 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

649249 ح محمد حسن|ء نرص مصبــــ|رس| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4767o7 د|لسيد عىل فؤ|عىل | ميىلي|ك سكندريه|ل|حقوق 

258o|7 وى|لشن|تـــبــــ |تـــبــــ محمد ر|ر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

5|4o9 بــــوهشيمه محمود|دل |رحمه ع حقوق بــــنى سويف

829||6 لحليم|دي عبــــد|للطيف حم|طمه عبــــد|ف ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

9||966 لكريم |د |نه رفعتـــ وديع ج|دمي ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4|o329 ى|بــــر|محمد  ى محمد حسني  هيم محمد أمي  |ره طنط|تـــج

6o69o5 |حمد |زق |لر|زق عبــــد |لر|م عبــــد |هش
وى|لدفر

|بــــ طنط|د|

266979 لمنصف عفيفى|م عبــــد|م عل|له| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|37o36 لدين مصطفى تـــوفيق|م |محمد حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|2oo|3 ردين عزتـــ نظي  عزيز|ن سيوط|بــــ |د|

447483 لبــــرديس|ىط مصطفى |لع|مريم محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

9o7268 كريمه محروص محمد محمود  ج|ره سوه|تـــج

4o9|66 |لمرىس رخ|لسيد |لد |خ| مه |ره طنط|تـــج

33o685 هيم محمد|بــــر|جر مجدى |ه |طبــــ بــــنه

8||8|2 هيم صموئيل|بــــر|طف |ع| رين|م ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

496326 لم|حمد فهىم س|تـــفى فكرى  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

28866 لم|عىل يوسف محمد فريد س سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

2|262 ى|س ره يونس عىل خرصى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|5363 م  |م|لرحيم |لمنعم عبــــد|حمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76oo46 هيم رزق|بــــر|ئيل |رس|ئيل |تـــرين ميخ|ك تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

|73769 لد|ح خ|مصطفى جميل صل رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

447o38 عيل|سم|مد |ل ح|د هل|لد جه|خ سكندريه|ل|هندستـــ 

35o849 ف محمد رمض|ء |رس| ن|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

75|556 ح سعيد|لفتـــ|لم عبــــد |ل س|سلىم جم ره بــــور سعيد|تـــج

|48|o حمد|لدين قرئى |م |ء عص|ل| ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6||82| ى|ل ش|لعزيز كم|سل عبــــد |بــــ هي  |هندستـــ طنط

7o7o66 ف|لشو|لحميد |حمد عبــــد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83|66 بــــر|لرحمن محمد ص|محمد عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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75|428 در محمد بــــهجتـــ|لق|ندى محمد عبــــد |س لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

883363 ر  |لستـــ|بــــر عبــــد|ن ص|مصطفى بــــدر سيوط|ره |تـــج

336627 ى  ف |نرمي  سعد جرجس|رسر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

265|95 ذل|لش|حمد محمد منصف |محمود  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6839o8 ن|م حس|لسل|ح سعد عبــــد |مريم صل لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

65367 م|لسل|حمد عبــــد |ره محمد |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

2842o4 للطيف خضي |لعزيز عبــــد|ء عبــــد|سم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

239535 هيم|بــــر|لغنى |بــــر عبــــد|ج| رن هره|لق|ره |تـــج

628392 لرؤف|هلل عبــــد|هر عبــــد|نىح  م| زيق|لزق|حقوق 

482867 جي كرم|لم|دهم محمد |رقيتـــ  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

26534o يد|ر ز|لغف|رق حلىم عبــــد |يوسف ط ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

645o58 لبــــلعوىط|محمد مجدي مصطفى  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

8443|5 حمد محمد|هلل مجدي |منه  ن|سو|بــــ |د|

8969o4 بــــر بــــدوي |حمد ص|ر |من تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2|29|4 لدين محمد عىل|م |محمد حس ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

326|7o هيم|بــــر|ئى محمد |تـــفى ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

499386 ح|لعزيز مفتـــ|كرم محمود عبــــد |خلود  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

528633 لكريم منصور|جح عبــــد |لكريم ن|عبــــد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

696o87 ى  ى حسي  هلل|عيل عوض |سم|حني  لمنصوره|ره |تـــج

28547o لمجيد|ء طه سعد عبــــد|وف كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

248786 ن|رس محمد صبــــري سليم|زينبــــ ي ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|32769 هيم يوسف|بــــر|مل |ء ك|رس| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4232o4 نم|لحليم غ|لرحيم عبــــد|مه ربــــيع عبــــد|س| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

5oo7|6 ى رسور |دل منصور |ء ع|ل| وى|لقل|مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

49o782 هلل| |نوس حن|سطف|طف وهيبــــ |ع| ريموند عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64o3o2 لد محمد غنيم|د خ|جيه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

57647 م|لسل|لح محمد عبــــد|نىه ص سيوط|ره |تـــج

272384 ي حم|رس محمد |محمد ي
لمغربــــى|د |لحسينى دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 
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446|22  مكرم|حمد محمد |
ى
حمد شوق |ره بــــنه|تـــج

63|789 هلل|ك نصيف نرص |مريم مل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2446o3 لدين|لدين حسن علم |م علم |محمود س ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

7626o4 لبــــكرى|حمد |لد محمد محمد |خ نوعيتـــ موسيقيه بــــور سعيد

46467 طمتـــ حمدى فوزى نظي |ف هره|لق|ره |تـــج

432762 لفتـــوح سويلم|بــــو|ن مجدى محمد |يم| |نوعيتـــ فنيه طنط

7637|5 ى عبــــد|بــــو |ض |ن ري|يم| م|لسل|لعني  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

6oo95 ى بــــطرس|م رى جرجس بــــشر صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

||8|73 يتـــ موريس عي ئيل|د روف|مي  هره|لق|صيدله 

237275 ئيل طنيوس بــــرسوم|ميخ| رين|م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

337983 ي
لحميد|رس محمود عبــــد|ء ي|ضى ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

33|||2 لعزيز |لمقصود عبــــد|لدين محمد عبــــد|م |حس
لمقصود|عبــــد

ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

6345|o لسيد|لد محمد |كريم خ زيق|لزق|ره |تـــج

44437| ه بــــ رجبــــ|لتـــو|مد عبــــد |ن محمد ح|مي  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|5o824 لسيد حسن|حمد |يوسف  ط|بــــ دمي|د|

53oo47 ي زيد|م ه|هش
ن محمد|ئى ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

868|73 دي|هيم حم|بــــر|ح |لفتـــ|حمد عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

62o382 ل|ء سعد عوض سل|سم| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

|75954 لح سيد فرغىل|ء ص|لشيم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

848324 لرسول|ل عبــــد|لع|محمد محمود عبــــد ن|سو|علوم 

475742 للتـــ|د |لسيد ج|كريم سمي   سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22o653 لمجيد|حمد سعيد عبــــد|رضوى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

49482o لسيد روزن|م زىك |محمد عص تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

493386 لخولي|يمن محمد |حمد | تـــربــــيتـــ دمنهور

8o8269 يوبــــ جبــــره|ك |ن مل|ري|م ي|نوعيتـــ 
|لمنى

2368|7 لجندي|س عىلي |ئى يوسف عبــــ|رحمه ه ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

437865 ه عبــــد م|لغن|م يوسف |لسل|ه عبــــد|لل|خرصى |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

425889 لرحمن|حبــــيبــــه عيس خميس عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

629897 لغيط|بــــو |دل محمد |محمد ع زيق|لزق|ره |تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 7636 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

349|7| هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|خلود  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6o||2o هيم|بــــر|ح محمد |محمد صل ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

94393 ى فتـــىحي عبــــد مل|بــــر ك|لعزيز ص|يسمي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

643932 مريم مجدى فهىم محمد عىل زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

69985| د|ح ج|مد مصبــــ|حمد ح| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

325567 بــــوزيد|متـــ |ن عىلي سل|يم| ى شمس| لسن عي 

7||9|6 رتـــ|حمد محمد عبــــده شبــــ|ء |سم| لمنصوره|ره |تـــج

6|2664 لعزبــــ غنيم|ن مصطفى عىل |حن |صيدله طنط

4|5o47 شد|لمجد محمد ر|ء أيمن أبــــو |لزهر| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

46498o خ|لطبــــ|سط |لبــــ|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد|ن |يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

22272o لق|لخ|لق عىل عبــــد|لخ|مريم عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2694|5 وق شبــــل عبــــد ج |لمول ن|رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2|9465 لمنعم|لغنى حسن عبــــد|عزه عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

79265o لعظيم محمد|عبــــد | م رض|هش رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

29o682 شور محمود|ن وحيد ع|يم| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

|6|o33 ى عبــــد |دع لحكيم قطبــــ|ء حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5242|| ى|ء وحيد محمد |ول حمد حسني  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

699569 م|لمجيد عىل عل|حمد عبــــد |هديل  لمنصوره|نوعيتـــ 

|564|6 لرحمن وليد عزتـــ سعد|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

529363 ى|نص|ل|حمد محمد | رى عىل يقطي  سكندريه|ل|هندستـــ 

77434 ى محمد وفيق طه ج|ن |مرو د|لحسي  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

89o787 لغنى |مل عبــــد|ن ك|كمل| سه سيوط|تـــربــــيتـــ 

838996 د محمد|هلل فؤ| |سلىمي عط دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

634|o2 لمقصود محمد محمد|محمود عبــــد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

368386 ح فرج|لفتـــ|روق عبــــد|يشى ف| دين ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

528|32 نم وهبــــتـــ حسون|حسن محمد غ دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

449699 لبــــهنس|هيم |بــــر|حمد محمود |محمد  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس

363o22 ل محمد يوسف|منيه جم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3453|6 ن|سم محمود شعل|ل محمد ق|بــــل عه مشتـــهر|زر

Wednesday, September 5, 2018 Page 7637 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

278|3 لعزيز|يوسف محمد فتـــىح عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

527222 لحميد|لرحمن عبــــد |دل محمد عبــــد|رحمتـــ ع ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

6o7|32 عىل عطيه عىل مجيد لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

353o26 لحميد عىل|زم عىل عبــــد|ح ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

887345 در |لق|ل فتـــىح عبــــد|ء جم|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

22o264 لسيد حسنى|عمر محمود  ى شمس حقوق عي 

223656 ج|سلىم منصور محمد قطبــــ فر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6|56o3 د حسن نويرص|ئد عم|ر ط|حقوق دمي

9437o بــــو عيطه|ل سعد |ء جم|رس| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|28|2| عيل|سم|عيل حلىم |سم|سهيله  هره|لق|بــــ |د|

5o2223 ى|مصطفى حسن عبــــد   حسي 
لعزيز مصطفى سكندريه|ل|ره |تـــج

634329 دى|له|هلل عبــــد|لسيد عبــــد|ء |ندى عل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

336o5o لرحمن|حمد عبــــد|ل |مريم جم |بــــ بــــنه|د|

636277 لعليم سعد|لسيد أحمد عبــــد|لعليم |أحمد عبــــد زيق|لزق|طبــــ 

5|6895 |تـــفى محمد مصطفى 
ى
لحوق معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

9|3636 حمد سيد عىل سيد  | سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

||926o لس|نه صفوتـــ عيس بــــسك|دمي |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

25o393 ر محروس عرص|جر مختـــ|ه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

87o82| مد محمود|ء محمد ح|سم| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

529|95 لقط|ح محمد |لفتـــ|م عبــــد |حمد حس| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

527699 ى يوسف مصطفى عبــــد  لمقصود|حني  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4||648 ى عبــــد|طمه |ف لغنى|يمن حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

827646 ى ع|ي ي سيد|سمي 
دل مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

2|7847 لجوهرى|حمد مصطفى عىل |ونيه  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

455676 ى|صف |رضوى ن حمد حسني  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

78||4o لرحمن|لد محمد عبــــد|محمد خ زيق|لزق|طبــــ 

7|622 حمد|حمد محمد |يمن |رق |ط لفيوم|علوم 

487885 حمد|تـــ |لشح|حسن محمد صبــــىح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25o56 ي ثــــ|ه| ربــــسيم|
بــــتـــ عطيه|ئى ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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3|o2o بــــو بــــكر|هيم |بــــر|ر محمد |من هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

2224o8 ن|يمن عمر رسل|حبــــيبــــه  ى شمس| لسن عي 

445|oo هيم معوض|هيم معوض إبــــر|إبــــر ن|سو|بــــ |د|

786|37 ى  ى أبــــو غ|مريم حسي  ى أمي  ل|مي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

26o272 م|م|م فتـــىح |يه حس| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

5|25| ى|حمد |ح |يه محمد صل| لزعي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

695o|8 ن|لسيد رضو|زى |لمغ|زى محمد|ديه مغ|ه لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

239|7| ن|لمنعم عىل سلط|مريم عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

684779 ج|مل عىل رس|م محمد عيد ك|هش لمنصوره|ره |تـــج

522334 ى عط حمد|محمد | نرمي  |حقوق طنط

847544 ي عبــــد|دع بــــ|لوه|زق عبــــد|لر|ء خرصى ن|كليتـــ طبــــ أسو

254752 وى|ور بــــسيوئى قن|حمد مج|م |حس عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o3464 لزلمه|دل محمد عىل |ء ع|ندى عل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

879393 ى سيد حسن  |دع ء حسي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

335957 ى لكريم|جد رفعتـــ عبــــد|م| يوستـــي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

72526 هلل رجبــــ عيد|حمد عبــــد | لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|42o72 لسيد محمد عزبــــ|محمود محمد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o4365 بــــ|تـــ دي|لشح|محمد | ندى رض لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|52|99 ح|لفتـــ|حمد محمد عبــــد |ء |ل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

846327 لفضل عىلي|بــــو|حمد |يه | ج|بــــ سوه|د|

42|625 شي |لشح|هلل فتـــىح |ن عوض |يم| تـــ رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

624329 بــــينى سل|حمد |حمد |د |غدير عم مه|لشر ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

3225|4 لعزيز درويش|لمعىط عبــــد|مه عبــــد|س| |ر|ي وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

9|6o78 ه ص  محمود محمد  |سمي 
ى
ق سيوط|بــــ |د|

356764 حمد حسن عىل عمر|يتـــ | |نوعيتـــ بــــنه

7o829o زى|ن غ|ن محمود شعبــــ|هلل شعبــــ|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

76o535 ن محمد|م رمض|يوسف عص لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

38252 لح|بــــوص|ئى حسن |ل كيل|يوسف جل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3|6574 لسيد نوير|بــــدين |منى ع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|5o935 ح عىل|لفتـــ|بــــ عبــــد |يه|هلل |منتـــ  هره|لق|بــــ |د|
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4|58|7 مدحتـــ محمود محمد شليق| ن|ر هره|لق|م |عل|

23|2|2 فعي|لش|هيم عىلي |بــــر|حمد |محمد  دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

89|2|8 م عز عىل نبــــوتـــ |هش سيوط|حقوق 

9o27|9 لرحيم |ل محمد عبــــد|يمن جم| ج|حقوق سوه

26|993 لسميع محمد|لد محمد عبــــد |مصطفى خ ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

358772 ى  لسيد عليوه|ندى حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

69o374 بــــينى|لسعيد مخيمر |عمرو  لشر لمنصوره|هندستـــ 

|65|56 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|سلىم  ى شمس| لسن عي 

855776 ن حسن|دل عثــــم|حمد ع| حقوق بــــنى سويف

766648 ى |ن |مه عثــــم|س| حمد|حمد حسي  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

864456 لسعود|بــــو|لمجد |بــــو|تـــه |محمد شح ج|بــــ سوه|د|

|75o77 ه رض| ن محمد|ل سليم|كم| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

||888| وى|لعربــــ|بــــو زيد |لسميع |مي عبــــد |محمد س ى شمس حقوق عي 

7739|7 لسيد حسن|ن |حمد محمد سليم| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

7o8994 لمول|تـــه عبــــد |م محمد شح|سل| لمنصوره|حقوق 

8|9|o5 ي
مل عزمي|م ك|عص| سلفى ي|طبــــ 

|لمنى

764|o2 لي|لفض|ء مصطفى عبــــده عبــــده |ن عل|يم| نوعيتـــ بــــور سعيد

89653o حمد  |د |رف فؤ|ر ع|من تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

47972| لرشيد محمد قنطوش|محمد محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

766652 زى|لعز|لعبــــد |م حسن |سل| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

5o73o3 هيم|بــــر|لسيد |ئى محروس |ن ه|رو لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

24397o م|م|ح |لفتـــ|حمد محمد عبــــد| ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

484824 ى ي مني  فؤ|ن| مي  د|ج  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

267456 م|ره سعيد محمد سل|س |صيدله طنط

269o4o بــــوحجر|تـــفى محمد محمد  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

349968 حسنيتـــ حسن سيد حسن ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

3|562| لسعود محمد|بــــو |لعليم |حبــــيبــــتـــ عبــــد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4|74o4 لنرصى محمد|بــــو |يمن |محمود  |حقوق طنط

78622o ئيل|منى مدبــــول حسن مدبــــول عزر زيق|لزق|عه |زر

6o|7o4 يه|لسيد بــــدر|ح رجبــــ |صبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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5o3449 هيم حسن موىسي|بــــر|مريم  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

2o5o6 يمن محمد محمد|حمد | هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

4449o9 حمد|يمن يوسف |ل |بــــل سكندريه|ل|هندستـــ 

87oo28 بــــ|سم دي|بــــ محمد ق|رح ن|سو|حقوق 

486675 هيم|بــــر|حسن | رص زكري|لرحمن ن|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3345| لد محمد|هلل محمود خ|منتـــ  ى شمس| لسن عي 

4844o3 ن فرغىل|ن محمود شعبــــ|شعبــــ |ره طنط|تـــج

353539 ن|حمد عمر|لسيد |حمد | ن|سو|بــــ |د|

89|754  دمي|س
ى
ن |م مدحتـــ صدق دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

34o623 ي عبــــد
متـــ|حمد سل|لحميد محمد |مصطفى |ره بــــنه|تـــج

422858 لعليم محمد|ء مصطفى عبــــد |سم| بــــ دمنهور|د|

69424o ى محمد عبــــد |لحس|نور |لسيد | |لل|ني  لمنصوره|هندستـــ 

844338 ى|جه د سعدي موىسي حسني  ضتـــ|ري/ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

843226 حمد|لمجيد مرىسي |ء عبــــد|سم| ن|سو|حقوق 

2265|3 حمد حفنى|لد |حمد خ| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

62756| لعظيم|ئى عطيتـــ عبــــد|ن ه|نوره ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

462573 رص|لسيد أحمد محمد ن|سهيلتـــ  لشيخ|ره كفر |تـــج

|37o6| لسيد|حمد |مصطفى محمد  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

2523o زق حمدين|لر|ن رفعتـــ عبــــد|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

54|9o| لرحمن|حمد عبــــد|ن |حمد شعبــــ|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|45|55 لسيد|مه عيس |س|لرحمن |عبــــد  هره|لق|حقوق 

|59o97 ف محمود | لبــــربــــرى محمود|رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|5o334 لسعيد محمد سعيد|ز |مصطفى ممتـــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

937o7 ى|م فؤ|س| رين|م |د مي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

343o7| لغنى|م عبــــد|م|مصطفى محمود محمد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

682268 ى عيد |س لسيد|ره حسي  لمنصوره|صيدله 

7|5457 ف عبــــد |رقيه  لمندوه|لسيد |ل |لع|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

525994 وي|لمحل|د سعد |د عم|زي سكندريه|ل|هندستـــ 

79697 هلل|للطيف محمد محمود عبــــد|م عبــــد ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|
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43|924 ى  ى |روضه حسي  هيم|بــــر|لسيد حسي  |بــــ طنط|د|

352786 حمد|ن عبــــده |رق رمض|ط ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

7642oo ى|ر |من حمد تـــوفيق مرىس حسي  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

32|384 حمد|حمد محمد |محمد  ن|حقوق حلو

42789 ي|ر
للطيف|حمد عبــــد |محمد | ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|4348 ن|زينبــــ محمد سيد محمد عثــــم ى شمس|زر عه عي 

|43623 ف  حمد محمد|حبــــيبــــه محمد رسر ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

338258 دق بــــيوم|م ص|لسل|مد عبــــد|حمد ح| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

534o6| شم|د عىل ه|د محمد فؤ|جه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

22|o85 لنبــــى|عبــــد| لعل|بــــو|لنبــــى |يه عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|768o4 هيم عيس|بــــر|ء طه |سم| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

458o42 لبــــيىل|لنبــــى محمد |حبــــيبــــه صبــــرى عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|o373 معوض حسن معوض حسن ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

3|3822 ي|لتـــلمس|حمد لطفى |ء خليل |ل|
ئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

522|49 بــــ|مل مرىسي دي|خلود ك عه دمنهور|زر

624|o| لحسينى|لحسينى رجبــــ |حمد | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

9o3526 حمد حسن |رص |ن| لي|د ج|تـــربــــيتـــ سوه

34|624 دى عتـــلم|له|جر مجدى محمد |ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

347666 رص حسن عبــــد ربــــه|محمد ن |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

25o|99 ى|ش عرص|ل|بــــ |لوه|طف عبــــد |ز محمد ع|هي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

774892 لق ربــــيع|لخ|لسيد محمد عبــــد |يه | زيق|لزق|ره |تـــج

8o4982 ي ع
حمد محمد|مر |منى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

6o728| لمسلىمي|لدين |لسيد سعد |سعد  لمنصوره|طبــــ 

9|87|6 ى م خليل |خليل بــــره| مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

785|39 د حسن حلىم محمد|جه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

847275 لمجيد|لحسن عمر محمود عبــــد| |ج طبــــيع قن|عل

324255 حمد|حمد محمود |محمود  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|8|34 ذل|لش|هلل |حمد عبــــد |يمن |لد |خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

875695 تـــر محمد  |لس|رق عبــــد|لدين ط|د |عم سيوط|حقوق 

|2999o ن فكرى محمد سعيد|نور ى شمس حقوق عي 
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||7677 هيم|بــــر|لد محمد |ميمه خ| هره|لق|بــــ |د|

635926 ء عىل محمد يوسف|يتـــ عل| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

324376 ى ع زر ذكرى|بــــيتـــر خي  ى شمس|تـــج ره عي 

6867o3 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|محمد يحن   لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

36883o حمد|طف |جر محمد ع|ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3539o6 هيم|بــــر|ن |لنبــــى شعبــــ|ء عبــــد|عل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

62292| لصحفى|عىل | مرح رض لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

782453 ر|ح محمد عم|لفتـــ|د عبــــد |لرحمن عم|عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

2|96|6 مريم مصطفى صبــــرى عىل ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

785|57 ى طلعتـــ حسن |ي هيم|بــــر|سمي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

24834| س محمد عىل محمد|ء عبــــ|رس| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|7672| مصطفى رأفتـــ معوض صبــــىح دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

82688 ء مجدى سمي  محمد|ل| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7883oo ئى محمد|دل يم|محمود ع ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

775429 س|كر عبــــ|مد ش|حمد ح| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

354635 لشوربــــىح |صفوى صبــــرى محمد  ى شمس صيدله عي 

|35696 مريم محمد عبــــدهلل بــــهنس ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

78|4o حمد سعيد محمد|ء |سن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

78893| ن|لسيد سليم|هلل حسيبــــ |هيم عبــــد |بــــر|حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|33o8 لسيد لقمه|ج |لصبــــ|لحسن حمدى | |طبــــ طنط

534o66 حمد محمد صديق حسن|بــــ |رح عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|5746 د|لسعيد مندور عىلي حش|د |عتـــم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

47292 ي
ل محمد|محمد كم| دئى هره|لق|صيدله 

22||88 محمد محمد صفوتـــ محمد عوض |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

626322 ر|لعط|هيم |بــــر|لسيد حسن |هيم |بــــر|ر |من زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|54389 ن|للطيف شعبــــ|ن عبــــد |محمد شعبــــ ى شمس هندستـــ عي 

685544 ل محمد شلبــــى|حمد كم|يه | لمنصوره|ره |تـــج

7|6762 دتـــ|هيم حم|بــــر|ن |هيم رمض|بــــر|حمد | لمنصوره|بــــ |د|
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72o|9 حمد|لم |رحمه روبــــى س طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

6|646o  سحلول|لمرىس |ره |س
ى
لدسوق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5o4358 ف محمد محمد يوسف |ر |من دع|لبــــر|رسر سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

5|6354 بــــو جمعتـــ|رك محمد |ر صبــــىح مبــــ|من |عه طنط|زر

7|6533 ى بــــشيتـــ|لسيد |م |هدير هش مي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

7o44o| ى | ه حسي  لسعيد عىل عليوه|مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

64o574 طف محمد خرصى محمد زيد|محمد ع زيق|لزق|حقوق 

223342 لصمد|محمد مني  محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

329693 مد|ء مجدى محمد ح|ل| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

8538o6 حمد|لكريم |ء عبــــد|رحمه عل ي|علوم 
|لمنى

4773|7 يف ن لشيىم|لدين |ج  نرص |يوسف رسر مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

3|93|9 لسيد|لسيد |زينبــــ محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

48|29 يوبــــ|ل محمد |ن هل|يم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7|2|97 يس|لس|ن |جر محسن فهىم رمض|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

68o7o8 لسيد|ل جمعه محمد |زينبــــ جم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

259o7 ر عىل محمود|ء مختـــ|ل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

449223 وى|لص|مر |ض ع|يوسف سعيد ري ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

6893|2 ى|حمد محمد عىل |ن |يم| لعشر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

69|388 ح محجوبــــ|لفتـــ|دل عوض عبــــد |ره ع|س لمنصوره|بــــ |د|

329o|7 ي محمد صل
حمد عطيه|ح |مصطفى |ره بــــنه|تـــج

44o68| زى|لمغ|جح |م محمد ن|محمود هش لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

822884 ف فتـــىحي عبــــد|ء |عل لرشيد|رسر سيوط|ره |تـــج

9o392 ى حسن|ح خ|سم لد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||98|5 لعتـــفى|نور |عىل محسن  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

2o239 حمد بــــشي |لحميد |محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|995| زق|لر|هيم محمد عبــــد|بــــر|سلىم  سيه|نوعيتـــ عبــــ

753473 لعزيز محمد|سم عبــــد |لرحمن ق|ء عبــــد |ل| عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

22o433 حمد محمد عطوه محمد| ى شمس حقوق عي 

854796 دي|حمد بــــ|ء محمد |عل ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

9o4983 عبــــده رزق | رض| رين|م ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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854|85 ن محمدين|م رمض|حمد عص| ي|بــــ |د|
|لمنى

772o37 م|لش|هلل مصطفى |د حمدى عبــــد |زي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4939|3 كريم عىل عطيتـــ يوسف عطيتـــ لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

76|973 لرحمن حربــــى|محمد جوده محمد عبــــد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

79|646 لنمىل|هيم |بــــر|لدين حسنى |ح |حمد صل| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4|3624 لبــــكليش|لسيد |لسيد نبــــيه |نبــــيه  |بــــ طنط|د|

294984 ف  هيم|بــــر|لدين زىك |محمد رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

29o4o ى  حسي 
محمد حسونه حنفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

777994 لرحمن تـــوئى|بــــ سعيد مصطفى عبــــد|رح زيق|لزق|بــــ |د|

689|3| لسيد عىلي|هيم |بــــر|عمرو سمي   هندستـــ بــــور سعيد

7579|5 ن|ن رضو|م محمد رمض|سل| ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

5o6225 حمد زلهف|ن جمعه |بــــسمه شعبــــ ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|7|55 ن|محمود محمد محمود عثــــم دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

763692 وى|لدقن|مريم عبــــده غريبــــ محمد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

98254 ي
ى |ء |ضى ن|حمد عثــــم|لدين حسي  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 

ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

76784| لم|ن محمد سمي  س|نوره ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

328o97 لسيد عىل|محمد عىل محمد  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

523256 هيم|بــــر|هيم رزق |ن إبــــر|إيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

245799 ر|لمز|مل خليفه |دل ك|هلل ع|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5|9o2| ه محمد | زى|لسيد حج|مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

87o|35 بــــر محمد|بــــر محمد ص|ص ضتـــ|ري/ن|سو|عه |زر

443|26 وى|لشن|روضه أحمد أحمد سعيد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

33|3|o لديبــــ|ورى |ء مجدى محمد مغ|ل| |نوعيتـــ بــــنه

352493 يف عبــــد|سل| للطيف|للطيف عبــــد|م رسر ى شمس|د| بــــ عي 

64|26o لسيد|هيم |بــــر|يه مصطفى | زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

28775 حمد|حمد مجدى محمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

257724 لعزيز|رص محمد عبــــد|مصطفى ن زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|2|897 بــــ|لسيد شه|هيم |بــــر|بــــسنتـــ فتـــىحي  ى شمس|تـــج ره عي 

486|23 مريم سمي  يوسف زىك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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622773 حمد قدرى محمد حسن جبــــل| ط|بــــ دمي|د|

476627 هلل|د |لعزيز سعد ج|عزتـــ عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

85o547 ي ح|محمود عبــــ
مد|س حسنى لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

49553 ن بــــيوم|لدين محمد سلط|بــــ |شه هره|لق|طبــــ 

29293| هلل سيف|ر مصطفى عبــــد|من شمون|نوعيتـــ 

223657 روق محمد|عهود محمد ف هره|لق|بــــ |د|

9o7958 هيم |بــــر|لمجد |بــــو|محمد محمود  ج|عه سوه|زر

245|92 يد|د عيد ع|م عي|هدى عز ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

46o6|| ى |بــــو|دتـــ |مي لعمروىس|حمد |لعني  لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36oo6| رس عويس|دل ف|محمود ع ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

333o33 حمد|رق محمد |لرحمن ط|عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

26|4o6 لسيد مأمون|حمد وحيد | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3233|5 ن حسن|حسن سليم| هل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

875864 محمد مصطفى محمد تـــوفيق  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

863oo6 لسيد جوده|ن |كريم رمض دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

236797 ن محمود مصطفى طلحه|يم| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

82776o مي فىلي نصيف ضيف|ر دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

772|42 هلل|لم عبــــد|سلىم فتـــىح محمد س زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

52427| تـــ مخلص | ى |مي  هيم حسن|بــــر|مي  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

9o9574 دين محمود عدل حسن  |ن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

425|62 يه|لرحمن حم|رق محمد عبــــد|مريم ط سكندريه|ل|عه |زر

258744 هيم محمد محمود عبــــده|بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

233o32 ى نجيبــــ يشى نجيبــــ شي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

364473 بــــ خليل يوسف|يه|يوسف  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

8547o6 محمد حلىمي| زم رض|ح ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

524853 لرحمن|حمد عبــــد|ن |عمر وجدى رمض سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

838895 هلل|هلل حسن عبــــد|طمه عبــــد|ف دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

85528| م|لسل|حمد عبــــد|لد |م خ|بــــس ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

77o422 رف محمد حشيش|ح محمد ع|م صل|سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82983o ي
ي عىلي مصطفى

عىلي مصطفى ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

839|4| دم|دي محمود عبــــيد |ه ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 
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24o846 شم مرزوق|لنبــــى ه|رق محمد عبــــد|ط لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o533 لدين حسنى شفيق|د |حمد عم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

446|95 ي
ى
قص|ل بــــرهيدى قري|بــــطرس حزق سكندريه|ل|بــــ |د|

62|469 ه|بــــر|عمرو عوض صبــــرى  شي  هيم رسر ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

865775 شم محمود|محمد ه| عل تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

89|697 لمجيد |حمد عبــــد|م |م س|سل| سيوط|تـــمريض 

82o99o هر جيد نصيف|رك م|م دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|6o856 م محمد|لسل|ح عبــــد |ء صل|صف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

273|o5 مه|مريم عبــــده نظي  سل ن|سو|تـــربــــيتـــ 

2|44| م يىح محمود|هش| رن ن|تـــربــــيتـــ حلو

3||553 ف عبــــد|لدين |نور  ى|م ش|لسل|رسر هي  هره|لق|صيدله 

5|8397 لجمسي|هيم |بــــر|آيتـــ خليل محمد  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

492|7 |لبــــ|ن محمود عبــــد |يتـــ شعبــــ|
ى
ق لمنصوره|حقوق 

66642 حمد|طف حسن |رحمه ع لفيوم |تـــمريض 

8oo389 لرحيم|لرحيم حسن عبــــد|محمد عبــــد ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

|4943 وى|لغربــــ|لسيد |م |مصطفى هش ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

444572 بــــى|ء جوده محمد رجبــــ رسر|أسم لشيخ|بــــ كفر |د|

484296 بــــر|لغنى ص|لزينى عبــــد |بــــر |محمد ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|2645 مل طلبــــه عديل سنوىسي| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

255934 مصطفى محمود محمد رسور سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o2929 ف |هلل سمي  عبــــد |عبــــد  لدين|هلل رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|57256 نور محمد محمد|ح |سم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

925526 يه محمود يونس محمد  | ج|بــــ سوه|د|

542566 ي|لسيد |آيتـــ محمد حسن 
لنويسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

42|8o3 حمد محمد حمزه فيتـــورى| تـــمريض فرع مطروح 

46763 ى ى محمد حسي   حسي 
مصطفى تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

23987 ى رفعتـــ ج|ي وى|لر|لكريم |د|سمي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

693o9o حمد محمد طه|عمرو محمود  لمنصوره|ره |تـــج

4|2845 لسيد|لىح رجبــــ |ديه محمد عبــــد |ن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

||96o5 حمد|ل حسن |حمد جم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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48|782 بــــ|لمنعم مرىس دي|رم عبــــد |هيم ك|بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

67346 لسيد محمود|م سعد |محمود هش لفيوم|تـــربــــيتـــ 

485988 |لمسيح حن|رى موىس بــــطرس عبــــد |م سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

7o|2|5 لسيد|لسيد |دى |له|محمد حسن عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7o899 ى مدكور|بــــو |تـــم |سم ح|بــــ لخي  حسي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

24345| مد حسن|مجدى ح| ند ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

242344 رص حسن عمر حسن|مروه ن ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

4o7348 ه|ر محمد محمود عوض |مي بــــوخرصى سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

53o2|6 |لمنعم عبــــيده زين |بــــدين عبــــد|لع|ن زين |يم|
بــــدين|لع

بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4o2738 لسيد خليل أحمد محمود|ن |جيل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

525665 لمنعم محمد|رق عبــــد |بــــ ط|شه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o6552 لغفور محمد|يمن يوسف عبــــد |رتـــ |س ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

228o25 ين عل وى|لسيد طنط|ء |شي  هره|لق|بــــ |د|

33o|73 وق محمد يونس  هيم|بــــر|رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|988| نور|ئل كرم |كرم و تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

4o2432 شور|هلل مصطفى عىل سيد ع|منتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|3|8|2 ندى محمد محمد عىل محمد هره|لق|صيدله 

9o767o دى بــــهجتـــ نصيف سيدهم |ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

856597 حمد مدحتـــ محمد|محمد محسن  حقوق بــــنى سويف

2|7o87 هيم محمد|بــــر|طمه وليد |ف ى شمس|تـــج ره عي 

76|674 حمد|عيل محمود |سم|يوسف  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

86938 بــــ محمود|لتـــو|لد عبــــد |ء خ|سم| لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7853o7 لوهيدى|رص محروس |م ن|سل| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

763o69 دى|بــــو ش|هلل حسن فهىم محمد |منه  ره بــــور سعيد|تـــج

42864 لح|ء محمد محمد سعيد ص|دع دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

396|7 لغنى محمد|بــــر عبــــد |ء ص|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6o633 ء طه محمود سيد|شيم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

2556o2 لشوئى|حمد |هيم حمدى |بــــر| ي صىح بــــنه
|معهد فنى
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42624o فظ|لسيد محمد ح| |ند بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

424445 ن|ن خلف عثــــم|محمد عثــــم سكندريه|ل|ره |تـــج

|23|8o لحميد|حمد مصطفى يشى عبــــد | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

853396 محمود مؤمن محمد محمد ي|هندستـــ 
|لمنى

637786 هلل|مد محمد عبــــد|محمود ح ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

448o46 حمد رجبــــ محمد عىلي|ر |من سكندريه|ل|هندستـــ 

259578 لم|حمد س|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|هد |ن شمون|نوعيتـــ 

483|6o وى|لعشم|ء محمد فتـــىح مصطفى |ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

543455 نم|لكريم محمد محمد غ|يه عبــــد| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

694346 رنبــــ|ل|حمد |مل محمد محمود | لمنصوره|عه |زر

23223| ئى عدل تـــوفيق|بــــيتـــر ه سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

8|474| ين ش ى|رسر دي حلىمي حسي  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

88|5o5 زق سيد محمد  |لر|منى عبــــد سيوط|بــــ |د|

|67674 ى|ء |شيم حمد قرىسر حسني  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2428oo ن محمد|هيم رمض|بــــر|محمود  ن|حقوق حلو

276938 د حمدى بــــكي |بــــسمه عم شمون|نوعيتـــ 

8o2|o8 حمد|روق |حمد ف|كريم  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|2o3o7 ى  ف محمد محمد بــــيدق|نورسي  رسر ى شمس|تـــج ره عي 

63oo7 حمد|ر ربــــيع محمد |زه| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

327o9o م محمد خليفتـــ|رحمتـــ عص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o3873 عيل فرج يوسف|سم|محمد محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

6373o5 وى|لقن|ء حسن مصطفى حسن محمد |رس| زيق |لزق|تـــمريض 

27o8o| لبــــىه|ن |دل سليم|حمد ع|م |وس هره|لق|ر |ثــــ|

776329 ىط|لع|ح فريد عبــــد |يه صل| زيق|لزق|علوم 

447243 لدين خليل جمعه|محمد نرص  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|52854 هر محروس محمد|مل م| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8|22|8 حمد|حمد |نم |ء غ|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

|75o86 لم محمد|م س|لسل|م عمرو عبــــد |لسل|عبــــد  ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

492527 فظ محمد |لح|لمعز محمد عبــــد |حمد عبــــد |
رتـــ|عم

بــــ دمنهور|د|
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35427o لسميع|يتـــ حربــــي محمود عبــــد| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|46|5 حمد سيد محمد سيد|محمد  ن|بــــ حلو|د|

25644| دى|لن|يمن محمود | |رول تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

835364 هد جبــــريل محمد محمود|ن دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

2865| حمد محمد|لرحمن |حمد عبــــد | لفيوم|عه |زر

5|765|  خىلي |د بــــ|عم| ريموند
ى
 غ|لبــــ|ق

ى
ل|ق سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

6|2|95 ى عبــــد ى |له |ل|حسي  جوري|لبــــ|لسيد حسي  |عه طنط|زر

6957|6 وى|لمك|دى |له|هلل عبــــد |سلىم محمود عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

44872o شم مدكور|يمن محمد ه|عمرو  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|33448 ج|ن فر|يوسف محسن سيد عثــــم ى شمس علوم عي 

444o4| ى سيد|ء ي|شيم د حربــــي|لجو|حمد عبــــد|سي  لشيخ|علوم كفر 

3|288o هلل سيد|هلل عىل عبــــد|عبــــد ى شمس|زر عه عي 

852927 رف|عيل ع|سم| |لعل|بــــو|محمد  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

||7o77 غبــــ|ن ر|م زهي|س| دون|م |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

26oo9 ى عثــــم ى عبــــد |بــــسنتـــ حسي  لرحيم|ن حسي  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

55963 مل غريبــــ|ن ك|لرحمن رمض|عبــــد ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

85o223 يم|لد|حمد محسبــــ عبــــد|عمر  لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

35688o تـــ|نع فرح|لص|رس عبــــد|يتـــ ي| زيق|لزق|صيدله 

763345 لح شتـــيوى|هلل محمد ص|هبــــه  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

923|85 ى  كرم لطيف شنوده |كريستـــي  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

477876 |وس حن|ندر|نوبــــ جورج خي  |بــــ| سكندريه|ل|عه |زر

525859 ف محمد سليم|حمد | ن محمد|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|528oo هيم|بــــر|دى |هيم ن|بــــر|طمه |ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

869228 لمهدي|رص محمود |لن|ل عبــــد|جم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

372o73 هلل|محمد سيد محمد عبــــد لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|2o233 م محمود زىك|محمد عص ى شمس|تـــج ره عي 

43o8o5 سم|عيل ق|سم|آيتـــ محمد  |صيدله طنط

8855|5 حمد  |تـــسنيم مىح محمد  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

435o36 ل|عىل محمد محمود هل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

69435| ره|ره حسن عم|ن حسن عم|يم| لمنصوره|عه |زر
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352882 لح|د ص|لم عو|سط س|لبــــ|لم عبــــد|س ى شمس|تـــج ره عي 

|69|6| رك محمد|مصطفى عمر تـــبــــ ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

7o463o دل محفوظ عيس عىل|محفوظ ع زيق|لزق|هندستـــ 

223|94 وليد عيد رجبــــ رجبــــ مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

257|45 بــــو ديبــــ|هبــــه وحيد عطيه  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|75855 مر سليم|حمد ع|محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

898458 هلل|لدين عبــــد|ل |محمود محمد جم ج|حقوق سوه

42o343  عفيفى عمر|هيم |إبــــر| عل
ى
لدسوق ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

246526 س|ئل محمد شبــــل عبــــ|د و|زي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

7|o|93 ن|حمد عبــــده يوسف زيد|لرحمن |عبــــد  لمنصوره|صيدله 

2984o بــــو بــــكر محمد|دى |له|محمد عبــــد  هره|لق|علوم 

342528 م|لسل|لحليم عبــــد|محمود محمد رجبــــ عبــــد ى شمس علوم عي 

35|4o6 حمد|بــــو|ن سيد محمود سيد |نوره ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

36524 ف عيد عطيه|منيه | رسر ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

6|35|6 لهورينى|در عطيه جوده عىل |ن زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|44689 ه طه وزيرى طه| مي  هره|لق|م |عل|

3|372 حمد|لنبــــى |د عبــــد|ر عم|من  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

2|79o ى خ|ي لعظيم محمد|لد عبــــد|سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

763996 لدين عطيه|ندى محمد سعد  ره بــــور سعيد|تـــج

339|75 لق|لخ|لسيد محمد عبــــد|سعيد | ر|ي |نوعيتـــ بــــنه

87o|39 حمد|ح |لفتـــ|محمد شكري عبــــد ن|هندستـــ أسو

84o84 ن|لعظيم عثــــم|ده عبــــد |ن حم|حن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

8894|5 ى  بــــ حسنى محمد |يه|حسي  سيوط|ره |تـــج

|36o54 ئيل|دق ميخ|م ص|س| ليدي هره|لق|ره |تـــج

253|99 لرحيم يونس|بــــر عبــــد|ء ج|ل| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

489o25 ه|حمد مو|ح |لفتـــ|يه فتـــىح عبــــد | ره دمنهور|تـــج

868356 يم|لد|هلل عبــــد|ن محمد عبــــد|يم| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

7o2||o هيم عقل|بــــر|دى |له|عمرو محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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6255|8 ز|م محمد محمد بــــ|محمد حس زيق|لزق|حقوق 

2|242| لديبــــ مصطفى رسور|مهند معتـــز رجبــــ  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

|49795 لحليم|لحليم سند عبــــد |محمد عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

767487 حمد محمدعىل|ن |طمه حمد|ف لعريش|تـــربــــيتـــ 

2|64|7 ي شلبــــى|هيم |بــــر|يوسف محمد 
ى
لدسوق هره|لق|ره |تـــج

266o46 ى عبــــد| |يوسف رض لعزيزمهدى|مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

437478 لديىه|لعزيز |لمطلبــــ عبــــد|منصور طه عبــــد  لشيخ|طبــــ كفر 

623868 ن شتـــيه|عيل محمد رمض|سم|آيه  صيدلتـــ بــــورسعيد

345742 ن|م سليم|م|بــــ عيد محمد |ربــــ ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

283|44 حمد|لعظيم |مي  عبــــد|ل|محمد  هره|لق|ره |تـــج

4o556|  منصور عبــــد|ي|عن
ى
دى محمد|له|تـــ شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

233767 سط محمد|لبــــ|م عبــــد|محمود س ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

858658 ي عىلي حسن عىلي عشي  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

682477 دى عرفه مقبــــل|بــــوش|ء محمد |ل| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

3|||65 ن|حمد زيد|حمد سعيد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|88|7 ى|ح زم محمد محمد حسي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|266|2 بــــوبــــكر محمد عىل|عمر محمد  هره|لق|صيدله 

84|458 لدويىحي|هيم محمود محمد |بــــر|محمد  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

779252 لحفيظ|لسيد عبــــد |لسيد عبــــده | |دين زيق |لزق|تـــمريض 

7o5o7| ه عبــــد | |هيم |بــــر|لعزيز |لعزيز عبــــد |مي 
ق وى|لشر

زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|6o8o لرحمن|حمد عبــــد |ء محمد |يه عل| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

84o796 لفتـــوح محمد|بــــو|هلل |زينبــــ عبــــد صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

2327|o فظ|فظ سيد ح|حبــــيبــــه محمد ح ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

52|64 د|لجو|زى عبــــد |شور حج|ء ع|حور بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

4389|5 هيم|بــــر|لسيد نور |در |ن ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

34||73 ر محمد خليفه|حمد نرص مختـــ| هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

8o6972 ي جرجس ميل|م|
هيم|بــــر|د |ئى ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

تـــ بــــنى

2574|| لعبــــد|نور |مه |مريم سل ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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355239 ود متـــرى|مجدى د| دون|م ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

9o896 لحميد عيسوى|ل محمد عبــــد |من ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

26393o ف عبــــد|ء |عىلي ىط|لمع|بــــو|لمنعم |رسر |ن طنط|سن|طبــــ 

9542| م|م|حمد سيد |ميتـــ |س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

222248 ى|د ي|كوثــــر حسن ج سي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|o928 ى ثــــروتـــ صل هيم|بــــر|ح محمد |نورسي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

689|74 هيم عمر|بــــر|لصبــــور |ح عبــــد |محمد صل لمنصوره|هندستـــ 

63o624 | 
ى
هيم|بــــر|حمد حمدى محمد دسوق زيق|لزق|بــــ |د|

27|648 ى ع|ي دل فهىم دشيش|سمي  ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

696444 تـــه|بــــو شح|لحميد سعيد |هدى عبــــد  لمنصوره|علوم 

||8o22 ق|سح|وجدى جرجس | ن|جو ى شمس طبــــ عي 

7826o6 لح محمد|حمد محمد ص|محمود  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|55o6| حمد|بــــو بــــكر حنفى |مريم  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

882489 ء عزتـــ عىل قطبــــ  |ل| سيوط|بــــ |د|

6o2985 بــــ|لفتـــوح حج|بــــو |لعزيز |ء عبــــد |عىلي |بــــ طنط|د|

55796 ر سيد صقر|ء مختـــ|رس| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2553o8 زى يونس موىس|ء عزتـــ غ|ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

8||775 لجيد|حمد عبــــد|تـــن فريد |ف ي|عه |زر
|لمنى

4o|93| لدين حسن خرصى|م |حمد حس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7oo8o6 ئيل|مه رزق بــــطرس ميخ|س|بــــيشوى  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

62o87 لعظيم محمد|هيم ذىك عبــــد |بــــر| ره بــــنى سويف|تـــج

9|32o3 ى |ن عم|هدير نعم ر حسي  ج|حقوق سوه

893|3o لعز |بــــو|جر محمود عىل |ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

497386 ف فتـــي ي غ|ندى أرسر
نم|ئى ي |

رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

677822  منصور|لعر|لرحمن صبــــرى محمد |عبــــد 
ى
ق لمنصوره|حقوق 

|6|838 بــــ سيد سمي  سعيد|ربــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

679537 لحليم|لسيد عبــــد |ح |م سم|كريم هش ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

824o55 ح|لفتـــ|لكريم عبــــد|حمد محمود عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

45455 وى|وى فضل سعد|فضل سعد ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو
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6o4878 ر|لقص|لبــــسطويس حسن |مه |س|ره |س لمنصوره|طبــــ 

285852 عوض| م حن|يكل س|م |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

623762 يغ|لص|لسيد |لعظيم نبــــيه |آيه عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

486568 رص محمود محمد محمود|حمد ن| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

777242 ن|محمد حمدى جوده نبــــه زيق|لزق|ره |تـــج

34267| لسميع محمد|مه عبــــد|هيم سل|بــــر|م |بــــتـــس| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

628899 لسيد عىل|حمد |لسيد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

755665 عيل|سم|حمد |م محمد |ر س|من عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

25873| ن|لقط|محمد سعيد طه  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

869o64 ح محمد سيد|ء صل|لزهر|طمه |ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

43o676 ى  ف سليم|نرمي  ن حمودتـــ جمعه|رسر |تـــربــــيتـــ طنط

|594o3 حمد فضل|ء عىل |رس| ن|حقوق حلو

65357 رق حسن ربــــيع|يه ط| لفيوم|نوعيتـــ 

86o9o5 ى ى سعد حسي  محمد حسي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|62o7 هيم سعد يوسف |بــــر|ندرو | ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

76o79 بــــوبــــكر|لعليم |حمد محمد عبــــد | ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

49437| لشنديدى|لصمد محمد |مه مجدى عبــــد|أس |ره طنط|تـــج

42898o لرشيدي|روق |ئل ف|ء و|أسم |علوم طنط

489936 هيم|بــــر|ئى محمد محمود محمد محمد |م| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

342947 هلل فتـــىحي لطفى محمد|حمد عبــــد| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

8oo38o رص|لن|دل عبــــد|حمد محمد ع|مي  ره بــــنى سويف|تـــج

92o628 يد عىل صديق  |محمد ع دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

43736 د محمد محمد|جه| دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

274245 يوبــــ|مريم عدل عيس  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

525757 لحميد منصور|محمود محمد حمدى عبــــد  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

76o|7| حمد فهيم يوسف|ء |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

867847 حمد|مه محمد |س|محمد  لمنصوره|حقوق 

3343|8 ف |محمد  هلل|لسيد عبــــد|رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

346334 بــــوزيد|مصطفى محمد محمود محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر
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2367|7 ى محمود  لبــــدري|نغم محمود خي  هره|لق|صيدله 

3625|o حمد|هيم عىل |بــــر|طمتـــ |ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

489383 لنرص|بــــو |لمجيد |ر مصطفى محمود عبــــد |مي سكندريه|ل|ره |تـــج

4|o28| بــــو محمد|محمد محمود محمد سعد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

684559 يبــــ|لش|لمهدى |لسعيد |م محمد |حمد عص| لمنصوره|صيدله 

6766|9 ى بــــرك|م عبــــده حس|ريم عص تـــ|ني  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4o823 ي|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد|مصطفى 
ط|لىحى ن|معهد فنى تـــمريض حلو

3567|3 ئى محمد|لسيد كيل|ء |ل| |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

83|376 ي محمود محمد عويس
مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3358|2 لقوى محمد|سلىم محمود عبــــد ى شمس صيدله عي 

2|8624 هيم|بــــر|ره محمد حسن |س كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|256o8 لمنصف شويل|لد عبــــد |عىل خ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

26o7o6 مروه صبــــىح محمد حمزه شمون|نوعيتـــ 

638946 لسيد محمد سليم|طف |لسيد ع| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

6o2974 لشيخ|ن |ن رضو|رضو| ن|ر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|48665 بــــى|لج|ل |لع|سلىم محمد سيد عبــــد  هره|لق|عه |زر

887|57 لرحمن |نعمه محمود عمر عبــــد سيوط|بــــ |د|

27|477 ي|لقطبــــ |د |م حم|س| مه
بــــينى لشر ي صىح ري

|ضه بــــنه|معهد فنى

8566o2 ي سيد عىلي سيد
مصطفى ي|عه |زر

|لمنى

4758o5 زق حسن|لر|س عبــــد |رس محمد عبــــ|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

624576 لحميد مندور|لحميد عبــــد |ندى وليد عبــــد  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

693775  خليل عىل|يه م|
ى
هر صدق لمنصوره|بــــ |د|

3|3|96 رص|لن|هلل عبــــد|ل عبــــد|ل جم|بــــل تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

233473 ريم محمد طلبــــه محمد هره|لق|حقوق 

43o233 تـــه|دل محمد شح|يتـــ ع| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|3o576 لسعود|لدين محمد أبــــو |ح |بــــ محمد صل|هد| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o453o ن يوسف|ء محمود رمض|سم| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

85844| لحميد|ح محمد عبــــد|ء صل|دع ي|بــــ |د|
|لمنى
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326772 ن ض|ح يونس ري|صل| مي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

2837| لدرديرى|حمد |لدين محمود |م |حس هره|لق|ره |تـــج

438223 مد|لمجيد ح|س عبــــد|لعبــــ|بــــو|سلىم  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

9|37o5 لدين مصطفى محمود  |م |مصطفى حس سيوط|بــــ |د|

539362  حسن عىل محمد
ى
عىل شوق م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

887|7o ن حسن |هيم عثــــم|بــــر|م |حس سيوط|حقوق 

3||67o معتـــز نرص زىكي عىلي ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

88544o د|فتـــ عي|د ي|ردين عم|ن سيوط|ره |تـــج

899262 عبــــده سيد محمد سيد  ج|ره سوه|تـــج

237oo4 بــــر سيد|ص| هلل زكري|منه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

282|97 هيم|بــــر|حمد |ء |حمد عل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

44|265 حمد قنديل بــــليح|حمد مجدى | ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

63828o جرجس| مل حن|بــــيتـــر ك زيق|لزق|ره |تـــج

|25|53 ف ه|م |هش لرحمن|شم عبــــد |رسر هره|لق|ره |تـــج

3583| مل سيد خليل|لعزيز ك|نور عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

344362 حمد سمي  عىل محمد| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

227788 عيل|سم|رحمه محمود محمد  هره|لق|بــــ |د|

766396 ج محمد|ر محمد عطيه فر|مي ره بــــور سعيد|تـــج

8o8|96 ى|مل عبــــد|م ك|سه لصمد حسي  ي|عه |زر
|لمنى

4|2429 هلل|لفتـــوح أحمد أبــــو عبــــد |زم محمد أبــــو |محمد ح |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

55395 حمد عويس|م محروس |سل| معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

783388 ء جمعه محمد عىل|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

228344 حمد|ن محمود سيد |يم| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

||8942 ي بــــ|يش|
ى
غ|نور مصطفى شوق ى شمس هندستـــ عي 

5o|467 ى|بــــر|در |ن هيم محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

7o44o7 حمد|بــــ |لوه|تـــ عبــــد |لشح|دل |ن ع|يم| زيق|لزق|علوم 

77865o محمد وليد محمد محمد زيق|لزق|صيدله 

488945 وق رشدي محمد جمعتـــ عل م|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|82o ن|هندتـــ مدحتـــ سيد سليم|ش طبــــ بــــنى سويف
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687493 ن|لعزيز محمد عثــــم|جر مخلص عبــــد |ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

42943o عيل تـــرىكي|سم|ل فتـــىحي |هلل هل|عبــــد |حقوق طنط

|64783 لد فتـــىح عيد|ندى خ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6oo54| لسيد يوسف نبــــيه مزروع| | تـــمريض طنط

634783 لد حسينى محمد|محمد خ زيق|لزق|هندستـــ 

648o88 محمود فوزى محمد عىل حسن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

373|86 ح|لفتـــ|هلل عبــــد|د عبــــد|رغده عم بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

22o|67 هيم سعد محمد سيد|بــــر| ي|هندستـــ 
|لمنى

645769 لعز|بــــو |ن |لغنى رمض|ن عبــــد |رمض |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6|38| شم|لجيد ه|يوسف محمد عبــــد ي سويف
تـــمريض  بــــنى

7|2244 لسخرى|بــــر محمد |يه ص| لمنصوره|عه |زر

8887|4 ر شكرى |د مختـــ|مر| لي|د سيوط|حقوق 

4o678o رق محمد سعد محمد|ره ط|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

228878 هيم شلبــــى|بــــر|فتـــىح | نور ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

93o65 هلل|لعزيز عبــــد|محمود عيد عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

269224 لحميد تـــعلبــــ|لرحمن عبــــد|ء عبــــد|ول |صيدله طنط

23333o ف سعد عبــــد|منيه | لرحيم|رسر ن|بــــ حلو|د|

845978 ي محمد|
حمد محمد مصطفى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

87535| لقس يوسف تـــوفيق جرجس | |بــــريسكل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2585|o مر|يوسف مسعد محمد ع |كليتـــ هندستـــ بــــنه

823487 حمد نمر|بــــ سمي  |ربــــ سيوط|ره |تـــج

|2277o |بــــو |لعظيم |حمد عبــــد |لعظيم |حمد عبــــد |
لسعود

ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

2|3346 ر|ندى محمد نبــــيل موىس نص ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

43627| |لبــــن|هيم |بــــر|لسيد |م محمد |عص لشيخ|ره كفر |تـــج

669o2 ن عيد|ن رمض|ر شعبــــ|مي لفيوم|ر |ثــــ|

48267 بــــو زيد|لفضيل |ن محمد عبــــد |يم| هره|لق|ج طبــــيع |عل

222|68 هيم|بــــر|سلىم مصطفى حلىم  هره|لق|ره |تـــج

62394 حمد عىل|رص |لن|ن عبــــد |يم| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

8o3582 لرسول محمود|مصعبــــ محمد عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى
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635982 ى محمد مرىس|رس محمد |محمد ي مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

336o|6 حمد|لمقصود حسن سيد |دى عبــــد|رحمتـــ ن هره|لق|ر |ثــــ|

536323 م|لسل|لمعىط عبــــد |سهيله حمدى عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

739|4 ى عبــــد|محمود محمد  لمجيد|مي  لفيوم|عه |زر

69592o ى|مد |هيم ح|بــــر|محمد  لبــــحقي  ن|صيدله حلو

776879 ه ع| د مصطفى|دل طه ج|مي  زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

6o3327 وى|لكرد|جر محمد فوزى |ه لمنصوره|هندستـــ 

9||6|9 لحميد عىل |حمد سعد عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|247o5 هلل عيس|دى محمد محمود عبــــد |ه هرتـــ |لق|تـــمريض 

452|24 لق|لخ|هيم عبــــد|بــــر|  |لحميد زكري|حمد عبــــد| سيوط|بــــ |د|

827576 ي|ر
حمد|حمد محمد | |ئى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

239755 ى|جر فتـــىح عبــــد|ه للطيف خرصى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8o8844 ي حرز |حمد ن| حمد|هلل |ج  ره بــــنى سويف|تـــج

87394 حمد سعد|ن محمد |حمد شعبــــ| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|69325 شم محمد عىل|مصطفى ه |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

686o72 هد|لسيد مج|حمد |ن حمدينو |نوره لمنصوره|صيدله 

222525 ى|لنف|هلل |لدين عبــــد|يوسف محن   دى حسي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

437564 لجلمه|محمد عىل محمد يوسف  لشيخ|تـــمريض كفر 

35o||4 دق|ن سيد ص|فرج شعبــــ ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

862953 د حمدي عىلي محمد|نه لمنصوره|حقوق 

784533 هيم|لغنى إبــــر|نشين محمود سمي  عبــــد زيق|لزق|حقوق 

4535o| للطيف خليفه|ح عبــــد |لفتـــ|حمد حمدى عبــــد | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

452557 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|لمنعم عبــــد|كريم عبــــد ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6o8436 هيم رزق|بــــر|لسيد |مريم فتـــىحي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

425598 ر محمد سعيد|لغف|مه أحمد عبــــد |س|هلل |هبــــه  سكندريه|ل|عه |زر

2|86|5 د|يمن فخرى ج| |ري|م ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

232969 ق|حمد سبــــ|مروه محمد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8o7842 وق عىلي ك
مل محمد|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

73643 ى عبــــد شم|هلل ه|مروه حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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688293 ي
لبــــسطويسي|لسيد محمد |محمد | دئى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

36325o محمد سعيد معتـــمد تـــوفيق ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

8o28o5 مل|ض ك|مي ري|بــــيتـــر س ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

356|8| ى محمد حسينى محمد عيد حسي  |حقوق بــــنه

7o8563 ي|ر
ن|لمتـــول سليم|محمد | ئى لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6||833 در حسن|لق|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد |هندستـــ طنط

345|46 هلل عىل خليل عىل محمد ملش|منتـــ  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

693993  |لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|هلل |عبــــد 
ى
نتـــ|بــــو عي|ق لمنصوره|علوم 

4o9694 ى محمد |س لسيد|ره عىل حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

236678 ل|ره فتـــىح حكيم غبــــري|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7558o2 حمد عىل عىل|زينبــــ  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4535oo |لعط|بــــو|هيم عىل |بــــر|م |هيم عص|بــــر| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8oo332 حمد يوسف|لرؤف |حمد عبــــد| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

343282 لحليم|ء سمي  زىك عبــــد|شيم |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

634328 ندى عبــــده محمد محمد حسن عيس زيق |لزق|تـــمريض 

7|o537 ي|ر
ئى|لسعد|لجليل |حمد عبــــد |محمود | ئى لمنصوره|صيدله 

85o273 ه رش| د محمد محمد|مي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

35|694 لد محمد محمود محمد عيد|حمد خ| ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

849784 حمد|لدين ملك |ء |ء عل|هد| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

8|44o3 د|حمد محمد حم|لرحمن |عبــــد ي|صيدلتـــ 
|لمنى

8|2o27 لحميد|ء محمد سعيد عبــــد|صف ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|72o7| بــــر محمد|محمود سعيد ص تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4o6532 ن|هر تـــوفيق محمد عثــــم|ء م|رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|639|9 لعظيم محمد محمد|ندى محمد عبــــد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|67|89 لمتـــول منصور|لمتـــول |مرفتـــ سمي   ى شمس|د| بــــ عي 

88797| ف سليم|م |بــــر| روس |سك|ن |رسر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

4|2998 ي
ى محمد عبــــد | دئى لغنى|عىل حسي  |بــــ طنط|د|

52oo43 لقط|لسيد محمد حسن | |لي|د بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

834|28 حمد حميد|يه محمد | دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

5||678 هيم|بــــر|عىل محمد محمد  بــــ دمنهور|د|

643o3| نطون زىك|يمن |يده |ع زيق|لزق|بــــ |د|
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682737 بــــينى حسن |رق |سهيله ط زى|لغ|لشر ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

7||o52 ى محمد  نم|هيم غ|بــــر|لخرصى |نيفي  لمنصوره|بــــ |د|

5|95|2 بــــورى|لش|ح |لفتـــ|لد حسن عبــــد |ل خ|نه عه دمنهور|زر

62946| ى|هيم سليم حس|بــــر|حمد سليم | ني  زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

6226o8 ئى طلبــــه محمد عبــــدون|مح ه|س ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

2588oo فع|لش|ن |لحميد سليم|ن عبــــد|سليم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

22|564 محمود خليل سيد خليل ن|بــــ حلو|د|

49783 م صديق محمد|صديق س ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

485362 تـــه|لكريم محمود شح|حمد عبــــد |ل |من |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|74769 ل شكري عىلي|حمد كم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

838598 |بــــسنتـــ جورج رؤوف حن |نوعيتـــ فنيه قن

69439| لجليل عىل|هر عبــــد |مريم سمي  م زيق|لزق|بــــ |د|

35832o ى محمد|طف |ء ع|نجل مي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

|6o854 وق خ ئى|لد محمد حس|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

278859 ص|لخو|لم |مه س|س|مي  | ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

82869| حمد|لرحيم |حمد عبــــد|ر س |ف |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

823|2o د|لجو|هر عبــــد|ن ربــــيع م|نوره ي|بــــ |د|
|لمنى

|5o33| مصطفى صبــــرى مصطفى محمود هره|لق|لعلوم ج |ر |د

233|o2 ن|حمد محمد شعبــــ|ن |حمد رمض|رضوى  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

24|465 ى عبــــد|هلل عبــــد|يه | در|لق|لحليم حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

64|5o رص ربــــيع محمد|مروه ن لفيوم|لعلوم |ر |د

63|84o نور|هلل |ء محمد عبــــد|لشيم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|32239 ك|رس سدر|مريم عدل ح ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

524974 لسيد|ج |حمد محمد حلىم فر| سكندريه|ل|ره |تـــج

4o92|5 ر|لنج|مل مبــــروك لطفى محمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

245998 لشيىم|ن |هلل شعبــــ|د|ن ج|شعبــــ ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|67277 ى لدقن|حمد |بــــر شبــــل |ص| روجي  هره|لق|حقوق 

855o|3 حمد محمود محمد محمد| ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

|27343 دى فرج درويش|ريم ن هره|لق|حقوق 

343773 رس|حمد عزتـــ مصطفى ف|سهيلتـــ  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 
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82|543 محمد محمود محمد محمود حسن ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

9o4586 ن |ن مىك عثــــم|بــــ عثــــم|شه ج|حقوق سوه

9|5o72 حمد حسن  |ضى |لر|ء عبــــد|ول ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

689927 لعزيز|طمه محمد عىل محمد عبــــد |ف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4965|6 لح حسن محمد|نسمه ص ره دمنهور|تـــج

6o4|7 ندى سيد عىل محمد تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

37||57 لسيد هندم|دل حسن |محمد ع دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

7oo625 ن محمد|حمد عثــــم|ن |عثــــم لمنصوره|حقوق 

6o594 حمد|لفضيل |ء محمد عبــــد |ل| طبــــ بــــنى سويف

|48|63 م بــــهجتـــ محمد|مصطفى عص ن|بــــ حلو|د|

452|35 هلل|د |ده ج|لبــــسيوئى حم|بــــر |ده ص|ء حم|ل| لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

675|52 ح محمد بــــسيوئى|لفتـــ|م عبــــد |مؤمن عص لمنصوره|صيدله 

5|474 ن دى|نبــــيل رؤوف ن| مي  علوم بــــنى سويف

77647 للطيف|د عبــــد |ضىح سيد عو ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

3|9|4o ي بــــسط|ردين ك|ن
ى
|مل صدق ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

755262 ح|لفتـــ|جر محمد محمد عبــــد |ه ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

78o556 عيل|سم|لمنعم |د عبــــد |محمد عم زيق|لزق|عه |زر

|67574 د صقر|حمد فؤ|لدين |ل مىح |من ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

28757o ى|رص |لن|ن عبــــد|يم| لحسينى حسني  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

545797 حمد|دل عىل حسن |محمود ع بــــ بــــنى سويف|د|

|3|694 هلل|د |ره عربــــى محمد ج|س ى شمس|تـــج ره عي 

9||627 ف فر| ر عشم يس|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

82o2o2 حمد صبــــره|حمد محمد | سيوط|ره |تـــج

269839 لعزم|بــــو|لسيد |م |م س|حس تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

756532 ء عربــــى عمر عودتـــ|سم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

6279|4 لعوضى|محمود محمد محمد يونس  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35833o لعز|بــــو |حمد رمزى |ن |نور ى شمس|تـــج ره عي 

348282 ى نرص محمد  بــــومسلم قطبــــ|نرمي  منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

33|38o مد محمد مبــــروك بــــندق|يمنى ح |بــــ بــــنه|د|

2|277 وق  لعزيز|تـــ عبــــد |حمد نش|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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28967 بــــرى|لج|لمنعم |لد محمود عبــــد |خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

425589 حمد عىل|م محمد |ر عص|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4||o82 ن|لم|لسيد س|ر محمد |من |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

836|97 حمد محمد|ح |لفتـــ|ء عبــــد|ول دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

477o3 حمد|لغنى |طمه عمر عبــــد |ف ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

4582o2 يد عبــــد|بــــو|ل |مي  هل| ى ر|لغف|لي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

26o343 لمنعم محمود|م محمود عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

479928 دل عطيه محمد عطيه|سلىم ع ن|سو|ضتـــ |علوم ري

668|2  محجوبــــ| نور
ى
حسن دسوق لفيوم |تـــمريض 

847225 حمد|ضىحي عىلي طه  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

6346| تـــه خرصى|هلل طه شح|عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

53|9o بــــر|ء محمد محمود ص|سم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4ooooo ى يشى زغلول متـــى غبــــرس| تـــريفي  ى شمس| لسن عي 

42653| زى|دى حج|له|حمد |متـــ |س|س |ين| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

253245 حمد حفيشه|لسيد |م  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o2264 لسيد قطبــــ|لسيد |لد |ء خ|شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|5|82 حمد محمد عىل بــــهلول| ن|حقوق حلو

357545 ى محمود ى يشى حسي  حسي  |نوعيتـــ بــــنه

2o756 لسعيد عيسي|حمد محمد سعد | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

496|99 ن|سعد سعد محمد سليم| رن بــــ دمنهور|د|

9o7584 لرحيم |بــــر عبــــد|لسيد ص|حمد | دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

48o4oo هيم جبــــر|بــــر|كريم سعيد جبــــر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3365o3 لعليم|لحميد عبــــد|ندى عيد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

899|o8 حمد  |ح محمد |رحمه صل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8o6498 ي|ه
ى محمد مصطفى له حسي  سيوط|حقوق 

7o746o لسيد جوده|هلل محمود |عزه عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

9|9295 بــــوزيد |حمد |بــــوزيد | |ثــــري سيوط|تـــمريض 

38947 لدين|عمر مجدى يوسف زين  ن|هندستـــ حلو

|45285 م|لسل|ن عبــــد |حمد رمض|كريم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6242o6 لدين موىس|لسيد عز |صهيبــــ وليد  لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

3o983 زق|لر|د سعيد عبــــد |زينبــــ عي هره|لق|ره |تـــج
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86593o م خليل عىلي خليل|كر| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

773o|4 حمد محمد حسن|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

62|7|4 زق محمد|لر|حمد حلىم عبــــد |ء |سم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

83o87o ي ج
ي عبــــد|مصطفى

لمجيد|د مصطفى سيوط|حقوق 

238857 هلل يوسف|هلل عبــــد|ن عبــــد|رو هره|لق|علوم 

77688| تـــ|لشح|لحميد محمد |د عبــــد |ن عم|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

|74754 هلل مرىس|حمد عبــــد |محمد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

92|467 لح |لح شفيق ص|جورج ص سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

867o96 سكندر|ريو ثــــروتـــ عزمي |م دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

4o4|89 لسيد يوسف|هر صبــــىح حسن |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3356|9 فهىمي| جر طه رض|ه ى شمس|د| بــــ عي 

|38624 م محمد سيد حسن|نغم هش ى شمس|تـــج ره عي 

367|9| تـــه|هيم شح|بــــر|هيم |بــــر|بــــر |محمد ص |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|2446| وع|مح مط|نىح  محمد س| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

27|279 ر|لجز|لعظيم مصطفى |سلوى رجبــــ عبــــد  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

632292  عبــــد|هيم |بــــر|هلل |منه 
ى
م|لعظيم تـــه|لدسوق بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

3563o5 هلل|د|بــــ مرىس ج|يه|حمد | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

262|55 هلل|ن عوض |هلل سليم|محمد عوض  |تـــمريض بــــنه

776565 هيم|بــــر|لسميع محمد |ء حسنى عبــــد |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

35|549 ي
وي محمد|ء نجم مك|ضى هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

9|4|92 مه  |عيل سل|سم|سلىم محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

676256 سىط محمد مصطفى|لدي|بــــسمه وليد  ن|صيدله حلو

776634 لجمس|ن محمد |حمد سليم|رقيه  زيق|لزق|عه |زر

2o897 نور|بــــ محمد |يه|م |سل| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

83|959 ء ثــــروتـــ فهىمي محمود|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

75|367 حمد رمزي|م |هش| ر|ي ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o277o ضى|لسعيد م|لسعيد محمود |م |حس |هندستـــ طنط

2|9366 بــــر منصور|ضى ص|ء ر|عل ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

92o9o4 لس ه ى |ئى مرزوق بــــش|كي  ج|عه سوه|زر
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24|883 لعزيز محمود يوسف|ندى محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68526| لرحمن عىل قنديل|ئى محمد عبــــد |م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

233946 س|د عبــــ|حمد فؤ|س |مه عبــــ|س| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

27437 وق عبــــد  لمنعم عىل عليوه|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5o76 لدين محمد فهيم|م نور |نىه عص ن|بــــ حلو|د|

5|9oo9 بــــويوسف|حمد يوسف |ن |مل شعبــــ| |بــــ طنط|د|

3|9422 م|يمن متـــولي عل| |شد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

3||94| هلل محمد|رس عيس عبــــد|حبــــيبــــتـــ ي ى شمس|د| بــــ عي 

6|7934 يل|بــــو ط|حلىم مصطفى | ي|م ط|بــــ دمي|د|

246769 حمد جوده|يوسف حمدى  سيوط|بــــ |د|

7||82o لمقود|در محمد |لق|سلىم محمد عبــــد  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

223887 ج حسن|ئل حسن تـــ|ء و|حسن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5oo887 ك|لسم|هلل منصور |عبــــد| دين ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

8276o ى محمد |نعمه  هيم|بــــر|هلل حسي  هره|لق|حقوق 

78o|4o دل طلبــــ محمد|حمد ع| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

822o3o مرقص| درس مني  سيل|تـــ ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

6|722o ح يوسف عمر|ن صل|يم| ط|ر دمي|ثــــ|

752788 هيم|بــــر|م عىل |حمد عص| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

262|35 س|نور عبــــ|محمد صبــــرى  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

545692 س|مد محمد بــــرج|دل ح|ئل ع|و تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

439842 يف|ن يوسف أبــــو|مريه لفتـــوح محمد رسر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|4|685 ف محمد طلبــــه|حمد | رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

249367 بــــو سكينه|هيم |بــــر|لدين |ل |ل كم|ملك كم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

636628 عيل|سم|مه حمدى حسنى |س| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|5777 دوس|لق|م |لسل|ء يوسف محمد عبــــد|شيم بــــ دمنهور|د|

263792 ضى ميه|دل ر|مريم ع |تـــربــــيتـــ بــــنه

5|8426 ن|س مبــــروك فتـــىح محمد شعبــــ|ين| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

84|8oo رس|لح|بــــر عبــــد|تـــم ج|د ح|زي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

4o495o نه|حمد طبــــ|حمد محمد سعيد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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7629| لم يوسف عىل|لرحمن س|عبــــد لفيوم|تـــربــــيتـــ 

254833 بــــ |لوه|لمهدى عبــــد|ء عبــــد|لمهدى عل|عبــــد
زق|لر|عبــــد

ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

639876 عيل|سم|ح |لفتـــ|ره محمد عبــــد|س زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

346794 مد عىل|طف ح|رتـــ ع|س ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8o8|8o ل|لع|دل سعد عبــــد|ره ع|س ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

82|435 ه ن| دق|هد ص|دي مج|مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

868o24 ي|ر
هر محمد|لط|محمد | ئى سيوط|عه |زر

4622o2 ىسر|لحميد غبــــ|ء مصطفى محمد عبــــد |حسن لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6oo8|5 حمد منصورعوض|حمد منصور |ره |س |ن طنط|سن|طبــــ 

94565 حمد|ن عيد |هلل شعبــــ|عبــــد  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7869oo سط|لبــــ|حمد عبــــد |دل |عبــــي  ع زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o6545 هيم سعيد|بــــر|ن محمد |مريم شعبــــ لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8995o4 مه |ح عىل سل|لفتـــ|ن عبــــد|حن ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

67496 لمحسن|حمد فتـــىح عبــــد |دهم | لفيوم|صيدلتـــ 

|329|2 هيم|بــــر|لح عىل |صفوه مصطفى ص لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

478844 محمد مجدى مصطفى مصطفى عليوتـــ م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|38435 ستـــبــــرق عفيفى حسن عفيفى| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

527293 لعزبــــ|ورى محمد |لمغ|مريم بــــدر  سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

7o5o|4 دى|لن|د محمد |لمعىط ج|محمد محمد عبــــد  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

774|7o حمد|لعزيز |لرحمن عبــــد |عىل عبــــد  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

72736 ى عبــــد|عبــــد لعظيم صميده|لرحمن حسي  لفيوم|هندستـــ 

5|6o5 لسيد|مد |حمد ح|نغم  بــــ بــــنى سويف|د|

697472 يف محمد رجبــــ محمد رسر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|37996 حمد|ئل بــــدوى |حمد و| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

32|888 لغنى|لنعيم سيد عبــــد|لعزيز عبــــد|بــــسنتـــ عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

862665 حمد|م محمد |حمد عص| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 
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766o62 ى محمد نويرص سهيله محمد فطي  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

6|7366 لدين|رس مسعد نور |هلل ي|منه  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8|3o2| لح جمعه عىلي|محمد ف ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

452653 س عبــــده|لسيد محمد عبــــ|ء |رس| لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

778575 حمد شندى حلىم محمد| زيق|لزق|ره |تـــج

6883|9 ى  ى نصيف |مي  تـــه|هيم شح|بــــر|مي  لمنصوره|حقوق 

7|6462 ي|لح |ن محمود سعد ص|رو
بــــينى لشر لمنصوره|بــــ |د|

57944 ئ  قنديل|حمد رج|هلل |عبــــد تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

763353 |لوف|بــــو |حمد حسن |حمد محمد |ء |ل| هندستـــ بــــور سعيد

226252 ى محمد محمود  حسي 
مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

3|543| حمد رزق|حمد متـــولي |رضوى  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

34388 ى|ل ش|لع|حمد عبــــد|عمرو محمود  هي  هره|لق|حقوق 

75898o هر|لظ|ه عبــــد|لل|محمد منتـــرص عبــــد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

29764| حمد نرص|ده محمود |غ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

89964o ى سيىلي |مي  عبــــده بــــ| |مي  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

696|5 ح|ن ذىكي مفتـــ|حمد رمض| لفيوم|طبــــ 

6627| بــــ|لوه|لعزيز عبــــد|عمرو عطيه عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

234|2| حمد محمود|رق محمد |ط ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

253345 لكمشوىسر|زق |لر|يم عبــــد |لد|هدير مجدى عبــــد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

92o49o حمد محمد خليفه عىل | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o25o حمد سيد مبــــروك|لرحمن |عبــــد  ى شمس| لسن عي 

|676|o لرحمن محمود|لسيد عبــــد |هلل |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

528648 لدين|ن شمس |لسيد عثــــم|مصطفى محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

2454o عيل محمد|سم|لدين |د |يه عم| ن|بــــ حلو|د|

|2|955 لغنى|لدين حمدى عبــــد |ء |مريم عل هره|لق|ره |تـــج

|5|458 حسن محمد جويده| دين لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

83||98 لحكيم|ء حلىمي عبــــد|محمد عل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

46392 لمنعم|ن محمد عيسوي عبــــد |حس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

245773 حمد بــــدر|حمد |ن محمد |مرو ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

923o67 للطيف عىل |لدين عبــــد|ء |م عل|ر كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|
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23637o مل|ل مصطفى ك|حمد جل|ربــــى  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

||7244 ي
روق عبــــده|محمد ف| دئى |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|

(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

479778 ى سليم| ألبــــيدي|ن |ن محمود سليم|لحسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

696378 لم|لسيد س|ن |محمود نعم| عل ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

257554 ى|محمد شبــــل عبــــد لعزيز حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6|588 ن|ن شعبــــ|يه مصطفى رمض| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

52o594 منتـــ تـــيسي  محمود محمد بــــرهوم| بــــ دمنهور|د|

855496 يز محمد|دل ف|حمد ع| ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

425725 ض عىل|مل ري|م ك|هندتـــ حس|ش سكندريه|ل|ره |تـــج

284544 رس|لحفيظ عىلي ح|ء حمدى عبــــد|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

268925 ى  ف بــــسيوئى رسح|نرمي  ن|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

72585 هيم حسن جمعه|بــــر|ء |سم| لفيوم |تـــمريض 

422|27 ى مصطفى عوض |منه  هلل|هلل حسي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

8953|6 دق |لحميد ص|جح عبــــد|حمدى ن ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

786894 محمد| لعل|بــــو |دل محمد |ن ع|سوز لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

29|o32 بــــوسمره|بــــوسمره |هيم |بــــر|س |ين| هره|لق|حقوق 

2|4428 بــــتـــ|زن محمد محمد ثــــ|حبــــيبــــه م هره|لق|ره |تـــج

25685 سلسبــــيل محمد بــــكر سيد هره|لق|بــــ |د|

86327o ى خليفه|لجو|محمد عبــــد د حسي   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

8||97 ي|عمر رؤوف محمد كيل
ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8698o7 لد عىلي محمد|خلود خ ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|74692 شد|حمد ر|بــــو زيد محمد |محمد  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

4o9547  |لبــــ|م عبــــد|أحمد هش
ى
وى|لبــــحر|ق ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|2|468 لرحمن|حبــــيبــــه عمرو حنفى عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

79o47|  تـــوفيق|عمر 
ى
حمد شوق ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 

رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

92463 در|لق|لحليم يوسف عبــــد |يوسف عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2867o6 لدعوىسر|سعيد محمد سعيد  ى شمس صيدله عي 

326283 ى عبــــد|يه|بــــسمتـــ  ر|لستـــ|بــــ حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

7822o |لوف|بــــو|در |لق|لبــــدرى عبــــد |سلىم  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|
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8o5o6o لحميد|مد عبــــد|هند مؤمن ح ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

36236o لعليم|مل عبــــد|لرحمن فرج ك|عبــــد سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

7|732| لبــــسيوئى عسله|لعظيم |ح عبــــد |يه صل| زيق|لزق|حقوق 

646822 ئى|لغيط|ء محمد مسعد |رس| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

473|7 وى|فتـــ عىل ص|ء ر|رس| ن|بــــ حلو|د|

838|oo ي محمد|لدين حج|ح |حمد صل| ج  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|68976 هيم محمد|بــــر|هيم حسن |بــــر| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4|6554 ن محمد عيس|حمد متـــولي رمض| لشيخ|بــــ كفر |د|

784|87 هلل|هلل فتـــىح عبــــد|رس عبــــد |ف دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

268349 عىل محمود عىل سعد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

82o245 هيم محمد|بــــر|بــــر |مروه ص ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7o688| ن|مد رسح|ن ح|عمرو شعبــــ طبــــ بــــورسعيد

84485| فظ|لح|لبــــيومي عبــــد|نور محمد |محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

766222 ن|لسيد رضو|لسيد |هدير نرص  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

5|758 هيم عويس|بــــر|بــــر |بــــ ج|رح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4|56|2 عم|لن|حمد يوسف |حمد عىل | |حقوق طنط

429o44 ه | د محمد بــــدر|لجميل رش|مي  |صيدله طنط

76o385 ى محمد |محمد  م|حمد مقد|لحسي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

848454 بــــوزيد|ء عىلي حسن |رس| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|283|2 رى|لبــــ|حمد عبــــد |محمود عمر  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

88|246 رى |جرجس يعقوبــــ عويضه زخ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

78||o3 لم حسن|مل س|حمد حمزه ك|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

329o|8 ى عبــــد|مصطفى ي ى تـــف|لعزيز ي|سي  حه|سي  |نوعيتـــ بــــنه

5|576| هلل محمد عيد|بــــ عىل ضيف |رح ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

348885 در محمد|لق|لمجيد عبــــد|جر متـــول عبــــد|ه ى شمس| لسن عي 

786667 ه محمد صل| ح حسن عبــــده|مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|28|36 وز عبــــد  لسيد مرىس|رص |لن|في  ن|بــــ حلو|د|

9o|853 وي |ئل عىل قن|حمد و| ج|بــــ سوه|د|
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537475 لقوى|هلل عبــــد|د|محمود ربــــيع ج |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

62o7|o هيم|بــــر|لسيد |ئل تـــوفيق |خلود و ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

5|8o5 ف عبــــد |ل |من بــــ|لتـــو|هلل عبــــد |رسر بــــ بــــنى سويف|د|

543463 بــــدين|لع|د مرضى مهدى زين |ء عم|شيم بــــ بــــنى سويف|د|

2429o7 حمد|مه |دى سل|محمد ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

295662 وى|لزفتـــ|هيم درويش |بــــر|لد |هلل خ|عبــــد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

5o896| جد|هيم عىلي م|بــــر|يمن عىلي | ره دمنهور|تـــج

64|o87 هيم|لسيد إبــــر|ن منصور |إيم زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

69977| ى محمد|يه سليم| ن حسي  لمنصوره|حقوق 

4o4337 ء رجبــــ عوض|مؤمن عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24o67 رحمه مجدى سيد خليل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

77o3|4 ن|محمد حسن محمد عطيتـــ سليم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9|7325 لح شعيبــــ |مه محمد ص|س| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

89925| ر محمد  |لغف|ء عىل عبــــد|هن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o9593 ي|لفر|تـــسنيم حسن محمود  رج  |ره طنط|تـــج

5|6|2o ن|م محرم رسل|لسل|مل عبــــد |ر ك|من ى شمس علوم عي 

886943 مريم مجدى حلبــــى زىك  سيوط|ره |تـــج

89889| ى حسن |خلود  حمد حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

448593 ى |محمود  بــــو زيد|لهم حسي  |بــــ طنط|د|

45999 شور محمد|مه ع|س|ندى  سيوط|عه |زر

457579 ى|هيم رمزى محمد حس|بــــر|ر |من ني  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

426o3| هيم فرج|بــــر|رحمه فرج  ره دمنهور|تـــج

9o8o94 حمد |لسيد محمد |مؤمنه  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

28326o ف عبــــد|د |زي لودود|لكريم عبــــد|رسر  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

4223o حمد عىلي محمود|ء |رس| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

53892 د فتـــىحي متـــولي|فدوي عم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

22o364 ر|هيم نص|بــــر|م |لسل|بــــ عبــــد|مه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

63|235 حمد|مسعد محمود سيد | رن زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 
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89o235 ل هديه خليفه |نسمه كم سيوط|بــــ |د|

9o824| حمد  |لدين |ضىح مكرم سعد  ج|بــــ سوه|د|

476568 عيل|سم|سلىم ممدوح محمد مصطفى  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5|o382 ل|لع|حمد مجدي صديق عبــــد | ن|علوم حلو

8264o7 دق|مر كومي ص|ر ع|من قرص|ل|فنون جميله فنون 

586o9 وى|ح حفن|رص صل|مروه ن طبــــ بــــنى سويف

5o86|4 لعزم|محمد محمود محمد أحمد أبــــو تـــمريض دمنهور

2473o7 نده|رون عىل بــــتـــ|لد ه|حمد خ| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3o|4o ى|ر رمض|مي ن فوزي حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

762|77 حمد قنديل|رس محمد |محمد ي بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

332998 زق|لر|حمد عبــــد|جر محمد |ه  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

323224 ك|لمل|ل عبــــد|م كم|عص| رين|م ى شمس|د| بــــ عي 

698524 ى نوس|وهيبــــ نسيم ف| مي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

9o2528 ين رمض لصغي  محمد|ن |شي  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

8334|5 لدين|س نور|بــــسمه سعد عبــــ |نوعيتـــ فنيه قن

6o89| ن بــــرع|لم|ن س|محمد شعبــــ لفيوم|هندستـــ 

367687 زى|لمغ|هيم محمد |بــــر|حمد | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

334665 ف عبــــد|لدين |سيف  لحفيظ عىل|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|9o39 ن|مريم محمد محمد رمض علوم بــــنى سويف

77792o لحفيظ|هر عبــــد|لط|نور محمد |جر |ه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

79o89o هيم عوده|بــــر|يد |هيم ز|بــــر| سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

7|944 ه رجبــــ محمد سليم| ن|مي  لفيوم |تـــمريض 

|29936 هلل محمد محمد قنديل|فرح عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

7|o8o6 ف محمد ف|محمد  ر|لنج|روق مصطفى |رسر لمنصورتـــ |تـــمريض 

487529 ي حس|لر|حمد يوسف عبــــد |
ى مسعود|ضى ني  سكندريه|ل|حقوق 

78|52| حمد محمد|م |هلل هش|منه  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5952o س محمد|ء محمد عبــــ|شيم صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

3348|| بــــسنتـــ محمد محمد فرج |حقوق بــــنه

|67||2 ى|د يوسف حس|بــــسنتـــ عم ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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|4o9o9 لد معوض محمود|منيه خ| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

25368| لسطوج|محمد يشى محمد رجبــــ  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

9o637 حمد فتـــىح سيد|هبــــه  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2|88|4 تـــربــــى|ل|ح مرىس |لفتـــ|حمد عبــــد| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

638765 ه عبــــد | لرحمن يونس|لعزيز عبــــد |مي  زيق|لزق|حقوق 

4o|736 ل محمد|لمتـــع|حمد عبــــد|لدين |م |حمد عص| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32|39 حمد حسن محمد|رق |ط لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

68692| لمتـــول|لسيد |ء عيد |رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6358o3 فظ محمد|هيم ح|بــــر|مح |س زيق |لزق|تـــمريض 

8|969| مح عزتـــ عدلي|س| ندر|س ي|بــــ |د|
|لمنى

496847 دروس|ل تـــ|م سعيد كم|مي عص |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|3722o هيم محمد فرغىل|بــــر|محمد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

459388 هيم|بــــر|لسيد |هلل جودتـــ |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

253564 لمغربــــى|لمحسن |لسيد عبــــد|ء |شيم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8254o6 عطيتـــو محمد عطيتـــو| عل دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

28632o  مصطفى محمد
ى
هند دسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

277764 حد|لو|حمد محمد عبــــد|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

255o|8 ى |ي لغول|لعزيز |حمد عبــــد|سمي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

2692|4 هلل|بــــ |حمد ج|م |هبــــه س لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

329457 ى |يم| ر|لسيد نص|ن ربــــيع حسني  |نوعيتـــ بــــنه

694|37 ف محمد عبــــد |تـــسنيم  للطيف جبــــر|رسر لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4o32|2 ئى|لكور|لمغربــــى يوسف |مروتـــ يوسف محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8254|| ي|ر منتـــرص محمود حس|من
ئى ج|بــــ سوه|د|

5|4235 ئى|لمسلم|لحميد سعد محمد |آيتـــ عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

52599 مل محمد يس|جر ك|ه ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

87o4o9 ي
حمد|لحفيظ |ء ربــــيع عبــــد|ضى ي صن. تـــ.ك

ن|سو|ع |فنى

55775 هيم محمود|بــــر|ن |م رمض|هش تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

7o7483 وي|وى محمد عشم|لشبــــر|منه سعد  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

882668 وق محمد عبــــد لمنعم عىل |رسر سيوط|طبــــ 
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6396|4 لغمرى|لسيد مصطفى |ئى مصطفى |م| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2557o| د|لضي|دل محمد |محمد ع لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

7858o4 لمشتـــول|عيل |سم|حمد |هيم محمد |بــــر| زيق|لزق|بــــ |د|

|3|9o8 مدحتـــ محمد محمد| نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|9647 مي|لش|ل محمد حسن |ره جم|س |حقوق طنط

84|2|5 بــــي|زق عر|لر|دل عبــــد|ء ع|ل| معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

4|o997  عىلي عبــــد 
لحميد عىل عوض|يمنى |ره طنط|تـــج

365985 م محمد نبــــيل محمد|هش ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

|62553 حمد شكرى فهىم عقيله| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

79o999 حمد|حمد محمد |ء |ل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||9||8 لرحمن|لرحمن طه عبــــد |حمد عبــــد |نشوى  ى شمس|تـــج ره عي 

22|9o2 ى محمد خليل خليل  هيم|بــــر|نرمي  هره|لق|ره |تـــج

|54445 لحميد|حمد عبــــد |لحميد |حمد عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

763624 ف تـــوفيق مصطفى عبــــد |ر |من دى|له|رسر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

894528 رع محمد |ل ز|محمد جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o9|9| حمد حسن|ن |ن شعبــــ|لد رمض|خ لمنصوره|هندستـــ 

756o68 مل تـــميم|ء مجدى ك|شيم عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o|325 ج  مزروع|حمد بــــلتـــ|لسيد سيد |وحيدتـــ  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

97473 بــــوزيد|ل سعد |محمد كم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

834342 د تـــوفيق|لرحمن فهيم فؤ|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8o7853 ل فتـــىحي محمود|ء جم|صف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

636839 وى محمد|لسنف|م |بــــ عص|يه| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|5|783 حمد|م يحن  |بــــسملتـــ هش هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

835|o3 ح سند نصيف جريس|سم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

434742 |هيم |بــــر|حمد محمد |هد |ن
ى
لدسوق م بــــنى سويف|إعل

64o742 هيم|بــــر|حمد مصطفى |لسيد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42|324 ه | ن|مد سليم|حمد محمد ح|مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

248|62 ل|ن حمدى محمد عىل قبــــ|يم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

223727 لحليم|مد حلىم عبــــد|ل ح|فري كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

4|9228 ي 
|لسق|سمر محمد محمود بــــسيوئى لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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4|6o34 ألنتـــ|ء يوسف يوسف عىل |ل| |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

23o548 لودود|محمد عمرو محرم عبــــد |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

634||6 رم|لص|حمد محمد |يمن |حمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

62964 لحميد|حمد عبــــد |صم محمد |ع ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|7o28o لحميد|مد عبــــد |مصطفى ممدوح ح لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

6|36|6 يل|لعظيم عطيه ن|لعظيم محمد عبــــد|ندى عبــــد |بــــ طنط|د|

854889 حمد|حمد حسن |وليد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

63428| لجعفرى|لسيد محمد |لدين |م |بــــسنتـــ حس زيق|لزق|حقوق 

4|79o5 نم|نم فهىم غ|ء غ|هد| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

352|42 دل فهىم|مه ع|س|دل |ع |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

74437 شهنده حسن سعد محمد حسن تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

322896 كر|ريز نبــــيل فريد ش|م ن|تـــربــــيتـــ حلو

272985 ى محمد|رس| ء سعيد حسي  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

233||8 مل نجيبــــ|طف ك|نه ع|سلف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

445276 د|حمد حسن حم|ن |حمد شعبــــ|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

366647 د فوزى شفيق|تـــي  عم|فيلوبــــ |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

53o222 زينبــــ محمود طه مصطفى متـــول ن|سو|بــــ |د|

276326 لليل|بــــو |حمد |هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

48238 ي عبــــد |لبــــ|حمد عبــــد |هدير 
ى
لمعىطي|ق هره|لق|بــــ |د|

77o664  | |طيم|ف
ى
ئى|لشنو|حمد محمد دسوق لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 

عيليتـــ|سم|ل|بــــ

432928 هيم دبــــوس|يوسف إبــــر| رن لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

369493 م محمد عىلي|مي محمد رفعتـــ تـــه ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

447988 هيم حسن|بــــر|هبــــتـــ محمد مصطفى  سكندريه|ل|ره |تـــج

64|439 حمد محمد عطيه تـــوفيق| زيق|لزق|بــــ |د|

459o88 مه محمد خيشه|سميه سل ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|32274 مه|نسمه مجدى حسن سل ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

63|62 ى|رس| ء معوض محمود حسي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

Wednesday, September 5, 2018 Page 7673 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2|4|5o ى سيد سيد ص لح منصور|حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

255767 ف محمد | هيم أبــــوهوله|بــــر|رسر لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

4o848o ى فتـــح |بــــر|لدين |سيف  هلل عيس|هيم حسي  |حقوق طنط

||5979 لس عم ي|د د|كي 
تـــه بــــطرس|ل شح|ئى ى شمس|تـــج ره عي 

783286 هيم|عىل حسن إبــــر| نور زيق|لزق|نوعيتـــ 

4|7|26 در يوسف|لق|زق عبــــد |لر|محمد عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

877349 حمد محمد  |لد |ء خ|لىمي سيوط|حقوق 

773423 در غريبــــ|لق|ء سيد عبــــد |ل| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|5o723 ي|خليل | مهند رض
ى
لدسوق هره|لق|ره |تـــج

438448 هيم |بــــر|لسعيد |ح |لفتـــ|محمد عبــــد 
م|لسل|عبــــد

لشيخ|طبــــ كفر 

37|896 لحميد محمد|لحميد عبــــد|زينبــــ عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|2359 ي
حمد|لد ممدوح |ء خ|ضى حقوق بــــنى سويف

865946 م|ن ف|فكتـــور ن| سوزن كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|37223  عبــــد |محمد 
ى
لعزيز|حمد دسوق ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6o94o5 وي|لقن|وي |لقن|لسعيد |لسعيد محمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

763o27 هيم بــــدوي|بــــر|ريم محمود غريبــــ  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

259|2 هيم|بــــر|طف محمود |م ع|ريه هره|لق|بــــ |د|

7o52o3 لسيد جوهر|ن |شعبــــ| محمد رض ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

235865 حمد محمد محمود محمد|ء |لزهر|طمه |ف ى شمس|د| بــــ عي 

9|46| حمد رجبــــ جمعه محمد| لمنصوره|حقوق 

463oo4 لسيد عيد|حمد محمد |ء صبــــرى |سم| لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

|26546 ى حسن|حسن خ لد حسي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4o5823 ي|ر
محمود عطيه عيد| ئى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|34o|3 لسيد محمد|مي |محمود س ى شمس حقوق عي 

637|37 ل سيد أحمد|م جم|رق عص|ط عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

775oo8 رق تـــوفيق محمود|منى ط زيق|لزق|علوم 

677|94 ن|لسيد عىل شعبــــ|د |ذي لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

36567 لسيد|محمود عىل | دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8o3936 شد|ويرس ن|شد س|نوبــــ ن|بــــ| لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|
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75o47 بــــر خميس|هر ص|طمه م|ف هره|لق|حقوق 

82949| لرحمن|سط عبــــد|لبــــ|ن عبــــد|محمد رضو ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

352|55 ف محمود محمد|ن |نوره رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4|5355 لق|لخ|هلل محمد فتـــىح محمد عبــــد|عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

683247 شد|عيل ر|سم|حمد |م محمد |ريه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

683832 د|لجو|هلل عبــــد |د فتـــح |مل رش| |ره طنط|تـــج

29o76 لمجيد|هي عبــــد|لل|بــــي عبــــد|ن محمد رك|مرو هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43o|37 لجمل|مجدى مبــــروك | دين هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

48244o ن|تـــى سليم|يوسف منصور مش |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7o9oo3 ء فتـــىح محمد نمي |رس| لمنصورتـــ |تـــمريض 

7528o6 لم|ن س|لرحمن محمد سليم|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

27525 يف شعبــــ حمد|ن |رقيه رسر ن|بــــ حلو|د|

|35355 لسيد|وى |لكل|محمود محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7|5524 وى|لشن|لمتـــول |حمد |لعدل | |عل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

338|83 لبــــلك|لسيد |لحميد |لسيد عبــــد|هلل |عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|35o78 هيم|بــــر|تـــه |بــــطرس مدحتـــ شح ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

637||2 دق|لص|لسيد أحمد عبــــد|ء |إرس ى شمس| لسن عي 

235|7| لسبــــع|لدين سعيد زىك |م |عص لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

3|4635 ل محمد رزق|عمر جم ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8oo584 ج|لحج|بــــو|هلل |مه محمد عوض |س| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

767578 مد محمد|عيل ح|سم|ء |سم| لعريش|تـــربــــيتـــ 

688o49 حمد|دى |له|حمد عبــــد | |عل لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

5o987o مون|لعزيز محمد عىلي ش|محمود عبــــد  بــــ دمنهور|د|

623424 م عوده|هيم سل|بــــر|ده عىل |غ ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

63|2|4 ل عدل عىل|خلود جم زيق|لزق|بــــ |د|

5|o34 بــــو سيف|لد عىلي |محمد خ ي سويف
تـــمريض  بــــنى

7638|6 ئى|لبــــ|هيم |بــــر|ء محمد |لزهر|طمه |ف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6o4936 ئى|ليم|طمه محمد محمد سعد |ف |طبــــ طنط

3o653 هيم عبــــده|بــــر |حمد |يستـــ |م هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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354o87 لسيد|رغدتـــ مجدي طه  ى شمس|د| بــــ عي 

442723 ه ك| مل حسن|مل عىل ك|مي  لشيخ|ره كفر |تـــج

333|49 حمد|د |لسيد فؤ|محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

675289 لعزبــــ محمد|بــــوخليل |بــــوخليل |معتـــز  لشيخ|ره كفر |تـــج

23467 عمر محمد محمد محمود ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

2423| دى|هيم نف|بــــر|هيم |بــــر|م |هي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

244552  |لبــــ|حمد عبــــد |ح |سعيد صل
ى
عيل|سم|ق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

29489 هلل|لدين محمد عبــــد|ل |محمد جم دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

3||2o4 مل|هلل عزتـــ محمد ك|زم عبــــد|ح ضتـــ|ري/م بــــنى سويف|إعل

|58759 لحميد|مروه سيد عبــــده عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|7|889 لم|مه س|ل سل|عمر محمد كم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

26o63| صوري|لدن|د محمود سطوجي |جه ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|5924| رق حسن محمود|ر ط|عم ى شمس علوم عي 

6373|2 لوصيفى|لسيد |حمد محمد |ء |ل| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52227 مصطفى محمد محمود| دين ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

3283o4 لسيد حرش|لعزيز |لعزيز محمد عبــــد|عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

846o44 جد صفوتـــ جورج فوزي|م ن|سو|تـــربــــيتـــ 

52783o رودينه حسن زىك طه محمود ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|58o76 صبــــىح محمد محمد| دين ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

3|23o| حمد فوزى|لبــــديوي |عيل |سم|سلىم محمد  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

832283 ى يىحي |ي ى عبــــد|سمي  لجليل|مي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

7o32|9 لحليم |لحليم عبــــد |د محمود عبــــد |حمد عم|
مسعودى

مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

487|8| |لسق|لسيد مرىس |محمد مرىس  سكندريه|ل|بــــ |د|

364369 لس بــــه ء حشمتـــ لبــــيبــــ|كي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

862447 ي|
ي مصطفى

حمد عبــــده مدئى ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

887|82 لرحيم عىل |محمد حسنى عبــــد سيوط|بــــ |د|

3|78o9 حمد|حمد |محمد حىل  هره|لق|بــــ |د|

|49o|4 م سيد محمد جنيدى|ريه ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

525829 فظ|لفتـــوح حسن ح|بــــو |م |حس سكندريه|ل|حقوق 
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755|o9  محمد عثــــم|س
ى
ن|ره نبــــيل شوق عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

252|33 ر خليل|لغف|ن عبــــد |بــــسمه فتـــوح رمض ي صىح بــــنه
|معهد فنى

9o58oo ض جيد |فتـــ ري|نوبــــ ر|بــــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25955o ف مرو|سلىم  بــــق|ن س|رسر |صيدله طنط

9|49|9 دى عىل محمد |له|محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|75|46 ه محمد ك| لحكيم|مل عبــــد |مي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

784649 لحميد|م عبــــد|لحميد س|حمد عبــــد | ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

32oo47 ى و|ي حمد محمد|ئل |سمي  هره|لق|م |عل|

6843|8 ف | مريم رض لدين|عبــــده عبــــده رسر لمنصوره|ره |تـــج

92o285 لرحمن  |حمد محمود عبــــد|يه | ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

2|7884 م سيد|م|دل |ن ع|نور ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|4627 لسيد|لسيد بــــدوى بــــدوى |ء |ل| بــــ دمنهور|د|

62835| دى|له|لسيد محمد عبــــد|لسيد صبــــري | زيق|لزق|بــــ |د|

7|5435 ي|لح رزق |مصطفى ص
لسيد مصطفى ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |

منصورتـــ

352634 حمد يوسف|ئى |حمد ه| |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

773|59 ى|حمد حسن | ى حسي  لسيد حسي  لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

256996 تـــسنيم مجدى محمود صقر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

8o6|76 ى ن|مي سليم|دي س|ن| مي  سيوط|ره |تـــج

5|72o7 حمد مخلوف|حمد | |جر زكري|ه |علوم طنط

5o6|77 هلل|ن أحمد محمد فرج عبــــد |مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|9674 لحفيظ|م حلىمي عبــــد|م عص|ريه سيوط|علوم 

|686| حمد مصطفى|يمن |لـله |يه | هره|لق|ره |تـــج

6o28o7 لقطبــــ|محمد محمود محمود  |بــــ طنط|د|

2432|o ح|لفتـــ|رك عبــــد|مبــــ|زينبــــ مصطفى  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2|86o2 مل شفيق جودتـــ|ك| ري|م دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

33|o23 لعزيز|دل مصطفى عبــــد|ء ع|سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

33o58o |لش|لغريبــــ عبــــد|تـــفى محمد محمد 
ى
ق كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

266298 حمد عىل|ء |طمه عل|ف ي صىح بــــنه
|معهد فنى

3|9562 تـــه|حمد شح|رحمتـــ سعيد  |حقوق بــــنه
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45o|86 لمليىح |محمود محمد محمود محمد شبــــل  |حقوق طنط

4|o99 عر|هلل و|لد عىل عبــــد |خ هره|لق|حقوق 

54|o75 س|لنح|محمد محمد عىل محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

775|58 لسعيد فتـــىح|يه سليم محمد | زيق|لزق|بــــ |د|

2838|5 ن|لحميد حسنى محمد عثــــم|ن محمد عبــــد|مرو تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

47794| يد بــــلتـــ|بــــو |م |سل| ى هيم|بــــر|ج  |لي  سكندريه|ل|ره |تـــج

447|o7 ي |هلل خف|ذ نبــــيل عبــــد |مع وي|لمعط|ج  سكندريه|ل|هندستـــ 

526523 لسيد|ىط محمد |لع|محمد عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

3|5o26 د عوض محمد|لرحمن فؤ|عبــــد ن|علوم حلو

764|5o لرحمن سعد محمد خليل رزق|ن عبــــد |نوره ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

2|7279 لدين عىل عىل سعد|ل |بــــسنتـــ كم ى شمس صيدله عي 

34o239 ى ص|ي ن|ن سليم|بــــر سليم|سمي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

322|3| ى|م|طف |رق ع|هدى ط م حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

484773 حمد|حمد خميس |حمد خميس | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8783|6 ى |ف حمد |حمد |طمه حسي  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

457546 ى|س ش|منى مصطفى عىل عبــــ هي  لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

694|45 ن عيس حسن بــــلده|روضه رمض لمنصوره|بــــ |د|

5o8|69 ه محمد محمد | هيم|بــــر|لسيد |مي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

5o235 محمد نرص سعد مصطفى ي سويف
هندستـــ بــــنى

34o484 ف محمد عزتـــ|رتـــ |س رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

777865 تـــفى عمرو محمد فتـــىح يوسف زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

695o54 له|لمرىس جل|عىل محمد عىل  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

27|668 ه محمد محمدى محمد سل| مه|مي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4489|4 لشيخ|لدين |زم محمد نرص|ح |هندستـــ طنط

4o99|4 ي|صف |ل ن|مي كم لمسي  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

685673 ه | تـــ|ش بــــرك|لدمرد|حمد فرج |مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

649694 لسيد محمد عىل|سمر  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

64479| ن محفوظ|ن زىك محمد رمض|نوره |حقوق طنط

34264| حد|لو|لسميع عبــــد|رتـــ سعيد عبــــد|س هره|لق|ج طبــــيع |عل

|36o|7 لسيد|ن فوزى |م رمض ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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2|o26 ى عبــــد |محمد  ف خي  للطيف|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

894837 سعيد مدحتـــ حنفى محمود  ج|بــــ سوه|د|

83o322 ن|شم عرص|لودود ه|ء عبــــد|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4|2464 ى س ى سمي  حسي  ى|لم |حسي  لبــــطي  |بــــ طنط|د|

224275 فظ|لح|ن رأفتـــ محمد عبــــد|نوره ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

64o934 لح|حمد ص|لصغي  متـــول |لرحمن |محمد عبــــد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

6|493 لرحمن محمد|بــــر عبــــد|مصطفى ج ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

7938|7 ر محمد|هيم مختـــ|بــــر|ء |ل| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

3|9928 بــــ|لسيد خط|بــــ |سميتـــ خط ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o58|9 هلل|حمد عبــــد |هند محمد محمود  سكندريه|ل|بــــ |د|

|626o5 ل محمد|ج  شكرى جم|ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|6557 لعظيم محمد|عبــــد| دى عصمتـــ رض|محمد ش ى شمس|تـــج ره عي 

42475 ل حسن محمد عفيفى|محمود كم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

783353 لمنعم|محمد عبــــد| بــــسمه رض زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

545563 حد|لو|تـــه عبــــد |رص شح|لن|د عبــــد |جه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

3222|7 لمنعم محمد|م عبــــد|ن عص|رو ن|بــــ حلو|د|

85439 حمد مرىس|دل |منيه ع| لفيوم|علوم 

697|9o تـــ|مي  سعد فرح|ل |جم لمنصوره|ره |تـــج

23642 د|ئيل عي|رس|نطون نمرود | ن|علوم حلو

256||5 لصعيدى|هلل سعد |سعد عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|6238o ء محمد محمد|بــــ عل|شه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

533o5o هيم محمد|بــــر|متـــ عىل |س|عمرو  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

692734 ه | يس|ن رزق ح|ن رمض|لسيد رمض|مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4823|3 ي|حمد م|لرحمن محمد محمود |عبــــد
ضى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

68|778 م عىل عقل|لسل|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

8|o|29 بــــ رمزي يوسف|نوبــــ شه|بــــ| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6o2|o6 ن|هيم محمود محمد شعل|بــــر|بــــسمه  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

264|8o لعزيز محمود|م محمود عبــــد |ره بــــنه|تـــج

4o33|6 ى |رو ى|بــــر|ن حسني  هيم حسني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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76o92| ن محمد بــــطيخ|ء عثــــم|رس| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

434656 ي|لبــــلتـــ|هلل |لمجد عبــــد |بــــو |يمنى  ج  |نوعيتـــ موسيقيه طنط

84954 هلل|تـــ عبــــد |د فرح|صموئيل عم حقوق بــــنى سويف

88574| ل عىل |لرج|محمد حنفى عبــــد سيوط|ره |تـــج

87557o محمد يوسف سعدزغلول يوسف  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

33263o حمد عىل حبــــل|لنبــــى سيد |كريم عبــــد |تـــمريض بــــنه

7|572 ن محمد|حمد محمد رمض| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

25886o لموجود|لفضيل عبــــد|لموجود عبــــد|بــــ عبــــد|شه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8|4775 س|مريم نصىحي جمعه غط ره بــــنى سويف|تـــج

327|87 تـــ حم| د|د مرزوق حم|مي  لفيوم|عه |زر

259|o9  
ى
لحكش|حسن عربــــى شوق ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

487756 لس لمعي حكيم ك مل جندي|كي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

266632 مر|ل ع|لع|رق عبــــد|ط| نور ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8|8435 ن|ل سليم|ده نور جم|غ ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

263463 لجدع|ح |لفتـــ|لحميد عبــــد |رقيه جميل عبــــد ن|صيدله حلو

854433 محمد محمود عىلي محمد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

9||54| لسيد حسن |ضى |ء ر|سم| ج|طبــــ سوه

4|9779 هلل محمود|ر فرج عبــــد |عم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|28374 لشيخ|سيف محمود عزتـــ  ى شمس حقوق عي 

|42978 ي قدري
مصطفى محمد مصطفى |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |

لجديدتـــ

327429 تـــ|لمجيد محمد بــــرك|رق عبــــد|جر ط|ه منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

284|98 هلل سيد|حمد عبــــد|ء |رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

86o63| م|هلل هم|ل عبــــد|كريم محمدكم ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

758886 ى|رق رجبــــ |محمد ط حمد حسني  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

3oo585 ى محمد محمد |ي هيم|بــــر|سمي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

349oo7 ف عبــــد|ن |يم| لعزيز|ح عبــــد|لفتـــ|رسر لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

924687 ر  |لغف|ر عىل عبــــد|لستـــ|محمود عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

879755 مر محمد موىس  |خلود ع سيوط|ره |تـــج

7o2979 ل|لع|ن محمد عبــــد |م شعبــــ|عبــــي  هش زيق|لزق|بــــ |د|
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264o3o نخله جرجس| ئ  حن|ن رج|جوىسي |ره بــــنه|تـــج

27o584 مه|يمن محمد محمد سل|محمد  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

835o43 ي|
ه ضى عي|لدين ربــــيع رف|ء |مي  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

76o||9 لحميد محمد|د محمد عبــــد |جه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

89|652 ل محروس فوزى محروس |كم ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

77|898 ن محمد دعبــــس|تـــسنيم محمد سليم زيق|لزق|هندستـــ 

3|33|| لدين محمد|يوسف محمد كرم  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

222897 لسيد|لسيد |عمر فرج  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

646|35  عبــــده|ل |مريم جل
ى
لدسوق ي |

ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

527768 تـــ|لمطلبــــ بــــرك|نسمه صبــــىح محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77545o ى  ى محمد|حسي  لسيد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

9o8565 حمد |هيم |بــــر|صم |ر ع|نتـــص| ج|تـــربــــيتـــ سوه

49378| ن|لعري|عيل |سم|حمد |مصطفى مسعد  بــــ دمنهور|د|

85o585 ي
محمد سمي  محمد حنفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o37o9 لبــــيه|تـــ مندور مصطفى |لشح|م |حمد عص| تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

825553 ى|تـــ فؤ|ء بــــرك|دع د حسي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

8|97o2 ي
سلوي عيد مكرم مهنى ي|بــــ |د|

|لمنى

6|88|5 ل|لع|مروه مجدى عبــــده عبــــد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

686695 ل|لمنعم غ|لبــــهوتـــى عبــــد |حمد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3|838 حمد|هيم |بــــر|حمد |بــــثــــينه يشى  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

638o95 هلل|هيم عوض |بــــر|ل |حمد كم| زيق|لزق|طبــــ 

342o46 وق  لحليم قطبــــ|يمن عبــــد|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7668o7 ق|سح|هيم |بــــر|لحليم عيد |هيم عبــــد |بــــر| ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

627263 ف محمد مصطفى حسونه|ء |رس| رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4938|3 حمد عنتـــر محمد مصطفى|محمد  ره دمنهور|تـــج

85|477 ي عىلي|ر وجدي عبــــد|من
لغنى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

5|483o ف|سعد محمد ح| دين مد رسر عه دمنهور|زر

|49977 هيم|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|محمد  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

7o6789 لحميد محمد حسن|حمد محمود عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

68|o76 لسيد|نور محمد ممدوح محمد  لمنصوره|بــــ |د|
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437|68 جموئى|لجم|حمد |حمد محمد |ن |نوره لشيخ|تـــمريض كفر 

9|5737 لمجيد حسونه  |حمد عبــــد|يدى |ه سيوط|علوم 

69o774 لرؤف محمد|مصطفى عبــــد | ند لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

248oo3 |لبــــن|دى عىل |له|هلل مجدى عبــــد |منه  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4o752 حمد محمد|عمرو محمد  ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

4|259 م|لسل|بــــر عىل عبــــد |ص| دين ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

4o6o7o حمد|رق محمد |هلل ط|منه  سكندريه|ل|بــــ |د|

|4o|6o مه محمد محمد|س|يمنى  ن|تـــربــــيتـــ حلو

32548 س|هيم ر|بــــر|عيل محمد محمد |سم|عمر  ى شمس|زر عه عي 

5|9844 هلل|هيم خي |بــــر|ن |خلود رمض ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|39o52 ن محمد وهبــــى محمد أحمد|نور |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

855|43 حد غنيوه|لو|يشيه حمدي عبــــد ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

7o8777 ه محمد صل| ح محمد عىل|مي  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

9o8654 ئى |لضمر|هيم |بــــر|ن |هيم زيد|بــــر| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3|4|38 يمن فوزى سعد|يوسف  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

924|27 لرحمن |لسيد عبــــد|محمود فوزى  ج|بــــ سوه|د|

2||54 لحميد|ضى عبــــد|لر|م عبــــد|محمد عص يتـــ|ل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج  |لمجمع | مي 

4o2866 ي|هيم عبــــد |بــــر|ن |يم|
لحميد مصطفى ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

698282 وى|لششتـــ|منيه عليوه عبــــده | لمنصوره|علوم 

97|o5 لرحيم|محمود محمد محمد عبــــد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|796o لحميد رزق|هلل عبــــده عبــــد |منه  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

862752 عيل|سم|ره محمد عىلي |س دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

9o3|29 رس محمود محمد |ي| دين |ج طبــــيع قن|عل

78|97| هيم حسن محمد|بــــر|ره |س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62892 تـــ ط| |لبــــ|رق محمد عبــــد |مي 
ى
ق بــــ بــــنى سويف|د|

8o3862 نغم مظهر صفوتـــ محمود سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o9788 ى حسن حسن عىل |ي بــــودى|لش|سمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5o84o4 روضه محروس سعد سعد مسعود ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

3675|4 لم|لهدى مصطفى س|بــــو|حمد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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92548 ل|لع|ل محمد عبــــد |لع|عبــــد | دين هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

254958 حمد|لد محمد |ده خ|مي تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2|62o| رى|لبــــ|ح عبــــد|لفتـــ|بــــ عبــــد|يه|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

349632 لدرسر|ء محمد سمي  |رس| ى شمس صيدله عي 

792737 طف عىل أحمد حسن|ع| لي|د عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2|5486 لففى|يم |لد|ء محمد عبــــد|عىلي ن|هندستـــ حلو

64874| ف|هلل مصطفى عس|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد زيق|لزق|حقوق 

2|8o6 ف عىل عك|ء |سم| شه|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

434652 لحيح|بــــو |م أمي  محمد |وس ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4477o4 لطويل|حمد |رق حسن عىلي |بــــسنتـــ ط هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

427497 لكوم|لمنعم عىل |عىل صفوتـــ عبــــد  |عه طنط|زر

6239o7 ره مجدى محمد يونس حسن|س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

687829 حمد محمد| |سلىم سمي  زكري لمنصوره|بــــ |د|

78o797 ى| حمد محمد محمد عطيتـــ حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

8|7||3 لرحمن|لد محمود عبــــد|حمد خ| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

542o68 هيم|بــــر|ن مهنى |حمد محمد سلط| سكندريه|ل|حقوق 

||5469 ي|خ| لي|ع
ى مصطفى لد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

|539|| لملك يوسف|بــــيتـــر مجدى عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

37|557 حمد محمد فرج|حمد محمد | ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

344939 لرحيم محمد مغربــــى|فرحتـــ عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

3|9359 حمد|حمد خميس |جر |ه ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

627|29 عود|هيم ق|بــــر|م محمد |ء س|سم| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

424579 لقوى|م عبــــد|لسل|لقوى عبــــد|حمد عبــــد| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

362o93 حمد مرىس|يوسف حمدى محمد  ى شمس حقوق عي 

44|479 عيل|سم|تـــه محمد |ل شح|ء جم|أسم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

25|86o لسعود|بــــو|محمد | محمود رض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

285oo2 ده|رون حم|لمنعم ه|لد عبــــد|م خ|سل| هره|لق|حقوق 

448477 لكردي|دق |لعزيز مسعود ص|يمن عبــــد |كريم  ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

774978 يحن  محروس محمد مهدى سعد شلبــــى زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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2|3624 غنيىم| حمد عط|ئل |ء و|ل| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

5o782| س|م زىك لندوس غط|مريم س سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8o765o حمد|لرحمن مبــــروك محمود |عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

7o|7o2 ز|لرز|لحميد |ل مصطفى عبــــد |سهر جم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

362o95 هلل محمد محمد بــــدير|م عبــــد|سل| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

46996 س|ل سعد عبــــ|محمد جم ن|هندستـــ حلو

867o42 ده محمد عوض|عمر حم ن|سو|بــــ |د|

75657 س|ر يوسف محمد حو|من لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

23755 |مح حلىم لوق|ندرو س|س ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

335|5o رص صغي  محمود|ء ن|عىلي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9o263o س عىل |حمد محمد عبــــ| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

59335 لرحمن محمد|م عبــــد|مروتـــ عص تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

696492 ى سل|مؤمن عبــــد  متـــ|لجليل حسني  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

7594o4 ي|ر
محمد لبــــيبــــ حفنى| ئى بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

لسويس|بــــ

423646 هيم محمد عمر|بــــر|مه |س|يه | سكندريه|ل|بــــ |د|

2|883 ن|حمد محمد سليم|ن |رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4768|3 ف ف|حمد | ى|عيل ج|سم|روق |رسر هي  ره دمنهور|تـــج

28|28| ى بــــيوم| حمد محمد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6ooo39 م|لد عمرو حسن عىل تـــم|خ |هندستـــ طنط

|2|695 لس م نوس|لح عوض ف|هر ص|كي  هره|لق|ره |تـــج

7o27o2 ه عزتـــ شفيق حموده| مي  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

3|6o54 هيم محمد|بــــر|حمد |مريم  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

8o232o لليل|بــــو|مل |حمد ك|لرحمن |عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7668o5 يوسف عطيه عىل عمر عىل عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

334253 لمعىطي|هيم عبــــد|بــــر|هيم رفعتـــ |بــــر| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

|28695 لق محمد|لخ|حمد عبــــد |محمد  هره|لق|ره |تـــج

6939o شم عمر محمد|زينبــــ ه لفيوم |تـــمريض 

5|o|53 لرحمن فتـــىح زىك عشبــــتـــ|عبــــد  بــــ دمنهور|د|
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339493 لديبــــ|لسيد عىل |حمد |عمرو | رن |بــــ بــــنه|د|

5|649 ي|ر
لمقصود|حمد فهىم عبــــد | |ئى |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|

ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

6|7|84 ى ع|ي لدنون|حمد |روق |دل ف|سمي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

|529o2 حمد|د محمد |هدير فوزى فؤ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

68|492 لرحمن طلعتـــ محمد متـــول عىل|عبــــد  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6o2665 هيم|بــــر|فعي |لش|فعي |لش|هيم |بــــر|مصطفى  لمنصوره|علوم 

66443  ن|م
ى
|ج  مني  حن|رق لفيوم|حقوق 

885389 يوبــــ |لكريم |د |مروه سيد ج ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

637358 لسيد مصطفى متـــول عبــــيس|ء |ند زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44694o در|لق|حمد عبــــد |حمد |محمد سعيد سيد  سكندريه|ل|ره |تـــج

423665 وى|لص|تـــ |لشح|حمد |ح |سم سكندريه|ل|علوم 

84o58| عمر محمد محمود عمر ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

6|777 متـــ|لعظيم عيد سل|ء عبــــد |دع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|6|895 ن|هند محمد حسن سلط ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

428o82 دل عىل محمد حمد|مبــــروكه ع |بــــ طنط|د|

4o5256 لرحمن حسن|حمد جعفر عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76284o لسيد محمد|لرحمن محمد |عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|6267| للطيف|لد محمود عبــــد |محمود خ ى شمس طبــــ عي 

9o2466 بــــوضيف  |هلل خلف |محمود عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|29958 سكندر|مريم عدلي حليم  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

233484 لرحيم|حمد عبــــد|نور محمد  ى شمس| لسن عي 

69o354 دى|له|ح عبــــد |لفتـــ|دى عبــــد |له|عبــــد | نور ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

893399 بــــوزيد |لمنعم عىل |ء عبــــد|بــــه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

37254| هيم|بــــر| |طمتـــ عيس زكري|ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

243747 لمول|د |د حسن محمد محمود ج|جه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

44|o4o ه  لقوي|لسيد عبــــد|هيم |بــــر|ني  لشيخ|طبــــ كفر 

6494o| ه  لسيد|م محمد |م|خرصى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o76| يف  ي حسبــــ |رسر
ى
ف صوق هلل|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

773777 لحميد|لمنصف عبــــد |حد عبــــد |لو|كريم عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|88|5 ى يون هلل منصور| |ن عط|كريستـــي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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464737 ن جمعه|ن رمض|حمد شعبــــ| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

355o38 ف |هلل |منتـــ  لسيد|لغنى |لسيد عبــــد|رسر |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

352o95 ى|ح عبــــد|يتـــ صل| لرحمن حسي  ى شمس صيدله عي 

699o45 للطيف شعي |لعظيم عبــــد |ء حسن عبــــد |حسن لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

629785 يف فوزى | هيم|بــــر|حمد رسر زيق|لزق|ره |تـــج

4879|2 هيم|بــــر|لرحمن محسن حمدى |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

253422 لغنى|حمد سعد عبــــد| |دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

4o|6oo د|لجو|هلل عبــــد |لسيد عبــــد |حمد | لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

675857 بــــينى|حمد |حمد |هلل مسعد |ء عبــــد |رس| لشر لمنصوره|بــــ |د|

2|7453 ف سعيد | |ل|ج لسعود|بــــو |حمد |رسر لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

||5855 بــــ محمد مرىسي|لوه|حمد فتـــىح عبــــد | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

75992| لسيد|د هندى محمد |هند ج لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

629oo5 حمد|حمد محمد سمي  عطيه |محمد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

8o|966 در|لق|در رشدي عبــــد|لق|رس عبــــد|ي ي|بــــ |د|
|لمنى

|5oo|3 محمد وليد محمد محسن هره|لق|بــــ |د|

8o4864 ل محمد|مه كم|س| |رن ي|صيدلتـــ 
|لمنى

9528| هيم|بــــر|محمد مسعد تـــوفيق محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

339257 حمد موىس| |لعل|بــــو | |كريم رض |نوعيتـــ بــــنه

756674 هلل|هلل محمد عبــــد|م عبــــد |سل| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6322o| ي|ر
ن|نور رضو|مد |ح| ئى زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

932oo ي عبــــد 
هيم|بــــر|لعزيز |محمد حنفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

779934 رص خليل محمد|حمد ن| زيق|لزق|ره |تـــج

|348o4 دل محمدى عرفه|محمد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2|7o85 ضى محمد عوض صبــــرى ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

759266 لسيد محمود عىلي|يوسف  لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

|32|95 هلل عمرو محمد محمد|عهد  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8||626 حمد|حمد محمد |بــــ |رح ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

782|47 هيم محمود|بــــر|لسيد |محمد  |ره بــــنه|تـــج

9o928| رف |لحليم محمد منصور ع|عبــــد ج|حقوق سوه

4523o2 ن محمد|هيم سليم|بــــر|ل |حمزتـــ جم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج
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7|3|o8 لريس|لرحمن |در محمد عبــــد |لق|محمد عبــــد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

247345 هيم مىك|بــــر|ل |كريم جم ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

696465 عيل خليفه|سم|ذكرى سعد  لمنصوره|بــــ |د|

8342o6 محمد عىلي| لوف|بــــو|لرحمن |عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5|8757 ه|لل|حمد عبــــد|ل |لع|رضوى عبــــد بــــ دمنهور|د|

|57853 لمعىط تـــوفيق|حمد عبــــد |ن |نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

37|595 هلل|لح فضل |هلل ص|هور فضل |بــــ| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

9|976o لس  مجد ظريف خي   |كي  سيوط|ره |تـــج

2968|5 حمد|دى |مح ن|حمد س| هره|لق|حقوق 

79o633 ه|لل|حمد محمد عبــــد |د نبــــيل |جه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

49o966 ف |هدير  لسيد عىل رزق|لسيد |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o3467 لبــــنوى|حمد |ن محمد |بــــ نعم|يه| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

5o49o4 ي
عىل عىل محمد طبــــنجتـــ| دئى سكندريه|ل|بــــ |د|

6|3886 بــــ نجم|غبــــ دي|بــــر ر|ء ص|شيم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7872o9 هيم محمد عبــــدربــــه|بــــر|بــــر |يه ص| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

2534|4 ى ي|ي لبــــرع|رس عيد |سمي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

248o89 ن|ن علو|هيم رمض|بــــر|ئى |م| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

3o4o9 وى|ن محمد محمد عشم|بــــثــــينه محمد رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

24|254 طف|سم محمد ع|حمد بــــ| ن|حقوق حلو

542843 |لسق|خليل عىل محمد | هند|ش بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

53|o4 زق حسن محمد|لر|عبــــي  عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

3|558| تـــتـــ|م شح|لسل|ء محمد عبــــد|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

7|7o42 ى مصبــــ|ي لم|لعظيم س|ح عبــــد |سمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

9|4556 ن |حمد سيد رمض|لد |خ سيوط|حقوق 

3328o ل|لشه|لسيد |ض |در ري|ن| دين عه مشتـــهر|زر

37o|o7 دى |له|ىط عبــــد|لع|م محمدعبــــد|م حس
ن|شعل

ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6o32o8 طمه محمد تـــوفيق حنطور|ف ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

|7o46 لعزيز غريبــــ|حمد عبــــد |يوسف  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

542297 رى|لعك|مه رفعتـــ |س|رضوه  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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8|o788 حمد حسن|لد |ح خ|سم ي|نوعيتـــ 
|لمنى

85554 ن|لد حمدى عثــــم|بــــ خ|رح لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|69394 لمنعم|مه محمد عبــــد |س|سمر  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

33|6|3 لموجود|دتـــ محمود محمود عبــــد|مي |نوعيتـــ بــــنه

28|378 |لرحمن شتـــ|حمد عبــــد |محمد جميل  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

678467 لق|لخ|لسيد عبــــد |ح عوض |ء نج|شيم لمنصوره|حقوق 

862oo8 دريس|ر |لد كر|هر خ|جو دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

845493 ك|لمل|يدي بــــطرس نعيم عبــــد|ه ن|سو|تـــربــــيتـــ 

2|62o2 هيم محمد محمد عيس|بــــر|ئى |يوسف ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

427639 بــــ|لغنى محمد رح|ن عزتـــ عبــــد|مرو |حقوق طنط

437929 لديىه|لعزيز |لمنعم محمد عبــــد|سلىم عبــــد لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

6479|3 مل|لمنعم ك|لرحمن شكرى عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

8358|8 هلل|لحميد محمد عبــــد|ء عبــــد|رس| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

85877o وي سعد حسن|مر شعر| ي|علوم 
|لمنى

65272 ى محمد رشدى عبــــد|ي بــــ|لوه|سمي  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|3688| سليوس|نوبــــ مجدى جندى بــــ|بــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2783o3 لحميد محمد عمر|لحميد محمد عبــــد|عبــــد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

76|368 حمد|د محمد |ء فؤ|سم| ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

63o2o8 حمد محمد|هلل حمدى |عبــــد  زيق|لزق|علوم 

437726 حمد|بــــو|زى محمد |ن غ|وليد شعبــــ لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

6282| رق عزم محمد|هبــــتـــ ط صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

9|27|7  حن|م
ى
|رى ميشيل شوق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

22o273 لد محمود محمد محجوبــــ|مصطفى خ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

75753| لنور محمد عىلي|بــــو |م |ريه تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

249o54 لمشد|لعظيم محمدى |يمنه محمد عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

98633 ف عبــــد |تـــفى  هلل محمد|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2o|42 بــــ حسن|لتـــو|لدين عبــــد|م |لرحمن حس|عبــــد كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|
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55982 م|م|م كرم سيد |وئ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

62o577 حمد محمد عوض|م |سلىم هش ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

647379 ز|حمد تـــمر|حمد محمد لطفى |عهد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

423395 ى محمد  لجندى|سلىم سعيد حسن حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8o8|45 ي|ر
سكندر|شد |ن ن|سليم| ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

79o243 ى|لرحمن شعبــــ|عبــــد  ن فهىم حسي  لسويس|هندستـــ 

35|943 ن|حمد رضو|حمد محمد | ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

848|4 لنبــــي|محمد مصطفى محمد عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

75|3o4 ى عىل|حمد |ن |نوره دم حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

62|563 هيم موىس|هيم إبــــر|لرحمن مجدى إبــــر|عبــــد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

88824o ن محروص جرس|نه مرج|دمي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|5254o حمد سيد بــــيوم|يوسف  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

3|4354 حمد عىل|يوسف محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

637785 حمد|دل سعد |محمد ع زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

9|4o22 لحكيم سيد  |س محمد عبــــد|ين| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

892o69 مجدى عىل سيد رسور  سيوط|ره |تـــج

9o7537 ن |حد سليم|لو|محمود محمد عبــــد ج|حقوق سوه

||9949 ح حسونه|لفتـــ|هلل مصطفى عبــــد |منتـــ  ى شمس| لسن عي 

9o|699 بــــى خليل  |مبــــ|جد بــــخيتـــ |م ج|تـــربــــيتـــ سوه

54o5|7 هيم|بــــر|حمد حسن |ء |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

236668 حمد|هيم سعيد |بــــر| |دين ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

496334 لرحيم|عىل محمد عىل عبــــد| ن|ر بــــ دمنهور|د|

434325 ن موىس فتـــىح موىس شلبــــى| مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

356576 د مصطفى|م مصطفى رش |نوعيتـــ بــــنه

6o7698 لسويس|حمد محمد |ره |س لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8|785o ي |مروه محمد ربــــيع عبــــد
رم|لمك|بــــو|لغنى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

4|59o3 وز ع خريىطي|ل|د |لجو|ل عبــــد |دل جل|ني  لشيخ|بــــ كفر |د|

685888 سم زرزورتـــ|ندى محمد محمد ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o9842 تـــ|هند محمد عىلي محمد  بــــوعمي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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633425 ى| حمد محمد عىلي محمد بــــحي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

9|o397 ل مصطفى |لع|ده رجبــــ عبــــد|غ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6252o حمد ربــــيع معوض عىل| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

445244 تـــه|د محمد محمد شح|رق عم|ط سكندريه|ل|هندستـــ 

3266oo لم عرفه|ء مصطفى س|دع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8|3638 ي نبــــيل ز|
هر شفيق|يرينى ي|تـــمريض 

| لمنى

3624o6 لم|حمد س|لم |حمد س|ء |رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

88577| حمد |لنعيم |عمر سيد عبــــد سيوط|حقوق 

485693 ل|دى عبــــد|له|لعظيم عبــــد|م عبــــد|ن س|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7557o رس يوسف حسن|م ف|سه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5347|5 هيم محمد عىل|بــــر|لسيد |ن |بــــريه |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8o8o8o حمد عطعوط محمود|يه | ي|بــــ |د|
|لمنى

54424o تـــ|دى بــــرك|له|هيم عبــــد|بــــر|ء |ل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

424582 يد |بــــو |در |لق|متـــ محمد عبــــد |س| ى لي 
در|لق|عبــــد

سكندريه|ل|بــــ |د|

9|938o ح  |لفتـــ|لدين حسن عبــــد|محمد مىح  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

775638 لجليل محمد|محمود محمد عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8|6577 ي|لمه خلف محمد عبــــد|س
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

42|95o يف سعد كريم|س ره رسر |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

827|79 ي محمد
ي محمد مصطفى

مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

284563 ي
لسعود|بــــو|ر |ر عىل نص|نص| دئى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2354|2 تـــ|عمر محمد محمد فرح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

439368 ئى|سكندر|ل|رص حسن محمد |لن|ل عبــــد |م| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

2467|3 ل|طف محمد أنس غز|محمد ع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

854449 ي|
ي عىلي مصطفى

حمد مصطفى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7762o4 هلل عبــــوده|م عبــــد |لسل|ل عبــــد |ء جم|سم زيق|لزق|طبــــ 

4o4273 حمد|حمد حسن محمد صديق | لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

223483 د|هر فؤ|هر م|يوسف م هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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|7433 لح|ل ص|لع|لمنعم محمد عبــــد |سل عبــــد |بــــ هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|2o326 نيس|ئى عدل |ه| ري|م ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

8|3563 ي محمدعىلي|يه جم|
ل مصطفى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

5|96o7 ف |من ن|عيل عش|سم|ر أرسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

68649 لح|مه محمود تـــوفيق ص|س| لفيوم |تـــمريض 

7748|9 ى سليم ن|معتـــز محمد محمدى حسي  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

647965 ح مصطفى|لفتـــ|هلل عبــــد |محمد عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

523743 لمجيد|هلل عبــــد |بــــ |ء عوض ج|عمرو عل سكندريه|ل|هندستـــ 

2o236 ض|رق يشى ري|محمد ط هره|لق|حقوق 

7o86o ه ع| دل سعد محمد|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

342944 لسيد|لد محمد |حمد خ| ى شمس|تـــج ره عي 

6o8587 هلل|در وصفى عبــــده رزق |ن| ندر|س |ره طنط|تـــج

88248o ء سيد عىل سيد  |رس| سيوط|بــــ |د|

645474 ى زهر|حمد محمد |هلل |عبــــد  ن|مي  ط|بــــ دمي|د|

5o73o لمجيد|حمد عبــــد |لرحمن مصطفى |عبــــد  علوم بــــنى سويف

46o62o ن فودتـــ|لحميد سليم|محمد طه عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

697628 لموجود|تـــه عبــــد |لموجود شح|لحسن عبــــد | |هندستـــ طنط

462664 در حسن بــــدر|لق|جدي عبــــد |ندي م لشيخ|ره كفر |تـــج

73892 ى|حمد عم| د عويس حسي  ن|صيدله حلو

7438| ن|بــــ عثــــم|لوه|لحليم محمود عبــــد |عبــــد  عه مشتـــهر|زر

456278 دل محمد جبــــرمحمد|ء ع|رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34|48| محمد عفيفى عفيفى حمودتـــ عه مشتـــهر|زر

52253 لمقصود|ء مؤمن فتـــىح عبــــد |رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

278565 مه محمود جوده محمد|س|ء |رس| شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

694796 وى|لبــــدر|لسيد مصطفى محمد | |نور لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

287977 ألشوح|لرحمن محمد فكرى حسن مسلم |عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2|3845 لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

96759 لمحسن محمد محمد|م عبــــد |سل| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

524|52 هيم محمد عمر|بــــر|ح |لفتـــ|هدير عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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689||6 مر بــــيىل|دل عزتـــ ع|لدين ع|عز  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

342o5| ح سويلم عوض|لفتـــ|عيل عبــــد|سم|ء |شيم لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

626|76 مد خلف|د ح|حمد فؤ|محمد حسن  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|46382 هلل محمد جمعتـــ يوسف|منتـــ   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

435742 ر|لسيد نص|لدين محمد |ح |ء صل|رس| لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

|4o288 لد فريد محمد|هبــــه خ هره|لق|بــــ |د|

|78363 م محمد محمود|لسل|عظيمه عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

68||97 لسيد|رس طلعتـــ مصطفى |مه ي|س| لمنصوره|علوم 

53328 عيل|سم|حمد |لمؤمن ربــــيع |عبــــد حقوق بــــنى سويف

883739 | 
ى
لرحيم |حمد عبــــد|حمد شوق لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

9o77|o هلل  |هر عبــــد|لز|زق |لر|محمد عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

759444 هيم محمود|بــــر|ع |ئى رف|م| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

2|97oo روق معوض عىل|لد ف|نسمه خ ى شمس|تـــج ره عي 

422|74 ى حم|ي حمد|س |د عبــــ|سمي  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

362o55 محمد فول محمد محمد تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

223|68 ف |محمد  هيم محمد|بــــر|هيم |بــــر|رسر هره|لق|حقوق 

44634| لسيد|لحكيم حسن محمد |محمد عمرو  سكندريه|ل|هندستـــ 

|5o562 لسعيد محمد|هيم سيد محمد |بــــر| هره|لق|حقوق 

|4|6o حمد|حمد محمد |لرحمن |عبــــد  هره|لق|حقوق 

8|o8|6 ي موىسي عبــــد|
ي|حمد مصطفى

لغنى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

495|37 لعزم|بــــو|عىل نبــــيل سعيد مصطفى  بــــ دمنهور|د|

482o29 د محمود|لدين رش|م |محمد عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

767o78 حمد|حمد خليل |حمد |م |حس لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

4479o5 لسيد عىل|حمد | |دين |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|6467 محمد عمرو محمد طه محمد هره|لق|هندستـــ 

56o|9 متـــ|متـــ محمد سل|طمتـــ سل|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

242767 مح جمعه سيد قرئى|س هره|لق|ره |تـــج

536929 ف حميدتـــ  هيم حميده|بــــر|مصطفى أرسر تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش
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|266o3 مه|عمر سعيد فكري سل ى شمس|تـــج ره عي 

675755 ى رفعتـــ  لسعيد حمود|هند حسي  لمنصوره|ره |تـــج

8oo58| جد محمد|در م|لق|حمد عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

784o2| حمد|هيم |بــــر|لمعبــــود |لسيد عبــــد |حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

92o|23 د  |حمد فؤ|م محمود |ريه ج|حقوق سوه

6752o6 م|م|ل|هيم |بــــر|م |م|ل|ر محمود |مي ي|لسن |
|لمنى

762564 لسيد محمود حموده|حمد |محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

5o69o9 ن حسن|ظ رمض|لم|لد |سلسبــــيل خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|73o23 لسيد حسن|لد محسن |خ سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

234222 عىل غريبــــ محمود محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

354354 وق  ي|رسر
لسيد سعيد محمد عفيفى ى شمس|تـــج ره عي 

3524|2 ي|ر
حمد|م |لسل|محمد عبــــد| ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

28366o هر سيد محمد|رق م|يوسف ط ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

494499 لدرش|حمد محمد محمد مرزوق قطبــــ | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

5|o76o زق نويرص|لر|ء أيمن محمد عبــــد |بــــه ره دمنهور|تـــج

3|6428 للطيف|محمد عبــــد| هدير رض تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

476|65 مرفريىح|لدين ع|ح |محمد صل| هن سكندريه|ل|ره |تـــج

843374 ر|لستـــ|نشوي محمود محمد عبــــد لمنصوره|حقوق 

4558|6 ن محمد|هيم محمد عثــــم|بــــر| |رويد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

647546 لرحمن|لرحمن سعيد محمد عبــــد |عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8||823 محمد| رص محمد رض|جر ن|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

626473 ن|حمد سليم|طف |م ع|هديل س زيق|لزق|بــــ |د|

54345o در|لق|ح محمد عبــــد|لفتـــ|تـــ عبــــد|ي| سكندريه|ل|عه |زر

75892| رص محمد جبــــريل|لن|وليد عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

4|7982 ن|منيه محمد يوسف محمد عثــــم| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|434o4 ن ح سيد عىلي|صل| مي  ى شمس حقوق عي 

3|5889 مه|لسيد سل|ن |منتـــ مهر ى شمس| لسن عي 

25884| ف|ن عبــــد|محمد رمض لرحمن رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

788233 لسيد سعد|لسيد صبــــىح |ن |نوره عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 
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6|948 ر سيد سيد|كريمتـــ مختـــ سيوط|ره |تـــج

6857|6 عيل|سم|تـــ محمد |خلود بــــرك |بــــ طنط|د|

4o874| بــــ|حمد محمد شه|ندى محمد  |بــــ طنط|د|

26o697 د درويش زنون|طمه عم|ف |صيدله طنط

|7||o6 كريم حسن حسن عتـــريس هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o|779 قتـــ ممدوح نبــــيه شنيشن أرسر |تـــربــــيتـــ طنط

||484| لد فوزى عىل|مصطفى خ ى شمس|د| بــــ عي 

4o826 كر|لحميد ش|متـــ عبــــد|مصطفى سل ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

69o32o حمد|لسميع |لحميد عبــــد |عبــــد | لي|د لشيخ|عه كفر |زر

|73982 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|ئى |حمد ه| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

7o8984 لحميد|لحميد منيع عبــــد |مريم منيع عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

848458 لق|لخ|لد محمد عبــــد|ء خ|سم| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|75692 مر|لحميد ع|رس عبــــد |لحميد ي|عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o||25 دي |ح سيد بــــغد|محمد صل ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

5|2|4 لعزيز|م محمد سيد عبــــد |سل| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

9o44|o لرحيم محمد |حسن محمد عبــــد سيوط|ره |تـــج

784345 لعزيز|صف عبــــد|عىل سعيد و| عل زيق|لزق|حقوق 

763|63 هيم|بــــر|حمد محمد محمود |مريم  ره بــــور سعيد|تـــج

82347o ء عنتـــر حمدي سيد|سم| سيوط|حقوق 

76535o ن|حمد سليم|مه محمد |س|ن |مرو ره بــــور سعيد|تـــج

|333|9 محمد وليد محمد محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|22247 دين محمد حسن محمد|ن ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

2794o ل محمد|لع|منى حمدى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o66|| ى كر |نيس موريس ش| |يوستـــي  ج|علوم سوه

|54|45 لبــــكرى|م محمد |يوسف س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

838694 ي |م درس|شد تـــ|ميل ر|ج  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

52649| فظ حنفى|لرحمن محمد محمود ح|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|72o7 نس|وي |دل محروص شعر|ع ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى
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5o322| ف ص|ندى  زى|حمد حج|بــــر |رسر سكندريه|ل|عه |زر

922244 حمد |محمود محمد محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

48373|  محمد|س
ى
ل حسنى عبــــده دسوق تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

43o7|7 لصمد|روضه ربــــيع فوزى عبــــد  |علوم طنط

434248 هلل موىس|خلود رفعتـــ عبــــد  |صيدله طنط

|53oo4 لم|دق س|حمد محمد ص| ى شمس|زر عه عي 

|67779 لمجيد|لرحمن رفعتـــ محمد عبــــد |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8755o9 ئى  فتـــىح حسن |حمد ه| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o8347 لدين  |لدين نور |ن عز |نجوى رشو ج|علوم سوه

|57677 مر|هلل ع|محمد عبــــد | عل ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

773oo9 ح عىل محمد|لرحمن صل|عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

|23o9o بــــر|لدين ج|ل |لرحمن محمد جل|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

43||24 لدليل|لسيد محمد |ر |من |حقوق طنط

754534 هيم بــــيوم|د إبــــر|رق فؤ|ء ط|نجل حقوق بــــورسعيد

|34|8 لمقصود|د عبــــد |لجو|ل عبــــد |محمد جم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

283852 لكريم|د |طف محمد ج|محمد ع ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

76|998 م محمد|لسل|رضوى محرم عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22|868 حمد محمد حسبــــ|سلىم  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

685639 لسيد حسن|ء سعد محمد |وف لمنصوره|بــــ |د|

34o948 ئى|لطن|هيم بــــيوم |بــــر|حمد |كريم  ى شمس حقوق عي 

24738| ئى|لحلو|للطيف |دى خميس محمود عبــــد |ه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

48o373 ح نسيم مصطفى|لرحمن صل|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|4|76 محمد| م زكري|محمد عص هره|لق|هندستـــ 

433|o6 ف عبــــد | مه لسيد عريبــــي|ر |لستـــ|أرسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o3o79 لصعيدى|مروه مجدى يحن  محمود  زيق|لزق|علوم 

8|3344 لم مسعود|ل س|حمد جم| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

28747| لخولي|م |لتـــه|لسيد متـــول |ذ |مع |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4|2958 بــــو سعد|ح حسن |لفتـــ|ن عبــــد |خلود شعبــــ |بــــ طنط|د|

545223 لي|لسيد غ|هيم محمد |بــــر|محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|
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7o765| لفى|ل|لسيد |ن محمد |يم| لمنصوره|بــــ |د|

23575o حمد|حمد عىل |دل |يه ع| ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

894944 ى  هيم عىل |بــــر|محمود حسني  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

24o238 لسيد|لحميد |مهدى محمد عبــــد دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

6|773 بــــر محمد|لد ج|خديجتـــ خ بــــ بــــنى سويف|د|

849798 د محمد|تـــسنيم نظىمي فؤ لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

752|24 ر|محمود وليد حسن عم  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

53884 در|لق|يتـــ حسنى عىل عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

28o292 نس عمرو معوض سيد معوض|ن دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

6265o3 ى|هيم محمد حس|بــــر|م |ندى عص ني  زيق|لزق|بــــ |د|

2825|4 تـــ|سلوى محمد سيد فرح لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9o3o3| لمسيح |عبــــد| ل لوق|ريمون جم ج|بــــ سوه|د|

4|o4| لعزيز محمود|محمد عبــــد| ند هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8o4898 لسيد|ريوس عبــــد|مح مك|س| ندر|س ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

7o6oo6 لسيد|ده عوض عوض حسن |مي لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

24o958 ن|محمد محمود محمد شعبــــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|6533 لمنعم عبــــده|محمود حمدى عبــــد ى شمس حقوق عي 

764355 لشويل|لرحمن مجدى محمد محمد |عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

63o34 لحميد|لمعز عبــــد|ر محمد عبــــد|من لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

695937 حمد فتـــىح مصطفى محمد حسن| لمنصوره|هندستـــ 

885275 ي|ر
ح تـــوفيق جبــــر |صل| ئى سيوط|بــــ |د|

45839 لموجود محمد عىل|ر عبــــد |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|26359 تـــ|هيم فرح|بــــر|شم |تـــفى ه ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

497572 ى  لمر|حبــــيبــــتـــ محمد حسي  |حقوق طنط

35oo|6 ف عزيز حلىمي|لي |س رسر لمنصوره|حقوق 

95563 س عىل|حمد عبــــ|دهم | |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

6986o| لحندولتـــ|ن حمدى حسن عطيه |نوره لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 
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5o64|4 بــــدين سعيد|لع|فوزيه سعيد زين  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

846o|6 حمد|لعزيز |لرحمن عيد عبــــد|عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

37o78| بــــ محمد رزق محمد|رح تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

265989 لنبــــى محمد|يمن عبــــد|حمد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

84526 بــــر محمد|يه وجيه ص| طبــــ بــــنى سويف

8||47 ديوس|قل|مدحتـــ حليم | ثــــري هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7oo|45 هيم|بــــر|لدين محمد |ح |حمد صل| لمنصوره|بــــ |د|

3|9398 لعزيز|در عبــــد|لق|لد عبــــد|ندى خ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2542|2 لخولي|حمد عىلي |ء |له عل|ص| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

77936o حمد منصور عىل|محمد  |ره بــــنه|تـــج

892245 هيم حسن سيد |بــــر|ح |صل ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

63953| لسيد|للطيف محمود |دى عبــــد |له|بــــسنتـــ  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

3|2732 ن|صل|ئل محمد |يوسف و |بــــنه| هندستـــ شبــــر

83936o ر خليفه محمد|محمود نج دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

9o5246 | لعل|بــــو|ل |حمد كم|محمد  ج|بــــ سوه|د|

224898 لجليل منصور|محمد حسن عبــــد تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

887oo9 ى لمسيح |محسن وليم عبــــد| يوستـــي  سيوط|صيدلتـــ 

89o767 مسعود حسن خليل | لي|د سيوط|تـــربــــيتـــ 

|786o4 در|لق|محمد محمد عبــــد | نور هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

626774 ى|ن دين محمد محمود حسي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|36926 ن|لسيد محمد شعبــــ|محمود  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|4o|27 ى|م ن|فخرى شفيق سليم| رتـــي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8877o لقوى|لدين عبــــد|ل |هيم كم|بــــر|ل |كم ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

236343 دى|ن عىل يونس بــــغد|حن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

826663 ح عمر|لفتـــ|م عبــــد|عزه عص دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

63385 لحليم|مصطفى نظىم محمود عبــــد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

43|59 ح محمود|لفتـــ|لحكيم عبــــد |محمد عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|6|5|9 بــــ|حمد حج|رحمه معتـــز محمد  ى شمس|د| بــــ عي 
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8699o6 ذلي فريد بــــكري|حمد ش| لمنصوره|حقوق 

896323 ه روم| ى |مي   حليم سيفي 
ئى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

83542| ي 
حمد|حمد محمد |يمنى هره|لق|ن |سن|طبــــ 

352oo| رص مصلح عىل|لن|محمود عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

365665 ه|لل|هلل عبــــد|عمر محمد عبــــد ن|حقوق حلو

78|684 ي|ر
دى|له|لكريم عبــــد|ل عبــــد |كم| ئى زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

9|48o4 رص مصطفى عمر  |لن|محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6523o هلل|ر عبــــد |عىل مختـــ| رض بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

75o627 هيم عىل|بــــر|مريم محمد  لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

535583 ى|در ل|لق|حمد عبــــد |وليد  شي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

2|3o38 ه عبــــد حمد محمود|لحميد |ني  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6329o2 ن|لعزيز محمد رمض|حمد عبــــد |ء |رس| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8o4673 لرحمن |هيم عبــــد|بــــر|يه سيد | تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|44o72 تـــه|لحميد حسن شح|ل عبــــد |عزه جم ى شمس|تـــج ره عي 

7o9956 ى |ن مهيمن |يم| حمد|مي  لمنصوره|عه |زر

44o292 حمد عيس|لمطلبــــ |مي حسن عبــــد  |حقوق طنط

4379o2   شح|لشو|تـــه |ء نرص شح|روميس
ى
تـــه|دق لشيخ|علوم كفر 

448432 ن|لحليم محمد حسن زهر|مه عبــــد |س| |بــــ طنط|د|

833887 ي عىلي محمد|ء عبــــد|رس|
لغنى دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

2396| حمد|د محمد |حمد فؤ|ر |من تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

486992 تـــ|حمد محمود حميدو فرح|لرحمن |عبــــد  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|667o3 نم|س سليم غ|مريم عبــــ ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

47342 لحكيم|ل عبــــد |حمد نبــــيل كم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

9|8263 ن محمود  |لدين عمر|ل |ء جم|لشيم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6422o6 ء|شعي|طف |ضى ع|يوسف ر زيق|لزق|ره |تـــج

26|3| ىطي|لمع|بــــو |حمد |لدين محمد |نور  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

422783 ه | حمد|لمنعم عىل |حمد عبــــد |مي  زيق|لزق|عه |زر

762438 لحديدي|رس عىل عىل |ي ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

236o72 ده|طمه محروس سعد محمد زي|ف هره|لق|بــــ |د|
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33953| عيل|سم|عيل نظي  |سم|مي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

493997 سعيد خميس محمد رجبــــ جبــــريل تـــربــــيتـــ دمنهور

45737 هلل|حمد عىل عبــــد|هبــــه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4357o8 |لسق|ر محمد محمد |عم لشيخ|بــــ كفر |د|

5|278 لعظيم محمد|ريم محمد عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

77496| لرحمن هدهود|حمد عبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

97494 للطيف|لمطلبــــ عبــــد |طه محمد عبــــد  ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

|57o34 لحىل أبــــومسلم|محمد محسن محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|4292 ىط قنديل|لع|لعزيز عبــــد |دى محمد عبــــد|ش |ره طنط|تـــج

2336|4 لسيد|هيم |بــــر|هلل ممدوح |منه  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|7275o فظ|ضل ح|لد ف|ء خ|ل| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

624774  |لمو|لرحمن |لرحمن مىح عبــــد |عبــــد 
ى
م|لتـــم|ق ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

89o564 حمد |حمد حنفى محمود | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44o222 ي|زق محمد خف|لر|ن محمد عبــــد|رو ج  لشيخ|بــــ كفر |د|

7|3o96 ىط|لع|لسيد عبــــد |لسيد |مه |س|نس | ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

46oo62 لم|ء محمد متـــول مرىس س|رس| سكندريه|ل|صيدله 

46oo89 بــــوبــــكر سعد|حمد |ن فتـــىح |رو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

252935 وى|لفرم|لحميد |بــــر عبــــد|ليىل ص ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

||6898 ى ى سمع|نبــــيل | يوستـــي  ن|مي  هره|لق|ر |ثــــ|

62|73| لمجيد محمد|لسيد عبــــد |بــــ |يه|ندى  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

693587 ى فتـــىح سعد|بــــ|ل|د مجدى |زي صي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7599o2 ن محمد|منى غريبــــ رضو م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

358|86 حمد محمد|ل |حمد جم| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

542325 آيتـــ خليل فرج كويلتـــ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5624o ىط محمد|لع|لح عبــــد |يتـــ ص| صيدله بــــنى سويف

52885 ف |جر |ه لسيد|حمد |رسر طبــــ بــــنى سويف

494353 د|د مصطفى ج|حمد محمد تـــوفيق ج| |ره طنط|تـــج

|55626 در|لق|يه مصطفى محمد عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

7o3757 رى|لهو|لسيد |سلىم محمد محمود محمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 
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26297| وى|لشعر|مؤمن سعيد حسن  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

627oo6 د|هلل حم|لدين عبــــد|ل بــــدر|ن جم|رو زيق|لزق|هندستـــ 

25449o حمد نجم|لرحمن |م عبــــد |لرحمن عص|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

453o2| ي|د علو|لجو|طف عبــــد|د ع|لجو|عبــــد
ئى لشيخ|بــــ كفر |د|

86o392 لرحمن|ء محمد عبــــد|نهله بــــه ي|بــــ |د|
|لمنى

249344 هيم بــــدر|بــــر|ن حمزه |كريم ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

496447 هيم|بــــر|لحليم |ل عبــــد |ء جم|دع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|o44| لعزيز أبــــو ريه|لمنعم عبــــد |لد عبــــد |عمر خ ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

8|53o2 سط محمد|لبــــ|ندي يىحي عبــــد لمنصوره|حقوق 

64895 ل|م محمد عىل جبــــ|سل| لفيوم|عه |زر

757567 رى|هيم بــــند|بــــر|ده محمد |مي زيق|لزق|حقوق 

482o6o هيم محمود محمد محمد|بــــر|محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|7996 لم محمد|تـــتـــ س|ره مهدى شح|س لشيخ|بــــ كفر |د|

9oo9|4 مر  |بــــوع|هلل |ن محمود خلف |نور تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

638534 طمه محمد عطيه أحمد محمد|ف زيق|لزق|ره |تـــج

3482o2 وجيتـــ يوسف شفيق| مونيك ى شمس حقوق عي 

786|77 بــــ|لطو|مه محمد حسن |س|ن |نوره ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

268246 ن|مصطفى رجبــــ محمود بــــدر شمون|نوعيتـــ 

686929 ى |بــــريئه  مل|هيم ك|بــــر|مي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

26546| لد محمود موىس|محمد خ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

82875o ف محمد فهىمي|مريم  رسر ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

839|| حمد محمد عىل عويس|م |عص سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|o99o ل|ميمه محمد محمود جل| ي|تـــمريض 
| لمنى

448826 لكريم جبــــر|ل عبــــد|ده مجدى كم|مي لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

697736 |لعل|بــــو |حمد |رحمه يشى  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

793o86 ء وحيد مصطفى رزق|دع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

643277 ف عبــــد|محمد  لسيد|م |لسل|رسر زيق|لزق|هندستـــ 

6o4682 لبــــدوى|لشيخ |حمد |بــــر |ء ج|عىلي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9|oo94 لنعيم محمود |هر عبــــد|ده م|مي ج|بــــ سوه|د|

3|9888 لدين عىلي عىلي|ء |ء عل|شيم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6o596 لد حسن هندى|محمد خ ى شمس|تـــج ره عي 
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|3|6o9 حمد|در |لق|لد عبــــد |هلل خ|منتـــ  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

9o8258 نول |يق م|بــــ ف|يه| |دون|م دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

764282 وي|عمرو عىل محمدى عشم تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

626|7| حمد محمد|لد |محسن خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27|262 لقلسر|لمطلبــــ |رق عبــــد|بــــ ط|رح تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

526|83 فع|لش|ر يوسف |رس مختـــ|محمد ي سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

857242 م عيد محمد كليبــــ|حس سيوط|ره |تـــج

7o8839 م|لغن|لسيد حسن |حمد محمد |مريم  لمنصوره|بــــ |د|

347574 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|حمد | ى شمس| لسن عي 

775573 ن خليفه|حمد محمد خليفه سليم| زيق|لزق|هندستـــ 

69926o ح فضل|لسعيد صل|مريم  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

357469 ي|ر
حمدى صبــــرى عىل عىل عيد| ئى |طبــــ بــــنه

|34449 ر|لغف|ء محمد ذىك عبــــد |دع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

338848 كشر|ل|لعزيز |لد عبــــد|ح خ|سم |ضتـــ بــــنه|علوم ري

898543 لسيد |لسيد خديوى |ممدوح  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

425633 م|بــــوعوف عل|دل محمد |مروتـــ ع سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

675973 ن لعظيم|مل عبــــد |مه محمد ك|س| |مي  لمنصوره|حقوق 

8|5|47 مل|لمنعم ك|ممدوح عبــــد| رن ي|علوم 
|لمنى

6|5272 ن بــــدوي|لسيد شعبــــ| |ن|ر لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

863325 ن|حمد سليم|ء عىلي |ل| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6356o4 ى محمد عىل محمد|ي سمي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|48|4o لحميد عمر أحمد|لدين رجبــــ عبــــد |ء |عل هره|لق|هندستـــ 

684|87  مصطفى|بــــ |لوه|بــــ فتـــىح عبــــد |لوه|عبــــد 
ى
لدسوق لسويس|طبــــ 

78o9|o ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|م محمود |سل| زيق|لزق|نوعيتـــ 

5274o8 ى عبــــد |رس| ر|لعزيز محمد دويد|ء حسي  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

32|29| ى|حمد عص| م طلعتـــ حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

89|4o8 لبــــديع |يل عبــــد|مه ن|س|خلود  سيوط|ره |تـــج

32o777 م|شموئى عىل هم|لد عىل |خ ى شمس|تـــج ره عي 

375o36 تـــ|رس رمزي عرف|حمد ي| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

498o95 حمد جميله|لحميد محمد |ئل عبــــد |ر و|من تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور
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852o49 لرحيم|ح بــــدوي عبــــد|ن صل|نوره ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

243393 حمد فضل محمد محروس|شمس  هره|لق|عه |زر

4462o لحفيظ|ده عبــــد|م حم|ء هش|نجل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

25|4o6 ن|لم|لغيط محمد س|بــــو|محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

863939 |بــــر حن|در ج|سيمون ن ج|بــــ سوه|د|

|49485 سعيد محمد| مريم رض ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

464777 حمد محمد|رص فهىم |لدين ن|سيف  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

25|357 م عطيه محمد موىس|عص ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

7o88|2 لحديدى|هيم |بــــر|لسيد |ره |س لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4875o3 هيم فرج محمود|بــــر|حمد | سكندريه|ل|حقوق 

689463 ز عىل|لبــــ|لسيد |طف |لسيد محمد ع|ء |ل| لشيخ|بــــ كفر |د|

63|338 ف محمد سليم|ده |مي رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

|27787 هيم طه نرص|بــــر|كريم عمرو  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|35622 ى شعر| نور وى محمد|حسي  ى شمس|زر عه عي 

86|597 بــــيمن حربــــي عزيز جرجس ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

4|527| ى |يدى عمرو محمود محمود |ه حمد|مي  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

635oo2 لمنعم حسن|ل عبــــد|محمود كم |ره بــــنه|تـــج

699738 مد|ر ح|لغف|حمد عبــــد |ء |رس| ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

245978 لشبــــينى|حمد محمد |محمد  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

7|8|47 لزينى|حمد |لبــــديع سيد |لبــــديع عبــــد |رنيم عبــــد  لمنصوره|حقوق 

9o9436 حمد |شم |حمد ه|ره |س ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4|92o5 هد مدحتـــ عىلي محمد رزق شمس|ن لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

62oo68 ى|دل مسعد عىل |ع بــــو حسي  ط|بــــ دمي|د|

7o|8o2 ره|رضوى عىل عىل محمد عم لمنصوره|حقوق 

359356 جوري|لبــــ|محمود | م وليد رض|عص ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

35957| ع محمد|ل رف|سلىم بــــل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

793o9 حمد عىلي|رق |حمد ط| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o6326 ى صبــــرى معوض معوض  ى|نرمي  لبــــحي  زيق|لزق|طبــــ 

846224 لدين محروس|يه محمد شمس | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 
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69369| لسيد مصطفى محمد مصطفى|مصطفى  ط|بــــ دمي|د|

|5|557 مد خليل|لحميد ح|لمجيد عبــــد |ره عبــــد |س ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

694675 ن عيس|ن لطفى رمض|ر رمض|من سكندريه|ل|صيدله 

7|o2|3 حمد|حمد محمد محمد عبــــده سيد |دى |ه ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7|2544 |لسيد شط|بــــدين محمد |لع|ء زين |سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8o5382 لس سمي  عدلي خليل كي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

32465 د بــــسيوئى محجوبــــ|محمد فؤ هره|لق|حقوق 

8o799|  عىلي عبــــد|ي
ى لمجيد|سط عبــــد|لبــــ|سمي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|4|o8o عمر فريد سيد فريد عويس ى شمس|تـــج ره عي 

453293 لسيد|لسيد عىل |عىل مدحتـــ  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

|2o628 لس سمي  عزيز سدره كي  ى شمس هندستـــ عي 

42542o لوصيف|رق طه محمد |ن ط|نور لشيخ|ره كفر |تـــج

85o486 وي محمود عوض|لمنش| |لي|د لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

288|46 ق|هلل سبــــ|فضل | حمد يىحي| زيق|لزق|حقوق 

|6oo|2 ل|حمد كم|حمد محمود | ى شمس|تـــج ره عي 

4242o4 هيم|بــــر|حمد محمود عطيه |محمود  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

65926 للطيف|حمد حمدي محمد عبــــد | حقوق بــــنى سويف

4|7974 ى س|ي بــــ|هلل دي|بــــ عبــــد|م دي|سمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

69628| ى |بــــو |محمد محمد  لشيخ|لعني  لمنصوره|نوعيتـــ 

355|o9 بــــ جمعه معوض|لوه|ر محمد عبــــد|مي ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

688599 خ|لطبــــ|حمد |ن |ئى عيد شعبــــ|م ه|عص تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

7o7465 ورى|لمغ|حمد محمود محمد |طمه |ف لشيخ|بــــ كفر |د|

834263 ي محمد مرصي 
هيم|بــــر|مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

89o|46 نوس |يرين لطفى عطيه ف| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

772846 يف خ يف|حمد |لد |رسر حمد رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2874| ي عبــــد |زن سمي  عبــــد |م
ح|لفتـــ|لمرضى هره|لق|بــــ |د|

|63o3 لشيىم|حمد |متـــ |س|عمر  هره|لق|ره |تـــج

262443 ل طعيمه|لع|يوبــــ عبــــد |رف |محمد ع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7o4379 لسيد محمد متـــولي| |هند زكري لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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428|22 ن لدخميس|ل عقل |دل كم|ع| مي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

832o59 ئيل مجدي حلىمي نصي |مهر دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

46|829 لمقصود عون|رف عبــــد |محمد ع لشيخ|بــــ كفر |د|

77oo28 حمد جوده عىل مصطفى|مه |س| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77979| بــــي|ن نبــــيل سعد عر|نوره زيق|لزق|بــــ |د|

2|6979 هيم|بــــر|ضل |حمد صبــــرى ف|م |ندى حس|س ى شمس|تـــج ره عي 

3|576 ل محمد|لع|لدين عبــــد |م |ر حس|من هره|لق|حقوق 

7577o4 لدين|بــــ |لفرج شه|بــــو |فظ |م ح|كريم س ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

26344o ى عوض خليل |ي حمد عوض|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

427923 عيل|سم|م محمد |لسل|دل عبــــد |س ع|ين| |بــــ طنط|د|

437335 لدكر|لسيد |مد |تـــ ح|لسيد بــــهج| |ر|ي |حقوق طنط

|44|89 لعزيز|لعظيم عبــــد |نس محمد عبــــد |ن لفيوم|عه |زر

2|898| ل فتـــىح عىل|دهم جم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o57o3 ىط|لع|حمد عوض عبــــد |هلل فتـــىح |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|972o ع|حمد رف|ندى سيد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

97338 حمد يوسف خليل|ء |ل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6o4968 حمد عبــــد ربــــه|رق سمي  |هلل ط|منتـــ  لمنصوره|علوم 

|5oo|6 يوسف محمد معوض عيد ن|حقوق حلو

923662 ى عبــــد|عص للطيف |م رفعتـــ حسي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

7|643 ئى|لدين محمد شلق|لرحمن نور|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

478838 لمسيح|ميل عدل بــــخيتـــ عبــــد |ريو |م ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

775|86 لسيد فتـــىح محمد|ه |بــــ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o2273 ء محمود عىل |سم عل|بــــ ج|ره سوه|تـــج

767222 لمنعم حسن حسن رسى|يحن  محمد عبــــد ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|66o86 ى ج| بــــر محمد حسبــــ ربــــه|لحسي  ن|علوم حلو

|5|4oo حمد|لعزيز |ء محمد عبــــد |رس| ن|بــــ حلو|د|

923646 لمنعم  |لعزيز عبــــد|محمد عبــــدربــــه عبــــد ج|بــــ سوه|د|

342227 م|م|لعظيم فرج |ج  عبــــد|بــــسنتـــ ن ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

434582 ى بــــدريتـــ سعد محروس بــــحي  ي صىح طنط
|معهد فنى

|48358 مد سيد|هر ح|هلل م|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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9o2535 للطيف محمد |طمه عطيه عبــــد|ف ج|صيدلتـــ سوه

755o|6 حمد يسن حفنى| |ند|ر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2|9534 دى سيد محمد|ء ن|حسن هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

5o|579 ن محمد بــــسيوئى|بــــسمتـــ محمد رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

853o7| لحليم|لحليم مبــــروك عبــــد|محمد عبــــد حقوق بــــنى سويف

486646 لح محمد|لح أحمد ص|لدين ص|بــــ |شه ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

695275 هيم|بــــر|حمد |لق |لخ|حمد عبــــد |ن |يم| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|42558 لشهيد|جد جرجس عبــــد |تـــرين م|ك ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

6||233 لعزيز حموده|دل عبــــد |مي  ع| لمنصوره|بــــ |د|

9|72o9 ئيل متـــرى |ندرو نعيم ميخ| سيوط|تـــمريض 

6||426 ى|سلىم وجدى فتـــىح  لعشر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

35376| ن|م حمدي سليم|حمدي حس |بــــنه| هندستـــ شبــــر

894438 مد |تـــ ح|لمقصود شح|حمد عبــــد| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

3258|8 ى محمد مبــــ| ر|ي رك|حسي  هره|لق|بــــ |د|

328385 لسيد|لسيد غنيم |كريم محمد  |بــــ بــــنه|د|

223o6 ى حسن ثــــ بــــتـــ تـــوفيق|نرمي  هره|لق|ره |تـــج

675o|2 حد|لو|تـــ محمد عبــــد |لشح|لرحمن |زم عبــــد |ح لمنصوره|حقوق 

482357 ى فرج جرجس|نوبــــ وجيه بــــش|بــــ| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6233o3 ن|لطح|مريم مصطفى مصطفى  ط|هندستـــ دمي

9oo89| د عىل محمد |بــــ رش|رح ج|ره سوه|تـــج

76737| ف صبــــىح حسن عثــــم|ء |ل| ن|رسر لعريش|تـــربــــيتـــ 

535896 ن|حمد محمود محمد سليم|هدى  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

757763 لم سلىم|ن س|ء سليم|هن عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

254444 ر|لسيد نو|مد |لسيد ح| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

69384| هيم|بــــر|هلل محمد |دى عبــــد |لبــــغد|منى  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

43486| وق يحن  محمد ع جه|رسر |بــــ طنط|د|

637265 تـــ مصطفى غنيم محمد  حمد|لسيد |ني  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

44838 حمد محمد|ء زينهم محمد |شيم لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

8|2o96 ي عبــــد|ء ن|صف لعظيم طه|ج  ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 
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338842 حمد|لحسينى | |رحمتـــ محمد رض |بــــنه| هندستـــ شبــــر

259o4| لد فريد محمد|حمد خ| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o3676 ح محمد خرصى|يدي صل|ه ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

44o28 لحميد سيد|لد عبــــد |رق خ|ط سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

||975|  سمي  ج|مي  ه|
د|ئى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

6o6o|2 هلل|ن عبــــد |لمحسن سليم|رص عبــــد |محمد ن |حقوق طنط

358o79 كر|د عيس ش|م عم|ر ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

6o972 |لعل|بــــو |جمعه | لعل|بــــو |هدير  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

26|679 حمزه رزق عىل شديد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o4746 بــــو دومه|حمد |لسعيد |لسعيد |وليد  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

68548| لمتـــول عىل|لرحمن |ء سمي  عبــــد |ل| لمنصوره|صيدله 

68|7|7 لنبــــى|لسيد عىل عبــــد |ن |محمد شعبــــ لمنصوره|هندستـــ 

84|466 د طه نوبــــي محمود|سن| |نوعيتـــ فنيه قن

642|94 لعوضى|هيم عمر |بــــر|محمد فريد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

442939 ى|بــــو|لسيد فتـــىح عىل |ندى  لعني  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

433o24 ديتـــ مصطفى محمد عمرو|ن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

245|o7 ح محمود قرئى|طمه صل|ف هره|لق|ره |تـــج

9o756| يوسف عفيفى محمد سعيد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|3|7o6 وق  ف محمود محروس|رسر رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6227o2 حمد بــــحيلق|ر |ر مختـــ|عمر مختـــ ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

349|o8 ي
 زغلتـــ|لش|لرحمن عبــــد|ن عبــــد|رمض| دئى

ى
ق ى شمس|زر عه عي 

357528 جح عبــــدربــــه جعفر|بــــ ن|سميتـــ شه |بــــنه| هندستـــ شبــــر

846576 ي مىكي غل|س|
بــــ|مه مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|38233 ن|محمد سيد محمد سيد سليم ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

5o6783 لديك|حمد حسن |حبــــيبــــتـــ محمود  سكندريه|ل|صيدله 

6|99o| عىل محمد عىل| ر|ي ط|بــــ دمي|د|

|6|75| حمد حسن محمد|رق محمد |ط ى شمس علوم عي 

366o65 ض عطيتـــ|فتـــ ري|مريم ر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

77o733 حمد حمزه محمد|دل |ئى ع|م| زيق|لزق|عه |زر

|82o9 يز محمد|حمد ف|دتـــ |غ هره|لق|ره |تـــج
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7526|9 ى|ئيل نعيم رشيدى بــــش|ميخ  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

|56726 حمد|لك |لم|حمد عبــــد |م |حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

677524 ى|لسيد |د |حمدى عم لعشر ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

776696 بــــ|لسيد دي|م محمد |سل|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

236939 لسيد|مه عبــــد|ح سل|جر صل|ه ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

355573 ى|من ى عمر حسي  ل حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

869427 ي عوض| دون|م مدحتـــ خي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

6o4285 ج|غبــــ خليفه عج|ل ر|حمد جم| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

348575 ي|لق|لعظيم عبــــد|هر عبــــد|ء م|دع
در حنفى ى شمس|د| بــــ عي 

|254|3 ئل سيد محمد بــــيوم|عمر و ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

763862 هيم|بــــر|رق فوزى محمد عىلي |حمد ط| ره بــــور سعيد|تـــج

7584|2 فتـــ محمد حسن محمد مي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|36665 ي|حمد |لعظيم |عىل عبــــد | عل
لففى رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع

دي|لمع|بــــ

64|596 هيم|بــــر|حمد محمد |محمود سيد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

|37689 لحكيم|بــــدين عبــــد |لع|رس زين |م ي|ر ى شمس حقوق عي 

5oooo7 لفضيل|ء فتـــىح قطبــــ عبــــد|لىمي ى شمس| لسن عي 

7|5|o2 لحمد|م حشمتـــ شبــــتـــ |ء عص|شيم لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

85o8|4 حمد محمد|هلل |مل عبــــد| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

865277 ى عبــــد| ى محمود|حمد حسي  لمعي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

857268 ف |خلف  ن|حمد سليم|رسر ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

237464 حمد|خلود مصطفى محمد محمد  هره|لق|بــــ |د|

346466 م|ه هم|لل|لتـــ ثــــروتـــ محمد عبــــد|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

693938 هلل عطيه غبــــور|محمود محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

83o224 هلل جندي|بــــ |م ج|ف| رين|م ن|سو|علوم 

6|oo|3 ى|حمد ل|لرؤف عىل |إنىح  عبــــد  شي  |تـــربــــيتـــ طنط

266|66 د محمد|ء محمد فؤ|رس| |بــــ بــــنه|د|

4|o495 جه|لصفىط عو|لنبــــى محمد |م عبــــد |حس |بــــ طنط|د|

87|698 ى|ص ي محمد|ز محمد |في 
بــــينى لشر دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

675|64 يوسف محمد صبــــرى محمد مصطفى لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 
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67758o ي|هلل و|عبــــد 
ئل محمد محمود لطفى ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4657o4 هيم |بــــر|ح |لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|ح |لفتـــ|عبــــد
ره|عم

ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

76o328 د موىس|د ج|بــــيشوى ميل لسويس|هندستـــ 

8o7683 ين بــــشي  ص كر|دق ش|رسر ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

329744 لدين|هلل محمد نور |ء فتـــىح عبــــد|رس| |صيدله طنط

2|574| ي|لمعبــــود محمود |نس عبــــد|
لبــــشبــــيسر لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

683553 لغندور|حمد |حمد |ل عىل |حمد كم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8683o4 ي |رس|
ي| لعل|بــــو|ء مصطفى عشر ن|سو|بــــ |د|

4o8382 لسيد حمد|هيم |بــــر|لد |محمد خ |ره طنط|تـــج

6853|4 ى|حمد عبــــده |ء |ده عل|غ لجعبــــي  لمنصوره|علوم 

5|7963 يل|يتـــ محمد نرصمحمد ن| لعريش|بــــ |د|

7o4735 هيم|بــــر|ح |لسيد صل|م  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

26256o ئى|لعن|مل محمد |لد ك|خ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

345||4 ن|حمد عثــــم|م |ء س|رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|7o536 وديع صليبــــ قلتـــه| دون|م د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

768|95 مل|حمد محمد ك|ء |ل| لعريش|تـــربــــيتـــ 

6948o4 ل|لرج|بــــو |لسيد |حمد |حمد محمود | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|48966 مريم محمد عيد عىل ى شمس|د| بــــ عي 

236484 ى|م هيم|بــــر|رد عبــــده خليل |دو| |رتـــي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

26o452 ح|لفتـــ|لرحمن عبــــد|ء مصطفى عبــــد|شيم تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

344|9o عيل|سم|مد |حمد ح|هلل |عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

57255 ى عىل|هيم |بــــر|ء |ثــــن مي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

4933o2 ل يوسف عبــــدتـــ يوسف بــــدر|بــــل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

36|o2o |لعظيم عر|لدين عبــــد|ء |عمر عل
ى
ق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

777857 ف عبــــد |يه | وى|لسد|لعزيز |رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

326|87 لمقصود|م عبــــد|م|طف |يتـــ ع| هرتـــ |لق|تـــمريض 

5966| ل جنيدى|لرحمن سعد كم|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

229oo4 مر|ن محمد ع|لد رمض|روى خ| ى شمس|زر عه عي 

68o26o لعدل|ثــــروتـــ يونس | ند لمنصوره|بــــ |د|

|4o778 وي|لحميد هند|مي غريبــــ عبــــد |زن س|م ى شمس حقوق عي 
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2378o7 ن طلعتـــ يوسف عبــــده| مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

85o82| حمد|طف محمد |ن ع|يم| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

7oo285 ين  لسيد يوسف حسن|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

5352o4 لسيد|ح |لفتـــ|د عبــــد |مصطفى عمرو رش سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

459o99 ى خميس محمد عبــــد|ي للطيف|سمي  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o329o ع|بــــوزر|لمتـــول |ح رزق |سمر صل زيق|لزق|بــــ |د|

2|7324 زى|د حج|لد فؤ|فريده خ ن|فنون جميله فنون حلو

|46279 ل زغلول زىكي|بــــرين كم|ص ى شمس| لسن عي 

44|||4 هر أحمد|لتـــ محمد ط|ه |حقوق طنط

4|988o ح محمود|لفتـــ|رق محمد موىس عبــــد|ط لشيخ|ره كفر |تـــج

344674 هيم|بــــر|محمد عيد مصطفى | دين |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

326658 ى|حمد هم|ء |شيم م حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

|72|4 دى|لعبــــ|لعليم |محمد محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2|45o9 هلل بــــيوم|ن عبــــد |بــــ رمض|يوسف رح ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

44|353 لعزيز محمد متـــول|رس عبــــد|محمد ي سكندريه|ل|حقوق 

3446oo بــــ|بــــورح|لسيد |حمد زىك |يوسف  ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

|665oo م|مر محمد سل|لسيد ع|ره |س ن|بــــ حلو|د|

6329|5 لنبــــى|لسيد عبــــد|لسيد جبــــيىل |منيتـــ | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

333399 مد محمد|مد محمد ح|ح كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

355589 بــــوبــــكر|لجليل |د عبــــد|ن عم|نوره ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6885|5 لجندي|لمجيد محمد |م عبــــد |حمد سل| لمنصوره|علوم 

843672 مر|حمد ع|رون |لرحمن ه|عبــــد ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

2436o5 ن محمد|م صبــــرى عىلي|ريه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8||38| ى|لص|بــــوبــــكر عبــــد|حمد |هبــــه  لحي  ي|بــــ |د|
|لمنى

35934| ك|لمل|عبــــد| دى حن|جرجس ن |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5|3oo4 لعظينى|لمقصود عىل |محمد عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

6|6743 ندى محمد محمود تـــرىك ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

339934 محمد محمود محمد محمود |حقوق بــــنه

|34358 حمد|ده رزق محمد |مي هره|لق|ره |تـــج

|33|67 ي سيف |ن
لدين عبــــده|دين مصطفى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |
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7799o8 هلل خلف|لسيد محمد عبــــد|هدير شحتـــه  هره|لق|ج طبــــيع |عل

647496 ره|دين يىح محمود عف|ن | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8|68|8 د عطيه|لم حد|م س|سل| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

34547 بــــ طه مرىس حسن|يه|يه | هره|لق|ره |تـــج

4|944o لبــــقىل|لكريم محمد محمد |م عبــــد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

2586o3 ن جعفر|هيم عمر|بــــر|يمن | ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4|93|2 هيم قطبــــ |لمجيد إبــــر|لسعود عبــــد |بــــو |ن |يم|
ج|فر

لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

9o8793 ن |ن سلط|لسيد حمد|نجوى  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

88o9|2 ره مصطفى حسن محمد |س سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

6o29o2 لعوضى|نور محمد مصطفى طلبــــه  لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

642o38 مي|لتـــه|محمد محمد محمد | ره رض|س عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4|9453 ن|ن محمد عبــــده بــــنو|نوره لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

2633|4 ريم وحيد مصطفى طلبــــه لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

5|9858 لعيسوى|لحليم |ل عيسوى عبــــد |ن جم|رو معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

899466 ى فؤ ى كشىك |حسي  د حسي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

37|66| لحميد محمد|جر طلعتـــ عبــــد|ه ى شمس حقوق عي 

884||3 ى سعد  |لمسيح لمع |عبــــد| مي  سيوط|علوم 

524688 لعزيز|لسيد محمد عبــــد |محمد حسن  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|65o|6 م محمد محمد صقر|هش| دين هره|لق|حقوق 

4o48|| هيم محمود عىل محمد مصطفى|بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|44935 م محمد سيد|ده هش|مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|5849 لدبــــوىس|لسيد محمد |م |لسل|عبــــد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

244|42 رس كرم جمعه عىل|ف هره|لق|حقوق 

6|7|6| بــــوسمره|لسعيد |ن محمد حسن |نوره ط|بــــ دمي|د|

354||7 ين محمود عبــــد هلل محمد|شي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|4448 لرؤف مرع|س عبــــد|آيه عبــــ |بــــ طنط|د|

39242 لسيد عبــــده|ء طه |سم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34|95| تـــ محمود منصور محمود | لصفتـــى|مي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

49o262 لف|لجيد عبــــد |لكريم عبــــد |ن محمد عبــــد |رو ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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5o28|3 ى بــــكري محمد| ه محمد حسي  مي  زيق|لزق|عه |زر

|57469 لمعىط|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|شهد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

859o9 ى مكرم وليم حبــــيبــــ| مي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

424926 لحميد حموده عىل|تـــ عبــــد |لشح|محمد  سكندريه|ل|عه |زر

|36846 لسيد|لسيد محمد |هلل |لمعتـــز بــــ| لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

49466| هيم مرعي|بــــر|م |حمد عص| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8|846o صليبــــ| رتـــر حن|ك| بــــول ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

883|7o لبــــديع |بــــوبــــكر محمد عبــــد|ء |سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

685583 ز|لسيد حج|حمد |هيم |بــــر|ره |س لمنصوره|بــــ |د|

686943 هلل|هلل محمد عبــــد |مه عبــــد |طمه سل|ف لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9|69|8 سحق |لقس |سحق حلىم |مريم  سيوط|حقوق 

689o49 م رزق|سل|حمد عىل وجدى | لمنصوره|حقوق 

767274 ر|لنج|حمد محمد |محمود  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

54o328 ى ويرس|ح نجيبــــ س|صل| كريستـــي  سكندريه|ل|بــــ |د|

|37894 م|لنظ|كريم يزيد محمد نبــــيه  ن|حقوق حلو

|5777 ن سيد|هلل مجدى مرج|منه  هره|لق|حقوق 

|64692 هيم|بــــر|محمد يشى عوئى  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

4o746o ن|لمول سلط|سعيد سعد عبــــد | ند|ر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

35oo63 ى محمد|يم| ن محمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

62o723 مر|لعزبــــى ع|لسيد |دتـــ أحمد |غ ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

3|2o3o در شيح|لق|لحميد عبــــد|حمد عبــــد| ى شمس طبــــ عي 

82547| ن|حمد عنتـــر فريد عثــــم| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

4o77|7 حمد محمد سعيد|رتـــ |س عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

285779 ى|سل| م يسن حسن حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9o|53 ن|حمد عمر|سعيد محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35648 لحفيظ|حمد حسن فهىم عبــــد | هره|لق|حقوق 

|39472 لخليىح |ن |م عبــــده رمض|ء س|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

822|o7 لرحمن|تـــه عبــــد|ل شح|حبــــيبــــه محمد جم ي|بــــ |د|
|لمنى

8|8973 ي|لبــــ|جر جمعه نجيبــــ عبــــد|ه
ى
ق ي|نوعيتـــ 

|لمنى
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367627 ن|محمد سليم| حمد سمي  ذكري| زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

66oo4 |لبــــ|حمد مصطفى عبــــد |صم |ع
ى
ق لفيوم|تـــربــــيتـــ 

42655o لحميد|لسيد حسن عبــــد |فرحتـــ  سيوط|بــــ |د|

234o32 حمد|رس محسن |م ي|حس دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

37o389 هلل|صف محمد عبــــد|مد ن|ن ح|يم| سيوط|عه |زر

9|2725 لدين بــــدوى  |ر سعد |هبــــه مختـــ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

885565 ل لطفى مسعود |بــــسمه جم سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

885628  يوسف | ريموند
ى
نبــــيل شوق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27936 تـــ|دل محمد بــــرك|ر محمد ع|من هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9o53oo حمد حسن |حمد خميس | ج|ره سوه|تـــج

92o6|2 ن |ىط محمد مهر|مرفتـــ ع ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

45o|99 تـــ حسن|هيم بــــرك|بــــر|لسيد |هيم |بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

55|24 در حسن محمد حسن|ن ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|3848 ى| حمد فتـــىح رجبــــ حسي  هره|لق|عه |زر

24||2 وق سعيد محمود  حمد|رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

495596 ى محمد محمود  ز|لبــــ|خي  ره دمنهور|تـــج

35o7|8 ي محمد| ء رض|رس|
حسنى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

23322| ك|لمل|شد عبــــد |هيم ن|بــــر|نه عيد |هيل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3349|5 لحميد سيد|ن عبــــد|ر سليم|من ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

4978o8  حسن عبــــد |لحص|كر محمد |مريم ش
ى
تـــ|لل|ق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

499o35 ه بــــدر عبــــد | ره|لمنعم عم|مي  تـــربــــيتـــ دمنهور

84222| ي|ر عبــــد|لستـــ|مروه عبــــد
هلل مصطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

72oo7 ل متـــول|بــــ كم|يه| |دين لفيوم|بــــ |د|

488|55 بــــوزيد|حمد |حمد محمد محمد |هيم |بــــر| لمنصوره|حقوق 

|74332 حمد بــــهجتـــ مرىس محمد مرىس| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

276346 ر شفيق فهىم|محمد مختـــ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

64463| |لسق|عيل |سم|لرؤف |رس عبــــد |يده ي|ع ج|بــــ سوه|د|

3672o6 حمد بــــيومي|حمد مصطفى |مصطفى  |حقوق بــــنه

2549|2 ن|يزيس نبــــيل يس سليم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

7|662 ر|يمن عوض عم|دى |ف ن|حقوق حلو
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677o34 ى |نديم ن حمد|رص حسي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9398| ي عبــــد 
وق مصطفى حمد|لرحمن محمد |رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7779o4 لغريبــــ أحمد|هلل |حمد عبــــد|فتـــحيه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8|3889 ى مل| ك لبــــيبــــ بــــقطر|يلي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

7o7oo3 ع|لرف|ع |لرف|مل |حمد ك| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

7o|938 لسيد موىس|حمد حمدى مأمون | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42o675 ف|لسيد محمد شو|حمد |محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

877435 فظ |لح|يد عبــــد|جر فتـــىح ز|ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69325 لعظيم محمد|ن عبــــد |رضوى شعبــــ ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

9o7o74 لموجود |حمد عبــــد|ه |لل|ن عبــــد|يم| ج|بــــ سوه|د|

22355o حمد|رص محروس |ء ن|رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

92359o حمد  |لرحيم |هلل محمود عبــــد|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

779658 لح محمد|محمد محمود ص زيق |لزق|تـــمريض 

5o|748 م محمد سعد يوسف|هي سكندريه|ل|حقوق 

93698 عيل|سم|ح رسور محمد |صل| صف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

83|37o ي صديق
محمود خلف مصطفى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

373378 ج|حمد فر|ه |لل|سلوى محسن عبــــد |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

84|523 حمد|ن سيد |ن سلط|يم| دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

899|57 بــــتـــ محمد |ل ثــــ|رغده كم ج|بــــ سوه|د|

523355 روق محمد|بــــر ف|حمد ص| ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

249832 مر|تـــ ع|لشح|ن محمد |يم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

267842 ف محمد عبــــد| رى|لفز|وى |لص|هلل |رسر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|4387o ف خليفتـــ عوض|صفوتـــ  رسر عه مشتـــهر|زر

8o3594 عيل|سم|ل محمد |محمد جم ي|هندستـــ 
|لمنى

6324|o ه نبــــيل  هيم|بــــر|لسيد |ني  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6873|9 لسيد محمد|د مجدى |رش لمنصوره|عه |زر

788565 لبــــكرى|حمد |رق رجبــــ |ط بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

255282 ى  در صقر|لق|حمد عبــــد|روضه خي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

77926o عبــــي  محمد منصور محمد منصور زيق|لزق|طبــــ 

23|868 لرحمن محمد عيد جوده|عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر
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75578| ى سليم سليم|ي ن|ن حس|سمي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||476o ى ئيل|ميخ| لد زكري|خ| مي  ن|حقوق حلو

923526 لرحمن سعد عىل بــــدوى  |عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

8o82|7 ن|للطيف سعيد سليم|ء عبــــد|شيم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

2|5o2| ن|يوسف وليد حسنى سليم كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

75|5|3 بــــتـــ|حمد محمد ثــــ|كريم  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

886486 ي |ع حسن كدو|محمد رف
ئى ي صىح 

سيوط|معهد فنى

224o48 وق خ هيم حنفى|بــــر|لد |رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

92|558 لد محمد عبــــده |خ| ند ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|47253 ف |عمر  ي |لسعيد |رسر
ى
لمهدي| لدسوق ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 

كتـــوبــــر|6 

858856 بــــ|لوه|طمه عىلي حسن عبــــد|ف ره بــــنى سويف|تـــج

528773 لحميد|لجليل عبــــد |حمد عبــــد |سيف  سكندريه|ل|هندستـــ 

7|o|6o ى حم|ء |دع عيل|سم|م |لحسي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

45|o87 لح|لمرىس ص|محمد سمي   ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

6o88oo ي محمد بــــدوي
بــــسمه حسنى ي صىح طنط

|معهد فنى

|42|42 مه حسن محمد|س|لد |خ ى شمس|تـــج ره عي 

62996o هيم فرج|بــــر|ئل فرج |لدين و|م |حس لمنصوره|حقوق 

4975oo لم|نور س|مريم نبــــيل  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

643|34 حمد متـــول محمد|هيم |بــــر|م |وس زيق|لزق|صيدله 

53o287 يفى|لط|هلل محمد محمد |منتـــ  سكندريه|ل|هندستـــ 

783685 ويده| ند محمد عيد رسر زيق|لزق|حقوق 

52o422 هيم عويضه محمد عويضه|بــــر|ندى  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

7o5|2o هلل|لعظيم عىل عوض |لحليم عبــــد |ر عبــــد |من زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

626|62 لمنعم حسن|دل عبــــد|لمنعم ع|عبــــد | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|67378 حمد محمد|يه محمد | ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

857|73 ي عبــــد
عيل عىلي|سم|يم |لد|منى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

|2424o بــــ حسن محمد|يه|ندى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

424583 ف بــــخيتـــ عىل|م |سل| رسر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

694762 لمطلبــــ|ورى عبــــد |ء صبــــرى مغ|هن تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد
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825|56 شم|رف رشيدي ه|ء ع|سم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

49o729 ربــــ|در مح|ئيل ن|ندى ميخ|س كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

7|2o99 بــــع|لتـــ|لسيد |م |ن محمد بــــره|نوره لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

687329 لمرىس|عمر محمد فرج  ي|معهد ع |تـــ مرص |بــــرصي| لي تـــكنولوج 
.تـــ|لجديدتـــ بــــمرصوف

632827 ح محمد|لفتـــ|ن عبــــد|ن سعد رمض|يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

77979 لرحمن محمود طه بــــهلول|محمد عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

6|26|7 |لرحمن |هيم عبــــد|بــــر|لرحمن |ء عبــــد |آل
بــــر|لص

|بــــ طنط|د|

495922 هيم زيتـــون|بــــر|تـــه |تـــه شح|منى شح |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

527|5| عيل|سم|د محمد حسن |زم عم|ح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

82||67 ي عبــــد|جر شعبــــ|ه
ى
ىطي|لع|ن شوق ي|طبــــ 

|لمنى

84468 حمد|ىطي حسن |لع|ل عبــــد |مريم جم ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

7662|9 س هلهول|روق محمد عبــــ|هبــــه مصطفى ف بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

82o232 ى عبــــد| ي|يه حسي 
لعظيم مصطفى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

7582o5 حمد حسن|م |لسل|ء عبــــد |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

2257| حمد|لعزيز |مني  حنفى عبــــد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

87o277 حمد محمد عىلي|لحميد |م عبــــد|سل| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

42|27o عيل حسن خليفه|سم|محمد سند  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

48925| ى خ حمد مصلىح عطيه|لد |حني  سكندريه|ل|بــــ |د|

24969| وق عرف لرؤف يوسف|تـــ عبــــد|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4o6973 د|لويز لطيف فؤ| ندر|س عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

234883 م|لسل|لرسول عبــــد|م عبــــد|لسل|يوسف عبــــد ن|علوم حلو

233333 ه جم| ر حسن محمد|لستـــ|ل عبــــد|مي  هره|لق|ره |تـــج

444623 ج مسعد دردره|حمد فر|بــــ |رح لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

32o48| لدين محمد|ح |لدين محمود صل|ح |صل |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4358|2 لم|حمد حسن س|هلل يوسف |هبــــتـــ  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

693762 ه سمي  عبــــد | |لرحمن |مي 
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

5|45|| تـــ | ى|بــــو|لكريم |سعد عبــــد|مي  لعني  سكندريه|ل|صيدله 

|5|339 لحميد|طمه منتـــرص عزتـــ عبــــد |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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3442o2 لمغربــــل|هيم |بــــر|ل محمد |حمد جم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

283987 ن محمد مرىس|محمد رمض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

499943 ن|دل مسعود سليم|رى ع|م تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

7682|9 لسميع يوسف جزر|لجيد عبــــد |م عبــــد  لعريش|تـــربــــيتـــ 

783|86 عىل محمد محمد| لي|د زيق|لزق|بــــ |د|

3||8o5 لسيد محمد|ن محسن سيد |نور ى شمس|تـــج ره عي 

83|336 حمد|لنمر رشيد |حمد محمد | ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

424254 تـــه|يكل جورج ميشيل شح|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3|52o لغنى|مه مصطفى عبــــد |س|م |حس ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

252533 لقديم|لسيد |بــــ مرزوق |رح ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7o3967 ف |ء |نجل لحنفى|لسيد مصطفى |رسر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o43o2 تـــ|لحميد بــــرك|لعزيز عبــــد|لرحمن فتـــىح عبــــد|عبــــد سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

444862 مه|در سل|لق|دى عبــــد|له|حمد عبــــد| سكندريه|ل|هندستـــ 

|6|595 ي عبــــد 
ضي|لع|ر |لستـــ|كريم عمرو مصطفى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

523347 زق عيسي|لر|مد عبــــد |حمد ح| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

833937 ف مبــــ|ء |دع رك عىلي|رسر دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

68382 هيم|بــــر|محمد محمود محمد  لفيوم|عه |زر

7|o577  محمد عط|ن |ء عدل|صف
ى
هلل||لدسوق ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 

بــــبــــورسعيد

675826 مر|ندى مصطفى مصطفى محمد ع لمنصوره|بــــ |د|

23|228 ن محمد|ل سليم|محمد جم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

64o784 محمود سمي  سعيد محمد عوض زيق|لزق|طبــــ 

237835 دى|له|لنبــــى محمد عبــــد|ء عبــــد|دع ن|بــــ حلو|د|

485658 وق محمد  ى|رسر حمد حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

923oo ى عبــــده محمد|بــــ ي حسي 
سم مصطفى ي |

ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

759863 بــــخيتـــ| ل سمي  زكري|س ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

64255o هيم محمد عبــــده|بــــر|هلل |فوزي عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

263536 حمد|هيم |بــــر|عزه عبــــدربــــه محمود  |تـــربــــيتـــ بــــنه

754o23 فع|لش|لسيد محروس محمد |هدى  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى
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234o|9 هلل مجيد|زم محمد فتـــح |ح لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

677637 هيم نور|بــــر|حمد حمدى |محمد  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

684937 تـــى|لزن|لسيد |لعزيز |حمد فتـــىح عبــــد | زيق|لزق|طبــــ 

||4779 ى|بــــو |ح |لفتـــ|محمد صبــــرى عبــــد  لعني  هره|لق|حقوق 

9oo845 لرحمن |م محجوبــــ محمد عبــــد|هي ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

27748| بــــو مندور محمد|مصطفى سعيد مصطفى  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

5o5245 هيم|بــــر|لسعيد |هيم |بــــر|حمد | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

78|858 يمنى حسن محمد محمد عىل زيق|لزق|بــــ |د|

85o567 م مجدي سيف محمد|حس سيوط|حقوق 

289988 ى|مريم عبــــد لسميع محمد حسي  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

|9|6o ئل عمرو يحن |عبــــي  و حقوق بــــنى سويف

3469|o ى|بــــطرس مختـــ ر مكسيموس حني  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

79|629 هيم|بــــر|حمد |فظ |يه معروف ح| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

4775oo ى |بــــر فتـــىح ي|مريم ج هيم|بــــر|سي  ط|بــــ دمي|د|

282254 حمد بــــسيوئى محمد بــــسيوئى| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

32524| لجيد|رص سيد عبــــد|محمود ن ن|ضتـــ حلو|علوم ري

29269 لكريم|م عيد عبــــد |لسل|مصطفى عبــــد  هره|لق|عه |زر

3|8284 هر|لظ|بــــو بــــكر حسن عبــــد|رس |ف ى شمس هندستـــ عي 

4|5o6 هر|لظ|ضى محمد عبــــد |ء ر|شيم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

22o798 حمد|فظ |ء سعيد فتـــىح ح|رس| ى شمس|تـــج ره عي 

6o957| للطيف|لدين محمد عبــــد |م |حمد عص| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

844o48 مد محمد رسور|محمد ح ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

259835 د|لضي|فظ |لصمد ح|هديل عبــــد تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

438544 لجديىل|لعزيز |هلل عبــــد |لعزيز عبــــد |حمد عبــــد | لشيخ|علوم كفر 

5|4697 |حمد محمد شتـــ|يمن |يتـــ | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

33538 محسن سعد محمد| عل |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

39|o| |لبــــ|رق محمود عبــــد |ء ط|رس|
ى
ق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

24637o لعربــــى محمد قنديل|حمد نزيه | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

Wednesday, September 5, 2018 Page 7717 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

628424 ى |ندى متـــول عبــــد لشوبــــىك|هلل حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

3326o5 ن|حمد رمض|هيم |بــــر|هيم مسعد |بــــر| |حقوق طنط

639328 ي|ر
هيم|بــــر|حمد صبــــرى |رأفتـــ | ئى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2|4939 ئيل معوض|د ميخ|رك ميل|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

636385 مل|لسيد متـــول ك|م |محمد عص زيق|لزق|ره |تـــج

6o8672 ه  يمن محمد محمد خليل|ني  |بــــ طنط|د|

67374 |لعل|بــــو |ربــــيع رجبــــ | ر|ي لفيوم|نوعيتـــ 

335o5 ي محمد|ن عل|نوره
ء مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

87o673 لحميد محمد عىلي|زينبــــ عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|4|56| تـــه جرجس|رى جرجس شح|م لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

76o4| ر محمد|لستـــ|مريم حمدي عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o25o8 وق خ بــــد|هيم ع|بــــر|لد طلعتـــ |رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8o6oo7 ى|يه عيد زىكي | مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

46466o لعظيم حسن|هر عبــــد |ط| ر|ي سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9|69o5 مح محمد سيد |ف س|عف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o34o9 لبــــيىل|هيم |بــــر|ر |لحميد مختـــ|عبــــد  ي صىح طنط
|معهد فنى

|6658 تـــ محرم|لشح|ل محمد |بــــل هره|لق|عه |زر

4||o9o يد|حمد ف|ح |لفتـــ|هدير محمد عبــــد |ره طنط|تـــج

7o5|49 لكريم|لحليم محمد عبــــد |ده عبــــد |ره حم|س ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

|6o92o بــــو مسلم|لحميد محمد |مل عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

6766|3 مه صبــــره محمد صبــــره|س|بــــسمه  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

487o4| ل عفيفى|بــــو و|لمحسن عفيفى |محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

48|763 عيل|سم|هلل |هلل عبــــد |حمد فتـــح |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4|o929 ى محمد عبــــد  لمدبــــوح|لرحمن |نورسي  |بــــ طنط|د|

|2|749 ى|ي ى رفعتـــ وجدى حسي  سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

46474 يد|طمتـــ محمد سيد ع|ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

688443 ى عبــــد |ول لعزيز|ء محمد محمود حسي  لمنصوره|علوم 

4|5836 ه|بــــر|م |سلىم س هيم يوسف أبــــو خرصى لشيخ|بــــ كفر |د|

427963 ج|هيم فر|بــــر|حبــــيبــــه سعيد محمد  |ره طنط|تـــج

687|39 ين  هيم|بــــر|هيم حسن منصور |بــــر|شي  لمنصوره|حقوق 
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3oo2|o حمد|ن محمد |سليم| نور ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

643722 ى إبــــر|إبــــر ي|لعتـــبــــ|ل |لع|هيم عبــــد |هيم حسي 
ئى |ره بــــنه|تـــج

52684 سكندر|جون عزيز ظريف  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

436755 ى|ن ش|ن عىل سليم|ر سليم|من هي  لشيخ|بــــ كفر |د|

23656o حمد رزق عىلي|د |ندى عم ى شمس|تـــج ره عي 

2|7436 بــــو رسيع|مريم وليد محمد محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

|498o7 لم|ن س|ن سعد رضو|محمود رضو تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

5222o3 ى|من ي حسني 
ر مني  مصطفى دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

7oo366 حمد|هلل |نىح  حسنى عوض | لمنصوره|بــــ |د|

4|o364 وي|لتـــط|سعد سمي  سعد  |ره طنط|تـــج

433572 بــــ|لحميد خط|محمد سمي  عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

35|o|| ف يىحي سليم|هلل |رحمه  ن|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|26o|4 ي حبــــيبــــ بــــطرس|ع| مونيك
دل حسنى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|24826 ى وجيه تـــوفيق رزق|ك رولي  ى شمس حقوق عي 

|2368| حمد حسن|لصبــــور |ء عبــــد |ل| هره|لق|ره |تـــج

9o5o83 ن |لسيد محمد رشو|نوره  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2238|8 طمه محمد محمد عويس|ف لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

868|o7  عىلي 
ى حمد محمود|سلمي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5o3272 حمد درويش|هيم |بــــر|سلىم محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

695725 لعدوى|لعدوى |هيم |بــــر|لعدوى |ضىح  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|532|6 لدين|يوسف مصطفى مرزوق نرص ن|ضتـــ حلو|علوم ري

358o96 ن حسن عيد|محمد سليم عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

4792|2 وى|لسيد مك|حمد محمد |ن |رو سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

64342 تـــ بــــسطوروس|د فرح|مريم ميل بــــ بــــنى سويف|د|

522|23 ه رجبــــ عىل زىك | ئى|لفخر|مي  سكندريه|ل|علوم 

36o37| وتـــ|ن حل|ل حسن سليم|يتـــ جم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7|2622 تـــ|ن عبــــده محمد فرح|يوسف عثــــم بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

433693 لمهدى عفيفى|م محمد|حمد عص| |طبــــ طنط

239o9| د|محمد حسن محمد فؤ| ن|ر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

Wednesday, September 5, 2018 Page 7719 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5o|52o وع|لقوى مط|لقوى عىل عبــــد |محمد عبــــد  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

|85o9 لمقصود محمد|هلل محمد عبــــد |عبــــد  هره|لق|علوم 

92oo8o يف مصطفى |هلل |منتـــ  حمد  |لشر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

887237 لرحيم عىل |لحميد عبــــد|سمر عبــــد سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

84|6|7 لس جىمي ن صديق منسي|كي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

25332o ن|لطح|ل عىل |ره جم|س تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

78o97o ي |بــــر|حمد يشى |
م|لغن|هيم مصطفى تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

5|6o5| ى|زى محمد محمد ش|غ| ن رض|رو هي  بــــ دمنهور|د|

6o3983 هيم حموده|بــــر|ده فتـــىح |لرحمن حم|عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

433o5o ألبــــيض|أمينتـــ سمي  أحمد محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

67922| هيم|بــــر|لسيد محمد عىل |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

25239o |لنج|م أبــــو |لسل|بــــسنتـــ مجدى عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

296|76 ي مصطفى|م |ندى هش
ى
حمد شوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

69o8|8 ح|لفتـــ|لسيد محمد عبــــد |م |ن هش|مرو لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

54|239 ح عىلي يوسف|لفتـــ|د عبــــد|لجو|محمد عبــــد تـــمريض دمنهور

22o388 ى|م محمد |حس لسيد حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o7o58 ل|رس فرنسيس سوري|سيمون ح سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

686|o4 |بــــ |لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|ء عبــــد |صف
هيم|بــــر

لمنصوره|بــــ |د|

833797 ي|مبــــ|ن منصور |حن
رك حفنى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4o752o ي |مي غبــــ
بــــ|لوه|هيم عبــــد |بــــر|ىسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

4o|775 لم محمد|لد حفىطى س|حفىطى خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o4962 حمد محمود موىس|بــــ |يه|ر |من |نوعيتـــ طنط

687966 ط|م بــــل|م|ل|لغريبــــ |مل | ن|صيدله حلو

6|939o هند فتـــوح رشدى محمد متـــول ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

852695 بــــوضيف محمد|رص |ء ن|ل| حقوق بــــنى سويف

|753o4 ى|لر|زينبــــ سيد عبــــد  زق حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

846972 عزه منصور محمد بــــشي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|5o335 ل عطيه|لع|رص عبــــد |مصطفى ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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22595o عيل|سم|ن |غبــــ شعبــــ|رق ر|حمد ط| هره|لق|حقوق 

33|o5o هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|بــــدين |زينبــــ ع |تـــربــــيتـــ بــــنه

342688 ى جم|ي رتـــ|ل سيد عم|سمي  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

3|3||8 لدين مصطفى فرج|ح |ء صل|ل| ى شمس|تـــج ره عي 

82o924 لعظيم محمد|محمد محسن عبــــد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

332537 لسيد محمد|مصطفى مسعد محمد  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

68934| ي
للطيف|لدين عبــــد |ج |سعد رس| دئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|2946 ن|يتـــ حسن سيد رمض| ى شمس|تـــج ره عي 

8392|4 بــــ موىسي|لوه|طمه محمد عبــــد|ف ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

4|2965 رأفتـــ محمد محمد دره| رن |تـــربــــيتـــ طنط

848882 هيم|بــــر|ر محمد عىلي |منيه مختـــ| ن|تـــمريض أسو

792747 هيم|بــــر|لعظيم |بــــ عبــــد |لوه|عبــــد | ند تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

24|29| غ|لصبــــ|لد محمد محمد |حمد خ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

346|47 ف ع| طف محمد حسن|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6||942 ي|ر
نور ربــــيع|عوض | ئى |علوم طنط

232||| |لسق|محمود محمد محمود محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

357548 لمقصود|عىلي محمد محمد عبــــد |حقوق بــــنه

5oo63 م محمد|لسل|حمد عبــــد|محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

||5949 يل  ج  عشم|يىل ن|سي  هره|لق|ر |ثــــ|

98o45 ى محمد عمر طه حسي  لفيوم|لعلوم |ر |د

68593o ىط|لع|حسن سعيد حسن عبــــد | نور لمنصوره|حقوق 

6|229o لجليل محمد|لد سعد عبــــد |حمد خ| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

433628 رودى|لبــــ|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |محمد  |علوم طنط

69o2o ن محمد|ن عثــــم|بــــسمه شعبــــ أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

6786|3 لق|لخ|د عبــــد |لجو|هند محمود عبــــد  لمنصوره|علوم 

6|4465 لديبــــ|هيم |بــــر|لسعيد محمد | |دين |تـــربــــيتـــ طنط

269843 دى|لن|لرحمن محمود |مل عبــــد|لرحمن ك|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

|22|29 ح محمد|رس صل|ي| سم لفيوم|بــــ |د|

83o|7 م|هلل محمد صبــــرتـــ تـــم|منتـــ  ن|تـــربــــيتـــ حلو

||5685 مر عمرو سيد|ر تـــ|مي هره|لق|ره |تـــج
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86747o حمد|لنبــــي |حمد سيد عبــــد| سيوط|حقوق 

69o285 لمجيد|لحليم عبــــد |لمجيد عبــــد |كريم عبــــد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

5|2o39 ى |لغف|هلل عبــــد |حمد عبــــد | لكشىك|ر حسي  ى شمس طبــــ عي 

429878 بــــوزيد|بــــو زيد محمد |محمد زغلول  | تـــمريض طنط

5586| لحليم|ل عبــــد |لمنعم جم|عبــــد | مه لفيوم|نوعيتـــ 

2|3686 لسيد محمد بــــسيوئى|دل |م ع|حس ى شمس هندستـــ عي 

79|557 لهطش|حمد |لسيد |حمد محمد | |يد|رو سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

45|oo9 مه|م مصطفى سل|بــــ س|يه| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

364594 لرحمن عىل|يتـــ عىل عبــــد| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

2485o| نينى|لكو|حمد صفوتـــ مصطفى | |دين ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

3|3o6| هيم|بــــر|حمد عىل |حمد |محمد  |حقوق بــــنه

6o264o هيم نجم|بــــر|محمد جمعه  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

3||446 يمن محمد فهىم|مريم  ى شمس| لسن عي 

4375| تـــ ع| دل فهىم سيد|مي  لفيوم|لعلوم |ر |د

4764o2 ن مسعود|لعربــــي عثــــم| |زن رض|م سكندريه|ل|ره |تـــج

5259o| ن عىل|للطيف سليم|أحمد محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

335oo6 ي|ن عبــــد|ن فرغىلي رمض|يم|
لغنى هره|لق|ر |ثــــ|

35338| ي|م |يوسف حس لدين محمود مليىح  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

689445 بــــينى|دى محمد |له|حمد عبــــد |ء |رس| لشر لمنصوره|صيدله 

|69o9| لبــــر|ل محمد |محمد جل |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

3|3o89 بــــو بــــكر سيد|ء سعيد |لىمي ى شمس|د| بــــ عي 

78o|o5 ن يوسف حسن موىس|يم| زيق|لزق|علوم 

259246 ى |ي هلل|د|لسيد ج|حمد رجبــــ |سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7ooo83 هيم محمد|بــــر|مد |مريم حسن ح لمنصورتـــ |تـــمريض 

4|685| لبــــشبــــيسر|طف محمد |ء ع|شيم لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

682|85 هيم يوسف|بــــر|ح |نىح  صل| لمنصوره|حقوق 

||7755 لسيد|رس محمد |ر ي|عم ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

24|622 لسيد حنفى|منى محمد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى
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45|329 م|محمد أيمن فتـــىح سل سكندريه|ل|هندستـــ 

4238oo هيم|بــــر|لعزيز |لسيد عبــــد |لسيد مجدى | لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

|45465 ر|لغف|ر عبــــد |لغف|دهم عمرو عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

79o326 لسيد محمد|لسعيد مصطفى |م |مر |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

4|o269 لد سعيد عىل|محمد خ |تـــربــــيتـــ طنط

436246 نم|عيل غ|سم|لسعيد محسن |ممدوح  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

7o9|8 لعزيز|بــــ صميده عبــــد|لتـــو|عبــــد| ند لفيوم|بــــ |د|

237|o9 هلل|حمد عبــــد|دل |يه ع| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

8|6394 كر|طف يوسف ش|ندرو ع| ره بــــنى سويف|تـــج

35o|58 لعظيم موىس|لمرضى عبــــد|لعظيم عبــــد|هند عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

825499 بــــ|ل محمد حج|م كم|سل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5|4926 ى|حمد س|لي |س لم عطيتـــ حسني  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

69662| ه سعد محمد حس| ى|مي  ني  لمنصورتـــ |تـــمريض 

787|3| لم|محمد عطيه س| نور عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|9996 ن|لنبــــى رمض|حمد وجدى عبــــد | ط|حقوق دمي

2672|9 ىط محمد عزبــــ|لع|ء محمد عبــــد|رس| |تـــمريض بــــنه

633o84 لسيد|ئى محمد ربــــيع محمد |م| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

326248 سكندر|شد |جح ن|ن| نور ن|بــــ حلو|د|

893525 حمد محمد |ء وحيد |شيم سيوط|بــــ |د|

67564o لم|هلل س|م محمد عبــــد |حس| ر|ي مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6996|6 ي|ر
هيم|بــــر|هلل طه |عبــــد | ئى لمنصورتـــ |تـــمريض 

882364 يه محمد محمود حسن  | سيوط|تـــربــــيتـــ 

46o|9| ى محمد |ه لسيد موىس|جر حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o3|94 حمد |ئل فرج |و| ند سيوط|ره |تـــج

6|8593  |دل |رفيده ع
ى
شه|بــــو عم|لدسوق ي صىح بــــور سعيد

معهد فنى

637373 ى عىل عبــــد|ي لحردى|م محمد |لسل|سمي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

443765 دى|لعبــــ|مل فهيم |يمن ك|مريم  لشيخ|بــــ كفر |د|

267o8| ي|ر
رفيق فهىم رزق| ئى تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

5|62o4 لسيد عدس|مل |تـــتـــ ك|ء شح|رس| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

7|7384 |لعط|بــــو |د |يمن نرص محمد رش|رحمه  زيق|لزق|حقوق 
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447|37 نوبــــى محمد ن|لد وليد رش|خ رص|د رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

|55673 فع|لش|ء محمود فوزى محمد |رس| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

366966 ء سعيد محمود محمد|ول تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|77393 لسيد|ل |يوسف محمد جل ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

264236 مد|ىط ح|لع|مد عبــــد|ندى ح ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

353456 لسعود|بــــو|ىطي |لع|لسيد عبــــد|ء |عل |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

352597 مد سيد سعد|ديه ح|ن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2678o5 نس محمد فوزى مقلد| هره|لق|هندستـــ 

257|59 ى|ي صف|لسيد رجبــــ ن| |سمي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|6589o |طف عبــــيد حن|ع| مي  ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

69o326 ز|لبــــ|حمد محمد |م محمد |ريه لمنصوره|علوم 

355874 ى|هيم حس|بــــر|مروتـــ حسن  ني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9o5574 روق محمد  |لحمد ف|بــــو|خلود  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|3o2o8 مرقص| وديع حن| ن|يؤ ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

6284o4 هيم|بــــر|لسيد |هلل |عبــــد| دين زيق|لزق|بــــ |د|

48979o هيم|بــــر|هيم |بــــر|رحمتـــ محمد عىل  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5|9o28 نم|لعزيزغ|لعزيز حسن عبــــد|يه عبــــد| |حقوق طنط

62|594 ج|لخي  رس|لدين أبــــو|ج |ندى أيمن رس سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

68347 حمد صميده|فتـــ |حمد ر| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|78865 دين|يد عىل ج|رحمه عىل ز تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

356o94 ي
حمد محمد|دريس |غريبــــ | دئى |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

9o4o6| ن محمد |يه عىل عثــــم| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

682o59 لمنس|لسيد |لعظيم |حمد عبــــد |ء |ول لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

447623 ى|خر بــــش|د عزيز ز|فؤ| رين|م سكندريه|ل|هندستـــ 

|5|89o ر|حمد مرىس نص|ن |نوره ن|بــــ حلو|د|

252o|2 دى بــــسيوئى|له|دى محمد عبــــد|له|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

68o||6 لح عبــــد ربــــه|منيه مكرم ص| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

244665 لدين بــــكرى محمد|ح |م صل|هش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|8oo3 عىل طلعتـــ| ل محمد زكري|د جم|زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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38|2| ن|لد فتـــىح رمض|هيم خ|بــــر| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|68|o عمر محمود غنيم غنيم فرج هره|لق|ره |تـــج

4|9725 |لسيد  محمد |بــــ |لوه|لبــــيىل عبــــد|محمد 
لمجد|بــــو

لشيخ|بــــ كفر |د|

354369 لرحمن|لرؤف عبــــد|صفيتـــ محمود عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

443o64 ر|لنج|لمرىس |للطيف |يمن عبــــد|منه  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

28343o هيم محمد|بــــر|مريم عمرو  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

252677 ده|لعظيم عي|عبــــد| هلل زكري|منه  شمون|نوعيتـــ فنيه 

6|3567 حمد محمد سعد جمعتـــ|محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

88764o لس كم | د حن|ل عي|كي  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

232977 هلل سمي  عىل سيد|منه  هره|لق|بــــ |د|

923794 لمبــــدى |لطيبــــ عبــــد|لكريم |د|مرفتـــ ج زيق|لزق|حقوق 

497o37 ى شح|ه عيل عشيبــــه|سم|تـــه |جر دمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

9|85o5 ي|ر
ئيل |جرجس جميل ميخ| ئى سيوط|تـــربــــيتـــ 

326265 لعزيز|نور مصطفى عبــــد|ء عزتـــ |سم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4o7832 ن|حمد عىل محمد سلم|محمد  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

83242| ود|ن د|دل سليم|ع| رين|م دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5|25o8 ف سمي  |كريم  هيم محمد|بــــر|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

756o|4 يف محمد مهدى  حمد|رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

233968 ف ربــــيع سيد يوسف| رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|2592o حمد محمد|كريم مصطفى  ى شمس طبــــ عي 

27629 لحميد مدئى|رص عبــــد|هدى ن لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|36o|2 لموجود|ملك عىلي حسن عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

88|974 ل نبــــيه محمد  |محمد جم سيوط|بــــ |د|

|24345 لسيد|رص سعد |لن|ئى عبــــد |م| ى شمس|تـــج ره عي 

48829o ه|لل|لسيد عبــــد|لدين فرج |سيف  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

525636 ن محمد قنديل|ح عش|م نج|سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62|36o لسيد|لجليل |لمنعم عبــــد |دل عبــــد |ن ع|يم| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7o8929 ي|لسيد |لسيد محمود |هلل |عبــــد 
لعوضى لمنصوره|هندستـــ 

528|8| دريس|ن |ل متـــول سليم|حمد كم| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 
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893|5o ن |لم|ن محمدين س|لم|حمد س| سيوط|حقوق 

645o9| |لبــــن|عيل مصطفى |سم|م محمد |أسل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

83283o عيل|سم|لرءوف محمد |ر عبــــد|من دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

296237 ى يوسف| ه حسنى حسي  مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|63784 سعد مدبــــولي| مريم رض ى شمس|د| بــــ عي 

|7|o88 ن|ح محمد سليم|لفتـــ|ن عبــــد |نوره ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

869748 عيل عىلي خليفه|سم|زهره  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

44672| لشيىمي|بــــ |لوه|م محمد عبــــد |مصطفى عص سكندريه|ل|هندستـــ 

6o9452  ع|لمو|هيم |بــــر|مل |ندى ك
ى
مود|ق لمنصوره|ل |طف|ض |ري

697544 هيم|بــــر|هيم عطيه |بــــر|رس |مريم ي م بــــنى سويف|إعل

6|o369 لدمشيتـــى|لبــــسطويس |ن محمد |نوره ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

87o956 حمد محمد|ء محمد |سم| لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

76557o بــــ|لسيد محمد محمد خط|محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

524537 لمجيد|م عبــــد |حمد محمد س| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

4o4o76 حمد|حمد محمد |م |حمد بــــس| سكندريه|ل|بــــ |د|

2|93o2 ن عفيفى|ن محمد سليم|سليم د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

753o27 لهدى محمد|بــــو |لرحمن سعيد |عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

535589 حمد سيد|لرحيم محمد |محمد عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o42|4 لسيد حريز |ن محمود |يم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4|9772 ي محمد|لكن|ىطي |لع|حسن عبــــد
ي مصطفى

ئى ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

692938 ل|للطيف عىل هل|مد عبــــد |حمدى ح لمنصوره|حقوق 

449oo7 لعربــــى|عيل رجبــــ حسن |ل إسم|جم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

9|o426 ه |لل|حمد عبــــد|لسيد |لرحمن |عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9|75|| هلل  |مريم سعد عشم رزق  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

|6o8o7 |هلل ي|عبــــد 
ى
رس حسن دسوق دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

34o876 زهرى|ل|لدين رزق محمد زىك |د |م عم|هش ى شمس|تـــج ره عي 

34395 لرحيم|لسيد محمود عبــــد|محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o||78 وى|حمد محمد عشم|لسيد |حمد محمد | زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 
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88oo89 ل صبــــره  |لدين كم|ء |دى عل|ف سيوط|ضتـــ |علوم ري

28772| ف|ن مسعد عبــــد|متـــن| لعزيز رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|77644 ل حسن مخلوف|لع|لسيد عبــــد |ئد |ر رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

5o746 لعظيم عىلي|دي عبــــد |حمد ن| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

4374|3 ى | حمد عيسوى|حمد محمد خي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|4254| ئى|لعن|حمد |له محمد |ه ى شمس|تـــج ره عي 

682333 ى|حمد |لىح |محمد عبــــد | ي|م مي  لمنصوره|حقوق 

357o6o يف عدوي حنفى| حمد رسر |طبــــ بــــنه

|67|27 م|لسل|حمد محمود عبــــد |ن |نوره لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

43oo8o تـــه|لحميدمحمد شح|حبــــيبــــتـــ ممدوح عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

68|538 سم|يز عبــــده ق|لسيد ف|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

255o23 بــــو موىس|لق عىل |لخ|ل عبــــد|ء جم|رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4|373| حمد فوزى حسن حربــــى| |بــــ طنط|د|

7567o8 ف محمد محمد|م |سل| رسر ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

6o52|9 تـــ| رن محمود لطفى طه عشر لمنصوره|بــــ |د|

3|3o84 حمد|در محمد عبــــده |ضى ن وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

5|5o3o لجندى|كريمه محمود يوسف محمد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

8849|o لحميد  |ج مصطفى عبــــد|حمد ض| سيوط|تـــربــــيتـــ 

272574 ضل سعيد|لرحيم ف|محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

78436| ي |مه محمد |س|هلل |منه 
ى
ىطي|لمع|بــــو|لدسوق زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

247||2 ل|لع|لفتـــوح عزبــــ عبــــد|محمود صبــــىح أبــــو ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

888686 لرحمن محمد |هيم عبــــد|بــــر|لرحمن |عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27oo54 لسيد شلبــــى|ر |لستـــ|حمد محمد عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2o62o لحميد عوض|عمر محمود عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25323| ى|دل محروس |ع| عل بــــوحسي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4887o د عىلي عىلي عزبــــ|مي مر ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

432o47 ي
ي عبــــد | دئى

ى
ف محمد شوق م حسن|لسل|أرسر ي صىح طنط

|معهد فنى

68278| لبــــيوم| |لسق|د |سلىم محمد فؤ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|252|4 ن|ن رضو|رس رضو|محمد ي ى شمس حقوق عي 
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26|57o مل|مل جرجس ك|بــــيشوى ك تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

783|53 شم|بــــوه|شم موىس |بــــو ه|موىس  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6|97o9 لحديدى|بــــو عوف |يمن محمد |هيم |بــــر| ره بــــور سعيد|تـــج

879224 لرحمن سيد |يه محمدين عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

483|87 هيم|بــــر|لنبــــى محمد |م عبــــد |بــــسنتـــ عص عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

||5926 لصقىل|ن وليد محمود طه |رو ى شمس| لسن عي 

77o3|o محمد ثــــروتـــ محمد محمد محمود زيق|لزق|طبــــ 

5|o228 ف |محمود  ى جبــــريل|رسر لمنور حسني  |حقوق طنط

529484 حمد عىل|مه صبــــىحي |بــــ سل|يه| |ره طنط|تـــج

7|575| هلل قنديل|تـــ عبــــد |لشح|ء عزتـــ |شيم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o5347 هر عىل |م مظهر م|حس ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

3579|3 لغنى|لد محمد عبــــد|محمد خ ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

7622|6 |حمد ند|حمد محمد رزق |كريم  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

92694 حمد|طمتـــ طه سيد |ف عه مشتـــهر|زر

763||| لمتـــول محمد|ن متـــول |نوره ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6227o9 حمد عىل دهيم|ح |لفتـــ|محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

274229 ى بــــسيوئى محمد  حمد|نرمي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

885356 حمد عىل |فرحه عىل  سيوط|بــــ |د|

844437 بــــدين محمد|لع|ن عىلي زين |روي عثــــم| ن|سو|بــــ |د|

255467 للطيف|دق عبــــد|لص|يل عبــــد|ئى ط|م| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

637|9o ن|لكريم محمد متـــول سليم|لسيد عبــــد |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|24|35 بــــو رسيع|ن سيد |رمض| دين ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3|6226 لدين|ل |هدير محمود محمد محمد جم ى شمس|د| بــــ عي 

856593 مي|لمجيد محمد شلق|محمد عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

7o8|4| حمد|لعزيز محمد |حمد يشى عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

453644 حمد سعد|مح صبــــرى |س| ند م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

335885 فرحتـــ محمد حنفى محمدى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|78876 ى |دى |يوسف محمود عبــــ هيم|بــــر|مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6||2o6 ن موىس|محمود محمد رمض ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

4728| لمجيد|بــــوبــــكر محمد عبــــد |ديتـــ |ن ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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357|35 ل|لع|لغنى عبــــد|ئل عبــــد|خلود و ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

24745 تـــ عنتـــر محمد عىل| مي  هره|لق|حقوق 

3277|9 عيل|سم|لىح مصطفى |ن مرزوق عبــــد|يم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

685997 ه رض| د|محمد عوض ج| مي  لمنصوره|صيدله 

7o88o| ل|لسيد |لمتـــول |لسيد محمود | |دين ى وى|ليى لمنصوره|ره |تـــج

8292|o مل مجلع|مرشد ك| ن|نرف |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|76655 ى محمد |ي در|لق|لسيد عبــــد |سمي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

63|244 ى  لريس|زينبــــ مجدى حسي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4348| ف ج|ر |من بــــدين|بــــر ع|رسر ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

887o86 ق|لبــــ|ئى محمد عبــــد|م|  رسر
ى
وى |ق سيوط|بــــ |د|

5|222 سيد سعيد سيد سيد ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

246736 لسيد محمد يونس|محمود  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8999| حمد محفوظ محمد محفوظ|لد |خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69386o هلل|لح عبــــد |هلل محمود ص|ندى عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

228954 م|لسل|ء محمد فتـــىح عبــــد|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

75629 م|ح عزم تـــم|صل| دين ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|33432 ى ي|ي رس محمود محمد عىل|سي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6oo7|8 س|لمنعم محمد عبــــ|ء عبــــد|ل| |بــــ طنط|د|

2|38o7 لم|لم طلعتـــ س|طلعتـــ س هره|لق|حقوق 

9o8838 ر محمد عىل محمد |نه| ج|عه سوه|زر

88o4o| لس صموئيل  ى غبــــري|كي  ل |مي  سيوط|ره |تـــج

478856 لرحيم|ر محمود عبــــد |عمر مختـــ سكندريه|ل|هندستـــ 

44|5|6 لسيد|بــــو |بــــر محمد |لرحمن ص|ء عبــــد|آل ط|بــــ دمي|د|

69749o ف ف|محمد  ن|روق رسل|رسر ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

2|3o8| ى بــــش|يمن |هلل |هبــــه  رى|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

346735 بــــ حسن جميل|لوه|لسيد عبــــد|ندى  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

782562 حمد حسن|محمود متـــول حسن  زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

2|3727 لفضل شديد|بــــو|دق محمد |مصطفى محمد ص ى شمس|تـــج ره عي 

|479|5 حمد|عمرو محمد يوسف  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف
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6|954o لعربــــى|دى |لبــــ|ن |عمرو شعبــــ لمنصوره|حقوق 

675563 ى|م لسيد محمد كشك|ر |هي  لمنصوره|صيدله 

7o|3oo لزير|لعزيز فتـــىح |عمر محمد عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

332852 هيم جوده محمد مسعود|بــــر|لسيد |دين |ن ى شمس| لسن عي 

4246o8 لمعىط |ل عبــــد|حمد كم|لدين |ل |كم
لرحمن|عبــــد

سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

3||o29 لدين محمد محمد زىك|ء |حمد عل| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

26847| لحفيظ محمد عطيه|هلل عبــــد|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2624|| حمد محمد|لعزيز |حمد عبــــد| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

879442 بــــوجبــــل |مصطفى حمدى محمد  سيوط|بــــ |د|

675o86 ىط|لح مع|ن ص|ن محمود شعبــــ|مرو لشيخ|هندستـــ كفر 

42742o لمزين|لعربــــ |ح عز |م صل|حمد س| |ن طنط|سن|طبــــ 

764668 ى محمد ف|م حلىمي |هش| ثــــري يد|مي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

9|o5|3 ئى عطيه فكرى |مز روم|ر ي صىح سوه
ج|معهد فنى

625356 ى محمود مصطفى تـــسنيم فتـــىح حسي  زيق|لزق|علوم 

488262 ى درس|رج  تـــ|م سميكه جو|س| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

327542 ى|سمي  فو| رين|م ز حني  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

829|o9 ه عز فؤ لرحيم|د عبــــد|سمي  ج|ره سوه|تـــج

9|o67| لدين خليفه  |ر محمود عزيز |مي ي صىح سوه
ج|معهد فنى

7o8969 هيم عىل|بــــر|لفتـــ عىل | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

862472 ي محمود عمر محمود
مصطفى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

78|86| لحق|لحميد عبــــد|ر محمد عبــــد |ثــــ| زيق|لزق|طبــــ 

5277|8 ء عيد محمد محمود خليل|سم| سكندريه|ل|هندستـــ 

85|349 ي سيد حموده
سميه حسنى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

6o578| لسيد|ن عبــــد|لسيد رمض|عبــــد | دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

84453o حمد سيد حسن|ر |من ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

227894 ن حسن|رس سليم|ي| دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

487963 محمد سعيد بــــشي  عىل سعد م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

48|4|3 لمطلبــــ|وى عبــــد |لص|ل |زم محمد كم|ح |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

272342 تـــم حسن محمد|محمد ح سيوط|ره |تـــج
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62o253 دق|دق ص|دق محمد ص|حمد ص| ط|هندستـــ دمي

7|2298  |هلل |عبــــد | محمود رض
ى
رى|لغبــــ|لدسوق ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 

لمنصورتـــ |بــــ

34574o وى|لشعر|يتـــ عمرو محمد فرج | ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

8397|4 ل|لدين جل|لرؤف سعد|هند عبــــد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

246353 م محمود|م|لمنعم |حمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

8992| تـــ جم| دى مشحوتـــ|له|ل عبــــد |مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6|9o89 م حشيش|م|ل|لسيد |بــــسمله أحمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

9|o468 حمد منصور |محمد منصور  ج|ره سوه|تـــج

6o8o|5 لسعيد عقربــــ|أمنيه أحمد سعد  |نوعيتـــ طنط

24oo34 ى محمد سعد عبــــد لرشيدى|فظ |لح|حسي  هره|لق|هندستـــ 

2488|3 هلل|ح عبــــد|لفتـــ|هر عبــــد|نىح  ط| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

643|9 ل حسن|هلل كم|سهيله عبــــد  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

755o49 حمد|دهم سمي  محمد | |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

28o853 لمقصود محمود|ء محمود عبــــد|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

83875 بــــ|لتـــو|ء سعيد قرئى عبــــد |صف ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

2|3o95 ل|لسعيد جل|لمنعم |ل عبــــد|ن جم|نور ى شمس هندستـــ عي 

826|55 |يش عيد عط|سلىمي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|37|96 ق|سح|ق |سح|ئى |دى ه|ف ى شمس|تـــج ره عي 

85885 هيم سعد|بــــر|دل |م ع|حس ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

842293 ء محمود محمد يونس|ل| |نوعيتـــ فنيه قن

452259 تـــ|محمد محمد بــــرك| حمد رض| لشيخ|هندستـــ كفر 

455937 لسيد حسن درويش|سلىم سعيد  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

48839| ن سعيد محروس عمر|محمد رمض سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

96447 لحفيظ|لصبــــور محمد عبــــد |حمد عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

863394 بــــوسحىلي|فخري | لنج|بــــو|رف |فتـــىحي ع ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

648956 |و| رتـــ محمد رجبــــ عط|س
ى
ق زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|3788 مد|ئى لبــــيبــــ محمد ح|محمد ه لشيخ|عه كفر |زر

9|o72| ل محمود محمد |ر كم|مي ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

6o6|o8 ف محمد ر|مصطفى  لمنس|غبــــ |رسر |بــــ طنط|د|

792o75 هلل خليل|هيم محمد عبــــد|بــــر|ن |نوره ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |
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638|o3 حمد محمد خرصى|لحميد |م وصفى عبــــد|سل| زيق |لزق|تـــمريض 

49853o ء محمد محمود محمد عطيه|رس| تـــربــــيتـــ دمنهور

|744|8 تـــه|دل صبــــره شح|مصطفى ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

694266 لميىم|لمتـــول |لسيد |حمد |ء |سم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

238o38 ه بــــدر عيد زىك| مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|374| حمد|لدين محمد |د|سلىم عم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

839668 محمود سيد طه محمد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

325|8| حمد عىل|محمد عمر محمد  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|6o458 عيل|سم|مصطفى سيد سعيد  ى شمس حقوق عي 

233o56 ق|حمد |منيه مفيد | وى|لشر |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

256o|5 لسيد حمد|حمد محمد | ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

447624 لم|لسيد س|بــــ |ه|مريم  سكندريه|ل|بــــ |د|

285987 ى|طمه |ف بــــورسيع محمد حسي  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

54|7|| د|لجو|محمود تـــوفيق تـــوفيق عبــــد سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

626759 ح محمد عىل|ء صل|فرح عل زيق|لزق|بــــ |د|

|53555 لحميد|بــــلبــــل محمد عبــــد | دين ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

332oo6 هيم|بــــر|مروتـــ عيد محمد  شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

25|243 لبــــيه|كريم مدحتـــ محمد  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

698996 ى محمد|لحس|ح محمد |مريم صل ني  لمنصوره|ره |تـــج

6838o4 مه|يوسف محمد محمود محمد سل لمنصوره|علوم 

238765 ى عبــــد حمد محمود محمد|لمنعم |نرمي  ى شمس|زر عه عي 

535958 ى محمد|هيم محمد ش|بــــر|رضوى  هي  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

5o85o بــــو |ر محمد |لغف|د عبــــد |لجو|حمد عبــــد |
هشيمتـــ

حقوق بــــنى سويف

62675 ء حسن محمد محمد|سم| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

7o4297 تـــ عطيه|لشح|لسعيد |سمي  محمود  زيق|لزق|ره |تـــج

6|73|| تـــه|لغنى شح|م خليل عبــــد |سىه س معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

755959 هيم|بــــر|هلل |رس محمد عبــــد |ف حقوق بــــورسعيد

2229|9 هلل|روق عبــــد|حمد ف|محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

633933 ق|لفتـــوح |بــــو |حمد سعيد | وى|لشر هره|لق|ج طبــــيع |عل
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|64|65 حمد محمد موىسي محمد| هره|لق|ره |تـــج

49o227 رج|لج|لنرص محمد |لنرص وليد |ن وليد |إيم سكندريه|ل|بــــ |د|

46oo5| ل قطبــــ محمدى قطبــــ تـــركيه|م| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

323569 لعزيز|لظريف عبــــد|رحمتـــ سمي   ى شمس| لسن عي 

895922 ي|ر
يف  |نرص محمد محمود | ئى لشر ج|بــــ سوه|د|

82453| لحسن مدحتـــ محمود عىلي| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|58973 لسيد|ن حسن عبــــده |حن هره|لق|ره |تـــج

26683o ره|م|لدين |لجليل مىح |حمد عبــــد |ره |س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

46572o يم مندور|لد|لىح عبــــد |ء محمد عبــــد |آل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|3935 يف نبــــيل  ح|لفتـــ|حمد عبــــد|لسيد سيد |رسر هره|لق|هندستـــ 

3|||9o لس جورج نسيم ري ض|كي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

695828 لحميد محمد حسن|م حسن عبــــد |ريه ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

36oo7| هلل|د |د ج|د جرجس عي|عي ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|46693 حمد محمد|حمد يونس | دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

8|7o7o لحميد عىلي|زينبــــ سيد عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

3486|7 س|رص عىل عبــــ|مدحتـــ ن ى شمس|تـــج ره عي 

5256|3 حمد مرىس|حمد |حمد حمدي | ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|32o59 لمحسن محمد|رس عبــــد |مريم ي هره|لق|ره |تـــج

5||779 ع|لسبــــ|محمد عيد محمد أحمد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

9o6|84 حمد محمد |ن |محمد رمض ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

6o4o76 للطيف|حمد محمود وجدى عبــــد|سيف  |حقوق طنط

4|6||2 د|بــــوحش|ن سعد محمد عىل |حن لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

9683| هلل|هلل محمد عبــــد |منى عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

689327 لحميد عويضه|رق فهىم عبــــد |بــــسنتـــ ط ط|ر دمي|ثــــ|

4396o6 وق خ لد مصطفى مصطفى رزق|رسر |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

8|7499 هر حزين|ء محمود م|هن ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4o79o7 زق|لر|هر حلبــــى بــــدوى عبــــد|سميه م سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

76o3o2 ى |ل |معتـــز كم حمد|لدين حسي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

|39397 ى تـــه فهىم|دل شح|ع| يوستـــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33769o ى|حمد ي|صبــــىح محمد عطيه  سي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 
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6o74|8 س|لنح|ن |لمجد شعبــــ|بــــو |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

683o28 م|جر شكرى محمد حر|ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

48668 لعزيز مصطفى|لعزيز حسن عبــــد|عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

5|295 هيم حسن محمد|بــــر|سلوى  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

7o877o لسيد بــــدوى|لغنى |م محمد عبــــد |له| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

922o8| | رمسيس نظي  بــــسط| رين|م ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|66664 لعظيم محسبــــ|ئى محمد عبــــد |م| ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

|22|28 لرحمن بــــرع|لد محمد عىل عبــــد |روضتـــ خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

823787 للطيف|ء طلعتـــ محمد عبــــد|دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

27|729 جر بــــهجتـــ محمد بــــدوى|ه لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9622| للطيف|هيم عبــــد |بــــر|هيم حسن |بــــر| تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

484877 د|لدين عىل ج|در نرص|محمود ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

435974 لصعيدى|سمر محمد محمد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

356|9 لروبــــى|بــــ عىل |لوه|هيم كرم محمد عبــــد |بــــر| ى شمس|تـــج ره عي 

765985 ى محمد عبــــد |ي س محمد عيس|حد عبــــ|لو|سمي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2|6o47 ى|بــــتـــول خ  فرغىلي حسي 
ى لد حسي  هره|لق|بــــ |د|

32oo99 قوتـــ|بــــ ي|لوه|سيف محمد عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

7o2569 ى محمد زىك |يه | هيم عيد|بــــر|مي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

83946 لشهيد قلينى|سحق عبــــد |ل |صموئيل جم بــــ بــــنى سويف|د|

9|4384 تـــى  |بــــر محمد زن|م ج|سل| سيوط|تـــمريض 

257648 بــــر|لحميد ج|رق عبــــد|سمي  ط ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

875748 لدين  |ل |لدين فوزى كم|سل عىل |بــــ ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

487499 هيم حسن منصور حسن|بــــر| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|28248 عيل|سم|يمن مصطفى |مصطفى محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4372o حمد|مر فتـــىحي |حمد تـــ| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

476736 ن|لعظيم سليم|حمد صقر عبــــد|نشين  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

865777 ي
د نسيم جرجس|ن عي|فيفى |نوعيتـــ فنيه قن

3|532 دل محمد زغلول تـــوفيق|م ع ى شمس طبــــ عي 

44952| هلل مجدى نعيم مني |عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

346696 لمغيثــــ|حد عبــــد|لو|وى عبــــد|م قن|ريه ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 
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687528 حمد محمود|س |حمد عبــــ|بــــ |شه لمنصوره|حقوق 

256498 ى محمد شح لففى|تـــه |نرمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|9687 دل قطبــــ محمد جويده|ع| عل طبــــ بــــيطرى دمنهور

222222 طف حسن محمود|جر ع|ه ن|بــــ حلو|د|

88322o  |لبــــ|م رشدى عبــــد|م| |من
ى
ق ي صىح 

سيوط|معهد فنى

83732 لمول عبــــده|عبــــده حسن عبــــد ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

757265 ء سعد محمود سليم|رس| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

326988 هيم محمود محمد|بــــر|طمتـــ |ف ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

237668 لعظيم حسن|محمد عبــــد| عل هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9o239 لكريم حسن|ن عبــــد |شعبــــ| دين هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|43285 ى|ء سعد دي|رس| بــــ حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6472o نهلتـــ مسعد محمد مسعد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

33o385 زينتـــ سمي  يوسف يوسف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o6486 ف مني  محمد |بــــسنتـــ  هيم|بــــر|رسر لمنصوره|صيدله 

78o54o حمد عىل عطعوط|عمرو مصطفى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28849 لح|دي درويش موىسي ص|ش ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

69o63 ى عيد ص|ي بــــوسيف|لح |سمي  لفيوم|بــــ |د|

2|962 ي| ند
ي محمد حسينى

حسينى تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

5|o454 لشوج |هيم |بــــر|هلل |لرحمن حمدى عبــــد |عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

|64924 لسيد|بــــد |م مصطفى ع|هي هره|لق|بــــ |د|

7o7349 ح|لفتـــ|لسعيد عبــــد |مروه سعد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4o7368 لرحمن|لدين أحمد محمد عبــــد|ء |ن عل|نوره ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

7oo7| هيم يوسف|بــــر|ر خليل |من لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4457|8 ن|قوتـــ تـــوفيق مصطفى سليم|ر ي|مي سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

539|76 هد|لحميد مج|ل عبــــد|منيتـــ جم| ج|بــــ سوه|د|

326o2| حمد|ح |لفتـــ|محمد عبــــد| دين ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

257|4 ى محمد|لسل|ء عبــــد |سم| م خرصى هره|لق|ره |تـــج

3483o6 هلل|ء محمود محمد عبــــد|ل| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

438||8 ي حج|من
زي طعيمه|ر محمود مصطفى لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 
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26285 لليثــــى|حمد محمد |هلل |منتـــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

627635 هلل|لسميع عبــــد |هلل محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89|293 فظ  |لح|رص محمد عبــــد|لن|محسن عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3587o2 ف عبــــد|سلىم  حمد فضل|لجليل |رسر ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

9o39|5 محمد يوسف محمد محمد  ج|حقوق سوه

33o465 ى |ي م محمد فوزى حسن|سل|سمي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

26o725 دريس|دريس محمد |منى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

4|89|6 لنرص|لسيد فرج سيف |لرحمن |عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

|982| للطيف|لسيد عبــــد |رص |لن|كرم عبــــد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|663o2 لحميد|م محمد مصطفى عبــــد |حس ن|تـــربــــيتـــ حلو

346356 عيل عويضه|سم|ئى |رق ه|ط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

367836 هيم|بــــر|ر |هدير حمدى مختـــ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o29|5 هيم عنيبــــه|بــــر|هلل |هيم يوسف عبــــد |بــــر| زيق|لزق|حقوق 

224842 حمد|لح |لرحمن محسن ص|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|7473 ف |نس |ن ح زىك عليوه|حمد صل|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

9|9938 رأفتـــ رفعتـــ جبــــره  | رمي| ج|هندستـــ سوه

238467 لسيد|لسعيد عطيه |ئل |سلىم و ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

356952 در|لق|لرشيد عبــــد|ندى فكرى عبــــد |طبــــ بــــنه

92|5|3 حمد |لسيد |سمر عىل  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

8oo|8| هلل||هلل جرجس عط||يوسف عط |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

785543 عيل عىل|سم|محمد سعيد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

232|93 لخول|ل عىل |يوسف عىل كم ى شمس هندستـــ عي 

35|956 شد|لحليم ر|حمد عبــــد|ء محمد |ول ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|4574| س سيد|لعبــــ|بــــو |ن |مصطفى رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

766387 بــــو عىل|ئل محمد يشى |ريم و ره بــــور سعيد|تـــج

778o|3 د|لسيد حش|لسيد |هلل |طمه عبــــد |ف زيق |لزق|تـــمريض 

255|99 لدين|م بــــكر نور|ده س|غ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7oo373 ن|حمد سليم|لسيد | |يه رض| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o6724 |حمد |عمر محمد 
ى
لدسوق لمنصوره|هندستـــ 

4o48o7 لمهدى|حمد |لعليم |ىسر عبــــد|لنقر|عىلي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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89682 ل ربــــيع مرغنى|عمر كم تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

293546 هلل بــــيــن|منه عىل عبــــد| لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

42493o فظ|ن ح|ن مجدى رمض|مرو سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

38639 ى |ن عبــــد |يم| حمد|لنبــــى عىل حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26o53| حمد|ن سعد سيد |ندى شعبــــ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|6|863 ىط|لع|لمنعم عبــــد |حمد عبــــد |هدير  ى شمس| لسن عي 

6|7235  عرفه|هيم |يه محمد إبــــر|
ى
لدسوق كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

4287|4 ز|لقز|نم |بــــ غ|لتـــو|م عبــــد |ء س|سم| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

27697| لعزيز خليل|تـــن سعيد عبــــد|ف ن|سو|بــــ |د|

75742 |لبــــ|هيم مرزوق عبــــد|بــــر|حمد |محمود 
ى
ق ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

7o3o49 |ن شط|بــــ سليم|لوه|تـــفى حلىم عبــــد  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

893724 حسن محمود عىل محمد   سيوط|ره |تـــج

|54443 رق عطيه محمد|حمد ط| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

9o9327 مد محمد |فرحه عمر محمد ح ج|بــــ سوه|د|

354446 حمد|لحكيم |م عبــــد|ن عص|نوره |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

436964 ى ن وس|ندر|رص عزيز |كرستـــي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

263572 ى عبــــد|يه ي| ن|لحليم رضو|لغنى عبــــد |سي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

757535 م|لسل|لرحمن عبــــد |رى عبــــد |لبــــ|لمه عبــــد |س عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|37777 لشهيد|ود عبــــد |ل د|نوبــــ كم|بــــ| سيوط|هندستـــ 

248439  محمد محمد غنيم
ى
نهله شوق ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2|42|o د|لجو|د عبــــد |ن رش|مهند محمد رمض هره|لق|ره |تـــج

78|657 لىح|لم|د محسن محمود |جه زيق|لزق|نوعيتـــ 

6o996| لشيخ عىل|هيم محمود |بــــر|محمد  لمنصوره|بــــ |د|

|25o98 ى محمود محمد ج لحق|د |ندى حسي  |حقوق بــــنه

359|26 هيم|بــــر|للطيف |هيم عبــــد|بــــر|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

37453 وي جودتـــ|لجليل مك|للتـــ عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

476546 لمجد محمد|ن عيد محمد أبــــو |إيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|9o54  تـــوفيق ربــــي|غ
ى
ن |ده شوق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|8o5o رى |ه زخ|ل جميل ز|من سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

269o5| هر محمد خليفه|ء م|دع ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 
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357454 تـــه|عيل شح|سم|ر |لغف|لفتـــ صبــــرى عبــــد| |علوم بــــنه

45|422 ف |شد |محمد ر لدين|لسيد بــــيومي رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

62469 تـــ | حمد|يىحي | لهن|بــــو |مي  بــــ بــــنى سويف|د|

9|7445 ى سيد |ي حمد مصطفى عمرو  |سمي  سيوط|حقوق 

252848 |هلل محمد |بــــسنتـــ عبــــد
ى
لزرق |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

2|2462 ن|لسيد عثــــم|لدين عمرو محمد سمي  |سيف  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

5889| لرحمن محمود|لم عبــــد |عبــــيد س ره بــــنى سويف|تـــج

475854 عيل|سم|حمد |م سيد|عمر عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

53542 عمرو رجبــــ موىس محمدين طبــــ بــــنى سويف

877246 لحليم  |لحليم فرغىل عبــــد|له عبــــد|ص| |حقوق طنط

528434 ر محمد حسن|لستـــ|مه عبــــد|س|محمد  بــــ دمنهور|د|

789|24 هلل فكري عىلي|ء عبــــد|شيم زيق|لزق|حقوق 

36o358 لرخ|محمد منصور حمد منصور  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

759445 لمحسن منصور|حمد عبــــد |منيه | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4842o5 حمد|حمد |حمد سعيد | |حقوق طنط

686935 لسيد عىل|هيم |بــــر|م محمد |ريه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

44665| لسيد| |عط| يوسف محمد عط بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

758|o| ى محمد عزتـــ سليم حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

67952| ل محجوبــــ محجوبــــ|مح كم|م س|حس لفيوم|هندستـــ 

24548| ن|م محمد محمود سليم|ء س|دع ن|علوم حلو

227594 لسيد|وى |منيه حمدى عطيه طنط| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|o933 س يوسف|لي|جورج فنجري  ره بــــنى سويف|تـــج

62796| لم|ن محمد س|رص سليم|دتـــ ن|غ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

487833 نوبــــ جرجس عزم شكرى|بــــ| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

53o63 ى عز|لجو|عبــــد| هويد م|د حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

87562o سيد حسن سيد حسن  سيوط|ره |تـــج

24854 ف ص| |مي  بــــر حبــــيبــــ|رسر هره|لق|ره |تـــج

289982 ل بــــرنس|ره وليد كم|س ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

54||56 وى|لحميد شه|لحميد عبــــد |هر عبــــد|حمد م| سكندريه|ل|صيدله 

|78447 بــــ نبــــيه|لوه|لحليم عبــــد |جر عبــــد |ه هره|لق|ره |تـــج

||568o بــــيىلي|لطر|فريده محمد وسيم نرص محمد  ى شمس|تـــج ره عي 
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|64598 لسيد|يوسف محمد رزق  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

7|24o6 لحليم سعد|ء محمد محمد عبــــد |شيم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

848899 لح|رص محمد ص|هلل ن|منه  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

63|5o| لجوهرى|دق |لص|مد |حمد ح|ء |سم| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

783|8| حمد محمود|ء عىل |ل| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

689498 ج |لبــــلتـــ|لرؤف محمد |لحكيم عبــــد |ن عبــــد |يم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

695886 ضى|لق|زى |عمر محمد عمر حج ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7o6|o2 وى|لقن|حمد |لسعيد |ء |رس| لسويس|طبــــ 

775629 ل|رق محمد محمد |محمد ط ى وى|لميى لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|268|9 يف محمد محمود|شيد ء رسر ى شمس|د| بــــ عي 

4384|5 ذلي|لش|لمنعم |حمد عبــــد |دل |م ع|سل| لشيخ|طبــــ كفر 

46o56| لرؤف فليفل|بــــ رجبــــ عطيه عبــــد|رح لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

42682o خلود محمد سليم سليم جمعه إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

334824 لغنى|دل سعد عبــــد|خلود ع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|8345 حمد|ح |محمود رجبــــ صل هره|لق|ره |تـــج

765o|9 لمرصى|لسيد محمد محمد |محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

49|9|9 دى|لميس|م |ن هم|ن رضو|رص عثــــم|ر ن|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

72664 حمد|هند محمد عيد  لفيوم|نوعيتـــ 

223o29 بــــتـــ|لدين محمد حسنى ثــــ|سيف  هره|لق|ره |تـــج

66543 هر محمد سليم|ء م|رس| لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|592oo لجليل|دى عبــــد |له|دى عبــــد |له|م عبــــد |هش هره|لق|بــــ |د|

|595|2 وق رأفتـــ حسن مصطفى رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|7o552 لمسيح|جد ميشيل عبــــد |م| مي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

499296 در خليفتـــ|لق|ىط عبــــد|لع|ح عبــــد|صل| مه تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

824563 لصبــــور بــــكي |لصبــــور عصمتـــ عبــــد|عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

75845o ر محمد|محمد منيع نص ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

354346 هيم|بــــر|لحميد |سلىم نبــــيل فتـــىح عبــــد لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

6484|8 لعزيز|لعزيز عطيه عبــــد|ريم عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

4776|6 ى ي|حمد |هلل |فوزي عوض | روجي  لعشر سكندريه|ل|طبــــ 

85o3| حمد|لمهدى محمد |ل عبــــد |س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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7o5387 لخزرج |هيم |بــــر|مه |س|عىل  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

697622 ى مني  محمد |ي ىط شبــــل|لمع|بــــو |سمي  لمنصوره|بــــ |د|

35o|56 هيم|بــــر|ر صبــــىح سعد |من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

89655| ى د عزيز  |مه مر|س| |يوستـــي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

498o2 محمد نزيه غريبــــ حسن يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

839o58 روي مخلص محمد محمود| سيوط|ره |تـــج

4334|3 ى عبــــد|لمجيد |عبــــد حمد|لمجيد سيد |مي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

7|5|72 |لحميد محمد مهن|حمد عبــــد |كريم  لمنصوره|حقوق 

449956 ى خ لبــــ|بــــوط|لد مصطفى عمر حميد |حني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

23|44o يز عىل ضيف|لد ف|خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|23239 ه ح| در|لق|تـــم محمد عبــــد |مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

645|oo ى  وى|لنو|محمد مسعد خي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|497| ح محمود|لفتـــ|ئى عبــــد |ريم ه  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

8|3628 ي |ن م|م رمض|سل|
حمد|ضى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

49592| ي|منتـــ
ى
هلل عىلي حسن محمددسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|55337 ف |ن |ريم|ن د|هيم حم|بــــر|رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

79o|98 هيم|بــــر|هلل |محمد محمد عبــــد  لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

336342 لرحيم|مروتـــ محمد محمود عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

449338 هيم بــــيبــــرس|بــــر|طف محمد |كريم ع |هندستـــ طنط

9o2o9o هيم محمد عىل |بــــر|ئى |م| ج|حقوق سوه

327o92 حمد|بــــر |ن ج|ن رمض|رو لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

35|352 لخول|حمد |سم خرصى |ء ق|ل| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

82423 هيم|بــــر|لمعز |رس سيد عبــــد|ي تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

68627 لنبــــى|د عطيه عبــــد |لجو|حمد عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

887777 بــــر سيد |لج|يه رجبــــ عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

9|o||4 د |لجو|حمد عبــــد|كرم |هيم |بــــر| ج|هندستـــ سوه

87o45| ى|دل |ع حمد بــــدري حسي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

892572 حمد |عبــــي  محمد سيد  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6oo25 لرحيم|م عبــــد |لسل|ن عويس عبــــد |يم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف
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|2|353 بــــوزيد|ر يىحي محمد |مي ن|بــــ حلو|د|

838644 ي محمود|ل حس|زينبــــ جم
ئى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

366835 وود|ديبــــ د|سحق |ن |مري لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

893275 ن محمد |نسمه سلينى عمر سيوط|حقوق 

2|4779 يف مصطفى خرصى رضوى رسر هره|لق|حقوق 

45|336 ف محمد محمد فتـــىح رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

37|642 ء محمد محمد محمد|رس| منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

4o255o هند خميس محمد عىل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|39525 زينبــــ محسن بــــريقع محمود ى شمس علوم عي 

33o|55 عىل محمود عىل| دين هره|لق|ج طبــــيع |عل

677865 ر عىل|تـــ محمد مختـــ|لشح|محمد  لمنصوره|حقوق 

8o6395 حمد|سم محمد |مي ق ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|46866 هلل محمد محمد عىل|منتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

879o47 بــــى محمد محمد  |حمد عر| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

434369 لخي |بــــو|يمن مصطفى | |ر|ي |ره طنط|تـــج

279263 ى شودف|طف ي|يه ع| سي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|5663| يف سمي  عبــــد |ف لحميد|رس رسر لفيوم|لعلوم |ر |د

342245 لعزيز محمد|فع عبــــد|لر|ر عبــــد|من ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

443686 ي|ر
زى محمد|لمغ|بــــ |إيه| ئى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

4965o8 حمد خميس عىلي حمورى|ر |مي تـــربــــيتـــ دمنهور

32o845 هلل|لحميد عوض |ل عبــــد|حمد جم| ى شمس حقوق عي 

63o829 هيم|بــــر|لمنعم |ل عبــــد |لرحمن جم|عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

7686|3 ن|لد محمد سليم|ل خ|من لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

784956 ى محمد|لد |محمد خ لسيد حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

786575 ئى|هو|ل|ل سعيد عزتـــ مصطفى |طل  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

5|2947 لحفيظ مرع محمود|ن عبــــد|رمض ره دمنهور|تـــج

|5o442 رثــــ|لو|محمد عمرو محمد يحن  عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

26573o بــــ يونس|لوه|حمد يحن  عبــــد| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o5oo| ى|مؤمن عطيه محمود محمود ي سي  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

684862  |هيم |بــــر|هد مجدى |ن
ى
لمجد|بــــو|لدسوق ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى
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688737 |لسيد بــــدير زهقن|مه |س|ء |لىمي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

36o474 لخلفى|ح محمود |لفتـــ|م عبــــد|عبــــي  عص |بــــ بــــنه|د|

63o898 لعزيز|حمد عبــــد|م |لرحمن هش|عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

698462 ى عبــــد |سوز ى|لحس|لعزيز عبــــده |ن حسي  ني  لمنصوره|حقوق 

89|24 لمنعم محمد عىل|حمد عبــــد |منيتـــ | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

25|6|4 ر|لعط|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد|هلل |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

435|6o لسيد|لسيد أبــــو |لمعىطي |محمد عبــــد  لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

5o6o89 لمول|لسيد عبــــد|هيم |بــــر|محمد  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

628756 هلل محمدحسن|لسيد عبــــد|حمد | زيق|لزق|بــــ |د|

877588 لعزيز  |ض محمد عبــــد|لعو|ئى عبــــد|م| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o93o4 لشوره|حمد |ندى محمد عرفه سيد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

769863 ي عبــــد |لش|دل عبــــد |هدى ع
ى
ل|لع|ق لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

628346 ى جمعه عثــــم| ن|حمد يشى حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|9747 ى|محمود محمد موىس موىس يوسف  لحرصى تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

8|7326 لمنعم|د محمد عبــــد|معتـــز محمد فؤ ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

75|6|2 لهندي|حبــــيبــــه محمد حلىمي محمود  ره بــــور سعيد|تـــج

922345 هيم |بــــر|لصمد |حمد محمد عبــــد| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

|72936 ى |م |ره حس|س هيم|بــــر|لدين بــــحي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o5354 لسحتـــ|لسيد عىل |هيم |بــــر|لسيد | لمنصوره|حقوق 

6453oo ئيل|رى سمي  رمزى يعقوبــــ ميخ|م |حقوق طنط

6777o5 مصطفى عمرو محمد عىل عنتـــر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

846325 حمد محمد|لد |ن خ|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

4o37o6 ف عبــــد |بــــد |ع لسيد مصطفى|لعظيم |رسر إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

63|755 لسيد|حمد فوزى محمد | |هل كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

3425|9 لرحمن|حمد فتـــىح صبــــىح عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

28353o ن شلبــــى|خر سليم|ف| دين هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6846|5 منيه محمود محمود فهىم صبــــح| لمنصوره|صيدله 

342298  عىل محمد |هيم |بــــر|طمتـــ |ف
ى
لور|لدسوق ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

629224 عطيه محمود عطيه| نور زيق|لزق|ره |تـــج
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888223 لرحمن  |لمجيد عبــــد|م عبــــد|ء س|رس| سيوط|نوعيتـــ 

|5956o هلل حسن محمد حسن|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

896296 لدين  |ن نرص |رص شعبــــ|ر ن|من ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

69oo23 ه جم| هلل|ل محمد عوض عبــــد |مي  لمنصوره|عه |زر

895594 حمد محمد خليل |محمد  ج|ره سوه|تـــج

446445 حمد درويش مصطفى|صم |ل ع|بــــل سكندريه|ل|ره |تـــج

277943 د|حمد مر|ل عىل |ره جم|س شمون|نوعيتـــ 

|64865 ن|لسميع غريبــــ سليم|رس عبــــد |طمه ي|ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

44o735 هيم|بــــر|لفتـــح |بــــو|مروه محسن  لشيخ|بــــ كفر |د|

68259| ى ع|ي عود|هيم ق|بــــر|دل محمد |سمي  سكندريه|ل|صيدله 

827|98 حمد|سط |لبــــ|لسيد عبــــد|م |سل| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

844347 شم عىلي|طه بــــخيتـــ ه ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|4593| ى محمد مفيد عبــــد |ي لعليم|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3oo59 ي
لسيد محمد|سمي  | دئى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

43476o ن حشيش|مد سليم|ن حمدى ح|يم| |تـــربــــيتـــ طنط

894553 شبــــيبــــ محمد شبــــيبــــ محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

489|9o لح|تـــ ص|لل|تـــ قطبــــ عبــــد|لل|ء عبــــد|سم| سكندريه|ل|بــــ |د|

64o999 مر حسن عىل حسن|تـــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|9628 لحميد|روق محمد عبــــد|ندى ف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7636|o ف عوض معوض | |دين ى|بــــو|رسر لعني  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

9793| عيل|سم|بــــر |عيل ص|سم|ء |شيم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

345o|5 م|م|طمتـــ حمدي محمد محمد |ف |بــــنه| هندستـــ شبــــر

35|398 |ي|م محمد محمود محمد رس ى شمس صيدله عي 

479o68 هيم عىل فخري|بــــر|رص محمد |محمد ن سكندريه|ل|هندستـــ 

83o599 ى كم ى|حسي  ل محمد حسي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

887|oo تـــ |شد شح|تـــ ر|فرح| سوسن سيوط|تـــربــــيتـــ 

643576 ح محمد محمد|حمد محمد صل| زيق|لزق|طبــــ 

6|68|5 لجحر|هيم |بــــر|سم عىل رزق |رحمه بــــ ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

362583 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|تـــن محمد عبــــد|ف ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

432784 فظ نعيم|لح|للطيف عبــــد |لد عبــــد |ره خ|س لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 
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8o5763 د سعيد|ل عي|نه جم|دمي ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6o6656 عيل|سم|ل بــــدير |حمد جم| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|6|33o لرحمن مصطفى|بــــ محمد عبــــد |رح ى شمس|تـــج ره عي 

6o2535 ق|د محمد محمد |محمد فؤ وى|لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|4265o د جبــــر حسن|ل فؤ|مينه جم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|39|79 ى خ|ي لد عيد سيد|سمي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|6347 له|بــــو جل|لجليل محمد |حمد سمي  عبــــد | ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

339759 تـــ عبــــد| حد|لو|حد طه عبــــد|لو|مي  |طبــــ بــــنه

228497 لد سيد محمد|بــــدور خ ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

36827o ن محمود محمود عليوه|يم| تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

2497|5 وع|لحليم مط|حمد عبــــد|منى  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

72566 د|لجو|حمد عبــــد |رحمتـــ حسن  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

425623 |ء محمود محمد قطبــــ شتـــ|روميس سكندريه|ل|بــــ |د|

8|4|3o ن محمود|ن محمد شعبــــ|شعبــــ ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

43293o ر|لنج|لسعيد غريبــــ |دل |سهيله ع |طبــــ طنط

65422 سهيلتـــ عويس محمد محمود ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

83787 لمقصود|ح عبــــد |لفتـــ|محمد مجدى عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

548o76 مه|لسيد سل|مؤمن منتـــرص محمد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|927o لسيد روبــــى|حمد محمود |عمر  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|7o76| دق عىل|عمر عىل ص ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|3|723 مصطفى عىل محمد| لؤ هره|لق|بــــ |د|

248547 لرعو|لسيد |ل |ء جم|سم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

692894 ى محمد عبــــد | مر|لعظيم محمد ع|مي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

528934 عيل|سم|ل محمد عىلي |حمد جم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o5446 ى عبــــد|لدين محمد ص|نور  ى|فظ ص|لح|لحي  لحي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

69|75| لح|لخي  محمد ص|بــــو|ء |د عل|زي دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

88o27 حمد محمد|طمتـــ ربــــيع |ف لفيوم|حقوق 

44254 يف سيد عىلي|عص م رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

766ooo هيم شلبــــى|بــــر| |هيم زكري|بــــر|ل |م| حقوق بــــورسعيد

846543 ه محمد محمد د| ود|مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج
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7o9365 هيم|بــــر|محمود محمد مصطفى  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

|35966 ى محمود|بــــسنتـــ عىل  مي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

7o|26| رضى|ل|حمد |هيم سيد |بــــر|حمد محمد مسعد | |ره طنط|تـــج

98553 ى محمد|عبــــد  لرحمن خميس حسي  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

293|o| ن|يه سعيد عبــــده سليم| س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

337564 لمعىط|يه نبــــيل عزتـــ عبــــد| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

52o777 للطيف حبــــكتـــ|لحكم عزتـــ عبــــد|أمنيتـــ عبــــد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

257222 يم|لد|لونيس عبــــد|لحليم عبــــد|طمه عبــــد|ف ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

799o5 ن|حمد سليم|ن |هلل سليم|حمد عبــــد | ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

5o4|46 وق محمد محمود فتـــح  هلل عيس|رسر سكندريه|ل|عه |زر

885222 لحميد |بــــتـــ عبــــد|لحميد ثــــ|ن عبــــد|يم| سيوط|بــــ |د|

7556o7 لسيد|غبــــ محمد |ر| رند زيق|لزق|حقوق 

7o42o| لسيد|ل |لعزيز هل|ن عبــــد |محمود شعبــــ زيق|لزق|ره |تـــج

2oo|4 لكريم|د حمدي عبــــد |م عم|سل| هره|لق|ره |تـــج

5|97o4 م منصور|لسل|حمد عبــــد|يه محمد | ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

5376|4 مر|ن ع|لعزيز عثــــم|هيم عبــــد|بــــر|مر |ع ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

85|448 هدير محبــــ عىلي محمد لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

269oo| طوره|تـــ عىل ن|لشح|ن |يم| شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

325292 سط|لبــــ|لد مدحتـــ سيد عبــــد|خ لفيوم|ضتـــ |علوم ري

7o5o35 لحديدى|ن |س سليم|حمد محمود عبــــ|محمود  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

|3|4|7 هلل قطبــــ محمود جبــــيىل|حمد خي  | هره|لق|ره |تـــج

6|9834 محمد ممدوح فتـــىح فرغىل ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|4||86 ود|شد د|مه سمي  ن|سل| مرن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

53436 تـــ حمدى حسن محمد| مي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

336262 ن رفعتـــ محمود حسن|سوز |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

648||o وى|حمد عشم|لحميد |لسيد عبــــد | |هند|ش ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|66|83 هيم عيس|بــــر|هيم محمد |بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6|o63| لصعيدى|ح |لفتـــ|لمنعم عبــــد |نس عبــــد |ن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

37|32o حمد|نور |مه |نور سل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

235649 لسيد|حمد |ل محمد |م جم|ريه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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4o979o ي صبــــىحي |سم|
حمد خليل|ء حسنى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

75o58o لعزيز|حمد عبــــد |بــــ |يه|ريم  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

2735o9 لرحمن محمود محمد خريسر|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|7584 ن |ن مهنى رؤوف سليم|قزم سيوط|ره |تـــج

5436|9 ي
لغنى|بــــر سعيد عبــــد |ص| دئى ي |

رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

84532o تـــ|حمد شح|زينبــــ محمود  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

356297 ى  حسي 
ى
مصطفى محمد جودتـــ دسوق وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

3|9659 هيم محمود عطيه|بــــر|م |حس| حل دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

369282 ء ممدوح محمد محمد|رس| ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

|48399 لحميد مبــــروك حسن|م عبــــد |لسل|جر عبــــد |ه ن|بــــ حلو|د|

6|2254 عيل |سم|عيل |سم|لحميد |عيل عبــــد |سم|
يوسف

|بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

542o67 عيل|سم|لسعدى |حمد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

484986 م حموده حسن حموده فرج|هش ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

288|34 ك|طف صبــــىح مل|ردين ع|ن لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

36852| يف عبــــد| ر|ي لسيد|هلل |رسر لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

7|o479 لعزيز محمود جبــــل|لرحيم عبــــد |مل عبــــد | لمنصوره|حقوق 

43|576 لس فهىمي ع لسيد|دل عبــــد |كي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

55|8o لحفيظ|حمد عبــــد |بــــوزيد |محمد  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

8o|833 ن محمد|حمد نبــــيل عثــــم| سيوط|ره |تـــج

|62297 لحميد محمد طعيمتـــ|لد عبــــد |ء خ|ول ن|حقوق حلو

26oo5 ن مجدى سعد معوض|نوره ى شمس|د| بــــ عي 

483|73 ه محمد عبــــد| ن|لمنعم سليم|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|o759 ن|يمن محمد عثــــم|ئى |أم |بــــ طنط|د|

4253|2 ء عمر مصطفى محمد حسن|جيد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|63482 ئل عمر عيد|عمر و ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o24|2 هلل|لعظيم محمد خي  |ن عبــــد |رو لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6o9267 لمني |د |م وجدى فؤ|هش |تـــربــــيتـــ طنط

3o6|o سلىم سيد حسن محمد محمود ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و
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478555 ى|هيم محمد حس|بــــر|سميه عتـــريس  ني  تـــربــــيتـــ دمنهور

2656|5 ى|رص عبــــد|لن|حمد عبــــد| لنبــــى حسي  |تـــمريض بــــنه

496225 لدين|هيم عىل نرص|بــــر|وردتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

653o9 كريم عيد حسن ربــــيع ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

7o2596 حمد جليلتـــ|د |يمن محمد فؤ|سميه  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|49595 حمد|فظ |لح|حمد عبــــد |مريم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3268|9 حمد|لعزيز |حمد عبــــد|يتـــ | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

249538 لسيد|دل حسينى |م ع|غر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|63455 ف قرئى عىل|يه | رسر ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

|23574 رثــــ|لو|حمد عبــــد |رثــــ |لو|لؤى عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

273|79 م فخرى محروس|روز عص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

8|3269 لمنعم محمد بــــكر|حمد عبــــد| ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

2|4o47 ن محمد|هلل نبــــيل سليم|منه  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|575| هيم رسور|بــــر|لعزيز |ن عبــــد |ء شعبــــ|ل| لشيخ|بــــ كفر |د|

9|23o5 حمد |لرؤف |ف يىح عبــــد|عف ج|حقوق سوه

447257 لسيد|س حلىم |أدهم محمد عبــــ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6o4395 يوسف محمد يوسف عبــــده يوسف لمنصوره|هندستـــ 

328o8  عبــــد |لش|م عبــــد |لرحمن هش|عبــــد 
ى
لمفضل|ق

ع|لرف |
ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 

تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

4423o8 تـــ|لخ|محمد مسعد عبــــد  لق محمد شعي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

69o34o لعز|بــــو |تـــن حمدى محمد |ف لمنصوره|حقوق 

528782 هيم خرصى|بــــر|مد |لرحمن محمد ح|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

8|5572 بــــ|د شه|جد عي|ئيل م|ميخ سيوط|حقوق 

|22428 يف محمد حسن  لعيسر|مهند رسر |قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 
ضتـــ|ري/دى|لو

879439 ر محمود |مد مختـــ|ل ح|لع|عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

533465 قوتـــ|لد فتـــىح ي|لرحمن خ|عبــــد م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

357647 جر محمد محمدى محمد|ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

325937 سط محمد|لبــــ|ندى خميس عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

76|27o دل نرص عىل|مهند ع مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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528545 حمد حنيش محمود محمد حنيش| سكندريه|ل|هندستـــ 

6o2772 وى|حمد مك|ل معوض |لد جل|خ ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

3255|8 ف عبــــد|م |حس لنبــــى|هلل عبــــد|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7oo986 هيم محمد|بــــر|ع |لر|لحفيظ |طمه عبــــد |ف لمنصوره|بــــ |د|

446286 ى عيس|لدين عيس |د |د عم|زي مي  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

9o9823 حمد عىل عبــــد ربــــتـــ |عىل  ج|عه سوه|زر

6475o4 ي|لوه|لعظيم محمد عبــــد|عيل عبــــد|سم|
ى
ض|بــــ ق زيق|لزق|نوعيتـــ 

649543 هيم|بــــر|ل |لع|هلل عبــــد |ء محمود عبــــد|رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|9252 م|حمد ضي|ن محمد |منيتـــ سليم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

49o6|2 لرزى|نىه محمد عىل حسن  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|2543 لخميس|عيل |سم|عيل |سم|عيل |سم|ء |سم| لمنصوره|ره |تـــج

248762 تـــ|لسيد محمد شتـــ|ء |حسن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

53oo66 لسيد محمود|حمد محمود |مصطفى  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8o69o| لمحسن|حمد جمعه عبــــد|هبــــه  ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

43435 لمحسن حسن|هلل عبــــد |ء حسن عبــــد |سم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8o2||o لس  هيم|بــــر|سحق |هيم |بــــر|كي  سيوط|ره |تـــج

33888| ى|ء ي|رس| رس محمود بــــخيتـــ حسي  |بــــ بــــنه|د|

64|292 لسيد|ء عطيه محمد |هن ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

434759 ى متـــول محمد |ن |يم| لرميس|مي  | تـــمريض طنط

|6o364 سل وحيد سميح حسن|بــــ مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|47|26 حمد عىل|لد عىل |خ |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

837o| ء جمعه محمد جمعه مجلع|نجل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|4433 ه ح م|لبــــسيوئى هش|مد محمود |أمي  |صيدله طنط

6847|| لرحمن|لمقصود عبــــد |لسيد عبــــد |محمود  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

864|74 ى جميل نصيف عطيه| مي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

346643 تـــى|لزي|حمد |حمد حسن | |ر|ي ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

|787o5 لسيد عبــــده|محمد | مه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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863|24 حمد|تـــ |حمد بــــهج|محمد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

68o5o| ء طلبــــه وجدى طلبــــه محمد|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|26|43 ئى تـــوفيق محمد|كريم ه ن|صيدله حلو

878875 ى |مل |ء مصطفى ك|شيم مي  سيوط|ره |تـــج

772756 ى|لسيد محمد حس|ر لطفى |من ني  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

64|3|6 لنور|بــــو|حمد محمد محمد |لرحمن |عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

766727 ل|لع|حمد محمد محمد عبــــد|محمد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

545298 هلل هيبــــه|حمد محمود عبــــد |جد |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4973|| تـــم|لرحمن محمد ح|هيم عبــــد |بــــر|ء |إرس دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

779o36 حسن منتـــرص| منى رض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

9o747| حمد محمد |عىل جبــــريل  ج|ره سوه|تـــج

536899 ر|لنج|د |در ج|لق|ن عبــــد|محمد عش س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

27395 ه | لسيد محمود عطوتـــ|مي  هره|لق|حقوق 

686o|o حمد محمود شوشتـــ|عيل |سم|تـــه |ء شح|دع لمنصوره|بــــ |د|

62o752 لسيد|دموئى |لد|ن |كريم رمض ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6|9298 لسعيد هويدى|مل |لح مصطفى ك|ص ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

|63o62 حيتـــ محمد سعد|ن مش|يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

222364 ه ح لغنى|تـــم محمد محمد عبــــد|سمي  ن|بــــ حلو|د|

88|93o ن  |د عثــــم|ن حم|محمد عثــــم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6582 سم|لق|بــــو |ن محمد نبــــيل |نور ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|59557 لكريم|ر صبــــرى حلىم عبــــد |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

45o62o حمد|لرحمن |نور عبــــد |ن محمد |رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5oo85 حمد|ح |لفتـــ|مصطفى عىل عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9o9459 ن محمد |ل شعبــــ|رق كم|تـــن ط|ف دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

69352| رتـــ|م|ء |حمد رج|لد |ندى خ لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

2347|| لمجيد|لرحمن حسن متـــول عبــــد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||7547 ى|ن محمد |لد حس|حمد خ| مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

63|243 هيم موىس|بــــر|زينبــــ سعيد  زيق|لزق|بــــ |د|
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694786 وق  |لعظيم نج|حمد عبــــد |رسر لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

627o|6 هلل عىل حسنى عىل طلبــــه|منه  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

42845 ل|ن غ|رص زي|لن|ء عبــــد |سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|7994 لمتـــول|ن |حمد رمض|يه | ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

5|4|| ه|وليد | رن ى حمد عىل محمد عجي  علوم بــــنى سويف

233568 عيل|سم|لسعيد محمد |عيل |سم|كريم  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|593|4 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|كريم  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

326944 تـــ  ف سعيد عبــــد|ني  لغنى|رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

58762 ل نوح عويس|عمرو جم ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

5||487 غبــــ غنيم|محمود ر| محمود رض بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

43664| يد|تـــفى أحمد رفعتـــ حسن محمد ف لشيخ|علوم كفر 

924756 ى عبــــد|رص |م ن|هي لحليم |لخضي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|47836 د|هيم حم|بــــر|حمد محمد |محمد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

6o6389 ل|هيم هل|بــــر|ل |عمرو جم لمنصوره|علوم 

||7557 مر|محمد ع| لرحمن مجدى عط|عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

76|3|4 حمد|لحميد |حمد عىل عبــــد | ى شمس حقوق عي 

223283 مي  ثــــروتـــ فكرى رمسيس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

637992 ن|لسيد محمد شعبــــ|لعزيز |سلىم عبــــد زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|4748| حد|لو|هيم حلىمي عبــــد |بــــر|حمد |  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

27oo9 متـــ عىل محمد|س| |دين ن|تـــربــــيتـــ حلو

492773 حمد محمد عيس|حمد رمزى | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|7||55 ف صبــــرتـــ تـــوفيق|محمود  رسر ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

64|753 م عطيه مصطفى|رس عص|ف زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

254482 لعكل|هلل |د صبــــىح عبــــد|حمد عم| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

439||5 ى تـــ فعي|لش|مر محمد |حني  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

428582 جه|لخو|ن صبــــرى قطبــــ مرىس |رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

45o288 حسن عىل حسن عطيه |هندستـــ طنط

Wednesday, September 5, 2018 Page 7750 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

244885 لم محمد يوسف|مل مصطفى س|ر ك|من هره|لق|صيدله 

772484 لجندى|غنيىم محمد غنيىم حفنى  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

63|45 بــــر محمد محمود|ء ص|سم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

642|57 لملك منقريوس|ئيل نزيه عوض عبــــد |روف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32|6|o ح عزبــــ|لفتـــ|يمن عبــــد|ح |لفتـــ|عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|3894o فظ|مد ح|لد ح|ن خ|يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

76543 لدين محمود ذىكي|م |ء حس|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

789985 روق عبــــده|حمد ف|ندى  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

4|8856 ج  يونس|ل خف|عمر جل لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

6|o345 عيل|سم|ء مصطفى مصطفى |لزهر|طمتـــ |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o4867 لقسط|نور رجبــــ |عيل |سم|روضه  | تـــمريض طنط

7o5o4| ه عل| ي|لعزيز عىل |ء عبــــد |مي 
بــــينى لشر لمنصوره|بــــ |د|

423|2 ن|لنبــــى رضو|محمود عيد عبــــده عبــــد هره|لق|هندستـــ 

9o5345 س مؤمن هندى حكيم|تـــوم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6|3382 لدرف|فظ عىل |لد ح|كريم خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

85|28| مل|ر محمد سعد ك|مي ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

|5o|2o مع|مصطفى محمد بــــخيتـــ ج لمنصوره|حقوق 

5o8992 لسيد محمد|حمد |محمد | زكري عه دمنهور|زر

|3|2o5 لمجيد|ل عبــــد |لع|د عبــــد |يوسف عم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|5557 لكيىكي|دهم محمد محمد عىلي | ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

54995 هلل بــــدوى مرصى مبــــروك|هبــــتـــ  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

|34o38 ى سيد|يوسف خ لد خي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6o|64| شد|محمد فتـــىح ر| ن رض|إيم |صيدله طنط

843378 تـــ|مر بــــشي  بــــرك|لهدي بــــشي  ع|نور ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

37|38 لحفيظ|زق عبــــد |لر|م عبــــد |حمد هش| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

834228 دي|رك بــــغد|مبــــ|رك محمد |مبــــ ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

374||3 بــــ حسن|لوه|ل عبــــد|م جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

69555| لم|عيل س|سم|لم |ن محمد س|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

857473 يكل عدلي نبــــيه زىكي|م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

628979 قوتـــ محمد مصطفى|رق فيصل ي|ط زيق|لزق|حقوق 

85|2|5 حمد سيد|حمد سعيد | ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 
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|44659 لس سمي   سعد سند بــــسطه|كي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|36o78 ى م عبــــد جرجس|حبــــيبــــ س| يوستـــي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

8|4663 محسن يىحي محمد| دين ي|نوعيتـــ 
|لمنى

9645| ن|غبــــ سليم|بــــتـــ ر|جرجس ثــــ علوم بــــنى سويف

449664 هيم|بــــر|حمد |هيم سيد|بــــر|لسيد | |ضتـــ طنط|علوم ري

|4|28 بــــ|حمد عصمتـــ كس|تـــم |حمد ح| هره|لق|حقوق 

892939 لعزيز |ل عبــــد|لع|حمد محمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

6o7649 لبــــسطويس|هلل محمد |آيه عبــــد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

8|6346 مر حبــــيبــــ شنوده|رحمه ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

859864 لرحمن|ر عبــــد|رم مختـــ|رق ك|ط سيوط|حقوق 

|7492o س|بــــدين عبــــ|ء رفعتـــ ع|رس| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

58823 ى حسنى  حمد حسن|حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

34|254 لحسينى محمد محمد|محمد محمد  ى شمس حقوق عي 

|544o6 لم|ن محمد مصطفى س|مرو ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

537o2| لسيد مبــــروك|محمود جميل عبــــدربــــه  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|8oo5 لمعز|لسيد عبــــد |لسيد محمد | هره|لق|ره |تـــج

832|28 ىطي عىلي|لع|لسيد عبــــد|زم |ح دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

758994 حمد|بــــو بــــكر |هيم |بــــر|حمد | لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

838788 در|لق|حمد محمود عبــــد|ء |رس| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

85|268 فظ|لح|مل محمد عىلي عبــــد| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

828454 هيم محمود|بــــر|يه سعد | |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

535826 مر|مد محمد ع|ن سمي  ح|نوره سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

8352o4 ه محمود|لل|ء محمد عبــــد|رس| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

544579 لحسينى عون|بــــ |لوه|ل عبــــد |س |بــــ طنط|د|

462263 ز|لرؤف محمد محمد در|ن عبــــد |جيه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6o9o84 دو|ر ج|ء تـــوكل مختـــ|سم| لمنصوره|بــــ |د|

2|3234 رى|نص|ل|لسيد محمد |ئل |نىح  و| ى شمس|تـــج ره عي 

68o8o ى ج بــــوهشيمه|بــــر |هدى حسي  لفيوم|بــــ |د|
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88o856 ف محمد ثــــ|لنجدى | بــــتـــ |رسر سيوط|حقوق 

8533|o مد|لعزيز ح|رس عبــــد|بــــ ي|رح ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

322|5o ن|يمنى محمد رشدى عثــــم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4882o9 ن محمد عىل|محمد سمي  عىل رسح |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

7982o س|هيم ر|بــــر|عيل محمد محمد |سم|مصطفى  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

52||42 هيم محمد سلوم|بــــر|م مجدى |ريه لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|552| وي|لشعر|مجدى محمد محمود | نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

73o76 ن|عيل غضبــــ|سم|لحكيم |مل حكيم عبــــد | لفيوم|بــــ |د|

85o57 ى|يه|جر |ه بــــ محمد حسي  ج|بــــ سوه|د|

328924 ليه|يط ع|لظ|د |فتـــىحي محمد رش |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

8863o8 ن |ن محمد زيد|حمد شعبــــ| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

6|6|55 ز|لبــــ|محمد معتـــز سعد  ط|هندستـــ دمي

35978 هد|لش|ن |حمد سليم|لمنعم |ء عبــــد |سم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

45o3|8 م خليل|م|حمد |هلل محمد |عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7826|2 هيم سليم سويلم|بــــر|عيل محمد |سم| زيق|لزق|حقوق 

8497o محمد محمود محمد رزق ي سويف
تـــمريض  بــــنى

3|27o4 ى |ن عمرو | هيم|بــــر|مي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

543||8 ح محمد جمعه|م صل|نجوى س تـــربــــيتـــ دمنهور

34|226 حمد|تـــ |حمد شح|محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

52653| د محمد|مر حم|محمود تـــ سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

32|755 لجليل|مد عبــــد|مل محمد ح| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

256228 كر قمح|كر عزتـــ ش|ش ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

857229 س|لي|لسيد |ل عبــــد|ره جم|س ره بــــنى سويف|تـــج

24oo89 حمد|كر |لعزيز ش|محمد عبــــد وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

4o2oo2 ف محمود رف|محمود  هيم|بــــر|عي |رسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4o3o4 |ق محمد |لرز|لرحمن محمود عبــــد|عبــــد
وى|لمنش

هره|لق|هندستـــ 

89|648 ى  ن|بــــوخطوه سليم|عىل حسي  سيوط|حقوق 

623977 ه هش لسعيد عىل صقر|م |ني  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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249|76 حمد مبــــروك|يه نبــــيل | كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

245538 ء محمد فتـــىح عويس|شيم هره|لق|حقوق 

3726o3 دتـــ حسن حسن نرص|غ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

628|46 ء محمود سعيد محمود|رس| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

624766 ح|لمتـــول صحص|زن نبــــيل عطيه |م ط|بــــ دمي|د|

497246 منيتـــ محمد محمد رحومتـــ| تـــربــــيتـــ دمنهور

7o9344 ن|لغضبــــ|لسيد |هيم محمد |بــــر|محمد  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

856484 منيه محرم محمد محرم| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

74o2| لم عىلي|لم عمر س|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|7888| ى محمد فوزى محمود |ي حمد|سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

638o6| لمسلىم|محمد أحمد محمد عىل  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4462|9 لمجد|بــــو |م محمود |محمد س سكندريه|ل|هندستـــ 

459|29 ى |س أبــــو |كريم عبــــ يد حسي  ى |لبــــن|لي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

696o82 زي|لد نور محمود حج|يه خ| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

54|634 لخولي|متـــ محمد محمد |س|محمد  ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

6878o| وي|لعزيز مك|ن محمد عبــــد |حن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|7oo4 لرحمن |محمد سعد محمد عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

345362 وى عقل|لص|م زىك |يمن عص| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

6o4|84 ف محمد |  طه عىل|لشو|لمتـــول |رسر
ى
دق لمنصوره|بــــ |د|

|55845 ف محمد ك|محمد  مل|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

527598 لرحمن محمد|حمد عبــــد |لجيد |ر عبــــد |من دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

249o48 عيل|سم|ن فتـــوح |ء رمض|وف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

82938| هيم|بــــر|حمد |لك |لم|محمد عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

7|26|| ن عبــــده|هلل رمض|مه فتـــح |س|محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

37565 يف فتـــىحي |لشيم| بــــو رسيع|ء رسر هره|لق|بــــ |د|

243357 ي
عىل لبــــيبــــ عرفه| دئى ن|تـــربــــيتـــ حلو

248o56 لعربــــى|يه يحن  فرج |  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر
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|442o4 د|لضي|بــــسنتـــ حمدى حسن  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

22938 ف ج|هلل |عبــــد دي دعبــــس|له|بــــر عبــــد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|o494 لسيد محمد جودتـــ|م |حس |بــــ طنط|د|

9|3|99 حمد |ن فتـــىح دهيس |يم| ج|بــــ سوه|د|

629352 ن|مه سليم|ن سل|محمد صبــــىح سليم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

623393 ن|لطح|تـــسنيم محمدعزتـــ عبــــده  صيدلتـــ بــــورسعيد

227|4 م سيد يوسف|رق عص|ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

366|74 هيم غنيم|بــــر|هلل |رتـــ حسن عبــــد|س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

84984 ى عبــــد |مه محمد |س| هلل|مي  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

76o647 لحميد|ود محمد يىح عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3396| لمول|د |م ميهوبــــ محمد ج|رنيم عص كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

362258 لسيد|م |لسل|حمد عبــــد|عمر  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

339965 لغنى محمد عىل|هيم عبــــد|بــــر|ء |شيم |حقوق بــــنه

84|258 ن|ن حسن سلم|سحر سلم ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

86|729 بــــيل|ح ق|لفتـــ|م كرم عبــــد|حس |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5|892| ى عبــــد | لقلجتـــ|لرؤف محمد |يتـــ حسي  بــــ دمنهور|د|

266|67 ء محمود جوده عىل عيد|رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4o593o حمد|للطيف |ء حسنى عبــــد|إرس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8568|2 بــــر|ن عزتـــ ص|يمن رمض| ي|هندستـــ 
|لمنى

22486 ي|ر خ|بــــش
لد دهبــــ مصطفى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|3552 مي |ل|ن خليل خليل |رو إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

497348 ن|لقشل|آيه عىل محمد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

622o78 مريم رففى محمود طه سعده ط|حقوق دمي

244oo8  عبــــد |محمود حمدى محمد 
ى
لرحمن|لدسوق تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

43|69o ن|لم|لسيد س|لسيد عمر |هيم |بــــر| |عه طنط|زر

5536| لمهدى سيد|محمد سيد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6|63|6 لرسول محمد محمد|ن عبــــد |ل رمض|س ط|حقوق دمي

276924 ح|لفتـــ|لمقصود عبــــد |مريم فوزى عبــــد شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

538|9o وى|لدفر|غبــــ |رحمه محمد سعد ر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

489723 فظ بــــخيتـــ|لسيد ح|هيم |بــــر|ر |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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4276o5 لعظيم يحن |هلل عبــــد|هلل سمي  عبــــد|عبــــد |علوم طنط

26556| ن|حـمـد شعبـــــ|هلل |لسيد عبــــد|مه |س| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6425o5 محمود محمد محمود أحمد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

836o8o سعيد عزيز سعيد محمد دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

342742 هلل|ىسر خي  |لغبــــ|حمد محمود |لد |خ ى شمس  تـــمريض عي 

68|4|2 هيم مصطفى جمعه|بــــر|هيم محمد |بــــر| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

43548 ح|حد صبــــ|لو|رس عبــــد |رتـــ ي|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|243o ى يوسف  لبــــربــــرى|لسيد |محمد حسي  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

299744 ي
ى عوض|محمد عىل | دئى مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|5|7o6 ندى مجدى فتـــىح عىل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

435o9o محمود محمد محمد غنيم سكندريه|ل|طبــــ 

5o6o26 لد عىل عىل|طف خ|لد ع|خ سكندريه|ل|ره |تـــج

|45534 حد محمد|لو|هلل محمد عبــــد |عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

63|952 لصقىل|سهيلتـــ حسن عىل حسن  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|2o234 لعزيز محمد|محمد محمد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

642297 لمقصود|مدحتـــ وحيد صبــــىح عبــــد زيق|لزق|حقوق 

|55766 ي محمد |حمد عبــــد |
لغنيىم|لغنى د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

24444o هلل|حمد محمد عبــــد|ن |هلل شعبــــ|عبــــد يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

357382 هيم|بــــر|حمد |لرحمن فخري |فخري عبــــد |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

766844 ن نرص|لد عىل محمد عتـــم|م خ|سل| ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

629243 لحميد|سط محمد عبــــد|لبــــ|حمد عبــــد| زيق|لزق|هندستـــ 

626o4 شم|ن ه|س رمض|م عبــــ|هش معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

4|2o55 هلل|در عبــــد|لق|در حسن عبــــد|لق|عمر عبــــد هره|لق|م |عل|

|2663| هيم|بــــر|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|يوسف  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

87|67o حمد عىلي|عيد محمد  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

69o75 ء وعيد محمد عىل|رس| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

66|49 يوسف خليل يوسف خليل محمد لفيوم|عه |زر

8o||25 ي ضبــــع |رس|
حمد|ء مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى
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68oo86 دى|له|حمد عبــــد |بــــ |يه|حمد | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4||927 ى |حمد عبــــد| لفضيل|لسعيدعبــــد|لكريم حسي  |بــــ طنط|د|

|43949 لسيد|ج  |محمد رفيق مصطفى ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52243 بــــر|ء منتـــرص محمد ج|شيم لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

85398 لرحمن موىس|حمد عبــــد |كريم محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

54o|47 هيم|بــــر|لبــــدرى |رص |مؤمن ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4847|7 هيم محمد سعد|بــــر|هيم |بــــر|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o2288 لرحمن محمد |رق محمد عبــــد|ط ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

37447o حمد|دل سيد |محمد ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

438489 ح محمد عىل|لفتـــ|مصطفى محمد عبــــد  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

35||| حمد محمد محمود|ء |رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4286o| ر|ر سمي  محمد محروس دويد|من ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

762934 ن محبــــوبــــ معبــــد|ضل شعبــــ|ء ف|رس| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6|8854 بــــىل|لبــــ|لسعيد |لسيد |م |أحل ط|معتـــ دمي|علوم ج

4o|86| هلل محمد|بــــر عبــــد |هلل ج|محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4o565 لرحمن|رق محمد عبــــد |عمر ط ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|53o85 محمود خلف محمد عىل هره|لق|هندستـــ 

622432 م وحيد فوزى محمد|سل| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

|5626| هر محمد زىك|ء م|عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8768| حمد محمد سيد فهىمي| لفيوم|صيدلتـــ 

497o|8 ء محمد سعيد حسن|أسم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6|3883 لففى|لح عطيه |حمد ص|يه | |بــــ طنط|د|

|2|546 ى عص ع|لحفيظ رف|م عبــــد |حني  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

826696 ي 
حمد محمد|ضىحي مصطفى تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 

بــــطموه

54544 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|مصطفى معروف  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

635o59 هيم بــــسيوئى|بــــر|حمد |هيم |بــــر|ء |رس| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

498|67 لبــــص|در |لق|لعزيز عبــــد|ء عبــــد|ل| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|7389 ى جبــــل|رس| ى عىل حسي  ء حسي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

792325 هيم عطوه|بــــر|لمنعم |لحميد عبــــد |عبــــد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |
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23442| لمعبــــود|لمعبــــود محمد عبــــد|محمد عبــــد ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

235656 وق عل ى|ء محمد |رسر مي  هره|لق|حقوق 

864o|7 سكندر|هلل |سكندر رزق |مجد | |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

6o8943 ف صل |ح |محمد أرسر
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8924|9 ى  ى حسن حسي  عىل حسي  سيوط|حقوق 

4796o6 ى ى| مي  ى مي  ى شفيق حني  |حني  سكندريه|ل|هندستـــ 

545|46 |لعل|بــــو|هيم محمد محمد |بــــر| |ند سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|o939 كر عيس |طف ش|جرجس ع ي صىح سوه
ج|معهد فنى

273764 ى |مريم  ج|لح|دم حسي  دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

7|o84o ى رش|محمود  ن|لظريف رمض|د |مي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

||9757 ئى|لفخر|لسيد سليم |لسيد |حمد |لؤى مجدى  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

48|987 ف عبــــد |محمد  لعزيز محمود|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52o2|o لسميع|لسميع عىل عبــــد |عبــــد | رن ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

59547 هيم|بــــر|دى محمد |ن| نور بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|74924 ل|هر فهىم محمد غ|م| ن|د ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

279843 ء وصفى حسن محمد|لشيم| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

8883o2 ى  |هدير خلف خل ف حسي  سيوط|بــــ |د|

236263 ء محمد رزق مرىس|رس| هرتـــ |لق|تـــمريض 

899696 يف عص م محمد بــــكر |رسر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

47563o ه سمي  خميس محمد عىل| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

48|o83 حمد محمد سيد|هلل |عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

63|9o بــــو بــــكر|لجليل |بــــو بــــكر عبــــد |دتـــ |غ ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

37293o ل زغلول|م كم|ميه عص|س  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

44833o منى محمد عيس محمد عىل سكندريه|ل|هندستـــ 

534366 ن|م مجدى محمد حسن سليم|بــــس عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

38887 بــــو حجر|حمد نرص حسن | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4o|688 هيم|بــــر|ىطي |لع|كر عبــــد |محمد ش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33|6|5 لحليم|يم عبــــد|لد|ندى محمد عبــــد عه مشتـــهر|زر
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263|39 |دى عبــــد|له|ر عبــــد |لستـــ|جر وليد عبــــد|ه |ره بــــنه|تـــج

85826o |مي ذكري لوق|ذكري س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2562|7 س جبــــريل|محمد سمي  عبــــ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6549o ي محمود عبــــد
ىطي مرزوق|لع|مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|34388 م|لسل|لعزيز عبــــد |رحمه محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

684938 عيل|سم|تـــى |لفرح|حمد لطفى سيد | زيق|لزق|عه |زر

3||9| ي
ه ضى ى سيد|ء |شهي  لدين حسي  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش

تـــ|لبــــ|ط

623|o5 رص|لسيد ن|لرحمن مصطفى |عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3||69| ن|لحميد شعبــــ|طف عبــــد|ء ع|شيم ى شمس|د| بــــ عي 

|32o5o ل|لع|لرحيم عبــــد |رتـــ محمود عبــــد |س ى شمس حقوق عي 

8|83|3 هيم حسن محمود|بــــر|حسن  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

58743 ى عبــــد  حمد|ح |لفتـــ|طه حسي  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

6934o5 بــــ|دل فهىم |نور ع بــــينى|ض |لشر لشر لمنصوره|صيدله 

5|5|57 لعزيز محمد حفنى|لمؤمن عبــــد |ندى عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9|4983 مه |ح بــــرطوم سل|عمر صل ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

64o5oo لمطلبــــ|هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |يمن عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|54o2 ف محمود عبــــد | ى |ح حس|لفتـــ|رسر وي|لسلك|ني  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

2644|5 ف |ن |يم| لحسينى عىل|رسر |نوعيتـــ بــــنه

48334o هلل|د عبــــد|لجو|لسيد عبــــد|نور  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

429|2 ده منصور عىل محمد بــــدر|مي هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6|8|24 رس محمد نجم|مريم ي لشيخ|عه كفر |زر

3||792 شد|بــــسنتـــ محمد محمد محمود ر ن|حقوق حلو

3295|6 ل|حمد بــــل|ل |م محمد بــــل|له| |تـــمريض بــــنه

897o|6 لدين  |ل |حمد كم|هد |فريد مج ج|حقوق سوه

47|82 جمعتـــ عويس| هلل زكري|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

283997 هرى محمد|لظو|محمد مصطفى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

624|22 يم|لجليل غن|م محمد محمود عبــــد |إسل ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

52o569 د|لجو|شد عبــــد|د ن|لجو|ء عبــــد|رس| |علوم طنط

|8469 مه محمد حسن|س|محمد  هره|لق|هندستـــ 
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32|63 لسميع|فتـــ لطفى محمد عبــــد |محمد ر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

58578 ده رجبــــ فتـــىح محمد|غ ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

253726 لسيس|لمنصف محمد عىل |عبــــد شمون|نوعيتـــ 

359||8 لس جرجس فتـــىح بــــخيتـــ كي  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

6o848o لعتـــر|ندى محمد مصطفى  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

628o43 لسيد عليوه|ر عليوه |من قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

6|347o هيم|بــــر|لعظيم |عمر جمعه سعد عبــــد |هندستـــ طنط

498698 هلل قنبــــر|م ضيف |لسل|حمد عبــــد |م  ره دمنهور|تـــج

768444 ي كم|يم|
ن أبــــو|لرحمن سليم|ل عبــــد |ن مصطفى

 سبــــع
ي تـــمريض 

عيليه  |سم|ل|معهد فنى

7o4o85 لحنفى|لعزيز مصطفى |رس عبــــد |ء ي|سم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

2|2454 ر|لغفور مختـــ|حمد محمد عبــــد| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

453974 نوبــــى|هلل محمد محمد |بــــدر عبــــد لشر لشيخ|هندستـــ كفر 

422489 ي خ|م|
ر محمد محمد|لد نص|ئى ى شمس علوم عي 

2327o6 وى|منيه حنفى تـــوفيق حنفى عشم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

779o82 ى حسن |هديل  ى |مي  ل|لغز|مي  زيق|لزق|طبــــ 

287958 ف محمود عبــــد|مصطفى  لعزيز عىل شنبــــ|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

69743 ى سيد  حمد|سوميه عشر ره بــــنى سويف|تـــج

637664 ل محرم|حمد كم|ء |عل| يد|هو زيق|لزق|هندستـــ 

3|37|| للطيف|حمد عبــــد|م حسن محمد |حس عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

52o469 لرحمن موىس|ر جمعه عبــــد|مي علوم دمنهور

2|4|o4 دل حسن محمود|مر ع|محمد تـــ ى شمس حقوق عي 

25227| هيم|بــــر|ح |لفتـــ|مح عبــــد|يه س| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|66o25 ي | د|لجو|حمد عبــــد |حمد خي  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

763889 حمد|لرحمن |لرحمن وحيد عدوى عبــــد |عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6o8498 ود|ن د|ل محمد فتـــىح سليم|ن كم|نوره لمنصوره|علوم 

5346|8 لعش|عيل |سم|دل أحمد |آيتـــ ع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4344o| ى ذىك ذىك عبــــ لشيخ|س |نفي  |حقوق طنط

5|85|6 ن|ر محمد منصور محمد شعبــــ|من ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6847o5 ف فتـــىح فرح|كريم  ن|لعزيز عن|تـــ عبــــد |رسر لمنصوره|بــــ |د|
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24o266 هيم|دق محمود إبــــر|دق محمد ص|ء ص|دع هره|لق|حقوق 

7572|7 هلل|حمد نعمتـــ |ن محمد |نوره زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

543o92 بــــوزيد رزق|ئى محمد |م| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4oo95 هيم|بــــر|ن حسن |سعيد حس تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5o5776 وى|لعمر|محمد حسن رجبــــ مسعود  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4|5||2 آيه بــــرىء فتـــىح محمود عرص لشيخ|نوعيتـــ كفر 

4|||7| م|م عىل حسن عز|طمتـــ إسل|ف |تـــربــــيتـــ طنط

69o965 لرحمن|حمد عبــــد |ء زغلول |محمود عل لمنصوره|هندستـــ 

37992 حمد محمد|رص |مروه ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26o456 جر مصطفى محمود محمد مبــــروك|ه ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

3377o8 عيل|سم|لنبــــى |محمد عبــــد| عمر رض ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

426278 عيل رسور|سم|ن سعد |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

875468 ى محمد عبــــد|ي لنعيم سيد |سمي  ج|ره سوه|تـــج

36ooo| تـــ  ى حسن|شهي  حمد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

33||99 بــــ|محمد بــــيوم محمد حسن شه ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

478435 يف|د |م محمد فؤ|لسل|سل عبــــد |بــــ لشر عه دمنهور|زر

898|o5 لجندى |لسيد |لجندى عبــــد|مريم  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

48|4oo بــــر محمد حسن|ل ج|بــــل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82|93| بــــوكريشه|عيل |سم|ء عيد |عل ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

222486 هلل|محمد محمود محمد محمود عبــــد م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

4o3|86 ي
لسيد عىل|هيم |بــــر| |دئى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

4937o لحليم|م عبــــد |م|لحليم |ء عبــــد |رس| لفيوم|لعلوم |ر |د

|57o7o لسيد|لح |رضوى صبــــرى ص تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|66|o6 يف  ف عبــــد |رسر س|لمنعم عبــــ|رسر ى شمس|زر عه عي 

347|76 لد عيد فوزى عنبــــه|مصطفى خ ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

6oo8o5 ذل|لش|ن |روضه محمود رمض |صيدله طنط

536o64 تـــ محمد|رس بــــرك|لرحمن ي|عبــــد لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

522223 ف|بــــر|عيل سيد |سم|هدير  هيم رسر |علوم بــــنه
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|7|932 مه|ن حربــــى جورج  سل|سليم دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6o4|| س حسن|سلوى محمود عبــــ |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

853473 ي عبــــد|لرحمن محمد ن|يه عبــــد| لرحمن|ج  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

6|o5|7 ن|لحق مرج|د |لفضل ج|بــــو |ج |مصطفى فر |هندستـــ طنط

64|455 هيم محمد|بــــر|شم |بــــوه|ء |رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

435|48 حمد عوض نرص|عمر  لشيخ|بــــ كفر |د|

4338o5 لنمر|لعزبــــ شبــــل |مه |س|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

3oo4|6 حمد محمد|لدين |ل |حمد جم| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

2|4896 لدين حسنى محمد|ل |عمر جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o5292 غ|لصبــــ|حمد |حمد سعيد |سعيد  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

89|o5| رى |د زخ|جميله موريس فؤ سيوط|علوم 

29|756 حمد صبــــىح|صبــــىح | دين تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

845573 ه محمد محمود | حمد|مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5|867o ي|هيم مدين |بــــر|ء محمد |آل لعشر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

299846 رس محمود محمد|لح|حمد عبــــد |م |سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

234733 بــــر عىل عىل|يز ص|عمر ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|4282o ن|لسيد رسح|لد |هند خ ى شمس|د| بــــ عي 

9o9272 هيم |بــــر|رف محمد |لع|محمد  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

2396|4 ى وليد محمد |ي لسيد|سمي  ن|بــــ حلو|د|

683356 هلل فخرى متـــول محمد عىل بــــسمه|منه  لمنصوره|علوم 

5|293 د محمد|لجو|سلىم محمد عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

5|967| ف محمد |منيه | لجمل|هيم |بــــر|رسر |بــــ طنط|د|

32896 م عىلي عطيه عوض|هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

42765| م فوده|ح س|محمد نج ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

87|85 ن|در شعبــــ|لق|هيم عبــــد |بــــر|حمد | ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

84266 هيم|بــــر|لد سيد |محمد خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

786847 ف فريد عطيه عطيه|محمد  رسر لمنصوره|حقوق 

54357 ى ري|ركو وليم |م ض|مي  طبــــ بــــنى سويف
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8974o5 م  |ن مصطفى عىل سل|جيه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6387o2 ن|ل سليم|ممدوح محمد جل| رويد زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

5o7789 قرع|ل|هيم عىل |بــــر|ن وجيه |رو سكندريه|ل|صيدله 

687738 لحميد شقي |د عبــــد |لحميد عم|عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

|59o66 لس عم هلل|د وصفى فتـــح |كي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

79oo98 لسيد|ل |حمد كم|م |سل| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

9|6o5| لرحمن |لرحمن محمد عبــــد|صفيه عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

4|5|85  محمد 
ى
ىس|لشبــــ|ندى رمزى شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|226o عيل|سم|طف سعد |محمد ع ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8697o در|لق|لسيد عبــــد|م فتـــىح  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||55|o لفريد فوزى|جح |نطون ن| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

864|48 ر تـــوفيق محمود|لستـــ|محمد عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4|2494 لملك|هيم عبــــد |بــــر|رك سمي  |م ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

36o|7 يه لسيد بــــسيوئى رزق|لسيد |ن |رسر ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

45ooo3 لعبــــد|يمن محمد |ن |فن| |حقوق طنط

|79285 حمد|هيم |بــــر|لدين |ل |يه جم|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

3|6928 بــــرى|لج|لمحسن |لحميد عبــــد|ندى محمد عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

64|475 وق  |لشو|لسيد محمد |رسر
ى
دق لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

452375 نم|عوض غ| د زكري|محمد رش ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

272728 هيم محمد عىل|بــــر|ء |رس| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

826492 رك|مبــــ|حمد صبــــىحي |يه | ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

9|46o9 حمد هيكل  |جح |ن ن|رو سيوط|بــــ |د|

4o767o ن ى حسن عط| |مي  هلل|لحسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6283oo لحميد|محمود عبــــد| لرحمن رض|عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

4||36o لنور|لرحمن أبــــو |م ممدوح عبــــد |مر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

48685| لسيد محمد زقزوق|ممدوح محمد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|2|385 ل محمود|وليد محمود جل هره|لق|ره |تـــج

8o7|24 بــــ|لوه|خلود خليل عىلي عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى
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774oo| لشيخ عىل|لعزيز |ء حسن عبــــد |ل| ى شمس| لسن عي 

|76744 لحميد|لحليم عبــــد |ن عبــــد |م رمض|سل| ج|بــــ سوه|د|

27622 تـــتـــ|لدين محمود شح|يمنى نرص  هره|لق|عه |زر

463338 طر|لخ|لرءوف عىل عبــــد|يه محمد عبــــد| لشيخ|عه كفر |زر

776o22 عربــــى مصطفى محمد| لي|د زيق|لزق|حقوق 

36||65 لديبــــ|هلل |لد محمود عبــــد|ء خ|رس| |حقوق بــــنه

3|25|2 لعزيز|لجليل عبــــد|ندى يشى عبــــد ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

|36862 هلل|حمد سمي  عىلي عبــــد |لرحمن |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o2779 لدين محمد عطيتـــ|ئل نور |ندى و سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|338|9 هيم |بــــر|هيم |بــــر|لسيد |م محمد عبــــد |حس
عليوه

هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

338495 د|م ج|م|بــــ حسن محمود |مهيتـــ لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

88oo49 لعزيز |مصطفى محمد صبــــىح عبــــد سيوط|طبــــ 

6332o4 هلل غندور|وى عبــــد |لشبــــر|مريم  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|7237 تـــ | حمد محمد عوف|مي  لشيخ|عه كفر |زر

355|3o ل منصور|م جل|ء س|رس| ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

36875| ن غريبــــ|ع رمض|ء رف|رس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

248592 محمد سمك| ن رض|حن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

759493 نرص حسن فهىم| عل ى شمس حقوق عي 

7635|2 لسيد محمد|حمد محمد |يه | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

38867 لبــــدوى|هيم |بــــر|محمد طه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7554o4 يه|حمد حم|جر رفعتـــ |ه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

4362o م محمود|م|بــــر |هدى ص لفيوم|عه |زر

2|9683 لعزيز|لسميع عبــــد|منه محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

|35778 لسميع|ء حلىم حسن عبــــد |شيم هره|لق|حقوق 

34|4o9 مصطفى محمد يوسف محمد خليل |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

96657 يد|حمد ز|دتـــ محمد حسن |مي ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

537657  سعيد |س|
ى
هيم|بــــر|مه سعيد شوق عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

425529 حمد|ن محمد |ء محمد شعبــــ|إرس سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

882o74 محمد حمدى محمود حسن   سيوط|ره |تـــج
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26|4|5 لسيد|لعليم |ر سمي  عبــــد|عم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

823548 ي عبــــ|شيم
س محمد|ء مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

8|2474 لحليم محمد|ن محمد عبــــد|يم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

33346| عمر حسن فريد محمود |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|62469 لتـــحيوى|بــــ عمر |لوه|ح عبــــد |حمد صل| ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

6o9222 م|لغنى عز|لغنى رجبــــ عبــــد |رجبــــ عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

7|76|3 ر محمد|لستـــ|ن محمد خرصى عبــــد |نوره لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

33253 د حسن محمد|منيه عم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89638 لد|لسيد مبــــروك خ|ر مصطفى |من ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

682964 ى|ن صبــــرى محمد سعيد |حن لعشر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

4oo7|| حد|لو|هر عبــــد |طف معلوم ط|ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|4|o7 ن محمد محمد بــــدر|ل فرح|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76o797 ى |ي لسيد محمد خليل|سمي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

48749o  عىلي|يوسف ط
ى ي حسي 

رق مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4856o4 لعظيم|لح عبــــد|م محمد ص عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85792 لحميد عوض|لمنعم عمرو عبــــد|عبــــد كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

4o6258 ر محمد سليم عمرمرىس|من ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

44oo83 لسبــــىك|ء عبــــده محمد |شيم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6o8828 لمنعم عبــــيد|ل عبــــد |سلىم جل لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

684952 ح|ح محمدين مصطفى صل|ر صل|عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

546oo| لسيد|محمد مصطفى طه محمد  سكندريه|ل|حقوق 

782386 لزىك|لمعىط |ن عبــــد |ء شعبــــ|وف زيق|لزق|نوعيتـــ 

885897 فتـــ محمد عىل عر بــــى  |مي  سيوط|ره |تـــج

26|257 ح فرج|لفتـــ|لعليم عبــــد|ء عبــــد|ول ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|35o86 كريم محمد فتـــىح محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8oo35o م|لدين محمود عل|ء |محمود بــــه ج|بــــ سوه|د|

2635|8 ىط|لع|ء حمدى محمد عفيفى عبــــد |رس| |بــــ بــــنه|د|

7|5o|3 ن عبــــده|بــــ عثــــم|لوه|م عبــــد |هش ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

5|2o26 ر|حمد حسن عرفه حسن نص| عه دمنهور|زر

479o93 نور كحله|عىلي نبــــيل  سكندريه|ل|حقوق 
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6o2832 حموده| بــــوري|لسعيد |در |لق|حمد عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

422323 مخ شعيبــــ|م عيد ش|سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|||83 وى|لشن|لفول |لسيد |رق |ط| ي|م |بــــ طنط|د|

499427 لرحمن|لرؤف عبــــد |حمد عبــــد|مريم  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

649394 ندى محمد عىل محمد محمد زيق|لزق|حقوق 

2|8333 لسيد محمود يوسف|م |م هش هره|لق|ره |تـــج

763|4o لرسول|لنبــــي عبــــد |د عبــــد |لدين ج|ل |ن جم|يم| نوعيتـــ بــــور سعيد

436786 بــــوكيلتـــ|لعظيم محمد |محمد عبــــد| ند لشيخ|نوعيتـــ كفر 

5|977| فع|لش|حمد |لفضيل سيد |عىل عبــــد| ي|م تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

9||5o8 لسيد |لرحمن |لد عبــــد|م خ|سل| ج|حقوق سوه

34634o هيم عىل|بــــر|لح |حمد ص| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

4o23|6 رم محمود محمد محمد|هند ك ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

42o989 ره|ل أحمد جبــــ|مروه جم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

345|75 حمد|نور جمعه |رحمتـــ محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

893554 حمد حسن |ن سيد |نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

677788 لدغيدى|م فتـــىح عبــــد ربــــه |بــــ هش|يه| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

8|8|92 ى محمد محمد محمد حسي  سيوط|حقوق 

262o4| |لعزيز جمعه دو|بــــ عبــــد|يه|محمد  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

92439o لرحيم عبــــده  |حمد محمد عبــــد| س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

7775|5 بــــ مقلد|لوه|بــــ عبــــد |لوه|عمر محمد عبــــد  زيق|لزق|علوم 

|76|54 زق|لر|صفيه زغلول محمود عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

45|o|2 لحميد سند ورده|رس عبــــد |ي |هندستـــ طنط

34|7o| لدين|كر محمد موىسي عىل |تـــفى ش هره|لق|ر |ثــــ|

||7|59 ره ممدوح محمود عىل|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

63o257 هيم|بــــر|بــــ يحن  محمود |مه زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

575|6 ى م فخرى حبــــيبــــ|س| جي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o874| لبــــسيوئى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|محمود  ن|طبــــ حلو

7o44|5 حمد|لسيد محمد متـــول سيد | |دين زيق|لزق|بــــ |د|

864952 للطيف|ن عبــــد|ح سليم|لفتـــ|تـــ عبــــد|ي| |نوعيتـــ فنيه قن

8594|6 م يوسف|حمد عل|محمد  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 
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322397 منيتـــ محمد حسن حسن محمد| ن|بــــ حلو|د|

542474 عيل|سم|عيل محمد |سم|حمد |د |جه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

56o55 حمد محمد|منى محمد  لمنصوره|حقوق 

62537 هيم فرج|بــــر|عمر مصطفى  بــــ بــــنى سويف|د|

684964 ل|لهل|لسعيد |ضى محمد |محمد ر لسويس|طبــــ 

26o954 لد وهبــــى محمد|ئى خ|م| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

334|98 ر محمد|م محمد مختـــ|حس |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o5727 لزمر|لحميد محمد بــــدير محمد |محمد عبــــد لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

6|7358 ف |ر |من ق|لحسينى |رسر وى|لشر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

3|55o6 هيم|بــــر|لسعيد حسن |حمد |هلل |منتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

58298 بــــ|لبــــ|محروس حسن فتـــح | دين صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

227555 بــــ|لوه|لرحمن عبــــد|ل عبــــد|محمود جم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

78o5|9 نس حسن حسينى حسن عىل ستـــتـــ| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

4o5ooo م|لسل|م بــــشر عبــــد|لسل|محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

2728o9 ى محمد محمد محيسن نرمي  |ج طبــــيع قن|عل

756|66 حمد حسن سيد عطيتـــ| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

244|3o ى|لرحمن عبــــد|عبــــد لحكيم محمد خرصى ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

64|7|o ف|حمد |يه محمد محمد | لسيد مشر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

8||994 حمد محمد|محمود محمد  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

333o56 شم|لمجيد ه|لد عبــــد|محمود خ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7|2oo| لشى|حمد |حمد محمد |ره محمد |س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

838349 هلل محمد عىلي|عمر نرص حرز دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

9o|678 ه محمد | حمد |لحميد |لسيد عبــــد|مي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

75369| هلل| |هيم محمد غنيم محمد عط|بــــر|ندى  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

2|2724 ل|لد|لحميد |لسيد عبــــد|محمد  ى شمس هندستـــ عي 

89229| ن  |هلل عثــــم|هيم عبــــد|بــــر|ئى |م| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

77993 حمد محمود|حمد عبــــده | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

775oo| د|لم عو|لسيد س|بــــر |حمد ص|منيه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

3882| حد|لو|حمد عبــــد |محمود محمد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o7962 بــــر|ن سمي  محمد ص|نوره سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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86559| حمد|جد |لو|ح عبــــد|ء صل|عل |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

284335 ن محمد|ء محمد محمد سليم|سم دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

882388 ره جبــــر سعد جبــــر|س سيوط|تـــربــــيتـــ 

687o29 وع عىل|ن محمد مط|لفتـــ شعبــــ| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

32|7|9 مل موىس|معتـــز مصطفى ك ى شمس|تـــج ره عي 

834|3| مد|م ح|لسل|لد عبــــد|ن خ|حن تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

4297|2 دو|رس حسن ج|زم ي|ح |ره طنط|تـــج

4|374o ى|هيم |بــــر|محمد مجدى  لمسي  |بــــ طنط|د|

9|9286 ه عبــــد| حمد خليفه |للطيف |مي  سيوط|صيدلتـــ 

353482 ح فتـــىح محمود خليل|محمد صل لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

5|o|8o د|د ربــــيع حم|كريم عم ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

4|9954 لبــــسطويسي|حمد |حمد سيد |سمي   لشيخ|بــــ كفر |د|

447899 وى|لجد|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ل |حميدتـــ جل سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

847269 بــــ صبــــري سيد محمد|لوه|حمد عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4o5o|8 رى|بــــي|ل|هيم |بــــر|د |م رش|رس عص|ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o9859 حمد |رص خلف |ريم ن ج|بــــ سوه|د|

44|o22 ي ع
ي |منى

لفتـــوح|بــــو|دل لطفى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

35|45o لصبــــور حسن|محمود محمد عبــــد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

9|3843 هلل ملك  |ل عبــــد|جورج جم ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

4|2475 مي|لدرغ|لسيد عىلي |لرحمن مجدي |عبــــد  |ره طنط|تـــج

26o6oo ه |  |لص|لسيد عبــــد|مي 
ى
لقعبــــ|ق ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

84493o رك محمد|رك محمد مبــــ|مبــــ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68867 ح محمد|لفتـــ|ء محمود عبــــد|عل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|9o47 ى محمد نبــــيل محمود سليم نرمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

336295 لسيد|لمقصود |هبــــتـــ سعيد عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

453434 لحميد|لفضيل عبــــد|هر عبــــد|ء ط|صف ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

894444 وى |ء سمي  تـــق|بــــه| بــــول سيوط|ره |تـــج

|3o728 بــــر وليم نصيف|بــــيشوي ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

233oo8 هلل|ن زىك عبــــد|زينبــــ زيد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

528268 يس|لح|لمجيد محمد محمد |حمد عبــــد| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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||6736 لسيد|حمد |لدين |ح |عمرو صل ى شمس هندستـــ عي 

|623|7 لدين|محمد سيد محمود بــــىهي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

443o3o تـــ عبــــد  ح غريبــــ مصطفى منصور|لفتـــ|أمي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

||9o83 ى محمود محمد محمود|ي سمي  هره|لق|علوم 

892o2o ل |لع|ن عبــــد|طلعتـــ طه سليم سيوط|بــــ |د|

98599 ى |ي ف سيد ذىك|سمي  رسر لفيوم |تـــمريض 

4|4934 يفه|لط|ء محمد محمد عىل |عل لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8526|4 ى |زينبــــ مختـــ لسيد|ر حسي  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

527o26 لمجد|بــــو|ل طه |لرحمن محمود جم|عبــــد زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

74o47 ء يىح محمد حسن|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

2365|o ئى محروس عبــــده|مريم ه هره|لق|علوم 

789o8| هيم متـــول|بــــر|لحليم |محمد عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

3|8|69 لدين عىل محمد عىل عىلي|سيف  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

82938 لمنعم عىل|مصطفى سعد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

28295 ح|لفتـــ|عيل عبــــد |سم|ل محمد |جم ى شمس|د| بــــ عي 

494543 ف محمود |محمود  عيل  حيدر|سم|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o2|2o حمد عطيه|م فهىم |محمد س ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|76462 د|منيه لبــــيبــــ محمود عو| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

622749 لحميد نوح|حمد عبــــد |ر |مي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4||3|2 وق س لجندى|لجوهرى |لمهدى |م عبــــد|رسر |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

859o3o ي |رج عيل محمد|سم|ء يحن  ي|بــــ |د|
|لمنى

|3|7o9 وق عبــــد  لعظيم محمد|هلل عبــــد |رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9o4758 ي |لرحيم بــــخيتـــ |مل عبــــد|
ى
لدسوق ج|بــــ سوه|د|

779695 وي|لسنط|ء حسنى عىل محمد عىل |سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o264| تـــن عنتـــر محروس محمد|ف عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|55|2 بــــومعبــــد|هيم |بــــر|هيم |بــــر|سم |بــــ لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

884299 ى  |ل محمد |محمود هل مي  سيوط|حقوق 

|4o6o8 يد|م محمود ز|هلل مجدى آم|عبــــد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

363888 ن|يوسف حسن يوسف فر لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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4824| حمد|مد |حمد ح|ء |وف ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

53o|56 حمد محمد عشيبــــتـــ|د |ء عم|رس| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4|2482 ح|هيم فتـــىح صل|بــــر|هلل |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

323938 سط|لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|ندى حسن  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o7687 ه حسن |لل|لسعود عبــــد|بــــو|محمد  ج|عه سوه|زر

463758 در|لق|ميسون محمود عىل عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

889627 لرحيم |ل محمد عبــــد|زينبــــ جم سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4o2693 مجدى سيدهم بــــخيتـــ| ريتـــ سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

49429 ي عبــــد |ن رمض|يم|
ر|لغف|ن حسنى ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

4936|o ي عبــــد 
هلل تـــعلبــــ|حمد عبــــد |هلل |مصطفى |حقوق طنط

782o59 هيم عبــــد ربــــه محمد عبــــدربــــه|بــــر|ن |نوره زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

498888 حمد شبــــل صقر|صبــــرى | نور تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

87ooo| حمد|حمد عمر |ح |سم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|97|7 بــــيشوى رأفتـــ فهىم سعيد   سيوط|حقوق 

6o4634 هلل|لعزيز عبــــد |ن حمدى محمد عبــــد |يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7o5289 تـــه محمود محمود|تـــسنيم عىل شح زيق|لزق|ره |تـــج

862956 يد|ج ز|تـــ فر|ن عرف|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|5722 ى حسن محمد حسن حسي   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

253548 حمد مصطفى رزق|ل |م| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

85o449 ي|سم|حمد صديق |
عيل حفنى لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

33|864 لعزيز جمعتـــ|لعزيز جمعتـــ عبــــد|عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|58678 ح محمد عىل|ر مدحتـــ صل|من ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|69587 فظ|لح|هيم عبــــد |بــــر|حمد |هيم |بــــر| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

87o684 حمد|لد سعد سيد |خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

69784| د|لضي|حمد محمد حسن |ء |رس| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

54o|84 هيم|بــــر|كر عبــــيد |سم مجدى ش|بــــ سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

222264 ى سعيد|ريم ن رص حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o9734 لمنعم عىلي|هيم محمود عبــــد |بــــر|محمد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6|9274 لسعيد بــــيضون|ح |لفتـــ|مل عبــــد |حمد ك| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7|2578 ىط محمد|لمع|بــــو |رق محمود |منى ط لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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6|8864 ج |رق فوزى |منيه ط| لخرصى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7o5957 |هيم محمد |بــــر|د |يه فؤ|
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

536o66 هلل محمد تـــرىك|حمد محمد عبــــده عبــــد | إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

535622 لسيد|لسيد صبــــىح |كريم  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

268|55 ن محمد مشعل|محمد سليم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

845336 ي حسن|طمه مجدي حج|ف ج  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4o4286 لملك يعقوبــــ|ندرو نبــــيل عبــــد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

855943 ى محمد|ء محمود حس|سم ني  ي|بــــ |د|
|لمنى

22278| ج حسن|محمد نبــــيل عىل فر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|52248 ن|حمد حسن بــــدر|مريم  هره|لق|بــــ |د|

85o638 د مدبــــولي مهدي|عمرو عم سيوط|تـــمريض 

232784 دى|له|ن زهي  عبــــد |محروس شعبــــ| دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

758o82 محمود محمد محمد متـــول لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

779282 بــــ|بــــوزيد دي|حمد محمد |هبــــه  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

229233 د وديع جندى|ندى فؤ|س كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

839937 حمد خي |حمد |طمه سيد|ف دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

234795 سم محمود محمد|يوسف بــــ هره|لق|حقوق 

|4883o ى|شيم ى حسي  ء سعيد جمعه حسني  هره|لق|بــــ |د|

29|43 ل|لع|روق عبــــد |روق محمد ف|ف ن|بــــ حلو|د|

786|5o م فكرى محمد مطر|هبــــ هش|مو  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

8564o8 حمد محمد رجبــــ محمد| ي|هندستـــ 
|لمنى

83|826 ى محمد ك| ري|مل بــــش|لحسي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

7o84|| لمتـــول|مد |لمتـــول عىل ح|محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

364o43 ن عىلي منصور|ء رمض|شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

878|22 طف فهيم شفيق  |رى ع|م سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

97455 ي |
ى حسن|حمد حسنى مي  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

9o235| حمد محمد  |لدين |ء نرص |سم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

6|352| ى حسن بــــكر محمد سليم|ي ن|سي  |هندستـــ طنط

33o3o5 د خليل|لجو|ندى حسن عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه
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27269 لد عطيتـــ عىلي قنديل|خ| ر|ي حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

836385 تـــ|ن فتـــىحي محمد شح|يم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

37479 لرحمن محمود|م حسن عبــــد |حس ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

778984 شم|بــــو ه|محمود | م رض|ريه زيق|لزق|عه |زر

4564| ف |منه | غبــــ|م ر|م|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

264493 ل|لجم|ل |لع|ء عبــــد|نىه عل ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5786| شد|ن حكيم ن|م يون|بــــر| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

52o|3o |لمنعم |عبــــد | ده رض|مي
ى
لشلوق سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

3639|4 لمندوه عنتـــر|مه |س|لدين |نور  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|2328o ل|بــــطرس مجدى لويز غ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

33575| ى محمد حسنى |ي بــــ|حمد خط|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

492774 هيم|بــــر|لدين حسن مصطفى |م |حمد عص| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|377|4 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|لحميد |عبــــدربــــه عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

6o2636 حمد|حمد محمد |متـــ |س|محمد  |بــــ طنط|د|

7|5o9o عيل عطيه|سم|ن محمد |يم| ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

5o74o م|م|لمجيد |حمد سعد عبــــد | ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

2|4384 لرحمن|ن عىل سعد عبــــد|نوره هره|لق|ره |تـــج

5|2495 حمد|لعزيز محمود محمد |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

222938 عيل|سم|عيل |سم|لح |محمد ص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

526oo6 لي|كر غ|كر نرصى ش|ش سكندريه|ل|هندستـــ 

246|92 لسيد|هلل عيد يوسف حسنى |عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2|75|o بــــو سعده|حمد محمد محمد |محمد  هره|لق|هندستـــ 

432|44 مح عىل قطبــــ|يمنى س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

849789 هيم محمد عىلي|بــــر|يه | لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

75o8|6 لرحمن حسن يوسف|رس عبــــد |محمد ي عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

83879| مد|ج ح|لحج|بــــو|رؤي ممدوح محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

75786o لحمد محمد|بــــو |ن فريد |يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

49959 ل محمد|عزه رفعتـــ هل ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

769528 ي|بــــو |لدين |ء |م عل|حس
ى مصطفى لعني  ي تـــمريض 

عيليه  |سم|ل|معهد فنى
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324o3o لدين مصطفى محمود|م |مصطفى حس ن|حقوق حلو

77637| حمد عىل|لسيد | |رن زيق|لزق|طبــــ 

784365 م حلىم موىس شعيبــــ زيق|لزق|حقوق 

42422 م عىل|م|حمد محمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

76842 ى| |رمي| ف وجيه صموئيل حني  رسر كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6oo|3| لبــــربــــرى|لغريبــــ |لمحمدى |حمد سعد | لمنصوره|هندستـــ 

362o66 لق عىل|لخ|معتـــز محمد عبــــد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

48969 لعزيز|حمد عبــــد|دل |ر ع|من هره|لق|ره |تـــج

843929 مه مرزوق|م محمد سل|سل| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

84638o ي |عىلي لفتـــوح بــــكري|بــــو|ء خي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

7642o2 هيم فروح|بــــر|ل محمد عوض |هلل كم|منه  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

476529 عمرو محمد حسن سعيد دبــــور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45o53 ى محمود ي|لرحمن ي|عبــــد ى |سي  لجمل|سي  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

26377| ى عبــــ|يه | ى محمد|مي  س أمي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

787445 نهلتـــ فصيح محمد محمد محمد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

459|78 لمجد|بــــو |منيه محمود يونس | سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

62|232 وق مصطفى عيد مصطفى رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

638893 لديبــــ|لسيد مصطفى مصطفى |رضوه  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

45389 د|د مر|محمد عنتـــر فؤ ى شمس|د| بــــ عي 

4o75o4 هلل|ل عبــــد |لع|هلل عبــــد |ن حسن عبــــد |كريم سكندريه|ل|بــــ |د|

5||497 لك عيس|لسيد م|لك محمد |مصطفى م تـــمريض دمنهور

7o793| ن|هيم صديق سليم|بــــر|لحميد |هيم عبــــد |بــــر| لمنصوره|هندستـــ 

287375  عبــــد|لش|عبــــد| عل
ى
زى|لق حج|لخ|ق شمون|نوعيتـــ 

88o|o3 د |لملك ج|د عبــــد|مورين عم سيوط|هندستـــ 

643645 لسيد عىل|هلل |حمدي عبــــد |ل|ء |لزهر| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

4843o3 محمد فرج حسن محمد فرج بــــ دمنهور|د|

6|2242 ى محمد |مصطفى  حمد مصطفى|مي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

8367|9 ى| حمد فيصل مغربــــي يسي  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 
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693693 لنمر|ل موىس |در حمدى محمد كم|ن |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

26295 ى ع|ء ع|شيم لصعيدى|مر |مر ع|مر حسني  هره|لق|حقوق 

759557  |لش|عيل عبــــد |سم|ن |يم|
ى
عيل|سم|ق ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

||8297 يف جوزيف عبــــد  دير|بــــ|ك |لمل|رسر ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

8o9|o د|لجو|هلل حسونتـــ جمعتـــ عبــــد|عبــــد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

754oo3 ف |ندى  هلل|هيم عبــــد|بــــر|رسر لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

695487 ى محمد عبــــد |ي هيم|بــــر|لمنعم محمود |سمي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

356995 رق جودتـــ حسن سعد|حمد ط| |ره بــــنه|تـــج

479597 ر|لنش|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

779755 بــــى|مبــــ|عيل عىل |سم| |ره رض|س زيق|لزق|بــــ |د|

875474 لرحمن |ن عبــــد |حمد يحن  حمد| ج|هندستـــ سوه

762344 ن|عىل يىح عىلي زىك سليم ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

9o762| حمد |لرحمن |حسن خليف عبــــد ج|ره سوه|تـــج

453796 تـــ|لشح|لونيس |لونيس عبــــد|محمد عبــــد ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

496888 نوبــــي أحمد إبــــر|خلود ع هيم|طف رسر تـــربــــيتـــ دمنهور

63473o ن رزق|حمد سليم|عيل |سم|مح |س زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

763349 دي صبــــح|له|ء محمد محمد عبــــد |سم| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

|5|o92 حمد|ح |لفتـــ|هلل عبــــد |هبــــه عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

62||46 هيم محمد عويضه|بــــر|خلود  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

3294o3 ى خ|ي تـــ|لشح|لد فتـــىحي |سمي  |ره بــــنه|تـــج

32458| حمد|لسعيد سيد |م محمد |سل| هره|لق|هندستـــ 

7o9558 لعدل|هيم محمود |بــــر|ء محمد |ل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|76823 لخول|سط حسن |لبــــ|رق عبــــد |طمه ط|ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

83|698 بــــر عمر|بــــر عىلي ص|ص ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

63o634 لسنهوتـــى|لسيد سليم |دل |حمد ع| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4|2437 ن|لدهش|ن |هيم شعبــــ|حمد إبــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27o|o4 بــــ|هيم خط|بــــر|لعزم |بــــو |ل |مصطفى جم ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

85o929 حمد|محمد مهدي محمد  سيوط|حقوق 

5o8686 ر|لسيد فكرى محمد بــــيص|فكرى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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446o|8 بــــي|لعر|لحميد |م محمود عبــــد |حمد هش| دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

8|o297 حمد محمد|تـــه |حمد شح| ي|عه |زر
|لمنى

858774 ي عم| د صموئيل|د رش|نىح  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

865||o ف عبــــد|محمد  بــــ محمود|لوه|رسر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

778432 لسيد|بــــو بــــكر عيس |حمد | زيق|لزق|حقوق 

77|986 لسيد|طلعتـــ نشأتـــ محمود محمد  زيق|لزق|عه |زر

676382 لسيس|حد |لو|مروه محمد عىل عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

699434 لمرىس عىل|م محمد |سل|ن |نوره هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

24|45 هيم|بــــر|مريم سيد سيد سيد  سيوط|بــــ |د|

496o84 س|فظ عبــــ|لح|فظ عبــــد|لح|طف عبــــد |مل ع| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6433o| ن محمد عىل عوض|يم| زيق|لزق|صيدله 

4859o3 حمد عزتـــ زىك زردق|تـــفى  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

94|87 يم مصطفى|لد|لعظيم عبــــد |م عبــــد |سل| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

6o4965 |لمعىط عبــــد |هيم عبــــد|بــــر|لسعيد |هلل |منتـــ 
لرحمن

|تـــربــــيتـــ طنط

242o34 لحفيظ|دق عبــــد|لص|ن محمد عبــــد|يم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

69|524 لشوج |عيل |سم|لبــــدوى |ء |سم| ط|بــــ دمي|د|

|2oo99 ن|م محمد سعيد بــــدر هره|لق|م |عل|

628542 ى عبــــد يز عليوه|لعزيز محمد ف|نرمي  زيق|لزق|بــــ |د|

4o5998 بــــ محمود|لوه|حمد عبــــد | |رن سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

4|28|5 هر فكرى محمود|ء م|لق لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

77|5oo ء نبــــيل محمود محمد مهدى|سم| زيق|لزق|عه |زر

|24836 ل|ل محمد حسن هل|منى هل ى شمس|تـــج ره عي 

39325 حد|لو|بــــ محمد غريبــــ عبــــد |شه ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

34o4o8 مي عىل عوض|لش|ن عىلي |حن |حقوق بــــنه

24|9|3 بــــ|لوه|لد محمد عبــــد|هدير خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

529557 د محمد ربــــيع يوسف|مصطفى عم ضتـــ دمنهور|علوم ري

||9|93 د|لجو|حمد عبــــد |لدين |ح |بــــسنتـــ صل ى شمس|تـــج ره عي 

|67327 ه حمدى محمود مهنى ني  ى شمس|تـــج ره عي 

77795| لمقصود|لسيد عبــــد |رس |ء ي|رس| زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

775942 هيم|بــــر|س |لنح|ج  مصطفى |هلل ن|منه  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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52o27| لعربــــ شكر|حبــــيبــــتـــ سعيد محمد عز لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

523954 لسيد عيد محمد|بــــر |لرحمن ج|عبــــد  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

64|2|9 حمد محمد|هيم |بــــر|لمنعم |عبــــد| ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6|6oo6 ويش|لق|لد رفيق |سل خ|بــــ ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

3558|8 فظ|لعظيم ح|لعظيم محمد عبــــد|عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

96926 ن عنتـــر جنيدي|مصطفى شعبــــ تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

859|38 لحميد سعد|ء سعد عبــــد|سم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

682995 لح محمد عشيش|طمه حلىم ص|ف ى شمس طبــــ عي 

7o7973 ىط|لمع|بــــو |لسيد |حمد |دل |حمد ع| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

6422|o لرحمن مصطفى|رق عبــــد|حمد ط| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

793948 كريم عبــــده|لد محمد |خ عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

49|252 ه محمد|لل|حمد عبــــد |ء عمر |لزهر|طمتـــ |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

697|24 لبــــسيوئى محمد عطوه|محمد  لفيوم|هندستـــ 

9637| ي|ر
عىل محمد عىل| ئى |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|

ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

254237 يه محمد عبــــده طه معوض| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

489539 مر|مرع|مر وحيد ع|ن ع|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

625|o2 ى|ر عص|مي م محمد سعيد تـــوفيق حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

6|42|4 هلل محمود سعد|حمد محمد عىل | |ره طنط|تـــج

|2|28| ف ق|مصطفى  سم محمد|رسر لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

439|o8 ىكي|لشر|أيتـــ حمدين محمد محمد  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

265883 بــــوذكرى|لحميد |عمرو نبــــيل عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

436o|7 ي|لسيد محمد |ح |ندي صل
بــــو مصطفى سكندريه|ل|حقوق 

92|253 حمد مرىس مرع |محمد   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

629743 ى|حمد محمد سليم حس|آيه  ني  زيق|لزق|بــــ |د|

|3|8o6 محمد مصطفى عرفه| دين هرتـــ |لق|تـــمريض 

33623o بــــد|حمد ع|بــــد |يتـــ ع| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

323o64 بــــولس خليل| رض| ري|يل| ى شمس علوم عي 

|38798 لشهيد سعيد|ر عبــــد |نص| ن|سلف ى شمس|تـــج ره عي 
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7834|| هيم|بــــر|ن محمود |عبــــي  حس زيق|لزق|بــــ |د|

447262 ي عىل |لرحمن عىل |عبــــد  ى|بــــو |لخرصى لعيني  سكندريه|ل|هندستـــ 

5||652 لجريس|لحميد بــــسيوئى |لحميد رجبــــ عبــــد |عبــــد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

4957o| م رجبــــ عىل موىس|حس بــــ دمنهور|د|

|397|4 م سيد محمد مصطفى|يه عص| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|4858 رقيتـــ محمود مصطفى محمد يوسف بــــ دمنهور|د|

4o744 ر بــــكي |لستـــ|ئى عبــــد|م ه|عص ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

853||| ل جمعه عيد طلبــــ|بــــل ي|طبــــ 
|لمنى

723|2 ج|ج عويس حج|ء حج|رس| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

44846| لمجيد محمود عبــــده|لنبــــى عبــــد |عىل عبــــد  |بــــ طنط|د|

52|583 ي|ر
حمد محمد حكيم| |ئى بــــ دمنهور|د|

622463 وى|لحفن|لحميد |ج  محمد عبــــد |محمد ن ط|هندستـــ دمي

57||6 هيم|بــــر|هيم جمعه |بــــر|جر |ه م بــــنى سويف|إعل

22897| جرجس بــــشي  جرجس| ريموند لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o4436 لسيد|ن |لسيد سليم|ضىح  زيق |لزق|تـــمريض 

|6939| ح|لفتـــ|رحمه سعد محمد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77o282 لحميد |لدين عبــــده عبــــد |م |هلل عص|عبــــد 
ى|حس ني 

زيق|لزق|ره |تـــج

7625o8 ى محمد وليد محمد سليم مسعد حسي  نوعيتـــ بــــور سعيد

5o894| دق يوسف|حمد ص|م |سل| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

8|9|24 ف رشدي عبــــد|صفيه  لحليم|رسر سيوط|عه |زر

77o585 محمود محمد محمد محمد مصطفى زيق|لزق|حقوق 

49935o عيل يوسف|مروه محمد إسم تـــربــــيتـــ دمنهور

8o26oo ي عىلي|يم| ن محمد محمد خي  ي|بــــ |د|
|لمنى

546264 بــــو زيد|لرؤف مصطفى |م يشى عبــــد |هش سكندريه|ل|حقوق 

9ooo76 محمود عىل محمد خليفتـــ  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|74777 جرجس| حن| عزيز رض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

426|75 جي|لطن|لمهيمن |رص عبــــد |لن|ن محمد عبــــد |رو سكندريه|ل|عه |زر

9236|6 ي |كم
ل حسن عبــــده حفنى ج|عه سوه|زر

899o|9 تـــه مصطفى محمد |ء شح|وف ج|عه سوه|زر

53873| لسيد محمود|هلل عىل |عبــــد لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|
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6|4258 لبــــكر|يمنى عمر محمد عمر محمد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

96966 لعظيم|م محمد وزير عبــــد |حس ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|62o|o ن|عمرو محمد حسنى سليم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

27|92| ل|لفل|ر عزتـــ مصطفى فتـــوح |من ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|665| ى|هيم |بــــر|حمد |هلل |رتـــ عبــــد |س لخرصى ط|حقوق دمي

|63326 حمد|حمد محمد |سهيله محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|46||4 هيم|بــــر|هلل |لسيد عبــــد |فرح عمرو  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

499679 يه محمد محمد عىل| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85|267 عي محمد|محمد محمود رف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

449344 ديبــــ سعد|رسلينو مشيل |م ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

|47882 ى وهيبــــ وهبــــه منصور خي  ن|حقوق حلو

9o22|8 حمد  |لىح محمد |ء عبــــد|رس| ج|عه سوه|زر

27726o ئى|لبــــيبــــ|هيم عىل |بــــر|ل |حمد جم| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

627789 هلل نرص|د فتـــح |ء عم|ل| زيق|لزق|علوم 

7o6o53 د|ن محمد حسن حش|محمد رمض لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

62|724 لسيد|ر محمد |لستـــ|مريم مجدى عبــــد زيق|لزق|عه |زر

884552 حمد |د |بــــتـــ حم|رق ثــــ|ط ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

7o2567 ف |يه | بــــيض|ل|لسعيد محمد |رسر زيق|لزق|بــــ |د|

8563o9 ي محمود 
لفتـــح طه|بــــو|مصطفى ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

53o347 ي |ن عل|نوره
ى
عر|لش|ء شوق ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

49|92 بــــر ظريف فرج|تـــ ص|بــــ|ص ن|تـــربــــيتـــ حلو

483442 لبــــ|بــــو ط|لنعيم |ر ممدوح عبــــد |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|6446 لسعيد مقلد|كريم سعد محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

233494 ي|لد |ر خ|مي
حمد سعد مصطفى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|4455 |  لعل|بــــو|رغده محمد سيد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|4|89 لسعدئى|لمجيد |ح عبــــد |محمود صل |هندستـــ طنط

8226o3 لنعيم محمد|لح عبــــد|محمد ص ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|46292 ى|لد ص|هلل خ|منتـــ  لح حسي  هره|لق|حقوق 

784o5| لسيد|هيم |بــــر|لسيد |مه مصطفى |س| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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4|478| هلل|رثــــ عىل أبــــوعبــــد |لو|ء محمد عبــــد|شيم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

525863 هلل محمد|ىطي عبــــد |لع|بــــر عبــــد|حمد ج| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

|42655 لسعدى|ن مصطفى محمد |حن ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

5|4853 ن|دى سليم|له|حمد عبــــد|لد |رضوه خ تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

79o822 ن|م محمد حمد|جر هش|ه لعريش|تـــربــــيتـــ 

|36585 م|لتـــه|مل محمد |محمد ك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4834|6 لرحمن|هلل أحمد محمد أحمد عبــــد |منتـــ  سكندريه|ل|ره |تـــج

44oo7o وق عبــــد  ذل|لش|لمنعم بــــسيوئى |رسر لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

4oo65| ى ف حمد|ضل محمود محمود |حني  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

43||64 سكندر|د سعد |بــــسمه عم |تـــربــــيتـــ طنط

6957|2 ج|لسم|حمد |ره حمدى حمدى محمد |س لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

3585|9 م|لدين كر|ح |تـــفى محمد صل ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|35o99 ح محمد|لفتـــ|لدين عبــــد |ء |عمرو عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|6o54 ي
بــــ|لسيد غر|لدين محمد |ء |ضى حقوق بــــورسعيد

|44|o7 لح|ح حسن ص|ء صل|دع هره|لق|بــــ |د|

92232o ى فتـــىح نور |ي لدين محمد  |سمي  ج|هندستـــ سوه

645459 ف محمد |ن |نوره لنمر|رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

282656 هيم|بــــر|ل |م جم|هدير عص لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o4759 لرحمن|ح عبــــد|لفتـــ|يشى عبــــد| رويد سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

228224 ى |ي ح مدبــــول|نور صل|سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

448|8 ى سيد|رضوى شعبــــ ى حسني  ن حسني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

344392 د طه|م فؤ|محمود س |بــــ بــــنه|د|

8|59|5 حمد محمد|م مجدي |سل| ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

33372 حمد خليل|هلل |ء محمد فضل |رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

47765o ش|لحو|لسيد |ئل محمد |مريم و سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3922 ل فتـــىحي عىلي|ن جم|مرو لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

256o27 يمن محمد شلبــــى|محمد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

84o785 شد|س ر|يه محمد عبــــ| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن
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69478o ف فهىم |رضوه  ر|عيل عم|سم|رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o6476 هلل|كريم سعد| حن| فرونيك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3||552 حمد موىس|رس محمود |محمود ي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

54283o ين عمر محمد عمر عبــــد لرحيم|رسر كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

693578 وى|لبــــحر|هلل عىل |حمد محمد عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9o6834 لموجود جوده |عبــــد| ل عط|نه ج|هندستـــ سوه

63536| |دل شح|ن ع|جيه
ى
تـــه دسوق ي صىح 

زيق|لزق|معهد فنى

9|84o6 ى |مصطفى محمود سيد حس ني  سيوط|بــــ |د|

87658| ن محجوبــــ  |حمد رمض|مؤمن  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

327876 م موىس محمد|محمد عص دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

235|33 ن|هيم شعبــــ|بــــر|هيم ممدوح |بــــر| ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

48|872 هر سعيد حسن|م سعيد ط|ر |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

8o2694 ي خليفه| مه
محمد تـــوئى ي|بــــ |د|

|لمنى

6o9|9 ء رجبــــ سيد قرئى|سم| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

66284 د|لجو|بــــى عبــــد |متـــ عر|س|محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4o2377 ي|ر
محمد فتـــىح محمد| ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5o393 هلل|دل محمد عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

69o8|9 لحليم|ر عبــــد |لسعيد نص|ئى |ه ى شمس طبــــ عي 

|42633 م محمود يوسف|بــــسملتـــ حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|6269 لقطبــــ رسور|بــــدين |لع|حمد زين |رق |حمد ط|
بــــ| شه

ى شمس حقوق عي 

2357|2 ن|ن عىل سليم|دل سليم|ء ع|ل| هره|لق|ره |تـــج

623|42 بــــوجمعه|هيم |بــــر|ن رؤوف |يم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

258392 بــــوريه|لمنصف |ء عبــــد|محمود عل ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

4|2576 لمقصود|ح فتـــىح عبــــد |لفتـــ|زم عبــــد |سلىم ح |حقوق طنط

854458 دق|ل ص|د كم|ل عم|كم كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

6828|4 لمطحنه|هيم |بــــر|لمتـــول |ل نزيه |جم ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4|3|7 حمد|لحكيم |ء وجدي عبــــد |دع ن|تـــربــــيتـــ حلو

774853 ي|ح |لكريم صل|طف عبــــد |عو
ى
لدين عبــــده دسوق زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 
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|8o|7 لنبــــى|نور سيد عبــــد |سيد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|2835 هيم جودتـــ|بــــر| |لسيد زكري|ريم  لمنصوره|صيدله 

689796 د عوض زىك بــــدوى|ء زي|شيم ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

689345 |لوف|بــــو |ح عىل |لفتـــ|رحمه محمد عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ 

869|5| لس ن ي موىسي يؤنس|كي  ج  سيوط|حقوق 

34|o84 فع|مل ش|حمد رزق ك|محمد  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

4|7858 ف سعيد محمد عمر|ن دين أرسر |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

325346 |محمد م
ى
زن محمود دسوق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

453|75 لسيد|هيم يوسف |بــــر|دى |ه لشيخ|هندستـــ كفر 

785942 ل|لغز|حمد محمد |لدين |م |محمد حس زيق|لزق|ره |تـــج

85299| لعزيز حسن|طف عبــــد|حمد ع| ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

|53998 زق عمر عطيه مرىس|لر|مصطفى عبــــد  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

|6o|6| لد عىل محمد|حمد خ| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

636957 ل محمد حموده|حمد جم| لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

238275 ى عبــــد|منه  لحميد حطبــــ|هلل حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

446884 لسيد|ح عطيه |لفتـــ|بــــ عبــــد |يه|لرحمن |عبــــد  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

3678|3 ى عبــــد|سميه جم ى حسي  هلل|ل حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

43966| نتـــ|بــــر شبــــ|لسعيد ج|ر |من لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

7|6264 هلل محمود عىل عبــــد ربــــه|ل فتـــح |سهيله جل لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

76294o |لسق|هيم |بــــر|هيم |بــــر|مه |س|ء |ل| ره بــــور سعيد|تـــج

48935o ي|لق|لسيد محمد |مريم حمدي 
ضى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6ooo54 ي|س|آيه  مه محمد رجبــــ يحن  |ره طنط|تـــج

349549 لسيد محمد|لسعود |بــــو|محمود  ى شمس|د| بــــ عي 

63844 ض|سعيد نبــــيل سيد ري ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

69o337 وق  هيم|بــــر|لسيد عوض |رسر لمنصوره|بــــ |د|

|44o46 هلل دويك|ئى مصطفى محمد عبــــد |م| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|57328 سيد محمد محمود| ند لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5458|6 لح|ص| لصغي  عط|هلل ||محمد عط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o5239 ج |ن يشى محمد محمد ن|مرو ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

Thursday, September 6, 2018 Page 7781 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|67462 حمد|ح سعدى |سلىم صل سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

3|645 لرحمن|ء عبــــد |بــــ علوى عل|مه هره|لق|ره |تـــج

2823o7 م عصمتـــ عفيفى|حمد هش| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

887569 هلل  |د |لم ج|حمد س| |لي|د سيوط|تـــربــــيتـــ 

778926 لمطلبــــ|بــــ |لتـــو|ئى محمود عبــــد |م| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|4|52 فتـــ دكرورى محمد|حمد ر| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

245943  سمي  نعمه |د ه|ميل
هلل|ئى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

62|922 ه خ| مد شكل|لد محمود ح|مي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

494366 ن|در علو|لق|لحفيظ عبــــد |ئى عبــــد |حمد ه| |ره طنط|تـــج

688852  |لش|مهند محمد عبــــد 
ى
لمرىس|س |لعبــــ|بــــو|ق لمنصوره|ره |تـــج

36434 لسيد|شم |ن ه|محمود شعبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

63o477 للطيف|س عبــــد |هيم عبــــ|بــــر|حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

264|32 لنبــــى|ر عبــــد|لستـــ|لسيد عبــــد|ء |ل| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3366|8 منه|بــــو|حمد |هلل مسعد محمد |منتـــ  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

38969 لسيد|حسن ثــــروتـــ حسن  ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

486o95 ن ى|هيم ش|بــــر|عزتـــ | مي  هي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6o3|4 وع|حمد صديق مط|محمد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

8|9497 شم|ن ه|شم رمض|روي ه| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

36|75 لمنعم رسج|لسيد عبــــد |ح |يه محمد صل| ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

694o|| قر|لن|لسيد محمود محمود |محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

764332 لعجىم|لسعيد |مل |حمد ك| ره بــــور سعيد|تـــج

693943 لمتـــول حرفوش|مصطفى صفوتـــ مصطفى  لمنصوره|بــــ |د|

527o63 ي|بــــو خليل |حمد |محمد 
بــــينى لشر ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 

تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

2638|3 لعزبــــ|هيم |بــــر|لمعبــــود |طمه عبــــد|ف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

45992|  رش|عبــــد 
ى
هيم محجوبــــ|بــــر|د |لرحمن صدق سكندريه|ل|بــــ |د|

266|49 لحميد بــــكرى|حمد عبــــد|محمود  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

9|4429 بــــتـــ عىل |محمد عىل ثــــ سيوط|علوم 

8|5|38 لحميد|لحميد محمود عبــــد|بــــسنتـــ عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج
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69o833 لد|لسيد محمد خ|سط |لبــــ|ء عبــــد |ل| طبــــ بــــورسعيد

62|8oo لبــــربــــرى|ل محمد |حمد جم| ط|بــــ دمي|د|

639858 بــــور|هيم خ|بــــر|حمد محمد |خلود  زيق|لزق|نوعيتـــ 

689535 لعليم|يز مصطفى عبــــد |خلود ف ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

636556 تـــ محمد عبــــده|تـــ عرف|محمد عرف ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

528449 هيم|بــــر|محمد سعيد جوده  ضتـــ دمنهور|علوم ري

29o669 حمد محمد|ء محمد |سم| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5o8547 مه محمد بــــرمو|ن سل|لرحمن رمض|عبــــد تـــمريض دمنهور

427843  محمد حج|رس|
ى
ج كركور|ء منصور محمد شوق |ره طنط|تـــج

687355 حمد عوض|كم |لح|حمد عبــــد |ء |رس| لمنصوره|علوم 

833956 م|لسل|م محمود سعيد عبــــد|ريه دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

9|o8o5 لمدئى |بــــر |لج|حمد فوزى عبــــد|محمد  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

5|3795 |عيل |سم|لحميد |رص عبــــد |لن|محمود عبــــد 
ل|لعس

ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

827o25 يع|حمد ط|حمد سمي  | دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

9||23o ف سليم|م |ريه ن محمد |رسر ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5o989 حمد|لحليم |ل عبــــد |ل جم|بــــل ره بــــنى سويف|تـــج

4o3366 د|حمد عو|طمه محمد |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6979o5 وى|لص|ن |لسيد رمض|منيه | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|62629 لح مصطفى|لص|م |حمد هش| سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

7o8o57 ل|لد|حمد |هر محمد |مدحتـــ م| لي|د لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

265546  
ى
لحبــــيبــــى|مصطفى سعيد شوق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4|5888 هيم عىل حسن|بــــر|هيم عىل |بــــر|ندى  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|3|942 د محمود هيبــــه|ء محمود فؤ|سم| ى شمس|د| بــــ عي 

|22|52 ى مل عزيز|يكل ك|م| مي  هره|لق|ره |تـــج

|596|7 لسيد|بــــر |لد ص|يدى خ|ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

353384 ن|د عثــــم|م رش|يوسف هش ى شمس|تـــج ره عي 

329o56 لنش|ر جوده عطوه |دل مختـــ|محمد ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

757343 م تـــوفيق|لسل|ن تـــوفيق عبــــد |يم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

78o76| لسيد|هيم |بــــر|هلل |ء محمد عبــــد |غيد زيق|لزق|عه |زر

|7482 هلل حسن|يوسف سيد عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 
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535266 لمحسن عىل حسن|ن رجبــــ عبــــد |رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

449|73 ألمي |هيم عمرو محمد محمد |إبــــر |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

48988 قرئى محمود| محمود زكري سيوط|ره |تـــج

922976 هيم |بــــر|مصطفى مؤمن محمد  زيق|لزق|حقوق 

8|o832 مه محمد سعيد|محمد سل لعريش|بــــ |د|

26|68o م غنيىم|لد مصطفى عل|خ |ن طنط|سن|طبــــ 

77284 هيم|بــــر|لق بــــشي  فضل |لخ|محمد عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|3888o حمد|حمد محمود |هلل |منتـــ  ى شمس|زر عه عي 

6|9883 مريم حمدى عىل خميس ط|حقوق دمي

44|3o6 |بــــر|ح |لرحمن حمدى مصبــــ|عبــــد
ى
هيم دسوق سكندريه|ل|صيدله 

86|6|3 ي فؤ
حمد عىلي|د |مصطفى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

3|4242 لعزيز محمد محمد|عمر عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

24335| عيل محمد يونس|سم|ء |دع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|54892 لرؤوف محمد|ء محمد عبــــد |رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

86o232 لرحيم محمد|مل عبــــد|حمد ك| ي|بــــ |د|
|لمنى

249259 ن|لم|حمد عىل حسن س|م |ريه لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

2727o2 ى |ي لكريم محمد|د |دق ج|لص|سمي  دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

|4789| هلل|لسيد عبــــد |لد |يوسف خ هره|لق|هندستـــ 

369233 ى عبــــد|سم| ل محمد|لع|ء عزتـــ حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

84687| لدين سيد محمد|ل |ء جم|رس| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

52576 ل سيد محمد|م جم|ريه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

7|5o69  عوض عمر|ن فتـــىح |نور
ى
لدسوق لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

4o6854 لمهدى|لحليم |مل عبــــد |ندى ك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

297o2 ى  ى|م|محمد حسي  م حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

75592o حمد|لحميد |ء عمرو عبــــد |شيم عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

2555oo زق|لر|م عنتـــر عبــــد|س| ند ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

97o88 حمد|لعظيم |لسيد عبــــد |حسن  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|4464 هد|معتـــز محمد سيد محمد فهىمي مج ن|هندستـــ حلو

3366oo ن|حمد رشو|هلل |ح حمد |سم |بــــ بــــنه|د|

7685o ه | بــــر هريدى|هيم ص|بــــر|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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688o47 دى موىس|له|لسعيد عبــــد |عبــــي  عىل  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

53786 حمد|ح مصطفى |محمد صل بــــ بــــنى سويف|د|

455666 لغنى|رى عبــــد|لبــــ|لسيد عبــــد|همسه  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o7o68 ن هيم|بــــر|هيم خليل |بــــر|هيثــــم | مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

96o2| حمد|ذ سعد محمود |مع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2793o9 ر نرص محمد خربــــوش|من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

633368 هلل|ن عبــــد|تـــى عثــــم|حمد نج| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

9||38| لسيد |حمد يوسف لبــــيبــــ | ج|ره سوه|تـــج

8557o7 ل عرفه محمد|حمد جم| ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

43o|84 ف عبــــد |ء |رس| لصفتـــى|لغنى |رسر |تـــربــــيتـــ طنط

78827o ي|مي 
هيم محمد|بــــر|ء |ل ضى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8|7768 ي|لبــــ|شد عبــــد|بــــوبــــكر ر|ء |ل|
ى
ق ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 

(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

3697o6 ر|ء فرج زينهم نو|سم| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5o4432 ن مصطفى عىل مصطفى عىل|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

345293 لسيد محمد طلبــــه|لحميد |لرحمن عبــــد|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

|24839 يم ه ئيل|ئى حلىم مسيحه ميخ|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

279469 وى|لمك|حمد |هلل محمد |محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|53o5o حمد|بــــ |حمد محمد دي| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

77|544 حمد محمد|لرحمن يشى |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

4ooo58 ى شد جرجس|بــــتـــ ن|نبــــيل ثــــ| يوستـــي  سكندريه|ل|بــــ |د|

765762 بــــو زيد|محمد عىل محمد | رويد ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

846783 لرحيم|لدين عبــــده عبــــد|ل |بــــ كم|رح ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

7oo|8| س|حمد عبــــ|ر عىل |من ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

694|27 رتـــ|دى نو|له|عبــــد | لبــــن|عمر حسن  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

832|| لسنوىس محمد|زينبــــ محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

9o6|97 | لنج|بــــو|رص محمد |محمود ن لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

86885 للطيف|ح سنوىسي عبــــد|هلل صل|عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

878448 د  |لجو|رس محمد عبــــد|ي| هل سيوط|ره |تـــج

23224 زق|لر|مل عبــــد|محمود بــــكر ك تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

835696 ن|حمد محمد علو|ء |شيم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

Thursday, September 6, 2018 Page 7785 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5|4|2 للطيف|ر عبــــد |م محمد مختـــ|ن عص|رو بــــ بــــنى سويف|د|

676355 هيم|بــــر|ضىح محمود فتـــىح  لمنصوره|عه |زر

865279 دي|حمد وهبــــي محمود عبــــ| ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

433659 لسيد|حمد محمود عطيه محمد | |ره طنط|تـــج

432|72 ن جزر|ء طه رمض|سم| |طبــــ طنط

44|9|2 لسيد غنيم|لعزيز |لسيد عبــــد |ء |سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

689924 |لسيد عط|عبــــي  محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

648o95  محمد |حمد |
ى
 |لدسوق

ى
ر|لنج|لدسوق عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

234796 ح|لفتـــ|م محمد عبــــد|يوسف س ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|6o5o9 يد|لمعتـــمد ق|يد عبــــد |لرحمن ق|عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

3o|86 ى عبــــد|ي لعزيز محمد محمد|سمي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

222|4| ج مصطفى|م فر|بــــثــــينه عص هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

2439|8 بــــى|بــــدين صو|يمن ع|حمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

87825| ه عبــــد| ن |س سلم|لرحمن عبــــ|مي  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

|49|52 ي
ى

ض|سلىم محمد عبــــده محمد ع هره|لق|طبــــ 

|6|424 هيم محمود|بــــر|محمود وليد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6|5|8o لشهيد|عوض عبــــد | دل ويص|ندى ع|س ط|معتـــ دمي|علوم ج

54335 لعظيم محمود|مي عبــــد |لرحمن س|عبــــد  حقوق بــــنى سويف

6o9843 هد|لحميد محمد مج|ئل عبــــد|ميه و|س لمنصوره|بــــ |د|

8o6867 ه محمود رمض ن جوده|مشي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|59o92 هلل|حمد عىل عبــــد |م |سل| ى شمس|تـــج ره عي 

266768 ف محمد |يه | لمحسن|نور عبــــد|رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

684856 شقم موىس|ل|لسيد محمد |ضىح  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

||6679 حمد|لعزيز حسن |عمر عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|6o83 هلل|لك عبــــد|د م|يكل عم|م ره بــــنى سويف|تـــج

8489| لحميد محمد|عزتـــ صفوتـــ عبــــد  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

924397 هلل  |لضيفى عبــــد|يه محمود | ج|بــــ سوه|د|

267|23 منه محمد محمود عمريه |ره بــــنه|تـــج

699775 فظ محمد|يه محمد ح| لمنصوره|بــــ |د|
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44o44 عمرو  موىس  محمد محمد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|8994 بــــر سيد بــــيومي|ء ج|رس| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

54976 متـــ جبــــر صميدتـــ|س|ن |نور ره بــــنى سويف|تـــج

843o6| هيم محمود|بــــر|يه حمدي | ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

422|2| لحفيظ|لونيس عبــــد|دل عبــــد|ر ع|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

487263 ى جم يف يحن  حسي  ل يسن|رسر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|55457 لسيد|هيم محمد |بــــر|سلىم رفعتـــ  هره|لق|حقوق 

264692 هيم|بــــر|ح |مر ىسي|دره تـــ|ن |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

627462 م|لسل|ئى عبــــد|يمن عن|ر |من ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|2732 لق|لخ|لم زىك عبــــد |حمد س|بــــسمله  |ره طنط|تـــج

686657 ن|رى سليم|لبــــ|صبــــرى محمد فتـــىح عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

52335 حمد|حمد عويس |ء |رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

856544 زي محمد لملوم|حمد حج| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

345969 يف كم ل سعيد|نزيه رسر سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

28o385 لحسن بــــدوي|د محمد |فريد جه رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

5877o حمد محمد حسنى|محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|55|5| ى سمي  |ي عيل محمد|سم|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

252|29 م|م|د محمد |لجو|ح عبــــد|يه صل| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

8|9353 لودود|حمد عبــــد|ره عربــــي |س حقوق بــــنى سويف

852|77 ن|ن رمض|هلل محمد عثــــم|عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

863557 لس جرجس مسي س يسي|كي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

75o|4 د بــــيومي|لجو|عيل عبــــد|سم|محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

25|564 ن|مه محمد زيد|س|حمد | ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

95639 يف |مختـــ عيل محمد|سم|ر رسر ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

72473 ى محمد سيد ف|ي ضل|سمي  لفيوم|لعلوم |ر |د

335o29 ي
هيم|بــــر|لمنعم |لنبــــى عبــــد|عبــــد| دئى عه مشتـــهر|زر

627346 لعطيفى|لحميد حسن |يدى محمود عبــــد|ه ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|597|7 د عبــــده|حمد فؤ|سلىم  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3232|9 حربــــى خلف سوس| ري|م ى شمس|تـــج ره عي 
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4956o5 عوض حسن منصور سلومتـــ |حقوق طنط

246|65 لشبــــينى|لدين محمود محمد |م |حس ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

363596 ى ي رس محمد محمد|نفي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

5o26o5 بــــرلنتـــى فخرى درويش محمد سكندريه|ل|بــــ |د|

624238 ج|لق حج|لخ|محمد وحيد عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

429923 للطيف|م ذىك عبــــد|لرحمن س|عبــــد ي|معهد ع |تـــ مرص |بــــرصي| لي تـــكنولوج 
.تـــ|لجديدتـــ بــــمرصوف

324785 حمد|عىلي محمد عىل عمر  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|35|7 حمد |حمد محمد |محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

269977 د|لضي|وى بــــسيوئى |لص|لد |محمد خ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7o3365 حمد نرص مرعي|ء عزتـــ |عل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

425o66 مي محمد محمد محمد مدره|سمر س سكندريه|ل|بــــ |د|

9o2923 لجيد |ن عبــــد|لد عثــــم|محمد خ ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

26997 يف عبــــد  حد مدبــــول|لو|خديجه رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6254|9 ن سعد|م سليم|لرحمن محمد سل|عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

827667 ن|طف حلىمي حس|عمرو ع دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6752|7 لمنعم طلبــــه|رس عبــــد |ندى ي لمنصوره|صيدله 

335|38 ن نور سيد|تـــفى رمض ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

533445 حمد موىس|هلل محمد محمد |منه  سكندريه|ل|بــــ |د|

834o2 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|لق |لخ|ء عبــــد |عل |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|22589 د محمد سعيد|هديل عم ى شمس هندستـــ عي 

4|684 ضى محمد|لسيد ر|حمد | هره|لق|ره |تـــج

7|6759 لسيد يوسف|دل محمد |محمد ع ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|38954 ى ذىك فرج|وس م حسي  هره|لق|ره |تـــج

24|96o لعزم|بــــو|لرحمن |حمد عبــــد|ء |رس| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

355976 لسيد|ء عىل محمد |شيم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9oo8|5 وجيه نصىح شنودتـــ | مي  ج|ره سوه|تـــج

37o5|4 لد محمد زىك|فوزيتـــ خ |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

494535 ل|لع|لعظيم مصطفى عبــــد |كريم محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

9oo524 ى |فيبــــى يشى لطيف بــــش ج|تـــربــــيتـــ سوه
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428|33 مد جبــــريل|لد معروف ح|ندى خ ي صىح طنط
|معهد فنى

8o8o2| قتـــ عىلي حسبــــ |
هلل ذىكي|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

2789| لعظيم محمد|ء محمد عبــــد |دع هره|لق|حقوق 

5392|9 حمد طه محمود|هيم سيد |بــــر|نورين  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

296o83 هيم سعيد|بــــر|حمد |لد |خ |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

97|34 حمد|لمطلبــــ |بــــر عبــــد |ج  ج|ن حقوق بــــنى سويف

5|7665 يف |نوره لبــــسيوئى|هيم |بــــر|ن رسر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

5o22|o حمد|حمد فوزى |محمود  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

326349 درس|مريم جرجس متـــرى تـــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

495372 لمعبــــود محمد|ح عبــــد|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|حمد | ره دمنهور|تـــج

8232|5 دق|لص|ح عبــــد|لفتـــ|يه محمود عبــــد| ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

|5367 دق|طف صبــــىحي ص|فرح ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

639357 ى حسن|تـــ حس|لشح|محمد  ني  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

234343 حمد|حمد محمد |محمد  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

445447 |لمو|هيم |بــــر|لسيد |ن محمد |يم|
ى
ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23|7o7 حمد|نس |حمد يحن  | هره|لق|حقوق 

4o939 ف جل|خلود  هيم|بــــر|ل |رسر ن|معهد فنى تـــمريض حلو

842377 حمد محمد خليل|ء محمد |رس| ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

479o|7 لم|لسيد محمد س|حمد |يوسف  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5o7o49 لقوئى|ن |حمد رشو|رتـــ محمد |س سكندريه|ل|عه |زر

843946 ي ك
حمد|مل |نىهي مصطفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

6o5|35 ورى|نىح  محمد صبــــرى | ى لجيى |ره طنط|تـــج

292722 ف |ء |رس| ضى|لق|لسيد |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|739|3 حمد حسن عىل|مد |جر ح|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

88635 لعظيم|ن عبــــد |ء ربــــيع رمض|سم| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

6ooooo لم|زى س|لعزيز غ|زى عبــــد |محمود غ |ره طنط|تـــج

4|3667 هلل أحمد|بــــ |حمد ج|محمد عيد  |تـــربــــيتـــ طنط

4o6o5o ى|حمد |سعيد | ي|م مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|66784 لسيد|هيم فوزى |بــــر|سلىم  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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37|782 ى محمود سعد|س رتـــ محمود حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4||o32 ر|لجز|ندى سعد محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

79|858 حمد محمد سليم| |لي|د لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|5857 لرحمن مصطفى حبــــيبــــ|لدين عبــــد |عىل  ط|حقوق دمي

42o44o ي
ي|ل محمود محمد |جم| دئى

لففى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

523925 ن|يحن  فوزى محمد رمض سكندريه|ل|هندستـــ 

897874 لد محمد منصور |سهيله خ ج|طبــــ بــــيطرى سوه

3388| س|د عبــــ|سمر مجدى فؤ ى شمس| لسن عي 

5232|5 حمد|بــــر محمد |دل ص|محمود ع سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

475843 |للطيف شتـــ|مه محمد عبــــد|س|د |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

627o25 حمد محجوبــــ|بــــورسيع |هدى حمدى  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

287837 ز|حمد تـــمر|ء محمد |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

884697  |لبــــ|جح عبــــد|عبــــده خليفه ر
ى
ق ي صىح 

سيوط|معهد فنى

|49423 ى عبــــد |عبــــد  يم محمد|لد|لرحمن حسي  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

858842 ي
ى ممدوح ونس غنى نرمي  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 

(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

836o84 عيل عبــــيد|سم|لرحمن رشدي |عبــــد دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

5o|395 فظ|مر محمد ح|لحكيم ع|محمد عبــــد سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

345399 عيل|سم|مد محمد |حمد ح|لرحمن |عبــــد |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

839228 محمد محمود محمد| ىسي| ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

|27992 ن|ن سليم|هيم عثــــم|بــــر|لدين |م |ريم حس ن|بــــ حلو|د|

|32723 حمد|در |لق|ندى رأفتـــ عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

867765 مريم جرجس نجيبــــ جرجس دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

45|o47 لمليىح  فرج|لسيد  |محمد عزتـــ  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

296455 م|م|لحميد |حمد غريبــــ عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|9339 هلل|حمد محمود رزق عبــــد | |ن|ر بــــ دمنهور|د|

36o752 حمد|لسيد حموده |رضوى وليد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

44957| ر|لنج|رق متـــول سعد |هلل ط|لمعتـــز بــــ| |هندستـــ طنط

8|8428 هيم|بــــر|حمد | |لعل|بــــو|سميه  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى
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26|325 لعز|بــــو|لسيد |د |لسيد زي| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

328989 حمد|حمد فرج نرص |محمد  |نوعيتـــ بــــنه

5||4o بــــ|لوه|محمد عىل محمود عبــــد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

63o786 لسيد|لعزيز |حمد عبــــد |مصطفى  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

622235 ع|لبــــي|لبــــدوى |يه محمود | ط|حقوق دمي

75o446 ى عبــــد  لحميد|سمي  عربــــى محمد حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

68275o هيم محمود محمد قطبــــ|بــــر|هلل |منه  لمنصوره|حقوق 

|24734 ه | حمد محمد عىل حبــــيبــــ|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o2447 ئد|بــــ محمد ق|لوه|رص عبــــد |ن ن|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|76988 حمد|لحميد محمود |لحميد محمود عبــــد |عبــــد  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

4639o2 ن|لحس|محمود سمي  محمود محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

89o593 دي |محمد مهدى خلف ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6oo|7 حمد مسلم مسعود|ميمه | تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

637359  |لحص|ندى حلىم 
ى
هيم محمد|بــــر|ق زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4|4|39 ن|لبــــرع سليم|حمد|لد |ء خ|ل| |بــــ طنط|د|

259oo4 لخول|لسيد نرص |مصطفى  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

33896o تـــ رجبــــ نص| ر حسن محمد غنيم|مي  عه مشتـــهر|زر

4|25|| هيم محمد محجوبــــ|بــــر|لد |محمود خ |ره طنط|تـــج

26926o لخفيف|حمد محمد |سميه  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

349o96 د عىل عىل|يتـــ عم| ى شمس صيدله عي 

2|4|o7 لمحسن عىل مرىس|ئى عبــــد|مصطفى ه هره|لق|حقوق 

25o382 لدين|بــــر محمد نور|نىه سمي  ص ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

237o43 نور سيد|ء محمد فتـــىح |رس| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

768474 ن|لم|حمد س|هيم |بــــر|حمد | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|67665 هيم|بــــر|لد محمد |خلود خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

267265 لدين|م |لسيد محمد حس|ح |ر نج|من ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

277469 د مبــــروك محمد|لجو|محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

479o9 لرحمن محمد|يمن عبــــد |دل |ع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

786394 وى|لحص|حمد |حمد حسن |حسن  ج|ره سوه|تـــج

25o294 تـــه|حد شح|لو|ء محمد عبــــد|ل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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778oo9 حمد سيد أحمد ورد|سميه حسن  زيق|لزق|صيدله 

922967 مل|ريو رأفتـــ ذكرى ك|م ج|بــــ سوه|د|

25|2o4 د عىل ملهط|حسن فؤ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

446|35 زى محمد|يمن محمود حج|لرحمن |عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

52|359 لملوى|بــــر موىس سعد |ن ج|يم| سكندريه|ل|طبــــ 

23|39 هيم عىل|بــــر|هلل |يوسف محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

776937 ى  حمد|منى محمود عىل حسن حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

855o7| لرسول|ن عبــــد|ء محمد شعبــــ|دع ي|علوم 
|لمنى

5o|63 ل|ئيل غبــــري|ميشيل نبــــيل جبــــر حقوق بــــنى سويف

47545 ي ط
ي سليم|لطفى

ن|رق محمود لطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|34o43 د محمد|يوسف محمد فؤ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|9o89 حمد|بــــ |لوه|هلل حمدى عبــــد |منه  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

483788
ى
 مصطفى دسوق

ى
هدير مصطفى دسوق ي |

ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

4|o673 لمنعم شوشه|لمنعم عبــــد|عمر عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

863257 د محمود عىلي محمد|زي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64283 ي حس|لبــــ|لم عبــــد |د عىلي س|جه
ى
ئى|ق لفيوم|علوم 

475349 لس  يمن جميل متـــى حكيم|كي  سكندريه|ل|بــــ |د|

8879|o حمد متـــول |رص |حمد ن| سيوط|حقوق 

9o6425 ن |م سلط|بــــوبــــكر عص|ء |حسن ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9|8928 حمد |ن محمد |ر عرف|من سيوط|حقوق 

24895o م|لش|مه فهىم |س|تـــ |ي| شمون|نوعيتـــ 

3622|3 لسيد بــــدر|حمد |لرحمن محمد |عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

4|3o4 ى عبــــد |يم| ل|مد مظ|لحميد ح|ن خي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

859|2 لد حسن عىل|عمر خ ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

439888 هلل|بــــ عبــــد|لوه|ء صبــــىحي يوسف عبــــد|سم| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

355235 حمد|ر |فرحتـــ محمود بــــك |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

45|656 وى عىل هيكل|ن محمد عرج|ريو لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

47536o ء خميس محمد قنديل|محمد عل سكندريه|ل|هندستـــ 

77795  محمد|لش|بــــ عبــــد |يه|عمرو 
ى
ق ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

224||o ن محمد حسن|رق عثــــم|ء ط|لق ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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9o9285 لسيد حسن محمود |ء |رس| ج|تـــربــــيتـــ سوه

754893 رز|م محمد محمود مبــــ|حس حقوق بــــورسعيد

4|3o88 لكنيس|م شبــــل |م حس |نوعيتـــ طنط

249978 جد ميشيل جورج |م| رين|م لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

7o5357 لمتـــول|لمتـــول جمعه |لمتـــول جمعه | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

883838 ه عثــــم| ن |حد عثــــم|لو|ن عبــــد|مي  سيوط|تـــمريض 

|22556 بــــ عىل|لوه|يم عبــــد |لد|ر عبــــد |مي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

846655 مه محمد فتـــىحي عبــــده|س|موده  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

423374 لمنعم محمود|لسيد عبــــد |ن |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

83275o ه بــــخيتـــ|لل|حمد عبــــد|ره |س دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

338453 د|لجو|د عبــــد|لسيد عو|طمتـــ محمد |ف |نوعيتـــ بــــنه

|48o23 نور|ل|حمد |مون |لم|محمد محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

822324 لس وجدي ص لح شكر|كي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

28328| لمجيد|ن سيد عبــــد|عىل رمض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o8865 ن|م أحمد سليم|ندى عل لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|424|3 حمد مرىس ميهوبــــ|ن |يم| هره|لق|عه |زر

6oo379 تـــ|لشح|للطيف |طف عبــــد|ن ع|يم| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44698 ج|ن فر|فتـــ رمض|ء ر|عىلي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

225397 هلل سيد|م عبــــد|س| يش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7ooo48 حمد|ن عبــــيد يسن |يم| لمنصوره|صيدله 

3|4292 لسيد|روق محمد |لف|محمد عمر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|5976| ن فندى|ر سمي  سليم|من ى شمس علوم عي 

4o6o9o حمد مرىس|ندى مصطفى محمد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|4o552 ه|لل|حسن مصطفى حسن عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5|265 مصطفى يوسف عىل| لي|د ى شمس| لسن عي 

84o937 ل بــــدري|لمتـــع|ضىحي غريبــــ عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

894|44 حمد |حمد محمد |ريم  سيوط|ره |تـــج

6228|3 لهرميل|لسيد |يوسف محمد  ط|حقوق دمي

4o5435 لعزيزسيد أحمد سيد أحمد|ء يحن  عبــــد |آل |ره طنط|تـــج
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429o22 م شنيشن|لسل|حمد حسن عبــــد |ء |سم| |نوعيتـــ فنيه طنط

27566 مي  حبــــيبــــ جرجس| |دون|م ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

9oo224 زى  |حمدحج|لدين |ح |محمود محمد صل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

45|84| لصيفى|حمد |حمد |م سعد |هش لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

822935 لسيد|د|شد ج|يمن زهزه ر| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

8|3974 محمد بــــدري مخلوف محمد سيوط|حقوق 

8|4o64 شد|وي سعد ن|ق بــــبــــ|سح| ره بــــنى سويف|تـــج

6863o حمد محمد|ن |يمن شعبــــ| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

3|9989 هلل حسن سعد عيد|عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|287 ه عبــــد لحميد حسن|ىط عبــــد|لع|ني  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

643|2 لرحمن|رص عىل محمد عبــــد |ره ن|س لفيوم|علوم 

55o74 ى محمود  حمد|حسن حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7o857| ن محمد جمعه|هر رمض|ط لمنصوره|حقوق 

922378 حمد |ح |لفتـــ|لح رجبــــ عبــــد|ص زيق|لزق|حقوق 

|5653o م سيد عىل مرىس|سل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o7o6o حمد حسن|ح محمود |رس صل|ف ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

23|369 ى عبــــيد رسىم عبــــيد| مي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

493692 للطيف|حمد محمد صبــــرى عبــــد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6|35oo ود|هر د|محمد عىل محمد م |هندستـــ طنط

8|o937 ي حسن|
ى
يه عىلي دسوق ي|بــــ |د|

|لمنى

23499 هيم|بــــر|محمد ثــــروتـــ مرىس محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

24o629 لعزيز عىل|لعزيز محمد عبــــد|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4o287 حمد محمود سيد عىل| ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

683592 ى|منه  هلل محمد محمد محمد حسني  لمنصوره|بــــ |د|

327o|2 ء محمد محمود محمد|رس| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

23264o م|رس حميده سل|ن ي|نوره كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

34|o|o هلل محمد شلبــــى|ده عبــــد|مصطفى حم ى شمس حقوق عي 

69845| لمرىس|هيم |بــــر|هيم |بــــر|تـــم |خلود ح لمنصوره|بــــ |د|

3|5668 حمد|م محمد |رتـــ هش|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2644|7 ن|هيم محمد مرو|بــــر|ن مجدى |يم| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

3o54o يف محمود |لشيم| حمد|ء رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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6o67|3 نم|فظ غ|رق عبــــده ح|بــــ ط|لوه|عبــــد  |ره طنط|تـــج

8|676o مل|لد ك|مل خ|م ك|ريه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

26o876 مر|لسيد ع|لسيده زىك | ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4|8657 ىط|لع|محمود طه محمد حسن عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

42o429 لجوهرى|د |لجو|حمد محمد عبــــد|يه | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o9344 ه عبــــد | هيم حويزى|بــــر|لحليم |مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

58358 ء سيد محمد|ندى عل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|394o3 م|لش|د |لجو|حمد عبــــد |رهف محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|37|24 عزتـــ ظريف حسنى| بــــول دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

4528||  سيد|لبــــ|تـــه عبــــد|م شح|هش
ى
حمد خميس|ق ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6429o2 حمد محمد|هلل عىل |مر|ن |يم| زيق|لزق|علوم 

5|8375 ح حلوسه|لفتـــ|لعزيز عبــــد|ء فتـــىح عبــــد|ل| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

463927 ه مسعد محمد مسعد عوض أمي  لشيخ|عه كفر |زر

242952 مل|رس بــــيوم ك|محمد ي بــــ بــــنى سويف|د|

636|46 يف  ف |رسر رى عليوه|لهو|رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|67482 ى |ي وود|حمد عطيه خليل د|سمي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

89888o حمد |للطيف |بــــسمه مجدى عبــــد ج|ره سوه|تـــج

356oo8 ر|ن سعيد روبــــى قرئى عم|نوره |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|6oo زورتـــ|د ف|لجو|م عىلي عبــــد |سل| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

686322 لىح عىل|ن عبــــد |ء محمد شعبــــ|بــــه لمنصوره|طبــــ 

475289 هيم مرىس|بــــر|حمد عمرو | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2368o7 لسيد|ح |لفتـــ|خلود مصطفى محمود عبــــد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

622525 لحنفى|لق |لخ|جر محمد خليل عبــــد |ه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

876o53 حمد محمد قطبــــ  |محمود  سيوط|ره |تـــج

248372 يم|لد|ء محمد محمدى عبــــد|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|3257o ى بــــيوم ع|م محمود حس مر|ني  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

88o957 ف عىل محمد |عىل  رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

442887 |مر محسن موىس شتـــ|تـــ| ليند لشيخ|علوم كفر 

9|86o8 لمهيمن  |لدين عبــــد|زم طلعتـــ مىح |ح ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 
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9o5853 زق |لر|لمجد عبــــد|بــــو|هر |لمجد م|بــــو| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

52|259 بــــى|هيم غض|بــــر|د |هلل فؤ|ر عبــــد |من طبــــ بــــيطرى دمنهور

238789 د|حمد عيد موىس ج|ء |هن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

635559 هيم لطفى جمعه|بــــر| |نور زيق|لزق|صيدله 

|42247 ء مصطفى عىل وهبــــه عسل|عط ى شمس حقوق عي 

52|577 ء عىل خليفه مبــــروك|ء عل|حسن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

868586 لمجيد|ن عمر عبــــد|ن رمض|جيه ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6|568| محمد أحمد عىل حسن معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

243637 هبــــه عىل محمد عىل ن|هندستـــ حلو

22264 لمقصود|لسيد محمود عبــــد |رتـــ محمد |س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

33248o ى  لسيد محمد بــــر|هدى حسي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2322o9 لدين|د عبــــده عز|يوسف وحيد فؤ هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5|oo89 ف حسن حم|حمد | د|رسر بــــ دمنهور|د|

77|97| زى|م لبــــيبــــ محمد حج|حمد س| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

4o|846 ل|م محمد زىك محمد هل|محمد حس سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3|2448 محمود محسن عوض محمد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

259589 هيم خليل|بــــر|م |جر س|ه تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

6953|2 هند طه مصطفى جنينتـــ لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5o826| م محمد رشدى|محمد منصور تـــه سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

4o4946 ى|لجليل محمد عبــــد |حمد عبــــد | لجليل بــــحي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

493oo8 لىح|لم|يمن سعد |محمد  |حقوق طنط

262869 يد|م ز|م| ل|م لطفى |م|مي  | ي صىح بــــنه
|معهد فنى

784|o8 رس|م محمد ف|لسل|محمد عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

292|46 هلل|نور شبــــل عبــــد |لد |م خ|حس ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

53578o ن|حمد محمد عثــــم|حمد يوسف | سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|46759 ى|عيل بــــشي  محمد |سم| مي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

252o25 م|هلل سل|لسميع عبــــد|حمد عبــــد| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

777366 ر|لنج|حمد عيس |حمد فتـــىح |زينبــــ  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

24389 ف |ندي  ي|لسيد عبــــد |رسر
لغنى هره|لق|ره |تـــج

484382 |ش|ر بــــ|لغف|در عبــــد |لق|هيم عبــــد |بــــر|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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76594| حمد حسن عجيبــــه|حمد محمود |هلل |منه  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

25o95| ل خميس|لد جل|كريم خ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4453o| حمد|محمد عىل عبــــده عىل  ضتـــ دمنهور|علوم ري

|2749o هيم|بــــر|مل |منه عمرو محمد ك مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

8o9789 لسيد|ح |بــــ صل|يه|ء |عىلي ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4|8854 ى صل|ي ى|لعزيز ي|ح فتـــىح عبــــد |سمي  سي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5|4737 بــــو زرد|هيم |بــــر|هيم فتـــىح |بــــر|آيه  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

356475 لمقصود|ن عبــــد|هلل شعبــــ|محمود عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

327oo|  عبــــد|لغف|ندى عبــــد
ى
ر|لغف|ر شوق ى شمس حقوق عي 

|5794| هيم|بــــر|يه مدحتـــ محمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

633538 ي
لعظيم مصطفى يوسف|طف عبــــد |ع| دئى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

296497  خليل|لش|ح عبــــد|لفتـــ|م عبــــد|سل|
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

83|72| ي خلف |ح |محمد صل
هلل|لدين مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

77424 لمنعم عمر هريدى|عمر عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6767|2 ضى|لسيد ر|سميه نرص  لمنصوره|حقوق 

356o4 هد|لش|لحميد |رق مرىس عبــــد|مصطفى ط هره|لق|ره |تـــج

|33682 ى د رزق زىكي|عم| كريستـــي  ن|حقوق حلو

|376o8 حمد |ديىل محمد |لقن|حمد |رص |حمد ن|
منصور

ى شمس حقوق عي 

2829|5 لسيد قطبــــ|ح |لفتـــ|نىه محمد عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

475|9 لحميد زىك محمد|م عبــــد |حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

494|o5 خ|لطبــــ|هيم |بــــر|لك |لم|محمد أحمد عبــــد  ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

7o8823 ن|حمد عىل سليم|ء |شيم ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

64o85| هيم مصطفى|بــــر|لسيد محمود محمد | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

529886 ى فؤ|صل د محمد محمود|ح خي  ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

|7568| صفيه وحيد عزتـــ محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

87o434 محمود محمد سيد حسن ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

459o6o م محمود|لسل|رص عبــــد |لن|لحكيم عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

266o|5 هيم شوشه|بــــر|م |لسل|حمد مجدى عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

892626 ل |لع|بــــوضيف عبــــد|لد |جر خ|ه سيوط|طبــــ 
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43|9|6 ل نعيم|لد جم|م خ|سل| |ره طنط|تـــج

272542 لدين|محمد رجبــــ محمد سيف  ن|هندستـــ أسو

|29237 دي محمد|له|محمد مجدي عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

28333o ى رص موريس قلينى|ن| مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

62|854 لبــــربــــرى|لسيد عىل عىل |عىل  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

6|4367 فع|لش|حمد عىل مصطفى |جر |ه لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|4o|5| بــــر عرفه|م ص|نوره عص ى شمس|د| بــــ عي 

4|9874 ف عبــــد| ن|ع محمود سليم|لرف|دى |له|رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

4|3733 حمد محمود عييى|عيل |سم| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68o42o لغندور|رص سعد |لن|هيم عبــــد |بــــر| لمنصوره|هندستـــ 

7o364o ي
لدين محمد محمد مصطفى نرص|ء|ضى ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 

لمنصورتـــ |بــــ

879|o وى|لدين عزتـــ محمد ص|م |حس بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

827389 ي محمد|عبــــد
لرحمن عىلي مصطفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

|3|2|| حمد محمد عىل عىل سعد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|5586o ح|لفتـــ|حمد محمد عبــــد |محمود  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|3952 ل|لو|للطيف |م عبــــد|ء س|رس| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

934|o لرحمن|ن عبــــد |م رضو|مريم عص كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

442825 ر|لنج|هيم |بــــر|حمد |مه |س|ره |س ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

568|7 ن محمد محمد|محمد رمض بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4267|8 ره حلىم عبــــدربــــه حسن مصطفى|س سكندريه|ل|عه |زر

857584 فظ|هلل ح|محمد عبــــد| دين ي|بــــ |د|
|لمنى

24o283 حمد|لعربــــ عىل |سلىم عىل زين  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

839739 ي محمد |
حمدعىلي|حمد مصطفى ن|سو|حقوق 

899|6o حمد |حمد |سلىم يمنى  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

898|o2 حمد |ء لطفى محمد |لىمي ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

58379 ى |ي ن معوض|حمد رمض|سمي  بــــ بــــنى سويف|د|

4o25o2 د محمود|يه مصطفى رش| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o8858 محمود محمد محمد مقبــــل| ند لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 
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4256| بــــوحمده|فتـــ محمد محمد |محمد ر هره|لق|ره |تـــج

28|865 ف |عيل |سم| عيل حسن|سم|رسر تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

475|66 هلل|هلل رزق |نطوئى عوض |أمي  يوسف  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9o6858 ل محمد محمود |لرحمن جم|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o93o9 لصعيدى|لحميد عبــــده |م عبــــد |حمد حس| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

26848 ندى محمد محمود محمد دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

69898o ر|هد حسن نص|مج| محمود رض لمنصوره|ره |تـــج

75429| لسيد|لعظيم عىل محمد |ء عبــــد |سم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

272283 ى|ميسون محمد  حمد حسي  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|6734 حمد سيد |لح محمد |ص ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|74o2 م|لنو|حمد |بــــ |لوه|يه عبــــد| ط|بــــ دمي|د|

329655 لسيد|س |منى سيد عبــــ |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

786685 لسيد عىل ربــــيع|ء سعيد رأفتـــ |شيم تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

87836| ن  |م حس|رقيه عىل هم سيوط|بــــ |د|

8959o| حمد  |زينبــــ محمود زىك  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

875762 بــــتـــ  |ل ثــــ|لع|م عبــــد|لسل|محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

685368 ى |ي ى |بــــر|سمي  وى جبــــر|لشبــــر|هيم حسني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

682|57 جد دعيه|ء محمد ن|سم| لمنصوره|علوم 

535765 ى |محمد صل هيم|بــــر|ح حسن حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2|27o6 حمد سيد عطيه محمد عىل| هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

324357 رى|لهو|ل محمد |حمد محمد جم| ى شمس علوم عي 

279242 لمنس|هلل |مه عبــــد|س|ء |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2o497 ر|يوسف حسن يوسف حسن عم ن|حقوق حلو

286932 حمد زهو| |عمر رض سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

26|443 لعزيز بــــركه|م حسن عبــــد|حس |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

77857| لسيد بــــيوم محمد|حمد | زيق|لزق|صيدله 

|3|22o د حمدى فتـــوح|حمدى عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3463o5 لم|بــــوس|حمد |رس حنفى |حمد ي| ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ
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|37678 ى محمود عبــــد | ل|لع|حمد عبــــد |لحسيبــــ |لحسي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

478958 ى عبــــد |زي ى حمودتـــ|لرز|د حسي  ق حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9643| هيم|بــــر|بــــوزيد |هيم |بــــر|محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5|4|38 لسقيىل|لسيد |م فكيه محمد |وس سكندريه|ل|بــــ |د|

5o9|o2 حمد عيس هيكل|عمر سعيد محمد  لشيخ|عه كفر |زر

839oo6 لموجود محمد عيسي|طمه عبــــد|ف دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4446|8 ره|مل عم|روز ك|م ف|خلود عص ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

5o7277 ي|ر
لسيد محمد عفيفى|سعد | ئى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3368o2 فتـــ صبــــىح فصيح|بــــيشوى ر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9734| ي محمود|
ى
تـــ محمود صوق مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2|96| ديه مدحتـــ محمد سيد|ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

343672 لمنعم عليوتـــ|حمد محمد عبــــد| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|28339 لسيد عطيه|يه محمد | هره|لق|بــــ |د|

4482|2 ن وى|لدفر|هيم محمد |إبــــر| مي  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

|56o5 ن|ن محمد زىك حس|محمود حس هره|لق|حقوق 

8o5o44 لعزيز محمد|م عبــــد|جر عص|ه ي|طبــــ 
|لمنى

284494 ن سعد محمود مهنى|نوره ج|بــــ سوه|د|

755486 ي|ي
ى محمد غريبــــ حفنى سمي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

368o92 هيم|بــــر|م محمود |حمد س| لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

4o842| ره|لفتـــح زين عم|بــــو |هلل محمد |محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

777624 بــــ|هيم دي|ح إبــــر|لفتـــ|طف عبــــد |منى ع زيق|لزق|نوعيتـــ 

5o5378 ف |محمد  ي |رسر
ى|لحسينى لسيد حسي  سكندريه|ل|علوم 

679527 لمتـــول جبــــر|م محمد |محمد هش ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

272|o5 بــــ|هيم رك|بــــر|مريم محمد فريد فتـــوح  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4|999| لديبــــ|هيم |بــــر|لحكيم |ل عبــــد|محمد جم لشيخ|بــــ كفر |د|

3398|5 دق|لص|لسيد |نور |ن |نوره |تـــمريض بــــنه

9o|45| نىح  محمد عىل محمود | ج|بــــ سوه|د|

8982o6 لمرصي |حمد عىل | |ش|لبــــ|محمد  ج|ره سوه|تـــج

2|44o5 لبــــيوم|نور محمد محمد عطيه  ن|حقوق حلو

9o3o8| س فهىمي |ل عبــــ|ء جم|رس| ج|علوم سوه
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6322|3 حمد|لكردى |لسيد |حمد |ريم  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3||5o4 ف عبــــد|ندى  ى عبــــد|بــــر ي|لج|رسر لق|لخ|سي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|4232 عمر محمد محمود محمد دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

253389 وق كرم عبــــد ز|لقز|للطيف عىل |رسر ى شمس طبــــ عي 

|63o32 وى عويس|ء رجبــــ ص|دع كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o7639 بــــ|حمد شه|لعزيز |م عبــــد |لسل|ن عبــــد |إيم |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

4o9332 ف بــــسيوئى عبــــد |ء |دع بــــو سنه|لحميد |رسر |بــــ طنط|د|

5o6459 ى محمد |ي د|لجو|هيم عبــــد |بــــر|حمد |سمي  سكندريه|ل|علوم 

8|76|9 ء عىلي ربــــيع محمد|سم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

77778| هلل|لرحمن عبــــد|رس عبــــد |حمد ي| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

256552 ىط|لع|ل عىل عبــــد|ء جل|عىلي تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

3|o8o9 لقدوس|بــــتـــ سدره عبــــد|منس ثــــ| رمي| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|27|63 لرحمن|شف عبــــد |حمد ك|نور  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

36o7|3 د جرجس|يمن فكري فؤ|ندرو | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

37824 لرحمن|حمد حسن عبــــد|هدي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

3|26|9 ى  حمد حسن|زينبــــ حسي  ى شمس حقوق عي 

4|9o35 هيم شبــــل محمد عبــــده|بــــر|محمد مجدى  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

599o5 حمد محمد محمد قطبــــ|محمد  طبــــ بــــنى سويف

9|8|64 ه حمدى | لمنعم |حمد عبــــد|مي  سيوط|بــــ |د|

7858|2 يش|دق ع|ح ص|لسيد صل|حمد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

35o68 د|مه محمد عو|محمود صبــــرى سل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

859264 لمجيد|ء منتـــرص كبــــري عبــــد|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

66765 بــــ|لتـــو|ن عبــــد|ر يوسف شعبــــ|من لفيوم |تـــمريض 

|7o938 لدين سعد|ح |زم صل|ن ح|يم|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

427657 لصفتـــى|م محروس |لسل|تـــه عبــــد |حمد شح| سكندريه|ل|صيدله 

5283o7 لعدوى سعد|لعزيز |م عبــــد|حمد حس| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

2|69|9 لسيد|ن عمرو عويس |نوره هره|لق|م |عل|

8768|7 ح محمود سيد |مروه صل سيوط|تـــربــــيتـــ 

32o575 حمد محمد سيد محمد سيد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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265293 لديبــــ|لمول |كريم منتـــرص عبــــد |ن طنط|سن|طبــــ 

34|942 ح نرص|لفتـــ|هيم محمد عبــــد|بــــر|منيتـــ | ى شمس|زر عه عي 

2|7849 ل|لع|وليد حنفى عبــــد| لي|د ى شمس| لسن عي 

22869| ى يحن  |ي لسيد سليم|سمي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

2564| يه محمد سيد محمد| هره|لق|بــــ |د|

858o87 ف نور |ن |مرو مل|لدين ك|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

48259o ى|يمن |م |مر نور محمد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

27|9|o  رمض|هيم |بــــر|لد |ء خ|شيم
ى
ن|لدسوق ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

496726 ر ممدوح مصطفى محمد يوسف|من سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

324|78 حمد|رص خلف |عمر ن ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4|8788 مي|لش|هلل عىل |ء فتـــىح عبــــد |رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

887|3o س |دى عزتـــ عبــــ|كريم ن سيوط|حقوق 

54354o م عىلي|لسل|هيم عبــــد|بــــر|ء |سم| لشيخ|عه كفر |زر

|35o29 حمد عىل|رق |عمرو ط ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

83o7|8 لي|لغز|نس حسن |لمجد |بــــو|عمر محمد  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

5|7o68 حمد بــــيوم عيد بــــيوم|ندى  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

867||8 دل بــــخيتـــ رميس|بــــيشوي ع ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

267356 لحميد سعيد|طمه يشى عبــــد|ف ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|575o5 |لعل|بــــو |ن |نس سيد سعيد عثــــم|ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7532|2 هيم يوسف|بــــر|تـــم |محمد ح لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

26|348 رك|رص محمدى مبــــ|محمد ن تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

349689 تـــ|ل شح|تـــه جل|حمد شح| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

267575 ج|م فر|لسل|ء صبــــىح سعيد عبــــد|شيم ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

596o8 ح|لفتـــ|ره عبــــد |ء محمود عم|عىلي تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

699548 لم|لسيد س|حمد محسن | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

9|9236 لد محمد محمود محمد |خ ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

39|93 لكريم|يه محمد محمد عبــــد | ى شمس|د| بــــ عي 

43392| فع زهره|لر|يمن عبــــد |مريم  ي صىح طنط
|معهد فنى

444428 لسبــــيع|ء مصطفى مصطفى عىل |أسم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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78oo6| يوسف محمد رجبــــ سعد خليل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

7oo48 لح|ن ص|ر حسن بــــدر|من لفيوم|بــــ |د|

|67o3 ف رمض|د |جه ن عىلي|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9||249 هيم |بــــر|لحليم |ء محمود عبــــد|شيم ج|تـــربــــيتـــ سوه

232265 لرحيم|لد محمود عبــــد|محمد خ دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

75854| حمد محمد أحمد| |نور لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

23|325 ل|لع|لعظيم محمد محمدعبــــد |محمود عبــــد هره|لق|حقوق 

524529 |حمد عبــــد |لمجد محمد |بــــو |ء |ن عل|مرو
در|لق

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77o|85 |لبــــ|لعيون عبــــد |بــــو |هيم |بــــر| |يوسف رض
ى
ق ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

827673 حمد|هيم محمد |بــــر|يوسف  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6o2572 ى محمد|كريم  حمد رجبــــ حسي  |حقوق طنط

8o9oo7 ي|هش
ى
م جمعه سعد دسوق ي|طبــــ 

|لمنى

48378o لصفتـــي|حمد |نسي محمود |ن ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

826892 حمد|هلل محمد |يه عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4|3o99 لصعيدى|للطيف |لعزيز عبــــد|حبــــيبــــتـــ عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

88o824 حمد |رص |لن|ل عبــــد|ضىح جم سيوط|بــــ |د|

265o59 هيم|بــــر|عمر محمد عفيفى  |حقوق بــــنه

326499 عيل|سم|ذل |لش|عيل |سم|مروتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4|4942 هيم يوسف شتـــيه|بــــر|دل |كريم ع لشيخ|ره كفر |تـــج

|39969 ء محمد عمر عىل محمد|لزهر|طمتـــ |ف دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

263o68 بــــ|لتـــو|م عبــــد|لسل|م ممدوح عبــــد |طبــــ بــــنه

893o6o تـــم مصطفى محمد |ن ح|يم| سيوط|بــــ |د|

425733 لرحيم|ل قرئى عبــــد |فوزيتـــ جم إلسكندريتـــ |تـــمريض 

8|623 ى|ح شعبــــ|حمد صل| ن حسني  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

6o556o نس محمد سعد محمد مصطفى|ن لمنصوره|بــــ |د|

422854 شم|ء حميده أنور ه|رس| سكندريه|ل|صيدله 

35|427 لعزيز|د عبــــد|لحسينى محمد فؤ|مه |س|نهلتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

34259o ل محمود|دل كم|بــــ ع|رح ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

3299|3 ف عو|كوثــــر  ن|د حسن دهش|رسر |علوم بــــنه
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239|77 ى|ر محسن محمد |من مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

752549 ي|حد عبــــد |لو|محمد رجبــــ عبــــد 
لغنى ره بــــور سعيد|تـــج

638334 هلل|لحميد عبــــد|حمد محمد سليم عبــــد| ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

875766 لرحيم  |مل عبــــد|ئى  ك|محمد ه ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

334722 لشهيد عطيه|يوسف عوئى عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

|484| ى فهىمي عبــــد  ى مبــــ|لع|حسي  رك|ل حسني  هره|لق|ج طبــــيع |عل

66937 بــــر دوس|روق ج|ن ف|ج| رين|م لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

634483 حمد سليم|لعزيز |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

53395 ف رمض| ن|ن جمعتـــ رمض|رسر بــــ بــــنى سويف|د|

6o8427 ي|مروه ع
ن|زى رشو|طف ئى لمنصوره|علوم 

867853 ي| |محمود محمد رض
لمنفى ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

345427 طه|محمد حسن عىل محمد بــــ |بــــنه| هندستـــ شبــــر

34525| ى محمد نحيبــــ حلىم محمد|سل| م حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

682o5| لمنعم محمود عبــــد ربــــه|يمن عبــــد |هدى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6824|6 بــــينى|هد منصور|جر محمد مج|ه لشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9|825o هيم سويس  |بــــر|مريم نبــــيل  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

4|4756 لد سيدأحمد للو|أيه خ لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

7o834| لح محمد شلبــــى|محمد ص لمنصوره|حقوق 

869o6| حمد|د |ل ج|لع|شمس عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o5677 عيل|سم|ح مرىسي |حمد صل| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

877|82 ل |سحق غبــــري|ج  مجدى |م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8o774o ر مبــــروك|لستـــ|منيه ربــــيع عبــــد| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7||796 ي
مي |ل|لسيد محمد عىل عىل | |دئى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o8348 حمد|ء محمد نظيم رزق |رس| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6o5978 ل|د مش|لجو|بــــ محمد عبــــد |يه|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

7o543| لدين محمود حمزه|دل نرص |محمود ع لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

82o7o لي|هلل غ|حمد سيد عبــــد | |دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

74o29 ن محمد|مه سليم|محمود سل لفيوم|حقوق 

|62o95 محمد عىلي حسن عىلي حسن |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

8o4o|6 عيل|سم|عيل سيد |سم|حمد | ي|بــــ |د|
|لمنى
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34482 لسيد|لسيد عىلي |ره |س ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4257|| لم|ن س|رحمتـــ محمود سيد سليم |عه طنط|زر

|62||9 م|م|م محمد عزتـــ |حس هره|لق|ر |ثــــ|

8456oo ي|لع|حمد زين |ن |نور
بــــدين محمد مدئى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

265275 مد محمد محمد بــــدير|ح ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

868279 ي 
حمد حسن|ندي مرتـــضى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4|382 حمد سيد حسن عىل| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

896369 ئيل |م ميخ|ئيل س|ميخ| ر|م ج|طبــــ بــــيطرى سوه

76|8oo حمد|ع |مد رف|هلل ح|منه  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

89|794 شد بــــسطوروس |ل ن|ن كم|يم| سيوط|ره |تـــج

6o8|2o طه|لرؤف ق|يزه أحمد عبــــد|ف |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

882835 حمد  |يد |ء محمد ز|دع سيوط|علوم 

427579 لعيسوى عليوتـــ|لسيد محمد محمد |حمد | ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

9o6o3o  يحن  عبــــد
هيم |بــــر|رص |لن|مصطفى ج|تـــربــــيتـــ سوه

|72474 وجدي فهيم رزق| بــــول ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

2|9243 بــــى|مبــــ|مصطفى محمد | محمد رض ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

224548 لرحمن مصطفى حسن عىل أبــــو شهبــــتـــ|عبــــد ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7||292 ن|لعزيز عثــــم|حسن محمد عىل عبــــد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

|38576 هلل|مد عبــــد |دهم ح|مريم  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|2|49| لرحيم|تـــوفيق محمد تـــوفيق عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|5782 د|ده رجبــــ محمد محمود ج|غ ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

9o4||5 وى |ل بــــدير قن|له هل|ه ج|عه سوه|زر

69444| لكريم|م عطيه عبــــد |م حس|نغ| لمنصوره|بــــ |د|

75o9oo |هيم شط|بــــر|حمد محمد |محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

482735 ي|هيم عبــــد |ر إبــــر|مي
لرشيد مصطفى سكندريه|ل|ره |تـــج

64365 ن|ق رمض|سح|محمد | ند لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

36o3|4 لشوربــــىح |ضل محمد |محمد سعيد ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

6947o8 لتـــليس|لحميد محمد |ن محمد عبــــد |نوره لمنصوره|علوم 

9o353| ي|ر
ي|لبــــ|قيرصى فتـــح | ئى

ى |بــــ بــــنى مي  ج |تـــمريض سوه
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85o933 ي 
ي|مصطفى

ف محمد مصطفى رسر ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

6|o23o لق رحمه|لخ|رص عبــــد |ره ن|س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5545| د|بــــ محروس محمد مر|رح تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8299|o بــــيل نسيم تـــوفيق|ه| هدر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

494444 مر|ن ع|محمد محمد محمود عثــــم |حقوق طنط

44474o حمد|هيم |بــــر|م |لسل|يمن عبــــد | لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

273o32 حمد حسن|ريم محمد  دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

36ooo3 ل معزوز عبــــدتـــ|تـــرين جم|ك سيه|نوعيتـــ عبــــ

453789 وه|لق حل|لخ|لم محمدعبــــد |محمد س ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

24686 ف |ضىح  ى سليم|هيم |بــــر|رسر ن|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

345294 هلل صبــــرى محمد حسن عزم|عبــــد |حقوق بــــنه

48|779 عطيه| يز حن|نوبــــ عزتـــ ف|بــــ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4324o| هيم بــــيتـــه|بــــر|حمد عطيه | |دين |ره طنط|تـــج

|99|o ف فتـــىح محمد|محمود  رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

766745 ل|لغ|محمد صقر بــــدر صقر  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

546669 بــــ|لتـــو|حمد عبــــد |حمد محمد |ن |يم| بــــ دمنهور|د|

683897 حد|لو|بــــ محمد عبــــد |لوه|طمه عبــــد |ف لمنصوره|بــــ |د|

4||747 مر|لسيد ع|لسيد |ن محمد |حن تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

433963 ى|هيم ل|بــــر|هيم |بــــر|ء |رس| شي  |تـــربــــيتـــ طنط

46|435 لجمل|رص مصطفى محمد |كريم ن |حقوق طنط

55o34 م محمد|حمد عل|يه | كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

8o9652 محمد رجبــــ دكروري محمد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

633693 محمد سعيد محجوبــــ مصيلىحي زيق|لزق|ره |تـــج

867|54 هلل|حمد عبــــد|ذلي |لش|لحسن |بــــو|ء |رس| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

4442o5 تـــه|وى حتـــ|لششتـــ|ن |عىل رمض |حقوق طنط

83268 لحميد|حمد عبــــد |ء محمود |سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

642923  عىل|لشو|حمد |يه |
ى
دق زيق|لزق|بــــ |د|

4o2o72 لح عىل|عمر محمد مكرم ص سكندريه|ل|نوعيتـــ 

2o423 ى عبــــد | ل|لجبــــ|لسميع |م عبــــد |لسل|حمد خي  ى شمس|زر عه عي 

87|658 ى جمعه|ليىلي سيد  مي  لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري
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287672 هيم محمد|بــــر|ه محمد |نج |بــــ طنط|د|

687992 ى |حسن ى|بــــو |ج |لصبــــ|ء حسي  لحسي  زيق|لزق|عه |زر

7|7965 ج|ء حمدى حسن محمد حج|رس| لمنصوره|علوم 

8o3335 زق|لر|لح عبــــد|د محمد ص|عم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

323555 ع|لسبــــ|م حسنى |نغم عص ى شمس علوم عي 

75|6|o لبــــسيوئى|لسيد |يوسف محمد عىل  هندستـــ بــــور سعيد

222626 هلل مصطفى|مصطفى فتـــح | مه هره|لق|ره |تـــج

88355o يده حمدى فهيم جرجس |ع ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

85779| شور عىلي محجوبــــ|مسلم ع ي|بــــ |د|
|لمنى

75726o حمد|محمد فوزى محمد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

425|63 ى أحمد مريم محمد محمد أمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

5378| حمد|حمد مصطفى |لرحمن |عبــــد  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

862|3 لحفيظ عىلي|نور عبــــد|محمود  لفيوم|لعلوم |ر |د

6472o9 لسيد|حمد |لسيد |حمد |ر |مي |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

8oo6|9 حمد|لح محمد |محمد ص ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

366oo2 |مد محمد عط|م نبــــيل ح|وس |حقوق بــــنه

67|72 بــــر قطبــــ|حمد ص|يه | لفيوم|بــــ |د|

75o|8 ى فر ي حسي 
ج محمد تـــرىكي|مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

49o996 ن لسيد جمعه|حسن محمود | مي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

356|49 ى عبــــد ى محسن|محمد حسي  لمحسن حسي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o674o ن|عمر محمد سعد شعبــــ لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o3847 لق عوض|لخ|محمود محمد محمود عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

5|48|| عيل|سم|محمد حسن محمد | لي|د معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

327494 عيل|سم|هيم سيد |بــــر|يتـــ محمد | هره|لق|عه |زر

42568| ى محمد عمر|ء فيصل |رس| ن|مي  لشيخ|عه كفر |زر

2|7||| لسيد|ن محمد |دين سليم|ن ى شمس صيدله عي 

483o73 هيم محمد|بــــر|ضى حبــــسر |تـــفى ر م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

267234 |لعل|ح محمد أبــــو|لفتـــ|ن مهنى عبــــد|يم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6|5848 م|لسيد ضي|لرحمن محمد |عبــــد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

44oo46 سعد عطيه| ل سمي  حن|س لشيخ|ره كفر |تـــج
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5|762o ن|لبــــرد|ن صبــــري عوض |حن ط|معتـــ دمي|علوم ج

898|76 حمد  |لدين |ن محمد نور |نوره ج|بــــ سوه|د|

436522 ي محمد عبــــد |محمود ه
ئى|حد ه|لو|ئى ي صىح طنط

|معهد فنى

82|o2| مد محمد|رص ح|حمد ن| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

325675 هلل يوسف|مريم قصدى قصد سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

5o7794 لسيد|د عىل حسن |ره عم|س سكندريه|ل|صيدله 

38449 ى عبــــد |هند مصطفى ي لجيد|سي  هره|لق|بــــ |د|

483344 هيم|بــــر|ل |لع|حمد عبــــد |ل |جم| ىسي|نور ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

|42|55 ل|طف حمدى هل|رس ع|ف ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2756| سيد| فرحه محمد رض عه مشتـــهر|زر

34646| ف ف|ن |نوره لسيد|روق |رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|372|| لس فخرى فخرى عبــــد  هلل|كي  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

52773 وى|لجبــــل|لمنعم محمد |عبــــي  مجدى عبــــد  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

879857 عيل  |سم|لمعز محمد |طمه عبــــد|ف سيوط|تـــمريض 

|6o6oo لعسر|زن نرص سعيد |محمد م تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

285639 بــــ|لوه|ن عبــــد|وليد زهر| مه |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

852824 ج|مل فر|لرحمن محمد ك|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

44|492 لح|ن مبــــروك محمد ص|خلود رمض لشيخ|بــــ كفر |د|

|343| ن|رص محمد رضو|هلل ن|منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

29399 لفضيل حسن محمود|مي عبــــد |ر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8472|7 هيم|بــــر|س |لعظيم عبــــ|ء عبــــد|سم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

626735 درس|لشهيد رزق تـــ|يز عبــــد|نوفيل ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4849|9 هيم محمد|بــــر|لسيد |حمد |ن |مرو سكندريه|ل|ره |تـــج

247|54 محمد معوض حسن عبــــده ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6983o7 هيم عىل|بــــر|ئى جوهر |ن ه|يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3539oo حمد محمد|هلل |حمد عبــــد|هلل |عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|3828 حمد فريد|حمد وليد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|75636 ى عىل عبــــد  ح عىل|لفتـــ|رني  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

428|75 هيم بــــهنس|بــــر|هيم |بــــر|ل |همس جم |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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68o848 ض محمد|ل فتـــوح ري|حمد جم| لمنصوره|بــــ |د|

325394 لسيد|لمهدى |محمد سيد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|643| ى سيد |جه د محمد حسي  سيوط|حقوق 

35662| يف|لر|لسعيد عبــــد|يتـــ | زق رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

28o4| هيم محمد|بــــر|دل |ع| عىلي كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

69|759 ي
تـــى|د محمدمحمد عىل زن|حمد فؤ|ء |ضى لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

483o79 حبــــيبــــه عزتـــ حسن عىل بــــسيوئى سكندريه|ل|بــــ |د|

635o53 حمد حسن محمود|محمد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|57922 مريم بــــدر حسن بــــدر خليفه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32476| لغنى محمود|حمد عبــــد|محمد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

54|o94 حمد محمد فهىم محمد مخيمر| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

54255| لمجيد زيد|يش محمود عطيه عبــــد ره دمنهور|تـــج

|576o6 ه كم| هيم|بــــر|لسيد |ل |مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

||5964 دل رشيد فنصه|حمد ع|م |هش هره|لق|ره |تـــج

8o97|2 حمد|رص كشوي |ده ن|مي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

238875 ل|روق زىك هل|منى وليد ف هره|لق|بــــ |د|

9676| حد|لو|مل عبــــد |نور محمد ك| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

554|o لعليم|لعليم بــــكرى عبــــد |د عبــــد |عم ن|حقوق حلو

9||ooo ى  لسيد حسن |حمد |حسي  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

868|o| ى محمد يوسف عىلي|ي سمي  دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

8547o| ي حسن عىلي عبــــد
هلل|مصطفى حقوق بــــنى سويف

5o|685 ر محمد مصطفى|لستـــ|منيتـــ سعيد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

475829 ى|لسيد مرىس ش|ئل جمعه |حمد محمد و| هي  |حقوق طنط

7o3645 لعزيز سعيد فرج|حمد عبــــد |لعزيز |عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

678|45 ح عطيه|ج  مصبــــ|ندى ن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

322o22 دل ربــــيع محمد محمود|مروتـــ ع ن|بــــ حلو|د|

78|597 ه س| حمد|لعزيز |لم عبــــد |مي  زيق|لزق|ره |تـــج

8445|9 لصغي |سلسبــــيل محمد عىلي محمد  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

22o73 ن|ويه محمود عىل رضو|ر هره|لق|ن |سن|طبــــ 
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|42685 ن حمدى فرج محمد|يم| سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

778999 وق مجدى  لسيد مصطفى|رسر زيق|لزق|صيدله 

5|488o ج|هد محمد عىلي فر|ن مج|رو ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

628232 هيم حسن|بــــر|لد محمد صبــــرى |يمن خ| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5|365| تـــ|محمد جمعه عبــــد لحليم بــــي  سكندريه|ل|حقوق 

5|8929 ى|ن عبــــد|إيم  محمد أبــــوحسي 
لحليم مصطفى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

249|52 يف|يمن عبــــد|ن |يم| لعزيز رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

64|773 مه|هيم محمد عىلي سل|بــــر|ن |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

5|45o| بــــح|مجدى عىل ص| يش |علوم طنط

|3o285 لمجيد حسن|عبــــد | نس زكري|ن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|63|66 |لنج|بــــو |لعزيز |طف عبــــد |مل ع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

264882 هلل|د|لسيد محمد ج| |لي|د ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

832635 ي رف
ي محمد|مصطفى

عي مصطفى ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

4936| لمنعم|د عبــــد|محمود ربــــيع عو ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

267763 تـــ|هلل فرو|م فتـــح |هلل هش|فتـــح  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

296865 هلل محمود|جر منتـــرص عبــــد|ه ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

82963| ي|لق|هلل سليم |فع عبــــد|لر|زن عبــــد|م
ضى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

75|57 ل عفيفى|لد كم|ر خ|من ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

263668 ن مصيلىح حسن|ح رمض|سم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|38o62 ى عبــــ|عىل  س حلىم|مي  ن|بــــ حلو|د|

42|98 دلي|لعو|مد |رق ح|دين ط|ن هره|لق|ن |سن|طبــــ 

82o953 ي جرس
ى
صموئيل فتـــىحي صدق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6|7848 بــــو بــــكر زغلول|هيم |بــــر|ن |يم| ط|حقوق دمي

8482o8 ى ص لح مغربــــي|محمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

45962| ن عىل|لسم|بــــتـــ |ل ثــــ|سهيل جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

25929o رحمه مرىس فتـــىح مرىس ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

848677 ي رجبــــ عبــــد|سمر عن
لمجيد|ئى ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

529738 لخي |بــــو |هلل |منذر محمد عىل عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

452|28 هلل حشيش|لسيد عبــــد|تـــم |ح |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ
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272o46 هيم|بــــر|هر |لغنى ط|رق محمد عبــــد |ن ط|رو |ن طنط|سن|طبــــ 

32755| هيم جرجس|بــــر|د |مورين ميل ن|علوم حلو

6o4o59 لعزيز|س عبــــد|لسيد عبــــ|لسيد محمد | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

774882 ى |ء محمد سعيد |رس| لديبــــتـــ|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6o|6|2 لحميد مخلص|د عبــــد|حمد محمد رش| |ره طنط|تـــج

879|78 حمد |بــــتـــ مصطفى |ء ثــــ|هن سيوط|تـــربــــيتـــ 

42792o دى خليفه|له|لرسول عبــــد|ن محمد عبــــد|يم| |بــــ طنط|د|

287256 هيم سعد|بــــر| |زكري| رين|م لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

26o968 غبــــ|لسميع ر|يه فتـــىح عبــــد| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

23|o2 ى|لعزيز |لعزيز محمد عبــــد |عبــــد  مي  ن|هندستـــ حلو

|33376 ف حسن عبــــد |لرحمن |عبــــد  لرحمن|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

37265| لسيد|دى |له|ندى محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

72443 لخي  عيد|بــــو|ء محمد |رس| لفيوم|بــــ |د|

862565 روق محمود|هيم ف|بــــر|يزيد  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

||9237 عيل محمد|سم|محمود مصطفى محمود  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

679723 ره محمود حبــــيبــــ حبــــيبــــ جمعه|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|63955 ي|ر
لق|لخ|عبــــد | لعل|بــــو |لق |لخ|عبــــد | ئى هره|لق|حقوق 

642738 ل|لع|ن عبــــد|يه سعيد عثــــم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4478o5 سم|مريم عزتـــ متـــول عزبــــ ق |حقوق طنط

35o224 هيم متـــول|بــــر|هيم |بــــر|مه |س|حمد | |ره بــــنه|تـــج

2442oo |ن محمد عيد ل|عيد سليم
ى
ق ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

57o56 سحق|فيبــــي بــــولص محروس  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o4|97 ى|هلل خلف عبــــد |عبــــد  لمنعم حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|6o65 ي
ى
تـــي محمد عىلي|حسن ق دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

ريتـــ|تـــ إد|معلوم

226685 رق مصطفى قطبــــ|لرحمن ط|عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

644|| لحليم|ن عبــــد |حمد رمض|رحمه  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

833449 لسعود محمد|بــــو|كريم عنتـــر  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

43|4|8 عيل|سم|هر |ر ط|لستـــ|ل عبــــد|حمد جم| |بــــ طنط|د|

|54|93 حمد|عىل حسن محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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826498 مد محمود|بــــسمه محمود ح دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

33o768 هيم|بــــر|لعظيم |ن عبــــد|لعظيم رمض|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

68|767 لعظيم|هلل عبــــد |ئى عبــــد |حمد ه| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

89354 لنرص|بــــو |س |ل عبــــ|جم| مه ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

5462o9 ن|طف رجبــــ محمد زيد|هيم ع|بــــر| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

78|257 زق محمد|لر|دل عبــــد |مصطفى ع زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

886|4o حمد |لد محمد |محمود خ سيوط|حقوق 

6o574| زق|لر|دل مصطفى عبــــد|رتـــ ع|س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|434|6 ى|جر محمد ع|ه دل حسي  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

64o496 لسيد|لحميد عىل |ل عبــــد |لمعتـــصم جم| زيق|لزق|حقوق 

353484 حمد|رق فوزي |محمد ط ى شمس|تـــج ره عي 

772372 لرحمن بــــدوى مصطفى|يه محمد عبــــد | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

683724 يف عط|نوره لعفيفى|عوض  | ن رسر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6384|3 هلل|بــــ |ل محمد ج|لع|نبــــيل محمد عبــــد ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

273338 ى محمود| يه رأفتـــ حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

8358|5 حمد|بــــر |ء جمعه ج|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4|272o ه | لخطيبــــ|لغنى |رك عبــــد |مبــــ|يمن |مي  |تـــربــــيتـــ طنط

|566|9 بــــ|بــــو رح|يمن جوده |لرحمن |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

325|6| رس محروس محمد عىل نجيبــــ|ف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

857588 ى جم|ي لمعيد|ل محمد عبــــد|سمي  ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

327976 حمد|بــــر |محمد وليد ص ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

33|675 هيم|بــــر|محمود نصي  محمود  |ره بــــنه|تـــج

|56595 ى مرىس|حمد كم| ل حسي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

432487 ن محمد مطر|حمد سليم|هلل |منه  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

32o827 هر محمد|زى م|محمد غ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|3o297 ي
ى|ء |عل| دئى لدين سيد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|27||| ر محمد|لستـــ|جد عبــــد |ره م|س ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

773775 |عبــــد 
ى
لرحمن محمود جوده دسوق |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي

لسويس

8o2|32 ح منصور|مح صل|يكل س|م ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى
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834282 زم محمد فوزي زىكي|ح |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

264o|9 ى ص|ي ر محمد|لستـــ|بــــر عبــــد|سمي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

629o92 ح عطيه مصطفى|مصطفى صل| ر|ي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|4967 د|لضي|حمد |محمود سعد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

78|733 وق عىل محمد عىل حسن حم د|رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|3|974 ى|م ل|د رشدى بــــس|رش| رتـــي  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

28356o وق خ د|حمد مر|لعظيم |لد عبــــد|رسر ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

25395| ه|سم|مصطفى محمد مصطفى  عيل خي  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

5|8662 لحويط|لجليل عوض |ء سعد عبــــد |ل| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

778||3 ىطي|لع|د عبــــد|محمود صبــــىح رش هره|لق|لعلوم ج |ر |د

764684 ل عوض منس|تـــيمور جم| ن|روز تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

647|oo حمد يوسف|د |محمد عم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

629|84 يم عىل|لد|ن عبــــده عبــــد|رمض| دين عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|338o8 حمد|لدين حفىطى |حمد نرص | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o5252 لدين محمد حسن|محمد مىحي  ره بــــنى سويف|تـــج

268884 ل محمد سليمه|بــــسمه جم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o988 بــــوزيد|لمنعم |لرحمن محيسن عبــــد |عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o9343 لمتـــولي|د |هيم ج|بــــر|هيم |بــــر|محمد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|7656 حمد|لرحمن |طف عبــــد|لدين ع|نور  هره|لق|حقوق 

693o6| حمد|ده سمي  محمد |ن حم|نوره لمنصوره|بــــ |د|

6|8457 زق|لر|مد عبــــد |لرحمن ح|كريم محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

84|329 ي محمد عبــــد|بــــو|م |له|
ى
هلل| لوق ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

8|957| ي حم|
هلل|بــــ |ده جميل ج|يرينى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

7342o ء جمعه عطيتـــ عىلي|شيم لفيوم|تـــربــــيتـــ 

565o8 لرحيم|هيم عبــــد|بــــر|عىل محمد  حقوق بــــنى سويف

3684o4 هيم|بــــر|هيم سيد |بــــر|يتـــ | ى شمس حقوق عي 

523482 ن|بــــوحبــــيل محمود سليم|محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

833945 ي|ر
لصغي  محمد|يسن | ئى دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

34o39o لعزيز فرج|محمود فرج عبــــد ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

|3|592 هيم محمود|بــــر|ده محمود |مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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694989 للطيف|هيم عبــــد |بــــر|هيم عىل |بــــر|مريم  لمنصوره|علوم 

259657 بــــ|ء حسنى محمد دي|رس| شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

54|2oo  عىل محمود خليفه|لص|عمر 
ى
ق سكندريه|ل|حقوق 

79254 ع محمود|هلل عىل رف|عبــــد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

23oo35 حد|لو|حمد عبــــد|حمد محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5387|8 ك|ج  مرصى سدر|نوبــــ ن|بــــ| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

483|86 ن يوسف|سلط| بــــسمه رض سكندريه|ل|بــــ |د|

259445 ي
مه|بــــو سل|لسيد |ل محمد |جم| دئى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8|6954 كريم نجيبــــ شتـــيوي بــــدوي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

682554 حمد محمد|حمد حمدى |مريم  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

3|7435 ن|لمقصود عدل|دل عبــــد|حمد ع| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

853389 لس نبــــيل نجيبــــ رزق كي  ي|بــــ |د|
|لمنى

477|24 ود|عيل د|سم|بــــ محمود |يه|لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34362| ن|هيم شوم|بــــر|ن |همستـــ فضل شوم ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

372767 تـــ محمود | حمد زىك|مي  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

|57262 وق زين  ى|بــــدين ح|لع|رسر مد حسي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

8o|4o| ح|لفتـــ|حمد عبــــد|مر |محمد ع ي|صيدلتـــ 
|لمنى

8893o| للطيف محمود |ن سيد عبــــد|مرو ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

73942 ه عويس سيد محمد| مي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|49|46 تـــم فوزي مندور|نور ح |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

52|774 د|ن فؤ|دل عثــــم|يه ع| عه دمنهور|زر

84974| حمد محمد|رص |لن|ميسون عبــــد دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

84642| وس|ندر|طف جرجس |ع| مونيك ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

28|933 حمد متـــول|محمود فكرى  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

696356 بــــوسيف|لمقصود |ره محمد عبــــد |س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

54|o32 ى زريق|مه شح|رص سل|ن تـــه حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69999 مر|حمد ع|صم |سمر ع لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|48395 حمد عىل|د |ن عم|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|6o|68 هلل|مه سعيد فتـــح |س|لرحمن |عبــــد  ن|حقوق حلو
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63o|o5 سعد|ثــــيو مدحتـــ فرنسيس جرجس |م تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

427688 ره|حمد غبــــ|لمجيد |طف عبــــد|لحميد ع|عبــــد |علوم طنط

62||87 لعيوىط|ر عىل |م مختـــ|لد س|خ ره بــــور سعيد|تـــج

764633 ى|لكريم عبــــد |محمد محمود عبــــد  لرحيم حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

675673 حمد مصطفى|هيم |بــــر|عمرو عفتـــ  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

75|936 لمول محمد عىلي|رس عبــــد |ي| رن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

67593| هيم|بــــر|لرؤوف |يمن محمد عبــــد |سلىم  لمنصوره|ره |تـــج

6o976o ى|م ه  حسني 
شم مصطفى ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 

بــــبــــورسعيد

8|967| ريم محمود مخيمر عىلي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

7o|63 لحفيظ عىل|تـــ عبــــد |حمد نش| لفيوم|ضتـــ |علوم ري

238|5| ى محمد|س ره رأفتـــ حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o7o3 ن|حمد خميس جمعتـــ سلط| لفيوم|هندستـــ 

9o43|7 رى |لبــــ|بــــ عبــــد|لوه|حمد محمد عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

3|4|oo ن|ل خميس طلبــــه رسح|محمد جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

628697 لسيد محمد|حمدى أيمن  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

32283| لمولي|ح عبــــد|بــــسمتـــ حسنى تـــمس ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

78|254 ن|محمود محسن محمود محمد رمض لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

89o336 م |لرحمن طلعتـــ محمد عل|عبــــد سيوط|ره |تـــج

487||o لسيد محمد مصطفى حسن|حمدى  سكندريه|ل|ره |تـــج

9o2o6| مر عىل محمد |محمد ع ج |تـــمريض سوه

485|43 لعزيز حسن|لعزيز حسن عبــــد |م عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7o428 لسيد|لمرغنى |ء محمد |ل| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

25755| للبــــودى|هيم |بــــر|حمد |كريم  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|66793 زق|لر|زق محمد عبــــد |لر|ء عبــــد |شيم ن|تـــربــــيتـــ حلو

6365o6 ح|لفتـــ|للطيف عطيه عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

6|5259 د|لسيد مر|هلل مسعد |هبــــه  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

327646 ر|حمد عم|لسيد |حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

923|38 ن |ل سلط|حمد جم|ئى |م| ج|عه سوه|زر

45|346 بــــو بــــر يكه|لسعيد محمد مصطفى فتـــىح | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 7815 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

458458 لبــــيىل|يوسف محسن عبــــده محمد  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

|25485 حمد محمد عىل زيد|ن محمد |نوره ى شمس|تـــج ره عي 

|47492 ويرس|رق عبــــده س|بــــيشوى ط هره|لق|حقوق 

|7335o ى فكرى ح فظ محمد|محمد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|554o تـــه تـــوفيق|مجدى شح| مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

359495 لمجيد|لمنعم عبــــد|مي  عبــــد|منيتـــ | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

333548 ذ محمد عطيتـــ مهدى|مع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

542585 ى|س| دين لم محمد حسي  سكندريه|ل|حقوق 

|55362 ره مصطفى محمود فهىم|س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

354652 ري جرجس رمزى وهبــــه|م ى شمس|د| بــــ عي 

64oo27 مر|هيم محمد ع|بــــر|يه | زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3|84o| حمد محمد|لدين |ء |محمد عل ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

495486 محمد نرص فرج نرص حميدتـــ سكندريه|ل|حقوق 

9oo8|9 لسيد |حمد |مي  |ل| |ند سيوط|ره |تـــج

24653 عيل عبــــده|سم|ء |حبــــيبــــه عل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

348|o6 ن سيد|محمد عز كسبــــ ى شمس|تـــج ره عي 

|69554 هيم|بــــر|حمد محمد نبــــيل | |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

245o83 طر|لحميد سيد خ|ل محمد عبــــد|م| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|62o3 ى ك|عمرو صل مل|ح حسي  هره|لق|ره |تـــج

85|234 ي مهدي |ل|
بــــوزيد|ء مصطفى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

8o9|89 لعظيم|ن حمدي عبــــد|د رمض|جه ره بــــنى سويف|تـــج

279646 وق  ف عىل تـــوفيق |رسر وي|لقن|رسر شمون|نوعيتـــ 

685853 دى لطفى صبــــح|له|بــــ عبــــد |يه| |ند ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

6|2228 حمد محمد محمود محمد عبــــيد| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

779352 عزتـــ محمود زغلول محمود ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

3493o| مه|ء محمد صبــــىح سل|شيم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2725| هيم حسن|بــــر|ل |هبــــه جم ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

877oo| د فريز رزق  |مريم ميل سيوط|بــــ |د|

4o2524 حكيم مرقص| مريم زكري سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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|62825 لحميد|لد محمود عبــــد |محمد خ |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|72768 ن محمود|دى حمد|له|ن عبــــد |حمد ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

847668 ى عبــــد| د|لجو|منيه سيد حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

4283| وق بــــه لحميد محمد محمود |لدين عبــــد |ء |رسر
ل|غ

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34|876 لسيد محمد صقر|حمد | |رن عه مشتـــهر|زر

6oo45o لمنعم جبــــر جبــــر|محمد عبــــد | مه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77|687 ى أبــــو |طمه فتـــوح رش|ف لخي |د حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

62628| در|بــــ|حمد |هيم |بــــر|ن |بــــسنتـــ عثــــم زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

252854 نه|حمد شبــــ|بــــر |ن ج|حن ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|5o469 ى | لسيد|نس محمد حسي  هره|لق|هندستـــ 

683|69 |لبــــن|حمد |هيم |بــــر|رق |بــــسنتـــ ط لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4||6|5 ن|حبــــيبــــه محمد محمد بــــدوى حس ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

626833 محمد محمود نرص| سم زيق|لزق|ره |تـــج

236o8| زى محمد عىلي|مروه محمد حج ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

68|992 يز محمد عليوه|مح ف|هلل س|منه  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|47839 ف |محمد  حمد محمد عىلي|رسر ى شمس هندستـــ عي 

6778|2 لبــــطه|لعزيز |مد عبــــد |لح جمعه ح|ص لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|42o38 حمد|هيم محمد |بــــر|محمد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

787739 رك|يل محمد مبــــ|محمد ن زيق|لزق|بــــ |د|

249767 يشى يعقوبــــ عزيز| رين|م |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

847247 ء محمود عبــــده محمود|ول ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

|38439 ى|ء س|رس| مي محمد حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

348484 لرحمن|تـــ عبــــد|نىح  عربــــى شح| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8o6o55 ديه سيد محمد خلف|ن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

755|5o |بــــر|منيه |
ى
هيم مصطفى دسوق زيق|لزق|حقوق 

3359|3 لسيد محمد|ء محمد |ل| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

46646 وى|لحمز|مريم محمد محمد عىل حسن  هره|لق|ره |تـــج

348||3 لجندي|محمود سعيد محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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3|2o66 لدين|ل |لسيد جم|م |رتـــ حس|س ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

639838 دى|له|بــــ محمد |لوه|م عبــــد|يه حس| زيق|لزق|ره |تـــج

68|687 مد|در ح|لق|دى عبــــد |له|م |عص ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

9o4o25 هر محمد محمد |لظ|حمد عبــــد| ج |تـــمريض سوه

78o225 ى|لسيد محمد حس|محمود  ني  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

32929| حمد سند|هلل |طمتـــ محمود خلف |ف |نوعيتـــ بــــنه

546344 محمد عىلي سعد شلبــــي ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

78|637 يف محمد | لسيد|يه رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

254589 ح|لفتـــ|حمد محمد فتـــىح عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

886883 شد |د عزم ن|سيمون عم سيوط|ره |تـــج

886482 لح |لمنعم ص|محمد حسنى عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|5774  |لبــــ|تـــه عبــــد|موده محمد شح
ى
ق ي |

ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

249866 ئى|لحلو|لعظيم |بــــسنتـــ محمد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

282734 ى محمود عفيفى|خلود حسن  مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|9925 فعي|لش|ل |هدي محمد كم سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

643776 لغنى|لق منصور محمد عبــــد |لخ|منصور عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|6937 سحق فرنسيس|د |صموئيل عم ي|هندستـــ 
|لمنى

||94o3 مد ربــــيع|رس ح|ل ف|لرحمن جم|عبــــد  ى شمس حقوق عي 

647552 مه|هيم سل|مه إبــــر|حمد سل|محمد  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

64848| يف | هيم|بــــر|حمد |حمد رسر ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

23565o لح محمد عىل|لد ص|م خ|ريه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|77798 حمد|حمد زىك |محمد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

699658 حمد|هلل محمد |فتـــىح محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

764983 ل|لحميد مش|م حسن عبــــد |عمر عص علوم بــــورسعيد

2|5|24 هيم|بــــر|د |حمد حم|لحسن مدحتـــ | لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

452369 لدين|لطوجى عىل |تـــم محمد |محمد ح ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

7923|6 م|لش|هيم |بــــر|لحليم |در عبــــد |ن ن|نوره زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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364o36 ى مصطفى|دل ري|هلل ع|منتـــ ض حسي  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

369|87 م|لسل|لحميد عبــــد|لسيد عبــــد|لحميد |عبــــد |بــــ بــــنه|د|

254539 شم|لسعيد ه|شم |م ه|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

324449 حمد يوسف|محمد مسعد محمود  ن|علوم حلو

435746 هيم محمد خلف|بــــر|ء |ل| لشيخ|تـــمريض كفر 

9|794o حمد |ن |ل سليم|حمد جم| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

6|6597 م|لحم|أيتـــ معشوق محمد فوزى  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

282o34 ى|كريم   حسي 
يمن مصطفى لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

84689o حمد|مد |ء محمد ح|دع ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

638884 لسيد |حمد |لسيد محمد |مينه محمد | زيق|لزق|بــــ |د|

|25678 لشيخ|رس محمد تـــوفيق |ن ي|رو ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

84|832 حمد بــــدر|محمود صبــــري  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

249o27 لشوج |حمد |هد مصطفى |ن تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

69975o لسيد|لمتـــول مصطفى |حمد |ئى |م| لمنصوره|طبــــ 

227892 ي
ج بــــخيتـــ محمود|فر| دئى هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|635o ى حفيظ|ندرو | مي  بــــشر هره|لق|ره |تـــج

628236 زق|لر|لدين عبــــد|رق حسن محمد سعد|ط زيق|لزق|بــــ |د|

88|386 در محمد  |لق|مل محمد عبــــد| سيوط|ره |تـــج

|66o95 لعزيز|لسميع عبــــد |محمد مجدى عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

8|8277 لحميد صبــــىحي محمد|رس عبــــد|ي حقوق بــــنى سويف

35866o  عبــــد
ى
هر|دى ط|له|سلسبــــيل شوق |تـــربــــيتـــ بــــنه

4|479| |لبــــن|رس عىل |ر ي|من لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

499893 ن محمد متـــول مسلم|خلود جمعه رمض تـــربــــيتـــ دمنهور

8o4259 ى ن لعيون سيد|بــــو|هيم |بــــر|رص |نرمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

8o4674 ح|لفتـــ|رس سيد عبــــد|يه ي| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

247354 وى|لعز|حمد |مد |محمد ح ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

685759 لسنديوئى|لمحسن |ع جمعه عبــــد |ء رف|شيم لمنصوره|حقوق 

47629 شور فرغىل|ل ع|د كم|جه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3475o7 هيم محمد|بــــر|لدين |م |مريم حس |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

66||5 بــــ سيد|لتـــو|محمود محسن عبــــد ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى
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2727|| سلىم فتـــىح عىل بــــهجورى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

6995|4 لجيد محمد|محسن محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

2|9|o8 در|لق|عمر محمد بــــديع عبــــد ى شمس حقوق عي 

357o27 عيل|سم|لسيد |محمد سمي   لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

232972 مريم وليد محمد طه عىلي ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

682538 ن زىك|رس شعبــــ|طمه ي|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7o5649 ضى|م وليد محمد ر|سل| ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

74989 ى ع|ن عيد شعبــــ|رمض مر|ن حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|3865o ى س|ي م محمد سعيد|سمي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

547o52 ى عبــــد|ي لمجيد قنديل|لعزيز عبــــد|سي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

7o9658 ى محمد ح لسيد|لسيد |فظ |نورسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

338977 ن متـــول محمد وهبــــه|مي سليم|سحر ر | معهد فنى تـــمريض بــــنه

248473 ف فؤ|مروه  زق محمد سعودى|لر|د عبــــد |رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

253|47 ل محمد خليل|سمر جم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|52993 محمد فوزي فرغل محمد هره|لق|ره |تـــج

647697 |لبــــ|لسميع محمد عبــــد|محمد محمد عبــــد
ى
ق زيق|لزق|بــــ |د|

83976 تـــ فتـــىح ذىك يوسف|حمد نش| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

327959 لحميد محمد|متـــ عبــــد|س|ر |عم |حقوق بــــنه

8o2|9| ى|حمد عبــــده حس|لد |يوسف خ ني  ي|طبــــ 
|لمنى

263|o6 م|د سل|لجو|دل شفيق عبــــد |ء ع|ل| شمون|نوعيتـــ 

83242 ن محمد|ئى رمض|ه| ند ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

368o52 ود|ىط د|لع|محمد يحن  عبــــد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

623893 ر |لغف|م طلبــــه عبــــد|هلل بــــن سل|عبــــد | دين
زي|حج

ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

676663 ىط|ء محمد سعد زغلول محمد مع|بــــر لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

224|2 ج|ندى مجدى محمود فر هره|لق|عه |زر

46oo26 لدين فهىمي حسونه|حسن مىحي  سكندريه|ل|بــــ |د|

75395 عمر مجدي محمد صديق ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

779o65 لسيد رجبــــ|م محمد |وس زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|53557 ي|رأفتـــ محمد كيل| دين
ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 7820 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6|3283 بــــوعرص|حمد |لد محمد سيد|محمد خ |ره طنط|تـــج

2|9672 بــــ|لتـــو|هيم محمود عبــــد|بــــر|طمه |ف ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

247544 هلل| |لسيد عط|حمد |مه |س|كريم  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

525353 س|لعبــــ|بــــو |دل بــــدرى زىك |ندى ع سكندريه|ل|هندستـــ 

84587o حمد|لكريم سيد |سيد عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25329o |لبــــن|لسيد محمود |م |س| ر|ي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

32228 |لحم|هيم |بــــر|حمد مجدى |د |زي
ى
ق ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 

ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

24238o ر|لنش|ح حسن |نور صل ى شمس حقوق عي 

|64653 حمد|م |حمد سل|مصطفى  ى شمس|د| بــــ عي 

355473 حمد|دى سيد |له|حمد عبــــد|ء سيد |رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

838764 ي عط|نور
لكريم|د|ج| ن مصطفى قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

|65|o يف|رثــــ |لو|بــــ مصطفى عبــــد |يه|هدير  لشر هره|لق|هندستـــ 

5|5|o5 د|لجو|لد محمد عبــــد|منى خ بــــ دمنهور|د|

||6269 لدين منصور|ل |ح محمد كم|محمد صل ن|هندستـــ حلو

2928o8 مد عزبــــ|هلل ح|لدين عبــــد|سيف  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

3|85|9 دل عىلي|ئل ع|طمتـــ و|ف لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

4o|o67 هلل|لمهدى خي  |لمعىط محمد |لك محمد عبــــد |م سكندريه|ل|ره |تـــج

692437 حمد|لمتـــول |ن مجدى محمد |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

73523 لجيد|ل فتـــىحي عبــــد |بــــ جم|رح لفيوم|عه |زر

6|2|59 ر|لعط|لحميد |لسيد محمد عبــــد |حمدى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

462782 تـــى|للو|عطيه | رس زكري|آيه ي لشيخ|عه كفر |زر

3|7o8o حمد|ن |ن حمدى سلم|جيل وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

343575 لح خليل عرموش|مريم محمد ص ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

24o467 لقلوع|وليد محمد مصطفى | ر|ي |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

6|99|7 ق|أمي  حسنى حمزه عبــــده  وى|لشر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6945o5 هيم يسن|بــــر|دى |له|حمد عبــــد |ندى  لمنصوره|بــــ |د|

4|3285 بــــو خطوتـــ|لسيد محمد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

33296 مر|لمجيد محمد ع|يمن عبــــد |ره |س هره|لق|صيدله 

6|334o هلل محمود موىس| |محمد صديق عط |طبــــ طنط
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6|9355 د|هيم مر|بــــر|رق محمد |ن ط|نوره ط|حقوق دمي

342oo6 لمجيد|رحمتـــ محمد محمد عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

82|625 لحميد|ل زغلول عبــــد|زغلول جم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|4o365 سحق|ئد |ردين نبــــيل ر|ن ن|حقوق حلو

7o97|2 ي|لمنعم |د محمد محمد عبــــد |زي
بــــينى لشر لمنصوره|هندستـــ 

8644|4 ى|لفتـــ|لرحيم عبــــد|م عبــــد|حس ح حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

882o76 حمد  |ن |محمد سعيد عثــــم سيوط|ره |تـــج

252566 رس سعيد محمود|ي| دين شمون|نوعيتـــ فنيه 

634o42  عبــــد 
ى
 عبــــد |سعيد دسوق

ى
در|لق|هلل دسوق زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

358998 حمد|دل محمد |حمد ع| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

646336 هد|لز|ح |لفتـــ|ئل عبــــد |و| دين ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

8299|9 ي بــــدروس|سيمون فرنسيس |ن| ى نجلي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

676|38 ي|حمد درويش |لد |ر خ|مي
بــــينى لشر لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

273293  دكروئى|عبــــد
ى
لرحمن سعد مرزوق ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

||7|5| تـــه|عيل رأفتـــ محمد شح|سم| تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

842429 حمد محمد محمد|طمه |ف سيوط|حقوق 

4|2992 لسيد|ء مرزوق يوسف |رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

77743| بــــ سليم|لوه|لد عيد عبــــد |ل خ|فري ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

848572 وي جبــــريل|ر صبــــري بــــسط|من ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

849729 نور متـــولي محمد|عبــــي   دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

237723 دى|له|م ربــــيع رجبــــ عبــــد هره|لق|حقوق 

68o283 ن|محمد محمود محمد رمض لمنصوره|هندستـــ 

|339oo ج  محمد حلىم|حمد ن| ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

258697 ن|د زىك دخ|حمد رش| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

77932| محمد سعيد فتـــىح غريبــــ زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5|954| لمول محمد بــــشي |حمد عبــــد|هدير  بــــ دمنهور|د|

3|o87 لعليم عىل|عيل عبــــد |سم|تـــقوى  هره|لق|بــــ |د|

4|2782 وى|لمنش|لسنوىس |وى |لمنش|سمر  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

783499 حمد حسن|لرحمن |يه عبــــد | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2346|2 يوسف محمد حسن عرفتـــ محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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9o4|7o ه حسن عبــــد ل  |لع|در عبــــد|لق|ني  ج|بــــ سوه|د|

7856|9 ن|عطيه عرفه عطيه سليم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

865263 لدين محمود|ء سعد |محمد عل ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

234652 مد|لد سيد ح|حمد خ| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

88||32 حمد |لحفيظ |بــــتـــ عبــــد|ء ثــــ|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

85299o لحميد|ىطي عبــــد|لع|لم عبــــد|حمد س| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

434o9 ح|لفتـــ|بــــ عبــــد |لتـــو|مريم محمود عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

362|55 لدين|ل |ن كم|لد عمر|حمد خ| ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

||5|75 ي|ن
حمد|لدين بــــشي  طه |ء |دين ضى ى شمس حقوق عي 

|7o827 ن|لح زيد|عمر سيد حسن ص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

69o53| ن محمد حسن محمدى| مي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|2784| حمد عىلي جمعه|هلل |عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

4|3872 هيم|بــــر|لمنعم |م عبــــد |لسل|مهند عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

696784 لعوضى|لسيد |لعوضى |لدين |نور  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

6o5869 نور محمد يوسف|رق |ط لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

476o66 ىسر|لشوبــــ|ل فتـــىحي شفيق |حبــــيبــــه محمد من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

694968 لدين مصطفى محمد|م |ره عص|س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|||83 هيم محمد |بــــر|لمصطفى |ن نور|يم| ج|بــــ سوه|د|

49298| فع|لش|لدين عىل |ء |بــــ عل|مه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77|o|| بــــق|ء حسن موىس حسن س|سن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

23979o حمد محمد|هدى سمي   هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|2393 ى|زم هش|ح م محمد حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6o8589 ن|لد محمد زيد|ء خ|شيم لمنصوره|حقوق 

764o84 ى مر|لسيد |ندى  د|لسعيد حسي  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

48553| حمد|لجليل |هيم عبــــد|بــــر|حمد |سلىم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3835| عيل|سم|هيم |بــــر|عمر محمد فهىم  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

876788 د محمد |حمد عنتـــر فؤ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

343586 عيل|سم|عيل محمود |سم|دل |سيل ع| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|4|7|6 ى ن قدوس|قدوس بــــهن| مي  هره|لق|بــــ |د|
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433856 ر طه|لستـــ|مصطفى محمود محمد عبــــد  |عه طنط|زر

37o864 ف سعد|يوسف  لدين سيد|رسر دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

764o32 كد|لسيد و|يمن محمود محمد |ئى |م| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

57489 لعليم|لدين عبــــد|همتـــ منصور سعد تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

89352o م |ع تـــم|مد فز|ح| سه ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|5o294 ز|بــــ محمد ممتـــ|يه|كريم  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

773o63 فىل رزق جرجس بــــطرس|بــــ ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

78654o ويرس يوسف|نوبــــ خلف س|بــــ| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

47825| ن|لتـــرجم|ن عيد محمد عيد |رو سكندريه|ل|صيدله 

5o6|6 ى عبــــد | للطيف|حمد ربــــيع حسي  صيدله بــــنى سويف

6227|6 بــــ|هيم |بــــر|دل |مصطفى ع ض|لشر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|46299 ى محمد  حمد زىك محمد عيسوى|نرمي  هره|لق|حقوق 

4|7277 س خليل|رم محمد عبــــ|محمد مك لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6|3277 هلل نبــــيه مرىس|رس عبــــد|هلل ي|عبــــد |علوم طنط

829222 ى نور سعد عمر حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6223|3 ر|لنج|لعدوى |ء صديق |أل ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

635o46 ره|لدين محمد عم|نرص محمد نرص عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

367525 ر محمد|لغف|مي  عبــــد|ء |عىلي زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8o8|43 حسن محمد حسن| ند|ر ره بــــنى سويف|تـــج

|39958 ن|د محمد ري|حمد فؤ|مريم حسن  هره|لق|هندستـــ 

9o874| ضى محمد |لر|مصطفى محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

88658| لربــــ  |د |رك ج|مبــــ|لرحمن محمود |عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

624762 لحض|ن محمد |يم|عمر  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

4o3936 لطوجى مصطفى|س |بــــر عبــــ|محمد ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

465|56 بــــ|زم محمد كس|مصطفى ح لمنصوره|حقوق 

9|8324 ح مصطفى محمد |لفتـــ|محمد عبــــد سيوط|ره |تـــج

32|463 هلل عطيتـــ|بــــ |ل ج|د جم|زي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|o43 حمد|لسيد |حمد |رتـــ |س ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

632967 ف سيد سيد|ء |ول رسر زيق|لزق|علوم 

3577| خ|لسل|لسيد محمد |محمود محمد  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ
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52||46 مر|تـــ عىل أحمد ع|لشح|سميه  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

772663 وق عىل  حمد خليل|رسر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32858o لسيد مصطفى|ورى |محمود مصطفى مغ |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

692739 لعزيز حشيش|لسيد عبــــد |مه |س|بــــسمله  لمنصوره|حقوق 

|36|o8 شتـــ سيد|يه محمد عك| هره|لق|حقوق 

686o2 ن محمد محمود|تـــن حمد|ف لفيوم|بــــ |د|

4|3225 ج|لحميد رس|لمجيد عبــــد|ن عبــــد|رو |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

423659 ن|لسيد عثــــم|ح |لفتـــ|ل عبــــد |رحمه جم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

2|3994 حمد|مل |ندى محروس ك هره|لق|ره |تـــج

33223o لطوجى|ح |لفتـــ|م عبــــد|هر عص|س |تـــمريض بــــنه

675767 لسيد منصور|مه |س|ء |ل| لمنصوره|بــــ |د|

4353|5 شور|ر حسن ع|لدين مختـــ|ح |مي صل سكندريه|ل|بــــ |د|

6848|7 لمرشدى|لح |د ص|لجو|هيم عبــــد |بــــر|هدير  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o6887 ي|حمد ثــــروتـــ محمد عبــــد|
لغنى ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|لمنى

855228 سحق|د |نوبــــ مدحتـــ فؤ|بــــ| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

7|5645 ن زل|ل|محمود رجبــــ | مي  لمنصوره|نوعيتـــ موسيقيه 

249489 لمرصى|حمد ذىك |رص |حبــــيبــــه ن تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

786227 ى|هيم سليم|بــــر|ح |نىح  صل| ن حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

427842 ن|حمد مرىس زهر|ء مرىس |رس| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|56735 ه|لل|لودود عبــــد |د عبــــد |هلل حم|عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

6979|6 ه عم| ى شح|د مصطفى |مي  تـــه|لعشر لمنصوره|بــــ |د|

259|35 حمد عبــــدربــــه سليم|دى |ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|524o| هلل|ن ضيف |م حسن عثــــم|سل| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

544556 طمتـــ بــــريك جويده محمد بــــريك|ف ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

23257| هلل وهبــــه|رص فتـــح |ن| ليدي ن|حقوق حلو

834785 ي |بــــر|محمود 
بــــوبــــكر|هيم مصطفى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

847699 هيم مرزوق|بــــر|شمس فرج  ن|تـــمريض أسو

427|34 لسيد|ح |لفتـــ|لسيد محمد عبــــد |رضوى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3462o8 ئى محمد فتـــىح رميس|محمد ه ى شمس حقوق عي 

26o827 لق|لخ|هيم محمد عبــــد|بــــر|مد |مروه ح ي صىح بــــنه
|معهد فنى
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33o|67 ف رضو|زهرتـــ  ف |رسر لدين|ن حسن رسر |بــــ بــــنه|د|

6386o4 حمد محمد مصطفى|لعظيم |لسيد عبــــد|ء |صف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

77976| حمد محمد عىلي|م حسن |سهي  هش زيق|لزق|حقوق 

8o2o78 هيم مهدي|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

288oo5 مر|مر عىل ع|لد ع|ء خ|ل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

43||3o كبــــى|لمر|هيم محمد |بــــر|رمزى | ند |ره طنط|تـــج

835722 ي ج|
بــــر محمود|مي  مصطفى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

6924o9 حمد|لرحيم |مل سمي  عبــــد | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7o47|3 يه محمد حسن محمود محمد| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

368o7| هيم|بــــر|حمد |حمد وليد | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|48774 ى حمودتـــ|مريم حسن  مي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

524623 هيم محمود|بــــر|هيم يونس |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27|686 هلل|د|تـــه ج|د حسن شح|ء فؤ|دع ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

358984 لمحسن محمد|حمد سيد عبــــد| |تـــربــــيتـــ بــــنه

23992o حمد محمود محمد عىل|يوسف  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6|4|82 لسيد منصور|محمد فوزى عىل  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

|3|463 م عىل|م|يوسف صبــــرى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

643786 بــــيتـــر زغلول منصور عوض زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

75674 ى س|ي هلل|حمد عبــــد|لم |سمي  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

343635 جر ممدوح محمود مصطفى يونس|ه ى شمس|زر عه عي 

|8778 تـــ عوض|لشح|محمد نبــــيل  هره|لق|صيدله 

52oo48 لسيد أبــــويونس|منصور | دين تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

5256o5 هيم محمد|بــــر|سعد فهيم |حمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

769565 دى|رس عىل ش|محمود ي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

323562 تـــ|لشح|دى |له|لسيد محمد |هدير  ن|علوم حلو

268526 لدين|هيم محمد علم |بــــر|لرحمن |عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

766289 لحميد محمد حسن|د عبــــد |ء عم|سم ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

879o2|  | نور
ى
ق مجدى سعيد مشر سيوط|تـــمريض 

4|98o6 شتـــ أحمد عيد|هيم عك|حمد إبــــر| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

9|8974 حمد سيد سعيد  |رس |ف ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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849785 ي سعيد محمد|هد|
ء مصطفى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

33|243 ي
ر مرىسي|لستـــ|محمد حمدي عبــــد| دئى |بــــ بــــنه|د|

29|268 ى عتـــريس|لرحمن خ|عبــــد  لد حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|47726 دق بــــخيتـــ|تـــي  جميل ص|فلوبــــ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

5|o483 ى عبــــد|عمرو ع بــــ|لحميد دي|طف حسي  طبــــ بــــيطرى دمنهور

359o|9 حمد|روق |حمد ف|محمد  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

526oo3 لذهبــــ|بــــو |مد |ل ح|حمد كم|لدين |سيف  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

5o|655 در عبــــده سيف|لق|نبــــيل عبــــد| ند سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

5o44o9 ل|لغ|حمد عمر عبــــد |دل |ء ع|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

693|55 ج|لمز|هيم |بــــر|لسعيد |مل |مروه ك لمنصوره|علوم 

77646 دل معوض عيس|ء ع|شيم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

439622 عزه جميل محمد عىل محمد ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

48|586 ئى محمد|حمد كيل|محمد حسنى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69792 لسيد|حمد مصطفى |يه | لفيوم|عه |زر

783627 لحليم|هيم عبــــد|بــــر|ن |حمد عثــــم| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

88o433 مريم ممدوح رتـــيبــــ عوض  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

642|97 ن|محمد منصور محمد حمد زيق|لزق|طبــــ 

629583 لعزيز محمد|محمد عبــــد | ن|ر زيق|لزق|بــــ |د|

893425 ى |لرحيم حس|محمد سيد عبــــد ني  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

63833| د محمد عىل محمد بــــسيوئى|حمد عم| زيق|لزق|هندستـــ 

62|o72 لمرىس شلبــــى|حمد حسن |حمد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6493o5 هيم|بــــر|حمد |لعزيز محمد محمود |عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o389o ح|لفتـــ|لغنى عبــــد |محمود محمد عمر عبــــد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

76669o دم|هيم |بــــر|ن |ل دهش|لرحمن جم|عبــــد  لعريش|تـــربــــيتـــ 

686778 م حسن|لسل|بــــد حسن عبــــد |نجوى ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

689759 لسعيد مقبــــل محمد|ء حمزه |رس| ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

82|362 درس|لقس رويس بــــقطر تـــ|ري |م ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

269269 ىسر|لغبــــ|ل |م كم|ء س|لىمي ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

72o25 رحمه محمد رجبــــ محمد ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى
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876297 يز عزيز يعقوبــــ  |بــــيشوى ف سيوط|ره |تـــج

863|67 لربــــ محمد|د|حمد عىلي ج| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

285683 م|لرحمن محمد سيد محمد سل|عبــــد تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

|78342 لعزيز حسن|يه طلعتـــ عبــــد | ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

7o6546 لعزيز عىل|لعزيز عىل عبــــد |مريم عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ 

4532|| تـــ|لم عىل فرح|تـــ س|لشح|لسيد محمد |حمد | ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

69o642 شور|عيل ع|سم|حمد |زق |لر|ء عبــــد |دع ط|بــــ دمي|د|

29|2|5 رى|لهو|حمد |م |محمد س منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

686o85 رق محمد عوض حسن|ء ط|وف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

484283 ى |عىل محمد عىل  هيم|بــــر|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|2o42 نم|محمد منصور صديق محمود غ تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|73o66 د عىل نرص|محمد عىل فؤ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o|2o| يم|لد|طمه خليفه محمد عبــــد|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52234| ف خلف سليم عبــــد|هبــــه  هلل|رسر سكندريه|ل|طبــــ 

774o52 لسيد مصطفى|لسيد مصطفى |تـــغريد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

823|86 ه عبــــد| لحكم|لحكيم محمود عبــــد|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

527333 ى|جيه ى محمد عشر ن عيد عشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45o437 د|مه حلىم حم|س|م |حس ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

84o536 لرحيم عىلي محمد|هند عبــــد دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

53427 ء حسن سعد عىلي|رس| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

425835 ين خليل عزيز موىس| مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

63|8|3 ئى|لشلق|حمد |لمؤمن |متـــ عبــــد |س|ء |رس| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

476663 ل|حمد محمد غز|ن |رو سكندريه|ل|ره |تـــج

|39887 بــــر محمد|مجدى ص| ن|ر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8655o2 لحميد محمد|ده رجبــــ عبــــد|غ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

699295 لغنى|مي  سمي  فرج عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

324|69 يف سمي  لمعي عمر رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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|66454 دى|له|دى عبــــد |له|دى عبــــد |له|خلود عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32o8|| روق لمبــــو جرجس|مجد ف|رتـــن |م دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

787|69 لبــــسيوئى|لرحمن |لد عبــــد |لرحمن خ|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4422o| وى|لمك|حمد |د حسن |حسن جه |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

238oo6 ف ف|ء |رس| روق محمد حسن|رسر ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

2723|o حمد محمد|مه |س|لد |خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

347653 لمجد|بــــو|ل محمود محمد |محمد جم ى شمس| لسن عي 

338295 عرج|ل|لسيد فرج محمود |ء |رس| ى شمس| لسن عي 

||6|83 للطيف|حمد عبــــد |رق |يحن  ط هره|لق|ره |تـــج

837499 ره|مؤمن حمدتـــه مهدي عم |هندستـــ قن

6o2482 ء عىل محمد عىل|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

779756 لمعىط|حمد محمد عبــــد|ل |س زيق|لزق|ره |تـــج

4|744 تـــه|هر شح|هر محمد ظ|ظ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

329|2| س|لسيد محمد عبــــ|ء |ل| |بــــ بــــنه|د|

225484 ل عىل خليل|ء جم|شيم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

38|37 ف طه محمد عبــــد | لح|حد ص|لو|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5495| خليفتـــ سيد محمد| مه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8447o2 ي محمد|وي عبــــد|جر بــــسط|ه
لغنى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

26292 رقيتـــ مدبــــول محمد مدبــــول هره|لق|ره |تـــج

27332o حمد|مصطفى محمود فهىم  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

64o375 لعزيز|ح محمد عبــــد |ء صل|سم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

76o362  محمود|عمر ع
ى
دل شوق دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

464636 ن|بــــو سليم|حمد محمد |سلىم محمد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|7|6o6 ره|مجدى لويس بــــش| رين|م |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

253954 لعكفه|لسيد |ح |يوسف حمدى صل ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

37279| حمد|لرحمن محمد عطيه |عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

3o862 ل سنوىس|هدير سنوىس جل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

42|2o3 دي حنوره|له|لنبــــى عبــــد|حمد حمدى عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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|25748 ي|جيل
ن مهند حمدي لطفى وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

485o44 وى|لر|وي |محمد محمود محمد ف |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

254452 دى|لبــــغد|ل مشحوتـــ محمد |معتـــز جم شمون|نوعيتـــ فنيه 

64|665 ف عىل محمد | لفى حسن|ل|رسر زيق|لزق|طبــــ 

6o7369 منه|لعزيز أبــــو |ر محمد عبــــد|من |طبــــ طنط

355948 عيل|سم|لمنعم محمود |ء عبــــد|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3597o9 دى|له|لدين محمد عبــــد|م |ء عص|دع ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

856942 جيد مرزوق جيد بــــرسوم ره بــــنى سويف|تـــج

5|44|3 ى|عبــــي  محمود محمد عبــــد لعزيز حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

7|6||9 زى|هيم غ|بــــر|لسيد |ندى  لمنصوره|حقوق 

5o4628 لسيد|لمنعم |د عبــــد|خلود عم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

435|67 تـــ|لسيد محمد محمود بــــرك|يوسف  لشيخ|تـــمريض كفر 

44328 بــــر|لرحمن عىل خرصى ج|عبــــد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o466 هلل|حمد عبــــد|جر عيس |ه لفيوم|تـــربــــيتـــ 

53o9o ن عىل محمود|ن عىل رمض|رو علوم بــــنى سويف

637283 بــــ محمد متـــول|لوه|ح عبــــد|حمد صل| زيق|لزق|علوم 

42797 بــــو رسيع|ح |لفتـــ|لد عبــــد |ضىح خ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9o2|5o ي|ر د|من
رى |ل صديق زخ|ئى ج|صيدلتـــ سوه

|7|o9 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ئل |هلل و|عبــــد هره|لق|ج طبــــيع |عل

3|4356 هيم|بــــر|ح |يوسف مصطفى صل ى شمس|تـــج ره عي 

69|953 ي|رس عىل محمد عىل |ف لحرصى لمنصوره|بــــ |د|

25626o ف مختـــ|حمد | يد|ر ز|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

459383 ح مصطفى|لفتـــ|محمد شكرى عبــــد ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

4267|| للطيف|م عبــــد |لسل|للطيف عبــــد |تـــقوى عبــــد  بــــ دمنهور|د|

9|o283 لرحمن محمود |لرحمن محمود عبــــد|عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

753848 لمول يوسف|حمد عبــــد |ن |رو ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

4o3772 فتـــ|لسيد محمد محمد ر|عمر  سكندريه|ل|ره |تـــج

67732| لدنف|ل محمود محمد |محمود جم لمنصوره|طبــــ 

285696 ل فرهود|م كم|هلل محمد س|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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76|595 حمد سيد محمد مرىسي| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

|739o| بــــر بــــركه|بــــر ج|ديه ص|ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

25|o|2 وى|لعش|م محمد محمد |سل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

33o944 لطوجى|بــــو بــــكر محمد |محمد  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

44|o59 يف |سم| حمد محمد|ء رسر لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8636|2 لدين محمد|ل |ل جم|رغده كم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2452o4 ح|لفتـــ|رفيده عىل محمود عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

35559 لطويل|حمد |لد محمد |خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

42649| ئيل|لمسيح روف|ميل عبــــد |مريم  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

447||9 حمد|يوسف خميس مسعد سيد  سكندريه|ل|هندستـــ 

84933 لحكيم محمد|هدير محمد عبــــد لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

2699|5 لرحمن|حمد عبــــد |ر |لستـــ|محمد رأفتـــ عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6|2336 ن سليم|هلل سليم|أحمد نزيه عبــــد |ره طنط|تـــج

36559| بــــو شوشه|لدين سعيد سعد |م |عص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

358767 حمد|تـــى |ل نج|بــــل| ند|ر ى شمس|تـــج ره عي 

45|262 لجمل|ح محمد |لفتـــ|ح عبــــد |سم |نوعيتـــ فنيه طنط

244367 لجيد|د فهىم عبــــد|حمد رش| هره|لق|بــــ |د|

8o9785 روق محمد|ء ممدوح ف|شيم ي|طبــــ 
|لمنى

43o982 دق شعيبــــ|لسيد ص|دل |رضوه ع |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

777|3| ن|لحميد سليم|ح عبــــد |محمود صل زيق|لزق|هندستـــ 

4|276| ف محمد رمض|ن |رو ن محمد|رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

759472 ح|لفتـــ|لسيد محمد عبــــد |ن |رو لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

4|6696 مه|عيل سل|سم|ن |ء شعبــــ|رس| لشيخ|ره كفر |تـــج

33o623 لسيد|لحميد |ئى عبــــد|سلىم ه |بــــ بــــنه|د|

|65|9o ى نبــــيل عبــــد |ي هلل|لحليم فرج |سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2459|7 ىسي|لشبــــ|لفتـــوح |ح أبــــو|محمود صل ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

344735 عيل سعيد محمد|سم|رتـــ |س ى شمس|د| بــــ عي 

453743 ه|د مرشدى عبــــد |د رش|زي لقوى عمي  لشيخ|ره كفر |تـــج
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|38565 ن|وى سليم|ل حليم بــــبــــ|رى كم|م ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

247o94 جرجس مني  عزيز عبــــيد ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

622382 وى|لبــــطر|مريم محمد محمود محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

87o72 لحفيظ|ن محمود عبــــد |ن شعبــــ|يم| لفيوم|نوعيتـــ 

685896 لح|لحليم ص|حمد عبــــد |مل | لمنصوره|حقوق 

54932 لعظيم|لحميد عبــــد|لد عبــــد |مريم خ صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

64oo|6 ف محمد محمود عبــــد|ن |يم| لرحمن|رسر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|o8o6 ل|رضوى عمر عىل هل لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

22752| جون عزتـــ فتـــىح قطيط تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

78368| هيم|بــــر|ش غنيم |لدمرد|لولو  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

753228 لموجود محمد|حمد محمد عبــــد | |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

49654| ى صل|ي مد محمود|لدين ح|ح |سمي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4o773o ى محمد عشم وى|شهد محروس حسي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

28oo8 حمد|لرحيم |تـــه عبــــد |ء شح|ل| ن|بــــ حلو|د|

63282| حمد محمد مصطفى|لسيد |ئى |م| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

5|2692 رتـــ|يد رسر|عيل ز|سم|ن |محمد رمض عه دمنهور|زر

2|6556 لد محمد رجبــــ|محمد خ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

54242o ف جمعه عىلي خلف محمد| |سه
رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

27o|32 ئى|لشنو|حمد زىك زىك | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

46o29 حمد|ئى محمد |هدير ه هره|لق|ره |تـــج

|38676 ف خليل ميخ| |رين|م ئيل|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

46|525 ف|ء عىل يوسف جز|آل ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

423453 حمد خليفه|ل |ده كم|مي سكندريه|ل|حقوق 

78o479 ى |ي ى|هيم محمد |بــــر|سمي  مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

26o253 م|رص حسن مصطفى سل|ندى ن تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

44954o لدين|ع |ل س|لع|لسعيد عبــــد| |محمد رض |ره طنط|تـــج

6o3292 بــــو عز|لحميد |عطيه عبــــد | محمد رض |ضتـــ طنط|علوم ري

493o32 ج |لسيد ن|هلل صبــــىح عىل محمد |عبــــد  ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 
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6o|887 ن قطبــــ أبــــو عيد|آيه رمض |تـــربــــيتـــ طنط

|42894 هيم عمر|بــــر|محمد رأفتـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|27949 ف يوسف| جميل حن| ن|ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

499928 ي|ر
هلل حسن|بــــ |عيد عطيتـــ ج| ئى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

622665 حمد محمد فرج|م |جر عص|ه ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

345468 لقليوبــــى|ح محمد |ئل صل|بــــسنتـــ و ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

899789 ى  حمد سمي  زىكي |نرمي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5o48|o ئيل|ر خليل منصور خليل ميخ|من سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

449o47 م محمد أحمد طلبــــه|محمد هش بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

2|46|9 هلل|حمد طلبــــ عبــــد |ء |يوسف عل ن|تـــربــــيتـــ حلو

8|o|99 عىلي عيد دكروري محمد ره بــــنى سويف|تـــج

538347 ي|ر
لعزيز يونس|مسعود حميده عبــــد | ئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

762794 لسيد|لسيد سعد خليفتـــ |حمد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

896379 مريم وفيق ينى تـــوفيق  ج|ره سوه|تـــج

266289 وق  د|ن مر|حمد رمض|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|3622| هيم|بــــر|ره محمود صبــــىح |س ن|بــــ حلو|د|

537o49 ل مبــــروك|هيم محمد كم|بــــر|حمد | ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

95599 ح|لفتـــ|ل عبــــد|لحميد جم|عمر عبــــد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

5o7343 ين نبــــيل وليم تـــوفيق جرجس| في  سكندريه|ل|علوم 

94|38 هيم رجبــــ مصطفى عىل|بــــر| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7624o| |لبــــن|لرحمن |بــــ محمد محمد عبــــد |يه| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8o8788 حمد|كريم معبــــدخميس  ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

863o64 لمجد يوسف|بــــو|عمرو يوسف  زيق|لزق|حقوق 

4o965o لمهدى|حمد |لد محمد |ء خ|ل| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

448844 تـــ محمد | حمد محمد غنيم|مي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

43795o وي|شهد ممدوح محمد يوسف شه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

53983 مهند طه مصطفى محمد طبــــ بــــنى سويف

27||54 |لسيد محمد عىل ند|ه |نج ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

||7858 عمر محسن سيد حنفى رجبــــ ى شمس| لسن عي 

89o|o2 ق حميد عىل  |لرز|هلل عبــــد|عبــــد سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ
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|86o2 حمد|د |هي محمد فؤ|بــــ هره|لق|ره |تـــج

6o22o7 لطوجى|ح |لفتـــ|هيم محمد عبــــد|بــــر|لسيد |ن |رو |ره طنط|تـــج

343779 ر|لجز|للطيف سيد |هلل محمد عبــــد|منتـــ  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

2223| لرحمن|رص عىل عبــــد|نىه ن لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

688o68 حمد عمر|لمقصود |هيم عبــــد |بــــر|مروه  لمنصوره|صيدله 

443677 لحميد صقر|لحميد بــــيوم عبــــد|ء عبــــد|دع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

543672 لبــــيشبــــيسر|ج  عىل |لرحمن ن|عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

46|677 ىط حسن محمد|لع|يه محمد عبــــد| ي صىح طنط
|معهد فنى

6o2|77 ى عىل |بــــو|ء عىل |هن لسبــــىك|لعني  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

849967 حمد محمد|ح |ء صل|ند ي صىح 
سيوط|معهد فنى

32|5|| نوبــــ رزق موىس يوسف|بــــ| ى شمس|تـــج ره عي 

4o7226 هيم|لمعبــــود إبــــر|آيتـــ مجدى عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|279o لمنعم|مروه فوزي محمد عبــــد ي|علوم 
|لمنى

4o4626 حمد مخلوف|حمد خليل محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23o96 يف مجدى عبــــد  هلل|ه عبــــد |لل|رسر هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

245|87 طمه سمي  سيد محمد|ف ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

226|88 ح سيد سليم|لفتـــ|محمد سمي  عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|68453 ى خليل |م |لرحمن حس|عبــــد  |لدين حسني 
هيم|بــــر

ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

272524 ى | ى حسن حسي  وى|لطح|حمد حسي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

||9o73 ز محمد|لبــــ|دل |ريم ع ى شمس صيدله عي 

92|489 نوس |سطف|م |ل س|مي  جم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6|3|5o فظ|لح|لرحيم عبــــد|هيم عبــــد|يه إبــــر| |هندستـــ طنط

499593 لعزيز|لمنعم مرىسي عبــــد|يه عبــــد| تـــربــــيتـــ دمنهور

445|2o ء عدل جرجس|مز رج|ر سكندريه|ل|هندستـــ 

2742|7 هلل|لحميد عبــــد|جر كرم عبــــد|ه سيه|نوعيتـــ عبــــ

628729 هيم متـــول|بــــر|ئى عزتـــ |م| زيق|لزق|بــــ |د|

42324o لكريم محمد|نور عبــــد |كريم محمد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

33998| لرحمن|هيم عىل عبــــد|بــــر|م |بــــتـــس| هره|لق|ج طبــــيع |عل

443666 بــــوزيد عىل|ىط |لع|خلود رجبــــ عبــــد ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |
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695354 لمتـــول بــــبــــه|لسيد |ض |ري| دين لشيخ|بــــ كفر |د|

628o5| عيل نصي |سم|عيل |سم|يدى محمد |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7o|45 لسيد محمد معوض|حمد |محمود  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

6777o7 يم|لعم|بــــو |مصطفى محمود محمد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

7o77| لحميد|هيم عبــــد|بــــر|لرحمن فوزي |عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

922562 طف محمد |لسيد ع|لد |خ ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

5|98o9 ى|سم| ء محمد محمد حسي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

9o|83| د عز عىل محمد |جه ج|بــــ سوه|د|

44|276 يد|حمد يشي منصور محمود ز| لشيخ|طبــــ كفر 

8o|58o طمه حسن عىلي محمد|ف ي|نوعيتـــ 
|لمنى

33|964 ء عيد حمدين حمد|رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

48o663 لحميد حميده|يز عبــــد|حبــــيبــــه محمد ف ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

3462|o حمد عطيه عفيفى|محمود  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3434o2 ف محمد | |ن|ر لصغي |رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

482o27 لحميد محمود|لمنعم حنفى عبــــد |محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|66734 ء محمد سيد محمد|شيم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

857799 هلل|د مكرم |ئل جميل عي|و ي|بــــ |د|
|لمنى

7||o9o لسعيد عىل عمر شعي |حسن محمد  لمنصوره|ره |تـــج

9|62o2 ى |لليل يونس حس|بــــو|حمد | ني  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

5|46|| ن|للبــــ|ء طلبــــتـــ محمد طلبــــتـــ |سم| بــــ دمنهور|د|

7642|4 لسيد حلىم حسن حبــــيش|ن |نوره بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

84|787 حمد بــــدر محمد خليل| ن|هندستـــ أسو

867o2o ره|در لبــــيبــــ بــــش|نطونيوس ن| ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

8824o6 سوسن محمد فكرى محجوبــــ   ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

7|2828 لسمرى|روق حسن حسن |حسن ف| رن لمنصوره|طبــــ 

357734 هلل يوسف|مل عبــــد|طمتـــ ك|ف ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

5|292| ى عمر ن|كريم محمد حسي  لشيخ|عه كفر |زر

|2||94 س|نور عبــــ|ر حسن |مي شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

5655o هلل|لمعبــــود خي |لعظيم عبــــد|مصطفى عبــــد حقوق بــــنى سويف

434253 هلل||ربــــيع محمد عط| دين |طبــــ بــــيطرى بــــنه
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48455| هيم|بــــر|قوتـــ |هيم ي|بــــر|جد طلعتـــ |م |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

6|22o7  طلبــــه عبــــد|ء عىلي |شيم
ى
لرحمن|لدسوق |ره طنط|تـــج

542665 لصعيدى|هيم |بــــر|ن |ن شعبــــ|جر رمض|ه بــــ دمنهور|د|

74249 ي| |رودين
حمد عىلي حنفى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3|8o45 محمد مصطفى محمد محمود تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

76o|o3 لعليم|دق عبــــد|لص|محمد نبــــيل عبــــد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

4|4246 حمد سعد|ل |ء جم|عىلي |ره طنط|تـــج

83o|79 محمد فهىمي محمد| دين زيق|لزق|حقوق 

7584o7 طمه مسلم عوده فرج|ف ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

455659 ي |آيتـــ كم حمد|ل محمد خضي  سكندريه|ل|بــــ |د|

87o328 ن محمد|ل محمود شعبــــ|م| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

526o|8 ن|لسيد محمد محمود عثــــم|لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

462|27 لمعبــــود عىل  عطيه|لسيد عبــــد |محمود  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

8o7o|6 حمد|ن |ل شعبــــ|ء جم|دع ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

26|962 سط عىل عطيه|لبــــ|محمد عىل عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5||682 ى محمد عمر|عمر عبــــد ن|لمنعم أمي  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

4o943o ى محمود بــــهج تـــ محمد بــــصيلتـــ|خي  |بــــ طنط|د|

7|o863 هيم رجبــــ|بــــر|هيم |بــــر|حمد رفعتـــ | تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

822364 در|لق|در فوزي عبــــد|لق|لد عبــــد|خ ره بــــنى سويف|تـــج

6889|9 ى شه|هد حس|حمد مج|دى حمدى |ش بــــ|ني  لمنصوره|عه |زر

55o24 حمد|رتـــ سيد محمد |س حقوق بــــنى سويف

8o9o2 م|م|د |لجو|ن عبــــد |ن شعبــــ|نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o4983 زى|كرم محمد قنديل حج|لسيد | لمنصوره|هندستـــ 

525895 ىطي|لع|حمد محمد عبــــد |حمد محمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

6o8378 ن|ر محمد سليم|ره محمود مختـــ|س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7||6|6 لسيد جوهر|محمد عبــــده محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

485294 بــــدين|حمد محمود ع|سهيله محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

222327 لح|م ص|حمد عص|مريم  هره|لق|م |عل|
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7o245 ى محمد|ح جمعه ي|سم سي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

36||93 مه|ل حسن سل|سمر جم |حقوق بــــنه

6o45|| فرج أحمد محمد| دين |نوعيتـــ طنط

32|237 لضوى محمد|د محمد |زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7|66|6 ن|ل رمض|لع|عمر محمد سعد عبــــد  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

26954o لغمرينى|هيم |بــــر|لفتـــوح |بــــو|نهله  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

845o98 هيم|بــــر|حمد |زق |لر|مروه عبــــد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

756o8| سم محمد|حمد ق| |ند عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

783682 يف|عيل |سم|هيم محمد |بــــر|مروه  لسيد رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

86467| ن|ء يوسف محمد سليم|شيم ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

675388 دل عىل عوض دغيدى|مريم ع ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

452238 ح محمد عىل|لفتـــ|م عبــــد |د عص|ذي لشيخ|هندستـــ كفر 

285954 ه شعبــــ| ن|حمد فرح|ن سيد |مي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8527o9 لد حسن نجيبــــ|د خ|جه سيوط|حقوق 

73|74 هيم|بــــر|لسيد |لسيد |ء |شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

98o36 حمد تـــوبــــه محمد عىل| ن|علوم حلو

496666  |لص|دل حسن |ن ع|ريم|ن
ى
هيم|بــــر|ق ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

42ooo7 د|محمد عمرو عىل عىل حسن مر |ره طنط|تـــج

53|38 بــــ سعيد|لتـــو|لرحمن سعيد عبــــد |عبــــد ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8636o| ي عري|ء عبــــد|رس| ن|لرؤف خرصى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

498458 ى أبــــومندور|ن صبــــىح عبــــد|رو لمقصود أمي  |بــــ طنط|د|

885848 ى |ي ى حسي  ن |حمد مهر|سمي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

6|8384 ل عيد حنطر|عيد كم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

637|89 ح|لسو|كريم محمد محمد مرىس  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45o5|2 ود|دهم مصطفى محروس د| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

367|7 طف محمد|مر ع|منيه تـــ| ى شمس| لسن عي 

78|o5o بــــر|محمد ثــــروتـــ محمد ص زيق|لزق|نوعيتـــ 

68976| ى|هيم ش|بــــر|ن محمد |ء مرو|رس| هي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

88676| ء محمد محمد محمود |سم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى
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92o686 حمد |ل سيد |لع|ل عبــــد|له جم|ه دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

482|22 ف عبــــد رك محمد|زق مبــــ|لر|يحن  أرسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43384o لسمنودى|بــــ |لوه|بــــ عبــــد |لوه|محمد عبــــد  |حقوق طنط

79o3|| لعزيز عمر|لد عبــــد |خلود خ لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

78o9o6 هيم|بــــر|حمد محمد محمود | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

7|6449 ن |ثــــروتـــ مسعد شط| مي  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

269249 لجنوبــــي|لسيد |يه مشحوتـــ | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2469o8 بــــو ليله|نور جوده محمد |محمد  لسويس|هندستـــ 

|6|84| د|ن مجدى محمد فؤ|رو ى شمس| لسن عي 

37o537 لرحمن منصور|مريم محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

825526 ى نور  هيم|بــــر|لدين سعدي |حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|7573o ع|ع بــــسيوئى رف|رف| هلل رض|سيف  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3588|8 ى |مريم عبــــد |لشو|لحميد حسي  |ره بــــنه|تـــج

||6355 هلل|بــــ |هر سمي  ج|م| مونيك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

46392|  عىل عبــــد |لبــــ|لسيد عبــــد |جر |ه
ى
م|لسل|ق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o26o3 |مد |بــــ ح|لوه|بــــ عبــــد |لوه|ئشه عبــــد |ع
بــــينى لشر

لمنصوره|بــــ |د|

783982 حمد عىل محمد حسن|هبــــه  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7|6638 لكوم|شد |لكوم ر|مه |س|در |ن لمنصوره|حقوق 

5|95oo ف ف|ندى  لمغربــــى|روق |رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

32574 حمد|دل محمد يوسف |محمد ع ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

235938 ن هيم|بــــر|وجدى بــــدوى | مي  هره|لق|بــــ |د|

35||77  |لبــــ|مدحتـــ محمود محمد عبــــد
ى
لمزين|ق |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

79o26| لح|ده عمرو محمد ص|مي ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
ستـــ|لدر|)ريتـــ |د|علوم . لعريش ش|بــــمدينتـــ 
|لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر|م | للع

(عيليتـــ|سم|ل|لبــــديل بــــ

45|ooo بــــوموىسي|لصمد |د عبــــد|محمد فؤ ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

357|26 هلل|لرحمن عبــــد|يتـــ صبــــرى عبــــد| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5o7955 عزتـــ محمود حسن عيس| ن|ر سكندريه|ل|علوم 

3|73|3 وى|لعزيز قن|محمد حسن عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى
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5|9323 هلل|لرحيم مبــــروك محمد عبــــد |مر عبــــد |حبــــيبــــه تـــ ره دمنهور|تـــج

636847 زى|حمد حج|ح |محمد صل زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

4o4|27 هيم محمد|بــــر|يمن ممدوح |عمر  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

33o347 لدكرورى|ح |يتـــ محمد صل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

639|2o هيم|بــــر|عىل أحمد عىل  زيق|لزق|ره |تـــج

422776 مر|لق ع|لخ|حمد عبــــد |ندى  سكندريه|ل|علوم 

7o87|3 فع|لش|فع محمد |لش|لد |وجيهه خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

356523 د|لجو|لعزيز عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|خلود عبــــد شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

2|9474 حمد|لسيد |مروه محمد محمود  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

447625 لبــــدرى حزين حسن|مريم عىل  سكندريه|ل|هندستـــ 

683859 ى عىل و|ء عص|دع دى|م حسي  لمنصوره|بــــ |د|

47736 ف محمود عبــــد |رحمه  |لش|رسر
ى
ق ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

487298 عمر محمد عيد حسن عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

246368 جح عىل محمد|حمد ن| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

759528 هيم|بــــر|لدين محمد|رق بــــدر|ء ط|هن لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

88o8oo ى |ورده عبــــد حمد |لمتـــجىل حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

3|6472 لعزيز محمد|يتـــ محسن عبــــد| هره|لق|بــــ |د|

6o67o7 لرحمن محمد محمود حسن تـــرىك|عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

2673o4 لسيد سعد|ء عىل |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

92|o79 لس خليل |خليل بــــسك| مرن ج|عه سوه|زر

337333 ن شد|هلل ن|سعد رزق | |مي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

7235o حمد|ح |لفتـــ|ده سيد عبــــد|مي لفيوم|طبــــ 

|78776 هيم|بــــر|محمد يحن  محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

62o879 رس فتـــىح محمود حربــــى|محمد ي ط|بــــ دمي|د|

842o8 ح|لحميد مفتـــ|حمد حمدى عبــــد | صيدله بــــنى سويف

2224o4 عويس سيف حسن| ل رض|م| ى شمس|تـــج ره عي 

46|3o3 تـــه|هيم محمد شح|بــــر|ل |حمد جم| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

479292 يه محمد محمود عىل أحمد| ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|3728o حمد سليم|لدين |ح |حمد صل|مصطفى  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|
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3274| لرحمن|لسيد عبــــد |لدين |م |حمد حس| ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

8225o4 ه | ر|لغف|حمد عىلي عبــــد|مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

3554o| مريم ممدوح جميل فكرى ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

46289 لدين محمد محمد|م |زم حس|ح لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

432369 ي|لق|ن سعيد شبــــل عىلي |يم|
ضى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3||6|6 ن س|ميشيل حلىم غط| مي  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

6993|3 لمنعم|سمر سمي  حسن عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5o5639 هلل| |ل عط|لع|لدين عبــــد|د|ر عم|عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|57o97 فع|لش|حمد محمد |ر |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

764|49 لسيد عبــــده|رص حسن |ن ن|نور بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|53o37 هلل فهىم|لرحمن محمد فتـــح |عبــــد  هره|لق|عه |زر

46||2 ر نجيبــــ عىل|لجبــــ|ره عبــــد |س هره|لق|بــــ |د|

2646|2 بــــو خليل|طف حلىم |ء ع|رس| |تـــمريض بــــنه

292385 لجندى|محمد مرضى محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|8|72 ود|هيم د|بــــر|ر محمود |ء محمد مختـــ|دع بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

82459o دي|جي عبــــ|حمد ض|محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

675595 تـــ|ئى محمود فرح|محمد ه لمنصوره|ره |تـــج

752932 حمد|سمي  محمد محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

69848o ف |حمد | لعزبــــ|حمد |حمد |رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|33o9o لدين حموده|محمد يشى سعد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

||9|27 ح تـــكروئى خليل سعد|ن صل|نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2595oo س عىل|ل عبــــ|ء جم|ند ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

68||37 ف طه عبــــد |عمر  زق|لر|رسر لمنصوره|ره |تـــج

46456o حمد|لمقصود سيد |ل عبــــد |م محمود كم|سل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

3248|o ف |محمد  وى|لغربــــ|لحسينى |رسر ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

9o6oo7 بــــ |لوه|حمد عبــــد|لك |محمد م ج|بــــ سوه|د|

237548 طمه مصطفى حسن سيد|ف ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى
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832|93 محمد يوسف محمد يوسف ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

7547o| د حسن مقيبــــل|ن ج|منيه عثــــم| تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

823332 لي|ك بــــس|لمل|يعقوبــــ عبــــد| رين|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

69|392 |عزه حسن عطيه خرصى عط لمنصورتـــ |تـــمريض 

8o45| سط حسن محمود محمد |لبــــ|م عبــــد|هش
ه|لل|عبــــد

ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o3725 لسيد جمعه|لسيد عطيه |محمود  لمنصوره|ره |تـــج

282632 ه رجبــــ نرص رجبــــ نرص سمي  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

4|5472 مد|مد محمود محمود محمد ح|ح سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

64923 لعزيز|حمد عبــــد |هيم |بــــر|حمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

686375 هلل| |لسيد عط|محمد صديق سعد  لمنصوره|بــــ |د|

494272 |لرؤف |للطيف عبــــد|مل عبــــد|للطيف ك|عبــــد
لخويسىك

عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4996o2 حمد فتـــىح|صف |ء ن|دع بــــ دمنهور|د|

7857|5 ن|لم مسلم سلم|هلل س|عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

756483 ح|لفتـــ|عمر محمد سعيد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

445||6 ى|لعليم |حمد محمد عبــــد |زم |ح حمد حسي  ره دمنهور|تـــج

8|383| لصغي |هلل محمد محمد |منه  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4|o7o5 ى |حمد ش|ريم  ر|لنج|هي  لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

245342 لمحسن|حمد سيد عبــــد|ء |دع ن|تـــربــــيتـــ حلو

434283 هيم منصور|لعزيز إبــــر|ء محمد عبــــد |سن |بــــ طنط|د|

8o8843 حمد|حمد محمود تـــوفيق | ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

899|24 ى |محمد هو رى يوسف حسي  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

2|962o لغنى|ن عبــــد|ن رمض|ء شعبــــ|رس| مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

28|oo4 لح|للطيف ص|لدين بــــدوى عبــــد |ء|لح بــــه|لص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

766779 يف|د فهىم |محمود عم لشر ط|ر دمي|ثــــ|

36o928 مر طه محمد|بــــطتـــ تـــ |ره بــــنه|تـــج

675|65 هلل|د|ل محمد ج|دل جل|ء ع|سم| لمنصوره|طبــــ 

76o84 هيم عزتـــ فوزى|بــــر|ل |بــــل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

259927 هلل|لدين محمد عبــــد|ن نرص|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

2o354 بــــوزيد|لنبــــى |لد عبــــد|يوسف خ هره|لق|بــــ |د|
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|9262 تـــ|ن فرح|لرحمن صبــــىحي حس|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

492368 ف|لصو|لحميد |لسيد جمعه عبــــد|محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

464553 حمد محمد صبــــىح محمود محمد خليفه| سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

4|o959 ل|لبــــد|م |حمد س|ره مصطفى |ي |بــــ طنط|د|

255o4o ل|مل يس محمد كم| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

5|4o8o لد محمد محمد زيتـــون|سلىم خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

59|42 ه | ه |حمد جي  ى جي  هلل|هلل حسي  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

372|33 مه حسن محمد|س|ء |سم| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

27|o6o لمطلبــــ|هر عبــــد |رق مصطفى ز|ط| رن ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

52268 ل|ر نبــــيل كم|نورم| جسيك بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4o649| زق محمد|لر|لسيد عبــــد|هلل محمد |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78|327 ن رزق|ن سليم|ء عىل شعبــــ|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

2526|4 لسبــــىك|دى سعيد |له|ن عبــــد|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

424256 |لبــــن|حمد |حمد |هيم |بــــر|محمد  سكندريه|ل|حقوق 

|4|o6o مر|لم ع|لعظيم س|حمزه سيد عبــــد  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

682955 ى |بــــو|يه | ى |بــــو|لعني  وى|لبــــدر|لعني  لمنصوره|طبــــ 

29|384 |محمد قر| لدين قر|ء نور|لشيم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7o3839 ئى|لمسلم|م محمد عىل |ن عص|نوره زيق |لزق|تـــمريض 

346666 مه|لفتـــوح محمد سل|بــــو |ح |تـــ نج|ي| ى شمس علوم عي 

87832 دي|له|بــــ محمدعبــــد|لتـــو|ن عبــــد|نعمه شعبــــ ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

266957 م|لسل|هيم عبــــد|بــــر|ن نرص |نوره ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6||386 لمعىطي حتـــحوتـــ|خلود مدحتـــ عبــــد  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

28o8|| لم حسن|يوسف جمعه س |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8|35|9 ى|صم عىلي |هدير ع مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

33256| عيل فرج|سم|جد محمد |ء م|لزهر|طمه |ف |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8|8798 ي محمد عبــــد|ء عبــــد|دع
ي|لغنى

لغنى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

32842 ف عبــــد|محمد  بــــو سيف|هر |لظ|رسر ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

822865 بــــر|لج|ح عبــــد|م محمد صل|سل| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

285267 حمد صبــــىح مني  محمد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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253o53 لسندبــــيس|ء محمد محمود |رس| شمون|نوعيتـــ 

|5oo29 وى|فظ طنط|حمد محمد محمود ح| ى شمس|تـــج ره عي 

285556 بــــ سيد|لبــــ|ئى فتـــح |سلىم ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o8464 ل|لع|لسيد عبــــد|لسيد فتـــىحي | ره بــــنى سويف|تـــج

78339 لرحيم|ن محمد محمود عبــــد|نور ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

243849 حمد عويس|ده نبــــيل تـــوفيق |مي ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

478248 ى يف محمد زىك ق| جي  سم|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

|64|22 هلل|محمد محمود محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

5|37|2 لصيفى|لمجد |بــــو|فرج محمد فرج  لشيخ|عه كفر |زر

287776 للطيف رسور|رص عبــــد|لن|لد عبــــد|خ لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

282478 لد خميس مرىس|ضىح خ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7o5379 مه|لمتـــول عىل  سل|لسيد فتـــىح |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7756|2 حمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

423362 ى|لد محمد عبــــد |خلود خ هلل حسي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

77||97 ش|لدو|لسيد محمد |ره |س زيق|لزق|صيدله 

924949 عىل رزق محمود عىل  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

543986 ن بــــحبــــح|هيم شعبــــ|بــــر|مسعد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9452o لحميد|لمعبــــود عبــــد |حمد عبــــد |مؤمن  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4598|8 هيم محمد غنيم|بــــر|حبــــيبــــه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

487938 حمد|جد عىل محمد خميس |م ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

89o985 هدى محمد يوسف خلف  سيوط|بــــ |د|

4338o4 ف عبــــد |لرؤوف |عبــــد لرؤوف مأمون|رسر ي صىح طنط
|معهد فنى

33o6o هيم|بــــر|صفوتـــ فرج | دون|م ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8|74o| ي ك|سل|
مل متـــولي|م مصطفى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7|8o|8 مي  نبــــيل محمد محمد حرز| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

645689 ى |لد محمد |خ لخول|لسعيد حسي  |حقوق طنط

6o3454 ن عرفه|لرحمن محمد شعبــــ|هدى عبــــد لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

448o97 بــــى|مريم محمد محمد محمد  بــــو رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

333|23 لسيد عيد|بــــر عيد |ص |حقوق بــــنه

89||o| ر محمد |عبــــي  فرغىل عم سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري
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428242 در مصطفى شلش|لق|عبــــد | رويد |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

789634 بـــــــو دلــوعــتـــ|بــــو ضيف |ل |محمد جم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

326938 ء محمد عىل محمد|شيم ى شمس حقوق عي 

267664 يف|لفتـــ|م محمد عبــــد ح رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|65o5 لغنى|لغنى عبــــد|ئى عبــــد|بــــ ه|رح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|38643 حلىم| م زكري|حس| هن ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

4|2oo8 ىط جوهر|لع|رق عبــــد|د ط|زي |ره طنط|تـــج

895552 هلل  |بــــر عبــــد|حمد محمد ص| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

632377 ى|م عىل محمد ش|رحمه عص هي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7643o5 ى حمدى عبــــد  لمعتـــمد صديق|حني  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

9o5256 ه |لل|بــــر عبــــده عبــــد|ل ص|م| ج|طبــــ سوه

6o6688 ف حسن |حسن  لسيد|ع |لرف|رسر |حقوق طنط

6o9892 تـــ حمدى عبــــد دي|ىطي ش|لع|أمي  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

5|9759 لسيد عزتـــ عطيه|ميه محمد |ش تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|64878 هيم|بــــر|رق زىك |ر ط|من هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|4953 ن محمد جبــــر|محمد شعبــــ لشيخ|ره كفر |تـــج

||6462 ح|لفتـــ|لعظيم عبــــد |مروه مصطفى عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

784|9 بــــسنتـــ صموئيل سدين سيدهم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

327374 ى|م جد ليشع سدره|م| رتـــي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

24472| لجليل|حمد عبــــد|حمد قرئى |محمد  ى شمس| لسن عي 

4477o9 هيم عىلي|بــــر|لد |خ| لي|د سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

325277 هيم|ير|حمد سيد |م |سل| هره|لق|حقوق 

767345 وى|لفيش|فظ |لد فتـــىح ح|محمود خ ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

628459 م|تـــه سليم درغ|محمد نبــــوى شح زيق|لزق|ره |تـــج

83|9o5 ى محمد|ل| ء محمد يسي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

844227 فتـــ محمود محمد|هيثــــم ر ن|سو|ضتـــ |علوم ري

445322 لخي |بــــو |رس معوض معوض |محمود ي |ضتـــ طنط|علوم ري

3478|2 لد|م محمد خ|له|حمد | ى شمس حقوق عي 

44828 ف عبــــد |ره |س ن|لغنى شعبــــ|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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677546 لجوهرى|ن |م محمود سليم|دى هش|ش لمنصوره|حقوق 

442944 ى |بــــو|لدين |ندى عز د|حمد عي|لعني  لشيخ|علوم كفر 

8947o حمد|لمنعم سيد |متـــ عبــــد |س|رضوى  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6|4o6o هيم جمعه جبــــريل|بــــر|هيم |بــــر|ن |حن |تـــمريض بــــنه

922637 سم  |موىس محمد موىس ق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

627762 رك غنيم|عيل مبــــ|سم|ء |محمد عل زيق|لزق|ره |تـــج

8o6762 هيم حموده|بــــر|ن محمود |يم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

859537 هيم|بــــر|نوبــــ مدحتـــ حبــــيبــــ |بــــ| سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

46o235 ع|لنعن|هيم محمد |بــــر|نور |محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

646357 ي|ن وحيد مصطفى |يم|
لعفيفى ط|بــــ دمي|د|

6356|4 عيل|سم|ء محمود صبــــرى |ل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

523|5o عيل شبــــيبــــ|سم|عمر محمد خلف  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

4868o8 |هيم |بــــر|محمد وليد محمد 
ى
ق لصي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7584|3 لسيد|لرحمن بــــديع |ندى عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

865743 حمد محمد سعيد|لد |خ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

79o9|7 ن سعيد يشى محمد|يم| لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

3445|2 لحميد عىل|لحديد عبــــد|بــــو |حمد |ر |عم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

246o48 لبــــربــــرى|رم |لمك|محمد عىل أبــــو  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

5|775| د حلىم خميس|ن عم|إيم ره دمنهور|تـــج

|63o34 ي
زن|محمود محمد م| دئى تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|

مس|تـــجمع خ

776983 ر|لنج|حمد |لسيد |محمد  لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

6o2584  |نور 
ى
ف دسوق لخول|لسيد |رسر |تـــربــــيتـــ طنط

25637| ى د|لد عزتـــ حس|خ ود|ني  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

632||3 ضى عطيتـــ مصطفى|ء ر|رس| زيق|لزق|حقوق 

638|37 ن|هلل رمض|طف محمد عبــــد |آيه ع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2366oo ن محمد|رمض| هدير رض ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

5o62oo لمجد محمد أبــــو عبــــيد|هيم أبــــو |بــــر|محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

63o739 لضوى|ل عطيه محمد |محمد جم قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

366|66 ئى سيد سليم|جر ه|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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924355 ى محمد علم  لديبــــ  |لدين |حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|3o37o ل محمود وهبــــى|ل كم|مصطفى بــــل ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

773235 ح|لمل|هيم |بــــر|عبــــده عبــــده | لصف| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

|2|575 للطيف محمد|يمنى ممدوح عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

86o43| ي|
زي|حمد يشي محمد ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

75484o لدين محمد يوسف|م |د عص|نه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4o757o هلل|ح خي  |لفتـــ|مجدى عبــــد | ن|ر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

26663o  
ى
ى فريد شوق وى|لشعر|نرمي  |طبــــ بــــنه

79388o ره|ء محمد محمد حسن جبــــ|ل| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|48458 هيم|بــــر|رص |لن|ل عبــــد |جم| ن|ر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

68|8o5 ى|بــــو |د محمد عبــــده |محمد عم لعني  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|6|232 ن|لحميد محمد شعبــــ|حمد عبــــد |ن |روز ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

225774 حمد|لرحمن محمد محمود |عبــــد ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

542575 ىطي|لع|لح عبــــد |ىطي ص|لع|لرزق عبــــد |أم  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

24769 ىطي يوسف عىلي|لع|لد عبــــد |حبــــيبــــه خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

828352 تـــ عىلي محمد|روي نش| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

272224 ف سيد محمد|منيه | رسر مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

8857| د محمود|لجو|دل عبــــد |بــــدر ع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

692323 ى |ندى  بــــر|بــــو زيد رزق ص|لحسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85954 ى رفعتـــ مصطفى شعبــــ|ي ن|سمي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83o6o5 كر محمود عىلي|محمد ش كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

4|6627 تـــ|لعزيز بــــرك|د عبــــد|د شفيق فؤ|فؤ لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

525||o ر|لنج|ن عىل |ح سليم|لفتـــ|سهيله حسن عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

859948 ين خلف محمد محمد شي  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

484936 ك|لمل|بــــيتـــر سعيد بــــخيتـــ عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

542927 لنبــــى|عبــــي  محمد مرىس عبــــد  لمنصوره|حقوق 

4327o4 ن مه حسن محمد حسن|س| |مي  |علوم طنط

7877oo هيم|بــــر|لم |مه حسن محمد س|س| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج
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482379 ن|لسيد سليم|م محمد |سل| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

857484 حمد|محمود معروف سعد  ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

258o38 هيم|بــــر|لسيد |محمود محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6785o4 ح|لفتـــ|لح عبــــد |عزتـــ محمد عزتـــ ص| سم لمنصوره|حقوق 

4|558 م|م|لسيد | |مريم يىحي ى شمس|تـــج ره عي 

26o823 وق محمد عبــــد لصمد|سط عبــــد|لبــــ|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

8226|4 حمد محمود سيد|طف |عو ي|بــــ |د|
|لمنى

435953 ي
ى |بــــو |ل |كم| دئى ن|للبــــ|لعني  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

628266 لسيد محمد|حمد بــــرع |لرحمن |مريم عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

82352| ى|رص |حمد ن| حمد حسي  ي|عه |زر
|لمنى

49328| لغنى|تـــبــــ عبــــد |لم ر|لرحمن س|عبــــد  بــــ دمنهور|د|

9o2465 ى محمد محمد  محمود خضي  ج|صيدلتـــ سوه

7oo728 زق|لر|زق محمد عبــــد |لر|عىل مسعد عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

6o|635 ي |ن |ء رسل|ل|
ن|سىط رسل|لدي|لحسينى |بــــ طنط|د|

|572|3 مل|حمد ك|مصطفى | دين لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3|84|8 لم|بــــر س|حمد ص|ء |رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

684352 ف محمد محمود يسن|هدير  رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|47763 ى ه| شم|حمد محمد حسي  ن|هندستـــ حلو

494||2 حمد خضي |محمد فريد عىل  ره دمنهور|تـــج

296788 مد حسن|يمن حسن ح|محمد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2o6o8 مد|حمد ح|لصبــــور |هلل عبــــد |عبــــد  هره|لق|حقوق 

6|83o ء عىل محمد عىل|شيم ن|حقوق حلو

7495o ى|نوره ن خلف يوسف حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

427662 ف محمد محمد | |لفتـــوح محمد عبــــد |بــــو|رسر
للطيف

|علوم طنط

87242 ى|هبــــه عبــــد  لعزيز محمد حسي  لفيوم|ضتـــ |علوم ري

5o7369 ر عيس محمد سعد ضوى |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44684o ن|فظ سليم|حمد ح|حمد محمد | سكندريه|ل|ره |تـــج

|7|85o ي
ى| |دئى حمد عىل حسني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف
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|45642 بــــ عىلي محمود|يه|لرحمن |عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

482o4| هيم|بــــر|لفضل |بــــو |محمد محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

887|4o بــــر |ء محمد عىل ج|دع سيوط|تـــربــــيتـــ 

43|749 لمجيد محمد لموض|يوسف محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

34o25o تـــ | حمد|تـــ |حمد شح|مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

3|852 لتـــميىم|هيم محمد |بــــر|كريم محمد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

7833o5 لد مصطفى حسن|محمد خ قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

886532 ى ن |شد ن|مكرم ن| مي  سيوط|ره |تـــج

267474 ى|طمه |ف حمد سعيد حسني  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3734o3 لكريم|لعظيم عبــــد|لدين عبــــد|ء |عمر عل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|46368 هيم|بــــر|زق |لر|هيم عبــــد |بــــر|جر |ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

543o39 وى|لقل|ض |هلل ري|م محمد عبــــد|له| بــــ دمنهور|د|

|58458 لرحمن|ن سيد عبــــد |هبــــه شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5|45|6 ى محمد عبــــد|ء |حسن ىط حيدر|لع|لحسي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

3|2788 حمد محمد نور|محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

82|257 لعظيم|لبــــديع عبــــد|محمد رفعتـــ عبــــد سيوط|حقوق 

22499| ى محمد عبــــد بــــ محمد|لوه|حسي  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

2|2685 يد |بــــو |لسيد |لؤى محمد  ى لسيد|لي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|3|985 لحميد|عبــــد | ر محمد زكري|مي ى شمس|تـــج ره عي 

7|5977 ج|لغريبــــ رس|حمد |ج  |يحن  محمد ن لمنصوره|حقوق 

838|49 ذلي|لش|لحسن |بــــو|لحسن نبــــيل | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

245959 مل سمك|م مصطفى ك|سل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

767654 ى|سم|تـــسنيم محمد خميس  عيل حسي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

624|56 ف |محمد  بــــينى |رسر بــــينى غ|لشر زى|لشر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

46|oo9 م|رق عطيتـــ عل|لدين محمد ط|عز  |علوم طنط

8|3o6| نوس|سطف|دل عوض |م ع|بــــر| ي|طبــــ 
|لمنى

6o593| ى ى سعيد حسني  سعيد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

854942 لسيد|ن |در سيد سلط|ن تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

|75o78 لمرصى|طف حسن عىل |د ع|جه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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85967o رس لوندي زىكي لوندي|ي دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

679546 ي|ل|حمد |بــــر محمود |ء ص|لشيم|
لفى لشيخ|عه كفر |زر

5|64o7 لم|لمنعم س|لم عبــــد |لمنعم س|يتـــ عبــــد | بــــ دمنهور|د|

494o59 لقبــــيىل|لنجيىل |لقوى |حمد محمود عبــــد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

345286 يف غريبــــ محمود عبــــد لوكيل|هلل |رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83o4|2 ي عبــــد|م|
ي مريضى

عيل|سم|ه |لل|ئى |نوعيتـــ موسيقيه قن

4262o ل|لع|محمد عزتـــ عيد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

4|9|62 لسعود محمد سعد محمد|بــــو |محمد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22557| ى|ء عص|ل| م جمعه حسني  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

698o49 حمد يوسف|لسيد محمد |م |ريم هش زيق|لزق|عه |زر

256||2 ح|لفتـــ|م محمود محمد عبــــد|سل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

87|63o لرحمن|حمد عبــــد|بــــر |منه ص ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

529563 ي|لرؤف محمد |مهند محمد عبــــد 
لقوئى ره دمنهور|تـــج

267996 حمد خرصى|لمقصود |م عبــــد|سل| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

33563o لحليم|ء مجدى رزق عبــــد|رس| عه مشتـــهر|زر

3|577o ن سيد عىل حسن عىل|نوره سيه|نوعيتـــ عبــــ

862259 ي|لر|دل عبــــد|حمد ع|
ي مصطفى

ضى سيوط|حقوق 

9o|827 حمد محمد |ن |مل رضو| ج|تـــربــــيتـــ سوه

6|9838 |حمد محمد وف|مصطفى خليل  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

847998 ن|حمد عثــــم|هيم |بــــر|مروه  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

67o27 لرحمن|ئل ربــــيع عبــــد |ميمه و| لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

89|||5 ى جم|م ل نجيبــــ موىسي |دلي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

868422 حمدي بــــدري محمد موىسي ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

33o|35 حمد|هيم |بــــر|م صديق |سل|ميمتـــ | |ره بــــنه|تـــج

785337 تـــه|هلل حتـــ|هيم شفيق عبــــد|بــــر|حمد | زيق|لزق|عه |زر

775788 لسيد|دى |له|محمود حسن محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

477689 دل محمد بــــكري حبــــيش|ع| ر|ي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

3|4564 ن محمد|هيم رسح|بــــر|حمد | |حقوق بــــنه

8o|822 لكريم|لنعيم مكرم عبــــد|حمد عبــــد| سيوط|حقوق 

4472o9 لم|لم محمد س|مصطفى محمود س سكندريه|ل|هندستـــ 
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|6772 حمد محمد|م |بــــ عص|هيتـــ|م هره|لق|لعلوم ج |ر |د

37274o دتـــ محمد مني  محمد|مي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

344596 لعزيز|عيل عبــــد|سم|رق |عيل ط|سم| ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

852572 ي محروس|بــــسمه عل
ء مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

83|93o ره نرص رشدي محمد|س ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7o2978 هل|ل|لعزيزسيد |لعزيز عبــــد |ء عىل عبــــد |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4265o6 ح|لقم|للطيف |ئل أحمد عبــــد |دين و|ن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

684385 لزر|هيم |بــــر|ل حسن |محمد جم لمنصوره|هندستـــ 

|4|34| ئيل عطيه|ئى نعيم جبــــر|ه| بــــول لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

79494 حمد طعيمه|ح |ئى محمد صل|جر ه|ه ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

372667 عيل عىل محمد|سم|دل |ء ع|شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

882752 لنعيم  |حمد عبــــد|لد |ر خ|من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

64|3|9 هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|محمد  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

452657 وي|لسعد|وي محمود |لسعد|لي |س لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

62387 ن طه|ء جبــــر رمض|وف ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

63o686 لسيد|حمد |بــــ سعيد |شه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

58386 حمد محمد|ن عىل |حس| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

5o9o4| |حمد |لصمد |بــــ عبــــد |لتـــو|لرحمن عبــــد |عبــــد 
لمهدى

|بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

623565 ى |لحس|للطيف ربــــيع |أدهم عبــــد ئى|لكيل|ني  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8556o5 لمعبــــود|بــــر عبــــد|محمد فتـــىحي ص ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

68996| د|ل ج|م هل|حمد س| لمنصوره|صيدله 

6|6|47 |لمو|محمد عيس يوسف 
ى
ق ط|حقوق دمي

5|2879 هيم|بــــر| |هلل طلعتـــ زكري|عبــــد عه دمنهور|زر

6o7659 ف محمد أبــــو ليله تـــسنيم أرسر صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

4o7o66 ج نرص|ح نرص ض|ر صل|مي لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4o96|o لفرس|عيل |سم|ء محمد |لىمي ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

348|8| هيم|بــــر|لم عطيه |ل س|جم| ن|ر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4653|8 ى م جرجس شفيق|هش| مي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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3476o4 ي سليم بــــو سعودي|ن |ربــــيع يحن  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

825|2 ى سمي  فتـــىحي |ي شم|لسيد ه|سمي  ى شمس|زر عه عي 

8542|6 ح خلف|لفتـــ|ن عمر عبــــد|يم| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

629893 مر|رك ع|ن مبــــ|محمد سليم تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

2222o9 ى سنوىس|م  حمد حسي  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

86|856 حمد حسن|لد |طمه خ|ف دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

2|4o27 ى سيد  حمد|ريم حسي  ن|حقوق حلو

7885|6 ف مسعد |منيه |  |رسر
ى
يغ|لص|لدسوق عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

754o97 ز|لسعيد حر|نىه محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

837352 لحسن محمد محمود محمد| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|987o يم|لد|م خميس عبــــد |عمر س هره|لق|بــــ |د|

62|o5o لسيد|لطفى | هدير رض ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

44898| لمنعم يونس|ن عبــــد |محمد رمض ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

263787 ج |سلىم سطوج محمد ن ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|67682 لفتـــوح معروف|بــــو |طف |ندى ع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

353594 ف|لؤى ع طف محمد رسر |بــــ بــــنه|د|

46438o بــــينى|لسيد |محمد | ء نج|سم| لشر سكندريه|ل|هندستـــ 

327973 ن|مد سليم|محمد مصطفى ح |تـــربــــيتـــ بــــنه

288o2| هر محمد محمد كيى|سلوى ط ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

66754 د وجيه جرجس|مريم عم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

543|83 ى حشيش ى حسن حسي  ى حسي  نرمي  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

64349| ل حسن|لع|محمود حسن عبــــد ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

689262 حمد صبــــره|حمد محمد | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

867784 ى نسيمس دوس|ميل | |مي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

62o|7 لنبــــى مرصى|حمد عبــــد |رحمتـــ  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|4763 تـــغريد سعيد محمد عبــــيد جنيدى بــــ دمنهور|د|

443923 غ|لصبــــ|هيم |رحمتـــ سعد حسن إبــــر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

8363o3 جح شهدي جرجس|ن| ريتـــ دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

6o|52o لشيخ|حمد عىل |هد |ن ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط
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46537 ن عبــــدتـــ سيد|ء رمض|سم| ه ى نوعيتـــ جي 

|39698 لسيد محمد|حمد | |دين هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

623525 لجندى|رس رجبــــ |زينبــــ ي ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

483o47 ى ثــــروتـــ عبــــد |ي ن|لسميع محمد سليم|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

252376 ر|م سعيد عم|طمه عص|ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2|78|4 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |مه بــــكي  |س| |هويد ن|فنون جميله فنون حلو

3544o7 حمد|شور عىل |منى ع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

858373 يه عيد محمود مدكور| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

67765 لبــــديع عىل|ئى عىل عبــــد|عىل ه لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

6||528 ري|لبــــ|دتـــ عطيه نرص عبــــد |غ |ضتـــ طنط|علوم ري

849887 هلل|حمد عبــــد|مريم محمد  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

827464  عىلي سيد |
ى حمد|لحسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

226868 هلل|حمد عبــــد |مهند محمود فهيم محمد  هره|لق|حقوق 

556|3 لجيد|ل عبــــد|لع|مروه وجيه عبــــد ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

897374 س محمود |ء عبــــ|محمود عل ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

4|2898 هلل عىلي|بــــ |مريم محمد ج لمنصوره|حقوق 

43275| ي محمد |رس|
ر|لنج|لسيد |ء بــــسيوئى | تـــمريض طنط

96568 لنور|بــــو |هيم |بــــر|متـــ سيف |س| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

25|68 لعزيز|ن مدحتـــ صبــــىحي عبــــد|ريه|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

875525 حمد |طف محمد |محمد ع سيوط|تـــربــــيتـــ 

35o795 ن بــــيوم|طمتـــ مجدى حسن سليم|ف |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

3|7363 لكريم|لد فتـــىحي عبــــد|سيف خ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2269|7 رق حنفى محمود|حمد ط| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

272o94 ف عبــــد |ء |ول حمد بــــدر|لعزيز |رسر لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

222o6o ل رزق محمد|سلىم كم ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

5o7724 عيل|سم|عيل محمد |سم|ن مسعد |نوره سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

833434 ى |ي ي ج|سمي 
هلل|د عبــــد|لبــــسيوئى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

4797|5 ن|لبــــطر|م عىل |لسل|لرحمن عىل عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

6oo439 لكبــــي |هيم محمد |بــــر|هيم |بــــر|ر |من |حقوق طنط

264oo3 حمد محمد عمر خميس|طف |جر ع|ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

84o98o |لوف|بــــو|عمر محمد | ند دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 
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776o3|  |بــــ |رح
ى
لسيد|لسيد شوق زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6|2766 لجندى|هيم |بــــر|م حسن |ن هش|نوره زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

228965 د محمد|ء عطيه حم|دع هره|لق|بــــ |د|

7|82o ن محمد مصطفى|ء شعبــــ|دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

456|57 يحن  محمد عىل محمد خليفتـــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

527|2o هيم محمد|بــــر|كريم حسن  سكندريه|ل|بــــ |د|

32o|9| ل محمد عطيتـــ حسن|بــــل م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|68246 ل|لع|حمد عبــــد |عيل |سم|حمد | ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

4|824 س|مهند محمود محمد عبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5423o9 رق محمد سعد|منى ط سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

69|694 لقصبــــي|بــــوحشيش |لقصبــــى |هيم |بــــر|حمد | ط|بــــ دمي|د|

525o73 بــــ|بــــ خط|حمد محمد خط|لؤى  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

26|529 لففى|لمقصود |لد عبــــد|ء خ|عل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

32o429 ن|حمد محمد محمد محمد سليم| هره|لق|ج طبــــيع |عل

439644 ي|ف
طمه محمد طه مصطفى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7oo542 جر سعد مصطفى حسن|ه لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

364588 ق|ء محمد |رس| وى|لضبــــع رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

767742 يف|هلل |ل حمدى عبــــد |شمس كم لشر لعريش|تـــربــــيتـــ 

5|9594 حمد خليف|ن محمود يوسف |حن |بــــ طنط|د|

2|7378 لسيد|حمد |وليد | م|ر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

43842o دي|له|لعظيم عبــــد|لد محمود عبــــد|خ لشيخ|طبــــ كفر 

|6o283 فعي|لش|لد حسن محمد |يوسف خ ى شمس علوم عي 

782527 حمد|عيل محمد محمد سيد |سم|م |سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

786946 هيم|بــــر|مه |لسيد محمد سل| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

72282 ى|س ربــــيع سيد |ين| مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

9|2667 حمد |صم |رص ع|لن|كريم عبــــد ج|ره سوه|تـــج

||6368 روضتـــ محمد سيد مرىس ن|هندستـــ حلو

5|732| ى عبــــد  لففى|هلل خميس |نرمي  بــــ دمنهور|د|

636732 لغنى|حسن متـــولي عبــــد| هيم رض|بــــر| ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 
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683|o| حمد مصطفى|حمد مصطفى |رحمه  لمنصوره|بــــ |د|

3|o937 بــــ|حمد رسر|لسيد |يىح  ى شمس حقوق عي 

268688 لسعدئى|لحميد |نهله فخرى عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

676443 هلل|م حسبــــ |م|ل|ن حسن عيس |نور لمنصوره|ره |تـــج

|38|2o ي |
حمد حسن|حمد حسنى ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

3|663 شه محمود|د محمود عك|جه ن|تـــربــــيتـــ حلو

|34583 ى س|ي هيم|بــــر|تـــ |م بــــرك|سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

524692 حمد|محمد سيد حسن محمد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

84o86| يم|لد|هلل عبــــد|لمنصف عبــــد|ن عبــــد|يم| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

768334 |حمد مهن| |حمد مهن|هبــــه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

8|83o | حمد زكري|
ى
ى دسوق محمد بــــحي  ي |

لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

338|4| لسيد| |جد محمد زكري|م ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

|774|8  خل|لبــــ|رس عبــــد |عىل ف
ى
ضى|ف م|ق ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

889988 ف فرغىل سيد |م  رسر سيوط|صيدلتـــ 

8oooo3 ي | |عل
حمد|حمد مصطفى قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

9oo92| جر حمدى جوده محمد |ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

26465o هر لبــــيبــــ حليم|نه م|دمي |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

24o858 عيل|سم|م |لرحمن عوض عل|عبــــد هره|لق|بــــ |د|

445432 حمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |بــــر |ج| ند سكندريه|ل|هندستـــ 

532|9 شه|لحسن عك|بــــو |لد قرئى |خ ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

4755|6 لسيد|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|سهيلتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

|8356 ى عبــــد | ى|لغف|منيتـــ حسي  ر حسي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

92569 عيل|سم|رس |لح|يمن عبــــد |يه | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7o3|82 هيم عليوه|بــــر|ن |هدير محمد سليم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7o|882 ل محمود|لع|وى فتـــىح عبــــد |قمح| عل زيق|لزق|بــــ |د|

62422o لعزيز|هيم محمد عبــــد |بــــر|د مخيمر |عم ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4o4882 ي عزيز طوبــــيه عط|م
ى
هلل| |يكل شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49499o |لبــــن|دق |لص|حمد حسنى عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

69927o تـــ محمد|لشح|نجوى سمي   لمنصوره|صيدله 

875|oo لغطريفى |مهند محمد يحن  محمد  سيوط|حقوق 
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883782 لسميع يوسف |يوسف محمد عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

6763|9 ظه|بــــ|دى |لحم|ره محمود محمد |س لمنصوره|علوم 

543|5o ف محمد عبــــد|هبــــه  لفضل|بــــو|لجليل |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o5728 لغنى |محمود محمد رزق عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

27oo85 دى|هيم محمود ش|محمد رشدى إبــــر ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

7o|634 لسيد عىل محمد زغلول|ندى  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

868282 يم مسلم|لد|ء نرص عبــــد|دع ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

|878| سعد|لعزيز |حمد عبــــد|يوسف  هره|لق|ره |تـــج

4|oo84 ن|لم|حمد س|عمر محمد عىل  |ره طنط|تـــج

255295 يمن عدل سعيد جرجس| |رين|م تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

45825 ي عبــــد 
لعزيز|ح عبــــد |لفتـــ|لعزيز عبــــد |لبــــنى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

269256 ئل محمد موىس|ن و|رو ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7726|6 د|ح حم|لفتـــ|لعزيز يوسف عبــــد|نده عبــــد |ر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|73395 لحميد|بــــر عبــــد |يمن ج|زم |ح ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

865|o2 هيم|بــــر|حمد محمد عىلي | سيوط|حقوق 

|6852 زق محمد|لر|محمد عزتـــ عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

4|54|o ر|م حسن د|لسل|رس عبــــد |يوسف ي ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

33o|3 ه حمد| ورى مليىح  عىل|ن مغ|مي  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

73|43 ه محمد لبــــيبــــ | حمد|مي  لفيوم|علوم 

|282|| حبــــيبــــتـــ عطيه محمد عطيتـــ ى شمس علوم عي 

|59948 مصطفى مدبــــول مصطفى| دين هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

55o27 ى كم لدين محمد غريبــــ|ل |نرمي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

4o86o9 حمد محمد عىل عبــــوده|ء |رس| |تـــربــــيتـــ طنط

23o56 ل محمود محمد|محمود جم هره|لق|طبــــ 

627729 لرحمن|مريم محمد مجدى مصطفى عبــــد ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

489|2| لرحيم|تـــ عبــــد |م رجبــــ شح|ر س|من عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

887636 لس |شنوده ع طف زىك كي  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف
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793|o4 حمد محمد|ن مجدى |رو لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

89o|45 مصطفى فرغىل بــــدوى فرغىل  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

332693 تـــ ثــــروتـــ عطيتـــ محمد شهي  |بــــ بــــنه|د|

7|5|5| ش|بــــ منط|لوه|د محمد سمي  عبــــد |ي| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

343477 د محمد|حمد رش|سلوى  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

9o|9|o عيل |سم|ئى محمد |يدى ه|ه ج |تـــمريض سوه

62683| سلىم محمد نرص سعيد زيق|لزق|حقوق 

86752o جي|ل ض|لع|ء عبــــد|محمد عل لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

5o763| حمد محمد|هلل محمد بــــدوي |منه  سكندريه|ل|علوم 

547o7 هلل فرج|جر محمد عبــــد|ه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

44792o وق محمد محمد عىل عبــــد  لرسول|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

244652 لنبــــى|لحميد عبــــد|عمر حسن عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

833oo8 ن|ق سليم|سح|لمسيح |جرجس عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

493596 د محمد بــــلبــــع|د عم|زي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|8|44 هيم|بــــر| |رس محمد زكري|محمد ي| نور هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|473o4 حد ليلتـــ|لو|هر غمرى عبــــد |حمد م| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

248292 حمد بــــكر|ن | سلىم مسعد علو ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7o5o95 هلل| |رؤى يوسف محمود يوسف عط زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

622|56 مي |ل|حمد عىل |لسعيد |لرحمن |عبــــد  ط|هندستـــ دمي

36752| حمد|لجمل |هيم |بــــر|حمد |بــــسمتـــ  |نوعيتـــ بــــنه

775|o ف مني  محمد|يوسف  رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o3469 ى  ى محمد |حسي  ى |مي  دريس|مي  لمنصوره|هندستـــ 

33o73o ى قطبــــ| |رن حمد حسن خي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

9|o6o2 لرحمن حمدى سعد محمد |عبــــد ج|طبــــ سوه

82957o تـــ ع ي فرح|مي 
طف ملوئى قرص|ل|فنون جميله فنون 

844o62 وي|حمد حلىمي مك|محمود  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

6426o9  عطيتـــ |لبــــ|عطيتـــ عبــــد
ى
ي|لزينى |ق

لعوضى ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

|2|6oo هلل محمد حسن فرغىلي|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3223o| ن يف عليوه|ء |عل| مي  حمد رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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7oo|55 لمهدى|ل |م كم|ء عص|رس| لمنصوره|نوعيتـــ 

4977oo ئى|سكندر|ل|حمد محروس |ء |رس| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|3896 لد محمد محمد عيد|خ لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

7o6327 د|دى محمد حم|له|نشين محمد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

432645 لجمل|لسيد |طمه محسن |ف |تـــربــــيتـــ طنط

22279| هلل|لسيد عوض |تـــم |يوسف ح ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

263529 ى رض|ي لم|محمد محمد س| سمي  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

48798| ى محمود عبــــد |محمد ي لحميد|سي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

253397 زق|لر|ن محمد عبــــد|ليىل رسل تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

35oo|8 بــــ|لوه|لدين مصطفى عبــــد|ل |ضىح جم لمنصوره|حقوق 

8537|2 بــــر نظي |رفيده محمد ج ي|بــــ |د|
|لمنى

|34547 حمد|رس حسن |نسمه ي عه مشتـــهر|زر

|274|8 لدين|بــــ |سط محمد شه|لبــــ|عمر هيثــــم عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|2o964 بــــيل نبــــيل فهىمي مرقس|يز| ى شمس هندستـــ عي 

68265| وي|ح جبــــر شه|لفتـــ|لكريم عبــــد |ن عبــــد |نوره لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

227|o4 ى |ن عيل|سم|در محمد حسي  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

9o5874 حمد حسنى حسن عىل | ج|تـــربــــيتـــ سوه

36o248 س|لمؤمن عبــــ|هلل محمد عبــــد|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

676o6| لسيد|لحليم محمود |حمد عبــــد |ل |م| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

764o97 م سعد عىل|لسل|ء محمد عبــــد |ل| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

5|4287 ي ك
م|لسل|هيم عىل عبــــد |بــــر|مل |منى بــــ دمنهور|د|

767296 م|م|ل|حمد |لمنعم محمد |د عبــــد |زي ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

33o333 ن|لم|عيل س|سم|ء وجيه |سم| |بــــ بــــنه|د|

|779|3 لسيد|هيم |بــــر|لسيد |حمد | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

82|67| م|ن هم|حمد شعبــــ|بــــرين |ص ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6|5|5o م|لسيد عل|حمد ممدوح | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

9|9o75 هلل  |عمرو محمد محمد عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

83|375 ي مجدي محمد محمد
مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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69822| يف  م|لتـــم|حمد محمد |نعمه رسر زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

2657|8 دى|بـــــو شـ|فـظ |رس حسن حـ|محمود ي |بــــنه| هندستـــ شبــــر

638625 محمد صفوتـــ مصطفى سليم عطيتـــ زيق|لزق|ره |تـــج

6o9o5o صبــــع|بــــو |يز رجبــــ |محمد ف |بــــ طنط|د|

8|47o| م خليفه|لسل|مل صقر عبــــد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

887796 رص زين خلف خليل |ن سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

9|96|| حمد محمد |حمد وففى | سيوط|عه |زر

8942|5 لسميع معبــــدي|بــــد عبــــد|هبــــه ع سيوط|بــــ |د|

622967 لعيسوى|زق محمد |لر|زق محمد عبــــد|لر|عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

5|96o5 ضى|لكريم ر|مروتـــ وليد محمد عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

366544 لمنعم محمود|لدين عبــــد|حمد نور | سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

357563 م محمدى|مصطفى محمود س |ره بــــنه|تـــج

62o|oo ى بــــدوى حج|خلود  زى|حمد حسي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

||5o|3 ن مصطفى حسن محمد|رو ن|فنون جميله فنون حلو

267|5 لعظيم|لد عىلي عبــــد |ء خ|سم| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|22o3 هلل  |عود محمود عبــــد|عليو ق| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

3677|4 ى |هر عبــــد|يمن م| نور|لمعي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

268|o| ى صقر| حمد محمود حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

763397 ىط|لع|لسيد عبــــد |حمد |حمد |ن |يم| هندستـــ بــــور سعيد

62|577 تـــ عم ىط|لبــــس|لعظيم |د عبــــد |أمي  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

7|3|92 لحق|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |م |محمد عص لمنصوره|علوم 

|3|253 حمد|دل مصطفى |حمد ع| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

494265 لد محمود محمود عبــــد ربــــتـــ|خ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

644894 |بــــو ري|مي عىلي موىس |ر س|مختـــ ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

5|2552 عىلي منصور| محمد زكري عه دمنهور|زر

2|9572 ي
بــــر محمد|محمد ج| دئى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

635426 لحليم|هلل عبــــد|ميه محمد عبــــد|س ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

497789 ظه|بــــ|ف تـــوفيق حمدى عىلي |عف تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

53oo88 ف خميس |ح |سم حد|لو|لسيد عبــــد|رسر |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ
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8o9o66 ى منصور بــــطرس جرجس| مي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

63o8o هيم|بــــر|لعظيم |مه عىل عبــــد |س| ره بــــنى سويف|تـــج

792|76 دى|لن|لغنى |ل عبــــد |جم| دين عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

5o44|o س محمود منصور|ء محمد عبــــ|رس| علوم بــــورسعيد

7o2728 لكوم|هلل |بــــ |هيم ج|بــــر|م |مريم عص ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

22oo97 |مريم عص
ى
م محمد دسوق هره|لق|م |عل|

325374 حسن محمد حسن محمد ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

875|2o ن عىل |ء محمد عثــــم|عصم سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

832254 ي محمد سعد نور رزق |م|
هلل|ئى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

444679 حمد كرد|محمد غريبــــ  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

4589o2 عيل وهيبــــ|سم|لسعيد |عمر مديح  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|38448 حكيم ملك| يىلي|م |عص| ند|م| ى شمس حقوق عي 

2|96|7  |م |دين حس|ن
ى
لسيد منتـــرص|لدين محمد شوق هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

846924 كم محمد|لح|لعزيز محرم عبــــد|عبــــد ن|سو|حقوق 

76o899 ى سعد شعبــــ لم|ن س|نفي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

76969| لسيد|ح |ء نشأتـــ عىل صل|عل ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

7|5|59 لدين|لمتـــول شمس |هيم فتـــىح |بــــر|يوسف  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

676567 تـــه عيس|مه عيس شح|س|مريم  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

269475 بــــوعمر|وى |د سعد محمود قن|جه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

338489 مد محمود|هلل محمد عطيه ح|منتـــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

827373 حمد|حمد حسن |حسن  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

97926 لعزيز|ع عىل عبــــد |رف| ند|ر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

249242 ى حمدى محمد عبــــد ى|هلل |رني  بــــوحسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

376|| ندى محمد عىلي رجبــــ ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

4|49o7 شد|حمد محمد سعيد ر| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

7|62|3 حمد عمر حسن محمد|ره |س لمنصوره|حقوق 

538|37 ن|لعري|سلىمي مبــــروك عىلي محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5||489 حمد شتـــيه|محمود صبــــىح  ره دمنهور|تـــج
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239376 لرحمن مصطفى محمد|ر محمد عبــــد|مي دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

7o9397 بــــي|مبــــ|رق محمد محمد |محمد ط ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

844867 روق عزمي|ره يوسف ف|س ن|هندستـــ أسو

76o93o مد|حمد ح|مل درويش | لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

|4|o4| جه|حمد محمد خف|ندى عمرو  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|52953 ف عىل محمد|عىل  رسر هره|لق|حقوق 

639842 بــــى|م عر|لسل|يه محمد عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

245774 يوسف محمد محمود سليم ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

239o83 لسيد|هيم |بــــر|حمد |خلود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5oo756 لحليم محمد بــــسيوئى|ن خميس عبــــد|نوره ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4oo3o5 لعظيم محمود|حمد جمعه عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

465|26 |لحميد |لرحمن مصطفى سعيد عبــــد |عبــــد 
ع|لرف

|ره طنط|تـــج

3|9|89 ء محمد بــــخيتـــ محمد|وف ى شمس|د| بــــ عي 

3353|3 لحميد|ء مجدى حنفى عبــــد|هد| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9o96o مد عىل|در ح|لق|يوسف عبــــد  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

|72739 يش سمي  يوسف محمد رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

567o9 شم|محمد سمي  محمد ه بــــ بــــنى سويف|د|

4o377o لنرص|ء محمود نزيه محمد سيف |د عل|ي| سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

7832|5 هلل محمد عوض عىل منصور|عبــــد  زيق |لزق|تـــمريض 

22o322 ل مبــــروك|مهند مسعد كم ى شمس|تـــج ره عي 

259952 تـــ محمود|ء محمد شح|دع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

766929 ى|محمد  ى حسن حسي  ف حسي  رسر ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

2295o2 ن|ن عيد محمد عثــــم|ء رمض|رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8o844| ى|بــــر ف|لج|حمد عبــــد| روق حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

8976|7 د |محمد عىل محمد مر ج|علوم سوه

||6457 يمن حلىم دوس| |ري|م تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

25768 ء محمد عىل قطبــــ|رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

23o765 حمد|حمد |دهم حسنى | هره|لق|ره |تـــج
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4986|6 هيم محمد محمد خرصى|بــــر|ن |رمض| دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

766856 شور|ن ع|ود سليم|ن د|م سليم|بــــس ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

5283oo ل|لحميد بــــل|هيم محمد عبــــد|بــــر|حمد | بــــ دمنهور|د|

35|766 ح سمك|لفتـــ|لعليم عبــــد|ء عبــــد|ء عل|رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

25985| حون|ل ط|لعزيز كم|طمه عبــــد|ف شمون|نوعيتـــ 

69|664 يد |بــــو |مصطفى محمد  ى لدهبــــ|بــــو |لي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62o99| هلل حليمه|خلود أحمد محمد عبــــد ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ فنيه ج

2|927| ل|لع|ن محمود عبــــد|در رمض|لق|عبــــد ى شمس حقوق عي 

25389| شلبــــى| حمد زكري|سلىم  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

774448 ي|سم|يمن محمد يوسف |محمد 
|عيل دئى زيق|لزق|ره |تـــج

|3o4o6 ى عىل محمود ربــــيع حسي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

5343o8 ن|لم|حمد محمد تـــوفيق محمد عىل س| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

249638 حمد محمد جوده|منيه | ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

494349 ن|حمد فخري عىلي عيسي عمر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

22o856 لح|هلل ص|لدين مصطفى عبــــد|م |مريم حس ن|علوم حلو

33|67o ى خ ى حسن|حسي  لد حسي  |ره بــــنه|تـــج

5o792| ي|
ي|صليبــــ رتـــيبــــ د| فروئى

ل|ئى سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

79|o75 هلل صقر|تـــسنيم صقر عبــــد  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

24|699 ء محمود يوسف محمد عىل|رس| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

78696o ى عبــــد|سيف ي لرحمن|رس حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7692o8 لم عىلي|يه وحيد س| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

92|5oo | لعل|بــــو|لحميد |حمد عبــــد|ء |سم| ج|بــــ سوه|د|

8|29|5 هلل عزيز|د |نوبــــ منصور ج|بــــ| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|33338 مد حسن|طف ح|حمد ع| ى شمس|تـــج ره عي 

488o2 زى|حمد حج|طف |ء ع|سم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2832o4 ن|لعزيز عثــــم|لعزيز بــــهجتـــ عبــــد|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3574|4 ف جودتـــ عبــــد|يتـــ | دى|له|فظ عبــــد|لح|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

857oo4 ي عبــــد|مريم محمد عبــــد
د|لجو|لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى
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27227| لحميد محمود|هند محمد عبــــد |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

9|55o8 لدين حمدى عىل  |م |لرحمن عص|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

4936|| ف محمود بــــعيص|حمد | رسر ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

9oo374 عيل |سم|ج طلعتـــ |لح|عىل  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

6259| لكريم|حمد عبــــد|لكريم صبــــىح |عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

27559| م حسن عىل محمد عبــــدربــــه|حس ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

777645 دل جوده محمد شتـــيه|هيم ع|بــــر| زيق|لزق|نوعيتـــ 

5o8794 ح محمد أبــــويونس|حمد صل| سكندريه|ل|حقوق 

7o28o5 |غ|حمد محمد محمود محمود | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

4469|2 د محمود جويد|لدين رش|عمر سيف  سكندريه|ل|هندستـــ 

43o|77 ر|م طوبــــ|بــــ محمود س|يه| |هل |علوم طنط

3|8o64 ي
ن|مصطفى عنتـــر فول تـــعى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6324|6 لنعيىمي|بــــتـــ |لنعيىمي ثــــ|م |بــــتـــس| زيق|لزق|ره |تـــج

693962 هيم|بــــر|هيم فضل |بــــر|حمد فضل | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

9o5o69 قيم |دل نظي  يو|يبــــل ع|م ج|بــــ سوه|د|

7|5774 ن|هلل عثــــم|شم عبــــد |حمد ه|يه | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|4279 وس|ل تـــ|نوبــــ خليل كم|بــــ| ورصى ي|طبــــ 
|لمنى

78339| ر منصور عبــــده|لستـــ|ء عبــــد |ل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o9357 ل محمد موىس|لغنى جل|هر عبــــد|م |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

776|88 لد خليل محمد|خلود خ زيق|لزق|نوعيتـــ 

75o5|5 لمنعم محمد محمد|عىل عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

7|783| متـــ|وى سل|لطنط|حمد |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

9o3837 لصغي  طه حسن  |هلل محمد |عبــــد ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

4984o6  ك|ء جم|إرس
ى
لغنيىم|مل |ل شوق ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

284o82 دريس|ن |ل عثــــم|حمد محمد جم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

768587 عي|لرف|ل محمد عزتـــ |شمس جم ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|2557o ى |بــــو |حمد عمر لبــــيبــــ | عيل|سم|لعني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2455o ل|لع|لرحمن محمد محمدين عبــــد |عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

9oo3o3 ي هلل  |بــــ |د عبــــده ج|كوس ميل|كي  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 
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857o7 ح محمد|لفتـــ|دل عبــــد |حمد ع| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

28668 حمد محمد عطيتـــ|محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

685o65 حمد سمي  عبــــده مصطفى| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

483|88 لسيد عىل|بــــسنتـــ عيد محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

|56926 ل سيد|لمنعم كم|د عبــــد |زي هره|لق|عه |زر

5o5983 عىل حسن عىل محمد محمود سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

43o8|2 نم|لبــــيوم غ|لبــــيوم |ن طه |يم| |بــــ طنط|د|

6oo442 ح فودتـــ|لفتـــ|لد محمد عبــــد|ل خ|من |بــــ طنط|د|

785485 بــــدوى محمود محمد| ند زيق|لزق|حقوق 

7o847o ور|هر سعد مج|سلىم م ط|بــــ دمي|د|

25o26| |مر ند|طمه مجدى محمد فهىم ع|ف تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

864967 ه  سط محمد|لبــــ|حمد عبــــد|سمي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

3|6252 ي
رك|مبــــ| لعل|بــــو |ربــــيع يونس | دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|5657 لحليم محمد|لدين عبــــد |ء |ء عل|دع لمنصوره|بــــ |د|

3|724o هيم|بــــر|لسيد |لح |رحمتـــ ص ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6988o ر مصطفى|هبــــه محمد مختـــ لفيوم|صيدلتـــ 

445645 لعزيز محمد جمعه|رق عبــــد|رس ط|ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34853 عمرو محمد سعد جبــــر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

633344 ره|لسيد محمد عم|حمد عوض | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8|882o لم|ء عصمتـــ يوسف س|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

|583| م مجدى مصطفى محمود ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

429236 ى مخلص محمد |ي لجمس|هيم |بــــر|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

63o488 حمد محمد مخلص محمد بــــدر| زيق|لزق|هندستـــ 

2|662 ى تـــه|لسيد شح|لد عبــــد |خ| يوستـــي  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

325928 لعظيم|مريم محمد صبــــىحي عبــــد هره|لق|حقوق 

6|3242 لس ر سكندر|سكندر جرجس |ج  |كي  |ره طنط|تـــج

76o93| مل عىل متـــول منصور| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

||97o9 هيم|بــــر|حمد |يه محمد | دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

3|5662 |لعر|ء مجدى محمد |زهر
ى
ق هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

59666 لد معروف محمد سنوىس|ئى خ|ه سيوط|ره |تـــج
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629377 ن|ء محمد محمد عليوه سليم|ل| ج|ره سوه|تـــج

6|77|3 بــــ|ل سعد غر|حمد هل| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

23627o ى|سم|  عىلي حسي 
ء فوزى حسنى هره|لق|ره |تـــج

9565| ل فهىم محمد|حمد جم| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

785|63 حمد نجم|ورى بــــن |لمغ|ء موىس |لشيم| زيق |لزق|تـــمريض 

|755|4 لفضيل|مي عبــــد |منى عربــــي س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|3665 وق ع ن|لم|هيم س|بــــر|دل |رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o5468 ى |لعليم محمد شتـــ|عبــــد | لي  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

78o|29 ى محمد عبــــد |ي م محمد|لسل|سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

344663 نينى|لكو|لسيد |م محمد|كر|بــــسنتـــ  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

897oo9 در |لق|حمد عىل عبــــد|ح |لفتـــ|عبــــد ج|بــــ سوه|د|

44|24| ن|لسيد سعد محمد زيد|محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|69774 مد|حمد سيد محمد ح| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

693839 لسيد عبــــدربــــه|لسيد |حمد |مريم  لمنصوره|بــــ |د|

83755o س لبــــيبــــ محمد|لعبــــ|بــــو|ل |من دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

77345 هيم|بــــر|ح محمد |لفتـــ|يمن عبــــد |حمد | هره|لق|ره |تـــج

5o3o|5 لمجيد|هيم محمد عبــــد|بــــر|منيه قدري | إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

869o55 لعزيز|مر عبــــد|لحكيم ع|زينبــــ عبــــد ن|سو|علوم 

5|5242 ن هيبــــه|لمجيد رمض|له فتـــىح عبــــد |ه ره دمنهور|تـــج

3393o4 يد|طف ربــــيع طه ز|محمد ع |تـــمريض بــــنه

4523| د|لحسن محسن محمد ج| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

452|4 ن جمعه|حمد سعيد رمض| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6472|o لسيد محمد|لدين |نشوى سيف  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5876| لد محمود عىلي|عمر خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

823|87 ه عبــــد| لىحي|لىحي فخري عبــــد|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

694575 هيم محمد حسن|بــــر|يه | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

529847 ي محمود|عبــــد 
هلل أحمد حنفى ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

32|4o7 ى |محمد محمود  حمد|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

883532 م جرجس |دل س|نه ع|دمي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

83o34| حمد|جق سيد محمد |سن دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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92|685 لبــــ محمد |لسيد غ|ن |يم| |ج طبــــيع قن|عل

688346 لزغيبــــى|ء مصطفى محمد يوسف |شيم لمنصوره|حقوق 

5|778o وق  لرؤف|عيل عبــــد |سم|عيل محمد |سم|رسر تـــمريض دمنهور

5o856 بــــ سيد|لتـــو|حمد محمد عبــــد | ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

334529 هر فتـــىح|دى فتـــىح م|ف ى شمس|تـــج ره عي 

756847 زي|لسيد حسن عىلي يوسف حج|حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

788|6 دي|لن|حمد محمد |دي |لن|ء محمد |ل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

243o28 م حسن حنفى محمود|حس هره|لق|حقوق 

699o8| لمتـــولي|حمد |حمد ثــــروتـــ | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

465633 ز|لقز|للطيف |عبــــد | ش|حمد نبــــيل بــــ| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

62889o ع|لسبــــ|حمد |حمد |لدين |م |حمد حس| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

868694 هلل محمد|ح عبــــد|لفتـــ|جر عبــــد|ه دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4234o6 ن محمد|لمنعم رضو|بــــرين عبــــد |ص سكندريه|ل|عه |زر

43o223 رق مصطفى محمد محرم|نىح  ط| |ره طنط|تـــج

4|4382 هيم عمر منصور|بــــر|ء عرفه |شيم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5o|25 ل محمود عىل|رس جم|ي ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

46467| هلل|ن محمد عبــــد|حمد شعبــــ|م |ريه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

637627 شور محمد محمد|عىلي ع ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

8o3464 لس رض ل رشدي|جم| كي  ي|طبــــ 
|لمنى

54||42 هيم قطبــــ عقيله مرع|بــــر|هيم عيد |بــــر| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

4|85|4 هيم|بــــر|تـــ مصطفى |لشح|محمد  |حقوق طنط

2|2o43 حمد عىلي|حمد |لدين محمد |سيف  هره|لق|حقوق 

443o|8 دى|له|بــــ عبــــد |لتـــو|رص عبــــد |لن|ء عبــــد |أسم تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

766884 لرحمن|ر عبــــد |لح عم|لح محمد ص|ص لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4|3234 لسيد تـــوفيق|مريم محمد  |بــــ طنط|د|

8223|2 ن محمود محروص|لرحمن رمض|عبــــد سيوط|ره |تـــج

244o84 ن|حمد محمود محمد جمع|محمد  هره|لق|بــــ |د|

4o63o4 حمد عىلي|ل |لع|ء محمد عبــــد |وف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

257497 د|م محمد عىل ج|مر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى
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282547 ن|حمد محمد عىل عىل رسل|رضوى  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

|3943 ئى محمد|لرحمن محمد كيل|عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

78o73| م محمد مصطفى محمد عىل ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

72778 رس عويس محمود|يه ي| لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

3|753| هر محمد|هر محمد م|م ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

86279 لرحمن|لعظيم عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد | دين لفيوم|حقوق 

688486 ى سليم|يه|فوزى  لعزيز|ن عبــــد |بــــ حسي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

4375o5 هلل|د |حمد عوض جمعه عوض ج| لشيخ|ره كفر |تـــج

26293 هلل هريدى|ء محمد عبــــد |رس| ى شمس|زر عه عي 

5o986 لحريرى|حمد حسنى محمود |بــــ |يه| ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

57958 ى  حسي 
كريم حمدى مصطفى حقوق بــــنى سويف

276o7| ى|منه  ى فهيم حسي  هلل حسي  ن|بــــ حلو|د|

43|846 ر|لنج|لسيد |محمد مسعد  |ره طنط|تـــج

39|27 رىس|لف|لد طه |ره خ|س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

438954 محمود بــــكر رفعتـــ متـــول لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

|64o5 لغنى|يوسف وليد فهىم عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

77364o ن|حمد رسل|حمد محمد نجيبــــ |سلىم  زيق|لزق|بــــ |د|

||8554 روضتـــ طلعتـــ سعد محمود ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

32987| حمد محمد عىلي|لد |تـــغريد خ |ره بــــنه|تـــج

2|2|88 ج|لسم|مل |لمنعم ك|د عبــــد|حمد عم| ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

48o7o2 لعلوى|ء حمدى علوى محمد |عىلي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|39983 لعظيم|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|رضوى  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

5|73|3 لجندى|رق عمر |م ط سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

4o3987 ف رجبــــ محمد|يوسف  رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|773o4 ي|محمود حمدى 
حمد بــــسيوئى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|473o7 س حميدتـــ|حمد محمد عبــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4||253 ن|لسعيد محمد سليم|بــــ محمد |ء خط|حسن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

33oo|8 رس عيد محمد|ن ي|نوره |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

Thursday, September 6, 2018 Page 7866 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4o9432 ل|لجم|ن محمد |محمد رمض |حقوق طنط

86|973 حمد|زق |لر|منيه محمد عبــــد| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

2oo2o عيل ممدوح مصطفى محمد طلبــــ|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|2575 لحميد جوده|دي عبــــد |له|م عبــــد |د هش|سع |ره طنط|تـــج

337883 ر|لعط|حمد محمد |حمد عىل محمد | لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

543|95 ن محمود دغيدى|ميمه شعبــــ| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8||359 هيم|بــــر|عيل محمد |سم|له |ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|39|22 لشيخ|ح |لفتـــ|لمنعم محمد عبــــد |ن عبــــد |يم| هره|لق|ره |تـــج

458635 هيم محمد|بــــر|بــــ عىل |لوه|د عبــــد|نه لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

77o852 لحميد رجبــــ محمد|منى وليد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

3365o7 ى  ل|لرؤف عىل غز|هيم عبــــد|بــــر|نرمي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

9o8538 ن  |لسم|بــــر |ر حربــــى ج|من ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

49535| لجليل|دل محمود عبــــد |ء ع|عل ى شمس| لسن عي 

64|75 لسيد|ندى سيد سعيد  لفيوم|حقوق 

773o43 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ح |حمد صل| ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

7832o ي
ل يس محمد|جم| دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|o858 مدى |لح|حمد |دى |له|حمد عبــــد| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

787|29 ى س مل عيد|م ك|نرمي  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

|2|373 ن|زق عثــــم|لر|ن عبــــد |در عثــــم|ن ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

8877o8 ى |لن|زينبــــ عبــــد حمد |رص حسي  سيوط|تـــمريض 

338|38 لعزيز|لعزيز عىل عبــــد|عىل عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

259227 لسيد|م |لسل|مروه صبــــىح عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

354527 حمد|هلل مصطفى فتـــىحي |يتـــ | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|2o3o3 مل يسن عىل|د ك|سع ى شمس|تـــج ره عي 

|6|6oo ي|لبــــ|حمد مرىسي عبــــد |حمد |مصطفى 
ى
ق |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|39o58 لغنى|ن عبــــد |رق رمض|ط| ر|ي ج|بــــ سوه|د|

|329o8 ئى|لمسلم|ريم محمود محمد بــــدوى  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

242334 دق مبــــروك|هيم محمد ص|بــــر| |ر|ي ن|بــــ حلو|د|
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547924 حمد حسن خليل|لسيد |ندى  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

5|6o69 سمر حسن محمد شيبــــه |حقوق طنط

76o398 حمد|حمد |محمد مصطفى  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

6|6983 هر|ل محمد رأفتـــ محمد ط|يه جم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

777535 ن يوسف|لرحمن منصور محمد علو|عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7579o9 لسيد عىلي|بــــو بــــكر |حمد | ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

7o|5| حمد|حمد مصطفى عيد |مصطفى  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

8oo244 حمد|محمد رجبــــ عزمي  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

623735 وي|لطنط|دل فكري محمد |ء ع|رس| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2475|| ى|هر عيد حس|حمد م| ني  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3oo77 لضوى|م سيد محمد |ريه هره|لق|م |عل|

25o|88 بــــر يونس|ء ص|تـــسنيم عل لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7oo587 حمد عىل محمود|يه | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|34oo9 عيل عىل جوده|سم|محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

834962 مد|ىطي عربــــي ح|لع|يمن عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

443665 لبــــهنس|لد صديق سعد |خلود خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

85692o محمود سعودي محمد عىلي ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

865936 لدين طلبــــه|يه محمد محمد عز | دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

882776 ن  |لىح رضو|بــــر عبــــد|لج|ء عبــــد|رس| سيوط|علوم 

4232|5 ش|بــــر محمد حو|هيم ج|لد إبــــر|خ سكندريه|ل|عه |زر

3692oo ن عفيفى|تـــم رمض|هلل ح|عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

322672 ل|لع|بــــو زيد عبــــد|ل |لع|حمد عبــــد|سلىم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

536o32 لم|محمود سعد منجود محمود س |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

4955|4 لحلوج |لق |لخ|عبــــد| محمد زكري بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4o5988 ي
حمد|لمجيد |لحميد عبــــد |م عبــــد |عص| دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62o682 حتـــ|جر لطفى متـــول رزق تـــف|ه ط|ر دمي|ثــــ|

3645|7 مصطفى محمد عليش محمد ن|بــــ حلو|د|

24o768 م|لسيد عل|حمد سيد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

Thursday, September 6, 2018 Page 7868 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

||7343 ى وس|د يوسف تـــ|ميل| لي  ورصى وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

4o642 لصمد محمد|رون عبــــد|ه| ند ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

4|4646 ل|لنش|هلل محمد |نرصه فتـــح  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

2|2577 لكوم|هيم |بــــر|لنبــــى |يمن عبــــد|حمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

683896  عبــــد |ده محمود |غ
ى
لحميد سعدتـــ|لدسوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

33|573 هيم رشيد|بــــر|هيم |بــــر|تـــغريد  |نوعيتـــ بــــنه

265368 ف عبــــد |لرحمن |عبــــد لرسول |لسميع عبــــد |رسر
سبــــيع

|بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

88862| مد محمد مسلم |طمه ح|ف ي صىح 
سيوط|معهد فنى

8986o8 ل حميد |عىل محمد هل ي صىح سوه
ج|معهد فنى

4367o9 ج|لرحمن حج|بــــر يوسف عبــــد|سلىم ج لشيخ|عه كفر |زر

757747 يه محمد غريبــــ حسن| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

363834 دى|له|ء رزق عبــــد|محمد عل لمنصوره|حقوق 

6774|7 حمد|هيم |بــــر|زى |لعز|لسيد |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

7||549 م طه عىل قوره|حمد هش| طبــــ بــــورسعيد

24o378 بــــرى|لج|در |لق|ل عبــــد |ره محمد كم|س هره|لق|صيدله 

|27754 لسيد|لعروىس |حمد محمد |محمد  بــــ بــــنى سويف|د|

3|7994 ى محمد|لرحمن ع|عبــــد دل حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

82o593 ي محمد منصور| حمد خي  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

438896 ل|لع|ن عبــــد |لد حس|محمود خ لشيخ|طبــــ كفر 

632388 حد|لو|لسيد عبــــد |طمه محمد |ف زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

62o34| ر|لف|م |إلم|رحمه حمدينو  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

433739 دق خليل|لص|حمد عىل عىل عبــــد| |تـــربــــيتـــ طنط

|4o3|5 ن|لسيد سعف|م |هش| دين ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

882||| رس حسن سليم  |م ج|هش |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

675776 لدين|هيم علم |بــــر|لدين |د علم |جه هره|لق|م |عل|

|56533 فظ|لد فتـــىح ح|يمن خ| ن|تـــربــــيتـــ حلو

62o6o5 ى م|ي بــــينى محمد جبــــر|جد |سمي  لشر لمنصوره|طبــــ 

83o848 ي |دي ه|ش
صليبــــ| ندري|ئى |هندستـــ قن
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|59857 ي
م|م|ر |سمي  مختـــ| دئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o9593 وى|لشه|لحميد |لسعيد عبــــد |هلل |مجدى عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

92|754 هيم |بــــر|لحفيظ محمد محمد |عبــــد ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

48947| لديبــــ|لعظيم طه |يتـــ حسن عبــــد| سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

9|4628 هيم |بــــر|ء عطيه |حمد عل| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

4o4353 عيل|سم|حمد محمد سعد عىل | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

755746 تـــ عىل|لد بــــرك|ء خ|دع عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

538|o3 ى سعد منصور|مينه | مي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

676|37 |حمد محمد ند|رص |م ن لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

753767 هر محمد عىل محمد كريم|ر م|من عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

|27o74 بــــ|لسيد حسن خط|ء |لزهر|طمتـــ |ف هره|لق|ره |تـــج

6|4765 م|محمد محمد سل| دين |حقوق طنط

|34637 حمد|سط |لبــــ|حسن محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

94742 ي مجدي رمض
لق|لخ|ن عبــــد |منى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

7864o2 لرحمن محمد حسن عىل حسن|عبــــد  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

2|967 حمد|دل محمد |ندى ع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

432o62 حمد محمود محمد|يه محمد | |عه طنط|زر

235476 محمد محمود عبــــده محمود هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

355794 ر|لغف|ء سعيد محمد عبــــد|ل| عه مشتـــهر|زر

7897o7 حمد|حمد حسن |يوسف  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

357569 حمد|لسعيد |لسيد محمد |م |سل| |ره بــــنه|تـــج

84o78| ن ممدوح قدري محمد|يم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

4|42o2  يوسف حم|لش|طمه عبــــد |ف
ى
م|ق |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|33337 لبــــر|ر عبــــد |لستـــ|دل عبــــد |حمد ع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o45|| | لعل|بــــو|ن |حمد عىل سلط| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

46o527 لطويل|لسيد |لد |محمود خ |عه طنط|زر

4|88o7 ى|بــــو |ء حمدي محمد محمد |شيم لعني  لشيخ|بــــ كفر |د|

29776 عيل جمعه|سم|لرحمن محمد |عبــــد  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

726|2 ي|لبــــ|ريم محمود محمد عبــــد 
ى
ق لفيوم|طبــــ 
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632375 حمد|دل حسن محمد |حمد ع|خلود  زيق|لزق|ره |تـــج

639377  محمد قطبــــ
ى
محمد دسوق زيق|لزق|ره |تـــج

54|o43 كر حنفى محمود عطيه|حمد ش| لشيخ|عه كفر |زر

68748 ى ميهوبــــ |سم| حمد|ء حسي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

3342|3 هيم|بــــر|لسيد |مه محمد |عمر سل |ضتـــ بــــنه|علوم ري

2482| حمد|متـــ محمد |س|طمتـــ |ف ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

839o87 جح ذىكي معوض|ن| بــــول |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

4369o| د|ء محمد محمود عىل ج|شيم لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

25|69| لخول|م فتـــىح |حمد س| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

|52885 م|م|لد محمد محمود |خ| لؤ ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|755oo ي |شيم
هيم سيد|بــــر|ء عفيفى هره|لق|حقوق 

67824| جح|مريم مصطفى عدل مصطفى ر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|23445 لطنىط|روق مبــــروك |يوسف مصطفى محمد ف ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

2|3844 بــــ|بــــر حسن عىلي شه|م ص|يوسف هش هره|لق|هندستـــ 

25o934 حمدى بــــليغ حمدى شلبــــى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

643|5 لمولي|سميتـــ عيد قطبــــ عبــــد  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

897554 لدين |فتـــ لبــــيبــــ نور |د ر|جه ج|بــــ سوه|د|

68||8 لسيد|هيم |بــــر|محمد محمود  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

87395 دل عىل محمد|حمد ع| لفيوم|حقوق 

445oo9 ن محمد عبــــده|ىط رمض|لع|نور عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

|4966 د|حمد مر|ء محمد |سم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

24o5oo |لش|لح سيد سيد عبــــد |روى عىل ص|
ى
ق هره|لق|عه |زر

637832 تـــ|لشح|در |لق|ح محمد رجبــــ عبــــد|صل زيق|لزق|طبــــ 

44o345 حد عمر مسعود|لو|عبــــد| ء رض|رس| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

5478o4 نم حسن سنهورى|حمد غ|هيم |بــــر| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|53o2 سم|لسيد حسن ق|لسيد |هدير  ن|بــــ حلو|د|

34|294 لسنتـــريس|ح |لفتـــ|لرحمن عبــــد|د جوده عبــــد|زي |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

496725 ى|م ى رمزى لبــــيبــــ مي  |رلي  بــــ دمنهور|د|

7ooo66 ز|لبــــ|لسيد |ره محمد |س طبــــ بــــورسعيد

|52|23 مه فتـــىح محمد|س|ء |رس| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري
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356657 تـــ ك زى|لسيد حج|مل سعيد |سمي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

359o74 روق مصطفى|رس محمد ف|د ي|بــــج وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

785|85 حمد قطبــــ|ورده محمد  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

848o33 حمد|ن |مد سليم|عىلي ح ن|سو|تـــربــــيتـــ 

876394 ن نور  |نوبــــ ممدوح دمي|بــــ| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

4o2265 لروينى|لمنصف عىلي |لد عبــــد |ء خ|شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|4o44 ي |ل |ن جم|يم|
ى
ي|لدسوق

لسعدئى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

64|9o لسيد|ن |جر محمد عثــــم|ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

688689 لقطبــــ|ع |لرف|عيل |سم|خلود رفعتـــ  لمنصوره|نوعيتـــ 

759892 ن|ن محمد رضو|مريم شعبــــ لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

345o99 لد محمد عىل عرفه|منى خ ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

776o84 ى|م د عوض عيد|ميل| رتـــي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

366294 ح|لفتـــ|رس نبــــوى عبــــد|ء ي|رس| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

247|55 فظ|لح|بــــر عبــــد|محمد ممدوح ج ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|6925| م محمود محمد فهيم|ملك هش ى شمس حقوق عي 

643357 دى محمد|له|خلود حمدى عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

6|||o2 ر|لنج|حمد محمد |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

|27279 لبــــطل|ح |لفتـــ|م عبــــد |سيف عص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3||937 ن|هلل سليم|ج  عبــــد|هدير محمد ن هره|لق|صيدله 

479|6| حمد عيد|لسيد محمد |محمد حمدي  سكندريه|ل|ره |تـــج

4492| ى رغد محمود محمد محمد حسني  ن|بــــ حلو|د|

47785o ف يوسف خليل سوري|ن |نطو| ل|رسر لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

876584 زن محمد زىك محمد خشيله  |م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|62739 لرحمن عمرو عدل عىل|عبــــد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

35|72 لمول|هيم عبــــد |بــــر|سلىم سعيد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

694739 نه|وى شبــــ|لص|ء محمد مصطفى |رس| لشيخ|هندستـــ كفر 

|6o2o7 ح|لفتـــ|عيل عبــــد |سم|لدين |لرحمن عز |عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

247653 هلل|لحميد فرج |لدين عبــــد|م |محمد حس ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6|3932 |رس صبــــىحي محمد ند|د ي|جه |ره طنط|تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 7872 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

624oo| ن|هيم رمض|بــــر|يه سميح | ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

6o59o ء عىلي محمد محمد|سم| بــــ بــــنى سويف|د|

242227 ن|ن محمد سليم|ضىح سليم هره|لق|عه |زر

228836 لمسيح فهىم|د عبــــد|رى عم|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

537545 بــــيتـــ|مد رسر|مد ح|لدين ح|لد مىح |خ ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

338o4o محمد مصطفى| مصطفى رض ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

895o33 ى  ى حسن حسي  عىل حسي  ج|طبــــ سوه

|54|28 د محسن محمد|محمود حم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

876936 هيم  |بــــر|د |ل عي|مريم كم سيوط|تـــربــــيتـــ 

758383 ن|هيم سليم|بــــر|مل مسعود | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

27439 هلل|حمد عبــــد |شهد محمد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

83|957 ى |ي هيم|بــــر|حمد |لسيد |سمي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|27227 عيل محمد|سم|سلىمي محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

693376 هلل| |حمد عط|ح |لفتـــ|ء محمد عبــــد |شيم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

35|59| ء سيد عمر ربــــيع|رس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|38297 ن عبــــدربــــه|محمد سيد رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4o4795 ض|ض رجبــــ ري|محمد ري لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

52o74 حمد|ر |لستـــ|ء قرئى عبــــد |رس| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

269352 هيم فرج|بــــر|ء فرج |رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

26o287 ى |لزهر|طمه |ف ى|ء حسي  ى محمد حسي  حمد خي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

78o66 د محمد|مه محمود عو|س|نس | هره|لق|بــــ |د|

867|97 حمد|لرسول |حمد عبــــد|طمه |ف ن|سو|علوم 

8||3o5 ر محمد|وي مختـــ|هند| نور ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6769|7 لسيد|دق |لص|حمد عبــــد |زم |م ح|حس لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

264542 ى|ن عبــــد |ء رمض|ن عل|يم| لحليم حسي  |بــــ بــــنه|د|

685478 ف محمد عبــــد |نعمه  لمقصود|رسر لمنصوره|بــــ |د|

4972o2 ق|كرم عيد محمود |له |ه وى|لشر ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

7o4959 لغريبــــ سليم|حمد عىل |عىل  لمنصوره|صيدله 

|263|5 لقوى محمد|حمد عبــــد |بــــ |رح تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|
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4687| ى|ه جر سيد جمعتـــ حسي  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

|5854 هيم|بــــر|بــــ |لوه|هيم عبــــد |بــــر|تـــفى  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o2o52 لحميد|ل عبــــد|لد محمد جم|خ ي|نوعيتـــ 
|لمنى

3|6645 لسيد|لدين |ل |رق كم|ضىح ط ى شمس|د| بــــ عي 

253273 ى ع|ي للهلوبــــى|طف عىل |سمي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

526|2o لسيد|كر |لسيد ش|هيم |بــــر|محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

7869|o ف محمد عىل حسن|م  رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

79oo94 حمد محمد|محمود محمد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

833977 ي عىلي محمد
عبــــي  مهنى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

36779 ر محمد|لستـــ|طمه محمد عبــــد |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

69627| ي|لفخر|حمد محمد |محمد 
ئى ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى

266377 ه سمي  س| لبــــربــــرى|لم |مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

362746 مد|مد محمد ح|لرحمن ح|عبــــد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

7|53o4 ى |عزتـــ | عل وى|لشن|لسيد |مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

878oo3 ل  |لع|لكريم حسن عبــــد|د |يه ج| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7878o3 ى شح|ي تـــه محمود سعيد|سمي  ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

9||93o عي |لزنبــــ|محمود عزتـــ محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

52o382 حمد رزق|هيم معوض |بــــر|يتـــ | بــــ دمنهور|د|

633482 ي شعبــــ|بــــ عبــــد |يه|
ى
ن|لمحسن فوق زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7|6||o ىط|لمع|بــــو |لغنى عطيه خلف |لد عبــــد |خ ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

3695| هد|لحميد مج|جنه محمد عبــــد  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

6323o2  ص|ه| مونيك
ى
ء صدق دق|ئى زيق|لزق|علوم 

|46839 ي محمود|يدى ط|ه
رق حنفى دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

76|7o9 ى  حمد|بــــ محمد |يه|حسي  ى شمس حقوق عي 

48443| هيم|بــــر|مه مني  خليل |س|محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

323432 ح|لفتـــ|حمد وحيد فتـــوح عبــــد| رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

34o495 لم|دل محمد س|فرح ع |حقوق بــــنه
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267|84 هرقويدر|لظ|هيم محمد عبــــد|بــــر|ضىح  شمون|نوعيتـــ 

862|6| لمقصود عىلي|دي عبــــد|له|هند عبــــد لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

2324|7 ق|سم| وى عدل محمد|ء رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

266898 ى |ح |لفتـــ|بــــسنتـــ عبــــد يوبــــ|مي  |ره بــــنه|تـــج

28|853 هيم|بــــر|مه |مه سل|حمد سل| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

82|977 ض سيد|طمه حسن ري|ف ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

9|7429 ئيل وهبــــه |رفعتـــ ميخ| مرثــــ ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

65|59 لحميد|ل طه عبــــد |م جم|سل| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

73938 ى لسيد بــــرسوم|د |ج| مي  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

853276 هلل محمد|ن عبــــد|ن رمض|نوره سيوط|حقوق 

536o6 حمد|بــــر |د صبــــىح ج|جه صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|2o3|6 حمد محمد|دل |ع| عل ى شمس|تـــج ره عي 

4o3753 ى|م حمدى |محمد حس حمد حسني  سكندريه|ل|ره |تـــج

28585| دى يوسف شكرى حبــــيبــــ|ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4o778| ل|لج|ل سعد ضيف |ء جم|وف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o|oo7 ف عبــــد|ء |ل| لحكم محمد|رسر ي|نوعيتـــ 
|لمنى

787625 لسيد محمد|لعزيز |ء محمد عبــــد |ل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o74|2 تـــ|هلل سعد محمد شتـــ|عبــــد  |هندستـــ طنط

92|56| حمد |هدير مصطفى محمد  ج|ره سوه|تـــج

7o265 س|حمد نع|ر محمد |من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

48|975 بــــينى|هيم |بــــر|حمد |محمد  لشر سكندريه|ل|ره |تـــج

7o5848 لعزيز|لسيد عبــــد |زق |لر|ء عبــــد |سم| لمنصوره|حقوق 

5o34|| تـــه|هيم شح|بــــر|حمد محمد |سلىم  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

85o43| ح قنديل محمد|ء صل|ل| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

|35753 نيوس|رم|دير |بــــ|لد |مريم خ تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

|64o7 ف شكرى زىك|مز |ر رسر كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

877564 طف سيد محمود|ع| ند سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

754o75 لبــــربــــرى|ره سيد عوض محمد |س عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

327438 ى |ي لسعيد سعيد|حمد |سمي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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637444 ي|ر
حمد|ل محمود |بــــل| ئى زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

534|2 يىح محمود يىح فرج ي سويف
هندستـــ بــــنى

865o96 سم محمد|لق|بــــو|ء |ر بــــه|مي |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

2|233| م|هيم عز|بــــر|م |لدين محمد هش|نور ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

636||6 لرحيم عطيه|دل عبــــد|عزه ع ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

254|96 لحليم خضي |رق حلىم عبــــد|ط| ر|ي |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

775|99 دق|لص|دق حسن عبــــد|لص|عمر عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

888o83 ى طلعتـــ نصيف عزيز | مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

682549 ئى عيد|لعن|لق |لخ|م محمد عبــــد |مر لمنصوره|ره |تـــج

677||3 س|نوبــــ لطفى جورج  غط|بــــ| |ره طنط|تـــج

2|5864 دى|بــــيشوى نعيم صليبــــ عبــــ سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

658|5 ي
هيم|بــــر|ن |بــــ عثــــم|لوه|ء عبــــد |محمد ضى لفيوم|تـــربــــيتـــ 

4|3963 هيم علبــــه|بــــر|حمد محمد |يه | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9|65| دين محمد مني  عزيز|ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

462424 لحسينى بــــكر أحمد فرج|هنده |ش لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

42o265 تـــ إبــــر مل|لسيد ك|هيم أحمد |شهي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

52665o ك صبــــىح جودتـــ|بــــيتـــر مل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|o669 ي
محمد منصور كشك| دئى |بــــ طنط|د|

3oo24 ي عبــــد |ح ن|فر| للطيف|لمجيد عبــــد |ج  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

32|2o9 حمد حسن جبــــر|لد |يوسف خ هره|لق|حقوق 

27o6o4 لبــــكرى هدهود|د محمد |حمد حم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

772|86 لحميد محمد صقر|لسيد عبــــد |نعمه طه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

459268 هيم عىل|بــــر|بــــ خليل |رح ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

776854 لسيد محمود|لسيد عزتـــ | ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

7|7854 لصعيدى|حمد |حبــــيبــــه مهدى محمود  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|48|7| لغنى|مرىس عبــــد | ء رض|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2427o8 طف حسن|حمد ع|لرحمن |عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

5|92o8 لجمل|ن |ء سمي  رمض|ل| تـــربــــيتـــ دمنهور

8o|562 ي محمد عبــــد
ي|محمود مصطفى

لغنى ي|بــــ |د|
|لمنى

3|62|7 روق حسن عىل|لد محمد ف|ر خ|مي حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و
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287o86 د|لجو|لعليم عبــــد|لبــــيوم عبــــد|محمود محمد  شمون|نوعيتـــ 

||4775 فظ|د ح|حمد فؤ|لرحمن |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

923oo3 ي
ى
ل سعيد |ريمون جميل حزق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

876|32 لعليم  |حمد حسنى محمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

9oo|95 لس غندور ف م صليبــــ |كي  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

8oo599 س|لسعدي عبــــ|محمود محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

497|98 لدين سعيد مبــــروك عطيه|د|ء عم|ل| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|59636 لطويل|ء عطيه محمد |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

369795 هيم|بــــر|حمد |محمود محمد  ى شمس|زر عه عي 

7|6548 لرحيم بــــسيوئى|حمد عبــــد |جر محمود |ه لمنصوره|نوعيتـــ 

|54754 ى سمي  عوض|نبــــيل  مي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

||5742 سحق|هر |جد م|تـــرين م|ك ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|395|o لسعيد محمود|لسعيد | |دين هره|لق|لعلوم ج |ر |د

324|3o ف طه عبــــد|طه  لعليم|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

255637 لسميع بــــريقع|حمد محمد عبــــد| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

8|892o سحق نجيبــــ|رسيل بــــدر |م ره بــــنى سويف|تـــج

4|o344 لبــــشبــــيسر|ع |لسبــــ|محمود صبــــىح  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|6588 ى عص حمد زىك|م |حسي  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

825979 ي فتـــىحي عبــــد
لسميع محمود|يمنى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

33ooo ضى|للطيف م|هلل محمد عبــــد |ره عبــــد|ي كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

6o876o شم محمد بــــكر|هند ه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

69o3|4 هلل يونس محمد|بــــسمه عبــــد  لمنصوره|علوم 

3657o ي|ر
حمد مصطفى|رجبــــ | ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

752|29 |لنج|بــــو |حمد محمد |حمدى | ن|د ى شمس|تـــج ره عي 

253|49 ى|ده جم|غ ل محمد حسي  شمون|نوعيتـــ 

245445 لحليم|همتـــ مصطفى سيد عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8|6662 عيل|سم|هيم |بــــر|عيل |سم|ء |سم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

35o4o6 دى سيد سعد محمد|ه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

27o392 ن|لعليىم رمض|محمد مصطفى لطفى  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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|47363 لعظيم مصطفى|لرحمن مصطفى عبــــد |عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

||6|78 ي محمود
محمد محسن حنفى سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 

دى|لمع |

29257| ره|ن عم|لمقصود رمض|تـــيسي  عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|3882 ى ى عيد حسني  يوسف حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

843388 د سعيد محمد|هبــــه فؤ ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

6o8967 |لعط|بــــو |آيه عىل معوض  |بــــ طنط|د|

4385o3 حمد|حمد رجبــــ |لسيد |حمد | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

78o263 ر|عىل سعيد عيد نص ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

24878o ى ع|ي ألكحل|لمحسن |دل عبــــد|سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|565| ن|ن محمد عىل سليم|نوره بــــ دمنهور|د|

37|383 ن|لعزيز رمض|محمد حسن عبــــد |حقوق بــــنه

6o|227 كسي|هيم |بــــر|عيل |سم|نىه محمد  لشر |عه طنط|زر

23|24| ى|بــــو|محمد رأفتـــ محمد  لعني  هره|لق|ره |تـــج

7o82|7 حمد|لحسينى |بــــر |عىل محمد ص ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

32o294 ن|محمد سيد قدرى شعبــــ لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

689o58 عيل|سم|لسيد عىل |حمد محمد عىل | لمنصوره|ره |تـــج

899258 سط |لبــــ|لرحيم سعيد عبــــد|حسن عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

7|6|75 بــــو زيد|حمد |لرحيم |لحسن محمد عبــــد |صبــــرى  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

234635 مر|لح محمد عىل ع|لرحمن عىل ص|عبــــد تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

8|9o23 ه حسن نجيبــــ ي| ى|مي  سي  ج|بــــ سوه|د|

|359oo ى|ر فكرى تـــوفيق ي|من سي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

25||49 حمد فتـــىح عبــــيد|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

62963| حمد|هيم عىلي |إبــــر| ندى رض زيق|لزق|علوم 

5|5359 وى|لطبــــ|زق محمد |لر|ن عبــــد|رمض| لي|د معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

6|3o43 ي منصور|لزعفر|د يوسف |محمد نه
ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

4244|8 ى محمد عبــــد | لنبــــى|حمد محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

434227 در|لق|ل مصطفى عبــــد |يه جم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3|7594 لد حسن عىل|ن خ|مرو هره|لق|صيدله 
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46526 رتـــ عصمتـــ محمد عيس|س لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

845626 حمد|هيم |بــــر|مد |محمد ح ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

4352o| بــــ|لبــــ|لد محمد فتـــح |ره خ|س لشيخ|ره كفر |تـــج

2||o6 رس شندى محمد|وليد ي لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|5565 ى عىل| يش عرفه حسي  هره|لق|بــــ |د|

6963|8 ن|ء محمد حمدى عمر|ل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

86463| هيم|بــــر|تـــ |هيم شح|بــــر|نجوي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6363o5 ى ع| حمد عىل|دل معتـــمد |لحسي  زيق|لزق|حقوق 

496365 لسيد|حمد حسن |ر حسن |مي سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

825868 ه سمي  بــــدوي محمود| مي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

||6522 تـــه متـــرى|ريز شبــــل شح|م هره|لق|صيدله 

88o3|3 حمد مصطفى محمود محمد | سيوط|ره |تـــج

6o2593 ن لطفى محمود عىل|حمد رمض| ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

7|226 هيم|بــــر|لغنى |هيم عجيله عبــــد |بــــر| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

86369| ى د نجيبــــ رزق|ميل| يوستـــي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4532o9 دى|لزي|لسيد محمد |هيم |بــــر|حمد | ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

483|85 ل محمود|لع|رق محمود عبــــد|بــــسمتـــ ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o5258  جبــــره صليبــــ |يم|
ى
ن شوق ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

|64482 حمد محمد|لرحيم |حمد عبــــد | ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

4oo294 يم|لد|عيل عبــــد |يم إسم|لد|رقيتـــ عبــــد  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

542465 هر محمد خليف|م م|نىح  بــــس| ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

685993 ل|لجم|ء حسن صبــــرى محمد |ل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

73935 ى |محمد هش حمد|م حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

7773|o ف عبــــد |محمد  لفتـــوح|لمنعم أبــــو |رسر ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

35o367 هيم سويلم|بــــر|هيم سويلم |بــــر| ى شمس صيدله عي 

233622 ى|لسميع محمد ش|حمد عبــــد|ن |عن هي  ن|بــــ حلو|د|

279445 لقسط|لغنى |محمد رفيق محمد رجبــــ عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

344||4 ن ن|م شفيق موىس سليم|س| مي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

44|4o8 لسيد عىل مصطفى|لعزيز |ء عبــــد|عل لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

4o5684 ى خ لسيد|لحميد |لد عبــــد|حني  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

Thursday, September 6, 2018 Page 7879 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

856562 ي|مي د|ر
|د حن|ل عي|ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

2435|4 عيل|سم|ع عىل |تـــوحيده رف ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

788o|5  فرج|هبــــه عبــــد 
ى
هلل شوق ي تـــمريض 

عيليه  |سم|ل|معهد فنى

||6377 د تـــوفيق|جد مر|رل م|م ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

88234 حمد محمدين حسن|م |حل| |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

345384 لوكيل|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|متـــ مدحتـــ |س| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

7349o بــــ محمد|لتـــو|حد عبــــد |لو|بــــسملتـــ عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

487|34 للطيف|لدرمىل عبــــد |حمد |ء |عل ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

3297|9 فع|لش|ن محمد |فدى عثــــم ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

5o2883 ن|محمد سعيد محمود سليم| رودين سكندريه|ل|علوم 

82|32o جد رفعتـــ يوسف|م م|بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|5|89 ى حسن عبــــد|ي هلل مهدى  |سمي  سيوط|بــــ |د|

827557 ل عطيه|ن سعيد غز|يم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|5779 هيم|بــــر|ح |ندى بــــهجتـــ صل هره|لق|ره |تـــج

856|o7 هيم محمد|بــــر|لرؤوف |نعيمه عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

497734 لجمل|ن محمد عىل |جيل تـــربــــيتـــ دمنهور

685o57 لسيد|هيم محرم |بــــر|له وليد |ه لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|6|25 فش|لط|جد سيد محمد |م| نور لفيوم|لعلوم |ر |د

58957 ف محمد عىل|سمر  رسر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|33832 دل عىل محمود|عىل ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||9o59 تـــه|بــــر محمد شح|محمد مجدى ج ن|هندستـــ حلو

78oo25 لحميد عطيه|عبــــد | محمد رض ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

27265o لسعيد|حمد فتـــىح |ء |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

3566o لح|لمجيد ص|هيم عبــــد |بــــر|عيل محمد |سم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

324|o4 م|حمد عل|زم سيد محمد |ح ى شمس|تـــج ره عي 

|334o7 لسيد|ن |محمد مسعد سليم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

632594 ى عزتـــ هل| ل|يه حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

487o|6 ى |عمر محمد ع حمد|شور حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

6|536 لسيد|فريده محمود حمدى  بــــ بــــنى سويف|د|
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4|8844 لق|لخ|لد فوزي عبــــد|مريم خ لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23659 حمد محمود فتـــىح محمد|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

||6|24 لسيد عليوتـــ|حمد |سيف  ى شمس هندستـــ عي 

|67o55 محمد سيد محمد فوزى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

782o5o لحميد|لمنعم عبــــد |طمه محمود عبــــد |ف لمنصوره|ل |طف|ض |ري

63|784 حمد|تـــ |لشح|حمد محمد |مل | ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

92|66 ي|س
رتـــ محمود طه قرئى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

223344 حمد محمد فهىم|محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26o388 وى|لطحل|بــــسمه حسن محمود  شمون|نوعيتـــ 

|68285 هيم محمد|بــــر|م محمد |سل| هره|لق|حقوق 

4o2746 لرحيم حسن|لرحيم فخرى عبــــد |رضوى عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

|9|59 ل يوسف فرج|شهد جم ره بــــنى سويف|تـــج

45332o لك سعيد|لم|ح عبــــد |لفتـــ|مر عبــــد |محمد تـــ لشيخ|هندستـــ كفر 

||58|2 ف عبــــد | |رن لسميع مصطفى|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

845949 هيم|بــــر|لسيد محمود |حمد | ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

895697 هيم محمد |بــــر|ل |د جم|نه تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

36856| شور طه محمد|محمد ع دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

2|4499 لرحمن|بــــ عبــــد|لوه|محمد محمود عبــــد لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

37|887 مه|م سل|لسل|عبــــد| م رض ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

27|o7| ض|لع|لصبــــور محمد |هيم عبــــد|بــــر|ره |س ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

3|28o5 حمد عىل مرىس|هدى  ى شمس حقوق عي 

48324 ن مون|سعيد يوسف م| مي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

434226 عرص|ل|حمد |لمحسن |ل عبــــد|يه جم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o8727 ى|لعزيز |ن مسعد عبــــد |يم| لعشر لمنصوره|حقوق 

2236|6 حمد عىل|هر |ر م|من ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4o92o| وى|لحفن|لسعيد |حمد محمد |هبــــه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

335o58 وق  ن|حمد سليم|حمد |رسر زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

44842| دى|بــــوش|لمطلبــــ |عيل عبــــد |سم|حمد محمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ
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26528| فع|د ن|لعزيز ج|لرحمن سمي  عبــــد|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3484o8 تـــ عبــــده عبــــده  بــــوسبــــيع|عيل |سم|مني  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

26oo84 لرحمن موىس|ن بــــدر عبــــد|يم| ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

285369 تـــى|لزن|هيم |بــــورسيع إبــــر|بــــ محمد |شه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

33o335 ي|هلل محمد |لبــــربــــري عبــــد|ء محمد |ل|
بــــينى لشر |ره بــــنه|تـــج

87o379 ي
ى مدئى ي محمد حسي 

مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

764574 لمنعم|مد عبــــد |مه محمد ح|س|حمد | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|62|o حمد|م حمدى |ندى هش ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

249967 ئى|لنعم|لحميد |مه محمد عبــــد|س|طمه |ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

223357 ى |حن| رص عط|ن| مي  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

335|96 لزغبــــى|لحميد |عيل عبــــد|سم|لد |يتـــ خ| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

86534 بــــ|لتـــو|حمد حسن عىل عبــــد | ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

888722 ى محمود |ده |غ حمد حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

|2|496 عمر مجدى فتـــىح محمد  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

285546 ى محروس سيد|جيه ن حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

466||| ى أحمد محمود إبــــر ل|لجم|هيم |أمي  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

4o36|| حمد سكر|در |لق|عمرو عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

694792 ن لجمل|شد |لسعيد ر|دل |ع| مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

355983 ك شفيق|رزق مل| رين|م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7569oo حمد رفعتـــ|محمد حمدى  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

|37o52 حمد عمر|رق محمود |محمود ط ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

543o59 يبــــ|لش|مد |هلل ح||لد عط|رضوه خ ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

75|449 حمد|لسيد |لسيد |مه |س|ء |ل| ره بــــور سعيد|تـــج

|7336o م|م|لليثــــى |لليثــــى حسن | |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

257|57 ى محمد ك|ي ل|لع|مل عبــــد|سمي  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

||8777 د|لجو|هلل محمد عبــــد |نس صبــــىح خي  | ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

692934 طر|لسيد خ|ن |لدين شعبــــ|جر عز|ه ج|بــــ سوه|د|

66o87 بــــوزيد|متـــ |محمد صبــــري سل ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

8445|2 ي|ر
ىطي|لع|حمد عبــــد|دل |ع| ئى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 7882 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

633|96 ن محمد|لحكيم رمض|سهيله عبــــد ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

235|94 ن|حمد سلط|سيد محمد  هره|لق|هندستـــ 

357635 بــــ|حمد محمد دي|ر عزتـــ |من |نوعيتـــ بــــنه

46334| ى عبــــد  يف|لعزيز عبــــد |نرمي  لحميد رسر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

429o65 حمد خرصى|حمد |ن عىل |يم| |طبــــ طنط

92352| ن  |حمد رضو|مي  |ل|يحن   ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

8|659o طف نرص خليل|مريم ع ي|بــــ |د|
|لمنى

885867 هلل  |م عبــــد|لسل|لرحيم عبــــد|ء عبــــد|عىلي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

72425 ي|ر
هيم|بــــر|يوسف معوض | ئى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

283875 هلل خلف|ج  عبــــد|لرحمن خف|عبــــد تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

86o287 ي عبــــد ي منىح 
ى|منى لحفيظ حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

787524 ن خليل|لسيد علو|هلل |ر عبــــد |بــــر| ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

757942 يف عىل|نس صل| ح حمزه رسر زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

64|2|6 هيم محمد|بــــر|طمه يوسف |ف زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

862o55 كر|د ش|دل عي|ردين ع|ن لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

38933 حمد فرج فتـــوح فرج| هره|لق|حقوق 

9229|6 رثــــ تـــوفيق |لو|لسيد عبــــد|محمد  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7848|4 لم سعيد|ح س|لفتـــ|ء عبــــد |ل| زيق|لزق|ره |تـــج

442629 لسيد محمد بــــسيوئى|طمه |ف لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

263737 لرحمن|ل محمد عبــــد|ع كم|ن من|حن ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

237o26 لسيد|ل محمد |هدى جم ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

22295| ف ع|محمود  ن|شور محمد عثــــم|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2368|8 لمنطلبــــ|لرحمن عبــــد|عىل عبــــد| رن هره|لق|هندستـــ 

46o422 د حسن|هيم حم|بــــر|د |سميه حم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

48|934 حمد|لسيد سيد |لمعىط |عىل قدرى عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

838|85 حمد حسن|لد محمد |خ دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

898443 لح محمد |ء عىل ص|لزهر|طمه |ف ج|علوم سوه

684633 د|لحد|هيم |بــــر|لعظيم |حمد عبــــد |ء |حسن ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

836|78 هلل|م حسن عبــــد|ر عص|من ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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|58692 هيم|بــــر|د |حمد فؤ|ن |يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

278573 لرحمن طلبــــه|ن صبــــرى عبــــد|يم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

887338 ن |محمد نبــــيل محمد سليم سيوط|حقوق 

42222 ى محمد معوض محمد|ي سمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

436|72 لريس|هلل | |س عط|دل عبــــ|رس ع|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

54oo97 ح حنفى محمود محمد عىل|حمد صل| سكندريه|ل|بــــ |د|

865354 مر|ح ع|لفتـــ|ح عبــــد|وليد صل ي للفن|
|دق قن|لفنى

69335o زق هيكل|لر|سن عبــــد |لمح|بــــو |خلود عوض  لمنصوره|صيدله 

|2o794 لمسيح صليبــــ|ئيل عبــــد |رك ميخ|م ى شمس هندستـــ عي 

92|o23 ف سحق فهيم |نبــــيل | ميى قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

3|54|9 ي
ي صبــــيح|ط| دئى رق محن  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

228o5o ى|حمد |مريم سيد  مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3|5o69 دق|لص|سيد محمد سيد عبــــد عه مشتـــهر|زر

7|7o95 ف|لسيد عبــــد |مه |س|محمد  للطيف رسر لمنصوره|حقوق 

6oo549 بــــل|ن حسن ق|حمد زيد|حسن  |ره طنط|تـــج

4874|4 ن عيد|رس سعيد محمد سليم|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|8o6o مد محمد|مد محمد ح|رغده ح لشيخ|بــــ كفر |د|

78oo96 ي حسن|لسيد ر| |ر|ي
ضى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4o|886 هيم|بــــر|لمجيد |لسيد عبــــد |م عبــــد |محمود عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

96838 ى عبــــد  حمد|دى |له|هبــــه حسي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|3664 ن عزيز|د روم|ريه عم|م ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

7o554o ل بــــدوى|لع|لمتـــول عبــــد |محمد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

24o||6 لروس|محمد | محمود رض هره|لق|ره |تـــج

693o|9 لموج |لغنى |بــــ عبــــد |لوه|ن محمد عبــــد |يم| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

4295|o بــــوعريضتـــ|مد |حمد محمد ح| |صيدله طنط

7857o8 ن حميد|ن سليم|حمد|تـــ |د|لس| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5|o298 للطيف |لمنصف عبــــد |هلل محمد عبــــد |عبــــد 
محمد

سكندريه|ل|طبــــ 

843535 زق محمد|لر|لد عبــــد|محمد خ ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

266559 م|ل سعيد عل|جم| رند |نوعيتـــ بــــنه
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9o2225 هيم مصطفى|بــــر|ء محمد |رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5o4o9 ى جم ى محمود|حسي  ل حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

29|75| ي|ر
لمعبــــود|مر عبــــد|سعد ع| ئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

844o32 روق طه|م حسن ف|عص ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

72279 رف|ن مهدي ع|ء شعبــــ|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

2676o7 لسميع عبــــدربــــه شلبــــى|ح عبــــد|يه مصبــــ| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4242|9 ن محمد|م سليم|لسل|مح عبــــد |حمد س| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25o88| ر|لنش|بــــر |بــــر ممدوح ص|ص ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

623o55 ئل فوزي محمد صقر|كريم و ط|حقوق دمي

274662 ز|د محمد در|مفرح ج| تـــوي |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

237434 لرحمن|م مجدى عصمتـــ محمد عبــــد|بــــتـــس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27323 ي|ر
عىل سيد عىل| ئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|2|7|2 م محمود|لسل|كريم محمود عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|2|583 ل سيد|م كم|مصطفى عص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

787o6 ن خلف محمود|ء رمض|رس| ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

8o7oo7 ن محمد|ن رمض|يه شعبــــ| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

8286o6 لكريم|د|حمد ج|نوفل عرفه  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

442|68 ن|هيم عثــــم|بــــر|هيم |بــــر|حمد عبــــده | |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|53852 ف حشمتـــ سيحه|نويل |م رسر ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

675282 رص مسعد عىل حسن|محمد ن لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

68o9|o ن|حمد رمض|لد هيثــــم محمد |خ لمنصوره|بــــ |د|

|4547o حمد عمر محمود|لرحمن |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

49875o زين|يمن تـــوفيق ر|منيه | |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

5o7767 يه محمود يوسف خليل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|65348 جه|رس حسن خف|ء ي|سم| هره|لق|ر |ثــــ|

3|9842 ن|ئى محمد حس|حبــــيبــــتـــ ه ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 
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244775 ز شعيبــــ|ز سعيد در|در ن|ضتـــ حلو|علوم ري

3693|8 ي |ء ه|سم|
ر|لجز|حمد |لسيد |ئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8o7895 ف |مريم  لسيد|كرز |رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|73487 حمد|لرسول |ر عبــــد |منيه مختـــ| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

6899o3 د|س ج|هيم عبــــ|بــــر|ن |يم| لمنصوره|بــــ |د|

248352 حمد|رس سعد سويلم سيد |رقيه ي ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

792226 لربــــع|حمد حسن |كر |م ش|دى حس|ه دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

6859|5 لعزيز مصطفى|يمن عبــــد |سلىم  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

9||667 بــــوضيف |حمد |رس |منيه ي| ج|حقوق سوه

|52362 حمد|وحيد حسنى | دين دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

7o8926 س|طف محمد عبــــ|لح ع|ص ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

8||928 حمد قطبــــ|ء عيد |صف ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

543494 تـــ ممدوح محمد موىس | لسوس|مي  ره دمنهور|تـــج

9|35|6 ى عبــــد|محمد  لرحيم |حمد خي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

786|47 لسيس|لسيد |لمنعم |هلل محمد عبــــد |منه  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o9225 تـــ|حمد عرف|يه حمدى | ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

386|2 ح عىل|لفتـــ|ء سعد عبــــد|ول ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

22248o للطيف|لحكيم عبــــد|يوسف عمر عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

6782|7 ز|لبــــ|لحميد محمد |لسيد عبــــد |بــــسمه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6|848| شد كركر|م حسن حسن ر|هش ط|هندستـــ دمي

883795 بــــ ممدوح سيد حمدى |رح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|347o وي|بــــبــــ| سمي  ذكري| ر|ي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

227935 ئيل|رول جميل فخرى ميخ|ك ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|58532 عيل|سم|مر محمد مني  |ء تـــ|رس| لفيوم|عه |زر

|7299 لرحمن|حمد محرم محمد عبــــد | هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

25983| هلل|هيم عبــــد|بــــر|ر محمد |من لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5||483 ضل|رس متـــول عطيه ف|محمد ي طبــــ بــــيطرى دمنهور

5|8345 لشيىهي|لشفيق |لسيد عبــــد|هر سعد |ورده م ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

648286 لمجيد|بــــتـــ عبــــد|ر أحمد ثــــ|من قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر
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426557 رص محمد مصطفى|لن|مد عبــــد |هلل ح|منتـــ  سكندريه|ل|عه |زر

6922|6 ي
لق|لخ|ده عىل عبــــد |مه نف|س| |دئى لمنصوره|ره |تـــج

9o48o| ى عىل | رفيد ظر |لن|بــــوزيد |حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

64845 ده عوض خليفه جوده|حم لفيوم|تـــربــــيتـــ 

2876o7 هيم|بــــر|هيم |بــــر|تـــوفيق محمد تـــوفيق  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

64476 م محمد عىلي|ء عص|سم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

764783 لبــــربــــرى|بــــ زىك زىك حسن |ربــــ نوعيتـــ بــــور سعيد

258426 حمد بــــكر جمعه درديرى| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

66752 ن|ض جريس سليم|مريم صبــــرى ري لمنصوره|حقوق 

69o75| ى محجوبــــ | ه عوضي  ئى|لشج|لسيد |مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

683964 تـــه|لسيد شح|حمد شفيق |رق |ط تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

32||94 لدين|محمود ربــــيع محمد مرىس شمس  ى شمس حقوق عي 

822o63 ئيل|دي لبــــيبــــ ميخ|د ن|ميل ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

4456|2 ى|حمد ع| طف أحمد محمد حسي  سيوط|هندستـــ 

487798 لمعبــــود|ذل عبــــد|لش|حمد |هلل مسعد |عبــــد لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

|25248 ى|بــــ ش|لوه|رون عبــــد |رق ه|فريده ط هي  ى شمس|د| بــــ عي 

6432oo ى عطيه  عيل|سم|محمد حسي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

699o33 ه | ف رمض|مي  ضى|بــــيل ر|ن ق|رسر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

7|533| مد رجبــــ|ديه رجبــــ ح|ن لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7ooo2| د محمد|عبــــده رشدى رش لمنصوره|بــــ |د|

7|5o54 عيل|سم|لسيد |هد |لسيد مج|سلىم  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4446o| بــــى|زى حسن رسر|حمد محمد حج|ن |يم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

77o784 ئى|لبــــصي  علو|ن عبــــد|لسيد شعبــــ|رضوى  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

263o2o |لبــــن|ل محمود |روى جم| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

6o75o4 ر|لنج|هيم |بــــر|حمد |محمود  |ره طنط|تـــج

|4563| هيم حسن|بــــر|رص |يوسف ن هره|لق|ره |تـــج

8o9o8 لسعيد زىك|حمد محمود | ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

339o6o د محمد|لسعيد محمد عو|دتـــ |مي |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|3o42 ل محمد محمود|حمد جم| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد
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77|9oo لعزيزمهدى|حمد عبــــد |ده وجيتـــ |مي زيق|لزق|حقوق 

34884o دق|لدين حموده محمد ص|م |حس| رودين ى شمس| لسن عي 

68|658 ف فؤ|لد |خ لقنديىل|حمد |د |رسر ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

452|46 بــــوعليوه|لسيد وهبــــه |لسعيد |رئيفه  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

7o|243 وى|لهند|لجوهرى محمد محمد |حمد | لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

369539 تـــ مرزوق  |هيم |بــــر|ني 
ى
لمرزوق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

824524 لدين محمد محمد|حمد نور | دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

7836o6 در|لق|هد عبــــد |م محمد مج|وس زيق|لزق|عه |زر

676378 لصعيدى|لحميد طلحه |عىل عبــــد | ي|م لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

36456| لربــــ محمد|د |لعربــــى ج|جنتـــ سيد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

37o4o4 حمد حسن محمود|م |حس م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

785o89 وى|لسعد|حمد |ر محمد موىس |لستـــ|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

328247 لعربــــي|لحميد محمد |يوسف محمد عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7o898 حمد مرىس|سلوى محمد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

82|237 ن|سلم|ن فولي |سلم|بــــرديس  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

345o96 تـــه عىل|مريم رجبــــ بــــدوى شح ى شمس| لسن عي 

6o|783 ر|لسنص|لعزيز |ئى محمد عبــــد|أم |نوعيتـــ طنط

|27||o لعيسوى|لعجىم عىل |تـــم محمد |رتـــ ح|س ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6448o2 ل|لسيد محمد غ|ره |س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

63|287 هر|لط|لعظيم |بــــر عبــــد |ص| صف زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

227o|3 تـــه|ح شح|لفتـــ|م عبــــد|ء هش|عل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3592|9 هلل محمد عزوز|م عبــــد|سل| ى شمس صيدله عي 

363253 هلل تـــوفيق طه|محمد عبــــد |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

23323| ى سليم|ي يد|مد ز|ن ح|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

542257 ل|وى هل|لص|ره أحمد سعد |س عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|69267  جبــــره|ندرو عص|
ى
م شوق تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

792o45 لم|تـــ س|لم بــــرك|حمد س| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

28962| ن ى غنيم|لدين لطفى |ء|بــــه| مي  مي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د
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|59774 ن ى جيد|صبــــىح بــــش| مي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

25336o ف|ف خل|لسيد خل|ن محمود |يم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

755|o5 ى رضوى وحيد محمد حسني  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

632986 بــــر|رص عىل محمود ج|لن|ل عبــــد |جم زيق|لزق|هندستـــ 

6|225 لعزيز|لحكم عبــــد |ئل عيد عبــــد |و حقوق بــــنى سويف

89|7o4 جرجس سمي  يوسف بــــدروس  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

22|635 ى|محمد حس م محمود عىل حسي  ى شمس علوم عي 

647366 ن|بــــد سليم|حمد ع|حمد |م |ريه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

272789 رص صديق جيد|ن| رين|م سيوط|علوم 

635296 ه | ف عبــــد|مي  ض|لدم|بــــ عىل |لوه|رسر زيق|لزق|حقوق 

333o52 محمد محمد زعزع| محمد رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9|3683 ى محمد عبــــد لمجيد بــــخيتـــ  |حسي  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

637393 طر|رص محمد حسن خ|لن|ل عبــــد|جم ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

3||973 ى|د محمد ش|لرحمن جه|عبــــد هي  ى شمس|زر عه عي 

8o32o ى|بــــر|يمن |م |سل| هيم حسي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|o5o3 ل سعيد|حمد مصطفى كم|هلل |عبــــد  |بــــ طنط|د|

784289 هيم|بــــر|هيم |بــــر|هد |منيه محمد مج| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o6855 لعزيز|مي سمي  عىل عبــــد |ر| هن إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

3||oo5 يمن محمد محمود|د |زي ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

776923 لسميع|مه محمد عبــــد |س|طمه |ف ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

5o3293 ردين نبــــيل سيدهم جرجس|ن سكندريه|ل|ره |تـــج

4o|2o2 حمد محمد محمود حسن خرصى| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6o|297 أحمد أيمن مسعد محمد قنديل ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

249o|3 ح|لفتـــ|بــــ بــــدر عبــــد|يه|بــــ |هيتـــ|م تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

542249 حمد حبــــيبــــه|لسيد |در |لق|ء عبــــد |أل ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

69982 ي محمد جل| ل محمد|نىح  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

42662 محمد مجدى محمد محمد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

78o559 لي|لعظيم عبــــده حسن غ|محمود محمد عبــــد  زيق|لزق|علوم 

836563 نور منصور|لدين |ل |زينبــــ جم دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

22569 د|بــــر حنفى حم|مصطفى ص ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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436798 ن|لسيد محمد رمض|د |ندى محمد عم لشيخ|بــــ كفر |د|

754378 لحميد فتـــوح|لسعيد عبــــد |ل فتـــوح |س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|4oo33 لمجد|بــــو |ن |يه محمد عثــــم| هره|لق|ر |ثــــ|

8|6|o2 ح مكرم طوسه|نوبــــ صل|بــــ| ي|طبــــ 
|لمنى

3||256 لعزيز|ء حسن محمد عبــــد|ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7||976 لتـــمىلي|حمد |حمد |محسن | دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

23823o ى محمد ليىل محمد حسي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5|8924 للمس|يتـــ محمد خليل محمد | سكندريه|ل|طبــــ 

8|7834 لد عويمر خليل|فوزيه خ سيوط|ره |تـــج

5o8799 ى|حمد |نور | نورمحمد بــــحي  تـــمريض دمنهور

6o698| ى محمد عثــــم ن|محمد حسي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

688248 ف عبــــد |كريم  ح حسن|لفتـــ|لمجيد عبــــد |رسر لمنصوره|بــــ |د|

779649 ى محمد فؤ ظتـــ|دأبــــ|محمد حسي  زيق|لزق|صيدله 

|6|772 ن|حمد محمود منصور بــــدر| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

9o5453 ى |حمد |محمود حسن  مي  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

4427o ى|بــــر حس|مصطفى رفعتـــ ج ني  ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

758|2o لسيد محمد|حمد يحن  | عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

48536 عيل محمد|سم|رص |سندس ن ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

324846 عيل بــــيوم عيسي|سم|حمد محمود | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6|373| ي 
عي نصي |لسبــــ|حمد محمد |مصطفى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

677864 لسيد محمود عىل|محمد  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

642448 شم|رق محمد ه|م ط|سل| زيق|لزق|علوم 

25587 حمد|لدين |ن عز|سلىم عدن هره|لق|عه |زر

84o6|o ى|ن حس|لرحيم رمض|يوسف عبــــد ني  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

765664 ج|لم|ن |ن شعبــــ|عمر محمد رمض ره بــــور سعيد|تـــج

895o98 يمن ممدوح مرزوق |حمد | ج|ره سوه|تـــج

2563o7 صم فرج حسن|محمد ع ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

529649 سيف محمد محمود جنيدى سكندريه|ل|هندستـــ 

432936 متـــ|لمجيد سل|حمد عبــــد |طمتـــ |ف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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923985 ى |بــــو|خليفه حسنى  لمجد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

45|492 |لبــــن|حمد |حمد |زم محمد |ح سكندريه|ل|هندستـــ 

|692o6 لد سيد محمد قنصوه|روضه خ ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

773||7 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|زن سمي  |م تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

273o8 حمد|لسيد |ن محمد |يم| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

846o|8 ي |عبــــد
لطيبــــ محمود|لرحمن مصطفى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

|8|74 لسيدمحمد|يمن محمد |ر |لمختـــ| هره|لق|طبــــ 

878|2| ى|م بــــتـــ يعقوبــــ  |موىس ثــــ| رتـــي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|423o بــــر محمد  |لج|ء سعد عبــــد|ل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

633783 لغنى حسينى|بــــسنتـــ حسينى عبــــد زيق|لزق|علوم 

|4|443 لغنى محمد|د عبــــد |لغنى عم|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

648597 ه جم| ز|لبــــ|للطيف |ل عبــــد|مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6||2o3 لح|بــــو ص|دى |له|لمنعم محمد |محمود عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

246377 لغنى هيكل|د عبــــد|م رش|سل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

432669 هيم محمد|بــــر|م محمد |له| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

645o72 لم|لم عىل س|م محمد س|سل| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

695|8o هيم عمر|بــــر|دى عطيه |له|منى عبــــد  لمنصوره|صيدله 

638||2 لسيد عوض|لكريم |لسيد عبــــد |كريم  زيق|لزق|صيدله 

|64844 عيل|سم|ئل عيد |زينبــــ و ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

538744 لم|ىط س|لع|ىط سعيد عبــــد|لع|سعيد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

54|963 لمنس|هيم |بــــر|هيم عىل |بــــر|لحميد |عبــــد |حقوق طنط

496o92 لبــــحه|لدين مصطفى |ح |آيه صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

342439 لسيد وحيد|لبــــدوى |لسيد |حمد |مريم  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|6526 ى مني  فوزى غ ل|كرستـــي  سكندريه|ل|صيدله 

75|8oo ئى|هو|ل|لدين |ح |د صل|لرحمن مر|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6344o4 ف |حمد | حمد محمد مصطفى|رسر زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

9|3639 حمد عىل محمد محمد  | سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

876364 ل سعد محمود  |محمد جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|787| لعزيز سنوىس|رق عبــــد |ر ط|يثــــ| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

637o45 مر|هيم عىل ع|بــــر|مر |عبــــي  ع زيق|لزق|ره |تـــج
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446637 وى|لسعد|لسيد |هيم |بــــر|مصطفى  سكندريه|ل|حقوق 

322292 نم|مد محمد غ|هلل محمد ح|منتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

44696 لسيد ضيف|عبــــي  محمد محمود عىل  ن|بــــ حلو|د|

68264o ج محمد|بــــو فر|لسيد |منى تـــوكل  ط|بــــ دمي|د|

484583 ل|لع|حمد حسن خلف حسن عبــــد | سكندريه|ل|ره |تـــج

3495|| مد|مد محمد ح|حمد ح| ى شمس| لسن عي 

685689 فندى|ل|ن محمد محمد مصطفى |يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6447|9 مد سنبــــلو|لسيد ح|حمد | |حقوق طنط

|29676 لدين|ل |رس سعيد كم|لؤى ي ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

79|799 حمد موىس|لد محمد |يه خ| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

626975 ن لملك رزق|مجدى عبــــد| مي  زيق|لزق|ره |تـــج

8256|3 ل فولي|نور جل|هلل |عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

238652 جول مدحتـــ سليم متـــى ى شمس|د| بــــ عي 

4442|o حمد سعد|حمد محمد سيد |محمد سيد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

429663 لجندى|ن |حمد سمي  محمد سليم| |ره طنط|تـــج

363632 ن محمد|م سعيد رسل|ريه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6|8|o6 وى|لدقن|شور |فريده محمد ع ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

248637 لسيد شتـــيتـــ|طمه سعيد |ف |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

7|8|33 للطيف|لمنعم عبــــد |ندى فوزى محمد عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4|932o لعزيز|هيم محمد عبــــد |بــــر|ئى |تـــه لشيخ|بــــ كفر |د|

826534 حمد|رك محمود |ريم مبــــ تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

8o75o6 د محمد|مي رش|ن س|حن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

642987 هلل| |لعزيز عط|م محمد عبــــد |ريه زيق|لزق|علوم 

638o96 ى عبــــد |حمد كم| لحميد|ل محمد أمي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

6o49o5 لسيد عىل حسن|لىح |سوسن عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

76555 زق محمد بــــشي |لر|حمد عبــــد |مي  | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

79337 د|حمد ممدوح مرىسي حم| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9||394 م محمد تـــوفيق محمد عىلي |حس ج|ره سوه|تـــج

686228 لعزيز|لسيد محمد عبــــد |ئد |كريم ر لمنصوره|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 7892 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|7oo37 حمد حسن محمد|رق |يه ط| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

688955 سم عوض|هر محمد فتـــىح ق|م لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

77||9| ف |روضه  عيل حبــــسر محمد|سم|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

625394 ى عبــــد|سلىم ح بــــ|حمد خط|هلل |تـــم أمي  زيق|لزق|هندستـــ 

33788 لح محمد|م سعد ص|ء هش|ل| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8|9|54 ي|مل| رين|م
ك وسيىلي قلينى ره بــــنى سويف|تـــج

42297| مريم محمد فتـــىح عيد حسن لشيخ|بــــ كفر |د|

4632o| ى|د حس|حمد رفعتـــ فؤ| ني  لشيخ|ره كفر |تـــج

4o57o |لعل|بــــو|حمد |محمود محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

54o48 ي
ل محمد حميده|زم كم|ح| دئى حقوق بــــنى سويف

632|3 لعليم|ن عبــــد |حمد عىل حس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

5o9674 ل|لجم|س |للطيف عبــــ|ح عبــــد |محمد صل بــــ دمنهور|د|

|65226 ف ح|يه | ن|مد رشو|رسر هره|لق|ن |سن|طبــــ 

4366|6 بــــر|للطيف ج|بــــر عبــــد|ل محمد ج|يتـــ كم| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

36553| بــــو زيد|حمد تـــوفيق |م |سل| لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

|3|767 لدين|ل |ه محمد محمد جم|نج ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

62|46o ي
 عبــــد |لش|ل عبــــد |جم| دئى

ى
در عوض|لق|ق ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

26o73| ن|حمد محمد رمض| |ند ي صىح بــــنه
|معهد فنى

5983| حمد سعد خليل|ل |محمد جم ره بــــنى سويف|تـــج

6o723o  محمد أبــــو |نبــــيه 
ى
|لنج|لدسوق |ره طنط|تـــج

8o6329 هيم|بــــر|مح فوزي |ن س|س|جون ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

|78|27 مل طومس|ء حسن ك|بــــسمه عل م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

629835 حمد|حمد |لد محمد |خ ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|77|28 هيم سيد|بــــر|هلل سيد |تـــ |ي| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

78oo87 عىل ذىك عىل| ند زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

896942 لسيد محمود  |مل صبــــرى | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|27664 رك|بــــر مبــــ|ن محمد ج|مرو ى شمس حقوق عي 

5o2667 فظ|لح|ليمنى محمد عبــــد |فرحتـــ  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

97||3 ى |حمد | لعزيز|حمد عبــــد|مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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|6485 حمد درويش|سهيلتـــ محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|5787 ي |لعزيز عبــــد|د عبــــد |جه
|لبــــن|هيم |بــــر|لغنى لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

6|5667 ى|بــــوش|لسيد |رق |كريم ط هي  لمنصوره|حقوق 

266|7| لمعىط|لمعز عبــــد|م عبــــد|ء حس|ل| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

7|7536 هيم|بــــر|د |نور مر|ء |سم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6948| ن مرىس|مرىس جيوىسر شعبــــ ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

4264o5 ل محمد صقر|لع|ده محمد عبــــد |مي سكندريه|ل|ره |تـــج

767279 حمد محمد|موىس سعيد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

367377 ج  حسن مصطفى ضيف|مرفتـــ ن لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78384| شه|هلل يوسف عك|م عبــــد |هش | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

249237 مل|حمد مرىس ك| |رن |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

682935 لسعد|بــــو|لسيد |ء عوض |لزهر| لمنصورتـــ |تـــمريض 

484847 لد محمد مصطفى عىل|لرحمن خ|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

8o849| ى عبــــد|سيد عبــــد لعزيز|لعزيز حسي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

79o99o وليد عىل محمد| نور لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

647845 وى|لبــــحر|لسيد سليم |ممدوح | ر|ي قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

6o9629 ل|لجم|لمتـــول خليل |ئى محمود |م| لمنصوره|حقوق 

49|77 ن محمد|ن محمد عثــــم|عثــــم ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

423526 رحمه معوض عىل معوض فرج سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|28|o9 عزيز حلىم عزيز| ليدي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

247766 هلل|حمد عبــــد|للطيف |مصطفى عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|48577 ن خليل|هلل عثــــم|حمد عبــــد |ن |سلو هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

266o8o لعظيم|طف عبــــد|ل ع|سم هل|بــــ تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

5|5o|4 لمقدم|لعزيز |م حسن عبــــد|طمتـــ هش|ف عه دمنهور|زر

94|o7 للطيف|ر عبــــد |لستـــ|لصمد عبــــد |محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

35463o ي|لحميد |ء مجدي مصطفى عبــــد|شيم لشوربــــىح  ى شمس|تـــج ره عي 

253|88 د|حمد عي|ل |ء جم|رس| ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

452575 مصطفى عمر|محمد مصطفى محمد  لصغي  لشيخ|ره كفر |تـــج
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4256o2 ى أحمد |أسم لسيد|ء حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8446| لعليم محمد يونس|ء عبــــد |شيم بــــ بــــنى سويف|د|

4o2532 ى|مي مجدي  حمد محمد حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49626o لعزيز محمود درويش|هر عبــــد |ن ز|يم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

432|o| ى سعيد يوسف |ن لعز|بــــو |دين حسي  |بــــ طنط|د|

5|84o2 يد|هلل ز|هلل محمد فتـــح |آيتـــ فتـــح  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

244529 لمحسن عمر|بــــر عبــــد|حمد ص| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

4o399| يع|عي ط|لر|مل |يوسف ك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78o756 ى عبــــد |ي ى ع|لعظيم |سمي  مر|حمد حسي  زيق|لزق|عه |زر

246|6o بــــ تـــوفيق محمود طريح|يه| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

775973 ء جوده محمد عقل|رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|2222 هلل|محمود سمي  عطيتـــ خي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

697829 لجوهرى|حمد |هدير نبــــيل محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

678994 لرحمن|حمد عبــــد |لسيد |لد |ن خ|نور لمنصوره|حقوق 

77|875 ء محمد أحمد عيس|منى عل زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

757692 لسيد محمد|هلل مسعد |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|255o ر محمد |لغف|ره مرتـــضى عبــــد|س ج|علوم سوه

||6268 محمد بــــدوي محمد بــــدوي ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|4o3|6 تـــه|تـــه فيل شح|رضوى شح ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

22|4|5 حمد|لحميد |بــــ عبــــد|يه|زم |ح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6o9o29  |لرسول |دل عبــــد |ع
ى
بــــو حجر|لدسوق تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|

|طنط

667|6 شم معوض رزق|ء سيد ه|عىلي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

7665o3 ى كيل|ل نعيم كيل|بــــل  حسي 
ئى|ئى لعريش|بــــ |د|

4o9558 ألصور|كريم فريد فوزى محمد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

4356o7 ف محسن محمد |حمد | لقبــــيه|رسر لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

445|3| ى|لرحيم |بــــر عبــــد |عمر ج حمد حسني  |ره طنط|تـــج

|49379 حمد|ري |لبــــ|مه عبــــد |س|مريم  ن|علوم حلو

534795 بــــو زيد|لغنى |جد عبــــد |لرحمن م|عبــــد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|47934 هيم|بــــر|لنبــــى |ح عبــــد |لفتـــ|محمد عبــــد  هره|لق|هندستـــ 
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||4878 حمد ممدوح موىس عىل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

436383 لسيد محمد عبــــده|محمد عوف  لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

633|34 لعربــــي محمد سليم|محمد  زيق|لزق|علوم 

59727 لحليم محمد|رزق عبــــد | مه صيدله بــــنى سويف

82539o ق|رح حمد محمد|وي |بــــ رسر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

633o82 شم|بــــوه|دق |لص|لسيد |ء |رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

427795 بــــوديغم|لعزيز أحمد |هلل محمد عبــــد|منتـــ  |صيدله طنط

46o5|5 دى|بــــو و|ن |ن رجبــــ شعبــــ|محمد شعبــــ |حقوق طنط

843669 يف عبــــد شم|س ه|بــــ عبــــ|لوه|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

793o35 لم|ديه مصطفى محمد س|ن لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

752246 لحميد محمد عبــــده زلط|مي  عبــــد |ل|د محمد |رن زيق|لزق|ره |تـــج

259|o ي
هيم متـــول|بــــر|محمد | دئى هره|لق|حقوق 

|48423 مد عىل حسن|ء محمد ح|ل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

42o872 لبــــىه محمد|لسعيد محمد |رنيم  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

3649|7 سم|لمنعم ق|محمود حمدى عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|69437 مي  محسن محمد عيد حسن| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6|59|o تـــ|محمود محمد محمد فرح ط|حقوق دمي

69o447 حمد| |لعط|بــــو |لم |رس س|منى ي لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3675o3 لزوق|لعليم |لرحيم عبــــد|سم عبــــد|شهندتـــ بــــ |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

782o34 وى|لشبــــر|وى بــــرع |لشبــــر|بــــسنتـــ  زيق|لزق|نوعيتـــ 

85o5|8 حمد|مر محمد |محمود ع دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

522oo3 ن عىلي منصور محمد عىلي|نوره معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

335287 ى  بــــو غدير عىل|هدى حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

7543o5 حمد محمد مرىس|سلىم  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

69o277 ف عل| لحميد|م عبــــد |لسل|ء عبــــد |رسر ط|معتـــ دمي|علوم ج

328947 در|لق|دل محمد عبــــد|حمد ع| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|6592 لحميد محمد|جح عبــــد|ر ن|من ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

78276| وى|لحليم مك|ء عبــــد |عل| دين زيق|لزق|صيدله 

5o7266 حبــــيبــــتـــ محمد سعد عىل عيس  سكندريه|ل|عه |زر

||9764 لحميد|لد عصفور عبــــد |يوسف خ |ره بــــنه|تـــج
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4836oo هد|ندى فتـــىح محمود مج عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|9234 لي|هيم غز|بــــر|لي |ء غز|ول ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

6|5556 حمد زغلول|ء سيد |أدهم عل ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

63|9o3 لحميد|تـــم محمد عبــــد|ح| دين زيق|لزق|بــــ |د|

356333 لسيد|لد فكرى |عىل خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

776938 مر محمد عوده|لسيد ع|ندى  زيق|لزق|حقوق 

78|259 لسيد محمد|حمد |مهند  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|577o2 هلل سيد محمد موىس|منتـــ  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

895oo9 دى |سيد محمد طه بــــغد ج |تـــمريض سوه

676oo| نور محمود عمر محمد عوض لمنصوره|بــــ |د|

4|o822 لمحسن متـــول محمد|ن مصطفى عبــــد |رو لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

426288 بــــ|حمد محمود محمد سنج|جر |ه سكندريه|ل|بــــ |د|

|5849 ي غ
نم|نم غ|مريم مصطفى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6o4795 وع|لمعىط مط|أيه لطفى عبــــد لمنصوره|صيدله 

755|4o ن|حمد محمد عثــــم|ء محمد |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

288|47 ف |كريم  لسيد محمود عىل|رسر ن|حقوق حلو

4oo82| حمد زينهم محمد|زينهم  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

84oo7o ي بــــغد
حمد|دي |مروه حسنى ن|سو|ضتـــ |علوم ري

682568 محمد حسبــــو| م رض لمنصوره|حقوق 

325||5 ى| بــــو بــــكر صبــــىحي يوسف حسي  ى شمس|زر عه عي 

9|9o73 مر |حمد ع|سمر سمي   سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

256|o| حمد زهره|دل |محمود ع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4|o|5o مل مدكور|م فوزى ك|له|دهم | |بــــ طنط|د|

54433o عي|لسبــــ|لكريم |دل عبــــد |ء ع|شيم بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

887537 فرج | مح وديع حن|س سيوط|طبــــ 

687|97 لسيد |هيم |بــــر|ح |لسيد صل|حمد | لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

644784 ز|لبــــ|ىط |لمع|بــــو |دق |ميه سمي  ص|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

335o93 ل محمد محمد|مودتـــ جم عه مشتـــهر|زر

8o4866 ي رمض| رن
ن عمر|حبــــسر ي|بــــ |د|

|لمنى

582|7 لليل|بــــو |مل |لليل ك|بــــو |محمد  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ
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43o579 ر|م عم|رضوى سمي  بــــره |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

779225 لنبــــى|ن عبــــد |لسيد زيد|حمد |ء |ل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

26o858 لضليل|سلىم سعيد عبــــده  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

4|739| لبــــر|ر |لغف|م عبــــد |ر عل|لغف|محمد عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

6||53| لسيد نرص|طمه عطيه |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

32535 وى|لشن|ن |لرحمن محمد سعيد رضو|عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

533428 حمد محمد عليوى|لدين |محمد مىح  سكندريه|ل|علوم 

237439 ى حل|ء رش|رس| وه|د محمد بــــحي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

486o73 لمنعم محمد|رس عبــــد |ن ي|جيل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6396o| لم|ء محمود محمد مصطفى س|رس| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

26|388 ى محمد شكرى محمد نرمي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

342378 ى ع ئيل|درس خليل ميخ|طف تـــ|نيفي  ى شمس|د| بــــ عي 

777|75 عيل عىل|سم|ء حمدى عىل |رس| زيق |لزق|تـــمريض 

86o845 يتـــ فوزى عىل محمد| ي|بــــ |د|
|لمنى

49876 لجليل|مه خليفه عىل عبــــد |س| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||9883 ى ص|حبــــيبــــه هش ى|م حسي  لح حسي  هره|لق|م |عل|

24|899 ن محمد|هيم عىلي|بــــر|جر |ه لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

44472o ىط|لسنبــــ|حمد |ح |لفتـــ|حمد عبــــد |لد |حمد خ| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

7oo768 ى مشه|نور  لدين محمود محمد حسني  زيق|لزق|علوم 

85o|9o حمد|محمد محمود سيد  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

4o9334 رى|بــــي|ل|ردينه مجدى فتـــىحي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

523394 لسيد|ن سمي  فوزى عبــــد |يف| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

624|77 ر|لنج|لعزيز |مصطفى محمود عبــــد لمنصوره|صيدله 

||5oo6 لمسيح|هر نبــــيل عبــــد |يرينى م| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

772982 محمد محمد عليوه عطيه سليم ى شمس|تـــج ره عي 

353768 عيل|سم|ن |حمد شعبــــ|لرحمن |عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o||o لسميع|عبــــد | لعل|بــــو |رص |لن|نس عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|2o24 لعربــــ|لعليم عز |حمد جمعه عبــــد | معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

34|o24 لغنى سعود|لرؤف عبــــد|حمد عبــــد| ى شمس علوم عي 

252555 حون|لحميد ط|مصطفى عبــــد| مه لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 
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7oo53 لسيد|حمد |ل |جم| ند لفيوم |تـــمريض 

4823|7 ي فضل سعد عبــــده|ز و|فو
ى
ق ي |

رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

52|7o3 لونيس|د عبــــد|لونيس رش|ء عبــــد|سم| عه دمنهور|زر

84o9|o لربــــ حسن|د|لسيد ج|زينبــــ  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o24oo هيم|بــــر|لد |حمد خ|خلود  |تـــربــــيتـــ طنط

6o4266  |ل مصطفى |مصطفى جم
ى
لحرصى|لدسوق |حقوق طنط

545929 ن|لسيد رضو|رس |بــــسنتـــ ي م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

284382 لمطيع|نبــــيل فوزى تـــوفيق | رين|م دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

4472o هيم عىل|بــــر|مريم محمود  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|7556o يوبــــ|لسيد |كريم وليد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o||62 ى |ف بــــوسنه|طمه سعيد حسن حسي  |ره طنط|تـــج

68739o نس محمود|يش محمود |ن |يم| لمنصورتـــ |تـــمريض 

26o44o لرسول|ج  محمد عبــــد|نىه ن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

69924| حد|لو|لسيد محمد عبــــد |ره |س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|2743 يه ن محمود حسن|ن رمض|رسر سيوط|عه |زر

639979 لحميد|ىس عبــــد|لعبــــ|لدين محمد |ء عز|رس| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

763|72 غيه|لن|عيل |سم|ندى محسن محمد محمد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

9|9o38 رص سيد محمد |ن| لي|د ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

324952 لسيد عطيتـــ|عمر عطيتـــ  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

||7787 حمد|مريم سعيد حسن  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

343625 ر|عيل نو|سم|ح محمد |لفتـــ|منيتـــ عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6|6||9 ج|لطن|يمن عبــــده |محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

267|74 لرحمن عودتـــ|لسيد عبــــد |رحمه مسعد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4|255| ف|لمنعم متـــول خل|بــــر عبــــد |حبــــيبــــه ص |تـــربــــيتـــ طنط

5428o4 ئى|للق|مه |ح سل|يتـــ مجدى صل| بــــ دمنهور|د|

23o44| ى|حمد محمد حس|محمد  ني  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|29795 هيم|بــــر|هيم |بــــر|دل |يه ع| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

786|97 |لعل|بــــو عيس محمد أبــــو |لد |هدى خ قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

32|753 لمنس|لسيد |لسيد |ء جوده |سم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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6o72o9 ى |ء عرف|عل ر|لنج|تـــ حسي  لمنصوره|هندستـــ 

867||6 سند| يىلي|بــــ |يه|سم |بــــ د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

3329|5 ي|حمد عبــــد|محمد 
لعظيم مصطفى عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

3372oo لحميد محمد|د عبــــد|م عم|سل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3584o| ي محمد محمد|ر عبــــد|مي
لغنى ى شمس|تـــج ره عي 

6o7475 هيم عز|بــــر|لغنى |ء عبــــد|لىمي لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6898|3 لسيد محمد محمد محمود سمره|ء |نجل لمنصوره|هندستـــ 

26o39o حمد|حمد مصطفى |تـــفى  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

47657| ى بــــولس زخ رى يوسف|مجدولي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

54|854 لعظيم عطيه جديبــــه|محمد عطيه عبــــد  |حقوق طنط

2|7o6o لحميد|حمد مصطفى عبــــد|سلىم  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

4|5oo9 صبــــىحي محمد بــــدر محمد بــــدر سكندريه|ل|ره |تـــج

327597 لقوى|هلل عبــــد|ز عطيه عبــــد|يتـــ ممتـــ| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

443435 حمد|بــــر |محمد محمود محمد ص |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

4o7o25 يف|ن سعد عىل حسن |رو لشر سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

7o3o97 ر|لنج|دره محمد محمد |ن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

856o55 ي محمود 
حمد محمود|مصطفى سيوط|حقوق 

28o462 يف  لمجيد|حمد عبــــد|ضىح رسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8332o9 ي
م|لسل|صبــــري نور عبــــد| دئى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

2597|5 ر|لصمد عم|رم عبــــد|ء ك|رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

7o7663 ى محمد |بــــسنتـــ  يم|هيم غن|بــــر|لحسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3|2458 ن|لد سيد سليم|سيد خ دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

252o98 ىط|لع|طف محمد عبــــد|هدير ع ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4|7323 ى |هيم |بــــر| لمرصى|حمد محمد حسي  لشيخ|بــــ كفر |د|

68957| م|م|لسيد محمد |ريم بــــدير محمد  ط|بــــ دمي|د|

2|8o89 نه|ئى محمود محمد دخ|محمد ه ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

223943 س عىل|ن حسن عبــــ|نوره ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

282|6| ف |محمد  لسيد محمود|رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

7oo5| لنبــــى|مل عبــــد|ل قرئى ك|من ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى
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84548o ن ميشيل سمي  وردي| مي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

272552 ل|لع|يوسف رزق محمد عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

448o69 هيم عىل محمد محمود|بــــر|بــــسمه  ج|بــــ سوه|د|

248545 ئى|لزرق|مد |هيم ح|بــــر|ء |سم| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|8452 ن بــــوزيد محمد|لد |خ| مي  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

6oo658 حمد ربــــيع|محمد رفعتـــ خليل  |صيدله طنط

43o872 در محمد يونس|لق|د سعد عبــــد |سع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5o|24 هلل وهبــــه|م عبــــد |بــــيتـــر س ره بــــنى سويف|تـــج

7o986o لمهدى|لسيد |لسيد |مروه مجدى  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6879o4 ه|حمد محمد عبــــد | لحميد خي  لمنصوره|ره |تـــج

366498 بــــ|لوه|لحكم عبــــد|حمد سمي  عبــــد| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

|57652 ى|م زىك عبــــد |لسل|زينبــــ عبــــد  لرحمن حسني  ن|بــــ حلو|د|

7||o89 لرحيم حسن عبــــله|حمد عبــــد |م |حس لمنصوره|ره |تـــج

846683 رس عىلي بــــدري سيد|ي ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

446ooo بــــو زيد|محمد جمعتـــ محمد زىك  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

297948 حمد صبــــرى رجبــــ عطيتـــعمر| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|5796  سليم|بــــ |يه|حمد |
ى
ن|حمد شوق ط|حقوق دمي

883752 لموجود |حمد موىس عبــــد|م |حس سيوط|حقوق 

5|7385 ن|ن محمود محمد سليم|تـــ رمض|ي| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

37|34 لم|لسيد س|حمد سعد | ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

|644|5 ى |مح سعد |س عيل|سم|مي  هره|لق|حقوق 

633||3 عيل|سم|عيل محمد |سم|حمد محمد | زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

4|2262 ل|لع|حمد محمد طلعتـــ عبــــد | |بــــ طنط|د|

447o97 حمد جوده|محمود محمد محمود  سكندريه|ل|هندستـــ 

32oo37 ى س|ن |رو ف حسني  لم|رسر ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

692534 حمد يونس|تـــ |لشح|حمد |ره محمد |س لمنصورتـــ |تـــمريض 

489|87 س|هيم عزبــــ عبــــ|بــــر|ء عرفه |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o239o لسيد |بــــدين |حمد ع|طمه |ف ج|بــــ سوه|د|

|683o ح محمد مصطفى|لفتـــ|حمد محمد عبــــد | هره|لق|حقوق 

8|3536 ى مغربــــي ى عزتـــ حسي  حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى
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694544 رود|لش|د |رس حسن مر|ء ي|ل| لمنصوره|صيدله 

2o677 محمد محمود محمد محمد حمزه هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|496oo ض|حمد محمد ري|ندى  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

63o|67 يوسف سعد عطيه محمد نويسر زيق|لزق|ره |تـــج

622469 لدين|بــــ |حمد شه|لسعيد |حمد |ذ |مع ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

34o7o| بــــ|لغر|لسيد |سلىمي محمد محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|42|o6 حمد نبــــيل سيد|مر |حمد تـــ| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

78532o لسيد محمد|كريم نرص  زيق|لزق|حقوق 

422985 ي
رج|لج|حمد خميس | |دئى سكندريه|ل|علوم 

92o972 دم |لرحمن |ن عبــــد|روى حمدى رضو| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7|6854 غبــــ|حمد محمد ر|هلل |م عبــــد |حس لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

492842 بــــر ممدوح عطيتـــ عىل خلف|ج لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

333758 حمد|محمد محمود محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

692948 ى محمد |ين| مه|م سل|سل|س حسي  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

75695| عيل محمد|سم|حمد محمد | لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

5|276 حمد عىل طه| |رن صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

67586o مل محمد تـــوفيق|ء محمد مصطفى ك|رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o633o ن حفنى |للطيف حس|ضىح عبــــد ج|ره سوه|تـــج

43|92| ق|حمد |مصطفى  زى|وى عز|لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

82346| ى|جح سيد حس|محمد ن ني  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

699444 تـــ|لشح|ل عىل |ل محمد جم|جم بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|39669 هلل|حمد عبــــد |ر صبــــىح |ر مختـــ|من ى شمس هندستـــ عي 

763628 هلل محمود محمود عبــــده شهده|منه  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

3|5979 محمد فتـــوح محمد| ن|ر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2|6222 ضى|ن ر|س رمض|مصطفى عبــــ ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

223882 دى|له|لعظيم عبــــد|يه محمد عبــــد| هره|لق|حقوق 

2|7466 ي|ه
ي| ئى

لدين يوسف محمود وصفى|ء |ضى ى شمس هندستـــ عي 

34578 فريد محسن سعد محمد |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

33|878 لم|لرحمن س|لسيد عبــــد|محمد  عه مشتـــهر|زر

Thursday, September 6, 2018 Page 7902 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

34oo78 ى عو|د عو|نسمتـــ عم د|د حسي  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|53|o8 لسيد|لسيد |مح يشى |س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

78o776 لحليم|لودود عبــــد|لسيد عبــــد |حمد | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

763528 لشوش|لرحمن محمد |لسعيد عبــــد |ندى  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

542393 لقهوج |لد درويش محمد |ن خ|نوره ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

25o6|7 تـــ|لزي|حمد |لسيد |ده |غ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

687638 لح|لحسينى محمد ص|مروه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

892589 عصمتـــ بــــسيط نص | رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o84o3 ل محمد |كريمه محمود جل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

82495 م تـــوفيق تـــوفيق محمد|سل| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

89|863 ى عبــــد|ء عبــــد|سم| د |لجو|لرحيم حسي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|33545 لس  ف مني  فريد|كي  رسر ى شمس|تـــج ره عي 

8534o2 ف |حمد | حمد محمد|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

|5|84o ى حبــــيبــــتـــ سيد محمد حسي  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

776439 لجوهرى|لرحمن |فتـــ عبــــد |ر ر|من تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|69247 لمنعم حسن|لد عبــــد |رتـــ خ|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

626||5 هلل عىل حسن|بــــ |حمد ج| زيق|لزق|بــــ |د|

63o97| لشيىم|بــــر |حمد ج|لعظيم |عبــــد | حل قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

3|8o9 لسيد|تـــم محمد |ح| رن  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|3||24 |دى رفلتـــ مملوك تـــكل|ف ضتـــ|ري/ج|أللسن سوه|كليتـــ 

3|4326 ي 
حمد حسن|لحسينى |مصطفى ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

85o9o9 هلل سيد|حمد حسن عبــــد| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

9233o8  |لش|ده عزتـــ عبــــد|غ
ى
حمد |ق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6o2338 لرحمن مصطفى|ن فرج عبــــد |رو لمنصوره|بــــ |د|

|4873| حمد|حمد عزتـــ محمود |ن محمود |نوره ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6||o45 لسيد خليفتـــ|رص |لن|يوسف عبــــد  |ره طنط|تـــج

|32662 حمد محمود|حمد |هلل |منتـــ  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

243554 لدين عبــــده محمد|ر نرص|من ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 
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8o6937 حمد تـــوفيق|ده رجبــــ |غ ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

882567 د|هلل ج|ممدوح نرص | دون|م سيوط|بــــ |د|

|7339 حمد|م محمود شفيق |ن بــــره|مرو ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

26849| هلل عوض|لحليم عبــــد|محمود عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|72399 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|ء سيد |لىمي |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

5285o6 بــــو|للطيف |هيم عبــــد |بــــر|لدين |ء |حمد عل|
لخي  |

ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

245524 هيم محمود|بــــر|نىه سعيد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

625522 لسيد حسن قطبــــ|مه |حمد أس| زيق|لزق|حقوق 

322|45 ى |ي ف محمود |سمي  لدهبــــ|بــــو |رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

92||58 لعظيم بــــيوم |مع عبــــد|يه ج| ج|بــــ سوه|د|

|35|27 ن حسن محمد|ء شعبــــ|عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|o788 لحفيظ |بــــوضيف عبــــد|محمود محمد  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

43oo9 ل|روق هل|حمد ف|مريم  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

345825 لبــــرع|لحميد |لمجد عبــــد|بــــو |رص |محمد ن زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

224897 ن محمد عىلي|محمد حسن شعبــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

23|595 سم حسنى عىل|م بــــ|وئ هره|لق|هندستـــ 

|73424 للبــــودى|رق حسن محمد |هلل ط|منتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8245|7 بــــوزيد عىلي| |حمد عط| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

48oo77 ل|لجم|د حنفى عىل محمد |زي ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

63|72o لد محمود عليوه سليم|ن خ|نوره زيق|لزق|حقوق 

23o39| ن|هلل محمد عثــــم|روق محمد عبــــد|ف ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

3686|o  محمد عبــــد|لش|عمرو عبــــد
ى
|لش|ق

ى
ق لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

339577 ى محمد |بــــر| هيم|بــــر|هيم خي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

424879 ىطي غنيم|لع|محمود مصطفى عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

4o4828 ر|لنج|لعزيز |حمد محمد محمود عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

54|4| د|بــــ مر|لتـــو|يه طه عبــــد | ره بــــنى سويف|تـــج

9oo553 ن |ن عثــــم|ء فوزى رمض|ل| ج|بــــ سوه|د|

|25767 ى محمد يحن  محمد|ي سمي  ى شمس|تـــج ره عي 
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879|36 هيم محمود عطيه محمود  |بــــر| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

23|o65 لحكيم|حسن عبــــده محمد حسن  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

345|o3 ى|حمد |ل محمد |جم| نور لحصي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5o634o لسيد|د عمر خميس |جه سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

896335 بــــتـــ |م محمد لطفى محمد ثــــ|بــــسمه س ج|صيدلتـــ سوه

343583 هيم مسلم|بــــر|لح محمد |ء ص|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

486543 لسيد|هيم |بــــر|حمد |حمد عىل | إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

469|9 محمد عىلي حسن عىلي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

79o674 سيىل قديس|هلل و|مجدى خلف | يؤن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

364538 محمود مصطفى محمود رشدى لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

682643 ن|دين صفوتـــ محمد محمد سليم|ن لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

9|4542 زق حسن  |لر|م محمود عبــــد سيوط|حقوق 

826265 لشهيد|عبــــد| لشهيد لوق|يدي عبــــد|ه قرص|ل|فنون جميله فنون 

|3o268 وق ط رق طه يسن طه|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

223479 ى ج|محمد رش لربــــ|د|د حسني  هره|لق|حقوق 

878o98 ى|م   | رتـــي 
ى
ق سمي  حلىم مشر سيوط|بــــ |د|

82|85 حمد|حمد عىل |ء |ثــــن ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

222967 حمد|لدين محمد |نور محمد نور سيه|نوعيتـــ عبــــ

2488|6 لربــــع|حمد محمد تـــوفيق |ن |يم| ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

7o|o99 ي|بــــر|محمد رمزى | حمد رض|
هيم بــــسيوئى زيق|لزق|ره |تـــج

343628 لطوجى|حد محمد |لو|رحمتـــ ممدوح عبــــد سيوط|عه |زر

78o|35 حمد|ن محمد |ن طرز|نوره زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

637967 تـــ حسن محمد|لشح|هدى عىل  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

629467 لشيخ|هيم |بــــر|لعظيم |حمد محمد عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

8o5357 فظ|لح|لدين سيد تـــوفيق عبــــد|نور  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

53o|2| رم|ن عىل فتـــىح محمد مح|نوره سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

28|2|8 هيم|بــــر|بــــ |لوه|هيم عبــــد|بــــر|ن |نوره |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

45||63 لسمبــــرى|بــــ |لوه|يوسف محمد يوسف عبــــد  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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8833o7 حمد  |ر |لستـــ|محمود مصطفى عبــــد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

36|425 ل|محمد جم| فرحه رض لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

25583 ن محمد سعد فرج|رو هره|لق|عه |زر

786626 ن|م محمد سليم|لسيد س|محمد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

272699 هيم محمد|بــــر|هبــــه محمود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

4556|5 لعدل|بــــر محمد |لد ج|ن خ|مرو ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|78295 |لبــــن|لد محمد محمود |محمد خ لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|53|98 ي 
 عىلي|محمد مصطفى

ى مي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8|o7o3 لد محمد|م يىحي خ|مي  ي|علوم 
|لمنى

9|6457 مريم شعيبــــ محمد خليل  سيوط|بــــ |د|

|2|533 طف محمد محمد|نور ع ى شمس هندستـــ عي 

639o97 ح محمد|لفتـــ|مه محمود عبــــد |س| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

88o778 ل عىل |لسميع هل|ء عبــــد|سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

|568o| ي|حسن خ
لد حسن مدئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

42428o دى|للطيف عبــــ|بــــر عبــــد |بــــر محمد ج|ج سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32425| لسيد|ئى محمد |محمد ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|4742 حمد  |مر |حمد ع|محمد  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

453385 لسيد موىس|لحميد |محمد مصطفى عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

788o52 ى|سم |رص ق|د ن|عم مي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

452946 لمحسن|هيم عبــــد |بــــر|حمد محمد | ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

9o4|5o حمد |مصطفى محمود محمد  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

|5|86| ر|سلىم مدحتـــ محمد محمد نص كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5258|7 هيم محمد بــــدره|بــــر|لد |محمد خ سكندريه|ل|هندستـــ 

854|35 لرحمن نرص|ج عبــــد|عبــــي  حج ي|نوعيتـــ 
|لمنى

8272|5 ل|لع|هلل منصور محمد عبــــد|عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

27592 بــــ|لبــــ|ر فتـــح |رص مختـــ|لن|م عبــــد  هره|لق|صيدله 

|33482 هلل|شم عبــــد |حمد محمد ه| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

64867| هلل|هلل عبــــد|يه حسن عبــــد| ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر
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484596 ى| حمد محمد سيد محمود محمد حسني  سكندريه|ل|حقوق 

236724 ي|نوره
ى س|ن ضى لم محمد|ء خي  هره|لق|حقوق 

|5324o و|لسيد مصطفى عبــــد |ء |شيم |لفضيل غي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

64o692 هيم عطيه|بــــر|لدين |ح |ح سعيد صل|صل زيق|لزق|ره |تـــج

3657|| عيل محمد|سم|م |محمد عص |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

76o7o| رك|طمه حلىم عبــــده مبــــ|ف لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

47|47 للطيف|هيم عبــــد |بــــر|مل ربــــيع | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

757o89 د|تـــه ج|سم شح|ل منصور ق|م| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

7o|825 هلل|لحميد عىل عبــــد |ء يحن  عبــــد |سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|493|2 هلل محمد سيد محمد|عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

858|26 ي عثــــم|طمه محمد ر|ف
ن|ضى ي|بــــ |د|

|لمنى

457o|| ويش|لج|لسعيد محمد عيسي |محمد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|438o لعزم|بــــو |سميه فتـــىح محمود  |حقوق طنط

28o746 ى محمد عبــــد  دى|له|محمد مجدى حسي  منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

63o|o4 هيم|بــــر|لكريم |كريم حلىم عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

8938o5 ى| ند|ر ى|ري| هرمي  |  ض هرمي  سيوط|بــــ |د|

652|4 دى محمد|له|رص عبــــد |د ن|جه لفيوم |تـــمريض 

348443 ح محمود|لفتـــ|م عبــــد|سحر س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|3825 يف عبــــد  دى|له|ىط عبــــد |لع|يوسف رسر ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

5o9667 لحميد محفوظ|هيم عبــــد |بــــر|محمد حموده  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

536|3| ى محمد عبــــده|ن محمد |رمض مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34|853 لسعيد صديق موىس معوض|ء |رس| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

7o993| لعزيز محمد جمعه|منيه محمد عبــــد | ره بــــور سعيد|تـــج

678645 س شيحتـــ|لحميد عبــــ|دل عبــــد |ندى ع صيدلتـــ بــــورسعيد

52o637 ح خديوى|رحمتـــ حمدى محمد صل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

829|3 هلل بــــيوم|هلل صبــــىح عبــــد|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

32|5o5 حمد|لمنعم |م عبــــد|لدين عص|نور  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

638749 ن|ن محمد محمد رسح|ء رسح|رس| زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

833o5o لسيد محمد|حمد |عبــــي   دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن
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59325 ر محمد محمد|ء عم|شيم لفيوم|طبــــ 

242934 لمجيد|م سليم سعيد عبــــد|هش ي|بــــ |د|
|لمنى

635|28 لعزيز|لسيد عبــــد|لفتـــوح |بــــو|لسيد | |لي|د هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

68789o ق|هيم |بــــر|حمد |لسيد |محمد | ر|ي وى|لشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

335o52 ح محمد|ل صل|سلىم كم ى شمس|د| بــــ عي 

775834 هيم|بــــر|ء محمد |محمد عل ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

693285 لمرىس|فظ |لح|لمرىس عبــــد |لمرىس محمد | لمنصوره|صيدله 

9|433o حمد عىل |ء محمد مجدى |سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

367788 بــــى|لسيد محمد صو|رق |ء ط|ل| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

62|6|o لبــــرعي|لغريبــــ |ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ء |سم| لشيخ|عه كفر |زر

846248 حمد|طمه سيد محمد |ف ن|سو|تـــربــــيتـــ 

4|2o3o لحميد|لرحمن عمرو محمد عبــــد|عبــــد |ره طنط|تـــج

244566 بــــوسنه|مدمحمد|مل ح|لرحمن مصطفى ك|عبــــد ن|حقوق حلو

488766 للتـــ زغلول|فتـــ سعد |فىل ر|بــــ سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

494285 تـــ|لسعيد معروف بــــرك|محمد سعيد محمد  بــــ دمنهور|د|

|73253 در|لق|يوسف فتـــىح يشى عبــــد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

6926| مد|بــــوح|لم |ن س|لم سلط|س لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

526379 لحميد|لحميد عبــــد|م عبــــد|محمد هش ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

||6476 د|مه رؤوف فؤ|س|ريم  ى شمس|د| بــــ عي 

6o29|7 ن|دى سليم|له|لعربــــى عبــــد |حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8325o8 لعزيز|زق عبــــد|لر|جر سعد عبــــد|ه دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

82oo23 حمد محمد|م |زينبــــ هش ي|بــــ |د|
|لمنى

778363 عيل|سم|رق محمد |سيده ط زيق|لزق|بــــ |د|

449|3 لرحمن|لدين عبــــد|ح |دل صل|ندى ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

239339 وق مدحتـــ محمد بــــيوم رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

48o325 حمد محمد عوض محمد| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

4oo398 ل محمد بــــطيخ|لرحمن كم|عبــــد  معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

32|443 لسيد|يوسف محسن تـــوفيق  ن|بــــ حلو|د|
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35379o لسميع محمود|مؤمن محمد عبــــد |حقوق بــــنه

|56936 د عىل|يمن عىل ج|عىل  لفيوم|عه |زر

8259o3 هيم|بــــر|لمعىطي |ره سعيد عبــــد|س دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8o7993 ى ي|ي |لعل|بــــو|حمد |رس |سمي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

53777 حمد وليد سمي  صديق| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

25647 يف محمد|له|ل عبــــد |ه جم|جي دي رسر هره|لق|هندستـــ 

6762|o بــــ محمد|لوه|حمد عبــــد |مل | لمنصوره|صيدله 

6|o6o9 مد|حمد ح|مد |ح| ن رض|يم| |نوعيتـــ طنط

62o46 مل|حمد ربــــيع حسنى ك| بــــ بــــنى سويف|د|

2499o7 ر|لنج|لغنى |روضه رجبــــ عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

242884 لطويل|هيم جمعه |بــــر|ربــــيع محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|6|875 هيم|بــــر|سعد |مه |س|موده  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9o7234 حمد عىل |عىل خلف  ج|بــــ سوه|د|

9o5557 حمد حسن |حمد |محمد  ج|هندستـــ سوه

|22994 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ل |نه ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

26679 ط|كريم عىل عزوز محمود عي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

878o77 يم محمود محمد |لد|ء عبــــد|دع سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

35o|6 لحميد محمد|دل عبــــد |حمد ع| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7669| ى شعر| بــــ|لوه|وى عبــــد |حمد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69525| ح عبــــده قنديل|لفتـــ|محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

832o82 هيم|بــــر|بــــتـــ محمد |همس محمد ثــــ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

75556| تـــه|جوده محمد جوده شح عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

54625| لمنتـــرص محمد محمود بــــلبــــع|محمد  بــــ دمنهور|د|

898584 هيم جندى |بــــر|ق فريد |سح| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

49687| بــــوحسن|ديه مصطفى أحمد مصطفى |ن تـــربــــيتـــ دمنهور

432o7 در|لق|ل سيد عبــــد |در كم|لق|يوسف عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

7o7357 هيم يوسف|بــــر|م محمد عىل  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

75o793 لد محمد عبــــده محمد معبــــد|خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

7o7896 ويه|ن كر|بــــو بــــكر محمد سليم|ء |سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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|29867 ق|سح|ك صبــــري |مل| رين|م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

66292 رق محمد جمعه|محمد ط لفيوم|هندستـــ 

3|6o|o لح|لح مصطفى ص|سهيلتـــ ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

63o462 م مصطفى منس مصطفى|مصطفى عص زيق|لزق|ره |تـــج

25o|5 لنبــــى محمد مرىسي|دل عبــــد |ره ع|س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|9|75 يوسف نزيه يوسف مصطفى زعلوك |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

5|6o97 بــــو قدير|لح |ر ص|لستـــ|طمتـــ ثــــروتـــ عبــــد|ف طبــــ بــــيطرى دمنهور

82|676 لشهيد|هيم عبــــد|بــــر|ن يوسف |مري ي|نوعيتـــ 
|لمنى

484762 محمد زغلول سعد محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

694449 وند عوض حسن|لسيد ل|بــــسمه  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4o5629 عيل|تـــوفيق محمد حسن إسم| تـــي ى شمس| لسن عي 

4825|o ي
مل مصطفى|ك| عىل رض| دئى إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |

رتـــ|لإلد

237|24 لمشد|بــــسمه مصطفى مهدى جبــــر  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o56|| ى مختـــ|حمد | ن|ر عثــــم|مي  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

883498 هلل  |دل خلف عبــــد|محمد ع ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

77|5|7 لسيد متـــول|يمن نبــــيل |رفيده  زيق |لزق|تـــمريض 

|58746 لدين|ح |م محمد صل|رحمه هش ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

62|863 ن|لسيد زهر|هيم |بــــر|لسيد |ء |عىلي ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

7822o3 ى|لفتـــ|نعمه عبــــد  ح حسن حسي  سيوط|بــــ |د|

678|76 ندى سمي  لطفى سليم جرجس|س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

497729 لعزيز|لسعيد محمد صبــــرى عبــــد |بــــسنتـــ  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|4577 هيم |بــــر|مجدى عشم | رين سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

358662  عبــــد
ى
هر|دى ط|له|سميتـــ شوق |تـــربــــيتـــ بــــنه

644665 وه|لعيسوى حل|ح |لفتـــ|ل عبــــد |محمد جم لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26429o لم|حمد س|حمد محمد |ء |رس| أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

5428|3 حمد عىل|لح |م ص|جر حس|ه بــــ دمنهور|د|

282o95 بــــورسيع|لسيد |حمد طه | ن|تـــمريض  حلو

6435|9 ه ي هلل|رس محمد عبــــد|ني  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o3578 حمد موىس|لنبــــوى |لد محمد |ء خ|شيم زيق|لزق|بــــ |د|
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273445 ن حمد|لعليم |ل عبــــد|بــــ جل|يه| |مي  ن|علوم حلو

|4222 ن|هر محمد شفيق شقر|هلل م|منه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

48o5oo ن|تـــتـــ رمض|متـــ رمزى شح|س| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

626o5o لطوبــــىح |لعزيز عىل |حمد عىل عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

336967 ر حسن|ر مختـــ|ر سيد مختـــ|مختـــ س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

4|92|o ى |ي  عبــــد |لشو|سمي 
ى
لحميد|للطيف عبــــد |دق لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

478|6o لعزيز|م طه محمد عبــــد|هلل عص|منه  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7o959 حمد|يمن محمد |ن |يم| لفيوم|بــــ |د|

427592 س|لتـــر|حمد |م حسن محمود |حسن س |صيدله طنط

499786 در|لق|مرضى سعد عبــــد| رش تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

833768 حمد عمر|بــــدين |لع|ء زين |لزهر| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

43o952 لسيد شلبــــى|حمد |لسيد |ن |نوره |بــــ طنط|د|

||7o4o لي بــــخيتـــ|ك غ|ركو مل|م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o79|8 لمرىس|لمرىس محمد |ء محمود |شيم لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

633857 صف|د محمود ن|حمد نبــــيل فؤ| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o7392 نوبــــى مدكور|سط محمد |لبــــ|محمد عبــــد| ند لشر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

93537 در حبــــيبــــ فرج|بــــيي  ن دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

33oo5o مه |ل  محمد سل|د  سعيد  جم|جه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2576|6 تـــ|ح فرح|لفتـــ|رص عبــــد|حمد ن| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

288o93 لدين يوسف|م |م محمود حس|حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|65666  |لش|محمود رجبــــ عبــــد 
ى
هيم|بــــر|ق ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع

تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

34o35| هلل عىل مدين|محمد رجبــــ عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

8329o4 هي محمد|لل|بــــر عبــــد|هي ج|لل|عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

437oo8 عيل|سم|تـــ محمد |لنج|بــــو|نبــــيلتـــ فتـــىحي  لشيخ|ره كفر |تـــج

7o8924 |لرؤوف عبــــد |لسيد عبــــد |لنرص وليد |سيف 
فظ|لح

ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

489577 ن|لسيد عبــــده شعبــــ|ره |س لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

42357 لمقدم|هيم |بــــر|لرحمن عجىم |يه عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

8o5|94 سعد|هيم |بــــر|نوبــــ نبــــيل |بــــ| ي|طبــــ 
|لمنى
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7657|4 يف محمد |ع له|لسيد حو|دل رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

92o233 ن بــــر وهبــــه  |عوئى ج| مي  ج|علوم سوه

6|5999 ف س| وي|لشه|هيم |بــــر|لم |رسر حقوق بــــورسعيد

57948 ن حلىم طه|ن شعبــــ|عثــــم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|37988 ى عبــــد |يوسف ي ن|سط عثــــم|لبــــ|سي  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

7o664| لسعيد عرفه|حمد محمد عرفه | لمنصوره|حقوق 

4o534o ط|ء صبــــرى سعد محمد بــــس|لشيم| سكندريه|ل|بــــ |د|

|65363 بــــسنتـــ شكري سعد معوض ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|2o2|7 حمد حسن حسن عىل| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

79|84 حمد|لسيد |هلل |حمد عبــــد | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

324223 لرحمن محمد|بــــر عبــــد|محمد ص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

483438 ى عثــــم|ي شم|هيم عىل ه|بــــر|ن |سمي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6o725| لشيخ|لسيد |لسعيد |حمد | |بــــ طنط|د|

325556 هر|لنبــــى مدبــــول ز|محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

252738 دل محمد بــــدوى|بــــسمه ع ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

45o322 لفضل عىل|بــــو|ن |هلل محمد نعم|عبــــد لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

332695 ره|وديع بــــش| مريم رض |تـــمريض بــــنه

2|25|3 عمر محمد مصطفى رزق |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

772586 وى متـــول|لسيد سعيد طنط|ء |ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

43293| وق رجبــــ  ج|لسيد حج|رسر |تـــربــــيتـــ طنط

439o24 ن|حمد عربــــ|د |حمد محمد فؤ|محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

8o872| ي مغربــــي سعيد
مغربــــي مصطفى سيوط|حقوق 

7895o7 ح محمد محمد|هيم صل|بــــر| ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

267965 حمد خرصى|م حمدى |سل| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

2|7|6| م|رى هش|لبــــند|حمد |طف |ء ع|لشيم| ى شمس| لسن عي 

327695 ل فتـــىح مدبــــول|ئى جم|م| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

93573 ى عثــــم|لدين ر|م |حس ن|شد حسي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

687244 هيم محمد|بــــر|هيم محمود |بــــر| |لي|د |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ
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7386| ئيل|نوبــــ وهيبــــ شهدى ميخ|بــــ| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

345565 وى|لبــــرك|لسيد عبــــده  |حمد |هند  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

693|o5 لبــــقىل|حمد |س فتـــىح |مرفتـــ عبــــ لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6o673 م|م|ج |حمد حج|هبــــه  ي سويف
هندستـــ بــــنى

|66952 لمجد مصطفى|بــــو|هد |حمد مج| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

439457 لح محمد حموده|ح ص|لفتـــ|تـــفى عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

96849 لحميد حميده|خلود محمد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

269oo7 لمجيد محمد سليمه|ن عبــــد|يم| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

67886| ي
ى |هش| دئى حمد محمد|م خي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

479oo7 ن|ن حسن عمر|صم عمر|بــــ ع|مه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5292o8 ن|حمد يوسف سليم|مهند سعيد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

75o5|8 دى محمد|له|عمر محمد عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

786875 حمد خليل|مينه محمد سعيد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2273|4 ر|مصطفى حمدى محمد نص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

233234 لسيد|د صديق |ء سيد فؤ|رس| هره|لق|بــــ |د|

5||oo2 لجندى|حمد عوض درويش |م |حس لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

|5|o23 لحميد|سعد محمود عبــــد |نىح  | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|36929 لرحمن|لدين عبــــد |هيم نور|بــــر|ن |مرو هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|26995 عي|ء قدري محمود رف|نور عل ى شمس|تـــج ره عي 

329955 ى |ي لمجيد|حمد عىلي عبــــد|سمي  |بــــ بــــنه|د|

627777 مد|لعزيز ح|ر عبــــد|مؤمن مختـــ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9o652o شد صليبــــ |ق ن|سح|مريم  ج|صيدلتـــ سوه

862927 ي
مروه موىسي محمد مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

242525 ن|ح حس|لفتـــ|حمد رجبــــ محمود عبــــد | هره|لق|حقوق 

498|2 لق|لخ|دل قرئى عبــــد|ده ع|غ ن|حقوق حلو

|53|5 م ربــــيع محمد|د عص|جه ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o7597 تـــ عبــــد  لمجيد سعيد خميس مؤمن|سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

478629 هيم سليم|بــــر|لد حسنى محمد |خ سكندريه|ل|ره |تـــج

4o4444 متـــ جوده|ل محمود سل|خليل كم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

635727 حمد علوش|لمنعم جمعه |هبــــه عبــــد لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

Thursday, September 6, 2018 Page 7913 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

266225 م|لش|هيم |بــــر|يمن |منى  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

224327 ى ى حسي  مروه كرم حسي  تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

277958 ى حسن ص دق مبــــروك|نرمي  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

6o5393 للطيف عىل|هيم عبــــد |بــــر|ن |نوره لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

8|9396 لح شكر|وجدي ص| رين|م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

787o|9  جوده |سم|
ى
حمد|ء شوق قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

5|598o ف رمض تـــ أرسر ض|ن ري|أمي  بــــ دمنهور|د|

679858 لسيد محمد|لمجيد |محمد عبــــد | ند لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

675864 لرشيدى|لفتـــوح |بــــو| |م زكري|ل س|م| لمنصوره|ره |تـــج

33o8o7 ي صديق محمد صديق خي  |نوعيتـــ بــــنه

637573 لحليم عيد مغربــــى|هيم عبــــد|بــــر|نشوتـــ  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

||8798 للطيف محمد|هلل محمد عبــــد |منتـــ  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

84873o ى |بــــر|ء |شيم هيم|بــــر|هيم حسني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

44|o|8 فع|لش|مريم عوض محمود  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

89o846 بــــر |رص محمد ج|لن|هدى عبــــد سيوط|طبــــ بــــيطرى 

26897o لبــــريدى|ء يونس محمد |رس| سكندريه|ل|صيدله 

78639o ى |بــــ لسيد حبــــش|سل محمد حسي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

3286|| هيم|بــــر|لمنعم محمد سعيد |عبــــد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

4826|7 لسيد محمد|م عزتـــ |ر هش|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

433679 جتـــ|لفتـــوح عو|بــــو |مصطفى محمد  ن|طبــــ حلو

475o|o لمحسن حسن محمد خي |م حسن عبــــد|سل| سكندريه|ل|حقوق 

52|826 عطيوتـــ تـــله|ء منصور |رج لعريش|بــــ |د|

3672|| حسن محمد حسن محمد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

253454 ن حنفى|ح رمض|مروه صل تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6|87|3 لعدل|مل |دل ك|نجوى ع ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2|6593 م|لسل|يحن  محمد حمدى عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

855|86 مد خليفه|هدير مفرح ح ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

252244  عبــــد|لبــــ|محمد عبــــد| نه
ى
لسيد|ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

تـــ|د|لس|ئ 

53563 حمد|ل |يوسف حلىم جل طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف
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4o5264 لصبــــور محمد|حمد محمد عىل عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|383|4 لسيد فوده|لسيد |وليد سعيد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

369635 لعزيز|حمد عبــــد|وى |ل طنط|بــــل |حقوق بــــنه

225982 دق|حمد ص|دق |م ص|سل| |ره بــــنه|تـــج

5|74|| لسعيد شويل|حبــــيبــــه طه  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

52o8o4 غ|لصبــــ|لرحمن |ل عبــــد |بــــسمتـــ جم |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

498544 |دى |له|لغنى عبــــد |دي عبــــد |له|ره عبــــد |س
لعتـــوى

|لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|4|96 سحق يعقوبــــ غبــــور| |ليدي هره|لق|ره |تـــج

627564 مد حسن|يدى حسن ح|ه زيق|لزق|نوعيتـــ 

464333 حمد عىلي|لدين |لعربــــى نرص |عمر  سكندريه|ل|حقوق 

355973 حمد|ل حسن |ن جم|سوز ى شمس حقوق عي 

776o|9 لسميع محمد|ل عبــــد |ن جم|حن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4564|4 ن محمود عىلي|سلسبــــيل محمد فتـــىحي رمض لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

63|36o لسيد|ندى نبــــيل صبــــىح محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

24|3o2 وهبــــه| سحق جميل حن| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

475o74 ن|حمد سليم|حمد محمود |رحمتـــ  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

789|38 لسيد|لسيد |م |ده س|غ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2525|6 ف|بــــوخل|لمعبــــود |ء صبــــرى عبــــد|ول ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

2|3965 هيم محمد مدبــــولي عىلي|بــــر|ر |مي هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

448928 لرحمن حسن عيد|محمد جمعه عبــــد |هندستـــ طنط

27|6|7 لرحمن|لسيد عبــــد|بــــسمه فتـــوح فريد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|2852 ى مصطفى|حمد | ف حسي  رسر رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

682369 ى عىل عبــــد |بــــو|م محمد  لعزيز|لعني  لشيخ|بــــ كفر |د|

779|74 لح منصور محمد|طف محمد ص|ع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

43689| لزعويىل|لمنعم |رس محمد عبــــد |ره ي|س لشيخ|بــــ كفر |د|

844633 ق|ه هيم|بــــر|وي |له محمد رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

7o8979 محمد حسن| د رض|سع لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|48726 لدين رجبــــ|لسيد نور |نغم  هره|لق|ره |تـــج
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4o3858 هلل سعيد|لد عبــــد|بــــدر خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|4747 ضىحي محمد جميل عيسي ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

496487 لح|للطيف محمد ص|د عبــــد|ء فؤ|عىلي ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9o6857 ل  |هيم بــــل|بــــر|هلل مسعود |عبــــد ج|حقوق سوه

678|7 ن خليل|رم رمض|لرحمن ك|عبــــد ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

878|97 ل محمد سيد محمد  |فري سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

636638 ده|يمن محمد عطيه محمد حم| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

4o75o لمجيد|لدين خليل عبــــد|عمر عز تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

779o8o ح سعد بــــرسوم سعد|صل| نور زيق|لزق|نوعيتـــ 

2273o| ى نودى|ديبــــ ش|مجد | |مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

353|68 س|ء محمد قرىسر عبــــ|عل دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

25949| |بــــ معوض |لتـــو|يه عبــــد|
ى
لدسوق ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

76534o لسيد مرزوق|هبــــم |بــــر|ئى محمد |محمد ه ره بــــور سعيد|تـــج

842297 حمد|دي |منه محمد بــــغد| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

9o4o4| لمنعم حسن |ء محمود عبــــد|سم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

226748 هيم|بــــر|حمد |ن |يوسف عمر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

45|367 لزغبــــى|زن |هيم و|بــــر|م |س سكندريه|ل|هندستـــ 

69o|9o لسيد|زى |لسيد مأمون حج|رحمه  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

45|o97 ى محمد ع مر|محمد ثــــروتـــ حسي  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

353o24 بــــيشوى سعيد نظي  سعيد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

627839 هيم متـــول|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|رغد  زيق|لزق|بــــ |د|

4522o7 بــــه|بــــودو|رس سعد عىل  |حمد ي| |ره طنط|تـــج

427o69 ى ك|ندى ن مل|رص حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

767286 م|لسل|لعزيز جوده عبــــد |حمد عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

279o95 لسيس|م محمود محمد |حس ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|57672 ن|طف محمد زيد|ء ع|شيم هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

365237 ن صف|مل و|مل سمي  ك|ك| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o5775 حمد كريم|مد محمد |محمد ح سكندريه|ل|حقوق 

69o473 ن|لسيد سليم|ن |محمد سليم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

339886 د|لجو|ح عبــــد|لفتـــ|دل عبــــد|حمد ع| |طبــــ بــــيطرى بــــنه
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64|o| ئيل|لسيد مخ|يفون مكرم عبــــد | لفيوم|تـــربــــيتـــ 

7o326 ح محمود عىل|م صل|سل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o5||8 فرج غليون| لد زكري|حمد خ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

772o24 لدين|ل محمد ذىك |حمد جم| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

868793 عيل|سم|حمد مجدي محمود | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

642o26 ن محمود محمد محمود مرىس|فن| زيق|لزق|نوعيتـــ 

82o522 لحميد|ن مرعي عبــــد|سيد شعبــــ ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

2542o9 بــــشيىه|ل|هيم |بــــر|بــــر|ء سعيد ج|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

355229 يف سيد محمد|عو طف رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

295998 رص محمد سيد|محمود ن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

784448 ى|بــــر محمد محمد |بــــسمه ج لشمشي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

638387 حمد مصطفى جنيدى|لسيد |مصطفى  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

95597 سعد حسن| لنج|بــــو |ر |عم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|5729 ر|لمول عم|دى محمد عبــــد |له|ف عبــــد |نص| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

355oo4 لمول|لسيد عبــــد|حمد |د |جه |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5265oo رس محمد محمد خرصى|ر ي|عم سكندريه|ل|ره |تـــج

6o6787 لنبــــى مرزوق|محمد عبــــد | محمود رض |بــــ طنط|د|

|56847 لسعيد|حمد محمد |محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

||9|62 يز صليبــــ|رك طلعتـــ ف|م هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

256494 وى|لفرم|حمد فتـــىح |يزه |ف ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

8oo|74 لحسن زكي |بــــو|تـــم سيد |ح ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

683273 روس|ئى نبــــيل فهىم سيد|ن ه|ريه|م لمنصوره|بــــ |د|

354366 لعظيم|بــــرين محمد حسن عبــــد|ص ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

33598| تـــ صل| ح صبــــىح محمود|مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

239254 ي
لسيد|رق فتـــىح |ط| دئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

335o89 حمد|هلل محمد بــــرع |منتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2o377 د محمد عبــــده|حمد عم| هره|لق|ره |تـــج

7672|| ر طه طه|محمد مختـــ ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|5|985 ء فضل سيد سعيد|ل| هره|لق|ره |تـــج

9o3724 حمد محمد صفوتـــ محمود محمد | ج|علوم سوه
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2297|7 سط|لبــــ|حمد عبــــد|سهيله سمي    |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

48o928 س|لنح|جر صبــــىح سعد |ه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

352oo3 لمنعم مصطفى|رص عبــــد|لن|مصطفى عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

323oo2 هيم|بــــر|لحليم حزين |بــــ عبــــد|رح ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

325472 يد فتـــوح خليل|حمد ف| هره|لق|حقوق 

262||6 لصمد|لصمد مرىس عبــــد|حمد فتـــىح عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

279o84 حمد|سم محمد محمد عىل |بــــ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6|8564 |فهىم عوض فهىم 
ى
لدسوق لمنصوره|صيدله 

86|746 لمعىطي محمد|دل محمد عبــــد|ع |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

35|996 زق|لر|لكريم عبــــد|زق عبــــد|لر|حمد عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6|oo|2 ى|لحكيم محمد |إنىح  عبــــد  حمد حسي  |بــــ طنط|د|

|358oo ر محمد عطيفى سعيد|نه| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3|2642 ي|س
رتـــ سيد محمد بــــسيوئى ى شمس|د| بــــ عي 

|532o6 لم|ن س|ن محمد سليم|محمود سليم سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

525973 ح محمد|دل مصبــــ|حسن محمد ع سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

82|34o ذىكي| مر سمي  عزر|س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

||7623 ل حسن محمد|لع|لد عبــــد |م خ|ريه هره|لق|م |عل|

485824 ء محمد مصطفى محمود عمر|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

363839 للطيف شلبــــى|زم عبــــد|محمد ح ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

923937  نظي  عبــــد|دمي
لسيد  |نه وصفى ج|بــــ سوه|د|

24255 هيم|بــــر|فظ سعيد |يه ح| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

768246 لسيد|ن عىل محمد عىل |يم| ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

365854 حمد|بــــو ضيف عىل |مصطفى محمد  ن|حقوق حلو

83795 ي|لحكيم عبــــد |حمد عبــــد |حمد |
لغنى ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

45276o مد|لسعيد مسعد ح|محمد  |حقوق طنط

|553|7  ع|م
ى
رتـــ|طف زىك بــــش|رق هره|لق|بــــ |د|

448||| دى|له|حمد محمد عبــــد |ئشه |ع عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

497448 لحمىل|م محمد |آيه س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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2395|| لحميد|يه سمي  عبــــده عبــــد| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

|77|46 هلل|حمد عبــــد |هيم |بــــر|قمر  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

777o74 بــــ|دي حج|له|بــــ عبــــد |لد شحتـــه حج|خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62o784 ز|هيم در|بــــر|محمود رأفتـــ  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

3|2955 ل محمد بــــيوم|طمتـــ كم|ف |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|39447 حمد|ئى محمد |تـــ ه|جن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

878755 حمد |لبــــديع |جح عبــــد|حمد ن| سيوط|تـــربــــيتـــ 

9|4493 م نعيم ملك  |نوبــــ عص|بــــ| سيوط|ره |تـــج

3|9368 حمد|ء سيد عىل |سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6|2383 لعزبــــ نوفل|فكرى حمدى عىل  |بــــ طنط|د|

7o6629 ئى|لحلو|لسعيد محمد |ء محمد |شيم لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|26|4 لعزيز|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد|يتـــ | عه مشتـــهر|زر

6369|5 ء محمد بــــيوم محمد|سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8|65o| دل حكيم شفيق|ري ع|م ي|بــــ |د|
|لمنى

758425 ى عبــــد  ن|زق سليم سلم|لر|نرمي  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

884|44 ى جوده  |كيندى بــــش| مه سيوط|تـــربــــيتـــ 

42o347 لمقصود|لمقصود صبــــري عبــــد|عبــــد| ميىلي|ك ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

79o72| ن|لم زيد|لسيد محمد س|ء |رس| نوعيتـــ بــــور سعيد

829626 لرحمن|حمد عىلي عبــــد|عمرو  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

228666 م محمد حسن|عص| نور ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

24664o لدين بــــكي |ح |لدين يحن  صل|ح |صل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6|2963 هلل دحرج|محمد محمد عبــــد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

45o572 ح|لمل|لسيد محمد |ضى |حمد ر| |هندستـــ طنط

|35799 ه محمد عبــــد | هلل عىل|مي  ى شمس حقوق عي 

8o4265 ن محمود محمد محرم|نوره ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|32o75 ء محمد عبــــده محمد|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

637o66 هيم|بــــر|لسيد |يتـــ محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

759872 لسيد حسن عىل|ء |صف لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

23|722 هر محمود|لظ|ل عبــــد|م جم|سل| سيوط|بــــ |د|
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26596 روق محمد|دل ف|محمد ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

45o466 ف |حمد | يرى|لفق|لسيد محمد |رسر ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

366387 ى |ي حمد|لحسينى عىل |سمي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

3||47| ى ك|حمد خ| مل|لد يونس حسي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|3o222 ن محمد|لد رمض|يدى خ|ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|3|479 تـــه|حمد شح|محمود محمد سيد  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

6|646| لمجدى|لح |ره عبــــده ص|س ط|ر دمي|ثــــ|

6|o|37 ه عبــــد | ز|لسيد در|فظ |لح|مي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

462854 ف محمد قطبــــ غزى|يه | رسر |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

465|28 لح|حمد ص|مصطفى محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

336552 رغدتـــ محمود محمد مرزوق |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2682|5 ى سيد |عبــــد حمد حموده|هلل حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9oo774 ود |ن د|دل سليم|ره ع|س ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

45o53| ن عويس|ء عىلي شعبــــ|عل |هندستـــ طنط

225944 حمد بــــدر|حمد |حمد سيد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

632|53 لفتـــوح حمودتـــ|بــــو |ن عزتـــ |يم| زيق|لزق|ره |تـــج

38325 زق|لر|هر مبــــروك عبــــد|عمرو م تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

6|o2o6 لمحمدى جليله|لسيد |هبــــه  |بــــ طنط|د|

3|45o2 لنبــــى|لدين عيد عبــــد|ء |حمد عل| ن|حقوق حلو

546326 وي|لهند|حمد محمد محمود |معتـــز  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

8944o7 وليد فرج محمد سيد  سيوط|ره |تـــج

5|5939 لسعود|بــــو|ىط محمد محمد |لع|ء عبــــد|رس| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

688534 |ح |لفتـــ|لمحمدى عبــــد |ح |لفتـــ|ء عبــــد |ل|
م|م|ل

لمنصوره|علوم 

4|74o6 د|محمود عزم محمد عىل ج لشيخ|بــــ كفر |د|

62|2|| ي صديق ج|منى محمد 
ى
دو|لمرزوق ط|ر دمي|ثــــ|

23253o ره مصطفى حمدى سيد|س ى شمس| لسن عي 
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699842 ح محمد|د صل|عم| ر|ي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5|5|27 ر|لنج|حمد |لسيد عىل محمد |درين |ن ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3299|4 ى محمد  حمد مصطفى|لوجي  شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

52599o صف|لسيد ن|رق رفعتـــ |د ط|زي سكندريه|ل|ره |تـــج

865858 عمرو سعيد محمد محمود ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

8|3333 ي محمد 
لد|حمد خ|مصطفى ي |

سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

83||78 رف حسن محمد|لمع|بــــو|ء |رس| دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

6o5399 ه مصطفى  لسعود|بــــو |ئى |ليم|حمد |ني  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

|66886 حمد|حمد عىل |جر |ه ى شمس هندستـــ عي 

|63o64 ى|حبــــيبــــتـــ محمود  حمد حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

234877 ى ي|مليون بــــش| زكري| مي  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|69657 بــــيبــــ|د |يز فؤ|فينيس ف لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

252o92 |طف عىل محمد |هلل ع|منه 
ى
لدسوق لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

333874 صف|دي حليم و|يكل ن|م ى شمس حقوق عي 

859684 حمد رسيع|حمد محمد | |عل ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

4258oo لحميد|حمد عبــــد |محمد | رن سكندريه|ل|بــــ |د|

5oo973 بــــينى|نور مصطفى |ح |سم لشر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

85882| ي عبــــد
ف|لعليم خل|لنعيم عبــــد|لبــــنى ي|عه |زر

|لمنى

685o23 هيم|بــــر|يقه محمد عىل منصور |ف ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

63557o حمد|ن محمود فوزى مىح سيد |نوره |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

475|93 ن|بــــوري|ميش مجدى عىل حسن  سكندريه|ل|طبــــ 

87833 زق|لر|يد عبــــد|ن ربــــيع ز|نوره طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

49|579 دى|يوسف محمد عوض يوسف زبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4|6789 لقوى|ن عبــــد |سعد عثــــم| ن عط|يم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

822o86 ن يونس عطيه|م شعبــــ|سل| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

9|67o| حسن مملوك محمد محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5245|4 لم|موىس محمد موىس س ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

8o9989 د حسن|لجو|مه محمد عبــــد|س| ره بــــنى سويف|تـــج

5|65|3 سندس محمد سعيد دربــــك علوم دمنهور
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6|349| مه|مه سل|محمد رأفتـــ محمود سل |هندستـــ طنط

3|6352 زق|لر|روضتـــ محمد حسن عبــــد ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7o482| ره منصور نبــــوى عويس|س زيق|لزق|عه |زر

375o54 هر محمد محمد بــــدوي|لرحمن م|عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

623283 ى|هر ي|ء ط|محمد عل سي  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8|26o9 ى|روي سعيد سيد حس| ني  لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

2558|6 لديبــــ|لحميد محمد |م عبــــد|هش ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

84945 حمد طلبــــتـــ|حمد رجبــــ | حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

278296 لسيد مليىح |زم رجبــــ محمد |ح ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4ooo39 ى|طمه حسنى محمود عبــــد |ف لمجيد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

||69o4 وى عفيفى|مل فرم|ره مصطفى ك|س ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7o6745 م|لسل|حمد محمد عبــــد |كريم  لمنصوره|هندستـــ 

52o3o2 ى فهىم مرع|ل| ء خي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

2|6|| سلىم نبــــيل محمد عىلي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

8oo|o7 ى محمد|رس حس|ي| رن ني  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

782367 هيم عىل محمد|بــــر|نس |ن قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

8o6692 لحميد|لمنعم عبــــد|لحميد عبــــد|مؤمن عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

889o29 هيم محمد |بــــر|لغنى |منى عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4396o لفول|مصطفى فرج يس محمد  هره|لق|حقوق 

44o689 د|حمدحم|د |لجو|محمد زغلول عبــــد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

2|82|4 فظ|فظ ح|ح محمود ح|محمد صل هره|لق|ره |تـــج

8o4o47 ي|د
|ل مدحتـــ فتـــىحي حن|ئى ي|علوم 

|لمنى

762277 لعيسوى|لحميد عىل |محمد عىل عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

9o|394 دل محمد محمود |ء ع|ول ج|بــــ سوه|د|

75o522 متـــ|بــــو ش|لعزيز محمد |مؤمن عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|6449| رص سعد محمود|حمد ن| هره|لق|هندستـــ 

77o54o ى فؤ ألجربــــ|د حسن غريبــــ |محمد حسي  لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

824729 حمد|رك |حمد مبــــ|د |زي ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

772486 بــــر محمد عزبــــ|لحليم ص|كريم عبــــد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

5|6524 طمه محمد جمعتـــ كريم|ف سكندريه|ل|طبــــ 
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676|72 ء محفوظ محمد بــــكر|يدى عط|ه لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

64o68| حمد|لد محمد حسن عىل |خ زيق|لزق|ره |تـــج

6o4799 بــــو عمو|مد |د ح|دل فؤ|بــــسمه ع |ره طنط|تـــج

7o6332 لسيد|لعدل |محمد محمد | نور ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

424|o3 ن|لسيد رمض|ن |لد يشى عثــــم|خ سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

86o|26 ى|بــــر|ء |وف هيم عىلي حسي  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

3|o46 د قطبــــ رجبــــ|هبــــه عو ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|38949 فكيه محروس خله جرجس| دون|م ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

7553o7 وى|لسيد مسعد معل|ندى  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

37|296 هيم محمد|بــــر|شور |محمد ع س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

854o37 سم|ز ق|ده محمد ممتـــ|ء حم|شيم ي|هندستـــ 
|لمنى

5o4468 ي ح|دع
مد ضوى محمد|ء مصطفى سكندريه|ل|صيدله 

7|7836 لرحمن محمد|حمد عبــــد |محمود سعد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

||9o2| لح|رص نظي  عزيز ص|ن| ندر|س ى شمس|تـــج ره عي 

|63729 دى|لزي|بــــ |لوه|حمد وليد عزتـــ عبــــد | هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

75275| حمد|لسيد |حمد |عمر  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

35o645  عبــــد|ر ي|من
ى
لعليم|رس دسوق ى شمس حقوق عي 

754|37 حمد عبــــده محمد|بــــسنتـــ  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

3|76o9 ح حسن حسن|زم صل|ح دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

329382 دريس|ليىل محمد محمد  |بــــ بــــنه|د|

|48923 لحسينى محمد|لسيد |ميمه | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

33629o هلل|حمد عبــــد|مي |جر س|ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6||985 لرؤف عوض|حسن محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

358593 تـــم تـــرىكي|م ح|هش| ر|ي وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

2954o ر|ن نص|م رشو|لسل|عىل عبــــد  لفيوم|بــــ |د|

3|5796 ى عم|ي هيم رزق|بــــر|د |سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|38826 ين ف | |في  هيم رسجيوس|بــــر|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8|39|7 لمنعم محمود|مريم محمد عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى
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9|596 عيل|سم|لدين |م |ئى محمد عص|م| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

426|5o لسيد محمد حسن|حبــــيبــــه محمد  سكندريه|ل|طبــــ 

5|5779 لعزيزمرع|لعزيز عىل عبــــد|ء عبــــد|صف بــــ دمنهور|د|

359988 تـــفى فرغىل جمعه فرغىل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

762379 ل محمد|لع|حمد عىل عبــــد |مصطفى  هندستـــ بــــور سعيد

69|885 لصعيدي|حمد |حمد محمد |م |سل| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8o35oo ي ن
رص محمود حسن|مصطفى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

779o56 هيم|بــــر|حمد محمد فهىم |ن |نوره زيق|لزق|طبــــ 

59832 لق عىل|لخ|هلل عبــــد |محمد حمد  ره بــــنى سويف|تـــج

4|o73o حمد عىل كشك|حبــــيبــــه محمد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

885o46 مل |ل ك|مل كم|م ك|ريه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|9768 ي مجدي حمدي ذىكي
لبــــنى سيوط|ره |تـــج

87783 لحكم عىل|ح عبــــد |مصطفى صل لفيوم|علوم 

325o49 لحليم جمعه|لدين مصلح عبــــد|نور  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

328887 د|لموجود ج|لد عبــــد|زم خ|ح |تـــمريض بــــنه

832|88 ى|طف |محمد ع بــــوزيد حسي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

363326 ر حسن|ر سيد مختـــ|مختـــ ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

7o24|8 لشنيىط|لحميد |يمن محمود عبــــد |مريم  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

5o4oo3 ف يس عبــــده ضي|حمد | م|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

256854 لمقصود|م عبــــد|م|ل|لمقصود |ن عبــــد|فن| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

347894 ى |لسيد يوسف سعد حن|عبــــد| مي  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

84|7o8 ل|هلل جل|لمحسن عبــــد|حمد عبــــد| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

75296o هلل|فيصل محمد حلىم عبــــد تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

63597| هيم عطيه|بــــر|عطيه محمد  زيق|لزق|حقوق 

5|224o د|لحد|مصطفى أحمد محمد عبــــده  بــــ دمنهور|د|

49o842 لسيد محمد|ئى محمود |ن ه|نوره عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|8697 لح|م ص|م|هلل |لد عبــــد |حبــــيبــــتـــ خ ن|حقوق حلو

2|6993 ى مرىس|ن جم|نور ل حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

698485 وى|لشن|لرحمن |حمد صبــــرى حسن عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 
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2623|3 لسيد|ض |روق ري|روق محمد ف|ف ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|43628 ن|حمد حس|ئى محمود |ده ه|مي هره|لق|عه |زر

49|oo ن محمد محمد|حمد شعبــــ| ن|حقوق حلو

36|o9 هلل محمد سليم|لحميد عبــــد |ره عبــــد |س هره|لق|صيدله 

8484o9 هلل محمد|مروه محمود فرج  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

2537o9 ئى|لقبــــ|لعزيز |ىط عبــــد|لع|حمد عبــــد| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4559o9 هلل|لسيد عبــــد |حمد محمد |مدحتـــ  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

239|66 حمد محمد فهيم|مريم  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

78|48| ف محمد رفعتـــ عبــــد |روى | لمنعم|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

757634 شم|مروه سعد مغربــــي ه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

283|3 دق|ص| لوف|بــــو|لدين |م |روق عص|ف ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

829797 هيم جعفري|بــــر|نور |محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

75953 ن|حمد خليفه عىلي سليم| ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

9|8545 ف محمود |ء |رس| حمد  |رسر سيوط|عه |زر

37o285 بــــسنتـــ وجيه زرع نصيف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6|o9o8 مه عبــــده|لسعيد سل|مح محمد |س لمنصوره|صيدله 

2|5447 |هيم |بــــر|ض محمود |ري| سم
ى
لدسوق ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8|94|9 ف عبــــد|ر |من لعظيم محفوظ|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2542|9 وى|لسنط|لحميد حسن محمد |منيه عبــــد| شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

36|82 ي
حمد بــــكرى بــــيوم مرزوق| |دئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

247|o4 ف مصطفى بــــصلتـــ|محمد  رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

633327 ي محمد متـــولي | شذ
لسيد سبــــله|وصفى زيق|لزق|نوعيتـــ 

2o253 لزونه|محمد فرج سيد عىل  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|46856 لحكيم عىلي|د عىلي عبــــد |سع وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

7o5288 لدقرى|لعجىم طه |رص محمد |لن|تـــسنيم عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

5|6|o6 د عىل موىس|لجو|مروتـــ محمد عبــــد  ره دمنهور|تـــج

487o74 مد|يوسف سعيد يوسف محمد ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|7557 حمد مصطفى  |ء عىل |لىمي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o24o8 لسيد عمر|حمد |م |ء س|شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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8o4496 ى |ي ف رمض|سمي  ن حسن|رسر ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

93|25 هيم مصطفى|بــــر|لرؤف |متـــ عبــــد |س|حمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

82|o52 فوزيه محمد محمود مرىسي ي|نوعيتـــ 
|لمنى

62o8o| ه عزتـــ  لعزيز عزتـــ|هيم عبــــد |بــــر|أمي  ط|معتـــ دمي|علوم ج

24oo3o ى|م عبــــ|يوسف هش س حسي   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

2286o لصمد|لسيد عبــــد|لد |محمود خ دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

688672 لغنى عيد|حمد محمد عبــــد |محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

2722|8 ح محمود بــــدوى|هبــــه صل دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6|9742 |لمتـــول |هيم |بــــر|سلىم 
ى
لدسوق ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

647999 عبــــده| زكري| لدين رض|نور  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28392 دى|له|هلل نرص محمد عبــــد |عبــــد  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

26673| ين عىل عبــــد ى|لرحمن ش|شي  هي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

2|8722 بــــ محمد بــــيوم|يه|محمد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

7o3|o4 يف|خرصى محمد ك| نور مل سعد رسر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

282435 سيد محمد محمد| دين هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

493oo5 لي|لسيد غ|لعزيز |عمرو جمعه عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6o8326 ر|لغف|تـــفى محمد فتـــىح عبــــد  |عه طنط|زر

357993 يوسف يحن  سعد خلف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o9|7| لم|لمتـــبــــول س|لدرينى |ن حمدينو |يم| لمنصوره|عه |زر

5o|839 يف محمد محمد ش ى|مريم رسر هي  لشيخ|بــــ كفر |د|

7|7|52 ن|م حمدى عىل محمد عىل رمض|وس زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

48|949 عمر مصطفى عبــــده جبــــر سكندريه|ل|ره |تـــج

3|8644 لسيد يوسف|حمد |ء |عىلي ى شمس|د| بــــ عي 

629997 مرقص مكس| نوبــــ حن|بــــ| زيق|لزق|علوم 

|439o7 ن|ن محمد شعبــــ|يمن شعبــــ|در |ن ن|ضتـــ حلو|علوم ري

45o223 حمد سعيد محمد محمد عىل موىس| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

5o45|8 رتـــ شنودتـــ عوض سيدهم|س سكندريه|ل|ره |تـــج

883o57 عيل |سم|لغنى محمد |منه عبــــد| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4685o حمد|م |عبــــي  زقزوق س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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6oo6|7 حمد|زق |لر|لفتـــوح عبــــد|بــــو|محمود سمي   ي صىح طنط
|معهد فنى

5o2|82 د|بــــر حسن محمد ج|محمد ج سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3426| حمد بــــيوم|ن |لد رمض|كريم خ هره|لق|ره |تـــج

7o|859 ء ممدوح سعد عىل هيكل|سم| زيق|لزق|علوم 

362556 هيم|بــــر|لدين |لسيد حسن محمد خي  |هدى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4243o| ي|لكر|جد |لم|م عبــــد |دي هش|ش رج  سكندريه|ل|ره |تـــج

487|| ل|لع|ح محمد عبــــد |محمود صل هره|لق|ره |تـــج

9o|963 لد عوض محمد |ده خ|حم ج|بــــ سوه|د|

5o8533 ئى|لحلو|حمد |ح محمد |لد صل|خ لفيوم|عه |زر

2o738 ن|محمد موىسي خلف رشو ى شمس|زر عه عي 

5|8572 لصيىح|عثــــ محمد|لبــــ|يدى نبــــيل عبــــد |ه تـــربــــيتـــ دمنهور

8478o بــــو سيف|د محمد |حمد عي| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

8oo||6 ن|ء محمد ربــــيع عثــــم|عىلي ره بــــنى سويف|تـــج

449|88 لىح عىل فرج|حمد عبــــد |محمد  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

325552 ن|ن سيد سليم|محمد سليم ن|بــــ حلو|د|

3o496 ن حسن محمد|مريم شعبــــ هره|لق|بــــ |د|

26oo|8 بــــو حشيش|لسيد |لدين |ء|ن عل|يم| سكندريه|ل|صيدله 

4o575 د بــــركتـــ|ل رش|حمد جم| ى شمس هندستـــ عي 

63425o هيم|بــــر|حمد |لسيد |ء لطفى |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

5o2473 ضى بــــخيتـــ|لر|لرحمن رجبــــ عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

8o762o رحمه شلبــــي محمد محمد ي|بــــ |د|
|لمنى

284286 حمد|مد |حمد ح|سلىم  تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

685594 له|دى هبــــ|له|لسعيد عبــــد |لسيد |ده ممدوح |غ لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

8555o2 زق|لر|لسيد يونس عبــــد|محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

459o74 لرحيم|ن محمد عبــــد|زيد سليم ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

||5853 عيل|سم|حمد محمد |هلل |عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|66|46 ن|عمرو محمد محمد رمض يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

262|9| لسيد محمد حبــــيبــــ|بــــر |مي  ج| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9o427o لسيد |لرحيم محمد |يه عبــــد| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه
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756|4o ئيل عويضتـــ|مريم وجيتـــ ميخ |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|298|3 رص محمد حسن|سهيله ن |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

87o26o حمد|بــــر يونس |ن ص|نور ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

49o5o8 هيم محمد محمد صقر|بــــر|ء |رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

758524 ي|لع|تـــفى محمد عبــــد 
ى
ل دسوق ي تـــمريض 

عيليه  |سم|ل|معهد فنى

2578|4 بــــه|محمد سعد حبــــيبــــ غر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

494|78 لقوى شعتـــ|حمد محمد عبــــد |محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

49779o ي ج|عىلي
بــــر محمد|ء حسنى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

49366 ل محمد|لع|مصطفى رجبــــ عبــــد  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

92||7 ى فتـــح |ل عبــــد |ن جم|يم| بــــ|لبــــ|لحميد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

475|74 ن|ئى نبــــيل مصطفى محمد عثــــم|د ه|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

84o895 ي حسن | دين
حمد|مصطفى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

22|o| مل صبــــره|حمد ك|جر |ه هره|لق|صيدله 

|55|5 ى  عم ن|د  سليم|د  فؤ|كريستـــي  هره|لق|بــــ |د|

33o986 لسيد|تـــ |ل فرح|يتـــ جم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|36444 هيم|بــــر|لعزيز |هيثــــم محسن عبــــد  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

437784 |غ|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد |ء |لشيم| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

75|3oo لنجدى|لد عىل عىل |مريم خ لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

7o675 لحفيظ|سمر فريد محمود عبــــد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

263789 ى ى|وحيد صبــــرى فهىم بــــش| كرمي  |حقوق بــــنه

4o82oo ر|لنج|لحميد أحمد |طه محمد عبــــد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

36574o  سليم|لبــــ|م محمد عبــــد|حس
ى
ق تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 

ريتـــ|لتـــج

7|2o84 لد محمد محمد رزق|ندى خ لمنصوره|ره |تـــج

886396 مد فرغىل |حمد خليفه ح| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

362857 ح|لفتـــ|لمنعم عبــــد|م محمد عبــــد|عص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5296o8 لقديم|لدين محمد |رق عز |لدين ط|عز  ره دمنهور|تـــج
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|6733| حمد محمد عىل|شدى مجدى  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

77335o رق عىل محمود|منيه ط| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

352229 يمن محمد محمد|سيف  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

9396| |بــــسنتـــ نبــــيل فرح
ى
تـــ دسوق دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

78o989  خليل |حس
ى
هيم|بــــر|م صدق زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|58336 س|مريم وليد سيد عبــــ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

84|937 ر محمد عىلي|لغف|هلل محمد عبــــد|عبــــد ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

827234 ري|يوسف محمود محمد نص ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

698||6 تـــ|لسعيد فرح|يمن محمد نعيم |عليه  زيق|لزق|ره |تـــج

25439 ن ن|لطفى حلىم قزم| مي  ى شمس|زر عه عي 

88||98 ن |مريم فوزى نصىح سليم سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

626672 ه سيد | حمد|مل عىل سيد |حمد ك|مي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

765569 حمد بــــدوى|بــــع |لتـــ|لسيد |محمد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

246o5o غ|لصبــــ|لقوى |مد محمد عبــــد |مصطفى ح ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

622|7o |محمود سعد محمود محمد مو
ى
ق ط|هندستـــ دمي

278o34 ى سعيد |ي عيل غنيم|سم|سمي  شمون|نوعيتـــ 

87566| سيد محمد سيد محمد  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

85946| دل عطيه|ئل ع|نطون و| ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

||8348 ى محمود|حمد ف|م |هش روق حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

544586 بــــر|طف يشى محمود ص|بــــ ع|رح تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2|336o ى عبــــد|ي د حسن محمد|لجو|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

45||72 ن|لحليم محمد رمض|حمدى عبــــد| رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4|4o65 لدين|لسيد محمد سيف |ن فتـــىح |يم| |بــــ طنط|د|

27o996 ه صبــــىح | هلل|لسيد محمد عبــــد|مي  |صيدله طنط

6584| ي سيد عىلي
محمود مصطفى ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

9o2o4| لبــــدرى محمد |زم حسن |ح دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

867777 ي|محمود محمد  لنوبــــي خرصى دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

87629o حمد |ل عيد سعيد |محمود جم ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

877925 زى |ه حج|لل|دى عبــــد|له|ر محمد|مي معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 
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7|7555 لمتـــول يوسف|لمنعم محمد |نسيبــــه عبــــد  لمنصوره|حقوق 

46o2|5 وى|لحفن|عيل رفيق حسن |سم|بــــ |مه م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

9|oo44 بــــر هريدى بــــخيتـــ |يه ص| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

87||9 لسميع ديهوم|عبــــله عدل عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

42o|33 ى ئيل|مخ| ل حن|م كم|ر| كرستـــي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

787||o لسيد|ده محمود |ل حم|س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|46o46 بــــي|ن سيد عر|منى رمض سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

55799 ي محمد بــــيومي|سل|
م حسنى ي سويف

تـــمريض  بــــنى

5|65o بــــ بــــدر لبــــيبــــ حسن|رح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

878354 بــــتـــ  |يه صبــــرى سيد ثــــ| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

424o3 ى |سل| ى حسي  لسيد|م كرم حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

758295 حمد محمد|ء موىس |عىلي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

447973 حمد|هيم |بــــر|ن محمد فوزى |كريم سكندريه|ل|هندستـــ 

367|76 يمن محمد فتـــىح|لدين |عز  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

684|27 ى|ن |ء حمد|لزهر|طمه |ف لسعيد عوض حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o3o45 س محمود محمد|مي محمود عبــــ لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

2487| بــــى|مبــــ|يمن محمد |ل |نو هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

424568 هيم عفيفى|بــــر|مصطفى نور محمد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

64|235 ف محمد سعيد |هلل |عبــــد هيم|بــــر|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6954o8 لعيسوى|لحليم |حمد عبــــد |محمد يشى  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

223o34 ح محمد|لفتـــ|ن عبــــد|ح شعبــــ|لفتـــ|عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

523792 ري عىلي غريبــــ|نص|دل |محمد ع ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

7||228 ن|ن سليم|لحليم سليم|محمود عبــــد | ند لمنصورتـــ |تـــمريض 

369394 ر|لغف|لحميد عبــــد|هر عبــــد|ذكرى ط  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

429956 ي عبــــد |عبــــد 
وي|لص|لعزيز |لعزيز مصطفى |علوم طنط

358983 لعزيز|حمد عبــــد|حمد حسن | لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

7o7|82 هيم|بــــر|حمد حسن |سمر عيد  لمنصوره|ره |تـــج

423286 للطيف|بــــر عبــــد|رص ص|ء ن|رس| سكندريه|ل|حقوق 

5|8293 لقحف|حمد |حمد محمد |ديه سيد |ف بــــ دمنهور|د|
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|38228 لس صفوتـــ يوسف هو ش|كي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

775987 م درويش محمد|ء عص|ل| زيق|لزق|ره |تـــج

494363 لرحمن مسعود|لسيد محمد عبــــد|رص |حمد ن| |بــــ طنط|د|

23633| ج|بــــ محمد حج|لوه|جنه عمرو عبــــد كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

35684o ى رش|ه د بــــهنس|جر حسي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|5824 د|لضي|حمد |حمد درويش | |رن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

782438  بــــرع|لبــــ|هلل عبــــد |حمد محمد محمد عبــــد |
ى
ق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|735o دي|لعليم نف|م عبــــد|حمد عل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

69248| ى |لعزيز عبــــد |عبــــد | لي|د لمتـــولي|لعليم معي  لمنصوره|ره |تـــج

869737 ن ي جميل مسد|روم| مي 
ري|ئى ن|سو|علوم 

92|o68 حمد |لرحمن |لحمد عبــــد|بــــو|حمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

626372 حمد لطفى|فع |لش|لعربــــى | |يش زيق|لزق|نوعيتـــ 

6o4926 ن|لسيد رضو|ء وحيد حسنى |عىلي لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6|4585 ئى|لشيتـــ|لسيد |محمد محمود محمد  ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

25|4o9 زى|لعظيم حج|مصطفى محمد عبــــد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4oo464 ى|عبــــي  محمد  حمد حسي  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|8653 عيل|سم|هيم |بــــر|ه |لل|مريم عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2522o5 لبــــديع|د عبــــد|مل سيد عي| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

89|292 لح  |بــــ محمد ص|عمرو دي ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

8275|7 ء حمدي سعد محمد|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

52|o43 حمد سعدون|رص محمود |لن|ح عبــــد |صبــــ بــــ دمنهور|د|

28645 ج|حمد محمد حج|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|6683o ء عىلي سيف|يه عل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

494375 ز|م سمي  زىك حسن در|سل| |ره طنط|تـــج

|38o44 لغنى|لسيد عبــــد |لعزيز |لسيد عبــــد |سمي   لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

244||8 ى سعد وى عىل|حمدى حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

689586 زى|لعزيز حج|حمد عبــــد |ره يوسف |س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9|7735 وس |روق موريس تـــ|م ف|حس ورصى سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

|4964| ه عم هلل|د فتـــىح عبــــد |ني  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

5o6|5| حمد سليم عىل|لرحمن حسن |عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

524825 هيم|بــــر|هيم محمود |بــــر|هيم محمد |بــــر| سكندريه|ل|هندستـــ 
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434726 لجوهرى|حمد |دل سليم |هدى ع |بــــ طنط|د|

3|7o73 م|م|س |نور محمد عبــــ ى شمس صيدله عي 

3|75o3 مر مصطفى|ل ع|مر جل|ع لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|44574 لشيىم|لسيد محمد |عىل  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5|4339 زى|ن حج|لعربــــى عربــــى شعبــــ|مل | سكندريه|ل|عه |زر

|6|78o بــــدين|لحكيم عبــــد ربــــه ع|يمن عبــــد |لرحمن |عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|769o5 مصطفى خليل مصطفى| نور ن|بــــ حلو|د|

|5|72o د|لجو|ن نرص فتـــىح محمد عبــــد |نوره هره|لق|هندستـــ 

25o|85 ه فرج | لفضل|بــــو|هلل |لكريم فرج |هلل عبــــد|مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6722o ض طلبــــه|ليىل طلبــــه ري لفيوم|حقوق 

697oo5 ن محمود|هر رمض|محمد م ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

45445 د|مر جنيدي حم|لرحمن تـــ|عبــــد  هره|لق|طبــــ 

458o3 د|لجو|لعظيم عبــــد |ع عبــــد |ره رف|س تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|63o36 س|محمود فتـــىح عبــــ| رش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

84|936 هلل|هيم محمد عطيتـــ |بــــر|لحميد |عبــــد ج|ره سوه|تـــج

6o|826 دل محمد جبــــر|مريم ع |نوعيتـــ فنيه طنط

49786o لح حميدتـــ|بــــ محمد ص|إيه| هويد تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

86345| ي محمد عبــــد
ه سنوىسي|لل|مصطفى ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|7o||4 ى|لستـــ|ن عبــــد |ء شعبــــ|هن ر حسني  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|74o36 هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|حمد | تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

452466 لمجيد|بــــرهيم عبــــد |هلل محمود |عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

|4533 ن يونس|لحليم رمض|لرحمن عبــــد|عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

426528 د|لجو|حمد عبــــد|لحميد محمد |آيتـــ عبــــد سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

336|8|  عبــــد|ئد |مريم ر
ى
لنبــــى|لدسوق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

78o4|4 عيل|ح نرص إسم|بــــسنتـــ مصبــــ زيق|لزق|صيدله 

6oo776 لمنعم زىك عيس|دل عبــــد |خلود ع |نوعيتـــ طنط

678o55 محمود رزق محمود محمد ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

299628 س محمد قطبــــ|ندى حمدى عبــــ تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

83982o س|حمد عبــــ|ره محمد |س ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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8855o8 لمعىط |محمد محمود عبــــد| نه سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

76269| لسيد محمد عىل خليل|محمد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

2|338| حمدعوض|لد سعد |بــــ خ|هيتـــ|م ى شمس حقوق عي 

6o443 لرحمن محمد ميهوبــــ محمد|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|6545 لعليم|ذل عبــــد|لش|تـــم محمد |محمد ح ى شمس|تـــج ره عي 

45|48 ل عفيفى فودتـــ|زينبــــ جم هره|لق|علوم 

2464|7 ف |هلل |عبــــد هلل|هيم عبــــد|بــــر|رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5o9958 لجليل|هلل سعد عبــــد|محمود بــــسيوئى عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

36o8o4 ى غنيم|منيتـــ جم| ل يىح حسي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

85566o ي |تـــوفيق ر| رض
حمد|ضى ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

264247 حمد عىل حسن|ء سمي  |رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

53827o هيم تـــوفيق|بــــر|محبــــ | رين|م م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

448575 ل عىل حموده|عمرو محمد كم |هندستـــ طنط

458442 لبــــهوتـــى|حمد محمد |مي |يه س| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85o529 ىسي|ح س|لفتـــ|حمد عبــــد|ء |دع دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

265o25 لسيد|لمنعم |لد عبــــد|حمد خ| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

8o38|9 لنعيم محمد|هلل منصور عبــــد|هبــــه  سيوط|ره |تـــج

|78327 جي|لسم|لمولي |بــــسنتـــ عىلي عبــــد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

45544o ى محمد  هيم فتـــوح|بــــر|نرمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6452|7 ه فوزى محمد عبــــد | لعزيز|مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

699o89 لغريبــــ|لمتـــول |لغريبــــ |ن |لغريبــــ عمر| لمنصوره|هندستـــ 

9o38o3 مد محمد عىل |هدى ح ج |تـــمريض سوه

839o89 حمد محمد|د عىلي |زي ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

2|83o7 ى عبــــد|مريم ط لحميد|رق حسي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|74o6 طف حسن محمد|ضىح ع هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

232772 ى|يه محمود محمد | مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

33|269 ى عبــــد|بــــر حس|طمتـــ ص|ف لبــــربــــري|لحميد |ني  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4|4296  |خلود 
ى
 |هيم |بــــر|لدسوق

ى
لخول|لدسوق |تـــربــــيتـــ طنط

|4o543 ف ف|م |سل| روق محمد|رسر ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم
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69||85 ى ن در عوض بــــدوى|نرمي  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

825657 يوسف محمد محمود بــــدوي دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

268|5 ف نجيبــــ |مريم  سكندر|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6822|3 تـــى خليفتـــ|لزن|يه محمد محمد | لمنصوره|بــــ |د|

6247o7 د مصطفى مصطفى حرش|وهبــــى عم ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

883786 مد فرج سيد |ء ح|سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

9||63 للطيف|هر مرزوق عبــــد |ن م|شعبــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

877245 ى  |ء محمد عبــــد|سم| لكريم حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

373833 |لعل|بــــو |ش حسن |هلل مجدى حو|عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

23|6o5 ك|لمل|طف وهيبــــ عبــــد|نوبــــ ع|بــــ|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

7oo883 ز|ر محمد جم|هيم مختـــ|بــــر|يوسف  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

|69539 سم|هيم ق|بــــر|رق |محمد ط |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

46336| حد|لو|وي عبــــد |ء محمود هند|رس| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

244623 كف عبــــده قرئى محمدين|هلل ع|عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

343938 طمتـــ محمد حسن عليوه سليم|ف عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

79o423 ن يوسف حسن|ده شعبــــ|غ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

624567 ى محمد محمد أبــــو دهمه مروه حسي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

494867 غ|لصبــــ|لرحمن |مي  عبــــد |محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7837o6 يم|لد|يم محمد عبــــد|لد|ن عبــــد |رو زيق|لزق|ره |تـــج

6o|579 لرصدى|هلل بــــسيوئى |تـــن مصطفى عبــــد|ف |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

8|2835 ن سحق مرقس|جد |م| مي  سيوط|ره |تـــج

63o447 محمد وحيد محمد زينهم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

574|6 هيم|بــــر|ل ممدوح |مريم جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

23o2o2 لغنى|بــــر سيد عبــــد|سيد ص ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

482446 مه محمد|ن سل|مي شعبــــ|ء س|إرس تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

8479|5 حمد محمود|لدين |يوسف مىحي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 
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4894o6 ى سل مي  هيم شندى|بــــر|مه |ني  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

787949 عيل بــــكر|سم|محمد محمد محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4294| بــــ|ديه جمعه عىل عىل خط|ن ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

24|684 للطيف|لدين عبــــد|م |دل حس|ع| يش هره|لق|م |عل|

2472o6 يف|هلل محمد سعيد خف|عبــــد ج  رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|6|453 هيم شلبــــى|بــــر|هيم محمد |بــــر| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2924|o لد محمد سليم|ء خ|سم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

496563 ئى|نور يوسف علو|ئى يوسف |م| ره دمنهور|تـــج

78||5| هيم|بــــر|هيم |بــــر|د |محمد عم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

3|276| لمنعم عىلي|محمد عىلي محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

62|267 عمرو رجبــــ شلبــــى عطيه ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

626o84 لسيد|لبــــديع |عبــــد| محمد رض ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

63847o ن|عىل أنور عىل سليم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

92|88 تـــ محمد عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد | لعزيز محمد|مي 

7o9542 ى محمد  ى عبــــد |ممدوح حسني  لرحيم|مي  لمنصوره|ره |تـــج

538|34 طف حسن محسبــــ|رجبــــ ع| لي|د ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

243299 ى | م|حمد سل|مل محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|5o63 يوسف عبــــد| مريم حن كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

3392o6 بــــوجميل|طمتـــ حمدى صبــــىح |ف |ره بــــنه|تـــج

295446 هيم مرىس|بــــر|مد |م ح|ء عص|رس| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

773572 ى تـــه|رنستـــ شح|دل |ع| يوستـــي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|532o| م عىل|رص تـــم|محمد ن ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o32|| ى |لحس|حمد |حمد بــــكر |ن |نور بــــوعيطتـــ|ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4327| د|يوسف محمد محمود مر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

776495 لسيد|يمن محمود محمد | |ر|ي زيق|لزق|علوم 

|6462 لرحمن|ل محمد عبــــد |رس كم|رق ي|ط هره|لق|ره |تـــج

784o9 لح|مريم مرىس عبــــده ص ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

79o457 بــــر محمد|مريم محمد ج ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

348387 ن|س رمض|د عبــــ|محمد فؤ| رن وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر
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|377|6 شم|هيم ه|بــــر|ل محمد |ر كم|عم لعريش|بــــ |د|

8777|3 ه عبــــد| رص محمد محمدحسن  |لن|مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

528939 هلل|بــــ |در ج|لق|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد| بــــ دمنهور|د|

7o|527 ن|رق محمد مصطفى عثــــم|قه ط|رسر| زيق|لزق|علوم 

45o27o يمن نصىحي فريد جرجس|ندرو | |حقوق طنط

6|8498 ى شتـــيوي|كريم س مي حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

275|93 ء محمد شبــــل محمود|رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

43o336 لخطيبــــ|لسيد زين |طف |سهيله ع |طبــــ طنط

7|574 حمد|حمد محمد عىل | ن|حقوق حلو

823427 ن|عثــــم| ش|لكريم بــــ|ء عبــــد|شيم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8|2493 ي|ر
هر طلبــــ عىلي|م| ئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

695535 در عطيه محمد محمد|لق|فدوى عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

37|69| متـــ ربــــيع|حمد حمدى سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|294| مل|لسيد ك|ح |لفتـــ|ء عزتـــ عبــــد |أسم |حقوق طنط

437734 هيم محمود غنيم|بــــر|لسيد |ء |رس| |صيدله طنط

|42658 حمد|لدين |ممدوح عز | ن|ر د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

765926 لففى|لدين حسنى عوض |م |سمر حس تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

5|7|o7 لد رجبــــ محمد حسن|ن خ|نوره تـــربــــيتـــ دمنهور

627835 ف |ئى |م| مر|م ع|لسل|حمد عبــــد |رسر زيق|لزق|علوم 

358495 ى حسن سعيد عىل|ي سمي  عه مشتـــهر|زر

889958 ح محمود محمد |ء صل|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

344656 بــــ عىل منس|لوه|ح عبــــد|يتـــ صل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4|||95 مر|لسيد ع|لسيد |هلل حمدى |منتـــ  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

485676 ف عبــــد|مل | حد عطيه محمد|لو|رسر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

526894 |لم |لرحمن س|لسيد عبــــد|هيم مجدى |بــــر|
لتـــوئى

سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|696|2 لسيد|هيم |بــــر|يوسف محمد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

2469|3 ى محمود يونس|محمود  مي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

3|6332 حد|لو|حمد عبــــد|م |بــــرلنتـــي عص ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2248|7 د محمد سيد|رق حم|د ط|زي د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و
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537474 بــــر|هيم ج|بــــر|م |محمود س عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

5|2277 ي|لحميد عثــــم|أمي  محمد عبــــد
ى
ض|ن ق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

42824| لصعيدى|روضتـــ فرج عطيتـــ محمد  |ره طنط|تـــج

495667 لسنوىسي شبــــل|مصطفى صبــــىحي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|4|736 حمد|عىل محمد عىل سيد  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

58oo7 لحليم|هلل عبــــد |يوسف محمود عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

4o78o4 ج |لسيد بــــكر بــــلتـــ|مح |س سكندريه|ل|بــــ |د|

64o525 ى|عبــــد  ى عطيه حسي  لرحمن محمد محمود حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|29457 هيم مسعد|بــــر|عمر سلىم  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7o2993 مه|دى سل|له|نبــــيله ممدوح محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

49842| ي يىحي حسن عبــــد |أم
د|لجو|ئى |بــــ طنط|د|

223468 حمد|بــــر |حمد محمد ص| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

24o323 تـــه|لعزيز شح|ن سيد عبــــد|يم| هره|لق|حقوق 

5o7|53 سندس بــــريك حموده عطيتـــ بــــريك سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|33283 لمجد|بــــو|هيم سيد محمد |بــــر| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

452742 لحكيم|رص محمد عبــــد|لن|حمد عبــــد| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

26|745 رى|لبــــ|رى محمد عبــــد|لبــــ|محمد عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

35o69| لغنى|هيم محمد عبــــد|بــــر|يمنى  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

45|o63 بــــى|لعتـــ|دى |له|لخرصى عبــــد |هر |حمد م| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

48o2o3 بــــوحطبــــ|ل محمد مصطفى |جم| رن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

92|884 لحليم |ح مصطفى عبــــد|ن صل|يم| ج|بــــ سوه|د|

|5826| محمد| لعل|بــــو|رق |ن ط|جيه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|8843 لمحسن محمد|ء عىل عبــــد|نجل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

528269 ق|لدقم|حمد محمود محمد محمود | سكندريه|ل|هندستـــ 

63779o ن|حمد محمد عثــــم|حمد محمد عىل | زيق|لزق|ره |تـــج

289ooo ل|لسعيد جل|لرءوف محمد |عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

8|9942 حمد|ل فتـــىحي |ن جم|نوره ي|بــــ |د|
|لمنى

7|689o ن غريبــــ حسن غريبــــ محمد|حن ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح
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693o55 لسيد غنيم|يمن محمد |مريم  لمنصوره|صيدله 

6o5|76 ى محسن عبــــد  هيم|بــــر|ن |لسم|م |لسل|حني  لمنصوره|علوم 

86564| ى سعيد محمود ي حسي 
مصطفى |نوعيتـــ فنيه قن

525996 م مصطفى|لسل|د محمد عبــــد |زي ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

256533 ن|لمنعم سود|دل عبــــد|حبــــيبــــه ع شمون|نوعيتـــ 

476472 مل|رس محمد أحمد ك|م ي|سل| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

6|639| لحلبــــى|عزه عطيه محمد  ط|بــــ دمي|د|

9|o|22 ي
ى محمود |ضى ء محمود حسي  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

76|3o2 ضى|لر|لسيد عبــــد |ندى محمد  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

766362 لسيد حسن موىس|حمد محمد | ره بــــور سعيد|تـــج

49|657 بــــ|لوه|مصطفى  مصطفى محمد محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

257555 لشوبــــرى|لرحمن |لعزيز عبــــد|محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

477656 هيم|بــــر|حمد |ن |ر يشى حمد|من سكندريه|ل|صيدله 

325523 ى جم ل محمدين|محمود حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

67969 حمد عىل|منيه حمدى | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

53o44 لحليم|حمد محمود عبــــد |روفيده  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

362o7o ح|لفتـــ|ن عبــــد|يوسف محمود سليم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

449487 بــــر|هيم عبــــده محمود ج|بــــر|معتـــصم  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8|428o نور فهىمي|فتـــ |نوبــــ ر|بــــ| ي|علوم 
|لمنى

759oo8 لسيد محمد محمود محمد|لرحمن |عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6|79|9 وق محمد عىل  ه|لطو|رسر ط|ر دمي|ثــــ|

769658 لسميع|لصديق عبــــد |م محمد |محمد حس ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|64867 وز خ ر|لد فكرى مختـــ|في  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

79o342 ي
ى مج| |دئى لسيد|هد |حمد حسي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

52958| ه طه|لنج|بــــو|لسيد طه محمد |محمد  |هندستـــ طنط

78837 حمد حسن|حمد محمود | ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|33o8 لسعيد|م محمد |محمد هش |كليتـــ هندستـــ بــــنه

456829 ده|م حم|لسل|حسن عبــــد | حسن رض لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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45|o43 هلل|لسميع عطيه عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|محمد  |هندستـــ طنط

5|926 للطيف|حمد عبــــد |لدين |د|روضتـــ عم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|728|o حمد محمد عىل|محمد محسن  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

87o529 ى|لق|بــــوزيد عبــــد|مه |س| در حسي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

5|3849 لبــــسيوئى|ء محمد سعيد محمد |لبــــر| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

858|89 ى | دم|حمد سيد حسي  حقوق بــــنى سويف

7o886o بــــينى |رس يىح |ء ي|ند لحديدى|لشر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

||64|2 ن|تـــوفيق سليم| كريم رض ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|63o8 مر محمد تـــوفيق  |محمود ع سيوط|عه |زر

825|o2 بــــ صديق|لوه|هلل عبــــيد عبــــد|عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

45566 ى عتـــريس|محمد  ف حسي  رسر ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

434389 هيم يوسف|بــــر|لنبــــى عليوتـــ |عبــــد | رن |بــــ طنط|د|

|2987| للطيف|ح عيسوي عبــــد |م صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|3356 |لوف|بــــو|محمد سيد | لوف|بــــو|لد |خ دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

7684o9 ن|حمد محمد رمض|محمد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

46275| متـــ|هلل محمد سل|متـــ عبــــد|حمدى سل لشيخ|ره كفر |تـــج

5|o84o ىط خليل|لع|حمد يشي محمد عبــــد | ره دمنهور|تـــج

756o93 ح|لفتـــ|هدير محمد عىل عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

875|77 ه عىل محمد |لل|محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

365695 لد محمود قريش|محمود خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

367739 لسيد|لم |طف س|حمد ع| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9o6398 ى |ه عيد |لل|ئى عبــــد|م| مي  ج|ره سوه|تـــج

|47866 يف عىل  لمهدى|محمود رسر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

4|9o4o لحليم|هيم عبــــد|بــــر|حمد |محمود  |حقوق طنط

436954 ن|لفتـــوح عن|بــــو |رس |رحمه ي |حقوق طنط

|36826 لسيد محمد|عبــــده | زين تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

755o36 ن|حمد حمد|محمد سيد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

434379 تـــ|دى |له|عبــــد | س عط|ين| بــــوخرصى |بــــ طنط|د|
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773359 حمد|حمد |حمد محمد |س |ين| ى شمس صيدله عي 

8||444 ى |سم| حمد|ء ربــــيع حسي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

78884 د|حمد فؤ|يمن |ر |زه| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o6872 ى |ي ى محمد |حمد |سمي  هيم|بــــر|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43|837 لفقس|لجوهرى |دل |محمد ع ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

368355 ن محفوظ|لد رشو|جر خ|ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

334557 هيم|بــــر|جورج ثــــروتـــ حليم  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

3|2557 ح محمد|لفتـــ|ن عبــــد|نور رمض| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

28584o ح|لفتـــ|حمد ربــــيع محمد عطيه عبــــد| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

22877 حمد عفيفى مصطفى|مصطفى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o48|3 ى عبــــد |حمد |هيم |بــــر|حمد | ح|لفتـــ|مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

9o935o لحميد| حمد عىل عبــــد |ء |رس| ج|بــــ سوه|د|

779677 حمد بــــعيلش|حمد محمد |بــــ |يه| ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

|4o63 م رزق|لدين س|ء |ندى عل هره|لق|ره |تـــج

6232o2 |حمد فريد شط|رس |ن ي|يم| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|3|949 هلل|د |يه حسن يونس ج| ى شمس هندستـــ عي 

328|56 ر|لغف|لسيد عبــــد|دل |عمر ع |كليتـــ هندستـــ بــــنه

24744o س|لي|سن |لمح|بــــو|لدين عمر محمد |سيف  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

7o5378 ى|ن |لسيد طه رمض|لرحمن |عبــــد  لدمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

47899 ح|لفتـــ|سط عبــــد |لبــــ|حمد عبــــد |ن |رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

24346| ف | |نور ى حس|رسر م محمد|مي  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

8877|7 لصبــــور سيف |ح عبــــد|هند صل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

82o568 ي فهىمي|جي ن|ض| نور ج  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

268344 ل|لغز|هلل محمد مصطفى |عبــــد لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

757442 هري|لط|لح محمد |حسن ص حقوق بــــورسعيد

53o6|| لغول|حمد |ء مصطفى سيد |رس| بــــ دمنهور|د|

4|9543 ن محمد طه|يمن رضو| |رن تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

493887 وى|در عشم|لق|يز عبــــد|أحمد ف بــــ دمنهور|د|

23o53| لديبــــ|تـــه محمد |ح شح|لفتـــ|محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o|429 ف|ر حلىم فتـــوح خل|من |بــــ طنط|د|
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7675o8 ى|ملك مدحتـــ   حسني 
لسيد لطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لعريش|ئ 

894879 لسيد |حمد |محمد عىل  ج|ره سوه|تـــج

6|673 لم|سمي  محمد س| نور أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

5|4o2| تـــ | ضى|لعزيز م|حمد محمد عبــــد|مي  سكندريه|ل|حقوق 

272243 زينبــــ محمد سعد حسن |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|32|8o ح|لمل|لرحمن |سمر صبــــىح عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

22296| مد مرىس|مصطفى محمد مصطفى ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|622| تـــ صبــــرى عبــــد| لغنى قطبــــ فريج|مي  ره دمنهور|تـــج

922774 ن محمود فوزى محمد |نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

772926 ح فوزى محمد دحيه|حمد صل| زيق|لزق|عه |زر

879368 لربــــ |د |ء محمد سيد ج|شيم ي صىح 
سيوط|معهد فنى

55372 د عزيز|د ميل|زر عم|ع ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|4752| د|محمود حسن محمود حسن حم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

352697 لعربــــي|حمد |محمد رجبــــ بــــكر حسن  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

339735 ى محمد عبــــد لحميد زعزع|نرمي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

6437o9 ن|طف أحمد حسن سليم|محمد ع ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6o|55 ن|ن سليم|ء محمد سليم|رس| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

34o996 لسعود محمد عبــــده|بــــو |مل |يوسف محمد ك ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

699539 لسيد محمد|هيم |بــــر|مروه  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|7564| ده بــــخيتـــ عىل|ء حم|شيم ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|22242 لمنعم مرىس|رص عبــــد |لن|مريم عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

846628 حمد|فظ |لحليم ح|كريم عبــــد سيوط|عه |زر

49|6o6 يد|لحميد ز|رس جميل محمد عبــــد|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

495o34 محمد حمدى محمود محمود تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

8|964o حمد خلف محمد| |ند|ر سيوط|حقوق 

28995 لعزيز|ىط عبــــد |لع|م عبــــد |هلل س|عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

849965 لجلعي عىلي|ميمون | ند لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

27o468 بــــ|عي خط|لسبــــ|لسيد محمد |لرحمن |عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

64o959 لسيد رزق|محمود محمد محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

346699 حمد|حمد محمد |رتـــ |س مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع
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3|8|38 ى محمد محمد يوسف حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

5|73|7 نزيه عىل مصطفى| ند ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

753846 زق حسن|لر|رحمه سمي  عبــــد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

22|493 ف سعيد محمد ج|م |حس د|رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

89o895 ه عمر |لل|م محمود عبــــد|له| سيوط|تـــربــــيتـــ 

897943 ل محمد |لد محمد جل|هلل خ|منتـــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

635|6| |لعل|لسيد أبــــو |ء |عزه بــــه زيق|لزق|بــــ |د|

34845| لم|تـــ س|لخي  شح|بــــو|هدير  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

26263| حمد قطبــــ|ل |حمد كم| ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

254o73 يد|يد ف|هر ف|محمد ط ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

492722 لحرصى|ن |عيل رضو|سم|فتـــ |عيل ر|سم| تـــربــــيتـــ دمنهور

894929 ن جوده |بــــر رمض|د ص|زي ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

7o7892 لفضل|بــــو |زى محمد يوسف |محمد حج لمنصوره|عه |زر

6o5273 هيم أحمد شكر|بــــر|طمه |ف لمنصوره|صيدله 

|782|6 حمد|ل سيد محمد |جم| مرن ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

853946 ل حسن|حمد جل|محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

78o9o2 ى محمد|لحميد عبــــد |حمد عبــــد | هلل حسي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

3436o7 ل|لع|لسيد محمود عبــــد|ء |رس| ى شمس  تـــمريض عي 

5o768o ي
عد محمد|رص خرصى مس|ن| دئى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

32o99| لمصيلىح|ء محمد |يحن  عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2834|| عيل|سم|مد |د ح|مجدى ج| دين هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76946| هلل محمود عوده|حسن عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7|6826 بــــر|مجدى بــــدير محمد ج لمنصوره|حقوق 

8834|4 لصبــــور  |بــــ عبــــد|لتـــو|ضىح محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

257389 ن جبــــر محمد|شعبــــ| يش ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

5o4666 ى ط ز|لمقصود در|رق عبــــد|نرمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

23887o لغنى|د عبــــد|ن سعيد ج|رو ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

323389 لزند|عيل حسن |سم|طف |كريم ع مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

372o5o ن|ن سليم|حمد سعيد رمض| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى
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8|594| |ن حن|لمسيح جرجس روم|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

546542 زق سعيد|لر|لحميد عبــــد|عبــــد| محمود رض ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

8235o9 حمد|حمد سيد | |مه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

92983 شم يوسف|رتـــ محمد ه|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

29386 حمد|لدين |ئى محمد نجم |حمد ه| هره|لق|حقوق 

9|8554 مل محمود عىل  |ء ك|وف ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|54||9 حمد|لسيد |محمد فتـــىح  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

696|47 ل|لفض|لعظيم محمد |لسيد عبــــد |حمد | ط|بــــ دمي|د|

757o32 حمد محمد|سمر مجدى سمي   عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

6494|4 محمود عىل محمد عبــــده ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

85o757 ه ع| ل|دل سبــــع مشع|مي  لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

3|6239 ي جوده حسن محمد حسن|م|
ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

237|28 ن|زق سليم|لر|بــــسنتـــ عىل عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

542o|9 بــــو سيف|لحكيم |هيم عبــــد |بــــر|ء |عل |حقوق طنط

629695 د|لد محمد حسن ج|لرحمن خ|عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

826|35 دي|له|حمد عبــــد|بــــ محمد |رح ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|24625 يف  ى رشو|رحمه رسر ن|مي  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

78742o لمجيد|لح محمود عبــــد|لرحمن ص|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77|oo2 ى عطوه زيتـــون|لسيد |ره |س مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

322772 لسيد خليل|حمد |دهم |هلل |منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|24456 ذ محمد حسن تـــوفيق محمد|مع ى شمس هندستـــ عي 

696|69 ى |لحس|هيم |بــــر|يوسف محمد  لشهيدي|ني  لشيخ|هندستـــ كفر 

6|5||o حمد|هيم |بــــر|حمد |زم |محمد ح لمنصوره|ره |تـــج

|4795 ى محمد عىل|لط|لميس محمد  هر حسني  ى شمس حقوق عي 

755548 محمد عيد عىل محمد ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

73367 لجيد|لجيد عىلي عبــــد|محمود عبــــد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

537479 ى عمر فتـــىح محمد حسي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

89552| لس نشأتـــ حكيم جريس   كي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7642o8 ئى|لكن|حمد |لسيد |لسيد زغلول |ندى  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|52494 رق فرج سعد|لرحمن ط|عبــــد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د
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639568 د|لسيد محمد ج|ده محمد |مي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

85o774 حمد حسن|ح سيد |سم دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

82|44o ي جرجس مني  جبــــره|
يرينى ي|طبــــ 

|لمنى

7o4|4 ى و ح|لفتـــ|ئل محمد عبــــد|نرمي  لفيوم|نوعيتـــ 

892274 حمد |محمود محمد محمود  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

89559o لس نشأتـــ عبــــد لمسيح حكيم  |كي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

629483 لنقيبــــ|لسيد محمد سليم |لسيد صبــــىح | زيق|لزق|عه |زر

783262 ى محمد عبــــد |ي عيل|سم|لرحمن |سمي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

6|53o5 هيم|بــــر|نبــــيل مجدى محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

526943 م|رثــــ بــــر|لو|لرحمن رجبــــ عبــــد|عبــــد ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

85384 فظ|حمد عزتـــ محفوض ح| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

34o989 لصفتـــي|لعزيز |مصطفى محمد محمود عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

85424 رحمه حمدى عمر عىل تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

4757|4 د محمد محمد مصطفى محمد|زي تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

6295|9 س|هيم عبــــ|بــــر|لسيد |محمد محمد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

49264o ي عبــــد 
ي فرح|لع|محمد بــــسيوئى

تـــ|ىطي بــــسيوئى سكندريه|ل|حقوق 

28o872 تـــه عيد طه|ء شح|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|38452 ه ع| دل لويس صموئيل|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

89o862 حمد |لرحيم |حمد عبــــد|ء |دع ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

6962o8  |تـــسنيم كم
ى
كع|له|ل شوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

789852 ين محمد مصطفى عبــــد لعزيز|شي  لمنصوره|حقوق 

5o9269 وي|لحميد عشم|محمود عىلي سيد عبــــد لفيوم|عه |زر

425867 لموجود|ء محمد سيد عبــــد |سم| سكندريه|ل|بــــ |د|

2822oo م|لمنعم عل|محمود محمد عبــــد هره|لق|حقوق 

2566| يف عطيتـــ مصطفى ضىح رسر ى شمس|د| بــــ عي 

779|83 عيل|سم|هيم |بــــر|حمد |ء محمد |رس| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

58656 لعليم عىل عويس|جر عبــــد |ه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

476496 محمود عىلي عىلي محمد عقل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o3266 فظ|هيم ح|بــــر|رس محمد |رحمتـــ ي تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري
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5|7882 ى سمي  محمد |ي ذل|لش|سمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

26535| تـــه|حمد محمد شح|م |سل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

9o736| حمد محمود |لسيد |ج |لحج|بــــو| ج|بــــ سوه|د|

89682| ندى عىل محمد قنديل محمد   ج|طبــــ سوه

434o35 |لنج|بــــو |ضىح محمد محمد سعيد  | تـــمريض طنط

|7o395 س|نور عبــــ|دل |مصطفى ع ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

29o|86 هيم|بــــر|مد |ل ح|رك كم|مبــــ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|2898o  عىل|لش|يوسف سيد عبــــد 
ى
ق هره|لق|بــــ |د|

32|9o6 ع|ع مهدى رف|حمد رف| |لي|د ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

684659 هيم|بــــر|ضل شفيق محمد  |ئى ف|ء ه|شيم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76oo65 شم|محمد غريبــــ عىل ه |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

|3445 لجليل مرىس|مريم عمرو عبــــد هره|لق|بــــ |د|

|2|358 حمد محمد حسن حسن| هره|لق|ره |تـــج

3|628 ى محمد نىه محمد بــــحي  هره|لق|طبــــ 

|27|33 د|لجو|د سيد حسن سيد عبــــد |زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

435|8 دى عتـــريس|له|رس عبــــد |ء ي|ل| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7o746 لحميد محمد|مصطفى محمود عبــــد لفيوم|حقوق 

359|97 ى |محمود محمد حس لسيد|ني  ى شمس|د| بــــ عي 

28|2|9 لمجيد|شم محمد عزم عبــــد |ء ه|وف |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

7o|768 حمد سعد محمد يوسف|ء |لزهر|طمه |ف لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|6357o للطيف|حمد جمعتـــ عبــــد |عمرو  هره|لق|حقوق 

6o|375 د|لمقصود سعد حم|حمد عبــــد | |صيدله طنط

|25943 ئيل|كر ميخ|هر ش|كر م|ش| رين|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

354528 لعزيز|مد جوهر محمد عبــــد|يتـــ ح| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

29o83 نبــــيل عمر حسن خميس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|o62| ن محمد|هدير محمد عثــــم ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

25||23 |لسق|ح |ء صل|ن بــــه|مرو تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4o53o2 بــــ|بــــ دي|س عىلي خط|عىلي عبــــ سكندريه|ل|حقوق 

2589o3 يد|حمد سعيد عىل ز| هره|لق|ر |ثــــ|
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8876o| بــــوسيف |بــــوسيف عىل |ل |من سيوط|تـــربــــيتـــ 

4|6|38 د|طف محمد محمد عي|منى ع |حقوق طنط

52o439  حفن|لش|ء محمد محمود عبــــد|آل
ى
وى|ق بــــ دمنهور|د|

343522 ى عبــــد|م ع|سل| لعزيز|دل محمد حسي  عه مشتـــهر|زر

692225 بــــورقيه|تـــه محمد |هيم شح|بــــر|بــــ |رح لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|3479 ى  هيم بــــرجل|بــــر|م |م|لسيد |هيم |بــــر|حني  |حقوق طنط

23|642 حمد|حمد |حمد سيد | ن|ضتـــ حلو|علوم ري

89774 ي|ر
حمد|تـــه |ل شح|لع|عبــــد | ئى |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 
ل|ألعم

9o|488 لرحيم |حمد عبــــد|لد |حسن خ ي صىح سوه
ج|معهد فنى

263|48 لغنى هيكل|عىل عبــــد| ء رض|رس| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

895923 ف عبــــد|ره |س لرحمن  |لرحيم عبــــد|رسر ج|ره سوه|تـــج

|7385 لكريم حسن|هلل عبــــد |محمد عبــــد  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|3o539 ي
بــــ حنفى|لوه|تـــم عبــــد |ح| دئى عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

699o3| وى|لحفن|لعوضى |هر |هيم ط|بــــر|مل | لمنصوره|علوم 

252|56 م|حمد سل|ره محمود محمد |س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

25o449 |ر كعبــــله|لستـــ|ل عبــــد|ن كم|يم| شمون|نوعيتـــ 

77397 م|هيم عز|بــــر|عمر محمد  ن|حقوق حلو

|36263 لسيد|يز حليم عبــــد |جوليتـــ مسعد ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

269598 هلل|ل محمد عبــــد|جل| دين ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|49o57 ح حلىم عىل|مديحه صل ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

9|8|47 بــــيل |لخي  ه|بــــو|وجدى نبــــيل  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

438759 ي يوسف |محمود محمد 
بــــينى حمد|لشر لشيخ|طبــــ كفر 

|48||o لرحمن|م محمد عبــــد |محمد حس ن|هندستـــ حلو

769723 لسيد نجدى|عيل محمد |سم|منيه | ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

8o7269 لسيد|لعظيم |حمد جمعه عبــــد| ره بــــنى سويف|تـــج

35|85| لسيد|د |محمد سعيد رش |بــــ بــــنه|د|

429297 ى سعد|س ى سعد حسي  ميه حسي  |ن طنط|سن|طبــــ 

256279 ى |حمد ع| حمد|طف حسي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

449996 ديىل|لصن|ل |لع|لسيد عبــــد|هيم |بــــر|مريم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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||8943 حمد|لطيبــــ محمد |سهيله حسن  ن|هندستـــ حلو

698o8| ف محمد عطيه|م |سه رسر ط|بــــ دمي|د|

253o89 له|بــــو غز|عزيزه محسن سعيد محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

865o6| ي محمود 
لفضل رزق|بــــو|مصطفى ي صن. تـــ.ك

ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

|34863 د وهبــــه|لجو|لرحمن يشى عبــــد |عبــــد  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

865438 مد|مد حسن ح|لرحمن ح|عبــــد ج|بــــ سوه|د|

753544 لشيخ|ء عطيه محمد عطيتـــ موىسي |ول تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

||6549 ل|لفونس غ|د |عم| رين|م وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

882659 فظ |لح|مل عبــــد|رغده مصطفى ك سيوط|تـــربــــيتـــ 

77495o م|لش|بــــ |لوه|محمد سمي  محمد عبــــد زيق|لزق|نوعيتـــ 

52o2|2 ي|هيم |بــــر|ن محفوظ |رو
لدقرئى سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

4279|7 ق|عيل محمد |سم|ن محمد |يم| وى|لشر |تـــربــــيتـــ طنط

25443 لعزيز مندور|بــــر عبــــد|ندى ص ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

876o9o لس رأفتـــ وليم بــــعزق  كي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

485854 |بــــو |لمجد |بــــو |ح |لفتـــ|حمد عبــــد |هلل |منتـــ 
ى لعيني 

سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

27o6o7 هيم محمد حبــــيبــــه|بــــر|روق |مه ف|س| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|34784 لعزيز|ح عبــــد |لفتـــ|عمرو محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

48237o لرحمن غيثــــ|حمد عبــــد |حمد محمد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

523346 ود|حمد خميس د|عيل |سم|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

323247 ى م جرجس شنودتـــ|عص| يوستـــي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

8538| عي|لعزيز رف|حمد عبــــد |ل |حمد جم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

325529 رق محمود طه|عىل ط ن|حقوق حلو

678oo5 ره|لحسينى عم|لنبــــى |لحسينى عبــــد |محمد  لمنصوره|حقوق 

5283|| لفرل|حمد |هيم |بــــر| |حمد رض| سكندريه|ل|هندستـــ 

624434 سم محمد رشدى محمد مصطفى|عمر بــــ ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|62762 ف سيد عبــــد |رق |ط مه|لحميد سل|رسر هره|لق|ره |تـــج

535897 حمد جبــــريل|ن محمد حسن |مي  إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

7|o7|7 هلل|بــــ |محمد عوض مصطفى محمد ج لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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9|8362 حمد  |ر |هلل حمدى نص|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8828o6 ه ص| رص  |لن|لح حفىطى عبــــد|مي  سيوط|بــــ |د|

48o9o7 ي عبــــد |دق عبــــد |هلل محمد ص|منتـــ 
لرحيم|لغنى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o|53| لديبــــ|لم عبــــيد |مصطفى صبــــىحي س لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

489589 لمجيد بــــسيوئى قرقورتـــ|س عبــــد|ء عبــــ|ل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|28674 ضى محمد عىل|لر|زم عىل عبــــد |ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

444868 لرحيم|دل محمد دخيل عبــــد |ع وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

24oo|7 يس| لعل|بــــو|لد |عمرو خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o7556 ي|ن فرح رزق |يم| هلل جورج  ره بــــنى سويف|تـــج

49539 لعزيز|د حسن عبــــد |حمد رش| هره|لق|صيدله 

|29785 حمد|حمد حلىم |مصطفى  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

83oo6| ين ص ى محمد|بــــر محمد |رسر مي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

638626 هيم|بــــر|هلل |هيم عبــــد|بــــر|هلل |محمد عبــــد لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

8o6|o3 فظ حسن|لح|حمد عبــــد|محمود  ي|هندستـــ 
|لمنى

862o25 ر فوزي بــــهيج|لمختـــ|ء محمد|سم| دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

64o|52 لسيد|لشكور عيد محمد |ل عبــــد|من زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o56o| ن حسن |رس فوزى حس|ف ج|ره سوه|تـــج

639375 لسيد محمد|بــــى |مبــــ|كريم  زيق|لزق|حقوق 

237825 ى|ء ه|رس|  محمد محمد محمد حسي 
ئى ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

857738 د|لجو|لد فتـــىحي عبــــد|بــــ خ|لوه|عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5933| طمه طه محمد محمد|ف صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

3o84| لدين فرج|ء |ر محمد عل|من ى شمس| لسن عي 

636837 أمي  محمد عوض جمعه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6256|8 سط سعيد مرىس|لبــــ|جد عبــــد|م| رن لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|55696 لرحمن|هلل لطفى عبــــد |طمه عبــــد |ف ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

5|72|3 |هند عوض محمد 
ى
لحوق ره دمنهور|تـــج

4|6||7 لسيد حسن عجوتـــ|ره حسن |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4oo654 فظ|لرحمن حسن ح|رحمه عبــــد ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

||6482 |حن| م حن|رين س|ك ى شمس|د| بــــ عي 
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53oo5 بــــ|لرحيم دي|بــــ عبــــد|عمرو دي ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

426788 بــــر موىس محمد|ء ج|سم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

875792 ى جل|ل |نس جم| ل  |مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7326| فظ|هلل ح|ل عبــــد |هلل جم|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

262946 لسيد رزق|محمد سعد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|25o4| م|لسل|عبــــد | يدى عيسي زكري|ه مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

753726 هلل محمد|يه محمد عبــــد | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

444989 ذل|لش|لعزيز |لرحمن سعيد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

|43o47 لرحيم|حبــــيبــــه محمد محمود عبــــد  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

347|66 هلل محمد|لمنعم محمود عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

2|927o يف فؤ|عبــــد ل|لع|د عبــــد|لرحمن رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

48o687 لبــــرع|م مجدي عطيه يوسف |ريه ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

239|64 هيم|بــــر|لدين محمد |مروه سعد  هره|لق|حقوق 

|4866| لمطلبــــ|حمد عبــــد |لد |رتـــ خ|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|97|9 ف حمزه |ندى  حمد|رسر ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

3|o9|2 حمد حمدى|ه محمد |بــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|8383 هيم|بــــر|لمنعم |متـــ عبــــد|س|عمرو  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

52o823 غ|لصبــــ|حد محمد عىل |لو|عبــــد| رحمه رض علوم دمنهور

5369oo بــــ قمر|لوه|ىطي عبــــد|لع|محمد محمود عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4376o4 ف|صل ح عطيه فتـــوح محمد رسر لشيخ|طبــــ كفر 

33596o زق|لر|رق محمود عبــــد|ء ط|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

48622 حسن محمد| طمه رض|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

37||59 ى عبــــد|لسيد |محمد  هيم|بــــر|ح |لفتـــ|مي  |حقوق بــــنه

34|o53 ل|لعس|حمد محمد |لد سعيد |خ ى شمس صيدله عي 

|56|66 تـــه|دل محمد شح|ء ع|رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

522|4 ى|حمد |هبــــه مصطفى  مي  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

482||7 بــــر جمعه|لسيد ص|بــــر |م ص|هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|oo49 س عىل مصطفى|دى عبــــ|له|هند عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

328o69 م|م|لعليم عمر |م عبــــد|لعليم عص|عبــــد بــــ دمنهور|د|
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9o4|5| لمعىط |دل رجبــــ عبــــد|منصور ع ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

6584o هيم|بــــر|ر محمد |محمود مختـــ ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

32||98 د|محمود محمد عىل حم ى شمس هندستـــ عي 

449747 بــــر عطيتـــ|محمد حسن ص لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

89|424 مد محمد |لد ح|ريم خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o8685 ف ص|ء |لزهر|طمه |ف هيم |بــــر|لح |رسر
ن|سليم

لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

838|4| هيم|بــــر|لعزيز |حمد محمد عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

78754| هيم سليم خليل|بــــر|حمد خليل |  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

53o6o7 عيل محمد عىل|سم|طمه |ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

295o73 ل محمد محمد|يه كم| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

432328 سم|لرحمن ق|حسنى عبــــد | يش | تـــمريض طنط

78|765 عيل|سم|مرفتـــ حسينى محمود  زيق|لزق|علوم 

54|723 لحميد صبــــىحي قطبــــ مصطفى|م عبــــد|هش بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

868366 ي عبــــد
دي|له|مروه محمد مصطفى ن|سو|بــــ |د|

26o484 ى|ح |لفتـــ|تـــفى نبــــيل عبــــد مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

2o932 لدين حمزتـــ حسن هريدى|د |حمزتـــ عم هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6428o4 م|لسل|لسيد عبــــد|د |ده ج|مي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|6286 عيل|سم|م وهبــــه |هنديه س ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

44|722 هيم عطيه|بــــر|ح محمد |ن نج|يم| |حقوق طنط

243356 ي
حمد حسن|ن |رمض| دئى هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

262299 مر عىل|هيم ع|بــــر|ح |حمد صل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4oo||2 ن رسور|حمد سليم|مريم  سكندريه|ل|ره |تـــج

543658 للطيف|طف حميدتـــ عبــــد |محمود ع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

478|3o لسيد|ندى خميس حسن  سكندريه|ل|بــــ |د|

|7||o4 لح حسن|د ص|لدين رش|م |زم حس|ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o5463 م صبــــح عىل صبــــح|حمد عص| لمنصوره|طبــــ 

7o4555 ى|ل نزيه محمد |حمد جل| مي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

227|4| رص محروس محمد|حمد ن| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

36o84| لسيد بــــيوم محمد|ن عزتـــ |نوره ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر
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26|429 بــــل|لدين بــــل|محمود صبــــرى عز ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

2|7|o7 ن عىل|حمد سليم|ن |صفيه سليم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

879947 بــــ فتـــىح حسن |يه|ندى  سيوط|بــــ |د|

245654 ر|لنج|لعظيم محمد |محمد مجدى عبــــد  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

|67272 ز|لقز|حمد |لسيد |فظ |لحليم ح|يوسف عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

4o64o8 لسيد عىل حسن| |ن رض|يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4867oo ن|سم سليم|لد محمد ق|عمر خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o5494 حمد|مد |بــــر ح|ن وليد ج|رو سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

88476o حمد يونس |ل |يونس جم ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|7|23 ح|لفتـــ|بــــ عبــــد |لوه|محمد عمرو عبــــد  هره|لق|حقوق 

29439 لسيد|حمد |مؤيد عرفتـــ  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

|77879 ر حسن|لغف|يمن عزبــــ عبــــد | ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

695924 لصيفى|لسيد |محمد سعد محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

24932 در عوض|لق|لدين عبــــد |ء |يه عل| هره|لق|بــــ |د|

4o33|5 ف محمد محمود|ن |رو رسر |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4282o8 لح|ل فتـــىحي ص|ء جم|سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

694|86 لعزيز|بــــو زيد محمود عبــــد |حمد فرج | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

675ooo ح|لفتـــ|حمد عبــــد |بــــر |م ص|م حس|سل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2578o4 ح|لفتـــ|ل عبــــد|حمد كم|محمد  |بــــ طنط|د|

4|7738 لسيد|لسيد ونيس |حمد |ء |سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

92|o69 عيل |سم|عيل متـــول |سم|حمد | ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

685227 لدين|حمد عز |لدين |محمد عمر عز  لمنصوره|ره |تـــج

282|96 لسعيد|مجد محمد |هيم |بــــر| لمنصوره|حقوق 

856547 هيم محمد|بــــر|حمد لبــــيبــــ | ره بــــنى سويف|تـــج

26o479 لعزيز|ن عبــــد|يه محمد شعبــــ| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

24648 لمستـــور عىل حسن|مر |يتـــ ع| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85655o ف مسعود حس| ح|لفتـــ|ن عبــــد|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|58549 حمد عىل|زينبــــ وحيد محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

636696 لسيد خرصى|هلل عبــــده |محمد عبــــد زيق|لزق|حقوق 
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82o7o| ى ض|ض فوزي ري|ري| مي  سيوط|حقوق 

692|7 لسيد|مل عىل سمرى | لفيوم|ضتـــ |علوم ري

637737 حمد محمد سيد سليم بــــيوم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32724| ح عزبــــ محمود|سلىم صل ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

335|8o ى سعد فتـــح |ي هلل عىل|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

5|7733 هيم محمد|بــــر|ء محمود تـــوفيق |آل طبــــ بــــيطرى دمنهور

2|7375 بــــر|حمد سيد ج|جر |ه ى شمس|تـــج ره عي 

273385 خىل|حمد د|لرحيم |ء عبــــد|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

59|62 بــــر|د ص|دل رش|لرحمن ع|عبــــد  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

492652 محمد سعد منصور موىس حميده ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|2o286 بــــ|لوه|لسيد عبــــد |لد محمد |محمد خ ى شمس هندستـــ عي 

624477 ر رجبــــ|لغف|لسيد عبــــد |ر سعد |من ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

838|4o تـــ|لكريم شح|د|حمد محمد ج| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

29359 ي|م حسن |لسل|م عبــــد|محمود س
لسعدئى هره|لق|هندستـــ 

329882 هيم محمود|بــــر|لسعيد |يمن محمد |رضوي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

843244 ن محمد عبــــده محمد|يم| دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

2257oo ن محمد|لسيد سليم|م عمرو |سل| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

4|o8o7 مي|لش|رضوى محمد عىلي حسن  |تـــربــــيتـــ طنط

79o334 بــــدين عىل|طمه عىل ع|ف حقوق بــــورسعيد

843o26 لعظيم|ء عبــــده محمد عبــــد|لزهر|طمه |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|33986 عيل محمد|سم|كرم سيد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

45|2o3 بــــ موىس قرقر|لوه|لمرىس عبــــد |محمود  |هندستـــ طنط

43524o ل|لش|ن سمي  محمد |يم| لشيخ|تـــمريض كفر 

9oo7o6 محمود محمد محمد | ر|ي ج|ره سوه|تـــج

6|o942 بــــ أبــــوعرص|لوه|لسيد عبــــد |لسيد |ل |جم لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|39956 طمه محمود محمد عىل حسن|ف هره|لق|بــــ |د|

25o|56 س|لنح|لفتـــوح |بــــو|هدير مصطفى  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

68|79o لسعيد|هيم |بــــر|كريم قدرى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48o479 حمد|لعزيز |ل عبــــد|وحيد جمعه جل سكندريه|ل|حقوق 

6o8982 منى محمد فرج جميل |علوم طنط
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276743 وى خليفه|لحميد عشم|عمرو عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

8949o3 ي |ريوس مجدى عي|مك
د حبــــسر ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

|6|284 م وليد محمد محمد ن|بــــ حلو|د|

52|6o لعزيز طه|يه جمعتـــ عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

8|4|45 لرحمن محمد عىلي محمد|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

629655 ى حسن |ي هيم ريه|بــــر|لسيد |سمي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

634o6 م|دق تـــم|حمد ص|م |سل| معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

448483 لخول|حمد |حمد عىل |محمد  |هندستـــ طنط

68o66 س|لعليم تـــوفيق عبــــ|م عبــــد لفيوم|نوعيتـــ 

6235|5 ء محمد رزق طه|دع ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ فنيه ج

242||6 د عىلي|لجو|لدين عبــــد |لد عز|مريم خ ن|تـــربــــيتـــ حلو

224764 حمد|حمد محمد |ح |حمد صل| |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

759397 ن|لحميد سليم|لسيد عبــــد |ء |ل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

675266 ل عىل|لسيد بــــل|رس |كريم ي |ره طنط|تـــج

898967 ه |لل|ر حسن عبــــده عبــــد|من ج|طبــــ سوه

875644 هر |لظ|ن عبــــد|دل رضو|محمد ع سيوط|عه |زر

25o2o3 دى متـــول عمر|له|ن محمد عبــــد|كريم تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|3|927 شم محمد|مروه حسن ه هره|لق|هندستـــ 

7|668o هيم|بــــر|لمقتـــدر |لجميل عبــــد |ء محمود |شيم لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7|578 بــــ|لتـــو|حمد عبــــد |حمد محمود | لفيوم|صيدلتـــ 

8588o8 ي خلف شح|ص
ى
تـــه|بــــرين شوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

22o739 ف محمود عطيه|ن |نوره رسر هره|لق|م |عل|

|5o689 عىل سليم| لعل|بــــو |حمد | هره|لق|علوم 

899o28 حمد |ه |لل|ء محمد عبــــد|رس| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

4o6668 لح|ح ص|سندس محمد صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

893|34 هلل نصي   |رص عبــــد|هدى ن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

48894 يز محمد لطفى|ء ف|رس| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

77|987 هر محمد حسن عىل|دل م|ع زيق|لزق|عه |زر

484828 س محمد|حمد عيس عبــــ| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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8529|o ديوس|قل|د تـــوفيق |ك عي|ج  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

3337o6 مد محمد|مد منصور ح|ح |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

24o474 ل منصور|ن جل|بــــسنتـــ محمد عثــــم ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

3382o7 يق|لر|لسيد |لعزيز |لسيد عبــــد|در |ن ى شمس| لسن عي 

676873 ح|لفتـــ|حمد محمد عبــــد |لد |حمد خ| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o3o75 لغيىط |حمد محمد |يوسف  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

4785|3 ن|لد مصطفى شعبــــ|يدى خ|ه بــــ دمنهور|د|

236|96 فريده محمد حسن عوض هره|لق|طبــــ 

326o45 ى محمد سحر محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

37|854 م|م عىل سل|لد عىل سل|خ دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

48|865 ى صل لمول|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |ح |حسي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

43629 د|لجو|مه عبــــد |تـــن مهنى سل|ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o5297 ى |لد محمد |زم خ|ح هيم|بــــر|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

49o|9 بــــ|لتـــو|دل محمد عبــــد |محمد ع دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|225|| عيل|سم|عمرو محمد محمد  هره|لق|حقوق 

268o6o لجندى|لعزيز |يز عبــــد|محمد ف ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6|9988 لخميس|لخميس محمد ربــــيع |حمد | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|53896 حمد|حمد محمد خليفه | ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

7|o35| لحسينى|حمد محمود محمود |ز |مع ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

9o4|46 ى |لمؤمن محمد |عبــــد حمد |مي  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

|24354 يف رف|رو ع محمد|ن رسر مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

62o92| ن|رس رمض|دهم محمد ح| طبــــ بــــورسعيد

43664 مه عىل|حمد عىل سل| هره|لق|ره |تـــج

8o9752 محمود عنتـــر محمود عىلي ره بــــنى سويف|تـــج

87947 حمد عدلي|ء لبــــيبــــ |شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

54|oo4 ى |س| ئى|لحلو|هيم |بــــر|متـــ خميس حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

2|6|o4 ن ح|لفتـــ|ئل حسن عبــــد|و| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|5596 حمد عبــــده حسن|سيف  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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|77329 لحميد شديد|لحميد صفوتـــ عبــــد |عبــــد  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

2|7o5o ل|لش|د نبــــوى عىلي |مريم عم مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

623o46 هيم|بــــر|د محمد |لد محمد فؤ|خ ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

34478 ى حسن|سل|رضوى  م محمد خي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

28o|5 دل عىل سيد|يتـــ ع| هره|لق|بــــ |د|

6|7o75 لحه|بــــو ص|حمد |كوكبــــ حمدى  ط|ر دمي|ثــــ|

5337| حد|لو|محمد جمعتـــ زىكي عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8o567| م|لسل|هند سيد محمد عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

||7|89 هر|لظ|ح عبــــد |لفتـــ|طمه محمد عبــــد |ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|3|734 حمد|حمد عىل |مروه  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

264486 ى|حمد |ل محمد |ندى جم لبــــحي  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

49o267 لعظيم|لمنعم عبــــد |رضوى مصطفى عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

346|59 ن جمعه مصلح محمد|رمض |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

28874 د|لجو|فتـــىح محمود فتـــىح عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

272375 ى تـــه|لرحمن عبــــد|عبــــد م|لحميد خرصى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

9o599 هيم حسن|بــــر|ن |ء سلط|دع ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

426298 لسيد بــــسيوئى محمد محمد|ء |آل سكندريه|ل|بــــ |د|

252434 لدعوىسر|ن سعيد شبــــل |يم| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

884972 لحميد سليم |ء حمدى عبــــد|رس| سيوط|ره |تـــج

24529| هلل|ء رجبــــ محمود عبــــد|دع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o6939 لسيد عيس|محمد نرص عيس  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

69552| زق|لر|عيل عبــــد |سم|لسعيد |عيل |سم|م |ريه ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6942|6 بــــوحليمتـــ|هيم |بــــر|حمزه محمد محمد  لمنصوره|طبــــ 

32|89| بــــسنتـــ مصطفى محمد عىل رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

435734 مح محمدي غريبــــ سيدروحه|بــــسنتـــ س سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|57377  محمد|لش|م عبــــد |جر عص|ه
ى
ق ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|25852 يف كم حمد|لدين |ل |يوسف رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|46|oo بــــسنتـــ حسن فوزى حسن ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5|oo28 لمطلبــــ سيدأحمد عىل|محمد نرص عبــــد ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

62o3|o ن|دل حسن زهر|منيتـــ ع| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 
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5|5446 |س شتـــ|هيم عبــــ|بــــر|لد |للتـــ خ|هبــــتـــ  طبــــ بــــيطرى دمنهور

779253 عيل|سم|لسيد |لعزيز |لمعبــــود عبــــد |رحمه عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

|6|7o| حمد|مجد |مجد محمد | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

36|72 منيه مدحتـــ سنوىس حميده| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o7623 ه  ى|س|أمي  مه محمد حسي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

6|632o لجحر|لسيد مسعد |مريم  ط|معتـــ دمي|علوم ج

357577 ى عبــــد ربــــه|لرحمن شح|عبــــد تـــه حسي  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

4|6863 ر|لنج|م |لسل|بــــ عبــــد |فرحه شه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

95643 مل|مل درويش ك|مصطفى ك ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3365o4 در|لق|لعزيز عبــــد|ندى محسن عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

643245 ء سعيد فكرى مقبــــل|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

428397 ء قطبــــ عبــــد ربــــه محمد حبــــسه|صف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|6959 لسيد محمد مؤمن|ء |ل| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4o4274 لدخس|لمنعم خليل |حمد خليل عبــــد| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52o||| ن|ل زىكي شعبــــ|مروه جم ريتـــ|لنوبــــ|تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
 ج دمنهور

787o59 ئى|لسميع عن|ء مدحتـــ عبــــد |شيم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|746|5 نعمه يوسف محمد عىل دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

924787 حمد  |ح محمد |ء صل|دع ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

764766 ى محمد |ي لسيد عيس|هيم |بــــر|مه |س|سمي  ره بــــور سعيد|تـــج

|66646 حمد|لرحمن |رضوى محمود عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

7|997 لموجود|حمد عبــــد |دل |ع| لي|د ره بــــنى سويف|تـــج

34o972 بــــوزيد|د عتـــريس محمود |محمد فؤ |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|34|95 حمد|لسيد |لعظيم |ح عبــــد |بــــ صل|رح ن|تـــربــــيتـــ حلو

8|452 ن محمد حسن|حمد شعبــــ| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

877833 يف عبــــد لعزيز محمد  |مريم رسر سيوط|ضتـــ |علوم ري

6272|2 ى مر|ي لشكور محمد صقر|د عبــــد|سمي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

68o987 حمد حسن طه|ء |محسن ول لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

25725o ق|يه مجدى فتـــوح | وى|لشر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

269586 ن ظريف حسن عيس|يم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 
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22o37 حمد|لشوره |هلل محمد |منه  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

77975 حمد سعيد سليم|محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

687357 لسيد|حمد محمود فوده |ء |رس| لمنصوره|حقوق 

62||99 تـــ | زى|لمغ|لعزيز |زى عبــــد |لمغ|مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

882447 نشين مجدى محمد فهىم   ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

69o|5o لرحمن|روق محمد عبــــد |مصطفى ف لمنصوره|هندستـــ 

|28574 تـــم محمد محمد|يوسف ح تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

627829 ى |ي ن|دى حسن طرخ|له|سمي  |ره بــــنه|تـــج

69286| ين سعد محمد  لسيد|ز |لبــــ|رسر لمنصوره|علوم 

852768 لد|دل محمد خ|ء ع|سم| ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

489o28 هيم|بــــر|حمد |يه محمد منصور | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89o624 حمد محمود عيد تـــوفيق | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

759o2o د|فع محمد رش|لش|لدين |ء |محمد عل ط|ر دمي|ثــــ|

779688 ى قو|لسيد حس|يونس محمد محمد  يد|ني  زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

847352 ن|لمنعم عثــــم|وي عبــــد|ء قن|سم| ن|تـــمريض أسو

6|7925 م|لش|هيم |بــــر|ء محمد |عىلي ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

632464 شور|محمد ع| رس عط|م ي|ريه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|7627 هيم جمعه|بــــر|م محمد |عص| دين لشيخ|نوعيتـــ كفر 

22|6|4 حمد حسن مصطفى محمد مصطفى| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23632 بــــر|هيم ص|بــــر|بــــر |م ص|هش تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

374o| متـــ|ل سل|لع|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ى شمس حقوق عي 

67568o زى|لنور حج|بــــو |لنور |بــــو |حمد سمي  فتـــىح | لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

8548|| لقوي حسن|حمد عبــــد|مريم  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

887377 ى |لجو|نىه محمد عبــــد د حسي  سيوط|بــــ |د|

|2|364 س محمد|عمر عنتـــر عبــــ ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

69639o وى|لص|مه محمد |س|مريم  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

776738 ن سليم|ن سليم|حمد ممدوح رمض|محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

7|o|66 ه| سمر محمد حسن عىل عط عمي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

372684 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد|يتـــ عبــــد| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

Thursday, September 6, 2018 Page 7957 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

633528 هيم عسل|بــــر|منيه محمد | زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

|735|3 حمد|هلل |فدى محمد عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7||oo| بــــينى |لد |خ بــــينى |لشر يح|لل|لغريبــــ |لشر لمنصوره|بــــ |د|

73648 ن رجبــــ|حمد جمعتـــ رمض| لفيوم|حقوق 

|5o75 بــــ محمد|لوه|م عبــــد |فرح هش هره|لق|ره |تـــج

25|935 لقديم|يمن عيد |لرحمن |عبــــد شمون|نوعيتـــ 

6o4|67 لعيسوى|هيم |بــــر|هلل طه |حمد عبــــد| لمنصوره|هندستـــ 

258|44 لحميد محمد|لسيد عبــــد|محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

7o7494 لحسن محمود محمدين|بــــو |ل |لع|نجوى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8347|2 حمد|يمن محمد |حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

9o6697 زق |لر|صبــــرى محمد عبــــد| لي|د ج|بــــ سوه|د|

79o4o6 لمحسن محمد|ندى محمد عبــــد  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

35|768 بــــيل|بــــ ق|حمد شه|لدين |م |ء حس|سم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|24433 س خليل|مر حسن عبــــ|س دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

||9o23 مل|ر عمرو نبــــيل ك|مي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o47|3 محمود رجبــــ جبــــريل عىل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7oo63 لسيد|هبــــه عىل طه  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

5|725o هيم محمد|بــــر|حمد |يه محمد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|49o96 لسيد|بــــر |حمد ص|زينبــــ  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

||9325 ى ن|محسن مهنى ولع| مي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

48449 فع عىلي محمد|لد ن|خ هره|لق|علوم 

|25924 س|لي|د |يز فؤ|كريم ف ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

4o3695 لصمد خليفه|حمد محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

258|99 ن مرىس نجم|لسيد شعبــــ|محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4446|9 زى|ء محمد خرصى حج|دع لشيخ|تـــمريض كفر 

84726| عيل موىسي عىلي|سم|محمود  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

368839 ود|ن د|م عثــــم|ء س|دع ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

238272 بــــر محمد|يمن ج|هلل |منه  هره|لق|بــــ |د|

3|2977 ن عىل|يمن شعبــــ|ن |نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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477832 ع محمد|لسبــــ|بــــوزيد |محمد سعيد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

695|84 ى رض نه|لحسينى شبــــ|هلل |عبــــد | نرمي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

875286 وى |يمن لمع بــــ| |رين|م معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

75253| لرحمن تـــوفيق|زم سعيد عبــــد |ح تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

498849 مر|م ع|لسل|عبــــد | تـــ رض|نج تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2229o5 بــــورسيع|شد |ء ر|عمرو عل ن|بــــ حلو|د|

336854 لبــــكرى|لمنعم |رص عبــــد|لمنعم ن|عبــــد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

875547 ى محمد صديق  |هلل |سيف  لحسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

9o5|2| ن  |ل محمود عثــــم|مل جم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9o64o6 تـــه سعيد |ئى شح|يرين روم| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

64|638 ين ربــــيع محمد  ز|لسيد بــــ|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o9||9 ر|لنج|لسيد |ن فوزى |يم| لمنصوره|هندستـــ 

494937 د|لضي|حمد |رق سعيد |مصطفى ط ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

44967 د محمد رزق محمد|زي هره|لق|ره |تـــج

|43|9o م|لسل|ح عبــــد |مروه محمد صل ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

35568| هيم محمود|بــــر|ندى منتـــرص  ى شمس|د| بــــ عي 

|29|47 ى بــــكر|م |حمد حس| لدين حسي  هره|لق|حقوق 

4|7766 حبــــيبــــه محمد عبــــده محمود لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2|5|92 م محمد محمد|ء س|لشيم| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

322o9o حمد محمد عىل|ندى يىح  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3||785 بــــ|لرحمن كس|محمد عىل محمود عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

89o5|6 تـــه  |لعليم شح|تـــه عبــــد|هلل شح|عبــــد ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

922||o د رزق قلد |نوبــــ فؤ|بــــ| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

4o5525 ئى محمود|لدمر|ن سعيد محمود |نوره سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

7o8767 عر|لش|لح |هيم ص|بــــر|مر |ء ع|ل| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

9|6234 ى | حمد محمد حسنى حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

243593 ك|لمل|حسنى عبــــد| ن حن|جيل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35899 لضبــــع|هيم |بــــر|لدين حسنى |ء |م صف|ريه ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

83o|37 ضل موىسي|ل ف|جم| يش ي للفن|
|دق قن|لفنى
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|25466 لكوم|ئى سيد |نه ه|جم هره|لق|علوم 

834233 ي|لد ع|محمد خ
شور دكروئى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|24553 لسيد|حمد سمي  |عمر  ى شمس هندستـــ عي 

78|2|5 حمد محمد عىل|لرحمن |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

348|6 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |حمد سيد | |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

33262 ىسر|ن مصطفى محمد مصطفى غبــــ|يم| ن|علوم حلو

354274 ن|يتـــ محمد محمود سليم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

535267 محمد محمد متـــول محمود| دين عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

824o58 بــــ|بــــ زهري خط|م خط|سل| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

789878 لمعىط|كنوز سعيد بــــدر عبــــد بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

49|457 ندى عىل محمود رجبــــ هجرس عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

878384 ي|ر
لموجود محمود  |طف عبــــد|ع| ئى سيوط|بــــ |د|

432479 |رق فهىم بــــرسوم ويص|مريم ط |علوم طنط

76954o حمد خرصى|لسيد |رحمه فتـــىح  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

36855|  عمر|كريم ط
ى
رق محمد دسوق رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع

لخيمتـــ| |بــــشبــــر

7o8234 لحميد عىل|لحميد عبــــد |ن عبــــد |يه رمض| لمنصوره|بــــ |د|

892359 بــــر زيد عويس |ص| ر|ي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

788o74 ه حسن | ى|مي  لسيد حسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

2242|5 ء نرص محمد تـــوفيق|رس ى شمس حقوق عي 

776589 بــــو عبــــده محمد|بــــو عبــــده |ده محمد |غ زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

27|223 ى|لحليم ي|لحليم عبــــد|م عبــــد|ء س|رس| سمي  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

27662 لح|لسيد ص|رق |ن ط|نور ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

784683 ح أحمد|لفتـــ|حمد عبــــد |لد |خ زيق|لزق|هندستـــ 

9o583 حمد|ل |لع|ء محمد عبــــد|رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

25|598 زق منصور|لر|حمد يحن  عبــــد| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

8928|7 حمد |مروه حموده عىل  سيوط|حقوق 

8o9774 ى ه|حمد ج|تـــيسي   شم|بــــر حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

844677 دق سيد|لص|رس عبــــد|ء ي|سم| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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348777 وز عص د|للطيف محمد حم|لدين عبــــد|م |في  |بــــ بــــنه|د|

|6743 شم زيد|لمنعم ه|لمنعم حسن عبــــد |عبــــد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

84693| دريس|ر |د كر|هلل عم|معتـــز بــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

5462|2 لخدل|لحميد |حمد عبــــد|عمر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

247483 ل|لع|كرم محمد عىل عبــــد|حمد | ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

22844 محمد كرم محمد نظي  هريدى ن|بــــ حلو|د|

3|84o6 م طه عىلي|م|م |محمد هش وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

777769 هلل|بــــر عبــــد |حمد شحتـــه جوده ص| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

228977 بــــر|ح ج|لفتـــ|تـــ عبــــد|سمر شح هره|لق|بــــ |د|

497992 بــــ|لوه|أمنيتـــ محمد محمود عبــــد  |حقوق طنط

|5o292 ف ف|روق |ف روق سيد|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|9926 لعزيز|تـــ عبــــد |يز شح|م ف|هش هره|لق|ر |ثــــ|

434o8 مد|حمد ح|مريم محمود  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

89866| شم |حمد ه|محمود يوسف  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

257|98 م|رحمه عىل محمد سل ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

482o54 |ش|هيم بــــ|بــــر|م محمد |محمد هش عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o434| حمد حسن محمود |م |عص ج|بــــ سوه|د|

222854 يد|حسن سيد حسنى ز دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

84|5|o مد|ن محمود ح|ء رمض|رس| ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

23|5o7 ى حفنى ى حفنى حسي  حسي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

265569 دل يونس سنوىس موىس|ع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

636o4| ن يوسف|دل سليم|حمد ع| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

924||3 ه |لل|طف حسن عبــــد|م ع|سل| ج|بــــ سوه|د|

5o7225 ن سعيد خرصى|م رمض|ء هش|رس| سكندريه|ل|صيدله 

424629 حمد سعيد|لمقصود |هيم عبــــد|بــــر|حمد | سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

63o362 يف  دى|له|يسم محمد طلعتـــ محمد |رسر لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

7|59|4 ف | |رودين لمتـــول|لمتـــول نبــــيه |رسر |لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه 
لمنصورتـــ

768249 لمجيد حسن محمدحسن|يه عبــــد | لعريش|تـــربــــيتـــ 
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5|6o68 لسيد عمر|هيم خميس |ح إبــــر|سم تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

5|2486 ف يوسف |د |بــــيج حمد|رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|7oo7 لسيد|س عىل |رس عبــــ|ر ي|عم هره|لق|علوم 

8|o488 ى ن ى|طه حسي  فع حسي  ي|هندستـــ 
|لمنى

6|6687 لحليم|نور عبــــد |لسعيد |مريم مجدي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

9|7576 عيل حسن |سم|م |جر هم|ه سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|2862o م عىل عىل|يه س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4782|8 يدى محمد سعيد محمد نمي |ه إلسكندريتـــ |تـــمريض 

229599 هيم|هلل إبــــر|لح مسعود عبــــد |رحمه ص ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

6|5283 ي
ل|لفو|حمد |حمد | |موئى ط|بــــ دمي|د|

4||323 لمقصود|مه محمد عبــــد|س|ن |ريم|ن |حقوق طنط

45|26 لحليم|لحليم حلىمي عبــــد |ن عبــــد |نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6224o7  رزق
ى
ف أحمد شوق هدير أرسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

649489 ى|هيم غريبــــ ش|بــــر|لسيد |ندى  هي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

26o4oo سمي  عبــــده عزيز| رين|م ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

776o7o لحميد|طف عبــــد |حمد ع|عبــــي  وليد  زيق|لزق|بــــ |د|

9o4346 للطيف |عمر محمد عليو عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

245o48 لعظيم|لعظيم صديق عبــــد|ره عبــــد|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

527oo3 دريس|لنبــــى محمد |معتـــز محمد عبــــد ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

6o2o28 ن ى عبــــد|ح |صل| رض| مي  ل|لع|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4459o6 هيم عىل جبــــرى|بــــر|بــــر |ئى ج|محمود محمد ه ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

4|684o |لبــــن|ح |لفتـــ|ىطي محمد عبــــد|لع|سميه عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

234557 هيم|بــــر|لغنى |ل عبــــد|در جم|ن هره|لق|ره |تـــج

4o6o9 تـــ عبــــد | حمد|هلل محمود |مي  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

22338| ن|رص مجدى محمد شعبــــ|ن ن|حقوق حلو

696436 لىك|لم|لحميد |لسعيد عبــــد |يدى |ه لمنصوره|طبــــ 

687876 متـــولي| تـــ زكري|لشح|ل |نو لمنصوره|بــــ |د|

|72|86 هيم|بــــر|لدين |سلىم محمد سيف  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

352o9 هيم عىل|بــــر|وجيه | ر|ي هره|لق|حقوق 
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237897 شه|حمد عزيز عك|ل |نو ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

|53|92 ف محمد |محمد  حمد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o54|3 ص|لقص|ندى محمد مصطفى عىل  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

695o48 هلل محمود عىلي|ح عبــــد |هلل صل|عبــــد  |بــــ طنط|د|

523|64 حمد محمد محمد عىل|محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

|57683 وس|ندر|مح متـــى |يفل س|م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

856|5o ى|لص|ء محمد عىلي عبــــد|ول لحي  ي|بــــ |د|
|لمنى

69943| لسيد|حمد |ندى حسن  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

26278o هيم|بــــر|لمنعم |حمد فهىم عبــــد |لد |خ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

238362 لرحمن|رق محمود عبــــد|هدى ط ن|بــــ حلو|د|

25|546 بــــ|لوه|بــــ سعيد عبــــد|لوه|سعيد عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

777729 ن|لمنعم عثــــم|لدين عبــــد |حمد عمرو سعد | لعريش|علوم 

48844 ل محمود عىل|ره طل|س |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

5o|o9 ك|لمل|مل عبــــد |م فهىم ك|بــــر| بــــ بــــنى سويف|د|

7895| لنمر خليفتـــ عىل|صف |يتـــ ن| ى شمس|زر عه عي 

823943 ن عىلي|ن محمد عثــــم|عثــــم ي|هندستـــ 
|لمنى

642395 لم محمد|هيم س|بــــر|يد |هلل ع|عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

857999 م عىلي حسن|ديه هش|ن دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

248863 ن|ر عثــــم|لغف|ء محمود عبــــد|شيم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

447944 حمد|حمد |حمد مصطفى |هدى  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5345|4 حمد محمد|لسيد |مصطفى محمود  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2|2886 لحميد|ل عبــــد|رس كم|حمد ف| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

8755o6 مل سيد |حمد فرغىل ك| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6856o8 لعيسوى|لعليم |م عبــــد |ر هش|من لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

447o7| ي |م
هيم فرج|بــــر|حمد |زن حسنى سكندريه|ل|هندستـــ 

6|o|28 لسعيد جبــــر عطيه تـــعلبــــ|ء |رس| |تـــربــــيتـــ طنط

56o8o حمد|حمد عىل |لد |خ بــــ بــــنى سويف|د|

52o448 لديبــــ|هلل |بــــ |بــــ ج|لتـــو|عبــــد | دين تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4829o8 وق شعبــــ ح|بــــو|لرحمن |ل عبــــد |لع|ن عبــــد |رسر سكندريه|ل|بــــ |د|
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626o78 ن|لسيد محمد حسن زيد|محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

845335 هلل عىلي||لد عط|طمه خ|ف ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

829847 لحليم|حمد عبــــد|حمد |يه | ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

623|84 ى عىل |مل ي|دق ك|محمد ص وى|لدمن|سي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

224|87 لغنى|ئى محمد عبــــد|جر ه|ه هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

67oo6 وز عبــــد  حمد|لروبــــي |لعزيز محمد |في  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

865433 لجليل|لمجد عبــــد|بــــو|لجليل |لد عبــــد|خ دى|لو|ضتـــ ج جنوبــــ |معهد فنى صىح ري

826965 ك سعيد|نوبــــ نرصي مل|بــــ| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|55643 مد|مون عىل ح|جر م|ه هره|لق|ج طبــــيع |عل

4|5|o2 وى|لغربــــ|بــــر عىل |ر عىل ج|نتـــص| سكندريه|ل|حقوق 

|73o2| ف سيد عبــــد |محمد  بــــ|لوه|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o4479 لم|مريم محمد أنور محمود محمد س سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

279594 هيم محمد موىسي|بــــر|لرحمن |ن محمود عبــــد|يم| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

|689|o شور شنتـــي |محمد مظهر ع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

9o4738 ء محمد خليفه عىل |وف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

494o56 ي|لجو|حمد عبــــد|حمد عبــــده |
|د ضى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|8397 يد|عيل ف|سم|لمنعم |محمد شحتـــه عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

86|73| ن عىلي|لد فرج عثــــم|خ ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

854|2o ن محمود|ء حسن رمض|دع ي|صيدلتـــ 
|لمنى

3|9o|o هيم|بــــر|حمد لطفى محمد |بــــسنتـــ  ى شمس حقوق عي 

5248o9 حمد محمد مرىس محمد عيس|مصطفى  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

86978o لحليم|لدين محمد عبــــد|م |محمد عص ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

5|7464 لفشنى|حمد |ده محمد |غ |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

77o232 تـــم حلىم منصور عيد|م ح|سل| زيق|لزق|ره |تـــج

63|56 ح|لفتـــ|لعظيم عبــــد |م عيس عبــــد |سه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

63oo56 لح|جورج شفيق ذىك ص زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

27|2|6 لسيد|فع |لش|لمنعم |هيم عبــــد|بــــر| |عل ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|7|o93 س|ل عبــــ|سلىم عمرو كم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o|757 حمد|لبــــدرى |لبــــدرى خلف | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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7||7|| مه موىس|محمد مسعد محمد سل لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

27|8o9 ر|حمد نص|بــــ نرص محمد |ربــــ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

37454 عيل محمد|سم|ئل |ء و|عل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

544242 ى حميدو |سم| ل|هيم بــــل|بــــر|ء حسي  ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

|7695| يف  ف محمد عبــــد |رسر لعزيز|رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8222o4 دي|له|لنعيم عبــــد|نبــــيل عبــــد| رويد ي|هندستـــ 
|لمنى

7592|6 لسيد حنورتـــ|حمد |هلل |عبــــد  لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

327|o9 هيم|بــــر|فظ |لحسن ح|بــــو |ء |لىمي تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

33484| ن محمود|م سليم|رحمتـــ س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

628238 |لحميد |لمنعم عبــــد|لد عبــــد|لمنعم خ|عبــــد
لعزيزى

زيق|لزق|صيدله 

|2o|55 د سيدهم|جد عي|م| ن|يىلي| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

36o878 مد محمد|حمد ح|محمد  |ره بــــنه|تـــج

5o9o6| ى|مبــــ|ل |هلل محمود جل|عبــــد  بــــى حسي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7oo64o س محمد عمر|لد محمد عبــــ|خ لمنصوره|حقوق 

7oo344 ن|حمد عىل سليم|حمد صبــــح | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

62932| متـــ صبــــرى محمد سليم|صبــــرى أس زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49584 د رجبــــ مهدي|حمد عم| ن|هندستـــ حلو

24|329 ى محمدين محمد محمدين|هلل حس|عبــــد ني  ضتـــ|ري/م بــــنى سويف|إعل

6|8744 هيم حسن محمد شولح|بــــر| لمنصوره|حقوق 

|4849| م|هيم محمد ضي|بــــر|ء حسن |لزهر|طمتـــ |ف سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

273576 ذل حسن محمد|ش| ند دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

622978 لحديدى|لسيد |هيم |بــــر|لسيد |عمر  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

69|273 |لبــــن|لمرىس |م تـــيسي  عىل |وس لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|5325o ن محمد|طمه عيد رمض|ف كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

495982 هيم حسن طبــــيخه|بــــر|ل |هند جم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

73|72 ع|مد موىس من|سندس ح لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

323992 ى|ء خ|عىلي لد جمعه حسي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

8|9266 ف طه عبــــد|ء |رس| حد|لو|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

69|2o5 وي|لبــــن|حمد محمود محمد |بــــرين |ص لمنصوره|بــــ |د|
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238|78 ف صل|سمر  لحميد|ح عبــــد|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|4357| رك|مبــــ|بــــ |رك دي|مبــــ|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

28o737 هلل محمود فهىم|حمد عبــــد| ن|بــــ حلو|د|

2|24o8 لجليل|حمد عبــــد |لعربــــى |لد |د محمد خ|زي دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7898| حمد مهدى|ض |حمد ري| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

7o4593 هيم متـــول|بــــر|لدين فخرى محمد |نور زيق|لزق|ره |تـــج

629|86 ئى|م كيل|لسل|رص عبــــد|ويه ن|ر زيق|لزق|عه |زر

248|56 لحميد سليم|ء محمد محمد عبــــد |سم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|49855 حمد محمود|مد |محمود ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

257279 ج|لحل|حمد |يدى محمود |ه ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

769888 ى|محمد  ف محمد نمر حسي  رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|239|4 ى|حمد |حبــــيبــــه وليد فتـــىحي  لبــــحي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

637495 ل|لدين وهبــــه جل|م |له عص|ه زيق|لزق|نوعيتـــ 

|4847| ى خليل|رو ن محمد عوضي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

822644 يه نتـــعي عىلي محمد| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

452442 لخبــــى|حمد محمود محمد يعقوبــــ | ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

7o8|72 ن|لمتـــول رضو|لسيد |س فوزى |هرم دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

287944 لمنعم محمد حسن|حمد يحن  عبــــد| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

836548 لربــــ|د |يمن محمد ج|يه | ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

28|54| هيم|بــــر|عيل |سم|ء سمي  محمود |دع ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

9|93|8 نوره خليفه عىل محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

247744 بــــ|بــــ محمد خط|عمر محسن خط لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

5|o6o6 ى محمود غنيم |هش لسكنيدى|م حسي  ره دمنهور|تـــج

793768 بــــوزيد|ج |لحج|بــــو|يمن حمدى | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8o4855 هيم|بــــر|هيم طلعتـــ |بــــر| |ند|ر ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|42443 د صموئيل|ندي وحيد فؤ|س ى شمس حقوق عي 

5o3843 ل|لع|لسيد عبــــد |محمد مجدي رجبــــ  سكندريه|ل|طبــــ 

322|87 نور محمد جمعه|ل |حبــــيبــــتـــ جم ى شمس| لسن عي 

63723  عىلي|حمد محمد محمد فتـــي|
ئى لفيوم|تـــربــــيتـــ 
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24328o لحسينى|ء محمد محمد عىل |رس| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

444|95 ف مصطفى محمود عبــــد ربــــه محمد رسر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

62o659 هيم عطيتـــ|بــــر|محمد نبــــيل عطيتـــ  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

862876 ن|حمد رشو|ح |عمر صل ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

4|9862 هيم|لسيد إبــــر|هيم |بــــر|لعزيز |هيم عبــــد |بــــر| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

68|23o |دى |له|دى عبــــد |له|رس عبــــد |لرحمن ي|عبــــد 
عيه|لر

لمنصوره|صيدله 

49o72o هيم محمود محمد يوسف|بــــر|هند  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9oo|47 هيم تـــعلبــــ |بــــر|حمد عىل | سيوط|ره |تـــج

9|4752 ى |  هلل حن|حمدى عبــــد| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

846977 لصغي  بــــدري|مروه عىلي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

7679|6 ه عبــــد  لحميد|لحميد سعد عبــــد|سمي  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6|6728 لموج |مر |لسيدع|هيم |بــــر|هد |ن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

||8o43 ف وليم متـــى | |ر|كل هبــــ|لر|رسر ن|فنون جميله فنون حلو

43228o ى  ى|مروه حسن حسي  لمسي  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

24o2| حمد يىح|ن محمد وجدى |يم| ن|حقوق حلو

324oo3 ي|
ء سيد محمد سعد|حمد ضى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

778959 تـــقوى محسن عىل محمد ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

285||3 ل محمد|ن محمد جل|يم| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2|4943 لح|حمد ص|محمد ثــــروتـــ عوض  ى شمس|زر عه عي 

2o926 حسن عىلي محمود عىلي ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

62738 ي|ر
بــــر|لصمد ج|لصمد عبــــد |عبــــد | ئى لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|5528| ى | دين ى|حسي  حمد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|339o| لرحمن|لرحمن عبــــد |رق عبــــد |دهم ط| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|5o2|7 بــــ|طف رجبــــ خط|محمد ع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9|oo72 هلل  |ء محمود حمدى عبــــد|صف ج|علوم سوه

54|o74 محمد فوزي عطيتـــ فوزي سكندريه|ل|حقوق 

|63333 ى محمود  لمرىس|لمرىس |حني  ى شمس هندستـــ عي 

36o568 ر|لنج|هلل |لجليل عبــــد|ن سعيد عبــــد|يم| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر
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49485 ى محمود سيد عبــــد |ي ىطي|لع|سمي  هره|لق|بــــ |د|

274827 لرحمن|محمد محمود عىلي عبــــد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

899883 ل فهىم |لع|ل عىل عبــــد|نه |ج طبــــيع قن|عل

48943| جر عىل حنفى محمود|ه سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

632633 لعزيز|لعزيز مني  عبــــد |لبــــنى عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

2776o6 هلل بــــرسوم|در عبــــد|ن| مرثــــ ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

498529 لم|لحميد س|لحميد معروف عبــــد |ء عبــــد |رس| ى شمس| لسن عي 

53662| ى عبــــد |محمد ي هلل مقلد|در عبــــد |لق|سي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

699696 ف عثــــم|حمد | ن عطيه|رسر لمنصوره|بــــ |د|

||9|o8 فع|لش|س |س عبــــ|بــــتـــ عبــــ|عمر ثــــ هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

272o93 هيم جعفر|ئل جعفر إبــــر|يدى و|ه زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

482856  عبــــد |رح
ى
د ربــــيع|لمول ج|بــــ شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

885286 حمد |وى |لشن|رغده محمود  سيوط|تـــربــــيتـــ 

452o7o ن نجم|لم عىل زيد|لرحمن س|عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

38425 ئل محمود جمعتـــ|ديتـــ و|ن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

778537 بــــ محمد فهىم|يه|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

885847 دل محمود محمد |ء ع|وف سيوط|بــــ |د|

5|862 بــــر|هلل ج|ء محمد عبــــد |رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

46o8o6 للبــــودى|محمد قطبــــ | لرحمن رض|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

64326o زق|لر|ل محمد موىس عبــــد |س ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

2|687o لمنسي|مينه مصطفى محمد محمود | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

699959 لم|زى س|لعزيز غ|لعزيز مىح عبــــد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

692975 لجندى|بــــ |لوه|حمد محمود محمد عبــــد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|27467 لحبــــيبــــي|م سمي  |حمد هش| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

779394 حمد|حمد محمد سيد|محمد  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

23o287 لعليم مصطفى|لعليم خلف عبــــد|عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|4486 لحق|لح محمد |لدين ص|د|يتـــن عم| هره|لق|هندستـــ 

8|8475 تـــه|تـــ شح|عزيز سعيد عز ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

238799 ى |مل بــــخيتـــ حن|ك| يوستـــي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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4|266 لونيس محمد|ن عبــــد |ريم رمض كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

865454 محمود عىلي حزين تـــوفيق ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

35723 رم يوسف محمد مبــــروك|محمد ك ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

6|386 هلل سيد|هلل عبــــد |حمد حسبــــ |  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

9236o2 ى |زم عبــــد|محمد ح لحميد حسي  ج|حقوق سوه

|32|oo يمن عىل محمد|يه | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

86|832 حمد حسن|سمر محمد  سيوط|عه |زر

2|2|38 ف|يمن عبــــد|حمد | لعزيز رسر ى شمس هندستـــ عي 

2668o8 لغليظ|ل محمود |مجد كم|رحمه  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

3269|9 ل عىل|لع|ن عبــــد|هبــــتـــ رمض ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

7o4|6| ه|هلل محمد فوزى |عبــــد  لسيد شعي  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

4334|4 لمجيد|حمد فتـــوح عبــــد|لسعيد |م |عص |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

22875| حبــــيبــــه حمدى يحن  محمد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

439423 عيل صقر|سم|هيم محمد |بــــر|آيه  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

34958o لدين خليل جنديه|ل |مون عىل جم|محمود م |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

5o6422 هيم|بــــر|لمنعم |نم عبــــد |مريم محمد غ سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4o5724 ى |حبــــيبــــه محمد  حمد|حمد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

43483 ي|زق عبــــد|لر|ل عبــــد|ده كم|مي
ى

ض|لجليل ع ى شمس| لسن عي 

84589o حمد محمد|دريس محمد |عىلي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64499| لشيخ|ن عزتـــ عزتـــ محمد |ريم|ن لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

7732|9 لح|م محمد زىك مصطفى ص|محمود عص ى شمس حقوق عي 

69|884 لمرىسي|لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|ح |رس صل| لمنصوره|علوم 

488o97 ح عىل|ل صل|مي  جم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

89532o هيم  |بــــر|س |لدين عبــــ|س عز |عبــــ ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

22695 |لعل|بــــو |لد حسن |حسن خ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

835|o5 دي|حمد عبــــ|سمر محمود  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

23o269 لسيس|لرحمن مجدى محمد مسعود |عبــــد تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

865742 رص محمد محمدين|لن|ن عبــــد|حمد ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

778683 حمد|هيم |بــــر|حمد حمدى | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ
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684266 شه|ئل عيد عطيه عطيه عم|يه و| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6278|5 يف محمد |من وى|لطحل|ر محمد رسر زيق|لزق|حقوق 

8|836| محمود مسلم محمد سيد سيوط|حقوق 

896738 حمد  |هلل |جر محسن عبــــد|ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|46982 لضوى|د متـــول |حمد عم| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

85|49o ي سيد |م|
هلل|حمد عبــــد|ئى لجديد|دي |لو|طبــــ بــــيطرى فرع 

4528o6 للطيف سعد|مه عبــــد|س|للطيف |عبــــد ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

7|8oo7 ي|در موىس ص|ن
ى
ض|دق تـــوفيق موىس ق بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6|6363 ى|ن عىل |عىل حمد لعشر حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

442|86 لعزيز خليفه|ح عبــــد|لسيد مصبــــ| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

698|94 لبــــيوم|لمتـــول |لدين محمود |ه محمد نور |نج لمنصوره|طبــــ 

|5582o لسيد|هلل سيد محمد |عبــــد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

33436| ى حس|مع لسيد|ن |ذ حسي  ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

|3o|56 ئيل صبــــىح صليبــــ|نه ميخ|هيل |ره بــــنه|تـــج

|65o|o |لبــــن|حمد |لعزم |بــــو |حمد |حبــــيبــــتـــ  ن|بــــ حلو|د|

5|6887 صف|حمد ن|كر |تـــ ش|لشح|يه | معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

4977o4 لربــــيع|مه |لنبــــى سل|ء عبــــد|سم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7o5o42 حمد سعيد|لرحمن محمد |تـــ عبــــد |ي| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

87978 مصطفى سعد محمد محمد لفيوم|حقوق 

249|59 زى نويسر|يمن حج|يه | ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

625245 ف جوده محمد حسن|د |زي رسر زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

637|46 ع|لسبــــ|لدين |نرص يشى نرص  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9247o7 ى |ء مصطفى |ل| لسيد حسي  ج|بــــ سوه|د|

4o2523 د|لمنعم حمدى شد|وى عبــــد |لص|مريم  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

676993 ح|بــــدين قد|لع|طف عىل زين |محمد ع لمنصوره|حقوق 

27|895 حون|ل ط|يه فهيم وص| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

9|7539 ى|م لمسيح سيدهم  |رأفتـــ عبــــد| رتـــي  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

3677|3 لخول|لعظيم |حمد عوض عبــــد| |حقوق بــــنه

|2|434 لسكري|رق عىل محمد |روز ط|ف سيه|نوعيتـــ عبــــ
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24675o ى عبــــد |مصطفى ع ى|دل حسي  لعزيز حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7o86o9 وى|لشبــــر|رس محمود |ر ي|عم ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

|235|7  |عص
ى
حمد يسن|م شوق |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

696976 ى|بــــو |حمد محمود |محمد  لعني  لمنصوره|ره |تـــج

42884o لرحمن سليم أحمد منقوله|عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

642o25 ء فوزي محمودي محمود|سم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

877698 قتـــ م| هر محمود عفيفى  |رسر سيوط|علوم 

37o7|| ن|ن سعد عثــــم|بــــسمه رمض لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

677o33 ن|هلل عىل سعف|در محمد عطيه |ن لمنصوره|حقوق 

822|9| ي ج|محمد ن بــــر محمد|ج  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

25o544 ن|شم رضو|ن حسن ه|يم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

45|8o6 ن مصطفى|ن عمر عثــــم|عمر شعبــــ لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

443238 ي جبــــر|لحميد عبــــد|عبــــد| ند
لغنى |حقوق طنط

253729 لخول|فتـــىح سمي  فتـــىح  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

85oo32 ي عىلي مرىسي|عبــــد
لرحمن حسنى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|82|7 ده فتـــىح محمد طبــــنجتـــ|حمد حم| لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

44243o ل|لع|ل محمد عبــــد |لع|محمد عبــــد  ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

2|4466 م|م|م محمد |م|زم |ء ح|ل| ن|بــــ حلو|د|

486|68 رحمه محمد حسن عطيه عىل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

822299 ف م| |رمي| هر سعد|رسر ي|نوعيتـــ 
|لمنى

35654| لرحمن|لم محمد عبــــد|م محمد س|ريه |نوعيتـــ بــــنه

923|57 لرحيم محمود |هيم عبــــد|بــــر|ره |س ج|بــــ سوه|د|

6|3|38 ى|هيم محمد ش|محمد حمدى إبــــر هي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

48564 حمد|للطيف |ندى مسعد عبــــد  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

9o5399 هر |لط|حد |لو|فتـــ عبــــد|سهي  ر ج|حقوق سوه

342952 د|لعزيز حسن محمد ج|حسن عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

288|9o حمد موىس رحمه|طمه محمد |ف ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

5o9288 لبــــولينى|محمود نبــــيل عىل محمد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

28|97 للطيف|بــــ محمد عبــــد |يه| |ر|ي ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 
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739o| ن منصور سيد محمد|عدن ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

542oo7 لدين|بــــر عز |ح ص|سمي  نج سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

856244 دق سعيد|ئيل مندي ص|مهر ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

43o2o5 بــــينى سعد|ل |لع|م عبــــد |ء عص|ل| لشر |بــــ طنط|د|

52746| تـــتـــ|يه مسعود عىل مسعود شح| ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

52869o لدين|لقوي مسعود زين |محمود يوسف عبــــد  ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

6292o8 وى|لمحل|لسيد عطيه |ر محسن |من زيق|لزق|ره |تـــج

3|2374 تـــ محمد|لد محمد شح|خ عه مشتـــهر|زر

9oo539 لرحيم |حمد عبــــد|روه محمد | ج|صيدلتـــ سوه

359677 ن محمد فوزى محمود|نوره |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

78846o مد مصطفى عىل|هر ح|محمد ط حقوق بــــورسعيد

234666 وى|لر|ر يمنى |حمد محمد مختـــ| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

35998 زق|لر|حمد حسن عبــــد |تـــفى  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

427473 ي|رق سيد سليم|ط
ى
ض|ن سعد ق |علوم طنط

754769 ى محمد محمود كشك|ي سمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

448643 ن|حمد حس| |ح محمد رض|محمد صل ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

2878o| بــــل|ح ق|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

685983 ى محمد مىك|هند محمود  مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

268933 للطيف خليفه|نور عبــــد|يه | ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

8||56o |لبــــدري محمد |لنبــــي محمد |هدير صىلي عىلي 
لمندي

ي|بــــ |د|
|لمنى

69o242 ن|ن مفرح عىل رمض|يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4|o4oo زى محمد|حمد محمد أحمد حج| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

479266 حمد|لسيد |حمد |سهيله  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

279|44 ده محمد ضبــــش|حمد حم| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

|744|6 ل|لع|موئى عبــــد |لديد|رس |محمد ي ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

2|3427 لحميد عشوش|ريج قدرى عبــــد| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

32||2o لسيد|يوسف كرم سعيد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

65392 مل|رق سيد ك|ء ط|رس| لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

47955o لرمىل|حمد محمد |محمد  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

Thursday, September 6, 2018 Page 7972 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

446929 حمد عبــــده محمود|محمد  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

9o8577 لعزيز محمود عىل |عبــــد| ند|ر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

44863| ى محمد خرصى محمد بــــحي  |هندستـــ طنط

446728 لدين عطيه يونس عطيه|ء |وليد عل |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

648|| رحمه عرفتـــ سيد جمعه لفيوم|ضتـــ |علوم ري

||2|9 ى  حمد حبــــيبــــ|كريم ممدوح حسي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|48457 يوبــــ|محمد سعيد محمد | دين هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|o248 ى وس|ندر|نور |نبــــيل | مي  ره دمنهور|تـــج

87o765 وي جبــــريل|بــــر بــــسط|ء ص|ل| ن|تـــمريض أسو

626758 م|لسل|دى عبــــد|له|بــــ عبــــد|يه|ده |غ زيق|لزق|ره |تـــج

78|oo9 يف محمد سليم|عبــــد  ن عبــــدون|لرحمن رسر |ره بــــنه|تـــج

44|4|7 شم|حمد ه|لدين |م |محمد حس لشيخ|ره كفر |تـــج

78244 لسيد|ل عىل |هدير جل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8432o3 سط|لبــــ|دل عوض عبــــد|ع| ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

72278 م محمد حسن محمود|هش لفيوم|هندستـــ 

332o|7 ل محمدى|ن محمد كم|نور |حقوق بــــنه

|2o772 ء محمد سليم محمود سليم|يوسف عل كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8365o حمد|لحفيظ |ء مجدى عبــــد |رس| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

887693 لشهيد |دل حلىم عبــــد|مجدى ع ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

43789 مريم مدكور محمد مدكور هره|لق|بــــ |د|

646327 ج|هيم فر|بــــر|ح |مه صل|س| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

778788 ن منس محمد|ن رمض|شج| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4o63|8 حمد|بــــر عىل |سنتـــ محمد ج|بــــ سكندريه|ل|حقوق 

352278 لسيد خليفه|لد صبــــىح |محمد خ |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

5293|9 ئى|لحلو|لمنعم حسن |در سعد عبــــد |ن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8275o7 لمعىطي|ء عىلي محمد عبــــد|شيم دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

3|5943 تـــ محمد عرفه ذىك| مي  هره|لق|طبــــ 

462837 ر|طف عىل محمد نص|ء ع|سم| |حقوق طنط

754475 هلل|لعظيم فرج |ء محمد عبــــد |ل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

329778 يف|زق عىل |لر|رحمتـــ محمد عىل عبــــد لشر |بــــ بــــنه|د|
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75o837 مل محمد|ل ك|هيم كم|بــــر|بــــسنتـــ  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|6863o ى ل|مل سوري|د ك|مر| مي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|78556 هيم|بــــر|تـــه |محمد محمد شح ن|حقوق حلو

93|88 هيم|بــــر|حمد |م |محمود س كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|||95 بــــو ج|لحليم |لحليم محمد عبــــد |حمد عبــــد | ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

4o9793 ى أبــــوط|بــــو |م بــــدر متـــول |إله لبــــ|لعني  |حقوق طنط

285329 لغنى|م مصطفى عبــــد|مصطفى عص ن|بــــ حلو|د|

682564 حمد|لسيد |لمرىس |لسيد |هلل |منه  لمنصوره|عه |زر

498o27 وق حسنى محمد حمدى عبــــد  لقمرى|بــــ |لتـــو|رسر تـــربــــيتـــ دمنهور

|4398o لغنى غنيىم|منتـــرص محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

486659 رق زىك محمد جنيدى|لرحمن ط|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64387| ىط|لمع|بــــو |لدين |ء ممدوح نرص |ل| زيق|لزق|علوم 

5|4957 وق  ىط|لدم|لبــــيوم |لسيد |حمد |رسر بــــ دمنهور|د|

864655 ي|م ع|سل| ى مليىح  طف حسي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

355228 هيم محمد|بــــر|لحكيم |ء عبــــد|عىلي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

838|82 ج|لحج|بــــو|ن |لدين سلط|ء |زم بــــه|ح دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|7|58| ن وهبــــه|عيل سليم|سم|سهيله  |حقوق بــــنه

2||56 هيم|بــــر|تـــ محمد |لنبــــى شح|يوسف عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4325|7 حمد|هيم |بــــر|ل مني  |ن جم|نور |بــــ طنط|د|

6o457 لد محمد فهيم|محمد خ ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

85637o لرحيم|نور عبــــد|حمد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

36o5o5  سمي  ح|م|
وى|لقرقشند|مد محمد |ئى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4|45|3 لمدهون|سعد صقر محمد محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

5||3|9 لحميد بــــدر|حمد عبــــد|م حسن |حس |حقوق طنط

63o7|8 رسر|هلل مبــــ|م محمد عبــــد |كريم س ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

7o2938 عور|ل|مصطفى محمد حسن سعد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

63o48o |لعر|م عىل |م|حمد سعيد |
ى
ق ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 

تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

|228|7 ن|هيم سليم|بــــر|ن |يوسف محمد سليم ن|هندستـــ حلو
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782|o5 ى|لبــــل|لح |رس ص|محمد ي ىس حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|7|92 عيل سلومه|لسعيد سلومه إسم|سعيد محمد  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

684339 |ش|طف فهىم محمد بــــ|ندى ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

496273 مد|بــــوح|زى عىل |بــــر غ|ء ج|شيم تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

|42796 ه رض| هلل|د عبــــد |حمد حم| |مي   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

68o422 لمرىس|لمرىس |لعدل |هيم |بــــر|حمد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

524659 لسيد|بــــر محمود |لد ج|لرحمن خ|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

2|493o د|رس محمد رش|حمد ي| هره|لق|ره |تـــج

|2968o بــــدين حسينى|عيل ع|سم|محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5o922 بــــر سيد عوده|محمد ج ره بــــنى سويف|تـــج

24726 ى وليد عبــــد |ي ي |سمي  بــــوزيد|لمنىح  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

755o47 ى محمد|هيم |بــــر| حمد حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

6o9836 هلل||هيم منصور عط|ن إبــــر|إيم |تـــربــــيتـــ طنط

4o|6|2 ل عىل|لرحمن محمد عبــــده بــــل|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

243o38  |لبــــ|ل عبــــد|مصطفى جم
ى
حمد|ق ن|معهد فنى تـــمريض حلو

36oo62 ي|لفتـــي|ن محمد محمد عىل |مرو
ئى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8|o7|9 لعزيز|د محمد عبــــد|ء عم|دع ي|هندستـــ 
|لمنى

477249 ئيل|تـــتـــ ميخ|ود شح|بــــيشوى د سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

628846 دى|له|هلل |سهي  محمد عبــــد رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

5|647|  محمد |لص|ء صبــــىح |سم|
ى
ئى|لرفد|ق تـــربــــيتـــ دمنهور

|3374| |طف معزوز بــــسط|ريو ع|م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

825982 حمد معوض|لصغي  |ء |سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

247925 زى|حمد محمود حج|لسيد |حمد |فتـــحيه  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

859439 ى محمد حسن ي حسي 
مصطفى سيوط|ره |تـــج

7ooo37 ل حسن|لع|حمد عبــــد |ء نشأتـــ |سم| ط|بــــ دمي|د|

3645|2 تـــه|جد فوزى شح|رتـــن م|م لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

6|5756 ي محمد وهد|ن ه|مرو
ن|ئى ط|بــــ دمي|د|

9|6o76 در  |لق|ره سعد حفىطى عبــــد|س سيوط|عه |زر
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5|3|83 ن حسن نعيم|حمد شعبــــ| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

62544 ى حميده|محمود ف يز لمي  ره بــــنى سويف|تـــج

322842 لمجيد|تـــه عبــــد|سط عىل شح|لبــــ|حبــــيبــــتـــ عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o4747 هيم مرىس|بــــر|لمرىس |يوسف  |ره طنط|تـــج

676859 ن محمد عطيه|هيم شعبــــ|بــــر|حمد | لمنصوره|حقوق 

265|26 هيم محمود سنجر|بــــر|تـــم |ح ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

782|26 هلل|بــــ |ج| هر عط|عمر م زيق|لزق|طبــــ 

85|5o8 يف|سعيد ذىكي ذىكي عبــــد لمقصود رسر سيوط|هندستـــ 

645458 م محمد شلبــــى|نسمه س |نوعيتـــ فنيه طنط

|24|o6 ميل يوسف بــــدروس|مرقس  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

42o376 دل لطفى محمود نرص|ء ع|رس| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

7|2799 شور محمد مرزوق|ء محمد ع|لزهر| لمنصوره|حقوق 

|546|7 دق|حمد محمد ص|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

|58498 ل قرئى|دل كم|ر ع|من تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

826433 ي حمزه 
هيم|بــــر|هبــــه مصطفى قرص|ل|فنون جميله فنون 

23968| لحميد طه|رص عبــــد|ر ن|من هره|لق|بــــ |د|

6847|o عر|لش|لنرص |بــــو |ل محمد |لهل|محمود محمد  ط|بــــ دمي|د|

5o8|55 ن ى |محمود عبــــد | مي  بــــو خليفتـــ|لعزيز حسي  سكندريه|ل|عه |زر

5o|548 ن|لعوضى سليم|لسيد طلعتـــ |م |هش سكندريه|ل|حقوق 

425265 ى|م ى| رتـــي  مل شنوده|ك| مي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

4656|4 فىط|لص|محمد سعد سعد عوض  لشيخ|هندستـــ كفر 

25|o54 م وجيه حلىم لطفى|سل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7926o8 حمد محمد|خلود عمر سيد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

5|57|7 لسيد بــــسيوئى|لعزيز |ء عبــــد |ل| طبــــ بــــيطرى دمنهور

|624|4 حمد مدحتـــ محمد موىس| ن|حقوق حلو

854528 رق خميس خليل محمد|ط ي|عه |زر
|لمنى

763686 حمد عبــــده|هلل محمد فريد رزق |ء عبــــد |صف بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

5o|897 نم محمود|مريم محمود غ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4242o8 د حسن|م محمد حم|أمي  عص لشيخ|بــــ كفر |د|

3673|2 حد محمود|لو|لدين عبــــد|ء |ندى عل |حقوق بــــنه
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437636 هلل|لسيد محمد عىل عبــــد|لرحمن |عبــــد ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

||5o|o حبــــيبــــه محمد محمود محمد ى شمس| لسن عي 

85378o عبــــي  ممدوح حشمتـــ محمد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

265672 ر|لغف|لعزيز عبــــد|مصطفى مجدى عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

232467 ى ط|ج دى نعيم تـــوفيلس|رق ن|كلي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|42o47 لموجود|لحميد عبــــد |محمد سمي  عبــــد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

764336 لشيخ|لسيد نرص نرص |حمد محمد | ره بــــور سعيد|تـــج

28|393 |شه
ى
بــــ عىل حسن دسوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

44|27 ن عبــــيد|محمود عبــــيد رمض ن|تـــربــــيتـــ حلو

7o8556 هد محمد|مح مج|محمد س |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

|62776 ى|محمود حمدى عبــــد  لعظيم حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

77642 |لش|حمد محمود عبــــد |تـــفى 
ى
ق ى شمس حقوق عي 

479|74 بــــتـــ موىس|لد خميس ثــــ|حمد خ| سكندريه|ل|هندستـــ 

7o9|58 ى ن|حس عيل|سم|صف |م حسي  لمنصوره|عه |زر

3267o4 حمد|حمد |رص |لن|ندى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

924288 حمد  |لكريم | |لدين محروس عط|ح |صل ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

52o862 ء محمود محمد حمودتـــ|لزهر|طمتـــ |ف طبــــ بــــيطرى دمنهور

6|7859 هيم عطوه|بــــر|هيم محمد |بــــر|بــــسمه  ط|بــــ دمي|د|

48987o ين وحيد لبــــيبــــ محمد محمود شي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o3732 لرحيم |حمد محمد عبــــد|ء |سم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

6346o2 لرحيم|دهم حسن حسن عبــــد| ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

545487 لسيد|ن |در عثــــم|لق|عبــــد | محمد رض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|493|3 لرحمن|لدين عبــــد |حمد فخر |محمد  ن|علوم حلو

354|38 يمن محمد محمد|فرحتـــ  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

422473 هلل|ل نرص|بــــوبــــكر رزق ج| سكندريه|ل|حقوق 

97922 يه محمد مصطفى جودتـــ| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

6o74o2 ى|حد ش|لو|در عبــــد |لق|حمد عبــــد | هي  |هندستـــ طنط

6o3836 طرى|لفط|مد |لرحمن مسعد بــــدير ح|عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

8974|4 لم |لنرص عبــــده س|حمد سيف | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

||69|o حمد حلىم محمد|ره |س ى شمس هندستـــ عي 
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7598|9 يمن حنفى عطيه بــــيوم|ء |سم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

533454 وى|لسيد محمد هند|حمد |يه | سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

83645 هيم|بــــر|ل |لع|هيم عبــــد |بــــر|محمد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

75o752 عىل محمود عىل محمد محمود لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|2|946 ر فرج|لغف|دل عبــــد |عمر ع هره|لق|ره |تـــج

267989 ن|د زهر|رص ج|معتـــز ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

67757| لعربــــى|عيل محمد |سم|ن |لم|هلل س|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

247432 حمد محمد محمد|لد |خ ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

368228 تـــ سمي  فؤ| يوبــــ|د |مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

89|8o2 ى بــــخيتـــ سعيد تـــوفيق |ج كلي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

45875 رص|لن|لحميد عبــــد |ء رجبــــ عبــــد |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

|6477o ن عىل|عىل عثــــم| فرنس ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

47885| حمد|حمد محمد حمدى عىل | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6o583 هيم|بــــر|ل محمد محمد |بــــتـــه| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

|75|42 لمنعم|بــــو شعيشع عبــــد |لمنعم |ء عبــــد |رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

63233 كريم محمد عىل محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

68|38| ح|مه فل|محمد فتـــىح سل ط|بــــ دمي|د|

335584 هر محمد عىل|طمتـــ ط|ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

867497 ي خ
مد|لد فتـــىحي ح|مصطفى لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

835o27 ء محمد ربــــيع محمود|سم| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

438|65 بــــ|حمد عبــــده غل|محمد | عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|72o2 لديك|مد |ء عزتـــ ح|ل| صيدلتـــ بــــورسعيد

234572 لسيد|ن عوض عبــــد|وليد شعبــــ  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

92|6oo ى ديبــــ رفله تـــوفيلس | |يوستـــي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

39879 ي بــــدوي عبــــد |
لعزيز|يه مصطفى ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

|25942 حمد لطفى محمد|حبــــيبــــه محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

284o8o هيم عىل|بــــر|حمد عىل | ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

296947 لح|ء محمد ص|محمود عل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|23989 هيم حسن|بــــر|سهيله سمي   هره|لق|هندستـــ 

369242 د|لجو|متـــ عىلي عبــــد|سلىم سل شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

7579|8 ن|نور محمد مهر|نور محمد | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|66o97 لم جمعه|رص س|لن|لم عبــــد |س ن|تـــربــــيتـــ حلو

6o|833 لبــــربــــرى|لبــــربــــرى |هدى محمد  |نوعيتـــ طنط

372798 م|م|حمد |حمد سيد |محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2o4|7 ى محمود محمد محمود حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

633|23 لم|لسيد س|لسيد |حسن  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28o536 لحبــــسر|ح |لفتـــ|عمر محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

233786 ف محمد |م |هش در|لق|حمد عبــــد|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

92|678 لبــــدرى محمد |محمد محمد  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

6|63|9 ع|بــــتـــ رف|حمد ثــــ|مريم  حقوق بــــورسعيد

76o|25 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |حمد عىل |ح |سم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|39668 عيل|سم|حمد|عيل |سم|رس |مريم ي ى شمس هندستـــ عي 

5o758| هيم عىلي سهيل|بــــر|رقيه محمد رجبــــ  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

776294 لسيد|مه سعيد |س|م |له| زيق|لزق|صيدله 

|3o777 هيم|بــــر|تـــ |لشح|يع |حمد محمد طل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o267| لمنصف محمد عىل|ليىل وليد عبــــد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

4|56o2 لسيد|محمود طلعتـــ محمود محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

4|2526 ي|طف حسن |ء مجدي ع|رس|
ى
ق لصي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

285433 لمنعم منصور|طمه صبــــىح فهىم عبــــد |ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

46|79 مل فرج|بــــولس سعيد ك سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|753| زق محمد|لر|نغم محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

27|259 لزغبــــى|هيم محمود |بــــر|ل |ء جم|دع ي صىح بــــنه
|معهد فنى

7o377o لشيخ|هيم عطيه |بــــر|لدين |ء |هلل عل|منه  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2582|9 لق|لخ|هيم عبــــد|بــــر|بــــر |حمد ص| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

634o| لمنعم لملوم|حمد لملوم عبــــد | حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

62992o هيم|بــــر|ن |ئل سليم|محمد و زيق|لزق|حقوق 

325|69 يبــــ بــــولس|لش|د |رو عم|م عه مشتـــهر|زر
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37|639 حمد|لح |هر ص|رتـــ م|س لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

898335 ى للطيف |ل عبــــد|مصطفى كم| لي  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

45|28| ى محمد |بــــ لخي |بــــو |سنتـــ خي  |هندستـــ طنط

54|95o هلل|د |هلل أبــــوسيف ج|د|سعد ج سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

32889 لعزيز|لعزيز وحيد عبــــد|معتـــز عبــــد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

6o9279 ئى|لصوف|هيم محمود |بــــر|م |سل| |طبــــ طنط

6oo938 |لح |عيل محمود ص|سم|لحميد |يمنى عبــــد 
لجريد|بــــو

|نوعيتـــ طنط

7o478 هلل|لصمد فرج |حبــــيبــــه عزتـــ عبــــد  لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|24497 حمد محمد يوسف|رتـــ |س هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

759777 ى ن|ي حمد|لسيد |حمد |رص |سمي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

6|2628 لسيد فليفل|لسعيد |أهله محمد  |علوم طنط

|2922| ي بــــخيتـــ عبــــ
س|محمد حنفى ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8|5o73 هلل سنوىسي حسن|ن خلف |يم| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

5|9978 ف عبــــد |أل بــــ|ر خط|لستـــ|ء أرسر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8|7858 رس|نبــــي ف|رص |مريم ن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

896749 ى سكندر  |بــــهجتـــ حكيم | يوستـــي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

4425o5 ي عبــــد|هيم |بــــر|يمن |هيم |بــــر|
ى
|دي |له|لدسوق

هيم|بــــر
ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

2362|4 هيم|بــــر|منه محمد محمود خليل  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

24592 لح|ريم رمزي رشدي ص هره|لق|هندستـــ 

427979 ي|ر
بــــو علفه|لم |محمد رجبــــ س| ئى |نوعيتـــ طنط

3322|8 لحليم يونس محمد|ح عبــــد|محمود صل ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

268|37 ح مشعل|لفتـــ|حمد نبــــيل عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

784659 ي|لع|لد عبــــد |م خ|حس
ل عفيفى زيق|لزق|ره |تـــج

|55349 جر محمد زىك محمد|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

32249 ج |ل خف|لع|ج  عبــــد |ل خف|لع|عبــــد  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

23o872 لحليم عطيه|عمر سمي  عبــــد  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

82679| مل|منتـــرص محمد ك| دين دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

676465 هدى مجدى محمود محمد محفوظ لمنصوره|عه |زر
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278o6o بــــ|لوه|ن سعد محمود عبــــد|يم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3||632 ى|ل |ل كم|لرحمن جم|عبــــد لسيد حسني  ى شمس حقوق عي 

87959o بــــ |لوه|حمد عىل عبــــد|ح |صبــــ سيوط|بــــ |د|

922228 س |لنور غط|عزتـــ عبــــد| مي  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

59252 س|ح عبــــ|زينبــــ سيد صل لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|28733 حمد لطفى محمد|محمد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|3o3o3 سم محمد فهىم|حمد بــــ|ن |نور ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4o9457 د|لحد|هيم |بــــر|س |لسيد عبــــ|محمد  |ره طنط|تـــج

6o8928 لغيط|بــــو |بــــ |لوه|بــــ عبــــد |لوه|د عبــــد |نه |تـــربــــيتـــ طنط

77||44 لخي |ع عىل أبــــو |ن سعيد رف|يم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

327982 ي 
لسيد عودتـــ عيد|مصطفى عه مشتـــهر|زر

787|oo د محمد|محمود ج| لي|د زيق|لزق|حقوق 

55oo3 ء سعيد محمود عىلي|هن بــــ بــــنى سويف|د|

249652 لحميد صبــــرى محمد|يه عبــــد| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

425675 حمد|هيم |بــــر|وليد | دين ط|بــــ دمي|د|

3467oo شور|حمد محمد ع|رتـــ بــــىه |س |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

22|827 ه س| م وهبــــه محمد سيد|مي  هره|لق|بــــ |د|

9||397 لسيد |رف |ج  ع|ده ن|حم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

326o73 حمد محمود سيد|ء |لزهر|طمه |ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

478222 ين محمد عبــــد | ر|ي ي|لقبــــ|ح |لفتـــ|شي 
ئى سكندريه|ل|صيدله 

869|87 ي عبــــد
ري|لنبــــي سعد بــــش|مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|59268 د موىس|محمود موىس ج هره|لق|هندستـــ 

79|9|2 لسيد منصور|حمد |كر سيد |حمد ش|سيد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

768o97 ن|لم|لحليم س|مريم محمود عبــــد  لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|59678 في |لمجيد عو|ن محمد عبــــد |يم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

28o342 لخي |لليثــــى أبــــو |ر |لغف|هلل محمود عبــــد|منه  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

36437| حمد سعيد|مجدى حمزه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9344| سم|ل فتـــىح ق|محمد هل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|33|6 لويسر|حمد |حمد |محمد سيد سيد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

287273 ى حسن حسن خط|ي بــــ|سمي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

8|o866 ي|لصغي  عبــــد|ندي ربــــيع محمد 
لغنى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى
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6o4423 ن|لمنعم زي|لحميد عبــــد|محمد عبــــد تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

89ooo2 بــــوزيد |بــــوزيد محمود |م |نوره سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

545726 لروينى|هيم |بــــر|عيل |سم|مصطفى  سكندريه|ل|هندستـــ 

887o7o حمد محمد |ر |لغف|طمه عبــــد|ف سيوط|حقوق 

7624|8 مه غريبــــ محمد محمد|س|مؤمن  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|443|2 ى ى محمد حسي  محمد حسي  هره|لق|حقوق 

869422 ن|حمد فهىمي سليم|رؤي حسن  قرص|ل|فنون جميله فنون 

24332| ى سليم|يم| ى|ن حسي  ن حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

685874 ى صبــــرى حلىم عوض|جيه ن حسي  لمنصوره|بــــ |د|

859734 وي|يز قمح|ميشيل ف| رين|م ي|بــــ |د|
|لمنى

43|578 لديبــــ|حمد مصطفى يوسف |جد |م |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

492489 ره|هلل عم|هيم عبــــد|بــــر|دل |محمد ع |حقوق طنط

85263o فظ|لح|لد طه عبــــد|جر خ|ه ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

2253|9 حمد|ر|مريم محمود عىل كر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

23o246 حمد|ل مدبــــولي |لرحمن جم|عبــــد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

2823o5 زى|مصطفى محمد فتـــىح حج لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22|o77 ف |ريم|ن د|لجو|زق عبــــد|لر|لدين عبــــد |ن رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4|4o64 ن|لعربــــي محمد محمود سليم|ن |يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5o7|7| هيم|بــــر|لرحيم |حمد عبــــد |هيم |بــــر|منى  سكندريه|ل|بــــ |د|

49497 ىط|لع|هيم عبــــد |بــــر|لح |حمد ص| هره|لق|ره |تـــج

333464 حمد|لمنعم |عمر محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

692487 ي
عيل|سم|عيل |سم|لسيد حسن | |دئى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

2463|2 حمد شلبــــى|م |دهم هش| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

483469 ء سمي  عىل فرغىل عىل|رس| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

87256 ح|لفتـــ|رص محمد عبــــد |حمد ن| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

622234 ع|لبــــي|مد محروس محمد |آيه ح ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

88|o24 حمد |م محمد سيد |ريه ي صىح 
سيوط|معهد فنى

6|8943 دق شبــــكه|د ص|ئى جه|م| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر
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293442 لصغي |حمد |دل |عمر ع ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

4o7|62 لمنصورى|فظ |مد محمد ح|ريم ح سكندريه|ل|بــــ |د|

7|2877 لحمض|نسمه محمد عىل عىل  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

8|5967 ى|لوه|ن محمد عبــــد|يم| بــــ حسي  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7oo772 لسعودى صديق عىل سعيد|هيم محمد |بــــر| لمنصوره|بــــ |د|

|73469 وى|د محمود جودتـــ حفن|جه ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

8|2258 ي|عىلي | بــــي|ر
حمد حنفى ي|لسن |

|لمنى

853439 حمد|لدين |ح |لدين صل|د |ن عم|عن ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

4824o| ى عىل حسن عمر محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||8o86 طف زىك|يمن ع|ندى |س هره|لق|بــــ |د|

6o82o3 ق|هيم محمد |بــــر|جر محمد |ه وى|لشر |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|3o828 ذ|لد محمد مع|محمد خ هره|لق|ره |تـــج

79||o2 ج|جر حسن محمد عىل رس|ه زيق|لزق|حقوق 

92o||8 حمد  |هيم |بــــر|ء فوزى |ل| ج|حقوق سوه

684|63 |لبــــ|لعزيز محمد عبــــد |رس محمد عبــــد |حمد ي|
ى
ق ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى

28534| در|لق|س عبــــد|م مصطفى عبــــ|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

498o84 ى|بــــو|لسعيد عوض |م |يه عص| لعني  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

88529 بــــتـــ سيد|سلىم سيد ثــــ دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|5|687 حمد عىل محمد|نىه  هره|لق|بــــ |د|

82|o6 ع عىل متـــول|دل رف|حمد ع| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

35632 |م ند|م|دل يوسف |لرحمن ع|عبــــد هره|لق|ج طبــــيع |عل

4o|928 هيم محمد محمدين|بــــر|هيم حسن |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

58528 لمجيد|حمد سعد عبــــد |ريم  صيدله بــــنى سويف

896344 ي|ر
حمد |د |حمد فؤ| |ئى ج |تـــمريض سوه

875779 حمد فرغىل خرصى  |لعزيز |عبــــد سيوط|حقوق 

|7|66| |لسيد حن|عبــــد | نسيم حن| رين|م ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|9o72 شم|زم سمي  عطيه محمد ه|ح ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|6247| حمد مصطفى غريبــــ عىل محمد| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

4428o| ل|رق محمد محمد غ|ط| رن دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر
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|7529| ى عفيفى حبــــيبــــه محمد محمود حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7oo246 لمنعم|لسعيد عبــــد |حمد |هيم |بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8436|o لس مرقس سل مه معوض|كي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

2||52 ف |محمد  م|نور عل|رسر شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

47963 ىط|لع|لغنى عبــــد|حمد عبــــد|محمود  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

63oo|| لسيد مرىس| |حمد رض| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|5366o زع عىل|يه محمد من| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

6o7775 ئى|ليم|ن محمد مصطفى |ديه شعبــــ|ن لمنصوره|بــــ |د|

26|24o لحميد محمد|طمه منصور عبــــد|ف ي صىح بــــنه
|معهد فنى

3276oo نور خليل|ئى |روم| ن|ر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

843oo9 ى|حمد |بــــسنتـــ  ى يسي  مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|49742 بــــوضيف|حمد محمد |لرحمن |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

85o388 حمد|يمن فريد حسن | سيوط|صيدلتـــ 

3355|4 لحميد محمود|طف عبــــد|جر ع|ه ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

69477o  |لهندى |ء |سم|
ى
د|لهندى حم|لدسوق ي |

لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

629637 هيم|لحميد إبــــر|لد عبــــد |ن خ|نور زيق|لزق|علوم 

2782|4 بــــ|لغنى خط|م عبــــد |م|محمد سمي   ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

35|377 ىط|هلل محمد مع|محمد عبــــد| رش ى شمس  تـــمريض عي 

78|8o2 ن|ن حسن سليم|ندى سليم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4974o8 ى محمد كم|ي لغيط|بــــو |ل محمد |سمي  ره دمنهور|تـــج

32o862 هلل|هيم عبــــد|بــــر|تـــى |لزن|م |حمد حس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3434|4 ى محمد |ي لسيد سعد|سمي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8o4o38 تـــه|ن شح|تـــه سمع|سم شح|بــــ ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

365956 نم|عمرو محمد حمدى غ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

432623 |حمد محمد محمد صف|ره |س |علوم طنط

66687 ي رجبــــ عبــــد 
لرحمن|سلىمي مصطفى صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

4o4726 ن|مد عىل عثــــم|حمد فهىمي ح|مصطفى  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3242o2 نول|رتـــن ميشيل وليم م|م سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

26856o حمد موىس|حمد حمدى | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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5|3oo9 طر|لش|عيل |حمد إسم|ن حسنى |رمض تـــربــــيتـــ دمنهور

338o48 ى محمد|حمد مجدى حس| ني  |علوم بــــنه

45o246 تـــ عفيفى|حمد محمد بــــرك| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

43oo3 لرسول غريبــــ محمد|لدين عبــــد |ح |رحمه صل هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|5o8o2 د عوض|مد فؤ|عمر ح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

733|8 د عزتـــ عريز|بــــيشوى عم لفيوم|علوم 

92oo9| لكريم حسن |د |يه محمد ج| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

8o32| حمد |لرحمن منصور |عبــــد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

677|o| يف فتـــىح محمد بــــهريز|مرو ن رسر لمنصوره|حقوق 

4o|o97 عىل| طف مهن|أحمد ع سكندريه|ل|حقوق 

78o239 هيم عطيتـــ|بــــر|حمد عبــــده | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|22298 حمد زىك خليل|م |سل|سهيله  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|26943 لدين|مدحتـــ محمود فتـــىح شمس | رن هره|لق|م |عل|

4|9265 متـــ|لسيد سل|تـــغريد حمدى  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

832o|| ي |ن ه|رو
حمد|نور |ئى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

8284o5 لمجد عىلي|بــــو|زينبــــ عىلي  سيوط|حقوق 

675996 ى  ى حج|نرمي  زى|لسيد عبــــده حسي  لمنصوره|بــــ |د|

63|3o2 لسيد|لح |لح صديق ص|كريمه ص زيق|لزق|علوم 

348o98 سيد| حمد عط|محمد  |ره بــــنه|تـــج

365529 ن محمد|رس نعم|حمد ي| لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

4492o2 ره|مح شكرى بــــش|ندرو س| |هندستـــ طنط

5|4o74 بــــر نونو|بــــر مسعد ج|زينبــــ ج سكندريه|ل|طبــــ 

353996 لدين|لدين سعد |حمد عىل |ء |رس| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4432|4 حمد حسن عىل|ح |هدير صل لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

345578 ن|ن صو|لمنعم سليم|ء محمد عبــــد|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

54|832 لحسينى|م مصطفى |محمود عص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

89o49| حمد قنديل سعد محمد | سيوط|هندستـــ 

|37oo6 لسيد|لعزيز عبــــدربــــه |لعزيز محمد عبــــد |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

26434| لغنى يوسف|لسيد عبــــد|ء |لىمي ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 
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33|824 صف مدبــــولي|لن|حمد عبــــد|صف |ن |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

74o28 حمد|هلل |حمد خلف |محمود  لفيوم|حقوق 

4625o| لشيوي|هيم |بــــر|حمد |حمد محمد | |حقوق طنط

4o5432 لمجيد|م يوسف عبــــد |سل|ندى  سكندريه|ل|حقوق 

8355o5 حمد عىلي|م ثــــروتـــ |حس |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

45o77o مر|هبــــه سعد محمود ع |هندستـــ طنط

865o5 لموجود محمد|هبــــه محمد عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

433o|3 ش|مروه رزق محمد حو |بــــ طنط|د|

366326 ى جم ن محمد|لمعىط عىلي|ل عبــــد|نرمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

496425 م|لسل|بــــوزيد عبــــد |هيم |بــــر|ن |يم| تـــربــــيتـــ دمنهور

754767 محمد| نور مجدى زكري لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

89754o هيم محمد |بــــر|ده سعد |مي ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

75937| لعزيز كريشتـــ|ل عبــــد |جم| ند تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

88579| ئيل |مجد رفيق كميل ميخ| سيوط|نوعيتـــ فنيه 

626956 هيم|بــــر|ئل محمد |فدوى و زيق|لزق|ره |تـــج

8825|| زق  |لر|يه محمد محمد عبــــد| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

883oo5 لمجيد |عيد رفعتـــ محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

476629 هيم محمد|بــــر|هيم فتـــىح |بــــر|طمتـــ |ف سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

684983 دى|له| رم عبــــد|لمك|بــــو|ر |ء مختـــ|رس| لمنصوره|بــــ |د|

759438 هيم يوسف|بــــر|هد |حمد مج|ء |ل| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

427695 ف |عمر  ض|بــــوع|عيل |سم|رسر لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

23|235 لسيد غنيىمي|لد |محمد خ ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

7|6o97 بــــينى محمد |سعد محمد  بــــينى|لشر لشر لشيخ|هندستـــ كفر 

769754  مرىس|ف
ى
طمه محمد شوق ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

92|88| مه |هيم سل|بــــر|مدحتـــ محمود  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

85o375 ئل محمود عوض|محمود و دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

628|o ف |ن ه|نوره فظ|لح|لدين عبــــد |ئى رسر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2582|7 هيم حلوه|بــــر|حمد حمدى فهيم | سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

838o26 در|لق|يمن محسوبــــ عبــــد|د |ذي ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

9o2654 ى تـــه |جح عدل شح|ن| مي  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 
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229657 ئيل متـــى|د ميخ|يرينى جرجس فؤ| ن|بــــ حلو|د|

6o35o6 وى|لشن|لبــــيىل | |محمد رض ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|49943 حمد مرزوق موىس|م |سل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

628|99 لنبــــى|ن محمد عبــــد|يوسف رمض قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

8o9776 هلل حبــــيبــــ|نه سعيد رزق |دمي ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4292o8 ى|د عبــــد |ن ج|ندى رمض لمعىط حسي  ط|بــــ دمي|د|

75|949 هيم|بــــر|فظ |م ح|ء بــــره|ول ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

266645 لجليل فرج|جر نشأتـــ عبــــد|ه |تـــمريض بــــنه

5o7672 لرحمن محمد|لعربــــى عبــــد|د |جه تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

764262  عىلي عيس|هلل مدحتـــ |منه 
لسيد مصطفى معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6o6465 |م حسن |مصطفى هش
ى
لدسوق لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

33o44| ف يوسف عبــــد|ندى  لعظيم|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

54o788 ويرس|هلل س|ل سمن فرج |رش| روبــــرتـــ م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

75|86 حمد حسن|حمد مسعود محمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|466o ي|ر
بــــو طويط|محمد عىل | ئى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|28729 حمد|لدين |ل |عمر محمد كم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|4832o وق محسن سيد ك مل بــــدر|رسر لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

672o9 مل حسن|رتـــ وصفى ك|س ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

77666o ف هلل|لق عبــــد |لخ|ج  عبــــد |ن| ن|ني  زيق|لزق|نوعيتـــ 

|33536 ل|مل حبــــيبــــ غ|حبــــيبــــ ك ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

785o58 لعزيز|حمدى عبــــد|ء محمد |ل| زيق|لزق|ره |تـــج

89|475 حمد |لح محمود |هيم ص|بــــر| سيوط|طبــــ 

3|385o هيم محمد|بــــر|م |عمر هش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

76o943 بــــسمتـــ سيد محمد بــــدوى بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

229o2| هيم|بــــر|لمنعم |رق عبــــد|منيه ط| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7||82| ى محمد فرح |بــــو ي|رس محمد |ء ي|سم بــــو|سي 
ى| ي سي 

لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

337778 ر|لرحمن فرج نص|ن عبــــد|مرو |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

268433 لحبــــسر|هلل |م فتـــح |مصطفى س ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

|2o335 سكندر فهىم|مي  |جوزيف  |ره بــــنه|تـــج
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22|665 حمد|محمد فتـــىح يوسف  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

757469  عىلي
مصطفى محمود حسنى عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36|o3o |م رش|محمود هش
ى
ى دسوق د حسي  |ره بــــنه|تـــج

223|76 بــــ|لوه|محمد سيد محمد عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

437o56 ن وى|لديبــــ|لرؤف |مه عبــــد |لد سل|خ| مي  لشيخ|علوم كفر 

352254 تـــى|لمنو|روق مرىس محبــــ مرىس عىل |ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

268327 بــــل|ح محمد ق|طه نج ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

|526|9 وق محمد فوزى رضو ن|رسر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4o5|53 هيم|بــــر|محمد | محمد زكري إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

7o2687 لكحىك|فظ |لحميد ح|ندى مدحتـــ عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

6o2o75 سم|م ق|لسل|مريم طه عبــــد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|27443 زى|ل غ|حمد كم|سلىم محمد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

9o69o8 ف |جه ئى بــــدوى  |لدين فرج|د رسر ج|تـــربــــيتـــ سوه

|393o2 ئيل|ئيل جبــــره ميخ|بــــطرس جبــــر| ر|كل تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|2o258 مل|يز ك|يمن ف|نوبــــ |بــــ| مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

79o|89 م محمد|مه هم|س|محمد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

5|366 ء عىل حسن محمد|رس| طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

764236 ري|بــــي|ل|ر محمد تـــوفيق حسن |من علوم بــــورسعيد

638942 حمد|لعظيم |حمد حسن عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88757o جرجس محروص طيطس | لي|د سيوط|بــــ |د|

623369 لسيد|لسيد محمد |لتـــ |ه ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

259824  عبــــد|لش|يه عبــــد|
ى
|لش|هلل عبــــد|ق

ى
ق شمون|نوعيتـــ فنيه 

|45653 ل بــــخيتـــ قطبــــ|لع|مجدى عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|24o|4 محمد مصطفى رزق| لي|د هره|لق|حقوق 

253683 مه|م محمود سل|محمود س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

336878 لسيد|حمد مرىس |كريم  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8|o757 م محمد|لسل|عبــــد| نسمه رض ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6|8784 بــــو سمره|يه فكرى محمد | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|54|73 لنبــــى عزم جعفر|مصطفى عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج
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|5|5|| م|هيم ف|بــــر|مريم ثــــروتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|45289 زق|لر|هلل عبــــد | |كريم مني  عط لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

345|82 ن|للبــــ|حمد محمد يوسف |طمتـــ سمي  |ف عه مشتـــهر|زر

6||286 لسعدئى|لعليم |بــــسمه محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

8o9935 يد|لجليل ع|عمر مسعود عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

3446| لمجيد|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |ء |رس| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

2375o3 فكرى صليبــــ عوض| رين|م هره|لق|ره |تـــج

6|o679 لم|روضه مسعد مسعد س تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

786776 حمد محمد أحمد محمد|هدير  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3o342 ف |طمه |ف لديبــــ|هيم |بــــر|رسر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

9o24|7 حمد حمدى شكرى رزق | دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

4|66o4 لدين محمود سعيد موىس|سيف  |حقوق طنط

8|3752 زي عىلي|طمه خلف حج|ف سيوط|حقوق 

5|7988 بــــو حمد|هر |يه يشى ط| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

2563o6 لعزيز عطيه|ن عبــــد|محمد شعبــــ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

364574 ن|لزعيم شجيع سلط|هلل |منتـــ  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|557| ن|لسن|لسيد محمد |د أيمن |ي| ط|بــــ دمي|د|

8|2983 ح|لفتـــ|لح محمد عبــــد|ء ص|عل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

48643 هلل|هيم عوض |بــــر|ن |حمد رمض| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|48|75 لسيد محمد|يه محمد | هره|لق|بــــ |د|

26o867 لحميد رجبــــ عىل|ء عبــــد|رس| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

259499 ك|لمل|هلل عبــــد|د عبــــد|مريم عي تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

898846 | لمول|م عىل عبــــد|ء عل|سم| ج |تـــمريض سوه

9|o864 حمد محمد |م |حمد هش| ج|تـــربــــيتـــ سوه

243o58 هيم|بــــر|محمد حسن محمد  ن|حقوق حلو

|69o93 لرؤوف محمود|يوسف وليد عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

326826 ي مجدى تـــوفيق جرجس|
يرينى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

43o732 وى|لصفط|لعزيز |لسيد عبــــد|ر |من |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

544535 لونيس خليل|أمل محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

896o74 يه فريد محمد يوسف | ج|بــــ سوه|د|
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546255 لكوم|لعزيز |س عبــــد |لعزيز عبــــ|محمد عبــــد  بــــ دمنهور|د|

6|8253 ى | ى حسي  |لبــــن|حمد حسي  ط|حقوق دمي

5|273o لرحمن|فظ عبــــد|لرحمن ح|محمود محمد عبــــد ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|64954 ى محمد شح| نور تـــه|حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

78o974 ف ح|م |سل| لمتـــول|لمتـــول |مد |رسر لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

844259 حمد|حمد سيد عبــــده | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

8738| حمد|لرحمن لطفى محمد |عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o|848 للطيف |حمد عبــــد|لسيد |حمد | ج|طبــــ سوه

35745| يف|ل هل|ء جم|ل| ل مصلىح رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

524675 حمد سيد محمد معوض|عمرو  سكندريه|ل|هندستـــ 

|7728| لمجد مصطفى|بــــو |محمد مصطفى  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7o5o76 |حمد طلبــــه |لرحمن |ح عبــــد |ن صل|يم|
فعي|لش

لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

9262o د حمدى سيد محمد|جه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34|2| دى|له|نور عبــــد |مه |س|مريم  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

6835|8 لمقصود|بــــوبــــكر محمد رفعتـــ عبــــد | |ر|ي لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

9o9298 شتـــ |حمد فرج عك|يه | تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

543o65 لزقم|لمقصود بــــكر |دل عبــــد |عبــــي  ع |حقوق طنط

626525 ن محيسن|لم|حمد س|ء محمد عىل |لشيم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2842|9 ح عىل حفنى عىل|سلىم صل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|2o48o ء سعيد محمد سيد|لشيم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o588o كر |م محمد ش|لسل|حمد عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

67986| لعزيز|وى عبــــد |لشبــــر|لسعيد محمد |ء |وف ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o4|2 م محمد|دي هم|له|هبــــتـــ عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o9|6 مر|ل محمدين محمد ع|بــــتـــه| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

89893o ى|ش ل |لع|ز عنتـــر فتـــىح عبــــد|هي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

76oo62 حمد محمود|عمر محمد  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

283|52 حمد سعيد|ح محمد |محمد صل هره|لق|حقوق 

343|o9 حمد حيدر|هيم |بــــر|بــــسمتـــ محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

34o887 حمد سعيد حموده|حمد سعيد | |ره بــــنه|تـــج
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8|o96 مه محمد رشدى محمد|س| سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

4o5799 ن فتـــىح محمد محمود|ء رمض|شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64822| هيم|بــــر|لدين |ل |م كم|ء عص|عىلي |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

82336| ء بــــدر سيد سعد|نجل ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|6o329 يونس نبــــيل محمد محمد ن|بــــ حلو|د|

8236|| ل|حمد جل|لد |عمرو خ سيوط|حقوق 

4o382 حمد محمد سيد|رحمه  هره|لق|طبــــ 

695837 هيم محمد|بــــر|ل |هيم محمد كم|بــــر|مروه  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8683o| محمد مدحتـــ محمد خليل سيوط|عه |زر

267|55 لعزيز منصور|حمد عبــــد|م |يه س| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

75|83o ى يوسف|بــــر|لرحمن |عبــــد  هيم فتـــىح حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

638836 ى|يدى سعيد محمود حس|ه ني  زيق|لزق|ره |تـــج

45|o7o ف|لفتـــ|عبــــد  ح محمد متـــول رسر |حقوق طنط

6|67o6 هلل محمد يوسف بــــصل|منه  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

854|82 تـــ|ء رجبــــ محمد عز|سم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

25355o دق|لص|نىح  عربــــى محمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

85|33| حمد طلعتـــ حمزه محمد| سيوط|هندستـــ 

433o63 ى عبــــد  ي |تـــوحه عزتـــ حسي 
لخطيبــــ|لغنى |صيدله طنط

3o832 مه مصطفى مصطفى|س|مريم  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

33657| ئيل|يدى صبــــىح سعد جرجس ميخ|ه سيه|نوعيتـــ عبــــ

62o9o8 لعزبــــ|ن عبــــد ربــــه محمد |نوره ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

633365 ن أحمد شعيبــــ|دل شعبــــ|حمد ع| زيق|لزق|بــــ |د|

895885 حمد  |لنظي  |طف عبــــد|ء ع|لشيم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

829483 ي|لش|دل عبــــده عبــــد|عبــــده ع
ى
ق ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

357574 حسن صبــــري عوض درويش |تـــمريض بــــنه

3554|5 ى |محمد | مه حمد|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

82876 حد|لو|حد بــــدوى عبــــد |لو|حمد عبــــد | تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

635657 هلل|حمد عطيه |هلل |حمد عطيه |عبــــي   ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

37o289 ين ممدوح محمد خليل ش ى|رسر هي  سيه|نوعيتـــ عبــــ
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434579 هيم|بــــر|يه مسعد تـــوفيق | |عه طنط|زر

26|ooo لنرص|بــــو|ء سمي  سعيد |شيم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7o7|3o مد محمد|هدير محمد محمد ح لمنصوره|بــــ |د|

942o2 حمد|مد |ن ح|حمد رمض| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

443563 ينى|لجن|للطيف محمد |ء عطيه عبــــد|رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

32|879 ن|غبــــ سليم|لحميد ر|يتـــ مصطفى عبــــد| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

89225 مصطفى ربــــيع سيد مصطفى  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

488392 بــــوطه|لرؤف |محمد سمي  جمعه عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

25867o لعزيز عيد|لرحمن صبــــىح عبــــد|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

8o29o4 هيم|بــــر|طمه محمد محمدفخري |ف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

879|73 بــــر محمد |ء محمد ج|شيم سيوط|بــــ |د|

6|2878 بــــوشمه|س محمد |ن محمد عبــــ|يم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

6o|oo6 ر|حمد تـــوفيق دويد| |مه ي صىح طنط
|معهد فنى

272|72 لدين محمود محمد|ء|منيه عل| دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

332662 لبــــر|زى عبــــد|ليه فتـــىح يوسف حج|غ |تـــربــــيتـــ بــــنه

|4|297 ى ج|ك وس ج|هلل تـــ|د |رولي  هلل|د |ورصى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

438422 لمزين|حمد |لحميد حسنى |د وليد عبــــد|زي لشيخ|طبــــ كفر 

5|5843 تـــ كرم أحمد عىلي دحريج أمي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o8668 ه | لمجيد|س عبــــد |هيم عوض عبــــ|بــــر|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

686863 ن بــــخيتـــ|يوسف مرع محمود مهر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

4|2888 لخول|حمد |م محمد |لبــــنى عص |تـــربــــيتـــ طنط

2352|3 هيم عرفه|بــــر|م |سل|عمرو  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

2|8|52 ى محمد بــــدر|حمد محمد | حمد حسي  هره|لق|بــــ |د|

63o569 لحميد|لسيد عبــــد |لحميد |محمد عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

7|o64| هلل|بــــ |لعظيم ج|روق محمد منتـــرص عبــــد |هدى ف لمنصوره|عه |زر

692249 ر|لبــــيط|لسيد |مح محمد |ندى س|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|35626 مل متـــول|ء مصطفى ك|رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|24984 هيم محمود|بــــر|رق |محمد ط  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

2872o4 ف|بــــر عبــــ|محمود ص س رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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366599 لبــــسيوئى|هيم عىل |بــــر|محمد سمي   حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

6o2828 ن|ل محمد حسن رمض|حمد جم| |هندستـــ طنط

6oo592 |هيم رخ|بــــر|محمد سمي  محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

44867 لدهبــــ|بــــو |حمد |ن فرج سيد |ريم|ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

869||| ف ف|هدير  روق عبــــده|رسر ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

8o5844 ن|محمد قمص| محمود رض سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|59492 حمد محمد محمد|رتـــ |س ى شمس حقوق عي 

4956o6 فتـــىح حمدى فتـــىح محمد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

42847| وع|ن مط|عيل سليم|سم|ح |يه صل| |عه طنط|زر

63|466 ندى محمد فكرى حمدى محمود زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

79o9o4 ن|لسيد سليم|ن |ن سعيد سليم|نوره زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

492726 زق|لر|مد عبــــد |د ح|مد عم|ح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

762922 لعربــــي|محمد حسن عىل محمد  نوعيتـــ بــــور سعيد

||8954 مي حلىمي نصيف|تـــي  س|فيلوبــــ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

775296 لعربــــى خليل شلبــــى|مصطفى  زيق|لزق|هندستـــ 

9|2584 ى عبــــد|ي للطيف |للطيف محمد عبــــد|سمي  ج|بــــ سوه|د|

368o6 ل|لع|رص محمد عبــــد|ندى ن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

855365 لحليم سيد|م عزتـــ عبــــد|سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

3|4379 لمجيد|لسيد عبــــد|ل |م جم|سل| ى شمس علوم عي 

4o89|o لمقصود عمر|يدى محمد عبــــد|ه |نوعيتـــ طنط

539o92 يز محمد مصطفى محمد|محمد ف سيوط|بــــ |د|

6||972 هيم بــــكرى عطيه|بــــر|ء |هيم عل|بــــر| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

4o57|5 تـــ س| بــــورى|لش|لم عىل حسن |مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6|887 لرؤوف |لدين عبــــد |ء |ء عل|لزهر|طمتـــ |ف
هيم|بــــر|مصطفى 

ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

483|76 لجمل|بــــتـــ عىل |آيتـــ أحمد ثــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

445848 تـــه رسور|م شح|لسل|بــــ محمد عبــــد |شه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7o482o عيل|سم|لمحسن محمود |ره محمد عبــــد |س زيق|لزق|عه |زر

2262o5 دى محمود|له|محمد مصطفى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

697349 ئى محمد|لعن|للطيف |ده عبــــد |مي لمنصوره|هندستـــ 
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|23987 ي|مح رمض|ن س|نوره
ن عىل حنفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

864374 حمد حسن|عيل |سم|ء |سم| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

444|6o ي|لعزيز مو|سعد رزق عبــــد|كريم 
ى
ق |حقوق طنط

5278o4 تـــ|م محمد محمد محمد بــــرك سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

439338 هيم جمعه|بــــر|لد حسن |ء خ|سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

4o246|  عىلي محمد عبــــد 
ح|لفتـــ|نور مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|6462 ى طه ع|سحر ي ض|سي  ط|ر دمي|ثــــ|

92oo3o ف عزم جبــــره  | |دون|م رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

84852 هلل|د |لحرصى محمد ج|ء |لىمي بــــ بــــنى سويف|د|

46|o37  
ى
ن|لحسينى محمد شعبــــ|محمد شوق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

44869o نوبــــي|لمنعم |حمد عبــــد |هيم |بــــر| لشر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2|4o67 لنبــــى عطيه حسن|مريم صىل عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

843|5| ي شح|هدير عطيه مو
ى
تـــه|ق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

34o63 لبــــ|بــــو ط|ره عمرو فتـــىح محمد |س هره|لق|لعلوم ج |ر |د

273585 |ح عط|لفتـــ|ل عبــــد|ن جم|يم| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

8246o2 س محمد|ء عبــــ|محمد عل دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

|5o264 ره|لسيد محمد شبــــ|سيد محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|2926 دي|لبــــغد|لفتـــوح |بــــو |رس محمد |عمر ي ى شمس حقوق عي 

329|48 د|د محمود حسن حم|زينبــــ حم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

39925 ي |بــــر|م |حس
هيم|بــــر|هيم حبــــسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

79o885 لجندى|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|يه | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

8776|o روق فرج  |خلود محمد ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|5|39 ى هلل|محسن لمع رزق | مي  ى شمس علوم عي 

884993 ه فرج كم| ل فرج |مي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

32|497 حمد|سم |يمن ق|محمود  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

46o826 وى|لنكل|حمد عىل |حمد سعد | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3524o5 ل|لع|د عبــــد|ء محمد سعد ج|دع عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

5o268o ح عمر|عيل خلف فتـــ|سم|مريم  سكندريه|ل|عه |زر

857644 لعظيم|طه مجدي نرص عبــــد سيوط|طبــــ 
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62693 م|لسل|زق عبــــد |لر|لسيد عبــــد |يتـــ | ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

77|o24 ى عطيتـــ|ء ن|شيم رص بــــدر حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

333567 للطيف محمد|يوسف محمود عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6o|328 ر|لنج|مصطفى زىك فتـــىح  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

25|897 لرحمن سيد منصور نرص|عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

883o|7 مر |لنظي  تـــ|لمنعم عبــــد|محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o|483 لح|وى محمد محمود ص|ملكه ر زيق|لزق|بــــ |د|

75654o ه محمد سمي  عطيه عبــــد | زق|لر|مي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

7|2962 لسعيد محمد|حمد محمد |ل |نه لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

239838 ح|لفتـــ|بــــ محمد فتـــىحي عبــــد |يه|عمرو  هره|لق|حقوق 

|7875| لعزيز|ل سليم عبــــد |يه جم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|65887 لرحمن|تـــه عبــــد |لرحمن شح|هلل طلعتـــ عبــــد |منتـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|44564 رص مصلىح بــــيوم|لدين ن|سيف  هره|لق|حقوق 

|39322 حمد ذىك بــــدوى|بــــ |هيتـــ|م لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

829399 لم|مي محمود س|م س|ريه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

8|6894 ن ي|ميل| مي 
د يوسف ينى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

|24|37 لم|شمس سند سند س ن|حقوق حلو

2o475 لخي |بــــو |لد محمد |محمد خ ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

475o38 حمد درويش|لسيد |لد |ر خ|مختـــ سكندريه|ل|ره |تـــج

343o82 ء محمد فتـــىحي محمد عفيفى|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

43o672 ره|ن شو|لد سليم|ء خ|نجل |علوم طنط

699598 ى مصطفى سويلم  حسي 
محمود مصطفى لمنصوره|صيدله 

6o7297 ف عبــــد|يوسف  لسيد|لنبــــى |رسر لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|5|||9 ي|ل محمد عبــــد |م|
ل|لحميد جى ن|بــــ حلو|د|

462284 ص|لقف|ن سعد |هدير سعد شعبــــ |حقوق طنط

856475 نوس|در مجدي عزيز ف|ن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4o39|| غ|لعزيز محمد |عمر مدحتـــ عبــــد  م|حمد خليل رصى سكندريه|ل|بــــ |د|

25352o لمحسن عيسوى|لسيد عبــــد|لطيفه  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4o|oo4 ن|لسيد سليم|لد عىلي حمدي أحمد |خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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5|89o3 ى تـــوحيد عبــــد|ي لعزيز محمد|سمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8o732o لمجيد محمد|ن عبــــد|لمجيد شعبــــ|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

524788 للطيف طه|محمد حسن محمد عبــــد سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7|6466 لنبــــى|رق مسعد حسبــــ |مريم ط لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

8789o4 سيد محمد | محمد رض سيوط|بــــ |د|

75o7|6 حمد|لمجد |بــــو |رق |دين ط|ن وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6|2|68 تـــتـــ|حمد شح|محمود عىل محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|59462 ى عبــــد  حمد محمود|زق |لر|حني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|478o شد بــــطرس|جورج صليبــــ ن| جيسك سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4953| لنبــــى محمد محمد|محمود عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

6|978| بــــينى سد|تـــ |طمه سد|ف بــــينى|تـــ |لشر لشر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5995| للطيف|حمد نعيم عبــــد |لرحمن |عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4227o5 حمد محمد محمود حسن مطرى| سكندريه|ل|عه |زر

8268|6 ى|م يوبــــ|مر |فتـــ تـــ|ر| رتـــي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

||9675 زق|لر|حمد محمد عبــــد |ندى  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8|o8|9 محمد عىلي محمد محمد رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

349o3| وق ف ي|رسر
ي عىل مصطفى

رس مصطفى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

483227 م|لسل|بــــ محمد عبــــد|رضوى إيه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

474|| ن حسن|نم سليم|ح غ|صل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

423542 لحميد|لعزيز عبــــد |رتـــ عىل عبــــد |س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

834|22 حمد خليل|لصغي  |ن |يم| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6||3o5 لمنصف عبــــده|ئل عبــــد |تـــن و|ف ى شمس| لسن عي 

358o38 در|لق|حمد عبــــد|لد |م خ|حس وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

88o727 حمد |عيل |سم|لد |ء خ|شيم سيوط|حقوق 

|35244 حمد حسنى جمعتـــ|ل |بــــل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45762 ل محمد محمود|منيه جم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|2787 يه|لسيد هد|لدين محمد فتـــىح |سيف  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7752o8 لق شنبــــ|لخ|رص عبــــد|لن|رق عبــــد |محمد ط |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

Thursday, September 6, 2018 Page 7996 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

336596 نم|د محمد غ|زينبــــ فؤ ى شمس صيدله عي 

344824 مه جمعه|سهيلتـــ سعيد سيد سل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

64|335 لجليل|لعزيز عبــــد|يمن محمد عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

42967| ن|لرحمن عقل مصطفى سليم|عبــــد  |حقوق طنط

4o8776 ى مصطفى شلتـــوتـــ| مل محمد حسي  |ره طنط|تـــج

8|8666 فع|عبــــي  عيسي محمد ن ي|صيدلتـــ 
|لمنى

32|7|o لعزيز|محمود محمد سعيد محمد صبــــىح عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

4|324o هيم شوره|بــــر|د قطبــــ |ء رش|وف |حقوق طنط

923572 ى |حمد محمود | حمد حسي  ج|علوم سوه

8253|o لحميد بــــكري|ح حمدي عبــــد|سم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

346o|4 ي
عزيزتـــ محمد محمد حبــــسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|5|48 هلل|بــــوعبــــد|لعزيز |حمد محمد عبــــد| ى شمس طبــــ عي 

269463 لمجيد مرىس هيكل|ن محمد عبــــد|يم| شمون|نوعيتـــ 

8|966 حمد محمد عىلي محمد| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

4||354 عيل|سم|لرحمن |عبــــد | ء زكري|سم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|55o6o م حسن محمد|مروه عص ى شمس|د| بــــ عي 

43||68 ى|بــــو |لسيد |لدين |ح |بــــ صل|رح لعني  |تـــربــــيتـــ طنط

|7oo7o نوس|سطف|لخي  |بــــو |جميل | دون|م هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4753|4 ى عبــــد|د عبــــد|زي لرحمن|لرحمن حسني  سكندريه|ل|ره |تـــج

627393 وى|لبــــرم|رس مجدى محمد |ي لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

5o3398 فظ محمد|لح|ر محمد أحمد عبــــد |مي ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

5234o8 لمجيد|حمد حسن عبــــد |لد مصطفى |خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

779935 دهم محمد محمود محمد| زيق|لزق|عه |زر

327o82 لدين عطيه|حمد عز |ء |دع ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

49555o لمنعم|محمد عىل محمد عبــــد ره دمنهور|تـــج

28|342  محمد |معتـــز 
ى
لمنس|حمد شوق ن|حقوق حلو

4|7966 م|لش|هلل |م مصطفى عبــــد|جر س|ه لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

23oo45 حمد محمد سيد ذىك| ن|بــــ حلو|د|

246359  مج|لبــــ|صف عبــــد |حمد مجدى ن|
ى
هد|ق ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

83592| لم|حمد س|ىطي |لع|ء عبــــد|سم| دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 
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86|557 بــــي|لك|حمد |لرحيم |لرحمن عبــــد|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

535949 آيتـــ جميل رزق عبــــد ربــــه قيفى سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|o4|7 لمهر|حمد |هيم |بــــر|هيم |بــــر|لد |خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|7347| ى |سم|نور  حمد|عيل حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|7688 حمد عطيتـــ |د |محمد رش ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

429|35 لحرصى|د سعيد محمد خليل |سع |ن طنط|سن|طبــــ 

|7|693 هيم|بــــر|جر حسن محمد مهدى |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

83o368 ن|حمد عثــــم|ء عبــــدربــــه |وف |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

45592| ل|عمر عىل مصطفى كم |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

||7984 لد مصطفى|حمد خ|فريده  م بــــنى سويف|إعل

5o64o3 لعظيم|لبــــدرى عبــــد |عزه يوسف حسن  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7||84| تـــ مسعد مسعد محمد|د|لس|مروه  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

483385 لحميد محمد|لسيد عبــــد |لد |حبــــيبــــتـــ خ سكندريه|ل|بــــ |د|

|28835 ى يوسف|عبــــد  لرحمن يوسف حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3646o| ن محمد بــــرع|رص رمض|لن|تـــفى عبــــد سيه|نوعيتـــ عبــــ

4oo334 يف  مه عطيه محمد سعد|س|رسر ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2485o4 ن|حمد شعبــــ|هيم |بــــر|رضوى  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6o5|74 لنبــــى|حبــــيبــــه محمد حسينى محمد عىل عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

436|33 لرحمن|لعظيم عبــــد |عيل زين عبــــد |سم| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

23786 هيم|بــــر|ل عطيه |نوبــــ نسيم كم|بــــ| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

8||2oo يف عبــــد|ص لح|م ص|لسل|لح رسر ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

632234 عيل أحمد|سم|سندس مصطفى  زيق|لزق|ره |تـــج

345962 مه|دق محمد سل|لص|يمن محمد عبــــد|حمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

542784 ئى|لحلو|ء عىل محمد |صف بــــ دمنهور|د|

2|6755 ل|ل محمد هل|سل وليد مصطفى كم|بــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

83366 حمد قرئى مرىس|مريم  بــــ بــــنى سويف|د|

87|593 فظ|ىطي ح|لع|حمد عبــــد|محمد  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

2|2854 لعزيز|مصطفى ممدوح محمد عبــــد  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

2|9664 لح|شدى محمد عيد محمد ص وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم
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|47o32 د سيد محمد|ن عم|نور دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

95652 ح|لفتـــ|لنبــــي عبــــد|لد عبــــد|م خ|سل| |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

|6oo79 م|لسل|هلل جبــــر عبــــد |محمد عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

649639 ه محمد شح حمد|تـــه |سمي  زيق|لزق|عه |زر

69|867 لعجىمي|هيم |بــــر|هلل |حمد رزق عبــــد | لمنصوره|علوم 

24994| حمد محمد عفيفى|سهيله  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

82|22 حمد|مل غريبــــ |حمد حسن ك| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

679435 وق ي ق|لرز|هلل محمد عبــــد |رس عبــــد |رسر لمنصوره|بــــ |د|

5o|6|9 هر محمود|ء محمود م|شيم إلسكندريتـــ |تـــمريض 

623||3 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |مد |مجد ح|كريم  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

75872o ن مرىسي محمد|محمد رمض لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

9o6542 بــــر |هيم ج|بــــر|رق |ر ط|من ج|بــــ سوه|د|

59554 تـــ|حمد فرح|هبــــه محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

2666|5 م حبــــلص|م ممدوح محروس سل لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

5o866| لم قشيوط|تـــ س|حمد فرح|لد |خ سكندريه|ل|بــــ |د|

2|75|| لطيبــــ|لدين |لدين مىح |ل |حمد جم|محمود  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|2468 د|سعد طه سعد محمد حم |ره طنط|تـــج

529266 مخ|لمول ش|وى عبــــد|د حمدى منش|عم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

847756 لمنعم محمد حسن محمود|عبــــد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

46|85| ء سعيد فتـــىحي أبــــو شوشه|شيم تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

896532 ح  |رق محمد صل|منه ط تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

632289 رق عىل عىل عىل صقر|ر ط|من زيق|لزق|علوم 

46264 لسعود|بــــو|حمد |حمد مني  محمد | ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

29|28 ي|سل|
ي فتـــىحي مصطفى

م مصطفى |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

487o67 حمد|لسيد |لسيد عزتـــ |م |هش سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8|485o ي خ|م|
رص|لد محمد ن|ئى دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

35984| ء محمود محمد خرصى|شيم ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

877369 تـــه  |صفوتـــ حليم شح| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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335o8o حمد سعد جمعتـــ|مريم  ى شمس صيدله عي 

|8||6 ف عبــــد |د |زي د|ح حم|لفتـــ|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

298|| ن|حمد سليم|دتـــ طه طه |حم هره|لق|حقوق 

235374 م|زق هم|لر|زق سيد عبــــد|لر|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

||6399 مل|دل حسن ك|م ع عه مشتـــهر|زر

868498 ى نيس|ئيل هديه |ميخ| مي  ن|سو|علوم 

6786o3 بــــينى|بــــ عطيه |لتـــو|ء عىل عبــــد |شيم لشر لمنصوره|ره |تـــج

48|49| لنعيم|هلل محمود طه عبــــد |عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

76o|52 لمول|لمحسن محمود فضل |حبــــيبــــه عبــــد  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

8|3578 حمد|مروه عمر رجبــــ  ي|بــــ |د|
|لمنى

268775 ع|هلل من|لرحمن فتـــح |منيه عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

8429| ء محمد جمعه|ره عل|س لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

6|3|94 كبــــى|لمر|هيم |بــــر|ح عىل |صبــــرى صل |بــــ طنط|د|

82o493 حمد|لعزيز |سمر محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

76489| لفضيل|ل عبــــد |لع|ندى منتـــرص عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

4953o د محمود فرغل|محمود رش ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

9|3ooo بــــوعمره |لسيد عبــــده |مروه  ج|تـــربــــيتـــ سوه

692244 ى بــــل|دل فتـــىح |ره ع|س ل|مي  لمنصوره|حقوق 

24978o لدين مره|ء سعيد سعد |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9|8275 نعيم | ش|ء بــــ|بــــيشوى بــــه سيوط|طبــــ 

|43473 شم|رق محمد ه|ء ط|رس| ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

8|69|5 لس وجيه نخله فرج كي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|23969 ي|زم نشأتـــ |ن محمد ح|مرو
بــــينى لشر هره|لق|ره |تـــج

6o252| ف |مأمون  ره|حمد عم|حمد سيد |رسر لمنصوره|ره |تـــج

6|6|o| لمغربــــي|لسيد |رس محمد |ف ط|هندستـــ دمي

8|2o42 ى صموئيل شخلول مجىلي| يوستـــي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

268479 نه|د طبــــ|زن مصطفى رش|م لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

694284 ىع|لحسينى يوسف |يه | لسيد خي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9537o بــــو بــــكر|مد |يه سعيد محمود ح| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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242874 ف فتـــىح عبــــد|محمد  للطيف|رسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

863542 ي
ي حسن قرىسر

ندي قرىسر ج|بــــ سوه|د|

493567 |لعل|لرؤف |لدين عبــــد|ء |د عل|زي
ى
ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

359|94 ى محمد |عبــــد هيم|بــــر|لرحمن محمد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

3|2235 ى محمود | لدين|حمد يش |لحسي  ى شمس|تـــج ره عي 

529o4| فظ عمر|لح|ن عبــــد|لمنعم عثــــم|دى عبــــد|ه ضتـــ دمنهور|علوم ري

9|72o3 ى فوزى تـــ|ج مر سعد |كلي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

8o7224 بــــوبــــكر|ده محمد |زي حم|حج ي|بــــ |د|
|لمنى

256|86 لبــــقىل|هلل نجيبــــ فتـــوح |عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

484863 حمد|لسيد عىلي |لؤي عىلي  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

358|7| زى|ق غ|لرز|بــــ عبــــد|يه|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

494o93 لدين عىل عبــــده صومع|ء |حمد عل| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

7624o7 د وليد سعد محمد قردش|زي هندستـــ بــــور سعيد

848583 سط|لبــــ|لعظيم عبــــد|دل عبــــد|ع| ند ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

4464|5 ى حسن عىل|بــــ|ل|لسيد |رس |ف صي  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

297|9o حمد حسن|لصمد |هيم حمدى عبــــد|بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

494957 لديبــــ|هيم |بــــر|دهم عىلي | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7oo336 عيل|سم|ء حسن حسن |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

493928 لحميد|لرحيم عبــــد |لمنعم عبــــد |محمد عبــــد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

42o792 هر محمد محمد شعيشع|محمد م لشيخ|ره كفر |تـــج

|559| هلل|د |ل حسن ج|طف جم|حمد ع| هره|لق|بــــ |د|

6o272| ف عبــــد |كريم  لمسدي|حمد |لمنعم |رسر |ره طنط|تـــج

7o2737 ن|حمد محمود عمر|محمد | ند لمنصوره|ل |طف|ض |ري

252|88 ل|لع|م عبــــد|لسل|لعظيم عبــــد|عبــــد| نور ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

427623 م|هيم محمد ضي|بــــر|لمنعم |عبــــد| محمد رض |علوم طنط

695735 هيم سعد|بــــر|هيم فتـــىح |بــــر|هلل |منه  لمنصوره|عه |زر

7o492  محمد عىلي
محمود مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

763667 ن|مه محمد مسعد شعبــــ|س|بــــسمه  ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

4356|3 ى كدش|يمن |بــــ |يه| لسيد حسي  سكندريه|ل|علوم 

84763 لمعز|شم عبــــد |لخي  ه|بــــو |م |سل| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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694o|8 وي|لعشم|م محمد محمد |محمد س لمنصوره|عه |زر

7|5285 هلل|مر محمد محمد عبــــد |محمد ع لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8|8452 هر محمد محمد|هدي ش ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|59|44 مل محمود|مل محمود ك|ك ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

39oo2 لحميد|ن سيد عبــــد |يه شعبــــ| هره|لق|ره |تـــج

7852|3 هيم عىل عبــــدربــــه|بــــر|عمر  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

2|4629 ى|عمر فتـــىح قطبــــ  مي  ن|حقوق حلو

433|2o م |لسل|ر عبــــد |لستـــ|م عبــــد|لسل|جر عبــــد|ه
دويبــــ

|يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

6827|8 ي|ر
لسيد فول بــــخيتـــ|مه |س| |ئى لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

54o423 وى حسن|رضوى محمد شفيق بــــسط عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

783773 عيل نويره|سم|عيل محمد |سم|حمد | زيق|لزق|صيدله 

44987o لمليىح |لسيد عىل |حمد |حبــــيبــــه  |هندستـــ طنط

649539 لسيد محمد|م أحمد |حس ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

|33289 ح|لفتـــ|لدين محمد عبــــد |د |حمد عم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

68|348 لجمل|ح حسن عمر |حسن صل ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

246o7 ي|ل محمد |ده جم|مي
لجبــــروئى ى شمس|تـــج ره عي 

8598|4 ي سيد فولي|عص
م مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5|2o22 لدين محمد عىل زيتـــون|ل |حمد جم| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

789o72 حمد|لبــــصي  عربــــ |د عبــــد |زي زيق|لزق|حقوق 

2|642o لغندور|لسيد |دهم محمد | ى شمس|تـــج ره عي 

237283 لمسيح|نور عبــــد|يعقوبــــ | مرن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

843737 طه محمد طه محمد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|5|o|3 حمد|لحكيم محمد |ء محمد عبــــد |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

372||| فظ|فظ سيد ح|ء ح|سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

856o76 لح|ر محمد ص|لغف|هيم عبــــد|بــــر| ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

6|8277 بــــ محمد عوض عمر|يه| ط|حقوق دمي

325825 م|م|مي  |ل|رق عبــــد|ندى ط |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي
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|6o|42 زق|لر|در عبــــد |لق|زق عبــــد |لر|محمد عبــــد  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

5|2283 لحميد نوح|لرحمن عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ره دمنهور|تـــج

336496 ح مرع|ر كرم صل|من |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

22773o م|ئى زو |سهيله يشى يم تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

4|o34| زق|لر|محمد نبــــيل سعد عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

27|4|o ع|لسبــــ|يه محمد محمد غنيم | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

243466 لمحسن سيد|حمد عبــــد |ل |جر جم|ه هره|لق|عه |زر

863822 ي عبــــد
ر محمد|لستـــ|شمس محمد عوئى  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|

كتـــوبــــر

4842o3 لسيد حسن| |حمد رض| سكندريه|ل|بــــ |د|

|782|o لبــــىه منصور|لدين محمد محمد |سيف  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

82225| لنعيم محمد|رص عبــــد|لن|ء عبــــد|حسن ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|23o9| ى مصطفى|هلل محمد |عبــــد  مي  هره|لق|حقوق 

46o562 لم فليفل|لفتـــح س|بــــو |ل |رحمه جم |ره طنط|تـــج

767|79 |ء عي|ئى بــــه|روم
ى
ق د مشر لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

|53368 مروه سعد طه محمد هره|لق|علوم 

53o5o7 وق زين  بــــل|بــــدين محمود ق|لع|رسر بــــ دمنهور|د|

2|6233 لم|م س|لسل|رس محمد عبــــد |عمر ي ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3ooo4 حمد|لنعيم |ن محمد عبــــد|نوره ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|6|9|5 دل سعيد محمد|طمه ع|ف ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

7o4884 لصمد محمد|ئل فكرى عبــــد |ء و|ل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

546568 لح مسعود نصيبــــ|رأفتـــ ص ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

776433 مريم محمد محمود سند زيق|لزق|بــــ |د|

55234 لمجيد|ل سيد عبــــد |زيزي جم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

533823 ى س درس|وس تـــ|ئيل سيدر|م ميخ|كرستـــي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

879829 ه جم| |  ىط عط|لع|ل عبــــد|مي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

63767 حمد محمد|حمد سيد | لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

857946 يمن عىلي محمد|تـــسنيم  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

435642 بــــوريشه|د |لجو|مي عبــــد|لتـــه|حمد | سكندريه|ل|طبــــ 

253625 ن بــــرسيم|حمدى محمد محمود عثــــم شمون|نوعيتـــ 
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6492|6 ي |كم| لي|د
ى
شم|بــــوه|ل محمد شوق ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

527238 حمد درويش|هيم حسن |بــــر|ويه |ر سكندريه|ل|بــــ |د|

9|9425 لحميد عىل محمد |لرحمن عبــــد|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|5447 ل|يمن سعيد تـــف|محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

7648oo دم|بــــدين محمد |محمد ع| رودين بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

49o224 لسيد|لعزيز مهنى عبــــد|ن حسن عبــــد |إيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36773 عبــــي  جمعه محمد محمود هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|7|4o عيل|سم|لسعيد سلومه |لسيد |حمد | لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

699586 هيم|بــــر|لسيد |هدى مصطفى  هره|لق|م |عل|

65383 عيل سعيد|سم|محمد | نه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

476722 يف ف| سن ر|نور موىسي نو|روق |رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

28726| لجيد|مه رمزى عبــــد|س|مروه  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

33522o لحليم|بــــر عبــــد|بــــ عمر ج|رح ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

54946 لق|لخ|هر عبــــد|لسيد ط|منى  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

68268o ر|لنج|حمد عىل |ره محمد |س لمنصوره|هندستـــ 

2362o| ى عو|مريم  ى حسي  بــــ|لبــــ|د فتـــح |مي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8|255o ي وليم |مريم ن سحق|ج  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

9|4559 وى نرص  |محمد وفدى طنط لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

285374 لحليم|لحليم محمد عبــــد|محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9228o9 ي |لسل|ز محمود عبــــد|فو
م مصطفى ج|ره سوه|تـــج

|999o ل|لع|لفتـــوح عبــــد |بــــو|حمد محمد | رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

37o59o مر|حمد حسن حموده ع|بــــدوي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o3995 لفى|ل|لعوضى |لفى |ل|لحميد |م عبــــد |هش| رن |ره بــــنه|تـــج

75o|o ئى محمد خليل|محمد ه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

765o35 لعيوىط|هيم محمد |بــــر|ء |سم| ره بــــور سعيد|تـــج

5ooo|4 ن محمود محمد فرج|هبــــه شعبــــ ى شمس| لسن عي 

776894 لسيد جبــــر|جر محمد محمد |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|29977 حمد محمد عىل|ر |مي هره|لق|ره |تـــج

4o6|4 لسيد|د |مه رش|يه سل| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى
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89|654 ن |ريو نبــــيل فهىم ولع|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

496956 ر|لنج|م فرج |لسل|م وجيه عبــــد|ريه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4|5222 لدين|هيم محمد شمس |بــــر|محمد  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

89o|37 لغنى كريم |لغنى عمر عبــــد|عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

9o3|99 ى روم ئى سيحه بــــسيوئى |نرمي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

27596o محمود ركيـبــــه| م رض|عص ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

45|525 لغزول|دل محمد محمد |مصطفى ع لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

5|8755 هيم حجر|بــــر|د |د فؤ|بــــ عم|رح بــــ دمنهور|د|

88o946 بــــطرس يعقوبــــ فهيم يعقوبــــ  سيوط|طبــــ 

246682 لبــــيوم غنيم|ح محمد |كريم صل ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|57657 د عرفه محمد محمود|سع هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

268|o لمؤمن محمد|لحليم عبــــد|مرحه عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

6845|5 حمد هجرس|م |لسل|محمد عبــــد | ند ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6757o9 |لح رخ|محمد طلبــــه عيد ص| رن ن|صيدله حلو

56685 شم مرىس|لرحيم محمد ه|عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

|26386 لم|مه فوزي س|س|عمر  ى شمس|تـــج ره عي 

5|684o ه | نور فهىم كحله|مي  ره دمنهور|تـــج

64|38o م|م|حمد |محمود محمد  زيق|لزق|علوم 

|5327o ي سليم|لر|هلل عبــــد |هدى خلف 
ن|ضى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

5o|882 متـــ حسن عىل|ن عىلي أبــــوش|حن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

2|9o5 ه|لل|لرحيم عبــــد |ح سيد عبــــد |سم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

439775 وى|لعم|لمجيد  |هند محمد محمد عبــــد  |حقوق طنط

23982 لجليل|لح عبــــد |هبــــه محمد محمد ص هره|لق|ره |تـــج

322o27 لق|لخ|لد محمد عىل عبــــد|مريم خ ج|ره سوه|تـــج

6299|4 ن|مل تـــوفيق عثــــم|محمد ممدوح ك زيق|لزق|ره |تـــج

|58836 لعظيم|دي عبــــد |له|م عبــــد |طمه هش|ف ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

8|66|2 ف جمعه عبــــد|ستـــيفن | لمسيح|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

837o52 ي |رص حس|لن|هيم عبــــد|بــــر|
هيم|بــــر|ئى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

6|4427 ن|لسيد رمض|لغنى |ء محمد عبــــد|لشيم| |بــــ طنط|د|

775292 شم|شم شكرى ه|محمد ه زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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323738 لحميد عطيه|ل عبــــد|حبــــيبــــتـــ جم هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

5|9388 زق|لر|لفضيل متـــول عبــــد |طف عبــــد |ره ع|س هره|لق|م |عل|

538oo ى  حمد|نجوى محمد حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

322574 وق طلعتـــ عبــــد لزهرى|ح محمد |لفتـــ|رسر ن|حقوق حلو

268737 د|ء محمد محمود حم|سم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

2963|4 |مدحتـــ عزيز لوق| رين|م لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2|2|56  إبــــر|لبــــ|عمر سعيد عبــــد
ى
هيم يسن|ق ى شمس|تـــج ره عي 

4623| فع|مل ش|محمد سيد ك ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

868336 ي |
هيم بــــدوي|بــــر|حمد مصطفى ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |

|لفنى

844928  عىلي سيد محمد
ى حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

8|94o6 سيىلي|فتـــ عوض بــــ|مريم ر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

857249 د|م سمي  فكري عي|بــــهن ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

88o253 د  |يكل مكرم مني  فؤ|م سيوط|تـــربــــيتـــ 

8||o5 لحليم يوسف|حمد عبــــد |ء |دع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7|2884 ه محمد محمود رزق  لنجدى|ني  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

692738 لمنعم قنديل|بــــدر محمد نظىل عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

69833 لسيد|حمد |ن |سهيله عثــــم لفيوم|صيدلتـــ 

|65366 هلل بــــدير|حمد عبــــد |ن محمود |حن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|4974| طه عمر طه سيد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

539292 ي
هلل|لح محمود عبــــد |ص| دئى سكندريه|ل|بــــ |د|

6|4252 ربــــيع محمد عمرو محمود ربــــيع| ند لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o4326 يوبــــ جرجس |هر |جورج ز ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7688|2 ى عبــــد |عبــــد  ن|هلل سليم|هلل حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

|6o955 لمعىطي|منه محسن نعيم عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

859465 س محمد|طف محمد نجيبــــ عبــــ|ع |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

22|6o5 سم جهىم|لق|بــــو|لرحمن |محمد عبــــد ى شمس  تـــمريض عي 

375o86 ى عبــــد بــــ خليل|لوه|عمرو حسي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4374|2 عم|بــــون|فظ عبــــدربــــه |حمد محمد ح| لشيخ|بــــ كفر |د|

55328 م|م|فرج سيد | رن بــــ بــــنى سويف|د|
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63o9|5 رص محمد مصطفى|ء ن|رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52|8|3 لعزيز|لفضيل عبــــد |ر عبــــد |لغف|عبــــد| دين |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

636238 د عىل محمود عىل سيد أحمد|محمود عم زيق|لزق|ره |تـــج

68797| ه محمد عبــــد | هيم|بــــر|بــــ |لوه|مي  ن|طبــــ حلو

834464 رك|عمرو سعيد دردير مبــــ دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

435463 هيم عنتـــر|بــــر|ء عبــــده |سم لشيخ|تـــمريض كفر 

|54oo4 لسيد|روق محمد |مهند محمد ف ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6oo32| ئى|لعو|حمد |حمد |يمن محمود | |تـــربــــيتـــ طنط

78|95| رس محمد لطفى|خلود ف وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

876755 تـــتـــ |شم سيد شح|محمد فتـــىح ه سيوط|بــــ |د|

6973o9 ي|ر
ى محمد حس|محمد | ئى ى|مي  ني  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

6||939 ن طلعتـــ فتـــىح تـــرك|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

374376 ى عبــــد بــــ|لوه|لرحيم عبــــد|بــــ عبــــد|لوه|نرمي  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|o344 بــــو زيد سعد|هر |م ط|هش ره دمنهور|تـــج

6||o53 هيم يونس|بــــر|يه سميح | ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

5335o حمد|حمد سيد |م |سل| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

3|9|6o ى عىل ز|نوره  حسي 
مل|ن مصطفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

5o9o83 تـــه|لعليم عىل شح|م نرص عبــــد |عص ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

9|4o98 لمجيد |ن حسن محمد عبــــد|نوره سيوط|ره |تـــج

7|6552 ج|هيم رس|بــــر|لسيد صبــــرى |ن |يم| تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

632995 ور|لسيد محمد عزبــــ ش|هلل صبــــىح |عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

|36963 م سمي  محمد نور|سل| ى شمس|تـــج ره عي 

27o77| لبــــعـل|حمد |يه حسن | ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

639756 ن|دي محمد سليم|له|محمد | جر رض|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

696523 م|م|ل|لسيد |محمد عىل رفعتـــ  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

84557| ن|حمد عثــــم|لح |لسيد ص|مريم  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

443929 ىط محمد|لع|شفيق عطيتـــ عبــــد| هند|ش لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

7|oo47 ى|لدين محمد سعد |ح |مي  صل|هند  لعشر هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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4o3o69 لسيد|لعدوي |لسيد |عمر  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

53|53 حمد محمد رجبــــ عيد| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8|2548 م|م|ل|هيم عبــــد|بــــر|شور |مروه ع ي|بــــ |د|
|لمنى

694|8 لمقصود|لنعيم عبــــد |حمد عبــــد |جر |ه لفيوم|نوعيتـــ 

426685 ف |لخ|ن محمد عبــــد |نور لدين|لق رسر سكندريه|ل|طبــــ 

339985 د|هيم جوده عي|بــــر|ء بــــكر |رس| |نوعيتـــ بــــنه

|63o27 ر|لغف|رس محمود عبــــد |بــــسنتـــ ي ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

88338o رثــــ محمود  |لح|م سعد عبــــد|له| سيوط|علوم 

2657o| ف محمد عبــــد|محمد  لمهدى|رسر ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

5369|5 لعربــــى|لقوى فيصل |لقوى فرج عبــــد|عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

9|2642 حمد  |مل |ه تـــوفيق ك|ز ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

676o39 لح مغربــــيه|محمد ص| مريم رض لمنصوره|ره |تـــج

68o6|9 حمد|ل محمود محمد |ورده جم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

445749 ى |ه لسيد عىل|جر عىل حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

3o782 لحميد|لحميد سيد عبــــد |يه عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

6||o66 ى|روق فهىم ش|عزه ف هي  لمنصوره|ره |تـــج

27|555 فظ حويتـــ|مه فتـــىح ح|س|ن |يم| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

2678o4 ف مهدى عبــــد| لدعوش|ح |لفتـــ|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

9oo587 ن |ود سليم|ن د|نه سليم|دمي |نوعيتـــ فنيه قن

323398 فظ عىل|محمد سيد ح ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

675585 لحميد رجبــــ|لحميد محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

7397o حمد مرىس|ء عىل |رس| لفيوم|علوم 

7o5|97 ن|بــــو رمض|رس جوده مصطفى |ر ي|عم ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

694469 لرحمن مرشد|م محمد عبــــد |ن حس|رو لمنصوره|بــــ |د|

432|67 يد |بــــو|ء |سم| ى بــــوهندى|حمد |لي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

4o5356 ئل فوزى بــــدوى رسور|ندى و سكندريه|ل|ره |تـــج

5o62o2 حمد محمد|محمود رمزي محمود  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77o95| لعجوز|لسيد محمد |لد |ئى خ|م| زيق|لزق|حقوق 

|6o374 |لوف|بــــو |حمد |م عىل |حس ن|حقوق حلو
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923256 عيل  |سم|حمد |ىط |لع|مريم عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

82o55 لفضيل|دل سعيد عبــــد |سعيد ع كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

484988 ف عبــــد | لحميد|ر عبــــد |لستـــ|لحميد عبــــد |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|2689 لفضل|بــــو |سيف عىل محمد عىل  ى شمس|تـــج ره عي 

265o26 ر|لغف|لد عزتـــ عبــــد|حمد خ| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

6o8o3o ى|لسيد |در |لق|حمد عبــــد |يه | لبــــحي  |حقوق طنط

223949 بــــوزيد|لعزيز |ء مدحتـــ عبــــد|سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8|8726 ي يعقوبــــ|مريم مختـــ ر بــــشر ره بــــنى سويف|تـــج

62862| هيم|بــــر|لنبــــي محمد |محمد عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

442635 مد|در محمد ح|لق|مريم محمد عبــــد |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

3457o3 ي
عيل|سم|لدين محمد |ء |نىه ضى ى شمس|د| بــــ عي 

65|4| ى|لسيد |محمد جمعه  مي  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

7967| للطيف مبــــروك محمود|نسمه عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

443o|5 ي |بــــر|ء |سم|
لسحتـــ|لمتـــولي |هيم مصطفى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

83439 هلل طلبــــ|حمد عبــــد |ء |لزهر| بــــ بــــنى سويف|د|

5o3|58 حمد عيد مخيمرعكوش|سلىم  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

275445  عبــــيد |نوره
ى
حمد|ن دسوق ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

692782 لسيد|لعظيم حسن |حمدى حسن عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

889744 لرحمن محمد |يمن عبــــد|لرحمن |عبــــد  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

8984o3 يف |لح |بــــوص|حمد |عيل |سم|ء |بــــه لشر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

682687 ج|مريم محمد حسن حسن حج لمنصوره|هندستـــ 

228837 م|سعد فهىم ف| |رين|م ن|تـــربــــيتـــ حلو

344|93 حمد عمر|مؤمن عىلي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

783972 عيل محجوبــــ محمد محجوبــــ|سم|ء |ل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

339532 لمحمودي|وهبــــه سيد | مي رض هره|لق|صيدله 

696836 لسيد محمد|دى |له|هلل |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

|39653 هيم|بــــر|ل محمد |سلىم جم ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

628|79 م فتـــىح|سل|ل|ئل سيف |م و|حس زيق|لزق|بــــ |د|
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267o63 لجندى|ن عزتـــ حلىم |يم| ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

73889 ن فتـــىح ذىك|حمد رمض| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

42678o هلل|لسيد حسبــــ |نور محمد |ء |أرس سكندريه|ل|بــــ |د|

26|79o تـــ|وى بــــرك|هيم قن|بــــر|حمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6339|3 لعزيز محمد|مصطفى فريد محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|862o ور|د محمد سيد مج|جه لفيوم|لعلوم |ر |د

|5|2o6 حمد فتـــىح محمد|ن |نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

884||5 دى حسن  |لدين ن|ء |دى عل|ن سيوط|بــــ |د|

642427 محمود محمد محمد عىل يونس زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

864974 بــــر محمد تـــرىكي|ء ص|سم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

22334o ضى|لق|حمد |محمد مصطفى محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|586|7 كر عىل|د جمعه ش|ء عم|رس| ن|حقوق حلو

494255 لمزين|هلل حسن |حمد محمد عبــــد| ره دمنهور|تـــج

776o35 رحمه حسن عىل حسن ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8549| دل طتـــ عطيتـــ|ء ع|سم| لفيوم|لعلوم |ر |د

774995 هلل|م حسبــــ |لسل|بــــ عبــــد |لوه|محمد عبــــد | نور زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3375|6 رى|لهو|ء عنتـــر محمد عنتـــر |رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|o|4o هيم فنون|بــــر|م |إنىح  س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|4|2|5 بــــو حبــــيبــــ|ره محمد حسنى محمد|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

864949 لمنعم معوض متـــولي|هند عبــــد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

77648| ىط|لع|ىط عبــــد |لع|لسيد عبــــد |جر |ه زيق|لزق|بــــ |د|

62436| ي
مه|لح سل|ربــــيع محمد ص| دئى ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

8o8736 هلل|لد محمد عبــــد|حمد خ| ي|هندستـــ 
|لمنى

5o989o لمقصود مقرش|دى عبــــد|له|ل عبــــد|دى جم|ه |علوم طنط

755839 هيم|بــــر|دى |له|هيم فتـــىح محمد |بــــر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

83584| ح محمد|لفتـــ|يه حموده عبــــد| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

56647 لعظيم|حمد فول معوض عبــــد | ره بــــنى سويف|تـــج

27o862 مر|ل ع|حمد كم|ده |فؤ ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

6|3o|o ن حمد ضبــــيع|ممدوح عىل | مي  لمنصوره|حقوق 

758832 بــــتـــ|رص ثــــ|لن|ل عبــــد |زم جم|ح لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

835562 حمد محمد|ري |بــــسمه هو دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن
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|3377| بــــر|ن ج|بــــتـــول محمد عثــــم ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|78924 ى|لوه|ل عبــــد |س جم|ين| بــــ حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

||96|o يف جل|ل |جل ل حسن|لدين رسر ى شمس|تـــج ره عي 

|29827 ل|لع|حمد سعيد عبــــد |مريم  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

46o2o6 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|رنيم  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

924923 بــــر محمد |م حسن ج|سل| ج|تـــربــــيتـــ سوه

45378o حمد عىل محمد عىل|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

83387o وي|ء محمود عزبــــ بــــسط|ول |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

4o|26| ى|سمر عبــــد لعليم عىل حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o9786 حمد عبــــده|هيم |بــــر|حمد |م  لمنصوره|هندستـــ 

5|o|35 لم|بــــوس|ح |لفتـــ|م حسن عبــــد|حس عه دمنهور|زر

68857 قيم|ن معوض عزيز يو|سمع لفيوم|بــــ |د|

24|o26 مد محمود معبــــد|حمد ح|يوسف  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

7o2352 هيم|بــــر|لعيسوى |لعيسوى محمد |هند  لمنصوره|طبــــ 

6o|862 س|ن ذىك هر|ذىك رمض |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7o3337 هيم محمد|بــــر|هيم خرصى |بــــر|حمد | |كليتـــ هندستـــ بــــنه

343595 ن|لد محمد محمد عثــــم|ء خ|صف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6|9647 ئى|لمع|هلل رمزى فتـــىح أبــــو|عبــــد ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

7783|6 لعزيز|دى عبــــد|له|ل |مه جم|س| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

2|6228 لعيسوى|حمد محمد |ئل |هلل و|سيف   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

35767o عيل|سم|هيم |بــــر|مح |تـــغريد س |علوم بــــنه

844685 عهد عىلي يوسف محمد ن|سو|تـــربــــيتـــ 

8|o862 طمه مجدي عىلي محمد|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

6629o ن خضي |ن سلط|محمد سلط لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|23452 ر|لعط|لعظيم |ء سليم عبــــد |م بــــه|سل| هره|لق|هندستـــ 

782o63 ه عبــــد  رص|لعزيز محمد ن|ني  زيق|لزق|بــــ |د|

42947| ى وز معوض|يه| |مي  بــــ ني  |علوم طنط

543998 ره|بــــر شلبــــى عىل رسر|حمد ج| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

464943 لجندى|هيم |بــــر|ره محمد مصطفى |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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|3|485 لدين محمود طه محمد|نور دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

2|2634 حمد مسعود|حمد محمد |ن |مرو |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

62773| ن لسيد|هيم |بــــر|غريبــــ | مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

885239 ن |بــــسمه سعيد تـــوفيق ن سيوط|طبــــ 

84o92o لعظيم|سلسبــــيل يوسف عىلي عبــــد تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|53|oo لرحمن موىس|هيم محمد عبــــد |بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

373727 حمد محمد|متـــ |س|هلل |منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

23o5|2 حمد يونس|ح |محمد صل ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

76928o فظ|لح|هيم منصور عبــــد |بــــر| |نور ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

36o999 ن محمد|ء سعيد شعبــــ|رس| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

44o322 ي|ر
هيم محمد|بــــر|ىط |لع|عيل عبــــد|سم| |ئى لشيخ|علوم كفر 

48446o هيم|بــــر|فظ |عيل ح|رس محمد إسم|ف سكندريه|ل|ره |تـــج

6o8o9 ود|مد د|ن ح|سحر شعبــــ ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

87|6o5 حمد|محمد عوض محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6|5894 محمد رشدى محمد شهيبــــ لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

924525 مسعد زىك مجلع | ن|مي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

883649 ه ع| لحميد |هيم عبــــد|بــــر|دل |مي  سيوط|طبــــ 

642348 ه محمود عط هلل فرج موىس| |ني  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

4o7978 سيمون مجدى بــــدروس فرج ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

769248 ن|لم|هلل س| |م عط|مه سل|س| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

626o2 حمد طه|محمود ربــــيع  ن|هندستـــ حلو

665|4 هلل|د |مشي  نجيبــــ ج| ليدي لفيوم|بــــ |د|

|4o3o4 ى عبــــد | وى|لعزيز طنط|يه سيد حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

542544 ع|هيم عطيتـــ من|بــــر|هديل عطيتـــ  سكندريه|ل|نوعيتـــ 

4|822| م|لغن|بــــ |لتـــو|حمد سعد خليل عبــــد| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

853o|4 عيل حسن|سم|لدين |م |طمه حس|ف لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

5|526 بــــ فتـــىح يسن|يه|يه | معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

32424| مه|محمد محمد سيد سل ى شمس حقوق عي 
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54|545 ن بــــسيوئى|ن محمد شعبــــ|شعبــــ ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

633572 هيم حسن محمد|محمد إبــــر ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6|5875 بــــر عىل حسن|كريم فريد ص تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

336467 حمد بــــشي |س |ء خليل عبــــ|سم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|5977 هيم|بــــر|فوزى حمدى محمد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|65|o6 ف عبــــد |ر |من رص محمد|لن|رسر هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

642856 ى يوسف|م |سل| حمد حسي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|74493 حمد محمد|لسعود |بــــو | |ند|ر ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

34o6|4 لفتـــح |بــــو |لمقصود محمود |محمد عبــــد
لمقصود|عبــــد

|بــــنه| هندستـــ شبــــر

487732 ف عبــــد |يوسف  حمد|لغنى محمود |رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

896466 لحليم بــــكرى محمد  |ء عبــــد|رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

525284 عيل|سم|ئى عبــــده محمد عبــــده |م| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

28o625 رق محمد موىس|محمد ط تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

37o386 هيم يونس|بــــر|رس يوسف |منيتـــ ي| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|32926 ن|حمد قرم|عيل |سم|نشين محمد  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

273485 ج|محمد غريبــــ سعد ض لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

2|99o3 ى محمد عبــــد|يم| دق|لص|ن حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

453|58 ش|سعد محمد سعد خد ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

2|2635 لبــــ|حمد ط|حمد فتـــىح |يوسف  ن|حقوق حلو

48|793 ف|ل محمد قبــــيضي خل|حمد جم| سكندريه|ل|حقوق 

8||975 هلل محمد|لسيد عبــــد|هلل |عبــــد ي|تـــمريض 
| لمنى

684933 لمرىسي|هيم سعد محمد عىل |بــــر| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

524|77 رس حسن عىل سعد|م ي|ريه ج|بــــ سوه|د|

685939 هيم|بــــر|لق محمد |لخ|ن عبــــد |يه رمض| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o799| ى |ش هيم عىل حسن|بــــر|هنده حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

89342| حمد |حمد مرىس |محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|36545 هيم|بــــر|عمر محمد مصطفى  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|64842 ى|مه م|س|زهوه  هر حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3276o4 ي|لدين عىل عىل |م |عص| عل
لحنفى هره|لق|حقوق 

54o||| لنعيم|ح محمود عبــــد|ل مفتـــ|لرحمن كم|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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527762 قوتـــ|حمد عجىم خميس ي|م  سكندريه|ل|هندستـــ 

5|79o7 م|ر سل|لغف|ء سعيد عبــــد |رس| ره دمنهور|تـــج

322939 ندى محمد عيد عوده ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8o365o ل لبــــيبــــ وهبــــه|كم| مرثــــ ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

64oo5o ى حم لرحمن عىل|ده عطيه عبــــد|حني  زيق|لزق|طبــــ 

|4oo43 حمد مدبــــولي|يىح | رويد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5|589| هيم|مي أحمد قطبــــ إبــــر|منى س ره دمنهور|تـــج

9|2477 ى |رس محمد حمدى |ف مي  ج|ره سوه|تـــج

8o7678 هيم محمد|بــــر|بــــوجبــــل |مل | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

448o|7 لديبــــ|ل مصطفى محمد محمد |نه سكندريه|ل|هندستـــ 

69o627 بــــدين|ن ع|هيم محمد علو|بــــر|ء |لشيم| صيدلتـــ بــــورسعيد

69629o ي|لفخر|د |لجو|لسيد عبــــد |محمود رأفتـــ 
ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

254394 لبــــربــــرى|ن سعد نبــــوى |يم| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

772922 وى|هلل قن| |حمد حسنى عط| زيق|لزق|عه |زر

8|97| د|مي محمد حد|رق س|ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o7368 لدين  |يز نور |زم ف|حمد ح| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6998|7 هيم|بــــر|مروه محمد عىل  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

34ooo4 تـــ مسعد محمد بــــيوم | ر|لنج|مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

684o45 هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|حمد سمي  | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

844533 ى |ده عص|مي حمد|م حسي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

4o2|4| ي
لنبــــى حفنى|حمد عبــــد | |دئى لفيوم|لعلوم |ر |د

864573 حمد|ن |ل عمر|محمد جم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

3|2967 لدين|مر عىل علم |هلل تـــ|منتـــ  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

6o2|55 لبــــقرى|لمنس |يوسف | ندى محمد رض |نوعيتـــ طنط

4o5864 ى عبــــد | لي|د حمد|هلل |رشدى حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|7265 ر|لنج|دين محمد محمد |ن ى شمس|تـــج ره عي 

87|655 حمد منصور فرغىلي|جر |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

326oo6 وى|حبــــيبــــتـــ يحن  محمد سعد ن|بــــ حلو|د|

89o928 حمد  |لرحمن |لدين عبــــد|زينبــــ نور  سيوط|بــــ |د|

8572|5 مل|ئل عىلي ك|ديه و|ن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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53765o هلل|سم عبــــد|هلل ق|طه نرص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

753226 حمد عىل محمد عليوه| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6|6528 م|م|ل|لعزيز لطفى |هلل عبــــد |منه  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

872|o عيل جبــــريل|سم|هلل |ء عبــــد |سم| زيق|لزق|حقوق 

5537o لح زىك|نور ص|لد |خ طبــــ بــــنى سويف

237553 مل|ك| مل زكري|ك| رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35ooo6 هدى محمد عىل عيد عىل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

52453o بــــ|حمد جمعتـــ غل|ن محمد |مرو سكندريه|ل|بــــ |د|

752822 لم سيد محمود|لرحمن س|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5||2o9 هيم  رزق حموده|بــــر|حمد مسعد | ره دمنهور|تـــج

|25358 لس ميل لفونس نجيبــــ|د |كي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2o244 در طه محمد محمد|لق|محمد عبــــد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

5|o|88 م|لتـــمتـــ|لسعيد |عيل محمد |سم|محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

333895 لنبــــى|محمود محمد رجبــــ عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

26946 ه مصطفى عىل محمود| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

247873 دى|لبــــغد|لسيد محمد مرشدى |منيه | ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

794o93 لحليم محمود|حمد عبــــد |ج  |ن ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

543795 لحليم عىل|طف محمود عبــــد |محمد ع سكندريه|ل|حقوق 

7||5|| ر محمد جميل|محمد محمود مختـــ لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

6365o| وى|لطنط|م محمود |م محمد سل|سل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

6|9|87 وى|لطنط|هيم |بــــر|م محمد منصور |هي ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

68538| نه|لدين مسعد عبــــده شبــــ|حمد سيف | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

333737 د|لسيد مصطفى حم|حمد |محمد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

45569o هلل| |لسيد عط|ء سعيد |سم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|2|46 لشيخ|ج |لمنعم فر|م حسن عبــــد|سل| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

62449| ن|دى عىل رضو|له|ح عبــــد|حمد صل|هدى  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

288oo6 بــــسنتـــ محمد محمود مرىس خميس ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|63|38 ى|س|بــــسنتـــ  مه رأفتـــ حسي  ى شمس|تـــج ره عي 
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|6392|  ص|هيم |بــــر|ن |حبــــيبــــتـــ رمض
ى
دق|لدسوق ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

853232 حمد محمد|ره صبــــره |س ي|عه |زر
|لمنى

|66726 لمتـــول محمود|رس |رضوى ي ن|بــــ حلو|د|

35|452 لم مصطفى|بــــر س|لج|يوسف رجبــــ عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

86933 لحليم|جر خميس عىلي عبــــد|ه ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

365684 مد محمود|بــــر ح|محمد ص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3857| هيم|بــــر|لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|متـــ |س|رحمتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|48849 د|شور فؤ|هلل محمد ع|هبــــتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|25|o| يمن محمود محمد| |دين ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

692|24 لرحمن|دق عبــــد |هيم ص|بــــر|ئل |محمد و لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

876947 ندى مصطفى سعد محمد   سيوط|ره |تـــج

679275 لمنىح |حمد |طف محمد |حمد ع| تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

||6o33 ى عبــــد |لدين |د |محمد عم لمنعم|مي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6o5728 هلل|بــــ |لحميد ج|محمد فخرى عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

858529 مل|مي مجىلي ك|س| بــــول ي|بــــ |د|
|لمنى

28|9o2 هلل|هيم عبــــد|بــــر|عمر محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5432o| للـه نصي |هيم عبــــد |بــــر|آيه  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

628||3 لسيد|لرؤف |حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

48o956 لموجود|مل عبــــد |ء محمود ك|سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

895649 ء صديق خلف محمد |سم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

|36o63 ى| مونيك يوسف| مدحتـــ مي  ى شمس|تـــج ره عي 

||8499  |لبــــ|ل عبــــد |ن جم|يم|
ى
لسنوىس|ق كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

723o7 لد محمد هيبــــه|ن خ|نوره لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7||443 ج|مد فر|لسعيد ح|حمد نبــــيل | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

33o|o2 ى|لغف|هلل حسن عبــــد|هبــــتـــ  ر يسي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

44|85o ن لسيد محمد محمد|محمد | مي  لشيخ|عه كفر |زر

834526 هلل|زق عبــــد|لر|لمنعم عبــــد|م عبــــد|هش ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8626|8 م محمد زىكي محمود|حس كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

273|5| حمد|لكريم |لد عبــــد|حمد خ| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 
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8|o893 حمد|ل رجبــــ محمد |بــــتـــه| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

24o998 لسيد|حمد |لمنعم |مصطفى محسن عبــــد ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

6|4|93 ن|بــــو سليم|ل موىس |لع|موىس عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|777o6 لرحمن|لرحمن مرع عبــــد |هيم عبــــد |بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|322 مر|ل عىل ع|بــــ فرج جم|رح هره|لق|علوم 

777|38 ه محمد عبــــد | ئى|ليم|دق محمد |لص|مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o8225 حمد |م مصطفى عىل |سه ج|عه سوه|زر

288||3 زينبــــ طه عىل تـــوئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

5|985o ن|لطح|ن |دتـــ شعبــــ|حم| دين طبــــ بــــيطرى دمنهور

768348 لرحمن|مل محمد فتـــىح عبــــد| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

627779 ى|حمد حس|حمد تـــوفيق |محمد  ني  زيق|لزق|حقوق 

468oo لبــــ|بــــوط|لبــــ محمد |بــــوط| |صف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6o4923 ئى|ليم|وى ذىك حلىم |لششتـــ|عزيزه  |بــــ طنط|د|

6|4|33 ى يشى محمد عبــــد|ي م صقر|لسل|سمي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

876743 حمد |لىح |عمر شيىم عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

695o2 مل|ء محمد حلىمي ك|رس| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

7o533o لح محمد عطيه|هيم ص|بــــر|حمد | لمنصوره|بــــ |د|

428o55 ى|عيل ي|سم|لسيد |لسيد |عزيزه  سي  |عه طنط|زر

6o6o8o يف محمد زىكي سوسو كريم رسر |بــــ طنط|د|

497332 وى|لمعد|ل محمد فوزى |أم تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

229875 هيم حسن|بــــر|حمد |حمد محمد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

68|393 بــــ يوسف محمود يوسف|مه ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

422355 تـــه|هلل شح|ء سيد عبــــد |ل| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

222|48 لسيد محمد محفوظ|حبــــيبــــه  ن|بــــ حلو|د|

|3969 لد صديق محمد|خ| دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

695774 يف خليل عبــــد  لمنعم خليل|محمد رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

477323 ى محمود رش|ي م|د سل|سي  سكندريه|ل|ره |تـــج

875888 مه محمد سيد |س|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

5o795 سط مرىسي خليل|لبــــ|محمد عىلي عبــــد  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

|4827| س|م عبــــ|م|خلود رأفتـــ  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

488248 حمد مسعود فرج|مسعود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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358227 ى|ل حس|حمد نبــــيل جل| ني  ى شمس|د| بــــ عي 

7o23oo سم عطيه|لمنعم ق|عزه عىل عبــــد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

32|495 لعزيز حسن|د عبــــد|محمد عم ى شمس حقوق عي 

68o9o2 ن|ن سليم|م سمي  سليم|حس لمنصوره|بــــ |د|

28|948 هيم|بــــر|م |م|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

282434 ي
حمد|حمد سيد |ل |جم| دئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|7629 حمد منصور|لسيد |مح |ء س|صف ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

76o725 ف فهىم محمود|نغم  رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|73379 هلل|حمد عمر ضيف |م |سل| لمنصوره|حقوق 

42596 لحميد متـــول|ده عبــــد |حمد حم| هره|لق|ره |تـــج

865486 ء محمد سليم مسلم|دع ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

62|o64 هيم|بــــر|للطيف |م عبــــد|لسل|عبــــد | رض| صف طبــــ بــــورسعيد

756o39 ى|ء ف|ل| يز عىل حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

3|3385 ن|هيم سليم|بــــر|بــــ |فرح ريه ى شمس|تـــج ره عي 

4294o8 ن|م محمد عمر|محمد حس |صيدله طنط

772533 تـــه|هلل شح|حمد عبــــد|هلل |عبــــد | دين زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

42288| لمنصف محمد عوض|خلود عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

759462 حمد|لنبــــى |عيد عبــــد | ن|ر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

54926 ريز مدحتـــ شفيق جريس|م لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

753o76 حمد حسن محمود|هيم |بــــر| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7856|2 صف جرجس|دى مني  ن|ف معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

88|557 لرحمن |محمد فوزى محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|53595 لعزيز عىلي|بــــ عبــــد |لتـــو|نسمه عبــــد  هره|لق|عه |زر

4o8o38 هيم|بــــر|لدين محمود |ل |منيه رجبــــ كم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|9657 هيم مرىسي|بــــر|هلل محمد|مي فتـــح |ندي س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

88o7o| هلل  |حمد خلف |هلل |محمود خلف  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|66o د|حمد مر|لرحيم |حمد عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8388|o مه غنيم|حمد سل|لسيد |م |ر هش|من ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

3|22o8 د|هر حم|لظ|لد عبــــد|تـــسنيم خ ى شمس|تـــج ره عي 

685oo7 سىط|لدي|ىط محمد |لع|تـــم عبــــد |خديجه ح لمنصورتـــ |تـــمريض 
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7756o5 هيم محمد|بــــر|عمرو محمد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

7o44|9 ي|رضوى خ
لد مصطفى محمد مصطفى زيق|لزق|علوم 

37|688 لحكيم محمد|محمد محمود  عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

26o874 وه|بــــي حل|مبــــ|ء كرم عبــــده |سم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

448|98 حمد|حمد عطيتـــ محمد |ندي  سكندريه|ل|هندستـــ 

6|5823 بــــو زيد|حسن محمد حسن  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

37o56| هيم|بــــر|هيم |بــــر|مح |دي س|ش لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

634429 عيل|سم|عيل مقبــــل |سم|حمد محمد | زيق|لزق|حقوق 

883524 تـــ صليبــــ |ل شح|نىح  جم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

622583 ى |بــــو |ل |محمود جمعتـــ جل لديسىط|لعني  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

867|66 ي|
دي|سعد عبــــ|د |عم| وليفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

898387 ن |حد عثــــم|لو|رق عبــــد|دين ط|ن ج|بــــ سوه|د|

9|9925 هلل  | |ديبــــ عط|محبــــ صموئيل  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6o97| هدى سيد محمود محمد ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

4|753| ح|لمجيد محمد صحص|لمجيد رفعتـــ عبــــد|عبــــد |حقوق طنط

|53498 لق فتـــوح|لخ|ن عبــــد |رمض| عل ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2|89|6 بــــد|بــــد حسن ع|حسن ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|23463 حمد|روق |دل ف|ضىح ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

753o75 لسعيد|لدين فوزى |م |كريم حس |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

646936 ى ع|ي لعليم عبــــده شتـــيه|طف عبــــد|سمي  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

283|29 حمد|هيم |بــــر|هلل محمد |عبــــد هره|لق|حقوق 

|4o635 ف عبــــد |حمد | حمد|دي |له|رسر |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

9|2544  |لش|ن عبــــد|لسم|ن |رو
ى
ن |لسم|ق ج|عه سوه|زر

54o329 مرفتـــ محمد كميل محمد عىل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5894 ف سيد |نغم  بــــو ريه|حمد |رسر هره|لق|م |عل|

49492| ل|لجم|لعزيز سعد |بــــر عبــــد|محمد ج ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

8o9325 لشهيد|ئيل عبــــد|ميخ| م حن|ريه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

424|39 لعزيز|حمد حسن عبــــد |لد |محمد خ سكندريه|ل|عه |زر
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7359o لحميد|ن عىل عبــــد|منى شعبــــ لفيوم|تـــربــــيتـــ 

7533o| هيم محمد|بــــر|حمد |مصطفى  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

7538|8 حمد مسلم|ء غريبــــ |سن ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

2436|2 لمؤمن|ن سعيد عبــــد|سميه شعبــــ لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

266675 لد|م محمد فوزى خ|د عص|جه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|27348 مدحتـــ محمود قطبــــ| هن تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

|65475 ن ئيل تـــوفيق|ك ميخ|مل| مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|37243 حد|لو|مح يسن سيد عبــــد |محمد س ى شمس|تـــج ره عي 

26|386 ذل|لش|لمنعم |لد عبــــد|مروه خ ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

85||6o حمد محمد متـــولي|محمود  سيوط|نوعيتـــ 

42782o د|لحد|م |لسل|ء رجبــــ عطيه عبــــد|شيم |بــــ طنط|د|

|64374 م|م|حمد فهيم |محمد  ن|صيدله حلو

|65598 حمد|رق محمد |طمه ط|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

233|23 دق|سلىم محمد حنفى ص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

862o64 ي جرجس صموئيل س| مي|نىح  |نوعيتـــ فنيه قن

62|4o3 ن|رس حلىم عثــــم|طمه ي|ف ط|حقوق دمي

5|4426 بــــوسليم|لسيد محمد محمد |فريده  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

4|25|5 مصطفى عىل حسن حموده |ره طنط|تـــج

86456o سيد محمود سيد عىلي سيوط|حقوق 

|6||o در بــــدرحسن|لق|محمد بــــدر عبــــد هره|لق|ره |تـــج

267|33 لسيد رجبــــ كرم|يدى |ه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|76o94 لجليل|م عبــــد |لسل|ض عبــــد |عىل ري ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

634462 لمجيد|حمد زىك عبــــد|رق |د ط|زي زيق|لزق|بــــ |د|

4755o8 حمد|محمود سمي  حميدتـــ محمد  |حقوق طنط

9|6459 ل نتـــع جريس فرج |من سيوط|علوم 

2|57oo ورى|حمد زىك |حمد محمد | ى لجيى ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

7o5332 ف عبــــد |حمد | لمرىس|لحميد محمد |رسر لمنصوره|ره |تـــج

463753 |فع |لش|رص محمد |ن ن|نوره
ى
لدسوق |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

لشيخ

772453 مه|هلل حسن سل|حمد عبــــد |حمد سيد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

272735 ف حسن ج|ء |لشيم| هلل|د|رسر سيوط|حقوق 
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246o38 ر محمد عيد مرع|عم ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

35|63o هيم|بــــر|حمد |عيل |سم|ء |دع هره|لق|ج طبــــيع |عل

45o|4 حمد خميس موىس زىك| ى شمس|زر عه عي 

844787 نم|لح سيد غ|ندي ص ن|سو|تـــربــــيتـــ 

87o437 لحميد عىلي محمد|ء عبــــد|سم| ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4|38|4 ود|لحليم د|ن عبــــد|محمد نبــــيل سليم ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

843695 ل|دي محمد جل|محمود بــــغد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5|9oo5 حمد يوسف|لعزيز |ء رجبــــ عبــــد|ل| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

24885 لليثــــي|ن |ح رضو|لفتـــ|جر عبــــد |ه ى شمس|تـــج ره عي 

25|7|| لنرص|لعزيز سيف |تـــم عبــــد|فتـــوح ح ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

24o267 ن|لكريم حمد|يز عبــــد |م ف|كر|رحمه  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

5342| ف محمد غيثــــ|ر |من رسر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

248o55 بــــو شوشه|يه محمد محمد | ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

5oo8|4 لحديدى|منى مدحتـــ فتـــىح  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

855973 لسيد عىلي|منيه محمد | ي|بــــ |د|
|لمنى

752327 هلل|لد سعيد عبــــد|هلل خ|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3||6oo عىل حسنى عىل| سه ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

34695 لغنى|لغنى طه عبــــد |هر عبــــد |سم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

42656o بــــو حشيش|مجدى سعيد محمود | مه تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

62222| بــــو زيد عىل|ء رجبــــ |رس| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

759883 حمد|طمه محمد سيد سيد |ف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|949o ء محمود أحمد محمدجبــــر|صف لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|4o382 ى|بــــر|رق |مينه ط| هيم حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6772|9 |ح عبــــد |لفتـــ|لرحمن محمود صبــــرى عبــــد |عبــــد 
لعزيز

لمنصوره|علوم 

8462o8 مد|حمد مرىسي ح|عمر  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

285756 ى|محمد   حسي 
حمد قرئى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

494722  عبــــد |لمر|مصطفى 
ى
 |لبــــ|زق

ى
|لمر|ق

ى
زق ره دمنهور|تـــج

369366 كشر|ل|ح |لفتـــ|رق عبــــد|ل ط|جل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

424895 ر|بــــر مرىس نو|ن عىل ج|سلط سكندريه|ل|علوم 
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44o33| حمد|طمتـــ مهدى عىل |ف لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

69o743 لرحمن|هد عبــــد |جسم مج|د |جه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

364368 حمد|كريم محمود نرص  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5o7623 ر|لنج|لعليم |لمنعم عبــــد |ر عبــــد |من سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

649598 حمد محمد صبــــره|لسيد |ء |لزهر| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

62o773 ى ح|ي ي|تـــم محمد محمد |سمي  لعشر ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

4466o| لح|حمد ص|حمد محمد |عمرو  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

65525 ن محمد|حمد محمد شعبــــ| لفيوم|حقوق 

54o|3o ف جميل محمد |محمد  لجزيرى|رسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

256745 ز|ح محمد تـــمر|ن صل|فن| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o|847 محمد يحن  محمد بــــدر |هندستـــ طنط

2892o  فتـــوح متـــول|مح |حمد س|
ى
لدسوق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

53964 للطيف|هيم عبــــد|بــــر|دل |لرحمن ع|عبــــد حقوق بــــنى سويف

77|879 يوبــــ|حمد محمد محمد |ندى  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

46583 لبــــ محمد عمر|بــــو ط|مروه  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

489395 دتـــ نويسر|لحكيم محمد زي|ندى عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

6|69|5 لسعيد مقلد|ريم طه  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

755636 د سعيد|ء محمد فؤ|وف تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

676643 لعزيز محمد|مل عبــــد |يدى محمد ك|ه لمنصوره|حقوق 

433428 مر|بــــوع|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3|oo6 ف |فرح  حمد حسن|رسر هره|لق|طبــــ 

|76853 لرحمن|حمد عبــــد |م محمد |ء هش|ل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|6||4 حمد عمر|م |لحميد بــــهر|عبــــد | يه رض| |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

3|89|7 لدين|لحفيظ بــــدر |مد عبــــد|ء ح|رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

346753 لجمل|رجبــــ سيد محمد | ر|ي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9249|7 حمد محمود |ء حسنى |سن ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

79o332 هر|لط|مه محمد |س|بــــ |رح ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

62827o لسيد محمد بــــرع|حمد |ندى  زيق|لزق|بــــ |د|

899292 حمد |لم |ر محمود س|من ج|أللسن سوه|كليتـــ 
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66978 ن|لفضيل رمض|لد عبــــد |د خ|جه لفيوم|بــــ |د|

835892 ح محمد|لفتـــ|مروه محمد عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

9o6866 لبــــدرى محمد |حمد |محمد  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

44o326 ألشموئى|لنبــــى مرىس محمد |ره عبــــد |س لشيخ|عه كفر |زر

||567o دق رزق|ج  ص|ره ن|س ى شمس|تـــج ره عي 

|5464 للطيف|عيل عبــــد |سم|بــــ |يه|مجد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|9|46 ي |د ر|ندى عم
بــــو زيد|ضى ى شمس| لسن عي 

|26835 حمد شلبــــى|يمن |محمد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

84|693 شد|كر ن|يمن ش|نوبــــ |بــــ| دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

365|89 لنبــــوى|لد محمد |هلل خ|منتـــ  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

46o23o محمد حسن سيد بــــدوى محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o457o فظ|لحكيم محمد محمود ح|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

259275 لعجوزه|حمد محمد عزبــــ |يه | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4824o7 رم محمد محمود مصطفى عىل|ك لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

263756 حمد محمد|لد سعد |خ| ر|ي |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|5oo35 يمن رجبــــ محمد|حمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

483o5o يش عىل حسن شلبــــى محمد سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

23949| ى عبــــد ض|لق|ن |لسم|ر محمد |لستـــ|يمنى تـــحسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

||9286 ى ن جرجس|مدحتـــ جبــــر| مي  ى شمس حقوق عي 

3|8|37 ي مغربــــي محمدي|محمد ه
ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|46|6 سم  |لق|بــــو|عىل محمد محمود  ج|بــــ سوه|د|

6|85|9 |شتـــ| حمد زكري| |دين ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

484338 تـــه يوسف|ئى رشدى شح|م روم|ر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6|54o8 رق محسن محرم|محمد ط ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

5|529| ى عمربــــن |ي هلل|بــــ محمد عيسي عبــــد |لخط|سمي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2|9643 ف بــــدر | |لي|د حمد|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

887o87 ى محمد |مل حس| حمد |ني  سيوط|حقوق 

2|97|2 عيل موىس|سم|ئى |هند ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

23|226 دى|له|ن عبــــد|محمد بــــدر رمض هره|لق|بــــ |د|
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|58797 حمد محمد|عليه محمد  ن|بــــ حلو|د|

|55325 رون يىحي|مريم يىح ه عه مشتـــهر|زر

684887 حمد بــــهريز|لسيد |لسيد |هيم |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

7oo9o3 ي|لكيل|لعظيم |ح محمد عبــــد |يه صل|
ئى لمنصوره|بــــ |د|

4|43|6 يه صبــــىح محمد صقر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4||633 ى ر|ريم نبــــيل  د|غبــــ عي|مي  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

268977 حمد سليمه| |ء ذكري|ضو| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5||566 ن|هيم شعبــــ|بــــر|حمد محمد | تـــربــــيتـــ دمنهور

47535o لس جرجس فكرى عبــــد  لشهيد|كي  ضتـــ دمنهور|علوم ري

355649 لرحمن سيد عيد|سهيلتـــ عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

4996|8 تـــ|وليد عمرى محمدبــــرك| ر|ي عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

353337 محمد سيد فرج محمد محمد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6768o2 هيم محمد حسن|بــــر|محمد  لمنصوره|ره |تـــج

3|65|8 هيم منصور|بــــر|رتـــ محمود |س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

684|47 ى رض|ي لغنى|لحميد عبــــد |عبــــد | سمي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

77247| ل|حمد غندور و|لسيد محمد محمود | |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

88825o يز عويضه  |م فوزى ف|ريه سيوط|تـــربــــيتـــ 

2622|8 لصعيدى|لعليم مرىس |محمد فتـــوح عبــــد |ره بــــنه|تـــج

52o|87 لعزيز سنبــــل|ء صبــــرى محمد عبــــد|سم| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

498493 لشندى مخيمر|درتـــ محمد شندى جمعتـــ |ن صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

52998 لرحمن عويس|ل عبــــد |لرحمن جم|عبــــد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

6o5227 ر|رق حلىم نص|ن ط|رو ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

54393 لعظيم|لحميد عبــــد |دى محمد عبــــد |ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

75|9o| حمد|لسيد |حمد جميل | زيق|لزق|هندستـــ 

53638 ضل سيد|هبــــه ربــــيع ف بــــ بــــنى سويف|د|

8|7643 وي|لمحسن طنط|فرغىلي عبــــد| رض ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

645224 ود|ح د|لفتـــ|خلود محمد مسيل عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|4o8o| ي عبــــد |رس |محمد ي
ى
يم|لد|دي عبــــد |له|لدسوق ى شمس حقوق عي 
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357289 لسيد|لسيد غنيم |منيتـــ | هره|لق|ج طبــــيع |عل

688|44 س|سل محمد محمد رزق حو|بــــ لمنصوره|هندستـــ 

64382| ى|بــــر|لحميد |د عبــــد |كريمه نه هيم حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

853285 لمحسن مهدي|حمد مهدي عبــــد| ي|هندستـــ 
|لمنى

9oo476 رص محمد محمود |رحمه ن ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

||9683 يوسف حسن حلىم حسن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5423o7 عد|بــــومس|ليىل يوسف محمد يوسف  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|7654 بــــ|لسيد خط|د محمد حسن |زي هره|لق|ره |تـــج

5o5o6 حمد|ن محمد |محمد شعبــــ معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

243oo2 |لز|صديق حسن صديق حسن 
ى
رق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

537295 وي|لعشم|ح عىلي محمد |ن صل|يم| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

8|9||9  محمد عىلي|شيم
ى ء حسي  ي|تـــمريض 

| لمنى

62|73o هيم|بــــر محمد عىل إبــــر|نجوى ج لمنصوره|صيدله 

897282 شد |حمد ر|مروه جعفر  ج|حقوق سوه

52967 س|لعزيز عبــــ|عىلي طه عبــــد  صيدله بــــنى سويف

762959 ده|م عوض محمد رم|ر س|يثــــ| حقوق بــــورسعيد

77567o مر|ح ع|حمد صل|مصطفى  زيق|لزق|حقوق 

443236 لحسينى|هد عىل موىس |ن |حقوق طنط

445842 لسيد|ن رجبــــ |شعبــــ| ل رض|جم ج|بــــ سوه|د|

737o3 هر عىل|لظ|محمد ضيف عبــــد لفيوم|عه |زر

6o3964 بــــوحطبــــ|لمنعم عيد |حمد محمد عبــــد| |ره طنط|تـــج

57797 ن د|هيم عي|بــــر|جرجس | مي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

478987 رج|لج|لد عىلي عىل |محمد خ سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|54|48 زى عوض|لرحمن حج|يوسف عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4|693 لشيخ|لدين محمد سمي  سيد |م |حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

356o32 يف محمد طلبــــه| لي|د رسر تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

49773 حمد بــــكر|كريم عيد  هره|لق|ره |تـــج

|37|59 در شفيق ميشيل|شفيق ن هره|لق|ره |تـــج

767o59 م|لسل|لرؤف عبــــد |م عبــــد |لسل|محمود عبــــد 
لغزول |

ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 
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2o823 حمد|ح |لفتـــ|محمود يشى عبــــد هره|لق|حقوق 

7|||57 للطيف|محمد محمد عىل عبــــد | محمود رض لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

64|3|8 لمنعم محمد|ر عبــــد|لستـــ|محسن عبــــد زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

||9396 هيم|بــــر|يوسف حمدى متـــول  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

868ooo ي |
حمد|مل محمد مصطفى |نوعيتـــ موسيقيه قن

422789 د نعيم متـــرى|عم| رين|م سكندريه|ل|بــــ |د|

9o797o لسيد مصطفى |مصطفى حسن  ج|عه سوه|زر

5o398 هيم|بــــر|لق |لخ|حمد محمد عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

358657 ن محمد عىلي محمد|رو وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

7666o4 ع|لرف|ع محمد |لرف|حمد | لعريش|تـــربــــيتـــ 

34767| روق بــــيوم|محمود وحيد ف |بــــ بــــنه|د|

828|5 هيم|بــــر|حمد رشدى قرئى | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o7o65 مريم محمد فتـــىحي محمد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

2|987 ه صل حمد سيد|ح محمد |ني  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5|4346 ه مجدى محمد عىل عشوش| مي  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

2449o5 مل عبــــده محمد|جر ك|ه هرتـــ |لق|تـــمريض 

223253 بــــى|مبــــ|هلل مصطفى زينهم |معتـــصم بــــ  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

25|553 دى زينه|له|تـــ عبــــد|لشح|ل |كم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

634o46 ف |لرحمن |عبــــد  |لدين عبــــد |حمد محمد رسر
لرؤف محمد سليم

زيق|لزق|هندستـــ 

69778| هلل| |لسيد محمد عط| |مريم زكري لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

492566 طف حسن محسبــــ|د رجبــــ ع|زي |حقوق طنط

687289 ض|لسيد ع|هلل |محمد عبــــد | ر|ي لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

643435 هلل محمد مقبــــل|هلل ممدوح عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

826974 ي خ|
تـــ|لد زرزور شح|لحسينى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

757858 ه عىل | رك|لسيد مبــــ|مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

4353o4 د|لجو|مد عبــــد |مل ح|ده حسن ك|غ ي صىح طنط
|معهد فنى

33|689 هيم|بــــر|حمد |لفتـــوح |بــــو |د |ء فؤ|رس| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

35|7|3 ى|ل محمدى |ل كم|محمد جم حمد حسي  ج|بــــ سوه|د|

|75743 ف محمد |دى |ه لصبــــرى حسن|رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

Thursday, September 6, 2018 Page 8026 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6o9437 لخطيبــــ|حمد محمد محمد |سيد | رش لمنصوره|حقوق 

762684 ف محمد مصطفى |عمرو  وى|لبــــقس|رسر بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

36346| ي مرىسي| ر|ي
سعيد حنفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

5|2974 مد سعيد زىك قنديل|رأفتـــ ح سكندريه|ل|طبــــ 

4746| لمقصود|لحميد عبــــد|نسمه سيد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

9|4|6 ى محمود |ي يوبــــ لطيف|سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|58o2 ح عىل|لفتـــ|طف محمد عبــــد |م ع سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

48773| هلل|هيم مسعد وهبــــه فرج |بــــر|يوسف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49o592 ف مصطفى كم ف|ملك مشر ل مشر سكندريه|ل|بــــ |د|

229746 لمجد محمد|بــــو|مر بــــرىس |تـــ سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

3|6746 ذل|لش|ل |لع|ء زينهم عبــــد|رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

525|35 ى أحمد عبــــد |ي سم|لسندى ق|لمنعم |سمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

353524 ى متـــ نعيم فهيم|س| |مي  |ره بــــنه|تـــج

4o3|o2 ضى|لر|بــــر عبــــد|هيم ص|بــــر|بــــر |ص ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

4o6942 ى|در نرص |لق|لسيد عبــــد| |ر|ي مي  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

45o657 بــــر عرفه|لرحمن ص|ء عبــــد |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|6o3o8 هر محمد|دل محمد م|حمد ع|عمر  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o92| لحميد|ء محمدين محمد عبــــد |سم| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4388o3 ود|لرحمن عىل د|حمد عىل عبــــد | لشيخ|ره كفر |تـــج

693844 بــــينى |رص عيد |لن|عبــــد | مه ق|لشر وى|لشر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

4993o7 لخي  محمد محمود حميده|بــــو|ئى |أم سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4|6464 م|لش|مصطفى فتـــوح مصطفى  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

27967 ف |هدى  حمد عىل خلف|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

839377 لح محمد طه|محمد ص ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

4793o ى تـــ|دى ر|ف لح|درس ص|ويي  هره|لق|بــــ |د|

3|5|36 ميشيل مجدى خليل موىس ى شمس علوم عي 

6|oo|o لبــــهنس|ء عىل عىل |سم| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

26|958 لعربــــ|م عز |لسل|لمنصف عبــــد|محمد عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

49o9|4 بــــر محمود|بــــ ج|يه|هدير  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o7|o لحميد|عبــــد | ل زكري|لرحمن هل|عبــــد  ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى
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8|4o5o حمد عىلي|تـــ |حمد فرح| ره بــــنى سويف|تـــج

2|85o5 هيم|بــــر|مد |مه ح|س|ء |ل| |ن طنط|سن|طبــــ 

5632o م سعد حسن محمد|سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4|8|5 ن سعيد محمد سعد|مرو هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

245o59 ن|رق عرفه وهم|ء ط|وف د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8783| فظ|ن ح|ندى محمد شعبــــ لفيوم|حقوق 

2326|9 حمد معوض بــــخيتـــ|ندى  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

475336 هلل عطيتـــ بــــدر|لدين عبــــد |م |عمر عص سكندريه|ل|ره |تـــج

925424 رع  |هيم مصطفى ز|بــــر|يوسف  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

62|87o ي|بــــر|لرؤف |لرؤف عبــــد |جر عبــــد |ه
هيم بــــسيوئى ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

6397|8 هلل عىل|هبــــه محمد عبــــد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

67o48 وى|يوبــــ جوده سعد|ء حمدى |رس| لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

|43936 لشيختـــ|م |م|لرحمن محمد فتـــىح |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

86|758 رك حسن|حمد مبــــ|لرحمن |عبــــد ن|سو|بــــ |د|

|75o47 محمد| تـــفى فريد زكري ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|23643 حمد محمد|حمد |لؤى محمد  ن|حقوق حلو

643633 ى|رص عبــــد|لن|ء عبــــد|رس| لرحمن حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

675|95 ج|نور رس|هيم |بــــر|فرح  لمنصوره|بــــ |د|

227748 د زىك|ج  فؤ|ن| رين|م سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

284455 ن رأفتـــ وليم لبــــيبــــ|روف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2727o9 هيم|بــــر|حمد |يمن |ن |رو دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

792895 مل يوسف مصطفى|مصطفى ك| سه عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ 

257754 ن|م حجر|لسل|حمد محمود عبــــد| ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

448747 شم|حمد عىل محمد ه| |هندستـــ طنط

33o745 ى|ملك عبــــد لحميد منسي حسني  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

5|26o7 لعزيز|حمد محمد محمود عبــــد | بــــ دمنهور|د|

684476 لغيط|بــــو |حمد محمد محمد |ن |يم| لمنصوره|بــــ |د|

27858| لحميد منصور عـيــطــه|لد عبــــد|بــــ خ|ربــــ شمون|نوعيتـــ فنيه 

696939 حمد|هيم عىل |بــــر|م |حس ى شمس طبــــ عي 
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42o282 هلل محمد| |لسيد عط|هيم |بــــر|هدير  لشيخ|ره كفر |تـــج

|4o68o ف هريدي عبــــد |لرحمن |عبــــد  ل|لع|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64o543 يوبــــ|لسيد عىل |رس سعيد |ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o769 يد محمد|عيل ع|سم|د |زي ضتـــ ج بــــنى سويف|ري/رض |ل|كليتـــ علوم 

29289 لسيد مصطفى|حمد محن  | ن|بــــ حلو|د|

493|79 لحميد محمد|محمود محمد محمود عبــــد ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

527|8o يمن محمد سليم محمد|محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

342796 رص جميل حسن|يتـــ ن| |ره بــــنه|تـــج

42o998 لخول|هيم |بــــر|لسيد محمد |ء |سم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

344|99 لمنعم|مي محمد عبــــد|شم ر|ه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

63|628 دق|لص|ل |ره محمد كم|س قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

582o2 ر|مل عم|حمد ك|سيد  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

858222 عمر محمد عمر محمد ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6oo72o لبــــربــــرى|ء محمد شفيق |ل| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

895725 لعظيم |ل عبــــد|لع|ئى محمد عبــــد|م| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

326o5| حمد عىل|سمر محسن  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

6|2o4 لحميد|محمد مصطفى محمد عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

2822o| رى|زخ| ئى عزم ون|نوبــــ روم|بــــ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|232o4 وس|يز مهنى تـــ|نطونيوس ف| ورصى دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|273o| دل سليم سعد|دى ع|ف دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

266424 فع|د ن|لعزيز ج|طمه قطبــــ عبــــد |ف تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

26o64 لدين|ىطي نور |لمع|بــــو |لد |لدين خ|نور  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

2|892o ى|عمر عل ء محمد سعيد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

|292o7 ي ميل|تـــي  ر|فيلوبــــ
د منسي|ضى ى شمس هندستـــ عي 

4|6682 ج|ر مصطفى محمد محمد فر|من لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7o6742 لسيد محمد|دل |عمرو ع لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o98|9 لم|لم محمد س|ئل س|عمر و عه دمنهور|زر

7|5o29 ى محمد عبــــد |ي رس|لمنعم ف|سمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

23o7|4 لرحمن سيد محمد محمد|يوسف عبــــد ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى
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76oo64 محمد| مؤمن محمود زكري سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

3725|2 حمد|حمد صبــــرى |صبــــرى  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

924735 بــــر سعيد |لج|لسيد عبــــد|ء |شيم ج|طبــــ سوه

|58523 ي عبــــد |شيم
لرحيم|در عبــــد |لق|ء مصطفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8||o63 ف رضو|تـــن |ف لعزيز|ن عبــــد|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|552|7 ل محمود|لع|لعليم عبــــد |ره عبــــد |س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

25o|39 هلل جبــــه|د سعيد عبــــد |ره عم|س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5|3975 هلل جبــــر حلىم محمد حسون|منه  طبــــ بــــيطرى دمنهور

53422 مي زىكي سيد زىكي تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

9|86|o لرحيم  |حمد عبــــد|لدين محمد |م |عص سيوط|بــــ |د|

|45722 محسن مرع سيد محجوبــــ تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

42267o دى محمود محمد|له|حمد محمد عبــــد | ط|بــــ دمي|د|

235625 ن|زم محمد عىل رمض|محمود ح ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

779322 ن محمد محمود|محمد شعبــــ زيق|لزق|ره |تـــج

4465o8 حمد|سط محمد |لبــــ|لدين عبــــد |د |محمد عم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

286|9o حمد عىل|محمد شيبــــه عىل  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

|5|944 در|لق|طمه محسن سيد عبــــد |ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|82|o ن|لحميد حمد|حمد عبــــد |رس |حمد ي| ى شمس هندستـــ عي 

5o6465 وى|ل حسن طنط|ء جم|رس| سكندريه|ل|حقوق 

478664 حمد صبــــره|حمد |لرحمن |دهم عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8854o3 د فرج |هر مر|مريم م سيوط|بــــ |د|

6||336 ى|لرحمن ش|ء مجدى عبــــد |رس| هي  لمنصوره|علوم 

23995 لد سعد سيد|ء خ|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|2253 ى|مهند صل ح سيد حسي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5o7692 لسيد|ن عبــــد |شمس محمد سليم سكندريه|ل|بــــ |د|

525684 هلل يشى بــــدر بــــدر|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o689o لم|هلل متـــول س|يمن عبــــد |بــــسنتـــ  سكندريه|ل|عه |زر

8593o9 حمد|دي محمد |محمود ن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|6o242 لونيس مصطفى|ن مصطفى عبــــد |مرو ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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74985 ي|حمد عم|
ى
د محمود شوق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

452449 س|هيم عبــــ|لسعيد إبــــر|د |زي لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

678237 لمهدى|ن منصور |ده محمد رمض|غ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o4o6o حمد |لرحمن |يه عطيه عبــــد| ج|طبــــ سوه

7|646| نه|لصمد سكر|بــــ حسن عبــــد |لوه|عبــــد | دين ط|بــــ دمي|د|

89924| ى |محمود ي لرحيم |عيل عبــــد|سم|سي  ج|هندستـــ سوه

45o98 ح عىل|لفتـــ|م عىل عبــــد |ريه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

68448o ح|لسو|ن فتـــىح محمد محمود |يم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

54485 رتـــ|هلل بــــش| |هيم عط|بــــر|هلل | |عط معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

5o395o لقيسوئى|محمد حمدى محمد محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

27|48| ى |ي حمدحمدتـــ|لمعىط |حمد عبــــد|سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

63|29o س محمود حسن|ئشه محمد عي|ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6|895| ى|ي لديبــــ|لسيد |عوض | سمي  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

348423 ن عىل سيد محمد حمودتـــ|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

43|934 ن|ره محمد محمود شعل|س |علوم طنط

86o4|| هلل رجبــــ محمود مرىسي|عبــــد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

428228 رتـــ|بــــسنتـــ محمود محمد غبــــ | تـــمريض طنط

77|o64 ح|لفتـــ|ن محمود محمود عبــــد|ريم|ن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

5o9878 ف غ|مصطفى  ى|زى محمد ش|رسر هي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

5|4953 ي عبــــد |سهيلتـــ س
لمقصود|مي مصطفى سكندريه|ل|نوعيتـــ 

826997 ه محمد | ن|لسيد سلم|مي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

||7||5 لعزيز محمد|يمن عبــــد |ن |نوره هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

547783 لعزيز مصطفى عيد|هلل عبــــد|محمود عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6|76o4 لحليم|نور عبــــد |أحمد صبــــري  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

283496 مي |ل|ن محمود فتـــىح محمد |نوره هره|لق|بــــ |د|

346553  صل
ى
حمد هيكل|لدين |ح |منى صدق ى شمس|د| بــــ عي 

242882 لجميل فهيم|لد جميل محمد |خ ن|حقوق حلو

4||347 زق|لر|لمجيد عبــــد |د محمد عبــــد |جده عم|م |تـــربــــيتـــ طنط

836896 در|لق|ن حسن محمد عبــــد|يم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

463249 مه|هيم عبــــده محمد سل|بــــر|يه | لشيخ|بــــ كفر |د|
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4o|987 ي محمد حموده|محمد 
حمد حبــــسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6348|7 حمد|حمد محمد |مصطفى   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

52969 هيم|بــــر|حمد |عمرو كرم  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

5o5|64 حمد محمد زىكي محمد|زن |م سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

779o64 طف سعيد مرىس|هند ع زيق|لزق|عه |زر

7o2644 لعليىمي|هيم |بــــر|بــــو سيف محمد |ن |نوره زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

26253| لسيد|م سعيد محمد |محمد حس ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

346o64 حمد سيد|سم |ل ق|طمتـــ جم|ف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

493485 ل|لمظ|محمد مبــــروك محمد  |حقوق طنط

7o2989 ن|ع شعبــــ|لرف|كر محمد |ر يوسف ش|من لمنصوره|بــــ |د|

22|527 هلل|ل محمد عبــــد|كريم كم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o9489 ن فودتـــ|ئى سليم|ليم|هيم |بــــر|ء |ل| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

278264 لسيد|هيم محمد |بــــر|محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

759655 سلىم حسن محمد محمد عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

462922 لسميع حبــــيبــــ|لسيد عبــــد|ء |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

638527 شور محمد|لسيد ع|رتـــ |س زيق|لزق|بــــ |د|

525346 لجيد|حمد محمد عبــــد |بــــسنتـــ مصطفى  |ضتـــ طنط|علوم ري

6877|6 ج|لجليل مصطفى رس|حمد محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|53o49 لسيد|لسعيد |رص |لن|حمد عبــــد | ن|ضتـــ حلو|علوم ري

4829oo ي |س
ى مرزوق |ره مصطفى حمد|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22o882 حمد|ح محمد |لفتـــ|سلىم محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4487oo يد|لعزيز محمد ز|لعزيز محمد عبــــد |عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

9o4o49 ه حمد| ل |لع|ن محمد عبــــد|مي  ج|طبــــ سوه

223362 حمد سيد محمد|يىح  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4242| لبــــكرى ربــــيع|جد محمد |حمد م| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4986| زق|لر|حمد محمد حمدى عبــــد | كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

6767|8 لمتـــينى|حمد محمود | |ثــــري لمنصوره|حقوق 

|75o89 ئى|لخي  ه|بــــو |لمسيح |ريو عبــــد |روم هره|لق|حقوق 

68|994 مه|بــــوش|حمد |هلل محمد |منه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52243o شم|صف خميس ه|خميس ن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|
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8o6534 ى ى بــــطرس عبــــيد حني  نيفي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

8|5386 مل|لمنعم ك|روفيده محمد عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

62763 حمد محمود محمد|ء |شيم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

259455 ه جم شور|ل سعيد ع|سمي  شمون|نوعيتـــ 

37ooo7 لوكيل|لسيد |محمود محمد عىل  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4387o5 يف محمد طول ن|محمد رسر لشيخ|طبــــ كفر 

|28334 ى ط|ي لدين عبــــده حسن|ل |رق جم|سمي  |ره طنط|تـــج

835873 هيم|بــــر|ل عىلي |لع|سهي  عبــــد |نوعيتـــ فنيه قن

476o2o ئى|ئى محمود كيل|آيتـــ يشى كيل سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4o8538 معتـــز عبــــد ربــــه مرىس عبــــد ربــــه محمد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|78292 لرحمن محمد|لح عبــــد |لرحمن ص|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|4588 حمد|زم نرص عبــــوده |ح ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

889574 بــــينى |ء |سم| حمد منصور |لشر سيوط|حقوق 

626898 وى|لحفن|لمنعم |ء محمد عبــــد |رس| زيق|لزق|حقوق 

858876 جح فضل|طف ن|ء ع|رس| |حقوق بــــنه

45|27| لسيد غنيم|لسعيد |ء |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4o8o57 ده محمد رجبــــ عىلي محمد|مي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36|6|8 لنبــــى|ل عبــــد|لع|عز فرج عبــــد ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

92o585 لد محمد محمود |حمد خ| ج|هندستـــ سوه

35658o ن ى |محمد | مي  هيم محرم|بــــر|مي  |حقوق بــــنه

23o85o رق حلىم محمد|م ط|حس لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|38793 ل|رى غ|ره لطفى زخ|س هره|لق|ر |ثــــ|

326o96 ى|ر عمرو محمد |من مي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

896947 بــــودهبــــ  |بــــودهبــــ بــــدر |رحمه  ج|بــــ سوه|د|

9o75oo بــــى |مبــــ|ل عمر |محمد جم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

232272 لعزيز|حمد عبــــد|لعزيز |محمد عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

698o|| بــــ|لوه|ح جمعه عبــــد |صل| دين لمنصوره|بــــ |د|

5ooo78 ج |عطيه محمد فهيم جبــــريل مر دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

34|52o ف ص|هيم |بــــر| ج |م خف|لسل|بــــر عبــــد|رسر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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8o2697 لرسول عىلي|ء محمد عبــــد|هن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

695925 ى|هلل |يق عبــــد |محمد ف لبــــحقي  لمنصوره|صيدله 

68284| لهتـــيىم|ليىل محمد محمد مصطفى  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|5o29 لمغربــــى|رس محمد عبــــده |بــــسمه ي لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|62942 يف محمود عبــــد |نوره لعليم|ن رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

45||o8 س|سط عبــــ|لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|لد |هيم خ|بــــر| ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

462577 |لعط|بــــو |هيم  |بــــر|ليىل محمود  ط|بــــ دمي|د|

48967| نم|لسيد محمد غ|سلىم سمي   سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5356oo ى|لر|ن عبــــد|حمد سليم| زق محمد حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25|236 لشىس|لنبــــى |د عبــــد |حمد رش|عمر  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

||9768 س عوئى لطيف يس|تـــوم ى شمس علوم عي 

46433| |لبــــن|حمد محمد |هلل محمد |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

498647 م|لغن|لمنعم عىل |ح عبــــد |ء صل|رس| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4397|5 ده|لسيد حم|زق |لر|ندى مصطفى عبــــد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

7753|o م|لسل|ل ذىك عبــــد|لع|عمرو عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

7939o9 س|تـــى عبــــ|حمد نج|س |محمد عبــــ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5|o56o ل|ن جل|تـــتـــ سليم|محمد مدحتـــ شح سكندريه|ل|طبــــ 

887326 ن |لرحمن سعيد محمد رشو|عبــــد سيوط|بــــ |د|

77|389 لسيد غنيم عطيتـــ|لغنى |ء عبــــد |ل| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

43o|o8 ف عبــــد |يدي |ه وي|لص|ح مصطفى |لفتـــ|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

266|94 لسيد حشيش|دل |ع| دين لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

534534 شور|لسيد عىل ع|سنتـــ عىل |بــــ سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

44|468 ف أبــــوزيد فتـــح  نم|هلل غ|محمد أرسر لشيخ|علوم كفر 

8o98o8 نوره محمد عزيز محمد ره بــــنى سويف|تـــج

4|8698 رس بــــسيوئى محمد|عمرو ي لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52|533 ي|لعل|يخ عوض سعد |ء ش|هن
ى
ق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

54o84 بــــ فوزى عويس|يه|سلىم  بــــ بــــنى سويف|د|

83564 حمد محمد|بــــر |حمد ج| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9o9|2| لحميد |بــــ محمد عبــــد|لوه|عمر عبــــد ج|علوم سوه
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867o28 ي ه رون|جورج جرجس بــــشر دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

6o||| بــــر قرئى|ديه رجبــــ ص|ن صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

782468 ن|لفتـــوح محمد عجل|بــــو |رق |كريم ط زيق|لزق|حقوق 

8466|7 لجليل|لحميد محمد عبــــد|مكه عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

9o7o|| ز  |لدين فو|مه محمد عز |س| ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

4o|639  محمود |
ى
حمد|حمد محمود دسوق سكندريه|ل|ره |تـــج

|339o6 يوسف مسعود رجبــــ محمد مسعود هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3459o9 عويس| كريمتـــ محمد رض ى شمس علوم عي 

6|6|46 د مصطفى حسن غنيم|محمد عم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6oo955 لبــــرع|لمنعم |ئى رجبــــ عبــــد |م| |علوم طنط

267o77 بــــ|بــــر حسن حج|يه ص| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7o895 رى|لغنى هو|حمد عبــــد |ره |س لفيوم|حقوق 

344546 ر|لكردى مختـــ|لسيد |محمود حمدى  ى شمس|تـــج ره عي 

64256 للطيف|للطيف سعيد عبــــد |ئى عبــــد |م| لفيوم|نوعيتـــ 

676|9| لجمل|ء عىل مأمون عىل |رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

868359 لضوي|زق |لر|لمنعم عبــــد|ء عبــــد|حسن ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

825679 محمد فتـــىحي عىلي خليفه تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

655o| بــــ سعد|لتـــو|ء سيد عبــــد |رس| لفيوم|بــــ |د|

3338o لبــــكرى|م محمد |لسل|لسيد عبــــد |عهد  هرتـــ |لق|تـــمريض 

2636|5 حد|لو|ن عىل محمد عبــــد|نوره تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

36o885 للطيف|لرحمن سعدي عبــــد|مصطفى عبــــد |ره بــــنه|تـــج

5o7923 ي فتـــىحي فهىمي|
ي حسنى

يرينى ج|بــــ سوه|د|

678|48 ف ح|جر |ه لسيد|مد |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o||68 ن|يوسف محمود سعد محمود شوم زيق|لزق|ره |تـــج

834863 ده|سط محمد يوسف حم|لبــــ|عبــــد ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

7244o لعزيز محمد|محمد عبــــد| ند ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

637438 لبــــليىه|هيم |بــــر|دق |يه ص| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|53554 حمد رجبــــ|ء محروس |دع ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

5|65| ح مرىس|بــــ ربــــيع صل|رح بــــ بــــنى سويف|د|

4o49|9 مد حموده|لحميد ح|مصطفى محمد عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

Thursday, September 6, 2018 Page 8035 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|5965o د|لجو|لسعيد عبــــد |ضىح محمد  لفيوم|عه |زر

334o92 هلل|لدين محمد عبــــد|لد محن  |لدين خ|محن   ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4868|2 لمهدى|حمد محمد |محمود  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44633o حمد محمد مصطفى طه|محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|24785 لرحيم|حمد عبــــد |لعظيم |حمد عبــــد |محمد  ى شمس هندستـــ عي 

6o6o39 لجوهرى|ود |وى د|لششتـــ|دى محمد |ه لمنصوره|حقوق 

4426o5 هيم حسن|بــــر|هيم عىل |بــــر|ر تـــ |س |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

26329o لم|زق س|لر|نور عبــــد|د |نه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

494|73 لس ن ن|هلل سمع|دي عوض |كي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

59969 ى  حمد|محمد رجبــــ حسي  ي سويف
هندستـــ بــــنى

7o6643 ن|حمد مصطفى عوض رمض| لمنصوره|نوعيتـــ 

229948 ن|لسيد سلط|يوسف مصطفى  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

4858|5 ن محمود|لسيد رمض|حمد |هدير  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

37|22| يه|بــــوبــــن|حمد سعيد محمد |محمود  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o2483 ى محمد  لرجبــــي|ئى |حمد عن|حني  لمنصوره|ره |تـــج

8o2923 زق|لر|لحميد عبــــد|زق عبــــد|لر|هدي عبــــد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

2568|8 وى|لسعد|ح فهيم |سنيه صل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

636|69 لرحمن محمد سليم|حمد عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

7oo73 بــــ|لتـــو|هيم محمود عبــــد |بــــر| |ند لفيوم|ضتـــ |علوم ري

|65858 حمد| |رس عط|ي| رض لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

4|9o75 لعليم|عيل موىس عبــــد|سم|سعد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

386|4 لمقصود|مد عبــــد |رس هديبــــ ح|ء ي|ول هره|لق|بــــ |د|

52499o ى مرىس|محمد ف يز نجيبــــ حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

46565 فتـــ محمد محمد|زينبــــ ر ى شمس| لسن عي 

262|42 هيم سند|بــــر|حمد |محمود  |ره بــــنه|تـــج

79|o|3 ى عج|مر محمدى |مه تـــ|س| ج|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

783233 حمد|بــــد |محمود محمد عىل ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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5364|4 لسيد نوح|حمد |لدين |ء |ر عل|مي لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

8o5982 هلل عىلي جمعه سيد|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|52|42 |حمد محمد رض|ميتـــ |س ن|ضتـــ حلو|علوم ري

3|666 تـــه عىل|سهيله عىل شح ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

25o753 جد مصطفى شلبــــى|كريم م لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

2837|6 حمد|طف حسن |لد نبــــيل ع|خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o7255 لحسينى حسن جبــــر|ء محمد |ول لمنصوره|علوم 

426445 ى سمي  عىل عىل خليل|ي سمي  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

699||5 وى|لمك|وى طه |لمك|ء سمي  |ل| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|4|867 بــــدين رجبــــ|لع|ر زين |محمد مختـــ ن|ضتـــ حلو|علوم ري

4366| لح|يمن محمود ص|حمد | هره|لق|بــــ |د|

492252 زى|ن سعيد محمود غ|زم رمض|ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7||534 سه|مد عس|حمد ح|مد |حمد ح| لمنصوره|عه |زر

767465 بــــو ضيف محمود حنفى|سلىم حنفى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

422526 ن خميس|ن محمد عدل|نوره ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2|8432 ى محمد حسن محمد  مي  لسيد|ني  ن|بــــ حلو|د|

6o|9o2 فع|لش|لرؤف |هلل عبــــد |حمد عبــــد | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

779|97 لحميد درويش عىل|لسيد عبــــد |ء |شيم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4876|| حد|لو|لسيد محمد عبــــد|حد مجدى |لو|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4479|| رى|لهو|نور محمد |بــــ محمود |يه|ن |رو سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6844o2 |لبــــن|هيم عىل |بــــر|طف |بــــسنتـــ ع لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

778342 ر|لغف|مه محمد عبــــد|س|ء |ل| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|67692 طف رجبــــ محمد|عمر ع ى شمس حقوق عي 

773576 دريس|لزخي  |دم |لحسينى |ن |حس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

27|882 لسيد رزق|حمد محمد |ء |لشيم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

83927 هلل|حمدعبــــد |ن |حمد رجبــــ شعبــــ| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|724o5 وى رفعتـــ محمد|لشن|كريمه  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

2|7|39 لسيد|لدين يحن  |م |هلل محمد حس|منه  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

7636|| بــــى|عىل حسن عر| ن رض|رو بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

23oo86 لسيد خليل|هر|حمد م|لد |م خ|سل| هره|لق|ره |تـــج
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7|2857 عر|لش|لحميد |حمد محمد عبــــد |كريمه  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

246o8o ف|لزفز|هيم |بــــر|عىل محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

846378 ي عىلي 
هيم|بــــر|عبــــي  مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

9o42|2 ن |حمد حس|ء رجبــــ |رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

3|7386 هلل|هيم عوض |بــــر|د |رتـــن ميل|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2636|7 ف عبــــد|جر |ه لعزيز|لعزيز محمد عبــــد|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|99|6 ي حس|سل|
ن نرص موىس|م مصطفى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

233624 ى |منه  ى حسن حسي  عيل|سم|هلل حسي  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

435258 لم|طمه حسن حسن س|ف سكندريه|ل|طبــــ 

53634| ن|ن فتـــىح محمد جمعه رضو|نوره عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

329654 رق مىح متـــول خليل|مريم ط |بــــ بــــنه|د|

87o594 ى|شم حس|ن محمود ه|مرو ني  |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

9|3o56 روق بــــدوي |محمد محمود ف ج|ره سوه|تـــج

2|94o2 رز حسن|ل مبــــ|ندى جم ى شمس|تـــج ره عي 

632|4o لرحمن مقبــــل|منيتـــ محمد عبــــد | زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

47246 موىس| ء محمد زكري|دع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

76794| دل فوزى جبــــر يوسف|ء ع|رس| لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

33oo9 حمد|ء عىل محمد |سم| ى شمس| لسن عي 

|44||4 حمد|ريم مجدى محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4323|2 بــــ|له حسن محمد دي|ه ي صىح طنط
|معهد فنى

2o242 لعزيز موىس|ح عبــــد |لعزيز صل|محمد عبــــد  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

879255 هد |حمد مج|ن عىل |يم| سيوط|طبــــ بــــيطرى 

|47434 ف محمود زىك|محمود  رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8||9o| ي عبــــد|حمد عبــــد|كريم 
لحليم|لغنى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

487|3 لونيس|محمود محمد محمد عبــــد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

438256 شد|ىطي ر|لع|ن عيد عبــــد|يم| لشيخ|تـــمريض كفر 

757699 بــــ فرج|محمود مرىس محمد دي عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

264323 ن|م محمد رجبــــ عىل سليم|ريه |تـــربــــيتـــ بــــنه

|5o4|6 محمود حنفى بــــدير مهم ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 
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68o965 هيم|بــــر|لمنعم عىل |عمرو سمي  عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

228466 ى|رس| ء محمد فتـــىح حسي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

545362 حمد محمد|دل |م ع|يوسف حس دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

925324 ء رمزى حبــــيبــــ|نه عل|هيل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

68285 لسيد محمود|ء محمود |ول لفيوم|بــــ |د|

|72429 ن ن|د يوسف يون|عم| مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

345|78 وق حسن محمود  لنقيش|حمد |رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

494|83 حمد عدوى|لحبــــسر محمد |محمد  |حقوق طنط

492537 ن|لوز|حمد محمد سعد عىل | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|6734 لبــــيومي|حمد محمد |ء محمد |رس| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|298o| ى محمود يوسف محمود حني  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9|395o ن جوده  |رى جميل عجبــــ|م سيوط|بــــ |د|

6|3988 حمد فوده|طف |مح أحمد ع|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5o383 بــــر حميدتـــ|محمود قرئى ص ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

772574 م|حمد محمد عطيه سل|يمنى  زيق|لزق|بــــ |د|

359236 ن|حمد رضو|سم |حمد ق|عمر  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

232327 م محمد عطيتـــ|رس عل|لرحمن ي|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

52|983 ردين رفيق نرص شكري|ن ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3|8258 لغنى|نور عبــــد|نور حسن | ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

48|378 م حلىم محمد|مه عص|س| سكندريه|ل|ره |تـــج

2387|| لدردير|هلل |حمد عبــــد|ء |شيم ى شمس|زر عه عي 

924733 لسيد |دل لطفى |ره ع|س ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

6|9627 ي إبــــر|ل |م جم|إسل
بــــينى لديبــــ|هيم |لشر |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|

ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

896695 هر مصطفى محمد  |مريم م ج|بــــ سوه|د|

9o5826 ى |لرحمن محمد محمد |عبــــد مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

892439 ل |لع|محمد سمي  محمود عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4865 لدين|منتـــ محمد طلعتـــ شكري محمد سعد | ى شمس| لسن عي 

756884 ي |بــــر|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|
|هيم مصطفى

ي
ى
ق لصي 

عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 
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493284 محمد قطبــــ قنديل محمد موىس عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

284|69 مد|لحميد محمد ح|لمنعم عبــــد|يوسف عبــــد هره|لق|حقوق 

|65454 د مصطفى|رحمه مدحتـــ مر ن|تـــربــــيتـــ حلو

876||8 بــــتـــ  |بــــتـــ فرغىل ثــــ|محمد ثــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|47423 ل محمد جوده|لع|محمد فتـــىحي عبــــد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

8567o7 يف | لسيد|عيل |سم|حمد رسر ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

276779 ى عبــــد|عبــــد لنبــــى نرص|هلل حسي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7oo557 حمد|هيم محمد |بــــر|ء |عل ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

847347 وي محمد|ن بــــسط|ء شعبــــ|رس| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

6985|3 وى|لغربــــ|در محمد مصطفى |لق|محمد عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

4569oo ن|مينه عىل غريبــــ عىل عثــــم| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o6o|4 عيل|سم|لدين طه |م |خلود حس ي|بــــ |د|
|لمنى

|56478 لبــــطره|لحميد |لرحمن فوزى عبــــد |عبــــد  ن|حقوق حلو

||6753 لدين|ل |لد محمد كم|ن خ|يم| هره|لق|حقوق 

769|32 بــــ محمد عىل|يه|محمد  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4|548| ل|لفض|لسيد |لسيد | |حمد زكري| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

52689| سكندر بــــرسوم|طف فكرى |م ع|بــــر| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

5252|| حمد|لد محمد محمد |ء خ|رس| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

9|3623 حمد فرج  |لدين بــــدرى |بــــ |شه ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

77|29 د نرص|حمد سمي  ج| لفيوم|حقوق 

|35o69 غبــــ|ىطي ر|لع|حمد طلعتـــ عبــــد | ن|حقوق حلو

8276o3 حمد|لكريم |د |ر ج|مروه مختـــ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|3o|77 ى ممدوح |ي لسيد|لفضل عبــــد |بــــو |سمي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

87o422 دق|لص|تـــبــــ عبــــد|ن ر|وصفه شعبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5oo|78 حمد مدئى محمود|حمد محمد | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|42|o لغنى |مل عبــــد|مروه محمد ك سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

76|975 لسيد|ح |لفتـــ|عبــــد | محمد زكري عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

73o34 |
ى
حمد حمدى طلعتـــ صوق لفيوم|حقوق 

52|o76 بــــو بــــكر|رص محمد |لن|ل عبــــد |ء جم|أسم بــــ دمنهور|د|
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779559 لسيد|حمد |حمد فوزى | زيق|لزق|ره |تـــج

3|9763 موىس مرشدى مسعد| رين|م ى شمس|د| بــــ عي 

7o|7|o لدين محمد عطيتـــ|ده محمد عز |غ زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|6653  يوسف|د ع|زي
ى
صم دسوق كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

879429 ي |له محمد عثــــم|ه
ن مصطفى سيوط|حقوق 

237599 لعليم سليم|ن محمد عبــــد|يم| عه مشتـــهر|زر

8||984 حمد مظهر محمد|جد |م ي|بــــ |د|
|لمنى

6225|8 ئى|لقمص|د محمد |بــــ وصيف رش|رح ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

636664 ىطي|لمع|بــــو |هر سليم |عىلي ط لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

269928 يد|ل أبــــوز|لع|مه مصطفى عبــــد|س| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

69529 حمد|هدير يىح عىل  لفيوم|بــــ |د|

7669o3 بــــو عتـــله|مد حمدى |در ح|لق|ء عبــــد |عل هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

769||9 م محمد حسن|محمد هش لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

3||o|9 عيل|سم|رق مرىس |لرحيم ط|عبــــد هره|لق|حقوق 

894333 ن |لعليم عثــــم|م حمدى عبــــد|سه سيوط|بــــ |د|

635|27 حمد|حمد محمد جمعه | |لي|د لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|25494 ى|م لمسيح|ن عبــــد |لمسيح سمع|عبــــد | رتـــي  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

4344|o عيل|سم|لعزيز بــــيوم |ء عبــــد|رس| |بــــ طنط|د|

|45535 ف عبــــد |لمنعم |عبــــد  |لمنعم محمد عبــــد |رسر
لمجيد

ن|ضتـــ حلو|علوم ري

45623 محمود هليل سيد حسن هره|لق|ره |تـــج

268438 مصطفى محمد مصطفى موىس ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8|6669 تـــه محمد|ن جمعه شح|يم| ره بــــنى سويف|تـــج

|6|634 وميل ينى|ريو جورج |م دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

765o79 حمد شتـــيوى|لد |خ| سم علوم بــــورسعيد

772285 ى محمد محمد عبــــد لرحمن|روحيه حسي  زيق|لزق|طبــــ 

528694 سط عىل|لبــــ|لرحمن مصطفى محمد عبــــد |عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

684244 لعفش|دق |بــــ يوسف ص|يه|ئى |م| لمنصوره|حقوق 

45|2|7 وي|لنبــــر|ح |لفتـــ|حمد متـــولي عبــــد| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط
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2227o حمد محمد سيد تـــوفيق| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

858562 هيم يوسف|بــــر|هلل محمد |عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

5|354o سم صموئيل شنوده خليل|بــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8o8732 يمن حمدي محمد|حمد | ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

8o8o24 حمد|ح مبــــروك |لفتـــ|ء عبــــد|ل| ي|بــــ |د|
|لمنى

24|o64 طف عبــــده محمد عطيه|حمد ع| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

784994 ن|ء حسن محمد سليم|دع زيق|لزق|بــــ |د|

|63469 در|لق|محمود مهدي بــــيومي مهدي عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

27|356 هيم|لعزيز أبــــوإبــــر|ل عبــــد|ره جم|س ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

686852 لبــــسطويس عبــــدربــــه|لسيد سعد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

879338 ن منصور |يمن رمض|م |سل| سيوط|ره |تـــج

64o983 حمد|حمد محمد |لمنعم |حمد عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|69827 بــــر سيد|رنيم مجدى ج تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

6|749o بــــ|لحط|هيم |بــــر|ن حمدى |رو ط|هندستـــ دمي

2|4567 مي  فوزى يعقوبــــ|يفل |م ى شمس| لسن عي 

8o89|5 ي ف|ميللر 
م|مجد لطفى ره بــــنى سويف|تـــج

822759 شم محمد|عمر فتـــىحي ه سيوط|حقوق 

334oo4 ي|ل|ىطي محمد |لع|ل عبــــد|محمد جم
لفى |ره بــــنه|تـــج

54|7|7 ن|فظ زيد|لح|لسيد عبــــد |دل |مصطفى ع ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

2o787 م فتـــىح محمد|هلل عص|عبــــد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

67632 هيم|بــــر|هلل |محمود عبــــد | نه لفيوم|ر |ثــــ|

364877 لس ع هلل|لمسيح عط|طف عبــــد|كي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

4o|725 ل غريبــــ محمد|لع|لسيد عبــــد |حمد | سكندريه|ل|حقوق 

629677 |دى |له|دى محمد عبــــد|له|م عبــــد |سل|
هيم|بــــر

زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

82o372 لنعيم عىلي|حمد عبــــد|رص |ن ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

72284 ح حسن|لفتـــ|لحميد عبــــد |تـــسنيم عبــــد  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

54o498 هيم|بــــر|حمد |هيم محمد |بــــر|زينبــــ  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o6|46 د|لضي|لعدل محمد |ل |مه جم|س| لمنصوره|هندستـــ 
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252o|5 ىط|لع|يمن محمد عبــــد|محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|6|288 ى ى محمد حسي  حبــــيبــــه حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

37||62 حد|لو|هيم محمود سعيد عبــــد|بــــر| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

498635 لبــــ مقلد|بــــوط|ء محمد |ن عل|حن تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

879|32 حمد  |ن |بــــ رمض|يه|ندى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

252958 رق نبــــيل لبــــيبــــ قشطه|هلل ط|منه  |بــــ طنط|د|

|2o845 حمد محمود حسن|لرحمن |عبــــد  ى شمس| لسن عي 

|38749 ك|هلل سدر| |يرينى صفوتـــ عط| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|52o4 لشبــــينى|لعزيز |لرحمن فوزى عبــــد|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

34458| لم متـــول محمد|مصطفى محمد س ى شمس|د| بــــ عي 

|38928 ى |نعيم بــــدرى عط| يوستـــي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6967o8 حمد عبــــده|حمد |محمد نرص  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

23o||o ر عوض عىل|لدين مختـــ|م |هلل حس|لمعتـــصم بــــ| هره|لق|ره |تـــج

9o8|7o ي|
د منصور عوض |فؤ| وليفى |ج طبــــيع قن|عل

86o|5o ن|يز حشمتـــ روم|ندي ف|س ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

44228 هلل عىل|هلل محمود عبــــد |عبــــد  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

833897 ن|ح سليم ري|ء صل|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

24o7oo لح محمد|ح ص|ره صل|س ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

925o|3 حمد محمد |م |فرحه حم ج|عه سوه|زر

882o|6 جرجس صموئيل عزيز مرقس  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

268476 هيم محمدعطيه عوده|بــــر|كريم  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

647|7 م بــــكري محمد|ندي هش لفيوم|بــــ |د|

67o36 يمنى حسن محمد بــــهجتـــ ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

8|8398 ي ح|محمود محمد كيل
مد|ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

89879o ر |شد مق| وجيه ن| دون|م ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8|72|2 لجليل جمعه|عبــــد| لرحمن رض|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

623945 لي|لد|هلل سمي  فرج فرج |منتـــ  ره بــــور سعيد|تـــج

777474 بــــ|لوه|ح عبــــد |لفتـــ|حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

767839 عوئى|لج|ن محمد تـــيسي  محمدعىل |نوره لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 
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76842o يد|ن ع|رق محمد سليم|ط ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
حيتـــ |تـــ ىسي|س|در. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
م|ستـــ للع|لدر|)ج |د ىسي|رش|وفندقيتـــ و

لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |
(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|37|7o لعزيز|م عبــــد |لسل|تـــه عبــــد |لعزيز شح|عبــــد  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

542547 لزقم|لحليم |بــــكر محمد عبــــد | ر|ي م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

3476o3 ن|عيل محمد يوسف سليم|سم|لد |خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

69767| حمد عىل|ء محمد محمد |سم| لمنصوره|ره |تـــج

226o8o لحميد محمود فرج|لرحمن كرم عبــــد|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

222|98 لحليم|بــــ عبــــد|لتـــو|ل عبــــد|ر كم|من ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

28o89| حمد|ع |دل رف|ء ع|شيم سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

84525| |لوف|بــــو|ح |لفتـــ|ر محمد عبــــد|من ن|سو|تـــربــــيتـــ 

9o4373 محمود حمدى محمد محمود  ج|بــــ سوه|د|

32996| لمليىح |يمنى محمود عىل  هره|لق|ج طبــــيع |عل

763978 بــــو صي |محمد محمد محمد | عل حقوق بــــورسعيد

92o747 ل|لع|حمد خلف عبــــد|محمد  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|37o8 لرحمن|م عبــــد|حمد هش|ء |عىلي لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

3275o م|لسل|ن عبــــد |حمد عيس رسل|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

5o7o7| وز ر لم|حمد محمد س|م |في  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

2o227 محمد سعيد محمد حسن ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

5||932 ف عبــــد  لح|د محمد ص|لجو|محمد أرسر |حقوق طنط

543754 ن|حمد روتـــ|مبــــروك عيد مبــــروك  لمنصوره|حقوق 

8655|7 ء عوض محمد عرموس|هن |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

9oo778 وق عىل محمود محمود  رسر تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

9o3997 بــــوضيف |ل محمد |محمد جم ج|حقوق سوه

426325 ف | |ند|ر تـــه|مد شح|حمد ح|رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8399oo هيم|بــــر|حمد محمد |يوسف  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

5||524 ي|
ى
له|حمد أيمن أحمد محمود ق ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

5|579o ي|مد |جده صبــــىحي محمد ح|م
لففى علوم دمنهور
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64o7|5 ل|لع|ىس عبــــد |ح محمد بــــل|عمر صل ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

75356o تـــسنيم بــــدر فرغىل محمد عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

26|8o5 لجليل|مر عبــــد |مر محمد ع|حمد ع| ن|هندستـــ حلو

28554| حمد|يه سيد موىس | لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

443o24 ج|لصل|لىح |هلل عبــــد|ء محمد عبــــد|ل| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

848475 ه جم| بــــ عيسي|لوه|ل عبــــد|مي  هره|لق|طبــــ 

46385 لحميد|رق محمد عبــــد |ح ط|صل هره|لق|هندستـــ 

2458|7 ألشموئى|محمد سعيد محروس  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2966|3 ء سمي  بــــسيوئى مصطفى|شيم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

845233 حمد|دي |له|طمه محمد عبــــد|ف ن|سو|تـــربــــيتـــ 

66554 ن خميس فهيم|ء سليم|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

4||722 لشيىم|د عرفه |لجو|ن عبــــد|ح رمض|سم ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

222939 لح|رص فرغىل ص|لن|محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

498|7 هيم|بــــر|ندى سمىح عىل  ن|بــــ حلو|د|

7922|3 لحمد|بــــو |حمد نوير مرع |محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

828o66 طمه فوزي محمد محمود|ف دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

77o436 هيم عزبــــ|بــــر|نس سمي  محمد | ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

6o3||o ض|لنف|ء سعد سعد |رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

47633 هيم|بــــر|بــــ |لتـــو|بــــ بــــيوم عبــــد |رح ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7693o| د|حمد عىل حم| |مه لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

8o||o8 حمد محرم محمد|له سيد |ه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4276o4 للطيف|لسيد عبــــد|لعزيز |حمد عبــــد|لعزيز |عبــــد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

46285| هيم حمدى بــــدوى عمر|بــــر|م  لمنصوره|حقوق 

89874| ئى جميل فريز عطيتـــ |ه ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

||9o88 ن وليد سعد مليىح  محمد|نور ى شمس|تـــج ره عي 

444||7 لمجيد نميس|لعليم عبــــد|حمد صبــــري عبــــد | لشيخ|عه كفر |زر

433367 متـــ فتـــىح محمد محمد عىل منتـــرص|س|حمد | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6||875 لجمل|لعزيز |ج  عبــــد |ندى ن |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

67964 ى متـــول|بــــو|ء حسن |سم| لعني  لفيوم|حقوق 

23443o لدين جمعه محمد مصطفى|ء|محمد عل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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2|8943 ى|م |م هش|سل| سي  عيس حسي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

896358 ل محمد عىل |سميه جم ج|طبــــ سوه

898587 فظ شنوده |نطونيوس جوزيف ح| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

557o8 ي عىلي ص|ط
بــــر|رق عشر ي سويف|تـــربــــيتـــ ري

ى بــــنى ضيه بــــني 

7o7|98 |كريم صبــــيح جمعه محمد ند ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|6295 سم مفرح فهيم متـــرى|بــــ ن|هندستـــ حلو

43o72| وي|لخرص|لسيد |عيل |سم|لسيد |رتـــ  |س ي صىح طنط
|معهد فنى

623489  عبــــد ربــــه|هيم |بــــر|محمد | رن
ى
لدسوق ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش

تـــ|لبــــ|ط

6o|973 ن|وى محمد زهر|لششتـــ|ء وجدى |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

35|658 تـــه|حمد سمي  محمود فرج شح| ى شمس|تـــج ره عي 

62772o حمد|لسيد محمد عىل |هيم |بــــر|يوسف  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7o237 يم|لد|ل عبــــد |لع|لدين عبــــد |ل |كم| دين لفيوم|تـــربــــيتـــ 

69737o لسميع|لسميع لطفى عبــــد |طمه عبــــد |ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78438o ى طلعتـــ عبــــد  هلل مىكي|لرحمن عبــــد|نورسي  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

849885 ي سلط|ف
ن صديق|طمه مصطفى لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

|459o7 وي|حمد صبــــح عشم|مريم  ن|حقوق حلو

54685 بــــوبــــكر عويس|سعيد | ند ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

84o8|o ى|خوم رزق |بــــ| رين|م هلل سيفي  |نوعيتـــ فنيه قن

7o5593 هد|هيم مج|بــــر|حمد |تـــ |رس عرف|ي لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

2337o4 ن|هلل سليم|هلل سمي  عبــــد|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

842o98 حمد|ن محمود |حمد رمض| ط|معتـــ دمي|علوم ج

|32268 دين مجدى محمد مصطفى|ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|458o طف عطيه محمود مرع|محمد ع |هندستـــ طنط

357432 ر|لعط|ل مهدي عمر |جم| مه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3|9o44 لسميع عىل|منيتـــ سعيد عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|3336 بــــوعفصه|در |لق|فعي عبــــد|لش|محمد  |ره طنط|تـــج

|28o36 ل|لع|بــــو بــــكر عبــــد |رس |ن ي|مرو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

336o79 هلل|رس محمود عبــــد|جر ي|ه |حقوق بــــنه

37o3| هيم|بــــر|لسيد مسعود مسعود | هره|لق|ره |تـــج

|228o4 ي|لع|هلل عبــــد |ىط فتـــح |لع|عمرو عبــــد 
ى
له|ىط ق هره|لق|ره |تـــج
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8o7933 حمد|ده محروس |مي حم سيوط|ره |تـــج

43599o ده جبــــر عىل حسن جبــــر|غ لشيخ|بــــ كفر |د|

27oo63 ى فرح|ح |لفتـــ|عبــــد ى عبــــد|تـــ |مي  يم|لد|مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3524|7 شتـــ|زينبــــ سمي  محمد حسن عك ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

542|75 يف فتـــىحي عىلي درويش| حمد رسر لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8oo473 د|لجو|ق محمد عبــــد|لرز|حمد عبــــد| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

24528o لعظيم محمد|م سعيد عبــــد|بــــتـــس| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

247954 وق مصطفى  م|ل|هيم |بــــر|رسر رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

248958 بــــوسبــــيكه|حمد محمد |يه | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

848245 بــــوزيد|هيم محمد طه |بــــر| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

34462| حمد بــــدوى|ل بــــدوى |سلىم جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o97|8 ي
م|بــــوغن|يمن محمد | |دئى ي تـــمريض طنط

| معهد فنى

8|482o ى مل خليل|فوزي ك| يوستـــي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

327653 لس تـــفى حكيم  دير|بــــ|كي  ى شمس|تـــج ره عي 

9o264| حمد |ل |لع|لرحمن محمود عبــــد|عبــــد ج|بــــ سوه|د|

2|3392 م|حمد سل|دى |له|حمد عبــــد|فرح  ى شمس|تـــج ره عي 

6o642| ح|لفتـــ|لمرغنى عبــــد |ح |لفتـــ|محمد عبــــد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

64o357 ه  ف جوده محمود|ني  رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

24|o4o هيم|بــــر|يوسف محمد طلعتـــ  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5947o لس عم د بــــسخرون|د عي|كي  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

849754 حمد محمد|لرحيم |جر عبــــد|ه لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

269457 مينه سمي  محمد بــــيوم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

368889 لسميع محمد|جر محمد عبــــد|ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8|934 لنبــــى فرج|حمد عىلي عبــــد|دل |فوزيه ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8635o2 وي|حمد قن|حمد حشمتـــ | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

49o437 بــــ محمود زىك سليم محمد|ء إيه|أسم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

252o8| ي
لم|هيم س|بــــر|حمد سعيد | |دئى تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

53o659 لنبــــى عمرو|مصطفى سعد عبــــد | ريموند ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

64792o لح|حمد ص|حمد |حمد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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487o33 م رزيقتـــ|لسل|لسيد عبــــد |حمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|65|7| فعي|هيم ش|بــــر|يمن محمد محمد |مريم  هره|لق|حقوق 

23269| لحكيم عىل|ن عبــــد|هند شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

59467 ى حسن|عثــــم ن محمد حسي  سيوط|حقوق 

487752 |وري عبــــد |لمغ|لرحمن محمد محمد |عبــــد
لمحسن

ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

9o6849 دق محمد |لص|ل |دق كم|لص| ج|حقوق سوه

7|5o| بــــوزيد|طف سعيد |سعيد ع لفيوم|حقوق 

427958 زر فرج|زر صبــــىح ع|نو ع|ج |صيدله طنط

6|735| بــــو يوسف|مد |لسيد ح|رق |مريم ط ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8|6967 ى محمود ي محمود حسي 
مصطفى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

836977 ه ر| فتـــ عبــــده عىلي|مي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

34o742 ء رفعتـــ محمد محمد حبــــيبــــ|حسن |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|2o26 هيم مصطفى|بــــر|رس |هيم ي|بــــر| |حقوق بــــنه

7|694o حمد هيكل|د حمدى سيد |ن عم|رو ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

44o54 لم|هيم سيد س|بــــر|م |هش تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

29385 ى مرىسي  ص|حمد ن| لح|در حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6o36| م|لسل|حمدى سعيد بــــهلول عبــــد  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

84|442 حمد|ء صبــــري محمد |وف ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

772o99 هلل|مه خي  |مر محمود محمد سل|ء ع|سم| زيق|لزق|بــــ |د|

|4|287 لبــــريدى|حمد |جنه محمد لبــــيبــــ  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

6|9692 ى أيمن صبــــح صبــــح  لبــــيىلي|نرمي  ط|بــــ دمي|د|

9o8477 ن عليو |حمد سليم|ده |غ ج|علوم سوه

498|25 رق سعد قنديل|ن ط|يم| تـــربــــيتـــ دمنهور

634928 ى ج|عبــــد هلل فرج|هلل عبــــد|بــــ |هلل حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

8|6974 ل|لع|مينه بــــدوي سليم عبــــد| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

8|93o لزغبــــى|هلل عرفه |رضوى عمر حسبــــ  هره|لق|ره |تـــج

229|5 لسيد|يوسف سيد محمود  ن|بــــ حلو|د|

82|533 لس جرجس يوسف حن |كي  يتـــ|ل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج  |لمجمع | مي 

788238 دى محمد محمد|له|رضوه محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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545569 لمجيد|هيم عبــــد |بــــر|هدى سمي  محمود  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

287|57 ن|للطيف شعل|لد عبــــد|للطيف خ|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

862o34 ي عىلي محمد
مريم مصطفى |نوعيتـــ فنيه قن

|39|47 د|لجو|حمد عبــــد |حمد محمود |طمه |ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

445|49 حمد|حمد سيد |مه |س|مصطفى  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

42o57 حمد فهىم محمد|مروتـــ  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

855862 ن|بــــيشوي عزتـــ يعقوبــــ مرج ي|بــــ |د|
|لمنى

68|34| لحميد يوسف عبــــيد|نس سمي  عبــــد | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

44|o5o لكريم|ء رجبــــ سعد عبــــد |ول لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

|778o6 ى محمود عبــــد |ء |دع لمول|مي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|7359 ن|لرؤف حسن سليم|لحكيم عبــــد |سندس عبــــد  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

83273o حمد|ح محمد |حمد صل| ن|سو|بــــ |د|

73492 ح محمد|لفتـــ|تـــسنيم سيد عبــــد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|76|62 حمد|مروه محمد سيد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

542o78 هيم|بــــر|شد |جورج نجيبــــ ر |حقوق طنط

4o4486 لزول|هيم |بــــر|لرحمن |لرحمن عبــــد|عمر عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

366578 حمد|ح |لفتـــ|لدين محمد عبــــد|محمد شمس  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

7787o7 ء فوزى عبــــدربــــه|دهم عل| زيق|لزق|هندستـــ 

8o8446 ي|حمد محمد زغلول عبــــد|
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

88|o54 لحفيظ سيد |ر مصطفى عبــــد|من سيوط|عه |زر

899365 حمد |دل محمد |ء ع|رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8o7|4o حمد|حمد مسعود |زينبــــ  ره بــــنى سويف|تـــج

37o75| لم|لح س|حمد ص|لح |ص |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|524| لخول|ل محمد محمد |محمد كم معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5|9763 لرحيم بــــدر|حمد عبــــد|لسيد |ء |عىلي ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

776o29 حمد|ل |صفوتـــ مصطفى كم| ن|ر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

437947 سعد|سيمون ذىك يوسف  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|36892 حمد|مه ظريف محمد |وس|م |سل| ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 
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49337 صىل|ح و|لفتـــ|ل عبــــد |حمد جم| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

42696o لقوى|لرحيم عبــــد |بــــسنتـــ محمد عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5278|7 ى حسن|نس تـــ|ن مر حسن حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

7o396 ر|لغف|ر عبــــد |لستـــ|رجبــــ عبــــد | لي|د لفيوم|تـــربــــيتـــ 

||9679 ن|حمد رسل|محمود طلعتـــ  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

522288 ى |ي هيم حسن|بــــر|هيم ممدوح |بــــر|سمي  سكندريه|ل|حقوق 

339|87 د|لجو|لموجود عبــــد|حمد عبــــد|يتـــ | |تـــمريض بــــنه

7o7256 ر محمد محمد حسن|لستـــ|هيم عبــــد |بــــر| لمنصوره|بــــ |د|

348|o| بــــوغريبــــتـــ|لسيد محمود عىل |محمد سعد  ى شمس|تـــج ره عي 

6o|8|o وق محمد  ش|لحش|هيم |بــــر|رسر |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

42o|84 |لمندوه عىل |لسيد |لسيد |هدير 
ى
لدسوق لشيخ|بــــ كفر |د|

|392|| ن|ن سمع|بــــسنتـــ محسن سليم ى شمس حقوق عي 

534o5 لنبــــى|ن فوزى عبــــد |محمد شعبــــ معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

|399|| لموجود|لحميد عبــــد |مريم سمي  عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

522|27 حمد|ف عبــــده محمد عبــــده |نص| سكندريه|ل|صيدله 

863585 |دي نبــــيل فهيم بــــهن|ف ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

4o3967 لبــــرديس|ن حسن محمد حسن |مرو ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

365987 حمد|للطيف |يوسف ممدوح عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

234779 هلل|لموجود عبــــد|لد عبــــد|مصطفى خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

355556 رى|لمسيح زخ|جميل عبــــد| درون|م ى شمس حقوق عي 

|527|6 هلل طه|فرحه سعيد عبــــد  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2323|9 ف سيد |دل |ع ن|لعربــــى محمد سليم|رسر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|258oo لسعد|سحق |سعد محمد صقر  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

367|62 حمد عفتـــ مهدى سيد| |حقوق بــــنه

29542 ر فكتـــور|دو|جد |دي م|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|5582 هلل|م تـــوفيق عبــــد|جورج س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

92|o3o ه ن ل محمد |لع|دى عبــــد|ني  ج|تـــربــــيتـــ سوه

342577 هلل|لبــــديع عبــــد|يتـــ بــــدوى عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

|6775o ف عىلي مرشدي|مريم 
رسر ى شمس| لسن عي 
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859o73 |تـــه حن|ثــــروتـــ شح| ري|م ي|بــــ |د|
|لمنى

54|66o بــــر|مد متـــول ج|مه ممدوح ح|أس تـــمريض دمنهور

|967| ره مدحتـــ سعيد جمعه|س ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

235392 ن|لسم|حمد |لرحمن |هلل عبــــد|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23o626 لحميد|لسيد عبــــد|ىط |لع|ن عبــــد|مرو هره|لق|حقوق 

868364 حمد|طمه محمد صديق |ف ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

647232 ل عىل|لع|د عبــــد|تـــم رش|ح زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

345928 لسيد عيد عىل فضل|ر |جر مختـــ|ه ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

752396 ح  حسن حبــــيبــــ|لد محمد نج|خ ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

3|6o75 فظ|نور ح|م |م عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

79346 حمد حمدى سيد محمد| عه مشتـــهر|زر

7o3o6| لدليل|مر فوزى محمد |تـــ| رول زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

759829 ه ع| لبــــ|بــــو ط|لدين |دل سعد |مي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

|56627 ل|لع|دل محمد عبــــد |عمر ع ى شمس هندستـــ عي 

3|9852 لعزيز متـــول سعد|مروتـــ محمد عبــــد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

7|o4o2 ي|لكف|در محمد |لق|ن فخرى عبــــد |يم|
ى
ق لمنصوره|نوعيتـــ 

326724 مه عىل عىل منتـــرص|جر سل|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

26oo74 لغزول|م حمدى محمد |وس تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6||293 هلل|محمد محمد عبــــد| دين لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7o5276 حمد محمد|ء لؤى محمد سيد |ل| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

3|628| م|م|لسبــــع عطوه |م مديح  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

263o4| يد|لم بــــيوم ز|ء س|دع ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

64|239 ن|ل محمد مني  رمض|محمد طل زيق|لزق|صيدله 

4|4662 لمنشلينى|هلل ||ه عط|لل|ره عبــــد|س لشيخ|نوعيتـــ كفر 

7749|7 ى|لحليم ش|طمه محمد حسن عبــــد |ف هي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

294969 ن عميش|حمد محمد رفعتـــ عثــــم|هلل |عبــــد كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

533o83 عيل|سم|در |لق|رق محمد عبــــد |ء ط|سم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

425||7 وى|د هند|لجو|لسيد عبــــد |م |سلىم عص |علوم بــــنه

|67757 عيل|سم|عيل محمد |سم|بــــ |يه| |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ
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62||5| م صبــــرى محمد يونس|سه |د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 
ضتـــ|ري/لسويس

34|843 ى |ي لشقري|مه مصطفى |لسيد سل|سمي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

886335 ل قطبــــ |عىل قطبــــ جل ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

647786 لم|محمود محمد س| محمد عط  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

253522 ه فؤ مر|ح ع|لفتـــ|د عبــــد|ني  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

9o|o2| ي|ء عبــــد|نجل
ى |لسيد فرج بــــنى مي  ج|بــــ سوه|د|

32oo84 لرحمن محمد سعيد محمد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|478o لقوى عرص|بــــ عبــــد |ر شه|من |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

329493 د|فظ محمد ج|م سعيد ح|مي  ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

7|3|96 تـــ|محمود محمد حسن عرف لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

859786 ف حلىمي محمد|زينبــــ  رسر ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

269283 لسعدئى|نىه عمرو محمد شبــــل محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

498|84 لكريم|حمد عبــــد|لكريم |ء ربــــيع عبــــد|رس| تـــربــــيتـــ دمنهور

7o294 لد مرىس محمد مرىس|حمد خ| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|5o85 لحميد جمعه|لحميد محمد عبــــد|عبــــد هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

5|8o45 دى|ل معروف حم|دل كم|ريم ع عه دمنهور|زر

9|5542 هيم محمود  |بــــر|لرحمن محمد |عبــــد سيوط|ضتـــ |علوم ري

525|72 درس|م لويز بــــطرس تـــ|س| مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

9|||27 لحليم |لسيد عبــــد|ن |رمض| مه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

92o399 ن |لرحيم مهر|حمد عبــــد|محمد  سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

44485 ى رفعتـــ حن ن|نجيبــــ مرج| شي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4247|7 رس سعد عيس حمزه|ف سكندريه|ل|بــــ |د|

|28839 ف عىل بــــرك|عىل  تـــ|رسر ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

78444| لحميد محمد|لرحمن عبــــد |يه عبــــد | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

429754 لسعيد عشبــــ|هيم محمد |إبــــر ي صىح طنط
|معهد فنى

2645o7 در عىل عيس|لق|ء عبــــد|وف |بــــ بــــنه|د|

244678 ن|لرحمن سيد رمض|لد عبــــد|خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9||4o8 لسيد محمد |لمحسن |دل عبــــد|ع ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

7o8227 ه خ| لحميد|لد محمد عبــــد |مي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري
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7||29 ي |دهم محمد |لحليم |عبــــد 
هيم|بــــر|لدرينى ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 

ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

343|33 ن|لحميد سليم|حمد عبــــد|سلىم  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

92562 ء خليل عىلي محمد خليل|رس| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

37o6o8 لملط|لد محمود مسعود |محمود خ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

249|8o للطيف|بــــسنتـــ سيد حنفى عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

6|o6|4 لمرىس|حمد |ء محمود محمد |دع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

497|79 هيم|بــــر|عيل |سم|لسيد |سهيلتـــ محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

855ooo ل|لع|ن بــــكي  عبــــد|حمد شعبــــ| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

|322|| |مجدي عطيتـــ حن| ر|كل ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6o796 رغدتـــ رجبــــ سيد حسن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

772348 ه  نيس صبــــره|نيس صبــــىح |ني  زيق|لزق|ره |تـــج

254|3| فظ نوير|ح ح|م صل|ن حس|مرو تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|77895 لسيد هريدى|لح |م ص|سل| تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

35998o ف محمود فرح|تـــ |ي| تـــ|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

68|||4 شد|ل محمد ر|ده جل|ل حم|جل لمنصوره|بــــ |د|

778o33 ى طه منس همس ممدوح حسي  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

425477 عيل|سم|عيل |سم|رتـــ محمود |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

253425 مر|هيم ع|بــــر| |ء رض|شيم تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

8|2798 حمد حسن|رق |مريم ط ي|بــــ |د|
|لمنى

436776 زى محمود|هلل مغ|ر محمد عبــــد |مي لشيخ|طبــــ كفر 

9253o5 هلل  |بــــر عبــــد|لج|م بــــكر عبــــد|سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

52879| لبــــولينى|عىل مصطفى عىل  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

23o949 للطيف حسن|حمد عبــــد|لد |حمد خ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

526549 هيم مصطفى|بــــر|رس مصطفى |مصطفى ي سكندريه|ل|هندستـــ 

288|76 حمد|محمود محمد | دين |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|25o96 لحميد|لمطلبــــ عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |ر عبــــد |من ى شمس|تـــج ره عي 

5o755o تـــ خ لرشيد محسبــــ محمود|لد عبــــد |أمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

865839 محمد محمود محمد خي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

8||4|4 مي|حمد ممدوح محمد شلق| لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج
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624634 د|لحد|هلل |د|مل ج|ك| جر رض|ه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

437882 محمد سعيد حرفوش| دين لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7596|5 مريم نبــــيل محمد محمدشلتـــوتـــ لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

422787 زى محمد|لسيد نرص حج|عهد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

||9688 رص محمد سعيد|رس محمد ن|ي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9o5529 حمد خلف محمود | |ر|ي ج|بــــ سوه|د|

448868 ح حمزه|لفتـــ|لسيد يونس عبــــد|محمد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

25|8o| ى|ورى ش|لرحيم مغ|محمود عبــــد هي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

45oo8| لحسينى مصطفى غيثــــ|مه |س|ء |حسن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4|o543 لشورى|بــــ |لوه|زم محمد عبــــد |ح م بــــنى سويف|إعل

84o9o8 ي|لنعيم عبــــد|حمد عبــــد|زينبــــ 
لغنى |نوعيتـــ قن

8|4435 ف محمد عبــــد|عمرو  ى|لص|رسر لحي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

38653 عيل|سم|تـــتـــ |ح شح|ء محمود صل|زهر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6868|6 لديسىط|لسيد محمد |طمه محمد |ف لمنصوره|علوم 

453342 لحديدى|لمنعم محمود |محمد محمود عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

268983 بــــيل|حمد ق|لسيد |ء |لشيم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

757228 |حسن محمد حسن محمد ند عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|285o4 لجندى|تـــ محمد |لشح|محمد عمرو  هره|لق|ره |تـــج

6o7o88 وى|لمك|لعظيم |لسيد عبــــد|لعظيم |عبــــد  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

56588 ى عبــــد |ر لشهيد|مز نصىح بــــشر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

453544 حمد شعيشع عىل|ل |محمود جم ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|64767 بــــ|طمه فتـــىح محمود شه|ف ى شمس|تـــج ره عي 

476o42 ج|حمد خليل فر|مريم خليل محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

243o9 هلل|هلل محمد خلف |ء عبــــد |رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

778|o يمن محمود حنفى|محمود  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|3934| ز|حمد فو|حمد محمد |هلل |منتـــ  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

|56367 مصطفى محمد زىك محمود ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

24||8 ين رمض عيل مرىسي|سم|ن |شي  هره|لق|ر |ثــــ|

7849oo متـــ غنيم|لمنعم سل|لد عبــــد |ء خ|رس| زيق|لزق|طبــــ 

8|632 لصمد محمد|حمد عبــــد |ح |سم ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى
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4|4526 لدين بــــسيوئى|محمد محمود مىح  سكندريه|ل|ره |تـــج

54|696 هيم شميس|بــــر|لسعيد |محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4|8553 هيم محمد محمد عىل|بــــر| |دين ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

69o228 س|لسعود عبــــ|بــــو |هلل ||محمد عط لمنصوره|بــــ |د|

24o|9| حمد|محمد محمود محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|795o ئى|م عن|ئى س|ده ه|مي ى شمس|د| بــــ عي 

68362o ى  |لوه|حمد عبــــد | لسيد رزق|بــــ حسي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

248562 ه م| لزغدى|هر فتـــىح |مي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

56595 لصمد|تـــ بــــكر عبــــد|لرحمن بــــرك|عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

4o86o| ى حمدي شعبــــ|ي ي|لسود|ن مبــــروك |سمي 
ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|49739 لحفيظ طه محمود|رق عبــــد |ط ن|حقوق حلو

847|2 حمد مرىسي|هند محمد  بــــ بــــنى سويف|د|

|4|852 رأفتـــ نبــــيل خلتـــ منقريوس ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

845652 بــــر بــــدوي محمود|زينبــــ ج ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

76o|oo حمد|حمد بــــشي  |محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

35864| |لعل|بــــو |ح مصطفى |ر صل|من ى شمس صيدله عي 

775|36 مه|ن سل|حمد مرىسي مرو|حفصه  زيق|لزق|نوعيتـــ 

7755|3 م|ن حمدى لطفى عل|مرو زيق|لزق|علوم 

8o|o3 |لبــــن|حمد محمد حليم سعد |زينبــــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

883644 ن |لعظيم رضو|ء عربــــى عبــــد|سم| سيوط|علوم 

3|9442 ي|لسل|هلل محمود عبــــد|منتـــ  م بــــحي  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

5785o ى|مي فكري |ده س|غ حمد حسي  ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

48o66| لريس|حمد |لرحمن |لد محمد عبــــد|نسيه خ|بــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o|885 لسعيد محمد يونس|ء شكرى |لق زيق |لزق|تـــمريض 

8o2337 لمعز|لمهيمن عبــــد|محمد علوم عبــــد سيوط|ره |تـــج

48|7|3 بــــ|لبــــ|طف محمد مرىسي فتـــح |مؤمن ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48|767 حمد محمد|لد محمد |محمد خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||973| ه|مر محمد زهي  صبــــ|حمد س| |ي|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

42865o م|لمعىط سل|ح محمود عبــــد |لفتـــ|محمد عبــــد  ن|سو|بــــ |د|
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|32626 سم|لنرص ق|رؤى محمد سيف  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

8|635| دل عدلي لبــــيبــــ|سيمون ع ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

2|368| بــــوزيد|م عطيه سعد عطيتـــ |سل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

895o63 ى شعبــــ ن فرغل |محمد خي  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

449277 حمد وحيد محمد حلىمي| |ضتـــ طنط|علوم ري

6o2957 بــــتـــ|هيم ثــــ|بــــر|رق |ء ط|رس| |بــــ طنط|د|

|63374 ى عص بــــر محمد|م ج|حني  ى شمس|تـــج ره عي 

687o35 ذلي|لش|هلل |لد عبــــد |ميمه خ| لمنصوره|حقوق 

7o2324 لدين|فظ نور|لح|حمد محمود عبــــد |منى  زيق|لزق|صيدله 

4976o6 ى ط مي  لخويسىكي|مل |رق ك|ني  |حقوق طنط

525835  فتـــح |بــــر|محمد صبــــىح 
ى
هلل|هيم شوق لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

679353 ىط ورده|لرحمن نشأتـــ محمد مع|عبــــد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

|42454 ل صبــــىحي|ك جل|مل| رين|م ى شمس|تـــج ره عي 

854429 دق|مدحتـــ حربــــي ص| دون|م ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

2546o9 لخول|هلل |حمد عبــــد|هلل محمود |عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

62|o93 لجمل|هلل |لعزيز عبــــد |صبــــرى سمي  عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

7|7585 ى|لسيد |هيم |بــــر|ء محمد |رس| لعشر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|5425| ى|يمن محمدى |هلل |عبــــد  مي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

84|284 لضوي|ح |لفتـــ|لدين عبــــد|طمه نرص |ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

77o698 د شديد منصور|ندى نبــــيل فؤ زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

34333o يف | تـــ رسر حمد حسن منس|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4824o6 رس محمود محمد عىل عز|ف سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

3725o5 لعزيز محمد|رص عبــــد|حمد ن| لمنصوره|حقوق 

95|9o لمجيد|وى عبــــد |ح حفن|لفتـــ|مينه عبــــد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

79|469 هيم|بــــر|مي |لتـــه|هيم |بــــر|ح |محمود صل زيق|لزق|هندستـــ 

26|o7| شموئى|ل|ن |بــــر حس|تـــن ص|ف شمون|نوعيتـــ 

77395| حمد|لمتـــول |دل |محمد ع تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4o44|5 ي عبــــد |لر|لحسن محمد عبــــد |
للطيف|ضى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

856759 ي|مي عبــــد|هلل محمد شلق|عبــــد
لغنى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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476|o8 بــــر عرفتـــ محمد|ره محسن ج|س سكندريه|ل|ره |تـــج

263673 ين ممدوح عبــــد ل|لع|م عبــــد |لتـــه|لمعىط |رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7783o5 لدين|ج |لسيد رس|صبــــىح محمد صبــــىح  زيق|لزق|عه |زر

892299 ى محمد | حمد |يه حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62673o ي
د عطيه عىل|ء محمد فؤ|نغم ضى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|25354 ودى|لتـــ|هيم فتـــىح |بــــر|رق |عمر ط تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9225o7 حمد |لمنعم |عمر حمدى عبــــد ج|ضتـــ سوه|علوم ري

5|34o8 ف نجيبــــ نقيول لس أرسر |كي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

3o367 ى ن|ك دى عشم|تـــرين بــــشر هره|لق|ره |تـــج

9oo458 حمد |حمد |حمد |ء |ل| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

778o52 حمد حسن جوده|رغده محمد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4o4863 ف ف|هلل |عبــــد  ن|يد محمد رشو|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

678665 ه|لـل|محمد مسعد عىل عىل عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

88|339 ل عنتـــر عطيه |لع|طمه عبــــد|ف ي صىح 
سيوط|معهد فنى

325|88 حمد|مد |محمود عىل ح ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3|8433 س|هلل عبــــ|س عبــــد|ء عبــــ|ل| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2|636| حمد محمد|لدين محمد |م |حمد عص| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

7o4526 درس|لمسيح عوض تـــ|قمر كرم عبــــد  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8|o|o6 د صبــــىحي ذىكي|مجد ميل| ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

627o8| دى|هلل محمد جن|يمن محمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

45o444 هيم مهدى|بــــر|يمن سعيد |سعيد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|3|438 لسيد|مد بــــيوم |ل ح|محمد جم هره|لق|حقوق 

3|6o7| منتـــ محمد فكرى محمد ى شمس طبــــ عي 

|7239| ن|ولع| جد عط|مريم م ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

3|2696 حمد|يق |ف| سلىم زكري عه مشتـــهر|زر

4oo883 لعزيز|هلل عبــــد |لدين عبــــد |ء |عل| دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49o932 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |حبــــيبــــتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

73289 ي ص
بــــر حسن فرج|مصطفى لفيوم|ر |ثــــ|

333625 مل|كريم بــــسيوئى عطيتـــ ك |تـــربــــيتـــ بــــنه
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267642 لطويل|لسيد |نور محمد |نعم  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|5o6|6 لنبــــى|صيل عبــــد |ل|حمد محمد | ن|بــــ حلو|د|

2387oo لمجيد|ن عبــــد|لحلق|بــــو |سلىم حمدى  ن|بــــ حلو|د|

635334 زى|لعز|يه فخرى محبــــوبــــ | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

77o924 لمنعم محمد عىل|ده حسن عبــــد |غ زيق|لزق|هندستـــ 

69|548 ف محمد عبــــد |ن |حن |لغنى شط|رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7o2652 ى عبــــد |نيه |ه لمجد|بــــو |لحميد |مجد حسي  لمنصوره|علوم 

78|439 ئى|لسيد محمود كيل|ديه |ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7|77o وي سيد خميس|رق سعد|ط لفيوم|هندستـــ 

|5489| ى محمد عىل|رس| ء محمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

4o5488 ر|بــــو ضيف عم|لسيد |ذكرى مدحتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|9299 حمد |د محمد |سحر فؤ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

22983| هلل طوئى|د |رأفتـــ ج| ليدي تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

|34766 ى حسن|عبــــد  لرحمن سيد حسي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

24|32o لمنعم|لحميد عبــــد|لحميد صبــــرى عبــــد|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|46865 ن|ن حنفى عثــــم|هلل عثــــم|منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8o6832 روق محمد|محمد مجدي ف ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

692727 لسيد محمد|يمنى يحن  مسعد  لمنصوره|علوم 

223oo| ى محمد محمد عبــــد | للطيف حسن|لحسي  |حقوق بــــنه

629423 لمقصود عطيه|هيم عبــــد |بــــر|دي |ه| عل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

3|o38 ى|ندى كرم ضوى ي سي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

266792 حمد|لسيد |بــــو عجوه |د |ندى عم ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

26983| |لنج|بــــو|در شلبــــي |لق|حمد محمد عبــــد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

32253o مل خليل محمد محمد| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

477697 يتـــ أحمد ربــــيع يوسف سعد| سكندريه|ل|ره |تـــج

69233| ى قنديل|ندى محمد  لمتـــول حسي  لمنصوره|بــــ |د|

786385 شم|لعزيز عىلي ه|مه محمد عبــــد |س| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23646o ن|م رمض|لسل|ف سيد عبــــد|عف هره|لق|عه |زر

7o536o لجميىل|حمد |لمتـــول |سم مصطفى |بــــ ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

697382 ح |لفتـــ|لسعيد عبــــد |لفضيل |مه عبــــد |س|
بــــ|خط

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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3|4|35 ى |نور محمد  حمد|لسيد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

896975 ى محمدين |حمد عىل حس| ني  ج|تـــربــــيتـــ سوه

647396 بــــوزيد|محمد طلبــــه | ن رض|نوره |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

754965 ن محمد|مح عيد سلط|س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27o|59 ى |س| لعزم|بــــو| |لعل|بــــو|حمد |مه خي  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

8|||o5 ن|ل عىلي عثــــم|محمد هل ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

489o68 لسيد|رم |لمك|بــــو|ره سمي  متـــول |س سكندريه|ل|ره |تـــج

4o725o ى محمد | دين عيل|سم|محمد حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83|69| ى |حس ى فهىمي|لسيد حس|ني  ني  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

83||3 م منتـــرص محمود بــــيومي|هش بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

324464 محمود يشي رشدى يوسف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

779724 رى|هر بــــند|لط|حمد محمد |يه | ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

324||o ر محمد|لستـــ|م محمود عبــــد|حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

86|54| بــــ محمد زىكي محمد|يه| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

278468 ي
ن|زق متـــول زي|لر|عبــــد| دئى ي |

|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

784929 ء محمد محمود محمد|لشيم| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|77579 لرحمن محمد محمد|مصطفى عمرو عبــــد  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

6|o38| عيل|سم|م بــــكر |وجيهه هش ي صىح طنط
|معهد فنى

5|3487 ضى|هلل ر|لمنعم فتـــح |يز عبــــد |محمود ف عه دمنهور|زر

56228 ى رمض|ي ن بــــكري محمد|سمي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

34995 هيم محمد محمد بــــرغوتـــ|بــــر|لد |خ  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

6|3548 لشيتـــتـــ|لنبــــى عىل محمد |عبــــد | رض |ره طنط|تـــج

76o645 حمد|هدير محمد فرج  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

356o67 لمجد|بــــو|هلل |ندى عصمتـــ عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

857433 ن حبــــيبــــ|نوبــــ سعد فرح|بــــ| ي|بــــ |د|
|لمنى

34574| حمد|ح |لفتـــ|ن عزتـــ عبــــد|يم| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

48|649 ي زكري ل|لحبــــ|محمد | محمد يحن  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

3|493 حمد محمد|يدى حسن |ه د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|58698 حمد|لسيد محمد |طف |بــــ ع|رح هره|لق|حقوق 
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|59|26 حمد جوده|لرحمن محمد |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

||9o68 ء فتـــوح جيوىسر فتـــوح|رس| ن|صيدله حلو

447o62 هيم محمد|بــــر|حمد |هيم |بــــر|عمرو  سكندريه|ل|هندستـــ 

888983 هر ونيس حبــــسر |مريم م سيوط|علوم 

768|57 لبــــس|ء مسعد عيد عوده |دع ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

4o466o لحليم مهدى حموده|حمد عبــــد|لحليم |عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

877488 ف سيد مصطفى |سلىم  رسر سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

6oo554 هيم حبــــيبــــ|بــــر|د |حمد فؤ|د |زي |ره طنط|تـــج

2582|| لجنيدى|ل محمد |محمد جم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

48o6|8 هلل عىل|محمد مصطفى محمد ضيف  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

24934| ر|لنج|للـه |بــــ |فرح مصطفى محمد ج |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|4||9| بــــرهيم مصطفى|هلل محمد مصطفى |منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

488963 ل|لرحمن عبــــد|لحميد عبــــد|دل عبــــد|ندي ع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|5878 رص |لن|لد سيد عبــــد|سيد خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

862746 ى بــــدوي دردير|بــــو|هند  لعلمي  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

8829o|  خليفه  |لىمي
ى
ء خليفه شوق سيوط|طبــــ 

4o3|84 حور محمد رجبــــ محمود سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

494784 س|فظ عبــــ|حمد عبــــده ح| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

64o282 لمتـــول|لد محمد |ء خ|آل زيق|لزق|بــــ |د|

345426 ن|لرحمن سعف|ل محمود عبــــد|محمد جم ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|27895 دل وهبــــه حلىمي|يه ع| هره|لق|حقوق 

|7o657 ن محمد|حمد فرح|طمه |ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o285| ء تـــوفيق محمد حمد|دع سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8468|2 لحليم|ل عبــــد|م فتـــىحي جم|عص لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

63oo83 لحميد|لرحمن محمد فتـــىح عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

476447 لسيد طه|محمود محمد محمود  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|28o47 ف | د|لجو|حمد محمد عبــــد |رسر ى شمس علوم عي 

23578| خلود محمد رشدى مىك هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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877233 مد  |ده محمد ح|جر حم|ه سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

296426 لدرديرى هريدى|بــــر |محمد ج ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|4857o عيل محمد|سم|ريم محمد  هره|لق|حقوق 

22243| حمد عبــــده محمد|سهيله  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

248267 هيم محمد متـــول|بــــر|ئى سعيد |م| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

37|7|6 ى يىح عبــــد ح محمود|لفتـــ|نرمي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5|3o| مد عيد|ء محمد ح|شف ره بــــنى سويف|تـــج

238o9o حمدى| ئل رض|حبــــيبــــه و لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

276667 ح محمد فول|لفتـــ|ن عبــــد|ن رمض|نوره ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5|5733 يتـــ فرج فتـــىحي محمد عيس| سكندريه|ل|طبــــ 

63|o93 هيم|بــــر|لعزيز |ح عبــــد |نوره صل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33486o ى|حمد حسن |سلىم  حمد حسي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

2653|8 لمقصود خميس|لسيد عبــــد |محمود حمدى  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|245|5 لرحمن|حمد عبــــد |لدين يوسف |م |ء حس|غيد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|77969 لدين|مريم مصطفى محمد مصطفى سعد  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

344556 ى وريد وجد حشىم| مي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

36976 هلل محمد سعد محمد سعد|منتـــ  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6|3|47 ى|هلل ش|هيم عبــــد |بــــر|م مجدى |هش هي  |ضتـــ طنط|علوم ري

92|72| لمعز |لرحمن عبــــد|ء فيصل عبــــد|دع ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6o262o لسيد|ن |لمحمدى رمض|م وليد |عص ط|بــــ دمي|د|

|3|869 ح منصور محمد منصور|ء صل|لزهر|طمتـــ |ف هره|لق|صيدله 

4495|3 تـــ|لشح|هيم حموده محمد |بــــر|لرحمن |عبــــد  |هندستـــ طنط

685o48 تـــتـــ|حمد كر|بــــدين |هيم ع|بــــر|بــــدين |ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

57438 ى|ئيل سيف |مهر لمسيح محروس حني  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

||7873 للطيف|حمد عبــــد |لمجيد |عىل عبــــد  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

644683 هلل محمد دغيم|ن عبــــد|محمد شعبــــ ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

53o488 ى عىل محمود |ف لصعيدى|طمه حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4o982o ضى|للطيف م|ل عىل عبــــد|تـــن تـــك|ف لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5||972 لشيخ|لصبــــور عىل حسن |أحمد حمدى عبــــد  عه دمنهور|زر
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69|o35 حمد|فع |لش|فع |لش|فع |لش|عمر محمد  لمنصوره|عه |زر

6222o5 |هيم نبــــيه عط|بــــر|محمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

5|79|9 نور درويش|لموجود |ء عبــــد |سم| ج|بــــ سوه|د|

5|o272 حمد محمد تـــوفيق مصطفى بــــطور| |حقوق طنط

8o2|o3 دق|دي سمي  عزيز ص|ف ي|طبــــ 
|لمنى

7o77o9 هيم مصطفى|بــــر|مل |حمد ك| ره بــــور سعيد|تـــج

485o66 لسيد|حمد |لكريم |هيم عبــــد |بــــر|لدين |سيف  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8o4733 ر عىلي محمد|ر مختـــ|من ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

4549|4 سكندر|سكندر فوزي | |رول|  ك سكندريه|ل|ره |تـــج

826432 ه عص م سعد محمود|ني  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

333753 لحميد|هر عبــــد|لظ|رص عبــــد|لن|محمد عبــــد |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

283339 ى|بــــو |هيم |بــــر|هيم محروس |بــــر|حمد | لعني  هره|لق|حقوق 

6|3||6 بــــى|ح خط|لفتـــ|لسيد عبــــد |حمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

682394  |نعيمه محمد سعد محمد عيد 
ى
لبــــقرى|لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

879|79 ى عىل محمود |ي بــــوزيد |سمي  سيوط|ره |تـــج

|2664| حمد مجدى محمد|لدين |سيف  ى شمس هندستـــ عي 

6o9|42 ى |ي هلل|لمدئى عبــــد|لمتـــول |سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

696636  هل|لعر|دل |ع| دين
ى
ل|ق ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى

3486o9 لففى|لسيد |ئى |د محمد كرم|عم |تـــربــــيتـــ بــــنه

36|337 ى|رق مصطفى |لدين ط|ل |جم مي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

63284o ف محمد عبــــد| |رن لمنعم محمد|رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

456o36 رسج|ل|حمد محمد مرىس |ء |لزهر|طمتـــ |ف م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

69o438 |لعل|بــــو|بــــر |عبــــي  صبــــىح ص لمنصوره|بــــ |د|

7||958 رص محمد محمد حسن|يه ن| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

354929 لمعىطي|م عبــــد|لسل|مي عبــــده عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

48o883 ن عىلي خليفتـــ حسن|عزيزتـــ رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8845o4 روس |سك|دل رشدى |م ع|بــــر| سيوط|ره |تـــج

849856 هر محمد فريز|ندي م دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

862838 لمجيد|ح عبــــد|بــــ صل|لتـــو|مروه عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

864978 لكريم|د|لبــــرعي ج|بــــ قدري |رح دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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776635 لعزم|بــــو |ن |د محمد شعبــــ|فؤ| رن زيق|لزق|طبــــ 

6o8936 لرؤف ورده|أحمد محمد عبــــد لمنصوره|حقوق 

8|8985 ى |هند  حمد|حمد حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

279636 بــــو منصور|حمد |ن |هدير سليم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o3|67 لهلفى|بــــ |لتـــو|بــــ محمد عبــــد |رح لمنصوره|بــــ |د|

27o336 لم|لسيد س|حمد |لد عىل |لرحمن خ|عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

769949 يوسف محمد طه محمد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

442869 هلل|لد محمد يوسف عبــــد|خ| عل لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

3|75o5 ي |حمد ن|لرحمن |عبــــد حمد|ج  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

6|2296  أحمد |
ى
لعبــــد|حمد عطيه منوق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3|7683 ف محمد محمود محمد| رسر |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

|3o235 لدين|م محمد يوسف نور  ن|بــــ حلو|د|

352745 لنبــــى محمد|د عبــــد|يوسف عم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

46278| زى|فظ غ|آيه فوزى فوزى ح لشيخ|بــــ كفر |د|

54o446 بــــو رجيله|حمد محمد محمد |عىل | لي|د سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

422622 س مرىس|محمد أحمد عبــــ سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

352|3| ئى محمد محمود|لد ه|خ كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

8|77o| ه | مي  فهىمي محمد|مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

59o69 لفضيل|ء محمد فهىمي عبــــد |صف حقوق بــــنى سويف

8|o229 تـــه حسن|شح| محمد رض ره بــــنى سويف|تـــج

4492|9 ى |محمود  لخطيبــــ|حمد حسي  |هندستـــ طنط

62o443 ي|لطهر|لسيد |لك محمد |م
ئى ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7o5247 لح|لسعيد محمد ص|كريم محمد  لمنصوره|حقوق 

9o2984 ى رسىم فهىم قلدس | يوستـــي  ج|بــــ سوه|د|

6o7392 لح|ء عيد مصطفى ص|إرس |بــــ طنط|د|

6o6|8o لمنسي|ح |ح محمد صل|صل |علوم طنط

6|684o ين  بــــى|لشه|لسعيد |لسيد |رسر ط|بــــ دمي|د|

223o8| حمد حنفى محمود|محمد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

823378 بــــ محمد محمد|يه|جر |ه ي|صيدلتـــ 
|لمنى
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|64676 د موىسي صموئيل|فىل ميل|بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

82||25 ي مىحي |م|
ي محمد|ئى

لدين مصطفى ي|بــــ |د|
|لمنى

6|967o لزعتـــري|ل |لع|لمجيد عبــــد|ء أحمد عبــــد|أسم ط|بــــ دمي|د|

82745| ح سعد|لمل|محمد يىحي محمد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

9838| لحميد محمد محمود|ء عبــــد |شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

44|97| لسيد|رى |لبــــند|لمطلبــــ طه |جر عبــــد |ه |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

496744 ى |ي تـــه|لسيد شح|لسيد محمد |سمي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

833476 مروه محمود عىلي مهدي لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

244272 مل محمد جبــــر|ل ك|محمد جل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

284679 هيم عىل|بــــر|لد |هدير خ ى شمس|زر عه عي 

|62392 حمد|محمد محمود محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3578|| ن|هيم شعبــــ|بــــر|ء محمد سعيد |رس| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

22|946 لمرىسي|رضوى محمد مرىس محمد  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|6354| هلل|بــــ |بــــ وحيد محمد فريد ج|رح ى شمس|تـــج ره عي 

68|99 ن عيد معتـــمد|ء رمض|شيم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5273o8 لدين|لدين محمد نور|دل نور|ندى ع سكندريه|ل|هندستـــ 

|2|63o ف محمد محمد |منيه | حمد|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

423|7 حمد يعقوبــــ|حمد |م فهىمي |هش ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

26|o45 ف فهيم |يه | لبــــكل|رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

235426 د جميل|كريم لطفى محمد رش تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

75|933 ء محسن يوسف مصطفى|سم| ى شمس|د| بــــ عي 

443527 هيم|لرحيم إبــــر|هيم عبــــد |محمد إبــــر |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

5|9o63 ربــــ جبــــريل|لمجيد مح|ره سعيد عبــــد |س بــــ دمنهور|د|

82o627 ل عدلي فتـــىحي|بــــ كم|شه ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

836o98 ي محمد|محمد 
حمد مصطفى ن|سو|علوم 

63|354 هيم|بــــر|تـــ محمد محمد |ندى فرح زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

49|o83 عيل|سم|س |حمد حسن عبــــ|هلل |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4884o3 ي فوزي خميس عيد محمد
مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

888825 ي|ر
مل عىلي |ل ك|جم| ئى ي صىح 

سيوط|معهد فنى
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32o974 ى سويلم ش|م ش|لرحمن هش|عبــــد ى|هي  هي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

754497 ي|ر
غريبــــ محمد غريبــــ| ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

عيليه|سم|ل|ئ 

85o484 ي عىلي محمد|
يه مصطفى لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

768997 معروف عيد منصور| ند عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

76|254 حمد بــــربــــرى|حمد سيد | لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

9|824| عيل  |سم|بــــ يىح محمد |رح ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

256||9 حمد عىل|عمرو محمود  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

852525 ي سيد |
حمد|يه مصطفى ي|تـــمريض 

| لمنى

48432| لمنعم|حمد عبــــد |يوسف خميس  سكندريه|ل|بــــ |د|

4925|o وى|لبــــر|سط محمد |لبــــ|محمد عبــــد  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

79|444 ى مجدى محمد صل|ي حمد مصطفى|ح |سمي  ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

545248 لسيد عىل مرىس|د عىل |زي سكندريه|ل|بــــ |د|

779698 لخول|هلل |ء محمود عبــــد |سم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

7856|| دى بــــديع لمعي عزيز|ف عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|26625 ى صقر|حمد |م |رق هش|ط مي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

9o8455 ى |لل|حمد عبــــد|ء |دع ه حسي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

87853 حمد محمد|م محمد |حس ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

63|43 للطيف حسن|ن عبــــد |ء شعبــــ|سم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

647669 هلل زىك|حمد زىك عبــــد | لمنصوره|حقوق 

49974| ي عبــــد |شيم
لونيس محمد|ء مصطفى بــــ دمنهور|د|

2475|3 لعزيز فتـــوح|حمد عبــــد |حمد يشى | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o873o هيم|بــــر|ح عىل |آيه صل لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|65o9 يف|رثــــ |لو|بــــ مصطفى عبــــد |يه|جر |ه لشر هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

78394 لح|م حسن ص|هلل عص|منه  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|366|| لحميد|م عبــــد |م|وليد سعيد  لمنصوره|حقوق 

34389 شد سليم|رس سيد ر|ف هره|لق|حقوق 

48o72o نم|حمد محمد غ|مريم محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6744| ن سيد محمود|حمد رمض| لفيوم|عه |زر
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295462 هيم|بــــر|هلل محمد |ء عبــــد|عىلي د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

5|5||9 ي عبــــد |مي شح
ح قطورتـــ|لفتـــ|تـــتـــ مصطفى طبــــ بــــيطرى دمنهور

42o||4 وق  بــــينى |رسر نيس خلف|لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

773446 لح|بــــر ص|حمد ص|ء |دع زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

5|8697 ضى|لق|لسميع |ح محمد عبــــد |لفتـــ|يتـــ عبــــد | لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

9|4273 يز حبــــسر حكيم  |ف| ريتـــ سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|99o8 حمد|حمد عىلي حسن |محمود  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|335|2 س|نوبــــ ثــــروتـــ ذىك غط|بــــ| ن|هندستـــ حلو

6324|5 ى عىل |ي ى|ل|لسيد محمد |سمي  مي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

76o898 ندى يوسف محمد محمد لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

5o543| لىح|رق مصطفى عبــــد |مصطفى ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

347797 محمد عىل محمد رزق |بــــنه| هندستـــ شبــــر

448|4 م محمود دردير طلبــــه|هش| دين ى شمس| لسن عي 

2642|2 لسيد مشعل|رق |ل ط|من ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|3o29| ن مدبــــول|جر ربــــيع شعبــــ|ه هره|لق|ر |ثــــ|

7o537o |بــــو |لحميد |بــــ سعد عبــــد |لوه|سعد عبــــد 
يل|لحم

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

883593 سكندر |ل رسىم |م جم|بــــر| سيوط|تـــربــــيتـــ 

32858|  ع|محمود مغربــــى مغربــــى عر
ى
مر|ق ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 

تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

52399o ن محمد|ن حسن نعم|ء نعم|ل| |ره طنط|تـــج

788o39 لمنعم محمد|م محمد عبــــد |ريه م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

27343o ن|حمد عمر|زق |لر|ده عبــــد|غ |ج طبــــيع قن|عل

|2636| ي
حمد صفوتـــ محمد| |دئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25o827 لدين|ج |لمرشدى تـــ|ل محمد |محمود جم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

842o52 ين عبــــد لجليل|لعزيز محمد عبــــد|شي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

9o7233 ن |لسيد حس|طف |لرحمن ع|عبــــد سيوط|صيدلتـــ 

52o5|6 لبــــرى|لمطلبــــ |عيل عبــــد|سم|بــــ محمود |رح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|5925 بــــر |لج|ح عبــــد|لفتـــ|محمد مصطفى عبــــد سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

62372o حمد عىل|لسيد محمد |أمنيه  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

32|84o حمد محمد مصطفى|ء |رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

Thursday, September 6, 2018 Page 8066 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

3737|4 حمد محمد|ندي محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3|8|39 شد|محمود جمعتـــ محمد ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

35|o| لمطلبــــ|حمد مجدى حسن عبــــد | |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

23735| ى|ندى حمدى محمود حس ني  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

2o5o9 ن|بــــتـــ محمد عمر|حمد ثــــ| هره|لق|حقوق 

36o498 ده|عيل حم|سم|د محمود |ء وحيد رش|رس| |علوم بــــنه

863||2 ي 
ى|ود |هيم د|بــــر|مصطفى مي  ي |

|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى
هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

88375| مهنى | لوليد زكري|لد|زم خ|ح ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

54o|38 حمد منجود شلبــــي|مصطفى  لمنصوره|حقوق 

5o74|| ل محمد حسن|لع|ن محمود عبــــد|نوره سكندريه|ل|عه |زر

6|758o عيل صبــــح|سم|لد |ليىل خ لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

75o685 هلل|حد عبــــد |لو|سهيله حسن عبــــد  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

492896 م حمدى زىك محمود سعد|سل| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

439835 لفضل|بــــو|رق محمد  متـــول مرىس |طمتـــ ط|ف سيوط|عه |زر

476338 دل محمد عمر محفوظ مصطفى|يوسف ع |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

8|994| ل سيد محمود|ن جم|نوره ي|بــــ |د|
|لمنى

42o|5 دق|رحمتـــ نعيم نزيه ص ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

263|o2 لفتـــوح|بــــو|لرحمن عمر |عبــــد| ء رض|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7549o2 عود حسن|حمد صبــــىح ق| لمنصوره|حقوق 

699946 حمد|ن سيد |حس|ء حمدتـــو |ل| لمنصوره|بــــ |د|

259823 دى عىل|له|ن عىل عبــــد|يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|3o||5 نبــــيل حليم قديس| دون|م د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

73o72 لق|لخ|حمد عبــــد |ء فتـــىح |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

7|5279 ى|لح |لبــــديع ص|لح عبــــد |در ص|ن لعشر ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

48o335 لسيد حسن عىل|لسيد حسن | سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

7o22|3 هلل شبــــيبــــ|حمد محمد عبــــد |مريم حسن  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

283832 سم محمد محمد رسور|يوسف بــــ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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2|8454 ى ف شكرى شفيق| |يوستـــي  رسر ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

2728| ى وليد فرج سيد|ي سمي  هره|لق|حقوق 

835o69 هي حسن|لل|شد عبــــد|ر| دين دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

28|83 لدين|هلل محمد سعيد رسى |جنتـــ عبــــد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

7672|4 لسيد|محمد مصطفى عىل  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

283233 هيم|بــــر|حمد سعيد محمد سعد |  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

678|57 ى سعيد محمد فؤ|ي هيم|بــــر|د |سمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6323o5 ن س|مد حسن عبــــ|ح| مي  زيق|لزق|بــــ |د|

22o8o6 |لزفز|ح |لفتـــ|حور مرصى عبــــد
ى
ق مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

2432|7 ن|مه مصطفى عثــــم|س|سلىم  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

282492 ى محمد عبــــده م محمد خي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|9o4 رق محمد سيد مرىس|ط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|2547 نوبــــي|ح |لفتـــ|طف عبــــد |تـــسنيم ع لشر |ره طنط|تـــج

346529 لمجيد محمد|رتـــ محمد محمد عبــــد|س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

285625 ى|ي ح|لفتـــ|لحميد عبــــد|لحميد عبــــد|عبــــد| سمي  ن|حقوق حلو

|7676| لنبــــى|محمد عيد سيد عبــــد  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

65o93 حمد رجبــــ|د نبــــيل |زي ن|علوم حلو

498744 لديبــــ|للـه محمد |م عبــــد |كر| تـــربــــيتـــ دمنهور

|35785 م محمد يوسف يوسف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|7245 نم|ن محمد محمود غ|يم| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

488|47 هيم|بــــر|بــــر محمود |لرحمن محمود ص|عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

762884 زي|لد محمد محمود حج|محمود خ لمنصوره|حقوق 

52|3|4 لم|هيم س|ء سعيد إبــــر|سم| طبــــ بــــيطرى دمنهور

77|762 هلل| |حمد محمد موىس عط|محمد  زيق|لزق|عه |زر

9o|4o7 ه |لل|سيد ممدوح عىل عبــــد كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

5|o86o ل محمد طه حمزتـــ|هلل جم|عبــــد بــــ دمنهور|د|

77|424 ى حس|ن حس|ده شعبــــ|مي ى|ني  ني  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

536685 م|لبــــيىل غن|ن |م شعبــــ|سل| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44|6|5 دى|لن|لمجيد |تـــ عبــــد |لشح|ل |من لشيخ|تـــمريض كفر 
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828o47 زق حسن|لر|رص عبــــد|لن|ء عبــــد|شيم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

68o27o ى محمد  ى محمد حسي  هيم |بــــر|حسي  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

4o4676 حمد|لد محمد |ر خ|عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o372 حد|لو|ء طه حسن عبــــد |رس| سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

9242o2 ل |ن هل|ل شعبــــ|رحمه جم ج |تـــمريض سوه

82828o حمد|رص محمد |لن|هلل عبــــد|عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

862668 عي محمد محمود|محمد رف |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4489|9 م|بــــوغر|ح |لفتـــ|رق يوسف عبــــد|ط ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

4985|3 تـــ ك |لعل|بــــو |رم محمود |ني  |بــــ طنط|د|

|4|225 هيم|بــــر|حمد |هلل |ن مصطفى عبــــد |نوره ى شمس صيدله عي 

|6|868 زق|لر|لحمد محمد عبــــد |ء شيبــــتـــ |ل| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6|6334 فظ يوسف|ء مصطفى ح|ول ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

434||6 ضى|م ر|لسل|مه فرج عبــــد|س|يه | |علوم طنط

37|768 بــــوعوف|تـــه |مصطفى سعيد محمد شح ى شمس حقوق عي 

633523 لسيد مصطفى|دل |ء ع|ل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

848434 لرحيم محمود|هدي فتـــىحي عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

226759 حمد|ل |حمد سيد كم| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

434474 ل|لع|ل عبــــد|لع|ء زينهم عبــــد|ل| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2o538 ف محمود محمد|م |سل| رسر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

5433o7 تـــ حمدى  حد نرص|لو|لسيد عبــــد|أمي  عه دمنهور|زر

886o3| ر |حمد محمد عم|يه | ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

7|6544 لتـــ|د متـــول جل|ده يحن  فؤ|فؤ لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

793||5 لعدوى|حمد |محمد | هويد لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

6|8o24 لشى|حمد محمد |ء |سم| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6|743| بــــو زيد|جر محمد مصطفى حسن |ه ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

76o43o لعزيز|يمن يىح عبــــد |محسن  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

27898o ي|ر
ف | |ئى س|هيم عبــــ|بــــر|رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|6354 ر|لنج|عيل |سم|كرم |لد |خ ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8754o2 لفتـــوح حسن محمد |بــــو|م |عص ج|ره سوه|تـــج
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63|o4| لسيد عربــــى فرج|طمه |ف زيق|لزق|حقوق 

|64o75 م|لسل|دي عبــــد |دل ن|م ع|حس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9o|82 ل محمد|يوسف فتـــىح كم ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

269282 وى|لحفن|هر محمود |ندى ط ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

89|394 ه عبــــد| ج |لعليم فر|لحكم عبــــد|مي  سيوط|بــــ |د|

9o5498 لسيد محمد |طمه محمد |ف ج|بــــ سوه|د|

87o764 حمد|مد |ء رجبــــ ح|سم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

|4o595 ل|لجبــــ|مجد صفوتـــ محمد وهبــــه | مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

695o26 |لصف|بــــو |ن |لسيد عربــــ|حمد | لمنصوره|حقوق 

25|2|| د|ن مليىح  حم|بــــر سليم|د ص|زي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

83662o لدين|ء |سم عل|لق|بــــو|حمد |ء |لزهر| دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

829o94 ه رفعتـــ محمد محمد| مي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

72|88 جر مصطفى محمد محمد|ه لفيوم|علوم 

784682 وى زغىل|لشبــــر|ء محمد |لبــــر| ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

7o|o74 ن وى|لغربــــ|ع |لرف|تـــ |لشح|مصطفى | مي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

6757o3 بــــينى|هيم جمعه |بــــر|ن |هلل رمض|عبــــد  لشر لمنصوره|طبــــ 

6|o93o لسيد مصطفى مصطفى غيط|مصطفى  لمنصوره|بــــ |د|

687299 م محرم|هر بــــره|حمد ز| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

4o5644 لرحمن أحمد|أحمد محمد عبــــد | رن تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4o2|7 لسيد|ح |حمد صل|ح |صل هره|لق|ره |تـــج

75675o حمد زيد|دل |ن ع|يم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

4422|7  حلىم محمد كم
ى
ق|زي |لمغ|ل |صدق وي|لشر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

833895 ي محمد|ء |سم| حمد حجي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

9239|2 ن  |هلل مهر|عبــــد| لوف|بــــو|هلل |عبــــد ج|عه سوه|زر

46o|62 لح|لح نور ص|ن نور ص|يم| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

6973|| لسيد يوسف|مر محمد |رضوى ع لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|5455o محمد عىلي محمد عىلي دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

78o227 ل محمد خليل|مصطفى جم لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

5o5527 هيم|بــــر|مه محمود شندى |س|حمد | سكندريه|ل|حقوق 
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78496| لسيد محمد عىلي|لرحمن محمود |محمد عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6o64o8 ف محمد عر يس|محمد أرسر ي صىح طنط
|معهد فنى

5o263 بــــر عىل|حمد عىل ج| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

35|82 ن|لسيد سليم|ل زىك |طمتـــ جم|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|8299 ن|لق رمض|لخ|هلل سعد عبــــد |عبــــد  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

7|8oo| لحفيظ|ء عيد عيد عبــــد |شيم لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

6o6963 وى|لشه|هلل محمد |عبــــد | نور |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

364635 سط عوض محمد|لبــــ|منى عبــــد |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

|285o6 بــــر فهيم|ئى ج|روم| دون|م ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|57589 ف عبــــد |ء |سم| ح عىل|لفتـــ|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6889o5 لسعيد مخيمر|لد سمي  |خ لمنصوره|بــــ |د|

|6o654 مر مىك|هلل ع|عمر عوض  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

772234 ه | لمنعم مرىس|ش عبــــد|لدمرد|حمد |لسيد |مي  زيق|لزق|بــــ |د|

2|5|62 |مصطفى مجدى كرم محمود كف
ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|2o88o حمد محمد محمد يوسف|جميله  هره|لق|ره |تـــج

355569 لكريم محمود محمد|ر عبــــد|من |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

247796 دى|لبــــه|ئى محمد عىل |محمود ه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9o2387 عزه محمد محمد عىل  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

8892|7 نسيم | يوسف ذكرى حن سيوط|بــــ |د|

486578 ى محمد |سل| يف حسي  هيم|بــــر|م رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

47562o ن|حمد رضو|لسيد |ر |مي سكندريه|ل|حقوق 

7742o5 ى |ي ف محمد بــــهجتـــ|سمي  رسر ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

783723 ه يحن   ى|نهي  لسيد متـــول كسكي  زيق|لزق|ره |تـــج

442|4| تـــتـــ رزق|تـــتـــ رزق شح|هيم شح|بــــر| لشيخ|ره كفر |تـــج

484443 هيم سويف|بــــر|دل بــــيوم |حمد ع| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|o575 ي|لق|مد |محمود محمد ح
ضى |حقوق طنط

853269 وي|خلف محمد قن| مه ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

833567 ن د نظي  منصور|عم| مي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|2o766 سكندر|ميل |ج  |دى ن|ف هره|لق|ره |تـــج
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|36368 فظ|يمن نبــــيل ح|ء |ل| هره|لق|م |عل|

236o3| لسيد|بــــ |لوه|لسيد عبــــد|بــــسنتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|5736o ن رجبــــ محمود محمد|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7|o|o2 ى  للطيف حسن سويلم|لسيد ممدوح عبــــد |نرمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

348824 م|لغن|د |هيم عو|بــــر|منيتـــ عزتـــ | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2|2|55 حمد مصطفى|يمن |عمر  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

847493 وي|دق قن|لص|ن عبــــد|رجبــــ سليم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

543759 لعبــــد|لمقصود محمد موىسي |محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

63|258 خورى رزق|م ف|هش| ندر|س زيق|لزق|ره |تـــج

497|o4 شم خليل|هيم ه|بــــر|رتـــ |س تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|73o56 وي|لص|محمد سعيد عىلي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

5o979| ل|لع|لحميد عبــــد |ل عبــــد |لع|ن عبــــد |شعبــــ طبــــ بــــيطرى دمنهور

5|9595 |لعل|بــــو |لسيد |رتـــ محمود حسن |س |بــــ طنط|د|

43394  محمد عىلي
سوسن مصطفى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

68233| سل بــــطرس زىك خليل|بــــ| رين|م |بــــ طنط|د|

|395o8 ي
ئى|هيم كيل|بــــر|مجدى | دئى مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

749o6 مر|حسن محمود ع| زكري تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

36355| ء سعد محمود محمد|سم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

2|879| م|رص محمد تـــم|د ن|زي لفيوم|عه |زر

327o44 ف |ر |من خليل محمد| لعل|بــــو|رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

92o635 ن |لغنى رمض|م رجبــــ عبــــد|حس ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

3||935 ن|ندى محمد سعد محمد رضو ن|بــــ حلو|د|

9oo84| لفضيل حسن |يدى محمد عبــــد|ه ج|ره سوه|تـــج

368786 د|مه ج|د سل|جر ج|ه |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

447359 ى عطيه مصطفى|رو ن صبــــىح حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

8|2|46 ن|هيم رمض|بــــر|لسنوىسي |مل | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

362||4 ف عىلي عىلي|عىلي 
رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

64o|4| م|م|لحميد محمد |مريم صبــــري عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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6o7367 مريم سمي  خرصى سعده ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

259|74 لمؤمن محمود|يه سعد عبــــد| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

69268| |لفتـــوح |بــــو |لعزيز |ن محمد عبــــد |نوره لمنصوره|بــــ |د|

6888|5 ن|ل رزق رمض|عمر محمد كم ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

777748 مر|لسيد ع|عىل محمود طه محمد  زيق |لزق|تـــمريض 

626254 فع|لش|ء محمود عىل |مل عل| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

58829 لم سيد|ح س|لم صل|س ي سويف
تـــمريض  بــــنى

62422| دتـــ|حمد زي|لد محمد |عمر خ ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

755448 بــــ|لتـــو|حمد سيد عبــــد |رؤيه  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

626324 ر محمد محمد عبــــده|من زيق|لزق|بــــ |د|

493484 ن حزيمتـــ|هر شعبــــ|محمد م تـــربــــيتـــ دمنهور

9|o469 مصطفى ثــــروتـــ محمد عطيتـــ  ج|بــــ سوه|د|

894285 لحليم محمد |مل عبــــد|طمه ك|ف سيوط|بــــ |د|

|72355 دل محمد|فريده محمد ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|2|3| شم|ل محمد ه|لع|حمد محمد عبــــد| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

236oo5 لسيد|تـــم عبــــده |ء ح|رس| ى شمس| لسن عي 

853oo2 ل محمد|حمد كم|وليد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|5|643 لدين محمد حسن|م |سلىم حس هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

67379 يه محمد طه صميده| لفيوم|صيدلتـــ 

8|6o44 ي
|بــــر حن|جورج ج| سيلفى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

|67|37 ى ح|لع|زينبــــ عبــــد  مد|ىطي آمي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

9|366o بــــوزيد  |ض |لعو|لدين عبــــد|محمد نور  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

26|843 لحميد|بــــو رسيع عبــــد |لسيد محمد عىل | |حقوق بــــنه

84366o حمد حسن|لدين |حمد نرص | ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

488o8o ى عىل| حمد محمد عىل حسني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|23764 بــــوزيد محمد حسن|عمرو محمد  هره|لق|علوم 

|64325 ن|مد عثــــم|محمود محمد ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

75649| لسيد محمد|محمد فتـــىح  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

33553 حمد|ل سعد |ء جم|ل| ن|حقوق حلو

35434o حمد|دل خليفه محمد |رتـــ ع|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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|6o827 لسجينى|م |م|محمد محمود سيد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

345oo4 لحوتـــ|لم |لسيد س|جر مصطفى |ه ى شمس علوم عي 

5|7575 وى|لزو|هيم |بــــر|ل |بــــ جم|رح ره دمنهور|تـــج

24275 سلىمي عمرو سيد عىلي دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

676|56 ر|لجز|ندى ممدوح محمد يىح محمد  لمنصوره|علوم 

899o29 | ل متـــى حن|لمسيح كم|ئى عبــــد|م| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

375o4o ى|بــــيتـــر مر د مني  بــــشر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

249337 عيد عيس| طمه رض|ف ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4793o4 حمد منس|همس محمد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

5||549 ن|رى محمد محمد وهد|لبــــ|حمد عبــــد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

249649 ف شح|يه | حمد يوسف|تـــ |رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|39558 لح مرقص|سعد ص| |رين|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

273o42 هبــــه بــــدرى محمد نجدى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

7|3|o5 له|لسيد محمد حو|محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

759558 د|ن محمد يوسف ج|يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

624435 لسلسيىل|مل |عمرو عبــــده ك ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

7o9673 ى حمدى |ي لحميد|لسيد عبــــد |سمي  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

84|464 يوسف عطيه محمود محمد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

43o828 وى|لشن|روق |حمد محمد ف|ء سيد|حسن |تـــربــــيتـــ طنط

323669 عيل بــــيوم منصور|سم|ء |نجل مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

4|3824 ل عىل محمد عرص|ج  جم|ن |ره طنط|تـــج

862497 ن عىلي مرصي سليم|شعبــــ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

48o6o شم|للطيف ه|شم عبــــد|مصطفى ه لمنصوره|حقوق 

|55664  محمد محمد خليفه
ى
ندى دسوق ن|بــــ حلو|د|

9o4859 ن |صف مرج|ونس و| |مه ج|ره سوه|تـــج

697o22 بــــ|لوه|بــــ محمود عبــــد |لوه|مصطفى عىل عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

4|89|o لوكيل|لمعبــــود عمر |حمد محمد عبــــد | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

237246 ى عبــــد |طمه س|ف زق خليفه|لر|مح حسي  هره|لق|بــــ |د|

447754 لعربــــى|لطيبــــ محمد |رقيه  سكندريه|ل|حقوق 
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786668 ر|ن جمعه محمود مختـــ|يم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|8568 لمنعم محمد |م عبــــد|م حس|سل| سيوط|تـــربــــيتـــ 

638o|9 حمد محجوبــــ|هيم |بــــر|لسيد |حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8927o لمجيد مرىس|عبــــد | م رض|ريه هره|لق|ره |تـــج

494245 لعزيز |لرحيم محمد عبــــد|لسيد عبــــد|حمد |
ل|لع|عبــــد

لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

45o|52 ورى|محمد عىل محمد عىل  ى لجيى |هندستـــ طنط

34883o حبــــيبــــتـــ محمد مصطفى سيد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

697|65 ن|م نصيف خليل سليم|ك س|مل هندستـــ بــــور سعيد

22847 محمد مصطفى سيد محمود هره|لق|حقوق 

53736o لم|دي س|له|يد حميده عبــــد |هند ز عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

49|439 حمد|لمجد |بــــو |حمد |ر رشدى |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|o247 ى |لد عبــــد|خ بــــوزيد|لغفور حسي  لمنصوره|بــــ |د|

8|4o66 حمد محمد عىلي|سلم | ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

5||775 لخول|لصمد |لمول عبــــد |محمد عىل عبــــد  تـــمريض دمنهور

434|32 ن|لرحمن سليم|ن عبــــد|لد سليم|ن خ|رو |صيدله طنط

2499o8 ن|م لطفى زيد|روضه عص لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

649643 لح رزق|ل تـــوفيق ص|يده كم|ع ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

483669 ى محمد نور|ء ع|رس| طف خي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6|8256 حمد شعيبــــ مسعد نرص| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

9o8384 ض مرقص |ري| نىح  زكري| ج|تـــربــــيتـــ سوه

763352 لمغربــــى|مد |ء محمد محمد ح|سم| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

263449 خ|لطبــــ|دق |لص|هيم عبــــد|بــــر|ن |منيه رمض| |نوعيتـــ بــــنه

694978 ف حمد|ده |غ ن مصطفى|رسر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

9|747| |  بــــ لطيف تـــوم|م مه|ريه سيوط|تـــمريض 

5|3895 ق|محمد ع ى دل محمد بــــعي  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

6|7|62 وى|لطنط|تـــه |ن محمد شح|نوره ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

28839 كوح|ل|لعزيز |حسن محمد حسن عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|682o رص مصطفى شلبــــى|لن|هلل عبــــد|نور ى شمس حقوق عي 

57o25 بــــ|لوه|لم عبــــد |ل س|ء جم|شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|
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773287 هيم|بــــر|م |م|ده |م حم|له| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|787o8 دريس|لسيد |دريس |طمه |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|5293 ي عمر عبــــد
حمد|لحكيم |منى ي |

سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

443|62 در|لق|لمرىس عبــــد |لسيد |ء سعد |رس| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

3275o4 حد|لو|حد عدل عبــــد|لو|حبــــيبــــتـــ عبــــد ى شمس|زر عه عي 

234338 لجليل|حمد سعد عبــــد|محمد  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|38o7| لسيد محمد هيكل|عمرو محمد  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

274239 ن|م عىل فتـــىح عىلي عثــــم|له| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

52o552 عيل|سم|ء أحمد سعدى أحمد |سم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|46765 ى|حسن عبــــد  لمحسن حسن حسي  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

883937 ن  |هلل سلم|حمد عبــــد|م |حس ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

33oo22 لمنعم محمد عىل|محمد عبــــد| يش |ره بــــنه|تـــج

87o66| حمد حسن|ن |حمد| هويد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7oo593 لسيد|حمد |لسيد |ريم  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

7o79oo لم|لم سعيد س|ن محمد س|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5|8878 ف |له خميس |ه لدين|لسيد رسر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

5|9952 |لحليم |د عبــــد |لجو|ل عبــــد|لع|ء عبــــد|رس|
ي|لجر

دينى
ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

848384 ى محمد|زينبــــ ن رص حسي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

79o375 لحميد|ح عبــــد|لفتـــ|حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76o775 حمد محمد صبــــرى محمد محمد|ضىح  لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

278983 حمد|روق عفيفى |يمن ف|ليىل  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|69439 طف نصيف خله|جون ع هره|لق|حقوق 

678756 هيم|بــــر|لمرىس |هيم محمد |بــــر|زينبــــ  لمنصوره|حقوق 

259644 وق  عيل عبــــده|سم|عيل سعد |سم|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

4|234| هيم فوده|بــــر|أحمد صبــــىح  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

6272o9 ج|محمد فهىم عىل فر| ر|ي زيق|لزق|بــــ |د|

||6939 ى | هيم|بــــر|دهم محمد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

527378 مر عىل لطفى محمدين|ن تـــ|رو سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

35959o حد|لو|حمد عبــــد|حد |لو|ء عبــــد|شيم ى شمس|د| بــــ عي 
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477899 ن حسن بــــيوم|حمد محمد رمض| سكندريه|ل|صيدله 

4o3oo3 ف عبــــد|محمد  لنعيم|لحميد عبــــد|للطيف عبــــد|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7523o8 دق|لدين محمد ص|ل |حمد كم| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|6829 شد|بــــو ر|جد محمد |لحميد م|رس عبــــد|سلىم ي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2|7o3 طمه محمود عىل محمد بــــكي |ف هره|لق|بــــ |د|

295642 ل سليم|مصطفى سليم هل بــــ بــــنى سويف|د|

4|3443 ى رمض خ|لطبــــ|ن |آيه سعيد أمي  |حقوق طنط

698685 ح محمدعيس|لفتـــ|لبــــرع عبــــد |ء |رس| لمنصوره|حقوق 

755o48 شور|حمد محمد مرزوق ع| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

639o26 ن|لسيد سليم|حمد |حمد محمد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

82683o دق|لصبــــور يوسف ص|جر عبــــد|ه دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

248467 شد رشدى خليفه|سندس ر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8o334o ل تـــوفيق|جم| دي رض|ف ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

24|443 عيل|سم|روق |عيل ف|سم|منه | هره|لق|ره |تـــج

64388 ي عبــــد
ي|لبــــ|هدي محروس مصطفى

ى
ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لفيوم|ئ 

86o|82 ي|ر
س|دي عوض غط|ن| ئى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

638223 د|لرحمن محمد مرو|محمد عىل عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

4|||4o لشيخ|هيم |بــــر|حمد | |دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

88o97| حمد |محمد مصطفى محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|2|66 هيم حجر|بــــر|حمد محمد |محمود  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3359o7 ي محمود|ه
جر محمود حنفى |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

267526 ى |ي بــــ جميل زهدى عفيفى|يه|سمي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

64oo62 أحمد محمود محمد عىلي| ن|ر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

3|58|o تـــه|د شح|حبــــيبــــتـــ نصيف فؤ ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

27958o ر بــــده|لغف|يه سمي  عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

895669 حمد |مروه مدحتـــ محمد  ج|بــــ سوه|د|

35o3o5 ي طه|محمد 
حمد لطفى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

843265 لملك|لملك عبــــد|ح عبــــد|حبــــيبــــه صل ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

272473 دى جميل مهنى|درس ن|تـــ ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 
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63|o44 هيم|بــــر|حمد زىك |لؤه  زيق|لزق|بــــ |د|

36o835 ى محمد بــــند|من رى|ر محمد حسي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

32273 رف|حمد ع|مد |عمر عطيه ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

752845 رى|لبــــ|حسن عىل محمد عبــــد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

697o43 د صبــــىح  عطيه|حمد رش| ره بــــور سعيد|تـــج

8|8244 عود مرقص|مرقص عصمتـــ ق ي|عه |زر
|لمنى

8|3382 لسيد|شور حسن |ثــــريه ع ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

626764 حمد|ىط |لمع|بــــو|مريم عبــــده حسينى  زيق|لزق|ره |تـــج

625295 زى|زى أحمد غ|م غ|محمد هش زيق|لزق|طبــــ 

687o57 هلل|زى عىل عبــــد |خلود فرج غ لمنصوره|حقوق 

|363|7 د فهىم بــــطرس|عم| رين|م دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

8|4849 ي جمعه سنوىسي عىلي|م|
ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

489o9 لعزيز|ح عبــــد |لفتـــ|بــــر عبــــد |ن ص|يم| ن|علوم حلو

452297 هيم عىلي يوسف|بــــر|حمد |لدين |م |حس لشيخ|هندستـــ كفر 

49494o ر|لمجيد موىسي زغم|هيم عبــــد|إبــــر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

342929 ي مصلح محمد|محمود 
ى
ى دسوق مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

44693o هلل|حمد عبــــد |حمد محمد |محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

787494 م|لسيد محمد تـــه|لودود |يه عبــــد | قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

4o6894 لسيد خليل حلوه|زق |لر|هبــــتـــ عبــــد سكندريه|ل|نوعيتـــ 

54559 حمد عمر حسن عىلي| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

356|o مصطفى محمود عىل حسن رسج ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|576|| لمحسن محمد مهدى|ن عبــــد |يم| ى شمس|زر عه عي 

828872 ى|لدين |ل |لدين كم|ل |محمد جم مي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

783579 ن|لسيد محمد سليم|ء حتـــروش |ول سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

36o924 ف |منيتـــ | لسيد|هيم |بــــر|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

83483 حمد زىكي سيد زىكي| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

343464 لق|لخ|لق محمد عبــــد|لخ|تـــيسي  عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

84o594 محمد عبــــده محمد حسن ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

||4o9 لرحيم نرص|لدين محمد عبــــد|رغد نرص لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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452428 حمد يونس|لسيد |محمد رشدى محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

86422| درس جورجيوس|بــــيشوي شنوده تـــ ج|بــــ سوه|د|

67235 ن|لىح سعد شعبــــ|هيم عبــــد|بــــر|ندى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

6o4823 ى حبــــيبــــ|ء محمود |دع لسيد حسني  لمنصوره|صيدله 

326977 حمد مدبــــول|بــــسمتـــ سعيد  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7734o3 سم|م محمد ق|لسل|ن سعيد عبــــد |نوره ى شمس|د| بــــ عي 

859o54 بــــ محمد كريم|يه|شذي  ي|علوم 
|لمنى

847o5o سط سليم يوسف|لبــــ|ء عبــــد|سم| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

8653| حمد|حمد محمود |سعيد  ن|حقوق حلو

833o49 لعزيز|حمد عبــــد|وي |ء قن|صف دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

9o364o ه خ| مد فرغل |لد ح|مي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

537297 بــــدين بــــسيوئى شلبــــى|لع|م زين |ء س|رس| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

64964o لم|لدين س|لرحمن مىح |ء عبــــد|شيم عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68|o56 ى جبــــر جعفر|محمود محمد  مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77|455 ل|لع|ل محمد  عبــــد |لع|مؤمن محمد عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

|7o56o د منصور|لدين محمد ج|سيف  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4796o2 م|لسل|رس محمد حسن عبــــد |محمد ي ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

338542 يبــــ|لش|لعظيم |ء حسن حسن عبــــد|ول ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

4646|5 لكريم|حمد عبــــد |مي  |رق |هلل ط|عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|54o7o لنبــــى|رص صبــــرى عبــــد |لن|لرحمن عبــــد |عبــــد  ى شمس حقوق عي 

65434 ل محمد يوسف|م طل لفيوم|حقوق 

43|o99 م|ح محمد طه عل|م صل|ريه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

533437 م|حمد محمد عل|م |لد عل|حبــــيبــــتـــ خ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

433|26 ي عس|لستـــ|لد عبــــد|خ| ر|ي
ف|ر مصطفى |بــــ طنط|د|

5o7437 حمد|مي  نوبــــى محمد |ل|يه | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|28366 حمد|رس حمدى |مصطفى ي ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

|5o89o ى|م لطفى حس|زينبــــ عص ني  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4|o95 لصمد|ل عبــــد |لع|لصمد عبــــد |م عبــــد |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

346|4| ي|ن |ن محمد سليم|حمد سليم| لمليىح  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|7658 بــــيىل|لطر|محمد مسعد فوزى  ط|حقوق دمي

|7o8oo يف | م نجدى|م|حمد رسر مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع
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||5432 ه حس هلل|م محمد عبــــد |ني  ى شمس علوم عي 

798|9 ى  محمود مي 
ر|محمد مصطفى ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

|64646 ل عىل|لع|بــــر عبــــد |محمد ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

898272 لمطلبــــ |م حسن عبــــد|يه عص| ج|علوم سوه

875763 هيم  |بــــر|س |رص عبــــ|لن|محمد عبــــد  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

2553o| لدين محمد حسن|يدى محمود نرص|ه تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

786252 تـــه|لحكم محمد شح|محمود محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o|562 لسيد |محمد عىل | دين ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

9oo493 مل حسن |جر مصطفى ك|ه تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

34||33 ع|ز رف|ع فو|حمد رف|م |سل| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

539228 بــــر محمد محمد|ء ص|سم| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4oo874 ء سبــــيتـــه مرضى سعد|سم| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

436238 ى|بــــو|محمد | لتـــن|بــــو|مصطفى أحمد  لعيني  لشيخ|ره كفر |تـــج

7623o3 ن|عيل رضو|سم|ن |لرحمن رضو|عبــــد  تـــمريض بــــور سعيد 

369|85 مه|م سل|م|م حموده |م|حمد | |حقوق بــــنه

683237 ى حس|دل محمد حس|رحمه ع ى |ني  لخي |بــــو|ني  ط|بــــ دمي|د|

25297o ره|ر محمد محمد سم|مي |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

8373o9 ن|عي عىلي سليم|ء رف|ول |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

33545 ن حسن|للطيف سليم|للطيف عبــــد |ندى عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

925o97 لموجود حمدى متـــول  |لق عبــــد|لخ|عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o7o77 حمد محمود محمد عىل|منيه | ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

43|oo6 ينى|لجن|لغنى |ن محمد عبــــد|يم| |عه طنط|زر

|28295 ف كم|نوبــــ |بــــ| هيم|بــــر|ل |رسر ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

7793o5 دل حسنى عطيه محمد|ع زيق|لزق|بــــ |د|

228646 ى|حمد وف|ندى  ء محمد حسني  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

499o9o د|لحد|لرؤف |هبــــه محمد عقبــــه عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

3|5824 لعليم جعفر|لعظيم عبــــد|ر عبــــد|من ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

5o|695 ىط|لع|نور عبــــد |ىط |لع|يه عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

363o63 ى ع هيم|بــــر|هلل |دل رزق |نفي  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى
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839479 ى بــــركه|ء سيد |دع مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9|798o هيم |بــــر|تـــبــــ |ل ر|محمد جم سيوط|تـــمريض 

4|29o7 ى منصور| يمن عط|دين |ن حسي  |بــــ طنط|د|

77|957 م|لش|لح محمد |محمود محمد ص زيق|لزق|ره |تـــج

3|638| ى|لحفيظ ي|ل عبــــد|طمتـــ جم|ف سي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

7|5396 لمرىس نجم|محمود عبــــده  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|56|58 بــــر محمد|يمن ص|بــــسملتـــ  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

4|726 ف |م |حس محمد| لنج|بــــو|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

59622 حمد| |بــــ ذكري|لتـــو|عبــــد| مه دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

859772 محمد محروص سعد محمد ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

4o89o2 لحميد كسبــــر|هيم عبــــد |بــــر|سمر  |بــــ طنط|د|

6|854o لمغربــــي فوده|ندى محمد محمد  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

27o232 ن جعفر|محمد فوزى محمد سليم تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

545767 حمد|لرحمن |ن محمد عبــــد|محمد شعبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9o7676 سم عىل |سم محمد ق|ق دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7o4o4o هيم حسن عطيه حسن|بــــر|عمرو  لمنصوره|هندستـــ 

7627o| لعربــــى مصطفى حسن|لسيد |ج  |محمد ن تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

7845|4 حمد|ح |لفتـــ|ر عىل عبــــد |من زيق|لزق|ره |تـــج

6794|| ح بــــدوى|لفتـــ|ء مصبــــح محمود عبــــد |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

679339 ف فتـــىح عبــــد |مصطفى  ر|للطيف نص|رسر لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4|6oo9 لبــــسيوئى|ده عىل محمد عىل |مي ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

548297 حمد حمدى محمد عىل| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

529|9 لجليل|هلل عىلي عىلي عبــــد |عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

769963 ى |حمد كم|م |هش حمد|ل حسي  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

232366 ورى مصطفى|ء عنتـــر مغ|عل هره|لق|حقوق 

64o87o ن|ن حسينى سليم|ن محمد سليم|سليم زيق|لزق|هندستـــ 

68|777 لجندى|حمد |مل |لرحمن حسن ك|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o7652 مر مصطفى|بــــسمه محمد مصطفى ع |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|6|767 ى|يه|محمد  بــــ حسن عىل حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5o7688 ي محمد 
لبــــرعي|سىهي نرص مصطفى لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|
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779o87 ء محمد محمد مهدى|ل| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

34|92 حمد محمود رجبــــ محمد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|2|3 هيم|بــــر|حمد |بــــسنتـــ محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

322255 حمد محمد عمر|جد |ئشتـــ م|ع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

286499 يد|لمجيد ف|ل عبــــد|يه جم| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

354557 ف سيد |ن |حن ي|حمد عبــــد|رسر
لغنى ى شمس|د| بــــ عي 

4oo5o2 بــــ|لوه|حمد محمد عبــــد|حبــــيبــــه  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2699|4 ن|لغنيىم عمر|لغنيىم أيوبــــ |محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|5o636 س|حمد هر|مل |يحن  ش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|36949 حمد|هر |لظ|لرحمن عبــــد |حمد عبــــد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

33o349 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|هلل عبــــد|ن عبــــد|يم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

825288 ن فرج|مل ربــــيع رمض| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|24436 بــــو زهرتـــ|لكريم |م عبــــد |سل|لمؤمن |عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

9|o6o8 سعد محمد |عمر نبــــيل  ج|طبــــ سوه

77|6o| لسيد|ن |لعزيز عثــــم|ن عبــــد |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

6o7|99 هلل عمر صدقه|طف عبــــد|ع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

63o443 م|لسل|لحميد عبــــد |طف عبــــد |محمد محمد ع زيق|لزق|ره |تـــج

4756|4 ى|دل محمد |مريم ع حمد حسني  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

7o64o للطيف|حمد عبــــد|م |ده عص|غ لفيوم|لعلوم |ر |د

9ooo|6 ندرو وجيه حلىم زىك | ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|54533 ى ل|عزتـــ محروس غ| مي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|5853| ى عبــــد |ي ى حسي  تـــتـــ|ل شح|لع|سمي  هره|لق|بــــ |د|

|28976 لدين محمد عىلي|م |محمد عص هره|لق|صيدله 

86|9o7 حمد|رص يونس |لن|يونس عبــــد زيق|لزق|حقوق 

328578 دي يوسف|له|محمود طلعتـــ محمد عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|26739 لعزيز|لسيد عبــــد |حمد |زم |ح ى شمس|تـــج ره عي 

|55239 حمد|ئى محمد |ر ه|مي هره|لق|ر |ثــــ|

|65429 ى ديبــــ|ج  |يوسف ن| يوستـــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

233o35 لسعود|حمد أبــــو |ن عمرو محمود |مريه ن|فنون جميله فنون حلو
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487653 محمد حسن محمد صبــــرى محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||89|9 ه محمود عبــــد | حمد|لىح |مي  ى شمس|تـــج ره عي 

|2362| مد عوض|لدين ح|ء |حبــــيبــــه عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

876|8o لحميد |لرحيم عبــــد|لمتـــهيم عبــــد|م عبــــد|بــــس سيوط|ره |تـــج

356872 تـــ عبــــد| حد|لو|حد سليم عبــــد|لو|مي  |ره بــــنه|تـــج

34o337 لحسن محمد فرج عىل فرج| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

8o6|93 ن|حمد سليم|تـــيسي  حسن  ي|عه |زر
|لمنى

27||66 هلل|رق فريد محمد سعد |نهله ط |صيدله طنط

8555o6 ح يسن عيسي|وليد مفتـــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

33o8o3 م لبــــيبــــ محمدعىل|كر|لرحمن |عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

5253| ى عبــــد |ي لق محمد طه|لخ|سمي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

622357 د|لضي|ن حمدى صبــــرى عىل |رو لمنصوره|حقوق 

||843| لشوربــــىح |حمد |محمود محمد عىل  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

227759 منه سمي  محمود سيد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5268o5 ط|هيم بــــل|بــــر|هيم |بــــر|لسيد |د |زي لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

2|4|5 حمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |ء |رس| هره|لق|بــــ |د|

55656 ى|لعزيز |ء عبــــد |شيم حمد حسي  لفيوم|هندستـــ 

||7237 لحميد|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |سهيله  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|34522 عىل زينهم| حبــــيبــــتـــ رض هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6oo472 صف|هيم ن|بــــر|هيم |بــــر|حمد |يتـــ |هد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3297| ي|ر
مح محمد محمود|س| ئى هره|لق|بــــ |د|

8o77o3 ن|ء عوض فولي سليم|رس| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6||287 لح|لح ص|حمد ص|ن |حن لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7829| ى غن|رس| م|ء سمي  حسني  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

42588 لرحمن|م محمد عىل عبــــد |حس ن|بــــ حلو|د|

275o53 لسيد|هيم |بــــر|ج  |محمود ن |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

3488o بــــ حمدى عىل مرىس عبــــده|مه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

864457 لودود|ق محمد عبــــد|لرز|محمد عبــــد |هندستـــ قن

4|4|35 ن|ن غريبــــ زيد|ء محمد زيد|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

345344 ى   محمد حسي 
سم|هيم ق|بــــر|مصطفى ى شمس صيدله عي 
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5|5o79 م|روق مسعود عل|ر مسعود ف|من ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

848798 لدين محمود نوبــــي|طمه عز |ف ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

4296o9 عيل|سم|لسيد |محمد فريد محمد  |ن طنط|سن|طبــــ 

42|653 ي ص|ه
لسيد|بــــر عبــــد ربــــه |ئى لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

|5o9|6 حمد|ن |حمد شعبــــ|طمه |ف كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

23|473 لسيد|ل |لع|رق عبــــد|يوسف ط ى شمس|زر عه عي 

443982 مد محمد|ري ح|لبــــ|لسيد عبــــد |سمر  ط|بــــ دمي|د|

35o27| در مرىس محمود|لق|سيف عبــــد ى شمس حقوق عي 

483525 رحمتـــ منتـــرص خميس محمد محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43242o زى|در حج|لق|م محمد عبــــد |ريه |تـــربــــيتـــ طنط

35|89| ش|م رو|لعزيز س|م عبــــد|رتـــ س|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

84|46 ل ذىك محمد|هدى جم بــــ بــــنى سويف|د|

7||oo3 طر|لغريبــــ خ|لسعيد محمد |ء |عل لمنصورتـــ |تـــمريض 

23o24o م فتـــىح محمد|سل|لرحمن |عبــــد هره|لق|ره |تـــج

876599 هلل  | |حد عط|لو|محمد عىل عبــــد ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

|75297 ي
مل|لحميد ك|م عبــــد |عص| دئى دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|

ه ى جي 

6o5856 ر حسن حسن جمعه|من ي صىح طنط
|معهد فنى

48937| لنبــــى|هلل عبــــد |طف فتـــح |د ع|مه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

232594  محمد ج|هيم |بــــر|هلل |منه 
ى
بــــر|لدسوق هره|لق|ر |ثــــ|

692432 م|لسل|لحميد عبــــد |م عبــــد |لسل|ن عبــــد |يم|
لشوي |

لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|335o9  مني  
ي|مصطفى

حمد مصطفى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

329o5 ى رمض ن|يوسف طه حسي   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

836|64 ي| ش|عبــــي  بــــ
محمد مرتـــضى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4o6678 ر|لنور محمد كر|فرح محمد عىل  سكندريه|ل|ره |تـــج

483|22 م حمودتـــ حمودتـــ محمد|هلل هش|منه  سكندريه|ل|بــــ |د|

6|256 حمد محمد طه جمعتـــ| ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

365338 لق موىس|لخ|ء عبــــد|ندى عل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

89868| ج خليفه خليف |لحج|بــــو|خليفه  سيوط|طبــــ 

||9932 دق|ثــــروتـــ محمود ص| رن هره|لق|ره |تـــج
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9|22|6 لرحيم حسن |ل عبــــد|محمد جم ج|ره سوه|تـــج

|2o2o| سكندر|يز |ره بــــرتـــى ف|س ن|فنون جميله فنون حلو

245o74 ى سليم|منه  ن حسن|هلل حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

|55477 هلل|حمد سعيد محمد عبــــد |م |حل| ى شمس|تـــج ره عي 

678o44 هيم كشك|بــــر|هيم |بــــر|حمد معوض | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|68767 لحكم فرج|لدين عبــــد |ء |يوسف بــــه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

327835 سعد قدري سعد حسينى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|6348o م سعيد محمود|ء عص|عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

684975 لح جمعه|كر ص|لدين ش|م |يوسف حس ط|بــــ دمي|د|

236246 كم يوسف عىل|لح|بــــ عبــــد |يه| |ر|ي لفيوم|عه |زر

33|476 لرحمن|رق محمد عبــــد|حمد ط| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

49o225 لعزيز عوض موىس عيس|ن عبــــد |إيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44o685 لسيد يوسف|لمنعم محمد |هيم عبــــد|بــــر|م |حس لشيخ|ره كفر |تـــج

24o|79 س|س درويش عبــــ|رق عبــــ|ط ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

7oooo| ن يوسف محمد|رمض| دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|39|54 هلل|د |بــــ عيد ج|يه|ريز |م د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|5428| دى محمود|له|ن عبــــد |حمد رمض| ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

5|8784 ر|لعظيم محمد عم|سمر محمد عبــــد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

8|924 هر محمود بــــخيتـــ|لظ|لسيد عبــــد |هيم |بــــر| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

85454o ء عدلي شبــــيبــــ محمد|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

495|8| لسعدئى|لحق |د |لسيد رزق ج|محمد  بــــ دمنهور|د|

348432 فظ|د ح|لجو|هدى نرص عبــــد ى شمس طبــــ عي 

37o54 لسيد|حمد سعيد |محمد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

34996| ي صبــــىحي محمود محمد قرم|م|
ن|ئى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2|2|7 لقوى|لد فوزى عبــــد|هدير خ ن|تـــربــــيتـــ حلو

8473|9 ى محمد ي سعيد حسي 
مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

824o37 هلل|لنور عبــــد|ء نبــــيل عبــــد|وف ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

5o964| ف حسن محمد يوسف|م |حس رسر زيق|لزق|عه |زر

|3|495 لحميد|لبــــسيوئى عبــــد |ل محمد |حمد بــــل| ى شمس هندستـــ عي 

4647|4 هيم|بــــر|لسيد بــــدوى |لرحمن |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 
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665o3 سحق ونيس|ل |نه جم|دمي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

84o74| لنوبــــي|لصبــــور |حمد حسن عبــــد| |هندستـــ قن

826395 لمجيد|س عبــــد|ضىحي غريبــــ عبــــ ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

756767 حمد عىل عىلي|سوميه  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

769823 ن محمود محمد متـــول|رو ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

8o|736 سحق|سحق يوسف |ره |س ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

264875 ج|لمعىطي حج|مد عبــــد |م ح|ئى عص|م| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

7o9867 بــــينى|هلل حسن حسن |منى عبــــد  لشر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

8957oo ول محمود |ل|وليد عبــــد| ر|ي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o93o3 لدين  |ل |لحمد كم|بــــو|ل |خلود جم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

772388 لسيد|د سعيد عطيه |حمد عم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

625279 مل وجدى|ئى محمد ك|يوسف ه زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

364299 لبــــطينى|زن محمد محمود محمد موىس |م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

275795 ى محمود سليم|ه ن|جر محمود حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

292324 وق  ف عبــــد|رسر رح|لق|هلل |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

84455o ء محمد بــــكر محمد|رس| ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

372538 هيم|بــــر|حمد |لسيد |حمد |رتـــ |س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

84389o سلسبــــيل عىلي حسن عىلي ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

68o873 ن|ن سليم|حمد وليد محمد شعبــــ| لمنصوره|ره |تـــج

896299 ه  لرحمن عىلي |يمن عبــــد|ني  ج|ره سوه|تـــج

642625 لحميد خليل عطيه|محمود ربــــيع عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

45385 هيم محمد|بــــر|هر |محمد ز ن|بــــ حلو|د|

287728 لضليفى|لرحمن |دل فوزى عبــــد|ندى ع |حقوق بــــنه

2259|9 ن|ن بــــدير رضو|يوسف رضو هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|o342 يد|حمد ف|محمد نشأتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

262688 زى عزبــــ|مغ| ش|يمن بــــ|محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|466o5 ى|لرحمن محمد |عبــــد  حمد حسي  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

856|94 هيم|بــــر|ن |حمد رمض|رس |ي ي|هندستـــ 
|لمنى

24o|29 د حبــــيبــــ|لجو|ل عبــــد|عمرو جم ن|هندستـــ حلو
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438574 ع|لرف|در |لق|هيم بــــدير عبــــد |بــــر|م |سل| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

5o327 بــــكرى محمد بــــكرى محمد بــــ بــــنى سويف|د|

28242 ء عزتـــ محمود محمد|رس| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

46o943 هيم خرصى|بــــر|محمود | لي|د |بــــ طنط|د|

5o5688 بــــىل|لبــــ|هيم |بــــر|ل فتـــىح عرفتـــ |بــــل سكندريه|ل|بــــ |د|

75||34 لحميد عىل|لسيد عبــــد |ء |عصم ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

22o772 ف طه قرئى|منيه | رسر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

238|22 ي|ر
ر محمد محمود|محمد كر| ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

895868 لرحيم |هدير محمد منصور محمد عبــــد ج|ره سوه|تـــج

667o3 عيل|سم|ء جمعه ربــــيع |شيم لفيوم|بــــ |د|

|39253 ى لمسيح بــــخيتـــ|هلل عبــــد |فتـــح | روجي  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

72o4o ى|حمد عبــــد |ء |زهر لمنعم حسي  لفيوم|نوعيتـــ 

698646 |لمو|طف عطيه |محمود ع
ى
ق ي صىح ري

لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

|7|776 لفضل|هلل قطبــــ أبــــو |دى فتـــح |لرحمن ش|عبــــد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

4o8777 ه حسن عبــــد لغنى فريج|أمي  |بــــ طنط|د|

72647  محمد|رس|
ى
ء محمد صوق لفيوم|هندستـــ 

52579| ي زكري عيل مصطفى|سم|محمد | يحن  سكندريه|ل|ره |تـــج

788299 لم|يمن محمد س|عىل  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3394o4 |لنج|بــــو|لعظيم |حمد يوسف عبــــد| |رن زيق|لزق|حقوق 

6|43oo لمني |محمد حسن محمد حسن  |ره طنط|تـــج

763732 لديبــــ محمد عىل|سلىم محمد  حقوق بــــورسعيد

5|32|8 م عيد محمود فرج|سل| لشيخ|عه كفر |زر

323449 زق|لر|ن عبــــد|زق عثــــم|لر|رق عبــــد|ط |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

34oo73 ن|هيم بــــ|بــــر|ل عفيفى |ندى جم | معهد فنى تـــمريض بــــنه

9o5933 ى |د محمد حسن |زي مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

2676o6 لسيد يوسف|يه محمود محمد | ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6385o5 تـــ  لسيد عىلي أحمد|أمي  زيق|لزق|حقوق 

886o9o ي
حمد |ض |لعزيزى ري|حمد | |دئى سيوط|ره |تـــج

794o|6 حمد سويلم|هيم |بــــر|حسن | دين ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى
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8o2|7o |دل نجيبــــ حن|مكسيموس ع ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

2345|7 ل حسينى محمد|مصطفى حسينى كم هره|لق|ره |تـــج

48769o بــــر مرزوق|بــــر ج|محمود حمدى ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|495|o هر محمود|لظ|ح عبــــد |مريم صل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|7o3|5 بــــو ذكرى|م محمد جميل محمد |له| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||9|o2 لرحمن محمد|حمد عبــــد |حمد طه | |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

76|25| شد|سحق ن|نوبــــ ثــــروتـــ |بــــ| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

853o25 رص محمد|لن|بــــر عبــــد|حمد ص| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

76933o ى سعيد محمد مسعد حسي  لعريش|بــــ |د|

287982 لهربــــيىط|يوبــــ محروس موىس |حمد | ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

63533o دل سعيد صبــــح فرج|يه ع| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|52o|| ن|ح حس|لفتـــ|حبــــيبــــه محمود عبــــد  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

484o|8 ح|لفتـــ|حمد سعيد عبــــد|هلل |منه  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|6|o53 ن ل عىل محمد|جم| مي  ى شمس|د| بــــ عي 

77o873 ى مصطفى محمد مصطفى  م|إلم|نرمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

92||93 حمد |ن |ء خلف عف|عىلي ج|بــــ سوه|د|

436834 هيم|بــــر|لمنعم محمد حسونتـــ |عبــــد | ر|ي ط|معتـــ دمي|علوم ج

425288 لحميد شفشق|م عىل عبــــد |جنى حس سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

335469 رجريتـــ مني  رزق خلف|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

86563| ي محمد حميد|محمود حس
ئى لمنصوره|حقوق 

268295 حمد سعيد محمد كشك| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

459986 لمسيح|نوبــــ نزيه يعقوبــــ جيد عبــــد |أبــــ لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

848456 حمد|هيم |بــــر|ء حمدي |سم| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

249o9o ود|حمد د|دق |لص|ء صبــــىح |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

639833 لحميد عىل عىل|ن محمد عبــــد |يم| زيق|لزق|ره |تـــج

4759o9 عيل|سم|حسن كرم حسن عىلي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

755866 لسيد بــــدر|ش |لدمرد|ء |محمد بــــه عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

64|43o هلل عىلي|ء عىل محمد عبــــد|ل| زيق|لزق|نوعيتـــ 
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343776 زى|ح مغ|لفتـــ|دتـــ رجبــــ عبــــد|غ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6oo979 بــــوموىسي|ن محمود |د محمود شعبــــ|جه |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

883||2 م زهرى محمد |جر عز|ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o9o4o تـــى|لشندل|هلل |محمد عبــــد | بــــو ري|أحمد  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

8|o696 ى عيد بــــرسوم ك|م مل|دلي  ي|بــــ |د|
|لمنى

37|263 ن|بــــ سليم|لوه|ريم محمد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|68937 لمعبــــود محمد|بــــسنتـــ محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

53326| لحليم|لموجود عبــــد|ن محمود عبــــد|نوره لشيخ|عه كفر |زر

9o7396 ن محمد سعد |م حس|سل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

877238 رس عىل محمد  |روى ي| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|74756 يد|عيل عىلي حسن ز|سم|رق |محمد ط تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

49o|68 بــــو زيد|عيل محمد |سم|حمد |ء |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

4482o5 لجليل محمود|ء رجبــــ عبــــد |دع سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|27993 م نبــــيل عىل|حس| هن ن|بــــ حلو|د|

765447 لسيد زرمبــــه|د |لرحمن محمد فؤ|عبــــد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

6o5|4o  |يز محمد |ن ف|يم|
ى
لعجرودى|لدسوق |طبــــ طنط

695769 لعزوئى|حمد |حمد |حمد محمود | لمنصوره|بــــ |د|

|4|869 ن|لسيد زيد|بــــتـــ |رص ثــــ|محمد ن ج|بــــ سوه|د|

7o4834 لعظيم محمود عبــــده|م عبــــد |عص| عل زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6785o5 ى حسن ملش|يه|ء |لىمي بــــ حسي  ط|ر دمي|ثــــ|

5463| ن محمد|رتـــ سيد حس|س لفيوم|لعلوم |ر |د

6o2o85 |حمد نج|ن محمد |نوره لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

846375 ى سعد|هلل | |ء حمدن|صف مي  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

895397 حمد عىل  |محمود محمد  ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

7o79|5 لسيد حسن عيس|ل |ده جم|غ لمنصوره|علوم 

4295|6 فوري|لك|هيم |بــــر|رس أحمد حلىمي |حمد ي| |ره طنط|تـــج

24382 حمد محمد|هلل محمد |منه  ى شمس|زر عه عي 

4|96|3 هلل محمد|تـــم فتـــح |حمد ح| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

4|6564 ى رمض| لونيس محمد مسعود|ن عبــــد|لحسي  لشيخ|بــــ كفر |د|
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97759 لرسول عوض|حمدي عبــــد| يش لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

49o968 ى مجدي عبــــد |ي هلل|بــــر عبــــد |هلل ج|سمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

25556| تـــ|هيم بــــرك|بــــر|دى عبــــدربــــه |ش ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|48968 لمجيد|د عبــــد |ر سيد فؤ|من ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

679925 زى|هيم حج|بــــر|ل |فضل جل|م |سل| لمنصوره|ره |تـــج

96598 لرحمن خرصى مصطفى لبــــيبــــ|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

63|837 لسيد|نور عىل |ء |لشيم| زيق|لزق|بــــ |د|

66oo6 لعزيز رجبــــ|هلل عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

67844o لجوهرى|حمد عىل |سلىم  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

224359 لمجيد عىل|لرحمن وليد عبــــد|عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

27oo38 هلل محمد مبــــروك|محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|59559 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|هلل |منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|29983 ل|لع|لرحيم عبــــد |حمد عبــــد |دين |ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|482| ى مفدي فهىمي نخله| يوستـــي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

434873 ن|هلل محمد زيد|مريم عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

787465 بــــر محمد بــــسيوئى محمد|محمد ص ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

763277 لعربــــى|حمد |ح |لفتـــ|لد عبــــد |ء خ|عىلي صيدلتـــ بــــورسعيد

859756 ي كريم محمد|كريمه جم
ل مصطفى ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8oo68 ى|لنبــــى عوض |ندى عبــــد   هلل حسي  هره|لق|ر |ثــــ|

543|78 لجمل|لمقصود محمد |عبــــد| ن رض|رو |طبــــ طنط

435o68 لحميد منيس|وليد حسن عبــــد سكندريه|ل|صيدله 

8o46|| ى د لبــــيبــــ|د عي|ميل| لي  ي|بــــ |د|
|لمنى

357324 حمد جبــــه|لسميع |مد عبــــد|ح| حمد زكري| |طبــــ بــــنه

26|439 حد|لو|لسيد عبــــد|ل |حمد جم| |ره بــــنه|تـــج

78776 لحميد|د عبــــد |دين صبــــري فؤ|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

32252| مد|لسيد ح|ء سيد ربــــيع عبــــد|رس| هره|لق|بــــ |د|

|585o6 عيل|سم|ندى محمد عىلي محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

85647o لح|هند محمد سيد ص ي|عه |زر
|لمنى

874oo بــــوزيد|مي  محمد سعيد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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365739 لكريم| |بــــو ضيف عط|لكريم | |م عط|حس هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36o7o2 لمؤمن|لمؤمن سعيد عبــــد|محمد عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

52729 ي|للطيف محمد |عمرو فتـــىحي عبــــد  لمسي  ي سويف
هندستـــ بــــنى

32o2|5 هيم|بــــر|طف بــــسيوئى |هلل ع|منتـــ  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

23o8|5 لحميد|رس سعد عبــــد|محمود ي هره|لق|حقوق 

88o|22 سكندر  |خر |عزتـــ ز| رين|م سيوط|ره |تـــج

2|8276 يتـــ|لرحمن محمد منصور سيد عن|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|4673 لرحمن|د عبــــد |د محمد فؤ|ئشتـــ فؤ|ع هره|لق|بــــ |د|

9294| مد|لدين ح|رضوي محمد وحيد |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

6o5427 ى شح|ي ينى|لجن|تـــه |ورى شح|لمغ|تـــه |سمي  لمنصوره|بــــ |د|

92oo4 ز|حمد در|مه |مه سل|س|بــــ |شه كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8|222o لسيد|هيم سعيد |بــــر|يه | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|7727| بــــ محمد محمد بــــدر|يه|لرحمن |عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

869|39 ح محمد|لفتـــ|صم عبــــد|م ع|سل| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

||5824 ن|ئى عثــــم|نهله سعد كيل ى شمس|تـــج ره عي 

26|574 دق|لص|ن حسن عبــــد|حسن رمض |بــــ طنط|د|

7898o9 شم|حمد موىس ه|لرحمن |يه عبــــد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|4364| ه مع| |حمد عر|ىط |مي 
ى
ق ى شمس|تـــج ره عي 

448645 زى|محمد طلعتـــ محمد محمود حج |هندستـــ طنط

|48o24 محمد محمود محمد عىلي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

445977 ى |سيف  لح|بــــر ص|نور ج|لدين حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

8672|8 ئيل|مريم فهىمي فريد ميخ دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

329495 مه محمد طه|س|ندى  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9o9483 لغنى |دل فوزى خلف عبــــد|هلل ع|منتـــ  ج|علوم سوه

||4793 ل محمود حسن|ء جم|عل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8935|8 رثــــ |لو|ن محمود عبــــد|سلىم رمض سيوط|طبــــ 

8343o8 هلل محسن|م فرج |محمد عص دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2|7o39 ف رزق محمد|م |مر رسر ى شمس|تـــج ره عي 
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2684o3 ف |محمد مختـــ لدين|ر محمدفهىم رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

865682 ء عىلي محمد عىلي|سم| ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

87826o لرحيم حسن |ضى عبــــد|لر|حبــــيبــــه عبــــد سيوط|طبــــ 

8387|4 هلل| |مرجريتـــ مجدي فرح عط دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

9|6o8| حمد محمد تـــوفيق  | |هويد ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

6388o7 لح|للطيف سليم ص|ر سليم عبــــد |من زيق|لزق|عه |زر

68|78| لسعيد عىل|ج  |هلل ن|عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

895646 بــــر محمد  |محمد عفتـــ ص ج|بــــ سوه|د|

36669| شم|م ه|شم تـــم|محمود ه |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4|3296 ى|بــــر|هر |محمود م هيم  محمد حسني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

49|6|6 حمد عبــــده محمود|للطيف |محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|ooo8  محمد دهبــــ|لش|وليد محمد عبــــد 
ى
ق |ره طنط|تـــج

245o9 ن لرشيد محمد|متـــ عبــــد |س| |مي  هره|لق|ره |تـــج

4|3633 رص|حمد ن|ر |لستـــ|ر محمد عبــــد|لستـــ|عبــــد |بــــ طنط|د|

88|o72 لس عري ن تـــوفيق متـــري |كي  سيوط|ضتـــ |علوم ري

5|977o رج عطيه|لج|ه |لل|ليىل محمد عبــــد  |طبــــ طنط

627858 هيم|بــــر|بــــر |تـــم محمود ج|ح ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

6o8856 ر خليل|لسيد مختـــ|هلل |منتـــ  |طبــــ طنط

898|64 حمد محمود عىل |عمر  ضتـــ|ري/دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

6o7347 لحسن|بــــو|م رزق |م هش|ريه هره|لق|ر |ثــــ|

622789 لس س سعد|م نصيف |كي  ط|ر دمي|ثــــ|

4|9|48 لزينى|حمد مصطفى محمود محمد | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o359| سهيل محمد نبــــوي عبــــده ي|هندستـــ 
|لمنى

6o26o2 |هيم محمد شتـــ|بــــر|ل |م جم|سل| |صيدله طنط

7|439 حمد|هر |لظ|د عبــــد |ر عم|من ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

42o256 لم|رحمه أحمد محمد س لشيخ|بــــ كفر |د|

87|527 ي|هند محمد 
حمد مصطفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

92664 حمد|يه سيد محمود | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|4859 حمد  |لرحمن |د عبــــد|محمد عم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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338565 ى عبــــد|رس| هلل|ء بــــدر حسي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

29oo7 حمد محمد|عمر محمد  هره|لق|ره |تـــج

22||6o ر |لغف|لمؤمن عبــــد |ر عبــــد|لغف|ه عبــــد|نج
يوسف

|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 
ضتـــ|ري/لسويس

696768 حمد|لسيد حسن |م |م هش|سل| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

78|899 لحميد محمد|د عبــــد |رحمه عم ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

244656 لعظيم|محمد محمود سيد عبــــد ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

6o2729 لمرصى|وى |لششتـــ|بــــ |يه|محمد  لمنصوره|بــــ |د|

37323o حمد يوسف|حمد محمد | ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

494844 ود|حمد د|لسيد |مد محمد |ح دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

43||69 سكندر|ح فتـــىح محمد |لفتـــ|ره عبــــد |س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

624|53 ل|لجم|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ىط |لمع|بــــو |محمد  طبــــ بــــورسعيد

68228| ر|لدين حسن محمد نص|م |سلىم حس لمنصوره|بــــ |د|

775585 يف عىل خليل  تـــ|لزي|سيف رسر تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

359733 هيم سليم|بــــر|هلل |عبــــد| دين ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

37|58 د محمود|عىل محمد ج ن|بــــ حلو|د|

769859 ف محمود|عىل خل| نور لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

59336 د|لجو|حمد سيد عبــــد |ر |من ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

353627 ى بــــتـــ|نويل ثــــ|جد عم|م| مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8|5338 ي و|م|
لسهىلي|ئل عىلي محمد |ئى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

4|53o6 ي |هر عبــــد |هيم م|بــــر|
حمد زقزوق|لغنى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6346|2 د|دور رشدى ج|مز |ر زيق|لزق|ره |تـــج

443|39 لم|منى عىل أحمد يوسف س لمنصوره|حقوق 

288|42 رك|مي  مبــــ|ل|محمود سعد  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

5o648 فظ طه|عيل ح|سم|زيد  صيدله بــــنى سويف

2365o2 مي |ل|لغنى |لمعىط عبــــد|مريم مجدى عبــــد هره|لق|صيدله 

4572o5 يد ع|بــــو|ء عفيفى |هن ى مر|لي  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

4538|9 ي يوسف 
ي مصطفى

لسيد رجبــــ|مصطفى لشيخ|هندستـــ كفر 

6|22o س|منصور رجبــــ منصور عبــــ حقوق بــــنى سويف

4|5644 ى |محمد عص لسيد منصورتـــ|م حسي  سكندريه|ل|حقوق 
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248o9 لدين كريم|سلىم محمد سعد هره|لق|ره |تـــج

7535o5 ض|زينبــــ وجدى محمد ري لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7oo689 ح|لفتـــ|لعزيز عبــــد |حمد عبــــد |محمود محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

284674 ك|لمل|د عبــــد|نس عيد ميل|ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|7o57 بــــ محمود|لبــــ|ء ممدوح فتـــح |سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

839|9o ي|لرؤوف محمد |ء عبــــد|سم|
لحفنى |نوعيتـــ قن

45937| بــــرهيم عوض|يدى مجدى محمد |ه سكندريه|ل|ره |تـــج

757629 عيل|عزتـــ عىل محمد إسم تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

83967 حمد|حمد |محمود محمد  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

457|48 ن|لسيد محمد سليم|ر زين |من عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

348596 عي|سعد سعيد محمد محمد رف| |ره بــــنه|تـــج

|53257 لمنس|لعربــــى محمد لطفى |م  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

348o2 لرحيم|ن عبــــد |بــــ شعبــــ|يه|هلل |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

8||328 مل محمد|محمد محمود ك ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

9o9834 ن |لموجود رسل|ر وحيد عبــــد|زه| ج|تـــربــــيتـــ سوه

876443 لد محمد قطبــــ  |حمد خ| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|35838 تـــ|لعظيم فرح|هر عبــــد |ن م|نوره ى شمس|تـــج ره عي 

752736 هلل سليم محمد|م عبــــد |سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

323332 حمد|ئى |لضمر|ح |حمد نج| ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

252875 لخول|هلل |لد عبــــد|رحمه خ ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

83755 للطيف|حمد محمد عبــــد |حمد محمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

75o567 سم|حمد ق|حمد جمعه |منيه | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

782o24 ي|ح |منيه صل|
لح|لدين ص|ء |حمد ضى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

89|677 هلل  |محمود فرغىل محمود حسبــــ  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|55659 ئى فوزى جرجس|ه| ريل|م ى شمس|د| بــــ عي 

69|224 يمن محمود خليل|لحميد |عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

54|574 لونيس|فع عبــــد|لش|لونيس |محمد عبــــد تـــمريض دمنهور

839746 لمحسن محمود|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

752823 هيم محمد|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
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8479|4 ده|فرج بــــس| ريوس حن|مك ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

37383| شور|حمد ع|للطيف |لرحمن عبــــد|محمد عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

785835 حمد فكرى محمد محمد درويش| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

48283 لرحمن جبــــيىلي محمد|ن عبــــد |حن ن|بــــ حلو|د|

25oo|8 لسيد محمد حمدى محمد |هر |لسيد ط|ندى 
لمطلبــــ|عبــــد 

ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

6o|3o4 ن|لسقع|حمد |ء عيد عىل |رس| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5255| لمحسن جودتـــ|ندى فتـــىحي عبــــد  طبــــ بــــنى سويف

5234|| لرحيم|لموجود عبــــد |لسيد عبــــد |د |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

832894 ل|لع|ن عبــــد|ل عثــــم|لع|م عبــــد|سل| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

438452 عيل|سم|محمد محمود موىس  لشيخ|طبــــ كفر 

347484 ه محمود رمض| لمطلبــــ|ن عبــــد|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

229444 لغنى|حمد محمود عبــــد |حمد |بــــهيه  هره|لق|بــــ |د|

||6234 حمد خليفتـــ|لمنعم |بــــ عبــــد |شه هره|لق|ره |تـــج

855|34 ي عىلي|د ر|هدير عم
ضى ي|عه |زر

|لمنى

435836 يد|لسيد مصطفى ف| |رض سكندريه|ل|طبــــ 

6o4652 وى|لحفن|حمد عىل محمد |ء |دع لمنصوره|ره |تـــج

62263 م سعد|لسل|هدير بــــكرى عبــــد تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5229o8 لعزيز مبــــروك|لنبــــى عبــــد|محمد عبــــد| ند تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8567o4 لعزيز محمد|لعظيم عبــــد|ريم عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4386o3 د|لسيد حم|ضى صبــــرى متـــول |ر |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

6o|8oo ي
ر|لف|لسعيد |ن |رمض| دئى |بــــ طنط|د|

79282| ن محمد|ن محمد سليم|سليم د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

86o458 لحفيظ|حمد عبــــد|هلل عنتـــر |عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

6o5649 شد|لحميد محمود محمد ر|محمد عبــــد لمنصوره|طبــــ 

85o42o ن|حمد سليم|محمد وحيد  سيوط|هندستـــ 

27|457 مل جزر بــــدوى|هبــــه محمد ك ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

8o8|2 ل|عيل هل|سم|عيل |سم|رجبــــ محمد  ى شمس حقوق عي 

6o3o44 وى محمد|لص|سط محمد |لبــــ|عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

789|29 لمقصود|ح عبــــد|لفتـــ|حمدى عبــــد| نور زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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8489o8 هيم|بــــر|لكريم |لكريم محمد عبــــد|عبــــد ن|هندستـــ أسو

765879 لم|حمد س|لحليم |حمد عبــــد |بــــسنتـــ  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

9o685o لرحيم محمود محمد |بــــ عبــــد|يه| ج|ره سوه|تـــج

8o7927 ى جمعه صديق| مه حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

5|4368 لسنبــــختـــى|لدين محمد |ء مىح |دع ن|سو|بــــ |د|

8875|3 روز |سحر عيس موىس ن سيوط|بــــ |د|

25255| لمليىح |ن سعيد محمد |يه رمض| شمون|نوعيتـــ 

43384 ى عنبــــر|مدحتـــ صل| رن ح حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

77589| لسيد|يمن محمود |يه | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2|6|69 ن|ج  سيف قزم|سيف ن حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

8o5467 يم وهبــــه|فر|عوض | ويص ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

352926 حسن| لدين زكري|م |م عص|سل| سيوط|عه |زر

234444 ن|دل سليم|محمد محمد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

494656 وى|لشن|مد |حمد سعيد ح| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4427|o ل يوسف|لرج|لسيد عىل عز |مل | |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

7786|4 حمد محمد عطيتـــ|هلل |عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

3|79| ى |بــــر|ء |رس| هيم|بــــر|هيم حسي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

87724o وق محمد سيد محمد   رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

6o55o7 ف عبــــد |سلىم محمد  ى|رسر لجليل محمد حسي  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

5|6o44 لروينى|روق محمد |حمد ف|رحمه  بــــ دمنهور|د|

5o359 ى طه بــــرك| تـــ|حمد حسي  ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

844322 س|سم لبــــيبــــ عبــــ|لق|بــــو|جر |ه ن|سو|علوم 

64o227 لعزيز|همستـــ محمد محمد عبــــد زيق|لزق|نوعيتـــ 

82o67 هيم|بــــر|هلل |يوسف وليد فتـــح  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

789279 م محمد محمد|لسل|ن نبــــيل عبــــد|نور |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

93224 ي عبــــد |ن ي ن|لش|ج 
ى
ي شعيبــــ|ق ج  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

785548 حمد|محمد مجدى محمد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

2348o2 لق|لخ|يوسف محمد محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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9o5|76 لدين  |مه محمد مرتـــضى مىح |س| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

72o7o رج|لسعود ج|بــــو|ء سعيد |شيم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

29|5o مي عىلي فرج|محمد س لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

449o68 لسنوىس|رس حسن محمد حسن |ف |ره طنط|تـــج

28o73| ى دهيم|لد فتـــىح ص|خ لحي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

232oo8 حمد|هيم |بــــر|ل معبــــد |محمد جم يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

529228 جد عىل نعيم|حمد م| ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

92553o لسيد  |حمد |ن محمود |حن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|334|2 ن|حمد سليم|لحميد |حمد عبــــد |محمود  هره|لق|ره |تـــج

895893 تـــ |لعز سلينى شح|بــــو|نه |دمي ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

86o|27 د|حمد محمدربــــيع ج|ء |ول ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

32o594 زق|لر|ن محمد عبــــد|لحسن رمض| ى شمس|د| بــــ عي 

769|55 هيم|بــــر|ر حميد عوده |من لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

7634o2 يد |بــــو |رحمه غريبــــ  ى لسيد عىل|لي  حقوق بــــورسعيد

27o66o ن|لرحمن حسن عتـــم|بــــر عبــــد|حمد ص| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

498436  |بــــر|ن سمي  |يم|
ى
لبــــيومي|هيم دسوق عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

34o442 هيم|بــــر|تـــ محمود |ء محمد بــــرك|رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

484496 هيم محمد عطيه |بــــر|حمد |هيم |بــــر|كريم 
ن| شعل

عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64o533 حمد عىل محمد محمد سليم|عىل  زيق|لزق|نوعيتـــ 

264457 وق وجيه  زق|لر|هيم عبــــد|بــــر|رسر شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

68823 فظ عىل|طف ح|ن ع|نوره طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

6245o2 ي عبــــد |
ي|لرحمن مو|حمد محمود مصطفى

ى
ق ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

7o7466 لمهدى|وى |لكحل|رس عىل |ء ي|لزهر|طمه |ف ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

32662 حمد مصطفى عىل|لدين |سيف  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

3495o7 لحليم|ن مسعد سعيد عبــــد|نوره ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4826o س حلىم|لدين عبــــ|مل بــــىه | ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

22o|34 ه|محمد محمود عىل س لم كي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

434oo4 لليثــــي|لسيد محمد محمود |تـــفى  |عه طنط|زر
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54628| ن|لسكر|تـــتـــ محمود |د محمود شح|زي ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

529|59 لجندى|لمنعم عىل |لكريم عبــــد |محمد عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o9537 محمد محمود عىل محمد حسن رزق لمنصوره|ره |تـــج

9o2396 لشكور محمد |ر محمود عبــــد|من ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

26584|  محمد|حس
ى
م محمد شوق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

697549 لعدوى|هيم |بــــر|لسيد |ن عىل |نوره لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

33276o م|لسل|لحميد محمد عبــــد|مصطفى محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

243|83 م|حمد عل|م محمد |ن س|يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4649o5 بــــدر محمد سند محمد بــــدر ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

32o374 ى محمد محمود|سم| ء حسي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

8o28|3 لرؤف فتـــىحي|رص عبــــد|بــــ ن|شه ي|بــــ |د|
|لمنى

5o5268 بــــ|أحمد محمد فريد عىل خط سكندريه|ل|عه |زر

48777| در بــــريك|لق|هيم عبــــد |بــــر|هيم محمد |بــــر| سكندريه|ل|بــــ |د|

|2274| د مرع|لجو|م يحن  لبــــيبــــ عبــــد |هش هره|لق|ره |تـــج

|32725 لسيد|دل محمد |ندى ع هره|لق|هندستـــ 

8957o8 لح محمد |ء حمدى ص|رس| ج|عه سوه|زر

243232 م|لعزيز عل|طمه يوسف سيد عبــــد |ف ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

8o7|97 لسيد|حمد |ح |له صل|ه ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

437|54 لمنس|حسن محمد | منى رض لشيخ|تـــمريض كفر 

8|258o ي عزيز محمد|نوره ن خي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

758545 ى محمد سبــــ|ي لرحمن|ع عبــــد |سمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

345829 ضى|لعزيز م|مصطفى لطفى حلىم عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6|5||| لدين ذهنى|دل عز |مصطفى وليد ع ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

765457 زى|لسيد عز|روق |روق محمد ف|ف ره بــــور سعيد|تـــج

36744o رق فتـــىح تـــوفيق عىل|عهد ط |حقوق بــــنه

8ooo44 لمنعم|م رسىمي عبــــد|كريم هش ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

7|7|o9 هر محمد خليفتـــ|تـــ ز|لشح|محمد | ر|ي لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

88|o64 هلل محمود  |هبــــه قطبــــ خلف  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3||63 لعزيز طه|رق عبــــد |هلل ط|يتـــ | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

524|69 فظ عىلي|م خميس ح|تـــسنيم حس إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 
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6o5795 رص يونس محمد|نبــــيله ن لمنصوره|عه |زر

635852 حمد|لعظيم |د عبــــد|ء عم|عىلي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

639799 لسيد|بــــر عىل |ء محمد صبــــري ص|رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

676972 لس مجدى جرجس عطيه كي  لمنصوره|ره |تـــج

49425| لعزيز عيس|لبــــديع مأمون عبــــد|حمد عبــــد| تـــربــــيتـــ دمنهور

34757o ن محمد مرزوق عىل سيد|مرو |ره بــــنه|تـــج

35|||4 طمتـــ فكرى محمد محمد|ف ى شمس علوم عي 

7|59|2 لزينى|يه محمود عبــــده عوض محمد | ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

7oo225 هيم|بــــر|حمد محمود |لرحمن |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|784|9 لحميد محمد|ل عبــــد |ندى جم ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

332o59 د|لسيد عيس ج|ح |لفتـــ|يتـــ عبــــد| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

3|278 ن|مريم محمد فتـــىح مهر هره|لق|بــــ |د|

76|243 د طه محمد|مصطفى عم مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

482552 ر|لنج|لرحمن |هيم قبــــيض عبــــد |بــــر|رتـــ |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

854864 حمد|د |لرحمن عيد فؤ|عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

8322o7 ح عمر محمد|لفتـــ|ء عبــــد|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

38852 شور|ئى سعيد ع|سعيد ه عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

34o|27 لسيد تـــوفيق محمد|محمد سعيد  |حقوق بــــنه

6|5228 مر|لمرىسي ع|بــــ |يه|دي |ف لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

676|78 ى |ي حمد محمد درويش درويش|سمي  |بــــ طنط|د|

464675 حمد بــــقر|ل محمد |سلىم كم سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

82545 لم عىل|عىل ربــــيع عىل س ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

337o82 لسيد محروس|ن فوزى |حن لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|5242 حمد فرج صيوح|محمد محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

786469 لسيد غنيم|حمد محمود |ل |يه جم| زيق|لزق|حقوق 

34||o7 هيم|بــــر|لعزيز عىل |محمود سعيد عبــــد ى شمس  تـــمريض عي 

69239o  |لبــــ|ء محمد محمود عبــــد |سم|
ى
حمد|ق لمنصوره|نوعيتـــ 

6388| |زر مكرم نصيف عوض حن|ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4563|| ى محمد محمود | لخول|هيم |بــــر|لحسي  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ
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868289 ى محمد| ح حس|لفتـــ|ء عبــــد|شيم ني  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

5|8773 يد|رس حسن زين ف|رتـــ ي|س ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

256242 لعمروىس|م محمد |حمد س| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

899769 ى بــــخيتـــ محمد|ء |نجل مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8o|98| ن|هيم زيد|بــــر|لد |هيم خ|بــــر| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

59374 م مرصى حمدى تـــوفيق|حس ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

8o796| ى هريدي|نوره ى محمد حسي  ن حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

538|45 وى|لمحل|للطيف |سهيلتـــ حمدى زغلول عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|7545 رق محمد عىلي سيد|عمر ط لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

76684| يوبــــ|ن محمد |حمد نبــــيل سليم| ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

243226 ى عبــــد|شيم لحليم|لرحمن عبــــد|ء حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44|945 نم|هيم غ|بــــر|رف محمد |رتـــ ع|س لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

6o7359 لشيخ|لرؤف |حمد عبــــد |طمه |ف ي صىح طنط
|معهد فنى

|57822 ن عىل معوض|رمض| ند ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

5|3752 د|لحد|سحق |حمد منتـــرص محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

7||267 لجندى|حمد عىل |لسيد عىل |حمد | لمنصوره|هندستـــ 

8o7|58 ن بــــندور محمد|ئشه شعبــــ|ع ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

829o|4 ميمه عيد عىلي محمد| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

26|244 وى|لص|لعزيز |ندى سعيد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

23o372 ل حسن|رص كم|لن|عمرو عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o2o92 ن|دى طم|له|كرم عبــــد |ء |رس| ي صىح طنط
|معهد فنى

4|2|96 غ|لصبــــ|لسيد |لسيد محمد |محمود  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

25|53o هيم منتـــرص|بــــر|دل |محمد ع تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

889o28 ود |مريم نزيه رشدى مه سيوط|بــــ |د|

835362 دي|ن بــــغد|لمريد عمر|ديه عبــــد|ن دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

47625o ن|تـــ سليم|لد أحمد فرح|ن خ|رو سكندريه|ل|ره |تـــج

32|2o6 ى مح لمعي فرج|س| مي  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

323o88 ى|ل|لعزيز |ء رجبــــ عبــــد|رس| مي  ى شمس طبــــ عي 

79|5|2 لحميد|لرشيد عبــــد |ء عبــــد |حمد عل| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 
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4o5|59 ى ق|محمود محمد عزتـــ  سم|مي  إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

8|5947 حمد خلف محمود|محمد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|5|384 لدين محمود|يمن مىح |مينه | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

765o|7 ف |محمد  ع|لبــــي|مد |لسعيد ح|رسر هندستـــ بــــور سعيد

9|o29| ى |ي دق |لص|ع عبــــد|لرف|حمد|لسعودى |سي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|64632 بــــر|حسن فريد منصور ص ن|بــــ حلو|د|

9o49o5 دى  |له|حمد عبــــد|ر حشمتـــ |يثــــ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6|6392 هيم عبــــيد|بــــر|ء محمد |لزهر|طمه |ف ط|بــــ دمي|د|

623598 م|لرم|لسيد |رق |ط| دين ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

|4876o ى حمودتـــ|حبــــيبــــتـــ حسن  مي  هره|لق|ره |تـــج

46o239 د|لدين عىلي محمد حم|م |محمد عص عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77o4o| د عىل|لجو|لسيد عبــــد|ل |حمد كم| زيق|لزق|هندستـــ 

7597o6 هر عىل|لظ|مد عبــــد |ء ح|رس| حقوق بــــورسعيد

6o388| لسيد|لدكرورى محمود |محمد يوسف  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

499234 |م سعد عط|صفوه حس ى شمس| لسن عي 

|23933 لرحمن حسن|لرحمن عبــــد |حمد عبــــد |ملك  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|79o9 فظ  |لح|حمد عيس عبــــد|ن |حن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

65732 ف جل|ل |جل ل محمد|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

259849 ن متـــول مبــــروك|ره زهر|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6247o3 حمد بــــسيبــــس|محمود محمد رفعتـــ  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

67643 ى صل|ي ى |سمي  حمد|ح حسي  لفيوم|طبــــ 

622|3| مريم زىك زىك عطيتـــ ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

546294 عمرو طه فهىمي محمد عربــــ ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

32564| حمد|لحميد |ز عبــــد|رتـــ فو|س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|8558 روز حزين|د ن|نور عي ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

5|7864 |لسق|لسيد عىل عىل |ء |عىلي بــــ دمنهور|د|

62923| ى|لسيد محمد |جر |ه مي  زيق|لزق|بــــ |د|

53442o ي|
لسيد|حمد عطيه |زى |حمد ئى إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |

رتـــ|لإلد
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9o5336 حمد محمد محمود محمد | ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

9|6o55 هر فرج تـــسن |بــــسمه م ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

89432| ى حسن عبــــد|تـــه  خي 
لرحمن |ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

سيوط|ئ 

2|372o ده|هيم حم|بــــر|رق حسن |محمد ط ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

876o3| تـــبــــ محمد  |حمد محمد ر| سيوط|ره |تـــج

32|||4 عيل|سم|مه يوسف |س|يوسف  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|4256| نور|ممدوح مكرم | رين|م ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

75o63| ء محمد حسن عىل شقيدف|ل| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

5|3424 ف تـــوفيق ش|محمد  كر|رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

328275 هيم|بــــر|لسيد |مه محمد |س|د |ي| |ره بــــنه|تـــج

85569o هيم|بــــر|حمد |هلل يىحي |عبــــد لمنصوره|حقوق 

7o4528 لسيد|تـــ |لشح|بــــر |ص| ر رض|من |ره طنط|تـــج

234558 لدين محمد محمد عىل|ء|در عل|ن |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

362389 ق|لحمد سبــــ|بــــو|رس |منيتـــ ف| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|||52 لعليم|جر جمعه ربــــيع عبــــد|ه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

52||45 لديبــــ|مد مصطفى مصطفى |د ح|سع سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

225o76 ج|مصطفى يشى مصطفى حسن حج ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52o9| يد سيد|لدين ز|يتـــ نجم | تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

58oo6 |يوبــــ شنودتـــ جرجس حن|نوح  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

783325 لرحمن محمد|رس محمد عبــــد |ي زيق|لزق|صيدله 

4888|7 هيم|بــــر|لسيد محمد |ح |عمر صل دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

9o7466 لدكتـــور سعد محمود |دى |له|عبــــد  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

6|5746 بــــع|لتـــ|محمود حسن حسن  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

853528 لرحمن سيد محمد يوسف|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

2o4o2 يف سمي  منصور خليل رسر ن|حقوق حلو

45o5| لح|لح سيد ص|تـــم ص|لدين ح|ح |صل ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

34289 بــــتـــ|عنتـــر ثــــ| حمد رض| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|4287| ى حسن عم|حسن  لدين|د |لحسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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699543 ن حمد|لسعيد |محمد | مي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

28734 لحميد|لسيد عبــــد |لد |هلل خ|عبــــد  هره|لق|حقوق 

823o2o ي عبــــد|ء |ل|
ى
لحكيم|حمد صدق ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

32323 كبــــى|لمر|ئى |ل عىل عن|محمود جم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3523oo حمد|د محمود |محمد نه ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

789879 ندى محمد مصطفى محمد عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

4o5736 ى |هيم |بــــر|رحمه  لسيد|لسيد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43|85 لليثــــى|مصطفى مجدى حنفى محمود  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

632o95 ى مصطفى عىل عبــــد |ي لسميع|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

478o62 رق حسن محمد عىل|ء ط|ل| سكندريه|ل|ره |تـــج

63o85| ئى|لسيد عن|بــــر |ئل ص|عمرو و ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

5229|| لحميد تـــوفيق فرج عىل|عزيزه عبــــد ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

839535 ي محمد نج
ر محمد|مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

9o|546 ى | ميمه محمد محمد حسي  ج |تـــمريض سوه

6o8469 يم|لد|حمد درويش عبــــد |ندى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6o4257 شتـــ|عيل عم|سم|محمد منتـــرص محمود  لمنصوره|هندستـــ 

89385 لرحمن محمد رجبــــ تـــوفيق|عبــــد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

34o37| هيم مصطفى تـــعلبــــ|بــــر|مصطفى  |تـــربــــيتـــ بــــنه

34o544 بــــ|ل محمد حج|عمر جم |ره بــــنه|تـــج

5|5o3| مر|مل عىلي ع|ء محمد ك|لىمي معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

774o45 يع محمد جوده|ل ط|م| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|42576 ى فؤ|تـــفى حس ى|د حس|ني  ني  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7|3o37 مد محمد جوهر|هيم محمد ح|بــــر| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

33|739 هلل|حمد محمد عبــــد| |نور ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2o678 حمد بــــخيتـــ|محمد مرصي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

278374 محمد فتـــىح فتـــوح محمد |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

5|8|9 هيم|بــــر|رص عىل |ندى ن ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

445|4 لحليم عويس|جر سعيد عبــــد |ه ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

277972 يف|د عىل |هديه عم لشر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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|6||54 حمد مصطفى|ء محسن |شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4|5o59 وى|لمعز|لسيد |هيم |بــــر|ر |من ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

633323 مل مأمون|لعظيم ك|لعظيم عبــــد |ء عبــــد |حسن زيق|لزق|نوعيتـــ 

2622o5 |حمد مصلىح |كريم مصلىح سيد 
ى
لدسوق |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

856954 محمود خلف مخلوف خلف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|34744 ن|لمرصى عثــــم|حمد |لدين مصطفى |م |حس كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

5|9598 |لعل|هيم حسن أبــــو |بــــر|ء محمد محمود |شيم ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

783954 لسيد عىل عبــــد ربــــه| |ر رض|من زيق|لزق|علوم 

95568 ف عص| م فهىم محمود|رسر |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

76o745 حمد|حمد |ئى مصطفى |م| لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

2|2652 لسيد|لرحمن |هيم عبــــد|بــــر|عمر  ى شمس هندستـــ عي 

63|o22 ح محمد سعيد محمد|سم ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|3466 لعزيز غريبــــ|هيم عبــــد|بــــر|د حسن |زي ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

437|o كريم محمد عىل محمد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

285|77 لحليم|ن عبــــد|م محمد سلط|سل| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

622595 زى|زق حج|لر|هيم حمدى عبــــد |بــــر| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7679|o در فتـــىح عىل|لق|بــــ عبــــد |رح لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

9|632| لس ع ن جرجس |طف سليم|كي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

7oo38o لعزيز|ن عبــــد |لسيد رضو| |دين لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

||98|4 لمقصود|لد سعيد عبــــد |لدين خ|عز  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

28226o ف ف|بــــ |يه| در|لق|روق عبــــد|رسر ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

5|3933 ي|له|لصبــــورعبــــد|شم عبــــد|ء ه|دع
دي شيسر زيق|لزق|عه |زر

6o3375 يس|لس|لسيد |م محمد |ريه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

52|379 ى  لعزيز مرع|هيم عبــــد |بــــر|حني  بــــ دمنهور|د|

6|8742 ه ف حسن حسن |ن |مي  |لعل|بــــو |رسر ط|بــــ دمي|د|

436443 |ه شيح|لنج|بــــو |عمر محمد نبــــيل  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

847278 ي عبــــد|
شم محمود|م ه|لسل|لحسينى ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

67773 هيم|بــــر|لفضيل |حمد عبــــد|محمد  لفيوم|حقوق 

3224|6 ى محمد ح|د لمطلبــــ|مد عبــــد|لي  سيوط|عه |زر
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829|4| بــــوبــــكر محمود|هيم محمود |بــــر| دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

353382 حمد حسن|يوسف حمدى  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

8o876 ى|عىلي ء محمد سيد محمد حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|769o| ع محمد تـــميم|لسبــــ|مريم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7o84o6 حمد حمزه|عمر محمد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

82oo4 در|لق|لد محمود عبــــد |منيتـــ خ| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4|8265 مل|حمد ك|مح |عمر س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2542|7 ر|عيل نص|سم|ء محمد |ل| شمون|نوعيتـــ 

776779 لمعىطي غنيم|لعزيز عبــــد |لد عبــــد |خ| نور زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3855| ف عبــــد |يه | بــــو مسلم|حمد |م |لسل|رسر هره|لق|عه |زر

347565 لحليم محمود عكتـــ|محمود عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

4o6785 لمجيد زغلول|حمد محمود عبــــد|سلىم  ج|بــــ سوه|د|

237o2 ف رمض|هلل |عبــــد  ن محروس|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

643629 هيم عىلي|بــــر|حمد |ء |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

77538 حمد|لحميد |حمد عبــــد|هلل |منه  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

78o568 عيل|سم|وى محمد |هيم شبــــر|بــــر| تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

4|398 م حسن|لسل|محمد معوض عبــــد هره|لق|ره |تـــج

7632|4 م|لدين هم|حمد نرص |م |يه هش| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

8|963| ي فؤ|نه ه|دمي
د جندي|ئى ي|معهد 

تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

|2o355 م سيد سيد رزق|حمد س| ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

69358| ل|لش|لعيسوى |لحميد |م يوسف عبــــد |سل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

227665 حمد محمد محمد|م  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o574o مد|حمد حسن ح|يوسف محمد  سكندريه|ل|عه |زر

4o354 لرحمن|لجميل عبــــد|ل عبــــد|جم| ند ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

287|33 ف |حمد | لسيد|ع |لسيد رف|رسر ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

498267 لففى|ر وجيه حسن حسن |من ره دمنهور|تـــج

328868 لنبــــى|لسيد فهىم عبــــد|هيم |بــــر|محمد  |ره بــــنه|تـــج

85o847 لي|روق جبــــ|ره محمد ف|س سيوط|نوعيتـــ 

82|o35 لرحيم|جي محمد عبــــد|لح ض|ء ص|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى
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3|883| مريم مصطفى محمود جمعه هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

863628 ل بــــهيج حبــــيبــــ|هلبــــيس كم |نوعيتـــ فنيه قن

33o542 وى|ن بــــهنس|وى سليم|ء بــــهنس|رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4839| لمنعم|عبــــده لملوم عطيتـــ عبــــد  هره|لق|حقوق 

44769o ف أحمد محمد منه أرسر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|57539 حمد|لحكيم |لد عبــــد |ء خ|رس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

262972 ى|ود |لسنوىس د|محمد  لشطي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

235|55 ى زعف|محمود حمدى جوده  ن|مي  هره|لق|حقوق 

843668 د محمد يسن حسن|زي دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|89|3 لمؤمن|يمن محمد عبــــد |محمد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

|26672 مر|هيم ع|بــــر|تـــفى محمد حسينى  ى شمس|تـــج ره عي 

8|9363 ي عبــــد
لمعتـــمد سيد|سهيله مصطفى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

857o9 لقوى|بــــسنتـــ محمد محمد عبــــد  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

343866 لسيد غنيه|د |لجو|لسيد عبــــد|رحمتـــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6||99 هلل|محمد عىل سيد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6o492 رق محمد سيد|محمد ط حقوق بــــنى سويف

7|586 حمد محمد|متـــ محمد |س| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

|75o97 هيم|بــــر|ح محمد |لفتـــ|محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

223778 ي
دق|د حلىم ص|عم| سلفى هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

54|9o9  ح
ى
لمجيد خليفه|فظ عبــــد|محمد شوق سكندريه|ل|علوم 

892543 ي|ر
دى محمد |ل نف|جم| ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45ooo4 د|لحد|لسيد فوده |حمد محمد |ره |س |هندستـــ طنط

|232o| نيس متـــرى| |م يوحن|بــــر| ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

79o998 لرحيم|شم عبــــد |د ه|د فؤ|حمد جه| ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

|55743 ر سعيد سعيد محمد محمد|من هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

7598o| لسيد|لح |عيل ص|سم|حمد |سلىم  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

8o|433 جح عىلي غنوم|ن| نور |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

494229 م عبــــده محروس عبــــده|عبــــده هش ره دمنهور|تـــج

4|85o6 هلل|م نعمه |لسل|لعزيز عبــــد|يمن فتـــىحي عبــــد| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 
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243oo9 هيم|بــــر|محمد ربــــيع فتـــىح  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

49oo74 ن محمود بــــدوى|ء رمض|ن عل|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

875o23 ر  |لف|د |حمد فؤ|ء محمد |ل| سيوط|بــــ |د|

|28387 لمعىط|حمدى سعيد حمدى عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

765949 لسيد|هيم |بــــر|لمنعم |حمد عبــــد |م  ره بــــور سعيد|تـــج

6|878o ن أحمد محمد أبــــو جمعه|يم| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

3|5854 لح محمود|حمد ص|حبــــيبــــتـــ  هره|لق|طبــــ 

86o|52 ه|لل|ض عبــــد|بــــ ري|يه|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

4|7846 فع|لش|حمد |دل يوسف |هلل ع|منه  لشيخ|بــــ كفر |د|

644885 |هيم |بــــر|م |ء عص|عل
ى
لدسوق لمنصوره|حقوق 

9|o568 حمد حسن |رص خلف |محمود ن ج|علوم سوه

5|925o ه سليم| هيم عنبــــ|بــــر|زق |لر|ن محمود عبــــد |مي  طبــــ بــــيطرى دمنهور

4o9299 لعزيز مرعي|هيم عبــــد |بــــر|ء محمد |نجل |نوعيتـــ فنيه طنط

852|38 ي محمد |لرحمن |عبــــد
ى
ي|لدسوق

ى
لدسوق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|74987 ى عل|لسيد |بــــرين |ص م|مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|29o52 لح|لح فرح ص|بــــيشوى ص وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

366638 ح محمد|لفتـــ|محمود محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

834763 لسنوىسي خليل|مؤمن سيد  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|7399o ش عطيه|لدمرد|لبــــجرمي |حمد |لدين |ء |عل لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

|269o3 لقصيفى|لد عىل |محمد خ مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

93796 ل محمود|لع|تـــن محمود عبــــد |ف ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

86o|8o لعزيز سطوجي|محمد عبــــد| ند|ر ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

7876o4  محمد عطوه|لبــــ|حمد محمد عبــــد |
ى
ق عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

86394o وق عبــــد لعزيز محمد حلىمي|رسر لمنصوره|حقوق 

3|6474 لمقصود|يتـــ ممدوح فتـــىحي محمد عبــــد| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

768635 ه حمدى تـــوفيق | ي|مي 
لسعدئى عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

764492 لرحيم|حمد عبــــد |يز |رص ف|محمد ن ره بــــور سعيد|تـــج

225|8o لرحيم محمد|ء محمد عبــــد|سم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o4378 تـــه|سندس سيد عزبــــ شح ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى
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7o2o2o لحميد|لرحمن محمد سعيد عبــــد |عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

5o9357 لحليم|ح عبــــد|لفتـــ|ل حسن عبــــد|حمدى جل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

45o3| لم طلبــــه|ر س|لغف|محمد محمود عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

498697 هيم عبــــده|بــــر|هيم نرص |بــــر|م  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o9o77 للطيف|لح عبــــد|ص| حمد رض| ره بــــنى سويف|تـــج

895446 لسيد |دى |له|لسيد عبــــد|دى |له|عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

633732 ي|لبــــ|هلل عبــــد |ل مصطفى عبــــد|نو
ى
ق زيق|لزق|بــــ |د|

64oo26 ع|لسيد سبــــ|ن محمود محمد |يم| زيق|لزق|عه |زر

2645|5 يه عىل محمد محفوظ| |نوعيتـــ بــــنه

|5|798 يز زىك|مريم سمي  ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

256885 ف عبــــد|ده |غ  |لبــــ|رسر
ى
لسيد عىلي|ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

42|769 سم|حمد ق|ح محمد |محمد صل سكندريه|ل|حقوق 

542o33 ى محمد |د |محمد سعد رش لرخ|مي  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

757||9 لم|ن س|يه محمد سليم| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

4|637 زورتـــ|حمد ف|وحيد محمد  هره|لق|هندستـــ 

845796 هيم|بــــر|ن محمد |طمه شعبــــ|ف دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

626o26 حمد سمي  محمد محمد يحن | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

762283 د بــــكي |روق مر|مصطفى مجدى ف نوعيتـــ بــــور سعيد

3|3|63 ن عبــــده|م شعبــــ|لرحمن عص|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9|87|2 ء حسن محمد حسن |عل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24646| حمد|لسيد |محمد شبــــل لطفى  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

238629 لحميد محمد|يه سمي  عبــــد| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

68733o ى  لفتـــوح|بــــو |عمرو محمد خي  لمنصوره|ره |تـــج

64o342 لسيد حسن دهمه|حمد |مريم  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

324|36 لرحمن عبــــود محمد مرزوق|عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

|47399 محمد جميل حسن تـــوفيق دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

845o2o لمنعم عىلي محمود|ء عبــــد|عل ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

44879o ئى|لنوس|هيم |بــــر|د |تـــفى محمد فؤ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3542|2 بــــو زيد عىلي|حمد |وردتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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884o77 لعزيز  |ن عبــــد|ن يحن  عثــــم|شهد سيوط|بــــ |د|

4|387 لمقصود|لجليل عبــــد|ر عزتـــ عبــــد|عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33538| وى|ن فتـــىح فتـــىحي حسن طنط|حن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

84636| ل حسن محمد|ره جل|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6|6|o9 لزريفى|حمد |كريم محمود  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

4558|5 لح|حمد ص|رحمه مجدى  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

56956 مل مهنى|تـــسنيم محمد ك هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9oo5|| ي
ل محمود عىلي |جم| دئى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

64494 ن|د محمد سيد سيد طرخ|جه لفيوم|تـــربــــيتـــ 

834565 عيل|سم|د محمد |عو| ند دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

3554o8 هلل|ر حمدي فتـــىحي عبــــد|من ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

4|o875 هلل|هلل محمد عبــــد |مريم محمد عبــــد  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5|8238 ف شلبــــي محمد شلبــــي|يه | رسر ره دمنهور|تـــج

|6|o74 د محروس محمد|سهيله رش ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

6o7795 مر|لعزيز محمد ع|لزغبــــى عبــــد |ن |نوره لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

753957 عيل خليفه|سم|بــــ |يه|سلىم  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

3279o8 ف |م |حس ر|حمد نو|هيم |بــــر|رسر |ره بــــنه|تـــج

773o6 ي عص
ي محمد |لطفى

دي|له|م لطفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5392| ح|رق عمر صل|د ط|زي حقوق بــــنى سويف

2565|6 ف رجبــــ |ء |ل| ذل|لش|رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

7o3|o لسيد|لصمد محمد |محمد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

755o99 حمد محمد|يه عبــــده | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

835|65 حمد محمد عىلي|ء سيد |نجل |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

8o56o7 ي|ن بــــش|بــــطرس مجدي يون سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|9364 ى |ي مد محمد|رف ح|لمع|بــــو |سمي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

243528 حمد|زهره محمد حسن محمود  ن|تـــربــــيتـــ حلو

84|576 مروه جمعه معوض محمود تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

896644 وصفى سعيد خله  | ندر|س ج|بــــ سوه|د|

8656|2 ن|لليثــــي سليم|عبــــده | زكري دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 
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679554 لمنعم خليفه|ج  عبــــد |محمد ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4o93o  محمد محمود عىلي
ى روضتـــ حسي  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

75o684 م|هيم عل|بــــر|حمد |ره |س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

6763o6 لطوجى|لسيد محمد عىل |م |ريه سكندريه|ل|صيدله 

623oo3 لنفرى|هيم |بــــر|حمد صبــــرى | ط|بــــ دمي|د|

43366| لطويل|لسيد محمد ذىك سند | |ره طنط|تـــج

457567 يد|هيم ف|بــــر|رس محمد |ده ي|مي لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

786|23 لمقصود|مجدى مصطفى مصطفى عبــــد | صف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

265897 ر|محمود عم| محمود زكري |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

85|359 حمد سعيد مبــــروك محمد| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

4778o فرج عويس سيد محمد ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

878|4 حمد محمد|ء سيد |رس| لفيوم|بــــ |د|

5|24oo رج|لج|حمد أحمد | |حمد زكري| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

36o735 لسيد خرصى|يتـــ محمد | |نوعيتـــ بــــنه

|6475o ئل محمد محمود|رضوى و ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

244588 شد|رك ر|لحميد مبــــ|محمد سمي  عبــــد ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

6oo9o5 ي صل|نوره
م عشوش|لسل|ح عبــــد |ن مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

67553| لصديق|لحميد |تـــبــــ عبــــد |حمد محمد ر|مجد | لمنصوره|حقوق 

676344  نرص سليم
ى
ن|سهيله محمد شوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

3345o2 ق|بــــر محمد خليل |حمد ص| وى|لشر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

75|383 حمد محمد عىل نرص حسوبــــه| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

4|5588 هيم مىك|بــــر|عمر درويش محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

|6o|48 هيم|بــــر|محمود محمد محمود  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|25526  ع|عمرو 
ى
ى شوق دل محمود|مي  ى شمس هندستـــ عي 

834736 يف فتـــىحي عبــــد ي|لر|لموجود عبــــد|رسر
ضى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

369628 بــــر عوض عطيتـــ|رص ص|لن|ل عبــــد|عمرو جم ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

464256 لسيد محمد|محمد فتـــىحي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32874o حمد فوزى محمد محمد| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر
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6|3843 لدين|رم شمس |لمك|بــــو|ء وحيد |هن |بــــ طنط|د|

|3786o  عبــــد |لرحمن مو|عبــــد 
ى
لرحمن عىل|ق ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

75|976 زق|لر|ز فتـــىح عبــــد|لبــــ|منيه | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|73844 حمد|زينبــــ محمد عىلي  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

847887 ى ح|س| مد|مه محمد حسي  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

8o26|7 ى عص|ي هلل|م سعد عبــــد|سمي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

5o9624 ي|ن عبــــد |رص شعبــــ|لن|حمد عبــــد | لعزيز بــــحي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

35o55 ل سيد حمودتـــ|ين|هيم |بــــر|كريم  هره|لق|حقوق 

8265|2 مي|يق س|نه جورج ف|دمي دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

58376 لعظيم|هيم عبــــد |بــــر|ن |ء شعبــــ|ول صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8|9883 لي|حمد سيد جبــــ|لدين |ء |هلل عل|منه  سيوط|ره |تـــج

8|3565 ي محمد عبــــد
لمعتـــمد|بــــسمه مصطفى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

7o9|oo لبــــسطويس|لسيد محمد محمد | ي|هندستـــ 
|لمنى

4o62o7 لسيد فوده|ح فوده |ره صل|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o3472 ين  حمد عىل محمد |رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

453563 لسيد|لىح محمد |محمود محمد عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4387o9 زق خرصى|لر|حمد عبــــد |رق |محمد ط لشيخ|ره كفر |تـــج

8o457o ميس محمد محمد محمد|ه ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

||74o3 ل|هلل غ|م عبــــد |نه س|دمي مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

8||357 ى مندي ميخ كر|ئيل ش|نيفي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

443|45 بــــوزيد|لمجيد |د عبــــد|لحميد رش|عبــــد| ند لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

34|925 ء محمود يوسف عبــــده حسن|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

784883 م|لحميد ضي|فتـــحيه محمد عبــــد  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8o7627 لقوي|حمد عبــــد|ن |ء شعبــــ|عىلي ره بــــنى سويف|تـــج

34|879 لسيد|ل |لسيد محمد جم|زينبــــ  ى شمس|تـــج ره عي 

763843 حمد|وى |يوسف طه محمود مك عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5|9864 ى|لد محمد سيد |رتـــ خ|س حمد حسني  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

2567o2 بــــ محمد شلبــــى|يه|ندى  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

4998o2 آيتـــ صبــــىحي محمد عىل مرىسي سكندريه|ل|حقوق 
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3377o9 ي عبــــد|عمر م
ي|لش|هر مرضى

ى
ق |نوعيتـــ بــــنه

5|94o8 لدين سيف|ل |سهيله سعيد كم لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

524585 للطيف|حمد عبــــد |م محمود |سل| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4285o8 ى |ي لحميد محمد صقر|لحسينى عبــــد|سمي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

247o64 لعيسوى|محمد فتـــىح عطيه  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

362439 شم عيد|سويلم ه| نور هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

689|35 ن|هلل عوض عىل شوم|عمرو محمد عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

229o8| يف  لرحمن|لسيد عبــــد|سلىم رسر هره|لق|صيدله 

523483 حمد زغلول|لسيد محمد |حمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

754853 لحليم|لعظيم عبــــد |يه مجدى عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

59579 هلل تـــوفيق|ل رزق |يه جم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|27|o5 لجمل|لدين |ح |يه محمد صل| ى شمس هندستـــ عي 

229257 ى عزتـــ عشم  ى|كرستـــي  هلل حني  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

26|266 دوئى |لسم|لقوى |حمد لطفى عبــــد|ء |ل| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

67773| مح سعد غويل|يوسف س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3||o63 ى سيد عبــــد لمنعم محمد|حني  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

76656o ى سيد  هيم|بــــر|حمد   |محمد حسي  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

76|389 ى  لحفيظ|هيم عبــــد |بــــر|حمد |نرمي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

476524 عيل|سم|حمد |لدين محمد |رص|لرحمن ن|عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

64843| ح محمد مصيلىح|لفتـــ|رق عبــــد |حمد ط| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

25o6o7 بــــوزيد|حمد |حمد |بــــل |سن ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2|2836 بــــ|لغر|لسيد محمد |حمد محمد | ى شمس هندستـــ عي 

446oo2 بــــوزيد|لحميد |لد عبــــد|محمد خ سكندريه|ل|ره |تـــج

852977 ي عىلي صل
حمد|ح |مصطفى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

4653o ن بــــتـــ|ن ثــــ|د زيد|عم| مي  هره|لق|بــــ |د|

3|2975 ندى نبــــيل محمد محمد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

828988 يه عيسي محمد محمد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

52|25o وي|لطنط|جد محمود محمد |لم|رتـــ عبــــد|س ره دمنهور|تـــج

859|65 ى  ف م|نرمي  هر نتـــيج|رسر ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

36o937 حمد|هيم |بــــر|مهجتـــ محمد  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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7o8848 لبــــسيوئى عبــــده|تـــى محمد |د|لس|ر |من لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

45|5|4 لرحمن|ن عبــــد|محمد بــــسيوئى بــــسيوئى رمض سكندريه|ل|هندستـــ 

6|o465 |بــــو |لحميد |لمنعم عبــــد|لحميد عبــــد|أمل عبــــد
لسعد

لمنصوره|حقوق 

86539o ي|بــــ محمد فؤ|يه|
د مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|4|544 ي
ده|در محمد حم|لق|مصطفى عبــــد | دئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

476236 وي|لشن|ء أيمن سعد محمد |جيد سكندريه|ل|بــــ |د|

53o546 ي محمد حسن  |هلل ه|هبــــه 
دريس|ئى ي صىح ري

سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

76592| ن محمود|لموجود رسح|در عبــــد |ره ن|س ره بــــور سعيد|تـــج

|572| مد محمد|لرحمن ح|لد عبــــد |د خ|ي| لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

543924 لعزيز لبــــيبــــ هندى|بــــ عبــــد|يه|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

368|94 هر طه|سلىم محمد ط |حقوق بــــنه

6|oo55 ف |حمد | ل|لسعيد دل|رسر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

677458 ي|لبــــلتـــ|حمد |لحسن محمود |حمد | ج  لمنصوره|بــــ |د|

28776o م|لش|هلل مصطفى |ن عبــــد|هلل رمض|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|57o7 محمد صبــــىح قطبــــ محمد حمد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2|6546 ن|محمد معتـــز محمد عىل عمر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

||9996 رق حليم فهىمي|رن ط|ك ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

233475 لح|هلل محمد ص|بــــ عبــــد|يه|شهد  ن|بــــ حلو|د|

429259 حمد خرصى|رس فتـــىح |ريم ي |نوعيتـــ طنط

34o358 ح محمد فرج|محمد صل |نوعيتـــ بــــنه

7o|o4| هلل|م عبــــد |در هم|لق|حمد عبــــد |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

5|6299 مع|ن مصطفى أحمد رفيق ج|إيم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

9o6983 ن |ده رضو|لسيد حم|ح |سم ج|ره سوه|تـــج

224262 هيم لبــــيبــــ|بــــر|محمود حلىم | عل هره|لق|علوم 

43|547 حمد طه رسور|عمر  |ره طنط|تـــج

479994 ى خليل فرح عنتـــر حميده حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

247226 هلل|لسميع عبــــد|محمد سعد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7o5953 ىط|لمع|بــــو|لمقصود |لسيد عبــــد |ن عوض |يم| طبــــ بــــورسعيد

|48|o2 د عوده|ن عو|مر سليم|م ع|سل| ن|بــــ حلو|د|
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334494 ن محمد زىك|يوسف رمض رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

|34492 هلل وليد صبــــرى غنيم|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|6o5| ء محمد رسىمي|حمد عل| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

696848 حمد محمد محمد عىل|محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

84|o82 ن|لرحيم زيد|مي  عبــــد|ل|عزه  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

88955| ى|م ى ح|ر حميد |هي  مد حميد |لزعي  سيوط|حقوق 

642|34 هيم|بــــر|ح أحمد |لفتـــ|أحمد عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

5o|378 لكريم عىل|د|كريم محمد ج ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8|5998 ي عبــــده| فيول جون بــــشر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

75232 ل محمد|حمد كم|م |هش لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2|5|9o ف خليل دي|ء |رس| بــــ|رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

49248| وى|لمعن|لكريم محمد |لكريم عنتـــر عبــــد|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|445o7 ف فتـــىح عبــــد |رس |ي لحميد|رسر كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

628795 ن|محمد سليم| رض| دين زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

492o46 وق محمد ج لليل|بــــو |بــــر |رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|535oo هلل|لحق خليفتـــ عبــــد |طمه عبــــد |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4|9o54 لمقصود|صم محمد عبــــد |ذ ع|مع ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

3|5876 ى محمود |حمد محمد |ليىل  ى|مي  مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7|6323 لغمري|عىل لطفى عطيه  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

453|69 دق محمود موىس|محمد موىسي ص لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

85|4o2 ي
د|ح حم|رص صل|لن|عبــــد| رئى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

3|3835 م|لعظيم عل|مي عبــــد|ء س|لزهر|طمه |ف ى شمس صيدله عي 

69|768 لرحمن عطيه حسنى محمد ركبــــ|عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

86766 لسيد|م محمد عىل |سل| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

875o26 لغنى محمد  |رص عبــــد|لن|ندى عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

6999o3 لسيد|محمد محمد متـــول  ج|بــــ سوه|د|

85oo87 ي
ي محمد مصطفى

محمد مصطفى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

253599 دريس|لعليم |مه عبــــد|حمد سل| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

697774 لسيد محمد عىل|طمه محمود |ف لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|27946 عيل|سم|حمد رفعتـــ |عيل |سم|مروه  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى
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4oo354 ى عبــــيد|لحكيم |محمد حمدى عبــــد  مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|25842 حمد عىل فهىمي|حمد محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

24752 سط|لبــــ|دى محمد عبــــد |يتـــ ن| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

769895 لسيد|هيم |بــــر|ن محمد |يم|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

449734 ل ذىك قبــــيضي محمد|يوسف جل |بــــ طنط|د|

23o772 ى عبــــد لمنعم محمد|لعزيز عبــــد|حسي  ى شمس| لسن عي 

492479 ور|لكريم ش|للطيف عبــــد |سعيد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

5o3||2 ى عيسي حس|ح حس|يه نج| ى|ني  ني  سكندريه|ل|بــــ |د|

239567 هيم دوس|بــــر|تـــرين مرزق |ك ى شمس|تـــج ره عي 

29573o لحميد|د عبــــد|لحميد حم|ن عبــــد|نوره لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o77o2 حمد |محمد رفعتـــ عىل  لمنصوره|حقوق 

3|5342 حمد|حمد |نغم سيد محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

538775 ى محمد عمر| |رض حمد حسي  سكندريه|ل|عه |زر

264||| لسيد عطيه|طمه محمود |ف ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

68o28| بــــو غنيم|محمد عزتـــ لبــــيبــــ  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

775772 لعظيم محمد |لمنعم عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد 
ن|سليم

زيق|لزق|حقوق 

49354 ن|بــــ شعبــــ|لوه|ن عبــــد|محمد شعبــــ ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

82|844 ي سيد يونس
محمد مصطفى سيوط|حقوق 

|39545 هلل|رين بــــولس لبــــيبــــ رزق |ك ى شمس|تـــج ره عي 

4939|| لقريىطي|حمد |دي محمد محمد |ف تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

9|9o|5 شد سيد |عبــــي  حسونه ر سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

42o7|5 عيل|سم|م يوسف |يوسف عص لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

422879 هيم|لعزيز إبــــر|م عبــــد|ن حم|حن سكندريه|ل|بــــ |د|

5o4883 ن يز بــــخيتـــ|شفيق ف| مي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

84|999 ء حسن عىلي بــــكري|عل ن|سو|بــــ |د|

226|99 محمد عىل محمد عىل |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7|2422 ى هش|ي م مصطفى محمد جعفر|سمي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

859|43 لمحسن|لرحيم عبــــد|ميمه فوزي عبــــد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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234|5o لد خليل محمد|لرحمن خ|عبــــد كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

345|76 ن|دل حسن سيد عمر|ع| رن ى شمس طبــــ عي 

5|5o4 ى محمود|ي ى سيد حسي  سمي  بــــ بــــنى سويف|د|

838o66 ى محمد سيد محمد حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

76336| لسيد جعفر درويش|ه جعفر |جي بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

368557 بــــر جودتـــ|ص| محمد رض ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

8o3o2o حمد خلف عىلي|محمد  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

8o|576 مل|س ك|نور عبــــ|ء |روميس ي|بــــ |د|
|لمنى

7o|o44 هيم موىس حليقتـــ|بــــر|حمد |نور |محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

679|95 هيم حسن|بــــر|بــــو زيد |حسن فرج  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|oo73 يبــــ عىلي|هيم تـــ|بــــر|ء |رس| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

64o567 لسيد|عيل |سم|لسيد |ن |محمد رمض زيق|لزق|ره |تـــج

|2984| دتـــ|سط حم|لبــــ|ن محمد عبــــد |نوره د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

344293 حمد|عىلي فتـــىحي عىلي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

767|3 ى|حمد |م |حمد هش| مي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|68546 مد|ن ح|لد رشو|يوسف خ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

3|973o مد|ن ح|جر محمد شعبــــ|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

427o7| ى|ندى عىلي عبــــد لمعىطي محمود حسني  سكندريه|ل|علوم 

5|478 ف عبــــد | |ند لرحيم خليفتـــ|رسر ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

643394 هيم محمد عىل|بــــر|لرحمن |م عبــــد |ريه زيق|لزق|بــــ |د|

87882 ي مفرح عبــــد  ي|خبــــي  لحميد خبــــي  |حقوق بــــنه

835335 حمد محمد|لفضل |بــــو|مروه  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

|72|43 لسيد مصطفى|هلل مصطفى |حبــــيبــــه  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

326825 س|بــــور|دل محمد |يتـــ محمد ع| ن|طبــــ حلو

68834 حمد|ن عىلي |ء شعبــــ|ول لفيوم|عه |زر

|6oo94 بــــ|ح شه|لفتـــ|بــــ سعيد عبــــد |مه دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

545543 ىط حسن|لع|ء عبــــد |عل| دين بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7o|o92 فع|لش|ر |لستـــ|ل محمد عبــــد |هيم جم|بــــر| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 
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35||96 سعد جمعه عبــــده|هلل |عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|34|96 لحفيظ محمد|ن عبــــد |رحمه رمض هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

869o99 س محمد|هلل عبــــ|يه عبــــد| ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

46o6|o ه | زيتـــ|بــــو ج|لسيد |لسيد |مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

43922o وى|لمحل|سط حسن |لبــــ|يه عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

686877 بــــينى |عيل |سم|د |لد ج|خ فندى|ل|لشر لمنصوره|ره |تـــج

922683  محمود عىلي 
ى نجوى حسي  ي |

ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

4|9735 هلل|د|زي ج|لمغ|لسيد |محمد صبــــري  لشيخ|ره كفر |تـــج

6|52|9 ي|لرحمن |م عبــــد |د عص|زي
ل|بــــو جى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

888368 ش محمود مصبــــح  |رضوى رو سيوط|صيدلتـــ 

6o39|o ل|دى غ|له|دى عبــــد|له|حمد عبــــد|م |حس ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6o8o48 لعزيز فرج|م عبــــد|لسل|د محمد عبــــد |جه |نوعيتـــ طنط

445|43 ر|ىط نص|لع|محمد محمود محمد عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|3962o ء سمي  محمد حسن عىل حسن|رس| هره|لق|حقوق 

23o||9 لرحمن|ئى محمد عبــــد|د ه|ي| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

446|23 زم محمد عىل موىس|حمد محمد ح| سكندريه|ل|هندستـــ 

45|4|9 ئى|لعجو|ر محمود أحمد |عم ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

2|4986 لسيد|ش |لدمرد|حمد عمرو | ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

266|57 لحميد مصيلىح فرج|نبــــيل عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

6795|2 لسعدئى|س |روق عبــــ|حمد حسنى ف| هندستـــ بــــور سعيد

246972 ف عزيز جرجس|ريو |م رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

546552 روفيم|ص| د زكري|مني  مر سكندريه|ل|هندستـــ 

4957o5 دي|له|ض عبــــد |ض صبــــىحي ري|ري ره دمنهور|تـــج

84o|8o بــــي|دي محمود عر|له|ن عبــــد|يم| ن|سو|علوم 

|4|696 نور محمود|بــــ سعيد |شه ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

63|3o6 تـــه محمد متـــول|مديحه محمد شح زيق|لزق|علوم 

45oooo هلل مرزوق|لمجد حسبــــ |بــــو |يىح | ند |بــــ طنط|د|

342|39 ي |ه ى|جر خي  حمد حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

853496 يد محمد|لحم|بــــو|ل |ء جم|ول ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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323o9o لمطلبــــ محمد|ح عبــــد|ء صل|رس| ن|بــــ حلو|د|

63|3|o مريم سمي  يوسف تـــوفيق يوسف |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

82o699 ى عبــــد|لص|دل عبــــد|مهند ع هلل|لحي  سيوط|حقوق 

5|8o64 ن|عيل عثــــم|سم|لسيد |حمد |شمس  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|4|467 حمد مدبــــول|هر |يوسف م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

83|392 حمد دقيدق|يه عبــــده | دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5o96|3 ي|لل|ىط بــــدر موىس |لع|هيم عبــــد |بــــر|
ى
ق ي صن. تـــ.ك

سكندريتـــ|ع |فنى

37776 ى|ضل |لسيد ف|بــــ |رح مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9|7372 ق حسنى حسن محمد |لرز|عبــــد حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

222|59 لروبــــى|حمد |لغنى |هلل عبــــد|رحمه عبــــد سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

854529 ل|لع|س عبــــد|مه عبــــ|وس|لرحمن |عبــــد لفيوم|حقوق 

533289 لغنى|لد محمد محمودعبــــد|محمد خ ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

862424 ين عبــــد د|حمد ج|لموجود |رسر دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|34ooo لسيد|هر عىلي |محمد م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

252696 ى زينهم محمد صقر نرمي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|73752 ى|حمد محمد |مر |لدين تـــ|نور  مي  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

286o68 حمد|لكريم |ح محمد عبــــد|لفتـــ|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

687236 لمجيد|هلل عبــــد |ن نجيبــــ عبــــد |يم| لمنصوره|بــــ |د|

699688 لدين مصطفى|ن مصطفى عز|يم| لمنصوره|ره |تـــج

499423 لشيخ|لعزبــــ |لعزيز |لعزبــــ عبــــد|ره |س تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

2576o7 بــــي معروف|لنبــــى صو|محمود عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o8732 ذل|لش|لسيد حسن |لمنعم |محسن عبــــد  لمنصوره|عه |زر

64953 مل فهيم|يوسف جرجس ك تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

4o|o23 هيم فوزى أحمد|محمد إبــــر |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

465|33 ى | للطيف|لسعود محمد عبــــد|بــــو |حمد |مي  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

83297| لمجيد محمد بــــهلول|هلل عبــــد|عبــــد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

623883 ى عطيه ر لق|لخ|لخميس عبــــد |جح |حني  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

675954 بــــي|لشه|م مصطفى محمد |ملك هش لمنصوره|ره |تـــج

5|o876 وى|د غز|ل حم|محمد هل عه دمنهور|زر
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2|8284 زن محمد حسن سيد شبــــيطه|م دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

486982 هيم طلبــــه|بــــر|د حسن |مه فؤ|س|د |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

688239 لمقصود صحصح|عبــــده طلعتـــ سعد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

46o266 ن محمد حسن عىل|د شعبــــ|زي دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

8|2|37 لحميد|ن عبــــد|لحميد عثــــم|محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

8|376o ى ن شد|شد جرجس ن|نفي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o797| س حسن محمد|ح عبــــ|هلل صل|منه  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

267|44 ء سعيد بــــيوم محمد|سم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3372o| م فتـــىح محمد حسن|سل| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

76o|27 هلل|لكريم عبــــد |د |رق ج|لبــــنى ط وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

9o5426 عيل مهدى |سم|ء عزتـــ |وف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

2|9|2| لحميد ربــــيع|دل سعيد عبــــد|محمود ع ه ى نوعيتـــ جي 

8o||72 لحفيظ محمود|لعزيز عبــــد|عبــــد| لي|د ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

48728o ي محمود قنصوتـــ|س|هلل |عبــــد
ى
متـــ شوق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

34552 عىل محمد|ل|لد عبــــد|م خ هره|لق|بــــ |د|

76o64| هيم مصطفى|بــــر|جر محمد |ه زيق|لزق|حقوق 

88o5|o ي |ء خ|ل|
لد محمد مصطفى سيوط|طبــــ 

54|o|2 لرحمن محمود محمد ميمون خنيفر|عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|526| ين طلعتـــ  لدين|لسيد بــــدر |رسر هره|لق|ره |تـــج

856464 هيم|بــــر|ن |طف سليم|ريمون ع ي|طبــــ 
|لمنى

|2677o زى عىل|روق غ|فرح محمد ف هره|لق|ره |تـــج

868475 ىطي|لع|رق محمد عبــــد|حمد ط| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

5o3o58 ى|ن ش|يدي فرج سعد سليم|ه هي  سكندريه|ل|بــــ |د|

32|9|2 ي
ى| دئى حربــــى معوض حسي  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

755o69 د محمد|حمد محمود رش| تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

453776 لمنعم|لمنعم محفوظ عبــــد |فتـــوح عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

687492 لعز|بــــو |جر محمد فتـــىح عىل سليم |ه لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

695229 ع|هيم محمد رف|بــــر|حمد مجدى | لمنصوره|ره |تـــج

48o649 يوبــــ|حمد |لسيد |يتـــ رجبــــ | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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26o9o6 هلل|هلل عبــــد|للطيف فتـــح |ء عبــــد|شيم تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

22852| م|لسل|ح عبــــد|لفتـــ|ء محمود عبــــد|دع هره|لق|بــــ |د|

833249 |لوف|بــــو|ر |منه محمد مختـــ| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

487828  عبــــد |لش|ن عبــــد |يوسف شعبــــ
ى
ح|لمطلبــــ رم|ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

87oo2o ى ع|نوره رف محمد|ن حسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

89|858 حمد |بــــوضيف |ء حشمتـــ |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o7773 ي
لجد|دي |له|لسيد عبــــد |سمي  | دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

24|583 ئيل|نبــــيل يوسف جبــــر| دون|م ى شمس| لسن عي 

462523 لزينى|مد |د ح|يز فؤ|محمد ف لشيخ|ره كفر |تـــج

76o494 دى بــــطرس رزق عطيه|ف |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

8o89o2 هيم|بــــر|محمد محمد محمد  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

6|7oo5 |حور حسن عوض شتـــ لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

|6|836 د سعيد|سعيد مر| دين هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

772|7| حمد يوسف|لسيد |ر محمد |من وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

327866 هيم محمود|بــــر|لسيد |محمد  ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

236|8| حمد محمد|عيل |سم|سلىم  هره|لق|ره |تـــج

2o594 رق معوض محمد|لرحمن ط|عبــــد  هره|لق|عه |زر

82o2|9 ى محمد خليفه محمد حسي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

838844 هلل|ىطي عبــــد|لع|ء محمد عبــــد|رس| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

768233 حمد بــــخيتـــ حسن|ريج | عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

69o97| |فع |لر|رص عبــــد |لن|ل عبــــد |ديه جم|ف
دى|لحم

لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

648|75 بــــو يىح مهدى|رس محمد |رحمه ي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

762|36 لسيد محمد عبــــده|حمد |لرحمن |عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|4oo48 هيم|بــــر|لمنعم |ره سعيد عبــــد |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

342o7| هيم عطيتـــ|بــــر|طمتـــ محمد محفوظ |ف |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|77626 لميىه|عىل محمد عىل حسن  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

23|982 |مجدى نشأتـــ مرزوق حن ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

765972 ن|للبــــ|حمد محمد |ء |ن عل|نور ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

4238o2 بــــو زيد|لسيد عىل |د محمد |زي إلسكندريتـــ |تـــمريض 
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36o92| حمد خليل|ء محمد |رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

34o64| لعزيز محمد حبــــيبــــ|رق عىلي عبــــد|مريم ط |ره بــــنه|تـــج

4o2684 لرشيدى عىل عىلي|لسيد |يمنى  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|3447 مه فرج|بــــدين سل|لع|ء عىل زين |محمد عل |حقوق بــــنه

436479 ح عيسي|لفتـــ|هيم محمد عبــــد |بــــر| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

845o35 هيم|بــــر|عىلي جمعه عىلي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

63o4o4 ى معروف|كريم محمد  مي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

35o882 ى خليفه زينبــــ حمدى حسي  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

4oo78 در خليل|لق|يمنى محمد عبــــد  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

642827 بــــ|لهبــــ|هيم |بــــر|هيم |بــــر|نم نشأتـــ |ه زيق|لزق|ره |تـــج

234286 ي|ل ز|دى كم|ف
ى
ق هر مشر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

87896| ي|ر
ل مصطفى عىل |كم| ئى سيوط|تـــربــــيتـــ 

8o4o53 فظ|دي حسن فرغىلي ح|ش ي|بــــ |د|
|لمنى

6|3889 لففى|هيم محمد محمد |إبــــر لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

688795 شد|هيم ر|بــــر|صم |د رأفتـــ ع|زي لمنصوره|ره |تـــج

76o3|7 حمد|حمد محمد عىل | ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

855788 بــــ|لوه|ء محمد عىلي عبــــد|زهر ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

56439 حمد سيد قضبــــ عيد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7|22o2 هيم عريف|بــــر|هيم |بــــر|لسيد |حمد | ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

237875 ى محروس عبــــد لمسيح محروس|نرمي  ى شمس حقوق عي 

882932 ى حليم ص دق رزق  |مي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

5|6485 لدين|لسيد سيف |يوبــــ |م محمد |ي| علوم دمنهور

859723 |شنوده جوزيف فتـــىحي حن ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|22o98 ى محمود عبــــد |كريم  رص|لن|حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|48994 ى محمد عبــــد |ي بــــ محمد|لوه|سمي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

324379 ئيل|جورج سوس نصيف ميخ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7875oo لسيد حلىمي محمد|ئل |روفيده و م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

362972 ن محمد|حمد زيد|جر |ه لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|
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|559|5 دل فتـــىح محمد|بــــسنتـــ ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

332484 لسيد|لرحمن |تـــسنيم محمد عبــــد زيق|لزق|صيدله 

2293o6 للطيف|يمن صبــــرى عبــــد|ء |ل| ن|تـــربــــيتـــ حلو

838o8o لفضل|بــــو|ل |محمود عىلي محمد كم ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

4|877o ن|زق عىل حمد|لر|ن عبــــد|يم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

49594| م|هبــــتـــ سعيد محمود عىل  ألرسر عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

6|o34o صف|حمد ن|ود |عزتـــ د ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|756o3 منيه جنيدى محفوظ عوض| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

44885| مد ديه|ل ح|نهله جم |ضتـــ طنط|علوم ري

2765o3 م محن  فيصل|محمد عص ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

46o|48 م محمد محمد حيدق|هش| مه لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

3726|7 تـــ محمد سيد حسن موىس ني  ج|بــــ سوه|د|

26o5|4 بــــيه|هيم مرىس زل|بــــر|قمر  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

768943 ى |بــــو |لسعيد |لسعيد محمد |ن |يم| |لعني 
لجوهرى

لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

839928 لدين|د عمر محمد نور |سع ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|5567o لمحسن محمد حسن|ء عبــــد |رس| ى شمس حقوق عي 

6||6|7 مه|لفتـــوح سل|بــــو |نم محمد |ه |علوم طنط

6o2724 ن|للطيف طلخ|مؤمن صفوتـــ عبــــد  لمنصوره|عه |زر

853756 ي محمد|لبــــ|ل عبــــد|لهدي جم|نور 
ى
ق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6oo94 هيم|بــــر|د عطيه |عم| دون|م ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2|9385 ن|رس حسن رضو|محمود ي مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

49896 كر سيد|مصطفى محمود ش ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

8685|5 ل|لع|م عبــــد|لسل|حمد عبــــد|م |هش ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

266754 ن|للطيف محمد ريح|هند عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|8||7 لسعيد محمد|نور |لرحمن |عبــــد   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

34o7o4 متـــ|ء محمد طلعتـــ محمد سل|وف كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

8|2833 ن د|رفعتـــ وهيبــــ عي| مي  ره بــــنى سويف|تـــج

7|o||| لق|لخ|لتـــميىم عبــــد |هر |حمد م|حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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8|4238 ي 
د|د حم|لحد|هيم محمد |بــــر|مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

776|2o لحميد|د حسنى عبــــد |عم| نه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7738|2 مصطفى مرىس مصطفى صقر ى شمس|تـــج ره عي 

42|247 ى عطيه|بــــو|لرحمن محمد محمد |عبــــد  لعني  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4|9926 جه حسونه|رص خف|حمد ن| لشيخ|ره كفر |تـــج

859877 ي عزتـــ خلف عبــــد|م|
لنعيم|ئى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

55|29 بــــر رجبــــ|حمد حسن ج| ي سويف
هندستـــ بــــنى

6o3423 بــــ|لشنه|حمد محمد |منيتـــ محمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

44|74o يه محمد عطيه عىل| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

243|29 هلل|محمد سعد محمد ضيف  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|73764 هيم|بــــر|لرحمن |حمد محمد لطفى عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o7457 ي
حىل|لسو|ء عطيتـــ عىل  |عل| دئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

7oo743 متـــ|لسيد سل|هيم محمد |بــــر|محمد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

2|269| لم|ل س|لع|محمد ربــــيع عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

869666 ي|تـــغريد فؤ
د محمد مصطفى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

78o8|5 لمولي فرج|ء عبــــد|لد عل|خ ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

7o239 بــــ|لوه|د عبــــد |حنفى فؤ| رض لفيوم|تـــربــــيتـــ 

29o3|4 هيم|بــــر|حمد |محمد | شد |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

675o94 وى عىل|لسيد مك|لدين |م |سلىم حس لمنصوره|هندستـــ 

2|5434 ره مصطفى محمد مصطفى|س هره|لق|حقوق 

5|4o48 لسيد خميس|لسيد محمد |ء |ثــــن سكندريه|ل|طبــــ 

|666|8 رثــــ|لو|تـــفى جمعه فتـــىح عبــــد  هره|لق|صيدله 

63775 ى عبــــد  ى عبــــد |لتـــو|حسي  حمد|بــــ |لتـــو|بــــ حسي   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

43|8|2 وى|لبــــحر|لجوهرى |لسيد |دى |ش |عه طنط|زر

28422 رس بــــكر محمد|محمد ي دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

76oo66 ى عبــــد ربــــه|ل |محمد كم لدين حسي  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

485629 لمجيد|ن عبــــد |طمتـــ نبــــيل سليم|ف سكندريه|ل|حقوق 

782353  محمد|رو
ى
ن حموده دسوق ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى
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3|46oo  متـــول |زم |ح
ى
ل|لزل|لدسوق وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

22|5o7 ي عبــــد|لحميد كيل|لرحمن عبــــد|عبــــد
لحميد|ئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|49797 هيم موىس|بــــر|محمد فتـــوح  هره|لق|ره |تـــج

6||o96 لوكيل|ل |عمر صبــــري هل |ره طنط|تـــج

892832 مر محمد عىلي |حمد ع| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

252|3| ن|زى عىل رمض|يه عيسوى غ| |بــــ طنط|د|

459958 مري|لزم|هيم رجبــــ |بــــر|ذ |مع سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|4|6|5 ى ك|ء |ن عل|يم| مل عىل|لدين حسي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

63|526 ف عبــــد |منيه | لخريبــــى|لحميد |رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

49379| ل|حمد غز|م |حمد هش| |حقوق طنط

629452 لرحمن|يدى فتـــىح مصطفى عبــــد |ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

446749 سحق بــــطرس|بــــيشوي نبــــيل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

644649 حمد سعد|ح محمد |مهدي صل |بــــ طنط|د|

255463 هلل|م محمد عبــــد|ء س|رس| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2296|7 ن|حد عثــــم|لو|ن عبــــد |ن تـــوبــــه شعبــــ|نوره هره|لق|عه |زر

6389|6 رص فتـــىح محمد محمد|ن| نور هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

35752| ىطي|لمع|بــــو|لد محمد |خ| لي|د |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

34|298 لحليم محمد منصور|حمد عبــــد|لحليم |عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

526753 دهم عىل حسن عىل عىل| ضتـــ دمنهور|علوم ري

|352|8 حمد|حمد دردير |محمود  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

23|oo ى محمود ص|عبــــد  لح|لرحمن حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

486o|7 ل|لع|ر سمي  محمد عبــــد |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|5||72 د|هيم ج|بــــر|طمه محمد |ف هره|لق|ره |تـــج

8o34o4 هيم|بــــر|ح |لد صل|حمد خ| ي|تـــمريض 
| لمنى

2|499o س مدحتـــ مني  بــــطرس|تـــوم ى شمس هندستـــ عي 

6392|2 تـــ محمد | هيم|بــــر|حمد |مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|2oo4 هيم عىلي عىلي|بــــر|ء |سم| ي|تـــمريض 
| لمنى

6|6|4 هيم|بــــر|رق عبــــيد |رحمتـــ ط ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

42|6|8 لغنى|م عىل محمد عبــــد|له| لشيخ|بــــ كفر |د|

4||o79 لطوجى|محمد | فرحتـــ رض |تـــربــــيتـــ طنط
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4252|| ى محمد |روميس ى حسي  لبــــطش|ء محمد حسي  سكندريه|ل|علوم 

77297 هيم|بــــر|مه محمد |محمود سل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|2|582 بــــد عطيه نرص|هلل ع|عمر عبــــد  ن|حقوق حلو

785954 لمحسن محمد سليم شعتـــ|محمد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

9o4o5o ه محمد | لسيد |حمد |مي  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

62944 ن محمد بــــكري محمد|نوره ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

769877 لسيد موىس|لحميد |طمه محمد عبــــد|ف ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

5o|32o لم|حمد محمد س|م |حمد هش| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5238o7 لعدوى|لسيد حسن |محمد محمود  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|67o53 لدين محمد فرج|ء |عمر عل وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

32625 لمجيد|مه طلعتـــ عبــــد |س|مؤمن  هره|لق|حقوق 

|59894 حمد|ر محمد |لستـــ|ندى محمد عبــــد  ج|بــــ سوه|د|

8o4384 وق حمدي عبــــد لرحمن|لحميد عبــــد|رسر ي|صيدلتـــ 
|لمنى

8945o| ن |لبــــ مهر|بــــوط|ح |مه صل|س| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

257653 ى عبــــد لرحمن فرج|محمد حسي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8457|o حمد|ل عىلي |ء جم|لزهر| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|237o8 لعزيز مصطفى|ن مصطفى عبــــد |رو ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|62o89 حمد|بــــ محفوظ |يه|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

64|633 ره|لسيد محمد محمد عىلي بــــد|لي |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

37|74 محمد مصطفى حسبــــو محمد عىل ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

57677 لغنى|حمد لطفى سعد عبــــد |لرحمن |عبــــد  حقوق بــــنى سويف

6o98o2 تـــ|لسيد خويص|ن مصطفى |يم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

642o9o لمول محسوبــــ|ده محمد عبــــد|غ زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

96848 ح|لفتـــ|ن حسنى عبــــد |يه رمض| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8|3o98 ي|بــــشوي محفوظ ن دي بــــشر ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

284733 لجندى|م محمد مصطفى |ن هش|سوز دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

5|8392 ح محمود حلوسه|لفتـــ|أمينه محمد عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

266927 ىط|لع|ء جميل محمد عبــــد|شيم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

23326| ىسر|ضى غبــــ|محمد ر| رن ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ
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||65o7 لدين محمود|ل |مجد كم|م |ريه مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

86o|87 هلل|له يىحي طه عبــــد|ه ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

4o|777 ل حسن|لع|هيم عبــــد |بــــر|م |لد عص|خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

864|53 ي|لش|حمد عبــــد|رس |حمد ي|
ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

64462| ر|لنج|محمود حمدى محمد  لشيخ|عه كفر |زر

542236 ن|لعزيز سليم|ء عيد عبــــد|شيم ط|بــــ دمي|د|

286225 لحميد سويلم|ء محمد محمد عبــــد |رس| ن|بــــ حلو|د|

|25572 سم|لرحيم ق|حمد محمد عبــــد |لدين |شمس  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|5|465 لسيد مدبــــول|رضوى محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

84425| حمد فتـــىحي نرص عبــــده| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

96o3| بــــو رسيع|لحميد |بــــ عبــــد |لتـــو|سعد عبــــد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|22576 لمجيد|مد عبــــد |قرئى ح| نور ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|27o ه عم ن|د سعيد سليم|ني  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|62|8o لمنعم محمد|دى محمد عبــــد |ش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o|75o ج |لسعيد حموده خف|لعزيز |ء عبــــد |دع لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

33o933 د|لضي|زق |لر|زق رجبــــ عبــــد|لر|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

438o|| م قطبــــ عىل قطبــــ موىس لشيخ|طبــــ كفر 

425652 عيل عىل بــــسيوئى|سم|م محمد |جر هش|ه سكندريه|ل|علوم 

6||8|3 هلل موىس|هر عبــــد|هدير م ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

232792 |لبــــ|حمد عبــــد|ره قرئى |س
ى
ق هرتـــ |لق|تـــمريض 

698487 ى سيد |لسيد |حمد محمد | حمد|لحرصى لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

843|58 ى هلل| |نبــــيل تـــوفيق عط| يوستـــي  ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

848395 ح|طه ربــــيعي تـــمس| عل ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

6o3|49 ع|لرف|لمحسن |حمد عبــــد |خلود  لمنصوره|بــــ |د|

9|o749 هلل  |لغنى عبــــد|مه عبــــد|س|م |سل| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

9|99o5 لحليم  |بــــوضيف عبــــد|حمد محمد | لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

|72o38 لم|حمد محمد محن  مصطفى س| ى شمس هندستـــ عي 

6o|84| ج|حمد فتـــوح حج|د حمدى |عم |ضتـــ طنط|علوم ري

49o938 لشنديدى|ن حمزتـــ محمد عوض سعد |رو سكندريه|ل|ره |تـــج

23569o حمد شعيبــــ رجبــــ|ء |رس| هره|لق|بــــ |د|

|3|794 ى محمد|لحس|بــــ |يه|ء |رس| ني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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794|58 يش|ن ع|محمد سليم| رويد زيق|لزق|بــــ |د|

42o37o لسعيد محمد حسن|لحسينى فتـــىح |هدير  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

689228 بــــينى |لمحسن |حمد عبــــد |لمحسن |عبــــد  |لشر
لسيد

لمنصوره|هندستـــ 

8645|7 ي عىلي|لر|هر عبــــد|لظ|محمود عبــــد
ضى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|643|6 لسيد مرىس|هيم مرىس عبــــد |بــــر|محمد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7676|3 ه حسن محمد | هيم|بــــر|مي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

8|2o2o ف |بــــ ع|رح لدين|طف محمد رسر لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

92o96| لمسيح |ن عبــــد|دل عجبــــ|ندرو ع| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

522283 ج|لمجيد حج|ندى محمد أحمد عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

456834 هلل خليل|هلل زين عبــــد|حمد عبــــد| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|5o5o5 مد محمد|عمرو محمد ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

85|457 ى|مروه رفعتـــ عبــــد لعليم حسي  لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

35584o سم|لبــــىه محمد عىل ق|د |مصطفى عم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

9|o87o يد |بــــو|لسيد |ل |م جم|بــــس ى لي  ج|ره سوه|تـــج

68793 لكريم عىل حسن|بــــرين عبــــد |ص ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

52693 د محمد|د محمد فؤ|فؤ علوم بــــنى سويف

4o4422 حمد|هيم محمد بــــكرى |بــــر|لدين |ء |بــــه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3472o حمد|لنبــــى |حمد محمد عبــــد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|6742 هيم عىل درويش|بــــر|هبــــه سعد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

95475 ى|لمجيد حس|هيم عبــــد |بــــر|هيم نرص |بــــر| ني  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

932|8 ىط|لع|م عبــــد |لسل|هيم عبــــد |بــــر|دى |ه ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

88|8o| ى  |لعزيز زيد|عمر عبــــد ن حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

686898 لعزيز حسن منصور|عمر حسن عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

4758o4 روق عبــــدتـــ جمعه|رس بــــكر ف|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

866288 د|خلود سعد حسن ج دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

77638| بــــوبــــيه|حمد |لمنعم |م نبــــوى عبــــد |ريه زيق|لزق|طبــــ 

234722 هلل محمد مصطفى خليل|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

69263| بــــينى عبــــد |ل |جل| منى رض لعزيز دهينه|لشر لمنصوره|بــــ |د|

82728 ن فيصل|لد سليم|محمد خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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423924 لسيد|ن |حمد محمد سليم|هدير  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

7o|58| خرى|لفو|لم سعد |سجده محمد س ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

647||o لسيد|حمد محمود |لرحمن |عدى عبــــد  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

82oo62 لعليم عىلي|تـــ عبــــد|محمد نش ي|بــــ |د|
|لمنى

28|468 لشيخ|حمد |لصبــــور |لنرص عبــــد|بــــو|محمود  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

84o854 لصبــــور عىلي محمد|منيه عبــــد| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

2628|8 ود|محمد عىل محمد عىل د ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

3344o5 هيم محمد|بــــر|م |سعيد س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

354357 وق محمد محمد سيد  عي|لرف|حمد |رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4|9398 ي
ض|لبــــل|هلل عىل |محمد عبــــد | دئى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|56|35 ى عبــــ| ى|منيه حسي  س حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

329434 لد سعيد عطيه|مريم خ دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

83o5|8 نوس بــــطرس|سطف|كر |جرجس ش دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5o3936 ى عبــــد |حمد فرج | ويش|لج|ح |لفتـــ|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35|5o لحليم|ر عبــــد |رص مختـــ|لن|ء عبــــد|وف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6o27o7 هلل|س محمد عبــــد |م عبــــ|لد هش|خ علوم بــــورسعيد

639526 | يه رض|
ى
محمد دسوق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

492oo6 رى حسن|لبــــ|لمقصود عبــــد|ديه عبــــد|ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|369|9 هيم محمد|بــــر|مه |س|محمد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

627758 ي فؤ
لسميع حبــــيبــــ|د عبــــد|مؤيد مصطفى زيق|لزق|ره |تـــج

27o568 رى|لزن|مد |حمد سمي  ربــــيع ح| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

829832 روق صديق|طف ف|كريم ع دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

765265 تـــتـــ|هلل شح|زق عبــــد |لر|هيم محمد عبــــد |بــــر| ره بــــور سعيد|تـــج

7544| رص حمدى فرج|لن|حمد عبــــد | |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

29|2|2 م سمي  عطيه|يوسف س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68o39 لعزيز قطبــــ|ره سمي  عبــــد |س لفيوم|بــــ |د|

296258 لبــــ|بــــو ط|هيم |بــــر|بــــ |لتـــو|ء صبــــىح عبــــد|دع |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

757o63 لجعبــــرى|لحميد |لحميد عبــــد |مح عبــــد |هبــــه س عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|4635| لمحجوبــــ|ء فرج فوزى محمد |سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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453577 هلل||لونيس عيس عط|محمد عبــــد ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

3637o هر محمد|هر حسن م|م تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

634633 ر|ركو جورج عدل مق|م زيق|لزق|ره |تـــج

629|22 حمد|دتـــ محمد |محمد حم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|645o5 ى ممدوح  هيم محمد|بــــر|حسي  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|383|3 وى|لبــــطر|لمجيد |لد سعد عبــــد |ئى خ|ه دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

||7232 ى|نعمه   حسني 
ف مصطفى رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

5|||o2 لسيد محمد نعيم|دل |محمد ع علوم دمنهور

362o24 ن|لق عىل شعل|لخ|حمد محمد عبــــد| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

423556 هيم|بــــر|هيم لطفى |ء خليل إبــــر|شيم سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|35|46 ي|محمد مصطفى يوسف عبــــد 
لغنى ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

34oo89 لح عىل عيسوى|هر ص|هند ط |طبــــ بــــنه

499668 ي محمد |لد عبــــد|ء خ|ول
لشبــــوكسر|لغنى بــــ دمنهور|د|

68434 شم فرغىل|ن يىح ه|نوره |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

||6776 ي
مجدي محمد متـــولي| دئى هره|لق|حقوق 

26o674 لديبــــ|لحميد |سمر عىل عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

4||284 كبــــى|لمر|ن محمد |ء محمد عثــــم|أسم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|3553 حمد|طف محمد |سلوي ع سكندريه|ل|ره |تـــج

783575 ي|رصعىل محمد عىل  |لن|ء عبــــد |ل|
لسنى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6|557o نس حسن عوض عيد| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

33732 هدير مجدى محمود محمد فرج ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o6426 ن|حمد رمض|مح |ء س|دع سكندريه|ل|حقوق 

8722o ئى|هيم علو|بــــر|م |تـــفى عص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o8|34 هيم محمد|بــــر|نور | |ن رض|رو سكندريه|ل|ره |تـــج

78o369 لمنعم|هيم عبــــد |بــــر|هبــــه عىل  زيق|لزق|نوعيتـــ 

8287|4 ي محمد 
ي|مصطفى

بــــوزيد مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

94543 ل|لع|حمد عبــــد |محمد عمر  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9o23o9 لسيد محمد |فظ |محمد ح ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

752887 لسيد محمد|در نشأتـــ |ن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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864537 رك حسن|حمد مبــــ|عمر  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

8445|o بــــسمه عبــــده محمد يوسف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|58774 ن محمد طلعتـــ حسن|يم| هره|لق|ره |تـــج

5452o8 حمد محمد|حسن مصطفى حسن  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

26324| م|لتـــه|لغنى |م عبــــد|لتـــه|ء |رس| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

64o9o6 لسيد حسن|عمر محمد محمد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

442242 حمد|مد محمدين |رس ح|ر ي|عم |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|755|7 ي|لد|مه |ء سل|رس|
خىلي حسنى تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|

ل|أعم

|47o|9 حمد|حمد |لمنعم محمد |ر عبــــد |مي |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

865|25 ى |حمد جم| حمد|ل حسي   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

54|o6| ن|لقشل|ن محمد محمد محمد |مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

447|7o |هيم تـــوفيق حسن |بــــر|ن |هيم رمض|بــــر|
شف|لك

|ضتـــ طنط|علوم ري

4o67o ر|عيل حسن عم|سم|حمد | ن|معهد فنى تـــمريض حلو

25776 لمجد محمد|بــــو|ن حسنى |يم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

755675 ن حنيدق محمد منصور|يم| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

77|6|2 لحميد خليل|ل محمد عبــــد|ر جم|من زيق|لزق|بــــ |د|

7o34o7 لحلبــــى|رق محمد محمد |ره ط|س زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|8|25 لرحمن|حمد عبــــد|لرحمن |مؤمن عبــــد ن|حقوق حلو

639429 هيم محمد|بــــر|عطيه محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

855|8| ى مرزوق |ي| نور حمد|سي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

347985 د|لم محمد حم|محمود سيد س ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

638||3 ح سعد محمد|لفتـــ|كريم محمد عبــــد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|3|4|3 كر|طف موريس ش|نوبــــ ع|بــــ| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

287847 س|لتـــر|هلل |ل عبــــد|طمه هل|ف ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|27763 ر|لغف|بــــ عبــــد |لوه|رق عبــــد |تـــفى ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

69||25 عيل|سم|س عبــــده |وى عبــــ|لمك|لك |م ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 
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759329 ف | |دين بــــ|هيم غل|بــــر|رسر ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

8957|6 ن محمد عىل |ء رمض|سم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

772363 ى|ء |ول ف حسن حسي  رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o9752 لسيد|دى |له|محمد فوزى محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

7527|6 مصطفى عىل حسن عىل حسن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

62|355 هيم|بــــر|تـــ عبــــده |لشح|مينه صبــــرى | لمنصوره|حقوق 

85o338 ى عبــــد ى عبــــد|حسي  لموجود|لموجود حسي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

287975 حمد مصبــــح فتـــوح محمد مصطفى| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6|8768 ى|محمد وجدى محمد  وى|لجي  لمنصوره|حقوق 

22|725 بــــر محمود|عمرو نبــــيل ص هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

526543 حمد|حمد محمدى سيد |مصطفى  سكندريه|ل|بــــ |د|

8o2877 زق|لر|مل عبــــد|تـــغريد محمد ك ي|بــــ |د|
|لمنى

|5528 لحميد حمزتـــ|لدين عبــــد |ء |ء عل|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

682688 بــــ محمد عىل قنديل|لوه|مريم محمد عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

483559 ر|د مختـــ|لسيد رش|ضىح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

623558 حمد موىس|ندى يحن   ط|هندستـــ دمي

296287 سكندر بــــطرس|ل |جم| روزين |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

325682 ي طلعتـــ محمود 
لق|لخ|لحسينى عبــــد|منى ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

6|o333 لح|بــــو ص|در |لق|سمر محمد عبــــد  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

82|88 رم|لدين صديق رزق مك|ل |جم| دين زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

689o98 لسيد جمعه|مح محمد نبــــيه |س ن|هندستـــ أسو

69o5|8 ح|لفتـــ|مجدى محمد عبــــد | عل ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

267283 ف |هبــــه  لسيد محمود شقره|رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

678799 ص|لقص|نىه محمود محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6|7857 لبــــسيوئى|لحميد |يه محمد عبــــد | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

622543 للطيف محمد|للطيف رمزى عبــــد |محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

79|o55 هيم|بــــر|ن محمود |مريم فهىم رمض زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

92|9|6 حمد |حمد يوسف |يه | ج|بــــ سوه|د|

|53|5o لحليم|تـــ عبــــد |لشح|محمد بــــكر  هره|لق|بــــ |د|
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256654 ن رزق|عىل شعبــــ| لي|د ي صىح بــــنه
|معهد فنى

23|599 عيل|سم|لعزيز يوسف |يوسف عبــــد ن|هندستـــ حلو

28488| ى عبــــد ى|فريده حسي  لرحيم حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

32|222 لموجود محمد|حمد محمد عبــــد| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

499389 ي|ر
هيم|بــــر|عيل عبــــيده |سم|هلل |عبــــد | ئى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

28998o  ن
ى
ه مكرم شوق شد|مي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

76o648 حمد|لح |ء مجدى ص|سم| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

2o664 حمد|محمد صبــــرى محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

52675 هيم محمد|بــــر|حمد فيصل | ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

|66375 لمقصود|م محمد عبــــد |حمد حس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

844o58 ي ج
بــــر محمود|محمد مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

4949|5 لطويل|هيم عزتـــ محمد |بــــر|عزتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|3||44 ن|بــــر مهر|محمد عىل ص ى شمس هندستـــ عي 

234997 شور|حمد ع|م |لسل|بــــ عبــــد|يه|هلل |عبــــد هره|لق|ره |تـــج

3|78o| لحمد|بــــو |مل |عمر محمد ك ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4o8369 ى  ج|لسم|هيم |بــــر|سعيد محمد فريد حسي  |ره طنط|تـــج

25|757 لسيد رجبــــ|لحميد |لق عبــــد|لخ|محمد عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

7o467 هيم|بــــر|حمد زىك محمد |يدى |ه لفيوم|بــــ |د|

75345o ف |محمود  للطيف|هيم عبــــد |بــــر|رسر لفيوم|تـــربــــيتـــ 

693932 لوكيل|د |رق محمود ج|محمود ط لمنصوره|بــــ |د|

5o9699 حد|لو|بــــر محمد عبــــد |لدين ص|نور طبــــ بــــيطرى دمنهور

774967 تـــ محمود عفيفى|لشح|هلل محمد |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

223278 ى|حمد مظهر | بــــورسيع حسي  هره|لق|ره |تـــج

44|774 لحليم |لمنعم عبــــد |لحليم عبــــد |ن عبــــد |رو
مبــــروك

|يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

52o35| هيم سليم|بــــر|لرؤف |دل عبــــد|ع| ند هره|لق|ن |سن|طبــــ 

7938o3 لسيد|رقيه سمي  محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

445684 ن رجبــــ|لسيد رجبــــ شعبــــ|يوسف  سكندريه|ل|هندستـــ 

367243 ر|عمر مهدى محمد مهدى رس |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

757|88 ل سليم|لع|لسيد عبــــد|ئى |ن ه|نوره |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ
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62746o لرحمن محمدمتـــول|مروه محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

|35835 سيد محمد سيد| نور ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7o385o دي|حمد مصطفى زبــــ|ر محمد |لغف|حمد عبــــد | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

862o8o ي|زينبــــ 
ى حفنى حمد حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

37o949 لد عىل محمود|نبــــويه خ سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

4|9688 ف |حمد عطيه |حمد | لدين|هلل رسر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

632o3| هلل محمد عىلي حسن جمعه|منتـــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

68842 حمد محمود|يمن |حمد | لفيوم|حقوق 

84|465 ء حمدي طه محمد|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

764853 ف عىل محمد حسن|رحمه  رسر طبــــ بــــورسعيد

6875|3 ري|لهو|لمتـــول |بــــر |لمتـــول ص|بــــر |حمد ص| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4747| ي|ر
ى عىل|فظ |ح| ئى مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

325537 سحق|تـــتـــ |سحق شح|مز |ر ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

295498 لسيد متـــول|ره مجدى |س ن|بــــ حلو|د|

295732 لروس|رس خي  عىل أبــــو |ء ي|عىلي ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

42|99 لمقصود|ر عبــــد|لستـــ|هد محمد عبــــد|ن ى شمس|د| بــــ عي 

5|3766 سم|أحمد مصطفى ق| أحمد رض |علوم طنط

52|227 هلل سمك|ء رشدى مهدى فتـــح |أسم طبــــ بــــيطرى دمنهور

76335| ف محمد عبــــد |ء |رس| لحميد عمر|رسر هندستـــ بــــور سعيد

4|94o7 هر محمد عىل يوسف|ن م|رو لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8579o8 د سيد|طف فؤ|شهد ع س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

4o9936 ي|لق ر|لخ|حمد عبــــد|نور 
ضى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8273o9 ي محمد |و
ي|لسبــــ|ئل مصطفى

عي حفنى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|73853 ض|ر ري|لستـــ|فردوس نرص عبــــد  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

438oo| تـــه|م شح|لعزيز عىل عل|ر منصور عبــــد |من ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

24659| جه|فظ خف|حمد محمد ح| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

33|4|6 لرحيم|دل محمد عبــــد|محمد ع |تـــربــــيتـــ بــــنه

348696 لدين|حمد نور|حمد |يتـــ مدحتـــ | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

87o739 لعظيم|حمد محمد عبــــد|ء |سم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج
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6|3544 ن|لهبــــي|محمد قدرى يوسف محمد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

6|697o لزيدى|منيه محمد محمد سمي  | ط|بــــ دمي|د|

83499o حمد|لكريم يونس |د |محمد ج لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|4|7|2 لسيد محمد|محمد سمي   ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o|657 لمغربــــي| هيم |بــــر|هيم حسن |بــــر|جر |ه لمنصوره|بــــ |د|

35472| لحليم|يدي مبــــروك فتـــىحي عبــــد|ه ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

||893| ى صل|ي ل|لع|بــــ عبــــد |لتـــو|لدين عبــــد |ح |سمي  هره|لق|م |عل|

775254 عيل|سم|لسيد |ل |هيم جم|بــــر| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o87|8 هيم غنيم|بــــر|تـــم مصطفى |هلل ح|منه  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

85|256  عىلي محمد|
حمد خرصى ي صىح 

سيوط|معهد فنى

8o7||9 هيم مندور خليفه|بــــر|د |جه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9o6o63 لدين فهىم محمد  |ل |محمد كم ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

66o58 لحميد محمود|لدين عبــــد|ل |كريم كم لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

773452 ن متـــول|لسيد عثــــم|مح |س| رن ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

9|8833 د |محمد فتـــىح خلف حم سيوط|ره |تـــج

92|973 حمد محمد عىل |سلوى  ج|صيدلتـــ سوه

|5o66| هيم|بــــر|لعزيز |رق عبــــد |لدين ط|م |حس ن|حقوق حلو

822o65 ي جوده محمد عبــــد|ه
لرحمن|ئى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

4572o7 يد|حمد ف|ح |لفتـــ|عزه محمد عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|7967 شنوده فتـــىح رمزى يوسف  سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

25359 لسيد يونس|نسمه محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4o66| لدبــــرىكي|لنبــــى |مصطفى مسعد عبــــد رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

7o2649 دي|لن|لسيد سعيد |لسعيد |ن منصور |نوره لمنصوره|عه |زر

82756| ل|لرج|در عبــــد|لق|يه محمود عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

438o57 عتـــ|دل محمد عىل  نعن|هدير ع |حقوق طنط

695657 |لنج|بــــو|لسيد |حمد |دين فتـــىح |ن لمنصوره|بــــ |د|

9o8|32 حمد |هدى سمي  عىل  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|9||2 متـــ جمعتـــ محمد محمد|س| طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

693566 ف |مريم مجدى  لدين|لسيد رسر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

9o56|2 ه ري| ض محمد محمد |مي  ج|ره سوه|تـــج
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||9|o| لفتـــوح بــــيوم|بــــو |حمد سمي  | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|624o9 هيم|بــــر|زق |لر|عمر سعيد عبــــد  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

92o8|3 محمد حموده محمود هريدي  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

6|3489 ى  لسنوىس محجوبــــ|هيم |بــــر|محمد حسي  |ضتـــ طنط|علوم ري

43272| لوجود محمد بــــسيوئى|نس |د سمي  |نه |طبــــ طنط

345933 ى هيكل|زق |لر|ء محمد عبــــد|رس| مي  عه مشتـــهر|زر

446o45 ى|كرم محمد فتـــىح محمد حس| ني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2|569| ن|حمد محمد سلط|مريم  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|554|3 در محمد|لق|رق عبــــد |ف ط|عف ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

445o|o د|حمد فؤ|هيم |بــــر|م |هش لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

5|7552 ى رق محمد سليم|ط| لي  سكندريه|ل|طبــــ 

249738 لجندى|ل |ح محمد جم|جر محمد صل|ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

687773 وع|لسيد محمد مط|ء مصطفى |رس| لمنصوره|بــــ |د|

622358 روج |لبــــ|روضه محمد محمد مصطفى  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

58527 مل|عىل محمد ك| رن تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

478722 ي |نور
ل عمر|لع|هيم عبــــد|بــــر|لدين مصطفى ضتـــ دمنهور|علوم ري

238686 ى محمد|لدين محمد ي|ن نرص|رو سي  هره|لق|ره |تـــج

367436 فظ|لح|فظ عفيفى عبــــد|لح|رس عبــــد|ي| رن |بــــ بــــنه|د|

7o4799 ىس|لعبــــ|لعزيز محمد |ل عبــــد |خلود جم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

33989| مه|حمد محمد عىل عبــــده سل| |طبــــ بــــنه

7929|9 لم|ن س|يد سليم|حمد ز| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

285453 ن|حمد محمد عمر|نهله سعيد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

254575 ر|رى نص|لبــــ|محمود حبــــيبــــ عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

22o2|8 حمد|ع |لد رف|عمر خ مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

|7287 حمد عطيه|لرؤف |حمد محمد عبــــد | كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

46552o ن|وى سليم|لفرم|م صبــــرى |محمد هش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

||5348 حمد محمود بــــشر|مريم  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

684379 لدين|فع نور |لش|فع |لش|رق |ط لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

332799 لحليم عيس|يوسف حسن عمر محمد عبــــد  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

8|7784 زق|لر|ء خلف عبــــد|يه عل| ي|بــــ |د|
|لمنى
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464723 ن|ن محمد سليم|حمد محمد سليم| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8o648o هيم مسلم|بــــر|جر محمد |ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

875828 حمد |لرحمن |حمد محمد عبــــد| سيوط|تـــربــــيتـــ 

8|849| هلل|لح محمد سعد|منيه ص| ي|علوم 
|لمنى

|45388 هيم|بــــر|م محمد |عىل عص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|2|66 ى مصطفى فهىمي فتـــىحي حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

426|5 لعزيز محروس|طف عبــــد|عمر ع ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

33684 حمد حسن| |م رض|نع| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

64|83| ن محمد|لرحيم سليم|حمد عبــــد|يوسف  زيق|لزق|حقوق 

892384 شم محمد |مه محمد ه|س| سيوط|حقوق 

5|o423 رتـــ|د عىل عم|لجو|ل عبــــد |زم جم|ح ط|معتـــ دمي|علوم ج

892729 ى منصور عبــــد|ول لجيد  |ء حسي  سيوط|ره |تـــج

|5|357 وق مسعد عبــــد  مر|دى ع|له|رسر هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

24||2| عيل محمد|سم|لدين |كريم شمس  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

488986 حمد|حمد |ل |حمد كم|ء |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88o7o4 لد محمود غلىم |محمد خ ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

97937 ن محمد محمد|ليه شعبــــ|م ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4649o3 ف| ى محمد رسر حمد محمد حسي  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

9|3796 هلل زغلول عبــــده  |مصطفى عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

6o83|8 لغريبــــ|هلل |آيه محمد فتـــح  |صيدله طنط

676954 بــــى|لعزيز رسر|ل عبــــد |عىل محمد كم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2|53o9 ى|م تـــه|ئق شح|يمن ف| |رتـــي  هره|لق|بــــ |د|

|73484 ى جبــــر|جبــــر | نور مي  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

4o39|4 د محمد رسور|لجو|عمرو يشى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45o6o8 لشبــــينى|بــــ |لوه|بــــ محمد عبــــد|مه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7|o8o2 لىحي|لم|لسيد |دهم محمد |محمد  لمنصوره|حقوق 

782587 ف فندود |حسن  لسيد|هيم |بــــر|رسر  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

357472 طر|لسيد خ|م نرص محمد |ريه |بــــ بــــنه|د|

7||o66 لدغيدى|لمتـــول |لمتـــول محمد |لسيد |لد |خ لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ
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85o853 ى تـــوفيق سيد سهيله حسي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

87o927 د|طمه عىلي فهىمي حم|ف ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

295225 بــــ|لبــــ|محمود محمد طه فتـــح  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2855|7 لق|لخ|هبــــه مجدى محمد عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

234554 ى شد حبــــيبــــ|دل ن|ع| مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7o3653 لجمل|مد |عبــــده ح| مؤ من رض |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

283o58 ف رضو|مصطفى  ى|ن بــــرع |رسر لعشر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o2778 بــــوعىل|حمد محمد محمد |لرحمن |عبــــد  |هندستـــ طنط

255586 هيم مبــــروك|بــــر|بــــر |محمد ج ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

839557 لسيد|لسيد محمد |بــــ |رح ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

864982 ر|حمد سويسي بــــهيج مختـــ| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|645oo لسيد مرىس|ن |لدين رمض|م |م حس|بــــس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

346682 لدبــــس|هيم محمد محمد |بــــر|ء |دع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6387o8 هلل حليمه|لسيد عبــــد|ء مصطفى محمد |شيم زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

8254|o حمد|ر محمد محمود |من |نوعيتـــ قن

453647 حمد عىل محمد محمد مصطفى|ن |إيم ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

89424o حمد خليل  |ء محمد |صف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

46o68 |ده محمد سيد محمد كف|غ
ى
ق ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|7222o لصمد|لد سيد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد ى شمس حقوق عي 

4o5o24 لسيد|ك عبــــد |هلل وهيبــــ ميس| |نوبــــ عط|بــــ| سكندريه|ل|بــــ |د|

446988 لدين محمد مصطفى رسور مقلد|نور  سكندريه|ل|بــــ |د|

775438 دو|لسيد جوده عىل ج|ح |لفتـــ|حمد عبــــد | زيق|لزق|عه |زر

28|523 بــــ عىل سعيد سعيد محمد|رح ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

256263 حمد زغلول|ح |حمد صل| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

236548 رق حسن محمد عىلي|دين ط|ن ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

855427 مل عىلي محمد يونس|ك ي|هندستـــ 
|لمنى

65|9| ن عىل|جر عىل زيد|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

262254 لعنتـــبــــىل|مه محمد محمد |س|محمد  |ره بــــنه|تـــج
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776728 |م محمد محمد مغ|سل|
ى
ورى دسوق ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8o|69o لختـــم محمد|لرحمن سيد محمد رس|عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

25956| لمنعم|عيل عبــــد|سم|طمه محمود |ف ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

887o46 حمد |حمد سيد |ء |رس| سيوط|حقوق 

|8478 م|لسل|مريم سيد متـــولي سيد عبــــد تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5o9o84 ي|ء صبــــري منصور جمعه |عل
لحدينى سكندريه|ل|حقوق 

367542 د|كريم محمود محمد رش دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

5||925 ن محروس حسن عيس|مي  شعبــــ| لشيخ|عه كفر |زر

635959 |لنج|بــــو|متـــ |صم محمد سل|حمد ع| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

348|73 ي عبــــد|يم|
لنرص|لمنعم سيف |ن مصطفى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

69o796 حمد|هيم |بــــر|نور |لغنى |لسيد عبــــد | لمنصوره|عه |زر

79976 لس سمي   سحق جرجس|كي  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

52337 حمد|ل رجبــــ |ء جم|رس| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

4497o2 ي|يمن محفوظ |محمد 
ى

ض|بــــو ع ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

5246o9  عبــــد |لش|م عبــــد |محمد هش
ى
للطيف|ق ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 

تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

256o82 ع حمد|لسبــــ|لرحمن ممدوح |عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

349223 لرحمن محمد عوض|حمد عبــــد| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

92|433 لس رؤوف ص بــــر عطيتـــ |كي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

774997 لغنى|لرحمن عبــــد|هدى سيد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

888677 ل |لع|ن عبــــد|ح عثــــم|حمد صل| سيوط|ره |تـــج

9o9299 ل |لع|حمد عبــــد|لسيد |يه | ج|تـــربــــيتـــ سوه

66982 هلل|لدين عبــــد |د نور|عم| دين دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

54oo8 ي
حمد|رق فتـــىح |ط| دئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

27|343 حمد أبــــوسمك|لسيد |ن سمي  |يم| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

254|8o ى|مجد فوزى عبــــد |سمر  لعظيم عشر شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

284867 ر|لمعىط نص|منى صبــــرى عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2694o6 لعزيز|لعزيز عىل عبــــد|مه عبــــد|س|يه | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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|44999 حمد|م محمود |ء هش|لزهر|طمتـــ |ف ى شمس| لسن عي 

432647 ىطي عىلي|لع|هر عبــــد |ء محمد م|فد |بــــ طنط|د|

3436o2 لسيد محمد سند|لد |هدير خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

888664 ي |لل|ح عبــــد|ده صل|غ
ه حنفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

527386 لمنعم عطيه|تـــ عبــــد |لشح|لمنعم |صفيه عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

328298 لمرصى|ل محمد محمد |لرحمن جم|عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

773o2| حمد عىل بــــيوم|طف |محمد ع ى شمس|تـــج ره عي 

8996|6 ن تـــه |جرجس نصىح شح| مي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

9|39o3 مل |درس ك|مجد تـــ|نجيل | قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

56o58 هلل|هر حرز|لظ|ء محمد عبــــد|هن علوم بــــنى سويف

222447 لشيخ|حمد لؤى |هلل |منه  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

538238 ن ف عبــــد | |مي  لعزيزصبــــرى مرىس جمعه|رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

27o657 ن|ح رشو|هيم وحيد محمد صل|بــــر| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

27o53| |لعل|بــــو|طف محمد محمد |حمد ع| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6o983| ح محمود فوده|ء صل|آل لمنصوره|بــــ |د|

48o676 ي|ر
ن|حمد سعف|بــــر محمد |ص| ئى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

775649 لسيد محمد|لعظيم |يوسف يحن  عبــــد  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

442435 لمقصود|رس محمد عبــــد |محمد ي ي صىح طنط
|معهد فنى

43|886 رثــــ حسن|لو|ل محمد عبــــد |مح جل|س لتـــعدين بــــمطروح|لبــــتـــرول و|علوم 

246348 رق حسن عىل حسن|حمد ط| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

882o95 ر محمود محمد  |محمود مختـــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

8446|9 ن خليل|ء عبــــده رمض|شيم ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

85493o ي محمد عىلي|شيم
ء محمد حسنى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

6|78| ر|حسن قرئى هبــــ| دين لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

687624 حمد محمد حسن|لدين |ح |منيه صل| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

882936 ى محمد  | |نشين رض مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

7o|49| هلل|لعظيم عبــــد |حمد عبــــد |هد |ن ى شمس| لسن عي 

||67o6 لغفور محروس|جد محمد عبــــد |م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

238472 هيم محمد|بــــر|ر |سندس مختـــ هره|لق|حقوق 
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8o24|2 حمد|لدين |ل |م كم|م عص|سل| ره بــــنى سويف|تـــج

785742 سم|لق|بــــو |ن |لسيد عثــــم|ر |من عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|55865 ى |محمود محمد  لسيد|لنجدي |مي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

7o8824 للطيف|ء محمد عىل عبــــد |شيم لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|66o4 ف حنفى عىل|لدين |نور  رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

539|3 هد|حمد مج|حمد محمد | بــــ بــــنى سويف|د|

|36474 ى عبــــد |سل| لعليم محمد|م محمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|393|5 |بــــ|ح وهيبــــ بــــرن|ن صل|ري|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

359726 ى صل|ي لمجيد|ح فتـــوح عبــــد|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

24o932 محمد درويش محمد حبــــيبــــ هره|لق|حقوق 

4797|9 لبــــرى|ن |هيم محمد سليم|بــــر|م |عمرو عص سكندريه|ل|ره |تـــج

768267 مر|هيم عىل محمد ع|بــــر|ره |س ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

3|924 ي سيد عىلي|لد ن|خ ج  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

492967 هلل|هلل عوض عبــــد |محمد محمود عبــــد  بــــ دمنهور|د|

7|7683 هيم|بــــر|لسيد |منيه مكرم | |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

258998 هلل|لسيد عىل عوض |لد |محمد خ لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

5238o3 ل شلبــــى محمد عىل|محمد كم سكندريه|ل|هندستـــ 

44|7o| ه  ف عزم مصطفى |أمي  لمهدى|رسر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

7o|48| ن|هلل لبــــيبــــ ذىك يون|مريم عوض  لمنصوره|حقوق 

283574 لق|لخ|هلل عبــــد|ن عبــــد|ء شعبــــ|شيم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

25686o ن|يه محمود محمد علو| شمون|نوعيتـــ 

6o7564 ى|لسيد |أحمد محمد  لحسني  لمنصوره|هندستـــ 

6967oo ى بــــدوي|لسيد حمزه حس|ن |نوره ني  لمنصوره|هندستـــ 

35|355 لسيد محمد|حمد |منيتـــ محمد | ى شمس|زر عه عي 

43948o ن|هلل سليم|خديجه محمد عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

424974 ج|لسم|لحليم |ن شكرى محمد عبــــد |مرو سكندريه|ل|حقوق 

3589|5 ى حسن مريم سيد حسي  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

44|92o ه ر بــــ|زق عق|لر|فتـــ حمدى عبــــد|أمي  زيق|لزق|عه |زر

3|o76 ى|رس| حمد|ر |ء محمد مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3|26|8 بــــ|لوه|رحمتـــ مجدى حسن عبــــد ى شمس| لسن عي 
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254233 لجندى|لعزيز عمر|ن مرضى عبــــد|يم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|4792o ن|حمد سلط|محمد محمود محمد  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

88738o لمنصف محمود |م عبــــد|هدير عص سيوط|تـــربــــيتـــ 

8|o624 هلل محمد|تـــ عبــــد|ء نش|ول ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|48674 ين كرم زكري ذكرى| شي  هره|لق|بــــ |د|

69|743 ضى|لق|لد مصبــــح ربــــيع محمد |خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

764982 لرحمن محمد يشى محمد مسلم|عبــــد  طبــــ بــــورسعيد

85273 يف عبــــد  لحميد محمد|نشوى رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

258333 لحليم|ح عبــــد|لفتـــ|حمد رفعتـــ عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

785o28 ح محمد بــــدر|س محمد صل|ين| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

325589 لسيد|هلل |لرحمن عبــــد|ء عبــــد|رس| ى شمس| لسن عي 

24o4o2 وى|دل سعد محمد مك|سهيله ع كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

624322 لعدل|د |هيم رش|بــــر|د |رش| رن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8o94| لنور|ن ممدوح طه عبــــد|نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4|99o تـــم محمود مني |لدين ح|سيف  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|64944 هلل محمود|يه محمود عبــــد | |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

3|4o75 بــــ|لوه|لرحمن محمد عىل عبــــد|عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|5|57 لعطوى|در عوض |لق|زينه مؤنس عبــــد  هره|لق|حقوق 

877837 ل محمد  |م محمد جم سيوط|هندستـــ 

526o74 لعزيز حسن موىس|د عبــــد |عمر عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84|66 حمد محمد|لعظيم |حمد عبــــد | سيوط|حقوق 

343oo3 مر|فهيم ع| حمد محمد عط| ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

|37822 هلل عىل حسن|تـــم محمد عوض |ح مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2635| لعزيز|رص سيد جمعتـــ عبــــد |لن|عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

94526 ع|لرف|محمود مرىس مرىس  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

536663 لسيد حسن عرفه|محمد وليد محمد  بــــ دمنهور|د|

45o92| لسيد دغش|عىلي محمد فوزي عىلي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

822297 ي |
لرحيم|حمد عبــــد|حمد مصطفى سيوط|ره |تـــج

4o786 شم|طف محمد ه|محمد ع ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى
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9|9998 حمد متـــولي |رص |منيه ن| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

63|9|7 يمن سعيد حسينى|رغدتـــ  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

785858 سم|لق|بــــو |للطيف |دل عبــــد |مجد ع| زيق|لزق|بــــ |د|

5o7|85 ود|مل عطيتـــ عىلي د|هدي ك سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

3466|2 ف محمد |سميتـــ  هيم محمد|بــــر|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

|8997 ي
حمد|حمد |ء |محمد ضى م بــــنى سويف|إعل

83823| لس مجدي مجلع  س|لي|كي  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

792873 هيم|بــــر|لسيد محمد |محمد | زكري عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|49|43 شم سيد|بــــ ه|يه|خلود  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

96424 بــــ عوض نجيبــــ عوض|يه| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

484497 بــــو تـــيجو|حمد |لسيد |حمد |كريم  سكندريه|ل|حقوق 

9o6|48 لرحمن |لمنعم عبــــد|بــــر عبــــد|حمد ج| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

63|33 بــــ|لمنعم كس|ء محمد عبــــد |عل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7o3747 لسيد محمود|هيم |بــــر|يه محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|355 هيم|بــــر|م حنفى |م|حمد | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

876245 س محمد عىل |لعبــــ|بــــو|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

348964 ندي مدبــــولي فتـــىحي بــــيوم سيد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

643||| لعزيز|موئى عبــــد|لديد|جر محمد |ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

94389 لمول سليم|ده زينهم سليم عبــــد|مي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

246628 حمد محمد سعد|لد |خ ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

878258 ف عبــــد|تـــسنيم  حمد |لحفيظ |رسر سيوط|طبــــ 

|64359 ن|ن محمد سليم|لد سليم|خ ن|حقوق حلو

45o488 لسيد كليبــــ|لعزيز |عمر عبــــد  |هندستـــ طنط

846928 حمد محمود|محمد منصور  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

7o6679 دى|له|هيم عبــــد |بــــر|حمد محمد | لمنصوره|طبــــ 

345942 حمد محمد منس|ء محمد |دع ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

646222 لرحمن محمد مصطفى فرح|دهم عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

94787 يه محمود محمد حسن| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|o9o| ى|يه محمد عبــــد| ي حسي 
لغنى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

744o9 ى جم ى عىل|ل |حسي  مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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6936o5 ن|حمد سليم|حمد محمد |محمد  لمنصوره|حقوق 

36o593 تـــتـــ|حمد شح|حمد صبــــىحي | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|55826 ي عيس|لد عبــــد |عمر خ
لمنعم حنفى د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

348624 يمن عيد محمدى|م |سل| ى شمس|تـــج ره عي 

5|5253 ر|فتـــ حلىم مصطفى نص|هدير ر تـــربــــيتـــ دمنهور

853338 ف نجيبــــ عزيز|ديفيد  رسر سيوط|ره |تـــج

69449o هيم بــــريك|بــــر|هيم محمد |بــــر|ل |فري ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6o579 لحليم محمد|يدى محسن عبــــد |ه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

625|24 لديبــــ|س |ح عبــــ|حمد صل|سلىم  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

6o2963 وع|هرتـــ رشدى محمد مط|لط| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

4936o| لم|لم عىلي س|لد س|عمر خ سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

67497 ى عبــــد |دهم محمد | لحميد|مي  م بــــنى سويف|إعل

242989 يم سبــــيع|لد|ىط عبــــد|لع|م عبــــد|حس ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

8595|9 ف عبــــد|كريم  دي محمد|له|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

||9755 ىط عىل عطيه|لع|مح عبــــد |م س|حس لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

759869 ى  لسعدئى حسن|سهيله حسي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

9o254| حمد |لسيد |حمد |هلل |منتـــ  ج|طبــــ سوه

448452 لسيد طعيمه|لرحمن سعيد |عبــــد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

6o7|89 يف فتـــىح | وى|لحن|حمد رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

775244 م سعيد جودتـــ عليوتـــ|محمد هش زيق|لزق|طبــــ 

69633o لسوليتـــ|حمد |لسيد |يه صفوتـــ | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

47948o ى حس ى مصطفى|م |حسي  ى حسي  لدين حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|28|2o لمقصود|سلوى طه محمود عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

4|3938 م|لش| |لعل|بــــو|عبــــي  عقيل خرصى  |تـــربــــيتـــ طنط

45|33o لمنعم محمد عيد|محمد سعيد عبــــد ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

75|633 ص|لقص|ن مصطفى |حمد رمض|محمد  لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

54526| لسيد درويش|محمد درويش  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5o85o| لغنى محمد طه|هيم خميس عبــــد|بــــر| سكندريه|ل|طبــــ 
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42o339 لق عىل حسن|لخ|لد عبــــد|عبــــي  خ لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o98|3 يد|ره ز|ره عم|هنده مصطفى عم|ش لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

493494 لشحيىمي|حمد محمد محمود |محمود  ره دمنهور|تـــج

|47849 هيم|بــــر|بــــ |لتـــو|محمد سمي  عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6967|7 ى حسنى |ي لسعيد فوده|لسيد |سمي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

53o664 طمه|بــــوف|ئى فتـــىح |لرحمن ه|عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

|496|o ى |بــــتـــول ممدوح  بــــينى|مي  لشر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

228523 ي
لسميع|لدين عبــــد|ن نور|رمض| دئى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

226|67 لنعيم|محمد جمعه شكرى عبــــد |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

89|4o| حمد |ل عطيه |يه جم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

58837 لمنعم|بــــ عبــــد |لوه|بــــ طه عبــــد |لوه|عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

645557 م|د سل|لجو|لسيد عبــــد |د |لجو|ن عبــــد |نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

327|29 ن مجدى زغلول شنودتـــ| مي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

422|45 هيم عىل|بــــر|ندى محمد  تـــمريض فرع مطروح 

648699 ه مصطفى رأفتـــ عزيزى| مي  زيق|لزق|حقوق 

6958|2 نع|لص|حمد |حمد |لسعيد |ء |رس| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

629554 ي |حمد عبــــد |منيه ثــــروتـــ |
لىح|لص|حمد |لغنى زيق|لزق|بــــ |د|

424742 ج|ر فر|لستـــ|حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|حقوق 

26565o لمجيد|مر محمد عبــــد|محمد تـــ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|4|754  عبــــد |حد |لو|يمن عبــــد |
ى
حد|لو|لدسوق ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

6|695o لعصفورى|حمد |رص |لن|ء عبــــد |رس| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

643462 ي|لدين متـــولي محمد |ج |ء رس|شيم
لعوضى زيق|لزق|صيدله 

767|82 لشكور|ن عبــــد |لرحمن ربــــيع رمض|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

687229 هيم|بــــر|لبــــشي  |م فتـــىح |لسل|ء عبــــد |سم| لمنصوره|نوعيتـــ 

3293|8 مل محمد|جر محمد ك|ه |تـــمريض بــــنه

||5993 لق غنيم|لخ|للطيف عبــــد |حمد رفيق عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

7|289 لسيد|حمد رجبــــ |ذ |مع لفيوم|هندستـــ 

|6|6o7 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|عمر  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

53o459 در سعد عىل موىس|لق|ن عبــــد |رو ضتـــ دمنهور|علوم ري
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49o647 لسيد عويس|م |م س|هلل س|منتـــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

499o59 تـــوىسر|لبــــك|ء محمد عطيتـــ محمد |عىلي ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

54|976 ن محمد جوده|حمد رضو| عه دمنهور|زر

54o|o8 بــــوسيف|ئى نبــــيل محمد |حمد ه| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

249582 حمد غنيم|شم |سميحه محمد ه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4o274| حمد|هلل |مي  صديق عبــــد|ه |جي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

94922 ن|يمن مصطفى رمض|مصطفى  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

224oo| ح محمد|لفتـــ|هلل عيد عبــــد|منه  ى شمس|د| بــــ عي 

826499 بــــسنتـــ نبــــيل محمد طه دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

247426 هيم سعد|بــــر| |م رض|سل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

44|622 ع|لرف|لفتـــوح |بــــو|م |جر عص|ه ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

4|3452 ه محمد عبــــد| للطيف محمود محمد|مي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

23|64| هيم|بــــر|للطيف |حمد سمي  عبــــد| هره|لق|هندستـــ 

242545 مد عوده|لرحمن محمد ح|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|8|38 ض|هيم ع|بــــر|محمد مجدى محمد   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

526362 ى|حمد محروس |محمد  حمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

334596 لمحسن محمود|لمقصود عبــــد|مصطفى عبــــد ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

436|22 لكوم|ء محسن محمد |حمد عل| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

769788 لكردى|لعظيم |حمد عبــــد|ء حسن |رس| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

337864 د|لجو|م عبــــد|م|مصطفى محمود  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|2o2|8 حمد|هلل |حمد محمد فتـــح | هره|لق|ره |تـــج

7742o9 ل|لع|هر عبــــد |حمد م|سلىم  ى شمس|تـــج ره عي 

3|9873 ي
للطيف|حمد مرزوق عبــــد| |دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

865376 مل عىلي|م ك|محمد عص ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

442699 هلل محمد|ح عبــــد|لفتـــ|ل عبــــد|ء جل|ل| لشيخ|ره كفر |تـــج

3|7o44 حمد سليم|لدين |ل نرص |زمزم جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

793248 لبــــش|هدى فتـــىح مصطفى مصطفى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

26o6|2 ف سعيد |س |ين| بــــوسنه|رسر صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف
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423|28 زى|عيل حج|سم|ن محمد |مرو سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

365634 حمد محمد عيس|حمد محمود | لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

8|662| مر عىلي|ل تـــوحيد تـــ|جل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|72|o لجعو|هدى محروس عطيتـــ عوض  تـــمريض دمنهور

|52262 ن|له محمد محمود سليم|ه ى شمس|زر عه عي 

42423 حمد غنيم|حمد محمد سيد | هره|لق|حقوق 

94o72 حسن عىل سيد عىل دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

6|4o87 لحليم حسن|طف حسن عبــــد |ع| عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|534|7 ه عص| ل محمد|م كم|مي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

4473|4 ء محمد حسن محمد عوض|سم| سكندريه|ل|هندستـــ 

2|8548 هيم حبــــيبــــ|بــــر| |يىلي|نوبــــ |بــــ| معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

|82|5 ى محمود|منتـــ  هلل محمد حسي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

4|3842 لحكيم حسن بــــكر|حمد عبــــد|بــــ |لوه|عبــــد |نوعيتـــ طنط

46o257 ى|زي ى سعيد حسي  د حسي  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

8o4254 ي محمد عثــــم|ن ن|ديه محن  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

86557o ي فتـــىحي محمود عىلي
مصطفى ن|هندستـــ أسو

529673 ف تـــوفيق حمدئى شلش محمد أرسر ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

685243 هيم شحتـــو|بــــر|رص طه |لن|ل عبــــد |ء جم|رس| لمنصوره|علوم 

5o2478 ى محمود |عمر خ هيم|بــــر|لد حسي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7587o2 ر|لعزيز مختـــ|كريم رمزى عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

4|57o6 يف محمد عبــــد  نم|لحميد غ|محمد رسر ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

7o6359 لسيد محمد|هيم |بــــر|ن |حن ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

449386 |لل|لسيد عبــــد |رق |محمود ط ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

27o594 ى |محمد ي ى صقر|هيم ي|بــــر|سي  سي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

9|8776 محمود | م صبــــرى زكري سيوط|عه |زر

298536 لد حمزه تـــرىكي أبــــوسحىلي|ملك خ لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

272288 ى حسن|لمجيد |سمر عبــــد مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

4o52|7 حمد|ن |هيم عىل سليم|بــــر|زن |م |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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6|8626 ى محمد عطيه عبــــد  لحق|نرمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

623467 د شتـــيتـــ|حمد فؤ|لدين |ء |هبــــتـــ عل هره|لق|لعلوم ج |ر |د

64||58 |لبــــ|حمد عبــــد|ن |ن بــــدر|يم|
ى
ق زيق|لزق|بــــ |د|

|4898| دق عىل|لص|ن عربــــى عبــــد |نور ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

37|965 لغنى مصطفى|محمود مصطفى عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

632854 ر|لغف|زق عبــــد|لر|ر عبــــد|لغف|عبــــد| صبــــ زيق|لزق|بــــ |د|

36o329 لسيد|هيم |بــــر|لم |وحيد شكرى س |بــــنه| هندستـــ شبــــر

783725 هدى يوسف عبــــده يوسف ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

85o676 مل|لدين نرص محمود ك|نور  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

66285 ى محمود|محمد  ف حسي  رسر إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

252839 وى|لمشل|لسيد |يه مسعد | ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

|26539 زي محمد|دل حج|لدين ع|سيف  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

698382 ه محمد عبــــد | حمد محمد|للطيف |مي  لمنصوره|بــــ |د|

884733 يه |حمد تـــ|محمد مصطفى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2o22o عيل محمد|سم|د |لسيد عم|عيل |سم| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

49o|7 حمد محمد|كر |عمرو ش ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

5o522 ى |بــــر| |سحق حن|م صليبــــ بــــشر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4795|7 هيم|بــــر|لحميد محمود |حمد عبــــد|مصطفى  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|67673 لح|ن مصطفى ص|سليم| سه ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|26929 ن|لمنعم محمد سليم|حمد عبــــد |م |مري ى شمس حقوق عي 

765o75 دى|بــــو ش|يمن فهىم محمد | |روين بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

4226|4 رص محمد|لن|لرحمن أحمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4oo342 هلل|بــــ ضيف |لوه|مر عبــــد |بــــ تـــ|لوه|عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

324384 د حمدى محمد|حمدى عم عه مشتـــهر|زر

|396|5 |ئيل تـــوفيق حن|ميشيل ميخ| دون|م ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

449|53 لحلو|حمد |مه محمد |س|يوسف  |هندستـــ طنط

475||6 يه لخي |بــــو |ن تـــوفيق مدحتـــ تـــوفيق |بــــي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

497852 ى أيمن كم ل ذىكي|نيفي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

675||6 ىس|لبــــلق|هيم |بــــر|ره محمد مصطفى |س لمنصوره|بــــ |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 8147 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|8734 حمد|د |لخرصى ج|حمد |هلل |عبــــد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o2466 حمد|هيم |بــــر|جر سعد تـــوفيق |ه ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

29o75 لعظيم|روق عبــــد |رس ف|ون ي|مر كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

836879 لعزيز|ء عىلي محمد عبــــد|رس| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

435898 ي عبــــد|ه
لصعيدي|حمد |لحميد |جر مصطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

788352 هيم عىل|بــــر|طمه محمد عىل |ف ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

69652 لد|هلل خ|كريم وليد عبــــد  لفيوم|عه |زر

7632oo ه | ى عيش|حمد |مي  لسيد حسي  نوعيتـــ بــــور سعيد

62|5o| منى أحمد سعد عىل عوف ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

87549 م|لسل|هلل عزتـــ محمد عبــــد|هبــــتـــ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

42o97o ى محبــــ عىل |ي در|لق|لسيد عبــــد |سمي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

257566 محمد قطبــــ عىل عفر ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

6o6|79 لبــــيىل|هيم محمد |بــــر|لح |ص لمنصوره|بــــ |د|

835929 مل دردير خليل دردير| ج|بــــ سوه|د|

224|8| ى محمد سعد محمد  هيم حشيش|بــــر|نرمي  هره|لق|بــــ |د|

687954 بــــوشعيشع|حمد |دل |ء ع|رس| لمنصوره|علوم 

6|396o حمد محمد عمرو|بــــوبــــكر |ندي  |بــــ طنط|د|

33835| ى|لسيد عبــــد|لسيد |ن |يم| لنبــــى حسي  |بــــ بــــنه|د|

84378o ى|د محمد محمود |جيه مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

25566 ى محمود مصطفى محمود|ي سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

252798 ف فريد ك|ء |رس| بــــوه|رسر |ن طنط|سن|طبــــ 

5424| لعظيم قرئى|عىل محمود عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

759|6o لم|ن س|رس رمض|مصطفى ي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6866|7 لىح جبــــر|لمحسن عبــــد |حمد محمد عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

5o86oo لمجيد نمي |لمجيد عبــــد|يوسف محمد عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

626963 ن|ن جبــــر|مريم محمد جبــــر سليم زيق|لزق|بــــ |د|

||638| ي محمود
مهند محمد مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

34952o لق شنور|لخ|م عبــــد|م|م |حس ى شمس|د| بــــ عي 

5o3896 هيم سعيد محمود حسن|بــــر|رس |ف سكندريه|ل|حقوق 

32|96 هلل محمد|لحميد عبــــد |حمد عبــــد | عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم
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4499o9 ى  زق محمد|لر|يمن عبــــد |نرمي  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

842356 حمد|لعزيز |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

283693 ى محمد|سل| م سعيد عىل حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

859887 ي شح
تـــ|ضىحي حسن حفىطى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

525322 لهضبــــى|محمدى محمد محمود | رن إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

784288 وى|مل مهدى محمد محمد طنط| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

45799 حمد|م |لسل|م عمر عبــــد |ريه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|62o69 |لرحمن حسن |لدين عبــــد |ء |لرحمن عل|عبــــد 
لسيد

ن|حقوق حلو

757994 هيم|بــــتـــ إبــــر|حمد ثــــ|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|43|o2 ع محمود|لرسول رف|ره عبــــد |س تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

6|o|9 هيم|بــــر|ح |ح حسن صل|صل ن|حقوق حلو

763573 ج|عىل حسن عىلي رس| رويد بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

26285| لشيىح|لحليم يسن |ء عبــــد|محمد بــــه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

847545 ى طه| دين ي حسي  يحن  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

3562|2 ن|دق رسح|لص|هيم |بــــر|مصطفى فريد  زيق|لزق|صيدله 

475322 يف محمد عىل  هيم خلف|بــــر|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

366625 هد|هيم عىلي مج|بــــر|محمد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|423|8 لجليل|لمنعم محمدعبــــد |م عبــــد |هلل عص|منتـــ  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

43o434 وى|لبــــرم|محمد عىل محمد | نه |بــــ طنط|د|

437956 ن جعفر|لمعىط سليم|ء محمد عبــــد |صف لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

497427 ع|حد رف|لو|ء محمد عبــــد|سم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|23775 رس مصطفى محمد|حمد ي| هره|لق|حقوق 

32|458 ى|لوه|مي  عبــــد|بــــ |يه| بــــ حسني  ن|تـــربــــيتـــ حلو

477868 ل|لش|حمد |مصطفى محمد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

2997o8 د|لجو|ل سيد عبــــد |لد جم|خ تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

358527
ى
سميتـــ محمد زينهم دسوق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

48259 شور|ئى ممدوح محمد ع|م| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

35o924 ح|محمد سيد محمد سيد مفتـــ ى شمس|د| بــــ عي 
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8755oo يز |مه جميل ف|س|دير |بــــ| سيوط|حقوق 

255799 رد|نور متـــ|د |محمد عم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2279|8 رس سعودى حسن|ء ي|وف لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

5o39|9 ف يس عبــــد |ن |مرو لصمد عيس|رسر ن|طبــــ حلو

6o9587 حمد محمد محمد عيس|لرحمن |عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

484743 |للطيف |حمد عبــــد|م |لسل|حمد عبــــد|ل |بــــل

لشوربــــىح 
سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

87947o ى  عىل محمد محمود حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

5228o7 ر محمد فريد محمد حسن|بــــر| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

236694 د|لعق|طمه محمد محمد محمود |ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|557o| هيم|بــــر|هيم |بــــر|مروه حسنى  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

686655 م محمد محمد زيد|زم عص|ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8o9894 حمد محمد|هلل |حمد خلف | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

339238 ف|د محمد خل|لجو|عبــــد| حمد محمد رض| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

26|678 لقلسر|حمد |لمنعم |م نبــــيل عبــــد|حس |ره بــــنه|تـــج

4o99o هلل|حمد محمد فتـــح |ء |شيم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

282465 سط|لبــــ|مل عبــــد|بــــ ك|يه|منيه | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

88|4|5 ل  |لد حسن جل|ن خ|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

7754o لسميع|فتـــ يشي عبــــد|دين ر|ن كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

845685 زي|حمد حسبــــو مغ|وليد  ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

4o4|59 ش|مل حو|لد ك|محمود خ سكندريه|ل|حقوق 

789643 لرحمن سليم|عىل محسن عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

38635 تـــ حسن | لغيط مهدى|بــــو |مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|592o7 م محمد حمزتـــ محمد|س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6||744 لحليم محمد شكرى محمد خرصى|سهيله عبــــد |علوم طنط

86556o عيل|سم|حمد سعيد شقي  | |نوعيتـــ موسيقيه قن

349862 ف عبــــد|محمود  بــــ حسن مرمر|لوه|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|59|96 س يسن|مصطفى محمد عبــــ ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

9o7464 فظ محمد |رص فريد ح|لن|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

687572 لمنصورى|مد مصطفى |ن ح|م شعبــــ|ريه لمنصوره|حقوق 

3|34o9 لرحمن|عيل عبــــد|سم|عمر محمد  ى شمس هندستـــ عي 
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7o|65| حمد زغلول|ن فوزى مصطفى سيد |نوره زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

85948 م عىل محمد|ده عص|مي ره بــــنى سويف|تـــج

53o|24 جه|لخو|حمد |لسيد |يمنى محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

544458 ه عىل فهيم عىل  محمد لعدوى|سمي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

287333 ف فتـــىح زل|يه | بــــيه|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|69o89 حمد محمود غويبــــه|حمد محمود | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

637476 |حمد محمد شتـــ|ل |م| زيق|لزق|نوعيتـــ 

9|||7 حمد|ح محمود |يه صل| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6956|3 لسيد محمد|ح |لفتـــ|ئ  محمد عبــــد |وف لمنصوره|علوم 

24738o سم|لحليم ق|يمن عبــــد|مهند  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

62o|48 ن|لعفنى منصور زي|لسيد |م |حس لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

2|7|66 لح| مريم محمود محمد عىلي ص هره|لق|علوم 

82|73o لحليم محمود|ء ممدوح عبــــد|رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

493942 لح حميده|مصطفى عىل محمود ص سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

5794| عيل|سم|هلل مسلم رجبــــ |عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

283973 ف محمد ط|عمرو  ى|رسر يع حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

388o6 محمد مصطفى عليوتـــ محمد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

332|5o ح|لفتـــ|حمد عبــــد|لمنصف |ندى عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

25o|4| بــــر سليم|لج|بــــ عبــــد|يه|د |سع ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

638725 ى  حمد عىل|لسيد عىل |نرمي  زيق|لزق|بــــ |د|

8|286| جر محمود محمود محمد|ه ي|صيدلتـــ 
|لمنى

86|6o9 |لعل|بــــو|محمد عىلي حسن  |هندستـــ قن

4799|| هلل سعيد|حمد عبــــد|ء مدحتـــ |آل ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

|53862  حسن|محمد مصطفى 
ى
لدسوق لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

628854 هلل| |ندى محمود محمد حسن محمد عط ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

227o|9 ى عبــــد م|لسل|عمر خميس حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6462o2 بــــر جي |سلوى رشدى ج عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

626336 لسيد|مد |حمد عطيه ح|ندى  زيق|لزق|بــــ |د|

522358 ل رحومه|لع|ىط عبــــد|لع|ء عبــــد|سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

23o32 لرحمن|لح عبــــد |لح محمد ص|عمر ص هره|لق|عه |زر
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266892 وى خليل|لص|ن محمد محمد |يم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

4o||35 يد|صم محمد محمد ز|حمد ع| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

35|752 لمنعم مصطفى سعد|طمتـــ حمزه عبــــد|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4o6o6o عيل يوسف|سم|مريم محمد محمود  سكندريه|ل|ره |تـــج

25632| لدين|هيم مصطفى مصطفى علم |بــــر| |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

63o6o| لغيط|بــــو |لد عطيه محمد |يوسف خ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

22|24| حمد محمد حسن|م |حمد س| ى شمس| لسن عي 

368o25 لدين محمد رزق|ء |عمر عل ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

323|36 ن حسن|طمتـــ محمود شعبــــ|ف ن|حقوق حلو

5229o6 ه | هيم|بــــر|هيم فتـــىح |بــــر|مي  بــــ دمنهور|د|

352|23 ر|لنج|لعزيز محمد|در عبــــد|لق|م عبــــد|ريه ى شمس|تـــج ره عي 

||539o ى بــــ سمي  وهبــــه خليل|يه| |مي  ى شمس هندستـــ عي 

767356 ح صبــــيح|روى محمد محمود صبــــ| لعريش|تـــربــــيتـــ 

|2825o ح|لفتـــ|ن عبــــد |رص شعبــــ|عمر ن هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|25296 ل|لع|للطيف حسن عبــــد |هلل صبــــرى عبــــد |منتـــ  ى شمس حقوق عي 

|325|6 هيم|بــــر|وديع حبــــيبــــ | فيول هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

493487 ى |محمد محمود  زي|لسيد حج|مي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7534o8 ي|لسيد محمد عبــــد |محمد 
لغنى تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

لسويس |

2|394 هلل|ل محمد عبــــد |د محمد كم|سع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4953o8 ن|هلل محمد عثــــم|ده فتـــح |ن حم|رمض عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76767 د عىل|لرحمن محسن حم|عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

854|5o ل عمر محمد|بــــ جم|رح ي|هندستـــ 
|لمنى

|32|o| ر موىس|لغف|لد عبــــد |يه خ| هره|لق|ره |تـــج

9|73|9 ن |حمد مهر|ل |حمد جم| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

834592 س حسن|حمد عبــــ|لرحمن |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7732o8 لففى|ح |لفتـــ|ن عبــــد|طف رمض|محمد ع ى شمس هندستـــ عي 

535789 رك|حمد محمد مبــــ|ء فوزى |دع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|o|46 دق|دل محمود ص|دق ع|ص سكندريه|ل|حقوق 
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3o|72 ر محمد|جر محسن رشدى عم|ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

43|66o ئى|لفخر|لسيد |حمد |مصطفى  |ره طنط|تـــج

3655|2 حمد محمد|ل |لع|حمد عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

78269| لدين هندى|حمد محمد سعد |مريم محمد  زيق|لزق|حقوق 

9o7667 لبــــ عىل |بــــوط|بــــط |لض|عمرو  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|23||| ى|م لعزيز نوفل|ر محمد محمود عبــــد |هي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

869995 يه سيد عىلي محمد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6|o|84 حمد فرج ضهر|مريم  |تـــربــــيتـــ طنط

9o6559 حمد |للطيف |بــــ عبــــد|بــــوحس|ده محمود |مي ج|ره سوه|تـــج

|6549| لنبــــي|ء محمد يونس حسبــــ |ول ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

26|o8| ف|ح عبــــد|لفتـــ|عبــــد| نور لموجود رسر شمون|نوعيتـــ 

6oo9|6 لدبــــور|هيم |بــــر|لعزيز |م عبــــد |هبــــه س ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

355844 لس يشى عي د ضيف|كي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

82o74o محمود| حمد محمد رض| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

64|6o لبــــر يونس|ر منصور عبــــد|من لفيوم|بــــ |د|

8o3556 ي شح|عىلي  تـــه|يمن محمد محن  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4|o9o9 ي محمد |لوه|عبــــد | ند
ى
قتـــ|بــــوط|بــــ محمد شوق |بــــ طنط|د|

6o268 ي عبــــد 
لمجيد|مريم محمود مصطفى علوم بــــنى سويف

67546| ى محمد مقل ش|مريم حمدى حسي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

273353 ضى|لر|ز عبــــد|عدل فو| عل ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

784o7o عيل|سم|ئى سعيد محمد |لد ه|خ زيق|لزق|ره |تـــج

78o5o2 دى محمد|له|م محمد |محمد عص ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

238553 هيم|بــــر|سلىم عمرو موىس  هره|لق|عه |زر

|55682 لبــــ|بــــوط|حبــــيبــــه محمد هليل  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

327|8 زى مرزوق|محمود طلعتـــ حج هره|لق|هندستـــ 

|46352 سم|حمد ق|بــــسمله محمد محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

895|35 ل |لع|ح محمود عبــــد|محمد صل معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

6|5|8 طمه حمدى سيد محمد|ف لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2375|6 لمجيد عبــــده|حمد عبــــد|لهدى |نور هره|لق|ر |ثــــ|

4o7625 سهيله محمد حسن محمد حسن عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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687|5o ى|لحس|د |لجو|رق عبــــد |ط| دين ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35|743 زق طه حسن|لر|رتـــ نعيم عبــــد|س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|53o2o شفيق| طف عط|دى ع|ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|25437 وى|لعشم|هيم |بــــر|ح |لد صل|يوسف خ لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

22||3 لسيد|حمد محمد |ء |ل| ن|تـــربــــيتـــ حلو

|4|8o8 س|وي عبــــ|لطنط|لسيد محمد |ء |عل هرتـــ |لق|تـــمريض 

628o6 لشفيع مهلهل|مجدي عبــــد | نور ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

88||48 ى محمد شلق|حس| ند م |ني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

777322 ى محمد محمود محمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

433o|6 لحلوج |لعزيز |ر صبــــرى عبــــد|من |بــــ طنط|د|

7o6o97 لح|لسيد ص|لح |بــــ ص|يه|لرحمن |عبــــد  لمنصوره|صيدله 

8|7|o7 لبــــصي |ل قطبــــ عبــــد|حمد جم| ره بــــنى سويف|تـــج

|68626 ح معوض عيس|ن صل|رو ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

622|44 ئى|لنوس|هيم محمد محمد عمر |بــــر| لمنصوره|هندستـــ 

9|3o72  |ء خ|دع
ى
| لوف|بــــو|لد شوق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

694o5 لح|حمد عوض ص|مريم  لفيوم|نوعيتـــ 

37o457 ل حمزتـــ محمد عنبــــتـــ|ء جم|هن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|2848 حمد محمود رسور|ندى  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

272282 |لوف|بــــو|ئى |ن سود|مروه رمض ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

37o938 مد محمد محمد|هندتـــ ح|ش ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

766329 لعش|بــــر محمد |حمد ص|د |زي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

775776 للطيف تـــوفيق|محمد تـــوفيق عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

447928 لنعيم|لحميد حسن عبــــد|مجدي عبــــد| مه سكندريه|ل|هندستـــ 

269935 لم|لسيد أبــــوس|لم |لرحمن وليد س|عبــــد لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

336338 رفيق رمزى بــــرهوم| في  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

754643 مه|بــــدوى محمد أحمد سل| عل |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

4273| بــــتـــ محمد عبــــيد|لرحمن سعيد ثــــ|عبــــد  هره|لق|هندستـــ 
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|4o|72 لمجيد|هيم محروس عبــــد |بــــر|منى  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

||9422 ى تـــوفيق|فرح حسن عبــــد  لعزيز حسي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

36697o ه هدهد رضو ن  محمد خلف|خرصى |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

92o674 حمد |صم عىل |ر ع|مي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

64374| ف محمد عبــــد | لمعىطي محمد|رسر زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

9o952 لرحمن عىل محمد مصطفى|عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

433727 م|هيم سل|بــــر|حمد |هيم |بــــر|حمد | |ن طنط|سن|طبــــ 

25|99| ف حسن |محمود  وى|لمعد|رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

263564 لسيد محمد|عيل فرج |سم|ئى |م| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|22426 س|لتـــر|عيل |سم|م |لسل|حمد عبــــد |مصطفى  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

778884 هر فتـــىح محمد مبــــروك|هبــــه م زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6839o7 |لمو|بــــ |لوه|لسيد عبــــد |مح |مريم س
ى
ق لمنصوره|بــــ |د|

|2oo|4 لدين|ح |يمن محمد صل|ندى  ى شمس|د| بــــ عي 

327883 ف محمود محمد|محمود  هيم|بــــر|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

82|o23 |حمد رفعتـــ عط|لد |خ سيوط|ره |تـــج

625758  |حمد محمد |
ى
لسيد|لدسوق ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

9276| طمه جميل تـــوفيق محمود|ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

362575 ي
م عىل|لسل|محمد عبــــد| دئى ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع

سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

337378 م|لسل|لسيد عبــــد|هلل محمد |منتـــ  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

356o23 منيتـــ يحن  معوض محمود محمد حموده| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

4|3|o9 ط|لبــــل|هيم |بــــر|ر |لستـــ|ء عبــــد|شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

428|58 لفتـــح نصي |بــــو |هيم |بــــر|ن |نور |ره طنط|تـــج

434337 ر|لف|بــــوزيد منصور |نبــــيل | نور لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

4|5|28 ي
بــــوقليشه|لمعىط |لسيد عبــــد |لسيد | |دئى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|53274 ى نبــــيل عبــــد |ي لمنعم عىل|سمي  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

34886| متـــ خميس|ن سل|مريم رمض ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7642|| يف مصبــــ|نه حمد محمد|ح |ل رسر ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

69473| حمد نرص سعيد|مصطفى | ر|ي لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3572o3 هيم|بــــر|لمنعم |ء محمد عبــــد|رس| |نوعيتـــ بــــنه
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679o3o بــــر|لمنعم ج|حمد محمد عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

786|5| م حسن فتـــىح حسن موىس زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

349oo4 ى | حمد متـــولي قطبــــ|يتـــ حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2737| ه يىح عبــــد  حمد|لمعىطي |ني  ن|حقوق حلو

26|o|7 ي|لطو|هلل مجدى فهيم محمد |منه 
جنى تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

82o356 ي حم|تـــه و|محمد شح
ى
د|ق ي|عه |زر

|لمنى

64855o هلل سعيد محمد|ئل حمد|يه و| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

529o23 هلل|لسيد محمود عبــــد|محمود  لشيخ|هندستـــ كفر 

7782|6 ن|هلل سليم|نور حمدى عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

59786 نوس|سطف|جرجس منصور جرجس  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8o5629 ي محمد محمد طلبــــ
مصطفى ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |

بــــمرىس مطروح

89627o بــــوزيد  |حمد |ندى رفعتـــ  ج|بــــ سوه|د|

76|947 حمد|حمد عىل |هلل |عبــــد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

52|7o6 لونيس|ء عيد فرج عبــــد|سم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

43o||7 ى ف ن صليبــــ|دى يون|كريستـــي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

62o9o2 سم|لرحيم ق|سمي  محمد عبــــد | لور ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

627552 ن|ن سليم|مر سليم|هلل ع|منتـــ  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

35396o لسيد محمود فرج|محمود  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

43o837 بــــو هيكل|حمد |لحميد |ل عبــــد |دل |بــــ طنط|د|

24584o |لبــــ|لسيد عبــــد|هيم |بــــر|يمن |هيم |بــــر|
ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

244437 هلل|سيف سيد قرئى عبــــد يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

525324 ن|تـــتـــ سليم|ندى سمي  شح|س سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

359|o وق جم لعطفى|لحكيم محمود |ل عبــــد |رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

244769 ر معوض|لغف|حمد محمد عبــــد| هره|لق|هندستـــ 

245659 لخليفه|لمنعم |لسيد عبــــد|مصطفى  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4|263 ل محمود|ن جل|رحمه شعبــــ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7o73|5 رص محمد محمود صبــــري|لن|ل عبــــد |حبــــيبــــه جم لمنصوره|حقوق 

4|6o43 هلل فضل|هلل عبــــد |لسيد عبــــد |يه | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23|o77 |بــــر|رأفتـــ محمد 
ى
هيم محمد دسوق هره|لق|صيدله 
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5|9669 ى محمود |ي |لسق|حمد |عيل |سم|سمي  |صيدله طنط

9|54o5 د  |حمد خليفه حم|محمد  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2272|8 سعد بــــخيتـــ|ركو رزق |م هره|لق|حقوق 

54|954 ن|هلل زهر|عيل عبــــد|سم|محمود خميس  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

854546 دي لصيق|له|ر عبــــد|عم| دين ي|صيدلتـــ 
|لمنى

475572 ى فتـــيحه|كريم مجدى محمد  مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35o75| لح|حمد محمد ص|تـــسبــــيح محمد  |تـــربــــيتـــ بــــنه

|7o544 ى فريد |ي لعزيز|لسيد عبــــد |سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

32|558 حمد|حمد طه |محمد  ى شمس علوم عي 

7o4845 هلل رشدى فوزى عليوه محمد|منه  زيق|لزق|صيدله 

7o7272 ن وهيدى|لرحمن سليم|لمتـــول عبــــد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|37o د مني  يوسف|حمد عم| هره|لق|ره |تـــج

8o8873 س|شور عبــــ|ل ع|لرحمن جم|عبــــد حقوق بــــنى سويف

6o|554 وى|لعم|ره صبــــرى بــــسيوئى عوض |س |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5o6o8 هيم|بــــر|نوبــــ مكرم سعد |بــــ| طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

8o7742 ه خ| لصمد|لمجىلي عبــــد|لد عبــــد|مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|37593 جرجس جندى| يوسف زكري ى شمس|زر عه عي 

5o9||4 هلل محمد محمود حسن|عمرو عبــــد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

3|4|37 حمد عيد فتـــىح|يوسف  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

7o755| ي
لعيوىط|رص عىل عىل يوسف |لن|عبــــد | دئى لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8478o8 لكريم|ن مغربــــي عبــــد|ء شعبــــ|رس| ن|تـــمريض أسو

445382 لسيد|بــــر محمد |سلسبــــيل محمد ج سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

|6867o ى حسن عمر حمدى حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|4|336 حمد فوزى سيد|سهيله وفيق  ى شمس|تـــج ره عي 

336485 بــــ|لوه|فرحتـــ محمود نجيبــــ عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

69|93o هلل خليل|هلل عزتـــ عبــــد |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

8994o6 لرسول عقده |يد عبــــد|ء ع|رس| ج|بــــ سوه|د|

694|85 لمتـــول|لسعيد |لمتـــول |حمد فتـــىح | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4|9o33 حمد عبــــيده|طف |محمد فوزى ع لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62oo92 ي|سم|
ء حسن حسن هديهد|ء محمد ضى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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32575o سىطي|لدي|لمنعم محمد |د عبــــد|جه ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

288|23 ن سليم|ح محمد ري|صل ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

92|825 ى خر حكيم |دل ز|ع| مي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

88oo9  ص|حمد رضو|
ى
لح|ن شوق ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 

كتـــوبــــر |6 -

3|8863 م|م تـــه|م|ح |لفتـــ|ء عبــــد|رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

38996 لبــــدوى|ل |منيه عىل كم| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7696o4 ل محمد عيد محمد عيس|بــــل زيق|لزق|حقوق 

9|4o72 |  لعل|بــــو|ء مشهور عبــــد ربــــه |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

9o649o سم محمد |ء محمد ق|لزهر|طمه |ف ج|طبــــ بــــيطرى سوه

284o|o ى طف عدل عزيز|ع| مي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

263824 ي|رس|
لدين حسن محمد بــــدر|ء |ء ضى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7o933o ي|لن|حمد |دى |له|لد محمد عىل عبــــد |خ
ى

ع لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

52428o زق مبــــروك|لر|منيه مصطفى عبــــد | سكندريه|ل|حقوق 

68|564 م|لعزيز سل|لرحمن عبــــد |لنبــــى عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

764323 ى |بــــر| ى|بــــر|هيم حسي  هيم معوض حسي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

52o2|3 ذلي|لش|لعزيز |ن عبــــد|م رمض|ريه معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

42643o عيل|سم|صم مسعد محمد |ن ع|نوره سكندريه|ل|صيدله 

3454|2 ن عىل|عىل يوسف حمد لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

27994 حمد محمد|لسيد |رق |ئشه ط|ع هرتـــ |لق|تـــمريض 

|3|568 هلل||يوسف فكرى صبــــىح عط ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6|7772 ن|للبــــ|بــــسمتـــ طه يحن   عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|6o4o9 لسميع|عمر محمد عىلي عبــــد  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

77|9|8 عيل|سم|عيل محمد |سم|لسيد | هره|لق|ر |ثــــ|

2464o4 ى حم|ط م|رق محمد حسي  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

642o|| حمد|ضل |هيم ف|بــــر|جر |ه زيق|لزق|حقوق 

847754 حمد|ل |لع|ل محمد عبــــد|لع|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

4329o4 ه|ء مهدي محمد |وف بــــوخرصى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3237o8 ىط حسن حشيش|لع|هيم عبــــد|بــــر| |روين ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

52842 بــــوسيف|سلىم محمد طه  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف
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757898 لسيد|ر |ء مختـــ|ندى عل ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|33498 م|لسل|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |لسيد |محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o48o| محمود خليل فهىم خليل عقل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

778349 د|لمجيد عو|يه محمد عبــــد | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

486692 بــــ|عىل محمد عىل محمد خط ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

5|95o7 ى شعبــــ لرحمن جبــــريل|لشفيع عبــــد |ن عبــــد |نرمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6|68o4 بــــو قمر|س |س عبــــ|يتـــ عبــــ| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8o6563 لدين|ج |لعيون طه تـــ|بــــو|ء |دع ي|عه |زر
|لمنى

77299| لح فتـــىح محمد|مهند ص ى شمس|تـــج ره عي 

|624o2 لنبــــى|مد عبــــد |عمرو حمدى ح ى شمس|تـــج ره عي 

687||5 حمد|حمد محمد زىك عىل | ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

5375|8 خميس محمد عىل محمد شخلوتـــ |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

834|88 ف عبــــد| حمد|دم |سط |لبــــ|رسر دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

|43358 هلل محسن ممدوح زىك|منتـــ  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6786o6 لرحيم محمد مرىسي|منى مصطفى عبــــد  لمنصوره|حقوق 

23|254 ى محمد سيد محمد بــــدر حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

24ooo7 ى عىل ص|لمنعم |لد عبــــد|حمد خ| لح|مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

347o6| لعليم|عيل عبــــد|سم|لعليم |عبــــدهلل عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

|38oo6 ف ع|محمد  ى|د |طف مر|رسر مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|4484 حمد|هلل |عمر محمد عبــــد هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

634539 ى بــــكرى محمد  لسيد|محمد خي  زيق|لزق|ره |تـــج

773||8 حمد خميس|هيم محمد |بــــر|محمد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

63o669 مر|بــــو ع|لعزيز |مر محمد عبــــد |تـــ دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

68|4|3 لكريم|لحسن عبــــد |بــــو|هيم |بــــر|حمد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

68763| د|لنبــــى حم|لسيد عبــــد |لرحمن |عبــــد | لي|د لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

922357 محمد فتـــىح عبــــده محفوظ  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6269|3 لفتـــوح محمد عىل|بــــو|مه |س|جنى  زيق|لزق|حقوق 

632353 م عمرو عىل محمد سليم سكينه|ريه زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

67694| ل عيد|لع|لدين عبــــد |ء |رق عل|ط ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 
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838||8 ي بــــدوي
ى
ي دسوق

محمد مصطفى قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

33o222 هيم|بــــر|مي محمد |جر س|ه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8o4o69 ى محمد بــــشندي|عز لدين حسي  ي|علوم 
|لمنى

9o3935 ل |لع|ن طلعتـــ محمد عبــــد|حن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

6|4744 حمد عيسي|رس |محمد ي ي صىح طنط
|معهد فنى

4|2o72 فعي|لش|لسيد مرىسي |كريم محمد  |ره طنط|تـــج

832oo9 س|رس سيد عبــــ|ي| رن دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

3586|6 صف|ميل لويس و|نس |ن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|32977 ل|لع|حمد محمود عبــــد |ندى لطفى  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

77o225 ل|هيم محمد |بــــر|ئى |حمد ه| ى وى|لميى | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7o3o8o هلل محمد سعد|حمد عبــــد |مريم  لمنصوره|ره |تـــج

64|568 ى|عيل محمد حس|سم|عيل مصطفى |سم| ني  زيق|لزق|حقوق 

5o6832 ن|حمد عثــــم|دل عىل |ديتـــ ع|ن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

625247 زق محمد|لر|لدين حمدى عبــــد |بــــ |شه زيق|لزق|صيدله 

2|9856 مه محمد فوده|د محمد سل|روى عم| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

4656o7 لدين خليل خليل عمر|ء|زن عل|م ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

4|o796 ي
لدين محمود|ل |لد جم|خ| دئى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

24937| ر|لجز|مد |هلل رجبــــ ح|منه  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

448663 مضي|لحم|د محمود حسن |محمود عم ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

4o882 بــــ|لسميع دي|ء فرج عبــــد |سم| هرتـــ |لق|تـــمريض 

285723 لسيد|ض محمد |ء عو|ول ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6|o|8| بــــوعيطه|طمه مرزوق حسن |ف | تـــمريض طنط

|6|356 ي
محمد متـــول| رض| دئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

43o526 ى عبــــد |ي ن|لمطلبــــ مسعد رمض|سمي  |نوعيتـــ طنط

7825|| دى محمد|له|هر محمد |محمد م زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

229267 تـــه|فتـــىح وليم شح| رين|م هره|لق|علوم 

76768 ف سمي  |هلل |عبــــد ى|رسر مي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

6o5996 بــــو هيش|هيم |بــــر|ورى |لمغ|لمنعم |محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

839|3o هو محمد|لفضل ج|بــــو|رس |ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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52469 شد|مريم مجدى معوض ن بــــ بــــنى سويف|د|

|64743 ممدوح عبــــده حسن| دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

624o55 لعزيز |لرحمن محمد محمود فكري عبــــد |عبــــد 
شتـــيه

ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

885o34 د |دى عىل ج|رضوى ن سيوط|ره |تـــج

78|6|5 لعزيز محمد|ل عبــــد |ن جم|يم| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

27|258  عبــــد| لي|د
ى
لحميد|مسعد شوق ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

698597 ى رض عبــــيد| عىل نج| نرمي  لمنصوره|صيدله 

|6|942 ى|لسل|بــــ عبــــد |لتـــو|رص عبــــد |ء ن|لشيم| م حسي  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

5|882| م|لسل|م محمد عبــــد|لسل|مروتـــ عبــــد ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

353785 بــــ|لوه|عمرو طلعتـــ عيد عبــــد ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

9|o932 حمد فتـــىح محمد محمد | ي صىح سوه
ج|معهد فنى

5o4699 م|لسيد قرط|نسمه مصطفى يوسف  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

85573 ل مصطفى عىل سيد|عىل جم لفيوم|بــــ |د|

223|9 لد حنفى محمود|محمد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

84o469 دق|لص|لعزيز |لد عبــــد|مريم خ ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

7|2465 لمتـــبــــول|لغريبــــ |لغريبــــ |محمد سند  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

778226 لعزيز|حمد عبــــد|رس |ئى ي|م| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

26o793 لبــــ|بــــوط|هيم |بــــر|لصبــــور |ميمه عبــــد| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

44o7o7 لحبــــسر|زى |بــــ غ|لوه|يه عزتـــ عبــــد| لشيخ|بــــ كفر |د|

84983| د|هلل ج|صفوتـــ عبــــد| عل لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

22868| م حنفى محمود|هدى س هره|لق|بــــ |د|

72842 بــــ|لتـــو|لسيد عبــــد |بــــ |لتـــو|عبــــد | لي|د لفيوم|حقوق 

9|6264 حمد |محمود حمدى محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

769|8 ئيل|د عزيز ميخ|عم| رين|م ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

693855 ن|لىح محمد رضو|لسعيد عبــــد | |ند لمنصوره|عه |زر

8|3355 هيم|بــــر|هلل سيد موىسي |عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

34929 يف | در|لق|حمد عبــــد |حمد رسر هره|لق|ن |سن|طبــــ 

3o689 بــــر سيد|لد ص|ندى خ هره|لق|م |عل|

4|2228 ي محمد عبــــد |عبــــد 
ي غلوش|لغنى

لغنى |ره طنط|تـــج

8o5233 حمد محمد|م محمد |سل| ي|بــــ |د|
|لمنى
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7o624| ن|لسيد حس|لسيد محمد |ن |حن لمنصورتـــ |تـــمريض 

789595 ى ممدوح عبــــد |ي لرؤف محمد محمد عىلي|سمي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

8676o8 وق ر ي محمد عبــــد|رسر
هلل يوسف|ضى دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

848|93 ى عىلي بــــدري عىلي حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

499339 بــــتـــ فرج محمد|رتـــ محمد ثــــ|س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

844943 يف|حمد ص| ى رسر لح حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

627|93 |لبــــن|هيم حسن |بــــر|ندى سعيد صبــــىح  زيق|لزق|بــــ |د|

225699 ن سليم|سم عثــــم|لق|لد أبــــو |م خ|سل| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6|7227 حمد محمد شحم|م |يه حس| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|5247 يمن مصطفى محمد|محمد  هره|لق|هندستـــ 

684588 ور|هيم ش|بــــر|هيم |بــــر|محمد مصطفى  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

26o675 ه ع لفضيل هويدى|دل عبــــد|سمي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

853379 ي ع|
دل فرج مرزوق|نطوئى ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى

3||37o هيم|بــــر|لحميد |م عبــــد|عمر حس ى شمس حقوق عي 

7o29|2 يك هل|مصطفى محمود ي ل|رس محمد خي  لمنصوره|هندستـــ 

33o|4| لق|لخ|لق طه عبــــد|لخ|ن عبــــد|يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

29743 ى كر معوض|سمي  ش| مي  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

76883 حمد سيد محمد|زينبــــ  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

4|6o|4 لرحمن محمد فضليه|هدى محمد عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

252464 هر نبــــوى سعد|م م|ريه ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

62396o ح محمد غزى|لفتـــ|ل عبــــد|جم| ند زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

875533 | ك ذىك بــــسط|ئى مل|ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

53385o ل|م حمدى رح|ن حس|رو ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

64|496 ي |حمد |
لسيد|لسيد مصطفى زيق|لزق|ره |تـــج

282347 م سمي  بــــدوى|حمد س| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

769948 هيم|بــــر|حمد |لسيد |دل |يوسف ع لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

349683 حمد حسن حسنى فريد| ى شمس|تـــج ره عي 

3|88|3 عيل|سم|للطيف |م عبــــده عبــــد|حبــــيبــــتـــ عص ى شمس|د| بــــ عي 

6o98|4 لسيد شعيبــــ|شور |فوزيه ع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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5o6463 لح|زق حسن ص|لر|ء مصطفى عبــــد|سم| إلسكندريتـــ |تـــمريض 

|37o89 هيم موىس|بــــر|هيم وصفى |بــــر| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

4o45|7 لمجيد|ىط عبــــد |لع|محمد حمدى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

4|9686 ن محمد محمد حسن|هيم شعبــــ|إبــــر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

3579|8 ل|حمد غ|لسيد محمود |محمود  ى شمس|تـــج ره عي 

529748 يد عبــــد|بــــو|م صبــــىح |حس ى م عمرو|لسل|لي  سكندريه|ل|هندستـــ 

|67348 لحميد عرفه|لمؤمن عبــــد |يه محمد عبــــد | ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

537459  عبــــد|
ى
ن|لم|ح س|لفتـــ|حمد صدق ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

||74o7 ي ص| ندر|س
دق صليبــــ|عوئى هره|لق|هندستـــ 

5o9o87 وى|حمد قن|ء محمد عىل |عل سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

8o4552 ف شهدي ن| |رين|م روز|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

253o6| لحميد عبــــدربــــه|يمن عبــــد|يه | تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

|57o64 لبــــسطويس|لدين محمد |لد عىل |خلود خ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

826737 مد عىلي|سميحه محمود ح ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

||95|9 نيوس|رم| |يوسف مدحتـــ حن ن|هندستـــ حلو

2|5866 ى محمد خلف حسن حسي  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

68o655 ى هل| ه حسي  ى|ل |مي  مي  لمنصوره|بــــ |د|

755953 لحميد يسن|لحميد محمد عبــــد |عبــــد  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

9|4|68 ج عبــــود  |ن عىل فر|يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o|9o6 لرحيم |ندى رجبــــ محمد عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

884969 لعزيز |حمد عبــــد|د |ء ج|رس| سيوط|بــــ |د|

9oooo6 حمد محمد عمر محمود | قرص|ل|فنون جميله فنون 

4|787o ف |نوره  حمد|عيل سيد |سم|حمد |رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

684567 ى ف|خ ىس|لبــــلق|حمد محمد |يد |لد حسي  لمنصوره|بــــ |د|

525348 هلل|لرحيم حسبــــ |ن محمد عبــــد |كريم سكندريه|ل|هندستـــ 

699484 حمد|لسعيد |حمد |هيم |بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

623298 ل|لهو|د |حمد ج|حمد | |رن ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

|6oo23 ضى|ظم ر|ل رجبــــ ك|بــــل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

349688 هيم|بــــر|حمد |حمد سيد محمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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79o583 هلل|لسيد شلبــــى عبــــد |يمن |هلل |منه  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2|942 لعزيز|رس سمي  عبــــد |مريم ي ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

|34979 در|لق|حمد عبــــد |مه |س|حمد | ى شمس حقوق عي 

|5|275 وق حسن  م حسن|م|رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

35962o مح فتـــىح بــــدروس|س| مرن ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|6|2o9 د جوده|لجو|دى عبــــد |ء ن|ول هره|لق|ره |تـــج

366492 تـــ معبــــد  بــــخ تـــ معبــــد |ني  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|66o28 م|م|لعليم |حمد مصطفى عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|287|4 ى محمد| حمد محمد حسي  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

493745 بــــو عجور|روق |حمد محمد ف|محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4|o762 د|رق محمد عىلي عىلي عي|منيه ط| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

64|56 لسميع|ر سعد عىل عبــــد|من لفيوم|بــــ |د|

228894 حمد شفيق|كر |جر ممدوح مصطفى ش|ه لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

424893 ح|لفتـــ|لعزيز محمد عبــــد |سم سمي  عبــــد |بــــ سكندريه|ل|حقوق 

4|554| لرمسيسي|حلىمي صفوتـــ محمد حلىمي  لشيخ|ره كفر |تـــج

333o29 لسيد حسن|عيل |سم|سيد  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

|245o6 حمد محمد|يدى محمد |ه ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

25|3o9 بــــر قنديل|لد ج|يوسف خ تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

2|844o شم|وى ه|م بــــسط|حبــــيبــــه هش د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

45o4o4 دو|نس محمد بــــدوى محمد بــــدوى ج| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

252|24 ر|لغف|ر سيد عبــــد|لغف|ن عبــــد|يم| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

7|o76| لعزيز عويضتـــ|ودى عبــــد |لد|لسيد |م |سل| لمنصوره|طبــــ 

3|2|68 لسيد عىل بــــسيوئى|زن محمد |م |كليتـــ هندستـــ بــــنه

5|69|o |هيم محمد نج|إبــــر| لي|د سكندريه|ل|صيدله 

37297 حمد|ش |نور رو|مه |س|هدير  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

33|947 لرحمن حبــــيبــــ|بــــر عبــــد|محمد سعد ص دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

833852 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد|نهله عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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32356o ن|رص حسن رمض|هدي ن ى شمس|د| بــــ عي 

753|35 وى|لهر|حمد عىل محمد محمود |زم |ح عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

22|27| دهم محمد مصطفى درويش| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

494442 للطيف|لدين محمد عبــــد|ء|محمد عل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

422626 محمد صبــــىح مسعود يوسف جبــــر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

6276|o لسيد عليوتـــ|يدى حمدى عىل |ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3475o9 دم|حمد |م ممدوح  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

877o96 هيم  |بــــر| |د حن|مر| ري|م سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|26|92 ق|حمد عىل دقم|عىل  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6|o68| ن|بــــو عثــــم|لمحمدى |ريم محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

775392 ى|محمد هيثــــم محمد  مي  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

452943 ي فضل عبــــد|
در|لق|حمد بــــسيوئى ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

629|97 ء طلعتـــ محمد حمد|شيم زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

636467 بــــ|لوه|تـــ عبــــد|حمد مدحتـــ عىلي بــــرك| زيق|لزق|هندستـــ 

223286 ى عبــــد|زم سيد حس|ح لرحيم|ني  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

5o5569 لمطلبــــ|لسيد محمد عبــــد|لدين |ء|محمد عل ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

9|99o8 د  |ل ج|م كم|كر|ندرو | ي صىح سوه
ج|معهد فنى

29||9| ن|محمد فهىم عىل عىل عثــــم دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

3||o55 حمد|ء مصطفى شوقتـــ |رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

66529 يز ونيس|عزتـــ ف| يؤن لفيوم|بــــ |د|

62|28| لبــــديع محمد محمد|محمد عبــــد | عىلي ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

526333 حمد عيد ريشتـــ|م محمد |ل عص|بــــل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

373|49 ي محمود مصطفى|لورد|محمد 
ئى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

225|37 نىه مسعد جبــــر غريبــــ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

844593 عيل محمد|سم|حمد |ر |من ن|سو|علوم 

8|292o ى|بــــر| تـــه|سمي  شح| م مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

35|379 لحميد سيد طه صقر|زينبــــ عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

477769 ن|م محمد حسن سليم|هلل هش|هبــــتـــ  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

5|565o ح|لفتـــ|ء محمد محمد عبــــد |ن عل|نوره سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر
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523524 م محمد محمد تـــوفيق|محمد هش ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

7636oo حمد جلبــــى|يه محمد | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|54588 سيد رجبــــ سيد مصطفى |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|35454 حمد ذىك|بــــ |يه|م  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

544533 يف محمود بــــسيوئى آيه رسر بــــ دمنهور|د|

||6675 لحليم عىل محمد|رؤى عىل عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6o8|o3 وق محمد هل ى|ل |ل هل|رسر لقصي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

534328 ف |هلل |عبــــد  حمد صديق محمد|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

878993 ى محمد |لزهر|طمه |ف | لعل|بــــو|ء حسي  سيوط|صيدلتـــ 

57987 ي سعيد
محمد مصطفى حسنى ره بــــنى سويف|تـــج

27|622 لعدل|ح عىل |لفتـــ|ن صبــــىح عبــــد|رو تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

262539 م|م|ر |لغف|محمد وليد عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|77538 هيم|بــــر|يوسف هيثــــم رفيق  ن|حقوق حلو

92385o  |ه| تـــريسي|بــــ
ى
 سمي  صدق

ئى دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

243368 لرحيم|لكريم عبــــد|لرحيم عبــــد|ريم عبــــد هره|لق|ره |تـــج

|75926 زينبــــ محمد زغلول زىك تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

92392| رص مصطفى محمود |ء ن|حسن ج|بــــ سوه|د|

362626 وق خ بــــدين عيس|لد ع|رسر |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

4o74o5 ن|عيل شعل|سم|بــــر محمد |ء ص|أرس سكندريه|ل|ره |تـــج

465787 لرحيم محمد حنون|ء محمد عبــــد |سم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7o8447 لىح محمد|يز عبــــد |ف| دين لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

252772 سكندر|ميل فوزى |نس |ن ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

52o895 تـــه|لسيد شح|ن سعيد |ندى رمض سكندريه|ل|طبــــ 

6|o385 هلل محمد كسبــــر|هيم عبــــد |بــــر| لمنصوره|حقوق 

8o|3|4 يف محمد |ء |ل| حمد|لشر ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

77o5|3 هلل محمد|حمد عبــــد |كريم  زيق|لزق|هندستـــ 

854888 خليفه محمد| م رض|هش تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

68343| ل سعد|لمنعم محمد جل|سلىم عبــــد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

Thursday, September 6, 2018 Page 8166 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

499o78 لبــــرى|لحميد |دتـــ محبــــ عبــــد|غ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

235o5| هيم|بــــر|محمد سعيد محمد  هره|لق|عه |زر

8|6|32 |ء مجدي عزيز حن|بــــه ره بــــنى سويف|تـــج

84o29 بــــ|لوه|حمد حميدتـــ محمد عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

227|32 لسيد نور|حمد صبــــىح | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

22|473 لربــــ|د |ج محمد ج|حمد حج| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2233|5 د مصطفى|هلل مصطفى فؤ|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

87628o لعزيز منصور |ن محمد عبــــد|عرف سيوط|ره |تـــج

64|4|2 هلل عطيه|ل منصور عبــــد|نه زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

2535o| ل|لع|محمد محمد عبــــد| لي|د ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

2|3697 ى منصور|حمد محمد |ن |مرو مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|242o2 تـــم محمد نبــــيل|عىل ح ى شمس|تـــج ره عي 

494o53 لروينى|حمد |طف سمي  |حمد ع| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

92|937 ف عبــــد|م |نع| لحميد |بــــر عبــــد|لج|رسر ج |تـــمريض سوه

7o796| لحليم|م عبــــد |لسل|حمد عبــــد |ن |روف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9|5o6o حمد محمد  |حمد محمد | ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

7o93|7 لعزيز|حمد عبــــد |حمد محمد |م |حمد عص| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

239o8o لسيد|ح |لفتـــ|لدين عبــــد|ء|حبــــيبــــه عل ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

752858 لكريم|لدين محمد عبــــد |د |كريم عم عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

433347 بــــ|مد حج|د ح|محمد مجدى رش |عه طنط|زر

238236 لم|مروه عوض محمد محمود س هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

75444 ى محمد|حمد عىلي | مي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

267358 بــــر بــــيوم|ليىل سيد ص ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4oo3|6 حمد محمد مصطفى محمد عىل| معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

444638 عيل|حمد إسم|عزه نصىح محمد  لشيخ|علوم كفر 

463o4 د عىل|لدين حد|عىل سعد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|36393 رق عىل حسن محمد|نسمه ط ى شمس|تـــج ره عي 

5259o7 ودى|لد|د سعيد |لدين فؤ|حمد مىح | ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر
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8|8967 لد تـــوفيق|حمد خ|ن |نوره ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

42o25o هيم|بــــر|هيم سعد محمد |بــــر|ن |حن لشيخ|بــــ كفر |د|

83755| صبــــري جبــــر مغربــــي| مه |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

9o7362 ى |بــــو|رس |لفتـــوح ي|بــــو| لفتـــوح حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|3956 ي
لحسن|بــــو |بــــو زيد |وليد | دئى هره|لق|حقوق 

862628 م حشمتـــ طه|مل حس| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

26589o محمد سيد زىك شيحه |ره بــــنه|تـــج

|43988 ود|ضى رشدى د|دى ر|ف ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

242669 محمود محسن فرج محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

48o22o دل بــــرسوم حبــــيبــــ|أندرو ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|5859 ن محمد مخيمر|رمض| دين ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6983o8 ى حسن حسبــــ |يمن |يه | هلل|مي  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|5634| ف محمد |محمد  دريس حسن|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|66885 ن ف محمد نبــــوى| |مي  رسر ن|هندستـــ حلو

64655 حمد معوض|يمن |ريم  لفيوم|بــــ |د|

5||352 لرؤف محمد|م رزق صبــــرى عبــــد|سل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9|5o35 هيم  |بــــر|ن سيد |بــــ رمض|ربــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

33557o مل|ريم محمد مصطفى ك ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

62o8o2 تـــ عمر محمود محمود متـــولي| مي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

9|4226 حمد  |ء عىل حسنى |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

22472o شم|حمد ه|شم مصطفى |ه ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

689866 ى رض|ي لم متـــول|س| سمي  لمنصوره|حقوق 

8876o4 ن لويز يعقوبــــ |رص |ن| مي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

6o|6o7 ن|لسيد رضو|يوسف يوسف | نور |حقوق طنط

64o|29 د|لسيد حم|حمد مجدي محمود |فرح  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

68|879 ه |  |مي 
ى
 |هيم |بــــر|لدسوق

ى
ي|لدسوق

لففى لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

24|546 هلل بــــدير|سميه سيد محمود عبــــد لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

7583|4 د|ر فهيم ج|دو|نىح  | لعريش|بــــ |د|

854572 هلل|د سمي  رزق |كريم عم ي|بــــ |د|
|لمنى

693|59 م|لىح غن|لسيد عوض عبــــد |م  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى
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9o3944 مه |ل سل|لع|هدير محمود عبــــد  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7|2898 ى جم|ي لسيد وزيزه|ل |سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

453253 حمد|لمرىس |حمدى عىل حمدى  لشيخ|هندستـــ كفر 

9|52oo هيم حسن |بــــر|طف |محمد ع ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

8|42o6 لعزيز محمد محمد|محمد عبــــد سيوط|ره |تـــج

6642o هيم محمد عىل|بــــر|ريم  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o283| محمود محمد محمود عويس جوده ى شمس| لسن عي 

|2|936 ف قطبــــ محمد|ندى  رسر ى شمس|زر عه عي 

5283| فظ|لعزيز سيد ح|بــــ عبــــد |رح لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

2oo4| هيم|بــــر|لسيد |ل يوسف |جم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||7867 هيم سيد|بــــر|حمد |محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

|2472| ر|ج  مدبــــول نو|ئى ن|محمود ه ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

34o46o هلل مصطفى سليم|مد عبــــد|يتـــ ح| |طبــــ بــــنه

434879 ن ن|روق محمد عمر|مد ف|ح| مي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6|2352 ي ش|تـــى |لزن|مه |س|يمن |
دى|لخليفى |علوم طنط

66388 م محمد حمدي محمد|له| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

77273 طف يوسف سيد|فتـــىح ع لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|2|787 ي عبــــد |رس عبــــد |ن ي|نور
لمقصود|لغنى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28||44 ى|سندس سعيد محمد  حمد حسي  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6ooo24 ي|ن ط|نور
|رق مصطفى دئى لمنصوره|بــــ |د|

7652|5 م|حمد محمد هم|يمن |محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

426538 لم|لحميد محمد س|متـــ عبــــد |س|ن |رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6o3285 |لمو|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |محمد 
ى
ق لمنصوره|هندستـــ 

3|9|52 ى خليل  ل|لع|حمد عبــــد|نرمي  ن|بــــ حلو|د|

|73233 مي  مصطفى|لد |محمد خ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

848892 ي محمد عبــــد|صف ىطي|لع|ء يحن  ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

793389 لرحيم محمد محمد|له عبــــد |ه لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

25549| ى مرع سلىم محمد زغلول حسي  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

49o379 متـــ|ن سل|بــــر سليم|ص| رين|م إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

76o352 ى|عبــــد  لرحمن مدحتـــ محمد حسي  لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 
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226926 حمد طه|حمد محمد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|7482| ح|لفتـــ|لد سعيد يوسف عبــــد |مجدى خ |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4o7297 هيم عىل متـــولي|بــــر|م عىل |سه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

756o|7 لم|شد س|لم ر|ح س|لرحمن صل|عبــــد  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

|26746 سم تـــوفيق عىل|ئى ق|محمد ه وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

865|2| مه|ن خليفه سل|محمد شعبــــ ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

452o94 لم|لع|أحمد أيمن أحمد مصطفى  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

|49422 كرم سيد عبــــد ربــــه|لرحمن |عبــــد  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

8644|9 ي عبــــد|لقذ|يمن معمر |
ى
م|م عل|لسل|ق دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

766o49 وى|لعزيز محمد هل|زينه وليد عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

|26889 ى محمد  لقط|لح |حمد حلىم محمد ص|حسي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8|4793 ن محمود محمد|نسمه شعبــــ ي|نوعيتـــ 
|لمنى

835766 حمد محمد|يه منتـــرص | ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

855857 ي|حمد محمد خليفه علو|
ئى ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

| |لمنى
لجديدتـــ

482689 عيل محمد|سم|ء محمد |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

429423 ى|لكريم مصطفى محمود ش|سل عبــــد|بــــ هي  |صيدله طنط

25oo62  محمد عط|هدير 
ى
فع|لش| |لدسوق لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

243933 لحميد|لد عبــــده قرئى عبــــد |كريم خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

48|76o ل محمد|لع|لسيد عبــــد|عمر محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

34776o م سيد محمد سيد عكه|هش ن|صيدله حلو

|5647o حمد|ن محمد |حمد محمود رمض| هره|لق|ره |تـــج

6342o2 عيل|سم|لعزيز |لدين عبــــد |ح |عمر صل ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

44o89| ج |حمد محمود خف|ج  |خف لشيخ|بــــ كفر |د|

6439o7 لملىكي|عيل |سم|هيم |بــــر|لد |ن خ|رو زيق|لزق|طبــــ 

45447 ح|لفتـــ|ح محمد محمد عبــــد |لفتـــ|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

252962 ى|مد |بــــ ح|يه|م  لشقنقي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

448963 حمد فنون|حمد محمد |رق |ط ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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634o56 حمد محمد|لعزيز محمد |عبــــد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

||52|8 ى محمد |لزهر|طمتـــ |ف |ء محمد سيد حسني 
لخول

هره|لق|بــــ |د|

6o7857 ن|لحليم محمد زيد|أمنيه حسن عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|963| ي |د |جه
بــــينى ي إبــــر|لشر

بــــينى لديبــــ|هيم |لشر ط|حقوق دمي

|25936 لدين سعيد|ل |لدين جم|م |يوسف عص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|4395 ده|ح زي|لفتـــ|ل عبــــد |ح جم|لفتـــ|عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

55|5o للطيف|هد عبــــد |بــــ محمد مج|يه| ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

677o58 زق|لر|لجليل معتـــمد عبــــد |حمد عبــــد | لمنصوره|علوم 

435422 حمد|بــــو |لحميد |حمد عبــــد |ن عىلي |يم| سكندريه|ل|عه |زر

44|o49 بــــ محمد|لوه|مح عبــــد|س| هنيد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5||573 بــــوري|لش|عيل |سم|لسيد |حمد محمد عىل | بــــ دمنهور|د|

5o628 حمد|رص محمد |حمد ن| بــــ بــــنى سويف|د|

5o263| لبــــردينى|لرؤف حسن |رق عبــــد|ن ط|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|6452 ر|لف|محمد صبــــىح زىك  ط|حقوق دمي

775|38  محمد|ء مجدى عبــــد |دع
ى
لعظيم دسوق زيق|لزق|بــــ |د|

4264o3 لسيد سعد|مي عنتـــر حسن  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

3|55o| ى|مريم ممدوح عبــــد هلل حسي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

232465 تـــه محمود|تـــفى عىل شح هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

537o94 ي |رص |لن|حمد عبــــد |
حمد محمد مصطفى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

5443o للطيف|للطيف محمد تـــوفيق عبــــد |حمد عبــــد | ره بــــنى سويف|تـــج

|563|6  محمد محمود|لرحمن هش|عبــــد 
ى
م دسوق ى شمس|تـــج ره عي 

7o8545 لسيد|لسيد عىل |منى  لمنصوره|حقوق 

9o|84o لرحمن |لعظيم عبــــد|ء محمد عبــــد|شيم ج|أللسن سوه|كليتـــ 

|45245 مه عىل عىل|س|سيف  هره|لق|حقوق 

8o2588 هيم فهىمي|بــــر|ء |محمد عل ي|بــــ |د|
|لمنى

78o32| ى صل هيم صقر|بــــر|ح |حني  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2|3464 ل|لع|جد طه عبــــد|همس م ى شمس|د| بــــ عي 

782325 ر حسن|لغف|محمد محمود محمد سعيد عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 
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287o|o لففى|ئل فريد |فريد و ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

756943 رق مصطفى موىسي|مصطفى ط ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

3|434 ى|ء س|عىلي مح محمد سعيد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

884667 مل |مي  لطفى ك|بــــيشوى  سيوط|تـــربــــيتـــ 

|5oo33 مي  محمود محمد|حمد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|26499 لرحمن|ء مدحتـــ حمدي عبــــد |عىلي ى شمس|تـــج ره عي 

43|o|7 ى|دق |ل ص|جم| دين لخرصى |طبــــ طنط

3264|o لسيد محمد|هلل جمعه |منتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8542|5 لدين سيد|ء محمد نرص |ن عل|يم| سيوط|حقوق 

332o62 تـــ محمد|لشح|م |يتـــ عص| |بــــ بــــنه|د|

|62593 ي|لرحمن |عبــــد 
ى
حمد صبــــيح دسوق هره|لق|لعلوم ج |ر |د

25o57| ن|لد عىل جلبــــ|خلود خ ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

85|397 ي محمد|ليم|وي |لبــــسط|ل عزتـــ |م|
ئى  بــــ|لي |لع|

ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

79|447 رى|محمد رفعتـــ محمد بــــند لفيوم|لعلوم |ر |د

8|9558 لمتـــولي|لسعود عبــــد|بــــو|منيه حسن | ي|علوم 
|لمنى

9|8|4o حمد |حمد محمود |محمود  سيوط|حقوق 

483479 مل|حمد محمد ك|ء |ل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

54|2o محمد عىل محمد عىل علوم بــــنى سويف

437o22 ه | ح|حمد مصبــــ|حمد حسن |مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

368758 يف|يم| يف رسر ن متـــول رسر  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

45o327 لد عىل سويلم|عىل خ |هندستـــ طنط

892469 مصطفى فتـــىح محمد حسن  سيوط|بــــ |د|

329|58 هلل محمود|لدين عبــــد|ل |طمتـــ جم|ف |ره طنط|تـــج

5o4459 ى ى|د بــــش|وجيه فؤ| يوستـــي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

273286 حمد|حمد محمد |م |بــــس كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

26772o هر محمد هجرس|حمد م| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7o4624 لبــــسيوئى|ئى |لمول عن|هلل طلعتـــ عبــــد |عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

865664 عىلي| لوف|بــــو|لد |طه خ ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

45o76| لغنى عبــــيد عبــــيد|م عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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373895 |لبــــ|محمود رجبــــ محمد يوسف عبــــد
ى
ق |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|72|5 ض|لفتـــوح ري|بــــو |رس |محمد ي كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

362433 ف |منى  |بــــر|رسر
ى
هيم دسوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

88726| هيم |بــــر|ل فكرى |مريم هل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7||8o7 لسعيد مزروع|لسيد |حمدينو | رن ره بــــور سعيد|تـــج

82|32| دق بــــقطر|ليون ص|هيم |بــــر| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

48458| ف محمود محمد طه| حمد أرسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

234o29 م محمد فرغىل عوض|حس ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

339465 لعليم عىل محمد|يتـــ سمي  عبــــد| |نوعيتـــ بــــنه

754325 هلل|حمد عبــــد|لغريبــــ |ر محمود |مي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

628|47 لسيد بــــيوم|ح |لفتـــ|رق عبــــد|ئى ط|م| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

876984 هلل حكيم  |مقبــــل عبــــد| فرونيك سيوط|بــــ |د|

7668oo س|لدبــــ|رص محمد عبــــده محمد |ن لعريش|تـــربــــيتـــ 

85oo54 ي محمد
مؤمن شكري ريفى سيوط|حقوق 

3764| سعد محمد سعد محمود |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

|75964 يف حسن خليل سلىم رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

326297 لغنى|هد عبــــد|مخ مج|ل ش|جم| ند|ر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

243526 تـــ عىل|م عىل فرح|ريه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

697957 يه عزم لطفى محمد| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|69|47 م محمد صبــــرى محمود شكرى|هديل حس ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

85|356 وي|م سنوىسي قن|لسل|هند عبــــد لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

675938 لعزيز قرمد|حمد عمر عبــــد |طمه |ف لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

295434 ود|عبــــده محمدد| رض| لي|د تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

446235 هيم|بــــر|لم |رق محمد س|يوسف ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69329 لمرصى محمد|حمد |مر |ء ع|زهر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

369465 هيم|بــــر|لمنعم بــــكرى |حمد عبــــد| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

|24o67 ى محمود محمد| حمد خي  ى شمس|تـــج ره عي 

|656o9 ه صل| ود|ن د|ح محمد سليم|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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2|4ooo ى  س|لمنعم عبــــ|حمد عبــــد|نرمي  هره|لق|ره |تـــج

456|6o د|لجو|بــــر عبــــد |رس محمد ج|ف عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

375o2| لبــــيوم|لمعىط |لح عبــــد|يوسف ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

843498 نوئيل|ل نسيم عم|نطونيوس كم| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

676455 مد|لحسن سعد محمود ح|بــــو |نوسه محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

233948 لرحمن مصطفى محمد|سعد عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

629|6| لح|ح ص|لفتـــ|لحميد عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|ن |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

546957 ن|دق سليم|بــــ تـــوفيق ص|يه|يه | سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

48|356 رج|لج|لسعود خميس |بــــو |حمد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32922o لحكم|بــــر عىل عبــــد|هدى محمد ج |تـــربــــيتـــ بــــنه

823768 لح|يوسف فكري محمد ص ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

695443 مل|مد نبــــيل محمد لبــــيبــــ قز|نبــــيل ح لمنصوره|حقوق 

826o37 در|لق|لعزيز عبــــد|جر صبــــري عبــــد|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

857575 ف |ن |نوره لحميد|حمد عبــــد|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

694||8 لنبــــى|لعزيز عبــــد |لعزيز عبــــد |رس عبــــد |ي ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

844|32 عيل عبــــده|سم|هلل محمد |عبــــد ن|تـــمريض أسو

775657 لمقصود|يمن سمي  حسن عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

6|7|76 ي عبــــد |عي |لسبــــ|هبــــه 
ى
يم|لد|لدسوق ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

74|59 ى وق حمدى سعد حسي  رسر لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

26457| لسيد|لعزيز |ل عبــــد|جم| صف لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

925o96 بــــ  |لوه|حمد عبــــد|م محمود |حس ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

876336 د حلىم جبــــره  |بــــيتـــر مر سيوط|تـــربــــيتـــ 

496o|o ل محمد زعربــــ|ندى محمد كم |ره طنط|تـــج

2448o7 للطيف دخيل|حمد عبــــد|عبــــي  محمود  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6838|6  |ء نشأتـــ |رس|
ى
|حمد |لدسوق

ى
لدسوق ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

888752 لحكيم محمود |حمد عىل عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

427737 لمنعم محمد  فودتـــ|محمد رأفتـــ عبــــد  |ره طنط|تـــج

59598 لجيد|ن عبــــد |رحمتـــ بــــدوى شعبــــ حقوق بــــنى سويف

|27693 بــــتـــ|حمد زىك مصطفى ثــــ|ج  |حمد ن| |ي|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|ooo ى|مد حس|د ح|عمر عم ني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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499983 مجدى فريج عىل مهدى| ند كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

3723|4 لمسيح جرجس|ريمون جرجس عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|56773 حمد فريد|م |حمد عص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

755957 لسيد محمد|لحميد |عىل عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4|2o3| ئى|لسيد عبــــيد فتـــي|لرحمن فكيه |عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

4|9648 وى|لنرص|م محمد |يمن س|عمر  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

823583 ى عمرو |حمد | ى|مي  مي  ره بــــنى سويف|تـــج

|337|8 د|لجو|لدين عبــــد |مل عز |حمد |  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

24|59o عوض عبــــده عوض| رين|م ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

65|o4 يف نجدي عبــــد لحليم|محمد رسر ن|حقوق حلو

4657o8 ش|لحش|مه ممدوح محمود |س|ممدوح  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

5||482 لسعود|بــــو|لسيد |محمد وليد محمد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

7578|8 ىط|لع|عيل عىل عبــــد|سم|محمد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

|643|8 محمد جبــــر قرئى سعيد لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

765244 لسعيد عيد|محمود محمد محمود  حقوق بــــورسعيد

5o2598 لعليم|حمد عبــــد |يتـــ محمد طه | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|3||5 بــــ|محمد محمد سعد زىكي غر سيوط|عه |زر

46o|3o ى|م لمسيح|نزيه يعقوبــــ جيد عبــــد | رتـــي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

896o8o حمد |حمد محمود |ن |جيه سيوط|عه |زر

7676o4 لعزيز|ء محمد محمد عبــــد |لشيم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

783533 هيم محمد محمد عوض|بــــر| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

834473 ى|رس| ء محمود محمد حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

853779 ين حمدي محمد محمود رسر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|37o8 بــــيي  فيكتـــور عجيبــــ صديق  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|2|48| ى عل|ك هلل|ء نزيه رزق |رولي  ى شمس|د| بــــ عي 

272898 رك محمد|لمحسن مبــــ|سلىم عبــــد سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

437663 ر|لعط|حد محمد |لو|رق عبــــد|أنس ط لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

48872o لد محمد رمزى محمد عيسوى|خ سكندريه|ل|حقوق 

8|2o79 هيم|بــــر|محمد رشيد محمد  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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4|o725 د|ض حم|روق ري|حمد ف|ره |س ى شمس| لسن عي 

782638 لسيد حسن|ن حسن متـــول |يم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

||5549 م|عىل هم| لوف|بــــو |بــــتـــ |لدين ثــــ|ء |عل ى شمس هندستـــ عي 

48|87o ن|حمد بــــدر|لد |لد محمد خ|خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

39|95 ن محمد|بــــسمه محمد رمض ن|فنون جميله فنون حلو

299683 م يشى حمدى|محمد هش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

48828 حمد|يه سيد نعيم | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|269o8 حمد|د يوسف |محمود مر ى شمس هندستـــ عي 

84|6o| ى عيد ج|ي حمد|لكريم سيد|د|سمي  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

5232| لحميد|حمد عبــــد |د حمدى |وه بــــ بــــنى سويف|د|

434249 لشوربــــىح |ع |لسبــــ|مر |خلود ع |بــــ طنط|د|

826o|3 ي
ندي عزتـــ بــــرصي حنفى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

222777 محمد مجدى عىل محمد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|2||o| ل مصطفى محمود|عمر جم دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

25|875 لمرضى حموده|محمد معوض عبــــد ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

7o6o38 ل|لع|دق عىل عبــــد |حمد ص|دق |ص دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

29642| ر محمود|حمد محمد مختـــ| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

249362 لعيسوى|ر محمد |لستـــ|مريم مصطفى عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

843o27 حمد|روق |لرحمن ف|طمه عبــــد|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

792429 هيم|بــــر|هلل |لمنعم عبــــد |محمد عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|3|9|3 لحميد|حمد عبــــد |ن محمد |نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

853|78 ي عبــــد|ئل صبــــح ر|و
بــــ|لوه|ضى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

4766| حمد محمد|م |عص| نور ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

49oo73 ي|لنبــــي |دل محمد عبــــد |ن ع|نوره
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8||493 ده|ره جرجس رسله بــــس|س ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

89o896 ئى عىل محمود مصطفى |م| سيوط|حقوق 

346467 ف محمد ه|هدير  شم|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

272o|5 هيم عيس|بــــر|ء محمد مصطفى |رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

9o9557 لرحمن  |حمد محمود عبــــد|هلل |هبــــه  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

4|2779 سلىم وليد سعيد شبــــل |تـــربــــيتـــ طنط
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78|264 يوسف يحن  يوسف حسن ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

497o|6 ي|ح |لفتـــ|هر عبــــد|ء م|سم|
لقوئى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

3287o2 لي محمد نمر|يوسف حسنى كم |بــــ بــــنه|د|

68o2| لسيد خليل|رص |ن| لي|د لفيوم|طبــــ 

266728 ى |ح |سلىم صل لجندى|بــــو حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o4|56 لشوحتـــ|هيم عىل عىل رزق |بــــر| لمنصوره|هندستـــ 

4788|9 حمد|لسيد طه |ح |محمد صل سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

7o7624 |لمو|يمن عىل ربــــيع عىل |محمد 
ى
ق ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

83643o وي|لر|حمد |ء محروس |رس| ج|بــــ سوه|د|

27o439 ن|هلل رضو|لغنى عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|4327o حمد محمود رأفتـــ عدل|يوسف  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

49565o لونيس|لجليل عبــــيد عبــــد |در عبــــد |لق|عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

832448 ى محمد |ي زق|لر|حمد عبــــد|لجعفري |سمي  |نوعيتـــ فنيه قن

885998 ى |ء |ول ف محروس حسي  رسر ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|26|7o ل مصطفى|ئشه مصطفى كم|ع ن|بــــ حلو|د|

842466 ي 
حمد بــــرىسي|ر سيد|لنج|مصطفى ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

4o2238 ئى|لشلق|لسعيد محمد |ن محمد |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78o857 هيم محمد|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

44624 حمد محمد محمد|ندى  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

792796 ضى|لر|عىل عبــــد | ده عط|مي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

92o744 نور |سيمون طلعتـــ سعيد  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

788|o3 جح|ل محمد ر|خلود جم عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|4|458 ه|لل|ئ  محمد عبــــد |محمد فد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

437436 مد|هيم ح|بــــر|للطيف |للطيف محمد عبــــد |عبــــد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

422736 ى خليل سعد|محمد عبــــد  لمنعم حسي  سكندريه|ل|صيدله 

893|68 حمد |عيل |سم|حمد |كريم  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

2o886 لمطلبــــ|لسيد عبــــد |رص |حمد ن| ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر
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||7638 ل حنفى محمود|يوسف جم |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o523o وى|لزعبــــل|هيم |بــــر|ن محمد عىل |رو لمنصوره|صيدله 

|6854 ى جد رمسيس نسيم|م| مي  ى شمس هندستـــ عي 

485434 رضوى يحن  مهدى محمد مصطفى لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

32|262 لعزيز|مصطفى محمد محمود عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

324537 ف محمد عبــــد|حمد | لحميد|رسر ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

85|347 در حموده|لق|ح عبــــد|صل| رن دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

678o49 حمد|لرحمن |لرحمن زينهم عبــــد |عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

2|6235 وى|لرحيم محمد قن|حمد عبــــد|محمد  ى شمس هندستـــ عي 

492333 لمرىس|م محمود محمد محمد |حس ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

6|o6|3 يد|لبــــسطويس ز|ء لطفى |دع لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6|88o بــــو سيف|بــــ |لوه|لنبــــى عبــــد |م عبــــد  حقوق بــــنى سويف

|6|378 هلل|حمد حسن عبــــد | |عل ى شمس|د| بــــ عي 

78|545 لم|لسيد س|دل |ء ع|رس| زيق|لزق|صيدله 

863||| محمود محمد عىلي خليل سيوط|حقوق 

8|45|6 هيم|بــــر|لمعز |ن محمد عبــــد|مرو ي|صيدلتـــ 
|لمنى

2|6859 حمد مندور|ئى |نور محمد ه ى شمس|تـــج ره عي 

3642|o دى|له|زق عبــــد|لر|محمد محمد عبــــد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

5|22|8 ف عىل محفوظ محمود أرسر سكندريه|ل|طبــــ 

2766oo لديبــــ|يه فوزى محمد | ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

8o477 ى مهدى| لي|د يحن  حسي  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

246|54 حمد محمود محمد منصور|دهم | ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

|485o6 لرحمن|لرحمن فهىم عبــــد |عبــــد | مه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

24o649 هلل|لعربــــى محمد عبــــد|محمد  هره|لق|بــــ |د|

273535 در|لق|لرحمن سيد سنوىس عبــــد|عبــــد لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

9|6o38 لحسن  |بــــو|فوزى حسن فوزى  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

527724 ء صبــــىح مصطفى خرمندتـــ|ل| سكندريه|ل|هندستـــ 
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274664 لدين سيد|هيم سعد |بــــر|ئى |ن لفيوم|لعلوم |ر |د

49399| حمد منصور|لد رزق |خ تـــربــــيتـــ دمنهور

85|83 م|لسل|ح عبــــد|لفتـــ|محمد محمود عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6|9|8| د|لحد|ل وهبــــه عبــــده |دين جم|ن ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

9o4|93 يف محمد فتـــوح محمود  رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

6|o867 ن|م شعبــــ|ندى محمد س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

525968 ن|هيم سليم|حسن حربــــى إبــــر ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|32435 د قرئى|ء محمد رش|ل| هره|لق|بــــ |د|

|43478 لد بــــدر محمد|فرح خ ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

876946 ن يز وهيبــــ  |بــــ ف|يه| |مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

68||48 ر|ح نص|لفتـــ|حمد عبــــد |م |زن حس|م لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

867367 ي عبــــد|حمد نرص |
ى
هر|لظ|لدين شوق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|36994 لرحمن حسن خليل محمد|عبــــد  ى شمس حقوق عي 

8|2932 ي|
ي محمد مهنى

حمد مهنى سيوط|حقوق 

|67693 ل|مي محمد جل|كريم س لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

62653o حمد|لسيد سيد|للطيف |ئى عبــــد|م| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

68663| يه|بــــو ر|هيم فوده |بــــر|مي  |ل|رق |ط لمنصوره|ره |تـــج

499448 ر|در نو|لق|لحميد عبــــد |ء عبــــد |عىلي تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

3|859 حمد شحوتـــ|محمد محمود  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

75o959 لنور|بــــو |ن |محمد محمد رضو هندستـــ بــــور سعيد

78|65 ي
رص عىل جمعه|ن| دئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

255587 ر|م نص|لسل|ل عبــــد|محمد جم تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

5|5784 هيم محمد منصور|بــــر|طمتـــ خميس |ف سكندريه|ل|طبــــ 

358263 مل|رس يىح ك|ندى ي |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4342o3 د|ل شكرى وهبــــه مر|م جم|له| |بــــ طنط|د|

238|27 ى مصطفى|لن|رحمه عبــــد رص حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|6|oo2 مه حمدى محمد|س|م |مر ى شمس صيدله عي 

82o672 ى|زق عبــــد|لر|محمد عبــــد لحكيم حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

765|6o ن|د حميد حميد|ئد حم|ر لمنصوره|حقوق 

542|89 هلل|ن محمد فضل |محمد رمض هره|لق|لعلوم ج |ر |د

894o78 لبــــر |مرك عبــــد|نور |ء |هن سيوط|بــــ |د|
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7764|| هيم|بــــر|هيم |بــــر|لد |عزه خ زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

43592| ل|لفو|لسيد أحمد محمد |ئى |أم ي صىح طنط
|معهد فنى

855222 لصديق طه عىلي|بــــوبــــكر |محمد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

358oo6 م|حمد تـــه|دى فرج |ش وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

366o| ن|م محمود سلط|م|هنده |ش لفيوم|لعلوم |ر |د

53o|36 يف|لق |لخ|مه عبــــد |س|ء |سم| حمد رسر بــــ دمنهور|د|

753o5| يف  ف عبــــد |رسر فظ حموده|لح|رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5o4486 ى |ي هلل|ج عبــــد |لسيد ض|سمي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5o|59| ء محمود عبــــده محمد كبــــيثــــه|دع إلسكندريتـــ |تـــمريض 

438||6 لطويل|لسيد |حمد |فرحه  ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

546752 لد بــــدير محمود بــــدير|محمد خ ي|بــــ |د|
|لمنى

3||375 دق|هر ص|مفدي مجدي م ى شمس|تـــج ره عي 

9|2oo9 ف | لموجود محمود |حمد عبــــد|رسر ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

|72o68 حمد محمود|عمر حمدى   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

783o9 ى  نيس|حبــــيبــــه عمرو خي  هره|لق|ره |تـــج

479o56 لس متـــي ى عىط شح|س |كي  تـــتـــ|مي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

26o623 هيم|بــــر|يه محمد فتـــىح | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|2|963 ن|مد سليم|تـــم ح|مد ح|ح د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|66696 سعيد حموده محمد| دين هره|لق|حقوق 

7o8|o5 دى فرج|له|هيم محمد عبــــد |بــــر|ندى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

833922 هلل محمود|ل عبــــد|يه جم| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

8|275 |ش|لد محمد بــــ|ء خ|رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

36||76  عبــــد|حمد هش|
ى
لعزيز|م شوق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

59649 م رفعتـــ جودتـــ ذىك|سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

8o459 لغنى|لغنى محمد عبــــد|محمد عبــــد |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

42|947 لد|شم خ|لد ه|ريم خ |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

492827 ذل|لش|طف عبــــيد |ع| م يحن  زكري|هش ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 
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|446o8 لحميد|ل عبــــد |محمد محمود محمد كم هره|لق|ره |تـــج

436676 تـــتـــ|تـــتـــ محمد شح|هيم شح|بــــر| |رن لشيخ|ره كفر |تـــج

4845|2 ل محمود|لع|لسيد عبــــد |حمد | |ره طنط|تـــج

5|7|7o لعمورى|لرؤف حسن |حبــــيبــــتـــ عبــــد ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|54|79 لمغربــــى عىل|حمد عىل | ى شمس علوم عي 

3|5|34 لمسيح مرقص|د عبــــد|ك عم|مل ن|علوم حلو

|4o352 لحميد عىل|ر محمد عبــــد |من ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

498228 ى عبــــد لنرص|لحميد محمود سيف |خلود خي  بــــ دمنهور|د|

|42596 لمجيد|لح عبــــد |ر سلىم ص|مي ى شمس حقوق عي 

265o24 لمحسن|حمد عبــــد|لد |حمد خ| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

68o896 بــــوعطيه|محمد محمد | لدين رض|تـــفى  لمنصوره|حقوق 

823|93 ميمه محمد عيد محمد| ي|علوم 
|لمنى

852|88 ى عبــــد|حمد عزتـــ | لعليم|مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|6|o37 عوده موىس محمد| رن |ره بــــنه|تـــج

||5264 ى ديوس|قل|ل محفوظ |كم| يوستـــي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|36689 عيل محمد|سم|لرحمن |ء عبــــد |رس| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

878336 در |لق|نور عبــــد|در |لق|مروه عبــــد سيوط|ره |تـــج

7o4279 شم|ن ه|ن متـــول سليم|محمد سليم زيق|لزق|هندستـــ 

7|5498 ن|م سليم|م|ل|لسيد |لسيد |محمود  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

87939 ى| دين  حسي 
ى مصطفى حسي  ن|حقوق حلو

|7oo47 لنبــــى|ق حسبــــ |سح|لحميد |بــــسنتـــ عبــــد  ج|بــــ سوه|د|

5|35|4 ف عوض هليل|ي رس أرسر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

688646 ي|ر
حمد محمد حسن|رق |ط| ئى ي |

لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

33o27 |دق شط|ن محمد ص|رمض| دين كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

3|66o9 ى |ي م|هيم تـــم|بــــر |مه |س|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

489939 يوبــــ|منيتـــ مدحتـــ محمد محمد | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

622934 تـــ|لحق بــــرك|يه عزم عبــــد | ط|معتـــ دمي|علوم ج

855663 لسيد|لحميد |لحميد سيد عبــــد|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

345|95 ف |نسمتـــ  هيم محمد|بــــر|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

|66732 لمنعم|سلىم منتـــرص محمد عبــــد  ن|بــــ حلو|د|
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|4|469 وى|لحفن|دى محمود |له|حمد عبــــد | ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

85o777 ن|حمد سليم|ء منصور |شيم لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

894|o3 د يوسف |فؤ| ميمه زكري| سيوط|بــــ |د|

677488 لحنفى|لحنفى مصطفى |حمد منصور | ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

52757 ه | عيل|سم|حمد عىل |مي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

537546 ي|هلل محمد أحمد أحمد |عبــــد 
لطوجى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

353959 ف محمد مصطفى|محمود  رسر ى شمس|د| بــــ عي 

|42359 هلل عىل|ريج محمود عبــــد | ى شمس صيدله عي 

286783 وق صبــــىح  حمد حسن|رسر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

863772 طمه يشي زىكي خرصى|ف دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

|5288 ل|هيم هل|بــــر|بــــر |دين ص|ن هره|لق|بــــ |د|

|65354 ه | حمد|هيم جمعتـــ |بــــر|مي  ن|بــــ حلو|د|

35799| يوسف محمد عىلي محمد خميس مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|3598o لمعبــــود|ىط عبــــد |لع|م عبــــد |وس| |رودين ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

23752| جر مدحتـــ تـــوفيق حموده|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|4||44 لحميد حسن|عيل عبــــد |سم|لد |عمر خ ن|هندستـــ حلو

637235 لمنعم سويلم|خلود حسن محمد حسن عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

282o44 ى حسن ه| شم|حمد حسي  عه مشتـــهر|زر

|36625 ل|لرحمن محمد فتـــىح كم|عبــــد  ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

844443 مد|طف جمعه ح|يه ع| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

54|942 لمول حسن|حمد مصطفى عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|4452| م بــــيوم مسعود|هلل عص|عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

847|3o هلل|مد عبــــد|هر ح|لظ|ء عبــــد|وف سيوط|ره |تـــج

42|6| ن محمدين محمد ربــــيع|رو هره|لق|م |عل|

79o265 ى مصطفى محمد قطبــــ|ي سمي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

6|4444 لصعيدى|هلل |مد عبــــد |م ح|ن هش|يم| |بــــ طنط|د|

24o622 لسيد|لد سعيد محمد |لرحمن خ|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

625468 لمنعم محمد حميده|هدى سيد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

7o4o6| ه | ي|لسيد حسن |مي 
ل|لسيد جى زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري
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36258o عطيه محمد محمد| رتـــ رض|س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43o5|7 لعفيفى|لرحيم محمد |ل عبــــد |نه لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

9||3o9 لحليم مرىس |ل منصور عبــــد|نه ي صىح سوه
ج|معهد فنى

428567 بــــ|ر غل|ن عيد مبــــروك نص|إيم |طبــــ طنط

|7o675 |دل عطيتـــ حن|ع| ري|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

84|355 حمد خليل|حمد ممدوح | ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

54|76| محمد عبــــيد جمعه فرهود ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

682999 ى عىل|لحس|مل |طمه مصطفى ك|ف ني  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

335456 محمد حفنى| سلوى زكري ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|45679 د محمد محمود|لرحمن رش|عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

635438  عىل|لبــــ|لسيد عبــــد|ح محمد |سم
ى
ق زيق|لزق|نوعيتـــ 

449|o6 رس|رس ك|رس ك|نسمه ي |نوعيتـــ فنيه طنط

424727 ي |هيم ن|بــــر| لجليل|عبــــد | حمد رض|ج  سكندريه|ل|عه |زر

684284 لحديدى|د منصور |لجو|جمعه عبــــد | رن لمنصوره|ل |طف|ض |ري

85|o82 در|لق|د عبــــد|در فؤ|لق|ر عبــــد|من لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

9|2293 ى بــــكر | لي|د محمد حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

79264 ى عىل  لديبــــ|محمد محمود حسي  هره|لق|حقوق 

6o4468 حموده| بــــوري|لسعيد |حمد |لسيد |ء |رس| |حقوق طنط

|39o34 للطيف|ىطي عبــــد |لع|مريم فتـــىح عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|37564 هيم محمود مصطفى|بــــر|ن |مرو هره|لق|ج طبــــيع |عل

223|oo ن|حمد رجبــــ عمر عثــــم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

347872 لحفيظ|لنبــــى عبــــد|محمد سمي  عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

|228o2 لحميد|لسيد عبــــد |عمر فريد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

5|5992 ف سعيد |يتـــ | حمد|هيم |بــــر|رسر علوم دمنهور

9|4275 هر عدل قلدس  |ز| رين|م سيوط|بــــ |د|

896o23 لرحيم |هيم عبــــد|بــــر|حمد |سحر  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

34||27 بــــدين|لسيد ع|هيم صبــــىح مصطفى |بــــر| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|2|832 ي|م حسن |م|مح |م س|هش لشوربــــىح  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

359534 ي
ي عبــــد ربــــه|عبــــد| دئى

ى
لعزيز شوق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6792| ف عبــــد |تـــم |ح لحكم محمد|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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893745 ه | ف عبــــد|مي  ن  |لرحمن سليم|رسر سيوط|بــــ |د|

48|748 حمد|ن محمود |حمد رمض| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

8o|329 رس محمد ظريف|مريم ي ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

26694o ل محمد سند|مروه جم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

465ooo د|لجو|لحميد عبــــد |هيم أحمد عبــــد |هيم إبــــر|إبــــر ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

2|2648 بــــ|ح خط|لفتـــ|شم عبــــد |لسيد ه|حمد | ى شمس هندستـــ عي 

227292 حمد|يوسف محسن يوسف  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

75|287 هيم فرج|بــــر|م |بــــسنتـــ عص لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

4952|9 دق خليفتـــ|لص|دعبــــد |دل ج|مصطفى ع بــــ دمنهور|د|

362|64 حمد محمد|م عىلي |سل| سيوط|بــــ |د|

7o57o2 لبــــديع عىل|دل عبــــد |هلل ع|عبــــد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

439743 حمد محمد|زق |لر|جر جمعه عبــــد|ه لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

6|976| لسبــــع|لمرىس محمد |هر |زن محمد ط|م ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

694947 فع|ء درويش محمد درويش ن|دع ن|صيدله حلو

798o6 هلل|حمد محمد عبــــد |م محمد |حس ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

5|43|3 ز|حمد حر|حمد |ء حسن |رس| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

32o8|5 هلل|هر عىل عبــــد|محسن ش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

54|445 محمد عىل سعيد عىل علوم دمنهور

|72|57 هلل| |مريم عىل محمد محمد عط ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

447o46 هيم|بــــر|حمد عبــــد ربــــه |لرحمن |عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4|42o9 لحليوه|بــــوزيد محمود |ندى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4362oo لبــــوه|يم يوسف |لد|رق عبــــد |محمد ط سكندريه|ل|حقوق 

2499|7 م جمعه|لسل|زينبــــ سمي  عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

422o|| لبــــدوى|يه محمد قبــــيض | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

64|477 د|حمد عمر رش|طمتـــ |ف زيق|لزق|نوعيتـــ 

357655 ى عبــــد|ي لرحمن|لرحمن سعد عبــــد|سمي  |حقوق بــــنه

323o75 حمد محمد جبــــر حبــــسر|دتـــ |غ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

774||2 دى|له|در عبــــد |لق|هلل محمد عبــــد |منه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4o8523 ره|د وحيد محمد محمد رسر|عم |ره طنط|تـــج

|2ooo7 مد|هلل محمد سيد ح|منتـــ  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر
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265273 ف ن| رص محمد زينهم رجبــــ|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

|6o76o حمد|لمجيد طه |زم محمد عبــــد |ح مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

475267 تـــه حنس|ئى حكيم شح|مريم ه سكندريه|ل|صيدله 

|4|73| زر|سم رأفتـــ وهيبــــ ع|بــــ ى شمس طبــــ عي 

78|956 للطيف|حمد عبــــد |حمد محمد |سمر  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44o5o4 عيل|سم|لسيد |هر محسن سند |م لشيخ|بــــ كفر |د|

|32399 رق محمد محمد|حبــــيبــــه ط لفيوم|عه |زر

8|5277 ى مل|ك هيم|بــــر|سحق |ك |رولي  ي|بــــ |د|
|لمنى

428465  يوسف عىل شفتـــر|لص|منيه |
ى
ق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

326635 بــــر خليل|لح خليفه ص|رتـــ ص|س ن|حقوق حلو

26529 زق|لر|ح عبــــد |ن صل|مصطفى رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8652o9 لصغي |هلل |يز فرج |مي  ف| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

847572 ى رجبــــ معوض عىلي|ي سمي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

8788o هلل سيد|زم سيد عبــــد |ح لفيوم|تـــربــــيتـــ 

869o|3 مجدي بــــولس منصور| رين|م ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|72239 ين عم دق|د جدعون ص|رسر ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|3|625 ىط|لع|هر محمد عبــــد |ء م|سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

254655 ي |در عبــــد|لق|ن عبــــد|لرحمن عثــــم|عبــــد
لغنى
ن|عف

ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7o6475 د محمد|حمد محمد ج|يه | لمنصوره|بــــ |د|

4|795| لعمروىس|م محمود محمود  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

69582| يه مجدى محمد يوسف عيطه| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

678965 لعزيز|لسيد عبــــد |ن |ر محمود رضو|من ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

86339 لعزيز عىل|لنجدى عبــــد |ء |رس| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

7o227 لصمد مرزوق|رم عبــــد |ن ك|يم| لفيوم|بــــ |د|

2452|5 لسميع سيد عىل|فرحه عبــــد ن|هندستـــ حلو

322468 ى ج هلل|بــــ |مريم عشم فكرى بــــشر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

85|o47 يد مهدي|ء عيد ز|لشيم| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

775o88 مل محمد مندور|حمد يوسف ك| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

483647 حمد|ندى محمد محروس محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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757676 وق محمد محمد  هيم|بــــر|رسر تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

9o7656 حمد |ه صديق |لل|م عبــــد|عز تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

777|5| ى عبــــد|لع|رحمه محمد عبــــد  ل|لع|ل حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

||52|2 رق سيد محمد جوده|هلل ط|حبــــيبــــه  ى شمس|تـــج ره عي 

847482 حمد بــــدري محمد محمد| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

272o7| مريم سعد سعد عىلي بــــكي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

429675 م سليم عوض|دى يشى س|ف |طبــــ طنط

5|8|72 ي محمد |م |وس
لفيومي|لحسينى سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

49647o ي|هلل عبــــد |زق عبــــد |لر|رتـــ عبــــد |س
لغنى تـــربــــيتـــ دمنهور

62854  عىلي مبــــ|م|
رك عىلي|ئى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

68o63o حمد محمد محمد عمر موىس|لسيد |ء |سم| لمنصوره|نوعيتـــ 

45o439 تـــ|لزي|د |م نبــــيل رش|حس |هندستـــ طنط

9o7843 حمد |حسن عىل حسن  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

762289 شور|حمد زىك ع|يوسف خميس  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

9o4886 حمد |لنعيم |ء رجبــــ عبــــد|ول ج|صيدلتـــ سوه

449574 لحسينى |لرحمن محمد مصطفى محمد |عبــــد 
محمود

ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9o9352 ن |لسم|ن طه |لسم|ء |رس| ج|صيدلتـــ سوه

859583 حمد|ل عىلي |لرحمن محمد جل|عبــــد |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

74o76 لحميد خليفه|شهد عويس عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

6328|2 ى عي|ء ثــــروتـــ حس|رس| ط|ني  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

7657o2 ن|حمد سليم|حمد غنيم |ن |مرو هندستـــ بــــور سعيد

46558 لمنعم|رص محمد عيسوي عبــــد |ن| دين هره|لق|عه |زر

322o92 بــــوغيده|نغم مؤنس محمود محمود  هره|لق|حقوق 

8|23|9 ء محمد عىلي عمر|صف ي|بــــ |د|
|لمنى

3|o6|  عبــــد |لش|عبــــد | رن
ى
لعظيم محمد|ق هره|لق|حقوق 

9o6|72 للطيف |حمد عبــــد|عمر محمد  ج|ره سوه|تـــج

5|8|74 لفيومي|ح |لفتـــ|م محمد عبــــد |وس لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

26672o لخي |بــــو|د فوزى |بــــسنتـــ عم ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

32o976 ح محمود عىل|لفتـــ|ل عبــــد|عمر جم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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483532 رص محمد مصطفى حسن|لن|ن عبــــد |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o8532 لعظيم|ل عبــــد|محمد حسن جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

426884 حمد محمد|رق سيد |ده ط|مي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|542 لسيد|ل |ن كم|رمض| ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|92|5 ف |يرينى | يميل مسعد|رسر ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|422 لجليل محمود|د عبــــد |م فؤ|حل| لفيوم|بــــ |د|

7|2|66 زق|لر|حمد عبــــد |حمد |عمرو حسنى بــــكر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

77o239 در سيد غريبــــ|لق|سل محمد عبــــد|بــــ |ره بــــنه|تـــج

8o7565 هيم محمد|بــــر|حمد |ر |من ره بــــنى سويف|تـــج

3548o9 د|لجو|د محمد فرج عبــــد|جه ى شمس|د| بــــ عي 

882722 ن  |بــــ رؤوف محمد رمض|لوه|ن عبــــد|جيه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||8836 لعزيز|بــــ يشى عبــــد |يه|دين |ن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7oo52| وق عوض  لسيد|حمد |رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6896|| لفتـــوح|بــــو |روق |ن ف|لفتـــي|بــــو | |صف لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

698584 سعد سعد|يوسف نجيبــــ | ن|مري لمنصوره|طبــــ 

|28773 لسيد|لسعيد ربــــيع |م |سل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

239||2 ى|بــــر |رق ص|ن ط|رو مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|3396| د عىل|بــــ عىل فؤ|شه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6888o2 وى|لشه|لق |لخ|طه محمد محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

78||93 حمد محمد سعيد محمد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o8833 وى|لعشم|هلل |م محمد عبــــد |وس |بــــ طنط|د|

776446 ئيل|ميل جورج  ميخ| |مونيك زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

34992| ي
لرحمن|طف فخرى عبــــد|ع| دئى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

883942 رم جرس  |ر مك|ئى مختـــ|م| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

35o287  حسن محمد|لش|ح عبــــد|لرحمن صل|عبــــد
ى
ق سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

67587o ه | ف |مي  لصعيدي|لسيد محمد بــــدير |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|4o746 ح محمد حسن|لفتـــ|حمد عبــــد |در |ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|74|3| ي|لبــــ|بــــر عبــــد |عمر مجدي ص
ى
ق ن|حقوق حلو

52o2|9 لدين عسكر|زغلول سعد| سه تـــمريض دمنهور

697394 ى مجدى عبــــد |ي لمنعم صديق|سي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

89o7o2 ى |نجل ء فوزى حسن حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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252o49 لس|دى جم|ف ل سعيد كي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|47382 عمر محمود عىلي دكروري ن|بــــ حلو|د|

26o235 لخول|ح |لفتـــ|مد عبــــد |ورده فتـــىح ح ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3665o| دتـــ|حمد عفيفى حم|عمر سيد  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

539725 وق ع ى|حمد |دل |رسر حمد خي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

643|49 ى |ي ن|در شعبــــ|لق|هيم عبــــد|بــــر|سمي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

27668 لحميد عبــــود|بــــسنتـــ عىل عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|oo|| وى|لشن|زى |يوسف غ| عمر رض بــــ دمنهور|د|

7777o3 ي شهده|هيم محمود عبــــد |بــــر|محمود 
لغنى  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |

ره|د |

348474 لمقصود محمد جمعه|ء محمد عبــــد|رس| ى شمس|تـــج ره عي 

62|923 حمد محمود محسوبــــ محمود دحدوح|ن |يم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

34|4o3 لسيد سعد|محمود زينهم محمد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

23576| د محمود رزق|عم| جن هره|لق|ره |تـــج

|55o8| د|هلل عو|د عبــــد |هلل عو|منتـــ  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|58|76 لسعيد محمد يونس|ل |نىح  جم| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|99|3 لعظيم|لعظيم محمد عبــــد |محمود عبــــد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

|5|666 ف س|مروه  لحميد عىلي|لم عبــــد |رسر هره|لق|بــــ |د|

8|496 ن وي|لتـــل|حمد |دل |ع| مي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

435|79 س|لبــــح|ىط |لع|دل عبــــد |ء ع|سم| سكندريه|ل|بــــ |د|

84268 ل عىل|ح كم|محمد صل ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

623779 |لوف|بــــو |لسعيد |لسيد محمد |سمر  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

88942o ر |سيد خلف منصور رصى ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3|3982 لبــــطل|هر سمي  محمد |محمد ط |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

228434 ي|ر
لدين مصطفى محمد|محمد مىح | ئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

699558 عطيه حسن| محمود رض ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

|32978 حمد|ىط |لع|حمد عبــــد |ن |نوره ى شمس حقوق عي 

457o43 حل|حمد سو|هيم |ن إبــــر|نوره تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

89358| م |م محمود عل|محمود عل سيوط|هندستـــ 
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4|85|3 دى|له|كريم عىل محمد عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4o4643 ي تـــوم
س بــــخيتـــ|بــــيتـــر عيد مهنى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|9o|9 لق|لخ|لحميد عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|حمد |محمد  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

892843 ى  |هلل عبــــد|عبــــد لرحمن محمود حسي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

782836 ئى|هبــــه طلعتـــ محمد محمود محمد كيل عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4o66|o حمد|ش |لدمرد|حمد |ء |سم| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

232724 لعليم|ضى محمدعبــــد|ر محمد ر|من ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

477878 در عىل محمد|لق|دهم عبــــد | |ره طنط|تـــج

42oo89 مد محمود يوسف|لسيد ح|هيم |ره إبــــر|س لشيخ|بــــ كفر |د|

23o793 ى |عمر جم عيل|سم|ل محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

44o296 بــــوعربــــ|صف |نور ن|نسمه محمد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

4425|9 ي|لمعرص|هيم |بــــر|لسيد |لسعيد |محمد 
ئى لشيخ|بــــ كفر |د|

253457 ن|لد محمود حمد|ندى خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

265o63 لمنعم عطيه|كريم محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

84364 د محمد|حمد محمد رش| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

37|36o حمد|يتـــ خليل محمد | عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

2|9779 ر|دين محمد محمد عىل عم|ن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

869299 س|لح عبــــ|س ص|محمد عبــــ |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

3o48| ى|رس فتـــىح |سميه ي مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

354979 ى |ي حمد|هيم سيد |بــــر|حمد |سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

762397 يق|لع|حمد محمود محمد محمود | ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

345o2 حمد|ن |مينه محمد شعبــــ| سيوط|عه |زر

|23336 ل|دل لمع مرقص سوري|ع| لور ى شمس|تـــج ره عي 

28o925 حمد بــــيوم|لذهبــــ محمد |بــــو|حمد | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|7o|34 ن|دل يون|جورج ع| رين|م هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

924675 فظ  |د ح|حمد ج|كريم  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|4|58 ج  طيلون|غ ج  عىل خرصى دتـــ خرصى سكندريه|ل|بــــ |د|

485358 مريم سعيد محمود هريدى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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2|5334 ى محمد صل|ي حمد|لدين |ح |سمي  هره|لق|بــــ |د|

853837 بــــي|مبــــ|ر محمود بــــدر |من ي|بــــ |د|
|لمنى

|66oo5 مي  جرجس|سم |بــــ| بــــمو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

264369 ى محمد عبــــد ده|هلل بــــيوم حم|نيفي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|6|999 ى سعد عىل عبــــد  لرحمن|حسي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

223|96 لرحيم|ن محمد عبــــد|يوسف حمد ى شمس هندستـــ عي 

899o47 سحق مسعد |ره يوسف |س ج|بــــ سوه|د|

34243 هيم|بــــر|لسيد |لسيد |عمر  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

43624 ى صبــــرى محمد ص|ي دق|سمي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

52463 لد محمد عىلي|مريم خ حقوق بــــنى سويف

||69|7 ى ح مي  لسيد|مد حنفى يوسف |ني  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3732|3 ي|دل حمدى ح|حمد ع|
ى

تـــى|مد ع |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

634538 لد محمد مصطفى محمد|محمد خ زيق|لزق|ره |تـــج

9|9664 ى عبــــد عي |ل رف|لع|محمد حسي  ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

|263|7 لرحيم محمود|رتـــ ممدوح عبــــد |س هره|لق|بــــ |د|

248896 لسعود|بــــو|لعزيز |رس عبــــد|ي| يش ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

342522 دم|بــــدر محمد محمد محمد  ى شمس علوم عي 

75384o ل|لع|زق عبــــد |لر|تـــ عبــــد |د|لس|ن |جيه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

258339 ليد حلىم محمد|م و|سل| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|326oo لجندى|لرحيم |لد عبــــد |جر خ|ه عه مشتـــهر|زر

5o274 ى محمود ج هيم|بــــر|بــــر |حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

35669o ن|هيم شعبــــ|بــــر|لسيد محمد |هبــــتـــ  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|58724 حمد|هر محمد |نسمه م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2427o6 هلل|حمد عوض |هلل |د وليد عبــــد|زي ى شمس هندستـــ عي 

8|9475 ى مل|سخرون ك|يوسف | يوستـــي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

||529o حمد حسن|حمد مسعد | |رؤي تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

9o244o بــــوضيف |للطيف |رق عدل عبــــد|ط ي صىح سوه
ج|معهد فنى

226o|2 حمد|مد |ن ح|مد رمض|ح لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6oo749 هيم مزروع|بــــر|س محمد رأفتـــ |ين| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

7|3o4| حمد صبــــح|لمطلبــــ |ن عبــــد |حمد رمض| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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776|o| ى مرع محمد م حسي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|47444 بــــ|حمد متـــولي محمود خط|مصطفى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82583 هلل|ندرو رشدى عزيز سعد | د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

28|88o حد|لو|حسن مدحتـــ رشدى عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

359935 ف شعبــــ|هند  لمطلبــــ|ن عبــــد|رسر ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

4o38|5 للطيف|عبــــد| د سمي  زكري|زي إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

363472 مه|ن عطيتـــ معوض عطيه ش|نور |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

3|6442 س|ء سيد محمود محمد عبــــ|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

62722| ل|م محمد معوض هل|حمد هش| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

525349 ف فؤ|دين |ن عيل|سم|د حسن |رسر ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

259738 يد|د محمد ف|يه ج| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

272369 زم وحيد متـــول محمد|ح لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|3795| فظ سليم|لح|حمد عبــــد |مصطفى  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

7|3|59 لم|ء طه محمد بــــهجتـــ س|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|2o498 لسيد|لحميد |مروه سعيد محمد عبــــد  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

7o4693 رص وديع محمد عزبــــ|ء ن|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

52|738 ل محمد طه|أمنيه جل سكندريه|ل|حقوق 

64345| لسيد|هيم |بــــر|حمد عىلي |يه | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

354268 د|لجو|مينتـــ مجدي محمود عبــــد| ى شمس|د| بــــ عي 

2459oo |لعربــــى محمد |محمد 
ى

لرع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

876423 لرشيد يمنى  |ضى عبــــد|محمد ر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

766782 هر|لط|دق |لص|محمود محمد محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

526o57 بــــورى|لش|لسيد |د صبــــرى |عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

789723 دى عليوتـــ|له|م |حمد محمد تـــه| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

57576 ن محمود|محمد حمدى عثــــم |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

236o35 ى محمد محمد حسن بــــشر هره|لق|ره |تـــج

8o5333 هلل|حمد خليل محمد عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

254385 ل|حمد عىل غز|سم |ء بــــ|سم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

8758|5 حمد  |ده حسنى |حسنى حم سيوط|هندستـــ 
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332o8 بــــ محمد|لتـــو|مروتـــ حسن عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8859oo ى|رم|نوبــــ شهيد |بــــ| | نيوس مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

58468 شم سيد|ل ه|يه بــــل| طبــــ بــــنى سويف

628847 للطيف محمد|عبــــله محمد عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

782949 حمد محمد يوسف|يه | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

489396 لسيد|د محمد فتـــىح محمد |ندى عم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

464534 ى عبــــده|محمد عبــــد لمنعم محمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

4|4656 ه محمد عبــــد فع|لش|لحميد |أمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

4792o2 كر|كر أحمد محمد ش|فريدتـــ ش سكندريه|ل|ره |تـــج

524594 لحميد أحمد|عمر محمود عفيفى عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

34|82o دق|لص|لد منسي عبــــد|لتـــ خ|ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

||6993 لدين محمد|لعظيم نور |محمد عبــــد  هره|لق|صيدله 

829522 ر فكري عصفور وزيري|نتـــص| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

7o4782 م|لش|لمعىط عزبــــ  |لد عبــــد  |ن خ|يم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

48|626 لنعيم|هلل حسن عبــــد |هر سعد |محمد م إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

|39998 ى|م هيم|بــــر|ج  عبــــده |ن| رتـــي  ى شمس هندستـــ عي 

8o6266 لرحمن|بــــكري عبــــد| محمود رض سيوط|ره |تـــج

|2|89| ي ثــــروتـــ ك|يدى ه|ه
مل|ئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

233223 هلل|حمد معوض عبــــد| |ر|ي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7|6665 حمد محمد حسن|لسعيد |ء |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

352399 عيل|سم|مه محمد سيد |خديجتـــ سل |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

72939 ى محمد|م مصطفى ي|حس سي  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

|55553 ى سيف وديد فريد| جي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

42|4|9 ى|هند شعبــــ ن عبــــده محمد حسي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|66956 د|لجو|ض عبــــد |لد ري|مل خ| هره|لق|ره |تـــج

62o6o2 لدين|وى عز |لشبــــر|هدي محمود  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

5|42|9 حمد أيوبــــ|لحميد |لد عبــــد |أمنيتـــ خ سكندريه|ل|طبــــ 

898357 محمود شيبــــتـــ محمود | هن قرص|ل|فنون جميله فنون 

228985 حمد|حمد فرغىل |مريم  ن|بــــ حلو|د|

23|2|4 لحميد|حمد سيد عبــــد|محمد  هره|لق|عه |زر
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9228o3 ى عبــــد|ي دق |لص|لحميد عبــــد|بــــ عبــــد|لوه|سمي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

6||883 ى|لرحمن حلىم عىل عىل ش|عبــــد  هي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

766694 لم|مل يوسف س|لرحمن سعيد ك|عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4o2384 هيم|بــــر|لمنعم |لدين عبــــد |ل |ن جم|رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

||8|77 حبــــيبــــتـــ مدحتـــ محمد مصطفى ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

46|o64 م مصطفى عىل حسن|هلل س|منتـــ  |حقوق طنط

3|9424 ن|لعظيم بــــدر|ل عبــــد|طمتـــ جم|ف ى شمس|د| بــــ عي 

7o6|oo لسيد بــــدوي|حمد |مه حسن |س| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

837|37 لقوي محمود|مد عبــــد|محمد ح |هندستـــ قن

423398 رص منصور محمد سعد|سلىمي ن سكندريه|ل|عه |زر

|6336o لمقصود|ء محمد عيد عبــــد |لىمي ى شمس|د| بــــ عي 

2848o4 ئد حلىم سنوىسي يوسف|ريم ر هره|لق|حقوق 

|3559| عيل|سم|همسه طه محمد طه  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

754|4| ى محمد عوده خليل حني  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

2|7729 سىطي|لدي|ن |رس رسل|ن ي|مرو ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

365778 محمد نرص فرج حسن مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

326247 ى|زى محمد |تـــ حج|نعم مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

29556 يف عبــــد مل|ح ك|لفتـــ|محمد رسر كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

4|2988 وى|لتـــط|مد |لد أحمد ح|فرح خ ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

785478 فوزيه محمد عطيه عىل زيق|لزق|بــــ |د|

28|867 مل|وى ك|بــــدر رفعتـــ سعد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

3||72 ح|لفتـــ|شم عبــــد |لسيد ه|ره عبــــد |س ن|بــــ حلو|د|

8692o5 ي عبــــد
ي|محمد مصطفى

لشكور مصطفى |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

237463 خلود محفوظ عىل عبــــدون ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

279345 ي
لسيد|حمد |لسيد | |دئى ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

455459 هيم حسن|بــــر|عمرو محمد  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

|62oo4 م محمد|لسل|در عبــــد |سيف ن ى شمس|تـــج ره عي 

838573 ه | ى عر|مي  بــــي|حمد حسي  سيوط|ره |تـــج

898o99 لمقصود |حمد عبــــد|ء محروس |شيم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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6|o|7 سمي  سعد سمي  خليل لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

52376o ى|بــــر|محمد  هيم زيد محمد حسي  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

87o94o شم محمد عىلي|يه ه| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

9o94| لح|د محمد ص|حمد عم| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

6o6745 ي محمد ضيف|يه|محمد 
بــــ لطفى لمنصوره|هندستـــ 

776599 ى |ي ورى جوده|لسيد مغ|سمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

368672 بــــر|لسيد ص|رق |محمد ط عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

6o8474 وى|لدربــــ|رق محمد محمد |ندى ط لمنصوره|ره |تـــج

695878 دى بــــلده|له|لسيد عبــــد |لمعىط |لسيد عبــــد | لمنصوره|نوعيتـــ 

53468| هيم|بــــر|لىح سعد |رتـــ محمد عبــــد|س عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|38937 لسيد|لد فتـــىح عىل |مريم خ ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

537262 هيم محمد خليل عيس|بــــر|مل | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

82o35 حمد عىل|جر عىل |ه ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

54|8o3 ش|حمد قرق|ن |حمد رمض| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

944oo لشيخ|در |لق|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد|م |له| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9|85|8 لعليم مصطفى |ر عبــــد|ء مختـــ|نجل ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

7o23o8 لعدوى|دى |له|م محمد عبــــد |مرمر هش لمنصوره|طبــــ 

26495 للطيف حسن|لرحمن عبــــد |محمد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

249453 لجزيرى|يمن عرفه حسن |هبــــه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|24294 لسعيد رزق|رس |حمد ي| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

268498 ط|لمش|ح |لفتـــ|ج عبــــد|محمد رس ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|2o373 رس محمد سمي  محمد أحمد|رتـــ محمد ي|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4o73o9 لمقصود أحمد محمود|طف عبــــد |ن ع|عن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68272o بــــ محمد محمود عيد حسن|رح ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

89|8|o ل |يد جل|رص ع|لن|عبــــد| دين سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76o788 رك|حمد ربــــيع مبــــ| |ند بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

9oo526 متـــ عىل محمد |س|مروتـــ  ج|بــــ سوه|د|
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8|6837 ي عبــــد لس بــــشر ك رسىمي|لمل|كي  ره بــــنى سويف|تـــج

6|9587 ف سعد إبــــر|ه هيم شتـــيوى|جر أرسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

84o897 ي|ر
هلل|ن فضل |تـــ رسل|بــــرك| ئى ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |

|لفنى

39283 ى|نده ص|ر بــــر حبــــيبــــى شيى ه ى نوعيتـــ جي 

|63|79 حمد|حمد |لسيد |ن |نور ى شمس|تـــج ره عي 

5o6944 حمد|حمد سليم |م محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

792749 لسيد محمد عليوه|منيه محمد | عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|3o378 هلل|حمد محمد عىل عبــــد | عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

5|966 م فتـــىحي محمد|طمه عص|ف بــــ بــــنى سويف|د|

287462 ل|لع|لسيد محمد عبــــد |حمد محمد | ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

2|52|6 بــــيل|هلل ه| |ندرين عزيز عط|س هره|لق|بــــ |د|

7659|8 ي|ره |س
ى
ف عبــــده درويش ق ض|رسر بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

424959 هلل| |لدين محمد محمد عط|سيف عز  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o824| ن محمد سيد|طمه شعبــــ|ف ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

826859 هيم محمد عىلي|بــــر|محمد  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

4o9223 لمغربــــى|لمجيد |س طلعتـــ محمد عبــــد|ين| |حقوق طنط

4|45o2 ف مصطفى |حمد | ىس|لعبــــ|رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

44oo43 لسعدئى|ره أحمد مبــــروك سعد أحمد |س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

32495 ئى مهدى|ن علو|حمد رمض| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

76585o ى |ي لحسينى|لسيد |حمد مصطفى |سمي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

95684 مه محمد صبــــره|س|حمد | ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

83o963 ي محمود |ء ر|شيم
لسيد|ضى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

43773 ي|ج فتـــىحي محمود |هدى فر لبــــحي  هره|لق|ر |ثــــ|

|5484o لصبــــور عىل|زينبــــ عىل عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

5822| محمد حسن محمد نوح معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

2867o5 حمد|لحميد سيد |لسيد عىل عبــــد| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

34637| ل|لع|حمد سيد محمد عبــــد|محمد  لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

74923 م محمد عبــــده محمد|حمد عص| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

643544 دتـــ حنفى|لسيد زي|حمد | زيق|لزق|حقوق 

Thursday, September 6, 2018 Page 8195 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6368|6 ن محمود عىل|آيه عثــــم ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

346o|3 بــــر حسن|رتـــ محمد ص|س تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

|623o8 حمد حسن|حسن محمد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

488|5| ح عىل منصور|لفتـــ|ح خميس عبــــد|لفتـــ|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33967 ى |صل| عل حمد|ح حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|2329 يز فهىمي |يز حشمتـــ ف|ف سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

63|369 ى  ى حسبــــ |نغم محمد خي  هلل|مي  زيق|لزق|طبــــ 

487989 محمود| لوف|محمود محمد يوسف أبــــو  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

46o|o2 ي ص
فع|لش|زي |بــــر محمد غ|منى |حقوق طنط

|56o57 لرحمن|لمنعم عبــــد |مي محمد عبــــد |رس س|ي |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

756379 س|لسيد عبــــ|م |حمد س| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|9465 ن|د نصيف سمع|يدي مر|ه ي|نوعيتـــ 
|لمنى

9|o79o لمول  |مد عبــــد|لدين ربــــيع ح|د |ن عم|مرو دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

3533|2 ن|لد بــــكرى سليم|عمر خ |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

9o|75| بــــ |بــــورح|حمد |بــــ |بــــورح|م |هي ج|ره سوه|تـــج

8||4o2 ء محمد شلق ي
مي|محمد وضى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

779669 محمد صقر محمد صقر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

64998 ربــــ|رص طه مح|ء ن|سم| لفيوم |تـــمريض 

|33529 لشهيد|بــــيشوى وجيه جرجس عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o5636 لحميد مصطفى محمود|حمد عبــــد|جر |ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

778425 لحميد|هلل عبــــد |رى سعيد عبــــد |ي زيق|لزق|بــــ |د|

2|997o قوتـــ يوسف|لم ي|مريم س ى شمس|تـــج ره عي 

527o59 د|لحميد خليل ج|ل عبــــد|عمر جل سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

4388o7 حمد شنح|حمد محمد مصطفى | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

3577|8 دى|له|هر |لط|محمد هيثــــم محمد  |تـــمريض بــــنه

2259|7 حمد محمد|مه |س|يوسف  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

246593 حمد محمد عطوتـــ هيكل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

69o5|9 حمد|ده حسن محمود حسن |غ ن|صيدله حلو

7o|599 لصعيدي|مصطفى | ء محمد رض|شيم |بــــ طنط|د|
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77289 هلل محمد|محمد فتـــىحي عبــــد  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|543o2 ر نبــــوى|مه مختـــ|س|كريم  ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

236747 در|لق|لدين موىس سيد عبــــد |ل |يه جم| هره|لق|هندستـــ 

262233 عيل|سم|لعبــــد |يمن سعيد |حمد | |طبــــ بــــنه

6|5834 ف محمد |مز |ر ر|لنش|رسر ى شمس| لسن عي 

73865 ن|بــــ عثــــم|لتـــو|ن عبــــد |حمد عثــــم| لفيوم|بــــ |د|

625995 لويسر|لم |لسيد س|محمد مصطفى  زيق|لزق|بــــ |د|

245953 س يحن |رق عبــــ|حمد ط| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

245728 لعزيز شكر|هلل عبــــد|محمود فتـــح  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|334 ى عبــــد |ء حس|شيم ى|لمقصود حس|ني  ني  هره|لق|بــــ |د|

32|488 ن|لحليم سليم|لد عبــــد|محمد خ |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

525o6o م|لفح|ء محمد محمود محمد |رو ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|55987 لمجيد عمر|حمد عبــــد |نسمه  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

46|o75 هيم معيىل|بــــر|ل محمد |ن كم|يم| |علوم طنط

79|843 لخي |بــــو|لسيد |حمد |حمد محمد |محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

482575 لبــــرع|هيم |هيم محمد إبــــر|بــــر|ئى |ضىح ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|25|9o م محمد|لسل|حمد محمد عبــــد |عمر  ى شمس|تـــج ره عي 

792o39 يف|عبــــد  هلل سمي  محمد رسر زيق|لزق|حقوق 

|6328o هلل مسعد مصطفى يوسف|منتـــ  ى شمس صيدله عي 

237|47 ى محمد رشدى عبــــد ح|لفتـــ|حني  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

637849 م محمود|لسل|حمد عبــــد|بــــسمه  زيق|لزق|علوم 

2699o4 ن|لسيد عثــــم|لسيد عزتـــ |لعزيز |عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

258794 حمد|يوسف محمد سعيد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

339|63 ح|لفتـــ|م محمد عبــــد|لسل|ن عبــــد|نوره |ره بــــنه|تـــج

869255 لحسن عبــــده|بــــو|طف |ن ع|يم| ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

4|6o|7 ز|ء رشدى فتـــىح أحمد در|وف لشيخ|نوعيتـــ كفر 

777898 م محمد خليل|ء عص|شيم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

85498 دى موىس|ئى ن|بــــ ه|ربــــ لفيوم|لعلوم |ر |د
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767|7| ى | هيم عىل|بــــر|حمد مكي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

359796 لحميد|يم عبــــد|لد|دولتـــ سمي  عبــــد |علوم بــــنه

325o42 ن|شور حس|مصطفى محمود ع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4|5668 حمد محمود محمود عيس محمد| لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

342|8| ح|لفتـــ|حمد محمد عىل عبــــد|نىح  |  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

63359| ه محمود عثــــم| ن|ن محمد عثــــم|مي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

645455 لبــــربــــرى|مرفتـــ محمود محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

63o284 بــــ جميل عىل|يه|حمد | زيق|لزق|هندستـــ 

7o8797 ن|خلود محمود محمد زهر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|9o68 م قدرى محمد خشبــــ|سه بــــ دمنهور|د|

7o965 حمد محمود|يه حسن | لفيوم|علوم 

2592|3 لشيخ|لفضيل محمد |زينبــــ كرم عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

5459|8 حمد حمودتـــ|ء عىل محمود |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|9782 هيم عبــــده عوض|بــــر|نشوه  ى شمس علوم عي 

5|6||3 ل|لسيد هل|لغنى |مريم محمد عبــــد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

37292| بــــوعيس|محمد | طمه رض|ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

76334o لسيد|ن منصور |ندى مجدى عثــــم بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

646836 ح عطيتـــ|لفتـــ|عيل عبــــد |سم|ن محمود |نوره عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7892|o |لشو|يمن رشدى محمد محمد |
ى
دق  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |

ره|د |

778764 لرحيم|محمود حمدى محمود عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

5|335| هلل| بــــيشوى صموئيل عويضه عط تـــربــــيتـــ دمنهور

922255 ح عمر مصطفى |حمد صل| ج|ره سوه|تـــج

479|45 هلل|يوسف أيمن محمود عىل عبــــد  |ضتـــ طنط|علوم ري

685278 ن|رص فريد محمد ري|يه ن| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4|7667 حسن| دل زكري|مروه ع لشيخ|بــــ كفر |د|

8764o| وس ر|تـــ ج  عزم قلينى  |ورصى سيوط|بــــ |د|

897572 ج محمود |ل فر|لع|عىل عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6|254o للطيف|ن عبــــد|لعزيز سليم|ورده عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

772392 دق|لص|ح محمد عبــــد |حسن صل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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7o|339  |حمد |مصطفى محمد 
ى
بــــى|لعتـــ|لدسوق لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

63o|28 تـــ|لشح|هيم |بــــر|طف |محمد ع زيق|لزق|ره |تـــج

2|4o46 لرحمن محمد|لد عبــــد|خلود خ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

899734 حمد |لعزيز |صم عبــــد|ء ع|رس| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

3|6963 زق فرج|لر|زق فرج عبــــد|لر|عبــــد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

246559 لم|رص محمد س|محمد ن كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3|9||4 وز محمد منصور فهىم في  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

|24575 لدين محمد|ح |عمر مصطفى صل ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

922o95 لمغربــــى |حمد |لمنعم |ندى عبــــد ج|طبــــ بــــيطرى سوه

233265 حمد رجبــــ حسن|سلىم  هره|لق|بــــ |د|

9|||8 د|د سيد فؤ|يه فؤ| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

282277 لعزيز عىل|لمحسن عبــــد|محمد عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|35485 شم|عيل ه|سم|حمد |هلل |منتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

855|7| لحميد محمد|بــــ عرفه عبــــد|رح تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

276987 لعليم|ره محمود محمد عبــــد |س ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4o7o58 ج|بــــر محمود فر|محمد ج| رن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

9o444o فظ |لح|محمود محمد عىل عبــــد سيوط|طبــــ 

|69677 سحق|مريم رؤوف مني   ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

6|245o ن|ن محمد عف|ء مسعد سليم|أسم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3|2|7| ي محمد طل|روضتـــ ه
يع مصيلىحي|ئى |حقوق بــــنه

3229o ف حسن عو|محسن  د|رسر كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

6247|4 م|لش|م تـــوفيق عوض |حمد هش| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

83o762 رص خلف حسن|لن|محمد عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

83647o ي محمد نور موىسي
منى دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

63|563 ر محمد|لستـــ|يه محمد عبــــد | ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

34473 لم|د س|هبــــه سمي  عو دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

2|9o8 دق محمد|لص|سهيله محمد عبــــد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى
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49o|3| هيم|بــــر|رق حمدي محمد |ء ط|لزهر|طمتـــ |ف عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

779797 ى محمد عطيه محمد نمي |ي سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

855562 هيم دكروري|بــــر|لدين |ل |هيم جم|بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

622653 لمعىط|لسيد عبــــد |سحر سمي  فهىم  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

76245o بــــو عيس|لسيد |حمد |م |حمد حس| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

37o72 ي محمد محمد نرص
محمد مصطفى ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

697726 حمد|رق حسن عبــــده |ط| لي|د لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

689298 زق|لر|محمد عطيه عبــــد | ئى رض|م| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

85269o ى عبــــد حمد|لحميد |هدي حسي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

43655 لسيد|رس سعيد |سيف ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

42o|68 |لسيد محمد |رم |لمك|بــــو |م |م|ل|نسمه 
م|م|ل

هره|لق|لعلوم ج |ر |د

33o36 عيل|سم|ن صبــــىح سيد |ريم مرو  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

754||| حمد حبــــش محمد|ء |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8o78|6 ي صل|رغده ه
لدين مهدي|ح |ئى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

|34927 لمعبــــود|حمد عبــــد |حمد محمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

355752 سحق|سحق رزق |شولميثــــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3726|6 د|دل عبــــده فؤ|ن ع|نوره |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

485o49 لم|مؤمن محمد محمود شديد س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|9245 ء حمدى بــــدوى سعيد|حسن طبــــ بــــنى سويف

924|6 لم|د س|لرحمن محمود عي|عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

48o546 رون|بــــوه|لرؤف |لدين عبــــد |محمود سعد  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

265525 عيل|سم|دل حسن عىل |عىل ع تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

8o28o7 حمد محمود|م |حسن هش ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

697|59 محمود محمد محمد محمود منصور لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

23246o د عىل|ئل عو|يه و| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

436788 وى|لسحم|هيم عىل محمد |بــــر|ندى  لشيخ|طبــــ كفر 

78764o محمد عيد محمد| دين لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

232o23 لسيد|لد محمود |محمد خ ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 
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|3oo|6 ي
محمد حسن محمد عىل| دئى بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

824872 ي متـــولي |لش|عمر عبــــد
ى
حمد|ق |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

68864 عيل|سم|لرحمن محمد يىحي |عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

877385 ن محمد  |ء سيد شعبــــ|رس| سيوط|نوعيتـــ 

2646|| تـــربــــى|ل|ح |لفتـــ|غبــــ عبــــد|ء ر|رس| |نوعيتـــ بــــنه

779745 هيم سليم|بــــر|هلل |رغده مرعي عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

2355|| ى|مد ش|مصطفى محمد محمود ح هي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

646428 مد ستـــيتـــه|لسيد رمزى ح|م |ريه لمنصوره|حقوق 

333765 حمد|لم |رق س|محمود ط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

683554 لربــــ|د |مجد محمد محمود مدئى ج| لمنصوره|حقوق 

|3oo|3 ض|بــــ نصىح ري|يه|نو |ج ى شمس طبــــ عي 

4o9943 لبــــربــــري|عيل عىلي |سم|ن نرص |جيه لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

79o66| حمد عوض|لسيد |رق |سهيله ط عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

829588 دق تـــوفيق|فتـــ ص|حمد ر| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

87o366 ه رمض| دق|لص|تـــبــــ عبــــد|ن ر|مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5o8||6 لمقصود|لرحيم عبــــد |يمنى يشى عبــــد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

445o32 د|د محمد محمد فؤ|ء فؤ|وف لشيخ|بــــ كفر |د|

92o944 ى جرس  |بــــ| نوبــــ صفوتـــ مكي  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

754227 ن هيم|بــــر|رق يوسف |ط| مي  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

8|5o35 هر|ل محمد ض|مينه جم| ي|علوم 
|لمنى

448736 محمود عجىم عجىم يونس ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

42978  عىل|ر ج|من
ى
بــــر شوق هره|لق|لعلوم ج |ر |د

27o36o لرحمن دهيمه|لق عبــــد|لخ|لسيد عبــــد|كريم  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

82725 |لبــــ|مه صبــــرى عيس عبــــد |س|
ى
ق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

6o|467 يف س لليثــــي|حمد |مي محمود |رسر |بــــ طنط|د|

642o32 وى|لمنعم محمد مك|هيم عبــــد |بــــر|يتـــ | ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|639|2 ى|سلىم محمد صل ى حسني  ح حسي  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

622768 حمد غنيم|لدين |لدين عز |ء عز |شيم ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

284384 لمرشدى|ل عطيه |مريم جم دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

37|3|4 عيل حسن|سم|رص |مل ن| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|
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27|499 حمد حويتـــ|لمنعم |منى مني  عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

247963 ن|ء يشى محمد عىل زهر|ل| |صيدله طنط

886865 لعظيم |روق عبــــد|حمد ف|زينبــــ  سيوط|حقوق 

3oo485 حمد مشعل|دل محمد |ء ع|رس| منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

3653o بــــوزيد|ن سمي  غريبــــ محمد |يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2865o4 لدين|لدين عىل زين |حمد عىل |يدى |ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

227986 حسن مرىس| لعل|بــــو|خلود  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

432423 ى ص وى|لبــــدر|لح |زينبــــ حسي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

2|8o2 د محمود|ء محمد فؤ|رس| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

359595 لسيد|لعزيز |عىل عبــــد| عل ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|22929 ى |ء |رون حمد|حمد حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

2|3|o6 حمد سعد|لدين محمد |ح |ن صل|رو ى شمس حقوق عي 

6|2968 ى|لمهيمن |يمن عبــــد |محمود  لعمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

63|6|3 مر|لحميد محمد ع|محمود عبــــد | رن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8o9|9 عيل|سم|ن |عيل رمض|سم|رق |ط هره|لق|حقوق 

22373 حمد محمود عيد|ره |س ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

82o479 ي ربــــيع سيد| مينه يحن  ي|بــــ |د|
|لمنى

8o7384 يمن ورد عزيز جورجيوس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

52|965 هيم درويش|بــــر|ر محمد محمود |من ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

374|o حمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|محمد  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

445728 لبــــنى|سنتـــ مصطفى حنفى محمود |بــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|757o3 حمد|دل محمد |م ع|سل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8|o824 ح دكروري|لفتـــ|لرحمن عبــــد|حبــــيبــــه عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

27354 هلل محمد فهىم محمد|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

28447| رى وجيه وليم لبــــيبــــ|م ى شمس|د| بــــ عي 

359oo7 ضى فهىم|فتـــ ر|ندرو ر| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

542536 ي محمود عبــــد |نىه حسن عبــــد 
ه|لل|لغنى علوم دمنهور

358999 لحليم|لنبــــى عبــــد|م عبــــد|حمد عص| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|3o6o2 فظ|ح فوزى ح|طمه صل|ف ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط
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4o6o65 د محمد|ل رش|ر كم|من عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

649o58 حمد مصطفى|عبــــي  محمد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4|33oo لبــــدوى|مؤمن محمود محمود محمد  |ره طنط|تـــج

|38|4| م محمد عوض|م|مي |م س|م| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

83o673 لبــــدري|لحليم |م عبــــد|حمزه عص دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

23|796 وي|بــــ مندر|لوه|م حسنى عبــــد|س ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

8|5954 محمود عيد خلف عيسي سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

323637 لقصبــــى|حمد نعيم |ن |يم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

487o|3 حمد خرصى|لرحمن أحمد طه |عمر عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

77347 تـــتـــ محمد حسن|حمد حسن شح| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

786ooo م عليوه محمد عيس|هلل س|عبــــد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

3228|| لبــــ|بــــوط|ج |حمد فر|يتـــ | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

54|7o3 ن|لقوى شعبــــ|لقوى محمد عبــــد|محمد عبــــد تـــمريض دمنهور

64o573 هيم|بــــر|حمد محمد |ح |محمد صل لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

3334o9 مد|ئى ح|لزعفر|ئى |لد ه|خ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4o6o7| ح|لفتـــ|لموله عبــــد|ئل عبــــد |هلل و|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34o8o5 ء محمد سيد|حمد عل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

43586o طف خرصى|لمنعم ع|ن عبــــد |نور سكندريه|ل|ره |تـــج

68469 م محمد محمد|هش| رويد لفيوم|علوم 

344682 ن|م عفيفى جوده عفيفى صو|ريه لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

37o|22 لمقصود محمد|ء محمد عبــــد|عىلي |نوعيتـــ بــــنه

5o85oo سم|ن عبــــده ق|هيم حمدى رمض|بــــر| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

698823 بــــ يوسف عىل يوسف|يه|ء |ل| لمنصوره|علوم 

8o3664 محمد عىلي| ء رض|نجل ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

429987 خىل|لدو|عمر سعد عىل  |علوم طنط

698328 ص|لقف|حمد |لسيد |هلل محمود |منه  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

9oo592 مل عىل |رؤى محمد ك سيوط|علوم 

|6o36o يمن صبــــىحي عىلي موىسي|م |سل| ى شمس|تـــج ره عي 

Thursday, September 6, 2018 Page 8203 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

893395 حمد |لحسينى فتـــىح عىل | سيوط|حقوق 

7o7|7 مر يوسف عىل|م تـــ|سل| ره بــــنى سويف|تـــج

634676 هلل|هيم عبــــد|بــــر|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

485299 لرحمن|مريم محمد قدري عبــــد  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

253o24 ى حمدى محمد بــــدر|ي سمي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|6|649 لعظيم|لعظيم فتـــىحي عبــــد |زينبــــ عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4oo||5 لدين محمد طلبــــه مرىس|م |جر حس|ه سكندريه|ل|هندستـــ 

79o7o3 ى زيد| ن|حمد خليفه حسي  علوم بــــورسعيد

4|53o5 ح|لمل|حمد حسن |هيم |بــــر|هيم عىل |بــــر| |حقوق طنط

|33223 لح|زهرتـــ محمد عطيتـــ ص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|37698 هلل محمد جوهر|بــــ عبــــد |شه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o7578 نه محمد|لسميع شبــــ|لدين عبــــد |هيثــــم مىح  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6783|o ن بــــ نبــــيه محمد|يه| |مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o7|49 بــــوزهره|هلل عىل |حمد سعيد عبــــد | ي صىح طنط
|معهد فنى

8|433o وي حسن خليل|م شعر|سل| ي|تـــمريض 
| لمنى

|4|24o م محمد محمود محمد حموده|هش ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

28|932 زق عىل|لر|ن عبــــد|محمود عثــــم كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

2|3o94 لسيد حميد|بــــر عىل |ر ص|نو وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

843223 ى|لم|حمد عبــــد|ء |سم| جد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

524249  جمعتـــ عبــــد|لص|لهدى |نور
ى
|لبــــ|ق

ى
ق ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

76|355 لحليم|عىل محمد عويضه حفنى عبــــد  لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

324864 حمد عىل|ن |م رمض|سل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

249|88 لعزيز معروف|تـــغريد محمود عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|24472 د|حمد فؤ|مح |هلل س|منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

3388|3 ى يف محمد عليوه حسي  هدير رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7|6684 ن|رس عىل مرو|ي| يش ط|بــــ دمي|د|

||6|7o لبــــحر عبــــده|م محمد محمد |هش لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

239o62 ن مجدى محمد سليم|يم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

278257 لففى|لرحمن |حمد عبــــد | |مصطفى رض ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

89o|53 ين  ف لحىطى نصيف |رسر رسر سيوط|نوعيتـــ 
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862|2o ي شعبــــ|م|
ربــــ|ن محمد مح|ئى ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

8|777| ي عىلي عبــــد|
ح|لفتـــ|مل مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

52|486 قورى|لن|لقوى |لقوى منصور عبــــد|منتـــ عبــــد  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|27873 لعليم|حمد عبــــد |مه |سلىمي سل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

762335 حمد|حمد محمد سعيد |رق |ط  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

7o74oo ح محمد فرعون|لسيد مصبــــ|مل | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

888475 نىه مجدى محمد محمد   سيوط|صيدلتـــ 

786653 ى محمد عطيه  حسي 
مصطفى ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

255o6o بــــدور محمد فتـــىح محمد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

632|6| لصمد|يه عبــــده محروس عبــــد | ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

69238| |هيم |بــــر|زق |لر|ء قدرى منصور عبــــد |رس|
لجميع

لمنصوره|بــــ |د|

8||39o هيم|بــــر|ل محمد |حمد كم| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

494|57 لمجيد سليم|لسيد عبــــد|دل محمد |ع بــــ دمنهور|د|

9|5573 لسيد عطيه  |لصبــــور عبــــد ربــــه |ره عبــــد|س |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

292848 لسيد حسن|لسيد حسن | دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

6|4463 لمغنى|هيم |بــــر|دى |له|هيم عبــــد |بــــر|ء |دع ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

778428 لسيد|لعزيز |ده سعيد عبــــد |غ ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

67562 لرحمن عرفه عىل محمود|عبــــد ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

6o4383 ى|حمد |لسعيد سيد |مصطفى محمد  لبــــحي  لمنصوره|هندستـــ 

3|6968 بــــر محمود|لد ص|عمر خ دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

5|8627 يد عطيه|بــــو |هيم |بــــر|يمن |ء |رس| ى لي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

774252 ر محمد سيد محمد|مي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o7827 ن عىل محمد محمد حطبــــ|محمد رمض دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

|28874 هلل|د لبــــيبــــ رزق |رك عم|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

67749 لدين حسنى حسن|ر محن  |مي لفيوم|حقوق 

5436o ي |محمد 
حمد|لدين محمود |حمد صفى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8877|3 ى محمود سعد جمعه  نرمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o5|7| ل|هيم محمد حلىم غ|بــــر|جنه  لمنصوره|صيدله 
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6477o3 لم|لنبــــى س|لدين عبــــد |ل |يه جل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o|o58 ى |رص محمد حس|لن|طمه عبــــد|ف ني  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

347683 مل|ز|حمد |هلل |يوسف عبــــد |ره بــــنه|تـــج

854243 حمد وحيد حسن محمد| ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

44|287 ي|هلل |ل عبــــد|بــــشي  كم
ى

ي شوع
لحسينى ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

26256 ح|لفتـــ|مي  عبــــد|دل |مصطفى ع ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

34||5o هيم موىس سويلم|بــــر|لدين |د |هيم عم|بــــر| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

3434|7 دق|لص|لرحمن محمود عبــــد|ملك عبــــد |بــــ بــــنه|د|

36726| هلل محمد مصطفى|هر عبــــد|ء م|عىلي |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

338749 ي حسن |من
هيم|بــــر|ر حسنى عه مشتـــهر|زر

44972| بــــو طبــــل|محمود يشى محمد محمد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

6|6567 لمنسي|هر |مني  ط| رن ط|هندستـــ دمي

5|846 ى ع|ي هلل|دل حسن عبــــد |سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35|372 مون ذىك مسعود|لد م|خلود خ |طبــــ بــــيطرى بــــنه

4826|3 ش|بــــ هو|لتـــو|ر محمد محمد عبــــد |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|48|oo لحميد|حمد عبــــد |حمد محمد | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

344964 عىل محمد عىل محمد| دين ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

643922 ن|لمعىط عثــــم|ح عبــــد|ء صل|شيم زيق|لزق|بــــ |د|

528877 ى محمود عوض|س|لدين |سيف  متـــ حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

8833oo لعزيز  |ء فضل عبــــد|محمد عل سيوط|ره |تـــج

|4|256 بــــر|لص|لد موىس |زق خ|لر|عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8o29o6 ي عبــــد|يزه ر|ف
ى|ضى لنعيم حسي  ي|بــــ |د|

|لمنى

489772 ى |حكيم وظيف حكيم حن| يوستـــي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5||349 لحربــــى|رس محمد فضل |محمد ي ره دمنهور|تـــج

236876 ندى مصطفى فوزى مصطفى ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

767859  محمد|لشو|يدى تـــوفيق |ه
ى
دق ي صىح 

عيليه|سم|معهد فنى

7|5o|5 لبــــيىلي|م عىل صبــــرى عىل |ريه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o5|63 ى عبــــد  لعزبــــ|لسيد |لىح |ليىل خي  زيق|لزق|بــــ |د|

|32336 مر|م ع|سعيد عل| رن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

285227 م حسن|م|لد |عمر خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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4o87o7 |لمو|فظ |لسيد ح|طمه محمد |ف
ى
ق ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

6|5||6 ل|لجم|لسيد محمود |ن |يم| ط|بــــ دمي|د|

836|6o ء عوض مىكي عوض|شيم دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

8|oo39 ي محمد|سع
د محمد مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

||4755 منيه محمد فريد بــــيوم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|688o7 حمد|هيم |بــــر|مريم محمود محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

335742 جر محمد محمد جبــــر|ه ى شمس|تـــج ره عي 

766594 صفر|ل|ن |مه سليم|مصطفى محمود سل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

783385 لسيد محسوبــــ|لرحمن |حسن عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

256|29 ى شعبــــ| ن محروس|حمد حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

428495 ف سليم|مريم  د|زى حم|ن حج|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7o8o74 لعزبــــ زغىل|هر زغىل |ره م|س لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

624o3 س|ن عبــــ|حمد شعبــــ|هلل |عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

8|4o58 م منيبــــ محمد|حمد هش| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

694752 نه|ء محمد رأفتـــ محمد شبــــ|شيم لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

448|62 حمد|لسيد عىل حسن سيد |تـــقوى محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|548 ي ح|ي
ى محمد حفىطى فظ|سمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

485|63 ى خ|ي حمد محمود|س |لد عبــــ|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

775998 دى|له|دى جوده محمد |له|ن |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

5o|7| ى|يوسف محسن ميل د حني  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

25|42| ن عيس|ن سعيد شعبــــ|شعبــــ ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

254858 ن|محمد صبــــىح حسن عمر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

43o727 ر|لنج|ح |لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|شيم |علوم طنط

2|8|54 حمد|لمعىط |لح عبــــد |مر ص|م تـــ|سل| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

48495o لمجيد|للطيف عبــــد|هلل حسن عبــــد|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

255o57  محمد|لبــــ|هر عبــــد|يه م|
ى
ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

تـــ|د|لس|ئ 

49|323 حمد محمد رجبــــ|ل |م جم م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

678oo6 زى|لسعيد حج|لسيد سعد |محمد  لمنصوره|بــــ |د|

868686 ء محمد نجيبــــ جعفر|نجل ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

625352 لسيد محمد محمد|كريم محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

5|3434 هلل|ف نرص|بــــوشن|محمد رجبــــ  |عه طنط|زر
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8o|9|7 حمد|لدين |ل |لد جم|محمد خ ي|بــــ |د|
|لمنى

324844 لعزيز|حمد محمد محمود عبــــد| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

8o96|8 ي |حمد يىحي ر|
ى|ضى مي  ره بــــنى سويف|تـــج

965|| دى محمد|ء محمد ن|رس| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

357|77 هلل عبــــدربــــه|يدى حسن عبــــد|ه |بــــ بــــنه|د|

24o|64  
ى
 جرجس شوق

ى
لليف|بــــو|شوق عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3|5|3 ن|لدين محمد محمد عثــــم|م |سلىم حس هره|لق|عه |زر

4267o ى محمود |روق |مصطفى محمد ف بــــوسعده|مي  هره|لق|صيدله 

24|33| لدين|بــــ |حمد حسن حسن شه|عمر  ى شمس|د| بــــ عي 

4o45o9 حمد|بــــو زيد |حمد |محمد  سكندريه|ل|حقوق 

6|694o بــــ|لعزيز رجبــــ غر|حمد عبــــد |يدى |ه ره بــــور سعيد|تـــج

266|6o ف محمد محمود |ء |رس| لحرصى|رسر لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|7|73 لسيد عقبــــه|لق |لخ|هر عبــــد |لسيد م| لشيخ|ره كفر |تـــج

778o89 لطوجى|رص |طف ن|رص ع|ن زيق|لزق|ره |تـــج

63|4o8 ى مجدى |ي يف|سمي  لسعيد رسر ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

484o| لحميد عبــــود|مد عبــــد|محمد ح ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5|3385 د|لجو|عطيه أحمد عطيه عبــــد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

2629|2 نه|ل عىل شبــــ|لع|رق عبــــد|عمرو ط لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

33|364 لسيد فوزى مدبــــولي|لد |ر خ|من ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

33o992 مون بــــدوي|لعزيز م|مون عبــــد|بــــسمتـــ م شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

26889| ي
وي|لقرنش|حمد فتـــح | |دئى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|6266| حمد عويس|حمد عىل |عىل  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8o8983 لس مجدي ص دق مرقص|كي  ره بــــنى سويف|تـــج

324765 للطيف|ل سيد عبــــد|حمد جم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5o7636 ى|ندى خ لد عىل محمود حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

257o29 لسيد|ل حسن |رحمه جم ي صىح بــــنه
|معهد فنى

8424|4 د محمود|فؤ| سلوي زكري دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

476o28 هلل حفنى|لفتـــوح عبــــد|بــــو |هلل |ن عبــــد |عن سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

758672 حمد بــــدوي|ئى |سيد ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|48534 لم|تـــ س|حمد عيد شح|هدى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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254562 حمد زنكل| |حمد رض|نس |محمد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

44|3| لمصيلىح|لسيد |ج |بــــتـــه|مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o5244 لسميع عىل|هيم أحمد عبــــد |أحمد إبــــر سكندريه|ل|صيدله 

6699o حمد مرىسي|زينبــــ مرىسي  بــــ بــــنى سويف|د|

4o|o4o ف|لمنعم محمد خل|عيل عبــــد|سم|محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

78|749 ن|م فرح|م|شد |ده ر|غ زيق|لزق|طبــــ 

484958 رص|لن|تـــه عبــــد |عمرو محمد شح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|764o5 ن|حسن محمد حسن رمض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|44|9o ن زىك حبــــيبــــ زىك|نور هره|لق|حقوق 

477o7 بــــو بــــكر|بــــ |لتـــو|هيم عبــــد |بــــر|مروتـــ  هره|لق|طبــــ 

9o23|8 بــــوزيد |ل |لع|دل عبــــد|محمد ع دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

77|6|o بــــرين سعيد محمد بــــخيتـــ أحمد|ص زيق|لزق|علوم 

775|82 لرحمن|لسيد عبــــد |حمد محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

53753| دى بــــوشه|له|حمد محمد فتـــوح عبــــد| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|9892 ي غز|هر عش خف|محمد م ل|ج  لشيخ|ره كفر |تـــج

5|7879 ن|م|م مصطفى محمود |ء حس|ول بــــ دمنهور|د|

|78774 لرحيم|محمد ممدوح محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|4383 وي|لغمر|مه نبــــيه محمود |س|يوسف  هره|لق|ره |تـــج

448692 لشلبــــى|لمنعم عبــــيد |ن عبــــد|حمد سليم| |هندستـــ طنط

6863o3 حمد محسن حسن محمد حسن| لمنصورتـــ |تـــمريض 

64|698 عيل|سم|ء يىح محمد مرىس |ل| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

|78796 ف ري|هلل |منتـــ  ض عىل|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|5736 لحفيظ  |هلل عبــــد|جر بــــدر عبــــد|ه ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

297o3o سيد محمد ليثــــى| نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

84644 ف عبــــد |هلل |عبــــد  هلل رزق|رسر ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

5|99|o لديبــــ|لحليم |ر عبــــد|لغف|ل مدحتـــ عبــــد|نه |علوم طنط

283759 ن|عىل محمد عىل سليم ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

924276 رف |زع ع|يمن من|مصطفى  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

|65o| ى محمود سليم|ي ى حسني  لوكيل|ن |سمي  هره|لق|هندستـــ 
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||6|75 عمر مصطفى عطيتـــ مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4345| بــــر سيد محمد عبــــد ربــــه|تـــفى ص ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o3|99 حمد|زينبــــ محمد حسن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

368323 ح محمد|لفتـــ|ديتـــ سعيد عبــــد|ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

328o66 عيل عىل محمدى|سم|لحميد |عبــــد |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

3267o8 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|ندى وليد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2|488| ىطي عفيفى|لع|رق محمد عبــــد|حمد ط| هره|لق|حقوق 

632466 لسيد محمد محمد|زينبــــ صبــــىح  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

528687 محمد صبــــىحي عىلي حسن ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

5o5329 ن|م عثــــم|لرحمن محمد محمود س|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

792255 ر|لغف|مون عبــــد |لم|رس |ي| رن ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

676385 لرحمن|حد عبــــد |لو|ء عبــــد |مريم عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82o289 لس م دق فرج|هر ص|كي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

766695 ى|مه قويدر حس|لرحمن محمد سل|عبــــد  ني  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

9|2|27 حمد |لرحيم |حمد عبــــد|منتـــرص  سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

8|6329 هد|محمد مج| محمود عمرو محمد عط ي|بــــ |د|
|لمنى

64229| هيم|بــــر|عمر محمد مصبــــح عىل  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|28|64 لعزيز|عبــــد | حمد زكري|محمد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|75367 هيم حسن|بــــر|ح محمد |لفتـــ|ء عبــــد |دع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

26o338 ي
ن عبــــده خليل نسيم|فيفى ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

538|o9 ى|بــــر عىل |ء عىل ج|سم| لبــــحي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

449634 ف|مصطفى محمود  لسعيد رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

688885  |لش|ئل عبــــد |حمد و|
ى
ىط|لمع|بــــو|ق لسويس|طبــــ 

88o275 ى  نور حليم  |كرم |نيفي  سيوط|ره |تـــج

248574 ج |لبــــلتـــ|لعزيز |ل عبــــد|لرج|يه قطبــــ | ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4929o7 ى محمد عبــــد لديبــــ|لعزيز |حسي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

66639 حمد|للطيف |عيد عبــــد | دين طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

436242 |لسق|مصطفى محمد محمد محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج
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293469 تـــ|م عبــــده شح|ندى عص دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9o565| ل محمد مرىسي |جم| نور ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|77|37 تـــ عىل|لد شح|رتـــ خ|س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|3||65 حمد|حمد ممدوح عىل سيد | ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

78428 هند محمد نجيبــــ حنفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68|583 دى|له|لسيد عبــــد |وى |لشن|محمود حمدى  لمنصوره|حقوق 

5872o حمد محمد طه محمد| ره بــــنى سويف|تـــج

84249 م محمود|م|يع |رس ط|ي ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

542o84 ف رمزى خليل |لرحمن |عبــــد  وى|لحن|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

333264  سويلم|ندى عربــــى خرصى عر
ى
ق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

227348 يف محمد عبــــد هيم|بــــر|لرشيد |رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

542837 ن|لحفيظ سليم|ن عبــــد|ء رمض|رس| عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

344222 شور عوض|هيم محمد ع|بــــر|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|228|9 ى|حمد تـــ| مر نبــــيل حسني  هره|لق|حقوق 

27848 س|رص سيد عبــــ|طمتـــ ن|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

775723 ف محمد جوده|محمد  رسر زيق|لزق|صيدله 

62744o ه أحمد عبــــد در|لق|لعظيم عبــــد|أمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

698748 هد|هد محمد مج|م مج|حمد حس| لمنصوره|بــــ |د|

9o2952 ى | يه عطيه خليفه حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

5292oo بــــوشعيشع عىل|متـــ سمي  منصور |س| سكندريه|ل|حقوق 

4|25|8 مؤمن سيد أحمد أحمد صقر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

43622o لعتـــيفى|محمد ممدوح محمد متـــولي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

25|34o لسعودى عىل رشيد|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

4|5476 ر|لعط|عيل محمد |سم|حمد |محمد  بــــ دمنهور|د|

8|3485 دم|هلل |دم عبــــد|مسلم  ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

8768o6 ي
ى نجيبــــ |ئى بــــش|ه| سلفى سيوط|بــــ |د|

343283 عىل محمود عفيفى| عل |بــــ بــــنه|د|

|222|| حمد بــــحر|ن عمرو |مرو لفيوم|لعلوم |ر |د

33|22 لجليل|ىط عبــــد |لع|رق عبــــد |ن ط|يم| هره|لق|بــــ |د|

452|22 حمد رمزى محمد مصطفى  حشيش| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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545939 بــــ سعد عىل عروس|يه| سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

328925 ف |د |حمد عو|محمد  لدين|حمد رسر هره|لق|هندستـــ 

4oooo| بــــ|وليد محسن زىك دي| ثــــري سكندريه|ل|بــــ |د|

9o52|5 ي
ه |لل|د عبــــد|بــــر رش|ص| دئى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

367o2 م|م|حمد |هلل سيد |ء عبــــد |رس| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

84|472 رون رشيدي حسن|هدي ه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4757|5 يف محمد  لصيفى|لمقصود |هيم عبــــد |بــــر|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|7o92 ى|م رس سوس |جرجس ف| رتـــي  سيوط|صيدلتـــ 

8o|o2| ي|يه |
ى
حمد محمد دسوق ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

699966 سنتـــ محمود حلىم يوسف|بــــ لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

372578 لعظيم|رص محمد عبــــد|ء ن|رس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

439394 ه جم| بــــ|ل عبــــده عىل حج|مي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

5262o8 ن جمعه أحمد محمد|ن بــــسم|مرو سكندريه|ل|هندستـــ 

4o3|46 هيم|بــــر|يمن محمود ذىك |رنيم  سكندريه|ل|بــــ |د|

773925 زم عىل محمد عىل محمد|ح ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

869377 سكندر|نوبــــ صفوتـــ عيسي |بــــ| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

9o293o هلل  |بــــر محمد عبــــد|لد ص|مصطفى خ ج|تـــربــــيتـــ سوه

864993 م|لسل|لحكيم محمد عبــــد|ن عبــــد|يم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

3286o| هلل|حمد فرج عبــــد|لسيد |حمد سعيد | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|69o96 يف محمد عدوى كريم رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

694o3o وى|لشن|د محمد محمد |محمود مر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

95572 لم|رص خميس س|يمن ن| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

326oo ى محمد|د |وليد عم لدين حسي  هره|لق|طبــــ 

4o9728 لخولي|لرحمن |شم محمد عبــــد |ن ه|نوره |بــــ طنط|د|

9|725 ف محمد عل|نسمه  م|رسر كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

339387 روق محمد عىل يوسف|حمد ف|يتـــ | |نوعيتـــ بــــنه

64||59 هيم|بــــر|لرحمن محمد |حمد محمود عبــــد|يه | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

445o5 ىط|لع|ندى سمي  قطبــــ عبــــد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

337|o7 سلىم تـــوفيق عيد تـــوفيق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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648598 حمد متـــول|يه حمدى محمود | ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

3o43o طف محمد بــــهلول|ر ع|من هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|8|3 محمد سعد عوض عىلي ن|حقوق حلو

899577 د سيد |لجو|خلود محمد عبــــد ج|عه سوه|زر

|7|93| ى|لستـــ|حمد عبــــد |محمد  ر حسي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

8o|23 لميس موىس محمد موىس جويىل  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

892462 لمول |عنتـــر عبــــد| محمود زكري سيوط|حقوق 

4o4673 عىل مرىس محمد محمد مرىس |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

2|953| ف عبــــد|هلل |يه | |بــــو زيد محمود |ح |لفتـــ|رسر
ضي|لع

ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

286o8| ولس نبــــيل ش كر سعد|كي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

77||o9 ؤد|مل محمود د|ء صبــــرى ك|رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

69oooo بــــ|لوه|محمد محمود محمود عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

252734 بــــو شعيبــــ|حد |لو|يه حنفى عبــــد| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4|5924 وى|بــــي|ل|لمجيد |فهىم فهىم عبــــد | ر|ي ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

|27759 رص سيد|لن|ل عبــــد |محمد جم ن|حقوق حلو

|56o2 لعزيز|حمد حسن عبــــد |هلل |عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

5o3948 متـــ|شور سل|لسيد عبــــده ع|عمرو  سكندريه|ل|حقوق 

338327 ي عيد|
منيتـــ محمد مصطفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o6589  |ن |نوره
ى
ن|لسعيد سليم|حمد شوق لمنصوره|ره |تـــج

9o9337 لموجود |ل عبــــد|لع|لد عبــــد|ندى خ ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

3||392 وى|لشن|متـــ محمد |س|ن |نور هره|لق|حقوق 

|75632 س بــــطرس|يرينى رأفتـــ غط| هره|لق|حقوق 

6o7458 ملس|م |لسل|دى عبــــد|له|ء عبــــد|رس| لشر |حقوق طنط

286|69 مصطفى صبــــرى لطفى محمد هره|لق|حقوق 

629455 تـــى|حمد |للطيف |لغنى عبــــد|هند عبــــد  لنشر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

392o2 للطيف|رق محمد عبــــد |رحمه ط لفيوم|عه |زر

|352|| لىحي محمود|لح عبــــد |ص| رض ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

325338 لح يوسف|حمد ص|محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح
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354837 |لعل|بــــو |مل |شور ك|روضتـــ ع |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

287|69 للطيف|لعزيز عبــــد|حمد محمد عبــــد| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|9947 لرحمن|حمد بــــدر عىل عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

349|67 لعزيز|د عبــــد|منيتـــ صفوتـــ فؤ| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

49|483 دل عىل دردير|ء ع|وف لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

682934 ء عىل جوده محمد درويش|ل| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

89oo62 لرحمن محمد تـــوفيق |ء عبــــد|ول ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

787|4 حمد محمد|د طتـــ |جه لمنصوره|حقوق 

823478 بــــوحليقه|لعزيز |حمد عبــــد|يه | سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4397o8 يف ندى عزم حسن محمد رسر |حقوق طنط

426|2 دى محمد|هلل محمود عدل ن|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

696622 ه عبــــد | |لوف|بــــو|لنبــــى |لنبــــى عبــــد |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3495o4 حمد محمد حسن|يتـــ | ضتـــ|ري/دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

867|86 لنوبــــي|لدين محمد |زينبــــ مىحي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2437o5 حمد|مح ذىك |منيه س| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

878o62 هبــــه سيد محمد سيد   سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

27o964 لرحيم محمد|ء ممدوح محمد عبــــد|رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

27ooo5 نم|ح محمد أبــــوغ|لفتـــ|لد عبــــد|رفعتـــ خ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

|55o45 شد سيد محمد|فرحه ر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4272|3 شم|رى ه|نص|لدين |ل |حمد كم|ح |صل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

2369|8 د محمد|لدين محمد فؤ|م |عبــــي  حس ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

877577 هيم محمد عىل  |بــــر|ء |رس| سيوط|بــــ |د|

|3947 هلل تـــوفيق|حمد عبــــد |هلل |عبــــد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

5o54o8 حمد عىل محمد|محمد فيصل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

675o48 لكريم|لكريم محمد عبــــد |حمد عبــــد |رحمه  لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

767728 دم|هيم |بــــر|مل |رص ك|ره ن|س لعريش|تـــربــــيتـــ 

67373 بــــر|حمد ص|ن بــــدوى |نوره |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

853283 ى|م محمد |لسل|عبــــد| ر|ي مي  ي|طبــــ 
|لمنى

23o8o7 لدين محمد|ل |محمد سيد جم هره|لق|بــــ |د|
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23o433 حمد خرصى محمدمرىس|محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

88623o تـــه حبــــيبــــ |ء نتـــع شح|وف ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

228887 مل محمود|ن محمد ك|نوره |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

63273 ى|حمد مسعود ك| مل حسي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8|o482 ى|مز سميح سليم|ر ن حني  ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

53947 رق عيد محمد|وليد ط ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

435o72 حمد صفوتـــ محمد شكر| لمنصوره|حقوق 

772|49 ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد|ء وحيد صل|شيم زيق|لزق|بــــ |د|

84o92| لجليل|لضوي عبــــد|لدين |م |سلىمي حس ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

758685 هيم|بــــر|لسيد |لرحمن محمد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

332||3 ى حسن|ش هندتـــ محمود حسي  |نوعيتـــ بــــنه

2346o لسيد|عمر سيد فتـــىح  ن|بــــ حلو|د|

84|236 ي عبــــد|بــــر|يه |
لجليل|هيم مصطفى قرص|ل|فنون جميله فنون 

|63553 لدين محمود عبــــده مصطفى|نسمه نور  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3|3||o ي رمض
مد عىلي|ن ح|تـــفى ى شمس|تـــج ره عي 

775635 لرشيد|هلل محمد رفعتـــ عبــــد|محمود عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

489423 هيم|ن محمود حمدى بــــهلول إبــــر|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|27o|3 حمد خليفه|لفتـــوح |بــــو|حمد محمود | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

626395 ر|لنج|لسيد |للطيف |حمد عبــــد |يه | هره|لق|ج طبــــيع |عل

82282 ح محمد|لفتـــ|شور عبــــد|محمد ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|76|9 ئى|للق|م حسن |ء حس|حسن تـــربــــيتـــ دمنهور

|758| هر مصطفى محمد مصطفى|مصطفى م |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

82o5o| ي|طمه محمد ري|ف
ض مصطفى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

3234|o للطيف فتـــوح|كر عبــــد|مصطفى ش ى شمس هندستـــ عي 

483|83 بــــو سمره|د |أيه محمد سيد أحمد ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

58525 س معوض|سيد عبــــ| رن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5o97|2 لق عمر|لخ|سعيد عبــــد| محمد رض |حقوق طنط

36862o زق|لر|هيم رزق عبــــد|بــــر|يوسف  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط
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2398o7 بــــر|حمد محمد مصطفى ص| ن|حقوق حلو

4|47o5 لعزبــــى|ر محمود محمد محمد |من لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

323228 مريم مكرم لبــــيبــــ رزق هره|لق|ج طبــــيع |عل

446477 لوكيل|لحميد |ح عبــــد |لفتـــ|مهند محمد عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

37oo4| بــــ محمود نظي |يه|حمد | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

764||2 ي
ف شعبــــ| |دئى |لنج|بــــو |لح |ن ص|رسر ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

78676| دى|له|ل عبــــد |م كم|مريم عص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4976|4 لعبــــد|لمنعم |سندس مصطفى محمد عبــــد  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

695o64 لحميد عبــــيد|حمد محمود عبــــد |محمد  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

373947 م|لق محمد عر|لخ|هند بــــكر عبــــد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

|4256o ريز صبــــرى زىك عطيتـــ|م ى شمس هندستـــ عي 

837554 لمطلبــــ سعيد|حمد عبــــد|نرصه  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|7|684 يه محمود محمد محمود| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

763o49 بــــع محروس|لتـــ|هيم محمد |بــــر|طمه |ف بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

79|6|6 لسيد|لسيد |رص |س ن|ين| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

4982|o وى|لنكل|لمنعم |حمد عبــــد|ن |ن رمض|إيم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|4756 لليل|بــــو|لعظيم |طمه فولي عبــــد|ف |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

6|5248 متـــ عوض ستـــيتـــه|نور أس ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

355248 عيل|سم|لسيد |عيل |سم|مروتـــ  ى شمس| لسن عي 

785968 ى فتـــىح |محمود  ى|مي  مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

359688 لمعبــــود|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد|هبــــتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|3484 ندى حمدى مصطفى محمد ى شمس|د| بــــ عي 

898767 يه فرغىل سيد مرىسي | ج|تـــربــــيتـــ سوه

|58784 هلل مصطفى محمود مصطفى|منه  ى شمس طبــــ عي 

836o35 حمد حسن يوسف|تـــحيه  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|5o|76 لمعىط|رق سيد عبــــد |محمد ط ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|||25 حمد دبــــور|حمد محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

6765|8 ى محمد مع ىط|منى محمد حسي  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ
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7o8322 د عىل|عىل عىل ج| دين ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

8|4|97 حمد عىلي|محمد خرصى  ره بــــنى سويف|تـــج

5|8|57 بــــو عبــــله|يدي محمود محمد محمد |ه ن|علوم حلو

347228 ن|لرحمن رضو|حمد حسن محمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

3|o959 لليثــــى|ملك محمد عىل  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

829488 ح محمدين|لفتـــ|طف عبــــد|مؤمن ع دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3|6994  ن|هر محمد |يحن  م
ى
ىسر|لدسوق ى شمس|تـــج ره عي 

7o4|47 يز عدل محمد نوفل|هدى ف لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

497||9 ن رجبــــ عىل زلط|كريمه رمض تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

42626 لرحمن|جح عىل عىل عبــــد |حمد ن| ى شمس طبــــ عي 

|76oo6 كريم محمد سيد محمد حسن |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

3|6323 لزغبــــى|مينتـــ وجدى محمد محمد | لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

2682|3 بــــوبــــكر محمد محمد|م |ر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

63492 لعظيم محمد|لد محمد عبــــد |خ ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

62o994 |هيم غن|بــــر|در |لق|رحمه تـــوفيق عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

75434o ى|خلود  حمد جوده حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4265|8 لحميد|لحميد سليم عبــــد |هدير عزتـــ عبــــد  علوم بــــورسعيد

8o6334 دي فرج حليم فرج|ف ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

5||553 لجندى|لونيس محمد |لمنعم عبــــد |حمد عبــــد | |علوم طنط

845o23 ى|روق صبــــري محمد ي|ف سي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

4o37|3 هيم|بــــر|ري كريم |عمر كريم هو سكندريه|ل|ره |تـــج

825843 حمد|ء عىلي يسن |رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

783|44 لرحمن|حمد محمد تـــوفيق عبــــد |محمد سيد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

629283 د|محمد عمرو محمد عطيه عىل مر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2222|7 ل محمد نجم|حمد كم|نىه نبــــيل  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

2|4o57 ندى فتـــىح محمد محمد عطيه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o567| ى خ|لد س|خ لد|م حسي  لمنصوره|هندستـــ 

7o287o لرحمن عبــــده|لعليم محمد عبــــد |د عىل عبــــد |زي لمنصوره|هندستـــ 

75853o هلل|رص محمد عبــــد |ره ن|س عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

35o45o هيم طبــــل|بــــر|سيد محمد سيد  ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

Thursday, September 6, 2018 Page 8217 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6o8797 آيه محمد محمد مرع |عه طنط|زر

4|76oo ه | لسيد|لمحسن |لسيد عبــــد |مي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

2|922| لرحيم|ز محمد عبــــد |لدين محمود جم|ح |صل |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

32875o لسيد|حمد حسن |لرحمن |عبــــد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

42|236 لدويك|لسعيد عىلي |ل |سعيد جم لشيخ|ره كفر |تـــج

24736| ئى|لفخر|ح عىل |لفتـــ|محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3|2o24 ي |محمد ن لسيد محمد|ج  |ره بــــنه|تـــج

846oo7 حمد عىلي خليل|لرحمن |عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

8|37o2 هلل عىلي|هيم حمدي عبــــد|بــــر| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

8oo592 لرحيم|لفضل عبــــد|بــــو|هلل ممدوح |عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

864|83 ن|ح فتـــىحي سليم|لفتـــ|حمد عبــــد| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

6354|4 ف |ره |س لكريم|حمد عبــــد|رسر زيق|لزق|صيدله 

488998 بــــ|ء محمود طه حج|لشيم| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|6653| لسيد|ل صبــــىح |يه كم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

677987 لق|لخ|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|كريم  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6855o8 ى عل|ي ضل|ء محمد محمود ف|سمي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

8o83oo ى|م حس|لسيد عل| |مه ني  سيوط|طبــــ 

5o7|86 ر|لنج|لحميد |محمد سعد عبــــد | هل سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

524o79 لفضل|بــــو|لعزيز محمد |ء محمد عبــــد |إرس سكندريه|ل|هندستـــ 

54o33 بــــر|لد تـــوفيق محمد سليم ج|ء خ|رس| صيدله بــــنى سويف

|37o9| ى محمد عبــــد | لمعىط|حمد حسي  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

4|72|3 ر|لد خليفتـــ دويد|هلل خ|عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

425299 ق|لدق|حمد حسن |لينه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

773523 نبــــيل ونيس معوض| رين|م ى شمس هندستـــ عي 

8|5489 ح|لفتـــ|كر عبــــد|نورين عتـــريس ش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|34494 فظ سيد|ده سيد ح|مي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|6844| هلل|لرحمن عبــــد |م محسن عبــــد |ريه سيوط|عه |زر

7o269| ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|يمن عبــــد |يمنى  لمنصوره|هندستـــ 

65982 ى عبــــد |ح لحميد محمد|زم حسي  سيوط|عه |زر
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454o|6 لعليم كرد|سعد عىل سعدعبــــد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

|5o36| م رفعتـــ|هلل فرج عز|عبــــد  هره|لق|عه |زر

8958o5 لحميد سيد محمد |ندى عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

459o5 لمنعم|يه محمود محمد عبــــد | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

3556o5 لمنعم عطيتـــ|لسيد عبــــد|ء |سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9o79o4 دريس حمدى عيس عىل | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

42754 فع|لش|لعزم |بــــو |مه محمد |س|رغده  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|583|3 هلل عوض|ريم محمد عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

4o567o ف ح|سلىم  لسكرى|ن |فظ محمد عثــــم|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

5|6273 ف رزق عبــــد|ء |سم| هلل|رسر عه دمنهور|زر

769|o3 لم|لم محمد س|س| ند لعريش|تـــربــــيتـــ 

7886| م|م|محمود محسن محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4o2|8| تـــ محمد بــــدوى محمد حس| ى|مي  ني  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o|9o7 رق موىس فرج حسن|موىس ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

53433o لخي |بــــو |عيل |سم|غبــــ |هلل محمد ر|عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

432332 وى|حمد طلبــــه محمد شعر|ء |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

54||74 ى محمد حسن  حمد عرفتـــ|حسي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

347524 حمد|م سيد محمود |حس |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|8992 د|حمدعي|د |لرحمن محمد عي|عبــــد  طبــــ بــــنى سويف

526234 لمسيح لويس عيس|ميشيل عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

758o49  عىلي|هيم |بــــر|
ى حمد حسي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 

عيليتـــ|سم|ل|بــــ

642o8| عيل متـــول|سم|محمد سعيد  زيق|لزق|ره |تـــج

78o925 حمد محمد فهىم|زن |م زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

826|78 ين ئيل|عزيز جبــــر| زكري| في  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

7|5oo6 ى  بــــيل|لمنعم ق|هيم محمد عبــــد |بــــر|سلىم حسي  لمنصوره|هندستـــ 

8|667o د|ض عي|مجدي ري| دين ره بــــنى سويف|تـــج

9|546o حمد محمد مصطفى محمود سليم  | سيوط|حقوق 

5|8|62 ئى|لتـــلبــــ|ر مىح محمد |لستـــ|هدير عبــــد ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

922526 صفوتـــ عىل محمود محمد   ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

25|885 ر|م محمد عم|حمد عص| هره|لق|هندستـــ 
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336|oo د محمود|لسيد عو|ء |رس| ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

878323 لرحمن محمد |ر مؤمن عبــــد|من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28677| لقليوبــــى|هلل |ء عوض عبــــد|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5o6|49 هيم|بــــر|دى ممدوح عطيه عىل |ش لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

32878o |لبــــ|د عبــــد|لجو|رس رفعتـــ عبــــد|ي
ى
ق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|652| رسلينو مدحتـــ زىكي سيد|م لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

762oo8 هيم|بــــر|لسيد |طمه فرج |ف ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

286526 تـــه بــــدر|فهىم شح| ر|ي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

78|968 لم|هيم س|بــــر|عيل |سم|منيه | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

854667 ى|يم| ن يىحي محمد حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

|26557 لحفيظ|فظ عبــــد |لح|حبــــيبــــه محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

336888 در|لق|هيم فتـــىح عبــــد|بــــر|محمد  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

2474|6 ى محمد | ى|حمد حسي  حمد حسي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|38896 ي |ر محمد ن|مي حمد محمد|ج  هره|لق|بــــ |د|

235o32 مر محمد|حمد ع|مؤمن  هره|لق|حقوق 

4846o7 ى|حمد محمود ك|لدين |ء |بــــه مل حسني  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|5837 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|محمد عبــــد | ي|م ى شمس|د| بــــ عي 

7627o7 ي مصطفى|لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |محمود 
ى
ق بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

5o8553 لمول طيلون|لرحمن عوض محمدعبــــد|عبــــد سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

332||7 م|لسيد محمد متـــول ضي|ء |شيم |طبــــ بــــنه

352782 مز ممدوح فهيم متـــرى|ر ى شمس| لسن عي 

46o26| لحميد حسن|لسيد عبــــد|م |كريم عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45|86 هيم يوسف|بــــر|د محمد |جه ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

88487| يوسف يشى نعوم سوس  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

78||23 دى|له|لسيد محمد |هلل |عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

49449| فظ|محمد مجدى محمد ح |حقوق طنط

7o43|5 م عىل سعد حسن عىل|سل| زيق|لزق|ره |تـــج

828864 ى محفوظ عبــــد ى|حسي  هلل حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

36952 د محمد خلف محمد|جه لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

792|59 تـــه|محمد محمود عىل محمد شح لمنصوره|حقوق 
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353466 د|عمر ممدوح محمد حم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

484885 حمد عىل|لسيد حلىم |حمد | لمنصوره|حقوق 

46657 م|م|ن |هيم محمد رمض|بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8574o| م محمد حسن|محمود عص حقوق بــــنى سويف

84363 حمد صبــــىحي محمد عىلي| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

739|6 لح|ر ص|لستـــ|مصطفى عمر عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

487779 مه مدحتـــ عمر عىل عمر|س| سكندريه|ل|بــــ |د|

|38627 ي |نور
لسيد جوهر|ن حسنى ى شمس|تـــج ره عي 

37o499 تـــ خ| دو|حمد ج|لد عزتـــ |مي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

865o34 طمه محمد محمود محمدين|ف ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

||84|7 ف |حمد | لنرص|حمد محمد سيف |رسر ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

7o366| لخول|لحميد وحيد حسن |محمد عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

495995 ئى|لحلو|لغنى محمد عىل |ء عبــــد|رس| سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

34|6o9 ف فؤ|طمتـــ |ف ح|د عليوه مصبــــ|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

768476 حمد عودتـــ|يمن |حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

4|5o6| ي |لش|لحميد عبــــد|ل نرص عبــــد|من
ى
لنرصى|بــــو |ق لشيخ|نوعيتـــ كفر 

854839 هيم محمد|بــــر|ن |محمد شعبــــ ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

877336 ر حسونه حسن  |سميه مختـــ سيوط|بــــ |د|

8o7957 حمد|لدين |محمد نور | نورم ي|نوعيتـــ 
|لمنى

475||o ي|م |لسل|زم عبــــد |ح| ر|ي
ى
ق لصي  سكندريه|ل|بــــ |د|

779o|9 هيم|لسيد إبــــر|هيم |بــــر|مروه  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8o5o78 تـــه|حمد حسن شح|زينبــــ  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

76532| ف محمد |محمد  هيم عيد|بــــر|رسر حقوق بــــورسعيد

89|76o حمد |محمد سيد محمد  سيوط|حقوق 

|2|497 زر|در جرجس ع|رك ن|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o23|7 لجعبــــرى|مه |مريم محمد جوده سل زيق|لزق|بــــ |د|

348877 حمد|لعزيز |ن حسن عبــــد|ن رمض|نوره |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

33o6|4 حمد|م محمد مصطفى |ريه |ره بــــنه|تـــج

457o35 ل|زق هل|لر|لعزيز عبــــد |ء عبــــد |لشيم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

823722 لودود|ئشه مكرم فخري عبــــد|ع ي|بــــ |د|
|لمنى
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34626o لمجيد|لسيد عبــــد|م |م|لسيد |م |م| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

8676|6 هيم|بــــر|لطيبــــ عىلي |هدير  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

82|299 ي|لتـــو|ء عوض عبــــد|رس|
بــــ مهنى ي|علوم 

|لمنى

|57o28 فظ بــــكري حسن|لح|يمن عبــــد |محمد  هره|لق|حقوق 

29587o هد|لش|حمد |لسيد |لرحمن |هيم عبــــد|بــــر| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

623978 لسيد عوض خرصى|جر محمد |ه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

33|27o بــــينى|د |لعزيز عو|طمتـــ صبــــرى عبــــد|ف لشر زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

39489 ى محمد |ي عود|مدى محمد ق|لح|سي  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

637892 ر|لسيد بــــك|سمي  سعيد مصطفى  زيق|لزق|هندستـــ 

2787|6 هيم|بــــر|لعليم محمد |روضه محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

328356 لرحمن منصور|م عبــــد|محمود س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

82|948 ح|لفتـــ|لحميد عبــــد|ل عبــــد|يه جم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

789727 حمد حميدو|حمد محمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4927|6 ي محمد شح|حمد ه|
عيل|سم|تـــه |ئى بــــ دمنهور|د|

236827 حمد|زم محمد |ء ح|زهر هره|لق|هندستـــ 

8823|8 لحفيظ |دل رشدى عبــــد|زمزم ع سيوط|بــــ |د|

|2o358 ف مني  حن|بــــيتـــر  روبــــيم|ش| رسر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|23442 لرؤف زلط|م عبــــد |محمد هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|2o|4 هيم|بــــر|لرحمن |يه سعيد عبــــد| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

4873|8 هلل محمود وزيرى|حمد عبــــد|محمد  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

6|o8|5 لسيد محمدعيده|لمجيد |ندى عبــــد ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

45773 هيم|بــــر|ل سعيد |يه جم| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

679o58 لمنس|حمد |نور |حمد |نور | |رض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o|72o محمد جمعه محمود جمعه ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

852584 د|لجو|ل محمود عبــــد|ء جم|دع لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

44332o مر|ل ع|لع|دل عىل عبــــد|حمد ع| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

238o22 لد محمد نوفل|ء خ|ل| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

437o39 ى عبــــد  لسيد كرسون|د |لجو|د عبــــد |لجو|حني  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

34|492 حمد|لحميد سيد |ل محمد عبــــد|لع|مصطفى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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267|25 ر|عم| ش|بــــشي  بــــ| ند |بــــ بــــنه|د|

8847o| ن |هر محمد سلط|عىل م سيوط|تـــمريض 

569|8 ن عىلي محمد|ء عثــــم|ل| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4969o2 عيل أيوبــــ|محمد بــــدر إسم| مه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

528258 |حمد |حمد مصطفى |مصطفى 
ى
ق لصي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

8|6572 ي يوسف|رح
بــــ وليد مصطفى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

6o6658 |لبــــن|حمد حسن بــــدوى حسن | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|5|69 لمول|يحن  محمد عوض عبــــد | ند|ر ط|بــــ دمي|د|

25469| ن|لم|لغنى س|لسيد عبــــد|م |سل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

263743 ى|هيم |بــــر|ن |هلل رمض|منه  مي  |علوم بــــنه

5||46 ف محمود فرح|محمود  ن|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

434868 ء محمد شندى عيس|لىمي |طبــــ طنط

42o492 لمجيد شلبــــى|ء فتـــىح عبــــد|ندى عل لمنصوره|حقوق 

434293 ع|حد رف|لو|لق عبــــد|لخ|لحق عبــــد|عبــــلتـــ عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

32242o ريق|لعظيم مح|ن عبــــد|عدن| رؤي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

463376  |بــــر|عزيزه 
ى
ضي|لبــــل|حمد |هيم دسوق لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

352775 لحكيم معبــــد |رص عبــــد|لن|ل عبــــد|جم ى شمس|تـــج ره عي 

52o857 ل|لمظ|لقوى محمد محمود |عبــــي  عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

7o4933 ء شهدى محمود محمد محمود|دع لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

854337 ي شمس |
لدين محمد|حمد قرئى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

32o9o7 ن|حمد عثــــم|محمد محمود  |ره بــــنه|تـــج

|3o397 ف عبــــد |محمد  ر|حد محمد نص|لو|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

49oo8| حمد حسن محمد|جر عبــــده |ه تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

37o275 ره|لسيد عم|مريم محمود حسن  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

634943 حمد متـــول|فتـــىح محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

282|69 منصور| يوسف سعد رض رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

48|o4o لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|هيم محمد |بــــر|جر |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2557| حمد|لحفيظ |حمد عبــــد |رحمه  ى شمس|تـــج ره عي 

428644 يل|لمنعم محمد ط|عيل عبــــد|سم|ديه |ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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4799o9 مر|ن وليد رجبــــ محمد ع|نوره ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

829332 ن|ن سليم|رص عثــــم|لن|ء عبــــد|عىلي دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

89o|7o لرحيم محمد |م عبــــد|لرحيم هش|عبــــد سيوط|بــــ |د|

524984 كريم محمد فوزى محمد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

359o55 د مسعود|عو| طف عط|حمد ع| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

334429 بــــ محمد|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

8|657o ي|نه د|دمي
ل فوزي صليبــــ|ئى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

75727o لسيد|نور |ح |ء مصبــــ|سم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

256522 ف |بــــر|ن |يم| لدين|هيم محمد رسر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

2|727 حه|ن سيد سم|خلود مجدى سليم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

543|82 بــــوعيطه|لسيد |ندى نبــــيل  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|9o52 هلل|مينه محمد نجيبــــ عبــــد | ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

757oo5 ه | ف فهيم عىل|مي  رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

8oo262 يوبــــ|ىطي |لع|رص عبــــد|نوره ن ن|سو|علوم 

77o|o لرسول|عر عبــــد |مه و|س|يوسف  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|28274 فظ حسن|حمد محمود ح| هره|لق|هندستـــ 

283887 ر|لنج|مر حسنى عىل |محمد ع هره|لق|حقوق 

8438|3 حمد محمد عيسي|يوسف  ن|سو|بــــ |د|

5248| حمد|هلل مصطفى عرفه |منتـــ  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

688984 لقصبــــى|م عىل |لسل|محمد مجدى عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

263995 حمد بــــدر|مد |لد ح|ن خ|نوره ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

9o293 نور|لمنعم |بــــسمتـــ حسن عبــــد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

758594 ى|رس| ء كرم مسعود حسي  حقوق بــــورسعيد

68|644 لغريبــــ|لبــــسطويس |م |حمد هش| لمنصوره|هندستـــ 

|4252o ف |مرفتـــ  حمد محمد|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2246| ل رجبــــ جودتـــ|حمد جم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5975| حمد|حمد جمعه جوده | بــــ بــــنى سويف|د|

8||o67 لنعيم|روق عبــــد|لم ف|س| مه ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

839458 حمد|دي محمد |له|محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى
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7|8|67 لسيد محمد عطيه|ن |محمد عثــــم ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

864746 حمد|ن |حمد سليم|رق |ط تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

33|8o7 در|لق|ل عبــــد|لع|متـــ عبــــد|س|محمد  |نوعيتـــ بــــنه

6o8685 ف صل|ء |رس| وى سعيد|لششتـــ|لدين |ح |رسر |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7774|4 وى|لقرن|لعزيز |ء سعد لطفى عبــــد |رون زيق|لزق|طبــــ 

6|7438  |هبــــه محسن 
ى
حمد حفيله|لدسوق معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

245727 تـــ  ن|حمد طم|محمد يىح خي  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

228o44 لدين محمد|لتـــوئى نرص|مروه  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

427446 هد|م سعيد ذىك محمد مج|سل| |عه طنط|زر

84o885 خوم|ن بــــ|طف يون|ع| ؤبــــستـــ|ثــــ ج|صيدلتـــ سوه

54698 ن سيد عطيتـــ سيد|نوره بــــ بــــنى سويف|د|

||9|8| دل حشمتـــ حبــــيبــــ|ستـــيفن ع ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

694646 سم|ن ق|لجوهرى يوسف عثــــم|ده |غ لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5274o| ر|لنج|لحميد |ر عبــــد |لستـــ|هلل محمد عبــــد |هبــــتـــ  سكندريه|ل|هندستـــ 

258o69 لق|لخ|ل عبــــد|لع|محمد سعيد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

338683 ل|لنح|م |م|حمد ذىك |م |ريه عه مشتـــهر|زر

|44439 |محمد | يحن  زكري
ى
لدسوق ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

36o575 ر|دق عىل دويد|لعزيز ص|ميتـــ عبــــد|س |بــــنه| هندستـــ شبــــر

246|57 ى | هلل بــــيوم|حمد فتـــىح عبــــد |لحسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

878||7 ى  |زق ثــــ|لر|ء عبــــد|رس| بــــتـــ حسي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

8774o| حمد محمد شبــــكه  |مروه  سيوط|بــــ |د|

829526 ق|يم| حمد|وي خليل |ن رسر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

676o9o ر|لنج|حمد | سيد   رزق محمد| دين لمنصوره|بــــ |د|

4|2623 ئى|روق كيل|ر محمد ف|من |ره طنط|تـــج

77o555 دل فتـــىح محمد سعيد|محمد ع لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

79236| ن فهيم لبــــيبــــ محمد زوبــــع|يم| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|6o389 رك|حمد مبــــ|لسيد |حمد |لرحمن |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

52|98 ن مصطفى محمد|رمض| مه بــــ بــــنى سويف|د|

778|4| محمود عطيه محمد عطيه زيق|لزق|هندستـــ 

44692 وق محمد سيد عبــــد  لحميد محمود|رسر لجديد|دي |لو|عه فرع |زر
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9|9o94 ن |م سليم|م محمد عل|عل ي صىح 
سيوط|معهد فنى

627847 هلل|لرحمن عبــــد |در عبــــد|لق|مي  عبــــد|م  زيق|لزق|ره |تـــج

636786 لسيد|حمد |طف |ن ع|حن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

53842 لحليم|هلل مصطفى قرئى عبــــد |عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|6774o يدى رشدى محمد محمد|ه ى شمس|د| بــــ عي 

9|2962 س |لسميع عبــــ|يوسف حسن عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

92oo52 مح عوض فلتـــس  |ن س|نريم ج|بــــ سوه|د|

334282 هلل||رم عط|لمك|بــــو|يمن محمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

487744 مد عطيه|لم جمعه ح|حمد س| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76o72o لصغي |بــــ محمد |لوه|بــــر عبــــد |ندى ج لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

762232 ن|محمد ممدوح عوض محمد سليم تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

77o98| يه محمود محمد لطفى حبــــيش| زيق|لزق|نوعيتـــ 

324873 لسيد بــــولس|سم يعقوبــــ عبــــد|بــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|57645 رحمه محمد سمي  محمد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

78397o ف سليم|ء |رس| ى |رسر ح|لسو|ن حسي  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9|596o محمد رجبــــ محمد خميس  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|4996 لسيد|يوسف محمد محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|47396 لرحمن|لحميد عبــــد|يمن محمد عبــــد |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

32783o م عوض ذىك|م س|حس ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

8554|| ى جل|ول ى|ء حسي  ل حسي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

483673 تـــ محمد محمد خليل | هيم|بــــر|مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

229939 | لعليم محمود رخ|محمود عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

347766 وى|لفيش|شور محمد |حمد مجدى ع| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

65oo6 وى|حمد روبــــى سعد|يه | لفيوم|حقوق 

867932 حمد|لكريم |لد عبــــد|زينبــــ خ سيوط|حقوق 

7o|465 وق   سعود|لش|حمد سعد عبــــد |رسر
ى
ق لمنصوره|بــــ |د|

8|4|78 د محمود|كريم ممدوح فؤ ي|بــــ |د|
|لمنى

52o89o ى مصطفى يوسف مصطفى م خي  عه دمنهور|زر

|29363 لرحيم عىل|لد عبــــد |حمد خ| ى شمس|تـــج ره عي 

477|67 ن|هر شعبــــ|كريم محمد محمد ظ سكندريه|ل|بــــ |د|
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2634|6 لصعيدى|لغمرى |لدين مصلىح |ه نرص|نج ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

858545 ي سيد عبــــد
لرحمن|سيد مصطفى سيوط|حقوق 

844823 دل حلىمي يونس|سلىمي ع قرص|ل|فنون جميله فنون 

327955 لسيد|لمنعم |لسيد عبــــد|لمنعم |عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

65376 طمه طه محمد محمد|ف لفيوم|تـــربــــيتـــ 

343555 ى|ج  |محمود ن لسيد عىل عي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

68o932 لشيخ|هر مدحتـــ محمد عىل |ط لمنصوره|حقوق 

838465 ده عىلي شكري حسن|غ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

9|73|7 لملك |طف فخرى عبــــد|م ع|ه|بــــر| لمنصوره|حقوق 

7|6692 لحوىسر|حمد منصور |ء |ء عل|لشيم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

64|69| حمد|ل |لع|ن محمد عبــــد |ء رمض|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

42o77| تـــ|م محمد محمود بــــرك|حمد عص| لشيخ|بــــ كفر |د|

443542 ى رجبــــ عبــــد  لم|ر س|لستـــ|حسي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

2588|5 لمنعم محمود|د عبــــد|هيم مر|بــــر| ن|صيدله حلو

635253 ف صقر رزق محمد|ء |سم| رسر زيق|لزق|حقوق 

624424 حمد يوسف محمد يوسف جوده| صيدلتـــ بــــورسعيد

27|353 ى |بــــر|رهف  وي|لششتـــ|هيم حسي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

482|o4 هلل بــــخيتـــ|د |ك عزيز ميشيل ج|مل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

287o34 وى|لمحل|لسيد |يه محمد | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

63o|38 ى|حمد |رس محمد فتـــىح |محمد ي مي  زيق|لزق|طبــــ 

4o|977 ن|حمد محمد حسن رشو|عمرو  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

342o77 وى|م مطر|لسل|كريمتـــ محمد عبــــد ى شمس صيدله عي 

76o897 ن|ن ري|ندى يشى سليم لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

328245  عبــــد|يوسف عص
ى
لمنعم|م شوق |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

424626 دق|مصطفى محمود محمد ص لشيخ|عه كفر |زر

76892| شد موىسي|روى يوسف ر| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

489864 م|لسل|د عبــــد|سلىم سمي  محمد فؤ سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|77532 حسن يوسف حسن محمد عىلي عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

33483o ي
لمقصود عىلي|عىلي عبــــد| دئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

242663 لم هيكل|لحليم س|محمد محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج
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6284o| يز عليوتـــ|رس محمد ف|خلود ي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

693232 ل|لبــــرمبــــ|للطيف محمد |حمد عبــــد |منيه | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4|ooo2 يف س مل رزق|مي ك|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

243653 ى رويشد|يه س| لم حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

822569 بــــ محمد|لوه|حسن عبــــد| ند ي|طبــــ 
|لمنى

52||o2 لقرمه|رص يوسف محمد |عبــــي  ن تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4o8453 ي محمود 
لقيم|لغريبــــ محمد |مصطفى |ره طنط|تـــج

84228o لسميع طه محمد|محمد عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

4o8358 لنبــــى مطر|ح عبــــد|لنبــــى صل|حمد عبــــد| |بــــ طنط|د|

||543| هر مسيحه|مجدى م| رين|م ى شمس|تـــج ره عي 

695966 م شوشه عريضتـــ|لسل|ح عبــــد |لفتـــ|محمد عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

8874o7 م |لسل|حمد محمد عبــــد|ء |دع سيوط|علوم 

|392o5 ى|ل|دل عىل |يه ع| مي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

2327o| ل|لجم|ح عبــــده |لفتـــ|ء محمد عبــــد|رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7o6|42 لق|لخ|لسعيد عبــــد |لدين |د |هند عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5|592 وي|ن محمد خليفه طنط|ء شعبــــ|سم| هره|لق|عه |زر

8|8632 فتـــ رفعتـــ بــــولس|ر| رول ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

24o|37 ح خليل|لفتـــ|زم نرص صبــــىح عبــــد |ح هره|لق|ره |تـــج

773538 حمد محمد محمد محمد|ء |لزهر| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

534336 رس حسن عىل حسن|ف ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

2653o3 لجوهرى|لسيد عفيفى |لد |محمد خ لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

65o25 وق رجبــــ  مل|حمد ك|رسر لفيوم|علوم 

373275 لعظيم|هيم عبــــد|بــــر|يتـــ محمد | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

249828 مر|ن عىل حسن ع|يم| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

33|7o| ى|دع ء محمد عىل محمد عىل حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

287862 ىسر|لغبــــ|كثــــم محمد |يه | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4||457 تـــ|لزي|لسيد |لدين محمد |م |سعيد عص لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25||5o هيم عنبــــ|بــــر|لسيد |محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6766|4 لدين محمد عيس حسن|ح |د صل|جه لمنصوره|بــــ |د|

686|o2 لبــــىه|عيل |سم|ء جمعه |شيم لمنصوره|بــــ |د|
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6|93|7 وى|لمجل|وهبــــه يوسف وهبــــه يوسف  ط|هندستـــ دمي

454oo2 لسموخىل|زينبــــ حسن عىل حسن  لشيخ|بــــ كفر |د|

45|8|7 لرحمن |لجليل عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|لجليل |عبــــد
أبــــويوسف

|معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

357359 ى كحيلتـــ|  حسي 
ي مصطفى

ى
حمد شوق |كليتـــ هندستـــ بــــنه

9|5539 ه شيىم  |لل|م عىل عبــــد|حس ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

6938o4 ع|هيم فز|بــــر|ل محمود |ره جل|س لمنصوره|علوم 

9|||3| هيم |بــــر|بــــى |مبــــ|ندى فتـــىح  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

449729 بــــ|لفتـــوح خط|لمجيد أبــــو |بــــ وليد عبــــد |مه ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

2|4oo5 م|لسل|لعزيز عبــــد|مروه حسن عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

5o3o44 ى|هلل محمد عبــــد |منه  لمنعم حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|9296 حمد طلبــــه|ح |مريم صل لفيوم|حقوق 

69o2|3 لسيد|حمد |رص |لن|حمد عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

|7|469 محمود مهدى محمد| محمد رض ن|حقوق حلو

636946 حمد|لحسينى |لدين |م |ل عص|نه |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

84|845 ي محمد|لر|م عبــــد|لسل|ره عبــــد|س
ضى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

487o72 ع|عيل من|سم|عيل محمد |سم|يوسف  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4o877 لحميد محمد|لد محمد عبــــد |ء خ|سم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

875276  عوض | ن|سلف
ى
سعيد شوق سيوط|طبــــ 

425|o9 ذل|لش|ن مصطفى مصطفى |رو سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

5699o لم|ل عبــــود س|جم| رش بــــ بــــنى سويف|د|

|7356| محمد سعيد محمد محمد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

542295 بــــو خليل|عنتـــر جمعه عىل | دين بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

698837 ى|هد |حمد محمد مج|م |ريه مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

64496 ر|ر قرق|بــــ فك|هيم كس|بــــر|ء |دع لفيوم|حقوق 

2|2334 ى |عبــــد لرحمن|حمد عبــــد |لرحمن محمد حسي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

7o9|78 حمد|طمه محمود محمود عىل |ف لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

847742 هيم|بــــر|حمد رجبــــ عيسي | ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

25o323 لسيد عىل عصمه|يه محمد | |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

695246 لنبــــى محمود|مؤمن محمود محبــــوبــــ  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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62o758 ي|لغيط|هيم |بــــر|هيم |بــــر|لسيد محمد |ء |إرس
ئى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

643739 لعزيز|لعليم عبــــد |م حميده عبــــد |سل| زيق|لزق|صيدله 

8993|4 صف |بــــسنتـــ جميل نجيبــــ و ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

774o28 هيم فرج|بــــر|محمد | ند ى شمس| لسن عي 

5|8739 دى|لسيد زبــــ|ح |لفتـــ|خلود كرم عبــــد  ره دمنهور|تـــج

8|3299 ي عيد محمد محمد
مصطفى ضتـــ ج بــــنى سويف|ري/رض |ل|كليتـــ علوم 

89779o ن |له صبــــرى سعدى عثــــم|ه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

486966 ي بــــولس عط|مجد ن|
ى
هلل| |ج  شوق سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

9o8336 ن |حسنى محمد رضو| ر|ي ج|حقوق سوه

63952| م وصفى محمد عىل|نس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

485997 مريم فرج محمود محمود رزيقه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

42o96 روق محمد|جر محمد ف|ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

425326 يد فهىم|بــــ مك|يه|فرح  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

348o76 ي فرم
وي|يوسف وليد مصطفى دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

|836o فع|لش|ريم محمد فتـــىح  هره|لق|صيدله 

492664 هيم|بــــر|تـــه |هيم محمد شح|بــــر|محمود  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

924767 م  |لسل|لسمرى محمد عبــــد|يه | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|23726 ى|حمد محمد | حمد محمد حسي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|6463o زق|لر|هلل عبــــد |لدين جمعه عبــــد |ء |بــــه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|7765 ي
وي|لحص|لسيد |حسن | دئى بــــ دمنهور|د|

54|586 ق|لسو|هيم |بــــر|لد محمد |محمد خ دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

465749 م محمود محمد موىس|حمزه عص |حقوق طنط

648959 لم|لم محمد س|مينه محمود س| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

3|8|67 لد محمد جوده يوسف|خ ى شمس صيدله عي 

4|794| هلل|لسيد خي  |ن |ء رأفتـــ شعبــــ|شيم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|3|o38 شم|لرحمن محمود محمد ه|عبــــد  هره|لق|حقوق 

||4792 ي
وئى ئيل|بــــولس رمزى ميخ| في  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

529382 هلل بــــدوى|هلل  عبــــد|د محمد عبــــد|زي ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

63|224 ي|ر
ى|محمد محمود | ئى حمد حسي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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9o282 هلل|ء محمود حسن عبــــد |وف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36o992 حمد|لدين |ل |د طلعتـــ حربــــ محمد كم|سع لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

679724 هيم|بــــر|رس عوض |سعديه ي ط|بــــ دمي|د|

493922 ل|لع|لسيد عبــــد |لسيد محمد |محمد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|663| ي 
|لعط|بــــو |رحمه عوض محمد لطفى ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش

تـــ|لبــــ|ط

5o6o66 لشيخ|محمد مجدى محمد عىلي  سكندريه|ل|ره |تـــج

495376 لقوي |لحميد عبــــد |رص عبــــد |لن|ل عبــــد |جم
محمد

|بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3448|5 ى محمد |ل |جم| رن لبــــيىل|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

89o33| دق محمد |طه محمد ص سيوط|حقوق 

244|49 هيم|بــــر|محمد محمد عىل  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

899757 حمد بــــخيتـــ |روضه بــــخيتـــ  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|6o7o8 هيم محمد نبــــوى|بــــر|تـــم |ح ى شمس|تـــج ره عي 

6|958o لمرشدي|ر حمدي خليل محمد |من ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

2345oo هيم|بــــر|مل |م محمود ك|محمود هش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6324o8 لحسينى|هيم |بــــر|ن |رص رضو|ن ن|نور زيق|لزق|بــــ |د|

24346 د محمد عىل|حبــــيبــــتـــ محمد فؤ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

895|76 ن |لكريم عثــــم|د|ن ج|لكريم عثــــم|د|ج ج|حقوق سوه

32|264 شور محمود مرىس|يمن محمد ع|بــــ |مه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|4oo38 ي
كتـــ|لس|لم محمود|محمود س| دئى تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|

لمقطم|بــــ

326399 سط محمد|لبــــ|حمد عبــــد|ء |ول ن|تـــربــــيتـــ حلو

25|797 ج|لىح فر|ح عبــــد|محمد صل شمون|نوعيتـــ 

7563o5 ى|بــــو |لد محمود |هلل خ|منه  لحصي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

892698 ى  |هيم حس|بــــر|ز |ئى ممتـــ|م| ني  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

884oo4  |لش|لحميد عبــــد|ء محمد عبــــد|لزهر|طمه |ف
ى
ق سيوط|بــــ |د|

627|26 لسنهوتـــى|لسيد سليم |طف |م ع|بــــتـــس| زيق|لزق|بــــ |د|

39|o9 هيم فرج|بــــر|ن |ن عثــــم|يم| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4322o6 تـــه|لزي|لسيد |ن محمد |يم| | تـــمريض طنط

22797o ى| يه محمود مرىس حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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23o39o هيم|بــــر|لسيد |روق محمد |ف دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

4|8273 ح معجوز|لفتـــ|كريم محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5|8846 هيم بــــسيوئى|بــــر|حمد |حمد |ندى  تـــربــــيتـــ دمنهور

|57785 لرحمن محمد|د حسنى عبــــد |سع هره|لق|علوم 

5|967o لقصبــــى|لسيد |لسيد محمد |ء |رس| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

42o34o رج |لفر|لىح عىل |عبــــي  محمد عىل عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

484672 ى خليل|لعزيز حس|مصطفى محمد عبــــد ني  سكندريه|ل|ره |تـــج

|45456 مح عىل حنفى|حمد س| هره|لق|ره |تـــج

89676| حمد  |منيه محمد عزتـــ | ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

277oo7 لسعود|بــــو|ء مبــــروك خليفه |ول تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4||452 ط|لحو|لسيد سعد |دل |حمد ع| |ره طنط|تـــج

865896 ي محمد يوسف محمد
مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7|5oo لعزيز محمود|محمود بــــدر عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

76837| تـــ محمد|حمد عىل شح|ن |نوره ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

638598 حمد|محمد صبــــرى محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

372255 هيم حسن محمد|بــــر|مصطفى  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

|6|923 م|م|لغنى |حمد سيد عبــــد | ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|34338 هر عىل محمد|سندس م ن|بــــ حلو|د|

677943 لوصيفى|د حمدى عىل |د عم|ي| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

62|7|| مد نبــــيه حمد|ره ح|س ط|معتـــ دمي|علوم ج

7827o5 لسيد جمعه|لحميد حسن |ه عبــــد |نج زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

782895 حمد مرىس عىل|محمود  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

69563 ل|لع|حمد محمد محمد عبــــد | م بــــنى سويف|إعل

|77542 س|تـــسنيم محمد عىلي عبــــ ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

82553| روق محمد|لدين رؤف ف|سيف  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

483o6 حمد|مل |ء عىل ك|شيم ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|63o85 ن بــــهجتـــ مني  محمد|يم| هره|لق|ره |تـــج

9|8|o3 صهيبــــ محمد عىل عطيه  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 
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855489 هيم|بــــر|ء عزتـــ حسن |صف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

774948 لرحمن|ن عبــــد|ن محمد سليم|محمد سليم زيق|لزق|نوعيتـــ 

499|56 لديبــــ|م |لسل|ء محمد حسن عبــــد |لزهر|طمتـــ |ف بــــ دمنهور|د|

3637o6 رون|لح|د |ء حسن فؤ|هن ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

2|8|72 ى|ج  فوزى |عمر ن مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

627oo4 لقوى|لقوى حسن عبــــد|رحمه عبــــد زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

||6o36 لحسينى نرص صبــــيحه|حمد |ن |مرو ن|هندستـــ حلو

364439 ى|م محمد حس|لسل|مد عبــــد|لرحمن ح|عبــــد ني  ي للفن|
|دق قن|لفنى

|792|3 لمجيد محمد|لمجيد سيد عبــــد |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

428826  عبــــد|لرحمن |عبــــد
ى
لرحمن زيتـــون|لدسوق |ره طنط|تـــج

|2o55| ف محمد عبــــد |مي  | لق عفيفى|لخ|رسر |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

2756o2 هلل|ل محمد عبــــد |ل جل|محمد جم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

75436o رى|ل عىل بــــند|لع|ء محمد عبــــد |رس| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

48|428 تـــ  بــــو ضيف|حمد محمد |خي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o39o8 ل محمد لطفى عبــــده نرص|ح جم|صبــــ هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

24o493 هلل حسنى مصطفى|بــــسمه عبــــد هره|لق|حقوق 

2|2984 عيل|سم|لقوى |ر محمد عبــــد|من ى شمس|د| بــــ عي 

684392 ر|لنج|لمهدى |لدين |لمهدى مىح |محمد مجدى  لمنصوره|هندستـــ 

7o6422 هلل محمد يوسف|يمن عبــــد |جر |ه لمنصوره|بــــ |د|

42478o ل|لع|لسيد محمد عبــــد |رس محمد |ر ي|عم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4325|9 لمهدى|لدين |ح |لسيد مصطفى صل|ن |نوره |ره طنط|تـــج

923856 | ره عنتـــر نجيبــــ حن|س ج|تـــربــــيتـــ سوه

783934 ن|لرحمن بــــدر|ء عىل حسن عبــــد|لشيم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|78o49 ي|بــــر|بــــسنتـــ سيد 
هيم عطيفى دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

86364o رنستـــ ذىكي جندي|بــــيشوي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

283379 ي|لسيد |ل |عمر جم
حمد لطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|4868 لخطيبــــ|در محمد |لق|مد عبــــد|در ح|لق|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5o45|9 د محمد|لضي| |لل|ره عىل عبــــد|س |علوم طنط

339529 ش|لضبــــ|بــــو رسيع |ر |لغف|منى عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه
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44||24 لىحي مرىسي عمر|ء محمود عبــــد|ل| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

84o|37 هند محمود محمد حسن ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

757624 وق عبــــد  حمد منصور|لرحمن |رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

6|4628 لدين|ل |لحميد محمد عىل جم|ء محمد عبــــد |عىلي |بــــ طنط|د|

7||o92 لقصبــــى عىل|لرحمن محمد فتـــىح |عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

765228 لعزيز محمد عطيه|لحكيم عبــــد |محمد عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

6o2o32 تـــه عىل موىس|لعزيز شح|نعمه عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

43|84 لزغبــــى|بــــ |لتـــو|ء سعد عبــــد |مصطفى عل دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

764257 ى|د|لس|لسيد محمد |طمه |ف تـــ محمد حسي  هندستـــ بــــور سعيد

6o|735 س شكر|بــــ محمد عبــــ|لوه|عبــــد  لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

754448 يز حبــــيبــــ|لمسيح ف|رى عبــــد |م ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
ستـــ|لدر|)ريتـــ |د|علوم . لعريش ش|بــــمدينتـــ 
|لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر|م | للع

(عيليتـــ|سم|ل|لبــــديل بــــ

6275o3 ل عيد|لع|ء عبــــد|محمد عل ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

886567 حمد|لكريم | |محمد صفوتـــ عط ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

843237 ه روم| ي جورج فكري|مي 
ئى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

545734 ن|شم وهد|هلل ه|هلل محمد عبــــد|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6368| لسيد حسن|س |لدين محمد عبــــ|ج |رس ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

764452 لحسن|رق محمد محمد أبــــو |حمد ط| ره بــــور سعيد|تـــج

|38822 لرحمن|ح محمود عبــــد |لفتـــ|طمه عبــــد |ف ى شمس طبــــ عي 

862975 ي زكي  حسن|عم
ى
ر صدق ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 

(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

22|5|| بــــ|لوه|لرحمن عبــــد|لرحمن محمود عبــــد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8795|4 حمد |م |لسل|هيم محمد عبــــد|بــــر| سيوط|تـــربــــيتـــ 

294946 م عىل|م|محمد محمد  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

2569|| ن|محمود محمود عثــــم| نور ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

852|2| ى ع عيل محمد|سم|طف |نرمي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|6o33o يز محمود|رص ف|لن|بــــوبــــكر عبــــد | ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

2386o6 حمد فرج|يمن |ء |ل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

443764 حمد|حمد |حمد متـــول |مروه  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 
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6352|9 ر|لستـــ|هيم عبــــد|بــــر|يمن |ء |حسن ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|6|||9 وى|ن محمد دنقل دنقل|نوره ى شمس|د| بــــ عي 

537427 لسعيد|هدير سعيد حسيبــــ رفعتـــ  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

77|777 حمد|حمد فتـــىح عىل | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2566o8 يمن شبــــل سعد|ندى  ى شمس| لسن عي 

8672|4 ي عطيه |ر| ن|مري
لنمر|هلل |ضى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4|8353 لسيد عبــــدربــــه|لحميد |محمد عبــــد| رن لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|48937 حمد|لد حسن |رحمه خ حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

35|538 يدى محمد طه محمد|ه ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

52oo64 رتـــ عىلي محمد زقزوق|س تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

227o25 حمد محمد|عمر محمود  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

357746 هيم|بــــر|لعزيز |طف عبــــد|هدى ع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

67567o لكريم|لسيد عبــــد |بــــ |يه|لسيد | لمنصوره|هندستـــ 

3|4997 لسيد|يوسف منصور عبــــده  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

84376| ي |م|
لح حسن|حمد ص|ئى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

48|855 زم محمد مصطفى محمد مرىسي|ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|53546 لحفيظ محمد|لد عبــــد |ن خ|يم| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

777825 ر|لنج|هيم |بــــر|محمود محمد محمود  زيق|لزق|هندستـــ 

324527 روس|روس صبــــىح سيد|نوبــــ سيد|بــــ| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4||435 بــــو فريخه|لغريبــــ |مه محمد |س|محمد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

54|3| حمد|حمد محمد |عمرو  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

229|56 لعليم حسن|ء عبــــد|جر عل|ه هره|لق|صيدله 

25o446 ه ط| ق|هيم |بــــر|رق |مي  وى|لشر شمون|نوعيتـــ 

267o73 هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|م |سل| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o294| لسيد |ن |مصطفى محمود مهر ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

9o5232 لنعيم محمد |هبــــه محمد عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

238874 مريم محمد فتـــىح عىل ى شمس|د| بــــ عي 

2476|6 زى|مح محمد حج|يوسف س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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9o592 لد عزتـــ محمد|يه خ| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

86o64| يف |محمد حسن  هيم حسن|بــــر|لشر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

284o39 لصمد|د عبــــد|لدين فؤ|ء|محمد عل هره|لق|علوم 

3|6225 هيم|بــــر|عيل |سم|هبــــتـــ رفيق  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

826926 ل محمد محمد|ء جم|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|5o9oo هلل محمد|سلىم محمد عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

339|86 تـــ و| ي |ئل عبــــد|مي 
هيم|بــــر|لغنى |طبــــ بــــيطرى بــــنه

3459|7 ء فتـــىحي خليل فرغىل خليل|نجل ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

8o4264 د|وي فؤ|ء قن|ن عل|نوره ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

5|4839 ي|ر
لم|ن محمد س|بــــ سليم|إيه| ئى ره دمنهور|تـــج

23243| ى عط| مل عط| هيم|بــــر| |حسي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

69863o لسطوج|تـــ عطيه محمد |لشح|عطيه  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

439o27 ل|لجم|لحميد محمد |محمد بــــديع عبــــد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

436949 دتـــ|لعزيز محمد حم|بــــسمه عبــــد  لشيخ|تـــمريض كفر 

4799o4 حمد محمد|بــــى |عر|بــــى |عر|طمه |ف سكندريه|ل|بــــ |د|

7o697o وى|لطنط|رق مصطفى |ده ط|مي لمنصوره|عه |زر

777585 ى عىل حس|طف حس|ء ع|رس| ى|ني  ني  زيق|لزق|نوعيتـــ 

6o7|93 ف | هيم مرع|بــــر|لسيد |رسر |هندستـــ طنط

832o69 لىحي حسن|رق عبــــد|نهله ط |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

5238| ي عبــــد 
لحميد|حبــــيبــــتـــ محمد لطفى حقوق بــــنى سويف

53544| أمل أحمد مصطفى محمد حموده عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||836| لرحيم حسن|م عبــــد |مصطفى عص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4599| مل سيد|حمد ك|ده محمد |مي هره|لق|علوم 

2|8357 ن|لمنىح  زيد|لدين عبــــد|م |دين عص|ن ى شمس| لسن عي 

6o4839 عيل محمد منصور عىل|سم|رحمه  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7|24|6 لعز|بــــو |هيم |بــــر|لفتـــوح |بــــو |حمد |ل |نو لمنصوره|حقوق 

8o7492 ن عيسي|لرحمن عيد سليم|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

78o763 لسميع محمد|مريم يشى محمد عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

9o4o24 لحكيم |لرحيم عدل عبــــد|حمد عبــــد| ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

8o2365 لحميد محمد|كريم سيد عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج
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42oo37 لرهيبــــنى|هيم |بــــر|يوسف مجدى  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

679777 حمد عمر|مريم حسنى فتـــوح  لمنصوره|بــــ |د|

39o|4 ف محمد خليل|خلود  رسر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7|2223 لعزبــــى|حمد |للطيف |ل رأفتـــ عبــــد |بــــتـــه| لمنصوره|ره |تـــج

|543|5 ن|ن سليم|هيم سيد عثــــم|بــــر| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

77543o ف عبــــد |حمد حسن | تـــم|لمجيد محمد ح|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

45|6o3 يف فوزى |س| بــــوزيد|متـــ رسر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

7o7643 ىط|لع|ء لبــــيبــــ منصور عبــــد |لشيم| لمنصوره|بــــ |د|

346577 ى خ|ي ن|لد جمعه محمد رمض|سمي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

36|o89 ى | عل ى فوزى حسني  ى|بــــو|حسي  لعني  |بــــ بــــنه|د|

55o9o لح محمد حسن|محمد ص ره بــــنى سويف|تـــج

489452 ى |ي ي|يمن عطيه ص|سمي  لح عشر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

449782 لخولي|محمد محمد محمد  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

423235 لعظيم|عمر محمد رزق عىل عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

82o|o2 للطيف|ن حسن عبــــد|بــــرين شعبــــ|ص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

4563o3 لشندى|ل |لغز|م محمود محمد |حس |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

254|o9 عيل قديحتـــ|سم|لسميع |نس محمد عبــــد| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

848267 لد عىلي محمد|لحسن خ| ن|صيدله حلو

2597o4 لعفيفى|لمحسن محمود |ء عبــــد|ء عل|رس| شمون|نوعيتـــ 

2875o8 م|لسيد عل|عزيزه محمد  |حقوق بــــنه

332|6o |رس قدرى عر|جر ي|ه
ى
ق |تـــمريض بــــنه

8o8598 حسن| حمد محمد رض| حقوق بــــنى سويف

43886| ق|وي يوسف عىلي |لمعد|محمد  وي|لشر لشيخ|بــــ كفر |د|

25763o عمر ممدوح عىل خليل مرىس تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

6853|9 م عمر|لسل|لجليل عبــــد |مروه روؤف عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

764974 م|لغن|لمجيد مرىس |حمد عبــــد |يوسف  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

85o7|9 ى|ي ى محمد نرص حسي  سمي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

7o8588 ح|لفتـــ|لسيد محمد عبــــد |رحمه  لمنصوره|حقوق 

5o2836 ي|لش|عبــــد | رس زكري|ن ي|جيه
ى
ق لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

679886 وى|لخل|لمرىس |رص عبــــده |ره ن|س لمنصوره|صيدله 
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245|3 لرحمن|محمد معبــــد عبــــد| ند ى شمس|زر عه عي 

5|6o|o حمد|ر |لغف|ن يىح عبــــد |يم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|27883 ي|لورد|يمن محمود | |لعل|زهرتـــ 
ئى هره|لق|بــــ |د|

|55o49 لح|هيم محمود ص|بــــر|لطيفه  ى شمس|د| بــــ عي 

|2|777 ف ع|هدير  دل شهدى|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|o289 م|لنو|ل محمد |ل كم|د جم|زي لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

826396 ف فؤ|عبــــي   د حسن|رسر |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

425952 حمد|ن محمد يوسف مجىل |رو ط|معتـــ دمي|علوم ج

7647|9 لدين|بــــ |رس محمد شه|هلل ي|منه  ره بــــور سعيد|تـــج

4767o8 ل محمود|رق جم|م محمد ط|مر سكندريه|ل|ره |تـــج

434687 ى عبــــد | رن لحميد|سمي  حسي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|8966 حمد|بــــو |لسعيد |حمد |يه محمد | ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

3o924 حمد|د سيد |م فؤ|مي ر هره|لق|ره |تـــج

359o84 ف جل|ل |جل هيم|بــــر|ل |رسر ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

52992o لقط|ن |لحميد سليم|عمرو عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

238|7 ف فتـــىح عبــــد |سيف  بــــ|لتـــو|لمحسن عبــــد |رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

687839 يل |عزه محمد سعد محمد ن لمنصوره|حقوق 

275848 مه بــــكر محمد|س|ن |رو هره|لق|ر |ثــــ|

754542 ى محمد عبــــد  |لشو|د |لجو|نرمي 
ى
دق عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

2|5||9 ى يسن ى محمد حسي  حسي  هره|لق|ره |تـــج

7854|| ي
زى|لسعيد محمد حج|لد |خ| دئى زيق|لزق|بــــ |د|

|382|5 زي|حمد غ|لعليم |لدين عبــــد |حمد بــــدر | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4|6526 عتـــ|ل محمد محمد نعن|محمد كم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6o8|o5 ض|لسيد محمد ري|ء |شيم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

898382 لدين حموده محمد  |ء |ريه عل|م ج|ره سوه|تـــج

476674 لدين|لسيد محمد عز |حمد |مريم  سكندريه|ل|ره |تـــج

245592 بــــ|د محمد دي|محمد عم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

752679 شد|تـــتـــ محمود ر|محمود شح عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

689794 وق رض وى محمد|لمك| |رسر لمنصوره|بــــ |د|
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|662o9 لم|مل س|مصطفى محمد ك |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

|55|52 ى سيد صل|ي لرؤوف|ح عبــــد |سمي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|58654 حمد|ندى محمود صبــــرى  ن|حقوق حلو

|753oo تـــه محمود|رضوى محمود شح تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

42o342 لمهدى محمد مصطفى مهدى|ف |عف لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

68776| لسعيد عنتـــر عيس|محمد يشى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26|8|4 بــــورسيع جبــــر|ح |د صل|حمد عم| سيوط|هندستـــ 

|4|927 تـــه محمد|شح| محمد رض ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

76758 ى يوسف عمرو محمود حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

3698oo لحليم|ر عبــــد|محمد مجدي نو دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

683488 د|لجو|لبــــكرى عبــــد |جد محمد |ء م|سم لمنصوره|حقوق 

48o98| هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|رحمتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|o644 لمنعم عىل|مصطفى محمد عبــــد  علوم دمنهور

898||| ي |لر|لحليم محمود عبــــد|حمد عبــــد|
ضى ج|علوم سوه

8o5987 ء ربــــيع فوزي محمد|رس| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

84o923 ن|حد رمض|لو|حمد عبــــد|سميه  سيوط|ره |تـــج

296|6| هيم موىس|بــــر|ل |هلل جم|منه  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

7o5o|9 د عىل حسن|لجو|عبــــد | محمود رض لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|79o3 ى|لعزيز ش|عىل حسن محمود عبــــد  هي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4o|84| لحميد|نور عبــــد |لسيد محمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23599o لزغبــــى|مجدى فرج محمود | هويد هره|لق|بــــ |د|

6|ooo5 ز|هيم در|بــــر|محمود محمد محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

434552 ى يونس محمد سمي  |ي ر|لنج|سمي  |عه طنط|زر

59o86 ي
ى
مروه طه حسن دسوق ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

||5468 د|ئى منيس ميل|ه| ن|جولي ى شمس حقوق عي 

8322o5 ى|رس| ء حمدي يونس حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

7|776 ى عبــــد|عمر رجبــــ  لقوي|مي  لفيوم|هندستـــ 

6792o6 ل|لغ|هيم حسن |بــــر|هيم |بــــر|عىل  لمنصورتـــ |تـــمريض 
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826834 ى |ي حمد|حمد طه |سمي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|32954 مه|هيم مصطفى محمد سل|بــــر|ندى  هره|لق|طبــــ 

23o54o حمد|م زىك سيد |محمد عص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|46o9 ح محمد ذىكي عيد فرج|ء صل|سم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

439572 هلل|لقوى خي  |حد عبــــد |لو|سلىم أحمد عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

296523 هد|لش|حمد محمود محمد محمد | ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

|592|o ى|عيل حس|سم|ل |حمد جم| ني  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

32|866 تـــ جم| يد|ىط ف|لع|ل مصطفى عبــــد|مي  ى شمس| لسن عي 

228269 لصفتـــى|ء محمد محمد |سم| ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

637487 لجليل|تـــ عبــــد |لشح|هيم |بــــر|ح |صبــــ زيق |لزق|تـــمريض 

628877 لد محمد محمدى|محمد خ زيق|لزق|ره |تـــج

9o5643 بــــى حسن |ئشه محمود عر|ع ج|بــــ سوه|د|

252|26 م محمد|م محمد عل|ن هش|يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

33943 وى|لحن|حمد مسعود |دل |جر ع|ه ن|فنون جميله فنون حلو

33456o لمؤمن|رس فضيل عبــــد|بــــ ي|شه ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

435299 يف محمد عبــــده عبــــد | صف لعزيز|رسر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

84854 ر|لستـــ|ض عبــــد |فتـــىح ري| مه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6o822 لحميد|حمد عبــــود محمد عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

4o2294 هلل محمد عطيه محمود عطيه|منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7754|6  حسن|حمد |
ى
يمن دسوق زيق|لزق|نوعيتـــ 

36578o وى عىل|حمد قن|محمود  ن|بــــ حلو|د|

8o4|92 ي|بــــر|حمد |ن |حن
ى
هيم دسوق ي|نوعيتـــ 

|لمنى

8o6|26 ي
عىلي حربــــي محمد مهنى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

97336 لسيد|ء يوسف ربــــيع |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

49888 لعبــــد|روق |حمد ف|محمد  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

924664 عيل |سم|م محمود |لسل|محمود عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

6||54o صف|د ن|دل فؤ|مريم ع |بــــ طنط|د|

8|245 بــــوحجر|جر محمد محمود |ه ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 
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|7|33o نور محمد|حمد |حمد مصطفى | تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

3|3|35 ف محمد |ر |مي لحسينى مرىسي|رسر |حقوق بــــنه

42|53 ن|لموجود عمر|حمد عبــــد |ء |دع ن|تـــربــــيتـــ حلو

42o292 لقصبــــى|لبــــيىلي |مه |س|ء |إرس لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9|28o4 كر  |لش|لسيد |ىط |لع|هلل عبــــد|عبــــد ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

4o39o2 لجليل|حمد عبــــد |عىل مجدى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|49837 هيم وليم سيدهم|بــــر|روبــــرتـــ  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

279828 بــــوزيد|ء منصور محمود |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

269972 بــــونيده|هيم |لسيد محمد إبــــر|محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

7o3|89 لحليم فتـــوح خليفه بــــري|حسن فتـــوح عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

7868|| للطيف|لسيد محمد عبــــد|ء |سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|54465 ل مصطفى|ج  جل|ل ن|جل هره|لق|هندستـــ 

76873o ن|هيم سليم|بــــر|حمد كريم | حقوق بــــورسعيد

695o78 وي|لطنط|حمد مصطفى |محمود مصطفى  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

32|456 ى عبــــد| حمد|در طتـــ |لق|مي  ن|حقوق حلو

|6o234 بــــ|لوه|رق محمد عىلي عبــــد |محمد ط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

24|229 زى|دق محمد حج|محمد سيد ص ى شمس|زر عه عي 

3|243o رص|لسيد حسن ن|يز |مريم ف |ره بــــنه|تـــج

884932 مد  |لحكم محمود ح|مه عبــــد|س| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

627992 هلل|لمنعم عبــــد |عمرو محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

787249 بــــوزيد|ح |م صل|محمد حس زيق|لزق|حقوق 

7o7948 ىط|لمع|بــــو |حمد |لسيد |ئى |تـــه لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

496794 ن محمد عمرعىل عمر|نوره لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

3o56| هلل|ر محمد عبــــد |هلل مختـــ|يه عبــــد | ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

269o26 لعزيز محمد جمعه|يه عبــــد| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

325|72 هيم محمود|بــــر|هيم |بــــر|محمد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

64|965  محمد|لبــــ|حمد محمد عبــــد |
ى
ق ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

698|57 لعدوى|حمد طه محمد |ر |من لمنصوره|حقوق 

5||6o حمد يوسف سعيد|هيم |بــــر| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع
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|77455 ن محمد|لح رمض|حبــــيبــــه ص لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

92o879 حمد عىل |محمود محمد  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

442653 ى عزتـــ عبــــد  ر محمد|لستـــ|نرمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

84325o ى ه| ي|يه حسي 
شم مدئى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

6o8422 بــــوزيد|لمجيد |مد عبــــد |جده ح|م ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

7|oo5o ىط موىسي|لمع|بــــو |هند محمد عزتـــ محمد  لمنصوره|عه |زر

4|8295 ىس|لعبــــ|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|محمود  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

266642 ى عبــــد |بــــو |هلل محمد |جر عبــــد|ه لعزيز|لعني  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

83|746 هلل|حمد يسن عبــــد|رس |ي ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

32o6|5 رق موىس موىس|د ط|زي |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

64244o لرحمن|لسيد عبــــد|حمد محمد | هره|لق|ج طبــــيع |عل

5o8654 بــــكر رجبــــ محمد شمس سكندريه|ل|ره |تـــج

69o|7o لبــــسيوئى سعيد|هبــــه محمد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

83672 حمد|ن محمد سيد |يم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

69o485 دى|لبــــغد|يق |دى ف|لبــــغد|يوسف رشدى  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

8646o4 حمد|حمد محمد |محمود  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|742o6 للطيف|نور وليد محمد عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|27338 حمد حسن|مل |م حسن ك|حس وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

9||274 فتـــ صبــــىح مجلع |مريم ر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

633592 رقيه بــــشي  عطيه محمد زيق|لزق|صيدله 

5|4|7 ن|سليم| دق زكري|ص| سم ره بــــنى سويف|تـــج

759322 ن مرزوق|رضوى فتـــىح عثــــم ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|2232| م فضل مأمون|ء هش|رس| هره|لق|ره |تـــج

544652 وى|لشق|حمد |لدين محمد |ء |ء عل|عىلي |حقوق طنط

8|7o37 ى عبــــد|طه  ي|حمد حسي 
لغنى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

7|2299 لسخرى|ء محمد عمر عمر محمد |سم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

9o435| حمد |ل محمد |كريم كم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|9264 حمد|حمد محمد |ء |رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

62|864 ن|لسيد رسل|هيم |ء إبــــر|لزهر|طمتـــ |ف ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ
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77322o لجيد|مل محمد عبــــد|مصطفى محمد ك ى شمس هندستـــ عي 

364757 هيم|بــــر|دل سيد |بــــسمتـــ ع لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

2686oo لصيفى|لغنى |لمنعم عبــــد|خلود عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

248459 تـــيسي  كرم محمد حسن قطبــــ ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

8o6487 تـــه|د شح|ندي نصىحي عي|س ي|بــــ |د|
|لمنى

84o795 ى|لر|زينبــــ عبــــد ي حسني 
زق مدئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

9o6836 ى |بــــو|ل نرصى |يدى جم|ه ليمي  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

285||o رق محمود محمد|مهره ط دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

33|74o لغنى موىس|لسيد عبــــد|ن |نوره |تـــربــــيتـــ بــــنه

9|3|6| حمد فهىم |محمد ممدوح  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

3|85o| وق عىل ك مل عىل|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

65o4o لعزيز|حمد عبــــد|ن مصطفى |نوره لفيوم|تـــربــــيتـــ 

268259 لبــــ|بــــوط|لسيد فوزى |لرحمن |عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|9427 لدين عىل محمود  |ح |يوسف صل ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

58627 عىل خليفه خليفه| مه ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

2|4762 لح|م ص|م|ح |م صل|م|مل | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

553o| ى عبــــد |بــــرين سل|ص |لبــــ|متـــ حسي 
ى
ق |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|

ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|39|9o لمول|د |ىط محمد ج|لع|مه عبــــد |س|ل |م| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

245|o3 لعزيز سيد|عبــــي  صفوتـــ عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

248o8o حمد|ء صبــــىح شديد |سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5o5969 لمنعم |م عبــــد|لسل|مه عبــــد|س|لدين |سيف 
رسدينتـــ

سكندريه|ل|بــــ |د|

23o566 محمد محمود متـــول متـــول هره|لق|ره |تـــج

6|o575 بــــوحبــــيبــــ|ر محمد عوض |من لمنصوره|بــــ |د|

269477 طف محمد نجم|د ع|جه ج|بــــ سوه|د|

32|849 لجليل|لسعود عبــــد|بــــو |ء محمد |رس| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

422468 مي  محمد|ل|حسن محمود  سكندريه|ل|ره |تـــج

|7795| ى  مي  ح|لفتـــ|حمد خلف عبــــد |ني  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8|3698 د محمد صفوتـــ|عم| ن|ر ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

24733 ى |لح درمىل |ء ص|سم| حمد|مي  هره|لق|بــــ |د|
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825|7 مون|ل فتـــىح م|مصطفى بــــل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

463o6 حمد|حمد سيد |عمرو  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7o|746 ى محمد|رس ف|يه ي| روق حسي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o874 ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|هيم رسور |بــــر| ن|هندستـــ حلو

4o7o29 هيم عفيفى يوسف|بــــر|خميس | رودين تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

44o667 ي
ن|ء محمد سعد عىل عمر|ضى لشيخ|ره كفر |تـــج

6|285o تـــى|لقنو|حمد عىل |لمحسن |دل عبــــد |نىه ع ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

24|872 هلل حسن سيد عطيه|منه  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|25o64 لسميع محمد|لغفور عبــــد |رهف عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

8o|967 مه عىلي محمد|س|يوسف  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

8|2688 ى سمي  لبــــيبــــ مرزوق|ج كلي  ره بــــنى سويف|تـــج

6oo94| لعدولي|لدين |ء مدحتـــ محمد بــــدر |رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|855| وري|دق محمود |م ص|خلود هش ى لجيى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

43875 لبــــكري|لعزيز |بــــ عبــــد|يه|محمد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

793|o3 ى|م عيس محمد حس|له| ني  زيق|لزق|حقوق 

245499 مه|ن سيد محمدسل|عبــــي  شعبــــ هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

245|4o وق محمد صل لقوى|ح عبــــد|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|35|6 ن|ن رسور سلىم سلىم سلم|رو ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2|793o حمد مصطفى|منيه سمي  | ن|بــــ حلو|د|

32353o ن|حمد رضو|لدين |حمد نور |سلىم  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|72547 سكندر|ل |دل كم|ندرو ع| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

34324 صم حفنى زىك|رس ع|محمد ي هره|لق|هندستـــ 

6925o مصطفى محمد عويس محمد بــــ بــــنى سويف|د|

6|9572 لبــــردويل|ىطي |لمع|سلىم أيمن أبــــو لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

9729o هيم|بــــر|مد محمد |كريم ح ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

632328 م محمود مصطفى|لسل|ن عبــــد |نور زيق|لزق|علوم 

697o33 ى |بــــر| لسيد|هيم |بــــر|هيم حسي  لمنصوره|هندستـــ 

39286 |لرحيم عط|سط عبــــد |لبــــ|م عبــــد |ريه ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

7763o7 ه | ف لطفى ذكرى|مي  رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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437573 هيم محمد شوق|ل إبــــر|محمود جم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|2|572 تـــتـــ|لمنعم شح|حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد  ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

758o35 ى تـــه وهبــــه مكسيموس|شح| مي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

4o877o ى منصور |ي لسيد محمود حميد|سمي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|52958 ق|سح|يكل رشدى منقريوس |م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9o6659 ضى محمد  |لر|ء حمدى عبــــد|دع ج|ره سوه|تـــج

8o8472 ي منصور ن|سم ه|بــــ
شد|ئى لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 

بــــ موجه|نتـــس|/سويف

4o38|8 مل أحمد خلف|حمد بــــدير ك| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6o922 يرينى بــــديع فرح سدره| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5o9349 حمد مجدى مصطفى محمد قطبــــ| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7|7675 ه  وى|لشبــــر|لجليل |حمد عبــــد |ني  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

75959 ي|رس|
ز|هيم فو|بــــر|لدين |ء |ء ضى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

75239| ن|حمد شعبــــ|زم حسن محمود |ح لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6o28| ن د محروس لبــــيبــــ|عم| مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5o6684 لطوجى|يز محمد عىلي |يتـــ ف| إلسكندريتـــ |تـــمريض 

8o622o د|ك فتـــىحي ميل|بــــيشوي مل ي|هندستـــ 
|لمنى

4o24|7 ى |بــــ |لوه|لسيد عبــــد |طمتـــ |ف هيم|بــــر|مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

935|| بــــ|لتـــو|بــــ متـــول عبــــد |لتـــو|محمد عبــــد  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

44oo|4 ه عمر|لل|ه بــــكر عبــــد |لل|رحمه عبــــد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

325332 لس ف نوس|نوس ذىك ف|كي  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

366953 حمد|ره مهدى محمود |س سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|55582 حمد حسن|طمه محمد |ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

278362 هر فرج|لظ|لسيد عبــــد|يسن  |ره بــــنه|تـــج

773849 لس  مل|ميل لطيف ك|كي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8||84 لمعىط|لمنىح  عبــــد |زم صبــــرى عبــــد |ح تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

495725 لنبــــي|حمد عبــــد |مصطفى محمد  ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

|44||3 لزهرى|مه محمد |س| |رويد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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|2|54o ى|ر مجدى كم|مي ل حسي  هره|لق|حقوق 

684|46 د|لعزيز مصطفى مر|عوئى عبــــد | ر|ي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

832733 هلل سيد خلف عىلي|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

898542 لرحمن محمود محمد |مصطفى عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

34332 هلل|مصطفى غريبــــ دكروئى عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o6239 بــــ محمد|لوه|لح عبــــد|محمد ص ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

48o7oo وق محمد عبــــد ىطي محمود مصطفى|لع|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3o69o ندى رجبــــ جوده محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

79|42o م محمد جوده|سهيله عص زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

675494 |د محمد ند|ر عم|من لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

577|7 حمد عىل|هيم |بــــر|عىل  حقوق بــــنى سويف

|657o ئل حسن عىل|ن و|نوره ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

639o|5 حمد قمر|حمد سيد |س محمد محمد |ين| زيق|لزق|بــــ |د|

6o828o لرحمن منصور|مل نبــــيل عبــــد | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

479595 لس وليم بــــش |رتـــ يوسف مسيح|كي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|35399 لم|لم محمد س|لم يوسف س|محمد س ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

676462 يد|حمد عىل محمد ف|هبــــه  لمنصوره|علوم 

633795 هيم|بــــر|تـــه |م شح|طف عص|عو زيق|لزق|بــــ |د|

76|474 در|لق|م عبــــد |ن عل|م حس|عمر عل لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

456o32 هيم خليل|بــــر|عزيزه محمد يوسف  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

769687 ن|لم سليم|مح فرج س|س لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

452|3 لعزيز|روق عبــــد |حمد سعد ف| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

||8825 لرشيد طويله|يه مجدى عبــــد | ى شمس صيدله عي 

7|6384 بــــ|مريم عىل مصطفى عبــــده  ض|لشر ط|بــــ دمي|د|

3736o9 لس ثــــروتـــ هل ل فهىمي|كي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

334949 لشيخ|ن سمي  حلىم محمد |نوره ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

278679 لمغورى جمعه شبــــكه|لحليم |ر جمعه عبــــد|من شمون|نوعيتـــ 

|52322 لس رفيق رمزى يس تـــ وس|كي  ورصى سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

835595 ي عبــــد
هلل سعد محمد|منى |نوعيتـــ فنيه قن
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|3|8o4 لرحمن|يه عفيفى محمد عطيه عبــــد | ن|تـــمريض  حلو

6|7487 تـــى|لنشوق|رنيم عبــــده محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

6o8428 هيم يونس|هر إبــــر|مروه م |ره طنط|تـــج

453383 تـــ|لشح|لعزيز|حمد محمد عبــــد|محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

86824o ل|لع|لد يوسف عبــــد|ء خ|ل| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

786475 لسيد حسن|لسيد |د حسن |جه زيق|لزق|حقوق 

79|423 هيم عىل|بــــر|يدى محسن |ه زيق|لزق|ره |تـــج

52|452 ى |طمتـــ |ف رتـــ|لسيد عم|لسيد حسي  بــــ دمنهور|د|

8o263| ي سمي  محمود| ثــــري
مصطفى حقوق بــــنى سويف

|24|7| لشيىم|دى فرج |له|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|9768 حمد تـــوفيق|سهيله محمد  ى شمس صيدله عي 

2|9o69 لرحمن نويرص|لغنى عبــــد|لرحمن صبــــىح عبــــد|عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

84586| ى عبــــد ى ممدوح حسي  لكريم|حسي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o6559 لمول|بــــو ضيف عبــــد |رحمه صبــــرى  سكندريه|ل|حقوق 

5368o3 ضل|هلل محمد محمد ف|عبــــد  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

8977|7 ن محمد  |لدين عمر|محمد عز  ج|بــــ سوه|د|

92|4|6 ى ود بــــخيتـــ |ثــــروتـــ مه| مي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

5o3428 عيل|سم|مل |رص ك|ن ن|نور سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

27o745 لكوم|محمد طه محمد عىل  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

|5|352 لرحمن|هبــــه عيد جمعه عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

758956 لمحسن محمد|لمحسن محمد عبــــد |عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

8439| ى| حمد محمود خميس يسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

529767 ن|روق عثــــم|حمد ف|روق |ف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

3|8649 ى عبــــد|ف بــــي|در عر|لق|يزتـــ حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

624332 حمد جنيدى|لمنعم محمد |مريم أيمن عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

|5o322 ل محمد عىلي|محمود جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|2o548 حمد عريبــــه|م محمد فوزى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|484| لحرصى|هيم |جر محمد إبــــر|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

62|769 مل فضل عدروس مرىس|فضل ك ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

8||32 هلل جمعتـــ|حمد عبــــد|جر |ه لفيوم|لعلوم |ر |د
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792743 لسيد بــــدر|منى بــــدر  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8|6932 ي عبــــد|مريم م لشهيد|جد بــــشر ره بــــنى سويف|تـــج

3|59|4 مي |ل|ء بــــخيتـــ محمد |رس| ى شمس علوم عي 

79||o4 ى عص|ي ي|م محمود محمد |سمي 
ل|لىحى زيق|لزق|عه |زر

|38538 ي|صف ى مليىح  ء عىلي حسي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

896424 فتـــ محمد محمود |ء ر|سم| ج|بــــ سوه|د|

687826 ى |سحر رسور ن هيم|بــــر|ج  حسي  لمنصوره|حقوق 

62|969 سىط|لدي|لسيد |ج  محمد |مريم ن سكندريه|ل|صيدله 

|55338 لرسول|هيم عبــــد |بــــر|محمد | ند ى شمس|تـــج ره عي 

|267o5 وى|يق محمد قمح|م محمد ف|مصطفى حس |حقوق بــــنه

258353 بــــو كريشه|لح فرج خميس |محمد ص ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|76639 ئى|ره سعيد محمد عن|س ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

7|2356 د محمد محمد عوض|هيم محمد مر|بــــر| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4||3o9 ى|ء أحمد محمد محمد ي|سم سي  |تـــربــــيتـــ طنط

78o652 ع|لرف|در |لق|حمد عبــــد|لسيد |جر |ه زيق|لزق|بــــ |د|

5|4275 لعزيز محمد جبــــر|ء عزتـــ عبــــد |لىمي سكندريه|ل|صيدله 

|4533o لدين|ح |لح محمد صل|محمود ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|6oo3 لشبــــىك|حمد |محمود مصطفى مقبــــل  لمنصوره|حقوق 

2465|8 مه فتـــىح سعد|س|حمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6|66|5 ي
لجنيدي|يز حسن |ف| دئى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7|o|5 لح|لح معتـــمد ص|طمه ص|ف لفيوم|حقوق 

679o9| بــــر عطيه|حمد ص|لبــــدرى |حمد محمد |محمد  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

255o27 بــــ|لوه|د عبــــد|ء محمد فؤ|رس| |ن طنط|سن|طبــــ 

88773| ى ف|ي حمد  |فظ |لح|يز عبــــد|سمي  سيوط|بــــ |د|

54424 حمد|حمد |حمد سيد | ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

5o5829 ل|لرج|نم |نم غ|محمد محمود غ سكندريه|ل|بــــ |د|

22|5|9 لمجيد|بــــتـــ عبــــد|حمد ثــــ|عىل  هره|لق|حقوق 

7|23|3 تـــ|تـــه شتـــ|هيم ممدوح مرسوم شح|بــــر| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

5o9482 يف عبــــد |محمد عبــــد  ش|لجيد هو|لحليم رسر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

454o5 يحن  مجدى محمد حلىم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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9o7o7| ن |لعزيز عش|مصطفى محمد عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8469|4 حمد عبــــده محمد|ء |ول ن|سو|تـــربــــيتـــ 

7358| ر حمدى محمد محمود|من لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

328263 مل بــــرهومه|مل يوسف ك|حمد ك| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|9|2o بــــ|بــــ مصطفى غر|لوه|فرح محمد عبــــد  طبــــ بــــورسعيد

92o|o6 ن |لمطلبــــ زيد|طف عبــــد|ندى ع ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6|8o85 لعيسوى|مد |ح| د رض|سع ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

892|2o حمد مصطفى سيد |ء |ول سيوط|بــــ |د|

263oo6 لطيبــــ عىل|طمه محمد محمد |ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

56896 يف|ء |سم| بــــوبــــكر حسن رسر صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

26529| يمن خليل محمد محمد|عمرو  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

435223 تـــ|لرؤف بــــرك|بــــر عبــــد |هدى ج لشيخ|نوعيتـــ كفر 

888652 زق محمد |لر|لرحمن عىل عبــــد|عبــــد سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

2247|9 ى|لدين محمد سيف |نور لدين حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3424o2 تـــ محمد | لوكيل|تـــ |حمد بــــرك|مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

62346 لك معوض|حمد م|طمتـــ |ف ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

2474o4 ود|حمد د|دق |لص|كرم سمي   ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

77399| ن روفيم مسعود|محسن ص| مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|4583 حمد|كرم سيد موىس سيد |يدى |ه هره|لق|ره |تـــج

879|35 هلل  |هلل فىل نرص |نوبــــ نرص |بــــ| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

429926 مه|بــــو سل|د |لسيد ج|محمد  |ره طنط|تـــج

5o5|o9 مر|لحميد محمد ع|بــــ عبــــد |لوه|حمد عبــــد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

||699| ف غمرى |د |زي حمد|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9o33o8 لرحيم |حمد عبــــد|مؤمن عىل  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

87649 حمد|يه منصور محمد | لفيوم|حقوق 

|58875 ى هش م يحن  حسنى|حني  ى شمس|تـــج ره عي 

229|96 لدين|ل |لم جم|حمد س|ن |يم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

63798o عيل|سم|لسيد |صف محمد |ر ن|يثــــ| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|226|4 ى |بــــو |لسميع |ل عبــــد |لرحمن جم|عبــــد  |لعيني 
لخول

ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 
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6|7o94 تـــه|ر عزتـــ محمد شح|من ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

478242 ف ك| |ر|ي بــــينى|حمد |مل |رسر لشر سكندريه|ل|بــــ |د|

824763 حمد|ىطي |لع|دل عبــــد|كريم ع |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

487|6| عيل|سم|هيم محمد |بــــر|محمد رجبــــ  سكندريه|ل|حقوق 

8|99o4 ن خر|يمن رفعتـــ ز| |مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

8|629 ف محمد عىل|م |حس رسر عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

373858 نم|د غ|منى حسن فتـــىح عو ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

432o35 روق مصطفى|بــــسنتـــ محمد ف |بــــ طنط|د|

6o5284 دى|لزي|هيم مصطفى |بــــر|ن محمد |كريم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

637227 لعزيز|لسيد عبــــد |ميمه محمد | زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

279325 بــــر|ل سعد ص|هدى كم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o6873 ذل|لش|لبــــيوم |محمد محمود  |حقوق طنط

77o938 لسعيد|م |لسعيد تـــه|ء |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

35|4|6 هلل سعيد عبــــده|بــــتـــ عبــــد|رقيتـــ ثــــ ى شمس|تـــج ره عي 

446o22 ى |زي لدمنهورى|هيم |بــــر|د محمد حسي  سكندريه|ل|حقوق 

63|933 ن|رتـــ سليم|ن بــــش|ره سليم|س ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8oo|5| ى محمود|د |زي حمد حسي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

286677 محمد خميس محمدى فليله ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

676329 لمرصى|د |لحميد ج|سلىم حسن عبــــد  لمنصوره|صيدله 

266228 د|لدين محمد حم|ر رشدى محمد تـــفى |مي ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5o9753 ي|لحليم رمزي علو|حمد عبــــد|
ئى ره دمنهور|تـــج

79374 ده عىل حسن محمد|عىل حم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

646576 ى بــــكر  ن|حمد رمض|نرمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

422797 ي
ي سيد| دئى

ى
حمدي شوق سكندريه|ل|حقوق 

|42|4 لرؤف حسن|عبــــد | ن رض|رو ن|بــــ حلو|د|

268696 حمد محمد عطيه|ء |ء محمد رج|هن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

359o28 وى|ح منش|لفتـــ|مصطفى محمد عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

284343 ى|عيل حس|سم|هدير يحن   ني  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

628275 هيم حسن|بــــر|ن صبــــرى |نوره زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 
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24356| جر بــــدوى عبــــده فرج|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

52732| لنعيم|رس جمعه محمد عبــــد |همستـــ ي ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

4o7582 هيم كشك|بــــر|حمد |لدين |ر نرص|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o5629 لسيد|دى |له|حمد فتـــىح محمد | سيوط|هندستـــ 

6|742| ر|لزه|زم مصطفى |ن ح|نور صيدلتـــ بــــورسعيد

443458 ي رض
هيم|بــــر|رف |لسيد ع| |مصطفى لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

477895 ى|لبــــدرى |كريم محمد  حمد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|4|989 حمد محمدى محمود عىل|لدين |سيف  ى شمس هندستـــ عي 

6|87|6 ى|لعزيز ي|يمنى مجدى عبــــد سي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

755o24 م تـــوفيق|تـــوفيق س| ريتـــ عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

262782 ف محمد بــــيوم محمد|بــــ |شه رسر |كليتـــ هندستـــ بــــنه

72923 ى|حمد عزتـــ | حمد حسي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

542496 د|لجو|لمنعم محمد عبــــد|سلىم محمد عبــــد سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

444|o9 ف|حمد حمدى درغ| م محمد رسر لشيخ|طبــــ كفر 

2956|6 لجليل|محمد فتـــىح عوف عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

756|76 يم|لد|لسيد عبــــد|بــــ |يه|لد |خ عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

444|9o ن|محمود محمد عىل يوسف رمض لشيخ|علوم كفر 

62o746 قميحه| حمد محمود محمد عط| ط|حقوق دمي

|3|453 م|م|هلل |حمد عبــــد |هلل |عبــــد  ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

25||34 لريفى|لربــــ |د |يوسف مسعد ج ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

88o5o8 هيم |بــــر|هيم عىل |بــــر|ء |لىمي سيوط|طبــــ 

2624|7 ى حسن|لملك |مه محمد عبــــد|س| مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

86227 ى محمد بــــكري عبــــد |ي لجيد|سمي  لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

62|o58 ى|ي |ش|ل عمر بــــ|جم| سمي  ط|بــــ دمي|د|

8|4735 س|سميه عيسي فهىمي عبــــ ي|بــــ |د|
|لمنى

6|27o4 بــــوعبــــيد|ره مصطفى مصطفى محمد |س لمنصوره|حقوق 

889523 يمن عىل هريدى  |يوسف  سيوط|ره |تـــج

79o4|4 منيه عىل محمود عىل| حقوق بــــورسعيد

3|92|3 لعزيز|يتـــ عبــــده محمد عبــــد| ى شمس|د| بــــ عي 

857572 ى نصىحي مني  عبــــد هلل|نفي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7o|999 بــــ|لبــــ|هر فتـــح |دى م|له|هر |حمد م| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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|44466 مي|لجليل بــــره|حمد محمد عبــــد | هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

9o93o8 ى رضو ن محمود |رضوه خي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

435227 ه|وف ء أحمد محمود عمي  سكندريه|ل|علوم 

77275o تـــ جعفر|هيم عرف|بــــر|ء سعيد |شيم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8|8o58 س سمي  جوده حنس|تـــوم حقوق بــــنى سويف

4|o5o7 لفحل|لرحمن يوسف مصطفى |عبــــد |ره طنط|تـــج

7oo385 طمه محمد حسن محمد|ف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

62999| حمد مصطفى موىس|مصطفى  زيق|لزق|ره |تـــج

452342 ج|لسم|ن |حمد سليم|عمر سيد  لشيخ|هندستـــ كفر 

7249| ف|لبــــ|ل سعيد عبــــد |كريم هل ري مشر م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

763|24 حمد|هلل حموده |مد عبــــد |هدير ح ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|34|63 بــــتـــ|هيم عدل ثــــ|بــــر| |ري|يل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

26o2o8 ن|لمحسن محمود عمر|لد عبــــد|كريمه خ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6o|57o |لمو|ر محمد |أمنيتـــ مختـــ
ى
ق |حقوق طنط

8|94o8 تـــه|روق شح|د ف|مريم شه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

46|676 هيم حلىم محمد ضبــــيش|بــــر|يه | عه مشتـــهر|زر

|27297 حمد محمود مصطفى|سل مجدى |بــــ ى شمس هندستـــ عي 

5|5553 هيم صديق|بــــر|هر |لظ|لد عبــــد |رضوى خ سكندريه|ل|صيدله 

4|o35 ئى|لعزيز جيل|ر مصطفى عبــــد|من ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

257544 يف فتـــ مجدى عىل رسر مي  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

227|22 ى عىل حسن |حمد | لمغربــــى|مي  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

328237 ن محمد|حمد زيد|محمد مصطفى  |بــــ بــــنه|د|

|4637o ن|حمد سيد سليم|يدى |ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22296 م زىك محمد|سلىم هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

358478 هيم|بــــر|ء |لحليم رج|ء عبــــد|سم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

278o58 هيم|بــــر|يوبــــ |هيم |بــــر| |سمرن شمون|نوعيتـــ 

6|9|86 ن|لغنى رمض|هدى محفوظ محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

24532 ضى|روق ر|لد ف|يمنى خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

62|33| بــــ|حمد محمد |محمود مني   ض|لشر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8|53oo ي جمعه محمد|ندي عبــــد
لغنى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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4|4o5o ي|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|مروه عبــــد
ح حنفى |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

4|o|3| بــــتـــ|ز غر|حمد ممتـــ|حمد مدحتـــ | |حقوق طنط

222o|3 ى|مل محمد محمد حس|ل ك|زهره غز ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

44o982  حس|لشو|فتـــىح | دين
ى
ى|دق ني  لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

876685 لحميد محمود |حمد مصطفى عبــــد| سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

29453| حمد|هيم |بــــر|لدين |ح |عمر محمد صل دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

63387 ى|يز بــــبــــ|ك ف|مل وى بــــشر حقوق بــــنى سويف

9o2365 ء محمد عىل محمد |دع تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

64||46 عيل محمد|سم|حمد |محمد  زيق|لزق|حقوق 

223734 هلل يىح محمد عيسوى|منه  ن|بــــ حلو|د|

754552 ى ع|ي ده عيس|دل محمد فهىم حم|سمي  حقوق بــــورسعيد

425478 تـــ مصطفى|حمد عرف|دل |سلىم ع لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4883o4 وى|لرحيم غز|محمد رجبــــ محمود عبــــد سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

826922 ي محمد|لر|ن عبــــد|محمد رمض
ضى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

7|5368 حمد محمد حمزه|ء عىل |سم| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

9|o69o حمد |مه عىل |س|حبــــيبــــه  ج|ره سوه|تـــج

223523 حمد|هلل |ء |حمد مش|حبــــيبــــه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89o368 ى منصور |محمد كم ل حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

6778|6 دل عبــــده عبــــده محيضى|ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

637555 ل سعد|يتـــ سعد هل| هره|لق|ج طبــــيع |عل

92436| هر |لظ|رى حمدى عبــــد|نص|ل|يحن   ج|بــــ سوه|د|

35o937 ح عىل|ن نج|ح شعبــــ|نج ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

83|42o هيم|بــــر|لسعود |بــــو|طف |مرفتـــ ع ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

43369| رتـــ|زق عم|لر|م عبــــد|لمنعم س|حمد عبــــد| |علوم طنط

77363o حمد|لعزيز سيد|لسيد عبــــد |تـــسنيم  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

238574 لح|حمد ص|ندى محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

68|949 ي|لدين |ل |م جم|سلوى هش
ى
ق لصي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

36o396 لسيد محمد قشوش|د |ء عم|رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43o64| ل|ء سعد محمد مصطفى غ|حسن |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

33o734 حمد|د |هيم عو|بــــر|سلىم  |بــــ بــــنه|د|
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32977| طف محمد حسن|ع| لي|د |ره بــــنه|تـــج

54456| ويه|رم كر|هلل مك|عبــــي  حسن فتـــح  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

623376 لعزيز رزق|ء يشى عىل عبــــد |رس| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

225|46 ي|ر
حمد عىل محمد|م |س| ئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

68oo23 لعوضى|لسيد بــــدير محمود حسن |ء |رس| لمنصورتـــ |تـــمريض 

5o6269 ى سعد عبــــد  لجليل بــــسيس|نرمي  سكندريه|ل|علوم 

|6o964 هلل عىل محمد نور|هبــــتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

5349o8 ل|لع|فظ عبــــد|لح|هيم عبــــد |بــــر|يتـــ محمد | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|54268 محمد مجدى عىل سند ى شمس علوم عي 

896546 حمد عىل  |ن |له شعبــــ|ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

48|6|3 س محمود|لنبــــي عبــــ|محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

8o4246 لصبــــور سيد|ر عبــــد|ر مختـــ|من ي|بــــ |د|
|لمنى

767oo7 ص|لقص|د حسن عىل |مصطفى فؤ ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

5|2382 لشبــــكسر|لعزيز |م عبــــد |لعزيز عز|عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

257339 ي|ر
عزتـــ محمد جبــــريل| ئى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

752378 لسعيد عطيتـــ|ح |مه محمد صل|س| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|65293 ه خ لمنعم محمد حسن|لد عبــــد |ني  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

222488 م عىلي|م|ل|رص محمد عبــــد|لن|مصطفى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

622|73 ن|مد رضو|رس عطيه ح|محمود ي ط|هندستـــ دمي

434488 وق محمد  لسيد نصي |رسر |طبــــ طنط

497|o5 ده|حمد حم|ح |رتـــ ممدوح مصبــــ|س تـــربــــيتـــ دمنهور

|54757 يوسف محمد فتـــوح عىل ى شمس هندستـــ عي 

344727 لنبــــتـــيتـــى|لحكيم محمد ذىك |عبــــد| يش ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8o6|82 د عطيه محمد عطيه|عتـــم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

||852| حمد محمد يوسف|ن محمد |يم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

875|3 يف عىل سمر محمد رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

2335o7 ف فؤ| |ن|دي د عزتـــ|رسر ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

26o726 فظ|ح ح|لفتـــ|رجبــــ عبــــد| مه لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

464698 تـــ|لشح|لرحيم محمود |حمد محمد عبــــد| إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد
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82o4o5 ي عبــــد|ء ع|شيم ي|دل يحن 
لغنى ج|بــــ سوه|د|

859579 لرحمن|تـــ مظهر عبــــد|محمد نش سيوط|حقوق 

43o638 لعزيز حسن|ن محمد محمد عبــــد |إيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|5o773 يف | حمد|هيم |بــــر|حمد رسر هره|لق|حقوق 

644793 لسيد عبــــيد|حمد |ن حمدى |رو لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

7||946 ى محمود فشي |لحس|م |ن عص|يم| ني  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

328o25 حمد شلبــــى|محمد وجيه سيد  |طبــــ بــــنه

2|56oo  فريد |
ى
بــــيض|ل|حمد شوق دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

245473 حمد محمد سعيد|ن محمد |يم| هره|لق|ره |تـــج

493275 ي رجبــــ هند
وي فريج|مؤمن مصطفى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

529|49 لمجد|بــــو |لسيد محمد |كريم  بــــ دمنهور|د|

255856 ي|لق|محمد نزيه فهىم 
ضى ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

697643 لسيد|لحميد محمد |منيه محمود عبــــد | ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

766894 ن|جد سلىم سليم سليم|لرحمن م|عبــــد  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

54||93 لصمد عىل|حمد عبــــد|هلل رجبــــ |عبــــد لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

|6|2o للطيف مصطو|حمد عبــــد |ريم  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

87oo6 لرحمن عيس|ر عىل عبــــد|عم بــــ بــــنى سويف|د|

3|356o رئ|لبــــ|لسيد عبــــد|يمن |محمد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

349886 م|لسل|رص مصطفى عبــــد|زينبــــ ن |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8|7724 ي|نور رجبــــ عبــــد|ده |غ
لغنى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

429863 لبــــري|لمنعم |عمر أحمد عبــــد  |طبــــ طنط

7|28|4  
ى
 |حبــــيبــــه شوق

ى
حمد شلوف|حمد شوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4242|4 لم|مهند مصطفى محمد مصطفى س |ره طنط|تـــج

446o56 ف سعد |محمد  لسبــــىك|هيم |بــــر|رسر |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

784|5 م مني  مسيحه|نه س|دمي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6o4966 لسيد|ن |لسيد حسن رمض|هلل |منتـــ  |ره طنط|تـــج

5|67|6 لسيد نوفل|هيم |بــــر|ندى ممدوح محمد  سكندريه|ل|طبــــ 

|329o7 سم|لعزيز ق|رفيده رزق عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4o586o م|ضى درغ|ن بــــطرس ر|جوىسي سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي
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3856o يف |جه نور عىلي|د رسر سيوط|عه |زر

853299 حمد|محمد عىلي حسن  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

52528o عيل|سم|لسيد حسنى |طف |عو سكندريه|ل|بــــ |د|

6232|8 لمهدى شبــــكه|ل محمد |عبــــي  جم ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

4||9oo نوبــــ|نوبــــ عزيز حلىم بــــ|بــــ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

766869 هتـــم|ل|حمدى عيد حمدى عيد  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

857858 هلل|تـــه عبــــد|ن شح|يوسف شعبــــ ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

49o75| هلل نصي |لمنعم عبــــد|يمن محمد عبــــد |تـــغريد  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

422922 يس|لس|ندى حسن أحمد حسن  سكندريه|ل|صيدله 

9|694| حمد  |ن عىل |بــــ عرف|رح سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|4265| هيم محمد محمد|بــــر|ن محمد |يم| ى شمس حقوق عي 

352676 عمرو حسنى سعيد سيد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|6743| لسيد محمد|مه |س|يوسف  هره|لق|حقوق 

4o9328 لصيفى|مه |لحميد سل|أمل عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|38498 مجدى مصطفى محمود| دين ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

26|667 دوئى|لسم|حمد |ل |حمد محمد جل| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

4o7o94 ى حسن محمود علو ي عبــــد |حني 
دى|له|ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

762997 ي
هيم محمد فنديس|بــــر|هيم |بــــر|محمد | دئى نوعيتـــ موسيقيه بــــور سعيد

43o8|8 هيم نده|بــــر|هيم محمد |بــــر|تـــفى  |بــــ طنط|د|

846795 هلل|حمد عبــــد|كوثــــر سيد  سيوط|عه |زر

3|9o|3 خلود محمد عىل محمد ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

44o68 لسميع|دل محمد عبــــد |حمد ع| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

64o666 ف محسن عىل محمد | لسيد|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

6o39o3 هيم|ض إبــــر|م محمد ري|سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

246356 م قشقوش|لسل|حمد عبــــد |هر |حمد م| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

56343 يف شعبــــ در|لق|ن فول عبــــد |رسر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|78954 ن|عيل سلط|سم|س |حمد عبــــ|محمد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

6|4797 ي حج|ه
ى
ج|جر محمود محمد شوق ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

6|6948 ن|للبــــ|حمد حسن |ء |رس| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

5o6926 زر|مريس عبــــدتـــ ع| رين|م سكندريه|ل|بــــ |د|
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|44954 ى عبــــ ى|هدى حسي  س حسي  ى شمس| لسن عي 

897|o3 مه محمد |ل سل|عبــــي  كم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

336966 ن محمود محمد|محمود مهر ى شمس|تـــج ره عي 

7563|8 لرحمن|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد |يه | نوعيتـــ بــــور سعيد

69oo83 لمتـــول منصور|ل |مروه كم لمنصوره|عه |زر

928o| ى|حمد ر| شد سيد حسي  هره|لق|طبــــ 

293632 لعمري|لسيد |مه |س|محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4625|3 ى|ىطي مصطفى ش|لع|در رجبــــ عبــــد |ن هي  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|27248 حمد|لرحيم محمد |محمد عبــــد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

33|8|3 عيل|سم|تـــ |لشح|محمد محمود  |حقوق بــــنه

632628 حمد|هلل محمد |ء محمد عبــــد|شيم زيق|لزق|بــــ |د|

777|55 ى|لعزيز حس|سوميه قدرى عبــــد  ني  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

633749 عيل محمد حسن|سم|هلل |لحميد عبــــد|عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

4oo963 حمد محمد بــــدوى|ء |رس| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|7697 ف حسن|نشين محمد بــــدير خل لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

89|237 مروه محمد عىل محمد محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

694782 وى|لغمر|لعوضى |لتـــفى |لعوضى |ريم  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

77|6o8 فظ|لمنعم ح|ح عبــــد |لفتـــ|ن عبــــد |سوز زيق|لزق|علوم 

786598 محمد حمدى محمد ربــــيع زيق|لزق|ره |تـــج

57658 لعظيم|م عبــــد |ل عز|حمد جم| حقوق بــــنى سويف

834939 ي ط
ي|مصطفى

رق سمي  مصطفى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

535725 بــــ محمود بــــسيوئى|لوه|بــــ محمود عبــــد|لوه|عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

228|69 هيم محمد|بــــر|لدين |ء|طمه عل|ف كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|588o5 عيل عىل|سم|هدى مصطفى  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|5655 هيم محمد|بــــر|د محمود |زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|44o93 لمنعم شفيق|حمد عبــــد |ن |يم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

24o779 بــــ|لوه|س عبــــد|حمد عىل عبــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5|o|67 لح|د ص|لجو|دل عبــــد |ء ع|عل ره دمنهور|تـــج

76497| ج |لبــــلتـــ|محمود مرىس محمد مصطفى  ره بــــور سعيد|تـــج

9oo827 بــــوزيد |رق محمد |ندى ط |ج طبــــيع قن|عل
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|3263| مد|هيم ح|بــــر |ء محمود |روميس ى شمس حقوق عي 

543|66 تـــه|هلل أبــــو شح|بــــتـــ فتـــح |لتـــ ثــــ|ه ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

479859 لفضيل عيد|حمد محمد مصطفى عبــــد | ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

53o2|| يمنى مجدى مسعود حسن يونس سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|855o دل حموده|مل محمد ع| هره|لق|حقوق 

224o2o ى | هيم|بــــر|يه محمود حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

49275 بــــ|لتـــو|هر عبــــد |لظ|لحسينى عيد عبــــد | لفيوم|بــــ |د|

679|26 ده شعي |ن محمد محمود حم|مرو لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|532 بــــوزيد مرزوق|مصطفى نمر  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

493|74 بــــوزيد محمد عيد|محمد عنتـــر  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

242533 |حمد عط|عيل سيد محمد |سم| هره|لق|ره |تـــج

|5276 حمد محمد|يمن |هلل |منتـــ   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

52|6|o لحليم|ن محمد عبــــد|عثــــم| مه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

24|o39 بــــ عىل|لوه|يوسف مجدى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o22|9 حمد محمد عىلي حسن|ن |مرو سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

35o762 لنمر|حمد محمد عىل | |رن |حقوق بــــنه

268|32 لنبــــق|بــــو|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

772496 لعزيز درويش|ل عبــــد |محمد جم  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

76o44 رزق ربــــيع عىل| نور تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o64o8 نيوس بــــطرس |يرينى رفعتـــ ط| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

359735 ن محمد|طف رمض|ع| رويد ى شمس علوم عي 

488|4 ه محمد عبــــد | بــــى|لرحيم عر|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8835o| سط |لبــــ|ل عبــــد|لرج|محمد فتـــىح عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|2o88| ى  ى فر|نور ع|حني  ج|دل حسي  هره|لق|بــــ |د|

77959| هيم|بــــر|حمد |سط محمد |لبــــ|محمد عبــــد  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

762929 بــــ محمد محمود بــــدوى|يه|ء |رس| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

43o253 هر|لمط|فظ محمد |رق ح|بــــسنتـــ ط |حقوق طنط

867654 حمد|يمن محمود حسن |  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

22574 ه فرح محمد|ل|ل|لسعيد عبــــد |نور  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64249o هيم حسن|بــــر|رص |لن|محمد عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى
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3557|5 حمد|رحمتـــ محمود محمد  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

46o|68 لشكور محمد فرغىل|ضى عبــــد |لر|طمه عبــــد |ف لعريش|بــــ |د|

5|8978 بــــ|حمد محمد رح|ر محمد |من |حقوق طنط

22|o59 ن|طف خلف سليم|زينبــــ ع ن|بــــ حلو|د|

34348| ىط|لع|بــــ محمد عبــــد|يه|هلل |هبــــتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

24o||8 لريدى|لعظيم |زم عبــــد|يس ح هره|لق|عه |زر

26378| م|طف شفيق س|ع| ريتـــ هره|لق|م |عل|

447|9 هلل|مريم فرج سعد فضل  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

23793 لدلتـــوئى|حمد عىل |بــــ |لوه|حمد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

757227 بــــتـــ موريد|رس ثــــ|بــــتـــ ي|ثــــ تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

8||637 حمد عىلي|لدين |د |ريم عم ي|عه |زر
|لمنى

4763|4 لخليفه|بــــر مصطفى |ئى ج|حمد ه| ره دمنهور|تـــج

5|6984 سميتـــ حمدى محمد عمري لعريش|علوم 

337||4 ى درويش|ء ي|سن رس حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

623359 ن وى|لزرق|هيم |بــــر|لح |تـــم ص|ح| مي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

762o86 ف محمد محمود|جر |ه رسر ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

766382 هد|لحديدى مج|ن محمد |رو ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

|5|426 لغنى|شم محمود عبــــد |ن ه|يم| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

6|5338 ي| ند
لعز|بــــو |حمد مصطفى |لدين |ء|ضى ط|بــــ دمي|د|

69272 ن محمد|محمد خميس نعم لفيوم |تـــمريض 

6|358 لمجيد|هلل عبــــد|دى عبــــد|محمد ن ي سويف
تـــمريض  بــــنى

372389 لمعىط|لد محمود عبــــد|محمود خ ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

843776 حمد|ح فرج |لفتـــ|ل عبــــد|يه جم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

||5572 يف|كريم خ لد عىل رسر ى شمس حقوق عي 

793|45 م|ن سل|بــــ محمد سليم|لوه|عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

272734 ء سعد محمد محمد|ل| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

49|665 رس رسىم سكر|م ح|بــــر| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

32o|64 لسميع محمد|لعزيز عبــــد|محمد عبــــد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

76|55| ى|لد محمد |محمد خ ى حسي  مي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ
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772868 لخول|س عىل |رق عبــــ|محمد ط ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

68|46o ل عىل|لع|د محمد غريبــــ عبــــد |ي| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

767455 |سعيد محمد عر| ريم
ى
بــــي دسوق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7|3oo5 لسيد مصطفى|عمرو محمود محمد  لمنصوره|بــــ |د|

9|4453 هريدى سيد هريدى محمد   سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

583o4 ي|ر
نور عبــــده|د |عم| ئى ره بــــنى سويف|تـــج

5383|o بــــ|ن محمد شه|م محمد رمض|وس تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

92|229 لشهيد  |يس عبــــد|فرج فتـــىح غ سيوط|حقوق 

536933 ألقطش|م |لسل|حمد عزتـــ عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

487|47 د محمد درويش مصطفى|عمر عم ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

96523 عيل مجوده|سم|ل |ء جل|سم| بــــ بــــنى سويف|د|

43863o ي حمد|لبــــ|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد 
ى
مد|ن ح|ق لشيخ|ره كفر |تـــج

256545 لمسي |ن |لمعىط رمض|سلوى محمود عبــــد  ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

3|4o25 ف محمد عبــــد|محمد  ح|لفتـــ|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|2449 لبــــيوم|حمد محمد عىل | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o|937 مل|هر صبــــرى ك|رى م|م لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

488498 هيم حسن|بــــر|عيل |سم|مي  محمد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

82o823 حمد|لعزيز |رص عبــــد|كريم ن سيوط|عه |زر

78o784 ح|لفتـــ|ح عوض عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد |  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

776824 ر|لنج|تـــ سعيد سعد |لشح|م |ء هش|عىلي زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

4|677o بــــوزيد|لحميد |لسيد عبــــد|هلل |ء عبــــد |آل لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

8o774 لح محمد|طف بــــكرى ص|ن ع|حن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o|972 ن|م سليم|م|ل|م |م|ل|ء محمد |رس| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

6oo4o| عيد عىل بــــدوى| خلود رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

77428| مر|در ع|لق|هيم محمد عبــــد |بــــر|محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|33o29 هيم|بــــر|لرحمن |م عبــــد |حمد عص| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

95836 لحليم|وى عبــــد |ره محمد سعد|س ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

272oo9 يد|ر محمد ف|لستـــ|زم عىل عبــــد|هدير ح ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى
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69494| لمرىسي|حمد |مل |د محمد ك|يه عم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

63o33| لق|لخ|لسيد عبــــد |لق |لخ|لسيد عبــــد | ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

36486o دى|له|د صديق عبــــد|كرم عم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o344| لصمد|لح عبــــد |حمد محمود ص|ن محمود |نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

754622 ى|بــــر|لسيد |بــــسمه  هيم حسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

7o959o لح|م محمود عىل ص|لتـــه|خلود  لمنصوره|طبــــ 

2|3|5 لحميد|حمد عىلي عبــــد|ندي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

482665 لعزيز طه|جر محمد رأفتـــ عبــــد |ه سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9|7o|2 ويرس |ضى فريج س|نه ر|دمي سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

244569 مد|هلل ح|مد عبــــد|ء ح|عل ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

28|o7o مؤمن محسن ذىك عىلي محمود ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6936|5 حمد خليل محمد|ئى |محمد ه لمنصوره|حقوق 

9o|8o6 لعظيم |لد محمد مهدى عبــــد|خ ج|حقوق سوه

||9685 لس عم ي|د لويز د|كي 
ل|ئى د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

32o35| رقيه مجدى رجبــــ محمد |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

77393 لطىل|هيم |بــــر|لعليم |حمد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

7784|2 ل حسن طه موىس|من زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

85329o ي
رون|لم ه|رون س|ء ه|ضى ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

| |لمنى
لجديدتـــ

77oo|8 حمد حسن|حمد محسن طلعتـــ | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

473|9 ء عىل حسن عبــــده|ل| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

3339o3 ي جم|ن ي عدلي|ل ن|ج  ج  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o4348 هيم|بــــر|لمطلبــــ حسن |يحن  فوزى عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2|4579 يمن شكرى تـــوفيق|مورين  هره|لق|علوم 

4|o6|9 مر|ء موىس محمد ع|بــــ عل|مه |بــــ طنط|د|

36o875 تـــ سيد محمد|هلل شح|عبــــد |حقوق بــــنه

5o28o6 حمد|للطيف |ح عبــــد |لفتـــ|م كلثــــوم محمود عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

7o2466 ى مر|بــــو|ء فوزى |رس| د|لمجد حسني  |ره طنط|تـــج

356958 ن|م حس|م|لسيد |لد |ن خ|نوره |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

3|9877 هيم محمود|بــــر|رغدتـــ محمد  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
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335822 ي رزق|طمتـــ نرص |ف
لحسينى ى شمس طبــــ عي 

62852 بــــر مرزوق جودتـــ|ئى ص|م| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

545o3 وي محمود|ل طنط|محمد جم ي سويف
هندستـــ بــــنى

792697 ضى|لسيد ر|ن محمد |مرو عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

434424 يد طه ف|بــــو|يه | ى خر|لي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o853 |لعل|بــــو |لرحمن جمعه جمعه |عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

|26|54 ض|ئى صبــــرى ري|نوبــــ ه|بــــ| كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

5|3268 لحليم|رثــــ محمد عبــــد |لو|مه عبــــد|محمد سل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5|9954 ى محسن ط|ء عش|رس| حون|ن حسي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

3392|7 ف عطيتـــ عبــــده|ندى  رسر |بــــ بــــنه|د|

5|8283 |رم |لمك|بــــو|حمد |رم |لمك|بــــو|ء |شيم
لصعيدى

سكندريه|ل|طبــــ 

64|945 لسيد حسن|لرحمن |لسيد عبــــد|ندى  زيق|لزق|بــــ |د|

337456 ق|ح |لفتـــ|ح طه عبــــد|لفتـــ|عمرو عبــــد وى|لشر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9o38o| عيل |سم|رى محمد |له هو|ه ج|علوم سوه

258o67 لسيد بــــسيوئى|محمد بــــسيوئى  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

26485| ن|هند طلعتـــ محمد شعل |علوم بــــنه

62|4o| ىط|لمع|بــــو|لسيد محمد |رس |عبــــي  ي ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6|8|43 بــــو لبــــن|لسيد |لسيد |ندى محمود  صيدلتـــ بــــورسعيد

4|6659 د|لجو|لحميد عبــــد|لد محمد عبــــد|خلود خ ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

82o25o ى ف هيم جرجس|بــــر|ئز |نرمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3||547 بــــتـــ|لسيد ثــــ|ره |حمد محمد عم|ر |بــــش هره|لق|حقوق 

4o775o د|تـــه محمد ج|هلل خميس شح|منتـــ  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

4|8986 لد سعيد محمد غبــــور|خ لمنصوره|حقوق 

84o8oo ن محمد حسن|لحمد سليم|ء شيبــــه |شيم دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6o7859 ى | لجندى|لسعيد |منيه خي  |حقوق طنط

5|6o55 لحليم|هلل عبــــد |لحليم ضيف |زينبــــ عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

676626 عيل نرص|سم|لسعيد |لسيد |سلىم  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

77653o دى|له|هلل محمد |ل فتـــح |يه جم|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

834229 لح|ص| لوف|بــــو|حمد |محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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2|68o8 لرحمن|مر محمد عبــــد|ن تـــ|نور وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

9|7454 رص مصطفى سيد  |ئى ن|م| سيوط|طبــــ بــــيطرى 

3|7277 طف حمدى عدل|ع| رين|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

352678 لدين نرص|حمد سعد |كرم معروف  ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

422936 ى عثــــم|ي ضل محمد|ن ف|سمي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

89o755 شم |شم محمد ه|يه ه| سيوط|تـــمريض 

7o2648 بــــى|نوره ن محمد محمود سعيد محمد رسر زيق|لزق|ره |تـــج

2379o5 د|طف محمد رش|منيه ع| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o3866 ى|لحس|لطيف ||محمد طلعتـــ محمد عبــــد ني  لمنصوره|ره |تـــج

|286o5 ى|ي حمد|لسيد |عمرو | سمي  ن|هندستـــ حلو

252226 بــــ|لوه|لسيد عبــــد|بــــ عبــــد|لوه|ن عبــــد|حن لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|56o8 رق مسعد محمود حسن|د ط|زي ط|بــــ دمي|د|

639934 حمد|ح محمد حسن |ندى صل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

776o63 وق  ر|لغف|ح عبــــد|يمن صل|رسر زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8496|o حمد|يه محمد يوسف | لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

6|8348 هيم|بــــر|بــــو |لسعيد |لسعيد |محمود  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

64988 لعزيز|ء سعد متـــول عبــــد|ول لفيوم|بــــ |د|

7o2987 لسيد منصور|يمن منصور |ر |من زيق|لزق|حقوق 

497875 رس مصطفى محمد مصطفى|تـــ ي|آي لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

35o496 للطيف|ن عبــــد|يز عدل|محمود ف |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

6844|3 ى|ء محمد عبــــد |سم| لعزيز عوضي  لمنصوره|نوعيتـــ 

82397o هيم|بــــر|نور |دل |ع| عط م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

25o|2| ف | |نور لدين|حمد نور|رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

9|o596 يف |حمد حسن |م |حمد هش| لشر ج|حقوق سوه

6|o466 لعجىمي|لمنعم |لمنعم محروس عبــــد|مل عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

64623| لحميد|ح عبــــد |لفتـــ|ئل عبــــد |ح و|لفتـــ|عبــــد  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

5|275| لق|لخ|يوسف صبــــىح يوسف عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

53672| ف محمد عىلي |مي |س
ي|رسر

لعرينى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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6||69o ى محمد عىل |ي ر|لزه|سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6326|9 لسيد|مح محمد نبــــيل |م س|ريه زيق|لزق|ره |تـــج

87398 ى عبــــد |حمد ي|  معبــــد|لبــــ|سي 
ى
ق لمنصوره|حقوق 

83o323 دي|لكريم عبــــ|ء محمود عبــــد|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

837o96 بــــر محمد جمعه|هبــــه ص ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6893o6 ه سعد محمد مسعد | لسيد|مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69|86o لديبــــ|هيم |بــــر|حمد |هيم محمد |بــــر| لمنصوره|حقوق 

69o276 لرحمن|حمد مجدى حمزه عبــــد | لمنصوره|حقوق 

26|65| عيل فرج|سم|لد درويش |حمد خ| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|76223 د|لدين ميل|ح |محمود محمد صل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|5726 ه فوزي عبــــد | هلل|لحميد محمود عبــــد |مي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|59329 حد|لو|حمد عبــــد |محمد سمي   ى شمس|تـــج ره عي 

577|o حمد|حمد محمد |لرحمن |عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

644895 ن|كر عىلي سلط|ل ش|ن جم|يم| لمنصوره|بــــ |د|

447497 مه|حمد محمد رمزى محمد  سل|ريم  سكندريه|ل|هندستـــ 

28888 محمد عىل محمود عىل مخيمر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

843798 للطيف محمد|لدين عبــــد|ء |تـــ عل|همس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

64632o وى|لمغل|لسيد حسن |محمود  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

624473 ج|لمل|محمد عوض | ء رض|شيم لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

924963 للطيف |لكريم عبــــد|بــــدين فضل |محمد ع ج|عه سوه|زر

5o43o7 هيم عىلي|بــــر|ن سعيد محمود |رو إلسكندريتـــ |تـــمريض 

2768| لسيد محمد|ح |لفتـــ|ء عبــــد |رس| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

272|86 ره رفعتـــ منصور فرج موىس|س ن|حقوق حلو

3368o دى|لن|لسيد |رق |فرحه ط ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

6o86o5 لمبــــدى محمد عليوه|جر محمود محمد عبــــد |ه |هندستـــ طنط

|77523 وى|لمنش|منيه محمد محمود صديق | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

438933 ف فتـــىحي دي بــــ|محمد أرسر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

247964 لنرص|بــــو|لم محمد |ح س|ئى صل|م| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

23o769 ن محمود|م حسن عثــــم|م|زم |ح هره|لق|ره |تـــج
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339792 لسيد محمد محمد|طمتـــ |ف ي صىح بــــنه
|معهد فنى

6o|58o لم|بــــوزيد س|حمد |هيم |بــــر|م  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

39o6o د|مه محمد رش|س|طمه |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

452298 حمد هيبــــتـــ|م جمعتـــ يوسف |حس لشيخ|هندستـــ كفر 

23297 ره|حمد عم|طه محمود  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

22248 |د حن|ن ج|ثــــ|ن نبــــيل ن|ري|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

274929 لمنعم|لمنعم مصطفى عبــــد|طمه عبــــد|ف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7445o ن|هيم محمد شعبــــ|بــــر| |رند |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

35o4o3 لرحمن|لق عبــــد|لخ|لرحمن عبــــد|ذ عبــــد|مع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

484739 حمد محمد|حمد عيد عىل | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

838739 دي|دل سعدي عبــــ|ع| موند دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

628257 ض|م مرىس بــــي|لسل|يه سعيد عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7629|2 حمد محمد بــــربــــر|م محمد |سل| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

555oo سهيله سعيد عطيه سيد |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

43|8o2 يف|لعزيز |نس سعيد عبــــد| لشر |ره طنط|تـــج

8|79o هر|لظ|محمود رجبــــ محمد عبــــد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

5o85o6 وى خميس|لص|حمد سعيد |حمد | سكندريه|ل|صيدله 

87986 حمد|وه |بــــوغن|هر |حمد م| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

35o|66 ف يوسف عىل سيد|عف ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

4|25|9 هيم|بــــر|لمجد خضي  |بــــو |ئى |مؤمن ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7|o535 لقطبــــ جمعه جمعه|مجدى | ن|ر لمنصوره|عه |زر

637o3 هلل|نيس عوض |لدين |محمد عز  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o8679 للطيف |لحميد عبــــد|لسيد عبــــد|لد |خ ج|ره سوه|تـــج

3642oo لشبــــىك محمد متـــولي|حمد محمد | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

829582 ى عبــــ|ي ي|حمد ضمر|دي |سمي 
ئى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4|3|oo لذهبــــى|هيم |بــــر|ن حسن |حن لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4|3853 حمد يحن  عنتـــر سند| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

8|4|59 ي سنوىسي محمد|عل
ء مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

4|3928 بــــ|ن يحن  محمد محمود أبــــوجر|يم| |تـــربــــيتـــ طنط

2|6778 حمد عبــــد ربــــه زيد|ربــــى حسن  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 
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|5437o يل سعد|لدين سعد د|ء |كريم عل ى شمس هندستـــ عي 

475255 وليم سعيد| لقس تـــكل|نه |دمي سكندريه|ل|بــــ |د|

|26547 لرحيم|حمد محمد عبــــد |هلل |عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

|2|584 ى زر|ل ع|جرجس كم| مي  هره|لق|ره |تـــج

685399 هيم بــــدوى|بــــر|لسعيد |لمجد |بــــو |ح |صل لمنصوره|هندستـــ 

9o||98 لصبــــور محمد |م خلف عبــــد|حس ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

44495| ذل|لش|ذل يوسف |لش|حمد |عمرو  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

6|5934 هيم عرنسه|هيم إبــــر|حمد إبــــر| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8o5764 فرغىلي محمد حسن| دين ي|علوم 
|لمنى

895o9| ى ك |مجد فكرى مس| |مي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

224449 لدين|حمد يوسف بــــهيج نور| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

527696 لسيد عىل|يه سعيد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

846432 ندي جمعه محمد سيد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

87o723 وي|لر|بــــ فهىمي |لوه|هلل عبــــد|عبــــد ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

8o7o|4 بــــر|جح محمد ج|خلود ن ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

64o65| ر|لغف|لحفيظ عبــــد |حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|صيدله 

6282|9 حمد|هلل |يمن سعيد عبــــد|ندى  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

34568o م|ون جميل بــــخيتـــ ف|مع| مرن ى شمس علوم عي 

33|437 فظ|لفضل ح|بــــو|مي  حنفى | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

9282| س|هلل عبــــ|س عبــــد|يوسف عبــــ  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

|6956| هيم|بــــر| |ل زكري|عمرو جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

46o555 يل|حمد ط|ل بــــسيوئى |يه هل| |حقوق طنط

7o4894 للطيف|ح عبــــد |لفتـــ|لسيد عبــــد |ره عبــــده |س زيق|لزق|بــــ |د|

856674 هلل|يمن محمد حسن عبــــد|محمد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

3664o2 ن رزق|حمد رضو|رضوى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

457|49 ى |منى حسن  حمد عبــــده|مي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|48757 لعزيز|روق عبــــد |زم ف|بــــسنتـــ ح ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

695882 ضى|لق|لسيد |لد حبــــيبــــ سعد |خ لمنصوره|بــــ |د|
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52|o48 هيم|بــــر|هلل |هيم عبــــد |بــــر|مريم حسن  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7767o بــــر محمود|ح ج|ء صل|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|948| هلل محمد|رس عبــــد|هلل ي|منه  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o9349 ن شلبــــي|لسعيد عثــــم|لسعيد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

642o|7 ن|لرحيم عثــــم|رس عبــــد|حمد ي| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|365o3 يف  مه سيد محمد حسن|وس|رسر تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

8|36o8 ي|لعظيم عيد عبــــد|عبــــد
لعظيم مهنى ي|تـــمريض 

| لمنى

9|69|| د يوسف جرجس |رى ميل|م سيوط|ره |تـــج

859|3 حمد ممدوح محمود محمد|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

7|7287 دو|لرحمن نرص نرص نرص ج|عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

765723 ن|فظ عثــــم|لح|هلل عبــــد |منيه محمد خلف | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

77943 ف عبــــد |محمد  للطيف|زق عبــــد |لر|رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

92|36| لمسيح |بــــيشوى جرجس موىس عبــــد ج|ره سوه|تـــج

488984 حمد حسن|ح |لفتـــ|ء محمد عبــــد|رس| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

288|4| ع جوده|ن رف|محمد رمض  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

254673 ل|لجبــــ|هيم |بــــر|دى سعيد |ه ي|هندستـــ 
|لمنى

35o678 هلل سويلم|هلل فكري عوض |هبــــتـــ  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4475|3 ي
هيم|بــــر|د |محمد فؤ| دئى لفيوم|لعلوم |ر |د

696937 حمد|هيم سيد |بــــر|ل |زم جل|ح لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

69|245 يف محمد عبــــد | لشوى|لسميع |يه رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

52oo25 قطش|ل|تـــه محمد |شح| آيه رض معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

444258 ى |مل كعميش ل| حمد|شي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

247668 لسيد|لحليم محمود محمد |م عبــــد|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7839o7 هيم شلغم|بــــر|حمد محمد محمد |ندى  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

338978 ح محمد سليم|لفتـــ|لمنعم عبــــد|سحر عبــــد |بــــ بــــنه|د|

6o72|9 وى|ل عشم|لحميد كم|محمد عبــــد لمنصوره|هندستـــ 

5o7575 ي
بــــوشقه|هيم |بــــر|عىلي محمد | دئى إلسكندريتـــ |تـــمريض 

622oo3 ح مصطفى رجبــــ|ر محمد صل|من ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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374277 ف|هيم حلف|بــــر|حمد |هيم |بــــر| وى رسر رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

|6488o عيل|سم|د |لجو|ر محمد عبــــد |من ن|تـــربــــيتـــ حلو

226852 عيل قطبــــ|سم|محمد محمود  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8997|6 ر عىل |جليم نص|محمود  ج|بــــ سوه|د|

2|7427 يف عسقل هر|لظ|ئى عبــــد|ندى رسر ى شمس حقوق عي 

49766 لم محمد|وى س|سيد سعد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

52|69| تـــه|ء عطيه يونس شح|رس| تـــربــــيتـــ دمنهور

226463 لعزيز موىس|محمد فتـــىح بــــدير عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

2623o4 حمد عىل|ل محمود عبــــده |جم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

58o95 ف جم|ء |عل ن|ل عثــــم|رسر ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

48o688 لمنعم عىل محمد|زينبــــ  عىل  عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|2636o ل محمد|يمن كم|حبــــيبــــه  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|76|36 ه جم| لق عيس عطيه|لخ|ل عبــــد |مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

89957| عيل |سم|ه |لل|لرحيم عبــــد|ن عبــــد|يم| سيوط|علوم 

36o775 لسيد|حمد محمد شديد |مريم  |بــــ بــــنه|د|

2565o3 ى ع|ي ح شفطر|لفتـــ|دل عبــــد|سمي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

6|223o ر|لبــــيط|بــــر زين عطيتـــ مصيلىحي |ج |هندستـــ طنط

73545 ى|ن عبــــد |سميه رمض لرحمن حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

784|59 هلل|لكريم عوض |حسن عىل عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

525867 ن|لعري|حمد رأفتـــ محمد فريد | سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6942|4 ئى|لكن|هيم |بــــر|لسيد محمد |ل |بــــل لمنصورتـــ |تـــمريض 

6|969| ر حسن أحمد أبــــوزيد متـــولي|من ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

4o3o5o ى|حمد | ى حسن حسني  يمن حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27o532 مد عىل قنديل|حمد عىل ح| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

33|443 ف عبــــد|لرحمن |عبــــد عيل|سم|لعزيز |رسر |بــــ بــــنه|د|

23o482 ود|ود يحن  د|محمد د تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

7o5668 |لعزيز محمد خليل |ح حمدى عبــــد |حمدى صل
|لحلو

ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4969o5 ىطي|لع|وي عبــــد |لص|محمود محمد | ند |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي
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7|7728 دى محمد|لن|هيم |بــــر|دى |لن|بــــ |يه| كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

875962 حمد |محمد نوفل محمد  ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

6o68|| يوسف عزتـــ محمد مهدى لمنصوره|هندستـــ 

27o|95 لعزيز حسنى محمد عبــــده عزوز|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4537o لبــــديع محمود|رس عبــــد|لرحمن ي|عبــــد لمنصوره|حقوق 

678278 ي
هيم محمد عوض|بــــر|رص |لن|عبــــد | دئى ن|صيدله حلو

5234|9 ل محمدين|ل كم|هر بــــل|ط تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

698|| لحكيم حسن|لعزيز عبــــد |بــــ عبــــد |رح لفيوم|بــــ |د|

7o6879 تـــ|لشح|د لطفى محمد |عىل رش ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4432o8 حمد فوده|لسيد حسن |دين |ن لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6362|4 يف|حمد عمر |هيم |بــــر|محمد  لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o9|28 عيل|سم|ل عطيه |ل محمد كم|كم ره دمنهور|تـــج

8769o8 بــــى |مبــــ|لربــــ |د |ن حمدى ج|يم| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

43o2oo لبــــدوى|لسعيد |لسيد |ء |ل| |صيدله طنط

247o|o ن|لم|هيم س|بــــر|لمطلبــــ |هيم عبــــد|بــــر| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

856394 حد|لو|محمد محمد محمود عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

8oo547 ي فوزي غريبــــ حسن
مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5234|o ي محمد| زكري
محمد مصطفى سكندريه|ل|هندستـــ 

2679o2 ق|هلل |هلل ربــــيع عبــــد|عبــــد وى|لشر سيوط|هندستـــ 

577|6 حمد|ء قرئى شتـــوى |عل |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|36976 ى|لد عبــــد |م خ|حس لمنعم حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||8669 لمطلبــــ عىل|م عبــــد |رم عص|ك هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

42o38 وق محمد سيد محمود رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o4245 ل حوطر|حمد محمد يحن  هل| زيق|لزق|هندستـــ 

|7o88o حمد|ع |هلل محمود سبــــ|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3569|5 لسيد عطيتـــ|سلوى وليد  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|2o7|| لسيد|ء محمود خليل |مريم عل ن|بــــ حلو|د|

|42666 ي |سلىم هش
حمد|م مصطفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

685899 ي
عيل|سم|لح |سعد محمد ص| دئى لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري
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546263 حد|لو|ح عبــــد|لفتـــ|كر عبــــد|لدين ش|نور  سكندريه|ل|حقوق 

4o47o4 لعزيز محمد شلبــــى|لحليم عبــــد|محمد عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

92635 در|لق|حمد عبــــد |ن سيد |رو هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o852| ع|لسج|لرحمن |لد عبــــد |هبــــه خ لمنصوره|طبــــ 

9|5447 ض  |سط سيد ري|لبــــ|يحن  عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

82352o ي |حمد محمد ن| حمد|ج  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

74493 فظ عطيتـــ|يمن سمي  ح|زن |م كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

522326 لمنعم|مريم رجبــــ محمد عبــــد  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

5|779| هيم|هيم محمد أحمد إبــــر|ر إبــــر|من ره دمنهور|تـــج

8434|7 هلل|د|مل ج|تـــ ك|بــــسنتـــ بــــرك ن|هندستـــ أسو

646565 ن|ء تـــوفيق محمود سلط|رس| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7o4662 ى مرىس | لسيد|حمد متـــول حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

529o9o لسمكرى|م محمد |محمد هش ره دمنهور|تـــج

267823 ى محمد حسن د ود|حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

|4oo23 للطيف|ضى عبــــد |لر|م عبــــد |لسل|جر عبــــد |ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

756268 ى|بــــر عبــــد |نعمه ج للطيف حسني  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

774926 جد محمود عىل منصور|هد م|ن زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|76344 لمنعم محمد|ن عبــــد |م رمض|سل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o656o هلل|حمد عوض |حمدى سعد | سم إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

3|2865 حمد|حمد محمد |م |ر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

886629 وى |تـــ زىك بــــ|وليد فرح سيوط|بــــ |د|

6||57o وى|لغربــــ|أحمد أحمد | ريم رض |تـــربــــيتـــ طنط

||222 ى حبــــيبــــ |م| رن هر حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

82488o ج|لحج|بــــو|لد يوسف |محمد خ دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

293|5 ى ي|معوض سعد| مي 
هلل مهنى هره|لق|حقوق 

357349 ج|هيم حسن حج|بــــر|رص |هيم ن|بــــر| لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

4|9486 ن|رص محمد عىطي|لن|رتـــ عبــــد |س لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9|4|28 مه  |زى سل|حسن حج|تـــغريد  سيوط|نوعيتـــ فنيه 

33797o زي|لفضل حج|بــــو|زي |م حج|هش ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

63285| هيم محمد محمد|بــــر|ن |ء بــــدر|شيم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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|68697 وق  حمد|حمد طلعتـــ |رسر ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

268876 ن|هيم بــــدر|بــــر|ن مصطفى |يم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

528327 يم|لد|روق محمد عبــــد|حمد محمد ف| ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

568|2 حمد|طف طه |حمد ع|محمد  حقوق بــــنى سويف

83|468 ي|ن مو|نور رمض|محمد | لي|د
ى
ق ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

23653o لم مرىسي|م سعد س|هلل عص|منه  هره|لق|عه |زر

539628 عيل|سم|لدين فتـــىح |ل |حمد جم| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

78o553 لحميد محمد عبــــيه|محمد سعيد عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

34|454 ري|لسن|حمد |ح |لفتـــ|حمد محمد عبــــد| |حقوق طنط

254942 ن|م سعد زيد|سلىم عص عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

9|2949 ه |لل|لحفيظ عبــــد|محمود فوزى عبــــد ج|ره سوه|تـــج

462|6o ذل|لش|لحميد بــــكرى |دل عبــــد |يوسف ع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

443898 هيم|بــــر|م |ن عل|رمض| ند لشيخ|بــــ كفر |د|

7524|8 عىل محمد بــــدوى مصطفى عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|3o25 ن|لسقع|حمد عىل |يمنى  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

35535 ئى شلبــــى عىل شلبــــى|يوسف ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83oo86 ض|فتـــ شهدي ري|ر| رين|م |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

43824o ى  شد|لدين ر|بــــ مىح |يه|نرمي  زيق|لزق|عه |زر

237|53 ف نج| |لي|د ى |ح |رسر حمد|مي  هره|لق|بــــ |د|

3o746 ي عبــــد ر|لغف|ح عبــــد|لفتـــ|عهود خي  هره|لق|ر |ثــــ|

|5863o لحنفى عىل|دل |يه ع| ى شمس هندستـــ عي 

35868| لكريم محمود|د |بــــسنتـــ محمود ج ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

54734 لصمد|هيم عبــــد |بــــر|ء محمد |شيم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

46222 بــــورحمه|شم |شم ه|كريم ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

75|52| لم|حمد محمد محمد س| ره بــــور سعيد|تـــج

227846 |م مجدى حن|مريم س ن|تـــربــــيتـــ حلو

424|6| ي زكري|شه محمد درويش| بــــ يحن  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

496866 لجندى|ن عىلي محمد |شعبــــ| دين تـــربــــيتـــ دمنهور

6278o ك|لمل|هلل عبــــد |م عبــــد |رى س|م تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

27333 هيم|بــــر|لغنى |م عبــــد |سهيله عص ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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854393 ن ربــــيع عىلي|هدي رمض ي|بــــ |د|
|لمنى

|58866 د محمود منتـــرص|لجو|هلل محمد عبــــد |منتـــ  هره|لق|ره |تـــج

679564 لشيخ|هيم |بــــر|هيم |بــــر|حمد مجدى | لمنصوره|ره |تـــج

839o|4  عدلي سعد|م
ى هلل جرجس|رلي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

77o498 مل|زق ك|لر|مل عبــــد |عمر ك  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

322o7| شه|حمد عك|للطيف |م عبــــد|م هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

44o2|3 لجرم|لسيد |خلود محمد مصطفى  لشيخ|بــــ كفر |د|

676572 لمرصى|مريم محمد حسن محمد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8|o45| ي محمد ك
مل عىلي|مصطفى ي|طبــــ 

|لمنى

23|32o ن|ن متـــول رمض|محمود رمض ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|244o5 |مل محمد ك|ك
ى
مل دسوق ى شمس|تـــج ره عي 

3298|4 ي زغلول
مريم زغلول حسينى |حقوق بــــنه

776528 ه هش| م فتـــىح خليل|مي  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

693|42 لجليل محمود حربــــ|ديه مجدى عبــــد |ش لمنصوره|حقوق 

836758 دل جميل زىكي|نوبــــ ع|بــــ| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|24922 ف |حمد عبــــد |عمر  لدين|لحميد رسر ى شمس|تـــج ره عي 

694||3 ع محمد جمعه|لرف|لسيد |مصطفى فكرى  ن|هندستـــ حلو

63784| حمد يوسف|طف محمد |ء ع|سم| زيق|لزق|ره |تـــج

|626|o حمد|لق |لخ|حمد وجيه عبــــد | ى شمس|د| بــــ عي 

243374 |ل محمد محمد عط|ره جم|س هره|لق|ن |سن|طبــــ 

7|5979 بــــو جبــــل|حمد محسن محمد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

8|5o96 تـــه|تـــ فرح شح|شه| فيول ي|بــــ |د|
|لمنى

2236|5 هيم محمود|بــــر|ل |ر كم|من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

49438| هيم موىس|بــــر|حسن محمود حسن  |حقوق طنط

48466o ره|لد محمود حسن محمد عم|محمد خ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62987o هيم|بــــر|حمد فوزى محمد |فوزى  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

228665 سعيد محمد بــــيوم| نور ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

684433 |حمد حلىم |حلىم 
ى
لدسوق لمنصوره|طبــــ 
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35|725 هلل محمد رجبــــ حسن|مصطفى عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

537|4o رتـــ|د محمد محمد أبــــوم|لتـــ فؤ|ه تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

526682 ى عبــــد  لرحيم|محمود رفعتـــ محمود حسني  سكندريه|ل|هندستـــ 

8o268o ي عبــــد
لمعز سيد|محمد مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

24o5o2 ي|بــــسنتـــ فليبــــ د
سكندر|ل |ئى |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|

(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

9|o2o ر محمد|لغف|ن عبــــد |مي رمض لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

32986| بــــ يونس|لتـــو|هيم عبــــد|بــــر|بــــ |لتـــو|مينتـــ عبــــد| ن|سو|بــــ |د|

83358 ي
تـــتـــ|ئى مكرم شح|روم| سيلفى لمنصوره|حقوق 

452635 ن|هيم رفعتـــ محمود رشو|بــــر|ندى  |حقوق طنط

529o85 بــــو جميل|لمنعم |ه عبــــد |محمد بــــ سكندريه|ل|هندستـــ 

352487 ض|سعد ري|تـــم |حمد ح| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

347866 حمد سيد مغربــــى|محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4|6955 بــــ موىس|لتـــو|ح عبــــد |لحسينى مصبــــ|تـــغريد  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

4o75o| يف عثــــم|ف ى أبــــورسر بــــوزيد|ن |طمه حسي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

33625 سم|لدين محمد ق|لد محمد عز |ل خ|نه هره|لق|عه |زر

5745o هيم|بــــر|ندى محمد قرئى  بــــ بــــنى سويف|د|

3|2o69 لسيسي|رس عزتـــ مصطفى |دين ي|ن |بــــ بــــنه|د|

7o7o|| لمرىس|د عوض |ل فؤ|مجدى جل لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

4o2||o ر محمد|لغف|حمد عبــــد |حسن  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

768574 لح|يوسف جبــــر عمر ص ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|4o452 لمليىح |حمد |لسيد |حمد |ندى  ى شمس|د| بــــ عي 

87975 محمد عطيه فوزى بــــشي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|7o548 مل|لفى ك|يمن | |رين|م سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

78777| قتـــ محمد | هيم زىك|بــــر|رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2|2654 ز|م فو|عمر محمد عص ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

498|24 هيم هبــــيلتـــ|بــــر|ن بــــسيوئى |ن حس|يم| هره|لق|ر |ثــــ|

4842o2 هيم محمد عىل|بــــر|حمد | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 
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236o8o تـــه|زم محمد محمود شح|مروه ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

373|o6 م|م|حمد |يمن |ء |ل| |نوعيتـــ بــــنه

52245o رك|لم حسن مبــــ|محمد محمود محمد س سكندريه|ل|حقوق 

|3|542 د منصور مكرم|ركو ميل|م هره|لق|هندستـــ 

4o3694 ى|حمد عزتـــ عبــــد | لشفيع حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

2|o|4 حمد|زق |لر|مؤمن حمدى عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

79|744 هيم|بــــر|لسيد |سلىم محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7|5672 لنبــــى|حمد عبــــد |حمد |يمن | |مي لمنصوره|حقوق 

266o66 لحميد ليفه|رس عبــــد|محمود ي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4|2497 د|متـــ فوزي عي|س|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

478|86 عيل|سم|لسيد بــــدوى |يتـــ بــــدوى | تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|56848 مه محمد عيد|س|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o3|26 لرحيم |لحكيم عبــــد|خلود محمد عبــــد ج|علوم سوه

773436 لعزيز محمد محمد أحمد|يه عبــــد | ى شمس حقوق عي 

676398 ر محمد محمد محمد بــــدر|من لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8896o7 ى نبــــيل مس ك شملول |جرمي  سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

63|95| تـــ حسن محمد عبــــد  لرحمن|سمي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

428|7| لطنوبــــى|ىط |لع|حمد سعد عبــــد |هبــــه  |نوعيتـــ طنط

369|88 لسعدئى|مد محمد |سعدئى حمدى ح |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7|3o69 مر|لسيد محمد ع|عىل عبــــده  لمنصوره|حقوق 

6|792| كس|لدر|رص حسن |لن|ء عبــــد |شيم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|29724 لذكرى عمر محمد|عمر  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

35o952 حمد|ح |لفتـــ|محمد محمود عبــــد سيوط|عه |زر

478oo9 ى |زن ط|م حمد درويش|رق حسي  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

3|9828 للطيف محمد|حمد عبــــد|ن |حن ى شمس|د| بــــ عي 

358442 |حمد |زينبــــ 
ى
حمد دسوق |تـــربــــيتـــ بــــنه

26o424 هر تـــوفيق جعفر|سهيله تـــوفيق ز |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|3285o فهىم صديق مهنى| مرثــــ هره|لق|بــــ |د|

6|4578 ليه|هيم محمد عطيه ع|بــــر| |محمد رض سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

|58495 تـــ|لزي|م |م|لحليم |لد عبــــد |بــــ خ|هيتـــ|م ى شمس| لسن عي 
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25755 ح بــــزيد حسن|هدى صل عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

92439| حمد محمد محمود  |طمه |ف ج|بــــ سوه|د|

8o55o5 م|لسل|ل حسن محمد عبــــد|من ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

898|77 ن  |حمد نجدى فتـــىح رضو| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

7|5667 |مه رخ|مه سل|مه سل|س| |سم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o7936 لعزيز |ن محمد عبــــد|لعزيز رمض|عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

5o5358 دم حسن|فتـــىح سعيد  سكندريه|ل|صيدله 

8846|3 بــــ تـــوفيق رجبــــ |لتـــو|محمود عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

684292 در بــــحبــــح|لق|لمتـــول عبــــد |د |ره عم|س لمنصوره|علوم 

23o|55 دق|لم ص|دق س|زم ص|لدين ح|م |حس ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

434758 حمد محمد بــــكر|لسيد |ن |يم| |صيدله طنط

447|68 ن|لم زهر|ح س|يوسف صل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

4o6252 لعزيز  محمود|لدين محمود عبــــد |ء|مريم عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3o2|9 سهيله محمود بــــربــــري محمد حسن هره|لق|بــــ |د|

8o7557 عىلي| ن جح|يه شعبــــ| ي|تـــمريض 
| لمنى

78|o67 زى|لم عىل محمد غ|محمد عىل س زيق|لزق|ره |تـــج

6|8274 بــــو ستـــه|كرم محمد طلعتـــ محمد | ط|حقوق دمي

|49|55 لخي |بــــو|لبــــيومي عىل |هيم محمد |بــــر|رتـــ |س ن|هندستـــ حلو

7586|9 بــــر محمد محمد|محمود ص نوعيتـــ بــــور سعيد

7o3872 م|لغن|هيم محمد نرص |بــــر|محمد  لمنصوره|هندستـــ 

4498o3 ح منصور|لفتـــ|غبــــ عبــــد|شد ر|محمد ر ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

9o7527 ف عنتـــر بــــره|محمود  م |رسر ج|حقوق سوه

237o|7 ن|سط عىل جبــــره مهر|لبــــ|ندى عبــــد |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

45884 حمد|هيم سعيد |بــــر|ء |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

26739o بــــ|م فريد خط|ء س|رس| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

784253 هيم|بــــر|رق عىل |عىل ط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

82o79o در|لق|عيل حسن عبــــد|سم|لرحمن |عبــــد رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

|58o83 ن محمود عوض محمد|رو لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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6292|8 تـــه غنيىم|ل شح|ديتـــ جم|ن زيق|لزق|علوم 

6|827| لسعدئى|م محمود مسعد |سل| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|6o8o5 هيم عىل|بــــر|لرحمن عىل عىل |عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

43|842 ود|محمد عزتـــ محمد د |طبــــ طنط

|66o6 لعربــــى|حد |لو|رس محمد عبــــد |حمد ي| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

|25544 يف |نوره حمد|حمد مصطفى |ن رسر ى شمس|تـــج ره عي 

859o45 ي
ل|يز غبــــري|ء ف|لسيدبــــه| |سلفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

4|47o4 لح|لسميع أبــــوص|ر عبــــده عبــــد|من لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|65993 هيم محمد حسن|بــــر|حمد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

762956 ه طلعتـــ | لرحيىم|لسيد محمد |مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|6o397 ى|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  لكريم محمد حسي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

9o7|93 لسميع محمد محمد |عىل عبــــد ج|بــــ سوه|د|

639467 هلل|ح محمد عوض |صل| دين زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

356553 مد محمد|ح| رض| سه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

724|4 ن سيد|ء محمد رمض|رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|78o9 لكريم|حمد عىلي عبــــد|ء |سم لشيخ|بــــ كفر |د|

8953|7 هلل  |لد عبــــد|لد قدرى خ|خ ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

576oo ي|ر
شد|ن| ل حن|هل| ئى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

4897o3 ى|لمقصود |لد عبــــد |مريم خ حمد حسي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

287244 ن|يمن محمد رمض|محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

439385 ن|ن أنور محمود سليم|أمنيه سليم لشيخ|ره كفر |تـــج

786226 زق|لر|لسيد محمد محمد عبــــد|هدى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

835o2| لصديق سعد عىلي|بــــوبــــكر |ء |سم| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

679468 لمطلبــــ |ر عبــــد |لغف|غبــــ عبــــد |ر ر|لغف|عبــــد 
لعزيز ع|عبــــد 

ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|4o923 ف فوزي محمد|خلود  لشيخ|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

4o6|38 ي|ن أحمد محمد |ئى عبــــده شعبــــ|م|
لملفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|4o64 ى| يه نرص ممدوح حسي  هره|لق|صيدله 

|47782 حمد|زم مصطفى مصطفى |ح هره|لق|بــــ |د|

783785 لح مصطفى|لسيد محمد ص|محمد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

2|8957 س|ده سمي  عبــــ|محمود حم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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4469|6 ى|عمر محمد حسن دي بــــ حسني  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

2|974o روق حسن حسنى|حمد ف|طمه |ف تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

5|9599 حمد خليف|ضىح محمد يوسف  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

4857o3 حمد عطيه|بــــ |حمد دي|ر |من عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69o293 ر|لمقصود مختـــ|وليد محمد عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6o8535 ل|لجم|دل رفعتـــ |م ع|وس ي صىح طنط
|معهد فنى

9|2334 لنعيم بــــدوى |دهبــــ عنتـــر عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

837|22 حسن محمد محمود| نه دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

77529 لسيد|لسيد مصطفى |مروه  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

477577 ف سليم| |رن ن محمد قنبــــر|رسر سكندريه|ل|علوم 

625385 لحميد|مر محمد رمزى عبــــد|بــــ تـــ|مه زيق|لزق|هندستـــ 

23|293 هلل|هيم عبــــد|بــــر|محمد مصطفى  ه ى نوعيتـــ جي 

29833 جي شبــــكتـــ|لص|رص |محمد ح هره|لق|علوم 

68596 هلل|بــــ |يتـــ ج|لمول طرف|ء عبــــد |شيم ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

5353|8  محمد|لبــــ|دل عبــــد|ن ع|رو
ى
ق عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

5|4292 لمغربــــى|ل عىل محمد|ل كم|نه سكندريه|ل|صيدله 

43|6|5 ي|لنبــــي ن|م عبــــد|محمد س ج  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

43|546 ر حموده|حمد  فهىم مختـــ|د |عم صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

4oo474 بــــو بــــكر|لعزيز |جر منيس عبــــد |ه ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|57|4 لعزيز محمد بــــدر|محمد محمد صبــــرى عبــــد  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

353257 حمد|حمد |سي  |حمد ي| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8o9689 رضوي محمود محمد محمد مسلم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

64969 لمجيد|ن عبــــد |بــــ محمد شعبــــ|رح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

52|72 لعزيز|لعزيز سيد عبــــد |رغده عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|6595 لبــــيىل|يه محمد سعد محمد | تـــمريض دمنهور

|59|49 لس نشأتـــ ج د موىس|كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|539oo حمد محمود|حمد محمود | ى شمس|د| بــــ عي 

859438 ي جم
ي عبــــد|مصطفى

لحميد|ل مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

489286 ن|هيم قطبــــ سليم|بــــر|مي  |ن |رو سكندريه|ل|بــــ |د|
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67542| لسيد|هيم |بــــر|محمد رزق مصطفى  ى شمس طبــــ عي 

496o52 نم|لحميد محمد غ|دل عبــــد |جر ع|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7698|9 ي
ف | |دئى لفضل عىل|بــــو |رسر لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

3478|9 ى|حمد فتـــىحي مني  | مي  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

2|93|3 ر|م محمود عم|مصطفى هش تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

868|32 حمد|ن |ن محمد رمض|نوره ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

265||o لدويك|لعظيم |بــــر عبــــد|لج|حمد عبــــد| |بــــ بــــنه|د|

|7|672 ه ع طف درويش مهدى|ني  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

386|5 م|م|ح |لفتـــ|حمد عبــــد | |ر|ي عه مشتـــهر|زر

35522 لصعيدى|حد محمود |لو|محمد مجدى عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

773|82 ى عبــــد |ع حمد|بــــ |لوه|طف حسي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

633o|o ه سعيد عبــــد  لحميد محمد|ر عبــــد |لستـــ|ني  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|35242 لرحيم|حمد محمد حسن عبــــد | كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

47588 بــــ حسن|لوه|رس محمد حسن عبــــد|ف ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

75|558 حمد مصطفى عىل حنفى|لؤى  ره بــــور سعيد|تـــج

8o8o89  عىلي|
ى يه عىلي حسي  صيدله بــــنى سويف

247338 عمر حسن عىل محمد يوسف شمون|نوعيتـــ 

447843 سم|لق|بــــو|ن محمد |بــــ حربــــي شعبــــ|رح سكندريه|ل|بــــ |د|

79o525 لعزيز عىلي|لد عىل عبــــد |خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|55728 لدين رشيدى|ح |ن محمد صل|نور ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

37|459 مد عيس محمد|يتـــ فتـــىح ح| ى شمس حقوق عي 

3oo4o س خرصى محمد جبــــر|ين| هره|لق|حقوق 

366632 ن|حمد عىلي محمد عىل عثــــم| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

858572 دي فضل موىسي ملك|ف ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

533542 جون مسعود عزيز مسعود ي|لسن |
|لمنى

75674| حمد محمد حسونه|ء محمد عىل |ل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8387o8 عجيبــــ بــــقطر شنوده| رين|م |نوعيتـــ قن

493|8 لحميد|حمد عبــــد|محمد مجدى  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

479252 لدين خليفتـــ|ل |م كم|ن هش|رول سكندريه|ل|هندستـــ 
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784653 هلل محمد عوض|حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|علوم 

343669 لبــــرد|حمد |حمد |لرحمن |حمد عبــــد| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6327|7 محسوبــــ محمد رشدى| سه زيق|لزق|ره |تـــج

4o889 ط|لبــــط|م |لسل|ء فرج عبــــد |ل| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

9|58|3 ى |لص|هيم محمد عبــــد|بــــر|محمد  لحي  سيوط|تـــمريض 

2256|8 حمد|ل |ئل جل|و| ند لفيوم|لعلوم |ر |د

34oo64 ى عفيفى محمد|ر عرفه حس|من ني  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

834394 ي  عيل|سم|رك |لدين مبــــ|محمد محن  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

44|33| عيل رسور|سم|م |لسل|لسيد عبــــد|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7898o6 ى |ي ف محمد محمد عليوه|سمي  رسر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|974 لعظيم محمد جمعه|محمد عبــــد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

6o|858 هيم بــــدوى|بــــر|هيم |بــــر|مي  محمد | |ره طنط|تـــج

786678 سمي  عمر محمد| دين |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5|94oo ى خي  |ح ف|سم هلل|يز محمد حسي  طبــــ بــــيطرى دمنهور

94332 ه بــــيوم غريبــــ عبــــد | لحميد|مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

78|725  عفيفى|سلىم محمد فوزى 
ى
لدسوق تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

|394|3 ود|ن د|ح سليم|حبــــيبــــه محمد محمد نج هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|4o9o5 |ل محمد |ء جم|سم|
ى
لدسوق وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

6|9o54 لمتـــول|ح محمد |هدير حمد مصبــــ ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

699862 لمنعم زىكي|حمد محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

852989 هيم|بــــر|ل حلىمي |محمد جم ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

48548 ي عىلي|رق عبــــد|طمه ط|ف
لغنى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5445|2 م محمود عيس|منى عص عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

27o427 لكريم محمد شتـــله|يوسف محمود محمد عبــــد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

43o6|o ه جمعه  تـــ|لزي|حمد |ني  |بــــ طنط|د|

|662o3 حمد|محمد نبــــيل حسنى عىل  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

4333|9 عيل|سم|لسيد |عيل |سم|مجد |م |س | تـــمريض طنط
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|36435 ح محمد حسن|مصطفى صل لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|77o8 يس|لح|مل |يدى محمد محمد ك|ه لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

838837 سط محمد|لبــــ|محمود محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|73657 هيم عىل|بــــر|لدين مصطفى |م |حس دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

7o6876 لحسينى شلتـــوتـــ|لد |هلل حسنى خ|عبــــد  لمنصوره|صيدله 

685o22 لسيد محمد تـــوفيق|م |طمه عص|ف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2|648 جر|هيم ه|بــــر|هر |لظ|هيم عبــــد |بــــر| |دين هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7||o95 ل|لع|كريم تـــوفيق محمد عىل عىل عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

356oo9 ل|لبــــهد|طف خلف محمد |ن ع|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4977|6 لحليم|ر عبــــد|لستـــ|لد عبــــد|تـــ خ|آي تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

635759 لعزيز محمد|لسيد عبــــد|مه محمد |س| زيق|لزق|ره |تـــج

429o35 لدين|ل |هر سعيد جم|ئى م|م| |تـــربــــيتـــ طنط

525o36 متـــ|لسيد سل|محمد محمد  |ضتـــ طنط|علوم ري

46253o هلل نجيبــــ محمود محمود عطيتـــ|عبــــد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

867947 ى |من حمد|ل محمد حسي  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

858994 ى عبــــد|م| ي حسي 
لوكيل حسن|ئى ي|عه |زر

|لمنى

6394o2 لمجيد|ن عبــــد |رسميه محمد رمض زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

43776 |لبــــ|ئى محمد عبــــد |ه| ر|ي
ى
ق ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

47225 بــــ|لتـــو|لمول عبــــد|لحكيم عبــــد|عىلي عبــــد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|9|o| ن|بــــر سليم|حمد فوزى ج| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

23|344 لق|لخ|حمد عبــــد|حمد |مصطفى  هره|لق|صيدله 

5|69|2 ئى|لجيل|لسيد |طلعتـــ | لي|د |علوم بــــنه

|6495| لق محمود|لخ|يمن عبــــد |ل |فري ن|حقوق حلو

6o5532 هلل|لعزيز مصطفى عبــــد |دل عبــــد |ن ع|نوره ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

|2588o حمد حلىمي مىكي|هيم |بــــر|لد |خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9o49|2 حمد محمد محمد  |ر |من ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

7o7oo| حمد عىل منصور عىل ملش| لمنصوره|هندستـــ 

355989 فظ|نور مرع ح|ر |من هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

677499 هيم حمزه|بــــر|م حمدى |سل| ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر
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768o67 عبــــد |ل|محمد | هلل زكري|منه  لمقصود|مي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

||9o|5 غبــــ|بــــح رسور ر|ء ر|رس| ى شمس|تـــج ره عي 

356495 محمد| لرحمن زكري|ء عبــــد|سم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

694|oo لعوضى عىل عوض|محمد مجيبــــ  لمنصوره|هندستـــ 

8|9948 ي عبــــد|نوره
دق|لكريم ص|ن مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

24987o رق عىل محمد شلبــــى|تـــفى ط ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

238662 حمد محمود محمد|لم |ء س|دع  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4|675| حمد شوبــــه|حمد صبــــىحي |ء |رس| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

2|6739 ح حلىم|لفتـــ|يوسف مصطفى يوسف عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

78o7|6 ى تـــه|لرؤف |عبــــد | سه م|حمد حسي  زيق |لزق|تـــمريض 

|58862 ى عبــــد  ى خي  للطيف|ضى عبــــد |لر|حني  ى شمس| لسن عي 

688|68 بــــ|هيم خط|بــــر|للطيف |لسيد عبــــد |محمد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6|583 لدين|لعظيم محمود نور |يه عبــــد | ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

7o993o منيه حسن مرع حسن مرع| لمنصوره|عه |زر

332889 دى|لن|فتـــ حسن |حمد محمد ر| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

25o53| هلل|مل نبــــيل مصطفى خلف | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

685758 لرحيم مصطفى|عبــــد | ء رض|شيم لمنصوره|حقوق 

3|7367 عيل محمد|سم|لرحمن محمد |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

56832 شم|لعظيم ه|محمود محمد عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

3|8233 لبــــدري فرغل|محمد صبــــري  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

48o745 ل محمود ذىكي|هبــــتـــ جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|758o2 حمد عىل|دى |له|حمد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2|99|2 ى|مروه عىل محمد عىل  وى|لجي  عه مشتـــهر|زر

5o|8|4 ي عبــــد 
وق مصطفى لرحمن|بــــ عبــــد |لوه|رسر سكندريه|ل|علوم 

8|95o2 لحفيظ|لعيون عىلي عبــــد|بــــو|ء |رس| ي|عه |زر
|لمنى

499o76 شم|د ه|لجو|شهد محمد عبــــد تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6|2o4| ن|لهبــــي|محمد لبــــيبــــ لبــــيبــــ عىل  |بــــ طنط|د|

4o7325 ي|مريم عبــــد 
لرحمن خليل حسن عفيفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

756349 لرحمن محمد|ندى محمد عبــــد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

3437o8 محمود محمد زىك محمد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 
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262222 يبــــ|لش|لحميد |حمد عبــــد|ل |محمود جم |ره بــــنه|تـــج

86o249 لس عم د مرقص عزيز|كي  سيوط|حقوق 

9o2469 بــــوضيف |محمود محمد محمود  سيوط|طبــــ 

36958 ن|ن حمدى عثــــم|عثــــم| رن ى شمس علوم عي 

34o5|3 محمود سعيد محمود| نور عه مشتـــهر|زر

|39469 ر|لسيد عم|روى عيد | ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

263826 لحميد|ر عبــــد|لغف|ء عيد عبــــد|رس| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6325o8 لسيد|هلل |ندى عىل عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

33|687 ل محمد حسن|مصطفى كم |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

48o7|9 لبــــرع|مريم مجدى عطيتـــ يوسف  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

64464 د|لجو|ن محمد عبــــد|يدي رمض|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

4o6286 لقوى مصطفى|ندى فتـــىح عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

53o485 لحميد خليفه|لمنصف محمد عبــــد|ره عبــــد|س م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

5oo22| هيم عفيفى|بــــر|حمد محمد محمد | ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

4o325 طف فتـــىحي محمد|ن ع|يم| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

92oo49 ن مل جيد  |مدحتـــ ك| مي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8977|o لدردير |فتـــ محمد |كريم ر ج|حقوق سوه

28|7| ج|حمد حمدى عيس حج|م  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|3847o ن محمد|لد رضو|بــــسمه خ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

69|499 ى محمد عبــــد |حمد | بــــ|لوه|مي  ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

7|o3|| عىل يىحي| كرم زكري|سل |بــــ ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

33386| ن زىك|هيم عجبــــ|بــــر|دى |ف ى شمس|د| بــــ عي 

32o639 لمطلبــــ|لرحمن عمرو محمد عبــــد|عبــــد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

27oo4o ئى|ألسكندر|لحميد |محمد محمود محمد عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

89|838 ج  ذكرى جرجس |نه ن|مري سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

264o2 هيم محمد|بــــر|م محمد |سل| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|62556 كريم مرىس محمود درويش ى شمس صيدله عي 
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437323 وى|لمستـــك|هيم محمد |بــــر|ر بــــسيوئى |من ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

234695 ن|ح شعبــــ|د صل|سيف حم |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

629686 شد|حمد محمد محمد عطوه ر|د |زي  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

7o6o98 |د حمدى صدق|عمرو عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85343 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|لسيد |محمد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

633o9o بــــر مصطفى|لسيد ص|م |ريه زيق|لزق|حقوق 

6229o4 تـــه|يمنى محمد جمعه محمد محمد شح ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

272893 م|لسل|لفتـــوح عبــــد|بــــو|ن محمد |نوره دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

522|9o لعزيز|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |ل |فري تـــربــــيتـــ دمنهور

868734 ي عبــــد
ي محمد عبــــد|منى

هلل|لغنى ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

8o|965 حمد محمد|بــــ |يه|م |هش ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

427943 لبــــىه عيد|ر |يه مختـــ| |بــــ طنط|د|

644oo5 لمغربــــي|حمد |حمد عىلي |مدحتـــ  زيق|لزق|حقوق 

44299o وى|لص|حمد |تـــي |لزن|ورود حسن  ي|س|معهد در لسكر ج| |تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولوج 
سيوط |

7o3oo2 بــــو شلش|حمد |لسعيد محمد |ن |نوره لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|76|88 بــــد محمود|لدين ع|ره عز |س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

829736 ئيل|لشهيد روف|ئيل عبــــد|روف| رين|م دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

93|99 ئى|ئل محمود ه|لدين و|ء |بــــه هره|لق|بــــ |د|

64o536 حمد|هر |لظ|عمر محمد محمد عبــــد لمنصوره|حقوق 

62o434 لملك بــــدر|أحمد حمدى محمد عبــــد  ط|هندستـــ دمي

7o5456 م صبــــح|لسل|حمد حسنى محمد عبــــد | لمنصوره|طبــــ 

8|6956 ى محمد شح تـــه|محمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

9o9|32 حمد |مد |ل محمد ح|مؤمن جم معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

|44975 بــــ|لتـــو|حمد صبــــرى عىل عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

898759 مر |بــــر ع|هيم ص|بــــر|منيه | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|38566 رفعتـــ موىس يوسف| ري|م هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

435757 ه محمد | لبــــ|لعربــــي محمد أبــــو ط|مي  لشيخ|تـــمريض كفر 

|38|93 محمد فتـــىحي محمد نفعي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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3379o4 ي عز |لد ه|خ
لدين محمد موىس|ئى |بــــنه| هندستـــ شبــــر

372649 هيم|بــــر|يمن مندوه |ندى  ى شمس حقوق عي 

4637| لنبــــي محمد خليل|محمد فهىمي عبــــد هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

92||32 ء محمود محمد محمد |شيم ج|بــــ سوه|د|

4766|9 زى|بــــسنتـــ مصطفى محمد غ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

679522 |دى شتـــ|له|دى |له|لرحمن زغلول محمد |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

496o65 خىلي|لمن|د عوض حسن |رتـــ عم|س عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69oo45 ي|ر
لسيد عوض|ل |جم| ئى ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

622|65 حمد|ىط |لمع|بــــو|لسيد محمد |محمد  ط|هندستـــ دمي

48o755 ى محمد زكري|ي ى | سمي  حمد محمد|حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

476727 لمنصف دبــــوس|زينه مجدي محمد عبــــد ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

5o4465 ى محمد  ج|دى فر|له|حمد عبــــد |حني  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

28679| ف|لصو|لعظيم طلعتـــ |بــــسنتـــ عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3622o3 لرحمن |يوسف محمد محمود عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

287396 لسيد|مصطفى محمود موىس  |حقوق بــــنه

|434|o بــــ محمد|لوه|نسمه محمد عبــــد  ى شمس حقوق عي 

24|46o ن سيد محمد عىل ربــــيع|يم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

48|769 ج|لسيد حج|دل محمد |محمد ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|2374 أحمد محمد محمود قميحتـــ سكندريه|ل|طبــــ 

23|9o2 عىل سيد عىل محمد عىل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28222| رق محمد زىكي محمد|عمر ط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o4o22 لمغينى|لحميد |حمد جوده محمد عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

273o29 لصبــــور محمد|طف عبــــد|خلود ع دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

269769 ى |بــــ له|لحو|لسعيد |سل حسي  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

92366| ف |للطيف |عبــــد للطيف |لنور عبــــد|بــــو|رسر ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

484537 سعد مصطفى سعد يوسف سكندريه|ل|ره |تـــج

836|33 عيل|سم|عيل محمد |سم|س |ين| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8|6482 د|لنبــــي عىلي فؤ|رفيده عبــــد ي|علوم 
|لمنى

8585o3 حسن محمود| حمد رض| حقوق بــــنى سويف
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|6o624 لرؤف|رس محمد عبــــد |م ي|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

32|944 ود|هيم د|بــــر|حمد |م |ن س|رو  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

369957 رس|حمد عزتـــ مصطفى ف|حبــــيبــــتـــ  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

89o683 حمد |لرشيد |ره عيد عبــــد|س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

643o66 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد |منى محمد عبــــد زيق|لزق|صيدله 

9o8578 حمد |لعليم حسن |رحيل عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

76377o ى|ي سم بــــرع|بــــر ق|لحمد ص|بــــو | |سمي  حقوق بــــورسعيد

856945 لرحمن محمد خلف محمد|عبــــد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|75o3o هيم|بــــر|حمد |لد |مريم خ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

36|o|| حمد عيد عىل محمد| |ره بــــنه|تـــج

69o837 لسيد عىل محجوبــــ|حمد |منيه | لمنصوره|بــــ |د|

7||395 لملىك محمد|رم |لمك|بــــو |محمد | دين لمنصوره|حقوق 

8643o| وس|تـــ| عزتـــ زكري| رين|م ورصى دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

88oo6| ف ميل| |ري|يل| د مسعد |رسر سيوط|علوم 

7679|4 ره محمد محمود محمد قنديل|س لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

5|5|65 هلل موىس|للطيف عبــــد|ندى فكرى عبــــد سكندريه|ل|نوعيتـــ 

766|72 لسعيد مسعد|سوسن عزتـــ محمود  ره بــــور سعيد|تـــج

624563 ه  بــــو رسر|ن |حمد رمض|حمد |سمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

765993 هيم عمر|بــــر|لسيد محمد |لدين |د |عم| يش ره بــــور سعيد|تـــج

5|68|2 حمد |عثــــ |لبــــ|سط محمد عبــــد|لبــــ|ء عبــــد|ل|
خليفه

طبــــ بــــيطرى دمنهور

6oooo7 ى  طر|حمد فريج حسن خ|نرمي  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

247|2| ى ئيل فرج منقريوس|وجدى ميخ| مي  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

7o9372 ى محمد ن| فع|فع ن|حمد حسي  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

8958||  |جر شعبــــ|ه
ى
حمد |ن صدق ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

72|34 بــــوزيد محمد|حمد |م  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

675634 لمنعم|م  عبــــد |لسل|ريم عمرو محرز عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

59|48 ى|لغف|م عبــــد |سل| ر سيد حسي  ن|حقوق حلو

767779 لمجيد|بــــ حسن عبــــد|يه|مروه  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

257383 بــــر عزيز|د ص|ندى رش لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 
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265o8| محمود ربــــيع محمد محمد سويلم تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

2|7577 بــــوبــــكر|ح |ح مجدى صل|صل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

255o44 ه مسعد رجبــــ عبــــد | وى|ح قن|لفتـــ|مي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

75759| هيم|بــــر|ء محمد محسن |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

852764 ن ئيل|سكندر ميخ|لفريد | |مي  سيوط|عه |زر

784o98 مد متـــول|ن ح|مد رمض|محمد ح زيق|لزق|حقوق 

282998 هلل حسن|هلل عبــــد |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

357892 يبــــى|دي ممدوح حبــــيبــــ عج|ش ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4777o| ي 
ز|هيم عك|بــــر|بــــسمتـــ حسينى سكندريه|ل|علوم 

853394 لرحيم|دي مخلوف عبــــد|محمد ن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|37||7 بــــ محمد مصطفى محمد عىل|يه| ى شمس|تـــج ره عي 

7|56o4 حمد|تـــ |لشح|زينهم | رض لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

448982 لعدل|عيل |سم|يل |حمد ط|محمود  |هندستـــ طنط

|59662 تـــ طلبــــتـــ محمد|لشح|ء |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

322486 لسيد|لمنعم |يمن عبــــد|ندى  ى شمس|د| بــــ عي 

5o3895 دي مجدي موريس بــــخيتـــ|ف ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6|7o9  عبــــد |لش|ء ربــــيع عبــــد |سم|
ى
لحكيم|ق حقوق بــــنى سويف

262333 ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|هيم |بــــر|حمد |مصطفى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|26|98 ى|جون ميل |د عوض مي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

6934|9 ى|لكريم |حمدعبــــد |م |حمد حس| لعشر لمنصوره|بــــ |د|

6o5755 هيم|بــــر|لمتـــول |طر |خ| دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

||522| ى|م ن|د عدل سليم|عم| رتـــي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

834o97 حمد|تـــ |ل محمد شح|فري |نوعيتـــ فنيه قن

52|23o |ء مصطفى محمد محمد شتـــ|سم| تـــربــــيتـــ دمنهور

5922| لجيد|ل رشدى عبــــد |محمود جم عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

5||982 لمقصود شكر|ل عبــــد |زم جم|ح معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

349|76 وق محمد  تـــ|لزي|لسيد عىل |رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|6||99 لسيد عوض|حمد |رهف  ى شمس طبــــ عي 

697744 وى|لغربــــ|حمد |ن فتـــوح فتـــوح |رو لمنصوره|ره |تـــج
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92o7o9 لعزيز |حمد محمد عبــــد|روى | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

678o3o لجمل|مصطفى وجدى لطفى محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3563|o لسعيد محمد عىل|دل |حمد ع| |بــــ بــــنه|د|

35o48o ل محمد سيد|محمد جم ى شمس حقوق عي 

54|28| هيم|بــــر|جرجس سعد | بــــيشوى رض ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

459365 لصفتـــى|ن محمد |لد رمض|م خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|23486 ن|غريبــــ محمد مرج| مريم زكري ى شمس|د| بــــ عي 

5356o4 ن|هلل محمد مرج|لرحمن حسن عبــــد|عبــــد ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

2|5278 حد|لو|حد سيد عبــــد|لو|ره عبــــد|س هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

28o967 ن روق مندور|دل ف|ع| مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

62o669 ي
ي |لحسينى سعد | |دئى

وى|لشن|لحسينى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8772o4 ى |رهف ط هيم  |بــــر|رق حسي  سيوط|نوعيتـــ فنيه 

292o2 ن نعيم|در شعبــــ|در ن|ن هره|لق|ره |تـــج

8795o5 ل سيد  |حمد رجبــــ جل| سيوط|ضتـــ |علوم ري

5ooo33 لمقصود صقر|لسيد حسن عبــــد|ليىلي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

624653 لمتـــول مندور|هيم |هيم إبــــر|إبــــر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|58469 ه ن| حمد|رص فكرى |مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|3525o ى عبــــ|عبــــد  ن|س عثــــم|هلل حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

236249 ى محمد محمد |ي لعزم|بــــو|سمي  هره|لق|علوم 

|4o|28 |د حن|د ج|سمي  فؤ| رين|م ن|بــــ حلو|د|

778|26 بــــ|لتـــو|لمنعم محمد عبــــد |محمود عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

84644o ي شح|ه
ي|جر مصطفى

ى
تـــ دسوق ن|سو|بــــ |د|

6|57o4 هلل|د |بــــو ج|لح محمد |محمد ص ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

|69|o3 ى  هيم|بــــر|حمد |محمد حسي  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

328o27 هلل|بــــ عبــــد|لوه|متـــ عبــــد|س|محمود  |حقوق بــــنه

|6o||2 ئيل سعيد|دى عزيز ميخ|فىل ن|بــــ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

647868 ف |حمد | عيل|سم|حمد |رسر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

453|96 ن سعد محمود نرص|محمد رمض لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

694673 ر جوده محمد يوسف محرم|من لمنصوره|طبــــ 
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537|26 |ق|هلل ق|م سعد عبــــد|لسل|طمتـــ عبــــد|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27|4|6 لسيد يوسف|هيم |بــــر|لد |خلود خ تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

243o|| محمود سعد فوزى محمد هيبــــه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

757|76 لرحمن عىل|حمد عىل عبــــد|منى  زيق|لزق|حقوق 

4|544| هيم عىل|بــــر|حمد |حمد |محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

333o34 دل حسن محمد|لرحمن ع|عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

856422 ك|لمل|مريم سمي  زىكي عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

|32486 هيم محمد|بــــر|رتـــ حسن |س هره|لق|ج طبــــيع |عل

|26325 ل صديق محمد|ن جم|نوره ى شمس|تـــج ره عي 

63||22 لعزيز|حمد عبــــد |م |ورده حس |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|8268 ج|لطن|لعربــــى |لسيد |ئى |حمد ه| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

446322 ي 
هيم سعيد|بــــر|كريم حسنى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

48|538 كريم أحمد سعد أحمد |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4996oo لحميد|لسميع عبــــد|هلل عبــــد|بــــ |ء ج|دع ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

246422 |لنرص عبــــد |محمد سيف | ء محمد رض|عل
للطيف

ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

3|9776 د|ن عي|يرينى وجيه يون| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|3999o  عبــــد |لبــــ|طف محمد عبــــد |ره ع|س
ى
حد|لو|ق |بــــنه| هندستـــ شبــــر

622678 يف |عبــــد  لسيد عمر منصور|هلل رسر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7|o892 حمد|لسيد |حمد |لسيد |سمي   ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

626293 ي|ر
ح|لفتـــ|مصطفى سعد عبــــد | ئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27|226 لمنعم سليم يىح|د عبــــد |ء عم|رس| |صيدله طنط

2o2o2 لح عىل|لسيد ص|محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9o|3o5 حمد |ن |حمد عمر|ئى |م| ج|تـــربــــيتـــ سوه

69||77 بــــ|لوه|هلل عبــــد |بــــ فتـــح |لوه|حمد عبــــد | لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

49637o زق منصور|لر|هلل عبــــد|ل عبــــد|جم| ند بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

63253| حمد|حمد رفعتـــ |همسه  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

249o22 لصبــــرى|هيم |بــــر|كرم |م  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

477944 ي محمد يس محمد|نور 
لدين مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|6838 لس عبــــدسعيد شح تـــه|كي  سيوط|حقوق 
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6o545o ه|هلل بــــدير |نىح  عبــــد | بــــو صي  لمنصوره|هندستـــ 

|5875 ى|حمد م|ئى |حمد ه| هر حسي  هره|لق|هندستـــ 

25576o ن|حمد عثــــم|لمنعم |حمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2|4o44 ن حسن|ء طلعتـــ رمض|ل| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

477844 حمد|ل |لمتـــع|ل عبــــد|حمد جم| سكندريه|ل|صيدله 

92oo53 ف حسن |ن |نوره لسيد  |رسر سيوط|حقوق 

792887 هيم فرج|بــــر|لمنعم |مهند عبــــد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

69o336 ى|ش ز مصطفى نور مصطفى|هي  لمنصوره|نوعيتـــ 

|32573 شد|مجدى نصيف ن| مي  هره|لق|ره |تـــج

9o738 ح|لفتـــ|عيل عبــــد |سم|مريم محمد  بــــ بــــنى سويف|د|

249549 |حمد ند|حمد |لعزيز |هبــــه عبــــد لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

83576| ن عىلي|ن محمد عرف|يم| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

626896 لرحيم|هيم عبــــد|بــــر|رص |لن|ء عبــــد|رس| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

876948 سم  |بــــ ق|لوه|رق عبــــد|ط| نور ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

76473o |دين يحن  حمزه محمدعبــــده رخ|ن بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

4842|| هيم صبــــىحي خليل محمد|بــــر|خميس  سكندريه|ل|بــــ |د|

433|28 ى رشدي حسن |ي ي|سمي  لشوج  |بــــ طنط|د|

|5942 يد|ىط ف|لع|مر وجيه مصطفى عبــــد |س د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

4254|5 وز عمرو محمد س لم|في  لشيخ|بــــ كفر |د|

|3442 حمد|هيم |بــــر|يتـــ يوسف | ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|45483 لس صبــــري مسعد  هيم|بــــر|كي  هره|لق|ره |تـــج

|6|584 د|لجو|م محمد عبــــد |هلل هش|منتـــ  ى شمس هندستـــ عي 

854|72 ى |حمد ي|هلل |هبــــه  حمد|سي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|4o|o ي
وليد عىلي حنفى| دئى هره|لق|حقوق 

629656 ى س|ي يبــــ|لش|لسيد فهىم منصور |مح |سمي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4382|| عيل|سم|لودود عىل |ل عبــــد|يه كم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7862o3 ن|حمد عثــــم|لسيد مصطفى محمد | |ر|ي زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|6334 لغنى حبــــيبــــ|م عبــــد |متـــ س|س|هديل  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

637864 لعدتـــ|ء محمود حسن عىل حسن |عىلي هره|لق|ج طبــــيع |عل

494o98 بــــيس|حمد تـــر|كرم محمد خليل | |حقوق طنط
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|445oo در|لق|عبــــد | م زكري|محمود هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|269o حمد |ء عطيه محمود |ل| ج|تـــربــــيتـــ سوه

7o8o53 لمهدى محمد|ل محمود |خلود جم لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4659o4 ي محمد رشدي ح
ى
مد|محمد شوق ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 

(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

|697|5 وق محمد خربــــوطىلي شعبــــ
ن|رسر تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

52|487 لك محمد عىل مرعي|لم|منى عبــــد  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

365243 م محمد محمود نجم|خلود هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|3627 حمد  |رص سيد |لن|لرحمن عبــــد|عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

787492 ى تـــه|ن محمد عبــــد |يم| مي|لعزيز حسي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

335o59 وق صبــــرى  لسيد محمد|رسر |حقوق بــــنه

|4892 هيم|بــــر|يز |يمن ف|مريم  هره|لق|بــــ |د|

4o7398 ى عبــــد |ي هيم حسن محمد|بــــر|لعزيز |سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

898866 ه محمد |لل|ر سعد عبــــد|نو| ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

437338 ضى|لق|حمد محمد |لسيد |ء |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

793|o2 حمد|جح قطبــــ |ء ر|سم| ى شمس حقوق عي 

|36277 لعظيم|عىل عبــــد | رضوى رض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

89|58| حمد  |لرحيم |تـــم عبــــد|محمد ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

885|37 لرحمن زيد |هبــــه عىل عبــــد سيوط|بــــ |د|

34oo7 م|لسل|حمد عبــــد |حمد عبــــده | |م|ر كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

839674 ي 
عيل|سم|تـــ |هيم شح|بــــر|مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22|7o6 عزتـــ سعد فرج| بــــول ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

6|726 ى|مل عبــــ| س عطيتـــ حسي  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

369|73 مر|لطوجى عىل ع|مر سعيد محمد |ع |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

284476 ن|حمد محمد رشو|مريم ضيفى  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

83233| ي مسلم جعفر|عبــــد
لرحمن عطيفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

78748| لصفىطي|حمد |هيم |بــــر|ن |عىل رمض زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35|5o2 تـــ مدبــــول|مه شح|س|نه |سلط ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

272736 لسيد|بــــ |لتـــو|عبــــد| ء رض|لشيم| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6o6453 هلل|حمد عبــــد |محمود محمد محمود  لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |
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475978 مل فرج|مني  ك| رين|م سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6o93o5 تـــه|م محمد محمود شح|هش ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

26o689 يف|حسن عىل | عل لشر هره|لق|طبــــ 

5352|8 ى شح| تـــه|حمد محمد حسن حسي  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

927o| لمقصود|حمد عبــــد |دل |روضه ع سيه|نوعيتـــ عبــــ

9|3o54 لجليل |حمد عبــــد|حد |لو|محمد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

66254 حمد|حمد |لرحمن محمود |عبــــد  لفيوم|بــــ |د|

5|98oo لرؤف خليل|ء محمود عىل عبــــد|رس| تـــمريض دمنهور

895659 شم عىل |محمد ه| لي|د ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4|38o7 ه|در إبــــر|لق|لفتـــح عبــــد |بــــو|لسيد |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

27o524 ى|لحميد محمد ش|ز محمد عبــــد |مع هي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

859o2o لنعيم|حمد عبــــد|ء عمر |حسن ي|علوم 
|لمنى

64o4o6 تـــه|لعزيز شح|بــــوزيد عبــــد|مروه محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5756| ى تـــه|مي عزتـــ شح|س| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

435|32 بــــ|رس محمد عىل دي|ي لشيخ|تـــمريض كفر 

6o9|98 ي عبــــد |مع
ى
هلل|ذ حسن شوق |بــــ طنط|د|

|2435| هيم|بــــر|هلل |مل عبــــد |لدين ك|م |حس| رن ى شمس|تـــج ره عي 

224|7| م محمود|م|ريم نبــــيل  ن|بــــ حلو|د|

236374 رحمه محمد فوزى محمد ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

5o8858 ي|لق|مه سعيد عبــــد|س|حمد |
ى
له|در ق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

497924 ي |لزهر| يف |ء خي  وي|لحن|لسعيد رسر ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

5o535| عمر يحن  عبــــد ربــــه محمد موىس |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

233257 لعزيز سليم|محمد محمد عبــــد| ن|ر هره|لق|ره |تـــج

69759| لسعيد بــــرغوتـــ|هيم |بــــر| |م رض|ريه لمنصوره|صيدله 

233864 يف عبــــد|  |لبــــ|حمد رسر
ى
عيل|سم|ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

628933 لسيد عطيه فوده|محمد كرم  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|48||| |لعظيم |لد فتـــىح عبــــد|محمد خ
ى
لحوق ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

234897 لمنعم|زم محمد عبــــد|حمد ح|  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

6574o ى  لسيد محمد|هيم |بــــر|حسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 
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479o84 من وليد محمد حسن|ي سكندريه|ل|ره |تـــج

645|26 فندى حسن|هيم محمد |بــــر|حمد محمد | لمنصوره|حقوق 

6o|476 ل|لع|يمن محمود عبــــد |محمد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

268269 محمد شبــــل محمد زين ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

259|o4 لسيد|م |لسل|ل عبــــد|ء كم|بــــه ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

49o777 حمد|لرحمن محمد |ن حسن عبــــد|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28|426 حمد|حمد حسن |عمرو سعيد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

55457 هلل||ج محمد رض|شهد حج ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

62795| ر عطيه بــــريك|حمد مختـــ|ر |بــــر| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

254898 بــــو شوشه|لحليم |كريم محمد عبــــد ج|بــــ سوه|د|

752326 لح محمود محمد|لرحمن محمود ص|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

42475| م رجبــــ صديق معوض حسن|حس سكندريه|ل|ره |تـــج

355o94 وق خ لسيد درويش|لد |رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|5487 مريم محسن مصطفى حبــــيبــــ |بــــنه| هندستـــ شبــــر

44|685 حد|لو|لفتـــوح عبــــد |بــــو |هر محمد |ء م|ل| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

328457 ف ن|حمد | لحليم|ج  محمد عبــــد|رسر |ضتـــ بــــنه|علوم ري

822257 رغده عمر حسن سنوىسي ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

424956 م محمود عىل|حمد هش| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

686945 لسيد|لفضيل محمد |م عبــــد |طمه عص|ف لمنصوره|بــــ |د|

44|3|7 شور|لسيد محمد ع|هلل عىل |عىل عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

434|oo لمزين|لحليم حسن |طف عبــــد|ء ع|رس| |علوم طنط

634|86 دق|لص|حمد مني  عطيه | ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

8o69|o هلل محمد محمد|حسن عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

8|966o لمنعم|حمد عبــــد|يشي | رن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

254oo5 لحميد محمد خليل|ن عبــــد |محمود رمض ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

87|6o7 بــــيض|ن سفينه |ء رمض|دع ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

44238 هلل محمد|ل عبــــد |حمد بــــل| ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

49388 وق محمد جمعه رف عي|رسر ن|بــــ حلو|د|

433684 ى|لق عىل ش|لخ|نس عىل عبــــد | هي  |ره طنط|تـــج

8|79|9 لح|ء ربــــيعي عويس ص|ل| ي|عه |زر
|لمنى
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29o474 ه|ل |لع|بــــر عبــــد|محمود ص بــــو عمي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

6|3|65 ى أحمد عبــــد |ي لبــــدوى|در |لق|لرشيد عبــــد |سمي  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

339872 ى|سم|محمود محمد بــــكر  عيل حسي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

3|9736 هيم|بــــر|ء حسن سيد |ول ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|7255 هيم محمد عوض|بــــر|حمد |طمه |ف ى شمس|تـــج ره عي 

52285| ه|لل|ح عبــــد|م صل|لسل|له عبــــد|ه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

853339 هيم جوده|بــــر|حمد |لرحمن |عبــــد ي|صيدلتـــ 
|لمنى

9|2456 عيل |سم|ده |ل حم|زم كم|ح ج|عه سوه|زر

523745 حمد محمد|عمرو محمود محمد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

234383 سط|لبــــ|حمد عبــــد|ضى |محمد ر ن|تـــربــــيتـــ حلو

26|286 تـــه|د شح|لجو|هيم عبــــد|بــــر|طمه |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

27o38 حمد|حمد طلعتـــ |ء |روميس ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

697o58 لرحمن عرفه|حمد مصطفى عبــــد | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

882346 حمد فرغل|لفتـــوح |بــــو|ئى |م| سيوط|تـــربــــيتـــ 

9|2o97 ر عزتـــ فخرى حنفى |من تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

52o33o للطيف عيس|رحيق فكرى عبــــد تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

785897 لرحمن محمود سعيد محمود مصطفى|عبــــد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

26958 حمد|ن محمد عىل |يم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

92o673 لرحيم |لرحمن عبــــد|ن عبــــد|ره رمض|س ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

886976 لرحمن محمد حسن |ندى عبــــد سيوط|ره |تـــج

9||944 يوسف رفعتـــ بــــكرى محمد  ج|حقوق سوه

32o|58 رق عىل محمد|لدين ط|عىل  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

263|23 ن مصطفى|طمه حمدى يوسف سليم|ف |نوعيتـــ بــــنه

263||4 ف |د |جه هيم عليوه منصور|بــــر|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

489878 للطيف محمد عىلي|هلل عبــــد|مريم حسبــــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

272|55 حمد|ر |كريم ممدوح مختـــ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

78o577 هيم|بــــر|حسن محمد حسن محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

6|7|34 لطويل|ل طه |ندى جم تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

789|4 فتـــ حىح |منى مصطفى ر ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 
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236383 ع جمعه|عمرو رف| رن هره|لق|ر |ثــــ|

27828 لحكيم|ء وليد فهيم عبــــد |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

28987 مد|حمد حمزتـــ ح|لرحمن |عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7|o|97 حمد|ح سيد |لفتـــ|م عبــــد |م عز|كريم عز لمنصورتـــ |تـــمريض 

266984 بــــجر|ل|لعليم |حمد عبــــد|يه | تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4754|4 ى عمرو |ي ىس|د عبــــ|هيم رش|بــــر|سمي  سكندريه|ل|هندستـــ 

245o4o ه ع| حمد محمود|طف محمد |مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|69|57 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |محمود محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

845|58 ى بــــكر|ن عبــــد|نوره لرحيم حسي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

5|7339 هند رسور عبــــيد يونس خليفتـــ |علوم طنط

|45646 ف عبــــد |لرحيم |عبــــد  هيم|بــــر|لرحيم |رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

545856 |يم عيس محمد عبــــد |لد|معتـــز محمد عبــــد 
هر|لظ

ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

6o24o6 ي
هيم|بــــر|م محمد |س| دئى لمنصوره|طبــــ 

6o553 لعزيز|د معوض محمد عبــــد |جه لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

|22548 حمد محمد|م بــــدوي |سلىم هش ن|بــــ حلو|د|

|4696o هيم|بــــر|حمد |لدين |م |منتـــرص عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|9758 شد|عيل ر|سم|عيل |سم|سهيله  تـــربــــيتـــ دمنهور

787823 لبــــدرى|عىل محمد عىل  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

442383 لدين|مر تـــفى |رس محمد ع|ف ي صىح طنط
|معهد فنى

3o38o مريم سعد نجيبــــ سعد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

338256 ف محمود محمد |حمد | يف|رسر حمد رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4oo4o8 حمد محمد|لسيد |عمر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|5o3 ى محمد عبــــد  لنبــــى|طه حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

6o5345 لم|لسيد س|ر محمد |مي ي صىح طنط
|معهد فنى

|4558| د|لجو|رق محمد عبــــد |لد ط|خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o6o54 حمد|لمجيد |حمد عبــــد|لرحمن محمد |عبــــد سكندريه|ل|عه |زر

29|46 متـــ سيد محمد عىلي|س|محمد  هره|لق|ره |تـــج

435862 لحميد عبــــده|ن مصطفى عبــــد|نوره لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

22954o دق|لص|حمد عبــــد|ل |م جم|غر لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
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296243 ي|ر
د غريبــــ حسن|عم| ئى ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 

ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

7o232| لدين|دق نور |لص|ر محمد محن  عبــــد |من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7o7476 غبــــ|لق محمد مصطفى ر|لخ|ر عبــــد |من لمنصوره|بــــ |د|

|74578 ه | ى سعيد|بــــو |مي  لحمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

628833 خلود تـــوفيق عىل عىل مسلم زيق|لزق|نوعيتـــ 

68|83| ى حسن|محمد عزيز  لسيد حسي  لمنصوره|ره |تـــج

25|ooo ف رمض|دى |ن ن صقر|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

329|2 لسيد محمد|لد مجدى |خ كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

2|5359 نطون منصور|د صبــــىح |مريم عم ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

45|6|2 هلل||حمد سعد عط|سعد سيد |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

328933 عىل| حد عط|لو|محمود محمد عبــــد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

|553|o د|حمد فؤ|طمه سيد |ف ى شمس|تـــج ره عي 

9o6462 ى |ره عرفه محمد |س مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

75588o م مصطفى منصور مصطفى|ن حس|يم| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8o|898 بــــد فولي محمد|فولي ع ي|نوعيتـــ 
|لمنى

33o66 لرحمن|هش عبــــد|شم د|هلل ه|منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

355|69 تـــ محمد|لشح|ن محمد |يم| ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

43o936 بــــ|طلعتـــ محمد محمد خط| ند |صيدله طنط

523428 ى|عبــــد  ى محمود حسي  لرحمن حسي  |ضتـــ طنط|علوم ري

77o676 محمد سيد| حمد عط|ر |من زيق|لزق|بــــ |د|

4|7586 زى|لمغ|حمد |زى |لمغ|لد |ء خ|رس| |حقوق طنط

49o422 بــــوليلتـــ|شم |حمد ه|ل |له جم|ه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5533o ج مرزوق|بــــ حج|لتـــو|نهلتـــ عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

62487 ى| عل حسن موىس حسي  حقوق بــــنى سويف

27|596 ي رزق|لمصيلىح محمد |ء |عىلي
ى
لدسوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|7474 بــــر حمدى دويره|ن ج|مريه تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6|5|38 ج|لدين محمد يوسف حج|نور عز  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

3|95o6 عيل|سم|حمد محمود |ن |نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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424258 يمن عىلي موىسي دره|محمد  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

838832 لنبــــي|مد عبــــد|لعزيز ح|عزه عبــــد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

875745 د  |ن مر|د رضو|حمد مر|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

|76388 لفتـــوح زمزم|بــــو|لحليم |محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|47|44 ه ط| ح|لفتـــ|هلل عبــــد |رق عبــــد |مي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

3356|3 هيم|بــــر|لشهيد |سعد عبــــد|ن |نوره ى شمس|د| بــــ عي 

4|2835 ج|لصبــــ|ن |روق سليم|ن ف|هلل سليم|منه  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

835454 هلل|عىلي سيد عىلي عبــــد |نوعيتـــ فنيه قن

2326| لسعود|بــــو |لنبــــى عيد محمد |حمد عبــــد | تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

822|2 د|مل محمود حم|طمه فريد ك|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5o7637 ل عزبــــ|لع|هلل عبــــد|ندى عىل عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5|8|6 هيم|بــــر|م |لسل|ندى عىل عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

4o4443 حمد|ن |لد محمود رمض|خ بــــ دمنهور|د|

|79|87 لدين محمد مهنى|م |م حس|ريه |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5|3o66 لسيد|كريم جمعه حسن  عه دمنهور|زر

438934 لد محمد خزعل|محمد خ |حقوق طنط

9o7472 حمد عىل |لرحيم |عىل عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|5|8o2 ه|لل|حمد عبــــد |ده حسنى عىل |مي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2|3946 ف محمد عىل|محمد  رسر ن|ضتـــ حلو|علوم ري

3259o3 حبــــيبــــتـــ محسن محمود سيد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

864856 ى محمد سعد محمد حسي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

823727 تـــ|جح حمدي عرف|ن| فرنس ي|بــــ |د|
|لمنى

863397 ه خلف | ن محمود|هلل عش|مي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

833|99 غبــــ صديق حبــــيبــــ|ريوس ر|مك ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

26262| محمود محمد رشيد مهدى لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

85o283 رف|بــــوضيف ع|حمد |طمه |ف دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

869|6| حمد|محمد نرص بــــدري  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

79699 لحليم|لرؤف عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|روى | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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6o|2o4 هيم يوسف عىل حمود|بــــر|آيه  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

92657 لرحمن|حمد عبــــد |ح |لفتـــ|عبــــد | ند سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

236o|3 لعظيم|س عبــــد|رس عبــــ|ء ي|سم| هره|لق|ره |تـــج

487244 هيم|بــــر|لعزيز |لدين وجيه عبــــد|م |حس سكندريه|ل|بــــ |د|

88o427 ى م | جد رمزى لوق|شي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

362767  |عبــــد
ى
رتـــ|حمد محمد عم|هلل شوق دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 

 مدينتـــ نرص

9554| لحليم|هيم عبــــد |بــــر|هيم سعيد |بــــر| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

3|79|8 حمد حسن|محمد | زكري سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

|52o85 حمد محمود|همسه محمود  عه مشتـــهر|زر

259o72 محمد محمود محمد درويش ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

648229 ى خليل|بــــر|لد |خ| ند هيم حسي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

265|oo ف عبــــد|حمد | ح بــــدر|لفتـــ|رسر |ره بــــنه|تـــج

9|37|5 تـــو | |  ش|سحق مرصى بــــ|لبــــي  سيوط|بــــ |د|

3|595| ى س|يم| مه|لم سل|ن حسي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

9|3695 وى |خرصى| لنج|بــــو|ضى محمد |لر|حمد عبــــد| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

2|9725 ى محمد|ريج | لحسينى محمد حسي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

4|o5o9 بــــوهيكل|عىل فريد عىل  |بــــ طنط|د|

45o555 لهرميل|لسيد |حمد |عمر  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

853684 ي محمد|لك|لبــــشي  عبــــد|ندي محمد 
ى
ق ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

2599oo لحميد يوسف|ح حسنى عبــــد|سم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

44|26o  عىل |
ى
ض|هيم ع|بــــر|حمد صدق ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

2|4o28 لمنعم عىل|سلىم محمد عبــــد ن|صيدله حلو

257862 مد زيد|مه زيد ح|س| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4o8328 مل بــــهنسي|محمد محمود رشدي ك ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|69939 ل|ل محمد بــــل|م محمد مهدى بــــل|سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|4|979 ى محمد عويس محمد حسي  ى شمس هندستـــ عي 

687559 لبــــيىل|م |لسل|م عبــــد |لسل|محمود عبــــد  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

247247 تـــ|لعزيز محمود بــــرك|مصطفى محمد عبــــد لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

48o2o2 بــــر حسن|رين كريم ج|د سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 
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39724 حمد سعيد جمعتـــ محمد| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

639793 در عبــــدون|لق|ح عبــــد|لفتـــ|روى محمد عبــــد| زيق|لزق|حقوق 

8o||63 لمولي محمود|د محمود عبــــد|جه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

6o4887 لمتـــول فرج|ره مصطفى |س |تـــربــــيتـــ طنط

9||7|2 هيم عىل عبــــد ربــــه |بــــر|ء |عل ج|طبــــ بــــيطرى سوه

8|9458 تـــه|ل محمود شح|جر جم|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

632385 نطون يوسف|م |سيمون س زيق|لزق|هندستـــ 

692796 ه عبــــد | ن|م شعل|م|ل|م عىل |لسل|مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||6o32 ل|لحبــــ|م |لسل|يمن عبــــد |محمد  ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

5|386 ى|لرحمن قرئى |يتـــ عبــــد | مي  حقوق بــــنى سويف

44632 ى عىل| نور يف سيد حسي  رسر تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

5o9794 شم|بــــوه|لسيد |لسيد عىل |ح |صل لشيخ|عه كفر |زر

|4336 ى|لح بــــسط|هلل ص|منه  وى حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8533|3 ي عبــــد|مه |س|
ف حسنى ي|رسر

لغنى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8796o5 تـــر |لس|حمد عبــــد|دل |م ع سيوط|ره |تـــج

492296 ر|لمحسن محمد صف|م عبــــد |محمد عص بــــ دمنهور|د|

355528 روق محمد بــــيوم|بــــ محمد ف|رح ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

247849 ره|لمنعم عم|هلل محمد عبــــد|يوسف عبــــد لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

895996 حمد محمد |رص |ء ن|رس| ج|بــــ سوه|د|

|57373 عيل عىل|سم|سم |لق|بــــو |جر |ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48o686 ود|لخي  د|بــــو|م عمرو محمد |ريه ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o45oo نوبــــ لميع رسله منقريوس |بــــ| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

87529| م |حمد عل|دل |مريم ع سيوط|طبــــ 

5oo8| هلل|تـــتـــ عبــــد |محمود محمد زن حقوق بــــنى سويف

3334|4 سيف محمد خليل محمد |بــــ بــــنه|د|

5|464| يس|لس|ح محمد |لفتـــ|ء محمد عبــــد|ل| تـــربــــيتـــ دمنهور

8986|6 يبــــى |ض عج|مح ري|م س|ف ج|عه سوه|زر

432428 م قسطندى|مح صبــــىح س|س| ن|سلف |ره طنط|تـــج

2954o2 لحميد|لكريم محمد عبــــد|د|جر ج|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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|6992 خلود محمد فوزى عىل  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

47o27 لقوي|م محمود عبــــد |حيل هش|ر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|37583 ى نوس|نبــــيل عوض ف| مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

43o||6 رأفتـــ حلىم وهبــــتـــ| فيول |صيدله طنط

529799 طر|متـــول خ| م قطبــــ زكري|هش ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

923|o4 حمد |ل محمد |محمد جم ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

24624o حمد|ح عىل سيد |محمد مجدى صل تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6o2|8| ى |ي لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|لبــــسيوئى طلبــــه |سمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32797 لعزيز|مد عبــــد |حمد ح|لرحمن |عبــــد  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

256o8 ى حسن محمد زينبــــ حسي  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

6|9356 لزير|لخميس |له عىل عيد |ه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

354o98 ن|لسيد عرم|لسيد |رتـــ محمد |س |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

57433 بــــوبــــكر حسن|هلل محمد |منه  ره بــــنى سويف|تـــج

7oo578 ىط مصطفى|لمع|بــــو |لسيد |سمر  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8|4348 فوزي صموئيل| بــــيتـــر رض ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

|45486 ن|لحكيم سليم|محمد رأفتـــ عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

776485 هلل مسلم|جر محمد محمود عوض |ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|9432 در|لق|ن عبــــد |ر محروس محمد سليم|من ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6|o836 ى عبــــد |ي س|لرحيم عبــــ|رى عبــــد |لبــــ|سمي  ي صىح طنط
|معهد فنى

2358|2 لسيد مصطفى محمد|م فتـــىح |ريه هره|لق|بــــ |د|

3||593 ويرس|كر س|مفيد ش| دون|م تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

||9864 ئى رفعتـــ فيليبــــ نجيبــــ|ر ى شمس هندستـــ عي 

697523 ن|محمود ربــــيع محمود حسن سليم لمنصوره|ره |تـــج

5|7|73 ي عمر عىلي عمر
رحمتـــ حسنى علوم دمنهور

7o9975 لسعدئى|لجليل |لجليل عبــــد |عىل عبــــد | رن لمنصوره|ره |تـــج

33963| دق|لص|لرحمن |دق عبــــد|لص|لرحمن |عبــــد |تـــمريض بــــنه

||9594 حمد|رص |لن|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

64642| لزينى|عىل محمد عىل عىل  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

9|4978 عيل عىل  |سم| |زكري| يش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4886|o در|لق|دل عبــــد |ح محمد ع|صل م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 
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3387o8 يل|دق ن|لص|هندتـــ صبــــىح عبــــد|ش عه مشتـــهر|زر

85||69 لمجيد|عي محسبــــ عبــــد|يه رف| سيوط|نوعيتـــ 

4o4986 لرحمن|حمد عبــــد |لعزيز محمد |كريم عبــــد  ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

2798|5 شد ذكرى|دل ن|مريم ع دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

772o7o حمد محمود شلبــــى|ح |محمد صل لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

452658 لرحمن|لسعيد زىكي عبــــد |سهيله  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

635563 للطيف عمر|عمر عبــــد| نور زيق|لزق|عه |زر

92357| هيم |بــــر|حمد |حمد محمد | ج|صيدلتـــ سوه

4|2|59 لمنعم حسن|لمنعم فتـــىح عبــــد |ن عبــــد |مرو ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2463o2 هد|حمد مج|محمد فتـــىح  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

339666 لبــــر|دل عبــــد|حمد ع| |زكري |ضتـــ بــــنه|علوم ري

642477 حمد|لسيد |لسعيد |محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

7|652 للطيف|ن عبــــد|لسيد عثــــم|ء |عل ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

85o699 فظ|لح|دي عبــــد|لم عبــــ|محمود س |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

9|4642 محمد سيد محمد مرىس  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|77325 لسعيد|لحميد |حمد محمد عبــــد | لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

79657 ف محمد محمد|منى  رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

88234o رص  |لن|ن عبــــد|د عىلي|ء ضي|سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

43oo|2 وى|لحمز|وى |لحمز|لغنى يوسف |حمد عبــــد | |طبــــ طنط

2|9588 ى|مريم   محمد حسني 
حمد لطفى ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

9o525| لد يوسف طه |مصطفى خ ج|علوم سوه

84|94 ور محمد|عمر محمود مج ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

429555 ى |عبــــد  ى|لسيد |هلل محمد حسي  لحرصى ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

8o5399 ى سيد|حمد محمدفتـــىحي | مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

527o|6 ىطي عىلي|لع|أحمد عوض عبــــد |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

635326 لح متـــول|لعظيم ص|يه حمدى عبــــد| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

488793 بــــوعيطه محمود|صهيبــــ محمد محمد  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

27897| بــــ|ء جميل ذىك بــــدوى خط|سم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|364| لليثــــى|لرؤف |ق عبــــد|لرز|لرؤف عبــــد|محمد عبــــد |ره طنط|تـــج
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252794 لعظيم عفيفى خليفه|يمنى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

487762 لرحيم|لرحيم محمد عبــــد |محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

4|7447 لح|لعزيز حسن ص|حمد عبــــد | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

524|88 حمد محمد|هيم محمد |بــــر|طمتـــ |ف إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

685785 لقصبــــى|حمد عمر |مريم  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

34474 كر|م مصطفى ش|منيه عص| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2|7o28 لحميد|دين وليد فتـــىح عبــــد|ن ى شمس|تـــج ره عي 

485|| ى ى محمد حسي  خلود حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

755942 لسيد|دهم سعيد عطيه | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

52o348 ح بــــدوى|ر مصطفى صل|من ره دمنهور|تـــج

26|253 لمجيد|هدى مبــــروك محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

9o66o2 لدين  |لمجيد نور |لحليم عبــــد|ء عبــــد|هن ج|تـــربــــيتـــ سوه

98557 ى|هيم حس|بــــر|محمد جمعه  ني  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

866|52 ي محمد| حمد حسن خرصى ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

5o384o لمجيد|لخي  عبــــد |بــــو |ل محمد |محمد جم سكندريه|ل|بــــ |د|

27965 لح|لح محمود ص|هبــــتـــ ص ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|78|46 لخول|عيل |سم|عيل |سم|م طه |سل| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

|55453 سن|لمح|بــــو |لم |رحمه محمد س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4998|4 بــــي|هيم مسعود غض|بــــر| |مه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6254o4 ئيل|لمسيح ميخ|يمن عبــــد |مريم  زيق|لزق|نوعيتـــ 

649829 |هيم |بــــر|هيم |بــــر|لدين |م |حمد محمد حس|
لعوضى

تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|823o حمد محمد|مصطفى محمد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

844865 لمجيبــــ|دل عيد عبــــد|يه ع| ضتـــ|ري/ن|سو|عه |زر

36o|68 تـــه|لغنى شح|ء محمد عبــــد|ول ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

869398 حمد|هر |لدين ط|ح |مهند محمد صل ن|هندستـــ أسو

|54496 ح عيد حسن|لفتـــ|لدين عبــــد |ء |حمد عل|عمرو  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

4857|4 ضل|ح نوبــــى ف|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|جر |ه دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

895|94 ف ك|محمد  ي |لق|حمد |مل |رسر
ضى ج|هندستـــ سوه

6925o3 رحمه نشأتـــ محمود هندى هيكل زيق|لزق|عه |زر
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8o9o93 للطيف|هيم عبــــد|بــــر|لمنعم |مر عبــــد|ع ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

685745 وى|لشن|ش |لدمرد|لذىك |ره نبــــيل |س |طبــــ بــــيطرى بــــنه

3388o6 رق محمد حسن عيطتـــ|يدى ط|ه عه مشتـــهر|زر

348473 عي|هلل فهىمي رف|ء عبــــد|رس| ى شمس حقوق عي 

355654 ى ضىح طه محمد حسي  ى شمس|زر عه عي 

476946 ح|لفتـــ|عىل مصطفى عىل عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

4578|| ى|عمر مصطفى عبــــد لعزيز محمد حسي  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

878|o| |  هلل حن|حلىم عبــــد| رين|م سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

648973 ى بــــغد|ح شعبــــ|ن صل|يم| دي|ن محمد حسي  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

486695 ن|هلل  محمد رمض|دل عبــــد|عمر ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

232765 لمنصف محمد طه|لد عبــــد|يه خ| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8o|oo هلل|لسيد عبــــد |نور |هلل سمي  |منه  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

64542 عيل|سم|ن |ندى محمد شعبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

82|48| صفوتـــ يوسف ريد| رين|م ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

788726 لعظيم|س عبــــد|هلل عبــــ|س عبــــد|عبــــ ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

754585 ف رش|سلىم  د محمد سعيد|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

478273 ف محمود |مريم  حمد متـــولي|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

774563 ى محمد عقل|لبــــ|د عبــــد |ء عم|رس|  حسي 
ى
ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

29965 ي
هيم|بــــر|حمد |يم |لد|عبــــد | دئى لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

489o7| ره مصطفى رجبــــ محمود مصطفى|س دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

43445o هلل|د|حمد ج|مريم محمد فرج  |بــــ طنط|د|

4o54| لعزيز محمد|متـــ سعد عبــــد |س| ى شمس|زر عه عي 

835oo5 هيم|بــــر|محمود محمد محمد  دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

542329 وق كم د|لحد|هلل محمد |ل فتـــح |رسر سكندريه|ل|علوم 

686274 حمد محمد حمد يوسف|م |هش لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

53||9 ي|لبــــ|ن عبــــد |ل رمض|هدير جم
ى
ق تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

826589 ن دردير|حمد عثــــم|ر |من دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

3|92o| لمجيد|لحميد عبــــد|ء فتـــىح عبــــد|رس| |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

88976| ى ئيل |ن جبــــر|ئيل سمع|جبــــر| مي  سيوط|ره |تـــج
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6oo737 لجريد|بــــو|لسميع محمد |لسيد عبــــد|ن |يم| |بــــ طنط|د|

36o477 بــــينى|لزر|د محمد محمد |طمتـــ عم|ف | معهد فنى تـــمريض بــــنه

3|o979 ي محمود|مريم مه
بــــ مصطفى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

734o2 لحسن|بــــو |بــــر |م جمعتـــ ص|بــــتـــس| ي|لسن |
|لمنى

3o|3o ن محمود|حمد عثــــم|ر |من لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

479864 ى | |بــــول هلل|د |نيس ج|ديبــــ |مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

76||64 ويش|حمد ج|حمد |ن |فن| لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

787|22 لسيد|هيم محمد |بــــر|مروه  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

753286 لسيد|هيم |بــــر|دل |هيم ع|بــــر| لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

85985| لح|م ص|لسل|هلل حمدي عبــــد|عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

438966 وى|ن عشم|لد محمد شعبــــ|حمد خ| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

6o6562 ن|لرحمن محمود مبــــروك محمد سليم|عبــــد  سيوط|بــــ |د|

269369 لجندى|لحليم |لعزيز عبــــد|يه عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

23747 ى|لمحسن ش|لجيد عبــــد |ل عبــــد |حمد جم| هي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

766o36 ن|حمد رضو|لسيد |دل |رضوى ع تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

446362 فظ|لح|مصطفى حمدي عبــــد ربــــه عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

42367 هلل|هيم خلف |بــــر|متـــ مخيمر |س|مريم  ن|تـــربــــيتـــ حلو

9|2264 حمد عىلي |شم |حمد ه| ج|علوم سوه

2474|| يف|يز عبــــد |هيم ف|بــــر| لجليل حسن رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

29o|27 محمود فتـــىح سيد محمود |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

2|66|6 هلل|م محمد عبــــد|د محمد س|زي ى شمس|تـــج ره عي 

643o3 وى|رغده محمد ممدوح عىل عشم لفيوم|بــــ |د|

8o2|58 لعزيز محمد|محمود محمد عبــــد ي|صيدلتـــ 
|لمنى

87797o ل  |لع|رص محمود عبــــد|لن|طمه عبــــد|ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34|o66 بــــ|دل حسن كس|هلل محمد محمد ع|عبــــد لمنصوره|حقوق 

|7|42 مي  سمي  عبــــده|محمد  هره|لق|حقوق 

5|4898 هلل|ح عبــــد|لفتـــ|عيل عرفتـــ عبــــد|م إسم|ريه بــــ دمنهور|د|

684769 بــــوديبــــ|حمد |دل محمد |محمد ع لمنصوره|بــــ |د|

9|25|3 ق|فن| بــــى |لنبــــى عز|وى عبــــد|ن رسر ج|صيدلتـــ سوه
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4|4|5o لع|لخ|د محمود |لجو|ن محمد ممدوح عبــــد|يم| |تـــربــــيتـــ طنط

775727 محمد عىل حسن محمد زيق|لزق|علوم 

9o537 ى|حمد سيد |محمد  حمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52|3|3 ء رضى خليفتـــ عيس|سم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

89||48 ن دور منس|حشمتـــ | مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

7|6824 وى|لبــــدر|غبــــ |مي  نبــــيل ر|ل| لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

35389o عيل|سم|ل |لرحمن حمدي جل|عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

4oo356 ئى|لعن|لرحمن |محمد سعد أحمد عبــــد  سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

43oo55 جح|مد ر|لسيد محمد ح|عمر  |صيدله طنط

2622|5 ن|وى شعبــــ|محمد طه طنط |ره بــــنه|تـــج

333934 لسيد|حمد محمد صبــــىح | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

65o82 حمد عىل|حمد رجبــــ | لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

227949 م|ل سيد محمد عل|ء جم|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

235558 لرحيم|عبــــد| م سمي  رض|سل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

3657o6 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

7o8744 لحنفى|محمد منصور محمد | در رض|ن لفيوم|طبــــ 

34|4|9 د|شد فؤ|ئد محمد ر|ر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6|322 للطيف|ل عبــــد |لع|منيه محمد عبــــد | تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

4|6777 ي فتـــوح |م|
لسيد فتـــوح  فوده|ئى لشيخ|نوعيتـــ كفر 

693348 بــــ|لوه|حمد عبــــد |حمد مأمون |بــــسمله  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

777o49 دى سعد|له|كر عبــــد |قمر ش ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

5253o9 بــــينى عىل وف|جر صبــــرى |ه |لشر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

427896 ه حمزه محمد | ذل|لش|مي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

59o|3 ن|ن جودتـــ سليم|وردتـــ سليم بــــ بــــنى سويف|د|

33o253 د|لعظيم فؤ|لسيد عبــــد| |لي|د |تـــربــــيتـــ بــــنه

638426 ن|ح محمد أحمد عىلي|لفتـــ|محمد عبــــد| لي|د زيق|لزق|بــــ |د|

4o5453 لقوى فرج حسن|بــــ عبــــد |قدس إيه |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

4249|3 هلل|ن عبــــد |م مرج|لسل|يوسف محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83345| ن|دي سليم|محمد حمدي عبــــ ج|بــــ سوه|د|
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756242 يه محمد عطيه محمد| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

82|537 لس مرقص عري هيم|بــــر|ن |كي  ي|بــــ |د|
|لمنى

35o2o9 ي
وى|مفرح محمد بــــنه| دئى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

9|3|36 ى محمد |ن |لرحمن حمد|عبــــد مي  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

34472o ى|ن |نور حمد خليل حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6ooo34 ه|بــــر| |محمد رض هيم عىل شعي  لمنصوره|ره |تـــج

49958| زق عبــــده عيس|لر|دي عبــــد|له|ء عبــــد|سم| تـــربــــيتـــ دمنهور

5o9oo3 بــــ|لبــــدر جمعه بــــريك حج|د محمود عىلي |زي ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

3|2584 لم محمد طلعتـــ|محمد س |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6244|3 ن|لدين محمد زهر|لق نور|لخ|عبــــد | ند ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

537369 م|لغن|د فهىم محمود |ء رش|رس| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8o586 ى  حمد بــــدير|محمد محمد حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

7564o7 هيم|بــــر|بــــ حسن حلىم |شه عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

34|68o ف محمود |ن |يم| لسيد|حمد |رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

277595 ى|بــــوحس|سهيله يسن محمد  ني  شمون|نوعيتـــ 

69||48 يمن بــــديع خليفه|س |ين| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

348643 لسيد هندي|لسيد |م سعيد |سل| ى شمس|تـــج ره عي 

269438 ح|لمل|لصمد |حمد عبــــد|ء محمود |سم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

9|5262 لفونس خليل قلدس  |مريم  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

635|o9 حمد|ح نرص |لفتـــ|يه محمد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

843o98 لمنعم محمد|مر عبــــد|سهيله ع ن|سو|بــــ |د|

882o73 خليفه  | تـــم عط|محمد ح سيوط|حقوق 

425689 د|د محمود فؤ|أيتـــ فؤ لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

4535o4 حمد عىل محمد عىل محمد| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

3|5869 ن عىلي|عزتـــ يوسف مهر ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

63|565 دى مرىس|له|بــــسمه غريبــــ نور  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

7o7oo2 لزينى|لحميد |حمد عبــــد |حمد فتـــىح | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

76456| حمد محمود|مه محمد |س|محمد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|38795 فوزى نعيم عبــــده| ندر|س ى شمس علوم عي 

62669 ء محمد عىلي سعيد|رس| طبــــ بــــنى سويف
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686687 لرحيم|ن عبــــد |دل شعبــــ|لرحمن ع|عبــــد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

535454 حمد نجدى|لدين |م مىح |هلل عص|منه  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

26795o ره|ن عم|لدين محمد سليم|نور تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|6646o م يوسف|لسل|سمر محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7||29o هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد |م |حس لمنصوره|هندستـــ 

462762 مني  محمد مني  محمد عىل لشيخ|علوم كفر 

52779| ن|ن خليل محمد رضو|منيتـــ لقم| سكندريه|ل|بــــ |د|

3||993 هلل|محمد محمود محمد عبــــد ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

|552o7 لرحمن|هيم محمد عبــــد |بــــر|حبــــيبــــه  ى شمس حقوق عي 

84|3o2 د موىسي|فهىمي فؤ| نور ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

9|2o5| لمجيد |ه عبــــد|لل|حد عبــــد|لو|ء عبــــد|رس| ج|حقوق سوه

753o59 لكريم|هيم عىل عبــــد |بــــر|م |عمر عص لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

3||9|2 عيد| لعل|بــــو |محمد صبــــىحي محفوظ  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

7o3465 |وى محمد عبــــد |ح مك|لفتـــ|نعمه حمدى عبــــد 
حد|لو

لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8|2o8 محمد معتـــز محمد رزق لمنصوره|حقوق 

493642 لديبــــ|حمد |حمد ذىك |محمد  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

9|2452 ف ج| رص محمد |لح|د عبــــد|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

372o53 لسيد|لنبــــى |لسيد عبــــد|محمود  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

678638 لرءوف محمد |لحميد عبــــد |بــــ محمد عبــــد |هيتـــ|م

ي
ى
دسوق

لمنصوره|علوم 

|5|||| ف صل|ء |سم| حمد|ح |رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

47533 ل|لع|ح عىل عبــــد|ء سيد صل|عل ن|حقوق حلو

33o474 ح محمد زىك|لفتـــ|ء عبــــد|رس| |ن طنط|سن|طبــــ 

22||68 ش|لحميد منط|هلل عبــــد|ندى عىل عبــــد ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

257622  
ى
 عبــــد|شوق

ى
لعليم|حمد شوق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8|765 مجد سند جمعه|يه | ن|بــــ حلو|د|

238979 س|لحميد عبــــ|زينبــــ حسن عبــــد دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

4o9732 ره|جر فتـــىح محمد عم|ه |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|22o23 ى |ي حمد محمد|مه عىل |س|سمي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |
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693|69 ن حسن هويدى|جر عمر|ه لمنصوره|علوم 

29o|o2 ن|حمد مبــــروك خرصى عثــــم| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

73964 هيم|بــــر|ن سيد ربــــيع |نوره لفيوم|بــــ |د|

922|44 د محمد عىل  |ء رش|دع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|7459 لعزيز|ح عبــــد|لفتـــ|رق ممدوح عبــــد|ط ي|بــــ |د|
|لمنى

92456| ى |لرحمن حس|يمن عبــــد|لرحمن |عبــــد ني  ج|ره سوه|تـــج

|23325 عيل|سم|مجد سمي  |نبــــيتـــ  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

346737 ى عىل |ه |لل|ندى محمد عبــــد لدين|مي  ى شمس علوم عي 

6oo653 م|لمنعم عل|يمن عبــــد |محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|9477 ح عىلي|لفتـــ|مد عبــــد|رتـــ ح|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

76669| هلل مىك|مد حمد |لرحمن ح|عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

3|956 مه عىل محجوبــــ|س|عىل  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

5o2823 د قبــــيضي محمد|لسيد فؤ|يه | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|39|23 ن|حمد خليل محمد رسح|يه | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

68|728 حمد|حمد مصطفى |محمد مصطفى  لمنصوره|هندستـــ 

6o226 تـــه محمد|رص شح|لن|زينبــــ عبــــد  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

4o65o6 هيم|بــــر|س |س أحمد عبــــ|ندي عبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

432246 لجندى|هيم |بــــر|رق |ن ط|رو |بــــ طنط|د|

34o698 للطيف|لدين مصطفى عبــــد|م |حبــــيبــــتـــ حس |ضتـــ بــــنه|علوم ري

|7o359 د|د ميل|مح عي|س| رين|م |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

5o9454 هلل عطيه|عىل محمود فتـــح  طبــــ بــــيطرى دمنهور

7o76|2 هيم|بــــر|لرحمن مصطفى |د عبــــد |زي لمنصوره|علوم 

762732 لمول محمد|د |محمود محمد تـــوفيق ج عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|587o6 وق يحن  عبــــد  هيم|بــــر|لق |لخ|رسر هره|لق|ره |تـــج

786989 مه|محمود مجدى محمد سل زيق|لزق|حقوق 

448439 ر|لنج|هلل محمد عىل |م عبــــد |حس |هندستـــ طنط

8928|o رى |لبــــ|عيل عبــــد|سم|ء محمد |شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

453|28 هيم|بــــر|ز |لبــــ|هيم |حمد مدحتـــ إبــــر| لشيخ|هندستـــ كفر 

49|58 ي عبــــده عويس
محمود قرئى لفيوم|لعلوم |ر |د
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7656|2 ين مصطفى أحمد عزتـــ يوسف رسر تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

624|33 وى|لصفط|محمد محمود | لرحمن رض|عبــــد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

92292| ن |نوبــــ يعقوبــــ وصفى نعم|بــــ| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5ooo76 لك|لم|لحميد عبــــد|لد عبــــد|لحميد خ|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2|3744 وى|لشعر|تـــم محمد عىل |منى ح ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|63769 بــــ|د فوزى كس|عم| ن|ر ى شمس صيدله عي 

43o3|2 لسديىم|ع |لرف|ريم عىل  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

79|7o9 هلل|لعزيز عبــــد|يمن محمد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

346367 ف عدل شفيق|دى |ف رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

64347 لح|محمد ص| هلل عيس زكري|منه  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6843| |لعل|بــــو|منى عرفه محمود  لفيوم|بــــ |د|

4o4898 ى|محمد مر د محمد محمود حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

79|o87 هيم جميل|بــــر|هيم |بــــر|منيه رفيق | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

683|8o ح|لفتـــ|لح عبــــد |لدين ص|م عمرو مىح |مر لمنصوره|حقوق 

|456|9 لسيد|محمود سيد خليل  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

||7o43 جد محمد جمعه|محمود م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3o4|5 لسيد|م |لسل|يوسف حسنى عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

23825| هيم عىل|بــــر|مريم محمد عىل  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

232779 م حسن منصور|ن عص|حن هره|لق|حقوق 

7688o ى|لد منصور |لرحمن خ|عبــــد  لعشر هره|لق|ره |تـــج

23o724 ى محمد |يوسف محمد  ى|مي  مي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

8553|8 يف شهدي بــــطرس جورج رسر ره بــــنى سويف|تـــج

23428 ل|لع|نور عىل عبــــد |لح |ص هره|لق|ره |تـــج

425|92 تـــ حمدى عىلي|ره حمدى بــــرك|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

422|26 م|لغن|حمد محمد |هلل |منه  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

575|9 ى|ن محسن محمد حس|رو ني  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

|557oo بــــوزيد|لحكيم جمعه |هيم عبــــد |بــــر|مروه  ى شمس|زر عه عي 

822356 يد|مل ق|حمد محمود ك| ره بــــنى سويف|تـــج

766263 متـــ|م سل|ن هم|ندى محمد سليم حقوق بــــورسعيد
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2||33 حمد|د |محمد محمد فؤ هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

3oo4|2 لسيد جمعه|مه |س|محمد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6|3|4| لمطلبــــ محمد عيطه|د عبــــد |محمد مر |كليتـــ هندستـــ بــــنه

42|543  سعد|فدوى منتـــرص محمد محمد مو
ى
ق لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

447788 حد|لو|لسيد محمد محمد عبــــد |ن |رو سكندريه|ل|هندستـــ 

5|75oo ف فؤ|ن |نوره ئى|لطن|د |رسر بــــ دمنهور|د|

424723 ىط|لع|لسيد عبــــد|يحن  محمود عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

84oo77 ى عبــــد حمد|لرؤف محمد |يسمي  |هندستـــ قن

8o5|36 لس|مريم م جد وهبــــه كي  سيوط|ره |تـــج

429286 وى|لص|آيه محمد بــــسيوئى  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

336877 حمد عىل بــــيوم|كريم  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

3357o8 ى عىل محمد|من ر حسي  ى شمس علوم عي 

54o398 هيم|بــــر|لجليل محمود |دل عبــــد|يه ع| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

463764 لدرينى|لمعبــــود مفرح |حوريه عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|57o2 د|لجو|حمد حسن عبــــد|طمتـــ |ف ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

626454 رد بــــطرس|دو|ديه وجيه |ن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28|7o5 لمجيد|لؤى ميش محمد مجدي محمود عبــــد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

5|o73| ى م|مجدى نعيم س| مي  علوم دمنهور

87o45 ل محمد|رس هل|محمود ي كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

77282o حمد|هيم |بــــر|تـــم |حمد ح| ى شمس حقوق عي 

264263 مر|مر تـــوفيق ع|زينبــــ ع ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

|59226 شد|تـــه ن|ريمون رشدى شح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7623o4 وى|لشن|هيم |بــــر|هلل محمد محمد |عبــــد  تـــمريض بــــور سعيد 

692695  عبــــد |ه
ى
 صدق

ى
لجليل|جر صدق ط|بــــ دمي|د|

357638 ي| |مه
ى
حمد حسن دسوق |حقوق بــــنه

786586 لبــــصي |لرحمن عبــــد|رص عبــــد |لرحمن ن|عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o|365  
ى
 محمد |شوق

ى
هيم|بــــر|حمد شوق |ره طنط|تـــج

62298o حمد عيد|لبــــيوم |رق محمد |عمر ط زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

36||29 ى سعيد |ي ى حسي  هيم محمد|بــــر|سمي  ن|صيدله حلو
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295oo8 ى | م|عيل تـــه|سم|حمد حسي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

|4444o هيم|بــــر|نيس |ود |ديفيد يوسف د |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

692|99 هيم سعده|بــــر| |يه محمود عط| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

342323 لحليم|لسيد عبــــد|لحليم |همتـــ عبــــد سيه|نوعيتـــ عبــــ

25|3o| ى|ء حمدى |مصطفى عل لشقنقي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

5|5563 لسيد محمد جمعه|ح |زينبــــ صل بــــ دمنهور|د|

465972 لم بــــدر|لعزيز س|حمد سعيد عبــــد | لشيخ|بــــ كفر |د|

765953 ن هيم|بــــر|لد |رق خ|ط| مي  نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

26|oo5 حمد|ده محمود لبــــيبــــ سيد |غ علوم بــــورسعيد

2|852| شم|شم محمد فوزى ه|لد ه|خ كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

456|76 حمد|لسيد |لدين |ل |حمد حمدي كم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o9359 لمشلط |حمد |ضى يوسف |لر|ء عبــــد|رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

78o52o شم|هيم محمد ه|بــــر|م |نس عص| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

46o64 ئى|لغري|سلىم محمود فوزى  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

695698 ن|هلل محمد سلط|لسيد عبــــد |د |جه ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

323536 |عوض عزيز حن| رين|م هره|لق|بــــ |د|

9256|5 |  غبــــ عط|حمد ر|هر |م ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

25879| حمد طنش|دى |له|حمد عبــــد|مصطفى  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

6|9323 بــــينى |هيم |بــــر|د |زي ع|هيم شج|بــــر|لشر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3|8679 حمد|بــــر |يتـــ سيد ج| عه مشتـــهر|زر

335694 ىط محمود|لع|ء محمد عبــــد|عىلي ج|بــــ سوه|د|

853666 ء بــــدوي محمد زىكي|شيم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

85675o لح|يمن عزيز موريس ص| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

9|o279 لسيد |ل حسن |لحسن جم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

9247|| وى محمد خليل |ئى بــــدر|م| لمنصوره|حقوق 

89|765 وى |دق فخرى بــــبــــ|د ص|ميل سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

8932o2 لسيد محمد |لعزيز |يه عبــــد| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

7o6o35 نس ممدوح رأفتـــ محمد محمد| لمنصوره|هندستـــ 

84|828 حمد بــــرصي|عمر محمد  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 
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428942 تـــ فكري محمود | لمنسي|مي  |بــــ طنط|د|

5o9955 ىس|حمد أحمد عبــــ|محمد مصطفى  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6|3946 لمهيمن خديجه|ل عبــــد |ن كم|شعبــــ| عل لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

4|77|3 ئى|لنوس|بــــ |لوه|رص محمد عبــــد |لن|هدير عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

554|4 ف معروف عبــــد |محمد  لمحسن|رسر لفيوم|نوعيتـــ 

239762 ه ممدوح محمد عبــــد | هيم|بــــر|لحليم |مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

272536 لرحمن|هلل فوزى خلف عبــــد|عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

325568 ي |جل 
ي|هلل مصطفى

مل|تـــي ك|لفى هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

24o9|3 هلل حسن|حمد خلف |محمد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

622889 م فتـــىح فرج|ندى عص صيدلتـــ بــــورسعيد

682o2 م محمود شلبــــى|ح تـــه|صبــــ لفيوم|بــــ |د|

864o86 تـــه|جرجس مدحتـــ جرجس شح ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|24582 ئى مرصى محمود|ه| لي|د هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

7o6247 ي
تـــه|ح محمد شح|صل| دئى ن|طبــــ حلو

822o26 مه مرقص|دل سل|مه ع|س| ي|طبــــ 
|لمنى

83o54o يد|بــــوع|د |ل فؤ|لع|عمر محمد عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8476o3 يوسف محروس محمود| ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

889673 حمد عمر |ر عمر |من ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

8o78o هلل|جر سيد حسن عبــــد |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

492946 وى|لغربــــ|لسيد |هيم |بــــر|لسيد |محمد  سكندريه|ل|حقوق 

|7574o لمرضى محمد|محمد يشى عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6378|5 حمد|حمد محمد |ره محمود |س زيق|لزق|ره |تـــج

7o4525 لمصلىح|حمد |لحميد عمر |حمد عبــــد |ء |عىلي زيق|لزق|حقوق 

34o9o4 ف |لسيد | وى|لطح|هيم |بــــر|لسيد |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

494|79 لسيد محرم|لمنعم |حمد عبــــد |محمد  بــــ دمنهور|د|

8|233| ن|حمد عمر|سم |لق|بــــو|محمد  ي|هندستـــ 
|لمنى

||85|o يف  لحلو|لقوى |لسيد عبــــد |ندى رسر تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|37964 ميشيل عجيبــــ وهيبــــ حبــــيبــــ حكيم ه ى نوعيتـــ جي 
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425o38 ن|حمد رمض|حمد محمود |ره |س سكندريه|ل|ره |تـــج

529|6 حمد|حمد حلىمي |لرحمن |عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

53o297  فهىم عشبــــه|حمد |لد |رحمه خ
ى
لدسوق ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

تـــ|بــــ لبــــحي 

48|788 لسيد محمد|لبــــرنس محمد |حمد | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

843778 حمد محمد عوض|د |جه  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

446|7 حلىم محمد مفرح| منه رض تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

32379| لمنعم محمد|ن محمد عبــــد|رو وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

676942 دى|لحم|ع |لرف|لسيد |لسيد |لرحمن |عبــــد  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3|2894 هد|بــــر مج|م ص|م هش|عص ى شمس حقوق عي 

7o9229 فع|لش|حمد |حمدى محمد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

769593 طف محمد عبــــيه|رق ع|حمد ط| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

9|oo9 ين محمد فريج عويس رسر ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

73|6| حمد طه محمود طه|ء |دع لفيوم|طبــــ 

7763|9 ن كرم خليل مصلىح|يم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

42|o98 لفتـــوح قنديل|لعزيز محمد أبــــو |ء عبــــد|عىلي لشيخ|بــــ كفر |د|

92o543 ف خل|ر |مي ر  |لغف|ف عبــــد|رسر ج|طبــــ بــــيطرى سوه

337395 لرحيم محمد|ل عبــــد|لع|خلود عبــــد |حقوق طنط

68o3o| هيم |بــــر|لحميد |ز محمد عبــــد |لبــــ|م |سل|
ن|شعل

لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

757oo9 ه منس محمد حمزه عىل| مي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

36|o7| هيم عفيفى|بــــر|ء محمد بــــيوم |رس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

438o37 ي عبــــد|نوره
در محرم|لق|ن رأفتـــ بــــسيوئى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5|o748 جي|لص|ر |لستـــ|لد عبــــد |حمد خ| |حقوق طنط

6o7||o وى|لشه|لرحمن |ء أحمد عبــــد |رس| |بــــ طنط|د|

5oo49 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|عمرو محمد  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

465769 ن|أحمد يحن  عزتـــ أحمد زيد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

773862 ن|هر جرجس سمع|نوبــــ م|بــــ| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

3|||7o ل شيىمي عىل|محمد جم هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

4992|6 حمد|ن |لسيد عىل مهر|نور  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

35o|7 وى|دل محمدى مسلم طنط|حمد ع| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |
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5o9379 هيم|بــــر|هيم مرىس |بــــر|محمد رجبــــ  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

765|95 ئى زغلول محمد أبــــو هيبــــتـــ|عمرو ه بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

875|96 ى ج|ن حس|سلىم رمض لمول |د|ني  سيوط|علوم 

362878 ويرس|بــــيشوى بــــدروس عبــــده س ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

842485 ي محمود عىلي |م|
حمد|ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

|5|66 ح عىل عىل حسن|شهد صل هره|لق|ر |ثــــ|

7o249o ن|لطح|در |لق|حمد عبــــد |رضوى عهدى  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

33|63o هيم|بــــر|لحميد |حمد سعيد عبــــد|ء |سم| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7||695 |لسعود محمود |بــــو |هيم |بــــر|هيم |بــــر|كريم 
لخريبــــى

ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

777399 جد محمود مىك|س م|ين| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

696263 ن|هيم شوم|بــــر|هيم |بــــر|عمرو  لمنصوره|طبــــ 

28299o صم عىل حسن عىلي خليل عيس|ع لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5o55o6 حمد|محمد حسن عىل محمد  سكندريه|ل|عه |زر

437577 هر|لجهرى محمود ض|لحميد |محمود عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|48373 ى فرج ندى حسنى حسني  ن|بــــ حلو|د|

28283o بــــرين سيد تـــوفيق عفيفى|ص هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

37|469 صف|ض و|يز ري|ئى ف|ه| رين|م |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

5825o للطيف|يمن مندى عبــــد |ء |سم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

86o344 حمد محمد|مروي محرم  ي|بــــ |د|
|لمنى

273659 تـــ|هلل شح|ده محمود عبــــد|غ تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4354o| س|ء بــــدوى صبــــىح عبــــ|أسم سكندريه|ل|عه |زر

68556 ح حموده بــــريك|صل| دين لفيوم|بــــ |د|

282o37 ن|حمد حسن عثــــم|محمود  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

768942 ه | هيم|بــــر|هيم نوفل |بــــر|مي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|595|9 مؤمن طتـــ طتـــ| عل ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

2798o3 لمنعم محمد طه|يه عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

264953 لديبــــ|هيم سعد |بــــر|م |له| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

539639 بــــ|لتـــو|لمعتـــمد عبــــد |دل عنتـــر عبــــد |حمزه ع ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى
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4o9689 تـــى|عيل بــــخ|سم|بــــ محمد نجيبــــ محمد |رح |تـــربــــيتـــ طنط

5|5|8| ى مجدي محمود أحمد نرمي  بــــ دمنهور|د|

88872o  عىل 
ى
سهيله ثــــروتـــ شوق سيوط|بــــ |د|

4o69|| ي
زق محمود|لر|محمود عبــــد| دئى سكندريه|ل|بــــ |د|

427o6o  غريبــــ سيد |لص|ديتـــ محمد |ن
ى
حمد|ق سيوط|بــــ |د|

76488| لمزين|مريم محمد محمد رشدى عىل  ره بــــور سعيد|تـــج

284o56 عيل|سم|عيل محمد |سم|محمد  ن|سو|بــــ |د|

9o4689 لمجيد |د شفيق عبــــد|ن ج|يم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

68|269 يف محمد محمود  ق|محمد رسر وي|لشر لمنصوره|بــــ |د|

5426o9 لمقدم|مل نرص جبــــر محمد | بــــ دمنهور|د|

255356 ى | ه جمعه عىل حسي  ق|مي  وى|لشر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|24|87 لحكيم متـــول أبــــو زيد|هلل عبــــد |يوسف عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

|2o|4| يز|ف| يز حن|ف| فرن ى شمس هندستـــ عي 

263999 جر تـــوفيق مصطفى حسن عمر|ه |علوم بــــنه

|4o792 لمقصود|بــــ محمود فهىم عبــــد |يه| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

47995o لجمل|هيم |بــــر|د |ء رش|سلىم عل سكندريه|ل|بــــ |د|

7526|8 يوبــــ|رى عزمي موىس |مك وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

2|3|99 للطيف|سندس محمد محمد عبــــد هره|لق|م |عل|

435|75 يمن محمدى نعينع|دين |ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8474o3 هر محمد|لرحيم م|ء عبــــد|شيم ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

5222|8 سم|لم فتـــىحي ق|جر س|ه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

48|393 ى محمد | ى هل|مي  ل|مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

264349 ى|لعليىم |منى محمد محمد  لدهي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

5|2942 ل عيسوى خليفتـــ|متـــ عىلي جل|س| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

45654| رج |لفر|ن |دل رضو|كريم ع عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

226848 يوبــــ|لنعيم |دل عبــــد|محمد ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5429o7 ئى|لحلو|لدين صبــــرى |ء|ء عل|وف لمنصوره|حقوق 

2|489| حد|لو|لرحمن محمود سعيد حسن عبــــد|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

824673 لحسن|بــــو|حمد سيد محمد | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

59824 عمر محمد ميهوبــــ سيد بــــ بــــنى سويف|د|
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422o98 بــــ|لسيد دي|حمد |دل |فرحه ع |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

75964| عيل|سم|رق فوزى |تـــسنيم ط لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

329o45 م|م|ن |م سليم|م|ن محمد |سليم عه مشتـــهر|زر

4643o2 يف|لرحمن |محمد عمرو عبــــد  لشر ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|48979 هلل|سيد محمد عبــــد | نور ن|حقوق حلو

245|35 بــــر|بــــ رجبــــ محمود ج|رح ن|بــــ حلو|د|

54597 رص محمود عىل|لن|ن عبــــد |يم| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|72|| ضى|ل يس محمد ر|همستـــ جم ره دمنهور|تـــج

|24o28 لمنعم|م تـــوفيق عبــــد |ر| لؤ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

9o4374 سم حسن |ح ق|محمود صل ج|ره سوه|تـــج

7579|4 لسيد|حمد محمد مصطفى | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7552o| لكريم خليفه|عبــــد | ندى رض عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

697668 هلل عوض|لسعيد عبــــد |ء |سم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|839| ف حمدى |محمد  بــــ|لحط|رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

24787 رق سعيد محمد عبــــده|رحمتـــ ط حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

76|oo| ه عىل|لل|ر سعيد عبــــد |من ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

|35776 ريم محمد حمدى درويش ى شمس|تـــج ره عي 

7o4|28  محمد|جر فهىم يوسف |ه
ى
لدسوق لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

23258| مريم محمد فهىم عىل ن|بــــ حلو|د|

629672 ى غريبــــ متـــولي| حمد محمد محمد خي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

94585 حمد ممدوح عيد محمد حبــــله| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|64349 د تـــوفيق زىك|ن عم|نطو| هره|لق|ره |تـــج

52o|39 ن|هيم عثــــم|بــــر|ندى سمي   عه دمنهور|زر

437794 لنمر|حمد محمد |لمنعم |لسعيد عبــــد |منيه | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

268292 |لل|لنبــــى عبــــد|ن عبــــد|حمد رمض| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

632968 ل عىل|دل جم|ع| ر|ي زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

769323 لسيد محمد خرصى|حمد محمد | لمنصوره|حقوق 

7oo26| عيل|سم|ضل |لمنعم ف|محمد عبــــد  لمنصوره|علوم 

7o6223 لهجرس|نور محمد |رس |ء ي|لشيم| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

Thursday, September 6, 2018 Page 8315 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

76925o ن|هيم سليم|بــــر|لد محمود |خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

4878|| لنبــــي مرشدي متـــولي|محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

4477|8 لسيد محمود|م رأفتـــ محمود |ريه سكندريه|ل|ره |تـــج

628738 وق شح هيم|بــــر|تـــتـــ حسن |رسر زيق|لزق|صيدله 

34|323 مصطفى فتـــىح عىل محمد ضيف ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

52oo|2 م صبــــىح طعيمه|ن بــــس|يم| |علوم طنط

|2544o ل|لغ|يوسف ممدوح رشدى  ن|حقوق حلو

442|o4 لحميد|تـــ عبــــد |د|لس|نور |حمد | ي صىح طنط
|معهد فنى

43973o لسيد|حمد |لخطيبــــ يوسف |م |سل|ل|نور  لشيخ|عه كفر |زر

759736 ح غريبــــ|لفتـــ|ريم محمد عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

6|955| لغريبــــ|محمد عمر محمد محمد  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

26679| ق|هلل |لغنى عبــــد |بــــر عبــــد|ندى ص وى|لشر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6o5o66 م محمد|لسل|جر محمد عبــــد |ه |ره طنط|تـــج

6o8996 لقيط|لدين |لسيد مىح |سميه  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

26o624 ن|لعج|لرحمن فهىم |بــــسنتـــ عبــــد شمون|نوعيتـــ فنيه 

633583 ل مصطفى محمد|ء جم|سم| زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

922o59 لشمندى |ء حسنى خلف |لشيم| ج|صيدلتـــ سوه

846567 هيم|بــــر|لدين |ير محمد مىحي |بــــش ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23|87o ن|لسيد محمد وهد|لرحمن مسعد |عبــــد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

357483 طر|دتـــ محمد متـــول متـــول شديد خ|غ |نوعيتـــ بــــنه

865837 عىلي جريو عىلي حسن ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

886846 مد محمود محمد |بــــ ح|رح سيوط|تـــربــــيتـــ 

332943 ح محمد|لفتـــ|رق عبــــد|رس ط|ي ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

838639  عىلي| |رويد
ى حمد حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

7868|8 ز|لمجيد در|حمد بــــيوم يىح عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

327o79 ل محمود|لع|حبــــيبــــتـــ محمود عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2685o2 لسيد منصور|لسيد |هيم |بــــر| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|78838 ن|ل روبــــى عثــــم|مصطفى جم ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

424|59 لحديدى|بــــر |ل ص|لمنعم هل|د عبــــد |زي سكندريه|ل|علوم 

6|3337 هلل|لحميد عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|محمد حمدى  |طبــــ طنط
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643774 ن محمود مهدى|محمود رمض |ره بــــنه|تـــج

4o4645 ف غريبــــ عبــــد|بــــر |ج لحفيظ|رسر ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

645o87 ئى|لكيل|لسيد |لرحمن سعد |عبــــد  |حقوق طنط

|63|2| وق خ ى محمد|رسر لد حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

7756o9 لم|دى س|له|حمد سعد |محمد  لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

35|527 حمد سيد|ء فتـــىح |دع ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

44|882 وي|لسيد خرصى|طف |يدي ع|ه لشيخ|ره كفر |تـــج

|43o89 منيه محسن عىل حسن| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44358| |لعر|لسيد محمد |ء مجدى |سم|
ى
ق لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

9o|8o8 لم |حمد س|لم |ح س|صل دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

658o4 ل محمود عبــــدربــــه|محمد جم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

228243 هلل|س عبــــد|ر بــــدر عبــــ|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

258366 ن زهو|سليم| ئل رض|و ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

52|oo9 د|لحميد عي|آيه وليد محمد عبــــد  بــــ دمنهور|د|

686|33 تـــه|هيم شح|بــــر|لسيد |د صبــــىح |سع لمنصوره|بــــ |د|

479825 لبــــربــــري|هلل |لسميع خلف |رص عبــــد |محمد ن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

49|246 لعزيز مصطفى|ن عمرو عبــــد |رو تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

6|282| ف سعد منصور حسبــــ |آل هلل|ء أرسر زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

344424 ي|حمد |روق |حمد محمد ف|
ط|لىحى ى شمس صيدله عي 

784|48 حمد محمد يوسف محمد| زيق |لزق|تـــمريض 

|76o|7 غبــــ مصيلىح شمس|ح ر|ء صل|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

332486 د متـــول محمود|سلىم عم | معهد فنى تـــمريض بــــنه

23878 بــــو زيد|حمد |تـــوفيق مصطفى سعد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

692396 ىط حسن |لمع|بــــو |ىط |لمع|بــــو |لسيد |ء |ل|
ركتـــ

ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

87o73 لحليم حمزتـــ|يه محمد عبــــد | لفيوم|بــــ |د|

484487 |لعل|بــــو |مد |هيم ح|بــــر|لسيد |لد |خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|77358 ر موىسي|رك مهيبــــ مختـــ|م ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

36733o ن|لسيد محمد رمض|هيم |بــــر|ء |شيم لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
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853449 ن هيم مسعد|بــــر|مه |س| |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

7o7||8 لسيد|ن محمد |م محمد زيد |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

|6o869 لغنى|لموجود عبــــد |ل عبــــد |مل جل| ى شمس| لسن عي 

346||9 ح محمود زريق|م صل|محمد س ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

|36283 لنبــــى مرىس|لعظيم عبــــد |ء عبــــد |زهر ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

4o4o47 ن|لدين حميدتـــ عطيتـــ شعبــــ|د|عمر عم سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

485o87 هيم|بــــر|حمد |لسيد |محمد محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

28487o ى حم|ي عيل عبــــدربــــه|سم|ده |سمي  هره|لق|حقوق 

9o946 لد محمد مصطفى|م خ|سل| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

353366 زق محمد|لر|محمود مجدى عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

372||4 حمد|ر |لغف|سه عبــــد|د حم|جه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

35|2|7 بــــوجمل|حمد |حمد |يمن |حمد | |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

679466 م|م|ل|يمن منصور منصور منصور | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4635|8 م|لسعيد عىل عل|لعزيز |ده عبــــد|مي ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

923278 لدين  |مروه صبــــرى عىل سعد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

679265 ل محمد|محمود محمد كم لمنصوره|ره |تـــج

767963 حمد بــــكي |لم محمد |ره س|س لعريش|تـــربــــيتـــ 

362477 فعي|ء نبــــيل محمود ش|سم| لمنصوره|حقوق 

84||82 محمد جمعه محمد حسن ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

|48o73 هيم|بــــر|هر شكرى |جورج م د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

6834o6 ين زكري ئيل|يوبــــ ميخ|صبــــىح | في  لمنصوره|بــــ |د|

52|3|o هيم عقيله|بــــر|ء يشى |رس| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

9226|6 لكريم  |حمد سعد تـــوفيق عبــــد|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

|5843o ين محمد  م عىلي|م|رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

48o782 هيم|بــــر|ء حسن حنفى محمود |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

675855 لكريم|بــــو سبــــع عبــــد |م نرص |ء س|رس| لمنصوره|بــــ |د|

37|572 حمد|لعظيم |فظ عبــــد|لحليم ح|عبــــد لمنصوره|حقوق 

89o349 لس عص د |م عزيز ج|كي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 8318 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

9|34o3 حمد نجيبــــ مصطفى  |روى | سيوط|بــــ |د|

4o3942 لرحمن|محمد سعيد محمد مصطفى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48o48| هيم|بــــر|مد |لق ح|لخ|وليد مجدى عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|65|85 تـــ|ن محمد فرح|هبــــه محمود رمض ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2|4258 |زر حن|ندرو شكرى نعيم ع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

27o346 ل|وى هل|لشن|د محمد |هلل فؤ|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

237|95 لعزيز|ن محمد سيد عبــــد|رو هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68o358 بــــينى عىل |م عىل |سل| بــــينى|لشر لشر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6o7923 ح رجبــــ يونس|لفتـــ|ده عبــــد |غ لمنصوره|ل |طف|ض |ري

266259 هيم محمد|بــــر|ء محمود صفوتـــ |سم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

355245 لملك شلبــــى|غندور عبــــد| رين|م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

23|757 لمسيح جريس|بــــيشوى جورج عبــــد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|4|438 هيم محمد رزق|بــــر|لرحمن |عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

269858 ف س|زن |م لم|عيل س|سم|لم |رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

627859 ض|لعو|ر عبــــد |لغف|ل عبــــد |لرحمن جم|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

448|o8 ى حس|ي عيل|سم|لدين محمد رجبــــ |م |سمي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

25|85o ى فهيم عبــــد |لش|محمد حسي 
ى
ق ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

697525 ى|لعظيم محمد حس|هيم عبــــد |بــــر|ء |ل| ني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|3|75o حمد عىل محمد|هلل |منتـــ  هره|لق|ر |ثــــ|

8|3997 رم مندي تـــوفيق محمود|ك ي|بــــ |د|
|لمنى

7523|6 حمد|لرحمن |ن عبــــد |م عثــــم|حس عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6|4|2o لح|ل محمد محمد ص|نو ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

49o872 هيم موىس محمد|بــــر|خلود حبــــسر  سكندريه|ل|بــــ |د|

525o9o ل محمد فوزى بــــدر عسل|آم |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

43|447 هيم|بــــر|لسيد |لكريم |م محمد عبــــد |سل| |ره طنط|تـــج

|37872 وى|لشن|لسيد |لبــــديع |ل عبــــد |عمر جم ى شمس هندستـــ عي 

8|622| ي فتـــىحي حج
بــــ|لوه|زي عبــــد|مصطفى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

|2|979 س بــــسيوئى|محمود طلعتـــ عبــــ هره|لق|ره |تـــج

757|83 بــــى عىل|م محمد عر|ندى عص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 
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9o7394 بــــر لبــــيبــــ |مه عنتـــر ص|س| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

87994| لمعز حسن |ئى عبــــد|مروه ه سيوط|ره |تـــج

|677o9 حمد مرىس|م مرىس |حمد هش| ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

2688|7  محمود |رص |منيه ن|
ى
ل|لشه|لدسوق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

694||5 سم مصطفى|مصطفى وحيد لطفى ق لمنصوره|هندستـــ 

|575o| بــــو بــــكر سيد درويش|م محمد  هره|لق|حقوق 

5|9525 ى أحمد رسور|ن ف|نوره رس أمي  تـــمريض دمنهور

42o372 للطيف محمد عليوه|لحميد عبــــد|ء عبــــد|وف لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

85o39 ى|ن عوض |ء رمض|نجل مي  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

|54628 لنرص|تـــ محمود محمد أبــــو |محمود شح ى شمس|تـــج ره عي 

229|6 هلل|ل عبــــد |لمتـــع|ن عبــــد |يوسف شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

676|57 ى س|بــــو |ن محمد |نهله نبــــيه شعبــــ لم|لعني  لمنصوره|ره |تـــج

765764 ف جميل |ريم  حمد|رسر تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

689398 ن ح|لفتـــ|دى عبــــد |له|د عبــــد |فؤ| مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

447||5 بــــ|وي سنج|لسج|لسيد |يحن  مصطفى  سكندريه|ل|هندستـــ 

5o3347 هلل|لسيد فتـــح |هيم |بــــر|رق |بــــسنتـــ ط سكندريه|ل|بــــ |د|

432822 ى|ن |ء طلعتـــ شعبــــ|ل| لجعبــــي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

437553 بــــ|هيم  منس كس|بــــر|وي |لشن|محمد  لشيخ|طبــــ كفر 

433747 لحسينى محمد|حمد |لحسينى | |عه طنط|زر

344669 رق حسن عبــــده عرفه|تـــفى ط ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

833732 ي|لرحمن صبــــري |عبــــد
حمد حفنى لمنصوره|حقوق 

6|6798 لرودىس|لسيد درويش مصطفى |ن |يم| ط|بــــ دمي|د|

88o357 هلل  |شنوده فوزى شكر | مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

543o37 ي أبــــو ريه|سم|
ء نرص مبــــروك بــــسيوئى |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6o9224 لعظيم عىل يونس|د عبــــد |زي لمنصوره|صيدله 

785993 ى رضو| ن مصطفى|حمد محمد حسي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

3|594o تـــ عمر محمد محمد خميس| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

949o| تـــه|طف عمر شح|حمد ع| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

35422o ي سيد عىلي مصلىحي
يمنى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

||8627 حمد|ء محمد حسنى محمد |رس| هره|لق|هندستـــ 
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772797 فع|عمر فيصل محمد ن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4oooo9 ليمنى|د محمد محمود |فرح فؤ سكندريه|ل|بــــ |د|

35|555 ح|لفتـــ|ئى محروس قنديل عبــــد|ه ى شمس|تـــج ره عي 

24784 محمد عىل مهنى| ن|ر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|344|5 لمرصى|كوثــــر محمود محمد  ى شمس حقوق عي 

424499 حمد|لسيد محمد |لرحمن |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|3358 هلل علوفه|لعليم عبــــد|م نبــــوى عبــــد|هش |تـــربــــيتـــ طنط

542732 طمه عبــــده عوض شلبــــى|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7875| يف عبــــد |دع لرحيم|لمنعم عبــــد |ء رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

526369 لعظيم يونس|محمد سعد محمد عبــــد ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

755|93 هيم خليل|لدين خليل إبــــر|م |مريم حس عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

47336 لففى|لمنعم حسن |هيم عبــــد |بــــر| ن|بــــ حلو|د|

26||43 وى|لم سعد|لنبــــى س|ل عبــــد|س ي صىح بــــنه
|معهد فنى

7833|2 لسيد محمد|لسيد محمد | زيق|لزق|عه |زر

9o6743 حمد |سم |لق|بــــو|رس |يمنى ي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

446o42 لرحمن|لمقصود عبــــد|بــــر عبــــد|مه ص|س|يوسف  سكندريه|ل|هندستـــ 

|23656 يف مرىس  حمد|سيف رسر ن|حقوق حلو

5|7269 ي |بــــر|ويتـــ |ر
هيم مصطفى|بــــر|هيم مصطفى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

787752 تـــ محمد|حمد عيد بــــرك|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

7o873o لوصيف|ن |س عثــــم|هلل عبــــ|عبــــد  ى شمس طبــــ عي 

5o|o|8 عزيزتـــ صبــــىح عىل دومه بــــسيوئى تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

42|o99 بــــ|شد محمد دي|مديحه حمدى ر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

899652 فظ محمد  |لح|فظ خلف عبــــد|لح|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

524574 لعزيز|لد خميس عبــــد |حمد خ| سكندريه|ل|هندستـــ 

54|9|8 ى|ن محمود |ل محمد سليم|محمد كم بــــوحسي  سكندريه|ل|حقوق 

|579o7 ن|حمد عثــــم|رص |لن|ء عبــــد |رس| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

826688 ي
لضوي|هلل |محمد عبــــد| دئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

426|54 ى يوسف  حمد محمد يوسف|حني  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6o5338 م رفعتـــ متـــول مصطفى |تـــربــــيتـــ طنط

527|22 جتـــ|لخو|محمد سعيد محمد محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 
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5o285 د عىل قرئى|لرحمن عم|عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

82o599 حمد|لرحمن زىكي |حمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

2|4395 وق محمود عبــــد ض|لنف|لمجيد محمد |رسر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

3232|o ح محمد مصطفى|سلىم صل ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

53466 ج حسن|رق حج|ط| سه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

68546| فظ|لسيد ح|دل |مديحه ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

2|265 ى سليم|سع سم|ن ق|د محمد حسي  ه ى نوعيتـــ جي 

62|o7o لمتـــولي عىل|هيم محمد عىل |إبــــر ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

38234 عيل|سم|لسيد |لسيد محمد |محمد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

322o6o فظ|منتـــ حسن محمد محمد ح ن|بــــ حلو|د|

8o2||7 لس سليم ك بــــولس|ن مل|كي  ي|تـــمريض 
| لمنى

|49o82 حمد كرم محمد|ليىل  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

4347|8 ى |بــــو|نسمتـــ  هيم عبــــيد|بــــر|لعني  ي صىح طنط
|معهد فنى

776|69 ه س| لسيد غيثــــ|م |مي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8o634| حمد|لبــــديع |ء محمد عبــــد|لزهر| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|5|438 لعظيم يونس|سعد عىلي عبــــد |بــــسمه  هره|لق|بــــ |د|

2|95|3 عيل|سم|تـــه |ح شح|لفتـــ|جر عبــــد|ه ى شمس|تـــج ره عي 

924758 هلل  |حمد عبــــد|ر |ء مختـــ|ول ج |تـــمريض سوه

78o592 ن|حمد رسح|لد مصطفى |محمد خ  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

899785 حد |لو|ل محمد عبــــد|زينبــــ جم ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

34|864 هيم حسن|بــــر|حمد |يتـــ محمد | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

636789 لرحمن محمد|حسن عبــــد | شهند زيق|لزق|بــــ |د|

78774 بــــ|لوه|م محمود محمد عبــــد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

3|68|7 لحميد محمد|م لطفى عبــــد|مر ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

475944 حمد متـــول|لد محمد |ر خ|من تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

78262| ل|لع|لسيد عبــــد|ء محمود |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

88427o در وهيدى  |لق|در عبــــد|لق|حمد عبــــد| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

48892 د محمد زىكي|م عم|بــــتـــس| ى شمس|تـــج ره عي 

767597 ى سليم|ل| ن حسن|ء فتـــىح حسي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

8|5329 د جريس|تـــه عي|بــــي شح|غ| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى
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27|3|o ل|لع|لحميد عبــــد|زق عبــــد |لر|ندى محمد عبــــد  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

3o467 ي
حمد حسن|وليد | دئى دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|

ه ى جي 

36762 ن|سهيله سمي  زىك عمر دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

6oo949 لعزيز ممدوح عىل|ء عبــــد|ل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

266484 لمحسن رشتـــه|ل عبــــد|جر جم|ه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6o3535 س|لقو|ن أحمد خرصى |مريم شعبــــ |بــــ طنط|د|

7o99o4 ي|لسيد |ء صبــــرى محمد |رس|
لسعدئى لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

7o2588 ل|لعس|ل عىل عطيه |ره جم|س زيق|لزق|ره |تـــج

238|o5 |عبــــده | ء محمد رض|دع
ى
لدسوق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8|o68 در|لق|رق ممدوح عبــــد |رس ط|ف ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

923422 ن محمد  |هلل محمود عثــــم|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

28876 لكريم عىل محمد|هيم عبــــد |بــــر|كريم  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6o3432 روضه يوسف مني  يوسف شندى لمنصوره|عه |زر

89|24o ى جم وس |ل وهيبــــ تـــ|نرمي  ورصى سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

479956 ن|مد عثــــم|لغنى ح|رق عبــــد |د ط|جه ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|77976 ه عبــــد | لعزيز محمد محمد|مي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

9|8988 دق  |ص| نس حن|ره |س ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4o4373 لمهدى|لمهدى |محمود محفوظ زىك  سكندريه|ل|ره |تـــج

82285 لم|لم عيد س|محمود س ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

75|939 هلل|فرحه محمد درويش عبــــد  ى شمس حقوق عي 

8o43|5 بــــ درويش|لوه|لشكور عبــــد|ر عبــــد|نو| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

5957o لفضيل|م عبــــد |لسل|للطيف عبــــد |ء عبــــد |لزهر| حقوق بــــنى سويف

|67o38 ض جرجس|روق ري|د ف|ريو ميل|م وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

6492o7 للطيف|لحميد عبــــد|للطيف عبــــد|ء عبــــد|رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

624284 لسعيد شميس|ميس نرص |ه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|4|283 ر سعيد حسن سعيد|من لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

4o64o| بــــدين|حمد ع|يتـــ خميس | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

639666 س|لعبــــ|بــــو |لدين |ره محمد مىح |س زيق|لزق|طبــــ 

2|77o8 محمود عمرو محمد محمود هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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253287 نس محمد مخلوف|طمه |ف ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

48|489 هلل محمد محمد عبــــده عمر|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

423477 ه خ ن|حمد عثــــم|طف |لد ع|ني  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

43||92 ى|رضوى محمد فتـــوح عىل ي سي  |علوم طنط

6693o د سعد قسطور|رين عم|ك ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o3824 ى رض ى محمد وف| حسي  |حسي  |حقوق طنط

9|3o98 ئى جندي |نوبــــ جودتـــ روم|بــــ| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

338484 يف عىل محمد ند|منتـــ  |هلل رسر |بــــ بــــنه|د|

67962 حد عىل|لو|بــــ عبــــد |لتـــو|ء عبــــد |رس| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

243534 لعزيز|ه عبــــد|شم بــــ|ره ه|س ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o8846 هيم طه|بــــر|مريم محمد محمود  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

35765| ح|لفتـــ|مر عبــــد|ح ع|لفتـــ|ء عبــــد|وف |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

638492 مه عىل محمد|س|ء |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

8o9737 ن جمعه محمد محمد|رمض ي|تـــمريض 
| لمنى

633o88 سعد محمد عىلي| دين زيق|لزق|بــــ |د|

||7723 فظ|لح|محمد حسن محمد عبــــد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

9|6475 لعليم |حمد عبــــد|ميمه مصطفى | ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

2899| لعزيز خليل محمد خليل|عبــــد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

4o35| سط خلف عىلي|لبــــ|مريم عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

37|7o5 ن محمد مهدى سيد|يم| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

9o6284 للطيف معوض  |ه عبــــد|لل|حسن عبــــد ج|ره سوه|تـــج

358576 ى عىل  ى حسي  ئى|لكيل|رحمتـــ حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

634457 ى حم ى حس|حسي  ى|م حسي  ني  زيق|لزق|بــــ |د|

|42||4 بــــوزيد|لدين طه محمود |سيف  هره|لق|حقوق 

253|o4 لجندى|لسيد محمد |جر |ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

627|69 ضى|حمد ر|لجليل |سط عبــــد|لبــــ|م عبــــد|ريه زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

69o666 هيم شحتـــو|بــــر|دى |له|هيم عبــــد |بــــر|نس |ن لمنصوره|حقوق 

8383o لغنى|لمول عبــــد |ء محمد عبــــد |ول بــــ بــــنى سويف|د|

88635o ن |تـــه فرغىل زيد|محمد شح ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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75|835 ى هلل بــــطرس|يمن فضل | |مي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

4o|9|6 بــــ|لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|وليد محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o223| ل حسن محمد حسن|ن جم|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o793 لمحروق|حمد محمود |محمود  هره|لق|حقوق 

225579 حمد|حمد محمود |سلىم  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

528666 ج  موىس|لح ن|مصطفى أيمن ص بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

676678 لسيد عيد|ح محمود زهي  |سم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8|oo25 ه عىلي محمد عىلي| مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4|3469 ن|هيم محمد حمد|بــــر|هلل محمد |منه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

246845 ى ش|ش دى|دى عمر محمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

25o585 يمن فتـــىح حميده|روضه  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2854|6 ن|ح عرف|لفتـــ|رضوى عىل عبــــد د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

43o5oo لمجيد قطبــــ|سهيله عصمتـــ عبــــد  |علوم طنط

|4o7o حمد سيد محمد جمعه|ضىح  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

6o2|9| زق|لر|لكريم عبــــد|لسيد عبــــد|منيه | لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

63oo72 لسيد|هيم فهىم |بــــر|لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|علوم 

732o3 ندى محمد ربــــيع محمد لفيوم|بــــ |د|

54755| ل|محمد وجيه مصطفى كم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

76958| ى |سط حس|لبــــ|عهود عبــــد  لمرىس محمد|ني  ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

347969 محمد سيد نجدى محمود ى شمس|تـــج ره عي 

|2|9o3 بــــ|حمد دي|ضل |حبــــيبــــه كريم ف سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

639659 د|روق محمد حم|حمد ف|ريم  زيق|لزق|عه |زر

243886 ى| ى حسي   حسي 
يه مصطفى ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7925|7 مه حسن|م نبــــيل سل|سل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

26727o ر رأفتـــ فرج طه فرج|مي |بــــ طنط|د|

2|73|9 ىس|لعبــــ|حمد |يمن |نىح  | ى شمس هندستـــ عي 

779|2o هيم|بــــر|لمسلىم عىل |محمد قطبــــ  زيق|لزق|نوعيتـــ 

5||955 مه سعيد محمد سليم|محمد سل |بــــ طنط|د|

37|875 هلل|ن عط|ل محمد عثــــم|ء محمد كم|دع ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى
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8788o3 ج حسن |ء منصور فر|سم| سيوط|حقوق 

8o68|5 مل|لمطلبــــ ك|د عبــــد|حمد عم| ره بــــنى سويف|تـــج

2|585 هيم|بــــر|مل فتـــىحي |جر ك|ه هره|لق|ره |تـــج

25o434 لنقيبــــ|لسيد مصطفى |ل |بــــتـــه| ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

349584 غوص|بــــورسيع ج|در محمد |ن سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

34394 لعظيم محمد عىلي|حمد عبــــد|محمود  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|2|9o9 ي |سل ه|بــــ
لم|حمد محمد س|ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

475797 لقصبــــى|دل محمود محمد |لرحمن ع|عبــــد  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

6633| ى حسن|يوسف محمد  مي  لفيوم|بــــ |د|

696423 ى محمد عىل  لديبــــ|نرمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8oo294 ن ن|جرجس حليم دمي| مي  ن|سو|علوم 

||6o29 صف|دق و|نويل محبــــ ص|م ى شمس حقوق عي 

496443 ح|لمل|لسيد |لحميد |خديجه محمد عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o|895 هيم|بــــر|د محمد عنتـــر محمد |زي ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

2|264 جد عىل محمود حسن|سحر م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4867o3 لزقم|عيل محمد مصطفى |سم|هلل |عمر عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

839285 ىطي|لع|عبــــي  عبــــده محمود عبــــد ن|سو|علوم 

8o3722 تـــه|رق محمد شح|منيه ط| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

76235o فع عىل مسلم|مر حسنى  ن|عمرو س ره بــــور سعيد|تـــج

768878 لسيد|هلل صبــــىح محمود |عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

753727 حمد|يه محمد عبــــده جوده | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

8o522 د مصطفى محمد عطيه|تـــفى عم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

68394| ف عبــــد |ن |حن وى|لبــــحر|لغنى |رسر لمنصوره|بــــ |د|

286|2| ن|لمجيد عثــــم|ن عبــــد|حمد عثــــم| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

9|4oo5 ف |مه خل|محمد سل| مه سيوط|بــــ |د|

84399o شه|هلل عك|هيثــــم ممدوح عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6o5o45 ى|هيم حس|بــــر|لدين |ح |دل صل|ن ع|نوره ني  لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

84o9|| لرحيم|ح عبــــد|بــــر صل|زينبــــ ج ن|سو|بــــ |د|
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455629 لعيسوى|حمد |محمود محمد محمود  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2572|3 ر|ن نبــــيل محمدفيصل نص|يم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

5o678o للطيف بــــدوي|دل عىلي عبــــد |تـــسنيم ع سكندريه|ل|ره |تـــج

6265|o ن|فهىم محمد سليم| هدير رض زيق|لزق|بــــ |د|

8662o6 دي|لمجيد عبــــ|لدين عبــــد|محمد عىلي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

2o774 عيل|سم|ع |لسبــــ|ئل |سيف و لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44948 لحليم|حمد محمد حسن عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

27|796 وى|لص|وى محمد |لص|م |ن عص|يم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

73495 ي|جه
ر|لغف|ء محمد عبــــد |د ضى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لفيوم|ئ 

53|92 ه رجبــــ عبــــد | لموجود محمد|مي  صيدله بــــنى سويف

8oo|34 يبــــي|روق عج|جد ف|جورج م ي|هندستـــ 
|لمنى

779454 مي|م محسن منصور تـــه زيق|لزق|نوعيتـــ 

528864 لففى|لد محمود محمد |خ ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

839|7o لحسن محمود|بــــو|هدير محمود  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

4925|4 ك|لسم|هيم محمد |بــــر|محمد مصطفى  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

492o38 لمنعم جوهر|لسيد عبــــد|سهيله  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

759524 ه  حمد محمود عىل|ني  لسويس|معتـــ |علوم ج

773638 لمجيد|هلل عبــــد |م محمد عبــــد |ره س|س زيق|لزق|ره |تـــج

45354o مد|رص فتـــىح ح|محمد ن لشيخ|هندستـــ كفر 

4|76|6 عيل عيد|سم|بــــسنتـــ يوسف محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

2|89|o لفضل|بــــو|محمود فتـــىح قطبــــ  ى شمس هندستـــ عي 

2|52o6 ى درويش ى محمد حسي  خلود حسي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

354262 تـــ خ| ي|لد محمد عبــــد|مي 
لغنى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o8o| بــــر عيد|طمتـــ سيد ص|ف بــــ بــــنى سويف|د|

42392| متـــ|لمنعم سل|دل عبــــد |ن ع|نوره ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|225o8 م محمود طه محمود|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|267o ي
ف صل| |دئى د|د حم|لجو|ح عبــــد|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5|7|35 هلل|م محمود عبــــد |هند س سكندريه|ل|طبــــ 

5357|9 ف نبــــيه حمودتـــ حطبــــ|بــــ |مه رسر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي
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754294 عيل|سم|هلل |حمد عبــــد |يه محمد | ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|o|95 ي|هيم مو|بــــر|هيم عىل حسن |بــــر|عىل 
ى
ق لسويس|طبــــ 

278268 ل|لع|د عبــــد |مه محمد رش|س|حمد | |ره بــــنه|تـــج

53o523 زى|مريم محمد مبــــروك بــــكر غ ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

482o53 محمد نبــــيل حسن محمد عىل سكندريه|ل|حقوق 

484645 ن عمر|حمد محمد سليم|عمر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

526o6o حمد|م |لسل|متـــ محمد عبــــد |س|عمر  سكندريه|ل|هندستـــ 

55879 ن عويس ذىك|حمد رمض| ره بــــنى سويف|تـــج

826398 تـــ|حمد عىلي شح|طمه |ف ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

8o3752 طف مني  لمعي|ع| دين ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

5oo243 لصعيدى|لسيد محمد |حمد لبــــيبــــ | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

779872 ي خليل |شمس 
لغمري|لسيد محمد حسينى زيق|لزق|عه |زر

4o5o8| ل عقل محمد عطيه|م جم|ر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|9887 ح|لفتـــ|ح عبــــد |نور صل|حمد |محمد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

843486 هيم|بــــر|لدين |ل شمس |حمد جم| ن|سو|حقوق 

346436 لقوى|سمر محمد ربــــيع عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

88|9|| لنعيم  |هيم عبــــد|بــــر|لنعيم |عمرو عبــــد سيوط|بــــ |د|

2|934 لكريم رزق|د|رى صبــــىح ج|م كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

22ooo6 ر|لستـــ|ح محمود عبــــد|سمر صل تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

896343 ي
ى | دئى ى محمد حسي  حسي  ج|بــــ سوه|د|

32oo32 دي محمد|لن|م |يوسف عص ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|55|56 ى محمد |ي حمد محمد|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

646542  محمد طه عىلي|ي
ى سمي  لمنصوره|حقوق 

|369o3 مه رمزى لبــــيبــــ|س|ديفيد  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

69|o72 هيم|بــــر|لد مرع محمد |بــــ خ|رح لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8763o4 هلل عمر  |عمر محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

7|58o2 ر|لنش|هيم |بــــر|ر |دل مختـــ|نغم ع ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

7789|o تـــتـــ|لسيد محمد شح|ء |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

496329 دى|بــــوش|ن محمد مبــــروك |حبــــيبــــه رمض ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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8|4332 م عىلي|لسل|م محمد عبــــد|سل| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

7o8773 ه | بــــينى |حمد |مي  حمد|لشر لمنصوره|بــــ |د|

6|5976 حمد محمد محمود جميل| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

253289 ل سعد سعد بــــطرس|نو ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

|32836 لعزيز فرج|لموجود عبــــد |د محمود عبــــد |سع ى شمس حقوق عي 

6o7786 ندى نرص محروس تـــوفيق عليوه |بــــ طنط|د|

46o58o ق|لمطلبــــ |نور محمد عبــــد وى|لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

635942 لغنى|لرحمن عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|ن |نوره زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

45|6o9 | 
ى
|لبــــ|لسعيد عبــــد|لوليد شوق

ى
ق لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

89o44| لس ع س |مر ليشع تـــ|كي  سيوط|طبــــ 

9|7|7o بــــوبــــكر |مد عىل |طمه ح|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78|6o8 حمد ملىك جبــــر خرصى|تـــ |ي| ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

6|5993 ن|لعري|م محمد |م عص|سل| حقوق بــــورسعيد

43o|22 يتـــ كم مل|ل جورج ك|مي  |تـــربــــيتـــ طنط

27o75 ن|لعظيم حس|لح عبــــد |م ص|سه هره|لق|بــــ |د|

9o2932 لديبــــ |لسيد عىل |وليد  ج|تـــربــــيتـــ سوه

232o79 محمد نبــــيل محمد فرغىل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

439396 ه خميس محمد محمود سليم| ن|مي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

369343 بــــ سليم|لوه|رق عبــــده عبــــد|حمد ط| |نوعيتـــ بــــنه

|3|368 هر محمد|لط|در سعيد محمد |ن هره|لق|بــــ |د|

9o|987 حمد محمد |لسيد |مصطفى  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

37o78 ى |محمود  ى|لسيد |لدمي  لدمي  هره|لق|ره |تـــج

637|98 ن محمد|محمد متـــول حسن رسح زيق|لزق|ره |تـــج

8oo396 لرحيم محمود|لد عبــــد|محمد خ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

|4o255 هلل|مل محمدعبــــد |طمه عىلي ك|ف سيه|نوعيتـــ عبــــ

283||3 ى ص ى محمد حسي  لم|لح س|حسي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

6433| ى |طمتـــ نبــــيل |ف هيم محمد|بــــر|مي  لفيوم|علوم 

348382 حمد|حمد |ح |بــــسنتـــ صل ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|685oo لسيد|لمنعم |لسيد عبــــد |عمر  لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

877423 ء محمود عبــــدربــــه حسن |ل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|4956 لدين|هلل بــــدر |سهيله محمد فهىم عبــــد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري
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855684 لجيد|حمد محمود حسن عبــــد| حقوق بــــنى سويف

82782o ن حسن|محمود محمد زيد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

3653|8 ئيل يوسف|صف ميخ|هبــــتـــ و ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|52279 ح محمود محمد محمود|صبــــ ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

75437 بــــر|ن فرج ص|حمد شعبــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

758o| هلل||محمود سيد عط| نور لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

878o7o ى|محسن ص| ري|م | بــــر مي  سيوط|بــــ |د|

4oo478 لعزيز محمد|حمد عبــــد|ء |رس| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|7937 لمنس|لمنعم |لعليم عبــــد |ح مدحتـــ عبــــد |سم لشيخ|نوعيتـــ كفر 

694758 بــــ|ن غر|حمد شعبــــ|حمد |نبــــيله  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

484794 لرحمن محمود عىل موىس|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

787|39 لعليم محمد|ر محمد عبــــد |يثــــ| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|5938 شم زغلول|حمد ه|حمد | دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

22||o3 د محمد محمود|حمد فؤ| |رن ى شمس| لسن عي 

5|682 ى ع|ر ع|من مر|دل حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

3||33| حمد محمد|رحمتـــ مصطفى  ى شمس|زر عه عي 

352385 م|متـــ عيد عل|يتـــ سل| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

7o7593 لسيد|مه يوسف |ح سل|جر صل|ه لمنصوره|بــــ |د|

88784  صديق|ي
ى
ى ممدوح دسوق سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

89855| جرجس فكرى لحىطى قدس  ج|ره سوه|تـــج

765|54 زق|لر|د يشى حسن أحمد عبــــد |بــــيج حقوق بــــورسعيد

87538 حمد رزق|ندى محمد  بــــ بــــنى سويف|د|

|27|23 ي|
ى
ى محمد دسوق حمد حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

54|o69 مه محمد سعيد فريج|س| سكندريه|ل|ره |تـــج

43||45 بــــ محمود يوسف|لوه|هدير عبــــد  |صيدله طنط

3263|7 هيم|بــــر|حمد |سهيلتـــ مجدى  ن|تـــربــــيتـــ حلو

7|6699 ف عبــــد |مجد | لحليم عبــــيد عطيتـــ|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4498o2 لحرصى|لسيد محمد |محمد  |ره طنط|تـــج

448|67 ي
لعظيم مطر|هيم عبــــد|بــــر|محمد | دئى سكندريه|ل|حقوق 
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424|52 لشيخ|حمد محمد حسن |لد |حمد خ| |علوم بــــنه

269624 ئى|لقبــــ|ن |نور سليم|طمه |ف ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

779529 هلل|ندى محمود محمد نرص زيق|لزق|عه |زر

5o65o7 حمد|لطيف |ن محمد محمود عبــــد|جيه سكندريه|ل|بــــ |د|

||8767 محمد عيد محمد تـــبــــرى ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

783oo4 ى|بــــر| هيم حسن محمد عطيتـــ حسي  |ره بــــنه|تـــج

72796 بــــ|لتـــو|لعظيم عبــــد|محمود عبــــد| نه ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

249357 ى ى حسي  مروه محمد حسي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7833|7 لمنعم محمد|عيد محمود عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

|57|88 ف محمد |د |جه حمد|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

838|55 ربــــ|س مح|نطون حشمتـــ غط| ن|كليتـــ طبــــ أسو

43o|o2 سعد|نبــــيل جورج | يوأن لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

34|9|2 لديبــــ|متـــ عوده |روى عربــــى سل| ى شمس صيدله عي 

694829 ي|لبــــ|منيه شهبــــور عىل |
ز مصطفى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

527476 عيل|سم|طمتـــ محمد محمود |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45|9|3 لسيد نحله|لسعيد محمد |ندى  |حقوق طنط

233269 بــــ طه محمد مرىس|يه|سهيله  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

439486 صبــــىحي محمد مخلوف| لي|د لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

689826 ى |لغنى حس|ء عىل عبــــد |ول لزير|ني  لمنصوره|حقوق 

88|858 تـــ  |بــــ بــــرك|لدين دي|ء |بــــ عل|مه سيوط|بــــ |د|

8o2395 ى هلل سعد عبــــد|عبــــد| مي  ي|لسن |
|لمنى

266|43 لدين عفيفى محمد|ء|محمد عل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

452987  إسم|م|محمود 
ى
م|م|عيل |م شوق ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

تـــ|بــــ لبــــحي 

936|| ي محمد |يه|
حمد|بــــ محمد مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|347| ف س|محمد  لشوي|وى |مي طنط|رسر ى شمس هندستـــ عي 

77555o لسيد محمد|مدحتـــ مجدى  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

683479 لسيد محرم محمد|ل |هلل جم|هبــــه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|4299 لسيد مرىسي|محمد محمود  ن|حقوق حلو

68|457 لسيد عطيه|لسيد فتـــىح | لمنصوره|هندستـــ 

26o|24 وق شهدى عبــــد لمنعم|لعزيز عبــــد|رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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3||32 مد مصطفى|ح ح|طمتـــ صل|ف هره|لق|عه |زر

88|778 تـــ يوسف  |لد شوق|لرحمن خ|عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|78595 مريم سيد محمد محمد تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

5|99|4 ف طلبــــتـــ |نور هيم حمودتـــ|بــــر|ن أرسر بــــ دمنهور|د|

366|o4 تـــر|لس|هبــــتـــ محمد حسن عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2484|2 وق محمد  ذل|لش|ذل محمد |لش|رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

67728| لسعود|بــــو |لسيد |تـــم محمد محمد |محمد ح لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

68|98| ف نرص محمد |مريم  زيد|تـــ بــــ|لشح|رسر لمنصوره|حقوق 

799|| هيم|بــــر|م مصطفى حسن |سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o65|6 ن |يعقوبــــ وصفى نعم| رين|م ي صىح سوه
ج|معهد فنى

7||o46 ويه|ن محمد كر|فع رضو|لش|ندى  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2285|2 لمنعم محمد خليل|حبــــيبــــه محمد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

48|95o ود|حمد د|حمد |ئل عمر |عمر و سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

359979 ف |نىح  | ى|رسر سحق بــــشر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|23478 لسيد|ء شبــــل محمد |عل| لي|د ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

2|9|96 هيم|بــــر|هيم |بــــر|ح |لدين صل|نور هره|لق|ره |تـــج

4o5o33 ق عيس|حمد سبــــ|حمد |دهم | لشيخ|بــــ كفر |د|

245437 لعزيز بــــدوى|ن عبــــد|رمض| ند ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2269o6 عيل|سم|مه محمد |س|حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

453|73 مصطفى محمد يونس محمد يونس لشيخ|هندستـــ كفر 

5o924 ل حسن|لد كم|محمد خ حقوق بــــنى سويف

|5o2|3 ل|م وحيد محمد جل|هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

28389o عيل|سم|د محمد |محمد فؤ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

328497 |لسيد |لصمد |سط عبــــد|لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|
ثــــ|لبــــح

|بــــنه| هندستـــ شبــــر

63977 بــــر محمد|مصطفى رجبــــ ج لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

839657 لرحمن محمود نجدي يوسف|عبــــد  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

5|4474 بــــى|هيم رسر|بــــر|هيم محمد |بــــر|ن |نوره سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|5o847 رى|لهو|حمد محمد |حمد |ء |ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9o9254 ضل  |عيل ف|سم|تـــم حسن |ح ج|ره سوه|تـــج

78oo54 هلل||تـــوفيق عط| عىل رض زيق|لزق|هندستـــ 
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227279 دى|له|معتـــز محمود محمود عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

42534o لخطيبــــ|حمد سعد |ر |مي سكندريه|ل|علوم 

|7624o لمطلبــــ|لسيد عبــــد |لدين |ء |بــــه| دين هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9||||8 لمغربــــى |رص حسن |لن|فرحه عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

236o6 ف سعيد سليم|محمد  ن|رسر ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

9o9723 لسعود  |بــــو|لحميد |ء بــــدوى عبــــد|رس| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

8768o7 مل سيد |سهيله محمد ك سيوط|بــــ |د|

264o| ى|م كم|سل| ى حسي  ل حسي  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

682o58 هيم|بــــر|حمد فرج |هند  لمنصوره|بــــ |د|

45|8|o ويش|هيم محمود ج|محمود محمد إبــــر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

7o6|48 لهجرىسي|لمعىط محمد |د محمد عبــــد |زي ي|هندستـــ 
|لمنى

55827 بــــوخزيم|م |لسل|ن عبــــد |بــــ شعبــــ|رح لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

645o3 ى  حسي 
سىح  وليد مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

484633 لخي |بــــو|دل سعيد منصور |ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3572|9 لم محمد|هيم س|بــــر|ن مصطفى |يم| |ره بــــنه|تـــج

43362 مل سيد|لنبــــي ك|ن عبــــد |يم| هره|لق|ره |تـــج

4o2357 ل|بــــسنتـــ جرجس فتـــىح سيحتـــ غبــــري سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34o978 وى|لطح|لعظيم |م عبــــد|لسل|بــــ عبــــد|يه|محمود  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o4o55 در صقر محمود|لق|مه محمود عبــــد|س| لمنصوره|صيدله 

54264 ي حسن
محمد محسن قرئى ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

258o|5 |لنج|بــــو|ر محمد |حمد مختـــ| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

624o98 ن محمد يوسف هيكل|يوسف شعبــــ ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

|7|934 دى نرص فكرى نرص عليوه|ه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|564|  محمد|
ى
حمد مصطفى شوق ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2|5234 دل محمود حسن|ندى ع هره|لق|بــــ |د|

323854 ل سيد زيد عىل|بــــل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o5||7 لرحيم|لدين ربــــيع عبــــد|مىحي | رن ي|هندستـــ 
|لمنى

|32883 د|سع|ل|بــــو |بــــر |لج|دل عبــــد |ع| ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

48|727 هيم|بــــر|رس محمد محمود حسن |ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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7832|o هيم|بــــر|ح |لفتـــ|م عبــــد |حمد س| زيق|لزق|عه |زر

9o99o6 م  |تـــم| حمد عط|محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

9774| ي محمد|يم|
ن سعد مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

857o84 يف عبــــد| لمنعم تـــوفيق|حمد رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

332|o5 ن|محمد سليم| ء يىحي زكري|سن ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

||9259 هيم|بــــر|جول مني  حبــــيبــــ  ى شمس هندستـــ عي 

324234 حمد|لمنعم محمد |محمد عبــــد ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

435||9 بــــو قصيبــــه|مه نعمه عىلي |س| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|42526 لرؤوف عىل|مريم عىل عبــــد  هره|لق|طبــــ 

753533 لعزيز|للتـــ عبــــد|ن سيد خلف |ريم|ن عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

28|6o6 لعزيز|طمه نبــــيل زىك عبــــد|ف ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

634o6o هلل محمد محمد حسن عطيه|عبــــد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7|6597 للطيف عجينه|زق عبــــد |لر|بــــل عبــــد |ديه ن|ش لمنصوره|بــــ |د|

7o|2o8 حمد موىس|حمد فريد |فريد  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

776468 ش|م ش|د س|نهله عم | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

45|827 زق|لر|حمد عبــــد |حمد |حمد محمد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

788o82 دل عىل محمد|هيم ع|بــــر| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

5o64o7 للطيف|لسيد محمد عبــــد |طمه |ف سكندريه|ل|حقوق 

8388|2 حمد|ن |ن يوسف سليم|نوره ن|هندستـــ أسو

785987 ئى|لشنو|دل محمد محمود |يوسف ع |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

58o73 ى|د مجدى |زي حمد حسي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

488382 لح|لسيد حسن ص|ء |عمر عل سكندريه|ل|ره |تـــج

|39936 رق محمد محمد|جر ط|ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

236|2| ن|هند محمد عىل عبــــده سليم ه ى نوعيتـــ جي 

6||793 د|لنبــــي ج|مر عبــــد |غدير ع ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

||8376 هلل| |يوبــــ مرقص عط|ج  |مي  ن| ى شمس صيدله عي 

63885 م|لسل|لرحمن محمد محمود عبــــد |عبــــد  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|794| لعظيم محمد سند|روى محمود عبــــد| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

642399 شم|كريم مجدي محمد ه زيق|لزق|حقوق 
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853252 مل|لدين يونس ك|طمه بــــدر|ف ي|علوم 
|لمنى

32o855 ئى وجيه فكرى|رسلينو ه|م ى شمس|تـــج ره عي 

4o57|o لسيد|لسيد بــــسيوئى |ء |سم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

835729 طه سعد عىلي محمد ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

6o9266 د|لضي|م ربــــيع مصطفى |هش ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

69993 بــــ|لتـــو|حمد محمد عبــــد | |ن|ر لفيوم|لعلوم |ر |د

268743 هلل عرفه|م عبــــد|لسل|ن عبــــد|يم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

782|5| لعوضى|محمد عيد محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

34764| وي|حمد عشم|روق |عمرو موىس ف |حقوق بــــنه

323235 ى  حمد|هيم |بــــر|ندى حسي  عه مشتـــهر|زر

757849 مل يوسف|ن محمود ك|نوره ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

25|oo5 ن|لرؤف شوش|يوسف كريم عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

636o|8 لسيد منصور|لمنعم |محمد عبــــد| ند سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

758559 مر|د ع|حمد حم|د |حم حقوق بــــورسعيد

7|786 د|لجو|حمد عبــــد|ن |محمود سليم لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|287o7 ى ض|سمي  صبــــىح ري| مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9oo63| ج |دل عىل فر|ء ع|عىلي تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|2o693 ضى|لسيد بــــكر ر|د محمد |زي |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

599|2 محمد سيد محمود محمد طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

|27942 زم محمود محمد|نىه محمد ح هره|لق|ره |تـــج

|4743o محمد نرص مصطفى نرص هره|لق|ره |تـــج

8o4576 خىلي محمد|لد|ء عمر |سم| ي|علوم 
|لمنى

2|62|8 تـــه|م شكرى شح|رفن حس|م ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

77|489 يف| ند ربــــيع متـــول محمد محمد رسر |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

8|42o2 وي عىلي|سعد| محمد رض ي|بــــ |د|
|لمنى

64874o لحليم محمد يوسف|لد محمد عبــــد|خ تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

7oo|99 هيم|بــــر|مل |حمد مجدى ك| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

487277 لسيد جوده|لرحمن محمد فتـــوح |عبــــد سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي
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775924 وق محمد فوزى عبــــد  هلل|رسر زيق|لزق|حقوق 

6o6583 در محمد|لق|غبــــ عبــــد |لد ر|عمرو خ |ره طنط|تـــج

|3935 عيل|سم|لمنعم |حمد محسن عبــــد | ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

769743 م|بــــو سل|لحميد محمد |لسيد عبــــد |ريم  زيق|لزق|حقوق 

55859 ي خرصى عبــــد |ل ر|من
لمقصود|ضى لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 

سويف

278344 لسكرى|لىح محروس |محمود محمد عبــــد ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

5o7922 ى ش|لدين بــــشي  ي|ء نرص |ل| ى|سي  هي  سكندريه|ل|عه |زر

5|8363 محمد محمدغنيم| ء رض|رس| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

78698o لعظيم طه عىل|ل عبــــد |محمد كم ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4272|o لخول|حمد محمد |محمد محمود  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

552|3 يتـــ طه سيد بــــيومي| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|8566 حمد محمد يحن |محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

39o4o بــــى|لصو|معتـــز محمد رزق | سه هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

259464 ن|طمه محمد شديد سليم|ف ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

22358o هلل|لمجد عبــــد|بــــو |لد محمد |رحمه خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

43397| ل دوسو|لسيد جم|رس |ء ي|سم| سيوط|عه |زر

533o4 ي|ر
ح|لفتـــ|مه عبــــد |طف سل|ع| ئى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|68476 ل منصور|لع|م محمد طه عبــــد |له| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

48379o ى محمد يوسف بــــسنتـــ حسي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|o64o لد يوسف محمد|منه خ| ي|لسن |
|لمنى

675967 ل|لع|ن عبــــد |م صبــــرى عثــــم|منه هش لمنصوره|حقوق 

793||7 ذلي|يه محمود سعد ش| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

5o25|o تـــ|حمد محمد فرح|كريم حسن  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

436565 ن فليس|لمرشدى حسن رمض|ء محمد |رس| لشيخ|عه كفر |زر

52554 جر مصطفى عويس محمد|ه علوم بــــنى سويف

865287 رك عىلي|مبــــ|محمد يوسف  سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o29o9 لديبــــ|مصطفى محمد محمود محمود  زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|3|83o لمنعم محمود محمد|نىح  عبــــد | هره|لق|علوم 
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633455 لسيد|حمد |ل |ء جم|زهر زيق|لزق|صيدله 

864842 د محمد|حمد محمد فؤ| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

25|2|5 لسيس|هيم سعيد |بــــر|لرحمن |عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

43oo95 ن عرنوس|لمنعم سليم|ن عبــــد |ء سليم|ثــــن ى شمس| لسن عي 

448|5 ي|ر
بــــر محمد|هلل ص|بــــر عبــــد |ص| ئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

46586o لقريع|مر سمي  محمد |ن تـــ|يم| |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

6|6979 لسيد زىك|ن محمد |يم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

539434 لمنعم عىل|لسيد عبــــد|مريم سعيد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7o7546 ن|ل جبــــر محمود سليم|ء كم|سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

478|9| ى ظريف فوزى عدل وسيىل|ج كلي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75276| هيم|بــــر|لسيد محمد |محمد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o897 هلل|حمد محمد عبــــد|محمد | ند ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

26|o86 لتـــش|لحميد |ء محمد عبــــد|رس| شمون|نوعيتـــ 

7o7594 لوصيف محمد عيس|ئل |هدير و لمنصوره|بــــ |د|

5oo|3 لعزيز محمد|بــــ عبــــد |لتـــو|حسن عبــــد  حقوق بــــنى سويف

24839 دل محمود|مريم محمود ع ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

568o5 لس جم لسيد|ل سعد عبــــد|كي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

92o724 ى | لورنس ليون حن| مي  ج|حقوق سوه

64636 ي عبــــد |شعبــــ| دين
لمقصود|ن قرئى بــــ بــــنى سويف|د|

348742 ش محمد|لدمرد|حمد |دولتـــ  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

252||o بــــ|نم دي|ء محمد نشأتـــ محن  غ|ل| لفيوم|ر |ثــــ|

||94o7 حمد حسن مزيد|محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

436|3| ن|لحميد سليم|لرحمن عبــــد |م محمد عبــــد |سل| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

34o77| ش|لعليم حسينى كشك|مريم طلعتـــ عبــــد س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

885o89  خله |تـــرين م|ك
ى
هر شوق سيوط|بــــ |د|

282239 مر محمد|ل ع|محمد جم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5|495o وى|لحمر|سهي  مصطفى زىك محمود  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6o3339 لد محمود محمود درويش|محمد خ ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

8|4382 ي طلعتـــ ود|روم
د عطيه|ئى ي|صيدلتـــ 

|لمنى
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22||97 ن|لدهم|لعظيم |ريم محمد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

679675 هلل حسن| |رق عىل عط|محمود ط لمنصوره|ره |تـــج

782944 تـــ|دق محمد عرف|لص|لبــــدرى |ء محمد |لشيم| زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

677376 لسيد يحن |لمهنى |رص |دهم ن| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

783333 ه | حمد عيسوى عىل|مي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

622347 ي
 ف| |دئى

ى
لجوجرى|خر |لسعيد شوق عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

29|387 لم بــــدوى|مل س|لم ك|جر س|ه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

476544 ج |عيل |سم|لمجيد |ح عبــــد |منيتـــ نج| لخرصى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25492o ى طف نسيم حبــــيبــــ|ع| تـــرفي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|976 ن|يه ممدوح سيد سلط| ن|حقوق حلو

64|752 م|لسيد محمد سل|تـــ |لشح|عمرو  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

429o89 لشيخ|عدل محمد | بــــسنتـــ رض |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3492|8 حمد جمعه|رق محمد |حسن ط ى شمس صيدله عي 

639649 لحميد|ر عبــــد |لستـــ|ء حسن عبــــد |دع زيق|لزق|نوعيتـــ 

267557 ر|لعزيز عم|يه بــــيوم عبــــد| شمون|نوعيتـــ 

754549 هلل محمد عىل|لدين عبــــد |د |ء عم|وف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

75374| تـــم حسن طه|ح| رن تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

688668 لعزيز محمد محمد|در عبــــد |لعزيز ن|عبــــد  لمنصوره|عه |زر

685969 نتـــ|حمد حسن كن|بــــرين محمود |ص لمنصوره|بــــ |د|

322367 لحسينى محمد محمد|هندتـــ |ش مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

834773 ي محمد|محمد خ لد خي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

632545 دل فتـــىحي عوض|هلل ع|منه  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

||7674 ن|دل حسن سليم|حبــــيبــــه ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

64o3o8 لسيد حسينى عطيه|رضوي وحيد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7792o4 ن|ضى محفوظ رضو|ر متـــول ر|من زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

267753 لشيخ|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o592| ر|لغف|زم محمد جميل عبــــد |ح |ره طنط|تـــج

5o|9|o لمجيد|د عبــــد|لجو|جر محمد عبــــد|ه سكندريه|ل|بــــ |د|

6|375 يم|لد|لحكيم عبــــد |مصطفى محمد عبــــد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ
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24357 مه محمود محمد|س|ريم  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|8|39 لجعرور|ء مسعد مسعد |سم| لمنصوره|حقوق 

9|o787 لد محمود محمد |محمود خ ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

4934|| ى دي|بــــو|حمد محمد | بــــ|لحديد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

497353 ي
لبــــشبــــيسر|لمنعم محمد |عبــــد| دئى تـــربــــيتـــ دمنهور

449859 جح|ء بــــدوى عىل مصطفى ر|سم| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

433326 يم|لد|لمحسن لبــــيبــــ عبــــد|يم محمد عبــــد|لد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

854584 يف خلف محمد محمد رسر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

267534 لقط|حمد حمزه محمد |ء |رس| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

3||o6o د محمد|بــــدور مجدى رش ى شمس|تـــج ره عي 

429677 هيم|بــــر|حمد حسن |محمد  ي صىح طنط
|معهد فنى

|52265 ن مبــــروك|هدير رجبــــ رمض هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5|5829 دى|ء محمود يوسف محمود بــــو|إرس تـــربــــيتـــ دمنهور

62466| تـــ|ض فرح|ض ري|ن ري|حمد شعبــــ| ره بــــور سعيد|تـــج

68o492 حمد|محمد محسن محمد  لمنصوره|حقوق 

65862 بــــ محمد حسن|لتـــو|م محمد عبــــد|هش بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

42|489 ره|لنبــــى سن|بــــ عبــــد |ل خط|بــــل لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

7o32|o وى|لطنط|هيم |بــــر|ه رفعتـــ عقل |نج زيق|لزق|بــــ |د|

325494 حمد محمد عىلي محمود| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|72|8| د|لجو|ن عبــــد |سليم| جر زكري|ه |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

33o833 لفضيل عزبــــ|لحميد عبــــد|منى عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

23753| ى|تـــفى محمد حسن عثــــم ن حسي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

4524o9 م|لغنى يوسف سل|مصطفى زغلول عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

44234 لمجيد|هلل عبــــد |لمجيد فتـــح |يوسف عبــــد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|4796 لعزيز محمد|لمقصود عبــــد|حمد عبــــد| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

43oo69 ي
لم شكل|صبــــىحي س| دئى |ن طنط|سن|طبــــ 

248387 هيم حفنى سليم|بــــر|ن |يه شعبــــ| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

27o495 ف محمد |رس |ي م|لسل|حمد عبــــد |لسيد |رسر لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

6|7|o2 منى محمد محمد عبــــده فتـــوح لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

476364 لد محمود حلىم|محمود خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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69oo28 تـــه|د شح|لسيد مسعد ج|ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

2|245| حمد|لسيد حسن |ء |حمد عل| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

865o69 ي محمود 
لسيد|هيم |بــــر|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

6242o4 د|لجو|لحفيظ عبــــد |لد محمد عبــــد |خ ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

242794 محمد سيد متـــول محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8|8|o حمد حسن|معتـــز محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

539652 ى صبــــرى  حمد يونس طعيمه|حني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

27o|87 شنوده سعد لحىطى حبــــيبــــ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

82486| لمجد|بــــو|حمد محمود محمد | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

295o6o دل فضل شفيق|يه ع| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

47934| حمد|هر عيس |لظ|ن وليد عبــــد |رو سكندريه|ل|ره |تـــج

86245 ن|هلل سنوىس سليم|محمد عبــــد ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

63o55o ى عبــــد |حمد حس|كريم  ى|بــــ حس|لوه|ني  ني  زيق|لزق|هندستـــ 

598|5 بــــ محمود|لوه|لرحمن محمود عبــــد |عبــــد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

63457 لم|سيد قطبــــ سيد س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o5424 لمنس|لسيد محمد |محمد ممدوح  لمنصوره|ره |تـــج

76454| ن|ن محمد رضو|ن محمود رضو|رضو ره بــــور سعيد|تـــج

34o||9 لزغبــــى|ح |لفتـــ|ء عمر محمد عبــــد|عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2|78o لرحيم|وى عبــــد |ن محمد بــــسط|نوره ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6472|5 عيل محمد عىل|سم|هلل محمد |منه  زيق|لزق|ره |تـــج

269|o6 ره|حمد عم|سمر محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

44o9o6 د عرص فرج|محمد عم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|348|o ئل يوسف يوسف|محمد و ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

9|623o ن |مصطفى سعيد مرزق رمض سيوط|نوعيتـــ فنيه 

|46835 لسيد|ء صبــــىح محمود عبــــد |شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|2576 لح|سعد مجدى سعد ص |بــــنه| هندستـــ شبــــر

223293 ل محمد|بــــ كم|يه|د |زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

277387 بــــوغـربــــيه|لعزيز |زق عبــــد|لر|عبــــد| ر|ي دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|
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4443|| وى|لشه|لفضيل موىس |ره أحمد عبــــد |س ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

8o5274 بــــ|لبــــ|حمد سيد فتـــح |م |سل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|54282 لسيد موىس|ن |حمد شبــــل رمض| ن|حقوق حلو

2245|8 سيد محمد فوزى عىل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

625424 لسيد وحيد|ئل |دين و|ن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

427693 ف عىلي |عىلي 
وى|لزفتـــ|لمرىس |رسر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|43432 ي
حمد عوض|عىل ذىك | دئى ى شمس|د| بــــ عي 

46oo29 ج |م محمد محمد ن|محمد س سكندريه|ل|بــــ |د|

|2445| دي|له|حمد عبــــد |لرحمن محمد |عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

337786 ي|لرحمن |دى عبــــد|له|تـــم عبــــد|ذ ح|مع
ط|لىحى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

42o2o6 ح|لفتـــ|دق عبــــد|م أيمن ص|أنغ لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

782824 ي|ر
ل|لع|عيل عبــــد|سم|مصطفى | ئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6766o دى مصطفى محمود|له|هدير  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

83532o طمه عىلي محفوظ مسعود|ف ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|628|5 ئى|ل سعيد يم|يمن جم|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

24|o23 لمول|هلل عبــــد|رس عصمتـــ خلف |ي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|3362 ن|هيم محمد شعبــــ|بــــر|لد |حمد خ| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

7647|3 لعربــــى طه محمد نجم|هلل |منه  ره بــــور سعيد|تـــج

7o|4|5 لصمد|ء محمد نبــــيه عبــــد |سم| ى شمس| لسن عي 

83|35 لمحسن|حمد عىل عبــــد|دى |ف ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

42293o جر محمد زىك نوفل|ه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

43o|94 لحميد هيبــــتـــ|م فهىم عبــــد |لسل|ء عبــــد |أسم لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|59|4o حمد حسن|عمر محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|3759 ر مسعد هجرس|لغف|ل عبــــد|حمد كم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4867o7 ى مصطفى |بــــو|عمر مصطفى  حمد|لعني  سكندريه|ل|ره |تـــج

2|757| هيم|بــــر|ض |عيل ري|سم|محمد  هره|لق|حقوق 

33989o زى عفيفى محمد|حمد محمد عز| |طبــــ بــــنه

365792 لعزيز|هلل عبــــد|م ربــــيع عبــــد|هش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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36||96 ل حنفى محمد محمود|نه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

28942 ف ك|دهم | رف|مل محمد ع|رسر ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

845795 ى عبــــد|ف ر موىسي|لستـــ|طمه حسي  ن|تـــمريض أسو

7o|o24 ن|حمد رمض|لسيد |لحميد |لسيد عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

4|7666 مني  فرج حبــــيبــــ يعقوبــــ| رين|م لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6o337 لمحسن محمد|لدين عبــــد |م |حمد عص| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

258|6o م|لسل|لدين عبــــد|هيم نجم |بــــر|ذ |مع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

62o764 ح|لسو|در محمد |لق|لسعيد محمد عبــــد |ء |شيم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7|97o حمد محمد|ن |يه شعبــــ| لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

626987 يدى محمد شحتـــه خليل|ه زيق|لزق|علوم 

254o44 يف م|عبــــد حمد|هر عيس |لرحمن رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

44|827 حد|لو|ه محمد عبــــد |لل|مروه عبــــد  |حقوق طنط

268o9o ود|يوسف محمد عىل د ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2|6|8o يف|هر عمر |لط|د |عمرو محمد عم لشر ن|هندستـــ حلو

36492| دى سعد وديع مرزوق|ف سيوط|بــــ |د|

447948 دى محمد|له|للطيف عبــــد|ء عبــــد|عل| ر|ي سكندريه|ل|هندستـــ 

869273 ي
دق|لص|حد عبــــد|لو|عنتـــر عبــــد| دئى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6o797 حمد محمد|ح محمد |سم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

439o65 ن|ن محمود عىل ريح|مصطفى رمض لشيخ|بــــ كفر |د|

343o38 لد جميل محمد صبــــيح|محمد خ دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

4o6932 حمد|لسيد محمود محمد |هلل |منتـــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

526968 لحديدى رجبــــ|كرم محمد |محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

62|57o يد|يد ف|هر محمد ف|محمد م ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

65355 يه ربــــيع فكرى جودتـــ| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

83633 لح محمد|ل ص|مصطفى جم ي سويف
تـــمريض  بــــنى

5o3338 لسيد محمد فهىم مصطفى|أمنيتـــ  زيق|لزق|عه |زر

265225 مه|لعزيز سل|دل عبــــد|حمد ع| ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

4o337o فريده مصطفى قمر حسن سكندريه|ل|ره |تـــج

433o6o لسيد بــــدوى أبــــو سنتـــ|بــــسنتـــ  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

646583 لسيد|تـــ |لشح|ئى |لكيل|تـــغريد صفوتـــ  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج
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62o7| هلل|هلل عبــــد |لحميد سعد|هلل عبــــد |عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

263265 ف جوده |حبــــيبــــه  لشبــــينى|رسر |ره بــــنه|تـــج

6o9|89 لصعيدى|ح |لفتـــ|لد عبــــد |ح خ|لفتـــ|عبــــد  |حقوق طنط

|34|65 زق طه|لر|بــــ عبــــد |يه|ن |يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

526965 حمد مرع|حمد بــــخيتـــ |محمد  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

677696 حمد شلبــــى|رس محمد عطيه |محمود ي سيوط|هندستـــ 

243923 حمد وحيد محمود عىل حسن| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

427|89 تـــه|عزم سمي  عزم شح| ندر|س ي|لسن |
|لمنى

9||55o ه محمد | مه |حمد سل|مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2|5787 زق جعفر|لر|دل عبــــد|ع| عل تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7739o7 ن|يوسف محمد عىل محمد رشو ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

52|7|6 م|لسل|تـــ عبــــد|لل|ء نوح عبــــد|سم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

453o39 صيل|هيم محمد |بــــر|لرحمن وجيه |عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

79o3|3 لدين مصطفى|طمه مصطفى نرص |ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

32|73 لمنعم زقزوق|لدين محمد عبــــد |د |محمود عم كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

835822 ف عبــــد|ء |سم| زق محمود|لر|رسر دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

2|3673 بــــوعىل|حمد حسن |يمن |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

526662 لرحيم|دق صديق عبــــد|لرحمن ص|عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

753|49 عيل عطيتـــو|سم|تـــم |هلل ح|عبــــد  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

779o45 هلل|بــــ |لح محمد ج|ء نبــــيل ص|ند زيق|لزق|ره |تـــج

7o2||2 هلل عوض|بــــ |لمنعم ج|حمد عبــــد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|57629 ئى محمد محمد|حبــــيبــــه ه ى شمس|زر عه عي 

||9389 ى|لسيد ش|لدين |ل |حمد جم| هي  ى شمس هندستـــ عي 

862957 بــــوزيد|بــــسيمه محروس تـــرىكي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

354886 لمعىطي|طمتـــ سعيد محمود عبــــد|ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

862967 دي|لن|ء يشي رشيدي |وف دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

476247 ن|لم|رنيم خليفتـــ محمد خليفتـــ س تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

854669 يه فتـــىحي محمد حسن| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

87|58o ح محمود عىلي|محمد صل ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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2863|6 جر محمد حسن محمد|ه ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|9467  متـــول نصي |لش|مريم فتـــىح عبــــد 
ى
ق ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

8|863 حمد محمد|ء محمد |رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

629367 دى محمد جوده|له|ء سليم |رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

373887 لسيد منصور محمد عقل|يتـــ | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2586|6 لحليم محمد سعيد|يمن عبــــد|يوسف  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

322859 مد محمود|ن محمد ح|رو ن|تـــربــــيتـــ حلو

783383 د محمد|ل فؤ|حمد جل| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

695585 ن|ع عثــــم|لسبــــ|روق |محمد عمرو ف زيق|لزق|هندستـــ 

|3o879 ل محمود|حمد جل|دهم | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

263777 وس لوس|رحيل فوكيه تـــ ورصى هره|لق|م |عل|

475|23 رق فتـــىح محمد محمود معتـــوق|ط| رويد سكندريه|ل|بــــ |د|

34|922 لسيد مصلح|لبــــيوم مصلح |ء محمد |رس| ى شمس|د| بــــ عي 

6245o5 لدين يوسف|در عز|لق|د أحمد عبــــد |زي ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

3354| لمتـــجىل عبــــيد|حمد تـــوفيق عبــــد |مريم  ى شمس علوم عي 

|26o3| عيل|سم|لح |تـــم محمد ص|محمد ح ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

423483 لم|هيم س|بــــر|نبــــيل سعيد | ر|ي سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

48733o فظ محمود بــــدوى|محمد سعد ح ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

7646|9 بــــو زهرتـــ|مل |مل محمد ك|هلل ك|عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

9|27o| حمد |خلود محمود محمد  ج|تـــربــــيتـــ سوه

82o742 ي عدلي |
بــــي|مبــــ|حمد مصطفى سيوط|طبــــ 

6377o| د عطيتـــ عىلي محمد|ء فؤ|أل زيق |لزق|تـــمريض 

76|32o حمد|عمر محمد يوسف  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

6|268 لعزيز|م حمدى مصطفى عبــــد |سل| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

4498|9 طن|لمر|مد |محمد عمرو محمد ح تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

3|6568 ر رجبــــ محمد عىل|من ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|6o|37 م حلىم محمد|محمد حس لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

359238 رص حسنى محمد|عمر ن ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

528425 حمد عىل|ل |رق كم|زن ط|م بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 8344 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

867329 حمد|لد ذىكي |سلىمي خ سكندريه|ل|صيدله 

34596| لسيد فهيم| |يوسف رض ى شمس|د| بــــ عي 

3|2o67 م عىلي حسن|ملك هش |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4|2oo| ى دي مد مدكور|بــــ ح|حسي  |ره طنط|تـــج

2357o6 عيل|سم|در |لق|د عبــــد|ء عيد فؤ|سم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|2|72 م عىل محمد سيد|محمد هش ى شمس هندستـــ عي 

356564 لم|هيم س|بــــر|ل |لسيد كم|طمتـــ |ف |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

69783 تـــ ف| لبــــصي |رس محمد عبــــد |مي  لفيوم|بــــ |د|

476382 ي عيد حن وى|عدر| بــــيتـــر هيى دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

35o927 عيل|سم|لحميد |محمد عطيه عبــــد ى شمس حقوق عي 

888244 ي|ر
ن  |عدل نصىح رستـــي| ئى سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

269942 ئى|لعن|ح |ن صل|محمد رمض ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

83o272 ي|ر
م|م|لسيد موىسي | |ئى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

68723| ى|لرحمن عبــــد |ء عبــــد |ل|  حسي 
لحميد مصطفى لمنصوره|بــــ |د|

3|||73 لمقصود|ل مبــــروك عبــــد|حمد جم| ى شمس حقوق عي 

784424 لرحمن قريش|لسيد عبــــد|لرحمن |ئى عبــــد |م| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|2876o لمطلبــــ|لمطلبــــ عبــــد |حمد سمي  عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

2729|o ح محمد|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|ن |يم| دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

6o572| قوتـــ غنيم|قوتـــ فتـــىح ي|هر ي|م ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

62545 لعليم|ن صبــــىح محمد عبــــد |مرو بــــ بــــنى سويف|د|

485426 تـــه|هيم شح|بــــر|لنبــــى |تـــه عبــــد |خلود شح سكندريه|ل|بــــ |د|

23|87 لربــــ|د |لغنى ج|دل عبــــد|عمرو ع هره|لق|ره |تـــج

|64932 ى مؤمن محمد عبــــد |ي لرحمن|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|o943 لحميد محمد|لحميد خلف عبــــد|عبــــد ن|حقوق حلو

753462 جر|لع|لحميد |لسيد حسن عبــــد|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

48o926 لسيد محمد منسي|ن محمد |نوره عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

496423 |لسل|دل محمود عبــــد |آيتـــ ع
ى
م دسوق تـــربــــيتـــ دمنهور

|73326 ى|مصطفى سيد محمد  مي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

229683 ي
لحليم|دريس عبــــد|لدين |ل |جم| دئى تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 
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862356 محمد حسن محمد عىلي |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

5oo873 ء موىس محمد موىس منصور|سم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62o8o ر|لغف|ن عبــــد |محمد حمدى رمض بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

359339 ن|بــــيشوى عبــــيد نصيف سمع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

227837 هلل|لحفيظ عبــــد|ئى عبــــد|تـــيج| عل ى شمس|زر عه عي 

629888 ى محمد عىل محمد حسي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

3|3772 ي عبــــد|لدين ي|م |حس
لمنعم|رس عفيفى لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|36973 ل خليل|ل محمد جم|جم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

775568 م|لش|حمد عطيه محمد عطيه | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

225|32 لسيد مصطفى غنيم|فرح رشدى  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

856oo2 مي محمد|جد شلق|م م|سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

33|97| لح|رص ص|متـــ ن|يتـــ سل| |تـــربــــيتـــ بــــنه

5o4443 عيل خليفه|سم|عيل |سم|ء |هلل عل|منتـــ  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

257758 هيم سوم|بــــر|لسيد |م |سل| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

453357 لدين|ن محمد محمود بــــىه |مصطفى رمض لشيخ|هندستـــ كفر 

878o87 ى جريس|يرينى | ميل يقي  سيوط|بــــ |د|

42o|o لمنعم محمد|مصطفى عبــــد | ن|ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o5483 هيم|بــــر|حمد |نور محمود |كرم | لمنصوره|طبــــ 

78469 لرحمن منتـــرص محمد عىل|عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2956|2 للطيف عىل حسن|هلل حمدى عبــــد|عبــــد ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

64559 حمد|لمعبــــود |منى نبــــيل عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

442322 حمد محمد متـــول|لسيد |ئى |محمود ه لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

82659 لكريم محمد|د عبــــد |م عم|سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

854879 ف |حمد | لليل|بــــو|هيم عىلي |بــــر|رسر ي|هندستـــ 
|لمنى

84958| هيم|بــــر|نعمه وجيه محمد  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

223659 لح|حمد معوض ص|فريده  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

324|8 صم|هيم ع|بــــر|فظ |زق ح|لر|حمد عبــــد | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

44o|8| ى|يدى مصطفى عبــــده محمد |ه لزهي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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6|3448  ح
ى
ف|لجو|هلل عبــــد|فظ عبــــد|شوق د مشر |ضتـــ طنط|علوم ري

43|655 يمن محمد محمد عبــــده|ن |مرو |ره طنط|تـــج

62253| ي|ىط محمد |لمع|بــــو |لد |خ
س|لفى حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

34oo66 ح|لفتـــ|حد عبــــد|لو|لرسول عبــــد|عبــــد| مه |نوعيتـــ بــــنه

5o7565 ل|لهل|تـــ نعيم عبــــده |جن سكندريه|ل|طبــــ 

4o5989 ي
هيم|بــــر|مدحتـــ محمد محمد | دئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

75543o حمد|ن منصور |ء شعبــــ|ل| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

3||85| بــــ|لوه|حمد عبــــد|روق |بــــ ف|يه|د |زي ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

68237 ي عثــــم|سم|
ن|ء محمود مصطفى ي تـــمريض 

لفيوم|معهد فنى

||8438 ى|م سيد |حمد س| مي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

62|589 ي|ن
م|م|ل|مد |ء محمد ح|در ضى سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|

لبــــر |

2|5o84 حمد|بــــ |لوه|حمد عبــــد|لدين |سيف  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

252345 ن|لمنعم رشو|سلىم سعيد عبــــد لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

9|8|3o ل |لرحمن محمود عىل غز|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o|397 رس فرج فرج|فرج ي |عه طنط|زر

792896 لسيد عىل عىل سعد|طمه |ف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

27259| حمد عيد جمعه محمد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

2|646 حمد|تـــفى مجدى مصطفى  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

4o3|96 حمد مرىس|ن |ن محمد عثــــم|رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

69362 ى|لح محمود |ء ص|سم| مي  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

33|4|2 بــــ طه حسن محمد|يه|محمد  |بــــ بــــنه|د|

|5|223 ى فريد عبــــد |ي م عىلي|لسل|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|7532 ى طه محمد سيد|ي سمي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

29647 ج طه محمد|لح|حمد |طه  هره|لق|ره |تـــج

882729 حمد  |ر |لغف|لرحيم عبــــد|زينبــــ عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

|4|432 هلل| |مد عط|بــــدر محمد ح لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

27265| لسعيد|حمد |ء ثــــروتـــ |سم| دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

8o88|2 ى  حمد محمد|محمود حسي  ي|هندستـــ 
|لمنى
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478938 ى حفنى|دهم س| مر حسنى حسني  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

647796 هيم|بــــر|لفتـــوح |بــــو |ن محمد |نوره قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

83296o ى محمود محمد| حمد حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5o2455 حمد سمي  مصطفى أحمد| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

773859 ى هلل| |مه نعيم صبــــىح عط|سل| مي  زيق|لزق|عه |زر

|5556 حمد فوزى محمود|ر محمود |مي كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|55|86 هلل صبــــرى محمد حسن|منتـــ  هره|لق|بــــ |د|

5o875o رص أحمد محمد سمك|لن|بــــ عبــــد |شه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

5|68|7 لجمل|در |لق|لغنى عبــــد|م عبــــد|له| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4|52|3 ف |وف تـــ عركز|لشح|ء أرسر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|56729 فظ|لسيد ح|لد محمد |خ هره|لق|بــــ |د|

264253 مر|كرم نبــــيه ع|يه | لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

86o322 وي|زي محمد ص|ريم حج تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o3996 در|لق|در محمد عبــــد |لق|حمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

6|938| مه|لمنعم سل|هر عبــــد |عبــــي  ط حقوق بــــورسعيد

787968 ر|لنش|حمد |م عمر |م هش|سل| ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
ستـــ|لدر|)ريتـــ |د|علوم . لعريش ش|بــــمدينتـــ 
|لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر|م | للع

(عيليتـــ|سم|ل|لبــــديل بــــ

|54292 لسيد محمد حسن|لد نبــــيل |خ ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

9o3342 بــــى محمد محمد |مبــــ|صم |ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5288|o ي عبــــد
تـــ|لشح|ل |لع|محمد حمدي مصطفى ضتـــ دمنهور|علوم ري

|5o9|o مد|عبــــي  محمد حسن ح هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7||646 ىس عىلي|لبــــل|لح محمد |حمد ص| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

762|37 لزغبــــى محمد|لرحمن فريد |عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

629728 محمد مصطفى عطيه عطيه نجيده زيق|لزق|هندستـــ 

|57|64 سم|لق|بــــو |ن يوسف هيبــــه |يم| ن|بــــ حلو|د|

26543o لسيد|لد محمد عىل |خ ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

6|75o ى محمد|يم|  حسي 
ن مصطفى |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|

ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

6942| لمرصى محمد|حمد |دل |هبــــتـــ ع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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26269o لخول|وى |وى محمد طنط|محمد طنط ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

865634 هلل محمد|هلل محمد وهبــــ |عبــــد دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

34o693 حمد رسور|لح |حمد حسن ص| |ر|ي عه مشتـــهر|زر

|66533 حمد|حمد محمود |بــــسنتـــ  ن|بــــ حلو|د|

879784 مد عىل  |م حسن ح|حس ي صىح 
سيوط|معهد فنى

5|7488 ن م صبــــىح محمد سعيد|س| مي  بــــ دمنهور|د|

785o59 منيه حسن محمد عىل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o4|58 ي|مريم محمد 
لليسي عمر حفنى سكندريه|ل|صيدله 

626422 م زىك عطيه|ريم س زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

33o68o حمد محمد سعيد|جر |ه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

9ooo6| لم |لعظيم محمد س|محمد عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4347| حمد|حمد |نور |زهرتـــ حمدى  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

32959| ء محمد عيس عىل حسن|سم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

526o92 ى|هر سعيد بــــش|دى سعيد م|ف سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

634oo7 مه محمد محمد|س|حمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

64334o لحليم|لحميد عبــــد|لسيد محمد عبــــد| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

424774 لطي |هيم محمد عىل |بــــر|عىل  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

23355| وي|حمد سمي  بــــن|حمد وليد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

879|7| ي|ر
لسيد |محمد مصطفى | ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3o856 ى مدحتـــ جندى نخلتـــ| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

49|2|3 د|سعد عطيه محمد ج| نور ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

4o|o57 ىط|لع|لرحمن حسن عىل عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

267276  جم
ى
ل حسن|نشين صدق |نوعيتـــ بــــنه

686625 ى|حمد |لد حلىم |حلىم خ مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o3o|2 حمد |رس محمد |حمد ي| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

34|678 لم|يتـــ محمد فرج س| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

243o3 جر عمر فتـــىح محمد|ه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

9o|934 حمد  |ن |محمد جمعه عثــــم ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

345532 عيل فروح|سم|لسيد |رغدتـــ محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

325255 ل مرىس|لع|مح عىل عبــــد|محمد س ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 
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|26o5| وق محمود عبــــد  ف |رسر لدين|هلل محمود رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

328|42 ن محمد|لعظيم سليم|ن عبــــد|بــــ سليم|شه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

865994 ي محمد هو|لزفز|زينبــــ محمد
ى
ري|ق |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

9|34o لحميد|ن حمدى حبــــيبــــ عبــــد |رمض لفيوم|تـــربــــيتـــ 

45|o9 ء فرج حسن مليىح |شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|3o53 تـــم محمد محمود محمد دره|ح لمنصوره|ره |تـــج

635o|8 ى سمي  عبــــده سعد| مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

686545 بــــينى|محمد عىل محمد تـــيسي  عىل  لشر لمنصوره|بــــ |د|

232233 ى  ى محمد حسن |س|حسي  قه|لن|مه حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

24848o نم|بــــ محمد غ|م دي|يدى س|ه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

34o646 ي سعودى |لد عبــــد|ندي خ
ي|لمغنى لزهي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4|2642 ندى مصطفى درويش غنيم |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

262236 وى|لكل|ن |هيم سليم|بــــر|حمد سمي  | |ره بــــنه|تـــج

626837 لم|حمد محمود س|ء نرص |صف زيق|لزق|طبــــ 

922|2| لس فتـــح  سط لبــــيبــــ  |لبــــ|هلل عبــــد|كي  ج|بــــ سوه|د|

494|85 بــــو شنبــــ|هيم |بــــر|لسيد |محمد  سكندريه|ل|حقوق 

4|3924 ل|هيم هل|بــــر|لسيدتـــ سعد | لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

772o5| حمد  رسور|عىل سمي  محمد مصطفى سيد  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

8o7622 سمر صديق محمد صديق ره بــــنى سويف|تـــج

5||258 عيل  محمد |لمنصف إسم|محمد عبــــد
عيل|أبــــوإسم

|حقوق طنط

6396o7 هيم متـــول|بــــر|ء متـــول |سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

639947 ي حمدي |ن ن|نوره يد|حمد ز|ج  زيق|لزق|حقوق 

8o59|3 بــــدين خليفه موىسي|لع|ندي زين  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

|524o4 لسيد|كر عىل |هلل ش|عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89748| رى سمي  فخرى مسعد |م ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

498o88 وي|لبــــرك|لمقصود |دل عبــــد |بــــسنتـــ ع بــــ دمنهور|د|

42255 لنمر|حمد لبــــيبــــ |حمد محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o4727 بــــتـــ صديق حسن |ندى ثــــ ج|تـــربــــيتـــ سوه

447|84 وي|لغربــــ|صم محمد خليل |ع سكندريه|ل|ره |تـــج

284262 لعزيز محمود|رضوى محمد عبــــد لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |
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89o8o9 حمد خضي  مصطفى |مروه  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

847894 حمد محمد| |صم زكري|ع |ج طبــــيع قن|عل

34|5|2 لصفتـــي|حمد عىل | |محمد عط |حقوق بــــنه

7697o4 ى|مح محمد محمد |محمد س لقصي  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

7o454o ي
ى ميل|بــــنى د عزيز يوسف|مي  زيق|لزق|ره |تـــج

55672 حمد|ن |لرحمن سيد ميهوبــــ رمض|عبــــد لفيوم|لعلوم |ر |د

293|66 ى|هيم ش|بــــر|ن |محمد عثــــم هي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

24375 ي|مريم م هر شديد عشر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

823688 رم|لمك|بــــو|حمد |ل |كريم جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

346|46 م محمد محمود|م|متـــ محمد |س| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

|58832 ى عمر مريم مهدى حسي  لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

85o58 لعزيز|هبــــه سيد ربــــيع عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

62|764 ل|هيم غ|بــــر|محمد | ء رض|عل ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

|77974 هيم|بــــر|حسن مرىس | نور كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7|5765 لديبــــ|لمرىس |محمد عقل جمعه  لمنصوره|حقوق 

|475|| ى ي محمد حسني 
محمد ثــــروتـــ مصطفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49|57o ى مصطفى محمود  |لص|هر |لط|حسي 
ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

462256 بــــو خشبــــتـــ|لدين عىل |جر يوسف مىح |ه |حقوق طنط

|6o93| ن|حمد رسل|طف |رحمه ع ى شمس|د| بــــ عي 

35|249 حمد محمد|لرحيم |عيد عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

353|o7 ف |لدين |نور  ى |رسر حمد|مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

33879o لحميد محمود|عبــــد| ن رض|نور |تـــربــــيتـــ بــــنه

4529o عيد سعد عيد سيد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

34o929 تـــ|مه بــــرك|لنبــــى سل|لرحمن فرج عبــــد|عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

25o6o دي|له|رص محمد عبــــد |لن|ء عبــــد |ل| هره|لق|م |عل|

7o||95 ن|لحميد محمدرمض|بــــ عبــــد |يه|لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|علوم 

449866 ي خليل|رق حمدي |ن ط|يم|
ى
لدسوق ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

879288 ه سعيد سيد حسن  | مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

224||8 حمد|حمد حمزه |ر |من ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ
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33o87| خلود خرصى فتـــىح عمرى زيق|لزق|عه |زر

846246 ي|حمد حس|طمه ربــــيع |ف
ئى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

683248 لقصبــــى خلف|حمد خلف |ره |س لمنصوره|علوم 

256o47 لسعدئى|هيم |بــــر|هر |حمد م| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

35|475 لمنعم سيد خلف|لسيد عبــــد|حمد | ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

6oo837 وق محمد محمود ر ضى|رسر |صيدله طنط

8o2488  عىلي|محمد مختـــ
ى ر حسي  ي|نوعيتـــ 

|لمنى

785725 ى س لم|يوسف محمد حسي  لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

68o||2 ح|لفتـــ|ن عبــــد |مه رمض|س|عمر  لمنصوره|بــــ |د|

42896 م طلعتـــ يوسف|رى س|م ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

34||5 خر|لد سعد ز|خ| ر|ي  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

642589 ح محمد|أحمد محمد صل ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

7o4|36 لكريم جمعه|لسيد محمد عبــــد |مصطفى  |ره بــــنه|تـــج

88723o يم عىل |لعز|بــــو|م |تـــه| رش ي صىح 
سيوط|معهد فنى

23o562 لسيد مرزوق خليفتـــ|محمد محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

77923 جرجس لطيف بــــخيتـــ| هدر |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

488636 ن|ن بــــسيوئى نعم|سيف وصفى نعم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o|623 ي عىل عر|محمد عبــــد
ى|لغنى بــــي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|337|2 سعد|صموئيل | يىلي|يوسف  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|222 بــــ حسن|لتـــو|ن عبــــد |ء حس|ل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o3726 ىطي|لع|تـــ عبــــد|ن شح|يوسف شعبــــ سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

68|24 حمد محمد رحومتـــ محمود| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

823485 لمجيد محمد|ل عبــــد|خلود جم ي|بــــ |د|
|لمنى

4o52o3 للطيف محمد|حمد عبــــد |للطيف |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|7727 هلل|ء فضل محمد عوض عبــــد|أسم معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

42358o للطيف|فظ عبــــد|ر محمد سعيد ح|من سكندريه|ل|بــــ |د|

44o37o لعدوى|م سعد عمرى  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

776|o3 طر|لمنعم عمر خ|م عمر عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

366522 حمد سيد محمد|عمرو طلعتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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25534o عيل|سم|لمهدى |ن محمد |هند سليم تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

545258 هيم يوسف|بــــر|عمرو محمد عطيه عىل  ن|سو|ضتـــ |علوم ري

424329 ل|لفو|حمد فوزى |محمد  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|328oo ح محمد خليل|جر صل|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

84835o ى|بــــر حس|لدين ج|ء |ء عل|ل| ني  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

356837 تـــ محمود  هلل|حمد محمد عبــــد|ني  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

43435o بــــوزيد|حمد |تـــ |لشح|لعزيز |جر عبــــد|ه ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

663|4 ي ع
ح|لفتـــ|دل حسن عبــــد|مصطفى لفيوم|هندستـــ 

4|2463 ى حس لمنعم محمد نمر|لدين عبــــد |م |حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|39o7o ن|هيم يحن  رمض|بــــر|يه | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6o8694 ر|لعط|حمد محمد |لق |لخ|مريم عبــــد |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

|62356 د محمد|حمد حسن فؤ| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

|32282 ن مصطفى فوزى خليل|نور ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8|2965 د رجبــــ محمد|طه حم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

44o824 ي محمد|عبــــد
لرحمن محمد بــــسيوئى لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

2495o5 رقه|لشم|م محمد شبــــل |طمه عص|ف |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|7oo86 ف محمد مني  منصور| |ر|ي رسر ن|حقوق حلو

525634 لسيد منصور|هيم منصور |بــــر|م |سل| سكندريه|ل|بــــ |د|

267275 ن|لقوى رمض|ندى سعيد عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

6|783| رجبــــ| لسيد زكري|م |كر| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

77595| ئيل عزم|ئى ميخ|ن ه|نوره |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

777842 مر|دى ع|له|ء محمد |رس| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

232499 ء محمد بــــيوم|عل| ن|ر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o3559 لعليم فرج|رس رجبــــ عبــــد|ف لمنصوره|علوم 

53o583 |دتـــ ند|لرحمن حم|مل عبــــد|هدير رفعتـــ ك سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

8582oo لمجيد|سط عبــــد|لبــــ|محمد ممدوح عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|66296 ى محمد ي|ي |سي 
ى
ى دسوق سي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

648937 لديبــــ|لدين محمود مصطفى |ل |محمود كم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

53o32 بــــوسيف|هيم |بــــر|لدين |ن عز|يم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6o6938 مه|بــــو عل|لعزيز |لد محمد عبــــد |محمد خ ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 
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222|8o لرحمن|حمد عبــــد |حمد محمد |طمه |ف هره|لق|ره |تـــج

2359|3 مد|د ح|د رش|هلل عم|منه  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76|353 لشطوي|سيد محمد سيد مسعد محمد  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

|24963 حمد عوض|هيم |بــــر|ل محمد |د جم|زي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|39o82 ن محمد| عيل عثــــم| سم|ر ه محمد |س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

265|| لعزيز محمد|محمد وجيه عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

6|57o تـــ مصطفى محمد عبــــ| س|مي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

637582 ل|جل| د رفعتـــ رض|زي ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

7o7|99 لسيد حسن|كريم فتـــىح عىل  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4|28|9 ن|حمد عثــــم|ن |مديحه محمد عثــــم |بــــ طنط|د|

36o734 هيم محمد خلف|بــــر|يتـــ محمد | |حقوق بــــنه

5o4633 لدين|ح عطيتـــ محمد يوسف شمس |سم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

439922 رون|لح|هيم |بــــر|رص |أمنيتـــ ن لشيخ|علوم كفر 

433o6| ل|لع|تـــغريد صبــــىح خليل محمد عبــــد لفيوم|لعلوم |ر |د

8ooo64 وي محمد|د شيىمي شعر|زي ي|صيدلتـــ 
|لمنى

7529o حمد محمود|حبــــيبــــه مصطفى فتـــىح  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

824856 حمد|ح |لفتـــ|ر عبــــد|لستـــ|حمد عبــــد| دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

59539 ه  لحميد|لح عبــــد |حمد ص|مني  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

295255 يف رمض|ط هيم|بــــر|ن |رق رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o268| هيم|بــــر|تـــ |لمتـــول فرح|هيم محسن |بــــر| |بــــ طنط|د|

832o78 ي|جر محمد |ه
حمد عفيفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

639o4o هيم|بــــر|عيل |سم|ن فهىمي |مه رمض|س| زيق|لزق|بــــ |د|

|26246 حمد محروس محمد|يوسف  ى شمس|تـــج ره عي 

5o6762 نور محمد محمد مدكور|ء |رس| سكندريه|ل|ره |تـــج

8353o5 ي عبــــد|ء |شيم
هي|ل|لنوبــــي مصطفى دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

774oo7 لغيط|بــــو |د محمد محفوظ |جه زيق|لزق|حقوق 

89639o ن حمد |محمود محمد | مي  ج|طبــــ سوه

884o87 م عىل  |لدين س|ء |عل| مه سيوط|بــــ |د|

85|96 حمد فريد حسن طه| ن|صيدله حلو

28776| ن محمد حبــــيبــــ|معتـــز سليم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

457529 لم|لم محمد س|عمر س |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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442999 ى |ي |غ|لسيد محمود محمد |سمي  لشيخ|علوم كفر 

823o7| حمد|حمد يوسف |زينبــــ  سيوط|حقوق 

7o267 حمد حسن|ده عيد |مي لفيوم|علوم 

7|33|2 تـــ محمد موىس|لشح|ن |م رمض لمنصوره|علوم 

4|27o| ل بــــدوي|لع|حمد عىلي عبــــد |ء |رس| هره|لق|م |عل|

792|66 حمد محمد|كريم محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

|22o48 ر|لعليم مختـــ|ء محمد محمد عبــــد |وف هره|لق|حقوق 

7|876 لسيد عىل|ل |هلل كم|هبــــتـــ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4o3|oo حمد محمد|بــــ مصطفى |يه|مر |تـــ سكندريه|ل|حقوق 

686848 لسيد|لمعىط |لمعىط عمر عبــــد |رس عبــــد |ف ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

|56|45 ى محمود عبــــد  زق|لر|لبــــنى حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5o535 حمد محمد|حمد محمد | ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

4|7363 شور عىل قطبــــ|لرحمن محمد ع|عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

766963 لرحمن|محمد كرم محمود عطيه عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

63882o لدين|دل مىح |ندى محمد ع زيق|لزق|علوم 

7o86|2 لسيد|محمد محسن محمد  لمنصوره|هندستـــ 

7o6725 لمتـــول|لصديق محمد تـــوفيق محمود |د |زي لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

||47|9 ل فتـــىح عىل|ر جم|مي هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

3||665 لمرصي|لرحمن محمود محمد محمود |عبــــد ى شمس حقوق عي 

42o4|5 لجوهرى|حمد يوسف قطبــــ |هد |ن لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4322|| ر|لبــــشك|هيم |لسعيد إبــــر|يه | |نوعيتـــ فنيه طنط

3|9594 لسميع محمود محمد|ء عبــــد|رس| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

437243 وق محمد عبــــد  هلل غريبــــ|رسر لشيخ|عه كفر |زر

78268| وق محمد  حمد|ن |حمد حمد|رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

488397 محمد مبــــروك عىل عىل محمود سكندريه|ل|حقوق 

633o27 هيم|بــــر|حمد محمد محمد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o297o ن|ندى محمد محمود سليم سكندريه|ل|عه |زر

|32992 مح جرجس سعد|ن س|ري|م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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24996 ي سيد|خلود خ
لد حسنى  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر

246243 خىل|لمن|محمد محمود محمود  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|3o864 لعظيم|لد محمود حفنى عبــــد |يوسف خ ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|7|793 ن محمد|لرحمن محمد حنفى عمر|عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

535998 ى ى | يوستـــي  سكندر|كرم بــــشر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|9569 ي مفدي عوض عوض | هلل|نىح  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

42838| وى|لحص|حمد عىل |سعيد مبــــروك | رن |طبــــ بــــيطرى بــــنه

66562 ن|دل فضل زيد|ء ع|لزهر| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

4|8373 هلل عىل محمد محمود|مريم فتـــح  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

696792 لبــــسيوئى|حمد محمد |سلىم  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

48993o لروبــــى|لعزم |بــــو |تـــى |لزن|ن |ء رمض|ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64|482 لدين محمد سمي  قطبــــ|م |ء عص|نجل لمنصوره|ل |طف|ض |ري

62892|  عبــــد |هيم |بــــر|حمد |محمد 
ى
لحميد|لدسوق ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

329758 مر|هيم ع|بــــر|ن |يمن شعبــــ|ن |يم| |بــــ بــــنه|د|

494467 ع|ن من|لدين محمد رمض|نور |ره طنط|تـــج

4o5278 ن|م سمع|بــــيتـــر صفوتـــ بــــهن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||67o| رص محمود رجبــــ|لن|عز عبــــد  |حقوق بــــنه

347383 لسميع محمد|حمد محمود عبــــد| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

679349 هر|لغندور ز|م محمد محمد محمود |سل| زيق|لزق|هندستـــ 

4495o7 ك|لمل|م تـــوفيق جريس عبــــد|ريمون س ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

4o69|5 عيل|سم|لح |هيم ص|بــــر|ن |رو سكندريه|ل|ره |تـــج

5o2552 لحميد محمد عىل|لرحمن عمر عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

8o8772 ى|د|هلل عم|عبــــد لدين رجبــــ حسي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

49|4|o وق ط لعزيز بــــدر|رق فريد عبــــد |رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

237|7o ن|محمد نبــــيل عثــــم| دين هره|لق|ره |تـــج

925435 تـــ  |ن فرح|محمد سمي  سعد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

836o27 ه عبــــد| بــــ عبــــيد محمد|لوه|مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

9829| حمد|حمد |محمد منصور  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 
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42297o له نعيم|عبــــد | ل زكري|هدير جم سكندريه|ل|عه |زر

523537 ل محمود محمد يوسف|محمود جم ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

449876 ن|هيم يس محمد سلط|رحمه إبــــر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|6293o رضوى سيد محمود محمد هره|لق|ره |تـــج

4|7|65 ي |م |سل|
ف مصطفى ئى|لمسلم|حمد |رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

496658 ي |من
ذلي|لش|حمد |ر موىسي مصطفى بــــ دمنهور|د|

2322| يف|بــــر|ح |هيم صل|بــــر|محمود  هيم رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8224o5 لي|نوبــــ مجدي نسيم غ|بــــ| ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

686878 دل حسن عىل جبــــر|هند ع لمنصوره|حقوق 

27o94| بــــق|هيم س|بــــر|لكريم |هلل مجدى عبــــد|منه  هره|لق|م |عل|

2589|5 ودن|ل| |ل سوم|كريم محمد جم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8|2|o8 ن |جرجس حن| حن| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

647732 حمد|هيم محمد |بــــر|محمد حمدى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

67794| هيم|بــــر|ن محمد |لدين عثــــم|ء |مي  عل| لمنصوره|نوعيتـــ 

896474 مل عدل محمد عىل  | ج|تـــربــــيتـــ سوه

766624 لحميد|لدين عبــــد |ج |م تـــ|حمد عص| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

4o2577 حمد|ىطي محمد |لع|ن عبــــد |يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7o39oo ه عص| وى|ل|ل|لدين محمد يوسف |م |مي  زيق|لزق|هندستـــ 

439249 حمد محمد خرصى|لسعيد |ره |س لشيخ|تـــمريض كفر 

3665|2 لحفيظ محمد|حمد محمد عبــــد| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

244635 لعليم|حمد رجبــــ سعيد عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

43o348 رق محمود نوير|عزتـــ ط |ره طنط|تـــج

2578o5 عيل|سم|عيل سعيد |سم|محمد  |بــــ طنط|د|

24846 حمد عمر|هلل عمر |منتـــ  ن|بــــ حلو|د|

89o||5 لحق  |رص عبــــد|لحق ن|منيه عبــــد| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|283o دي رسوتـــ وليم زىكي|ش ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

49o|42 لسيد رجبــــ|هيم محمد |بــــر|هلل |منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o3879 مي مرقص جرجس فرج|روبــــي  ر سكندريه|ل|عه |زر

6o27o نور عبــــده|دل |ر ع|من طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف
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8|958 ى محمد ح مد|ن ح|مد سليم|نرمي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

85977 حمد|حمد |م محسن |وس دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

3|847| هيم|بــــر|ل |دل كم|خلود ع هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

636532 طر|حمد محمود محمد خ|محمد  زيق|لزق|حقوق 

69|968 |لبــــن|محمد رفعتـــ محمد عىل  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

894548 حمد |بــــدين محمود |لع|ء زين |وف سيوط|ره |تـــج

64689o رجي|لج|هيم |بــــر|هيم محمد محمد |بــــر| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

7oo954  س|لشو|ء محمد محمد |سم|
ى
لم|دق زيق|لزق|صيدله 

37875 للطيف تـــوفيق|ل عبــــد |جم| دين هره|لق|حقوق 

|724o9 ىسر|لقر|د حسن محمد عىل سيد |جه تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

249|87 لسيد عطيه|لحميد |تـــسنيم عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

9o7573 لح حسن |ه ص|لل|محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|726 ه سمي  بــــكرى عبــــد | لمجيد|مي  ره بــــنى سويف|تـــج

456o27 د|م عي|لسل|مد عبــــد |حمد ح|خديجتـــ  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68|866 هيم|بــــر|مد طه |ء محمد ح|ل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

896645 ندى سمي  يوسف يعقوبــــ  |س ج|صيدلتـــ سوه

68o68| ف |يه محمد جمعه | لدين|لعدل رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6|979o  محمد|هيم |بــــر|م محمد |حس
ى
لدسوق ط|بــــ دمي|د|

84465 ل|عبــــي  عىل سيد كم بــــ بــــنى سويف|د|

|4||7 ى|لمصطفى رمض| ن محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

48|659 ض|بــــوع|حمد عبــــد ربــــه |ل |محمود جم سكندريه|ل|ره |تـــج

|532o7 محمود طه محمد مرىس هره|لق|هندستـــ 

6797|9 حمد|لمنعم |ن فريد عبــــد |رو لمنصوره|علوم 

|39oo7 وق محمود خلف  لسيد|هلل |رسر ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

694269 وى|لمنش|حمد |حمد |لنبــــوى |ء |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

338925 ي حمد رشيد حسن|من ر خي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

498|63 يه سمي  محمد جبــــر| تـــربــــيتـــ دمنهور
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|76453 ه عمرو حسن حم ده|ني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|2259 لفضل محمد |بــــو|ن |شعبــــ| نور ج|بــــ سوه|د|

8|9o44 حسن محمد| يه رض| ي|بــــ |د|
|لمنى

|28373 هيم|بــــر|د سيد محمد محمد |زي ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

45677 لم|ره جمعتـــ عىل س|س ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6|45o2 لسيد شوشه|مروه محمود محمد  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

5|o|73 لجندى|رس فتـــىح سعد |ف معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

43o866 ج |هيم خف|بــــر|بــــ |لوه|رتـــ عبــــد|س |عه طنط|زر

329||7 ل|رس حمدي هل|ء ي|رس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

47755o س عويس|حمد عبــــ|بــــ |يه|حبــــيبــــه  سكندريه|ل|ره |تـــج

782852 بــــ|لوه|د محمود محمد محمود عبــــد|زي ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

87824 ى فضيل عبــــد |جه لفضيل|د حسي  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

36|oo لمعىط|لنبــــى محمد عبــــد |رحمه محمد عبــــد  ن|علوم حلو

785224 لسيد محمد|تـــه |محمد شح زيق|لزق|بــــ |د|

855234 ي تـــوفيق|حمد فؤ|
د مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

648528 هيم|بــــر|سمي  محمد محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|396|4 ل طه سليم|طمه جم|ف ن|فنون جميله فنون حلو

883|62 زق |لر|ن عبــــد|طف عثــــم|م ع|هش ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|3o238 بــــى|حمد عر|رق محمدمحمد |ن ط|نوره ى شمس|د| بــــ عي 

353487 لعزيز|محمد عدل محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

782439 ى|حمد محمود | لسيد محمد حسي  لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

2|9587 مد تـــوكل|لدين ح|م سعد |كر|هينور |م دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|42o68 ى  حمد محمد|محمود سمي  حسي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

428322 ى فؤ|بــــو|ح |صبــــ ى |بــــو|د |لعني  ز|لقز|لعني  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

63377 ى عبــــد  حسي 
لحميد فرج|مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

684369 زى|زم|ل|حمد ربــــيع وجيه | لمنصوره|هندستـــ 

|44257 مريم محمد عىلي درويش صبــــح ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

758|26 |لمجيد عبــــد |لحميد عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد 
لمقصود

عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 
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925o49 دم  |هلل محمود محمد |عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

8|53o9 جر محمد عىلي عيسي|ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

774o|4 ف عبــــد | |روفيد ر|لجز|بــــ محمد |لوه|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

|72358 م طه أحمد|لسل|م عىلي عبــــد  ه ى نوعيتـــ جي 

425692 حمد|لرحمن |حد عبــــد |لو|دل عبــــد |يه ع| سكندريه|ل|بــــ |د|

888|83 للطيف |نس عبــــد|مجد |حبــــيبــــه  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77o96| ه عبــــد | در|لق|در مصطفى عبــــد |لق|مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

26o4o9  شح|هند 
ى
ه|حمد شوق تـــ مي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2|9933 ه محمد نجيبــــ سعيد صديق| مي  ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

5o2463 هلل|لدين أحمد عىل حسبــــ |ح |أمي  صل سكندريه|ل|حقوق 

4562| ل محمد|محمد مجدى جم هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

3|422| ف خليل محمد |لرحمن |عبــــد هيم|بــــر|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

||6824 محمود مصطفى محمود عفيفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4983|| |لبــــن|ره حمدى محمود |س ره دمنهور|تـــج

5438o7 ن رسول|حمد قطبــــ محمد عثــــم| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

9|o423 طه محمد طه محمد  ج|ره سوه|تـــج

9|68|5 تـــه جمعه محمد  |محمد شح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45|253 ه  ي|لسيد |لسيد محمد |حمد |ني  لخرصى |بــــ طنط|د|

27|o44 ج  مرضى محمود قنديل|خلود ن ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

535223 د صديق خليل|بــــر رش|لرحمن ج|عبــــد دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

2326|7 لشكور|م صبــــىح عبــــد|عص| ند ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

28o833 لصيفى|لقوى |زينبــــ مصطفى عبــــد رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

6|35|o ئى|لشيتـــ|لعزيز |محمود محمد محمود عبــــد |هندستـــ طنط

4259|7 لفضيل محمد عطيه|حمد عبــــد|مروه  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|7|7|4 ى|يه مسعد زو| م حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

29o||3 لحفيظ صبــــره|ه عبــــد|لل|م عبــــد|عص دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

4648o لموجود|هيم طلبــــتـــ عبــــد |بــــر|مريم  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

53754 لعزيز محمود|لد عبــــد|عىل خ بــــ بــــنى سويف|د|

4822o8 ر محمد|حمد مختـــ|مصطفى محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

Thursday, September 6, 2018 Page 8360 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

26545o د صموئيل جريس سعيد|دى عم|ف بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8685|o لس جرجس ن روز شنوده|كي  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

8987o| لسيد فرغىل |محمد عىل  ج|ره سوه|تـــج

|2o935 مل فرج|دل ك|ع| رين|م ى شمس| لسن عي 

62877o لرحيم يوسف|ء عبــــد|دل عل|ع زيق|لزق|حقوق 

282285 هلل|لد محمد عبــــد|مصطفى خ ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

7|58|8 ين سيف محمد عىل عطيه شي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

82o45o عيل|سم|هيم يوسف يونس |بــــر| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|59439 لجيد|هلل عبــــد |يه محمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

464|3o دى|لبــــغد|ذ محمود محمد |مع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o2852 ي
هيم يونس|بــــر|هيم عبــــده |بــــر| |دئى سكندريه|ل|بــــ |د|

33|479 بــــ|لوه|نور محمد عبــــد|م |سل| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

7882|9  عىلي|لع|عىل عبــــد | رض
ى ل حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

227o59 لحميد|لحميد رجبــــ عبــــد|محمد عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8o7958 نور محمد|حمد |نوره  ره بــــنى سويف|تـــج

7|7286 م|حمد سيد |مه سيد |س|حمد | حمد بــــي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

49o2|7 أمنيتـــ محمد فتـــىح محمد صليحه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25467o لليثــــي|عيل |سم|رف عىل عىل |محمود ع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

924654 فظ |لح|حمد عبــــد|ن محمد |مرو ي صىح سوه
ج|معهد فنى

5|8346 ل|لع|تـــ محمود عبــــد |لشح|ء |ول ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

78287 يمن محمد مصطفى|هلل |منتـــ  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

42278| قتـــ هش لمعىط|م رجبــــ عبــــد |أرسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

9oo2|8 ل |لكريم جل|حمد عبــــد|محمود  ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

||9385 ء محمد جمعتـــ|لرحمن عل|عبــــد  ى شمس صيدله عي 

8|6256 |جورج نصىحي صليبــــ حن ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

235643 ي
هيم|بــــر|بــــورسيع |دل محمد |ع| دئى لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

439649 هلل|مل سعد محمد عبــــد |مديحه ك لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

838376 ن|م عمر حسن رمض|هش ن|هندستـــ أسو

335662 |خلود محمد فوزى عط |بــــ بــــنه|د|
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677464 ى |لسيد حس|لدين |م |حمد حس| لمملوك|ني  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

6|4858 ى مدحتـــ |ي ح|لسيد خليل ربــــ|سمي  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

898876 دل فتـــىح عىلي |يه ع| ج|عه سوه|زر

6||943 ي|ر
محمد محمود عسكر| ئى |نوعيتـــ بــــنه

33o489 هيم|بــــر|لسيد |لغنى |تـــسبــــيح عبــــد |علوم بــــنه

|66737 طمه محمود حنفى مصطفى|ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

229oo6 ل|لع|هيم محمد عبــــد |بــــر|ن |ء رمض|رس| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

68oo84 دى|له|دى عبــــد |له|ن عبــــد |ن محسن رمض|رو ط|بــــ دمي|د|

25o266 لصمد|دل محمد وروري عبــــد |منى ع ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5|37o2 م محمد خليف|م|هلل سمي  |عبــــد ط|معتـــ دمي|علوم ج

243893 بــــ|لتـــو|م محمد عبــــد|ء س|وف هرتـــ |لق|تـــمريض 

4293o3 سكندر|ديه ثــــروتـــ محمد |ن |صيدله طنط

84|o64 ن نوبــــي نور|ء شعبــــ|رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

25o||8 ج|هلل رس|دين محمد عبــــد|ن ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

264|2o وى|لسلك|نسمه محمد حلىم  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|649o6 ي محمد فؤ|ندى ه
د|ئى ن|بــــ حلو|د|

57||4 حمد محمد|نوره طه  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4||442 لمرىس درويش|محمد مصطفى محمد  |بــــ طنط|د|

|46748 ف ه|حمد | ر|لستـــ|حمد عبــــد |شم |رسر تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

342538 لسيد محمد|لد |مي  خ| هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

23o624 عيل|سم|لسيد |يمن فكرى |ن |مرو ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

793535 لسيد محمد|لسيد متـــول |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

357579 لمجيد فرج|زم عبــــد|لمجيد ح|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

7|5|45 لقلش|هيم |بــــر|لسيد جمعه |محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35|5|| لرحيم عىل عيس|هيم عبــــد|بــــر|ر |من ى شمس|د| بــــ عي 

628|55 هيم|بــــر|محمد تـــوفيق | حمد رض|ر |من زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8o3685 ي |هند عبــــد
حمد عىلي|لغنى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

|57929  عبــــد |لبــــ|ندى حمدى عبــــد 
ى
|لبــــ|ق

ى
ق ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|4|574 |لش|ىسر عبــــد |لنقر|لدين |ء |هبــــه بــــه
ى
ق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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6347o9 ى عبــــد|سل| لبــــديع محمد|م حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

34823o د|لجو|بــــ عبــــد|لتـــو|هيم عبــــد|بــــر|منيتـــ | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|77o3| لحميد خليل|دل عبــــد |حمد ع| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8|72|8 ي عبــــد|عبــــد هلل جمعه|لرحمن يحن  ي|بــــ |د|
|لمنى

22||29 لدين محمد|م نرص|س| ن|ر ى شمس|تـــج ره عي 

26|877  عىل |لرحمن |عبــــد
ى
ل|لد|بــــوبــــكر صدق وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

7o923o حمدى محمد حمدى محمد عيطتـــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69o23| لحميد حبــــيبــــ|دى عبــــد |له|د عبــــد |مصطفى جه لمنصوره|ره |تـــج

8788|3 بــــتـــ |هبــــه محمود محمد ثــــ سيوط|تـــمريض 

424297 بــــ محمد|لوه|لسعيد عبــــد |م محمد |عىل حس سكندريه|ل|صيدله 

6||63 هيم محمد|بــــر|ن |لرحمن رمض|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

7oo8|8 لدبــــيىك|حمد |لح |لرحمن ص|لح عبــــد |ص ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

7o75|3 ه  هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ني  لمنصوره|ره |تـــج

27879 تـــه|لرحيم شح|دل عبــــد |يتـــ ع| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6|7243 لهدى|بــــو |لعزيز |بــــر عبــــد |ج| تـــسبــــيح رض لمنصوره|صيدله 

4|3685 هيم|بــــر|تـــ |لشح|رس محمد|لدين ي|نور  |ره طنط|تـــج

875833 هيم عىل |بــــر|حمد |تـــم |ح ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

424||5 لصفتـــى|لعزيز |حمد عمرو محمود عبــــد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

73786 لرحمن|عبــــد| ح زكري|طمه مصبــــ|ف ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

4o49o2 لعزبــــ|لسعيد |ئى محمد |محمد ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

635797 لد شبــــل|حمد محمود خ| |ند زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8o3848 ء عىلي محمد عىلي|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

4|2o|8 ن|طف يوسف مصطفى يوسف عثــــم|ع |تـــربــــيتـــ طنط

46822 |حمد خف|ء |رس|
ى
جه دسوق لفيوم|لعلوم |ر |د

26||69 م محمود|هيم س|بــــر|سعديه  شمون|نوعيتـــ 

7o5949 لبــــدوى|جىح |لر|لسيد عىل |ن |يم| لمنصوره|ره |تـــج

8392o9 دم|سميه محمد سليم  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

786289 ه سعيد خليفتـــ عبــــد | لعزيز|مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

687888 بــــتـــى|لتـــو|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد |هدير رسور  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|3287 مد ضوى|لدين ح|ء|يدى عل|ه هره|لق|طبــــ بــــيطرى 
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349776 مه مصطفى|نور سل|بــــ |شه |بــــ بــــنه|د|

696327 ل|روق مش|ن محمد ف|يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2|2695 سم محمد|لمنصف ق|مي  عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

475554 ن|حمد حسن يوسف حسن سليم| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

25o4|5 لحريفه|حمد عىل |ء |شيم ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

695923 لمرىس عبــــد ربــــه|محمد سعد سعد  لمنصوره|بــــ |د|

857|9 لمهدى|عمر منصور حسنى مصطفى  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

697766 ين محمود تـــوفيق هل ل|شي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7|5o52 م|لحلبــــى محمدسل|ره محمد |س لمنصوره|بــــ |د|

647532 ى |م |ء حس|شيم حمد|لدين حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|2628o لمعبــــود|رق مسعد عبــــد |يوسف ط ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

83|73o مد|لي مرعي ح|محمد غ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

847o79 لد يسن عىلي|ء خ|رس| ن|سو|علوم 

64|989 هيم حسن|بــــر|حمد |لسيد |م |هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

58873 حمد سمي  سعيد حسن| ن|هندستـــ حلو

245|86 بــــ جوده|لتـــو|ده عيد عبــــد|غ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

353779 ى|يمن سليم|عمر  ن حسي  ى شمس حقوق عي 

447966 لدين محمود جويد|ن نرص |رو زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

44o9oo مي|لش| |ل عط|ن كم|ل رمض|كم لشيخ|علوم كفر 

6|7993 دل|لعو|لعربــــى |جر مجدى |ه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

756993 ح|لفتـــ|ء يشى محمد عبــــد |رس| |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

7o9464 ي|لكن|لمجيد محمد |هد عبــــد |مريم محمد مج
ئى لمنصوره|ره |تـــج

327892 لحميد محمد|ر عبــــد|مصطفى مختـــ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

78|478 ى حمدى سيد بــــدر |ي لدين مصطفى|سمي  زيق|لزق|ره |تـــج

5o|7o9 ن محمد صبــــىح سعد محمد|رو سكندريه|ل|عه |زر

6|53|| هد|لز|هلل خليل درويش |منتـــ  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

865o|2 لمنعم خرصى محمود|محمود عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8o576| ي | لي|د حمد محمد|يحن  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

26|||7 ه سعيد حنفى محمود سمي  شمون|نوعيتـــ 
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849895 حمد|ن حسن متـــولي |سمه| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

256634 ه عثــــم| شور|لغنى ع|ن عبــــد|مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

49|959 درس|ميل نصيف تـــ|ك| رين|م عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8795|o ء محمد يوسف محمد  |سم| سيوط|بــــ |د|

5o63o| لمقصود شعيبــــ عىل|م عبــــد |ء عص|سم| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

246o|| بــــ|محمد بــــشي  محمد غل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

85o468 ىسي|ح س|لفتـــ|فتـــ عبــــد|محمد ر لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

476o64 لقط|لحميد |دل حسن عبــــد |نه ع|جم سكندريه|ل|ره |تـــج

8985o6 ى |حمد عىل | حمد حسي  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

456397 ضىح عىل فصيح محمد محمد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68|853 ى صبــــره|رس| ء محمد محمود حسي  لمنصوره|بــــ |د|

6|5229 ف حسن |رس |ف ن|للبــــ|رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

629|82 ي
|هلل محمود عر|محمود عبــــد| دئى

ى
ق ي صىح 

زيق|لزق|معهد فنى

2|3558 حمدى|روق |لرؤف ف|جر عبــــد|ه وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

426263 لمهدى|د زىكي محمد |لجو|م عبــــد|همسه هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2o449 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |حمد |لرحمن |عبــــد  هره|لق|حقوق 

76|747 لحسن|بــــو|ن |مه رمض|س|ء |سم| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

78|42 هيم|ير|ح خليل |لفتـــ|حمد عبــــد |طمتـــ |ف رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

76|743 هيم|بــــر|هلل |ء سعيد حسبــــ |رس| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

84788o حمد طه|عبــــي  محمود  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33496o شم|شم ه|رص ه|يدى ن|ه ى شمس حقوق عي 

445624 دق محمد|محمد محمود محمد ص |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

5|5968 ي |م|
زى|حمد غ|متـــ محمد |س|ئى علوم دمنهور

96675 لعزيز|ء حمدي محمد عبــــد|وف بــــ بــــنى سويف|د|

3||94 ش|ش حو|لم حو|بــــسمه س هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

888829 لحق |بــــتـــ عبــــد|يد ثــــ|بــــ ز|رح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

424929 |لمنعم محمد |محمد محمد مجدى محمد عبــــد 
عيل|سم

|ره طنط|تـــج
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773876 ي
ى|بــــيتـــر صموئيل هبــــيل بــــنى مي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

92|o87 لدين محمد  |سعد صفوتـــ سعد  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

899227 حمد |لسيد مرىس | |نور ي صىح سوه
ج|معهد فنى

63oo22 ده|ن عىل حم|هلل رمض|حمد عبــــد | زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

64|2|4 ء طلعتـــ محمد محمد|شيم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

789329 م مخيمر|ل تـــه|محمود جم زيق|لزق|ره |تـــج

4o6955 ن محمود|حمد سليم|آيه أحمد  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

5o9495 يم عطيه دغش|لد|محمود محمد عبــــد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

49o76 هيم سليم|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8o6|69 لنعيم محمد|محمد جمعه عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

8677|7 هيم|بــــر|دي |لبــــغد|حمد|لد |محمد خ ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

5263o8 ىط|لع|مهيبــــ فكرى عمر عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

625236 ف|مرو ن محمد يوسف رسر زيق|لزق|ره |تـــج

428447 ى محمد |ي يد فريج فريج|بــــو|سمي  ى لي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o78|7 |لحميد عبــــد |لعزيز عبــــد |لحسينى عبــــد |حمدى 
لق|لخ

ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

33864o |حمد زكري|لدين |ح |تـــ صل|د نش|جه عه مشتـــهر|زر

79425 هيم سيد|بــــر|لد |خلود خ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8|4853 ه خلف بــــدري | حمد|مي  ره بــــنى سويف|تـــج

324326 لعزيز|رص حسن عبــــد|محمد ن ى شمس طبــــ عي 

|564o ر|لف|حمد |هلل |حمد سعيد عبــــد | د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

4o4o3| ي حسن عتـــريس نج|حسن ه
ر|ئى |ره طنط|تـــج

232o6| ل|لع|هيم محمدعبــــد |بــــر|لدين |ء|محمد عل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||874o لمسيح جندى|جون سمي  عبــــد  سيوط|هندستـــ 

6278|7 لرحمن محمود|لرحمن عطيتـــ عبــــد |ر عبــــد |مي زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

24o68| ي
ؤوط|رن|هيم |بــــر|لسيد |روق |ف| دئى ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 

ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

632463 هيم خليل|بــــر|هلل |روضه عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

27|582 ح محمد خليل|ئى محمد صل|م| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

2835o4 د|ل سيد ج|ره جم|س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|9973 ف موىسي عىلي|وعد  رسر حقوق بــــنى سويف
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889o46 ه نص| | لعل|بــــو|ر سيد |مي  سكندريه|ل|صيدله 

|58857 دق|ن ص|ء محمود رمض|ل| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

264745 ده عىل مسعود|حم| دين ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8o8|89 ى|سم ي حسي 
ى حسنى ء حسي  ي|طبــــ 

|لمنى

|3o333 ن ى|و| مي  ئل محمد حسي  هره|لق|حقوق 

|45o3 عىل محمد عىل حسن عىل مخلوف هره|لق|حقوق 

3496o2 ء حسن محمد حسن|سن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

843887 ي|لنوبــــي وهبــــ |بــــ |ربــــ
هلل مرغنى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

242727 م|لسل|زىك موىس عبــــد | محمد رض ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

479765 حمد محمد|حمد سعد | سكندريه|ل|هندستـــ 

484o49 لموجود|ء وليد محمد وهبــــى عبــــد|ل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62o566 دق|لح|آيه عزيز حسن  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

77872| يف ي ن|لسيد عىل نرص فرح|رس |رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6243o5 لعيسوى|ل محمد محمد |ئى بــــل|م| ط|حقوق دمي

6377o6 لسيد خليفه|هلل محمد |بــــثــــينتـــ عبــــد  زيق|لزق|علوم 

448456 حمد مدكور|لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|لعزيز |عبــــد  |بــــ طنط|د|

772672 ل محمد خليل|حمد جم|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

7738o4 لس  ه يوسف|يمن ز|كي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

54|86o رص|لمحسن بــــسيوئى ن|هيم محمد عبــــد |بــــر| سكندريه|ل|حقوق 

475825 لتـــرىك|حمد عىل |حمد حمدى | لشيخ|ره كفر |تـــج

844o42 سم|وي ق|زيد بــــسط|بــــ|محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

58|27 ض سعيد محمد|محمد ري طبــــ بــــنى سويف

344387 محمد رزق محمد محمد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

|727o8 محمود يوسف محمود محمد دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

684247 تـــربــــى|ل|هيم |بــــر|بــــ طلعتـــ محمد |يه|مل | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

226|55 لمعىط|س عبــــد|سم عبــــ|محمد بــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

863o|2 ن|منتـــرص حسن محمد عثــــم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|6237 ن حمدى عرفه محمد فرج|نور هره|لق|ره |تـــج

47767 ى|سمي  هندى سمي  حس ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

69|835 محمود حسن وفيق حسن مصطفى لمنصوره|ره |تـــج
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34|o23 ن دعبــــس|حمد سليم|لحكيم |حمد عبــــد| ى شمس صيدله عي 

3|6536 ى حسنى ه|شيم شم|ء حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

848|97 مل محمد|لد ك|ر خ|عم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

486888 عيل|سم|عيل |سم|محمد | يحن  زكري سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8247o3 ى|بــــيشوي ع ي|بــــش| طف مي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

|55|4o جر مجدي عىلي عيد|ه منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

354969 ح|ل مصبــــ|حمد كم|هبــــتـــ  عه مشتـــهر|زر

23586| لرحمن|ن محسن محمود عبــــد|عن هره|لق|م |عل|

766683 حمد|م |عيل سل|سم|م حمدى |سل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

24|o95 وى|لشن|لرحمن |مه عبــــد|س|لرحمن |عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|898o هلل|حمد عوض |سيد | دهم زكري| حقوق بــــنى سويف

4o4543 هلل غنيم|لعظيم عبــــد |محمد محمود عبــــد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

339678 لعظيم محمد|عبــــد| لعظيم رض|عبــــد |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

445366 تـــ|محمود محروس محمد محروس فرح ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

252739 ي|لمنعم |لرؤف عبــــد|بــــسنتـــ عبــــد
وى|لمنى ج|بــــ سوه|د|

5595o ن سعيد|شم سليم|حمد ه| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

23426o حمد|لسيد |ن |عمر محمد رمض ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|45|97 ى محمود محمد سليم|ه  حسي 
ن|ئى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|6o722 ن متـــبــــول عوض|دهم رمض| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

||9542 لدين طتـــ فرج|ح |مه صل|س| |ن|ر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

77||36 لم|منيه محمد محمد فتـــىح س| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o2|5| لسيد محروس عىل دهيس|عمر  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

7677o6 هلل عيد|رودينه سمي  محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6o366o وى حموده|لششتـــ|محمد عىل محمد  |بــــ طنط|د|

62|o66 ن|لغنيىمي رضو|مي محمد  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

89457| مر |ل ع|دل جل|ء ع|سن سيوط|عه |زر

2665|5 ه عزتـــ عىل عبــــد| لحميد|مي  |تـــمريض بــــنه

5o8682 ج|لسم|لسيد |لسيد |عمر محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

88o79o ى |شيم ء محمود عىل حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|4|62 عيل|سم|حمد |محمد مني  | عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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23|593 حمد|لرحمن |نور عبــــد|لرحمن |مهند عبــــد هره|لق|ره |تـــج

786596 لحليم|هيم عيد عطيه عبــــد|بــــر|محمد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

7||586 حمد حبــــق|كريم نبــــيه حسن  لمنصوره|ره |تـــج

634638 حمد|ح زىك |لفتـــ|يمن عبــــد|محمد  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

52o4|o ن|شه عثــــم|ء حسن يعقوبــــ عك|شيم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

333372 حمد محمد|رص |حمد ن| |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

8973o| در مرزوق |لق|ندى عىل عبــــد ج|بــــ سوه|د|

253258 غريبــــ معوض نرص| نور ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|34|8o |لبــــ|ل عبــــد |م جل|حبــــيبــــه هش
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8928o2 ر |لرحمن نص|خلود سيد عبــــد سيوط|حقوق 

5|o755 لمقصود صدقتـــ|حمد محمد عبــــد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9o3673 لسيد |لسيد حسن | |نور ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

65622 حمد حمد عوض عىل|يه | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|779o ن|ن محمد محمد شعبــــ|ن شعبــــ|مروتـــ رمض علوم بــــورسعيد

489o78 دل فتـــىح مصطفى بــــسيوئى|ح ع|سم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

444o38 ى مختـــ وق يسي  لمجيد عوض|ر عبــــد|رسر لشيخ|تـــمريض كفر 

236235 تـــه|د مرىس شح|ن عم|نوره هره|لق|صيدله 

|2372| رق مصطفى محمد محمد جبــــر|ط بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

62oo42 لدرينى|ن ذىك |ليىل محمد زيد ط|هندستـــ دمي

649533 ز|دق عوض در|ج ص|بــــوفر|محمد  زيق|لزق|حقوق 

533695 ي|
ن|رون سند سليم|وليم ه| فروئى سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|

إيجوثــــ

8|8369 لملك|د عبــــد|يوسف رفيق مر ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

22o||| لد محمد محمد|حبــــيبــــه خ ى شمس هندستـــ عي 

3|3|95 هيم دهده|بــــر|سم محمد محمد |بــــ ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

45|274 لمقصود محمد|ء طه عبــــد |شيم |ضتـــ طنط|علوم ري

54389o ى محمد |ح حمد محمد|تـــم حسني  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

78845o روق محمدين عوف|لسعيد مجدى ف| |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

495|44 هلل|لنبــــى عبــــدربــــه حسبــــ |محمد رشدى عبــــد بــــ دمنهور|د|

57294 لعظيم|لسيد عبــــد |رجبــــ | رن طبــــ بــــنى سويف
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32887| ن|ل يونس شعبــــ|محمد جم |ره بــــنه|تـــج

8582|o حمد|م سيد محمد |حس هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

67o5| رى|ح غبــــ|لفتـــ|ء محمود عبــــد |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|4857| ى|سم|ء |زينبــــ عل عيل حسي  عه مشتـــهر|زر

3|5||o حمد|لسعيد |لد |محمد خ هره|لق|حقوق 

258645 بــــ|وع حسن دي|حمد حسن مط| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

92998 ن|فظ سلط|لح|مل يونس عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

685343 ن|هيم شعبــــ|بــــر|حمد |ندى  لمنصوره|صيدله 

57724 ن|لفضيل رمض|محمد جميل عبــــد ن|صيدله حلو

3633|6 للطيف|حمد يوسف عبــــد|محمد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7o8|32 وق  لسعود|بــــو|بــــوبــــكر |لعربــــى |رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

22|34| ن|دل عىل محمد بــــدر|مصطفى ع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|462|7 لرحمن محمد|ريم عزتـــ عبــــد  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

|32658 وق ي ى|رس محمد |رسر مي  هره|لق|حقوق 

8|o928 ى|هيم |بــــر|م عىلي |عص مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

48239 د شيىم|هدير محسن فؤ ن|تـــربــــيتـــ حلو

756692 حمد صبــــح أحمد|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

54o2o| حمد بــــدر|لد محمد |وليد خ سكندريه|ل|ره |تـــج

3|3o28 ن محمد تـــوفيق|رق رمض|محمد ط |علوم بــــنه

495924 هيم عىل شيبــــون|ديتـــ حسن إبــــر|ن بــــ دمنهور|د|

4|7|6 حمد|هيم |بــــر|م نعيم |سل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|5886| ن|لدين محمد عثــــم|رق نجم |حبــــيبــــه ط هره|لق|م |عل|

264454 وق  ف محمد |رسر ج|لصبــــ|رسر |بــــ بــــنه|د|

359oo| هيم|بــــر|حمد |حمد محمد | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3|2|82 ندي مجدي محمد زعزع |ره بــــنه|تـــج

66332 فظ|لم ح|يوسف محمد س ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

5o566 يف |عص هيم عىلي|بــــر|م رسر صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

426328 يف|م سعيد |رحمتـــ محمد هش لسيد رسر سكندريه|ل|بــــ |د|
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6|4|78  |لعر| |محمد رض
ى
هيم زعرور|بــــر|ق ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 

لمنصورتـــ |بــــ

8858o9 فظ عىل |لح|محمد مصطفى عبــــد سيوط|حقوق 

54232o ر|لنج|رق رزق محمود |هند ط سكندريه|ل|بــــ |د|

245232 مل|ح سعد ك|هدى صل ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

7699o6 لسيد عمر|لسيد |ئى |هلل ه|منه  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

78846| لسويرىك|حمد |لسيد |محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3||86o هلل|ل بــــيوم عبــــد|بــــ جم|شه هره|لق|حقوق 

367744 لمنعم محمد عفيفى|هيم عبــــد|بــــر|لمنعم |عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

233|7| ى|مد |مريم محمد ح حمد حسي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

72oo6 حمد عىل قرئى| |دين لفيوم|حقوق 

222259 ح حسن|لفتـــ|ء حسن عبــــد|سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|o489 د|فتـــىحي عىلي فتـــىحي مر ره دمنهور|تـــج

|6o44| لعزيز ذىكي|محمد مدحتـــ عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2628oo لفتـــح|بــــو|لق |لخ|رص عبــــد|لن|عمر عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

8oo385 س|لحكيم عبــــ|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ن|سو|حقوق 

25o9oo حمد مخلوف|طف سيد |حمد ع| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

33|39| ي س|ء |ول
للبــــودى|هيم |بــــر|لم |لحسينى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|37883 د|عوض وجدى عوض عي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

322955 حمد عزوز محمد|جر |ه لفيوم|لعلوم |ر |د

764|99 لسعيد|مل محمد |رس ك|مريم ي تـــمريض بــــور سعيد 

52987| ى مني  نجيبــــ خيلتـــ| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

847393 دم|لكريم |هي عبــــد|لل|زينبــــ عبــــد ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

82858o حمد|د دردير |محمد رش لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

923792 رفعتـــ مني  عزم | رين|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|47495 لعزيز محمود|لد محمود عبــــد |خ تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3498|5 غبــــ محمد نجم|ر ر|حمد مختـــ| |حقوق بــــنه

9o7885 كر |هيم ش|بــــر|يز |هيم ف|بــــر| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

256|7 فريده حسن حسنى سيد هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

8466o4 ي
ن|جمعه محمدين عثــــم| دئى ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو
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865429 حمد فتـــىحي محمد يسن| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

263|67 ى جم|م|  حسي 
ى|ل |ئى لدين حسي  |علوم بــــنه

39623 لعزيز|محمد نبــــيل فهىم عبــــد  ج|ره سوه|تـــج

|24249 لعزيز|رق محمود عبــــد |ريج ط| ى شمس|د| بــــ عي 

36742| ف |ء |ول حمد محمد|رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

899352 حمد |ل مصطفى محمد |جم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

77o269 نم غنيم|حمد غ|لرحمن محمد |عبــــد  زيق|لزق|علوم 

925o9| ل تـــوفيق  |لرحمن محمد هل|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

757828 لمنعم محمود مصطفى|مصطفى عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

8862|7 م |بــــوزيد عىل هم|فرحه  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

7795o3 ريم سعيد فتـــىح مسلم ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

75423| ى رض|ي لبــــكرى|محمد | سمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

325947 هدى عرفه حسن حنفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

24|4|7 ى ص|رس| لح|ء عرفه محمد حسني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5383o7 لخول|م سعد محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|55o66 ى محمد|مريم سيد  مي  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

8774|o فيبــــى مني  سعيد جرجس   سيوط|حقوق 

2|535 ئى محمد|ره محمد فرج|س هره|لق|ره |تـــج

85o35| مي عتـــربــــ|مؤمن محمود حس حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

837o83 تـــي محمد|بــــ محمد نج|رح دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

847o6| حمد خلف|لدين |ء نرص|وف ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|39||4 حمد|هيم |بــــر|ء رفيق |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

25o62o لجحش|طمه مصطفى محمد |ف ي صىح بــــنه
|معهد فنى

79|85| ى محمد عبــــد |ل| لم|لسيد س|م |لسل|مي  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

4|7273 ى|محمد مجدى محمد عىل حس ني  لشيخ|ره كفر |تـــج

2|8397 بــــر|لسيد ج|لرحمن |لرحمن نمر عبــــد |مريم عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

335248 ى هلل|د وجيتـــ رزق |عم| كريستـــي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

46|64 دق|دق محمد ص|حمد ص| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

68o53 م|لسل|طمه محمود معوض عبــــد|ف ن|حقوق حلو
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3545o8 ي محمد سعيد عبــــد|م|
لرحيم|ئى ى شمس|د| بــــ عي 

78o895 ى حسن محمود مدحتـــ محمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

36487o هلل محمد عيد عفيفى|عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

8|3o59 ي نجيبــــ|سحق ن|م |بــــر| ج  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

836475 ي|لر|لحميد محمد عبــــد|نفيسه عبــــد
ضى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

62|293 لم|هيم س|بــــر|لسعيد |م ممدوح |سل| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

362784 ف |حمد | م|لسل|هيم فتـــىح عبــــد|بــــر|رسر ج|بــــ سوه|د|

758o57 لمجيد|لحميد عبــــد |رق عبــــد |مه ط|س| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

432|23 ىطي|لدم|دي |له|هيم عبــــد |بــــر|جر |ه لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

5o6442 هلل يوسف|حمد عبــــد |محمد | نور إلسكندريتـــ |تـــمريض 

88o|73 مكرم | يىلي|بــــ |يه|جوى  سيوط|ره |تـــج

2|2669 وى|لص|لسيد |لسيد محمد |طف |ع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7|o857  |حمد |
ى
 |لدسوق

ى
لليثــــى|لدسوق بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

242|56 لم|لد عىل محمد عىلي س|ن خ|نوره هره|لق|صيدله 

7896o3 لسيد محمد محمد خليل|م |سل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8|o332 هيم|بــــر|بــــيشوي فرنس حبــــيبــــ  ي|علوم 
|لمنى

87685o مل |حمد ك|هيم |بــــر|ن |نوره سيوط|بــــ |د|

6|o426 لفتـــح نبــــيه عبــــد ربــــه|بــــو |لد |محمد خ لمنصوره|ره |تـــج

|6o247 وى|بــــر عشم|لج|م عبــــد |مهند عص ى شمس علوم عي 

226357 لسيد نرص|تـــم |يوسف ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|74558 رق عىل محمد|منيه ط| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o95o2 لشيشينى|محمد بــــسيوئى محمد بــــسيوئى  |بــــ طنط|د|

82|677 يف صل هلل|لدين عبــــد|ح |مريم رسر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o|739 ه محمود عبــــد | فع|لش|حمد |لعزيز |مي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|6388| لح|ص| هيم محمد رض|بــــر|حمد | ن|حقوق حلو

47659 ل|لع|دى عبــــد|له|يمن عبــــد| |ند تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

85355o حمدي محمدعىلي حمدي محمود ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6o55|7 م|م|ده محمد |هلل حم|منه  لمنصوره|هندستـــ 

5|9|69 ى محمود عبــــد |أسم در|لق|ء خي  |بــــ طنط|د|

359732 حمد|هيم عوئى |بــــر|حبــــيبــــتـــ  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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4|5575 هيم قرئى هديبــــ|بــــر|حسن خميس  |حقوق طنط

33|862 بــــ|حمد محمد حج|هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

246o25 ره|لحميد عم|حمد نعيم عبــــد| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

46oo76 ي |م|
لسيد|لمنعم |لسيد عبــــد|ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

32|oo| لحميد|حمد عبــــد|لدين |م |حمد حس| ى شمس هندستـــ عي 

|3o262 نيس بــــطرس عطيه|ندى |س |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

69o36 ى عبــــد |س ح|لفتـــ|ميتـــ ممدوح حسي  لفيوم|بــــ |د|

63252| لحميد رزق|جر حسينى عىل عبــــد|ه زيق|لزق|بــــ |د|

4o7666 |د صموئيل يوسف حن|مريم عم سكندريه|ل|ره |تـــج

68349 بــــ حسن|لتـــو|حمد محمد عبــــد | لفيوم|بــــ |د|

85o624 لكريم|حمد عبــــد|لمنعم |د عبــــد|جه سيوط|ره |تـــج

629779 ى صديق | عيل|سم|حمد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

2465o9  |بــــر|دى |ه
ى
حمد|لسيد |هيم دسوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

435|o9 وى|لشه|لرحمن |لرحمن محمد عبــــد |محمد عبــــد  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

5o3o93 لقوى|رس فرج محمد عبــــد|أمينتـــ ي سكندريه|ل|حقوق 

443485 ى أحمد أحمد درويش|حمد ي| سي  لشيخ|ره كفر |تـــج

|6|528 نس ثــــروتـــ محمد محمود|ن ى شمس| لسن عي 

693978 ذل|لش|حمد محمد |حمد |زم |ح ط|معتـــ دمي|علوم ج

52954 دى|له|بــــ عبــــد |لتـــو|حمد محمود عبــــد | ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

826622 ندي محمد تـــوفيق خليل دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

39|48 مريم سعيد معوض عبــــد ربــــه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

68752| لديسىطي|لسعيد |ح |م صل|مي  س| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|5o84 ي محمد |أسم
لشبــــيتـــ|ء محمد حسينى لشيخ|نوعيتـــ كفر 

682579 حمد|ل سيد |م مصطفى كم|يدى عص|ه لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

486978 د مرىس هريدى|لد محمد رش|خ سكندريه|ل|ره |تـــج

26o9|4  عرص
ى
مريم وجيه شوق ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

8|9359 ح طه حسن|م صل|سه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

639278 حمد|ح محمد |ر محمد صل|يثــــ| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و
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9|6957 يفه جم لعليم  |بــــتـــ عبــــد|ل ثــــ|رسر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

85474 لقوي|ضىحي عزتـــ عىلي عبــــد  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

78|487 لسيد|حمد |وى |لقن|ر |نه| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|29| ف زىكي محمد|سلىمي 
رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

7o9o8o لعوضى|ء مسعود عىل |ريف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

47|24 لسيد|منى حسن محمود  هره|لق|علوم 

2|7648 ى|م|حمد |عمر محمد  م حسي  هره|لق|ره |تـــج

6|627| ن|ن محمود رمض|ر سليم|من ط|بــــ دمي|د|

57997 لعظيم|ل عبــــد|لع|حمد عبــــد|مصطفى  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

8|4o6| لحكيم محمد|حمد يوسف عبــــد| سيوط|ره |تـــج

6o7382 س|لنح|هدى محمود محمد  ي صىح طنط
|معهد فنى

222369 ن محمد|حمد وهم|هلل |منه  هره|لق|ره |تـــج

755|o عمرو عىل رجبــــ محمود دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

534539 مه|ح سل|لفتـــ|ح حسن عبــــد |لفتـــ|عبــــد | دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6497|3 حمد عبــــدربــــه عىل|شم |م ه| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

447o|7 حمد|ر |م مختـــ|حمد هش| |ضتـــ طنط|علوم ري

8686|7 ي عمر |تـــه
لرحمن|لمجد عبــــد|بــــو|ئى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

365228 لمهدى|د محمد |ء عم|رس| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

32||92 ي|هيم محمد |بــــر|محمود 
ى
لدسوق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

486232 لسيد عىل|قوتـــ |ن ي|نوره لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

679746 تـــربــــى|ل|لسيد عوض |هدير  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

79|253 وى|لص|وى محمد |لص|جد |ء م|شيم ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

9o3|23 ى محمود فوزى  ى |حني  مي  ج|طبــــ سوه

427577  س|لبــــ|عبــــد | يوسف يحن  زكري
ى
لمه|ق |ره طنط|تـــج

885o57 حمد عىل |ره عرفه |س سيوط|تـــربــــيتـــ 

4|2562 ئى|لطن|لسيد |حمد |ن |رو |تـــربــــيتـــ طنط

22|2|2 ف جوده عبــــد|ء |سم| در|لق|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

923576 ى |م محمد عبــــد|سل| للطيف حسي  ج|عه سوه|زر
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286|53 هيم|بــــر|دل محمد رزق |محمود ع ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

7|5|4| ش|فتـــىح محمود فتـــىح محمود هو ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|65389 هلل|ح عبــــد |هلل صل|ء عبــــد |شيم هره|لق|حقوق 

|53942 عىل محمد عىل محمد محمود د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

2299o3 بــــ|لحميد محمد حج| د عبــــد |لرحمن عم|عبــــد ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|48|8| زى|هيم حج|بــــر|حمد محمد | |دين هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o|32| ى محمد |شيم لسيد رجبــــ|ء خي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

886398 ل  |لرج|هلل عبــــد|حمد سمي  عىط | سيوط|علوم 

|8539 لشيوي|ض عطيتـــ |دهم محمد ري| ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

8||4| لحليم|لسيد عبــــد |م |لسل|مل عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o6442 حمد سيد |دل |بــــ ع|رح ج|بــــ سوه|د|

766266 هلل حميده عىل|ن محمد عبــــد |نوره ره بــــور سعيد|تـــج

694895 ذل|لش|دق |هيم ص|بــــر|لسعيد |محمد  ى شمس طبــــ عي 

52429 لمنعم سعد|شذى سعيد عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|63988 حمد|د |لحميد ج|ل سيد عبــــد |م| ن|بــــ حلو|د|

26788| نم|س غ|م عبــــ|حمد س| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

9o6777 ى عىل  رحمه يوسف حسي  ج|بــــ سوه|د|

857792 ي محمد محمد 
حمد|لصغي  |مصطفى لمنصوره|حقوق 

775566 لحميد غنيىم|هلل عبــــد |حمد عبــــد | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

45o957 در محمد عوض|لق|دل عبــــد|م ع|س ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

643|78 مح محمد عىل|مريم س زيق|لزق|هندستـــ 

9|4225 ى  |ء ع|رس| دل خليفه حسي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

4529o8 بــــو سمره|لحميد مرىس |ل عبــــد |م كم ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

7723o9 لمقصود|روق عبــــد|هر ف|ء م|شيم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

42o5|3 هيم|بــــر|عيل |سم|لمنعم عىل  |هيم عبــــد|بــــر| لشيخ|ره كفر |تـــج

42435o حمد صفوتـــ حسن درويش|محمد  سكندريه|ل|طبــــ 

7o|596 وق صبــــرى محمد محمد عبــــد  لرحمن|رسر زيق |لزق|تـــمريض 

|2|436 جنتـــ محروس عىل محمود ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 
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52oo87 ىط حسن|لع|بــــوزيد عبــــد|ء |بــــرين عل|ص بــــ دمنهور|د|

256532 لغليض|ل |مه جل|س|ن |جيه شمون|نوعيتـــ 

|3632| ف |مريم  هيم|بــــر|نور |رسر كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

626243 هيم|بــــر|حمد |ء محمد |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

844844 مد|د بــــيومي محمد ح|زي ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

33923| ى عبــــد|مروتـــ مرتـــضى حس لعزيز|ني  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

334294 زق يوسف|لر|ئى عبــــد|زق ه|لر|عبــــد ى شمس حقوق عي 

8799|4 بــــ محمود يوسف  |لوه|ء عبــــد|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34268 هر محمد|لظ|لسنيوى عبــــد|ن |مرو تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

694523 ده|حمد عي|عيل |سم|ل نعيم |جل| لمنصوره|بــــ |د|

|2|457 لسيد|رس فوزى |يوسف ي ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

233972 ف عطيه حسن | لسيد|رسر ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

62o664 تـــه|هيم محمد شح|بــــر|ء محمد |أل ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

79237| ى|لزغبــــى |يمن محمد |رضوى  مي  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

93759 م فضل بــــدوي|رتـــ عص|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|7|88o ى مجدى لبــــيبــــ غ مي  ل|كي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

9248o4 لسيد | |لوف|بــــو|لديبــــ |عمرو  لمنصوره|حقوق 

84594| هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|م |هش ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|5993| ل محمد عبــــده|محمد جم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

49o747 ى|حمد ش|حمد محمد |يه محمد | هي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

693227 |لن|حمد |حمد |لرحمن |عبــــد 
ى

ع |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

699o38 لحميد|ن حلىم عطيه محمود عبــــد |يم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

363354 لعزيز|لمنعم عبــــد|حمد سعيد عبــــد| لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

35o685 ن|لصمد سليم|سط عبــــد|لبــــ|عبــــد| ر|ي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

859o8 ى|مصطفى محمد مصطفى  مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o4o83 م|لحسينى قرط|هلل |ء مسعد عبــــد |رس| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

366356 لتـــ محمد لطفى محمد|ه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

245992 هلل|بــــوعبــــد|ء فتـــىح |كريم عل |كليتـــ هندستـــ بــــنه
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2|679o حمد مبــــروك|حمد ربــــيع محمد |تـــسنيم  ى شمس حقوق عي 

699336 هيم|بــــر|محمد عبــــده محمود محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

477|99 ي عبــــد |أحمد ن زق بــــكرى|لر|للطيف عبــــد |ج  ن|سو|بــــ |د|

69845 لسيد فرج|حمد |طمه |ف ره بــــنى سويف|تـــج

89235o دى محمد |ل نف|نشين جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o5oo7 هيم جليلتـــ|بــــر|محمد سمي   زيق|لزق|هندستـــ 

|247|7 لم يوسف|حمد محمد س|محمد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

527o76 ن|حمد محمد محمد رضو|مؤمن  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

26959 ن محمد متـــولي محمود|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5o5ooo وليد مكرم ذىك| رين|م سكندريه|ل|حقوق 

|73973 حمد|د محمد |حمد سعد رش| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

69453| بــــينى|م عىل محمود |ء عص|رس| لشر لمنصوره|صيدله 

44|864 ى ر لم|هيم س|بــــر|ح |فتـــ مصبــــ|نرمي  لشيخ|تـــمريض كفر 

896976 لسيد |حمد عىل عرفه | ج|تـــربــــيتـــ سوه

264679 ى ص|ر |من ن عىل|لح رمض|مي  |علوم بــــنه

|69552 ح|لفتـــ|حمد كرم محمد عبــــد | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

876246 هلل محمد  |حمد عبــــد|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

338999 جر محمد محمد محمود غنيم|ه عه مشتـــهر|زر

4|7663 جد مكرم سيدهم|رين م|ك لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

496964 لجوهرى|ن محمد |مريم سعيد رمض عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

235854 ف عبــــد|ء |شيم لغنى حسن|رسر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

445392 ي محمد عبــــ|سم|
س محمد|ء مصطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

|7o844 ئى مجلع بــــطرس|ريمون ه لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

336||5 يف عىل حسن| يتـــ رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

7o||57 د شلبــــي|لجو|لعظيم عبــــد |محمود مصطفى عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

78295o ن|م محمد حس|لسل|ء عبــــد |يه عل| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

592|4 لمنعم محمد|ء وجيه عبــــد |عل لفيوم|هندستـــ 
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79299 فيصل نبــــيل خلف محمد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

84239o ه عىلي خليل | حمد|مي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

2|89o4 ى حسن|هلل محمد |محمد عبــــد مي  ى شمس هندستـــ عي 

755||2 ء فتـــىح محمد|سلىم عل ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

775|o2 لحميد|لسيد عبــــد |لد |م خ|سل| زيق|لزق|علوم 

786275 ل محمد|لمتـــع|ره محمد عبــــد |س زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

82836o ي
عيل|سم|لدين محمد |مىحي | دئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

248397 ن محمد محمود سعد|حن لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

|3o46o مد محمد|مح ح|طيمه س|ف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

629593 لسيد عمر|لسيد |زينبــــ فوزى  زيق|لزق|علوم 

776|oo ف محمود محمد صبــــره|م  رسر زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

677283 هيم عوده|بــــر|لدين يحن  |م |محمد حس لمنصوره|حقوق 

|492|5 ل سيد محمد محمود|جم| دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|29793 هيم|بــــر|ل محمد |ن جم|يم| هره|لق|حقوق 

423663 لمتـــول عوض|لمتـــول |ئى |ره ه|س سكندريه|ل|بــــ |د|

2|6469 هر|لط|حمد |م محمد حلىم |محمد هش ى شمس هندستـــ عي 

488476 ى |هيم |بــــر| هيم قطبــــ محمد|بــــر|مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|579| فظ بــــدوى|د ح|مريم محسن محمد رش لمنصوره|حقوق 

8o8554 ي|لدين عيد عبــــد|ل |محمود جم
لغنى لفيوم|ر |ثــــ|

|47625 حمد مسلم|فع |لمنعم سعيد ن|عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

278596 حمد درويش عطوه|مريم درويش  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

682|83 ه كم| ود|مد جبــــر د|لدين ح|ل |مي  لمنصورتـــ |تـــمريض 

64|877 لصغي |حمد محمد |لسيد |يدى |ه زيق|لزق|عه |زر

|66245 بــــ قرئى|لتـــو|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

249985 ن|حمد فهىم سليم|مريم محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

686o95 ي|ر
لق|لخ|هيم عبــــد |بــــر|تـــه |شح| ئى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9||79| للطيف  |حد عبــــد|لو|حمد عبــــد|ء |رس| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3|5288 د حمدى حلىم محمد|يتـــ عم| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

86656 هر محمد نرص|ن م|نوره بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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475226 ى متـــى| بــــسنتـــ مجدى مكرم مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|36463 حمد محمد جمعه محمد| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

29885 ى | هيم عىلي|بــــر|حمد حسي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|54486 |بــــر ند|لرحمن نبــــيل ص|عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

||5336 سعد زىك|ئيل صبــــرى |مهر هره|لق|ره |تـــج

6o987 ن|لد فتـــىح سليم|لرحمن خ|عبــــد  حقوق بــــنى سويف

4|636 لصمد|لحكم عبــــد|لصمد محمد عبــــد|محمود عبــــد هره|لق|حقوق 

69653| لبــــيس|لسيد |بــــ |يه|ئى |م| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

885548 دل مني  فرج  |مريم ع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

778357  صل
ى
دتـــ|ح زي|رحمه شوق زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

787795 ى عبــــد  دى محمد|له|لعزيز عبــــد |نرمي  زيق|لزق|ره |تـــج

|56986 حمد|هلل |لمنعم عبــــد |حمد عبــــد | هره|لق|هندستـــ 

227936 ي| دون|م
ء عدل عزيز|ضى ن|بــــ حلو|د|

349849 ى حسن |م |محمد س عرص|ل|مي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

843|62 زي|زي محمد حج|ء حج|رس| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

488775 لمنعم محمد عىلي|لد سعيد عبــــد |خ ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

4324| لم|لدين محمود س|محمود نرص  هره|لق|ره |تـــج

499843 رون|تـــغريد ممدوح عفيفى محمد ح تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|477o9 ى عيد|رمض ن سمي  حسي  هره|لق|حقوق 

897782 لتـــوئى |ندى صفوتـــ حمدى  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

8865o3 ى فر|محمد ه ج |شم حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35|o3o حمد|مه |مل سل|بــــر ك|ء ص|صف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

493587 شور|حمد ع|حمد رجبــــ |نور  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

535768 لعزيز|محمد نرص صبــــىح عبــــد  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

9|4|37 حمد  |مل |زينبــــ مصطفى ك سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

774789 ح|لفتـــ|سل مجدى محمود محمد عبــــد |بــــ زيق|لزق|هندستـــ 

637675 تـــه|هلل محمد شح|مر| |ند زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|5o6|o لح|لح عىلي ص|وليد ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4284|7 يد|لسيد ز|لمنعم |لد عبــــد |م خ ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|7225 لسيد عطيتـــ|لد بــــدير |عمر خ لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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|736o| ح بــــدوى عىل|لفتـــ|بــــوىس سعيد عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

84|55| حمد|مي  |هلل |زينبــــ عبــــد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

633459 هيم|لحميد إبــــر|ن عبــــد|ء شعبــــ|فد زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

22796| س مرىس بــــدوى|ن عرفه عبــــ|يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

27758| ى|ل |تـــسنيم جل حمد مي  ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

552|2 ي عبــــد|يتـــ ر|
بــــ|لوه|لمنعم عبــــد |ضى لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 

سويف

68783| لبــــيىل|لمتـــول |ن محمود عمر |سلو لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|33654 مد مصطفى سيد|جر ح|ه هره|لق|حقوق 

83|77o عيل|سم|حمد |لد |مجد خ| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

268439 لمجيد نرص|رس عبــــد|مصطفى ي ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

775793 جي منىه|لصبــــ|مصطفى محمود  زيق|لزق|هندستـــ 

772427 ى جوده |عل لسيد غنيم|ء خي  زيق|لزق|ره |تـــج

6|8|92 ل|لع|مه حسن عبــــد |س|جنه  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

78693| ص|لخو|د محمد محمد |حمد جه| ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

428355 لسكرى|ء عىل عطيتـــ |لزهر| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

698532 حمد عىل|ء مجدى رأفتـــ يونس سيد |سم| لمنصوره|طبــــ 

77|3o8 لم|حمد س|لسيد |يه محمد | زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

853955 حمد محمد عىلي|عىلي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o944 ن عيد حميده|مصطفى شعبــــ لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

684535 تـــ محمود ليله|لشح|مي  |محمود  لمنصوره|نوعيتـــ 

25658o ى نبــــيل بــــسيوئى عبــــد|ي لق|لخ|سمي  |صيدله طنط

846427 يتـــ جميل صبــــىحي بــــش ره|مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

||6|o8 تـــه|حمد شح|لدين |ح |فرح هيثــــم صل ى شمس|تـــج ره عي 

9||6o| ح عطيه  |لفتـــ|محمود سليم عبــــد ج|بــــ سوه|د|

6o2427 دى عىل|له|ء محسن عبــــد |شيم لمنصوره|علوم 

22479 سط محمود محمود|لبــــ|دهم عبــــد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

89o86| لغنى |دل ميش عبــــد|ء ع|سم| سيوط|بــــ |د|

879843 لحميد محمد  |حمد عبــــد|ء |دع سيوط|تـــمريض 
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|47276 ى حسن|لدين محمد عل|نور  ء حسي  ى شمس حقوق عي 

8|7486 ي محسن فهىمي بــــدر| نىح  ي|بــــ |د|
|لمنى

299989 ى س|حمد خ| لم|لد حسني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5||o34 لكوم|لسيد محمد |لرحمن سعد |عبــــد  عه دمنهور|زر

494o5| دى|ح حم|لفتـــ|لد رجبــــ عبــــد|محمد خ تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

4|4|37 ر|لم عم|لم س|ء محمد س|أسم لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6|7868 لسيد|لمنعم محمود محمد |خلود عبــــد  ط|حقوق دمي

75339 جرجس| نس نبــــيل حن|ن ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

32o778 ى|بــــو|حمد |لسيد |ل |سيد جم لعني  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

284243 بــــوعجيله|م |لسل|ء عيد عبــــد|رس| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

542469 لمقصود كله|مد عبــــد|يه محمد ح| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

484556 يمن محمد متـــولي محمود|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62|793 بــــيل|لمتـــول محمد ق|مد |ن ح|نور ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

62o837 ي نور |هلل |محمد عبــــد
ى
لدين|لدسوق ط|هندستـــ دمي

749|5 م|م|بــــ |لوه|رس عبــــد |محمد ي ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|2463 يبــــ|لش|هلل |ء محمد عبــــد|ل| ى شمس حقوق عي 

863o9o لرحمن|كر عبــــد|ح ش|محمود صل سيوط|عه |زر

9|93|7 لكريم مىكي |بــــر عبــــد|لج|نعمه عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

337672 يف عبــــد| ف محمد رسر م|لسل|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

355226 حمد عوض|لد |عبــــي  خ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5|92oo حمد يوسف محمد زعتـــر|ء |آل |عه طنط|زر

832523 روق محمود محمد|حمد ف| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

63||87 ن صفوتـــ محمد حسن|يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

362677 |لعط|بــــو |لسيد | |لعط|بــــو |زينبــــ  ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

629o95 لرحمن|ن عبــــد|لرحمن رمض|ل عبــــد |حمد جم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|29445 لسيد|دق |هلل حنفى ص|عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

85862o ى مني  رشدي عوض| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

682869 زم محمد محمد عىل عقبــــه|ح لمنصوره|ره |تـــج
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2|49o2 لكريم رزين|دل عبــــد|محمد ع  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

|5847o يمن عىل عرفه|بــــسنتـــ  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

75|575 لرحمن|كمل بــــشي  عبــــد |جنه  هندستـــ بــــور سعيد

5o5693 عيل شعيبــــ|سم|لد محمد شعيبــــ |خ سكندريه|ل|بــــ |د|

27o76o  يوسف بــــليىط|لبــــ|م عبــــد|ء س|رس|
ى
ق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

86667 ى عبــــد لمنطلبــــ|مصطفى حمدى عشر لفيوم|عه |زر

46|7o3 لعزيز|د عبــــد |لجو|لد عبــــد |ء خ|عصم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

44922 حمد|ن محمد |ره محمد شعبــــ|س هره|لق|حقوق 

|766|7 لحليم|لعظيم عبــــد |هلل عبــــد |ندى عبــــد  ى شمس طبــــ عي 

2|3759 |روق محمد عر|ندى محمود ف
ى
ق ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|52969 محمد محمود محمد محمود ن|بــــ حلو|د|

25|262 ي|طف مبــــروك |محمد ع
وى|لمنى ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

6|4492 حمد موىس|حمد محمد سيد |ء |عىلي |ره طنط|تـــج

4955o4 هلل|هلل عبــــده عبــــد|هلل مرىس عبــــد|عبــــد  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

59295 عيل|سم|ئى مصطفى محمد |م| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

32||47 ئى محمد سعيد|لدين ه|سيف  ى شمس حقوق عي 

857598 سم|لكريم ق|يز عبــــد|لكريم ف|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

829864 لمنطلبــــ|م عبــــد|بــــرهيم سل|نسمه  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|57797 وى|حمد مك|ء |تـــن عل|ف ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

247292 د بــــطيقه|بــــر محمد رش|محمود ج ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

48|623 لح|محمد فتـــىح محمد ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63o62 هلل جمعتـــ|ل عبــــد|لبــــنى جم بــــ بــــنى سويف|د|

58336 ك|لمل|ح عبــــد|د صبــــ|رى عم|م لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

535734 لسيد|م محمود |محمد عل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78662o بــــدين مصطفى|لع|م زين |مصطفى عل ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

88|6o7 ء فرغىل محمد فرغىلي |رس| سيوط|تـــربــــيتـــ 

355275 ى فهد محمود محمد  هيم|بــــر|نرمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

79629 فتـــ عىلي بــــريك|هلل ر|منتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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4o7834 ل محمد قنديل|دل جل|لد ع|خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76658o ر|لنج|هيم |بــــر|مه |محمود سعيد سل لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

|57269 ف سيد محمد سيد|ء |شيم رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4338|9 لعليم بــــسيوئى|م عبــــد|لد عص|خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|26869 ن|لدين شعل|ح |مر صل|لد تـــ|خ ى شمس|تـــج ره عي 

8358o يمن محمد عىل|لدين |عىل  لمنصوره|حقوق 

259953 ي
ل عزتـــ بــــدر|جم| دئى شمون|نوعيتـــ 

25o9o5 حمد مسلم|لدين |د|حمد عم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

766372 بــــ|ن محمد غر|محمد معتـــز سليم ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

7464| ه جمعه|لل|جر جمعه عبــــد|ه ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

4335|7 رسعد نوح|لغف|محمد مصطفى عبــــد  |طبــــ طنط

82o863 تـــه|هيم شح|بــــر|رص |محمد ن ي|علوم 
|لمنى

86o86 حمد سيد|محمد | ذكري ج|بــــ سوه|د|

636|o4 تـــى محمد|لزن|تـــى |لزن|هلل محمد |رحمه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

326928 ى محمد ج|ي بــــر جنيدى|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

3448|6 مر|ح ع|لفتـــ|حمد عبــــد|ن |رو ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

43733o مر أحمد خزيىم|نهله سعد ع |حقوق طنط

|53874 ه|لل|د عبــــد |لجو|مه عبــــد |س|يوسف  ن|حقوق حلو

678o77 لنبــــى|حمد محمد عبــــد |محمد محمد  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

9247|5 ه ن| حمد |لرؤوف |رص عبــــد|مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

3292|8 م جودتـــ فهىم|جر عص|ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

33o427 هيم|بــــر|مريم محسن محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

226o67 ف سلط|لرحمن |عبــــد ن عىل|رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

||4732 هيم|بــــر|جون مجدى سمي   ى شمس حقوق عي 

754892 ء طلعتـــ محمد عىل|بــــه حقوق بــــورسعيد

37232| حمد فريجتـــ|لحليم |عمرو سعد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

83754 مل موىس|ن ك|حمد شعبــــ| حقوق بــــنى سويف

5o59o3 لحليم حسن|لكريم عبــــد|زن مجدى عبــــد|م سكندريه|ل|صيدله 

687247 لمرىسي|لغريبــــ |لغريبــــ |حمد |ء |دع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

Thursday, September 6, 2018 Page 8384 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2657| محمود فهىم| محمود زكري هره|لق|ره |تـــج

4785|5 لسعيد بــــعيص|ئل محمد |يه و| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

75422o ن|لخيط|بــــو|حمد محمود |ن محمود |يم| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

33|253 لرحيم|حمد عبــــد|حمد فوزي |روضتـــ  |تـــربــــيتـــ بــــنه

449|94 لق|لخ|حمد مصطفى أحمد فوزى مصطفى عبــــد | |هندستـــ طنط

3|5939 ى حنفى| تـــ سيد حسي  مي  ى شمس|د| بــــ عي 

629342 هلل|كريم نبــــيل محمد جمعه عوض  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

53984  بــــشي  |دى خ|ه
حمد|لد مصطفى ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

247335 س|لنح|حمد محمد |لعزيز عىل |عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

255825 لم دغيدى|وليد عزتـــ س ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

6|6539 ف محمد عبــــده |م |سل| لعدوي|رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

48864 فظ|لح|لمعز محمد عبــــد|طمه عبــــد|ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

84276 رس|حمد ي|رس سيد |ي معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

75865o حمد محمود|م |حمد عص| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

5396o8 لسيد محمد|لسيد محمد |هلل |عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

87|55| ي محمود كر
ر|محمود مصطفى ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

6|645 ن|لشفيع سليم|ل عبــــد |لع|ء عبــــد |عىلي حقوق بــــنى سويف

28765o هلل نرص|حمد سمي  عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6|627 ء سيد مصطفى محمود|شيم ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

7o7926 بــــو خشبــــه|عيل حسن محمد |سم|ندى  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

89454o لموجود |حمد عبــــد|مد |ء ح|دع سيوط|تـــربــــيتـــ 

4756|6 هيم|بــــر|لسيد |مريم محمد محمود  سكندريه|ل|ره |تـــج

85o637 ي|عمر وجيه و
ى
صف دسوق صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

|64836 هيم|بــــر|طف |ن حسن ع|رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8868oo ر سليم محمد |ن مختـــ|يم| سيوط|ره |تـــج

444o56 هيم|بــــر|لمرشدى |لسيد |وهيبــــه  لشيخ|ره كفر |تـــج

|9327 لعزيز|مه سعيد عىل عبــــد |س| ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

453579 ى|ي من عطيتـــ حميدتـــ طه محمد سكي  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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842274 لضوي|مل |عمر محمد ك دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

637399 لغنى قنديل|لق عبــــد|لخ|هيم عبــــد|بــــر|محمد  زيق|لزق|حقوق 

335939 ر شحتـــه مصطفى عىل|من ى شمس|تـــج ره عي 

283598 عيل محمد بــــرتـــو|سم|م |ء عص|رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

83o34 م مخيمر محمد|محمود هش س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

364837 عبــــد ربــــه حسن| محمد رض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

248236 لمليح|ء مصطفى محمد |شيم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

84478| حمد عبــــده|لدين |ره مىحي |س ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

854|3| وق طلعتـــ عىلي عبــــد
د|لجو|رسر ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

854832 حمد محمد عىلي محمد| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

89o5o5 حمد |حمد حسن |حسن  سيوط|هندستـــ 

|6358| هلل|خي  | حمد محمد زكري| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

9o54o2 ين  خليل محمود | لوف|بــــو|شي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

484778 حمد محمد عزبــــ متـــول عزبــــ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|5776 لنبــــوى مني  محمد|رحمه سعيد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8|o949 ى  ي محمد|هيم |بــــر|حمد |حسي 
ى
لدسوق ره بــــنى سويف|تـــج

3|55|9 حمد عبــــده|مر |ر ع|مي ى شمس حقوق عي 

346o78 ن حسن سيد|عمر| ر|ي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

769972 حمد محمد|دل |غزل ع ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

7|7494 لحلوج |لسيد محمد |محمد مصطفى  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

6||87o حمد|لمجد |بــــو|وى |لشعر|ن |يم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|8o3o |لبــــ|حمد محمود عبــــد|كريم 
ى
ق هره|لق|ره |تـــج

77656o جر محمد محمود عطيه|ه زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

452oo هر|لظ|روق عبــــد |حمد ف|هيم |بــــر| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

284744 لحميد|ل محمود عبــــد|جر كم|ه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

258283 بــــ|لوه|بــــ فهىم عبــــد|لوه|رق عبــــد|ط ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

636874 ه محمد نبــــيه عبــــد | دى|له|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

284942 لرحمن|لعظيم عبــــد|لد عبــــد|حمزه خ ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

77oo32 عيل|سم|حمد محمد |م نرص |سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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632|o5 ف عبــــد | |ر|ي حد محمد|لو|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

|938| لس جورج عي د معوض|كي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

922337 ل خليفه محمد متـــول |جم ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

855o42 حمد|ء محمود محمد |رس| ي|علوم 
|لمنى

75|899 هيم نور جعفر نور|بــــر|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

79o6o4 ن|حمد محمد محمود زهر|سلىم  نوعيتـــ بــــور سعيد

58|98 حمد|لعظيم |ن عبــــد |حسن نعم دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

8|7346 ي مجدي كرم كرنليوس|ه
ئى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

785o|o ن|حمد حسن سعف|محمود | نور زيق|لزق|ره |تـــج

5o7664 ه جم| لحليم|حمد عبــــد |ل |مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

68o493 لسيد محمود|محمد محمود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8o7779 حمد|ن عىلي |د شعبــــ|جه ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

9o284o حمد |حمد |ل محمود |جم ج|هندستـــ سوه

35|9o2 مه|ل محمود محمود سل|ن جم|نوره ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|2|56o حمد|مه سيد |س|رتـــ |س هره|لق|عه |زر

697oo2 لسيد|محمد عىل شكرى  ن|صيدله حلو

253|83 دى|لمن|حمد مبــــروك |ديه |ن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|673| ي|لسيد |متـــ |س|ندي 
ى
لدسوق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6282|6 يف سعد محمد سعيد زينبــــ رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

878964 ي|ر
ح سيد |ممدوح صل| ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84289 ي
بــــ|لوه|هيم فوزى عبــــد |بــــر| |دئى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7588o7 عيل|سم|لد جمعه |حمد خ| لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

68o4|9 ود|هيم حسن د|بــــر|حمد |هيم |بــــر| سيوط|هندستـــ 

22o|5| ء عىل عىل كرسون|محمد عل ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

23|259 دق|دق محمد ص|محمد ص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|4482 حمد متـــولي |م |مروه عص سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

787327 عمر فرج عمر محمد لمنصوره|حقوق 

2|2292 لسيد عىل|ح |لفتـــ|حمد مصطفى عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

622o32 بــــد|للطيف ع|لسيد عبــــد |حمد |بــــسمه  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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9o828 لمنعم|لحميد عبــــد |ل عبــــد |مصطفى جل ن|حقوق حلو

5o|889 حمد|م |م|ح محمود |ره صل|س سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7o47|5 وى|لمنش|ده محمد محمد |بــــسنتـــ حم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

839224 ف جوده عبــــد|هدير  لحليم|رسر دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

3|29| نور منصور فرج عيس لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

485385 مح ذىك عوض عطيه|س| يوأن عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22o985 ل سعيد فوزى محمد|جم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25ooo7 د جوده سليمه|ر عم|مي ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

55974 متـــ مرىس|محمد محمد سل حقوق بــــنى سويف

642744 ى|دهم نج|بــــسمه  تـــى حسي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

6965|| لبــــرع|لمطلبــــ |مريم سمي  محمد عبــــد  ن|هندستـــ أسو

87oo4o ى محمد|حمد |طمه |ف مي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

775458 لعدوى|لسيد محمود |حمد |لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|علوم 

762o85 حمد محمود|لد |ده خ|مي نوعيتـــ بــــور سعيد

34|946 ي|بــــر|منيتـــ محمد محمد |
هيم مصطفى |بــــ بــــنه|د|

3|6o74 ف عز عىل |م  لبــــكر|رسر هره|لق|طبــــ 

|75o34 تـــ|د|لسع|بــــو |جر محمود شبــــل |ه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

92o3o4 ر |لستـــ|حمد عبــــد|جح |حمد ن| قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

545537 م عىل حسن|عمر هش سكندريه|ل|حقوق 

86785o دي|لن|ل محمد |محمود جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

479682 لسيد|حمد |هيم |بــــر|زم |لدين ح|عز  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63989| لرحمن محمد عىل|رس محمد فكرى عبــــد|ء ي|شيم زيق|لزق|بــــ |د|

765323 بــــع صبــــح صبــــيح|لتـــ|لسيد |محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

3|2567 ي محمد عبــــد هلل|محمد خي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

639o53 لسيد|هيم |بــــر|هلل مصطفى |عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78323| حمد محمد|محمد محمد محمود  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

7o4888 هيم|بــــر|طف محمود عطيه |بــــسنتـــ ع زيق|لزق|بــــ |د|

54||44 لحليم|ن عبــــد|هيم محمد شعبــــ|بــــر|حمد | |حقوق طنط
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695575 بــــوزيد|لمنعم محمد |حسن محسن عبــــد  لمنصوره|حقوق 

84869 لعظيم|مر عنتـــر عبــــد |يه ع| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|63325 هيم عىل|بــــر|رق |سمر ط ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

69|9|4 ده|لدين بــــدر زي|لسيد مىح |رق |ط لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

35297|  محمد عبــــد
ى
م|لسل|محمد شوق ى شمس ي تـــمريض عي 

معهد فنى

32787| لرحمن|محمد سمي  محمود عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

684o5 روق|لحسينى محمد ف|ء |رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

92|584 وق  لرحمن |حمد محمد عبــــد|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

52|385 ك|لسم|ل |بــــوجل|ء محمد نجيبــــ |دع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

69|o79 ين محمد محمود مصطفى قنديل رسر لمنصوره|بــــ |د|

4|68|7 محمد محمد محمد بــــربــــوش| دين ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|45634 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |بــــر |حمد ص| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

43|2o3 |غ|د محمود عىل |ره محمود فؤ|س |صيدله طنط

35o834 يف |نوره هيم زىكي|بــــر|ن رسر ى شمس|د| بــــ عي 

847835 لي حسن|فوزيه محمد هل ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

28|972 د حنفى|لجو|لرحمن مبــــروك عبــــد|عبــــد تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

257428 ه س| صفر|ل|م محمد |مي  ط|بــــ دمي|د|

38323 لد محمد عىل|عمر خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

273569 حمد|هيم محمود |بــــر| |رند لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

3425| حمد|لرحيم |يمن عبــــد |حمد | كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|352o5 لرشيد|لرشيد عبــــد |محمد ممدوح عبــــد  ى شمس حقوق عي 

|3363| م جورج سمي  صليبــــ|ريه|م ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4248|8 حمد|تـــه |محمود حسن محمود شح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

829664 ء عمر محمد محمود|رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

893o45 حمد |لحميد |هيثــــم عمر عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

359848 لسيد|هيم |بــــر|طمتـــ مصطفى |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

77o29| ن|ء محروس سليم|عمر عل زيق|لزق|بــــ |د|

836985 للطيف|ن محمود محمد عبــــد|حن دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

245766 ى|لحميد محمد |محمد عبــــد لشبــــشي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

498835 محمد| لعل|أبــــو | ء رض|لشيم| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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6oo34| م|بــــر مصطفى عل|محمود ج سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

76|5|8 ر|در نص|لق|سندس عىل عبــــد  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

62|289 م|حمد حمدى رجبــــ محمد عل| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

6oo89 فظ|ل ح|طمه مدحتـــ كم|ف لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

766952 لعبــــد محمد|بــــر محمد |محمد ص عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

7o9592 حمد|لسيد |حمد محمد | |لي|د لسويس|طبــــ 

5o992o لجيد عىل زيد|م عبــــد |د عص|زي سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

252525 لشيخ|لسميع |دل عبــــد|منيه ع| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

864697 لمتـــجىلي|لحمد عبــــد|بــــو|لمتـــجىلي |محمد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

3383|o ر حميدتـــ|ر حميدتـــ مختـــ|ء مختـــ|رس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7|2236 لعيسوى|ل |ل محمد محمود كم|م| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

925686 در  |لق|عبــــد| محمد عز رض ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

786265 هيم|بــــر|ء سعيد محمد عىل |ل| زيق|لزق|نوعيتـــ 

2585|6 لطوجى|لسيد |لحكيم |لعظيم عبــــد|حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

53o8o3 ه|لل|ح عبــــد|م صل|لسل|يدى عبــــد|ه ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

3|639 بــــر مصطفى|رق محمد ج|ط هره|لق|حقوق 

5o|647 هلل|لسيد فتـــح |م |ر عص|مي سكندريه|ل|علوم 

64|35 مد|صم سعيد محمد ح|سمر ع لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

693824 ى|ء ربــــيع محمود |شيم لعشر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

52|4|o وتـــ|در بــــسيس قل|لق|رتـــ عطيتـــ عبــــد |س ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

43|532 لي فوزي محمد|لمش|هلل |عبــــد ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

4523|8 ي
بــــوه|دل حسن محمد ع|لدين ع|ء |ضى |حقوق طنط

4887o5 لمنعم محمد سوكتـــ|مهند ممدوح عبــــد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

26823| وى|لعشم|بــــ |لوه|محمد سعيد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

239893 لرحيم عىل|عمرو محمد عبــــد |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

45665o م|لحم|بــــر محمد |م محمد ج ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

|273oo حمد عمر|حمد عمر |عمر  ى شمس|د| بــــ عي 

75|52 لصمد|بــــ عيد رجبــــ عبــــد |رح ره بــــنى سويف|تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 8390 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5|736o وق جم رقه|لشم|حمد عىل |ل |رسر تـــربــــيتـــ دمنهور

84254o ي |
حمد محمد|حمد مصطفى ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

225692 رص سيد عرنوس|حمد ن| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

36783o ر|لجز|هيم |بــــر|د |م فؤ|ء هش|لىمي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

839368 ل سند وهبــــه|وسيم كم ج|ره سوه|تـــج

7|629 بــــورسيع|لسيد |حمد |لرحمن |عبــــد  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

|9457 هيم محمد مصطفى|بــــر|سلىم  لفيوم|لعلوم |ر |د

25|483 ح محمد|رق صل|ح ط|صل ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

35496| ر فرج|لستـــ|رص عبــــد|جر ن|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

263644 ل|ل محمود عىلي و|يه جم| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

6oo37o ح تـــوفيق محمد|لفتـــ|ء محمد عبــــد|ل| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

|55o48 هيم عىل عىل محمد|بــــر|لطيفه  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

83|894 ي حم|
ى
م عىلي|حمد شوق ن|هندستـــ أسو

7|2749  عي|هيم |بــــر|ء محمد |رس|
ى
د|لدسوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

|4|93 ين وجدى ذكرى عج يبــــى|شي  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

887373  |ن
ى
حمد |ديه مصطفى دسوق سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

48o448 لمنعم|لمنعم عبــــد|محمد مفرح عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|39888 ي|ر
غ|لسيد حسن | |ئى م|لسيد رصى ى شمس صيدله عي 

359546 لربــــ|د|رحمتـــ سيد قطبــــ ج ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

896o|5 ل |لع|رص فتـــىح عبــــد|بــــ ن|رح ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|33648  نبــــيل عىلي عثــــم
ى ن|نرمي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن

ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

6899o8 ن حلىم موىس موىس|حن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7o56|o هيم هيكل|بــــر|لسيد موىس حسن |حمد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7867o| لقدوس|س عبــــد |حمد عبــــ|حمد |ندى  زيق|لزق|حقوق 

7|24|5 ى  سمر مسعد مسعد مسعد فلفل|نرمي  لمنصوره|ره |تـــج

693686 ح حسن|لفتـــ|لحميد عبــــد |د عبــــد |محمد فؤ لمنصوره|نوعيتـــ 

|49647 ى رمض|ي دى|ل بــــغد|لع|ل عبــــد |ن كم|سمي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

775o85 عيل|سم|لسيد حبــــيبــــ |ضىح حبــــيبــــ  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 
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6o2573 لسيد محمد|كريم محمد طلعتـــ  |ره طنط|تـــج

4388|9 مه|دق محمود سل|لص|حمد عبــــد |م |حس لشيخ|ره كفر |تـــج

334o94 ي 
ح بــــدر|لفتـــ|لسيد عبــــد|مصطفى ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

249646 ف |ن |يم| لسيد عيد|رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6938o6 لسيد قشتـــى|حمد |حمد |ميه |س ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

68455 ه عبــــ| لح|در ص|لق|س عبــــد |مي  لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

|64|2 حمد سيد|ح |محمد صل ن|هندستـــ حلو

72|28 بــــر|عيل ج|سم|هلل مصطفى |منتـــ ن|حقوق حلو

25|9o| هلل مسعود عطيه نرص|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

356324 ي 
ى
ؤد|تـــ د|لشح|بــــيشوي شوق |ره بــــنه|تـــج

356427 ى محمد|مد |ل ح|حمد جم| مي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7o229 لسميع|يه رجبــــ عيسي عبــــد | لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

345995 ح|لبــــل|هيم |بــــر|فتـــىحي فتـــىحي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8o28|4 دريس حمد|لح سيف |ص ره بــــنى سويف|تـــج

|68764 عيل محمد|سم|رق يحن  |ط كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7|2447 لمهدى|هيم |بــــر|ئى |مروه ه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4|5997 للطيف عوف|محمد عبــــد | سه لشيخ|بــــ كفر |د|

|2o422 طر|حمد عىل محمد محمد خ| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

783532 د|لجو|د حسن عبــــد|لجو|عمر عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|5444o محمد عىل| حمد رض| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

263996 ن مصطفى سعيد مصطفى عطيه|نوره ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

9o7ooo لرحمن |حمد عبــــد|ن |ن شعبــــ|يم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4387o2 لسيد دغيدى|محمد سعد محمد  ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

328895 لطوجى|هيم |بــــر|لطوجى |محمد  |صيدله طنط

63473 هيم عىل|بــــر|م محمد |هش عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

|7oo89 ي|ر
بــــو بــــكر محفوظ|محمد فريد | ئى ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

3345|5 ن|ل سليم|ن غ|جرجس سليم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

856222 بــــوزيد|حمد |بــــ محمد |رح سيوط|عه |زر
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28|77o لعز|بــــو|دى |له|ل عبــــد|مصطفى كم ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

68o|36 حمد محمد|وى جمعه |لشعر|تـــم |ح لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

64573o جد حسن|ندى مرع م |ره طنط|تـــج

9o92|4 م |حمد محمد عل|عمرو  سيوط|حقوق 

623655 ي
وليد محمد عيد غنيم| دئى ي صىح بــــور سعيد

معهد فنى

35o865 حمد عرفتـــ محمد|ء |سم| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

648454 دي|له|ن ربــــيع محمد عبــــد|يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23o296 در|لق|هيم عبــــد|بــــر|بــــر |هلل ص|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

478|52 هيم مخيمر|بــــر|هيم قطبــــ |بــــر|ره |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36o75o لليثــــى|لعليم |حمد محمد عبــــد|بــــ |رح ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

5|886| ي |نعمه محمود محمد 
ي|لحسينى

لمعجنى معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

287782 بــــو عيشه|محمد تـــوفيق لطفى  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

79o538 لحسن|بــــو |لحسن مصطفى |بــــو |محمد  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

496877 شور|د عىلي ع|لجو|ء محمد عبــــد |لشيم| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|5598 حمد|لعيسوى عبــــده سيد |لد محمد |خ ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

384o8 ن|لسميع سليم|ح عبــــد |عبــــي  نج ن|تـــربــــيتـــ حلو

4368o6 لزعويىلي|هيم |بــــر|نغم محمد  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

5432o5 ق|لدق|زغلول محمود محمد | دين ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|456|4 ح|لفتـــ|ح محمود عبــــد |لفتـــ|محمد عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

429533 هلل يوسف|جورج يوسف رزق  |صيدله طنط

6o9564  عىلي ق|
ى بــــيل|بــــوزيد محمود حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 

لمنصورتـــ |بــــ

3|8277  هل|عبــــد
ى
ل|هلل محمد شوق ن|ضتـــ حلو|علوم ري

9|475o لربــــ  |د |حمد ج|لربــــ |د |محمود ج ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

439|33 ي|در |لق|سلىم مصطفى عبــــد لهمشر لشيخ|علوم كفر 

269o9 وى عىل|حمد ص|ء |سم| ن|بــــ حلو|د|

896654 ى رفعتـــ فكرى فرج   شي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

752|86 روىطي|لط|دل محمد فريد |ء عمرو ع|عل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3o466 ي
محمد محمد حسن| دئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

47o3o لرحمن محمد|م عبــــد |رحمتـــ عز هره|لق|ره |تـــج
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63774o لنبــــي|محمود سعد رفعتـــ عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|53|| ل مبــــروك مبــــروك سعيد|حمد جم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6|759| س|بــــر محمد عبــــ|ندى ج لمنصوره|حقوق 

88|568 يه خلف عىل محمد | سيوط|بــــ |د|

83877 ن سيد محمد|ق رمض|رز| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

875|85 حمد محمد فوزى صديق | سيوط|طبــــ 

4753| دى سيد|له|ل عبــــد|دى جم|له|عبــــد ن|بــــ حلو|د|

2|645| م محمد محمود مرىس|هش ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

49576 هلل|هلل محمد فرج |محمود فرج  ى شمس|زر عه عي 

58249 حمد|ء مصطفى عرفه |رس| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

4o5896 لقرش|م مصطفى عىل |مريم هش سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

627|6| ف محمد محمد شهو| |دين ن|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

9562| حد|لو|حد عىلي عبــــد |لو|محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

336o25 لحميد|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد|رتـــ |س |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|66|69 حمد|لرحمن طلعتـــ سيد |عبــــد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

42988 ن سيد حلىم مصطفى|نوره هره|لق|لعلوم ج |ر |د

265683 فظ جمعه|مح محمود ح|س ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

494597 م فليفل|م|لحميد |هلل محمد عبــــد|عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o8689 كريم حسن حسن محمد كمون بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

3475|4 دق|رص حسن ص|لن|ندى عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

322637 هلل|لرحمن عبــــد|بــــسملتـــ سمي  محمد عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

627|84 عر|لش|هيم مرىسي |بــــر|هيم |بــــر|هلل |منه  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

89|o72 مكرم فوزى خله | ن|دي سيوط|بــــ |د|

|5427| لعزيز|رق شفيق عبــــد |بــــ ط|مه ن|بــــ حلو|د|

249787 م|ء محمد عىل عل|رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

8o862| هيم|بــــر|ن رشدي |زم رمض|ح ي|علوم 
|لمنى

482886 رك|هيم مبــــ|بــــر|حمد عىل | |رويد سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

3|2|6 ل|لفل|هد |لعليم مج|ن عمرو محمد عبــــد |رو ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|64835 مصطفى محمد مصطفى| رن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6||598 دى|لمنعم محمد ن|ح عبــــد |لفتـــ|ره عبــــد |س |تـــربــــيتـــ طنط
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322428 حمد فخرى|لخي  |بــــو |رضوى  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9|o796 نور  |لدين |م |رس محمد حس|ي ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

9|779| تـــه  |م محمد شح|ء تـــه|نجل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o2354  محمد |م |وس
ى
لبــــسطويس|لدسوق لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|58874 ى ص|جه حمد|لح محمود |د حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

|7564 هيم|بــــر|مه محمد |س| |سن هره|لق|ره |تـــج

6358o2 تـــ محمد|لحكم عرف|لسيد عبــــد|حمد | |ره بــــنه|تـــج

6|8|5| بــــ|مصطفى محمد غر| نور ط|حقوق دمي

3|7328 هيم يوسف|بــــر|رس |يوسف ي ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

4o8393 زى|لقوى محمد حج|لد عبــــد|م خ|هش |ره طنط|تـــج

29|5|| لد مصطفى عىل|ده خ|مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

368o86 ي عبــــد ر|لستـــ|لمحسن عبــــد|محمد يحن  ى شمس حقوق عي 

22552o حمد|للطيف |ل عبــــد|هلل جم|منه  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|3o8o6 ى سيد |ء |عل هيم|بــــر|لدين حسي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

3||836 لحكيم|مر محمد عبــــد|محمد ع  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

857294 تـــهس|رس جميل محمد |ف ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

3368|2 لعزيز|رق فتـــىح عبــــد|حسن ط وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

82o75| ن|جح عزيز مرج|ندرو ن| لفيوم|ر |ثــــ|

639553 هيم|لسيد إبــــر|ىط |لع|عزه عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

449447 لمشد|هيم مصطفى |بــــر|أحمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

257267 لعزيز محمود|فوزيه محمود عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

76324| دو|حمد ج|حمد محمد |سلىم  نوعيتـــ بــــور سعيد

2|933 ن|مه محجوبــــ عثــــم|س|ء |لىمي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

458258 ى محمد حسن|جر |ه حمد حسي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|644| ي|ه
ف | |ئى لسيد|عيل |سم|هيم |بــــر|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

649o|9 هيم|بــــر|رضوى محمود محمد محمد  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

23649o لح|مروه مؤمن محمد عبــــده ص ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|4|955 للطيف|هيم محمد جميل عبــــد |بــــر| ن|حقوق حلو
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758395 هلل|ء محمود عىل عبــــد|دع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

268273 لصعيدى|رق محمود |محمود ط  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

88433 لىح|لنبــــى عبــــد |ن عبــــد |ن رمض|يم| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

253795 دى|له|لعزيز عبــــد|تـــغريد مجدى عبــــد تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|22876 ى مجدى فوزى شفيق| مي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

48oo57 د مني  سعد منس|جون فؤ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7549o8 ىط جمعه|لع|محمد فتـــىح عبــــد  حقوق بــــورسعيد

324548 حمد محمد|حمد سيد | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|58||| رك|ر مؤمن غريبــــ مبــــ|من وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

3|37|2 لحليم|حمد عبــــد|لدين |د |حمد عم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o978o لجندى|حمد |هبــــه محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

64o877 |لن|لسيد |لدين |ح |رق صل|ح ط|صل
ى

ع زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

248o67 لسيد عىل عىلي صقر|منه محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

332556 ى|لمنعم عبــــد|بــــ محمد عبــــد|رح هلل حسي  |بــــ بــــنه|د|

8o|656 بــــ عيسي|لوه|رضوه عىلي عبــــد ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

533452 لم|لحميد س|م عبــــد|نورين هش |حقوق طنط

359o7o حمد محمد|م |م|م محمد |م| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

43o|3| ل|لع|بــــ محمد عبــــد |لوه|ن أحمد عبــــد |رو |ره طنط|تـــج

54246 هر محمد خليفتـــ|زن م|م ره بــــنى سويف|تـــج

53o|49 شم|لعزيز ه|حمد محمد عبــــد|ندى  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

879332 ى ي |ثــــروتـــ شفيق بــــش| كرستـــي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

42oo4| لنبــــى|لحميد عبــــد |هيم محمد عبــــد |بــــر|ء |رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

42|36o لحق خليل|د |در ج|لق|سحر مصطفى عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5582o م جبــــر|لسل|دي عبــــد |د ن|جه لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

547936 ى شلبــــى|لحميد عبــــد |عبــــد | لي|د لعزيز حسي  ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

262942 لسيد| |لعط|بــــو |لىح |هر عبــــد|عمرو م ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

648273 لحميد حىح |ن عبــــد |منيه محمد عدل|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

44|699 ه أبــــو  عىل يوسف محمد| لوف|أمي  |حقوق طنط
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52o8o6 لق|لخ|بــــسنتـــ محمد سعد محمد عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

2295o| للطيف|م عبــــد|ل عل|ء جم|رس| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

239282 ه عبــــد| ع|لرف|هلل مصطفى محمد |مي  هره|لق|حقوق 

334935 حمد|عيل |سم|يمن |ندى  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

254o68 هلل سليم|مح عبــــد|محمد س مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

76538 م تـــوئى|م|ذل |لش|لحسن |بــــو |ء عىل |رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

323963 ى|هبــــه   هريدى حسي 
هلل مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

835447 ي عىلي|ع
طف محمود مرتـــضى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

85253| نبــــوي| لد زكري|ريم خ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|4o3o5 لعزيز محمد خي |يه عـلـى عبــــد | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

372|54 م حسنى حسن محمد|هلل حس|هبــــه  ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

249275 ع|لدين مصطفى |ء|ره عل|س لشر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

753247 هلل|مه عىل عبــــد|س|عىل  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

34|239 ل محمد مصطفى عبــــيه|محمد جم دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

89383| لسيد محمد بــــدر  |مروه  سيوط|عه |زر

45|6o| ق|لمقصود مصطفى |حمد مصطفى عبــــد| وى|لشر سكندريه|ل|ره |تـــج

86|854 ى |ي هيم|بــــر|لحكيم |هيم عبــــد|بــــر|سمي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

67792| ىطي|مش|ل|س |س محمد عبــــ|حمد عبــــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

432o69 ى|ء محمد أحمد ل|ل| شي  |طبــــ طنط

44oo94 ي|طمتـــ محمد ممدوح عبــــد |ف
لغنى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

7573|9 ى |ي لح|عيل ص|سم|مه جمعه |س|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

6o5|3o ه | ف رمض|مي  بــــ|لبــــ|حمد عقبــــ |ن |رسر |بــــ طنط|د|

2|7482 فظ|لح|هيم محمد عبــــد|بــــر|حمد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9|525o شم  |حمد فتـــىح ه|زينبــــ  سيوط|عه |زر

237584 مل حميده|منيه حسن طه ك| ى شمس|زر عه عي 

|348oo س|محمد سيد سيد محمود عبــــ ى شمس حقوق عي 

785o43 يش|ن ع|ن محمد سليم|سليم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

877954 هد  |لدين مج|تـــ سيف |يه بــــرك| سيوط|حقوق 

52398 ي|ر
ئى|ن كيل|مصطفى رمض| ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

43529o لقطبــــ|ره محمد بــــسيوئى محمد |س لشيخ|عه كفر |زر
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5|6623 ف |بــــر|لسيد |لسيد | |رض لدين|هيم رسر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

243475 فظ|لح|هند فرج محمود محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

43226 دى|له|لدين عبــــد |ح |دى صل|له|ح عبــــد |صل هره|لق|حقوق 

3||795 ن|هيم زيد|بــــر|لدين |بــــ سعد |يه|زينبــــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o4225 ل خليفه حسن أحمد|شهد جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o4|24 ي
لسيد مندوه غيثــــ|حمد | |دئى لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

322o42 لعظيم|ر مصطفى عىل عبــــد|من ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

52225| لعزيز طلبــــه|ميمه صبــــرى مصطفى عبــــد| سكندريه|ل|حقوق 

4o4555 م|لسل|لونيس عبــــد |محمود رجبــــ عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

9o3852 ن |حمد محمد سليم|محمود  ج|هندستـــ سوه

9|282| س |ووس بــــكليد|مرفتـــ كميل فلتـــ سيوط|هندستـــ 

2592o9 ر|لغف|لسيد عبــــد|مر |ع| لي|د تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

256o49 حمد بــــشتـــه|حمد محمود | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

784oo5 لسيد متـــولي|كريم محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

64967 مد|ج  ح|ء مجدى ن|دع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

688827 لسيد|لسيد |لسيد عىل |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

78|946 بــــينى|شذى جوده حسن  لشر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

9|2569  شنوده |ن
ى
هد صبــــرى صدق ي صىح سوه

ج|معهد فنى

25442| وى|لسنهر|ندى محمد محمود محمد  هره|لق|صيدله 

632533 لسيد|ء محمد حمدى |وف زيق|لزق|بــــ |د|

4865o لمحسن|م رجبــــ زىك عبــــد |سل| ن|تـــربــــيتـــ حلو

826683 ي |
قتـــ مصطفى هلل|لفضل عبــــد|بــــو|رسر ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 

كتـــوبــــر |6 -

847953 يه محمود سعدي محمود| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

338622 ي عىل ج|لش|ن عىلي عبــــد|يم|
ى
د|ق لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

698488 لعوضى حسن|حمد محمد حسن | سكندريه|ل|صيدله 

93429 حمد محمد محمود|يوسف محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|46|9 ي مسعد 
ى ح|مصطفى ى|فظ |مي  مي  هره|لق|ره |تـــج

7||o7| ق|لسيد |عىل محمد  عي|وى رف|لشر لمنصوره|هندستـــ 

875566 محمد محسن عىل حسن  سيوط|حقوق 

823|o5 ي محمد عوض خليفه
لبــــنى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى
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335385 زق|لر|هر عبــــد|رضوى محمد م دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

7778|o حمد|عيس | لنج|بــــو |محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

|4253| مه|دين محمد محمود عىل سل|ن هره|لق|علوم 

3|7449 |ش|ح فتـــىح بــــ|محمد صل ى شمس|تـــج ره عي 

332o85 ي
حمد بــــدر|محمد | دئى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

33|o25 لمنعم محمود|صف عبــــد|ء ن|سم| هره|لق|صيدله 

4|7555 لحرصي|لسيد |ح طه |ء صل|سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

254384 وى|لفيش|ء عىل محمد محمد |رس| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

359o46 هيم|بــــر|بــــر |مي ج|حمد س| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

67848o ى عوض |هيم |بــــر|عمرو  وي|لرخ|حمد |مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

476257 وق أحمد عبــــد  لدين|ل |لمنعم محمد جم|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

349273 لغنى|هلل عبــــد|لغنى عبــــد|عبــــد| نور |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

895696 حمد |للطيف |نشوى محمد عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

882367 يف  حمد عبــــد ربــــه  |تـــيسي  رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

678|4o ده مرىس محمد محمد مرىس|مي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

437o83 ل محمود عطيه محمد موىس|م| |حقوق طنط

|45|37 مي  محمود حسن محمد| ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

4|6|3o ص|لقص|طف بــــسيوئى محمد عىل |عو لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

28537o حمد محمد|لرحمن سيد |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8o4869 عيل محمد|سم|محمد | رن ي|طبــــ 
|لمنى

3|494 عيل|سم|هدى عىل حسن عىل  هره|لق|بــــ |د|

482646 رص رزق حمد هليل|لن|ندى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|32933 ح حسن زعي |لفتـــ|دل عبــــد |هدى ع ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

264554 ي
لسيد|ش |وهبــــه حو| دئى شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

6oo675 ف شفيق حسن |ذ |مع هيم|بــــر|رسر |حقوق طنط

45227| م عبــــيد|م|حمد محفوظ | ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

2647|2 لمرىس|مد محمد |جر محمد ح|ه |علوم بــــنه

887564 ى |لحميد حس|طف عبــــد|تـــغريد ع ني  علوم بــــورسعيد

769326 لسيد مصطفى منيع|د محمد |زي سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح
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527||9 د محمود نصي |مد فؤ|رس ح|ف سكندريه|ل|هندستـــ 

6|2378 ين وجيه  لسيد سعد|لسيد |رسر |بــــ طنط|د|

7o8795 بــــتـــ|لسيد ن|حمد |رق |خلود ط لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

7827|3 م|لسل|لحليم محمد عبــــد|ن عبــــد |نوره زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|327o6 ح يحن |لفتـــ|ل عبــــد |ء جم|شيم ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

4o866 لتـــش|دل عىل محمود |ء ع|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

37o9|3 لجمل|ر حسن |لستـــ|يمن عبــــد|محمد  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

3|6962  
ى
 فريد شوق

ى
لمجد|بــــو|شوق وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

27||35 هيم سويلم|بــــر|حمد خليفه |مريم  شمون|نوعيتـــ فنيه 

254649 هيم|بــــر|لرحيم محمد |للطيف عبــــد|مي  عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

26o995 لدين|دى نور|له|حمد عبــــد|سمر  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

696865 لحميد|لعزيز عبــــد |فظ عبــــد |لح|محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

9o269o جر حمدى فتـــىح محمد |ه تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

353588 ن|دي عيسي شندي بــــستـــ|ف ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

37o6o9 ى س|نوبــــ ن|بــــ| |لم حن|دى عشر س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

529328 بــــ|حمد حلىم محمود عوض خط| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

287558 وق عىل محمد طه رسر شمون|نوعيتـــ 

286392 ى |كريم ي لحبــــسر|رس حسي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

896828 د  |لرحمن مر|ئل عبــــد|و| ر|ي دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

292|o لدين زهره|ل |ع محمد كم|لسبــــ|حمد | هره|لق|ره |تـــج

79o762 لح|هيم عىل ص|بــــر|سهر  سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|نظم بــــ

2588o7 ح حسن نجدى|لفتـــ|محمود عبــــد ى شمس| لسن عي 

|59895 حمد|ئى محمد |ندى ه ى شمس|د| بــــ عي 

753799  محمد زىكي|طمه |ف
ى لسيد حسي  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

لسويس |

7o52|2 لبــــسطويس عبــــده|حمد |حمد سعيد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|85|7 طمتـــ محمد محمد يونس|ف |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

857898 يف  حمد طه|تـــغريد رسر لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

88o879 ء عىل سيد حسن سيد |رس| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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333o9| تـــه|حمد محمد شح|محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|58577 لعزيز عىل|يمن عبــــد |ن |نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|9354 حمد عمر|رس |حمد ي| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

62228o |ح |لفتـــ|لسيد رمزى عبــــد |
ى
لدسوق ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

753932 هلل|يمن غريبــــ عبــــد|تـــفى  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

853342 د|هلل محمد يوسف مر|عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

694258 شورى|لك|لسيد |لحميد محمد |محمود عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

||7783 ل|لجبــــ|د حلىمي مرىسي |جنتـــ عم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|7499 للطيف فتـــىحي|د عبــــد |ء عم|سم| هره|لق|ره |تـــج

86|625 حمد محمود سعيد|هلل |عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

8|38|8 حمد|حمد حسن |زينبــــ  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

63968 ي محمد 
لسيد|محمد مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

3|||o6 كر مدبــــول|ل ش|مريم جم ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

882948 هلل  |يدى نشأتـــ وديع عبــــد|ه سيوط|بــــ |د|

22o8|| حمد رسور عبــــده|ء |شيم ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

846|45 ف فتـــح |محمد  هلل محمد|رسر ن|هندستـــ أسو

3387|| ين ن لنرصحسن|بــــو|رص محمد |رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o8386 لحميد مصطفى شلتـــوتـــ|محمد فوزى عبــــد |بــــ طنط|د|

|686|2 لعزيز بــــيومي|لد عبــــد |ن خ|نوره ن|حقوق حلو

264723 د موىس|لجو|ر شفيق عبــــد |يه مختـــ| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5o8777 |لبــــن|حمد |هلل محمد |محمد فتـــح  لشيخ|عه كفر |زر

9o72o9 حمد |حمد محمود |يه | ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

9|64|o مل مدين |حمد ك|ن |نوره ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3332|6 مه محمد معوض محمد|س|ء |ل| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

867578 حمد عىلي يوسف عىلي| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

838|o5 ي عبــــد|مي |س
ي |لبــــ|لقرىسر

ى
عيل|سم|ق ن|سو|حقوق 

|77545 عيل|سم|كر |عيل ش|سم|ده |مي |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي
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|34365 غ|لصبــــ|ن محمود عفيفى |نور ى شمس|د| بــــ عي 

2586|4 ن|حمد مرتـــضى محمد عمر|محمود  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

777822 حمد حسن جوده|محمد عمرو  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6||886 رق فتـــىح سليمه|عمر ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

37o755 لسيد حسن|ر محمد |عم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

339838 ي
هيم عىل|بــــر|محمد | دئى |بــــنه| هندستـــ شبــــر

783932 ر|لنج|عيل |سم|لسيد حسن |هيم |بــــر|ء |لزهر| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|88o4 رس محمد مصطفى|ر ي|عم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|35o95 در|لق|هيم عبــــد |بــــر|طف |حمد ع| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

244|o| هيم حسن|بــــر|حمد ربــــيع | |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|77|84 يف كم| ى|ل |كمل رسر لدين حسي  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

683672 رس محمود محمد شعي |ي ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

2|269o ن|مه عىل يوسف سليم|س|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

452oo9 بــــوحطبــــ|رس محمد محمد نوفل |مه ي|س| |ضتـــ طنط|علوم ري

5237|4 ن|ن حسن شعبــــ|لرحمن شعبــــ|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

5o654| لمجيد|لم عىل عبــــد |رق س|ن ط|رو سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

54322o للطيف تـــميم|مروتـــ محمد عبــــد  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

784629 لسيد متـــول|عيل |سم|مؤمن  زيق|لزق|حقوق 

325oo9 حمد|تـــه |لدين شح|د |محمد عم كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

79598 ر|لجز|لرحمن مهدى |مي عبــــد |ء س|سم| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

5|9524 ح مصطفى حبــــيسر|لفتـــ|م عبــــد|ن س|نوره ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6|2897 ف محمد |نعمه  س مىك|وى عبــــ|لهند|رسر |بــــ طنط|د|

8945|4 هلل|رص بــــخيتـــ عط|ل ن|نه سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

76|268 د مصطفى|مصطفى سيد فؤ عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

8528|2 ي  حمد|لدين محمود |حمزه محن  ي|علوم 
|لمنى

|22|65 يق|نوبــــ جورج لبــــيبــــ ف|بــــ| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

85583| حمد|فهىمي | عمر عط ي|بــــ |د|
|لمنى

3||oo9 لس|لطفى  ف لطفى يس كي  رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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472|2 شه|ح عك|لفتـــ|حمد عمر عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7622o3 متـــ|لسيد محمد سل|د محمد |زي ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

8766|5 حمد محرم |رق مصطفى محمود |مصطفى ط ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

75o928 رد مسيحه|دو|ئى |ندى ه|س عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

6o4||o لشيخ محمد مصطفى|حمد |لدين |ء|محمد بــــه |طبــــ طنط

33634o ورى|لمغ|مديحتـــ محمد عىل  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6o825o حمد عز|ء محمد |رس| |طبــــ طنط

643293 عيل|سم|نسمه محمد محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

53524o لمجيد|لمجيد محمد عبــــد|ر محمد عبــــد|مي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

56883 ى محمد رجبــــ محمود حسي  ي|هندستـــ 
|لمنى

254o96 لح عنبــــر|س ص|م محمد عبــــ|عص ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|53|53 ده محمد بــــشي |محمد حم هره|لق|حقوق 

4866|| ى بــــشتـــىل غبــــري هلل|د|ل ج|جوزيف خي  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

478459 لروم|هيم |بــــر|لسيد |يوسف محمد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

249794 لسيد مليىح |ء نبــــيل |سم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

79o|o5 رك حسن|ن سيد مبــــ|يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|9735 ع|لبــــي|لرحمن |د عبــــد|ن عم|يم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8|746 شم|ر ه|لستـــ|م عبــــد |محمد عص لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44|823 مه|د سل|ل فؤ|كم| مرثــــ ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

253|2o لطوجى|درويش | ء رض|شيم تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

84635 ل محمد|ل جل|حمد كم| ي سويف
هندستـــ بــــنى

782324 حمد محمد|محمد محمود  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

462832 عيل|سم|لسيد مصطفى |هبــــه سمي   لشيخ|ره كفر |تـــج

428|o2 |لبــــن|حمد |ح |لفتـــ|لسيد عبــــد |هلل |منه  |ره طنط|تـــج

|77|5| حمد|لح |لسيد ص|هلل |منتـــ  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

443829 ى محمد |ي للبــــيسر|ع محمد |لرف|سمي  لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

822|9o لحليم|جح عبــــد|لحليم ن|محمد عبــــد ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

359|68 لعظيم|حمد عنتـــر عبــــد|يوسف  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

754|57 هلل|حمد محمد عبــــيد عبــــد |سلىم  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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56o56 ى حميده منى محمود حسي  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

6o389| |لنور بــــدوى حن|رق عبــــد|ك ط|مل لمنصوره|بــــ |د|

428o|2 وى|لص|لحميد |ر عبــــد |لحميد مختـــ|م عبــــد |ريه |صيدله طنط

8o|92| حمد سيد|ن |محمد شعبــــ ره بــــنى سويف|تـــج

784||2 حمد|محمد عطيه محمد عطيتـــ سيد  زيق|لزق|ره |تـــج

9o|6|| هلل  |دى عبــــد|بــــر نف|ء ص|ول ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

37466 هلل محمد|طف عبــــد|محمد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o5256 حمد كوتـــه|ح سيد|لفتـــ|هر عبــــد |أحمد ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

776|56 ل|لحليم سيف |ء محمد عبــــد |رس| ى لي  زيق|لزق|عه |زر

225739 لسيد محمد|حمد |د |زي لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

52233o لفضيل محمود محمد|رس عبــــد|ر ي|من |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

839oo حمد ربــــيع مصطفى محمد| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

85|54 ن عبــــود|حمد ربــــيع شعبــــ| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

8o796o ل عىلي محمود|ن جم|نوره ره بــــنى سويف|تـــج

686|83 س|حمد غط|طف لطفى |حمد ع| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

624395 ي |أم
لسبــــع|لسيد |لسعيد |لسيد |ئى ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

33o96o لعزيز|حمد عبــــد| |لعل|بــــو|حمد | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

|24277 ن|م محمد رمض|رتـــ عص|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9||879 ى |بــــو|حسن حمدى  لحسن حسي  ج|ره سوه|تـــج

4o4o7 ى شح|ي تـــ سليم سعودي|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

77o25 فظ|فظ عىل ح|ئى ح|م| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

324838 حمد عىل مصطفى|تـــه |حمد شح| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o6482 حمد |لرحيم محمد |ء عبــــد|شيم ج|تـــربــــيتـــ سوه

296o6o لد حسن فرغىل|عمر خ تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

647348 ن|ورى عثــــم|هر مغ|يه م| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

||5|64 بــــ مني  بــــرسوم|يه| |دون|م ى شمس|تـــج ره عي 

6|268| ن|د محمد سليم|رحمه محمود فؤ لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

448786 ج|لحج|بــــو|حمد |رص يوسف |لن|ء عبــــد|لشيم| |بــــ طنط|د|
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758995 ف |حمد | حمد بــــخيتـــ|رسر تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4|59|7 ز|لقز|عيل |سم|لعزيز |هدى محمد عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

5o8o6 حمد محمد|رس |رس ي|ي سيوط|حقوق 

26623| لعزيز محمد|محمود عبــــد| ند شمون|نوعيتـــ 

367577 لعزيزمرىس|ح محمد محمود عبــــد|سم |علوم بــــنه

|7o|52 عيل|سم|هدير قدرى محمود  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

226|29 ى محمد|كريم ج رس حسي  هره|لق|م |عل|

|34445 |لص|دل عبــــود |خلود ع
ى
ق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

23862o لسيد حسن|ن فتـــىح منصور |يم| هره|لق|ره |تـــج

855|o محمود فتـــىحي روبــــي| ند لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2596o5 لعظيم|ء ظريف فتـــىح عبــــد|رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

69888 ى محمد مس|ي عد سعيد|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

5|6399 ى غ|لتـــ محمد ي|ه زى شلبــــى|سي  بــــ دمنهور|د|

854582 ي|لعزيز عبــــد|لنبــــي عبــــد|رق عبــــد|ط
لغنى ره بــــنى سويف|تـــج

46942 حسن خرصى| متـــ رض|س| هره|لق|صيدله 

78277o حمد|لعظيم |زينبــــ محمد معروف عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

3|38|6 حمد محمد شفيق محمود مهدى| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

8o5|o4 س|هلل عبــــ|ء محمد عبــــد|لشيم| ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

475983 روق محمد|ر مجيبــــ ف|مي سكندريه|ل|ره |تـــج

92|559 د ذىك |رص فؤ|ن ن|نوره ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

9o2568 حمد |دل يوسف |حمد ع| ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

6o5453 ح|لمل|حمد |حمد |بــــسنتـــ لؤى  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

|5948| هيم|بــــر|حمد سيد |رضوى  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

4|4399 س|لتـــر|لمجيد |فتـــ عبــــد|سند ر |بــــ طنط|د|

868o8| مد محمد|ح ح|لفتـــ|ده عبــــد|مي ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

867o85 حمد|لحميد |ن عبــــد|لرحمن رمض|عبــــد سيوط|حقوق 

842569 ه عبــــد| ى محمد|لعزيز جل|مي  لي  دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

483472 تـــه|روق محمد محمد شح|ء محمد ف|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

634|59 لزينى|حمد محمد عبــــده بــــسيوئى |مروه  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و
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4256|8 هيم جميل|بــــر|ل عنتـــر |حبــــيبــــتـــ كم لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

3|5253 ي|محمد فرج محمد عبــــد
لغنى شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|

كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

49359 لجيد|بــــ عبــــد|لتـــو|حمد عبــــد|محمود  سيوط|هندستـــ 

324o| ى|هيم حس|بــــر|محمود محمد عمر  ني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|7589| مه|ل سل|بــــطرس غبــــري| رين|م ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

4|3|24 ي|ئل محمد |ر و|من ر|لىح  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o544 ى| ه طه محمد حسي  مي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

54658 ى سعيد خليل|ف طمتـــ حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

2484|o وق عبــــد تـــه صومع|لنبــــى حسنى شح|رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

8o3627 ي محمد عثــــم| رن
ى
ن|دسوق ي|بــــ |د|

|لمنى

496976 تـــ|لستـــ|ء محمود عبــــد|سم| ر عىل حنتـــي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

7834| هيم متـــول|بــــر|ح |عبــــي  صل ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

756989 ل أحمد|حمد كم|حمد |م |هش ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

4959o6 لد محمد محمدشعوير|ء خ|رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4459o4 هلل|بــــر حسن جمعه عوض |محمود ج سكندريه|ل|هندستـــ 

25874| حمد|رس حسن سيد |مصطفى ي ي صىح بــــنه
|معهد فنى

5|43|7 لبــــمبــــى|در عىل حسن |لق|ء عبــــد |رس| لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

|64|67 محمد| م زكري|حمد هش| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|47o72 ى عبــــد |ره |س بــــ|لوه|يمن حسي  سيوط|عه |زر

9o277o ل |لع|ء خلف محمد عبــــد|لزهر| سيوط|عه |زر

753432 ف |مه |س| حمد محمود|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

85o584 مل|محمد حمدي محمد ك سيوط|حقوق 

692854 ن|حمد رمض|م |لسل|حمد عبــــد |ره |س لمنصوره|حقوق 

642398 محمد محمد| كريم رض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6457o5 لعبــــد|لعزيز |ن عبــــد|ن حمد|ريم|ن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

26|o76 ى خليل محمود خليل نرمي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

259o38 هيم|بــــر|ل يحن  |يحن  جم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

623946 ر|لجز|ن |هلل محمد فوزى سليم|منتـــ  لمنصوره|صيدله 

63|589 ي
هيم|بــــر|لسيد يونس | |دئى قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر
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482845 ي
ي|ح علو|لفتـــ|لد عبــــد |خ| دئى

ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

865558 ي محمد|ء ص|ول
بــــر خريسر تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

47775 حمد سيد|ء حمدى |عل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|9o3o هيم|بــــر|ن محمد عىل |نوره ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

465o| جه|حمد خف|ن |رمض| نور هره|لق|حقوق 

894244 حمد سيد بــــدوى |دهم | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o3253 د عىل عيس |بــــر رش|ص ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

6o3|5o وى|لقرص|حمد مسعد |خلود  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

||7323 ض|سمي  فرج ري| رين|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

66o48 رص محمد محمود|عمر ن لفيوم|علوم 

339|94 لسعود فرج محمد|بــــو|د |جه ي صىح بــــنه
|معهد فنى

9o9397 حمد |لسيد |حمد |بــــسمله  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

2|6578 يوسف حسن صبــــىح محمد ن|هندستـــ حلو

287559 لسيد|مروه محمد سعيد  |حقوق بــــنه

76o62| يىح|لجر|م محمود حسن  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

5|4587 ء محمد حسن عىلي|رس| بــــ دمنهور|د|

85o288 ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|ل |لع|ن عبــــد|نوره سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

475556 ى محمد مطر|بــــو |حمد عيد | لعني  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8o7o2 ى عبــــد  لىح|لنبــــى عبــــد |منى حسي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

5|7357 وى|لغربــــ|لسيد |هيم |بــــر|رتـــ |س علوم دمنهور

373|89 حد حسن محمد|لو|هم عبــــد|ء ف|حور |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3656|9 هلل محمد|ضى عبــــد|هلل ر|عبــــد ى شمس حقوق عي 

86864o حمد محمد|لسيد |رق |ط سيوط|حقوق 

24|o88 تـــه محمد|تـــه محمد شح|شح عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62233o ح|لفتـــ|ر محمد عبــــد |لغف|س عبــــد |ين| ط|حقوق دمي

438835 حمد عيد|لرحمن محمد محمود |عبــــد لشيخ|عه كفر |زر

7o3579 مر|هيم ع|بــــر|ضىح حسن محمد محمد  زيق|لزق|علوم 

8|4|35 |لعل|بــــو|رص |هر محمد ن|ط ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

6944|5 ى لسيد|د لبــــيبــــ عبــــد |ميل| يوستـــي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

42o855 وى|لطنط|حمد | |ء رض|دع لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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4575|5 تـــ|مع فرح|هيم ج|بــــر|هيم حمدى |بــــر| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

485976 ح محمد|لفتـــ|رص عبــــد |ء ن|شيم تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|38886 دق|هلل ممـدوح محمد صـ|منتـــ  ى شمس|زر عه عي 

368689 بــــ عىل|لوه|هلل عبــــد|عبــــد| هلل رض|عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

8443|o ي عبــــد
س|ح عبــــ|لفتـــ|شهد مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

4324|4 هيم عيد|بــــر|تـــه |ن شح|رو ي صىح طنط
|معهد فنى

78|4|| ح محمد|لفتـــ|فعي عبــــد |لش|بــــ محمد|يه|ن |سوز قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

635o|2 ى|مصطفى محمود  لسيد محمد حسي  زيق|لزق|حقوق 

85267| ى|بــــ ر|رح فتـــ محمد حسي  حقوق بــــنى سويف

|4463 ى   محمد محمد حسي 
رم|لمك|بــــو|مصطفى هره|لق|هندستـــ 

772|97 ه م ظ|لعظيم محمد ل|جد عبــــد |ني  زيق|لزق|بــــ |د|

62o562 مل محمد محمد وحيد عبــــد ربــــه| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

33o49|  سمي  محمد رش
د|تـــفى |تـــربــــيتـــ بــــنه

63o47o ج  ميشيل عطيه|ميشيل ن زيق|لزق|هندستـــ 

526877 مر|ن ع|عمر محمود رمض ي|بــــ |د|
|لمنى

888262 ضى عىل|سميه عىل ر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

||963| بــــ|لغر|لقطبــــ |حمد |عمرو   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

682798 ي
لحميد|م يس عبــــد |عص| دئى لمنصوره|حقوق 

3|54o| يف محمد صل هيم|بــــر|لدين |ح |بــــسملتـــ رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

487oo7 سم|هلل ق|سم عوض |د ق|ر سندبــــ|عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o526 رس سيد يونس|حمد ح| بــــ بــــنى سويف|د|

444|58 لطبــــىح |حمد |در |لق|در عبــــد |لق|عمر عبــــد   |حقوق طنط

4|2453 ف محمد عبــــد| لعزيز قشطه|لحميد عبــــد|رسر |ره طنط|تـــج

338562 سط محمد|لبــــ|هلل جمعتـــ عبــــد|منتـــ  هره|لق|ج طبــــيع |عل

924o5o در محمود  |مبــــ|يمن محمود | ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|46o2 لحميد منيس|محمد صبــــىح عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

52875o لرؤف حلبــــى|حمد محمد عمرو محمدعبــــد| بــــ دمنهور|د|

87o7o8 ي نظي |يكل روم|م ي بــــشر
ئى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

372927 ء محمد سيد محمد|ل| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |
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774o3o لسيد|حمد |محمد | ندى رض ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

9o4488 ى ف م| |مي  هر فهيم |رسر ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

278629 رقيه محمود مسعد محمد يوسف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9oo55| لحليم |ج عبــــد|ل ض|ء جم|ل| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

865|36 ي|ر
حمد|محمد سيد | ئى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

75o623 رق حمدى حسن حمدى|سهيله ط |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

29348| مريم فريد عزيز فريد لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

2|9|43 ح زيد|لفتـــ|ل عبــــد|م جم|سل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|2529 ر شوربــــه|لغف|لسيد عبــــد |لرحمن |ء عبــــد |أسم |بــــ طنط|د|

699573 لصمد يونس|محمد يونس عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

42438 حسن عمر عىل حسن عىل ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

63458o ف محمود |وليد  لنمر|لسيد محمد |رسر زيق|لزق|ره |تـــج

827||7 حمد|بــــ محمود سيد |ربــــ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

856736 خنوخ|عزيز | صموئيل حن ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

5|9|33 وى|لقل|يمنى محمد محمد طلبــــه  |بــــ طنط|د|

9o9|87 لمجد |بــــو|للطيف |دل عبــــد|حمد ع| ج|ضتـــ سوه|علوم ري

6|6o8o ف محمد |عمر  يغ|لص|رسر ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

6|o92o ى سليم|لشح|هيم |بــــر|محمد  تـــ حسي  لمنصوره|حقوق 

823oo9 لرحيم|سم عبــــد|ل ق|ء جم|سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

426475 ن مصطفى محمود تـــوفيق محمد|رو سكندريه|ل|ره |تـــج

2875|8 وق محمد عبــــد  ق|لعزيز محمد |رسر وى|لشر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

886637 ى ن |ود سليم|سمي  د| مي  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

433473  عىلي|
ى ى سعيد حسي  حمد حسي  ي تـــمريض طنط

| معهد فنى

3255|5 عيل|سم|ن |عيل حس|سم|حمد |عيل |سم| ى شمس حقوق عي 

6o6o3 بــــ|لوه|يه حسن معوض عبــــد | لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

347998 هر سيد جمعه|لظ|يمن عبــــد|يوسف  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

8|oo|5 مل|ح ك|ء محمد صل|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى
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753o96 لس ميل تـــه|عود شح|د ق|كي  حقوق بــــورسعيد

2o448 دق|لحليم جميل سيد ص|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24o879 لرحمن|رس عىل عبــــد|عىل ي ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|7o622 م محمد|لسل|ء مجدى عبــــد |شيم ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

3o946 لسيد|ء محمد محمد |ل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|9479 ل حسن حسن|جم| دين |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

2|7454 روق محمد عبــــده|حمد ف|حبــــيبــــه  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2|6549 ى عبــــد لرحيم|يوسف عمرو حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|5933 لعظيم|حمد سمي  محمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|7|463 لس م لشهيد|هلل عبــــد |جد عطيتـــ |كي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

35o68o هيم|بــــر|هبــــتـــ طعيمتـــ محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

779956 هيم حسن|بــــر|ء حسن |رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7o75o5 حمد عطيتـــ|ن محمود |د رمض|نه لمنصوره|ره |تـــج

788o44 لمنعم|سىم حسن محمد محمد عبــــد| عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

85o9o2 محمد سيد محمد سيد سيوط|صيدلتـــ 

77|658 مح حسن محمد حسن حندوقه|حسن س زيق|لزق|ره |تـــج

56|3o ي حسن|لبــــ|كريم صديق عبــــد 
ى
ق ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

32536| وي|لنبــــي هند|ء عبــــد|نور عل هره|لق|هندستـــ 

38382 هلل|بــــ |هيم ج|بــــر|د ممدوح |جه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

632|o2 هلل|يمن محمد عبــــد |مريم  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

3|4677 لحسن|بــــو|محمد محمد عىل حسن  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

699579 لم|هيم حسن س|بــــر|ل مصطفى |م| لمنصوره|حقوق 

83|73| فظ|لح|عبــــد| لوف|بــــو|ل |محمد كم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

542o36 لحميد يوسف|ح فتـــىح عبــــد |محمد صل بــــ دمنهور|د|

2o874 حمد عقبــــي سيد عقبــــي| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

6|3775 زق عليوه|لر|زق محمد عبــــد|لر|ء عبــــد|عىلي ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o532 لحمد|لعزيز شيبــــتـــ |ء حسن عبــــد |رس| ره بــــنى سويف|تـــج

64|363 لرحيم بــــدوى|هبــــه محمد عبــــد زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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69o5|4 بــــينى |ء مجدى |سم حمد عوده|لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

329948 بــــ|لرحمن دي|لدين عبــــد|ح |رس صل|جر ي|ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|623|9 حمد يوسف|لسيد |محمد فوزي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

758372 هديل ثــــروتـــ حسن محمد عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

67772 هلل||حمد قطبــــ روبــــى قطبــــ عط| لفيوم|عه |زر

|27|52 لغول|رق مصطفى محمود |لرحمن محمد ط|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

5|45o7 د|ء محمد عبــــده شد|أسم سكندريه|ل|طبــــ 

679996 بــــينى |ح |حمد صل| لسيد|لوزير |لشر |ره طنط|تـــج

76|845 حمد|م محمد |ره عص|س تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4269o2 تـــ عم ش محمد عوض|لدمرد|د |ني  سكندريه|ل|بــــ |د|

496ooo مه محمد محمد زيتـــون|س|يه | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

||896o ح|لفتـــ|محمد محمود عبــــد | محمود رض لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4|279o وق محن  قطبــــ عثــــم لجندي|ن |رسر |بــــ طنط|د|

522o66 لوصيف|لمنعم محمد |م سمي  عبــــد|ريه |حقوق طنط

7293| ى تـــوفيق|م شعبــــ|سل| ن حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6465o ي محمد مرج|ه| رن
ى
ي شوق

وي|ئى لفيوم|عه |زر

848|7| ى محمد محمود حسن| لحسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

852933 ي محمد|سل|
م حمدي محمد لطفى ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

| |لمنى
لجديدتـــ

263|89 هلل|سىم عبــــد|لعزيز ق|طف عبــــد|زينبــــ ع |كليتـــ هندستـــ بــــنه

6o|36 بــــر|ن حمدى ص|ء رمض|ول بــــ بــــنى سويف|د|

|547|6 سم سعد فتـــوح|لق بــــ|لخ|عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

788795 ر عوده محمود|ء نص|سم| طبــــ بــــورسعيد

85o833 ى بــــولس ر|ج ي عطيه|كلي 
ضى ي صىح 

سيوط|معهد فنى

638|5o لنجدى غريبــــ|ل محمد |ء بــــل|زهر زيق|لزق|صيدله 

42434 هلل خليل|حمد جوهر فتـــح |جوهر  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o8455 لسيد قطبــــ متـــول|مصطفى  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|2|9oo د|حد أحمد حش|لو|رس محمد عبــــد |ي| روين هره|لق|حقوق 

693858 لحميد|رس ربــــيع عبــــد |ندى ج لمنصوره|نوعيتـــ 

774267 ى|هيم عبــــد |بــــر|حمد حمدى | لعزيز حسي  ى شمس هندستـــ عي 
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2o89| لسيد|لعزيز |رس عبــــد |حمد ي| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

59572 ى محمد حسن|م|  حسي 
ئى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

924544 ن |حمد رضو|ل |م جم|عص ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4|7789 لونيس|تـــ عبــــد |لشح|تـــ |رغده فرح لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4452o3 تـــه|لسيد مصطفى محمد شح|حمد | سكندريه|ل|ره |تـــج

372o54 هيم مخيمر|بــــر|محمد فتـــىح  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

238o58 ف محمود محمود|يه | رسر هره|لق|حقوق 

43477o ره|دى عم|له|دى محمد عبــــد|له|رغده عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

859746 لس م |نطون تـــوم|هر |كي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

3|53|| لسيد مصطفى سيد|طمتـــ |ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

42o337 لمرصى|ح زغلول عىل سيد أحمد |صبــــ لشيخ|بــــ كفر |د|

|33797 حبــــيبــــتـــ طه محمد محمود ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

8|85|9 ده محمد|يره محمد حم|ن ي|بــــ |د|
|لمنى

897oo2 حمد محمد  |لمليىح  |هلل |عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

333|67 مد حسن عىل|لرحمن ح|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

28|699 مع محمد حسن|ج ج|عمر م ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

78|839 ى هدى محمد عىل حسي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|3o5|7 هيم|بــــر|ن |هيم سليم|بــــر|جر |ه تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

339596 د ممدوح حمدى مرزوق|زي ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

837574 ن محمد محمود|رمض| لي|د دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6o2o46 م محمد موىس مطر|م س|جر عص|ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

25|386 بــــىل|لغر|محمد وليد عىل  سكندريه|ل|صيدله 

76o77| ين هش م فتـــىح محمد|شي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

6o2349 ح|لفتـــ|تـــ محمد عبــــد|ي|لر|بــــو|منى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

922498 بــــر  |لكريم ج|د |لدين ج|يحن  نرص  |ج طبــــيع قن|عل

77|626 د محمد|منيه محمد فؤ| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

78|524 م|لسل|لسيد عبــــد |لد |خ| ند زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

648486 لعدوى|هر محمود |حمد محمد ط| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

23oo2o هيم|بــــر|م عىل |حمد عص| هره|لق|حقوق 

5|3937 ن فهىم تـــوتـــو|حمد رمض|رحمتـــ  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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32|||2 ن|لسيد عثــــم|وليد يحن   ن|بــــ حلو|د|

6376o2 م|م|رص محمد لطفى محمد |محمد ن لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

623|33 بــــ|لرحمن يحن  محمد مصطفى غر|عبــــد  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

4628|4 س كرم بــــسيوئى يوسف سليم|إين لشيخ|بــــ كفر |د|

7o442o مه|لمعىط سل|حمد محمد عبــــد |م |ريه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

233o88 بــــورسيع|روق |مه ف|س|خلود  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|29722 ى|بــــيتـــر ن |رص وليم هرمي  هره|لق|طبــــ 

6|8o87 لعجوز|حمد محمد | |سم ط|بــــ دمي|د|

846847 ى| ى محمد حسي  حمد حسي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

76568| بــــوزيد|حمد |محمد جنيد حفنى  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

424|72 هيم منصور|محمود محمد شفيق إبــــر ط|معتـــ دمي|علوم ج

768782 لرحمن|دل مصيلىح عبــــد |حمد ع| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

464368 لسيد محمد|حمد |محمد مدحتـــ  لمنصوره|حقوق 

6|5574 ف |سم |بــــ ح عيد|لفتـــ|حمد عبــــد |رسر ط|حقوق دمي

25|857 لدبــــر|ن مصطفى |محمد عثــــم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7o8374 حمد|لسيد |مريم محمد  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|73348 ل|لع|ج عبــــد |م عىل ض|هش هره|لق|حقوق 

|6468 مل|لعزيز ك|رص عبــــد |محمد ن ن|هندستـــ حلو

78|235 ل|لع|لسيد عبــــد|لسيد محمد |محمد  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

46988 ي |هلل ه|عبــــد
لمقصود|حمد عبــــد|ئى هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

629545 |مر ند|بــــوع|ء مجدى يس |آل زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4|7538  عىلي 
ى بــــوموتـــه|محمد عمر حسي  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|

لشيخ

7o2486 بــــ محمد محمد عبــــد ربــــه محمد|ربــــ |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

26|887 ن|لعزيز وهم|هيم عبــــد|بــــر|لعزيز |عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|2364 رك عنتـــر|حمد مبــــ|ح |محمود صل تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

284386 هلل|ح عىل عبــــد |مريم عىل صل كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|8269 لرحمن متـــول دهمش|بــــدين عبــــد|لع|زينبــــ زين  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

5o4744 لح|لح محمد ص|ح ص|جر صل|ه سكندريه|ل|بــــ |د|
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79o435 ن محمد|رص رمض|منيه ن| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

6|857| لعلىم|محمد محمد مسعد  حقوق بــــورسعيد

|55238 ل فهىمي|جد جم|منه م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

755o5 عىلي رجبــــ محمد عىلي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

346353 ن صبــــىح حسن|د رمض|زي ى شمس حقوق عي 

4578oo يف|شد طه |عيل ر|سم|شد محمد |ر حمد رسر |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

6|o262 ج |لبــــلتـــ|ج  |لبــــلتـــ|لغفور |عبــــد | مه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

847656 عيل|سم|ء رجبــــ فهىمي |رس| سيوط|صيدلتـــ 

35|3oo سيد محمد متـــول| م رض|ريه ى شمس|د| بــــ عي 

|24|23 |س لوق|قدس عبــــ| دون|م ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

783683 لجليل|ح محمد عبــــد |مريم صل زيق|لزق|ره |تـــج

5o9325 شم محمد|در ه|لق|شم ممدوح عبــــد|ه بــــ دمنهور|د|

|6|852 عيل طلعتـــ محمد|سم|مريم  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6o374o هيم|بــــر|لسيد |حمد يوسف محمد | ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

78o558 |س |حمد عبــــ|س محمد |ر عبــــ|محمد مختـــ
ىس|لعبــــ

ى شمس طبــــ عي 

8287o5 م|لعزيز محمود تـــم|محمود عبــــد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

6|8o82 لخول|ره مصطفى رزق |س ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

6o3425 لعزيز|لمقصود محمد عبــــد |ن معوض عبــــد |يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

499874 لعزيز يوسف|ن محمد عبــــد|نوره سكندريه|ل|حقوق 

324o28 حمد عمر|ن محمود |مرو ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

685|4 م|ن عل|ن رمض|محمد شعبــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

422o59 ره فرج نجيبــــ عيس|س سكندريه|ل|صيدله 

|7729o حمد سيد محمد مصطفى| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

45748  عبــــده س|لقذ|م |حل|
ى
لم|ق هره|لق|ر |ثــــ|

853566 عبــــد|محمد ر لرحمن|ئد محمد مني  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

||478| ن|محمود محمد محمود محمد رضو هره|لق|ره |تـــج

|9664 لحميد|لىح عبــــد |لحميد عبــــد |عمرو عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

5o3o4 لحميد|ل عبــــد |محمد قرئى كم ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

Thursday, September 6, 2018 Page 8414 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6o82o لد محمد سيد|حمد خ| ره بــــنى سويف|تـــج

257o65 ئى|لدين محمد كيل|د|عم| سم |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|46|72 هيم|بــــر|عي |لرف|عي |لرف|لد |رتـــ خ|س |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

9|9o62 عيل |سم|حمد |دى |له|نعمه عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

53682 ح محمود|مه صل|س|بــــ |رح لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|7|37 زق نرص|لر|هند مجدى عبــــد  ره دمنهور|تـــج

7o3972 منه|ن |لسيد عىل سليم|ن محمد |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

25757| م|وديع تـــوفيق س| رين|م ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

34|699 ن|م رسح|م|م |م|تـــغريد محمد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|48928 ى|ح |لفتـــ|يه حسن عبــــد | مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

29|6oo يف سيد عىل| حمد مجدى رسر دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

8993|| ه سعد عبــــد| لموجود فرغىلي |مي  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

35o878 ي|ر
ح عطيتـــ|لفتـــ|حمد عبــــد| |ئى |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9o3o37 لنعيم بــــخيتـــ |ء عىل عبــــد|عل ي صىح سوه
ج|معهد فنى

5|6255 مل حسن تـــوفيق حسن|مريم ك تـــربــــيتـــ دمنهور

778649 هيم|بــــر|بــــ |لوه|م عبــــد |محمد هش زيق|لزق|عه |زر

268|5o لقط|ن |ل سليم|دل جل|كريم ع |طبــــ بــــنه

8788| وى|ده محمد محمود سعد|حم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|6|493 لح|ح حسن ص|حمد صل|محمد  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o822 ي محمد حمزه|مرو
ن حسنى ي تـــمريض 

هره|لق|معهد فنى

36o855 لمنصف|م يىح عبــــد|مريم هش دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

524238 حمد|ل |لع|د عىل عبــــد |جه ن|سو|ضتـــ |علوم ري

38682 ى|ديتـــ محمود مغ|ن ورى حسي  ى شمس|زر عه عي 

7o5394 لنبــــى عىل عىل محمد|بــــ محبــــوبــــ |يه|عمرو  لمنصوره|بــــ |د|

6o3266 ر|لنش|مد حسن |حمد ح| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|54229 م فتـــىح عليوه|حمد عص| هره|لق|ره |تـــج

322o25 مروتـــ محمد فتـــىح مىك محمود سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

24879 هلل|د عبــــد |ن عىلي محمد رش|نوره هره|لق|ره |تـــج

46283o هلل|ندى نزيه رجبــــ محمد فرج  لشيخ|بــــ كفر |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 8415 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|3376o رى|ر س|دو|ريو روبــــرتـــ |روم دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

645623 س مدكور|لحسينى عبــــ|م محمد |له| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

76|6|o ىط كشك|حمد محمد محمد مع| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

62o387 ئى طه طه خليل|أم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

429287 ق|لدق|آيه محمود مصطفى  |عه طنط|زر

|6o67| يف مبــــ رك محمد|محمد رسر ى شمس|تـــج ره عي 

6o56|3 حمد يوسف|لسعيد يونس | |دين ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

74285 ي مجدي محمد عبــــد |م|
هلل|ئى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7|7o3 بــــ|لتـــو|ن عبــــد|محمد عىلي رمض ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

|49352 حمد|عيل |سم|بــــ |لوه|طمه عبــــد |ف تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

||92|8 نيوس|ديبــــ ط|ندرو رأفتـــ | ى شمس|د| بــــ عي 

246638 يف  ف عزبــــ |رسر ق|رسر وى|لشر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|5|8|5 شم عويس|ء محسن ه|ول ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

682|94 د خليل|بــــ مر|لوه|ن محمد عبــــد |يم| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

234276 سط|لبــــ|عمرو ممدوح يحن  عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

78o|56 د|هلل ج|هلل فتـــىح عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4|39|2 بــــ|لسيد خط|لعليم |هيم عبــــد|بــــر|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

37|663 حمد|حمد محمد سيد |ء |رس| رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

78o93| دى|له|زم محمود |محمود ح زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

348226 لرحمن محمد عوده|ء محمد عبــــد|سم| ى شمس|تـــج ره عي 

272596 ى سيد بــــدرى حسن حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

69799| دق|لد عزتـــ ص|خلود خ ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

256842 لسيد|لسيد رميح |هند  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

28o7|8 محمد صفوتـــ محمد تـــوفيق ج|بــــ سوه|د|

8oo49| ح|لفتـــ|م محمد عبــــد|رس هش|ف ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

53o3|o عر|لش|لسيد |ئل محمود |ء و|آل ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

37o|92 يف عوض عبــــد ى|لرحمن |رسر مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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7o6o22 حمد|بــــ شلبــــى سيد |لوه|لسيد عبــــد |م |وس معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7|76|2 ل|لحسن محمد غ|بــــو |هر |ء ز|ل| لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

878932 حمد |ن |ء سعد رضو|ل| سيوط|بــــ |د|

3622|9 لسيد|م عبــــد|لسل|حمد عبــــد|محمود  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

48877 لح|جر سعيد عىل ص|ه ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

6432o9 ء منصور حسن أحمد|لشيم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6o6o2| هلل|حمد حسبــــ |محمود محمد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

646766 لبــــسيوئى|مه محمد محمد  محمد عىل |س| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

525972 حسن محمد حسن محمد عىل لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

9|5|88 هلل مهدى  |ء يحن  عبــــد|هن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||8962 يف ح لعزيز تـــبــــع|تـــم محمد عبــــد |رسر ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|458|7 م|لسل|حمد محمد محمد عبــــد | هره|لق|حقوق 

432599 تـــ|لزي|لدين محمد محمد |ء |عل| رن |عه طنط|زر

36692| لرحمن|د فتـــىح ذىك عبــــد|سع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

697586 ى|بــــو |م محمد حسن |ويه س|ر لعني  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

75o544 ى ن|مل سليم|جرجس ك| مي  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

2438|6 لحفنى|ض |د حفنى ري|جه ن|بــــ حلو|د|

38339 ل|لع|لمرضى حسن عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد هره|لق|هندستـــ 

69893 تـــ عبــــد | بــــ حسن|لوه|دى عبــــد |له|مي  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

34672| يوبــــ زىك|موريس | رين|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

||7653 لجليل|حمد رزق عبــــد |محمود  ى شمس|تـــج ره عي 

826268 ز فتـــىحي تـــوفيق|نه ممتـــ|هيل دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

779o99 حمد محمد محمد|هبــــه  زيق|لزق|هندستـــ 

832378 ي |لظ|ء عبــــد|دع
لصغي |هر مصطفى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

2|2934 وي|بــــ محمد محمد عيد قيش|مه هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o868| وى خميس|لهند|لمحسن |عبــــد| ر|ي |حقوق طنط

7o372 لدين محمود محمد|ل |محمود كم ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

352887 م شكرى جرجس|شكرى س ى شمس علوم عي 
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3|92o9 نىح  محمد سعيد محمد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o4523 لسميع|بــــر عبــــد |سلىم محمد ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33|436 لعزيز عزبــــ|لسيد عبــــد|ئل |لسيد و| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

67727| ر|حمد لطفى دويد|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

9o29|8 هيم |بــــر|مؤمن منصور محمد  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

8|5355 ى د وديع يسي|عم| تـــريفي  ره بــــنى سويف|تـــج

98569 مل بــــدر|لعزيز ك|محمود عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

9o5237 م فتـــىح محمد متـــول |سل| ج|تـــربــــيتـــ سوه

|3o242 س محمد|منيه محمد عبــــ| هره|لق|ر |ثــــ|

63562o لعظيم|ء لطفى عبــــد |ن عل|يم| زيق|لزق|صيدله 

524944 لسيد حسن|بــــر |م ص|دى هش|ش ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

882836 رم  |لمك|بــــو|شد |ء ممدوح ر|دع سيوط|تـــربــــيتـــ 

359|7| يوسف رجبــــ حسنى محمد |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

8|52|4 ن ريدي|بــــر عثــــم|ء ج|رس| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

24o43| لبــــديوى|لبــــديوى محمود|د|زم فؤ|ح| حل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

534547 لح|مريم حمدى محمد ص ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4oo877 ن محمود|لعربــــى زهر|ن |يم| سكندريه|ل|ره |تـــج

529249 ج |حمد ن|هيم سيد|بــــر|لد محمد |خ |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

|5o399 ف موريس بــــ|ركو |م سيىل|رسر هره|لق|ره |تـــج

357|5o وق مجدي ص بــــر عقل|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4o4o48 عمرو سعد فهىمي عمرو سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

423|2| ع|لسبــــ|لعزيز |مه عبــــد|س|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|25757 ى محسن |ي حمد محمد|لسيد |سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2|2359 در بــــدر|لق|يمن محمد عبــــد |عمرو  ن|بــــ حلو|د|

9|2872 ى محمد |د |رش| رش مي  ج|حقوق سوه

498o53 حمدين|ع |لسبــــ|نسمتـــ أحمد بــــسيوئى  |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

2649|8 حمد بــــكر|م |ء عص|سم| سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ
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4|424 لد عىل محمد عىل|خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

753774 لحسن|بــــو |ء حسن محمد |م عل عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

36o546 للطيف|حمد عبــــد|طمتـــ عىل سيد |ف زيق|لزق|صيدله 

54o|6 لعزيز|شهد محمود محمد عبــــد  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

|35555 هيم محمد|بــــر|بــــ سيد |يه|بــــ |هيتـــ|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

89529 لرحمن|لرحمن عبــــد |م حسن عبــــد |حس ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

634926 لعزيز محمود|تـــ عبــــد|لعزيز فرح|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

753||2 د سعد حبــــيبــــ بــــطرس|يوسف ميل تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

2665|9 دل بــــكرى يسن|ن ع|يم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|4623o لد غمرى مصلىح|مروه خ ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

356o55 هيم|بــــر|هلل |د عبــــد|هدير عم لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

636o25 دى|له|هيم محمد عبــــد|بــــر|ن محمد |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

268o97 م محمد زوين|حمد س| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

529475 وى|ن هند|تـــ رمض|لشح|حمد مفرح | ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

324878 رس|لسيد ح|لد |رثــــ خ|ح هره|لق|ره |تـــج

8|36|| عىلي طيبــــي| لدين رض|ء |عل ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

8o6529 حمد مجىلي|ريم محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

844546 ي عبــــد
لرحمن حسن مىكي|يمنى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

8534o لرحمن سيد محمد محمود|عبــــد لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9o9838 بــــ |بــــورح|طف كريم |ء ع|سم| ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

28246o ف حم|هدير  دى|له|ده عبــــد|رسر د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

29783 هيم سنوىس|بــــر|عمرو محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

|2o999 محمد مدحتـــ محمد حسن دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

9o5445 لجليل محمد |حمد عبــــد|محمد  ج|طبــــ سوه

8554o8 ي محمد|د |نهله عم
لدين مصطفى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

63376o ر|لنج|ح |لفتـــ|دل محمد عبــــد|محمد ع زيق|لزق|ره |تـــج

525654 مل محمد سعيد|مي سمي  ك|ر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

479o53 مر|عمر محمد محمود بــــدر ع |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ
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4|9444 ح محمد درويش|لفتـــ|ء صبــــري عبــــد |ند |حقوق طنط

|2|8|| هيم|بــــر|لمنعم |يوسف محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o458| جد|يحن  سليم محمد محمد م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8576|| ي جعفر ص
بــــر عىلي|مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

63823| د|ل عو|لع|ل عبــــد|محمود كم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

754374  عىل قن|لش|مه عبــــد |س|ريم 
ى
وى|ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

عيليه|سم|ل|ئ 

268733 لففى|لعزيز |هدير محمد عبــــد تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

772o28 م|م|لعظيم |حمد محمد شفيق عبــــد| زيق|لزق|هندستـــ 

229727 ين  حمد|ن |حمد عثــــم|شي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3297o8 لحميد|بــــ عبــــد|لوه|ميتـــ محمد عبــــد|س |حقوق بــــنه

|73|87 د|لجو|هيم عىل عبــــد |بــــر|عمر  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

3352oo ن جميل مصطفى محمد|يم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

783oo9 م|ح محمد مقد|حمد صل| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

55472 رع حسن|ء محمد ز|سم| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

357845 ي حسن عبــــد|حسن ه
هلل|ئى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

8943o5  نصي  |لص|محمود عبــــد
ج مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32655o د خليل|رس رش|منيتـــ ي| سيه|نوعيتـــ عبــــ

62o|9o ودى|لد|للطيف محمد |ن عبــــد |حن ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

793o23 لكريم|لعربــــى عبــــد|لسيد |م |ن عص|رو ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9|998o لرحمن|لسميع عبــــد|طمه حسن نشأتـــ عبــــد|ف ج|بــــ سوه|د|

269o96 يس|لس|رس سعيد |ره ي|س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

334939 ى عبــــد لعزيز|ندى طلعتـــ حسني  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

37o2o لففى|حمد محمد محمد محمد حسن | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

485637 حمد محمود|م |ن عص|نور سكندريه|ل|بــــ |د|

434344 ه عبــــد لشيتـــى|لرحمن |لمنعم عبــــد|لرحمن عبــــد|ني  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9|7832 د  |عمرو محمود محمد حم سيوط|حقوق 

447676 د محمد|ندى محمد عىل مر سكندريه|ل|بــــ |د|

84oo68 حمد عطيتـــو|رحيل محمد سيد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

364995 ن محمد|حمد محمد شعبــــ| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

44|35o لعزيز|لمول عبــــد|محمد مدحتـــ عبــــد لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر
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|426o| حمد|حمد عبــــده |جر |ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|3739 ى بــــرك|رن تـــ|د محمد حسي  ى شمس حقوق عي 

|232o3 ي س|رس|
مي شفيق ملك|ئى ى شمس|تـــج ره عي 

35o|48 ندى حسن محمد محمد عىل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

5o824 ى مصطفى|زي د محمد حسي  ي سويف
هندستـــ بــــنى

|7467 ى|م |وليد حس لدين محمود حسي  هره|لق|ره |تـــج

422|23 هيم فتـــوح|بــــر|ر قدرى |من ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

68924 ي
ن عجىمي|ء محمد شعبــــ|ضى بــــ بــــنى سويف|د|

|7|565 لد رزق بــــيوم|حبــــيبــــه خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

783955 نور عىل محمد|ر عىل |من زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

686835 لفتـــوح سليم|بــــو |حمد |محمد | ر|ي لمنصوره|علوم 

43474| ر عقيله|لستـــ|لسيد عبــــد|هيم |بــــر|مروه  |ن طنط|سن|طبــــ 

264|o8 حمد|حمد |لسيد |يمن |ز |هن|ش شمون|نوعيتـــ 

635o72 حمد|تـــ محمد سيد |لشح|ء محمد |سم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|6663 حمد|بــــر |ئل ص|حمد و| هره|لق|حقوق 

2277|4 حد|لو|محمد محمود عبــــد| ن|ر ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

246|7 ن صفوتـــ يىحي مصلح|يم| ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

7856o9 مصطفى محفوظ مصطفى عىل مصطفى حقوق بــــورسعيد

35878o ىط مصطفى|لع|لهدى مصطفى عبــــد|نور  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

43654 م حسن حلىم عىل|بــــتـــس| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4|2o4o ي عبــــد|لش|عبــــد
ى
مه|شد سل|لر|حد عبــــد|لو|ق ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

8|4834 ح سيد محمد|ء صل|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

925o29 هلل بــــكي  محمد  |محمد عوض  |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

486879 حمد|رص يوسف |لدين ن|نور  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77726 حمد محمد|لد |ل خ|جم |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

32o6o4 م فرج محمد|م هش|حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|2|9 ي عبــــد|منصور ج
لعظيم|بــــر قرئى ره بــــنى سويف|تـــج

358887 ى رض|ي سيد محمد| سمي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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529226 وى|لسعد|عر عىل |حمد عىل و| سكندريه|ل|هندستـــ 

44|3o لرحمن|محمود محمد محمود عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

338o92 ق|دق محمد |بــــوبــــكر محمد ص| وى|لشر ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

859676 ه عيد | |يىلي|ليون |مي  سيوط|حقوق 

4|746| وى|م سعد منصور عشم|سل| لشيخ|ره كفر |تـــج

5o9493  عبــــد |لص|محمود محمد 
ى
لرحمن|ق سكندريه|ل|عه |زر

35o76 لدين محمود فرج عىل|نور ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

82628| ي |رؤي ه ء عىلي يحن  ي
وي|لحن|ئى قرص|ل|فنون جميله فنون 

22|o86 لم|لدين س|لم نجم |تـــسنيم س ى شمس|تـــج ره عي 

237762 ى ى|مه عدل بــــش|س| |يوستـــي  ن|بــــ حلو|د|

5oo799 ه ع| ئى|ىط بــــر|لع|م عبــــد|لسل|طف عبــــد|مي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8923o6 لحميد حسن |فتـــ عبــــد|خلود ر سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

87822o ن بــــرتـــى عزيز  |يون| ري|يل| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

66783 لقرئى|ر نبــــيل عويس |مي لفيوم|بــــ |د|

2399o4 عر|لش|ن |ح حس|لفتـــ|زم مجدى عبــــد|ح كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

779|92 لمقصود|لسيد عبــــد |لمقصود |ء محمد عبــــد |دع لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6o7o47 عرج|ل|محمود | عبــــي  رض لمنصوره|بــــ |د|

3|6o38 هيم|بــــر| |يز عطيه حن|ف| دون|م سيه|نوعيتـــ عبــــ

|5857 بــــ|لوه|للطيف محمد عبــــد |عبــــد | شد ن|بــــ حلو|د|

53895 ن|هلل عىلي رشو|ح عبــــد|مي صل |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

752|9o لرحمن|كرم محمد عبــــد|حمد | ن|طبــــ حلو

758467 |يز ملك ويص|دى ف|ف ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

26|35| لشتـــله|محمود كرم عطيه  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

|58525 م ذىك محمد محمود عوض|مر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43662o لحليم جمعه|لرحمن عبــــد|آيتـــ يوسف عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

8|2843 حمد|ندي فتـــىحي صديق  ي|بــــ |د|
|لمنى

4275|3 ي
محمد أحمد عىلي عىل عفيفى |صيدله طنط

|6995o ف محمد ط|محمد  يع|رسر ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

9o2686 ح محمود حسن |لفتـــ|منى عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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6oo695 ء شبــــل محمد محمد رجبــــ|سم| |ن طنط|سن|طبــــ 

767764 سم محمد|حمد ق|طمه |ف ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

834|4o هيم|بــــر|هلل محمد |رضيه فرج  ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

25|232 لد|مد عىل خ|دل ح|لدين ع|ء|عل |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

6o8822 تـــ|جد عبــــد |ن م|رو لرؤف أبــــو خرصى لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

43o858 لعنتـــرى|طف محمود أحمد |ع| رويد |ره طنط|تـــج

8579o| لحكيم محمد|يوسف عبــــد| ن|ر لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

87298 هلل|بــــ |لسيد ج|ء محمد |رس| لفيوم|عه |زر

|49o29 لم|ن حسن فتـــىح محمد س|نوره ن|تـــربــــيتـــ حلو

8o9oo8 ديبــــ رزق|بــــ |يه|وسيم  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

324282 لرحمن سيد|مصطفى مليك عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

77678o هيم|صبــــىح محمد إبــــر| نور لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|6374 م صقر جمعتـــ متـــول صقر|وس بــــ دمنهور|د|

8|99o5 ن قص|بــــ سليم قري|يه| |مي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

85|246 نور محمد|فتـــ |بــــ ر|رح دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

323947 حمد حمدى|بــــسمه فتـــىح  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

25o34| |لسيد ند|بــــر |رحمه سعيد ص ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|8o|| ف |محمد  لعزيز|عيل عبــــد |سم|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

758|39 ه|لل|ه عمر عبــــد |لل|ء عبــــد |سم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

9|4o8 ئى|ر علو|لستـــ|حمد عبــــد |نعمه  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2678| ى|هيم ي|بــــر|م |سلىم س سي  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

36934 ى|رس| ى عبــــود حسي  ء حسي  ن|تـــمريض  حلو

465777 لسيد بــــدير منصور يوسف|ء |شيم لشيخ|بــــ كفر |د|

825285 حمد|ء محمد محمد |سم| |نوعيتـــ قن

3736o| م|ن سل|هلل سليم|م عبــــد|سل ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4786o3 ف ف|ريو |م هيم|بــــر|ن |يز سليم|رسر ط|بــــ دمي|د|

|3o4o7 محمود وحيد سعيد محمود ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

6o8364 لمرىس|لمرىس محمد |ن مني  |رو ي صىح طنط
|معهد فنى

4|7468 نم|لحميد عىل بــــسيوئى غ|لد عبــــد|خ لشيخ|ره كفر |تـــج

248757 د مسعود|يرينى وجدى مر| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

Thursday, September 6, 2018 Page 8423 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7587o5 كريم وليد محمد محمد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

493723 ج|هيم حج|بــــر|لرحمن مسعد |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4422o6 بــــورزق|در عىل |لق|ئد عزتـــ عبــــد|ر لشيخ|بــــ كفر |د|

8266|8 ن|حمد سليم|تـــ |ندي بــــرك تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

334|5| ئيل|دى نصيف نسيم ميخ|ف ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

372o|o هيم محمد|بــــر|لحميد |هيم عبــــد|بــــر| |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

|8373 حمد|تـــوفيق وليد تـــوفيق  هره|لق|حقوق 

366|38 لدين محمد مدين عىل|د |م عم ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

77|675 مه|حمد سل|ن محمد محمد |يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7||2|6 لحفنى|لمعىط |هيم عبــــد |بــــر|مريم مسعد  لمنصوره|بــــ |د|

||6372 حمد فهىم|جر مدحتـــ |ه |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4|4683 تـــ  د|لمجد محمد حم|بــــو |يمن |أمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

823358 دل يوسف فرج|ردين ع|ن ي|علوم 
|لمنى

78|834 شم|بــــو ه|محمود | نم رض|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

85o598 ي سيد 
لسعود محمد|بــــو|مصطفى سيوط|ره |تـــج

47295 م|م|حمد سعد |بــــ |رح ى شمس|زر عه عي 

||7979 ره محمد محمود حسن|س دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

78|687 ر|حمد نص|حمد |لسيد |رحمه  زيق|لزق|نوعيتـــ 

6323|8 لنرص|دى سيف |له|ندى حسن محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o25|8 رص شفيق عزبــــ|يكل ن|م سكندريه|ل|بــــ |د|

875849 ح عبــــده محمد |مصطفى صل ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4782|| ى هو|حمد |هلل |منه  بــــوزيد|رى |مي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

6o6o43 ن|هيم محمد شعبــــ|بــــر|م نبــــيل |هش لمنصوره|ره |تـــج

32o486 حمد|هيم |بــــر|تـــه |ح شح|لفتـــ|عىل عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

86638 لحليم جلول|بــــرين محمد عبــــد |ص لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

637366 لم|لم س|ن يوسف مني  س|نور زيق|لزق|علوم 

6o9475 رتـــ|حمد عم|لرحمن محمد محمود |عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

49o669 ى حسن محمود  بــــو خشبــــه|حمد |حني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2595o7 لسيد محمد|ء لطفى |رس| |ن طنط|سن|طبــــ 
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4o23|5 يل|وى محمود محمود ط|هدير منش سكندريه|ل|حقوق 

432727 ه محمد ربــــيع محمد  لمرىس|ني  |بــــ طنط|د|

266488 هيم|بــــر|لحليم |هيم عبــــد|بــــر|ء |رس| ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

6|3|3| لق محمود|لخ|سط عبــــد|لبــــ|بــــ عبــــد|شه ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

29745 هيم|بــــر|لسيد |نور محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|2583 هيم|حمد رجبــــ جمعه إبــــر| ره دمنهور|تـــج

|57644 لعزيز متـــول|رحمه مجدى عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

693742 ى |ي حمد محمود|يمن |سمي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|4|35o ى عوئى صليبــــ حبــــيبــــ| كرستـــي  ى شمس|تـــج ره عي 

896276 لد محمد فرغل  |يمنى خ قرص|ل|فنون جميله فنون 

|24523 م|ئى محمود عز|سم ه|بــــ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o|684 ق|حمد |هر حسن |ء م|لشيم| وى|لشر سكندريه|ل|علوم 

542264 ى خميس زيد|ريم|ك ن طيلون|ن حسي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|44o|| عيل عليوه|سم|حمد |حسن | ن|جوم رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

|6|57o تـــ|لمنعم شح|مريم نبــــيل عبــــد  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

772992 |لحميد |لسيد عبــــد |يوسف 
ى
حمد دسوق ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

336o95 ى ع|ي هيم|بــــر|طف محمد |سمي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4574o4 ف |آل لسيد زغلولتـــ|ء محمد رسر |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

4o6467 ين محمود محمد محمود  عيل|سم|شي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49o7|5 ى  حمد سعد محمد سعد|نيفي  سكندريه|ل|بــــ |د|

65462 ى عبــــد|عىلي زق|لر|ء حسن حسي  لفيوم|ضتـــ |علوم ري

84|994 هيم|بــــر|لسيد محمد |نس | ن|سو|حقوق 

22756o ى محمود يوسف|محمود ي سي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

25567| لديبــــ|لرحمن |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

784269 لعزيز|حمد نعيم منصور عبــــد|ء |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

9oo892 لسيد |رص عىل |ن| رن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6|3258 تـــه|بــــر محمد شح|محمود محمد ج |ره طنط|تـــج

236o44 ل|يمن فريد غ|نه |دمي تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

6|994| آيه محمد مصطفى حسن خميس طبــــ بــــورسعيد

32564o سط سيد مصطفى|لبــــ|رتـــ عبــــد|س ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 
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699378 عيل سويلم|سم|عيل عطيه |سم|محمد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

3o4|3 ي|ر
لح|ح ص|عزتـــ محمد مفتـــ| ئى ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|7342 يح|لس|عىل مدحتـــ محمود محمد  هره|لق|هندستـــ 

27345o ى ع د|طف عدل ج|نرمي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

845||| ح محمد بــــرعي عىلي|سم ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

3728o9 بــــتـــ مرعي|لسيد ثــــ|حمد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

828|o3 ى عبــــد|م مبــــ|هي هلل|رك حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8|7938 ود|مي د|سيمون مني  س|ن| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

773939 لسيد محمد|رق |فتـــىح ط زيق|لزق|هندستـــ 

|583oo فظ محمد|ح| ء رض|رس| ن|حقوق حلو

435459 بــــى|لعز|لسيد |سلىم بــــسيوئى عىل  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

34o863 لفى|ل|ن |ن محمد سليم|لسيد سليم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

34256 ن|لسيد سليم|م محمد |حس هره|لق|طبــــ 

44o297 ه ع لسيد عىل|دل عىل |ني  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

776||7 ى عص م نرصتـــ غنيىم|نرمي  زيق|لزق|ره |تـــج

76o55| تـــ|لشح|د محمد |منيه رش| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

352467 ي زكري|ء ه|ول
ر|لغف|عبــــد| ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

678572 هيم|بــــر|لسيد |رس عىل |عمر ي لمنصوره|ره |تـــج

75933o ل|لع|ره حسن عىل حسن عبــــد |س زيق|لزق|حقوق 

92246| دق خليفتـــ |لفتـــوح ص|بــــو|حسن  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8||529 هر عىلي|لظ|مي محمود عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

528oo7 لمقصود رسور|بــــوبــــكر عبــــد |هر |لط|م  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

894398 حمد  |رى |لبــــ|هلل عبــــد|ر عبــــد|عم سيوط|ره |تـــج

||84|2 صف|و| هر ويص|جون م ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6|9347 طه|مد حسن شل|مد ح|مريم ح لمنصوره|حقوق 

|758|7 زق عىل|لر|يوسف مصطفى عبــــد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

4o93| ن|يه عىل حسن مرج| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

28588| در محمد|لق|بــــد عبــــد|ء ع|رس| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

54369| مد|حد ح|لو|حمد محمد عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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6o2596 رى|بــــي|ل|حمد محمد خرصى مصطفى خرصى | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3|4254 كر|كر نجيبــــ ش|ل ش|كم هره|لق|بــــ |د|

|247|5 |لوف|بــــو |كريم مؤمن محمود  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

9|o|45 ى مل مهنى |نبــــيل ك| مي  ج|ره سوه|تـــج

54|355 ى|م عىل محمد ش|حمد س| هي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7898|4 عيل|سم|هيم محمد |بــــر|ء |شيم زيق|لزق|حقوق 

76264| لح منصور|لمعىط ص|م عبــــد |يوسف هش بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

525|86 ى منصور مصطفى منصور محمد|ي سمي  سكندريه|ل|هندستـــ 

859648 ف ص|هر |س ى|بــــو|دق |رسر ليمي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9oo694 ى ن|ه لمغيثــــ |جح عبــــد|له خي  ج|حقوق سوه

446449 ل|لع|صهيبــــ محمود قيس عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

526o7  عىلي محمود 
|لعل|بــــو |تـــفى معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 

سويف

762638 م|لسل|مهند نبــــيل محمد محمد عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

6o438o ن|لده|لد محمد محمد |مصطفى خ لمنصوره|هندستـــ 

9|2982 لد عىل عليو |حمد خ| ج|ره سوه|تـــج

825645 هيم|بــــر|لحمد |بــــو|زينبــــ بــــخيتـــ  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

5o2||2 ف حمدي مصطفى|حمدي  رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

753528 لودود|بــــر عبــــد |جد ص|م م عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

488875 ي|لورد|لوليد محمد محمد |لد بــــن |محمود خ
ئى |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

|58869 لسيد محمد|هلل |ريج سمي  عبــــد | هره|لق|صيدله 

235o69 حمد|بــــر محمد |محمد مجدى ص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27|6o9 زى نعمه|ن غ|منى سمي  شعبــــ ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

786255 لم|م محمد س|لسل|م محمد عبــــد |س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

68|973 ىط|لمع|بــــو|للطيف محمد |فرحه محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

4o42| ر|لنج|ح |لفتـــ|محمد مرزوق عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

6o3o23 ر|لنش|لحميد |حمد عزتـــ عبــــد | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

546457 لح محمد|لرحمن محمود ص|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

269924 لقلسر|لحميد |ر عبــــد |رق مختـــ|شم ط|ه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 
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6|367| رج|لج|حمد |لصمد |لد عبــــد|مريم خ ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

43249o هيم حبــــيبــــ|بــــر|لدين |ء |هلل عل|منه  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

7o3965 لحنفى|لسيد مصطفى |لسيد |ده |مي لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

34|74 حمد|م حسن حسن |بــــسمه حس هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

769587 طمه محمد منصور محمد منصور|ف لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

7ooo77 حمد مصطفى|يده مصطفى |ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

423325 ن|ء سمي  محمد محمد عمر|سم| سكندريه|ل|ره |تـــج

637665 هيم مرىسي|بــــر|لحفيظ |مر عبــــد |حمد ع| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

|54625 لد|محمد مسعد محمد خ تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

53675 لحميد|لمنعم فرج عبــــد |عبــــد | لي|د هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

442||3 لسيد|ن |مل محمد عثــــم|حمدك|لسيد | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6988|8 لشويل|لسيد |محمد فتـــىح محمد محمد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

342|74 ح حسن خليفتـــ|لفتـــ|دل عبــــد|جر ع|ه سيه|نوعيتـــ عبــــ

|66o45 ف شح|محمد  تـــتـــ محمد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

22987 بــــى محمدين|رص محمد عر|ن ى شمس|د| بــــ عي 

9|4848 حمد |كريم ممدوح يونس  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

9o4762 ه ح| حمد |ده |مد حم|مي  ج|طبــــ سوه

444729 لحميد|بــــسيوئى عبــــد | حمد رض| سكندريه|ل|هندستـــ 

2|67o7 د شبــــل|لجو|يمن عبــــد |حمد | ى شمس علوم عي 

48494 ه عبــــد | زق محمود|لر|بــــ عبــــد |لتـــو|مي  لفيوم|لعلوم |ر |د

537o59 بــــوزيد|حد درويش |لو|صقر عبــــد |حقوق طنط

7o993 لجيد|لعظيم عبــــد |د عبــــد |عم| رن لفيوم|تـــربــــيتـــ 

2|72o2 هلل|روق عبــــد|يمن ف|بــــسمله  ى شمس|تـــج ره عي 

8o46|2 ى|م ود|ل د|جح كم|ن| رتـــي  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

4572o8 لي|لغز|لعزم |بــــو |لرحيم |لعزم عبــــد |بــــو | |ر|ي ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

46|5|9 ى |ي حمد عىل|ن |هيم رمض|بــــر|سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

643735 دى|له|متـــ حسنى محمود عبــــد|س| زيق|لزق|طبــــ 

4o8o3| لمقصود محمد|بــــ كرم محمد عبــــد |رح عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o3373 لبــــنى طه مرىس سعد زينه لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 
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3283|9 لحفيظ محمد عىلي|رس محمد عبــــد|ف ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

637355 ل|حمد هل|م محمد محمد صبــــرى  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

754832 لنبــــى|محمد عىل محمد عبــــد  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

6o4|8 حد محمد|لو|بــــ عبــــد |لتـــو|جر عبــــد |ه طبــــ بــــنى سويف

68o3o4 حمد محمود|ء محمد |لىمي |بــــ طنط|د|

3|4934 ح|ح سيد صبــــ|محمد مصطفى صل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5o969o در عىل|لق|ل عبــــد |مصطفى جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

329284 لعظيم|لق عبــــد|لخ|متـــ عبــــد|س|طمتـــ |ف |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

346|23 م|لسل|د حمدى عبــــد|محمد عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

635o36 شف|لك|حمد |ل |لعزيز جل|ل عبــــد|جل ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

55|63 لعزيز|حمد محمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

45|278 لعزم|بــــو|هيم |بــــر|تـــ |لشح| |نور |بــــ طنط|د|

6|6423 لصعيدى|م يحن  |ره س|س لمنصورتـــ |تـــمريض 

234|36 ف عبــــد|لرحمن |عبــــد لسيد عىل|لمنعم |رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44967| هيم|بــــر|در |لق|در فتـــوح عبــــد|لق|لد عبــــد|خ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

876867 د محمود محمد محمود  |جه سيوط|حقوق 

842535 مي|بــــر محمود بــــسط|دهم ج| قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

|29|o| ى |حمد |زن |م لم|لسيد س|مي  هره|لق|صيدله 

849697 زق بــــدر|لر|يه حسن عبــــد| ي|لسن |
|لمنى

487693 ي
د|حمد فؤ|لدين |ء |محمود ضى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

37o382 يمن محمد عىل|م  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

686964 عيل|سم|مه جمعه |جر سل|ه لمنصوره|ره |تـــج

7|o6|9 ضى|حمد م|لمتـــول |حمد |ل |نه لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

286||2 لبــــ|بــــوط|لحميىل سيد |حمد |حمد |هيم |بــــر| هره|لق|حقوق 

343998 بــــى|لحميد عر|محمد مصطفى عبــــد ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

365536 ى جم ى |حسي  حمد|ل حسي  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

869358 لعزيز محمد|دل عبــــد|لرحمن ع|عبــــد ج|بــــ سوه|د|

638|88 د|هلل عىل محمد مرو|حمد عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

283744 حمد|لرحمن صبــــرى محمد سيد |عبــــد لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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5o3944 متـــ|شور سل|لسيد عبــــده ع|علوى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49oo28 لمسيح|عصمتـــ فوزى قلتـــه عبــــد | رين|م سكندريه|ل|حقوق 

754598 ى  مي  ل أحمد|لع|حمد عبــــد |ني  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

8656|7 مل فهيم|لدين ك|محمد عز  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

85o492 حمد|ره محمد حسن |س دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

2673|7 لموجود حبــــلص|ر عبــــد|لغف|ن عبــــد|يم| شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

6o397o وه|لعزيز حل|بــــ عبــــد|لوه|م فوزى عبــــد|سل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4557o5 م عىل|محمد محمود محمد سل لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

6385|2 لمعبــــود قطبــــ عىل|لحكيم عبــــد|آيتـــ عبــــد زيق|لزق|علوم 

857893 دق|فتـــىحي سيد ص| ند بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

27||55 ن عبــــده|لحفنى محمد عىل سليم|ء |نجل تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

492367 حمد مصطفى مصطفى عجينه|محمد  سكندريه|ل|حقوق 

35269o ف محمد عبــــ|محمد  س|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

859957 رق رفعتـــ لملوم حسن|ط سيوط|طبــــ 

|2538| محمد عليوتـــ| محمد رض لسويس|معتـــ |علوم ج

|388|2 لجليل|ده عبــــد |مر حم|ضىح ع هره|لق|طبــــ 

6|9|55 بــــر|حمد خلف محمد ج| |ند|ر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

255733 حمد|ر |مصطفى محمد مختـــ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

692864 عيل|سم|عيل عىل |سم|عبــــي  عىل  لشيخ|ره كفر |تـــج

84346 حمد|لحليم |م سعيد عبــــد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

2289|7 ى بــــتـــ عزيز جندى|ثــــ| يوستـــي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

22593| ى |يوسف ي ئى|لجرو|رس حسي  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

324685 ي عثــــم ن حسن|محمد خي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

75275o |هلل محمد ص|عبــــد 
ى
بــــر محمد دسوق ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 

عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

6o9692 ن عربــــ|عرفه سليم| رض| مه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|o4o8 ك|لحبــــ|لمنعم |م محمد عبــــد |سل| تـــربــــيتـــ دمنهور

834oo3 لي|ردين جرجس لبــــيبــــ غ|ن |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

625234 حمد|لعزيز |محمد محمد عبــــد زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 
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75|9o8 حمد|م |در هم|لق|سيف عبــــد  ن|سو|ضتـــ |علوم ري

49322 د عىل|محمد ممدوح رش ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

296952 رك|م مبــــ|لسل|رك عبــــد|م مبــــ|سل| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

73959 ن سيد|ر محمود رضو|مي لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|492o3 زق|لر|هيم عبــــد |بــــر|وليد | رند د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|329|o بــــ|لهبــــ|لرحمن محمد محمد |م عبــــد |ريه ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

346354 يم|لد|ن محمود عبــــد|مي محمود رضو|س ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

28857 ى|لرحمن سيد |عبــــد  حمد حسي  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

784626 لسيد|حمد |فتـــىح سعيد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

73527 ل محمود سنوىس|بــــ غز|رح ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

4899|5 عيل|سم|عيل محمد |سم|هيم |بــــر|هدى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44oo29 مد|دى ح|له|دى فتـــىح عبــــد|له|ن عبــــد|رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|7743o حمد|رص عمر عىل |لن|لرحمن عبــــد |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o9637 خلود محمد فوزى وهبــــه نرش لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

773686 د|لعظيم محمد مر|ن محمد عبــــد |نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|45o54 لحميد|لحميد عبــــد |لد عبــــد |مريم خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|35259 لس عفتـــ عدل عوض كي  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

|73748 محمود محمد نبــــيل شكرى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|3899 لعليم|لدين محمد عبــــد|ح |عمر صل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

688278 فظ|م جعفر ح|منيه هش| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o662o وق مصطفى  هد|حمد مج|رسر هندستـــ بــــور سعيد

22o36| ن|لنبــــى زيد|حمد عبــــد|عمرو  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

462o46 لحميد عطيه|لحميد سعد عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

479567 لسيد شلبــــى|رق ميسور |م ط|ر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

63242| ن محمود حسن|رس سليم|ء ي|رس| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

9o||35 لموجود |لمطلبــــ عبــــد|ل عبــــد|ن جم|يم| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

35|9|o لكريم|زى عبــــد|مه ج|يتـــ سل| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

9254o لسيد محمود|لد |ل خ|بــــتـــه| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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|5o7o2 سحق سعد|يمن |م |ر |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

|6ooo9 بــــىلي|لبــــ|حمد محمد |حمد محسن | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

35|432 ر|ح دويد|لفتـــ|حمد محروس عبــــد| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

28o96o دى|لن|لحميد محمد |عمر محمد عبــــد مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

27339| هيم|بــــر|لحميد |لفضل عبــــد|بــــو|ئى |م| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

83689 م محمد عىلي|هلل عص|منتـــ  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3734o9 لجمل|لعزبــــ |مصطفى محمد محمود  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

864424 هلل|د|نور عىلي ج|لرحمن |عبــــد ن|سو|علوم 

353762 حمد محمد سيد|سيد  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

6o224| لصيفى|مد محمود |ل ح|يه جم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

234626 ض محمود|لدين ري|يوسف نرص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

333o|| بــــ|لسيد خط|حمد |لسيد |حمد | عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

827|7| هيم|بــــر|محمد مجدي محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

27456| ي 
حمد|فرح جميل محمد حنفى هره|لق|حقوق 

|6o785 زى|لمنعم حج|بــــو بــــكر عبــــد |حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

36oo4o ي طه|ق
سم محمد تـــوئى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

258527 للطيف|شوربــــىح  محمد شوربــــىح  عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6|97oo ه شعبــــ ن هليل قنديل|أمي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

84|749 ي عبــــد
مل|لموجود محمد ك|عوئى دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

5|3336 حمد|ن |حمد شعبــــ|م |سل| عه دمنهور|زر

|25477 لدين حشيش|مجد محمد عز|مريم  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

227627 ديبــــ بــــولس| |رض| ن|ر ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

49o|5o لىح|ر محمد رجبــــ محمد عبــــد |مي ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

849829 لسيد|سط محمد |لبــــ|عبــــي  عبــــد سيوط|طبــــ 

5o928o هيم|بــــر|د |محمود محمد فؤ سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|26282 ى|دى |له|دهم مجدى عبــــد | مي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4|48o3 ل عجميه|حمدى كم| ر|ي لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|22535 حمد|مصطفى محمود محمد  هره|لق|حقوق 
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22oo94 موئى|لسل|تـــن رجبــــ رجبــــ |ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

256347 بــــ أبــــو ريه|لوه|بــــ محمد فتـــىح عبــــد|لوه|عبــــد لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

76o74o بــــر عتـــفى|ء محمد ص|سم| لمنصوره|حقوق 

755969 لجليل|لجليل عطيه عبــــد|محمود عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

853864 ي|لع|عيل زين |سم|رحمه 
بــــدين حبــــسر دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|4o|39 هلل عبــــده محمد عىلي|منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

83477| ي 
هيم متـــولي|بــــر|محمد حفنى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

42693| ف |ء |أل لمليىح |حمد عىل |رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

69562 لسيد|ء بــــدوي |حمد عل| أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

924956 ى حسن محمود | حمد نجدى حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

69o5o2 ف |يه | بــــينى |رسر بــــينى بــــهر|لشر م|لشر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|35885 هيم حسن|بــــر|ء عمرو |رس| ى شمس|د| بــــ عي 

36358| ى محمود ي|ي ى محمد|سمي  سي  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

85o538 فهيم محمد عمر| ند دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

27532 حمد محمود|دل |ره ع|س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

826424 حمد محمد|ندي حمدي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

244788 لمحسن|زق عبــــد|لر|مصطفى محمد عبــــد ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

7|6735 لم|زى س|لسيد حج|يمن |ء |ل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|5676| لمحسن|لمنعم عبــــد |بــــ عبــــد |يه|حمد | ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

542678 حمد هنه|لسيد |مل | سكندريه|ل|حقوق 

679565 حمد محمد حسن رجبــــ مبــــروك| لمنصوره|ره |تـــج

|74935 فرج محمد سيد| مه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

83668 مل محسن سيد وففى| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

763o95 لحديدى|مد |بــــر ح|جد ج|ندى م نوعيتـــ بــــور سعيد

|2|59o حمد حزين|د صبــــىحي |زي دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

768|97 ه | ن|دهم محمد عثــــم|مي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

77874o لس عبــــد  |هلل عدل تـــكل|كي  |ره بــــنه|تـــج

334o3o هيم|بــــر|لعزيز |هيم عبــــد|بــــر|مصطفى  ى شمس|تـــج ره عي 

3258o2 |مي
ى ى محمد تـــوتـــو حسي  ر حسي  ى شمس علوم عي 

833538 ى|د|رص ج|لن|ن عبــــد|يم| لكريم حسي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن
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43678o ن محمد فهىمي محمود عىلي| مي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4|6675 د|لجو|ل محمد مصطفى عبــــد|سمر جم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

635998 لحميد محمد |لحميد محمد عبــــد|ن عبــــد|يم|
موىس

زيق|لزق|نوعيتـــ 

322767 ن فرج|ل سمع|مريم جم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4|3666 ي |ء محمد |محمد عل
ضىل|لف|لحفنى |تـــربــــيتـــ طنط

|78744 ن سيد محمد|رحمه رمض ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9o78|8 لرحيم عىط  |سط عبــــد|لبــــ|حمد عبــــد| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

26373o طف بــــيوم محمود|هدى ع |نوعيتـــ بــــنه

|56798 لمجيد|رق حسن عبــــد |زم ط|ح ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

488643 ى حسن معروف حسن محمود حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o7o42 تـــ|لمنعم عوض بــــرك|منى عوض عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

68|2o9 لعفيفى|لسيد |سل عىل عىل |بــــ لمنصوره|حقوق 

8o|54o ي|هيم محمد ص|بــــر|
بــــر مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

692735 ه رض| زى|لمغ|ح |لفتـــ|عبــــد | مي  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

884|68 لحفيظ |لرشيد عبــــد|بــــوبــــكر رفعتـــ عبــــد| م بــــنى سويف|إعل

426384 ى|ضى عبــــد |لرحيم ر|مريم عبــــد  هلل حسني  سكندريه|ل|صيدله 

4499|2 ج|لسيد فر|جر حسن محمد |ه |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

|24264 ى |ي لم|ىسر س|لنقر|حمد |سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

6977o4 ن|حمد رضو|حمد |يه | لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|249|3 نور جبــــر|حمد |يحن   ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|875| هيم|بــــر|د محمد |ء فؤ|محمد عل ى شمس|د| بــــ عي 

2|2566 لسيد|ئ  سيد خليل |حمد رج|محمد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

2699|2 ف محروس |محمد  ن|هيم سلط|بــــر|رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

2o325 لرحمن|مصطفى فريد سيد عبــــد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

3o8o9 ل محمد عىلي|سلىم جم هره|لق|ره |تـــج

36o555 يق|لع|هيم |بــــر|حمد |سعيد | ند |صيدله طنط

287673 لسيد|هبــــه مرزوق محمد  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

262966 تـــه|لمجيد محمد شح|لمجيد محمد عبــــد|عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ
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27982 حمد محمد|لسيد |رق |مل ط| هره|لق|عه |زر

328749 عيل|سم|صف |لن|د محمد عبــــد|زي شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

528529 م|لسل|محمود عبــــد | محمد رض ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

433468 ضى|لم|عيل |سم|هلل |مه عبــــد|س|حمد | ي صىح طنط
|معهد فنى

|3459o لحق|ن عبــــد |رحمه محمد رمض دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

84|5|| زيد|بــــ|ء محمود محمد |رس| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4428|4 مل|ح ك|م نرص صل|ريه لمنصوره|حقوق 

6o77o9 |لسق|ورى محمد |لمغ|سلىمي منتـــرص محمد  |ره طنط|تـــج

|7|o52 ى وديع نرصى عزيز|م رسيلي  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

684635 س|لنح|لعليم |خلود محمد محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

48442| لمجد عىل|بــــو |ح |حمد صل|محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

87o879 ي محمود عبــــ
ى|مصطفى س حسي  ي |

رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

4|5|87 لمنجوج |ندى محروس بــــسيوئى محروس  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8598| ن محمد محمود محمد|ء شعبــــ|رس| لفيوم|بــــ |د|

|74||3 ن|ح رمض|لفتـــ|حمد عبــــد |محمود  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

26o|9| لسيد|هلل |ره محمد فتـــح |س ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

85oo47 حمد عمر|عمرو محمد  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

223|7o هيم|بــــر|عيل |سم|م |ل تـــه|محمد جم سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

6o6oo4 هيم ذهبــــ|بــــر|لمطلبــــ |محمد محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

37o5o2 لسيد محمود محمد|هدى  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

869787 مد|لعظيم يوسف ح|يه عبــــد| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

688538 ه كرم | مه|هيم سل|بــــر|هيم |بــــر|مي  لمنصوره|علوم 

895298 لرحمن محمد |رص عبــــد|بــــو بــــكر ن| ج|ره سوه|تـــج

694497 ي|لسيد |مريم نجيبــــ محمد  ر|لىح  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

498|oo ى |سم|عىلي | هن لدخس|عيل حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

26oo95 دل محمد حسن عىل|ء ع|رس| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

6o|722 ص|لقص|حمد عطيه |م سيد |سل| ي صىح طنط
|معهد فنى

35776| لحليم|حمد عبــــد|دل |حمد ع| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|2449 لقطوري|هيم |بــــر|مد |حمد ح| ى شمس|تـــج ره عي 
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||7693 لمول|حمد عبــــد |ندى سمي   لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8579|9 ي|رص رجبــــ ر|هدي ن
ضى ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

تـــ بــــنى

32o6o9 ى  حمد عىل|حمدى حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

924228 يف |ل محمد محمد |ن جل|نوره لشر ج|عه سوه|زر

|544o2 ى محمد|رس حس|محمد ي ني  ى شمس|تـــج ره عي 

687695 حمد محمد محجوبــــ|محمود  لمنصوره|هندستـــ 

|232o2 هيم|بــــر|حمد محمد محمد | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|26959 يد|مه محمد ز|س|هلل |منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

33377o محمود محمد لطفى محمود |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

893224 م  |هلل محمود عل|سحر خلف  سيوط|عه |زر

84|986 هيم موىسي|بــــر|لسيد |هيم |بــــر| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

543o|6 ج|هلل حج|لنبــــى محمد فتـــح |ن حسبــــ |يم| ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

326844 لعليم|حمد عبــــد|سمي  | دين ى شمس|د| بــــ عي 

|3594| م|لسل|م عبــــد |م|طف |منيه ع| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

35624o ى محمد | ى محمد ع|مي  مر|مي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|789|8 عمر محمد سيد تـــوفيق ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|76626 كر مصطفى|ء محمود ش|رس| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

88|6|3 لي |لمع|بــــو|سط حفىطى |لبــــ|د عبــــد|جه سيوط|حقوق 

4278o3 ي|حمد |تـــم عىل |ء ح|سم| لخبــــي  |تـــربــــيتـــ طنط

4952oo هيم|بــــر|لغنى |لسعيد محمد عبــــد |مصطفى  |حقوق طنط

3354o3 لحليم محمد|رق عبــــد|ء ط|سم| ى شمس|تـــج ره عي 

6o6998 لحبــــيسر|ل عطيه محمد سعد |ء كم|سم| |تـــربــــيتـــ طنط

8o766| لحميد محمد|ء محمود عبــــد|شيم ره بــــنى سويف|تـــج

323742 فظ|لح|ج عبــــد|حمد فر| |رن هره|لق|علوم 

|6o9o| ف محمد |ر |مي هيم|بــــر|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

436793 حمد مهنى|لد محمد |ندى خ لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

63842o وى|لسعد|حمد محمد عىل |آيه  زيق|لزق|نوعيتـــ 

5o2|3 حمد|حمد مصطفى |د |زي ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

5|556o ريم محمد محمود حسن محمود بــــ دمنهور|د|
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7o5767 لجنه|ن محمد محمد |حمد سليم|محمود  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

7o7489 لسعيد|م طلبــــه عوض  لمنصوره|بــــ |د|

4832|9 لح|لحميد محمد ص|م عبــــد |س| دين إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

36o69| د|لرحمن محمد ج|لرحمن مشهور عبــــد|عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|72o79 ن|ح خلف عثــــم|ء صل|ل| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

636674 لسيد|حمد محمد |كريم  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23o4o| ى متـــول|ء|كريم عل لدين خي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

76327 لم|رص عنصيل س|لن|محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

255846 يد|لعزيز ز|هر حسنى عبــــد|ط تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

284|75 ر|لغف|حمد فريد عبــــد|لعظيم |حمد عبــــد| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

753245 هلل محمود| |هلل محمد عط|عبــــد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

4655o8 لق|لخ|حمد عبــــد|ن |محمد رمض بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

64674 ن|حمد محمد رمض|ء |شيم لفيوم|تـــربــــيتـــ 

6|o63 ي جودتـــ|ر ط|يثــــ|
رق قرئى لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

756627 م حسن عىلي|لسل|عبــــد | رويد عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

495979 ر شعلتـــ|سم مختـــ|ن بــــ|نوره بــــ دمنهور|د|

2966|8 منيه سعيد بــــشندي عىل| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

856669 لمحسن|يه سيد محمد عبــــد| رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

5|2978 ى ط|محمد حلىم ي حون|قوتـــ حسي  |حقوق طنط

852767 لطيف شكري لطيف ملك ره بــــنى سويف|تـــج

487248 لرحمن|حمدى محمود حمدى محمود عبــــد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|24295 حمد خليفتـــ|د |حمد رش|دهم | ى شمس حقوق عي 

5||253 لصمد|ن محمد عبــــد |محمد سعيد رمض طبــــ بــــيطرى دمنهور

527655 حمد|دل رجبــــ محمد |مروتـــ ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43|785 لطريىح |حمد قدرى أحمد | |بــــ طنط|د|

|67||9 ه صل لم عطيتـــ|ح س|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

92o354 ل عىلي |بــــسمله محمود هل ي صىح سوه
ج|معهد فنى

846|38 سط|لبــــ|لد محمود عبــــد|رس خ|ف ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج
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||6o72 يف ش|ش ن|كر عري|دى رسر ى شمس هندستـــ عي 

|3|o69 درس|درس محروس تـــ|يكل تـــ|م كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

9|o|66 نيوس موريس عزيز |رس|لقمص |جون  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

7o338| ع|لرف|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|دل |محمد ع ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

462o8 لكريم محمد|لكريم نبــــيل عبــــد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|3853| لسيد|هيم |بــــر|سهيله محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

77o|68 حمد رزق|د |حمد فؤ|ن |مرو زيق|لزق|ره |تـــج

8o23o7 ى مل|ل ك|محبــــ كم| مي  ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

354o4o مل عطيتـــ|يتـــ محمد ك| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

6o2799 لففى|حمد |مح عوفه |محمد س |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

42o849 حد|لو|ن عبــــد|لخي  عثــــم|بــــو| |ثــــري لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26427 ى  يف محمد حسي  لديبــــ|رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

||9374 لعزيز محمد|كريم محمد قطبــــ عبــــد  ن|حقوق حلو

62684 ن|منيتـــ مصطفى محمد عثــــم| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

848|57 لحميد محمد محمود|حمد عبــــد| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|682o ى ى|ئى جرجس بــــش|ه| مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

478744 لعزيز يوسف|لغنى عبــــد|عبــــد| دين ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

246o46 ل|لد|رق محمد |محمد ط ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

869|24 لس فوزي  هلل| |سكندر عط|كي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

828o44 وق صل حمد|م |ح س|رسر |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|383o| ي  ن مرىسي|حس|محمد يحن  ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

24735o در|لق|حمد لبــــيبــــ محمد عبــــد|محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

3|o93 ي ح|ه| رن
مد محمد|ئى هره|لق|بــــ |د|

7556|7 ين درس|هيم تـــ|بــــر|بــــ |يه| |في  عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

5o455 للطيف|لسيد عبــــد |حمد |مه |س| صيدله بــــنى سويف

265|2 محمد وليد حمدى محمود تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

44|686 حمد زيتـــون|ء محمد |ل| لشيخ|ره كفر |تـــج

54o99 هلل محمد|جر محمد عبــــد|ه ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

256784 لعظيم|سعيد مرىس عبــــد| ند ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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229633 ه عثــــم| لد|ن صبــــره خ|مي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

2325o| م سيد|لسل|بــــ مجدى عبــــد|رح هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

4978|9 ي|ن |طف محمد رمض|هلل ع|منتـــ 
للطسر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4o9929 شد|ر ر|لغف|رص عبــــد|لن|م عبــــد|سه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o|936 حمد سعيد حسن عىلي| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

87967o للطيف يوسف |تـــغريد محمود عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

223258 |حن| رص عط|م ن|بــــر| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

3|4527 هلل|هيم عبــــد|بــــر|هلل |لرحمن عبــــد|عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

6|6584 لعدل|م سمي  محمود |له| ط|ر دمي|ثــــ|

368|86 لعزيز|عيل عبــــد|سم|حمد |يتـــ | تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

933|4 لعزيز سيد محمود|ن عبــــد |ريم|ن كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

248|76 ح حسن|رقيه سعيد صل ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

2|7|47 ريم عىل مصطفى عىل وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

448424 ذل|لش|حمد |سط |لبــــ|حمد محمد عبــــد | بــــ دمنهور|د|

282847 حمد عبــــده|لدين |ح |ء صل|عىلي ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

632769 لمعىط|لمنعم عبــــد|حمد محمد عبــــد |سلىم  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

32o755 ن|لدين محمد سليم|يوسف نرص  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|o97| مه|عيل حم|سم|لسعيد |منصور  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5|o98o ي|لسيد|حمد محمود محمد |
ط|لىحى |حقوق طنط

|4o45o ن ى مؤنس|عم| مي  د مكي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|9o56 ى|م قرئى ي|بــــ عص|رح سي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

234889 نوبــــ طلعتـــ رمزى بــــشي |بــــ| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

876397 عيل  |سم|حمد |ل |حمد هل| سيوط|ره |تـــج

5|6689 |بــــ |لوه|ر محمود محمد عبــــد |من
ى
لمنوق لمنصوره|علوم 

759|53 هيم|بــــر|رق محمد |محمد ط لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

859oo4 ه عم| ي محمد موىسي|لك|د عبــــد|مي 
ى
ق ي|بــــ |د|

|لمنى
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8o87|9 ي تـــوفيق|مع
ذ مهدي لطفى ي|عه |زر

|لمنى

269679 لبــــقرى|سم عىل |رضوى بــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8|6966 ي محمد ك
لرحمن|مل عبــــد|مصطفى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

624755 رق محمد محمد عبــــده|لرحمن ط|عبــــد  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

276672 نعمه محمد حسينى حبــــيبــــ ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

23388 لرحمن|لرحمن سعد عبــــد |حمد عبــــد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

869594 لس عم ربــــ|د سعدي مح|كي  ن|سو|حقوق 

282|55 عيل جوده|سم|عمرو سعيد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

29657 لعزيز محمد|بــــر عبــــد |لعزيز ج|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43o973 ه|هن ء سعيد عىل عىل مي  |بــــ طنط|د|

7677|5 لرحمن سعيد سليم|ء عبــــد |زهر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

7o995| لحديدى|ن عىل منيع |ن رمض|يم| لمنصوره|عه |زر

628399 لسيد|وى |صف محمد طنط|بــــسنتـــ ن ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4889|9 تـــ شعبــــ| للطيف محمد|حمد عبــــد |ن |مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

632|64 شد حسن|ر| بــــسمله رض زيق|لزق|صيدله 

34o344 لسيد|حمد |ح |لفتـــ|حمد عبــــد|عمر  |علوم بــــنه

2538| لدين محمد|ح |خلود محمد صل ى شمس|تـــج ره عي 

2488|8 مه|در محمد سل|لق|ن عبــــد|يم| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

3||33o هيم|بــــر|عمرو محمد | لي|د ى شمس|تـــج ره عي 

||54oo لح|بــــتـــ حسن ص|لح ثــــ|رق ص|حبــــيبــــتـــ ط هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

682966 لمنعم معروف|مح عبــــد |خلود س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5||6|8 هيم|تـــه إبــــر|حمدى مغربــــى شح ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

449632 ل|لحبــــ|هيم مصطفى |بــــر|هيم |بــــر|محمود  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

42o33o لىح عىل عىل حسن|سميحه عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

528848 للطيف زقزوق|ل عبــــد |حمد جم| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

295644 ل|لسميع محمود هل|هلل سعيد عبــــد|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77o|4| م منصور|م|هلل مهدى |محمد عبــــد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

447456 مه|هلل محمد حسن محمد سل|هبــــه  سكندريه|ل|هندستـــ 

68o||8 ى |ي ف محمد سل|سمي  مه عىل|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي
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7|665 لعليم|كريم محسن محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

4346|| حمد طبــــيخ|هيم سيد|بــــر|ء |عىلي |تـــربــــيتـــ طنط

466o43 بــــوزيد عىل|حمد |لرحمن مصطفى |عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

27o59 عيل|سم|حمد |عيل |سم|سلىم  هره|لق|بــــ |د|

62|348 لحسينى|حمد|ئى عطيه محمد |م| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

758794 ن|هيم عثــــم|بــــر|رك |محمود مبــــ لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

93989  عبــــد |لجو|رتـــ عبــــد |س
ى
د|لجو|د صدق كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

64|894 |لوف|بــــو |حمد حمزه محمد محمد |يه | زيق|لزق|حقوق 

783473 لرؤوف|لحليم عبــــد|ن عبــــد |يه عثــــم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

87o767 حمد سيد ملك|ء |لزهر| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

25|8|6 لطرشتـــ|م فتـــىح |حمد س| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

246789 ره|لحميد نو|هلل محمد عبــــد|عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

4o22o3 حبــــيبــــه عىل محمد عىل عطيه سكندريه|ل|ره |تـــج

627284 لجبــــرى|لسيد محمد |هيم |بــــر|يه | زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

6|3oo7 بــــى|لشه|ر عىل |لغف|محمود محمد عبــــد  |حقوق طنط

859o36 حمد حسن محمد| |رش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

884666 ون |وى |دل بــــبــــ|يمن ع|بــــيتـــر  بــــسخي  سيوط|طبــــ 

478637 شد|ء محمد ر|لؤى عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

55638 هلل|هلل عبــــد |يز عبــــد |خلود ف لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|29593 لد محمد بــــكر|مصطفى خ هره|لق|حقوق 

|4oo89 لحميد|رى عبــــد |حمد قبــــ|يه | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3339|4 لبــــصي |هيم مسعد عبــــد|بــــر|حمد | |حقوق بــــنه

793649 تـــ خليل|هيم عىل فرح|بــــر|م |بــــس |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

8|o874 ه شتـــيوي حسن|لل|زم عبــــد|ح ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

85|383 د|لجو|ل عبــــد|لد هل|مه خ|س| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

32275| عيل|سم|مه سعيد |س|يتـــ | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

843837 حمد محمد|بــــر |ن ج|يم| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

836738 لس عبــــد س|لمسيح منسي متـــي|كي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

2|9oo3 ى | وى|لص|حمد محمود حسي  ى شمس|تـــج ره عي 
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4|67o ح|هيم رم|بــــر|متـــ |طمتـــ سل|ف هره|لق|حقوق 

33325o وق م لسيد|هر محمد |رسر |حقوق بــــنه

6833o5 جر حسن محمد طلبــــه|ه لشيخ|بــــ كفر |د|

5o4|5| لسيد|لسيد محمد محمد | |عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|38344 لحفيظ محمد حسن|ء عبــــد |عل ن|ضتـــ حلو|علوم ري

2|2o97 ى يس |عىل عمرو  لرجيىل|مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o6oo7 لسيد محمد|لسيد جمعه |محمود  سكندريه|ل|صيدله 

488692 لطيبــــ|حمد |حمد محمد |محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

8225|8 لرحمن|سمر محمود محمد عبــــد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

284327 لدين مصطفى|ء يحن  بــــدر|رس| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

447|76 ف | ف |حمد مدحتـــ رسر لدين بــــشر|لدين رسر ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

88544| نس سمي  فوزى يعقوبــــ |ن سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

266447 ف|لكريم خل|لسيد عبــــد|ن |نوره شمون|نوعيتـــ 

526979 محمود فتـــيحه| محمد رض لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

838737 ي محمد منصور حس
ن|منى سيوط|ره |تـــج

443779 وى|لطنط|هلل نبــــيه محمد محمود |منه  لشيخ|بــــ كفر |د|

5|958 لمنعم محمد|ل عبــــد|طمتـــ كم|ف ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

77359o يه محمد محمد عليوتـــ| ى شمس| لسن عي 

8575|| ي جرم|ر عبــــد|ن عم|يم|
لغنى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

4785|7 لد محمود رزق|حمد خ|ن |ز|ر لمنصوره|حقوق 

846889 لق محمد عبــــده|لخ|خلود عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ 

628466 |حمد |لحميد |ء عبــــد |سم|
ى
لشيخ منصور شوق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4|688| ح يوسف مرع|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|م  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

624|64 هيم|بــــر|سط |لبــــ|محمد كرم محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

888588 هلل  |ل يوسف حفظ |ء جم|لشيم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

36855o لسيد خلف|لد |كريم خ ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

782|68 لسيد محمد عىل|يه | زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

636873 ء طه محمد نبــــيه محمود|ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

42375 ذلي|لش|ر محمد |لغف|يمن عبــــد|يمنى  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|32574 تـــ مجدى ف |بــــ|يز بــــرن|مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

44|52o تـــ عىلي عبــــد  لحجر|لحميد محمد يوسف |أمي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج
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8o||47 لمهيمن|لعزيز عبــــد|رص عبــــد|منيه ن| ي|بــــ |د|
|لمنى

52475 هيم|بــــر|ر محمد طه |من صيدله بــــنى سويف

2439o5 ف ممدوح عز|ره |س م|رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

8o8o97 يه منصور محمد محمد| سيوط|ره |تـــج

7o3564 هلل عمر|لمول عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |رحمه عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|33o7 حمد|حبــــيبــــه محمد حسن  ى شمس هندستـــ عي 

|5|862 عيل|سم|ئل محمد |سهيله و دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

6|5589 لكريم|م مصطفى مصطفى عبــــد|حس ط|حقوق دمي

2682o9 ى طه|ل |م جم|سل| مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

25888o فع|لش|د |طف محمد فؤ|محمد ع ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

273433 مد|ن ح|لم|طمه نرص س|ف دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

349582 مصطفى محمد محمد عيس ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

324373 لسيد|لمعىط |د عبــــد|نس عم| ى شمس  تـــمريض عي 

536648 تـــتـــ قنديل|لمول شح|ء عبــــد |حمد عل| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6467oo ن|لعزيز ريح|حمد محمد عبــــد | ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

|43894 ي صبــــىحي ميخ|يكل ه|م
ئيل|ئى ن|هندستـــ حلو

69979 تـــ م| ي |مي 
لسيد|هر لطفى لفيوم|حقوق 

45328 ل|لد|بــــر |محمود محمد ص ن|بــــ حلو|د|

2|75o لق|لخ|ل عبــــد |لق كم|لخ|طمه عبــــد |ف هره|لق|ر |ثــــ|

5|874| لصعيدى|محمد فوزى محمد | لي|د بــــ دمنهور|د|

3366o| در محمود محمود صبــــره|سهيلتـــ ن |نوعيتـــ بــــنه

2485|7 دل خليفه مزروع|ع| عل ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

25629 حمد خليل|جر محمد |ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78o58o ن|حسنى حمدى موىس محمد عمر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

284776 يه محمد سعد محمود| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

879o43 د عزيز جندى  |ئى عم|ه سيوط|بــــ |د|

632437 ي | ف عم|نىح  لدين محمد|د |رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

438o79 يمن محمد طلبــــه|ء |سم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|7|383 لسيد|ورى |لمغ|لسيد |محمد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ
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|239|6 مريم حسن محمد حسن هره|لق|حقوق 

|2958| حمد عىل محمد|عىل  هره|لق|حقوق 

|5||75 ف عج|تـــرين |ك ى|يبــــى |رسر مي  ى شمس|د| بــــ عي 

548o79 لمعىط|لمحسن عبــــد|حمد عبــــد|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8652|4 عىلي محمد عىلي حسن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|3|862 د|ن محمد عو|سىه شعبــــ ى شمس صيدله عي 

5o29o6 ين عص ى|بــــو |م محمد رجبــــ |شي  لعني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|6942 هلل|در عبــــد |لق|هدير عىل عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

268386 لمنعم خليفه|محمد سعيد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

79o|93 ن عىل محمد|حمد شعبــــ|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

258752 لحليم|فظ عبــــد|لح|حمد محمد عبــــد| عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

77o898 ى عز |ي حمد|لدين فتـــىح مصطفى |سمي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

828697 حمد|ه |لل|ل عبــــد|محمد جم ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

845692 ي |لشيم|
حمد محمد|ء مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

79|554 لسيد محمود محمد حسن|م |سل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

334827 هد|حمد مج|لدين |م |رين حس|د هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

266664 لعزيز محمد بــــكي |ء مجدى عبــــد |لزهر| لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

9|54oo لح  |لمحسن ص|حمد عبــــد|هلل |عبــــد سيوط|حقوق 

9o6426 ل |لع|ه عبــــد|لل|ء حمدى عبــــد|حسن ج|طبــــ سوه

42o375 ى أحمد حسبــــ |ي لنبــــى محمد محمد|سمي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

425|36 لحميد محمد حسن|هلل محمد عبــــد |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

|83o5 ر سيد محمود محمود|مي هره|لق|علوم 

358632 ن|ن سليم|هيم سليم|بــــر|سلىمي  ى شمس|تـــج ره عي 

7o889 هيم عىل|بــــر|م |لسل|رحمه عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

69|977 ى بــــكر|هلل ||محمد عط بــــو زيد معي  زيق|لزق|عه |زر

57389 لحكيم محمد|لبــــنى حسن عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

22ooo9 ح حسينى|لفتـــ|لدين عبــــد|ء|ضىح عل وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

7o5o|8 لبــــقىل|لسيد |ل محمد |محمود جم ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

325|59 ى محمود ج د|عمرو حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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9o3|77 حمد |لسيد |ر محمود |من ج|صيدلتـــ سوه

356459 فتـــ عىل متـــول|محمد ر  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

98o85 بــــو خزيم|حمد تـــوبــــتـــ بــــريك | ره بــــنى سويف|تـــج

33o369 ي|ر
هيم|بــــر|حسنى حسن | ئى |بــــ بــــنه|د|

636929 وى حسن|لطنط|حسن | دين ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

356oo للطيف عىل وهيبــــ|لعظيم عىل عبــــد|محمود عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

34o423 سم محمد|لسيد ق|ئشتـــ |ع |ره بــــنه|تـــج

8935|o حمد محمد |لرؤف |م عبــــد|ريه ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

25279 تـــى|ن يشى محمود |نوره لنشر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

756348 لعزيز|حمد محمد عبــــد|ندى  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

249583 لسيد حسن|ء حمدى |شيم ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

4|5539 ق|حمد شن|حمد محمد بــــسيوئى | لشيخ|ره كفر |تـــج

632482 ى|ده محمد رمض|غ ن حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68473 لح|د ص|لجو|ره فكرى عبــــد |س هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

887695 ه |لل|محمد عىل سيد عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

33o84 حمد|دل سعيد |هند ع هره|لق|حقوق 

826325 ح محمد|لفتـــ|يه محمد عبــــد| |نوعيتـــ فنيه قن

7|o|84 كد|مد و|مد ح|حمد محمد ح| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|68928 حمد|ء |م محمد بــــه|حس |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

3|5|73 يبــــى|دل موىس عج|نوبــــ ع|بــــ| ى شمس حقوق عي 

834433 لدين محمود|ن زين |محمد رمض دى|لو|ضتـــ ج جنوبــــ |معهد فنى صىح ري

92|363 لدين  |بــــ |ء محمود شه|د عل|زي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

8224o2 روق سيد|يمن ف|محمود  ي|عه |زر
|لمنى

235o62 تـــ|محمد عطيه محمد فرح هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

25657 حمد|م سيد |ره هش|س هره|لق|هندستـــ 

4o6882 د مصطفى زيتـــون|آيه سمي  فؤ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8239o5 وي|لدين ص|ج |بــــ رس|م شه|حس ي|نوعيتـــ 
|لمنى

7547|| مجدى وليم منصور| دون|م عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

4|344| هيم|بــــر|روق محمد |ء ممدوح محمد ف|ل| |بــــ طنط|د|

6o8275 عيل|سم|ر محمد |لستـــ|ح عبــــد|ء نج|لشيم| |صيدله طنط
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6|9535 لصعيدى|حمد عىل |لسيد |ره محسن |س ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

3||8o2 لحميد|حمد عبــــد|لحميد |عبــــد| لي|د ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

323576 ل محمود عوض|دل جل|فريدتـــ ع ى شمس|تـــج ره عي 

||63|o رتـــ جورج فرنسيس جرجس|س ى شمس|تـــج ره عي 

69|878 هلل محمد خي |حمد محمد عبــــد | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

866o47 مد|ن ح|ن عمر|لق حس|لخ|عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

434564 ف |مل | لسيد شلبــــى|رسر |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

89563| ى  |دل محمد |محمد ع لزهي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

682875 لرحمن|حمد عبــــد |حمد |تـــم |دى ح|ش ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

525933 عيل محمد محمد عبــــده عىل|سم| ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

9o9464 ى |ضى عبــــد|لر|رص عبــــد|طمه ن|ف لرحمن حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

||6|67 ف سعيد |عىل  عيل|سم|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|7|54 ي |س|لدين |نور 
حمد|متـــ مصطفى هره|لق|هندستـــ 

|75967 لد محمد محمد|ل خ|فري ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

3|8924 تـــ مجدى شكرى ج| د|مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

5|8o97 يمن سعد شلضم|ر |من ره دمنهور|تـــج

6o2265 ى | ى |يه حسي  ى|هيم |بــــر|مي  لبــــحي  لمنصوره|حقوق 

526776 لجمل|كرم فتـــىح محمد |حمد | سكندريه|ل|حقوق 

4486|o لديبــــ|ح |لفتـــ|لحكم عبــــد |محمد عبــــد  |هندستـــ طنط

8oo475 روق محمد حسن|حمد ف| ي|بــــ |د|
|لمنى

237884 حمد|تـــى |حمد زن|هدى فرج  هره|لق|حقوق 

|72|o7 ين م جد محمد عزيز|شي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

22|629 م جمعه|م|كريم سعيد سيد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o|79| ي
ن|شد بــــكر سليم|ر| دئى سكندريه|ل|بــــ |د|

|29o62 ي محمد 
حمد|حسن مصطفى ى شمس علوم عي 

|6552o ي
سعد|نوئيل |ن نبــــيل عم|فيفى هره|لق|م |عل|

823233 بــــر|لج|محمد خلف عبــــد| لي|د ي|بــــ |د|
|لمنى

|754|4 لجليل|هيم سيد عبــــد |بــــر|بــــسنتـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

757292 بــــ محمد ذهدي|يه|ر |من عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6|5886 حمد جعفر|حمد محمد |محمد  ط|حقوق دمي
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27o56 ره محمد رجبــــ طه|س ن|بــــ حلو|د|

|6372 وز ي ن|بــــ ريح|لتـــو|ح عبــــد |رس صل|في  هره|لق|ر |ثــــ|

635869 لحليم|لنجدى عبــــد |حمد محمد | |ره بــــنه|تـــج

|53363 ى|لسيد عىل |طمه |ف لخرصى ن|تـــربــــيتـــ حلو

439559 لطويل|لعزيز |لحميد عبــــد |ره محمد عبــــد |س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

843345 د بــــدوي|جي حم|ر ض|من دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2772|5 ن لىك|لم|محمد حسن | مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o4292  عبــــد|د زينهم |حمد عم|
ى
لعظيم|لدسوق |ره طنط|تـــج

838|7o د لبــــيبــــ بــــطرس|بــــيمن مر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

528562 ن|حمد سلط|حسن محمود محمد  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

684oo2 لسبــــىك|لغنى |لجليل عبــــد |لسيد عبــــد |يوسف  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

438454 فعي|لش|محمد يشي محمد بــــسطويسي  لشيخ|ره كفر |تـــج

6|69|o س|لغط|لرحمن |رق عبــــد|رغده ط ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

77672| ن|وجدى مهدى حسن محمد رمض زيق|لزق|ره |تـــج

|23345 كريم محمد عىل محمد ى شمس حقوق عي 

59464 زق|لر|سيد نرص عىل عبــــد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

437497 د محمود|لجو|تـــ محمد عبــــد|لشح|حمد | لشيخ|نوعيتـــ كفر 

7769o4 لعزيز|لعزيز فتـــىح عبــــد |منيه عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4o4|63 ى|م رمض|ن عص|مرو  حسي 
ن مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

336593 ن|لد محمود بــــسيوئى سليم|خ| رن ى شمس|د| بــــ عي 

355664  محمد |مريم 
ى
ل|لغز|حمد شوق ى شمس علوم عي 

8649o4 ي عبــــد||عط حمد|ه |لل|هلل خي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

684645 ود|ن محمد فوزى موىس د|رو زيق|لزق|عه |زر

6474| بــــ|لوه|ل عبــــد |حمد كم|هدير محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|3o62o ن هيم|بــــر|هيم يوسف |بــــر| |مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

86278 بــــر عىل|يه عىل ص| لفيوم|طبــــ 

568|8 ل|لع|محمد سعيد مسعد عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

85735 دل محمود جمعه حمد|يه ع| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

5o|7o6 |لسق|محمد | رض| رن سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

869683 جد|لم|وي عبــــد|جعفر ص| نور ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

265583 لـدرس|حمد حسن |محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 
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6895o5 بــــو زيد|حمد |هيم |بــــر|حمد |يه | لمنصوره|عه |زر

|74o99 ح محمد|رس صل|ر ي|عم ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

34o793 لمقصود|ديتـــ حمدى محمد فتـــىح عبــــد|ن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

2696o جورى|لبــــ|هلل |س محمد عبــــد |ين| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8o2358 لحكم نرص|لد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

678|38 لرحمن|لسيد عبــــد |لرحمن |منه عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|5349o ي
حمد محمد|لمطلبــــ |عبــــد | دئى ن|حقوق حلو

|7726| لسميع|لحليم عبــــد |لد عبــــد |محمد خ دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

7529o5 د|لجو|حمد عبــــد|هر |حمد م| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

25627o ر|لنج|رق فتـــىح |فتـــىح ط ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

692o7 للطيف|م عبــــد |لسل|رص عبــــد |لن|هند عبــــد  لفيوم|عه |زر

4|7848 رصه|لنو|بــــر طلحه محمد |منه ص لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

9|6233 بــــ  |لوه|لسند عبــــد|لدين عبــــد|م |حمد عص| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

92|4o| لس حليم  لديبــــ عوض |كي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

328667 ج|لح|كرم محمد |نس | |ره بــــنه|تـــج

444|53 |لبــــن|هيم |بــــر|لسيد محمد |عمر  لشيخ|ره كفر |تـــج

343328 للطيف سنجر|لسيد عبــــد|ء |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2859o3 حمد محمد|ن محمود |يم| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|46o75 ى |ي ى مسلم|نص|سمي  رى عشر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

52o339 |لبــــ|حمد عبــــد|ح |صل| زكري| عل
ى
ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

تـــ|د|لس|ئ 

77653| لخطيبــــ|هيم يوسف |بــــر|يه محسن | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

63o4|7 لنبــــى|م حسن عبــــد |محمد حس زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4252oo ه خميس غ ى سل|ني  مه|نم حسي  لشيخ|ره كفر |تـــج

372283 دق|لص|هلل |حمد عبــــد|محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

48237 ي
هدي محمد عويس قرئى هره|لق|ر |ثــــ|

73994 م حسنى فهىم|مريم س بــــ بــــنى سويف|د|

629|24 لدين محمدى محمد|ح |محمد صل هره|لق|ج طبــــيع |عل

782o42 لسيد|لجليل محمد |محمد عبــــد | رض تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

5|9444 هلل قنوم|دل محمد فتـــح |عليه ع طبــــ بــــيطرى دمنهور
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8|8o8| ي|ر عبــــد|لغف|حمد عبــــد|د |زي
لغنى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

|6553 ن م|حمدعل|هري |لز|محمد | مي   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

6o|792 لدقره|لسيد |هلل محمد |يه | | تـــمريض طنط

72349 لمنعم محمود|حمد عبــــد|مي  لفيوم|علوم 

6|6388 لسيد سعدون|لرحمن |عبــــد | رودين ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|277o4 م|لغن|ن محمد موىس |ن حس|نور ى شمس|د| بــــ عي 

22o49| ف محمد عبــــد |محمد  ج|لحميد محمد فر|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

542293 يف|ء |دع حمد بــــسيوئى رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9oo642 ى ي|ك رس جرس عطيه |رولي  ج|علوم سوه

643oo لد|حمد سيد خ|رحمتـــ  لفيوم|بــــ |د|

32757 |لبــــن|لعظيم محمود |حمد محمد عبــــد | ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

5|7326 هلل|محمد سعدعبــــد| لهدى رض|نور  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

78o547 لمول|حمد عبــــد |هيم |بــــر|حمد |محمد  زيق|لزق|صيدله 

7o5956 لمتـــول|لسيد محمد |م محمد |يه عص| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

34o2|8 د|شع فتـــىح يوسف ج|ح خ|صبــــ |نوعيتـــ بــــنه

479843 |هيم حسن |بــــر|يمن محمود |لدين |نور 
لمنصوري

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

792o|4 رسر|د مصطفى محمود عبــــد|جه لقوى رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

84626o حمد|هيم |بــــر|نعمه عبــــده  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

2436|8 مه|لد عىل سل|مريم خ هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

4o4o27 لشنديدى|حمد فرج مبــــروك |زم |ح ى شمس| لسن عي 

429559 لففى|لق |لخ|رف محمد عبــــد |ء ع|عل |بــــ طنط|د|

2796o3 ي|لفخر|دل عىل محمد |ع| هند|ش
ئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

34829o هيم خرصى|بــــر|هدير حمدى حسن  هره|لق|م |عل|

||6o79 روس|روق سيد|بــــهي  ف| نيكول ن|هندستـــ حلو

24866o بــــو سكينتـــ|لقطبــــ |رص |هلل ن|منه  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

767449 زى محمد حسن|ن محمد حج|رو لعريش|تـــربــــيتـــ 

324972 لحميد|م عبــــد|لسل|حمد عبــــد|لؤي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

6||352 وي|لدفر|أمنيتـــ شكري محمد  لمنصوره|علوم 

|254|4 شد|ئف عبــــده ن|دى ر|ف دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف
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922978 معتـــز مؤمن بــــدرى محمد  لمنصوره|حقوق 

427933 لخطيبــــ|لسيد محمد |يه صبــــىح | ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

92o934 مه |ض سل|ل ري|نور جم ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

242864 بــــ|لوه|لعظيم محمود عبــــد|محمد عبــــد ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

854o35 حمد عىلي|م محمد رجبــــ |له| ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

2686|5 لحطيم|ن |نجوى سمي  حس شمون|نوعيتـــ 

769384 ل درويش محمد|مصطفى كم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

623|97 وي|لششتـــ|لمنعم |حمد عبــــد |لسيده | ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

9o3|56 لدين  |بــــر خلف نور |عبــــي  ص ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6o8423 ى جرجس بــــخيتـــ جرجس|م دلي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

8397o6 ف  ي عبــــيد رسر
حمد|لدين |منى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

256o2| لسعدئى|لمعز |يمن عبــــد|م |س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o5|24 ر محمود محمد محمد سعد|من ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

9|8742 سم مني  شنوده عطيه  |بــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32433| هيم عيس|بــــر|هيم |بــــر|محمود محسن  ى شمس  تـــمريض عي 

449||| سكندر|محمد | طمه رض|ف |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

86887 لقوي|لدين عبــــد|ل |ل كم|محمد جم لفيوم |تـــمريض 

4|8378 رص لطفى موىس|لن|م عبــــد ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

87|24 هيم عيد محمد|بــــر|ء |لىمي ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

52o455 ين صبــــرى محمد عبــــد  لغنى طبــــليتـــ|رسر معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

369682 لدين هليل|يتـــ وجيه نور | ن|فنون جميله فنون حلو

68o378 لعدل|تـــى |لزن|م رشدى |لرحمن س|عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

44894 ن|محمد محمود حمزه سليم| هن ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

33|66 دى|له|لسيد عبــــد |ل محمد |بــــسنتـــ جم هره|لق|بــــ |د|

5|9756 لعيله|بــــو|لغنى محمود |حمد عبــــد|ح |سم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

5739o ي عبــــد 
للطيف|للطيف مبــــروك عبــــد |لبــــنى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

625|29 وق محمد ف روق سليم خليل|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

639272 رق عىل محمد محمد|محمد ط زيق|لزق|حقوق 

8792o8 لغنى محمد|ء يىح عبــــد|سم| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

49977| لعزيز|لعزيز عبــــد |ر عبــــد |لستـــ|هدير عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4o39o3 حمد|مح عىلي |عىلي س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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277593 بــــوفطوم|م |م|لمنعم |ره عبــــد|س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|39753 لبــــصي |عبــــد | لعل|بــــو |رق |سهيله ط لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

478225 م|لسل|رس محمد |ي| ن|د سكندريه|ل|بــــ |د|

88o375 لد  |تـــى خ|رس نج|ن ي|نور سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48o65| هيم عرفه|بــــر|ن عرفه |يتـــ رمض| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|69448 د|مه لطفى مر|وس|رسلينو |م ى شمس|زر عه عي 

|634|8 حمد|ن |تـــفى مرىس شعبــــ ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

6|o77| ي|لكن|لسيد حسن | |دين
ئى لمنصوره|عه |زر

8o9|o6 لعظيم|مي عبــــد|عمرو محمد شلق ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

427329 ل|حمد غز|ل |مريم محمد غز سكندريه|ل|صيدله 

537746  عبــــد |له|محمد عبــــد 
ى
بــــوسيف|للطيف |دى شوق تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع

سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

443833 لسيد عىل زمقتـــه|لسيد محمد |ء |لشيم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|8342 ن عبــــده عبــــد ربــــه|هلل رمض|عبــــد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7o3ooo هيم فنتـــ|بــــر|حمدى محمد | نور زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8o5286 دق محمد|رق محمود ص|ط بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

89|497 يم |لد|دى عبــــد|له|يم عبــــد|لد|م عبــــد|حل| سيوط|طبــــ 

|4o2o ى|فرح ع صم عبــــد ربــــه حسي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

5o8278 هيم عىل حسن عىل سليم|بــــر|زم |ح بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

57758 ر|لغف|حسن عبــــد | ء رض|رس| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8953o5 لرحيم حسن |سط عبــــد|لبــــ|حمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22|532 لعظيم|تـــح عبــــد |لف|حمد محمد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52o9|6 ه مسعود عطيه فر نم|ج غ|ني  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

26657 لدين خليل|يوسف محمد عىل  هره|لق|حقوق 

|24|o3 لكحىلي|حمد |حمد محمد |محمد  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

25846| ل عرص محمد|مصطفى كم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

5396o6 حمد|لمول |يوسف سعيد محمد عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

77946| ن محمود محمد|ن محمد سليم|نوره زيق|لزق|بــــ |د|

355955 زى|لجليل غ|نور عبــــد|حمد محمد |تـــ |ي| |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

832297 س|رمزي غط| دل زكري|بــــيشوي ع دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن
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6o4|3 لد قرئى عىل|ء خ|شيم ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

279658 بــــري|لج|هيم تـــوفيق |بــــر|ء |تـــ عل|ي| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

484592 لسيد خرصى|حمد مجدى محمد | سكندريه|ل|ره |تـــج

|53573 لمتـــولي|مه مصطفى |س|ء |صف هره|لق|بــــ |د|

6|52|2 ى بــــندل ى سمي  بــــشر بــــشر ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

83445 عزه محمد عىل محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|59242 دق|لص|عمر محمد نعيم عبــــد  ى شمس علوم عي 

|68283 لليل|بــــو |رص عيسي |حمد ن| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

864276 ي ن|نطونيوس ه|
دق|ير ص|ئى لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

4924|8 لعتـــى|هلل صبــــرى فرج |صبــــرى عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

5o6596 ممدوح حلىمي شكري| رين|م لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

7o46|2 حمد|غبــــ سيد|ح ر|لفتـــ|م عبــــد |م هش|سل| ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

8|2733 سكندر|مي |سكندر س|لي |س دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

9oo925 سم خليفه |ل ق|ء جم|ول ج|ره سوه|تـــج

9o|349 حمد |سط |لبــــ|مر عبــــد|سوميه ع ج|تـــربــــيتـــ سوه

338|o| م|م|عمر سمي  حميدتـــ  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

883965 د محمد |لجو|حمد محمود عبــــد| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

8o4276 طف عدلي محمد|ء ع|ول ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

5|6349 ضى|لق|لد محمد محمد |فرحه خ بــــ دمنهور|د|

47896o لبــــهتـــيىم|لحميد |س عبــــد |د محمود عبــــ|زي |ضتـــ طنط|علوم ري

2728o6 ن ر|مرقص محفوظ مق| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o4245 بــــى|لسيد محمود عر|مح |محمد س |ره طنط|تـــج

5|6oo4 لطويل|لغنى محمد|ل عبــــد |ن كم|يم| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

492594 لسيد بــــسيوئى عيد|لرحمن |عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

694592 لدقم|بــــسنتـــ شكرى محمد عىل  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5||6o8 مر|عيل ع|أمي  محمد محمد إسم ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6o2875 نه|محمد محسن مني  شبــــ لمنصوره|هندستـــ 

694o4o ع بــــدوى|لرف|حمد بــــدوى | لمنصوره|هندستـــ 

4888o6 تـــ|هلل سعيد سعيد سعد بــــرك|عبــــد ج|ره سوه|تـــج
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249o89 يم|لد|لحميد عبــــد|ء رزق عبــــد|رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

832348 بــــوبــــكر|حمد |يوسف جبــــر  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|9426 لمرصي|لسيد |حمد |تـــ |لشح|فوزيه  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|4oo85 عيل|سم|لعليم عىل |ء محمد عبــــد |سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

878|2o مل جورج   |مه ك|س| |دون|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25287| حمد|ن |بــــ سعد شعبــــ|رح ي صىح بــــنه
|معهد فنى

45o3|o يد|لرحمن مرىسي ز|لرحمن مدحتـــ عبــــد|عبــــد |ره طنط|تـــج

9|4844 ل نظي  يوسف |يكل كم|م دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

9o7666 سم |حمد ق|عمر محمد  ج|حقوق سوه

435293 ى|ش لسيد|ن أبــــو|ز محروس شعبــــ|هي  سكندريه|ل|بــــ |د|

887364 لسيد خليل |تـــرين سمي  عبــــد|ك سيوط|تـــربــــيتـــ 

2|9377 بــــ محمد حسن|لتـــو|محمد طه عبــــد ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

5|222| لحوىسر|محمود جميل محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

785297 ه رمض هيم عىل|بــــر|ن مرىس |ني  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

42|6o9 ضى|لق|محمد حسن بــــسيوئى حسن عىل  لشيخ|بــــ كفر |د|

329952 ن عىل|ن عمر|دل عمر|هلل ع|هبــــتـــ  |حقوق بــــنه

499687 ن صبــــري محمد جويدتـــ|نوره |. دق فرع مطروح ج|حتـــ وفن|ىسي
سكندريتـــ|ل

524639 لمحمدى جبــــر|رس |حمد ي| ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

34438 لرحمن يحن  محمد سعيد|عبــــد  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

2475o8 سم|دل درويش ق|حمد ع| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

263653 لحفيظ عبــــدربــــه|لسيد عبــــد|خلود  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

6o88o4 لد فرج منصور|ن خ|جيه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|64963 ح محمد محمود|ئى صل|يه ه| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

2456| هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|مي  هره|لق|بــــ |د|

4o5o39 مح فهىم عىل|ل س|بــــل سكندريه|ل|بــــ |د|

3|57o دل محمد زىك محمود|ضىح ع هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8|989o مل|ء جعفر ك|مي بــــه ي|بــــ |د|
|لمنى

2486o هيم محمد|بــــر|ندى بــــيوم  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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8572o8 مل|لدين ك|د رسي |زينبــــ فؤ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

838936 حمد محمد|ر محمد |نتـــص| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

86729| لس عبــــد ئيل|هلل حليم جبــــر|كي  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

2728|4 ض عىل|لعو|له عىل عبــــد |ه دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

8977o5 لنعيم سيد |لنعيم فيصل عبــــد|عبــــد ج|بــــ سوه|د|

52||5 حمد|سىه جمعتـــ قرئى  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3533o2 لرحمن عىل سيد عىل|عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

364455 حمد|لحميد |لد عبــــد|محمد خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|47279 للطيف يعقوبــــ|ل عبــــد |يوسف جم هره|لق|ر |ثــــ|

772898 وى محمد|لص|لد |م خ|سل| زيق|لزق|ره |تـــج

8|5739 ي ف يز فريز فريج|مي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

369923 شم|م ه|م|لسيد محمد |سحر  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6oo4oo لحو|مد |مد عىل ح|خلود ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9o4339 لحميد |لنعيم عبــــد|لحميد عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

867583 ى سيد فر| لنوبــــي|ج |لحسي  ن|سو|حقوق 

435654 لدين|ح |عىل محمد بــــسيوئى صل سكندريه|ل|ره |تـــج

||4869 ض|ض عيد ري|يوسف ري ى شمس|تـــج ره عي 

9o5478 حمد |دهم محمد |خلود  ج|تـــربــــيتـــ سوه

|57623 لمرصى|حمد |د محمد |بــــسمه عم لفيوم|عه |زر

7768o5 طف عزبــــ محمد|بــــر ع|ره ص|س زيق|لزق|بــــ |د|

226|64 ل مصطفى زىك عيس|محمد جم ن|حقوق حلو

26334| لحبــــسر|لعزيز |ء فتـــوح عبــــد|سم| |بــــ بــــنه|د|

623227 ىط|لبــــس|مريم عزوز أحمد محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

694|64 بــــو ستـــيتـــه|بــــر محمد |هند محمد ص لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

626|96 عيل|سم|رس محروس محمد |محمد ي عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2363|5 مد|نور ح|ل|دى حسن |يه ه| ى شمس|زر عه عي 

54||36 ل|لع|لحميد عبــــد |لدين محمد عبــــد |د |محمد عم ج|بــــ سوه|د|

|9983 ن محمود|حمد عىل شعبــــ| هره|لق|حقوق 

44463 عيل|سم|ء محمد بــــيوم |يه عل| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

6855o9 ى محمد محمد عبــــد | ه تـــحسي  زق|لر|مي  لمنصوره|طبــــ 
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5o4298 رحمه محمد محمود حسن عىل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|62428 لرحمن|هيم محمد عبــــد |بــــر|صم |مي  ع| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

787259 لسيد صقر|لعزيز |ء حسن عبــــد |حسن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

223o25 مي  يوسف سعد يوسف| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|54o88 لح|حمد سعيد ص|عمرو  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

36o856 ى|رق معز عبــــد|نسي ط|ن لمقصود بــــحي  |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

332825 لمجيد|لمقصود عبــــد|دل عبــــد|ع| نور |ره بــــنه|تـــج

333o4 لعسيىل|هيم |بــــر|سمر محمد  ن|بــــ حلو|د|

457oo2 ف|بــــتـــ أحمد خل|يمن محمد ثــــ|لرحمن |عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

835|4| هيم|بــــر|للطيف |حمد عبــــد|يزه |ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

343643 حمد محمد حسن|مل محمد | ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

4937o9  خي  |ل حص|م جم|بــــس
ى
هلل|ق تـــربــــيتـــ دمنهور

74o46 ي|ء ع|رس|
دل روبــــي لطفى لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

84868| ى|لر|ء عىلي عبــــد|لزهر|طمه |ف ي حسي 
ضى ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

75|396 ل|ن هل|ن عثــــم|يمن عثــــم|دهم | ره بــــور سعيد|تـــج

||5227 بــــع|لتـــ|زق |لر|م عبــــد |مريم عص ى شمس حقوق عي 

4o26|8 ى |ل|حمد محمد |زينبــــ  حمد|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

526o42 لكريم|حمد محمد فتـــىح عبــــد |هلل |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

239768 حمد محمد شعيبــــ|ء شعيبــــ |شيم ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7||626 هيم منيس|بــــر|حمد |محمد نبــــيل  لمنصوره|ره |تـــج

564o6 ر|ر محمدعم|ئى عم|محمود عسقل ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

7o8285 هلل|حمد محمد محمد عبــــد |رق |ط ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

5o6475 يد خل|بــــو |هيم متـــول |بــــر|ء |ل| ى ف|لي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

78o737 ن|ندى محمد محمد مرتـــضى رضو زيق|لزق|طبــــ 

847654 حمد محمد صغي |ء |رس| دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

5o9836 م فوزى محمود قنديل|محمد حس ره دمنهور|تـــج

923822 ن ربــــيع |ره ربــــيع عثــــم|س ج|عه سوه|زر

622364 لمشد|مد |مد نرص ح|سميه ح ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

3|8|4| حمد|محمود محمد بــــكري  ن|بــــ حلو|د|

9|77|5 ى سيد محمد عبــــ|ي ده |سمي  سيوط|تـــربــــيتـــ 
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348859 لحميد|بــــو رسيع عبــــد|هيم |بــــر|مريم  هره|لق|ر |ثــــ|

3|5687 وق سمي   ن|حمد علو|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

7o6493 بــــو زيد|لسيد |حمد | |لي|د لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

765544 مع|ن محمد ج|عىل محمد عثــــم هندستـــ بــــور سعيد

527|95 وى|لنحر|ج عنتـــر حسن |زن رس|م سكندريه|ل|حقوق 

34o225 ن|حمد رمض|لد |خ| نور |بــــ بــــنه|د|

885939 ى حسن عىل  محمد حسي  سيوط|بــــ |د|

|3o6|6 لسيد|رص رجبــــ |ر ن|من سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

8|76o7 ي |ص
ى
حمد حميده محمد|ق ي|تـــمريض 

| لمنى

7|7o58 لمقصود محمد لطفى|نس عبــــد |ن محمد |نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23o575 ن|حمد زي|محمد مصطفى سعد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o8889 حسن محمد جبــــريل | ند ج|ضتـــ سوه|علوم ري

2|3653 ى ص|مصطفى عىل محمد  لح|مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7539|o حمد|حمد |منيه عمر | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

44o54o ر|لغف|ء سعيد محسبــــ عبــــد|سم| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|75374 م محمد|م|هيم |بــــر| |مه لمنصوره|حقوق 

62352o |دل محمد طه عر|ع| رش
ى
ق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

9o649| دى صديق موىس |طمه بــــغد|ف ج|بــــ سوه|د|

772324 لمولد|س |حمد محمد عبــــ|مريم  زيق|لزق|صيدله 

695|39 |لسق|حمد |حمد حموده |محمد  ن|صيدله حلو

78|537 لسيد|طمه محمد محمد |ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o8849 لحميد محمد محمد|هيم عبــــد|بــــر|بــــوبــــكر | ره دمنهور|تـــج

455o| حمد محمود|يوسف عزتـــ  هره|لق|حقوق 

224238 حمد|ح |لفتـــ|مح عبــــد|جر س|ه ن|بــــ حلو|د|

64|887 لعزيز محمد|دل عبــــد|هيم ع|بــــر|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

3239o9 هيم عبــــدربــــه|بــــر|ل |زينبــــ جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|47oo ي ن|م|
|يد حن|دي ع|ئى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3|38o| ى|محمود حسنى عبــــد لرؤوف حسي  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

34|893 بــــي|حمد عر|ح محمد |ر صل|من ى شمس صيدله عي 
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3246|2 هلل|فع عبــــد|سط عدل ش|لبــــ|د عبــــد|زي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

242243 ن حلىم عطيه حلقه|ري|م دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

3526|2 رق محمد حسن|ط| لون هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|7|353 ئى|م قرع|ه هم|لل|ح عبــــد |صل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

777673 ى عبــــد |هلل |عبــــد  لجيد|لحميد |حمد حسني  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

856294 لحميد|رص رجبــــ عبــــد|هدير ن ره بــــنى سويف|تـــج

48983o ف رمض|ء |لشيم| للطيف يىحي|ن عبــــد |رسر إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

43o753 لخول|لرحمن عىل |ح عبــــد|يمنى صل |بــــ طنط|د|

6398o| بــــيل|حمد محمد ق|هيم محمدي |بــــر|م |سل| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

843335 لعظيم محمد|مروه حمدي عبــــد ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

35o|24 هلل||محمد عوده محمود محمد عط ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

67o99 ج عىل|رص حج|ر ن|من لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

43oo57 لسيد جبــــر|لنبــــى  |م عبــــد|محمد حس لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

885829 لسيد |د|سوسنه سمي  كريم ج ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

253526 |لشهيد حن|فتـــىح عبــــد| رين| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

354473 ى خ|ي للطيف سيد|لد عبــــد|سمي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

2446o8 هيم محمد|بــــر|لعظيم |حمد عبــــد|مصطفى  هره|لق|صيدله 

6o5|3 يم|لد|لرحمن عيد عوض عبــــد|عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

854|o ضل|ج سيد ف|بــــو فر|محمد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

3265o| |مروتـــ محمود محمد رض هره|لق|بــــ |د|

5|3494 يس|لس|لسيد |لخي  |بــــو|محمود مصطفى  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

2392o9 ى مجدى يوسف  عيل|سم|نرمي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

68379o دى|لجل|ح قطبــــ قطبــــ |لفتـــ|محمد عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

425644 ف فتـــىحي |ندي  لسيد خليل|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63o6o8 بــــيك|حمد محمد طر|محمد  تـــ ونظم |سبــــ|رتـــ وح|لي عبــــور إد|معهد ع
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|بــــلبــــيس شعبــــتـــ علوم ح

8|72|9 ن|لكريم عىلي|لكريم محمود عبــــد|عبــــد سيوط|حقوق 

63596 ف|حمد محمود خل|ر |من علوم بــــنى سويف

897696 لرحيم |فظ عبــــد|دل ح|حمد ع| ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

7625o7 محمد| لعل|بــــو |لحميد |محمد محمد عبــــد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

4|4|55 لبــــر فتـــوح|حمد محمد عبــــد |ء |سم |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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|32265 ن ر بــــطرس|دو|رأفتـــ | مي  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6|o4|2 نه|نس محمد زىك قشل|ن لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

76o5o| ى|سل| م محمود محمد موىس حسي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

4o4246 ن|لدين سليم|ج |مجدي مدحتـــ محمود تـــ ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

764778 دو|ل مسعد ج|رص جل|تـــسنيم ن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9|7435 حمد  |مد |بــــ بــــدرى ح|رح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

485582 وى|لبــــحر|بــــ محمد |لوه|ن بــــدر عبــــد|نوره سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8|o779 نور مرىسي|ممدوح محمد  ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

28o928 ف مل|ه |بــــ دى|ك بــــغد|رسر |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

5|645 لعظيم عىل|خلود يسن عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

4|677| لخول|ء فتـــح حسن محمد |ل| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

3oo2oo لحلو|ن |هر عطيه سليم|هلل م|منه  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8o7oo4 لحميد محمد|ل عبــــد|يه جم| ره بــــنى سويف|تـــج

6o2367 بــــوشعيشع يوسف|د |ء ج|أسم |بــــ طنط|د|

3584| هيم|بــــر|ح |لفتـــ|لح حسن عبــــد|هند ص ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2323o3 لد محمد محمود|هيم خ|بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

357356 حمد|مي نبــــوي درويش |حمد س| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|56369 ذ محمد عطيه مصطفى|مع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8979o2 ن |ء عىل محمود عمر|ول ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7|7||| لعظيم عيس|ح عبــــد |حمد صل| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

762287 لعزيز مرىس سطوج|ضى عبــــد |لر|معتـــز عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

3466| لرحمن|للطيف عبــــد |يوسف حسن عبــــد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

6|2692 لجوهرى زعي |لحليم |عبــــد | رض| رويد زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

5o|863 ي
لح|د عىلي ص|للطيف فؤ|عبــــد| دئى سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3|69o3 ن|ئى محمود رمض|منيتـــ ه| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9o844o وس منقريوس |نىح  وصفى تـــ| ورصى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8||468 ى |يه حس| للطيف|حمد عبــــد|ني  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

855969 هلل|رك عبــــد|مبــــ|هيم |بــــر|رك |مبــــ حقوق بــــنى سويف

64353 ن سعيد محمد يوسف|م رمض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 
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9o3594 ده عىل محمد عىل |حم ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

9|o|55 شد |د ن|كرم عي| يىلي| دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

325293  حريز|يه|مز |ر
ى
بــــ محمد دسوق ى شمس|تـــج ره عي 

52366o ى | لسيد|د |لسيد فؤ|لسيد حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|46492 حمد|ن محمد محمود |عثــــم| نور هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

327846 لرحمن محمد عبــــده|لد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|4728 وي|لطبــــل|حمد |رس محمد |محمد ي ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|72822 ي
ى محمد حسن| |دئى حمد خي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

487669 ن|بــــ وهد|لوه|لعزيزعوض عبــــد|محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

|66|52 س|محمد غريبــــ محمد عبــــ عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

5o|oo5 لنبــــى حسن محمود|لسيده حسن عبــــد | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

72897 عد|لمطلبــــ مس|رص عبــــد|جر ن|ه لفيوم|علوم 

||8|55 ىط|لسنبــــ|ئى نبــــيل |ه| ندر|س ى شمس|د| بــــ عي 

4|8|44 هلل حنبــــل|لحميد عبــــد|ء محمد عبــــد|هن لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o8729 وى|لطنط|يل |ن ج|لرحمن وجيه شعبــــ|عبــــد  ى شمس طبــــ عي 

8|2734 ره جرجس|ميه يوسف بــــش|س ي|طبــــ 
|لمنى

89449o جر عمر فرغل عمر |ه ي صىح 
سيوط|معهد فنى

26867 هيم بــــيومي|بــــر|هبــــه فهيم  ن|بــــ حلو|د|

23o93o ر مصطفى يونس|لستـــ|هيم عبــــد|بــــر| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

89|7|4 سم |ل ق|لع|مد عبــــد|ن ح|عثــــم سيوط|حقوق 

49766| ن|هيم سليم|بــــر|كر أحمد |ش| لي|د بــــ دمنهور|د|

|78|29 نقر|ل|ء ممدوح عىل |حسن |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

85846o هيم|بــــر|ل |لع|ن محمود عبــــد|نوره بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

||6279 ن حسن محمد|حسن رمض ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

429443 يمن محمد محمد عبــــد ربــــه|دى |ش |طبــــ طنط

|4o294 لح|لسعيدى ص|بــــ |يه|ء |ل| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

4286|6 لعبــــد|در |لق|نور محمود عبــــد |هدير  ي صىح طنط
|معهد فنى

|38642 لدين تـــوفيق|هدير عىل نور  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

327|69 حمد حسن|لد |ح خ|صبــــ هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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893449 ل |لع|حمد محمد عبــــد|مصطفى محمد  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

8|7484 لد محمد حسن|ء خ|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

34o8o| لغنى|دل بــــسيوئى عبــــد|يوسف ع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

483778 ى محمد عبــــد |مي لجليل|ر حسي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

3|9335 بــــتـــ|ن ثــــ|خلف عري| رين|م ى شمس|د| بــــ عي 

527853 لق|لخ|حمد عبــــد |لمنعم |حمد عبــــد |ء |رس| سكندريه|ل|هندستـــ 

438898 مد|ح ح|لفتـــ|ح عبــــد|محمود صل لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

445|58 حمد|زق محمود |لر|حمد وليد عبــــد | ره دمنهور|تـــج

5|6938 لدين بــــكر|لد شمس |خ| رن بــــ دمنهور|د|

35o866 مد|د تـــوفيق محمد ح|عتـــم| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

234392 ن حسن|محمد سعد حسن عثــــم ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

44239| هيم|بــــر|لسعودى محمد |يز |محمد ف لشيخ|ره كفر |تـــج

4|5397 مصطفى عطيتـــ مصطفى عطيتـــ سليم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

234698 ن محمد محمد منصور|ئى شعبــــ|ن ه|شعبــــ ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

76o735 ى ع|ي دل محمد مصطفى|سمي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

5o3988 يف  لمطلبــــ|س محمد عبــــد|لنح|محمد رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

4o5748 ن|لصبــــور زيد|ء عبــــد |ره عل|س سكندريه|ل|بــــ |د|

6o8|77 لسيد محمد محمد|ندى يىح  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

32|676 لس مجدى عبــــد ك رزق|لمل|كي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

78733o لح|هيم ص|بــــر|دل عمرو |ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|47o3 لرحمن|تـــم محمد مجدي عبــــد |بــــتـــول ح هره|لق|ره |تـــج

84o867 ى عبــــد| يم سيد|لد|يه حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

6|37o5 م|س عل|م عىل عبــــ|حس |حقوق طنط

883o74 لنظي  |لمجيد عبــــد|فع عبــــد|ء ن|دع سيوط|ره |تـــج

37225o محمد سمي  محمد محمود ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

782266 ى|بــــر|محمود  هيم محمد حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

342948 بــــ سعيد|لوه|حمد مجدى عبــــد| |تـــربــــيتـــ بــــنه

23o487 ى فهىمي|عزتـــ | محمد رض مي  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

677|8| لسيد|سل عىل محمد محمد |بــــ ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

3|26o هيم|بــــر|نور |يمن |سلىم  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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6|9|35 ن|لغضبــــ|لسيد عبــــده عبــــده | |ند هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|29|56 حد محمد|لو|حمد محمد عبــــد | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2|9829 م محمد حسن|هلل هش|منه  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

7535|5 هيم|بــــر|حمد |طمه عطيه |ف عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

4||283 مل|لم ك|لجيوىسر س|م عىل |سل| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3|6659 هيم|بــــر|ن |ن عىل مرو|مرو| نور ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

4347o5 لثــــلثــــ|لق عىل |لخ|طمه عبــــد|ف |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

267o86 ن خليل|منى مجدى يون ى شمس| لسن عي 

|6o42o ح|لسعيد عبــــده محمد بــــط|محمد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

497288 عر|لش|لمنعم |ل مسعد عبــــد |من بــــ دمنهور|د|

528|3| حمد جعبــــوبــــ|حسن خميس محمد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

64|369 صف يوسف|عمرو محمد محمد ن ن|طبــــ حلو

429872 لخول|هيم |بــــر|د |لعق|متـــ محمد |س|محمد  |بــــ طنط|د|

44574 ى محمد جنيدى|ره |س حمد حسي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

7o2995 لعجىم|دى مصطفى |له|دى عبــــد |له|ندى عبــــد  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

7o6oo2 لوهيدى عوض زينبــــ|منى محمد  ط|بــــ دمي|د|

27|925 ى |لحميد محمد |م عبــــد لبــــلسر|مي  ن|سو|بــــ |د|

9|oo89 لموجود |ل ممدوح محمود عبــــد|من تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

8ooo|7 ي عبــــد|س|غدير 
بــــ|لوه|مه حفنى ن|سو|بــــ |د|

8o2486 لدين|ح |ء محمد صل|محمد عل لمنصوره|حقوق 

886654 ن عىل خليفه عىلي |يم| سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

6o8o9o ى مر|س د|ره عنتـــر حسي  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

76|956 لكريم|هيم عبــــد |بــــر|لدين |ء |ء عل|بــــه لسويس|طبــــ 

|27874 ف شمروخ فهىمي|لطيفه  رسر |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

87o734 ي حمدي قربــــ
وي عىلي|مصطفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

359|o5 مل|هلل محمد جوده ك|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

88oo|2 |  س لطفى مسعد حن|لوك سيوط|هندستـــ 

|38322 ن خليل خليل|حمد شعبــــ| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

646253 بــــيه|رق عبــــده طر|نسمه ط حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي
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635632 فتـــ  م|لسل|ر عبــــد |لستـــ|يمن عبــــد |مي  زيق|لزق|حقوق 

9o346| لعزيز |حمد عبــــد|مصطفى محمود  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7o536| ئى|لقبــــ|لدين محمد محمد |ل |م جم|ل هش|جم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|o795 مه|ن سل|لمتـــبــــول عثــــم|لسيد محمود |كريم  لمنصوره|طبــــ 

|27o|8 حمد|هيم |بــــر| |لدين يحن  زكري|عىل  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9o85|2 ى عىل حسن |ن |نوره مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6|9533 لسعيد|مل فريد عىل مصطفى | ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

26o9|2 هيم محمد|بــــر|يمن |ل |فري تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

222299 ء رفعتـــ عىل زىك|سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

634965 س عطيه|محمد حسن حسن عبــــ ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|39|9| لخول|هلل محمد |لد فرج |ل خ|م|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

263o86 ن ل|لش|هيم |بــــر|سعيد | مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3377|| عمر محمود محمود حمدى محمود محمد شلبــــى |تـــربــــيتـــ بــــنه

|33oo6 يمن فتـــىح نجيبــــ محمد|هلل |منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

829842 ى سليم ن|محمود محمد حسي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

2|4367 لغنى|حمد حسن عبــــد|مروه  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o3879 لم عوض بــــخيتـــ|لسيد س|لد |سمي  خ سكندريه|ل|بــــ |د|

4822o7  عىلي خلف 
هلل أحمد|مصطفى دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

43o37| يع خليل|لنرص ط|مروه محمد سيف  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

688353 لحميد|د عمرو عبــــد |ندى مر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

449493 ى |لسيد |حمد | لبــــ|بــــو ط|مي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

79|79o هيم صقر|بــــر|ل |ن جم|نوره عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|4|977 ل|حسن وليد حسن كم د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

637o|3 م|إلم|ن |زينبــــ صبــــىحي رمض ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

34o42o لمؤمن|س عبــــد|م عبــــ|ح هش|صبــــ |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2o452 ى|حمد عزتـــ محمد عىل حس|لدين |عز  ني  هره|لق|بــــ |د|

2|6934 ر|لعص|ء عمر محمد سعيد |رس| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

8|768 سمر مبــــروك سعيد مبــــروك ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

753837 حمد مصطفى حسن|يه | تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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7o7386 |هيم |بــــر|هيم |بــــر|لسعيد |مريم 
ى
لدسوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

3|6532 وق ع لق|لخ|لرحمن عبــــد|دل عبــــد|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

765836 ى زكري مي  بــــ هريدى|لوه|حسن عبــــد | ني  ره بــــور سعيد|تـــج

336466 طف رجبــــ عىل غنيم|ع| سم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

92o442 ن |لمنصورى عثــــم|م |لمنصورى عص| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

73|95 ى|طف وديع |مريم ع مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

366973 حمد|م مرزوق محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|49754 هيم|بــــر|ل |هلل حسن كم|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|57|67 ن|ن سعيد عثــــم|يه عثــــم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

478855 ديوس طلعتـــ زىك خله|دوم سكندريه|ل|هندستـــ 

2877| يوسف صبــــىح فتـــىح معوض دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

68|785 لعزيز عشيش|هيم عبــــد |بــــر|هيم |بــــر|عمر  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

33845o لدوبــــي|ن |حمد نبــــه|رس سيد|طمتـــ ف|ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

252373 ل بــــدر محمد عيس|ء جم|عىلي ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4|o463 لمنسي|هيم |بــــر|لرحمن محمد |محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

69o826 د|محمد ج| ء رض|رس| لمنصورتـــ |تـــمريض 

776o34 لجنيدي|لرؤف |يمن عبــــد |رحمه  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

282987 حمد|م حسن |طه س كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5296|4 ن|تـــ زيد|لشح|لسيد |حمد | ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

5427o2 هلل||لنرص عط|بــــو|م حلىم |حل| سكندريه|ل|طبــــ 

6o3458 لخي |بــــو |ن |جميل رمض| ر|ي |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

899273 ف محمد حسن |م |له| رسر ج|تـــربــــيتـــ سوه

6o38o8 هلل|لعزيز مصطفى عبــــد |حمد عزتـــ عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

|29283 م محمد بــــسيوئى مصطفى|حس هره|لق|بــــ |د|

52o756 للطيف|هلل عبــــد |ء حمدى عبــــد |سم| سكندريه|ل|طبــــ 

78269o ى  وى محمد محمود|لشبــــر|مريم حسي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2967o ئى|عمر محمد محمود ورد لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8368oo ي موىسي|مك
ى
ريوس وجيه شوق ن|سو|بــــ |د|

5|53o6 حمد محمد|م حربــــى |ء عص|رس| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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8o259o كر حسن|محمد محمد د ي|نوعيتـــ 
|لمنى

495o93 عمرو محمد معوض محمد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

49244 ن عىل|طمتـــ محمد رمض|ف ى شمس|د| بــــ عي 

335498 س عبــــده|لنح|حمد مصطفى |ندى  ى شمس|د| بــــ عي 

27o49 لرؤف يىح|ره حمدى عبــــد |س هره|لق|بــــ |د|

2234o5 شقر|ل|حمد |محمد بــــدرى  هره|لق|بــــ |د|

925|36 حمد |حمد محمود محمد | دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

8325|| لمجيد|لمقصود عبــــد|هند سعيد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

284367 لمنعم منصور محمد|عبــــد| سه |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

479399 هيم معوض|بــــر|هر |م| رين|م ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

262o32 لشهيد سيد|لسيد عبــــد|م |لسيد حس| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

79|4|8 ىط|لع|لسيد عبــــد |ىط |لع|ره عبــــد |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6484| لد قرئى خميس|م خ|حس ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

767732 هيم زعربــــ|بــــر|لمعز |سلىم  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

542772 ئى|للق|لحميد |ن عبــــد |منيه شعبــــ| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

76854| هيم محمد|بــــر|طف |ل ع|كم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

495955 فع|عيل محمد ن|سم|هر |ء م|أسم بــــ دمنهور|د|

|59827 ن مرىس سيد|رضو| نور هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

477|94 لح|ن عبــــده ص|لدين أيمن رمض|مؤيد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

46773 م|م|هيم |بــــر|لد |مل خ| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

424257 نورمحمود|نور نبــــيل |محمد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

493o84 ى|لص|مد عبــــد|دق ح|لص|عمر عبــــد دق حسي  بــــ دمنهور|د|

|7946 ى|لصبــــ|ج |سهيله محمود تـــ ح حسي  هره|لق|ره |تـــج

78479| م|لسل|لحليم عبــــد |د عبــــد |سمر عم زيق|لزق|عه |زر

7885o9 حمد محمد عىل نور|ء |سم نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

9o86o8 لحميد محمد  |لدين عبــــد|ء سعد |دع ج|علوم سوه

8255o7 ن|حمد محمد رسح|حمد محمود | ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|42|o3 م محمد محمد|يوسف هش دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

6254o محمد عىل صديق خليفه ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 
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847|5o حمد محمد|محمود جمعه  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

9o9576   |حمد |رص محمد عىل |ء ن|رس|
ى
ق لشر ي صىح سوه

ج|معهد فنى

9|9262 حمد |نور |تـــ |د|لس|ن |يم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

638222 ى  لسيد عطوه|محمد عىل حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

7o9|56 م|م|ل|تـــ |لشح|لح |ن ص|حمد دهم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

64o374 لصغي  محمد محمد عمر|ء |سم| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|22899 ى|د |سم مر|بــــ| ري|م مي  هره|لق|بــــ |د|

35893o وى|ل|ل|فع حنفى |لر|لدين عبــــد|ء |عل| رن وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

86346 دق|بــــ ص|لوه|ء معوض عبــــد |دع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

845465 ح محمد|لفتـــ|مريم محمود عبــــد ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

8|75o9 هلل|ء محمد حسن عبــــد|دع ي|تـــمريض 
| لمنى

676475 ف عبــــد |ء |وف لحميد|لمطلبــــ عبــــد |رسر ط|بــــ دمي|د|

57978 ى سيد عليوه محمد حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

7835|7 ده|لسيد محمد محمد زي|م |سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23o794 حمد|فوزى محمد فوزى ربــــيع  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

265929 ن|م شعبــــ|لسل|لدين عبــــد|ء|محمد عل ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

496937 مي|لش|ديتـــ محمد عطيتـــ |ن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8|445o لم|دي س|كريم محمد ن ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

6496o3 زق|لر|حمد محمد عبــــد |طمه محمد |ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4||629 لدين حسن|ن محمد عىل |رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5|562| هيم|بــــر|عيل |سم|لمجد |بــــو |لغنى |منى عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

249724 ى  ع|لسبــــ|لعزيز |حمد عبــــد|نرمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

885472 روق فتـــىح سيد |هدير ف سيوط|بــــ |د|

52o|64 ر حسن|ىط نص|لع|حمد عبــــد |يدى |ه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

27|655 حمد عسكر|ء سعيد محمد |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|39o75 ى محمد ف|ج |لمنعم محمد بــــدر |يز عبــــد |سمي 
لدين

سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

5o34o8 لسيد|ن عمرو محمد |رو ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

676|3o لدين|حمد بــــىه |حمد |ل |هلل كم|منه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

642479 ز|لبــــ|تـــه أحمد |لسيد شح|محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |
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|37o97 ل مصطفى عىل|حمد غز| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o2748 لسيد محمد هميله|مه |س|م |هش ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

35545| |لعل|بــــو|هيم عىل |بــــر|جر عىل |ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8|2259 ن|هلل رسح|حمد عبــــد|رضوي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4393o4 لمنعم|حمد عبــــد |لمنعم مصطفى |ن عبــــد |نوره |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

683|3 حمد محمود|ن |طمه رمض|ف لفيوم|حقوق 

9||887 للطيف |بــــر محمد عبــــد|لح ج|ص ج|حقوق سوه

32o772 خر|بــــيشوى يشى وهيبــــ ز ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|52853 هيم|بــــر|م |م|هيم |بــــر|ء |رس| سيه|نوعيتـــ عبــــ

4o935 ح محمد عىل|بــــسنتـــ صل ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7o968| ى|لسيد ل|لسيد عىل |ح |حمد صل| شي  لمنصوره|بــــ |د|

43o92 ر|حمد دويد|رق |هلل ط|منه  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4|2|8o ر بــــريك|مختـــ| نديم محمود رض |ره طنط|تـــج

8464o8 ل|لع|ل عبــــد|حمد كم|ر |من ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

83|7|o ي محمد
عمر حلىمي تـــفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

|32489 ره سعيد حلىم محمد محمد|س ى شمس علوم عي 

692|43 د|لبــــدوى عي|لمنعم |رق عبــــد |حمد ط| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

628479 حمد سويلم|ن محسن محمد |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

485982 ى فتـــحيتـــ عىل محمود عىل حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o6228  |يم|
ى
لمتـــول|ن فريد شوق لمنصوره|حقوق 

69829| ح|لفتـــ|لخميس عبــــد |دل |ء ع|سم| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8|3|4| ي عبــــد|لحكيم رجبــــ ر|عبــــد
لحكيم|ضى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

3|756o  سمي  محمود عبــــد
|لبــــ|مصطفى

ى
ق هره|لق|حقوق 

8977o6 يمن فتـــىح سيد  |لدين |عز  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4oo53o ود|ره عىل مسعود بــــيومي د|س سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

35|3|2 لنبــــى|ن عبــــد|لرحمن عطيه حس|طمتـــ عبــــد|ف |نوعيتـــ بــــنه

24o482 ئيل|مريم صبــــىح صديق ميخ  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

44|7o3 ه | لسيد|يمن محمد محمد عىلي |مي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

33o2o6 ى عنتـــر جودتـــ د|ي ود|سمي  زيق|لزق|صيدله 
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84o559 حمد محمد|بــــدين |لع|حمد زين | قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

322245 سكندر|هيم |بــــر|سعد | |سوسن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

48o555 لسيد عىل بــــخيتـــ|يوسف حسن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63|994 هلل| |د عط|هلل فؤ||عط| دون|م ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

28277 هيم|بــــر|لحليم |م عبــــد|همسه حس ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

|74229 ى محمد|رس| ء محمد محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8o66o4 لمنعم|ح عمر عبــــد|عمر صل حقوق بــــنى سويف

|5|538 ه فتـــىح محمد فهىم  حمد|ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

886677 لحميد محمد حسن |م عبــــد|ريه سيوط|بــــ |د|

|37456 ر|حمد مختـــ|لسيد |ء |حمد عل| ن|تـــربــــيتـــ حلو

859875 هلل سيد|ء زغبــــي عبــــد|رس| ي|عه |زر
|لمنى

832357 در حمزه|لق|ء عرنوس عبــــد|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

62626 يتـــ سيف عزم محمد| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8|669| ي|جر محمد محمود عبــــد|ه
لغنى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

86958| حمد|حمد محمد |لد |خ دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

6o47o7 يس|لس|ده محفوظ محمد |ندى حم لمنصوره|ره |تـــج

688o3| هيم عبــــده|بــــر|لرحيم |ره محمد عبــــد |س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

82957| بــــوسحىلي|كر|دين محمد نصىحي ش|ن ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|6|4o3 در محمود عبــــده خليل|لق|هدى عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

9o7226 لغنى |ن جبــــريل محمود عبــــد|نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4392o بــــو زيد سليم|حمد سيد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

324458 م|لسل|فتـــ بــــيوم عبــــد|محمود ر ى شمس|تـــج ره عي 

4o4o69 ر|لسيد عم|حمد محمود |محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83934 لدوينى|لعظيم حسن |م رجبــــ عبــــد |سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

283584 لسيد|لرحمن عمر خلف محمود |عبــــد كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

5|8o9 مي سيد محمد سيد ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

864334 ي|لدين عط|رف نور|طف ع|ع |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

693|4o |در |لق|هيم عىل عبــــد |بــــر|هيم |بــــر|بــــ |ربــــ
لدبــــشتـــ

لمنصوره|عه |زر

9o887o ن محمد  |هلل عمر عثــــم|عبــــد ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

Thursday, September 6, 2018 Page 8467 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7726o4 محمد حسن درويش| ن محمد زكري|بــــي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

389o8 حمد رجبــــ محمد نمرس| هره|لق|عه |زر

533546 هلل|لسيد طه عبــــد |مه |س|طه  |حقوق طنط

|5o|5| حمد محمد|حمد حمدى | ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

9o85o3 ك |لمل|شنوده شهدى عبــــد| مي  ج|عه سوه|زر

338o82 لحريرى|هلل حسن حسن |محمد عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

529223 لدين محمد منس|ء |حمد عل| لشيخ|هندستـــ كفر 

923o3 ن|لد محسن محمد مصطفى سليم|خ د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

7o4792 مد سبــــيتـــ|حمد ح|ء |يه عل| لمنصوره|بــــ |د|

77|393 يف عبــــد | هلل|لمجيد عبــــد|يه رسر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|32483 حمد|مه محمد |س|رضوى  ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

64oo|5 هلل|د |هيم ج|بــــر|حمد |ن |يم| زيق|لزق|ره |تـــج

77o88| ح|لحكيم مصطفى ربــــ|حمد بــــيوم عبــــد|جر |ه ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

84822| ى|هلل عبــــد| |محمود حمدن لعزيز حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

9o|737 ي
هيم |بــــر|حمد |رص |ن| دئى ج|بــــ سوه|د|

6|2548 ه أمي  محمد | لجنيدى|هيم |بــــر|مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

423297 هيم محمد|بــــر|هيم نرص |بــــر|سميه  سكندريه|ل|طبــــ 

6|6|o3 لحكيم|عيل |سم|عيل |سم|كريم  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

33|69| لسيد فتـــوح محمد|ء |سم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|48o6 ط|لشن|حمد |لد سيد |دل خ|ع دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

437489 لعزيز نجم|هيم عيسوى عبــــد |بــــر|حمد | |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

767553 عيل|سم|عيل خميس |سم| |ر|ي تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

|35444 ين مصطفى كم هيم|بــــر|ل |شي  هره|لق|م |عل|

4923o| هيم شبــــل فودتـــ|بــــر|رص محمد |ن عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|76o62 ف عبــــد |محمد  لمنعم محمود|رسر ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|74o|3 عيل|سم|ج |يوسف محمد حج تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

288o53 زى|لرحمن حج|لسيد عبــــد|ء فتـــىح |نجل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

359558 د مسعد|عصمتـــ ميل| ريموند وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد
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|3o6|3 لحميد|مريم معتـــز محرم عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

72|46 دل منصور فرج|ء ع|نجل لفيوم|صيدلتـــ 

8o2|42 ل محمد حسن|محمد جم ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

245632 د|لجو|لحميد عبــــد|د عبــــد|لجو|لحميد عبــــد|عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

5298|4 ى مؤمن|عبــــد لرحمن مؤمن حسي  بــــ دمنهور|د|

829o54 حمد|هلل |حمد عبــــد|كريم  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

7827|o لسيد|نسمه صبــــىح محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

5o8|o4 وز ع ن|دل رجبــــ محمد رضو|ني  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

47742 لمنعم|هيم محمد عبــــد |بــــر|حمد | سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

627oo7 حمد|لسيد |سمي  عمر | رول زيق|لزق|ره |تـــج

26o848 بــــوجندي|دل عزتـــ |منيه ع| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|5296| لد محمد مصطفى|محمد خ ن|بــــ حلو|د|

4|o|72 ص|لقص|مد |ح ح|لفتـــ|مد عبــــد |محمد ح |ره طنط|تـــج

342596 ل محمد عىل|رتـــ جم|س ى شمس|د| بــــ عي 

259676 هيم|بــــر|خلود عىل محمد  شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

6o99oo هلل||آيتـــ أحمد محمد عط ي صىح طنط
|معهد فنى

442965 وي|لقرض|تـــ عىلي |لشح|لدين |م |ن حس|نوره ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

8376o2 مد فكري خليل|له ح|ه ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

424244 وى|لعزبــــ|حمد مرزوق عىل |عمر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

29579 بــــو بــــكر محمد فرغىلي بــــحر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

889424 ه محمد |لل|ه فتـــىح عبــــد|لل|عبــــد سيوط|حقوق 

7|6339 لمرىس|ن |زينبــــ عزم مظهر رمض لمنصوره|بــــ |د|

475|29 للبــــودى|لد سعد محمد |مريم خ |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|63247 د|هند محمد رأفتـــ عو ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4o589o ين د عطيه شنوده|عم| في  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

246o2 ي سيد نرص|هيم |بــــر|طمه |ف
ى
لدسوق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|96o2 لبــــيىل|لقصبــــى |لمنعم |لسيد عبــــد|هيم |بــــر| لشيخ|بــــ كفر |د|

9|8233 ف كرم |جرجس  يوبــــ  |رسر ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

882o28 بــــ محمد يوسف  |لتـــو|حمد عبــــد| سيوط|بــــ |د|
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8|2438 بــــر طه|لج|ل محمود عبــــد|بــــتـــه| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

239572 لعظيم مصطفى|ء عبــــد|مروه عل ن|بــــ حلو|د|

9|7992 ن محمد |مصطفى محمود شعبــــ سيوط|علوم 

252232 هلل بــــدوى|لم عبــــد|هلل س|ء عبــــد|شيم تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|6726o ف رف|عمر  لحميد|ع عبــــد |رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

84o97 |د محمود محمد عط|سع ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

68|283 لغريبــــ|هيم محمد |بــــر|محمد محمد  لمنصوره|بــــ |د|

|2972o حمد|حمد محمود |نس | هره|لق|حقوق 

84o86o حمد محمد فهىمي|ن |يم| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

324244 هلل|محمد محمود عىل عوض  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

346o83 ى رض|ي بــــ|لبــــ سيد خط|بــــوط| |سمي  ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

339|72 م|م|لمنعم زىك |يز عبــــد|هدير ف | معهد فنى تـــمريض بــــنه

694o64 در وهبــــتـــ|لق|تـــى عبــــد |لد نج|خ لمنصوره|ره |تـــج

27o857 ى|عيل ل|سم|ل |ء جم|شيم شي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

6|7783 ي مهنى|ن مصطفى |رو
بــــينى لشر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

26o9o8 يف فوزى عبــــد|صف للطيف|ء رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

496996 للطيف محمد|يز عبــــد |ف| عل تـــربــــيتـــ دمنهور

693789 خلود رأفتـــ محمد عطيه محمد ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

258992 ر|بــــو ن|ح |لفتـــ|هلل عىل عبــــد|عبــــد لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

|32322 هيم|بــــر|در عىل |لق|منيه عهد عبــــد | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

264o|4 ى|لق حس|لخ|رص عبــــد|ن| ر|ي ني  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|66536 ح محمد محمد|ء صل|دع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|23|38 حمد محمد عىل|ن |يم|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

6|5257 لمغربــــى|لحميد |حمد عبــــد |ر |مي ره بــــور سعيد|تـــج

9o|79 ف عىل |مصطفى  حمد|رسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|5o9o2 ى|ش ش|لدمل|ل |لسيد كم|ز |هي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

257557 لنفيىل|لد محمود |محمود خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

48757o م محمود محمد أحمد|ر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|52887 ى|ء صل|لشيم| ح محمد حسي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و
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756394 ن|دي حسن سليم|له|ل عبــــد |جل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

635328 ل|م و|م|لمعبــــود |يه طلعتـــ عبــــد| زيق|لزق|نوعيتـــ 

44o|68 هيم متـــول|بــــر|عيل |سم|ن مسعود |نوره لشيخ|بــــ كفر |د|

682886 ر|لجز|ل مصطفى محمد |محمد جم لمنصورتـــ |تـــمريض 

699749 بــــ|لوه|لسيد محمد عبــــد |ل |م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3o252 س يوسف محمد عىلي|ين| ى شمس|زر عه عي 

29527 للطيف محمد|م عىل عبــــد |حس ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

63275o ى شفيق  ل جبــــر|حمد جل|نورسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

424|o4 هيم بــــيوم|بــــر|در |لق|د محمد عبــــد|زي سكندريه|ل|بــــ |د|

373872 ي
لحميد|عيل عبــــد|سم|محمد | دئى |تـــربــــيتـــ بــــنه

245576 ف عىل محمد رسل|لحميد |عبــــد ن|رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

63423o لسيد|محمود جمعتـــ مصطفى  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

487337 ن|لسيد خليفه مهر|محمد محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

477|4o ئيل بــــدير|رس|طف حلىم |رك ع|م لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

5o4368 لكريم|دتـــ محمود محمد عبــــد |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

372934 ره نبــــيل محمود محمد|س |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

3o62o ى|هنده جم|ش ل عمر حسي  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

359276 بــــ|لوه|وليد محمد حمدى عبــــد عه مشتـــهر|زر

626767 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|مريم وليد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

54|988 لقوى|هلل محمود عبــــد |حمد كرم | طبــــ بــــيطرى دمنهور

3584|| بــــو زيد|بــــ |لوه|عبــــد| ء رض|سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6||4o شد|بــــر شنودتـــ ن|مي  ج| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

544545 |هيم ند|بــــر|حمد |ن |يم| ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

349472 لم مرىس|ر فوزى س|مي عه مشتـــهر|زر

894823 ى |هر فكرى بــــش|ق م|سح| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

6243|6 ف|بــــر|هلل |بــــ عبــــد|لوه|آيه أحمد عبــــد  هيم رسر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

497547 ى محمد نجيبــــ فرج|ي سمي  بــــ دمنهور|د|

57|3o همسه محمود سيد محمد سيد تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|42547 ى سيد سعد محمد|ي سمي  ى شمس|د| بــــ عي 
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7oo362 لبــــسيوئى|مل محمد محمد محمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

632o| ى |لص|لمطلبــــ عبــــد |هبــــتـــ عبــــد  حمد|لحي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

54o|| ى مرزوق|رحمه مختـــ ر حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6o3377 ن بــــكر محرز|سليم| سن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

767247 م|عيل محمد سل|سم|لحميد |محمد عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

3334| د حمدى محمد|ندى عم هره|لق|علوم 

4496o2 يد|طف ف|محمد ع| محمد رض |ضتـــ طنط|علوم ري

75284| د|هيم مر|بــــر|رق |حمد ط| عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

769773 يف عبــــد |نوره جه|لبــــر|للطيف مصطفى |ن رسر ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|7|o5o ى م سعد|د |هر فؤ|كرستـــي  ن|بــــ حلو|د|

26294o هلل سوسه|لبــــيبــــ عبــــد| لل|يوسف عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

625647 ه محمد محمد عىل| مي  زيق|لزق|بــــ |د|

6o5662 لمغنى عوض|مد عبــــد|س سمي  ح|ين| لمنصوره|طبــــ 

526536 محمود مصطفى محمود حسن يونس سكندريه|ل|بــــ |د|

778554 لسيد محمود سعيد|محمود  زيق|لزق|حقوق 

6224oo لقطبــــ مطره|س |شم عبــــ|ن ه|نوره ط|معتـــ دمي|علوم ج

25244 ىط|لع|ل عبــــد |روه غريبــــ جم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|68324 ى ك|د |جه لحميد|مل عبــــد |يمن حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2833| ف ثــــ بــــتـــ محمد|محمود رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

859287 مي|مد تـــه|حمد ح|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

477877 لتـــرىك|لعزيز |لعزيز فتـــىح عبــــد |حمد عبــــد | سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

8oo|6o هلل|حمد محمد عبــــد|محمود  ي للفن|
|دق قن|لفنى

4825| لبــــ|بــــوط|لمعبــــود |لبــــ عبــــد |بــــوط|ء |سم| ن|حقوق حلو

7|o954 س|محمد مجدى محمد عبــــ لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

484887 حمد عىل محمود|بــــ |لوه|حمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|93|3 د|بــــو طر|محمد محمد مسعد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

5264o5 لرحمن|لرحمن بــــسيوئى عبــــد|يوسف عبــــد ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

|689|2 لمحسن|لدين عمرو محمد عدل عبــــد |سيف  ى شمس حقوق عي 

|64973 حمد|زينبــــ رجبــــ عىل  ن|بــــ حلو|د|

6o9|o9 لبــــحرى|محمود عمر جوده  لمنصوره|هندستـــ 
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496o68 بــــسيوئى بــــدر| ش|بــــرين سعدبــــ|ص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22773| وق  حمد|حمد محمد |رسر هره|لق|بــــ |د|

8o77o2 وي|ر نزل|لستـــ|لدين عبــــد|م |ء عص|رس| لفيوم|ر |ثــــ|

69279| لبــــكلتـــ|مد محمود |ئل صبــــرى ح|و لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|o7|6 ي|لغف|م محمد محمد عبــــد 
ر حنفى |طبــــ طنط

43|495 لعبــــد|لعزيز محمد |بــــ عبــــد |يه|يوسف  |صيدله طنط

352339 هلل|وليد محمود محمد محمود عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

858|7o ي|سلىمي محمد محجوبــــ عبــــد
لغنى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

83|59| لربــــ حسن|د|حمد ج|وليد  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4o669| هيم نجدى|بــــر|هلل نجدى |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o2763 للطيف رشيد|حمد محمد عبــــد ربــــه عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

824o65 نور محمد|حمد |محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

9|9|27 س |لحليم عبــــ|طف عبــــد|حمد ع| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

85|5|o لرؤف يوسف|لسيد عبــــد|ء |عل ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

84989o لد محمد حسن|ء خ|رس| دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

844729 ى|محمد رك| ند بــــي حسي  ن|سو|بــــ |د|

545985 ش|لدي|ن |مل حسن رمض|يوسف ك سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

832527 وس|ندر|ئيل |رس|طف |ع| بــــول |هندستـــ قن

|54oo2 بــــر محمد|مصطفى محمود ج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

43o|4| زى|يمن عىل حج|ن |رو |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

6929oo لديبــــ|هيم |بــــر|لنبــــوى |عيل محمد |سم|د |زي ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

682674 ف |خلود  م|هيم عز|بــــر|لسعيد |رسر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

82o799 لعزيز محمد|لعزيز محمود عبــــد|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

847956 حمد|مي  |ل|ء محمد محمد |حسن ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

68|262 لمجيد بــــدر|لد محمد عبــــد |محمد خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

452856 عمرو محمد بــــيىلي محمد لشيخ|هندستـــ كفر 

493695 ج|هيم حج|بــــر|حمد مسعد | وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

27457| لمجيد|دريس عبــــد|حمد |مريم  لفيوم|عه |زر

832|45 هلل|تـــه محمد عبــــد|محمد صل ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى
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4o6246 هلل| |مريم حسن سعد حسن عط سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5|47o3 بــــوسويلم|يتـــ محمد مبــــروك جمعه محمد | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

25o|22 يمن محمد فتـــىح زيتـــون| |نور ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|63323 هيم|بــــر|ريم سيد مصلح  |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

|6||78 ن|ن بــــكر حس|ن سعيد رضو|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

236o93 ل سيد محمود|هلل جم|منه  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4|3836 م|رص سل|لن|لمجيد عبــــد|حمد مصطفى عبــــد | |ره طنط|تـــج

784437 لم|لسعدى محمد س|دل |ن ع|يم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

634986 محمد فوزى يوسف عىل محمد عطيه ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

|7778| حمد|ه |لل|محمد فوزى عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9oo97| هلل  |د |ل عىل ج|جم| رند ج|حقوق سوه

6o5276 لمجد|بــــو |وى |لششتـــ|طمه محمد |ف لمنصوره|عه |زر

6|8799 ى طه محمود شبــــكه رني  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

77635 حمد محمد عبــــده|ء |ل| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8767|3 لعزيز |لرحمن محمد محمود عبــــد|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6924o4 ل مصطفى عطيه محمد غنيم|م| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

482675 ى |ي ن|وري فرغىلي عىلي عثــــم|لمغ|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

875|o| حمد |لسيد |حمد |محمد  م بــــنى سويف|إعل

678|6 لرحمن خميس قرئى عىل|عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

92|889 رص محمود محمد |لن|منى عبــــد تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

8496|5 مه شعيبــــ محمد|س|ء |دع لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

52887 للطيف|جر محمد مصطفى عبــــد|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

2223o2 س مسلم|س محمد عبــــ|طمه عبــــ|ف هره|لق|بــــ |د|

8635|7 ه عبــــد| هلل|حمد عبــــد|هلل |مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

24||o9 لرحمن محمد محمود محمد مبــــروك|عبــــد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

248243 نسمه مجدى محمد محمد شلبــــيه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

785427 حمد محمد|ر عرفه |من زيق|لزق|حقوق 

874|o رس رجبــــ جمعه|لرحمن ي|عبــــد ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

82o6o2 حمد محمد بــــحر ذىكي| ره بــــنى سويف|تـــج

689687 هيم محمد|بــــر|حمد |هيم |بــــر|ندى  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 
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84538 حمد|بــــ |لتـــو|وى رسور عبــــد |م صيدله بــــنى سويف

537o82 مصطفى محمد محمود محمد ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

|39823 لحكيم|بــــسنتـــ ممدوح محمد عبــــد  ى شمس  تـــمريض عي 

63885o لسيد|لسيد |وه حمدى |بــــو حل|ئى |م| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

789|27 لعزيز|ح عبــــد|لفتـــ|رس عبــــد|مريم ي زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

63o78| بــــ|لوه|هلل عبــــد | |محمود محمد عط زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

239935 لسيد|س |حمد محمد عبــــ| لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

79o9o9 طمه محمد حسن عبــــد ربــــه حليمه|ف لعريش|تـــربــــيتـــ 

777658 رتـــ|حمد عم|ل |حمد كم| زيق|لزق|ره |تـــج

28o77o محمود محمد فهيم محمد حبــــيبــــ |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

29|426 يف كم|م| بــــ |لوه|لدين محمد عبــــد |ل |ئى رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o22o4  رمض|ره |س
ى
ن عوض|لدسوق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

626954 ى عبــــد|ف تـــه|ل شح|لع|طمه محمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

77o23o لبــــ|مه محمد محمد عىل ط|س| زيق|لزق|عه |زر

63o444 شد حسن|محمد محمود ر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

26o6|o لزوق|هيم |بــــر|مه |س|س |ين| شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

8o|897 كر عىلي|ش| رس عط|ف ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

27||o7 ى |بــــو|ل |ء كم|شيم هيم عىل|بــــر|لعني  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|6494 د|لجو|لكريم عبــــد |ئل محمد عبــــد |و| رن ى شمس علوم عي 

82|9|8 ي|لبــــ|محمد نبــــيل عىلي عبــــد
ى
ق ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 

ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و
|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى

(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

7|6283 ف محمد عطيه | هلل محمد|رسر ط|بــــ دمي|د|

344532 لنقيش|فتـــ محمد درويش |محمد ر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|75|23 حمد|لد محمد |ء خ|رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|434 ض|لخي  ري|بــــو|لحكم |رس عبــــد|ف يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

85835 فظ|لد سيد محمد ح|لرحمن خ|عبــــد لمنصوره|حقوق 

333o|o ف زكري|حمد | صد كريم|ق| رسر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي
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|52|5 لليثــــي|لنبــــي |زم سيد عبــــد |ح لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

54|6|| لمرصى|لسيد |لعليم |دل عبــــد|ء ع|عل ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

2868|2 ضىح حسن عىل بــــدر شمون|نوعيتـــ فنيه 

9234o9 حمد محمد |لضبــــع |محمد  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

897o96 لحفيظ محمد |نور عبــــد|ح |سم ج|حقوق سوه

|4237 حمد|ل |هيثــــم كم| رودين ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

33|372 ز حسن|ندى محمود حسن عز |علوم بــــنه

45o258 لمنعم مرىسي|هيم عبــــد |بــــر|حمد مرىسي | |حقوق طنط

8o8o3| ى|م عبــــد|له| لمنعم محمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

3|4269 تـــم حنفى محمد|محمد ح تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

433539 لنميس|ن |زيد| محمد رض |صيدله طنط

86242 دى محمد|دى رم|ن| ند تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

92|962 لسيد عىل محمد |محمود  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

8|5|48 ن|دي فوزي مرج|ف| رند ي|نوعيتـــ 
|لمنى

688446 در موىس|لق|حمد محمد عبــــدربــــه عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

425986 تـــ|هلل عرف|ن محسن لملوم عبــــد|نوره لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|45o43 ء لطفى زىك رجبــــ|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

833848 حمد|لحميد محمد |ده عبــــد|مي دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

24o|o9 ى عطيه|لفتـــوح |بــــو|لرحمن ممدوح |عبــــد مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

527355 حمد محمد سليم|جر |ه سكندريه|ل|هندستـــ 

8oo486 ي محمد|هلل كم|عبــــد ل خي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

75224 حمد|لفضيل |سيد سيد عبــــد  ن|حقوق حلو

|43368 هد|هيم مج|بــــر|بــــ |لوه|ء عبــــد |رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|3o8o4 لرحمن|لسيد عبــــد |دل |لرحمن ع|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

82||4| ن فرج|ء نوح شعبــــ|دع ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

42o655 يف|ن |سليم| ء عىل ذكري|عل لسيد بــــدر رسر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

626842 لعزبــــ|لق |لخ|ل عبــــد|لق جم|لخ|طمه عبــــد|ف
 شوشه

زيق|لزق|علوم 

4|727o لم محمد محمود|ء س|محمد عل لشيخ|بــــ كفر |د|

|786o5 |هند بــــدرى سمي  بــــسط لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

7997o ع|لسبــــ|حمد |حمد محمد |لرحمن |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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497758 هلل|لمنعم عبــــد|لد عبــــد|خ| رن بــــ دمنهور|د|

8467|8 لدين محمد|محمد نبــــيل نور ن|سو|بــــ |د|

9o|o|7 سكندر | |ئيل كرم حن|مهر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7784o3 ح|لفتـــ|ره يشى محمد عبــــد|س زيق|لزق|علوم 

49798o سوىس|لبــــ|هلل ||لسيد عط|م |لسل|ء عبــــد |سم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8|257| نور محمد|در |لق|ندي عبــــد ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

765|97 م|م|ض |رس محمود خليفه ري|ف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

45|389 لبــــدوى|دل حسن |م ع|إسل لشيخ|هندستـــ كفر 

496252 بــــتـــ قطبــــ أبــــوموىس|هدى ثــــ سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8988|9 ي
ى |بــــ |يه| |فبــــروئى لوحش حني  قرص|ل|فنون جميله فنون 

6|o5| ى حسن|غ دتـــ عيد حسي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

4294o3 هلل|لسيد فضل |لدين |ح |حمد محمد صل| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

5o8||4 ى بــــدر |ي وى|لدين محمد محمد زىك طنط|سمي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

2|6833 لد مصطفى محمد|ندى خ ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

85852 ل|لع|حمد عبــــد|تـــه |محمد شح لفيوم|عه |زر

2879o6 مر محفوظ|ر ع|لستـــ|م عبــــد|بــــتـــس| شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

32859| حمد|لحلو محمود |لحميد |مصطفى محمود عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

359897 يف س|ن بــــو رسيع|م |ديتـــ رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

46548 ي عبــــد |لبــــ|لد عبــــد |ن خ|يم|
ى
لمنعم|ق ى شمس|زر عه عي 

6|o44 صف|رتـــ صموئيل حليم و|س صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|5|48o ن|لعزيز حس|حمد عويس عبــــد |سلىم  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

77|42o هلل محمد شلبــــي|حمد عبــــد|هلل |ر عبــــد |من زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

423|o7 ضى بــــخيتـــ|لر|لمنعم عبــــد|حمدى محمد عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

882693 لبــــديع خليفه |ل عبــــد|تـــ جم|نعم سيوط|بــــ |د|

937|6 مل|يمن محمد ك|منى  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

9o7|42 لدردير |بــــوزيد |ء محمد |وف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7o|779 ف عر|دين |ن  عبــــد |رسر
ى
وى|لشعر|لق |لخ|ق زيق|لزق|حقوق 

8|o|82 حمد|لحميد |لحميد خلف عبــــد|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

536o3 |م زكري|لسل|لعزيز عبــــد |تـــغريد عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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836544 ه محمد نظي  | حمد|مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

344624 لجوهرى|طف محمد محمد |ء ع|عىلي تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

6|4542 ى عبــــد|بــــو |أحمد  ى صقر|بــــو|حد |لو|لعني  لعني  |هندستـــ طنط

352556 د محمد موىس|لجو|لدين عبــــد|م |حس |تـــربــــيتـــ بــــنه

|784|3 حمد|مل محمد سيد | لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

447779 حمد محمود|ن |ن منصور رمض|يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

87oo|3 ن|ري جرجس عبــــدربــــه سليم|م ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

|3|5o9 هيم|بــــر|سحق |ندرو رأفتـــ | |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

648469 ئيل|هلل ميخ|دل فرج |بــــرآم ع| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

89759o بــــ خلف عويس محمد |رح ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4966o| لحليم بــــرجل|لق عبــــد |لخ|حمد عبــــد | |دين تـــربــــيتـــ دمنهور

6o5o78 نم|هيم محمد غ|بــــر|همتـــ  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

27|32| لمزين|طف عىل بــــسيوئى |هدير ع ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

8|o84o ي عبــــد|حمد ر|حسن 
ل|لع|ضى سيوط|ره |تـــج

|39277 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |لسيد |سلىم وليد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

35||86 ح|لمل|حمد محمد |ن سيد |حمد مرو| ى شمس علوم عي 

333533 محمود فرج مدبــــول محمد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

332454 لسيد عدوى|لعظيم |ء عدوى عبــــد|ل| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

63366| د|لجو|تـــ عىل عبــــد |يه سمي  فرح| زيق|لزق|هندستـــ 

692362 لعزيز|حد محمد عبــــد |لو|ء محمد عبــــد |ول ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

835934 مل|ن حسن محمد ك|يم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

848393 حمد|لمنعم |ل عبــــد|ضىحي كم ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

49874| لمزين|لمنعم |هيم عبــــد |بــــر|ن |ء سليم|سم| تـــربــــيتـــ دمنهور

882665 بــــر |ن بــــكر ص|رمض| سم سيوط|علوم 

446o27 ل|زر سوري|جد صبــــىحي ع|رك م|م سكندريه|ل|ره |تـــج

|26798 هيم|بــــر|مي سعد رأفتـــ |محمد س ى شمس حقوق عي 

32|593 ى دق يوسف|وليد معزوز ص| مي  هره|لق|حقوق 

4|o582 د|ح ج|لفتـــ|مد عبــــد|هيم ح|بــــر|محمد  ى شمس| لسن عي 

6|55o2 لعزبــــ|ضى |هيم محمد ر|بــــر| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

79o8o2 م حسن شحتـــى|ن وس|رو لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 
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23634| لح|حبــــيبــــه نبــــيل بــــدق عىل ص ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

348553 يد|بــــو ز|زق محمد |لر|عبــــي  عبــــد ى شمس طبــــ عي 

|6||7o ده ربــــيع فتـــىح قنديل|مي ى شمس|د| بــــ عي 

234693 حمد|سيد محمد فخرى  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7|7747 لسيد|لعدوى |لسيد |لسيد عىل | ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

86o555 ج|رم سيد فر|لمك|بــــو|معتـــز  ي|تـــمريض 
| لمنى

679|7 ف ي| لحليم طلبــــ|رس عبــــد |رسر لفيوم|عه |زر

8o|242 لسيد|عىلي | هلل رض|منه  ي|طبــــ 
|لمنى

4288o3 لدين|ل |طف محمد جم|لد ع|حمد خ| |علوم طنط

456458 وى محمود|مريم خميس سعد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6||9o2 هلل عىل ربــــيع|ح ذكر |سم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6833|9 هيم محمد بــــدوى|بــــر|مه عىل |س|يمنى  لمنصوره|علوم 

683757 طه|حمد محمد محمود محمد شل| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6897o5 حمد|هيم محمد |بــــر|ل |نه بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

88|o5o مريم طه محمد طه  سيوط|تـــربــــيتـــ 

622526 لسيد صبــــرى عيس|يدى |ه ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

||9964 ر|لجز|هيم |بــــر|ئل محمد رفعتـــ |سلىم و ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

24794| لحبــــسر|لح |هدير بــــشي  محمد ص ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

29766 حمد عىل|دل |س ع|حم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

868839 ي ج|زينبــــ عبــــد
د|لحميد تـــكروئى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

63|29| ح قلموش|لفتـــ|لمنعم عبــــد |ء عبــــد |عبــــي  عل زيق|لزق|بــــ |د|

75345| ح|لفتـــ|لرحمن عبــــد|لد عبــــد |محمود خ ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

7o2823 لسعيد عىل بــــكي |لدين |ء |عمرو عل |ره بــــنه|تـــج

5|4242 هيم محمد كويله|بــــر|ن محمد |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

37o6o| ى مصطفى|مصطفى محمد حس ني  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

63o756 لسيد|دق |لص|محمد محمود  زيق|لزق|حقوق 

8|8544 يف  ف |رسر هيم حسن|بــــر|رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9o4o57 ري |لبــــ|لسيد محمود عبــــد|يه | ج|بــــ سوه|د|

|36663 رص|لد مصطفى محمد ن|خ| سم |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

Thursday, September 6, 2018 Page 8479 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

68o86 للطيف|حمد عبــــد |هر |ء م|سم| لفيوم|لعلوم |ر |د

4259o6 لرحمن|د محمد عبــــد|لجو|لد عبــــد |سهيله خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o385 ه ع| ن|هلل رضو|طف عبــــد |مي  هره|لق|حقوق 

26o257 ى |هلل |هبــــه  ى حسي  لخول|مي  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

27347o س محمد|لحسن عبــــ|بــــو|حمد | كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

6|244 لحميد محمد|لحكيم عبــــد |حمد عبــــد | ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

427733 ن عىل|س سلط|س ممدوح عبــــ|عبــــ |ره طنط|تـــج

343236 لعظيم محمد جعلص|رق عبــــد|س ط|ين| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

33284| ل|لش|دق |لص|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد| |رن |ره بــــنه|تـــج

267345 لسيد عىل درويش|سهيله محمد  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|2|278 ف عبــــد |محمود  زق فرج|لر|رسر كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

499357 ى عىطي|لسيد سعيد ح|ندى  ن|فظ حسي  تـــربــــيتـــ دمنهور

756o89 رص|مه حميد ن|س|ن |نوره عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

849586 لحسن محمد|بــــو|م |سل|جر |ه لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

35o294 عىل سعيد عىل محمد موىس هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|2o9o لسيد يوسف|حمد |ء |شيم |صيدله طنط

424894 وى|لمعد|زم عبــــده سعد سعد |ح سكندريه|ل|عه |زر

633oo4 رم مسلم|محمد سليم ك | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

857384 لح محمود|بــــر ص|محمد ص ي|بــــ |د|
|لمنى

66534 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ء |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|3o2|2 ديبــــ|ح |م صل|ندى س|س ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

696764 حمد محمد محمد سليم| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

6o5|98 لغمرى|لحليم |هلل عبــــد |نس عبــــد |ر |ره طنط|تـــج

2|6357 ى|هلل أبــــو |لمنعم عبــــد|عمر عبــــد لعيني  هره|لق|عه |زر

633378 محمد أحمد سيد محمود زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8||587 هيم|بــــر|منيه محسن شتـــيوي | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

68|o94 ىط|لمع|بــــو |هلل |عيل عبــــد |سم|حمد | لمنصوره|ره |تـــج

|7888o  عبــــد 
ى
لمجيد|ندى محسن محمد شوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|9835 ن|لرسول سليم|لمحسن عبــــد |د عبــــد |زي ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ
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766685 |لمل|لعظيم مصطفى |لدين محمد عبــــد |ح |صل ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

452o45 لسيد عويضتـــ|تـــر |لس|عمر عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

8o2236 لصمد|زم محمد رشدي عبــــد|ح ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

4o|948 لسيد محمد خليل|رص |م ن|سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89|965 خر |ل عطوه ذكرى ز|مي  سيوط|بــــ |د|

7|7283 لعجىم|حمد |حمد |ء |عمر عل ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

5o5827 ج|لسم|محمد عمر محمد جمعه حسن  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5|2794 طه رجبــــ سعد عىل بــــدرى ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4|4727 هيم|بــــر|حد |لو|ء يشى سعد عبــــد |سن لشيخ|ره كفر |تـــج

697444 وى|لطنط|م محمود طه |محمد عص لمنصورتـــ |تـــمريض 

7||23 لروبــــي|ن |ن شعبــــ|حمد رمض| ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

54|735 |م |م|مل |محمد ك
ى
ق لصي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

76782| هلل|رص محمد عبــــد|لن|ندى عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

75o32| لغريبــــ|لدين محمد |كريم محبــــ محمد نرص  ره بــــور سعيد|تـــج

845594 ى |شيم عيل محمد|سم|ء حسي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

6364o6 رع|محمود محمد تـــوفيق محمد ز زيق|لزق|عه |زر

5|3|6o للطيف سعد زنقي |يحن  مسعد عبــــد علوم بــــورسعيد

49865 م نصىح|لسل|لنبــــى عبــــد |محمد عبــــد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

86|65 د|ن مرىس ميل|ضىح رمض |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

868647 لنوبــــي|در |لق|حمد عبــــد|محمود  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|74833 لجندى|م محمد |لسل|حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7|5835 |لمو|بــــ |لوه|لسيد عبــــد |مح |حمد س|
ى
ق لمنصوره|بــــ |د|

75o624 هلل رجبــــ|مح محروس عبــــد |شهد س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

42oo58 لمرشدى|لىح |لىح حسن عبــــد |منيه عبــــد | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

242622 د|لرحمن محمد محمد ج|عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

9|5795 ن |لحليم سليم|نور عبــــد|بــــ |رح ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

84o235 ي|ء فر|لزهر| ج يونس خرصى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

445943 ف عىل |عىل  حمد سيف|رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4o9634 لرحمن يىحي|لرحمن عبــــد|خميس عبــــد| ند |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

Thursday, September 6, 2018 Page 8481 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

83739| ر|لنج|لشهيد جمعه |عبــــد| ند تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

7o4458 ى حس|من ى|ر محمد تـــوفيق حسي  ني  ط|معتـــ دمي|علوم ج

856638 ن محمد صميده|حسن حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

762o8| لم قطبــــ|لمعز س|سلسبــــيل عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26479 حمد محمد يوسف يوسف|محمد  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

|3375| لس عص ن|م بــــدرى يون|كي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

446767 ف |محمد  ع|لسيد محمد رف|رسر ن|سو|بــــ |د|

4o3|2 فظ محمود|محمد محمود عطيه ح هره|لق|هندستـــ 

7o8558 لرحمن محمود جمعه|محمود عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

623688 هيم محمود سليم|بــــر|طف |جر ع|ه ط|معتـــ دمي|علوم ج

697847 لح طه|ء سعد ص|رس| لمنصوره|علوم 

447|82 س سويفى|دل عبــــ|د ع|زي سيوط|بــــ |د|

6|553o لرحيم|لحسينى عبــــد |هر |حمد م| ره بــــور سعيد|تـــج

8|5728 د|هلل عي|بــــهجتـــ عبــــد| رين|م ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|44357 بــــ|لبــــ|حمد محمد محمود فتـــح |لرحمن |عبــــد  ى شمس حقوق عي 

2o|24 لدين محمد|ح |لرحمن محمد صل|عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

54827 ن وهبــــه|ثــــ|لبــــرتـــ ن| |جيسك علوم بــــنى سويف

326628 دل محمد عىل|زينبــــ ع دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

6o4557 لعدوى|لعليم |مريم محمد عبــــد لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

9588o لم خليفتـــ|مروتـــ فهىم س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o3346 يمن محمد محمد|بــــسنتـــ  ي|بــــ |د|
|لمنى

432728 يتـــ|كر هد|مد ش|يدي نبــــيل ح| ه |علوم طنط

8426o8 ح مىكي|لفتـــ|لحسن عبــــد|بــــو|منه | دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

7o2284 فظ حسن|م وليد ح|ريه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2|3644 سم|روق ق|م ف|محمد عص ى شمس|تـــج ره عي 

36|582 لرحمن|د عبــــد|لد عو|لدين خ|نور عه مشتـــهر|زر

35565| وق س حمد|م محمد |رسر ى شمس صيدله عي 

698||8 ده محمد موىس عبــــد ربــــتـــ|غ لمنصوره|عه |زر

7o5|57 ى محمد عىل |ه لفى|ل|جر خي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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2|4978 محمود محمد محمود محمد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

346426 ى حس|لنرص |بــــو|زينبــــ  ى عم|مي  ره|ني  |تـــربــــيتـــ بــــنه

835676 مد|لعزيز ح|ن عبــــيد عبــــد|يم| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

8|3366 ح|حمد مفتـــ|هلل |محمد عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

45226| لح|ن ص|طف محمد عن|حمد ع| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

59578 ل ربــــيع محمد|يه جم| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o4|79 ش|لقم|ن عىل مصطفى حسن |نوره سكندريه|ل|علوم 

|64477 ي محمود زىكي|
حمد حنفى هره|لق|حقوق 

7732o4 ف محمد عبــــد|محمد  ر|لغف|رسر ى شمس هندستـــ عي 

5o89o7 ن|حمد عىل علو|حمد محمد | معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

354234 ي ح|رس|
لم مقدم|فظ س|ء لطفى عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

286|68 مر|لم ع|هلل محمود محمد س|عبــــد هره|لق|حقوق 

64557| س|ن حو|لسيد رمض|منى  |بــــ طنط|د|

8|9o24 ه صل| تـــه محمد|ح شح|مي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

|2|437 لرحيم|رضوى محمد طه عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6|o||3 ي عىلي |محمد ن بــــوعمر|ج  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

923334 ئى محمد  |لورد|لحمد |بــــو|مروه  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

365647 ى ص|م |حس لح|لدين ميشه حسي  ن|حقوق حلو

9|398|  عبــــد|لشيم|
ى
فظ  |لح|لعظيم عبــــد|ء شوق سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

24o937 س|حمد عبــــ|محمد سيد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

84|58 حمد|دق |حمد ص|رضوى  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

49o434 ى مدحتـــ محمد أحمد عىل|ي سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6797o8 |ن |حمد بــــدر|يه |
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

4988|6 لغنى سعد|شم عبــــد|يه محمد ه| بــــ دمنهور|د|

49594 ى خ ى |حسي  هيم|بــــر|لد حسي  ن|سو|بــــ |د|

82932 ي محمود| يوسف رض
حنفى ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4699| هلل عبــــده بــــكري|عمر عبــــد هره|لق|هندستـــ 

8o5679 لعليم|حمد محمد ربــــيع عبــــد| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

642|54 حمد عىل|مد |م ح|زم عص|ح زيق|لزق|طبــــ 

524982 ن|د جريو رمض|حمد فؤ|د |فؤ سكندريه|ل|بــــ |د|
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276634 هلل خليل|لفتـــوح سعيد فتـــح |بــــو|م  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

679|75 لسعيد فوده|هيم |بــــر|لح |حمد ص| لشيخ|بــــ كفر |د|

865623 ى  ى |حسي  حمد|حمد حسي  ن|سو|حقوق 

647762 لسيد|حمد |لسيد |ل |يه كم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

866262 محمد محمود محمد رفعتـــ محمود ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|46o83 ي
ج |بــــ ن|لتـــو|عمرو عبــــد | دئى ى شمس| لسن عي 

534o29 لسيد|لرحمن محمد مصطفى حسن |عبــــد ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

86o525 ي|مل عسقل|لمنعم ك|ء عبــــد|شيم
ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

363382 مه|لدين سيد سل|ء |محمد عل ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

787|94 للطيف|دق أحمد محمد عبــــد|لص|يوسف محمد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

277294 ي ف|د عبــــد|محمد رش
رس|لحميد عفيفى ي صن. تـــ.ك

|ع قويسن|فنى

27o546 ز|هيم تـــمر|بــــر|هيم فتـــىح |بــــر|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4|2784 ه وحيد  لرحمن عىل|عيل عبــــد |سم|سمي  |ره طنط|تـــج

875229 وق عبــــد ر حسن  |هلل نص|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

882o53 رق يشى فتـــىح محمد  |ط سيوط|تـــربــــيتـــ 

445o4| فظ|لدين محمد ح|ح |وليد صل| ر|ي ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

679873 هيم|بــــر|بــــو مسلم محمد |ئى نزيه |ه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

49o792 نوبــــى|هيم محمود |بــــر|لسيد |ء |شيم لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9oo498 لسيد |س |يحن  عبــــ| ر|ي ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

833o35 حمد عمر|وي |يه قن| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

42o234 |حمد |لسعيد |أمل محمد 
ى
لدسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

685|72 |هيم محمد عوض |بــــر|طمه |ف
ى
لدسوق لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|278|o نور تـــوفيق|ئل محمد قدرى |دين و|ن ى شمس حقوق عي 

7o|872 زق|لر|لمصيلىح نرص عبــــد |حمد محمد |بــــسنتـــ  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

859926 ر|لغف|بــــ عبــــد|لدين دي|د|م عم|سل| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

3oo46o ه|لل|رص محمد عبــــد|ء ن|رس| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

34392 حمد|مح محمد سيد |محمد س ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

258937 ر|لف|د |لعزيز حد|لد عبــــد|م خ|سل| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

883964 لك |لم|هد محمد عبــــد|حمد مج| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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87663 لعزيز|هلل عبــــد|ء عىل عبــــد|وف ن|حقوق حلو

429|49 وق  هيم هيبــــتـــ|بــــر|متـــ |س|رسر | تـــمريض طنط

|2372o لرحمن محمود محمد|م نشأتـــ عبــــد |وس ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

349955 هيم سعودى محمد|بــــر|ر سيد |زه| ى شمس|تـــج ره عي 

5|4372 لحسن|بــــو|لمنعم |ذكرى عطيه عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

844o3| فتـــ محمد حسن|دي ر|له|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

24922o ي
لسيد|دق |لص|محمد فهىم عبــــد| دئى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

27o974 لسيد|هيم |بــــر|لسيد عىل |ء |ل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

693o52 ىط محمود|لمع|بــــو |بــــ |لوه|ره حسن عبــــد |س لمنصوره|حقوق 

3493o6 مه|مه مهنى سل|فتـــحيتـــ سل عه مشتـــهر|زر

88539| تـــ |لشكور محمد شح|مروه عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

853|98 بــــر محمد خليل|منه ج| ي|علوم 
|لمنى

7o6ooo لنور|بــــو|هيم يوسف |بــــر|ر وحيد |من لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

323|93 ضى|لر|حمد عبــــد|لد |خلود خ ى شمس|د| بــــ عي 

27||69 طف محمد خليفه|ء ع|عل| نور ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6435|5 ى محمد|غ ده محمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|45555 بــــو سيف|فع |بــــو سيف ن|مهند  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

69425 ى  ىط|لع|هيم عبــــد|بــــر|هدير حسي  سيوط|عه |زر

4|3o76 ى عل|ي لجندى|لحميد |ء عبــــد |سمي  |تـــربــــيتـــ طنط

8o9536 حمد|هيم محمد |بــــر|حمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

236488 بــــوستـــيتـــ|حمد محمد |مروه  ى شمس|د| بــــ عي 

348789 لمؤمن|ح عبــــد|لفتـــ|لد عبــــد|م خ|ريه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

763384 ى شمس |ر محمد ص|مي لدين|لح حسي  هندستـــ بــــور سعيد

893297 بــــوزيد محمد طه |حمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23|542 د عبــــدربــــه|لد رش|عمر خ ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

684459 دى|مصطفى فضل مصطفى محمد ش ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|6oo27 عيل|سم|م |لسل|م محسن عبــــد |حس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

779563 لسيد|لعظيم يوسف |حمد نبــــيل عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

326|8| لرحمن|نشين محمد سيد محمدعبــــد هره|لق|بــــ |د|

4359o5 لعرند|ء مبــــروك سعيد مبــــروك |إرس ى شمس طبــــ عي 
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236233 زق|لر|ن محمد عبــــد|ن رمض|نوره هره|لق|ره |تـــج

624544 بــــينى |ن |يم| ل|هيم هل|بــــر|هيم |بــــر|لشر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

646549 عيل عيس|سم|عيل محمد |سم|محمد  ط|بــــ دمي|د|

|7|694 ر|لزه|هيم |بــــر|م محمد |جر هش|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|4255 ن م شلبــــى|لتـــه|لد محمد |خ| مي  |بــــ طنط|د|

4473|| ى هش|ي لم|للطيف س|بــــر عبــــد|م ج|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

627599 لجليل|دق عبــــد|لص|لسميع محمد |محمود عبــــد ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

|69234 دل حسن|م ع|حمد هش| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

897o78 هلل محمد  |لحفيظ عبــــد|حميده عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

69|45o دى|له|رأفتـــ محمود محمود محمود عبــــد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

329799 وق  ف محمد محمود ع|رسر مر|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o7782 لرحمن محمد|ن عبــــد|هر رمض|جو ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

9o6|62 لد محمد صبــــرى عبــــيد |خ ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

66o3| لق|لخ|كرم محمد عبــــد|هلل |عبــــد لفيوم|حقوق 

2|9o7| لمحسن عىل عليوه|عرفه عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

48|75 لرحمن محمد|حمد عبــــد |شهد  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

7|934 ن|لتـــوبــــ رمض|ل عبــــد |ئى جم|م| لفيوم|حقوق 

36243 لدين عمرو محمد محمد|سيف  ى شمس|د| بــــ عي 

537595 لمجيد سليم|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|محمد  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

272754 هلل|لك عبــــد|لم|يه محمد عبــــد| سيوط|تـــربــــيتـــ 

7|7233 بــــ|لهبــــ|ر شلبــــى عطيه |ء محمد مختـــ|ل| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

759623 هيم خليل|بــــر|دل عىل |ء ع|ل| بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

22|584 يد|بــــو|حمد |لدين محمود |نور ى لي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3|2o77 هيم رشيد|بــــر|يتـــ رشيد | |بــــ بــــنه|د|

|54587 س بــــدروس|ديفيد وجدى غط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

896766 ى ف | |تـــريفي  بــــ  |ق يوس|سح|رسر دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

234926 هيم|بــــر|حمد |هلل |م ربــــيع عبــــد|سل| ى شمس|زر عه عي 

5o6||o لح|ن محمد ص|دهم سعيد شعبــــ| لشيخ|بــــ كفر |د|
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358277 ي كريم رسح|
ن|يتـــ مصطفى سيه|نوعيتـــ عبــــ

4755o|  عىلي مصطفى عبــــد|
لحميد|حمد مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89|843 ل محمود عىل |نجوى جم سيوط|نوعيتـــ 

|274|7 هلل موىس|لرؤوف عبــــد |عمر عبــــد  ن|هندستـــ حلو

86o94 لرحيم|لحميد عبــــد|لد عبــــد|محمد خ لفيوم|هندستـــ 

43o238 لمجيد|حمد عبــــد |هيم سيد |بــــر|م |يتـــ هش| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

494o9 ى جمعه عبــــد |ي هيم|بــــر|لمعبــــود |سمي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

322374 بــــوسنه|كريمتـــ محمود فوزى محمود  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

862688 م|فظ هم|ء ح|ء عل|سم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6o2|78 ى حسن |بــــر |هند ج لنقيىط|مي  |صيدله طنط

875669 لنعيم سليم |ل عبــــد|محمد جم سيوط|ضتـــ |علوم ري

4436o2 دى|لحم|ن |وى رمض|لمعد|منيه | لشيخ|نوعيتـــ كفر 

33833o تـــ خ| حمد|لد عليوتـــ محمد |مي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

23o962  عبــــد|لش|حمد عبــــد|
ى
لسميع محمد|ق ن|صيدله حلو

|3o|85 مد محمد|دل ح|بــــسنتـــ ع ى شمس|د| بــــ عي 

3||62| لبــــنىح |زق |لر|عيل عبــــد|سم|دل |ء ع|رس| ى شمس هندستـــ عي 

93583 يف مصطفى مصطفى عمر رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

328754 لرحمن|هلل عبــــد|لرحمن عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

52||o8 عي|بــــوبــــكر رف|ندي عىلي  بــــ دمنهور|د|

|24988 حمد|لعزيز محمود |محمود عبــــد  ى شمس حقوق عي 

6o3o48 م محمد|م|لرحمن فتـــىح |عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

6388o2 لعزيز مصطفى محمد يوسف عجيله|مروه عبــــد  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

26|8o3 ئى|لنعم|لمنعم محمود |رق عبــــد|حمد ط| ي|هندستـــ 
|لمنى

9|649| فظ  |لح|ل محمد مني  عبــــد|نه سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

634537 وى|لحمر|لد محمد محمد عزتـــ |محمد خ زيق|لزق|ره |تـــج

63o944 شه|لد عىل محمد عك|ن عىل خ|يم| زيق|لزق|ره |تـــج

5o6735 جح سعيد فرج نصي |منى ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8264|3 رك|مبــــ|يح |لس|ل |ل كم|من |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

2966o حمد|هلل طه محمد |عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|546o لسيد رزق|رس |لسيد ي| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|32o27 ى سليم سلم ن|مريم حسي  هره|لق|ره |تـــج
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63o34|  فرج
ى
ى شوق بــــيتـــر بــــشر زيق|لزق|هندستـــ 

49o259 ى حسن محمد عبــــد لحميدمحمديونس|رني  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

445355 ى |ء ثــــ|عل حمد|بــــتـــ علمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7582|8 شد|لسيد ر|مه |س|ن |يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

2o2|8 ن|لد حسن محمد رمض|محمد خ هره|لق|ره |تـــج

6o5588 لحميد عيد|لسيد عبــــد|لحميد |عمرو عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

35395o ر|لغف|م حمدي عبــــد|محمد عص |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3737o6 لبــــدرى|طف عبــــده |ع| رين|م زيق|لزق|عه |زر

|46772 لفضيل|لدين شفيق عىلي عبــــد |بــــ |شه |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

765496 لخول|هلل عفيفى |دل عبــــد |حمد ع| هندستـــ بــــور سعيد

|54|97 ء بــــخيتـــ حسن|عمرو عل ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

2659| ن|لد سيد شعبــــ|هلل خ|عبــــد  لفيوم|عه |زر

4o7|94 لعظيم صديق|رص فوزي عبــــد|ء ن|رس| إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

62o5o8 هيم عقيل|بــــر|هيم |بــــر|ن محمد |جيه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

767432 هلل محمود|تـــم عبــــد |ح| دين لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

45o544 طف عىل قلقيله|محمد ع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

7534|7 لرحيم محمود|محمد مجدى عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

2|796 لسيد محمد مهدى|ء |رس| ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

|29895 هم|ديبــــ |بــــ |يه|يفيتـــ | مي  هره|لق|ره |تـــج

2343o ن|رق محمد محمد محمد رمض|ط ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

|3oo63 وس|ندر|د |نه وجدى عي|هيل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|335|3 تـــى|جح رفعتـــ بــــخ|نوبــــ ن|بــــ| تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

453o2 للطيف|محمد رجبــــ بــــشي  عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

22656|  |لش|لدين عبــــد|ج |كرم تـــ
ى
حمد|ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o5o34 نه|دهم سعيد حسن كتـــ| سكندريه|ل|بــــ |د|

||934| ح|لفتـــ|رضوى محمد مصطفى عبــــد  هره|لق|م |عل|

423572 حمد سليم|حمد محروس |مريم  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

63|372 هيم|بــــر|محمد جوده | نور زيق|لزق|بــــ |د|
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35727| لعزيز محمد حسن|لسيد عبــــد|جر |ه زيق|لزق|صيدله 

9o|497 لرحمن عىل محمد محمد |عبــــد ج |تـــمريض سوه

7789| لمجد|بــــو |هلل |حمد محمد عبــــد | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

9o2525 ه |لل|لعليم محمد عبــــد|ره عبــــد|س ج|تـــربــــيتـــ سوه

|58384 يمن درويش محمد|ن |ريم|ن هره|لق|ره |تـــج

|7853o لدين محمد عبــــده|ح |لرحمن صل|عبــــد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

865745 ن جمعه عىلي حسن|رمض ج|بــــ سوه|د|

53982 ف عبــــد|مصطفى  ي|رسر
ي قرئى

لغنى طبــــ بــــنى سويف

7||97| ز|خلود فوزى مسعد مصطفى حر لمنصوره|ره |تـــج

|68628 لمغربــــى|حمد محمد |سلىم محمد سيد  ج|بــــ سوه|د|

8449o ي |سعد كيل|م |سل|
سعد|ئى ي تـــمريض بــــنى سويف 

معهد فنى

2673o| هلل|د عبــــد|لجو|م فوزى عبــــد|بــــتـــس| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

69o2|9 لسيد|لمول عىل |م محمود عبــــد |سل| لمنصوره|ره |تـــج

675245 طر|هلل خ|حمد نرص محمد عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

3|3o2| |د تـــوم|مي  مر|بــــيتـــر  ى شمس علوم عي 

6||869 وى|لحن|لحكم سمي  |مل عبــــد | |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7o|228 ر|مد دويد|رص ح|لن|محمود عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27o||2 ن بــــكي |شم سليم|شم سعيد ه|ه تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

753|9| هيم|بــــر|رص عىل |يوسف ن عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

3554|| حمد|لحميد |ر محمود عبــــد|من ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

27|542 لدبــــدوبــــ|حمد |ل محمد يشى |ر جم|من ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

764475 ى عبــــد  لعزيز|عمر ممدوح حسي  هندستـــ بــــور سعيد

7|324 حمد محمد|ل |فرحه جم لفيوم|بــــ |د|

6253o3 لعزيز|تـــم أحمد عبــــد |جد ح|م زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

7o8|76 دى|لمتـــول ش|سلىم مجدى منصور عيد  لمنصوره|حقوق 

7655o2 لرحمن محمد موىس|حمد محمد عبــــد | هندستـــ بــــور سعيد

643672 ي|ر
ف عبــــد | |ئى لمؤمن حسن|رسر زيق|لزق|طبــــ 

4o2778 لشوج |لسيد |هلل محمد مصطفى |منه  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

257233 مه محمد درويش|س|هند  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o2o66 جه|لخو|رق محمود |حبــــيبــــه ط ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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|55722 وق محمد صبــــىح حسن رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

832962 حمد محمود|حمد محمد | ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

93574 حسن عطيه حسن عطيه تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

5o2839 لرحيم|لعزيز مرصي عبــــد|لد عبــــد |حبــــيبــــتـــ خ سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

499678 ىطي|لع|ىطي محمد عبــــد|لع|ل عبــــد|ن كم|يم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|7o5|7 ى دق|رص فكرى ص|ن| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

237446 لىح|د عبــــد|ل رش|منيه كم| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

864|oo حمد|ل محمد |عىلي جم |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|43483 لسيد|لرحمن |ندى سيد عبــــد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2||42 زم طه محسن طه محمد|ح ى شمس|تـــج ره عي 

638963 منيه جمعه مصيلىح محمد نجم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|25292 مروه محمد مصطفى رجبــــ ن|فنون جميله فنون حلو

48o25| هيم|بــــر|بــــو |يوسف محمد صبــــرى محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

5|427 لد سيد حسن|ء خ|شيم حقوق بــــنى سويف

|7|49o د|د شكرى عي|بــــيشوى عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

522o9o لجليل|ن محمد فرج عبــــد |يم| ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

546399 ن|لسيد سليم|رف محمد |لسيد محمد ع|حمد | م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

78o593 |حمد موىس ند|محمد ربــــيع عىل  زيق|لزق|ره |تـــج

676688 ى عبــــد |هلل عىل |منه  لق|لخ|مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o2964 حمد متـــول عطيه متـــول|يوسف  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

48o246 هلل|رسج  سمي  بــــولس رزق  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

||7||| لمعىطي منصور|كرم عبــــد |شهد  هره|لق|هندستـــ 

57487 لرحمن محمد|د عبــــد |هدير فؤ دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3352o6 هيم|بــــر|د |لجو|تـــغريد محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4oo842 حمد|هيم |بــــر|لرسول |محمود عبــــد  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

372497 لمنعم|يوسف محمد سمي  عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

89|399 ن ممدوح حسن محمد |يم| ج|أللسن سوه|كليتـــ 

5467o2 م محمود محمد|لسل|هلل عبــــد|عبــــد  ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

768685 مه|بــــنيه محمد سل|ده |مي ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى
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8|89|o طمه محمد سيد محمد|ف ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

268oo4 عىل محمود عىل مرع تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

|4664 ى ذىك عبــــد|مريم محمد ي لغنى|سي  هره|لق|علوم 

649373 لسيد حسن|رق محمد |م ط|سه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

826o| لحكيم عىل عىل|لد رجبــــ عبــــد |خ ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

9oo|79 ى زخ|س ميل|تـــوم رى |د خي  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

296o46 م فكرى مسلم محمد|كثــــم س| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o448 ن محمد محمد|عمرو رمض بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

358725 حمد|تـــى |ل نج|لعزيز بــــل|عبــــد وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

2|699 لمجيد|م محمود عبــــد|مريم هش ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6367|4 حمد|مرىسي محمد مرىسي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

427537 ف|لو|لحميد عبــــد |محمد عبــــد  حد رسر |بــــ طنط|د|

|32732 ف عبــــد |ن |نوره يف|لحميد سند |رسر لشر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

844999 هلل محمد عىلي|يم عبــــد|لد|نس عبــــد| ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

444|9| لغنى محمد|هيم عبــــد |بــــر|مصطفى  لشيخ|ره كفر |تـــج

85476 ى عبــــد |ن حمدى |يم| لحميد|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

25|623 هيم عوض معوض|بــــر|مصطفى  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

259938 للطيف بــــرع|ء سعيد عبــــد |رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|3828 ن خلف محمد|ده رمض|غ ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

9o6|44 سم  |سم محمود ق|حمد ق|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

368727 حمد|ح |د محمد صل|محمد عم ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

4|4765 ي
يم|لد|هيم عبــــد|م إبــــر|عص| دئى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

4o6584 كر|هلل محمد محمود ش|منتـــ  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6o6o96 ر|لمنعم محمود نص|محمد عبــــد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

4522o3 هلل|د|حمد محمد صبــــىح محمد ج| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

372485 لسيد|كريم وحيد يشي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|3357 هيم موىس|بــــر|رص مجدى بــــسيوئى |ن هره|لق|صيدله 

27245o ئى|ح كيل|لفتـــ|حمد عبــــد|محمد  ن|علوم حلو

6o|3o9 ي|ر
 | |ئى

ى
عيل عمرو|سم|لدسوق لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف
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686o3| ل|لع|ن عبــــد |سلىم محمد رمض لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4o5o64 ى|ن محمود |محمود رمض لسيد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

765834 لم|لمجيد س|م محمد عبــــد|ن عص|نوره بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

7877| بــــ|ر عمر عىل خط|من ه ى نوعيتـــ جي 

353545 ذلي|لش|لسيد عىل |دل |حمد ع| ى شمس|د| بــــ عي 

336426 ىط درويش|لع|ئى محمد عبــــد|م| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5|4977 ف |ح صبــــىحي |صبــــ لسيد|لسيد مشر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

2633o5 نطون|نطون بــــرسوم |ستـــي  | |ضتـــ بــــنه|علوم ري

43oo|o فعي سكيك|لش|هيم |بــــر|سم |حمد بــــ| |طبــــ طنط

78463o ى|هيم |بــــر|محمد  حمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|3|94 م|د عل|ندى فخرى مصطفى عو |ره طنط|تـــج

79oo99 مه خليل حكيم|س|خليل  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

845o6 هيم|بــــر|بــــتـــ |محمد فرج ثــــ طبــــ بــــنى سويف

48|88 حمد فهىم قرئى|طمه |ف هره|لق|ره |تـــج

636694 لسيد مندور|لحميد |لكريم عبــــد |محمد عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

27367 حمد|نىه محمد حمدى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|252o4 زم حسن عىل حسن|كريم ح ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

834o46 دي مهدي|له|لد عبــــد|ره خ|س ضتـــ|ري/دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

55o98 وى|هلل سعد|بــــ |فتـــ ج|مه ر|س| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

349872 لم|هلل حسن س|ل عوض |م جم|بــــتـــس| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5|4|5o ئى|لحلو|ح |لفتـــ|نم عبــــد|ن حسن غ|إيم سكندريه|ل|بــــ |د|

7o|4|8 لوكيل|لسيد حسن |لسعيد |ء |لشيم| لمنصوره|بــــ |د|

8|823| ف سعد عبــــد|محمود  لحميد|رسر ي|عه |زر
|لمنى

372596 ىطي عىل محمد|لع|سلىم محمود عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|6|883 ف عوض عبــــد |ن |رو هلل|رسر ى شمس حقوق عي 

26o597 ي|فظ |منيه حسن ح|
ى
لشنوق هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

24245 قتـــ محمود سعيد محمود | وي|لقل|رسر هره|لق|بــــ |د|

|4oo22 هيم حلىم عىل|بــــر|هد |ن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

525335 ضى|لق|لسيد محمد |لسيد |هبــــتـــ  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

346254 نم|ل تـــوفيق غ|حمد كم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4425|4 لسيد|دل محمد طه |م ع|عص ط|بــــ دمي|د|
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9|39o9 ء سيد شكرى حسن  |شيم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

234647 لشيىم|لدين محمد |ل |حمد جم|يحن   لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

88557 لهم|ء عمر |عمر عل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

352898 ر عىل|لغف|عمرو عىل عبــــد ى شمس طبــــ عي 

32oo|6 د ذىكي|ر فؤ|دو|م |بــــر| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

68o473 لمرىس|لمجيد عطوه |دل عبــــد |ل ع|جم ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|34557 لريدى|رس سيد |يه ي| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4|37o| بــــوشل|لحليم فتـــوح |م عبــــد|لحليم عص|عبــــد |حقوق طنط

||9839 ى|جد نبــــيه يس بــــش|يوسف م ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

782626 ل تـــرىك محمد محمد مقبــــل|م| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

28457o سلىم محمد سيد محمد محمود ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

5|559o ل حسن عيد رزق|بــــرين جم|ص معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|2oo95 ر|لشع|فظ محمود حلىمي |م ح|مر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

784499 |عىلي
ى
ء محمد عطيه دسوق زيق|لزق|ره |تـــج

35o396 لسيد|بــــوزيد |محمد كرم محمود  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

69|855 بــــينى|حمد |يوسف محسن محمد  لشر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

923273 ج جمعه حسن |خلود ض ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

54o537 ي محمد س|ندى ه
مي لبــــيبــــ هندى|ئى سكندريه|ل|ره |تـــج

287245 لسكرم|هر |محمد يحن  م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|o278 ن محمد محمود|يوسف رمض ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

284256  |ه
ى
|لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|جر شوق

ى
ق منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

486538 لمنعم|حمد عبــــده محمدين عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34|399 هد|لعزيز محمد مج|هد عبــــد|محمد مج |حقوق بــــنه

36392 درس|موريس فريد موريس عوض تـــ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|6o959 عيل|سم|عيل مصطفى |سم|م |مي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

43|4o5 |بــــر|هيم حسن |بــــر|
ى
هيم منوق |ره طنط|تـــج

498537 تـــ م ى|هر شندى محمد |أمي  لزهي  تـــربــــيتـــ دمنهور

6|253o لجوهرى|لحميد |لغنى عبــــد|لسيد عبــــد |جر |ه |بــــ طنط|د|
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6|4ooo لخشن|حمد |هيم |إبــــر| محمد رض |تـــمريض بــــنه

9226o4 ي
ء رفعتـــ محروس عىل  |ضى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

2|8|7 ف سيد عثــــم|منيتـــ | ن|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

78o993 لرحمن حسن|لد حسن عبــــد |خ زيق|لزق|طبــــ 

833o97 ن|ن محمد حمد|م حمد|حس دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

45354| لرحمن|محمد وليد زغلول حسن عبــــد ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

824796 لحسن|بــــو|لرحيم محمد |محمد عبــــد |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

52586o ن|لسيد زهر|لسيد زىك |حمد | ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

3o656 لجليل|ن عبــــد |لد رمض|مريم خ ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|697| ى وليد |ي ىسر|لغبــــ|هلل |حمد عبــــد |سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

27o944 عيل زعي |سم|ندى محمد معوض   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

2|3667 لسجينى|لدين محمد |م |سم عص|ن بــــ|مرو ى شمس طبــــ عي 

782368 هيم|هيم عىل إبــــر|بــــر| |ند ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

78|239 هيم|بــــر|لسيد |محمد رفعتـــ  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7755|7  عبــــد 
ى
لنبــــى محمد|مصطفى شوق زيق|لزق|علوم 

33979o هيم عىل|بــــر|حمد |دتـــ |غ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

283696 حمد|م وليد سيد عىل |سل| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

36688o ف عبــــد|م |ريه بــــىل|لبــــ|لحفيظ |رسر حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

534626 ي عوض غ|منتـــ 
هلل|زي خي |هلل مصطفى سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|

إيجوثــــ

2422o6 لعزيز|حمد صبــــىح عبــــد|حبــــيبــــه  هره|لق|حقوق 

8965o| ن عمرو محمد رشيد  |رو تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

7o79|7 ر|لنج|هيم |بــــر|ء فوزى عىل |لزهر|طمه |ف ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

63426 ف سعد حسن|عمر  رسر دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

8|o86o يف ربــــيع عىلي|رج ء رسر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

3|5|4o ى مرزق زىك فنجرى| مي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6o6o74 ر|لعط|حمد محمد |هر |عمر م |بــــ طنط|د|

9o5979 ى |ركو غبــــري|م ل سعد سفي  ج|تـــربــــيتـــ سوه
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4o9|4o حمد محمد عبــــله|ء |رس| |بــــ طنط|د|

76949 ي 
عيل|سم|هيم |بــــر|محمد مصطفى |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

7379o ي|يمن كم|نشوى 
ل قرئى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

353o|5 رس محمد عىل|حمد ي| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

75o593 سكندر|نعيم نرص | ري|م |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

776998 نم|م عىل غ|لسعيد تـــه|يه | زيق|لزق|بــــ |د|

4|o577 ن مصطفى|كريم مصطفى سليم |ره طنط|تـــج

9oo5o4 يمن محمد مجىل |ئى |م| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|57o85 حمد|هلل |طمه بــــدر عبــــد |ف هره|لق|بــــ |د|

|5o48 حمد عرفتـــ|حمد |مر محمد |محمد تـــ هره|لق|حقوق 

768|43 لسيد حربــــ|ء عيس صبــــىح |ل| لعريش|تـــربــــيتـــ 

4o888| ف|هيم خل|بــــر|ن فوزى |نوره |تـــربــــيتـــ طنط

5772o بــــ|لوه|بــــوغنيمه محمد عبــــد |محمد  لفيوم|لعلوم |ر |د

243925 هيم|بــــر|لح |مي  جرجس ص| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

434664 ي عبــــد|م|
لسيد|هلل هيبــــتـــ هيبــــتـــ |ئى |نوعيتـــ طنط

3|477| لسيد|م مصطفى |مصطفى هش ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

|55o23 ى|لحكيم |رص عبــــد |ء ن|شيم حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

266234 حد|لو|لغيط عبــــد|بــــو|حد |لو|عبــــد| نور ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

435966 هلل| |زينبــــ ممدوح محمد رجبــــ عط سكندريه|ل|ره |تـــج

66347 محمد حسن محمود خليل حقوق بــــنى سويف

32994 س محمد شنبــــ|ندى محمد عبــــ كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

485535 وق س لونيس|م عبــــد|لسل|لم عبــــد|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4|6645 ز|لقز|هيم موىس |بــــر|د |ء فؤ|ل| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6|835| لعصفورى|مسعد عىل مسعد  ى شمس| لسن عي 

447368 حمد محمد سويد|ر يشى فريىح  |يثــــ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

83435o ح محمد محمود|رم فتـــ|ك دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

277579 قرع|ل|لرؤف |ن مجدى عبــــد|يم| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

525626 لذهبــــ|ن أبــــو |أحمد محمد فتـــىحي سليم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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896668 مجد فيليبــــ يوسف  | |ر|كل ج|بــــ سوه|د|

8652o| بــــر سعيد محمد|محمد ج ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

25625o تـــى محمود هيبــــه|محمد نج ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

3|569| ين  لرحمن|حمد محمود عبــــد|شي  ى شمس| لسن عي 

4337|| لمطلبــــ محمد عربــــ|محمد عبــــد  |علوم طنط

|2oo5| لسيد|لح |مريم محمد ص ن|فنون جميله فنون حلو

3269o6 ندى موىس محمد عطيتـــ ى شمس|د| بــــ عي 

|52233 رحمه مصطفى محمد عىل ن|تـــمريض  حلو

48o95| حمد محمد|يمن محمد |ء |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

92375o ى محمود حسن | يه حسي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

752427 هيم|بــــر|عمرو محمد رمزى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

855267 ىطي|لدم|محمد عىلي محمد عىلي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

5452| محمد نرص تـــوفيق محمد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

778946 لرحمن|لرحمن نجيبــــ عبــــد|ن عبــــد |يم| زيق|لزق|عه |زر

27o953 لكوم|ر |رق زىك نص|م محمد ط|هي ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

436586 دتـــ|لحميد زي|ل عبــــد|لدين كم|ء عز |آل |حقوق طنط

268935 ي|لتـــلو|لمقصود |بــــسمه محمد عبــــد
ئى ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6293o لسيد|بــــتـــ |سم ثــــ|ر بــــ|من بــــ بــــنى سويف|د|

52o889 للطيف حبــــكتـــ|للطيف عزتـــ عبــــد |منى عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

87ooo4 وق عبــــد عيل|سم|لمنعم محمد |رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

53558o لسيد هريدى|حمد |جد |م |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

86o587 حمد|قطبــــ | ن زكري|نوره ي|بــــ |د|
|لمنى

444747 ل بــــسيوئى|لع|لد عبــــد ربــــه عبــــد |خ ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

448oo2 م عبــــد ربــــه|لسل|سمر يحن  عبــــد  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

5o6343 بــــودوح|حبــــيبــــه حمدى محمود طه  سكندريه|ل|عه |زر

346375 شور|محمد شفيق محمود محمود ع |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

642756 ي
أحمد محمد يوسف| دئى زيق|لزق|نوعيتـــ 

828o42 هلل|هلل محمد عبــــد|سهيله عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

769|44 لم محمد|ء محمد س|لزهر| دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|
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2388o5 هلل جبــــره|تـــرين عوئى عبــــد|ك ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

246o4 مروه مصطفى محمد مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

444o23 حمد|ن يوسف حسن |حن لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

4o6o|3 زق بــــيوم|لر|م حمدى عبــــد |ريه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

248468 وى|ء مجدى محمد عشم|شيم ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|57229 ن محمد حنفى محمود|رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

76|465 لصغي |عمر نرص محمد  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

265655 لعزيز|دل محمود عبــــد|محمد ع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

763993 ى|ندى حسن  لسيد حسن حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

493786 ئى|للق|متـــ |وليد محمد فوزى سل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

826oo3 ء رجبــــ محمد يسن|صف دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

347582 لمنعم|ء خليل عبــــد|حمد عل| |ره بــــنه|تـــج

494648 ن|ل شعبــــ|لع|م عبــــد|لسل|هيم عبــــد|بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

242593 لم محمد|حمد لطفى س| ن|تـــربــــيتـــ حلو

84o543 ى هلل|ن محمد عبــــد|ز حس|شهي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8|5273 حمد|عصمتـــ محمد سليم  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

45457 عيل تـــرىكي|سم|محمد رجبــــ  هره|لق|ج طبــــيع |عل

7o6276 م|م|ل|حمد عىل |لكريم |سلىم عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

7o|o57 حمد صديق|لمنعم |لرحمن عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

9|5467 صبــــرى مصطفى صبــــرى مدكور   سيوط|ره |تـــج

7|7229 حمد عيد|هر |سم ط|ر بــــ|مي هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

||7754 ى عمرو كم ل يعقوبــــ|حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2238o2 ى حس|ي لسيد حسن|م حسن |سمي  هره|لق|بــــ |د|

634|2| هيم|بــــر|حمد |م عطيه |عمر عص زيق|لزق|هندستـــ 

|6|7o4 ى خ ى محمد|حسي  لد حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8|8895 ي|لورد|سميه محمود محمد 
ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

63|78 ف جمعتـــ عبــــد |بــــ |رح لكريم|رسر بــــ بــــنى سويف|د|

|76|o9 ف محمود ص|لرحمن |عبــــد  دق|رسر ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

423887 عىل| لعل|بــــو |لسيد |ل |خلود جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77o93 ق وهبــــه|سح|وليفر نصي  | ره بــــنى سويف|تـــج
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3|8684 ي محمد عىل  ىطي|لدم|مريم يحن  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

636589 لغنى|ع عبــــد|لسبــــ|حمد محمد | زيق|لزق|هندستـــ 

8o|42o ىطي|لع|لنبــــي فرغىلي عبــــد|زينبــــ عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

755|76 لد منصور محمد|ره خ|س عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

248868 صم معوض محمد|ده ع|غ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

462764 ن|لسيد عيس ريح|لد |رضوى خ سكندريه|ل|حقوق 

638o|3 لح|عىلي محمد سليم غريبــــ ص زيق|لزق|هندستـــ 

9|o428 ى |لل|لسيد عبــــد|عىل  ه خضي  ج|حقوق سوه

756788 لحسن|بــــو |حمد محمد |ء محمد |ل| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

75933| مل|لعزيز ك|مل عبــــد |ره ك|س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|37249 دى|له|هلل عبــــدربــــه عبــــد |محمد عبــــد  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

|5|286 لجرو كليبــــ|ل |ر جم|من هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

75724 لسيد|حمد محمد |هلل |عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

784783 لحديدى|روعه محمد محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

8|333o هلل|محمد مظهر محمد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

37o2|8 لحميد|مصطفى مجدى حسن عبــــد |ره بــــنه|تـــج

7924|o لجمل|محمد عىل محمد عىل  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

433799 لحميد|لحميد عىل عبــــد|محمد عبــــد لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

3|2473 بــــر|مل ص|سلىم محمد ك ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6|6|62 سمر|ل|محمود مجدي محمود  ط|هندستـــ دمي

784639 هلل سعود|د سعد عبــــد|محمد عم ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

754355 ن لح|هيم ص|بــــر|وليد محمد | مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

678625 لعىلي|حمد محمد عبــــد |حد |لو|ره عبــــد |س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|457| ف ف| |ند لدين|روق سعد |رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63o784 ن|محمود ممدوح حسن معوض بــــدر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

36526 ه محمد حمدى سليم| ن|مي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

23o527 حمد محمد|لحميد |محمد عبــــد هره|لق|حقوق 

922369 ن |بــــوزيد عىل عثــــم|ف |عف ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

625432 لمعتـــصم عيس أحمد محمود|د |جه زيق|لزق|ره |تـــج
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8||734 ن ري بــــطرس بــــطرس|مك| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

545625 ن|للبــــ|ل عبــــده محمد |سلىم جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

775544 ى|لغنى ش|محمد مجدى عبــــد  هي  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

76o257 عمر محمد بــــيوم محمد ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

4||678 بــــوسبــــع محمد عىل|لسيد محمد |جر |ه |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

787399 هر|لط|ن عىل |ن شعبــــ|يم| زيق|لزق|حقوق 

222|33 حمد سيد محمود|ن |يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

322|92 لسيد|رق محمد هيكل |تـــ ط|جي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|o956 لقطرى|لسيد محمد محمد |ء |عل |هندستـــ طنط

895347 ج |بــــر فر|رص ج|لن|مرتـــضى عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4225|| ن|ح عثــــم|سميتـــ محمد صل سكندريه|ل|طبــــ 

7|5836 هيم|بــــر|زق |لر|ء سعد عبــــد |سم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

258488 ى عبــــد|جح |ح ن|لفتـــ|عبــــد ح|لفتـــ|مي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

6|747| ن محمد فوزى مسعد رزق|يم| ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

5|6737 لبــــولينى|حمد محمد |جر |ه ره دمنهور|تـــج

877996 لرحمن زىك  |بــــ عبــــد|لوه|ء عبــــد|ل| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

6|8765 بــــو خليفه|محمد سعد محمود  ط|بــــ دمي|د|

|9976 مل|طف محمود ك|حمد ع| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

8|4338 هيم|بــــر|لصغي  |مي  جمعه محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

526547 ق عىل|لرز|لمجيد عبــــد|مصطفى محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

46oo6| بــــه|م محمد فوزى غر|ن عص|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

769365 حمد عودتـــ|يف |لمعز ن|عبــــد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

852oo2 ه عبــــد| حمد|هلل محمد |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

543o76 لسيد|لسيد يوسف |ن |نوره بــــ دمنهور|د|

9o8894 ضى محمد |لر|حمد خلف عبــــد| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

25437 ى |مي ىط|لع|حمد عبــــد |ر محمد حسني  هره|لق|بــــ |د|

|6o556 حمد|مصطفى محمود محمد  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

858853 ى سيد محمد خليفه|ي سمي  ي|طبــــ 
|لمنى

8|7277 حمد|لعزيز |عبــــد| محمد رض ي|بــــ |د|
|لمنى
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78|536 ى كم|ي لسيد|حمد محمد |ل |سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

22o744 ى|لر|رص عبــــد|لن|يمنى عبــــد زق حسني  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

339294 ي|عمر 
يمن عىل عفيفى عفيفى |علوم بــــنه

|54672 لنبــــي متـــولي|حمد حسبــــ |محمد  هره|لق|ر |ثــــ|

89o877 لمحسن حسنى حسن  |بــــوىس عبــــد سيوط|حقوق 

|76|5| ى محمود سلىم مجدى حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6983|| ل|لم هل|لحميد س|لسعيد عبــــد |خلود  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

358286 لربــــ محمد|د|لد ج|خلود خ ى شمس|تـــج ره عي 

4575|| زق|لر|لسعيد سعد عبــــد |م محمد |سل| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|62985 لسيد متـــول|م |عص| دين هره|لق|هندستـــ 

448496 لغرينى|حمد |ىط |لع|محمد سعيد عبــــد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

8|5699 هلل|د نرص |نه عيد عي|دمي ي|نوعيتـــ 
|لمنى

2|6|87 حمد كمبــــورس|حمد محمود |محمد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

86o53 لسيد روبــــى محمد|لهدى محمد |نور لفيوم|لعلوم |ر |د

27929o ح |لفتـــ|هلل عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|ره عبــــد|س
ج |خف

تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|8888 بــــو سمره|لسعيد محمد |سميه  ط|بــــ دمي|د|

8o73|o حمد محمد محمد|هر |ط ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|72268 هيم|بــــر|در |لق|م عبــــد |حمد عص| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

429oo مريم صبــــرى موريس جرجس هره|لق|ره |تـــج

8o3434 |دل مني  حن|ديفيد ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

5|5339 ئى|لنوس|ن عىل محمد عىل |إيم بــــ دمنهور|د|

7622|| لسيد|لحسن |بــــو |رص يونس |لرحمن ن|عبــــد  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

427548 بــــو غزه|ن |محمد محمد محمد مرغنى سليم |تـــربــــيتـــ طنط

757355 ه محمد جم ل موىس|ني  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

86827o ي محمد |ر حج|من لسيد|ج  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

898o3| هيم بــــدوى سيد عىل |بــــر| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

|4|428 لمجد حسن|بــــو |دهم سيد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7o3|4| لزنفىل|ء محمود حسن محمد |سم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

877736 ي|ر
حمد  |حمد عىل | |ئى سيوط|بــــ |د|
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68o869 هيم|بــــر|حمد محمد فتـــىح | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o473o دق|لص|ح محمد |لفتـــ|لسيد عبــــد |طمه |ف زيق|لزق|بــــ |د|

2|6525 لعربــــى|رق محمد فرج |ن ط|مرو ى شمس|تـــج ره عي 

8|5856 ح محمد|لفتـــ|لبــــديع عبــــد|ر عبــــد|من ره بــــنى سويف|تـــج

4357|| لمنعم منيس|حمد محمد عبــــد|كريم  لشيخ|ره كفر |تـــج

323773 حمد محمود|ندى محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

|294o2 رأفتـــ رسىمي جندي| بــــول  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

432834 لنبــــى سعد محمد|لسيد عبــــد|حبــــيبــــتـــ  |طبــــ طنط

492932 لجليل|لجليل عبــــد |بــــوبــــكر عبــــد |هلل |عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|3274o ف فرج محمد|ره |ي رسر ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

882432 م عزم زىك  |بــــر|مريم  سيوط|نوعيتـــ فنيه 

252o6| ى|بــــو |لرحمن محمد |دل عبــــد|مصطفى ع لعني  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

23|3|5 ف حسن عىل عبــــد |محمود  دى|له|رسر هرتـــ |لق|تـــمريض 

6298o5 لسيد|حمد محمد فتـــىح زىك | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

282245 محمود محمد محمود محمد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

756528 روق محمد محمد|ر ف|زه| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

234473 محمود حسن عىل حسن عىل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

82627 هيم سعد سيد|بــــر|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|5|27 يف وجيه ش كر موىس |رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

46|32| جي بــــدر سيد|هيم ض|بــــر|يوسف  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

62o582 بــــينى |ضىح معتـــز  |حمد رخ|لشر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

27o388 لفضل محمد كريمه|بــــو|محمد محمود  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

267|6 لسيد|ء محمد |ء عل|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

42|285 بــــوطبــــيخ|هيم |بــــر|لق |لخ|هيم عبــــد|بــــر|محمود  لشيخ|ره كفر |تـــج

|32o87 ي|منيه سيد عبــــد |
لحميد بــــسيوئى هره|لق|ر |ثــــ|

3|3888 جح خليفتـــ|حمد حسن ن| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5|4|9 ض نجيبــــ|م عطيه ري|سمر س بــــ بــــنى سويف|د|

69o|59 لعصفورى|ء عىل بــــدير |ل| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

|48685 ر|لغف|هلل عبــــد |فرح صبــــىح عبــــد  هره|لق|بــــ |د|
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8936|2 هيم مرزوق محمد |بــــر|مصطفى  سيوط|بــــ |د|

88oo35 يف ح صف وسيىل |تـــم ن|رسر سيوط|طبــــ بــــيطرى 

3456o4 بــــويحن |حمد |لسيد |حمد |جدتـــ |م عه مشتـــهر|زر

526599 ر|لعط|طف خميس محمود |عمرو ع سكندريه|ل|ره |تـــج

23798 ى | هيم|بــــر|حمد نبــــيل حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43oo6o لضبــــع|حمد عىل |محمود  |ره طنط|تـــج

2264o7 لعدوى عميسه|لغنى |ن عبــــد|شعبــــ| رض ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6|8666 لرحمن محمد حسونه|محمد عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

82|o2o حمد محمد نظىمي محمد| ره بــــنى سويف|تـــج

|37|9o در حسن|لق|سعد عبــــد |در |لق|عمرو عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

46668 ش|بــــورو|هلل |حمد فرج |م |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

26o|48 حه|حمد سم|مل |م محمد ك|ء هم|رس| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|o2o9 عيل عيس|سم|مه |هدير سل ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

7642|2 مر|نىه سمي  محمد عىل ع ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

252|86 هيم محمد|بــــر|م |ندى س ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

488o49 ضل|م فتـــىح محمد ف|محمد حس سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

4o9775 لكومي|لزغبــــي |جح |ره ن|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

752|7| حمد محمد نجم| |رن زيق|لزق|ره |تـــج

48|54 لقوى|لد فتـــىح عبــــد |بــــ خ|رح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

25|794 رس|حمد عبــــده ف|عبــــده  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

354|67 حمد محمود|لدين |منى مىح  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

64974| زى|لسيد أحمد غ|يىحي |لجر|لد |خ زيق|لزق|حقوق 

4o|274 دى|دى كريم ن|تـــرين ن|ك تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

624oo3 ل|لع|يه محمود محمد محمد عبــــد | ط|هندستـــ دمي

337847 رق محمد شفيق يوسف عبــــده|محمد شفيق ط لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

8o|38o ح|لفتـــ|مه عبــــد|م سل|سلىمي عل ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

64378| رك|ح منصور مبــــ|حمد صل| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

24469o ح محمد|حمد حسن صل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

242|86 ى|حمد ش|هلل |مينه محمد فتـــح | هي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

45325 م محمود نظي |محمود عص هره|لق|بــــ |د|
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32|2|o لحميد|حمد عبــــد|م |يوسف عص ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

6o6649 ى|ن محمد ش|مصطفى محمد سلم هي  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

23o324 يف عىل  عيل|سم|عىل رسر ن|حقوق حلو

523|77 هلل|هلل محمد عبــــد |محمد عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

82538 لمعىط|هلل محمد عبــــد |لد عبــــد |حمد خ| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5877| حمد|لحميد |م عبــــد |م|محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

632924 للطيف|ن محمد قطبــــ عبــــد |حن زيق |لزق|تـــمريض 

635752 ف محمد عبــــد|ن |يم| لرحمن|رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2964o لبــــدوى|لسيد |سيد مصلىح  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

786896 ين شحتـــه محمد عبــــده عليوه حموده رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

79|256 ي|هيم |بــــر|عي |لر|مروه 
لسعدئى ى شمس صيدله عي 

9o3448 تـــ |شح| ىط حن|دى ع|ش ج|بــــ سوه|د|

773536 زى|ن حج|مر محمود حسن سليم|ء تـــ|ل| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

222785 ح محمد|لفتـــ|ن عبــــد|مصطفى سليم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

235332 تـــه متـــرى|م شح|جورج س هره|لق|بــــ |د|

|3oo28 بــــى بــــخيتـــ|مبــــ|ضىح عىل  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

754952 د محمد|ن محمد فؤ|نور عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

9o58|o ف | لرحيم |بــــوعمره محمد عبــــد|رسر ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

84o773 حد محمود|لو|ر عبــــد|لستـــ|ء عبــــد|رس| قرص|ل|فنون جميله فنون 

454|o هيم|بــــر|م مهدى |يوسف هش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|25oo لسيد عطيتـــ| |محمد رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|52588 لعزيز|رص عزبــــ عبــــد |لن|حبــــيبــــه عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

54683 فظ|لح|م محمد عيد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

8|4787 ي|نسي عبــــد|ن
لمسيح منصور حبــــسر ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

4o|285 |م فهيم حن|س| نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36o784 ن|حمد عىل سليم|لمحسن |هلل عبــــد|منتـــ  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

68o62 ن زىكي محمد|ر شعبــــ|من بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

52o|79 ره|يمنى مصطفى محمود عم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

6825o هيم عزيز عطيه|بــــر|ء |حسن لفيوم|عه |زر
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|5|883 عىل| م مؤمن محمد رض |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

8565o| لرحيم عىلي مرعي|م عبــــد|سه ي|بــــ |د|
|لمنى

827|o3 ه محمد عبــــد| هلل محمد|مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

3|786o محمد مصطفى مدبــــول مصطفى ن|حقوق حلو

|22397 لرحمن|هلل عبــــد |معتـــز محمد عبــــد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|5o4|| هيم|بــــر|د محمود |محمد عم هره|لق|حقوق 

296696 هيم|بــــر|ل محمد |عزه جل تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

4o684o هلل محمد محمد فتـــيش عبــــدربــــه عىلي|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|2695 وي|لسمل|لم |هبــــه محمد حسن س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

243378 ره عىل عىل خليل|س هره|لق|حقوق 

2|9|54 دل محمد زىك|محمد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

42o664 لد محمد حسن محمد|فريد خ لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3|9|53 حمد محمد|ن |نىه رسل ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

43o473 لح محمد|لحفيظ ص|رق عبــــد |ط| ر|ي |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

336o68 ف محمد عبــــد| |نور لغنى|رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

535728 زى|رس محمد يحن  محمد حج|ف عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5366|9 خرس|ل|هلل |لمنعم فتـــح |محمد محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

434649 لسعيد عىل رسور|جر يحن  |ه لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

8o47|9 ى مدحتـــ يعقوبــــ ن|م شد|رلي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

763749 ى محمد |ي حمد|لجليل سيد |هيم عبــــد|بــــر|سمي  حقوق بــــورسعيد

868838 يوبــــ|رون |حمد ه|م |ريه دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

35|9o9 تـــ عبــــد| حمد|لق |لخ|هلل عبــــد|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

34o||8 زى|رص عىل حسن حج|سمي  ن |ره بــــنه|تـــج

887964 ى محمد سيد فرغىل |ي سي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

5o654 هيم|بــــر|حمد عرفه |لرحمن |عبــــد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

82o355 فظ|لح|دي عبــــد|له|لد عبــــد|محمد خ لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

693|5 ل صبــــره|يمن كم|ء |لشيم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

49|435 نم|لغ|ل |لحفيظ كم|ن عبــــد |مريم رمض عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o3475 لطوجى|محمد أحمد شهي  أحمد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 
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688375 لمغربــــى|لعزيز |لسيد عبــــد |حمد |لسيد | لمنصوره|عه |زر

678985 ى|حمد ش|لمتـــول بــــدوى |رحمه  هي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6o65o8 لمجد رميح|بــــو |هيم |بــــر|حمد محمد | ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

36o|63 هدي محمود صبــــىحي محمد ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

68|557 هيم يوسف|بــــر|دل عىل |محمد ع ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

5||9oo ر|لنج|زق أحمد مغربــــي |لر|عبــــد ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

782792 ئى|هلل محمد صبــــىح محمود كيل|منه  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

37|9|| د جزر|حمد محمود محمد عو| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

||9|54 بــــيشوى مجدى فخرى حبــــيبــــ هره|لق|ره |تـــج

9o8237 ى عىل محمود |ص بــــرين حسي  ج|بــــ سوه|د|

9o6797 ن فهيم |ر سليم|ن مختـــ|كريم سيوط|ره |تـــج

439427 لضبــــيه|لسيد محمد |لسيد |آيه  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|2|45| ى عىل محمد كم ل|حسي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

429o5| بــــ|حمد دي|حمد |ن |يم| |بــــ طنط|د|

6o26|| يف محمود عبــــد |سيف  لعظيم حسن|لدين رسر |ره طنط|تـــج

35o877 ء عىلي رزق عىلي|دع ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

752952 وى محمد|طف ف|عمر ع تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

8o5336 ي | ن|لدين محمد نعم|حمد محن  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

62o52o لمرصى|حمد |د نبــــيه سيد |مروتـــ عم ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

246943 فع|لش|لسيد |مه عزتـــ |س| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

248|25 لسيد|حمد |حمد مصطفى |ء |سم| ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

23|37o ى ئيل|ممدوح نجيبــــ يوسف ميخ| مي  هره|لق|ره |تـــج

7|3o98 لبــــسيوئى|لتـــميىم |عمرو محمود  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

54439o ف |بــــسمه  لسيد حلىم عوض|رسر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|o986 ى محمد  ي|نرمي 
ى
ض|لقطبــــ محمد ق لمنصوره|حقوق 

|3697o يبــــى|بــــيتـــر صبــــرى حلىم عج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|46|3 لح عىل|حمد ص|رق |ط ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

6||758 يف محمد سل|نوره مه|ن عنتـــر رسر |بــــ طنط|د|

68287 ل عزتـــ يوسف|م جم|سل| ن|حقوق حلو
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6|729o يغ|لص|رس محمد |ن ي|رو ط|بــــ دمي|د|

243|o5 ر|مل نص|دى مصطفى ك|ن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o6982 ى هش|ي ن|م بــــشي  محمد عثــــم|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

46oo32 لدين حسنى محمود سليم|م |ء حس|ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75|425 رى|لغبــــ|حمد |رق فتـــىح |ن ط|رو ره بــــور سعيد|تـــج

337o94 هلل|لحليم عوض |مه عبــــد|س|رضوى  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

699544 بــــو رسيع|طف محمد |ن ع|نوره ى شمس طبــــ عي 

2|7698 حمد|ل حسن |محمد جم مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

52|o5 عيل|سم|ء سعيد محمد |دع حقوق بــــنى سويف

828875 حمد محمد|محمد عربــــي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

587o4 ن|ر سيد محمد سليم|من ي سويف
هندستـــ بــــنى

42432 له|بــــوجل|ه منس سيد |ه سيد بــــ|بــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2987| ل|هيم سعد جم|بــــر|عمر  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

4|3966 لنرصشيحه|بــــو |حمد محمد |يه مجدى | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

64o989 حمد محمد متـــولي محمد متـــولي| زيق|لزق|حقوق 

|54947 لعزيز|حمد محمد عبــــد |خلود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

42477 مصطفى درويش عىل مصطفى محمد ن|تـــربــــيتـــ حلو

429696  |م سند |حمد س|
ى
لعمرى|لدسوق لشيخ|عه كفر |زر

245o6| هلل|م جمعه محمد عيد نعمتـــ |له| هره|لق|طبــــ 

4|395| ى |ي ن|هيم سلط|بــــر|لحمولي |سمي  |تـــربــــيتـــ طنط

345327 د حويس|حمد عو|د |عو| كريم رض ى شمس صيدله عي 

48|5|9 لدين عىلي زىكي|عمر عز  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|2365 هيم حسن|بــــر|هلل |لحسينى عبــــد|مرفتـــ  ى شمس| لسن عي 

63o43 ي وهبــــه|ء شعبــــ|ول
ن قرئى لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 

بــــ موجه|نتـــس|/سويف

3o237 ى|هدير ن رص محمد حسي  هره|لق|بــــ |د|

43o|82 ى|ض |م ري|سهر محمد س لعشر |بــــ طنط|د|

56788 لرحمن مصطفى حسن محمد|عبــــد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

528222 بــــوبــــكر متـــول محمد طه|كرم | ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف
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88|397 حمد  |هيم |بــــر|هلل |ء عبــــد|دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

239635 حمد محمد|ندى سيد  ن|بــــ حلو|د|

|765o3 ن منصور|يه عنتـــر حمد| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

7||567 لعيسوى|لتـــميىم محمد |حمد |حمد |لح |ص لمنصوره|عه |زر

|3266o جه|لد حسن فريد خف|مريم خ ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

46|44 مه|هيم حميد سل|بــــر|ء محمد |شيم هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

7oo965 ف ح|ء |حسن لحميد|عبــــد | مد عط|رسر لمنصوره|ره |تـــج

|27475 لسيد دهبــــ|زق |لر|بــــ عبــــد |يه|كريم  ى شمس حقوق عي 

|66|99 عيل|سم|عيل محمد |سم|محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

2385|| ئى محمد حسينى بــــدوى|ندى ه ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7o6258 ى |هر |ن م|رو ى|هيم |بــــر|لحسني  لحسني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|46|6o لنبــــى|بــــ فتـــىح عبــــد |يه| |رويد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

83558o ي عبــــد|ح |سم هلل حزين|لطي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

477|87 ى يوسف عىل|لدين |بــــ |شه حمد حسي  سيوط|عه |زر

|74|7o لرسول|محمد عبــــد | ء رض|سم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

35o655 م يوسف فريد يوسف |تـــربــــيتـــ بــــنه

23224| لعظيم سيد|رص عبــــد|لن|لرحمن عبــــد|عبــــد هره|لق|حقوق 

335884 لحق|بــــر عبــــد|طمتـــ عصمتـــ ج|ف |ضتـــ بــــنه|علوم ري

237925 م محمود قطبــــ يىح|ريه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25257o لنمر|سمر محمد محمد  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

45oo4 لسعدئى|ن حسن |محمود رمض هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

237329 م|لسل|ئى عبــــد|لورد|لد |منى خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62|o62 يد|محمد متـــول محمدف| رول ط|معتـــ دمي|علوم ج

692o54 يف|هر عبــــد |د شكرى م|زي لعزيز رسر ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

5549| در محمد|لق|يه مرصى عبــــد | ي سويف
تـــمريض  بــــنى

254o27 بــــيض|ل|عيل عفيفى |سم|حمد سعيد | ضتـــ|ري/دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

4o95o9 رك|رك مصطفى مبــــ|محمد مبــــ ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|3|3|5 لسيد|هلل |كريم عمرو عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o36|o |حمد |لعزيز |ن عبــــد|م شعبــــ|سه
ى
لدسوق ي صىح طنط

|معهد فنى

|52965 لحكيم محمد|مر عبــــد |محمد ع ن|بــــ حلو|د|
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875662 روق سيد |رس ف|لرحمن ي|عبــــد ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

|292|4 لسيد|هلل |حمد عبــــد |محمد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

27|o72 ف عبــــد |ره |س ر|لعزيز مليىح  نص|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

897546 هر عىل محمد |لط|مصطفى  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

2|37o5 هر|لز|م محمد |حمد هش| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

449594 ئى|لمسلم|هلل |عبــــد | هلل رض|عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6293|3 حمد نجيده|عيل |سم|رس |عيل ي|سم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

64ooo3 حمد|ن |منيتـــ حسن عثــــم| زيق|لزق|عه |زر

487239 ثــــروتـــ خميس محمد عىل جبــــريل |حقوق طنط

4429o7 حمد|مريم محمد عىل يوسف  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

4o6646 رضوه أحمد يوسف أحمد يوسف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

476837 لحسينى ختـــعن|ى سمي  |من ره دمنهور|تـــج

447752 لم محمد عوض عيس|ء س|رج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|o2o| لس مجدى ص بــــر بــــولس |كي  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

283299 ف زي|لؤى  دي محمد|رسر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8786o7 لد عىل فرغىلي |عىل خ سيوط|ره |تـــج

|59544 هيم مرىسي|بــــر|رق |مريم ط ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

34225 د حنفى محمود|مصطفى عم لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

53285 هلل|حمد عبــــد |بــــ محمد |رح تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6|8669 ن|محمد عىلي محمد كيو ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

|33||7 لس روم ى|كي  ي سمي  مكي 
ئى ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

783852 لرحمن محمد عىل|منيه محمد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

699782 حمد مني |لسيد |ء |دع ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

695768 ل|لع|حمد محمد محمود محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|2o69 لدرعه|لد محمد محمود |كريم خ |حقوق طنط

275o36 د حسن فوزى محمد|زي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|4o|2| س|م محمد شكرى عبــــ|ضىح هش ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6258o6 ى|هيم ش|بــــر|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|ح |صل هي  تـــ ونظم |سبــــ|رتـــ وح|لي عبــــور إد|معهد ع
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|بــــلبــــيس شعبــــتـــ علوم ح
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35932 لمول محمد تـــليمه|هيم عبــــد|بــــر| |مه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o7255 حمد محمد|مد |حمد ح|بــــ |ربــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

53o84 لد تـــوفيق بــــيومي|خ| دين |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

753238 حسن محمد حسن حسن عيس عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3|9|o9 هر عزبــــ بــــيوم|طمتـــ م|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

535924 حمد سعيد|يدى مصطفى |ه م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|43493 ى محمد  حمد|حمد |نرمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|33o3 لدين محمد فرج|م |حس| ر|ي ى شمس|تـــج ره عي 

5248o2 ى|محمود فرج متـــول  حمد حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

635|87 ي عىل|ن
ى
هد محمد عىلي دسوق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

83966| ى  بــــرهيم|محمد سيد حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

847755 ى محمد سعيد مغربــــي|عبــــد هلل حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

834484 ن|محمد فريد حمد| لي|د دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

36o8|4 هيم محمد|بــــر|حمد |ء |دع |ره بــــنه|تـــج

766248 حمد|يىح سعد |لجر|سلىم  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

54|836 محمد مصطفى محمد محمد مبــــروك ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

346557 لح|يوبــــ شلبــــى ص|ردين |ن |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

59oo7 لحميد وزير|جر يىحي عبــــد |ه ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

75o444 ف محمد عىل محمد عيسي| رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

7o7844 ح محمد مصطفى|لفتـــ|لرحمن عبــــد |لد عبــــد |خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5o|824 م|لسل|ح عبــــد |لم مفتـــ|ئشتـــ س|ع سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

826|96 س|حليم عجيبــــ غط| رين|م |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

676747 حد|لو|حمد عبــــد |م عىل محمد |بــــس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|268oo عيل عىل خرصى|سم|حمد |عيل |سم| ى شمس|تـــج ره عي 

628oo7 دق رشيد|لص|لعظيم عبــــد|حمد عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|64|3 هيم|بــــر|لم حسن |ن س|نور ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

22o923 شف|لك|ن محمد |يمن سليم|ن |رو ى شمس حقوق عي 

6o9684 وق سمي   حمد محمد عدس|رسر |تـــربــــيتـــ طنط

458o36 طف محمد بــــسطويسي|م ع|هش لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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32566 ى محمد |م ج|كر|محمد  م|لخم|هي  ى شمس|زر عه عي 

249299 بــــ|سلىم نبــــوى محمد نبــــوى خط لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

85|496 هلل محمد وهبــــ|بــــ عبــــد|رح لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

26757 يوبــــ|ن جمع |ء رمض|دع لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6|9467 لديبــــ|حمد |ئل محمد |جر و|ه لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

493|7 |لعل|بــــو|محمد فوزى سعيد  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

685|23 محمود نبــــيل محمد صبــــح صبــــح بــــصل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28789o ن|ء محمود بــــسيوئى سليم|سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6326o5 د عطوه محمد رشدى|جه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|967| د |د ج|ء رش|حمد عل| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

26437 ن|لسم|ن عىلي |لسم|لرحمن |عبــــد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

||5925 لد|لسيد خ|ل |لع|حمد عبــــد |بــــ |رح هره|لق|صيدله 

|5475| ى مجدى عدل مسعود| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4|66|| وى|لبــــز|لسيد |دى فكري |ف لشيخ|نوعيتـــ كفر 

8o64|6 رق محمد حسن|محمد ط ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

8589o7 ل محمود|حمد محمد كم|دريه  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6o9994 ورى محمد جوده|لمغ|ل رجبــــ |جل لمنصوره|بــــ |د|

784524 حمد محمد عطيه|ن فتـــىح |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

246993 لنقيبــــ|لغنى |محمد يوسف عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

642|3o لحميد|حمد ربــــيع محمد عبــــد| زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

499366 هدير حمدى محمد أحمد سعد |حقوق طنط

524oo2 لمقصود|لعظيم عبــــد |حبــــيبــــتـــ حمدى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

6o9846 يم درويش|لعم|بــــو |طمتـــ طلعتـــ |ف لمنصوره|حقوق 

682o5 ي|ر
ى | ئى هيم|بــــر|محمد عشي  لفيوم|نوعيتـــ 

35869 رس سيد عىل عىل|بــــسنتـــ ي هره|لق|لعلوم ج |ر |د

76o26o حمد سعيد عىلي|زن |م زيق|لزق|حقوق 

47oo6 لعقبــــي|لرحيم |محمود حسن عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

233869  سيد |
ى
حمد خليفتـــ|حمد شوق ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 

منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

9o||58 لسيد |ىط |لع|مصطفى حسن عبــــد ج|حقوق سوه
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789445 ن طلعتـــ سيف محمد عىل|يم| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

7522o4 دي|له|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |يمن |محمد  زيق|لزق|طبــــ 

5o7o8o لبــــدري|ود |ن د|عبــــده دمي| رين|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

833|9 ى سعيد|غ دتـــ محمد حسي  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

78779| دق|لص|كريمه ثــــروتـــ عىل  زيق|لزق|نوعيتـــ 

6|3|58 ء فتـــىح محمد محمد زغلول|لىمي |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

49o787 عيل|سم|شم سليم |سلىم طه ه سكندريه|ل|حقوق 

623||6 ي|لطيبــــ|روق |ئل ف|كريم و
ئى ط|هندستـــ دمي

335566 لمنعم سيد|فظ عبــــد|رحمتـــ ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4o7454 |ر |لغف|ىط عبــــد|لع|ر عبــــد|لغف|عبــــد| لي|د
ر|بــــون

إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

853447 هلل سيد عيسي خلف|منه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

84446| سم|رق محمود ق|ره ط|س ي للفن|
|دق قن|لفنى

|4768 وى|لزفتـــ|لرحمن |هيم عبــــد |بــــر|عمر  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

453o|9 هر محمود فريج عليوه|حمد ط| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

6|67o| لسيد عيد| |هلل محسن زكري|منتـــ  ط|ر دمي|ثــــ|

8|9394 هيم فرج|بــــر|عيد | رين|م ي|نوعيتـــ 
|لمنى

5o9|84 بــــر محمد بــــدوي|حمد ج|ن |محمد شعبــــ ره دمنهور|تـــج

346684 س|لي|نبــــيل فهيم | دين ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

423527 لرحمن|رضوى متـــول محمد محمود عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

78958 ي|زق |لر|لمرىسي عبــــد |مدحتـــ | ر|ي لمسي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

34|22 منصور| ر محمد رض|مي ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4o68o3 ن عبــــده بــــشر|ء عمر رمض|عصم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

895275 ن  |حمد محمود حسن رمض| ي|علوم 
|لمنى

26994o بــــتـــ|زق مصطفى غر|لر|هيم عبــــد|بــــر|محمد  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

786|32 لعزيز جميل|لحميد عبــــد|طف عبــــد |مروه ع زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9o28o7 حمد |عود |ء عمر ق|شيم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

369834 هلل عويس|دل طه عبــــد|بــــدور ع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

85545| حمد|بــــوعونه |هلل عىلي |عبــــد ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى
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828262 حمد معروف خلف يوسف| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

2649|5 هيم بــــرجل|بــــر|ن |هدير رمض | معهد فنى تـــمريض بــــنه

46|647 هلل|هلل مسعد عيد عبــــد|عبــــد ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

8o537| ى|جح عبــــد|بــــيشوي ن |هلل مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

265625 لسيد عىل محجوبــــ|سط |لبــــ|لسيد عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

6o27|3 لمحسبــــ|لمنعم عىل |لرحمن مسعد عبــــد |عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

7656|3 ل|طف محمود حسن عىل  |يوسف ع ى وى|لميى تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

|52963 هيم|بــــر|بــــر محمود |محمد ص هره|لق|بــــ |د|

79o733  خط|حمد د|لرحمن |عبــــد 
ى
بــــى|ود دسوق ي للبــــرصي. تـــ.ك

لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

5||2o7 ى|حمد محمد |حمد محمود | بــــوحسي  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

5|3325 للطيف|ن عبــــد|حمد محمد رمض| دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

8|88o5 لعظيم|ق حسن فتـــىحي عبــــد|رز| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

3|5777 ف حلىم حسينى|يدى |ه رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

786835 ى|م محمد محمد حس|د حس|ذي ني   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

63|8|8 هلل|حمد عوض |هلل |ء عوض |رس| زيق|لزق|ره |تـــج

7o966| ه محمود  مه|لمتـــول سل|ني  لمنصوره|بــــ |د|

||47|7 فظ محمد|لح|لرحمن جميل عبــــد |عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

248639 لسيد عيس|لعزيز |طمه عبــــد|ف ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9o33|o ح موىس محمود |محمود صل ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

43o773 ن|لمنعم محمد علو|ء مصطفى عبــــد |رس| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6838|o بــــ محمد|لوه|لسيد عبــــد |ء |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

269465 هلل|وى عبــــد|لحميد عشم|لسيد عبــــد|يه | ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

44o346 ن|لوز|لمنعم |ح عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|رس| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

435o78 ن|لسيد رضو| |زكري| هلل زكري|عبــــد  لمنصوره|علوم 

42|847 طرى|لفط|ل عىل |لسيد كم|هلل |عبــــد سكندريه|ل|علوم 

6|58|9 |حمد محمد شط|م |حس لمنصوره|طبــــ 

48o8o5 تـــه|تـــه محمد شح|منيه مجدى شح| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|75599 حمد|ن |رق رمض|ندى ط ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

35263o حمد محمد عيد فضل| ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج
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885o69 وق خ لحفيظ |ح عبــــد|لد صل|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4442|2 س محمد عىل بــــكري|محمد عبــــ لمنصوره|حقوق 

37685 د|ح محمود ج|حمد صل| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

433874 ط|لحو|لعزيزحسن |ء محمد عبــــد|سم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|734o3 لمنعم|لدين محمد عبــــد |م |سلىمي حس تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

67546 مه محمد فخرى|س|نبــــيل  لفيوم|صيدلتـــ 

7o9||| ى م ضى عىل محمد خريبــــتـــ|محمود يسي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

527792 حمد|لسيد حلىم محمد حلىم |يه | ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

5oo7|8 ن|لفر|منيه محمد محجوبــــ عىل محجوبــــ | |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|6o284 لسيد|ل |يوسف محمود هل ن|تـــمريض  حلو

486974 زق محمد عبــــيدو|لر|حمدى حسن عبــــد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

758547 بــــ|لوه|حمد عبــــد |ئى |هلل ه|منه  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8o86|5 ن|بــــ سليم|لبــــ|ء سيد فتـــح |بــــه ي|علوم 
|لمنى

8o5488 حمد يوسف|ء |ء عل|دع حقوق بــــنى سويف

766|oo بــــوحشيش|لسعيد حسن مطر |محمد | نور تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

7o|42| د|لضي|لمجيد |حمد رفعتـــ عبــــد |منيه | لمنصوره|بــــ |د|

689242 لصويفى|حمد |لرحمن |لرحمن عىل عبــــد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

2283o8 م|لسل|بــــر بــــكر عبــــد|منى ص ى شمس|زر عه عي 

|263o6 ن حمد|ن |لد حمد|خ| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33965| دق|لص|بــــتـــ |دق ثــــ|لص|حمد | ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

6|463| ن|ن زهر|ل محروس محمد سليم|بــــل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5o3226 ندى متـــولي مصطفى محمد سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|32593 لصبــــى|حمد |حمد حسنى |نهله  هره|لق|حقوق 

4529|o ى جمعه |ي م|لسل|لسيد عبــــد|سمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

349638 هيم|بــــر|يتـــ سيد محمد | ج|بــــ سوه|د|

784279 لجوهري|لسيد محمود |للطيف |ء عبــــد |ل| ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

|44539 ن|تـــه محمد مهر|حمد شح|دهم | هره|لق|هندستـــ 

422245 |عيل |سم|ء حسنى عوض |دع
ى
لحوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8265o8 فع|خلود صبــــيح عىلي ن دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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699944 ن سويلم|هيم سليم|بــــر|لد |خ لمنصوره|حقوق 

224||5 عيل|سم|لد صبــــىح سيد |مريم خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

446|34 ف محمد محمد ح|دل |ع مد حموده|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

4o|847 محمد حسن رجبــــ محمود محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|2396 ف عثــــم لمغربــــي|ن |محمود رسر |عه طنط|زر

4o976 هلل|لعزيز زكر|حمد عبــــد |سلىم  ن|تـــمريض  حلو

25|763 ئى محمد محمود|محمد ه مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6|844 ح محمد|لفتـــ|ح عبــــد |ء صل|عىلي علوم بــــنى سويف

837253 لصغي  محمد|لرحيم محمد |عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

26798| رص|لرؤف ن|هلل عبــــد |محمد عهدى عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

24||o8 لرحمن بــــكر|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

69o557 ى د معوض|هيم ج|بــــر| |مي  لمنصوره|هندستـــ 

262885 خرس|ل|لسيد |ن |محمد فتـــىح رمض |تـــربــــيتـــ بــــنه

28367| لليثــــى|لد محمد محمود |حمد خ| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|59973  |محمد صبــــىح 
ى
حمد|لدسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

424634 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد | سكندريه|ل|طبــــ 

684|o2 لدين|لعزيز نور |لحميد عبــــد |لسيد عبــــد |مل | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

64637o لسعيد فوده| |هلل رض|منه  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4|49o9 لسنكرى|لعظيم |حمد وليد محمد عبــــد| لشيخ|بــــ كفر |د|

84o258 ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|دهم محمد | سيوط|حقوق 

498294 ى |ي بــــ|حمد شه|حمد محمد |سمي  ره دمنهور|تـــج

76o567 لسيد|بــــسنتـــى عىل حسن  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

5o735| ى|م تـــه|بــــخيتـــ سعيد بــــخيتـــ شح| رتـــي  سكندريه|ل|ره |تـــج

7o8o45 لرحمن عىل|ن عبــــد |لرحمن عثــــم|يه عبــــد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

57337 م محمد سعد محمد|سه علوم بــــنى سويف

|4|2o2 ح|لفتـــ|ح سيد عبــــد |لفتـــ|ن عبــــد |نوره |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

28974| ى  لعزيز|مد عبــــد|حمد ح|نرمي  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

263323 لعظيم محمد|هيم عبــــد|بــــر|ن |يم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4|o853 لضبــــع|لقوى محمد |ح عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |شيم |بــــ طنط|د|
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4867|2 م عىل طلعتـــ محمد محمود|عمرو هش عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|45965 ى عزتـــ|م س لم حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|o|56 رع |ز| بــــ|ء بــــرن|سم بــــه|بــــ ج|طبــــ بــــيطرى سوه

4478|o تـــه|ن محمود شح|دل رمض|هلل ع|منتـــ  سكندريه|ل|حقوق 

83oo28 ى عبــــد| لقط|لمسيح |يرين سفي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

24936| لحليم|هيم عبــــد|بــــر|مريم مجدى  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

8|96|| لدين عىلي زىكي|ء |حبــــيبــــه عل ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

7o2334 مر|لسيد ع|لغريبــــ |ء عوض |ندى عل زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

5|9482 لعليم مسعود|دى عبــــد|لعليم ن|عبــــد| مه |طبــــ طنط

7o6|32 حمد|ح شندى |لفتـــ|مريم عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ 

6852o8 |لنج|بــــو |بــــر |م ص|بــــر عص|ص لمنصورتـــ |تـــمريض 

98|83 هيم|بــــر|بــــوشديد فيصل |ل |نه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6oo543 بــــسيوئى مشمش بــــسيوئى ربــــيع |طبــــ طنط

632394 ن|مريم حسن محمد رمض ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

3|58| ى|م |م|لسيد بــــيوم |جر |ه لزهي  ن|هندستـــ حلو

54|632 لعربــــي|ن |لحميد خليفتـــ سليم|م عبــــد|هش ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

64844o حمد محمد مصطفى|لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

48o9o حمد|للطيف |عمر محمد عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

259353 ء مىح فتـــىح حسن رزق|رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

||6295 حمد|لق |لخ|رق عبــــد |ر ط|من ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

5392|3 حمد محمد عىل|حبــــيبــــتـــ  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

49932 تـــ | ن محمد|متـــ رمض|س|مي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

7o9382 هيم|بــــر|للطيف عوض |مد عبــــد |عبــــده ح ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

753492 لكريم|تـــرنيم محمد عىل عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

34o392 ج محمد|لح|حمد |مصطفى سعيد  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

5o9243 ي |ل علو|رس كم|محمد ي
ذل|لش|ئى بــــ دمنهور|د|

4|6655 ي|تـــ بــــدر |هر فرح|يه م|
لحنفى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

|7|52 دى|لن|لدين محمد|معتـــز محمد محمدعز ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 
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248375 لسيد حسن|لنبــــى |ء محمد عبــــد|لشيم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

22468o هيم|بــــر|محمود عىل محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4o4755 جه|حمد عو|بــــر |حمد ج| سكندريه|ل|ره |تـــج

8|8893 ف محمد محمود|سمر  رسر ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

32o664 لونيس محمدين|عمرو محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

24o46o عيل|سم|لمنعم محمد |ء عبــــد|خلود عل لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5|877| ي|لرؤف |عيل عبــــد|سم|رتـــ محمد |س لشوربــــىح  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

347654 ى محمد حج لسيد|زى |محمد حسي  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

|27952 ل عزتـــ محمد|سندس جل ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

443|46 ندى حسن عوض حسن تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|74788 حمد|ل محمود |رس جم|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

25o734 لدين|م |حمد زىك محمد زىك حس| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

262|64 ى|هيم ش|بــــر|لم |لرحمن س|عبــــد هي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

2634o6 لجليل|حمد شبــــل عبــــد|طمه |ف |بــــ طنط|د|

494279 لح|د محمد ص|د محمد فؤ|فؤ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

44972 حمد فضل|لرحمن محمد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8633|7 د|لح ج|مي ممدوح ص دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

8o2746 هيم|بــــر|حمد |ء فولي |لزهر|طمه |ف ي|صيدلتـــ 
|لمنى

367736 ي |رس جميل عبــــد|ي
ج|حمد حج|لغنى |تـــمريض بــــنه

253o5o بــــر عبــــده|ء سمي  ج|رس| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

2387|7 حد|لو|هيم عبــــد |بــــر|طمه حمدى محمد |ف ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

836635 ي محمد|لق|ء محمد |حسن
ضى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

9|o576 هر |لظ|حمد محمد عبــــد|مصطفى محمد  ج|علوم سوه

898586 حمد |م محسن محمود |سل| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

483o45 ى |ي ف خميس |سمي  لسيد|هيم |بــــر|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

237||5 حمد|د |م فؤ|م|يه محمد | ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

8889o8 بــــتـــ محمد |ء صفوتـــ ثــــ|عىلي سيوط|حقوق 

24455o لد نصيف عطيه عوض|م خ|ر ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

33|4o9 ن|لق محمد رمض|لخ|هيم عبــــد|بــــر|محمد  |بــــ بــــنه|د|
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374||5 هيم مرىس|بــــر|تـــ |هيم نش|بــــر|د |جه لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4o365o |لوف|بــــو |لدين مصطفى |ح |محمد صل ره دمنهور|تـــج

456253 لي|لغ|وى عبــــد|هيم محمود قن|بــــر|نعمه  تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

8547o8 ي حسن مجىلي
حسن لطفى ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

5|22|4 تـــه عطيه|حمد شح|محمود  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|583|6 نم|مد غ|يدى سمي  سعيد ح|ه ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

5|759| لعسكرى|د |م رش|ر هش|مي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

347458 ح|لفتـــ|ئى صبــــىح عبــــد|ده ه|مي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

777o58 جر محمد محمد مزروع|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

79o688 |هيم محمد شط|بــــر|يىح |لجر|لبــــنى  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

444268 مد فوده|لعزيز ح|ل عبــــد |ن جم|يم| ط|بــــ دمي|د|

329546 حمد|د |لموجود ج|د عبــــد|دتـــ ج|غ | معهد فنى تـــمريض بــــنه

6|2929 ر|لنج|ح مرىس |لفتـــ|مي  محمد عبــــد| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

46397 لح|ء عرفتـــ عطيتـــ ص|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

475563 حمد محمد يوسف|م |حس سكندريه|ل|ره |تـــج

4o6592 ى هندى عبــــد  لحميد هندى|نرمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o564o لرحيم |ح عىل عبــــد|ئى صل|م| ج|عه سوه|زر

||8|6| ى|م جد سعد تـــوفيق|م| رتـــي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6||588 ص|لقص|لدين محمد |ح |لد صل|منيه خ| |عه طنط|زر

8o3327 لمجيد|نور عبــــد|لرحمن مؤمن |عبــــد ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

9|99|3 م بــــسىل  |ديفيد وجيه س ج|بــــ سوه|د|

63o547 ى عبــــد |عمرو وليد حس ى|بــــ حس|لوه|ني  ني  زيق|لزق|هندستـــ 

||488| ى عبــــد |ي ى|سمي  لرحمن محمد خليل حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|24238 ح خليل|لفتـــ|دين نبــــيل عبــــد |ن هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

264229 ر|ء جميل شبــــل محمدنص|شيم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

68||89 ى مط|حمد محمود عىل ش| وع|هي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

8866o6 جد رمزى عطيه صغي  |م سيوط|بــــ |د|

85||58 يف منصور بــــيومي محمد رسر ي صىح 
سيوط|معهد فنى

76|2|5 حمد|حمد محمد نبــــيه |يه | لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري
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225493 ى|صف ء طه محمد حسي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

52|5o6 ي عىل عبــــد|ندى ن م|هلل سل|ج  بــــ دمنهور|د|

688793 لخي |بــــو |ح محمود |لد محمود صل|خ لمنصوره|ره |تـــج

8334oo ي |لر|سط عبــــد|لبــــ|عمرو عبــــد
بــــوزيد|ضى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8o|86o ى|د |زي حمد محمود حسي  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

6|9763 ل|لمقصود سل|ضل عبــــد |محمد ف ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

4|78o| هيم|بــــر|لكرزوئى |ره محمد |س لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

772|37 ى عىل|لسيد عبــــد |م |ريه هلل حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

285732 وى|حمد سيد محمود بــــهنس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

257o| لسيد|لمحسن |جر محمود عبــــد |ه دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

78|5o7 شم|بــــوه|رق محمد |م ط|ريه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|64||9 م محمد محمود|محمد عص ى شمس|تـــج ره عي 

6|9268 ى محمود سند| ى حسي  حمد حسي  ط|هندستـــ دمي

346oo| تـــ | هيم سيد منصور|بــــر|مي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|6|527 بــــ|حمد حج|هلل معتـــز محمد |منتـــ  ى شمس| لسن عي 

85o59o ي|لق|حمد عبــــد|محمود 
در مدئى ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

496682 |هيم |بــــر|ن ممدوح محمد |نوره
ى
لحوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4789o8 وى|ج طنط|حمد ض|حمد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o|4o| لشع|لسعيد |بــــر |محمد ص |تـــربــــيتـــ طنط

466oo حمد محمد محمد حسن|نم |ه لفيوم|عه |زر

|37|94 نيس|مل |نيس ك|دى |ف مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

23o873 لكريم|حمد عبــــد|م |لسل|عمر عبــــد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

2658o7 زق يونس|لر|ء عفيفى عبــــد|عل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3|8589 مر محمد سعيد|ء تـــ|رس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

84o52| ه عبــــد| ي|لرحيم فتـــىحي |مي  لطي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

338795 حمد محمد|ل سيد |ن جم|نوره |طبــــ بــــيطرى بــــنه

2|47o حد محمد|لو|نهله محمد عبــــد  لفيوم|لعلوم |ر |د

|264|4 د محمد حلىم|حمد عم|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر
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37|99| ح عزبــــ محمد|ء محسن صل|عصم سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

63o|97 لعزيز عىل|لسيد عبــــد |د سعيد |زي زيق|لزق|ره |تـــج

824||6 لمطلبــــ|حمد يىحي عبــــد|محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

75|o|5 للطيف|بــــتـــ عبــــد |لحميد ثــــ|محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|67oo4 ى سيد |ي حمد مرىسي|سمي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

637324 فظ عىل|لح|ن محمود مصطفى عبــــد |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

|28724 ر|وى محمد مختـــ|ء قن|عل ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

3oo85 زى|ح محمد حج|لفتـــ|ره محمد عبــــد |س ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

789856 حمد يشى|لد |بــــسمتـــ خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o9256 ع|لرف|ل محمد عيس |بــــ جم|مهيتـــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

233|| هلل|حمد عوض |لد سعد |عمر خ ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

355233 زق حسن|لر|ء عبــــد|طمتـــ عل|ف كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

59949 مه حسن|س|هر حسن |ط تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

78|668 ي
ى محمد|ء |عل| دئى لدين حسي  ج|بــــ سوه|د|

37|84o حمد|لسيد سيد |عمر مصطفى  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|3469| مه محمود محمد غيثــــ|س|لدين |نور  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

924982 ى  |هيم |بــــر|هلل |لرحمن عبــــد|عبــــد مي  ج|ضتـــ سوه|علوم ري

253559 يه مجدى فرج محمد| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3475|5 ى محمد عبــــد حمد|ح |لفتـــ|نرمي  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

47934o عيل|سم|رص أحمد محمد |ن ن|رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

495o|9 حمد|لمجد |بــــو|حمد منصور | ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

634|24 لحميد|نور عبــــد |م محمد |محمد هش زيق|لزق|هندستـــ 

664o6 حمد محمد|ء محمد |دع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7678|| لم|هلل س|ء عىل عبــــد|نس عل|ن طبــــ بــــورسعيد

686825 لمتـــبــــول محمود|ح |ئى صل|ندى ه لمنصوره|بــــ |د|

|74|33 حمد|مؤمن مصطفى محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

25575o بــــدين|لمطلبــــ ع|لد عبــــد|حمد خ| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

258926 لسيد عطيه|لسيد فتـــىح |مصطفى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o44o| وى|لمحل|حمد صبــــرى مصطفى محمد | لمنصوره|حقوق 
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7o4o39 زق|لر|دل محمد محمد عبــــد |عمر ع ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

78oo|2 حمد محمد عىل محمد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5||34| لدين|لمجيد حسن بــــدر|ن عبــــد|محمد رمض معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

37352 ج|لعزيز محمود حج|طمه نبــــيل عبــــد|ف ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

||829|  مهنى
ى
ديفيد مهنى صدق ى شمس هندستـــ عي 

624|55 لسيد|لدكروري |روق |محمد أحمد ف ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

282766 رس فضل مرىس|يه ي| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

233924 حمد|لسيد |حمد مصطفى | دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

4o84|o ى مىح  ق|لدين |محمود حسي  وى|لشر |بــــ طنط|د|

766|9o رق فريد محمد خضي |ر ط|من علوم بــــورسعيد

6o5582 ى عبــــد|ح لحميد محمد عىل|زم خي  |ره طنط|تـــج

36246o ى |بــــو |تـــ سعيد محمود |ي| لعني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|58727 ي صل|ه
هيم|بــــر|لدين |ح |يدى مصطفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

74228 حمد|هلل |لمؤمن عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

7o2568 ض|لخو|ن |حمد سليم|هيم |بــــر|لسيد |يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

5o2239 ود|لدين حلىم محمود محمد د|نور  سكندريه|ل|بــــ |د|

88578 د|لجو|دل حسن عبــــد |طه ع ي|بــــ |د|
|لمنى

762323 لديبــــ|هيم |بــــر|كرم سعد |حمد | هندستـــ بــــور سعيد

5482o يوبــــ|تـــفى سيد قرئى  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

5o9625 ح|ىطي محمد حسن صبــــ|لع|حمد عبــــد| عه دمنهور|زر

32556 لحميد|لح محمد عبــــد |كريم ص هره|لق|عه |زر

26o787 ص|ج رص|رق فر|يمنى ط |ن طنط|سن|طبــــ 

44|oo3 ن|حمد سلط|لدين |د |عبــــي  عم لشيخ|طبــــ كفر 

77o386 لح|لعزيز ص|لد عبــــد |حمد خ| لمنصوره|حقوق 

235|9 لنبــــى|روق عبــــد |د ف|محمد عم ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

629687 لجمل|هيم |بــــر|ح |بــــ صل|يه|ح |صل ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

863866 للطيف|حمد وجيه رسي عبــــد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

3|589 ح|لفتـــ|ح حسن محمد عبــــد |لفتـــ|عبــــد  ن|حقوق حلو

228679 حمد محمد|جر محمد |ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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7|253| ل|لع|حلىم حلىم محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

78243 ن|ل جمعه سليم|يدي كم|ه ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|29882 فع عوض|حمد ش|يمنى  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|2|97o حمد|لعزيز عىل |عمر عىل عبــــد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

68327| دق|صف طلعتـــ ص|ده ن|غ لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

42|oo8 ن|لمجيد شعبــــ|ن منصور عبــــد |يم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|48495 هيم عيس محمد|بــــر|رس |طمه ي|ف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4o2|72 ن|حمد رسل|يز يونس |ء ف|سم| إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

233o9o تـــ مصطفى|دل فرح|ء ع|دع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

34|742 ي محمد |ح |سم ي|لغيط|حمد خرصى
ئى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

337926 ن|دق سليم|لحليم ص|لد عبــــد|كريم خ لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

|494|8 لخطيبــــ|لدين محمود محمد |سيف  ن|حقوق حلو

794o89 بــــ|لبــــ|حمد فتـــح |لسيد |هر |حمد م| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

96264 حمد محمد عوده حسن| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

884649 ن |فظ نعم|لح|لرحمن عبــــد|حمد عبــــد| سيوط|طبــــ بــــيطرى 

7o9423 ي
يم|لد|م محمد عبــــد |لدين بــــره|ء |محمد ضى لمنصوره|ره |تـــج

52o364 ي|لمعز |هر عبــــد|جر م|ه
لففى تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

693|98 حه|در عىل سم|لق|ء عبــــد |حمد عل| لمنصوره|بــــ |د|

484682 ى هلل| |جورج عزيز عط| مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

|38583 ى|مريم محمد عبــــد  لعظيم حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

4489o| بــــو بــــسيوئى|در|لق|عىل محمد عىل عبــــد  |حقوق طنط

334894 ئ  رفعتـــ عىل|يزتـــ رج|ف ى شمس|د| بــــ عي 

67598o لطوجى|حمد |لسيد |م |نجوى س لمنصوره|بــــ |د|

|33|48 يف محمد عىلي رضوي رسر ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

|57952 لعليم|حمد حسن عبــــد |هدير  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o|444 بــــ|لوه|عبــــي  مندي محمود عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

|54476 لرحمن|دى محمد محمود عبــــد |ش ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

2685o5 لسيد|لحميد عبــــد|لد عبــــد|حمد خ| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

677449 م|ديوس درغ|قل|م |ق درغ|سح|يوسف  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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492377 لق محمد محمد رسط|لخ|محمد عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

85|o5| لسعود|بــــو|ح طه |يه صل| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

494|2 ئى|لجيد فرج|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |ء |رس| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

445495 حمد عىل|هيم |بــــر|حمد |ن |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

425344 لسميع|هيم حسن عبــــد |بــــر|هلل |هبــــه  سكندريه|ل|علوم 

75463| روفيده حسن ربــــيع حسن محمود لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

87|5|3 حمد حسن محمود| |لي|د لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

765669 ن|هيم ريح|بــــر|لعربــــى |لسيد |مؤمن محمد  هندستـــ بــــور سعيد

329294 ر عوض|تـــ مختـــ|لشح|ر |من |بــــ بــــنه|د|

8|4683 ل محمود محمد|ء جم|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

6o9487 عص|لمج|للطيف محمد |ء محمد عبــــد |رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

43342 ع|محمد مصطفى محمد ربــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

27|o9o عيل|سم|قيىط |لسيد بــــل|ح طلعتـــ |سم لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|25o72 ين ط ل|رق مصطفى كم|لي  هره|لق|عه |زر

24||23 ئى عىل محمد|كريم ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|7324o ر|لجبــــ|حمد محمد عبــــد |حمد | تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6753|5 ر|لنج|حمد محرم |م |يدى حس|ه لشيخ|ره كفر |تـــج

29o893 مل|رس محمد ك|محمد ي ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4|37|6 ي|مصطفى محمد مصيلىح مصطفى 
لعفيفى |ره طنط|تـــج

3||432 محمد| لرحمن محمد زكري|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

497ooo ي إبــــر|هدير ج
هيم|بــــر عىلي بــــسيوئى بــــ دمنهور|د|

||8652 لحويىط|ح |لفتـــ|لح عبــــد |ره هيمن ص|س ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

639|22 لسعدئى|نور |لعربــــى محمد |عمر مجدى محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

787|95 ى ى عيد حسي  محمد حسي  زيق|لزق|حقوق 

47636 لقوى منس|رص عمرعبــــد |لن|م عبــــد |ريه ن|تـــربــــيتـــ حلو

54|563 ل|لع|لمجيد عبــــد |محمد أحمد محمد عبــــد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

5|747o لرحمن|ه عىل عبــــد |لل|كريمه عبــــد  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

25o776 لبــــسيوئى|حمد محمد |مريم بــــهجتـــ  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

9||895 لحميد |ه عبــــد|لل|هر عبــــد|ه م|لل|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7oo694 هلل|بــــ |نبــــيه مسعد نبــــيه مصطفى ج |ره طنط|تـــج
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63|98o لىح محمد|ده رجبــــ حمزه عبــــد |غ قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

484763 بــــيض|ل|محمد سعيد أحمد أحمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

53944 ل قرئى عويس|محمود كم ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

252242 م|ح درغ|لفتـــ|نشين محمد عبــــد تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7oo282 وى|لشبــــر|هلل محمد |ره عبــــد |س لمنصوره|بــــ |د|

9|7493 ى ع|ك دل فتـــىح شفيق  |رولي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

893|2 دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر| حمد محمود محمود|ء |عل
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

35|337 ى عبــــد|ي لخول|حمد |لرحمن خرصى |سمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

32446| يم عىل|لد|محمود عىل عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9|4686 هلل  |لحكيم مصطفى عبــــد|حمد عبــــد| سيوط|حقوق 

859898 مل زيد|ل ك|لهدي جم|نور سيوط|حقوق 

|379o2 در|لق|يمن محمد لطفى عبــــد |لطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o66|o لبــــسىط|محمد حمدى محمد  |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

|56732 ي
ى|لدين محمد |ء |ضى حمد حسي  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 

ريتـــ|إلد

779684 هيم|بــــر|عيل |سم|محمد شحتـــه  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

235753 يه محمود جوده عىل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4626o7 وى بــــقوش|لكريم محمد هند|ء عبــــد|سم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

97434 لبــــ روبــــى|بــــ روبــــى غ|لوه|عبــــد  سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

8|9958 ح محمد محمود|جر نج|ه ره بــــنى سويف|تـــج

26|3o3 لمنصف عطيه|رق عبــــد|يدى ط|ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

888384 حمد  |بــــر |ميه حمدى ج|س سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7||335 لمحجوبــــ|حمد محمد |محمد نبــــيل  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

|33725 لسبــــع فخرى|ح |ئى صل|روم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8o6o89 دي محمود|لدين ش|م |سهيله حس ي|بــــ |د|
|لمنى

|28943 ي مرقس
بــــيي  صبــــري لحىطى هره|لق|حقوق 

|78974 خر|د حسن محمد ز|لجو|عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

4|2632 ى عىل|منى ن رص عدل حسي  |بــــ طنط|د|

Thursday, September 6, 2018 Page 8523 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

444962 لمحسن |ح عبــــد|لفتـــ|لمحسن عبــــد|محمد عبــــد
مندور

سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

32|9oo دل محمد محمود|حبــــيبــــتـــ ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

838o92 ى ن منصور|ظريف قزم| مي  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

49||76 ي|ر
لسيد محمد عوض|شور |ع| ئى ي ىسي|مط.ش

سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

79o797 ى حسن  لبــــصيىل|حوريه حسن حسي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

69o978 ى محمد عبــــد |ي لسيد عىل حميد|ر |لستـــ|سمي  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

5o9622 عيل|سم|حمد |عيل |سم|ح |حمد صل| زيق|لزق|عه |زر

337554 لدين|د مىح |لرحيم ج|جر عبــــد|ه |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

|6254 ل تـــوفيق|يوسف مجدى كم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

68642o لحق|لسيد عبــــد |مد |هيم مصطفى ح|بــــر| لمنصوره|بــــ |د|

229o8o لكريم|لحليم عبــــد|سلىم سعيد عبــــد هره|لق|صيدله 

3284|9 رق محمد سعد محمد مشى|ط |بــــ بــــنه|د|

86949| حمد|حمد عىلي |رحمه  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

5o52o7 م خميس محمد محمد عويس|مؤمن هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

46|89 لفضيل|هيم عبــــد |بــــر|لنبــــى |حمدى عبــــد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

9|9929 ى لطيف فخرى منصور  | مي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

642558 ن|لرؤف عىل عثــــم|حمد عبــــد|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

826542 ن محمد|ره فوزي رمض|س دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|34448 هيم خليل|بــــر|ء رجبــــ |دع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77oo64 حمد حسن|ن |ن رمض|لرحمن رمض|عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

78496o لعزيز|لحميد حسن عبــــد|محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

45|846 لح|هيم ص|بــــر|هيم  |بــــر|حمد محمد | |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

7o3o99 در|لق|لبــــهنس عبــــد |لعزيز |دل عبــــد |ع| ند زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

445987 ي مرىسي |لدمر|عمر 
ي|لدمر|ئى

ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3274|o حمد عمر|حمد محمد |ندى  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|2o84| جد منصور محمد منصور|حمد م| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

365o6 هلل|ل عبــــد|للطيف هل|مصطفى عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

76o9o5 ن منصور يونس محجوبــــ محمد|نوره ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

686677 لفتـــوح منصور|بــــو |حمد حسن | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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84986| فع محمد|يمن ن|ن |نوره ي صىح 
سيوط|معهد فنى

2|9974 حمد طه متـــول|هدير  ن|بــــ حلو|د|

6852|| ف |عمر  ن|حمد سليم|لسيد |رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

434383 لنويىه|بــــدريه سمي  محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

898972 حمد محمد |ر عوئى |من صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

6676| ن|دل سعيد شعبــــ|ر ع|من لفيوم|عه |زر

327239 تـــ س| عيل|سم|م موىس |مي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

2595|7 لسيد مصطفى|ئى مصطفى |م| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

675323 دى خليل|له|للطيف عبــــد |دين نبــــيل عبــــد |ن ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

762879 لق أحمد مصطفى|لخ|محمد محمد عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9o7894 ع  |لدين صبــــرى رف|ح |حمد صل| ج|ره سوه|تـــج

7oo74o لس  نيوس|رم|كر |مل ش|بــــ ك|يه|كي  زيق|لزق|علوم 

6||49 لخي  محمد عيد|بــــو |ن |رمض بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

338942 هيم|بــــر|ئى محمود |رحمتـــ ه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

876639 حمد منصور خرصى عمر | سيوط|حقوق 

2|2|26 ود|محمد مدحتـــ عىل محمد عىل د هره|لق|طبــــ 

65759 بــــ|لتـــو|ئل محمود عبــــد |هلل و|عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

896372 ئيل |م ميخ|ئيل س|ريز ميخ|م ج|صيدلتـــ سوه

7o3|55 هلل شفيق محمد محمد جويىل|عبــــد | رن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

342676 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|ن محمد عبــــد|يم| ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

4|4|82 لسعدئى|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|م |ريه ى شمس| لسن عي 

426394 يف|لحميد |لسيد محمد عبــــد |هلل |منتـــ  لشر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

692|oo عمرو لبــــيبــــ محمد شكرى عوض ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

69336| لعزيز عبــــده|له عبــــد |ل|لد عبــــد |خ| رن لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

4o234| ه محمد محمود محجوبــــ رسور| مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

356|72 تـــتـــ|م شح|لتـــه|مل |حمد صفوتـــ محمد ك| |تـــمريض بــــنه

764|o7 هيم|بــــر|للطيف |حمد عبــــد |دل |بــــسنتـــ ع بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

862|o6 ى رشدي موىسي تـــكل| |يفيلي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

527533 ى هلل|طف فكري عشم |ع| جوستـــي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

5|4825 ي
محمد بــــدر مرىسي شلبــــي| دئى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 
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3278|9 تـــ عىل حسن|لشح|حمد محمد | |حقوق بــــنه

|55|33 ى |ه لسيد محمد|جر حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o7|96 لكريم محمد|د |حبــــيبــــه سعيد محمد ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o8|4| ى حمدى عبــــد|ي لمجيد |لرحيم عبــــد|سمي  ج|ره سوه|تـــج

6|962| ى محمد عويضتـــ|هيم إبــــر|إبــــر هيم أمي  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

775923 وق  لرحمن عىلي|هيم عبــــد |بــــر|رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

277743 هيم|بــــر|هلل |هيم عبــــد|بــــر|حمد | شمون|نوعيتـــ 

4|7222 ع|لرف|حمد |لعزيز |ل عبــــد |ر جم|عم لشيخ|ره كفر |تـــج

||5293 ى مصطفى|حمد يحن  |ميه |س مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o46|5 |لل|ىط شديد عبــــد|لمع|بــــو|حمد | سكندريه|ل|حقوق 

7o926o للطيف عىل|مدحتـــ حلىم محمد عبــــد  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

4|7976 ى محمد مرىس متـــول جبــــر|ي سمي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6336|| هيم عىل|هدير عىل إبــــر ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

899o44 د |هر عي|رفعتـــ م| رومند ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

62o453 لروس|بــــو |محمد محمد مصطفى  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

8|o47o ي|
حمد ممدوح محمد مهنى ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|

تـــ| بــــمرصوف

688843 لقط|دل حسن محمود |محمود ع لمنصوره|حقوق 

33829o وق عص لحليم|م سعيد عبــــد|رسر |بــــ بــــنه|د|

6o8886 ى|لششتـــ|م أحمد |وس وي حسي  لمنصوره|علوم 

3325|3 ن وهبــــتـــ|حمد فتـــوح فتـــوح سليم| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

7|6236 ل طه منس|لسيد كم| |هويد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o425| م محمد عبــــده عىل مرىس|سل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

3|5366 لحميد|لد محمد عبــــد|ء خ|رس| ى شمس حقوق عي 

22|o9| ر|لنش|م مصطفى محمد مصطفى  |حقوق بــــنه

9o23o6 حمد عىلي |رى |لقبــــ|محمد  ج|تـــربــــيتـــ سوه

882oo8 ى |لر|عمرو محمد عبــــد ضى حسي  هره|لق|طبــــ 

45o75o  |لش|لحميد عبــــد |ن عبــــد |يم|
ى
تـــ|لزي|ق |بــــ طنط|د|

4785o4 بــــويوسف|روى خميس جمعتـــ | ى شمس| لسن عي 

644953 لعزيز يوسف|ر عبــــد|لغف|محمد عبــــد لمنصوره|حقوق 
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342|o5 هيم حبــــيبــــ|بــــر|هلل محمد حسن |منتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7688o| لم سويلم|لم سعد س|س لعريش|تـــربــــيتـــ 

36o82| ر|ر نص|لغف|لد فيصل عبــــد|سلىم خ |تـــربــــيتـــ بــــنه

32722o ن|ندى فتـــىح محمد عثــــم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

67536 حمد محمد صميده|محمود  لفيوم|علوم 

43956o ره محمد موىس عىل خليفه|س |حقوق طنط

924358 مد مسعود |ن ح|محمد رمض ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

294o43 لقوى عىل|م عبــــد|م عص|سل| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|75226 لك يونس|لم|عىل مصطفى عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

447445 فتـــوح مصطفى مشعل| رنيم رض سكندريه|ل|هندستـــ 

844678 مد|رص ح|حمد ن|ن |يم| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3268o5 لعزيز|ن عيس عبــــد|ئى رمض|م| ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

7o839| تـــ|لشح|زق |لر|حمد عىل عبــــد | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

254o35 ف غريبــــ فليفل|صيل | رسر تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

857878 ى عم ئيل|د يوسف ميخ|نيفي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

25648| بــــونصي |حد |لو|عبــــد| جر رض|ه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5o8747 حمد حسن|لعزيز محمود |سمي  عبــــد سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

29||9 ي محمد عبــــد
بــــ محمد|لتـــو|مصطفى ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع

تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

2334o4 بــــسخرون|مجدى سعيد | رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35o5o رس|حمد ف|لسيد |حمد |عمر   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

7|2o35 وز محمد صل |لغنى |ح مسعد شلبــــى عبــــد |في 
وىسر|لحو

صيدلتـــ بــــورسعيد

|477o3 ى|د |م رأفتـــ ج|سل| لربــــ حسي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

8o288 لحميد|حمد عبــــد |مريم محمد  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

299825 لرحمن|م وحيد جوده عبــــد|حس عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76557| حمد|لسيد |رس |ل ح|محمد جل تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

76256o ف منصور يونس عبــــد |عمر  د|لجو|رسر ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

92426| لدين  |ل |لرحمن كم|د عبــــد|نسمه رش ج|بــــ سوه|د|
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625272 ي |عمر ه
هيم عىلي|بــــر|ئى زيق|لزق|هندستـــ 

97763 ء محمد محمود سعد|لىمي  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

5o3772 لمرصى|لمعىط |ن عبــــد |لد رمض|مؤمن خ سكندريه|ل|بــــ |د|

25653o |لل|لعزيز عبــــد|تـــفى محمود عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|44263 هيم|بــــر|م |م|حمد عمر | ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

355978 لعزيز|محمد محمد عبــــد| طيم|ف عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

7o3236 بــــ|لخش| |لسعيد مصطفى عط|مصطفى  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

869|84 ي عطيتـــو حس|بــــ
ى|سم مصطفى ني  لمنصوره|حقوق 

826|86 ى|م صف|ضل و|فيليبــــ ف| رتـــي  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

45o645 لوكيل|مر |د محمد ع|نغم فؤ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

55235 لحميد سيد|لمهيمن عبــــد |سمر عبــــد  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

2|525o حمد جمعه|طف |حيل ع|ر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8845o حمد يوسف|بــــر |حمد ص| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

33|379 ى |ي ن|لسيد عثــــم|لمحسن |مه عبــــد|س|سمي  |ره بــــنه|تـــج

5|5|4 شهد زغلول سعد محمد سيوط|حقوق 

864237 ي شعبــــ
ي |لبــــ|ن عبــــد|مصطفى

ى
حمد|ق ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

7849|o ح تـــوفيق محمد|لفتـــ|سمر عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

494o|3 ش|هيم عوض حو|بــــر|محمد  بــــ دمنهور|د|

848|27 حمد|ن حسن |مروه سليم ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

4|866o ف | لحميد|هيم عىل محمد عبــــد|بــــر|رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

|394o2 زق خليل|لر|رص عبــــد |مروه ن هره|لق|حقوق 

88666| ل عيد محمد |لمتـــع|خلود عيد عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

49637| لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|محمد | ند سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3384o8 ى ص|ل |م محسن كم|ريه لح|مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6854|7 لح|حمد ص|لسيد | |محمد رض لمنصوره|هندستـــ 

2935o5 لح موىس|لحسن ص|بــــو|حمد | لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

63258o ه رمض تـــ محمد|ن شح|أمي  زيق|لزق|علوم 

|58642 ن|ن شلبــــى بــــدر فرح|نوره ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 
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|54283 رق محمد عبــــده|حمد ط| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

44289o مر|لسعيد ع|لسعيد حسن |مروه  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

2|4659 لعزيز جعفر محمد|حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

3576o4 هلل|روق عبــــد|محمود سعيد ف تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

54575| ى خميس بــــيوم | حمد|حمد حسني  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

25||96 ى|تـــم عص|ح م عىل حسني  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

792746 ى عدس|لسيد | |نشين رض مي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

779624 هلل عليوتـــ|لد محمد عبــــد |خ زيق|لزق|علوم 

35337| مد|محمود مسعد بــــدير ح ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|3288 هيم|بــــر|ئيل مسيحه |جد ميخ|م م|بــــر| |ن طنط|سن|طبــــ 

766oo9 هلل| |ل حسن محمودعط|نىح  جم| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

5|2844 ى مصطفى عبــــد لمجيد|محمد عيد مكي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|53o74 دى|له|لمنعم نورعبــــد |عمر عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

42o3|5 ىسر|لغبــــ|لمرغنى |خلود صبــــرى فتـــىح  لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

486788 ن محجوبــــ|محمد عزتـــ علو ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

35545o حمد|جر سعيد يسن |ه ى شمس|د| بــــ عي 

8988|8 بــــر شنودتـــ |ئى ج|ه| ن|روف تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

42o776 م حسن عىل شعيشع عمر شيحه|حس لشيخ|ره كفر |تـــج

|366o3 ح|لفتـــ|رى عبــــد |لبــــ|ل عبــــد |مصطفى جم د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

259o99 حمد سعيد محمد محمد| ى شمس هندستـــ عي 

892457 حمد |حمد حسن |محمود  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

243364 هيم محمود جبــــر|بــــر|لد |رقيه خ ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

9o|74 حمد منصور|ح محمد |محمد صل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

486|77 ف محمد رجبــــ عبــــد|ره |س لحميد|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62669o ي|ر
بــــدين|دى ع|له|حمد |لعربــــى سيد | |ئى زيق|لزق|حقوق 

84||32 ي 
لسيد|هلل |لسيد عبــــد|منى |نوعيتـــ موسيقيه قن

4|5459 لصمد مخلوف|لسعيد عبــــد |لسيد |در |ن لشيخ|ره كفر |تـــج

97297 لق |لخ|ن عبــــد |ن عثــــم|لرحمن رزق رمض|عبــــد 
ى|حس ني 

ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 
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|4257 ع صديق عىل|م رف|مريم عص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

325666 ريز هيثــــم جندي ملك|م ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

45|48o مر|لكريم محمد ع|رص عبــــد |كريم ن سكندريه|ل|هندستـــ 

4o5||| ي 
ي رفعتـــ مصطفى

ي|مصطفى
لبــــىهي مصطفى سكندريه|ل|ره |تـــج

7o52|4 عيل|سم|عيل عىل |سم|حمد عىل | لمنصوره|ره |تـــج

522|59 لبــــ خليفتـــ|بــــوط|رحمه خلف  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

76|99o فظ|ن ح|تـــ رمض|لشح|مل | ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

9o8643 هلل  |لرحيم عبــــد|حمد عبــــد|ل |من ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

267786 هيم|بــــر|تـــه |رس شح|ر ي|عم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8o7275 حمد|ن |شور رمض|حمد ع| ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

36|632 ي
لعزيز موىس|حمد عبــــد|لعزيز |عبــــد| دئى هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

268o2 طمه مجدى محمد محمد|ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

832|65 لبــــرتـــوىكي|م سيد محمد |سل| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

4|3645 تـــي|لزن|بــــر محمد |يوسف مصطفى ج |ره طنط|تـــج

54oo48 ج|قد|ل|هلل مصطفى محمد |محمد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

5o63o7 منيه موىس بــــدوى محمد| سكندريه|ل|عه |زر

7688|6 رس محمد محمدى عىل|ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

449764 لحميد|لحكيم محمد عبــــد |دى محسن عبــــد |ش |ره طنط|تـــج

769|85  عدلي محمود س|م|
ن|لم|ئى ي صىح 

عيليه|سم|معهد فنى

335|29 تـــ محمد محمد زىك| مي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8|263| حمد محمد محمد حسن|ء |ل| ي|تـــمريض 
| لمنى

925o92 زم  |زم محمود مل|محمد مل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|23o5o لعزيز|لرحمن محمد محمد عبــــد |عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2|2727 لرحيم|حمد عبــــد|هيم |بــــر|ح |صد ى شمس حقوق عي 

4865|4 تـــه|حمد محمد شح|بــــر |حمد ج| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27829o هيم عفيفى|بــــر|حمد |رص |حمد ن| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

269633 ل|م حمدى محمد مشع ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

24o4o7 حمد|لرحمن |رص عبــــد|لن|كريمه عبــــد ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

|2o475 ي |حمد رج|بــــ |شه
هيم|بــــر|ئ  هره|لق|هندستـــ 

66724 ح|لفتـــ|طمتـــ صبــــرى عىل عبــــد|ف لفيوم|علوم 
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3268|o |لع|منيتـــ نبــــيل عبــــد|
ى
ل دسوق ى شمس ي تـــمريض عي 

معهد فنى

4234|o وى|لص|ح محمد |متـــ صل|س|ء |عىلي سكندريه|ل|عه |زر

78|456 سعدى محمد محمد| نور هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o594| د محمد |لحد|ل |لجم|رق |ط ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

9234|6 ي|ر
جبــــريل محمد سليم | ئى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

|788|2 هيم|بــــر|لدين طه |ء |طمتـــ عل|ف ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

|3oo44 درس|مجدى مني  تـــ| رين|م عه مشتـــهر|زر

64654| لسيد|تـــن محمد مصطفى مصطفى |ف ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|779| رس محمد فتـــىح|سلىم ي هره|لق|حقوق 

|6|278 ى محمد |ي ن|حمد عثــــم|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

9|4498 ض عوض  |ل ري|شنوده جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

272o77 ن مسعود|لمرشدى سليم|م مسعد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9|o994 عيل عوئى عىل مخلوف |سم| سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

||478o شم|شم محمد ه|محمد ه هره|لق|حقوق 

|4o228 حمد|لسيد |جر محمد |ه ى شمس|د| بــــ عي 

6oo799 لوكيل|هيم نبــــيه فوزى |بــــر| |رن |طبــــ طنط

6|4o78 تـــ|لزي|ح |لفتـــ|ح نزيه عبــــد|ح نج|سم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5||926 عيل|دل محمد حسبــــو إسم|ع ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|37493 لفول|رق محمد محمد |حسن ط ى شمس|تـــج ره عي 

683|73 لعزيز|هيم حسن عبــــد |بــــر|ن |حن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3|76|6 حمد عىل|رق عىل |ط ى شمس حقوق عي 

77723 لسيد سويلم|حمد محمد | دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

924238 د محمود |ء محمود رش|رس| ج|هندستـــ سوه

263592  عبــــد
ى
وق شوق لم|لعظيم محمد س|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

85oo55 حمد عمر|مؤمن محمد  ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

2|294| ف |جنه  لعربــــى|لق |لخ|لسعيد رفيق عبــــد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

8|833o م|لسل|هلل عىلي سيد عبــــد|عبــــد ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

8o96|7 هلل حسن|تـــ عبــــد|حمد نش| ره بــــنى سويف|تـــج

37|6o8 للطيف|ن عبــــد|بــــو بــــكر عدل|كريم  ى شمس حقوق عي 
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86953o زيد| بــــ|سط |لبــــ|دي عبــــد|له|حمد عبــــد| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

269|32 ن سليم|ل رسل|عبــــي  هل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

7o6964 هيم يوسف|بــــر|مريم يوسف  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|46||o ى عىل|سهيله ه شم حسني  ى شمس|زر عه عي 

529586 تـــ|عيل محمد يوسف عرف|سم|مصطفى  |هندستـــ طنط

9o4o2| لسيد |حمد |مس |لخ|وليد  ج|بــــ سوه|د|

354o2| لمغربــــي|حمد طه |منيتـــ مصطفى | ى شمس|د| بــــ عي 

6o89|4 ق|محمود حسن محمود  وى|لشر لمنصوره|ره |تـــج

2443o6 لعليم حسن|ن محمد عبــــد |ن رمض|شعبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o|627 ن صف|رس محمد طه ن| |مي  زيق|لزق|بــــ |د|

|57o8o لسيد|حمد |صفيه يحن   هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|8545 وى|لغربــــ|لم عىلي |جر س|ه ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

752954 م|لمعىطي ضي|لسيد عبــــد |عمر محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6o9652 لمرىس|لسيد محمد |د |هبــــه عم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|7947 تـــ  لسيد زعلوك|لسيد أحمد |أمي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

433466 وى|لعشم|هيم محمد |بــــر|لسيد |هيم |بــــر| |عه طنط|زر

2|5226 ف جبــــر محمود|هلل |منه  رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|76|4 موئى|لبــــر|حمد |لسيد محمد سيد |محمود محمد  هره|لق|ره |تـــج

5|o367 ر|حمد نو|حمد صبــــىحي | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

685o93 يف عص وى جبــــر|لشبــــر|م محمد |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

793733 محمد| بــــ زكري|لتـــو|محمود عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

82|o5o ى شح لم|تـــه س|فرحه حسي  حقوق بــــنى سويف

2|544 ف جل| |هند|ش س|ل عبــــ|رسر لفيوم|عه |زر

545486 للطيف|لسيد عبــــد |حمد |زن |م |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

3|5|| لمجيد|حمد تـــوفيق عبــــد |سلىم  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

62|573 ي 
|بــــو|حمد محمد |مصطفى

ى
لفتـــوح دسوق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 

 مريوط

327o38 حمد|لحليم محمد |عبــــي  عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|3o4o5 حمد|بــــ محمود |يه|محمود  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

338968 هلل| |ن عط|حمد سليم|ن عيد |يم| عه مشتـــهر|زر
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79|778 عيل|سم|لبــــدرى |مؤمنه مصطفى عىل  زيق|لزق|ره |تـــج

352639 س|يمن سيد عىلي عبــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

767365 عر|لش|ن |ن سليم|هلل حمد|ء عبــــد |سم| لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

|38259 يمن عىل محمد خليل|حمد | ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

3|4272 ى محمد يوسف محمد حسي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

7||885 لحسن |بــــو |لحسن محمد |بــــو |لد |ء خ|هن
ن|سلط

لمنصوره|ره |تـــج

2864|8 وى|لص|حمد |لسيد |محمود لبــــيبــــ  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

322837 هيم مصطفى غريبــــ|بــــر|ح |د صل|جه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

476278 حمد|بــــر حسن |حمد ج|هدير  سكندريه|ل|ره |تـــج

77854o محمد خليل سعد خليل عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8o7o45 حمد|لكريم |م عبــــد|شهد هش سيوط|حقوق 

3|2756 هيم|بــــر|طه ممدوح طه  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

333844 ى  ى|حسي  ى حسي  يمن حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

53679o ن|لعزيز عتـــم|لعزيز عىل عبــــد |عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6224|o وى|لدنج|مد |لسعيد ح|هدير محمود  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

52823 ل زىك محمد|جم| لي|د ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|6364 هيم|بــــر|لميس محمد حسن  هره|لق|ره |تـــج

8o4|72 ف سيد محمد|ء |ل| رسر ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

776758 ى|يه عىل محمد عىل حس| ني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

75o687 ن|لمجيد عطيه رشو|ل عبــــد |لع|مريم عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

788437 لمطلبــــ|د عبــــد|لجو|حمد عبــــد |محمد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

338479 عرج|ل|دق |لص|ل محمود |ر جم|من |نوعيتـــ بــــنه

9o|443 خىل مهنى |لد|ل عىل |كم سيوط|حقوق 

835278 ى محمد |رؤيه ثــــ حمد|بــــتـــ حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

89oo57 لشهيد |يق عبــــد|رص ف|ن| ري|م سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

|5249| لرحمن|لسيد عبــــد |حمد |لرحمن |عبــــد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

64|585 لرحمن|للطيف عبــــد |سعد عبــــد |محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

66o66 ن|حمد محمود رمض|محمد  لفيوم|علوم 

823343 رص|لن|ر يشي عىلي عبــــد|من ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

Thursday, September 6, 2018 Page 8533 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

3|329 لعزيز|ر محمد محمود عبــــد |مي ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

254743 وى|لهند|مصطفى محمد عطيه  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

758|82 هلل|هلل محمد عبــــد |ن عبــــد |يم| |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

7o92|7 لنور عىل سمره|بــــو |ع |لرف|حمد معوض | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62o685 حتـــ|ل تـــف|بــــر حسن كم|ء محمود ج|وف ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

3|3398 مح جورج نرص|س| ندر|س ى شمس هندستـــ عي 

325944 ن عىل فرج|جر رمض|ه ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|74386 لحميد|يمن محمد فتـــىح عبــــد |ذ |مع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

22|8o7 ن مصطفى|ندى حسن رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

755697 ى محمد| حمد محمد حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3|2o|2 ف |ندى  هيم محمود عىل|بــــر|رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

4|39|| لدين|فتـــىح محمود فتـــىح محمود شمس  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3548|2 لفلىكي|حمد |حمد |حمد |دق |لص|حبــــيبــــتـــ  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

62728| ى عبــــد|مد |نىح  ح| ل|لع|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

5|3282 ئيل|ك سعد ميخ|د مل|عم عه دمنهور|زر

2|282| ى |بــــو|عمر محمد  بــــو حليمه|حمد |لعني  هره|لق|طبــــ 

9|oo28 مي  خلف نرص |ل|ئى |م| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

32|7o3 هلل|مد محمد عبــــد|محمد يوسف ح ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

42o874 ل عوض سليم كرو|ره جم|س ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

697|76 هيم|بــــر|يم |لد|حمد سمي  محمود عبــــد | تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

6377o9 لسيد|هلل |هلل محمد عبــــد |عبــــد| دين ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

||9|82 هيم|بــــر|دل سليم |عزتـــ ع ى شمس هندستـــ عي 

76o957 هلل محمود| |خديجه مصطفى عط لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

262484 ف يحن  بــــدر محمد| رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

44|2o4 هيم|بــــر|ح خليل |لفتـــ|لدين محمد عبــــد|ل |جم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|5583o ن|ن رمض|عمر محمد رمض ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

|42o2 هيم عمر|بــــر|جر يشى جرجي  |ه هره|لق|بــــ |د|

3|3854 ن عيسوى|لدين رمض|ل |هندتـــ جم|ش عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم
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4o352| در|لق|در محمد عبــــد|لق|سلىم ممدوح عبــــد ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

8|2429 ي ع|سم|
در|لق|مر عبــــد|عيل مصطفى ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى

|7o462 هلل| |لك جوده عط|جرجس م |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

7o22o2 م محمد نرص متـــول|ريه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4593o لرحمن محمد|لعظيم عبــــد |عبــــد | ن|ر ى شمس|زر عه عي 

43||66 لعزيز عىل حسن|ء محمود عبــــد|حسن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

23444 هلل محمد|ل عبــــد |هلل جم|عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

6o8|87 شم|رق عطيه ه|ط| نور ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5o|658 حمد|نغم حسن شلبــــي  سكندريه|ل|عه |زر

358894 م مصطفى|لسل|طف عبــــد|لرحمن ع|عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

34o|87 |لبــــن|لحليم |هيم عبــــد|بــــر|ر |حمد مختـــ| |نوعيتـــ بــــنه

8o2777 لدين يوسف|سعد زين | رض ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

87227 د|لجو|د محمد عبــــد |لجو|ء عبــــد |شيم لفيوم|حقوق 

853246 ده|عدليه محروس فهيم قل ي|تـــمريض 
| لمنى

3oo823 هيم محمد قميحتـــ|بــــر|ء |ل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

366572 هيم|بــــر|لسيد |هيم عربــــى |بــــر| ن|حقوق حلو

542683 ربــــيع محمود عىلي بــــيومي| دين عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3358o4 رحمتـــ محمد فوزى محمد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2389|| بــــ|لوه|لدين عبــــد|ح |لدين صل|ء|ندى عل ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

792o94 ىطي|لع|يد عبــــد|حمد ق|يه | زيق|لزق|بــــ |د|

28o9| ن محمد محمود محمد| مي  ى شمس|زر عه عي 

9o882| ع |لعزيز رف|للطيف عبــــد|عمرو عبــــد سيوط|حقوق 

|654|5 دق|ص| دق عط|ندى ص ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3652o2 لجميل|حمد محمد |لد |جر خ|ه ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

76|937 صم محمود محمد|سلىم ع لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

5||743 محمد رشدي محمد محمد عفيفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

769342 فيه|حمد ع|هيم |بــــر|حمد محمد سميح | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى
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274|o2 لصبــــور|حمد محمد فول عبــــد| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

42|973 هيم|بــــر|لحق |هيم عبــــد |بــــر| |ر|ي ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4o9|67 يه|م حمدى محمود بــــن |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

263585 هلل|هيم فرج |بــــر|رس |رقيه ي |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

56849 حمد|بــــر |لد محمد ج|حمد خ| حقوق بــــنى سويف

2|949| ن|لطح|هبــــه وحيد يوسف عفيفى  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

855944 بــــرين حمدي محمد محمود|ص ي|بــــ |د|
|لمنى

6772o| هيم|بــــر|لسعيد |سعيد وليد  لمنصوره|ره |تـــج

|33239 ى |جر شمس |ه هيم مصطفى|بــــر|لدين بــــحي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

4o7232 يه محمد خلف مرعي| سكندريه|ل|بــــ |د|

5|o286 لسيد|لعزيز |بــــر عبــــد |لد ج|خ ره دمنهور|تـــج

7o6498 ل|لرج|لمنعم عز |رق محمد عبــــد |ط| دين ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4|58o7 ى | لي|د يف رفعتـــ حسي  |رسر
ى
لدقدوق لشيخ|بــــ كفر |د|

8|565 مد عيد كشك|ن ح|محمود رمض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

477|49 لم|حمد عىل س|لرحمن يشى |عبــــد  |عه طنط|زر

776699 لحكيم سند محمد عبــــيد|محمود عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

69|932 هيم|بــــر|لحميد محمد |م عبــــد |هلل هش|عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

62o757 ى ي بــــش|أس| مي  ى|مه كوستـــيه جورج  ط|حقوق دمي

22|495 سط|لبــــ|حسن محمد حسن عبــــد هره|لق|بــــ |د|

8||339 بــــر عزتـــ عيد|د ج|عم ي|لسن |
|لمنى

6825|o حمد محمد|هيم |بــــر|محمد | لي|د لمنصوره|طبــــ 

2o95o هيم عىل|بــــر|لح حسن |ص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

774ooo عيل محمد عطيه|سم|ء |ل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

827|69 حمد|محمد سعد يوسف  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

9ooo28 حمد محمود |لرحمن محمد |عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

||67o7 لم|حمد عىلي س|لد |محمد خ هره|لق|ره |تـــج

5o2525 فظ عمر|عمر عىل محمد ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

693973 حمد|لبــــسيوئى |لسيد |يمن |لسيد | لمنصوره|بــــ |د|

4o5248 وى|لحص|لمجيد |م محمد جمعه عبــــد |هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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5o2378 لس  |ض بــــسط|بــــ ري|يه|كي  سكندريه|ل|ره |تـــج

546|27 ى سهيله نبــــيل محمد محمد حسني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o384 ن حموده|بــــر سليم|ء ج|دع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5|6|39 لم قرقور|لم رزق س|ندى س معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

7||o96 لخميس شتـــيتـــ|للطيف |كريم حسنى عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

2||o8 ى جم|ي هيم|بــــر|ل محمد |سي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

2|757 لسيد|بــــ نبــــيل |يه|مديحه  ن|حقوق حلو

753542 ن|له محمد عىل محمد عىل سليم|ه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2242|7 مد حسن|بــــر ح|سلىم ص تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

487444 هلل خليل محمود خليل|مؤمن عبــــد لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

9o584o لطيبــــ |مه مهدى |س|محمد  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

7|2|92 ر|لنج|ر حسن حسن حسن حسن |من لمنصوره|حقوق 

753468 ل محمد|ء محسن كم|رس| |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

9o44|5 ى  |حمد دي|هلل |عبــــد بــــ حسي  ج|ره سوه|تـــج

522422 ر سعد عبــــيد بــــسيوئى|من بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

36o833 لم|مريم محمود مصطفى محمد س ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

346o85 لغريبــــ محمد|ء محمد |سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

49879 لسيد محمد|سيد مجدى  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|7||89 مر|د ع|حمد محمد فؤ| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

6|3756  ز|لبــــ|ل صديق عبــــد |ل كم|نه
ى
يد|ق تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

428|5 هلل محمود محمود محمد|هبــــه  هره|لق|ره |تـــج

3|5685 ى محمد س وق حسي  لم|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

858588 ي|سم|محمد 
عيل نبــــيل حسنى حقوق بــــنى سويف

263272 زهره محمود جوده محمود |علوم بــــنه

875556 طف سعد محمد |كريم ع لمنصوره|حقوق 

837229 لد|ل عىلي بــــدري خ|من ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

73422 ي
د|ن ميشيل شفيق عي|فيفى كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

86377o ضل|لسيد ف|سومه محمد  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

|7o479 حمد فتـــوح محمدعىل|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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86923| در محمد|لق|رس عبــــد|محمد ي ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

342o86 لسيد|مل |لسيد ك|مريم  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

779633 حمد|هلل محمد جميل سيد |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

834583 حمد محمود سعيد محمود| |هندستـــ قن

34||8| دى|له|ح عيد عبــــد|لحسن عيد محمد صل| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

52|38o ى مصطفى حمدى عبــــد  م|لفح|لعزيز |حني  بــــ دمنهور|د|

249877 لحميد|لحميد مصطفى عبــــد|د عبــــد|جه ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

6o9947 ى فهىمي عبــــد|ي د|ح شد|لفتـــ|سمي  لمنصوره|حقوق 

264o6| للطيف لطفى محمد|مجد عبــــد|ن |سوز ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

845|26 ح عىلي|لفتـــ|يه محمد عبــــد| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

2|o99 ي عبــــد |لبــــ|مهند سيد عبــــد 
ى
لمؤمن|ق ى شمس هندستـــ عي 

75883| ن|ء جوده سليم|جوده عل لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

25o533 حمد محمد عليوه|منيه | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

69426| هيم|بــــر|م محمد |مصطفى س ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

35897o لعظيم|ح عبــــد|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|ريم  ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

348949 يف|ء محمود |شيم حمد محمد رسر ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

272569 زر|شد ع|يكل رؤوف ن|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

776598 دق عزبــــ|لص|لحميد عبــــد  |عبــــد | هويد زيق|لزق|بــــ |د|

232675 هيم|بــــر|ن محمد محمود |يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

89o7|4 حمد شبــــل سيد |ء |رس| سيوط|طبــــ 

853244 ن|يده مكرم رمزي يون|ع ي|بــــ |د|
|لمنى

6|2328 فندى|ر أحمد |حمد مختـــ|ر |مختـــ |هندستـــ طنط

359974 ف محمد خليل|ء |سم| رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6|33|8 س|د محمد فتـــوح حو|زي |صيدله طنط

9o2o88 لمول |مل محمد عبــــد|ء ك|ل| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|33842 ئيل|يكل لطفى نصيف روف|م  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

368334 يتـــ محمد محمد طلبــــه| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

263453 لسيد يوسف زمزم|ن محمد |يم| |حقوق بــــنه

43785 ن|هيم سليم|بــــر|زينبــــ خليل  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط
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|5|793 حمد|سلىم مدحتـــ محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

835265 مد|سعد محمد ح| لي|د قرص|ل|فنون جميله فنون 

92|o44 لعزيز محمد |ن محمود عبــــد|نوره ج|ره سوه|تـــج

769873 لمليىح |لسيد محمدى محمدى |س |ين| زيق|لزق|حقوق 

779|56 لمقصود|حمد عبــــد |للطيف |لسيد عبــــد |محمد  زيق|لزق|طبــــ 

78o6o5 ى|محمود سل ى محمد حسي  مه حسي  زيق|لزق|حقوق 

85o462 هيم|بــــر|هيم صديق |بــــر|محمد  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

444222 وى|لمحل|محمود مسعد محمود  سكندريه|ل|حقوق 

6|4o74 ل عبــــيد|لسعيد كم|ميه مجدى |س |تـــربــــيتـــ بــــنه

54|27| لرؤوف|حمد عبــــد|لسيد |مؤمن  بــــ دمنهور|د|

|4o447 ك|لمل|روز عبــــد |ئى ن|ئيل ه|مهر ن|تـــربــــيتـــ حلو

233|oo رق محمد محمد خليل|رحمه ط هره|لق|ره |تـــج

26o38 رج|لج|حمد محمود عىل محمود | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78o973 د|لجو|حمد محمد عبــــد|م |سل| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|37668 لسميع|ح عبــــد |حمد محمد صل| ن|معتـــ حلو|ع ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

|564o| لد مصطفى مخيمر عطيه|خ ن|حقوق حلو

753239 د|حمد ج|لدين |ل زين |رؤوف كم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6o2557 ف عبــــد |حمد | ن|ح سليم|لفتـــ|رسر |ره طنط|تـــج

694o8 حمد|ل حمدون |ل جم|من لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82|35| ي بــــكري محمد|محمد عيد ورد
ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

32|667 هيم رجبــــ|بــــر|هيم عطيه |بــــر|عمر  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

69|947 لنبــــي|لعزيز محمود عبــــد |عمر عبــــد  لمنصوره|عه |زر

689|95 محمد طلبــــه محمد بــــيوم| محمود رض لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o88|7 |لبــــن|محمد صبــــىحي محمد محمد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7|5o5o د محمد بــــسيوئى|م رش|رنيم هش لمنصوره|حقوق 

6o|5o هلل|لم عبــــد |ن س|ء رمض|رس| بــــ بــــنى سويف|د|

54256o لم خميس|م جمعتـــ س|لسل|نعمتـــ عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|6336 لم  |مح سيد س|سيد س ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

922938 وس |ندر|طف معوض |بــــيمن ع ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

96539 ن|ر مرقص سليم|مريم نص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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3522|o ل|رص محمد جل|ل ن|جل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

76563 وي|لنهط|لحميد محمد |لد عيد عبــــد |منيتـــ خ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

678|3 حمد عويس|طه مصطفى محمد  لفيوم|بــــ |د|

5o7729 يدى مصطفى محمود حسن محمد|ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

|49932 ر|لستـــ|لحميد عبــــد |حمد سعيد عبــــد | هره|لق|علوم 

767377 يف|هيم |بــــر|هر |حمد م|ء محمد |ل| لشر لعريش|تـــربــــيتـــ 

57o22 حمد|شهد نبــــيل سعد  ره بــــنى سويف|تـــج

224338 سيف محمد سيد مصيلىح هره|لق|ره |تـــج

2456|6 سم|هيم عىل ق|بــــر|حمد محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

|655o3 عيل يوسف|سم|ء سعيد |يه عل| هره|لق|حقوق 

4|9|23 ر|لنش|حمد مرىس |هر |عمرو م دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

787254 لعزيز محمود|عبــــد | ء رض|رس| زيق|لزق|حقوق 

8694|6 ء مجدي خلف مرىسي|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|4o657 م عيس محمد عيس حموده|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

76662 ى عىل  د|بــــورسيع عىل حم|حسي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4|o479 ي |لبــــ|هيم عبــــد |مصطفى إبــــر
ى
|ق

ى
لدسوق |بــــ طنط|د|

22o458 |لسيد |حمد محمد |محمد 
ى
ق لمشر ى شمس حقوق عي 

6o467| ء حسن عىل حسن يحن |سم |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

286465 حمد سعيد محمود عبــــده| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

77369 لس رزق ك ن|مل سليم|كي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

9|o5o6 للطيف |زق عبــــد|لر|للطيف عبــــد|م عبــــد|سل| ج|ره سوه|تـــج

42825| وق محمد حسن  بــــو كحله|رسر |علوم طنط

357362 هيم شيح|بــــر|هيم |بــــر|حمد محمد | ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

4oo4o7 ئى|لنوس|مر|مد محمد ع|عىل ح معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

859765 لرحمن فوزي سيد محمد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

44oo78 ء حلىم محمد محمد خزعل|شيم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|35675 ى |هلل |منتـــ  لمورل|يمن محمد فتـــىح حسي  ى شمس|زر عه عي 

495465 ن محمد عبــــدربــــه|مه محمد سليم|س| ره دمنهور|تـــج

84o744 ي| |حمد محمد رض|
لمنفى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج
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687294 ى نىح  فتـــىح محمد ه|ي شم|سمي  لمنصوره|بــــ |د|

27944 ن|ن سلم|لم سليم|دتـــ س|مي لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

327544 لسيد|لسيد |ورى |مريم مغ ى شمس|د| بــــ عي 

4o7833 لنديم|حمد عىل |دهم محمد محمود | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6488|7 حمد محمد محمد عزبــــ|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

867625 ن|هر عثــــم|لط|هيم محمد |بــــر| ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

497689 ف|ء صل|آل ح محمد رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|78396 هر|لسيد ز|لد |هلل خ|هبــــتـــ  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3|94|7 لسيد محمد|حمد |ن |حن ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

696775 مل|لك|لسعيد محمد |حمد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

24353o جد عىل|ل م|ره جم|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|5979 م|لسل|وي عبــــد|حمد طهم|ره |س ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

8487|3 هلل محمد|حمد فتـــح |محمود  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

5o26| ن|لعظيم شعبــــ|حمد سيد عبــــد | ره بــــنى سويف|تـــج

43oo4o يد مر|بــــو|لغنى |محمود محمد عبــــد  ى د|لي  |صيدله طنط

7587o7 لؤى مصطفى محمد حسن ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

36o622 دى|له|حمد منصور عبــــد|لد |محمد خ |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

92|o99 ليش سيد |بــــو|ن محمود |نوره ج|تـــربــــيتـــ سوه

424283 ى|لدين ح|سيف  تـــم محمد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

763743 ه  ض|لع|لسيد شلبــــى شلبــــى |ني  طبــــ بــــورسعيد

423828 حمد مصطفى|لرحمن محمود |عبــــد  سيوط|بــــ |د|

8768o8 ود مسعود |سيمون مني  د سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5|34o ح|مروه حلىمي محمد صل هره|لق|هندستـــ 

8789o7 لرحيم |حمد عبــــد|لرحيم |محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

5o244 حمد مجدى حسن مرىس| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

757677 هيم|بــــر|لد محمود |ضىح خ عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

762368 د|لجو|هيم عبــــد |بــــر|هيم |بــــر|رق |محمد ط ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

3||746 ر محمود|حمد محمد مختـــ|روضتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

332|43 لسيد|ضل |ر ممدوح ف|من |طبــــ بــــنه

356623 حون|لسيد ط|س |يتـــ محمد عبــــ| زيق|لزق|صيدله 
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257|92 ى خ|ي لد عىل خليل|سمي  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

363683 وق خ بــــو رسيع|لد يوسف |رسر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

847642 لكريم|هد عبــــد|دي مج|محمد ن ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|6252| يف حسن |زي م|م|د محمد رسر هره|لق|م |عل|

632988 لجش|م بــــكرى فريد محمد |حس ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

34533o لحميد محمود|ح عبــــد|محمد صل ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

25|62 ى|لدين يونس |ح |سلىم صل لحسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

543o73 لخي |بــــو|حمد عىل |بــــر |ح ج|نج |حقوق طنط

774222 ي عىلي|لدين عبــــد |م |سلىم عص
لمغنى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

488622 وى|لبــــرم|لمنعم محمد |م عبــــد |محمد هش سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

2954o4 عيل|سم| |دل زكري|مل ع| ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

|664o5 ل|لع|مد عبــــد |لرؤوف ح|كريم عبــــد  ن|هندستـــ حلو

|78698 حمد عىل عبــــد ربــــه|ر عىل |مي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3|6775 لعزيز|تـــفى سيد محمد عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

776943 م حسنى محمد محمود|حمد حس| زيق|لزق|ره |تـــج

54623o سط محمد عىل|لبــــ|م عبــــد|حمد س| ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

643635 لفى|ل|لسيد مطر محمد |هيم |بــــر|ء |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

|49|6o ى ع مر|محمد وحيد محمد حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

9o3o66 محمود عىل محمد مرىسي  |ج طبــــيع قن|عل

267|78 ر|لف|لق محمد |لخ|ء عبــــد|ء عل|زهر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

265586 م|ن عىل سل|محمد حمد |ره بــــنه|تـــج

8ooo49 ي | دين
ي |مصطفى

حمد|لحسينى حقوق بــــنى سويف

32|835 ى محمد |ي لليثــــى بــــدر|هيم |بــــر|سمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

792o46 ى س لم|مؤمن محمد حسي  |ره بــــنه|تـــج

27|59 لعظيم|ر فكرى فتـــىح عبــــد |من لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

66874 هلل|بــــ |يه سعيد قرئى ج| لفيوم|حقوق 

42789| يد|حمد ف|يد |حمد ف|منيه | |طبــــ طنط

425433 لم|بــــ س|لوه|للطيف عبــــد |م عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

39o38 لبــــدوى|رق سعد |ره ط|س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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52o9|7 لد|يدى ربــــيع بــــسيوئى مهدى خ|ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

629|o8 لبــــ|حمد ط|مي  عىل محمد | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

879336 ن موخ ميخ|ع| مي  ئيل |صم رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

883773 للطيف |مل عبــــد|رص ك|لن|محمد عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

4622o6 وع|ر مط|لغف|دل محمود عبــــد|حمد ع| |دين لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

2|342 ر محمد|مختـــ| رض| ر|ي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

693358 بــــو حشيش خرصى|لدين |حمد عز|رضوه محمد  لمنصوره|بــــ |د|

8o||o4 ن ممدوح فولي قطبــــ|نوره ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

829o89 لسيد محمد|نور |ء |سم| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|7545| ل نرص|محمد سعيد كم هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

|5|635 مل|زينبــــ محمود محمد زغلول ك ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

247|93 رم|هيم سعد ك|بــــر|لرحمن |عبــــد ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|3o5o8 وق ع لغريبــــ محمد|صم |رسر |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

85996 ل|لع|ء ربــــيع سيد محمد عبــــد |شيم ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

75o853 لمنعم محمد|ن مصطفى محمد عبــــد |نوره لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

87o592 ي محمد |لر|عمر عبــــد
حمد|ضى إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |

رتـــ|لإلد

33794o مر|محمد رفعتـــ معوض مصطفى ع |ره بــــنه|تـــج

6o6872  |لش|محمد كرم سعد عبــــد 
ى
بــــوكرم|ق لمنصوره|حقوق 

832842 حمد|دل محمد |لع|هدير محمد  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

75522| لصمد|ء محمد مصطفى عبــــد|ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

|237o7 هيم|بــــر|رهف محمود نرص طه  لفيوم|عه |زر

823|6| لعظيم|ل فتـــىحي عبــــد|ء هل|سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

525833 ل محمد محمود|لرحمن جم|عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

34|7|3 لغريبــــ|بــــر محمد |دل ج|ع| دين ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

642||5 س|هيم عبــــ|بــــر|محمود حسن  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

678558 لعزيز محمد |ن عبــــد |لعزيز شعبــــ|حمد عبــــد |
حسن

لمنصوره|طبــــ 

32o982 لس ه ي رسىمي بــــقطر|كي 
ئى وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

6767|6 لم|حمد س|ر عىل |لستـــ|يمنى جودتـــ عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر
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28445 م فرغىل|لسل|يوسف مبــــروك عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

29299 ى|يمن |در |ن لسيد حسي  لفيوم|عه |زر

78467 حمد قرئى|حمد محمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

48o975 ي
لنعيم|ر عبــــد|لغف|ل عبــــد|جم| دئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|38o75 لمنعم|لحميد عبــــد |لمنعم عبــــد |مؤمن عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

34363o هيم عوده عبــــيه|بــــر|ل |دتـــ كم|غ ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

6|27|3 ح فرج عىل حسن|لفتـــ|ء عىل عبــــد|شيم |حقوق طنط

628228 ن|هيم مصطفى سليم|بــــر|ل |هيم كم|بــــر| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

27|5|7 ن|ل سليم|نور هل|هيم |بــــر|ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

86794 لعزيز|ح عبــــد |بــــدر رجبــــ صل ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

9o8555 لحفيظ نجدى |لعظيم محمود عبــــد|عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

327o27 فتـــىح محمد حسن| رش ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

3|849 ى|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  لنبــــى حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

889|46 لرحمن |عبــــد| لرحمن زكري|ر عبــــد|من سيوط|تـــربــــيتـــ 

757|92 ف عبــــده محمد ديبــــ|هبــــه  رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

85|25| ل سيد دردير مرعي|نه لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

69o856 لسيد عىل| |ن رض|حن لمنصوره|ل |طف|ض |ري

52834o لمجيد محمد يوسف|م سعيد عبــــد |سل| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

333525 لحليم|محمد وحيد محمد عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|726o هيم|بــــر|ن |هيم سليم|بــــر|محمد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

45432 ف ج|د |ج مد|د ح|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|34844 لس عم ي|كي  د فخري جورج  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

57o84 ي 
حمد عىلي حسن|منى بــــ بــــنى سويف|د|

9|9395 ق|لبــــ|د عبــــد|لبــــنى رش وي |سط رسر سيوط|بــــ |د|

357423 هلل منصور مصلىح|سميحتـــ منصور عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7||o|2 م|لش|لمتـــول |حمد |لمتـــول |مني   لمنصوره|طبــــ 

5||596 لحميد مصطفى محمد سعيد|م عبــــد |إسل |طبــــ طنط

37538 لسيد|ن سيد محمد |يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

335o84 ى|فتـــ عج|مريم ر |يبــــى مي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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|58337 ن|هلل عىل عثــــم|ده عبــــد |مي ضتـــ|ري/ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

4|o687 طف حسن شبــــل|محمد ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

685|85  |حمد |مه |س|يدى |ه
ى
لسيد|لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

338oo| لبــــر|لسميع فتـــىح محمد عبــــد|مسعود عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|69728 ربــــ|مصطفى مجدى محمد ش هره|لق|حقوق 

2|6555 |حد |لو|لصمد محمد عبــــد|مه عبــــد|س|مؤمن 
ى
لدقدوق

ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|734| هيم محمد|بــــر|لدين |سعد محمود سعد  هره|لق|حقوق 

556o| ن|د عىلي محمد عثــــم|جه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o2395 لسعدئى|حمد عىل |ح |لفتـــ|يه عبــــد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

68o69 ىط|لع|لبــــصي  عبــــد|ندى عدل عبــــد لفيوم |تـــمريض 

8|88|| د|لجو|ء طه محمود عبــــد|رس| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

297643 لنبــــى|لكريم عبــــد|ء محمد عبــــد|شيم ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

758836 مل|يمن فوزى ك|م |ر عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

478o92 عيل|سم|لمجيد |حمد عبــــد |ن محمد |نور ط|معتـــ دمي|علوم ج

5|o327 لرويهبــــى|م حميده |لسل|محمد وليد عبــــد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

85358o لرحمن حسن فرج محمد|عبــــد ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

264o52 حمد عفيفى|رجبــــ سيد | دين ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

9||995 د |ء فتـــىح محمود مر|نجل ج|حقوق سوه

437983 دتـــ|عيل زي|سم|لسعيد |هيم |بــــر|مروه  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

54|3|5 ر|لنج|لعزيز |يوسف سعيد فتـــىحي عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6494|7 رى|لدين محمد محمد بــــند|ن عز |يم|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

229737 ن|حمد ربــــيع محمد رمض| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

23|48o لصيفى|هيم محمد مرىس طه |بــــر| ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

59|o4 للىه|ء فرج محمد عبــــد |لشيم| بــــ بــــنى سويف|د|

265666 ل|لع|لمنىح  عبــــد|سط عبــــد|لبــــ|محمود عبــــد شمون|نوعيتـــ 

|42492 ى|منيه محمد عىل | مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

259859 يه|ن هد|لرحمن عثــــم|ء عبــــد|سم| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|4|4|3 يز مصطفى محمد|مصطفى ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26o747 ى ع لرحمن عىل|طف عبــــد|نرمي  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 
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84|o9 للطيف|ن عبــــد|طمه محمد سلط|ف لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

226948 عيل|سم|م عىل |م|مي  | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|58329 لم|لسيد س|لعليم |م عبــــد |ره سل|س هره|لق|بــــ |د|

5523o ي محمد| رش
عيد قرئى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

2|7o86 س|لح عمر عبــــ|حمد ص|م |غر هره|لق|حقوق 

68|oo7 |محمد حمدى فهىم شط لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5|67|8 ى  ف |نرمي  |لل|حمد عىل عبــــد |رسر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6|2|93 ى محمد |ي ي|حمد محمد |سمي 
لففى ي |

لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|o794 نم|عمرو وحيد صبــــيح عىل غ لمنصوره|طبــــ 

449886 ج |لمنعم محمد خف|جد عبــــد |سلىم م |ره طنط|تـــج

4|4329 لسيد خليفه|ج  |ء ن|روميس |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|39738 ي
ف ف| |دئى روق محمود|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

768284 ى|بــــر|ندى مصطفى  هيم حسي  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

49786 ل جمعه عىل|محمد جم عه مشتـــهر|زر

89378| ن  |حمد عثــــم|بــــوعىل |محن   سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|4o9o س|كرم سعيد غط|جورج  ره بــــنى سويف|تـــج

439|56 هيم محمد مرعي|رص إبــــر|نورين ن لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

6o2|9 لكريم|ن سيد عبــــد |بــــ رمض|رح |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

33|85 حمد|رضوى محمد مصطفى عىل  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

894338 ى |ك بــــر |سعد عدل ج|رولي  سيوط|بــــ |د|

789866 ح محمد عرفه محمد|صبــــ لمنصوره|حقوق 

545|o ى عبــــد  لمحسن|محمد سعيد حسي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

827672 ي|حمد عبــــد|محمود 
للطيف حفنى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o4996 د محمد |نهله حسن ج ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|9562 ئل رزق عىلي|حمد و|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|35395 محمد حسن محمد عىلي صقر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

623oo4 رس يشى حزه|حمد ي| ط|هندستـــ دمي

77|2o6 وى|ء عىل محمد محمد طنط|سن زيق|لزق|عه |زر
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862524 للطيف|حمد عبــــد|جح |حمد ن| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

5o8976 لعزيز أبــــو نعيمه|تـــه عبــــد |م عمر شح|حس عه دمنهور|زر

63||86 ر محمود|ن سعيد مختـــ|يم| زيق|لزق|ره |تـــج

6|44o تـــ|بــــر شح|حمد ج|محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

224836 لمجيد|ن محمد عبــــد|لرحمن سليم|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

53o557 لم|ن فتـــىحي س|ء رمض|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

7|6397 دى عىل شحتـــو|له|جح عبــــد |محمود ر ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

867o25 ك|لمل|هلل عبــــد|ن عبــــد|بــــيشوي جرجس سليم دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|56872 محمد ممدوح محمود محمد ى شمس| لسن عي 

43728o بــــوعمر|لسيد |ر |لغف|عيل عبــــد|سم|ء |ول لشيخ|بــــ كفر |د|

253542 يرى|لحميد |حمد عبــــد|ء |رس| لشر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

852734 مد محمود خليفه|ده ح|حم سيوط|عه |زر

624375 د|لحد|مريم محمد حمدى تـــوفيق  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

839o|8 مل|فتـــ نعيم ك|ر| رين|م ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

337o79 ن|ن محمد رمض|حبــــيبــــتـــ رمض |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

272832 ي
لسعود|بــــو|تـــ |لشح|ل |جم| دئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

6336o9 ضى|نىه سعيد محمد ر زيق|لزق|علوم 

446863 حد|لو|حد عمر عبــــد |لو|طف عبــــد |م ع|حس ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

84o886 بــــرهيم عىلي|هلل |د عبــــد|جه دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

85367| ى خلف عبــــده ذىكي| كرستـــي  ي|بــــ |د|
|لمنى

623633 م|محمود محمد محمود بــــدوى ضي ط|بــــ دمي|د|

79o69| بــــو زهره|محمود محمد محمود حسن  حقوق بــــورسعيد

352286 ى  هيم|بــــر|محمد صبــــرى سيد حسي  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

2|4|6| لعزيز|لدين عبــــد|ح |هر صل|يوسف بــــ هره|لق|صيدله 

752984 لرحيم|حمد عبــــد|لسيد محمد |محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

3457o4 حمد فوده|حمد عطيتـــ | |نور ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|66276 ن حسن|محمد حسن رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8549|3 حمد|لحميد |ح عبــــد|لحميد صل|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

3|3|33 حمد عىل|هلل |دل عبــــد|ملك ع |طبــــ بــــيطرى بــــنه
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2|897o هيم محمد|بــــر|هلل محمد مصطفى |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|3745 يف عوض مصطفى|ن ديه رسر ى شمس|د| بــــ عي 

486884 لشيخ|لم محمد |شم س|م حمدى ه|هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63|9o8 ي|ر
لح|لسيد محمود ص|م |م| |ئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|6428 لرحمن|حمد عبــــد |عيل |سم|حمد | لمنصوره|حقوق 

4o|o36 مد محمود نصي |سم ح|بــــ سكندريه|ل|ره |تـــج

7575o7 يه مصطفى عىل خليل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

622866 بــــينى|لسيد |لرحمن |ده محمود عبــــد|غ لشر ط|بــــ دمي|د|

832336 هلل محمد|لد عبــــد|هلل خ|عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|63o9o صم سيد محمد|سلىم ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4246|o سكندريه|ل|حقوق  ح|لمل|ل |لع|حمد عبــــد|حمد محمد |محمد 

8o9446 يف حم يف محمد رسر ده|رسر ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

336298 لكوم|رس يىح |هدير ي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8|5|82 هلل|هيم عبــــد|بــــر|ر يوسف |من ي|نوعيتـــ 
|لمنى

7oo556 ف حسن منصور|حسن  رسر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

63o||4 لحليم مرىس|حمد محمد عبــــد |محمد  زيق|لزق|طبــــ 

|2|264 ف محمد حمزتـــ عبــــد | ر|لستـــ|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

438459 ج |روق متـــول ن|م ف|محمود هش لشيخ|طبــــ كفر 

327298 لرحمن فرغىل|ده عبــــد|نىح  حم| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

4|8766 ى س|ي لم|لق س|لخ|مي عبــــد |سمي  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

78o|96 لسيد|مد |لسيد ح|ء |بــــه زيق|لزق|صيدله 

6846oo حمد|زق |لر|دل عبــــد |ء ع|رس| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

249278 لصعيدى|ن درويش |ره محمد سليم|س تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

69||67 هيم|بــــر|حمد محمد |هبــــه  لمنصوره|عه |زر

338637 حمد عفيفى|حمد |تـــفى محمد  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

786o9| ي|ر
سم|سم عىل ق|سعيد ق| ئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|94oo لجمل|لحفيظ |لدين عبــــد |يمن عىلي |منى  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|28777 ود|ر سعيد د|دو|ندرو | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

265947 ل|لع|محمد يشى عىل عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9|9724 وس  |م شنوده تـــ|مويل س|ص ورصى معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 
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6899|9 سهي  محمد فخرى محمد لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5|83o6 ر محمود سعيد محمد سعيد|من سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

5o85|4 ى عبــــد|حمد صل| لقوى|ح عىل حسي  تـــمريض دمنهور

5|5342 لعزيز|ن محمد عىل عبــــد |يم| |عه طنط|زر

85|375 ى عبــــد|س حمد|هلل |لم حسي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

35|96 لشورى|لسيد |م مصطفى  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

6|o|o4 لمحمدى عرص|لمجيد |محمد عبــــد |حقوق طنط

|7|975 ضى|لق|شم حسن |محمد ه تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

6o78oo ح جبــــر عىل|لفتـــ|رس عبــــد|ن ي|نوره |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

88746| يز بــــطرس عطيتـــ |ثــــروتـــ ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

432776 م جودتـــ|لسل|لعليم عبــــد |در عبــــد |ن| رن |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

87o67| ى|منيه يوسف محمد | مي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o9oo8 هلل حكيم|هر سعيد خلف |س سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

7||34 حمد مصطفى سليم|محمد  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

|37|o4 لسيد محمد|دهم رفعتـــ | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

867235 ء يوسف يسن حسن|سم| قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

24|423 ى|حمد حس|هيم |بــــر|حمد |ء |سم| ني  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

59o5| ح|لفتـــ|خلود سيد عىل عبــــد  لمنصوره|حقوق 

337565 م عىل سيد|حبــــيبــــه عص ى شمس حقوق عي 

2o684 حمد|محمود حمدى محمد  هره|لق|حقوق 

855622 ي محمد |لبــــ|عبــــد بــــوجبــــل|سط محن  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5|o|33 لخولي|حمد |حمد محمد |م |حس ره دمنهور|تـــج

462o|8 لمغربــــى|يه عىل عىل | لشيخ|بــــ كفر |د|

42976o وى|لشن|م تـــوفيق |حمد عص| |طبــــ طنط

2395|o لحميد يوسف غريبــــ|ن عبــــد|يم| ن|بــــ حلو|د|

2|34o3 ن خليفه|ل رمض|دين جم|ن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

88o759 غبــــ  |ى ر|ره سعد بــــش|س سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

545529 لسيد أحمد|لد |محمد خ سكندريه|ل|ره |تـــج

45993o حمد فتـــوح فوزي رسور| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

624|45 لحليم|مل عبــــد |عمرو محمد محمد ك لمنصوره|طبــــ 
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3338| عيل مرىس|سم|كرم محمد |طمه |ف ى شمس|زر عه عي 

8782|9 ى نصيف  |بــــى كم|غ| ل بــــشر ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

259337 ى|زى ش|ل سعيد حج|نه هي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

79|879 هلل|م طلعتـــ عوده ضيف |هلل حس|هبــــه  زيق|لزق|حقوق 

||678o وز ي ى صل|في  لدين محمود|ح |سي  هره|لق|ر |ثــــ|

63795o عيل|سم|تـــ عىل |د عىل فرح|زي زيق|لزق|ره |تـــج

35o22 |لور|لرحمن فرج |حمد محمد عبــــد |
ى
ق سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

6695o ن مسيحه| ئيل حن|دى ميخ|ن| مي  ره بــــنى سويف|تـــج

267o84 مل|ك| مجد ند| |مرثــــ |بــــ بــــنه|د|

77o52| هيم عىل محمد عىل|بــــر|محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

884527 رص فرج خميس |لن|م عبــــد|سل| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

788843 تـــ |من لسعيد|ر مهدي خي  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

9o8236 لسيد محمود |ء محمود |شيم ج|بــــ سوه|د|

76o786 هلل محمد محمود خرصى|منه  لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

772458 لم|ن حسن س|حمد محمد حس| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

3|629| ن مسعد حسن حسن|نوره لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

35o45| سيف نعيم محمد نعيم ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

54o25o |هلل شه|حمد عبــــد|هلل |هيم عبــــد|بــــر|بــــسمه  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|8799 لففى|حمد يوسف |يه يوسف | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75o4|9 لدين محمد محمد|د |محمد عم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

864|63 حبــــيبــــ| هلل يوحن|ديفيد رزق  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

26o|45 ى عبــــد|ي لضلع|د |لجو|لحميد عبــــد|سمي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

69574o ى  ج |لبــــلتـــ|لحميد |لسيد محمد عبــــد |نرمي  لمنصورتـــ |تـــمريض 

6|o948 ف عبــــد |رجبــــ  لجمل|بــــو |لعزيز |للطيف عبــــد |رسر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|59|63 ى  ى حسن|محمد حسي  مي  ى شمس|د| بــــ عي 

3|489| دى مرزق ذىك فنجرى|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

877o9 لسيد محمد|لد |ء خ|رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

68o487 لمعىط|هلل عبــــد |ن عبــــد |محمد رمض لمنصوره|حقوق 

756873 محمد ممدوح جمعه حسن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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|54o33 حمد محمد سند|حمد محمد | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

6o2827 تـــ|وى بــــرك|لطنط|وى محمود |لطنط|حمد | |ضتـــ طنط|علوم ري

293432 حمد|لسيد |حمد |ن |مرو لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

85|63 لمجيد خليفتـــ|د عبــــد |حمد عم| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

773||4 لس عم  ن|كي 
ى
شد|د صدق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

696359 حمد محمد حمزتـــ|سحر  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

85|o29 ى|ي ى محمد حسن حسي  سمي  لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

885929 بــــر متـــول |لج|عىل متـــول عبــــد سيوط|ره |تـــج

|39739 هر محمد نرص|لظ|دل عبــــد |ع| دين هره|لق|ر |ثــــ|

4289o2 لدين|لفتـــوح رفعتـــ علم |محمد أبــــو  |ره طنط|تـــج

22594 هيم متـــول|بــــر|بــــر |هيم ص|بــــر| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|72684 م محمد|م تـــه|عمر س ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

76623| ي محمد|لدين مصطفى فرج|م |روى حس|
ئى ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

5o33o7 بــــو زيد|بــــو زيد عىل |هر |ن ط|نوره لشيخ|عه كفر |زر

44438o ى عم ى|بــــر|هيم |بــــر|د |نرمي  هيم حسي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

4948oo ضى محمود|م محمود ر|إسل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

284296 لرحمن محمود متـــولي|لح عبــــد|ر ص|من هره|لق|حقوق 

25|56 يه نبــــيل عبــــده مرىس| لفيوم|عه |زر

5o4|65 ري حسن|هيم محمد قبــــ|بــــر|هلل |منتـــ  زيق|لزق|عه |زر

9o84|7 ر محمود |لستـــ|ل غريبــــ عبــــد|من ج|تـــربــــيتـــ سوه

|5o958 للطيف|حمد عبــــد |للطيف |ن عبــــد |نوره هره|لق|بــــ |د|

4893o9 م محمد|م|عيل |سم|م |سلىم حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4267|9 حمد|لحميد |بــــر عبــــد |ره خميس ص|س |حقوق طنط

5oo736 ح حسن|لفتـــ|ره حسن عبــــد|س ره دمنهور|تـــج

35o826 ى عبــــد ى حسي  ل|لع|د عبــــد|لجو|نرمي  |ره بــــنه|تـــج

859837 ل فضل سيد|خلود جم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

443549 حمد عجىمي|لعليم |روق عىل عبــــد|ف لشيخ|عه كفر |زر

69|9|5 ن|لح كيو|بــــوص|رق محمد مصطفى |ط لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

9o354o تـــتـــ |حشمتـــ بــــخيتـــ شح| رين|م ي صىح سوه
ج|معهد فنى

3268o9 رص عزتـــ بــــكي |منيتـــ ن| ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ
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4o5656 ي|ه
لبــــديع محمد خليل|عىل عبــــد | ئى سكندريه|ل|حقوق 

339858 حمد يوسف|ئى شبــــل |لد ه|خ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9|369o ي |حمد سيد |
حمد سويفى ي |

ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

22o|o| وى|لطح|زن عىل بــــزيع |ء م|ر عل|مي مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7|757| بــــ|لوه|ء محمد محمد عبــــد |شيم لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4432o2 لغريبــــ|طمه عىل حسن |ف لشيخ|بــــ كفر |د|

4|236 يوبــــ|لقدوس |ده عبــــد |ء حم|رس| هره|لق|بــــ |د|

45||97 لعليم رسور|لرحمن عبــــد |محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5o552 صف|صف رمزى و|رمزى و ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

365268 عيل|سم|هلل ممدوح سعد |هبــــه  ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

37334o تـــتـــ|حمد شح|لرحمن محمد |عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

423|8o ف حسن مك|حمد | ن|وى حمد|رسر بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

776|62 سود|ل|لعظيم محمد |ء عطيه عبــــد |ل| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

7o8884 ى لطفى مج|ي هد عبــــده حسن|سمي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5o4826 حمد|ن |هلل عثــــم|ن عبــــد |ندى عثــــم ن|علوم حلو

9o3899 هيم|بــــر|لرؤف |رص عبــــد|مه ن|س| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|5|235 لعوضى|خلود محمود محمد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

322825 لسيد|ل |تـــ كم|لشح|ن |يم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

23||24 حمد|م |م|لسيد |لرحمن محمد |عبــــد هره|لق|ج طبــــيع |عل

|5o498 ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ح |لفتـــ|عىل عبــــد  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

4o69o9 هيم محمد جبــــر|بــــر|ضل |خلود ف |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

7846o| لم|حمد محمد س|لمرحىل |هيم |بــــر| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

479o54 ي |دي ه|ف
ى منصور|ئى مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

23893| ى عبــــد هيم|بــــر|لعليم غنيم |خلود خي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7oo256 لسيد|تـــم لطفى محمد |عمر ح زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

89||55 عيل محمد عىل |سم|نىه  سيوط|بــــ |د|

9|6739 بــــتـــ محمد |محمد يشى ثــــ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

86|853 حمد محمد|ء محمد |ول دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

27o333 نم|صبــــىح مدحتـــ صبــــىح مصطفى غ مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع
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4o3|92 ى ى محمود حسي  رضوى حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

2|763| دل مصطفى محمود|عمر ع ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

96464 ى| حمد عويس سيد حسي  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

5o3757 ده محمود تـــوفيق|لحسن حم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|274o2 م محمد |لسل|لدين عبــــد |ح |لد محمد صل|خ
جبــــر

ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

892773 هلل  |زق عبــــد|لر|طف عبــــد|هلل ع|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

345o98 لم|مه س|ن سل|ر صبــــىح رمض|من لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3663| ى حسن|مريم  حمد حسي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

235|93 ض محمود|ل ري|ض جم|ري ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

92o5o| م |حمد هم|ر |فك|يدى |ه ج|بــــ سوه|د|

9|4|45 تـــه محمد  |عزه مصطفى شح سيوط|حقوق 

42oo27 لسعدئى|لم |حمد مصطفى س|مصطفى  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6|7o84 لنجدى|هيم |بــــر|كر |مريم ش ط|بــــ دمي|د|

85o534 ن|حمد سلط|سهيله محمود  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

266o44 م|مصطفى محمد فيصل شفيق عز ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

||888o بــــ محمد|لوه|بــــو بــــكر عبــــد |م |عمر هش كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

848o3| هيم عبــــدربــــه|بــــر|حمد |هيم |بــــر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

426||7 لعزبــــ زهو|لسيد |د |ء عم|رس| سكندريه|ل|ره |تـــج

8o252o مر محمد محمود|حمد ع| حقوق بــــنى سويف

2|5594 ى|مصطفى محمود محمد محمود ل شي  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

5|o6o7 يف|هش ى مرىسي رسر م يحن  حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|55957 وق  ف |رسر حمد عفيفى|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

34584o م بــــيوم مصطفى|لسل|ء مصطفى عبــــد|سم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4|3974 للول|فكرى مسعود | دين |بــــ طنط|د|

8|oo38 لعظيم|ره محمد سيد عبــــد|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

||8924 هيم|بــــر|حمد |رس محمد |فرح ي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o2264 ق|ن محمد محمد |يم| وى|لشر لمنصوره|حقوق 

83|3|8 ى م|جرجس فىلي بــــهن| يوستـــي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

8o|925 عيل|سم|مل |طف ك|محمد ع ي|بــــ |د|
|لمنى

698286 حمد|ز سيد |لبــــ|ء محمد عىل |رس| ط|بــــ دمي|د|
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453548 حمد| |لعل|بــــو |لحميد |عبــــد| مصطفى رض لشيخ|هندستـــ كفر 

689||8 ف عىل |عىل  للطيف|عيل عبــــد |سم|رسر ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

833729  عىلي
ى حسن عىلي حسي  |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

دى|لو

63625 د|لجو|مون محمد عبــــد|دتـــ م|غ حقوق بــــنى سويف

858493 ي عبــــد
لعزيز محمد|محمد مصطفى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

688|3| حمد بــــدير محمد بــــدير| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

823o72 زينبــــ خليل محمد خليل ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4|4392 ى |  عبــــد|حمد حسي 
ى
ج|لمعىط حج|لدسوق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|4477 ى خ حمد عمر|د |لد فؤ|نرمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8267|4 ن|لم|لمجد س|بــــو|دل |طف ع|ع دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

85748 ى محن  عبــــ|ي حمد|س عويس |سمي  لمنصوره|حقوق 

263845 ه حمدى عبــــد| عيل|سم|لمنعم |مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

22587 حمد خليل|يوسف يحن  خليل  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

42699| فظ|لعزيز أحمد ح|ن مجدى عبــــد|رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

88o364  حن
ى
لس جرجس صدق هلل  | |كي  سيوط|هندستـــ 

779255 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|م فيصل |ريه زيق|لزق|بــــ |د|

226478 لسوليه|محمود عىل محمد  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

32664 ي
ى محمد عمر|ء |ضى  حسي 

لدين مصطفى كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

759864 حمد|ميه سعد محمود |س لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

69823o حمد|محمود حسن | نور لمنصوره|ره |تـــج

247648 ئى محمد|لعن|صف |ر ن|لستـــ|لكريم عبــــد|عبــــد
تـــه| شح

ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

|35386 يف|لجو|هيم عبــــد |بــــر|هيم |بــــر|عىل  د رسر ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

3|4|27 د|لدين ج|ح |حمد محمود صل|مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

28968 حمد|رءوف رجبــــ موىس  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7825o7 حمد|ع |لسبــــ|د محمد |ل عم|جم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3548o3 لسيد|م عىلي محمد |تـــفى عص |بــــ بــــنه|د|

438|38 يف|لفتـــ|لسيد عبــــد|ن |يم| ح رسر لشيخ|عه كفر |زر

|53358 ء سيد خلف محمد|شيم ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

844oo هلل|تـــه عبــــد |ضيف محمد شح |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ
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842o| ي جم
يد محمد|ل ز|مصطفى ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

422739 لجليل|لعزيز عبــــد |د عبــــد |محمد عم سكندريه|ل|حقوق 

7o9989 لسيد|لقطبــــ عىل |ن مجدى |سوز لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

427o47 هلل|وى عبــــد |لص|هلل محمد |منتـــ  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

7o8352 دي|له|هيم عبــــد |بــــر|ء محمود |سم| لمنصوره|نوعيتـــ 

5o|764 ي عبــــد|م|
لق محمد موىسي|لخ|ئى سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|53784 ي نعم|طمه جم|ف
ن|ل مصطفى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

336678 لمسيح وديع عزيز|نىح  عبــــد| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

7|o24o خلود محمود حسن محمود زيق|لزق|عه |زر

766473 ص|لقص|ع محمد |لمر|لسيد |حمد | لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

26o4|6 حمد صقر|ئى رجبــــ سيد |م| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

22|5|2 ى صبــــح|عبــــد لرحمن وليد حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9o6699 ى عبــــد| دين لحميد |ه عبــــد|لل|حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6463o| ى|ي حمد |وى |لص|حمد |مه |س| |سمي 
ن|شعل

لمنصوره|حقوق 

423253 هيم|بــــر|م محمد خليل |محمد حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

237432 ى حسنى عطيه نون| يوستـــي  ى شمس| لسن عي 

528|78 لحميد تـــوتـــو|يوسف مصطفى يوسف عبــــد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

7|568o ود|بــــو د|لسيد عطيه محمد |جميله  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

86o684 ي فهىمي|م|ممدوح 
ى
ن صدق عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2|2527 هيم|بــــر|ح محمد |لفتـــ|لدين عبــــد|ح |عمر صل كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|2499o لسيد|بــــ |لوه|زم عبــــد |ن ح|مرو لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

782793 خرس|ل|لحليم |در عىل عبــــد|لق|منى عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

67|73 ى|حمد حس|حمد طلبــــه |يه | ني  لفيوم|نوعيتـــ 

332243 ي|حمد |حمد |لعظيم |ح عبــــد|محمد صل لمليىح  |حقوق بــــنه

69|92o لرحمن فهىم جوده فهىم|عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

324725 ى محمد محمود محمد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

632355 هلل|هلل محمد عبــــد |سلىم محمد عبــــد  زيق|لزق|علوم 

36o62| ى|ل ن|حمد جل|محمد  دى حسي  |حقوق بــــنه

542858 زى|لعك|حمد |آيتـــ محمد محمد  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

|57728 لسيد|ن محمد سعد |نوره سيوط|عه |زر
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598o9 ى عبــــد |عبــــد  ى|لرحمن حسي  لحميد حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

5|9486 هيم تـــرىك|بــــر|م مصطفى سعد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

253838 |عىل | هد زكري|ن
ى
لبــــرق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7|426 هلل|لم عبــــد |لعظيم س|ء عبــــد |سم| لفيوم|لعلوم |ر |د

|38|36 هيم محمد|بــــر|حمد مصطفى | هره|لق|ره |تـــج

5o7959 فع|هيم محمدين محمد ن|بــــر|حمد |ريم  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

64627| هر رجبــــ|دل ط|حمد ع| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

54522| ده|لسيد محمد زي|رق |عمر ط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o63| حمد|لمجيد |لد عبــــد |ندى خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

527369 يد|للطيف ز|حمد زىك عبــــد|ن |يم| سكندريه|ل|هندستـــ 

9239|| ر محمد حسن |لح مختـــ|ص ج|بــــ سوه|د|

79|7|5  عىلي |عبــــد 
ى  حسي 

هيم|بــــر|هلل مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

5|9549 ر|لنج| |لم زكري|س| هند زكري تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

362552 طف مصطفى محمد محمود|مروتـــ ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

64878 ح عىل|لفتـــ|مه عبــــد|س|محمود  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

232462 ى|بــــسمه كرم  حمد حسي  هره|لق|بــــ |د|

8|oo32 ى بــــحر تـــسنيم رجبــــ حسي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

2434o2 هيم سيد عىل|بــــر|مح |س| عل هره|لق|صيدله 

|43939 ن|لسيد مصطفى سليم|عربــــى مصطفى  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

62o33| بــــ|لمرىس سنج|لح |هيم ص|منيه معوض إبــــر| ط|ر دمي|ثــــ|

8o|953 ي عمر حسن ك
مل|مصطفى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

7o|7|5 در رسور|لق|حمد عبــــد |در |لق|مروه عبــــد  زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

239554 ى  ن|حمد عثــــم|ضىح خرصى ن|بــــ حلو|د|

775863 حمد هدهد|ل |لسيد جم|ء |رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

69|44| لعيش|بــــو |لسيد طه |هيم طه |بــــر| لمنصوره|حقوق 

5|7447 ح يوسف محمود يوسف منصور|سم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|35458 قتـــ | ف سيد معوض|رسر رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

54|8|2 لكريم|هلل محمد عبــــد|لسيد عبــــد|هلل |عبــــد تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2|333o شه|م عك|يه عمرو محمود س| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ
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83o523 لدين خليفه|د سيد نرص |زي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

524847 ن|هلل شوش|هلل يشى محمد عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

234757 لسيد|هيم |بــــر|ل وصفى |محمد جم كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|7256 ى |ج جور|لبــــ|هيم |بــــر|حمد عوض |سمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

253|65 وى|لغمر|هيم |بــــر|ر |منيه مختـــ| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|62694 ى عبــــد |ذ مجدى ي|مع لكريم|سي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

849594 ى صل|ي م|م|ح سيد |سمي  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

333o27 لسيد|هيم |بــــر|لسيد |مر |س ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

839o6 ى|لسيد حس|لمنعم عبــــد |ن عبــــد |رمض ني  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

4|97| تـــ عبــــد | حد|لو|لمنعم عبــــد |ري عبــــد |لبــــ|مي  هره|لق|ره |تـــج

4|7774 خلود محمود محمد فودتـــ |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

6|7493 ى|بــــو |للطيف يوسف |ن عبــــد |رو لعني  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

366449 شور مسعود|ح ع|فرح صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

685o8o هيم عمر|بــــر|لسيد |ن |لسيد حمد| لمنصوره|حقوق 

52o4o2 لحدينى|لمطلبــــ |ل عبــــد|لمطلبــــ كم|رضوى عبــــد  ن|علوم حلو

859372 لمغربــــي محفوظ مدين|حمد حسن | ي|عه |زر
|لمنى

328o83 متـــ محمد عىل متـــول|س|محمد  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

447|29 ى رس|بــــر|حمد حمدى | ج|هيم حسني  سكندريه|ل|هندستـــ 

7924|| يوسف محمد يوسف مصطفى | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4o7828 ى خف|ف ى محمد حسني  جه|رس حسني  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

5o757o ى ه هيم|بــــر|ن |ئى محمد رمض|حني  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

7|2666  |لح عبــــده عبــــده |ص
ى
لطي |لدسوق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

44954| حمد حمودتـــ|محمد سيدى بــــشر مرىس  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

884822 ل عزيز جيد  |بــــيتـــر كم سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

9o29|5 ي |ن ن|دق شعبــــ|لص|ء عبــــد|عل ج  ج|ره سوه|تـــج

284394 بــــ|لتـــو|لعظيم عبــــد|ء ثــــروتـــ عبــــد|نجل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2|4826 حد|لو|روق عبــــد|لدين ف|محمد نجم  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

44ooo3 ي|ر
لرحمن|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد| ئى لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 
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24976| س تـــعيلبــــ|ل يوسف عبــــ|حبــــيبــــه جم شمون|نوعيتـــ 

494453 حمد حلىم بــــليح|ن |مرو |حقوق طنط

22|o2 لم|م محمود س|جر عص|ه ى شمس|د| بــــ عي 

|49o55 ى|م ن|د فوزى دهش|ميل| رتـــي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|49385 ر|ئل محمد دويد|يدى و|ه ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

5o43|2 لح|حمد ص|لسيد |محمد | رودين سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

889433 ي |لم|محمد س
ن محمد مصطفى سيوط|حقوق 

37|223 ي 
غ|لصبــــ|هيم |بــــر|حمد |محمد حسنى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

374542 ه حسن س| لم حسن|مي  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

596o9 حمد عىلي عىلي|طمه |ف تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6273o| |لبــــن|لحميد عطيه |رضوى محمد عطيه عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

682943 ه | زق قنديل|لر|لق عبــــد |لخ|لسيد عبــــد |مي  لمنصوره|بــــ |د|

632489 لسيد عبــــده|مريم محسن  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|478o بــــوزيد صقر|هر |ء ط|شيم سكندريه|ل|ره |تـــج

449|54 بــــو عىل|لصمد محمد |حمد محفوظ عبــــد | |حقوق طنط

27757| بــــوعىلي|فظ |لح|مل عبــــد|مل ك| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6oooo5 ج |لسعيد حسن ن|فرج | دين |ره طنط|تـــج

8752o8 بــــىلي |لبــــ|ن حسن صبــــرى |ميه سيوط|ره |تـــج

688927 هيم عبــــدربــــه محمد|بــــر|لسعودى |لرحمن |عبــــد 
لم| س

ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

79o995  |تـــيوليبــــ محمد 
ى
هيم|بــــر|بــــو عجوه دسوق ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

45||83 ن|تـــ محمد رشد|حمد عرف| |هندستـــ طنط

862644 ي|بــــرين ه|ص
ي رفعتـــ مصطفى

ئى ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

78o|22 تـــتـــ حسن|ر محمد شح|مي زيق|لزق|بــــ |د|

35255 ى سعد |ي هلل زىكي|لدين عبــــد|سمي  هره|لق|ر |ثــــ|

634578 بــــ|لوه|حمد عبــــد |لسيد |در |ن زيق|لزق|بــــ |د|

7|6o98 لنبــــوى حسن|لعزيز |هلل مصطفى عبــــد |عبــــد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4|7776 للطيف مصطفى دشيش|عبــــد| رض| لي|د لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

862422 حمد|عيل |سم|هلل |د |يه ج| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

42665 لرحيم|عىل عبــــد | محمود رض هره|لق|حقوق 
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24|7|5 ه خ| هيم|بــــر|لد محمد |مي  ن|بــــ حلو|د|

25575 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|لد |نىه خ ن|بــــ حلو|د|

3||645 لشيخ|هلل محمود |محمد نرص عبــــد تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

85755o ى ي حن| كرستـــي  |حرز بــــشر دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

87|654 هلل|هلل عبــــد|حمد عبــــد|جر |ه ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

768695 لحميد|لسيد عىل عبــــد|له |ه زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8o2|| هلل|ن محمد جلول عبــــد|نوره ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

627336 هلل يوسف يوسف|ئى عبــــد|ن ه|نور عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

296o2o م|لحليم سل|لد عبــــد|لحليم خ|عبــــد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

33o82o  محمد عبــــد|لبــــ|ن عبــــد|يم|
ى
بــــ|لوه|ق |بــــ بــــنه|د|

|56638 لسيد معوض|زن محمد |م  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

2828| ي |
ى
ي|حمد دسوق

ى
حمد دسوق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8527|3 مل|ل قطبــــ ك|عمر جم ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

8||5o6 هيم|بــــر|ل فوزي |طمه جم|ف ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

75255| بــــ|هيم خط|بــــر|بــــ |محمد محمود خط |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

8273|o حمد|حمد عىلي |يوسف  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|669o ف منصور محمد عبــــد |مصطفى  حد|لو|رسر ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

8436o6 مونس|ل عدلي |عدلي كم ن|سو|علوم 

36275o لحميد|حمد محمد عبــــد|عمرو  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

497935 لنقيبــــ|دي |له|هدى سعيد عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5339| حمد محمود محمد فرج| ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

482378 ى|م مجدى ج|سل| بــــر حسن حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|9o47 لعليم|ء سيد عبــــد|يه عل| ره بــــنى سويف|تـــج

495442 ى|محمد ع طف محمد حسي  تـــربــــيتـــ دمنهور

75||78 م|حمد مصطفى عر|لسيد |حمد |عمر  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

688693 |لسعيد بــــدير زهقن|ء |ره عل|س ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

487|95 ع|لس|لرحمن |محمود ممدوح محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

235789 غنى حسن|حسن محمد | دين لمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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87697o ي|ر
ل  |لع|زق فتـــىح عبــــد|لر|عبــــد| ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|29656 ى  ى عبــــد |حسي  ف حسي  ل|لع|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

|2o453 ح|لفتـــ|لرحمن محمد بــــيوم عبــــد |عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|42o55 لغنى|لرحمن عبــــد |دل عبــــد |محمد ع ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

8oo322 ي
ء محمد متـــولي|بــــه| دئى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

786844 ى كم ى |عمر حسي  حمد|ل حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|473|| حمد|حمد وحيد فتـــىحي طه | هره|لق|ره |تـــج

86|798 ممدوح فتـــىحي محمد| دين |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

79|265 ي | |مه
حمد|حمد حسنى وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

438o27 لصيفى|لجيد |ن عبــــد |ندى محمود زيد ي صىح طنط
|معهد فنى

4498o بــــ|لتـــو|ء محمد عىل عبــــد |عل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

85o996 حمد|ء فوزي محمد |لشيم| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

63o595 هيم مرىس|بــــر|محمد | حمد رض|مهند   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

433|47 وى|خن|ل|حمد |حمد محمد | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

8|o585 ي قطبــــ محمد
بــــسمه حسنى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

49|262 م محمد وجيه محمد بــــسيوئى|عص| هن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

546477 لضوى|لرسول محمد |مر عبــــد |محمد ع ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

243738 ر|لنج|سط عىلي |لبــــ|ء حسن عبــــد|ول ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6|8328 يح|لس|لعزيز محمد |محمد عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

587|2 ى| حمد بــــهلول محمد حسي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

853958 رص فوزي محمود|كريم ن ي|علوم 
|لمنى

63878o ي
ل مصطفى|لع|عبــــده محمد عبــــد | دئى ي صىح 

زيق|لزق|معهد فنى

79o65 حمد|لسيد |لدين |حمد نرص | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2385|4 ى عبــــد ى|نشين حسي  للطيف حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

342744 ع|بــــر رف|لرحمن محمد ص|عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

|2|o3o حمد محمد شلبــــى|لد |محمد خ ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

252248 يد عرفه|ح ف|لفتـــ|هدير عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

689538 زى شعشيع|لمغ|حمد |بــــر |ء ص|دع لمنصوره|عه |زر

865877 دق|لص|ء محمود محمد |ول تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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832438 هلل|سم خلف |هلل ق|جر خلف |ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

76|437 لرحمن|حمد محمد عبــــد |لرحمن حسن |عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

24835| لرحمن صومع|تـــه عبــــد|لرحمن شح|رتـــيبــــه عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

696844 ل|كريم يحن  محمد جل لمنصوره|ره |تـــج

38626 لسيد|ن عبــــد |يمن عىل عش|ء |سم| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

852939 حمد|لحكيم |د عبــــد|م فؤ|حس ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

34o778 ى يوسف محمد متـــولي|ي سمي  |نوعيتـــ بــــنه

885|83 ى محمد |ل| حمد |ء حسي  سيوط|نوعيتـــ 

6o|393 لغربــــى|ل |مد هل|دى محمد ح|له|عبــــد  |علوم طنط

28o6o| ين سكندر|ثــــروتـــ شكرى | في  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

698257 س|محمد عبــــ| هدير رض لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

759o82 زن محمد مصطفى فرغىل مصطفى|م لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

856779 ي محمد موىسي|نتـــص| ر شوربــــىح  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|7456 هيم يونس|بــــر|ن |ء رمض|شيم |حقوق طنط

32297| ح محمد|لفتـــ|ل عبــــد|ء كم|ول ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

545||3 ن حسن|لسيد عثــــم|حمد حمدى | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

252|49 ر|هيم نص|بــــر|بــــ محمد |رح ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

424747 حمد فرج|م فرج |بــــس سكندريه|ل|طبــــ 

485256 يف عىل |مي لسيد عىلي|ر رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

876962 خر  |دل موريس ز|يرينى ع| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|5o66 ى |ي لرحمن|لسيد فرج عبــــد |سمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

4|4653 ل|لش|ل |لمتـــع|حمد عبــــد |هلل |ء عبــــد |سم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

78oo7 ى عوف|ن سيد محمد |مرو مي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

5|o672 |لجميع |لدين محمد |م |لرحمن عص|عبــــد 
لدموه

سكندريه|ل|صيدله 

836o64 حمد خليل|ء محمود سيد|نجل دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8|64o| ويرس|بــــتـــ س|صد ثــــ|بــــيتـــر ق سيوط|ره |تـــج

66993 لعزيز محمود|مح عبــــد |ره س|س ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 
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75|o42 ى | ى |حمد |مي  حمد|مي  منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

695847 بــــينى |ل |جم| ر|ي حمد رزيزه|لشر لشيخ|بــــ كفر |د|

6|7o95 ى شعبــــ|لحس|حمد |هلل |منه  ن|ني  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

446oo5 ح سعد طلبــــ|لفتـــ|محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

4|oo7o ى شح|يه|د |زي ره|تـــه عم|بــــ حسي  |ره طنط|تـــج

4|692 لسيد|ح |لفتـــ|فتـــ عبــــد |حمد ر| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

333663 حمد|لعظيم |دى سمي  عبــــد|ه لمنصوره|حقوق 

63552o ن بــــ مهدل مهدل سعد|يه| |مي  زيق|لزق|حقوق 

355635 لىح عطيه|م عبــــد|رحمتـــ عص ى شمس|د| بــــ عي 

32639| لنبــــي سيد محمد|جر عبــــد|ه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

35o266 ن|رس حمدى سليم|د ي|زي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|56536 م محمد ربــــيع عىل|لرحمن عص|عبــــد  هره|لق|ر |ثــــ|

28423 ى|محمد ي رس عىلي حسي  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2829o كثــــم محمد سيد محمد| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27744o م|هيم عل|بــــر|هيم رجبــــ |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

33|2o6 يم|لد|لسيد عبــــد|لسيد |م |محمد عص |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|6o97| بــــ حلىمي موىس|لتـــو|ندى محمد عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|44996 حمد|ء محسن سيد |عىلي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

258|57 هيم زىك|بــــر|مصطفى محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8247|4 ل نجيبــــ وهبــــه|جورج كم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

687457 لدكرورى|لعزبــــ |سم |ق| مروه رض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4o|92| ل|لش|حمد |لسيد |لسيد |ء |يوسف عل سكندريه|ل|بــــ |د|

4598o9 جه|حمد متـــول حسن خف|ن |مرو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

779|5| هلل مصطفى محمد عزبــــ بــــيسوئى|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|2492 حمد |حمد عىل |محمود  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

2|9o32 هيم|بــــر|حمد |م |محمد س |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

35445o بــــ|لوه|لمتـــولي عبــــد|بــــ |يه|جر |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5o3|59 لسيد عىل|لسيد خميس |سلىم  سكندريه|ل|بــــ |د|

764334 لو|لسيد عىل كم|حمد محمد | ره بــــور سعيد|تـــج
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32|398 طف محمد محمود|محمد ع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

424252 لبــــسطويس عمر|زن محمد عطيه |م سكندريه|ل|ره |تـــج

67|25 ف ج| |ر|ي بــــر يوسف نرص|رسر لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4|273| ي سيد |يه مصطفى عبــــد |
حمد|لغنى |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

64o675 لمعىط|لمعىط محمد عبــــد |تـــم مصطفى عبــــد |ح زيق|لزق|علوم 

26o299 حمد|رق شديد |جر ط|ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o6596 لمول محمد|ن محسن أحمد عبــــد |نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o8865 هيم حسن|بــــر|مد |ندى عىل ح لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

44||23 لسيد محمد|لجليل |ء عبــــد |سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

29|755 د محمود|در محمد رش|لق|خلود عبــــد عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

4o|9o| لبــــ|بــــو ط|مصطفى عىل محمد عىل  سكندريه|ل|ره |تـــج

239532 لرحمن محمد محمود|عبــــد| دين هره|لق|بــــ |د|

244|26 مر|طف ربــــيع بــــدوى ع|ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2o846 هيم محمد|بــــر|بــــ |يه|هيم |بــــر| ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

427638 لرحمن|لفتـــوح عبــــد|بــــو|ل |محمود جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5o92|9 بــــ|لوه|لرحيم عبــــده عبــــد |محمد محمود عبــــد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|48722 ئى صبــــرى محمد|ندى ه هره|لق|بــــ |د|

7756o3 مل محمد|عزتـــ ك| عمرو رض ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

48|36 ن|لعظيم سليم|لد عبــــد |بــــسمه خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

253373 مه|م محمد سل|ء س|دع لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

84372 حمد|لرحمن محمد طه |عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

686o64 ى يحن  فتـــىح  |ش محمد شتـــ|لدمرد|نرمي  لمنصوره|ره |تـــج

924356 حمد |كريم حمدى محمود  ج|عه سوه|زر

8o|769 سكندر| |دل زكري|يوسف ع ره بــــنى سويف|تـــج

34|458 ى محمد | ى مهدى ضي|مي  م|مي  عه مشتـــهر|زر

824924 لمسيح|ن عبــــد|جورج جميل ن ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

|546|9 م محمد سعيد|محمد حس ى شمس|تـــج ره عي 

697o73 ج عىل رجبــــ فرج|حج لمنصوره|هندستـــ 

4o757| رضوى عىل محمد عىل بــــدوى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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7|o6|5 ندى محمود محمد محمود سعيد لمنصوره|حقوق 

5o54o وي|لمنعم هند|كرم محمد عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

63|742 ل|لع|جر محمد محمود محمد عبــــد |ه قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

773224 ف هش|م |هش عيل محمود|سم|م |رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

699455 رس محمد حسن محمد|محمد ي ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

|393o6 ى بــــولس|ئيل |رس|ج  نسيم |م مي  ى شمس|تـــج ره عي 

62|377 للطيف|لعزيزعبــــد|لعزيز محمد عبــــد|عبــــد | رن طبــــ بــــورسعيد

236o45 ى عبــــد| ن|دي |لبــــ|ر عبــــد|لستـــ|حسي 
ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

87536| يمن فرح بــــولس |بــــ |يه| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

899o5o ي
يز متـــرى |د ف|عم| سلفى ج|ره سوه|تـــج

44o995 يمن بــــكر حميده|ء |سن تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

264949 هلل|لسيد مصطفى عبــــد |حمد محمد | لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

357572 لرحمن|لسيد عبــــد|لسيد محمد | |طبــــ بــــنه

248566 وى|لسنبــــ|ح |لفتـــ|بــــر عبــــد|لج|ن عبــــد|يم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

852599 ي ع|م|
هلل|ن عبــــد|دل زي|ئى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

628364 زق عيسوى|لر|كريم كرم عسكر عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

755o52 حمد|حسن سيد حسن  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

79o359 ى  نور محمد محمود|حسي  لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

6o3928 ر|لنج|طلعتـــ مسعود | محمد رض تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

436974 |هبــــه بــــسيوئى بــــسيوئى حسن 
ى
لحوق لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

698592 لعزبــــ|هيم محمد |بــــر|محمد | مه لمنصوره|ره |تـــج

758663 بــــ محمد محمد حمزه|يه| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

8o4863 لدين قطبــــ محمد|ء |رقيه عل ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

829o87 ى عبــــد|رس| ه|لل|ء محمد حسي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

775243 ح محمد زرد|لفتـــ|محمد عزتـــ عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

||7558 لح|ء محمد سليم ص|م عل|عص مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

446667 لخي |بــــو |حمد محمود |حمد محمود | سكندريه|ل|هندستـــ 

823227 رص سعد مسعد|ن ن|حن ي|عه |زر
|لمنى

4956| لم|حمد س|هيم |بــــر|عمر  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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678676 لموجود محمد مرىس|ل عبــــد |د جم|زي لمنصوره|هندستـــ 

7o9|35 لحديدي|جد مسعد |مصطفى محمود م لمنصوره|ره |تـــج

633979 للبــــودى|حمد محمد |لدين |ح |محمد عىل صل زيق|لزق|حقوق 

853793 ن بــــدر محمد|ن شعبــــ|يم| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|64o6| بــــو قفه|ر |رص مختـــ|حمد ن| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

88985| ن حسن |عمرو حسن عمر سيوط|طبــــ 

22|25o لرحمن محمد زينهم فرج|عبــــد كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

6||3o حمد مصطفى محمد محمود| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

|6353 ى|م محمد محمود |هلل عص|عبــــد لعشر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8|8679 ود|جح د|يزه نزيه ن|ف ي|صيدلتـــ 
|لمنى

8o34o حسن محمود حسن بــــكر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

259449 هيم|بــــر|لسيد |ئى |ه| رن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

264|58 لحكيم عبــــدربــــه|ل رأفتـــ عبــــد|س |ره بــــنه|تـــج

445436 ندى محمد طلبــــه محمود |ضتـــ طنط|علوم ري

25932| ره يسن بــــسيم عبــــدربــــه|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

33o||| ى عل|ي لشيخه|ح |لفتـــ|ء جوده عبــــد|سمي  |بــــ بــــنه|د|

46o|25 دم|لخ|هيم محمد عبــــده |بــــر|دتـــ رجبــــ |غ دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

||6239 ن عىل|حمد محمد رفعتـــ عثــــم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

688845 زى|لسعيد غ|لغنى محمود |محمود عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6837|5 حد|لو|شور عبــــد |ن ع|مريم شعبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

28787o بــــدين|حمد محمد ع|رضوى  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

869572 |كي  صموئيل نعيم حن|بــــ| ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

|68o9 ى عبــــد |دل |عمر ع ل|لع|مي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

6269|7 ى مج لدين طلبــــه|هد سعد|حني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54254 رع محمد|محمد سيد ز ره بــــنى سويف|تـــج

436|74 ن|ل سلط|لع|ن عطيتـــ عبــــد |كريم رمض لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

5|244 هيم بــــرسوم|بــــر|يمن |ن |يم| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

47758| ء حسن محمد محمود خليل|ول سكندريه|ل|بــــ |د|

88734| ى ممدوح حبــــيبــــ نرص | مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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62o249 ن محيسن|بــــ عثــــم|يه|حمد | ط|هندستـــ دمي

6982|6 ى ع لحسينى مصطفى محجوبــــ|يد |نرمي  لمنصوره|بــــ |د|

344635 ن|للبــــ|دى |له|ح عبــــد|لد محمد صل|ء خ|رس| ى شمس|تـــج ره عي 

8|98o| لمسيح|يعقوبــــ حبــــيبــــ عبــــد| رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

333967 لعظيم|لعزيز عبــــد|نور عبــــد|لرحمن |عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

324835 ن محمد محمد|حمد رمض| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

54o43 لحسيبــــ|حمد يوسف عبــــد |تـــسنيم  علوم بــــنى سويف

3548|7 م سعيد محمود|ء هش|دع ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|4|662 ن|تـــ رمض|حمد نبــــيل بــــرك| ى شمس| لسن عي 

445826 زر|تـــي  فيكتـــور جندى ع|فيلوبــــ ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

368o7 ئل عىل محمد|ندى و ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

775537 ف |عمر  لرحيم|هيم عبــــد|بــــر|رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

4|5489 د|لحد|لسيد|ء سعد جمعه |عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

422527 روق محمد جويىل|هدير محمد ف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

779o93 ين ط لحميد|رق بــــرجس عبــــد |شي  زيق|لزق|هندستـــ 

789532 م عمرو جبــــر|حمد عص| حقوق بــــورسعيد

682547 ه محمود محمد محمود عبــــد ربــــه|م ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

533o8 لم|ن محمود س|سميه شعبــــ دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

765284 ف محمود فهىم منس|مي  | رسر ره بــــور سعيد|تـــج

3|9829 ي
بــــوليله|د حسن |محمد فؤ| دئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

358o23 محمود سيد محمود حلىم ى شمس هندستـــ عي 

776474 تـــ|لسيد عرف|ن محمد |نوره زيق|لزق|حقوق 

676229 ي|يم|
ن محمد محمد مصطفى عفيفى |ره طنط|تـــج

4|3932  بــــسيوئى عدس|لبــــ|رف عبــــد|ن ع|حن
ى
ق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

236872 ود|مه محمد بــــيىه د|س| |مه ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|74376 ى|حمد محمد |محمد  مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|44o68 عيل|سم|م محمد |تـــفى حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|38o97 حمد|حمد |د |محمود عم ى شمس|تـــج ره عي 

767737 م|لسل|حمد عوئى عبــــد |د |سه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

336o4o مه محمد|سل| طمتـــ زكري|ف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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7o4859 لنبــــى محمد|ل محمد عبــــد |ل جم|نه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

836o49 عبــــي  حسن عىلي محمد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

757o|5 دتـــ|هيم عي|بــــر|ئى حسينى |يه ه| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

759|4| ى مرزوق|كريم ط رق حسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

5|4o85 تـــه عىلي حسن طقيشم|ء شح|سن |علوم طنط

6|6268 |غ|ل|مد |مروه أحمد ح ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|26544 ل|لع|حمد عبــــد |حمد هيثــــم | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|5837 ي|ط
رق عزتـــ محمد حبــــيسر ي صىح بــــور سعيد

معهد فنى

463354 هلل|د محمد حسبــــ |ن محمد رش|رو |حقوق طنط

485357 ئيل جرجس شنوده|مريم جرجس ميخ سكندريه|ل|بــــ |د|

427o22 لبــــربــــرى|د |ء سعد محمد ج|شيم سكندريه|ل|علوم 

362523 ى رمض|ي بــــوزيد عىل|ن |سمي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

442296 حمد|لسيد |ر جمعتـــ |لغف|محمد عبــــد لشيخ|تـــمريض كفر 

|249o2 وى|لنبــــر|هلل |هلل سعيد عبــــد |عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6o27o4 ى ع ى زىك|حسي  طف حسي  لمنصوره|طبــــ 

7897o|  محمد|س|عمر 
ى
مه شوق حقوق بــــورسعيد

7886|5 بــــوصي |لسيد |د محمد |حمد فؤ|د |عبــــي  مر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

497847 هر|بــــوض|حمد |ل |حمد كم|ن |نوره عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7886|2 ى محمد عز| لدين صقر|منيه حسي  حقوق بــــورسعيد

268277 لنعيم|شور بــــخيتـــ عبــــد|حمد ع| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

5|o9o3  |لحص|ل محمد |محمد جم
ى
بــــو شعره|ق بــــ دمنهور|د|

79|83| لحنفى|دى محمد |له|هيم |بــــر| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

487825 ى يف خليل سيدهم| مي  رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75|o69 ه محمد محمود|لل|محمد عبــــد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

436|54 ف عبــــد |لق |لخ|عبــــد بــــو نرصه|لق محمد |لخ|رسر ط|ر دمي|ثــــ|

|6o924 ريق|حمد مح|ن محمد |يم| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

528647 م|لغن|لعزيز |محمد نبــــيل محمد عبــــد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

92o672 لرحيم |حمد عبــــد|يز |رس ف|ي ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد
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864495 ي 
يع محمود|لسيد ط|بــــسيوئى سيوط|حقوق 

884|29 هيم يىح حسن  |بــــر|بــــ |رح سيوط|تـــربــــيتـــ 

88|8|4 ى  |دريس حس|حمد |محمد  ني   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

439o|| ر|لنج|ء محمد محمد بــــسيوئى |عل ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

353458 ى عبــــد|هيم محمود |بــــر|عىل  لرحمن|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|62o63 حمد|ن |د محمد شعبــــ|زي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

699223 ن محمد يوسف محمد|يم| ى شمس| لسن عي 

52oo93 وي|لخرصى|فظ قطبــــ |بــــشي  ح| عل تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

34oo|5 هيم محمد عرص|بــــر|ن مجدى |يم| |حقوق بــــنه

53o7| ء فتـــىح محمد محمد|ل| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

447229 لسيد عىل|لد وليد |خ ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

26o6|7 زيد|س حسن بــــ|يه عبــــ| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

7579o6 ى|تـــفى محمد ج د حسي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8963|6 حمد محمود |رص |ن ن|فن| ج|تـــربــــيتـــ سوه

694o2 لرسول|طمه فرج يحن  عبــــد|ف لفيوم|لعلوم |ر |د

498875 ي
يف|هلل |هيم فتـــح |بــــر|حمدى | دئى لشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

تـــ|د|لس|ئ 

879738 حمد فهىم  |ء محمود |عل سيوط|بــــ |د|

4923|6 ره|ن رسر|ن سليم|حمد حمدى سليم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5425|7 لح|در سعد أبــــو ص|لق|هلل حسن عبــــد |منتـــ  علوم دمنهور

9|8573 مر عمر عىل |ن ع|يم| سيوط|بــــ |د|

85267o ي|ر
ل|لع|رص فولي عبــــد|ن| ئى لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

7776|9 ح|لسو|لخي  |مروه سعيد سعد أبــــو  |علوم بــــنه

8482|8 بــــ محمد طه|يه|محمود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

2846|5 لقطرى|هيم |بــــر|لسيد |م  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

923o68 لغنى عىل |ه عبــــد|لل|عىل عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7o64|3 ن ن|ن محمد عطيه عثــــم|شعبــــ| مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

48253o مد|بــــر ح|م ج|لسيد عز|ن |رو بــــ دمنهور|د|

479|9| ى|خلود عىل عبــــد  لمحسن عىل حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

754943 هلل محمد فريد عبــــده|منه  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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4|537 لح|هبــــه محمد محمود ص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|675o ى|مد مصطفى |مد ح|ن ح|نوره لبــــحقي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35|3o8 حمد حسن محمد محمد خليل|عبــــي   لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

325899 لرحمن تـــوفيق منصور|تـــسنيم عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

43248o لصفتـــى|مريم محمد سعيد  |بــــ طنط|د|

48762o لمغربــــى|حمد حسن |دل |عمر ع م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

7854|7 لمغربــــى|لحميد متـــول |ح عبــــد |سم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

36|74 لمجيد نعيم|ح عبــــد |لفتـــ|تـــ عبــــده عبــــد |ي| ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

267296 نم|حمد غ|م محمد  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

3|62o2 قطبــــ| م زكري|فجر عص ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

83o64o هيم ذىكي|بــــر|يمن محمد | دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

4o4973 لقدوس محمد صبــــىح تـــوفيق|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

478436 مه|ض سل|لد ري|د خ|زي سكندريه|ل|طبــــ 

27o7|6 لحسينى محمد رزق|لد |محمد خ ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|25883 تـــتـــ|لد عىلي شح|بــــسنتـــ خ هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

346o65 وى فرهود|كريمتـــ محمد محروس شعر ى شمس علوم عي 

322978 يمن ممدوح محمد|ء |رس| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4o9773 له|ء وجيه محمد خليل غز|سم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6oo||4 لقطرى|لدين محمد محمد |ن نرص|يم| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

859834 لعزيز|لحفيظ عبــــد|هلل عبــــد|بــــ |ء ج|سم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

887243  |لبــــ|حد عبــــد|لو|ل عبــــد|عزه جم
ى
ق سيوط|ره |تـــج

|9|o5 رفيده رجبــــ عىل محمود ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

|3946 بــــو رسيع|حمد محمد |لعزيز |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

834o34 لصغي |لدين محمد |ء |ء بــــه|سم| |هندستـــ قن

69o329 ف عبــــد |ره |س وع|لسيد مط|هلل |رسر لمنصوره|بــــ |د|

62732 بــــر|بــــر ص|عىلي ج| دين بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

34486o ى سليم|د |حمد فؤ|هلل وليد |منتـــ  ن|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6965|2 هيم فرج|بــــر|د |ندى عم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4||3o4 زينبــــ محمد عىل فتـــىح عبــــده |بــــ طنط|د|

|37|62 ل|لحكيم كم|لد عبــــد |لحكيم خ|عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|6|436 ه جم| لعزيز|هلل عبــــد |ل عبــــد |مي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 
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98o73 هيم|بــــر|ن |رجبــــ محمد عثــــم ن|حقوق حلو

825652 ي|منه 
ي حفنى

ي مصطفى
هلل حسنى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5o7396 لمنعم|حمد عىل محمد عبــــد|ندى  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

8274|o ح عىلي محمود|محمد صل دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

29o352 ي|ء محمد عبــــد|رج
لرحمن محمد مصطفى ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

897277 لرحمن |ء لطفى حسن عبــــد|لىمي ج|بــــ سوه|د|

63|2o8 ن|هيم سليم|بــــر|لمنعم |تـــفى محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

|56836 لسيد عىل|دى سمي  |ف هره|لق|حقوق 

226889 هيم محمد|بــــر|ض |لحسينى ري|حمد | حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

8|o84 لسيد|لسيد محمد |مصطفى  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

8|6679 ى|م ي دقش|ميل| رتـــي 
د ينى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

9oo53| ن لعزيز |محمود سيد عبــــد| مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

438444 ف عبــــد لجوهري|دى |له|لمجيد عبــــد|محمد أرسر لشيخ|طبــــ كفر 

685956 لسيد محمد عىل|ء محمد |سم| لمنصوره|ره |تـــج

425369 بــــوسعد|لسيد |محمد | هن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

332455 يمن محمود محمد|يتـــ | |بــــ بــــنه|د|

247629 حمد رزق غنيم|لدين محمد |د|عم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

682|28 لدين|بــــ عىل نرص |لوه|لسيد عبــــد |رس |ندى ي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

43|957 ج|لم|هيم |بــــر|لسيد |ء مجدى |شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4o872 لعزيز|لرحمن عبــــد |لنبــــى عبــــد |ء عبــــد |رس| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

357|22 ء محمد متـــول عطيتـــ|ل| |بــــ بــــنه|د|

4443o4 لرؤف|دل محمود محمد عبــــد |رؤى ع لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

256929 ر|لغف|ل محمد عبــــد|ء جم|رس| |صيدله طنط

3|5396 لم سويلم|حمد نجيبــــ س|لد |ن خ|يم| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

8|5o27 مل وهبــــه|لوريس وديع ك م بــــنى سويف|إعل

37394 لمنعم بــــيوم|ئى عبــــد|ن ه|نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

23|4|9 لسيد شعيبــــ|هيم يىح |بــــر|محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

896579 رم  |لمك|بــــو|ندى يحن  محمد  قرص|ل|فنون جميله فنون 
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76o94| عيل محمد|سم|لدين |ء |يه عل| بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

493955 م|لنو|عمرو مسعد محروس  ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

866294 شم عمر|حمد حمدي ه| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

534753 لدين محمد نصي |حمد سعد |محمد  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

828437 حمد محمد|فهد صفوتـــ  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

753299 ن|محمد مصطفى محمد أحمد زهر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

854445 حمد|حمد حسن فولي | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

369937 ح سنجر|لفتـــ|لحميد عبــــد|م عبــــد|حمد عص| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||5666 لسيد|حمد |لدين محمد |م |حس| رن هره|لق|حقوق 

529|5o ح|ن مصبــــ|لدين رضو|ل |ئى كم|ل ه|كم لشيخ|هندستـــ كفر 

295497 لح|حمد ص|هدير عوض  سيه|نوعيتـــ عبــــ

832895 حمد|لنوبــــي |ن |لنوبــــي سليم| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

8|954| ن|حمد مهر|ء محسن |ل| لفيوم|ر |ثــــ|

6o2829 لحليم حشيش|حمد حمدى محمد عبــــد | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|72|76 ن لسيد|م |لسل|م عبــــد |عص| مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

623355 م|لتـــم|ح عىل |لفتـــ|فطيمتـــ عبــــد  ط|ر دمي|ثــــ|

|32735 ي مرزوق |جر ه|ه
هيم|بــــر|ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2|7484 لبــــوىسر محمد|ن محمد |يم|لدين |عز هره|لق|حقوق 

8o994| روق عىلي|حمد ف|محمد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|22792 م|م|م رجبــــ |م|زم |ح كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

475757 ر متـــى|نوبــــ فصيح عدل مق|بــــ| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

649|56 هيم|بــــر|حمد محمد يوسف |منى  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

|64727 حمد|لرؤف |م عبــــد |ء عص|ل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

26o764 جر عربــــى سمي  محمود|ه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

85645| ح|لفتـــ|هلل عبــــد|عد عبــــد|محمد مس ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن
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|67777 لسعيد|لسيد |لدين محمد |نور  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

88oo99 ى عىل محمود |رس| ء حسي  سيوط|هندستـــ 

37384 سم|هيم ق|بــــر|ل مصطفى |يه جم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o454| زى|حمد حج|حمد |م جميل |حس زيق|لزق|ره |تـــج

427966 ء ممدوح عبــــ|ه| حل |لبــــن|س |ئى |صيدله طنط

322853 ل محمد|محمد جل| دين هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

689|o8 ن|لق عىل سليم|لخ|لسيد عبــــد |لق عىل |لخ|عبــــد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

6866|o ى|لحس|لرحمن عىل |لد عبــــد |محمد خ ني  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

5353o4 لمجد محمد سليم|بــــو|ء محمد |ل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78|352 عيل محمد|سم|منيه محمد | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

24568| لمجيد شلبــــى|ن محمد عبــــد|شعبــــ ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

9oo956  شنوده |ن ن|حن
ى
دى صدق ج|بــــ سوه|د|

357329 مر|هلل مصطفى ع|حمد محمد عبــــد| |صيدله طنط

923666 ي|محمد 
حمد |ن |سعد تـــعى ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

247969 |لقل|هيم محمد |ن سعد إبــــر|يم| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

854479 هلل محمد|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

4853|3 لطيبــــ|بــــى |بــــرهيم محمد عر|منيتـــ | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|77932 حمد|لح عىل |محمد مجدى ص |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

479256 يف  ي|لق|حمد محمد |ندى رسر
ضى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o472| لسيد|هد محمود |محمود مج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

892376 لرحيم عىلي |م عبــــد|حمد عص| سيوط|ره |تـــج

4|293o ى |ي حمد شلبــــي|لسيد |سمي  |تـــربــــيتـــ طنط

227|27 حمد|م سعد محمد |حمد س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|5926| زق|لر|ح عبــــد |لفتـــ|عيل عبــــد |سم|حمد | ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|2939| هلل|سكندر عوض |ندرو وجدى | كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

533697 ره نبــــيل مصطفى محمد محمد|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|59o22 د سيد عىل|لرحمن عم|عبــــد هره|لق|بــــ |د|

23438o لد محمد محمود|محمد خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|95o| مي عىلي خليفتـــ|س| ند ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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3674|8 هيم حنفى|بــــر|حمد |طف |ن ع|نوره |بــــ بــــنه|د|

36389 ى ى عبــــده حسي   حسي 
مصطفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

639o5 لرؤف|ح بــــكرى عبــــد|محمد صل لفيوم|تـــربــــيتـــ 

6o2|38 ل|ح هل|لفتـــ|م محمد عبــــد|يزه عص|ف |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

2559o لسيد|لبــــ |بــــو ط|لسيد |حمد |مريم   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

47969o لرحمن مصطفى|هر محمود عبــــد|عمر م سكندريه|ل|هندستـــ 

7o84|9 محمود عيد محمد خميس ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

884738 مل |محمود محمد عىل ك ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

282673 ء محمد سيد بــــخيتـــ|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

286oo3 لهم|مه عىل |س|محمد  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

8o3686 د عىلي|هند عىلي فؤ ي|لسن |
|لمنى

695286 يوسف محمد محمد بــــدوى| رن هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

272763 ى |بــــ|رص |لن|ن عبــــد|رو ر|لنج|صي  لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

622238 حمد سليم|ل سعود |خلود جم ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

226o44 لعليم حسن عىل|د نرص عبــــد|زي كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2499o| ى|مد محمد ش|رص ح|رضوى ن هي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

824|46 بــــتـــ|ج ثــــ|جر محمد فر|ه ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

5o536 حمد محمد سيد عيد| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

486948 حمد محمود|حمد |حمد مجدى | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62896o ح محمد|لفتـــ|حمد عبــــد |بــــ |يه|كريمه  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

5|79o4 ى رف|ء |رس| وى|لسحم|هيم |بــــر|ع |لحسي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

78o4o9 حمد عطيتـــ|ن |تـــ شعبــــ|لشح|ن |يم| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

2|76o4 |سط عبــــد ربــــه عط|لبــــ|م عبــــد|عىل هش ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4225o7 ى سل|ل|حمد |م |ن سل|رو م|مي  سكندريه|ل|طبــــ 

627o6o حمد سعيد فتـــىح محمد بــــدوى| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o5496 حمد|ن |ء مرزوق رمض|شيم ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

4|7795 د مصطفى عبــــيد|ريم مر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

826343 ن|لسم|سم |ن ق|ء سم|ل| |نوعيتـــ موسيقيه قن

843628 ي 
هلل مرىسي|هيم عبــــد|بــــر|مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج
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52|7o س طه|ن عبــــ|رحمتـــ رمض ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6oo429 لبــــرع|حمد |هر |ء م|شيم هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

82o339 ى|عيل حس|سم|لعزيز |حمد عبــــد| ني  ي|عه |زر
|لمنى

486|8 حمد سيد|عزتـــ عيد  لفيوم|عه |زر

63374 لعظيم|لمحسن عبــــد|محمود محمد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

249o79 حمد محمود مصطفى|م  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|3|852 حمد بــــدوى|ن سيد |رو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

779o77 صف محمود مرزوق|يمنى ن زيق|لزق|ره |تـــج

|7o963 ن|ن طه سليم|مروه سليم كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|49o83 ج  محروس|لدين محمد ن|م |مريم عص ى شمس هندستـــ عي 

365|52 م|حمد سل|حمد وديع |ء |رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

633427 حسن عىل حسن بــــيومي ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

57o82 ر محمود محمد محمد|من ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

|32653 ى| رن حمدى محمد محمود حسي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

9o6434 ي
ى |رس حسن حس|ي| دئى ني  سيوط|ره |تـــج

8o||7 وى محمد|لفرم|لسيد |م |ء حس|سم هره|لق|عه |زر

2|2558 لخول|لح محمود |رق ص|لح ط|ص وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

84o368 ي عىلي|عل| لي|د
ء مصطفى ن|سو|علوم 

677|55 بــــ|لتـــو|حمد محمد مصطفى عبــــد | لمنصوره|طبــــ 

359765 تـــ سيد عزتـــ سيد| مي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|67876 هيم محمد|بــــر|حمد |هلل |عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3592|| فظ مهنى|لح|رص عبــــد|لن|حمد عبــــد| ى شمس|د| بــــ عي 

697|| لحميد محمد|ء عىلي عبــــد |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

8855oo ى ري|سمر رجبــــ ص ض |لحي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4777o بــــ سمي  حسن|يه|م |سل| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

843453 حمد محمد|حمد صبــــري | ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

775528 هلل||رص جبــــر عط|لن|حمد عبــــد | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

8o9473 |لعل|بــــو|دي |ربــــيع خميس ن لفيوم|حقوق 

35|794 حمدى محمد محمد ضوه| ند ى شمس  تـــمريض عي 
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67697o دي|لذىك عيد ش|كريم وجيه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|32|3 حمد|حمد محمد صديق محمد | |بــــ طنط|د|

3oo472 م|م|ن |م شعبــــ|م|طمه |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o85o8 عر|لش|ن محمود محمد |حمد رضو| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

773466 ين  لد|د عىلي خ|حمد فؤ|شي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|67578 لمجيد|حمد عبــــد |ء محمد فوزى |وف وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

||9499 روق شوكتـــ|لدين صفوتـــ ف|سيف  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

632325 در|لق|نىه محمد عىل عبــــد  زيق |لزق|تـــمريض 

922o86 مد فهيم |ن ح|مريم شعبــــ ج |تـــمريض سوه

868365 حمد|لحفيظ رشيدي |مروه عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|2|o2 لمول|لرحمن أحمد عطيه عبــــد |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

862633 لطيبــــ|نور محمد |خلود  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

4284o5 طف محمد حموده|لد ع|مريم خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o9284  
ى
 |شوق

ى
لروس|بــــو |حمد شوق لمنصوره|بــــ |د|

3|737o ل|رس محمد كم|لرحمن ي|عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

633263 كر|كر حسن حسنى ش|حسن ش زيق|لزق|ره |تـــج

|5|696 هيم محمد|بــــر|هبــــه ممدوح محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

77|373 ن|ده محمد حسينى سليم|مي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

782734 لسيد عىل|لعزيز |رق عبــــد |سندس ط زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5o|47 ل فتـــىح حسن|يوسف جم ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|4o994 تـــ|جر محمود محمد محمد فرح|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

449o37 بــــ|لحليم محمد رح|م عبــــد |محمد س |هندستـــ طنط

|33987 لح|مه عوض ص|كريم سل |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

|464|8 حمد|لمحسن |ل عبــــد |ره جم|س هره|لق|ره |تـــج

529|88 ي|تـــ نعيم سعد خف|لشح|نعيم  ج  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

232o9o ى|للطيف |حمد عبــــد|محمود  مي  ن|حقوق حلو

6|8357 لسكرى|نور فكرى فكرى حسن  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|2o|32 ى ن|مل سمع|نبــــيل نرصى ك| يوستـــي  ى شمس|تـــج ره عي 

6o4552 لصعيدى|لسيد حسن حسن |مروه  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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368576 ر|لنج|لنبــــى |هيم عبــــد|بــــر|يىح  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

228oo لعظيم عىلي|هيم عبــــد|بــــر|محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

327837 لسيد|ن |لسيد سليم|ن |سليم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

648o65 ن|هر مصطفى سليم|لط|محمد  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

763|o4 لسيد عىل مصطفى مصطفى|نسمه  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

47696 ى|س ى محمود حسي  ره حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

346348 رى|ن سمي  زخ|سلط| بــــول ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

763344 |لمنعم صبــــح رخ|ر عبــــد |هلل عم|هبــــه  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

6863|6 موئى|لسل|وى |لبــــدر|م محمد |سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o42|9 ود|هيم د|بــــر|تـــه |هلل محمد شح|عبــــد لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

427466 ح عىل حسن|لفتـــ|د محمد عبــــد |زي |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8o8|6| ي شح|عم| رن تـــه|د بــــشر ره بــــنى سويف|تـــج

639686 |لدين حسينى محمد |يزه محمد شمس |ف
ح|لسو

ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

622953 م|وى درغ|لطح|م محمد |سل| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

5262o5 حمد خليفه|حمد محمد |مدحتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

677687 لعدروىس|دل مني  |محمود ع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

6o3693 بــــورى|بــــوبــــكر ش|لونيس |هيم فهىم عبــــد|بــــر| لمنصوره|عه |زر

25285| ره|دق سم|لدين ص|ء|تـــفى عل شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

9|5728 لرحمن  |مه عبــــد|لد سل|منى خ سيوط|بــــ |د|

625|69 محمد مهدي تـــوفيق| مه زيق|لزق|ره |تـــج

9|8587 لرشيد محمد  |حمد عبــــد| |دين سيوط|بــــ |د|

482o89 ل|لع|للتـــ محمود عبــــد |لدين خلف |ن شمس |مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|6264 لطوجى|حمد |ل |لع|ر حسنى عبــــد |من لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

9|6266  يوسف |يوسف روم
ى
ئى صدق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

852o|3 حمد|لمنصف |تـــم عبــــد|عمر ح حقوق بــــنى سويف

633779 هلل|للطيف عبــــد|يه سعيد عبــــد| زيق|لزق|طبــــ 

2495|3 ورى|لعزيز مغ|جر ممدوح عبــــد|ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4847o6 لمنعم محمد|لمنعم محمد عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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268|64  محمود 
ى
بــــومنصور|محمود صدق ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|3|649 يد محمد|بــــو|لحسينى |بــــسنتـــ  ى لي  ى شمس|تـــج ره عي 

26o34o هيم|بــــر|ز جرجس |ممتـــ| دون|م ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3582o5 لرحمن عوض محمود عىل|عبــــد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

8466|o بــــوستـــه|ل محمود |ره كم|س ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

2|6959 هيم|بــــر|ر طه |سلىم عمرو مختـــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

268766 ى|نسمه محمد محمد ش هي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

39|6| لخشن|محمد محمد | ند لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

78o758 ى|لسيد حسن |يمن حسن |يه | لزهي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

752oo6 بــــىلي|لبــــ|م |لسل|لرءوف عبــــد |يدى عبــــد |ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8|9|3o تـــه|مح شح|طمه حمدي مس|ف ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

37|75| يم|لعزيز غن|دل عبــــد|حمد ع| لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

348357 ي عبــــد
لنبــــي بــــيومي محمد|يمنى هره|لق|ج طبــــيع |عل

7|7968 |ن حسن سعد عىل |يم|
ى
لدسوق لمنصوره|صيدله 

5o28o2 لسيد|لسيد موىس |هلل |ء عبــــد |أل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28352o لعزيز|يه عمرو سيد عبــــد| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|2|6| لنرص|بــــو |محمود تـــوفيق محمود  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

44o238 ى|هيم مصطفى |بــــر|هيم |بــــر|مريم  لدمي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

7oo696 |ش|حمد محمد بــــ|مد |م ح|هش زيق|لزق|بــــ |د|

75424 بــــ|لتـــو|حمد عبــــد |حمد |بــــوبــــكر | كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

5|6448 تـــه|هلل شح|هيم عبــــد |بــــر|هلل |ء عبــــد |آل معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

35o754 خلود سيد محمود محمود ى شمس|د| بــــ عي 

353o88 رى|محمود سيد محمد هو تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

924|57 حمد  |لد محمد محمود |خ ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

3593|8 هيم|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|مصطفى  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

5oo9o| |لد جل|ر خ|من
ى
ل دسوق عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

7o6|98 د محمد محمد حسن|ن عم|نوره لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

48|26 ن|ح محمود سليم|ن صل|يم| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

27o24o لبــــلسر|لسيد محمد |محمد محمود محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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29o443 |ئيل حن|م ميخ|ئيل س|جبــــر |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

22oo|9 د محمد تـــوفيق|ن كرم فؤ|ريه|م ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

69oo85 مريم وليد محمد طلبــــه محمد بــــيوم لمنصوره|علوم 

5|76|6 وع|لحميد عىل مط|يه محمد عبــــد | ره دمنهور|تـــج

32|442 لحميد عىلي|يوسف فرج عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

293o52 ى|حمد حسن معوض ش| هي  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

|56588 لد عىل سويفى محمود|حمد خ| ن|هندستـــ حلو

9oo434 ز |حر| لوف|بــــو|م محروص |حس ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

424857 بــــو زيد|محمد | لوف|بــــو |ن محمد |شعبــــ سكندريه|ل|بــــ |د|

696952 بــــو زيد محمد عبــــدتـــ|د محمد |زي لمنصوره|صيدله 

5397|7 حمد|ء قدرى محمد فرج |شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3354|8 لعزيز|يتـــ حسن محمد عبــــد| ى شمس|د| بــــ عي 

74952 ن محمد|ء محمد سليم|سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

22|422 لصمد|لحكيم محمد عبــــد|م عبــــد|حس دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

2837o8 هيم|بــــر|وى |جون طلعتـــ نظىم بــــبــــ ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

4|9o46 م فهىم بــــسيوئى بــــكر|محمود عص لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

64|42 ي |ف
بــــي|حمد رسر|حمد |طمه مصطفى لفيوم|بــــ |د|

87|43 د|لجو|ء حمدى محمود عبــــد|نور  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

5|95o3 مر|هيم قطبــــ ع|بــــر|ندى سمي   |طبــــ طنط

867477 ف رمض|هلل |عبــــد ن عىلي|رسر ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

62|844 تـــه|هيم شح|هيم إبــــر|حمد إبــــر| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

774298 لسيد|دق |هيم ص|بــــر|حمد |هلل |منه  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

2|3738 بــــينى|لسيد محمد |ن مصطفى |نور لشر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9|7|4o ى لنور متـــى |حلىم عبــــد| يوستـــي  سيوط|ضتـــ |علوم ري

4648o3 هيم|بــــر|لعزيز محمد |دل عبــــد|نسمه ع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

63o859 مر|لعظيم ع|مه عبــــد |س|مصطفى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

48o785 ى|ء عص|رس| م محمد حسي  سكندريه|ل|حقوق 
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6o4568 ى |هلل محمد |منتـــ  لسيد|لعشر |نوعيتـــ فنيه طنط

|4854o ى عص|ي م عزيز محمد معوض|سمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8o6o|9 بــــوبــــكر بــــكر طه|غده |ر ي|طبــــ 
|لمنى

268896 ر جوده|لغف|رس عبــــد|رحمه ي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|24268 حسن موىس| سلىم زكري ى شمس| لسن عي 

365|55 ي|سم|
هيم|بــــر| |لنج|بــــو|لدين |ء |ء ضى |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o7823 رى|لزن|لسيد |حمد |لدين |د |وعد عم لمنصوره|بــــ |د|

686o46 ع|ن رف|لد محمد حمد|مروه خ لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8o234| ي محمد|لبــــ|لبــــدوي عبــــد|حمد |
ى
ق ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

42|558 ط|لقلف|م |لسل|ء غريبــــ حبــــسر عبــــد |سم| ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

48o562 هلل|بــــ |ن عليوتـــ ج|حمد رمض| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5||82o ح ودن|لفتـــ|م عبــــد |محمود عص |طبــــ طنط

68796| |دى محمد |له|ء حسن عبــــد |ل|
ى
لدسوق لمنصوره|حقوق 

7o44oo لعزبــــ|هلل محمد |منيه عزتـــ عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

4o427 د|لجو|محمد سيد عىل عبــــد هره|لق|ره |تـــج

||523o هيم|بــــر|روق محمد |يدى محمد ف|ه ى شمس|د| بــــ عي 

53758o بــــر|لسيد ج|هيم |بــــر|حمد صقر | دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

75o638 حمد|هيم سيد |بــــر|حمدى | رن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

53673| ى محمد|م عزبــــ حس|سل| ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27o|7| ود|لسيد د|هيم حلىم عبــــد|بــــر|بــــيتـــر  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7925|9 هيم|بــــر|ن |لسيد سليم|ن |سليم لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

876554 ى محسن فكرى فرج  | مي  سيوط|ره |تـــج

5|||46 نم|مصطفى خميس محمد حسن غ علوم دمنهور

434o92 يمن مصطفى شيحتـــ|يمنى  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

6o4|76 هيم|بــــر|ح محمد |حمد محمد صل| |ره طنط|تـــج

273596 ر طه سيد|لغف|ر عبــــد|من ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|28328 ف حسن محمد |ميسون  حمد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

7|28|8 ل يوسف|لمتـــع|ء محمد عبــــد |عل| لي|د لمنصوره|علوم 

|33o49 حمد محمد خليل صبــــرى| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم
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|6539o لحميد عىل|ء عىل عبــــد |شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

348|2o هيم|بــــر|حمد |لدين |ء |متـــ عل|س| |تـــربــــيتـــ بــــنه

67774| هيم|بــــر|د محفوظ نجيبــــ |حمد عم| تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

323495 لرحمن|م جعفر عبــــد|زينتـــ هش د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

423433 ى عوض خليل|مريم ن رص حسي  سكندريه|ل|حقوق 

7o6894 حمد|د محمد |محمد عم زيق|لزق|طبــــ 

62|||| صم محمد حسن عىل|محمد ع ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

86628o ري|هيم هو|بــــر|ء سعيد |سم| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

6|2678 ي|ر
وى|لرخ|س محمد |عبــــ| رض| ئى ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

3426|o لنبــــي|لنبــــى حسن عبــــد|لسيد عبــــد|ن |نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

237682 ى|م جرجس مرزوق رزق| رتـــي  هره|لق|طبــــ 

843287 دق سيد|لد ص|سمر خ دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

3466o4 ن|حمد شىلي|لحميد سيد محمود |رضوى عبــــد |حقوق بــــنه

429438 ي|حمد هش|
ى
ي|م ق

ى
ض عىل|ض ق |ره طنط|تـــج

775oo |لش|لحكيم عبــــد |محمود مصطفى عبــــد 
ى
ق ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 

ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

266766 بــــ|لوه|هر عبــــد |لظ|رق محمد عبــــد |م ط|نس| هره|لق|ر |ثــــ|

2647|| لزغبــــى|حمد |جر شهدى محمود |ه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

265966 هر خطيبــــ|لظ|م محمد عبــــد |هلل عص|عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

85|384 حمد|م عبــــوده مبــــروك |سل| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

77354| وى|لحميد عىل مك|منيه محمود عبــــد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6|6397 شم محمد منتـــرص|مريم ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|64854 لح|سمر مصطفى عزتـــ ص ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4o7523 أحمد محمود محمد عىلي| ند سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|38249 لمليىح |هلل محمد عىل حسن |عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3|||59 ى عبــــد ى|محمود حسي  لروؤف حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

43|662 لسيد|حمد محمد |ل |مصطفى جم هره|لق|ر |ثــــ|

267444 هيم عطيه|بــــر|لمجيد |دولتـــ عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4|o28o ى|لسيد ص|محمد محمود  دق حسي  |ره طنط|تـــج

838476 ين س|ح مرقس دري|صل| في  ج|ره سوه|تـــج
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32|44| هيم عىل|بــــر|يوسف عىل  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

477555 لكشي |لحميد |سلىم أمجد محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|47|58 ج  عبــــده رجبــــ|منيه ن| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|||72 هلل|سخ عبــــد|ن ر|محمد حس ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

358258 لد محمد|حمد خ|هلل |منتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

324525 ى مرقص وهيبــــ مرقص| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

62|662 ى شعبــــ|ي ود|مد د|ن ح|سمي  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

497|28 هيم|بــــر|م رفيق محمد  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

73o|2 لعليم|محمد ربــــيع محمد عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

497527 لخي |بــــو |عيل |سم|لسيد | |نور تـــربــــيتـــ دمنهور

453432 لسنور|هيم يوسف |بــــر|ء |ل| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

898238 ن |لسم|حمد محمد |لرحمن محمد |عبــــد ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

47842o لفتـــوح|بــــو |لجيوىسر |يمن |مؤمن  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

885459 ن |لم|د محمد س|لجو|جر عبــــد|ه سيوط|تـــربــــيتـــ 

7o|9o9 حمد رجبــــ|رق عىل |حمد ط| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

526966 حمد عبــــده عىل منصور|محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

36564o ى عىل|س| متـــ محروس حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|59352 لسيد|ح |لد صل|مصطفى خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o3379 بــــو سنتـــ|بــــدين عىل محمد |لع|محمد زين  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

27|784 شد|م ر|م محمد سل|ئى سل|م| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4|8845 د|لحد|لحميد |حمد عبــــد |حمد |ر |من ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

263896 ى|بــــو|لحليم |عبــــد| رن لخي  عطيه بــــحي  |ن طنط|سن|طبــــ 

7767|9 ح غريبــــ محمد|لفتـــ|ل عبــــد |محمود جم زيق |لزق|تـــمريض 

64434 ى عبــــد |سهيله عمرو محمد  |لبــــ|مي 
ى
ق لفيوم|ر |ثــــ|

87o543 حمد ضوي حمدين|يمن | ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

227o93 ى|لحفيظ محمد ي|حمد عبــــد|مصطفى  سي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6|7|69 ى مصطفى  ج|لم|هيم |بــــر|نيفي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

68666o لبــــري|حمد |لسيد |مه |س|دى |له|عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|
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649628 لرحمن|للطيف عبــــد|لحميد عبــــد|س عبــــد|حم زيق|لزق|بــــ |د|

478364 ى يونس|لعزيز |هلل محمود عبــــد|عبــــد مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

426|44 ج|ل محمود حميده عىل حج|تـــوك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o577 لد محمد|سيد خ| نور لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o|734 بــــو فرو|لحليم |هلل محمد عبــــد |عبــــد  | تـــمريض طنط

8o6873 نعيمه نور محمد محمد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

2|699o هيم|بــــر|زق محمد |لر|لعربــــ عبــــد |ندى عز  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|266o7 ي محمود مصطفى ص|مرو
لح|ن مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

|9778 لحكيم مهدي|م عزتـــ عبــــد |سل| هره|لق|ره |تـــج

3922| ن|لد عمر عثــــم|خ| ند هره|لق|ن |سن|طبــــ 

692o8o د|د عبــــدربــــه ج|لرحمن محمود ج|عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4oo|o5 لليثــــى|م محمد |م عىل بــــهر|ريه سكندريه|ل|بــــ |د|

845486 ى محمد|ل ع|نه طف حسي  سيوط|حقوق 

2|2928 دغم|ل|هلل |كريم يحن  محمد عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

254786 ف مصطفى حسن عبــــد|حمد | لحميد|رسر ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

453o6| هيم منصور|بــــر|عيل سعد |سم|محمود  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

33o9|8 ح عمر محمد|محمود صل |نوعيتـــ بــــنه

6|4683 ح جبــــر قربــــه|لفتـــ|يه يوسف عبــــد | |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

68|565 ى|لعليم |م عبــــد |محمد عص لسيد حسني  لشيخ|هندستـــ كفر 

3639o لرحيم عىل|ن عبــــد |مصطفى شعبــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

879445 تـــبــــ |د محمد ر|ء شد|لشيم| سيوط|بــــ |د|

422374 مريم نرص محمد خليل ره دمنهور|تـــج

4||o55 |لتـــن|بــــو |عيل |سم|مل |هلل ك|عبــــي  عبــــد  |ره طنط|تـــج

784oo| جتـــ|لمهدى عو|محمد صبــــرى محمد  زيق|لزق|عه |زر

448|69 لح|هيم ص|بــــر|لمجيد |ن عبــــد|ن رمض|رو سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|3o|78 ي|ر
لصبــــور|طف محمد عبــــد |ع| ئى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

277745 هيم|بــــر|هلل |هيم عبــــد|بــــر|محمد  شمون|نوعيتـــ 

9|44o7 مه  |ن سل|محمود محمد رمض س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

338357 ن حسن نرص|ن محمد رمض|يم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|666o7 لدين محمد حسن|ندى سيف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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36o654 مر|لسميع ع|سم محمد عبــــد|نس بــــ| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

4248o5 لح خليل|رق محمد ص|محمد ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|5632 لحكيم|ن سيد فتـــىحي عبــــد|يم| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

3733o5 للطيف|هيم عبــــد|بــــر|جر حمدى |ه ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

885954 دى محمود |حمد ن|مصطفى  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

899|93 در محمد |لق|ح عبــــد|روى صل| |ج طبــــيع قن|عل

24|446 دى|له|منيه كرم رجبــــ عبــــد| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3554|7 لسيد|ل |م سيد جم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4oo3o7 ى عبــــد| سم|لمنيس ق|حمد خي  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

322|93 هر|للطيف ز|م عبــــد|تـــ هش|جي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

45|7|7 |لبــــن|حمد |حمد رفعتـــ |رفعتـــ  لشيخ|هندستـــ كفر 

4o|854 هلل|محمد سعد محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52|488 د|منى محمود عىل ج بــــ دمنهور|د|

7o776| يىح محمد محمد يوسف| خلود رض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

33692| لحميد رسور|دل عبــــد|محمد ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

34527o لشحري|لسيد يوسف |نور |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

64o625 حمد|لرحمن |لسيد عبــــد |مه |س|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

62o537 لىح|لم|حمد |حمد |لحميد |حمد عبــــد | ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

286785 ر|لحج|لعليم محمود |ندى محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

23879| ء محمد مصطفى محمد عىل|وف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

788|6| هيم|بــــر|حسن لطفى حسن  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

9|92|7  محمد |لش|محمد فتـــىح عبــــد
ى
ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

سيوط|ئ 

829499 ي مرزوق محمد ج
بــــر|مصطفى  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|

كتـــوبــــر

464363 لبــــيوم|عمرو محمد فرج محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

785988 لغنى مصطفى|لسيد عبــــد |لغنى |يوسف عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

54|4o9 ن|شد رمض|دل ر|حمد ع| ج|بــــ سوه|د|

5|44o| |سلوى محمد محمد خليل ند سكندريه|ل|بــــ |د|

445267 حمد|هيم سيد |بــــر|عيل |سم|عمرو محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63o466 م محمود حسن|مصطفى هش زيق|لزق|حقوق 
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753o82 عيل محمود|سم|حمد محمد | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

54o|o5 لمقصود|هيم عبــــد|بــــر|ن |محمد رمض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

767763 ى عبــــد|ء عبــــد |غيد هلل|هلل حسي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

629446 نهله فتـــىح محمد فتـــىح محمد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

443468 لسيد متـــول محمد حسن|حسن  ي صىح طنط
|معهد فنى

9oo784 مه |فيبــــى ثــــروتـــ جيد سل ج|طبــــ بــــيطرى سوه

882428 لسيد  |نجىل عبــــد|دل |مرنه ع سيوط|تـــربــــيتـــ 

63873 هد حمد|ن مج|متـــ ربــــيع رمض|س| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

27o699 لدين|لسعيد حمدى بــــدر|رفيق  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6|5626 حمد محمد شوشه|لرحمن |عبــــد  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

48|o75 ى فرج غ|عبــــد زى|لحميد خي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6o344o لسيد عىل|لمجيد |طمتـــ صبــــىح عبــــد |ف لمنصوره|بــــ |د|

9o6262 هيم |بــــر|حمد عىل |ود |د ج|ضتـــ سوه|علوم ري

49645o ي
 عبــــد| دئى

ى
ف شوق ر|لعزيز عم|أرسر ره دمنهور|تـــج

||5o6| صف|صفوتـــ موريس و| رين|م كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

272o83 ر|حمد محمود دويد|نشوى سمي   ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4oo56| ن|دل محمد طرم|م ع ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7|o9|4 ى|حمد |محمد  لسيد محمد حسي  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

2|6o75 ى محمد محمد |ي حمد بــــدر|سمي  ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

54|9o6 لمجيد عبــــده|ح عبــــد|لفتـــ|محمد رجبــــ عبــــد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

6|o682 حمد زىك عوض|زينبــــ  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|59279 ف محمود عبــــد | م يوسف|لسل|رسر ى شمس هندستـــ عي 

3338o| هيم سيد|بــــر|ح |هيم صل|بــــر| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

46|4o |هلل |بــــ عبــــد |رح
ى
حمد دسوق هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

432343 هلل|هلل فوز |ء ممدوح محمد عبــــد |رس| |ره طنط|تـــج

224774 هيم محمد|بــــر|رص |حمد ن| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

47645o هيم|بــــر|تـــه محمود |محمد محمود شح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

689432 ى محمد خليفه عبــــ|ي س|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

63558o د|نم محمد عىل محمد ج|ه ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى
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433|25 تـــ|لزي|هند محمد مرزوق  |ره طنط|تـــج

|54oo6 ى هيم|بــــر|ل بــــطرس |كم| مي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

46|864 غ|لصبــــ|لمحسن |ء محمد عبــــد |رس| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

884|9| بــــوبــــكر |لغنى |نور عبــــد|محمد  سيوط|حقوق 

445376 د حسن|لجو|رص حسن عبــــد |لن|يه عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

|27336 م|لسل|مصطفى محمد فتـــىح عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

535288 وق كم لحميد عىل محمد|ل عبــــد |رسر دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

|62775  عبــــد |محمود حس
ى
|لبــــ|م شوق

ى
ق هره|لق|حقوق 

5o6367 لعزيز مسعود محمد|رضوى عيد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

682354 لخميس|هيم |بــــر|حمد محمد |هلل |منه  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

355|64 يتـــ يشي عىلي عىلي| |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

6||229 لفضل|بــــو |حمد محمد محمود | |هندستـــ طنط

884833 تـــه فرج  |طف شح|دى ع|ف ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

23477 لم|كريم محمد عفيفى محمد س سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

9oo776 ي
هلل  | |دق عط|دل ص|ع| سلفى ج|بــــ سوه|د|

4|4954 ق|لح فتـــىح محمد |محمد ص وى|لشر لشيخ|ره كفر |تـــج

894873 هلل  |محمد صبــــرى محمد عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

9o2529 لعظيم تـــوفيق |ء عدل عبــــد|شيم ج|علوم سوه

459997 مد|لسيد ح|زم مجدى بــــسيوئى |ح ج|بــــ سوه|د|

|4|757 لحميد مصيلىح|رس عبــــد |لدين ي|م |حس هره|لق|ره |تـــج

6o43|| حبــــسر| جون نجيبــــ مرقص حن |ضتـــ طنط|علوم ري

475596 حمد|شور |سنتـــ نبــــيل محمد ع|بــــ إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

232472 حمد|ح محمود |حبــــيبــــه صل هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

447432 هلل|لعزيز محمد خلف |رس عبــــد|ن ي|نور سكندريه|ل|هندستـــ 

7665o7 ن عطيه|لمطلبــــ محمد سليم|حسن عبــــد  لعريش|تـــربــــيتـــ 

86454| در|لق|در عىلي عبــــد|لق|محمد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

524644 لرحيم|لرحيم محمد عبــــد |لد عبــــد |أيمن خ ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

3|5|52 م حسن سيد حسن|حس مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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8||58o زق|لر|حمد عبــــد|ء محمد |ل| ي|عه |زر
|لمنى

327768 هيم|بــــر|عيل |سم|دل |فرحه ع كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|223|8 تـــ معوض|د فرح|يكل مر|م هره|لق|ره |تـــج

53o58 س|م عبــــ|لتـــه|نهله محمود محمد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

887267 ى خليفه | ند محمد حسي  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

85o48 سعد بــــطرس|ئيل لبــــيبــــ |لقس ميخ|كرمه  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

8|o39| لي|بــــر غ|ل ج|دي غبــــري|ف ره بــــنى سويف|تـــج

3|9285 هيم محمد|بــــر|ن يوسف |نور هره|لق|ر |ثــــ|

7o4337 حمد عزتـــ محمد رزق|لدين |زينبــــ عز  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

92o469 ل  |لع|حمد عبــــد|طف |م ع|ريه ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

26468o ى|من  محمد حسي 
ى
ر رشدى شوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|5962 روق كرم|صم ف|جنتـــ ع هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

4986o4 حمد عىل زعتـــر|شم سيد|لؤى ه |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

2|2438 موئى|لسل|حمد |حمد محمد |ئى |حمد ه| ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

252447 بــــسمه يوسف محمد يوسف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

76327| حمد|لكريم |د |لد محمد ج|منه خ بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

883|92 د محمد حسن محمد |جه سيوط|بــــ |د|

482739 حمد|نس محمد عىل مجدى |ن سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

236775 ح عىل|لفتـــ|هلل عبــــد|محمود عبــــد| ر|ي ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

8|7375 ذىكي| م مجدي عط|بــــر| ي|عه |زر
|لمنى

254595 لم|ل س|حمد كم|رحيم  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

32o668 لحميد|طف عىل عبــــد|كريم ع ى شمس|تـــج ره عي 

9oo929 لفضل محمد |بــــو|ء ممدوح |عىلي قرص|ل|فنون جميله فنون 

32|682 هيم|بــــر|لنعيم |بــــتـــ عبــــد|حمد ثــــ|محمد  ى شمس حقوق عي 

427475 لعز رصد|بــــو |بــــوزيد صبــــىح |هر |ط |طبــــ طنط

33o823 تـــ مرزوق|لشح|تـــفى هيثــــم عبــــده  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3|9o22 ى  حمد|مريم عىل حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

92|283 ن |حمد سليم|حمد محمد | ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

|56785 يف محمود محمد|سل| م رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

46486 هلل محسن سعيد عبــــده|منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 
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33526o لسيد|ض مصطفى |منى ري ى شمس|تـــج ره عي 

7783o4 ر|م سعيد عىل محمد نو|حس زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6858|3 هيم قنديل|بــــر|هيم فتـــىح |بــــر|ن |نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|3|322 لغنى|لغنى عبــــد |مه عبــــد |زن سل|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

892793 حمد |رس |لح|ل محمد عبــــد|م| سيوط|ره |تـــج

487437 حمد فرغىل|حمد محمود |محمود  سكندريه|ل|ره |تـــج

422o46 ل|لع|دل مصطفى عبــــد|ريم ع ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

22988| حمد|بــــر محمد |مه ص|س| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

435763 د محجوبــــ|لجو|يه محمد جمعه عبــــد| سكندريه|ل|صيدله 

866252 م يوسف|ن غن|حمد عدن| لمنصوره|حقوق 

9|||9 لحكيم محمد|ن عبــــد |يه فرح| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

6o7o28 فع|لش|محمد مصطفى | لي|د |بــــ طنط|د|

542444 هلل|هلل محمد عبــــد|لد عبــــد|ر خ|بــــر| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

846982 يف محمد حسن مي رسر ن|سو|تـــربــــيتـــ 

22276 يف|دل |حمد ع| حمد محمد رسر هره|لق|ره |تـــج

4|3|29 ىط|لسنبــــ|طف محمد |جر ع|ه |تـــربــــيتـــ طنط

43377 يف سعيد حسن| ن|ر رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|3o|o| |ن شكرى عط|ره سليم|س سيوط|عه |زر

62|o83 ن|رم محمد عيد نعم|مجد ك| ط|هندستـــ دمي

773765 سم عىل|لق|بــــو |مريم عىل  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

297323 ضى|لق|مد |كرم ح| دين |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

33|63 رى|لبــــ|حمد عبــــد |يه حسن | كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

372o|7 تـــ منصور|لرحمن شح|محمود عبــــد دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

527842 ن|ل شعل|لع|جد محمد عبــــد |ر م|مي سكندريه|ل|بــــ |د|

854|28 لحكيم|عيل عبــــد|سم|لمه محمد |س ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8673o| لسميع محمد|دل عبــــد|سوهيله ع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

369773 هيم محمد صقر|بــــر|محمد | نور ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

765|38 |ر رخ|لستـــ|حمد محمد سمي  عبــــد | حقوق بــــورسعيد

368|22 بــــرجوهر|رع ج|د ز|نوبــــ عم|بــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7343o لحفيظ|ر محمد محمود عبــــد |من لفيوم|بــــ |د|
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5|9423 لعتـــوى|دى |له|للطيف عبــــد|لح عبــــد|ء ص|شيم |علوم طنط

||968o ى عبــــد  |لفتـــ|يحن  حسي 
ى
ح دسوق ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

6o9665 لصفىط|سمي  شبــــل | ند لمنصوره|حقوق 

2667o3 دل محمد سعيد عمر|دل محمد ع|نسمه ع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5o93|4 ي عبــــد
لحميد محمد فوله|مصطفى عه دمنهور|زر

528985 بــــ|كريم خميس غريبــــ دي بــــ دمنهور|د|

629478 لمحروق|ن بــــيوم |م محسن حسن سليم|سل| زيق|لزق|عه |زر

|7298 حمد|لسيد عىل |حمد عىل | هره|لق|هندستـــ 

8967o2 |  مشمش حن| مريم يوحن ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|77529 لعزيز|وى عبــــد |لسعد|ن لطفى |يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o|3|o ه ج| لسيد بــــخيتـــ كرلس |د |مي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

523522 دو|لدين محمد ج|محمد نرص  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

46|74 لعظيم|ح عبــــد |م صل|حمد هش| هره|لق|ره |تـــج

9o39|7 حمد محمد |در محمد |ن ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

635333 لحميد|ء متـــول عىل عبــــد|يه عل| زيق|لزق|بــــ |د|

6o4644 ن|هلل طم|بــــسنتـــ محمود مصطفى عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

|686o ف |ء |ل| حمد محمد|رسر ن|بــــ حلو|د|

42664| روق محمود بــــلبــــع|سمر محمود ف سكندريه|ل|علوم 

244422 هيم|بــــر|مل |جح ك|ئل ن|و حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

76|957 ر عىل|طه سيد مختـــ لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

357879 مه|حمد هليل سل|ر |بــــش رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

259647 ى |م ع حمد|طف حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

5284o| ن|طف يوسف معوض عثــــم|لرحمن ع|عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

8|565o ره صبــــري محمد طه|س ي|علوم 
|لمنى

75|586 م|لحم|ء سعد محمود |محمد عل معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

882oo9 لنعيم |كريم عىل محمد عبــــد سيوط|طبــــ 

|2322o لحكيم|حمد عبــــد |لد |رحمه خ ى شمس| لسن عي 

78882 محمد مدحتـــ محمد محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|42oo بــــو نرصه|لمنعم |مه محمد عبــــد |س|محمد  هره|لق|ره |تـــج

684776 لق جميل|لخ|محمد عبــــد | محمود رض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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3|4o7 م مصطفى محمد|سلىم عص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

849836 ده|لس سن|كرم بــــسك| ن|لوىسي لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

6|6758 تـــ محمد فهىم محمد مؤمن ني  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

69|5|6 وي|لطنط|عيل محمد |سم|محمد  ط|بــــ دمي|د|

45537 هيم|بــــر|ن عبــــده |سيف شعبــــ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4|o468 ي 
يد |بــــو |محمد مصطفى ى لدري|لي  |ره طنط|تـــج

|32525 ى متـــرى جورج| رين|م خي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

33642o  عىل|لبــــ|ء محمود عبــــد|رس|
ى
ق ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

366o92 ن|م عثــــم|م|ل فتـــىح |من ن|بــــ حلو|د|

7o363 لسيد|لسيد محمد |محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

32o589 ع|لسبــــ|م فرغىل عىل |سل| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

52877o |لحميد |ح عبــــد|لفتـــ|لحميد عبــــد |د عبــــد |زي
لصفتـــي

سكندريه|ل|هندستـــ 

633444 ء محمد لطفى محمد|أسم ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

326397 هيم حسن|بــــر|هديه محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

625|56 ى عبــــد |لسيد حس|يمنى نبــــيل  ل|لع|ني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

776726 ن|هلل رمض|لرحمن عبــــد|ئى عبــــد |حمد ه| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

786492 بــــق|لسيد س|لسيد محمد محمد |سميه  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|5|448 حبــــيبــــه وليد حسن محمد ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|44|48 ى ز|جر سعيد |ه يد|حمد حسي  ى شمس| لسن عي 

|3877| ى|لرحيم |ل عبــــد |حبــــيبــــه جم مي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

||676| ر عطيه محمد عطيتـــ|مي م بــــنى سويف|إعل

5o7o43  عىلي محمد|رو
يف مصطفى ن رسر سكندريه|ل|حقوق 

4927|2 وى|لعشم|ىسر |بــــر غبــــ|ر ص|لستـــ|حمد عبــــد | |ره طنط|تـــج

277458 ى|فظ ل|لح|ر مصطفى عبــــد|عم شي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

545496 حمد محمد|هلل محمد طلبــــتـــ |لمعتـــز بــــ| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

238488 هلل عىل|مريم عىل عبــــد كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

4|94|5 دي|لبــــغد|ح محمود مرشدى |لفتـــ|سمر عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

3324o5 ج|حمد حج|د |ل فؤ|محمد كم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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7|2694 تـــ|لسعودبــــرك|بــــو|لسعود محمد |بــــو |ن |يم| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

236752 حبــــيبــــه محمود محمد محمود ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

7774o ئل يشى عىل|ن و|نور هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

692327 لمرىس|هيم |بــــر|ض |ض ري|ندى ري لمنصوره|بــــ |د|

428284 لشنشورى|لنرص |بــــو|ء محمود محمد |لشيم| |تـــربــــيتـــ طنط

884o23 بــــ |لتـــو|حمد خلف عبــــد|رفيع  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

2394| هيم|بــــر|ح |لفتـــ|هلل عبــــد |سلىم عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|63346 لم|مل س|ضى ك|لر|ء عبــــد |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

693573 حمد|طف محمد |حمد ع| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

335365 ف فؤ|لتـــ |ه لح|د ص|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7|o23| هيم|بــــر|لعوضى |لعوضى |حمد |يه | لمنصورتـــ |تـــمريض 

57|54 حمد|لدين عىل |د |ء عم|رس| ره بــــنى سويف|تـــج

789|42 هيم|بــــر|لسيد |محمد مصطفى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

284773 مد بــــدوى|جر مصطفى ح|ه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

447322 يد |بــــو |حمد |ء |سم| ى كبــــى|لمر|حمد عىل |لي  ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

|427|4 سحق|مل |م ك|مريم س ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

5o5754 ر|جوزيف مجدى جرجس ذىك مق سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

27o|83 ن خليل|ن زهر|ن محمد سليم|سليم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

495723 تـــ فرج حسن|لشح|بــــد محمد |محمود محمدع ره دمنهور|تـــج

4834|8 منى محمود محمد فهيم سكندريه|ل|بــــ |د|

85o|98 ي مسلم
ي محمد مصطفى

مصطفى سيوط|ره |تـــج

|4o557 لرحمن|رق فتـــىح عبــــد |لدين ط|سيف  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

9|2|66 بــــر حسن محمد  |مه ص|س| ج|حقوق سوه

223984 ى |حمد حس|هيم |بــــر|هلل |يه | هيم|بــــر|ني  ى شمس| لسن عي 

3o286 م تـــوفيق|لسل|ر عيد عبــــد |من ن|بــــ حلو|د|

333349 حمد حمدي عىلي عمر| |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

|63694 لىح يىح موىس|ذ عبــــد |مع ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|59393 ح محمد|لفتـــ|روى محمد عبــــد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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828oo| ي محمود عىلي|يه |
لقرىسر ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

82|88| مل محمد|ء فتـــىحي ك|عل ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

6|58o7 معبــــد خليفه| د زكري|مه عم|س| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

482426 ى|بــــر |محمود ج لمطعنى محمود حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o9|36 ن|ن روتـــ|هيم شعبــــ|بــــر|محمد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

372686 لرحيم|سم محمد عبــــد|يتـــ ق| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

243234 هيم زىك|بــــر|د |ميل| رين|م ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

44379o حمد عىل غنيم|م عىل |ندى عص ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

353653 لدين محمد|ح |حمد محمد صل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3|8o4o هيم محمد نرص|بــــر|محمد محمود  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

784|57 ى عطيه |حس لمنفى|م حسن حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

|25837 ن حسن فهىمي محمد|رو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

87o79 وق م جد محمد حفنى|رسر ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

773|3| لعزيز|محمد فتـــىح تـــوفيق عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

487352 ف شعبــــ|ن |مرو ن محمود|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52|25 مروه محمد محمد مرىس لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

7532o9 م|لسل|لسيد حسن عبــــد|محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

8795|8 حمد |لحميد محمد |حمد عبــــد| سيوط|حقوق 

|2|o|2 د|روق فؤ|مي  ف|كريم  هره|لق|علوم 

8|9379 ى هلل|رص فتـــىحي رزق |ن| كرستـــي  ي|بــــ |د|
|لمنى

5o2o7o حمد عبــــده|ل |ن كم|حمد رمض| لشيخ|عه كفر |زر

436|93 ح|لمل|مل |ن فتـــىح ك|محمد حمد لشيخ|ره كفر |تـــج

682|o5 لحسينى|ء حمدى حسن |شيم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

497699 ط|لبــــط|يدى محمد محمد محمد |ه ره دمنهور|تـــج

867494 محمد عىلي عمر عىلي سيوط|حقوق 

453o84 ن|لحميد عىطي|تـــن حسن مصطفى عبــــد |ف لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

2587|o ألكرتـــ|لمول |م سمي  عبــــد|حس لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 
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2876||  ك
ى
ن|ر ريح|لغف|مل عبــــد |محمد شوق ي |

|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

348687 ن محجوبــــ|رس محجوبــــ حس|ء ي|رس| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

24o798 ى|ن |م محمد رمض|سل| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

36o255 هيم|بــــر|محمد حسن محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

92o256 لكريم عىل |يمن عبــــد|ر |مي ج|بــــ سوه|د|

42234o لجحش|محمد سعيد محمد محمد  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

875|o2 حمد |بــــ مصطفى |لوه|محمد عبــــد سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

784o62 هيم|بــــر|لمنعم |نس محمد عبــــد | ى شمس| لسن عي 

346|8o د محمد|دل فؤ|ء ع|عل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|24766 ى|لد |عمر خ ى حسني  حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o7|29 لرحمن محمد|لسيد عبــــد |تـــه |آيه شح ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

69|84 حمد|هلل محمد فتـــىح |منتـــ  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4|5783 يه حسن محمد خليل حسن| لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

6479|2 لسيد حسن|م |مر س|س زيق|لزق|هندستـــ 

|57o8 حمد عىل|فتـــ |حمد ر| ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

834766 ن|مد عمر|حمد ح|محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

789594 حسن محمد حسن عىلي نجم زيق|لزق|حقوق 

37o392 ى دور بــــدوي يوسف جرجس| |جي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

894oo وى|لمرصف|لح |سعيد محمد سعيد ص ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

622689 لدين حبــــيبــــ|لسعيد |هلل |م عبــــد |حمد عص| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

497243 ى |لشيم| ى|بــــر|ء محمد حسني  هيم حسني  تـــربــــيتـــ دمنهور

36953 فظ|لح|حبــــيبــــه رزق فتـــىح عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

688|88 لميىه|للطيف محمود |مصطفى محمد عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

25485 فع|لش|ل محمد |ن جم|رو ى شمس|زر عه عي 

64|883 حمد خليل|هند ثــــروتـــ فتـــىحي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6485o6 لسيد متـــول|لسيد متـــول |محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

28833 لغنى|مل عبــــد |م نبــــيل ك|سل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

776649 ى يوسف|مروه محمد  لسيد حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4|7388 م|لبــــره|هلل |لسيد عبــــد|محمد طلحتـــ  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

8478o| مل وهبــــي محمد بــــدري|ك ن|سو|علوم 
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|3o|93 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |ره عبــــد |س ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

54357o دم|سم ي|لمنعم ق|ره عبــــد|س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

495|o5 ل|لونيس بــــل|نور زغلول عبــــد|حمد | ره دمنهور|تـــج

|58o27 بــــى|مبــــ|حمد |منى حسن  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

633885 لسيد محمد محمد عىل|عىل  زيق|لزق|ره |تـــج

334388 حمد مصطفى محمد مصطفى| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

333826 ل حسن|لع|سم عبــــد|م بــــ|سل| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

45377o ف ي رسر
عىل محمد زىك مصطفى لشيخ|هندستـــ كفر 

89|7o3 ى زخ|بــــيتـــر نف رى |ذ بــــشر سيوط|بــــ |د|

42o2| لنبــــى|حمد صبــــىح عبــــد |م |ريه ن|بــــ حلو|د|

355582 متـــ|ل عىل سل|ندى جم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|7o242 م|م|محمد محمد صبــــىح  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

44653 لسعدئى|لمحسن |حمد عبــــد |ء محسن |رس| ى شمس|زر عه عي 

|4652 م محمد محمد محمود|ء هش|سم| هره|لق|ره |تـــج

255546 حمدى دبــــور|ل|ل |حمد كم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o64o6 ر|لعظيم عم|حمد محمد عبــــد |محمد  ي صىح طنط
|معهد فنى

6|537 لسيد محمود|ن |مروه شعبــــ |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

4959o3 لسيد محمد|رس فتـــىحي |رحمتـــ ي لمنصوره|حقوق 

232422 بــــى|ء وليد صبــــىح عر|سم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|236|o لسيد|بــــ |ء محمود دي|ل| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

477545 ى|فؤ| رين|م ى|ص| د مي  |دق مي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

894o22 ى |حمد مر|د |مر د حسي  سيوط|بــــ |د|

784742 ل|لع|دى محمد عبــــد|له|م  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

23o744 حمدعىل مغربــــى|دل عويس |بــــر ع|ج سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|2577 شد|فريد يوسف ن| نور هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|7784 م حسن عىل|عص| دين لشيخ|بــــ كفر |د|

5|4269 لشوه|هيم |بــــر|سعد محمد | عل سكندريه|ل|حقوق 

9o|869 بــــر شبــــل فهىم |رك ص|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2549|o مينه محمد ممدوح محمد| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 
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785o|3 هلل عىل محمود عىلي عمر|هبــــه  زيق|لزق|حقوق 

534o7o لعزيز عليوه|دل عبــــد|سحر ع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|48||3 حمد|بــــ |لوه|محمود محمد عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6465o5 |سمر سعد عيد 
ى
لدسوق ط|بــــ دمي|د|

536|3o حمد مصطفى|م محمد عىل |سل| لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

8387|2 ى|م لمرصي|ر بــــدوي عىلي |هي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

373876 لمجيد رزق|لمجيد عبــــد|متـــ عبــــد|س|جر |ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

326|83 م محمد|لسل|ء محمد عبــــد|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

773448 ي محمود محمد عوض| دين
حسنى ى شمس طبــــ عي 

346||| عىل وليد عىل محمد عىل ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

62|22 ى محمد محمد|ح زم حسي  سيوط|عه |زر

54o738 لسيد|لسيد محمد |ل |م جم|وس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|573 وي|لسيد عشم|هر |حمد م| ى شمس حقوق عي 

542438 ى ندى منتـــرص عىل حسن حسي  سكندريه|ل|حقوق 

7o4532  سليم |هيم |بــــر|هيم |بــــر|هلل | |رض
ى
|لدسوق

لخول
زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

47464 ف صل|ء |ول لدين|ح محبــــ |رسر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

859972 ف | يد|بــــو|لحكيم |حمد عبــــد|رسر ى لي  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

82|858 ي ج|يه فر|
ى
د|ج صدق ي|صيدلتـــ 

|لمنى

|466|| لعزيز حسن|لمحسن عبــــد |لعزيز عبــــد |عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|38o52 فظ|لح|مد عبــــد |حمد ح|تـــم |لرحمن ح|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

847498 صبــــري جرجس صبــــري سعيد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

349792 لنبــــى حلىم سيد|محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3|726o محمد عىل حسن| مه ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

49||3| هيم|بــــر|لرحيم محمود |ن عبــــد|رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|5o74 حمد عىلي|يه سيد | ي|تـــمريض 
| لمنى

3227o8 هيم|بــــر|حمد |يتـــ سيد رشدى | ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

688698 لرحمن محمد فوده|يمن عبــــد |عزه  لمنصوره|حقوق 

266383 ن رجبــــ بــــكرى قنديل|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 
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5|43o5 حمد شلبــــي|محمد أنور | يد|هو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

89|368 كر |م محمد ش|م|مصطفى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69|293 لمتـــولي|لمتـــول |لسميع |حمد محمد عبــــد | تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

|3552o لمجيد|بــــسنتـــ محمد رجبــــ عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

92|596 لسيد |ن |ن شعبــــ|ن رمض|نوره ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

8|5695 ح|لفتـــ|خلود فتـــىحي فرغىلي عبــــد ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

777o|4 لق محرم|لخ|لسيد عبــــد |ل |نه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

78o447 لعزيز غنيم|م عبــــد |ر س|من زيق|لزق|بــــ |د|

|7o||9 حمد سيد محمد|هر |سم لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

7o34o| لخولي|د سعد |لجو|مد عبــــد |منيه ح| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

5o2337 وى|لطنط|حمد |دل محمد عىل |ع سكندريه|ل|عه |زر

43|5|3 يف وليد عبــــد  لمنعم محمد|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|4624  بــــرك|سم|
ى
تـــ صبــــح|ء شوق لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

26||85 حمد|ء سعيد موىس |ول شمون|نوعيتـــ 

77||53 لح|لسيد بــــسيم عرفتـــ ص|يه | زيق|لزق|بــــ |د|

7|94| ه حسن محمد | لسيد|مي  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

366388 ضى محمود|لر|مه |لد سل|ء خ|رس| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

55o69 هيم|بــــر|حمد سعيد محمود |  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

2289o5 لسيد|ء محمد |ء عل|هن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|6||5 شهبــــو| محمد أحمد زكري ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

7878|o لرحيم|هيم محمد متـــول عبــــد |بــــر| زيق|لزق|حقوق 

|2|892 مر عىل|لسيد محمد ع|حمد |ء |ول هره|لق|ره |تـــج

236498 دى|له|لرحمن حسن عبــــد|مريم عبــــد هره|لق|حقوق 

643858 هلل|ن عبــــد |لسيد سليم|حمد |ء |رس| زيق|لزق|ره |تـــج

8o8457 لحميد محمد|تـــه عبــــد|م شح|سل| ي|بــــ |د|
|لمنى

|73378 ض|حمد عيد عوض عو| هره|لق|بــــ |د|

7oo9|4 ن جبــــل|ع محمد سليم|لسبــــ|لسيد |ره |س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6|o534 ره|عيل نو|سم| |ء زكري|أسم |بــــ طنط|د|

373|88 مل|د خليل ك|مريم ميل |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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93228 حمد غريبــــ قطبــــ|محمود  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

767|5 هيم|بــــر|مه عدلي |س|عىلي  هره|لق|هندستـــ 

769733 ي
هلل فريد نبــــوى|عبــــد | دئى ي |

سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

87587o لد محمد فرغىل |حمد خ| سيوط|حقوق 

884o84 ى ع| مريم رض زر  |بــــشر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|4o6o ضى شعتـــ|للطيف ر|جنه وليد عبــــد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

774779 لنور|يونس جميل يونس عبــــده فج  زيق |لزق|تـــمريض 

53o|46 ج|بــــر محمد فر|لد ج|مروه خ ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

448863 لكوم|لسيد |لسيد محمد |ندى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

694682 يم|لعم|بــــو |هلل |دل ذىك عبــــد |هلل ع|منه  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

369|64 ر محمد عىل عبــــدربــــه|لستـــ|كريم عبــــد |حقوق بــــنه

25|363 ذ|محروس محمود محروس مع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4|2322 لبــــليىط|وى محمد |لشن|حمد |كريم  |ره طنط|تـــج

457|58 ى صل بــــوسعده|ح محمد زىك |نرمي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

4473|7 ن|ن فتـــىحي عبــــده سليم|ن رمض|رو سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

6|6593 دق عيد|ن محمود ص|إيم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

84745| ى ح|ي مد|لحميد ح|مد عبــــد|سمي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|5744 هيم|بــــر|مي  |ل|عمر محمد  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

235727 ه ف| روق محمود محمد|مي  هره|لق|م |عل|

8|7o97 ي مر
لد|د خ|سلىمي مصطفى ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى

|5533o لغنى محمد|م عبــــد |هلل هش|منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

859393 ي عبــــد
ى
ى محمد شوق د|لجو|حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

2438o3 يد|بــــرهيم ف|ء عمر سعيد |رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

57957 حمد محمود محمد|كريم  ره بــــنى سويف|تـــج

|5o72 لعظيم حسن|جد عبــــد |حبــــيبــــتـــ م هره|لق|حقوق 

78o959 ى محمد| حمد محمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62|747 ن يوسف جمعه|بــــ رمض|يه|سمينه |ي لمنصورتـــ |تـــمريض 

4|58o| لتـــوم|ل محمد |لع|خلود خميس عبــــد  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

475366 |لبــــن|لمنعم |رس عبــــد|ن ي|مرو سكندريه|ل|حقوق 

Thursday, September 6, 2018 Page 8596 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6|7467 ى|لسيد محمد |منيه حسن | لحسني  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

373868 حمد يونس|حمد |محمود عطيتـــ  |حقوق بــــنه

687|66 تـــ|لعزيز بــــهج|فرج فخرى عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

255o7 بــــ متـــول|لوه|لح عبــــد |ده ص|غ هره|لق|بــــ |د|

5o98o6 لحميد شيبــــتـــ|لرحمن عيد عبــــد|عبــــد ره دمنهور|تـــج

5oo9|5 ده|لمنعم حسن حم|م عطيه عبــــد|له| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

763342 ى محمد|م محمود ي|لهدى س|نور  سي  تـــمريض بــــور سعيد 

283369 بــــي|بــــر خليل عر|دل ص|مصطفى ع تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

4|9993 لحميد محرز|تـــم عبــــد|محمد ح ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

46463 حسن محمد مطر| عل ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8oo|95 هلل زكري|ريو يعقوبــــ رزق |م ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

5856o ن|حمد محمد سليم|ء |شيم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

2|4295 محمد عدوى رجبــــ طه ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7o7|58 تـــ|م عىل عرف|لسل|محمود محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

28|37o حمد محمد طه|عزتـــ  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

333396 لحميد|ل سعيد حسن عبــــد|جم |ره بــــنه|تـــج

8o36o5 ه عطيه عل| در|لق|ق عبــــد|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

235565 بــــورسيع عىل جمعه|لدين مصطفى |سيف  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

898432 لمجيد |طمه مؤمن محمد عبــــد|ف |ج طبــــيع قن|عل

|4537| ف حنفى محمود|زم |ح رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

635|93 تـــ حسن|ندى محمد فرح لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

252374 ل حمزه حمزه|طمه جم|ف ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

85o|66 د|دي ج|هلل محمود عبــــ|عبــــد سيوط|طبــــ 

32|426 د|مهند سعيد محمد عو كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

82ooo3 ه عىلي محمد عبــــد رص|لن|سمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

3|oo4 س|لحليم عبــــ|س عبــــد |طمتـــ عبــــ|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|o|29  |لش|لسعيد عبــــد|ء |رس|
ى
هيم قديس|بــــر|ق لمنصوره|صيدله 

36283| لدين طلبــــ|ل نور|محمود جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|3|487 يوسف محمد عيسوى عيسوى ن|ضتـــ حلو|علوم ري

853749 د موريس بــــطرس|عم| دون|م ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى
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64353o ف محمد محمود| |نور رسر زيق|لزق|بــــ |د|

|25243 لنقيبــــ|لعزيز |تـــ عبــــد |سىح  سيد شح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|56oo رق محمود حنفى|عيل ط|سم| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

755695 هلل|حمد حسن حسن عبــــد| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

8o8659 حمد|هلل محمد محسبــــ |عبــــد لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

|48|5 هيم|بــــر|م |م|لسعيد |م محمد |هش| سم هره|لق|ره |تـــج

492663 لسبــــيع حبــــيبــــه|محمد يحن  سعد  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

867544 لرحمن|حمد سيد جعفر محمد عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|48988 هدى رأفتـــ محمد مدئى ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

63987o هلل محمد|نبــــيل مصطفى عبــــد| رن زيق|لزق|نوعيتـــ 

695537 مد|جده محمد عبــــده ح|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

43|7o ف |محمود  ق|م سيد دقم|م|رسر هره|لق|ره |تـــج

6886o مل|لسيد ك|ن |لرحمن رمض|عبــــد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

698||4 لىح عىل|ء عبــــود عبــــد |عىلي لمنصورتـــ |تـــمريض 

42285 ي مرعي|حمد ط|
ى
رق شوق هره|لق|طبــــ 

46969 حمد حمدى سعيد عبــــده| هره|لق|هندستـــ 

499227 ن عبــــيد حسن|دتـــ شعبــــ|رتـــ حم|س بــــ دمنهور|د|

8|57o2 ي|ر
مخ|لش|لمجيد |مي عبــــد|س| ئى ره بــــنى سويف|تـــج

7o296o ه | د|لعزيز ج|يمن محمود عبــــد |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|382|8  عبــــد |لش|م محمد عبــــد |سل|
ى
لموجود|ق لفيوم|عه |زر

358796 ى محمد عبــــد|ي ن|لعزيز مرو|سمي   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

4|o649 لجمل|محمود سعد محمد  |بــــ طنط|د|

52347o ل|لجم|هيم |بــــر|كريم خميس مصطفى  سكندريه|ل|هندستـــ 

426444 ى رض|ي هيم|بــــر|لحميد محمد |عبــــد| سمي  سكندريه|ل|عه |زر

363675 د محمد|ء محمد حم|سم| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o4229 ى|لمنس ش|كريم محمود محمد  هي  لمنصوره|هندستـــ 

782795 ي| مي 
لفتـــوح بــــكرى|بــــو |لدين |ء |محمود ضى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

7oo727 لخولي|وى |لطنط|لسعيد |عىل مجدى  لمنصوره|طبــــ 

9|4o23 ي|ر
ن حسن  |سعد سليم| ئى سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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5o7393 يشى محمود عطيتـــو محمد| ند بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

636|6| هيم محمد يوسف|بــــر|حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

6o482| ء كرم خليفه عمر خليفه|دع لمنصوره|بــــ |د|

3286|6 هيم عىل|بــــر|يمن |محمد  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

369663 لحميد|ل عبــــد|ندي عزتـــ كم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

62|2o5 لق|لخ|ل محمد مصطفى عبــــد|سمر جم ط|بــــ دمي|د|

|7334| هيم|بــــر|هيم يشي حسن |بــــر| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5|3735 ل سعد حسن أبــــو حلو|محمود جم تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

29o447 هر|حمد ط|هر محمد |ط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

759532 هيم|بــــر|ء محمود محمد |رس| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

633758 لد أحمد محمد|محمد خ زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

42oo|6 حمد خرصى|هيم |بــــر|رس |محمد ي |ره طنط|تـــج

|3o53| ي عبــــد |يه |
ف مصطفى لسميع|رسر ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 

كتـــوبــــر|6 

45374o لدويك|لجليل محمد |حمزه محمد عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

88o439 ن |تـــ فخرى دمي|هلبــــيس نش سيوط|ره |تـــج

9|877o عيل سيد |سم|ء معروف |عىلي سيوط|طبــــ بــــيطرى 

2|652| بــــو خطوه|كريم يىح جميل صبــــرى  ى شمس هندستـــ عي 

25777o ر|لنج|ح حسن |لفتـــ|حسن عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

35o659 هلل مرىس|تـــ محمود محمد عوض |نج ى شمس|تـــج ره عي 

782933 حد|لو|لرحمن عبــــد |ح عبــــد |يدى صل|ه قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|5o643 ى|زم ع|ح دل سيد حسي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

636973 هيم|بــــر|هيم فرج |بــــر|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

229369 ى محمد|مريم خ لد حسي  هره|لق|حقوق 

|4|5|8 لمنعم سيد|هيم عبــــد |بــــر|نشوى  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

3354o7 قتـــ محمد عبــــد| لمجيد محمد|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3448|| لرحمن نعيم زىكي|ء عبــــد|رج عه مشتـــهر|زر

24o374 مه|ده منصور عتـــيق غوينم سل|غ ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

6o4296 ف عبــــد|حمد محمد | ى|رسر لجليل محمد حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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786266 لسيد مصطفى|ر |لغف|رس عبــــد |مل ف| زيق|لزق|بــــ |د|

|2o632 رتـــن بــــولس عبــــده فهىم|م ى شمس هندستـــ عي 

786659 ء محمد عىل مليىح |سم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85452| م|در محمد عل|لق|هيم عبــــد|بــــر| ي|بــــ |د|
|لمنى

483699 لرحيم|حمد عبــــد|ل حمدى |من عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o|85 ح مصطفى|يه مصطفى صل| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

897783 ى ن حمد |ل |لع|رص عبــــد|نرمي  ج|ره سوه|تـــج

9|94| حمد| |حمد زكري|م |بــــس هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28445o منعم لطفى تـــوفيق| دين ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|5oo42 حمد صفوتـــ جمعتـــ محمود| هره|لق|هندستـــ 

856|77 حمد|دي |له|حمد عبــــد| |ر|س سيوط|عه |زر

29638 ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ح |لفتـــ|د عبــــد |زي ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

3495|9 يمن محمد نرص جنديتـــ| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5oo253 عيل عطيه|سم|ن |عيل رمض|سم|م |هش عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5o996 لرحمن|لعزيز عبــــد |م عبــــد |مريم عص ن|بــــ حلو|د|

34864| غ|لصبــــ|هلل |هلل محمد عبــــد|حمد عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

34|46o متـــ|حمد سل|متـــ |ح سل|يمن صل| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6oo679 ئى|ليم|لسيد |ل |لسيد كم|ء |رس| |علوم طنط

4|2749 ضى|هلل ر|خلود عىل محمد عبــــد  |نوعيتـــ طنط

7o3933 ن مصطفى مصطفى حسون|محمود رمض دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

645226 ي
لمملوك|سعد سعد محمد | دئى لشيخ|بــــ كفر |د|

2878|o لسحيىم|محمد سعد محمد شبــــل  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

839237 حمد مسعود|مسعود محمد  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

22476 لسيد خليل|رص |حمد ن| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

25o789 لليثــــى|لقوى |مريم محمد عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

355342 حمد|ف سعيد |د خل|جه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

7o9283 ن حسن|مه سليم|لسيد سل|حمدى  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

227492 هيم|بــــر|سط محمد |لبــــ|محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

266486 ر محمد|لعزيز مختـــ|حمد عبــــد|هدير  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 
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349674 ف |بــــسمتـــ  لسعيد محمود|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

893363 ل محمد |لع|ل محمد عبــــد|عزيزه جم سيوط|بــــ |د|

372o6| ى|ئ  محمد |نور وف|محمد  مي  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

|7827o نس محمد طه بــــسيوئى| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

885o28 ي|ر
حمد | |ل زكري|جم| ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|23394 حمد|محمود عبــــده عبــــده   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4o667 ى|بــــر|هيم محمد |بــــر| هيم حسني  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o5458 لعنتـــرى|ن فرج |هر عثــــم|ن م|رو |هندستـــ طنط

476374 لح|لم ص|لح س|لم ص|عمر س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|7263 ع|محمد عيد محمد زر| دين ط|معتـــ دمي|علوم ج

|27|o3 لمتـــجىل|لمجد عبــــد |بــــو|لنبــــى |له عبــــد |ه ى شمس| لسن عي 

864|35 ى هلل|فظ فتـــح |مجدي ح| مي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

7575oo حمد|لعزيز |مه عبــــد |س|ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

855236 ج|لد فهىمي فر|مه خ|س| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7o4654 لسيد نوفل|هيثــــم عىل  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

77|384 لحميد محمد|ندى سعيد محمد عبــــد  ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|64||7 لنعيم محمد|دل عبــــد |محمد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

699395 هيم نرص|بــــر|لسعيد عيد |ء |ل| ن|صيدله حلو

358729 لحكيم محمد|محمد محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

477859 لسيد عىل|عمرو محمد محمود  سكندريه|ل|ره |تـــج

622652 نم عوده|لم عوده غ|ريم س ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|2o4o3 لجندى|لسيد |فرح مجدى محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

887457 يف مصطفى حسن | حمد رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|25|o2 ي محمد|خ| زين
لد مصطفى ن|فنون جميله فنون حلو

89o46o ل |لع|ن جميل عبــــد|محمود حمد سيوط|طبــــ 

329|| عيل|سم|هلل |م منصور عبــــد |سل| كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

4o2977 ى|هيم |بــــر|بــــر |م ص|سل| لسيد عشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4322oo ى محمد |يم| ض|لعض|ن حسي  |صيدله طنط

86|8o7 لد محمود عىلي|همسه خ وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر
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7|7|26 هيم يونس|بــــر|هيم محمد |بــــر|نفيسه  زيق|لزق|بــــ |د|

8454| ى جم ى ري|نرمي  ض|ل حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6|5885 بــــر|حمد حسن عىل ص|محمد  ط|حقوق دمي

269382 دى|لبــــغد|نور |بــــرين محمد |ص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|54|23 هلل|ئى عبــــده فتـــح |محمد ه ن|تـــربــــيتـــ حلو

87oo25 ي بــــرك
دق عىلي|تـــ ص|يمنى ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

773o88 ن|لرحمن محمد فتـــىح رمض|عبــــد  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|28633 حمد محسن محمود|محمود  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8o2324 يف يف محمد رسر محمد رسر ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

6||449 ن|طمه محمد شفيق رسل|ف لمنصوره|طبــــ 

835434 ي|لقوي حس|بــــ عيسي محمد عبــــد|رح
ئى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

8o299o ي س|لك|هلل عبــــد|عبــــد
ى
رون|لم ه|ق ره بــــنى سويف|تـــج

2726o4 لسميع|حمد عىل عبــــد|محمد  ن|حقوق حلو

26o|65 ج |ن محمد عىل ن|يم| شمون|نوعيتـــ 

2o396 ر محمد طلبــــ|لجبــــ|يوسف عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4789|8 لسيد|د محمد |عمر خميس رش بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

369698 يتـــ سيد عودتـــ محمد سعيد|هد لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

2548o8 ل محمود عوض عبــــوده|هلل جم|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5||35 حمد|مل |محمد رجبــــ ك تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

886969 ن | هيم حن|بــــر|رص |ن| مي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

22o324 لم|لدين محمد محمد س|ح |يوسف صل ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

2565o ي
ف صل| |دئى لمجيد|لدين عبــــد |ح |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

339798 لمعىط|حمد عبــــد| |مروتـــ رض |طبــــ بــــيطرى بــــنه

54||95 ر|لغف|هيم محمد عبــــد|بــــر|هلل محمد |عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

897728 حمد |ء عىل فهىم |رس| ج|بــــ سوه|د|

|98|| هلل|بــــ |حمد مجدى محمد محمد ج| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|8oo8 ي|حمد سيد ر|عمر 
ضى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

43296| تـــه|ء محمد مصطفى شح|سم| |عه طنط|زر

265324 ى معوض دويد|مصطفى  ر|مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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635848 حمد عطيه|ره عبــــده |س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

35oo23 هيم|بــــر|ندى فرج سعد محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

265564 رون|لسيد ه|لدين |د|لسيد عم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6998|9 تـــ عوض محمد|لشح|ر |من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8o5455 دي فوزي فهيم|ري ش|م ي|نوعيتـــ 
|لمنى

457577 وى|بــــي|ل|لحسينى |يزه منصف محمود |ف لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

765454 يف ج حمد|بــــر موىس |عمر رسر علوم بــــورسعيد

753o44 روق محمد مهدي|مه خليل ف|س| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

82|498 ى  هلل|هلل حرز |سطس عشم |نرمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

522255 ن سعيد محمد عطيه|يم| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|22276  |ده سعد |غ
ى
لسيد|لدسوق ن|بــــ حلو|د|

7||3o3 لسيد |بــــ محمد |لوه|لرحمن عىل عبــــد |عبــــد 
قنديل

ن|هندستـــ حلو

337979 در|لق|لسيد عبــــد|لدين |حمد مىح |  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

883267 حمد عىل |جر محسن |ه سيوط|بــــ |د|

69574| ى عنتـــر شح ي|تـــه عىل |نرمي  لبــــحي  لمنصوره|علوم 

487259 |هيم رض|بــــر|يمن محمد |لدين |زين  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

4|7758 ي عقبــــتـــ|ين|
س فكري حسينى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|58873 رك|تـــ مبــــ|س بــــرك|بــــسمه عبــــ ى شمس|تـــج ره عي 

9|8944 حمد |رغده سيد حسن  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

53585| هلل محمد|بــــ |ن بــــ|ن شعبــــ|ء شعبــــ|شيم سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

8oo|68 ى رف|م| ي حسي 
ى|ئى عي حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5o7972 غ|لصبــــ|لسيد |فظ |لح|محمد عبــــد | مه ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

496|25 |لحم|لسيد |ء محمد متـــول |شيم
ى
ق سكندريه|ل|ره |تـــج

683556 لخي |بــــو |بــــ حبــــيبــــ مهنى |يه|ديفيد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

425o|9 لكريم محمد محمود|د |مر ج|ن تـــ|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

476|2 حد محمد|لو|حد ربــــيع عبــــد|لو|عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

489424 ن|د عثــــم|لنبــــى وق|د عبــــد |ن وق|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|6333 ح عوض|لسيد مصبــــ|ندى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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23o559 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد|محمد محمد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

7736|4 لحليم|لدين ذىك عبــــد |هلل محن  |هبــــه  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35|437 حمد|لرحمن محمود عىلي |عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

|26866 شد|لق ر|لخ|يمن عبــــد |محمد  ى شمس حقوق عي 

88|94o ل  |لحميد مشع|محمود عنتـــر عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

339597 لق فتـــىحي يوسف|لخ|لنرص عبــــد|سيف  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

573o| لدين طه|يمن مىحي | |ريموند بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

49o84o يف محمد |نوره عيل|سم|هيم |بــــر|ن رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

487995 عيل مسعود|سم|مسعود محمد سعد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

325|87 ىطي مسعد صقر|لع|محمود عبــــد كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

898oo7 لسيد |لغنى |لسيد عبــــد|منيه | ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

35643o بــــ|لوه|لحق عبــــد|دل عبــــد|حمد ع| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

436759 ى|بــــو |لحليم حسن |ر مصطفى عبــــد|من لعني  لشيخ|ره كفر |تـــج

44|72| ي|عيل |سم|لسيد |ح |ن مصبــــ|يم|
لروينى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

2|6589 ء حسن محمد فهىم|عمر ه ئى هره|لق|بــــ |د|

64999 قتـــ | للطيف|لح عبــــد |حمد ص|رسر لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7743|o لسيس|لم محمد |لدين عليوتـــ س|حمد عز | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6||oo ى س|ي م محمد سيد|سمي  ى شمس هندستـــ عي 

|48954 وق و ج  محمد|ئل ن|رسر ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|64|52 ي|تـــم |حمد ح|
حمد مصطفى ن|تـــربــــيتـــ حلو

4|o294 ن|لحليم رمض|لحليم محمد عبــــد |مهند عبــــد ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

627295 ي
هيم|بــــر|لسيد |لسيد سعيد | |دئى زيق|لزق|بــــ |د|

|57246 سلىم حنفى محمد حنفى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

83387 مل|حمد حسن ك|ن |نوره طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

4o92o3 مر|لمنعم حسن ع|هديه فرج عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

448523 لففى|م |لسل|رص محمد عبــــد|ل ن|جل |هندستـــ طنط

6|o38 ن|متـــ سليم|رك سل|ن مبــــ|يم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

495527 لمطلبــــ مندور|بــــر عبــــد|لدين ج|م |حمد حس| سكندريه|ل|حقوق 

354286 يف سعد درويش تـــفى رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

439o39 لحميد حليمتـــ|ح عىل عبــــد|محمد صل لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج
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628o39 هيم محمود صبــــح|بــــر|مروه سعد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|49743 ى خ|عبــــد  لد|لرحمن بــــدوى حسي  هره|لق|ره |تـــج

524o33 لسيد|حد مصطفى |لو|هلل عبــــد |منتـــ  |حقوق طنط

86567| حمد|يه محمود عيسي | دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

524|38 لشحرى|لعليم |ح عبــــد |لفتـــ|رنيم عبــــد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

235765 ف جوده محمد |حبــــيبــــه  لسيد|رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8|77o9 ىطي محمود|لع|ء محمود عبــــد|دع ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8o|47| مد|عيل ح|سم|م |روي هش| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

262354 حمد يسن|حمد يسن | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o|696   |بــــر|ل |لع|مصطفى عبــــد
ى
هيم دسوق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

425445 يد|ن ز|لسيد عثــــم|منيه فيض | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62|3|3 بــــومسلم محمد|ر |لستـــ|ل عبــــد |محمد جل ره بــــور سعيد|تـــج

882456  محمد  |ن مصطفى |نوره
ى
لدسوق سيوط|بــــ |د|

495732 حمد خميس|د محمد سعيد عىل |زي م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

265622 حمد بــــدير|رس |حمد ي| |علوم بــــنه

752459 ى|لحليم محمد محمود حس|محمد عبــــد  ني  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

297o26 هيم عويس|بــــر|د |منه عو| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

63|839 لفتـــوح|بــــو |دل حسن |ء ع|لشيم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5257o4 لدين يوسف|حمد سيف |د محمد |فؤ سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

25|75o وي|لحليم هند|حمد حلىم عبــــد |محمد  ج|بــــ سوه|د|

846694 هيم|بــــر|حمد عمر |مل | ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5|2|25 حمد محمد دغيدى|عمر  ى شمس طبــــ عي 

|6546o لسيد محمد|لزعيم |ء |شيم لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

9o8o72 حمد |لحمد |بــــو|شهره محمود  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

37324| حمد|لسيد |لد |لرحمن خ|عبــــد م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

43o542 ى|هيم ش|بــــر|لسيد |رص |ئى ن|م| هي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

629846 لنور|بــــو |صبــــىح سعيد محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4723| مل محمود|حمد محمود ك| ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

433358 ى |لسيد محمد |مؤمن  ي خليل|مي 
ى
لدسوق |ره طنط|تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 8605 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

343942 هيم عىلي|بــــر|منى جميل عىل  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

855885 ح خلف مرىسي|م صل|هش ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

895736 ل  |لع|هلل منتـــرص منصور عبــــد|يه | ج|بــــ سوه|د|

53o|66 آيتـــ شلبــــي أحمد شلبــــى حمزتـــ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

||8557 ونيك ضى فريد|يعقوبــــ ر| في  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

492922 بــــو|لدين محمد يوسف |ل |مي  جم|لرحمن |عبــــد 
زيه| ج

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4665 ن|مريم محمود عىل محمود رسل هره|لق|بــــ |د|

228426 ى |ه لرحمن|حمد عبــــد|نم حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|22855 لح|حمد عىل سيد ص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3342|o تـــ محمد|هلل محمد شح|عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

9|9o56 ى  حمد |لسيد |كريمه حسي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2383|5 لعيسوى|لسيد |حمد |ندى سيد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8762|6 لدين سيد عىل  |ل |محمد كم سيوط|حقوق 

64764| د فهىم|د مصطفى فؤ|فؤ | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

62954o در|لق|هلل عبــــد|سم عوض |ء ق|سم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o8973 هلل|هلل ذىك حبــــش عبــــد|ريم عبــــد  |بــــ طنط|د|

77|787 د محمد حسن محمد حفنى عوض|زي زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|4993 لحميد شوكتـــ|م طه عبــــد |عمر بــــس ى شمس|د| بــــ عي 

23334| ن|لحسينى شعبــــ|ن |يه شعبــــ| هره|لق|صيدله 

8|2247 بــــدين عىلي محمد|لع|عىلي زين  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

845437 هلل عبــــيد|عبــــي  حسن عبــــد ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

2866|6 ئى|لنعم|لرحمن محمد |م عبــــد|لسل|ء عبــــد|ل| لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

852||7 حمد يوسف|ر |طمه مختـــ|ف ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

8o|4|4 ى منصور ه|ين| شم|س حسي  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

493477 وع|محمد عىل محمد عىل مط لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

4|9733 لبــــيىل|ح رزق |لفتـــ|م عبــــد|محمد س لشيخ|بــــ كفر |د|

33739| هلل نرصى عوض|ن نرص |يم| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

835842 يه شلتـــوتـــ محمد حسن| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن
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3435oo فظ مهنى محمد درويش|محمد ح |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

239593 ى|حمد |ندى عزتـــ عىل  لذكي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3338oo للطيف|هيم عبــــد|بــــر|هيم صبــــرى |بــــر| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6o555o لسيد|لمنعم |لسيد عبــــد |زم |بــــسنتـــ ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5|2736 لح عجوتـــ|ح محمد ص|مصطفى صل علوم دمنهور

|5o6|2 حمد|لسعيد |حمد |رس |ي ى شمس| لسن عي 

|49o58 هيم|بــــر|ن |س عثــــم|م عبــــ|مريم عص ن|تـــمريض  حلو

688555 ع سويلم|لسبــــ|صفيه محمد محمد  لمنصوره|نوعيتـــ 

4o5259 وي|ن فوزي منش|حمد رمض| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|268|o د|حمد حم|د محمد نبــــيل |زي ن|بــــ حلو|د|

756326 هلل|ء عىل خليل فرج |سم| |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|5666 هيم|بــــر|ح |محمود بــــهجتـــ صل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

328725 لحليم|لحليم شكرى عبــــد|محمود عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

6|5325 د|لمرىس مر|د منيع |رحمتـــ عم ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

4498o5 ل|محمد سعد عىل محمد هل |هندستـــ طنط

523263 ن نبــــيل جيد عيسي معوض|ريم|ن ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

|25634 حمد|ن |حمد سليم|يوسف  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

756856 عيل|سم|حسن محمد حسن محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6oo|73 فظ|لح|رس فتـــىح محمد عبــــد |مروه ي ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

2742|4 د|ل نعيم عي|نزيهه جم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o465| م بــــهجتـــ شنوده نظي   |بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2646|6 لدين|مه بــــكرى سعد |م سل|سل| |تـــربــــيتـــ بــــنه

2343o3 كريم عىل محمد عىل محمد هره|لق|بــــ |د|

85|22 لعظيم حسن|ء حسن عبــــد |سمر لفيوم|نوعيتـــ 

6o8462 بــــوعفش|هلل |وى عبــــد |م مك لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

524o67 لسعيد|ء سعيد حمدى محمد |شيم سكندريه|ل|هندستـــ 

325433 لكريم|ل عبــــد|عىل وجيه عىل جل لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

95698 محمد صبــــرى سيد محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

239389 لدين|بــــ |لمجيد شه|مد عبــــد |م ح|ندى هش هره|لق|حقوق 
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295|5 حمد محمد|حمد محمد فوزي | ى شمس حقوق عي 

|47234 ن|ن سيد رضو|د عمر|دهم رش| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

87|576 لدين|مه عىلي عز|س|لدين |عز سيوط|هندستـــ 

46767 تـــتـــ|يوسف محمد طلبــــتـــ شح ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|327|3 |لش|مريم ممدوح محمد عبــــد 
ى
ق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

458425 ح محمد|لفتـــ|بــــ عبــــد|لوه|ره عبــــد|س لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|62527 عمر محمد شلبــــي محمد وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

3857o لصعيدى|ل فهىم مصطفى |بــــ جم|رح هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

4||724 لروس|بــــو|لسيد |ء عىل |شيم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

492o39 هيم|بــــر|حمد |لح |سلىم ص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

367429 هيم|بــــر|لمهدى |هيم محمد |بــــر|تـــفى  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3584|3 ء محمد سعد محمد|لشيم| |ره بــــنه|تـــج

234732 شقر|ل|لدين |لدين محمد مىح |م |عمر عص ن|حقوق حلو

||85|5 ه ط حمد|لمنعم |رق عبــــد |ني  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

282255 حمد سمي  محمد شبــــل| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

6|o2o3 يق|لع|غبــــ خرصى |ن ر|نوره |تـــربــــيتـــ طنط

764447 عتـــ|هيم نعن|بــــر|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

27824| يىح محمد زرد|لبــــط|رق |د ط|زي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o5327 ره|لسيد غبــــ|محمود منصور سعد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

239238 ى عبــــد|ي لنبــــى عبــــيد|زق عبــــد|لر|سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8968o6 ى|م ف ظريف زىك  | |رتـــي  رسر ج|بــــ سوه|د|

3886| دى فرج|له|دى محمد عبــــد |ف لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

9588| لمنصف|زم محمود عبــــد |ر ح|مي ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

7832|3 حمد|لرحمن |ح متـــول عبــــد |صل زيق |لزق|تـــمريض 

76776o ع|لسبــــ|لمجيد |ضىح محمد عبــــد  ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

5oo977 بــــ|مر عىل بــــدر دره|ء ع|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

256296 هلل| |لمعز عط|هر عبــــد|لرحمن محمد م|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|64746 حمد محمد|بــــ رجبــــ |ربــــ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

64837 ن|ل محمد عثــــم|حمد كم| لفيوم|حقوق 

Thursday, September 6, 2018 Page 8608 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

||6837 ل|لعس|يوبــــ |لربــــ |د |د ج|بــــيشوى عم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7oo725 |لسعيد عط|حمد |هر |هلل ط|عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

9oo385 لحمد |حمد شيبــــه |لمحسن |محمد عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

333364 لمجيد|حمد محمد عىل عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

4o64o2 ي عبــــد |يتـــ خميس |
در|لق|لجيوىسر لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

ألسكندريتـــ|بــــ

36o465 بــــ|لوه|لسيد عبــــد|ريم محمد محمد  ى شمس| لسن عي 

5322o ج|د حمدى حلىم فر|عم س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

|22622 ف عوض جعفر|محمود  رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|37263 س عىل|محمد محمد سيد عبــــ ى شمس|تـــج ره عي 

774o97 هيم|بــــر|لسيد |ح |لفتـــ|عبــــد | بــــ رض|رح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

35o99o دل محمد حسن|ء ع|رس| سيه|نوعيتـــ عبــــ

|45263 ح|لفتـــ|لمحسن عبــــد |هلل محمود عبــــد |عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|33375 حمد|حمد مرتـــضى |لرحمن |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6|4353 ف |ف  محمد رسر
ى
لدين|طمه شوق ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

73329 رم محمد عىلي|د ك|زي لفيوم|علوم 

773542 ه حمدى محمد عثــــم| ن|مي   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

887354 لعيون |بــــو|هيم |بــــر|زينبــــ محمد  سيوط|بــــ |د|

7895|o لرحمن حسن|دل عبــــد |محمد ع دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

332549 لسيد عىل عليوتـــ|محمد حلىم | ء زكري|سم| |ره بــــنه|تـــج

87742| فظ  |لح|فظ محمد عبــــد|لح|روفيده عبــــد سيوط|بــــ |د|

44o2|4 ل|رم مرس|لمك|بــــو |هيم |بــــر|خلود يحن   لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

35o8|4 لمنعم محمد|منى سمي  عبــــد ى شمس صيدله عي 

2|2858 ى محمود محمد|حمد حس| م حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

533783 لديبــــ|حمد |لعزيز |سم محمود عبــــد |د بــــ|زي سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

9o|588 حمد |ل |لع|لبــــنى عزتـــ عبــــد ج|طبــــ سوه

428297 ينى|لجن|م محمد عىل |لسل|ره عبــــد|س |طبــــ طنط

793|25 ى محمود عيس محمود|ي سمي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

||94o| د صفوتـــ صبــــىح محمود مرىسي|زي ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|6o57| ى|م |حمد حس| لدين طلعتـــ حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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6o57|9 د|لعزيز محمد حم|عمر محمد عبــــد |هندستـــ طنط

7|6785 هيم |بــــر|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ح |لفتـــ|عبــــد 
تـــ ى عجي 

لمنصوره|حقوق 

3396o9 د منصور|محمود منصور عو |تـــربــــيتـــ بــــنه

6984|4 ده|هيم عبــــ|بــــر|هيم محمد |بــــر|د |فؤ ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

778838 ىس|لسيد بــــل|هنده محمد |ش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|72o ى محمد | نور عرفه|لحسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

76o95| حمد مخيمر|د فهد |جه لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

368864 ى محمد|لد ع|طمتـــ خ|ف شور حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|756o دل يسن عىل محمد|ع| نور ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

7663|| ى شح|نور شوه|تـــه مصطفى بــــ|ن حسي  هندستـــ بــــور سعيد

|29946 لملك|يوسف وهيبــــ عبــــد | لند |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

7727o7 وى|لبــــرك|لمحسن |ج بــــدر عبــــد |رس ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

3|3479 هيم|بــــر|س |فريدتـــ محمد عبــــ ى شمس| لسن عي 

426229 حمد خليفه|حمد محمد |هلل |منه  سكندريه|ل|بــــ |د|

895962 حمد |حمد محمد |ندى  ج|صيدلتـــ سوه

365842 مل مليكه|ل ك|دى كم|ف ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

2265o4 ل بــــخيتـــ|ق غ|سح|يوسف  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

783345 لعزيز محمد|حمد عبــــد |ء |ول زيق|لزق|نوعيتـــ 

6o3542 ه  د|لعزيز حم|لسيد عبــــد |ني  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

33|9o4 حمد|لجيد |هر عبــــد|مصطفى ط |علوم بــــنه

6294|o هيم عىل جوده|بــــر|لسيد | |رتـــ رض|س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

679793 ل|شم عىل جل|ر عىل ه|من لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7|5456 لمحسن عىل|حمد عبــــد |رق |هلل ط|يه | لمنصوره|حقوق 

4764o| تـــه|لي شح|دي وجيه خليل غ|ف سكندريه|ل|ره |تـــج

2|5369 لكريم|لحليم عبــــد|بــــر عبــــد|يمنى ص دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

8557o6 لمجيد محمد|محمد حسن عبــــد سيوط|حقوق 

349382 لسيد|حمد |محمد حمدى  ى شمس|د| بــــ عي 

5|3668 در|لق|بــــشي  عبــــد| لجيد عط|حمد عبــــد| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى
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7848|2 ى |ي ى عبــــد |سمي  زق|لر|حد عبــــد|لو|مي  زيق|لزق|عه |زر

439363 حمد عىل بــــدوى|رس لطفى |ء ي|آل ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6|6737 لم|ندى عطيتـــ محمد س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

84|||2 زيد| بــــ|لرحيم |لمقصود عبــــد|محمد عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

925o37 عىل محمد  | لوف|بــــو|عىل  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|23326 بــــتـــ|لؤه محمد مخلوف ثــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

25372o م|بــــدين عل|مر ع|سعيد تـــ ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

4o4464 لسيد يوسف|لفتـــوح |لسيد أبــــو |لرحمن |عبــــد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

425876 هيم|بــــر|حمد | |نىح  زكري| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

38649 هلل|عىل محمد عبــــد | دين ى شمس|زر عه عي 

4|3o79 متـــ|ء محمود محمد سل|سم| |حقوق طنط

752359 حمد|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

63392o هلل محمد محمد عىلي|يوسف حمدى عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

8|o24o حمد|ح |محمد يشي صل ره بــــنى سويف|تـــج

|3972| لحميد|فع عبــــد |لر|طمه مدحتـــ عبــــد |ف ى شمس|تـــج ره عي 

6472o| لسيد يوسف|تـــم |ء ح|أل عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5345o6 حمد موىس|محمد مصطفى  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

425577 ى|م ي|د بــــش|دل فهيم ج|ع| رتـــي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

287332 ن|بــــودخ|لسيد |هيم |بــــر|يه | ج|بــــ سوه|د|

3o282 عيل محمد|سم|مريم مصطفى  هره|لق|ره |تـــج

6o63o4 هيم طه|بــــر|ر |لستـــ|حمد رجبــــ عبــــد| |تـــربــــيتـــ طنط

242976 عيل|سم|عيل عىل |سم|بــــ نبــــيل |لتـــو|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9oo274 ى شنوده  ديفيد شنوده هيى ي صىح سوه
ج|معهد فنى

2|989 ف |جر |ه للطيف|هيم عبــــد |بــــر|رسر ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

545626 ى |ن |رو لسيد محمد|حمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o|597 ي|ر
وى|لجد|محمد محمد بــــسيوئى | ئى سكندريه|ل|صيدله 

243345 دى محمد يوسف|ء عبــــ|حسن ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

43|974 عبــــده جرجس| ن حن|ري|م |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

35|2o2 در|لق|ىط عبــــد|لع|حمد عبــــد|محمد  ى شمس طبــــ عي 
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293982 بــــوز|ل|ن |ل سليم|معتـــز محمد جم مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

432824 ى|لغنى ش|مل محمد عبــــد| هي  ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

63|82 ف عبــــد |ء |سن س|للطيف عبــــ|رسر ي سويف
تـــمريض  بــــنى

|59|o4 لحميد|م عبــــد |لسل|رص عبــــد |لن|م عبــــد |حس ى شمس|تـــج ره عي 

4|||48 حمد|هيم رجبــــ محمد سيد|بــــر|لرحمن |زينبــــ عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8|o958 ي شعبــــ|م|
د|ن رجبــــ فؤ|ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

687688 هيم محمد عبــــد ربــــه|بــــر|لمتـــول |ر |عم لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2548|| مد مبــــروك|ح محمد ح|محمد صل عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

8o7434 بــــ|لبــــ|محمود محمد سعد فتـــح  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

6332|5 لسيد|نسمه عزيز عىل حمزه  زيق|لزق|حقوق 

487667 لح|حد ص|لو|زق عبــــد|لر|محمد عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

247785 ف عبــــد|لمنعم |عبــــد لمنعم|مد عبــــد|لمنعم ح|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o5597 حمد |لنعيم |دل محمود عبــــد|ع ج|ره سوه|تـــج

776|79 لح|لسيد ص|يه سمي  | هره|لق|ج طبــــيع |عل

|7|388 حمد محمود جمعه رزق| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9247|7 ضى محمد مصطفى |ن ر|يم| ج|حقوق سوه

33367| در رفعتـــ عزيز نجيبــــ|ن ى شمس حقوق عي 

|54567 دى|لن|ر |لغف|ن عبــــد |حمد رمض| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

485o32 ن|لسيد مرج|لد محمد |محمد خ ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|7428| م|دل حفنى هم|م ع|غر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7858o9 لحليم غريبــــ جويىل|بــــو عيس عبــــد|حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

893559 مل |مل بــــشي  ك|له ك|ه سيوط|نوعيتـــ 

3oo99 |لعل|بــــو|حمد عويس |ء |شيم كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|6482 ى|سهيله عصمتـــ  حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7653| ء محمود محمد محمد|سم| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

5|86o7 هيم|بــــر|طف محمد ذىك |م ع|ريه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

86|727 لصغي |لموجود |عي عبــــد|محمد رف لمنصوره|حقوق 

5|26o5 لشيخ|م |لسل|حمد محمد عبــــد| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

259557 س|لسيد دع|بــــر |ل ص|ء جم|عىلي ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6782o7 لدين ممدوح مصطفى مرىس|م |ء حس|ل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري
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46|35 لعزيز|ن عبــــد |ء حسن رمض|سم| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

853o5| ح|لفتـــ|حمد فتـــىحي محمد عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

67764| ف صبــــرى عبــــد |محمد  لحميد|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|5394 محمد خليفه| يتـــ محمود عط| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

24997o وى|لهلبــــ|لرحمن |ح عبــــد|طمه صل|ف ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

9o9o95 لم  |لدين خلف محمد س|مح نرص |س ج|حقوق سوه

272o65 يف|لجو|لدين عبــــد|ء|طمه عل|ف د محمد رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

855|57 م|لسل|محمد عبــــد| ء رض|رس| ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

223o88 فظ|طف تـــوفيق ح|يوسف ع هره|لق|هندستـــ 

355|25 مل عىلي|هدير محمد ك |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

884||9 تـــه  |ح عىل شح|ء صل|سم| سيوط|علوم 

897o38 لسيد |محمد محمود محمد  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

37276o لدجوى|حمد |ء سمي  محمد طه |شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

37|88 هر محمد محمد محجوبــــ|لظ|يوسف عبــــد ن|حقوق حلو

76o779 طمه عىل حسن محمد|ف لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

323777 ن|حمدى محمد عىل مهر| ر|ي هره|لق|علوم 

7|646o ي
 |مه محمود مو|س| |دئى

ى
بــــينى|ق لشر ره بــــور سعيد|تـــج

|763o6 لعزيز|ع عبــــد |لرف|حمد |كر |حمد ش| هره|لق|بــــ |د|

646883 لمني |هيم |بــــر|دل محمد فتـــىح |لرحمن ع|عبــــد  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

878853 لرحمن محمود سيد محمود |عبــــد سيوط|حقوق 

275329 لرحمن|لرحمن سيد تـــوفيق عبــــد|عبــــد هره|لق|حقوق 

4947|2 هيم سعيد|محمد محمد إبــــر ره دمنهور|تـــج

|24598 ريم عىل حسن عىل ى شمس حقوق عي 

67852| م محمد|لرحمن بــــره|ئل عبــــد |مريم و لمنصوره|بــــ |د|

26549| لمرىس|مصطفى محمود مرىس عىل  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

|355|| هلل حسن محمود مصطفى|يتـــ | ى شمس| لسن عي 

224|o9 م رزق سلوتـــ|فريده هش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|6o2o5 دو|لحميد محمد ج|لحميد عزتـــ عبــــد |عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

37578 ن لعزيز|ج حلىمي عبــــد |محمد تـــ| مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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482465 ي محمد عل|
م|منيتـــ فوزي لطفى |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4|3793 طف ربــــيع جليجل|حمد ع| |تـــربــــيتـــ طنط

924424 لموجود حمدون فرغل |محمد عبــــد ج|بــــ سوه|د|

29|276 لعز|بــــو |يحن  مجدى عىل مرىس  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4873oo شم|لفضيل محمد ه|شم عبــــد |عمر ه سكندريه|ل|حقوق 

348577 دي|له|هيم مصطفى عبــــد|بــــر|ء محمد سليم |شيم ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

33525o هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|جدتـــ |م |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o|995 طف فريىح موىس محمد|محمد ع سكندريه|ل|حقوق 

|689|3 ف محمد مختـــ|حمد | ر|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|72oo ئل محمود محمود|سهيله و هره|لق|ره |تـــج

|35656 ن|لح زهر|يمن ص|منيه | ى شمس|د| بــــ عي 

7o5672 لمتـــول مصطفى رجبــــ|د |لجو|لد عبــــد |خ ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

248735 ي|ر
بــــو حجر|حمد |نبــــيل | ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|323|7 لسيد محمد|حمد |لتـــ |ص| هره|لق|حقوق 

859387 طف فرح بــــطرس|بــــيمن ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

883536 ل |بــــر بــــل|محمد ج| دين سيوط|بــــ |د|

78493o ه | بــــ محمد|حمد خط|مي  زيق|لزق|حقوق 

9o4588 ه  |لل|حمد فوزى عبــــد|هلل |عبــــد ج|حقوق سوه

5458o6 |ح محمد عر|حمد صل|
ى
ق لمنصوره|حقوق 

7|7257 س عبــــيد|م عبــــ|لسل|م عبــــد |ء هش|رس| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|6o446 ى عبــــد  ى|محمود حسي  لحليم حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

443642 لمعىط|وى عبــــد|لششتـــ|لمعىط |يه عبــــد| ط|بــــ دمي|د|

8389|2 حمد يوسف|مروه يوسف  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

29oo| ر|حمد عم|رص |لن|عىل عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

87525| بــــتـــ |سم ظريف ثــــ|كريم بــــ سيوط|ره |تـــج

7o|496 لوليىل|هيم |بــــر|هلل |ل محمد حلىم عبــــد |نه ى شمس| لسن عي 

6|7765 حمد خميس|يوسف محمد  ط|حقوق دمي

29o7o4 هلل|هيم حسبــــ |بــــر|ء خليل حسن |رس| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

773o28 سعد عزبــــ عيس|نوبــــ |بــــ| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 
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8o5oo ر منصور مصطفى ممدوح|مي هره|لق|حقوق 

23325|  محمد إبــــر|ء ط|ل|
ى
هيم|رق دسوق ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

6|o929 وى|لبــــدر|محمود محمد مصطفى  لمنصوره|علوم 

3435o5 هيم|بــــر|هلل |د سيد عبــــد|د فؤ|زي ج|ره سوه|تـــج

33694| لنبــــى فرج|محمد ممدوح عبــــد دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

22o64| ي
زق|لر|حمد محمد عبــــد| |دئى ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 

كتـــوبــــر|6 

|74945 وق جم رج|ل محمد ج|رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|o5|6 ن|محمد حمدى فرج شعبــــ سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

8o623 لبــــىه|حمد |لدين محمد |ل |جل ن|حقوق حلو

|39394 د عىل|رق فؤ|يمنى ط ى شمس| لسن عي 

645727 ح محمد ربــــيع|لفتـــ|مح عبــــد |ربــــيع س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23o|o هلل|رق زينهم عبــــد |د ط|زي هره|لق|بــــ |د|

4645o وق  ف |رسر حمد|نور |رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36o334 ح|لفتـــ|حمد عبــــد| |هر زكري|حمد س| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

894462 ي |يه عطيفى عبــــد|
لغنى عطيفى سيوط|بــــ |د|

827|8| ن|سم رضو|م محمد ق|حس ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

9|9835 حمد عمر |لسيد |د |عم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

236666 لمجيد|حمد عبــــد|م |خلود عيد شلق ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

7|6657 لمرىسي|لحليم |م عزتـــ عبــــد |سه ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|5558 هيم عىلي مسعود|بــــر|لسيد |ن محمد |رو سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

888733 بــــتـــ  |هلل ثــــ|فرج | زكري| ند سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

769738 لجندى|ن |محسن قطبــــ عثــــم| ن|ر ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

443735 لمرىس نجله|لحميد |ء محمد عبــــد|شيم لشيخ|عه كفر |زر

627962 هلل|لفتـــوح عبــــد |بــــو|طمه محمد خرصى |ف زيق|لزق|بــــ |د|

343589 ح مصطفى|يتـــ مصطفى صل| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

587o8 جر ربــــيع طه محسبــــ|ه ي سويف
هندستـــ بــــنى

892369 ى | هيم حسن |بــــر|حمد حسي  سيوط|حقوق 

8|3o88 تـــه|هيم شح|بــــر|ن |م شعبــــ|سل| حقوق بــــنى سويف

475827 تـــتـــ رزق|ن شح|حمد رمض| سكندريه|ل|حقوق 
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776|65  حس|هيم |بــــر|حمد |ء سيد |لشيم|
ى
ى|لدسوق ني  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

48|59 ع|د طه رف|لجو|زينبــــ عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

537o4 طمه فيصل محمود حسن|ف ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

75o5|| لخي |بــــو |تـــ |بــــ شح|يه|لرحمن |عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

9|76o رق محمود محمد|نور ط ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

632297 حمد|لسيد |هلل محمد |منه  زيق|لزق|ره |تـــج

4|||7o |س|طمتـــ |ف
ى
متـــ موىس محمد دسوق |بــــ طنط|د|

348o38 ف |هيم |بــــر| ن|هيم غربــــ|بــــر|رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

829839 ي محمد ك|ه
لعدبــــ|بــــو|مل |ئى ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

526o82 ل مصطفى|بــــر كم|عمرو ج سكندريه|ل|هندستـــ 

|428o9 لصبــــور سيد|جر مجدى عبــــد |ه ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7o7|56 هيم|بــــر|لسعيد محمد محمد |محمد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

75343| لجعيدى|ىط |لع|حمد يىح عىل عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

494|86 مل|بــــوك|هيم |بــــر|لسيد محمد |محمد  سكندريه|ل|حقوق 

437525 ح|هيم جن|بــــر|در |لق|ل عبــــد |ن جم|شعبــــ لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|7o8o2 ل سيد حسن|سيد جم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

864679 ى عبــــد يوسف| لوف|بــــو|رص |لن|حسي  ج|بــــ سوه|د|

28|4oo لسيد|ل محمد |حمد جم| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

32o|62 رى|حمد عىل بــــند|لد |محمد خ ن|حقوق حلو

276|4 لحليم عىل|ن عبــــد|هند رمض ى شمس|زر عه عي 

7|654 حمد|بــــ |لتـــو|عىل رجبــــ عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|2o97 بــــو موىسي|عيل محمد محمد |سم|ح |صل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|32624 ن|لرحيم زيد|ن محمد عبــــد |فيد|ج ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

77232 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |حمد عبــــود | تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

42||72 حمد|لعليم محمد |ر محمد عبــــد |من لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7o4455 يف محمد|ر |من مه|لسيد سل|حمد رسر لمنصوره|صيدله 

|62235 عيل|سم|رص محمد |لن|حبــــيبــــتـــ عبــــد  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

69o832 ي|سم|
لمتـــول|ء يونس |ء ضى لمنصوره|ره |تـــج

7858o2 تـــه شلبــــى حسونه|هيم شلبــــى شح|بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o9756 ي ر|ء |رس|
ي |لحسينى

ى محمد|ضى مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 8616 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

345589 تـــفى محمد حسن فروح ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

825932 ح مغربــــي حسن|طمه فتـــ|ف دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

25465o حمد بــــدر|تـــم نبــــيل محمد سيد |ح |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6|8289 ن|لسيد حس|ن |د شعبــــ|زي ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

436724 وق  لدين|سعد نبــــوى محمد بــــدر |رسر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6235o7 عيل|سم|هيم عبــــده |بــــر|رص |ء ن|رس| ط|حقوق دمي

427636 ن|هلل رضو|حمد عبــــد|رص |محمد ن |ره طنط|تـــج

3o92| ف محمد عثــــم|ر |من ن|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

853999 ى عبــــد|م |ريه ف حسي  لرشيد|رسر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

9244o3 لعزيز سعد  |ء محمد عبــــد|عل ج|بــــ سوه|د|

64747| منى ذىك محمد عطيه | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7o9652 ف | |ند حمد|لسيد |لمتـــول |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

83o933 ي محمد عبــــده عىلي|م|
ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

5|4o8 لسند|ل مخلوف زىك عبــــد |رحمتـــ جم صيدله بــــنى سويف

495785 ى|لمطلبــــ ش|أدهم أحمد عبــــد  هي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

754437 ل محمد محمد حسن|زينبــــ جم عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

7o7387 ف |ء |رس| عيل|سم|عيل محمد |سم|رسر لمنصوره|بــــ |د|

49799o لحفيظ قمره|هر عبــــد |مل م| سكندريه|ل|حقوق 

8|8oo7 لىحي محمد|حمد عصفور عبــــد| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

8362o7 حمد محمد عىلي|مه |س| دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

8334o2 تـــ يوسف محمد|محمد شح ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

6|o373 ج|دى عىل رس|له|لحليم عبــــد|جر عبــــد|ه ي صىح طنط
|معهد فنى

|7o987 لعزيز محمد مهدي|ديه يشى عبــــد |ن كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

636936 لفونس فهيم|يمن |سيلفى  زيق|لزق|صيدله 

6287o7 ه س| ن|م محمود سليم|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

624572 ن  |لعليم وهبــــه |عبــــد | مي 
ى
لفحله|لدسوق ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ط|معتـــ دمي|ئ 

62o|55  حج|هيم |بــــر|لسيد |لرحمن |عبــــد 
ى
زى|لدسوق ي صىح بــــور سعيد

معهد فنى

787o8| حمد|لمنعم |ء محمد عبــــد |وف لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

522|45 ش|لحش|لمجيد ممدوح |ء عبــــد|حسن سكندريه|ل|طبــــ 

4|59o6 سم|م ق|لسل|سم عبــــده عبــــد |جر ق|ه لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 
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2|786o ى|ل محمد|مدحتـــ جل| رن حمد حسي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

378o| تـــه فهيم|فتـــ شح|مروه ر تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

64o67| حمد عطيه|جـى |مي  ن| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

77|76o ن|ن سليم|لحليم سليم|عمر محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

478926  |م
ى
ديبــــ جرجس|نويل جورج شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68oo|3 بــــ مسعود محمد مسعود|لوه|محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|68|7 لرحمن|هر عبــــد|لط|مح محمد |ريم س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9o3684 هيم |بــــر|للطيف |حمد خلف عبــــد| ج|طبــــ سوه

8o|5|o ي |د عم|ود
لسيد|د عيد لطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

236272 لشيىمي|رص عبــــده محمد |ء ن|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|35597 م|د عل|لد حم|ء خ|رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

526373 ضى|لق|هلل |محمد عىلي محمد عبــــد لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

4|o942 لصغي |لعظيم |جر محمد عبــــد |ه |تـــربــــيتـــ طنط

848|84 ي يوسف محمود|ط
رق مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

|6397 لعظيم|لم عبــــد |بــــ س|يه|سل |بــــ |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

35o|6o لحميد|لمنعم عبــــد|سمر خليل عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

49267o ده رجبــــ عوض مصطفى|محمود حم دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

8|2|22 حمد ممدوح جميل سيد| سيوط|حقوق 

7o33o8 بــــويوسف|يمن محمد محمد |ء |نجل زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o9368 عيل|سم|هيم محمد عىل عىل |بــــر|معتـــز  ط|بــــ دمي|د|

25oo97 ن شلبــــى|م مجدى تـــوفيق عثــــم لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

774|63 لصديق|رق محمد |عمر ط ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

5o2322 زق حسن|لر|زق حسن عبــــد |لر|حسن عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

692o86 ده|م زي|م|ل|دل محمد |هلل ع|عبــــد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

22|863 هلل|لحميد محمد عبــــد |هلل عبــــد|زينبــــ عبــــد هره|لق|بــــ |د|

9|5|97 حمد حسن  |هدير سيد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3242|o مه حسن محمد|س|محمد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|66oo7 هيم سيد محمد|بــــر|دل |ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

89887| حمد |يه حلىم حسن | سيوط|عه |زر

44oo37 لمزين|هيم |بــــر|هلل |هيم عبــــد|بــــر|زينبــــ  ط|بــــ دمي|د|
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837o9 ل|لع|لقوى عبــــد |حمد محمد عبــــد | سيوط|عه |زر

|532o4 حمد|هلل |محمود رجبــــ عبــــد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

843o75 سط|لبــــ|ح عبــــد|لفتـــ|لد عبــــد|خلود خ ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

779493 هيم|بــــر|هيم |بــــر|دل محمد |د ع|جه ى شمس طبــــ عي 

69892| لحليم|ء محمد حسن عبــــد |حسن لمنصوره|صيدله 

6363o9 تـــوفيق سعيد تـــوفيق محمد مرىس زيق|لزق|صيدله 

335|22 ء لطفى محمد مبــــروك|ل| ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

9|4358 ه محسن  رج  |لج|محمد | لصف|بــــو|ني  سيوط|ره |تـــج

373322 ن ليشع|مح سليم|نتـــ س|دمي عه مشتـــهر|زر

688634 ى فوزى محمد عوض|محمد  مي  لمنصوره|ره |تـــج

786|34 مروه محمد محمد محمد موىس قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

4|o|9| هيم محمد سعد خرصى|بــــر|حمد | |ره طنط|تـــج

234262 لرحمن|عمر محمد محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

54679 د سطوج|حمد عي| |مه لفيوم|نوعيتـــ 

75878 حمد محمد محمود محمد| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|36|2 ى |مريم يشي  ن|حمد رمض|مي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

79||29 حمد محمود عىلي|مه |س|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

249||3 لصعيدى|لسيد |ء يشى |سم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|45|3o حمد محمد فريد زىك| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

44o8o7 لسيد|هيم |حمد محمد إبــــر| لشيخ|عه كفر |زر

282625 لعزيز|لعزيز حسنى عبــــد|رضوى عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

697652 ه | ف |مي  عيل|سم|عيل |سم|لسيد |رسر لمنصوره|حقوق 

37343| لسيد|مصطفى محمد قطبــــ  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

26|477 |زق عر|لر|م عبــــد|محمد عص
ى
ق ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

245668 هيم|بــــر|هيم عبــــده |بــــر|د حمدى |عم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

45||64 هيم غنيم|بــــر|ح |لفتـــ|حمد عبــــد | لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

238464 ى عىل مصطفى سلىم محمد خي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

533435 حمد عطيتـــ عيسي حسن|ء |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

63o329  محمد خليل|سل|
ى
م محمد شوق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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7o4272 هلل|لمجيد عبــــد |هر عبــــد |لح ز|كريم ص لمنصوره|هندستـــ 

272|53 مل سعيد عىلي|مل محمد ك|ك ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

42o98o بــــدين مصطفى|لع|ء عطيه زين |سم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

7|8|68 محمد محمود موىس محمد عبــــده يوسف ره بــــور سعيد|تـــج

8|4336 ى ط| ي|نس ورد|رق |لحسي 
ئى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

483222 لسيد عطيه محمد|رحمتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84656| ن فتـــىحي محمد عىلي|وجد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

326998 لمقصود|لسيد طه عبــــد|منى  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

69o66o |لش|مروه محمد طه عبــــد 
ى
ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

34895o ى|عبــــي  محمد محمد  مي  ى شمس|تـــج ره عي 

7936|9 س|لدعبــــ|ئى |محمود مبــــروك علو ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

||97|5 لدين محمد|مل سيف |سهيله سيد ك ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

53932| ى|لعزيز أبــــو |طمتـــ عىلي عبــــد |ف لعني  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

34||o3 لسيد عوض|حمد |محمد فتـــىح  ى شمس|تـــج ره عي 

63o234 لعزيز|لمحسن عبــــد |محمد رأفتـــ عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

4646|| لسيد موىس|ئى وجيه عبــــد |رس| ج|بــــ سوه|د|

442559 ه ي| دى|مد ش|ل ح|رس كم|مي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

5779o محروس سعد جرجس| رين|م ره بــــنى سويف|تـــج

|39779 لسميع|هدير فتـــىح فريد عبــــد  ى شمس حقوق عي 

868788 ي
هبــــه محمد عىلي مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o|o79 ق|لمنعم |لسعيد عبــــد |محمد  وى|لشر |هندستـــ طنط

839o23 ئيل|نعيم عدلي جبــــر| رين|م دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

788375 هلل بــــرع|ن محمد عبــــد |يم| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

7|o475 وى|لبــــنه|هيم محمود عىل حسن |بــــر|ئى |م| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

647756 للـه|للـه حسن عبــــد |محمود عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

53o439 يف|لعزيز |لعزيز حسن عبــــد |بــــسمتـــ عبــــد  لشر ضتـــ دمنهور|علوم ري

2|7867 هيم|بــــر|م منصور |س| لي|د ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

4|7542 لسلخ|محمود عىل محمد عىل  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|22856 هيم|بــــر|لشهيد |حمد مدحتـــ عبــــد | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8oo|24 نس محمد|لدين |د |مي عم ي|بــــ |د|
|لمنى

8542o3 حمد|محمد عىلي سعيد  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

Thursday, September 6, 2018 Page 8620 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

23o933 ح محمد|لفتـــ|هيم محمد عبــــد|بــــر| ى شمس علوم عي 

6o857 عمرو ربــــيع محمد عرفه ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6o5995 هلل سند|هلل عبــــد |محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

232235 عيل|سم|هيم |بــــر|د محمود |زي هره|لق|هندستـــ 

5||4o9 لسعود|بــــو|د |لجو|حمد عبــــد |نس محمد سيد | ره دمنهور|تـــج

45346 هلل|هيم عبــــد|بــــر|رس محمود |ي ن|بــــ حلو|د|

55753 وى|وى ليثــــى مرج|لرحمن مرج|عبــــد ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

|24548 حمد|حمد عىل محمد |م |سل| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

5358o2 رس محمد محمد|لح|حمد عبــــد |ن |رو م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

7o58o5 |در محمد |لق|لرحمن فتـــىح عبــــد |عبــــد 
وى|لفيش

لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

89o979 ى س يده علم |نفي  مح بــــشر سيوط|حقوق 

|72|o| ى مصطفى سيد |ي حمد|سمي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

74929 ى رمض ى محمد|حسي  ن حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

765555 مل جرجس|مه حلىم ك|س|كريم  هندستـــ بــــور سعيد

6|7496  |هيم |بــــر|ئى |ن ه|ريم
ى
ر|لنج|لدسوق ره بــــور سعيد|تـــج

785546 هيم حسن|بــــر|د |محمد عو عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

896937 ن |لمنعم رشو|دل عبــــد|ن ع|نوره ج|طبــــ سوه

753259 لس ع ن موىس|طف سليم|كي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

348283 ي مسعود|نوره
ن بــــشي  حسنى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

89666| ده سنوىس رفعتـــ سنوىس  |غ ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

244||7 ى ن حمد ربــــيع|دى |حسي  لمنصوره|حقوق 

845945 حمد|هر عوض |يىحي ط |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

|66996 صد|مريم لطفى فكرى ق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64246| د|لجو|عىل محمد عىل عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

|62|4| هلل|ر عبــــد |م عطيه مختـــ|سل| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

857687 ي عبــــد|ح ن|زينبــــ صل للطيف|ج  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

9o3485 ى عنتـــر محمد |ي حمد |سمي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

3o655 ى محجوبــــ محمود محجوبــــ مريم حسي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط
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339675 حمد|ح |لفتـــ|دل عبــــد|لرحمن ع|عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

46|83 مد مشهور|ل ح|مد جم|ح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o4683 ر|لنج|هلل |ء أحمد عبــــد |زهر سكندريه|ل|حقوق 

2|2828 لسيد|مح مصطفى |مصطفى س ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

26|7o8 |لعزيز عبــــد |زق عبــــد |لر|يمن عبــــد|لعزيز |عبــــد
زق|لر

ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

842334 حمد|ج |لحج|بــــو|حمد |نىهي  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

5|2584 ن محمود|حمد رجبــــ رمض| لشيخ|عه كفر |زر

44o299 لد|يدى عىل صبــــرى عىل خ|ه لشيخ|بــــ كفر |د|

|77993 لرحمن|حمد عبــــد |كرم |ن |نور ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

5o4727 وق سعيد  لففى|حمد عىل محمد |رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

676566 لبــــيوم|حمد نجيبــــ محمد |مريم  لمنصوره|هندستـــ 

542674 ن سيف|م رسل|لسل|ء رزق عبــــد|لىمي بــــ دمنهور|د|

359964 لنعيم|لرشيد عبــــد|م عبــــد|م|رتـــ |س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

252|4 ي
ئيل|سمي  جرجس روف| سيلفى ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

847759 لحليم|هلل عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

23o282 لمقصود|م موىس عبــــد|لرحمن هش|عبــــد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

34365 وق محمد عبــــد  لرحمن|لرشيد عبــــد |رسر ن|بــــ حلو|د|

64243 ى|ندى نبــــيل عشم  حمد حسي  لفيوم|بــــ |د|

789748 عيل نوفل|سم|ن مصطفى محمود |رو عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

529|94 لمقصود مهدى|حمد عبــــد|يمن |حمد | ره دمنهور|تـــج

4|9652 بــــوعىل|رص محمد |لن|رس صبــــىح عبــــد|ف لشيخ|ره كفر |تـــج

|34944 ى |عبــــد  ى|لرحمن حسي  ى حسي  مي  ى شمس هندستـــ عي 

684346 ى ط مي  ه|لشح|لق |لخ|رق عبــــد |ني  تـــ عىل تـــقصي  لمنصوره|طبــــ 

229597 ي
لسيد|حمد |هرون | دئى ى شمس|زر عه عي 

46789 ى عبــــد | دين لحليم|محمود حسي  ن|بــــ حلو|د|

329679 هلل|هلل حسن فتـــح |جر فتـــح |ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7o865| حمد يوسف|حمد عيد|لحليم |محمد عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

33|247 حمد|متـــ محمد نرص |س|رحمتـــ  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

249o8 سلىم يىح فتـــىحي محمد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى
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333o85 عيل|سم|بــــ |لوه|مح حسن حسن عبــــد|س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|7329 ىس|لمر|ل عىل |حمد جم| لشيخ|بــــ كفر |د|

8842|3 ه مسعود جمعه عبــــد| م |لسل|مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

6393o| ضى|ن م|حمد محمد عمر| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

4565|5 ى فرج شعبــــ|ي يد|هيم ف|بــــر|ن |سمي  |تـــربــــيتـــ طنط

24999o تـــ|ر سعيد محمد بــــرك|من ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

27|955 ى عبــــد|يه |هد بــــى|نبــــ|ل|لحليم |مي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

675|35 ش|لفر|زق محمد |لر|مح محمد عبــــد |س لمنصوره|صيدله 

43o53o ي|ر
م|بــــدين سل|محمود محمد ع| ئى |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|58349 وق  ف عبــــد |رسر لعظيم رسور|رسر ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

8454o5 ء حسن محمد عىلي|دع ن|سو|تـــربــــيتـــ 

23|948 ى|ء عبــــد|عمرو عل لمنعم حسي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8476o9 حمد يس|لصبــــور |حمد عبــــد| ن|سو|علوم 

26|77| هيم عىل|بــــر|لمعبــــود |م عبــــد|مصطفى س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

32|543 حمد محمود|د سعيد |زي ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

255o22 للـه|لسيد محمد محمد عبــــد |ء |رس| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5345o للطيف|ء عدل محمد عبــــد |حسن حقوق بــــنى سويف

|685o4 هلل|مح عزتـــ رزق |ميشيل س مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

|63o9 فظ محمد|ج  ح|ن محمد ن|نور هره|لق|بــــ |د|

528837 لدرس|حمد |مصطفى معوض  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

329557 ر|بــــوعىل عىل نص|منى محمد  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

332388 حمد|ن |لسيد سليم|هيم |بــــر| |بــــ بــــنه|د|

355365 ف فتـــىح محمد|سلىم  رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

684435 لعدل|حمد |ح |لفتـــ|ج  عبــــد |د ن|زي لمنصورتـــ |تـــمريض 

779683 ن|حمد محمد عىلي سليم|لسيد |محمد  زيق|لزق|حقوق 

|7o97| وق  لعزيز محمد|حمد عبــــد |رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

62|76| هيم|بــــر|رص درويش معوض |دل ن|ع ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

49|o89 تـــ|لشح|عيل |سم|صف |ر حمدى ن|مي سكندريه|ل|بــــ |د|

765829 خىل|لمن|ندى محمد فهىم محمد  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

896833 حمد عىل محمد  |ه |مهد ج|أللسن سوه|كليتـــ 
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69459o تـــ وهبــــتـــ|لشح|لسيد |ح |بــــسمه صل لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

9|9744 ح محمد  |لفتـــ|محمود مهدى عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6o63|o لصعيدى|لرحمن |حمد عيد عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

4o|3|7 عيل|سم|محمد محمد | ند إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

754789 لحكيم غريبــــ حسن|مؤمن عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

83|946 هر محمد|لظ|لمنتـــرص عبــــد|مروه عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

68|489 ى |س |حمد عبــــ|لرحمن |عبــــد  |هيم |بــــر|لحسني 
ى لزهي 

لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

77o3|3 لعزيز مهدى ميتـــكيس|م عبــــد|محمد حس زيق|لزق|ره |تـــج

49357o د|لحد|مد |لرحمن محمد ح|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

767797 ده|لدين محمد حم|هلل نور |منه  لعريش|علوم 

7o5533 ف |محمد  حمد محمد حسن|لسيد |رسر لمنصوره|طبــــ 

32|69 ئى حمدى معبــــد|محمد ه كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

855255 هلل محمود نجدي محمود|عبــــد لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

686535 ن قوشه|محمد حميده محبــــوبــــ عثــــم ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

3382|| حمد|حمد عطيه |حمد عطيه | |ره بــــنه|تـــج

76329 لمنعم|رص محمد عبــــد |لن|محمد عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9|o9|o لسيد |حمد |محمد محسوبــــ  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

28o35 هيم محمد سيد|بــــر|زينبــــ  ن|تـــربــــيتـــ حلو

782|8| حمد محمد هليل|لسيد |سعيد | رش زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

449767 لسيد طلحتـــ|رق فتـــىح طلحتـــ طلحتـــ |ط |بــــ طنط|د|

493635 ئى|لرحم|لحميد حسن |م عبــــد |لرحمن هش|عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

893654 ويرس فرح |ر س|د قرق|عم سيوط|عه |زر

783876 ي|ر
لحوتـــ|روس |لح محمد  عيد|م ص|م| |ئى زيق|لزق|ره |تـــج

264588 رم|لمك|بــــو |د فتـــىح عىل |ديه عم|ن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|45926 ى صل حمد|لدين |ح |نىه حسي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

87o239 مد|رص مسلوبــــ ح|زهره ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5||368 حمد|لمنعم سيد |هيم عبــــد|بــــر|حمد | سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

52|2|6 س|ط ق|تـــبــــ بــــس|ط ر|هدير بــــس بــــ دمنهور|د|

|47722 ه |عمر ط وى|لعبــــس|رق محمد عزتـــ عمي  هره|لق|هندستـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 8624 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|7384o ى عبــــد |محمود ش| ن|ر در|لق|هي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

44343o بــــدين|محمد عىل نرص فتـــىح ع ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

2|6456 لسيد عىل بــــدوى|حمد عزيز | ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

5|o433 لدين محمود أحمد|ء |لد عل|خ تـــمريض دمنهور

5|74o7 لصنم|جمعه | تـــفى زكري عه دمنهور|زر

2392o2 ح محمود|لفتـــ|لدين عبــــد|م |ندى حس هره|لق|حقوق 

2438|o ل طه حسن|ل عيد كم|م| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

755984 لبــــ|بــــوط|حمد |رس زهي  |زهي  ي ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

2337oo حمد جبــــريل|لرحمن محمد |عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o354 ى|ء محمد |عط حمد حسي  لفيوم|هندستـــ 

894866 ف صل|محمد  ح مهدى |رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

257945 محمد عطيه حمدى محمد لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

|3|4|| حمد|محمود يشى سعد  ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

4788|| لنرص|بــــو |عىل محمد عىل محمد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

8826|7 مح عزيز خله |نىح  س| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

278o5 رس محمود حسن محمد|ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|78669 لصمد|لدين محمد سيد عبــــد |سيف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

75725 م ربــــيع|لسل|ح عبــــد|لفتـــ|هلل عبــــد|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76693| ف محمد عىل |محمد  وى|لحج|رسر تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

77378 حمد|دل محمد |محمود ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44o568 لم|هيم س|بــــر|لرحمن |لحميد عبــــد|بــــسمه عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

2|777 سم|لق|بــــو |ح |لفتـــ|سط عبــــد |لبــــ|ن عبــــد |نور عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

5oo|58 لعيسوى|عيل محمود |سم|حمد محمود | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

758932 حمد|هلل |حمد محمود حمد| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

65294 مل|ن ك|رجبــــ سعيد شعبــــ ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

6|7374 دوش|ل|م حسن عبــــده |ر س|مي ط|ر دمي|ثــــ|

786435 حمد محمد |لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|لعزيز |عبــــد 
يف رسر

زيق|لزق|عه |زر

32|93 ى محمد | ى|حمد حسي  مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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|42846 يم|لد|مريم مصطفى محمد عبــــد  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

27999 نشين حربــــي فرغىلي محمد ى شمس|زر عه عي 

34|757 يف|لسل|ء حسن عبــــد|عصم م حسن رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

752453 محمد سيد عىل عبــــده درويش عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

436577 لخول|د محمد |ء عم|سم| لشيخ|علوم كفر 

757744 ره|دق جبــــ|دق محمد ص|ء ص|لشيم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

69o9|6 ه عمر عبــــد  هيم|بــــر|فع محمد |لر|ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|6o884 بــــينى محمد ج|ريه هلل|د|م رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

772554 لبــــطل|طمه محمد سعيد |ف زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

353786 عمرو طه حسن محمود ى شمس|د| بــــ عي 

777943 سم|ن وليد محمد فتـــىح أحمد ق|نور زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

479628 لسيد|ح محمد |لفتـــ|لد عبــــد|عمر خ سكندريه|ل|هندستـــ 

9|o728 ى |لح محمود |ندى محمد ص مي  ج|صيدلتـــ سوه

6|866 وي|تـــه نزل|ر جميل شح|من لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

23o76o لم عىل|ل س|حمد جم| ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

5|9725 بــــ|لمقصود غل|لعظيم عبــــد|هر عبــــد|ء م|سم| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

77o84 حمد سيد عىل|محمد  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

78|5o ل محمد|لع|لد عبــــد |نورتـــ خ ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9o8226 وق هش روق مصطفى |م ف|رسر ج|بــــ سوه|د|

7o2722 وق مجدى  لعزبــــ|حمد |لسيد |رسر |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

487o3| لرحيم|بــــر عىل عبــــد |هيم ج|بــــر|محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

7|o982 لعجىم|طمه محمود محمد خرصى |ف لمنصوره|حقوق 

443894 ه سعيد محمد مرىس سمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

8o9345 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|ن متـــحتـــ |نوره ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|74|64 نور رزق|ء |نور بــــه| هره|لق|حقوق 

23|454 هلل|هلل فرج عبــــد |رص عبــــد|لن|عمر عبــــد ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

83o34o ه محمد|لل|ىطي عبــــد|لع|سمر عبــــد |نوعيتـــ فنيه قن

22||44 ه فوزى عبــــد هيم|بــــر|لرحيم |ني  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

45|24| مر|سط ع|لبــــ|يدى محمد عبــــد |ه |ضتـــ طنط|علوم ري
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64572| ن|ر زيد|لغف|ء سمي  فتـــىح عبــــد|ل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

23|538 يه|بــــو نق|حمد عزتـــ محمود |عىل  هره|لق|هندستـــ 

6|4422 زى|ىط حج|لع|ء محمد عبــــد|أسم |علوم طنط

83|||o ئيل جورجيوس|يميل جبــــر|مريم  سيوط|ره |تـــج

683239 لمرىس محمد|رق صبــــح |رضوى ط لشيخ|عه كفر |زر

782o96 عيل|سم|يم |لد|عيل عبــــد |سم|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4299| حمد|هدى محمد جمعه محمد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

2235o3 حمد|ح |لفتـــ|يوسف مدحتـــ عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

756823 لبــــديع محمود|حمد محمد عبــــد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4o||74 در عىل|لق|طف عبــــد |محمد ع بــــ دمنهور|د|

7o858 لحميد|مل عيد رجبــــ عبــــد | لفيوم|تـــربــــيتـــ 

365763 حمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|محمد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

4|o97o دى|لن|د عىل |لجو|سيل عبــــد | لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6|77o5 عيل|سم|حمد |م |لسل|طف عبــــد|حمد ع| لمنصوره|حقوق 

32|568 ن|هيم محمود سليم|بــــر|محمود  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

89659| لسيد  |مه محمد |س|ء |سم| ج|ره سوه|تـــج

9o333| بــــ |لوه|ء هندى محمد عبــــد|ول ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

5o2826 لمقصود محمد|ده عبــــد |بــــسمتـــ حم سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

775964 ى محمد فتـــىح محمد|ي سمي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

435798 ن بــــى|إلخط|لحميد |محمد محمد عبــــد | مي  سكندريه|ل|عه |زر

79839 حمد محمد|دل محمود |ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

622o52 لمتـــبــــول|م |لسل|لسيد عبــــد |مل فتـــىح | ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

248425 ن|لسيد سليم|مريم محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

639769 عيل|سم|ء محمد |يه عل| زيق|لزق|عه |زر

767744  سليم
ى
شموع محمد شوق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

42|5|
ى
خلود محمد عىل دسوق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|8o|4 هلل مخيمر|ل محمد عبــــد|م| لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

339352 ف محمد |محمد  حمد قطوطه|رسر |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

497834 ن مسلم|حمد شعبــــ|ديتـــ سعد |ن |حقوق طنط

Thursday, September 6, 2018 Page 8627 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8|9462 لرحمن|لحميد عبــــد|لرحمن عبــــد|جر عبــــد|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

32577o ن|ن عطيه محمود سليم|سوز ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

786276 مه محمد محمد عطيتـــ|س|سلىم  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

84o|22 مريم محمد محمود حسن |نوعيتـــ فنيه قن

2|255o ع|حمد رف|زم حسن سيد |ح |ره بــــنه|تـــج

64733| ح|لفتـــ|لسيد سعد عبــــد |ويه |ر زيق|لزق|بــــ |د|

249428 ل|نس غز|ح محمد |نور صل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

29427 لحليم|ل عبــــد|لمتـــع|يمن عبــــد|عمر  هره|لق|هندستـــ 

|53329 هلل بــــدوى|ء محمد عبــــد |دع هره|لق|صيدله 

477|38 زى|د حج|لجو|رق مبــــروك عبــــد |عمر ط سكندريه|ل|بــــ |د|

752349 لجندى|لسيد عىل |محمود محسن  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25358o هدير بــــدوى حسن أبــــوخروبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

24|82 ن سمي  مصطفى مصطفى| مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|6|945 لحميد|عيل عبــــد |سم|رق |ئشه ط|ع سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

25746 ح|لفتـــ|لعظيم عبــــد|هلل محمد عبــــد|منه  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

27366 حمد|ن |نغم فتـــىحي رضو ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

8248|| هيم|بــــر|حمد محمد |محمود  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

685247 حمد بــــدوى|لكريم |م عبــــد |ء هش|رس| لمنصوره|صيدله 

25o825 ى عثــــم|د عبــــد |حمد رش|د |رش ن|لمعي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

538|28 ر |لغف|لكريم عبــــد |رس عىل عبــــد |نشوى ي
دغيدي

عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|3o88 ى|بــــو |يز نجيبــــ |فيبــــى ف ليمي  ى شمس|تـــج ره عي 

|23755 ى عىل ص لح|يوسف عىل حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

|458|4 ح خي  عنتـــر|لفتـــ|حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

22|3o3 هيم محمد عتـــريس خليل|بــــر|لد |خ ن|تـــربــــيتـــ حلو

62o98| ل|لسؤ|حمد |لسعيد وهيبــــ |أيه  ط|بــــ دمي|د|

92552 لرحمن|حمد عبــــد |م محمد |ريه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

352596 لمؤمن|لسيد عبــــد|حمد |منى  ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

545754 ر بــــخيتـــ سطوج|لغف|حمد عىل عبــــد| سكندريه|ل|هندستـــ 

|62564 لعزيز|دى عبــــد |لن|حمد |عمر  ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن
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|54856 د محمد|ن محمود مر|ريه|م ى شمس|تـــج ره عي 

2557o ى | ف صبــــىح رزق |يفيلي  هلل|رسر هره|لق|طبــــ 

337692 لبــــقلول|حمد |لحميد |يمن عبــــد|لحميد |عبــــد |حقوق بــــنه

7o8832 ى|طمه محمد حسن محمد حس|ف ني  لمنصوره|بــــ |د|

5o58|4 ن|حمد سليم|لسيد |عمرو محمد  سكندريه|ل|حقوق 

355|o3 هلل محمد فوزي فتـــىحي|منتـــ  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4469|8 لم|عمرو محمد محمود محمد س ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

68369| حمد محمد حسنى|ن |يم| لمنصوره|بــــ |د|

2|4o59 حمد سعودي|سم |بــــ ق|لوه|يمنى مدحتـــ عبــــد ن|بــــ حلو|د|

42o888 وق  هيم|بــــر|لىح |حمد مصطفى عبــــد|رسر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

863992 ه عبــــد| بــــر سليم|هلل ص|مي  ن|سو|حقوق 

7|753o حمدينو عىل حمدينو عىل معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

857o8o ي بــــخيتـــ | لطيبــــ|حمد خي  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

6|56o4 هيم محمود حربــــ|بــــر|د |زي ط|حقوق دمي

25472| ي|لفخر|كريم عىل عىل 
ئى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

92|46| ى عبــــد| لحميد محمد |حمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|7447o بــــ|حمد عمر محمد دي|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

26o74| لحميد محمد سعد|ندى عبــــد ط|بــــ دمي|د|

4o3383 وى|لمنعم مك|مريم فكرى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|78444 ف كم|منى  لغنى|ل عبــــد |رسر |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

752495 حمد|بــــتـــ عىلي |حمد فول ثــــ| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8225o ى موىس|بــــو |ن محمد |نوره لعني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|3885 وليد عمرو فوزى عرفتـــ  سيوط|بــــ |د|

64788o بــــيتـــر شنوده نرصى جرجس زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|35532 بــــو ضيف|مجدي محمد | دين ى شمس|تـــج ره عي 

846|77 هيم|بــــر|هلل |حمد محمود عبــــد| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4563oo ى حسن|صبــــىحي محمد | ر|ي مي  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

34|369 بــــ|س دي|مه عبــــ|هلل سعيد سل|عبــــد ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

229922 بــــينى|رس محمد |لؤى ي لشر لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |
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7o93o4 ن|هيم محمود سليم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر| لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

849747 حمد عبــــده|لدين |د|ندي عم لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

783468 لسيد محمود متـــولي شلبــــى|ن |يم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6|9|46 سىط|لدي|جر حسن عىل محمد |ه ط|معتـــ دمي|علوم ج

82566| لك|حمد حسن م| |لي|د دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

849547 ي
محمد غريبــــ محمد| دئى لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

9o9947 حمد عىلي |نوره محمد  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

442758 مه|هيم سل|بــــر|هيم سند |بــــر|ء |حسن لشيخ|طبــــ كفر 

6||9|| هدى محمد يوسف عطيه |نوعيتـــ بــــنه

628o4o هيم حسن|بــــر|هيم جوده |بــــر|ر |من زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|4|6|4 ن محمد|يوسف مصطفى شعبــــ ى شمس حقوق عي 

63|52 ن|ء ربــــيع حسن شعبــــ|حسن بــــ بــــنى سويف|د|

3|249 ى|دل عبــــد |خلود ع للطيف حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o7o63 لمعبــــود|ء مسعد عبــــد |عل| نه لشيخ|عه كفر |زر

8|238| عىلي مرصي محمد| نور ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

5388o2 ء محمد عىلي عىلي حسن|دع إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

8544o7 ف محمد | ى عبــــد|رسر لعليم|مي  سيوط|حقوق 

4|3964 عيل هندى|سم|لحسينى |عيل |سم|يه | |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

644o|| تـــ|لشح|لدين |هيم سعد |بــــر|محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

32oo9| حمد ممدوح صبــــرى عىل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

499582 يد عىل زمزم|ء عىل ف|أسم تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

544392 للطيف محجوبــــ|ن عىلي عبــــد |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

43|7|2 ده منىح  قشطه|ء حم|بــــه |ره طنط|تـــج

69365o ى|لسيد محمد |محمد  لسيد حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

344267 لبــــرص|حمد |لسيد محمد |د |لسيد فؤ| ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

|57o46 رس مرىس سيد محمود|يوسف ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|292 د|هيم فؤ|بــــر|د |فؤ| ليدي ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

3496|9 لديبــــ|حمد |دتـــ محمد حسن |مي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2966o5 ل محمد|لع|ل عىل عبــــد|لع|د عبــــد|جه لمنصوره|حقوق 

689474 ى حلىم | ى|حمد حس|مل حسي  ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5293|o  عبــــد
ى
ى|لعزيز |محمود محمد دسوق وى|لجي  ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ
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32427| |لعل|بــــو|حمد مخيمر |ن |مرو ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|23473 ى عبــــد  ح|لفتـــ|لعزيز عبــــد |مريم حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

27o943 م محمد هندى|لسل|طف عبــــد|ندى ع ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

295835 لسيد|ل سيد عىل حسن |بــــل ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

42oo93 ي|لمتـــول |هيم |بــــر|لرحمن |ره عبــــد |س لعشر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

494o26 |هيم |بــــر|ر |لغف|طف محمد عبــــد|محمد ع
بــــوسعده

بــــ دمنهور|د|

37o588 ضى|لق|د حمدى حسينى |حمدى عم د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

||9|26 ده|مد محمد حم|مريم محمد ح ى شمس|د| بــــ عي 

|223|4 ج|عمر ربــــيع مرزوق فر هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

885834 ن |د سليم|لجو|حمد عبــــد|عزه  سيوط|بــــ |د|

|33362 لدين محمد سيد سيد|م |حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3368o9 مر|حمد ع|م محمد |حس |ره بــــنه|تـــج

48o8o8 ه محمد عبــــدين حم| د عىل|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26249| كرم رأفتـــ فهىم مرىس ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

46|39| ى |نعمه نرص  هيم حسن|بــــر|لدين حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

839|57 ف محمد |ضىحي  ي يوسف|لحس|لمشهور |رسر
ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

247896 لفحل|ع محمد عىل |لسبــــ|ء |دع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

648|45 حمد عيس|لحميد |م عبــــد|ل س|جم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

427534 هلل|ح فتـــح |لفتـــ|لح عبــــد |محمد طه ص |عه طنط|زر

26|53| وى|لقن|ن |لسيد رضو|ح |لفتـــ|عمرو عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

328972 ي محمد|لرحمن عبــــد|ل عبــــد|لرحمن جم|عبــــد
لغنى
لجليل| عبــــد

|حقوق بــــنه

47|64 هدير عىلي محمد عىلي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

752oo8 لمنعم|لعزيز بــــسيوئى عبــــد |ئى عبــــد |م| ى شمس|تـــج ره عي 

353|56 ى  ى محمد|حسي  حمد حسي  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

223629 ى حسن عىل ندى حسني  ن|بــــ حلو|د|

|5o336 د بــــدوى|ذ نبــــيل عو|مع ى شمس|تـــج ره عي 

33o7oo  عىلي |ي
ى هيم|بــــر|لسعيد |سمي  |بــــ بــــنه|د|

356795 هلل|حمد عبــــد|دل |رتـــ ع|س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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87o928 هيم محمد|بــــر|طمه محمد |ف ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

49|o36 وى|لسخ|هلل |رق محمد عبــــد|ن ط|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

372456 مل محمد|حمد حسن ك| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

883665 ملك | يىلي|موىس | ر|س سيوط|طبــــ 

|27447 مر|رى ع|لبــــ|لدين عبــــد |ء |سم عل|ره بــــ|س ى شمس|د| بــــ عي 

6o5447 وى|لسعد|ن |ح سليم|مر صل|ء تـــ|ل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4888o| وي|لمعد|هيم |بــــر|لرحمن محمد حسن زىك |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4oo7o2 لح|بــــوزيد ص|حمد عجيبــــ | سكندريه|ل|حقوق 

|7o32 لمنعم|حمد رفعتـــ محمد عبــــد |  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

757|82 ندى حسن محمد حسن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

695|3| سم خلف|ن ق|سم عثــــم|حمد ق| ن|طبــــ حلو

8|2769 ى جرجس سمي  ف م|كرستـــي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

269o65 ل|لجم|بــــر يوسف |بــــ ص|رح ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

349287 هيم عىل|بــــر|حمد |دتـــ |غ ى شمس|تـــج ره عي 

57865 لد|حمد خ|ل |حمد جم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|25364 ود|لحميد د|حمد محمد عبــــد |يوسف محمد  ن|حقوق حلو

83|4o| ي محمود|رقيه رس
ج مدئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

858848 حمد|هدي محمد سيد  ي|عه |زر
|لمنى

9|64o3 تـــه ملك |دل شح|مريم ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

237958 لديبــــ|تـــه محمد |ء شح|فريده صف هره|لق|حقوق 

759675 ى|مريم محمد ص لح حسي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

4484o8 لحميد موىس|لمنعم عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|حمد | لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

|38|74 لمقصود|لم عبــــد |حمد فريد س|فريد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

49525| ن|م رزق محمد محمد شعبــــ|حس ره دمنهور|تـــج

23933 هلل|حمد عىل عبــــد |م |ريه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52oo84 لح|لغنى ص|دي عبــــد |له|ء محمد عبــــد|شيم معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

345625 ي|لد |ء خ|سم|  يحن 
ى لسيد حسي  ج|بــــ سوه|د|

764oo3 ى محمد  حمد مبــــروك|حمد |نيفي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

442348 لغنى محمد خليفتـــ|يوسف مجدى عبــــد  لشيخ|طبــــ كفر 

325|43 ن عىل|لد سليم|ن خ|سليم ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 
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79938 بــــ|لوه|س عبــــد |بــــ عبــــ|لوه|حمد عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

332o8o حمد بــــدر|د |رق رش|خلود ط |حقوق بــــنه

43594| هيم أحمد محمد بــــدر|بــــر|يه سعيد | لشيخ|بــــ كفر |د|

|49|o4 لرحمن|ئى سيد عبــــد |ه| ند هره|لق|حقوق 

2|628o لرحمن محمد|ء عبــــد|ن عل|مرو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

883223 حمد |منه محمد سليم  سيوط|عه |زر

234682 لق|لخ|لدين محمد يوسف عبــــد|م |حس ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

||8|95 ندى يشى حسن مصطفى ى شمس حقوق عي 

425626 ى | سه ظه|بــــ|محمود حمدى عدل حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|55545 ه عزتـــ سعد | لدين محفوظ|مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|679o8 لعزبــــ|لسيد |هلل |موده عبــــد  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|5552 ي عبــــد 
حمد|فظ |لح|مريم مصطفى هره|لق|ج طبــــيع |عل

78o635 ظه حسن|بــــ|ء محمد مصطفى |شيم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6372|3 طر|هيم خ|بــــر|حمد محمد |لسعيد |مصطفى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

687o| سم|حمد ق|محمود محمد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

834897 ي|س|محمد 
ى مصطفى مه حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

628o|8 ى زهر|سم|ء محمد |رس| ن|عيل حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

9o99oo حمد |د محمود محمد |جه ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

489378 لسيد|هيم محمد محمود |ر أبــــر|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

367484 بــــ محمد زغلول طه|يه|دتـــ |غ زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

526977 د مرزوق محمد|محمد رجبــــ فؤ سكندريه|ل|هندستـــ 

786855 هلل|د|مصطفى ممدوح محمود منصور ج ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

356423 هيم|بــــر|هيم |بــــر|رق |هيم ط|بــــر| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

768648 هيم موىسي|بــــر|يه محمد عىل | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

7|o582 طر|حمد موىس خ|حمد |لسيد |طمه |ف لمنصوره|بــــ |د|

595|4 ى|ء هندى |دع حمد حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

52o257 هيم شكر|بــــر|لونيس |ء محمود عبــــد|رس| تـــمريض دمنهور

|38433 ى صل|ي ح فتـــىح سليط|سمي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

52|835 روق سيد أحمد محمد|ف| رش ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

256|6| روق زعزع|محمد عزم ف سكندريه|ل|صيدله 
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537o66 د|ن فؤ|طف عثــــم|مصطفى ع لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

7762| ى|ندي محمد ص دق حسي  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

69562o ن|هلل رضو|حمد عبــــد |لسيد |حمد | لمنصوره|هندستـــ 

8994o8 ء محمود محمد محمود |رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|3|779 جر محمد يوسف سعيد|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o9o84 ء محمد محمد عىل محمد|لزهر|طمه |ف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9|42o5 مل طه  |ر مصطفى ك|من ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

85o28| هد|حمد مج|ء عىلي |شيم دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

5o5666 هيم محمد|بــــر|بــــر |وليد سعيد ج سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o3|7o ع سعد|لسبــــ| |رقيه رض ي صىح طنط
|معهد فنى

787253 ى مرىس يسن محمد يسي  زيق|لزق|ره |تـــج

429562 عرج|ل|رق عىلي |عىلي ط |ره طنط|تـــج

852|35 ن محمود عىلي|هدير شعبــــ ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

877987 طف سيد محمود  |سمر ع سيوط|بــــ |د|

858o4o لبــــكري|ء محمد محمود محمد |ل| حقوق بــــنى سويف

458oo5 ي خف|
ي|حمد لطفى

ي أحمد مصطفى ج  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

7|762| هلل يوسف|دل خليل عبــــد |ع| عل لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4o7595 وق محمود  لسيد محمد صديق|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

8o4|54 ى ئيل|صموئيل ميخ| زكري| مي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

349o69 تـــ|لعزيز شح|هدير محمد عبــــد |بــــ بــــنه|د|

425739 هيم|بــــر|م مصطفى عىل   |مريم هش سكندريه|ل|بــــ |د|

8o3588 حمد|لرحمن |لدين عبــــد|ء |رس عل|ي ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

|595|| وق  ى عبــــد |بــــ حس|يه|رسر ى|ح حس|لفتـــ|ني  ني  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

293788 ص|لخو|ص محمود محمد |لخو|محمود  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

539|48 ح|لفتـــ|لمنعم محمد عبــــد |محمود خلف عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

63|326 لدين محمود محمد|طف مىح |هلل محمد ع|منتـــ  زيق|لزق|علوم 

8|365o زينبــــ فوزي رشدي مرىسي ي|عه |زر
|لمنى

|585|5 ي نعيم شفيق جورجيوس|م|
ئى هره|لق|بــــ |د|
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88|935 حمد  |بــــر |محمد كريم ص سيوط|تـــربــــيتـــ 

9o|323 ى |جه ى |لص|لسيد عبــــد|د حسي  لحي  ج|ره سوه|تـــج

33o236 ى محمد|مل | لسيد حسي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

282472 عىل محمد محمد| دين هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

438893 حد|لو|رى عبــــد |رس عبــــده هو|محمد ي لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

4533oo ر مصطفى خليفتـــ|لستـــ|مد عبــــد|رس ح|ف لشيخ|هندستـــ كفر 

64|8|3 لعزيز|لحميد عبــــد|أحمد محمد عبــــد ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

778o6| وى|لحسيبــــ مصطفى فرم|لعزيز عبــــد |ل عبــــد |نو زيق|لزق|بــــ |د|

69484 ى |رس| لسيد سلومتـــ|ء حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

3|3428 ن جميل|حمد جمعه عدن| عه مشتـــهر|زر

8|8|88 ل محمد حلىمي|محمد جم ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

9|5839 ى ى  |ى سعيد بــــش|بــــش| كرستـــي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

266239 هلل|بــــ عبــــد|لتـــو|جر محمود عبــــد |ه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

25459 ه | حمد محمود عطيه|مي  ى شمس| لسن عي 

764|25 بــــعي محمد|لتـــ|لسيد |دل |سلىم ع بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

4o24o5 حمد خليفتـــ|بــــر |ء ج|شيم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o5259 ى |حمد حس|حمد محمد |يه | ني  ج|بــــ سوه|د|

287966 هيم|بــــر|وى عىل |لفرم|هيم |بــــر|عىل  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3452|| ى محمود|يتـــ محمد | حمد حسي  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

33|oo ى محمد محمد |بــــحه |ر هيم|بــــر|لحسي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|44242 ي بــــيومي|لش|ء بــــيومي عبــــد |ل|
ى
ق |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|6||3 ف عىل |محمود  لسيد|رسر هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

772652 رص حفنى محمود غنيىم|لن|عبــــد | نور زيق|لزق|نوعيتـــ 

477688 وي عىل|لسيد مك|ء خميس |ول هره|لق|لعلوم ج |ر |د

76599o وق ط لم|رق محمد محمدين س|رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|64378 وع|لدين مط|د محمد مىحي |محمد عم ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

855|26 ي يىحي عبــــد|ء ن|نجل لعزيز|ج  سيوط|حقوق 

424||o حمد|حمد |هيم |بــــر|ن محمد |مرو سكندريه|ل|بــــ |د|

4|4o|2 حمد محمد مصطفى|رس |ي| ند |حقوق طنط

8542|7 ي عىلي ص|يم|
وي|ن مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى
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48|8|8 دهم عىل محمد عىل محمد| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

78529 وى فرغىل|لد طرف|لدين خ|سيف  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

7846|| هيم|بــــر|حمد |م محمد |سل| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

86528o ن|حمد عري|لرحمن محمد |عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

9||6o لح محمد|ط ص|حمد رزق شبــــ| ره بــــنى سويف|تـــج

359o43 لسميع|يمن جيوىسر عبــــد|حمد | ى شمس|تـــج ره عي 

23434 لحميد خضي |تـــ عبــــد |لحميد  شح|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

345478 فتـــ سيد حسن شعتـــ|رحمتـــ ر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

85584o ي ح|محمد 
فظ قبــــيضي|لسيد حفىطى  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر

678||6  |سم|سحر 
ى
د|عيل ج|سم|عيل دسوق لمنصوره|ره |تـــج

|4325| ن د|م فؤ|محمود س| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

479524 لسيد محمد|ىط |لع|لسيد عبــــد|حمد | ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

45|3|| ف فؤ|يمن | فع|د ن|رسر ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

77o878 ه  دى|له|لسيد عبــــد|حمد |ني  زيق|لزق|طبــــ 

3|9o62 د|هيم عي|بــــر|د |بــــسنتـــ عي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

786576 لمجد|بــــو|صم محمود محمد محمود |ع ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

352545 ى نرص محمد محمد|ي سمي  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

26o3o7 م|م|نور |لسيد |د |جه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

434729 يف|لجو|طف محمد عبــــد |هند ع د رسر ي صىح طنط
|معهد فنى

2834|3 هر بــــيوم مصطفى مخيمر|رحمه م ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

7o3497  جي|لش|تـــ عبــــد |لشح|لسيد |رغده 
ى
ر|ق زيق|لزق|بــــ |د|

52o2|| ده|لسيد عوض زي|ن |رو ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

462877 هيم هيبــــه|بــــر|محمود محمد  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

6355|9 م حسن|م|د |ده عم|مي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

679455 ف محمد عطيه ف|حمد | يد|رسر لمنصوره|بــــ |د|

75744| حمد خبــــي |مد |مد نرص ح|ح عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8o3283 حمد محمد|هيم |بــــر|حمد | ره بــــنى سويف|تـــج

68|o89 لشبــــه|يوسف محمد طه عوض  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

643495 هيم|بــــر|لسيد |لسيد منصور |ء |سم| زيق|لزق|ره |تـــج
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83o||9 ي |م|
هيم|بــــر|رون |حمد ه|ئى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

838|2 لحميد|مد عبــــد |ل محمد ح|من لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

636927 ن|بــــر عثــــم|مه ج|د سل|جيه زيق|لزق|بــــ |د|

76247o ى محمد |لرحمن جم|عبــــد  عيل|سم|ل حسي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

||9942 د عجيبــــ عزيز بــــقطر|رى عم|م هره|لق|ج طبــــيع |عل

5|7o93 ى خ لخولي|م |لسل|لغفور عبــــد |لد عبــــد |نرمي  ره دمنهور|تـــج

66335 ن خليل|ل سلط|حمد جم| ضتـــ|ري/دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

3|4o34 ذ مجدى محمود محمد|مع ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|23743 ى|بــــدر | ر|ي لدين خرصى حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|35674 ى|له|ر نبــــيل عبــــد |من دى حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|24482 ين حج زي محمد|نورين شي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

52o3o6 ي أحمد ح|أم
فظ عبــــده|ئى سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

6954|8 لمتـــول خليل ليله|ح خليل |صبــــ ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

4o694| لسيد معبــــد|حمد |هلل |هبــــتـــ سكندريه|ل|ره |تـــج

7954| ى|ء |شيم حمد محمد حسني  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7848o9 لحميد حسن|ن محمد عبــــد |نوره زيق|لزق|عه |زر

4o5723 |محمد حسن | لدين زكري|ل |حبــــيبــــه كم
وى|لصفط

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

862398 حمد|بــــر محمد |ده ج|غ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

3|2893 ئل حسن غنيتـــ|هلل و|عبــــد ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

444o| لحميد|لدين سيد عبــــد |م |عمر حس ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

23o855 ح|لفتـــ|ل مصطفى عىل عبــــد |مز جل|ر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9|8562 حمد |حمد محمد |رس |ف ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o9935 ه عبــــده زىك عبــــده رزق| مي  لمنصوره|ره |تـــج

497537 لتـــ رجبــــ محمد أبــــو عجور|ه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5|3695 ف عزتـــ |رق |ط لشىس|رسر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|79|32 ج  محمود|منيه خلف بــــخو| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

237424 ى عبــــد|ي ى|سمي  لرؤف محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

246o75 لم|حمد س|لرحمن محمد عبــــده |عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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885o9| ى م |رمزى يحن  س| كرستـــي  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

68o3oo ل|ل هل|عزه محفوظ جل لمنصوره|حقوق 

|494o بــــتـــ|لحميد ثــــ|يتـــ عبــــد |ن عن|فوز هره|لق|هندستـــ 

6|8653 د|د محمد أحمد عي|عم زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

49537| لديسر|هيم |بــــر|هيم عطيه |بــــر| ره دمنهور|تـــج

7749o6 هلل|ره محمد محمود عليوتـــ عبــــد|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6o92|o د|لح حم|حمد محمد ص| لمنصوره|بــــ |د|

|25382 زى|شم حج|بــــر ه|محمد ص ى شمس علوم عي 

9|5424 رص  |لن|لبــــ عبــــد|حمد مهدى غ| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

893948 بــــتـــ محمد |مجد عىل ثــــ| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|547|3 د رمزى ذىك|رمزى عم ن|ضتـــ حلو|علوم ري

5o3723 د|لحد|محمود محمد محمود عىلي  سكندريه|ل|عه |زر

845|23 ف |منيه | حمد طه|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

2|7o83 ى|يمنى سمي  محمد ش هي  ى شمس|تـــج ره عي 

|32824 ي
مجدى مصطفى حسن| دئى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|2556| سم|لد فريد محمد ق|حبــــيبــــتـــ خ ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

2||66 عيل|سم|يمن محمود |ء |رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

86732o حمد|فظ |د رجبــــ ح|جه ي صن. تـــ.ك
ى|لعبــــد شم|ع بــــي |فنى ء|ل سي 

83939 لكريم|م مصطفى محمد عبــــد |حس لمنصوره|حقوق 

4772o2 لشوئى|حمد |لسيد سيد |أدهم محمود  سكندريه|ل|ره |تـــج

82|439 مه ظريف شفيق|س|ريه |ول| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

62||43 حمد حطبــــ|هيم |بــــر|حمد |آيه وليد  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

32|4o6 ح|لفتـــ|محمد مجدى سيد عبــــد تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

838779 حمد|حمد ربــــيع | |ر|ي ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

68o|65 لمتـــول|حمد محمد |ن |م عثــــم|ريه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

643|82 تـــه|رص محمد عىل شح|دين ن|ن زيق|لزق|هندستـــ 

|46||2 رص محمد محمد|ء ن|شيم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

332449 مه عقل|رس سل|مصطفى ف ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

23326o رحمه محمد تـــوفيق حسن حسن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

75|68o هيم محمد|بــــر|ليىل محمد  ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 
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428585 ئى|ره محمد خليفه كيل|س سيوط|عه |زر

6|3935 ن|لعزيز زي|حمد عبــــد|ل صبــــىح |س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o8896 ف عبــــد |هلل |حمد عبــــد | ف|بــــو رسر هلل رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6||925 حمد طه سعيد|ء |رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

9o897 منى عيد محمد محمد محمد لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

4|oo9 لمجيد|لعزيز محمد عبــــد |عزه عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

48493| زى|زى محمد حج|حمد محمد حج| سكندريه|ل|ره |تـــج

8646o5 ى|ئيل غ|مح ميخ|س لي سيفي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

22o368 بــــ هر سعد|لظ|ض عبــــد|يوسف رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

44|348 ف|حمد خل|مل |ل ك|محمد كم لشيخ|تـــمريض كفر 

49423|  |لص|أحمد | عمرو رض
ى
ى|ق لهجي  تـــربــــيتـــ دمنهور

5|o|o2 زق|لر|زق مرىس عبــــد|لر|حمد فرج عبــــد| ره دمنهور|تـــج

|386|6 لح|د ص|رس ج|ن ي|ريم|ن ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4976|| لحفيظ قنطوش|مظلوم محمود عبــــد | هن  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|44|6 تـــ|لزي|حمد رزق عىل |نىح  | هره|لق|صيدله 

857549 هيم|بــــر|ل |نور جل|طمه |ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o273o يدى عطيتـــ محمد حميده|ه سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

685534 ه سلط| لبــــسطويس|ن |حمد سلط|ن |مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

82726o ذلي|لش|حمد سمي  حسن | سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

4|5|33 ي|ر
حسن عىلي حسن عوض| ئى لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

332397 هيم|بــــر|لسيد |زق |لر|لسيد عبــــد|حمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

257oo4 س|لتـــر|ر |لغف|تـــفى محمد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

37o|26 لحليم|حمد عبــــد|لحليم |تـــفى عبــــد ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

24436| هلل|حمد خلف |هلل |حمد محمود عبــــد |محمد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

2|2374 لدين محمد رجبــــ|د نبــــيل سعد |زي كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

764866 لفتـــوح بــــيومي عيسوي|بــــو |ل |سلىم جم ره بــــور سعيد|تـــج

5o5953  |ل |حمد جم|
ى
هيم|بــــر|لسيد دسوق سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

899366 ى |ء ع|رس| طف محمد حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

3|254 لدين متـــول|س فخر|روضتـــ عبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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627738 لسيد|حمد عىل |لد |خ| مرن زيق|لزق|حقوق 

4|4788 م|لسيد درغ|لسيد |ر |من سكندريه|ل|ره |تـــج

498539 لحفيظ|يه سعيد محمد عبــــد | تـــربــــيتـــ دمنهور

324752 تـــه|يوسف سيد فرج شح ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|47692 ى عىل| حمد عيد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8223o6 ء وديع|كرم رج|مر |س ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

8399o3 هيم|بــــر|لعبــــدمحمود |ء |رس| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

22|829 لمسلوتـــ|لرؤف محمد |ن محمد عبــــد|يم| ى شمس|تـــج ره عي 

22o26 لسميع|جد محمد عبــــد |ء م|شيم هره|لق|ره |تـــج

9o688o حمد |هيم |بــــر|ح |معتـــصم صل ج|حقوق سوه

|67o| ن تـــزمزم حسنى محمد|نور |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

34|324 بــــ|لهبــــ|ممدوح حمدى محمد عوض  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

229|4| وى|ئى مجلع حن|ن روم|ريم|ن ن|حقوق حلو

6824o5 زيد|لرؤوف بــــ|ح عبــــد |ح صل|ن صل|نوره لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

8792| حمد عدل|ء يحن  |رس| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

265279 لعزيز خميس|حمد عبــــد |دى محمد |ش ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|77483 حمد|ن |لدين رضو|لحسن سيف |رتـــ |س ن|بــــ حلو|د|

526783 بــــ|هيم |بــــر|م |حمد عص| مه|ض سل|لشر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|65554 ى وهبــــه زينبــــ وهبــــه حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

458o54 لحميد|كر عبــــد|حمد نشأتـــ ش| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

43|478 حمد محمد عوض|حمد حمدى | لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

8o493o بــــر|بــــر محمد ص|ء ص|شيم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

2o292 ى محمد محمود مجدى حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

54o82| ل|هلل كم|ل محمود عبــــد|طمتـــ كم|ف سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6||887 عمر عىل سعد محمد بــــدر |ره طنط|تـــج

898|o لعزيز محمد|ء محمد عبــــد |رس| تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

37|627 لعزيز|رتـــ صبــــىحي عىلي عبــــد|س عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44853| بــــ|لسيد رح|لرحمن سعيد محمد |عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

9|2342 حمد  |ء عبــــده محمد |عىلي ج|بــــ سوه|د|
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225977 هيم|بــــر|ن |ج سلط|مه حسن فر|س| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

862346 هيم محمود|بــــر|محمد سعيد  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

7o8947 حمد|هلل محمد عبــــده سيد |محمد عبــــد  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

2653|o لرحمن نوفل|حمد عبــــد |لحميد |محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

248486 ف |ء |سم| لقطبــــ رسور|لسيد |رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

3|||o4 ى خ|ي لد محمد سيد محمد|سمي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8|2664 فظ|حمد ح|ح |ن صل|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

863486 لمجيد|لحميد عبــــد|فرحه فتـــىحي عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

754646 طمه رجبــــ فهىم محمود|ف عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

687943 لحميد|لدين عىل عبــــد |ء|محمد عل لمنصورتـــ |تـــمريض 

678248 ن عىل|لسيد رمض|لسيد |ندى  ط|بــــ دمي|د|

859729 حمد عىلي|ء عىلي |رس| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5o53|9 لس موىس|دى شكرى |ش نطون كي  علوم بــــورسعيد

247669 ى|لسيد |لسيد |ل |لسيد جم| بــــو حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

475252 ى س|دل زىكي تـــوم|ع| يوستـــي  سكندريه|ل|بــــ |د|

356622 م|مد تـــه|يتـــ محمد ح| |ره بــــنه|تـــج

537|3| د|لجو|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد|ضىح محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43|8o| له|لجم|ل محمد |نس جم| |طبــــ طنط

9|o54o سم |لق|بــــو|بــــتـــ |لفتـــوح ثــــ|بــــو|محمد  |ج طبــــيع قن|عل

|3596 ده محمود محمد محمد|غ عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

4244|o دل سعيد حسن|محمد ع ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6|8oo| د|محمد طه مر| هن ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

4oo488 لجمل|ء فتـــىح محمود محمد |ل| سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

833o53 بــــيم|س رسر|ر محروس غط|من |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|5868| ن|ندى محمد محمود رمض ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|4363 لعليم حسن|دهم عبــــد|ء |ل| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|39468 لسيد رشيدى يوسف|م |بــــتـــس| ى شمس|د| بــــ عي 

52|64| تـــ ربــــيع محمد مبــــروك|رحمتـــ بــــرك تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور
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7o2695 حمد|ل سيد |ء عبــــده محمد جل|رس| لمنصوره|بــــ |د|

265459 لطرش|لحسينى محمود |محمد حسنى  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

789o2o دوش|ل|رضوى محمد منصور  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

6|9||6 مه|مه يحن  محمد سل|عظيمه سل ط|ر دمي|ثــــ|

5|432o لبــــليىهي|لحميد |ء عمر يوسف عبــــد |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

237929 م محمد|م|ره شكرى سيد |س ى شمس حقوق عي 

76|2o6 هيم|بــــر|م عىل محمود |نعمه هش ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

|3773| لس شنوده عبــــد  ى|لعظيم |كي  مي  ى شمس هندستـــ عي 

638865 هلل |رس محمد محمد محمد حرز |ء ف|رس| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

25o9o6 لحميد|لحديد عبــــد|بــــو|حمد عيد | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

85|44o ى|طمه |ف حمد سيد حسي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

4o683| ي|لفخر|حمد |طف محمد |ر ع|من
ئى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

544248 لعزيز بــــدر|طمه محمود عوض عبــــد |ف عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o8936 دل عدوى رمزى |نهله ع ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

69|963 ع|لبــــي|بــــ |لوه|محمد حسن حسن عبــــد  طبــــ بــــورسعيد

372o67 م يوسف|م|م يوسف |سل| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

778o|4 هلل موىس|طمه محمد عىل عبــــد|ف ج|بــــ سوه|د|

6|7o42 لديل|ره عىل حلىم محمود قصي  |س ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

845|72 حمد|ده سيد |ء حم|سم| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

79o455 ح محمد عىلي|لفتـــ|ء حسن عبــــد |عىلي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

865834 هيم موىسي|بــــر|م حسن |حس دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

638o29 متـــ|د عزم أنيس سل|عم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|3|89 لحميد مسعود|هيم عبــــد |بــــر|نيس |ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6238o5 لوصيف|لمهدى |حمد عبــــد |محمد | ند لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|23895 ل محمد|لد كم|ن خ|نور |ره بــــنه|تـــج

785329 هيم|بــــر|لسيد |لد |محمد خ زيق|لزق|ره |تـــج

9oo22 لففى|ىط |لع|زم محمد عبــــد |ليىل ح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9|2o79 سحر محمد محمود محمد  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6|9o38 وى|لمحل|هيم عزتـــ عبــــده |هلل إبــــر|منتـــ  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|5o4o5 رق بــــيوم طه|محمد ط هره|لق|عه |زر
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9o9496 ل |لع|لرحيم عبــــد|م عبــــد|ندى هش ج|ره سوه|تـــج

439222 ى محمد ع| مر|يه محمد حسي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

68||67 سكندر|جد رشدى فوزى |نور م لمنصوره|بــــ |د|

3o|5o بــــر محمد|يمن ج|ندي  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

78|6o7 هيم|بــــر|لعظيم |نىح  محمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

|7o9|8 هيم عجوه|بــــر|طف محمد |محمد ع تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

7o7244 لبــــسطويس حسن|ل حسن |م جم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

452534 رون|لط|لمقصود |حمد محمد جمعه عبــــد| لشيخ|هندستـــ كفر 

545|o4 ى |عمر  عر|لش|لسعيد |يمن حسي  بــــ دمنهور|د|

628657 عزيزه صبــــىح محمد محمد زيق|لزق|حقوق 

63588o ى |محمد  لسيد محمد|لسيد خي  زيق|لزق|هندستـــ 

489|8o هلل مسعود|هيم فتـــح |بــــر|أروى  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

352294 تـــه|لنرص شح|محمد عىل سيف  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

6o236| لكريم كرك|ء محمود عبــــد |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

446|58 لدين|ع حفى |رس محمد مط|محمد ي ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

347|o7 فرحتـــ عىل عبــــده عىل ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

89|844 هلل  |لرحمن عبــــد|خميس عبــــد| ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

8|693o مل رفله|لمسيح ك|ندي عبــــد|س ره بــــنى سويف|تـــج

|7o485 م|لسل|لغنى عبــــد |لدين عبــــد |ل |حمد جم| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

|6268o |لبــــ|مه رشدى عبــــد |س|يوسف 
ى
ق ى شمس علوم عي 

|23697 در|لق|ن رجبــــ محمد عبــــد |نور هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

638895 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|لحميد |م عبــــد|ريه ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

486392 س|د كر|ن ثــــروتـــ ميل|حن لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

373|8| لعظيم محمد خضي |لسيد عبــــد|زينبــــ  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|324|3 ف عبــــد |ملك  م|لسل|لعزيز عبــــد |رسر كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

3o776 فظ|حمد حسنى ح|ن |يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

373|23 دى|لن|بــــر عزبــــ محمد|يمنى ج زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8783|4 وى عىل |يه محمد ر|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق
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355545 ين  ف سعد |رسر حمد|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

86664 ى |عبــــد لسيد|لرحمن رجبــــ حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|9787 ى خ|ي لوجيه|لد عىل عىل |سمي  ره دمنهور|تـــج

8327|2 ي 
حمد عىلي|لسيد |مصطفى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

2|4947 حمد سعد|مه |س|م |سل| ي|لسن |
|لمنى

7|2679  |لشو|محمد 
ى
دى|له|لق عبــــد |لخ|حمد عبــــد |دق لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

696o8 ى طه عىل يوسف حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

787634 لسيد|حمد محمد |ن سعد |يم| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6||o92 لقصي |لرحيم |حمد محمد عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

888||9 لعزيز محمد |ن عبــــد|محمود رمض سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26953o تـــه|د محمد محمد شح|منه عم لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

356637 د جودتـــ مصطفى محمد|جه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

868227 لس ظريف نجيبــــ سعيد كي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

774398 لرحمن|حمد عبــــد |لرحمن |مصطفى عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3236||  سعيد عىلي حسن محمد|ي
ى سمي  ى شمس هندستـــ عي 

868o26 هيم|بــــر|بــــ محمد حسن |رح دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

494o68 ل|لحبــــ|لسيد أحمد |عمر عيس  |حقوق طنط

|6622| لرحيم محمد محمود|حمد عبــــد | د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|7o969 هلل|ض عبــــد |د ري|ميل| رن لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|5o24| حمد|بــــ |لتـــو|دل عبــــد |م ع|سل| هره|لق|ره |تـــج

3|3954 م|ن ضي|حمد محمد مصلح سليم| زيق|لزق|حقوق 

288o92 ديوس|قل|رأفتـــ صليبــــ | بــــول ن|سو|حقوق 

686o65 بــــر محمد عوض حسن|نىه ج لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|3o7 حمر|ل|ن |رس عمر|جر ي|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

23255| لمحسن|دم عبــــد |ء محمد عيد |شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

426239 ن لسيد|محمد ذىك محمد | مي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

759847 ى حسن | لي|د بــــو زيد|محمد حسي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

762647 لعدل|لسيد محمود |ئل |لرحمن و|عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

69397 وق محمد عبــــد  لمقصود|بــــ عبــــد |لوه|رسر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي
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243262 بــــورسيع محمد|هند محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|54779 مه محمد محمد|س|سلىم  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5|o636 يكل مجدى أسعد صليبــــ|م علوم دمنهور

677395 ن محمد|لرحمن صبــــرى شعبــــ|عبــــد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

83o94| حمد محمد|تـــغريد محمد  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

2|964 لعزيز|هيم محمد عبــــد|بــــر|ندى  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

9|8|97 حمد |محمد حسنى محمد  سيوط|هندستـــ 

|7|685 ى دير|بــــ|د سعيد |يز فؤ|ف| روجي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4532|o حمد عىل يوسف|ز عىل |لبــــ|حمد | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

226oo9 زم عىل حسن عىل|ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|6|666 لخي |بــــو |هيم |بــــر|مي حسن |م س|عص دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

693583 ى|بــــو|م تـــوفيق نور |تـــوفيق عص لعني  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

9|8793 حمد عىل خليل  |ء |رس| لمنصوره|حقوق 

2397o7 رص سيد حسن عبــــده|لن|ريم عبــــد هره|لق|ره |تـــج

27o746 دق محمد جمعه|ح ص|لفتـــ|محمد عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

32o492 حمد غز|لد محمد |محمد خ ى شمس هندستـــ عي 

763626 وى عوض عرص|لمنش|لسيد |ر عىل |من ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

77485o وق وجيه ف شم صقر|روق أبــــو ه|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9|85|2 ن |ن محمد عثــــم|طمه عثــــم|ف ي صىح 
سيوط|معهد فنى

44|24o ي عبــــد 
|لبــــ|محمد أكرم محمد مصطفى

ى
ق ى شمس طبــــ عي 

|47465 لم|ن محمد س|مه حمد|س|وليد  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

5|64|o لم|روق س|هيم ف|بــــر|د |جه بــــ دمنهور|د|

268463 ف ف| |لمنعم ضح|يز عبــــد|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8|759 لحليم|حمد محمد عبــــد |ن |يم| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

487427 ي
محمد حمدي محمد محمد مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

699346 تـــربــــى|ل|هيم |بــــر|ض حلىم محمد |ء ري|ل| ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

252249 ى سعيد |ي يد|لسعود ز|بــــو|سمي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|25743  |يمن |محمد 
ى
لسيد|حمد شوق وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف
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|7o36o ف محمد |مروه  لسيد|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

337|86 فظ|طمتـــ حسن محمد ح|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|337o7 هيم عبــــده بــــطرس|بــــر|يرينى | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

353598 لعظيم|لحميد عبــــد|محسن جميل عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

497555 ل محمد موىس|مريم جم بــــ دمنهور|د|

7o452| ي|ر
هلل|هيم عبــــد |بــــر|لبــــر |هيم عبــــد |بــــر| |ئى زيق|لزق|بــــ |د|

689|88 ل نبــــيه محمد|محمد ممدوح كم لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

875|99 ء عبــــده محمد |ندى عل سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

4497o9 محمد سعيد محمد محمد أبــــوطبــــل ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

88276| لرحمن  |در عبــــد|لق|ندى عىل عبــــد م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

822824 حمد|محمود حمدين محمد  سيوط|ره |تـــج

87o95|  عىلي|ل|موده محمد 
ى مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

34o245 ى|بــــر|ء ممدوح |رس| هيم محمد حسني  |طبــــ بــــنه

333747 لمحمدى|ورى |لمغ|لد |محمد خ |ضتـــ بــــنه|علوم ري

785oo2 لعزيز مصطفى|ده سعيد عبــــد |غ | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|5o266 حمد|ه |لل|دى رأفتـــ عبــــد |ش لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

442599 عيل|سم|لسيد |متـــ منسوبــــ |سل| رويد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

329563 ن|حمد سليم|ن مجدي محمد |نوره |تـــمريض بــــنه

784oo8 حمد منصور|ده حسن |غ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

629o78 لحليم|حمد محمد محمد عبــــد|ن |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

64252o لح|لمنعم ص|بــــ عبــــد |يه|حمد | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

343496 لسطيحتـــ|ن سعيد محمد |سعيد رمض ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

9|2o83 ى وصفى عي د شهيد |شي  ج|ره سوه|تـــج

773729 ن|جر محن  محمد سعف|ه ى شمس علوم عي 

924844 حد حسن |لو|محمود رجبــــ عبــــد لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4568|o بــــويوسف|محمود مجدى محمود  |بــــ طنط|د|

345985 م عيله|م|يمن عبــــده يوسف |عبــــده  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8654|8 ي سعد حمد
ن محمدين|مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

834|8 ف | |لي|د م محمد|كر|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|
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26943 ه س| لم|لم طه س|مي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|3979 ل محمد حسبــــ|م كم|مر هره|لق|حقوق 

77|4o2 مه|لمجيد سل|م مصطفى عبــــد |ء عص|دع زيق|لزق|طبــــ 

24|26 دل محمد عىل|عبــــي  ع ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

|3|578 فظ|لح|بــــو زيد عبــــد |طف |ء ع|دع ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|66429 مهند وليد محمد عىل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

88|75| بــــ  |لتـــو|بــــر عبــــد|بــــر محمد ج|ج  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

839582 حمد|مه |هلل فتـــىحي سل|منه  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|43848 حمد سيد عىل|زن |م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|29933 حمد محمد|عبــــي  مدحتـــ  هره|لق|ره |تـــج

2557|4 ن عزيز|محمد مدحتـــ سليم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

432|84 لرحمن|ل محمد عبــــد |منيه جم| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

2|8434 لعجىم|ن محمد حسن محمد |كريم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o478o ه وفدى وفدى جوده أمي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

6497o8 حمد سليم|بــــدور محمد حسن  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

5|7o|| لردينى|لسعيد |لعظيم محمد |طمتـــ عبــــد |ف ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

496674 ف محمود محمد عىل|ن |نوره رسر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

88o436 هلل عىل  |ر عىل عبــــد|مي سيوط|ره |تـــج

844935 بــــ عيسي بــــخيتـــ|لتـــو|محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

48o8|2 بــــتـــ حسن|ن خميس رجبــــ ثــــ|يم| سكندريه|ل|حقوق 

|45843 يوسف كرم سيد محمد ن|سو|بــــ |د|

345439  محمد عبــــد|محمود ع
ى
م|لسل|دل شوق ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

275846 ىط مرىس|لع|ل مرىس عبــــد|نه هره|لق|ره |تـــج

|32288 هيم|بــــر|حمد |س محمد |جر عبــــ|ه ى شمس| لسن عي 

9|5776 لمهيمن مهنى |وى عبــــد|مه خرصى|س|جر |ه ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

249992 حمد حنوتـــ|ر محمود غريبــــ |من ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

324o74 لسيد|ن |د رمض|حمد عم| |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

|33857 د رمزى نخيله عيس|ميل لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ
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53|7| ل محمود|لع|ن عبــــد|وليد شعبــــ بــــ بــــنى سويف|د|

845298 حمد محمد|رثــــ |لو|ء عبــــد|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

8623oo ي |زينبــــ هش
حمد|م لطفى ي للفن|

|دق قن|لفنى

6||o3| لي|لجبــــ|لمرىسي |لنبــــوي |زم |ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

35258o لحميد|د عبــــد|ن محمد رش|يم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5o4675 عيل حبــــيبــــ|سم|حمد |لسيد سيد |ء |ول إلسكندريتـــ |تـــمريض 

|35||5 ن عىلي|تـــي رمض|مه بــــش|س| ن|بــــ حلو|د|

2|4692 لغنى|ن محمود مليىح  عبــــد|مرو لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

9o233| لسيد |حمد |لسيد |محمود  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

536782 وى|لبــــشل|لحميد |حمد عبــــد|زم |ح دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|4352| د سعيد تـــوئى|ء عم|شيم هره|لق|صيدله 

264922 وق محمد  ئى حليمه|لورد|رسر |ضتـــ بــــنه|علوم ري

|32|59 ى رفعتـــ صبــــىح مرقس| روجي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

44|376 حمد|بــــ مهدى يوسف |يه|مهدى  لشيخ|طبــــ كفر 

446|47 م|لسل|لد محمود عبــــد |محمد خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

778|23 د عىل|د عيد رش|رش زيق|لزق|صيدله 

|575o3 ن لمتـــول محمد|محمد | مي  هره|لق|ر |ثــــ|

784262 لعزيز|د محمد عبــــد|محمد عم زيق|لزق|حقوق 

529836 عيل|سم|حمد محمد |م |سل| ضتـــ دمنهور|علوم ري

6|883o شور|ندى مجدى حموده ع ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

49929| ح|لفتـــ|بــــسمه عىل محمود محمد عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

|63|8| ى ح|عم| ر|ي فظ|د حسني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3425|3 لحويىطي|مصطفى حسن محمد محمد  ى شمس حقوق عي 

89568| نور محروس |هند محروس  ج|ره سوه|تـــج

79oo3 زق|لر|هلل عطيتـــ عبــــد |م عبــــد |هش ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|4o49 هلل عبــــده|مريم مصطفى عبــــد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

326o46 مه محمد رسىم|س|سلىم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

27237o |حمد سيد مو|د |زي
ى
ق ن|فنون جميله فنون حلو

9ooo6o لمحسن محمد |صم عبــــد|محمد ع دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

863767 ى محمود محمد|سم| ء حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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|28289 لمسيح|عبــــد | نوبــــ مجدى حن|بــــ| ن|بــــ حلو|د|

7|7463 متـــ|حمد محمود سل|ره محمود |س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

348223 يمن حسن عىل عيد|ء |سم| |ره بــــنه|تـــج

|59238 لد عىل محمد|عىل خ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

349|3o ر|لكم|لسيد محمد |طمتـــ مجدي |ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|642|3 ن|د سليم|تـــم فؤ|عمر ح هره|لق|ره |تـــج

495525 حمد|رى سيد |لبــــند|رى رفعتـــ |بــــوبــــكر بــــند| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

35|9o4 در|لق|هيم عبــــد|بــــر|هدى رجبــــ  ى شمس حقوق عي 

88|45o رص حسن عىل  |لن|ء عبــــد|لزهر| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

4o2965 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|رق |يوسف ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63|322 لسيد محمد|حد |لو|هلل عبــــد |منتـــ  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

||8||9 رق محمد يىحي|دين ط|ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

687463 هلل |بــــ |ر سند عزم سند ج|من لمنصوره|حقوق 

6|7946 ىسر|لغبــــ|حمد |بــــع |لتـــ|ن |مريه ط|بــــ دمي|د|

787394 ء محمد عىل|لدين عل|بــــ |شه ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

9|o793 ل |لع|لمنعم عبــــد|مصطفى حفىطى عبــــد ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

222o53 لسيد محمد عىلي|ه لطفى |جي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

644966 س|لنح|حمد |ء محمد عىل |رس| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

5o486| لحميد محمد|ن محمد عبــــد |إيم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

62o697 لسيد سعيد|محمد موىس موىسي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|2o|93 لمرصى|لدين لبــــيبــــ |ح |لد صل|منى خ ن|بــــ حلو|د|

|27|67 مد رمزى|يمن ح|د |زي ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

334499 ن بــــقطر|در نبــــيه ن|نوبــــ ن|بــــ| ى شمس حقوق عي 

|5929 |لحميد |لرحمن خلف عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|
س|لنح

هره|لق|حقوق 

6462o8 لحمره|لسيد |لعزيز |محمد عبــــد | دين ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|3247o لد محمد محمود|حبــــيبــــه خ ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

525|39 ه | ضل|ضل ذىك ف|لسيد ف|مي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

893488 حمد |يه مصطفى سيد | ي|س|معهد در لسكر ج| |تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولوج 
سيوط |

Thursday, September 6, 2018 Page 8649 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

482o|o هيم محمد|بــــر|محمد سعد محمد  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

269835 لحميد محمد حسن|حمد عبــــد |مه محمد |س| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

35358o شور محمد عيس|رس ع|ر ي|عم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2538o هيم|بــــر|ل عطيتـــ |جودى صليبــــ كم كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|67478 ف |هر عبــــد |نسمه م لدين|لسميع رسر سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

7684o8 يف|حمد محمد |محمد  حمد رسر ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

48o365 رق عوض حسن محمد حسن|ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34o674 لطوجى|عيل حسن |سم|يتـــ محمد | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|52345 لسيد محمد|لسيد |محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

692843 لخميس|دى محمد سعد |له|يه عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

4892o6 هلل|حمد عبــــد |حمد يوسف |نىح  | إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

57764 |كر حن|هيم ش|بــــر|سيمون |ن| ره بــــنى سويف|تـــج

4|575 لونيس|ن عبــــد |م عيد رمض|سل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|53o8 هيم مصطفى محمد مصطفى جنيدى|بــــر| لشيخ|بــــ كفر |د|

29869 حد|لو|لرحمن محرم محمد عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

349997 حد سيف|لو|ديتـــ محمد محمود عبــــد|ن ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|77729 م محمد محمود|حمد هش| رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

328|o7 هيم|بــــر|لفتـــوح |بــــو |مصطفى سعيد  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

755258 لرحمن محمد مصطفى|نىه عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

49o96o يبــــى|هلل عج|هلل عبــــد |ر موىس نرص |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

885743 حمد محمد |لرشيد |محمد عبــــد معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

896o27 لبــــدرى محمود |ده |ء حم|لزهر|طمه |ف ج|تـــربــــيتـــ سوه

|4oo8o ن|لسيد سليم|حمد فهىم |ء |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

894339 بــــوزيد |ه |لل|ل عبــــد|كوثــــر جم ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

58o42 ي محمد|م حسن كيل|سل|
ئى لفيوم|ر |ثــــ|

327437 ى |ي هيم شلبــــى|بــــر|ع |هيم رف|بــــر|سمي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|6|33 ف |سهيلتـــ  حمد محمود موىس|رسر هره|لق|بــــ |د|

64|55| لحميد محمد|لدين عبــــد |لسيد نور|محمد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

48o323 ئى|لعجو|ن مصطفى |حمد محمد سليم| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

476947 رس بــــيوم عرص|ر ي|عم سكندريه|ل|علوم 
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4|88|| يد |بــــو|هر |مروه صفوتـــ م ى لففى|لي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3442|8 يم طعيمه|لد|ر سيد فرج عبــــد|عم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

775845 حمد عزبــــ أحمد|ميشه  زيق|لزق|هندستـــ 

447477 ي|ر
ى عىل|رق ش|ط| ئى هي  ره دمنهور|تـــج

522839 شور|لرحيم حسن ع|ء محمد عبــــد|رس| سكندريه|ل|حقوق 

7o7266 لسيد حسن|حمد عىل |هلل |عبــــد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

3487oo لنجدى|هيم محمد |بــــر|ن محمد |يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|48425 ف عبــــد |منيه | م|لصبــــور عل|رسر هره|لق|بــــ |د|

6335|o مد محمود محمد|عمر ح زيق|لزق|ره |تـــج

22|333 هيم عىل|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

442||4 لسيد|بــــى محمد |لعر|بــــى محمد |لعر| لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

3|9796 طمتـــ وليد محمد مسلم|ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

4|5326 در|لق|حمد عبــــد |لسيد |م |دهم س| |حقوق طنط

683424 فتـــىح سعيد مصطفى خورشيد| رن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5||539 لدقله|هيم |بــــر|م محمد |لسل|حمد سمي  عبــــد | |علوم طنط

4964|o ن|لسكر|أمل فضل محروس  سكندريه|ل|حقوق 

33969 ى|طمه محمد شح|ف تـــه حسي  ن|فنون جميله فنون حلو

5o7762 هيم عبــــده محمد يونس|بــــر|ن |يم| سكندريه|ل|علوم 

5o734o مح صبــــىح حسن يوسف|فرح س سكندريه|ل|علوم 

4|9||7 لرحمن نوفل|م محمد محمد عبــــد |عص |حقوق طنط

69|278 لحكش|زق |لر|حمد محسن محمود عبــــد | لمنصوره|حقوق 

|22993 هيم|بــــر|در |لق|جد محمد عبــــد |ندى م د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

484464 هيم محمد غنيم|بــــر|محمد نبــــيل  سكندريه|ل|بــــ |د|

2|2||8 ى|سيف  لدين مشي  محمد حسي  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

858o45 ي محمد|ء محمد عبــــد|شيم
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

8o59o7 ري عيسي حليم يسي|م ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

45846o حمد سليتـــ|حمد حسن محمد | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

923389 لنعيم سليم  |محمود عىل عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

626938 ود|لسيد عطوه د|ن |سلىم سليم زيق|لزق|بــــ |د|

54o727 ي
لشيىم|هيم عوض |بــــر|لد |خ| دئى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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478467 حمد سمي  يوسف حميد| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

84o5|8 ش محمد|يم حبــــ|لد|ء عبــــد|رس| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

86439| حمد عىلي محمود سعيد| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

773|2 لسيد طلبــــه|لح |حمد ص| هره|لق|بــــ |د|

78|337 لم محمد|حمد س|ء |ل| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|668|4 ى خ|ي عيل|سم|عيل |سم|لد |سمي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

767739 وق حس لسعدى|م نعيم سليم |رسر لعريش|علوم 

5||3| مه شلش قرئى|س|محمد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

476538 تـــ|م بــــرك|لسل|لدين محمد عبــــد |م |نور حس |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

366o8 د|لجو|ميل عبــــد |ن كر|ء رمض|شيم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2o|5| هيم|بــــر|عىل مصطفى يوسف  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

76o633 هلل|لعزيز عبــــد |ندى سمي  عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

3|3|o5 لسيد عىل محمد صقر|هدير  ى شمس حقوق عي 

229o64 هر محمد نجيبــــ|ريم ط ن|بــــ حلو|د|

42o496 لفتـــوح عىل|بــــو|زم |د ح|نه ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

445947 لرحيم|محمد محمود محمد محمود عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

345|3| ي
وى|هيم حفن|بــــر|سعيد | دئى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|56|69 لرحمن|عيل عبــــد |سم|ء محمود |ل| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

6o2456 ح|لفتـــ|ن عبــــد|ح شعبــــ|لفتـــ|ن عبــــد|نوره لمنصوره|بــــ |د|

789o65 لدين عىل محمد|م عز |سل| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

355758 م محمد حلىم|م هش|مر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

44867o د|هلل حم|هلل محمد عبــــد |ن عبــــد |مرو |بــــ طنط|د|

694|48 وق خ لغنى محمد عريضتـــ|لد عبــــد |رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|7|984 هلل| |حمد منصور محمد رض| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

2657|o مـل مـحـمـود|محمد لطفى حسن كـ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

28653o تـــ|جر ممدوح صبــــرى بــــرك|ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

28699o لرحمن رجبــــ عرفه خليل|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|55264 هيم مرىس|بــــر|بــــسنتـــ سمي   ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

24||9 ين صل لدين حنفى حبــــيبــــ|ح |شي  هره|لق|ره |تـــج
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35oo2| عيل|سم|لم |حمد س|مريم   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

25759| مل محمد عىل|محمد ك ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

634o2| لليل|بــــو |حمد خليل عىلي |هر |حمد م| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

45o4oo يوسف محمد عفيفى طلبــــه |هندستـــ طنط

7||484 هيم حسن حسن حمود|بــــر|محسن  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

633|4 حمد|ن |لرحمن محمد شعبــــ|عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

72|36 ن|لنبــــى فتـــىح رمض|م عبــــد لفيوم|علوم 

269748 لسعيد بــــده|ىط محمد |لع|محمد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

54597o مل|لسيد حسن ك|وليد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

48oo73 ضى|لق|لدين محمود |د |محمود عم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

255958 كبــــى|لمر|لرحمن فهىم محمد |عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

546233 در رحيم|لق|م رحيم عبــــد |إسل ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

2875|6 ف محمد |منيه | نوىس|لع|رسر لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

58958 ى عبــــد |م سيد ص|سه ح|لفتـــ|لحي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

53368| لدين|هيم زين |عىل أحمد إبــــر لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

7||38 عيل|سم|ن محمد |محمد شعبــــ لفيوم|هندستـــ 

7o727 ى قطبــــ ص بــــر|عمر حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

95926 ئى صبــــىح سيد حسن|م| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

259885 ى|نور محمد ش|سمه |بــــ هي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

449366 يف محمد ري ض|محمد رسر لشيخ|هندستـــ كفر 

4534o| بــــر عيسي|م ص|محمد عص لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

6o|834 م محمد عتـــيس|هدير س ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

9o6o44 وليد محمد عمر سليم  ج|بــــ سوه|د|

255993 لرغيوى|لعربــــى بــــيوم |محمد  شمون|نوعيتـــ 

6283o9 لسيد سعيد|بــــ |ل كس|محمد جم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

643966 لسيد منصور|لبــــديع |محمد عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

634482 لرحمن محمد سليم عىل محمد|عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

88753| يق وديع فرج |ستـــيفن ف| سيوط|صيدلتـــ 

778232 لخشن|محمود غريبــــ | لي|د زيق|لزق|طبــــ 
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3586|| هيم|بــــر|م محمد |سل|ر |من ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

885336 بــــر |لج|نور عبــــد|ء حسن |صف سيوط|صيدلتـــ 

5|38o لعظيم|ح عبــــد |لد صل|منيتـــ خ| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

328459 لسيد|لعزيز عىل |عبــــد| حمد رض| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4|899 ن بــــدر عىل|يوسف شعبــــ ن|تـــمريض  حلو

763|27 ى حسن شلبــــى شلبــــى محمد عمر|ي سمي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

63o8o2 ى مه|ن سل|ك سليم|مجدى مل| مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

332434 حمد حمدى رجبــــ محمود| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

42oo8| ل رجبــــ|لع|لح عبــــد |لسيد ص|حمدى | دين لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7o94|| لسيد قدح|م محمد جميل محمد |حس لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

48o659 ن|ن محمود عمر عثــــم|يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|6894 ن منصور مبــــروك منصور| مي  لمنصوره|حقوق 

477574 لقيع|لفتـــح |بــــو|ح |لد صل|مل خ| سكندريه|ل|ره |تـــج

694||6 ى محمد |له|ذ عبــــد |مع هيم|بــــر|دى حسي  لمنصوره|هندستـــ 

3649oo هيم فوزى محمود|بــــر|فوزى  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

444486 فر|ل ض|ن طه هل|نوره لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

7|o693 ويتـــ|ن كر|لد عىل محمد محمد سليم|خ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|767| لمر|م عبــــده |لسل|كريم عبــــد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

643272 لمعز محمد|مح محسن عبــــد|س ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

282377 حمد محمد|ن محمد مصطفى |يم| سيه|نوعيتـــ عبــــ

7o4824 لحميد|لمنعم عبــــد |مد عبــــد |سمر ح لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

875993 ى | ى |حمد حسي  نور حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

264653 طر|لعزبــــ خ|هر عبــــده |رقيه م ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

677469 حمد عجور|حمد |مح |حمد س| لمنصوره|بــــ |د|

265484 لسيد بــــكرى جمعه|دل |محمود ع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4338o3 لنيل|بــــو|م مصطفى محمد |مصطفى هش هره|لق|طبــــ 

2448|2 ى |نه م|م|ل محمد حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5o7249 بــــ|لتـــو|لرؤف عبــــد |لد عبــــد |يه خ| لشيخ|بــــ كفر |د|

624638 دى|م مسعد زبــــ|يمنى هش معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8335o8 ى  حمد عىلي|مؤمن حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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22o722 محمد محمود بــــسيوئى حسن| ن|ر مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2|3876 فع محمود حسن|يوسف محمود ش ط|بــــ دمي|د|

7o6|o8 حمد عطيه|دى |له|ء |سم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

45o274 نوبــــ|ود بــــ|لملك د|در عبــــد |نطونيوس ن| |ضتـــ طنط|علوم ري

889|24 لح محمد |محمد سيد ص سيوط|ره |تـــج

353255 هيم|بــــر|حمد وحيد محمود | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

75o988 لسيد محمود|نور حسن  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7695|3 حمد|هلل |محمد عبــــد | ر|ي لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

64394| لسيد|رى |لهو|بــــدين |لع|ندى عىل زين  زيق|لزق|حقوق 

7o3739 ح متـــولي|صل| ء رض|رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|9737 لمجيد عمر|ن محمد عبــــد|عن سيوط|ره |تـــج

6439|7 هيم|بــــر|لسيد مصطفى |سهيله  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

5|o335 ى محمد بــــسيوئى|مصطفى محمد  مي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

649o4| حمد محمد سعيد محمد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45|o6| بــــ|لحز|هلل |مد عبــــد|هيم ح|بــــر| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

836288 ي عبــــد|مل حس|
ى|لق|ئى در حسي  دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

29|294 ل|م مجدى وهيبــــ غ|ر ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|56882 ي ص
ى
دق|محمود محمد شوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8|76|3 ي|ده |محمود حم حمد عشر ي|عه |زر
|لمنى

575o5 ى عبــــد |ي |لش|د جمعه عبــــد |لجو|سمي 
ى
ق ي تـــمريض بــــنى سويف 

معهد فنى

635879 لسيد|حمد محمد |محمد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

275254 ى|غفر ى سيد حسي  ن حسي  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

35344| لسيد|لسيد محمود |هر |ط ى شمس|تـــج ره عي 

92384| ى عبــــد|لشيم| لسيد |للطيف |ء حسي  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

8o6o4o ن محمود غريبــــ|ء عثــــم|عىلي ي|بــــ |د|
|لمنى

8459o4 ي|محمد ج
بــــر نوبــــي مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

878347 حمد يوسف محمود  |ء |ل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o96|9 لسعيد|لسيد محمود |ء |فد لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

235996 ى جم|ي لىح عبــــده|ل عبــــد|سمي  هره|لق|ره |تـــج

43o64 ن|عيل عيد محمد شوم|سم|نجوى عىل  هره|لق|صيدله 

62383| عي|لرف|لسيد |حمد |حمد حسن |ء |رس| ط|بــــ دمي|د|

Thursday, September 6, 2018 Page 8655 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

292586  عشيبــــه| ند
ى
سمي  دسوق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|27749 لحميد|ليش عبــــد |بــــو |حمد |مد |ملك ح ى شمس| لسن عي 

|35292 |لنج|بــــو |ح حسن |عيل صل|سم|يز |معتـــز ف تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

268555 هلل|بــــ |ذ محمود حسن محمد ج|مع ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

|3oo92 ورى|تـــفى محمد حلىم  ى لجيى هره|لق|بــــ |د|

633353 لسيد|لعزيز محمد محمد |ئى عبــــد|محمد ه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

77673o ي|لنبــــى إبــــر|هر شكرى عبــــد |ش
هيم عفيفى ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 

تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

435868 ى محمد عىل خط|ي بــــ|سمي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|27598 ف محمد |م |ر حمد|رسر ى شمس علوم عي 

85o595 بــــوزيد|لحسن |بــــو|محمود يوسف  سيوط|ره |تـــج

448498 |لسق|لعزيز |هيم عبــــد|بــــر|هيم محمد |بــــر| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

83o3o| شه|لعليم عك|عيل عبــــد|سم|م |هي ي صىح سوه
ج|معهد فنى

893o63 دل لطفى محمد |يه ع| سيوط|تـــربــــيتـــ 

9|63o| معتـــز رفعتـــ محمد سيد    بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

28|565 يف رمض حمد|ن |سميه رسر ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

849688 ي|مل خ| لد محمد بــــشر دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

634786 ى صل ق|ن |ح عىل شعبــــ|محمد خي  وى|لشر زيق|لزق|ره |تـــج

234292 لسيد|فتـــىح محمد فتـــىح عىل  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

92|455 حمد |بــــوزيد |لرحمن محمود |عبــــد ج|هندستـــ سوه

6o8226 ى |ي ف عىل |سمي  هلل محمد حموده|رسر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

5|59o7 حمد|بــــو |لسعيد محمد عىل |ندى عيد  ى شمس| لسن عي 

52o282 هلل|بــــ هندى محمد خي  |ندى إيه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4o66o| طر|ح خ|لفتـــ|جر يحن  عبــــد |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

447||| لحميد محمد حموده|مؤمن مصطفى عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

493666 لعزيز مسعود|لمحسن عبــــد |هلل عبــــد |عبــــد  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

337536 هيم|بــــر|لحميد |سلىم وليد عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

294534 صم نبــــيل محمد طه|لد ع|خ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

62376| حمد|ن محمد |ن شعبــــ|آيه رمض ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|6536 حمد|حمد |رس |حمد ي| ى شمس|تـــج ره عي 
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758788 م|لسل|ن عبــــد |محمد محمود رمض ج|بــــ سوه|د|

434725 ى|لسيد خليل ش|جر |ه هي  |طبــــ طنط

52|737 لعظيم|لعظيم خليل عبــــد |أمل عبــــد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

29678| لجيد|بــــ حمدى سنوىس عبــــد|يه| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

8|2364 د|جد ج|ىطي م|لع|جد عبــــد|م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

676457 هيم شحتـــو عرفه|بــــر|جر |ه لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

269634 حمد محروس|م صبــــىح  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

9||433 عيل |سم|لرحيم |لحميد عبــــد|محمد عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

43o|53 حمد يوسف|هيم عىل |بــــر|لد |خ| ليدي |ره طنط|تـــج

845743 ي محمد|حمد |م |حس لسيد خرصى ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

9|4283 م محمود محمد  |يه عص| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|8|59 ئى|لتـــلبــــ|هبــــه محمد سعيد محمد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

4o4824 ن محمود|رق شعبــــ|حمد ط| سكندريه|ل|حقوق 

239939 لسيد|لسيد خميس |محمد  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

92o88| لق  |لخ|لدين عبــــد|ء |حمد عل|مصطفى  ج|ره سوه|تـــج

543|6| هيم|بــــر|لسكري |لمنعم |يه صبــــري عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

887587 ى  يعقوبــــ جرجس | كرستـــي 
ى
ق مشر سيوط|تـــربــــيتـــ 

773764 طمه مرزوق زىك فهىمي|ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

26o59 ى محمود  لششينى|محمد سعيد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

343642 لقرش|محمد مصطفى سويلم | رض| ر|ي |بــــنه| هندستـــ شبــــر

224436 حمد|لصغي  |حمد |حمد محمد | ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

7838|8 لسيد|حمد |حمد محمد |حمدى  زيق|لزق|هندستـــ 

853763 ه ن| يوبــــ|دي عزيز |مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6429|3 لسيد سعد|ن محمد |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

645572 وى|لمعرص|هيم |بــــر|ل |بــــسنتـــ جم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|3429| ى سمي  |ي هيم فرج|بــــر|سمي  ى شمس| لسن عي 

22|25 ى|ء |دع حمد حسن حسي  هره|لق|بــــ |د|

784652 لعزيز محمد|حمد محمد عبــــد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

347587 بــــوموىسي|س |مه عبــــ|حمد محمد سل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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5o49|| هيم|بــــر|لسيد |دل خليل |هلل ع|منتـــ  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8|oo97 ل فرغىلي محمد|جر جم|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

3|53o8 ع حسن|شهد حسن رف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6o6755 هر محمد|محمد سعد سعيد ط |هندستـــ طنط

254|53 لمليىح |هيم |محمد مرضى محمد إبــــر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

23||5| لدين محمد محمد محمود|عىل  هره|لق|ره |تـــج

5o6453 مل|ن سعد مدئى ك|ء سليم|وف ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7|7|98 لسيد عريضه|لد رزق جوده محمد |خ لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|9|o6 لسيد  منصور|دل محمد |لسعيد ع| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

639293 ى حس|ي |هيم |بــــر|حمد محمد |لدين |م |سمي 
ش|لقم

زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

68oo99 |وى |لص|لح |محمد ص
ى
لدسوق لمنصوره|هندستـــ 

3|5o|8 لدين|حمد نبــــيل محمد نور | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

423248 ى عىل|محمد  ى محمد حسي  لسيد حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

22o26| ج|لطن|هيم |بــــر|يمن محمد |د |زي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

52477 ف |هلل |منتـــ  هيم محمد|بــــر|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

267o4| عيل عبــــر|سم|ندى مجدى  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|729|9 |م |لسل|لدولتـــ عبــــد |لعزيز قمر |رتـــ عبــــد |س
ريتـــ|لج

ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6862|5 |لمرىس عبــــد |بــــ محمد محمود |يه|لرحمن |عبــــد 
لحق

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

682o24 ى عمرو  ن|هيم محمد محمد سليم|بــــر|نرمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

28746 لعزيز حسن|محمد سيد عبــــد  ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

42o227 هيم خليل|بــــر|لنبــــى |ح عبــــد|ء مصبــــ|رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

328429 رس فوزى فهىم|هلل ي|عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

759638 حمد|يه صبــــىح محمد | لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

248569 بــــ|لمنعم شه|ن معوض عبــــد|يم| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

33o983 تـــ فرح| تـــ مصلىح سعيد|مي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

332322 بــــ|لوه|حمد محمد عبــــد|ن |يم| |نوعيتـــ بــــنه

829o58 د محمد|لسيد حد|محمد  ي للفن|
|دق قن|لفنى

26|o83 د زيد|حمد فؤ|م |حل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

34o63o تـــ محمد محمد محمد | زهري|ل|لسيد |مي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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483|24 هيم عطيه|بــــر|لسيد |ر سعيد |مي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|787|| لح|لرؤف ص|ئل عبــــد |م و|ريه هره|لق|حقوق 

354|62 حمد محمد|هلل مصطفى |منتـــ  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

88|o79 حمد |حمد عىل |ضىح عىل  سيوط|بــــ |د|

33o4|7 وز عمرو محمد محمد في  |نوعيتـــ بــــنه

|3|539 س|لنح|هلل |كريم محمد عزبــــ محمد فتـــح  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

352333 محمد| هيم زكري|بــــر|دى |ه ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

63|o88 حمد|سعيد لطفى | نور زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|5989o يتـــ ميخ م|ئيل نجيبــــ س|مي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

35|842 حمد عيد|حمد سعيد | كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6o3982 ء نبــــيه محمد عمر|دل عل|ع لمنصوره|علوم 

|43|92 ول ف ف| |مي  يق فريد|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

632494 يمن فتـــىح معوض|ر |من زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

692825 ر هويدي|لغف|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|3||9| م|لسل|هيم عبــــد |بــــر|ئى |مؤمن ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o6378 هلل محمد محمد حسن محمد|عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6o39|| د سعيد|لجو|لدين زىك عبــــد|ل |م جم|حس لمنصوره|حقوق 

8699|| يف محمد  ى عبــــد|رسر لعزيز|مي  ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

686754 هيم|بــــر|لىح |لح عبــــد |لسيد ص|محمد  لمنصوره|بــــ |د|

6277|o هيم|بــــر|هيم |بــــر|رس محمد |ي زيق|لزق|حقوق 

33353o ر|محمود سعيد محمد مختـــ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

36646| تـــى|لزن|ح حسن |نىح  صل| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

897494 لسيد محمد |ه |لل|عمر عبــــد ج|بــــ سوه|د|

6o2253 ل|لد|وى |لششتـــ|يحن  حسن | ند لمنصوره|هندستـــ 

8oo2o5 ي حسن| سه
محمد مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6o538 هلل خضي |ء محمد عبــــد |سم| بــــ بــــنى سويف|د|

64955o لعظيم|بــــ محمد محمود عبــــد |مهتـــ ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

4774|9 يف عبــــد ى رسر دى محمد|له|جرمي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج
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24|28| |لكريم محمد عبــــد |لدين عبــــد|م |محمود حس
لمجيد

هره|لق|ره |تـــج

834o65 لد سعد حسن|ء خ|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2|92|4 بــــ|لوه|فظ عبــــد|حمد عمر ح| |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

5265|5 بــــوسمره|ل محمد |محمد جم سكندريه|ل|هندستـــ 

7342| هلل حسن|طمه محمود حسبــــ |ف لفيوم|بــــ |د|

5225|7 بــــو رزق بــــكر|بــــدر محمد بــــدر محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

29o7|8 سيده سيد رجبــــ عويس ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

45|739 مه فرغىل محمد رسور|س|محمد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6o7999 لصيفى|حمد |ل حلىم |ء جل|سم| |ره طنط|تـــج

435397 ء عىلي محمد شكر|رس| سكندريه|ل|علوم 

9|7336 لرحمن |هر عبــــد|لظ|لحميد عبــــد|د عبــــد|زي سيوط|حقوق 

43o|39 لىح شعله|ر عبــــد |حمد مختـــ| |رن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

89o582 لرحمن عبــــود |ن عبــــد|عبــــود سليم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6345o7 لم موىس|عمرو محمد فتـــىح س زيق|لزق|ره |تـــج

637982 ر|لرحمن عم|لسيد عبــــد |آيه  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

6|9326 لخول|ح فوده |لفتـــ|يمن عبــــد |محمد  ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

678o56 لرحمن|بــــد سعد محمد عبــــد |ر ع|مختـــ لمنصوره|حقوق 

777838 شف|لك|لمجيد |لعزيز عبــــد |لسيد عبــــد |ء |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

852559 عيل|سم|روق |لد ف|ل خ|نه ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

643339 بــــوسيف|لسيد |لسيد محمد | زيق|لزق|حقوق 

|7466| ى مرع محمود محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26|886 ى|لرحيم فتـــىح عبــــد|عبــــد لرحيم جبــــر حسي  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

333588 حمد سعيد مرىس محمد| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

8326|| ن|لسم|لحسن محمد محمود | ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

354356 وق رمض لسيد|للطيف |ن عبــــد|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|4o|o2 عيل|سم|د محمد |عم| رن هره|لق|بــــ |د|

758532 مه سلىمي|يمن سل|طمه |ف ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|4oo7o ن مصطفى|ندى مسعد رمض ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

638732 هيم|بــــر|شم |بــــو ه|جر محمود محمد |ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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479|34 حمد|هيم محمد |بــــر|ن مصطفى |مرو سكندريه|ل|ره |تـــج

|74o59 عيل|سم|يوسف حربــــى حسن  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

89268 حمد يوسف|ل |جدتـــ جم|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

76246| ده|م محمد محمد محمود عي|سل| ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

499374 ي عىلي عىلي رضو|أسم
ن|ء حنفى لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

79o699 وى|لص|لسيد محمد |ء رجبــــ |عىلي نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

898o64 رف يوسف |حمد ع|جد |م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

834232 ن|لسم|ن محمد |لسم|محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8585o4 ي عبــــد|
ري|لبــــ|حمد سيد عفيفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

447886 قتـــ عل| ي|لسيد مرىس |لدين |ء|رسر لعشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54|85 ر حسن|لستـــ|حمد حسن عبــــد | ره بــــنى سويف|تـــج

636547 لحميد|م محمد عبــــد|محمد س دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

695972 ن جمعه|د رمض|محمود عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3o878 حمد نبــــيل حسن عىل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

45o46o ه زيد|محمود عبــــد  ن|لرحمن محمد عمي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

4593|| محمود محمد محمود محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

879785 ح صديق  |م حسنى صحص|حس سيوط|ره |تـــج

9o2764 لزهرى محمد |ء محمد |رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

346489 تـــ ي| ى عبــــد|رس |مي  لحليم|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

358|o5 هيم|بــــر|ر |لغف|ء عبــــد|لدين عل|سيف  ى شمس حقوق عي 

55584 م مرىسي|لسل|محمد مرىسي عبــــد علوم بــــنى سويف

489323 در|لق|ن عبــــد |لسيد رمض|حمد |ء |شيم سكندريه|ل|بــــ |د|

429|62 لحميد نرص|ف حسن عبــــد|عف |بــــ طنط|د|

342445 ن عيد رحيه|ر حمدى محمد سليم|من عه مشتـــهر|زر

2835|9 ى|فتـــىح عىل محمد ش| عل هي  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

764465 لبــــليدى|لسعيد |ل |د جم|زي تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

79|o42 زى|لعزيز حسن حج|ح عبــــد |محمد صل زيق|لزق|هندستـــ 

|58834 يمن سمي  طه|هدير  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

63397o هيم فوزى مصطفى|بــــر|محمد  زيق|لزق|علوم 
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7873o5 مه|م محمد محمد سل|سل| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

255239 ى مجدى متـــول عمر ن|سلمي  تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

647832 رسر|هلل مبــــ|محمد محمود محمد عبــــد بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

|7|974 وى|لبــــر|زن محمد محمد عىل |م دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

697|62 ده محمود عبــــده|ذ حم|مع ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

922986 بــــوزيد |بــــوزيد محمد |م |سل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5o|363 لح محمود عوض|هلل محمد ص|عبــــد سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

543655 لمرىس|محمود فرج مرضى جمعه  ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

3246o5 د|هيم سيد فؤ|بــــر|لد |خ ى شمس حقوق عي 

426986 عرص|ل|لسيد |ن أحمد محمد عبــــد ربــــه |رو ط|بــــ دمي|د|

6||832 وي|لحفن|لد محمد محبــــ |خ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

5|47|4 لغنى |لفضيل محمد عبــــد|تـــه عبــــد |ن شح|يم|
ن|سليم

معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

625922 لعظيم محمود حسنى|مه عبــــد|س| زيق|لزق|ره |تـــج

678|56 لمخزنىح |هيم |بــــر|فتـــىح مصطفى | ر|ي لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|58745 حمد محمد معوض|رحمه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|45929 يف محمد محمد حسن|ه جر رسر ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

6|o|o7 د عبــــده عبــــيدو|محمد عم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

843526 ي|حمد ص|عمر محمد 
ى
ق ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

3672|5 يف محمد مصيلىح|هش م رسر ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

876oo3 بــــر مرىس محمد  |عمر ج سيوط|ره |تـــج

292444 بــــو زيد|لحسينى محمد صبــــره |لدين |ء|عل ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

635794 جده محمد عىل محمود|م زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

443464 لسيد عىل|رس يونس |يونس ي لشيخ|ره كفر |تـــج

355274 ص محمود|لخو|ئى |ندى ه زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

54o|63 لمغربــــى|فظ |بــــر ح|كريم محمد ج ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o62o| ى|بــــر |هيم ج|بــــر|محمود  حمد حسي  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

763627 لسيد عىل|طف محمود |هلل ع|منه  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد
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2|7||2 ندى رفعتـــ حنفى عىل حسن ى شمس طبــــ عي 

9o7422 حمد |رص |لن|لصغي  عبــــد|م |حس  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

6|7|9o لسيد|در |لق|ره حسن محمد عبــــد |س حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

4438o لدين فضىل عىل|ء |عىل عل هره|لق|ره |تـــج

26793 تـــ|ن بــــرك|ء محمد شعبــــ|شيم هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|37|34 حمد|زم عزتـــ محمد محمد |ح ى شمس|تـــج ره عي 

7837o ل|لسيد كم|طمه محمد |ف ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

783346 د محمد|لجو|يمنى محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

827o56 حمد محمد|ل |محمد جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o5|7| ن|هيم شعبــــ|بــــر|هيم |بــــر|يمن |هيم |بــــر| زيق |لزق|تـــمريض 

8o823o بــــ|لوه|ح نبــــيل عبــــد|عنود صل ي|عه |زر
|لمنى

69|337 ى |ي ن|لسيد محمد محمد مرج|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

256735 هيم محمد محمود عفر|بــــر|ء |شيم ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

3398|| ى عي س|د بــــرسوم غط|نرمي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

846534 ي سليم
ي مدئى

هدير مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

2|5353 ى |خ| رن تـــ|حمد بــــرك|لد محمد خي  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|34822 وي بــــيومي|لشن|دل |بــــ ع|مه ى شمس|تـــج ره عي 

75868 مد محمد|ر محمد ح|من ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

2|586| حمد|ئل رجبــــ |حمد و| ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

676738 ن|دهم محمد محمود رسل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o5o8| لح حسن عىل عىل|يه ص| زيق|لزق|صيدله 

8|3ooo حمد|زن حسن محمد |م ره بــــنى سويف|تـــج

338o88 تـــه|لسنوىس شح|تـــه |مصطفى شح | معهد فنى تـــمريض بــــنه

7885oo قتـــ محمد عبــــد | يش|هلل ع|رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8o5|o| روي رجبــــ عىلي خلف| ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

7566|3 ن صبــــىح سعيد مسعود|يم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

7577o6 لعزيز محمد|م عبــــد |حمد عص| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

84|6o8 حمد محمد رزق محمد| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

|34|37 دل محمد محمد|ن ع|ريم|ن ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط
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33oo93 عفيفى| لوف|بــــو|محمد | ندى رض |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

45932o بــــوعسل|هيم محمود |بــــر|لرحمن محمود |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

5|753 مجدي نبــــيل عويس| دين بــــ بــــنى سويف|د|

69o922 فع محمد|لر|هدى محمد عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

246o33 لقليوبــــى|ر |لستـــ|حمد عبــــد|ر |لستـــ|عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6o9o9 سحق|يد |عزم ع| دون|م بــــ بــــنى سويف|د|

|62o87 |حمد سيد سيد ند|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

||7679 ف محمد ري| |رن لخول|ض |رسر |ره بــــنه|تـــج

5o996 ى عبــــد  ى عبــــد |حسي  هلل|هلل حسي  حقوق بــــنى سويف

|5493 لعزيز|حمد عبــــد |م حربــــى  ن|بــــ حلو|د|

924472 ى |محمود ج بــــر خلف حسي  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

6o825| لحميد شهود|ء محمد محمود عبــــد|رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7656|9 نوبــــ سمي  شنوده رفيلتـــ عبــــدربــــه|بــــ| ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

87859| ى ع|ي طف صديق محمد  |سمي  سيوط|عه |زر

35355o عيل|سم|حمد |رص |حمد ن| ى شمس|د| بــــ عي 

24o8o| ف عبــــد| لكريم مهنى|لرحيم عبــــد|رسر ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

49|6|8 ح محمود عيد|لفتـــ|مصطفى حمدى عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44398o |لن|حمد محمد محمد|ء |سم
ى

ع لشيخ|ره كفر |تـــج

62527o حمد يوسف متـــول|دل |ع زيق|لزق|هندستـــ 

48472| ن|لمنعم مسعد عمر|لسيد عبــــد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

367989 متـــ محمد لبــــيبــــ حسن|س| |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

2|7o7 متـــ مرىسي سيد|س|ء |رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

84oo99 |لوف|بــــو|حمد |سيد | دين ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77o688 هلل حبــــيبــــ|حمد عبــــد|دين محمد |ن زيق|لزق|حقوق 

763o26 ريم عىل محمود محمد عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

676995 لروبــــى|لعليم |لسيد عبــــد |لعليم |محمد عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

488496 ىط حسن سيف|لع|م ممدوح عبــــد|سل| ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

||8oo5 ى |لد |دين خ|ن د|حمد ج|مي  هره|لق|ره |تـــج

7|6457 هيم|بــــر|حمد |مر |يه ع| لمنصوره|حقوق 

83457 س|محمد سيد مرىس عبــــ ره بــــنى سويف|تـــج
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5|638 يه محمد محمود عىل| بــــ بــــنى سويف|د|

7|6622 لحميد رزق|مجدى محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

46677 حمد|بــــر |فع ص|بــــر ن|ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|6996| يف عبــــد  حمد|لسيد |لق |لخ|محمد رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|25o32 ف محمد كم|م |مر لدين|ل |رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|6|925 ن|لفضل عثــــم|بــــو|رس |ر ي|عم ن|علوم حلو

8336o7 ى محمود|عبــــد لرحمن محمد حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|6|692 لصغي |هيم يوسف محمد |بــــر|حمد | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

427859 هيم حسن عىل مدكور|بــــر|ء |ل| |حقوق طنط

6953|8 م|لسل|لدين محمد عبــــد |ء |هيم عل|بــــر| زيق|لزق|ره |تـــج

75438| لحميد|م حلىم عبــــد |ف عص|عف لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

6o7393 ء نبــــيل عطيه يونس|رس| |ره طنط|تـــج

5||886 تـــ|لحميد |لسيد عبــــد|متـــ |س|حمد | لصي  طبــــ بــــيطرى دمنهور

6986o3 ن فريد نرص فريد عىل|نوره لمنصوره|بــــ |د|

233282 كر|لد محمد تـــوفيق محمود ش|ن خ|نور ن|بــــ حلو|د|

326665 لنرص|حمد محمد سيف |ديتـــ |ف هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

8o|988 حمد حسن عىلي محمد| ي|طبــــ 
|لمنى

7o8772 ع|لرف|لسعيد عىل |ضى |مل ر| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

69343| للطيف شلبــــي|لحميد عبــــد |هر عبــــد |محمد ط لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

27335 روق فهىم|سهيله محسن ف كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

35|753 للطيف محمد|حمد عىل عبــــد|لبــــنى  |بــــ بــــنه|د|

834o72 ذلي محمود|س غريبــــ ش|ين| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

3493o8 حمد|لمجيد |طف عبــــد|ديتـــ ع|ن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

238654 م|م|م رجبــــ |م|حبــــيبــــه  هره|لق|عه |زر

36o872 سعيد عىلي محمد عىلي |حقوق بــــنه

|76987 د محمد سعد|صم عم|ع لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

677465  |هيم |بــــر|لد |حمد خ|
ى
هيم محمد |بــــر|لدسوق

ج |خف
ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 

لمنصورتـــ|بــــ

34377 رص عيس|ل ن|هيم جم|بــــر| ى شمس| لسن عي 

8o6|5| م محمود خليفه|نس عص| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى
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6o7627 ه فتـــىح حبــــيبــــ محن | مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

772769 مه|لحميد محمد سل|مه عبــــد |ء سل|سم| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

3|8663 ندى محمد محمد محمد ن|تـــربــــيتـــ حلو

|66528 حمد|حمد محمد محمد سيد |ن |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

25597o حمد محمد تـــرىكي|محمد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5o5353 سم|فظ ق|لح|سم عبــــد |عمرو ق سكندريه|ل|علوم 

6873o س|ن محمد رجبــــ عبــــ|نوره لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

4o7965 لحميد|لمول عبــــد|دل عبــــد|د ع|جه لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

9o54o9 د محمود |طمه محمد رش|ف ج|تـــربــــيتـــ سوه

9|5753 لبــــديع حسن |عبــــده محمد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

827o8 ي
لدين محمد سيد|ء|يمنى ضى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

47763o ي|لق|زم محمد محمد |فرحتـــ ح
ضى سكندريه|ل|ره |تـــج

342362 لمنعم|لسيد محمد زينهم عبــــد|طف |عو عه مشتـــهر|زر

222332 ح سيد|لدين صل|م |مل عص| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22|326 لعزيز|نور محمد حزين عبــــد هره|لق|ره |تـــج

6|784o لجندى|مسعد | منيه رض| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|43|82 |بــــتـــ محروس حن|نرص ثــــ| يوأن ى شمس|تـــج ره عي 

4o2492 تـــ | هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

97|4o لكريم|وى عبــــد|م عىل سعد|سل| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

332o9| لعزيز|ن محمد عبــــد|رقيتـــ رمض |ره بــــنه|تـــج

32723o لسيد فهىم|متـــ |س|ء |ول ى شمس|زر عه عي 

85o763 لعزيز|خلود سيد محمود عبــــد دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

272894 حمد سيد تـــوفيق|له |ه كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

|69563 فوزى سمي  جنيدى محمد سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

782382 لفضل|حمد أبــــو |هبــــه حمدى  زيق|لزق|بــــ |د|

956o8 حمد|حمد مسعد |د |فؤ كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

842645 ي |هدير عر
ى
ي|لمجد عر|بــــو|ق

ى
ق دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

774952 هيم|بــــر|ح محمد |محمود صل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6o|822 لسعيد فتـــوح سبــــع|ليىل  |بــــ طنط|د|
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5o5|8o حمد|لد عىل حسن |محمد خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6828 يف|م محمد |محمد هش لشر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6o484 روق محمد|حمد تـــيسي  ف| ى شمس هندستـــ عي 

864843 حمد عىلي محمود|حسن  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

3359|8 ى|هيم سل|بــــر|ل |حمد كم|يتـــ | طي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

245|79 عيل|سم|حمد |م |لسل|ء عبــــد|دع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|7267 حمد|هلل |ل عبــــد|محمد جم ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

25667| وق مرىس حسن  وي|لشن|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|58643 لحكيم محمد|ن محمود عبــــد |نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

766o67 حمد|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|ء |شيم نوعيتـــ بــــور سعيد

|52224 وى|لسيد محمد قن|بــــسمه فوزى  ن|بــــ حلو|د|

5237o جد رجبــــ مصطفى|بــــسمتـــ م طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

322273 ل|ل غ|دل كم|ع| ري|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

65|36 عز عيد زىك فهىم لفيوم|حقوق 

7768|| ي |مروه عفيفى عبــــد 
لسيد|لرحمن عفيفى زيق|لزق|طبــــ 

852932 ح خليفه|لفتـــ|عبــــد| حمد محمد رض| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

44o992 هيم|بــــر|هيم |بــــر|لد |ره خ|س لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8o586| ى|جر سل|ه مه حسن حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

9o8356 لضبــــع عىل |ن حمدى |نوره ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

876568 م مصطفى عىل حسن  |حس ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

485466 حمد محمد عزتـــ|ء |م عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3oo2|6 م|لسل|حمد ممدوح منصور عبــــد |جر |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

848235 ى م|هلل ف|بــــ |مجدي شنوده ج| مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

34oo98 ى و|ي هيم مصطفى|بــــر|ئل |سمي  |نوعيتـــ بــــنه

372386 محمد محمد رجبــــ سند سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

4963oo لمنعم خميس شلبــــى|ن عبــــد|ء عش|شيم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

862242 لدهبــــ محمد|بــــو|م محمد |بــــس دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

242255 ح|لفتـــ|هلل محمد محمود عبــــد|منه  عه مشتـــهر|زر

26|423 لسيد محمد صبــــيح|هر |محمد م ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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495966 ي|للبــــ|ن |محمد شعبــــ| دين
ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

54|553 ر|لنج|لكريم |هلل عبــــد|هلل صبــــرى عبــــد|عبــــد بــــ دمنهور|د|

|75oo7 لمعبــــود حسن|مينه محمد عبــــد | ن|هندستـــ حلو

84227| مر محمد عطيتـــو|سعيد ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4o792| لحميد|تـــه عبــــد|بــــ شح|يه|مريم  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

484447 ئيل|جوزيف يشي موريس ميخ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o|844 لبــــرى|ر |لستـــ|محمد مجدى عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

82o||8 ر|حمد نص|يه |ن بــــر|نوره ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4|8655 جد محمد عبــــدربــــه|محمد م |حقوق طنط

28768| هلل حسن|هلل خليفه عبــــد |تـــ عبــــد|ي| |حقوق بــــنه

677876 ىط|لسنبــــ|لكريم سند |محمد عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

88733o لمعىط |لمحسن عبــــد|عىل محمود عبــــد سيوط|ره |تـــج

97349 لروبــــى|ء عمر مطلوبــــ |دع لمنصوره|حقوق 

8|92|8 لمجيد ربــــيعي|جر حسن عبــــد|ه ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

784564 ل معجل|هلل فيصل طل|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

9|588| رق سليم عبــــده سليم |ط ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

6276o8 ل فهيم مصطفى|منى جم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78oo3o لي|لعزيز محمد مع|رص عبــــد |محمد ن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

767758 ن|ضىح عيد عبــــيد سليم لعريش|تـــربــــيتـــ 

833724 وي حسن|هيم ر|بــــر|ء |ول ي صىح سوه
ج|معهد فنى

646329 |لمحسن عىل شط|محسن عبــــد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

87993o ي|نىح  ممدوح د|
لشهيد |ل عبــــد|ئى سيوط|بــــ |د|

629o22 زق محمد عزبــــ|لر|لمحسن عبــــد |ء عبــــد |سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

67946 هلل|د|لح ج|ن ص|لح شعبــــ|ص ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

829494 ى|محمد ي رس محمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

876386 لدين  |يوسف محمد بــــدوى عىل  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

76|398 ي
لسيد رشيد محمد| |دئى تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

787o63 عيل|سم|فع محمد |كريمه ن ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

68355o محمد مجدى محمد عىل لمنصوره|ره |تـــج
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492286 رم|هلل محمد محمد حسن مح|عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

259426 لمقص|مه حلىم |س|ء |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

487|63 حمد|بــــو|حمد حسن |ن |محمد رمض ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

785934 لعجرودى|حمد |حمد محمد |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

83|54 ى|فتـــ خ|ر لد سعد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

44||27 تـــ عبــــد| وي|لخرص|لرسول |ح عبــــد|لفتـــ|مي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|6549o ي|ء سيد عبــــد |وف
ن|لرحمن تـــعى لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

446973 حمد|لسيد محمود |حمد |مصطفى  سكندريه|ل|بــــ |د|

28647o سم|لدين ق|حمد عزيز|محمد  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

5o456  عثــــم|لش|م محمد عبــــد |سل|
ى
ن|ق سيوط|عه |زر

6o|753 لقطورى|ء عبــــده |محمد عل |بــــ طنط|د|

264392 ء محمد عيس منتـــرص|رس| ن|صيدله حلو

25677o ر|لنج|لسيد |لد |خلود خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

695|o9 لمجيد محمد عوض|ن عبــــد |طف شعبــــ|ع لمنصوره|بــــ |د|

79|o8 هلل|لغنى عبــــد |يوسف محمد عبــــد  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

858768 ي جم|م|
لعظيم|شم عبــــد|ل ه|ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

88328 ف رجبــــ عىل|رحمه  رسر |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

|46434 هيم محمود|بــــر|يمن |ندى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

276762 لح|لسيد عيد ص|لسيد محمد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|65456 ف ف|زينبــــ  روق محمد|رسر ى شمس| لسن عي 

43o||o ه ح| هلل|هيم محمد عبــــد |بــــر|زم |مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

22589| لرحمن محمد سيد|مصطفى عبــــد تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

23|o|| لسيد|حمد |ل مصطفى |كرم جم| هره|لق|ره |تـــج

7o2|93 لعزيز محمد غبــــن|خلود محمد عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

78667| لعزيز|يمن محمد عبــــد |يه | ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

|58o77 م فتـــىح محمد|عص| ن|ر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7|2763 ي
ىط محمد عبــــده|لمع|بــــو |لعزيز |عبــــد | دئى |لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه 

لمنصورتـــ

479269 لسيس|بــــر محمد محمود |مريم ج سكندريه|ل|بــــ |د|

76|222  |س
ى
ح|لفتـــ|حمد عبــــد |ره فريد شوق لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ
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726o| ن سيد محمد|د شعبــــ|جه ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6293|8 ى |خ هيم محمد|بــــر|لد حسن حسي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

25o58| بــــو حبــــيبــــتـــ|لعزيز |ل عبــــد |لوص|رحمه محمد  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

79266o لس جميل عدل مرقص حن |كي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

76852o ى سليم|عبــــد  ن|لرحمن مسعد حسي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

9o54|| هلل  |هيم عبــــد|بــــر|حمد |ء |لىمي ج|تـــربــــيتـــ سوه

|36|69 ئيل|موريس رمزى ميخ| رين|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o9885 حمد محمد|هبــــه محمد  لمنصوره|نوعيتـــ 

|4o99o لحفيظ|حمد عبــــد |ن مصطفى |نوره |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

427o75 بــــو شعيشع محمود عىل|نعمتـــ محمود  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

76295| لدين|دى نور |د عىل عبــــ|منيه عم| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

448548 لشورتـــ|رص عرفتـــ محمد |لن|محمد عبــــد |ضتـــ طنط|علوم ري

7|o2o6 حمد|لسيد |لسيد يوسف |محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

774846 ن محمد عليوتـــ ربــــيع|ئى سليم|ه| دين زيق|لزق|نوعيتـــ 

8o22o9 عيل|سم|لمجد |بــــو|عيل |سم|حمد | ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

296322 ه فر| ج بــــدرى محمود عىل|مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

263294 بــــورسيع شلبــــى|ن سعد |نوره |علوم بــــنه

52226| شد|هيم ر|بــــر|ن فتـــىحي |جيل بــــ دمنهور|د|

933|| ى|لدين عبــــد |ء |ء عل|عىلي لىح حسي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

57258 ى هيم|بــــر|بــــتـــ |ئى ثــــ|روم| جورجي  طبــــ بــــنى سويف

76799o لفتـــوح عىل بــــهيج|بــــو |ء |رس| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

83|o7 م عىلي محمد|محمد عص حقوق بــــنى سويف

439478 ى محمد محمد خ لد يوسف|حني  لشيخ|علوم كفر 

8697o| ن دهبــــ|ء محمد سليم|دع |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

54674| لحميد عريفه|عبــــد| لحميد رض|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

36o84 بــــ|حمد محمود غر|رس |بــــسنتـــ ي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4377|8 لقلينى|هلل |لسيد عبــــد|ء |عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o3874 مول|لس|لحميد محمود |محمد محمد عبــــد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6845|8 ه محمد عبــــد  لمول سعد|ني  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

Thursday, September 6, 2018 Page 8670 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

9o54o بــــ|محمد فتـــىح سيد خط تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

9o27o6 ل معوض |رص جم|لن|حمد عبــــد| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6o877o لعرسه|لعز بــــدير |ء أبــــو |أسم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5o76|4 يمن محمد محمد خليل|مريم  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

478o4o هيم عبــــدتـــ|بــــر|م |لسل|دل عبــــد |تـــم ع|ح سكندريه|ل|ره |تـــج

88|76| ى عبــــد|لد محمد |خ ر  |لغف|در عبــــد|لق|مي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

27222 ر محمد|ن سيد عم|نور ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4|2738 عيل|سم|بــــو |هيم محمد |بــــر|تـــفى مصطفى  |تـــربــــيتـــ طنط

876475 حمد حسن  |لرحمن حسن |عبــــد سيوط|تـــمريض 

28o88 بــــ|لوه|دل عىل عبــــد |سلىم ع هره|لق|بــــ |د|

78o442 طمه محمد محمود فهىم|ف زيق|لزق|بــــ |د|

482|37 فع|لش|يوسف محمد يوسف مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|8793 م عىل شبــــيبــــ|لرحمن محمد كنجه|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

847o88 وي|ء محمود تـــوفيق بــــسط|ل| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

36687| ف |ندى  لسيد حسن|رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

244237 ى|عمر مليىح  م لك حسي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

493939 بــــ|محمود فتـــىح محمد محمد شه ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

9o|72o حمد جعفر |تـــ |ديه شح|ش ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8856o7 هلل  |هلل محمود عبــــد|ئى عبــــد|م| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

5o639| ن عىل فرغىل|م رمض|م س|سه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

348495 |موىس حن| رسه نجيبــــ حن ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4|6943 ر|م عم|لسل|عثــــ عبــــد |لبــــ|ل عبــــد|ء جم|وف لشيخ|نوعيتـــ كفر 

4|376| ده|حمد زي|د عىل سيد |لد عم|خ |ره طنط|تـــج

|278o4 ن|لدين مرج|فرح محمد سيف  |ره بــــنه|تـــج

54|472 يف ي لفى|ل|رس محمد |رسر ره دمنهور|تـــج

228o|| لرحيم محمد سيد|رق عبــــد|ن ط|رو هره|لق|حقوق 

3573|8 لحميد جعفر|هيم موىس عبــــد|بــــر|موىس  |ره بــــنه|تـــج

35o2o2 هيم حسن سعد|بــــر|هيم |بــــر|ر |من |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

28|5|o فظ|لح|لك عبــــد|لم|م مجدى عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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837357 عمرو موىسي يوسف موىسي دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

32534o ف ج|محمد  هلل| |بــــر عط|رسر ى شمس حقوق عي 

253284 ف |ء ع|شيم لدين|طف عىل رسر لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

544366 ضى|لم م|حمد س|حمد |ريم  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|55484 هيم|بــــر|وى عىل |لديس|هيم |بــــر|ء |سم| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

|65o87 لعزيز عىلي|دل عبــــد |يه ع| ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

9|426| ن  |ن محمود عىل مهر|سلو سيوط|بــــ |د|

54524o رس محمد درويش محمد عبــــد ربــــه|محمد ي إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

426o55 حمد محمود|لرحمن |عبــــد | سهند سكندريه|ل|عه |زر

787638 حمد|لسيد محمد |تـــسنيم  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

267|o ء محمد عرفه محمد|رس| هره|لق|ر |ثــــ|

37|935 لحميد|فتـــىح سعيد فتـــىح عبــــد دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

773794 وى|بــــ محمود عشم|لوه|حسن يوسف عبــــد  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

4o8o|9 ء محمد سعد عطيه عىل|رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

77|728 بــــو زيد|حمد يسن |م |هبــــه هش زيق|لزق|ره |تـــج

782685 بــــينى|حمد محمود |غنى محمد  لشر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6282o2 تـــ|لشح|تـــ محمود |لشح|ء سعيد |ل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

62o266 ل|لرج|مل أبــــو |ح محمد محمد ك|صل ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

32739| حمد محمود|ر مجدى |من ى شمس|د| بــــ عي 

276778 بــــو سعده|رق محمد محمد |ط لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3424o3 تـــ محمد عبــــد| د|لضي|لعزيز |دق عبــــد|لص|مي  ى شمس حقوق عي 

698466 هيم عطيه غنيم|بــــر|لعزيز |ء عبــــد |شيم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

924858 م محمود محمد خليل |عص ج|عه سوه|زر

7744o7 لم|ن س|لعزيز سليم|عبــــد | حمد رض| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

48832  عويس عبــــد |هيم |بــــر|د |جه
ى
فظ|لح|لدسوق هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3|5|o5 حمد|لرحيم |مح عبــــد|مؤمن س لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

426944 ي ط| ج|لسم|رق محمد محمد |نىح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

925556 حمد عىل  |شم |م ه|بــــتـــس| ج|صيدلتـــ سوه
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7||943 هلل|هيم مقبــــل محمد عبــــد |بــــر|ن |يم| لمنصوره|علوم 

8o|7o7 لح محمد|د ص|هلل مر|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

829854 حمد خليل|رص |د ن|سع عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

486964 ى عبــــد | هلل عىل|د عبــــد |لجو|ر عبــــد |لستـــ|لحسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o3339 ي عبــــد|د|عمرو عم
ي|لدين حسنى

لغنى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7925o6 لحميد عيسي|ره محمد عبــــد |س عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

498533 ح محمد مبــــروك بــــسيوئى|مل صل| تـــربــــيتـــ دمنهور

49||o2 ن حسن محمد محمود مطر|نوره سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

5|||23 لعروىس|محمد نبــــيل فتـــىح محمد  بــــ دمنهور|د|

6|4|42 شتـــ|حمد عم|لسيد |حمد رجبــــ | |ضتـــ طنط|علوم ري

7649o| ى مصطفى عيد |ي ن|لسم|سمي  حقوق بــــورسعيد

4|3|6| لق مصطفى عبــــده|لخ|رحمه عبــــد  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|48593 ى عبــــد |ندى وحيد ي فظ|لح|سي  هره|لق|علوم 

7|2o33 بــــع|لتـــ|لسيد |ل |لع|طمه محمد عبــــد |ف لمنصوره|علوم 

256672  
ى
لحرصي|لسيد |شمس شوق ي صىح بــــنه

|معهد فنى

254755 ف د|محمد جبــــر معيوف رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

43o448 ه نرص سعيد سل متـــ|ني  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

876o9| لس مجدي موريس مسعد  كي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4o535 لخصوض|حمد عىل |هيم رجبــــ |بــــر| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

76|559 ل|لىكي|هيم |بــــر|مي  يحن  |ل|سيف  لسويس|هندستـــ 

843o|5 حمد خليل|لدين |ل |رحمه كم ن|سو|حقوق 

848o67  جمعه عىلي عر|ي
ى بــــي|سمي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

2|9882 د ممدوح محمود|مريم عم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

35oo43 ى هيم|بــــر|مي  سعيد | |كرستـــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

346|37 ى | ى حسي  ى حسني  لبــــقىل|حمد حسي  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

94468 مل عيس|لكريم ك|لرحمن عبــــد|عبــــد كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

282|73 م|لسل|حمد عبــــد|ر |حمد مختـــ| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

|3476o مح سعيد محمد عىل|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

677||2 فظ محمد عىل|يوسف ممدوح ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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|5553| هيم محمد|بــــر|عيد | يش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5359o7 ه محمد  ن|ىط سليم|لع|مون سيد عبــــد |لم|أمي  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

|5889| لبــــصي  عىل|لرشيد عبــــد |رق عبــــد |ن ط|نور ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

429543 لشيخ|لرحيم |بــــ عبــــد |لوه|هر عبــــد |س |ره طنط|تـــج

5o336| لسيد|مل عبــــد |رحمتـــ بــــدر ك زيق|لزق|عه |زر

4o55|| ح مبــــروك دغيدي|لفتـــ|حمد عبــــد |مريم  سكندريه|ل|ره |تـــج

364782 هيم مسلوبــــ|بــــر|ل عيد |نو |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

9oo697 لرحيم محمد |هدير محمد عبــــد سكندريه|ل|صيدله 

9|7655 ف عىل محمد |يه خل| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

48977o  ح| يش
ى
فظ|رزق شوق سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6o|6o3 ين حلىمي محمد يوسف  لجخو|رسر |بــــ طنط|د|

63oo53 لغلىم|حمد |ئل |سل و|بــــ زيق|لزق|علوم 

|493o لد محسن عبــــده حسن|خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8579|6 ح مهدي محمد|ل صل|نه |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

628976 م حسن عطيه|حمد حس| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

638498 لسيد محمد|د |ء عي|ل| زيق |لزق|تـــمريض 

|536o9 هد|ح سيد مج|هند صل ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

232626 ن|ن سيد زيد|ندى محمد زيد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|357o| ن|د محمد رمض|نىح  عم| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

6|5675 ف محمد  ي |مجدي أرسر
ى
لي|لد|لدسوق معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3|69|6 بــــ عىل صديق حسن|رح ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3684o6 م حسن طه طلبــــه|منيتـــ هش| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

523896 م|لسيد محمد هم|م |عىل هم سكندريه|ل|هندستـــ 

52884| في |هيم عص|بــــر|ل |يوسف جم سكندريه|ل|هندستـــ 

344947 هيم|بــــر|يدى محمود محمد |ه تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

2|6882 ل|لع|سلىم محمود مصطفى عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

638o89 وي|لسيد طنط|وي |لسيد طنط|مروتـــ  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|29326 محمد طلعتـــ فتـــىحي محمد ى شمس|تـــج ره عي 

36|62| محمد جوده محمد| ند ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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6284o7 در|لق|محمد عبــــد | رفيده رض قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

5|6324 ز عىل ضنيه|ز ضيف عز|زينبــــ عز معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

864358 حمد|لدين |لد سعد |دين خ|ن دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

88o756 حمد  |لدين |ل |جد جم|نىح  م| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

75o584 سميه سيد عوض عبــــده لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

677676 لسيد|محمد محمود محمد لبــــيبــــ خليل  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

232|63 سط|لبــــ|لصمد عبــــد|رس عيد عبــــد|ي هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

225772 لمجيد |مل عبــــد |لنبــــى ك|لرحمن عبــــد|عبــــد
مبــــروك

ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

25oo28  
ى
ق|ندى محمد شوق وى|لشر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

367985 هلل|رس محمد عبــــد|محمد ي زيق|لزق|عه |زر

84|958 ه محمود ربــــيع محمد| مي  ج|ره سوه|تـــج

328747 ى ي| حمد|رس فكري |مي  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

89|337 بــــتـــ |شنوده بــــدرى نويل ثــــ سيوط|حقوق 

243857 ى سل|ميمه رمض| مه|ن حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5|2334 لرحمن سعد شتـــله|محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

243744 ن|ن بــــدر محمد بــــدر شعبــــ|يم| ن|حقوق حلو

76o373 ل محمد خليفتـــ|كريم جم بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

44797| بــــر محمد بــــسيوئى|رق ج|عهد ط ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

867276 بــــوزيد محمد|ن نجدي |نوره دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8674|6 لي|لد|س يونس |د حموده عبــــ|جه ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

|46o89 ن محفوظ|بــــر شعبــــ|رى ص|م هره|لق|حقوق 

328645 هيم شلضم|بــــر|كريم محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

5|6|32 هيم خليفه|ن إبــــر|م سليم سكندريه|ل|طبــــ 

8o5o|9 ى عص بــــر|م بــــيومي ص|نرمي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

639959 |حمد محمد محمد |لعزيز |هند محمد عبــــد
ق وى|لشر

ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

783689 جر فوزى حسن محمد|ه عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

5o|6o3 ح|لفتـــ|هلل عبــــد|ح فتـــح |لفتـــ|ن عبــــد|رو سكندريه|ل|بــــ |د|

435|3 بــــورحمتـــ|لم سيد عىل |ء س|وف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2697|7 عرج|ل|حمد تـــوفيق |حمد |محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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367285 ق|لد محمد |رونق خ وى|لشر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

698463 نم|ن محفوظ رزق غ|شعبــــ| سوه لمنصوره|بــــ |د|

|378|o يوبــــ|دل عطيه |ع| بــــول هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7oo7o لدين محمد محمد|ل |ر جم|من لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

526|24 يد |بــــو |حمد |محمد  ى ح|لمل|لي  سكندريه|ل|هندستـــ 

88|358 لرحيم عمر حمد |محمد عبــــد سيوط|ره |تـــج

793o|8 حمد محمد|طمه عىل |ف ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

768453 مه|حمد سلىم محمد سل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

|24578 نور حسن زىكي|ن |مرو ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

922|o3 بــــوزيد |رى |لبــــ|حمد عبــــد|ء |ول م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

239|76 ل|لع|نور محمد عبــــد |م |ر عص|من ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

529|74 ل|لعس|معتـــز سعد محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

37o84o ج سيد محمد|ء حج|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84889 ى ى محمد حسي  صفيتـــ فوزى حسي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

76|o58 ضىح غريبــــ نشأتـــ مصطفى لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

843539 ف  هلل محجوبــــ|لدين عبــــد|محمد رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

78o7|4 هيم|بــــر|ره محمد محمد محمد |س |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

754956 ى عىل جمعه عبــــد |ي هلل|سمي  لمنصوره|حقوق 

793658 ن|لسميع محمد سلط|حمد رجبــــ عبــــد | لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|55o87 ي|نده خ|مه لد محمود خي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

482||8 م مجدى حنفى محمد بــــسيوئى|هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|64o7 وى عىل|لشن|لسيد |م |سل| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

348|96 حمد محمد|مد |طمتـــ ح|ف |بــــ بــــنه|د|

8|2428 هيم عىلي|بــــر|هيم محمد |بــــر| حقوق بــــنى سويف

878454 حمد  |لدين محمد |ء |عل| رن ن|حقوق حلو

85|284 ي|هلل يم|ن سفبــــنه عبــــد|نوره
ئى دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

5||249 لمزين|لحميد محمود |محمد رجبــــ عبــــد  بــــ دمنهور|د|
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5|9|78 عيل عيد|سم|ء صبــــرى |سم| |طبــــ طنط

6o434 ي|
حمد محمد عوض عفيفى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

7o39| لسيد رجبــــ عيسوى|يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

279o65 حمد رزق|حمد سعيد | ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

359362 بــــوليله|هيم |بــــر|لسيد محمد |هيم |بــــر|عمر  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|77|o5 مريم عوض عشم عوض سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

776732 م|ح تـــه|لفتـــ|ع عبــــد |لرحمن محمد رف|عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

3|4o2o كر تـــوفيق|لكريم ش|عمر عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

498798 م|لر|م مصطفى |لسل|دين مصطفى عبــــد |ن ره دمنهور|تـــج

4|3967 مر|لعزم ع|بــــو|لعزم |بــــو|بــــسمه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8474|o حمد|حمد ربــــيع |طمه |ف ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

6o4484 ف |منيه | هيم مىك|بــــر|رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|4||o5 ن سيد عطيه|لشكور عثــــم|محمود عبــــد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

3||o9 م حسن|لسل|مي عبــــد |هلل س|منتـــ  هره|لق|بــــ |د|

442265 ف محمد |محمد  ل|لسيد غ|رسر لشيخ|تـــمريض كفر 

7|6933 د معوض يوسف|ن عم|نوره لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

28252o لسيد|طمه سيد محمد |ف ن|حقوق حلو

|62498 يف محمد |زي لزتـــحرى|د رسر ى شمس حقوق عي 

2545oo حمد محمد|لعليم |محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

32|2|7 حمد حسنى محمد عىل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

86|562 ي محمد|لبــــ|حمد عبــــد|كريم 
ى
ق ج|بــــ سوه|د|

34o927 حد عبــــد ربــــه|لو|ء عبــــد|لرحمن عل|عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

49o967 ر|لنج|لسيد |لعظيم حسن |هدير عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

34|287 لسيد|ن محمد |لرحيم رسح|حمد عبــــد| |بــــ بــــنه|د|

77293 حمد سيد|هيم |بــــر|محمود  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8647|5 رمزي| دل زكري|رفقه ع تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4o75|9 ل مصطفى محمد رميح|م كم إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

242376 حمد|محمود حنفى محمود محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

353589 عيل محمد|سم|مح |كريم س ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4o2744 م|لق تـــه|لخ|م محمد عبــــد |ء هش|دع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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42o78| ف  ف |لدين ص|رسر لدين|بــــر عىل رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

|3|255 لعظيم محمد|سط عبــــد |لبــــ|حمد عبــــد | |ره بــــنه|تـــج

698774 ه ذكري| لسعيد|حمد |ق |سح| |مي  لمنصوره|طبــــ 

622o96 ن|لسيد رسح|رس فوزى |ن ج|نوره ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

437|89 حمد محمد عون|هلل |ء فتـــح |ل| لشيخ|ره كفر |تـــج

|72767 ي ه|حس
شم|م ممدوح مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

45o2|o لحسينى|لدين |مه محمد محن  |س|حمد | ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

789793 لم  عمرو|ء فرج محمد س|شيم تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

35932o مصطفى محمود محمد متـــول |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

463346 آيه محمد فكرى محمد عيس لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

77662| ن|لم رمض|يه شحتـــه محمد س| زيق|لزق|ره |تـــج

882855 عيل  |سم|رق مصبــــح |ط| رن سيوط|عه |زر

349745 ر|لنج|محمود طه محمود طه  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

689864 هيم محمد|بــــر|هلل |لمهدى عطيه |جر |ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5297o| ي عبــــد
لحليم محمد خرصى|مصطفى ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

تـــ|بــــ لبــــحي 

54|7|5 مصطفى أحمد عىل مصطفى صقر |طبــــ طنط

8|5|76 هر|لظ|ل محمد عبــــد|ر جم|من ي|علوم 
|لمنى

64575 ن|م رمض|لسل|ء حسن عبــــد |رس| لفيوم|صيدلتـــ 

|442|| ى|ي لسيد|لعظيم |شم عبــــد |ه| سمي  ن|هندستـــ حلو

697226 ى|شم محمود ه|ه شم حسي  ره بــــور سعيد|تـــج

5o284o د|لعزيز حم|محمد عبــــد | حبــــيبــــتـــ عط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6||5o6 س|ىط حو|لع|لعزيز عبــــد |جر عبــــد |ه |عه طنط|زر

|25442 ره|سحق بــــش|جد |يرينى م| ى شمس|تـــج ره عي 

52695| هلل||لدين سعيد محمد عمرو عط|عز سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|44|oo هيم|بــــر|ل |حمد كم|مه |س|حبــــيبــــه  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

243897 ل|لع|ه عبــــد|لل|ء محمد عبــــد|شيم هره|لق|ر |ثــــ|

66|5o يوسف طه عىلي محمود ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

764963 |فظ |لعربــــى محمد ح|لسيد |م |رس حس|ف
لبــــدرى

ره بــــور سعيد|تـــج

4o7972 س|م عبــــده عىل عبــــ|جر عص|ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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43725| لرحمن محمد بــــكر|طمه عوض عبــــد|ف لشيخ|عه كفر |زر

24384| لمليىح |حمد لطفى طه |هبــــه  هره|لق|بــــ |د|

428427 هيم محمد عليوه|بــــر|ندى محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|2o497 س|س محمد عبــــ|نور عبــــ|طمه |ف ن|حقوق حلو

272337 هيم وهيبــــ مكسيموس|بــــر|محبــــ  سيوط|ره |تـــج

22|54| يف زىك قمر محمد رسر لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|3966o ن سمي  نصىح يوسف|ري|م ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

885795 سعد زغلول محمد محمد  سيوط|حقوق 

9o9697 ى محمود عبــــد لرحيم |محمود حسي  ج|حقوق سوه

27|3o5 لملك|مح فخرى فهيم عبــــد|ئيل س|مهر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

78|288 ي
حمد مصيلىح|دل |ء ع|ضى تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 

بــــطموه

52|553 لونيس|لح عبــــد |ء مرضى ص|سم| بــــ دمنهور|د|

9o582 هلل محمد|ء عمر عبــــد |رس| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

334888 هيم محمد|بــــر|طمتـــ خليل |ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

88|287 لرحمن مصطفى |لمجيد عبــــد|حمد عبــــد| سيوط|تـــمريض 

34o86 ر|حمد كر|ء ربــــيع محمد |ل| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

33o87 ن|ن بــــدر سليم|محمد سليم| ر|ي ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

6||565 بــــوحسن|رص محمدى مصلىح |ن| لي|د |بــــ طنط|د|

8o346 ى عبــــد |در حس|لق|يوسف عبــــد  در|لق|ني  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|27862 محمود سعيد محمود محمود هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|78|54 حمد محمد|عيده حسن  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

836265 ي | نور
حمد|محروس مرتـــضى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

527||3 ل|لع|حمد محروص عبــــد |دهم محروص | ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|56828 عمر طه حميدو بــــدوى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

636673 هلل|طف فتـــىح عبــــد|فتـــىح ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2353o8 ف محمد عبــــد|م |سل| لعزيز|رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||56o2 حمد|ن |ء عبــــده سليم|عمر عل ن|هندستـــ حلو

773623 لد عدوى ذىك عدوى|ء خ|ل| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

689|26 |رى عر|لبــــ|ء سعد عبــــد |عمر عل
ى
ق لمنصوره|هندستـــ 
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85853 ى|محمد ع دل محمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

6|2388 ىط|لمع|بــــو |ن محمد فتـــىح محمد |حس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

853626 ه وجيه  حمد|عيل |سم|ني  ي|بــــ |د|
|لمنى

6846|7 ه ط| لسيد خريبــــه|رق محمد محمد |مي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

8442o| لعزيز|لكريم عبــــد|لعزيز عبــــد|عمر عبــــد لمنصوره|حقوق 

6292o7 ل محمد|كم| ر رض|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

924694 حمد |م محمد مصطفى |بــــتـــس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

763|8| ن|حمد متـــول سليم| |م رض|وس تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

259942 لشهبــــه|ل فوزى محمد |م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

7o|835 ي
ق|حمد محمد |حمد |مح |س| دئى وى|لشر زيق|لزق|بــــ |د|

33|9|2  طه|بــــر|
ى
هيم حمدى شوق |ره بــــنه|تـــج

543|28 بــــوبــــكر|لرؤف محمود |مل عيد عبــــد| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

784852 بــــ معوض|لوه|لسيد عبــــد |محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

539648 بــــر محمد|رق ج|م ط سكندريه|ل|بــــ |د|

|4||99 لسيد|لسيد |لهدى محمد |نور  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o3o88 لدرمىل|لرحمن |منيه حسن عبــــد| سكندريه|ل|صيدله 

64o43| دي|لص|لدين محمد محمد |ج |رين محمد رس|د زيق|لزق|بــــ |د|

692328 ى |ندى س بــــينى |لم حسي  |لعر|لشر
ى
ق لمنصوره|بــــ |د|

39492 لحو|لق |لخ|مه عبــــد |س|حمد | ى شمس|تـــج ره عي 

4|5o4| ك|لسم|لحميد |لحميد سعد عبــــد|ندى عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

8942o5 ى محمد عوض محمود  نرمي  سيوط|حقوق 

6729| |لبــــ|ن عبــــد|دتـــ مغربــــى شعبــــ|غ
ى
ق لفيوم|هندستـــ 

|69o72 مل|حمد ك|زم ممدوح |ح |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

39249 ى |ر |من لصعيدى|يمن حسي  ى شمس|زر عه عي 

22723 لحليم سيد|حمد عبــــد |لحليم |عبــــد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

4o957 ل يسن|لسيد كم|بــــ |رح ن|حقوق حلو

|473o2 لعزيز|لنعيم عبــــد |حمد عمر عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

45o98o وى محمود|لكل|ع |لسبــــ|محمود نبــــيل  |ره طنط|تـــج

7646|8 لسيد نوح|حمد |رص |لرحمن ن|عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد
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83652| ن عمر|رمض| لنج|بــــو|ء |حسن ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

|644oo ن سيد محمد|حمد شعبــــ| ن|هندستـــ حلو

752653 لرحمن محمد رجبــــ محمد|عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

83|743 ي سلم
حمد محمد|ن |مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

|5|62| لدين محمد|ل |لد جم|خ| دين هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8988o2 ه عىل |لل|يدى ثــــروتـــ عبــــد|ه تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

547o5 لدين يىح طه|جر سعد |ه لفيوم|نوعيتـــ 

45o234 |لكف|حمد حسن |دل |حمد ع|
ى
ق |هندستـــ طنط

|23644
ى
مصطفى رأفتـــ محمد دسوق ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7672|6 ر|لنج|لسيد |حمد |مصطفى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

432o26 لقطبــــ درويش|ح مصطفى |رفيده صل |علوم طنط

839485 دلي|لع|لنوبــــي حسيبــــ |ء |شيم |نوعيتـــ قن

6o2554 لسعدئى|بــــر |بــــر ص|رس ص|ي قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

9|5426 ن  |سم محروس سمع|بــــيشوى بــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

434886 ح سعد مرع|نىه نج |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

437783 هر|لمنعم ز|ء ممدوح عبــــد|لزهر| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

834323 هلل|رك عبــــد|حمد مبــــ|هيم |بــــر| |هندستـــ قن

224o|3 حمد|ء محرم عىل |سم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9|42o| طمه ربــــيع محمد عىل|ف سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

356o25 تـــ محمد نديم محمد | لمرىس|مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

429o3| لعبــــد|در |لق|لدين محمد عبــــد |ء سعد|ل| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

7o|o|8 ق|تـــ |حمد فرح|حمد وليد | وى|لشر زيق|لزق|هندستـــ 

677847 وى|لفرق|س سعد |فتـــىح مجدى سعد عبــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

444274  |لش|لعزيز عبــــد |يه حسنى عبــــد |
ى
لهوى|بــــو |ق لشيخ|بــــ كفر |د|

6||o69 ىسر|لغبــــ|مريم محمود تـــوفيق  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

647937 لحميد|فظ عبــــد |م محمد ح|سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|43376 د حسن عىل محمد|ي|حبــــيبــــتـــ  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5|2256 لشيخ|لعزيز |تـــ عبــــد |وليد فرح ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

433o68 تـــبــــ|لك|لد فوزى أحمد |خلود خ |بــــ طنط|د|

|2|259 محمد سعيد محمد سعد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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44946| ى جم ى|لسل|لحميد عبــــد |ل عبــــد |حسي  م حسي  |هندستـــ طنط

66389 حمد خلف محمد طلبــــه|مل | لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

424863 هلل محمد|هلل عوض |طف عبــــد |هلل ع|عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

8|55|| نجىلي|ن سمي  ظريف |سوز ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

77||39 ه | ف عربــــى حس|مي  ى|رسر ن حسي  زيق|لزق|عه |زر

79|826 ل محمد|لع|محمد حمدى محمد عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

5|7o45 منتـــ محمد بــــدير فتـــوح ره دمنهور|تـــج

5o3256 ى خ|ي حمد محمد|لد |سمي  سكندريه|ل|علوم 

42o744 لمتـــول عقل|دل مصطفى |محمد ع لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

699326 مد عىل مصطفى|شهيده ح لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

4o3878 ع|لرف|حمد |لحليم |سعيد محمد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

529734 ى|لحميد ش|محمد محمود عبــــد هي  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

85745o مر محمد محمد صميده| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

635o96 ه محمد | ح|لفتـــ|لسعيد عبــــد|مي  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

85oo62 حمد|حمد ملك |محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|24828 ئل وديع شفيق|رين و|ك ى شمس| لسن عي 

62228 بــــر عوض|حليمه حمدي ص لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

77|548 روق محمد|حمد ف|كريم  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

34|9o5 وى|لنو|هيم |بــــر|لم |لمنعم س|ن عبــــد|نوره ى شمس علوم عي 

54o|53 ح عمر|لفتـــ|لنبــــى عبــــد|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد| سكندريه|ل|بــــ |د|

|49996 ز|لرحمن محمد حر|معتـــز محمد عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

265359 فع|حمدى محمد فتـــىح ن |ره بــــنه|تـــج

45oo28 لمقصود|محمد مصطفى محمد مصطفى عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7o3o9| لغنى|حمد محمد عبــــد |حمد |هلل |منه  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

428o86 لشوره|مروه محمود مصطفى محمد  |بــــ طنط|د|

2|2427 ء عبــــد|حمد ه| ج|بــــ حج|لوه|ئى هره|لق|ره |تـــج

273276 ى فىل مملوك عزم| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

78o84o ل طلبــــتـــ|عىل حسن كم زيق|لزق|ره |تـــج

|6|944 هيم|بــــر|عطيه | ن زكري|يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|278o3 د|لحد|هلل |ل عبــــد |سلىم محمد كم ى شمس| لسن عي 
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22|664 س محمد|دل عبــــ|محمد ع دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

32o337 س|س حلىم عبــــ|جر عبــــ|ه لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

842399 هيم|بــــر|حمد |يه محمد | ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

35o8o3 لحكيم|لحكم عبــــد|مروتـــ محمد عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

679823 لي|هيم و|بــــر|د صبــــرى |حمدى فؤ لمنصوره|حقوق 

34367| حمد محمد سند|حمد فتـــوح | ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

9||393 لعليم جعفر عىلي |جعفر عبــــد ج|بــــ سوه|د|

4|96|2 بــــوشعيشع|هيم |بــــر|لمرىسي |ل |حمد جم| |حقوق طنط

885427 ن |ل حسن عثــــم|م جم سيوط|بــــ |د|

5o6388 دريس|سلىم محمد فوزى عىل  سكندريه|ل|عه |زر

4|o535 حمد محمود محمد محمود خلف| |ره طنط|تـــج

|67|72 ي|ر فؤ|مختـــ| رين|م
ى
ل|د حزق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

25o455  يوسف|لبــــ|خلود محمد عبــــد
ى
ق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

88|284 هيم |بــــر|ن |يمن سليم|دير |بــــ| سيوط|بــــ |د|

|437o9 ه محمد عىل|لل|بــــو جبــــل عبــــد |منى  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

684642 لمتـــول عطيه|هيم |بــــر|ح لطفى |صل| رن لمنصوره|نوعيتـــ 

89|463 لفضيل |حمد محمد عبــــد|جر |ه سيوط|تـــربــــيتـــ 

3283|6 حمد|ن |لرحمن عثــــم|عمر محمود عبــــد |بــــ بــــنه|د|

3|5892 لحميد محمد رسور|م عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

43457o ره|حمد محمد عم|ن |يم| |بــــ طنط|د|

5o|9o9 حمد|دل محمد |جر ع|ه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8o9699 ن|حمد شعبــــ|طمه ربــــيع |ف ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

||9547 لحميد|وى عبــــد |لص| |طمه رض|ف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

89|796 يمن عىل محمد |يه | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7|33o8 ح محمد عبــــد ربــــه|محمد مصبــــ لمنصوره|حقوق 

2|9626 منيه سعيد محمود حسن| |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

|442oo هلل|حمد عبــــد |منى محمد سعيد  ن|بــــ حلو|د|

|6899 لد عىل محمد محمد محبــــوبــــ|ر خ|مي هره|لق|علوم 

5297|8 لشيخ|لنرصى|بــــو|سعيد مبــــروك سعيد  سكندريه|ل|هندستـــ 
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846347 ي|ر
محمد عىلي محمود| ئى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

7688|8 ن سليم|ن سليم|فرج رمض ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

876787 زى |حمد محمد نرص مغ|يوسف  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

|2|4|3 بــــى|لد محمود صو|تـــفى خ لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

836|86 حمد|حمد محمد |د |نه دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

522|89 لمعىط|لمتـــول عبــــد|لم |طمه س|ف ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

4232o م|للطيف سل|مد عىل عبــــد |ء ح|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7|6628 هلل|بــــ |حمد مسعد محمد مصطفى ج| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

85||62 وي|ض طنط|هر ري|ء م|لشيم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

247325 لصعيدى|لق |لخ|م يشى عبــــد|حس |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

45o4o| لسيد|يوسف محمد محمد مصطفى  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

52o|| بــــر حسن محمد|نسمه ص حقوق بــــنى سويف

335|33 دى|له|لصمد عبــــد|يتـــ محمد عبــــد| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

4o8692 حمد هجرس|يمن محمود | |سم هره|لق|م |عل|

755|89 حمد حسن|لسعود |بــــو |فرحه حسن  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

784o99 لكريم حسن|محمد حسن محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33996 ل محمد|تـــم جم|هلل ح|منه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|8822 تـــ|لنج|بــــو|مروتـــ محمد حمدى حسن  ن|علوم حلو

4o2|47 ى|ن محمد |ره حمدى شعبــــ|س لبــــحي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

2|7856 د|لسيد ج|لدين |ح |لعزيز صل|عبــــد| هن ى شمس| لسن عي 

2654|7 م مصطفى فهىم حفنى|له|م |سل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

898o29 لنور |نوبــــ شهيد جوده عبــــد|بــــ| ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

678376 لوتـــىح |طف محمد |طمه ع|ف لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

373244 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

543244 ى خليف|ول ء أحمد محمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

622|8| س|س محمد عبــــ|ء حمدى عبــــ|عىلي ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

55227 سميع ميهوبــــ طه| دين لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

72267 لسيد|لدين |ل |يمن جم|محمد  لفيوم|نوعيتـــ 
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846987 مي |شد |مي  ر|هدير  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

484869 هيم|بــــر|زم حلىم |محمد ح سكندريه|ل|حقوق 

||859| يتـــ ط رق سمي  ميشيل رفله|مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|77|9 لعظيم|ل عبــــد|عمر محمد غز ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

45|622 وه|رس عنتـــر موىس حل|ف سكندريه|ل|هندستـــ 

252o35 ن|لمقصود زيد|هيم عبــــد|بــــر|حمد | ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

48255| ى عىل زينبــــ حسنى محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o86o9 ي|ر
للطيف |د عىل عبــــد|ج| ئى ج|ره سوه|تـــج

49863o لدين|هيم بــــىه |بــــر|لمنعم |ر منصور عبــــد |من |حقوق طنط

345|43 لحميد محمد زكرى|مريم سعيد عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3576|4 ل عىلي|يتـــ مصطفى هل| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8oo2|4 ي عبــــد|ح
ي|لع|زم مصطفى

ل مصطفى ن|سو|حقوق 

852595 حمد محمود|هبــــه سيد  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

4|4445 لسيد خليفه|ده فتـــىح حسنى |غ |بــــ طنط|د|

9|9o53 شد محمد |ح ر|عبــــي  صل سيوط|تـــمريض 

772443 ن مصطفى عىل|مصطفى رمض زيق|لزق|حقوق 

4229o| ء محمود بــــكري محمد|شيم سكندريه|ل|حقوق 

33223| |لقل|هيم |بــــر|لرحمن |حمد عبــــد|صفوتـــ محمد  |بــــ بــــنه|د|

343892 ى جم يدى|لع|ل ممدوح طه |حسي  |حقوق بــــنه

697522 ن|محمد مصطفى محمد محمود سلط لمنصوره|حقوق 

6|429o ش|دى محمد هو|له|لد محمد عبــــد|خ تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

|5|76o حمد|بــــ محمود |يه|نىه  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

8o|525 وق ط ي محمد|رسر
رق تـــوئى ي|بــــ |د|

|لمنى

64|5|8 ي|سم|
ي فتـــىحي وصفى

ء وصفى ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

332298 مر طه مقلد|تـــم محمد ع|ح| ر|ي شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

533o8o لبــــ|بــــو ط|مل |ئى متـــول ك|ن ه|نوره عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o2o49 ى|ح محمد |لفتـــ|رص عبــــد |لن|محمود عبــــد  لزهي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8767|5 لرزق عبــــيد عىل |عمر محمد  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

87682| ف |ء |سم| حمد مصطفى |رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 
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7o6o26 بــــ عبــــده|لوه|لسيد عبــــد |ج |طمه فر|ف لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

26o387 هد|لمج|لفضيل محمد |رس عبــــد|يه ي| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

34676| رحمتـــ سيد محمد خلف ى شمس|تـــج ره عي 

|25|27 محمد محمود عبــــده درويش ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

485977 تـــتـــ|ء مسعد محمد شح|صف ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

252726 بــــو محمود|لجليل |منيه نبــــيل عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

6382o4 د|هيم مرو|بــــر|لرحمن جميل عىل |عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63o456 لسيد بــــيوم|محمود محمد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

6o5oo2 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|لد عبــــد|ندى خ لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

36722 ه ص| لعليم|بــــر حسن عبــــد |مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6|5536 هلل|حمد محمد عبــــده عبــــد | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|65|7o لغنى|عيل عبــــد |سم|حمد |مريم  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

222o33 ه محمد رمض ن عبــــده|ني  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|425|2 ى |غ ى طلعتـــ حسي  ده حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

49o77o ي|ر
ينى|لجن|محمد فوزى مصطفى | ئى سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9|93o6 عيل |سم|ء عىل محمود |شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

247959 ن|ن محمد طم|ء عثــــم|رس| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8562|7 ى|بــــسمه  حمد ربــــيع حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

277446 لمحروق|ن |حمد لطفى شعبــــ| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

3|522| ن|هلل عىل سلط|هلل عىل عبــــد|عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

484564 ضى مصطفى|محمود محمد محمد ر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

236425 لعربــــي حسن|سلىم محمد سيد  لفيوم|عه |زر

|2292o د جندى|مجدى عي| ن|بــــول هره|لق|ره |تـــج

78983o سحق|مريم عزتـــ يعقوبــــ  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

82388o لمنعم قطبــــ|حمد عبــــد|معتـــز  ره بــــنى سويف|تـــج

2|7852 ريم محمد حسن عىل ى شمس حقوق عي 

425389 ن|حمد سليم|م |فرح محمد س سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

447527 تـــ حس لدين مصطفى محمد|م |ني  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6795o6 لقوى|لمنعم بــــدوى عبــــد |م عبــــد |ر عص|مي ط|معتـــ دمي|علوم ج

33o2oo ي|جر مدحتـــ عبــــد|ه
لحميد حفنى |طبــــ بــــيطرى بــــنه
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47o|2 م محمد فرج عويس|حس هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

433o42 دي|لن|لسيد |دي |له|ء عبــــد |ل| |ره طنط|تـــج

28464| ي |نىح  محمود |
ى
لسعود|بــــو|لصوق دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|

ه ى جي 

|48|o8 دل مسعد محمود|كريم ع هره|لق|هندستـــ 

443|37 لمجد|بــــو |حمد |دتـــ |لح زي|ر ص|من لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

439929 تـــ زكري| لحميد|لدين عبــــد |نور| مي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

888534 م |لسل|لكريم عبــــد|ء محمد عبــــد|سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

492o35 ى حسن|ء |تـــسنيم بــــه لدين حسي  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

|323o9 ى نبــــيل محمد يونس|ي سمي  هره|لق|بــــ |د|

7o4334 حمد محمد|رضوى عبــــده محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

|6||65 هلل محمد سبــــع محمدى|منتـــ  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

446528 ى |هلل |عبــــد  لصغي |حمد حسي  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|367|9 لسيد|لمقصود |رف عبــــد |روضه ع ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

682589 ى ح|ي ن|ل عىل زيد|زم كم|سمي  لمنصوره|بــــ |د|

326o92  ويص| مريم ويص
ى
|شوق سيه|نوعيتـــ عبــــ

767548 حمد عيد عبــــيد|هدير محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

2ooo8 ح عىل|متـــ صل|س|م |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

63726| ى  وتـــ|لسيد محمد محمد محمد حل|نرمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|854| هيم|بــــر|مد |حمد ح|حمد سعيد | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|65869 يف ف| عل ي|رسر
ى
روق دسوق |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

لشيخ

|36o4o لد ربــــيع محمد|خ| دين لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

29256 لمنعم تـــوفيق|محمد تـــوفيق عبــــد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

4988|5 لشيخ|لعزيز |هد عبــــد |ن مج|إيم معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

5||||| ي|محمد فتـــىح حسن 
وى|لمنى سكندريه|ل|طبــــ 

359oo8 ن|للطيف فرح|حمد عبــــد|يمن | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

53o59 ل جمعه عىلي|جر جم|ه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

68|o5| در عىل|لق|لسيد عبــــد |م |محمود عص لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

226278 ى|ح |صل| يوسف رض مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

367466 بــــوزيد|رص مهدى |بــــ ن|يه| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 
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5oo249 ف | لدين|حمد عىل مصطفى عطيه رسر ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

694928 ف محمد |مينه | لسيد رزق|رسر لمنصوره|بــــ |د|

6795o5 دى|ر محمد عىل محمد ش|من لمنصورتـــ |تـــمريض 

676247 ىط|لع|هيم عبــــد |بــــر|يه محسن عىل | لمنصوره|بــــ |د|

489743 لحليم عىلي|لسيد عبــــد |ندي محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

462|64 ن|هلل شعبــــ|حمد شفيق أحمد عبــــد | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

689|47 |لبــــيوم عبــــد |م |لسل|هيم عبــــد |بــــر|محمد 
دى|له

لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2366o3 لرحيم محمد|هيم عبــــد|بــــر|ء |هن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

6|9644 دي|لبــــ|هلل ||لسيد عط|هلل ||لرحمن عط|عبــــد معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

34962o وى|لص|د |لدين محمد عو|ء |ر عل|مي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o482| م وليد سعد زغلول حلىم عطيه سكندريه|ل|بــــ |د|

52o658 مد|د ح|لجو|أحمد عبــــد| سه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|4|2|7 لدين|لرحمن فخر|ن عبــــد |حمد| سه ى شمس علوم عي 

6o|658 حمد ربــــيع|نهلتـــ محمد حسن  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

||5245 م|م|هيم |بــــر|رضوى مؤنس محمد  ن|هندستـــ حلو

7|5||9 لعزيز محمود تـــحفه|ن وليد عبــــد |نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|37945 ى محمود حسن عىل حسي  ى شمس هندستـــ عي 

43|77| لسنهوري|لمعىطي |محمد عىلي عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

543788 س محمد رجبــــ|س عبــــ|سعد حسن عبــــ دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

637965 تـــ إبــــر هيم محمد سعيد|ني  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

438|48 ي|هيم ه|بــــر|ن محمد |رمض| دين
ئى لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

5|7998 ى | تـــريز نطونيوس|يوسف عوض حني  عه دمنهور|زر

4o9222 م|لسل|وى عبــــد|لص|ل |ن سعيد كم|يم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

437o6| لي|هبــــه محمد محمود محمد  سح لشيخ|بــــ كفر |د|

|25o42 مي حسن عىلي|س| ر|ي ى شمس حقوق عي 

2848o5 حمد|بــــ |لوه|زينبــــ محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|3|565 فظ فوده|بــــو بــــكر ح|يوسف  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

79o8|2 ى محمد |ر جم|من لبــــنديرى|ل حسي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|3o|3| مريم جوزيف زغلول حبــــيبــــ ن|بــــ حلو|د|
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333299 هر محمد|حمد م|م |سل|ديه |ن |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

834369 تـــ بــــدري غنيم|حمد شح| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

23o48| سم|محمد خميس حسن ق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6244o7 مي |ل|س يوسف |س جمعه عبــــ|دتـــ عبــــ|غ حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

682|79 ح|لفتـــ|ح عىل عبــــد |لفتـــ|منيه عبــــد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

856762 ي حسن سيد عم
ر|مصطفى وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

||5876 هيم محمد|بــــر|طف |حمد ع|جر |ه ن|فنون جميله فنون حلو

88o836 لم محمد |ن س|سيد فرح سيوط|هندستـــ 

75o49o مد|حمد ح|حمد محمود | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

9662| ئيل وليم عزيز معوض|ميخ ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

27644 لرحمن|مل سليم عبــــد |سلىم ك هره|لق|بــــ |د|

879|77 جر حمدى سيد محمد |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

263528 ح مخلوف|لفتـــ|بــــر عبــــد |مه ج|س|ه |نج ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3382o3 لحميد محمود فليفل|محمود محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

5|572 للطيف|رتـــ محسن عرفتـــ عبــــد |س تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4o6399 ل معوض|لع|هيم عبــــد |بــــر|يتـــ | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68784o م|وى بــــره|لص|عزيزه عرص عوض  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

83362 تـــ ف هلل|روق عبــــد |عهد خي  بــــ بــــنى سويف|د|

7869o9  |لص|لد محمد |منى خ
ى
لعدل|دق دسوق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o733| ز|هلل حر|لدين فتـــىح فتـــح |ل |ء جم|عصم سكندريه|ل|بــــ |د|

696535 تـــ|لسيد |يمن |خلود  ى بــــو عيى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o2866 لدين عىلي موىسي|ن نور|يم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

3|672o حمد عىل|ر منصور محمد |من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

773265 ى  لخي |بــــو |مهجه فوزى محمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

4|92|7 ء محمود عبــــودتـــ محمود حسن|سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5o7|6o لعزيز|بــــ حسن محمد سعيد حسن عبــــد |هيتـــ|م ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

883872 ى |م مه جميل مؤنس |س|رلي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2o7o| ن|ود سليم|ذ محمد د|مع ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 
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26544o لبــــوص|م |لسل|حمد عبــــد |لرحمن محمد |عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

849698 هيم|بــــر|ح حسن |يه صل| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

5oo9o ى د نجيبــــ سيدهم|ميل| مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8o86|6 ي|بــــش| بــــيتـــر سمي  حن ي|علوم 
|لمنى

3|7443 عمرو محمد محمد كريم ن|بــــ حلو|د|

4o3673 لغنى خليل|حمد محمد محمود عبــــد| |ره طنط|تـــج

273656 ء محمد فرح محمد|صف ي|عه |زر
|لمنى

27224| ود بــــخيتـــ|حمد د|ن حسن |رو |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

699747 لسيد عىل|ء عىل |ل| لمنصوره|صيدله 

832272 لجليل|بــــر عبــــد|مروه رجبــــ ج |نوعيتـــ فنيه قن

|2248o لكريم محمد|دن محمد عبــــد |ش هره|لق|صيدله 

473oo ن|فع محمد علو|ء ن|شيم هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

48o639 هيم مصطفى عىل|بــــر| |ء رض|سم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

629246 هلل محمد رزق|لدين عبــــد|حمد محمد مىح | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32o|36 لنبــــى|لدين محمد عبــــد|ء |محمد عل |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

692|64 لحسينى|بــــ |لوه|ء لطفى لطفى عبــــد |ل| لمنصوره|حقوق 

52596| حربــــى فكتـــور فوزى حربــــى |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

4987o8 ل|لدنش|لحليم |ن عىل يوسف عبــــد |نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

238476 وق حمدى محمد عبــــد لعزيز|رسر هره|لق|حقوق 

6333|7 دق جمعه|لص|دل فتـــىح عبــــد |إنىح  ع زيق|لزق|طبــــ 

35|2|2 ي عبــــد
لدين طه|لرحمن نور |مصطفى ى شمس صيدله عي 

2|9o36 بــــ|لرسول دي|ن عبــــد|محمود رمض ى شمس|د| بــــ عي 

6245|2 بــــ|لوه|محمد مجدى محمود محمد عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

|379|7 ف شبــــل ح|محمد  مد|رسر ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

687242 لقط|لحليم عوض عىل |ء عبــــد |حسن لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

847495 ي|ق عبــــد|لرز|رس عبــــد
ي مدئى

لرضى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

499256 شور|ن حسن محمد ع|يم| بــــ دمنهور|د|

85749o ى هيم خليل|بــــر|ممدوح | مي  ي|هندستـــ 
|لمنى
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829524 ي|ن |يم|
يمن حشمتـــ مدئى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|7|87 ن محمد زعيتـــر|ر محمود نعم|من ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

3|6443 ن|حمد سليم|بــــر |دل ص|ء ع|رس| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5|8284 لم|بــــوس|هيم |بــــر|تـــ |لشح|حمد |ء |شيم ط|معتـــ دمي|علوم ج

25|447 وى|لمشل|للطيف |لد عبــــد|حمد خ| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|4662 لعربــــى محمد محمد حسن|لسيد |فرح محمد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

3|26o3 ن|دل حسن محمد رضو|ن ع|نور سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

49o956 لم|سعد محمد سعد س| مه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

854|78 هيم|بــــر|زم معروف محمد |ح ي|نوعيتـــ 
|لمنى

87o855 ى خلود سمي  يسن حسي  ي للفن|
|دق قن|لفنى

|463| رى|نص|ل|لرحمن محمد فوزى |سلىم عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77|825 ف عبــــد |ر |مي لسيد عمر|لرحمن |رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|8987 بــــوسعده|هيم عطيتـــ |بــــر|متـــ |لد سل|خ لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

2|3|2o شوح|ل|ندى محمد محمد جبــــر  هره|لق|بــــ |د|

5o49|3 هلل| |هلل محمود فط| |م محمود فط سكندريه|ل|ره |تـــج

496842 مد مبــــروك|ل ح|لع|هيم عبــــد|بــــر|طمه |ف عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

852o82 ود|لدين محمد د|محمد نرص  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

||94o8 ش|ن محمد لو|محمد رمض ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7744o6 ف عبــــد |حمد | ى |دى حس|له|رسر ف|للف|ني  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

885o52 زينبــــ يىح محمد حموده  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

2295|9 لرحمن|ح عىل عبــــد|يه صل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

684463 لصمد|هيم عبــــد |بــــر|ء محمود |سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

48|345 لح|لسيد ص|لرحيم |حمد عزتـــ عبــــد | سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

875252 لس م  مسعد |كي 
ى
جد شوق سيوط|صيدلتـــ 

|36|6o م|لسيد هم|حبــــيبــــه يىح  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

8|2877 مي تـــوفيق|م محمود شلق|وس ره بــــنى سويف|تـــج
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|64|o2 لسيد قويق|ل عىل |عىل جم |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

4o8257 م|لموجود ضي|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد |ره طنط|تـــج

69o88| ين ع لمتـــول|ر |لغف|طف عبــــد |شي  لمنصوره|بــــ |د|

2oo27 ى|يه|د |ي| بــــ حسن حسي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

856722 سحر هديه عبــــود سيد ي|بــــ |د|
|لمنى

8|8932 تـــ نصىحي|لدين نش|م |مريم حس ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

543o64 بــــوعمر|ء محمد محمد عىل |صف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6764o2 درى|لن|هلل محسن مصطفى محمد حسن |منه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

246||4 حمد سعيد|م |محمد س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

2|5663 يد|ئى فوزى ف|يدى ه|ه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

33|5| لسيد بــــسيس محمد|ء |سم| هره|لق|ره |تـــج

4955|o هيم|بــــر|رتـــن ميشيل فوزى |م ره دمنهور|تـــج

|25893 ى عبــــد |سهيله  ل|لع|حمد حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

839|o| للطيف محمد|طمه صبــــري عبــــد|ف دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

364429 لسيد طه|ل |م جم|سل| ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

477674 ى خ لد محمد كشك|نرمي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

237o|8 لحميد|م محمود عبــــد|ندى عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4896o3 حد|لو|حمد عبــــد|ح |لفتـــ|يتـــ حسن محمد عبــــد | ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

88838 ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر سحر محمود حنفى محمود

839|26 حمد محمد|لد |لرحمن خ|عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

48562 ى|هد سيد ه|ن شم حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

889o62 نس قلتـــه مسعود |مريم  سيوط|بــــ |د|

|642|4 ن|ئى محمد عثــــم|عمر ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

37o495 فظ محمد|محمود حسن محمد ح ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6o3865 لمهدى|رق محمد عطيه |محمد ط |ره طنط|تـــج

|373|| م|م|د محمد |حمد فؤ|يوسف  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

7o8842 دى محمد محمود حبــــش|له|مريم عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

62|58o ىط|أحمد محمد أحمد لو| د|رين معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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6|58|o ع|لنعن|لسعيد صديق |م |م هش|سل| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

363727 هلل بــــدر عيسوي حسن|عبــــد |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

2|532 ف سيد |زينبــــ  حمد محمد|رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

253647 عىل محمد عىل شتـــله عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

64o|65
ى
م يونس محمد دسوق عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|3767| م تـــوفيق محمود تـــوفيق|سل| ى شمس حقوق عي 

449739 لبــــلقينى|هيم |بــــر|حمد صبــــىح | |هندستـــ طنط

547292 بــــر جمعتـــ رحيم|ل ص|هل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|943o م|لغن|لسيد |وى |لكريم هند|ر لطفى عبــــد |من لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

86o239 ي جم|روم
لي|سحق غ|ل |ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

9o85|5 لح عىل حسن |ن ف|نوره ج|عه سوه|زر

9|||2o ح |ريز بــــشي  جيد صحص|م ج|بــــ سوه|د|

84o768 ي سعد
س|عي عبــــ|لدين ر|مصطفى ن|هندستـــ أسو

6847|5 هيم مصطفى عطيه|بــــر|ر |من تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

52o375 يد|يد محمد ز|ء فوزى زىك ز|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

5|2422 غ|ل عبــــد |حمد جم| م|لمقصود رصى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

79o63 حمد محمد سيد محمد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

89o24| ى نيوس |رم|صبــــرى لحىطى | يوستـــي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

524979 ن كحله|لمعىط رمض|لدين وليد عبــــد |سيف  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7|o|86 لحنطور|لسيد |م محمد سعد |سل| |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

34|489  محمد|لش|حمد حسن عبــــد|مصطفى 
ى
ق ي صن. تـــ.ك

|ع بــــنه|فنى

6|322o قرع|ل|لسيد |م عىل سند |حس |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o9469 ن|هيم رضو|بــــر|لحليم محمد |نس عبــــد | لمنصوره|عه |زر

27222| ى|ء |ل| حمد عىل حسي  ن|علوم حلو

77o38o لوليىل|هيم |بــــر|لرحمن |عيل عبــــد |سم|حمد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

29282o هيم|بــــر|لسيد عىل |لسيد محمود | كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

5276|4 ي|لر|طف مصطفى عبــــد |ندى ع
ل|زق جى ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 

تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

28628 بــــ|لوه|بــــ حميده عبــــد |لوه|عمرو عبــــد  ى شمس| لسن عي 
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32|33 م رسور|حمد محمد تـــم|حمدى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|6236 در عىل|لق|لدين محمد عبــــد |محمود عىل  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|4242 تـــه عىل|دل شح|ع| دين هره|لق|ره |تـــج

|28994 نور محمد حسن|يمن |نور | هره|لق|حقوق 

26425 هيم|بــــر|رق سيد |سيد ط ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|45376 ل محمد|يمن كم|بــــ |شه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|54382 لجليل زهي |ل عبــــد |محمد جم ن|بــــ حلو|د|

857|37 هر فهىمي|خلف م| رض ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

445326 ج|هلل محمد رس|لحميد عبــــد |مصطفى محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

893o39 ل |لع|لسيد محمد عبــــد|دى |ه ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

7834o6 لسيد حسن سليم|يه | زيق|لزق|عه |زر

63|838 هيم|بــــر|هلل |ء سعيد عبــــد|لشيم| زيق|لزق|بــــ |د|

56425 ن محمود محمد|رس شعبــــ|ي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43o462 ف محمد جل|ه متـــ|ل محمود سل|له أرسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|32237 دل سمي  بــــخيتـــ|مريم ع ن|بــــ حلو|د|

8||68o غريبــــ| ء عط|ن عل|كريم ره بــــنى سويف|تـــج

436685 صورى|لدن|فظ |دق وزير ح|ن ص|رو لشيخ|ره كفر |تـــج

|63o65 لسيد محمود|حبــــيبــــتـــ محمود  ى شمس|د| بــــ عي 

|4o285 حمد محمد|هلل محمد مصطفى |منتـــ  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

332634 هلل|لمطلبــــ عوض |حمد مندى عبــــد| |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

5o4889 هلل|ن عبــــد |ن رمض|يدى فريد شعبــــ|ه سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

282oo7 م محمد عمر|محمد عص ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

63|456 بــــ محمود|لوه|حمد عبــــد |هلل |منتـــ  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

26|464 حمد مسعود|حمد محمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|3|358 حمد مصطفى محمد|مصطفى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

893o79 ي|ر
لسيد خلف |دل |ع| ئى سيوط|بــــ |د|

277795 لمنعم|هيم عبــــد|بــــر|بــــ |يه|هيم |بــــر| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

528497 ف|سم|د |مؤمن رمزي رش عيل رسر ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

869783 حمد|هر |لظ|حمد عبــــد|ء |لشيم| ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 
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47888| ي ه|لش|ن عبــــد |هلل رمض|عبــــد 
ى
هلل|شم عبــــد|ق ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 

ضتـــ|ري/ سويف

6989| مل|ن محمود ك|ء رمض|رس| ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

6|o877 ليتـــ|لفتـــوح غ|د أبــــو|لجو|جر محمد عبــــد|ه لمنصوره|حقوق 

68o99o لمتـــول|لسيد |حمد |محمد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4628|o لمنصف عويضه خليفه|م محمد عبــــد |بــــتـــس| لشيخ|عه كفر |زر

449369 م مني  درويش|محمد عص |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

258528 مد محمد|رص ح|لن|لرحمن عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

82o859 ي محمود|محمد مجدي ن ج  م بــــنى سويف|إعل

435323 بــــ|لرحمن خط|له رشدى عبــــد |ه ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

8|o7o5 ي ك
مي|مل شلق|ندي مصطفى ي|طبــــ 

|لمنى

6|522o لسيد مرىس|هر |د م|زي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|33|25 ه سيد | هيم محمد|بــــر|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o2973 ف |حمد | لعزيز|حمد عبــــده عبــــد|رسر سكندريه|ل|حقوق 

75|93| دق|تـــ ص|لدين فرح|ل سعد |بــــتـــه| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4o463 هلل|رس حبــــسر رزق |ىس ي|ج ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

5|2996 وى|ل عطيتـــ طنط|محمد جم دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

2854|o حمد محمود|رحمه عنتـــر  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

227433 عيل|سم|حمد محمد |عيل محمد |سم| هره|لق|ره |تـــج

53o3| تـــ ج| بــــر عىلي محمد|مي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4o|||8 زى|نور غ|عمر محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

9|o375 لمعىط محمد |دل عبــــد|ع| رن ج|بــــ سوه|د|

235834 سلىم نعيم محمد محمود تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

|69758 ف محمد خليل|هيم |بــــر| رسر ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

32334| ي ثــــروتـــ عبــــد|كريم ه
لعزيز|ئى ى شمس|تـــج ره عي 

79|42 وى|مؤمن محمد حسن شعر تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

627422 لسيد بــــيوم|هيم |دل إبــــر|محمد ع ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

769273 مر|مر جميل ع|ر ع|نتـــص| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

35385 ح|لفتـــ|ل عبــــد |بــــر جل|ء ص|ل| هره|لق|هندستـــ 
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5|828o ه خميس عىل محمد شلتـــوتـــ سمي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

5o855o لعبــــد|لسيد بــــيوم |حمد |هلل |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|57783 هر محمد سيد|ره م|س هره|لق|بــــ |د|

2|4386 ي|رل د|يدى ش|ه
نجىل|ل فهىم |ئى هره|لق|ره |تـــج

788969 لسيد عبــــدربــــه|لحميد |د عبــــد |محمد فؤ تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

48|388 لحميد محمد|نور عبــــد |حمد |عيل |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||939o ي|لش|هلل عبــــد |مه عبــــد |س|م |سل|
ى
ق ى شمس هندستـــ عي 

325|23 فظ|لح|حمد محمد عبــــد|حمد محمد | ى شمس  تـــمريض عي 

526296 ى|حمد |محمد | محمد رض لبــــحي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

696683 ى|لحليم |عمرو مني  عبــــد  لبــــحي  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

262336 ل موىس عفيفى|مصطفى جم هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

5|o3| محمد حسن محمد صديق حقوق بــــنى سويف

86994 حمد عمر محمد حسن| دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

85959| ي|لبــــ|ورده فوزي محمد عبــــد
ى
ق سيوط|حقوق 

4o55o| ود|سلىم محمد عبــــده محمد د سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

33oo98 لعربــــى|حمد محمد |لحميد |عبــــد| نور |بــــ بــــنه|د|

8o89|6 ى ي عطيه لبــــيبــــ|ه| مي 
ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

53585 ى مفتـــ ح|وليد سيد حسي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

4974|| ي محسن صل
لبــــربــــري|ح |يمنى سكندريه|ل|نوعيتـــ 

77|25o م مجدى محمد مرىس هنون زيق|لزق|صيدله 

5o|3o9 ل|لع|لحميد طه عبــــد|دل عبــــد|حمد ع| سكندريه|ل|عه |زر

5|8559 ل|لرحمن منصور عىل جل|ن عبــــد|نوره سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

2245|4 ن|ن بــــدر|لسعدى سلط|ن |سلط تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4o4679 لمجيد|لم عبــــد|عمر سعد عمر س ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

639462 لرحمن عمر|بــــثــــينه ربــــيع عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

||883| لق بــــيوم|لخ|طمه حسن عبــــد |ف وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

865||2 محمود سيد محمد صديق دى|لو|ضتـــ ج جنوبــــ |معهد فنى صىح ري

4o2539 ى عليوه ى عىل محمد حسي  نرمي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

6|48o6 بــــ|لحكيم حج|حمد محمد عبــــد | ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

69|7|2 ى | لرحمن|لسيد عوف عبــــد |حمد عمر حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 
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78277 لمحسن|ندى محسن محمود عبــــد ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

53o639 هيم|د مسعود إبــــر|ندى مسعود فؤ سكندريه|ل|هندستـــ 

95464 ى محمد  ر|لجز|حمد |عمر حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|372o7 هيم|بــــر|كريم محمود فرج  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|62744 نبــــيل محمد نبــــيل محمد خليل ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

6o9422 م محمد بــــدوي|لسل|ء أيمن عبــــد |إرس لمنصوره|بــــ |د|

786568 ن|كرم حمدى حسن عثــــم| ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

628582 بــــتـــ محمد|ثــــ| أمنيه رض زيق|لزق|بــــ |د|

369678 تـــ عبــــد| حمد يوسف|لرحمن |مي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

22|966 محمد محمود محمد محمد| هويد هره|لق|عه |زر

|52684 لنبــــى عىل خميس|لمنعم حسبــــ |يمنى عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||7|53 لق|لخ|هلل عبــــد |رص عوض |عمر ن  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

788378 بــــر|لج|سلىم عىل محمد عبــــد ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

445496 د|شم ج|يه محمد ه| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

54o259 لقبــــرض|سميه محمود عىل حسن  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

69|3o9 ح عطوه|لفتـــ|لرحمن محمد عبــــد |محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

265658 ن مصطفى|محمد مصطفى زيد |ن طنط|سن|طبــــ 

476||7 ن|حمد محمد شعبــــ|لدين |م |مريم حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|52935 حمد محمد محمود حسن| ن|تـــربــــيتـــ حلو

96572 حمد|مد حنفى محمود |ح ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

632852 لسهيىل فرج عىل|ء عزم محمد |شيم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

839874 لحميد حسن رشيدي|هلل عبــــد|عبــــد لمنصوره|حقوق 

734|| تـــه عىلي|شح| يه رض| لفيوم|بــــ |د|

45|9|2 بــــوكيله|زى |ر محمد فتـــىح مغ|من لشيخ|هندستـــ كفر 

287868 لم|بــــو س|لمول |ء محروس عبــــد|دع ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4|o5o8 لعظيم محمود|لمنعم عبــــد|لمنعم محمد عبــــد|عبــــد |ره طنط|تـــج

898779 وق سلط حمد مصطفى |ن |رسر ج|تـــربــــيتـــ سوه

Thursday, September 6, 2018 Page 8697 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|39325 ن|ن مرزوق مسعود بــــخيتـــ مرج|مري ى شمس|تـــج ره عي 

8|664o لس عم هلل فيلبــــس||د عط|كي  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

342284 ي س|عبــــد| زهرتـــ رض
بــــى|لغر|لم |لغنى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3|6389 لسيد محمد قريسر|مريم  ى شمس|تـــج ره عي 

4443|8 ف رمض|سلىم  لدين|بــــ |ن محمد شه|رسر هره|لق|م |عل|

|397o3 د|بــــر عي|د ص|عم| دون|م ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

287o93 بــــو عميش|لسيد |د |هيم عم|بــــر| شمون|نوعيتـــ فنيه 

864624 حمد|بــــدين |ر ع|ره مختـــ|س دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

34272 ف محمد رض|محمد  |رسر كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

9|o28 هيم|بــــر|متـــ عىل |س|ئى |م| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7o|939 م محمود محمد شبــــيبــــ|حمد س| لمنصوره|طبــــ 

3432|2 م|لتـــه|ل يوسف محمود |ئى جم|م| ى شمس صيدله عي 

49847o هيم|حمد إبــــر|بــــرين صبــــري أحمد |ص تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6|92o6 ئى عىل عوض شقي |حمد ه| ط|بــــ دمي|د|

763o88 هيم|بــــر|لعظيم هلهول |مه عبــــد |س|ندى  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

4832|6 ي
وى|حمد حفن|لدين محمد |ء |عل| دئى تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

34594o يتـــ محمد محمود محمد| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

|262|8 ى  مي  تـــتـــ|ل شح|حمد هل|ني  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

77|25| حمد هيكل|حمد |ن |ده عدل|مي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

898o87 وى |دف|لسيد |يه حسن | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

89|42o ي|ر
ئيل |رس|مل |وحيد ك| ئى سيوط|تـــربــــيتـــ 

5o2657 حمد|لم |ء سيد س|شيم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

893454 لحليم |م حسنى حمدى عبــــد|بــــتـــس| سيوط|طبــــ بــــيطرى 

365732 م محمد|م|م |سل|م |م| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

46o348 ه صل| لمرصى|ل محمد |ح محمد هل|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

2289o| ن|لح سليم|يمن ص|هدى  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

757488 لحمد|بــــو |ل |كم| ئى رض|م| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

897534 هد |مد عىل مج|رحمه ح ي صىح سوه
ج|معهد فنى
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35837o دل|ء محمد ع|ر عل|مي ى شمس|تـــج ره عي 

779|44 عش|ل|تـــه |ل محمد محمد شح|جم ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

339|8 لح عبــــده|ل بــــشي  ص|ء كم|لزهر|طمه |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

333|74 م حسن حسن مرىس|محمد عص |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

678474 بــــينى|بــــو |هيم حسن رشدى عىل |بــــر| لشر ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

368o|6 ح|لفتـــ|لمنعم عبــــد|فتـــ عبــــد|م ر|حس رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

765336 هيم محمود حسن|بــــر|محمد محمود  حقوق بــــورسعيد

2|5|58 حمد محمد بــــدر مرزوق|عىل  هره|لق|هندستـــ 

232|23 حمد|حمد عطيه |مصطفى  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

88394| ى ى سعيد  |صموئيل | مي  مي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

8982|8 للطيف |ل يوسف عبــــد|مصطفى جم ج|صيدلتـــ سوه

34382 ح صديق|ح صديق صل|صل رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

27|577 حمد شديد|ر محمد محمد |مي شمون|نوعيتـــ 

|29672 هلل محمد سعد حسن|عبــــد  ن|حقوق حلو

69766o |هلل بــــيوم |عمرو محمد عبــــد 
ى
لدسوق ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|66|63 حمد حسن محمد حسن| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

247647 مر سعيد محمد فرج|س ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

443556 ى |در بــــسيوئى عبــــد|ن لعتـــربــــي|لعزيز حسي  لشيخ|علوم كفر 

452948 ويش|ل ج|لع|حمد محمد رزق عبــــد| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|38|6 ي محمد
عمر محمد حنفى ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8932|| شد |ل سعد ر|جم| لي|د سيوط|عه |زر

65527 |بــــ سيد زكري|يه|كريم  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|24696 لد محمود حسن حسن|عمر خ د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

2449o7 حمد|زق محمد |لر|جر يوسف عبــــد|ه هره|لق|حقوق 

5o5869 مه|حمد حسن حسن عىل محمد سل| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

336|27 حمد|مه سيد |س|حبــــيبــــتـــ  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

58359 هلل محمد|لدين عبــــد |د |ندى عم لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

83452o ى محمود كم| ل حكيم|لحسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن
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|5358o هيم|بــــر|لسيد |زق |لر|طمه عبــــد |ف هره|لق|بــــ |د|

|9943 هيم|بــــر|هيم مجدي محمد |بــــر| هره|لق|بــــ |د|

79o284 ن|وى عثــــم|ه سيد طنط|نج زيق|لزق|حقوق 

47748o لمنعم عبــــده|هبــــه شكرى عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

226533 غبــــ|حمد ر|حمد |م |حس هره|لق|علوم 

858727 ديه موىسي جرجس وهبــــه|ن ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

225|62 لح عىل|م عىل ص|حل| ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

599|8 لحميد|بــــر عبــــد |محمد وليد ص بــــ بــــنى سويف|د|

7856|o لم مطلق|لمجيد محمد عيد س|عبــــد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

||9823 لس ه نيس عزيز|ئى  |كي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

465524 لففى|ن مسعود عىل |محمود حمد ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

493977 لخدرج |لمعىط |حمد محمد عبــــد| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

625729 ر|لعط|هلل |مي  عبــــد |ل|يمن محمد |مريم  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|6674  |س |ل عبــــ|مروه كم
ى
لغريبــــ|لسيد |لدسوق ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

637492  محمد عم|لعر|مريم 
ى
ر|ق زيق|لزق|صيدله 

|7278 لعزيز عطيه|حمد عبــــد |ن |مرو د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

|59436 ي|يه صل|
ى
ح محمد صدق ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9|5752 بــــوزيد |لحميد |لحميد رجبــــ عبــــد|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

264283 لسيد|هيم |بــــر|ء محمد |ول ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

3|6685 لعزيز قطبــــ|مل عبــــد|بــــسمتـــ ممدوح ك ى شمس|زر عه عي 

|659o ن زىك|ئل سليم|رين و|د  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

93973 ي
ف محمد زين| |دئى رسر عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

4|6736  ن|وى |لشن|لنبــــى |عبــــد| رن
ى
ج |لدسوق لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

769429 هيم|رص عوده إبــــر|ن ن|حن لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

89oo42 م محمد |ن هش|م رمض|هش ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

4649|7 لسحيىم|لحليم حسن |محمد نرص عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

86|6oo حمد|ن |حمد عثــــم|لرحمن |عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

625|44 لمجيد محمود غنيم|م عمر عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 
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7567o6  عىلي|لبــــ|حمد عبــــد |
ى سط حسي  ي تـــمريض 

عيليه  |سم|ل|معهد فنى

698664 لسعيد خليل|هيم |بــــر|لسعيد |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

5o682o ف سعيد حميده|مريه ن أرسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2o|92 بــــ|لوه|هيم عبــــد |بــــر|ئل |منه و ى شمس| لسن عي 

82766 ى|محمد سعيد بــــ هي حسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

22|2| هيم|بــــر|لسيد |بــــسنتـــ ممدوح  هره|لق|ره |تـــج

|497|2 لمجيد محمود|حمد منعم عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

4264o حمد عرفه|حمد فوزى | هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

49799| غ|لصبــــ|أمل مرىس مرىسي  تـــربــــيتـــ دمنهور

63299o لفى|ل|لسيد نبــــيه محمد |صبــــرى  زيق|لزق|هندستـــ 

7o227o  جويله|حمد |هيم |بــــر|ن محمد |حن
ى
لدسوق زيق|لزق|ره |تـــج

268||5 لد|حمد خ|هيم |بــــر|محمد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

476963 هيم رسور|بــــر|عيل محمد |سم|يوسف محمد  سكندريه|ل|حقوق 

5o569o حد محمد|لو|رس ممدوح عبــــد|ج سكندريه|ل|بــــ |د|

52o|94 لصيفى|دتـــ محمود |أيه حم بــــ دمنهور|د|

26|424 د|محمد مجدى محمد عو تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

355o64 دريس|ء محمد محروس محمد محمد |ل| ى شمس|د| بــــ عي 

5o29o7 هيم عىلي عمر|بــــر|ء |شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|5||7o دق|طمه سمي  فتـــىح ص|ف ن|بــــ حلو|د|

5o699 محمد محمود محمد حسن ره بــــنى سويف|تـــج

27224 ى|بــــ دوس |يه|ن |نوره مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8659|4 حمد|لمنعم كلىحي |رحمه عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

25o453 ف مصيلىح |بــــسنتـــ  لمدبــــوح|رسر لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|34o9 ن محمد مصطفى|ئى وليد سليم|م| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|75397 ىطي|لع|لعزيز عبــــد |ر محمد عبــــد |مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

764|46 ى ط وى|لعشم|لسيد محمد |رق |نرمي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8792o ى عبــــد |ء |بــــ عل|رح ر|لستـــ|لدين محمدفطي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

889527 بــــوخليف |ء عزتـــ سيد |رس| سيوط|بــــ |د|

628335 ى | ن محمد|حمد شعبــــ|حمد حسني  زيق|لزق|حقوق 

89|59| لعليم|ح عبــــد|ر سيد صل|من دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 
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|3|796 روق سيد|سلىم محمد ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o3o|o ه سمي  محمد قرو ش|ني  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

348|7 حمد عيس|لدين |ح |حمد صل| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

8o4868 ي|بــــ محمد عىلي عبــــد|لوه|عبــــد| رن
لغنى ي|علوم 

|لمنى

3|5944 ى|رق س|نىح  ط| لم حسني  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

25|63 ذل|لش|حمد |سويفى حسن | سه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

2258|3 بــــى|كريم محمد مرىس رك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|2|539 يف ثــــ| طيم|ف بــــتـــ حسن|رسر هره|لق|حقوق 

23576o لعزيز|عيل عبــــد|سم|بــــر |تـــفى ج هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o37o8 هيم|بــــر|لنبــــى |لدين بــــدر عبــــد |لرحمن مىح |عبــــد  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

436||3 يد|هلل حسن ف|عبــــد | حمد رض| لشيخ|طبــــ كفر 

543oo| م|لمحسن محمد عل|لمولي عبــــد |م عبــــد |مر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o54|o بــــيسر|لطر|دل مصطفى محمد |هبــــه ع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6o2484 بــــر|يوسف ص| ندى رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9o968 ن|مح تـــوفيق قزم|تـــوفيق س ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

28o966 ى|شيم ء سعيد محمد حسي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

34939o لسيد|لد طه |حمد خ| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|53o44 هيم سعيد حسن محمد|بــــر| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

62769| حمد فتـــىح محمد محمد| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4||477 ن|زق سليم|لر|ضل عبــــد|لسعيد ف|حمد | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

524|43 ى عىل|مريم سعد ح مد حسي  ضتـــ دمنهور|علوم ري

84||66 بــــدين|ر محمد ع|لنج|رق |ط ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

525|27 |لسيد مو|بــــر |ل ج|ندى جم
ى
ق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

2|7926 ى|ن |نوره مجد مرىس حسي  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o9653 ز|لم در|ن س|حمد شعبــــ|هلل |عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

33|6|o هلل|حمد عبــــد|هلل |لميس عبــــد |طبــــ بــــنه

757527 لمقصود|رضوى محمود مصطفى عبــــد  لمنصوره|حقوق 

8|8567 سمر عىلي محمود عىلي ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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262327 م|م|ن محمود |محمود شعبــــ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

824|75 ر يوسف|لسيد مختـــ|حمد | سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

836752 ى عبــــد|ريوس جوزيف |مك لنور|مي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

27579o تـــن محمود محمد طه|ف ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

44775o ي عبــــد |جليله ص
ى
لمجيد|بــــر دسوق سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

345438 بــــر فتـــىحي يوسف|محمود ص مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

86466o لرحيم|محمد فتـــىحي محمد عبــــد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

||22| لمجيد|عيل عبــــد |سم|هيم |بــــر|حبــــيبــــه  ن|تـــمريض  حلو

8|6486 يز محمد|ء مغربــــي ف|شيم ي|تـــمريض 
| لمنى

867527 ه | هيم|بــــر|حمد |لسيد |مي  ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

443|72 لمتـــول|هلل |يتـــ محمد عبــــد | لشيخ|عه كفر |زر

3||497 هيم|بــــر|لعزيز محمد |دل عبــــد|م ع|ريه هره|لق|بــــ |د|

787o23 ى محمود غيثــــ| منيه محمد خرصى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

478959 لد وهبــــه سليم|د خ|زي سكندريه|ل|هندستـــ 

68|76o لخول|لسيد |لرحمن |حمد عبــــد | لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

|5363o لحليم|مل عبــــد |ك| زم رض|ح دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

55883 ى سليم|لحميد |حمد عبــــد | ن|مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

42274 لق  شلبــــى|لخ|عيل عبــــد|سم|نور |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

5|775 ى حسن|سميحه خ لد حسي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

24442  حس|حبــــيبــــه ع
ى
ن|دل شوق هره|لق|حقوق 

28|4|5 ى|هر |ن ط|رمض  حسي 
حمد حنفى ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|382| لشيخ|ن |ن عرف|عرف| م رض|ريه |تـــربــــيتـــ طنط

7o|6|2 ى ع ى لدين عىل طه|طف عز |كيى لمنصوره|بــــ |د|

323437 لسيد|لسيد |م حسن |حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

358|8 لرحيم|حمد عبــــده عبــــد|طمه محمد |ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|5|77 لدين مصطفى محمد|م |حمد حس| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

346|86 م محمود محمد|زن عص|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

Thursday, September 6, 2018 Page 8703 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|26436 لمجيد|لعزيز عبــــد |لعزيز رأفتـــ عبــــد |عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|72736 ى|ن شعبــــ|نوره ن محمد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|5o34 ى نيوس|رم|سمي  نخلتـــ | مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

693439 بــــ|م محمد غل|لسل|م عبــــد |حمد هش| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8437|8 لح محمود|لكريم محمد ص|عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|62463 هيم محمد|بــــر|حمد |مصطفى  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

869538 ي نرص |ه
ي|جر تـــفى

هلل تـــفى ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

859593 لعليم|دل سيد عبــــد|محمود ع ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

527549 حمد سعيد محمد سيد حميده|ن |رو سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

622|o7 ن|ع رضو|لرف|حمد |حمد |محمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

679545 ن حبــــيش|لرحيم سليم|ر عبــــد |نو|ل|بــــو |ء |سم| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

32574| ن|بــــو بــــكر عش|ء محمود |ل| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2|7o77 م سليم|لسل|ن عبــــد |لدين رمض|م |دين حس|ن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

782426 ى محمد جمعه عبــــد|ي لرحمن|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

226798 حمد|لسميع |دل فوزى عبــــد|ع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

538|98 ق|لق|حمد محمد عبــــد |ل |نه ى در بــــعي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

24|6o3 هد محمد|مريم مصطفى مج كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

79382o هيم عىل|بــــر|حمد |حمد محمد | ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

498235 ي|ر
بــــ|بــــوزيد غر|عيل |سم|وجيه | ئى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

|44|24 ئى|ليم|لحليم |حمد فتـــىح عبــــد |ضىح  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

248264 ن محمد محجوبــــ|ء رمض|ل| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8599o| ي|ر
عىلي سيد عليوه| ئى سيوط|حقوق 

|5484 وى|لص|هلل محمود |عبــــد | رويد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|2664o ن|لمعىطي سليم|ن عبــــد |مه سليم|س|ن |سليم ى شمس هندستـــ عي 

4|62o| ه ربــــيع سعد محمد عيس| مي  لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

87784 ي محمد فتـــىحي عبــــد
ي|مصطفى

لغنى لفيوم|عه |زر

4|79o لرحمن|محمد سعودى محمود عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33|87 ى عل|روقيتـــ  م|حمد حسي  هره|لق|بــــ |د|

364o95 مل|مريم محمد محمود ك ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط
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488853 ح موىس|لفتـــ|محمد سعيد موىس عبــــد ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

8o5259 ى ي نبــــيل فولي حسي 
مصطفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

432646 لعربــــ|طمه محمد وجيه مرىسي عز |ف |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

857842 كر|جوزيف ممدوح سمي  ش ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

33o242 لعظيم|يمن محمد عبــــد|يتـــ | هره|لق|م |عل|

6386|| لسيد|هيم |بــــر|تـــه |هيم شح|بــــر| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|643| يف س| ن|ر لي|لد|شه فرج |م عك|رسر ن|فنون جميله فنون حلو

75369o ديه سعيد محمد عيد أحمد|ن عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

766863 |عيل عبــــد |سم|لمجيد |م محمد عبــــد |حس
دى|له

ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

82o|63 سحق سيحه|ء سيحه |صف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

8788|o حمد |بــــر |حمد ص|بــــ |رح سيوط|تـــمريض 

2397o6 لمنعم بــــدر|حمد ربــــيع محمد عبــــد |ن |رو هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

424233 بــــيل|حمد ق|د رأفتـــ تـــوفيق |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|6759 حمد |لرحمن محمد تـــليو |عبــــد سيوط|حقوق 

7o8822 وق  ىط عىل|لمع|بــــو |لصمد |هيم عبــــد |بــــر|رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3||477 حمد حلىم حسينى|مصطفى  ن|هندستـــ حلو

773757 ى محمد شحتـــه سلط|ي ن|سمي  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

857|48 هر محمد|رص م|سهيله ن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

24|847 بــــوزيد|دل خليفه |ليىل ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

77243o دق محمد|لص|حمد محمد عبــــد |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

876224 ح محمد |طف صل|حمد ع| سيوط|بــــ |د|

7o8|oo س|لعبــــ|بــــو |مد |هيم ح|بــــر|بــــ |يه|هلل |منه  لمنصوره|عه |زر

|736o9 وى|مد مك|حمد حسن ح| لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|726o4 دى|دل غريبــــ بــــغد|ن ع|كريم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

73362 لجيد|بــــر عبــــد|محمود جمعه ج لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

636529 لق|لخ|حمد عبــــد|حمد |محمد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

338324  سمي  فهىم عبــــد|م|
لمنعم يوسف|ئى شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

3o959 هيم|بــــر|هيم |بــــر|طف |م ع|بــــركس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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24|956 نور سيد|حمد |جر |ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|77|6 ن محمد عىلي درويش|حس| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

9|874| ج بــــخيتـــ محمد  |يىح فر ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|22258 مل عزيز|يكل ك|يرينى م| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

9o|o5| لحسن محمد |بــــو|موىس | عل ي صىح سوه
ج|معهد فنى

2|3879 تـــو|كرم محمد بــــهيج بــــج|يوسف  هره|لق|ره |تـــج

9|63|7 حمد  |لم خميس |هلل س|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|78o9o حمد حمدى| |م رض|سل| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

89877o تـــحيه محمود فتـــىح محمود  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8o8ooo ل رجبــــ محمد|ر جم|زه| ي|بــــ |د|
|لمنى

563|| لعظيم|هر رجبــــ عبــــد |حمد م| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|389oo لحميد رفعتـــ|ميسون محمد عبــــد  ى شمس| لسن عي 

357646 ى عبــــدربــــه|جر ع|ه طف حسي  |نوعيتـــ بــــنه

37289| بــــى|مبــــ|حمد |ن محمد |يم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

788|87 لم|حمد حسن س|سلىم  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

5o6637 بــــ محرم محمد مرىس|يه|ندى  سكندريه|ل|طبــــ 

46342o هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|مديحه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

754o2| بــــ|مل خط|رق ك|يدى ط|ه ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
ستـــ|لدر|)ريتـــ |د|علوم . لعريش ش|بــــمدينتـــ 
|لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر|م | للع

(عيليتـــ|سم|ل|لبــــديل بــــ

45oo|9 ى|حمد محمد |هلل |عبــــد لعشر |ضتـــ طنط|علوم ري

824|2 م|م|مد |يمن ح|مد |ح ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

28o897 وق محمود سعدى عىل رسر ى شمس حقوق عي 

23382| حمد تـــوفيق محمد تـــوفيق| هره|لق|ر |ثــــ|

354734 عرفتـــ طه عطيتـــ| ر|ي |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4|3775 ف |بــــ |شه عي|لرف|لفى |ل|لفى |ل|رسر |ره طنط|تـــج

273|45 ضل جورج |بــــيشوى نصي  ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

334655 لحليم|حمد عبــــد|م محمد |سل| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

348584 حمد|هند وليد محمد سيد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

83355| دهم|ل|بــــو|هيم |بــــر|لرحيم |ء عبــــد|شيم |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري
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4|9748 ز|لبــــ|لمتـــول |لمنعم |عبــــد | مدحتـــ رض لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

366532 هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|بــــدرى  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

5||o87 هلل عطيه|ن عبــــد|ل عىلي|محمد جم بــــ دمنهور|د|

7oo953 لموج |لحميد |لسميع عبــــد |دل عبــــد |ء ع|سم| لمنصوره|ره |تـــج

6o||33 حمد عليىمي|تـــغريد عليىمي عىلي  |حقوق طنط

52|943 وى|م عيس|لسل|مروتـــ يوسف عبــــد بــــ دمنهور|د|

33994| م|ر عز|د محمد مختـــ|حمد عم| |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

787o|4 ى خ|لسل|لد عبــــد |ء خ|رس| طر|م حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3322|| ف محمد عبــــد|محمد  بــــ محمد فرج|لوه|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

85o265 لسيد|لرحمن |محمد محمود عبــــد ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

|847o ف ح|محمد  ض|مد ري|رسر ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

3477|5 ى نبــــيه محمود| حمد حسي  ى شمس طبــــ عي 

|54526 ى |د عبــــد |محمود عم غ|لصبــــ|لرحمن حسي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

823944 عدلي فتـــىحي عدلي مسعود ي|هندستـــ 
|لمنى

87757 ى محمد  ى عشر بــــوزيد|محمد حسي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

9|6894 فظ |لح|يز محروس عبــــد|ريم محمد ف سيوط|تـــمريض 

42537 ل|لحميد محمد غ|بــــ عبــــد |يه|لحميد |عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|5o538 محمد يسن مصطفى محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63|o2| تـــه|ئل فرج شح|و| سم ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

357877 فظ|لح|هلل عبــــد|بــــ عدل حمد |يه| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

449o25 لدبــــتـــ|لعزيز عىل |ح عبــــد |لفتـــ|عمر عبــــد  |هندستـــ طنط

527|36 لنبــــى|ل عبــــد |لع|ن عبــــد |يوسف رمض سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

237766 م حسن مصلح|ء محمود تـــم|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6223o8 لمطرى|لمهدى |ء ممدوح عزم |رس| ط|بــــ دمي|د|

346o44 ود محمد|ندي محمد مه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

752227 لسيد|لسيد محمد ممدوح |محمد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

698|84 وى|لص|ده عطيه عوض |مي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

829o75 لكريم|م محمد ثــــروتـــ عبــــد|سل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

248o3 صف محمد فرغىلي|لن|ره مجدي عبــــد |س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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882|66 لحميد محمد  |لحميد محمد عبــــد|عبــــد ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

36878| لشيخ|لمحسن |لرحمن عبــــد|ندى عبــــد |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

|6424| لم محمد|ل س|محمود جم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|4354 بــــ|منه محمد طه غل هره|لق|بــــ |د|

8o756| هيم محمد|بــــر|سهيله ربــــيع  ره بــــنى سويف|تـــج

9o646o دل محمد بــــدوى |ره ع|س ج|بــــ سوه|د|

6|2724 لصيفى|لمنعم |طمه عطفى عبــــد |ف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o845o ج |لش|حمد |هلل محمد بــــدير |منتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9|4647 حمد محمد محمد حسن  | زيق|لزق|حقوق 

75|929 هيم|بــــر|بــــ مرىس |يه|محمود  ى شمس هندستـــ عي 

|64o78 حمد|سعد |لعربــــى |حمزه  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

7|634 لرحمن ربــــيع محمد غنيم|عبــــد لفيوم|حقوق 

87|5|5 لرحيم سيد|زينبــــ محمد عبــــد دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

676853 لسيد عىل|يوسف محمد حسن  لمنصوره|بــــ |د|

893|72 ن |لم|ح س|لفتـــ|لنبــــى عبــــد|محمد عبــــد سيوط|حقوق 

337392 لحميد عبــــدربــــه عبــــدربــــه|تـــغريد عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

272673 ف |سلمه  ن|حمد عثــــم|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

4o9o|7 ى عبــــد|لحليم |محمد عبــــد لحليم مرزوق|لعشر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

4637|2 ى محمد|محمد جمعتـــ  لعشر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

443838 تـــ  ى |بــــ ي|لتـــو|يمن عبــــد|أمي  حمد|سي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

5o65|6 ي
هيم عوض|بــــر|هيم محمد |بــــر| |دئى سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

7|2498 لدين|لسيد نور|حمد |محمد محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

424886 ى|ن يوسف فهيم سعد| در مي  سكندريه|ل|صيدله 

222|79 حمد سيد محمد حميدتـــ|طمه |ف هره|لق|بــــ |د|

494995 ى|لسيد ش|س  |م سمي  عبــــ|سل| هي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

32369| لرحمن|حمد عبــــد|لد محمد نظىم |خ| رن ى شمس|تـــج ره عي 

54o229 لنبــــى|لسيد محمد عبــــد |حمد |م |ر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2957o3 لرحيم محمد فرغل|ن رأفتـــ عبــــد|نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||824| لحليم|يد عبــــد |لدين ع|م |منه عص ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

6325| بــــر خليفه|حمد حمدى ج| بــــ بــــنى سويف|د|
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3o4o2 لسيد|هند جمعه محمد  هره|لق|بــــ |د|

82|6| لحليم جمعه|ء محمد سليم عبــــد |رس| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|22424 ن|ري رمض|نص|م |محمود هش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

774o|6 حمد|لحميد بــــكر |سلىم محمد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

64|978 حمد محمود محمد فهىمي|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

923233 ن بــــربــــرى بــــدرى خله |مري ج|ضتـــ سوه|علوم ري

266o56 ره|ىط نو|لمع|بــــو|لدين |لرحمن نور|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|2o|3 ز|هيم در|بــــر|هيم يشى |بــــر| تـــربــــيتـــ دمنهور

8o2545 لمجيد|لمجيد محمود عبــــد|محمد عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

7876o ء محمد مىح محمد|شيم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

824|4o لم|لحميد س|هلل عبــــد|عبــــد| مه ي|بــــ |د|
|لمنى

92|565 لمع | رشدى زكري| ن|جولي ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

|26982 يف عىل عبــــد  ح خليل|لفتـــ|سلىم رسر ى شمس|تـــج ره عي 

|6o5|6 ى محمد|عمر  يمن خرصى ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

692477 لمنس|حمد |لعزيز |ن محمود عبــــد |حن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

26954 رص صبــــرى قنديل|لن|ن عبــــد |يم| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

9oo726 حمد |حمد محمد |ء |ل| قرص|ل|فنون جميله فنون 

882474 لم  |ه س|لل|سم عبــــد|لق|بــــو|ء |رس| معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

77489 محمد سمي  محمد عفيفى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8o4252 ي|عيل |سم|دين وجيه |ن
لسويفى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

77372 هلل|لرحمن عىلي عبــــد |محمد عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

865568 ن محفوظ|لد حمد|محمد خ ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

248475 هلل|لعزيز عبــــد|ئى عبــــد|منه ه ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

488694 ف عبــــد |محمد  لحفيظ |د عبــــد |لحميد رش|رسر
محمد

سكندريه|ل|حقوق 

774989 ي|ر
عيل|سم|ل سيد |هر جل|م| ئى زيق|لزق|نوعيتـــ 

489526 هيم|بــــر|هر رجبــــ محمد|هلل م|منه  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

49|46o هيم|ندي أمي  محمد خليل إبــــر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|735|4 ي |رغدتـــ محمد ر
حمد|ضى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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8|38|9 ي عبــــد|طف ن|زينبــــ ع هر|لظ|ج  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

76|989 يم|لد|تـــ عبــــد |ئى مدحتـــ سد|م| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

233236 س بــــرنس محمد حسن محمد شلبــــي|ين| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43385 د|نه عيد محمد عو|ريح هره|لق|بــــ |د|

298224 رص|لعزيز ن|يمن عبــــد|ن |يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o7548 شور|منيه محمد محمد عىل ع| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

4266|3 لم|هيم س|ء محمد إبــــر|ن عل|رو سكندريه|ل|ره |تـــج

326823  محمود|يتـــ ع|
ى
طف شوق ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

484626 هيم|بــــر|لرحيم |ن عبــــد|دل سليم|ن ع|سليم سكندريه|ل|ره |تـــج

529|23  عبــــد|لش|محمد عبــــد
ى
لعزيز عىل عيس|ق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

246o39 لسيس|تـــ |لشح|عمرو عىل  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

84o963 ربــــ|مريم جبــــره عزيز مح دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

422555 ن|حمد شعبــــ|رق |ط| ند سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

4o6622 حمد حسن|م |م|حمد |يتـــ | سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

77o836 ه|لل|حمد صبــــىح عبــــد|مريم محفوظ   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

5|8234 ن|ن عىل صبــــرى سلط|يم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|6o86 مع|لغيط ج|بــــو |لسيد |هدير مفرح  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

334778 ن|بــــر عثــــم|رق ج|لتـــ ط|ص| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

637886 حمد|وى |لص|حمد محمد محمود | زيق|لزق|هندستـــ 

7o62o2 لمقصود|لرحمن محمد عبــــد |هدى محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

237895 حمد غريبــــ|هلل سمي  |منه  ن|بــــ حلو|د|

373764 ري|لبــــند|حمد محمد |حمد |كريم  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

63364 هد حسن محمود|محمد مج |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

5o938| ي عبــــد |محمد عبــــد 
لحميد|لحميد مصطفى ره دمنهور|تـــج

8o|52 هلل|ضىح منصور فهىم عبــــد  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

7o5624 لكريم محمود محمد عىل|حمد عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

|66224 د|د عنتـــر فؤ|حمد فؤ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4962o9 ل عبــــده يوسف بــــدر|ر كم|من سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 
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|64599 ن|لقشل|تـــه |نور شح|لدين |يوسف نرص هره|لق|حقوق 

35525 بــــ|د محمد يوسف غر|د محمود مر|مر هره|لق|حقوق 

5o9584 لعسكري|ن |لكريم رمض|هر عبــــد |م م|إسل سيوط|عه |زر

54|o27 بــــوسمك|ل أحمد مصطفى |محمود جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

444435 لففى|لحميد محمد |أمنيتـــ محمد عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|7|68| حمد محمد|ندى محمد  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|63|7o لدين|ح |مر محمد صل|حبــــيبــــتـــ س ى شمس|د| بــــ عي 

769473 شم|فرح فضل محمد ه لعريش|تـــربــــيتـــ 

634764 لنمر|م محمد |عمرو عص زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4353o3 يم للو|لد|محمد عبــــد | عل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

45272o لبــــديوى|لرحمن مصطفى |سهيله فتـــوح عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

8o483o دي عبــــيد زىكي|نو ش|ج ره بــــنى سويف|تـــج

4o7o3| لرؤف عىل مندور|سلىم محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78o2o لمطلبــــ|لد محمود عزوز عبــــد |خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o8627 ل|لفض|حمد محمود |هلل |محمود فتـــح  تـــمريض دمنهور

|359|o حمد|جر سيد بــــخيتـــ |ه هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

48|935 د|لجو|عىل محمد عىل عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|8634 بــــيه|لسعيد طر|لمتـــول |جر |ه ط|معتـــ دمي|علوم ج

23849| لليل|بــــو|مريم نبــــيل عىل  هره|لق|بــــ |د|

||9|32 ى رأفتـــ محمد حم|ج ن|د حمد|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

265o44 لعزيز|ح عبــــد|حمد صل|بــــ |يه| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

34384o ن بــــيومي|لد شعبــــ|محمد خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|66298 حمد محمد|لح |يوسف سعيد ص تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

435274 لدنف|ن |عيل عمر|سم|ء محمد |ل| لشيخ|بــــ كفر |د|

2|324| ن حمد|لسيد |م |هش| مي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6|3662 |عيل معل|سم|عيل فتـــىحي |سم|سميتـــ  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o8348 ء صبــــري محمد محمود|ول ي|بــــ |د|
|لمنى

7o6492 لمحسن|خلود وليد فهىم عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

28|949 لسيد محمد عىل|حمد | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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498272 ى|محمود محمد محمود ش| ند هي  ى شمس| لسن عي 

54657 تـــن عربــــى زىك محمد|ف ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

859685 ن|ء سيد محمود مهر|لزهر|طمه |ف ره بــــنى سويف|تـــج

|53o9o يوسف محمد يوسف محمد يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

882o35 بــــ عىل  |لتـــو|حمد محمود عبــــد| سيوط|ره |تـــج

75|23 مد محمد|حمد ح|محمد  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

6354o8 وي|لغربــــ|لسيد |هيم حسن |بــــر|زينبــــ  زيق|لزق|بــــ |د|

348254 هر محمد سيد|سهيلتـــ ط ن|سو|بــــ |د|

327595 جرجس| فتـــ لويز حن|نىح  ر| ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

36963o م محمود جلجل|لسل|م عبــــد|لسل|محمود عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

75945| زق محسن|لر|يه محمد عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

498977 لفيل|ل عىل |جم| سن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4|5338 ل عدل محمد خليفه|سعد جل |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

2|6267 ى|هيم |بــــر|وسيم عىل  مي  ى شمس حقوق عي 

7o24o6 وق عبــــد  هيم|بــــر|هلل |هيم عبــــد |بــــر|لحميد |رسر ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|2oo47 ى|م ي فلتـــ|عم| رتـــي 
لقمص|ؤوس |د لطفى ى شمس|تـــج ره عي 

857495 لفضيل|سحر محمد عىلي عبــــد لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

692|5o لحميد بــــدوي|هيم مصطفى عبــــد |بــــر|ء |سم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o||57 لنورى|لنبــــى |ح عبــــد|ء صل|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3|5653 حمد|لسعيد |رحمتـــ محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|4464 لطويل|در |لق|ء مصطفى عبــــد|رس| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

8|875| ي عمر|ن
ديه ربــــيعي مصطفى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

9o4548 رص محمد بــــدري |محمود ن ج|بــــ سوه|د|

775974 حمد محمد|ء حسن |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

|26337 ج |لبــــلتـــ|لنبــــى |ء محسن عبــــد |سم| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

453723 لجليل حميده|عيد عبــــد| أحمد مهن لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7842o| لرحمن|رص محمد عبــــد|لن|ل عبــــد|محمد جم زيق|لزق|صيدله 

6o6247 |ح |لفتـــ|لعزيز عبــــد |هلل عبــــد |محمد عبــــد 
ئى|لسود

|صيدله طنط
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465o25 م|هيم سل|بــــر|لد |حمد خ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

693495 |لنج|بــــو|حمد |ل |عمر محمد كم لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8o83o ر|حمد محمد محمد عىلي عم|ره |س ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

8839|8 عيل |سم|حمد عزيز |محمد  سيوط|بــــ |د|

7|7253 ف |ء |سم| لجد|حمد عىل |لسيد |رسر ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

6o4o72 زى|لسيد حج|حمد |حمد |د |زي لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

272o68 م|حمد فتـــوح سل|هر |ليىل ط |ن طنط|سن|طبــــ 

456|5o |لدين محمد عبــــد|سيف 
ى
لحميد محمود دسوق عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

623934 م|يمن تـــوفيق محمد عر|مروه  لشيخ|طبــــ كفر 

76442| هلل|هيم محمد عبــــد |بــــر|محمد مجدى  ره بــــور سعيد|تـــج

2|9537 ى|محمد ص| ن|ر دق حسي  هرتـــ |لق|تـــمريض 

6|57|2 حمد|لعيسوى سيد |محمد عبــــده  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|59|59 ل حسنى عبــــده|محمد جم ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

446364 لمجيد|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |مل |مصطفى ك سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

843|92 لرحيم|رس محمود عبــــد|طمه ح|ف ن|سو|تـــربــــيتـــ 

22oo98 ق|لسيد عطيه |مريم مصطفى  وى|لشر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

75785| ى|ء محمد |هن لسيد حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

25|o5 ي فهىمي زي|ري ن|م دتـــ|ج  هره|لق|صيدله 

7|2|26 حه|ع عبــــده سم|لرف|يمنى سعد  لمنصوره|ره |تـــج

4|o252 ن|هيم رضو|بــــر|عمرو محمد  |بــــ طنط|د|

5|o562 لمدبــــول|محمد مسعد محمد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

88|272 حمد |م عمر مصطفى |ره ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

349249 لرحمن|لعزيز عبــــد|لرحمن عبــــد|ء عبــــد|سم| سيه|نوعيتـــ عبــــ

45o|7| ل|لغز|يمن محمود |محمود  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

34|o82 حمد|هيم مصطفى |بــــر|محمد  ى شمس|زر عه عي 

6836|7 شه|عك| نج| حمد رض| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

52867|  |لص|هيم |محمد إبــــر
ى
عيل|هيم أبــــو إسم|بــــر|ق ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

876254 ن محمود |لعري|فتـــ |محمود ر سيوط|عه |زر
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6o88o5 لسيد|ل بــــدير |خلود طل |بــــ طنط|د|

537276 ن|لطح|هلل |ل عبــــد|د كم|سعديه فؤ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|543oo عمرو بــــليغ حمدى رجبــــ ن|هندستـــ حلو

22o|57 وى|لبــــحر|لحميد |عمرو محسن محمود عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

923977 حكيم  | درس مجدى زكري|تـــ ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

9|o47| يف |حمد محمد |يس محمد  لشر ج|حقوق سوه

4865|o ف |حمد | لصبــــرى|لصبــــرى محمود |رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

328542 حمد محمد محمد قشوه|عمر  ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

33|589 تـــه|ر محمد شح|لغف|ن محمد عبــــد|يم| |بــــ بــــنه|د|

447457 ي|لبــــيل|مر |محمد ع| ن|دي
ئى |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

255988 لوكيل|لمنعم |هيم محمد عبــــد|بــــر| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

726|3 رتـــ سيد محمد محمد|س لفيوم|علوم 

49oo92 لم|لمصيلىح س|حمد | |ر|ي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

887685 ن |نشوى سمي  بــــدوى سليم سيوط|تـــربــــيتـــ 

27|33 ى|م قيم|ك يو|لمل|عبــــد| حن| رتـــي  ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

252426 كوىسر|لبــــتـــ|ئى سعيد محمود محمود |م| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4283|4 ى |هبــــه محمد سليم رى|لهو|ن حسي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

779|o5 هيم|بــــر|حمد |ل |ندى كم زيق|لزق|هندستـــ 

9o3998 ه |لل|ل محمد عبــــد|محمد جم ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

279832 بــــوعمر|لسيد |رس عىل |ء ي|ل| لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

822|64 لد محمود محمدين|خ| دين ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|6|984 حمد عىلي فهىمي محمد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

789675 حمد محمد|نور |مصطفى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63292| لحليم بــــيوم|لسيد عبــــد |بــــسنتـــ محمد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

776963 لعظيم|ر عبــــد |لعظيم مختـــ|كريم عبــــد  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

22|||4 لحفيظ يوسف|أروى محمد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

84353o لس محسن ع طف صموئيل بــــولس|كي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4|o288 م|لد محمد محمود عز|محمود خ |ره طنط|تـــج
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36o392 ى ر|ي ن|حمد سليم|ر |لستـــ|فتـــ عبــــد|سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

335o3| لمنعم عىل|محسن عبــــد| دين ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

42|67 متـــ محمد محمود|رتـــ سل|س هره|لق|بــــ |د|

|7|356 حمد|عىل محمد عىل  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

77439o ى|لعظيم مني  محمد |م عبــــد |محمد حس لخرصى زيق|لزق|علوم 

688664 لمرىس|ده محمد |هيم عبــــ|بــــر|حمد | لمنصوره|حقوق 

487|74 م|لغنى حك|هلل عبــــد |م فتـــح |لسل|محمد عبــــد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6359|6 حمد|متـــ محمد |محمد سل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4|3222 هلل|لمهدى رزق |حمد مصطفى |ء |دع |بــــ طنط|د|

28538o لمنصوري|هلل |ء بــــدوى سيد عبــــد|رس| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|36855 ى|روضتـــ خ ى محمد حسي  لد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

355|7 لموجود|د محمود عبــــد|محمد جه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|7223 ه محمد|لل|د فتـــح |مروتـــ عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|498| در محمد محمود محمد|ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

452|| حمد|مح عويس |حمد س| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

42444 سط|لبــــ|متـــ خليل رجبــــ عبــــد |سل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|64634 ى محمود  للطيف|هيم عبــــد |بــــر|حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

868294 ن|ل سلم|لع|لسيد عبــــد|رتـــيبــــه  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

782|8 لق|لخ|بــــسمتـــ سمي  حسن عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6|785| ن فرح|بــــع عثــــم|لتـــ|يه | لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

232275 ع|لرف|ع |لرف|ء |محمد عل ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

85o895 ل محمدين محمد|حمد جم| سيوط|حقوق 

9o923o ي |مد عبــــد|ن ح|محمد وحيد رمض
لغنى قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

7oo242 ى  هيم|بــــر|حمد محمد |نرمي  لمنصوره|نوعيتـــ 

43|7o5 مل|د محمد ك|حمد محمد فؤ| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

24o|9 لمقصود|زق عبــــد |لر|ن حسنى عبــــد |يم| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

9|2664 بــــ محمد يوسف محمود |لوه|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

83o744 درس|در تـــ|طف ن|رك ع|م دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

48977| ى سليم| يش ن|ن عثــــم|محمد حسي  سيوط|بــــ |د|
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74o26 للطيف|ضى طه عبــــد|محمد ر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|4o4o4 منيه يوسف مقبــــول محمد| ن|بــــ حلو|د|

4337o6  من|بــــر|محمد 
ى
صي |هيم محمد شوق |علوم طنط

6o3678 ن محمد|لسيد شعبــــ|لسيد | لمنصوره|بــــ |د|

766367 بــــيىل|لطر|لسيد حسن |م خليل |سل| ره بــــور سعيد|تـــج

69548| تـــ|لشح|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ده عىل |غ لمنصوره|بــــ |د|

6927|3 لمطلبــــ عىطي|لحميد عبــــد |هند سعد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

26273| مد|لرحمن ح|مد عبــــد|د ح|زي ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

823o6 حمد عويس|لحميد |ذ عبــــد |مع ن|بــــ حلو|د|

495o24 بــــر محمد|بــــر أحمد ص|ص تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8o|o47 ف محمود محمود|زينبــــ  رسر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

224827 هيم حميده|بــــر|لنبــــى |سيف عبــــد ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

338|35 شه|صم حسن عبــــد ربــــه عك|ع |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3633|3 فع مصطفى|د ش|فع عم|ش ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

35|8o لعزيز|محمد موىس عبــــد | عل هره|لق|بــــ |د|

6|8o45 يه يحن  شلبــــى عديسه| ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

6|983 م رجبــــ عطيه محمد|هش ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

442945 ندى مجدى طه محمد ذكري لشيخ|بــــ كفر |د|

|35483 لمهدى|مريم حمدى محمد عىل  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

292o43 زى محمد|محمد حسن حج ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

373o59 ف جمعه |حمد | لسيد|رسر ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

679599 ل منصور|لع|حمد عبــــد | |ء رض|سم| لمنصوره|ره |تـــج

7o4o46 لفتـــوح يوسف تـــوتـــو|بــــو|لسيد |محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

444975 لغيط محمد|بــــو| |م رض|سل| سكندريه|ل|هندستـــ 

4|56|6 بــــو سمره|م محمد محمد عطيه |سل| لشيخ|بــــ كفر |د|

676o82 ى محمد عبــــد  ز|لبــــ|فظ متـــول |لح|حني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|39|8 عيل|سم|حمد محمد |ر |من ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

547|4 حمد|بــــ فتـــىح |لتـــو|هند عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

477559 زق|لر|لسيد عبــــد |لصمد |مريم سعد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|4857  يحن  محمود |عمر ه
ي|ئى

لحسينى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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696|76 لبــــهلول|هيم |بــــر|لق |لخ|لد عبــــد |سلوى خ لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

79||39 ه | ف سيد |مي  حمد حسن يونس|رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

752562 هيم محمد قنديل|بــــر|هيم عمرو |بــــر| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

824878 ف عبــــد|محمد  دق|لص|يم |لد|رسر |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

27796o لحميد|لحميد عىل عبــــد|ن عبــــد|نور شمون|نوعيتـــ 

5|9366 ن|لسعيد عمر|هلل |فتـــح | رند |طبــــ طنط

695629 لم|لسيد عىل س|ل |مريم كم لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

649|93 بــــ|لوه|مح مصطفى عبــــد |ل س|نه ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

5|9896 يىلي|لسيد محمد محمود |هلل |منتـــ 
ى ليى معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

54|83 لحليم|بــــوبــــكر سيد سعد عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

5|9489 ه|لل|ه محمد عبــــد |لل|ديه محمد عبــــد |ن بــــ دمنهور|د|

4|349o مد|مد محمود حلىم ح|منى ح |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

22|2o بــــسمتـــ محمد محمد حسن ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

7o25|2 لسكرى|لسيد متـــول |طمه وجدى |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

889444 بــــر بــــيوم |ج ج|مصطفى ض سيوط|بــــ |د|

25o855 ى |ي بــــوزيد ورده|بــــوزيد مخلوف |سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

34|o72 ئى|لطن|لصعيدى محمد |دل محمد |عىل ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

857967 ي |سهيله عىلي ر
هيم|بــــر|ضى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

259675 حون|حبــــيبــــه محسن مصطفى ط شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

47793| ي
شور|د ع|لدين عصمتـــ نبــــيل محمد رش|ء |ضى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4298|9 ي فرعون
محمد فتـــىحي مصطفى |ره طنط|تـــج

7o234o ن|هيم محمد سليم|بــــر|ح |نىه صل لمنصوره|ره |تـــج

|37349 حمد|لنينى محمد |كريم ممدوح  ى شمس|تـــج ره عي 

3436oo تـــ محمود  ن|عيل محمود عثــــم|سم|ني  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

2626oo محمود فتـــىح مصطفى محمد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

69667o ح عوف|لفتـــ|لسعيد عبــــد |ء محمود |وف لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

6|5822 ود|ده حسن د|حسن حم ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

56o89 ى عبــــده|حمد ي|د |عم سي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3|48o2 لغنى|زق عبــــد|لر|حمد مصطفى عبــــد| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7o368| د عبــــده محمد|م فؤ|مصطفى عص ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

28o239 م|لسل|يوسف سعيد محمود عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

Thursday, September 6, 2018 Page 8717 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|3|34| عيل|سم|محمد كرم محمد  ن|بــــ حلو|د|

7o|78| ندى حمدى محمد غريبــــ بــــهنس لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

43225o حمد خضي |م عيد |ريه |طبــــ طنط

764767 ى ه|ي ى عبــــد |ئى |سمي  لرحمن|حمد حلىم حسي  حقوق بــــورسعيد

4|3333 لمتـــيتـــ|م |لسل|لمنعم محمد عبــــد|عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

883444 لكبــــي  محمد  |ء محسن عبــــد|ول ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

237|6o لسيد|م نجيبــــ |ء س|دع ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

7o622o ى|حمد محمد حس|ء سمي  |ل| ني  لمنصوره|عه |زر

826658 بــــي|لحق سعيد عر|يه عبــــد| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|55494 ى موىس|بــــسمه عىل نرص لدين حسي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|324o9 ف محمد عفيفى|يزه |ف رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4|o553 يف زىكي عىلي عبــــد  در|لق|رسر |ره طنط|تـــج

894|28 ى |ن ع|حن حمد |دل حسي  سيوط|عه |زر

|4489o د حلىم عىل|بــــثــــينه فؤ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5|o224 نه|لقط|لسيد |رس |محمد ي ره دمنهور|تـــج

4968o حمد عمر|محمد | ر|ي ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

63846| عىل محمد| دل محمد زكري|لسيد ع| زيق|لزق|ره |تـــج

3||232 ى|حس| لعل|بــــو |سلىم قض  ني  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

|42879 هيم سيد|بــــر|يمن |بــــ |شه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

343473 حمد|بــــ |لوه|حمد عبــــد|تـــ |ي| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

526o26 لعزيز محمد محفوظ|لرحمن عبــــد|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

776797 دل محمد فتـــىح عىل عفيفى|ع| دين زيق|لزق|بــــ |د|

78o3| هلل مرغنى|ئى عبــــد |لرحمن ه|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|23579 لحميد|حمد عبــــد |محمود | رن ن|فنون جميله فنون حلو

624o69 |لنج|بــــو |حمد |لمطلبــــ |رس محمد عبــــد |ف ط|بــــ دمي|د|

639o74 محمود سعيد محمد محمد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

359454 ف ف|طمتـــ |ف بــــورسيع|روق |رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

26654 حمد فكرى|لد |م خ|هش هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4883o5 ن خليل سعد|دل رمض|محمد ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

58748 للطيف|ل محمد عبــــد |لرحمن جم|عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج
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33o2|7 حمد|حمد محمد |ن |سلو |بــــنه| هندستـــ شبــــر

49988 ى|حمد عويس كم| ل حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

92|459 للطيف |م محمد محمود عبــــد|هش ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

5|7o3 لعزيز|لحميد عبــــد |دل عبــــد |ء ع|سم| ضتـــ ج بــــنى سويف|ري/رض |ل|كليتـــ علوم 

853575 بــــر قطبــــ|م مؤمن ص|سل| ي|هندستـــ 
|لمنى

754|8o ل محمد فوزى محمد|ر جم|من لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

67|o8 بــــويوسف|دل محمد محمود |ن ع|نوره لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

63827 ى شعبــــ|ف ن|رس روبــــي عشر ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

|686|3 لعظيم|حمد عبــــد |زينبــــ محمد  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

2359||  محمد محمود|لش|هلل عبــــد|منه 
ى
ق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

887756 مخ |ليش رشيد عقيىل ش|بــــو| سيوط|بــــ |د|

695669 ى|ي بــــى|لشن|لسيد يوسف |مصطفى | سمي  لمنصوره|بــــ |د|

48985| لسيد   محمود|حمد |رص |ن| رن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5|6|24 ي |من
ي|ر مصطفى

لسيد عىلي مصطفى علوم بــــورسعيد

88oo7o وق محمود عىل نور  لدين محمد  |رسر سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

478o8o م|للطيف درغ|ح عبــــد |لفتـــ|سلىم محمد عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

83oo8| عي تـــوفيق|دل زنبــــ|ليىلي ع ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

8o238| ح حسن خليل|محمد مصبــــ ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

768238 حمد|لمنعم حسن |ء محمد عبــــد |لشيم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

|34|76  عىلي محمد سيد أحمد
تـــفى ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

53722o تـــ|لعزيز يوسف عرف|نرص عبــــد | ر|ي دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

||7o36 ى مغ|عبــــد  زى|لرحمن محمد حسي  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

53985 حمد محمد قنديل|هيم |بــــر|يوسف  حقوق بــــنى سويف

479739 بــــى|لحسن محمد عىل عر|محمد حسن  سكندريه|ل|هندستـــ 

|2994o ين صف لبــــيبــــ|جورج و| في  ى شمس|تـــج ره عي 

32997| هلل حسن|دل فرج |ئى ع|تـــه |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

885346 هيم رجبــــ خلف |بــــر|طمه |ف ي صىح 
سيوط|معهد فنى

678522 بــــون|م سيد محمد ص|ر محمد س|من لمنصوره|ره |تـــج

26864o لنمر|لسيد |مينه محمد | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

523||4 حمد محمد عيس محمد منصور| ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى
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|3547o ن محمد بــــدر بــــشي |رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

44|8|o لقن|ح عبــــد ربــــه عبــــد ربــــه |صل| عل لشيخ|بــــ كفر |د|

67738o هيم فوده|بــــر|لمنعم |م وجدى عبــــد |سل| تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

48o8|6 ن مصطفى فتـــىح عىل جمعه|يم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

25o986 ر|لغ|بــــو |محمود محمد زينهم محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

378o2 ى موىسي|مروه عبــــد لكريم حسني  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

557|o حمد|بــــ قرئى |لتـــو|لرحمن عبــــد |عبــــد ي سويف
تـــمريض  بــــنى

5|2299 ي|محمود محسن عثــــم
ى
ض|ن مصطفى ق سكندريه|ل|علوم 

6|45o5 ح عطيه عمر وكوك|منى صل | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|68793 نجيبــــ| رمي|رص |جورج ن |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

|44834 ي |حمد عبــــد |ء |ل|
حمد|لغنى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6|64|2 لحليم عمر|مصطفى محمد عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

848|89 حمد عىلي|لرحمن محمود |عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

67526| لح|لحميد ص|لجليل عبــــد |عمر محمد عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

84o335 ي|طمه محمود |ف
حمد مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

372252 لبــــديع عىلي|لرؤف عبــــد|محمد عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

77529o حمد|محمد فوزى جوده  زيق|لزق|هندستـــ 

|56295 هلل|م حسن محمد عبــــد |حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

497o53 لسعود|بــــو |لحميد محمد محمد |روضه عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

338249 ى|لر|نور محمد عبــــد|محمد  زق حسي  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

675o99 ى|تـــوفيق حس م محمد تـــوفيق حسي  لمنصوره|بــــ |د|

759||o محمود محمد غريبــــ محمد ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

5o55o8 د|لشيخ ج|محمد رجبــــ عطيه  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

9o22o| لسيد|محمد مكرم محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|2|4o لمجيد|حمد رجبــــ عىل عبــــد |حمد محمد |  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

4o3455 دى عنتـــر عثــــمىل جعيدى|له|هبــــه عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

|74398 لقرىسر|حمد |حمد |م سعد |حس |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

75o5|o حمد محمد محمد|لرحمن |عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 
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645|o9 لمغربــــى|زق |لر|أحمد زىك عبــــد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

|2o647 ل سليم|لع|حمد محمد عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

22o59 ه خ| لد فكرى عويس|مي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

83o887 ى|لعزيز رسل|يه عبــــد| ن حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

82484| ي|مهند محمد عبــــد
لرحيم مصطفى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|44o74 مريم محمد سيد محمد تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

526878 يه|ن محمد حم|هيم محمد رضو|بــــر|محمد  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

433|4 مد عىل|هيم ح|بــــر|دل |محمد ع هره|لق|حقوق 

33o225 لرحمن|لحفيظ عبــــد|ل عبــــد|ء جم|رس| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

785o54 يف عبــــد  هيم|بــــر|لسيد |لمنعم |رسر زيق|لزق|حقوق 

246999 لعزيز|محمود محمد فتـــىح عبــــد ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4644o7 ئى|لسود|رى محمد عىل |حمد قبــــ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

883793 م فرج |ضيه فرج عل|ر سيوط|تـــربــــيتـــ 

2|3593 ن|عيل محمد زيد|سم|سلىم مجدى  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7o955| لحق مسعد|د |لقطبــــ ج|ء |رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24223o هيم|بــــر|م محمد |م|ء محمد |عىلي ى شمس|زر عه عي 

|29|49 لشيخ|لعزيز خليل |رق عبــــد |حمد ط| ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

644764 ورى|هيم |بــــر|سندس عىل  ى لجيى ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

9|9|43 حمد |لرحمن |سمر محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

38465 دى|له|حمد عبــــد |ئى مصطفى |م| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9|9|3| ى عبــــد لمنعم |محمد محسن حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

8o5425 ى جم|م ديبــــ|ل روض |رلي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

2|2|63 غ|لصبــــ|لؤى سعيد محمد محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

2|7|48 رص عطيه خليل|لن|ل عبــــد|سلىم جم ى شمس|تـــج ره عي 

23|634 لد محمود حسن|حمد خ| هره|لق|هندستـــ 

6777|o مح سعد محمود عمر|مهند س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

68o23| لسعيد محمد|ء محمود سعد |حسن بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

328984 لسيد عطيه|هيم عطيه |بــــر|محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|453|o سيد يوسف| محمد رض ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 
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2|4o5 نور|عزتـــ محمود مصطفى  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

682oo4 وى|لبــــهنس|لبــــىه |م |حمد هم|ن |مي  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

245446 در|لق|ء قدرى محمد عبــــد|هن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

427676 ش|هيم عىل كرد|بــــر|حمد جمعه | |ره طنط|تـــج

7|2475 ى محمود عبــــد | ج|هلل حج|حمد حسي  لمنصوره|ره |تـــج

95445 ئيل|ل ميخ|ئيل كم|جد ميخ|م دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

59|79 ن عىل|ح شعبــــ|محمد صل ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

682356 ق|لسيد محمد صديق |هلل |منه  وى|لشر لمنصوره|بــــ |د|

7o7724 د منصور|لجو|ن عبــــد |مح سليم|عمر س مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|5|89 يف|محمود عبــــد  لمجيد فتـــىح مصطفى رسر ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

37|2|2 شور سيف|حمد ممدوح ع|يتـــ محمد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|59627 د خله|نه عوئى ج|هيل هره|لق|ر |ثــــ|

4886|7  ر|فيلوبــــ
ى
شد رزق|تـــي  فريد شوق دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|4288o لرحمن مجدى حسن مصطفى|عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

484677 ن جمعه|دل محمد رمض|بــــ ع|مه سكندريه|ل|حقوق 

776687 ن|هلل عليوتـــ وهد|هلل عبــــد |حمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

69o577 حمد|در عىل |لق|هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

367345 ي
ى وردتـــ|هيم |بــــر| |دئى مي  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع

لخيمتـــ| |بــــشبــــر

|43456 لسيد بــــدوى|لد |ر خ|من ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

3|6485 در محمد عىل|لق|بــــو بــــكر عبــــد|تـــسنيم  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

252886 ى|حمد ش|بــــر سيد |ن مصطفى ص|رو هي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

698442 ح |لفتـــ|ل عبــــد |لع|ح عبــــد |لفتـــ|ن عبــــد |يم|
يوسف

لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

232oo6 لعزيز عىل|ل عبــــد|محمد جم هره|لق|هندستـــ 

6267|6 هيم|بــــر|لسيد |زم |مريم ح زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8896|3 ي|ر
متـــ |غبــــ سل|كريم ر| ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o2837 |مل شط|حمد ك|ج  |حمد ن| لمنصوره|هندستـــ 

||83|9 ى |ئى عزيز بــــسط|ه| يوستـــي  ى شمس|تـــج ره عي 

326458 لسيد|لنبــــوى |رق |نىه ط ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

836659 ر محمد|لستـــ|حمد عبــــد|عبــــي   دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن
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783737 مه|لم محمد سل|هيم س|بــــر| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

777o64 لسعيد محمد محمد عىل|وجيهه  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5356|o يد عىل نوفل|بــــو|ل |حمد جل| ى لي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

523859 لرحمن|حمد محمود عبــــد |م محمد |هش سكندريه|ل|ره |تـــج

5o5o2 ئ  ذىك|رص رج|رس ن|ف ي سويف
هندستـــ بــــنى

894353 حمد |س |حمد عبــــ|ء |هن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

354775 لعزيز خليل|منيتـــ محمد عبــــد| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

23|247 يح|لس|لرحيم |بــــدين عبــــد|لع|محمد زين  هره|لق|حقوق 

254248 لسيد عبــــيه|لد |ن خ|حن هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o4748 شور عيد|ن ع|يوسف شعبــــ |حقوق طنط

8799o2 ل محمد  |ل ممدوح جل|جل ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

2|3oo2 مر|بــــ ع|لوه|تـــ عبــــد |مر شح|هدى ع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

428587 صفر|ل|لعزيز عطيه |سمر طه عبــــد |بــــ طنط|د|

6|566| يمن حلىمي فرج|دي |ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

829267 ي محمد|محمد هم
م مصطفى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

9|857| ء تـــوفيق محمد تـــوفيق |رس| سيوط|حقوق 

||7|9o حمد|ورى |لمغ|هلل محمد |منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

527364 م|لسل|ء حلىم محمد عبــــد |رس| سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

6382| ن|لرحمن مصطفى محمد عثــــم|عبــــد ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

3|7o62 س|رص محمد عبــــ|لن|نغم عبــــد ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

26354o لرحمن|زق عبــــد|لر|ن محمد عبــــد|نوره ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|4569 لم عرقوبــــ|لم محمد س|ء س|رس| سكندريه|ل|طبــــ 

|43583 د وليم عزيز|يوسف عم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

239||o ف محمد محمد |ن |رو هيم|بــــر|رسر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

7o3499 حمد موىس|لد محمد |روضه خ |ره طنط|تـــج

44|363 زى عرش|زى موىس غ|محمود غ لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

462427 لمول|هلل عبــــده عبــــد |هند محمد عبــــد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

445429 ر|حمد محمد عم|هيم طه |بــــر|ر |مي ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

35|||2 بــــ|لوه|زق عبــــد|لر|حمد عبــــد|طمتـــ |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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|2o68|  عىلي رض|محمد عم
ى |د حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

||6568 سحق|م فرج |فىل س|بــــ ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

763o36 شلبــــى| لعط|بــــو |لسيد |مه |س|سلىم  نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

695262 حمد معوض|مصطفى عزتـــ  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64oo45 حمد محمد عىل|هيم |بــــر|د |جه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

774o6o متـــ|حمد عىلي |سوسن محمد  لشر ى شمس|د| بــــ عي 

645|24 لديبــــ|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3|6573 حمد|هلل |منتـــ عنتـــر عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

55787 لح معوض مهدى|ص| نور لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

76732| م|ن درغ|م محمد سليم|حمد س| ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

26625 حمد محمد|ل |محمد هل هره|لق|بــــ |د|

|34252 لحليم|لسعود عيد عبــــد |بــــو |م  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

825823 ي| ح |ده صل|ء حم|شيم
لدين مصطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

2275|7 حمد|بــــ |لتـــو|حمد محمد عبــــد| هره|لق|حقوق 

495|85 تـــ عىل بــــرك| محمد زكري تـــ|خي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

78o546 ى |بــــر|ل |زن جم|م حمد|هيم حسي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|24869 ول لمسيح|لمسيح جورج  عبــــد |د عبــــد |مر| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

7635oo لصعيدى|حسن محمد حسن | نور بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6o5385 لعزيز درويش|رق عبــــد |نىه ط لمنصوره|صيدله 

755394 هر خبــــي |منى رجبــــ ط ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

9634o هيم سيد محمد|بــــر|زينبــــ  سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

|6496| هيم|بــــر|م |م|لمحسن |ن عبــــد |يم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

848o|3 ى عبــــد|ي حمد|لمجيد |لمنعم عبــــد|سمي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|544|3 لرحمن محمد|مه عبــــد |س|مهند  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

247266 بــــر محمد مهدى|لج|كرم فتـــىح عبــــد| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

353679 ي عبــــد|لدين صبــــري عبــــد|سيف 
لمجيد|لغنى ى شمس|زر عه عي 

6|8o37 زمل|حمد |لسيد |ن |يم| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

267584 ن|ن سليم|رص سليم|لن|نسمه عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

444483 لنبــــى شوشتـــ|حمد عبــــد |م يشى  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2|73o5 ن|لدين مصطفى عمر|ن ملهم سعد |بــــن هره|لق|ره |تـــج
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92323o ئيل |لضبــــع قدس ميخ|ره |س ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

439383 |لبــــن|هيم محمد محمد |بــــر|منيه بــــهجتـــ | |حقوق طنط

56962 شم محمد|ن ه|خلود حمد ره بــــنى سويف|تـــج

|77385 د عىل|عىل مصطفى عىل ج مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

9|2529 بــــسنتـــ وديع فوزى جريس  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

2484o6 لوكيل|ح محمد |لفتـــ|ره محمد عبــــد |س ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

54934 ر رجبــــ متـــولي خميس|من تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

62864 يف  هلل|حمد عبــــد |ريم رسر ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|o|82 ى |حمد | لسيد محمود حسن|لحسي  لمنصوره|بــــ |د|

25269 وق محن   لحميد محمد|لدين عبــــد |رسر ن|فنون جميله فنون حلو

758455 مصطفى محمد عىل محمد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4882o6 محمد رجبــــ محمد رجبــــ حسن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

345974 لح خليل|عي ص|متـــ سعيد رف|س| ى شمس|د| بــــ عي 

425|34 ن|لسم|مريم محمود مصطفى محمود  سكندريه|ل|صيدله 

885747 ى هيم  |بــــر|هلل |لمع فرج | مي  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

683343 ف جل|سلىم محمد  ي|لق|لدين |ل |رسر
ضى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

||8o35 صف|مر و|ندى طلعتـــ تـــ|س ى شمس|تـــج ره عي 

434762 د عرص|ن فهىم حسنى محمد حم|يم| |تـــربــــيتـــ طنط

499o43 ى|ش ز محمد محمد يونس|هي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

25o958 لم|هيم محمد س|بــــر|محمد  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

3||226 م|حمد تـــم|لرحمن |لد عبــــد|طمتـــ خ|ف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

766279 لحديدى|لسيد |لسيد |يه فهىم | حقوق بــــورسعيد

9|6|2| محمود محمد طلبــــه  | رض سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|6|37| س|م رأفتـــ سمي  غط|بــــركس ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|337oo ى ي|ممدوح د| يوستـــي 
ئيل|ل روف|ئى عه مشتـــهر|زر

5|377o تـــ|هيم محمد حتـــ|أحمد وليد إبــــر لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

6452o9 لخول|د |ل محمد رش|ء جم|رس| لمنصوره|حقوق 

5|28o9 لرحمن قدرى|عمرو عدل عبــــد طبــــ بــــيطرى دمنهور

|48686 لملك|تـــتـــ عبــــد |ض شح|تـــرين ري|ك سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

693543 لعزيز محمد مرع|ل عبــــد |طف جم|ع ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ
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436492 هيم فضيلتـــ|بــــر|ح |رق رفعتـــ نج|ط لشيخ|طبــــ كفر 

|2856| شم|كرم محمد ه|ر |بــــر| ى شمس|تـــج ره عي 

79367 لعظيم|لعظيم عىل عبــــد |م عبــــد |سل| هره|لق|حقوق 

879372 ء محمد عىل عيد |ول سيوط|طبــــ بــــيطرى 

6o4862 بــــ|لوه|لحميد عبــــد|ح عبــــد|ن محمد صل|رو زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

6o9869 ى حسن رس يه|محمد حسني  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

896585 م ممدوح طلعتـــ شكرى  |بــــركس| ج|علوم سوه

4|4o59 لبــــيوم|م كرم محمد |سل| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8|4429 هيم|بــــر|د مني  يوسف |عم ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

693276 لفرح|بــــو |تـــ |ل فرح|لرج|حمد عز | لمنصوره|صيدله 

235o25  محمد ج
ى
هلل|بــــ |كريم دسوق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

42|257 حمد شيحه|عمرو محمد سيد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|96o| دى|لحم|هيم محمد |بــــر|لسيد |هيم |بــــر| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

85689| بــــ|لوه|طمه محمد محمد عبــــد|ف ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|23234 منى مصطفى عيد مصطفى ى شمس صيدله عي 

346764 وق عل لدين حسنى مرىس|ء |رسر |ضتـــ بــــنه|علوم ري

43347 ى |ء محمد عبــــد |رس| حمد|لعظيم حسي  هره|لق|بــــ |د|

8472o6 هيم|بــــر|محمود سعدي | مه ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

358347 ح|هيم محمد صل|بــــر|يتـــ | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

26|635 ر|هيم نص|بــــر|هلل بــــيوم |ن |م|حمد | تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

625986 لرحمن|لمنعم عبــــد|لرحمن عبــــد|محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

694863  عبــــد |لسيد |تـــ |وجن
ى
لمعىطي|لدسوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

627495 وى|لغربــــ|در|لق|يم عبــــد|لد|محمد أحمد عبــــد لفيوم|ر |ثــــ|

885937 دي |نور ن|ل |محمد جم سيوط|بــــ |د|

4o6975 هيم أنور مصطفى أبــــو زيد|سلىم إبــــر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

326573 هيم|بــــر| |يتـــ محمد زكري| ن|تـــربــــيتـــ حلو

67792 حمد|حمد تـــوبــــه سيد | ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

5o8624 هلل فلتـــ|لكريم فتـــح |محمد رجبــــ عبــــد سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

443772 حمد|لسيد محمد |ر |مريم مختـــ لفيوم|عه |زر

769o86 ح|بــــو زيد صبــــ|يه محمد | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى
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48973 لمقصود سيد|حمد سيد عبــــد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|47865 ن|حمد محمد سليم|بــــ |محمود دي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|252 رق محمد طلعتـــ|ط| دين لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|44o22 ح|لفتـــ|لحميد بــــيوم عبــــد |سلىم عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|2727 مر|هيم فريد محمد ع|بــــر|فرح  |بــــ طنط|د|

223|56 س مدبــــول|لدين عبــــ|م |عمر عص ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|532|7 هيم|بــــر|رص محمد |يوسف ن ن|ضتـــ حلو|علوم ري

4o73|| ي|لزهر|طمتـــ |ف
ي محمد عفيفى

ء محمد عفيفى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

839446 لص جرجس صموئيل متـــي كي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

4245|o د محمد مصطفى|لد محمد رش|محمد خ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

789|2o لعليم محمد متـــول|يه مجدى عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

244|o2 ن|د عثــــم|لحميد حد|حمد عبــــد| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o56|9 لسميع|يل محمود عبــــد|رس ن|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

542462 تـــ فتـــىح خميس عبــــد| بــــ محمد|لتـــو|مي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8|5743 سم|نشوي محمود درويش ق ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|63||2 لسيد منصور|رس |سلىم ي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

329634 ن محمد|ح سليم|مح صل|سلوى س زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

68|476  فكرى |ر
ى
|مز دسوق

ى
لدسوق ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

7|5669 وق  حمد حسونه|حمد |رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

328737 ف |حمد | نم|عيل غ|سم|رسر |حقوق بــــنه

32||o7 ح موىس|لفتـــ|مصطفى محمد عبــــد ى شمس حقوق عي 

|53782 وى|لصمد سعد|بــــرين سيد عبــــد |ص ى شمس|د| بــــ عي 

7287o حمد|ن |محمد حس| عل لفيوم|علوم 

7o|643 ن جليلتـــ|هيم رمض|بــــر|م |ء عص|نعم لمنصوره|طبــــ 

6o2|o5 بــــوخوخه|يه محمد عىل محمد | لمنصوره|طبــــ 

7o57|7 م|هيم عز|بــــر|ن |عمرو محمد محمد رضو لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

88o223 ل  |د يعقوبــــ غ|مريم عم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o3495 مر بــــخيتـــ |لمسيح تـــ|يوبــــ عبــــد| ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

635878 لدين|هيم محمد زين |بــــر|محمد  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

263487  |لحكيم |لرحمن عبــــد|طمه عبــــد|ف
ى
لدسوق

لرحمن|عبــــد
|ره بــــنه|تـــج
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8997o8 ق مهدى |لرز|عىل ممدوح عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

4|26o  خليفه|ر
ى
مه محمود دسوق هره|لق|بــــ |د|

265735 لنعيم|بــــوزيد عبــــد|لسيد |بــــ |يه| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

64|546 حمد|طف محمد |حمد ع| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

77o|4o للطيف محمد|ح عبــــد |لفتـــ|محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

|35526 لزهرى|خلود سعد محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

536783 |لسق|لعزم مسعد محمد |بــــو|محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|45337 يمن محمود محروس|مصطفى  هره|لق|ره |تـــج

6o3644 حمد يونس|ن محمد |مه رمض|س| |هندستـــ طنط

6|5888 ره|مه تـــوفيق شبــــ|س|محمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|257oo بــــينى|حمد محمد يوسف |ن |رو لشر ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

786|79 ى |نوره ى حسي  لعمرى|ن سليم حسي  زيق|لزق|حقوق 

9|3o73 ي |ء حج|صف
زى حمزه عفيفى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4o297o هيم محمد|بــــر|لدين محمود |د |مي  عم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

86o55o ر|لستـــ|ح عبــــد|لفتـــ|دل عبــــد|محمد ع ي|صيدلتـــ 
|لمنى

|73889 لسيد حنفى|د |ن حسنى عو|نوره كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|34842 يوبــــ|دى فخرى مني  فخرى |ف ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|234|3 لمنعم|لد مصطفى وهبــــى عبــــد |مصطفى خ هره|لق|حقوق 

5|o999 ئيل|مل ميخ|مجد كرم نرص ك| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

643734 هيم|هيم متـــول إبــــر|حمد وليد إبــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76|96 لعظيم|لسيد عبــــد|ن |قمر رمض ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

498558 ن|حمد رمض|ندى محمد  |ره طنط|تـــج

633562 لدين|سط مىح |لبــــ|أحمد حمدى عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

2783o حمد حسن|هيم |بــــر|منيه محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

48o656 لسيد عىل|هيم  |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|ن |يم| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|45842 لليثــــي|رس سعد |محمد ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|37643 ى محمد عمرو نبــــيل حسي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

865335 حمد عىلي سيد قرين| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

873|8 لجيد تـــوفيق|هر عبــــد|ء م|عل ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

858374 لسميع|بــــ عبــــد|لتـــو|يه محمد عبــــد| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى
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3|9692 حمد|هلل |ن محمد عبــــد|ي|م سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

645493 د|لعو|ء محمد محمد |سم| لمنصوره|حقوق 

3572oo ر محمد عمر|لستـــ|م عبــــد|م س|حل| |ره بــــنه|تـــج

9|o96| لسيد |بــــدين محمود |لع|محمد زين  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

5|63|6 ل|لج|حمد فرج |رحمتـــ رصوتـــ  |علوم طنط

3729o حمد|در |لق|ل عبــــد |جر جم|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42558| ن|طف محمد رضو|مريم محمد ع سكندريه|ل|ره |تـــج

433744 ح بــــدوى|لفتـــ|ئل عبــــد|حمد و| |طبــــ طنط

6o|963 ىس|لعبــــ|دل عىل |عىل ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

688223 ن|لسعيد رمض|مل |للطيف ك|حمد عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

867575 شم حسن|ئشه محمود ه| ع ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

3345|9 سعيد محمد سعيد محمد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|8436 ي
هيم|بــــر|ء سعد محمود عيد |ضى ره بــــور سعيد|تـــج

222|8 ح|لفتـــ|محمود عىل عبــــد | رن ن|بــــ حلو|د|

255229 ه | ف عبــــد|مي  بــــ|لوه|فظ عبــــد|لح|رسر ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

548294 لشمس|لحليم  يوسف |لرؤف عبــــد |عمر عبــــد  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

367474 لمنعم محمد صبــــيح|رص عبــــد|د ن|جه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

75o452 ف عبــــد |هلل |عبــــد  هلل بــــيوم|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

87872 لغنى|رق عويس عبــــد |حمد ط| لفيوم|حقوق 

75||5o يف فتـــىح  لفى|ل|يوسف رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

85382| ن عيد|ء رجبــــ عثــــم|شيم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

36229o ف فوزى ص|جورج  دق|رسر |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

89429o حمد |ء فتـــىح محمد |نجل سيوط|بــــ |د|

7o7952 حمد محمد عسكر|هيم |بــــر|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

865o36 لمجد محمد|بــــو|حمد محمد | ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

4|o64 لعيسوي|هبــــه حسن محمد  ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

937|3 بــــو ضيف سيد|عيل |سم|يه | |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

83966o عيل عىلي|سم|لعزبــــ |محمد   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

247874 ه | وى|لتـــط|حمد |هلل |حمد عبــــد|مي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى
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37388o ف عبــــد|زينبــــ  لمقصود|هلل عبــــد|رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

8|3286 ى|سعيد بــــحر محمود  مي  ي|هندستـــ 
|لمنى

||6967 مح عىل محمد|دى س|ش هره|لق|طبــــ 

73437 للطيف|حمد عبــــد |ن |ل رمض|نه  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

829o97 لرحيم|هلل عبــــد|لدين عبــــد|يه مىحي | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|53675 لدين|حمد نور|ح |لفتـــ|طمه عبــــد |ف ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

269o3 وى|لهند|تـــ |لشح|ح |لفتـــ|ء محمد عبــــد |رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|5933 ى |هيم محمود ش|بــــر|هيم محمد |بــــر| لجحر|هي  ط|حقوق دمي

5|o243 ىط منصور سعد|لع|منصور عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

35964o لسيد|هلل كرم محمد |منتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

755685 لرحمن مصطفى محمود محمد|عبــــد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

54528o خيتـــى|لشبــــر|ه محمد |لل|ح عبــــد |م صل|هش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3||598 حمد|ن مجدي محمد سيد |رو ن|تـــربــــيتـــ حلو

277o7 لربــــ محمود|د|ن عيد ج|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

894955 هلل نشأتـــ محمد حسن  |عبــــد ج|ره سوه|تـــج

5|88|o |هيم حسن |بــــر|لمنصف |طمتـــ حسن عبــــد |ف
وى|لنكل

ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4o8272 |لحميد |لمنعم عبــــد|حمد عبــــد|لمنعم |عبــــد
لعربــــى

|بــــ طنط|د|

|6o723 ى|مه س|س| م سيد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

28877 فظ سيد|رق ح|كريم ط هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4o6|o| ن|هيم فتـــىح عثــــم|بــــر|جر |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22389| هلل بــــدر|م محمد عبــــد|ريه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|35o83 لصغي  تـــوفيق|لرحمن محمد |عبــــد  لفيوم|بــــ |د|

|53|28 محمود معوض سيد معوض ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

63o5|o ج|لسيد عىل دغبــــ|يمن |د |زي زيق|لزق|هندستـــ 

487878 لسيد محمود محمد|مي  محمود | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35586| عيل|سم|م يوسف |حبــــيبــــتـــ هش تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7oo5o| لعزيز|لد مصطفى عبــــد |يه خ| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

754o99 ل|رق محمد جل|ن ط|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

32|2|6 ي محمود|
حمد حسن حفنى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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|28|o5 روق|لف|رق عمر |سلىم ط ن|بــــ حلو|د|

|68658 نور|حمد محمد |محمود  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7868o ن|هيم رمض|بــــر|ورد نبــــيل  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

775388 محمد مدبــــول عيد محمد موىس زيق|لزق|ره |تـــج

52o||2 م|مروه محمد مبــــروك سل تـــمريض دمنهور

369462 د متـــولي|در محمد محمد رش|ن |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

523o9 |شنوده تـــوفيق تـــوم| مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

85343| ل سيد|لع|ل عبــــد|ره جم|س ي|عه |زر
|لمنى

759463 ى محمد ح| ن|ر مد|محمد حسي  سيوط|عه |زر

|5978o هلل|ندى محمد عيد خي  ى شمس|د| بــــ عي 

22369o ي|ء |رس|
|لرحيم عبــــد |لدين عبــــد|ء |حمد ضى

لحليم
ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

64485 ه محمد عبــــد | ي محمد|مي 
لغنى بــــ بــــنى سويف|د|

34|573 لديبــــ|لعظيم محمد |محمود محمد عبــــد ى شمس حقوق عي 

295382 ي|ر
م لطفى محمد|م| |ئى ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

7|34o ى محمد عبــــد |ي للطيف محمد|سمي  لفيوم|بــــ |د|

7886o ن|محمود قدرى محمود عثــــم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|35837 هلل مسعد|ن حمتـــوه خلف |نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

529253 ف |ري ق|ض عىل عىل مشر وى|لشر |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

24|o85 يف محمود ر|خ حمد|ج  |لد رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

63o535 ى محمد|عبــــد  هلل سعيد خرصى زيق|لزق|هندستـــ 

32942 لرحمن محمد وحيد محمد|عبــــد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8oo295 ي ي
ري|بــــي|ل||رس محمد تـــوفيق نج|يمنى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

|58463 ى حمدى |ي عيل حسن|سم|سمي  ن|بــــ حلو|د|

|6o753 ي حسن
يف حسنى يوسف رسر ى شمس|تـــج ره عي 

288|29 عىل محمود محمد عىل سعد لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

9oo9o3 حمد شلبــــى |قمر مرع  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

43||72 حمد خليل عرفه|ء |شيم |بــــ طنط|د|

633o95 ى مصطفى| ل رض|من حسن حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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835694 |لوف|بــــو|محمد | لوف|بــــو|م |سه ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

454o25 محمد وجيه بــــسيوئى حسن ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|2|647 لمطلبــــ|لحميد عبــــد |د محمود عبــــد |جه ن|بــــ حلو|د|

2|9o4 حمد يوسف|لدين |ح |ء صل|سم لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

486573 رص محمد عنتـــر|لن|دهم عبــــد | ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

4|2847 حمد|م |حمد محمد هم|ندى  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

7o7554 لد|حمد خ|لد |ريم محمد خ تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

89||22 ل يعقوبــــ سعد |جم| رين|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

78738o م|ل مصطفى محمد عر|محمود جم زيق|لزق|ره |تـــج

493365 ف عبــــد |لرحمن |عبــــد  لبــــسيوئى|م |لسل|رسر بــــ دمنهور|د|

5|648| ي |م|
هيم حمد|بــــر|مل سمي  |ئى ى شمس| لسن عي 

367478 مه|ء سمي  مصلح فهيم سل|ل| |نوعيتـــ بــــنه

483o55 ر|حمد محمود عي|ء |سم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

238723 هلل|ح عبــــد|لفتـــ|طمه مصطفى عبــــد|ف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

766246 زق|لر|حمد محمد محمد عبــــد |ريم  هندستـــ بــــور سعيد

27624| لحميد|مي  عبــــد|ل|بــــ سيد محمد |رح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

445657 حمد بــــكر|حمد محمد |محمود  لشيخ|بــــ كفر |د|

45o683 ى عىل محمد|سم| ء حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6479|9 حمد منصور|يم |لعز|بــــو |يمن |يم |لعز|بــــو | ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

284626 حمد|مد عىلي |م عىل ح د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

626357 لمقصود|ح عبــــد|لفتـــ|جر طه عبــــد |ه زيق|لزق|نوعيتـــ 

44|94|  عبــــد |ء |زهر
ى
لرحمن|لعظيم يوسف عبــــد |لدسوق لشيخ|بــــ كفر |د|

839||5 ي يوسف|ح عط|حمد صل| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

8o|785 دق|مل ص|هلل ك|نه عبــــد|دمي م بــــنى سويف|إعل

4o994| ى محمد جبــــر |ي ري|لجبــــ|سمي  |حقوق طنط

779459 وى رجبــــ محمد|ن عربــــ|نوره زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4o5987 ي
لسيد محمد موىس|ح |صل| دئى سكندريه|ل|حقوق 

6|8|85 هيم حسن|بــــر|فع |لش|حمد |ميمه | ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ فنيه ج

8|564| ي عم
لحميد|د محمد عبــــد|منى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى
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687o74 رس حلىم عبــــدتـــ|ي| عل لمنصوره|حقوق 

27267| حمد|يمن يوسف |زينبــــ  لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

2585o4 ى|محمد محمود عيد حس ني  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6o|75 ه شعبــــ| ن حسن سيد|مي  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

255562 يف  ف تـــ|رسر يد|لدين ف|ج |رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

75635 عي عجىمي|ره حمدون رف|س سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

|58378 ى  ى ن فرج|حمد عىل سليم|كيى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

26o629 بــــوستـــه|تـــفى محمد محمود  |طبــــ بــــنه

782427 هيم خليل|بــــر|حمد |ء |رس| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

585|9 ى سيد  هيم|بــــر|رحمه حسي  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

|742|9 لسيد|لعزيز |طمه معتـــز عبــــد |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

28664| |لور|بــــر |حمد مصيلىح ج|
ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

45896| تـــه|طمه فصيح محمد حتـــ|ف ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

245793 لخول|مل مصطفى |لد ك|خ ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

87o698 ف|ل|حمد محمد | ى محمود رسر مي  دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

48|9|8 ف عبــــد|هلل |عبــــد  هلل محمد|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

459538 لسميع|ح عبــــد|لفتـــ|ن محمود عبــــد|رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

2|828o لمغربــــى|بــــ محمود |يه|عمر  ى شمس هندستـــ عي 

699476 لسيد عقل|هيم |بــــر|محمود  لمنصوره|حقوق 

75|||2 ى ك لمسيح|مل عبــــد |بــــيشوى بــــشر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

48o222 ن|عىل محمد عىل عثــــم إلسكندريتـــ |تـــمريض 

8|o259 ذ عىلي محمد عىلي|مع حقوق بــــنى سويف

75o4o| حمد محمد مصطفى محمد| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|4o326 ئى فتـــىح قطبــــ|ء ه|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

59552 بــــى|لحميد موىس شيل|جر عبــــد |ه بــــ بــــنى سويف|د|

7629|6 ى مختـــ لسيد|ر |ر محمد مختـــ|حسي  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

365|9o لسميع|لمعتـــمد عبــــد|هلل محمود عبــــد|منه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

286363 ى عبــــد |عمر ي لمهدى|هيم |بــــر|لحسيبــــ |سي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

573|6 ر محمد|حمد مختـــ|ره |س ره بــــنى سويف|تـــج
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5|662o ي|ر
لكريم|محمد حسنى عبــــد | ئى طبــــ بــــيطرى دمنهور

35326| لسيد|لسميع |حمد عبــــد|لسيد | ى شمس|تـــج ره عي 

62|76 لمعىط|محمود سمي  فريد عبــــد ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

622955 ل|لسيد هل|بــــ |يه|مجد | ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

37oo53 ى خش|لدين محمد |م |محمد حس ن|مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

936o7 حمد|لحميد |حمد سيد عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

337789 حمد|لعزيز |نوح محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

262o58 محمد عنتـــر عمر محمد |ره بــــنه|تـــج

23ooo7  محمد رزق|حمد ع|
ى
دل دسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|6|o6 لقط|م محمد عوض عىل  لمنصوره|حقوق 

44|5|9 تـــ | حمد|سيد| بــــ زكري|يه|مي  لشيخ|ره كفر |تـــج

24o75 حمد|رضوى يحن  حلىم  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

66397 د|لجو|ل عبــــد |يه محمد كم| لفيوم|حقوق 

|24652 حمد|مح محمد نجيبــــ |حمد س| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

25|573 ى|بــــو|لمنعم |رق حمدى عبــــد|ط لعني  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|38823 عيل|سم|ل |لع|ده عبــــد |فرحه حم ى شمس|تـــج ره عي 

44542 لشوربــــىح |د عىل |منيه جه| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

8||295 هلل|ح رزق |ده صل|ري بــــس|م ي|علوم 
|لمنى

327o74 صيل فهىم حسن|ل|ن فهىم |يم| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

464939 ر|لنج|هلل حسن |هلل حسن عبــــد|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

828692 حمد|رس سيد حسن |ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

54|29| لحميد محمود عطيتـــ|أحمد خميس عبــــد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

5|5o59 ى|مريم محمود مشحوتـــ فر ج أمي  طبــــ بــــيطرى دمنهور

29o|47 حمد|د محمد |دل فؤ|ء ع|عل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4386|8 لجليل|لمنعم عبــــد |شد عبــــد |دل ر|ع |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

824759 لحميد محمد|رص عبــــد|عمرو ن |ج طبــــيع قن|عل

7|492 حمد محمد جمعه|حمد محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

4o4862 م محمد|لسل|م رفيق عبــــد |لسل|عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

765oo3 ر|لف|د سمي  محمد عىل |زي هندستـــ بــــور سعيد
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646466  |ء |رس|
ى
 مر|هيم |بــــر|لدسوق

ى
د|لدسوق لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

8|937o ن|ء محمد عىلي محمدسكر|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

53oo77 ن|ن محمد عثــــم|محمد محمد عثــــم لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

857567 ي عيسي عبــــد|ن
م|لسل|ديه تـــوئى ي تـــمريض 

ي|معهد فنى
| لمنى

29|743 ل محمد محمد|يه كم| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

686242 ى|لش|محمد جمعه محمد  طر حسي  لمنصوره|ره |تـــج

649637 ى |ره جل|س |هيم مو|بــــر|ل حسي 
ى
ق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o477|  سمي  |م|
ئى|هيم محمود عن|بــــر|ئى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

243o84 حمد|رس فتـــىح |عمرو ي ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

7o683| تـــ|هيم محمد عرف|بــــر|ء |شيم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8|o73| حمد سعد|طمه محمد |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

2|982o لمرىس|دل محمد |ع| لي|د  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

9|53|| لرحيم  |كريم محمد سيد عبــــد سيوط|حقوق 

772985  |محمود محمد 
ى
حمد|هيم |بــــر|لدسوق ى شمس علوم عي 

39388 لدين|عيل بــــدر|سم|حمد |لرحمن |حمد عبــــد | ن|هندستـــ حلو

53o|44 د|ره حسن سعد حسن عىل مر|س ن|سو|بــــ |د|

478547 م محمود|مل محمد عل| ى شمس| لسن عي 

223777 هلل|حمد محمد فرج |رس |رحمه ي هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

76o837 ي
للطيف حسن|حمد عبــــد | |دئى لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

839766 ىطي|لع|رص محمد عبــــد|لن|ن عبــــد|فن| دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

756582 لحميد|حمد عبــــد |يدى محمد |ه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

45374| ف|زى عبــــد |لمغ|لد |خ لمنعم محمد رسر لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

335|25 بــــو عىل|رص محمد |لن|منيتـــ عبــــد| |حقوق بــــنه

68o975 لسعيد|حمد مبــــروك | |كريم رض ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

6o38o2 ره|حمد حمدى محمد حسن عم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3585|o لسيد|يم |لد|ن هيثــــم عبــــد|نوره ى شمس|تـــج ره عي 

675468 لعزيز بــــنه|لفتـــوح عبــــد |بــــو |حمد عىل | لمنصوره|حقوق 

832347 ي عبــــد
زق سعيد محمود عىلي|لر|مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

786|64 وى|لزعبــــل|ندى محمد عىل عبــــده محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

867o8 لجليل|حمد محمد عبــــد |كريم  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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9o2346 م مصطفى محمود مسعود |حل| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

283246 بــــورسيع|هيم |بــــر|دهم محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|336| لعزيز|لنجم عبــــد|مجد سعيد |كريم  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o2343 وى|لششتـــ|لسيد |للطيف |عبــــي  عبــــد |نوعيتـــ طنط

499694 لوكيل مرىس|هيم عبــــد|لسيد إبــــر|ء |إرس بــــ دمنهور|د|

4|o648 يل|حمد ط|ح سيد|لفتـــ|محمد عبــــد |بــــ طنط|د|

|42622 ل|لع|هر عبــــد |لظ|رق عبــــد |جر ط|ه ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

5|233o لعيص|بــــو|ل يونس |محمد جل سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

346o9| تـــه شكشك|حمد صفوتـــ سعيد شح| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

6|2858 ح عبــــده فريد يوسف|سلىم صل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|8959 ندي مبــــروك محمد طلبــــه مبــــروك خليل علوم دمنهور

4|5577 لملط|لدين حسن مصطفى |د مىح |زي |حقوق طنط

626966 مريم نبــــيل وليم مرقص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o37|5 هيم|بــــر|محمد تـــوكل محمد  لمنصوره|صيدله 

||9276 ى هيم زىك|بــــر|زىك | مي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

623|72 س|لعس|حمد |لسيد |مح |د س|زي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4789|o هلل|حمد محمد عدل عىل خلف | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

62282 لمعىط محمد|ء هريدى عبــــد |سم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

353984 هيم|بــــر|لمنعم |لسيد عبــــد|يوسف  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

32|393 ى|محمد سعيد دي بــــ حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

||597| نيس محمد|دهم عمرو | ى شمس|تـــج ره عي 

|63285 لنعيم|ح عبــــد |بــــر صل|ء ص|ول ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

3o|6o2 دم|حمد محمد |دم | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

367476 ن|لعليم زيد|لرحمن عبــــد|ن عبــــد|جر سليم|ه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

789646 ى عىل محمد|سل| م حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|375o3 يف محمد محمود عىل رسر ى شمس|تـــج ره عي 

528997 عيل شمسيتـــ|سم|لسيد محمد |محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

357544 ى سعد محمد عبــــد هلل ضوه|حسي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

48695| حمد عىل محمد|حمد محمود | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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9|4389 حمد  |لكريم فرج |ء عبــــد|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33||o2 لهيبــــري|ر |حمد موىس مختـــ| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

634272 لحميد|حمد محمد عبــــد|آيه  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

264786 لقرصى سفق|يدى فتـــىح فتـــىح |ه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6|2783 ىس|لبــــلق|ل |لع|ل عبــــد |لع|هلل عبــــد |هند عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4828o4 ي محمد مصطفى|
يتـــ خميس مصطفى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

433375 لسيد عيد كشك|رق |حمد ط| |بــــ طنط|د|

82o||o لنظي  محمد|طمه خميس عبــــد|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

4o8976 لعبــــد|لرحمن محمد حلىم مشحوتـــ |عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|57oo5 ى محمد|س مح محمود حسي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

52|7o2 د|لمنعم حسن ج|ء سعد عبــــد|أسم سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

5|o|9o ف شعبــــ|محمد  ئى|لبــــنو|ن |رسر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

2o546 لمعىط|متـــ عبــــد |لد سل|نس خ| هره|لق|علوم 

86|8|2 عيل|سم| |لوف|بــــو|ده |ء حم|ل| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

2|6642 كريم وليد محمد عىل ى شمس صيدله عي 

5|35|8 ن|هيم صبــــري محمد عثــــم|إبــــر سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

693o2| ح|رس عىل عىل عوض مصبــــ|ء ي|دع لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|257 بــــ عىل|لتـــو|م عبــــد |بــــسنتـــ هش لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

|857o دق|لص|هلل عبــــد |خلود حمدى عبــــد  هره|لق|حقوق 

538|7o وى|لقرص|خلود محمد فتـــىح متـــول  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|o794 ى هلل|د نجيبــــ عوض |عم| مي  علوم دمنهور

3||o82 هيم محروس|بــــر|ح |طمتـــ صل|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|2924o ي سليم
ن حسن|محمد مصطفى هره|لق|حقوق 

6825|3 لرحمن|ح عبــــد |لفتـــ|م عبــــد |سل| |دين لمنصوره|بــــ |د|

6775|9 |لعظيم عبــــد |در عبــــد |لق|لدين عبــــد |م |حس
بــــدين|لعظيم ع

لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|2322| حمد حمدى|م |ن هش|رو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

349555 تـــ زيد|حمد زيد شح| |بــــنه| هندستـــ شبــــر
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26|966 محمد محمود غنيىم محمود ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

6|6834 هيم زعتـــر|بــــر|رتـــ محمود |س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

537o9 ك|فتـــ فرج مل|ليىل ر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6999|3 لرحمن|محمود فتـــوح محمود عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4o6696 هيم|بــــر|حمد |ح |م صل سكندريه|ل|بــــ |د|

62oo|3 ع|حمد رف|نم مصطفى |غ ط|هندستـــ دمي

68765o لخميس|حمد |رق محمد |ورده ط لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|6||9| عيل عىل|سم|مر |تـــ| يش |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

44853o لحميد محمد |لحميد محمود عبــــد|عبــــد
للطيف|عبــــد

ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

843o4 لمحسن فرغىل|ء عيد محمود عبــــد |ل| علوم بــــنى سويف

682444 هلل|عبــــد | ش|هلل بــــ|عبــــد | ش|م بــــ|هي لمنصوره|حقوق 

853869 ي 
حمد|شذي نبــــيل مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

76o|44 حمد|دريس حسن |يه | لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

438578  |لسعيد |
ى
لسعيد سعد رحيم|لدسوق لشيخ|بــــ كفر |د|

6o5796 لعزبــــ|لسيد |زى محمد |لمغ|ء فتـــىح |نجل هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

83545o هيم|بــــر|هلل عطيه سعيد |عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|55662 ق|لل|هلل محمد عبــــد |منتـــ  وى|ه رسر مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

428o|4 يد|لعزيز ف|دل حموده عبــــد |زينبــــ ع |حقوق طنط

5oo37 سم جوده|لرحمن محمود ق|عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

766347 رتـــ|حمد شبــــ|لسيد |حمد | ره بــــور سعيد|تـــج

|59269 ف محمد |حمد | ى|لسيد |رسر لزهي  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

83o397 لسيد صديق عىلي|ر |ثــــ| ن|سو|حقوق 

8|77|3 ي|ر
لرحيم|هلل عبــــد|وي عبــــد|شعر| ئى سيوط|حقوق 

77||67 ده|لسيد حسن حم|د حسن |جه زيق|لزق|بــــ |د|

9425o ء محمد فوزي محمد نرص|شيم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|6286| حمد|عيل |سم|ر نرص |من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|2||7 لحميد جعفر|لمنعم عبــــد |هر محمد عبــــد|بــــ ى شمس|تـــج ره عي 

7||53|  محمد |هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|
ى
|لدسوق

ر|لنش
لمنصوره|طبــــ 

|6|63| ى|د محمود |د جه|زي مي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح
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293|77 لمجيد محمد رسيح|هيم عبــــد |بــــر| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

686|o5 لسعيد|دل محمد رزق |ء ع|فد ي|هندستـــ 
|لمنى

29|4|| دق|م ظريف حلىم ص|ريه|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

837|9 لرحمن|لحميد عبــــد |حمد محمد عبــــد | تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

2|299| لحميد حسن|بــــ عبــــد|يه|ن |نوره ى شمس|تـــج ره عي 

9|5867 لعزيز محمود عىل |نجوى عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7699o4 لحليم|حمد عبــــد|ء محمد |شيم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

52435 وق وحيد سيد ش كر|رسر لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2||2o لعزيز|لحكيم عبــــد|يوسف محمد عبــــد مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6|433o ن|ح سليم|لفتـــ|هلل عبــــد |عبــــد | دين |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

462||8 لرحمن زعلوك|م محمد عبــــد |إسل |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

246298 لخول|عىل سمي  عىل  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

682|96 لسيد|حمد |لسيد |ن وليد |يم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6874|5 لعليم عىل|جميل عىل عبــــد | لي|د لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|24|73 لسيد نيبــــر|هيم |بــــر|عمر  هره|لق|حقوق 

3362o9 هر محمود|ح م|جر صل|ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

856535 ي عثــــم
س|ن عبــــ|مي مصطفى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

45o54 ح محمود|لفتـــ|هلل محمد عبــــد|عبــــد هره|لق|هندستـــ 

6|7937 لديك|محمد | مروه رض ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

9o49|3 ربــــ  |ر ممدوح رشدى مح|من قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

7573|6 دل محمد عطيتـــ|له ع|ه ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

6|6345 لجنيدى|أحمد رجبــــ محمود  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

333|4 ي محمد عزتـــ|ء و|عىلي
ئل مصطفى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|6o28 لدين|هيم كرم |بــــر|لصغي  |هيم |بــــر| |مريم رض ى شمس حقوق عي 

|7|775 ف محمد ح|بــــ |شه فظ|رسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

45|2o لحميد|ر سعيد محمد عبــــد |من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

645624 ن رزق|وليم عزيز سليم| فيول |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

92464o فع |لر|حمد عبــــد|ح محمود |صل ج|بــــ سوه|د|

9o9345 لحميد |وى محمد عبــــد|هبــــه قن ج|تـــربــــيتـــ سوه
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27997 عيل|سم|حمد |دل |ر ع|من ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|8935 ي|ر
ن محمد موىس|رص عش|لن|عبــــد | ئى تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4|8726 ى|لمجيد |هيم عبــــد |بــــر|ن هيثــــم |يم| لزهي  لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

3||979 بــــ|حمد خط|لح |لدين ص|مصطفى محمد نور  ن|بــــ حلو|د|

77272 محمود يوسف| عمرو رض ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

43759o ق|لدين محمود محمود |ل |جم وي|لشر لشيخ|تـــمريض كفر 

7o4842 تـــ|لسيد بــــهج|هلل |مريم محمد عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

|757|7 حمد|حمد محمود |محمود  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

52229 ئى محمد مبــــروك|ه| سه حقوق بــــنى سويف

|464o8 حمد سعيد محمد|ندى  ى شمس| لسن عي 

||9328 هلل|فظ محمد عبــــد |لح|مصطفى محمود عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

26678o تـــ|حمد بــــرك|لدين محمد |ء|زينبــــ عل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

483o76 لسيد|هيم |بــــر|حبــــيبــــتـــ مجدى  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

22o5o8 محمد سعيد سيد عىل تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

77o76o ح مرىس|لفتـــ|ع عبــــد |يه رف| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

634959 ف محمد عبــــد|محمد  لعزيز |رسر ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

6o6836 ن|لمنعم محمد وهد|لد رزق عبــــد |خ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

36779o صف|طف سعيد ن|يه ع| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

432569 يل|هيم ن|بــــر|حمد متـــول |بــــسمه  |ره طنط|تـــج

784o22 لم|لسيد محمد محمد س|حمد | ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

43|57o  فرج در|هيم |بــــر|م |كريم هش
ى
ز|لدسوق |ن طنط|سن|طبــــ 

523o| ر سعد زغلول حسن|من لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

83552 ي 
ي |مصطفى

لجمل|يمن محمد قرئى |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

647527 حمد|لرحمن |جر عبــــده عبــــد |ه ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

26o977 ي
فيه|ل ع|لدين كم|ء |خلود ضى ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

2|6472 لقليوبــــى|لد محمد فريد |بــــ خ|مه ى شمس هندستـــ عي 

843877 وحيد محمد محمد| يش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

25|o98 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|لمنعم |محمد عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

675o88 ى مصطفى  ى|يوسف خي  لزهي  لمنصوره|هندستـــ 
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|5|2o8 هلل عمرو محمد يوسف|هبــــتـــ  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

4|3494 عيل|سم|حمد |لسيد |هبــــه محمد  |حقوق طنط

6436|8 هيم|بــــر|عيل |سم|محمد فوزي  زيق|لزق|حقوق 

2|46o9 لسميع محمد|يوسف محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|6o4|5 عي|لسبــــ|ز |د تـــمر|كريم عم وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

7|o88o ر|هيم محمد عم|بــــر|م حسن |حس ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

2|5o|4 ن يسن|م عثــــم|محمد حس هره|لق|هندستـــ 

84|225 ي محمد عبــــد|م|
لنبــــي عىلي|ئى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4o6826 روبــــيم|غبــــ ش|مريم نجيبــــ ر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

92o22o ل  |حمد مصطفى كم|مروه  لمنصوره|حقوق 

5|7222 ي قش|ء حسن محمد |سم|
قيش|لحسينى تـــربــــيتـــ دمنهور

262843 يف  لشوئى|مه صبــــىح |س|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2452|3 مه محمد|ء عيد سل|سم| ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

95586 بــــتـــ|متـــ ثــــ|رص سل|هلل ن|عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

32655 ى دل|بــــو |حمد عىل |حذيفه  له|لعني  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|595|4 لمعىط محمد|هيم عبــــد |بــــر|ء |شيم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7o682| ى|يه ر| ضى محمد معي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

85|282 ي|نجل
ي يوسف مصطفى

ء مصطفى دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

|54263 لد رشدى تـــوفيق|محمد خ لمنصوره|حقوق 

66743 هلل|ر نرص|دو|فتـــ |ر| ري|م لفيوم|صيدلتـــ 

4o45|| حمد عيس|حمد محمد |محمد  سكندريه|ل|حقوق 

|48455 ي
 محمود|مصطفى | دئى

ى
حمد دسوق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8287|9 ي|لش|حمد عبــــد|ر محمود |نو|
ى
ق دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

274754 عيل|سم|هلل |مجدى محمد فتـــح  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

443637 ى | هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|يه حسي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

55o|6 مي|هلل تـــه|ء محمد عبــــد |سم| صيدله بــــنى سويف

77349| ع|لرف|لعظيم |لسيد عبــــد |ندى مصطفى  ى شمس| لسن عي 

7o|886 لحليم|لحليم محمد عبــــده عبــــد |مريم عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

345o89 لحفيظ محمود|صفوتـــ عبــــد| عل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4854|o هيم|بــــر|ن |ء فتـــىح محمود رمض|ل| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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477o|7 هيم|بــــر|لغنى |بــــ عىل بــــسيوئى عبــــد |هيتـــ|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89|789 نىح  ثــــروتـــ جميل نظي  | ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

78|o24 هيم عىل محمد|بــــر|عىل  زيق |لزق|تـــمريض 

6397o8 ى   محمد |لشو|نرمي 
ى
هيم|بــــر|لسيد |دق ي صىح 

زيق|لزق|معهد فنى

639698 لرحمن محمد سعيد|هلل سعيد عبــــد |منتـــ  زيق|لزق|حقوق 

896725 بــــر نعيم  |نس صبــــرى ص|ن ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

87o66 هيم|بــــر|زق |لر|مصطفى بــــريك عبــــد  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

297342 حمد|حمد عىل سيد |هر سيد |س لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

769274 ن|ربــــ سليم|يد مح|ء ع|دع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

682|42 لبــــيوم|لسعيد |حمد |ل |ء جم|رس| لمنصوره|علوم 

493|86 لح|هيم ص|بــــر|ح |م صل|حمد عص| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5|238| دتـــ|مل زي|بــــ محمد ك|شه هره|لق|ن |سن|طبــــ 

7856o| حمد محمود محمود|ن |رو تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7o8992 ى ط|ي لنبــــى|حمد عبــــد |هر رزق |سمي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

643558 حمد|لسيد |حمد |آيتـــ  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|2|85 ن|لعزيز سليم|حمد عبــــد |يوسف حمدى  |بــــ طنط|د|

9o7248 لمجيد |للطيف مصطفى عبــــد|ء عبــــد|رس| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

335339 لقوى|هلل عبــــد|ىط عبــــد|لع|سلىم عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

493329 لنرص|صف سيف |ن ن|محمد رمض سكندريه|ل|حقوق 

5o3768 |مل فرج حن|هيم ك|بــــر|بــــيشوى  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

77o38| د|د عرفه ج|د لطفى ج|حمد ج| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7o67o6 لسيد|عيل محمد |سم|حمد حمدى | لمنصوره|هندستـــ 

533789 حمد مبــــروك|م مجدي محمد |ريه سكندريه|ل|بــــ |د|

54o9| ى|هبــــه  هلل حسنى فتـــىح حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

89|2|6 حمد خليفه |لنبــــى |مصطفى عبــــد سيوط|بــــ |د|

249669 مد قنديل|در ح|لق|رفيده عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

9|5o75 يف طه عمر محمد  رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2886o حمد|وى حسن |هلل سعد حفن|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

282o5| |لش|م محمود محمد عبــــد|سل|
ى
ق ى شمس ي تـــمريض عي 

معهد فنى
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6227|9 ره|هيم عبــــده رجبــــ نو|بــــر|ء |رس| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

||8467 لعزيز|س عبــــد |رص عبــــ|لدين ن|نور  هره|لق|ره |تـــج

4837o8 ي عل
لسيد|لدين |ح |ء صل|يمنى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

23o532 لعبــــد|حمد |ح يوسف |لفتـــ|محمد عبــــد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

22o8|o وق هش لنبــــى|لعليم عبــــد|م عبــــد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

678598 ى|بــــو |لمقصود |بــــى عىل عبــــد |ء عر|رو لعني  لمنصوره|صيدله 

342673 يف عبــــد| ى|يتـــ رسر لحميد حسي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

34857o ن|فظ سعودى قرم|دل ح|جر ع|ه |تـــربــــيتـــ بــــنه

|477oo ى حسن|مي فتـــىحي عبــــد |حمد س| لحسي  هره|لق|هندستـــ 

24o73| متـــ|ن عىلي أبــــوكر|رس رمض|بــــسمه ف ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|463 لىح يس|ء عبــــد |هلل محمد عل|منه  صيدله بــــنى سويف

496|o2 لخي |لسيد أبــــو |هيم |بــــر|ء |دع بــــ دمنهور|د|

34|4o5 لمسلىمي|حمد |مل |حمد مصطفى ك|مصطفى  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

89o|5o ي|ر
ح حسنى حكيم |نج| ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

سيوط|ئ 

5|o3o حمد|محمد حسن محمد  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

28432 س عبــــدربــــه|لدين سعد عبــــ|م |مصطفى حس ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

49337| هر حسن غبــــينه|لدين ط|عز  ره دمنهور|تـــج

63o8|4 ف |رق |ط لسيد بــــيوم|هيم |بــــر|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

66|99 ن|لده|لسيد عىل |رق |حمد ط| لفيوم|هندستـــ 

|663o7 ن|سليم| لعل|بــــو |محمد عزتـــ  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

34o2o| حمد|لسيد مهدى محمود |ئى |م| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6829|o وى محمد عىل|لششتـــ|محمود رفعتـــ  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

337|o4 لسيد|لدين محمد |رتـــ عز |س منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

679|6o رص محمد محمد رزق عوض|لن|محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

477993 ى|لدين |ل |ح كم|صل حمد محمد حسني  سكندريه|ل|علوم 

9|o238 نس لطيف زكرى عوض |ن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4o|73o لد خميس محمد|حمد خ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|56|36 ه | هيم|بــــر|لمنعم |حمد عبــــد |مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

3546|| م|لسل|فتـــ عبــــد|لد ر|سلىم خ ى شمس| لسن عي 

6825o8 لسعيد جعفر|جد |خلود م لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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5859| ى م هلل|هر تـــوفيق عشم |كريستـــي  ره بــــنى سويف|تـــج

8o76|| ئيل|تـــه ميك|يه نوح شح| ي|بــــ |د|
|لمنى

||47o6 ن|ن سيد سليم|ضىح يحن  سليم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

536|9 ل طه محمد|طمه جم|ف بــــ بــــنى سويف|د|

3|3966 هيم|بــــر|حمد محمد |ل |د جم|جه رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

52oo66 شد|لعزيز ر|لنبــــى عبــــد |ره عبــــد |س ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

878|55 وى  |رفعتـــ موريس بــــبــــ| رين|م ي صىح 
سيوط|معهد فنى

44257| هيم موىس مصطفى|بــــر|لسيد |س |ين| لشيخ|طبــــ كفر 

4o4774 حمد|هيم حسن |بــــر|حسن  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

228772 ي|ر
ف عبــــد| |ئى لمجيد|للطيف محمد عبــــد |رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|24657 تـــ محمد|مجدى محمد بــــرك |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

692892 لسيد|لعزيز |زق عبــــد |لر|يز عبــــد |لسيد ف| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

9o9796 م فتـــىح عطيه عىلي |سل| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

694869 لعدل|لمتـــول |لمندوه محمد |حمد حسن | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

44|2o3 عيل|سم|م مفيد محمد بــــهيج |سل| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

634234 لقرعيش|رص محمد |ل ن|رص جم|ن ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

7o5779 بــــينى مصطفى|حمد |محمود محمد  لشر ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|5354| ه محمد | ن خليل|نور عثــــم|مي  لفيوم|عه |زر

427584 ى مصطفى |حمد مصطفى | عم|لن|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

32|65| بــــو بــــكر|لعظيم |بــــو بــــكر عبــــد|م |حس هره|لق|بــــ |د|

4o4|56 لسيد|ن |ئى رمض|محمد ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

898884 ه |لل|ح عبــــد|لفتـــ|د درويش عبــــد|جه ج|صيدلتـــ سوه

3|56|o لسيد|لىح |رق عبــــد|س ط|ين| ى شمس|تـــج ره عي 

||47|3 م|لسل|ح عبــــد |لفتـــ|يمن عبــــد |محمد  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

|2oo34 لشهيد|هر فهىمي عبــــد |م| ندر|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o7382 لدين  |حمد عفتـــ حسن نور | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

43o67 ى رف مي  لحميد سعيد|هيم محمد عبــــد|بــــر|ع |ني  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

77o76| ى |لم |يه س| حمد حرموش|مي  زيق|لزق|صيدله 
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|64225 |لبــــ|حمد عمر عبــــد |محمد 
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

42|844 ر|لنج|م فوزى |لرحمن عص|عبــــد معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

6|8|55 لبــــهنس|هيم أحمد |بــــر|ن |نوره ط|بــــ دمي|د|

264963 لم|هيم محمد س|بــــر|ح |لصبــــ|محمد  |ره بــــنه|تـــج

27779o ر|د عم|لرحمن يشى فؤ|عبــــد سيوط|هندستـــ 

|5932 لعزيز|حمد سعيد سميح عبــــد | هره|لق|حقوق 

3737|3 ج  جيد|مجدى ن| مونيك ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

757o87 لسعود|بــــو |لجليل مهدى |ء سمي  عبــــد |لشيم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

636632 م محمد مسلم عطيه مسلم|سل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

633282 ع سعد|ع محمد رف|د رف|سع  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

2678|o يمن محمد عوده|لؤى  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7o38o7  محمد يوسف|ن ي|يم|
ى
رس شوق زيق|لزق|ره |تـــج

322628 هيم|بــــر|ع |هدى محمد من هره|لق|بــــ |د|

924349 لموجود |لحمد عبــــد|بــــو|حمد |عبــــي   ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

64o|8o هيم محمد منصور|بــــر|لد |ندى خ زيق|لزق|عه |زر

8542|3 س|لعظيم عبــــ|ء ذىكي عبــــد|سم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

364336 ى ح|مرو مد محمد|ن محمد خي  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

75952| لد حلىم زىك|نعمه خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8o8283 مل|هلل ك|مريم حلىمي رزق  ي|طبــــ 
|لمنى

22o|99 بــــودوح|بــــودوح محمد |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

868457 حمد|لجليل |محمد حمدي عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

|6|o48 ن|ل حس|لع|ن عبــــد |هلل حمد|منتـــ  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5753| ح|لمل|حمد |حمد عمر|ن |وجد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

432o38 ى غ|ئى خ|تـــه زى|لد محمد نبــــيه حسي  |طبــــ طنط

856697 ى ع| لحليم|طف فرج عبــــد|لحسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

3496o لسيد محمد|رق |محمد ط هره|لق|ره |تـــج

698|9o حمد|حمد |م |ديه عص|ن تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

25o296 ر|لجز|هيم |بــــر|لسيد |م |له| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 
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53956 ن|مه رجبــــ محمد رضو|س| علوم بــــنى سويف

848|o2 حمد حسن|لم |بــــخيتـــه س ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

836538 هد|ل مج|ء محمد مرس|ل| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

34o96 يمن سيد محمد|رحمه  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

83856o ضل|ن خليل ف|ء شعبــــ|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

35|o22 ى عطيه عطيه ش|سم ى|ح حسي  هي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3378|2 ن كشك|نس محمدمحمد محمد رمض| عه مشتـــهر|زر

48694| ش|هيم عىلي |بــــر|هيم سعيد |بــــر| بــــى|لشر سكندريه|ل|حقوق 

69o226 لمتـــولي|ن |ن شعبــــ|محمد شعبــــ لمنصوره|ره |تـــج

7o964o ى |منى محمد  لخولي|لسعيد حسي  لمنصوره|ره |تـــج

7628o4 يف مصطفى كم حمد عزتـــ|ل |محمد رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

456247 وق ضي زي|م عىل عبــــده حج|رسر إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

786o33 فينى|لصن|ء محمد نبــــوى أحمد |سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

347474 حمد|ئل محمد |م و|هي زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8o5o43 لحكيم|دي ربــــيع عبــــد|جر ش|ه ي|عه |زر
|لمنى

|49826 د|لسيد محمد حم|يوسف محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

365889 هيم|بــــر|لفرج |بــــو|مؤمن محمد  ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

249522 م|لش|ح |لفتـــ|ئى عبــــد|ء ه|ل| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7|5656 ر|لنج|عيل |سم|لسيد | |ء رض|دع لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

538282 س|رضوى ربــــيع محمود عبــــ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

48|97o لم|لبــــيوم س|حمد |لدين |ء |زن عل|م سكندريه|ل|ره |تـــج

8o68o9 تـــ|لبــــدوي شح|لسيد|هدي رجبــــ  ي|بــــ |د|
|لمنى

486975 لسيد رجبــــ|بــــر محمود |حمزتـــ ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

262o25 لوكيل|لحكيم محمود |رق عبــــد|عمرو ط وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

284894 ي|د د|نس عم|ن
ل مسعد|ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

863278 حمد سيد محمد دردير| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5|86|o ي عبــــد
ى|لعظيم محمد حس|فرحتـــ بــــسيوئى ني  بــــ دمنهور|د|

38879 دق|مصطفى محمد رجبــــ ص ن|بــــ حلو|د|

|38789 لسيد|لرحمن |بــــر عبــــد |م محمود عىل ج|ريه هره|لق|بــــ |د|

|23277 لسيد|لمجيد |حمد محمد عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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4o382o ى عبــــد| ى شحرور|حمد حسي  لحميد حسي  سكندريه|ل|حقوق 

329974 ي
مد حسن|در ح|لق|م عبــــد|كر| |دئى |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

775496 لعقيىل قمر|محمد عدل محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

2648|3 د محمد متـــول عيس عمر|جه |حقوق بــــنه

4o6598 لحميد صقر|جر عمرو صقر عبــــد|ه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|37758 لعظيم محمد محمد|معتـــز عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4|9246   |لش|ء  عبــــد |سم|
ى
نم |لفتـــوح  غ|بــــو |ق تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

9o73oo  نج|و
ى
ىط عىل  |لع|ح عبــــد|ق لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

9|2828 شم  |مر بــــهلول ه|ء ع|رس| قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

|64885 ى |منتـــ  حمد|عيل |سم|هلل حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

46o59 شه|رحمه صبــــىح محمد عك ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

264375 لسيد|هيم عىل |بــــر|هبــــه عىل  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

89679| حمد  |لد محمد |خ| هند|ش ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

37|953 محمد فهىم حسن فهىم ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|634o ن|هيم سليم|بــــر|تـــم |يمنى ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

62|2|6 ى|ل شفيق عبــــد|لد جم|خ لمنعم حسني  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4o7524 يد |بــــو|ندى   ى  |لي 
ى
يد|بــــو|لدسوق ى لي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

499o27 ف عبــــ|ء |رس| لعيوئى|س |رسر تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

36984| ر محمد محمود محمد|من ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

453562 زى|لمول عىل غ|محمد مسعد عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

44945| بــــوشندى|حمد |هيم |بــــر|ح |حمد صل| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

62|7o3 ي
لرؤف محمد جبــــر|محمد عبــــد | دئى ط|معتـــ دمي|علوم ج

6964|9 لسمنودى|يم |لد|ندى محمد عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4o49|4 |هيم |بــــر|ن |ن رمض|ن شعبــــ|مرو
ى
لدسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

852676 لحميد محمد|ر حمدي عبــــد|من ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

687288 لمحمودى|لديسىط |عوض | ر|ي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|5|44 لبــــ|بــــو ط|م عزتـــ |هش| ر|ي ط|بــــ دمي|د|

2|4|72 |لعط|بــــو |ر |لغف|رص عبــــد|ر ن|لغف|عبــــد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

682959 وي|لشه|مل |لد ك|يه خ| لمنصوره|علوم 
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432895 حمد عىل غنيم|م  |حقوق طنط

765o3| ل|لىكي|لسيد عىل |ئل |مهند و ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

2269o2 دل محمد صبــــىح مىك|هيم ع|بــــر| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75665o ل|لع|هلل عبــــد|هلل محمد محمد عبــــد|هبــــه  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

263925 ذ محمد محمود هيكل|ء مع|شف كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|4o892 د|لجو|ن سيد عبــــد |ر محسن رمض|مي ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

4o4|76 حمد|ن |ل خليفتـــ رضو|حمد جل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

62439 تـــ ر| لرحمن|بــــح محمد عبــــد |مي  لفيوم|لعلوم |ر |د

7o2494 وى|لفيش|لمرىس |لمرىس طلعتـــ |ن |رو لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|59|84 لعظيم|لمقصود عبــــد |محمود سمي  عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

24o76o لربــــ|د |دل زىك ج|نوبــــ ع|بــــ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

685|22 لم|محمود مسعود محمود محمود س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

63oo6| لديبــــ|لد حسن حسن محمد |حسن خ زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

923269 حمد |سم |لق|بــــو|رس |بــــسمه ي ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

778759 محمد محسن عطيه محمد تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

9|556| هلل محمد فرج  |وليد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o55o4 مه رجبــــ طه عمر|س|شهد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o663o لمجيد |رفيده محمد مصطفى عبــــد ج|بــــ سوه|د|

9||877 للطيف |ل عبــــد|م كليبــــ هل|حس دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|294|2 ى|بــــو |ئى بــــديع |بــــيشوى ه ليمي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

363758 حمد محمد عىل|محمد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

635||6 هيم|بــــر|رق محمد |د ط|جه زيق|لزق|بــــ |د|

23oo75 ح|لفتـــ|مه يىح محمد عبــــد|س| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

537654 ي|هلل |بــــدين عبــــد|لع|هلل زين |زين عبــــد ر|لىح  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|9o83 حمد|لد سعد |زهوتـــ خ صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

5oo259 وى|هلل مطر|د |محمد ربــــيع ج س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم
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823866 هيم|بــــر|ل |لع|حمد عبــــد|طه  سيوط|ره |تـــج

86598 بــــ عرندس محفوظ|يه|عمرو  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

529443 للمس|محمود حسن محمد حسن  ضتـــ دمنهور|علوم ري

88|47| ي
لرحمن فرغىل  |زينهم عبــــد| دئى ي صىح 

سيوط|معهد فنى

768||9 ره حسن محمود عيد عوده|س لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

48782| ضى|لحميد م|بــــ محمد عبــــد |مه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85o47 فع|هيم ن|بــــر|حمد معوض |شهد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

68o97| هيم|بــــر|لفتـــوح |بــــو |ئى فكرى |فكرى ه لمنصوره|ره |تـــج

63o|34 لسيد مصيلىح محمد|محمد مصيلىح  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

256778 م حسن سعد كوينه|ريه لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

34|824 ى محمد |يدي |ه ى|مي  مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

792o63 هيم سمرى|بــــر|لسيد | |رن زيق|لزق|نوعيتـــ 

|49oo2 للطيف|در عبــــد |لق|يه حسن عبــــد | ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

249896 ي|ر
ى |مجدى | ئى لجمل|مي  ي صىح بــــنه

|معهد فنى

3375o3 لعزيز محمد|ء فتـــىح عبــــد|سم| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

925o47 م محمود محمد |حمد هش| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

67966| ف محمد محمد |محمد  لسعيد|رسر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

326674 ى مهدى|م جدتـــ محمد خي  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

83225| هلل|بــــر عبــــد|لدين ج|ء نور|رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

62|428 ه شح تـــه حسن|تـــه حسن شح|ني  ط|حقوق دمي

7763o6 ن|منيه محمد سيد سلط| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27523o حمد محمود|هلل |ن عبــــد|رو ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

696oo2 ي|محمد حسن مصطفى نجيبــــ 
لبــــرهمتـــوىسر لمنصوره|بــــ |د|

5|7|5| ى محمد حسن نور |ي لدين|سمي  سكندريه|ل|طبــــ 

523644 حمد|حمد محمود محمد محمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

85oo82 دم|بــــ محمد |لوه|محمد عبــــد زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

522o63 هلل مسعود محمد|ن عوض عبــــد|رو هره|لق|لعلوم ج |ر |د

69|596 ج|هيم عىل محمد فر|بــــر|هلل |لمنتـــرص بــــ| ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

539|o7 بــــو ريه|مر |لحميد ع|لح عبــــد|محمد ص ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 
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9o|725 هيم |بــــر|حمد |حمد محمد | لسويس|طبــــ 

25o695 لشيخه|لم |منيه وليد س| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

4o973o ح حسن محمد حسن|لفتـــ|جر عبــــد|ه لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

348875 ن درويش محمود مرعي|نور |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8o8375 ي|يزه |ف
لسيد موىسي مصطفى ي|هندستـــ 

|لمنى

|4o925 ن محمد عىل|ن عثــــم|شعبــــ| دين ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8363o7 ي |لر|سحر عبــــد
هيم عىلي|بــــر|ضى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

2|8o4| حمد بــــرى|لد محمد |خ| يش ى شمس|زر عه عي 

494586 قوري|لن|د |دل محمد فؤ|د محمد ع|زي |حقوق طنط

232553 لرحمن|رص سيد عبــــد|ن| صف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

846266 حمد|حمد محمد |ء |ول ن|سو|تـــربــــيتـــ 

4876o4 لكريم|تـــه عبــــد|لدين شح|لرحمن مىح |عبــــد |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

896628 هيم  |بــــر|لدين خليل |ج |رس| رش ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

346|95 محمد حسن رفعتـــ محمود وهبــــى ى شمس|تـــج ره عي 

|66476 ى زىك |حبــــيبــــه سمي  ي لدين|سي  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

98499 لسيد|حمد محمد |محمود  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

|4898o ل|لع|حمد عبــــد |محمود | نور هره|لق|بــــ |د|

5o6543 فع|لش|م |لتـــه|لدين محمد |م علم |ن عص|رو سكندريه|ل|علوم 

82826 لرءوف حميده|كر محمد عبــــد |ش ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4|||3 للطيف|محمد محسن تـــوفيق عبــــد هره|لق|بــــ |د|

8|3754 |ن حن|نه مجدي سمع|فرح سيوط|حقوق 

68o56o |لوف|بــــو |لسيد فتـــىح |منيه | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

||8394 ر|لغيط مصطفى نص|بــــو |حمد محمد | ى شمس علوم عي 

898243 عمرو يوسف حلىم يوسف  لسويس|معتـــ |علوم ج

82676o ي|لر|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|
زق مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

47647| لرحيم|بــــتـــ عبــــد |لسيد ثــــ|آرس محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

39789 يمن محروس سيد|عمر  هره|لق|بــــ |د|

27o33o بــــدين حمدى محمد|دى حمدى ع|ش ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

627242 رس سعيد جميل متـــول مرىس|ف زيق|لزق|صيدله 

|39273 لشيخ|حمد محمد |رق |سلىم ط ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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3|7475 حمد محمد محمود مرىس| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

4o4559 ى|بــــو|حمد |يز سيد |ن ف|ن سليم|مرو لعيني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78|495  حسن |بــــسمه محمد 
ى
لسيد حموده|لدسوق زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6o767o ضى|لق|ء محمد يونس |دع ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2|6632 ف محمد بــــيوم|محمد  رسر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

686oo4 حمد خرصى|عيل |سم|يه محمد | لمنصوره|صيدله 

4528o حد عىل|لو|بــــر عبــــد|عىل ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

27o722  |محمود محمد 
ى
بــــرس|هيم بــــ|بــــر|لدسوق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|7o643 ى حسن|ح |جر صل|ه لدين محمد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

633449 يم|هلل غن|يتـــ محمد عوض | زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

33|o92 م|م|يدى صبــــىح حسينى |ه |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

6o83o لرحمن محمد محمد مجدي محمد|عبــــد حقوق بــــنى سويف

697828  محمد 
ى
ى|هدى وليد فوق مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5o7o83 بــــسطوروس| بــــو بــــسخرون بــــسط|مريم  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

22|568 هيم|بــــر|محمود صبــــىح محمود  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

543524 مريم سعد رجبــــ سعد محمود ره دمنهور|تـــج

4963o8 م مصطفى|م|هيم |بــــر|لسيد |ء |رس| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7o|86o  هيكل|لبــــ|ء يشى عبــــد |سم|
ى
ق ي صىح 

زيق|لزق|معهد فنى

838222 ئيل|رس|د حلىمي |دي عم|ف دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

633994 ر مندور|سل حسن عم|بــــ زيق|لزق|طبــــ 

834355 دي محمد|ل عبــــ|محمد كم ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

632o82 دى|حمد عمر مسلم ن|هبــــه  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|46552 لحميد|محمد رفعتـــ محمد عبــــد  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

3|3o83 ر|لجز|س |زم محمد عبــــ|سندس ح وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

4|649o ى عبــــد ن|هيم محمد كرو|بــــر|لحق |حسي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

5|82|6 تـــ مصطفى عبــــد | خ|لطبــــ|لعزيز |مي  ره دمنهور|تـــج

34|927 ر|لنج|هيم |بــــر|م |لسل|هيم عبــــد|بــــر|ء |سم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

32o453 لبــــديوى|ر عىل |لستـــ|يمن عبــــد|محمد  سكندريه|ل|طبــــ 

86623 لروؤف|حمد عبــــد |لروبــــي |د |جه لفيوم|لعلوم |ر |د
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222933 ن|محمد سيد حسن رمض ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

6o|444 ىط|لمع|بــــو |مه محمد |س|ء |عل |ضتـــ طنط|علوم ري

|569o8 حمد|لق |لخ|محمد وليد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

248765 |لمعىط دبــــ|د محمد عبــــد |روضه فؤ ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

445223 هيم|بــــر|حمد |لسيد |حمد |مجد | سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

76|568 حمد يونس|لحليم |رنيم محمد عبــــد  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

|33588 ء حسن عىلي طتـــ|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

349342 لحميد|حمد عبــــد|د |محمد عم ى شمس|تـــج ره عي 

88o848 ك جورج  |طف سدر|نوبــــ ع|بــــ| سيوط|بــــ |د|

89426o حمد محمود عىل |مصطفى  سيوط|بــــ |د|

832344 هيم محمد مرعي|بــــر|محمود  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

36729 ح|لفتـــ|نور عبــــد |ح |لفتـــ|بــــسنتـــ عبــــد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

9o8||4 لحمد عىل |لبــــدرى شيبــــه | |مه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

2|946 مد شطورى|ر سعيد ح|من هره|لق|لعلوم ج |ر |د

228724 ه رمض| لعظيم|در عبــــد|لق|ن عبــــد|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8||559 هدير ثــــروتـــ رجبــــ فولي ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

6|5349 ي|ر
بــــينى محمد |م فتـــىح |هش| ئى ي|لشر

بــــينى لشر سيوط|بــــ |د|

6|5232 م|لتـــم|دل مصطفى عىل |كريم ع ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8o|993 دل حسن سيد|حمد ع| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

787567 م|م|لمعز |مه عبــــد |س|لمعز |عبــــد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

83546| للطيف محمد محمد|محمود عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

8329o5 مد محمد|صم ح|عمر ع ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

692757 وى|لبــــدر|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ل |كوكبــــ جم هندستـــ بــــور سعيد

9|6368 د  |لجو|م عىل عبــــد|لسل|محمد عبــــد ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

6o739| لغندور|عيل |سم|د |ء عم|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

263434 هيم محمود حسن|بــــر|هدير رشدى  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

523359  عبــــد |رق مو|حمد ط|
ى
|هلل مو|ق

ى
ق ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

|22996 حمد محمود درويش|جر محمد |ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|46732 كر|مه مني  ش|س|دى |ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|63639 ى |ي ف عبــــد |سمي  حمد|لمجيد |رسر مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

425236 هلل|حمد سعد |لمنصف |منيتـــ عبــــد | سكندريه|ل|علوم 

78723 لحميد فضل|هلل عبــــد |ء عبــــد |عىلي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

622273 لم|جر محمد محمد س|ه ط|بــــ دمي|د|

42|256 عبــــده عبــــده حله| عمر وف لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

54o283 س|لنح|حمد |صبــــرى عزتـــ محمود | مه سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

422967 لسيد سليم|ممدوح | نور سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|75|93 مد|بــــو ح|ن حسن |حسن رمض كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3676|o سعد معوض سعد معوض |حقوق بــــنه

27242| ى  ن|حمد حسن زهر|محمد حسي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

23|7o5 ح|لفتـــ|رس سعيد عبــــد|حمد ي| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6|3768 |لنج|بــــو|حمد |م سعد عىل سيد|سل| |تـــربــــيتـــ طنط

27429 ل|لعس|لسيد |مح |سلىم س ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

76||o9 د محمد|يه محمد فؤ| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

695476 وق عل حمد|لغريبــــ |ء محمد |رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

84|695 لنرص عىلي|لحسن محمد سيف |بــــو| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|6o3oo مد|ن ح|مد حس|د ح|زي ى شمس حقوق عي 

2|928| ى محمد عبــــد حمد|لمنعم |حسي  ى شمس  تـــمريض عي 

24694 حمد|كريمه سمي  عبــــيد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8938|4 ريم مخيمر شكرى محمد   سيوط|بــــ |د|

34427 در|لق|زق عبــــد |لر|عمرو فوزى عبــــد  ى شمس طبــــ عي 

8oo224 ى ير جرجس|جرجس بــــش| مي  ن|كليتـــ طبــــ أسو

85||75 ن|ره محمود محمد عمر|س سيوط|نوعيتـــ 

8|7246 ي 
دم|حمد |كريم عفيفى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

55736 حمد|حمد سيد |م |هش |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

36387 ى|ن |مرو ف سيد حسي  رسر ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

48729o عىل مرىس عىل مرىس عىل ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

72787 حمد|حمد عىل |ء |شيم ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

523759 لدين|ج |هلل تـــ|رق محمد فتـــح |زن ط|م سكندريه|ل|هندستـــ 
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286o|4 ي
م|م|لمنعم محمد |عبــــد| دئى عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

875945 ن |لك حس|لم|حمد محمد عبــــد| لمنصوره|حقوق 

824582 مؤمن عىلي عبــــيد محمد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

253582 ن|ن محمد زيد|هند شعبــــ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|3o836 تـــتـــ محمد|لمنعم شح|محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

84574 روق فتـــىح|يمن ف|بــــسمه  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

8|49o2 جد خلف فرج|ره م|س ي|بــــ |د|
|لمنى

8o9664 لمنعم ذىكي محمد|محمود عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

8o925o هلل|بــــ عبــــد|لوه|مل عبــــد|رغده ك ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

73852 ر|لغف|حمد عبــــد |سمر سعد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4|5|7| بــــو جلمبــــو|لسيد محمود |مريم محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

89|472 ن |ء عزتـــ حسنى زيد|وف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62|9|9 وع|لمتـــول مط|ء فرج رزق |ل| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

23|237 لد حسن يوسف|محمد خ هره|لق|حقوق 

527||| حمد يسن|ن |حمد شعبــــ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

773739 ى صفوتـــ جم|ي ل محمد سيف|سمي  ى شمس صيدله عي 

8|847| ي|لمل|مي عبــــد|صموئيل س
ك ينى ي|تـــمريض 

| لمنى

349954 لجلبــــ|حمد |حسن | م رض|بــــتـــس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3585|6 تـــ محمد عبــــد| لرؤوف محمد|مي  ى شمس هندستـــ عي 

|6|35| لمغربــــى|جر سعد حلىم سعد |ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|2o284 ح محمد|حمد صل|محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|28899 ن|حمد سليم|لفولي |محمود  ى شمس|تـــج ره عي 

25o|72 لحفيظ محمد|هلل عبــــد |م عبــــد|سلىم هش ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2593o7 ه عبــــد| للطيف|لرحمن عبــــد|للطيف عبــــد|مي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

9oo4|8 ل محمد حسن |محمد كم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

88ooo6 بــــتـــ  |لحفيظ ثــــ|ده عبــــد|د حم|زي ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

235557 ه|لل|لكريم عبــــد|حمد مصطفى عبــــد| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

854892 حمد محمد حسن فتـــىحي| حقوق بــــنى سويف

7364| ء فتـــىحي عىلي محمد|شيم لفيوم|حقوق 

334795 تـــ مجدى | حمد|حمد |مي  ى شمس|تـــج ره عي 
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268|6 حمد مصطفى|مد |مريم ح هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

433922 لسعود|بــــو |حمد |لمجيد |مريم محمود عبــــد  |علوم طنط

7||937 ه محمد | ى حسن| |لوف|بــــو |مي  لحسني  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

7o3434 ن|ن معوض محمد زهر|ن زهر|يم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

82o573 ي نجيبــــ منصور|روم| ر|ي
ئى ي تـــمريض 

ي|معهد فنى
| لمنى

67964o ن محمد مصطفى|ن شعبــــ|مه شعبــــ|س| لمنصوره|صيدله 

6o4o4 لمحسن|ئى مصطفى فتـــىح عبــــد |م| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

43468o ى كم|جه ل حربــــى|د حسي  ي صىح طنط
|معهد فنى

84|29o لصغي  محمد|مروه ربــــيع  ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

835225 س خليل|ح عبــــ|منيه صل| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

756428 مد|مد محمد ح|محمد ح عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|22|8o لرحيم|معتـــز محمود بــــدر عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|o726 لكوم|هيم |در إبــــر|ندى ن م بــــنى سويف|إعل

57993 هيم خليفه|بــــر|محمود سيد  ره بــــنى سويف|تـــج

765oo6 للطيف متـــول|لدين محمد عبــــد |سيف  هندستـــ بــــور سعيد

499387 م محمد خليل عيس|س| لي|د تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

542477 مه|يم سل|لد|لدين عبــــد |تـــبــــ نرص|ن ر|حن عه دمنهور|زر

35337 لسميع|يمن محمد عبــــد|مروه  هره|لق|حقوق 

242929 لدين عبــــده سعيد|د|نديم عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7|2565 ح عىل عىل عىل محمد حرز|سم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

439733 وى شلبــــى|لششتـــ|لسيد |يمن |ن |نور |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

245258 ن|ن حسن زعف|ء زعف|شيم ن|تـــربــــيتـــ حلو

334872 حمد|سميتـــ عيد سيد  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

6|3433 ن|لسيد عف|لحميد محمد |لسيد عبــــد| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

349873 طر|ء سيد محمد سيد خ|رس| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

43o7o2 لعش|حمد عىل |ن سيد|يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

62697| هلل محمود محمدى محمد عجوه|منه  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o|6o حمد|هيم |بــــر|لرحمن محمود |عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4433o6 لمعىط محمد|هيم عبــــد |بــــر|حمد | لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

|324|6 ف محمد عبــــد |هلل |منتـــ  لغنى|رسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى
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338||6 ح محمود|م مصطفى صل|هش |بــــ بــــنه|د|

369369 ي|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|ح |لفتـــ|محمود عبــــد
لففى ي |

لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o6598 لسحىل|حمد |لنبــــى |هيم عبــــد |بــــر|محمد  لمنصوره|بــــ |د|

623939 ي|ملك مجدي محمد محمد 
لقنيسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

78o924 لسيد محمودى|مؤمن محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

62|85o ن|لرهو|ج أحمد أنيس |لح|زم |ح ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

329737 لدين|لعزيز شمس |لد عبــــد|هبــــتـــ خ |حقوق بــــنه

643|46 عطيه عطيه محمد| ر|ي زيق|لزق|بــــ |د|

6oo36 هلل محمد فهىم|عبــــد | حل ره بــــنى سويف|تـــج

69o647 ي|رح
لنجدى|لسيد |ء |بــــ ضى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

625642 ى نيوس فيلبــــس|رم|فيليبــــ | مي  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

4o6o39 حمد محمود|هلل |لسيد وهبــــ |تـــن |ف سكندريه|ل|بــــ |د|

438626 ي عبــــد |عبــــد 
ى
ف|لرحمن شوق للطيف كريم مشر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

5o52|3 حمد|لسيد |حمد يحن  |نور  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

87o9o2 ي|لش|ء عبــــد|ل|
ي محمد مصطفى

ى
ق ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24755| زى|بــــر حج|زم ج|محمد ح ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

4o|oo3 لحميد ليله|ن عبــــد |مصطفى محمود شعبــــ زيق|لزق|حقوق 

265|49 م|لسل|لغنى عبــــد|مه عبــــد|لغنى سل|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7728|9 ى بــــد|حمد جم| ر|ل محمد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o62|o د عزيز جرجس|مريم عم ي|تـــمريض 
| لمنى

266857 م حلىم نرص|بــــسمه عص ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o35|6 حد|لو|حد محمد عبــــد |لو|عبــــد | هن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|5|64 ف عبــــد |بــــسنتـــ  هلل عىل|رسر هره|لق|حقوق 

|7o754 ن زين عىل|مه سلم|س| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|5|9|5 د أحمد|تـــم محمد رش|تـــفى ح ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

83|364 محمد حسن محمد عويس دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

2|4o5o ء حسن محمد مرىس|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

92496o لرحيم محمد |رص عبــــد|لن|ء عبــــد|هن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4344|7 لدين محمود|فخر | ئى رض|م| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|2482o مح لطيف نصيف|ندى س|س هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

Thursday, September 6, 2018 Page 8756 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

9o7|3o ى |حمد |لسيد |ره |س مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

782o89 ي
ل محمود|لسيد جم|ء |ضى ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 

عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

52966o دى محمد يوسف خلف|له|عبــــد  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

48299 ن عىل محمد|سىح  عثــــم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6|o8o3 ي فتـــىحي 
ى
لوكيل|مريم شوق ي صىح طنط

|معهد فنى

23oo26 زق|لر|حمد فخرى محمد عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2562o9 ه| ى عمي  ى رفعتـــ حسي  حمد حسي  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

2|8249 هيم|لرحمن عرفه محمود خليفتـــ إبــــر|عبــــد هره|لق|ج طبــــيع |عل

6334o2 دى عىل|له|مل |خلود ك لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

67723o بــــو عمر|لمحمدى محمود |هلل زينهم |عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

683353 لق|لخ|فظ عبــــد |لح|لق عبــــد |لخ|ر عبــــد |من لمنصوره|بــــ |د|

33543| لسيد|لحليم عىل |بــــر عبــــد|ء ص|دع ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

336834 ح محمد|لفتـــ|لدين محسن عبــــد|بــــ |شه ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

865o37 لمعبــــود|م محمود عبــــد|لسل|لرحمن عبــــد|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

269295 لرحمن منصور|حمد عبــــد|مل | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5299o8 هلل عجوه|د|زق عوض محمد ج|لر|عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

5o2o8o ن|حمد محمد عىل محمد عىل عثــــم| سكندريه|ل|ره |تـــج

77o3o3 ن|لعزيز رضو|حمد محمد عبــــد|محمد  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

7|2392 لوصيف|ء ممدوح محمد عبــــده |سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

868643 حمد|لرحيم عىلي |ح عبــــد|لفتـــ|عىلي عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

753732 حمد|د |ن حمدى حم|حن عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o9|47 لغنى  |ن عبــــد|ح حمد|لدين صل|د |محمد عم ج|علوم سوه

5|7|66 حمد بــــعيص|لدين |ء|تـــغريد عل تـــربــــيتـــ دمنهور

69267o تـــ|لشح|تـــ |مد عرف|نغم محمد صبــــرى ح ط|بــــ دمي|د|

96843 هلل|د |هلل محمود ج|ء جمعتـــ عبــــد |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

92oo2 لدين سيد عىل|حمد محمد عز | هره|لق|هندستـــ 

6oo6o6 هد|لقوى مج|محمد مصطفى فتـــىح عبــــد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|3o448 دق محمد|لص|حمد زينهم عبــــد | |دين كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|69|53 نور محمد|عمر شلبــــى  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |
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855652 عيل|سم|تـــه |ح شح|حمد صل| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

25o6|5 ن قنديل|عبــــي  صبــــرى محمد سليم ي صىح بــــنه
|معهد فنى

489|26 ل محمد محمد|هلل محمد كم|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

767|o8 ى حسن س لم عوض|محمد حسي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

434|o5 ود|لعزيز د|محمد عبــــد| ء رض|ل| |صيدله طنط

433||8 لم جمعتـــ|ىط س|لع|لفتـــوح عبــــد|جر أبــــو |ه |ره طنط|تـــج

52439 للطيف محمد|بــــ عبــــد |لوه|ضىح عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

853|44 ن محمد|مح رمض|عمر مس حقوق بــــنى سويف

49389o لسعد|بــــو |د رزق عوض |بــــيشوى عم  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

328oo6 وى|لشعر|لجليل عىل |م طلعتـــ عبــــد|ر |ره بــــنه|تـــج

238o|2 بــــ|لتـــو|لمنعم عبــــد|ء مجدى عبــــد|رس| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

632262 روق محمود|دل ف|ء ع|لق زيق|لزق|بــــ |د|

263593 حمد|هيم حسينى |بــــر|رس |شوق ي ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7642|7 ى|نوره ن فكرى رجبــــ محمود عشر حقوق بــــورسعيد

|76277 لحليم|محمود محمد محمود عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

753989 حمد|بــــ |رك خط|حمد مبــــ|هلل |منه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

88|729 لغنى  |لمحسن عبــــد|هلل عبــــد|حمد عبــــد| سيوط|ره |تـــج

545955 لق|لخ|حمد صبــــىح محفوظ عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

356||4 ر|لنش|دى |له| |حمد محمد زكري| |حقوق بــــنه

3|743 دى|له|مه محمد عبــــد |س|جر |ه هره|لق|حقوق 

9o5367 ل محمد محمود |محمد جم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

237o47 هيم|بــــر|رص محسن محمد |ء ن|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o2|37 ر|لبــــيط|لمقصود |طمه وليد حسن عبــــد|ف |علوم طنط

428|9 بــــر فضل محمد|هدير ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|54956 ي
بــــو علوه|م عىل |هش| دئى ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4367o| لديبــــ|ل |د جل|حمد فؤ|رتـــ |س لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8587o9 ن|دل لبــــيبــــ جىمي|ري ع|م ي|صيدلتـــ 
|لمنى

78655o ح|غبــــ مصبــــ|لد ر|حمد خ| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28328 يف عبــــد  در|لق|محمد عمر رسر دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 
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6926|8 لح|بــــوص|در |لق|حمد عبــــد |هلل |منه  لمنصوره|صيدله 

6239o4 بــــينى |ره |س لسيد خليفه|هيم |بــــر|لشر ط|ر دمي|ثــــ|

|66633 لفتـــوح|بــــو |رق محمد محمد |ندى ط هره|لق|عه |زر

|2364| ح سعد عبــــده|لفتـــ|م عبــــد |سل| ى شمس|زر عه عي 

347||o لجندى|لعزيز |مروتـــ صبــــرى عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|48|48 ن|كرم محمد عيد عثــــم ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

37|389 لبــــوه|ج |ن حج|حمد شعبــــ| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

45|74o ف |محمد  يد محمد نرص |بــــو |رسر ى لدين|لي  لشيخ|ره كفر |تـــج

333496 هيم|بــــر|وى |لص|محمد حسن  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

26o788 هلل|هلل مصطفى عبــــد|يمنى عبــــد شمون|نوعيتـــ فنيه 

|57366 ى|حمد |ن يىح فريد |نوره لبــــحي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5|5o2| ىسر|هيم عبــــده غبــــ|بــــر|فتـــحيه عبــــده  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

772384 لسيد خميسه|لمنعم عطيه |م عبــــد |حمد س| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

6|7228 حمد جبــــر|يه خليل | ط|بــــ دمي|د|

5|o8|9 فع|لكريم ن|يز عبــــد |بــــ ف|يه| بــــ دمنهور|د|

273737 لد محمد محمود|محمود خ ي صىح 
سيوط|معهد فنى

4628|| لروينى|هر فتـــىح مصطفى |ء م|رس| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|37899 لس ف ل|يق زىك غبــــري|كي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

44|3|2 |ل |ر جم|رص بــــديع مختـــ|لن|عبــــد
ى

لدين شوع سكندريه|ل|صيدله 

8o9|2| هيم عىلي|بــــر|لسيد |محمود  ره بــــنى سويف|تـــج

6|9oo3 |رحمه محسن لطفى شط ط|حقوق دمي

696362  |لعر|سلسبــــيل 
ى
لمنعم|بــــو زيد عبــــد |ق ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

9|o369 حمد |لربــــيع |جر عىل |ه ج|عه سوه|زر

8o25|| ن|تـــه يون|ركو عيسي شح|م ي|تـــمريض 
| لمنى

258|45 لمؤمن|س عبــــد|محمد جميل عبــــ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9|49o8 ن  |جرجس سعد سليم| ري|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3498o2 ح|لفتـــ|لمعىط عبــــد|محمد فيصل عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|7o8 هيم|بــــر|حمد محمود سيد | هره|لق|حقوق 

|44|42 لرحمن سيد|ن عبــــد |نشين حسبــــ هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

23||33 د|حمد عي|حمد |لدين |م |حمد عص|هلل |عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 
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492687 ح يوسف|لفتـــ|حمد عبــــد |مصطفى  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

86972o ف محمود |د |جه حمد|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

23o37| ل محمود|طف كم|عمرو ع ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

5|o867 ود|لحميد د|هيم عبــــد|بــــر|محمد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

49|666 ى  ن|حمد علو|لبــــدرى |حمد |حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

792934 بــــ حسن محمد يوسف بــــدر|رح عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

258346 لشيتـــه|عىل نرص عىل  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

7585o3 ر|لعليم عم|لد عبــــد |عبــــي  خ لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

5894o ء حسنى محمد محمد|دع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

5|2226 ر|محمود عزتـــ محمد محمود عم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

83o766 حمد|م |محمد محمود عص |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

543o74 جى|لسبــــ|ن |وجيه عش| ند عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89|342 هلل  |عىل خلف عىل عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

832253 لدين|لعزيز عز |بــــر عبــــد|ء ج|ل| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6||8|8 ى محمد |ي لعزبــــ نوفل|سمي  |علوم طنط

452|6| هلل|ح عط|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|هر |م م|هي لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

64o|95 دى|لرم|ل عىل عىل محمد |نه زيق|لزق|ره |تـــج

833975 حمد محمد|بــــر |ء ص|صف دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

|2563o مصطفى محمد عبــــده محمد عزتـــ ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8|4552 ء فتـــىحي محمد|رس رج|ي ي|عه |زر
|لمنى

4829| رغد متـــول محمد متـــول ى شمس  تـــمريض عي 

356o2o |لبــــن|محمد عىل | ء رض|ل| ى شمس|د| بــــ عي 

7|779o ضى|لعي|حمد |ن محمود |يم| لمنصوره|عه |زر

36oo7 هيم محمد|بــــر|رحمه محمد محمود  ى شمس|د| بــــ عي 

4396o9 ل|لجم|م محمد |لسل|هيم عبــــد|بــــر|شهد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

25757o مع|لدين محمد ج|م |فوزيه حس ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|2|327 بــــيح عىل محمد خليل|تـــس كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

543|4| د منصور عيس|لجو|ه عبــــد|لل|رتـــ عبــــد |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

755777 عيل|سم|دل محمود |له ع|ه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 
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253472 وى|لشبــــر|لعزيز موىس |بــــسنتـــ عبــــد شمون|نوعيتـــ 

79o6|3 ط|لمله|لهندى |هيم |بــــر|يه محمد نجيبــــ | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

793954 هيم|بــــر|م |م|حمد سعيد محمد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

68574| |لعط|ن محمد عوض يوسف |رو
ى
ق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7o8||2 لجميىل|لمتـــول محمود |ندى عىل  لمنصوره|حقوق 

883o52 لحميد فرج |ن محمد عبــــد|شج| سيوط|ره |تـــج

643o8 حد|لو|دريس عبــــد |ريم بــــدر  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

88|732   |لبــــ|لبــــدرى محمد عبــــد|حمد محمد |
ى
ق ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

33o565 ح سيد مطر|لفتـــ|ن عبــــد|يتـــ رمض| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9o273| رص عطيه محمد |لن|عمر عبــــد ج|حقوق سوه

66577 ي ن| ه يحن  دي محمد|مي  ره بــــنى سويف|تـــج

257269 لعربــــى|لرحمن عىل |مريم عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

677485 ر|لعط|حمد محمد محمود | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|4|3o جر أحمد محمد عىل حبــــلص|ه سكندريه|ل|بــــ |د|

2953o7 ن|لكريم شعبــــ|لرحمن حسن محمد عبــــد |عبــــد  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

63477| لس  ف نجيبــــ طنيوس|كي  رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

823283 دم|لوكيل |عيل عبــــد|سم|سهيله  ي|عه |زر
|لمنى

448o82 حمد عيس|هيم |بــــر|حمد |حبــــيبــــه  سكندريه|ل|بــــ |د|

63947o وق محمد حمد  هلل محمد|رسر زيق |لزق|تـــمريض 

487257 لحق محمد|حمد عبــــد |ئى |د ه|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|2|54 حمد محمد محمد عزيز عىلي| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

269927 لففى|ر عىل طه |لغف|حمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7oo824 هلل| |لمرىس عط|لسيد |لرحمن محمود |عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

777727 م محمد عطيتـــ عليوتـــ|حمد عص| زيق|لزق|ره |تـــج

9o72|9 هيم |بــــر|حمد |ء عزتـــ |عىلي ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

44|963 ن|لدين حسن علو|م سيف  لشيخ|تـــمريض كفر 

33o743 وى|لقن|جد عزتـــ |مريم م |كليتـــ هندستـــ بــــنه

642245 س|ن عبــــ|م عثــــم|محمد هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|8265 ف |لجو|د محمد عبــــد|لجو|عبــــد| رن لدين|د رسر تـــمريض دمنهور

849696 ن حمدي عطيه يوسف|يم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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623687 لسعودى غنيم|لسعودى لطفى |جر |ه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

756985 لسيد|مد حسن |محمد ح ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

348|97 رص حسن محمود مدئى|لن|طمتـــ عبــــد|ف ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

85632o لحكم|هيم عبــــد|بــــر|لحكيم صديق |عبــــد سيوط|عه |زر

5865o در|لق|حمد عبــــد |حمد |جر |ه طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

32248| ئى|لسود|هلل |ر محمود عبــــد|مي ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

258329 لعفيفى|ن |صف شعبــــ|مصطفى ن ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

5||35| بــــوزهره|عيل |سم|ن |ل شعبــــ|حمد جم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

26|998 ى نس|ن |تـــوفيق سليم| مي  ن|هندستـــ حلو

268582 مصطفى محمد محمد عبــــده ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

45384| لقمرى|ح |لفتـــ|لىح زغلول عبــــد |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9|7575 مريم صبــــرى بــــطرس متـــى  سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

8|7oo7 عيل|سم|دي فكري |ر ن|من لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

875685 لد محمد محمود مرزوق |خ سيوط|هندستـــ 

85o564 لح محمد|لد ص|م خ|سل| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

8254|4 ي عبــــد|ل |نه
هلل|حمد مصطفى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

7o53|4 لسيد|مه |ء مجدى محمود سل|ول زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

8642|9 ربــــ|ر فهىمي مح|دو|بــــيتـــر  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

488|97 حمد محمود|حمد محمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|64o2 دى عىلي|له|هيم عبــــد |بــــر|م |هيم حس|بــــر| لمنصوره|صيدله 

432752 يد حمد|بــــو |لقطبــــ |ء عىلي |رس| ى لي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

62o386 لفتـــوح|روق أبــــو |دل ف|ء ع|لزهر| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

883878 شفيق خليفتـــ | مريم عط سيوط|تـــربــــيتـــ 

|2|989 ى  لعزيز|بــــو رسيع عبــــد |محمد حسي  هره|لق|عه |زر

6|o447 ن|عي رضو|لسبــــ|م محمود محمد  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

822887 عىلي يشي معزوز زيد ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

|3o763 ف عبــــد |حمد | نم|للطيف غ|رسر ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

365537 ى عىل عبــــد حمد|لرحيم |حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

55698 مد|هلل ح|هر عبــــد |حمد م| حقوق بــــنى سويف
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527564 ي خلف عىلي محمد|ف
طمه مصطفى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

864|38 ميل خليل ملىطي|نبــــيل  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

232539 لد محمد محمود مصطفى|سندس خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

273335 ه نرص ه| شم مصطفى|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

3o295 ح عبــــده عىلي عبــــده|نج ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

269|9| ألصفر|لم عطيه |نىه س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

522o7 ف محمد طه|ن |نوره رسر بــــ بــــنى سويف|د|

24oo96 ى ئيل|يوسف عزيز ميخ| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|39243 د|يوسف عىل حم| دين ى شمس|د| بــــ عي 

7||62o ئى|لقي |ن محمد |محمد محمد رضو لمنصوره|حقوق 

88773o د  |لحميد حم|ح عبــــد|صل| نور سيوط|ره |تـــج

37878 حمد|د سيد ربــــيع |جه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|65256 وق ح عر|لش|زم حلىمي حسن |رسر هره|لق|صيدله 

864349 حمد محفوظ|ر محمد |نتـــص| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

8||254 د جرجس|د مجدي عي|عي ي|تـــمريض 
| لمنى

8o23|| يف خليل نجيبــــ يوسف رسر ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

75o86| ء محمد حسن محمد عىل|لزهر|طمه |ف وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

7o295 هلل|حمد عبــــد |هلل رجبــــ |حمد عبــــد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

92|488 ى سمي  فرنسيس متـــرى | مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

524593 لصغي  محمد سعد مصطفى|عمر محمد محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

6822o هيم|بــــر|ل |ج كم|هند رس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

784438 لمقصود محمد خليل|ن عىل عبــــد |يم| زيق|لزق|طبــــ 

326o42 ن|حمد عصم|رتـــ محمد |س ى شمس|تـــج ره عي 

752867 ي|سم|هيم محمد |بــــر|
ى
عيل صدق حقوق بــــورسعيد

763o4| ل|لد|رس فتـــىح محمد |سلىم ي لمنصوره|حقوق 

525249 للطيف|حمد عبــــد |للطيف |مريم عبــــد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

337642 ى عبــــد|عبــــد لزغبــــى|هيم |بــــر|لرحمن |لرحمن حسي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

5|2952 لمقصود سمك|لمقصود عبــــد |ء محمد عبــــد |عل سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

285o76 ن|يه وليد حسن عىلي سليم| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 
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6258o7 حمد شبــــيبــــ|متـــ |س|هلل |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

6262o2 لسيد|حد |لو|ح محمود عبــــد|محمود صل ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

286227 حمد عىل شلبــــى|ئى خليل محمد |م| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8o|94 ى|عيل |سم|ن |ندى رمض مي  ى شمس|د| بــــ عي 

453o33 لسيد|يوسف مصطفى محمد يوسف  لشيخ|هندستـــ كفر 

8423|8 هلل|شم عبــــد|عبــــي  حسن ه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|35o85 كريم رأفتـــ خليل محمد م بــــنى سويف|إعل

|5822 حمد|بــــ |لوه|يمن عبــــد |ريم  ن|علوم حلو

263oo لنور|سيد معوض عبــــد | دين ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7626o6 لمرشدى|حمد |لسيد حسن |د |زي بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

678227 رى عليم|لبــــند|حمد |رى |لبــــند|سلىم  ى شمس| لسن عي 

436378 لسيد محمد موىس|لمرشدى |محمد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|65448 حمد|لحسن |بــــو |ن |خلود شعبــــ ى شمس| لسن عي 

42283| ن عطيه مصطفى|وضتـــ شعبــــ|ر سكندريه|ل|صيدله 

68625 لمعبــــود|حمد حميده عوض عبــــد | لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

833o24 حمد|بــــورسيع |لدين |محمود نرص |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

5236|7 |
ى
حمد حمدى مأمون محمد عىل دسوق ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 

تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

48534| ي
ى منصور|لخي  بــــش|بــــو |رؤوف | سيلفى لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|

ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

697352 فع|لش|لسيد |حمد سعد سعد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

3|7349 لسكرى|هيم |بــــر|عيل |سم|حمد سكر | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|68o5 لخي |دي محمد محمد طه أبــــو |له|آيتـــ عبــــد  لمنصوره|صيدله 

|463o6 هيم|بــــر|يدى محمد مصطفى |ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

254232 ن|دل يوسف محمد زهر|ن محمد ع|يم| هره|لق|صيدله 

336885 ف نعيم |جد |م هيم|بــــر|رسر  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

282828 ل|لع|ن حسن عىل عبــــد |يه رمض| ن|حقوق حلو

776594 دق|لص|ل حسن عبــــد |ندى جم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

429464 سم|لمنعم ق|لعليم عبــــد |ء عبــــد |محمد عل لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

53o|72 لنبــــي|حد عبــــد |لو|حبــــيبــــتـــ خميس عبــــد ضتـــ دمنهور|علوم ري
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44587| يم|لد|بــــ محمد سعد محمد عبــــد |شه سكندريه|ل|هندستـــ 

6o7265 ه  لسيد تـــوفيق مشعل|سمي  |بــــ طنط|د|

5o623| حمد|هلل |صبــــىح محمود عبــــد | دين سكندريه|ل|عه |زر

334o58 هيم محمد|بــــر|حمد حمد | ى شمس طبــــ عي 

5o|856 تـــه|لسميع شح|تـــه عبــــد |هبــــه شح لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

8o8628 ى هيكل حلىمي عىلي حسي  ي|علوم 
|لمنى

422|o7 ديوس|قل|لقس شنوده جبــــره | |رين|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

759624 دل محمود مغربــــي|ء ع|ل| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

4|4663 وى|تـــه محمد شن|سمر شح لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

75o942 ن|ق سليم|لرز|د عبــــد |بــــدر زي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

686643 لزىك|هيم |بــــر|لبــــسطويس |م |محمد عص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o7864 |لمصلىح مصطفى |يه أحمد |
ى
لمنوق |تـــربــــيتـــ طنط

856455 ى ف عطيه يون| |مي  ن|رسر سيوط|حقوق 

75o8|o فظ|لح|بــــيل محمود عبــــد |ح ق|عمر صل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

427667 لضلع|ىطي مصطفى |لع|ل عبــــد |عمرو بــــل |عه طنط|زر

8|8|37 لي|سحق سميح غ|دي |ف ى شمس طبــــ عي 

|5|885 حمد سيد عىل|ندى  ى شمس| لسن عي 

7o9356 حمد|محمد | محمد رض تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

3|354| ئيل عرنوق|فرح رينيه جبــــر |ره بــــنه|تـــج

699773 ن|هلل محمد عثــــم|يه عبــــد | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

537467 دق محمد|لص|مد عبــــد |محمد ح تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

824|44 هر|لظ|د عبــــد|حمد فؤ|نعمه  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

545725 هيم|بــــر|لكريم حسن |حمد عبــــد |ن |مرو تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

238o97 در يوسف|لق|خلود محسن عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

46283|  ص|لشو|بــــد |جر ع|ه
ى
لح|دق ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

33ooo2 لمجيد|عيل عبــــد|سم|م |سل|سلىم  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

228332 ى س|ي ك|لمل|يق عبــــد|م ف|سمي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

783875 ل|رى شو|لبــــ|محمود محمد عبــــد| دين لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

642|64 مه|د وديع عوض سل|ئيل عي|صوم زيق|لزق|علوم 
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|2o275 ل سيد حزين|هيم كم|بــــر|عمرو  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

9o3326 لغنى |حمد محمد عبــــد|ليىل  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

2|7965 حمد|س سيد سمي  سيد |سلفر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

49288| حمد حمدى زىك محمود سعد| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|9765 نيس شكرى معوض|مريم  ى شمس طبــــ عي 

4o93o2 حمد عمرو|محمد | ندى رض |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4|o637 لغمرينى|ىط |لع|عبــــد | تـــم رض|ح |ره طنط|تـــج

3|5754 ن|بــــ سليم|ده دي|ندى حم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

87|627 ن|س عىلي عمر|حمد عبــــ| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

36|o76 بــــوسيف|حمد |حمد جودتـــ |مل | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|45|75 حمد|عيل |سم|لمحسن |محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|7o56 |لبــــ|حمد عبــــد |ه |بــــ| شذ
ى
ق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

68o554 لعوضى محمد|ح |لفتـــ|ء محمد عبــــد |سم| لمنصوره|بــــ |د|

28|939 لسيد رزق|حمد |رى |لبــــ|مصطفى مجدى عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

628|48 ي
هلل|يمن مهدى عبــــد| |دئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

839||8 لمجيد عىلي محمد يونس|ل عبــــد|بــــل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|75|3| سيف محن  حسن عبــــده دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

|7877 لمطلبــــ جعفر|حمد عبــــد |هلل محمد |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|77o8 لرحمن وحيد محمد حميدتـــ|عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

429o3o لسيد عوض|هيم  |بــــر|مح |ء س|ل| |طبــــ طنط

783o8 لسيد محمود|لد |حبــــيبــــه خ هره|لق|حقوق 

273439 لصغي  سيد|حمد |ر |من دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

857498 ح خلف حسن|لفتـــ|ء عبــــد|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

|238|o ف رمزى كم|رين |ك ل رمزى|رسر هره|لق|ره |تـــج

337865 ره|لسيد عم|مد |مصطفى محمود ح |علوم بــــنه

69|594 حه|لسيد سم|هيم محمد |بــــر|م |سل| ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

524955 ى|حمد صبــــىح نجيبــــ |محمد  مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7o4|8 شد|مل محمود ر|حمد صبــــرى ك| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

422o82 ين  ى |شي  لبــــخ|حمد عىل حسي  تـــمريض فرع مطروح 
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3275|| ح محمد محمود|بــــ صل|رح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o956 هيم|بــــر|حمد |حمد فوزي |يوسف  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

778387 لمعبــــود|رص عبــــد |لن|هند محمود عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

448o59 حمد محمد محمد حيدق|نىه  سكندريه|ل|هندستـــ 

529|o7 للطيف يونس|محمد عىل عبــــد  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

5|5365 حمد حسن|رحمتـــ محمود  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7784o8 لم|ح س|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|يده |ع زيق|لزق|عه |زر

|4o47 حمد محمود|عىل | ميىلي|ك ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

278667 ى|لمع|بــــو|ممدوح | ن|ر ىط حسن حسي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

652o6 ن سيد|د رمض|ن ج|يم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

688764 فظ|لح|حمد عبــــد | |حمد رض| لمنصوره|بــــ |د|

452|54 ه رفعتـــ عبــــد  هر|لعزيز جبــــر ز|ني  سكندريه|ل|حقوق 

258259 محمود وجدى محمد محمود يوسف دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

253869 رح|لق|حمد مصطفى |محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

9o7444 هلل فرغل  |بــــ حسنى عبــــد|شه ج|حقوق سوه

|72285 زيق|حسن محمد جمعه مر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

283566 لهلوتـــي|لسميع |ء محمد عبــــد|ديه عل|ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

492459 تـــ|يمن يوسف يوسف بــــرك| سكندريه|ل|حقوق 

22972o |لش|عيل عبــــد|سم|حمد |فرحه 
ى
ق ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

328o87 ف محمد |محمد  لسيد|لسيد |رسر |كليتـــ هندستـــ بــــنه

8683o8 لرحيم عىلي بــــدر|يه عبــــد| ج|بــــ سوه|د|

777376 در|لق|لسيد عبــــد | |ر رض|من قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

64268| ن مرىس|حمد محمد عثــــم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

23986| لح|حمد ثــــروتـــ حسن ص| ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

6||68| د حميدتـــ|لجو|لسيدعبــــد |مي |س| دين هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

262289 ف ذىك مصلىح |وليد  وى|لهل|رسر |بــــ بــــنه|د|

32729| م|م|منيتـــ فرج محمود | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

623389 لسعيد|هيم |لم إبــــر|يه س| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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6782|8 لخول|س |ن عبــــ|بــــسمه عثــــم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

286673 لرحمن مجدى محمد قميحه|عبــــد كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2|6889 محمد عبــــده محمد| ن رض|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

373|6 |م |لسل|م حلىمي عبــــد |لسل|ن عبــــد |يم|
لسعود|بــــو

هره|لق|حقوق 

|57659 لعجيل|هلل |هلل عىل عبــــد |حمد عبــــد |سلىم  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

33942| هد عىل سند|ل مج|ل كم|مي جم |نوعيتـــ بــــنه

448835 ه محمد محمد عبــــد در صبــــيحه|لق|أمي  ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

8o4364 لدين تـــوفيق حفيظ|م |ره عص|س ي|صيدلتـــ 
|لمنى

8|o2o9 مح رجبــــ فولي|كريم س ره بــــنى سويف|تـــج

7745|o ى ز|رفيده  يد|حمد محمد خرصى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7oo23| ن محمد عوض عطيه|نوره لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

||9985 ض|لدين ري|ل |مجدى كم| ر|ي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

25|648 لعدوى|رم محمد |لمك|بــــو|حمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

254354 ه|ن عم|يم| د محمد فتـــىح خي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|54228 حمد خرصى|ح |لفتـــ|حمد عبــــد | ى شمس صيدله عي 

356846 هدير صبــــري محمد عبــــده سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49435| لمغربــــى|م |لسل|حمد لطفى طه عبــــد| |ره طنط|تـــج

8oo|6 تـــ مصطفى عقبــــه حسن عبــــد | |لك|مي 
ى
ق ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

623546 لحليم|رحمه محمد حسن مصطفى حسن عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

869|62 لغفور محمود|محمود محمد عبــــد ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

5|2928 يد|يد أحمد ز|محمد ز ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

498376 مه|ح محمد مخيمر سل|لفتـــ|ء عبــــد|شيم سكندريه|ل|حقوق 

677339 عيل|سم|د |حمد فؤ|مصطفى محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

849849 ن لح|لبــــ محمود ص|بــــوط| |مي  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

5||978 ى|عيل مسعود |مح إسم|م س|إسل وى|لجي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

235|64 لسيد حنفى|حمد |م |لسل|يوسف عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o4866 تـــ|لزي|ء فتـــىح عىل عىل |عل سكندريه|ل|بــــ |د|

433598 ج|لعز رس|بــــو|حمد طه | |صيدله طنط

4373oo ى عبــــد | بــــو منصوره|هلل محمد |يه حسي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8626| ي محمد منش|عزتـــ ر
وى|ضى لفيوم|نوعيتـــ فنيه 
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8o29|9 ى محمد عبــــد د حسن|لجو|نرمي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

7|o652 ى |ي لسيد عيس|مه نبــــيه |س|سمي  زيق|لزق|عه |زر

69878| متـــ|مه محمد سل|رس سل|ريم ي لمنصوره|طبــــ 

|68455 |هلل ند|حمد محمود عوض |محمد  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

45|259 محمد عمر عمر| مروه رض |هندستـــ طنط

755423 ء سيد بــــكرى محمود|سم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

6928oo ي|لمو|عيل محمد محمد |سم|خلود 
ى
ق تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 

سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

329|o9 د|لجو|ل محمد عبــــد|ص جل|خل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

683473 لنبــــى محمد لبــــيبــــ|ندى عبــــد  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

334984 لحق محمد|حمد عبــــد|ء |رس| سيه|نوعيتـــ عبــــ

6764o5 لزينى|حمد محمد |يمن |منه  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|695|9 حمد حلىم سعيد|عمرو  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

44926 لمعىط|روق عبــــد|متـــ ف|س|مريم  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

833882 ي عبــــد|ء حمدي |رس|
ى
لرحمن|لدسوق دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6o3236 |ندى وسيم عطيه عط لمنصوره|ل |طف|ض |ري

27|29 زى|حمد حج|ء محمد |ميس عل|ل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

36o48o حمد رجبــــ شعيبــــ|مريم محمود  |علوم بــــنه

6o6822 لحليم عىل جبــــر|حمد عىل عبــــد | |حقوق طنط

494893 ص|لقص|لعزيز |هيم حمدى عبــــد |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|636| ئيل|ئيل يوسف ميخ|ليديه ميخ ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

758263  عبــــد |عبــــد | ند
ى
لعزيز|لعزيز شوق نوعيتـــ بــــور سعيد

33|o88 دل يونس محمد|د ع|سع |كليتـــ هندستـــ بــــنه

285456 ج|لعزيز در|لعزيز عبــــد |ح عبــــد|ن صل|نور تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

33373o عمرو بــــدوى حلىم رجبــــ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o5988 ف محمد محمد يوسف|ء |عىلي رسر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

689248 ح عطيه|لفتـــ|لسعيد عىل عبــــد |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

4|2|7| رق محمد أحمد مرىسي|بــــ ط|مه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|44557 دهم محمد فرج محمد| هره|لق|ره |تـــج

479o42 مل جرجس|بــــ ك|لقس يوس|جورج  ضتـــ دمنهور|علوم ري
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4852o8 در عىل تـــوفيق|ردينه ن سكندريه|ل|بــــ |د|

8662o3 لسعود|بــــو|رس محمود محمد |ف دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|46594 مر|مه فريد ع|س|د |زي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|9264 ه حسن|لل|مريم فوزي عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9|4783 ى حمد  |ن |ء عثــــم|ء عل|عي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

846o|9 ي موىسي|لبــــ|لرحمن موىسي عبــــد|عبــــد
ى
ق ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

39486 د|لجو|ج  عبــــد |لدين ن|م |مؤمن حس كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

493449 ذلي|لش|د عىلي |ء جه|عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3|||26 دل محمود حنفى|هلل ع|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

45329| صف|لىح ن|للطيف عبــــد|عبــــد| عىل رض لشيخ|هندستـــ كفر 

2442|| محمد نبــــيل محمد عىل ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

2|4744 ى  حمد|ىط |لع|مه عبــــد|س|نرمي  ن|حقوق حلو

278376 ل|هد غ|هيم مج|بــــر|هيم محمود |بــــر| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|75||3 هيم|بــــر|ح |رص صل|لرحمن ن|عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

854838 ن محمد عىلي|محمد رمض ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

8o5486 ي|خلود  ف فتـــىحي يحن  رسر ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4o5|o7 غبــــ|لسيد ر|حمد |محمد  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

499o5 لغنى|حمد عبــــد |لنبــــى |متـــ عبــــد |س| ن|هندستـــ حلو

238584 د|مه محمد مر|س|ء |وف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

443oo| ى س|ي هيم سويلم|بــــر|لم سويلم |سمي  لشيخ|علوم كفر 

544255 بــــوحلو|لسيد حسن |هلل محمد |منه  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

762274 لعوضى|لد محمد |محمد خ علوم بــــورسعيد

37||95 ي سعد حن|نسي ه|ن
ن|سليم| ئى حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن

ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

232624 ن|ن عىل عثــــم|ندى عثــــم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

79o47o ن|در بــــيوم حس|عمر ن |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

485746 ى محمود|لمنعم |لد عبــــد|خلود خ مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

8|63|| يف  ف مرزوق خميس|رسر رسر ي|نوعيتـــ 
|لمنى

545|29 مه عىل عىل|محمود سل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

3o929 لسيد|لد عىلي |خ| ند هره|لق|ر |ثــــ|
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|2663o محمد سمي  فتـــوح فريد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

43o228 م|لسيد سل|لحميد |لسيد عبــــد |لرحمن |يتـــ | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

258|37 ف فتـــىح عبــــد|فتـــىح  ورى|لعليم |رسر ى لجيى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

83424 حمد|هنده محفوظ محمود |ش معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

7675|6 ي|مه حسن م|سل| مه
ضى لعريش|تـــربــــيتـــ 

49o696 لمجيد|مرفتـــ حمدى عىل عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

247384 سم|د ق|ئى محمد حم|يوسف ه تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7o733o لمعىط|لمعىط عبــــد |حمد عبــــد |ره |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

487|78 لمعبــــود|لحكيم عبــــد |محمد عىل عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

445o|3 ن ليله|تـــغريد محمد شعبــــ سكندريه|ل|هندستـــ 

698675 ه عزتـــ محمد مسعد مسعد| مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5o24o9 لجليل|لجليل خميس عبــــد |محمد عبــــد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

7o3927 لسيد عىل صبــــرتـــ|يمن |محمد  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

8356o9 ى سعيد محمد ج|ي د|سمي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

857|83 ى عم|ي د نجيبــــ محمد|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

35668 لبــــردوئى|لح محمد محمد |هلل ص|عبــــد ى شمس|زر عه عي 

8|4534 هيم|بــــر|ك مني  يوسف |مل ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|63973 حمد|لد محمد |لعزيز خ|عبــــد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

4459|| متـــ|مؤمن محمد مصطفى محمود سل سيوط|بــــ |د|

82|24o ى|من ر عمر محمود حسي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

76|4|2 حمد موىس|لسيد |ل |ندى جم لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|229o زق|لر|محمود محمد عىلي عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

||74o2 ى رفيق وليم فهيم| جي  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

|37599 ي|نوبــــ |بــــ|
ف عطيه بــــنى ى|رسر مي  ى شمس|د| بــــ عي 

357476 بــــو رسيع حسن|هلل |ميه حسن عبــــد|ش ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

759596 لسيد|لم |طف س|هلل ع|منه  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

758oo3 لم محمد|حمد فرج س| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

346342 ح|حمد مصبــــ|حمد محمد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7o4437 حمد|لحميد عمر |هلل عبــــد |عبــــي  عبــــد  لمنصوره|صيدله 
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4|4388 بــــوزيد|ع محمد |لسبــــ|ل |حمد جم| |ره طنط|تـــج

|52749 هيم|بــــر|بــــ سمي  محمد |يه| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|43|4 هر|لظ|سند عبــــد| مصطفى رض ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

8|38|3 فظ|لح|لدين كرم عبــــد|ء |خديجه عل ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

3674o8 بــــوبــــ|لحميد ش|ر محمود عبــــد|ل مختـــ|س كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

85387| ل|لع|بــــ عىلي عبــــد|يه|ن |عن ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

434643 ئى سعد جعفر|نور ه |حقوق طنط

355889 لنجول|حمد محمد |دهم محمد | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7o|538 لغمرى|ح محمد |لفتـــ|منيه محمد عبــــد | علوم بــــورسعيد

8|276o طمه حيدر محمد حيدر|ف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

23o|75 |لبــــ|حسن نشأتـــ حسن عبــــد
ى
ق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

93326 م|م محمد فتـــىح تـــه|سلىم س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

846774 ى بــــهيج |كر| ى|م حسي  مي  ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

52|26o عيل|سم|ٍلعزيز |ر يوسف طلعتـــ عبــــد |من عه دمنهور|زر

43||8 لق عىل سعودى|لخ|ئى عبــــد |م ه|حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|9o79 لحميد يونس|لح عبــــد|ده مدحتـــ ص|غ بــــ دمنهور|د|

76o97| ره محمد محمد مصطفى|س لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

7666o2 ى|لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|حمد | لبــــحي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

369|54 عيل|سم|لسيد حمدى |حسن حمدي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

43264 لمجيد|م عبــــد |محمود سيد ضي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o393| هيم|بــــر|محمد أحمد محمد عىل  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

882868 حمد  |ره محسن فنجرى |س سيوط|تـــربــــيتـــ 

47772o ى|حمد محمد |حمد |زينبــــ  لخرصى سكندريه|ل|ره |تـــج

234358  صديق|لقذ|محمد 
ى
 شوق

ى
ق  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|

كتـــوبــــر

||9382 دى عمرو سعد بــــكي |ف هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

58675 هند حلىم جمعه حسنى صيدله بــــنى سويف

44oo73 لجندى|شهد محروس أحمد محمد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

477749 لسيد|ل محمد |هيم جل|بــــر|هلل |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

477|o سط سيد|لبــــ|مريم جمعتـــ عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6983o| رق سعد زغلول بــــدوى|نىح  ط| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ
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329893 ى|لن|رتـــ عبــــد|س رص محمد بــــحي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

347o36 ح محمد|لفتـــ|يوسف حمزه عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|7|5|6 بــــر عىل|بــــر محمد ج|ج تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

858|6 حمد محمد|مح |حمد س| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

698|48 لسيد محمود|ح محمود |لفتـــ|مريم عبــــد  لسويس|طبــــ 

4o462o زى|تـــ عىل محمد حج|لشح|حمد | ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|7o4o وى|لمن|ىط محمد |لمع|بــــو |ره حمدى |س ط|بــــ دمي|د|

527782 ويتـــ|حمد محمد كر|ندى  سكندريه|ل|حقوق 

|428|4 د|روق ج|ء ف|مروه عل |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

|5|849 مل|لدين ك|م |هيثــــم عص| رن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

||5363 لمعىط محمود|لدين عبــــد |ء |زم عل|ح ى شمس حقوق عي 

49|o76 مريم مجدي سعد درويش سعد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o9632  عىلي ق
ى سم عىلي|حسي  ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

6|4684 ى|ئى ي|تـــه رس محمود حسي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|363oo ء عز سعد عىل|شيم تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

6|o257 بــــو يوسف|محمد حلىم | رويد لمنصوره|بــــ |د|

758237 لم|ريم مسلم سليم س عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

6o7983 لسيد خرصى|لسيد فوزى |ء |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|4234 م|م|م محمود |محمود هش ره بــــنى سويف|تـــج

89|962 ل حسن |لع|سيد عبــــد| مه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2273o3 ىط|لع|عيل عىل عبــــد|سم|حمد | د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

3367|6 ئيل|يد ميخ|نىح  حربــــى ع| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|256|| بــــينى|لد محمد محمد |عمر خ لشر ى شمس|تـــج ره عي 

774744 ى عليوتـــ حنيفتـــ|محمد جم ل خرصى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

922527 شم  |لرحمن محمد صديق ه|عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

69|6o| لبــــيىلي|لىح |هلل عبــــد |هلل محمد عبــــد |عبــــد  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

754562 لغنى|دى عبــــد|له|د عبــــد |لجو|ء عبــــد |سم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

88o877 لرحمن |مي  خليفه عبــــد|ل|م |بــــتـــس| سيوط|تـــربــــيتـــ 

4o674| حمد| |لعل|بــــو |حمد |حمد |بــــسنتـــ  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 
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35928 لعطفى|لنبــــى |لمحسن عبــــد|لنبــــى عبــــد|ر عبــــد|من هره|لق|ره |تـــج

693675 للطيف جمعه|م عىل عبــــد |عىل هش ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

4762o4 بــــر بــــيومي حسن|هلل محمد ج|منتـــ  |ره طنط|تـــج

53452 بــــ|لتـــو|ل عبــــد |طف كم|ع| لي|د ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

9|3|8| حمد |رص سيد |ندى ن ج|بــــ سوه|د|

6o7278 وى|لش|لسيد | |لسعيد رض| ي صىح طنط
|معهد فنى

26o937 لدمنهورى|لرحيم |لعظيم عبــــد|ص عبــــد|خل| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

776974 لم|حمد سعيد محمد س| زيق|لزق|هندستـــ 

|2836| لحميد محمد|حمد حبــــيبــــ عبــــد | هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|67428 لرحمن محمد|لدين سمي  عبــــد |سيف  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

762437 ي|حمد غريبــــ |مهند  لموج  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

5292o4 ف محمد محمود |حمد | عر|لش|رسر بــــ دمنهور|د|

6o427| ئيل|هر قديس ميخ|ريوس مني  ز|مك ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

222|89 ى|فرحه مجدى  حمد حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

5573| لحليم جمعه|محمد وجيه عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

765o5| سم محمد|لسيد محمد ق|مريم  ره بــــور سعيد|تـــج

27o|33 ض|لع|حمد |روق |م ف|حمد س| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

68|o73 م|بــــو ريه عل|لسيد محمد |در |ن لمنصوره|بــــ |د|

864o78 ى ص|يمن عبــــد| دق|لنعيم حسي  سيوط|صيدلتـــ 

277963 هبــــه محمد محمود جمعه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|56333 كريم ثــــروتـــ عنتـــر محمد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84639 هيم|بــــر|دى صليبــــ |دى ن|ش وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

85367o ى ن|ك ن مرقس|دي يون|رولي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

7o32|4 وى|لشنج|لسعيد |حمد |يدى محمد |ه زيق|لزق|بــــ |د|

64||76 لسيد يعقوبــــ|حمد محمد عىل |يوسف  زيق|لزق|حقوق 

693|93 بــــى|لعر|رق محمد عوض نرص |محمود ط لمنصوره|هندستـــ 

6o2692 ألودن|حمد محمود زىك محمود | | تـــمريض طنط

76o57| ى عثــــم|د محمد |جه ن|مي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|325|4 ى|مح لويس |فيبــــى س مي  ى شمس علوم عي 
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252o7| م|ر عل|لستـــ|كرم عبــــد|منيه | ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|45786 ش|لدمرد|بــــ سيد |يه|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

627994 تـــ|لسيد مرىس محمود عرف|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

||9584 د|رص ميل|د ن|ميل| رين|م ى شمس|تـــج ره عي 

5|4379 ل|رحمه محمود محمد محمود بــــل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

32|83  محمد |لبــــ|طف عبــــد |هيم ع|بــــر|
ى
|ق

ى
لدسوق تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8o|8|o حمد|ل عىلي |هيم جم|بــــر| حقوق بــــنى سويف

3|444 بــــر خليل|مريم خليل ص سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

283643 محمد رجبــــ محمود مرىس لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

636|o7 رف|محمد محمود ع| رن زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

268837 ي|ر
كرم محمد خليل| ئى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|8566 لس عص ض|م فتـــىح ري|كي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o6769 ه إبــــر| ئى|لكيل|هيم فتـــىح محمد |مي  سكندريه|ل|علوم 

3|2729 هيم حرحش|بــــر|هر محمد |محمد م ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

5o4258 هبــــه محمود غريبــــ محمدين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

343777 لرحمن محمد عيد|طمتـــ عربــــى عبــــد|ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6||63o هلل مسلم|حمد عبــــد |ف |عف ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

256o53 م|د عل|ئى فؤ|حمد ه| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|6o7o2 لسطوجي|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5|o236  |مرو
ى
لجويىل|ن سعيد محمد شوق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

22252 فتـــ مصطفى شح تـــ سيد|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|4|947 بــــ|ح خط|مح محروس مصبــــ|مهدى س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

24o35 لحميد|زق عبــــد |لر|حبــــيبــــتـــ سيد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

49967| بــــوخشبــــه|ل محمد حسن |ء جم|رس| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

772526 دى|له|يه عطيه فهىم عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

5|586 لىح عيد|طمه عيد عبــــد |ف بــــ بــــنى سويف|د|

54376 دي|محمد نبــــيل محمد ن طبــــ بــــنى سويف
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9o27|4 زى |لسميع حج|عيل محمد عبــــد|سم| ج|حقوق سوه

6857|o تـــسنيم يشى محمد عىل لمنصوره|علوم 

888|o2 حط  |لش|حمد محمدفتـــىح سيد|لدين |سيف  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

755626 ى وليم صموئيل يوسف مي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27o59| ود|محمد محروس محمد محروس د ج|بــــ سوه|د|

5o6372 لسيد عوض|حمد |حمد |رنيم  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

77248| ء محمد محمد محمود منصور|عل لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

8|552o ى|حمد ص|بــــ |شه لح حسي  حقوق بــــنى سويف

76638o حمد محمود|رضوى رجبــــ  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

477o7o حمد بــــدر|هيم |بــــر|لد |خ| دين إلسكندريتـــ |تـــمريض 

6o763| ن|هيم عىل زهر|بــــر|ن |يم| |تـــربــــيتـــ طنط

558o9 لمجيد خليل|حمد عبــــد |ن |يم| بــــ بــــنى سويف|د|

236889 س|لدين حسن عبــــ|م |هدير حس كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

886822 خلود حمدى طه محمد  سيوط|تـــربــــيتـــ 

764|93 لسيد|لرحمن |لمجيد عبــــد |تـــن يشى عبــــد |ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

53443 م|لسل|لنبــــى حنفى عبــــد |ن عبــــد |يم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

3|5833 جر محمد حسن محمد|ه ى شمس صيدله عي 

|62599 هيم عىلي|بــــر|ح |محمد صل هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5|4884 لبــــيس|ر فتـــىح |ن مختـــ|رو بــــ دمنهور|د|

62|4o4 ن|ل عثــــم|لسيد كم|يزه |ف ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

6|7532 ئى|لغزل|مد |دين محمد ح|ن معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

75o47| هيم|بــــر|ن |لق رمض|لخ|مصطفى عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7689o6 م سليم|ضى سل|ر م|من لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

34|8|7 ح|حمد صبــــ|د |ن عمر رش|نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

328846 هلل|بــــ عبــــد|لتـــو|لد عبــــد|محمد خ |كليتـــ هندستـــ بــــنه

3963| لحميد|حمد يوسف محمود عبــــد | د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

857677 ن|مل بــــدر|م محمد ك|له| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8o||73 ي بــــكر|دع
ء حسن حبــــسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

86983o ى |ء ن|لىمي هيم|بــــر|رص حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

677857 غ|لصبــــ|لحليم |لحليم عبــــد |رق عبــــد |زن ط|م لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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6||292 لحليم حميده|دل عبــــد |ع| دين لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|948o لم|رم محمود قنديل س|هلل ك|منتـــ  |صيدله طنط

479|8| عيل|سم|هيم محمد |بــــر|حمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

4o6943 ى رشدي محمد محمد عبــــد|ي زق|لر|سمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

6o|o55 لحميد محمد خرصى|لمجيد عبــــد|م عبــــد|حس |هندستـــ طنط

3|646| لحليم|دل سيد محمد عبــــد|مل ع| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

329o73 | 
ى
ر|بــــونو|حمد محمد شوق |نوعيتـــ بــــنه

698299 ه رض| رشدى محمود محمد| مي  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

8|32|3 ي|محمد سمي  حسن عبــــد
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

6o8789 لعزيز غنيم|ن محمد عبــــد|يم| |صيدله طنط

5o955 هلل ربــــيع|حمد عبــــد |يوسف  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

823392 م ربــــيع محمد محمد|هي سيوط|ره |تـــج

6|2429 لح|لرحمن ص|لمحمدى عبــــد|ه حمدى |نج |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|23767 رى محمد|لبــــ|محمد ممدوح عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

75329o د بــــخيتـــ موىس|سمي  عم |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

6789o8 لسيد هيبــــه|د عىل محمد |ر ج|من لمنصوره|بــــ |د|

||9585 عيل مصطفى محمد|سم|ندى مصطفى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

28382 حمد محمد|ح |ح محمد صل|صل ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

327797 م|هلل يىح عىل هم|عبــــد |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

4286o8 ظه|بــــ|لق |لخ|ندى نزيه عبــــد صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

465||9 بــــ|هيم خط|بــــر|لق |لخ|د عبــــد |لق عم|لخ|عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

832776 وع|وع حسن مط|كرم مط دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

757354 ى جوده عيد عبــــد  م|لسل|نرمي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5o495 ل|دل محمد فتـــىح فض|ع وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

77648 حمد|لق |لخ|ضىح محمد عبــــد  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

869545 ف محمود حسن|م |له| رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|43233 ى ص| ى|هلتـــ حسني  لح حسني  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8||39 مر سليم هيكل|دى ع|له|له محمد عبــــد |ص| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد
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752747 فظ|لرحمن ح|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

4o2o82 ف |محمد  لسيد محمد حسن|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7||22o لفضل|بــــو |د |لجو|ر محمد محمد عبــــد |من لمنصوره|صيدله 

69|942 لعزيز زيد|لسيد عبــــد |عىل مأمون  لمنصوره|ره |تـــج

|76372 محمد مجدى عىل محمود ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

777552 لبــــربــــرى|حمد محمد أحمد |ء |سم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

64|459 ى|حمد صبــــرى |ئل |ء و|سم| مي  زيق|لزق|بــــ |د|

334682 ش|لحميد حو|عىل محمد عبــــد ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

63o883 محمد فرج محمد محمد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

287872 عيل|سم|سلىم سمي  محمد  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

833948 لملقبــــ فوزي|ه محمد |لل|بــــ عبــــد|رح دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

44892 ع|لعزيز رف|هدير مصطفى عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

4|97o5 بــــينى|لمتـــولي |لحميد معروف |سعد عبــــد  لشر ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

68o362 لعزبــــ|در عبــــدربــــه |لق|لسيد طه عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o7o25 هيم|بــــر|ح محمد |ح صل|حمد صل| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

634o22 هلل|لحليم عوض |هر عبــــد |أحمد م لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

3434o9 حمد عىلي|رق |ء ط|دع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

456843 رى|لبــــ|محمد عبــــد| حمد زكري|زم |ح ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

3557|7 لدين|لرحمن نرص |ء محمد عبــــد|رميس ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

63|796 مه حسن موىس|س|ن |فن| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

69o|82 ن عىلي|ن زيد|محمود زيد لمنصوره|بــــ |د|

237692 م خلف شكرى|س| رين|م لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6|986o بــــيل سعده|ئل ق|ء و|دع ط|ر دمي|ثــــ|

5|3|96 شتـــ|هيم عك|حمد عىل إبــــر| عه دمنهور|زر

285859 حمد عىل|ح |محمود صل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

524863 لسيد|بــــوزيد |لسيد |بــــ |يه|محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

69o8o3 لمرىس|لسيد |حمد |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

22o863 بــــودوح|حمد |نس يس |ن ى شمس حقوق عي 
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262o38 فظ قنديل|هيم ح|بــــر|هيم |بــــر|قنديل  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

2733|9 حمد سعد خليفه|مصطفى  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

499522 لرحيم|لغنى عبــــد|بــــر عبــــد|بــــسمتـــ ص عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|64684 لسيد عىلي|روق |رق ف|كريم ط ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

836626 ي جل|تـــ ه|ي|
ل خديوي|ئى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

25o62| لخليفتـــ|حمد |ء نبــــيل |فد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2289o6 لسميع|ئى رجبــــ عبــــد|وعد ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

244o8o ن|عىل سعيد محمد عىل جمع ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

43|597 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد |محمد  |بــــ طنط|د|

483566 لسيد عىل قنديل|هيم حسن |بــــر|فدوتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3429|8 ىس|لكرد|لعزيز |ل عبــــد|ل محمد كم|كم زيق|لزق|بــــ |د|

43o3o9 لسيد عسكر|مه |س|ريم  |بــــ طنط|د|

5o3789 حمد|حمد محمود محمود |عمر  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

3772o ح|لفتـــ|حمد عبــــد |حمد طه | ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

7o943| لح|حمد يوسف محمود ص|يوسف  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o883| جر أحمد رجبــــ أحمد صقر|ه |ره طنط|تـــج

269889 هيم عىل محمود قرصى فتـــوح|بــــر| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

4|9348 مل|روق محمد عىل شلبــــي  ك|ء ف|رس| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

633564 س محمد|لدين عبــــ|ء |حمد عل| زيق|لزق|ره |تـــج

|75292 م|لسل|م عبــــد |م|ده |خلود حم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|938 لسيد محمد طلبــــه|منيه | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

48o228 ى ض لبــــيبــــ جوهر|سمي  ري| مي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

24o45o ن جوده محمود|لبــــنى شعبــــ كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

349634 حمد مصطفى|مل محمود | ى شمس|د| بــــ عي 

867522 س|لي|ريوس جوهر رزق |مك ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6896|9 ل|لع|لمعز عىل عىل عبــــد |عبــــد | عل لمنصوره|بــــ |د|

4o|324 ن رجبــــ عيد حسن محمد|يم| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

284969 ى يوسف |لرحمن |عبــــد ى يوسف|مي  مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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54872 در سيد|لق|ح عبــــد |سهيلتـــ صل رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

78|649 حمد|رص حلىمي |بــــسمه ن زيق|لزق|طبــــ 

69|3|8 عبــــد |خلود مجدى عبــــد  لمطلبــــ موىسي|لخبــــي  ط|بــــ دمي|د|

778429 لسيد|هيم |بــــر|رس عبــــد ربــــه |قمر ي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

83538| وي|لر|لدين |نهله صبــــري سعد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

3|8227 لس رض سكندر|ن |سليم| كي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

755o73 لعزيز محمد|لرحمن محروس عبــــد |عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

7|73|3 ى عبــــد |ر |د مختـــ|ء فؤ|رس| لغنى|مي  لمنصوره|حقوق 

|54595 لمنعم محمد|لرحمن فريد عبــــد |عبــــد  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

28||9 مصطفى منصور سيد غريبــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

87o453 لكريم|عىلي يوسف عىلي عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

752|57 للطيف|حمد عبــــد |م |حمد عص| زيق|لزق|هندستـــ 

287|o4 م|محمد فيصل عىل تـــه ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

89o3|6 ر يونس مصطفى |م نص|سل| سيوط|حقوق 

5o375 سم محمد محمد حسن|ق ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

243626 ن سعيد محمود|ندى شعبــــ هره|لق|بــــ |د|

923484 ى زكريه حسن يونس |ي سمي  ج|بــــ سوه|د|

7o4|7| مر|ل محمد محمد ع|م جم|هش |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

259456 وى|لص|روق محمد |م محمد ف|سه |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

8|9o96 ى عبــــد|زينه ن لصمد|رص حسي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

4o6243 وى|لسعد|هيم |بــــر|حمد |مرفتـــ محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

478292 ل|حمد غز|لحميد |رتـــ عبــــد |س سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

633|7o حمد محمد|ن محمود |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

6o|o62 |ج  رخ|هلل صبــــرى بــــلتـــ|عبــــد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

765|o2 لسحيىل|هيم |بــــر|لسيد مؤمن | |ند|ر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

48976 حمد|متـــ محمد سيد |س| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

34443o ى محمد جم| ى مصطفى |ل |مي  ن|لعري|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

359285 دل تـــوفيق زىكي|نوبــــ ع|بــــ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5224o بــــ عىل|لتـــو|بــــرين سيد عبــــد |ص ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

3299o8 لرحمن|ح عبــــد|لفتـــ|ء صبــــىح عبــــد|عل| عل زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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826276 ي
ي حبــــسر

يوستـــينه رفعتـــ ملفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

626827 لعزيز محمد عطيه|ره محمد عبــــد|س زيق|لزق|صيدله 

3|88|5 طف محمد ربــــيع|ع| لي|د ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

836574 لدين عىلي|ء فوزي نور |شيم ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

469o| لكريم|ح عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

96274 لرحمن|لرحمن معوض محمد عبــــد|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

33467o لسيد|لسيد فوزي |لرحمن |عبــــد سيه|نوعيتـــ عبــــ

676396 ط|لعي|ح عىل |لفتـــ|ء عبــــد |ر عل|من لمنصوره|علوم 

686533 لعدروىسي|لعزيز|لعدروىس عبــــد |محمد جمعه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o6|99 لسيد عىل|عيل |سم|مح |س| رند سكندريه|ل|ره |تـــج

22|953 حمد عبــــده محمود|سمر  هره|لق|ج طبــــيع |عل

6oo|76 ى ج ى |ديمه حسني  ق|بــــر حسني  وي|لشر مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

62742| |لعل|لسيد فهىم محمد أبــــو |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

687o58 ى مصطفى|حمد عبــــد | |دين لعزيز حسي  لمنصورتـــ |تـــمريض 

|259o6 روق|تـــم محمد ف|ح| ر|ي لفيوم|هندستـــ 

693|o| تـــوئى|لبــــتـــ|ن |محمد محمد سليم| دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

77327o لسيد|جد عىل محمد |نجوى م زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

34|7|9 |ش|بــــوبــــ|رق محمد فتـــىح حسن |رضوي ط سيه|نوعيتـــ عبــــ

5|582o لبــــرلس|دي سعد محمد |له|هدير سعد عبــــد سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4954oo وي|لسيد حميدتـــ مق|ح |محمد صل |حقوق طنط

92o267 م  |لسل|م محمد عمر عبــــد|له| ج|ضتـــ سوه|علوم ري

6237| زق|لر|روق عبــــد|جر سمي  ف|ه حقوق بــــنى سويف

828o5| ي|شيم
ء محمد سيد مدئى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

9|47|7 بــــ  |لتـــو|دل ربــــيع عبــــد|جر ع|ه س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

427|o3 هيم|بــــر|سمي  محمد عىل | ر|ي سكندريه|ل|ره |تـــج

897839 عيل محمود |سم|ء خليفه |سم| ج|صيدلتـــ سوه

|42922 ن|جح مسعود رسل|د ن|زي |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

6477|8 ن|تـــ محمد عثــــم|لشح| |محمود رض سيوط|عه |زر

2|4243 لحميد عيس|لبــــ عبــــد |بــــوط|مصطفى محمود  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6425|4 م|لسل|لد محمد عبــــد|هيم خ|بــــر| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري
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|5o56| لشهيد|نوبــــ رزق شفيق عبــــد |بــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

477595 ن|س أحمد محمد سلط|إين سكندريه|ل|طبــــ 

33|999 در حميد|لق|دل عبــــد|ء ع|عىلي م بــــنى سويف|إعل

773834 لبــــقرى|در عىل |لق|محمود محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

4|8o|9 هلل|كريمه محمود يوسف محمود عوض  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

238523 هيم|بــــر|دى |له|د عبــــد|يدى فؤ|ه كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

84|893 حمد بــــكي |لسعدي |مريم  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

2347|4  |لش|ح عبــــد|لرحمن صل|عبــــد
ى
هيم|بــــر|ق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83o239 لد محمد سيد|منتـــىهي خ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7|2457 لدين|هلل شمس |هلل عبــــد |حمد محمد عبــــد | لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

689234 ى |هيم |بــــر| ى |هيم |بــــر|مي  لسيد|مي  لمنصوره|حقوق 

324677 تـــتـــ محمد|حمد شح|محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

36473| ى ف كيوس جيد مسيحه|يز لبــــيبــــ ف|كرستـــي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

493277 ن|للطيف محمد سويد|بــــرعبــــد |محمد ص بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4368o7 دتـــ زعلوك|لسيد عىل حم|عىلي | نه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|3o59| ء محمد يوسف حسن|رج ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

864472 ي|لر|ه عبــــد|لل|دي محمود عبــــد|له|عبــــد
ضى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

285845 ى|ل ن|رص كم|ل ن|كم رصحسني  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|7o63o ى|لمغيثــــ حسن ص|مروه رجبــــ عبــــد  لحي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

84|335 لجليل|ن محمد عبــــد|ء سلم|شيم تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

48542o هيم مهنى جيد|بــــر|در |بــــسنتـــ ن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

248772 يل|هيم ن|بــــر|حمد |ندى  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8452o6 ن|هيم محمد عثــــم|بــــر|رضوي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

224o24 عىل| د صبــــرى زكري|جه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

357988 ى سيد عبــــد|يوسف  ل|لع|مي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

5|6858 ى|ن محمد أحمد أبــــو |بــــن لفتـــوح حسي  علوم دمنهور

|77372 لشوربــــىح |حمد |ح سعد |يوسف صل |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

|2|965 هيم عطيه|بــــر|دل |يوسف ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|9|38 فظ|ء وجدى شفيق ح|بــــ رج|يه|حمد |يوسف  ى شمس|تـــج ره عي 
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336o6o ح|لفتـــ|لسيد ذىك عبــــد|م  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

783393 لسيد|لحميد عىل |رحمه عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7|66|7 للوزى|يمن محمد عطيه |محمد  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

|42o7 لدين|دين محمد رفعتـــ محمد زين |ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

37222 ع بــــدير|حمد محمد رف|بــــسنتـــ  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

7|2874 ندى رأفتـــ عبــــده محمد طعيمتـــ لمنصوره|بــــ |د|

|53752 ده محمد مصطفى محرم|مي لفيوم|لعلوم |ر |د

499328 حمد سعد|دل محمد |ء ع|دع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

696788 ء مصطفى فتـــىح عسكر|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4||242 ده|ندى سعيد محمد عىل عبــــ |بــــ طنط|د|

63738o خ|لطبــــ|ن |حمد عثــــم|حمد محمد | لعريش|بــــ |د|

46|393 بــــو |حد |لو|هيم عبــــد |بــــر|حد |لو|هبــــه عبــــد 
سنه

|حقوق طنط

|48422 لمبــــدى محمد|يمن عبــــد |ء |ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

52o5|5 ي|ر
ر|لنج|حمد|ن |حمد سليم| |ئى سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

284o72 تـــه عوض|ج  نعيم شح|نوبــــ ن|بــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6899|o هيم|بــــر|لسيد |روق |ء جمعه ف|دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

633o83 هد|ل فرج مج|ء طل|ل| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

57o69 شد|سحق ن|ل |كم| رين|م ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6465o9 بــــو زيد|لغنى |بــــوزيد عبــــد |م |مريم عص ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

758989 وى|لنبــــى ف|محمود منصور عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

64o295 ن|زي أحمد محمد سليم|ن محمد أحمد غ|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

9o5893 لحميد |مد عبــــد|رص ح|م ن|سل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

373|65 لرحمن عىل حسن زىك حسن|عبــــد |حقوق بــــنه

3||866 لمجيد|لدين عبــــد|ل |م يشي كم|سل| ن|علوم حلو

89273 بــــو ضيف محمد|ر محروس |زه| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

349824 لخولي|ح |لفتـــ|ن عبــــد|مي  وليد شعبــــ| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

4o7583 حمد محمد محمد|حمد |هلل |منتـــ تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|53465 ح محمد|لفتـــ|جر سعيد عبــــد |ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

496o48 ئى|لحلو|هيم |بــــر|مريم خميس محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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9o23|2 لسيد |محمد حسنى محمد  ج|حقوق سوه

837|o5 لربــــ|د|دي محمد ج|له|ن عبــــد|يم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

63o|56 تـــه|ل شح|لع|حمد عبــــد |لنبــــى |مصطفى عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

628574 ح مصطفى|لفتـــ|ج  عبــــد |ء ن|آل زيق|لزق|حقوق 

692566 ن|ن محمود محمد رسل|ء رسل|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

343o62 تـــ سليم|محمود محمد شح هره|لق|هندستـــ 

75296| ف محمد حسن عبــــيد|كريم  رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

432857 م|لغن|ن |محمد عىل سليم| عل ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

698898 تـــ|ر عز|تـــ مختـــ|ر عز|مختـــ ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

4932|6 لسمنودي|هيم عىلي عىلي محمد |بــــر|عىلي  ره دمنهور|تـــج

7|6879 ن|ح محمد حسن سليم|محمد صل لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

9|o867 لربــــ |د|لصغي  ج|رص محمد|م ن|سل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

43|347 فرح محمد عزتـــ عجور |حقوق طنط

442695 ده|مد عبــــ|ء محمد عىل ح|سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

64||75 حمد|ل |لع|ح لطفى عبــــد|وليد صل عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|5538 ى عوض|نىه ن رص خرصى ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

7|2238 ه عبــــده عبــــده | حمد|وى |لشبــــر|مي  لمنصوره|بــــ |د|

82|267 ء سيد فريد سيد|سم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

699795 لمتـــول|ن |زمزم مصطفى محمد عرف لمنصورتـــ |تـــمريض 

7|2|9| لمرىس شهده|عزه محمد محمد  لمنصوره|بــــ |د|

7|3o3| لدين محمد حسن|مىح محمد مىح  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

493757 د رسور|س فؤ|محمد عبــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|69835 ي
رق محمد فوزى|ط| دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

634467 رى عطيه|ح بــــند|رس صل|سيف ي زيق|لزق|ره |تـــج

694942 هد عىل|يه محمد عىل مج| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|64843 لعزيز|ح عبــــد |لفتـــ|لعزيز عبــــد |زينبــــ عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6322|o ح محمد|محمد صل| رن زيق|لزق|بــــ |د|

278997 تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري لحنفى|ئى |ل بــــيوم كور|ء كم|شيم

|2|5|4 يونس| رس يونس زكري|ج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4275|9 لم|ن بــــدر س|لسيد رمض|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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644|2 ن|حمد محمد شعبــــ|رحمه  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

78|438 لرحمن حسن|حمد عبــــد |دين |ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

88|o5| لسعود بــــدرى محمد |بــــو|ر |من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

678o25 بــــينى|طف عطيه |محمود ع لشر لمنصوره|حقوق 

649679 لسيد فهىم|ء عيد |عىلي زيق|لزق|حقوق 

6o8749 لحليق|ل عطيتـــ فريد |من ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4486o3 بــــو حسن|هيم |بــــر|حمد |لد |خ ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

497372 حمد خورشيد|لصمد |مروتـــ سعد عبــــد  سكندريه|ل|نوعيتـــ 

464o5 لرقيق|هر |لظ|ء عمر عبــــد |سم| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|24526 ر|لنج|ذ سعيد محمد محمد |مع ى شمس حقوق عي 

62636o لسيد فريد طلبــــه|يدى فتـــىح |ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

339235 لمليىح |ندى محمد عىل عىل  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

23|o62 ى محمد عثــــم ن|حسن حسني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o599 رج|لج|ء سمي  فوزى محمود|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3oo2o8 لمقصود|حمد عبــــد|ل |مل جم| |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

6o974o نوه|دل مصطفى ص|ء ع|سم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|3|| ى عبــــد  لمول|هيم عبــــد|بــــر|ح |لفتـــ|محمد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

58756 ل|ء عىل سيد كم|عل ره بــــنى سويف|تـــج

7594o| حمد سعيد محمود|يه | لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

774289 م شديد|م|ندى مصطفى شديد  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

232246 |لش|د عبــــد|هلل صبــــىح عو|عبــــد
ى
ق هره|لق|هندستـــ 

924884 مه  |بــــوش|ضل |حمد محمد ف| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|3265| لكريم|لد محمد عبــــد |خلود خ دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

32|3|5 ى مهر ى حمدى حسي  ن|حسي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

69886| ء حلىم يوسف حلىم|ول لمنصوره|بــــ |د|

754365 د|حمد حم|يه بــــرصى بــــكرى | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

9o|o45 متـــ |لمسيح سل|د عبــــد|يوستـــينه عي ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

48o367 هر|م ط|لسل|م سيد عبــــد|هر عص|ط ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

36763| لم بــــدوى|ن س|م شعبــــ|هلل عص|هبــــتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|7799 ى|عمر سيد محمد حس ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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844739 لنرص سعد|يمن سيف |تـــسنيم  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

9||89| دى |لحسن عبــــ|بــــو|طف صبــــرى |ع ج|تـــربــــيتـــ سوه

|48863 زى|محمد عبــــده محمد مغ| رن ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

67584o ي
ن|لدين محمد محمد رمض|ء|هدير محمد ضى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4|o|45 لشيخ|لمقصود |حمد عبــــد |مر |حمد تـــ| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

879489 ن  |ن عيس محمود رضو|يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6o834 رى|نص|ل|د محمد شعيبــــ محمد |مر ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

342864 ر|لسيد نص|ر محمود |ندى نص ى شمس علوم عي 

5|7394 ر|جد محمد عىلي دويد|ن م|يم| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|3989 لكريم|د|لرحمن ج|لد عبــــد |ء خ|ل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

253558 وى|لدندر|لمعبــــود |هلل عبــــد|يه عبــــد| |صيدله طنط

288o97 محمود طه محمد محمود دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3|22|8 حمد محمود محمد سعيد|ء |رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

853754 ن محمد حسن عىلي| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

65837 لحكم|لرؤف عبــــد |دل عبــــد |محمود ع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

37oo88 هيم عىل محمد|بــــر|ء عيد |رس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

26o2o7 لدين عوض|لد محن  |فريده خ لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

447594 ى عر|س |ين| |لسيد عىل حسي 
ى
ق سكندريه|ل|بــــ |د|

52o999 تـــ عىل رش ى|د |أمي  بــــوحسي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8o4939 ي
س|بــــتـــ غط|نسيم ثــــ| فرجينى ي|بــــ |د|

|لمنى

637o28 هيم|بــــر|حمد |هلل |عمر سمي  عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5469o ى هش هلل سيد|بــــ |م ج|نرمي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

79|7o6 لح محرم|حمد ص|حمد محمود | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o578 لمحسن عطيه موىس|محمد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4427|4 |لمحسن محمود |منيه سمي  عبــــد |
ى
لدسوق لشيخ|تـــمريض كفر 

|4739o لرحيم|لرسول عبــــد |مجدى غريبــــ عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|263o3 ح محمود|لفتـــ|ء محمود عبــــد |شيم ى شمس| لسن عي 

3|2746 لغمرى|لحميد |سلىم محمد عبــــد كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

6|6842  عىلي|عزتـــ ص
ى بــــر أحمد حسي  ط|بــــ دمي|د|

6oo447 ي صبــــرى محمود محمد خليل
منى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 
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5|988| بــــوموىس|عىل حسن عبــــدربــــه | عل تـــربــــيتـــ دمنهور

3762o للطيف|ر عبــــد |لستـــ|لصمد عبــــد |حمد عبــــد | ى شمس|د| بــــ عي 

63948| دى محمد أحمد|له|د محمد |نه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8o4222 عيل|سم|ح فولي |ئشه صل|ع ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

764443 مر|لسيد محمد ع|يوسف  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

25837o لخشن|لسيد |حمد صبــــىح | لشيخ|بــــ كفر |د|

883|o| هلل  |لغنى عبــــد|حمد عبــــد|ر |من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o263o |لشو|حمد |حمد |محمد | هند|ش |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

43994| ح|مه محمد مصبــــ|ن سل|يم| لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

|6848| هر مرزوق مرقس|ندرو م| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

494|37 ىس|لشبــــ|لحميد حسن |بــــو بــــكر بــــدر عبــــد | ره دمنهور|تـــج

3333o6 مجد محمد سعيد|مريم  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

24o76 هيم محمد|بــــر|م |هش| رن هره|لق|ره |تـــج

5423o6 ن متـــول عيد|لسيد سليم|طمه |ف سكندريه|ل|ره |تـــج

|46|3o رحمه سيد مصطفى خليل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|676|6 ل محمد محمود|محمود جم دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

2837|8 ن|لد رفعتـــ رمض|رفعتـــ خ ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

7765|7 م عبــــد ربــــه|م|لمنعم |هلل عبــــد |يدى عبــــد |ه زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

347o43 لمقصود|محمد صبــــىح سعيد عبــــد دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

8o7626 ي محمود|ء شعبــــ|شيم
ن لطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

||84o| عيل محمد منصور|سم|يمن |جد |س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o42oo ى محمود|رحمه حسن  مي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

3285|o ن|مد محمد سليم|د ح|حمد محمد فؤ| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

26895 ى|لدين |ح |دل صل|ء ع|رس| مي  هره|لق|حقوق 

699766 ى عيد عط|يم| هلل| |ن ممدوح حسي  لمنصوره|بــــ |د|

8o8|83 ى عبــــد|س م|لسل|لمنعم عبــــد|لمه حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

77273| ى سيد |لسيد |ح |ن صبــــ|يم| حمد|مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

77346o ر|محمد محروس بــــكرى عم| ره رض|س ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

24|85 هر|لز|لسيد محمد |ن |ريم|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5252o لدهبــــ|بــــو |جر محمود محمد |ه ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى
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337339 يمن يوسف بــــدر|ء |ل| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

353o37 لنرص محمد|بــــو |رق يحن  |ط ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

49339o ى مكرم|مه عمر |س|عمر  مي  ره دمنهور|تـــج

7845oo ى محمد إسم|لحليم |عهد عبــــد  عيل|مي  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

622682 حمد رزق يوسف|هيم |بــــر|محمد  ط|حقوق دمي

356|55 ىط|لع|هيم عبــــد|بــــر|د شحتـــتـــ |محمد عم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

256727 لحفيظ|حمد عبــــد|ء محمود |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

353379 ى|حمد عبــــد|يوسف  لمجيد حسي  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

2|78o9 ى جم ى لرحمن عجور|حمد عبــــد |ل |كيى دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

25oo69 مد محمد وهيبــــ|رس ح|ي| ر|ي ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

848655 لرحمن|در عبــــد|لق|ل عبــــد|لرحمن جم|عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

28562o هيم خليل|بــــر|حمد محمد |ندى  ن|حقوق حلو

|3o92o لسيد|لسيد فهىم |فهىم  ن|بــــ حلو|د|

875785 ى لسيد  |د |نور ج|كميل | مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

95562 حمد نبــــيل حسن حسن| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

33o8|9 حمد|يتـــ فتـــىح محمد | |تـــربــــيتـــ بــــنه

879748 ل سيد  |لع|ء محمود عبــــد|سم| سيوط|حقوق 

344|2 ف غبــــري|دى |ف د|ل ميل|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

23o2|2 هيم|بــــر|بــــ |لوه|دى ثــــروتـــ عبــــد|ش ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

42oo8o يمن يوسف عىل عمر| |دين ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|64925 ف حسن عبــــد | |ر|ي لرحمن|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o6625 ى ف نمر لبــــيبــــ | |جورجي  رسر سيوط|طبــــ 

465778 |م |مريم عص
ى
لدين مصطفى موىس دسوق لشيخ|بــــ كفر |د|

6|5566 ل|لرم|لسعيد |هلل |لسعيد معتـــز بــــ| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

89|398 نىح  فنجرى عدل جرجس | سيوط|بــــ |د|

|353|7 حمد|لبــــر محمد |حسن عبــــد  هره|لق|حقوق 

768277 د|هلل عو|ض عودتـــ |مريم ري لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

43o|o3 د|لضي|لعزيز |لسعيد عبــــد |ل |س جم|ريم |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

7o488| هيم موىسي|بــــر|لد محمد |يمنى خ زيق|لزق|علوم 

|73678 ل محمود عىلي|محمد جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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8522o| لعزيز|ح محمد عبــــد|وليد صل ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

|46868 لرحيم محمد|ر عمرو عبــــد |مي |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

8o6|78 ي ع|
ي مرزوق|رينى دل بــــشر ي|تـــمريض 

| لمنى

35242 در محمد كرم|لق|ء محمد عبــــد |ل| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

488575 لدين محمود يونس يونس سنبــــل|نور ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|874| ىطي|لع|زي عبــــد|زي غ|رتـــ نبــــيل غ|س لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|4464o تـــم محمد سعد|لد ح|خ ى شمس|تـــج ره عي 

4|2878 طر|لش|ل |لع|ح عبــــد |لفتـــ|رق عبــــد |ط| ر|ي ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

43o44 لعسيىل|ره محمود محمود محمد |س ن|طبــــ حلو

68o7|2 ف |ره |س ى عبــــد |رسر لحليم|مي  لمنصوره|علوم 

63o23 هيم عىل|بــــر|رتـــ محمود |س بــــ بــــنى سويف|د|

28582o عيل عبــــده محمد|سم|لرحمن |عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

325524 لجليل|حمد عبــــد| محمود رض ن|حقوق حلو

43o26 عيل محمد عويس|سم|ن محمد |يم| ى شمس|زر عه عي 

5o9|42 ر|لغف|حمد عبــــد |حمد محمود |محمد  ره دمنهور|تـــج

3567o| عيل|سم|لسيد |حمد |لسيد | |رن |ره بــــنه|تـــج

|3522o حمد مرىسي|محمود عىلي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

62325| ى أيمن محمد عبــــد |ي مد عطيتـــ|لمنعم ح|سمي  ط|بــــ دمي|د|

754833 لرحيم محمود|م عبــــد |محمد هش عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

24|285 لبــــديع|يوسف محمد حموده عبــــد هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

444877 ممدوح عيد محمد جوده محسبــــ كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

3|3o99 ل|لع|ء جمعه عبــــد|ندى عل ى شمس|تـــج ره عي 

|53383 وليد صبــــىح عبــــده| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|5o8|8 حمد|محمود محمد محمود  هره|لق|هندستـــ 

|4||o| حمد|تـــه |محمد مصطفى محمود شح وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

22992| حمد|د |م ذىك مر|كريم حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

69o582 وق مجدى محمد  عيل|سم|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

48937o لسيد|لسيد |لسيد حسن |منى  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33976o ي|
ي رفعتـــ محمد مصطفى نىح  | معهد فنى تـــمريض بــــنه
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|7o4o7 هلل فرج|بــــ |تـــوئى مجدى ج كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

75789o يم|لد|مريم عزتـــ محمد عبــــد عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

838|| هيم|بــــر|ل محمد |ء جم|شيم ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

88o|o|  غ|س
ى
ل |ندى صبــــرى شوق سيوط|هندستـــ 

92o25| لص  |س ندى فتـــىح هرون كي  ج|علوم سوه

758435 لد عىل حسن|حسن خ تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

238792 لح|لمنعم محمد ص|م عبــــد|س| ر|ي هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6o3637 ي |ء |ل|
نسي|لدو|عيل زىكي |سم|لبــــسيوئى ي صىح طنط

|معهد فنى

627|75 م عىل حسن عىل|سوميه عص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

52979o لبــــلكيىمي|هلل عىل |هلل حسن عبــــد |عبــــد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

679928 زق حسن حسن|لر|يمن عبــــد |ن |رمض لمنصوره|بــــ |د|

|38684 يف ظريف  وى|لص|نشوى رسر ن|علوم حلو

626o23 يوسف مصطفى يوسف مصطفى حسن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22563 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|مصطفى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|oo86 ق|من ل |لع|وى محمد عبــــد|ر رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|24577 ف |محمد  لسيد محمد|رسر ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

|2o446 حمد محمد مصطفى صبــــح|لدين |نور  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

35597o ى عىل|سميه مصطفى رمض ن حسي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

4|723| ل محمد محمود دبــــور|عمرو جم لشيخ|بــــ كفر |د|

856o| شم سيد|ء محمد ه|رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

448o26 فع شلبــــى|لش|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|رحمتـــ  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|7|o54 ندى محمد زينهم سيد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

236686 ن محمد|سمر محمود شعبــــ هره|لق|بــــ |د|

3|4449 ى متـــول محمد مجدى حسي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|4|27 هلل|لح عبــــد|لعزيز ص|لح عبــــد |يوسف ص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|5||4 حمد تـــوفيق دوينى |فوزيه  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

68|o4o هيم متـــولي|بــــر|رس |محمد ي لمنصوره|بــــ |د|

883229 حمد جمعه |لد |جر خ|ه سيوط|صيدلتـــ 

6oo797 ن|رشيده محمد أحمد شعبــــ |بــــ طنط|د|

8|4|79 ى|جح عبــــد|كريم ن هلل حسي  سيوط|حقوق 
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82o4|| لحميد|د عبــــد|لجو|طمه محمود عبــــد|ف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

47848| ل|يز ممدوح طه بــــل|ء ف|سم| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

755o54 ن|لسم|حمد |لرحمن عيد |عبــــد  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

475965 ي
ل منس|لع|مجدى محمد عبــــد| دئى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7||858 لمرصى|ر عىل |مر مختـــ|ع| ند لمنصوره|ره |تـــج

247356 فتـــ صديق فرج|محمد ر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2558o2 م محمد عزيز|محمد هش ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

2957o تـــم محمد بــــليغ|يوسف ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|62962 حمد|هلل صبــــىح سعيد |منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

23o9o3 بــــ|حمد محمود محمد رح|محمود  ن|علوم حلو

269449 ن منصور|لقوى رسل|ن عبــــد|مل رسل| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

366462 لرحمن|ن محمد عبــــد|هلل عثــــم|يتـــ | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

85585| م سمي  فوزي جرجس|بــــر| ي|هندستـــ 
|لمنى

223693 هيم سليم|بــــر|ء سيد حسن |رس| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

266438 بــــ|لحميد دي|لمرضى عبــــد|عبــــد| ند ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

333885 رق حسنى محمد|محمد ط |ره طنط|تـــج

|24233 مريم فكرى فوزى محروس رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

444375 ن|ندى فتـــىح رجبــــ محمد سويد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

46o226 هلل|حمد محمد عبــــد|ل |لد جم|خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

64o276 لنقرز|ء عىلي محمد عىلي |رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62o25o ز|لبــــ|مد |مد ح|مد ح|حمد ح| مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

24|o25 ل|لع|هيم فتـــىح عبــــد|بــــر|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|6638 لعيون حسن فول |بــــو|كريمه  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

||5o8o ه ف| مل|ضل محمد ه|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8697o3 حمد محمد|ضىحي حمدي   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

77|2o4 |لبــــن|هيم محمد |بــــر|لد |سمر خ زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4|623 مصطفى محمود سعيد محمود ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

77255| ف سعيد محمود |ء |عىلي لخول|رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4872| ي محمود ن|ن ي عطوه|ج  ج  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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6966o9 عيل|سم|مه معروف |س|ء |رس| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

448559 لفحل|لعزيز |ن عبــــد|ل شعبــــ|محمود جم |هندستـــ طنط

4|925o لسيد عىل دقيس|شم |ء ه|لشيم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4o77o6 ي
حمد عيسوى|محمد خميس | دئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

7|2485 م|لسل|ر عبــــد |لغف|ل محمد محمود عبــــد |جم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|6655 عيل|سم|لنرص |ح تـــوفيق سيف |عمر ربــــ ن|فنون جميله فنون حلو

|2o482 فظ سيد|لح|ن محمد عبــــد |يم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

4o38o9 حمد رزق|مؤمن مدحتـــ تـــوفيق  سكندريه|ل|ره |تـــج

232984 حمد|هيم |بــــر|دين محمد سعد |ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|2|83 ن شلبــــى محمد|يحن  محمد رمض |ره طنط|تـــج

3|48o8 س|دهم محمد فتـــىح عبــــ| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

29524 بــــح فتـــىح محمد|تـــرىك ص دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

6382|9 لسيد|حمد |طف |محمد ع زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|6338 لكريم مدئى مرىس حسن|د |حليمتـــ ج ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

|37o2 لسيد|لسيد محمد |لرحمن |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

73559 لحميد|حمد عبــــد |لحميد |طمه عبــــد |ف لفيوم|بــــ |د|

268o67 لعزيز|ن عىل عبــــد|مصطفى شعبــــ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

769333 متـــ|حمد سل|هيم موىس |بــــر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

77444| ح|لفتـــ|حمد عبــــد|لسيد |حمد |محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

2|353o م محمد حسن محمد|ندى هش ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

698997 لشنبــــ|م طلعتـــ محمود عيد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2873|9 ى |زى ش|ء حج|سم| ى|حمد ش|هي  هي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

824695 ى رزق|رمون | |يىلي| مي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

6859|7 هيم خرصى|بــــر|ء عىل |سم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|82| ف |محمد  ل|لجم|حمد |رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

326896 رف|هلل محمود نزيه ع|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

84|895 ي حسن|هلل محمد عبــــد|هبــــه 
لرضى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

695o65 ف محمد وهبــــه |محمد  وى|لبــــدر|رسر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 
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42oo2o ئى محمد|ليم|لسيد |محمود بــــدر  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4842o6 هلل حسن|حمد سمي  مسعد فتـــح | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

528|82 أحمد محمد محمد محمود جميع بــــ دمنهور|د|

369958 حمد عطوتـــ|بــــدوى فرج سيد | دين ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

7o8298 لسيد|لحميد عىل عوض |محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

627768 |لرحمن عبــــد |در عبــــد |لق|متـــ عبــــد |س|حمد |
هلل

زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

888859 عيل |سم|ج |م نرص فر سيوط|بــــ |د|

|48|55 حمد مصطفى|محمد سيد  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

427337 زول|بــــ ج|لوه|ره جمعه عبــــد |س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

35896| لدين محمد|ح |رق صل|جر ط|ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|328o ف محمود مرزوق|عمرو  رسر سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

846849 حمد حسن|حمد محمد | |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

7|6o7| جىحي|لر|هد |لسيد مج|لسيد عىل | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

495o6o س غنيم|محمد قدرى عبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

638944 لفتـــوح نجيبــــ|بــــو |حمد عوض | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

37|758 ى خليفه محمد|عىل محمد  مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|45385 رق محمد محمد|هلل ط|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8626|9 ه|لل|محمود محمد عبــــد| زكري سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

763869 ن|لدين محمود رشو|حمد وليد سعد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8928|9 لرحيم محمود |مروه مصطفى عبــــد سيوط|حقوق 

8o3729 ي م| د|مل عي|هر ك|نىح  ي|بــــ |د|
|لمنى

6o927| ن|م حسن حس|حمد حس| ي صىح طنط
|معهد فنى

525344 ج |هلل حر|ن محمود عبــــد |يم| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

645293 لعرينى|لحميد محمد |تـــفى عبــــد  |بــــ طنط|د|

62o535 هيم وجدى وجدى محمود عبــــد ربــــه|بــــر| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

88o738 عىل منصور عىل محمد  سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

|6o764 ى خليفه  لم|حمد غنيم س|حسي   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

7o34|2 لنبــــوى|در عىل |لق|لحميد عبــــد |ء عبــــد |شيم زيق|لزق|هندستـــ 
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774286 لسلخ|لحميد |ء محمد محمود عبــــد |دع زيق|لزق|صيدله 

5363o9 فظ|لديبــــ ح|رس محمد |طمه ي|ف عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

4952|o ح زىكي هدهود|رق صل|ط عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

76587| ربــــى|لشو|نىح  مصطفى مصطفى محمد | ره بــــور سعيد|تـــج

537662 مل مصطفى شيخ روحه|محمد صفوتـــ ك |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

498829 ن صبــــري محمد محمود|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

3289|2 لمقصود|لمنعم عبــــد|سل لبــــيبــــ عبــــد|بــــ |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

48542 زق|لر|هر عيس عبــــد |لظ|ء عبــــد |شيم ن|تـــربــــيتـــ حلو

3299|2 ين جرجس فتـــىحي فكرى عوض| في  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

754|2| |هيم شط|بــــر|ء محمد |ل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

6|7835 رى|لبــــ|لسيد عبــــد |ء محمد |ل| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

35338 هيم|بــــر|ح محمد|لفتـــ|حمد عبــــد|ر |من ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

45o344 بــــو زيد|نور محمد |عمر مصطفى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|9958 وق سميح  ئى|حمد عن|لسعيد محمد |رسر لمنصوره|صيدله 

7o232 هيم|بــــر|حمد |متـــ |س|بــــسنتـــ  لفيوم|بــــ |د|

8|7||9 حمد سيد سميح عىلي| سيوط|ره |تـــج

482962 ى|عيل عىل محمد |سم|رق |ر ط|من لبــــحي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|9837 هيم جمعتـــ|بــــر|م |ن س|يم| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

82o62o ى شكري| ديفيد وجيه مي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

676||3 ى|طمه محمود |ف حمد محمد بــــحي  لمنصوره|بــــ |د|

223365 م بــــدوى|يوسف حمدى سل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

35|652 |لبــــ|هيم حسن محمود عبــــد|بــــر|
ى
ق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

29329o د|لعزيز فؤ|ء عبــــد|مصطفى عل ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

|26255 يف  حمد محمد|عمر رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

332222 بــــ|لوه|حمد عبــــد|حمد نبــــيل |نبــــيل  |طبــــ بــــنه

863o49 هلل|حمد عبــــد|مر |عىلي محمود ع دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

49522| م|لسل|لمنعم محمود محمد عبــــد |أحمد عبــــد ره دمنهور|تـــج

764747 حمد محمد زىك محمد بــــدوى|ن |نوره بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|
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56882 ن|دي حسن شعبــــ|محمد ن ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

67642 ى صبــــرى حسن محمد سعد|ي وى|سمي  لفيوم|علوم 

265276 حسن محمد عىل محمد عىل هره|لق|ج طبــــيع |عل

8|63o2 ى عبــــد|بــــو|حمد | لعظيم|لعزيز عبــــد|لحسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|57447 م|عيل محمد تـــه|سم|زينبــــ مصطفى  هره|لق|بــــ |د|

2736o2 ل|حمد غز|ل يحن  |م| ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

777449 وى|لحمز|لسيد |ح |لفتـــ|له عبــــد |ه زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|5847| ى محمد تـــغريد محمد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75o64| ده|ريم حسن فتـــىح عىل عي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5||964 |رص فتـــىحي رجبــــ عط|تـــم ن|ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

789489 لسيد محمد محمد|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7866|2 ى حبــــيبــــ|محمود  ف محمود حسي  رسر  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

497369 هلل|د |ء محمد صبــــري ج|لزهر|طمتـــ |ف تـــربــــيتـــ دمنهور

35|346 بــــوبــــكر محمد طوجى|ء |سم| ى شمس| لسن عي 

|5|299 ندى محمود نظيم محمود هره|لق|ره |تـــج

8o9683 ي شعبــــ|تـــه
بــــ حسن|ن دي|ئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

4oo4o2 لعظيم عىل|لرحمن بــــدوى عبــــد|عبــــد معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

7|67|o ىسي|لعبــــ|لسيد |ر |حمد عمر مختـــ| لمنصوره|حقوق 

5|77|5 ل محمود سعد حربــــى|أم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8367o| ي|لدين |ء حمدي سعد |ول
لضيفى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

846599 ي عبــــ|لزهر|
لرحيم|س عبــــد|ء مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

8|62|6 در وليم فوزي|مدحتـــ ن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

52887o مه سعد تـــرىك|د سل|زي سكندريه|ل|هندستـــ 

52o289 لحفيظ|ىط عبــــد|لع|هلل عبــــد|ر حمد|آثــــ سكندريه|ل|طبــــ 

483o65 حمد|لحميد |حمد عبــــد |هلل |آيتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

68o764 حمد|لسيد طلبــــه محمود سيد |ر |مي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23285| مل|لح جمعه ك|ندى ص هره|لق|علوم 

677374 هلل|د |حمد محمد محمد محفوظ ج| ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

429o2 هلل|بــــ |ج| دل طوبــــي|مريم ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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438749 بــــو زيد|هيم |بــــر|محمود سعد محمد  |ره طنط|تـــج

865886 هلل محمد|ء حسن عبــــد|دع دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

446699 عيل|سم|حمد |عيل فهىم |سم|محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

8o537o بــــيشوي مكرم ولسن صموئيل ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

78oo5| لق|لخ|د ربــــيع رجبــــ محمد عبــــد|زي  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

7|3|4| لح خميس|لح عبــــده ص|معتـــز ص لمنصوره|حقوق 

258322 مه|لبــــ سل|محمد مصطفى أبــــو ط تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

439595 هلل|ح نعمتـــ |لفتـــ|سهي  محمد محمدعبــــد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

757998 رص محمود يوسف محمد|ن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

45723o حمد محمد عبــــيد|كريم  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

788428 م محمد محمد عوض|حمد عص| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

754o67 ف |رحمه ع |لنج|بــــو|لدين |دل رسر ره بــــور سعيد|تـــج

3397o لحميد محمد عبــــد ربــــه|مروه محمد عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

225976 مه فتـــىح محمود|س|دهم | ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4o244o م|ن محمود محمد سل|شعبــــ| مه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78|o57 ز خليل|لبــــ|محمد حمزه محمد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

63oo|3 لصمد محمود|حمد سعيد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

32|38 هيم|بــــر|م محمد |لدين عص|بــــ |شه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

542472 بــــ|رص رزق نرص خط|يه ن| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o78|| عيل|سم|لمتـــول |لمهدى |ء |حمد عل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

479o75 ي|حمد محمد |عيل |سم|محمود محمد 
وى|لنفى ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 

تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

52774| حمد|ل |ء جم|رحمه عل سكندريه|ل|ره |تـــج

3347o7 ن محمود|لدين رمض|محمد مىح  ى شمس حقوق عي 

5|8335 لعزيز محمود سعد عجيبــــتـــ|ن عبــــد |نوره ره دمنهور|تـــج

5|654| ر|ندى سعد مصطفى عم معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

92256o هلل  |حمد حسن عبــــيد |تـــم |ح ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

344567 يه|ىطي محمد شلبــــ|لع|حمد عبــــد|حسن  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

54796 طف عزتـــ محمد|ن ع|يم| بــــ بــــنى سويف|د|
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5o7|58 د|ل بــــكرى مصطفى بــــكرى حم|فري سكندريه|ل|طبــــ 

755326 ندى محمد محمد يوسف عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|58o32 ل مسعد عىل|ندى جم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

334|48 عمر محمد عمر محمد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

35o86 حمد محمد محمد مصطفى| هره|لق|بــــ |د|

687529 عيل رزق عويضه|سم|مه |س|بــــ |شه دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6239|6 تـــى|م زن|لسل|حمد عبــــد |ضىح  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

287479 هيم|بــــر|لكريم محمد محمد |لرحمن عبــــد|عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

868o39 حمد|ره محمد سيد |س دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

462797 لبــــيىل|حمد |ل عىل |ء جم|عىلي لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

626|29 لمرصى|روق محمد |مه محمد ف|س| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

695285 دق|لحميد ص|تـــغريد محمد عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

789872 ل حمدى محمدين|لع|هلل عبــــد |هبــــه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|2275 زق حسن|لر|حمد عبــــد|هلل |عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

|76684 ر محمد|لستـــ|هر عبــــد |رضوي م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

792673 لرحيم|لهوي عىلي عبــــد|هيم جمعه |بــــر| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3|339 ح محمد عطيه|تـــغريد صل سيه|نوعيتـــ عبــــ

32268o ى|عم| ري|م د نظي  سيفي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5o5725 ي ر|محمد عبــــد 
ي|لمحسن مصطفى

ضى لشيخ|عه كفر |زر

4o739 رص فتـــىح مصطفى|هلل ن|عبــــد ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

779|26 لسيد مصطفى محمد|لسيد |حمد | زيق|لزق|طبــــ 

24o897 رق سيد محمود|كريم ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

676239 لزقرد|د |لجو|لسيد عبــــد |مه |يه سل| لمنصوره|صيدله 

238782 حمد|لعزيز |ح محمد عبــــد |جر صل|ه هره|لق|م |عل|

256445 ف ط|ء |شيم يل عرفه|رسر ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

45269 دل عيد محمد|لرحمن ع|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

|42o96 ى|بــــر|هيم محمد |بــــر| هيم حسني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

234o98 هلل عىلي|بــــ |لد صبــــرى ج|لدين خ|سيف  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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422966 ديتـــ سمي  محمد مرتـــضى|ن إلسكندريتـــ |تـــمريض 

79|66o لح متـــولي|ح محمد محمد ص|صل ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

432325 لسيد عىل حمود| |ر|ي |بــــ طنط|د|

3||44| لد حلىم محمد|يوسف خ  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

25736| حمد|مد سيد |لسيد ح|د |جه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

42|734 لرحمن|محمد بــــن إدريس عمر عبــــد |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

5|5985 شوح| تـــ محمود محمد محمد رسر مي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

759855 ي|ر
لسيد|د محمد |ج| ئى لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

|759|3  يحن |ء يحن  عبــــد |شيم
لمرضى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|5o5| ف |حمد | لح|لسيد ص|رسر هره|لق|هندستـــ 

53623 متـــ محمد|حمد سل|مروه  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7o5||6 غبــــ منصور|لسيد ر|رق |مروه ط لمنصوره|علوم 

443227 لح|حمد ص|ىط |لع|ره حمدى عبــــد|س |حقوق طنط

539668 لسيد محمود|لحميد |آيتـــ عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

694856 ل|لكم|بــــو |حمد | |ندى رض لمنصوره|ره |تـــج

3299o2 وق حس لمحسن محمد|لدين عبــــد|م |رسر ن|سو|بــــ |د|

|54586 رص فتـــىحي محمد|لد ن|خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

32oo42 وى|لمنش|ن لبــــيبــــ موىس |منى مرو هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

9296| ف|رس عس|ن ح|رحمتـــ رمض ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

5o5579 بــــو سمره|لصمد |عيل محمد عبــــد|سم|مصطفى  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

848o78 ن|ل محمد حمد|محمد كم سيوط|عه |زر

26o383 لنمس|ن |ء محمود عىل عمر|سم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|57294 بــــو غنيم|حمد محمد |لد |مريم خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

845395 ن موىسي محمد|بــــلقيس سليم ن|سو|تـــربــــيتـــ 

847877 حسن محمد حسن| نور عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

25|433 لمجيد سعيد|لسيد عبــــد|محمد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

4968|| دو|لىح ج|لىح مصطفى عبــــد |ء عبــــد |ل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

2735o2 حمد|حمد عيد |زم |ح ن|علوم حلو
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536o49 لسيد محمود|حمد محمد |محمد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

778487 للطيف|يمن سيف عبــــد |م  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|9o8| د مصطفى|لجو|رق عبــــد |خلود ط صيدله بــــنى سويف

773|47 ى د مسعود سعيد|يمن ميل| |مي  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

82o49| د حسن|لجو|بــــ حسن عبــــد|رح ي|بــــ |د|
|لمنى

238375 لمحسن|عيل عبــــد |سم|لدين |ح |هند محمد صل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5468o7 لكوم|لسيد محمود بــــهنس |حمد | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

45|497 ف محمد |سيف  لبــــسيوئى محمد قرقوره|هلل أرسر لشيخ|ره كفر |تـــج

5o6347 ى ممدوح جوده محمود  لديبــــ|حني  سكندريه|ل|علوم 

9o727 للطيف|للطيف بــــكرى عبــــد |ء عبــــد |شيم لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

63|496 مد|مه محمد ح|س|ء محمد |رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

765266 حمد سمي  أحمد مسعد  حسن|حمد | ره بــــور سعيد|تـــج

|39o26 ره سعد|ك بــــش|لمل|عبــــد | رين|م هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

679884 ل|لسعيد و|ء محمد |زهر زيق|لزق|عه |زر

758866 حمد محمد|عمرو محمد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

886|3o رص يوسف خليفه |لن|ل عبــــد|جم سيوط|تـــربــــيتـــ 

43|442 لرؤف محمد خليفه|رس عبــــد |حمد ي| لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

346|4o مد|مد ح|حمد سعيد ح| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

9oo8|| حمد |للطيف |حمد عبــــد|م  ج|صيدلتـــ سوه

|265o| د|حمد فؤ|هيم |بــــر|هديل  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

3492o8 لق|لخ|د عىل عبــــد|محمود رش |ره بــــنه|تـــج

848623 حمد|يه محمد محمود | ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6o3o6 ر جوده جوده|هبــــه عم ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

536423 ن سيد محمد بــــسيوئى|نوره ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

6|3589 حمد|ن سيد |آيه يحن  تـــوفيق سليم |ره طنط|تـــج

45o739 لكردي|لدين |ح |بــــو بــــكر صل|هدير  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

366o39 لسميع|عيل عبــــد|سم|سلىم يشى  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8o|994 هيم|بــــر|مل |ن ك|حمد عثــــم| ره بــــنى سويف|تـــج

8o266| طمه طلبــــه محمد محمود|ف ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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23857| حد|لو|حمد محمد عبــــد|ن |ريم|ن حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

8636|o ي
لصغي  عىلي|ل محمد |جم| دئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

684426 حمد محمد محمد محمد محمد عرفه| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

85|oo2 لرحمن|بــــر عىلي عبــــد|ن ص|حن ي صىح 
سيوط|معهد فنى

247522 لجندى|لسيد |هيم درويش |بــــر|لرحمن |عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7o653| ع|لرف|لسيد عىل |بــــدين |لع|عزه زين  لمنصوره|عه |زر

|66997 ه  بــــ قرئى|لتـــو|حمد عبــــد |مني  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|5|898 در حسن|لق|ء محمود عبــــد |رس| لفيوم|عه |زر

6o4|58 ف محمد |حمد | نور حشيش|رسر لمنصوره|هندستـــ 

3394o| حمد|يوسف محمد سعيد يوسف | لي|د |نوعيتـــ بــــنه

77o383 ن رحمه|سليم| حمد حسنى عط| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|876| يمن جمعه حسن|مروه  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

22|449 لرحمن|بــــو زيد عبــــد |ود |لرحمن محمد د|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

625|53 ل|لنح|ن نبــــيل محمد حمدى عطيتـــ |نور زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

895623 ف كم|حمد | لم  |ل س|رسر ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

24397 يف سيد طه| نور رسر ى شمس|د| بــــ عي 

434628 ف لق|لخ|ل عبــــد|هلل جل|عبــــد| مني  |عه طنط|زر

6282o هبــــتـــ ربــــيع وفدى سيد صيدله بــــنى سويف

344945 لرحمن حسن محمد حنفى|نغم عبــــد |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

|75745 لرحمن|ل محمد عبــــد |حمد جم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o3667 ى حس|محمد مجدى حس ى حسونه|ني  ني  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

|6399o لم|لحسينى س|لدين |م |سلىم حس ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

46757 ح محمود محمد|لفتـــ|محمد عبــــد ن|هندستـــ حلو

27|527 ي|رود
ى |ح حس|لفتـــ|لعزبــــ عبــــد | |ئى |لبــــن|ني  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

88o99o ى حسن حس|ء حس|لشيم| ى |ني  ني  سيوط|بــــ |د|

683|53 ى|ه يدى هيثــــم محمد عبــــده عىل حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6o85o5 ه محمد فؤ د سبــــيع|ني  |بــــ طنط|د|

693948 ى |بــــر| هيم بــــولس|بــــر|هيم بــــشر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|5o9o| سمر مسعود سطوج مسعود لفيوم|دق |حه وفن|ىسي
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|92o7 ين محمد حسن محمد بــــيومي شي  طبــــ بــــنى سويف

8|552 حمد ربــــيع محمد عطوه|ربــــيع  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

|6oo35 نجىلي| |رمي|دى محروس |ش ى شمس|تـــج ره عي 

|7|879 طمه مصطفى صبــــيح سيد|ف ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

637445 |لعط|بــــو |حمد |لسيد |ء محمد |شيم زيق|لزق|حقوق 

7||53o لمقود|سمر عبــــده عىل |ل|يوسف عىل محمد  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

832259 زق رزق|لر|هلل عبــــد|بــــ |جميله ج ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

545|o7 للطيف محمد|هيم فريد خيمر عبــــد|بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

486623 ى|حسن محمد حسن ك مل حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

77342| در خزيم|لق|ح عبــــد |رس مفتـــ|ء ف|سم| زيق|لزق|ره |تـــج

9o6543 ن  |لسم|لحميد |لدين عبــــد|ر عز |من ج|بــــ سوه|د|

2594|4 ه هش ئى|ن كيل|م عثــــم|لتـــه|م |ني  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

645|49 لي|لشه|لمنعم عىلي |محمود عبــــد  |حقوق طنط

3||2| لحكم|روق عبــــد|ل محمد ف|نو هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3396|5 هيم|بــــر|ل |ح جل|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر| عه مشتـــهر|زر

9o||55 لسيد |محمد محمد يوسف  ج|علوم سوه

358367 هيم|بــــر|لحميد |لد عبــــد|هلل خ|منتـــ  ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

7o3o45 بــــتـــ|ح دو|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|يه محمد عبــــد | |بــــ طنط|د|

4o8685 حمد|حمد |حمد محمود |ن |رو |بــــ طنط|د|

27577o لحرصى|لىح مصطفى عىل سعد |عبــــد| ن|ر دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

4486|8 ى غبــــ|  محمود حسي 
ره|حمد مصطفى ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

845532 ء محمد نور سيد|ول ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6o|7|7 لعبــــد|ر |لستـــ|حمد محمد عبــــد| |صيدله طنط

|44938 م محمد عىلي|ندى هش ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

762724 لسعيد شلبــــي|حمد |لدين |م |حس معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7o2|o2 مد عريشه|لملك حمدى محمد ح|عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

7o7567 لعدل|حمد عبــــده |تـــ |لشح|لسيده | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4||o|2 لسيد محمد بــــخيتـــ|د |جه |حقوق طنط

7|o799 تـــه|هلل مسعد شح|هيم عبــــد |بــــر|محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

487o3 هلل محمود|محمد عىل عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو
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244478 هيم|بــــر|حمد ذىك |محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

435|8o لعمرى|ء عبــــده محمد |سم| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

776597 دى غنيم|له|جر غنيم عبــــد |ه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

53|77 لمقصود محمود|محمد ربــــيع عبــــد ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

5239o6 حمد حسن|لرحمن |كريم محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

64283o لحسينى محمد موىس|هدير  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

84962o ي محمد| دين
ى
محمد شوق ي صىح 

سيوط|معهد فنى

924433 لفتـــ محمد خليفه سليم | ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

9|4574 حمد |تـــ |ء فرغىل شح|ل| سيوط|ره |تـــج

52758o حمد|بــــو زيد سيد |هيم |بــــر|مريم محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

223562 ى عىل|لدين رمض|ء|ن عل|يم| ن حسي  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

783|37 لسيد بــــدر محمد حلىم محمود فودتـــ| ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

4|24|5 ل|لع|حمد عبــــد |ئى سعيد |ه |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

|5o6o دق|هيم محمد ص|بــــر|مصطفى عمرو  هره|لق|ره |تـــج

243328 ر محمد|لستـــ|يه سيد عبــــد| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

77287 حمد محمد|محمد عيد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

273649 ج خليل|لحج|بــــو|ره عفيفى |س دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

465969 هر|حمد محمد ط|وى |محمد طنط لمنصوره|حقوق 

335465 لعربــــ حنفى|حمد عز |طمتـــ |ف ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

4o5946 منيتـــ حلىم محمد بــــحر محمد| سكندريه|ل|ره |تـــج

364766 لعزيز|سلىم محمد محمد عبــــد سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

288o5 ر|لغف|هلل سيد عبــــد |يوسف عبــــد  ن|هندستـــ حلو

|25532 ن|ئى دهم|لكيل|در |لق|يمن عبــــد |مهند  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8588|| حمد عمر|ده يىحي |غ ي|نوعيتـــ 
|لمنى

772686 هيم|بــــر|ح مجىل محمد |يوسف صل  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

|5|2|| ج حمزتـــ|هدى حمزه فر هره|لق|عه |زر

485346 لمنعم|بــــر عبــــد |ء مجدى ج|شيم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

533|4o مدحتـــ نمر فرج خليل| لور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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|27oo6 |لعل|بــــو|حسن محمود حسن  ى شمس حقوق عي 

89|496 ي |د |لفتـــوح ج|بــــو|رس |ي
لكريم مصطفى سيوط|صيدلتـــ 

644629 ن مصطفى عىل مصطفى عطيتـــ|رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

885272 ي|ر
مد |ده سيد ح|حم| ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4784|2 بــــ|لوه|بــــ صديق عىل عبــــد |يه|د |زي ره دمنهور|تـــج

773546 ع عمريه|لجيد رف|ع عبــــد |يه رف| زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

247245 ف ح|مصطفى  حمد شلبــــى|مد |رسر ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

7o5322 هيم غيثــــ|بــــر|بــــر |ل ج|نه لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

696o37 لسيد عوض عقيل|لبــــديع |نعيمه عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

26|6|9 لصمد|مد عبــــد|محمد ممدوح ح شمون|نوعيتـــ 

792348 م محمد|لسل|لدين عبــــد |ء |ده بــــه|مي ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8o6||8 حمد عىلي ظريف محمد| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

765443 ف مرىسي قطبــــ عبــــد | م عيس|لسل|رسر تـــمريض بــــور سعيد 

494o66 |ن محمد عرفه |لعزيز رمض|عبــــد 
ى
ق لمشر بــــ دمنهور|د|

78|7|7 هيم حسن|بــــر|ره حسن |س هره|لق|ج طبــــيع |عل

678|o9 لنرص حليمتـــ|بــــو |لسعيد |زم |ح| رن لمنصوره|ره |تـــج

924827 عيل محمد |سم|رص |محمود ن دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

8963o7 هلل  |لمجيد خلف |حمد عبــــد|ء |رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

754687 لم سليم|حمد س|ء |زهر عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

363o43 حمد|روق |حمد ف|ر |مي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|55||6 ل سعد سعيد|ندى كم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o539 وي|لمنعم هند|ئل عبــــد |حمد و| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

44o672 هيم متـــولي|بــــر|لسيد يوسف |عمرو  لشيخ|علوم كفر 

5ooo37 تـــ حسن عىل حسن  لتـــريس|ني  ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

885938 وى محمد |ل قن|محمد جم سيوط|ره |تـــج

|37798 ى|حمد مصطفى | لسيد عشر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

79o|o فهد مصطفى يونس يونس لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6o9745 م|لبــــيوم حم|ضىح مسعد  |ره طنط|تـــج

535875 لعليىم محمد|ن حمدى زىك |نوره عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|48485 ضى بــــكرى محمد|ء ر|شيم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

28o795 عيل محمود عقبــــى|سم|وليد وحيد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

3|59o9 ى رض|ي حمد|محمود | سمي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

5o2977 لسيد مرىس جمعه|نور سعيد  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

259772 لمعز خليل|لد عبــــد|طمه خ|ف |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

542482 لعربــــى|نور محمد |محمد فتـــىح | لي|د |علوم طنط

638483 محمد عمر محمد عمر زيق|لزق|ره |تـــج

5|697 حمد|لحكيم |ء سمي  عبــــد |هن ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

422732 هر|شم ط|مه ه|محمد سل سكندريه|ل|حقوق 

24o333 هيم|بــــر|جد |حمد م|مريم  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

755||6 وق محمد  حمد محمد|رسر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3637o9 ي
د يوسف|بــــ يوسف فؤ|يه| |دئى ى شمس|د| بــــ عي 

4o5|6o لدين محمود موىسي|محمود محمد نور ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

273|63 دى عمر|دل ح|عمرو ع ج|حقوق سوه

328o84 ف |محمد  بــــر محمد|ىط ص|لمع|بــــو|رسر ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

32|o|5 ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|حمد |حمد محمد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|6o643 ج|ىط حج|لمع|بــــو |لرحمن محمد |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

257o86 لنوري|لمنعم |دل عبــــد|طمه ع|ف لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

77||37 ه | لجليل|ن عبــــد |حمد حس|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

4255|2 لبــــدرى|ق |لرز|لح عبــــد |ء ص|رس| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

4424o5 ح بــــسطويس|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|تـــم |ح لشيخ|ره كفر |تـــج

82987 صبــــرى محمد بــــدوى عطيه لمنصوره|حقوق 

778o|o وق  |ش|ل غنيم عىل بــــ|لسيد كم|رسر زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

64|62 ع|لرف|بــــ |لوه|هلل حسنى عبــــد|منه  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34o568 رتـــ|للطيف عم|حمد عبــــد|لعزيز |د عبــــد|زي زيق|لزق|صيدله 

5o9o76 يف|لسيد مصطفى |ل |هلل محمد كم|عبــــد لشر ن|سو|علوم 

955|4 ى عمر|هبــــه خ لد حسي  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

8|o3|3 ي سعد يعقوبــــ| مي  بــــشر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

5ooo|7 ي محمد عثــــم|سم|
ن|ء محمد لطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o9676 ى عىل  ل|لش|تـــغريد حسي  |تـــربــــيتـــ طنط
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|28o96 وى|لشعر|ء محمد |بــــسمه عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

638293 د|م محمد مرو|ء عص|عل ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

234o82 ن سعد فرج|م رمض|س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

69o565 م مصطفى سعيد سعيد لمنصوره|هندستـــ 

432297 هلل مجدي حسن حدوه|منه  |ره طنط|تـــج

69o477 مد|د عىل ح|محمد عم لمنصوره|ره |تـــج

758883 دى|له|محمد عبــــد | محمد رض ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

639275 لسيد محمد|ن |ء عثــــم|سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

424|34 بــــو خليل عىل خليل|حمد |محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

|3753o هيم|بــــر|د |يوبــــ ج|دى نسيم |ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

768o47 ي
ه محمد ضى حمد عىل|ء |سمي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

623979 ن عىل صقر|دل عثــــم|له ع|ه ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

854769 حمد|ول محمود |ل|ء عبــــد|شيم سيوط|حقوق 

44o823 بــــوشعيشع|لرحمن حسن محمد |عبــــد لشيخ|طبــــ كفر 

499779 ن|لمنعم ذىك محمدديبــــ|يمنى عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

9|3994 ندى محمد رفعتـــ ذىك   د شعبــــتـــ |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|تـــربــــويتـــ أسيوط بــــمرصف

2555| ه زكري حمد|لسيد | |ني  هره|لق|ره |تـــج

772393 لبــــحلس|حسن مصطفى محمد أحمد  زيق|لزق|ره |تـــج

79845 هيم عىل|بــــر|رص عىل |عىل ن ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|258|5 حمد محمد زىك|محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|22928 تـــه|روق شح|ء محمد ف|روميس مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

78o|26 لسيد محمد|مه |س|ندى محمد  ى شمس| لسن عي 

8779|9 ى ن |عبــــده بــــخيتـــ سليم| كرستـــي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|7598 ي محمد |
ي|حمد سعيد مصطفى

لطوجى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o7478 ح يوسف محمد|لفتـــ|ىك عبــــد|رتـــ ز|س تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

864o89 حمد محمد خليل|حسن  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

645249 م عبــــده|لسل|لفتـــوح عبــــد |بــــو |أمل مجدى  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

637|o6 |وى عبــــد |لشبــــر|ح محمد |لفتـــ|محمد عبــــد 
ح|لفتـــ

زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

692699 زي|لسيد حج|جر محمد مسعد |ه ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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6|6o|3 ى|حسن محمد محمود ش هي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

4|2|6o |هيم |بــــر|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|مصطفى 
ي|لق

ضى
ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

8|5|3 د يونس طوسون|هلل عم|عبــــد كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

2664o6 هلل عليوه|ح عبــــد|م صل|ريه ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

34o88o فع يوسف|هيم ن|بــــر|هيم |بــــر|حمد | ى شمس|تـــج ره عي 

8375o2 لعبــــد|حمد |محمد محمود  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

9|2o7o وع |ن مط|لعري|ل |جل| دين ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

233756 لسيد|لدين |ل |محمد كرم كم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

73358 ى جمعه محمد محمد حسي  لفيوم|صيدلتـــ 

43o7|8 |ألغ|بــــو|رق محمد عىل |م ط|ريه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|2885 حمد محمود حمودتـــ|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

698|5o |بــــو |دق |لحليم ص|لدين عبــــد |د |مريم عم
|لعط

زيق|لزق|بــــ |د|

546723 ح محمد محمود كونه|محمد صل ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

844369 حمد|ء بــــيومي |لرحمن عل|عبــــد ن|سو|حقوق 

9|5666 لبــــ |حمد غ|ر بــــدر |مي سيوط|تـــمريض 

544484 طف تـــوفيق محمدأحمد|آيه ع لفيوم|لعلوم |ر |د

637638 ى محمد عبــــد |أل حد|لو|ء حسي  زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

4o8825 لكردى|لسيد |بــــ أحمد مصطفى |رح |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6|7748 |لمو|وى عىل |لكحل|محمد 
ى
ق لمنصوره|حقوق 

3|435| يوسف حسن عىل حسن عىل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

359|7 ى حسنى حسن ص| صف لح|حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3924| لمجيد|زم سعيد عبــــد |سلىم ح هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

32487 ل|هيم غ|بــــر|نوبــــ رسىم |بــــ| عه مشتـــهر|زر

75|27o هيم|بــــر|ورى |لمغ|لسيد |ن |نوره لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

5o29|6 ي عىلي|لص|عبــــي  مدحتـــ مصطفى 
ى
ق إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

9o4684 بــــر مرىس |مل ممدوح ص| ج|أللسن سوه|كليتـــ 

637728 لحميد محمد|حمد سند محمد عبــــد | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

53445| بــــو بــــكر|هلل |حمد خميس فتـــح | إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

437965 ح محمد رجبــــ|لفتـــ|ء حسنى عبــــد|لزهر|طمتـــ |ف لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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|654|2 ن هيم|بــــر|د جرجس |عزمي عي| مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

75768| د|لضي|دل عىل أحمد |منه ع عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8o4737 ن|هيم سليم|بــــر|ك |نه مل|ميل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

233368 ف مر|ره |س عيل|د عىل إسم|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

343|88 ح سيد|لفتـــ|حمد سيد عبــــد|ء |رس| سيه|نوعيتـــ عبــــ

787955 لح يوسف|هلل ص|حمد محمد عبــــد | ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

2472o| يد|لرحمن فيصل سعيد ز|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|38|o4 حمد|حمد |سم |م بــــدر بــــ|هش ى شمس حقوق عي 

42o|77 ه لطفى سعد  لسيد عىل|ني  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

877453 رثــــ|لو|فتـــ محمد رشدى عبــــد|رضوى ر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

688898 لدين|بــــ |لسعيد شه|لسعيد حسن |حسن  لمنصوره|علوم 

484764  محمد عشم
ى
وى|محمد شوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

34759 ن محمد|رق حمد|ط| ر|ي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8888|2 مد |بــــر ح|ده ج|بــــسمله حم سيوط|صيدلتـــ 

637o8| حمد|سعيد محمد سيد| ر|ي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3346|3 لحميد|د عبــــد|حمد فؤ|لدين |سيف  ى شمس صيدله عي 

|58649 وق ن ن عويس|رص رمض|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

44|5o9 ع|لحميد رف|شم عبــــد|ء حنفى ه|رس| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

2|8854 هيم حسن|بــــر|قدرى | عىل رض ى شمس هندستـــ عي 

2|8|24 لد محمود|دى خ|له|م عبــــد|يوسف هش هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

422836 لعزيز|لمولي عبــــد |مي عبــــد |سمر س إلسكندريتـــ |تـــمريض 

8|5452 د|مريم صبــــىحي وهبــــه عي ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

53o|69 د حسن|دل سعيد ج|ن ع|يم| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

2|8|53 م محمد عفيفى|م|حمد مكرم | كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

76|775 ضى|لر|لسيد عبــــد |رس فتـــىح |ريم ي لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

9o5328 ف خلف |حمد | لدين  |هلل سعد|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

822|39 لرحمن|بــــ محمود عبــــد|لتـــو|طمه عبــــد|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

787723 ل|لسيد عىل هل|لمندوه |ل |محمد جم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|4oo7 بــــيتـــر سمي  شفيق حبــــيبــــ ي|طبــــ 
|لمنى
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32|3|| ف زكري|م |حس هيم|بــــر| |رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

626348 ن|هيم رمض|بــــر|لمنعم |ن عبــــد |نوره زيق|لزق|نوعيتـــ 

676486 ن|عيل رمض|سم|عيل محمد |سم|مريم  ى شمس| لسن عي 

82578| ي نص
دق|هيم ص|بــــر|ري |منى مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

5o2584 عيل|سم|ن |ل رزق سليم|منيتـــ جم| سكندريه|ل|علوم 

23964| حمد|ل محمد |ء كم|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

254oo8 ئى|لسود|محمود مرضى محمد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

7o595o رى|لبــــ|وى عوض عبــــد |لكحل|ن |يم| لمنصوره|صيدله 

24797o ن شكر|ن فتـــىح صديق عثــــم|يم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

723o5 يف محمود عبــــد|ن هلل|هد رسر لفيوم|تـــربــــيتـــ 

7|oo6 ي عبــــد |لد علو|ء خ|شيم
ي|لبــــ|ئى

ى
ق لفيوم|لعلوم |ر |د

778994 زى|لعز|هيم |بــــر|ن |حمد سليم|سمر  زيق|لزق|حقوق 

762832 ري|لسنبــــ|لسيد |لدين |لسيد نرص |لد |خ معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|55573 دق|م ص|لسل|سلىم صبــــرى عبــــد  ى شمس| لسن عي 

69|427 لرؤف عىل متـــول|رم محمود عبــــد |ك لمنصوره|بــــ |د|

335345 لم محمد|ج  س|طمتـــ ن|ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

325469 لحفيظ|تـــه عبــــد|يوسف محمد شح سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

823o69 حمد|لنعيم |حمد عبــــد|زينبــــ  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

688384 ى |لحس|لودود |هر عبــــد |محمد م لعدوى|ني  لمنصوره|عه |زر

63867o ي|ر
لكريم|عىل حسينى عبــــد | ئى زيق|لزق|هندستـــ 

53o475 حمد خرصى|حسن محمد | لي|د |ضتـــ طنط|علوم ري

68432 بــــ قطبــــ|لتـــو|منى محمد عبــــد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

563o4 بــــ|لوه|عيل عبــــد |سم|لد |حمد خ| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

55259 ى عزتـــ شعبــــ|ي لغنى|ن عبــــد|سمي  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

535679 لرحيم سيد محمد حسن|مؤمن عبــــد ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

253o7 حبــــيبــــه محسن سيد محمد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

883766 لبــــديع |ل سيد عبــــد|كريم جم سيوط|ره |تـــج

52|9| لعظيم|طمتـــ مجدى ممدوح عبــــد|ف تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8|9422 لحكيم|حمد عبــــد|ر ربــــيع |من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

9|2224 ن طه |رص سليم|لن|محمود عبــــد ج|بــــ سوه|د|
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|42337 ك|لمل|بــــتـــ عبــــد |دي ثــــ|ن| ثــــيؤدور ن|بــــ حلو|د|

8||796 هيم محمد|بــــر|د محمد |جه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4253|3 ي
ى|بــــر|ل |م جل|عص| دئى هيم حسني  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

92o433 طف محمد بــــهلول  |محمد ع ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

6oo|48 لمقصود محمد|رس محمد عىلي عبــــد|ج |حقوق طنط

487595 لعزيز|م عبــــد|لسل|بــــ عبــــد|يه|لرحمن |عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7|6837 محمود محمد مصطفى عوض لمنصوره|عه |زر

9o227| عىل | لعل|بــــو|مي  محمد | ج|ره سوه|تـــج

368392 وق محمد شعبــــ م|م|ل|ن محمد |رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

463o24  محمد عبــــد|هيم |بــــر|محمد 
ى
لعزيز|لدسوق |حقوق طنط

|276|4 رص رفعتـــ محمد حسن|حمد ن|دى |ه م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

6|3642 ه عبــــد | ىط بــــيه|لع|لنبــــى مرىس عبــــد|مي  |نوعيتـــ بــــنه

77o783 ف محمد محمد | |ن|ر لسيد|رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

487o34 ف خلف  لسنوىس محمود|محمد أرسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o3|5o ل |لع|حمد عبــــد|ل |لع|شدوى عبــــد ج|بــــ سوه|د|

535936 لعزيز محمد رزق|تـــفى محمد عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||7655 لحميد|مه عبــــد |رص سل|لدين ن|نور  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

7564|o لرحمن فتـــىح عىل بــــديوي|عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

27378 هيم|بــــر|ر |لستـــ|حمد عبــــد |ء |هن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

252654 يف |شيم بــــوحشيش|لسيد |ء رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4563|o هلل محمود بــــيوم|محمد عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|2569 لد محمد عىلي|محمود خ |ره بــــنه|تـــج

2|3o36 لسعيد مصطفى|نغم مصطفى  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

52o567 حمد|ء جمعه عوض مصطفى |رس| بــــ دمنهور|د|

8o384o |د حن|مجدي عي| ليدي ي|علوم 
|لمنى

2463o| لفضل|بــــو|ع |لسبــــ|عمر يش  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

4o922 لجزيرى|لسيد محمد |يه | هرتـــ |لق|تـــمريض 

5|33|3 ن|لدين عمر رمض|ح |حمد صل| ى شمس علوم عي 
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|22233 عيل|سم|لمنعم |لح عبــــد |يه ص| ن|حقوق حلو

885o53 لحميد |حمد محمود عبــــد|ره |س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

367643 ع|حد سبــــ|لو|د عبــــد|بــــ فؤ|شه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o3|48 لسيد محمد|زق |لر|ن عىل عبــــد |رو |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

897359 ن |لسيد زيد|محمد حلىم  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

|58853 د عىل|طف محمد رش|محمد ع |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2|889o |ج |لرحيم رس|لرحمن محمد محمد عبــــد |عبــــد
لدين

ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

4|465o تـــ|طف بــــرك|طف ع|هند ع لشيخ|نوعيتـــ كفر 

6|9724 هد محمد خليفه|لسيد مج|مه |س| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

2o598 حمد عيد|لرحمن محمد |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3362o7 م|م|ن عىل حسن |نوره ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o9323 مل نرص|لسيد ك|نسمه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

492553 ى|مل شنوده بــــش|جوزيف صبــــىح ك ره دمنهور|تـــج

439529 وى|لطنط|حمد مصطفى |ن محمود |رو لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

4|4277 ى |ر محمد |من وى|لشن|مي  |بــــ طنط|د|

78|428 عيل|سم|لطيبــــ |ء |مريم عل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85799| ي محمد محمود|لبــــ|مي عبــــد
ى
ق ي|بــــ |د|

|لمنى

353o98  عبــــد
ى
ى دسوق  حسي 

ل|هلل بــــل|مصطفى |بــــنه| هندستـــ شبــــر

646857 ه عل| لبــــيوم|لبــــيوم محمد |ء |مي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

|59|38 هر حسن محمد|عمر ط هره|لق|بــــ |د|

|42632 ف عبــــد |يه | حمد|لمنعم يوسف |رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

52699| لسيد|هيم |بــــر|لمنعم |محمد وحيد عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

8o5663 مل|رك ك|مر مبــــ|مريم ع ي|بــــ |د|
|لمنى

634|64 عىل محمد| جر رض|ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

883|22 لرحمن |محمود سليم عبــــد| يش سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

33o6o8 لدين|ح |دل محمد صل|ن ع|رو ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o4434 لمنعم  |هلل محمد عبــــد|محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

763887 لسيد عبــــده عبــــده محمد عيد|لرحمن |عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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|6|55o فع|لش|لمطلبــــ |ح عبــــد |ندى ممدوح صل ى شمس|د| بــــ عي 

4o|264 وق عص ه|م مبــــروك عبــــ|رسر س عمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

442|92 ىط|لدمي|لسيد |لسعيد |بــــ |يه| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

5oo986 ى خلف صديق |ي |لزنبــــ|سمي 
ى

ع ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

422o35 عزتـــ محمود خضي | رفيد ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

285|5| هلل محمد سليم|محمد عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|5695 ى عبــــد |له|عبــــد  حمد|دى |له|دى حسي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

5o844 حمد|حمد سيد محمد | صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

6o358 لمنعم جوده|محمود محمد عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

34|995 هلل|ح عبــــد|محسن صل| دين ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|239| ن|حمد محمد فوزى رمض| |ره بــــنه|تـــج

64|427  
ى
حمد|حمد |مصطفى شوق ي صىح ري

زيق|لزق|ضه |معهد فنى

785|5| ى مصطفى  ى|سم|نرمي  عيل حسي  لفيوم|لعلوم |ر |د

2|2997 ل حمزه مهدى|سلىم جم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

432|7o زرق|ل|ء رجبــــ محمد |سم| |عه طنط|زر

6|2483 ن حي |ن أحمد سليم|رو لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

232o|6 لحميد|محمد حمدى محمد عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

66929 مل|يمن يعقوبــــ ك|تـــرين |ك لفيوم|بــــ |د|

36|7o3 حمد سيد خليل|مصطفى  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

||6o|o م سعد طه محمد عىل|حس ى شمس هندستـــ عي 

244383 حمد|لرحمن |هيم عبــــد|بــــر|لرحمن |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|54479 لحميد محمود|لحميد محمود عبــــد |عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|23983 هيم خلف|بــــر|م محمد |منيه هش| هره|لق|ره |تـــج

443477 ى عىل|بــــو|هيم |بــــر|محمود محمد  لعني  لشيخ|ره كفر |تـــج

25o92| ف سمي  |بــــ |يه| ىسر|بــــر|ل|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

85o|24 هيم محمد|بــــر|هيم محمد |بــــر| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

7o|428 لصعيدى|ن سعد محمود رجبــــ |يم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

7677|9 ئى|لكيل|حمد |هر |مه ط|س|ره |س لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

|77643 ف | حمد محمود كرم|رسر ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 
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|2|426 هيم|بــــر|له محمد زينهم محمد |ه  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|73362 ى عبــــد |لد |خ لق|لخ|حمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

53o93 ئد محمد طه|ريم ر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

79o367 وليد محمد جوده عطيه ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

44o|o2 لمحسن|لد فوزى عبــــد|كريمه خ ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

266473 لسميع بــــدوى|رق عبــــد|ر ط|مي زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

923485 حمد محمد |دل |بــــ ع|يه| لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

2|5o8| بــــ|لوه|لد مصطفى محمد عبــــد|خ ن|بــــ حلو|د|

49|o43 ى حسن سل|هيم |بــــر|ريم  مه|مي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

9|92|9 محمد محمود خلف محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5|984 در|لق|عيل عبــــد |سم|شه |ء عك|ل| هره|لق|صيدله 

85o|5 لحفيظ|م عبــــد |لسل|عيل عبــــد |سم|ء |لشيم| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

756248 سط محمد عطوه|لبــــ|خلود محمد عبــــد  لفيوم|لعلوم |ر |د

4|7422 وي|لسخ|حمد | |متـــ رض|س| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5o9534 قوتـــ عبــــده|م حسن ي|حس بــــ دمنهور|د|

437|o3 ح عنبــــر|لفتـــ|بــــ عبــــد |لوه|ن عىل عبــــد |يم| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

84995o عيل|سم|د |هر ج|رنيم بــــ دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

7o38o6 ى | ه حسي  لبــــ|بــــو ط|لحميد |فع عبــــد |لش|مي  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

|72269 ن يوسف|مه حسن رمض|س| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

245526 جر رجبــــ محمود محمدخلف|ه ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

686845 لمقصود|ل عبــــد |دل مسعد كم|ع تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

243426 سعد|هلل |مريم سيدهم عبــــد هره|لق|طبــــ 

7666o9 دى|لعي|هيم |بــــر|حمد بــــشي  سعيد | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

5|2568 لسيد|لدين حسن محمد |ل |حسن جم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

||6o77 ى يز وهبــــتـــ|ف| حن| مي  هره|لق|هندستـــ 

|45|2|  عىل|بــــر|
ى
هيم كرم دسوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

4|8847 ى محمد محمود عبــــدربــــه| ند حسي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

9|42o6 ود |بــــ محمد محمد د|رح سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

44|449 ح عطيه نوفل|لفتـــ|مد عبــــد |محمد ح لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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692725 ي|للطيف |يمنى صبــــرى عطيه عبــــد 
ى
لدسوق معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

46643 لمقصود|طمتـــ محمد محمد عبــــد |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|23o7| وى|لد فرج هند|حمد خ| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o4844 لمغربــــي|هيم |بــــر|طف حمدي |حمدي ع سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|59746 لمسيح سعيد|مجدى عبــــد | ر|كل ن|تـــربــــيتـــ حلو

|57354 ف سيد |ن |نور لبــــدرى|حمد |رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

74||o ن|رق فتـــىح شعبــــ|سهيله ط تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

49533 هلل عىل قرئى||مصطفى عط ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

87|555 ى محمد|عىلي  ف حسي  رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2558| ي|ر
هيم محمد|بــــر|دى |له|عبــــد | ئى هره|لق|علوم 

33|952 حمد|لسعيد |ن |محمود رمض تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

476992 لنعيم|مل مظهر محمد عىل عبــــد | زيق|لزق|عه |زر

8997o2 حمد |لرحيم |لرحيم عبــــده عبــــد|عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

879499 بــــتـــ بــــرغوتـــ  |مريم حمدى ثــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

25|2|o بــــر ملهط|حمد ج|د |زي تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

825529 حمد|مي عز محمد |س ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

2|2o6 لمنعم|م صبــــرى رجبــــ عبــــد  هره|لق|حقوق 

3436|2 لحميد مسلم|ن محمد سمي  عبــــد|رو |بــــ بــــنه|د|

4857|6 لبــــرع|حمد |هلل سيد |ئى عبــــد|جر ه|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|6886 ئيل|دي وجيه ميخ|ن| رين|م ي|بــــ |د|
|لمنى

487285 ى|هلل فتـــىح محمد بــــكرى |عبــــد لزهي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

62473o ل|مد هل|سعد ح| محمد زكري ط|بــــ دمي|د|

256o64 مه محمد شلبــــى|س|محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

57256 لفضيل|حمد عبــــد | |د رض|جه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

459256 ي
هيم عىلي خليل|بــــر| |دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o8o5 ء عطيتـــ محمود|وليد عل ره بــــنى سويف|تـــج

33599o حمد محمد محمد|ن |يم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

34|625 لق|لخ|ن عبــــد|ن شعبــــ|هبــــتـــ شعبــــ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

57|o7 ى كرلس رشدي غ لي|نفي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

||994| ى ش|م سم|رل فهيم ر|رلي  هره|لق|طبــــ 

69|8o3 لعيوىطي|لمتـــول |لسيد عوض |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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775387 محمد مجدى محمد محمد لمنصوره|حقوق 

43745| بــــ|محسن مبــــروك فوزى محسن كس لشيخ|بــــ كفر |د|

46|67| بــــ|در خط|لق|لح عبــــد|ندى ص ي صىح طنط
|معهد فنى

758|47 مل|د ك|ئى فؤ|بــــسنتـــ ه |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

2|5425 جح رمزى حبــــيبــــ|ن| ري|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|39599 لبــــهنس|هيم مرىس |بــــر|هدى رأفتـــ  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

265597 يـف|لسيد رشـ|يمن |محمود  د رسر ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

68|2o3 ى سليم|م مدحتـــ |سل| لسعيد حسي  لمنصوره|ره |تـــج

867778 لرحمن محمود|محمود محمد عبــــد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|767oo لحميد|محمد صبــــىحي نبــــوي عبــــد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

75|o96 مد محمود|رس ح|مريم ي |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

867346 ىطي|لع|هيم عبــــد|بــــر|محمد | ند دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

7||458 لسيد محمود|حمد |حمد |د |زي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|45o35 مل سيد|مل مصطفى ك|ك ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

777777 مر|ح ع|حمد محمد صل| زيق|لزق|هندستـــ 

26899 ي بــــيومي|لبــــ|ء عيد عبــــده عبــــد |رس|
ى
ق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2527oo ه  ر|حمد فريد عم|ني  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

356784 بــــ محمد|ل دي|رضوتـــ جم |حقوق بــــنه

45269o ىط|لع|ن عبــــد|ح عىل عثــــم|لفتـــ|محمد عبــــد ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6o2o42 وى|سن|ل|حمد |ن محمد محمد |نوره ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|37355 حمد هيكل|حمد عىل |محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

77o246 لسيد محمد|بــــو عيس |حسن  زيق|لزق|حقوق 

752874 يف مدحتـــ حسن فريد رسر |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

352394 تـــ|حمد سيد شح|بــــيح |تـــس زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8254o7 لحكيم حسن عويضه|ء عبــــد|عىلي ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

42536o ى|لسيد قن|ن محمد |رو وى حسي  سكندريه|ل|علوم 

88o495 لونيس |د يحن  حفظ عبــــد|ي| سيوط|طبــــ بــــيطرى 

2|365| ى ص|محمود عىل محمد  لح|مي  ى شمس حقوق عي 
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|8499 حمد|لحسينى | |ن رض|نور هره|لق|حقوق 

8549o4 حمد محمد جمعه|طمه |ف حقوق بــــنى سويف

9762| سم ميهوبــــ|غبــــ ق|حمد ر| لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

533782 لكريم|متـــ محمد عبــــد|بــــو ش|بــــ محمد |يه| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6o3944 مي  عوئى منيبــــ|سم |بــــ |ره طنط|تـــج

24o5|2 هيم مطر|بــــر|دل منصور |ن ع|يم| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

8956|7 لرحمن يسن |محمد فوزى عبــــد ج|ره سوه|تـــج

3|6865 ى جويد|ي ى ى عىل حلىم خني  سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

353982 صبــــىح حليم بــــقطر| يوحن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

86945 | 
ى
لسيد|هيم |بــــر|ميمه دسوق لفيوم|عه |زر

2666|7 لبــــربــــرى|لنبــــى |هر عبــــد|ر ط|مي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

35|73o ج مندور|شور سيد صبــــ|ء ع|رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

77764o ى|سط تـــه|لبــــ|ء فتـــىح عبــــد |ل| م حسي  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

4|5864 |سكندر حن|هلل |نوئيل عشم |لوتـــس عم لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

33478| ء محمد فتـــىح حسن|ل| ى شمس|د| بــــ عي 

4|6788 بــــوسبــــع|لسيد عىل |ن خليل |يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

63888 لغنى محمد محمود|هلل عبــــد|عبــــد لفيوم|تـــربــــيتـــ 

352||o ي|دتـــ محسن عبــــد|غ
لحميد مصطفى ى شمس حقوق عي 

299668 زق|لر|حمد عبــــد|حمد محمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

882785 رس  |زق ف|لر|رس عبــــد|ء ف|سم| سيوط|بــــ |د|

|2277| عيل|سم|حمد محمد بــــكر | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

495638 بــــ|حمد غر|حمد محمد فهىم سيد | |ره طنط|تـــج

62764o ى ى عطيه حسي  محمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

6o74oo ى|لمرىس ش|هيم محمد |بــــر| هي  لمنصوره|هندستـــ 

68||63 لخطيبــــ|لسيد |جد محمود |مصطفى م لمنصوره|بــــ |د|

477423 لسيد عون|لسيد |حبــــيبــــه محمد سعد  سكندريه|ل|بــــ |د|

675883 لسيد مرع|دل محجوبــــ محمد |تـــسنيم ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

82758 يه سيد عويس خميس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o|689 ف |ن |يم| لمرىس|لسعيد |هيم |بــــر|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

852|4| هلل|مد محمد عبــــد|حمد ح| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

25258 ن عمر محمد عمر|جيل هره|لق|ر |ثــــ|
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49556 لرؤف|هيم محمود عبــــد |بــــر|لحليم |عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

864587 ن عىلي|حمد رمض|معتـــز  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

828272 لد عصمتـــ محمود عىلي|خ ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

53o585 لشيخ|ء قدرى معز محمد |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43|484 ن|لسيد رسل|متـــ |س|عمرو  لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

648743 حمد|حمد عنتـــر |عنتـــر  زيق|لزق|حقوق 

758826 ىط متـــول|لع|لعزيز عبــــد |م عبــــد |سل| لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

26633 لفتـــوح محمد|بــــو |يوسف محمد  هره|لق|ره |تـــج

786|82 وى|حمد عىل شعر|د |ن عم|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

89648 تـــه|ئى رجبــــ عيد شح|م| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

756234 ف خط|ء |ل| عيل|سم|ر حسن |رسر عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

9o9573 حمد محمد  |د |م ممدوح مر ج|بــــ سوه|د|

648||9 لبــــيىل|زق |لر|محمد وجيه عبــــد | مه تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

82534 مصطفى صبــــىح سعيد محمود لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

356|57 ح عىل|لفتـــ|محمد فريد فوزى عبــــد |ره بــــنه|تـــج

428o94 بــــوعلفه|لسيد سعيد عىل |ر |من |نوعيتـــ طنط

9o9866 ده فوزى محمد سعد |غ ج|تـــربــــيتـــ سوه

7659o5 ح متـــول محمد نوير|ن صل|رو ره بــــور سعيد|تـــج

875444 فظ بــــدري |دل ح|ج  ع|م ج|ره سوه|تـــج

352976 حمد|لمحسن |د عبــــد|محمد عم ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

5o4|39 ل|لهل|ن فوزى محمد محمد |رو سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

69oo77 لجندى|لح عىل |حمد ص|طمه |ف لمنصوره|بــــ |د|

|48|82 حمد|حمد محمد | |دين كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

775332 لغنيىم محمود|حمد محمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7o7994 لم|لسيد س|حمد محمد |م |د عص|فؤ لمنصوره|صيدله 

49|627 حمد متـــول بــــكي |مصطفى محمد حسن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

456258 هيم عبــــده محمد|بــــر|لسيد |ء |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

229874 حمد مأمون|حمد مأمون | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

23955| وى محمد عوض|شهد شعر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|4442 تـــه|لمجيد شح|ن سمي  لطفى عبــــد|يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9|3675 عيل فتـــىح محمد  |سم|مصطفى  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 
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5o2o62 لم|حمد بــــخيتـــ س|دل |هيم ع|بــــر| سكندريه|ل|طبــــ 

9o3528 ن |نه رفعتـــ نعيم زىكي|دمي ج|طبــــ بــــيطرى سوه

825284 لعظيم محمد|ء محمد عبــــد|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|25739 ى ح حمد|تـــم حسنى سيد |حسي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

336|55 لديبــــ محمد|حمد |رتـــ |س ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

69|8|5 ل|لهل|رق محمد محمد |محمد ط لمنصوره|ره |تـــج

43|482 زم محمود نظي |عمر ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|2934 ى بــــطرس|روبــــي  هش م بــــشر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

498925 لمقصود |لعزيز عبــــد|لمقصود عبــــد |ء عبــــد |رس|
ع|رف

تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

68358o بــــينى|لرحمن |لرحمن حسن عبــــد |عبــــد  لشر لمنصوره|حقوق 

775386 طف محمد عىل|محمد ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

255623  حتـــحوتـــ|لم |حمد س|
ى
لدسوق لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

7796o حمد|لدين محمود سيد حسن |ج |رس  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

34o222 حمد|محمد مصطفى | مه |حقوق بــــنه

697996 هيم محمد رعبــــ|بــــر|حسن | لي|د ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

788oo حمد|لعزيز |بــــهجتـــ عبــــد | ند ى شمس|د| بــــ عي 

4|389| م|لسيد سل|هد |هد محمود مج|مج ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

63o239 |عيل |سم|لمنعم |لدين عبــــد |ء |محمد عل
ضى|لق

زيق|لزق|حقوق 

4996|| ن|هلل شوش|م مصطفى عبــــده عبــــد  بــــ دمنهور|د|

334|74 لحميد|يوسف سعيد محمود عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6|3868 لعزيز نوفل|رق محمود عبــــد|محمود ط |هندستـــ طنط

6382o8 لرحمن|حمد عزتـــ عبــــد|لرحمن |عىل عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

477|32 رك|لصمد مبــــ|لصمد عبــــد |يوسف نبــــيل عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

339685 هيم محمود محمد|بــــر|محمد  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

32587 بــــ|محمد مصطفى محمد عمر خط سيوط|عه |زر

485738 ج  حسن|يه رجبــــ حشمتـــ بــــخو| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

855775 بــــوبــــكر|ن سعد |حمد رضو| ي|بــــ |د|
|لمنى

33749 غبــــ|لمجيد ر|لسيد عبــــد |لمجيد |ن عبــــد |يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2447|9 د سيد|حمد رش|محمد  هره|لق|بــــ |د|
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426899 ى خليفتـــ عطيتـــ |نوره هلل|ن سمي  أمي  سكندريه|ل|حقوق 

86482o مه محمد|لطيبــــ محمد سل| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

5|6364 تـــ|لزي|عيل |سم|دى نعيم |له|دتـــ نعيم عبــــد |مي بــــ دمنهور|د|

3||8o4 حمد يوسف محمد|مروتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

784766 هيم|بــــر|سم |حمد ق|ن |يم| زيق|لزق|حقوق 

235223 لسيد محمود حسن عيد|محمد  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

465325 ريه|لج|حمد |ل |هلل جل|عبــــد |حقوق طنط

89|778 حمد |لحفيظ |ء معروف عبــــد|رس| سيوط|ره |تـــج

4o262o لخي |بــــو |ره مجدى رجبــــ |س سكندريه|ل|بــــ |د|

875425 م |س ميشيل لطفى س|تـــوم ج|ره سوه|تـــج

283|49 هيم|بــــر|لدين عىلي |ح |م صل|محمد س ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

897594 ى |لىمي ء محمود بــــكر حسي  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

335592 لبــــديوى سعد|جد مبــــروك |مروتـــ م ى شمس|د| بــــ عي 

57368 ى سليم|ده جم|غ ن|ل حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

7o6oo3 هيم|بــــر|حمد |هر |ل ط|م جم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

439859 لسيد|حمد |روى محمد | لشيخ|تـــمريض كفر 

6oo654 ي يوسف عبــــد |محمد بــــل
لحميد|ل مصطفى |ن طنط|سن|طبــــ 

525855 ىط أحمد|لع|هيم عبــــد |بــــر|أحمد  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

27|3|7 لقلسر|طف محمد طه |جر ع|ه لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

846|64 لسيد|حمد |حسن حمدي  ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

782225 ه حسن | لكريم|حمد عبــــد|مي  زيق|لزق|علوم 

4|9|8 لسيد محمد|ح |لد صل|خ هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

429246 ى محمد |يم| لعسكرى|ن سمي  حسي  |صيدله طنط

6o565| حون|ح فتـــىح محمود ط|ء صل|رس| |بــــ طنط|د|

27o|56 ل عويضه محمود|حمد وليد جم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

54|775 حمد|يوسف محمد خليل  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4o4724 يف |مرو هيم|بــــر|لسيد |ن رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o3975 يف تـــوحيد  لمرىسي صقر|ممدوح رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

827598 ل محمد|لع|طمه رجبــــ عبــــد|ف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

33857| ى|لحليم محمد حس|ر عبــــد|لستـــ|ء عبــــد|رس| ني  |نوعيتـــ بــــنه
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4|2974 بــــ |لوه|هيم عبــــد |بــــر|بــــ |لوه|ره عبــــد |س
ن|عثــــم

|بــــ طنط|د|

493829 ن|س رسل|نور عبــــ|عمرو محمد  ره دمنهور|تـــج

682534 ن|هيم رمض|بــــر|محمد | صبــــ لمنصوره|حقوق 

896523 ى يعقوبــــ حليم حبــــيبــــ  | كرستـــي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

28472o ى عبــــد|ه لحميد|زق عبــــد|لر|جر حسي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

279626 لقلسر|حمد |حمد |م سيد |رقيه عص شمون|نوعيتـــ 

532oo ئى|ج فرج|هيم فر|بــــر|بــــ |رح ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

6oo999 عر|لش|طمه محمد تـــوفيق |ف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

24o7o6 هيم|بــــر|م |لسل|ج عبــــد|طمه فر|ف ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

7o3874 ري|لهو|هيم |بــــر|لدين |هيم نور |بــــر|محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

854|26 مل|لنور ك|مل عبــــد|رفقه ك ي|طبــــ 
|لمنى

84653| هلل|مل منصور نرص |نهله ك ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|62|84 لسيد|هلل |حمد عبــــد |محمد  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

|27|46 زى|لحج|لرحمن عمرو محمد |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

4233|8 لجليل|ل عىل عبــــد |ء رجبــــ كم|رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

28|7|2 لكريم|ن عبــــد|محمد ممدوح حس ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

4o4254 لعزيز محمد|حمد عبــــد |ن |مرو سكندريه|ل|حقوق 

|388o حمد|روق |بــــ ف|يه|ذ |مع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

845943 ى|هيم |بــــر|س |م عبــــ|هش مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

27o825 عرص|ل|لفتـــوح |بــــو |لمحمدى |ن عزتـــ |يم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

52o879 |حمد |ل سيد |لع|لسيد عبــــد|م |ر حس|من
م|لغن

سكندريه|ل|طبــــ 

447|4| د مرىس|لرحمن مرىس رش|عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|752|5 ى |رص |يوسف ن هيم|بــــر|مي  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|725| ن|حمد سليم|لد |ر خ|مي ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

3639o6 لرحمن محمد زهي  محمد|عبــــد لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

2|7o35 م|خلود حسن محمد عز ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

787356  عبــــد |بــــر|ح |سم
ى
لمجيد|هيم دسوق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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6o39o7 ن|طف فوزى تـــوفيق دمي|جون ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

54oo2 ن|لرحمن سليم|زن محمد عبــــد|م كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

|373o4 ل|لش|حمد محمد محمد |م |هش لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3233o| رص محمد سيد طلبــــه|رتـــ ن|س ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|38797 بــــر|هيم ص|بــــر|بــــر |سحر ص ى شمس طبــــ عي 

689o56 لسيد محمد|حمد محمد | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|32537 مروه مجدى مصطفى درويش هره|لق|طبــــ 

33o223 لرحمن محمد متـــول|هلل عبــــد|هبــــتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

769272 هيم محمد|بــــر|ميمه محمد | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

33897 هد|ميس محمد محمد حسن مج|ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

769939 دق محمد|لص|رص |لد ن|خ لعريش|تـــربــــيتـــ 

8o8oo9 لعظيم عىلي محمد|ء عبــــد|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

757378 بــــ|هيم محمد محمود دي|بــــر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

248653 لخليفتـــ|ض |مي  ري|مريم  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

826942 بــــوبــــكر|بــــر حسن |لج|زينبــــ عبــــد تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

63639 دتـــ سيد محمد حسن|غ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3548|o حمد سعد خليفتـــ|حبــــيبــــتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

338436 ح عىل|ضىح مسعد عىل مصبــــ ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

78347| لسيد|هيم محمد |بــــر|ن محمد |يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

759284 بــــر عىل محمود غرز|منيه ص| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

59943 ن|دى سعد يون|بــــرسوم ن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

23785o عبــــي  محمد نبــــيل متـــول ن|بــــ حلو|د|

339o88 وز عبــــد لسيد طه حشيش|لشكور |في  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

855o95 ء عيد جمعه عىلي|صف ره بــــنى سويف|تـــج

648893 ن|لسيد بــــدر|لسيد |لسعيد |هلل |لمعتـــصم بــــ| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

678536 لهيتـــي|م مني  بــــسيوئى |سل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3|677o مر|لسيد ع|حمد محمود |بــــثــــينتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

9|7|88 حمد عىل حسن |مؤمن  سيوط|حقوق 

36o549 ح محمد مطر|م صل|مروتـــ هش |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6756|5 |حمد مو|لسيد |دل |م ع|حس
ى
ق لمنصوره|هندستـــ 

4|6|o هيم|بــــر|لمجيد |حمد عبــــد |محمد  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى
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357354 د سعيد عليوتـــ|دتـــ فؤ|حمد حم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

844465 حمد|حمد سعيد |ء |عصم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

6ooo5| ن|لسيد مرو|م محمد |سل| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

489485 د|لسيد ور|لدين |فخر | لي|د سكندريه|ل|حقوق 

922o7o يق قلدس |نه فهىم ف|دمي ي صىح سوه
ج|معهد فنى

69||75 م|لسل|حمد عبــــد |لحسن |حمد | لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

2|7527 هيم|بــــر|لد فتـــىح محمد |مصطفى خ هره|لق|ره |تـــج

273|65 بــــولس ونيس| يىلي|لقس | |يوحن ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

|25377 يف طلعتـــ نصيف|ف دى رسر ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

629422 هيم|بــــر|لمنعم |د جميل عبــــد |عزه عم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

354847 لغنى|لمومن عبــــد|رتـــ مسلم عبــــد|س هره|لق|ج طبــــيع |عل

7o|925 حمد|لسيد محمد |محمد عيد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

3379o6 فع|هيم ر|بــــر|فع محمد |ر ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

6oo8|2 لسيد محروس موىس|م محمد |ريه |طبــــ طنط

352|83 ف محمد| حمد محمد رسر |حقوق بــــنه

24o469 ح محمد محمد غنيم|لفتـــ|ء عبــــد|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

248875 ح صقر|لفتـــ|ل عبــــد|منى جم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6235o9 شم|م محمود ه|ء هش|ل| ط|بــــ دمي|د|

643399 محمد مجدي سعدي عىلي زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

769|o هيم|بــــر|حمد زىكي | |ر|ي هره|لق|حقوق 

622242 لسيد محمد فتـــىح بــــلح|ء |دع ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

698358 ى محمد عبــــد  لشيوى|لمنعم محمود |حني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9|o2o7 جول جرجس وففى عزم  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

|77826 حمد حسن رزق محمود| ى شمس حقوق عي 

786493 لحميد|حمد عبــــد|لحميد محسن |سهي  عبــــد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

244427 حمد خليفه عيس مخلوف| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

44645| ذل|لش|عيل محمد |سم|يمن |لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

|52o|2 ق|ء رجبــــ ف|حسن وى|ضل رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

233963 ى حسن|م ن|سل| رص حسي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

3537o9 لحميد|محمود مجدي عيد لبــــيبــــ عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6||582 لجنيدى|س |حمد عبــــ|ندى محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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3|3o57 يف|ر |حمد عىل مختـــ|عىل  لشر تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

529878 ر|لج|لكريم |هلل عبــــد|م نرص |لسل|حمد عبــــد| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

827582 زينبــــ عىلي محمود عىلي دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

69|529 |ل منـ|لع|دى عبــــد |له|ن عبــــد |م رمض|له| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

43539| وردتـــ محمد حسن يىح سكندريه|ل|بــــ |د|

45o58| ص|لقص|هيم محمود |بــــر|محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

|52o8| ن|حمد عثــــم|جر سعد |ه ن|علوم حلو

484299 لمجيد محمود|دل محمد عبــــد |محمد ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

748o| دل محمد محمد|رتـــ ع|س ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

3285o9 تـــه|مل شح|حمد محمد رفعتـــ ك| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7728oo عيل غنيم|سم|لسيد |سلىم  زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

4|285| ىط|لسنبــــ|در |لق|لعزيز عبــــد |ندى محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

886|8 ي|ر
حمد محمد متـــولي|عمر | ئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7oo86| محمد عىل محمد عطيه منصور زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

78|3|6 يوسف محمد محمد طه تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

6o4753 ج عىل|لض|ء طه محمود |سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

87|687 عىلي شندي عىلي| ند م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

7638|7 لحرير|م |لسل|طمه محمد نبــــيل محمد عبــــد |ف تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

56o74 ي|
ى
تـــى عىل|حمد عزوز ق سيوط|ره |تـــج

52728| روق محمد عطيه|سهيله مىح ف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

49|o97 لسيد كريم|ل |ندى عىل جل سكندريه|ل|بــــ |د|

883772 بــــ محمد بــــشي  |لتـــو|محمد عبــــد سيوط|حقوق 

7|22|8 محمد محمد محمد عىل معيط لمنصوره|عه |زر

|34495 ل محمد|لع|ح عبــــد |ده صل|مي ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

694663 ف س|بــــ |هيتـــ|م هيم|بــــر|مل |م ك|رسر لمنصوره|ره |تـــج

6|288o لرحيم حسن|بــــدور رفعتـــ محمد عبــــد |ره طنط|تـــج

2664|5 سلىم محمد فهىم طه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

244625 ى عيد عبــــد |بــــو|محمد  ح|لفتـــ|لفتـــوح عىل حسي  ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

358578 ف |م |ريه لمنعم|لسيد عبــــد|رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 
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629252 م محمد محمد محمد|سل| زيق|لزق|هندستـــ 

8o5672 ي عبــــد|ء حسن عبــــد|وف
لحميد|لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

427o2o وق محمد عبــــد  لعزيز عىل دخيل|رسر سكندريه|ل|عه |زر

787443 هيم|بــــر|نم |م غ|ن حس|رو سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

498959 لسيد محمود زوبــــع|ل |يتـــ جم| ن|سو|بــــ |د|

22923| ره مجدى محمد سيد|س ى شمس|د| بــــ عي 

2345|4 ف محمد محمد ري|مصطفى  ض|رسر لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

85329| بــــر محمود|حمد ص|طه  ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

5|3923 تـــ عص| م حسن خليفه عكر|مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

753698 دلي|لع|يع |ن محمد ط|نور عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

4|o763 وي|لسعد|لحميد محمد محمد |منيه فوزى عبــــد | ط|ر دمي|ثــــ|

4|42o6 جد|حمد م|منى زىك  |بــــ طنط|د|

7o6338 لسيد جمعه|ن |هدى عوض عثــــم لمنصوره|بــــ |د|

77|249 دتـــ|دل محمد زي|م ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6||774 وي|لبــــط|آيتـــ محمد يوسف  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|34576 لمؤمن سيد موىس|لمنعم عبــــد |محمود عبــــد  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|4o46 يف محمود خليل| حمد رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

774|o9 تـــه|دى مرزوق شح|مريم ن ى شمس|د| بــــ عي 

64oo64 ي|ر
لسيد|لعزيز حمد |محمد جمعه عبــــد| ئى ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

2|7862 يف|ن فهىم عبــــ|سوز س رسر هره|لق|ره |تـــج

5|655 ف محمد قطبــــ|ء |روميس رسر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

887o23 ه  |لل|لنعيم عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|ن |يم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|59526 غبــــ|لمسيح معوض ر|عبــــد | دون|م هره|لق|ر |ثــــ|

4688| وق  يمن محمد نظي |رسر هره|لق|حقوق 

853873 ن|حمد محمود سليم|ل |فري ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

265264 بــــو عىل|فظ موىس |لح|حمد رجبــــ عبــــد| |حقوق بــــنه

242oo2 لنبــــى خليفه|بــــوزيد عبــــد|هند  هره|لق|بــــ |د|

685844 وى|لشه|تـــ محمد |لشح|ح |صل| دين لمنصوره|بــــ |د|

5||348 طر|لش|حمد |م |لسل|محمد محمود عبــــد بــــ دمنهور|د|
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395|2 مصطفى حسن محمد حسن |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

7o3573  |لبــــ|ره عبــــد |س
ى
 |لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|ق

ى
لبــــرعي|ق زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

33|354 حمد عطيتـــ|ح صبــــىحي |ء صل|عىلي ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

285883 هيم محمود محمد|بــــر|يه | ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

45|4oo لدين|ج |محمود يوسف محمد تـــ لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

835252 ن|لكريم سليم|لرحيم عبــــد|تـــقه عبــــد دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

3|2|7o ي ج|ن ه|
ئيل|هلل متـــى ميخ|بــــ |ئى |بــــ بــــنه|د|

32444o مل|ج ك|لحج|بــــو |محمد سيد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|4443| يف  حمد|كرم محمود |رسر ى شمس علوم عي 

26897| ى|در |لق|مد عبــــد|ء ح|سم| وى|لجي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|75975 للطيف حسن|ر حسن عبــــد |من هره|لق|علوم 

4844o7 لعيوئى|نور محمد |لرحمن محمد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

678679 مي |ل|ن |د حسن رضو|حمد فؤ|عمر  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

63|872 حمد متـــول|محمد | بــــسنتـــ زكري زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

62656o حمد|حمد حسن |لد |خلود خ م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

344828 لرحمن محمد|سهيلتـــ محمد عىل عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6|3736 حمد|حمد سيد |متـــ محمد |س|وليد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

7746|2 ل محمد سعد|رس كم|يه ي| زيق|لزق|حقوق 

6486|| لبــــرع|لبــــرع عىل |لحميد |مينه عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

228696 حمد محمود|م |ء ر|رس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

222597 ل|حمد محمد شل|يمن | |سم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

632799 حمد|هيم |بــــر|محمد حمدى محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

922||8 لمعتـــمد محمد |رس عبــــد|لرحمن ي|عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

337664 ى سليم| ى|حمد محمد حسي  ن حسي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

643257 ي|ر
متـــ|عىل حسن سل| ئى ي تـــمريض 

زيق |لزق|معهد فنى

32886o ى ي رس محمدى محمود|حسي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

63857 بــــ|لوه|حمد عبــــد |د محسن |زي ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|52934 د|حمد مجدى محمد مر| ن|بــــ حلو|د|

78o32o لسيد عىل|بــــسمه عرفه  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|863| لبــــر|لسميع عبــــد|ر محمد عبــــد|مي دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن
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|6|o3| حبــــيبــــه محمود يونس محمود ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8o735o شور محمد|محمود محمد ع ره بــــنى سويف|تـــج

83|695 ي |لبــــ|د محمد عبــــد|زي
ى
بــــوبــــكر|ق ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

427438 بــــر|م ج|لسل|لسيد عبــــد |حمد محمد | ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

4|262o م غنيم|لسل|هيم عبــــد |بــــر|ر |من |ره طنط|تـــج

333752 م|لسل|م محمد عبــــد|لسل|محمد عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

27o96 |لعل|بــــو|بــــرين عىل محمد |ص ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

9oo33| زى |لرحمن حج|حمد عبــــد|مصطفى  ج|طبــــ سوه

332o6o بــــ|لمحسن محمد صبــــىح حسن دي|يتـــ عبــــد| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

265642 عيل|سم|يز عىل |عىل ف |بــــ بــــنه|د|

42677 حمد|حسن فتـــىح طه  لمنصوره|حقوق 

8o964| حمد عطيه|لعزيز محمد حسن |عبــــد سيوط|حقوق 

6|9548 مر|وي عبــــده ع|لبــــهنس|بــــ |مر إيه|ع ط|بــــ دمي|د|

856837 لحكيم|حمد عوض عبــــد|محمد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

||74|3 |صف نقول|هيم و|بــــر| |رين|م |بــــنه| هندستـــ شبــــر

25823o حمد تـــعيلبــــ|هلل مسعد محمد |عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

753828 هيم|بــــر|ء مني  ظريف |ل| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

675o58 حمد|لد شلبــــى محمد |نسمه خ لمنصوره|طبــــ 

627985 مد عىل محمد|طف ح|ن ع|مرو زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|3|76 ين فؤ|رس| ر|د محمد عم|ء رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

252645 لرحمن عيس|سلىم محمد عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

447|28 تـــه|حمد شح|حمد بــــخيتـــ | سكندريه|ل|هندستـــ 

8o6736 مل محمود|طه وليد محمد ك سيوط|ره |تـــج

32849| رق محمود سليم|مصطفى ط |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|8935 حمد عىل جبــــر|ح |محمد صل ن|هندستـــ حلو

435839 لعمروىس|ن مصطفى مصطفى |رو تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

76o548 ج|حمد محمود رس|منيه حسن | ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

|7o755 يف  لربــــ|د |ج| لعل|بــــو |عمر رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o7o79 ر|لعط|حمد |لعزيز |حمد عبــــد| |بــــ طنط|د|
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6o7558 يف|أحمد جل ل أحمد رسر |ره طنط|تـــج

368277 هلل فرج|ء صبــــىح عبــــد|لىمي منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

6o4o74 لدرينى|حمد |در |لق|ح عبــــد|د صل|زي لمنصوره|علوم 

2594o4 حمد خليل|حمد |رس |مريم ي شمون|نوعيتـــ 

|26638 ى|حمد رأفتـــ |زم |ح حمد حسني  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|64544 حمد محمد تـــوفيق|مؤمن  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7752| ف جم|محمد  لدين محمد|ل |رسر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

47526| ئل وديد صليبــــ لوز|و| ر|كل سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

77|o6| ن ل|لع|عزم محمد عىل محمد عرفه عبــــد | مي  زيق|لزق|بــــ |د|

52o283 ى سعد  رك عنتـــر|حمد مبــــ|نرمي  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

4|2652 ى محمد صل|ي هيم|بــــر|لدين |ح |سمي  هره|لق|ر |ثــــ|

32|53 د|لجو|د طه عبــــد |لجو|عمر مصطفى عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

35||76 ى عو|محمود نرص  زى|د محمد حج|مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4o|35| بــــ أحمد سعيد أحمد|رح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75|94| هيم خليل|بــــر|مريم محمود يحن   ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

92|392 لد سيد يوسف |م خ|حس ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4|o4o6 لح|حمد سعيد ص|دهم | |تـــربــــيتـــ طنط

|76o97 حمد محمد محمود|محمد  ى شمس حقوق عي 

759767 د|مر محمد عو|ن تـــ|نور تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

892o82 ل محمود |ء محمود جل|رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

773o29 حمد تـــعيلبــــ|هيم |بــــر|هيم سعيد |بــــر| ى شمس هندستـــ عي 

34|63 ز|لبــــ|لسعيد |رق تـــوفيق |طمه ط|ف ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|53533 بــــ|لتـــو|روق عبــــد |سيتـــ رأفتـــ ف| هره|لق|علوم 

4784|| لزعويىل|م |لسل|لحكيم عبــــد |دهم فوزى عبــــد | معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

254797 ن|هيم فرج عثــــم|بــــر|حمد |هيم |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3686|7 در|لق|ىط محمد عبــــد|لع|محمود عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8633|4 ي عىلي بــــكري حسن|تـــه
ئى ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|64o67 بــــتـــ مسعود|سم محسن ثــــ|بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

88663o روز |هيم ن|بــــر|يوبــــ |طف |ع ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ
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27oo59  محمد رسور|ج
ى
رس محمد شوق ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

8|||77 ي عبــــد
سط|لبــــ|لحكيم عبــــد|لعظيم عبــــد|مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

|5397| حمد|لسيد |لمنعم |محمد عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

892957  عبــــد|حس
ى
لمول |لرحمن عبــــد|ن شوق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

43368 ي|هلل |حبــــيبــــتـــ محمود عبــــد 
بــــينى لشر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

52|97o تـــ ع بــــدين أحمد محمد|مني  سيوط|عه |زر

442692 بــــ متـــول|لتـــو|ء سعد عبــــد |سم| لشيخ|طبــــ كفر 

3|8oo3 لمجيد|لمجيد فتـــىح عبــــد|عمر عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

4859o7 حمد محمد شديد|حبــــيبــــتـــ  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

2238|3 هيم|بــــر|ن محمود |رحمه شعبــــ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

36844| حمد|لسيد|حمد |لد محمد |خ لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

43753 لقوى|لسيد عبــــد |تـــفى محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

645239 هيم حربــــ|بــــر|لحليم |م هلول عبــــد |وس لمنصوره|حقوق 

4o99| حمد محمود مرع|ء |شيم هره|لق|ره |تـــج

8o33o8 ى و ى محمد|حسي  ئل حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

92o462 هلل يوسف  |ل عبــــد|هلل هل|عبــــد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

35352| زق محمد|لر|مصطفى محمد عبــــد |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

487584 ع|د محمد زىك محمد رف|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

332o|5 ده|ندى نبــــيل مصطفى محمود زي |ره طنط|تـــج

7o82|3 ىط فضل|لمع|بــــو |لسيد حسنى | لمنصورتـــ |تـــمريض 

43655| ن يف محمد | مي  شلبــــى| لعل|بــــو |رسر |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

24548 وق خ ى عبــــد |رسر هلل|لد حسي  هره|لق|بــــ |د|

329|24 ي مدبــــولي|ل|
ء مسعد مصطفى |بــــ بــــنه|د|

35292o لسيد نرص|زق |لر|حمد عبــــد| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

84|2|6 ي محمد محمد|ل|
ء مصطفى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

8|23|5 حمد محمد تـــوفيق|روضه  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

643755 بــــر محمد|عمر محمد ص زيق|لزق|حقوق 

||9575 ي 
ي |لسود|ندى محمد مصطفى

لريس|ئى ى شمس|د| بــــ عي 

|7526o شور|هلل فرج طه ع|عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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9o4o56 حمد عطيه وزيرى |يه | ج|صيدلتـــ سوه

2378o2 ئيل|هر عطيتـــو ميخ|مريم م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

542o98 ي|لعظيم م|ل عبــــد|محمد جم
ضى لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

495|o3  بــــش|مك
ى
ير|ريوس بــــشي  صدق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

تـــ|د|لس|ئ 

48444o يوسف محمود بــــدر حسن محمود سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o6597 جح محمد محمد|حمد ن| ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

8|9|87 ي حن|ئيل ه|مهر
فهىمي| ئى ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 

ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و
|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى

(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

|77498 د عىل|لجو|ضل عبــــد |م ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

42279 لنمر|ر|لغف|لسيد عبــــد|دل عبــــد|محمد ع ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

85o935 ى|لفتـــ|ئل محمد عبــــد|و ح حسي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

8o6768 لسيد|خلود بــــشي  بــــدوي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6o8459 تـــتـــ|سط عبــــده شح|لبــــ|م عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|45648 لدين عمرو سيد محمود|ء |عل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

892464 حمد |م |محمود محمد تـــم ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

9o8425 حمد |لمفتـــى |ء مدين |هن ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

8698| د|لجو|ن عبــــد|هدى محمد زيد لفيوم|طبــــ 

895|88 سم |عىل عنتـــر عىل ق ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

||4754 لسيد محمد|ن حمدى محمد |نور ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

69o885 لسعيد محمد عىل|د |عبــــي  عم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

637o| ل خليل|محمد سيد فتـــىح هل لفيوم|تـــربــــيتـــ 

634273 ل|لع|هلل عبــــد|لسيد محمد عبــــد|آيه  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

28|8|o ن لغلبــــوئى|ح |لفتـــ|لد عبــــد|خ| مي  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5434|8 ىسي|لعبــــ|مل |س مسعد ك|إين |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2|23|6 ى و|لمنعم |رس محمد محمد عبــــد|ف |مي 
ى
ق ى شمس هندستـــ عي 

3348o6 ى عبــــد| لعزيز|يتـــ وليد حسي  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

42|o88 لسيد|لدين |ل |هيم جم|بــــر|يه | ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

763568 ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|مل |ء محمد ك|ل| هندستـــ بــــور سعيد

79||3 حمد سعيد|حمد محمد | تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

336377 بــــوضيف|لكريم |متـــ عبــــد|س|عصمتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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333|73 ف عبــــد|محمد  لحميد يسن|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52837| يم|لد|هيم عبــــد|بــــر|ء |د عل|زي ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

42298o لسيد محمد|ن نرص |جيه سكندريه|ل|بــــ |د|

2595o5 ن|حمد طه شعبــــ|ء رشدى |رس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

425|3 لمقصود|حمد عبــــده محمد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

|77994 ن مه محمد بــــيوم|س| |مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

62|87| لسعود|بــــو |مصطفى | هند رض ط|بــــ دمي|د|

3488o6 ي|بــــر| |لدين عط|د |ن عم|نوره
ى
هيم دسوق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9o5o|8 فظ |لح|لسيد عىل عبــــد|عبــــي   ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

2573o7 ى|ء رجبــــ مليىح  |رون للي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

643262 هيم محمد|بــــر|لحفيظ |مريم عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

67358 بــــ محمد محمود|لتـــو|رم عبــــد|ك ره بــــنى سويف|تـــج

76|839 لحميد محمد|محمد عبــــد | د|ر لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

4379o5 يف خليل عبــــ لجمل|س |ريم رسر |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|72565 ف محمدين |محمد  لسيد|رسر مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

5o3|2o حمد|حبــــيبــــتـــ صبــــىح حمزه محمد  لشيخ|عه كفر |زر

425923 وى|لحلف|هلل |د |مد ج|ر عىل ح|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

679|88 تـــه حسن|رس شح|لمتـــول ي| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|64473 لم|حمد حسن محمد محمد س| ن|هندستـــ حلو

428925 تـــه|لمجيد حتـــ|عيل عبــــد |عمر إسم |طبــــ طنط

3486|2 ف بــــهجتـــ عىلي|محمد 
رسر ى شمس|تـــج ره عي 

84|983 ى|د سل|ك عم|مل مه سيفي  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

3422o6 وق سمي  محمد محمود رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

49452| ل|لجم|مي محمود أحمد |محمود س |بــــ طنط|د|

685o9o لمرىس موىس|لسيد |محمد | رض لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|48952 لحميد|لحميد محمد عبــــد |سميه عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

2|2458 يق تـــوفيق|م محمد ف|سل| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

7875|6 ى ندى محمود حسن عىل حسي  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

832884 ى محمود عبــــد لرحيم محمود|حسي  |هندستـــ قن

Thursday, September 6, 2018 Page 8829 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

76532o لغول|حمد محمد عىل |محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

8659o6 بــــر حسن عىلي|لج|محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

692835 ه | لسيد محمد|يمن حمزه |مي  صيدلتـــ بــــورسعيد

84645 ل عىلي محمود|هلل جم|عبــــد  ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

4o3|37 حمد يونس|حمد عىل |مصطفى  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|6o545 محمد ممدوح صديق حسن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6774o6 لسيد مصطفى شلبــــى|عمر مصطفى  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

7o77o8 وى|لهند|م محمود حميده |حمد س| ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

63748o ز|لبــــ|لسعيد |لحفيظ |ن عبــــد |يم| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

886799 ن محمد محمد محمد |يم| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

|442o9 لسيد محمد|دل محمد |ندى ع ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

85o92| دريس|حمد |دريس |محمد  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

772662 م|لعزيزعز|لعزيز عىل عبــــد|بــــسنتـــ عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

|74676 لمنعم|محمود عبــــد | محمود رض ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

24|756 حمد|ح |لفتـــ|حبــــيبــــه حسن عبــــد تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

357267 ى محمد |نوره لعز|بــــو|ن خي  |حقوق بــــنه

572oo لحميد|مر محمد عبــــد |منيه ع| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

347934 بــــونعمه|هر مصطفى |لظ|نور عبــــد|هر |لظ|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

497853 لمغربــــي|ن |ل شعبــــ|جر جل|ه |حقوق طنط

626474 ى طلبــــه |ل|هند محمد  ى|مي  مي  زيق|لزق|طبــــ 

4|4793 ن ن|لعليم عثــــم|حمدى عبــــد | مي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

327428 متـــ عىلي يوسف معروف|س|جر |ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

359327 هيم يحن  محمد محمد|بــــر| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

524953 بــــ|كريم محمد محمد محمد عق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

355872 ء عليو صبــــىح سليم|لزهر|طمه |ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

79o983 لمشد|لقوي |لد عبــــد |ن خ|يم| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

|74752 ي |ف
حمد خليل|رس مصطفى ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

758342 حمد|لعزيز |ء حموده عبــــد |حسن عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78757o هيم حسن|بــــر|حمد |عمر  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى
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6329|6 لعزيز|هلل عبــــد|رص عبــــد|منيه ن| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

36956 بــــر|مه يوسف ص|س|رحمه  هره|لق|بــــ |د|

859o74 تـــه|شح| فتـــ لوق|ر| رين|م ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6||o87 يل|لغنى ط|هيم محمد عبــــد|بــــر| |ره طنط|تـــج

229672 لبــــرصي عىل|د |عىل ج| نور ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|9o88 طف عطيه عطيه متـــول|رتـــ ع|س ن|حقوق حلو

9|64o2 | م مقبــــل حن|مريم س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

253225 ىس|لعبــــ|دى |له|لد عبــــد|خ| سه شمون|نوعيتـــ 

826389 شور|م محمد عبــــده ع|سه دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

4o6|64 لشمندى|هيم |بــــر|بــــسمه سعيد  بــــ دمنهور|د|

262487 لعزيز عتـــريس|ن عبــــد|م شعبــــ|حس تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4||o6 لرحمن|ح عبــــد |لفتـــ|عمرو مدحتـــ عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

52||9o ح|لفتـــ|لمنعم عبــــد |رس عبــــد |رؤيتـــ ي ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

222642 لمغربــــى|بــــر محمود |فريده محمود ج ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|9645 ى|د|لدين عم|د|لرحمن عم|عبــــد لدين محمد حسي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

83|347 حمد|ضي |لر حمن فتـــىحي ع|عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

356236 دل سعيد محمد|دهم ع| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

89374 ى|ي ى سعيد محمد حسني  سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

262o5o لد صبــــرى محمد سعيد|خ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|7699| زق قنديل|لر|لرحمن صبــــري عبــــد |عبــــد  ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

5392|7 ندى أحمد محمود سيد حسن سكندريه|ل|حقوق 

695954 عيل شبــــكه|سم|روق |ده ف|روق حم|ف ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

86848| لس|جرجس نش تـــ لمعي كي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

8854o| مريم صفوتـــ سعد مؤنس  سيوط|تـــربــــيتـــ 

33oo|6 ىط بــــدر|لع|نسمتـــ رشدى محمد عبــــد |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

827253 محمد عمر سيد حسن ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|54973 لعجىمي|رضوى مجدي عمر عمر  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

||8o25 ى محمد|حبــــيبــــه خ لد حسني  ى شمس|تـــج ره عي 

||5562 ئى ميشيل يوسف|ن ه|نطو| رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ
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283|35 هلل حسن|عمر محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

43|o2o حمد|صقر مصيلىح | رن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|7734 ح كشك|لفتـــ|ء معوض عبــــد|آل بــــ دمنهور|د|

7772|| ى د|م محن  |ر س|مي ود|مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

6o9295 لخول|لبــــدوى فرج |محمد  زيق|لزق|عه |زر

7669oo ى رضو|ن |هلل رضو|عبــــد  ن محمد|مي  لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

844224 ي محمود حسن 
حمد|مصطفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

9||99o صف |تـــبــــ و|دل ر|ع| رين|م ج|تـــربــــيتـــ سوه

|4o7o8 بــــ محمود|لوه|ل عبــــد |محمد جم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

23396| هيم|بــــر|م محمد فريد عىل |سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

43o265 ى |حبــــيبــــه عبــــد  هيم|بــــر|لنبــــى حسي  |حقوق طنط

62322o ل محمد|لسعيد كم|ده |غ ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

478454 لدسونس|عمر عىل حسن  سكندريه|ل|صيدله 

8o8279 مروه محمد عىلي يوسف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

24|4|2 لنبــــى عبــــده|لد عبــــد|ء خ|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2496o ى عبــــد |منتـــ  لحليم محمد خليل|هلل حسي  هره|لق|حقوق 

|49294 حمد|لدين |ل |حمد كم|يوسف  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|38973 لق|لخ|مد عبــــد |مه ح|س|يه | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|6433 ه|رق محمد تـــوفيق |حمد ط| بــــو عمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o3o2| لعربــــى|لحميد |دق عبــــد |حمد ص| لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

|757o8 لح|نور ص|م |عىل محمد س دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

84263| لرؤف محمد|طمه ذىكي عبــــد|ف ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

4994|8 متـــ|حمد سل|ء سمي  |ل| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4||3o7 لموجود|لدين محمد عبــــد|ء |ره عل|س |تـــربــــيتـــ طنط

864865 حمد|هلل عىلي |حمد وهبــــ | تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

7o74o6 لبــــهنسي|لعزيز |مد عبــــد |نىح  حمدى ح| لسويس|طبــــ 

4o36o4 لسيد محمود عبــــيد|دل |محمود ع ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

688272 شور|ج  عطيه محمد ع|ء ن|رس| لمنصوره|حقوق 

57|34 لعظيم|حمد عبــــد|ء صفوتـــ |ول ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
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22|||8 رص محمد محمود عىل|لن|هلل عبــــد|يه | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

782267 لسيد عىل محمد|محمود  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

445329 لطويل|بــــر حسن |مؤمن خميس ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

775|28 لسيد قرمه|لسيد عيد |ء |سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

622863 دى|بــــو ش|ء نبــــيل محمد حسن |شيم ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

4523o| م حسن عىل رزق|حسن محمد س لشيخ|هندستـــ كفر 

6972| هيم محمد رجبــــ|بــــر|يه | لفيوم|بــــ |د|

85||49 لعزيز|حمد عبــــد|هلل |طمه خي  |ف سيوط|نوعيتـــ فنيه 

9o93o5 ى عبــــد| دين ى |لع|حسي  ل حسي  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

242994 مه محمد محمود|س|محمد  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

|6535o لحديد|بــــو |لسميع محمود |ء عبــــد |ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2|7o54 ى  حمد|ر سيد |حمد مختـــ|لسيد |حني  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

9|8o33 ي |ط| دين
رق عىل مصطفى سيوط|حقوق 

|32o94 ى ج|يم| بــــر عىل|ن حسي  ن|بــــ حلو|د|

3|5399 لموجود|ئى محمود عبــــد|ن ه|يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

34|362 لحليم زعيه|لحليم فضل عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6o472| له|هيم محمد جل|بــــر|جر مسعد |ه لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

78o|54 لحميد|لرحمن محمد مدحتـــ عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

35|342 طمتـــ محمد محمود حسن صبــــيح|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

254o|8 لغلبــــوئى|هيم بــــيوم |بــــر|حمد | ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

499|47 لطويل|حد |لو|ن عبــــد |سلىم صبــــىحي سليم ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

4o8o3 ل|هيم غز|بــــر|محمد محمود  هره|لق|حقوق 

9o|64 لكريم|لكريم محمد عبــــد |عىل عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

346o53 لدين|بــــ محمد بــــدر |لتـــو|نبــــويه حسن عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6|2642 هلل|هيم عىل خي  |بــــر|آيه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4|2|7 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|عىل  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

689|29 ن|عيل عوض شوم|سم|حمد |عيل |سم|عمرو  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

766o58 عيل محمد|سم|مد |سلىم محمد ح علوم بــــورسعيد

6|3724 لديبــــ|لعزبــــ |محمد محمود محمود  |هندستـــ طنط

786747 ى|ريم ع رف عىل حسي  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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356972 ل|لع|لي عبــــد|حمد فض|مروتـــ  |علوم بــــنه

2|6o77 ى|ض محمود عىل ي|رضوى ري سي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

7o846o هيم|بــــر|زينبــــ سمي  حسن  لمنصوره|حقوق 

224668 ح|لفتـــ|حمد حنفى عبــــد|محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

255o43 ه رمض| عرص|ل|مه |ن سل|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

42o725 لسند|ن محمود عبــــد |محمد شوره رسح لشيخ|بــــ كفر |د|

7o3377 دى|لن|لرحمن |لسيد عطيه عبــــد |محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

447|3o مد سيد سبــــيع|ن ح|حمد رمض| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4o93|3 ل|لجم|لنبــــى |لبــــهنس عبــــد|سلىم محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

348635 هيم|بــــر|هلل محمد |ل عبــــد|محمد جم ى شمس|تـــج ره عي 

8o5||4 هيم|بــــر|حمد محجوبــــ |د |جه ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

5o688| ي بــــخيتـــ فتـــىحي حكيم خليل
إيرينى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6o6oo| ى|لحس|لدين محمد |د |محمد عم ني  لمنصوره|بــــ |د|

4|865| حمد محمد شلبــــى|محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

856287 مريم محمود محمد محمد حقوق بــــنى سويف

8o67|3 حمد|هيم محمود |بــــر|ء |ول ي|بــــ |د|
|لمنى

|63492 محمود مصطفى حسن تـــوفيق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|5|o3 رس طلعتـــ عبــــد ربــــه مسلم|ر ي|عم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7|o||7 حمد ربــــيع محمد بــــيه|بــــر |حمد ص| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

248237 لسيد شلبــــى|هره مفيد |ط ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4358o| لعرند|هيم |بــــر|ن |ندى عىل عمر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|52528 وى|ر هند|لستـــ|محمود محمد عبــــد  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

7o|o22 ف مجدى متـــول محمد | هيم|بــــر|رسر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

236o65 حمد عليوه|لد سعد |عفتـــ خ لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

777o25  عىل|هيم |بــــر|ن |ء رمض|رس|
ى
لدسوق زيق|لزق|بــــ |د|

8|2o65 ن ي ويص|ه| مي 
مرزوق| ئى دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

472o8 حمد|حمد حسنى |كريم  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

88|o|6 ي|ر
ى عبــــد| ئى ى |حسي  لحميد حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

5|26o9 حمد مصطفى محمد مصطفى فرج| |حقوق طنط
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628587 بــــدوى| لعل|بــــو|حمد محمد |سلىم  زيق|لزق|حقوق 

452457 ىك|لشر|لرحمن محسن طه |عبــــد ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|55679 لعدوى|يه محمود سيد مصطفى | ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|63|98 لعظيم محمود|رس عبــــد |م ي|ريه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

52686 ور|رق محمد مج|م ط|حس |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

262935 لسيد صوله|لرحيم مليىح  |محمود عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

66o|6 حمد|طف محمد |لرحمن ع|عبــــد لفيوم|طبــــ 

252843 مه مرضى مليك|س|بــــسمه  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|6749 ر|ن نصي  محمد نص|يم| ي|عه |زر
|لمنى

488592 ح|لفتـــ|تـــه عبــــد |د محمد شح|عم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

88oo48 ي|محمد عبــــد
لحكيم |زى عبــــد|لحميد ئى سيوط|طبــــ 

343593 ى سليم ين محمد حسي  ن|ن بــــدر|شي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

36969| ى ح ى مهر|مريم حسي  ن|مد حسي  زيق|لزق|عه |زر

332876 لسيد|هيم |بــــر|هيم هليل |بــــر| ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

865733 هلل|ن موىسي عبــــد|حمد سليم| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

93992 لسميع|يمن محمد عبــــد |ء |رس| لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8oo576 لرحيم|حمد عبــــد|ج |حمد حج| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|39679 ى أحمد |نور ر|لزه|ن محمد بــــدر حسي  ن|فنون جميله فنون حلو

2|5357 حمد|حمد محمود عىل |مريم  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

786874 ه | سم|ع محمد ق|حمد رف|مي  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|2432 لمرىس محمد|لمرىس |مصطفى  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

52895| م خميس عوض حمزتـــ|إسل لشيخ|هندستـــ كفر 

|6854| د|لوق|محمد مني  | رن |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

6493o9 محمد متـــول خليل متـــول رزق |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

434oo8 مر|لحسيبــــ ع|لسيد عبــــد|حبــــيبــــه  |ره طنط|تـــج

787oo8 محمد جوده منصور محمد كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

6o5o92 ى |ي هيم|بــــر|يمن محمود |سمي  لمنصوره|عه |زر
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|37339 بــــوزيد محمد|لرحمن صبــــىح |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4466|6 سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق  لسيد محمد سند|محمد جميل محمد 

54236| بــــوخزيم|ئى هيبــــه محمد |قيه ه|ر لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

485932 عد|عد محمد مس|رقيتـــ محمود مس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o|273 ى صفوتـــ صديق ص لح|نيفي  ي|بــــ |د|
|لمنى

432374 حمد عطيه غنيم|رق |يه ط| |ره طنط|تـــج

836295 لح محمود|ن نور ص|جيه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

24669 لحميد هديه|دل عبــــد |د ع|سع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

94||8 م قشبــــر|م|ل |م كم|حمد س| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

25|8|7 بــــ فضل|لوه|حمد عزتـــ عبــــد| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

622||5 لسيد محمد يوسف|ء سعد |إرس ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

44|7| حمد محمود محمد|بــــ محمود |مه هره|لق|صيدله 

4|85o| هيم|بــــر|لعزيز |هيم مصطفى محمد عبــــد|بــــر| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

72545 لمجيد|محمد محمود ربــــيع عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

49o582 حمد صبــــىح محمد حسن|طمه |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8|o||4 ى صموئيل سعيد جرجس حني  حقوق بــــنى سويف

|9275 مريم محمد محمد صميدتـــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|63|49 تـــ|لشح|هلل |عيل عبــــد |سم|ليىل  ى شمس|تـــج ره عي 

2|2677 دل محمد محمد|وليد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4435o6 لي|لد|بــــر محمد |هلل محمد ج|عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8o4734 عيل|سم|لرحمن |لمهدي عبــــد|هلل |منه  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

8885o7 ى |لعبــــ|بــــو|لسيد | س سيد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|37447 وس|ندر|رس |ح ف|م صل|بــــر| ى شمس علوم عي 

85899 نوس بــــطرس|سطف|رك نعيم لبــــيبــــ |م |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

5||6o4  |لبــــ|لحميد عبــــد |حمدى عبــــد |ل|
ى
لليف|بــــو |ق زيق|لزق|عه |زر

326o6 لخول|يوسف عىل محمد محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

852|48 ئيل|ن ميخ|نوبــــ مفيد يون|بــــ| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

9o8789 حمد |وع جبــــريل |ر مط|من ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

878|99 هيم  |بــــر|د يوسف |عم| رين|م سيوط|طبــــ 
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635244 ى|ره حس|ء عصمتـــ عم|رس| ني  زيق|لزق|صيدله 

236992 طمه ممدوح محمد عوض|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

25o224 ى|بــــو |زق |لر|ح عبــــد |لفتـــ|ل عبــــد|مريم جم لعني  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|3659 ه|لنج|بــــو|لحليم |لح عبــــد|هيم عطيه ص|بــــر| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4768o2 هلل|د|لسيد ج|لسيد | |رض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9||97| حمد خليفتـــ |ل |ميه جم|س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

8|38o3 ي شح
تـــه|نور شح|تـــه |مصطفى ي|لسن |

|لمنى

49279o ي سليم
ى
ن|لسيد محمود سليم|ن |شوق سكندريه|ل|حقوق 

698594 لعزبــــ|حمد عيس |ندى حسن مصطفى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|7243 ى خليفه وهبــــى مهنى نيفي  سيوط|بــــ |د|

48298o تـــه|مل حسن رزق شح|ك| مه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32o495 لمصيلىح|لسيد |لسيد محمود رؤف |محمود  هره|لق|هندستـــ 

4838|7 لغنى خليفه|محمد زينهم محمد عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o749|  ذىكي عبــــ|شيم
ى ى|ء حسي  س حسي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

62637| ى محمد مصطفى |ي بــــو زيد|سمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

44|264 ق|لسو|حمد عىل حسنى | لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

52|94| هلل مرضى سعد|دل نرص|مروتـــ ع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8|8937 |لنج|بــــو|م محمد |مريم عص ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

264386 لمحسن خليفه|يمنى خليفه عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

25|2o8 شور|بــــو ع|لمنعم |لد محمد عبــــد|خ ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

7522o7 يف|لسيد مصطفى |محمد مصطفى  لشر زيق|لزق|ره |تـــج

327844 لحميد رشيدى|هيم عبــــد|بــــر|لرحمن |عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

77o478 لسيد مرىس يونس|يمن |هلل |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

9|9|56 دل محمود عطيه  |ء ع|سم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

5|o7|3 يد|لرحمن مدحتـــ سعد ف|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

657|9 س|حمد محمد عبــــ|مه محمد |س| ره بــــنى سويف|تـــج

2952| ف | هلل|تـــه ضيف |حمد شح|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|37747 بــــوعيشه|هيم |بــــر|لرشيد محمد |رون |محمد ه ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o84o9 ف مفتـــ|طمه |ف ح سيف|رسر ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى
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785625 ه ثــــروتـــ رفعتـــ عبــــد | لعظيم|مي  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

5|5626 ى منصور حسن منصور م خي  علوم دمنهور

7757o9 هيم محمد|بــــر|لسيد |هيم |بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2835o6 وق محمد  لسيد حيدر|حمد |رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

245o4 لسيد محمد|ر محمد |من ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3|244 لدين محمد|تـــسنيم سيد سيف  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

2856|3 دى|له|لكريم عبــــد|ر فتـــوح عبــــد|من ج|بــــ سوه|د|

6o34|3 ن|محمد بــــدير جمعه رمض لمنصوره|عه |زر

536937 هيم عىل|بــــر|لعزيز |لسيد عبــــد |محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5|775 هيم|بــــر|دل مصطفى |ئى ع|م| ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

64|9o8 لمقصود|لسيد محمد عبــــد|ر |من لمنصوره|ل |طف|ض |ري

35583o ر|حمد محمد سيد محمد نص| |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

328932 تـــم محمود مرىسي|محمود ح ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

5|663o ن|ن عدلي سيد شعبــــ|رو بــــ دمنهور|د|

|2o524 لمنعم محمود|ل عبــــد |كم| ر|ي ى شمس|د| بــــ عي 

4|2o64 م|هلل فتـــىح سل|فتـــىح عبــــد  |بــــ طنط|د|

2484|8  عبــــد|ف
ى
ح متـــول|لفتـــ|زق عبــــد|لر|طمه شوق ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|5oo68 دتـــ|ن عبــــ|لد رمض|ن خ|رمض ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

244||6 ي|حسن 
ى
تـــى محمد|حمد ق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|7468 ل غمري|م وليد كم|سل| هره|لق|طبــــ 

699542 ى|بــــر|دل |مريم ع هيم حسي  لمنصوره|صيدله 

793828 هلل|حمد محمد سعد محمود عبــــد| زيق|لزق|حقوق 

8389o8 ويرس|مي عدلي س|س| مرن دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

368675 وى|مه محمود قن|س|لرحمن |عبــــد ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

627|65 |لبــــن|مد |لصبــــور ح|م عبــــد|رحمه هش زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|5755o ج |لسعيد خف| |يه رض| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

42o474 ي عبــــد لمجيد ملوخيه|مريم محمد خي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

644734 زى|ئى لطفى بــــسيوئى حج|م| |حقوق طنط
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3||7|4 ن سيد محمود عطيتـــ|نوره ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2355o7 تـــه|روق شح|مصطفى سعد ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o66|o لسيد|ح فوزى محمد |ح صل|سم لمنصوره|بــــ |د|

|45846 ن|متـــ سيد سليم|مه محمد سل|سل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89838| صف مرقس |ريز رفعتـــ و|م قرص|ل|فنون جميله فنون 

6o8438 ن|دل عرج|مريم محمد ع |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

32o5o2 لم مصطفى مصطفى شكر|ئى س|م ه|هش ى شمس هندستـــ عي 

242527 حمد موىس عيد|حمد صبــــرى | |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

24|997 جر سيد حنفى مصطفى سعد|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2473o4 بــــ|لمحسن غل|لحسينى عبــــد|حمد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

357555 هلل|م غمري عبــــد|محمد عص |بــــ بــــنه|د|

||933o وس|ندر|بــــ وليم |يه|رك |م |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

77963o هيم|بــــر|حمد محمود محمد |لرحمن |عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

9|9293 ح محمد |لفتـــ|يه محمد عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

633656 لسيد|معتـــز محمود محمد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

343792 تـــ ع| ح محمود|لفتـــ|دل عبــــد|مي  لمنصوره|حقوق 

42|38o هيم|بــــر|حمد |حمد |س |لد عبــــ|طمه خ|ف لشيخ|بــــ كفر |د|

443475 س جبــــريل|ح عبــــيد عبــــ|لفتـــ|محمد عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

76||43 رس فكرى زهرى|ي| ند ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

5|559| |هيم عبــــد |بــــر|لمنعم |بــــرين مسعود عبــــد |ص
لمجيد

بــــ دمنهور|د|

84oo67 هيم محمد|بــــر|طف |بــــسنتـــ ع دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

76o|48 عيل|سم|لرحيم محمود |بــــسنتـــ عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

83298o حمد|ر محمود |لستـــ|محمود عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

355|79 ى رض فوزى فرج| جوزفي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2|5882 ح|هلل بــــط|لنبــــى حلىم عبــــد |عبــــد| صف ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

89275o لرحمن  |ء ممدوح محمد عبــــد|حسن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

368695 مد حسن قرئى حسن|ح ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

845687 حمد|هيم |بــــر|يوسف رجبــــ  ن|سو|حقوق 
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5|93| لح عىل|لحكيم ص|رتـــ عبــــد |س لفيوم|نوعيتـــ 

429|58 |لسق|ء يوسف محمد محمد |شيم ي صىح طنط
|معهد فنى

233928 حمد ممدوح حنفى خلف| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|92o9 د جبــــر جبــــر بــــشتـــو|م فؤ|سل| ط|حقوق دمي

89594| ن  |لدين رمض|ل |يه محمد جم| ج|عه سوه|زر

74|82 ى|لحليم فوزى |ر عبــــد|مي مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

85o984 حمد محمد|حسن محمد  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|3|o34 ئى عطيه عطيتـــ غبــــور|روم هره|لق|هندستـــ 

25|334 لخول|مر |ع| كريم زكري ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

5|4369 ى|ء منىح  عبــــده مرىس |دع بــــوعجي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

5|342| لمحسن محمد غيثــــ|عيل عبــــد |سم|محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|39345 لمطلبــــ محمد|يق عبــــد |هلل ف|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6285| للىه|ء محمود سيد عبــــد |سم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7663o دل رجبــــ محمد مبــــروك حميده|ع كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

9|35oo ى |حمد س| مح حسنى حسني  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

9||855 حمد ثــــروتـــ فتـــىح محمد | ج|ره سوه|تـــج

328448 يش حسن محمد|محمود رفعتـــ ع |طبــــ بــــنه

|25235 يف كم|د ل عبــــده قطبــــ|رين رسر هره|لق|بــــ |د|

88489o محمود محمد طلبــــه عىل  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

92o829 حمد |لرحمن محمد |حمد عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

235734 ى عبــــد| لسميع روبــــى|نىح  حسي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

243965 ن|ن محمد حس|ن حس|حمد شعبــــ| هره|لق|حقوق 

244355 د|لحد|عمرو محمد محمد عىل  هره|لق|ره |تـــج

24|4|| فظ محمد|ء حسنى ح|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4233o3 بــــر محمد فهىم|مريم ج سكندريه|ل|صيدله 

9||388 لسيد محمد |ل |لع|لسيد عبــــد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

283545 محمود سيد سيد| م رض|نع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

54|975 للطيف|لونيس محمد عبــــد |بــــر عبــــد|حمد ج| سكندريه|ل|حقوق 

9o8928 ى حمد  هلل  |مصطفى يونس حسي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

77433o تـــتـــ|لعزيز مرىسي محمد شح|عبــــد | محمد رض  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |
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62862 هلل عىلي|بــــر عبــــد |رضوتـــ ج بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

37|64o حمد|طف تـــوفيق |ن ع|ريم|ن كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

6969o6 سط منصور عطيه|لبــــ|حمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5349|7 ى حسن|حبــــيبــــه عبــــد هلل حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7||49 لح|حمد محمد ص|يه | لفيوم|تـــربــــيتـــ 

768352 بــــ|لوه|لسيد عبــــد |يه متـــول مصطفى | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

27o387 حمد مصطفى|لحسينى متـــول سيد |محمد محمد  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

7|7|53 ل متـــول|بــــ كم|يه|بــــسمه  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6o2679 نم|هيم غ|بــــر|لىح |حمد عبــــد |هيم |بــــر| |ره طنط|تـــج

675o76 ف عىل فؤ|عىل  زى|لمغ|د |رسر لمنصوره|هندستـــ 

6|3||| لسيد عمر|لسيد محمد |جر |ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

433786 ن محمد محمد بــــديوى|لحسينى حمد| |تـــربــــيتـــ طنط

|34285 ل محمود سيد|ء مشع|هن ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

423264 لسيد جعفر|عيل محمد |سم|محمود  لشيخ|عه كفر |زر

32949 لسيد|زق |لر|لدين عبــــد|م |يوسف حس ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

5o3722 حمد|محمود سعيد محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

49699| لنبــــى|م محمد عىل عبــــد|ن هش|رو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|62977 حمد حنفى خليل|هلل |منتـــ  ى شمس هندستـــ عي 

34oo3| لق رزق|لخ|لسيد عبــــد|ح |صل| رن |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

48897o ى |ي عيل عىلي حسن حمد|سم|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

839233 حمد|لحميد محمود |محمد عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

437343 ه فرغىل|لل|بــــسنتـــ فتـــىح محمد عبــــد  |حقوق طنط

5|299 هيم فهىم|بــــر|سهيله محمد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

78o996 سعد محمد سعد مصطفى زيق|لزق|بــــ |د|

|645o2 د محمد|عيل ج|سم|مه |س|زم |ح مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75963| ود|منيه وحيد عزتـــ د| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

846788 عبــــي  محمود محمد محمود سكندريه|ل|صيدله 

423|o6 ئيل|جرجس نسيم رسىم ميخ سكندريه|ل|طبــــ 

324538 ل سيد سيد|حمد جم| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري
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322829 هر|لط|دق محمد|لص|ح محمد |ن صل|يم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|74888 بــــ|حمد خط|حمد محمد |ئى |م| هرتـــ |لق|تـــمريض 

68o268 لسيد|ن |لبــــكرى منصور رمض|دهم | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

43286| لبــــري|لغنى |مه عىلي عبــــد |ديه أس|ن |بــــ طنط|د|

335978 لمجيد محمد|ح عبــــد|منيتـــ صل| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

4|2773 لض|لنبــــى |لنبــــى عبــــد |ضى عبــــد |زينبــــ ر |نوعيتـــ موسيقيه طنط

6456|7 ى يوسف محمد مصطفى طلبــــه|ي سمي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

432265 وق عبــــد  لعميه|لسيد |د |لجو|رسر |علوم طنط

|72875 ن|فظ سليم|يوسف فتـــىح ح ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|88o8 ن|حمد عرص|طف |محمود ع ى شمس|تـــج ره عي 

373242 مي محمد عىلي|لرحمن س|عبــــد  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

4o66|| ء سعد محمد سعد محمد|سم| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

859o84 مريم مدحتـــ محفوظ موىسي ره بــــنى سويف|تـــج

829366 س غنضور رمزي حكيم|تـــوم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

2|7o8 ح موىس|لفتـــ|ن عبــــد |ء شعبــــ|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7||475 يف|فع محمد محمد |لش|عىل محمد  لشر لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

359288 عيل|سم|حمد محمد جودتـــ | |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

442|36 محمود مصطفى محمد محمد حسن |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|5o495 عىل سيد محمود عيد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|8|9 حمد محمد عىل|ء |دع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8|8388 دم|لد محمود محمود |خ ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

687856 للطيف بــــدر|منى محمد عوض عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

68oo39 ف رمض| |لي|د ن عىل|ن رمض|رسر لمنصورتـــ |تـــمريض 

3525o4 م سعيد|ئى هم|محمد ه دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

687228 هيم|بــــر|هيم محفوظ |بــــر|ء محمد |رس| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

7o363| ى|لحسن محمود شعبــــ| ن محمد بــــحي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

9o2672 سلوى قنديل محمد قنديل  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|34o|9 مصطفى حسن محمد سيد أحمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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4|3985 وق م شه|نور عك|هر |رسر |ره طنط|تـــج

869942 مد|مل ح|حمد ك|محمد  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

22298 لميس عمر عفيفى محمد هره|لق|ن |سن|طبــــ 

687537 م|لسل|هلل عبــــد |د عبــــد |عمر فؤ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

769488 حمد عىل|حمد حسنى | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

26345 لد صبــــىح محمد|صبــــىح خ دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

6o9933 ى|نوره  حسي 
ن محمود مصطفى |ره طنط|تـــج

249385 هيم|بــــر|لحميد |ج محمد عبــــد|م رس ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

677382 وى|لمك|لسيد |مه |س|لسيد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|37363 لسيد|لفضيل حسن |عبــــد | محمود رض ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|363o7 ى د|محمود محمد رش| في  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

248o73 لسيد سليمه|مح |جر س|ه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

622755 ي|بــــر|حمد |زم |هلل ح|هبــــه 
ى
ض|هيم ق ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش

تـــ|لبــــ|ط

424565 حمد بــــدوى|دل رجبــــ |محمد ع سكندريه|ل|بــــ |د|

|69946 د|لحد|حمد |عمرو صبــــىح نبــــوى  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

3459|5 عيل|سم|يمن فتـــىح |هلل |منتـــ  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

5|2|75 لغول|نم |محمد صفوتـــ غ سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

7o9|5 لحميد|لرحمن عبــــد|حمد عبــــد|منى  لفيوم|لعلوم |ر |د

2|5|8o عيل|سم|رس محمد |لؤى محمد ف لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

539|23 حمد|لجليل |م عبــــد |حمد هش| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|4|733  سمي  نجيبــــ|تـــوئى ه
ئى هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

9|o53| حمد |لحسن |بــــو|عمرو سيد  ج|ره سوه|تـــج

5|4266 وع|لسيد محمد مط|عبــــي  عطيتـــ  سكندريه|ل|عه |زر

45|938 ص|لقص|ل محمد محمد |جم| ند لمنصوره|حقوق 

69o4o9 د نسيم|ك ميل|لمل|نوبــــ عبــــد |بــــ| لمنصوره|بــــ |د|

64o|o حمد|م فتـــىحي عويس |سل| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

28|4|7 هيم حسن|بــــر|هيم |بــــر|سيد محمد  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

3353|o وى|لشعر|عيل |سم|مل محمد | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

64o73o مه|لبــــديع عىل محمد سل|لدين عبــــد |ء |مؤمن عل زيق|لزق|ره |تـــج

4992|8 ي 
ل|لد|هدى أحمد فخري حفنى ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش

ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

Thursday, September 6, 2018 Page 8843 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

43|246 ج|حمد محمود حج|ر |مي |ره طنط|تـــج

|655o4 حمد|لنبــــى حنفى |د عبــــد |جه عه مشتـــهر|زر

789663 محمد محمود صبــــىح محمود بــــدوى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

44227o هيم نعيم|بــــر|ل محمد |محمد جل |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

447535 ن سعيد|ن عثــــم|ح رشو|ره صل|س سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

427|46 ف كرم عبــــد  ى|ح أبــــو |لفتـــ|عليه أرسر لعني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|4o3| وس|روفيم تـــ|دل ص|نوبــــ ع|بــــ| ورصى ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

6437|6 متـــ مسيحتـــ|جورج عبــــده فوزى سل لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

875684 فظ |لح|لد محمد زىك عبــــد|خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4925|7 ف |هيم |بــــر| لفرل|هيم عوض |بــــر|رسر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

69|o|o لم|هيم س|بــــر|لمعىط |منيه عبــــد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4|4|77 لرحيم|حمد عبــــد|بــــوزيد |هبــــه رجبــــ  |بــــ طنط|د|

84oo42 حمد محمد|ء محمود |ول ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

43|65| رق محمود محمد عفيفى|محمود ط |ره طنط|تـــج

6o278o لهندى|لرحمن |يمن عىل عبــــد |لرحمن |عبــــد  |هندستـــ طنط

23|24o د جمعه|محمد رأفتـــ حد هره|لق|علوم 

33o4|| ضىح سعيد محمد عبــــد ربــــه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|7o762 م|د عل|لد حم|محمد خ لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

86oo83 هلل|حمد عبــــد|منيه وحيد | دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|284|4 هيم|بــــر|لدين |ح |هيم صل|بــــر|مريم  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

52o|o4 شه|دى محمود بــــ|له|طمه محمود محمد عبــــد |ف سكندريه|ل|نوعيتـــ 

686||4 حمد رزق|حمد |م |نىه هش لمنصوره|هندستـــ 

68o|o3 در نرص محمد|محمد ن لمنصوره|هندستـــ 

37o899 عمرو محمد بــــيوم محمد |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

8953|| ن مرىس |حمد رمض|م |سل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8565o5 ين صل لحميد|ح فولي عبــــد|شي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

69228 عيل|سم|لحميد |طمه محمد عبــــد|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

63|367 حمد|عيل |سم|حمد |نسمه محمود  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

684o57 |لعط|بــــو |م محمد عطيه عوض |حس لمنصوره|ره |تـــج
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22298| مد عىل|ل ح|حمد جم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

648|5 د حمدي جبــــر|شهد عم لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

234258 ى|هيم حسنى |بــــر|عمر محمد  مي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

44o96o هيم عىل خرصى|ن إبــــر|إيم لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

64832| ى  ى سليم|لسيد محمود |نرمي  ن|مي  لمنصوره|حقوق 

9|5687 ء سعودى محمد زىك  |ل| سيوط|ره |تـــج

35|454 هيم تـــوفيق|بــــر|هيم محمد |بــــر| عه مشتـــهر|زر

252|96 تـــه|حمد شح|لعزيز |هدى مجدى عبــــد  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

885|3o هيم |بــــر|ن نبــــيل جرجس |نوره سيوط|تـــربــــيتـــ 

845458 لي|مي غ|ري شهدي س|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

323763 هلل صقر|لدرينى عبــــد|مريم سمي   ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7o|663 لسكرى|لسيد مصطفى |جر محمد |ه لمنصوره|بــــ |د|

2|6997 لغنى|بــــ محمود عبــــد|يه|ن |يم| ى شمس|تـــج ره عي 

326375 عيل|سم|عيل محمود |سم|ئل |و| نور ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6oo3|o وى|لص|ن |حمد مني  محمد سليم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

352958 لحميد محمد|كريم محمود عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

53o79 حمد|طف محمد |د ع|جه بــــ بــــنى سويف|د|

27355o حمد محمود محمد|محمود  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

782846 لح سلىم|للطيف ص|لح عبــــد |حمد ص| ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

782||2 هلل|لسيد عبــــد|حمد فتـــىح | ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

2654o لدين فتـــىح سنوىس|م نرص |هش رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

4656|3 حمد هيكل|حسن سيد | حسن زكري |حقوق طنط

4422oo مر|ن محمد ع|م حسنى عثــــم|حس لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

478886 ى|حمد |م |كريم حس لمسي  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

857|85 د|جرجس عيد عي| دين ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

273636 لحكيم محمود|م عبــــد|هدير س ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9|6737 م |لسل|لمجيد عبــــد|عىل محمود عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7663o2 رس|س ح|حمد محمد عبــــ|دين |ن ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

65892 رك معوض|مبــــ|تـــه |دل شح|م ع|بــــر|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر
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2699oo لسيد موىس|مه موىس |س|هر |بــــ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

89o92| ي|ر
ود |هر د|لظ|ل عبــــد|جم| ئى سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

425279 ى| ر|ي ممدوح مهلل حسن حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

5o29o4 لمقصود|لسيد عبــــد |ح |سهيلتـــ صل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3342o| حمد رمزى محمد عليوتـــ|رمزى  ى شمس حقوق عي 

86626o ي|لع|بــــدين محمد |لع|محمد زين 
دلي مصطفى لمنصوره|حقوق 

427985 غ|لصبــــ|لمنعم عىل |ل عبــــد |رضوه جم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

899|9o ل صبــــيح |ضى هل|ن ر|نوره ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

48|79 د|لجو|بــــ تـــوفيق عبــــد |لوه|ء عبــــد |صف ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

462|25 حمد هيكل|لسيد سيد|عىل محمد عىل  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

227653 يمن نعيم وهيبــــ| |دون|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

857897 ن ربــــيع شكري محمود|يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9236|9 لرحمن |ه عبــــد|لل|دل عبــــد|حمد ع| سيوط|هندستـــ 

37|73| دتـــ محمد سويلم مصطفى|غ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

737|o لعظيم عيد|د عبــــد|محمود عم ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

5o5|| محمود رفعتـــ ربــــيع محمد ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

226392 |ئيل حن|ميخ| نطونيوس حن| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|o5o| لح|مل ص|محمد أحمد ك ره دمنهور|تـــج

83487o هيم|بــــر|لرحمن محمود محمد |عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

682352 لسيد|حمد |لسيد |حمد |هلل |منه  لمنصوره|بــــ |د|

244487 ح|لفتـــ|ح محمود عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد| هرتـــ |لق|تـــمريض 

846532 ن حسن عىلي محمد|نور ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

39||7 |لرحيم عط|رس عبــــد |ء ي|دع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

835586 حمد محمد|ن |عبــــي  سليم ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

42o6o6 عيل|سم|حمد سمي  جمعه | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

648949 حمد غريبــــ|لسميع |لسيد عبــــد|م |سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

42o2o8 يف كم|حسن ل عطيه|تـــ رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

482||5 ن|لغنى مصطفى ري|س عبــــد |عبــــ| م رض|هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3||647 ي ع
حمد محمد|هيم |بــــر|طف |مصطفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6794|2 م|لتـــه|م محمد |لسل|ء طه عبــــد |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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877935 بــــر محمد |لج|مه عبــــد|س|ء |رس| سيوط|بــــ |د|

58266 منه سعيد سيد سعيد| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

62|948 ج |حمد |لرحمن محمد |عبــــد  لخرصى لمنصورتـــ |تـــمريض 

6o62o5 س سعيد|عمرو طلعتـــ محمد عبــــ |تـــربــــيتـــ طنط

85633| ه عبــــد| ى |لن|مي  هيم|بــــر|رص حسي  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

26o42 ى  عيل|سم|حمد نجيبــــ |حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

448653 محمد عىل محمد عىل سليم ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

643477 لحميد|حمد محمد عبــــد|ء سيد |لىمي زيق|لزق|حقوق 

|6o34| حمد|دل رجبــــ |حمد ع| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

8o2549 بــــر محمود|لج|ر عبــــد|محمود مختـــ م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

754oo8 ن محمود|ء رمض|ندى عل عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

6343|o لسيد سعيد عبــــود|مروه  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||4839 حمد|مصطفى مسعد محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o6475 ى زىك ج|م |هش لنرص|بــــو |د |مي  لمنصوره|عه |زر

62o959 جد محمد|لمعىط م|ل عبــــد|ء جم|رس| ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

69944| لمعىط محمد|لسعيد عبــــد |حمد | تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

238oo3 حمد عىل مصطفى|ء |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|7852o لكريم|لدين محمد عبــــد |د |مصطفى عم |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

233|73 مريم مدحتـــ محمد عرفتـــ عىلي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o2586 هيم حمد|بــــر|ف |محمد خل ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

757796 ن عوض|لسم|لرحمن عيس محمد |عبــــد  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

79o54 لح|عىل محمود محمد ص لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

692664 لجندى|ن محمود |ندى محمد عثــــم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o7844 وى|لرحمن قن|تـــه عمر عبــــد|نعمه شح إلسكندريتـــ |تـــمريض 

4o2598 ي
لرحمن بــــسيوئى|طه محمد عبــــد | دئى سكندريه|ل|حقوق 

2689o2 ف محمود |ء |سن |لعل|بــــو|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

887552 ر محمد زغلول زىك|زه| سيوط|بــــ |د|

|42368 ري|نص|ل|ن |تـــسنيم حسن نعم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

773375 حمد عىل|لسيد |زينبــــ  زيق|لزق|بــــ |د|
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72324 حمد صبــــري فتـــىحي|تـــ |ي| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

37|59| ى محمد|لد مصلح |مصطفى خ مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|2834 رز حسن|يوسف محمود مبــــ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

298223 يه محمد حسن موىس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

43438o لحميد غنيم|ح عبــــد |يه صل| | تـــمريض طنط

9o9948 ن محمد |له مجدى رمض|ه ج|أللسن سوه|كليتـــ 

85o758 ف محمد جبــــ|ميمه | لي|رسر دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

87989| حمد سيد عىل  | |يش ي صىح 
سيوط|معهد فنى

2652oo ى|محمود نرص قرئى نرص ش هي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

326683 رك|ر عمرو محمد مبــــ|من ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9o8525 يم |لد|م محمود موىس عبــــد|ريه ج|طبــــ سوه

8|7o56 ء محمود طه محمد|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

4953|9 |فيصل عىل محمد عىل 
ى
لحوق ي |

سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|24|83 در محمد |لق|لحفيظ عبــــد |در عبــــد |لق|عبــــد 
غيط

ن|حقوق حلو

822368 حمد|محمد | بــــ عط|شه ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

637462 لسيد|حمد |لسيد |هدى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o|447 لجمل|تـــه |لسيد شح|خلود محمد  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

42526o ى ك مل سيد فهىم درويش|رغدتـــ محمد هيمن حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

|572o2 مه|د سل|ء سعيد فؤ|دع هره|لق|بــــ |د|

3|2o52 نيس|يمن صفوتـــ |دي |ف |حقوق بــــنه

7||556 لزينى|حسن محمد حسن تـــوفيق  لمنصوره|علوم 

|67374 درس|مريم صفوتـــ تـــوفيق تـــ |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

25633o ى|لونيس |محمد حسنى عبــــد بــــو عجي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

348732 يف حج يه|بــــوسق|زى |زى حج|لبــــنى رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

47966 بــــ|لتـــو|ن سيد عبــــد |محمود رمض ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

494557 ى محمد |محمد  ىك|لشر|لسيد حسي  |بــــ طنط|د|

22|oo3 ن|لفضيل عمر|ن عبــــد|لفضيل عمر|عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

6|25|o د|لحميد ج|بــــر عبــــد |لحميد ج|هلل عبــــد |منه  |ره طنط|تـــج

|5|o49 ي بــــكي |عيل حر|سم|شهد  ج  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 
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623665 ن محمود عطيوى|رص رمض|ء ن|سن ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

35oo6| رص نعيم محمد|يتـــ ن| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

763588 للطيف|لسيد عبــــد |ندى محمود  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

224o72 ه م جد صبــــرى متـــول|ني  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

64o83 لغنى|حمد عبــــد |ن |ء عثــــم|سم| لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7|5778 هيم|بــــر|حمد حسن محمود |جميله  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

7o3946 ى|لحس|ن سمي  محمد طلبــــه |يم| ني  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|5o537 ى محمد محمد يشى حسي  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

639542 لسيد حسن|لسيد محمد | |دين لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

362567 ن عىل|ن محمد شعبــــ|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|26o37 بــــ|لدين محمد يوسف حمزتـــ دي|ء |محمد عل ى شمس|تـــج ره عي 

44925o ى|هيم و|بــــر| ئل عىل عىل حسي  |هندستـــ طنط

|4369o لحميد محمود|طمه رفعتـــ عبــــد |ف ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4||756 حمد رزق|هيم |بــــر|صبــــري | مه |حقوق طنط

7672o فظ|لح|لدين محمد عبــــد |م |محمد عص كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

44o927 يف|سم|ء |رس| عيل طه رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

77565o هيم محمد رجبــــ محمد|بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

876|72 حمد |حمد |عىل محمد  سيوط|تـــربــــيتـــ 

835936 ى محمود| لرض|ن عبــــد|يم| حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|396|9 ندى زىك محمد فريد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|9||7 ن|تـــ طه سليم|حمد عرف| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

498642 لحميد شوشتـــ|حمد عبــــد |منصور | دين تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

9|653| حمد  |هيم |بــــر|بــــر |ديه ج|ن سيوط|حقوق 

|547o8 لنور جرجس|ل عبــــد |جورج بــــس ى شمس|تـــج ره عي 

2||o9 ى جميل |ي لسيد|هيم |بــــر|سي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

696238 |لعط|بــــو |حمد |حمد |دهم | لمنصوره|علوم 

|65o88 شم|شم محمد ه|يه ه| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|5274 ف عبــــد|يوسف  لمعىطي مصطفى|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6447oo حمد|لعزيز |ر عبــــد|لغف|نس عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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877449 ض فرغىل |لعو|نىح  سيد عبــــد| سيوط|علوم 

624675 دى|مد زبــــ|مد مسعد ح|د ح|زي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

854234 حمد محمد محمود|هدير  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

25988| ى|بــــر|يه | هيم حسن حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|75663 هلل|هلل خلف |رق عبــــد |عبــــي  ط ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

77462o هيم جمعه|بــــر|محمد محمد | جنه رض زيق|لزق|نوعيتـــ 

6|9935 محمود حسن يونس| ر زكري|أنتـــص ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

686295 ع|لر|رق محمود |حمد ط| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

24o265 لموجود|مريم محمد حسن عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4o44| حمد|لرسول |مريم سعيد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

286796 د جرجس|ردين صفوتـــ عي|ن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

32oo87 حمد حسن عمر|مؤمن  هره|لق|حقوق 

|46o95 هيم|بــــر|حمد |جر وليد |ه ى شمس|د| بــــ عي 

36257 ن محمد|ء نرص رمض|عل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3684|6 س|ردين لطفى زىك بــــخيتـــ تـــوم|ن تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

8|4227 هيم|بــــر|حمد |محمود سعد  ي|بــــ |د|
|لمنى

69|473 ف |ئى |م| لسيد عطيتـــ|رسر ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

694579 لرحمن سليم|يه سلىم عبــــد | لمنصوره|عه |زر

628464 حمد|حمد محمد |ء |سم| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

36239 د شنوده لبــــيبــــ|ريمون عم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o379 ن|حمد دهش|ء خلف |رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

52222 ى صل|ي د|تـــه ج|ح شح|سمي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

26389 حمد حسن جعفر حسن| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

498268 تـــ|لكريم عبــــد|رفيق عبــــد| مه لغنى عمي  |حقوق طنط

355453 لحجر|لسيد |هيم |بــــر|هيم |بــــر|يدي محمد |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|33359 ل فوزي بــــطرس|جورج كم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

648|7 حمد محمد|ن |طمه حس|ف لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|25o2| لعزيز قنطوش|لد عبــــد |ريم خ ى شمس|تـــج ره عي 

767245 لم|مه س|فتـــ سل|محمد ر عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|422| حمد|هلل كرم محمد |منتـــ  هره|لق|ره |تـــج
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98485 لرحمن محمد محمود سلومتـــ|عبــــد  ي|بــــ |د|
|لمنى

25743| ه ع| در سليم|لق|دل عبــــد|مي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

26o99| هيم محمد|بــــر|ره سعيد |س ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

||856| حمد محمد خليل|لد |مريم خ هره|لق|بــــ |د|

9|5o57 ن |خىل محمد فرح|لد|عمرو  سيوط|حقوق 

272|2 ى ن نم|رص محمد غ|نرمي  هره|لق|بــــ |د|

76554| لحفنى|ء محمد عىل محمد |عل هندستـــ بــــور سعيد

5|7842 وى|لدبــــ|سط محمد حسن |لبــــ|ئى عبــــد|م| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

884764 حمد سيد |هيم |بــــر|حمد سيد | سيوط|هندستـــ 

847534 هر|لط|وي بــــدري عبــــد|ن بــــسط|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

67256 عيل محمد محمود|سم|هند  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|35539 حمد محمد محمود|ن |رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

236622 لغنى|محمد محمد عبــــد| يش ن|بــــ حلو|د|

7||289 لحسينى محرم|هيم محمود |بــــر|م |حس لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

349967 فظ|دل عنتـــر ح|ن ع|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|75825 لسيد جريو|م ربــــيع |سل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|55846 يمن محمود بــــيوم|محمد  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

434264 بــــهجتـــ فتـــىح حمودتـــ| رن |ره طنط|تـــج

|5538 مد|حمد نعيم ح|رحمه  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|23ooo مل|مح سمي  ك|ندى س|س ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

5343o4 لروبــــى|لد محمد رزق |حمد خ| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

758647 حمد زىك|حمد سيد | ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

32342 ج|لحج|بــــو|مصطفى محمد محمود  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

8o4328 عي حمزه|حمد رف|تـــسنيم  ي|بــــ |د|
|لمنى

894|9| لرؤف محمدين |حمد عبــــد|ر |من سيوط|تـــمريض 

443684 ى مصطفى|لسيد عىل أبــــو|ذكيه  لعني  لشيخ|طبــــ كفر 

62|74| ى   محمد عىل حسي 
وى|لزو|هبــــه مصطفى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

762989 ي
بــــ|حمد محمد غر|لسيد | |دئى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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3438|5 ف|لصو|ن |حمد سليم|حمد محمد | ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

6|3539 س|ء مجدى عبــــده عطيه غط|عط |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8|o|o3 حمد محمد خميس محمد| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

254923 سكندر|حمد محمد |د |جه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|49876 حمد|حمد محمد عوض | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76|866 ح محمد|لفتـــ|حمد عبــــد |ن |نوره لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

|452o| ى عبــــد |يوسف محمد  لكريم|مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

648854 لسيد|د |لجو|حمد عبــــد|محمد  زيق|لزق|حقوق 

258789 ح منصور|لفتـــ|دل عبــــد|محمود ع تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

5|4472 لسيد دومه|حمد |لسيد | |نور ج|بــــ سوه|د|

2|4433 ريه|لج|حمد |حمد فتـــوح |رنيم  ن|طبــــ حلو

845|66 ء بــــدري محمد عىلي محجوبــــ|رس| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

236595 م|هلل مدحتـــ عىل عل|هبــــه  ى شمس| لسن عي 

762235 ى|ن |لح عثــــم|كر ص|محمود ش لحسني  ره بــــور سعيد|تـــج

893683 وق محمد مهدى عىل  رسر سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

39285 جي|لم|م عىلي |رفيف عص هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

7o9255 ل عىل معروف|محمد معروف جم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o2594 ي محمود محمد 
حمد|مصطفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

287765 بــــوعمر|ل بــــدر محمد محمد |كم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o866o هيم عزتـــ محمد كفل|بــــر|ندى  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5o3399 ى عبــــد|حمد عبــــد |ء |ل| لمنعم|لمنعم حسي  سكندريه|ل|صيدله 

27494 لمنعم محمود|يه محمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o7523 ش|شور محمد محمد بــــل|ن ع|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3275o9 لحكيم|ء فتـــىح عبــــد|عل| دين هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

529579 د|بــــر فتـــوح محمد ج|كريم ج ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

|673o9 عيل|سم|ه |لل|زم محمود عبــــد |سهيله ح وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

8|7|73 شم عبــــده|م نبــــيل ه|حس بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

829|84 ى محمد محمد سعديه حسي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو
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76|737 لىح|لسيد عبــــد |مصطفى غريبــــ  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

42956| هد|ح مج|لفتـــ|بــــ محمد عبــــد|يه|عىل  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

5|9987 دى رزق|له|لحكم عبــــد |عيل عبــــد |سم|ئى |م| عه دمنهور|زر

533|2  عبــــد | مه
ى
لمجيد|ر عبــــد |لستـــ|شوق طبــــ بــــنى سويف

544486 در|لق|لمقصود عبــــد|زق عبــــد|لر|رضوي عبــــد بــــ دمنهور|د|

6|738o ن هلل|نيس عبــــد |تـــوفيق | مي  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

7|o2o| لعدل|هيم محمد |بــــر|حمد |محمد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

|343o9 مر|لمطلبــــ ع|مي عبــــد |جر س|ه ى شمس|د| بــــ عي 

855938 ي رمض| دق|ن محمد ص|نىح  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

6949|6 ىطي|لمع|بــــو|ء سعد محمد |رس| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

32864o ل محمود|رق جل|عربــــى ط ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

264228 وق ط فظ|لعظيم ح|رق عبــــد|رسر م بــــنى سويف|إعل

853922 ي|م زغلول |هش
حمد حبــــسر ي|تـــمريض 

| لمنى

|624o ل ضيف|مريم محمد كم هره|لق|ره |تـــج

332676 هيم|بــــر|لمنىح  منصور |رص عبــــد|تـــ ن|ي| |صيدله طنط

36854o ن زىك سيد بــــهنس|سيد رمض |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

27o576 ر محمد عىل|لستـــ|ل رفعتـــ عبــــد|بــــل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

3||229 م|لمعز عل|يمنى حسن عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

359857 متـــى بــــخيتـــ| لوق| دون|م |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

265247 ربــــ|هلل ش|هلل عبــــده عبــــد|عبــــد |بــــ طنط|د|

34o99o ع|لرف|مصطفى محمد محمود محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

756464 هيم|بــــر|طف مصطفى حسن |حمد ع| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

85oo22 ل عىلي|مي عيد جل|ر لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

782|5o لسيد عىل|هيم |بــــر|محمد سعد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

433958 ى ح|ي رتـــ|حمد عم|د سيد |فظ رش|سمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3|779o ئى|لد محروس قبــــ|لدين خ|سيف  ن|تـــربــــيتـــ حلو

||7||8 ح عزبــــ|لفتـــ|م عبــــد |نور هش |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

545355 لح|لمنعم ص|محمد سعيد محمد عبــــد ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

|38488 ي
ف محمد ح| |دئى فظ|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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4962oo لتـــريس|لعربــــ محمد محمود |عز | ند|رو |ره طنط|تـــج

426344 لرحمن|لسيد عبــــد |ريم عىل  سكندريه|ل|علوم 

248432 لمنطلبــــ بــــسيوئى بــــسيوئى عطيه|عبــــد| ند ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

265684 تــــه|هيم مـرزوق شحـ|بــــر|سمي  مرزوق  ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

763367 س محمد سليم|لسيد عبــــ|رنيم  هندستـــ بــــور سعيد

4435| حمد|هيم |بــــر|حمد |محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

||7347 هند محمد زىك بــــيوم لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

2|9958 م محمد صبــــره|هدى س ى شمس|تـــج ره عي 

262543 محمود محمد بــــيوم محمد عىل ي صىح بــــنه
|معهد فنى

7869o8 م|لش|م درويش |لسل|هلل درويش عبــــد|منه  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

262286 حمد قني |لحميد سيد|محمود عىل عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

25398 درس|تـــ| صبــــىح حن| رض| ري|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3888| لد فتـــىح تـــوفيق|هلل خ|منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

32o494 لدين مهدى|ح |حمد صل|محمود  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

762925 هلل|لفضيل موىس عبــــد |محمود محمد عبــــد  حقوق بــــورسعيد

8332|2 مل محمد|لحكيم ك|م عبــــد|ريه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

68456 لسميع|بــــ عبــــد |لتـــو|ء محمد عبــــد |هد| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

8|2782 ي ش|يز ن|ف| رين|م كر|ج  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

464625 ى|ش لمتـــينى|در محمد |لق|د عبــــد |ز عم|هي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

867659 ن عىلي|لكريم حس|محمود عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

83|89o ي رمض
ق|مصطفى وي|ن محمود رسر ي صن. تـــ.ك

ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

5o|859 هيم يوسف|بــــر|هند بــــدر يوسف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

246899 ى سل|هلل محمد محمد |عبــــد مه|مي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

255947 ف فهيم عبــــده عبــــد|م |سل| لنبــــى|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

26o7|5 ر سبــــل|لستـــ|لحليم عبــــد|ر عبــــد|من ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

5|2939 يد|لقوى مصطفى ز|مصطفى عبــــد زيق|لزق|عه |زر

523472 ن|لعظيم تـــوفيق عىلي|كريم فتـــىحي عبــــد  |حقوق طنط

525946 هلل|م عبــــد|لسل|هيم خليل عبــــد |ل إبــــر|بــــل سكندريه|ل|ره |تـــج

2|4667 هيم متـــول|بــــر|عيل |سم|لسيد |عمر  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

624743 |لبــــن|دى |له|حمدعبــــد |ء |حمد بــــه| ط|هندستـــ دمي
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67955o لقوى عىل حسن|يدى عىل عبــــد |ه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

294|o9 وى|لدهر|لسيد |هيم عىل |بــــر|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

444579 لسيد بــــيوم|ء حمدي محمد |آل لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

688|69 زي|لمغ|يمن رزق |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

359447 ىط|لع|فتـــ موىس عبــــد|ن ر|رو ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

428224 لدين|ل |ن محمد عىل محمد جم|يم| |بــــ طنط|د|

22|576 حمد حمد|لعظيم |لسيد عبــــد|مصطفى  ى شمس حقوق عي 

6o36|8 عيل|سم|عيل محمود |سم|حمد |ر |من ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

42|32| شور|حمد محمد ع|لسيد |مل | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7oo64 ل سعد عىل|هدير جم ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

28562| ندى نور عفيفى خليفه ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

269|92 هلل|بــــ |در ج|لق|م عبــــد|نور س |ن طنط|سن|طبــــ 

92oo98 لرحمن |طمه محمود عىل عبــــد|ف ج|طبــــ بــــيطرى سوه

366395 ى|سط فرغىل حس|لبــــ|يتـــ عبــــد| ني  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

335892 لسيد|ل عفيفى |ر غ|من |د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 
ضتـــ|ري/لسويس

329o42 هلل|مجد عهدى عزم عوض | |طبــــ بــــيطرى بــــنه

7o||o8 وى|لكل|فظ |ل محمد ح|حمد محمد جل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

5o68| رون|حمد عىل ه|محمد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8o3|56 ي حس|مل عبــــد|رفيده ك
ى|لغنى ني  ي|عه |زر

|لمنى

2879|3 هلل|مل خلف |جده فهىم ك|م ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

833928 لحسن|بــــو|شور يوسف |نه ع|جم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

334424 هيم|بــــر|هلل |هيم عبــــد|بــــر|هلل |عبــــد ى شمس حقوق عي 

9o|383 بــــخيتـــ محمد بــــخيتـــ | نور ج|حقوق سوه

|67|88 هلل|هلل محمد عبــــد |طمه محمد عبــــد |ف هره|لق|حقوق 

44|5|3 هيم|بــــر|لسيد مسعد |نور |ء |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

52o45| لكشىك|لمطلبــــ |مد محمد عبــــد |م ح|ريه سكندريه|ل|طبــــ 

4959o9 ل محمد صبــــىح نونو منصور|رتـــ جم|س سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2466|7 نطونيوس رزق جرجس رزق| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

|64o96 حمد|حمد |هلل رجبــــ |عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

358o86 حمد محمد بــــكر مهدي| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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647846 ي|لسميع عبــــده |م عبــــد|سل|
ى
لسيد دسوق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

637999 لسيد محمد عجىم|جر طه |ه زيق|لزق|عه |زر

6o896 حمد|مصطفى عيد مصطفى  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

43272o ى  ى |هيم |بــــر|نرمي  د|هيم حم|بــــر|مي  |حقوق طنط

|2746o عيل|سم|دل حمدى |عيل وليد ع|سم| ى شمس|تـــج ره عي 

484736 سم|حمد حمدى مرىس ق| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52639 لعظيم|تـــى محمود عبــــد|ي|عمرو ق تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

358994 ري جمعه|لبــــ|يوسف عمر عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

633965 ى|لحميد |دل عبــــد |عمر ع مي  زيق|لزق|علوم 

48o646 ء رفعتـــ محمد|ميمتـــ عل| ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

785398 محمد يوسف حسن محمد لمنصوره|حقوق 

894o|8 خل |محمود حسن محمود د ي صىح 
سيوط|معهد فنى

25o|3o ر وجيه محمد حمود|يثــــ| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

263944 لسيد بــــكر|لد محمد |مريم خ زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

32|466 حمد|بــــر عبــــده |لرحمن ص|عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4956|8 زق|لر|مصطفى محمد صقر عبــــد ره دمنهور|تـــج

456294 ى نيوس|رم|سحق صبــــىح | |كرمي  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

6872oo تـــ|لمنعم بــــرك|بــــو زيد عبــــد |حمد محمد | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

92|93| لمحسن يونس |عمرو محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|9483 بــــر صميده حسن|م ج|م عص|مر ره بــــنى سويف|تـــج

237|69 هلل|بــــوضيف عبــــد|محمد | دين هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|22366 ن حسن|حمد عثــــم|ء |ل| ن|حقوق حلو

9237o3 لرحمن |رص عبــــده عبــــد|لن|ل عبــــد|كم ج|حقوق سوه

4o5362 هلل|هلل محمد عبــــد |ء عبــــد |آل سكندريه|ل|ره |تـــج

4|4669 جورى|لبــــ|ء عزم محمد |لىمي لشيخ|بــــ كفر |د|

26o5|8 ىط|لع|تـــ عبــــد|مريم محمد شح ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

46|43 لق|لخ|لق سعد عبــــد |لخ|ء عبــــد |شيم ن|هندستـــ حلو

83|657 فظ|لح|م محمد عبــــد|محمد عص دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

8348o5 لرحيم|زق عبــــد|لر|م محمد عبــــد|هش ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

2|3846 لنبــــي يعقوبــــ|هيم عبــــد |بــــر|حمد محمد | هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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48555o ى عىل|بــــو|مروتـــ محمد  لسعود حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

683354 دى|له|لعزيز فهىم عبــــد |ر محمد عبــــد |من لمنصوره|بــــ |د|

6|9832 ل|محمد ربــــيع محمد  ى وى|لميى ط|بــــ دمي|د|

2735o5 ى|زي  تـــمي  حسي 
د وصفى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

49457o لحميد|وي عبــــد|عيل سعد|سم|حمد | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

9|6o69 بــــوهشيمه  |بــــوهشيمه محمد |بــــدين |ئل ع|و سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|8o9| نم محمد  |حمد غ|ر |من سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8o49o7 ي|سلىمي سمي  سيد عبــــد
لغنى حقوق بــــنى سويف

6|7852 ن|هلل محمد فتـــىح زيد|آيه  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

9256o3 لدين محمد  |عبــــي  محمد نرص  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

4|5925 ي|محمد شهدي محمد | ر|ي ج 
لخرصى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4348o4 ل مرع|لع|در عبــــد |لق|ء أيمن عبــــد|رس| |بــــ طنط|د|

632557 ئى مصطفى|لعن|يمنى مصطفى عىل  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

73833 بــــو زيد خميس|محمود سيد  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

6||7o8 د|لحليم ج|يحن  محمد عبــــد |بــــ طنط|د|

69938o لسيد|لسيد حسن |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

265385 لد محمد خليل|مصطفى خ لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

5|7o24 دي|لبــــغد|د |مجدى فؤ| رين|م علوم دمنهور

5o97o9 ن|هيم حس|بــــر|هلل صبــــىح محمد |بــــ |بــــدر ج لشيخ|عه كفر |زر

646326 لجحر|هيم محمد |بــــر|حمد | لمنصوره|حقوق 

69o834 بــــينى مرو|ء |لزهر| بــــينى|ن |لشر لشر لمنصوره|علوم 

495967 بــــوبــــكر|لعزيز مسعود |لسيد عبــــد |م |ريه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4o296| مصطفى محمد مصطفى مشمش ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

77o6|3 ن|د محمد رمض|لد رش|ء خ|ل| زيق|لزق|نوعيتـــ 

9|728| رص عطيتـــ مرع|لن|محمد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

259|28 ن|ر رمض|لغف|طف عبــــد|محمد ع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|3378o يم ع سعد|طف لبــــيبــــ |مي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

868|23 حمد محمد مىكي|سحر  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

69o634 لديسىط|ل محمود |يه جل| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

64797o لسيد|لسيد عزم نرص |رص |محمد ن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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36497 كر|د ش|نطون سعد ج| ن|هندستـــ حلو

7oo77| بــــ|دى خط|له|حمد محمد عبــــد |هيم |بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o9749 ىط مصطفى فلوس|لع|ده عبــــد |غ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

749|8 |يوسف رجبــــ 
ى
حمد دسوق ي |

لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

679684 ى |بــــو |لسيد |ء محمد |رس| ز|لبــــ|لعني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5|86o| تـــ دخيل|د فرح|لغنى رش|ن عبــــد |يم| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

25|9|2 لصعيدى|لسيد |هيم |بــــر|محمد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

27|677 يه محمدى محمد رزق سمرتـــ| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|3ooo2 ى نيوس|رم|سعيد | حن| يوستـــي  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

5|77|7 ى|إرس ء أحمد محمد أبــــو حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

2|6478 ي محمد عبــــد |مه |س|محمد 
ى
لرحمن|حمد شوق ى شمس|تـــج ره عي 

78735o سم|لمنعم ق|يه محمد عبــــد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|35|| ندى حمزه محمد حمزه ى شمس|تـــج ره عي 

35|935 رق محمد عىل حمزه|هدير ط ى شمس|د| بــــ عي 

768877 لرحمن موىس نوفل مسلم|عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

78|79| لحميد منصور|ز عبــــد |لبــــ|منى محمد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

252876 ألقرع|رحمه محمد سعيد  ن|فنون جميله فنون حلو

35|536 ر محمود مصطفى محمد|من |طبــــ بــــيطرى بــــنه

94434 د|ن ج|عيل شعبــــ|سم|ندى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7862|4 ي|ر
لم|ح محمد س|لفتـــ|ل عبــــد |جم| ئى قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

6945|6 ى محبــــ كم|ي ن حسن|ل عثــــم|سمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

43|o62 ن|هيم شعبــــ|بــــر|دتـــ محمد |ء حم|سم| |بــــ طنط|د|

478635 لرحيم محمود|ر رشدى محمود عبــــد |عم سكندريه|ل|هندستـــ 

4o6283 ى عبــــد  لعزيز حسن|ندى حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|63|6 هد|هيم مج|بــــر|مل نبــــيل حسنى | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

347o27 |متـــ فكرى تـــكل|س|تـــي  |فيلوبــــ |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

877792 لدين حنفى طه  |ء |ن عل|نوره سيوط|حقوق 

883275 لسميع |ء محمدحفنى فتـــىح عبــــد|رس| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

2778|6 هلل عطيه مصطفى|حمد عبــــد| هره|لق|ر |ثــــ|
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4o65|9 مد|هيم محمد ح|بــــر|لسيد |هدير  سكندريه|ل|بــــ |د|

775764 هيم|روق حسن إبــــر|حمد ف| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

8o3247 ي|د
ي|د د|ل عي|ئى

د|ل عي|ئى ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

78346| حمد حسن|لمنعم |ء محمد عبــــد |ل| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|4|42| ى |لع|ج |حمد سمي  محمد تـــ| عيل|سم|رفي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

6o3383 وى|لبــــن|لد محمد |محمود خ لمنصوره|حقوق 

786253 لبــــكرى|محمد | ح رض|لفتـــ|يوسف عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

5o5578 م|لسيد عل|لعزيز |ن محمد عبــــد |مرو سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

269322 حمد|هلل |حمد عبــــد|ء |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

89664 ى فهىم مصطفى  لصعيدى|حمد |حسي  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

4|7775 لعيسوي|ر حموده |لغف|ر عبــــد|خلود مختـــ ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

333o39 هلل عوض|م عبــــد|هلل هش|عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

77o589 يتـــ|د قط|لجو|مصطفى عوض عوض عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|3|o23 ف نص و|نوبــــ |بــــ| صف|رسر  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

876|6 مد|حمد سيد محمد ح| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|69474 لحميد|حمد عبــــد |رون محمد |ه ن|سو|بــــ |د|

49o399 هلل|ل عبــــد|هلل مرس|بــــر عبــــد |هلل ج|منه  سكندريه|ل|ره |تـــج

779846 لسيد سليم|هيم |بــــر|يمن | |لي|د زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

259896 فع|لش|سط |لبــــ|م يشى عبــــد|ريه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

96446 ن محمد عىل|حمد رمض| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

847737 مه محمد محمود|س|ندي  ن|سو|علوم 

5|4o47 لسيد رجبــــ|تـــغريد سعيد محمود  سكندريه|ل|عه |زر

537|74 محمد فوزى محمد حموده| مه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3562o3 محمد محمد شفيع منصور محمد عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

69456| ه عرف| بــــو ديبــــ|لحنفى محمد |تـــ |مي  لمنصوره|علوم 

489756 ي|جر محمد |ه
لسيد محمود محمد بــــسيوئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45539 بــــر|لرحمن ص|ل عبــــد |رق جم|ط هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

|4oo54 هلل|حمد سيد محمدعبــــد |ئشه |ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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777962 لبــــهيدي|لسيد |لمقصود |ن حسن عبــــد |متـــن| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o2444 بــــوزيد عىل |ء محمود |عل ج|عه سوه|زر

36594 سلىم فتـــىح منصور فضل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

898o42 ن|لغنى رمض|عىل صبــــرى عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o2o99 ل محمد عليو محمد|يشى جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||5743 لدين محمد سعيد|ل |لجينه جم تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

32354| ف عبــــد|هلل |منتـــ  لسيد|لصبــــور |رسر ن|طبــــ حلو

|33657 يدى محسن محمد محمد|ه هره|لق|بــــ |د|

773|84 م محمود زىك|لرحمن س|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

832975 ى  لنبــــي|لحمد عبــــد|بــــو|عمرو حسي  ن|سو|بــــ |د|

|45647 هلل سيد أحمد|هلل سيد عبــــد |عبــــد  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

|78878 مد حفنى|لد ح|خ| سم |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

88887o فظ |لح|عيل عبــــد|سم|هند عىل  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|6793 حمد |مهند محمد خليفه  سيوط|صيدلتـــ 

877o|| ج  |حمد فر|لحميد |ن عبــــد|نور سيوط|بــــ |د|

35o433 ى | هيم محمد|بــــر|حمد ممدوح حسي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

675462 ى حس|ي بــــينى|لدين محمد مصطفى |م |سمي  لشر لمنصوره|علوم 

322|56 م|م|حمد |ء سيد محمود |رس| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

6o369 م سيد محمد بــــكرى|سل|  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

6288|6 حمدى محمد|رم زينهم |ك زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

229o|2 حمد سيد|ء محمود |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

353o36 دق|لص|رق محمود زىك عبــــد|ط ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

27229 ن محمد عبــــده حسن|نوره ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o539o لم|بــــو س|د فكرى |لعزيز فؤ|ن عبــــد |نور |تـــربــــيتـــ طنط

447o39 هلل|ح محمود عبــــد |لفتـــ|عبــــد | لد زكري|خ سكندريه|ل|هندستـــ 

268399 لعبــــد|محمد فتـــىح حسن  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

265468 محمد سعيد محمد فوده تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط
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6o562 ش|ح ممدوح محمد مرد|صبــــ بــــ بــــنى سويف|د|

625786 محمد حسن مصطفى حسن ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

7o9o52 لمتـــول محمد يونس|ن |رمض| دين لمنصوره|بــــ |د|

248745 لسيد سمك|سهيله مندوه محمد  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

5|o543 ش|ن هو|محمد عزتـــ سليم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|2||5| لد بــــدوى سيد|محمد خ  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

252o88 هيم|بــــر|حمد |بــــرين صبــــىح سيد |ص ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

84457| يم|لد|لسيد محمود عبــــد|ره |س ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

4|2298 هيم قطبــــ عوض|بــــر|محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

6o9859 ف | ي عبــــد|لعن|حمد أرسر
ل|لع|ئى ي صىح طنط

|معهد فنى

648325 ن|ن محمد محمد محمود عثــــم|فن| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

346273 هيم عرفه|بــــر|د |ح محمود فؤ|صل ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

437ooo مي|لش|رقيتـــ عزيز محمد رزق  لشيخ|بــــ كفر |د|

7o9759 لقصبــــى|لحفنى |رق محمود فهىم |محمود ط لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

257587 لرشيد محمود|طف عبــــد|لرحمن ع|عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

9o36o7 رس محمد عىل محمد |ف ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

46378o ن|ن محمد سليم|ر سليم|مروتـــ مختـــ لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

644855 ن|دل مصطفى محمد سلط|هر ع|م لمنصوره|حقوق 

8|8436 ى عبــــد|لص|لد عبــــد|طمه خ|ف د|لجو|لحي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

246737 ر|محمود حسن محمد حسن عم |كليتـــ هندستـــ بــــنه

526882 وى|لجعفر|نور محمد |محمد مجدى  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

52|87o هيم|بــــر|ل حسن |ح جم|سم معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

482923 لرحمن محمد|لسيد محمد عبــــد | |عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89842| حمد |حمد محمد |خلود  قرص|ل|فنون جميله فنون 

27o|o8 لسيد محمد|د |مصطفى محمود فؤ ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

2859|8 لمحسن عىلي|حمد محمود عبــــد |ندى  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

869o39 هيم عيسي|بــــر|طف |ء ع|ل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o8265 ض حبــــسر |ئى ري|ن روم|ري|م ج|بــــ سوه|د|

34||34 ى|نور محمد |حسن محمد  لعشي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7794|o م بــــكرى|سعد تـــه|ء |رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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63o35o هلل|رق محمد محمد عبــــد |زم ط|ح زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2563o5 لنرص|بــــو|لد عىل |محمد خ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3|o987 لد محمد محمد عيسي|مريم خ ن|بــــ حلو|د|

2|7224 لمحسن سيد|هيم عبــــد|بــــر|مريم  ى شمس|تـــج ره عي 

6o|252 ي عطيتـــ محمود كيل ي |إنىح 
لسيد|ئى |نوعيتـــ طنط

862|24 د وهيبــــ يعقوبــــ|عي| رين|م مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

89o43| ى ح  حسي 
مد |طه حنفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

478356 ل|لسيد حسن مش|ره محمد |س سكندريه|ل|صيدله 

334693 وى|لح|هيم محمد |بــــر|محمد   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

8o386 رم|لمك|بــــو |حمد |حمد |رق |يتـــ ط| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6||533 ر نبــــيل محمد قرقش|من |نوعيتـــ فنيه طنط

26989| لحليم مصطفى|هيم مصطفى محمد عبــــد|بــــر| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

24|74| مل محمد حسن|تـــسنيم حمدى ك هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o|592 ى جرجس شفيق تـــ وس|نيفي  ورصى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

345o67 لعظيم بــــريك|ضى عبــــد|د محمد ر|جه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o889| ى |ي ف عبــــد |سمي  زق|لر|لحميد عبــــد |رسر |علوم طنط

74|43 حمد|لسيد |دل |حبــــيبــــه ع ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

2|2563 ج|لسيد حج|عمرو سمي  تـــوفيق  ى شمس هندستـــ عي 

542739 ن|م يوسف محمود وهد|هدير عص عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||556o لدين محمد زىك|ل |حمد محمد محمد كم| ى شمس|تـــج ره عي 

87935 حمد|سم |حمد ق|بــــدور  ن|حقوق حلو

23||7o هيم|بــــر|لنبــــى عىل |م عبــــد|عمر س ى شمس علوم عي 

|66367 بــــ|حمد شه|محمود محمد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

85484| ي محمد عبــــد
دي محجوبــــ|له|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

7|2426 لتـــميىم|هد |هد ميىم مج|مج ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

629|7 ف سيد محمد| |رن رسر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4382o7 بــــوبــــكر|تـــ |لسيد فرح|ن |يم| لشيخ|تـــمريض كفر 

7|5222 حمد عىل خليل|حمد عىل | ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح
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696744 فريد صقر| د رض|سع لمنصوره|نوعيتـــ 

8|656| ن ربــــيع حسن خليل|يم| ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

5258|9 ن|عيل طه سلط|سم|طف |هيم سعيد ع|بــــر| سكندريه|ل|هندستـــ 

9o7446 ي
ل |لع|بــــدين عىل عبــــد|لع|ء زين |ضى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2o456 لرؤوف|عىل محمد عىلي عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

48472o حمد خليل|لسيد حسن |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

363626 ي محمد|يتـــ | لسيد خي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

482697 وى حمد|بــــر هند|در ج|لق|نىح  عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

86975o حمد محمود مىكي|تـــن سيد |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

265939 هلل|هلل فضل |هلل محمد عبــــد|عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

88o924 ر محمد عىل محمد موىس |من سيوط|بــــ |د|

8598|9 محمود محمد حلىمي يوسف سيوط|حقوق 

342997 د صبــــىحي عبــــده قدر|حمد عو| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

87|586 حمد محمد|هلل |حمد عبــــد| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

754|64 وق   |رسر
ى
ى دسوق حمد|مي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

|9o|3 ى صف جرجس|نبــــيل و| مي  ي سويف
هندستـــ بــــنى

|57635 ي
لمجد|بــــو |حمد محمد | |دئى ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

8|5639 طمه رجبــــ محمد معروف|ف ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|6oo82 مد|مد عىل ح|هر ح|محمد م ى شمس|د| بــــ عي 

88274o لبــــديع  |د مصطفى عبــــد|ء عم|عىلي سيوط|ره |تـــج

238o55 مي  حلقتـــ|جح |ن ن|يم|  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

842486 يه سيد محمد عمر| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

852o26 يعقوبــــ متـــوشلح بــــطرس| ري|م قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

|3|722 ى عىط|ل |كم| يوحن| كرستـــي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

82o47o ى عبــــد|مصعبــــ ح ل|لع|مد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

66923 سوتـــى وفيق وهيبــــ زىك  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

83oo54 م|لد عل|زينبــــ محمود خ |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

24336o ي|ر
حمد|ن |ن سليم|شعبــــ| ئى ن|تـــربــــيتـــ حلو

|64239 حمد|محمد نبــــيل محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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265|74 لحميد جدوع|لنبــــوى عبــــد |يمن محمد |محمد  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

32|95 |لبــــ|حمد محمد عبــــد |حمد طه |
ى
ق هره|لق|ره |تـــج

82766o ل محمد محمود|جر كم|ه دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

842o79 مي  فخري محمد|ل| |مه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

764774 حمد|در |لق|بــــ محمد عبــــد |يه|ء |ل| ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

762oo6 لسيد|نور |مح |ده س|غ لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

|72246 فظ|كر ح|ل ش|حمد جم| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

364384 لد محمد محمد حسن|محمود خ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6|4o8| |لبــــن|هلل |ء مجدي عبــــد|شيم |تـــربــــيتـــ بــــنه

|5588| ر محمد|لغف|نور مجدى عبــــد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

248358 ى ق|ء صبــــرى لبــــيبــــ |عىلي بــــل|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

63897 م|لسل|ن عبــــد  |حمد سليم|محمد  لفيوم|حقوق 

447563 حمد حسن|رس مرىس |ئى ي|تـــه سكندريه|ل|هندستـــ 

7o3|3o دتـــ|ن زي|حمد سليم|دل فهىم |م ع زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

3|232 ى ع|ي هلل|دل يوسف عبــــد|سمي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

5|739 ى خ|بــــسمله خ لد|لد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

8|4869 يه عىلي عيسي عىلي| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

786642 ف محمد عبــــد|بــــ |يه| لحليم خليل|رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6|7|4| لفيوم|د محمد |لجو|نشين عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

264785 لكريم محمد بــــدوى|ء فتـــىح عبــــد|نجل |نوعيتـــ بــــنه

8o465o ى د|ن عي|د يون|عم| يوستـــي  ي|بــــ |د|
|لمنى

359o69 رس عويس|م ف|م عص|سل| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

83|986 ه ممدوح | ى|مي  حمد حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|65784 عيل|سم|سميحه محمد محمد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

325984 لرحمن|حمد عبــــد|يتـــ محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

484552 يق جرجس|ل لطفى ف|رك جم|م سكندريه|ل|ره |تـــج

52579o ل|لع|ح نجيبــــ عبــــد |م صل|وليد س سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

9226o3 ىط عزبــــ حميد  |لمع|بــــو|حميد  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

8|2253 ح|لفتـــ|عيل عبــــد|سم|ن |ق شعبــــ|شو| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

48447o مصطفى محمد مصطفى محمد متـــول سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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265o48 لسيد محمد عبــــدربــــه|د |زم عم|ح ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

76984| ىط|لدم|هيم |بــــر|مروه محمد محمد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

327287 ل سيد محمود زهي |م| ن|حقوق حلو

639o49 يف  ف مو|رسر  محمد مو|رسر
ى
|ق

ى
ق زيق|لزق|ره |تـــج

5236o| محمد عيد حسن عىل محمد لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

68955| م|مد عل|فتـــىح عوض ح| دين لشيخ|بــــ كفر |د|

69|523 لبــــسيوئى|مد |ئل ح|ء و|رس| ط|بــــ دمي|د|

62947 لحميد مظهر محمد|هبــــه عبــــد ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

834898 ف عبــــد|محمد  للطيف محمد|رسر ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

|4|o42 حمد محمد|بــــرهيم محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

789855 لمقصود|م عبــــد|لتـــه|لحليم محمد |روضه عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

495428 نم|عىل سعيد عىل حسن غ ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6262o7 ىط|لع|محمود مصطفى محمد سعيد عبــــد ضتـــ|ري/م بــــنى سويف|إعل

5o63|9 ن|لد خميس رمض|يه خ| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

776587  
ى
لسيد|ضىح محمد دسوق زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

265975 لعظيم محمود|ح محمد عبــــد|محمد صل هره|لق|ر |ثــــ|

5|882 تـــ ي| ن عىل|رس شعبــــ|مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

43422o يد|هيم ف|ن عىلي عىلي إبــــر|إيم |تـــربــــيتـــ طنط

75|532 بــــ|عىل محمد محمد حسن خط ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

77332o  |لدين محمد رمض|ح |مريم صل
ى
|ن دسوق
رى|لهو

|تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8|3789 ي|ر عوده عبــــد|حمد مختـــ|
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

2|4o3 ل عبــــده|لدين كم|ء|ئشتـــ عل|ع هره|لق|ره |تـــج

6o5887 بــــو سعده|عىل | حمد حسن زكري| |بــــ طنط|د|

2|373|  |يمن |م |وس
ى
حمد|حمد شوق ن|هندستـــ حلو

33889| ن|يتـــ مصطفى عىل محمد رمض| |بــــ بــــنه|د|

845937 ي ع
مر محمد عىلي|مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

3|8378 لسيد|ح |لفتـــ|ر وليد عبــــد|عم ى شمس|تـــج ره عي 

265575 لمطلبــــ|بــــ عبــــد|لوه|طف عبــــد|بــــ ع|لوه|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7643o7 لي|لحميد مش|طف حسن عبــــد |ء ع|دع صيدلتـــ بــــورسعيد
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4927|| دل محمد زغلول|حمد ع| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|9388 لبــــسيوئى|حمد محمد عوض |متـــ |س|جر |ه لمنصوره|صيدله 

32o83| مصطفى عمرو موىس نرص ى شمس حقوق عي 

24663| ن محمد علوى سكيتـــ|رمض ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

867279 لرحمن|سط محمد عبــــد|لبــــ|حسن عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|327o7 د نجيبــــ نسيم|صبــــحيه فؤ ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

6|7236 روق خروبــــه|يه محمد ف| ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

637377 ل|لع|يمن منصور محمد عبــــد |حمد | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

848599 مد حسن|ء حسن ح|وف ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

2|2798 لنعيم|ح عبــــد|يوسف محمد صل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|2265 ى |هيم |بــــر| م يوسف|م|هيم |بــــر|مي  |تـــمريض بــــنه

845893 هيم محمود|بــــر|عمر محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

73|65 فظ|عىل محمد عمر ح| دين لفيوم|بــــ |د|

9|4ooo صد |نور ق|د |عم| رين|م سيوط|تـــربــــيتـــ 

3|7o9| ي محمد |سهيلتـــ 
هيم|بــــر|لسيد لطفى |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

4o8579 بــــو ودن|ل محمد |ن كم|ريو |بــــ طنط|د|

35545 للطيف محمد شيحه|رص عبــــد |لن|حمد عبــــد | كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

7|7||5 لحليم يوسف|صف عبــــد |محمد ن تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

8oo337 بــــر|لجليل ص|د محمد عبــــد|زي قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

37|958 فظ محمد|حمد ح|محمود  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

5o752o ل محمد|لع|هر عبــــد |لظ|ء عبــــد |أسم سكندريه|ل|بــــ |د|

678o28 بــــ|لوه|لسيد عىل عبــــد |د |محمود محمد فؤ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|73997 لس كرم عوض تـــ درس|كي  ن|بــــ حلو|د|

436o4o هيم طه سيدروحتـــ|بــــر|ء |وف لشيخ|بــــ كفر |د|

35|343 بــــوعطيتـــ|دى بــــيوم |له|طف عبــــد|ء ع|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

76663 لرحيم|ح عبــــد |لرحيم صل|يوسف عبــــد  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

23837| لحليم|هدير فرج سيد محمد عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

338468 ى|حمد |بــــر |مريم ج مي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

73797 د يوسف محمد|هدى عي لفيوم|نوعيتـــ 
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88o353 هلل  |شنوده فوزى شكر | ري|م سيوط|ره |تـــج

4|3258 ي
لس صموئيل صفوتـــ تـــوفيق حبــــسر كي  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|

|طنط

829866 بــــ|مي دي|بــــ تـــه|ن دي|نوره دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6o3946 ى حسن| |محمد مسعد زكري مي  لمنصوره|بــــ |د|

928o5 عيل محمد محمد جوده|سم|محمد  هره|لق|حقوق 

7|6729 ىط|لسنبــــ|حمد محمد |عيل |سم|نسمه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

29|963 وق قدرى محمد س لم|رسر لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

794|99 هيم محمد|بــــر|ء محمد |شيم زيق|لزق|علوم 

33o434 لديبــــ|ورى |ر مغ|لغف|متـــول عبــــد| مه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

26426o زق|لر|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |ء |دع |تـــمريض بــــنه

252223 و|يه خليل | حمد خليل بــــي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6778o8 ىسر|لغبــــ|لسيد |لسيد |دل |م ع|س تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

|63282 هلل محمد||ن صبــــرى عط|نوره ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

422322 لغنيىم|لرحيم |م عبــــد |متـــ عص|س| تـــمريض فرع مطروح 

68357| ف كم|ره |س ل رفيق|رسر لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

2|65|3 حمد|بــــ سمي  محمد |يه| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

86o8|o د|ن ج|ل شعبــــ|طمتـــ جم|ف ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

33||95 ف|لش|مه عبــــد|س|هلل |عبــــد ي محمود رسر
ى
ق |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|652|| بــــو شعيشع|د محمد |ء سعيد محمد فؤ|رس| هره|لق|بــــ |د|

575|o ي عبــــد 
حمد|لحليم لبــــيبــــ |يمنى صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

4o7359 لرؤوف زقزوق|ده عبــــد |ندى محمد حم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o|352 ى عوض |ح مصطفى |صبــــ مي  ج|ره سوه|تـــج

4o4638 لسيد عىل|لسعيد |لسعيد فتـــىح | سكندريه|ل|بــــ |د|

|44854 يع|منى رفعتـــ محمد ط هره|لق|ره |تـــج

256592 بــــر محمد طعيمتـــ|ء ج|دع تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

698222 ي|نعمه عىل عبــــد 
ى
ض|لمعبــــود عىل ق |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 

لشيخ

45|oo3 لخول|رق مظهر |مظهر ط ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6o8777 لعزيز فوده|م حمدى عبــــد|له| لمنصوره|صيدله 
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24426o ع|حمد رف|لمنعم |نور عبــــد| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

4745| تـــ عبــــد | هلل محمود محمد|مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2865o5 حمد محمود محمد عيس|ريم  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

896896 فتـــ فوزى تـــوفيق |ء ر|لىمي ج|بــــ سوه|د|

678856 ي
لمتـــول عىل|حمد | |دئى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

76o622 لدهبــــ محمد|بــــو |م ممدوح  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

2689|4 رسر|بــــر|ح |منى صل هيم رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

268398 مه|محمد عمر فرج سل ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

784648 هيم|بــــر|لكريم |تـــتـــ عبــــد |حمد شح| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|8444 ر|لنج|م حسن محمد |س ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

87o783 هيم حسن|بــــر|ره عىلي |س ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o9664 ن عيد تـــرىك عيد|عيد شعبــــ ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

27797| ض|ن محمود ري|ره رمض|س ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

25855| هيم حسن|بــــر|لسيد |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

683||5 لح|لعظيم ص|سلىم محمد محمد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6344|7 ى|ح عبــــده حس|لفتـــ|م عبــــد|حمد س| ني  زيق|لزق|نوعيتـــ 

78oo3| ن|لح علو|لسيد ص|محمود  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

247456 لعزيز|هلل فرج عبــــد|عمر عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|8467 سنوىس| لد زكري|عمر خ ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

3648o3 هيم|بــــر|لد محمد متـــول |خ| ثــــري تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

452|o6 لكريم حميدتـــ|حمد بــــدوى عبــــد | لشيخ|هندستـــ كفر 

788442 ف | بــــوزيد|ضى |لر|لسيد عىل عبــــد|رسر ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

|5|3o7 لمنعم محمد|هبــــه محمد عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|6o89| لح|ن محمد ص|ء شعبــــ|شيم ن|تـــربــــيتـــ حلو

4o5299 ي |عبــــد 
ن|حمد سليم| |لعل|بــــو |لرحمن مصطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

3|o27 د|لجو|ن عبــــد |مي محمد ريح ن|بــــ حلو|د|

9o5|3 حمد|لد محمد |هلل خ|منه  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|9|27 متـــ صدقتـــ|لد سل|ء خ|ول ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

85o982 زق محمد|لر|يمن محمد عبــــد| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

25749 هلل|سند سعد | ديه حن|ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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43o|44 هيم حسن|بــــر|د |لجو|ن مهند عبــــد |رو لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

78o7o6 ن محمد|مروه حسن عىل سليم زيق|لزق|نوعيتـــ 

53o7o ل|لع|م محمد عيد عبــــد |كر| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

889749 عىل محمد عىل محمد  سيوط|ره |تـــج

3|5262 لحليم محمد محمد|مصطفى محمد عبــــد تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

8|4355 هلل مرزوق|تـــيمو عدلي عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

76o4o3 ج|مد فر|رق ح|محمود ط وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

68|62 لغنى محمود|معتـــز محمد عبــــد  لفيوم|ضتـــ |علوم ري

342964 ي|محمد 
ى حنفى يمن محمودحسني  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

222842 م|م|بــــ |لتـــو|ل فرج عبــــد|بــــل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

236322 حمد حسنى محمد|بــــسنتـــ  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|7o2|9 حمد محمد|حمد فتـــىح | لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

335537 هيم نجله|بــــر|ن |هيم سليم|بــــر|مل | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|68762 ف |رس هش|ج ليمنى|لدين محمد |م رسر هره|لق|حقوق 

696627 لسعود|بــــو|لغنى |يه محمود عبــــد | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6o6o52 لعنبــــي|لمنعم أحمد |أحمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

5|5734  محمد |لص|آيتـــ محمد 
ى
لجويىل|ق ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

773o76 دل محمود فرغىل|لدين ع|بــــ |شه بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

42329o لغنى|بــــسنتـــ مصطفى محمد عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

55987 عيل|سم|ء حلىم سيد |سم| بــــ بــــنى سويف|د|

356964 لس|ه  كي 
يدى حليم لطفى |علوم بــــنه

5o34oo ي ك| لسيد|رم محمود |نىح  سكندريه|ل|بــــ |د|

479445 ئى|شم كيل|حمد لطفى ه|محمد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

5o5334 حمد سعد| |ش|مه بــــ|س|هلل |عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

47697o ليمنى|لدين حسن عىل |ء |عمر عل |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

885885 بــــوزيد |د |لجو|حمد عبــــد|محمود  سيوط|ره |تـــج

|75754 حمد محمد حسن يوسف عمر| سيوط|عه |زر

362o32 بــــوضيف يوسف |سيف يوسف  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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538|52 بــــر|لد مهدى مسعود ص|هلل خ|هبــــه  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2429|4 سم سيد|در سيد ق|ن ن|تـــربــــيتـــ حلو

75o869 حمد محمد محمود|هيم محمود |بــــر| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

624o4o لمنعم موىس|لمول عبــــد |ل عبــــد|لسيد بــــل| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

6794| حمد رجبــــ محمود محفوظ| لفيوم|بــــ |د|

3462o4 بــــ|بــــ غل|لتـــو|محمد كرم سعيد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

3|2|77 ي| |رن ي محمد مليىح  حمد مليىح  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

322642 ى|م دى عدل|مدحتـــ ن| رتـــي  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

||6335 ى|ف| ري|م |يق فهيم هرمي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

4356|5 وى|لص|لد محمد مصطفى محمد |خ لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

537|7 ن محمد|ر محمود رمض|من لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

62|o53 لح|هيم جبــــر ص|بــــر|م |وس ط|بــــ دمي|د|

863577 ي خليل| بــــول
صفوتـــ لطفى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

336376 لمعىطي|حمد عبــــد|ل |رتـــ جم|س ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

425ooo وى|لجبــــ|رق مصطفى |فريدتـــ ط سكندريه|ل|ره |تـــج

44675o شم حسن|زم محمود تـــعلبــــ ه|ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

685622 ى|زق محمود ل|لر|محمد عبــــد | نور شي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

69828| لسيد|لسيد محمد فتـــوح |يمنى  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

755975 بــــر أحمد|حمد حسن ج| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

8o7738 ي |منه حج|
حمد|زي مصطفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|3|5|6 مرقص| جرجس تـــكل| بــــول ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

4|4|2o بــــ|عزتـــ عمر خط| عل هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

25o2o8 لسميع فهيم|فهيم عبــــد| مه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4||2|o لم|هيم س|بــــر|حمد لطفى |نشوى  |بــــ طنط|د|

69|822 ح|لسو|لعزيز |لغريبــــ عبــــد |محمد متـــول محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2282|2 حمد محمد عبــــدربــــه|نشوى   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

438|45 ق|عيل محمد |سم|يه محمود محمود | وى|لشر |حقوق طنط

868|53 ر|لنج|حمد |محمود حسن  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

5o8248 ى ف|ي بــــر|لج|روق محمد عبــــد |سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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4|7644 ى عك|لش|ره حلىمي عبــــد |س ي حسي 
ى
شتـــ|ق لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

639874 ف محمد عىل |رويده  ى|رسر حمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|69378 در|لق|ن عمر عبــــد |منيه سليم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

54593 ه رمض| ن|ن محمود سليم|مي  بــــ بــــنى سويف|د|

852645 ن حسن صغي |ء رمض|ل| ي|بــــ |د|
|لمنى

|58387 ى محمد|وى حس|ندى قن ني  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

||7728 د محمد صبــــىحي سيد سيد|زي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

485277 حمد حموده حنفى نعيم|نورين  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|47337 ن|رس محمد رضو|لد ي|خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|77o| رق زين محمد|لرحمن ط|عبــــد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|4356 ف جل|منيتـــ | فظ|لح|ل عبــــد |رسر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

54o364 ي|لق|هيم |بــــر|لفضيل |يز عبــــد |ن ف|نور
ضى سكندريه|ل|صيدله 

|2|736 ى|ئله خ|ن لد عىلي حسي  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

692272 حمد محسن|لسيد |تـــم |طمه ح|ف ط|بــــ دمي|د|

75645| هلل|لحليم عبــــد |محمود سعيد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2368|9 لمحسن|فتـــوح محمد عبــــد| رن ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

4|3o22 د رزق|لجو|هيم عبــــد |بــــر|ندي سعيد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|558o| لكريم|د |مح سعيد ج|لسيد س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

538832 لتـــ محمد محمود مصطفى|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9o84|3 تـــر محمد |لس|ر محمد عبــــد|من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

28325 لسيد|لسيد |محمد سعيد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

489962 ي
هيم مسعد|بــــر|هيم |بــــر|عمرو | دئى ي |

سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

33o697 ى حسن عىل شح|ي تـــه|سمي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

247o99 ي|ء فتـــىح محمد عىلي |عل
لبــــلسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 

لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

2653|| ر |لغف|لمهدى عبــــد |ر عبــــد|لغف|محمد عبــــد
محمد

ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

62656| لسيد متـــول|ئى مصطفى حسنى |ه| لي|د زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

87o42 لسيد|حمد |ل |محمد كم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4632|| هيم|بــــر|د |لجو|لسيد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6oo428 لديبــــ|عيل عىلي |سم|ء عطيتـــ |شيم |تـــربــــيتـــ طنط

865||9 حمد|لدين |ح |صل| محمد ذكري |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع
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3|67|7 روق عىل حسن|ل ف|مريم جم هره|لق|بــــ |د|

43|653 م عىل محمود|محمود محمد س ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|24639 لعزم محمود|بــــو |عمر مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o5|53 لح|هلل يوسف ص|يه محمد عبــــد| |ره طنط|تـــج

699939 للطيف محمد|حمد عبــــد | |ر|ي لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

37|825 لغنى|هلل عبــــد|حمد مهدى عبــــد| ى شمس حقوق عي 

78|39o لسيد|م محمد |لسل|عبــــد | رن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5||597 لح عطيتـــ|م مبــــروك ص|إسل ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

38768 لعزيز محمد|لد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد ن|بــــ حلو|د|

|38597 مد|حمد سيد ح|هلل |منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

693o45 ى رض|ي لعزيز محمد بــــدوى|عبــــد | سمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

29532 لحميد|سمي  مصطفى جودتـــ عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

623377 ي هل|عبــــد | ء محمد رض|أسم
لي|لغنى ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

64o546 عيل|سم|دل فتـــىح محمد |فتـــىح ع زيق|لزق|ره |تـــج

66837 ل سعد محمد|هدير جم لفيوم|طبــــ 

22235o د|د محمد فؤ|ن فؤ|يم| هره|لق|م |عل|

8939o| لرحيم |حمد عبــــد|م |حمد هم| سيوط|ره |تـــج

|6754o فع|لش|لسعيد |يوسف محمد عزيز  ى شمس|د| بــــ عي 

347645 ن سيد سيد مرىس|كريم رمض |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|43886 لسعد|بــــو |هيم |بــــر|مر سعد |س كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6|2|69 يه محمد عبــــيد|يه محمد هد|هد |ره طنط|تـــج

7|5573 لق|لخ|تـــ عبــــد |لشح|حمد |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

959|9 ى |ي لق|لخ|لحليم عبــــد |حمد عبــــد |سمي  هره|لق|بــــ |د|

752923 هلل|ي عبــــيد |م بــــش|بــــيشوى س عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5o24o7 لسيد حسن مصطفى|دل |محمد ع سكندريه|ل|بــــ |د|

9|o536 ى  لس نزيه فوزى سيفي  كي  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

256354 لزينى|لد محمد فتـــىح |هيم خ|بــــر| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

624249 لم|لم محمود بــــكر محمد س|س |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

356557 در|لق|دعبــــد|د فهىم ج|شمس ج |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7|2878 لريس|حمد|لسيد |ل محمد |ل كم|نه بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد
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356668 حمد مصيلىح|مريم مسعد  |بــــ بــــنه|د|

83o3o7 ن محمد|حمد محمد سليم| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

785978 مل حسن محمد|مصطفى ك سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

64943o لرحمن محمد|ء صبــــرى عبــــد |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

79o6oo لعوضى|هيم |بــــر|ر |لسيد مختـــ|سلىم  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

2466o لمجيد|مل عبــــد |بــــر ك|رحمتـــ ص ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

335882 لحميد فهىم عفيفى|سلىم عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

86466| بــــي|يم عويضه عر|لد|محمود عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

69|oo4 م|لسل|لشندى عبــــد |حمد |ء |رس| لمنصوره|حقوق 

88o728 لفى نصيح |مقبــــل | دون|م سيوط|تـــربــــيتـــ 

|53836 عيل|سم|لحمد |بــــو |حسن محمد  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

359924 مر|ن ع|م محمد عمر|جر عص|ه ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

3278o| لجليل مرىس|ن عبــــد|هيم سليم|بــــر| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

24629 ىطي|لع|لسيد محمد عبــــد |ء |رس| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

465762 ذل خرصى|لش|يم |لد|ر عبــــد |محمد مختـــ سيوط|بــــ |د|

66647 ي تـــوفيق محمد|رضوى ر
ضى طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

6397|4 ه خ هيم|بــــر|لد محمد |ني  زيق |لزق|تـــمريض 

7896|| ضى|حمد ر|لرحمن |ن عبــــد |كريم عثــــم تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

446|8 |لش|لدين محمد عبــــد |ل |منى جم
ى
ق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

273||9 زر رميس|تـــ ع|بــــرك| دون|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

27626 لمجيد|كريمه سعد جمعه عبــــد  هرتـــ |لق|تـــمريض 

8269o2 ي|ح |سم
نور عىلي مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

629899 حمد|ح |ر صل|لغف|محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

4845oo حمد|حمد رجبــــ محمود |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

258o66 د|لحد|هلل |لسيد عبــــد|محمد  |صيدله طنط

33767 وق محمد نرص يوسف  بــــوشهبــــه|رسر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

834439 عيل دردير|سم|محمود عبــــده  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

76|7|8 |لعر|لغنى |عىل فتـــىح عبــــد 
ى
ق ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|38o8 ى عىل زويد| حمد سعيد حسي  هره|لق|حقوق 

9|3||2 ق |مره كليبــــ سبــــ|م |سل| ج|حقوق سوه
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|39|9 لم|محمد مجدى حسن س ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

4|o4|5 مد|هلل ح|مد فرج |لد ح|خ |ره طنط|تـــج

4478o6 هيم|بــــر|لسيد |مريم متـــول خليل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

24945| بــــل|ن محمد بــــل|طف عثــــم|يدى ع|ه لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

26295o هيم طلبــــه|بــــر|حمد محمد | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

234o89 ف |سمي   لنبــــى|عيل محمد عبــــد|سم|رسر سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

692||4 لصمد عمر|ر عبــــد |لغف|محمد صفوتـــ عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

523986 لضوى محمد|حمد محمد |ء |رس| سكندريه|ل|هندستـــ 

8o37o9 ء محمد محمد سيد|رس| لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

|34||4 |محمود عبــــد ربــــه صبــــري عط ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

|69||3 هيم محمد|بــــر|م عىل |عص| دين ى شمس حقوق عي 

75972| حمد محمد|خلود مدحتـــ  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

227843 سكندر|مل |دل ك|يفل ع|م ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

263|34 ى محمود محمد محمد  لعفيفى|نورسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3|42| لسكرى|هيم |بــــر|ن حمدى محمود |يم| هره|لق|بــــ |د|

4oo379 لح يعقوبــــ|لد ص|ر خ|نص سكندريه|ل|حقوق 

34o4o5 لسيد عىلي|دل محمد |ن ع|يم| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

3|||46 يد محمد|ن ز|يد شعبــــ|ز لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

684978 زى شلبــــى|مد محمد غ|ء ح|رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

635898 لسعيد أحمد محمد|لسيد |بــــ |رح ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4|o625 بــــو غصيبــــتـــ|م محمود |لسل|يس مجدي عبــــد  |ره طنط|تـــج

4o32o4 وق درويش حمزه درويش مصطفى رسر إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

4826|o م|عل| لعل|بــــو|مر صبــــىح |ر ع|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64o74 لسيد عىل خميس|لرحمن محمود |عبــــد  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

884o28 لكريم  |بــــوبــــكر حسنى عبــــد|حمد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|3672 هلل عمر|لمول عبــــد |حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

|882| لدين|ل |مر فكري جم|هلل تـــ|عبــــد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

833o69 ح محمد محمد|هلل صل|عبــــد دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف
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8759|6 دق |لص|لرحمن فرغىل محمد عبــــد|عبــــد سيوط|علوم 

5|9468 لح|ن ص|هر رمض|مريم م تـــربــــيتـــ دمنهور

8632o4 ن|لسم|عيل |سم|م |لسل|محمود عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

66399 حمد|ر |لستـــ|ح عبــــد |حمد صل|بــــسنتـــ   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

776763 لي|هيم محمود و|بــــر|بــــ محمود |رح زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

496|4| لقصبــــى|لسيد محمد |مرصيه محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

495787 بــــ شلبــــي|لوه|أنور محمود عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

33o93o بــــ|لوه|وى عفيفى عبــــد|لد هند|م خ|سل| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|43|33 هلل عىلي|حمد عبــــد |دين |ن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3422|6 لعليم|مد عبــــد|جر محمد ح|ه |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

46o|24 لقطبــــ خليفه|ن محروس فرج |رو سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

69496 حمد عويضه|رص |ره ن|س لفيوم|نوعيتـــ 

8|9646 ي|ر
هلل|وحيد سيد عبــــد| ئى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

629o3o هلل|ل عطيه عبــــد|مل جم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

76729 ى شلتـــوتـــ|لدين ر|ء |خلود عل فتـــ حسي  ى شمس|زر عه عي 

2|967| تـــه|غصون محمد مصطفى محمد شح لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|872| ى|منيتـــ عم|  حسي 
د فتـــىح مصطفى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

63|649 |لسيد |لمقصود |لعزيز عبــــد|ء محمد عبــــد|شيم
حمد

زيق|لزق|ره |تـــج

34o9| ه محمد عىل محمود حج| زى|مي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

44o26 لم|لد سيد س|سيد خ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

222o6| هيم|بــــر|لمنعم |حمد عبــــد| |سه ن|بــــ حلو|د|

4|7|33 ن بــــيىل|وليد فكيه بــــيىل سليم |حقوق طنط

487722  |لدين |نور
ى
هيم|بــــر|يمن محمود منوق سكندريه|ل|حقوق 

885o68 وق  ف |رسر لرحيم |حمد عبــــد|رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

3|26o9 لد فرج محمد|يتـــ خ| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

2274o2 لمعبــــود|م سيد عبــــد|م عص|حس ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

25|3|9 شور|رس مصطفى ع|حمد ف| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|3|||5 حمد محمد|بــــ محمد |شه هره|لق|ره |تـــج

6836o2 ضى|لق|لد محمد يحن  |حمد خ| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8|89o3 تـــ حسن|ء عرف|ء عل|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى
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832795 بــــد|ح ع|لفتـــ|ء رجبــــ عبــــد|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

75883o نس محمد حسن أحمد| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

2|265| ي سمع|بــــيتـــر ن ن|ج  جورج  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|43274 عي|لسيد رف|حمد | |يوسف رض ى شمس هندستـــ عي 

6|29o3 ن|لسيد رمض|لحليم |ن عبــــد|سليم| يش |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

63|949 ف عبــــد |سمر  لحليم محمد|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7|7396 هيم|بــــر|وى |ل مك|ل جم|نو لمنصوره|حقوق 

6o|72o حمد وحيد محمد بــــدر| |علوم طنط

495334 هلل| |ن عط|بــــيشوى سمي  نسيم سليم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

24|664 مي  خله نخيل|له |ه ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

5|o23| ى عبــــد  لوكيل|لحميد |محمود عىلي حسني  ره دمنهور|تـــج

7752o2 هيم|بــــر|هيم |بــــر|لعربــــى |محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7o3797 ر|لنش|ل يوسف |عيل جم|سم|م |سل| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|7559 لروينى|ل محمود |آيه كم لشيخ|بــــ كفر |د|

2692o| ن|لحميد شعبــــ|رس عبــــد|ن ي|نوره ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

98o83 محمود محمد مرضى عىل لمنصوره|حقوق 

25|o22 ي|لجيد |دل عبــــد|لرحمن ع|عبــــد
وى|لمنى تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

42365 وق عىل رجبــــ عبــــد  م|لق سل|لخ|رسر هره|لق|ج طبــــيع |عل

496264 ي|ر
وى|لدفر|حمد خميس عىل | |ئى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

49336 ح|لفتـــ|حمد سعد محمد عبــــد | هره|لق|صيدله 

8972|| حمد |لغنى |ء صبــــرى عبــــد|ل| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|47948 لحميد|مل عبــــد |يمن مدحتـــ ك| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

9|7|o2 كر جبــــره |نوبــــ جورج ش|بــــ| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

568|o در مبــــروك|لق|مبــــروك فرج عبــــد حقوق بــــنى سويف

|66967 لحنبــــىل|حمد |لرحمن حلىم محمد |عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33o379 ي|ن| رن
 عىلي مصطفى

ى رص حسي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

59839 ى محمد سيد عبــــده حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

675686 مي |ل|ن محمود محمود حسن |يم| لمنصوره|طبــــ 

|552o ي محمود 
ى سعد |منى ل|لدين هل|مي  ن|حقوق حلو

44o942 لسيد محمد رزق محمد|ئى |م| لشيخ|بــــ كفر |د|
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5o|643 م مجدى عىل محمد ط|معتـــ دمي|علوم ج

823572 بــــر محمد|لج|ء عىلي عبــــد|سم| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2222o لمعىط|حمد عبــــد |رس |ن ي|رو هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

362528 هيم|بــــر|طف سعد |هدير ع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9|2o25 تـــ وفدى بــــطرس |جورج نش سيوط|علوم 

325267 رق حسن شفيق|حمد ط| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

362369 لس شكر وي|يق تـــق|هلل ف|كي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

363383 محمد كرم محمد محمود ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

832|46 لرؤوف محمد محمود|محمد عبــــد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|63o7| وى|لعشم|هيم محمد |بــــر|سهيله مصطفى  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|429|3 يف |س| هيم محمد|بــــر|مه رسر ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

|34852 ى ئ  فتـــىح معوض|فد| مي  ى شمس حقوق عي 

465788 زي|لمغ|لمجيد عىلي |هلل عبــــد |ره عبــــد |س لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

2|2889 حمد|هلل |هلل حمدى عبــــد|عبــــد هره|لق|حقوق 

9|796o نيس شنودتـــ |يز |سم ف|بــــ ي صىح 
سيوط|معهد فنى

2|9463 حمد محمد موىس|ء |شيم هره|لق|ره |تـــج

773346 زى|لحليم طه حج|لعظيم عبــــد |ء عبــــد |رس| زيق|لزق|صيدله 

36269o ى وفيق  لفونس سدره|نرمي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

66854 ى ع|ي حمد|ح |دل صل|سمي  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

2|3689 ء سيد محمد |لرحمن ه|عبــــد لسيد|ئى دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

5o3824 مر|ن مصطفى محمد ع|لرحمن رمض|عبــــد  |علوم بــــنه

526|42 ى محمد محمود سيد  حمد|محمد حسي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

248688 ف |له |ه لمحروق|دل |حمد ع|رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

25||65 بــــ|حمد كس|م سيد |لسل|هيم عبــــد|بــــر| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

482782 لحميد|مي محمود عبــــد |ء س|سم| سكندريه|ل|حقوق 

7|6358 لمليىح |لعزيز |له محمد محمد عبــــد |ه حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

6o9757 ى|ج  حسن |لبــــلتـــ|م  لعشر لمنصوره|صيدله 

76|o23 لنور|لمسيح عبــــد |طف عبــــد |ع| ن|نرف لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

4o6763 رحمه محمد محمود يوسف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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|48|8o ي
لح|حمدى حسن ص| دئى ى شمس|د| بــــ عي 

364584 ى محمد نج|ي ح غريبــــ محمد|سمي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

56|o3 لحميد|لعظيم عبــــد |محمود محمد عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

4|3o44 ى|لسيد ش|ف حسن |عف هي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

24558 ي|ر
محمد محمود محمد محمد| ئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

34684| ى  ى محمود حسي  لدح|خلود حسي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

349637 حمد|تـــ |حمد شح|نىح  | ى شمس|د| بــــ عي 

96644 |يز محمد ند|ل ف|م| سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

896773 حبــــيبــــه محسن محمود محمد   ج|بــــ سوه|د|

445978 حمد عيس|ن |حمد شعبــــ|دى |ش لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

79o696 ن حمد مسعد محمود|لد |خ| مي  نوعيتـــ بــــور سعيد

636459 بــــ|لوه|نرص عبــــد| حمد عط| زيق|لزق|هندستـــ 

6|4522 حمدى يوسف أحمد محمود|ل|هبــــتـــ  |تـــمريض بــــنه

62|o8o ف رض عرفه محمد محمد| أرسر ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

8|2795 حمد|ج محمد |مريم بــــدوي فر ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

52o39| لمجيد عبــــده|ح عبــــد |لفتـــ|بــــسمتـــ فتـــىحي عبــــد  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

3|527o لسيد|بــــ محمد |يه|نور  ن|هندستـــ حلو

632777 ى |هيم ط|بــــر| يوبــــ|رق خي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

882753 م طلعتـــ محمد  |ر عز|من سيوط|بــــ |د|

4o99o2 لففى|حمد محمد خليل |ئى |م| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

464533 ن خليل|رق خليل رسل|محمد ط بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

332792 ع|لسيد هز|سط محمد |لبــــ|محمد عبــــد مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

27o89o ح محمد ربــــيع|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|يدى |ه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2877o| ل|لع|نهله سعد محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4855|4 ي
ح|لفتـــ|لعليم عبــــد|لدين عبــــد |ء |عل| دئى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|6|o2 لم|ء عىل س|روق رج|ف لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

447982 ن د حكيم زىك عوض|عم| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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8|7427 حمد خرصى|كريم سهل  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

2436o3 لحميد ميهوبــــ|رضوى صبــــرى عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

635675 لسيد عطيه|مي  محمد |رحمه  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3|5278 لشورى|لسيد محمد محمد |يوسف مصطفى  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

27o788 ى|لسيد ل|ل |ن جم|رو شي  ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

5833o ى|ف  محمد حسي 
طمه مصطفى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

678852 دى|عيل عىل ش|سم|لسيد | |لي|د |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

||8262 ى محمد عىل|سيف ع دل حسي  هره|لق|حقوق 

228||5 ى شد خله|رسىم ن| جي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

62o|25 لجمل|لشهينى |حمد محمد |هلل |منه  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

324923 لرحمن محمد خلف سليم|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7||||9 |دى |لن|هيم محمد |بــــر|جر |ه
ى
لدسوق لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|37325 حمد سعد مصطفى عمر| ى شمس|تـــج ره عي 

9o|837 سهي  محمد حلىم محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|54o48 سم|ح ق|لفتـــ|هر يشى عبــــد |بــــ ى شمس|تـــج ره عي 

2|7493 م|لدين عىل عبــــده عىلي عز|عز هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|25|8o لم عىل|حمد محمد س|لرحمن |عبــــد  ى شمس حقوق عي 

7859o5 لعزيز سعيد|ن عبــــد |هلل شعبــــ|عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

759|37 حمد محمود|لدين |ح |عمر صل لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

78492o هيم|بــــر|نغم محمود محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

49526o لقوي خميس|محمد شكري يحن  عبــــد  |ره طنط|تـــج

3448|9 حمد يوسف تـــوتـــو|مجد |زينبــــ  ى شمس| لسن عي 

85o573 لرحمن فوزي مهدي محمد|عبــــد سيوط|بــــ |د|

688|43 لسيد |لمتـــول محمد عىل عطيه | لمنصوره|هندستـــ 

676743 يف | ى رسر لسعيد زوين|عيل |سم|مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2785|3 لدين مرىس خليل|ح |د صل|جه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9|9||6 لرحمن  |حمد عبــــد|لدين |عيده نور  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

239oo2 حمد|لسيد |م محمد معوض  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج
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895|oo ن |مل عثــــم|حمد حمدى ك| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

62o8|3 ل|لرحمن محمد غ|رق محمد عبــــد |ط| دين ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

334|o9 لسيد|لمنعم |هيم محمد عبــــد|بــــر| ى شمس|د| بــــ عي 

254727 ر|لجع|حد متـــول |لو|ح عبــــد|محمد صل ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

262528 حمد محمد حسن|محمد  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

524|5 ن محمد|ن شعبــــ|ره سليم|س طبــــ بــــنى سويف

63775| لد حسن عىل حسن|ندى خ زيق|لزق|بــــ |د|

28662| |لعل|بــــو|حمد محمد |تـــ |ي| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|28675 ي|زم محمود |ح
حمد لطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o5|73 لمنس|لسعيد محمد |د |هيم فؤ|بــــر| ى شمس| لسن عي 

9|526 ح|لفتـــ|ن عبــــد |لرحمن محمد زىك سليم|عبــــد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

755539 هيم صقر|بــــر|سط |لبــــ|ئى عبــــد |يوسف ه م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

6|2798 ه أيمن  هيم منصور عريبــــه|بــــر|أمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

845888 م حمدي خليفه بــــكري|عص ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

322263 ى |ك ديوس|قل|لفريد خله |رولي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6|945| لغزنوى|روق محمد |طمه ف|ف ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

857o47 ى|حمد عبــــد|ء |عل لفضيل حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

644972 لففى|ندى محمد محمد محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

63|299 ي
وس|ندر|نصيف عزيز | فبــــروئى زيق|لزق|بــــ |د|

|39|7o لفره|عيل |سم|هيم |بــــر|لسيد |ن |نور ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|o32 ح عىل محمود|ر صل|من هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

325o96 لحسينى|هيم |بــــر|م |كر|حمد | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5552| للطيف|بــــتـــ مؤمن عبــــد|ندى ثــــ |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

83|277 ي|جرجس ثــــ| يوحن
بــــتـــ ملفى دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

|493|4 ن|لهيثــــم محمد سليم|حمد | هره|لق|هندستـــ 

82|759 هلل|هيم محمد عبــــد|بــــر|نجوي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

334825 هلل|خلود فتـــىح محمد فتـــح  ى شمس|د| بــــ عي 

|22777 م حنس|ركو جيد س|م هره|لق|طبــــ 

698342 حمد|لسيد مصطفى محمود سيد |جر |ه لمنصوره|حقوق 
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855558 ى ع ي حمد|يد عبــــد|حسي 
لغنى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

75o557 هيم محمد|بــــر|هلل سعيد |عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

268686 لعيسوى|نجوى محمد حموده  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

829o9o حمد|هيم |بــــر|ء كرم |سم| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

53|85 هلل جنيدي|طف عبــــد|ن ع|نوره لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

769936 عيل|سم|لسيد|ن |حمد سعيد عثــــم| زيق|لزق|حقوق 

325489 لرحمن|محمد عزوز سيد محمود عبــــد ى شمس حقوق عي 

425895 حمد يحن |رق أحمد |ط| دين سكندريه|ل|ره |تـــج

256782 م|يزه منصور فتـــىح عل|ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6842|6 ى |هر حس|محمد م حمد حسن|ني  لسويس|طبــــ 

7oo776 ى|حمد يوسف |نور سيد |حمد | بــــو حسي  لمنصوره|هندستـــ 

|3|7|8 ين صف|د و|رفعتـــ رش| في  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

756263 سعيد شعيبــــ محمود| ند عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26995o لطىل|هيم محمد متـــول |بــــر|حمد | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

45o9|8 ز|ح حر|لفتـــ|لرحمن وجدي محمود عبــــد|عبــــد |ره طنط|تـــج

6o9|27 هيم عيس|بــــر|لرؤف |حمد عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

34553o ل فهىم|دل كم|رحمتـــ ع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

329239 لقوي|عي فوزي عبــــد|ن رف|يم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

5428|5 د|تـــ حم|لشح|ء فتـــىح |ل| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

36|33o لكريم|رضوى محسن محمد عبــــد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

493937 ن|هيم محمد سلم|بــــر|محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

4o3|44 هيم عىل|بــــر|ن حسن بــــسيوئى |حن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

29962o ى|منه  هلل يشى حسن حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9||973 س |م عبــــده محمد عبــــ|سه ج|حقوق سوه

7o8o89 لمجد|بــــو |هيم |بــــر|د |طف محمد فؤ|عو ط|بــــ دمي|د|

699764 ن محمود حسن عىلي|يم| لمنصوره|بــــ |د|

68|493 حمد|حمد سيد |لرحمن فتـــىح |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8995o7 در متـــول |لق|عبــــد| ء زكري|دع ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

658oo لسيد محمد عيس|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

498o99 هيم|بــــر|در |لق|يدي عزتـــ محمد عبــــد |ه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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478458 ى عبــــد  لحليم فرج|سيف حسي  |علوم طنط

5|8|77 هيم  سليم عبــــد ربــــتـــ|بــــر|ء فوزى |وف معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

363644 هلل محمد|ل عبــــد|ن جم|يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|42|o9 حسن حسنى حسن محمد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

79|369 ى صبــــح|بــــل ل حسن حسي  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3253|8 ى يوسف |عمر و لبــــربــــرى|ئل حسي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9|o732 بــــر عىل |ن منصور ص|نور دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

4|23|6 بــــينى غ|زى |دى حج|ش نم|لشر |بــــ طنط|د|

844556 لديبــــ عبــــدربــــه| |يه رض| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

33o442 ندى حسن محمد حسن |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

528778 لفول|روق |لد ف|لرحمن خ|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

63863o هيم محمد عبــــده|بــــر|هيم |بــــر|يحن   زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

694568 محمد منصور| ن رض|يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|7843 ه عىل |  خشبــــه|مي 
ى
لدسوق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4o287o بــــسنتـــ سليم محمد محمود سليم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

856|3 تـــ عىل|ل فرح|هدير كم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3264o3 يمنى محمد سيد محمد خليل ى شمس طبــــ عي 

863395 ف عىلي شيبــــه |محمد 
لحمد|رسر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6947o6 ى عل ء عبــــده تـــوفيق حرفوش|نورسي  لمنصوره|بــــ |د|

529438 لحليم سعد حنورتـــ|حمد جمعه عبــــد | بــــ دمنهور|د|

6o64|o لصفىط|لحميد |يمن محمد عبــــد |محمد  لمنصوره|علوم 

889985 حمد |دل محمد |ر ع|من سيوط|علوم 

6753o7 د|لحد|مح حسن عبــــده |ن س|رو لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

5254o بــــسنتـــ عويس بــــكرى محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

568|3 ف سعد محمد|محمد  رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3722| م|لحليم عل|طف عبــــد |بــــسمه ع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|8|8| ف |دي |ش عيل محمود|سم|حمد |رسر ن|بــــ حلو|د|

23937| ى|هلل حس|منه  م محمود محمود حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45|6|9 وى|م عىل عرج|لسل|عىل عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

25246o لحق|ضى عبــــد|هلل محمد ر|رحمه عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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26o843 يدى سمو فتـــىح خليفه|ه |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

462822 هيم محمد عىل عطيه|بــــر|ء |شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

846o3| لمجيد|لكريم عبــــد|بــــدين عبــــد|لع|عىلي زين  ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

39334 ىط|لع|حمد عبــــد|ىط |لع|كريم محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

22887 مد محمود فرغل|مصطفى محمد ح ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|4o952 ى |مل |مه ك|س|ء |لزهر|طمتـــ |ف لخول|مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

228o54 للطيف محمد|مريم محمد عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

7526|4 محمود محمد مصطفى شهدى دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

968|5 د|لجو|ن عويس عبــــد |لح رمض|ء ص|سم| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

789989 هلل|ن عبــــد |يه حسن رمض| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

667|9 ح محمد|لفتـــ|ء جمعه عبــــد|غيد لفيوم|صيدلتـــ 

|58858 ل|لع|عيل عىل عبــــد |سم|يه سيد | هره|لق|ره |تـــج

|25845 يف عمرو رمض ن محمد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o96o8 ج |لبــــلتـــ|ء محمود محمد |لزهر|طمه |ف |تـــربــــيتـــ طنط

7736o9 ن|ل عف|لع|بــــ عبــــد |لتـــو|طمه محمد عبــــد |ف زيق|لزق|بــــ |د|

76o595 ين جم ل محمد طتـــ|رسر |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

35|928 ى رمض ن|ن عىلي رمض|نرمي  ى شمس|زر عه عي 

3339|| ن|هيم حسن مكرم شعبــــ|بــــر| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o2o73 ن|ن حمدى محمد محمود عمر|عمر ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

823383 هبــــه حمزه يىحي حسن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

455723 عيل|سم|لحميد محمد |هر سعيد عبــــد|بــــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|7422 ف عبــــد|يه | لرحمن|لعزيز عبــــد|رسر ى شمس طبــــ عي 

28252| نم|طف قرئى غ|طمه ع|ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

33|524 حمد محفوظ بــــيوم|خلود  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

77|8o9 ى|ل محمد حسن عىل ش|يه جم| هي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

692872 لعسيىلي|م |لسل|ده محمد عبــــد |مي ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

8o428o ى|ي هيم|بــــر|حمد محمد | |سمي  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

6|o74| لعجىم محمد حربــــ|ء |ول تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

283398 لعظيم|حمد عبــــد |مه محمود |س|جر |ه |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم
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695|48 ى عىل هرجه|لدين حس|ء |ء عل|رس| ني  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

345364 فظ طبــــل|حسن سمي  حسن محمد ح كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

4335oo وي|لح|هيم |بــــر|لرحمن فهىمي |عبــــد  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

526643 لمرىس مسلم|حمد محمد مسلم | سكندريه|ل|ره |تـــج

426356 لعسكري|حمد بــــسيوئى |سلىم بــــسيوئى  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

4557|5 ى|لبــــرنس |بــــر |محمد ج مي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

2oo46 حمد حلىمي محمود|م |حس هره|لق|حقوق 

|29o76 حمد|لرحمن |لرحمن وجيتـــ عبــــد |عبــــد  هره|لق|طبــــ 

633725 دل فتـــىح محمد مسلم|طمتـــ ع|ف زيق|لزق|بــــ |د|

|59267 لسيد مصطفى|محمد مصطفى  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

48oo75 محمد درويش محمود درويش تـــ ونظم |سبــــ|رتـــ وح|لي عبــــور إد|معهد ع
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|بــــلبــــيس شعبــــتـــ علوم ح

|626o3 لعظيم|رم عىل عبــــد |محمد ك ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

6953o6 لحميد محمود عرص|ل عبــــد |م جم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

86o275 هلل|بــــ عبــــد|لتـــو|ن عبــــد|بــــ رمض|لتـــو|عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

7887|5 ى قط|ء خ|ل| مش مصطفى|لد خي  لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o3883 دي محمد|لدين محمد صبــــره حم|بــــ |شه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|7o49 وى|لبــــشل|لحميد |هلل محمد عىل عبــــد |منه  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

627774 زى|دق عمر حج|زى ص|عمر حج زيق|لزق|علوم 

769|36 ن سليم|لم|ن س|لم|ء س|سم| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

459552 د|حمد حد|ن محمود |رو ج|بــــ سوه|د|

438728 ن|ل محمد حسن سليم|محمد كم لشيخ|طبــــ كفر 

7739o8 ك سمي  فخرى|يوسف مل ى شمس هندستـــ عي 

75846o د|لمعبــــود حم|طف عبــــد |حمد ع| ج|بــــ سوه|د|

77324| |لسق|لرحمن |لرحمن رزق عبــــد |ن عبــــد |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

262987 ى يوسف مج|م |ء س|سم| هد|مي  ى شمس| لسن عي 

8439o حمد|بــــر عىلي |حمد ص| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

83542 هلل|حمد سيد عبــــد |دتـــ |حم لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

48598| لسنوىس|لدين |لدين عىل نجم |طمتـــ نجم |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

426257 ى |ه حمد عىل|جر محمود حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|
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6|43|2 لدين|ل |لحسينى محمد جم|مصطفى  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

9|39|2 نشأتـــ يوسف زىك  | ري|م ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|78285 حمد مجدى عىل قطبــــ| ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

24o4oo رحمه محمد فرج سيد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

63747 لح|هيم ص|بــــر|لح |ن ص|محمد رمض ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

497|46 ي محمد سل|لحكيم عبــــد|ء عبــــد|ول
مه|لغنى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

5o33|3 ن|بــــو ضيف عىل سليم|رق |حبــــيبــــتـــ ط سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

5|465| ئى حسنى محمد محمد|م| عه دمنهور|زر

432583 لد عىل محمد خرصى|خلود خ |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|6767 م عىل محمد عطيه|رس هش|ي ى شمس هندستـــ عي 

887o24 ج  |لعزيز فر|ن عبــــد|ن رمض|يم| سيوط|بــــ |د|

475899 م|ن تـــم|مصطفى ممدوح خلف عرف سكندريه|ل|ره |تـــج

9||74| ل محمد |لع|ء محمد عبــــد|صف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

2957|3 حمد|لعزيز |سلوى محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8553o2 لمحسن حسن|لرحمن عربــــي عبــــد|عبــــد ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

34965 ي ع
م|م|دي |دل ن|مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6ooo83 ى ش|ك رل ولسن متـــى جرجس|رولي  لمنصوره|ره |تـــج

628739 نور محمد عىل|ء |شيم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

255927 لديبــــ|لمنعم محسبــــ |محمد عبــــد |بــــ طنط|د|

374|6 دل نجم محمد|محمد ع هره|لق|ره |تـــج

236473 ف محمود محمد|فرح  رسر هره|لق|حقوق 

852779 ى|ء صل|سم| ح حلىمي حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|39864 ح|لفتـــ|عيل عبــــد |سم|ء محمد |رس| هره|لق|عه |زر

759687 هيم|بــــر|لسيد |م محمد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

5|3539 لونيس|لمجيد عبــــد |مي  محمد عبــــد | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8o833o لعظيم|وع عبــــد|ن محمد مط|نور ره بــــنى سويف|تـــج

4837o2 دتـــ|هلل زي|ندى عوض عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2949|7 لعزيز|ل عبــــد|محمود وليد كم ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

||8897 ن|عيل حفنى حسن عثــــم|سم|لرحمن |عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

762938 لشويىح|ل محمد محمد |ء جم|سم| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

Thursday, September 6, 2018 Page 8885 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

9|2727 ى عبــــد|ي لصبــــور عىل جبــــريل |سمي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

7|5526 مه عىلي|وى سل|لشن|ن |نوره لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7o|o|4 هيم محمد|بــــر|محمد | حمد محمد عط| زيق|لزق|هندستـــ 

4o873| هلل|لسيد رحمه |م محمود |نس عص|ن |بــــ طنط|د|

35o472 لعليم|لسميع عبــــد|طف عبــــد|كريم ع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

493746 ف عبــــد |محمد  ن|لسيد شعبــــ|لمنعم |رسر ره دمنهور|تـــج

49o32 لق محمد|لخ|م محمد عبــــد |له| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

358oo8 بــــو عطيه|لرحمن محمد محمود |عبــــد ى شمس حقوق عي 

338259 هيم محمد|بــــر|ن محمد |حمد رمض| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

789788 ه ي حمد|رس مصطفى |ني  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4766o4 ن حسن فهىم محجوبــــ عجم| مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

328796 لسيد|ن |زم مجدى رضو|ح دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2699o7 حمد |لمنعم عمر |لمنعم مسعد عبــــد |عبــــد
ن|سليم

ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

54355 |د فتـــىحي حن|دي عم|ف حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

8|4726 عيل|سم|رقيه فوزي خلف  ي|بــــ |د|
|لمنى

89|92 ه|لل|حمد عبــــد|طمه محمد |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o9||8 محمد مصطفى فتـــوح يىح لمنصوره|هندستـــ 

894|3o ى كم مل عىلي |ل ك|حني  سيوط|بــــ |د|

526837 ف صل|محمد  مل|لدين ك|ح |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3348| لرحيم|حمد عبــــد |حمد محمد | ى شمس هندستـــ عي 

358469 لسيد|م |ن نبــــيل س|نوره ى شمس حقوق عي 

||6|74 حمد مبــــروك|عمر حسن  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

694|9| لشيخ|حمد |حمدى حسن مصطفى  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

677579 |لرحمن محمد عىل |هلل محمود عبــــد |عبــــد 
فع|لش

ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

42o837 ه يشى عبــــد| بــــوشعيشع|لعزيز |مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

24|o38 ى|لموجود |دل عبــــد|يوسف ع مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

625743 تـــ عطيه|لشح|ء عطيه |هن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

328o54 حمد|لرؤف سيد |م محمد عبــــد|سل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

336563 للطيف|ح عبــــد|لفتـــ|م عبــــد|مريم عص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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6893|| هيم|بــــر|دو حسن |حمد ج|ن |يم| لمنصوره|بــــ |د|

56589 سعودى معوض عيس حسن عىل ي سويف
هندستـــ بــــنى

222426 حمد|ن |ن شعبــــ|رحمه رمض لفيوم|عه |زر

52oo33 آيه مصطفى مبــــروك ريه سكندريه|ل|نوعيتـــ 

3458o6 مر|مصطفى محمد مصطفى عىل ع ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

24|o|3 لشكور صديق|دى صديق عبــــد|ه لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5239|| هلل| |هلل محمد عط| |محمد يوسف عط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22|826 دل يونس محمد|منيه ع| هره|لق|م |عل|

|5857| مل|م محمد صديق ك ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3284o| هيم|بــــر|لرؤف |لد عبــــد|حمد خ| هره|لق|ج طبــــيع |عل

255557 ر محمد حلىمي عيسي|لستـــ|حلىم عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

9o9928 ى محمد | ه جعفر خضي  مي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

349725 لكوم|حمد محمد محمد |محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|646o3 هيم|بــــر|لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|حمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6949o8 ل|محمود حسن محمود محمد هل ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

472|9 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|هيم عىلي عبــــد |بــــر| ى شمس|د| بــــ عي 

48265| ضى|لر|هيم عبــــد |بــــر|نسمتـــ محمود  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

325225 هلل نظي |نور رزق |نطون | ى شمس هندستـــ عي 

|56799 لعزيز|ن عبــــد |زم عمرو شعبــــ|ح لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

264548 لمليىح |لرحمن محمد عىل |بــــسمه عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

37572 ي حسن|حبــــيبــــتـــ ع
دل مصطفى سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|

إيجوثــــ

4327|| لكريم رزين|حمد عبــــد |لسيد |ندى  |حقوق طنط

696|67 ذ محمد محمد محمد منصور|مع معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4884|o دتـــ|حمد حم|رس محمد |د محمود ي|زي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83o9oo خلود عمر طه محمد |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

4o|629 ى عمر|م ش|لسل|حمد حسن عبــــد | هي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|75o7 حمد محمد|لعزيز |ء عبــــد|لشيم| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

225452 هيم خليل|بــــر|خلود محمود  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5|337o م|لعزيز عل|لمجيد عبــــد|لنرص عبــــد|سيف  سكندريه|ل|حقوق 
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3o72o در حسن|لق|متـــ عبــــد|س| |هن هره|لق|حقوق 

|38469 بــــر فهىم|د ص|ره عم|بــــربــــ ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

8o8|37 ى| دين محمود حسن حسي  ي|عه |زر
|لمنى

439|53 ن طلعتـــ عيس خليفتـــ|نوره |حقوق طنط

879|o5 يمن نظور عزم  |نوبــــ |بــــ| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

476658 د|لجو|عي عبــــد |لسبــــ|م عدلي |حبــــيبــــتـــ عص عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|8877 لرحمن|ن عبــــد|رحمتـــ صبــــىحي رضو |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8773|2 ن|ل حمد|يمن كم|يه | سيوط|عه |زر

27|43| وق خ لحرصى|لد فتـــوح محمد |رسر هره|لق|صيدله 

75294o لرحمن محمد سيد محمد|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

833|o3 لجليل|بــــر عيد عبــــد|عيد ج ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

2452|9 ه خي | هلل منصور فرج|مي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4o34o7 م|م سعيد تـــوفيق محمد س عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|688| هلل|لمنعم محمد موىس عبــــد |ن عبــــد |يم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

22|99o |رس|
ى
ء محمد محمد دسوق |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

8o6592 ف صبــــره عليوه|رس |ي رسر ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

875692 لرحمن سيد محمد عىلي |عبــــد سيوط|هندستـــ 

825|65 ي فخري |ن س|يم|
حمد|لم مصطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

7o6477 حمد|تـــ سيد |لسيد محمد عرف|يه | لشيخ|بــــ كفر |د|

9o|9|| لسيد |همتـــ عىل محمد  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

3|7988 لحميد|دهم عوض عبــــد|دل |ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|3466| دتـــ|لعزيز حم|حمد عبــــد |زن |م ى شمس|تـــج ره عي 

3|96|8 ى حمد عوض|حمد |محمود | لوجي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

64558| هلل|د حسبــــ |رق فؤ|محمد ط ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

2|5569 ى|يمن محمد صبــــ|يمنى  ج حسي  هره|لق|عه |زر

5||843 لرحمن|لعزيز محمد عبــــد|مصطفى محمد عبــــد  عه دمنهور|زر

6|o446 لبــــدرى|م عمرو لطفى محمد  لمنصوره|بــــ |د|

498482 لجندى|لسيد مصطفى |ر |من |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|29o25 ي عبــــد |رق |معتـــز ط
بــــينى لمنعم|لشر هره|لق|ره |تـــج
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68|296 لمغيثــــ|لرحيم عبــــد |مح عبــــد |محمود س ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

68557o  |لحم|هيم |بــــر|رغده 
ى
زى يونس|لمغ|ق لمنصوره|حقوق 

443889 لحميد|لسعيد عبــــد|لمجيد |أمنيتـــ عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

23|754 ميل تـــوفيق|كمل |بــــيتـــر  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

36967o لم غنيم|هدى سعيد غنيم س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

722|5 مر|لم طلبــــه ع|س| يش ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

5o528 كر فهىمي|حمد سعيد ش| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

42|784 نيس|هيم محمد |بــــر|حمد | سكندريه|ل|صيدله 

698357 دريس|دى محمد محمد |له|تـــسنيم مصطفى  لمنصوره|ره |تـــج

4o58| حمد|هيم |بــــر|محمود محمد  ن|هندستـــ حلو

89648o ه محمد رش| د  |د ج|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

676|84 ى محمد محمود |ي عيل|سم|لمتـــول |سمي  ن|طبــــ حلو

442694 زق|لر|مد عبــــد |زق ح|لر|ء كرم عبــــد |سم| ي صىح طنط
|معهد فنى

34o|65 |لعل|بــــو|تـــ |فتـــىح صبــــىح فتـــىح فرح لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

25532 ل|لع|نور عبــــد |م |هلل عص|منه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

785935 ف نبــــيل محمد عبــــد|محمد  لرحمن|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

42466| لحميد|س عبــــد|لغنى عبــــ|محمد عبــــد سكندريه|ل|علوم 

3636|7 ى|هدير محمد محمد  مي  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

892884 ى |ه حس|ء بــــ|شيم حمد |ني  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

373268 دي|له|رق محمود عبــــد|لد ط|خ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

27|742  |لسيد |مل حسنى |
ى
لعزم|بــــو|لدسوق ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

8o6754 لنبــــي|حمد عبــــد|لبــــ |وحيد غ ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

23|34o دم|هيم حربــــى محمد |بــــر|ن |مرو هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

774494 ح عويشه|لفتـــ|لعزيز عبــــد |م عبــــد |يه س| زيق|لزق|نوعيتـــ 

9o6446 ى |م محمد |رحمه عص مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

88o8| ن|لد محمود سلط|د خ|زي د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

528534 هيم|بــــر|محمد عرفتـــ فتـــىح مصطفى  ضتـــ دمنهور|علوم ري

8463o5 ي |م|
ن|حمد سليم|لحسن |بــــو|ئى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

675887 شورى|لك|ل محمود |خلود جم لمنصوره|ره |تـــج

9o9o37 محمد سعيد يوسف حفنى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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2836|3 ى|م |حمد عص| حمد حسن حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

49||44 ن عىل محمود عىل محمد|نوره عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

53999 يحن  محمد حنفى محمود ي سويف
هندستـــ بــــنى

5o5444 ى لمسيح|هلل عبــــد | |عط| زكري| مي  سكندريه|ل|صيدله 

782|58 لجليل|ر يوسف مصطفى عبــــد |بــــر| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

2|4833 مر محمد مدئى|يوسف تـــ ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|26673 هيم محمود|بــــر|حمد |فريده  ن|فنون جميله فنون حلو

2373|4 هر|لظ|حمد عبــــد|م |لسل|ر عبــــد|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

64525| بــــ|حمد محمود غل|لسيد |سمر محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|8752 ز سعيد عزيز |رى ممتـــ|م ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

679|38 حمد|لدين مجدى فتـــىح عطيه |نور  لمنصوره|ره |تـــج

32o|o5 در|لق|لد لطفى عبــــد|ء خ|عل ى شمس هندستـــ عي 

|62||3 لحميد عىلي|بــــر عبــــد |حمد حسن ص| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|9979 بــــو زيد|لسيد |حمد |ل |ء جم|آل ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

5|4693 ف أحمد عبــــد ع|لىح من|أيتـــ أرسر طبــــ بــــيطرى دمنهور

764665 ن|حمد سليم|بــــ |لعربــــى حج|لسيد |حمد |بــــسنتـــ  حقوق بــــورسعيد

|4238o نهرو بــــرتـــ حبــــيبــــ| ندر|س هره|لق|طبــــ 

335858 ن|زق محمد مهر|لر|ن عبــــد|هدى شعبــــ ى شمس صيدله عي 

3625o9 عيل|سم|هيم |بــــر|لد محمد |ء خ|غيد ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

5o3733 حمد|لبــــدرى |حمد |لرحمن محمد |عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

||9377 ى سويلم|محمد مصطفى عبــــد  لعزيز حسي  ى شمس حقوق عي 

5372|9 ن فرج محمد أنور موىس|نوره ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

858353 د محمد|م رش|س|روضه  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

536o65 ن|ن محمود رمض|محمد رؤوف رمض عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8294|2  عىلي عز|ي
ى ى|لدين |سمي  مي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

624684 حمد بــــسيبــــس|محمد حسن محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6o2677 فع|لش|ح محمد |لفتـــ|م عبــــد |وليد عص سكندريه|ل|صيدله 

4o5574 حمد جبــــر|صح |م محمد ن|دين هش|ن سكندريه|ل|ره |تـــج
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6|978 بــــر|ر عىل ص|محمود مختـــ صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

785382 هيم محمد سويلم|بــــر|رص |ن ي|لسن |
|لمنى

6o9293 ألفندي|لشكور |ن عبــــد|حمد عثــــم|محمد  لمنصوره|حقوق 

844824 دق|ح سيد محمد ص|سم ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

24o859 لنبــــى محمد|لرحمن فتـــىح حسبــــ |عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

68|26 مل|تـــ سعد ك|ده فرح|حم لفيوم|عه |زر

8622o9 ي |
لسيد محمد|حمد مصطفى كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

3|874 ضىح يحن  تـــوفيق محمد دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

78|669 ف عىل محمد | |دين لبــــقلولي|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

44722| ه|لل|لح عبــــد |مخ ص|لح ش|محمد ص سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|693o8 وق تـــوفيق زينهم محمود رسر سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

22795| ى|رس| ء محمود مرىس حسي  هره|لق|بــــ |د|

44o7|9 هيم عىل|بــــر|م عىل |ريه لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

262497 لمرضى محمد|رق عبــــد|محمد ط ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

268286 وى|لغز|هيم |بــــر|يمن |حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

424333 لحميد|حمد عبــــد |لحميد |حمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

882o22 ر  |لغف|دى عبــــد|له|ده عبــــد|حمد حم| سيوط|حقوق 

54|2|o لسيد محمود محمود عىل غنيم|جد |م بــــ دمنهور|د|

8853|4 تـــه |لرشيد شح|رص عبــــد|سهيله ن سيوط|صيدلتـــ 

22866 ح فرج سيد|محمود صل |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

53359 ن|لرحمن سيد حسن حس|عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

639762 ف محمد مصطفى|شه بــــ أرسر لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

36|o|3 م سعيد عليىمي|م هش|سل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

442||o هيم محمد|بــــر|ع |لر|هلل |حمد فتـــح | لشيخ|ره كفر |تـــج

2722o4 ي عبــــد 
ل|لع|مريم محمد محمود مصطفى ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

84594 ه محمد قرئى محمد| مي  ره بــــنى سويف|تـــج

65o96 رص عويس محمد|لن|عمرو عبــــد لفيوم|طبــــ 

5|54|5 هر|حمد ط|فظ |فظ ح|مريم محمد ح تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

36647 حمد رجبــــ|منى عىل  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

258663 لسيد موىس|م بــــكر |بــــكر حس تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 8891 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

72675 ى صديق ى حسنى حسي  حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

642347 رى عىل|لسيد بــــند|محمد | نور زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|96o4 ي|ر
ص|لخو|نور محمد |حمد | |ئى ى شمس|د| بــــ عي 

349667 هيم|بــــر|لرحمن عىل |هبــــتـــ عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

|26486 هيم|بــــر|حمد محمود |هلل |منتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

78235o ي|ر
مد عىل محمد|ح| ئى زيق|لزق|نوعيتـــ 

85644 تـــ كم| ل عزم محمد|مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

229273 عىل| لعل|بــــو|مريم يشى  لفيوم|عه |زر

429949 وى|لسبــــع|حسن عىل حسن غريبــــ  |حقوق طنط

27|8| لغنى|شور عبــــد|ن ع|بــــ رمض|مهتـــ هره|لق|ره |تـــج

9o42o| لنبــــى |رف عبــــد|لسيد ع|محمد  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

54888 لمجيد|لق سيد عبــــد |لخ|ء عبــــد |شيم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7766|4 ه حمد| حمد عيسوى|ن محمد |مي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

3|6458 ء مجدي سيد عىل سيد|ل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|2|634 ن عيسي محمد|نسمه رمض ن|بــــ حلو|د|

262395 لم|حمد س|لم |م جميل س|سل| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

626|68 مد|كريم محمد محمود ح زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

88|329 هيم |بــــر|ن مصطفى تـــوفيق |يم| سيوط|بــــ |د|

828458 ى|حمد |خلود عدلي  مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

8878|| لس  ن بــــولس |سحق سليم|لقس |كي  سيوط|طبــــ 

444|52 لنهري|لمليىح  |لسيد |لسيد |عمر  لشيخ|علوم كفر 

25|59| ف وحيد ضبــــش|وحيد  رسر ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

45|34o ج |ن ن|رص شعبــــ|لن|مؤمن عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

5694o حمد|ج  |حمد خف|ن |يم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

89o736 ه حسن | هيم محمد |بــــر|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

858636 وي|ن سعد|لد شعبــــ|حمد خ| ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

26|276 لحديد|بــــو|رق سعيد |بــــسمه ط ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

875522 لصبــــور |ح عبــــد|محمد بــــكي  صل سيوط|حقوق 

5o6725 هيم|بــــر|بــــ محمد يوسف |يه|ليىلي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

224o87 حمد|يه سعيد موهوبــــ | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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536357 حمد|ن |بــــروين مجدى رمض عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77583o لرحمن محمد|لدين عبــــد |م |محمد حس زيق|لزق|نوعيتـــ 

3||5|o  محمد|محمد | رن
ى
لسيد دسوق ى شمس حقوق عي 

5|866 ى عبــــد |ء شعبــــ|سم| لعزيز|ن حسي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o887 عمرو محمد حسن رجبــــ جمعه سيوط|حقوق 

269277 ر|لنج|فظ |ده شبــــل ح|مي ي صىح بــــنه
|معهد فنى

827o72 هر|لظ|محمود عرص حشمتـــ عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

76o799 ج  يوسف يوسف|ء محمد حر|رس| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

35858| لجليل|سلوى مجدى محمد عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6ooo9 ي شعبــــ|م|
ن جمعه مرىسي|ئى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

23539 لمحسن|ن محسن محمود عبــــد |مرو لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

4|97o9 لسيد|لعليم محمد |لعليم محمد عبــــد |عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

685298 ى|ريه م محمد طه عىل عوضي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

526538 م عبــــده محمد رجبــــ|ن س|مرو سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|24659 ن|رق حسن حس|محمد ط دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

9|3|93 بــــ |لوه|لزهرى عبــــد|حسن عىل  ج|بــــ سوه|د|

483|48 حمد|ن سيد |حمد متـــولي رمض|مريم  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o29|9 م|ده عل|حمد عبــــ|هر |حمد ط| سكندريه|ل|بــــ |د|

9o5279 قس عجيبــــ |رفعتـــ قري| رين|م ج|تـــربــــيتـــ سوه

5|2484 حمد سعيد محمد|يمن | بــــ دمنهور|د|

7|5988 حمد زيد|حمد |ح |يه صل| |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

6o9984 حمد حسن حسن شلبــــى|هبــــه  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

893965 ي
ى |بــــتـــ حس|لسعود ثــــ|بــــو|ء |ضى ني  ي صىح 

سيوط|معهد فنى

|29o75 لكردي|لرحمن محمد عىل |عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

4o7o34 لد قنديل محمد قنديل|خ| سه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

29o93 ل|يكل فرنسيس غ|يوسف م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

436943  عبــــ|نتـــص|
ى
ز|حمد در|س |ر شوق سكندريه|ل|حقوق 

346278 لس عبــــد ن|لمسيح عزيز سليم|كي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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684|5 ي|لمول عبــــد |ن حسن عبــــد |حن
لغنى لفيوم|بــــ |د|

|56929 لطيبــــ|هيم |بــــر|لطيبــــ |لدين محمود |سيف  هره|لق|حقوق 

6|o5o9 لحبــــيبــــى|عىل محمد محمود عىلي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

23|549 هلل محمود|بــــ عبــــد|يه|عمرو  هره|لق|هندستـــ 

897o29 ضى |لق|سط |لبــــ|لربــــ تـــعلبــــ عبــــد|د |محمد ج ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

278o35 ى عىل محمد|سم| ء حسي  شمون|نوعيتـــ 

9365o ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه | هلل|لكريم عبــــد |يوسف سعيد عبــــد 

42|348 حمد|هيم |بــــر|م |كر| |دين لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|5o64o لدين|يوسف محمد يوسف عز  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|32|8 لق زنتـــوتـــ|لخ|لسيد رزق عبــــد|رس |ج |ره طنط|تـــج

369676 عي|هلل مقبــــل رف|طف عبــــد|ء ع|سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

862972 شم|لرحيم صبــــري خليفه ه|عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

85|469 ر محمد|لستـــ|نور عبــــد|محمد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

42333 لحكم عىل|ن عبــــد |هندتـــ شعبــــ|ش هره|لق|ره |تـــج

74996 هلل محمود لمعي عبــــده|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

85|444 ي عبــــد|لورد|عيل |سم|مروه 
لمولي|ئى سيوط|تـــمريض 

|37586 ى فتـــىح عبــــد |نور  ل|لع|لدين حسي  هرتـــ |لق|تـــمريض 

|57775 م عصمتـــ محمد عىل|حس| دين هره|لق|طبــــ 

3395o9 لد محمد عىلي|لجليل خ|يمن عبــــد|ف |عف |تـــمريض بــــنه

53o6|2 لعزيز محمد|تـــ حسن عبــــد|ي| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

48o83 رك|دل سيد مبــــ|بــــ ع|شه هره|لق|ره |تـــج

826o98 وي|لدندر|بــــ محمد |لوه|ء محمود عبــــد|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

373796 حمد|ء محمود حسن |سم| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

7522|o ي|بــــ محمد محمود محمد |مه لمسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

825696 حمد|لدين |لد نور |ء خ|رس| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

752o79 ي
مد|لدين ح|ء |بــــسنتـــ محمد ضى م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

4|oo97 لطوجى|لغنى |رق عبــــد |محمد ط |ره طنط|تـــج

64857o هيم|بــــر|تـــ |دى فرح|له|مينه | زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|3799| تـــم مصطفى حمدى حسن|لرحمن ح|عبــــد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

4595| وق خ لد محمد سيد مهدى|رسر هره|لق|طبــــ 
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629882  عىل|محمد 
ى
لسيد شوق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

84538o هلل|حمد محمد عبــــد|منيه | ن|سو|تـــربــــيتـــ 

365748  عبــــد|ن سعيد |رضو
ى
هلل|لجرق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

498928 ح يوسف  عطيتـــ|لفتـــ|ء محمد عبــــد|آل تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

425933 يف محمد حسنى  لسيد|هدير رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

4|837o ل محمود يوسف|ء محمد كم|لىمي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

524o85 هيم|بــــر|ء مصطفى محمد |لشيم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|579o3 حمد محمد|ء جرئ |ول ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

4o93|o ص|لقص|لنبــــى |لد عبــــد |يدى خ|ه ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

4939|2 نوبــــي|رس محمد محمد |ف لشر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

762623 ي
زى|ن غ|محمد خلف محمود تـــعى ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

7o3477 حمد يونس|لمحسن |ح عبــــد |م صل|سل| زيق|لزق|ره |تـــج

|67622 حمد عوض|حمد يكن | مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

78o44o هيم عىل|بــــر|ء محمد |عىلي ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

695532 هيم عىل سعد|بــــر|ء عىل |عىلي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|937 حمد|رق عىل |مريم ط هره|لق|ره |تـــج

86329o ى نصي  عبــــيد نصي | مي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6|9544 لبــــردويل|إلتـــربــــي عىلي |أحمد محمد  سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

495996 حمد نعيم محمد حسن|م |كر| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|46359 ء سعودى حنفى محمود|شيم هره|لق|حقوق 

|29|23 يم|لد|لدين يوسف عبــــد |م |محمد يوسف حس ن|بــــ حلو|د|

|5|9oo م فهيم|م|منيه فهيم | هره|لق|علوم 

826779 حمد حسن| |لنج|بــــو|ء |لشيم| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

34o257 ن مطر|سمي  منصور سليم| لي|د |تـــربــــيتـــ بــــنه

426244 لكريم محمد|بــــ عبــــد |يه|ندى  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

529|3| هيم خليفه|رق إبــــر|محمد ط سكندريه|ل|هندستـــ 

9o6833 ل حبــــسر فخرى |كم| رين|م ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

4o299| م|م|حمد مسلم |م |م|لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

487||2 ف سيد سليم|لد |خ رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 8895 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4983|9 |لبــــن|ندى فكرى عىل عىل  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

42o654 لدين مصطفى|ل |ء كم|م عل|عص لفيوم|لعلوم |ر |د

|74562 حمد حسن|رحيل حسن  ى شمس علوم عي 

29o|24 محمد سعد بــــكر محمد |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

295846 لس ج لسيد|د |لسيد فخرى ج|د |كي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

|62549 ظه|بــــ|لحميد |هر عبــــد |عمر م د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

63|659 هلل يوسف|طمه محمد عبــــده عبــــد |ف زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

687477 دى محمد|له|ىط عبــــد |لع|لسيد عبــــد |ندى  لمنصورتـــ |تـــمريض 

8|5696 حمد|حمد |ن |شعبــــ| لي|د ي|بــــ |د|
|لمنى

475586 حمد|لحكيم حفنى |نور عبــــد |ء |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

3|6667 هبــــتـــ سعيد حسن مرىس عرفه ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

854237 ى حسن حزين حسن|ي سمي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8|2|77 ى|لحميد |حمد عبــــد|مي  مي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

69454| لسيد|ن |هيم رمض|بــــر|ء |ل| لمنصوره|نوعيتـــ 

64o5|5 سعد محمد سعد بــــيوم جبــــل زيق|لزق|ره |تـــج

846|34 عيل|سم|حمد |هلل عبــــده |عبــــد ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

26|734 لعبــــد|لحسينى محمد |لحسينى محمد |محمد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

43689o سم|بــــ محمد ق|ره نبــــيل خط|س لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

54|268 ل|مصطفى نرص محمد محمود غز ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

37|8|2 للطيف|محمد محمود فوزى عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|7448 ى|ي ى عمرو وجيه تـــوفيق حسي  سمي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|36547 حمد رفعتـــ محمد مهدى|عمرو عزيز  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

||882o هيم|بــــر|د |عبــــيده فؤ| ر|ي لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

9||728 لموجود |يه محمد عىل عبــــد| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

69672 لعزيز|مد عبــــد|ن محمد ح|مرو طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

5|67o لحميد|ل عبــــد |لع|ده عزتـــ عبــــد |غ بــــ بــــنى سويف|د|

428432 لوكيل|ندى مصطفى محمود  ي صىح طنط
|معهد فنى
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|563|| لمجيد|عيل عبــــد |سم|لنبــــى |لرحمن عبــــد |عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

354673 هيم|بــــر|ر محمد محمود |من ى شمس|تـــج ره عي 

|624|5 ئى يوسف محمد يوسف|حمد ه| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

5|5732 ن|لمنعم سلم|يمن عبــــد |آيتـــ  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

2258o7 لد كرم محمود|حمد خ|كرم  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4|||89 روق محمود|ر حمدي ف|من |تـــربــــيتـــ طنط

495|39 م|لسل|لرحمن عبــــد |ن عبــــد|عمرو رمض بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6|2739  مرىس |هلل محمود |منه 
ى
لشيتـــه|لدسوق زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

2283|4 ن س|دل صليبــــ متـــي|ع| مي  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

3|4955 هلل|ن غريبــــ محمد عبــــد|مرو ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

3269|6 ل عىل|جر سيد جل|ه ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

8|2796 عيل|سم|مريم حمدي حسن  ي|بــــ |د|
|لمنى

9|25o2 حمد محمود |وجدى محمود  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8|5527 وي|حمد سيد حسن ص| ي|تـــمريض 
| لمنى

358739 د|لجو|لعظيم عبــــد|سم وليد عبــــد|بــــ ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

79o37| ى|حمد مصطفى |  حسي 
حمد مصطفى ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

92o9o5 عيل |سم|ن |لنعم|بــــو|حمد |محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

83|759 ي فر|لبــــ|لمعىطي عبــــد|حمد عبــــد|
ى
ج|ق دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

45|942 وى|لشه|حمد |ء محمد يوسف |رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

898865 ه محمد حسن | لسيد |مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

498o85 ص|لقص|يه محمود محمد | سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

78o|59 لحليم محمد|عيل عبــــد |سم|مؤمن  زيق|لزق|نوعيتـــ 

3|8|36 لعزيز محمود|لدين عبــــد|محمد نور  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

239492 مر|بــــو ع|حمد |يمنى وليد محمد سيد  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

367857 لصعيدى|لعزبــــ |د محمد |جه |نوعيتـــ بــــنه

365663 ى|مه |س|عمر  حمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

85o329 حمد محمد عوض محمد| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

832794 ي حس|ء |رس|
ى|حمد مصطفى ني  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

453o7o ف عبــــد|من لمنعم كمون|ر أرسر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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427557 فعي|لش|هيم فهيم |بــــر|محمود  |عه طنط|زر

698346 دق|ئى عزتـــ ص|جر ه|ه لمنصوره|هندستـــ 

|3o73o لد محمد تـــوفيق|زم خ|ح د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

79||32 ن|ن حبــــسر سليم|رق سليم|رغده ط  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

55389 بــــ|لوه|حمد عبــــد |بــــ |لوه|حمد عبــــد | تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

277583 هلل| |ن سعيد محمد عط|حن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2|652 ف محمد |ء |سم لمجد|بــــو|حمد |رسر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

793739 هيم محمود|بــــر|لد |كريم خ |ره بــــنه|تـــج

84436 هلل محمد محمد|سميه فتـــح  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|634o6 ل|لع|لدين عبــــد |ح |م صل|عص| رن هره|لق|علوم 

262959 حمد|سيد | لنبــــى زكري|حمد عبــــد| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

489684 فع محمد|لش|بــــكر | عل سكندريه|ل|حقوق 

85597o لعزيز محمد حميده|محمد عبــــد لفيوم|حقوق 

332726 در|لق|ئى جوده عبــــد|مي  محمد ه| |ره بــــنه|تـــج

|4989| ن|مه محمد رحيم سليم|سل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7oo47o م|لسل|هيم محمد عبــــد |بــــر|محمد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

5|75o2 ق|هلل محمد |ن عىل عبــــد |نوره وى|لشر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7o5o4 مد عبــــيد|حمد جمعه ح| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

46o5|7 هيم محمد حربــــ|بــــر|محمد محمد  |بــــ طنط|د|

4|494| كريم شهدى محمد محمد سيف لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

9|7538 ي
ى  |صفيه ممدوح بــــخيتـــ بــــنى مي  سيوط|هندستـــ 

862445 لسيد|ن |لدين سليم|ء |حمد بــــه| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

2626|6 فظ محمد بــــدوى|عمرو وحيد ح ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

26747| لحميد محمد سعيد|ء مجدى عبــــد|عط |تـــمريض بــــنه

335489 ح مبــــروك|لفتـــ|لرحمن عبــــد|رس عبــــد|هلل ي|منتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9|6944 ى  |ع حس|ن طلعتـــ رف|نوره ني  سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

7848|3 لحميد محمد|ن عبــــد |ء رمض|ل| زيق|لزق|نوعيتـــ 

6845oo س |س عبــــ|لسيد عبــــ|ء |شيم ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى
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4||53 فع|لن|د محمد عمر عبــــد |زي هره|لق|ر |ثــــ|

|3|99o حمد|ن محمود |ن رمض|نوره هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

6|7627 لسعيد شوق كذلك|رق فهىم |ط ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

28o254 لسيد محمود|يحن  مسعد محمود  ى شمس|تـــج ره عي 

439825 ي|لسيد|حمد |لسيد |م |ريه
لجوينى لشيخ|طبــــ كفر 

442|87 دى عيس|له|نور عبــــد|هر |نور م| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

69222| ي
ح محمد عىل جبــــر|نج| دئى لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

||4877 لحليم|عمر محمد سيد عبــــد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

4852|8 هيم أحمد|ن إبــــر|ريم حمدى شعبــــ سكندريه|ل|ره |تـــج

772346 ه  لدرس|حمد محمد محمد محمد |ني  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

324766 حمد حمدى سيد عىل| ى شمس|تـــج ره عي 

|5o2|2 دى سمي  مرىس خليفه|ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|279 ف حنفى عبــــد |م |ريه لحميد|رسر دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

59633 ف عىل محمد|هدى  رسر |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

886859 رك |د مبــــ|رك فؤ|ء مبــــ|رو سيوط|بــــ |د|

25627 ف هل|جر |ه هلل|ل عبــــد |رسر هره|لق|هندستـــ 

266336 د مرىس|لىح ج|حمد عبــــد|د |جه |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

6o82o7 وى|لفرم|حمد |حمد |له عىل |ه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

755526 ى|مح محمدس|محمد س م حسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

72679 عيل|سم|ن |لرحمن سيد رمض|عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

5o94|6 م|لسل|شد عبــــد |حمد محمد ر| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

9o|456 ى|ش حمد محمد عيس |ز |هي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

82374| ه زيد|لل|حمد محمد عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

8o5924 ره طه محمود حسن|س ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

56965 ى|حسن عويس | لي|د مي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

24o5|3 وى|لسعد|لد محمد عبــــد ربــــه |د خ|جه هره|لق|بــــ |د|

5|8248 محمد فتـــىح بــــلبــــولتـــ| بــــسنتـــ رض عه دمنهور|زر

5|599o ن محمد طه|تـــ رمض|ر فرح|نه| سكندريه|ل|طبــــ 

83267| هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|م |بــــتـــس| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر
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888875 خلف حسن عىل | ر|ي سيوط|صيدلتـــ 

8oo|36 بــــ رفعتـــ تـــوفيق|عمرو شه ي|هندستـــ 
|لمنى

87626| ن |ن محمد عثــــم|ء عثــــم|مصطفى عل سيوط|علوم 

774732 دق خليل|لص|مه سمي  محمود عبــــد |س| زيق|لزق|حقوق 

258537 ى |محمد فرج  ل|لش|مي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

8oo34| لمقصود محمد|مجد عبــــد|حمد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4342o4 لمهدى سليم|لحفيظ |ئى مصطفى عبــــد |م| |بــــ طنط|د|

|59996 ض محمد عيد موىس|محمد ري وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

9|278| د جرجس عطيه |مريم عم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

||96|5 بــــ خليفتـــ محمود|يه|محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

9o2775 ه | للطيف محمد |حمد عبــــد|مي  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

323285 لجندى|لد يىحي سيد |ر خ|مي وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

5|2662 ص|لقص|هلل |لرحمن محمد عبــــد|عمر عبــــد ره دمنهور|تـــج

7|6|4 لنبــــى|مل عبــــد |لد محمد ك|خ ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

774562 ل|ح محمد عىل حسن بــــل|لفتـــ|ء عبــــد |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

89o788 وق خ خىل حسن |لد د|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o8948 ر|لجز|لعظيم |ده عبــــد|لعظيم حم|عبــــد |حقوق طنط

79o|28 ى |عيل |سم|طمه |ف ى حسي  خ|لطبــــ|مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

6|7425 فظ جوهر|تـــم ح|ن ح|نوره ط|حقوق دمي

429537 تـــ|لزي|سم محمد |لد محمد ق|خ |علوم طنط

35462o ي
وق سيد محمد حسن قرئى رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

33994 م محمد|م|م |فريده هش هره|لق|بــــ |د|

4|7967 لم شلبــــى عىل شلبــــى|هدى س ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|7675o ى عل ى عبــــد |ء |حسي  د|لجو|لدين محمد حسي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

27625o رق محمد سيد|د ط|جه كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|625|5 لرحمن|هلل عبــــد |هلل عبــــد |يوسف عبــــد  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

697825 ه وجدى عبــــد  هيم|بــــر|لد |دى خ|له|ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

498367 ن|لسيد يوسف دبــــي| |خلود رض ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

5|6949 عيل|سم|هيم |بــــر|ن ربــــيع |رو ره دمنهور|تـــج
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228668 لد سمي  محمد|ن خ|نوره هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

785o94 ى حسن|محمود ج بــــر حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

46584 حمد|حمد فتـــىح |ر |من هره|لق|ر |ثــــ|

683769 لسعيد رزق|بــــو مسلم | |م رض|حس ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|65275 لعزيز|ل عبــــد |هلل زغلول جم|منتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

922867 لدهبــــ |بــــو|م حربــــى مصطفى |حس ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

9|4o59 م محمد  |لسل|مه عبــــد|س| |هولي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

36563| لسيد|لد جمعه |حمد خ| رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

25594o ى|بــــو|حمد طه | يد أبــــوحسي  ى لي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

764388 ي|لبــــ|رص محمود عبــــد |محمد ن
ى
ق ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

7763|7 ن|م سليم|لسل|بــــ عبــــد |يه|ن |يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

|67284 هلل محمد محمد محمد|منتـــ  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

47582o عيل بــــيوم|سم|عيل محمد |سم|مه |س|يوسف   سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83477 ف زيد|منى  ن|ن عقل زيد|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

77|6o كر ظريف|د ش|ويرس ميل|س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|2oo26 م|لسل|د عبــــد |لجو|بــــرديس محمد عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

899o69 متـــ |هر لطفى سل|م| رين|م مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

498o9 ض عىل|ء رزق ري|دع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

64o682 ن|مل سليم|حمد محمد مدحتـــ لطفى ك|د |زي زيق|لزق|صيدله 

9|7489 طف سيد محمد  |ء ع|عىلي سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6o559 بــــوسيف|رص محمد |ره ن|س ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4647|2 مد عىل|مه محمد ح|س|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

329528 ش|ش محمد حو|در حو|ن ن|يم| |ره بــــنه|تـــج

229265 ل جرجس سعد|رى عد|م هره|لق|ره |تـــج

67748| ئى بــــيوم محمد|لكن|حمد محمد | لمنصوره|حقوق 

3559o9 ن|يحن  عىل زي| مصطفى رض لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

4o6999 هلل منصور عبــــده محمد يوسف|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o|547 بــــوريه|لعزيز |ل عبــــد|ء جم|سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5o896 حمد مخلوف|لرحمن محمد |عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج
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254695 جه|ن عىل خو|لحميد سليم|لحسن عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

445983 شور|شور محمد ع|رق محمدع|هلل ط|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63296 رجبــــ جمعه محجوبــــ عبــــده |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

9|388 ق روس|ىط زىك سد|لع|وى عبــــد |رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

224o|8 ف محمد محمد|يه | رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

678624 ى محمد|لسيد |محمد | رن مي  لمنصوره|علوم 

79|868 حمد عطيه|حمد عمر |خلود نرص  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

69|669 لعدل|لغنى |لسيد عبــــد |ر |لستـــ|بــــسمه عبــــد  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

87863| ذل |ذل سيد ش|يه ش| سيوط|ره |تـــج

52o6|6 ن محمد مصطفى أحمد سليم|يم| ط|بــــ دمي|د|

7|68o3 سىط|لدي|حمد بــــدير |ء |ل| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

538|78 تـــ جم| هيم شلبــــى|بــــر|شم |ل ه|مي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

925|4| كريم محمد حمدى محمد   ج|ره سوه|تـــج

285252 حمد بــــكر|د |محمود فؤ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4948o| در عبــــده|لق|لحميد عبــــد |لحميد عزتـــ عبــــد|عبــــد  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

9|76o2 طمه ممدوح مرزق محمد |ف ي صىح 
سيوط|معهد فنى

622|84 ن ى|هيم شلبــــى |بــــر| |مي  لبــــحي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

846o2| سط محمد|لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|هلل |عبــــد ن|سو|حقوق 

82999| ى|كم| ن|يو ل لطيف وغي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

23277 ى عبــــد |م عمرو محمد |سل| لحميد|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5264|6 تـــه|دهم حمدى محمد عىل شح| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33234o هيم|بــــر|ن |لسيد زيد|ء محمود |شيم هره|لق|ر |ثــــ|

5268o6 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|لم |س ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

|672|7 هلل محمود محمد|حمد عبــــد | ى شمس حقوق عي 

76oo69 محمود محمد حسن سعيد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69852o تـــه|هيم شح|بــــر|هلل |حمد عبــــد |محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43o68o ن محمد محمد علوش|نوره ي صىح طنط
|معهد فنى

325933 حمد|محمد سيد | مه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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63o758 شه|لدين عك|محمد وليد نرص  زيق|لزق|حقوق 

|727o3 حمد|لمفيد |رص عبــــد |حسن ن سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

9|5624 ل محمد عىل  |جم| مه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|54|5o ع|لسبــــ|لسيد |يوسف محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

42786| هيم فرج|بــــر|حمد فرج |ء |ل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4344o3 لمهيمن عيس|لح عبــــد|ن ص|نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

692662 وي|لعدل|لسيد محمد |ندى محمد  لمنصوره|بــــ |د|

54536o فظ|لح|حمد مصطفى سعد فهيم عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

683624 لفضل|بــــو |لعزيز عىل |حمد مسعد عبــــد | لمنصوره|حقوق 

45o|53 بــــ|لوه|محمد عىل محمد عىل عبــــد |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

2566o2 ه  |لنبــــى سلكه|عيل عبــــد|سم|مشي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

784397 هلل|ن ضيف |ء محمود حسن سليم|ول عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|5o998 هلل|رس مرىس حسبــــ |هلل ي|منتـــ  هره|لق|ره |تـــج

774364 تـــه|لسيد شح|حمد |حمد نجيبــــ | هره|لق|ج طبــــيع |عل

677978 م شلبــــى بــــسيوئى|عمر عص لمنصوره|حقوق 

9|2||8 لس خلف حكيم عبــــد لشهيد |كي  ج|هندستـــ سوه

4768|o |لمقصود |درعبــــد|لق|لمقصود عبــــد|محمد عبــــد
لزلطه

لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

246o77 لنحتـــتـــ|دق |لص|لحميد عبــــد|دق عبــــد|لص|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

924778 ى عبــــده عىل محمد   نرمي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7o935o لحديدي|لسعيد محمد حسن |لسعيد |محمد  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

222346 لمنعم فرج|ء سيد عبــــد|هن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

786o64 ى|لح |سم ص|يه محمد ق| وى|لجي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

772867 محمد سعيد منصور محمد ى شمس|تـــج ره عي 

3|254| لبــــرى|محمد محمود عىل محمود  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

79|373 ل|لجبــــ|طف لطفى |محمد ع زيق|لزق|ره |تـــج

56|27 ى|عل ى سيد حسي  ء حسي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

42o274 ى يونس ندى مجدى حسي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

689649 هلل عطيه عطيه محمد عىل|مريم عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7o|983 لسلخ|تـــ |لشح|عيل محمود |سم|مصطفى  هره|لق|ج طبــــيع |عل

633862 لسيد محمد عىل|حمد |لسيد | قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر
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2|2584 حمد يوسف|ح |يوسف صل ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

525o32 هيم محمد خليل|بــــر|متـــ |س|هيم |بــــر| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

7732o2 عيل|سم|عيل محمد |سم|حمد |محمد  ى شمس هندستـــ عي 

7o49|4 ئى|ل عن|لع|ل فتـــىح عبــــد |لع|ء عبــــد |سم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

86o679 ى عبــــد|غنيمه محمد  ر|لستـــ|مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

2|792 لحفيظ|حمد عىل عبــــد |رير | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

767975 مر|ع ع|لسبــــ|منى محمد فهىم  لعريش|تـــربــــيتـــ 

85623o لعزيز محمد|زمزم محمد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

843676 هلل|عىلي مجدي عىلي عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|89o9 ى |ن |نوره بــــو عيد|يمن حسي  ط|معتـــ دمي|علوم ج

5958o هيم|بــــر|يه حلىم عيد | صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

693259 تـــه|ح شح|لفتـــ|لرحمن عبــــد |ن ربــــيع عبــــد |نوره لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|665o8 ف |ر |من ن محمد|م شعبــــ|م|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

273358 م تـــوفيق|د عل|مروه عم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

43|825 يف عبــــد  للطيف رقيه|كريم رسر |طبــــ طنط

7o8748 هلل|لسيد عبــــد |ن |لعليم شعبــــ|م عبــــد |وس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|8576 نور لوندى|ئى |كريم ه لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

344677 حمد محمد محمد|رحمتـــ  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

63|3|4 زق|لر|مريم يشى تـــوفيق عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

4|2o|5 ي
ح محمود خروبــــ|لفتـــ|ء عبــــد |ضى |ره طنط|تـــج

232956 هيم عيد|بــــر|رص رشدى |سلىم ن ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

|4||72 لحمد|بــــو|لمجد |بــــو|رضوى مصطفى  ى شمس حقوق عي 

7o379| لسيد حجر|بــــر صديق |محمد ص زيق|لزق|طبــــ 

8763| ي عبــــد |
لعليم|هلل عبــــد |حمد قرئى ن|حقوق حلو

77|967 لسيد|لسعيد يوسف |لسيد |حمد | زيق|لزق|حقوق 

772625 ى مصيلىح محمد لبــــن|سم ح خي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

9o8483 د وليم عدل |تـــرين عم|ك ج|عه سوه|زر

8|9o86 شد|ح ر|رغده حربــــي صل ي|عه |زر
|لمنى

|57437 للطيف|ممدوح مأمون عبــــد | ند|ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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3||77| وى|لص|بــــتـــ |حمد ثــــ|محمد  ى شمس هندستـــ عي 

6o59|6 لنرص|بــــو|حمد |مه محمد |س| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

239686 هيم|بــــر|م متـــول |م|سط |لبــــ|نعمه عبــــد هره|لق|حقوق 

287586 لشيخ|لسيد |هلل |لسيد عبــــد |نىه  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

437453 حمد عيد|هيم محمد |بــــر|محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

52|5o| هيم عىل عوض|بــــر|ندى  علوم دمنهور

4o6797 ي|لبــــك|ء محمود محمود فرج |شيم
تـــوىسر سكندريه|ل|بــــ |د|

79955 |ن حميده و|بــــر رضو|لمعتـــصم ج|
ى
ق  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|

كتـــوبــــر

4293|3 لسعدئى|لبــــديع |سحر سعيد عبــــد  |بــــ طنط|د|

223|4| لد محمود محمد عىل|لرحمن خ|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

65743 ى| مز عط|ر رزق حني  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

323635 تـــ عمر|يتـــ محمود عمر شح| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

792|oo لرحمن|لمجيد عبــــد|لرحمن عبــــد |نسمه عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

327382 ن|د عري|عي| يىلي|مريم  ى شمس| لسن عي 

|75346 سلىم محمد صبــــىح محمد دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

44749 ى|بــــر|لمنعم |ل عبــــد|ل طل|نه هيم حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

87945 د|لجو|سميه محمود جمعه عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

2|92|2 معتـــز ممدوح محمد تـــوفيق عىل تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

869267 ي رمزي حكيم|
ندرو عوئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

|62243 لعزيز|منى محمد حلىم عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32o|53 حمد حسن|ضى عىل |لر|م عبــــد|سل| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

829923 ي ممتـــ|
ربــــ|هر مح|ز ز|يرينى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

863|45 ى |هيم حسن |بــــر| حمد|مي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7o5254 لبــــرع|لعوضى |طه نبــــيل طه  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

273289 لحميد|م محمد حسن عبــــد|حس لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

5o49o5 حمد|هلل |لح عبــــد |عزتـــ ص| دين سكندريه|ل|حقوق 

77|5o5 ن محمود حسن نور|يم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

858744 ء حسن محمد طه|رس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

44|233 ذل|لش|لدين |ج |هلل سعيد محمد تـــ|عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج
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533667 حمد مرىس|حمد مرىس محمود | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

326|79 لعوضى|دى |له|د عبــــد|هلل عم|منتـــ  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|5o444 لمجيد مصطفى حسن|مصطفى عبــــد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

6o4579 نم|محمود غ| هد رض|ن |تـــربــــيتـــ طنط

78595 م عيد حسن|عص| رن دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

43o5o| سهيله محمد زىكي محمد نعيم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

63o534 لسيد|ح |لفتـــ|ئى عبــــد |ح ه|لفتـــ|عبــــد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|4|332 ي
م سعد محمد|هش| دئى ى شمس| لسن عي 

546o8 ى|حمد عبــــد |د |جه لنبــــى حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

8452|3 حمد|دي |له|زينبــــ محمد عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ 

445494 ه محمود سعد إسم| ن|عيل سليم|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6477|5 هلل جريده|حمد زىك عبــــد |حمد يحن  |محمد  زيق|لزق|حقوق 

78|585 دق محمد|لص|م |ئى س|م| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25o944 مر|حمد ع|لحكيم |هلل عبــــد|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

264522 ئى|لقبــــ|لسيد |مر |لسيد ع| |نور ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

54|784 لد|محمد مهنى مبــــروك خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|39496 تـــسبــــيح محمود عىل حسن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

26999 هيم|بــــر|كر |دل ش|خلود ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

68594 ح محمد عوض|سوميه مفتـــ لفيوم|بــــ |د|

6244|5 ى عثــــم ى|لحس|لسيد يوسف |ن |نرمي  ني  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

884oo3 عزه فوزى عىل خرصى  سيوط|حقوق 

6|o955 تـــتـــ|هلل محمد فتـــىح محمد شح|عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

9|5382 لبــــصي  حجر  |محمود مصطفى عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

776o36 لحميد|لد محمد سعيد عبــــد |رحمه خ زيق|لزق|نوعيتـــ 

4o425 ن|لسيد زيد|ل عبــــد |هلل جم|عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

328533 دى|له|لرحمن رفعتـــ حلىم |عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|5||o3 بــــ نبــــيل محمد|يه|ر |بــــر| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

79|264 لحميد درويش|طف عبــــد |هلل ع|منه  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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6|2oo| لسيد ربــــيع|لرحيم |محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

787967 لمنعم|م عبــــد|م|لد |حمد خ| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

77756o ر|ن نو|ل سليم|ل محمد كم|بــــ جل|رح زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

769634 حمد|تـــ |م عىل شح|هش لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7o||98 تـــ محمود|لشح|ء |لرحمن عل|عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

493742 ود|حمد د|ل |حمد كم|محمد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

222458 هلل قطبــــ محمد قطبــــ|منه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|644| لسبــــع|ن |لسيد زيد|لد |خ ط|حقوق دمي

|6|79| حمد محمد كرم|عمر محمود  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

449o57 ن|مهند محمد أحمد علو ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

269|87 ى ي لعبــــد|لعظيم |رس عبــــد|نرمي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

27o865 ى |مرفتـــ  |لسيد عبــــد |مي 
ى
لمقصود دسوق ى  ي تـــمريض شبــــي 

لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

839982 عيل يوسف محمد|سم|ن |يم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

798o2 لمقصود عىل|دل عبــــد |حمد ع| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

33o49 وق محمد عويس عىل رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

484474 يد خط|بــــو |مهند محمد محمد  ى بــــ|لي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

287339 حمد معتـــوق|زينبــــ عىل  شمون|نوعيتـــ 

35458o لحميد محمد|عبــــد| بــــ رض|رح ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3||9oo ن|حمد محمد رجبــــ عثــــم|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

5o55o ي|د
ي|مي  د|ل |ئى

ل صليبــــ|ئى دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

449678 ي
ء حسن سعيد محمد حسن|ضى |بــــ طنط|د|

86452 يه محمود صبــــىحي محمد| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

523577 لسيد|د محمد |مه فؤ|س|يوسف  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

269842 ي |رق محمد |لرحمن ط|عبــــد
جه|لح|لميموئى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

|5o93| لسيد|لمطلع |ل عبــــد |ر جم|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

83|258 مي فتـــىحي بــــقطر|ديفيد س دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

33o|65 زى|لفتـــوح منصور عز|بــــو |م محمد |ريه |نوعيتـــ بــــنه

2287| ى|لمجيد ش|محمود محمد محمود عبــــد  هي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

6o|469 ن|لحميد محفوظ شعبــــ|لحميد محمد عبــــد |عبــــد  |حقوق طنط

Thursday, September 6, 2018 Page 8907 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2668o3 بــــر مغيثــــ|لج|م حسن محمد عبــــد |وس تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

7||8|8 ف عبــــد |سلىم  لعلىم|حمد |در |لق|رسر لمنصوره|ره |تـــج

68|24|  
ى
لبــــسيوئى|عمر محمود شوق لمنصوره|طبــــ 

258834 بــــوزيد|م |لسل|د محمد عبــــد|ذي تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

52|368 در محمد محمد مطر|ن ن|يم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

86269| م|حمد محمد سل|ء |ل| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

3|2349 لشلح|هيم |بــــر|لد محمد |حمد خ| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

5o8639 ز|لغم|لسيد |لعزيز |هيم صبــــىح عبــــد|بــــر| سكندريه|ل|طبــــ 

774o5 وتـــ|حمد حل|حمد محمود محمد | ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

54o2| ف محمد قن|ن |نوره وى|رسر ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

867528 ن محمد سلىمي|ن حمد|حن دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

496|42 بــــر|عيل زغلول مصطفى ص|سم|ر |من سكندريه|ل|حقوق 

865969 لمريد عيسي|ء محمد عبــــد|حسن دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

878o22 هلل  |سلىم عطيه محمد عبــــد سيوط|طبــــ بــــيطرى 

84|o37 حمد|ء سمي  بــــهيج |سم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

58243 نور عبــــيد|حمد |يوسف  ي سويف
هندستـــ بــــنى

444645 لقصبــــى|زق |لر|مريم محمد حسن عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2669| حمد|لعزيز |ئل محمد عبــــد |محمد و ن|حقوق حلو

||9224 ى ك فلتـــس|لمل|فوزى عبــــد | مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|2929 لس  نيوس بــــرسوم|ميل ط|كي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

83oo29 هلل عىلي||حمد عط|ن |يم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

272o4|  ص
ى
دق مصطفى|خلود صبــــىح شوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

تـــ|د|لس|ئ 

6o6o45 بــــ|لوه|لمرىس عبــــد |دق |يس محمد ص |ره طنط|تـــج

|67|23 ي
يد مصطفى من|بــــو | |موئى ى ع|لي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|3o8|6 د مرىس|هلل فؤ|د فرج |فؤ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

265676 لقوى|لرحيم عبــــد|د عبــــد|حمد عم| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

4o33o2 هيم حسن مصطفى|بــــر|حسن | دين سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

2|646| ظه|بــــ|لدين |ل |رس طه جم|طه ي دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

764225 ي
لموجود عىل|لسيد محمود عبــــد | |دئى علوم بــــورسعيد
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5o24o3 قوتـــ سعد|محمد سعيد سعد ي سكندريه|ل|بــــ |د|

|74||9 هلل|لدين محمد عبــــد |ح |وليد صل لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

4|8o38 ف |إين ق|لسو|تـــ |لشح|س أرسر لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

75287o ى عىل|بــــتـــ عبــــد |حمد ثــــ| لمعي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|2287o ء عيد عيس|عمرو ول هره|لق|حقوق 

48|923 بــــر خميس محمود|هلل محمد ج|عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

679373 وى|لرمل|لرحمن مصبــــح معوض محمد |عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

249653 ع|لرف|للطيف |لرحمن عبــــد|يه عبــــد| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

527|oo مه محمد|مه محمد سل|محمد سل |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|39ooo ندى عزتـــ نصىحي يوسف|س ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

636|oo لحميد يوسف|عيل عبــــد|سم|تـــيسي  جمعه  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

237435 دريس|حمد |هلل |ر فتـــح |بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

337645 ف محمد سل|حمد | مه|رسر |ره بــــنه|تـــج

4282o3 طر|لعزيز خ|ء عىل محمد عبــــد|رس| |بــــ طنط|د|

2637o| ى منه محمد شلبــــى خليل حسني  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|68559 ود|مي  عبــــده د|جون  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

759737 م متـــول سعيد خليل|ريه لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

5o3377 لحكيم مصطفى|لحكيم محمد عبــــد |مريم عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

438o3o لسيد نصي |نعمتـــ عىلي محمد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

47742| لنبــــى|حمد عبــــد|حمد خميس |ن |جيل سكندريه|ل|بــــ |د|

682925 لحميد بــــيضون|هيم عبــــد |بــــر|هيم |بــــر|ء |سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

52|9o2 لنبــــى سعد حميده|عريفه عبــــد بــــ دمنهور|د|

2|4|36 هيم عىل|بــــر|يوسف وليد يوسف صديق  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

494797 ل|لصمد لطفى بــــل|أحمد لطفى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

9|56|2 حمد  |ده عيد محمد |غ سيوط|بــــ |د|

7|o926 لسيد|لحسينى |فظ |محمد مصطفى ح لمنصوره|هندستـــ 

27o225 ره|هيم عىل عم|بــــر|ح محمد |محمد صل ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

35o57 ل|تـــ كم|رس عرف|ل ي|كم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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4|o73| عىم|ل|حبــــيبــــه محمد يوسف يوسف  |ره طنط|تـــج

488289 لسيس|زق |لر|ل فرج عبــــد|لد جم|خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

862727 ى|ص لمهدي محمد|ز سمي  |في  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3|7o83 ن|يمن محمد عثــــم|يتـــ | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

447984 ود|روق د|لف|ن سعيد عمر |نور زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

2298|7 هلل محمد|ليىل محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

822649 هيم|بــــر|ن رجبــــ |عزه شعبــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

44|4o4 نه|لغنى محمد شبــــ|لغنى محمد عبــــد|عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

229o29 لد محمد عمر|ن خ|يم| هره|لق|عه |زر

753o42 ر رجبــــ|حمد محمد مختـــ| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

64|89o حسن عبــــد ربــــه خليل محمد منصور لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

9|844o ح |يه بــــدر غيط صل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|476 ف محمد عىل|جر |ه رسر عه مشتـــهر|زر

5|443o ز|لنرص حر|ريه محمد سيف |م سكندريه|ل|عه |زر

446|2 بــــوزيد|حمد محمد |حمد |منتـــ  ن|تـــربــــيتـــ حلو

77927 لدين محمد هريدي|م |يوسف عص هره|لق|حقوق 

45o974 لسيد مسلم|مل |محمد عزيز ك م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

4o6o87 مل محمد  سعد|حمد ك|ندى  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8224|| طف مسعد فرج|بــــيتـــر ع ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

426oo شد|در محمد ر|لق|حمد عىل عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|5623 لجمل|هيم |بــــر| ئى مهدي |هيم ه|بــــر| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

329772 زى|ورى حج|د مغ|معتـــز محمد رش| لي|د زيق|لزق|صيدله 

|9o33 لحفنى|حمد مصطفى محمد|ء |شيم حقوق بــــنى سويف

25|o23 هلل|دق فتـــح |لص|ء عبــــد|دق عل|لص|عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

52|75o ي أبــــو|عيل ضمر|ر إسم|إيثــــ
لحمد محمد|ئى علوم دمنهور

634o65 لسيد|لسيد محمد |عمرو سعيد  زيق|لزق|بــــ |د|

63|967 مه أحمد أحمد متـــولي|ء أس|شيم زيق|لزق|حقوق 

|44o94 لنبــــى|حمد عبــــد |ن |ن رمض|يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|7o826 لمنعم محمد|طف عبــــد |ء ع|عل ى شمس حقوق عي 

|6o6| ى ط|ي وى|حمد بــــهنس|رق سعد |سمي  هره|لق|حقوق 

3o526 حمد|فتـــ بــــخيتـــ |ء ر|سم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 8910 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

856239 ي عبــــد
للطيف|مروه محمد مصطفى ي|معهد 

تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

32754o ضى|رجريتـــ مرزوق فتـــىح ر|م حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

6|836 ء يسن محمد فيضى|شيم علوم بــــنى سويف

79|784 حمد|للطيف حسينى سيد |روحيه محمود عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

46|75 حمد|لحميد |متـــ محمد عبــــد |س| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

22o392 لمنعم|حمد عبــــد|لد |بــــ خ|شه د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|34|82 هيم|بــــر|لحميد |ن عبــــد |حوريتـــ رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

257698 ى|لرحمن مجدى س|عبــــد لم حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

54|9|| ن|غبــــ عىطي|هلل ر|دل عبــــد|محمد ع لشيخ|علوم كفر 

864o2o تـــ نصىحي ونس|نش| بــــول ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

7|5|32  مني  
د|حمد حم|لفتـــوح |بــــو|مصطفى |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 

لمنصورتـــ

64652 ى حسن  حمد محمد|رني  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

||96|2 د|ح فؤ|لفتـــ|لنرص عبــــد |ح سيف |لفتـــ|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

66262 د|لحد|لرحمن محمود محمد |عبــــد لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2955|3 ي
د عىل|لجو|عمر عبــــد | دئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|54o8 ه|لل|لدين محمد عبــــد |ح |حمد محمد صل| ى شمس هندستـــ عي 

47|oo لسيد|يمن محمد |رحمتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|73o84 ى عبــــد  ل|لع|لحميد عبــــد |محمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

53752 ى|د رجبــــ |لرحمن عم|عبــــد مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

87o44o دق|لص|د عبــــد|هيم حم|بــــر|سميه  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

823936 نوبــــ فرح زىكي ملك|بــــ| سيوط|حقوق 

27|897 ى جم|ج  |ل محمود |كلي 
ى
يشه|له|لدسوق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

263934 لزتـــحرى|لمنصف |يمن عبــــد|طمه |ف ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

5466|6 ىسر|لغبــــ|هيم |بــــر|حمد |رحمه  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

4|2944 ن|لسيد حسن سليم|مل نبــــيل | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

852857 ي سيد عبــــد|حمد ه|
ي|ئى

لغنى ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

5o7939 هيم مىك|بــــر|د |ج  فؤ|مريم ن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

898o8 ش|هيم بــــ|بــــر|جر طه مصطفى |ه ن|تـــربــــيتـــ حلو
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324o68 م حسنى محمود|حمد عص| ى شمس| لسن عي 

43o74| لعقبــــى|هلل |ديتـــ مصطفى عبــــد |ن |طبــــ طنط

325692 لحميد|ندى محمد فتـــىح عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

439|75 هر محمد بــــسيوئى|ء ط|ول لشيخ|بــــ كفر |د|

484478 ئيل|يوسف سعد نظي  سعيد ميخ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

527365 يف عبــــد |سم| لحميد نبــــيتـــ محمد|ء رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

548|83 لسيد عطيه محمد|فردوس  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|7755 لحميد|لمنعم عبــــد|مه عبــــد|س|م |ر| ي|بــــ |د|
|لمنى

9o8744 بــــى |صم محمود عر|ر ع|نص ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

5o7|52 ر|م حنفى محمود جعد|سميه هش سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

2|7282 هلل|رين رأفتـــ فتـــىح عبــــد|د هره|لق|علوم 

7o6|9| ر عىل|لغف|رق محمد عبــــد |ل ط|من لمنصوره|حقوق 

64357o بــــ|لوه|لفتـــوح عبــــد |مد أبــــو |حمد ح| زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

8|2452 ي عبــــد|ء صل|ل|
لحميد|ح مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

792893 حمد عىل|حمد محمد |ريم  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

||8|5o وس|ل تـــ|وحيد هل| تـــريز ورصى ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|72887 لدردير|لمجيد |حمد محمد عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

646o|2 ى شح|سلىم محمد ي تـــ|سي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|23oo2 ه  حمد محمود بــــخيتـــ|ني  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

5444| لصمد|ئل سيد عبــــد |حمد و| لفيوم|هندستـــ 

6438|| حمد محمد حسن عيس|در |ن زيق|لزق|حقوق 

29|63o ى محمد  هيم|بــــر|محمد سيد محمد حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

9o7oo3 ي|ر
هلل محمود  |ج عبــــد|ض| ئى سيوط|حقوق 

7575o4 لحميد|لحميد محمود عبــــد |يه عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

238||7 مه|ل سل|حسن جل| ن|ر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

689632 بــــينى فريد |ليىل  بــــينى حس|لشر ى|لشر ني  لمنصوره|علوم 

693623 هلل يوسف حسن|كر عبــــد |ئى ش|ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

752726 حمد|لمجد |بــــو |لحسن |بــــو |حمد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

788445  نصيف بــــرسوم بــــطرس|رفيق ر
ى
ق سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|

لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج
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298388 لم فرج|دل فتـــىح س|ن ع|يم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|37639 ى محمد عبــــد  د|لجو|محمد خي  ى شمس حقوق عي 

84363| تـــه|تـــه حليم شح|ريوس شح|مك ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

|33o79 لس نبــــيل نظي  جرج وى|كي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

347626 ى ح مد محمود|عطيتـــ حسي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

75489|  محمد |م |سل|
ى
دق|لص|حمد شوق تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

|42|97 ض|رجبــــ ري| حمد رض| هره|لق|حقوق 

27857o ح عويضه|لفتـــ|ف محمد عبــــد|هد| شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

9o2276 هيم |بــــر|م حسن محمد |حس ج|حقوق سوه

288|24 لحميد دردير|عمر محمد عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|7632o لمقصود|لعزيز عبــــد |زم حمدى عبــــد |ح لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

64|986 حمد|عيل |سم|محمود فوزى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

273328 وى|لر|ج  |ء محمد حج|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

9o5o73 لرحيم |حمد عبــــد|لرحيم |ر عبــــد|من ج|علوم سوه

463257 دى عيس|له|هيم عبــــد |بــــر|عبــــي   لشيخ|عه كفر |زر

752496 لحنفى|هيم |بــــر|حمد محمد | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

24828| ي|ر
ر|لغنى دويد|هلل عبــــد |محمود عبــــد| ئى لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

24|673 ىط عيد محمد|لع|هدير مصطفى عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|3364 حمد|رق محمود |هلل ط|منه  ى شمس|تـــج ره عي 

643328 ى |لبــــ|لسيد |ن |يم| لسيد|ز حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

785888 لعربــــى محمد أحمد|لرحمن |عبــــد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

72329 |لرحمن عر|عيد عبــــد | دين
ى
ق لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|54875 ى عبــــد |ندى محمد  دى|له|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||86o7 مريم محمد محمود زيد هره|لق|ره |تـــج

445856 هيم مسعود نوح بــــريك|بــــر|محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

2354o6 حمد|دي |رس نف|ر ي|عم دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

222|34 حمد|ن سعيد تـــوفيق |يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|2o698 ويش|شهد محمد مصطفى ج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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|72975 ي
د|د مر|ء سيد فؤ|ضى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

682899 وى|لدرينى عىل شه|محمد فتـــىح  لمنصوره|بــــ |د|

483o96 |للطيف |لد محمد عبــــد |رتـــ خ|س
ى
لبــــرقوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

24943 حمد|رحمه محمود سيد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|533o6 ه عبــــد | رص عىل قرئى|لن|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

439787 لخول|يوسف شلبــــى يوسف | ر|ي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2348o7 حمد|لد محمد |عمر خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

327887 محمود محمد محمود موىس محمد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

284329 ى شنتـــور بــــ|جنه بــــ ى|رسر رسر |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

5|68|5 لطنيىحى|ء ممدوح محمد محمود |ل| سكندريه|ل|حقوق 

884365 لصبــــور |لصبــــور محمود عبــــد|ه عبــــد|بــــ دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6|528o ى  د|لجل|زينتـــ محمد رفعتـــ محمد حسي  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

884o86 شم محمد  |ح ه|صل| مه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

892839 لد محمد بــــكرى محمد |خ ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

47843o ن|بــــر رمض|دتـــ ص|محمد عىلي حم سكندريه|ل|طبــــ 

76||77 ي|ر
ى|نرص | ئى ى حسي  لسيد حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

629963 ضى|لق|لد وليد محمد |خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25o262 خ|لطبــــ|لح |زق محمد ص|لر|مروه عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3o787 لحميد|حمد عطيه عبــــد |ن |جيه ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

4674o مهتـــدى محمود محمد عىل لفيوم|عه |زر

7|5964 لرحمن|لعزيز عبــــد |ل محمد عبــــد |ندى جم لمنصوره|حقوق 

7o7o36 ي|لمو|حمد يوسف |ل |نس هل|
ى
ق لمنصوره|ره |تـــج

28622o ود طه|ن محمد د|ح طه شعبــــ|سم هره|لق|حقوق 

|44686 ف مهدى حسن|مهدى  رسر هره|لق|هندستـــ 

23o898 محمد عمر عوض بــــدر محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

483|27 هلل فرغىل|هلل خلف |دين أنور عطيه |ن تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

28745 در عىل|لق|محمد حمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

478o6o م محمد|م|ء محمد تـــوفيق |رس| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4596|9 ى يوبــــ خليل|بــــر عجيبــــ |ص| مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|2247 ى مل يوسف|دور ك| |مي  علوم دمنهور
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6338|5 ح محمد|لفتـــ|حمد يوسف عبــــد| زيق|لزق|حقوق 

444299 رى|لغبــــ|حمد |رحمتـــ محمد  سكندريه|ل|صيدله 

27|488 زى|ح عىل حج|حمد صل|خلود  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4495|o وى|لهند|د مصعبــــ حلىم محمد |زي |ضتـــ طنط|علوم ري

222|99 لمجيد|ر محمد سيد محمد عبــــد |من هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|62oo7 ى |عبــــد  حمد|هلل محمد حسي  هره|لق|حقوق 

|3|785 لسيد نجيبــــ|د |هدير عم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|8759 لدين عزتـــ محمد|محمد مىح  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|8oo7 ى عوض رجبــــ |ي بــــو عبــــده|سمي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

4994|3 هيم|بــــر|ل بــــسيوئى |هند سعيد جل تـــربــــيتـــ دمنهور

368357 هيم محمود عفيفى|بــــر|مل | ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

782294 لسيد محمد|مصطفى حمدى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

783832 هيم|بــــر|شه عىل |لسيد عك|محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

|42597 عيل|سم|سعيد عىلي يوسف | ند ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

4o246 لق|لخ|ل سعد عبــــد |م مصطفى هل|حس هره|لق|ره |تـــج

42688 حمد|ن فهىم |حمد رمض| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

28o|57 حمد عيسوى|لدين محمد |م |حس  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

2o775 يف ع ح|لفتـــ|دل عرفتـــ عبــــد |رسر هره|لق|حقوق 

228988 م|لسل|ن فتـــىح عبــــد|منى شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

349425 لعزيز محمد|مل عبــــد|تـــن ك|ف ى شمس| لسن عي 

8|776o ء محمد محمود|ء عل|رس| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

5o53|3 لغنى|ىط عبــــد |لع|عبــــد | د رض|زي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

463926 ط|لبــــط|لسعد عىل محمد محمد |أم  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

88685o رضوى سيد حسن سيد  سيوط|بــــ |د|

89327| ى فرج |لع|ندى عبــــد ل خضي  سيوط|نوعيتـــ 

|33597 ه صموئيل بــــ| سليوس جرجس|مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

835288 حمد|حمد محمد |ريم  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

26|982 ل محمد فوده|محمود جم |ره بــــنه|تـــج

356266 دق محمد|لص|محسن مجدى محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

763275 ن|فتـــ محمود رضو|لدين محمد ر|م |ر حس|مي تـــربــــيتـــ بــــور سعيد
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6o3229 بــــى|لشن|لح محمد |نجوى ص |طبــــ طنط

76393o لمغربــــى|حمد محمد |حسن محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

76|565 لنجىم|حمد عىل |حمد محمد |محمد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

2386|| بــــ|حمد شه|مل فهىم | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

857694 ء محمد محمد محمد|لىمي ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

678282 فع|لش|لسيد محمد محمد |مح |رنيم س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|668| ل صبــــىح صليبــــ  |هر جم|م تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

84|339 حمد نوبــــي محمد|طمه |ف ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

2688oo هيم|بــــر|فوزيه حسن محمد  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

268|75 هلل|هيم عوض |بــــر|ل |م جم|سل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

624|23 ى|هيم محمد ربــــيع |عيل إبــــر|إسم لحرصى ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

273|55 دير|صبــــىح رفعتـــ بــــولس بــــ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

688|5o حمد|لعزيز محمد |د عبــــد |لد فؤ|خ |هندستـــ طنط

775898 بــــ عىل رزيق|لوه|حبــــيبــــه حسن عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2|8398 م درويش عصفور|مريم هش ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

696598 لسيد|لبــــيوم |لسيد |مه |س|محمد  لمنصوره|صيدله 

2|2752 ف |مصطفى  لسيد عطيه|لسيد |رسر ى شمس هندستـــ عي 

24o539 ي
بــــ|مجدى عىل موىس خط| دئى رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|

مس|تـــجمع خ

239456 ى ر ئف خليل تـــوفيق|كريستـــي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

724|8  عبــــد |لبــــ|هلل عبــــد |يه عبــــد |
ى
لرشيد|ق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

636466 بــــ|لوه|لسعيد عبــــد|حمد محمود | زيق|لزق|هندستـــ 

|69488 م|لسل|هيم عبــــد |بــــر|م محمد |هش لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

776386 لرحمن ذىك عبــــيد|ره عبــــد |س |طبــــ بــــيطرى بــــنه

3|5937 ل سيد|منيتـــ مصطفى جل| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

546278 ى|مل س|حمد ك|محمد  لم حسني  ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

482577 حمد|لعجىم |ء محمد |عل| عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

846433 هلل|حمد عبــــد|هلل |ندي عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ 

255|5| فع|لش|لعليم محمد |هبــــه محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

8686o2 د|حمد ج|لنوبــــي |مه |س| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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64|7|8 لسيد مصطفى عوض|هيم |بــــر|زينه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

322892 شم عىل عىل|حمد ه|طمتـــ |ف ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

8|3252 ى ديوس|قل|عدلي عوض | مي  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

2864|3 لسيس|حمد طلعتـــ |عمرو  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

754257 لكريم|حمد عبــــد|ن محمد |نوره تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

8|2895 لليل عىلي|بــــو|روي محمود | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|6o685 مصطفى عبــــده محمد زىك دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|37746 حمد مصيلىح|محمد مصيلىح سيد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8|9699 يف|له|سلىمي حمدي عبــــد دي رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

776648 حمد|تـــن محمد عيد |ف زيق|لزق|ره |تـــج

433975 لهربــــيىطي|لعظيم |هيم عبــــد |بــــر|ئى |م| |بــــ طنط|د|

6o6637 لجندى|محمود شكرى محمد  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

34|2|9 نم|عىل فتـــىح عىل محمد غ ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

642583 هيم محمد|بــــر|هيم ثــــروتـــ |بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

754846 س|لسيد مرىس عبــــ|عزيزه  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

7743o4 هيم حسن|بــــر|هيم |بــــر|تـــسنيم  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

6477|6 لسيد|لعظيم  |لعظيم محمد عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

62667| ه جم| لدين سليم|ح |ل صل|مي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|75452 لفتـــوح|بــــو|مصطفى محمود محمد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

694o22 دى عيطتـــ|لن|لغنى |محمد عزتـــ عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

622|o4 ع|لرف|حمد محمد |لد |خ لمنصوره|صيدله 

2|44|o محبــــوبــــه مدحتـــ محمد عمر عىل دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

4o6278 شور|ن سمي  محمد محمد ع|ريم|ن سكندريه|ل|حقوق 

364|2o وى|لششتـــ|دل محمد محمد |ع| رن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|4426 ى محمد حسن محمد  حسي  سيوط|حقوق 

7|8|5o وى|لسحر|لسيد |ش |لدمرد|حمد |طمه |ف م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

3|8937 لمجيد|د محمد عبــــد|جه| دين ى شمس صيدله عي 
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|56o78 ى سليم يوسف محمد سيد حسي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

38959 ن محمد عبــــده|مصطفى رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

769833 هيم فرج حسن|بــــر|ده سمي  |غ عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

79566 ء عمرو عىل سويلم|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

688|77 بــــ|لوه|ر عبــــد |لستـــ|محمد محمود عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

|62o5o ف كرم بــــكر نمشه| رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

36475o س عىلي محمد|تـــسنيم نو لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

6o228o ن زىك محمد زىك جنيد| مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3|84o5 لحليم|محمد منتـــرص عىل عبــــد ن|هندستـــ حلو

5o6788 ف ن|ن |رو ي نرص عبــــد |رسر لحليم|ج  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

3|636 رس محمد عفيفى كيوس|محمد ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o2556 ى|لعظيم حسن ل|حمد عبــــد |حمد | شي  |ره طنط|تـــج

||48o7 هيم محمد عويس|بــــر|محمود عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8o5923 د|لجو|تـــ عبــــد|زينبــــ محمد عرف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

7o||4| ف عيس |محمد  ى|لسيدحس|رسر ني  لمنصوره|ره |تـــج

437|56 بــــ|ح خط|لفتـــ|ح حمزتـــ عبــــد |لفتـــ|م عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

356499 وي|لسيد طنط|لسيد محمد |ء |لزهر| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

245876 يف محمد محمد  ر|لجز|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|748o7 لجليل|محمد عمرو محمد عبــــد  ن|حقوق حلو

784859 هيم|بــــر|لعظيم |هيم عبــــد |بــــر|ء |رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|3|54 يف  لسيد محمد فرج|محمد رسر لمنصوره|ره |تـــج

5|2677 لرحمن|لعليم محمد عبــــد|حمد عبــــد|محمد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

3|5|o| لس ط  فهيم|كي 
ى
رق شوق ى شمس|تـــج ره عي 

5|832| بــــوعيش|حمد عىل |م |ندى عص معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

62968| ن موىس|بــــ سعيد محمد رمض|يه| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7o6938 لعز|بــــو |د |م محمود مر|د س|جه ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

523454 حمد عوض|ن عوض |عمر شعبــــ لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

68o625 لمنعم محمد|ن عبــــد |ء شعبــــ|رس| لمنصوره|حقوق 
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67748o ر|هيم بــــش|بــــر|لسيد |حمد محمد | لمنصوره|حقوق 

7o3559 نوس|تـــه ف|سمي  شح| ؤبــــستـــ|ثــــ زيق|لزق|بــــ |د|

48225| ي وكيل|محمد عدل ن نويىح  سكندريه|ل|حقوق 

693o|| لبــــدوى|لسيد |بــــر |م رزق ج|سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|7o26 ى سعيد محمد عبــــد  د|لجو|نرمي  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

85533 لد|لحليم خ|هر عبــــد|ر ط|عم لفيوم|تـــربــــيتـــ 

523567 للطيف|لرحمن مصطفى عبــــد |مؤمن قدرى عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

675736 لرحمن|لعزيز عبــــد |لتـــميىم عبــــد |عمرو  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

462753 حمد|عمر عىل عمر عىل  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

524582 رس سمي  بــــكرمحمود|حمد ي| سكندريه|ل|هندستـــ 

883892 ى وس |ندر|جد جمعه |م| يوستـــي  سيوط|بــــ |د|

63o49o ق|دهم س| وى|مح غريبــــ رسر زيق|لزق|بــــ |د|

5o7756 ه | ف عىل محمد عبــــد |مي  هلل|رسر دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

27|o98 وق  هيم عىل محمد|بــــر|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

49294| لغنى|لحليم عبــــد |مجدى محمد عبــــد  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o99o9 ي محمد محمد|حس
م لطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4279o3 لمقصود فليفل|حمد عبــــد |نىح  محمد | |طبــــ طنط

|49587 لمصلىح|لمعىط |رضوى فتـــىح عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o5322 ف محمد نرص |لرحمن |عبــــد  هلل حسن|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

4o7589 ح سيد عىل محمد|نور صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7865o6 د محمد مصطفى رسور|م فؤ  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

|2|7o6 لرحمن|حمد عبــــد |حمد مدحتـــ محمد وجيه | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63|834 ل|حمد جم|م |لسل|ء محمد عبــــد |ل| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

78o828 لح|لحق ص|لحق محمود عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

253494 ن محمود محمود خليفه|يم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

44285 للطيف محمد|هر عبــــد |حمد م| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

34|65o ي|لبــــ|ن فتـــح |ء شعبــــ|ل|
بــــ سيد مصطفى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

774698 ن|لطح|حمد |حمد سيد |ر |هدير مختـــ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|956 ي محمد|حمد محمد ن| ج  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

265325 بــــ بــــدوى|لتـــو|مصطفى بــــدوى عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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8||234 حمد|هلل محمد |طمه عبــــد|ف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

48429o لرحيم|هلل عبــــد|د عبــــد |حمد فؤ|د |فؤ سكندريه|ل|حقوق 

339o5| ى|ح عبــــده ش|لفتـــ|لكريم عبــــد|طمتـــ عبــــد|ف هي  |بــــ بــــنه|د|

332o83 ي
م|لسيد محمد عل|حمد |لحكم |عبــــد| دئى ي صن. تـــ.ك

|ع بــــنه|فنى

64884| لنبــــي منصور|لسيد عبــــد|محمد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

2|56|3 م|لش|دى مجدى محمد |ش ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

266245 لسعدئى|هيم |بــــر|هدير مؤمن  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

92358 لرحيم|هيم عبــــد|بــــر|عمر محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

349942 حمد|جر سيد محمد |ه دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

225744 لدين|ن زين |طف سليم|ن ع|سليم هره|لق|ر |ثــــ|

2268|8 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|دل |عمرو ع هره|لق|حقوق 

649365 ل خرصى|لع|عمر محمد عىل محمد عبــــد سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

52453 لشمندى|رس |ل ف|كريمتـــ جم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

2|6669 ى|لرؤف ش|يمن محمد عبــــد| هي  ى شمس|تـــج ره عي 

442476 لمطرى|لسيد |عىل متـــول عىل  لشيخ|طبــــ كفر 

89o843 حمد محمود فرغىل |يدى |ه ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

76|59| حمد|يمن محمود |حمد | لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

758239 حمد محمد عىل|زينبــــ  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

49o943 ى|ريم عمر  لسيد محمد أمي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

59|37
ى
محمود مصطفى سيد دسوق بــــ بــــنى سويف|د|

48788 فظ|حمد ح|محمود سعد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

456|24 يف إبــــر لعزيز|هيم محمد عبــــد |محمد رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

428o9 حمد سعيد محمود|ندى  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

246885 هيم سويلم|بــــر|محمد رأفتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

34|48 ى خليل| ه محمد فوزى حسي  مي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

3442| حمد فتـــىحي مصطفى فتـــىحي| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

758235 د عطيه|حمد حم|بــــ |ربــــ عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

36|o82 س|ل لبــــيبــــ عبــــ|ء جم|دع |تـــربــــيتـــ بــــنه

433632 لعجىم|محمد حمدى نرص  |عه طنط|زر

Thursday, September 6, 2018 Page 8920 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

75585| حمد|زن محمد عىل |م ره بــــور سعيد|تـــج

6o|22 ل سيد محمد|ن جم|نوره تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7626o3 حمد|عيل |سم|ج |لد حج|خ ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

9|6277 د |لجو|لعليم عبــــد|بــــ عبــــد|لتـــو|محمد عبــــد سيوط|حقوق 

33264| مه|لجه|حمد |ئى سيد |لد عن|محمد خ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

439339 ء رفعتـــ مصطفى بــــدير مندور|سم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

3|2268 يد|روق محمود ق|هلل محمود ف|عبــــد هره|لق|ج طبــــيع |عل

6|336| لنقيبــــ|وى |لشعر|حمد أيمن رجبــــ | |هندستـــ طنط

|26|63 ف|ن محمد عبــــد |جيه هلل رسر ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

576o2 هلل|هلل حسن عبــــد |ره عبــــد |س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7o56|6 ى | د|لحد|هيم محمد |بــــر|حمد حسي  لمنصوره|هندستـــ 

95443 ف فتـــىحي عبــــد  لعزيز طه|فتـــىحي أرسر دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

2|7544 لسيد تـــوحيد|هلل عمرو مصطفى |عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

5276o| حمد|لعربــــ مهدى |جر حسن عز |ه ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

2|6493 ى|لسيد ش|مه |س|يوسف  هي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

437o53 ل|ك غ|ك مل|مريم مل ط|معتـــ دمي|علوم ج

|4462| حمد محمد عمر بــــدوى|لدين |سيف  هره|لق|هندستـــ 

689533 هلل محمود|لد عبــــد |خلود خ لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|6969 زق|لر|دل محمد عبــــد |ع| لي|د ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

225792 عىل مجدى عىل مهنى ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

336|74 ك جرجس|لمل|شكرى عبــــد| دون|م هره|لق|ر |ثــــ|

499o83 ن|لق منصور محمد علو|لخ|هلل عبــــد|منه  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|27oo9 ئى|لبــــيبــــ|لسيد |يوسف عمرو  ى شمس|تـــج ره عي 

698o9| وق  هيم فرج|بــــر|لحسينى |رسر لمنصوره|طبــــ 

22|363 يد |بــــو|كرم |لرحمن |عبــــد ى حمد كشك|لي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|33527 د مجلع|بــــولس رأفتـــ فؤ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

76352 د|يوسف عىل عدل فؤ تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

|72322 حمد حمدى عطيه|يوسف  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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||826| ي|د
 ذىك|ئى

ى
ل مجدى صدق عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| | شبــــر

6759|3 ف|لق|ل عبــــد |حمد كم|يمن |ن |رو در رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3|562 م|لسل|حمد عبــــد |مصطفى عىل  ى شمس هندستـــ عي 

2|4|| دح مصطفى|ر محسن م|من هره|لق|ره |تـــج

4956|3  تـــوفيق عبــــد 
ى
هلل|محمد شوق ي |

سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

24882o ر عليم|لستـــ|حمد عبــــد|يه | ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

638o8| ي شح|رس ر|ي
لسيد|تـــه |ضى زيق|لزق|ره |تـــج

5|6o77 ي عبــــد|ء |شيم لحميد بــــرجل|حمد خي  ط|معتـــ دمي|علوم ج

44445o لسبــــيع|وى |حمد شه|رقيتـــ محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3582|8 هلل|بــــ |لسيد ج|محمد فكري  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

34649o ى عبــــد|م |مينتـــ حس| بــــ|لرحمن حج|لدين حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

6|9987 ى حم|ي ى |لمنعم حس|ده عبــــده عبــــد |سمي  |ني 
لدرينى

طبــــ بــــورسعيد

3o6|6 ح رزق عبــــده محمد زلوتـــ|سلىم نج هره|لق|بــــ |د|

489767 ر|لغف|ح أحمد عبــــد |ء أحمد صل|ول سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2285|o هيم|بــــر|حبــــيبــــه فتـــىح خليفه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43o55 س سيد محمد نرص|طمه عبــــ|ف هره|لق|بــــ |د|

|364|4 ى خ شد|هيم ر|بــــر|لد |حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|9|o6 بــــر|لج|هيم مني  عبــــد|بــــر|سلىمي  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

688638 س|هد عبــــ|يىح محمد مج ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7o7|88 ى محمد  هيم|بــــر|لعوضى |لعوضى |نرمي  لمنصوره|بــــ |د|

8o7659 ق|ميل| دين وي|وي غربــــ|د رسر ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|4637| همس يوسف محمد محمد بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

682364 تـــ|م بــــرك|م|ل|م |م|ل|مي  |منى  لمنصوره|عه |زر

823282 هلل فهىمي|سهي  وديع رزق  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

785338 دق عيس|لص|لسيد |حمد | زيق|لزق|نوعيتـــ 

827542 هيم|بــــر|حد |لو|هيم عبــــد|بــــر|ء |سم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

63o7o7 عىل عطيه عىل مصطفى محمد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45744 ء محمد فضل حسن|ول ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|2|o93 م|لعزيز عز|طف عبــــد |حمد ع| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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359|77 رنستـــ فوزي|يوسف مدحتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

6|9543 ن|أحمد مجدي جبــــر طم ط|بــــ دمي|د|

246768 عيل|سم|روق عىل |حمد ف|يوسف  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

2842o9 ر|لستـــ|لد شفيق عبــــد|بــــسنتـــ خ ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

239o82 دى|لبــــ|خديجه مدحتـــ مصطفى محمد محمد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

28|32 ى|كريم طه سعيد ه شم حسي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

5o653o وى|لغمر|هيم |بــــر|لعزيز |حمد عبــــد |رضوى  ج|بــــ سوه|د|

476557 هلل محمد محمود|مروتـــ ممدوح عبــــد إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

294549 لمنشد|هيم |بــــر|محمد ممدوح  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

76|252 م نبــــيل محمد|حمد حس| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

882986 كر |حمد ممدوح روئى ش| سيوط|ره |تـــج

8|o44o ى عبــــد عيل|سم|م |لسل|محمود حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5|o225 د|بــــ حم|لوه|محمد يونس عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

536|| ي|ر
خلف محمود محمد| ئى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

9|6246 لس ر فتـــ شفيق يوسف |كي  سيوط|علوم 

|5o567 لمجيد|لرؤف عبــــد |لمجيد عبــــد |حمد عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

9|2432 ى |حمد رش| حمد |د حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|42593 تـــه|ديبــــ شح|مريم محروص عزم  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

76|2o| حمد محمد|لمعز محمود |مريم عبــــد  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

7o9o45 مروه محمد محمود خليل محمد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7562|2 لد غريبــــ محمد|محمود خ ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

27o782 ر|لسيد نص|لد |خلود خ دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

78|243 حمد محمد|محمد عىل  زيق|لزق|هندستـــ 

545794 وى|لغربــــ|ع |لسبــــ|لرحمن محمد |عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|6699 لسيد|ل |حمد محمد كم| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

|66797 لمنعم|هيم عبــــد |بــــر|طمه محمد |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|328|3 هيم|بــــر|حمد |يه مجدى | عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

52o98 رس مسعود يسن|يه ي| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|76779 رضوى نبــــيل فتـــىح محمود ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى
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2882o لح|حمد ص|لدين |حمد عز | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7||836 ل|ده سمي  محمد محمود ح|غ لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

435277 لسعيد بــــسيوئى زهره|م |إله ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

695785 لكريم|لعزيز عبــــد |هيم مصطفى عبــــد |بــــر|يه | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8|9897 ف سعد محمد|ر |مي رسر ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

4339oo ي ش|ل |س
ى
ي شوق

بــــون|لحسينى |ن طنط|سن|طبــــ 

753963 وق ممدوح عبــــد  هلل|ح عبــــد|لفتـــ|رسر عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

858362 ك|لمل|د عزيز عبــــد|جد عي|م ي|بــــ |د|
|لمنى

83|934 وق  لظهري|حمد سليم |رسر |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

|45762 مر|حمد محمد تـــ|يمن محمد | |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

92|78o ن |فظ حس|لح|فظ عبــــد|لح|ر عبــــد|زه| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|42|22 ى شح|حمد حس|محمد  تـــه|ني  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

857798 لسميع|وي خلف عبــــد|در قن|ن ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

|359|6 ل ونس شكره|جوديثــــ جم سيه|نوعيتـــ عبــــ

7867| هلل|لمنعم عبــــد |هلل عبــــد |ل عبــــد |نو  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4||752 لبــــيومي|لسيد |ل |حمد كم|ء |شيم |بــــ طنط|د|

647|6 لمقصود|ضل عبــــد|ندى محمد ف لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|9||o ي|ر
بــــوزيد |لديبــــ سيد | |ئى ي صىح 

سيوط|معهد فنى

|8265 ن|لد مصطفى عثــــم|ن خ|مرو هره|لق|ره |تـــج

439|o9 لحنفى|ن حمودتـــ أبــــوزيد زىكي |إيم لشيخ|طبــــ كفر 

43782 در|لق|م عبــــد |م|ء رجبــــ |دع ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o6627 زى|لعز|تـــسنيم بــــيوم محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4928o دل محمد|حمد ع|محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

68o488 ن|بــــ عىل سليم|لوه|ح عبــــد |محمد صل لمنصوره|حقوق 

6o2oo4 عيل عفيفى|سم|ح مني  |م صل|ريه لمنصوره|حقوق 

853356 حمد محمد حسن|محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

||66o5 ى عبــــد |حبــــيبــــه خ د|لجو|لد حسي  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

767645 ى سليم | م|يه محمود حسي  لبــــي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

29442 لخضي |ء ربــــيع رجبــــ |زن عل|م هره|لق|حقوق 
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9o8|o8 ضى محمد |لر|ر ممدوح عبــــد|من ج|بــــ سوه|د|

|24255 حمد|هلل مجدى سعيد |منتـــ  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

753464 وي|لغمر|لمهدي |لسيد محمد عبــــد |عمرو  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

9oo4|o رق عمرو محمد عمر |ط ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

68o988 ى|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  لمسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|682o6 ن شم عبــــده|م ه|هش| مي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

3595|5 ى عثــــم|يم| ن|ن عصمتـــ عشر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

32328 لعزيز طلبــــ حسن|محمود سيف عبــــد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

34864o لدين|لعظيم نور |لمنعم عبــــد|لسيد عبــــد|حمد | هره|لق|ج طبــــيع |عل

359|57 ي مجدي ه
بــــو ربــــيع|شم |مصطفى ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

6oo3|8 يف عبــــد | ن|لعزيز مصطفى محمود رمض|لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5||382 جوري|لبــــ|لمنعم |عبــــد| د محمد رض|حمد عم| علوم دمنهور

844|57 ل|لع|بــــر عبــــد|معتـــز غريبــــ ج سيوط|عه |زر

633227 ى حسن محمد عبــــد |ي لعزيز حسن|سمي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|39o|2 لسيد فهىم|ر |لستـــ|تـــن عبــــد |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

697666 ص|لقص|مد |حمد محمد ح|ء |رس| لمنصوره|نوعيتـــ 

475o49 ل|غبــــري| يوسف مجدى صبــــىح حن سكندريه|ل|ره |تـــج

38478 ل ذىك محمد|د جم|جه سيه|نوعيتـــ عبــــ

7o6427 لح|د ص|حمد رش|ء |ل| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4257o3 نوس|د ف|هر ج|نتـــ وجدي ز|دمي سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|39434 فظ|لح|ر حسن عىل عبــــد |من ن|علوم حلو

627343 هلل|بــــ |هيم ج|بــــر|هلل |بــــ |جر عيد ج|ه زيق|لزق|بــــ |د|

897598 تـــم خليل محمد |ن ح|نوره ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

869672 ن|ر حسن سليم|مختـــ| دين ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

||7859 دل محمود فرغىل|محمد ع ى شمس|تـــج ره عي 

7693o8 ي
ن|لم|هيم س|بــــر|لم |س| رئى ي تـــمريض 

عيليه  |سم|ل|معهد فنى

9o9882 مد محمد |لد ح|م خ|سل| ج|هندستـــ سوه

754872 ى ربــــيع  لسيد ربــــيع|نرمي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

22322 ى|هيم |بــــر|وحيد سعيد  لعشر رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح
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332255 لرحمن|لمهدى عبــــد|سط محمد |لبــــ|ء عبــــد|رس|
 محمد

|بــــ بــــنه|د|

34742| د محمود طلبــــه|يه عم| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

4386|o لدين مصطفى شلبــــى|ء |م بــــه|س لشيخ|بــــ كفر |د|

753348 سم محمود محمد محمد|بــــ عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

287|29 لمعىط عبــــده حسن|محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8647o9 يه سمي  عطيه محمد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

||9||| ى|م حسن |ن س|مرو حمد حسي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

5o|35 ى جمعه عبــــد |عبــــد  هلل|هلل حسي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

546557 لدين محمد بــــهنس|م |حمد حس| ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

328|4o لحميد سيد عبــــده خليل|مل عبــــد|ش |كليتـــ هندستـــ بــــنه

4|6734 للطيف عبــــيد|ن مني  أحمد عبــــد |يم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6|696o لسعود|بــــو |هيم |بــــر|لد |ء خ|ل| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

82|||3 لرحمن مجدي سيد يوسف|عبــــد سيوط|حقوق 

4894|| ف |ن |نور حمد محمد خليفتـــ|لسيد |رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

24o293 ن سعد حبــــيبــــ|جورج | مي  هره|لق|حقوق 

4o9336 نه|ندى عىل سعيد شبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6o6345 ى  ل|لىكي|لمنعم |هيم عىل عبــــد |بــــر|حسي  لمنصوره|ره |تـــج

|4644| هلل|د |ح منصور ج|هدير صل لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

68364| لقط|حمد |در محمد |لق|دل عبــــد |ع لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

42|888 ي فضل 
عيل|سم|محمد مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

42|762 ىط يوسف|لع|ر محمد عبــــد|عم سكندريه|ل|علوم 

5422o6 بــــ|حمد دي|هيم |هيم محمود إبــــر|إبــــر عه دمنهور|زر

829848 ي حسن سليم|
يه مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

256|77 |ن |ح رمض|وليد صل
ى
لدسوق لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

9|8386 لد صديق سيد |ل خ|كم سيوط|حقوق 

25676o رج |لفر|بــــ |طف خط|ء ع|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7o9876 حه|حمد محمد حسن سم|حمد | |نور لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

9|358| ف شعبــــ|يوسف  حمد  |ن |رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

489o34 ى حفنى عبــــد  لرحيم|حد عبــــد |لو|حني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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48538o تـــ|لزي|هبــــه حسن عطيه موىس  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

525|77 ح حسن عىل|ندى محمد مصبــــ سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

792933 حمد|يه محمد فوزى | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

888756 عيل خليفه محمد خليفه |سم| سيوط|تـــمريض 

|595o| لمطلبــــ عطيتـــ محمد|سلىمي عبــــد  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

542|6o سم خرصى سعيد|هلل ق|عبــــد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

|24|86 ى محمود|يوسف ط رق حسي  ى شمس حقوق عي 

373278 بــــر قطبــــ|م ص|عص| لي|د ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

235499 هلل|محمود محمد فتـــىح فتـــح  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

494947 لسنوىس|هلل |هلل فرج عبــــد|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

893592 ى عبــــد|ي ه  |لل|رص محمد عبــــد|لن|سمي  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7o794o فع|لش|ن |هيم محمد حس|بــــر|لرحمن |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

|73476 للطيف|لسيد عبــــد |لدين |ء |رحمه عل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|5864 وى|لقط|حمد محمد |محمود حسن  لمنصوره|حقوق 

772688 لرحمن|حمد محمد عبــــد|حمد حمدى | زيق|لزق|علوم 

3|8o87 لمنعم طه|حمد محمد عبــــد| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

22843o بــــتـــ|ى مني  سمي  ثــــ|ون| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

|29666 حمد حنفى محمود|لرحمن |عبــــد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

222|45 حمد محمد سيد|تـــفى  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

44284 وى|لص|حمد |م |حمد عص| هره|لق|حقوق 

34|47o ى |عبــــد ي|لسيد محمد |هلل حسي 
لحسينى ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8o4424 ى محمد|ر |من حمد حسي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

8o379| مريم ممدوح فوزي شفيق ي|بــــ |د|
|لمنى

922856 ن مرىس  |لسم|يشى جبــــريل  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

764|42 لمجيد يونس|ن عبــــد |هد عدل|ن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|73o97 ن سبــــع محمد|م رمض|ن عص|نوره د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

8|4532 ي مىحي 
لخولي|هيم |بــــر|لدين سيد |مصطفى ي|ن |سن|ل|طبــــ 

|لمنى

86oo67 ى |محمد  د|لسيد طلعتـــ مر|لسيد حسي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

52948| لجمل|حسن | م زكري|سل| |هندستـــ طنط
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334983 ف فهىم مرىس|ريم  رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

333656 بــــ محمود|لتـــو|محمود مسعد عبــــد عه مشتـــهر|زر

|45ooo ن محمد|فرحه محمد شعبــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

857298 ي|حمد محمد كيل|محمود 
ئى مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

3283o9 هلل طلعتـــ حسن موىس|عبــــد |حقوق بــــنه

4277o| هلل|حمد محمد حسبــــ |ن سيد|محمد شعبــــ ي صىح طنط
|معهد فنى

7836o4 ن|لسيد سويلم سليم|هدى  زيق |لزق|تـــمريض 

23432| زن صفوتـــ محمد عىل|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

45o|95 ف مصطفى ل|مصطفى  ى |رسر ضى|لق|شي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6|77|| لبــــربــــي |هيم |بــــر|حمد مسعد | ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

8o8o67 ي ميل|
ي|د فخري ر|يرينى ج  ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

7o6453 م|لسيد عل|ئى عزم محمد |م| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4489o8 لبــــر|حمد محمد وهبــــى خليفه عبــــد| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4|6269 ن هلل| |لسعيد محمد عط|لسيد | |مي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

267|89 ن|د عىل شعل|مريم رأفتـــ رش ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|2|988 هيم|بــــر|ل معبــــد محمد محمد |محمد جم ى شمس حقوق عي 

44|2o7 ح|لفتـــ|ح حسن عبــــد |لفتـــ|مل عبــــد |ك ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

5|5228 تـــ محمد محمود محمد  بــــوزيد|ني  لشيخ|عه كفر |زر

9|4229 شم مصطفى  |ء عىل ه|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45o527 لضوي|لد محمد |هلل خ|عبــــد |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

73265 هيم|بــــر|حمد |طف |عزتـــ ع لفيوم|حقوق 

353776 عىل كرم منصور منصور ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8o43o2 ي ر|م|
لمعز محمد|فتـــ عبــــد|ئى ي|لسن |

|لمنى

8o8782 ى محمد عثــــم ن|عمرو محمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|2983| ف ف|ئيل |مهر يز عرنوس|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

9||o|o لس مني  قديس تـــوفيق  كي  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

7oo528 حمد|مروه محمود عوض  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4o3664 بــــدين حسن|لع|سيف حمدى زين  سكندريه|ل|ره |تـــج

6o5878 لسيد حسن| |مصطفى زكري لمنصوره|حقوق 
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|27544 ى خ ره|لد فوزى عم|لجي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

68|285 دق|محمد محمود محمد ص ن|صيدله حلو

6|5373 ي|ح |مي  ربــــيع صل|
وى|لمنى ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|6235o زق|لر|هلل محمد عبــــد |محمود عبــــد  ن|حقوق حلو

4979|9 ي حسن سعد صهو|سم|
ن|ء حبــــسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

342257 لدين|هيم نور |بــــر|ء محمد |رس| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

373o55 صف محمد|محمد عزبــــ و |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3|268 ن|صفوتـــ عمر محمد سليم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|2929 ى أحمد حسنى حنيش|ي سمي  |بــــ طنط|د|

75332o هيم|بــــر|مر محمد |عبــــيده ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|39|5 لسيد|حمد محمد عىل |محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

635948 لسيد|هيم |بــــر| |لسعيد رض| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

4o55|7 ر أحمد مصطفى حسن|مي سكندريه|ل|بــــ |د|

5|256| لسعودى|حمد |هلل |حمد عبــــد|هلل |عبــــد  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

482586 دق محمد بــــهجتـــ|فرحتـــ مؤمن ص سكندريه|ل|ره |تـــج

869348 ي رمض
لحليم محمد عىلي|ن عبــــد|مصطفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

693o43 ى |ي بــــينى محمد سل|سمي  لعليل|بــــو |مه |لشر لمنصوره|بــــ |د|

63254o ي|ر
ي خليل|بــــ محمد |يه| |ئى

ى
لدسوق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o6o5o ى كم| د|لضي|لدين محمد |ل |حمد حسي  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

25o679 حمد أبــــوموىس|سط |لبــــ|هبــــه عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

637527 لسيد|شم محمد |نهلتـــ ه زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

328336 لمجد|بــــو |لمطلبــــ |ل عبــــد|محمد بــــل |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

257435 زق بــــصيص|لر|د عبــــد|ن رش|يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

334265 ن|جد قدري محمد عثــــم|حمد م| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

84|757 لمجد|بــــو|لرحيم |دل عبــــد|محمد ع ن|سو|حقوق 

762|3|  محمود نور |هيم |بــــر|م |د هش|زي
ى
لدين|لدسوق ره بــــور سعيد|تـــج

||8|25 فظ|لح|لحميد عبــــد |لدين عبــــد |د |هلل عم|هبــــتـــ  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6757|| مر|حمد محمد محمد عىل ع| تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 
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843769 لضبــــع|د خليف |ري عم|م ن|سو|تـــربــــيتـــ 

8846o3 ج |محمد محمود مرزق فر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

756338 ح سليم محمد|ء صل|شيم عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3628| ئف يوسف شبــــىل|ن| ريتـــ دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

348245 ح|حمد بــــط|رحمتـــ سعيد رزق  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

75|o97 ى هش م محمد محمود|نرمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o4985 بــــوزيد|در |لق|مي رجبــــ عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

478822 لمنعم|محمد مرزوق عىل مرزوق عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

272oo فظ مصطفى|ندى سيد ح هره|لق|حقوق 

8o2637 د|ن ج|هلل يون|مريم فرج  حقوق بــــنى سويف

7oo7|3 لد فوزى فوزى محمد شبــــكه|خ لمنصوره|ره |تـــج

47989o زى|ح حج|يمن صل|يوسف  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

5o42|o د عطيه|عطيه فؤ| دين سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

||4737 هلل سعيد|بــــ |رص ج|لن|مصطفى عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

5|8466 لجوينى|هيم |بــــر|حمد|رتـــ محمد |س ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

4oo77 لرحمن عمر|ن عمر عبــــد |نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

33834o ده|لمنعم عىل حم|لسيد عبــــد|يتـــ | |نوعيتـــ بــــنه

75o7o4 ن|سط عىل عمر|لبــــ|محمود عبــــد | دين تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

8529o9 ى دق|يز ص|هيم ف|بــــر| |مي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

886648 للطيف |شم محسن عبــــده عبــــد|م ه| سيوط|تـــربــــيتـــ 

495498 ن|ن سمع|ن دمي|س سمي  سليم|تـــوم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6268o4 دق عطوه|دق حسن ص|بــــسنتـــ ص زيق|لزق|ره |تـــج

679237 لمتـــول محمد شلبــــى|لمنعم |معتـــز مصطفى عبــــد  لمنصوره|حقوق 

77o53| ف |محمد  |لبــــ|لعيون عبــــد |هيم أبــــو |بــــر|رسر
ى
ق ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

444o48 ود|ىطي د|لع|لح محمد عبــــد|ديتـــ ص|ن ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

82227o |ليشع بــــسط|ن |ثــــ|ن| مرثــــ ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4||o|| هلل|بــــ |ح بــــ|لفتـــ|ن نرص عبــــد |يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7247| حمد حسن|يمن |هدير  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

38692 لسيد|هند محمود محمد  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر
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266247 ن موىس|لدين رمض|ء|ء بــــه|ول |نوعيتـــ بــــنه

464644 ى|م ئيل خليل فريج|م ميخ|س| رتـــي  ط|بــــ دمي|د|

85o372 حمد|لد محمود |محمود خ ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

85o2| ى|ن مصطفى ه|يم| شم حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

68|55| در|لق|لحميد عبــــد |ن عبــــد |محمد رمض تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

265o36 م|م|ح |لفتـــ|حمد محمد عبــــد| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

6245|| لبــــليس|حمد |محمد صبــــىح محبــــ  ط|هندستـــ دمي

25|853 محمد سعيد عرفه نجيم ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

7o8275 حمد|حمد سيد |طف محمد |حمد ع| لمنصوره|هندستـــ 

8oo5o9 ح|لفتـــ|مه محمد عبــــد|س|م |هش ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7o|o83 لم|بــــسنتـــ سعد محمد حسن عىل س لمنصوره|ره |تـــج

|464|7 مه|لسيد سل|رتـــ سعيد درى |س هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7|7272 بــــعى|لمد|ريم محمد يوسف  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|75464 هيم|بــــر|د جمعه |عمرو رش ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

46493| لح|لسيد ص|لمنعم |ل عبــــد|حمد جل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

43|868 ي درويش|
حمد محمد مصطفى |حقوق طنط

3||329 لمنعم|لمنعم عبــــد|طمتـــ مصطفى عبــــد|ف د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|45oo6 ى |ي هيم|بــــر|هيم سعد |بــــر|سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68o349  حسن عىل |لش|حمد عبــــد |
ى
لسيد|ق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6295o2 لمنعم محمدغريبــــ|ل عبــــد|لمنعم جم|عبــــد زيق|لزق|علوم 

|2947o د محمد|حمد فؤ|د |فؤ |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4|2862 ل|لع|بــــو زيد عبــــد |جر خليل |ه |تـــربــــيتـــ طنط

44|o|3 هيم|بــــر|لعزيز |هيم عبــــد|بــــر|فتـــحيتـــ  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|2o564 حمد|م محمد سيد |محمد هش هره|لق|ره |تـــج

842458 ن محمد محمد|ء رمض|وف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|25598 للطيف|لعظيم عبــــد |حمد فوزى عبــــد |زم |ح وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

33466| م حسن محمود رزق|حس ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

892272 حمد |هر |لظ|حمد عبــــد|محمود  سيوط|ره |تـــج

77632o ح|لفتـــ|حمد عبــــد|ن محمد |يم| زيق|لزق|بــــ |د|
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33397| لرحمن|م عبــــد|هر س|لرحمن ط|عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

2|744 د|لجو|سمر حسن سيد عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

894o53 فظ |لح|حمد محمد عبــــد|محمد   ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

6995|| لم|حمد س|لد نشأتـــ |خ لمنصوره|ره |تـــج

25o894 ل محمد شعيبــــ|حمد جل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

434269 ر|لف|رق محمود منصور |ن ط|رو هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

265688 ف |لرحمن |عبــــد لـقـلـيـوبـــــى|لسيد محروس |رسر تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

2|2|6 لسيد عىل|هدى حسن  هره|لق|ره |تـــج

68424 عبــــي  عطوه محمد عطوه لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

753o|2 وى يوسف|لص|مصطفى نرص  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

68397| بــــي|لسيد عر|لد |هلل خ|عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|48943 ى مهدل|و| رودين ئل حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3449o8  محن  حسن حم|ه| ر|ي
م|ئى تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

233o4| يمن محمد فتـــىح| |ر|ي هره|لق|حقوق 

4o8o33 ي|بــــر|ر |مي
ظ بــــخيتـــ محمد|هيم ئى سكندريه|ل|حقوق 

52|367 بــــو جبــــل|ن محمد محمد فوزى |يم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

763472 ه سمي  | ىط|لع|لنبــــى عبــــد |لعربــــى عبــــد |مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

536888 لمغربــــى|لسيد |لحميد |حمد عبــــد| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

79o||9 ه مصطفى محمد|لل|م عبــــد |ريه تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

69795o حمد مرزوق|لحميد |يه حمدى عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

7896o6 دل مسعد حسن|محمد ع تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

434o87 عي|لرف|حمد محمد |ء عهدى |ول ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|75968 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|هلل سعيد |منتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

767966 هيم|بــــر|ء عرفتـــ محمد محمود |شيم لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|347o5 لصمد|حمد خليفه سيد محمد عبــــد | ى شمس حقوق عي 

22o836 ى سليم سيد محمود ج د|بــــشر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

779379 هيم حسن|بــــر|ح |حمد مصبــــ| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7o2793 ل|لفض|هلل |لسيد عبــــد |وليد محمد محمد |ره طنط|تـــج
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|37835 يوبــــ جميل سعيد|روبــــرتـــ  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

75|9|| لرحمن محمد عوض رسور|عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

6oo338 زى|لم حج|ئل محمد س|محمد و ى شمس| لسن عي 

464474 بــــ|د خميس محمد خط|مر ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

|62o2o حمد|م محمد |محمد هش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

49578| دى|له|لرحمن عبــــد |ل عبــــد |م كم|حمد عص| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

4257o9 ق| دين وى|يشى زىك رسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

826254 ه عبــــد ي سل|لعليم عبــــد|ني 
مه|لغنى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6||9o6 م|م|ل|ده |ء حم|ن عل|عن |حقوق طنط

875428 هيم |بــــر|لكريم |هيم عبــــد|بــــر|محمود  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

245829 هلل|نور مجدى عىل عون  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9o5o|6 عيل |سم|لرحيم |عيل عبــــد|سم|سميه  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

449|9o ي محمد |محمود 
يوبــــ|حمد |حمد بــــسيوئى |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|36|3| نبــــيل جرجس يوسف| رين|م ن|بــــ حلو|د|

86363o كر محمد|هند محمد ش دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4346|8 لحسينى جعفر|كر |فرحه ش |طبــــ طنط

536923 د|لغنى حم|عىل صبــــرى عىل عبــــد تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

355266 لم|لسيد طه س|م  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

632496 د|لموجود ج|ر ممدوح عبــــد|من زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

69o898 ى جمعه|م تـــوبــــه عبــــد  هلل حسي  لمنصوره|بــــ |د|

83o596 لعظيم محمود|يوسف محمود عبــــد ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

427524 بــــوعبــــيه|لحميد |لحليم عبــــد |ل عبــــد |محمد جم ي صىح طنط
|معهد فنى

9o2|o| هيم |بــــر|حمد |طف |ن ع|يم| ج|ره سوه|تـــج

829487 مؤمن حلىمي يونس محمد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

524736 مه عيد محمد|س|م |سل| سكندريه|ل|ره |تـــج

22o66 ن|ء محسن محمدى سليم|حسن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

369|79 هيم|بــــر|لمنعم محمد |محمود محمد عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

47386 حمد|لد |ن خ|هلل سليم|عبــــد لفيوم|عه |زر
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5|6|o2 ف|لحميد خل|ن عبــــد|ل محمد رمض|فري سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

358634 لسيد|حمد |ممدوح | سم هره|لق|ج طبــــيع |عل

3234|5 ى |لدين |نور  د|هيم فؤ|بــــر|مي  ن|هندستـــ حلو

|6oo32 حمد محمد|د محمد |زي ى شمس|تـــج ره عي 

288|o3 تـــه|لفضل شح|بــــو|تـــه |لرحمن شح|عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

2376o3 هيم|بــــر|ر |ح شك|هلل صل|يه | ى شمس|زر عه عي 

68854o وي|لشن|لقدوس |ن عبــــد |حس|ر |نتـــص| لمنصورتـــ |تـــمريض 

|4|7o8 لس جورج زخرى جيد كي  ى شمس حقوق عي 

2345|| ف |مصطفى  ر|لنج|لمجد متـــول |بــــو|رسر هره|لق|حقوق 

25o3|3 ن سعيد محمد عىل عطوتـــ|يم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

2687o2 لعظيم منتـــرص|دل عبــــد|تـــ ع|ي| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|7426 لحكم شبــــل عىل|مصطفى مدحتـــ عبــــد  هره|لق|حقوق 

3627o9 ده محمد|لدين حمدى عبــــ|م |جر حس|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

45o356 رف|لحميد ع|رس عمر رجبــــ عبــــد |ف ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

4|o2o3 ن|هلل ري|عيل عبــــد|سم|حمد محمد | |ره طنط|تـــج

3|482| لرؤوف محمد|م محمد عبــــد|سل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

87o276 فظ عىلي|لح|ذلي عبــــد|ده ش|غ ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

7936|8 فظ|جد محمد سيد ح|م |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8|89|| ن|حمد زهر|فرحه جبــــر  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7o559o لسيد محمد عجور|لدين |ح |وليد صل لمنصوره|علوم 

59|38 حمد مصطفى محمد|مصطفى  ره بــــنى سويف|تـــج

278o2o فيه|تـــ مطر ع|جر بــــهج|ه شمون|نوعيتـــ 

6||322 ى عبــــد |ي ه|ح محمد |لفتـــ|سمي  بــــو عمي  |بــــ طنط|د|

892827 ر فكري |د مق|نوبــــ ميل|بــــ| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

223888 مد|ده محمد ح|حميده حم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4855|8 ل|لهل|هيم |بــــر|رضوى محمد عىل  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

43|97 لدين محمود|ح |م رمزى صل|هش لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76859o لجندي|هلل شحتـــو |هلل سعد عبــــد |عبــــد  لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

85|3| ن|حمد محمود مصطفى زي| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ
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2652|| لسيد|فظ |لح|لسيد عبــــد|در |ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

69482| لسيد ظهر|م محمد |محمد س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

855||o يوسف مسعد يعقوبــــ| رين|م حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

852|55 حمد|طه سمي  محمد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

6|7|59 ى  يح|لس|لسيد عىل |لسيد |نورسي  ط|بــــ دمي|د|

687o68 ح|لفتـــ|هيم بــــخيتـــ عبــــد |بــــر|سمر  لمنصوره|بــــ |د|

636552 تـــه|طف يوسف محمد شح|محمد ع  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

5|o82| ي|لمسلم|دل محمود سعد |طه ع
ئى بــــ دمنهور|د|

4655o2 محمود محمد محمود فليفل |حقوق طنط

4o782o لرحمن محمد|لرحمن حسن عبــــد |عبــــد  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

435853 لمجيد موىسي|نبــــيل عبــــد| مه ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

36o8o9 لسيد شلبــــى|لعزيز |يتـــ سعيد عبــــد| |علوم بــــنه

||5434 ح|لفتـــ|دهم محمد يشى عبــــد |هله | ى شمس هندستـــ عي 

4268o لمجيد|لحليم عبــــد |عمرو طه عبــــد  ن|هندستـــ حلو

2|3743 ى|م ضى|م حسن ر|ن س|لد سليم|ر خ|هي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

362769 ورى عىل|لمغ|حمد محمد |محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6||836 ف محمد خ|محمد  طر|رسر |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

4236o9 لموجود|لسيد عبــــد|لد محمد |ء خ|سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

244247 ى|بــــر|مل |حمد ك|م |سل| هيم حسي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

858432 د عىلي محمد|ده عم|غ ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

3|3|65 لد طه مرىس عىل|عمر خ |ره بــــنه|تـــج

487483 محمد فوزى محمد مسعود محمد سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

78|o49 لسيد عىل يوسف|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

4|396o تـــ محمد حسن عىلي بــــكر|ي| |بــــ طنط|د|

639569 حمد|لرحمن حنفى سيد |ده محمد عبــــد |مي قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

68855| هر|لط|سم رجبــــ |ره ق|س ى شمس| لسن عي 

2|o96 وى|لمعل|ئل محمد عدل زىك |مصطفى و سيوط|هندستـــ 

23942o ى|  محمد حسني 
ه مصطفى مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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6993o8 محمد مني  محمد عيس لمنصوره|هندستـــ 

3359o4 حمد حبــــيبــــ|د |ندى عربــــى فؤ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

84687o ن|سعد حربــــي رمض|ء |رس| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

3288|4 هيم|بــــر|حمد |حمد فوزي | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

243828 حمد|هد محمد |ء مج|شيم ن|تـــربــــيتـــ حلو

25662| د فوده|م رش|ء س|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

4o8388 د|لعظيم محمود حم|عيل عبــــد |سم|محمود  |بــــ طنط|د|

|3o2o6 ل محمد|مح محمد كم|جر س|ه ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

677393 حمد|لفتـــوح |بــــو |حمد |لرحمن |عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4o399 كر جمعه|ندى فتـــىحي ش ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

774567 لعزيز حبــــسر متـــول شنبــــ|ء محمد عبــــد |رس| زيق|لزق|صيدله 

78725| ن|م سليم|م|حمد |محمد متـــول  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

924727 هيم |بــــر|بــــ عطيه جميل |رح ج|صيدلتـــ سوه

878854 حمد |ه |لل|حمد عبــــد|ه |لل|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

75756o منى سيد محمد فوزي عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

775824 مر|لرحيم ع|كريم محمد عبــــد  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

7o42| هيم مصطفى|بــــر|يدى عيد |ه لفيوم|تـــربــــيتـــ 

32|933 لح|ر ص|لستـــ|لح عبــــد|رضوى ص هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

284o4| ى|حمد محمد ع| دل حسي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

322|4| لموجود|حمد عبــــد|ء يشى عىل |ول هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4893o8 لجندى|بــــ |لتـــو|لسيد حمودتـــ عبــــد |سلىم  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

5|9|84 زي|لحليم حج|رص عبــــد |لن|ء عبــــد |أسم تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|26884 لجزيري|هر عىلي |لظ|وسيل يحن  عبــــد  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

774||| رك|مبــــ|بــــ عىل |يه|هلل |منه  ى شمس|د| بــــ عي 

75967o هلل سعيد|مروه سعيد عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

757894 حمد خليل|منى حنيدق  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

7o5836  محمد|لبــــ|لسعيد عبــــد |حمد |محمد 
ى
ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o8626 فظ عفيفى|لح|ء أيمن محمود عبــــد |ل| |بــــ طنط|د|

884875 حمد |حمد سيد محمد | ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى
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53o325 لشفتـــ|لمعىط محمد |ريم عبــــد  ضتـــ دمنهور|علوم ري

|7|5|4 هيم جمعه|بــــر|مه محمد |س| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

76|979 محمد مصطفى محمد مصطفى تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

37|926 لسبــــىك|لد محمود حنفى محمود|خ ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

7928|7 مد|بــــدين ح|لع|يمن زين |مروه  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|72342 ى|مد |لد ح|طمه خ|ف مي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

246595 لعربــــى|حمد محمد فرج | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4883|5 ره|ر جبــــ|لستـــ|لسيد عبــــد|رس |مصطفى ي سكندريه|ل|حقوق 

28o94| لجندى|مل |ل ك|يمن كم|عمر  |حقوق بــــنه

676|68 ز|لبــــ|حمد عىل |جر مصطفى |ه لمنصوره|ره |تـــج

75o973 حمد|شذى عىل محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

78o474 ه محمد عبــــد  لحليم محمد|ني  زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

969|9 مل|هلل ك|ل حرز |حمد جم| ن|حقوق حلو

7o8o|3 حمد محفوظ|لمنعم عىل |حمد عبــــد |عمرو  |ره طنط|تـــج

47843| لبــــشبــــيسر|جد مصطفى |مصطفى م علوم دمنهور

78o844 هيم|بــــر|هيم عىل محمود |بــــر|عمر  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

847582 حمد محمود|حمد عىلي | ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

898oo| ى ضى يعقوبــــ شكرى |ر| مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|26396 حمد غنيم|دل |لرحمن ع|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

298494 يوبــــ|يز |د ف|م عم|بــــر| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

|49772 هيم|بــــر|كريم محمد تـــوفيق  ن|حقوق حلو

864942 حمد|حمد محمود |بــــسمه  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|4oo|o ى |ي وى عىل حسن|لص|حمد |سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

42892o لبــــرع|لمنعم |لمنعم بــــدر عبــــد |يحن  عبــــد  |ره طنط|تـــج

356662 هيم محمد|بــــر|ء عطيتـــ |شيم |تـــربــــيتـــ بــــنه

898723 حمد حميد |مصطفى حميد  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

|35|26 لرحمن محمود حلىم محمود|عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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77|o22 د متـــول|لجو|لد محمد عبــــد |ء خ|شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|6889 لطويل|حمد |ديه محمود محمد |ن لشيخ|بــــ كفر |د|

272455 لمجيد محمد|مصطفى محمود عبــــد لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

446965 ضى|ن محمد محمود م|محمود سليم سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

7oo654 ى عىل منصور|بــــ |يه| ف حسني  رسر زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8994|6 ى ن  |هلل سليم|سئىل ضيف | دوستـــي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

642385 ي|ح |لسيد صل|
لسيد بــــسيوئى زيق|لزق|حقوق 

356724 بــــتـــ|دق ن|لص|بــــ |لوه|دق عبــــد|لص|سن |مح |بــــ بــــنه|د|

49352o س|وليد محمد فوزى عبــــ بــــ دمنهور|د|

35o957 ح حسن|لفتـــ|عبــــد| ش|حمد بــــ| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

355467 ى ن شنودتـــ|وجيه يون| يوستـــي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

47o45 فوزيه نرص محمود بــــدوي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

687|77 ن|ح محمد موىس طم|لفتـــ|طمه عبــــد |ف لمنصوره|حقوق 

3448o5 ي
هلل عىل محمد|مصطفى عبــــد| دئى ى شمس| لسن عي 

36o9oo محمد عىل منصور محمد |علوم بــــنه

266329 بــــر محمد|ء محمد ص|سم| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

64oo2 حمد مصطفى محمد عىل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

462787 هيم|بــــر|وى |لص|م يونس |رنيم هش لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

52oo44 ر|عم| حمد زكري| |دين ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

694|52 ن عيس حسن بــــلده|مرفتـــ رمض لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

623548 ى|تـــ |د|لس|لد محمد |زينبــــ خ لبــــحي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

439|2 زق|لر|م صبــــري عبــــد |وس|سهي   هره|لق|ره |تـــج

4oo285 لم محمد حسن محمد عدريشه|س ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

92oo46 ن نور قوئى  |رأفتـــ | مي  ج|بــــ سوه|د|

7o574o لسيد|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ل |محمد جل ره بــــور سعيد|تـــج

9||529 بــــر محمود عىل |محمود ص ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

262434 تـــه|عىل محمد عىل شح لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

3325|5 لدين|ج |م محمد عىل محمد رس|سل| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

443747 هيم|بــــر|لسيد |لمنعم |لسيد عبــــد|تـــن |ف ط|بــــ دمي|د|

75o634 يه محمود نبــــيل محمود يوسف| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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2|39|9 حمد|لرحمن محمود يوسف |عبــــد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

63876 هيم|بــــر|ج محمد ربــــيع عويس |رس  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

63|848 لدين محمد|ح |نىح  سمي  صل| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

686|78 لسيد فتـــىح حلوتـــ|حمد | لمنصوره|ره |تـــج

|375|4 هيم|بــــر|لهدى |بــــو|هيم |بــــر|م |عص ى شمس|د| بــــ عي 

7||256 بــــ|لوه|يىح عبــــد |لجر|ء وجيه |ول لمنصوره|ل |طف|ض |ري

85|32| ل سنوىسي|لع|ره بــــشندي عبــــد|س دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

44|2|7 د|حمد سعد مر|حمد | لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

358557 لسيد عطيتـــ|م |ن س|عن وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

25763| وده|لسيد د|عمرو محمد فوزى محمد  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

367978 ض|لمجيد ري|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

45332| محمد جودتـــ موىس سلطح لشيخ|هندستـــ كفر 

322925 لمقصود|حمد عبــــد|م |م عص سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|2o348 |رص سمي  تـــوفيق حن|دى ن|ف ى شمس|تـــج ره عي 

753222 خرس|ل|حمد |لح |حمد ص| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

54393| تـــه|لغنى شح|تـــه عبــــد|لغنى شح|صم عبــــد|ع |حقوق طنط

|62472 لسيد حبــــيبــــ|رس سعيد |حمد ي| ى شمس هندستـــ عي 

3429|4 ر مصطفى|عمر محمد مختـــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

363o87 هيم محمد|بــــر|طمتـــ روبــــي |ف ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

345664 ن عليوتـــ|زينبــــ محمد عثــــم هره|لق|ج طبــــيع |عل

8|o695 لحكيم|حمد محمد عبــــد|ء |لىمي ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8o5627 لح محمد|محمود محمد ص ي|بــــ |د|
|لمنى

624|27 لمحجوبــــ|لكريم |لسيد عبــــد |لمحجوبــــ |لد |خ ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

8369|6 لرؤف عبــــده عىلي|عبــــي  عبــــد |نوعيتـــ موسيقيه قن

2|7882 لجندي|سلىم محمد محمد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

88597| ي|ر
سيد محمد سيد | ئى سيوط|تـــربــــيتـــ 

42854o ر|لعط|لعظيم |جر حلىم عبــــد|ه ي صىح طنط
|معهد فنى

835o54 يه سيد عىلي تـــوفيق| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري
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43778 ء جميل سيد سيد|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2756o م|لكريم هم|طمه محمد عبــــد |ف ن|بــــ حلو|د|

4o8873 لفتـــح خليل|لرؤف أبــــو |يتـــ عبــــد | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

68oo4| رص|دى ن|له|لسميع عبــــد |حمد عبــــد |ن |رو ى شمس| لسن عي 

699822 لسيد عطيه|منه محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

244o|| هيم|بــــر|ده ربــــيع |ر حم|مختـــ هره|لق|حقوق 

433488 يس|لس|بــــدوى عىل بــــدوى مصطفى  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

23|264 بــــورسيع|ن |محمد طلعتـــ زي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

624579 ى أحمد |ي بــــينى عربــــ|هيم |بــــر|سمي  نو|لشر ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

848544 ى محمد |ء |عىلي حمد|لحسي  سيوط|عه |زر

4o5878 بــــوزي|هلل |ضى عطيتـــ|لق|لعربــــى |زينبــــ  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3|2993 حمد|هر |لد ز|سلىم خ ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

227266 محمود سيد محمود محمود ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|o64| ن|منه رجبــــ محمد عثــــم| ي|بــــ |د|
|لمنى

6258| حمد|بــــ |لوه|محمود سيد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

843|77 ي|هيم |بــــر|زينبــــ 
ي عيد ضيفى

ى
لدسوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

6o8264 ره|لعظيم عم|ء يوسف محمد عبــــد |سم| |تـــربــــيتـــ طنط

33|466 لرحمن|لرحيم عبــــد|د عبــــد|محمود فؤ |ره بــــنه|تـــج

367982 ح|لفتـــ|هلل عبــــد|محمد مصطفى عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

854442 هيم محمد|بــــر|هيم عىلي |بــــر| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

254965 ى فوزى عبــــد ل معوض|لسيد كم|نفي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

22o287 للـه| |لم عط|حمد فهىم س|حمد مجدى | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

65552 ي|يمنى هش
م محمد قرئى م بــــنى سويف|إعل

5|5294 لرحمن|حمد عبــــد |ن |محمد رمض| يش لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

98o84 هيم|بــــر|محمود وجيه محمد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

34o886 وى|لعم|لسيد |هيم |بــــر|حمد رجبــــ | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

877668 ف وجيه عبــــد|ندى  در  |لق|رسر سيوط|حقوق 

7623o6 وى|لشه|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|عمر عبــــده عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

24o3o3 هلل|مر سيد خلف |تـــفى تـــ هره|لق|بــــ |د|

23542| ئيل|هيم ميخ|بــــر|دى يوسف |ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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|639o9 لعزيز|تـــفى مجدى محمد عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4|o557 ح محمد|ح محمد صل|صل |بــــ طنط|د|

439742 د|لضي|لسميع |يمن محمد عبــــد |جر |ه لشيخ|طبــــ كفر 

83|882 د محمد|م فؤ|محمد هش دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

342356 ف خط|رقيتـــ  شم|بــــ ه|رسر |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|48898 ه  ف محمد |سمي  هيم|بــــر|رسر ن|بــــ حلو|د|

22o7|5 ى محسن رمض|ي ن محمد درويش|سمي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

2782o3 بــــو عىل|هيم |بــــر|فع |لش|لنبــــى |م عبــــد|سل| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|3o9 حمد|عىل حسن محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

|769o حمد محمد|سلىم محمد  هره|لق|بــــ |د|

829||8 حمد|بــــر |ء ممدوح ص|لىمي دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

854o8 روق عمر محمد|عمر ف |حقوق بــــنه

9|2849 حمد |لبــــسيوئى مصطفى |ء |عل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

7o3o| لرحمن|لمعىط عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|حسن  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

|235|o لخي |بــــو |هيم |بــــر|لفتـــوح |بــــو|هيم |بــــر|ر |مي ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|63626 ى |زينبــــ محمد  حمد|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5o2o77 حمد محمود|حمد مجدى محمد | سكندريه|ل|بــــ |د|

524924 مر|حمد ع|حمد محمد حربــــ |محمود  سكندريه|ل|هندستـــ 

267239 ل|ع جل|لسبــــ|ل |مح كم|بــــسنتـــ س هره|لق|ج طبــــيع |عل

646|74 ى|دق |سعد ص|ده |مي وى|لجي  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

69295 مل|ل سعد ك|لرحمن جم|عبــــد  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

76|35o حمد|هيم |بــــر|م |حمد هش| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

428564 ش|د حو|لجو|لعظيم عبــــد |ل عبــــد |ن جل|إيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

28o|94 |مي  كريم عبــــيد حن| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

755463 لقوى ربــــيع محمد|عبــــي  عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

24|53 دق هريدى|مريم هريدى ص هره|لق|ر |ثــــ|

355273 لكريم عىل|رص عبــــد|ندى ن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

37o255 لسيد|سم |لق|بــــو |رص |لن|هلل عبــــد|عبــــد |بــــ بــــنه|د|

36|o38 لسيد|حمد |ح |م صل|حس |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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22586| هلل|محمد محروس محمد عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8784|8 حمد  |لد بــــكرى |زينبــــ خ سيوط|ره |تـــج

4947o5 محمد سمي  محمد سحلول تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

286583 ج  سليم|ئى نبــــيل ن|م| شمون|نوعيتـــ فنيه 

69o6|6 محمد محمود محمد محمد يوسف لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

4445o5 س قنديل|هيم عبــــ|بــــر|محمد حلىم  سيوط|بــــ |د|

694o56 لكريم|لكريم عطيه عبــــد |م عبــــد |سل| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

228844 ى سعيد مريم صديق مكي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

26|||8 هد|حمد مج|ء رجبــــ |شيم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2|3o|2 لعظيم|لدين محمد عبــــد |هبــــه محمد مىح  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

882o45 لمجيد  |لد حسن عبــــد|حسن خ سيوط|ره |تـــج

336534 بــــر غريبــــ عىل حسن|يمنى ص ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

877578 لرحيم  |ل خلف عبــــد|ء جم|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48o8o9 تـــه عطيه|لنبــــى شح|تـــه عبــــد |يه شح| عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

342444 د|لضي|بــــ |لسيد دي|ر ثــــروتـــ |من ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

543844 حمد مقلد|صبــــىح | حمد رض| |حقوق طنط

284oo4 محمود وليد محمود رجبــــ |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

2228o6 ن|رق حنفى سليم|حمد ط| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4o8597 لرده|لسيد محمد |نىه  |تـــربــــيتـــ طنط

3742o6 م عطيه خليفتـــ|م س|سل| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4o5836 ل|لمطلبــــ  غ|لمقصود عبــــد |ء فتـــىح عبــــد |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

8|6|79 ي |لبــــ|عمر عيد عبــــد
ى
هيم|بــــر|ق ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

68|932 وى|لشه|لديسىط |حمد |هيم |بــــر|رغده  لمنصوره|ره |تـــج

38645 حبــــيبــــتـــ مجدى معوض عمر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|62459 محمود عمر محمد عمر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

5438o هيم|بــــر|سم |لق|بــــو|محمود جمعتـــ  ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

8o9|59 يد|دق ز|هبــــه ربــــيع ص ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

2|873 رحمتـــ سيد نرص سيد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4o387 ء يشى عىل محمد طه|شيم هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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7o7749 محمد صبــــح يوسف صبــــح يوسف حسونه ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|6o|7| لد محمود محمد|عمر خ ى شمس حقوق عي 

427|74 مد|لعظيم ح|هيم عبــــد|بــــر|فرحه  بــــ دمنهور|د|

698344 لد ذىك محمود محمد|جر خ|ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|6833 ه ك| عيل وتـــيد|سم|لمجيد |مل عبــــد|مي  ره دمنهور|تـــج

25|29o لسيد بــــدير|محمود مديح  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

7o7297 وي|لبــــر|ء حسن محمد حسن |ل| لمنصوره|بــــ |د|

8o6o34 ي عبــــد|حمد ن|بــــرين |ص ي|ج 
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

2229o7 حمد عيس|رس سعيد |ف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

349544 لعزيز|طف سليم عبــــد|د ع|من |حقوق بــــنه

43|oo3 ف ج|ن |يم| لكوم|بــــر |رسر |صيدله طنط

634232 ح|لفتـــ|م عبــــد|لسل|محمود مدحتـــ عبــــد زيق|لزق|نوعيتـــ 

66773 يمن عيد جنيدي|م  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

487oo5 لشيخ|لقوى |حمد عبــــد |هلل ثــــروتـــ |عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

32326 حمد|لغيط |بــــو |محمود سيد  هره|لق|ره |تـــج

|5347o ى زكري|ي لمجيد|لدين عبــــد |عز| سمي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

325o37 ي كم
ل صبــــىحي محمد مرزوق|مصطفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

63362o لق غنوم| لخ|لسيد عبــــد |در |حمد ن| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|259o7 ى حسن مىحي  لح|لم|حني  ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

5o344 هـيـم| بـــــر| ل |م كـمـ|محمد عـصـ دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

33|oo5 لرحمن|حمد حمدى عبــــد|مريم  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

755867 مصطفى محمد مصطفى محمود عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

777o57 ى  ف |نرمي  حمد|حمد |رسر زيق|لزق|طبــــ 

499872 |غ|عيل محمد |سم|نغم محمد  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

494|52 هيم سعد وهبــــتـــ|بــــر|بــــيتـــر سعد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|5449 لعليىم|م محمد |سلىم هش |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

2|9858 لخول|ح محمد |لفتـــ|ن طلعتـــ عبــــد|يم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|o647 ى|ء محمد يحن  |رس| بــــوحسي  ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

2|6298 لفى|ل|ئ  محمد |رس محمد وف|محمد ي ى شمس|تـــج ره عي 

337|3o |لبــــن|حمد |يمن محمد |مريم  |حقوق بــــنه
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4783|9 ي |ء ر|ثــــر
حمد محمد حسن|ضى |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي

لسويس

4|o3|7 لبــــيىل|ح |حمد محمد صل| |بــــ طنط|د|

35|598 ى|هر حسيبــــ محمد ش|ج ط|رتـــ هي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

32o7oo لح|محمد فتـــىح حنفى ص ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

24743 ىط|لع|مد عبــــد |ء مجدى ح|لشيم| هره|لق|بــــ |د|

834224 ي سليم
ى|عمرو حسنى ن حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3456o8 ض|بــــر ري|دل ج|مريم ع ى شمس علوم عي 

6|5876 |كريم محمد عيد عىل بــــغ لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6892|7 عزبــــ| رى حن|د مزيون زخ|ميل لمنصوره|هندستـــ 

78498o ن|ن محمد سليم|محمد سليم زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

52o234 ن|م مبــــروك محمد سليم سكندريه|ل|طبــــ 

|25|83 لرحمن عىل حسن محمد جوده|عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

37o472 لرحمن|هر محمد عبــــد|محمد م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4324o8 هيم حسن محمد بــــدوي|بــــر| |رن |بــــ طنط|د|

69859 لحميد|ر خلف سيد عبــــد |من لفيوم|لعلوم |ر |د

2|72o8 تـــى|بــــ مصطفى لو|نىح  مه| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

4|767 هيم محمد|بــــر|عمر محمد  هره|لق|بــــ |د|

54|6|9 لجوهرى|محمود مجدى محمود ذىك  سكندريه|ل|حقوق 

78783| هلل|لسيد عبــــد|لتـــميىم |محمد محمد  لمنصوره|حقوق 

9||o73 ن حسن |حمد رسح|يه | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7743|2 لنبــــى|لرحمن حسبــــ |لسيد عبــــد |حمد |م |سل| زيق|لزق|ره |تـــج

28|3o حمد|هلل |مح عبــــد |هلل س|عبــــد  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

8o278o محمد سيد محمد بــــخيتـــ ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

9|o|58 د سعد عويضتـــ |بــــيشوى فؤ ج|صيدلتـــ سوه

|7824o ي س لم|محمد محسن شنجي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

424253 ى|مي  |يكل |م |يوبــــ بــــرسوم مي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

43o23| يد رمض|بــــو |يتـــ حمدي صبــــىحي | ى ن|لي  |ره طنط|تـــج

2|7562 مر محمد نعيم محمد| ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو
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|6|934 لعزيز مرىس|يه يىحي عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

769784 ى عبــــد يف خي  لعزيز|ندى رسر لمنصوره|حقوق 

459|35 لغنى|ل حسن عبــــد|حسن جم ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

627223 حمد حويله|م عفتـــ مصطفى |سل| زيق |لزق|تـــمريض 

625573 لهيثــــم أحمد عبــــده|لدين |نور  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

425527 حمد حسن محمد|م حسن |حل| سكندريه|ل|علوم 

853843 د محمد|ده منتـــرص فؤ|مي ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

833o55 ي عيد محمد 
لصغي |منى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

328946 ى غز|حمد ع| له|دل جمعه حسي  |ره بــــنه|تـــج

364672 حمد|مد |ن عىل ح|نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|24779 مه|مه سل|لعزيز سل|مه عبــــد |حمد سل| ى شمس هندستـــ عي 

6o||28 صف|محمود مدحتـــ محمد ن ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7549|5 لسيد|ن |يد سليم|لد ز|محمد خ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

756457 هيم|ل إبــــر|لرج|هيم عز |بــــر|حمد | عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49o686 بــــ|ئى حسن دي|لثــــ|د |شمس محمود حم |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|995| لحليم عىل|حمد رجبــــ عبــــد | سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

488927 م|لسيد عل|حمد |لسيد |د |جه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

486oo6 |لحميد |ع عبــــد|لرف|حمد |م |هلل س|منه 
لبــــلوئى

سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6832|6 ل|لع|لسيد عبــــد |بــــسمه محمد عطيه  لمنصورتـــ |تـــمريض 

25|6|| محمد شلبــــى| حمد رض| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6o9|48 وى|لزفتـــ| |هيم زكري|بــــر|حمد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|34525 ء سيد عىل جودتـــ|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

||9786 س|مي  مجدى نرص غط| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

78o|2o لحميد|روق عبــــد |م ف|كريمه س زيق|لزق|نوعيتـــ 

229355 بــــ|لوه|لسيد عبــــد|لدين |م |م عص|سه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85o|29 حمد حسن محمد يونس| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر
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|3228o هيم|بــــر|محمود حسن | نور ى شمس حقوق عي 

|77432 ي|هيم |بــــر|عمرو محمد 
ى
لدسوق وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

252538 ى|ش ن محمود|ز وحيد رمض|هي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

476|24 لح محمد|ر محمد محمود ص|مي سكندريه|ل|ره |تـــج

86837| بــــوزيد|ر |لستـــ|د عبــــد|مؤمن رش ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

282399 رحمه عىل محمد عىل هره|لق|لعلوم ج |ر |د

438885 وى|لطح|لعزيز |محمد محمد عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

4o9352 شد|طف مبــــروك محمود محمد ر|عو |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

444o4o حد|لو|ل عبــــد|لد كم|ء خ|شيم لشيخ|عه كفر |زر

|9988 ي محمد|حمد فرج فرج|
ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

633|62 ف |ئى |م| هيم حسن محمد|بــــر|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

426946 س مرىس|لسيد مرىس عبــــ|يتـــ | سكندريه|ل|حقوق 

|7325| ن|هيم سليم|بــــر|محمد عىل  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

367747 حمد|لسيد مصطفى محمد سيد |مصطفى  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

854872 محمد ذىكي| محمد رض ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

3|928o ى عىل كرم محمد|ريم|ن ن حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o572o هيم محمد|بــــر|لنرص |هر سيف |عمرو ط لمنصوره|هندستـــ 

32445o بــــر|رص محمود ص|محمد ن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

538266 ى عبــــد|لجو|ء عبــــد |شيم د محجوبــــ|لجو|د حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

782996 مصطفى محمود محمد محمد سبــــع زيق|لزق|حقوق 

76774| وق محمد زين جمعه بــــدوى رسر لعريش|تـــربــــيتـــ 

|49o84 هيم|بــــر|وى |لنبــــي ص|ر عبــــد |من ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

288|84 ف فوزى |ريوس |مك سكندر|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

687334 لسيد|ئى محمد |له|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o6339 حمد|لسيد محمد |ندى  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

|7oo28 لعزيز|ح محمد عبــــد |حبــــيبــــه صل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

524866 هيم محمد عىل|بــــر|محمد عىل محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

238569 لسيد محمد|د |هلل عم|منه  هره|لق|بــــ |د|

82o47 رص موىس محمد|محمود ن كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

295|o4 د|حمد محمد رش|ء |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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43|o55 ف |ء |رس| بــــر|لسيد عىل ج|رسر |تـــربــــيتـــ طنط

636o59 حمد محمد|هيم |بــــر|محمد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

22oo63 رك|س مبــــ|محمد طه محمود دع| رن ى شمس| لسن عي 

8oo496 لدين|مه محمد زين |س|محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

285259 مجد ملك|هر مكرم |مكرم م عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

524|33 رفعتـــ لمع بــــطرس| أندير سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6687  عىلي|حمد بــــه|
ى ء تـــحسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

462242 حمد ودن|ز |هيم در|بــــر|لسعيد | |دين لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

54||28 لسيد|حمد |ن |رس صبــــىح شعبــــ|ف لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

4oo825 ي
ى|ء محمد عبــــد|ضى لمجيد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

5o8599 مل شميس|حمد ك|يوسف محمد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

247oo9 طر|حمد خ|حمد |هيم |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

22o4o| حمد عىل|مصطفى عىل  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

3554oo مريم مجدى حسنى زىك هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

75|927 عيل|سم|لرحمن |محمد عمرو عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|75259 د عىل|لجو|م عبــــد |له|بــــ محمد |شه |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

254954 ى موىس|ر مجدى رش|من د أمي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

338568 دى مصطفى|له|ن عبــــد|ء حمد|رس| |طبــــ بــــنه

857487 ي محمود شعبــــ
ن محمد|مصطفى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

465|77 للطيف يوسف بــــيومي|مه عبــــد|س|حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|29632 بــــو رسيع|ئى  محمد |محمد ه ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

82o|3 م|لسل|رص حفنى عبــــد |لن|مريم عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o888| هيم|بــــر|لعزيز |رس عبــــد |ي| هويد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3542|7 ى فتـــىحي محمد عوض|ي سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|56|4 لمسيح|م جورج  عبــــد |س| ندر|س |بــــنه| هندستـــ شبــــر

539632 ى محمود|ح |محمد صل  حسي 
لدين حنفى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

25|oo| لفرعوئى|دى طلعتـــ سعيد |ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

635297 ه | لسيد فتـــىح محمد مرىسي|مي  زيق|لزق|طبــــ 

884258 ى عبــــد|بــــسمه ص لودود محمد  |لحي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 8947 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

439|2o د بــــكر|حسن أحمد فؤ| دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4487|2 مل بــــركه|حسن محمد حسن ك ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

372627 لمنعم|هيم عبــــد|بــــر|ء محمد |ول ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

846|6| بــــ رفعتـــ نصيف بــــشي |يه| ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

7o7448 لسيد محمد مسعد|زينبــــ مجدى  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

76o274 لمجيد|لسميع عبــــد|مصطفى غريبــــ عبــــد  |حقوق بــــنه

6488o9 محمد متـــول رشدى متـــول ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

3245|7 ن محمد محمد|محمد عثــــم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

|4833o ى ج|ده عىل |غ لكريم|د |لعشر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2656o5 لـتــــحيـوى|لـجلـيـل |شم عبـــــد |دل ه|شم ع|ه ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

6|6o58 لسيد عبــــده سخسوخ|لرحمن |عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

3|7442 لدين محمد مخيمر|ء |عمر عل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

36442 مل|بــــ ك|لتـــو|دل عبــــد |ممدوح ع ى شمس|زر عه عي 

|55343 حد|لو|حمد محمد عطيتـــ عبــــد |ن |نور ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o872 بــــسمه محمد قرئى محمد لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7o4oo5 لح|لسيد ص|لسعيد |مريم محمد  زيق|لزق|علوم 

|59|34 هلل سعيد فوزى محمود|عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

64o5o3 لدين نمر|ء |حمد بــــه|حمد |ء |بــــه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|7229 مي محمود مقلد|يه س| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

86325 لحميد تـــعيلبــــ|محمد عزم عبــــد لفيوم|عه |زر

266|24 ل|ح عىل و|هلل صل|عبــــد |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

69893o ز محمود|لبــــ|ميه منصور |س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||7777 ى|لنبــــى |رضوى محمد عبــــد  مي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|3682 حمد محمد  |روق |كرم ف| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

69362| |لدين |لىح مىح |محمود محمد وحيد عبــــد 
ئى|لعسقل

ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

3|7232 تـــ جم| مه|ل سيد سل|مي  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

4o6659 تـــ عىلي|لدين عرف|م نور |ن هش|رو سكندريه|ل|بــــ |د|

35o788 يوبــــ سعد|رص |ء ن|شيم ى شمس|د| بــــ عي 

684548 هيم محمد زغلول|بــــر|عبــــي   لمنصوره|حقوق 
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89687| هيم محمد مىك |بــــر|يه | ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

9|374| لرحمن زىك  |لرحمن محمود عبــــد|عبــــد ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

7o35|o لمهيمن عىل|در عبــــد |لق|عبــــد | ء رض|هن زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

79867 ر|لنبــــى محمد نص|حمد محمد عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

649oo5 هيم أحمد|بــــر|هيم |بــــر|م |إله ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|7|247 بــــ محمود|لوه|ء محمد عبــــد |رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5685 دي|له|متـــ محمد مرتـــضى عبــــد |س|عمرو  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

54362o ي
لمقصود|لح محمد عبــــد|ص| دئى لفيوم|لعلوم |ر |د

863823 ين عبــــد هلل عىلي|حد ضيف |لو|شي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6234o3 لحميد حموده|رقيه مجدى عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

26754 ربــــيع جمعه موىس| لي|د ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|35333 لحميد حسن|م عبــــد |محمد هش ى شمس حقوق عي 

2|6952 حمد محمود|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|زينه  ى شمس حقوق عي 

92o732 ف يوسف ُمحمد |سمر  رسر ج|بــــ سوه|د|

5o769o وق ج مه|وى سل|بــــر عىل بــــسطر|رسر |حقوق طنط

||7564 در|لق|دق عبــــد |حمد ص|ن |مرو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|9297 لخميس|سمي  محمد محمود عوض  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

39288 وق  ف عبــــد |رسر ع|لرف|للطيف |رسر ن|ضتـــ حلو|علوم ري

69456 حمد محمد|حمد عرفه | لفيوم|عه |زر

|664o2 مي عىلي محمد|عىل س ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8|6963 تـــه|مي شح|محمود عتـــريس تـــه ي|بــــ |د|
|لمنى

537362 لسيد حمزه|د رفعتـــ عىلي عبــــد |سع  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

8|6o55 حمد|ح محمد |حمد مفتـــ| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

778o67 حمد|حمد مهنى محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

445895 زق|لر|ح عبــــد |لفتـــ|ل عىل عبــــد |عىل جم |ره طنط|تـــج

42|83o س|لنح|ئل سعد |سعد و سكندريه|ل|بــــ |د|

892877 لسيد |خلود محمد عىل  سيوط|عه |زر

7895|8 ن ل|لس بــــس|ديبــــ بــــسك| |مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|5639o كبــــى|لمر|حمد |هيم |بــــر|حمد |ء |حمد عل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|5|263 ى|س |بــــسمه يوسف عبــــ مي  هره|لق|طبــــ 
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|762o4 ن|بــــ شعبــــ|لتـــو|حمد عبــــد |يه | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

233295 ى هريدى|يه عبــــد| لرؤف حسني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

243595 خلود سيد فضل جمعه هره|لق|حقوق 

2|9o24 لرحمن لطفى عىل فتـــح|طف عبــــد|لرحمن ع|عبــــد
بــــ|لبــــ |

ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|53398 لرحمن بــــكرى|ن عبــــد |جر رمض|ه ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

47o36 لدين سعيد محمد|ء |ره عل|س ن|بــــ حلو|د|

36598o  يوسف|لش|مصطفى محمد عبــــد
ى
ق |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|

ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

325922 ئى فرج جورجيوس|روم| رين|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6342o6 لليثــــى|لسيد|هيم خليل |بــــر|محمد  زيق|لزق|طبــــ 

485759 حد|لو|حمد محمد عبــــد |ن |رو ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|8235 م سيد محمد|محمد هش ى شمس|تـــج ره عي 

869528 ه|لل|طف محمد عبــــد|محمد ع دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

69433o تـــ|ء محمد محمود حسن بــــرك|رس| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

4o|635 لسعيد محمد عىل|حمد محمد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6347o8 لسيد|لعزيز |حمد يشى عبــــد| زيق|لزق|هندستـــ 

3|266o مل|هيم ك|بــــر| |هلل زكري|منتـــ  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

699978 س|ح عبــــ|د محمد صل|جه لمنصوره|حقوق 

|65382 ديوس|قل|ن |ره رسىمي سليم|س ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

222598 جي عيس|شهد محمد نجيبــــ محمد ض هره|لق|ره |تـــج

3|o96| ن|م محمد عمر سليم ى شمس حقوق عي 

2o4o7 زن مظهر محمد فرج|م لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

767896 ى قدوره|ء س|ل| م حسي  لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

2288o| ى تـــوفيق  حمد منصور|سلىم حسي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

296|48 ن|ر رشد|لغف|لد محمد عبــــد |خ| لي|د ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

6|46o6 ليه|هيم محمد ع|بــــر|ضىح محمد  |بــــ طنط|د|

|6272o حمد|هلل |هيم عبــــد |بــــر|هلل |عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

39o|| لغنى محمد|حمد عبــــد |ن |حن ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

85o683 عي|حمد محمد رف|محمد  لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

24672| ر|لنج|حمد |محمد فتـــىح  |كليتـــ هندستـــ بــــنه
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853o84 ود سعيد|دي د|منجه ن ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

54|747 |هلل حن|ئق فرج |م لطيف ف|س علوم بــــورسعيد

48o49| حمد حنفى محمود|هيم |بــــر|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||992o ف محمد محمد مصطفى|نىه  رسر ى شمس|تـــج ره عي 

2674o4 يمن حسن خليفه|ئى |م| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

486o75 لم|لمنعم عىل س|سعيد عبــــد | دين سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5o9397 د|ح حسن عي|لفتـــ|ر عبــــد|لدين مختـــ|نور ن|سو|بــــ |د|

422754 ى د|قدرى فخرى ج| مي  سكندريه|ل|صيدله 

5889o رس مبــــروك محمد|لرحمن ي|عبــــد  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

4|2829 رى|لبــــ|ر مجدى محمود عبــــد |من |بــــ طنط|د|

33728| وى محمد عىل|مصطفى شبــــر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

764698 وق عم لدين مصطفى مصطفى موىس|د |رسر بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

76|467 مه صبــــىح عطيه خليل|س|محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

82|47o ى|م شد تـــوفيق|فتـــ ر|ر| رتـــي  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

6|o253 لغنيىم|حمد محمد |بــــسملتـــ  لمنصوره|بــــ |د|

|74272 ف محمد عبــــد |خلود  للطيف|رسر ن|حقوق حلو

2|533| س عبــــود|لرحمن عبــــ|لدين عبــــد|ء|ر عل|مي هره|لق|طبــــ 

534454 هيم سليم|بــــر|حمد مجدى فوزي | |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

856o54 ح محمد محمد|محمود صل سيوط|حقوق 

636293 هيم|بــــر|لعزيز |مل عبــــد|حمد محمد ك| لمنصوره|حقوق 

492646 لعزيز هندى|محمد حمدي محمود عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|6766| ح|لفتـــ|لحفيظ عبــــد |يمن عبــــد |هدير  سيه|نوعيتـــ عبــــ

28746o وى|لق عيس|لخ|لعظيم عبــــد|هيم عبــــد|بــــر| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

5455|9 ى|بــــو|هيم عىل محمد |بــــر|هيم سعد |بــــر| لعني  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

86788 ى |ي هلل|لنبــــى عبــــد|لسيد حسبــــ |سمي  ن|حقوق حلو

|27o75 عيل محسن|سم|فريده وليد  هره|لق|ره |تـــج

853378 ود|نطون مجدي رشدي د| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

877oo9 لصبــــور  |ل عبــــد|لصبــــور جم|ل عبــــد|نه سيوط|علوم 

|98o7 هيم محمود رسور|بــــر|حمد عىلي | هره|لق|بــــ |د|
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494667 ق|لسيد مبــــروك |متـــ مبــــروك |س| وى|لشر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

5436| ىطي جودتـــ|لع|محمد جمعتـــ عبــــد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

83329| ف عبــــد|لمنعم |عبــــد هلل|لمنعم عبــــد|رسر يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

66848 للطيف|م مصطفى عبــــد |هش| ر|ي لفيوم|بــــ |د|

6473|5 هيم سليم|بــــر|حمد |حمد محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

846949 حمد رسي|بــــسمله محمد  ن|تـــمريض أسو

49o|84 ى  ى محمد|آيه أمي  لسيد أمي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

358o93 هلل محمد عىل مصطفى|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

324928 لرحيم عىل|لرحيم محمد عبــــد|عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4|3647 هيم متـــولي زين متـــولي جوهر|بــــر| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

83893| ي 
ي|هدير مصطفى

حمد مدئى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|25|7 ش محمود|لدمرد|هيم |بــــر|ذ محمد |مع |ره طنط|تـــج

42742| دى|له|ن محمد عبــــد |حمد سليم| |بــــ طنط|د|

||8842  محمدعبــــد |لش|دى عبــــد |له|سلىم عبــــد 
ى
|ق

دى|له
ى شمس علوم عي 

2678o3 لعليم عىل|لدين عبــــد|ح |حمد صل| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

632347 ى محمد محمود صبــــرى |ي حمد|سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

8||336 عيل|سم|حمد |لدين ربــــيع |ء |بــــه سيوط|حقوق 

788|94 صف|رع و|دى صبــــرى ز|ف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5|2335 لرحمن عىل محمد خميس|محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2533|7 وى|لفرم|رضوى محمد يىح  |بــــ طنط|د|

499o|5  محمد|لص|هلل محمد |منتـــ 
ى
ق تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

9o457| ى |حمد |حمد يىح | مي  ج|ره سوه|تـــج

7o268o  محمد |هيم |بــــر|ل |من
ى
|م عبــــد |م|لدسوق

لحميد
لمنصوره|هندستـــ 

855o62 ن حسن محمد صديق|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

5o555 ح|هلل مني  مفتـــ|لمعتـــز بــــ|لرحمن |عبــــد  حقوق بــــنى سويف

|67392 لدين|ل عىل عز|حمد جم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

894423 بــــر قطبــــ |بــــدين ج|ء ع|صف سيوط|تـــربــــيتـــ 

5o9923 ى|هيم ش|بــــر|هيم عبــــدربــــه |بــــر|سعد  هي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

899o92 ى ئيل |كرم بــــخيتـــ ميخ| يوستـــي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى
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4296|2 لجرف|لسيد محمد |حمد |رس |محمد ي |ره طنط|تـــج

223|74 ى سعد|ل|محمد سعد  مي  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

647535 لجوهرى|أحمد بــــهجتـــ أحمد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

76465o لنقيبــــ|هلل |لسعيد عبــــد|حمد |در |ء ن|رس| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

8|7242 |ره حن|دي بــــش|دي ن|ف ي|بــــ |د|
|لمنى

7o||44 ى مشه|محمد سمي  عبــــد  لمعىط حسني  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

34o347 ف عبــــد|محمد  ن|ح محمود سليم|لفتـــ|رسر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4|8535 حمد خليل|محمد رأفتـــ حسنى محمد  |حقوق طنط

|6|32 ئد زينهم بــــرديس|سلىم ر هره|لق|ره |تـــج

|67o6o ج|حمد مرزوق فر|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

627479 ر|لغف|حمد محمود عبــــد|حمد سمي  | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

49383 عيل|سم|بــــ |لتـــو|عيل عبــــد |سم|ء |دع ن|حقوق حلو

877669 بــــتـــ مصطفى  |ندى حمدى ثــــ سيوط|بــــ |د|

|5o985 ف فوزى محمد|خلود  رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

845367 ن|هيم رشو|بــــر|فرحه بــــدري  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

335956 ى |ي ف عىل عيس|سمي  رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

894oo5 لنرص محمد تـــوفيق |محمد سيف  سيوط|حقوق 

7|7375  مرع منصور|يم|
ى
ن محمد شوق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

337467 ى عبــــد|محمد ر ىط|لع|ضى محمد حسي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

45826| ى محمد|ل ش|كر جم|ش كر حسي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64563| ئيل|لقس يوسف ميخ|هر |م م|إبــــر ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

363268 لسيد محمود|د محمد |زي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44|675 ي عبــــد |سم|
ج|ىطي عىلي رس|لع|ء عىلي مصطفى لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

5o4|83 هلل|عيل عبــــد |سم|م سعد |جر هش|ه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

2287o5 لسيد|لسميع |مه عبــــد|س|ء |سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

45|569 د|ن عىل مصطفى حش|محمد حمد سكندريه|ل|هندستـــ 

6824o| ن|لسيد سليم|حد |لو|حمد عبــــد |ن |نوره ط|بــــ دمي|د|

|4566 سلىم محمد بــــدرى محمد سيد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

689o|| ى مل|وفيق فتـــىح ك| مي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

7736|7 ن|لدهش|رق محمد محمود |هدير ط ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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786o|8 لجليل محمود|م محمد عبــــد |حل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

344239 ى عبــــد  حسي 
ى|لوه|مصطفى بــــ حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

246689 لمحسن مسلم قنديل|حمد عبــــد|محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o8o9| لسيد|طر |زى خ|هيم حج|بــــر|ء |لزهر|طمه |ف لمنصورتـــ |تـــمريض 

|64|7o هلل بــــيوم|م عبــــد |م عص|سل| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

62|486 لخي  عىل عوف|أمنيتـــ محمد أبــــو  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

8||77| ي محمد عبــــد
ح|لفتـــ|لحليم عبــــد|يمنى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|52|9 هيم|بــــر|رس |عىل سيد ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

676234 لسعيد محمود موىس|هيم |بــــر|يه | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

4328|| لسيد نرص|لدين محمد |ل |له جم|ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

437475 وى|لطنط|لدين مصطفى |ح |مصطفى رشدى صل |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

2452|o حمد|م سيد |ر عص|من ن|تـــربــــيتـــ حلو

43o37 رص سعيد محمد عمر|لن|رحمه عبــــد  ن|علوم حلو

9|oo79 لرحمن |ل عبــــد|لع|غدير عىل عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

62723| ى سعيد عبــــد وى|لحميد محمد حفن|حسي  زيق|لزق|حقوق 

429455 لس ميشيل لويز ميخ ئيل|كي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

26|66| ن|مل عىل مرج|حمد عىل ك| |طبــــ بــــنه

27o397 لبــــلسر| |لسيد رض|محمد نبــــيه  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

6492|5 سويلم مصطفى محمد| يه رض| زيق|لزق|حقوق 

866o32 ي محمود 
مد|حمد ح|مصطفى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

369463 ن|لق رمض|لخ|ل عبــــد|حمد جم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

475425 ف كم|مريم  ل نظي |رسر سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

33956 ره|حمد طه محمد عم|حفصه  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

6o433o |لبــــ|زى محروس عبــــد|بــــر غ|عمر ج
ى
ق لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

63336| لعوضى|حمد أحمد جوده | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|672o لسيد|لي |حمد غز|لد |فرح خ ن|فنون جميله فنون حلو

|56857 ي عبــــد  ح محمد|لفتـــ|محمد خضي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

783779 لحميد سعدون|لسيد محمد محمد عبــــد| زيق|لزق|طبــــ 

|66o46 حمد|محمد حسن محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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8o3452 ي محمد عىلي|عبــــد
هلل مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

253827 لريفى|ئى محمد |ء ه|ل| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

494o47 م|لمعىط عل|حمد يىح عبــــد|يىح  ره دمنهور|تـــج

692o36 صف|لمهدى ن|لسيد |ل |مي  جل| ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

8|68oo هدير سيد محمد محمد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

882648 لنعيم خليفه |منيه محمد عبــــد| سيوط|بــــ |د|

|3o927 ى|محمد  حمد محمد حسني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|78892 هيم|بــــر|لد سعد |عمر خ  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

7o24o9 لزمزم|حمد |حمد محمد حلىم |ء |عىلي لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

753646 ى درويش|حمد ي|م |ء عص|ل| سي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

439557 لمدبــــول|لسيد محمود |ره محمد |س لشيخ|علوم كفر 

634|o رص محمد يوسف|زم ن|ح ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

46|o4 دق|ن محمد محمد ص|نوره سيوط|عه |زر

488278 ق|حمد محمد |دل |حمد ع| وى|لشر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

886682 وق  هيم جمعه محمد |بــــر|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

765345 د|لضي|م محمود حسن عمر |محمود حس ره بــــور سعيد|تـــج

879498 رى|تـــ زخ|مه شح|س|فيبــــى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

7|6446 ن لحميد مصطفى بــــدر|ن عبــــد |رمض| مي  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

85|2o| ي عبــــد|لرحمن ن|عبــــد م سيد|لسل|ج  سيوط|تـــمريض 

686542 لحسينى|تـــ |لشح|لمهدى |دل |محمد ع لمنصوره|هندستـــ 

434247 لعفيفى|لرؤف |ن عبــــدون عبــــد|حن |طبــــ طنط

|283|7 ين ن|سعيد سمي  عري| في  هره|لق|م |عل|

366239 در|لق|ء حمدى تـــميم عبــــد|نجل ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

|4|857 لرحمن محمد|حمد عبــــد |عمر  ى شمس هندستـــ عي 

|33382 تـــه|عيل عىل شح|سم|عىل  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

62o247 ويش|لشبــــر|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

3342o3 حمد محمد|لدين محسن |بــــ |شه |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

9|2o33 ع |لمنطلبــــ رف|كريم عزتـــ عبــــد ج|حقوق سوه

773323 هيم|لمجيد إبــــر|ل محمد عبــــد |ر كم|من ى شمس|تـــج ره عي 
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77||o4 ن|ن محمد سلم|ء حمدى سلم|رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

694586 يه محمد محمد محمد عطيتـــ| ط|بــــ دمي|د|

278733 ن محمود منصور|ن رمض|يم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

44545 لحميد محمد|ن محمد حسن عبــــد |يم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

4o695 لمنعم محمد|رس عبــــد |حمد ف| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

42836o |لسق|حمد |منيه صبــــرى أحمد | |بــــ طنط|د|

49245 بــــو رسيع|يزتـــ يحن  محمد |ف ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|452o3 يوسف محمد سيد محمود بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3686o7 لحميد محمد مهدى|سمي  عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

384o5 هلل|ح خي  |لفتـــ|ء حسن عبــــد |شيم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

248444 نور عمر|لىح |جر عبــــد|ه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

357584 لرحمن|محمود مجدي غريبــــ عبــــد |ره بــــنه|تـــج

685788 ن جلبــــى|حمد محمد عثــــم|ر |من لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

343|93 لمقصود|عبــــد| ء حمدي عط|رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

7522|8 عيل عبــــده|سم|يمن |صم |ع زيق|لزق|صيدله 

32284 بــــوبــــكر بــــدر حتـــه|لدين |ء |فيصل عل  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

7|29oo ى ص|ي ى|لع|بــــر عبــــد |سمي  ل حسني  لمنصوره|حقوق 

9oo695 لرحمن |د عبــــد|يدى معتـــز فؤ|ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

878357 لعزيز  |ء حمدى تـــوفيق عبــــد|دع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

266382 لعزيز موىس قنديل|ن جميل عبــــد |يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

763735 هيم|بــــر|حمد |حمد |طمه |ف تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

862364 ن|ح سلم|لفتـــ|ح عىلي عبــــد|لفتـــ|عبــــد م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

693443 لعزبــــ|م مجدى محمد عبــــده |س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

339648 ي حس
ي متـــولي|م |مصطفى

لدين مصطفى عه مشتـــهر|زر

9o9622 لمجيد |م يحن  عليوه عبــــد|كر| ج|ره سوه|تـــج

766|43 طش|لبــــ|حمد محمود |م |هش| رن طبــــ بــــورسعيد

76738 حمد وليد منصور|منصور  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

54353o لعزيز|ن مصطفى رشيد عبــــد|نوره |علوم طنط

8|5o52 ه محمد | عيل محمد|سم|مي  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

6542| لحفيظ|لسيد عبــــد |ميه محمد |س لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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2345o3 سم|حمد سعد محمد ق|ن |مرو ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

8o992o يف منصور د خىلي محمود|رسر ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

435o25 لمرحومي|لرشيد |حد عبــــد|لو|د عبــــد|زي سكندريه|ل|ره |تـــج

4|39o6  محمود |ع |لرف|لرحمن |عبــــد
ى
|حمد شوق

ع|لرف
ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

33o866 دى|له|لسيد عبــــد|ن مصطفى |يم| |علوم بــــنه

456255 ن محمد|لمول سليم|د |سمر حمدى ج سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

496o44 بــــى|لسيد عر|ن عىل |زينبــــ محمد شعبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|6762 ده|م كعبــــور محمد زي|سه ي|نوعيتـــ 
|لمنى

75|884 حمد عىل بــــسيوئى|عمر  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8o3|89 زق|لر|زق ربــــيع عبــــد|لر|ء عبــــد|لىمي ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

4334o9 ق|هيم |بــــر|هيم |بــــر|هلل |عبــــد وي|لشر |طبــــ طنط

|394|6 لح|ج ص|م فر|رحمه عص ن|بــــ حلو|د|

35856o ف عبــــد|مريم  لمسلىم|للطيف سليم |رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

43286o ر مصلىح سعد قنديل|مي |بــــ طنط|د|

36o22| تـــ|لدين محمد محمد بــــرك|م |حمد عص| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

68357 ح|لفتـــ|لعظيم عبــــد|محمد عىل عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o6379 ه | لحكم صديق عىل|لسيد عبــــد |مي  لمنصوره|بــــ |د|

9|9325 م محمود  |ن هم|عبــــي  عش سيوط|ره |تـــج

2836|6 م محمد حمدى عويس|سل| تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

226863 حمد|ل |ن يشى محمد جم|مرو هره|لق|ره |تـــج

248723 هيم|بــــر|لشهيد |ئيل عبــــد|مريم صوم لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

6o94|9 ن|لم كن|لبــــ س|بــــوط|هلل |محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

324638 د|لجو|عيل عبــــد|سم|لرحمن محمد |عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

98|36 لسيد منصور|ء منصور |وف ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

3||9|4 ح زريق|لفتـــ|م محمد محمود عبــــد|سه كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

33236| لسعيد صبــــيح|محمد محمود | نور |علوم بــــنه

479584 ف محمد عبــــد  بــــو سمره|لمطلبــــ |لمنعم عبــــد |أرسر سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

4o8277 لبــــرجيس|هر |هيم ط|بــــر|هيم |بــــر|عمر  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

876657 دل محمد عىل |عمر محمد ع سيوط|طبــــ 
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687|6 لحفيظ|مد عىل عبــــد |خلود ح كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

784732 لسيد غريبــــ محمد|ح |سم قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

||8575 حمد عىل محمد محمود|تـــفى  ى شمس|تـــج ره عي 

69228| ى لحلو|ء حلىم عىل |عل| لي  لمنصوره|ره |تـــج

3488o3  مليىح |ل |ندى جم
ى
لدسوق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7566o7 ه سمي  حسن محمد| مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

5433o8 ه محمد عبــــد  هلل حميده|لزين عبــــد |أمي  سكندريه|ل|طبــــ 

7o94o6 لرحمن|حمد عبــــد |حمد |حمد عزم | |لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه 
لمنصورتـــ

862367 ح محمد عمر|محمد صل |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

52o|2 ى سيد نعمه سيد حسني  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

3|8776 ي حس
ي|ندي مصطفى

ن مصطفى ن|تـــربــــيتـــ حلو

348657 د|ن حم|لد فتـــوح سليم|حمد خ| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

67529o لغنى|ر عبــــد |لغف|زم مصطفى عبــــد |بــــ ح|مه ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

344823 لرحمن|لعزيزعبــــد|لعزيز رجبــــ عبــــد|سلىم عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

7|56|2 يف  لمدبــــول|لسيد محمد محمد |محمود رسر ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|727|| حمد|حمد محمود |محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

62o572 لح مصطفى|مل ص|ن سمي  ك|رو لمنصوره|صيدله 

9o848o حمد |زم محمد |طمه ح|ف ج|صيدلتـــ سوه

5o3799 لرسول|متـــ سعد محمد عبــــد |س|محمود  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

26o275 تـــفى حمدى حسن سمره شمون|نوعيتـــ 

343895 بــــ|لوه|ع محمد عبــــد|لرف|حمد |لرحمن |عبــــد ى شمس حقوق عي 

83o235 ي |من
حمد|حمد |ر مرتـــضى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

85o879 هلل|حمد سنوىسي عبــــد|جر |ه صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

864745 يوسف| لوف|بــــو|رص |لن|حسن عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|3|82| لرحمن|ء محمد عىل عبــــد |رس| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

884|76 لعظيم محمد |تـــ عبــــد|مجد بــــرك| سيوط|ره |تـــج

477833 لديبــــ|محمد فيصل محمد مرصى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8o286o ء عىلي حسن عيسوي|لزهر| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

63|423 ن عمرو حمدى فهىم| مي  زيق|لزق|ره |تـــج
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338873 ى|ي ى|محمد مصطفى ك| سمي  مل محمد حسي  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

4756o3 مه|م يسن محمد يسن عىل سل|ريه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

84522| لحميد محمد عىلي|يده سيد عبــــد|ع ن|تـــمريض أسو

886622 لس بــــش ره |ره نجيبــــ بــــش|كي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

693982 ى عبــــد |م ي|حس هلل مبــــروك|لموجود عبــــد |سي  لمنصوره|عه |زر

86|772 ن|يز حمد|ن ف|حمد حمد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

242o|| شد|ء سيد حلىم ر|رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7748o5 مد|ل محمد أنور ح|محمد كم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5o6688 ن|لطح|در |لق|لسيد عبــــد |نور |ن |يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

8325o2 يد|يد حمدي ع|ندي ع لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

499948 ى|لعزيز |م عبــــد حمد حسني  تـــربــــيتـــ دمنهور

895|23 ى عطيه حس|عمر حس ى |ني  ني  ج|طبــــ سوه

54o473 ن مجدى مصطفى مسعود|يم| ط|بــــ دمي|د|

2466|6 ر|بــــو نص|ده محمد |نس حم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8645|9 حمد محمود|حمد صفوتـــ | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

23|29o س|بــــو رسيع عبــــ|محمد مسعد محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69643| ه  ن|لحميد شوم|حمد عبــــد |ني  لمنصوره|طبــــ 

52o55o ى كرم محمود ق|ي سم|سمي  ن|علوم حلو

822937 لمعبــــود|حمد عبــــد|حمدي محمود  ي|هندستـــ 
|لمنى

267255 فع|لش|لبــــصي  |لعليم عبــــد|ره عبــــد|س لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

697|7o لعزيز|هيم محمد عبــــد |بــــر|حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

763566 بــــ|ل رسر|طف محمد  جم|ن ع|رو معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4o4743 مد|لسيد مرىس ح|مؤمن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35684 ش|لحكيم سعيد رو|طف عبــــد|محمد ع هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

5267o8 حمد مصطفى عيد محمود حسن| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5o|877 لمنعم عكوش|ن محمد عبــــد|يم| ط|معتـــ دمي|علوم ج

7o3245 ن|لسيد سليم|لسيد |ء حلىم |سم| زيق|لزق|طبــــ 

5249|7 حمد محمود|رق |محمد ط سكندريه|ل|هندستـــ 

48454o هيم|بــــر|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد |رق محمد |ط سكندريه|ل|بــــ |د|

8o3963 ي مرشد|شه
بــــ محمد حبــــسر ره بــــنى سويف|تـــج

4557| لسميع|لسميع فتـــىح عبــــد|محمد عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 
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476956 حمد محمد|ل محمود |محمد جم سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

8338|5 يم|لد|رك عبــــد|نور مبــــ|زينبــــ  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2534o3 سعيد محمد عمر| ند ي صىح بــــنه
|معهد فنى

496686 لسيد|جر حسن محمد مبــــروك |ه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8468|9 ي زىكي|س|محمود 
مه عوئى وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

236|o2 ى شلتـــوتـــ|ن دين مجدى فهىم حسي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

8o387o ي|ه
جر محمود محمد مصطفى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

525o89 ف محمد |ل| حمد محمد|ء أرسر سكندريه|ل|هندستـــ 

756oo7 هلل|مل عبــــد |حمد سيد ك| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

5|255 ئى|لد يوسف حميده كيل|بــــسنتـــ خ لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

357|23 دي|له|حمد رجبــــ عبــــد|ء |لشيم| |بــــ بــــنه|د|

2|6o4| ف نه جورج يعقوبــــ بــــرسوم|ني  ن|بــــ حلو|د|

64o65 يوسف جمعه سيد رجبــــ ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

785867 ى  ى محمد عز|حسي  ف حسي  زى|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6865o4 لسيد|عىل محمود عىل  لمنصوره|ره |تـــج

|35344 لقوى محمود عطيه|يوسف يحن  عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

767639 كر|هيم ش|بــــر|كر |لعزيز ش|يه عبــــد | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

624o22 ف إبــــر|إبــــر س|هيم عبــــ|بــــر|هيم |هيم أرسر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|72284 لسيد|م محمد فهىم |سل| ى شمس هندستـــ عي 

337o8| لمحسن محمود|طف عبــــد|حبــــيبــــتـــ ع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

784379 هلل|لح عبــــد|هيم محمد ص|بــــر|نهله  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|269|o ى |ي حمد محمد عىلي ليله|سي   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

|75985 بــــر|هيم ج|بــــر|بــــ |لوه|بــــر عبــــد |حمد ج| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

858745 بــــوزيد|فتـــ |لح محمد ر|ء ص|رس| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

687o67 عيل|سم|هلل عىل |مه عبــــد |س|سلوى  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

34o92o يف|فظ |حمد ح|طه  حمد رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

478|69 ف مصطفى محمد عبــــد|تـــ |ي| لنبــــى|رسر سكندريه|ل|صيدله 

262o76 م|م|لسيد مليىح  |م |سل| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 
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229687 لنمر|لسيد مصطفى خليل |سحر  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

836|39 حمد|س |لحميد عبــــ|خلود عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5|844o ش|عيل قرو|سم|م عىل |خلود س ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4o642| ى حسن|حبــــيبــــتـــ محمد عيس  مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

8|3548 ي محمد|م |وليد حس
ى
لدين صدق ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

4|43|o لم|ن س|ن فتـــىح سليم|ء سليم|رس| |بــــ طنط|د|

68o596 وق محمد عبــــد  حمد|لمتـــول |لرحمن |رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

34|o2 ي|سهيله عمرو محمد  لحلوج  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

755|49 رك|هلل بــــدرى مبــــ|هيم خلف |بــــر|منيه | ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

56o|2 لي|ح سمي  محمد جبــــ|صبــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6479o2 نور|م محمود خليل |لرحمن هش|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

67|53 لنبــــى محمد|لعظيم عبــــد |شم عبــــد |ء ه|رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

26693o لشيخ|ء محمد مهنى |شيم شمون|نوعيتـــ 

4|555o ي|للق|كريم محمد محمد 
ئى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5|9|28 لمعىط|دل فكرى عبــــد|ء ع|ول ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

65944 لدين حسن زىك محمد|د |حمد عم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

36o48 بــــوطبــــيخ|هر محمد |جر م|ه ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

7822o5 ن|زى محمد سليم|عز| نور زيق|لزق|بــــ |د|

76o363 عمر مجدى محمد مصيلىحي دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

286959 بــــ|لمقصود دي|لد عمر عبــــد |م خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

834682 محمود سيد محمود| لي|د دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

72454 د|ن محمد ج|طمه شعبــــ|ف لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

638528 ن محمد|ن سليم|ره محمد سليم|س زيق|لزق|عه |زر

323867 بــــوزيد|حمد |زم ثــــروتـــ |ح دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

763223 زى|حمد حج|رق محمد |ط| دين بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

445896 ع عبــــد ربــــه|عمر سمي  رف سكندريه|ل|هندستـــ 

2466|8 ط|لمش|ر |لستـــ|حمد عبــــد|يمن | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8o7737 م|لسل|لح عبــــد|طف ص|مل ع| ي|بــــ |د|
|لمنى

9o4o28 هلل  |محمد حمدى محمد عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه
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23786| عزتـــ نجيبــــ عيس| رين|م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|2293 ء محمد جعفر محمود|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

649|66 لمنعم|لرحيم محمدين عبــــد |ء فتـــىح عبــــد|آل زيق|لزق|حقوق 

845277 ي ع|لسيد |ر محمود |من
بــــدين|لحسينى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

363685 لمجيد|لعظيم عبــــد|لمجيد عبــــد|تـــن عبــــد|ف ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

49977o ى ج|ه هلل عوض|بــــ |يدي حسي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

85833o د|ل حلىمي ج|رق محمد غز|ط ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

|4o524 طف فهىم صديق|مروه ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

26o|63 حمد محمد منصور|ن |يم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

37|67o ى|حمد محمد ي|دل |د ع|جه سي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4o2594 لسنوىسي|حمد محمد |ء |دع سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

525oo4 هيم|بــــر|هلل |بــــد محمد عبــــد |يوسف ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69o|45 وى|لبــــدر|حمد عىل |لعزيز |محمود عبــــد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

4798|3 م|زن مدحتـــ فريد محمد سل|م سكندريه|ل|هندستـــ 

4|59oo ى محمد فهىم قطبــــ  وه|بــــوحل|هيم |بــــر|نورسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4o9765 لديىه|عيل خليفه |سم|ديه خليفه |ن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

42464| بــــ حسن محمد|لوه|حمد نزيه عبــــد| زيق|لزق|عه |زر

3|4o85 لم|عمر عطيتـــ محمد س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

52|o35 لمقصود|در عبــــد |لق|دل سعيد عبــــد |سحر ع سكندريه|ل|حقوق 

88994o لرحمن سيد |سعد عبــــد| رن سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

75|384 يف |زي لسيد مسعد عبــــده|د رسر لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

68928o مهند عىل محمد عىل سعيد ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

56248 حمد محمد|لد |ء خ|دع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

7|64|| |لمرىس عط|لعزيز |لد عبــــد |محمد خ لمنصورتـــ |تـــمريض 

329|66 رص|حمد ن|رص |نجلتـــ ن |حقوق بــــنه

696984 فظ|يمن محمد ح|محمد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

77o5|2 لجليل|لحميد عبــــد|هيم عبــــد |بــــر|كريم  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

24382| بــــ محمد حمزه محمد عىل|رح هره|لق|علوم 

754o54 ه وحيد يوسف ع| يش|مي  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

68883 حمد|حمد عرفه |محمود  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|
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236|26 ى حمدى عبــــد|ي تـــ سعيد|لحميد شح|سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

679783 هيم محمد|بــــر|م محمد |سل|محمد  لمنصوره|ره |تـــج

243656 مه|ن سل|ل رمض|ء جم|حسن ن|حقوق حلو

|758|4 هيم محمد بــــيوم|بــــر|يوسف  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

7o|79| ل|يدى حمدى يحن  محمود هل|ه لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

|34||7 ل عىل|لع|ل عبــــد |مصطفى جم ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5269o3 حمد رجبــــ محمد عوض معوض| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

33|o86 ر محمود|لغف|ء محمود عبــــد|لشيم| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

433o93 هيم صبــــىح ظهره|بــــر|ء |شيم ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

542538 يد|لحليم ف|ن مدحتـــ محمد عبــــد|نوره سكندريه|ل|حقوق 

48|587 ى جمعتـــ ضي م محمد|محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

768894 ح|لفتـــ|جميله محمد مجدى عبــــد لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

9|o876 ل فرغل محمد |لد جم|خ ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

525643 تـــه شفيق مسعد|دل شح|بــــيتـــر ع تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

824o68 تـــ|محمد رجبــــ تـــوفيق بــــرك ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

765828 ن محمد فهيد|ندى محمد رمض تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

37|787 حمد طه صقر|ن سيد |ريم|ن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

644946 يد|بــــو|روق محمد |د ف|محمد عم ى لي  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

|763o مد|ردينه محمد حسن عىل ح هره|لق|بــــ |د|

344853 لعز|بــــو|لمعىط |مريم محمود يوسف عبــــد سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

|635|4 لسيد عزبــــ|هر |لظ|لسيد عبــــد |محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|46|5o لكريم|د |حمد محمد ج|يه | د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

449667 لدين محمد سعيد بــــيومي|بــــدر  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4o6745 ى عبــــد  در مرع|لق|حبــــيبــــتـــ حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o9238 ئى|للق|لجليل مصطفى |محمد نرص عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

834756 هيم محمود|بــــر|ن |عمر رمض ن|سو|بــــ |د|

|69577 هلل محمد|م عبــــد |حمد عص| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6364|5 هيم|بــــر|ىطي |لع|رس سعيد عبــــد|مصطفى ي زيق|لزق|بــــ |د|

493784 هلل| |س بــــشي  عط|م عبــــ|هش عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

522|9 فظ|زى عيد ح|ء حج|ول ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى
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427678 هلل نعينع|حمد سعد عبــــد| |ره طنط|تـــج

6|659o ر|روق نو|رق ف|منيتـــ ط| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

357|o2 ي ع
لرحمن|مر عبــــد|محمد لطفى |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8o8727 هيم|بــــر|مر عىلي محمد |يىحي ع دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

94933 عيل|سم|عيل محمد |سم|مصطفى  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

447285 بــــوبــــكر فرج|لحميد |لد عبــــد |محمد خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|29o33 نوبــــ وجدي مني  تـــوفيق|بــــ| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

||6755 ف عبــــد | |رن ي عبــــد |لش|رسر
ى
لعزيز|ق هره|لق|ره |تـــج

4647o5 لسيد عطيتـــ|ح |حمد صل| سكندريه|ل|حقوق 

495382 ى عبــــد  ى ع|لوه|عمرو حسي  شور|بــــ حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

328549 لكريم حسن عفيفى|كريم محمد عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

8838o4 ى ئيل |رفعتـــ جورج  ميخ| كرستـــي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

5o8564 لشيخ|در |لق|مه عىل عبــــد|عىل سل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

863693 روق محمد|هند محمد ف سيوط|عه |زر

34429 ضل|حمد ف|م |محمود س هره|لق|علوم 

78237o ف |ندى  لعزيز|لسيد عبــــد |رسر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

9o37oo ى |للطيف محمد عبــــد|عبــــد للطيف خضي  ج|بــــ سوه|د|

7|559o مح سمي  بــــقطر مليكه|دى س|ف ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

852842 حمد|لعظيم |م عبــــد|محمد هش ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

435|89 للطيف بــــدر|آيه عيد عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

32899| هيم|بــــر|حمد عىل |محمد حسن سيد  |بــــ بــــنه|د|

87956 ي ج
حمد|بــــر |م مصطفى س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

2677o| ى|حمد محمد ش|ل لطفى |من هي  شمون|نوعيتـــ فنيه 

37|8o3 زق|لر|لصمد عبــــد|زق عزتـــ عبــــد|لر|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|42444 لخصوض|حمد |سلىم رأفتـــ عطيتـــ  ى شمس|زر عه عي 

357|46 هيم|بــــر|سميتـــ عيس محمد عيس  |تـــربــــيتـــ بــــنه

54oo74 تـــى|لزن|عىل محمود محمد  |حقوق طنط

3|3955 ح مصطفى محمد|حمد صل| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

257224 ش|م عي|ر محمد عل|من ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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262282 شد محمد عيش|محمد صبــــرى ر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|39|84 لجليل|لسيد محمود عبــــد |لجليل |ء عبــــد |رس| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|24|47 ن هيم|بــــر|د خليل |مر| مي  هره|لق|بــــ |د|

|3952o لديبــــ|لرحمن |م عمر عبــــد |رويده عص ن|تـــمريض  حلو

785|33 حمد|ز |ء محمد محمد عز|لزهر| ى شمس| لسن عي 

68|67| ن متـــول حسن|كر رمض|رق ش|ط لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7oo255 متـــ|عىل رفيق عىل سل لمنصوره|صيدله 

2698|6 عيل|سم|محمد صفوتـــ مني  محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

922872 ن جميل فهىم سعيد | مي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

6779o7 لسيد حسن|ح |لفتـــ|طف عبــــد |لدين ع|نور  لمنصوره|حقوق 

545492 لمطلبــــ|لصمد عبــــد |لحكيم عبــــد |حمد عبــــد | سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

8o3423 ن|لدين منتـــرص محمد عثــــم|ء|بــــه حقوق بــــنى سويف

4|4536 حمد بــــريش|حمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

62o6|6 ن رفعتـــ بــــدر حسن|هلل بــــدر|عبــــد ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

6823|7 بــــ قطبــــ مصطفى|لتـــو|ن عبــــد |طمه عىلي|ف ط|بــــ دمي|د|

75o6o4 لسيد مصطفى نعمه|حمد |ر |مي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

452o63 ح|تـــه محمد صبــــ|حمد محمد شح| ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

322548 لح حسن|م ص|حبــــيبــــتـــ س ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|5856 لحميد|محمد عىلي عبــــد | سه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|88o4 محمد محمد مصطفى محمد عيسوى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

274775 م حسن محمد محمود|سل| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

4|873 متـــ حسن|رص سل|عمر ن هره|لق|ره |تـــج

3|85o6 ن|وى شعبــــ|رق طنط|ء ط|شيم ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

78||o6 دق|لص|حمد عىل محمد محمد| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

339752 ي رشو|ء ن|سم|
ن|رص مصطفى عه مشتـــهر|زر

365737 لحميد|ح سيد عبــــد|د صل|بــــيج ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

84754| ي |حبــــيبــــه ع
ى
هيم|بــــر|دل شوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

9|2684 ى رميس قديس |موريس | مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه
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|34|89 ي
ى|محمد عبــــد | دئى للطيف حسي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|

ه ى جي 

847744 حمد عىلي بــــدوي|عىلي  ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

37o458 ن|هيم عىل زيد|بــــر|هند سعد  ى شمس|د| بــــ عي 

22888 حمد|مصطفى محمد فتـــىح  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

833|44 ن|لرحيم حمد|ضل عبــــد|محمود ف دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

2625o4 محمود محمد محمود فرج ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|75|24 لسيد|هيم |بــــر|م |ء س|رس| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

8|52o9 ي|ر محمد فرح|مي
تـــ حنفى ي|بــــ |د|

|لمنى

68|9o5 تـــ عيس|لشح|ن |حمد شعبــــ|بــــثــــينه  لمنصوره|بــــ |د|

226o|9 م|م|حسن محمد سعيد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

334o97 ي محمد عبــــد
حمد|لسيد |ه |لل|مصطفى ى شمس  تـــمريض عي 

6|9o22 ن |هيم نعم|ىط إبــــر|لمع|ء أبــــو |لزهر|طمه |ف
عويد

ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

5|228| ض|لع|حمد |خليفتـــ أحمد خليفه  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

446o58 محمد محمود متـــول محمود سعد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

245942  يحن  محن  سيد 
حمد|مصطفى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

257o69 لجندى|م |لسل|سهي  محمود عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7o7628 وى|لنخل|بــــد محمد عبــــده |محمد ع ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

228689 ى رف|ي ل|لع|ع مصطفى عبــــد|سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

342874 د|حمد ج|ل |سلىم جم سيه|نوعيتـــ عبــــ

44642 هيم|بــــر|ن |م جمعه سليم|لسل|هدير عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

753|9o مد|مد ح|م ح|رس عص|ي وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

292576 ف ربــــيع عل|ن |ريم|ن م|رسر سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

42825o لمزين|حمد مصطفى |لمحمدي | |سه |صيدله طنط

49|244 ج|ن سعد حج|لدين شعبــــ|م |ء حس|رو لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

77o274 هلل حسن|ح عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

783698 ء محمد محمود محمد|ل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

23235 ف|مصطفى ي رس سيد محمد مشر ن|بــــ حلو|د|

4|9789 ل|لجم|محمد عىل متـــول | محمد رض لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج
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7|5463 ئى عقل|لعتـــبــــ|ليىل حمدى عىل  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

764o33 ى نعيم| منيه محمد يوسف حسني  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

34679| دم|لحميد |ن عبــــد|رقيتـــ شعبــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6799o2 هيم|بــــر|حمد محمد |حمد | ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

4944|5 لمقنى|هيم محمود |بــــر|محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

89934| بــــوشوشتـــ |حمد | |لعل|بــــو|مصطفى  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

628|o3 ف|لشن|ورى محمد |هيم مغ|بــــر|ندى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52774o هلل|بــــ |ح محمود ج|رحمه صل ن|سو|بــــ |د|

523349 دى|حمد حسن عىل مصطفى بــــغد| سكندريه|ل|بــــ |د|

54286o بــــ|لعزيز غل|عيل عبــــد |سم|ن |يم| ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

896559 ف صبــــرى عىل  |تـــسنيم  رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6|7552 ى محمد محمد حسن حسوبــــه|ي سمي  ط|بــــ دمي|د|

369482 لطوجى عىل|لسيد |م محمد |ريه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8o553o ن|هيم زيد|بــــر|مه |س|دهم | ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

253478 ى لطفى عبــــد للطيف عيد|نرمي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

8726| لح|لدين ص|ح |ح نزيه صل|صل بــــ بــــنى سويف|د|

36892 هيم محمدى|بــــر|لنبــــى |جده عبــــد|م ى شمس|زر عه عي 

7864o9 لدرج|لسيد |ل محمد |ل صبــــرى كم|كم ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

229o7| سم حموده|ره محمود بــــشندى ق|س ن|تـــربــــيتـــ حلو

6767oo حمد سعيد محمد ملش| |دين لمنصوره|بــــ |د|

443358 لدين محمد رشدي جمعتـــ عىلي|م |حس ي صىح طنط
|معهد فنى

3||934 ندى صبــــرى محمد عفيفى محمد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

2824o6 مريم سعد محمود طلبــــه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

27oo9| ى|لعظيم ش|ورى عبــــد|محمد محمد مغ هي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

496297 عيل|سم|حمد محمد | |ريم زكري ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

49|384 ه|حمد |رضوى سعد حسن  بــــو مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4799o تـــه|حمد شح|لرحمن محمد |عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

536727 دوىسي|لق|هيم |بــــر|محمد عصمتـــ عبــــده  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

5|3467 زق|لر|محمد منصور سعد عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر
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424622 نم|لق غ|لخ|ن عبــــد|ن شعبــــ|مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32o|74 لح|هيم ص|بــــر|يوسف محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7oo966 حمد|لغريبــــ |حمد |دل |ع| لي|د ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

865475 ي عبــــد|م|
در دردير|لق|لحميد عبــــد|ئى سيوط|صيدلتـــ 

56892 ء عىل مصطفى محمد|رس| بــــ بــــنى سويف|د|

|3487 محمد| لعل|بــــو |لحميد |دل عبــــد |هند ع لمنصوره|بــــ |د|

29626o هيم محمد|بــــر|حمد |مروتـــ  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

475727 ى عل لح|متـــ ص|لدين محمد سل|ء |خي  سكندريه|ل|ره |تـــج

7o927o ىط|لمع|بــــو |حمد |دل عىل |حمد ع| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

22584 لسيد|د محمد |يوسف عم لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

632866 ى عل|ي حمد|ء محمد |سمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

9||886 ح بــــطيخ  |لفتـــ|ل عبــــد|لدين جم|بــــ |شه ج|حقوق سوه

4|3|54 لرحمن|حمد عبــــد |هيم |بــــر|حمد |ريج | |حقوق طنط

5o7284 حمد|للطيف |رحمتـــ فتـــىحي حسن عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

48|873 رس|ئى ح|ن ضمر|لسيد رمض|ن |رمض سكندريه|ل|ره |تـــج

339o67 لعزيز|تـــ عبــــد|لشح|سعد محمد | نور |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8o68|7 حمد|ل عىلي |نس جم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8759oo يوسف محمد يوسف محمد عىل  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

835777 ي جبــــر حسن
عهود حسنى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

432437 هيم|بــــر|لسيد |ح فرج عبــــد |نج| سوسن |بــــ طنط|د|

434558 لجوهرى|د |مد محمد رش|ء ح|رس| |بــــ طنط|د|

439643 ح|لفتـــ|لسيد شفيق عبــــد |طمه عمر |ف لشيخ|بــــ كفر |د|

77|556 لسيد أحمد|حمد محمود | زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

63|632 ى نبــــيل إبــــر|سلىم ي هيم|رس حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2328|4 دى|له|د عبــــد|دل فؤ|ء ع|لىمي ن|بــــ حلو|د|

685337 حمد دويبــــ|لسيد |طف |نبــــيله ع لشيخ|بــــ كفر |د|

367269 تـــ محمود عبــــد| لرحمن حميدى|مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9|3925 ي|
ف وديع قل| |وليفى ده  |رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

75|5o4 ش|لطبــــ|حمد |لسيد |مح |د س|ي| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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683975 مر|سم ع|لمرىس ق|لسيد |محمد  لمنصوره|حقوق 

67588| لجندى|زق |لر|روق عبــــد |تـــم ف|بــــسمه ح لمنصوره|بــــ |د|

486o4o لكريم|د |هدير محمد خلف محمد ج سكندريه|ل|بــــ |د|

452292 |لبــــن|لد محمد محمد |بــــ خ|يه| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

483|77 حمد فرغىل مسلم|آيتـــ محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76562| ن|در عثــــم|لق|تـــتـــ عبــــد |م شح|هيم عص|بــــر| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|4727| لعزيز حديرى|د سمي  عبــــد |مر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o7|7o |ن ذىك سيسو|د دمي|عم| لورين سكندريه|ل|ره |تـــج

4933o9 لمجيد|كر عبــــد |يمن ش|كر |ش بــــ دمنهور|د|

|68854 لدين متـــول|مهند متـــول سعد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|4o67o لنعيم متـــول|بــــ عبــــد |يه|د |زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

86o853 ى|ل عزمي |لح جم|ص مي  لمنصوره|حقوق 

342232 لحليم|ء سمي  فتـــىح عبــــد|دع |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

323o38 لحميد|حمد عبــــد|لحميد |ر عبــــد|من ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

76834 لبــــشي  خليل خليل|م محمد |مر هره|لق|ره |تـــج

525727 لزغبــــى|م طه محمد |محمد س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

689o97 لح|لسيد عىل ص|د محمود |زي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2o5|6 رق محمد عطيه محمد|ط| رن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76o975 ء فهيم عىل|سلىم عل لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

682|9o در|لق|هيم عبــــد |بــــر|ح |ن صل|يم| لمنصوره|صيدله 

329|77 ى بــــل|ي ح محسبــــ حسن|لفتـــ|ل عبــــد|سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|734o حمد سعد|ئل محمود محمد |حمد و| لشيخ|ره كفر |تـــج

4o24o7 د محمد محمود|ء رش|شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

483445 لرشيد|لسعود عبــــد |بــــو |ل | يه جم| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

488|8| ح طه كشك|لفتـــ|كريم طه عبــــد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|9565 ى حمدى مبــــروك محمد جغم|ي ن|سمي  زيق|لزق|عه |زر

268245 رم|لمك|بــــو|بــــدين |جد ع|محمود م ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

483|69 تـــ | ى عبــــد |هيم منسي |بــــر|مي  ل|لع|مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|9|56
ى
محمد مجدى قرئى صوق ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري
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|27989 ي
ندى عىلي يوسف مصطفى ن|بــــ حلو|د|

345624 ي|م محمد |م|ء |سم|
ى

ض|حمد ع ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5||385 لسيد محمد حجر|حمد فوزى | سكندريه|ل|علوم 

447o48 نبــــ|بــــوج|مد محمد |مد ح|لرحمن ح|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

3|2385 بــــرهيم|محمد فتـــىحي محمد فتـــىح محمد  ى شمس حقوق عي 

626229 لسيد محمد عطيه حسن|محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

433667 يم|لد|عىل محمد عىل عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

3|9939 لسقىط|خلود حنفى عىل  ى شمس|د| بــــ عي 

8o94o9 ي|بــــر |حمد ج|هلل |يه |
لبــــسيوئى سيوط|حقوق 

648772 ى|لوه|هلل محمد حمدى عبــــد|عبــــد بــــ حسي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9|6674 ي|ر
ى  |بــــو|هر عيد |ز| ئى ليمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

سيوط|ئ 

627o74 حمد|ل سيد |لع|حمد نبــــيل عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

862o67 ي فر|روم| نك|يف|
زر|نك ع|ئى |نوعيتـــ فنيه قن

2997o4 ى|عم د حمدى فهىم حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23o397 رك|تـــه مبــــ|لسيد شح|يمن |كريم   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

53o432 لبــــدوى|عيل |سم|ء يحن  فتـــىح |رس| ضتـــ دمنهور|علوم ري

776366 ل محمد عدوى|رحمه جم زيق|لزق|علوم 

|666o4 لمسيح|عزتـــ حكيم عبــــد | رين|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

45o693 ن|لمنعم رسح|لحميد عبــــد |ن عبــــد |رو ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

642394 لعزيز|لكريم نبــــيل مصطفى عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

|72|54 ى فتـــىح |ي هيم محمد جوده|بــــر|سمي  |حقوق بــــنه

756|27 هيم|بــــر|م محمد موىس |ريه تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

3o565 ل منصور محمد|يه كم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

2|2299 حمد|حمد لبــــيبــــ |محمود  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

25o623 ى عزتـــ منصور جورج  كرستـــي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|83o2 حمد شلبــــي|لمنعم |حمد عبــــد |ر |من عه دمنهور|زر

864554 م|بــــر تـــم|لج|حمد محمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

869o74 مه كرم فهيم|س|ردين |ن |ج طبــــيع قن|عل
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|3|772 نهله سعيد سعد محمد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

693o79 ح|م محمد مصبــــ|لسل|لحكيم عبــــد |محمد عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

7||o97 بــــي|لعر|لسيد حسن |محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

323855 لرحيم خميس|لد عبــــد|زم خ|ح ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

|5|595 حمد|ء مجدى محمد |سم| هرتـــ |لق|تـــمريض 

3|8978 لمقصود خليل|دل عبــــد|هدى ع ى شمس علوم عي 

|639o6 حمد محمد|لسيد |رق |وليد ط ى شمس هندستـــ عي 

|67364 ه ن ر محمد|لغف|رص عبــــد |ني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

242o7| دى محمد|له|رحمه محمود عبــــد هره|لق|صيدله 

2|7779 ئل محمد سعيد محروس|ء و|ل| ن|بــــ حلو|د|

4o7556 ف|لعزيز محمد عبــــد |م عبــــد |ريه لحميد رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|29372 حمد سيد|حمد محمد | ى شمس هندستـــ عي 

536o4 ن محمد|لد شعبــــ|د خ|جه حقوق بــــنى سويف

5367o ر محمد|تـــفى محمد مختـــ تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

3336oo لمقصود|حمد عبــــد|حمد يىحي | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

64o954 هيم|بــــر|محمود سعيد محمود صبــــرى  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

756498 لسيد|م |لسل|صف عبــــد |ممدوح ن ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

83453 لعظيم|م مصطفى مطريد عبــــد |سل| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

5o|6o2 ف |ن |رو عيل محمد|سم|عيل |سم|رسر إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

6oo932 ى |رجبــــ | مهن| ر|ي لجنك|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8455|8 ف محمد عىلي|ريم 
رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

79o244 حمد محمود|رق |لرحمن ط|عبــــد  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

4394o| رى|لبــــ|مينه وليد فضل عبــــد | لشيخ|عه كفر |زر

2242o3 دى محمد فرعون|له|بــــسنتـــ محمد عبــــد لفيوم|عه |زر

258266 ل سعد محمد|نس جم| سيوط|هندستـــ 

648739 ر|لنج|مه  |مه سل|حمد محمد سل| زيق|لزق|حقوق 

|3|oo5 لح عبــــده|د ص|سم ميل|بــــ سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

5|7o89 لسعودي|ح |لفتـــ|يمن عبــــد|ندي  تـــربــــيتـــ دمنهور

222645 لغنى|د عبــــد|ه مصطفى فؤ|ء ر|ل| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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784o|8 ى محمد عبــــد | هي لجوهرى|لمقصود |حسي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2658|6 بــــ|لوه|محمد عىل محمد محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

248795 ر محمود|لغف|نور عبــــد|ء |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

27o775 لخولي|رص فتـــىح |يه ن| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

89oo8| لسيد |لسيد لطفى |ئى |م| سيوط|ره |تـــج

5466o هيم تـــوفيق|بــــر|طمتـــ محمد |ف ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

52|29 هلل|حمد عبــــد |ر محمد |من صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

6347| محمود محمد حميده محمد ره بــــنى سويف|تـــج

4582|7 ربــــى|لمح|د عىل |لجو|هيم عبــــد|بــــر|ء |سم| لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

5|548o لمجيد محمد  حسن|ء خميس عبــــد |ل| سكندريه|ل|نوعيتـــ 

3|5643 حمد محمد|لدين |ح  |صل| ن|ر لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|6327 ن|لبــــدوى طم|لسيد |لرحمن |ندى عبــــد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

697529 لخي |بــــو |ن  |ن مصطفى رمض|بــــسنتـــ رمض لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

792285 ف محمود محمد نويسر|تـــن |ف رسر رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

5|2882 يد|م محمد ع|عمرو عص معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|73o62 لم|لمنعم س|مصطفى محمد عبــــد  ن|حقوق حلو

627|3o لعظيم محمد خليل|حمد عبــــد|ء |ل| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

9o9863 عيل |سم|حمد |ح محمد |سم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

675934 دتـــ|ء محمد طه طه حم|صف هره|لق|م |عل|

256278 هلل|حمد عبــــد|لم |حمد س| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

296358 لمعز محمد فهىمي|ن عبــــد |فن| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

7o238 هلل|لعليم خي |لم عبــــد |رحمه س ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

8o8|9o ح|بــــر مفتـــ|هيم ج|بــــر|سمر  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

234334 بــــينى |حمد |محمد  بــــينى|لشر لشر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

329|8| لد محمد محمود|ن خ|يم| شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

2|2483 ف بــــىه |مهند  لسيد|لدين محمد |رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|23745 بــــد حسن|بــــ سعيد ع|رح ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8o4489 ده محمد حسن|ء حم|ل|و ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

|25938 هلل|د حنفى عبــــد |يوسف نه ى شمس حقوق عي 
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47884| ن محمد|رى سلط|لد قبــــ|محمد خ زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|56888 ى مل|ل ك|سمي  كم| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|7o8o3 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|محمد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

424765 لبــــدرى يوسف حميده|رق محمود |ط سكندريه|ل|بــــ |د|

59978 ى محمود سيد رشيد حسي  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

2o9oo لسيد|لد سيد |م خ|سل| ن|بــــ حلو|د|

648o53 ف مصطفى ك|مل |ك وى|مل قمح|رسر لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

346969 ر خليل|لغف|محمد خليل عبــــد لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

6|2557 لسيد محمد محمد عشو|تـــفى  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

433832 لسيد عيس|لسيد |محمد  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

|45599 ن|عمر محسن مصطفى زيد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|6993o لحليم|لعزيز عبــــد |م عبــــد |لد عص|خ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8|4|65 د محمد|لصبــــور ج|عمرو عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

23o346 س محمد شلبــــى|عمر سيد عبــــ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|64839 مجد حسن محمد|ريم  هره|لق|بــــ |د|

854|oo حمد|د محمد |لجو|ر عبــــد|عم ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

677795 ى س ى|حسي  ى محمد حسي  م حسي  لمنصوره|حقوق 

25o763 م|م|روى سعيد بــــدوى | تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

79569 لحميد|ء محمد عطيتـــ عبــــد |سم| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

7o3796 حمد محمود|ء محمد يوسف |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

242834 ن|لحميد سليم|ن عبــــد|عمر سليم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4|74o5 لجريدى|لد فتـــىح محمد |محمود خ لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

||8977 يل|لحميد حسن ط|مي عبــــد |مه س|س| ى شمس هندستـــ عي 

282566 حمد عىل|م |بــــوىس عص كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

|78726 د|لجو|د عبــــد |حمد فؤ|هيدى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

337973 عيل محمد يوسف|سم|حمد | ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

325946 حمد|لسيد |لتـــ يىح |ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|6982 ل|بــــوهل|ن محمد عىل |يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

529772 ي|
عيل|سم|لدين محمد |ء |حمد ضى لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 
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|48827 حمد خرصى|لحميد |م عبــــد |م هش|سه هره|لق|ره |تـــج

7693|6 ء محمد خلف محمد محمود|شيم ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

7o2258 لجوهرى|لنبــــوى |يه بــــدوى طلبــــه | لمنصوره|علوم 

9o3|63 سكندر |لمسيح |لفى عبــــد|ن |ري|م ج|ره سوه|تـــج

5|876o ن محمد حمدون خليفه أحمد|رو بــــ دمنهور|د|

754|26 غيتـــ|لن|ن |م عىل محمد عىل سليم|له| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

7o39o5 هيم بــــيوم|بــــر|لسعيد |خلود محمد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

527|85 محمد محمود محمد محمود سليم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5892| ى|لمحسن محمد |منيه عبــــد | مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

446968 محمود محمد محمود محمد حسن سكندريه|ل|بــــ |د|

886694 ف عبــــد|ء |لزهر|طمه |ف لغنى |بــــ عبــــد|لتـــو|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o8283 طتـــ| لحق عط|د |حمدى خليل ج لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

8o6397 ود|هيم د|بــــر| |هد رض|ن ي|بــــ |د|
|لمنى

|23535 ن|ح رمض|لفتـــ|يوسف محمد عبــــد  هره|لق|عه |زر

784678 ي|
حمد فوزى نرص مصطفى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

436225 طف ليمونه|مي ع|لتـــه|محمود  لشيخ|ره كفر |تـــج

82275| لحسن|بــــو|لحفيظ |ن عبــــد|محمد سليم ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

694826 حلىم مصطفى سعيد| محمود رض لمنصوره|بــــ |د|

4||96| |م |لسل|دهم محمد عبــــد |
ى
لبــــرقوق |حقوق طنط

5o4372 ن ى عبــــد | مي  ي|حسي 
ى
ى صدق لحميد حسي  سكندريه|ل|طبــــ 

7o3822 لعيسوى|لعزيز عطيه محمد |ح عبــــد |سم لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

2772o7 |لبــــن|د |هيم محمد ج|بــــر|تـــفى  شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

66672 لمعتـــمد|هيم عبــــد |بــــر|زم |زينبــــ ح لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69|259 لخميس|لحميد محمد |ء عبــــد |صف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6o3965 لسعودى|حمد|حمد محمد عىل | | تـــمريض طنط

436o34 ن|للطيف سلط|لحميد عبــــد |دل عبــــد |يدي ع|ه |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

7|2849 عر|لش|للطيف |ل عبــــد |ء جم|شيم لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

36|o97 حمد نرص|لخي  |بــــو |ن |ن شعبــــ|نوره |تـــربــــيتـــ بــــنه

6o26o8 بــــ|لسيد خط|ل |ل فتـــىح جل|بــــل لمنصوره|صيدله 

684o|4 لسيد|لحميد |لسيد عبــــد |ندى محمد  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ
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27486 ه صبــــىح | ن|رى عثــــم|لبــــند|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

329474 ل|ح بــــل|لفتـــ|لمنعم عبــــد|دل عبــــد|رتـــ ع|س |حقوق بــــنه

8o296 لحميد|لحميد نعيم عبــــد|دى عبــــد|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|8743 ف محمود رشدى|بــــسنتـــ  رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

78867o ل|عيل غ|سم|لسيد |عيل |سم|محمود  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

332496 ن عىل محمد عىل يوسف|نوره هره|لق|ج طبــــيع |عل

36|64o بــــ|بــــوزيد دي|ء سيد |روميس ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4|42|7 ى |ي س|لنح|حمد |حمد عطيتـــ |سمي  |ره طنط|تـــج

273225 لرحمن محمد سيد محمد حسن|عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

4o2o52 وى|لص|م محمد مبــــروك |سل| سكندريه|ل|حقوق 

6987o ندى بــــشي  سعيد تـــوفيق لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

|32682 يف محمود محمد ي رسر
تـــفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3493| لبــــلوئى|لعزيز |حمد عبــــد |م |حس هره|لق|ن |سن|طبــــ 

9|24o ئى جمعتـــ سنوىس عىل|م| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

3||7|8 |لسيد عط|رق بــــيوم |بــــسنتـــ ط هره|لق|علوم 

253788 لقن|حمد |س مصطفى |ين| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8933o7 رص محمد تـــميم |لن|محمد عبــــد ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

|67o36 د محمد حسن محمد|زي ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

5o6238 عيل|سم|لسيد |ح |لفتـــ|ن عبــــد |ريم رمض سكندريه|ل|طبــــ 

9o6|68 ن عىلي |ن عثــــم|عىل رمض كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

43o5o5 ر|لنج|حمد محمد |طمه |ف |عه طنط|زر

79326 حمد|ء محمد |محمد بــــه ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

|45|27 حمد|ه |لل|حمد محمد عبــــد | حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

685|36 بــــينى|زى |لح حج|لسيد ص|مل | لشر لمنصوره|بــــ |د|

68374o هيم|بــــر|ن |د رمض|يمنى عم لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

7|8|2o لسويرىك|لمنعم |مل محمد محمد عبــــد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7o7824 ف محمد عبــــد |محمد  لرحيم |رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7o99o7 زى|لجليل حج|حمد عبــــد |ء يوسف |رس| |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

772962 لس فكرى بــــدير جندى كي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 
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68236o لمجيد|حمد عبــــد |حمد |هلل محمد |منه  لمنصوره|حقوق 

55565 حمد محمود محمود محمد| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

329562 ح محمد قنصل|صل| نور |تـــربــــيتـــ بــــنه

||9967 ى سمي  و صف عزيز|شي  ى شمس هندستـــ عي 

5|9|32 يوسف فتـــىحي يوسف قمح| يش ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

333692 متـــ محمد|دى سل|حمد ن| |حقوق طنط

26|963 ن|لعرق|محمد عىل فهىم قطبــــ  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

439499 محمد فتـــىح محمود جوده| دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

75827| لمحسن|هيم فهىم عبــــد |بــــر|نهلتـــ  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4|597| ى عبــــد|ي ن |للطيف رمض|للطيف عبــــد|سمي 
وع|مط

لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

|22o2| ن ئى|لعن|حمد محمد | |مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

494436 لشنديدي|بــــوعجيلتـــ |د |طف رش|محمد ع |بــــ طنط|د|

452582 لزمزمي|هيم بــــسيوئى |بــــر|محمود مسعود  لشيخ|هندستـــ كفر 

33|856 حمد|ح |لفتـــ|متـــ عبــــد|س|هلل |سيف  |حقوق بــــنه

5426| محمد فيصل محمد محمد ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

776o77 م|لسل|ح عبــــد |لفتـــ|م عبــــد |طمه س|ف زيق|لزق|ره |تـــج

689536 حمد محمد|خلود محمد طلعتـــ  لمنصوره|بــــ |د|

44|o93 م مرىسي مرىسي|ويه عص|ر لشيخ|بــــ كفر |د|

637|o9 زى|حمدحج|حمد محمد |مصطفى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

354535 ن|يتـــ محمد حلىمي عثــــم| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

56624 لعظيم محمد|محمود مخلوف عبــــد ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

6|85o5 لسيد سعد رودس|ء |سم| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

2|28o| |لنج|بــــو |حمد |لعليم |محمد نبــــيل عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

423385 لدين|لدين محمد نور|ن نور |رو سكندريه|ل|عه |زر

525652 هيم|بــــر|غبــــ محمد |هيم ر|بــــر|حميد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

679294 س|لعزيز عبــــ|يمن عىل عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

542|86 هلل|د|محمد عىلي محمود محمد ج ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

73566 ى ن|محسن صبــــىحي سليم| كرستـــي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

496775 لجيد نرص|لحميد عبــــد|بــــر عبــــد|ره ج|س سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

32788o لم|ورى س|لسيد مغ|ورى |محمد مغ |حقوق بــــنه
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7||342 عيل|سم|لسيد |محمود نبــــيل محفوظ محمد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

5o657| م حسن|لسل|شمس سعد فتـــىحي عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

333878 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|لدين |م |محمد حس |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

29555 محمد سعيد عىل محمود حسن متـــول ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

542645 تـــ عبــــد| ن نرص|لحفيظ عىل شعبــــ|مي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

3329o4 حمد|لمول |عىل مدحتـــ عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

68o63 لعزيز خميس|ر محمد عبــــد|من لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

47248 مد|رص ح|لن|بــــ حمدى عبــــد |رح ن|تـــربــــيتـــ حلو

883754 هيم ربــــيع منصور |بــــر|ربــــيع  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

869o3 وى|حمد نزيه محمد سعد| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

|39o65 ي رمض|رس|
تـــه|ن شح|ء مصطفى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

||5352 ف لبــــيبــــ |ردين |ن سكندر|رسر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

489|4o ر|لنج|ل محمد عىل |ندى جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6828|o لجوهرى|ح |لفتـــ|حمد محمد عبــــد |  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|5398| بــــو بــــكر محمد|محمد فريد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

78o|64 هيم|حمد إبــــر|لسيد |محمد  زيق|لزق|حقوق 

45|7o4 ف محمد |حمد | عيل نرص|سم|رسر لشيخ|هندستـــ كفر 

6o3|o8 ف محمد |ء |رس| لشوره|رسر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4429o| لعليم عيس عيس|عبــــد| مريم رض لفيوم|عه |زر

236||6 لحليم|ح عبــــد|لفتـــ|بــــر عبــــد|جر ص|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9|88|8 حمد عفيفى سيد  |يه | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

22||49 س محمد|ء محمد عبــــ|وف ى شمس حقوق عي 

495579 عيل محروس عبــــيده|سم|محمود  بــــ دمنهور|د|

3|5367 ء سعيد فكرى محمود|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

3|79o لرحيم|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |هلل |هبــــه  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3|7359 در محمد|لق|غبــــ محمود عبــــد|ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26|959 للطيف|س عبــــد |م حلىم عبــــ|محمد عص دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

497346 ى | آيه رض وى|لششتـــ|حسي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور
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6|64|| ىس|لعبــــ|عىل | محمد رض ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

763o44 ن|ل محمد محمد سليم|ء جم|سن بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

35364| حمد|بــــ |لتـــو|حمد رجبــــ عبــــد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9o|84| هلل  |د |ء موىس ج|تـــن عل|ف ج|أللسن سوه|كليتـــ 

326|33 هيم خرصى|بــــر|حمد |ن |نوره لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

37|733 للطيف|لدين عبــــد|يمن زين |طمتـــ |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

343458 متـــ|عىلي سعيد عىلي سل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5|7|39 لحميد |حمد عبــــد |لحميد |ء حمدى عبــــد |ول
بــــ|غر

ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8|78|o ي
خر|نسيم موىسي ز| سلفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

5o5488 سعيد محمد سعيد فرغىل خليفه سكندريه|ل|بــــ |د|

847429 حمد حسن|دل |ع| مه ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

23497| سيد عمرو سيد عىل عرص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|47946 هيم|بــــر|ل |كم| م رض|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6o4687 ف يوسف |رين |ك د|لحد|حمد |رسر لمنصوره|بــــ |د|

337669 لحميد غريبــــ|حمد عبــــد|رس |حمد ي| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

69|267 حمد خرصى|زق |لر|نهله وحيد عبــــد  لمنصوره|علوم 

3723|7 لحميد بــــشي |ل عبــــد|لحميد جم|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

726|| حمد يوسف عىلي|ريم  لفيوم|نوعيتـــ 

||4752  صبــــره
ى
سلىم عمر شوق ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

9o9536 ن |د رشو|حمد ج| |دين لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

49oo25 ى|م ر|ر نصيف مق|شنوده مق| رتـــي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

839652 هيم|بــــر|حمد |لم |مه س|س| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|4o477 د|لجو|يمن محمد عبــــد | |صف ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

634465 لشيخ|سعد محمد سعد عىل  زيق|لزق|بــــ |د|

229548 ن مليىح  محمد|ر رمض|من ن|بــــ حلو|د|

88o855 حمد سيد |لزين |لزين كرم | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7|228o ى |بــــو |نعمه  ى|بــــو|لعربــــى |لسيد |لعيني  لعيني  لمنصوره|عه |زر

75||44 لغنى|مد عبــــد |كريم مجدى ح لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7|88o حمد محمد|ء ممدوح |ول ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

2948|9 لرحمن|مد عبــــد|ل ح|ورده جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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6||425 ف مرو|سلىم  ر|لزم|ن |رسر |طبــــ طنط

5|7|33 لرشيدي|فظ |هدير نبــــيل ح ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|34o5 هيم حسن عزو|بــــر|مر |بــــسمله تـــ |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

335634 ورى محمد|ء محمد مغ|سم| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

243478 لحميد|ن عبــــد|م رمض|هش| ر|ي هره|لق|ره |تـــج

782|3| م محمد موىسي|وس|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|4|5o لسيد سند منصور|لمنعم |متـــ عبــــد |س| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4o8935 يف بــــسيوئى عطيه عىل  شم|بــــو ه|رسر |حقوق طنط

346637 ى|م|يدى محسن |ه م حسني  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

9229|3 ى ى ذىك |مجدى | مي  مي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

246|o4 لمغربــــى|دى |له|بــــر عبــــد|حمد ص| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9|8222 مه يشى بــــخيتـــ |س| |ريتـــ ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

265|98 ى عبــــد |بــــو |هلل محمد |محمود عبــــد لعزيز|لعني  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7853|6 ل عىل|لع|م محمد عبــــد |عص لمنصوره|حقوق 

5|8963 حمد بــــدر|جر صبــــىحي عوض محمد |ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

68839o ى عبــــد |لحس|مر |منيه تـــ| ى حسي  لنبــــى|ني  لمنصوره|بــــ |د|

876322 رص مصطفى بــــيوم  |لن|حمد عبــــد| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|6o945 لسيد|ضىح عيد محمد عيد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o|4|7 سم|لسيد عىل ق|خلود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5|934| ي|ر
|بــــو |هيم |بــــر|لرحمن |هيم عبــــد |بــــر| |ئى

لحسن
معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

84785| ي شعبــــ
ن بــــدري محمد|مصطفى ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6o3|64 ي|ر
صف|لح محمد ن|ص| ئى لمنصوره|عه |زر

756789 هلل غريبــــ|ء محمد عبــــد |ل| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

6o4o6| هيم|يز فوزى بــــخيتـــ إبــــر|ندرو ف| |علوم طنط

542489 بــــ بــــيوم خميس بــــيوم|يه|رتـــ |س تـــربــــيتـــ دمنهور

626286 ل محمد رجبــــ محمد|خلود جم زيق|لزق|بــــ |د|

32|274 ى|لرؤوف |هيم عبــــد|بــــر|حمد | مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

77957 يوبــــ|ض |بــــيشوى جورج ري ى شمس| لسن عي 

778|74 د|منيه محمد يونس فؤ| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

Thursday, September 6, 2018 Page 8979 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

246444 سكندر جرجس|ريو سعد |م لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|64652 ى| محمود رض محمود حسي  هره|لق|ره |تـــج

96828 لروبــــى طه نوح|طمتـــ |ف ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

773587 ه ح| هيم حسبــــ|بــــر|تـــم محمد |مي  زيق|لزق|بــــ |د|

84|6o9 حمد|حمد محمد طه سيد| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

3|8o99 ن فتـــىح محمود|لد رمض|خ ن|بــــ حلو|د|

854894 بــــوبــــكر|هيم |بــــر|حمد |م |حس ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

499785 لسميع|لسيد عبــــد|بــــ حمدى |رح ره دمنهور|تـــج

7|oo| لقوى سعيد|سمر محمد عبــــد  لفيوم|بــــ |د|

286929 حمد محمد|دل محمد |م ع|هش تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

52|2o2 ح عطيتـــ|لفتـــ|طمتـــ عيد عبــــد |ف |حقوق طنط

|56|o2 كر|لمنعم ش|ء حمدى عبــــد |رس| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

76o329 هيم عطيتـــ|بــــر|د |جورج عم لسويس|هندستـــ 

5|52|o حمد|للطيف |لد حسن عبــــد |ن خ|نوره سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

6o533 مل|ء رجبــــ فتـــىحي ك|رس| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

495683 ى عبــــد |بــــو |طف |هلل ع|عبــــد  م|لسل|لعني  ى شمس| لسن عي 

69oo|5 مل|م مرىس ك|ء حم|سم| لمنصوره|عه |زر

326243 لم لول|منى لول س ى شمس|تـــج ره عي 

77|575 لسيد|لسيد محمد |منيه | زيق|لزق|بــــ |د|

7376o ن جمعتـــ عيد مهدى|يم| لفيوم|بــــ |د|

|34828 بــــ|بــــو رح|حمد محمد |يوسف  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

86|67o ي عبــــده
ي سعد مصطفى

مصطفى ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

628765 لعزيز|لسيد عبــــد|لعزيز |لسيد عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

6326o6 ي عبــــد |هيم |بــــر|ن |جيه
ى
لمجيد محمد|لدسوق عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

46o627 ى خي  |عبــــد  |عيل |سم|هلل |لرحمن حسي 
ص|لقص

|بــــ طنط|د|

495925 ن عطيتـــ زيتـــون|هد حمدي شعبــــ|ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5||849 ر|لعط|حمد |نبــــيل محمد مجدى  هره|لق|ر |ثــــ|

52|9|| ي|در علو|لق|در عبــــد |لق|طمه عبــــد |ف
ئى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

256|54 هر صبــــرى محمد خليفه|م ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

Thursday, September 6, 2018 Page 8980 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

682545 ن|هلل دمي||ئى عط|رى ه|م لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4928| حمد رجبــــ محمد زىك محمد| هرتـــ |لق|تـــمريض 

5o83o قيم|مي  طلعتـــ يو|يكل |م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

84|98| لبــــدري|ل سيد |هلل جم|عبــــد ن|هندستـــ أسو

2656|2 زق|لـر|ح جبــــر مـحـمـد عبـــــد |حمد صل| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

5|9988 م|حمد سل|وى |لص|ئى سعيد |أم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|6225o ه | ع|هيم سيد سبــــ|بــــر|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

823o28 ى عبــــد| ه|لل|مل فتـــىحي حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

327258 عيل فوزى محمد|سم|طمتـــ |ف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

456473 حمد|هيم |بــــر|حمد محمد | |يش سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

238366 هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|هدير  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

67576| حمد محمد عىل|ل وليد |جل| لمنصوره|بــــ |د|

8o69o8 هلل|رص محمد عبــــد|حمد ن| سيوط|حقوق 

528685 محمد حسن محمد عىل حموده ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

33oo4 ر|ء محمد حسنى نص|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

333237 ن محمد|لقوى شعبــــ|رقيه يشى عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

624|7| بــــ خميس|لبــــ|هيم فتـــح |بــــر|محمود  لمنصوره|صيدله 

|6o276 ف محمد يوسف|محمد  رسر ى شمس حقوق عي 

348454 لرحمن|د عبــــد|يتـــ سيد عو| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

98|87 هلل محمد|مروه سعد عبــــد  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

|4335 لسيد فريد|يمن |مريم  هره|لق|ره |تـــج

4o8422 هد محمد موىس|هيم مج|بــــر|حمد | |بــــ طنط|د|

32447| لحميد محمود|ذ مجدى عبــــد|مع ى شمس|تـــج ره عي 

445|79 لسيد|لعزيز |لدين مصطفى عبــــد |عز  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o8677 وى|لذكر|لسيد |لبــــديع |بــــ محسن عبــــد |رح لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

9|7486 حمد محمد  |ء صبــــرى |صف ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|487|3 بــــ|حمد دي|حمد سيد |ح فتـــىح |م صل ى شمس| لسن عي 

354778 تـــ | حمد|حمد محمد |مي  ى شمس علوم عي 

42537| هلل مرزوق| |لدين عط|يمنى محمود علم  سكندريه|ل|علوم 

249389 لمجيد|حمد عبــــد|بــــ |حمد دي|ده |مي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

Thursday, September 6, 2018 Page 8981 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

889|44 ى|م زر حبــــيبــــ |فيكتـــور ع| رتـــي  سيوط|نوعيتـــ 

4258o9 |هيم حن|بــــر|هيم |بــــر|ج  |ر| ندر|س سكندريه|ل|ره |تـــج

937|2 حمد عمر|جر سيد حسن |ه |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

5||675 ق|لدين محمد |لدين محمد عىل |عىل  وى|لشر |طبــــ طنط

6924o6 لزميتـــي|لمتـــول |لم |لم س|ئى محمد س|م| ط|بــــ دمي|د|

45288| ي حم|ألمي  |
دتـــ عىلي|لحسينى ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

626693 لبــــىه|ن محمد حمزه |رو زيق|لزق|بــــ |د|

93348 مل سعد|هدير سعد ك ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4|2333 لعتـــربــــى|لدين أحمد |ل |أحمد جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

76o2|6 ي|فوزى محمد عطيه كيل| ر|ي
ئى عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

5944o لعظيم|محمد ربــــيع محمد عبــــد  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

758o36 لمنعم جوده|لرحيم عبــــد |هيم عبــــد |بــــر| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

689895 ى |سم| هيم غلوش|بــــر|ء حسي  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

643622 رس عوض محمد|محمد ي لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

36o294 م|هيم عل|بــــر|ن محمد |محمود رمض ج|بــــ سوه|د|

5|2o27 ن|لحليم شوم|هلل عبــــد |أحمد خلف  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

26o466 لدين|لغنى نرص|ح عبــــد|ء صل|سم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

427o|8 وق عبــــد فظ عىل|لحفيظ نرص ح|رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

493446 ر|لبــــلقد|رق سعد |هلل ط|عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|76482 محمد طه جوهرى يوسف| دين لمنصوره|حقوق 

|6oo39 ن|لرحمن سعيد محمد رمض|عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

436625 د|ر حسن محمد حم|لستـــ|ن عبــــد |إيم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

3589o9 بــــر|ر محمد ص|لستـــ|د سعيد عبــــد|جه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8o7364 حمد حليم حسن|م |هش ره بــــنى سويف|تـــج

827592 ى|رك |مبــــ|عبــــي  جعفر  مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

3|4869 ى عبــــد|عبــــد ح محمد|لفتـــ|هلل حسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

264||9 وى|لسلك|ندى محمد حلىم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|38855 ل حبــــيبــــ سيدهم|م كم|مري ن|بــــ حلو|د|

48833o لنبــــى|حمد عبــــد|لسيد |يوسف محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|
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8o7|28 ي|ل عبــــد|جم| دين
هلل مهنى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

5775| بــــ|يد دي|تـــه ز|محمود شح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

825|75 ي ج
لرحيم|د عبــــد|زينبــــ مصطفى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

854o8o ي محمود ش
لحميد|دي عبــــد|مصطفى د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

7o2oo3 سكندر|حد |لو|حمد عبــــد |ئل |حمد و| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

79o944 د|م عىل محمد عي|سل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

22667o  سمي  بــــخيتـــ عطيه|جيوف
ئى ي صىح ري

بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

6o4|97 لبــــدرى|م مسعد معروف مسعد |حس لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

77|688 ى عبــــد |ي| ر رض|من لعظيم|سي  زيق|لزق|بــــ |د|

79|433 |بــــو عبــــده |هيم |بــــر|ره |س
ى
لدسوق | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|63749 م مصطفى حنفى محمد|مصطفى عص لفيوم|ضتـــ |علوم ري

4855o2 هيم|بــــر|هيم محمود |بــــر|للطيف |بــــسمتـــ عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35|722 تـــه|م شح|م|لد |محمود خ |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2638|7 لعليىم|لحميد شندى |يدى طلعتـــ عبــــد |ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|2576 ى عبــــد  ح حربــــ|لفتـــ|عىل محسن حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

272922 ى ف|م ن|يق قزم|ريتـــ خي  دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

863553 بــــوزيد|رص محمد |لن|بــــ عبــــد|يه| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

9o9449 هلل طلبــــ عىل  |ء عىل عبــــد|شيم ج|عه سوه|زر

2688|| يف|لعزيز |ن عبــــد|ء رمض|رس| لشر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

353793 حمد|دى |حمد ن|محمد  ى شمس حقوق عي 

|5|495 ل|لع|م محمد بــــشي  عبــــد |ء هش|لزهر|طمتـــ |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

783368 لمجيد|بــــر عبــــد|ئى محمدص|لسيد ه| ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

88|242 ل |لع|ح عبــــد|لفتـــ|لد عبــــد|حمد خ| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

48|oo8 مر|هيم مرىس ع|بــــر|م |يزتـــ س|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

356654 حمد موىس| |سلسبــــيل زكري | معهد فنى تـــمريض بــــنه

69o739 لمهدى|محمد محمود محمد  لمنصوره|بــــ |د|

8|877| ي فوزي محمود| نور خي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

635458 لبــــدري|ء محمد عىلي |شيم زيق|لزق|صيدله 

8o69o9 تـــم محمد زىكي عىلي|ح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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4o4792 ن|حمد عثــــم|د |يمن فؤ|محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

263o49 ره فرج فرج محمد|س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8|54oo حمد|سم |بــــ ق|يه|ره |س لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

862756 للطيف محمد|مروج مؤمن عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

54438o وي|لهلبــــ|لحليم محمد |لتـــ عبــــد |ه ج|بــــ سوه|د|

222363 سلىم محمد عىل محمود ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

694844 ي|د |لجو|دل عبــــد |سلىم ع
لدرينى مصطفى لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8o9946 حمد|محمد حسن عىلي  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

527289 بــــ|لرحمن غر|ء لبــــيبــــ عبــــد|لزهر|طمتـــ |ف سكندريه|ل|هندستـــ 

7o7367 وى|لحفن|حمد جبــــر |محمود | نور لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

355324 ى عبــــيد| مينتـــ محمد محمد محمد حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

86494| م|لسل|رثــــ عبــــد|لو|لعليم عبــــد|يه عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

459|85 لسيد|لمقصود |ندى محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

88588o سط محمد  |لبــــ|حمد عبــــد|هلل |عبــــد سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|4446 ل|لفض|لدين محمد محمد |ح |م صل سكندريه|ل|طبــــ 

8o45o3 ي|لزهر|طمه |ف
ء محمد محمد عىلي تـــوئى ي|طبــــ 

|لمنى

4o2o63 لبــــيوم|هيم |بــــر|يوبــــ |دل محمد |ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2395| م|لعزيز عمر عل|طمه عبــــد |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

292333 مه|لبــــ سل|بــــوط|ء محمد |رس| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o5478 ل محمود|لع|رس عبــــد |ل ي|بــــل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

485o93 ن|ن حسن رمض|ن محمد رمض|مرو ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|o3| بــــهلول| لنج|بــــو |لح |دين ص|ن هره|لق|عه |زر

57o8o ر محمد سيد بــــيوم|من بــــ بــــنى سويف|د|

4659o2 بــــ|لدين فهىم حسن دي|ل |م جم|حس ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

5o5|6 ض|حمد ري|مصطفى فرج  ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

625968 لحميد|لجليل عبــــد|لنبــــى عبــــد|عمر عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

24|3o5 مل|م محروس ك|م عص|سل| ى شمس|د| بــــ عي 

3279|| ى مجدي عبــــد لعزيز محمد|حسي  هره|لق|ر |ثــــ|

783849 ن|لغضبــــ|حمد محمد |ء ممدوح |ل| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

295993 حمد شيخون|بــــوبــــكر |عيل |سم| لمنصوره|حقوق 
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52|974 عيل|سم|مستـــور محجوبــــ | مه بــــ دمنهور|د|

9|7382 ود |ن د|محمد مصطفى رمض سيوط|حقوق 

9o5229 و د |رص ذكرى د|منى ن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4|959 ح|لفتـــ|مد عبــــد |ء يشي ح|رس| هره|لق|بــــ |د|

|3567 ي|عو
طف مدكور فوزي مهنى لفيوم|حقوق 

26384| حمد عىل حمود|منيه محمود | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7o9894 ى جم|ي د عىل|لحق ج|ل عبــــد |سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7|o47| هيم عىل حزتـــ|بــــر|يز |ء ف|لشيم| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

9|2859 محمود محمد عطيه محمود  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|27|47 نور|م محمد |سل|عمر  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o395o لحليم|ج عيس عبــــد |محمد عيس ض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o72oo ود|لىح د|لىح عليوه عبــــد|عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

49684| ن محمد عىل|ره محمود رمض|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

63o826 تـــ عليوه|لشح|لسيد |مي  عليوه | زيق|لزق|حقوق 

677366 ن|ل رمض|لع|بــــوبــــكر طه عبــــد |حمد | |ره طنط|تـــج

|43o6| لسيد خليفتـــ|يده محمد |ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

77o94 زن محمد فتـــىحي محمد|م صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

3849o م موىس|لسل|زينبــــ رزق عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

336ooo ن|لرؤف رمض|ء يشى عبــــد|دع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

755588 ء محمد عىل مصطفى|سم| عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

5oo842 لقتـــ|لخو|حمد |طف |مريم ع بــــ دمنهور|د|

336887 لمطلبــــ عىل|هر عبــــد|هر م|م ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

325598 هلل|لعزيز عبــــد|ء محمد عبــــد|سم| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

26|897 بــــوبــــكر|ء عىل |عىل عل ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

76242o ن|لسيد محمود عثــــم|لحميد |مؤمن عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

7532|9 مه|هلل سل|لسيد عوض |حمد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

846863 لمجيد محمد|شد عبــــد|محمد ر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

647824 نور محمد حبــــل|حمد محمد فوزى |محمد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

23469 رك محمد|رص مبــــ|عمر ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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648678 ه محمد عىل  لسيد|أمي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

235o|9 مه|د سل|مه فؤ|د سل|فؤ هره|لق|عه |زر

252o5o ف |حمد |محمد  لدين|لسيد رسر يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

79o82o ف محمد محمد |ن |نوره لعبــــد|رسر لعريش|بــــ |د|

57722 عيل عىلي محمد|سم|محمد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

6|o359 هيم|بــــر|م محمد حسن  لمنصوره|بــــ |د|

8|oo77 هيم|بــــر|شور |ن عرفه ع|يم| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

899547 لقس صليبــــ شكرى معوض |ديفيد  ج|علوم سوه

427898 ه محمود | حمد محمد نعنوش|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4858oo ن عمر مرىس محمد حسن| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52|65 حمد|هد |بــــر مج|ه ج|جي بــــ بــــنى سويف|د|

|66537 ي
ى محمد عىل يوسف| دئى حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4||249 تـــ حم| لففى|دتـــ محمد محمد |مي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

86o265 ي رسل|لر|محمد يىحي عبــــد
ن|ضى سيوط|عه |زر

7|5887 لعزيز|لسيد محمد عبــــد |ن |يه رمض| لمنصوره|حقوق 

25593 بــــر عىل|لج|ندى عىل عبــــد  هره|لق|علوم 

|6o546 حمد|محمد مني  محمد  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

242|24 ى عىل|لفتـــ|ر عبــــد|من ح حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2793o7 حمد عىل محجوبــــ|ر |من تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|65o72 ي|لبــــ|لىحي عبــــد |حمد عبــــد |بــــثــــنيه 
ى
ق ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|27637 ن رسى|م محمد عثــــم ى شمس هندستـــ عي 

48|598 زق|لر|ن يونس محمد عبــــد|محمد شعبــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

543747 لسيد|حمدى محمد حمدى محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

4|2567 ه محمد  صف|لقطبــــ ن|لسيد |زهي  |بــــ طنط|د|

464366 ن|حمد محمد رمض|لسيد |محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

335572 رتـــ عىل منصور درويش|س |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

265457 يمن محمد فتـــىح مصطفى|محمد  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

48923o |لبــــن|ل |م هل|لسل|تـــ عبــــد |سنتـــ عرف|بــــ ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

793742 تـــ محمد|لشح|م |عمرو ش عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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776o53 ئى سعيد محمد|سلىم ه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

632|34 زى|هيم حج|بــــر|ء شندى محمد محمد |لشيم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

922539 فظ موىس  |تـــه ح|م شح|سل| ج|بــــ سوه|د|

98286 تـــ جمعه|محمد خميس فرح لفيوم|نوعيتـــ 

757o55 ى مهنى|ندى محمد حس ني  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

46|428 ح محمد حبــــيبــــ|حمد صل| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

9o494o | لوف|بــــو|مل حسن محمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

475|3| ى عبــــد |منتـــ  لحميد مصطفى|هلل عبــــد |هلل حسي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

5|85oo تـــ|د |لجو|لبــــنى حمدى عبــــد  بــــو خرصى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2372|2 ن|هيم حسن سليم|بــــر|سلىم عمرو  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

2|5223 ن|مريم سعيد حسن عىل بــــدر ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

6|9924 م|لغن|هلل بــــدير |محمد عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

356686 تـــ كرم ك مل محمد متـــول|ني  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|49732 ى عبــــد |م عبــــد |س للطيف|هلل حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

682oo| بــــ|لوه|لحميد عبــــد |م محمد عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7|o268 ى لسيد|سعد محمد نرص | لي  لمنصوره|حقوق 

426828 لبــــ|أبــــو ط| لعل|بــــو|لد محمد |بــــ خ|ربــــ سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5|48o| ذل|لش|خلود محمد عبــــده يوسف  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

438658 لعجيىم|رس |رق محمد ف|عمر ط |علوم طنط

627249 مل محمد|لحميد مصطفى ك|محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

69o476 ىط محمد|لع|محمد عطيه عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

42|99o ف محمد عبــــد|مل | هلل|رسر ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6874|3 لبــــسطويس منصور|خلود عىل محمود  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

76237o لعزيز|لدين محمد حسنى عبــــد |ء |محمد عل هندستـــ بــــور سعيد

4432o3 مد موىس حسن|لسيد ح|مريم  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|27543 فريده حسن محمود رزه هره|لق|بــــ |د|

769374 ى محمد صبــــىح سعيد حسي  حقوق بــــورسعيد

527|39 هلل|حمد سعد |لسيد |ن |حمد رمض| سكندريه|ل|هندستـــ 

62954 لدين سعيد عىلي|جر سعد |ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|
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42|838 هلل مدكور|لعظيم حسبــــ |يمن عبــــد|لرحمن |عبــــد تـــمريض فرع مطروح 

56957 شم|ح ه|ئد صل|تـــغريد ر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

62|343 ف شعيبــــ |ء |سم| |رسر
ى
لدسوق لمنصوره|طبــــ 

829352 ى عبــــد|محمود محمد  لنبــــي|مي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6o2364 هيم أحمد سيد أحمد|ء إبــــر|أسم |علوم طنط

334565 لفتـــوح محمود|بــــو |لرحمن محمد |عبــــد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

9oo|69 ل عىل حسن|هلل كم|لمعتـــزبــــ| ج|بــــ سوه|د|

26o8|| سيىلي|روؤف متـــى بــــ| ريموند هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

75o48| لعليم|هيم عبــــد |بــــر|نس وصفى | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8o5565 خىلي محمود|لد|مر |يدي ع|ه ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

273456 ى سمي  شح|ي تـــه محمد|سمي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|65779 ي|ر
لم عيد|ن س|رمض| ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5436o4 لسيد عسكر|لعزيز |آيه عيد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

46595 لمقصود|بــــ عبــــد |لتـــو|رفيق عبــــد | نور ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

362o69 ضى|يوسف محمد يوسف محمد ر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2288o6 ى |سم حمد|ح محمد خي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

259483 ى مجدى عبــــد|ي هيم|بــــر|حمد |لسميع |سمي  شمون|نوعيتـــ فنيه 

328493 لديبــــ|د |مصطفى فوزى محمد عو |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

295oo9 بــــ رجبــــ|لوه|طف عبــــد |بــــ ع|يه| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

777462 هيم|بــــر|لسيد |منيه فتـــىح | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

296o|5 م|لسل|م مصطفى عبــــد|لسل|محمود عبــــد رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

537745 عمر فتـــىح محمد عبــــد ربــــه عيس ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

4oo7|4 ى محمد|د صبــــرى |عم مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

777853 لمعبــــود|لحق عبــــد|هلل عبــــد |ن عبــــد |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

489293 لدين|ح |لسيد محمد صل|ن محمد |رو |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

|482| ى|ي يف محمود عبــــد | سمي  لرحمن|رسر هره|لق|ره |تـــج

346238 مه خليفه|س سل|ئى عبــــ|لرحمن ه|عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

435|42 م|بــــو عل|م محمد حسن |إم ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

4o8o54 حمد عىل|حمد |هدير محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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7o356o سم زغلول|لحميد ق|ء مصطفى محمد عبــــد |حسن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o5579 حمد|لحمد محمد |بــــو|سلىمي محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

7535|6 حمد محمد|ئى |فرحه ه تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

498877 لسيد درويش|رحمه محمود  بــــ دمنهور|د|

529|65 حمد محمد طلبــــه منيس|مصطفى  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

248o85 م|لنرص عل|بــــو |هلل محمد محمد |منه  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6o6564 ف |هلل |عبــــد  هلل|حمد عبــــد |حمد |رسر ط|بــــ دمي|د|

29787 حمد|محمد سيد مصطفى  ن|بــــ حلو|د|

776235 ى  لحميد كرم|حمد حسن عبــــد |نرمي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

479697 شم|مهند محمد نبــــيل محمد ه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

498599 لعتـــر|يز عىلي عيسي حسن |ء ف|ل| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

34o448 تـــ|لسيد فرح|ء بــــكر |ل| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

5|6oo7 هيم مرىس رجبــــ محمد|بــــر|ن محمد |يم| ط|معتـــ دمي|علوم ج

4o95o3 عيل حنجل|محمد حمدى محمد إسم |بــــ طنط|د|

335989 لي محمد|لرم|هيم |بــــر|ن |يم| ى شمس|د| بــــ عي 

4o4729 زى|مصطفى سعيد عبــــده حج سكندريه|ل|بــــ |د|

492887 لحيىط|لمنعم محمد |حمد محمد عبــــد| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6o2o86 ى صبــــرى يوسف محمد نيفي  |ره طنط|تـــج

264|8| لحميد مصطفى عطوه|ر سعيد عبــــد|مي ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

362876 ل|لغنى هل|محمد محمود عبــــد ى شمس حقوق عي 

77925| حمد|حمد عىل |لسيد | |دين زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

||5228 مي  مصطفى معوض|نغم  ى شمس|د| بــــ عي 

4336|7 لمسلىم|ىط |لع|مه عبــــد|ىط سل|لع|عبــــد  |طبــــ طنط

|7|o69 لرحيم محمود|منيه زغلول عبــــد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o3596 لد عىل محمد عىل |خ ج|ره سوه|تـــج

634355 م جمعه|لسل|م عبــــد |حمد س| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

359||4 لرحمن|لمنعم عبــــد|عمرو محمد عبــــد |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

7oo882 ى ع|بــــ |لوه|رس عبــــد |ي متـــ|مر سل|مي  لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

78|673 حمد|لسيد |لسيد |لد |خ| دين لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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437o77 س يونس|س عبــــ|بــــر عبــــ|ء ص|رس| لشيخ|طبــــ كفر 

9|3|74 يد |ئل رجبــــ حلىم ز|و ج|ره سوه|تـــج

5|2328 عيل|سم|بــــو|محمد بــــليغ عىلي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6o793o لحميد|مرفتـــ ممدوح محمود عبــــد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

879553 لحميد |حمد عبــــد|ء حمزه |سم| سيوط|بــــ |د|

349538 لغنى|ود رشدى عبــــد|محمود د ى شمس|د| بــــ عي 

24634 حمد|هيم |بــــر|ء محمد |ل| هره|لق|بــــ |د|

2oo75 نم|سعيد عىل محمود غ ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

83|26o هيم|بــــر|هيم صديق |بــــر|لرحمن |عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

352o67 ن|لد رزق عرفه عثــــم|شمس خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

367596 مر|لسيد ع|ن |هلل حس|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

499o3o ر|تـــبــــ بــــك|ء عىل ر|رس| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||8286 لسعد|بــــو |بــــيتـــر جورج سمي   ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

5o7o69 متـــ|بــــو ش|لضبــــع |حمد |يزتـــ |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

837584 يع|دي ط|ره محمد عبــــ|س سيوط|ره |تـــج

26424| ه نرص محمود | لسيد|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|4479 ى محمد|ن صبــــري محمد |نور مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|56438 ى سعيد محمود محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

563o| للطيف|تـــه عبــــد |لفتـــوح شح|بــــو|حمد | بــــ بــــنى سويف|د|

679o|8 لمعىط عىل عبــــيه|لسيد عبــــد |حمد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2|59|9 لمجيد|بــــ يوسف عبــــد|يه|يه | سيوط|حقوق 

864987 رس حلىمي سعودي|فتـــىحي ي ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

686972 لعزيز عىل|دل صبــــرى عبــــد |حمد ع| لمنصوره|طبــــ 

|49878 هيم|بــــر|لحسينى محمد نرص |م |سل| ن|بــــ حلو|د|

63|2oo يه محمد حسن محمد مصيلىح| زيق|لزق|بــــ |د|

485|4| لح عبــــده عىل|محمد ص| هلل رض|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o9o47 د|رص سعد مر|لن|محمد عبــــد  ي صىح طنط
|معهد فنى

|267o6 ن|لرحمن عثــــم|لرحمن يحن  عبــــد |مصطفى عبــــد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم
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48|3|7 حمد|لسيد |وى |لص|هيم محمود |بــــر| سكندريه|ل|حقوق 

85393 حمد|د محمود خليل عىلي |زي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

69o645 حمد محمد تـــوفيق|بــــ |رح ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

769662 ده|لسيد محمود عطيه حم|محمود سعيد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

489242 ى عبــــد  ضى|لق|دل محمد |لع|حبــــيبــــتـــ خي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|5542 لسيد خليل|خليل عبــــد | حن لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8|8o62 عزيز بــــخيتـــ| جوزيف حن ي|طبــــ 
|لمنى

|5o952 ح طه يوسف|لفتـــ|نسمه عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

688849 ى |لحس|مصطفى محمد مصطفى  ى|لحس|ني  ني  لمنصوره|بــــ |د|

92|27o ف عبــــده سليم|ر |زه| ن |رسر ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

624363 |لفتـــوح عبــــد |بــــو |لعزيز |طمه مجدى عبــــد |ف
لعزيز

ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

7748o4 ن عليوتـــ محمد خليل|رق سليم|محمد ط  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

63o|o8 رك لبــــيبــــ وليم لبــــيبــــ جرجس|م زيق|لزق|بــــ |د|

|73596 ى|م محمد |يوسف هش لزهي  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

832274 هر بــــردويىلي زىكي|مريم م ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

75298| دى غبــــيش|له|حمد محمد محمد |محمد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

848647 هيم|بــــر|ن محمد عىلي |زم سليم|ح ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69oo6| لمرىس|لمحمدى |م |سلىم هش لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6o9o5| صبــــع|بــــو |ل |بــــو و|يوسف يشى  ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

684657 وق محمد عبــــد  س|لنح|لعليم |بــــ عبــــد |لوه|رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

28284o لمعروف|بــــو |بــــ محمد |رحمه حج ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

6395o4 لفتـــوح جبــــر|بــــو|حمد منصور | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

844o45 حمد محمد سيد|محمد  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

236468 ل يونس|طمه سمي  جل|ف هره|لق|بــــ |د|

|54384 لعزيز|محمد حمدى رشدى عبــــد  ن|هندستـــ حلو

|53|66 ى ثــــ| بــــتـــ متـــولي|حمد حسي  ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

4634o| هيم|بــــر|هلل |يكل سمي  جرجس فرج |م |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

63|8o7 لسيد مصطفى|ندى محمد فتـــىح  زيق|لزق|ره |تـــج

|265|4 ل حسن حسن|لرج|حمد عز | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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|23447 لجندى|حمد محمد |رص |عمر ن ى شمس هندستـــ عي 

674|9 ن|حمد زيد|رص |لرحمن ن|عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

827|o7 يع|حمد محمد ط|ن |يم| دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

|5|932 لىح|سلىم محمد درويش عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

88o5|8 ع |لسبــــ|بــــ |لوه|مد عبــــد|حمد ح| ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

326ooo ف |تـــفى  ل|لع|لمصلىح عبــــد|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

85o2o2 هيم بــــشي  رشيدي|بــــر|حمد | ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

546549 لبــــشي  يونس سنوىسي|محمد  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

34|693 لوكيل|هيم موىس |بــــر|ن موىس |يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7o49|5 لسيد مصطفى|ح |منيه صل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

3|2655 دي|له|د مصطفى عبــــد|خلود عم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

9o2o73 هيم محمد |بــــر|مصطفى محمد  ج|علوم سوه

868224 زق محمد عىلي|لر|وي عبــــد|قن ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

45|72o |لحميد |حمد عبــــد |هر |لظ|لحميد عبــــد |عبــــد
ى لبــــحي 

لشيخ|هندستـــ كفر 

892292 ن |بــــوضيف عثــــم|طف |مل ع| سيوط|بــــ |د|

6288o8 ن شد|عىل محمد عىل ر| مي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

52965| بــــوقوره|لسيد محمود محمد |صم |ع سكندريه|ل|هندستـــ 

247236 بــــوغربــــيه|لمنعم |رص عبــــد|محمد ن لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

774464 ى  لمقدم|محمود محمد محمد أحمد حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

7752|5 محمود محمد محمد بــــيوم ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

77332 نم مصطفى|محمد محمود غ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

59635 ف ك|م |وس ل|لع|مل عبــــد |رسر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

242265 ح|لفتـــ|م سعد عبــــد|ن عص|نوره ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|2723 رص|لن|زن سيد محمد رفعتـــ عبــــد|م ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

52|884 وق محمد شعبــــ ن عبــــيد|رسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

2o6o| لرحمن محمود فوزى محمود|عبــــد  هره|لق|علوم 

62o|77 تـــ|ء نبــــيل عىل محمد بــــرك|آل ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

486o7o لمجد خليل محمد|بــــو|آيتـــ محمد  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

764346 مي |ل|ج |لسيد فر|لدين محمد |م |حس ره بــــور سعيد|تـــج

7o5284 لرحيم|لغريبــــ محمد عبــــد |لرحمن |ن عبــــد |يم| لمنصوره|علوم 
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|384oo شم|ح تـــوفيق ه|رين صل|د ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o8567 ى مختـــ|ي ر محمد محمود|سمي  لمنصوره|بــــ |د|

252466 نم|سحر نرص محمد غ ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|74|69 يوسف فيكتـــور جرجس سعيد تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

85||97 هلل|نور عبــــد|محمود | ند ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

|3|6o5 ن|حمد سليم|زينبــــ عزتـــ  هره|لق|بــــ |د|

623o|2 بــــيه|حمد طر|عمر عيس  ط|بــــ دمي|د|

82o938 لعليم|د موىسي عبــــد|م رش|سل| سيوط|حقوق 

74|2o ى ص ى|هدير حسي  لح حسي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

||5346 كر عزيز|ريز نشأتـــ ش|م ى شمس هندستـــ عي 

85583o هر|لدين محمود ض|عىلي محمد نور  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

527446 رس محمد صبــــىح عىل مبــــروك|ره ي|س سكندريه|ل|هندستـــ 

8||7o4 روق جرجس|يمن ف|م |مري سكندريه|ل|صيدله 

6|59|2 ع|لرف|محمود مديح فوزى  ط|معتـــ دمي|علوم ج

8445o4 لكريم محمد|د|رص ج|ن ن|يم| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

43o39 م سيد سيد محفوظ|رضوى س هره|لق|عه |زر

3|5582 |لبــــ|ء مصطفى محمد عبــــد|رس|
ى
ق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

77o37o بــــ|لبــــ|ذ سعيد بــــيوم فتـــح |مع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

34|22o يس|لح|ح مصطفى |لفتـــ|لد عبــــد|عمر خ ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|2|227 ي|
م|م|ء فوزى |حمد ضى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|7684 رص سيد محمد|مي  ن| تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

336|59 بــــ محمد|لبــــ|رتـــ نرص فتـــح |س |حقوق بــــنه

855|o7 ف ذىكي | |دون|م
سعد|رسر حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن

ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

22673o زق|لر|زق رجبــــ عبــــد|لر|محمود عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

76|52o حمد|حمد مصطفى |ء |شيم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

4475oo ع|لسبــــ|لرؤوف |لرؤوف عبــــد |د عبــــد |مريم عم سكندريه|ل|ره |تـــج

5o3o23 ه|لل|محسن محمود عبــــد | لي|د بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9o498 لحميد طلبــــ|ن عبــــد |ن شعبــــ|يم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

494233 ي عبــــد |كريم 
ى
لحميد محمد|يمن شوق بــــ دمنهور|د|
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792982 لمجيد محمود|كريم فيصل عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

766982 زرق|ل|حمد محمود مصطفى |محمود  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8892|| حمد |محمد خلف محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

325565 تـــ مصطفى عىل مصطفى| مي  ن|حقوق حلو

38238 لمعىط|محمد سمي  سعد عبــــد ى شمس|زر عه عي 

792774 عيل محمد|سم|لحكيم |ء عبــــد |سم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6|7258 ي
هيم عسل|بــــر|صبــــح | دئى ط|حقوق دمي

3|7625 لنميس|لحميد |محمد حسن محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4852|9 ج|لسيد فضل فر|ز محمد |ريم سكندريه|ل|ره |تـــج

|29|4o ل حلىمي|م كم|يوسف عص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

893458 حمد محمد  |ن |هلل سليم|ء حمد |رس| سيوط|ره |تـــج

628o|7 ى|محمود صبــــرى  لسيد محن  حسني  زيق|لزق|ره |تـــج

265787 مر|هيم ع|بــــر|لسيد محمد |حمد | |طبــــ بــــيطرى بــــنه

8o7|2 هبــــه سمي  رجبــــ محمد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|8557 نوبــــى |ن |نوره لعربــــى|هيم عىل |بــــر|لشر سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

879993 حمد محمد  |ر حسنى |من سيوط|حقوق 

245885 بــــوقورتـــ|للطيف |لعزيز عبــــد|للطيف عبــــد|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

76354 هيم عطيتـــ سنوىس عىل|بــــر| سيوط|عه |زر

6||48| ى|ج  ل|يمن ن|ديه |ن شي  لمنصوره|بــــ |د|

259485 ن|لعظيم بــــدر|عيل عبــــد|سم|ء حسن |سم| شمون|نوعيتـــ 

67845o لسنجيدى|بــــ |لوه|بــــ محمد عبــــد |يه|هلل |منه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|356|o ح مرىس حمزه|ح صل|صبــــ هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

7oo856 لمرصى|طف محمد متـــول |محمد ع ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

878974 زينبــــ عىل محمد فرغىل  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77377o نطونيوس جورج نخله جورج | ى شمس|د| بــــ عي 

5o6443 لسيد محمد|د |لسيد رش|ن |نوره لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

|42847 هلل|لد محمد عبــــد |م خ ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|47633 مل عزيز|ك ك|رسلينو مل|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

347692 عر|لش|حمد محمد شبــــل فرج | ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

Thursday, September 6, 2018 Page 8994 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

832o52 حمد محمد|ر محمود |من سيوط|ره |تـــج

7o2365 لسيد حسنى عطيه رشيد|رحمه  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

53o457 صف|هيم بــــسيوئى موىس ن|بــــر|جر |ه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

363538 لربــــ|د |ء حمدى سيد ج|رس| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

82o243 حمد|لعظيم |طمه سمي  عبــــد|ف ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|6o582 مد|ن محمد ح|لرحمن عثــــم|عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

427734 ى عبــــد |لق|عبــــد  در  ضبــــون|لق|در محمد حسي  |بــــ طنط|د|

|6o524 لس  ف كم|كي  سكندر حمور|ل |رسر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

24|332 لعليم قطبــــ|بــــ عبــــد|يه|دى |ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|4546o لسيد عبــــده|حمد فضل | هره|لق|ر |ثــــ|

8892|6 هلل  |لغنى عبــــد|رس محمد عبــــد|ي سيوط|هندستـــ 

9||228 حمد محمد سعيد |م |ريه ج|طبــــ سوه

6o2365 هيم خليل|بــــر|عيل |سم|ء |سم| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

8257|| ل محمود حسن|ل جم|م| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

344443 لمجيد|لد سيد عبــــد|عمرو خ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|4254 يد|سلىم حسن محمد حسن ز ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

5o67|4 ى ج|ء |سميتـــ عل هلل|بــــ |لدين محمد حسني  سكندريه|ل|ره |تـــج

483o7o ي|لعزيز عبــــد |بــــسنتـــ عبــــد 
للطيف مصطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

439659 بــــ|لسيد كس|ر محمد |مريم مختـــ |حقوق طنط

342592 لمغربــــي|لحكيم |حمد سعد عبــــد|رحمتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

84295 لعزيز|حمد عبــــد |لد |م خ|بــــتـــس| سيوط|حقوق 

63225| لسيد|ء عىل محمد عىل |عىلي زيق|لزق|علوم 

27478o بــــى|حمد عر|ن محمد عىل |يوسف شعبــــ كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

332259 ي|هيم |بــــر|رق |ئى ط|م|
 محمود عفيفى

ى
لدسوق |بــــ بــــنه|د|

7758|7 لسيد|لعزيز |رس عبــــد |لعزيز ي|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

26o|69 د|لحكيم حش|يه فهىم عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

2686o9 لسعود غيثــــ|بــــو|ء فتـــح |صف ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4|2624 ى عبــــد |من ى|ل محمد حسني  لعزيز حسني  |بــــ طنط|د|

4937|2 قوىس|لشي|لم محمد |م حسن س|حس بــــ دمنهور|د|

485o29 لرحمن محمد طه عىل سيد|عبــــد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|
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2|9254 ن|رس محمد سعد رمض|ي ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

676o85 ي
ف | |دئى وى|لمك|زق |لر|حمد عبــــد |رسر لمنصوره|حقوق 

26546o محمد حمدى يحن  محمد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|22o|9 طر|هد خ|حمد محمد مج|ر |من ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|578 ف |يه جم| ى|ل مشر مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

696o38 ح محمد قورتـــ|ل صل|يدى جم|ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|724o لقط|هيم رجبــــ |بــــر|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7oo3oo ى محمد عبــــد |ي لعظيم|ر عبــــد |لستـــ|سمي  زيق|لزق|طبــــ 

8799oo لربــــ  |د|هيم ج|بــــر|مل |حمد ك| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

8336o9 عيل|سم|در محمد محمد |لق|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|68883 ن|بــــتـــ نعم|لد مصطفى ثــــ|خ| دين هره|لق|ره |تـــج

6648| ى |ي ى|حمد |هيم |بــــر|سمي  مي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|757o6 لرحمن عمرو يسن محمد|عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

265327 لنرص|بــــو|لمنعم |رص عبــــد|لن|مصطفى عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

782673 لغزول|حمد |لحميد فتـــىح محمد |م عبــــد |ريه ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

8659o4 دير|بــــ|تـــ رشدي |هر نش|ش دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

462|92  |هيم |بــــر|ل |ء جم|ل|
ى
لفتـــوح |بــــو|لدسوق

محمد
دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|42387 ي|هينور س|م
مح زىكي عفيفى هره|لق|علوم 

68o669 ى|بــــو |حمد محمد عىل |يه | لعني  لمنصوره|بــــ |د|

6|6o56 ىط|لبــــرص|هيم حسن |بــــر|لرحمن |عبــــد  حقوق بــــورسعيد

|27|64 حمد محمد|يوسف معتـــز  ى شمس حقوق عي 

|446o بــــ|لوه|محمد عمر سعد عبــــد هره|لق|هندستـــ 

649342 حمد محمد|محمود | لي|د قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

2|4388 حمد زىك|د |ء مر|ء عل|رس| ن|بــــ حلو|د|

5|52o3 بــــدين|لع|نورتـــ وليد محمد زين  عه دمنهور|زر

2286|4 ى مق| مرن ر|سمي  مكي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27o255 هلل خليل|ىط خليل عبــــد|لع|محمود عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

843824 بــــوزيد|محمد محمود محمد  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

886564 محمد بــــدر قطبــــ قطبــــ  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى
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3588|o لعزيز عرفه|رف عبــــد|حمد ع| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

||6|45 هلل مصطفى نرص|حمد عبــــد | |ريم ى شمس هندستـــ عي 

|644|| ل خلف حكيم|بــــيتـــر جم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

852833 ف  حمد محمد|لؤي مشر ي|نوعيتـــ 
|لمنى

86|779 ذلي|لش|م سعيد |لرحيم هش|عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

7o6266 حمد|حمد عبــــده | |م رض|ريه ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6o|47| فظ عبــــد ربــــه|لح|ء محمد سمي  محمد عبــــد |عل لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8764|3 لس رمسيس ذىك صموئيل   كي  سيوط|ره |تـــج

89o982 لصبــــور |حمد محمد عبــــد| |نور سيوط|تـــربــــيتـــ 

7oo85 ى| ف مجدي محمود حسي  رسر لفيوم|حقوق 

5||488 ر|لنج|لح |لسيد ص|لح |محمود ص عه دمنهور|زر

37o85 مصطفى محمود مبــــروك محمد عىل هره|لق|ره |تـــج

9o2678 حمد |ج محمود |فرحه ض ج|تـــربــــيتـــ سوه

944|2 هيم|بــــر|حمد |بــــو بــــكر | |دين دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

4|299| ف محمود حج|ء |رس| لم|زى س|رسر |تـــربــــيتـــ طنط

37|728 د|نور فوزى ج|خلود  |حقوق بــــنه

5o7872 مر|أريج مصطفى محروس محمد ع سكندريه|ل|ره |تـــج

4|3o69 لوكيل|ن مسعود |ليىل سليم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

37|76| حمد|بــــو|عمرو محمد محمد محمود  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

4o|983 فظ|حمد ح|كريم محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o5385 لمجيد محمد|س عبــــد |جد عبــــ|يدى م|ه تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

6|9o|8 وق عبــــد  ص|لبــــص|ودى |لد|لرحمن |رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4o659 ن|محمود موىس محمد عثــــم |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

695485 ى |هيم |بــــر|همتـــ  لصعيدى|هيم |بــــر|لحسني  لمنصوره|بــــ |د|

235343 ى محمد  مض|لحم|حمد محمد |حسي  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

9o25|| لسيد |ء عبــــده محمد |دع ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

876|5 لحسيبــــ|ء محمد عوض عبــــد |دع ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

98367 حمد عىل|ء حسن |رس| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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2782|8 س|لد بــــربــــرى عبــــ|محمود خ عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

435942 لخول|حمد |يه محمد | لشيخ|بــــ كفر |د|

8|4|4o دل محمد محمد|لرؤوف ع|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

8696o2 ي نزل|عبــــد
وي|لرحمن نرص محمد مصطفى ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

27788 لفيوم|ئى سعيد حسن محمود |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7742|3 يمن محمد محمد|ملك  زيق|لزق|ره |تـــج

86358o ديبــــ|طف معزوز |س ع|تـــوم لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

|745|8 ئى|ن علو|ء بــــدر سليم|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

687879 لعزيز|رص عوض عبــــد |لن|ن عبــــد |نوره لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|25854 ف محمد |م |حس ي|لكيل|رسر
ئى ى شمس|تـــج ره عي 

4657|7 محمد عبــــيد محمد عوض موىس ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8826o3  ر|يدى هو|ه
ى
تـــبــــ  |رى صدق سيوط|طبــــ 

8o2999 بــــوبــــكر محمود محمد|عىلي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

27854 هلل محمد محمود محمد|منتـــ ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6o6o95 دل محمد محمود صقر|محمد ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

763392 له|حمد غز|محمد سيد | نور لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

59424 رق سعيد جمعه محمود|ط ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

|74|73 ى |نطون يوسف جرجس حن| |جورجي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

6o9|26 ى |هلل |عبــــد حمدى بــــطحيش|ل|لحسي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

865|38 لملقبــــ يسن|ء حربــــي محمد |لزهر|طمه |ف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

893o8| ي|ر
فليبــــ ظريف حكيم | ئى سيوط|ره |تـــج

92o687 حمد مصطفى |مه |س|حمد | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|574|4 شم|لنبــــى ه|ن عبــــد |يه سليم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

22846| ن|وى رسل|ح سعد|ء صل|رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4968oo شقر|ل|م محمود |لسل|هبــــه مصطفى عبــــد ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

78|754 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|تـــن |ف زيق|لزق|بــــ |د|

|78378 ى ه|ك ي رش|رولي 
لسيد|د |ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|23692 ح|لفتـــ|طمه محمد حسن محمد عبــــد |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

27|966 لفتـــورى|مد محمود |ن محمد ح|يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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8|2|55 لحفيظ|تـــه عبــــد|ده شح|حمد حم| ي|طبــــ 
|لمنى

675538 لعرينى|هلل |ئل يوسف فوزى عبــــد |د و|زي صيدلتـــ بــــورسعيد

67975| بــــى|مبــــ|دق |حمد ص|لدين |حمد سعد |محمد  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

695384 لرحمن بــــدوى|مد عبــــد |حمد نبــــيل ح| سيوط|هندستـــ 

9|4||9 ه خميس فرغىل هريدى  | مي  سيوط|بــــ |د|

6|956o فظ عنبــــر|فظ ح|ن ح|إيم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|49969 ل مرىس|لع|حمد عبــــد |عمرو  هره|لق|عه |زر

86734o زر|نور ع|شنوده | رين|م دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

85o4o7 ل سيد شتـــيوي|محمد كم سيوط|طبــــ 

348359 ف عز |ء |رس| لدين مصطفى|رسر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

8o|27 ى|لص|لحميد |وى عبــــد |لص|يه | وى عوضي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

359555 متـــ صبــــىح محمد|س| |رند سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

758329 ء سيد محمد متـــولي|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

86778| ي محمد عىلي عر
بــــي|مصطفى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

86|532 حمد|ه |لل|دي عبــــد|حمد عبــــ| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

337o97 رضوى محمود فتـــىح محمود ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

255678 ر|لجز|لق |لخ|هلل محمد عبــــد|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

4|577o لسيد أبــــو زيد|أميمه محمد محسن  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

783279 ن|هيم محمد سليم|بــــر|ح |صبــــ زيق|لزق|ره |تـــج

624234 لسعيد خرصى|هر محمد |محمد ط ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

5778| وق سعد رمض ن محمد|رسر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

225935 هيم محمد|بــــر|هيم مصطفى |بــــر| هره|لق|ره |تـــج

826|9o وس|ندر|مجدي مكرم | ري|م تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

369586 حمد صبــــرى سعيد منصور عوض| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

879292 حمد مصطفى  |مدحتـــ | مرن ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

354428  محمود بــــيوم
ى
ندى شوق ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

437252 شه|هيم تـــوفيق محمد قل|بــــر|ء |لىمي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

8o9||9 حمد|محمد يوسف عدلي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

42|25o لعريف|هلل عرفه مرىس عرفه |عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

425297 مل محمد خليل|يمن محمد ك|فرح  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 
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76o676 هيم محمد|بــــر|لسيد |رحمه  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4||6o5 |لق |لخ|لق محمد لطفى عبــــد|لخ|ن عبــــد|يم|
وى|لحفن

|تـــربــــيتـــ طنط

625249 م عطيتـــ موىس|لسل|لدين يحن  عبــــد |عىل  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

85|2|9 ي|دهم محمد |
حمد مدئى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

5o7622 هر مهدي|لظ|عي عبــــد |ر رف|من سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

88344| م  |هدير ممدوح محمد تـــه سيوط|بــــ |د|

64|549 لمعىط|هلل غريبــــ محمد محمد عبــــد |عبــــد ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

86|6|| ي عىلي
محمود محمد مصطفى سيوط|حقوق 

623|37 ي |حمد |محمد 
ى
هيم|بــــر|عيل |سم|لصوق ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

84483| مه نرص صديق|س|منه  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

67534| زى|د حج|لجو|م محن  عبــــد |د هش|زي ط|معتـــ دمي|علوم ج

|389o9 ن عيد|ن عرف|ل محمد عثــــم|نه ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

4872o7 هيم|بــــر|روق |هيم ف|بــــر|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

646|85 ندى وليد محمد زقزوق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

54o299 لسمنودى|لسيد |رق محمد |ره ط|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o252| هيم|بــــر|لفتـــوح |بــــو |لحميد |يمن عبــــد |ل |من زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

897365 لدين عبــــيد  |لرحيم نور |محمد عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

67983 لعزيز|ضىح هيثــــم يوسف عبــــد  لفيوم|حقوق 

27||28 رم|لمك|بــــو|لبــــيوم |طمه يحن  |ف ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

25274o ن|لسيد زيد|لحليم |تـــسنيم عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

777o|2 حمد فهىم عىل| |ند زيق|لزق|حقوق 

3|55o9 هيم|بــــر|حمد |لرحمن |ل عبــــد|هلل جم|منتـــ  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

3664|3 م محمد|لسل|شهد فتـــىح عبــــد ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

486769 لمرصى|ن |لسعيد حسن عثــــم|مد |محمد ح سكندريه|ل|بــــ |د|

5|6677 دى|بــــوش|حمد |ن فتـــىح |مريم رمض معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

7|6942 لسيد|ح محمود |لفتـــ|ره ممدوح عبــــد |س معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|56468 لىح حفنى|دل عبــــد |حمد ع| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

425o46 هيم عىلي|بــــر|هيم عىلي |بــــر|يدي |ه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 
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3|4822 حمد|لسيد |يمن |لسيد | ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

4o|6o4 يف ص بــــر محمود مسعود|أدهم رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|778|7 هلل|لم عبــــد |هلل س|حمد عبــــد |جر |ه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

265|77 لشهيد مصطفى|لد عبــــد|محمد خ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

45356 لسيد|لسيد |حمد عمرو | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

52|978 ف|سم عبــــد|مي ق د|لحميد رسر |علوم بــــنه

4|5o45 لصعيدي|دي |له|هيم عبــــد|بــــر|حمد |ء |رس| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

332396 ن|هيم شعبــــ|بــــر|فتـــ |هيم ر|بــــر| |ره بــــنه|تـــج

249473 ى فتـــىح عىل د|ي مه|سمي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|7447| ى مرىس محمد محمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

42|4|2 ه محمود خليفه  حمد عويضه|ني  لشيخ|بــــ كفر |د|

29545o ه | لزهرى|در |لق|هيم عبــــد|بــــر|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|8954 ي فتـــىح|من
ر أسعد غريبــــ مصطفى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

339433 لرحمن محمد|جر محمود عبــــد|ه |حقوق بــــنه

2833|| لدين محمد محمود|د|محمد عم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

826938 وي محمد|ل معد|ء كم|دع دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

9|988 عمرو مجدى عوض محمد ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

452|3| ف عيد مصطفى |محمد  ديدى|لصن|رسر لشيخ|هندستـــ كفر 

9||373 م |بــــتـــ تـــم|حمد عوئى ثــــ| ج|حقوق سوه

37|877 وق عرفه عبــــد ح|لفتـــ|بــــ عبــــد|لوه|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

92276| د محمد |ء عىل فؤ|دع ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

783453 ن|مه سليم|ل سل|ء جم|رس| زيق|لزق|حقوق 

92o373 حمد محمود |ل |ن كم|كريم ج|حقوق سوه

2|3668 عيل|سم|لمهدى |طف محمد |حمد محمد ع| هره|لق|بــــ |د|

263666 ن|حمد محروس رضو|ره محروس |س زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

772548 ء محمود سعيد بــــدوى بــــدوى|سن زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5382oo  عىلي شعبــــ|ي
ى مصطفى ن عىلي|سمي  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

|389o2 ديبــــ|زر |دى ع|ن ن|ريم|ن ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

3298| وق محمد مدين عبــــد  لمعىط|رسر ج|ره سوه|تـــج
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688|35 لمهيمن|لسيد عبــــد |حمد عوض | لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

34|44| وى|لمحل|هيم محمد جمعتـــ |بــــر|مهدى  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

259648 لحميد فهيم محمد غنيم|نهله عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

679964 |لعل|بــــو |حمد |ن محمود جوده |حن لمنصوره|ره |تـــج

|6ooo4 ده عىل محمد|حمد حم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2736| دى|لن|بــــر |بــــر ج|ميسون ص ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

73o84 ح|ن مفتـــ|حمد عثــــم|ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

264|8 ى س ح|لفتـــ|مي محمد عبــــد |حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

93o|7 لسيد|عيل |سم|ن عيد |نوره ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

7698o| عيل موىس|سم|منيه محمد | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

268634 حمد خليل|ء مصطفى |ل| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

634227 د|لعزيزج|د عبــــد|رس ج|محمد ي ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

49o5|| ص|ء خميس محمد عىلي ع|رس| سكندريه|ل|حقوق 

533o22 حمد محمد فوله|محمد متـــول  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5o9254 ل محمد محمود حبــــيبــــه|محمود جم سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

62686| دى عىل|لد فتـــىح بــــغد|هلل خ|منه  زيق|لزق|بــــ |د|

3|7o47  قل|حس| ندر|س
ى
ده|م شوق د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

86|829 حمد|لدين |حمد سعد |سلىمي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

534o5| يد|محمود محمد فرج محمد ز ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

849583 حمد|لدين |ج |ن تـــ|نوره دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

36692 لد سيد محمد|د خ|ود ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

9o3458 ى |محمد عىل محروص حس ني  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4o4583 وي|لطر|م |لسل|يوسف حسن محمود عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

26|555 لبــــهىح |دل محمد محمد |حمد ع| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

7|oo28 ندى فتـــىح عىل محمود شلبــــى زيق|لزق|عه |زر

58335 ى|م م فكرى تـــوفيق|س| رتـــي  ره بــــنى سويف|تـــج

||8436 لس|يوسف عم د نجيبــــ كي  ى شمس هندستـــ عي 

27933o حمد|هيم |بــــر| |يمنى رض |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o|285 |حمد مدبــــول رخ|ره عزتـــ |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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884782 لح |رق سيد محمد ص|ط سيوط|هندستـــ 

82594| مريم عىلي مسعود محمود دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

235266 ن|حمد محمد رمض|لدين |م |حمد حس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o999 ح مطيع|لفتـــ|رص عبــــد |لن|د عبــــد |زي سيوط|ره |تـــج

2|922o لسيد|د يوسف عبــــد|مح عم|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8756o بــــ|لوه|لسيد عبــــد |حمد |ء |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

785923 ره|تـــ محمد عم|لشح|رس محمود |رم ي|ك ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

629694 هيم|بــــر|حمد |حمد مصلح |لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

|56599 شم بــــيوم محمد|حمد ه| ن|بــــ حلو|د|

8|o73 مد محمد|محمد نرص ح ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

258|86 لرحمن|رق محمد عبــــد|حمد ط| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

754345 وق  ف مصطفى محمد محمد|رسر رسر حقوق بــــورسعيد

264482 ر|لنج|لمنعم |منى وجيه عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

349789 لفتـــوح محمد|بــــو |محمد سعيد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6|6o53 ي خليل محمد|م عبــــد |بــــ هش|شه
لغنى ط|هندستـــ دمي

4o5757 لطنبــــول|حمد |لسيد |طمه عىل |ف سكندريه|ل|بــــ |د|

6o93|4 ي |ليم|هيم |بــــر|عىلي 
ر|لنج|ئى لمنصوره|هندستـــ 

777373 فرحه فتـــوح فتـــىح فتـــوح زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

52|32| بــــ|طف محمد دي|ء ع|ل| سكندريه|ل|طبــــ 

265542 مل منصور|محمود محمد ك |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

5o85o9 لشيخ|لد حسنى محمد |حمد خ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|66286 ئل مفيد لطفى|محمد و هره|لق|حقوق 

224542 لبــــ يوسف حنفى|لرحمن غ|عبــــد هره|لق|بــــ |د|

828o|8 ى|ء حمد|دع ن حمزه حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

235322 مد|در محمد ح|لق|دل عبــــد|بــــ ع|يه| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

7562|| مل عىل|رص ك|محمد ن ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

349o83 مد نجم يونس|ء محمد ح|رس| عه مشتـــهر|زر

77o629 لمعىط عليوه|مل عبــــد|رس ك|بــــسنتـــ ي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

429893  
ى
حمد عزه|محمود محمد شوق ي تـــمريض طنط

| معهد فنى

6oo586 ن زىك جبــــر|محمد رمض | تـــمريض طنط
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37455o تـــ منصور|لرحمن شح|له عبــــد|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

64o566 لحوتـــ|لح محمد |لد محمد ص|محمد خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

367738 للطيف|دى عبــــد|لن|للطيف |محمد عبــــد لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

85|265 لكريم|محمد جمعه محمد عبــــد ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

69468o  محمد |ر نبــــيل |من
ى
لدغيدى|لدسوق لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

25o788 ل|لجم|لسيد حسن |رفيده محمد  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

632548 لم|زق عىل س|لر|منه مجدى عبــــد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|29444 ف عبــــد |در |لق|عبــــد  لسيد|در |لق|رسر ى شمس هندستـــ عي 

78o269 حمد عبــــد ربــــه|كريم يشى سيد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

89497o حمد |لسيد |طف |حمد ع| ج|ره سوه|تـــج

434839 د محمد قرقر|لجو|تـــفى محمود عبــــد |صيدله طنط

9o8|69 لدين شيبــــه  |نىح  محمد نور | ج|بــــ سوه|د|

54|9o بــــ|لتـــو|ح عبــــد |ضى صل|حمد ر| بــــ بــــنى سويف|د|

7863| ي
هيم|بــــر|لحميد |عبــــد | رض| دئى ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

348o78 دى محمد|له|حمد بــــدوى عبــــد| |بــــ بــــنه|د|

452|44 بــــوعليوه|خلود عزتـــ محمد عىل  لشيخ|بــــ كفر |د|

63354 لحميد|محمد روبــــى سيد عبــــد لفيوم|نوعيتـــ 

4526|4 لخي |بــــو |لحميد |هلل عبــــد |حبــــيبــــه عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

693|64 لسعيد مشعل|حمد |ندى منتـــرص  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

7|5||8 لمنعم مصطفى|مروه مصطفى عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ 

5||339 ن|محمد حمدى خليفه محمد غزل سكندريه|ل|طبــــ 

42o2|4 ج |بــــ خف|لتـــو|بــــ محمد عبــــد |لتـــو|ره عبــــد |س لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

||6762 لمنعم|ر مجدى محمود عبــــد |مي وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

83375o حمد فريد محمود|ء |رس| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

635678 لعزيز|رق رجبــــ عبــــد|ر ط|بــــر| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

626|6 ى ري|ء عبــــد |سم| لودود|ض عبــــد |لمعي  لفيوم|نوعيتـــ 

82o|54 طف فخري ملك|ن ع|روس ي|بــــ |د|
|لمنى

342|o3 هيم|بــــر|لسيد |ل |هلل جم|منتـــ  عه مشتـــهر|زر

7oo596 لسيد محمود|طمه محمود |ف ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

7o2|85 ن محمود محمد محمد طلبــــه|يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري
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678378 ن|جد ريمون قزم|م| رين|م ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

62|8o2 ي عىل |د س|جه
ي|لغيط|مح لطفى

ئى ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

87552o كر |حمد محمد ش|محمد  سيوط|ره |تـــج

49359o لسيد محمد سعيد|حمد | تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

|6o459 م|ح منصور تـــه|مصطفى صل دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

524685 حمد|حمد خميس غريبــــ |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

544o8 تـــي|لزن|روق محمد |حمد ف|محمد  طبــــ بــــنى سويف

3486o2 بــــونعمتـــ|لحميد عىل |لحميد محمد عبــــد|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

3||8o7 دى رسور|له|مر يىح عبــــد|يتـــ تـــ| ى شمس|تـــج ره عي 

8658| ي عىلي 
هيم|بــــر|عىلي مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

44355 ئى  محمود  محمد قطبــــ|محمود  ه لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

4878o2 حمد عطيتـــ|م عىل |عىل س سكندريه|ل|بــــ |د|

832622 هيم|بــــر|حمد |تـــ |عىلي شح ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

778|29 بــــ محمود|لوه|لد عبــــد |حمد خ| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

329666 لم|حمد س|سعيد سعد زغلول | ند |تـــربــــيتـــ بــــنه

4o3845 هيم|بــــر|ن محمد |حمد رمض|دهم | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

67696| لبــــيوم|تـــ محمد |لشح|عمر محمد  لمنصوره|ره |تـــج

83|849 حمد|مل |حمد محمد ك| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

838394 م محفوظ محمد|م هش|وس كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

264254 م بــــيوم|لسل|يه بــــيوم عبــــد| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

782327 ل|لع|وى عبــــد |لشبــــر|لد |محمود خ زيق|لزق|هندستـــ 

9|45o8 ى  |رح بــــ محمد بــــكر حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

5o4788 ي
هلل|د عبــــد |محمد فؤ| دئى زيق|لزق|عه |زر

878332 ه محمد كم| ل بــــخيتـــ |مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

592o6 ى عيد شح تـــه محمد|حسي  ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

68925o حمد محمد|هلل |محمد فكرى عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

5o8||5 ى جم لدين عنتـــر فرغىل|ل |يمنى حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|35635 لسيد محمد|يه محمد | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

854|99 ي|مل عبــــد|كريم محمد ك
لغنى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى
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||8893 حمد|لد سمي  |حمد خ| ى شمس هندستـــ عي 

|4784| غبــــ|بــــ ر|ل دي|محمد جم هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

543789 جي|لم|ح محمد |لسيد صل|مه |س| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|64||3 حمد عوض محمود|محمد  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

43o8oo لمقصود|حمد لبــــيبــــ عبــــد|آيه  |علوم طنط

5o7988 ح خليل عبــــده عوض|سلىم صل سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

3|8292 حمد ذىك يوسف|محمد  ى شمس هندستـــ عي 

9|8744 نس زىك  |ه محروس سلو|بــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

854852 لعظيم|منصور ربــــيع جمعه عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

26893| ه فتـــىح موىس | شقر|ل|مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

866|66 حمد صديق|ه |لل|ن عبــــد|يم| |نوعيتـــ قن

692685 بــــى|د رسر|لبــــرنس محمد فؤ|م |ن هش|نوره لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

696956 لعليم حسن|لعليم عبــــد |لسيد عبــــد |بــــ |شه تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

2827| للطيف|ر مىح طه محمد عبــــد|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

84|229 حمد|حمد حسن |ن |يم| ج|ره سوه|تـــج

885756 ن |ن عثــــم|م نعم|رضوى س سيوط|ره |تـــج

6o6|3 يم|لد|ن محمد عبــــد |بــــ رمض|رح ي سويف
تـــمريض  بــــنى

852552 مي محمد شفيق عليوه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

44448o لبــــربــــرى|حمد |لسعود |بــــو |ن |منى رمض |حقوق طنط

526o94 ل منصور|د كم|دى عم|ف سكندريه|ل|هندستـــ 

296|43 د|لضي|لحليم عىل |م عبــــد|بــــ هش|هيتـــ|م ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

5o3|79 هيم|بــــر|بــــى |بــــى محمد عر|ء عر|صف سكندريه|ل|بــــ |د|

334727 هيم|بــــر|لحميد |لدين عبــــد|ح |حمد صل| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

247|83 حمد مصطفى عىل عجرمه| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

24697 يمن فتـــىح حسن محمد|مريم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3596o لم|هبــــه فكرى عصمتـــ محمد س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

865o4 فع محمود|د ش|لجو|جر عبــــد|ه ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|5742o د|لعربــــ ج|يه نبــــيل عز | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

62336o حمد|ئ  محمد |لسم|هيم |بــــر|ندى  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

76583o هيم|بــــر|ندى محمد متـــول  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد
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639667 عيل|سم|م محمد ممدوح |ميه عص|س زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

4o5423 دل عوض عىل كيله|ره ع|س سكندريه|ل|بــــ |د|

8o288| ء جمعه محمد عىلي|حسن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

69674o حوريه ممدوح فتـــىح محمود صقر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

522o9 لعليم|رص فتـــىحي عبــــد |لن|ن عبــــد |نوره ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

29|39| د|ج| يرينى ممدوح عزم نده| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2543o8 تـــ|د بــــرك|م رش|ندى حس لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

75|879 هد|لد سعد محروس محمد مج|خ  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

34474o لنور|بــــو|هيم محمد |بــــر|حمد |سهيلتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

486696 هيم عىل محمد|بــــر|حمد |عمر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

826o45 ي|ء |ل|
حمد محمد مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

777|9o خلود نرص محمد محمد مهدى هره|لق|ر |ثــــ|

6o4oo6 لمهدى منصور|محمد ممدوح منصور  |بــــ طنط|د|

33725o حمد رزق عىل|لدين |نور  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

783563 شوق عىل محيسن محيسن لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2|8|32 ح كريم محمد سعيد|حمد صل| هره|لق|ره |تـــج

6||396 متـــ محمد زيد|س| |ن|ر |طبــــ طنط

|5752 لدين حسن|ن فهد بــــدر |مرو ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

5o48o6 ين |ض بــــسط|رص ري|فتـــ ن|ر| في  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

23892o لحميد محمد|محمد محمود عبــــد | ر|ي هره|لق|بــــ |د|

8o8343 ي عبــــد|مه ر|س|جر محمد|ه
ي|لبــــ|ضى

ى
ق ي|ن |سن|ل|طبــــ 

|لمنى

877858 بــــوزيد |لرحيم |ن عبــــد|شمس حمد سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

82|o63 ديبــــ|يه محمد ذىكي | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

282599 هيم|بــــر|لحكم سيد |عبــــد| نور هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|535| لسيد|د |ك نبــــيل وليم ج|ج ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

24359 ن|رتـــ حسن صبــــىح سليم|س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6262|9 هيم غريبــــ عىل|بــــر|نور محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o8647 لحديدى عىل|لسيد |محمد سعد  لمنصوره|بــــ |د|
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537735 بــــ|لوه|لجليل عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|محمود  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

8o3388 ي|وجدي 
يمن رشدي لحىطى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

8593|8 لرحيم|محمود فكري خليفه عبــــد حقوق بــــنى سويف

698468 لحميد جوهر|رق مصطفى عبــــد |طمه ط|ف لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6833|8 دوفه|حمد خليل محمد ش|يمنى  لمنصوره|حقوق 

697826 لسيد محمد يحن  حلىمي|يدى |ه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

879o8 لعزيز نبــــيوتـــ|حمد محمود عبــــد | ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

226847 ف عىل|محمد سيد محمد عس هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

678362 ق|هيم |بــــر|رق |ط| رن وى|لشر  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

89o698 ى  منى بــــدرى سيد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

848432 هيم|بــــر|جر يوسف سعد |ه ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

6o348o مه|لمجيد محمود سل|محمد محمود عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

8o5748 لحكم|ء محمود تـــوفيق عبــــد|سم| ي|علوم 
|لمنى

238973 م|م|رك |ن سعيد حسن مبــــ|رو |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

4347o3 يد|بــــوع|لسعيد |مسعد | عل |صيدله طنط

336o78 هيم|بــــر|لمليىح  |جر مصطفى |ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

87776| طمه مصطفى فتـــىح سليم  |ف سيوط|بــــ |د|

542o79 لسعدي|زم صبــــىح فتـــىح |ح بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

753554 حمد|حمد محمد نعيم |مينه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

|3o779 حمد|ئى سيد |حمد ه| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

354|46 ئيل|ديوس ميخ|قل|سعد | رين|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

49997| حمد|ن رشدى |يه رمض| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|2598 ء فتـــىحي رجبــــ حسن|دع لفيوم|لعلوم |ر |د

24o89 رتـــ محمود عدل محمود|س ن|بــــ حلو|د|

642|o3 لمجيد|م عبــــد |م|لمجيد |حمد رفعتـــ عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

522|32 ق|لدق|هيم |بــــر|دل مصطفى |ن ع|يم| تـــربــــيتـــ دمنهور

483428 ندى محمد يوسف حسن يوسف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

678o82 حمد نصي |حمد محمد  لمنصوره|ره |تـــج
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4o6544 حمد محمد محمد بــــدرعويس|ن |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

677756 لسعدئى|حمد محمد |حمد حسن | لمنصوره|حقوق 

639932 ي |بــــر|ندى 
عيل|سم|هيم محمد حسينى زيق|لزق|حقوق 

363898 محمد حسنى سيد مدبــــول تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

777353 لسيد|لرحيم محمود |يه عبــــد | زيق|لزق|نوعيتـــ 

27o648 لمقصود عطيه|محمد نبــــيل محمد عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9oo545 ء عمر محمد محمد |سم| ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

247|49 ى|بــــر يونس حس|محمد ج ني  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

328743 حمد محمد بــــرع حسن| |بــــ بــــنه|د|

8o9336 ى|م ي حبــــيبــــ | رتـــي  هيم|بــــر|بــــشر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6953o8 بــــي |لفتـــوح منصور ه|بــــو |حمد | |نور لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

84|262 لجليل|لصبــــور عبــــد|س عبــــد|لعبــــ|بــــو|ء |شيم تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

76|869 هدير عبــــده صبــــىح محمد لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

|53786 لح|حمد ص|طمه سيد محمد |ف ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|263o8 لبــــيوم متـــول|ندى متـــول محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

25|94 حمد|محمد سيد | ء زكري|رس| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

45o4|4 محمد موىس| ل محمد زكري|محمد جم |هندستـــ طنط

6o8o4o لديسىط|لسعيد عىل |بــــسمه  لمنصوره|صيدله 

764472 لسيد مصطفى|لرحمن محمود عبــــده |عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

887378 حمد |لحكيم حمدى |ل عبــــد|نو سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63554 ء سيد محمد درويش|شيم بــــ بــــنى سويف|د|

359|25 يف عدل ثــــ|م بــــتـــ|يكل رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

695563 رتـــ|حمد عم|لحسينى |ع |لسبــــ|حمد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

4o4294 لجندى|كر |يمن سمي  ش|سمي   سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54oo56 هلل|حمد عبــــد |تـــم أحمد محمد |وليد ح سكندريه|ل|حقوق 

86878| ج محمد عىلي|طمه فر|ف حقوق بــــورسعيد

75848| لسيد عوض|ل |لع|لرحمن عبــــد |عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

5o4679 حمد|لزهرى |حمد |هيم |بــــر|نىح  | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

266284 عيل|سم|لسيد |ره محمد |س |نوعيتـــ بــــنه

|2363o يف محمود  هيم مصطفى|بــــر|حمد |رسر هره|لق|حقوق 
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33329| ر|لنج|هلل محمد |هيم عبــــد|بــــر|جنه  شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

7|o4o لرحمن محمد|ن عيد عبــــد|نوره لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

329556 ي ر
لسيد|ىطي |لمع|بــــو |فتـــ |منى |ره بــــنه|تـــج

68822o وى|لصفط|فع |لش|حمد حسن | لمنصوره|حقوق 

232546 يفه محمد محمود عبــــد زق|لر|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

79457 ى|لع|لدين عبــــد |د|ن عم|رو ل حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8292o5 ي مهدي عبــــد
ي محمد|لبــــ|منى

ى
ق ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

8|42o| فظ|لح|لعزيز عبــــد|محمد رجبــــ عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

8394o5 ى|كرم محمد حمد ن حسي  ن|سو|بــــ |د|

75|7|9 عيل|سم|مل يشى عيس | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

545323 ى|ل حس|لع|حمد محمد عبــــد|ريم  ني  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

777|8o لجيد|لسيدعبــــد|طف محمد |ء ع|لشيم| زيق|لزق|صيدله 

445|76 لنبــــى محمد|مهند ممدوح عبــــد  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

25o78| لدين|ن سيف |ن محمود حس|نور تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|32927 لسيد|لسيد غريبــــ |ن |نوره ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|57353 ل|لع|يىح محمد عبــــد | نور هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9||6|4 لح |لديبــــ ص|لد |هيم خ|بــــر| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

449868 هلل بــــدر|هلل بــــدر عبــــد |بــــسمه عبــــد  |ره طنط|تـــج

|6629o  سمي  فرج 
دريس|مصطفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|2888 تـــتـــ|طف عيس شح|ندرو ع| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

7||467 ز|لقز|ح محمد محمد محمد يوسف |صل ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

266242 ش|حمد محمد حو|يدى |ه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o4ooo حمد|هيم |بــــر|لحميد |بــــ عبــــد|يه| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|2423 در|لق|هلل عبــــد|لد عبــــد|هلل خ|منه  |بــــ طنط|د|

247484 بــــوذكرى|حمد مجدى محمد محمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

925494 حلىم محمد عىل  | نور سيوط|بــــ |د|

6o|8|| ء زىك محمد لعج|شيم |صيدله طنط

|8652 حمد|ريم سيد طه  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

689448 حمد محمد|د |ء جه|رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

36o72o م مسعد زىكي محمد رسور|بــــتـــس| ى شمس| لسن عي 

35969o بــــر|هبــــتـــ محمود فتـــىح ص زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|
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2696o9 ى|بــــوش|حمد |رس |م ي|ريه هي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6457o3 مش|مد قط|لحكيم ح|مد عبــــد|بــــسمه ح لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|42528 يف فهيم فهىم|منتـــ  هلل رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|47895 ى ح مد|يوسف محمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o8399 ء سيد عىلي عىلي|دع ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7o2o62 لمنعم|حمد حسن حسن حمزه عبــــد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

683|86 يه ن سعيد مصطفى تـــوفيق درويش|مي  لمنصوره|بــــ |د|

82462| ي سيد 
لسيد|حمد |مصطفى ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 

(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

48o255 هلل|حمد نعمتـــ |مد |بــــ ح|يه|هلل |نور  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

684485 لسعيد|د محمود محمد |جه لمنصورتـــ |تـــمريض 

86547o لصغي  موىسي|ريج عصمتـــ محمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

272873 ن محمد عبــــده محمد|رو |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

7o9895 ى ع|ي لمتـــول محمد|طف محمود |سمي  لمنصوره|حقوق 

37644 مد درويش|لمقصود ح|طه عبــــد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4|4799 م|بــــر رشدي سل|نعمه ج لشيخ|بــــ كفر |د|

|72496 لحميد|رق عنتـــر عبــــد |كريم ط كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

784446 يه محمود محمد محمد درويش| ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

227599 ه محمد عبــــد| لح محمد|لمجيد ص|مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25o363 ئى|لنيد|لسيد |شور محمود |ده ع|غ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

64852o يوسف محسن محمد زىك  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

5|925| ه عبــــد  يف|لجليل |تـــه عبــــد |ر شح|لغف|أمي  لشر |صيدله طنط

9o378o م عيس |لسل|رشدى عبــــد| فهند ج|بــــ سوه|د|

64522| ر|لعط|رس فتـــوح |آيه ي |حقوق طنط

264847 م محمد|م|هلل |جر محمد عبــــد|ه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

28o225 لحكيم عطيه|رضوى عطيه عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

886624 لح |محمد جمعه محمد ص لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

6386o3 ره حيدر محمد محمود عطيه|س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

488|39 ن|لرحمن رجبــــ محمد رجبــــ سليم|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

269|79 ن|م مني  محمد عثــــم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى
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498372 هيم|بــــر|لىح |ن مجدى عبــــد|رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7o2|27 لسيد محمد مغيثــــ|محمد مصطفى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

66246 حمد|سيف عمر عىل  لفيوم|هندستـــ 

9o6o85 حمد خليفتـــ |م محمد |بــــس ج|بــــ سوه|د|

5|452 متـــ سيد محمد عىل|س|ر |من لفيوم|لعلوم |ر |د

9226o8 حمد  |ن |بــــوبــــكر صبــــرى نعم| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

6|4o4o تـــ فتـــىحي ح لشيخ|لسيد |مد |أمي  |علوم طنط

892973 حمد عىل محمد |عىل  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|52o6 م عىلي|لسل|لد محمد عبــــد|خ ن|حقوق حلو

8336|4 عيل|سم|عىلي حسن عىلي  سيوط|عه |زر

346739 حمد سعد جمعه|نعيمتـــ محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

76863| ى|ل| ى شحده حسي  ء حسي  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

322934 ى طه يوسف ندى طه حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

678744 وى|لغربــــ|ن |يه محمود محمود رمض| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

635552 ى ن هلل منصور|رص عىل عبــــد|نرمي  زيق|لزق|صيدله 

8o4o76 تـــ فتـــىحي نجيبــــ|تـــي  نش|فيلوبــــ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7|38| ن محمد|ل سلىم سليم|نه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

285283 در|لق|لمنصف عبــــد|لنبــــى عبــــد|عىل عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

629|3| هيم|بــــر|مصطفى محمد مصطفى سليم  زيق|لزق|طبــــ 

487562 ى |لد |خ لسيد|لسيد تـــحسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

257365 هر محمد شتـــلتـــ|رحمه ط ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

264225 ح مصطفى نبــــوى|رغده صل ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4|9984 حمد محمود هيكل|هيم |بــــر|محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

822o59 لحليم|بــــ عبــــد|لتـــو|محمود نبــــيل عبــــد لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

892o88 لغنى |بــــوزيد محمد عبــــد|يه | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||7o23 ي محمود عبــــد 
هلل|محمود مصطفى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

42929 بــــوعمر|د |رص محمد فؤ|لن|بــــ عبــــد |رح هره|لق|حقوق 

7o757o رس تـــوفيق عىل يوسف|حمد ي| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7o5o79 ن|لمنعم سلم|حمد عىل عبــــد |حمد |يه | مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع
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528|75 لشيخ|ح |يوسف فوزى محمد مفتـــ ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

68578| هيم عىل|بــــر|لفى |ل|لد |م خ|مر لمنصوره|ره |تـــج

44o442 م|لغن|حمد فتـــىح محمد مصطفى |ء |سم| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

457526 لسيد مسعود حموده|هلل |عبــــد |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

33o42 لعزيز|لمنعم محمد عبــــد |ره عبــــد |س ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

876o5 ى عىل محمد عىل حسي   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

277793 غ|لصبــــ|لد محمود |محمود خ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|5o28 لبــــر|لد سعيد عبــــد|مصطفى خ ن|هندستـــ حلو

634o77 لسيد محمد|ح |لسيد صل|محمد  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

8655o9 ى|م ي سل| رتـــي  مه جوده|بــــشر |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

829578 ىطي محمد|لع|ح عبــــد|لفتـــ|هبــــه عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

88o49 حمد|حمد سيد | |عل لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

43|729 ش حويىحي|لمجيد محمد رو|محمد عبــــد   |ره طنط|تـــج

7o7397 حمد معتـــوق|للطيف |م عبــــد |ء هش|ل| لمنصوره|بــــ |د|

9o488| هدى محمد محمود عىل  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

522|33 ن|لم زيد|هيم س|بــــر|ن محمد |يم| لشيخ|عه كفر |زر

8o569o ى سعودي قطبــــ عبــــد هلل|حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

687563 مد|مد ح|ممدوح عزم ح لمنصوره|هندستـــ 

6976|9 ن|حمد يوسف عبــــده عرف|هدى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

226o43 ود|زق محمود د|لر|د مصطفى عبــــد|زي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4963|| لم|م س|حمد سل|لرحمن |ء عبــــد |سم| بــــ دمنهور|د|

8|63o3 حمد طه عقيله محمد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

496o63 ي|ر
حمد زىك عبــــيد|وحيد | ئى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

43|45| يمن ميشيل عطيه|مي  | لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

496565 لسيد|لح |لبــــسيوئى ص|منيه سعد | سكندريه|ل|حقوق 

48287| ىط|لع|هر عجىم عبــــد |م| رن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4o583 ه مصطفى متـــول سليم| ن|مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

28|28o م|حمد سيد سل|حمد محمد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

625|99 بــــ|هيم محمد غر|رس إبــــر|ي| سم ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

Thursday, September 6, 2018 Page 9013 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

75|298 ز|لغر|لدين طه مصطفى |م |ريم حس ى شمس| لسن عي 

5oo745 طمه محمود غريبــــ محمود يونس|ف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|54565 حمد عيد|يمن |حمد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6|888o لحميد محمد سعد|ن عبــــد |رو ط|معتـــ دمي|علوم ج

2|2234 زق|لر|د محمد عمر عبــــد|عم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

68942 ن شلبــــى|رس محمد شعبــــ|ف لفيوم|صيدلتـــ 

5||o5| لنرص|ل عىل سيف |عىل جم بــــ دمنهور|د|

4469o2 |ل |م كم|م|لمنعم |لسيد عبــــد |لمنعم |عبــــد 
لدين

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

79o2o5 لرحمن|حمد عبــــد|حمد محمود | زيق|لزق|حقوق 

892o3| ق ل |لع|وى عىل عبــــد|عبــــي  رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

7o7334 لحميد محمود|رس عبــــد |ره ي|س لمنصوره|بــــ |د|

32o584 م سيد حسن|حمد هش| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3382o2 لعزيز مرىس فليفل|محمود رجبــــ عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

649355 لرحيم|عيل عبــــد |سم|محمد يوسف محمد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

34o95| ىسر|بــــر|ل|سم عىل |هيم ق|بــــر|محمد  |تـــربــــيتـــ بــــنه

688782 ف ع| حمد بــــدوى|دل محمد |رسر لمنصوره|بــــ |د|

484834 ى|م قبــــ|بــــ عص|يه| ري محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|3223 |حمد زكري|لدين |بــــ |محمد شه| دين ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

||945| ن محمد حسن محمد|نور هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

679266 زى|لىح عبــــده عىل حج|هيم عبــــد |بــــر| لمنصوره|هندستـــ 

778323 لجليل|لد عبــــد|لجليل خ|حمد عبــــد | زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

6|o368 |لرحيم محمد |ن عبــــد|نوره
ى
لدسوق |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

44o3|6 ي |ن إبــــر|إيم
ى|هيم ش|بــــر|هيم بــــسيوئى هي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7||67o |لسق|لسعيد |ء محمد |م عل|حس ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

5|3362 بــــ|لوه|حمدى طه محمد عبــــد ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4353o مد محمد جمعه|يه محمد ح| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|92|8 ي 
ي رفعتـــ عىلي|تـــفى لنمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

678934  |هبــــه 
ى
|لفتـــوح |بــــو |لدسوق

ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|837o لحميد عمر|هلل محمد عبــــد|عبــــد ى شمس هندستـــ عي 
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35o366 هيم محمود|بــــر|ل |هيم جم|بــــر| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2|8759 لليثــــى|هيم سعد |بــــر|عىل  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

6426|4 ى محمد ف شليىمي|ل|ضل |محمد خي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

79328 لسيد|زم محمد |محمد ح ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

783923 لسيد|حمد محمود حسن |ء |ول هره|لق|م |عل|

2|8o5 رص محمد فريد|ء ن|رس| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

47546 تـــه محمد|حمد شح|محمد  بــــ بــــنى سويف|د|

4|5672 ف م| فندى|ل|هلل |ر عبــــد |هر مختـــ|رسر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5357o4 ى | ي|لحسي 
ن|حمد حسن تـــعى إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |

ريتـــ|تـــ إد| معلوم

8||84o ف لويز عوض| |دين رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

855574 محمد سيد محمد حسن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

487253 م عىل|ء سعيد أم|د عل|زي سكندريه|ل|حقوق 

6|32|7 حمد تـــوفيق كشك|ل محمد |بــــل |ره طنط|تـــج

362255 رز|بــــد مبــــ|لرحمن سيد ع|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|459o6 هلل|لسيد عبــــد |رق |ليىل ط ى شمس|د| بــــ عي 

764942 وى|لعزيز محمد هل|ئل عبــــد |ندى و ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

684|57 لعز|بــــو|يوسف | حمد مجدى محمد زكري| لمنصوره|حقوق 

69762| ى محمد مصطفى ع|ي مر|سمي  لمنصوره|علوم 

339366 |لنج|بــــو|لعظيم |لعظيم يوسف عبــــد|يحن  عبــــد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

264o28 ن|هيم سليم|يه مفيد محمد إبــــر| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

49oo43 در|لق|شم رحيل عبــــد |ح ه|هلل صل|منتـــ سكندريه|ل|حقوق 

|635| يف  ن|لحميد شىلي|مه عبــــد |حمد سل|رسر هره|لق|حقوق 

757o6o لجمل|تـــ محمود |لسيد شح|جر |ه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

55692 ل|لع|هد عبــــد|مصطفى محمد مج بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

677|35 لسيد جمعه سعده|لسيد |لح |حمد ص| لمنصوره|صيدله 

4o|734 حمد محمد محمد|حمد صبــــرى | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22o95|  ر|هينور م|م
ى
جح|جد سمي  صدق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7oo4o7 ن|ن حسن عثــــم|حمد عثــــم| لمنصوره|هندستـــ 
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863455 |ري حن|ك زخ|لمل|حلىمي عبــــد| هدر دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

76726| م|سم محمد عطيه عل|لق|بــــو | لعريش|تـــربــــيتـــ 

8538|8 لد محمد سطوجي حسن|سهي  خ سيوط|حقوق 

2289|9 ه | عدل رسله| يىلي|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|9749 بــــوسمره|لسعيد |لعظيم |م عبــــد|مريم هش |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

256956 لعفيفى|ح |مل محمود صل| هره|لق|ر |ثــــ|

||58|o فظ|هيم ح|بــــر|حمد |حور  ى شمس|تـــج ره عي 

756839 لحميد|رق محمد عبــــد|محمد ط دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|49|4| ئل طلعتـــ عزتـــ|وعد و هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|47494 ى محمد  تـــتـــ|هيم شح|بــــر|حسي  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

|6o897 حمد|دل محمد |مريم ع ن|فنون جميله فنون حلو

|62594 هيم|بــــر|مل |رص ك|ء ن|عل ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

2|3o3| تـــى|لطلح|عيل |سم|مل سعد |مريم محمد ك ى شمس حقوق عي 

5|923 حمد محمد محمد| |رن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

543396 يل|حمد ن|ء حمدى محمود |صف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

48978| تـــ عبــــد  هلل|در ضيف |لق|در رجبــــ عبــــد |لق|أمي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

357o23 ى|سم|محمد  عيل محمد حسني  |حقوق بــــنه

82663 لسيد|مد منصور |ن ح|يم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|52593 ى سيد درويش| ن|ر حسي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

775|98 لعظيم|لعزيز عبــــد |ء محمد عبــــد |عل |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

542273 ئى|لعجو|لعزيز |حد عبــــد|لو|حمد عبــــد|ء |رس| بــــ دمنهور|د|

|5o954 رص حسن قرئى|نىه ن هره|لق|ر |ثــــ|

6|4o86 لمعىط|لحميد عبــــد|عبــــي  محمد عبــــد |تـــمريض بــــنه

357828 لم|لم مهدى س|ح س|ره صل|س شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

69o3o| ن عبــــده|تـــ شعبــــ|د|لس|ئى |م| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

684|o5 م عبــــيد|م|ل|ىط طه |لمع|بــــو |ن |يم| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8376o8 ري فكري حميد|ريم نص ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

|2o369 لسيد عطيتـــ|مد |ح| رن ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 
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4o7758 لضوى|مع بــــدرى |هد ج|نجوى مج سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

875366 حمد |بــــر |حمد ص|معتـــز  سيوط|هندستـــ 

253o45 لغمرينى|زم فهىم |ر ح|مي ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

25657| ن|ح رضو|لفتـــ|ر عبــــد|لستـــ|ل عبــــد|نو ي صىح بــــنه
|معهد فنى

53o6|o بــــر|بــــ ص|لوه|هند محمد عبــــد |هندستـــ طنط

83|289 د صبــــىحي بــــولس|ره عم|س دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4|5398 زيتـــ|بــــو ج|مؤمن محمد محمد حسن محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

8|9996 ي عص|م|
ن|روق رمض|م ف|ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

2|7oo3 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|د |سلىم عم ى شمس|د| بــــ عي 

6|3||9 هيم موىس|بــــر|حمد حمدى عزتـــ | |هندستـــ طنط

655o4 حمد|ح |لفتـــ|لعظيم عبــــد |ح عبــــد |رنيم صل لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4o726| شه|رسميتـــ محمد أحمد محمد عك سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

456225 ن|ن محمد عن|رضوي محمد عن عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

363765 لم|حمد محمد عيد س| لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

37o3|| م|هيم سل|بــــر|دل عىلي |طمتـــ ع|ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

245294 م زين محمد|بــــ هش|رح ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

877699 لعزيز فرغىل  |ل عبــــد|ء جم|ل| سيوط|تـــربــــيتـــ 

25o27 بــــر سيد خليل|مريم ص هره|لق|علوم 

628435 ى محمد ثــــ|ي بــــتـــ محمد|سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

5||o96 ري|لسيد س|رتـــ |محمد سم معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

||6999 لعظيم|دى عبــــد |له|حمد محمد عبــــد | ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

|3656| لس ه ئى جمعه خليل|كي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

829263 ف محمد عثــــم|محمد  ن|رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

448o|8 ى لسيد|بــــر محمد |هيم ج|ر إبــــر|هي  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

9238o5 ى محمد |نوره ن |لسم|ن حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

496o5| بــــى|جر خميس محمد زىك رسر|ه عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

6|6473 ى ط|ي هيم عتـــيم|رق إبــــر|سمي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

89748o تـــوفيق عىل | عزه عط ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه
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57949 زق|لر|ء محمد سعد عبــــد |عل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

76o9o3 ن|م رشو|م|ن سعد |نوره لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

2|7835 هلل محمد عىل عبــــده|منه  هره|لق|صيدله 

362|3 م|م|حمد محمد حلىم | رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

8ooo67 يف ممدوح لبــــيبــــ رزق رسر ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

88249o لح  |مل ص|ء عيد ك|ل| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

7o789| لسيد سعده|لسيد محمد |محمد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

233324 لدهبــــ|بــــو|عيل |سم|ء نبــــيل |رس| هره|لق|عه |زر

8oo398 بــــر|حمد ص|لد |حبــــيبــــه خ دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

5o795| لمنعم|محمد عبــــد | يه رض| سكندريه|ل|بــــ |د|

772695 دق|لص|م جوده عبــــد |رس هش|ف ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

859o68 ى سيد رزق شح|ك تـــه|رولي  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

8o3o|5 ي|د د|ن عي|فليمون سليم
ل|ئى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

||6924 ده ممدوح سيد عىلي خليل|مي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

45|57o لصيفى|هلل محمد |محمد ربــــيع عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

|4o6|3 عمرو محمد فوزي ذىكي حسنى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|o853 لخي |بــــو |حمد |ل |لرحمن جم|عبــــد  |حقوق طنط

69|37| لدين|بــــ |مد شه|لسيد ح|مد |ن ح|يم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

757988 لنبــــى|هيم عبــــد |بــــر|مصطفى عىل  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

824792 لحسن|بــــو|لد محمد |محمد خ ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

358682 ى|محمد | د رض|جه لمني  سيه|نوعيتـــ عبــــ

3698o3 ى محمد | ى محمد نص|مي  ر|مي  ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

7|5769 لجمل|حمد |لرحيم |رق عبــــد |يمنى ط ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

447858 ن كر|روق ش|د ف|عم| مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3|7o49 لمعىط|حمد جوده سبــــع عبــــد|سلىم  ى شمس|تـــج ره عي 

233559 ى|حمد مجدى نبــــيل حس| ني  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|37767 دهم محمد عطيه|يوسف  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

7o34oo لحميد خرصى|هيم عبــــد |بــــر|ئى طلعتـــ |م| ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر
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876539 تـــه  |ل لطفى شح|رفيق كم ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

278599 بــــو |للطيف |لحليم عبــــد |هلل محمد عبــــد|منه 
عيس

ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4o4993 ى حسن محمد نعيم نو ر|محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76299o ي
حمد|لبــــدرى محمود |لسيد | |دئى ره بــــور سعيد|تـــج

625|23 نيوس|م أرم|مح س|ل س|س زيق|لزق|صيدله 

7o6296 لعدل بــــدوى|ح محمد |لميس صل لمنصوره|علوم 

||6566 ى رأفتـــ فريد جندى| مي  ى شمس| لسن عي 

57893 بــــوزيد|حمد حسن |مه |س| لمنصوره|حقوق 

|52545 هلل محمود|محمود يوسف عبــــد  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

3||772 ل|لع|لسيد محمد عبــــد|دل |مصطفى ع ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

685943 لمنعم حسن|مريم وجدى عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5o27|o حمد درويش|مد |حمد ح|ندى  سكندريه|ل|ره |تـــج

7o2o33 لحه|حمد ص|حمد محمود سيد |محمد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o6o45 ي
سعد|ن بــــولس شلبــــي |فيفى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

536395 ى عبــــ|ي فورى|لك|هلل عىل |س فتـــح |سمي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

789529 س|ح عبــــ|لفتـــ|رق عبــــد |ط| هي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

234|52 بــــ|لرحمن خلف محمد خط|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

823o59 ن|لد محمد علو|ء خ|دع ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

2|4552 ئيل|يوبــــ ميخ|بــــسنتـــ نجيبــــ موىس  هره|لق|حقوق 

288o69 ى عبــــ س محمد محمود|هبــــه حسي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

79o537 حمد حسن شهدتـــ|ء |مي  عل| حقوق بــــورسعيد

532o| طمه صبــــرى سعيد حسن|ف صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

779373 حمد عطيه محمد|لسيد |ذ |مع ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

4956|4 ف|بــــو شق|سم |زق ق|لر|محمد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

369388 يز رشدى نجيبــــ|د ف|عم بــــ بــــنى سويف|د|

6|3648 هر محمد عمر|بــــثــــينه يشى ط ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4|997| روق مىكي|لدين ف|م |روق عص|ف لشيخ|ره كفر |تـــج

|2|9|7 و نخنوخ|رتـــن نبــــيل سق|م هره|لق|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 9019 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2|3628 يف|هلل |منه  ف عىل سيد رسر رسر |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

|37277 هيم حسن|بــــر|محمود منتـــرص  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

696o68 لصعيدى|لفتـــوح عىل |بــــو |ء عىل |سم| |ره طنط|تـــج

|5|346 مد|ل ح|هيم جم|بــــر|ده |مي ن|هندستـــ حلو

638945 دهم مقبــــل مصطفى مقبــــل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

483|49 ود|ء حلىم محمود محمد د|بــــ| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

||9375 هيم|بــــر|حمد |مه عمر |س|محمد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

74o49 لعزيز|يه عيد عوض عبــــد | لفيوم|بــــ |د|

45o52 لعظيم|لدين حنفى عبــــد |م |هلل عص|عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

4|585o ه ط رق عىل محمد عىل|شهي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

684765 ى محمد ط|محمد  زق|لل|ن |هر عثــــم|لحسي  لمنصوره|حقوق 

2625|o هد عىل|حد مج|لو|ذ محمد عبــــد|مع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o7383 حمد عيد محمد عجىم | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

9o6887 ى |لسيد |حمد |لسيد | مي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7769|3 در|لق|لعزيز عبــــد |در عبــــد |لق|عبــــد | ن|ر زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

5o5492 د حمدى عىل خليل|لرحمن عم|عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

254274 وى|لفيش|مد |م ح|سندس س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8|6379 ى سلط|ي ر|ن حسن عم|سمي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

332372 ى عبــــد|ي عيل|سم|لعزيز مرىس محمود |سمي  |بــــ بــــنه|د|

754658 لعظيم بــــدوى|م محمد عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

265773 ى محمود حسن محمود حسي  شمون|نوعيتـــ 

789587 |لسيد محمد |ح |لفتـــ|لدين عبــــد |د |عبــــي  عم

ي
ى
لدسوق

|تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

465|23 س مرىس حموده|محمود مصطفى عبــــ ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

64o|9 يز خليل رفلتـــ خليل|جورج ف لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|8oo4 ر|لغف|ح عبــــد |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|حمد | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8o349| ل|لع|لسيد عبــــد|محمود محمد  ي|طبــــ 
|لمنى

8275|8 تـــ|عي شح|حمد رف|م |كر| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

2226o9 لدين|ل |لصمد كم|م عبــــد|رضوى عص ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|54244 ى |زي حمد|د عىل حسي  ن|سو|بــــ |د|
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458o32 هيم محمد جوده|بــــر|محمود مصطفى  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78||79 م محمد|لسل|حمد رأفتـــ عبــــد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

252436 وي|لفرم|لمجيد |ن عبــــد|ن شعبــــ|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

9|2o8o للطيف |ح محمد رجبــــ عبــــد|سم ج|بــــ سوه|د|

528625 ن خميس عطيتـــ عيد|لسيد رمض| لشيخ|هندستـــ كفر 

776|25 ف صل|ن |نوره ح محمود|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

368444 ي عبــــد|ش
لرحمن|دي محمد قرئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

35426| تـــ حس| دتـــ|حمد قد|م |مي  |حقوق بــــنه

6|3758 لففى|لح عطيه |حمد عطيه ص| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3743|7 لحميد محمد|ء عبــــد|بــــسمتـــ بــــه لمنصوره|حقوق 

8o|oo4 عيل|سم|عيل سيد |سم|ء |سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

85|3|4 ي سيد|ن ص|يم|
بــــر مصطفى لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

28688| هلل عبــــدربــــه غربــــيه|د عبــــد|ء عم|رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

863437 د محمد|حمد فؤ|محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

85|458 ى عبــــد لعزيز|لعزيز محمود عبــــد|نرمي  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

84||74 ي|عبــــد
ى
ى دسوق لرحيم محمد حسي  ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

7585|9 عيل|سم|حمد |هلل |ء عبــــد |سم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8o23|5 ي ج|رس|
ن فوزي جريس|ئى ي|هندستـــ 

|لمنى

693o56 لصمد|منى عزتـــ تـــوفيق عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

|4|7|4 شم عىل|محمد مدحتـــ ه هره|لق|بــــ |د|

2222|| لحميد سعد|ر محمد عبــــد|مي هره|لق|بــــ |د|

6o97|| ي|آيه فتـــىح عىل 
وى|لمنى لمنصوره|عه |زر

52||6o حمد مصطفى مصطفى محمود|جر |ه |حقوق طنط

6256oo لرحمن|لد محمد محمد عبــــد|خ زيق|لزق|طبــــ 

323376 مه محمد عبــــده|س|د |زي ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|74683 جون ميشيل كوكبــــ مجىلي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

86o325 وق عىلي شيىمي عىلي
رسر ي|طبــــ 

|لمنى

768o34 ي|طف |ع| لي|د
لسيد محمد عفيفى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

684653 يه|لسق|لح |ح ص|لفتـــ|لسيد عبــــد |ميه |س لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

8oo238 هلل زكري|ثــــيو يعقوبــــ رزق |م ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج
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53965| آيه شعيبــــ جندى شعيبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43792o ضى|لق|زينبــــ مصطفى بــــسيوئى محمد  لمنصوره|علوم 

|3o853 ى|ر عبــــد |مصطفى مختـــ للطيف حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

8||o37 حمد عىلي منصور محمد| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8995o6 ى |دع ن |حمد عتـــم|ء حسي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

444796 شهد محمد محمود جبــــر ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

|26759 هلل محمد شيخون|حمد عبــــد |منه  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

598o7 بــــد محمد|ل ع|لرحمن جم|عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

476922 لمرشدى|هيم |بــــر|هلل مصطفى أحمد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

862525 ي|يه|
ن محمود|بــــ عيسي تـــعى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

79953 حمد محمود جمعه جبــــريل| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

78|383 ي|ر
ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |محمد | ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

495665 طه قطبــــ بــــدر| محمد مهن ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

8o849o فظ|فتـــىحي محمد ح| رض ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

5|84o7 لوكيل|حمد محمد حمدى |ن |يم| بــــ دمنهور|د|

788o43 دق|لص|ء سيد محمود |ل| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

3|7964 للطيف|صح حسن عبــــد|م ن|سل| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

4o|932 ن|لدين مصطفى مبــــروك عثــــم|م |حمد حس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

345956 حمد عودتـــ عجىمي عودتـــ| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

86o3o| ن|ن عثــــم|لم|ء مخيمر س|سم| ي|عه |زر
|لمنى

869922 هيم|بــــر|لربــــ محمد |د|عي ج|رف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6|6937 ي|لغبــــ|عىلي | ندى محمد زكري
ىسر ط|هندستـــ دمي

265o67 هيم محمد|بــــر|ل |محمد جم سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

269279 ن حمد|محمود رمزى | مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

475567 يف |شه ج|لطن|لسيد محمد |بــــ رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o|o28 ى فتـــىح محمد عبــــده سليم ن|حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

27o24 ر محمد|رضوى رجبــــ مختـــ ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

756588 ى |ي لحق محمد|حمد عبــــد |سمي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ
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8|386| لرحمن محمد|مح محمد عبــــد|س سكندريه|ل|صيدله 

899692 هلل  |سعد | ئى عط|م ه|سل| ج|ره سوه|تـــج

48o666 لمجيد محمد عىل|بــــر عبــــد |ن ص|حن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25o55o هيم عىل متـــول بــــظظ|بــــر|يه | ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|74|62 ي|حمد محمد قطبــــ عبــــد |
لغنى هره|لق|حقوق 

453o43 شم|لحميد عطيه محمد عىلي ه|محمد عبــــد ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

4|2o24 لنرص|لرحمن سيف |لرحمن رمزى عبــــد|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

683325 لربــــ|د |حمد ج|ء نرص محمد |سم| لمنصوره|حقوق 

3||48o ى|ك فهيم مس|مس| بــــول ك بــــشر |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

9o6|6 ء وجيه قرئى محمد|سن م بــــنى سويف|إعل

845o95 ى نرص د رسور|هلل فؤ|كرستـــي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

66|88 كر سعيد|روق ش|م ف|بــــر| لفيوم|بــــ |د|

|459|4 ل|لع|ل محمود عبــــد |لع|هلل عبــــد |منتـــ  ن|بــــ حلو|د|

525267 بــــ|ء محمد حلىم دي|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o9597 محمد قطبــــ شويح| رند |ره طنط|تـــج

6|5873 د|رس محمد عىلي حم|ف ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2|2|29 |دل رشيق عبــــ|محمود ع
ى
س صدق ى شمس حقوق عي 

24665 بــــى|مبــــ|بــــو ضيف |بــــى |مبــــ|م |ريه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

273o22 حمد مرىس منصور|ن |نور ن|حقوق حلو

4|85o2 وى|لبــــحر|حمد |لسيد محمد |هيم نرص |بــــر| لشيخ|بــــ كفر |د|

6o7o84 هيم|بــــر|سعد محمد سعد  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

|37536 لس  ف نعيم فهيم|كي  رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4o926| ئى|لكور|بــــ محمد عىل |رح |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

525642 ل عيس محمد عيس|بــــل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54282 معتـــز محمد محمد تـــوفيق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

2333|| ى|مريم محمد عبــــد هلل حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

773574 د محمد محمد خليل|نهله فؤ ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

4|6927 د عمر رزق|لجو|رحمه فتـــىح عبــــد |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

42|624 هيم يسن|بــــر|ء غريبــــ محمد |هد| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

6|388o ن|حمد سليم|لعزيز |نور عبــــد |لعزيز |عبــــد  |ره طنط|تـــج
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22|444 ى ع |لعل|بــــو|دل عبــــود |حسي  ن|بــــ حلو|د|

363252 |لعل|بــــو|لعزيز محمود |محمد عبــــد لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|35897 م موىس|م|دل |مريم ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

787|5| ى |ي ى|سم|سمي  عيل محمد حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

645537 ىس|لشبــــ|بــــ رجبــــ |يه|م |له| لمنصوره|حقوق 

637879 هلل|لعظيم عطيتـــ عبــــد|لسيد عبــــد|حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7896o2 حمد|حمد محمد |محمود  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8|o738 تـــه محمد محمد|مؤمن شح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

7o9269 هلل|حمد سمي  صبــــرى محمد محمد عبــــد | لمنصوره|صيدله 

325585 ى  هلل قطري|يمن عبــــد|نرمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

88536| تـــرين نصىح عزيز جورج  |ك سيوط|بــــ |د|

|586o6 مه محمود|طمه سيد سل|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9|64|7 ى سيد محمد حسن |ي سمي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

764o95 لسيد|ء عىل حسن |سم| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2329|9 سط|لبــــ|هر رجبــــ عبــــد|ن م|نوره هره|لق|هندستـــ 

496369 لفطيس|حمد |لسيد محمد | |ند عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|6486 مد دعبــــيس|محمد ح| آيتـــ زكري بــــ دمنهور|د|

|56994 ن|حمد عثــــم|رس |حمد ي| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

27|6o| ى مصطفى موىس  لحليم|لسيد عبــــد |نرمي  سيوط|بــــ |د|

|34o84 لليثــــى|عيل |سم|هر |عيل م|سم| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4|3639 ف عطيه |محمد  لعكل|رسر |تـــربــــيتـــ طنط

38943 ح عىلي|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82727o لحمد|بــــو|حمد محمود |كريم  دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

32|9|8 ي
ى|در حس|لق|مصطفى عبــــد| دئى ني  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|66|5 سم|بــــر ق|ء محمد ج|سم| ن|حقوق حلو

33||97 سط محمدى محمود نخلتـــ|لبــــ|عمر عبــــد ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

27oo73 م|سم سل|حمد فهىم ق|سم |ق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o|222 رون|لح|لمجيد |بــــ محمد عبــــد|يه|ر |من |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3|6544 ى|لسيد ش|لحميد |م عبــــد|ء عص|عىلي هي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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39465 لبــــر محمد|هند حمزه عبــــد  هره|لق|صيدله 

|6865 يف محمد هل لبــــسيوئى|ل |عليه رسر كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

347255 ن|ل سيد عىل عتـــم|يمن جم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4|5597 عيل|سم|بــــو |دل سعد محمد |محمد ع |حقوق طنط

42772 ه محمد | ر|لنج|ق |سح|مي  هره|لق|ره |تـــج

5|9488 ن سكندر سعد|سعد عبــــده | مي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|43||2 ى بــــ|ك سليوس|سليوس عزيز بــــ|رولي  ى شمس حقوق عي 

75o543 وى|لحج|مهند وليد غريبــــ  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

355o96 لعزيز سيد|هر عبــــد|لط|طمتـــ |ف ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

786o67 لغنى خلف|يه يىح خليفه عبــــد| زيق|لزق|حقوق 

752258 لسيد |لحسينى أحمد |ن بــــكرى محمد |نوره
ن|فرح

زيق|لزق|حقوق 

622|27 هيم قمر|بــــر|ء نبــــيه محمود |شيم ط|معتـــ دمي|علوم ج

76o579 لرحمن|لسيد سعد يوسف عبــــد | |رن لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

539|73 ى|لرحمن ش|لحليم عبــــد|ء عىل عبــــد|رس| هي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7o498| حمد خليفه|لسعيد مجدى محمد | زيق|لزق|هندستـــ 

76362| مؤمن شكرى عيس| ن|ري|م معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

75638o ن|حمد سيد عوده سليم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

49|67o لحميد|حمد محمد عبــــد |محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

482795 هيم|بــــر|لسيد محمود |مل محمد | عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

3o|77 م محروس|هدي محمد عل هره|لق|بــــ |د|

9226|2 لرحيم محمد  |دل عبــــد|لرحيم ع|عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

6o9o87 زى|بــــ غ|لوه|بــــرديس محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

89o948 لطيبــــ محمد |طمه فوزى |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

247683 لسيد عىل محمد|محمد  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

494824 مي|لعلق|حمد سمي  قطبــــ | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

854876 ي جم
ل ذىكي عىلي|مصطفى سيوط|حقوق 

64o777 بــــور|هيم خ|بــــر|لسيد |حمد |محمود  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

36747| ن عبــــد |لرحمن شعبــــ|ل عبــــد|ء جل|مصطفى عل
ربــــه

ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 
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642755 عي|حمد رف|ح |لفتـــ|هلل عبــــد|ء عبــــد|دع زيق|لزق|ره |تـــج

9o8548 حمد |حمد حربــــى محمود | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

68|9|4 بــــ|لوه|عيل محمد محمد عبــــد |سم|حبــــيبــــه  لمنصوره|نوعيتـــ 

42||68 ي عىلي موىسي|ن |حن
ى
حمد شوق |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

لشيخ

833427 لدين محمود عىلي|مروه نور  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

773332 لرحمن|لعزيز عبــــد |لمنعم عبــــد |نهله عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

6|o7|8 ينى|لجن|ن |ده مصطفى رمض|مي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

82|468 ى|م هيم فرج بــــطرس|بــــر| |رتـــي  ره بــــنى سويف|تـــج

92234| دل محمد محمود |يوسف ع ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

23444o عيل|سم|حمد |جد مصطفى |محمد م ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

687|2o حمد|هيم محمد |بــــر|ء |لد عل|خ ط|بــــ دمي|د|

793929 ف محمد متـــول س|م |حس لم|رسر  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

8|6585 بــــ|لوه|لصغي  عبــــد|عىلي محمد| عل ي|نوعيتـــ 
|لمنى

6oo|89 لخول|لحليم |م تـــوفيق عبــــد |ممدوح س |هندستـــ طنط

42|737 وى|لشل|حمد  |محمود محمد محمود  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

483476 لرحمن|حمد عبــــد |طف |ء ع|سم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

328753 هلل|بــــ |لق ج|لخ|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

5|848o وق  ر|لنج|لحميد حسن |لسعيد عبــــد|رسر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|74o76 حمد عىلي|مد |لدين ح|ء |يحن  عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|7o96 ي|لري|د محمد |لجو|لح عبــــد |نسمه ص
ئى عه دمنهور|زر

2|77|3 هيم|بــــر|محمود محسن محمد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

455426 بــــو زيد|لدين عوض حريمص |د |عم |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

333323 تـــ|لشح|جح محمد |روفيده ر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

487488 ف نرص|م |هش |لش|لدين عبــــد |رسر
ى
ق ره دمنهور|تـــج

256497 لكرتـــه|وى |لص|مريم محمد  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

43|9o3 رك|ل رجبــــ مبــــ|م جم|سل| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

44235| لبــــسيوئى|لسعيد |محمد مدحتـــ محمد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 
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696ooo د|لسعيد ج|د |ل ج|محمد جم ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

3||o76 هيم محمد|بــــر|مجدى | ر|ي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

23942 لسيد عيش|سلىم محمود محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

452659 ى|سهيله نجيبــــ نبــــيه شلبــــى ش هي  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

435736 بــــي|خط|ل|لحميد |حمد عبــــد |مسعد | رويد سكندريه|ل|ره |تـــج

|78767 فظ|لمنعم ح|د عبــــد |يحن  عم |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

53oo27 مه|هيم سل|بــــر|حمد حسن |حسن  سيوط|هندستـــ 

229o|5 ىسر عليو|م حبــــ|ء هش|سم| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

7954o يفه حسن عىل مسعود رسر تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

35|982 رق فرج فرج|محمد ط ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

9oo78| لمنعم عىل |دل عبــــد|ضىح ع ج|علوم سوه

94723 هبــــه مصطفى عىل محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|42|5 ء محمود محمود محمد مقلد|ل| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

326336 مني  موريس جرجس| دون|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7673| ي
|هر رمسيس ويص|م| فبــــروئى هره|لق|ره |تـــج

9o2547 حمد |ر محمد |مختـــ| نه ي صىح سوه
ج|معهد فنى

32923| بــــ محمد|لبــــ|لد فتـــح |منيتـــ خ| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

356528 حمد محمد بــــدر|ء حسن سيد |دع |تـــربــــيتـــ بــــنه

76o32| د فرح|وس ممدوح ميل|ندر| لسويس|هندستـــ 

43|573 لس ع |دل نرص وهبــــه حن|كي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

4|4456 حمد زغلوله|زوزو مصطفى فتـــىح  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

774673 ن|س محمد رضو|لمنعم عبــــ|موده عبــــد  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

77972| لمغربــــي|حمد |ن عىل محمد عىلي |يم| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o|98| ئى محمد محمد محفوظ|م| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o6o75 ف عبــــد |لرحمن |عبــــد  |بــــ |لوه|بــــ عبــــد |لوه|رسر
لسيد

لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

22633| هلل|لد محمد عبــــد|هلل خ|عبــــد |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

6|66|8 ي
د|لجل|ممدوح حسن | دئى ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ط|معتـــ دمي|ئ 

63|234 ح|لفتـــ|محمد فتـــىح عبــــد | رن زيق|لزق|صيدله 
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7788o8 حد|لو|زى عزبــــ عبــــد|بــــسمله عز زيق|لزق|بــــ |د|

5o4||6 روق محمد|آيتـــ عمر ف سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

9|5992 ى شد |وحيد وجيه ن| مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

446654 لمعجنى|لمقصود |هيم عبــــد |بــــر|حمد | ضتـــ دمنهور|علوم ري

2443|o ى عبــــد|لوه|عبــــد بــــ|لوه|بــــ سعيد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

484946 لسيد يوسف محمد|بــــ يشى |شه سكندريه|ل|ره |تـــج

63|||2 مد|يدى مدحتـــ محمود ح|ه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

29262o  حبــــيش|عبــــد
ى
لرحمن بــــكرى دسوق ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|62o83 ي|كريم عطيه رمض
ن مصطفى تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

644695 بــــر|طمه مصطفى عبــــد ربــــه محمد ص|ف بــــ دمنهور|د|

494o75 هلل|ح محمد فضل |لفتـــ|محمد عبــــد  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

4o3|55 لح  محمد|لسيد ص|مريم عزتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|78377 وق محمد فتـــىحي عبــــد  رص|لن|رسر ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

477826 م نرص نبــــوتـــه|م|ل|لد |عمر خ سكندريه|ل|ره |تـــج

9|343| لحميد محمد  |حمد عبــــد|يه | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

92o|87 حمد  |د حمدى يوسف |جيه ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

366|49 |لق|هند 
ى
سم محمد دسوق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

26o627 لرخ|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد|تـــفى  شمون|نوعيتـــ 

496525 ي خليل 
ى
تـــ أحمد شوق ي|لطن|ني 

ئى بــــ دمنهور|د|

246o62 بــــ|حمد مجدى محمد غل| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

68334| ى|ل|ن |رص محمد لطفى عثــــم|ره ن|س مي  لمنصوره|ره |تـــج

5|o775 لنقيبــــ|ل محمد |هيم كم|بــــر|محمد  |حقوق طنط

|38736 ى عىل |ن جم|فن| وى|لضح|ل عىل حسي  هره|لق|صيدله 

765429 ل|لش|بــــ حسن محمد |محمود رح تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

63o26 ل|لع|بــــ عبــــد |لوه|ء رجبــــ عبــــد |شيم لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|4|436 ج|ح محمد حسن فر|صل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

83352 ي يو|رتـــ س|س
ى
قيم|مح شوق ره بــــنى سويف|تـــج

886997 نور محمد جبــــر |هند  سيوط|حقوق 

5o4|75 لرحمن|ر عبــــد |لستـــ|نىه محمود عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

|699|4 ي 
حمد حسن|محمود حسنى ى شمس هندستـــ عي 
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|462o3 لسيد جودتـــ|هيم |بــــر|بــــسنتـــ محمود  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|75495 ن|بــــتـــ عثــــم|م عىل ثــــ|بــــتـــس| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

62o6o مل محمد|م طه ك|سل| ره بــــنى سويف|تـــج

479949 حمد محمد|مد |بــــر ح|يتـــ ج| سكندريه|ل|ره |تـــج

44783| ى عبــــد| لسنجيدي|لحميد محمد |منيتـــ حسي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

636357 وى|لغز|لسيد |مه |وى سل|لغز|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

5|o723 لحسينى ختـــعن|محمد سمي   سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

|6664o ف مختـــ|ر |نو| فظ|ر ح|رسر لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

252425 ده|ئى بــــكرى زىك حم|م| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

779o5 عمر محمد فضل مرىس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8386o8 حمد|لفضل |بــــو|لحسن |بــــو|خديجه  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6o672| لففى|لد محمد محمد |عمر خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8|5753 دي سيد محمد|ء مك|ول ي|نوعيتـــ 
|لمنى

3|3468 ي |لرحمن ه|عبــــد
حمد محمد عيس|ئى ن|هندستـــ أسو

63552 ج |ن ربــــيع ن|ميه شعبــــ|س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|34669 محمد حسن محمد حسن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8482o4 يمن طه محمود|محمد  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

76o383 لغنى|كر عبــــد |مه محمد ش|س|محمد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

3573|| لمحسن|لنبــــي عبــــد|حمد عبــــد|هلل |عبــــد زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

537o8| م عىل عطيه عىل|إسل |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

54674 ن قرئى محمد|ر عثــــم|من تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

27|5o3 هد|لعزيز مج|لح شبــــل عبــــد |ص| نور صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

6o5829 لسيد سعد|لسيد محمد | لمنصوره|صيدله 

5|2392 ى|سن ل|لمح|بــــو |محمد محمود  شي  سكندريه|ل|طبــــ 

2679o3 هلل سعيد محمد حبــــيبــــ|عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

5623| ىط|لع|ن عبــــد |ل زيد|ء جم|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

22o|48 ل|مه ممدوح تـــوفيق هل|س| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

238|47 ى|لح ش|م محمد محمد ص|ريه هي  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |
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||486o رص محمود حسن|ن| ديم ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

93oo9 وى محمد|رتـــ سيد قن|س دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

7565|6 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|هلل |عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

539|79 شور فرج محمد|بــــسنتـــ ع زيق|لزق|عه |زر

35952| لغنى|تـــفى فكرى محمد عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

22|85| رحمه سيد سعيد عىل محمد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

||9957 لحميد|لدين عبــــد |ح |رس صل|يه ي| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6644o لد معوض فرج|ء خ|لىمي لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|5o488 لدين محمد|ح |هلل صل|لمعتـــصم بــــ|هلل |عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

286447 لشيخه|ل ذىك |لرحمن جم|عبــــد دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

283o2o حمد محمد|هيم |بــــر|كريم  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|9847 ي ج|ن ه|مري
ويرس|لكريم س|د |ئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

5|28| دى|له|لحميد عبــــد |زينبــــ خليل عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2o458 ى محمد |حمد |عمر  فع|لر|مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4|5692 حمد عبــــد ربــــه|دل سيد |عمر ع إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

79o452 ى  ى جوده خرصى ر|لسح|سلىم خرصى بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

363||6 لق محمد محمد|لخ|د عبــــد|جه سيه|نوعيتـــ عبــــ

629o42 لم|لحميد س|ء عطيه عبــــد|يه عل| زيق|لزق|بــــ |د|

|495|9 ى ع|ي دل مصطفى فهيم|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|8|7o ى|م بــــ|هي سم رأفتـــ بــــحي  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

35|o|9 رى|لنص|وى |لشن|ح |لفتـــ|لسعيد عبــــد|رتـــ |س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

26o588 هيم|بــــر|ن محمد |ء شعبــــ|سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o7775 حمد عمر|له محمد بــــسيوئى |ه سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

77248o عيل محمد محمد محمد سليم|سم|لمنعم |عبــــد 
ل| هل

زيق|لزق|هندستـــ 

485427 لدين محمد سعد عىل|سعد | لي|د سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7o8342 لمتـــول محمد|ق |لرز|محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4|5|53 لسيد عكه|سلىم يشى عىل  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

497o75 تـــ حيدر عبــــد| لكريم محمد طلبــــه|مي  تـــربــــيتـــ دمنهور
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497956 سم|لح محمود ق|ص| عل |حقوق طنط

2|9o|5 حمد فهىم|حمد محمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

344237 محمود حسن محمود مصطفى بــــرع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

36||72 ي  ده|لسيد حم|مروتـــ محمد خي  |حقوق بــــنه

8|3557 لدهبــــ يوسف|بــــو|حمد |منيه | ره بــــنى سويف|تـــج

8685|8 ي محمد|
وي محمد|لمنش|حمد مصطفى ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

3|524| لبــــيوم|لبــــيوم معوض |محمد  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

|42332 قتـــ عزتـــ جم| ل صديق|رسر ى شمس| لسن عي 

22352 ى|لظ|حمد عبــــد |م |مي  هر محمد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|42382 م|لسل|م عبــــد |مح س|س| عل ى شمس|تـــج ره عي 

|3o565 هدى محسن محمد محمود هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

326o56 ن بــــيوم|سهيلتـــ محمد سليم دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|49||7 ح حسن|مصطفى حسن صل دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

2939o| تـــو|هلل بــــج|دهم فتـــىح فتـــىح عبــــد |  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

429978 لعزم|بــــو |حمد |عيل |سم|عيل محمد |سم| |صيدله طنط

|65|53 ره خليفه حسن خليفه|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o436| طف عوض محمود|م ع|ريه ي|تـــمريض 
| لمنى

4o4o72 لرحيم|بــــوزيد عبــــد|لسيد |حمد |رس |ي سكندريه|ل|حقوق 

363366 مد|هيم عزتـــ ح|بــــر|عزتـــ  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

369693 ن جرجس رزق جرجس| مي  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

||666o رى|لس|حمد عىل |ء محمود |رس| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

4927|5 د|حمد محمد يوسف عطيه عي| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|5o| لسيد|لىحي |روضه محمد عبــــد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

625|2o م|لسل|مد عبــــد |ح| رتـــ رض|س زيق|لزق|علوم 

5289o7 ن محمد لطفى قضيبــــ|مرو سكندريه|ل|هندستـــ 

79393 حمد نجم|لعظيم |لرحمن حمدى عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

834735 ف عبــــد|رمزي  لطيبــــ|لرحيم |رسر |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4o485| بــــو بــــكر|لم |لم محمد س|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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425278 ي|لفرنو|رق لبــــيبــــ محمد |هلل ط|نور 
ئى سكندريه|ل|حقوق 

444248 لرصيف|لعزيز |لسعيد عبــــد |لسعيد |ء |ل| لشيخ|ره كفر |تـــج

8o49|6 لعظيم عبــــده|سندس محمد عبــــد ي|علوم 
|لمنى

889834 ري |س بــــولس وليم مك|تـــوم سيوط|بــــ |د|

758o78 زى|لغنى حج|لد عبــــد |محمود خ ره بــــور سعيد|تـــج

65934 حمد محمد|حمد روبــــى | لفيوم|حقوق 

5o57| سحق|دل رزق |دي ع|ف ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

898323 لحميد محمد |ره محمود عبــــد|س ج|أللسن سوه|كليتـــ 

44669 كرم عوض وهبــــه|بــــروك  هره|لق|عه |زر

|56546 هيم|بــــر|وليد محمد محمد عيد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

642339 لدين محمد|محمد عطيه مىح  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

6|3964 ن مصطفى بــــعرتـــ|هبــــتـــ شعبــــ |تـــربــــيتـــ طنط

338539 لم|مهدى محمد س| م رض|هي |تـــربــــيتـــ بــــنه

646237 هيم عوف|بــــر|لهجرىس |لسيد |ء |رس| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

866o94 ن|محمود محمد محمود عثــــم ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

857779 م|لسل|ل سعيد عبــــد|محمد جم دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

29o459 بــــو زيد|عمر محسن محمد  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

52585| روز|هيم عزتـــ بــــخيتـــ مسعد ن|بــــر| سكندريه|ل|هندستـــ 

2|9245 جد زغلول فريد|محمد م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

258o97 لونيس محفوظ|سمي  صبــــرى عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

6o53o6 هلل رزق عىل|مريم محمد عبــــد  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|232o7 هيم|بــــر|مه محمد |س|عمر  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

66682 لحليم|م عبــــد |ره محمد حس|س لفيوم|حقوق 

9o9493 ى عبــــد للطيف |لرحيم عبــــد|ندى حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

5o5574 د|لجو|حمد محمد عبــــد|محمود  سكندريه|ل|بــــ |د|

3|5588 بــــو مسلم|هلل |هلل عبــــد|م عبــــد|كر| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7o979o ف محمد |حمد | ر|لنج|هيم |بــــر|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35|368 حمد محمود حرشه|حبــــيبــــتـــ حسن  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

54768 لحديد محمد|بــــو |مل محمد | ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9o5329 لدين  |هلل سعد|حمد تـــيتـــو خلف | ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد
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9o4247 ى  هيم |بــــر|حمد |زينبــــ حسي  ج|علوم سوه

|3|59o ج|حمد فر|لد محمد |م خ هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

924396 هلل  |حمد فرج عبــــد|ء |سم| ج|صيدلتـــ سوه

44ooo| |لل|عيل عبــــد|سم|محمد حسن | دين لشيخ|بــــ كفر |د|

8o82|5 ء طه سيد عىلي|شيم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

35657| ل فتـــوح|حمد هل|هلل |منتـــ  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

32337| ف نصىح مرزوق|ندرو | رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7723o5 د محمد|لجو|لد محمد عبــــد |ء خ|شيم زيق |لزق|تـــمريض 

852o5o م محجوبــــ|لسل|ن مجدي عبــــد|نوره ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

4o6|48 درس خليل|ل مسعد تـــ|يرينى جم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82o84| ى|محمد  ف محمود حسي  رسر ي|لسن |
|لمنى

482|77 لسيد خليل|لسيد فتـــىح |هلل |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

885o6 لسعود|بــــو |حمد |للطيف |محمد سعد عبــــد  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

833574 حمد عىلي|جر عىلي |ه دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

49o754 م حسن|لسل|ن عبــــد |د رمض|جه سكندريه|ل|بــــ |د|

25425o تـــ|سعيد محمد بــــرك| لي|د ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

5|o36 م|لسل|محمد سمي  جوده عبــــد ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

438932 ى|هيم ش|محمد أحمد عبــــدربــــه إبــــر هي  |حقوق طنط

484597 حمد موىس|حمد |حمد محمود | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5283o5 ن جمعه|لسيد محمد فهىم رمض|حمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

849843 مد|مر سيد ح|هلل تـــ|منه  دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

|2459| لمهدى|د |حمد فؤ|ندى مجدى  ى شمس| لسن عي 

|73389 لصمد عىل حسن|مصطفى عىل عبــــد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

|79352 ى عص|ي عيل|سم|م غريبــــ هوي |سمي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

45o369 مه|مصطفى محمد سعد حسن  لشر |هندستـــ طنط

26428| هلل محمود عىل محمد محمود|هبــــه  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

3|9662 ي|ر
حمد خليل|حمد محمد | |ئى مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

25o233 لحريفتـــ|بــــر |مح ص|منيه س| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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493229 بــــينى|لعزيز عىل |هلل محمد عبــــد |عبــــد  لشر لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

2425| حمد|ن صفوتـــ سيد محمد |يم| هره|لق|بــــ |د|

256757 ى هدير محمد محمد مي  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

38522 ى محمود |نوره وى|لمك|ن نبــــيل حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

633|98 فظ|لفلىكي ح|ل |ء جم|صف زيق|لزق|بــــ |د|

83955| لرحيم|حمد حسن عبــــد|خلود  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

43||8| لجوهرى|لحميد |هيم عبــــد |بــــر| |ىسي| |طبــــ طنط

5|2725 مر|للطيف ع|رى عبــــد|نص|محمود عىل  بــــ دمنهور|د|

26377 مصطفى بــــيوم شفيق بــــيوم ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

685||2 يمن لطفى عوض محمد|محمد  لمنصوره|نوعيتـــ 

78878 حمد محمود جمعتـــ محمد| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|4474 |لعط|بــــو |مل |هلل محمد ك|عبــــد| روفيد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

4o4557 ر|لنج|هيم |بــــر|هيم |بــــر|محمود محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43564| بــــد|حمد محمد ع|حمد محمد | لشيخ|ره كفر |تـــج

327587 عيل|سم|ج |يدى عطيه فر|ه ن|بــــ حلو|د|

769245 مه محمد عقيل|مصعبــــ سل حقوق بــــورسعيد

6|22o| لكويس|ء بــــكري يسن بــــكري |سم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o355o ي بــــولس يسي معوض|روم
ئى ي|هندستـــ 

|لمنى

5|7o87 لخول|ندى محمد محمد حسن  علوم دمنهور

|32359 لمقصود|لدين عبــــد |لىم حسن عز   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

4|94o8 ضى|لق|حمد |لحميد |ن محمد عبــــد |رو لشيخ|نوعيتـــ كفر 

62o833 لمتـــولي لبــــن|زق |لر|محمد أحمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

4o892 ف عبــــد |ئى |م| لحميد عقل|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o84|5 ل |لع|ل عبــــد|ر نبــــيل جل|من ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

62o4o3 لصمد|م صبــــرى عىل عبــــد |ريه ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

632798 ود|حمد د|مد |ح ح|مد صل|محمد ح  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

34273| م|م طه لبــــيبــــ قرط|د عص|عم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|29263 ي|طف |حمد ع|
حمد طلعتـــ مصطفى ى شمس هندستـــ عي 

333|3 بــــ|م محمود محمد خط|ء عص|عىلي هره|لق|طبــــ بــــيطرى 
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247524 لسيد هيكل|ئ  |لرحمن محمد رج|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

529358 يف عبــــد| يف|لعظيم |حمد رسر لشر سكندريه|ل|هندستـــ 

74998 لق|لخ|فرج فيصل فرج عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85o742 ى عمر محمد|ه جر حسي  سيوط|تـــمريض 

56263 ي محمود عبــــد |شيم
بــــ|لتـــو|ء مصطفى ي تـــمريض بــــنى سويف 

معهد فنى

3|275 هيم عىل|بــــر|لد محمد |مريم خ ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

2359o9 دل سيد حسن|هلل ع|منه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

77|774 لرحمن |لسيد مصطفى عبــــد |هيم محمد |بــــر|
ن|ري

زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|8696 لق محمد|لخ|هلل عبــــد |لد عبــــد|هلل خ|عبــــد |حقوق طنط

863747 رمنيوس|مريم دكسيس نظي   ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

77|869 لحميد حسن|حمد عبــــد |ء محمود |شيم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

234739 ن|ن رزق سليم|دى سليم|ف ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7o4745 لسيد عطيه|لسعيد |هبــــه  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

634|79 ل|لع|حمد صبــــىح عيد عبــــد| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

45344| ف |ء |دع ن|سليم| تـــ عط|لشح|رسر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

475o|6 ن جوزيف شفيق|نطو|سمي   |ره طنط|تـــج

75o|6 ن|فتـــ سمي  عيد رمض|محمود ر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|699 هيم محمد|بــــر|كريم محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

5|o973 ن|حمد محمد عىل محمد رمض| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

295|4 لجندى|لعىل |م عبــــد |حمد عص| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

879739 لغنى  |لغنى عىل عبــــد|عىل عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|56985 هيم|بــــر|لجليل مصطفى |حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

497884 ى نجيبــــ صبــــىح جورج | كرستـــي  ره دمنهور|تـــج

4||6|9 د|لحد|خلود محمود سمي  محمود بــــدير  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

922688 بــــر محمد |دى ج|ء حم|ول ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

625597 لبــــ|مصطفى محمد مصطفى حفنى محمد ط زيق|لزق|ره |تـــج

5|4739 عيل|سم|ح |لفتـــ|عيل عبــــد |سم|هلل |يه | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

782732 نور حسن|لسيد | |دين بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

5|29|5 يد|لرؤف ز|لرحمن حمدى عبــــد |عبــــد ره دمنهور|تـــج

845948 ي عش
ن محمود|يوسف مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 
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85|388 حمد|شور |كريم حمدي ع دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

2|7373 ن محمد رزق محمد|ريم|ن ى شمس صيدله عي 

69o679 هيم|بــــر|لعزيز |لعزيز عطيه عبــــد |ندى عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|2||o3 ديبــــ|مح فوزى |فوزى س لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

899o33 ى حمور |م |نو س|ج مي  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

63277 بــــوبــــكر عىل مهدى|مه |س| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

45|248 تـــه|در شح|لق|لحليم عبــــد|رق عبــــد|رضوى ط |بــــ طنط|د|

35|744 يفتـــ مصطفى عو لصيفى|د عيد |رسر هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

25o35| عيل عرفه|سم|سلىم سعيد  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

2|77oo م فوزى محمود عىل|محمد عص |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

636o97 لغنى|م عطيه عبــــد|يه حس| زيق|لزق|صيدله 

269o32 |يه محمد عزبــــ شتـــ| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

44689| ى عىل عبــــد |عبــــد  هلل|لرحمن عىلي حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

355476 وى حسن|د مك|ء عم|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

844586 ي| رين|م
رمسيس وليم طوئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

893732 ل  |لرج|محمد عىل فهىم عبــــد سيوط|ره |تـــج

4|243 لحميد|ح عبــــد |لفتـــ|ئى جمعه عبــــد |م| ن|تـــربــــيتـــ حلو

4867o| لليثــــى|عمر شديد محمد شديد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5527 حه|لح محمود سم|ص| يش هره|لق|بــــ |د|

823|73 ي |م|
ف محمد فخري ثــــ|ئى بــــتـــ|رسر لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

622794 ى|لعزيز عبــــد |محمد عبــــد  لحكيم حسي  ى شمس| لسن عي 

|4|845 مد|حمد جمعه جمعتـــ ح| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|5o54 دى|له|غبــــ عبــــد |عمر محمد ر هره|لق|هندستـــ 

82|754 ره|مريم شنوده ذىكي بــــش ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

47583| بــــ|حمد حسن غر|حمد |دهم | |. دق فرع مطروح ج|حتـــ وفن|ىسي
سكندريتـــ|ل

448765 ر|لنج|حد محمد |لو|حمد سعيد عبــــد| |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

2|7o|2 بــــو جبــــل|حمد حسن |مي  |محمد | رن هره|لق|ره |تـــج

783|74 لسيد|ذىك حسن | فد زيق|لزق|بــــ |د|
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4|38|6 لخخ|لمنعم |هيم عبــــد |بــــر|محمود  |ره طنط|تـــج

769o|9 وي|لص|د |لجو|م عبــــد |لسل|حمد عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

423|23 وى|ف قن|ف عىل خل|محمد خل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77oo|2 لنشوى|حمد عىل محمد عىل | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

88|734 ر محمد حسن |حمد محمد مختـــ| سيوط|حقوق 

|33o45 م|لسل|حمزه سيد محمد عبــــد  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

5o5274 ى|هر |دهم م| حمد محمد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

48322| ي|ر
ودي|لد|لسيد |محمد | ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

645||6 عمر محمد سعيد يونس ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

5||822 بــــرى|لج|محمود عىل محمود حسن  |ره طنط|تـــج

263852 ى|ن م|يم| هر سعيد عىل بــــحي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5274o4 لسيد|دى سعد |له|لسيد عبــــد | |ر|ي ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

77o466 دى|له|تـــه محمود محمد عبــــد |طف شح|ع زيق|لزق|بــــ |د|

3|5894 لعزيز|حمد عىل عبــــد|ندى  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9o542 ى |محمد مجدى  عيل|سم|مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

889886 هيم سيد |بــــر|م عىل |هش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

9||872 حمد |سل بــــكرى محمد |بــــ دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

459554 ي بــــخيتـــ|مح بــــش|لي س|س لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

82o54 رق محمد رزق|مي ط|ر |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

|3|954 وي|لهل|ح عىل |خلود محمد صل ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|3882| لربــــ|د |حمد مصطفى ج|طمه |ف هره|لق|ج طبــــيع |عل

898545 ضى محمد |لر|وليد مدحتـــ عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

35|585 هيم|بــــر|لعزيز |مصطفى محمود عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7|o829 تـــه|لح شح|ل محمود ص|محمد كم ره بــــور سعيد|تـــج

5o397 ى عوض |حمد كم| هلل|ل حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

2678o9 ىسر|لغبــــ|حمد |كريم محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

6o7376 لسيد سبــــع|نهله حمدي  | تـــمريض طنط

9oo844 ل محمد محمد |لع|هدير عبــــد سيوط|طبــــ 

7|2933 ن|لسيد محمد  حس|حمد |سهر  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر
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37|4o9 ى دبــــور|م |هلل س|عبــــد لسيد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|45246 مد|هلل ح|مد عبــــد |لدين ح|سيف  هره|لق|بــــ |د|

6o6|97 عىل محمد عىل محمد تـــعيلبــــ |تـــربــــيتـــ طنط

6o||4| ف عبــــد| |رن ح عبــــده|لفتـــ|رسر |هندستـــ طنط

9|5oo ل محمود خلف|حمد جل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o|oo3 هيم جمعه عىل|بــــر|محمد | يش لمنصوره|صيدله 

782o73 ل|حمد محمود جل|حمد رجبــــ | زيق|لزق|بــــ |د|

4363|4 ل محمد قنبــــر|د جم|رس عم|ي لمنصوره|علوم 

26942| ى حسن  لففى|لسيد |نرمي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

8883|7 بــــتـــ عىل  |ح ثــــ|ء صل|ل| سيوط|ره |تـــج

5o67|o لرؤوف|ن عبــــد |جع سليم|ره مر|س سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

766|46 بــــ|رنيم محمد عبــــده محمد خط معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8||o48 ل فولي طه جبــــريل|م| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|7727o وس|ندر|ئى |د ض|دى فكرى عي|ش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

823966 لدين ظريف محمد مسعود|م |حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

846o3o م محمد محمود محمد|عص ن|صيدله حلو

885278 ي|ر
بــــر |لج|لكريم عبــــد|محمود عبــــد| ئى سيوط|بــــ |د|

3|326o ن|لم|لحميد محمد س|لدين عبــــد|ح |مريم صل ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

695373 ى مصطفى عبــــد |ي لزغبــــى|لحليم منصور|سمي  لمنصوره|ره |تـــج

339568 دى عىل محمد|له|حمد عبــــد|ء |دع ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

87773o ر  |لستـــ|هيم عبــــد|بــــر|ر |لستـــ|خلود عبــــد سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

696483 بــــ محمود عطيه ملحتـــ|شه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

425967 هيم|بــــر|مل |لد ك|مريم خ سكندريه|ل|بــــ |د|

435||| لصعيدى|محمد فوزى حسن  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|32385 دتـــ|ضى محمود حم|لر|ن عبــــد |نور ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

|49592 لحسن|بــــو |بــــتـــ |تـــ ثــــ|طمه شح|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2|7693 بــــو عمر|هيم خليفه |بــــر|م |يحن  بــــس ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

79o35o رص|ده محمد ن|عمر حم ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

544567 بــــحر|ل|سم |تـــه ق|يه محمد شح| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

825924 عزيزه محمود سيد عىلي دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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72587 حمد عىل|ء حلىم |سم| لفيوم|حقوق 

335|o6 ن|دتـــ حميدتـــ شعبــــ|لهدى حم|نور ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

7|5523 لسيد|لسيد محمد |زينبــــ محمد سمي   لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2647o3 محمد سعد عىل| نور |بــــ بــــنه|د|

54457 حمد|لد عيد سيد |خ معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

326833 حمد|حبــــيبــــتـــ سعيد محمود  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8776|6 حمد  |تـــه |حمد شح|رضوى  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

44598 ف محمد عبــــد|طمه |ف لحليم|رسر ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

489|63 حمد|لسيد |غبــــ |لسيد ر|هبــــه  سكندريه|ل|بــــ |د|

32335| ى عبــــد لموجود محمد|يوسف حسي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

253624 بــــر سعد صليحه|م محمد ج|حس ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

69o2|| هيم|بــــر|بــــ |حمد حمدى شه| لمنصوره|ره |تـــج

244324 لم|بــــدين يونس س|لع|محمد زين  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

77|33o دى|له|حمد عبــــد |هيم |بــــر|حمد |ن |نوره عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|6283o ن محمد|محمد ممدوح شعبــــ ى شمس هندستـــ عي 

82|836 ي عبــــد|لعزيز عبــــد|عبــــد
لحسيبــــ محمد|لغنى سيوط|حقوق 

337688 هيم|بــــر|لدين سعيد فرج |سيف  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

456245 هيم|بــــر|ل |لع|جر رجبــــ عبــــد |ه لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

76798o ن|لسيد عمر|حمد |لحكم |نشوى عبــــد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

2688o3 حمد عزبــــ|حمد |سيد | مه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|3769o ن محمد غريبــــ|لح رضو|ن ص|رضو ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

348897 زق|لر|لكريم عبــــد|ء محمد عبــــد|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3||846 ر محمد|رتـــ محمود مختـــ|س ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

496359 عيل عيد|سم|لدين محروس |ء |ر عل|من ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

225253 يوسف بــــكر يوسف| دين هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|8232 حمد|حمد |دهم مجدى سعد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

68o672 هيم|بــــر|دى رزق |له|زم |يه ح| لمنصوره|حقوق 

358356 لجروىسر|م |لسل|سهي  محمود عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

636742 لمعز محمد|لسيد عبــــد|ل |رس جم|ف زيق|لزق|حقوق 
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265377 ر|تـــه نو|زن مصطفى شح|م |حقوق بــــنه

9|585 حمد|هر حفنى |لرحمن عمرو ط|عبــــد  سيه|نوعيتـــ عبــــ

494oo| يبــــى|لرك|مد |مد ح|دل محمد ح|ع ره دمنهور|تـــج

9|2o45 ى خر |فيليبــــ ز| يىلي| |مي  ج|علوم سوه

853|96 ي ن|م|
حمد عمر|رص |ئى سيوط|عه |زر

3266o5 ي
ي|هيم |بــــر|نعيم | دئى

ى
لدسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

397|8 لرحيم محمد|نديم محمد عبــــد كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

694368 ي|ر
شوري|لك|هيم |بــــر|حمد حسنى حسن | |ئى لمنصوره|عه |زر

333o44 هيم|بــــر|حمد محمود |كريم محمود وحيد  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

339784 م|م|دل جمعه |سميتـــ ع |نوعيتـــ بــــنه

273|62 لمنعم|حمد عبــــد|حمد محمود لطفى |محمود  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

2693o5 ي|صم محمد |مريم ع
تـــ|لسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

883o75 لحكيم محمد |محمد عبــــد| دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

68643o ى|بــــو|لحليم محمد |حمد حسنى عبــــد | لعني  لمنصوره|ره |تـــج

262337 مصطفى فرج متـــول محمد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5|8373 ء حسن عىل عىل خضي |آل ره دمنهور|تـــج

23o228 ود|هيم د|بــــر|رق محسن فتـــىح |ط هره|لق|بــــ |د|

359|o7 يف محمد |عص هيم|بــــر|م رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

677957 ى |بــــو |د محمد محمود |زي تـــى|لمكبــــ|لعني  لمنصوره|حقوق 

236|27 ى عبــــد|ي لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|لرحمن |سمي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9236o9 بــــر لبــــيبــــ |لد ج|مصطفى خ ج|علوم سوه

|44652 لسيد|طف عطيه مهدى |ع ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4822|7 دى|حمد ش| |لعل|بــــو |د محمد |مؤمن فؤ سكندريه|ل|ره |تـــج

5875o ن|لرحمن محمد طلبــــ عثــــم|عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

9o||89 عيل |سم|حمد |يمن |حمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

6|2865 ن م|سم هم|م محمد ربــــيع ق|هش| مي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

439o6o عيل|سم|محمود محمد محمود محمد  لشيخ|علوم كفر 

34o234 لسيد معروف|لسيد رجبــــ |هند  |بــــ بــــنه|د|

6o9o74 وى|لشن|لمتـــول |دى |له|ه عبــــد |م لمنصوره|علوم 

44o22o ي|ر
لعزيز بــــركتـــ|محمد محمد عبــــد | ئى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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445|77 هلل|د |سم حمدى حلىم ج|بــــ ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

875936 ى |محمود مرىس سيد حس ني  سيوط|حقوق 

|57625 ن|د عثــــم|بــــسنتـــ محمد فؤ كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

9|8|65 ه سيد محمد عل| لدين  |ء |مي  سيوط|بــــ |د|

7||394 تـــ|لعظيم فرح|لدين عبــــد |ء محن  |دع لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6o8593 حمد|ن سيد |هيم أصل|بــــر|م |فرح عص ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

64oo38 شم|بــــوه|لسيد |يه محمود | زيق|لزق|صيدله 

|54o75 حمد|روق |هلل محسن ف|عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

824542 يع|ح محمد ط|لفتـــ|زم محمد عبــــد|ح ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

5|5444 ن|سم سليم|سم محمد ق|جر ق|ه تـــربــــيتـــ دمنهور

8|8oo| ى|حمد ع| دل عصمتـــ حسي  ي|علوم 
|لمنى

8993|5 د محمد محمود محمد |جه ي صىح سوه
ج|معهد فنى

28|oo| هيم بــــكر|بــــر|هر |محمد ش لمنصوره|حقوق 

273|78 لرحيم|ئ  محمود عبــــد|رضوى رج دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

627o6 مد|ن عيد جمعتـــ ح|يم| ن|علوم حلو

958o2 لحميد|ح سيف عبــــد|لفتـــ|لمه عبــــد|س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|46|o لم|ء محمود س|دى عل|ش وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

33|392 شد|ل معوض محمد ر|هيم جل|بــــر| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

3236o2 مد عىل|هلل عىل ح|منتـــ  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

682o47 ف محمود محمد |يدى |ه لفتـــوح|بــــو |رسر لمنصوره|ره |تـــج

453765 لنور|بــــو|لق |لخ|لسعيد عبــــد|ء طلعتـــ |عل لشيخ|هندستـــ كفر 

356756 هيم|بــــر|ع |لرف|ء يوسف محمد |لزهر| |نوعيتـــ بــــنه

7743o9  محمد محمد |
ى
رتـــ|حمدعم|حمد شوق زيق|لزق|ره |تـــج

286998 تـــ|مل بــــهج|لرحمن كريم ك|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

22|6|3 لسيد سويلم عوده|يمن |حمد | ى شمس|زر عه عي 

42775| لجمل|د  |لجو|بــــوزيد عبــــد |حمد |محمد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

756375 لم|ء عىل رزق س|ول عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25o76o لدين|ىط بــــدوى نور |لع|رس عبــــد|مريم ي لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|4239| حمد محمد|هلل صبــــرى |منتـــ  ى شمس|زر عه عي 
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55897 د|لجو|ل يسن عبــــد |لع|م عبــــد |حس ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|6oo28 لرحمن|حمد حسن عبــــد |حسن  ى شمس|د| بــــ عي 

|3o8oo ئيل|بــــد ميخ|لمسيح ع|هر عبــــد |س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|3544o ي|ر
رفعتـــ جميل سعيد| ئى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|53232 ى رحمه لطفى فتـــىح حسي  ن|بــــ حلو|د|

|6||85 ه عمرو صبــــىح تـــوفيق ني  ى شمس حقوق عي 

3|85o5 حمد حسن محمد|ء |شيم ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

4o72o7 هيم|بــــر|يمن مخلوف |ئى |م| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

63377o بــــ|لتـــو|لسيد أحمد عبــــد|منيه | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

787oo7 حمد|م محسن |محسن ر لمنصوره|حقوق 

246|47 روس|حمد محمد تـــوفيق عد| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

54|9o8 فظ|لح|لرحيم عبــــد|محمد سعيد عبــــد |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

2289|3 ى هش|ي م فرج عىل|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

45|88o عيل محمد|سم|لنبــــى |عيل عبــــد |سم|محمد  ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

28o|63 لعليم|حمد عبــــد|حمد عمرو | دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

3365|8 ن محمد محمد سيد|نوره ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

86256| لدين مهدي|بــــوبــــكر مىحي |رس |ف |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|67222 هيم صديق محمد|بــــر|هيم محمود |بــــر| ى شمس|تـــج ره عي 

|46|49 ح عزيز محمد عىل|م صل|هي هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

|7o998 لنبــــي|لمولي عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|ئى |م| هره|لق|علوم 

895|56 ل عىل محمد |يحن  جم ج|علوم سوه

39386 لسيد سعيد|لد محمود |محمود خ ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

893o48 ه مرع |لل|لحميد عبــــد|ء عبــــد|رس| سيوط|حقوق 

767||8 ن|ن جبــــر عىلي|لدين عىلي|رص |مصطفى ن لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

676825 ح محمد غنيم|لفتـــ|محمد غنيم محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

47959| ى عي|د |حمد فؤ|رس |ف د|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|36424 ل فول|لع|عمر فول عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

283666 هيم|بــــر|ح حسن |هيم صل|بــــر| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح
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6o8|3 د|هر سعيد ج|م| ند بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

836647 ي رف|زينبــــ حس
عي سعد|ئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6|4786 طف محمود عمر|ندى ع |صيدله طنط

52965o ره|حمد عم|طه فخرى محمد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

677476  عوض عمر|حمد فتـــىح |
ى
لدسوق لمنصوره|حقوق 

342858 ى  هر|لظ|هيم عبــــد|بــــر|فرحتـــ حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7o3473 ى|بــــر|لسيد محمد |هلل |هيم عبــــد |بــــر| هيم بــــحي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

||6292 م فهيم مهنى|س| دون|م ى شمس|تـــج ره عي 

897o45 بــــ |لوه|حمد عىل عبــــد|ذ |مع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

259399 لصيفى|سعد | ء رض|شيم شمون|نوعيتـــ 

8o2827 وي|د شعر|لجو|ن عبــــد|كريم شعبــــ ي|بــــ |د|
|لمنى

5o4oo4 هيم خليل|بــــر|هيم |بــــر|رق |حمد ط| سكندريه|ل|عه |زر

7o29o4 لمنعم|محمود سمي  حسن حمزه عبــــد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

639657 روق محمد يوسف|لسيد ف|روضه  زيق|لزق|طبــــ 

878|6| مريم سمي  عدل بــــولس   سيوط|بــــ |د|

77852o لحسن|بــــو |سط |لبــــ|لحسن عبــــد |بــــو |عمر  زيق|لزق|حقوق 

77o569 ن|محمد مدكور محمد حمد عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

624||7 ن|أحمد محمد محمد عزبــــ سليم لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

25395 وق  حمد عطيتـــ فرج|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

252274 |لبــــ|لعزيز عبــــد|لمعبــــود عبــــد|يه عبــــد|
ى
ق ى  ي تـــمريض شبــــي 

لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

487222 ي محمد|حمد عبــــد|
لحليم محمد عفيفى ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

484268 هيم|بــــر|لسيد |هر سعيد |سعيد م ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

626|o8 شم|لد محمود محمد ه|هيم خ|بــــر| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6299| حمد|ن محمد |محمود عثــــم حقوق بــــنى سويف

4|5|86 لسنكرى|ح سعيد أحمد |لفتـــ|ندى عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8685oo ي محمد عبــــد ى|يحن  لعزيز حسي  لمنصوره|حقوق 

7o3o25 وى|لبــــحر|لد محمد محمد |ء خ|ل| لمنصوره|علوم 

7657o8 م|لسل|در ممدوح متـــول عبــــد |ن سيوط|بــــ |د|

43o349 ى|لوه|مد عبــــد |ح| عل بــــ عجي  |ره طنط|تـــج

447664 ن|لسيد مرج|متـــ عىل |س|ء |لىمي سكندريه|ل|بــــ |د|
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96276 لنبــــي|لمهدى عبــــد |هلل مصطفى محمد |عبــــد  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

9|2o48 ى ربــــ |ن متـــوشلح مح|ن| مي  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

3599o4 لمطلبــــ|دل عنتـــر عبــــد|ندى ع ى شمس علوم عي 

2|26|o لرحمن عزيز محمود طه|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

|3|736 ى |ل |مروه كم بــــو سعده|هيم |بــــر|لدين حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

42539| هلل|حمد عبــــد |حمد ممدوح |فريده  سكندريه|ل|صيدله 

7|29|| لشوه|حمد محمد محمد |نىه  ط|بــــ دمي|د|

84o88o ن|لدين محمد رمض|يه نرص| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

68483o لقصبــــى|هيم خلف |بــــر|محمود  لمنصوره|ره |تـــج

|27o66 مل|فظ ك|لعزيز ح|لد عبــــد |تـــفى خ سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

47884 مد محمد|لمنعم ح|م عبــــد |سل| هره|لق|ره |تـــج

354874 ء مجدي عبــــدربــــه عبــــدربــــه|شيم ى شمس علوم عي 

|66385 هلل|لدين مصطفى محمد عبــــد |م |حس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o7o53 لشيىحى|ل محمد |ر جم|من لمنصوره|بــــ |د|

339543 ن|محمد يوسف سليم| رض| نه | معهد فنى تـــمريض بــــنه

8|3383 ء محمد سعيد محمد|دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

479346 ج محمد|لدين تـــوفيق رس|ج |ن رس|ريه تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

79|o99 ى رض لكوم|محمد محمد | نرمي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

893||2 حمد محمد |ء عدل |لىمي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

487645 لرحمن محمد|لغنى عبــــد|لسيد عبــــد|محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

24739 ء سعيد عطيتـــ يوسف|ل| ن|بــــ حلو|د|

254249  حسن محمد 
ى
ى شوق لحلو|حني  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

837334 محمد رجبــــ محمد عىلي |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

|3485| لنبــــى قطبــــ خليفتـــ|محمود عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

5|2228 ئى|لفخر|هيم |بــــر|رم محمود |محمود ك سكندريه|ل|طبــــ 

352447 لم|ئى بــــيوم س|ندى ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8|48o7 لنبــــي عيد محمد|هدير عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

292832  محمود موىس
ى
محمد فريد شوق ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 

|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و
(لتـــسويق
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32|7o7 ي|لدين |م محن  |محمود عص
حمد مصطفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|46oo لبــــحر|محمد حمدى محمود  لمنصوره|حقوق 

8834o2 رغده محمد عىل حسن   سيوط|ره |تـــج

36o653 لسيد عدس|حمد |حمد محمود | |ره بــــنه|تـــج

3|52|| لم حسن|لد س|لم خ|س سيوط|بــــ |د|

4|6||o |لبــــن|لمجد |بــــو|هيم |بــــر|د فوزى |جه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

372o4o حمد حسن|لنبــــى |حمد عبــــد| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

539739 لشىس|زق |لر|روضه محمد عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

464928 لبــــطل|لمجيد |هيم عبــــد|بــــر|ن |هيم رمض|بــــر| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

464559 لسيد حميدو|لسيد |م سعيد |سل| سكندريه|ل|بــــ |د|

26948 سم طه محمد|لق|بــــو |نىح  | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

78o352 بــــر محمد|ن ص|ر عدن|مي زيق|لزق|نوعيتـــ 

778234 حد|لو|لمنعم عبــــد |هر عبــــد |ط| دين زيق|لزق|حقوق 

33|695 ي عبــــد| هلل منصور منصور|لنبــــي عبــــد|نىح  |حقوق بــــنه

249457 لىح|هيم عبــــد|بــــر|مد |م ح|هدى عص لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

262894 يوسف عوض بــــكرى عوض حمود ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8562|6 يه رجبــــ محمد عوض| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

259|82 ئى عبــــده مجد|جده ه|م شمون|نوعيتـــ 

5o2866 ى مسعود رضوى رجبــــ محمود حسي  سكندريه|ل|عه |زر

354o84 ي|رحمتـــ ع
دل محمد مصطفى |بــــ بــــنه|د|

622848 بــــو حنه|لسيد عطيه |رحمه محسن  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

32|685 لدين فتـــىح محمد|ل |محمد جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

69222o ي
ر|لنج|لغنى |محمود محمود عبــــد | دئى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

63o875 دل سمي  يوسف محمد|ع زيق|لزق|حقوق 

68|369 بــــ مصطفى ذىك|يه|رس |ف ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

84|879 بــــي|لبــــدوي سعدي صح|لسيد|ر |من ضتـــ|ري/ن|سو|عه |زر

83743 بــــوسيف|هيم محمد |بــــر|ء |رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6|6457 تـــى|ن زن|ء نسيم سود|لشيم| ط|بــــ دمي|د|

8|73o6 تـــ|هر عرف|للطيف محمود ط|محمود عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

858|27 م|سحق ف|ك |مل| رين|م ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|42463 هلل ثــــروتـــ صبــــىح مصيلىح|منتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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9|8844 ى  ف عيد عبــــد|نرمي  در  |لق|رسر سيوط|بــــ |د|

8ooo99 ي|بــــ
مي ظريف لبــــيبــــ|س| رثــــنى ره بــــنى سويف|تـــج

4o349 ى|ل حس|لع|ل عبــــد|مروتـــ جل ني  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

86564 بــــ|لتـــو|لسيد عبــــد |د |عىلي رش ره بــــنى سويف|تـــج

2859oo بــــوغطفه|ئى محمد فوزى |م| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

756587 لحميد محمود حسن بــــكر|همسه عبــــد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

43669o ر|لنج|روضه محمد مصطفى تـــوفيق  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

424294 هيم|بــــر|هيم محمد محمد |بــــر|د |زي سيوط|عه |زر

22357o حمد|لحفيظ |حمد محمد عبــــد |تـــغريد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

348222 ي|ء ي|رس| رس محمد عىل بــــحي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

283349 لحميد|ل عبــــد|محمد مجدى جم ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

6o8o42 هلل| |لرحيم عمر عط|لد عبــــد|بــــسنتـــ خ لمنصوره|علوم 

839375 حمد|حمد عمر |هلل حسن |عبــــد دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

27o7o2 زى|حمد حج|لعزيز |م عبــــد|لعزيز عص|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

8o6639 حمد محمد|عيل |سم|لرحمن |عبــــد لفيوم|طبــــ 

752962 هيم|بــــر|يمن حربــــى |كريم  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7|5642 بــــو زيد|لسيد فوزى محمد |لميس  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|577o  يوسف|سحر ع
ى
دل دسوق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

824632 ي|م عبــــد|هش
لرحيم سليم مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|37742 لحميد كسبــــر|م حسن عبــــد |محمد عص ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

767442 يف|مر |د مسلم ع|عم| رن لشر لعريش|تـــربــــيتـــ 

678o7 لحميد محمد سعد|ر عبــــد |لغف|م عبــــد |سل| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

7|2537 محمد موىس مصطفى محمود عىل موىس لمنصوره|عه |زر

5|9499 ف |ندى  لففى|مد |حمد ح|رسر |ره طنط|تـــج

28237 لرحيم|يه محمد صديق عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

642||o ى |عبــــد  لمنعم|وى عبــــد |لص|حمد |لعزيز خي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8875o4 هيم |بــــر|يز |نه رمزى ف|جىمي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

456559 ش|لدمرد|ح حسن |محمود حسن صل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

774874 دق|لص|دق محمود عبــــد |لص|ء عبــــد |ول زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

36o578 عيل|سم|حمد عطيه |عبــــي  حمدى  |بــــنه| هندستـــ شبــــر
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258997 حمر|ل|لجيد |ل عبــــد|محمد جم  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

282oo5 للطيف|لسعيد عبــــد|للطيف |محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

75o97| س|روق عبــــ|زينبــــ محمد ف ج|ره سوه|تـــج

695345 ه | ى|لسيد |لسيد محمود |مي  لعشر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

433445 محمد مسعد محمد قنصوه |صيدله طنط

8|5528 هلل عوض|بــــيشوي مريس عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

437o27 لجندي|م محمد محمد |ن عص|يم| لشيخ|علوم كفر 

238o88 عيل|سم|روق |حبــــيبــــه محمد ف تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

37|698 محمد مدحتـــ محمد محمد زعيمه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|4323 ن محمد سيد |د شعبــــ|جه سيوط|طبــــ 

675o24 زم مصطفى ذىك حسنى|حسن ح لمنصوره|علوم 

84||o3 زي عيد|حسن عيد مغ ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

367348 ض مصطفى|ن ري|مل حمد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6||698 د|لحد|بــــ |لوه|حمد عبــــد|بــــ |لوه|عبــــد |ره طنط|تـــج

|27o37 دهم يوسف محمود قطبــــ| ى شمس|تـــج ره عي 

5|588o لعزيز|لعزيز أحمد عبــــد |عزيزتـــ عبــــد  طبــــ بــــيطرى فرع مطروح

527||4 زق|لر|لعزيز عبــــد |م عبــــد |يمن عص| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

||8352 حمد|بــــر |حمد عطيتـــ ص|م |حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

68o925 ن محمد|ن محمد شعبــــ|شعبــــ لمنصوره|بــــ |د|

4|9932 ن|لعزيز رمض|م عبــــد|م عص|سل| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

49o345 ن|حمد زهر|م |همس هش تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

2535o8 ن|حمد زيد|م محمود |ريه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4983o2 ى عبــــد |يم| ن|لمطلبــــ غزل|ن مجدى حسي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|25953 ىسر|ح محمود محمد غبــــ|لفتـــ|رضوى عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

45o722 هيم عبــــيد|دى إبــــر|له|عبــــد | ر|ي |ره طنط|تـــج

|229o2 ر|حمد عىل محمود نص|هلل |منتـــ  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

33|428 لحميد محمد|ممدوح مجدى عبــــد |حقوق بــــنه

63o555 ف  ل|لهل|حمد محمد |لدين |لؤى رسر زيق|لزق|هندستـــ 

637646 هلل|لعليم عبــــد|يه محمد عبــــد| زيق|لزق|بــــ |د|

5|243 بــــو ليلتـــ|متـــ سيد محمد |س|ن |يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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856o63 ء ربــــيع حسن محمد|رس| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

8|53|o لسيد|هلل طه |جر مدحتـــ فتـــح |ه ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

294596 ء صبــــىح عىل فرج|رس| سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

44|34 لعزيز جبــــريل|ن عبــــد |مصطفى رمض سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

649468 محمود رضى محمد سعد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

635578 لرحيم|د رأفتـــ عبــــد|له مر|ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

|43589 ن|ح حميدتـــ مرج|لرحمن صل|عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7|79|4 ف محمد |رس |ف لبــــشتـــ|هيم |بــــر|لسيد |رسر تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

772389 ف مجدى عبــــد | در أحمد|لق|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

2224oo هيم|بــــر|د عىل |ر رش|مي ى شمس|د| بــــ عي 

448962 ح|حمد صحص|حمد سعيد |سعيد  |هندستـــ طنط

352|o ى بــــكرى عبــــد |ي لبــــكرى|لق |لخ|سمي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|75888 حمد|ح |لفتـــ|لحمد عبــــد |بــــو |طمه |ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

628233 هلل|تـــ عبــــد|لشح|لسيد |ده مصطفى |حم زيق|لزق|بــــ |د|

855o84 لعظيم|در عبــــد|لق|زينبــــ حمدي عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

69765 لحليم هويدى|يشى عىل عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9|22o حمد|لرحمن جمعه طلعتـــ |عبــــد  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

892|o3 ره منصور رشدى سيد |س سيوط|بــــ |د|

5|o|95 فع|لعزيز ن|يمن محمد عبــــد |محمد  سكندريه|ل|علوم 

52896o لخزرج |رق حسن |حسن ط بــــ بــــنى سويف|د|

757|49 روق فتـــىح عىل مصطفى|م ف|ريه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

5o887o د|لجو|م عبــــد|لسل|لد عبــــد|حمد خ| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4o3|4| لم|فظ س|لح|مه محمد عبــــد |س|ء |آل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7226| يف محمد حسن محمد رسر لفيوم|نوعيتـــ 

|2o682 مه مصطفى سليم عطيه|س|مصطفى  هره|لق|حقوق 

|5o466 شم محمود حسن|حمد مصطفى ه| ن|هندستـــ حلو

|39544 ى كرم فوزى وصيف|ك رولي  هرتـــ |لق|تـــمريض 

7o56o6 |لوف|بــــو |لحميد |كرم عبــــد |حمد | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

2592o8 د|ن حم|د عثــــم|ن مر|حن ي صىح بــــنه
|معهد فنى
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42o9o3 هيم|بــــر|لعظيم |فتـــحيه محمد عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

272|o3 هلل خميس|ده محمود حسن عبــــد|غ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6o9932 لد|لرحيم خ|ن محمد عبــــد|نوره لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

369623 ى ط| |لعل|بــــو|ح |لفتـــ|رق سعيد عبــــد|لحسي  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

4339| حمد|يمن حسن |سلىم  لفيوم|لعلوم |ر |د

77o64| ء محمد فتـــىح مسلم|ء عل|رون زيق|لزق|بــــ |د|

643275 هلل عىلي أحمد غريبــــ|عىلي عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

925|3| محمد عريبــــى محمد محمود  سيوط|حقوق 

8|538| رقيه محمد سيد محمد ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

772724 م حسن|لسل|م عبــــد |م س|وس ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

625469 لسيد محمد مطر|م محمود |هي زيق|لزق|عه |زر

44763 ر|شور محمد نص|هبــــه محمد ع هره|لق|حقوق 

7o44o6 حمد خميس|لحميد |لد عبــــد |ن خ|يم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

6|8533 لسيد مورو|سعد |منى  ط|حقوق دمي

62|26| لنمر|لمرىس |لسيد سعد | ط|حقوق دمي

232695 د مسعود|لجو|سوميه مسعود محمد عبــــد  هره|لق|ر |ثــــ|

3559|3 لم عىل خليل|هيم س|بــــر| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

75o635 هيم|بــــر|بــــ |لوه|رؤى طلعتـــ عبــــد  ى شمس| لسن عي 

4o85|5 ج|رس يوسف حج|م ي|سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

83|94o لكريم|لحسن عبــــد|بــــو|لرحمن |ء عبــــد|عىلي تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

763267 ئى|لكن|حمد |حمد فتـــىح |هلل |منه  صيدلتـــ بــــورسعيد

88486| ل |بــــتـــ غ|ل ثــــ|دى غ|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

698856 لعوضى|لسيد عىل |ء فتـــىح |نجل لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

227469 لحميد|رجبــــ عبــــد| لد زكري|خ ى شمس|د| بــــ عي 

9oo454 ه|لل|ن بــــخيتـــ عبــــد|محمد رمض ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

63|236 ن|ء محمد عبــــده محمد رضو|رو زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35|883 ن|ن رمض|ن سليم|منيتـــ رمض| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

494553 ف ك|زم |ح ح|لرؤف رم|مل عبــــد |رسر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

537|34 حمد محمد زيتـــون|مه |س|ء |سم| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ
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|27582 حمد|مه |حمد سل|يوسف  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

5o72|9 لدين محمد غنيم |م |ء حس|إرس سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8542|2 ح محمد|ل صل|ء جم|سم| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

648263 ى عبــــد |زينبــــ حس ى|لعزيز حس|ني  ني  لمنصوره|حقوق 

5o4848 لسيد|مل |مل حسن ك|ن ك|رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

77268| هلل|حمد عوض |م عمر |محمد عص زيق|لزق|ره |تـــج

349696 وى|لحلف|م محمد |متـــ س|س| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

83639o ي|ن |يه يوسف عمر| لطي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6|2287 لم|ود س|هلل د|لسيد عبــــد |حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

33556 ى محمود |نىح  | لخول|مي  ن|صيدله حلو

77o3|2 ى |م سعيد حس|محمد حس وى|لعم|ني  ى شمس طبــــ عي 

79o||5 ى صل|ي حمد|حمد مرع |ح |سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3||o33 لعزيز|ض عبــــد|ض محمود ري|ري ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

43o928 حمد سويلم|م مصطفى أحمد  |صيدله طنط

867757 ى|ن |نوره حمد محمد حسي  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

8797o8 م |لعزيز عىل تـــم|ن عبــــد|نوره سيوط|بــــ |د|

|3||83 عىل محمد عىل حسن ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

6968o8 حمد نبــــيل محمد تـــوفيق حسن| لمنصوره|ره |تـــج

8|5o57 ل|لع|لك عبــــد|لم|ن عبــــد|بــــعه شعبــــ|ر ره بــــنى سويف|تـــج

67892o هيم عبــــده|بــــر|م محسن سعد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

854577 هيم|بــــر|لح |هيم محمد ص|بــــر| لمنصوره|حقوق 

|7|986 ى|لمنعم ي|سل محمد عبــــد |بــــ سي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

684949 طه جمعه طه رزق محمد لمنصوره|عه |زر

423455 ن مرقص وهبــــه فهىم| مي  سكندريه|ل|علوم 

|4547 ى ن|شد بــــهم|دى رفعتـــ ن|ن| مي  هره|لق|حقوق 

884729 بــــ محمود محمد |لتـــو|محمد عبــــد سيوط|علوم 

826837 مد عىلي حسن|حمد ح| ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

2|4|74 ئل حسنى خميس|كريم و ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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277597 ي محمد|لغبــــ|ء فوزى |شيم
ىسر شمون|نوعيتـــ 

6|7245 تـــسنيم محمد محمود زقزوق ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

44o757 ف عبــــد|ء |رس| زينتـــ|لسيد عىلي بــــ|لمنعم |رسر لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

6o5665 لقشىط|ء حسن محمد مصطفى |حسن لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

257992 |لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|ئل سمي  |هيم و|بــــر|
ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

622379 حمد حنفى عىل خليفه|مريم  لمنصورتـــ |تـــمريض 

|5|4|| ل|ل غمري هل|ء هل|ء عل|لشيم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o376| ره مدحتـــ محمد ربــــيع|س ي|بــــ |د|
|لمنى

764537 لسيد|جوزيف فهىم وليم فهىم عبــــد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

6|2932 ى خ ي|لدين |ل |لد جم|حسي 
بــــينى لشر ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|

| دوليتـــ طنط

792845 متـــ|ن سل|ل سليم|لع|لسيد عبــــد |ء |ند تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|73364 بــــ عىل|لوه|د عبــــد |لجو|عبــــد | رض تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

2|7|59 بــــر نرص|مجد ج|فريده  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

843364 ون|ئيل فخري |جبــــر| مي  بــــسخي  |ج طبــــيع قن|عل

|6|o96 هلل محمد حسن محمد|منتـــ  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

755383 ى عىل| عل سيد حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

825593 عي درويش|س محمد رف|ين| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

42445 هيم|بــــر|وى |سيد محمد سيد ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

42|879 ي
حمد|لدين حنفى |ء |محمد ضى سكندريه|ل|ره |تـــج

|5942| ه رمض| ى غز|مي  ل|ن حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

252237 لشنشورى|ح حلىم |لفتـــ|مريم عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

786766 لسميع مصطفى|لسيد عبــــد |م  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

|64336 لسيد|لمنعم |عبــــد | حمد رض| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

64|82o هلل عىل محمد عىل|لمنعم عبــــد|عبــــد زيق|لزق|نوعيتـــ 

63433o دق|لص|هيم |بــــر|ندى فتـــىح  زيق|لزق|بــــ |د|

832o37 س|طمه محمد حسن عبــــ|ف ج|بــــ سوه|د|

56o25 لعزيز|بــــر محمد عبــــد|مروتـــ ص ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7648o3 ل|ن أحمد بــــل|مح زيد|م س|ريه تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

29|9o لرحيم مرزوق|حمد عبــــد|محمد  لمنصوره|حقوق 

4o675o يح عىل محمد|حبــــيبــــه حمدى س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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6679o ي|محمد فهىم بــــكر | ند
لسويفى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82568| ي
محمود فوزي حسن مصطفى ي صن. تـــ.ك

|ع قن|فنى

527268 ي
لعزيز|محمود خميس عبــــد | دئى ج|بــــ سوه|د|

488o58 حمد|مه محمد محمد سيد |س|حمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82o8o6 خله| د جرجس حن|عم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4789|7 ف |عمر  هيم خليل مرىس|بــــر|رسر |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

9|2883  خليل |لجليل مو|خليل عبــــد
ى
ق ي صىح سوه

ج|معهد فنى

25|5| ى ن|يمن فىل سليم| |يوستـــي  ن|حقوق حلو

6|6555 ه عز  لمغربــــى|لدين حسن |ني  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

7o|59o مي|لط|لمجيد |لسيد عبــــد | |سنيه رض زيق|لزق|بــــ |د|

|36o49 وق ربــــيع عط مهنى| رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

343879 محمد حسن| جر زكري|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

852558 ي|ندي صل
ح فتـــىحي تـــوئى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

4872|3 للطيف محمود|ن عبــــد |حمد رمض| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|8|29 حمد منصور|رتـــ مؤمن |س ن|فنون جميله فنون حلو

858769 ي رمض|م|
ل هريدي|ن كم|ئى ي|عه |زر

|لمنى

|53757 ندى محمود عبــــده محمد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

696|73 ي|هيم |بــــر|خلود محمد مني   لزهي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|64658 خوري|مل نجيبــــ ف|نوبــــ ك|بــــ| ى شمس|د| بــــ عي 

698339 لحميد|م محمود عىل عبــــد |هش| نور لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

547o49 لق محمد|لخ|جدى عبــــد |مصطفى م سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

92746 ف |بــــ |ربــــ ن|حمد رضو|رسر د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

438472 هيم|بــــر|عيل |سم|س |حمد عبــــ| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

69|6o5 م|لسل|روق شفيق عبــــد |دل ف|روق ع|ف ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

7|6|32 زي|م محمود غ|لسل|تـــ عبــــد |ي| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63ooo6 مه|هلل سل|حمد عبــــد |لسيد |حمد | زيق|لزق|علوم 

487642 قوتـــ|قوتـــ محمد ي|حمد ي|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49|79 محمد سعيد محمد عزبــــ بــــ بــــنى سويف|د|

33|388 ي 
لسيد|لبــــر |مه محمد عبــــد|س|منى |بــــ بــــنه|د|
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487|5|  فتـــىح شح|لص|فتـــىح 
ى
لمجيد|تـــه عبــــد |ق سكندريه|ل|بــــ |د|

92575 ن فرج|رفيل فرج عري|م ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|66|o2 لم|لحميد س|حمد عبــــد |لدين |ء |زن عل|م ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

3|5o5| عيل محمد عىل|سم|م |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5o6864 لسيد محمد|ء محمد محمود |رس| سكندريه|ل|حقوق 

3|54| يد|بــــو|لد عىل محمد |جر خ|ه ى لي  هره|لق|علوم 

3|4973 ئى فكرى شمعون|ك ه|مل |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

434554 يم|لد|بــــ عبــــد|لوه|يمن عبــــد|روى | ي صىح طنط
|معهد فنى

96967 دتـــ رجبــــ سيد محمد|حم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

7857|o لسيد عطيتـــ|حسن عىل  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8967o8 ن  |هلل محمد حسن خليل مهر|منتـــ  ج|بــــ سوه|د|

|37267 حمد محمد عىل|محمد مصطفى محمود  ى شمس|تـــج ره عي 

|54564 حمد|عيل |سم|محمد هندى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

262549 لمجيد محمد|لد عبــــد|هيم خ|بــــر| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6|3429 ى | لسنطيل|حمد وليد حلىم حسي  |هندستـــ طنط

359888 ي|لر|لمفيد عبــــد|ر محمد عبــــد|من
ضى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

75|565 ف |رنيم  حمد شتـــيوي|رسر علوم بــــورسعيد

877574 ج |هلل فر|م فتـــح |م هش|وئ سيوط|بــــ |د|

7|643| لحميد|س محمد شكرى عبــــد |لعبــــ|بــــو |يوسف  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

53o44o ى |بــــر|بــــسمه  ئى|لشلق|هيم |بــــر|هيم حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

78o3|9 ن|بــــسمه زويد محمد نرصعىلي زيق|لزق|نوعيتـــ 

26|o33 فيه|بــــ ع|لحميد خط|هدى عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

497o43 ى|ء محمود سليم|سم| ن حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

764988 موئى|لسل|روق عبــــده محمد |زن محمد ف|م لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

9o6524 د |مل ج|د ك|مريم رش ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9o745| هيم  |بــــر|مل |دهم ك|هلل |عبــــد ج|حقوق سوه

6289| تـــ | رى|حمد فتـــىحي هو|مي  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

862584 لحفيظ|رف عبــــد|ح ع|لفتـــ|محمد عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|7973 حمد محمد محمود|م |حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|4o55o ى |ح حمد|زم ممدوح حسي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 
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|2o596 لس قدىس  هيم عوض|بــــر|كي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

487|o لد منصور محمد|محمود خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33o965 لسيد|تـــوفيق | لرحمن رض|عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

855|29 س حسن|ج عبــــ|ن حج|نوره ي|بــــ |د|
|لمنى

66496  مصطفى |ن |ريم|ن
ى
عيل|سم|حمد صوق تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

786|99 ل|لهل|حمد |م |م|هند محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|26o7 ن|حمد شعبــــ|م |س|هدى  ى شمس|تـــج ره عي 

92o933 لدين محمود  |ح |ن صل|محمد صفو دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

493466 ي محمد عمرو
محمد حسنى |حقوق طنط

|375o9 ن|لسم|ح محمد |لفتـــ|ر عبــــد |لستـــ|عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|65392 ء صفوتـــ ذكري شنوده|صف ى شمس| لسن عي 

857646 ن|حمد خليفه سليم|هلل |عبــــد ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

393|6 لرحيم|حمد مسعد محمد عبــــد | |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

763o42 ي| |سم
ف تـــعى للطيف حسن|ن عبــــد |رسر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

69o835 د عسكر|لجو|لرحيم عبــــد |ئى محمد عبــــد |م| لمنصوره|طبــــ 

|7|749 ي|هر د|ندى م|س
ل حبــــسر|ئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8|79o5 هلل سيد|حمد عبــــد|ء |رس| ي|علوم 
|لمنى

462793 لح|بــــر يوسف ص|ء عزم ص|سن لشيخ|علوم كفر 

438497 ي ق|بــــر|حمد |
|ق|هيم محمد مصطفى لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|5oo73 حمد سيد جودتـــ|لرحمن |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

529923 لمجيد عيد|ل عبــــد|محمود جل سكندريه|ل|هندستـــ 

496o46 ل|لكريم بــــل|لكريم محمد عبــــد|م عبــــد |سه تـــربــــيتـــ دمنهور

2|9453 م عىل ديبــــ عىل|ريه ى شمس|تـــج ره عي 

4o9|9o ف عبــــد|ده |مي لشيخ عىل|حمد |لمحسن |رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3692o5 سم|ح محمود ق|لفتـــ|م محمود عبــــد|سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

268962 هلل|بــــ |كر محمد شبــــل ج|ء ش|رس| شمون|نوعيتـــ فنيه 

242349 لمنعم مصطفى مصطفى|منى عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

242925 ى|محمد مسعود عبــــد لعظيم حسي  هره|لق|طبــــ 

||83|4 ن|جد عزم عجبــــ|مريم م ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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32|7|| ل|لع|لصمد عبــــد|محمود محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8o4645 ي|دل عي|نعيمه ع
د قلينى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

4|6552 وى|لقمح|هلل |س سعد عبــــد|حمد عبــــ| لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

5|8995 س حديفه|هيم عبــــ|بــــر|ء عبــــده |رس| تـــربــــيتـــ دمنهور

352|o6 عيل محمد|سم|ن عمرو |رو ى شمس|زر عه عي 

|42o22 عمرو فهىم حسن فهىم ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

847446 ى ص|ي ن محمدمتـــولي|بــــر شعبــــ|سمي  ن|تـــمريض أسو

5o2355 عيل|سم|لعزيز |ء عبــــد |لعزيز عل|عبــــد  ن|علوم حلو

6o98oo هيم مصطفى|بــــر|ء محمد |آل ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

544o6 ي |هيم |بــــر|كريم 
ى
ى|لدسوق مي  ره بــــنى سويف|تـــج

493273 |لبــــن|محمد كرومتـــ عيد سعد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

9|272o ف |منى  للطيف |هيم عبــــد|بــــر|رسر ج|بــــ سوه|د|

42263 لمقدم|لغنى محمود |مد عبــــد |سم ح|بــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3352|| لصمد محمد|د محمد عبــــد|جه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8|8|46 زق|لر|زق كريم عبــــد|لر|كريم عبــــد صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

78|o6o ى|محمد | محمد رض لسيد حسي  زيق|لزق|حقوق 

434o6| ن لمشتـــول|طلعتـــ منصور | مي  |تـــربــــيتـــ طنط

697|44 ح محمد|روق مصبــــ|ء ف|محمد عل ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

48|332 ن|حمد سليم|حد |لو|م عبــــد |حمد س| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

88o772 ى حسن ج| لكريم |د |حمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5632| لرحيم|حمد عبــــد |ن |عىل رمض سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

296954 سم|لمنعم محمدق|حمد محمد عبــــد| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

7o9725 لحميد محمد|عمر عزم عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

325484 حمد محمد سيد|عمر  ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

8||22| ي محمد محفوظ محمد|م|
ئى حقوق بــــنى سويف

25326o وع|لغنى عىل مط|ن عبــــد|نوره شمون|نوعيتـــ فنيه 

4o3|62 لحميد شلبــــى|ج  عبــــد |نور ن سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

776|5 مريم محمد سيد عىل دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 
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4473o5 لسيد أحمد سليم|ن أحمد |نوره سكندريه|ل|هندستـــ 

7o3267 لشهبــــه|محمد عىل | بــــسمه زكري ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|57235 ى محمد|زينبــــ ط رق حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

348295 حمد|ء عبــــده عطيتـــ |وف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

45357o لح عمر|لسيد ص|لسيد محمود | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

272|32 رس محمود تـــوفيق|عمر ي ن|علوم حلو

7665o9 ن|لسيد حمد|ن |حمد حمد|ن |حمد لعريش|تـــربــــيتـــ 

|6275 لمنعم كحلتـــ|د عبــــد |محمد وليد فؤ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

63|9|8 لم سيد محمد|رغدتـــ س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

57736 دى|له|وى عبــــد |دى ص|له|مصطفى عبــــد  علوم بــــنى سويف

462|67 رتـــ|ن محمد محمد زم|محمد رمض سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

683967 مد|لدين ح|لرحمن عزتـــ مىح |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

7|5o22 د|هيم شفيق مصطفى حم|بــــر|ن |يم| حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

4o2959 متـــ محمد عزتـــ|س|مصطفى  سكندريه|ل|ره |تـــج

7595|5 عيل|سم|عيل |سم|طف |ع| ند لسويس|معتـــ |علوم ج

297249 لدين|لسيد سيف |مل نبــــيل | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|3778 لحليم محمود|ل عبــــد|لدين كم|عز ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

|24669 عيل|سم|نور |لعزيز |لدين عبــــد |محمد سعد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

9|7985 محمد محمود محمد سيد  سيوط|حقوق 

8|5|| زى عىل|حمد حج|هلل |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

697273 فظ|لح|ح عبــــد |فظ صل|لح|محمد عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

9239o عيل|سم|حمد |س |محمود حسن عبــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

756o56 لسيد|هيم |بــــر|لشكور |خلود عبــــد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

333686 حمد عيد سعيد مصطفى| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

26666o ن|ر ريح|لغف|ن عبــــد|ء ريح|سم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

696o69 عيل محمود|سم|لسعودى |ء محمد |سم| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

526445 هيم محمد عىل صقر|بــــر|يوسف  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

863639 ى مكسيموس|بــــ| نوبــــ يوسف سفي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

2545|| مر محمد|مر حمدى ع|ع تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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46339o ي|بــــدين محمد محمد خف|لع|سميه سعد زين  ج  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

88|449 حمد  |ء يوسف تـــوفيق |سم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

4o6757 ي
محمد عىل جمعه حسن| دئى سكندريه|ل|ره |تـــج

9||382 حمد مرىس |ل |م جم|سل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o5499 لحميد جمعه|حمد عبــــد |د |لدين عم|بــــ |شه ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|52398 هيم|بــــر|هيم حسن خليل |بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5443o| لمقدم|دق |لص|مروتـــ مؤمن محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8o99o5 ى|بــــه ء محمد معوض حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

79o673 ن|ه رضو|لل|رس محمود عبــــد |يدى ي|ه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

49o487 ف محمد حسن عبــــد |رو لرحمن|ن أرسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7o8o5| لم|حمد س|ح سيد |لفتـــ|م عبــــد |ن س|جيه لمنصوره|حقوق 

|36972 ى|هيم ش|بــــر|تـــوفيق محمود محمد  هي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

44|o79 ل طه حسن|ء محمد هل|رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

|4o724 ي 
ي|محمد مصطفى

حمد مصطفى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

88|7|o حمد فخرى عطيه  |حمد | سيوط|ره |تـــج

|25939 هل|ل|ء محمد سيد |ندى عل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|25762 مه محمود حنفى|س|ء |لىمي ى شمس|تـــج ره عي 

542868 لجندى|ء منصور حسن |ثــــن ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4o7686 تـــ حسن إبــــر هيم|بــــر|ن |هيم رمض|أمي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

285223 حمد|ل عىل |لع|عىل عبــــد د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

332353 حمد محمد عىل جمعه|رص |لن|منى عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

27o9|5 لرحمن |ح عبــــد |لفتـــ|لرحمن عبــــد|هله عبــــد|
سه|نح

لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

857666 ي شعبــــ
ن حسن عىلي|مصطفى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

332573  صبــــىح |
ى
لسيد|بــــوزيد |منيتـــ شوق |تـــمريض بــــنه

342386 د محمد|هيم عو|بــــر|ء ربــــيع |رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

334|| منيه بــــشندى عبــــده سيد مدكور|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

7767o3 مر|لسيد ع|لسيد |مه |س|يوسف  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

898|3o رع خلف |لز|منيه قدرى | ج|علوم سوه

36627| لق محمود|لخ|رق عبــــد|ن ط|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8|9573 هلل|بــــ |ده جميل ج|يفون حم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى
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5o3|37 حمد|م |لسل|لمنعم عبــــد |رحمتـــ محمد عبــــد  ج|بــــ سوه|د|

543|86 د بــــدر|لجو|حمد عبــــد|ء |ول ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

47955 حمد|لسيد |محمد محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

323687 ى| لعل|بــــو |يمن |هلل |منتـــ  حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

2455|9 ن|ن محمد سليم|ل سليم|من هره|لق|بــــ |د|

9226|7 فظ مهدى  |جح ح|هلل ن|عبــــد لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

6975o2 ن|هيم عثــــم|بــــر|لرحمن ممدوح |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

9|5o4| لرحمن محمد محمد سيد  |عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

759895 ف عبــــده عبــــد|ر |من ه|لل|رسر ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

48772 ن رجبــــ لطفى|زم عش|ح ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

256495 لكرتـــه|وى |لص|مروه محمد  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

775346 لسيد|زم حمدى منصور |ح ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

|48|9o حمد|د |حمد فؤ|سلىم  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

35o874 فع|مز ش|مز ر|وي ر|تـــغريد عشم |نوعيتـــ بــــنه

8|4o63 للطيف|لدين فتـــىحي عبــــد|مه نرص |س| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

7o|52| |ن |لرحمن طلخ|لرحمن عبــــد |ء عبــــد |رس|
لبــــهلول

لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|23886 هيم خليل|بــــر|حمد |هيم |بــــر| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|2|28 لطيبــــ|لحميد محمد |عمر عبــــد  عه دمنهور|زر

25538o فع|لش|مل محمود |ل ك|هدير جل تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|469|7 هلل|هلل عبــــد |حمد فهىم عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

922392 لحليم  |لحكيم محمد عبــــد|ء عبــــد|عل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

879938 ين جد فهىم مسعد |م| في  سيوط|تـــربــــيتـــ 

4o467 طر حلىمي مصطفى|حمد خ| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

366286 حمد|لسعود |بــــو|لدين |ح |م صل ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|38383 بــــ محمد فتـــىح جوهر|يه|حبــــيبــــه  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3267o6 فع محمد|ندى محسن ش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

698394 عيل|سم|تـــه حسن |ده حسن شح|غ لمنصوره|بــــ |د|

78o57 ه|لد سيد بــــ|محمد خ ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

528895 لقه|لخو|رس محمود محسن |ف |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|3297 ص|لقص|دل عزتـــ محمد |حمد ع| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 
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6o3o37 بــــو غنيم|لسيد صبــــىح |لد |خ لمنصوره|بــــ |د|

6o2393 لحسينى|بــــر |آيه محمد ص لمنصوره|بــــ |د|

9|8oo4 لسيد  |حمد |ه |لل|كريم عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6752|o ن لسكرى|نيس عىل |حمدى محمد | مي  سكندريه|ل|صيدله 

69378o زى|د حج|ىط ج|لمع|بــــو |ء حسن |حسن لشيخ|عه كفر |زر

3|943  نصي |م |سل|
حمد محمد مصطفى هره|لق|حقوق 

|58386 لدنف|رس محمد |ي| ند هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

254359 صد|لق|هلل |حمد عبــــد|سهيله  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

298o46 مه|عيل سل|سم|جر مصطفى |ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o9479 ن |مل حمد|ل ك|ر كم|من ي صىح سوه
ج|معهد فنى

32o476 مر|عيل محمد ع|سم|حمد محمد | هره|لق|هندستـــ 

|64547 هيم|بــــر|حمد حسن |محمد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

9|o9o3 لكريم محمد |د|ن ج|محمد رمض ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

5|3983 بــــو قفص|ن حسن محمد عىل |نوره سكندريه|ل|بــــ |د|

5472o7 ينى|لجن|حمد محمد عىل |بــــسمتـــ  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

644677 لحميد غنيم|لحميد محمود عبــــد |روضه عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

865288 حمد بــــريسي|مه |س|م |ريه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4o3|o4 حمد حنفى محمود|لرحمن |عبــــد  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

482|9| حمد|سط |لبــــ|حمد عبــــد |محمد  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

4975|4  |لمو|حمد |ر |مي
ى
ي|ق

س|لفى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

638|3 بــــ|لتـــو|لد صلىحي عبــــد |م خ|سل| لفيوم|حقوق 

8|8739 مي جرجس|د س|مورين مر ي|طبــــ 
|لمنى

262498 ن|د محمد فهىم سليم|محمد فؤ ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

336554 حمد عبــــود|رق محمد |سلىم ط ى شمس| لسن عي 

23o45| ف محمد عىل|محمد  رسر ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

774956 للطيف|محمد رأفتـــ عزيز عبــــد ن|طبــــ حلو

693994 جي|لسم|تـــ مصطفى |لشح|حمد |هلل |عبــــد  لمنصوره|صيدله 

4o2|4o حبــــيبــــه محمد متـــول قنديل سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

357824 لموجود زىك|زى عبــــد|ء غ|شيم |تـــمريض بــــنه
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6o4367 بــــوجمره|م محمد |محمد هش ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4996|3 ى نعمتـــ عوض حسن عمر حسني  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|7469 ح|لفتـــ|حمد سعيد يوسف عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

644687 د|لضي|لحسن |بــــو|منيه محمد محمود | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

34o595 بــــو زيد|ج  |حمد ن|لرحمن |عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

823535 مه محمد عىلي|س|يه | حقوق بــــنى سويف

778|oo شم|د محمد ه|محمد رش زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7o22|| ح|لفتـــ|تـــه عبــــد |هلل شح|طمه محمد عبــــد |ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

484o|4 لسيد مصطفى|هيم |بــــر|ح |طمه صل|ف ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4695o مون عىل عىل|صم م|ع هره|لق|طبــــ 

24o85o ل محمد|حمد كم|لرحمن |عبــــد لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

238222 ى رضو|بــــر|فرح محمد  ن|هيم حسي  هره|لق|حقوق 

6326|5 لسميع|لسيد عبــــد |لسميع |بــــ عبــــد |رح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

83|729 محمد عوض محمد خيمر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

539454 لجليل|هلل جويىل عبــــد||يتـــ عط| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7|75|6 ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ح |لفتـــ|رق معتـــز عبــــد |ط لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

27||56 حمدعيس|لسيد |لعزيز |عبــــد| ند ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

68748o ن|لسيد محمد سليم|مد |ل ح|نه ط|بــــ دمي|د|

|4|9|3 هيم خليل|بــــر|لرحمن محمود |عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7|o939 لمتـــول|بــــو زيد محمد |مصطفى حليم  لمنصوره|هندستـــ 

52547 ى ى| |دل حن|ع| كرستـــي  مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

33834| لسيد مرىسي محمد درويش|يتـــ | |ره بــــنه|تـــج

879265 رف |م محمد ع|لسل|ره عبــــد|س سيوط|تـــمريض 

226223 ف ف|محمود  روق مصطفى|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89o946 س حسن |وى عبــــ|طمه ر|ف سيوط|تـــربــــيتـــ 

47525 لنبــــى سيد سعيد خليفتـــ|سيد عبــــد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2|4838 حمد صبــــرى محمد عىل رسور| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

623o89 ر|لبــــح|هلل طه طه |يوسف عبــــد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

78538o لسيد|ن محمد محمد |مرو زيق|لزق|طبــــ 
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337256 حمد|يوسف سيد مصطفى  ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

67|39 ح محمد قطبــــ|لفتـــ|بــــر عبــــد|نىه ص لفيوم|حقوق 

|38786 ن عطيه عىل مصطفى|رو ى شمس حقوق عي 

26o957 لق محمد|لخ|حمد عبــــد|منيه | ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

8o|743 رلي فرج|ره ش|مريم بــــش ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

9232|| ن  رزق | مي 
ى
هلل  |فرج شوق ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

347624 ى عبــــد|هلل محمد ي|عبــــد در|لق|سي  ى شمس|تـــج ره عي 

4233o5 ش|حمد |ر طه عرفه |من بــــى|لشر |ره طنط|تـــج

|54747 ى ويرس|ن س|هيم سلط|بــــر| |مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|256|5 لرحمن محمد عىل|عمرو عبــــد  ى شمس حقوق عي 

|52792 مل محمد|م محمد محمد ك|ريه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

||9243 رد صليبــــ|دو|جورج | رين|م ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

882645 حمد هود حلىم |لفتـــ |  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

263778 هيم زىك محمد|بــــر| |رقيه زكري هره|لق|م |عل|

262|48 ل محمد محمود|هيم هل|بــــر| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

7o|658 حمد  قشقش|حمد رؤوف محمد |جر |ه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9o437o لي |حمد هل|ل |محمد هل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o95|6 عص|لمج|هيم |هلل حسن إبــــر|بــــ عبــــد |ربــــ لمنصوره|بــــ |د|

498|32 حمد حنيطتـــ|لحميد |طف عبــــد |ن ع|رو عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25525 حمد محمد|مريم محمود  ن|بــــ حلو|د|

|59|o5 لعزيز|يمن سيد عبــــد |حسن  ن|تـــربــــيتـــ حلو

7|5453 يف محمد  نم|لعز محمد غ|بــــو |رسر لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5o975o لعزيز|ىط عبــــد |لع|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد | سكندريه|ل|طبــــ 

779345 لسيد محمد يوسف|دهم | زيق|لزق|صيدله 

529442 نيه|م محمد أحمد بــــر|محمد هش ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

232278 لسيد عىل موىس|محمود موىس  هره|لق|حقوق 

864732 ي|يه محمد قن|
وي مصطفى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

84o9|2 زينبــــ ربــــيع عىلي بــــكري دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 
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2|4394 فظ|فظ محمود ح|م ح|ريه د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

3||5|2 مي|د س|ل فؤ|ندى جم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|23925 ى |ي ى |سمي  ف محمد حسي  هيم|بــــر|رسر هره|لق|علوم 

239998 ق|لرحمن ح|عبــــد وى|تـــم دردير رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7254o حمد|ن محمد |محمد شعبــــ لفيوم|هندستـــ 

4955o9 بــــو خشيم|زى |هيم غ|بــــر|كريم عطيه  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6o762 ح رجبــــ محمد مرىس|صل ره بــــنى سويف|تـــج

7733|9 حمد مصطفى|مريم سعيد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

6799o ى يونس عبــــد|ي ر محمد|لغف|سمي  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

6633o حمد محمد|يوسف محمد  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

6986|3 ى كم|ي وى|لشن|لدين رفعتـــ محسوبــــ |ل |سمي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

755|44 عيل|سم|ن |ن رأفتـــ رضو|فن| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

486586 |ندرو فريد رشدى عط| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

67637 تـــ محمد مغربــــى محمد ني  لفيوم|حقوق 

6358o6 نور رشدى متـــول|عبــــده  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|38864 م سيد فرغىل|مريم عص ن|بــــ حلو|د|

752337 ى|حمد |محمد  بــــو زيد حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4o4745 دى|له|حمد عبــــد|دى وليد |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o|558 ي عبــــد|محمد 
لحكيم|حمد مصطفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|46268 يف محجوبــــ مهدي ص لح|رحمه رسر هره|لق|بــــ |د|

489o89 لدبــــور|لفتـــح محمود |بــــو|لسيد |ء |صف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6|o827 ن|حس|ن محمد |حس|يدى |ه ي صىح طنط
|معهد فنى

3|9425 حمد محمد|طف |مريم ع ى شمس|تـــج ره عي 

5|2523 مر|د موىس عىل ع|محمد فؤ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|76854 لفتـــوح|بــــو |حمد سعد |سندس  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

34772| ن محمود|م سمي  سليم|سل| ى شمس صيدله عي 

75377| لقوي|ن عبــــد|هلل محمود شعبــــ|منه  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

44o955 هلل|لح سعد عطيتـــ عبــــد|يتـــ ص| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

82572| ى حسن|ج |يه تـــ| لدين يسي  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
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269o6 دى|دى ش|رص ش|ء ن|رس| هره|لق|بــــ |د|

6o559o  طمز|لحميد |كريم محمد محمود عبــــد
ى
لدسوق |ره طنط|تـــج

6342o4 رص محمد سليم|كريم ن زيق |لزق|تـــمريض 

3|8|42 حمد|حمد محمد |ن |مرو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|33598 ي| نرص فريد منقريوس| ولوج  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

369576 لشوبــــىكي|تـــتـــ حفنى |لرحمن فتـــىحي شح|عبــــد ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

234767 م محمد عىل|محمد هش تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

3452o4 ع|ء سعودى يونس سيد ربــــ|ول ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

689243 ى |عىل ش ى|لسيد عىل ش|هي  هي  ره بــــور سعيد|تـــج

287|37 ل|محمد عمرو محمد هل تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

234396 محمد سنوىس زغلول فنجرى ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

36o6|7 هلل مسعد عبــــدربــــه عمرو|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

233o| ن|رق سيد عثــــم|لرحمن ط|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7||683 ز|د محمود محمود محمد حر|زي بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

9oo67| لسيد محمد |ر محمد |من ج|صيدلتـــ سوه

222757 حمد|لرحمن |سيف محمد سيد عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|9|5o هلل|بــــ |هر زىكي ج|م| رول|م ره بــــنى سويف|تـــج

3|9|93 ى ع|ي دل محمد قنديل|سمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|5|553 ى عبــــد |رص ي|ن| ر|ي لحميد|سي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

||957o لضبــــع محمد صبــــرى|بــــ |يه| |ر|ي ى شمس| لسن عي 

2|382o ن|لدين محمد رمض|لد نور|در خ|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

829394 ن|حمد عش|عىلي | لي|د دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|38328 دى|صف أبــــوش|حمد مصطفى محمد ن| ى شمس هندستـــ عي 

428453 لطويل|لسيد |حمد |ء محمد ربــــيع |رس| |بــــ طنط|د|

33|847 لحميد مرع|مي  حسن عبــــد| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

2588|8 هيم|بــــر|مد مبــــروك |حمد ح| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

853979 بــــي|م ربــــيع عىلي عر|حس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5||7|o مر|هيم ع|بــــر|مد |حمد ح|محمد  بــــ دمنهور|د|

425646 ى محمد حس|نعمتـــ حس ى|ني  ني  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

Thursday, September 6, 2018 Page 9063 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

25o538 ه | وي|لفرم|حمد محمد |مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

44349 مل دردير|هيم ك|بــــر|محمد  هره|لق|ره |تـــج

|36|o6 حمد|مه مصطفى سعد |س|يسل | ى شمس|تـــج ره عي 

64o576 در عىل|لق|لصبــــور عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

9|9753 لعزيز |لحميد عبــــد |د عبــــد |حمد عم| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

3|26oo لحميد|ل ظريف عبــــد|هلل جم|منتـــ  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4o94|o هيم عوض|بــــر|ء محمد عىل |عل |ره طنط|تـــج

9|8935 ى سل مي  ى |ني  مه فتـــىح حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

6|985| ف|لسيد |بــــر |لسيد ص|أمنيتـــ   رسر
ى
لدسوق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

3345o9 م محمد|م|م درويش |سل| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

|55o25 بــــتـــ|هيم حسن ثــــ|بــــر|ل |ئشه جم|ع ى شمس|تـــج ره عي 

63783| م عمر يوسف عمر|سهيل س زيق|لزق|ره |تـــج

2o976 هلل محمد سعيد  رسىمي|عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

5o|o6 ى  حسي 
ى قرئى محمود حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

34|8|3 هيم|بــــر|حمد متـــول |ن |نوره |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3o|5o| حمد محمد|ل |هلل جم|عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

85o523 حمد عوض|ء نبــــيل |هد| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

465637 لنرصى|بــــو |حمد |لحميد محمد |عبــــد  ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

|62o34 ى سعيد | رز|مبــــ|حمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

7o5o| سم|لق|بــــو|ر |لستـــ|ن عبــــد|محمد رمض لفيوم|بــــ |د|

92377 لرحمن محمد|مصطفى محمد عبــــد  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

|249|7 هلل صفوتـــ||حمد حسن عط| ى شمس|تـــج ره عي 

285979 م|لسل|سلوى مسعود عبــــيد عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5259| ى|لر|د عبــــد|حمد فؤ|ر |من زق حسي  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

767555 ى |ي ل|لع|هيم محمد خليل عبــــد |بــــر|سمي  لعريش|بــــ |د|

863263 لحليم عطيه|لعليم محمد عبــــد|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

77o|32 بــــ|لحميد حج|محمد سعيد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

9o2|5| لسيد |لحميد عمر |ر عبــــد|من ج|ره سوه|تـــج

52o|o9 حد رجبــــ|لو|ن عبــــد |مديحه رمض تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

64o774 هيم|بــــر|م محمد محمد |محمد هش زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

349|79 ل عىل عىل حسن|لهدى جم|نور  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 
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3268o| قتـــ خ| رك|لد محمد مبــــ|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78858 لح مدبــــولي|محمد نبــــيل ص دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

4|7338  |لشو|حد |لو|حمد محمد عبــــد |
ى
ئى|للق|دق لشيخ|ره كفر |تـــج

256684 لرحمن رزق|حمد عبــــد|مروه  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

8|5o88 لرحيم|لعزيز عبــــد|ره محمود عبــــد|س ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

||7535 ى|بــــو |رقيتـــ محمد فهىم عنتـــر مصيلىح  لعني  ى شمس حقوق عي 

3|82|| لنبــــى عزتـــ جمعتـــ|حمد عبــــد| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

757934 لم سعد عىلي|حمد س| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

26|9o4 ف محمد |عمر  لرحمن عمر|لنبــــوى عبــــد |رسر |ضتـــ بــــنه|علوم ري

753759 بــــ سليم حسن|يه|مريم  حقوق بــــورسعيد

|49|97 دى|لن|لسعيد |لسيد |رق |محمد ط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|7749 ىك شولح|محمد حسن ز ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

76oo32 لسيد عىل|سليم عىل | دين لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

447248 لضوى|شد |يوسف محمد ر سكندريه|ل|هندستـــ 

43|9|o  أحمد زغلول| محمد رض
ى
دسوق ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

238758 مر|ح سعيد ع|ندى صل هره|لق|حقوق 

85o396 لحليم|لرحمن محمد حسن عبــــد|عبــــد ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

26|684 بــــر سعد|زق ج|لر|د عبــــد|زي |طبــــ بــــيطرى بــــنه

437928 ه|سلىم حلىم محمد  لسيد شعي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

78|8o س|وع رشدى محمد عبــــ|ئى مط|م| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68836 لعزيز|لعليم ميهوبــــ عبــــد|ء عبــــد|ول لفيوم|علوم 

|74725 لسيد|لد محمد |عمر خ تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

82789 ح محمد محمود منصور|لفتـــ|حمد عبــــد | ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

235|8| هيم|بــــر|دى |له|حمد محمد عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

44|4o6 يف |عبــــد ن|لسيد عىل سعف|هلل رسر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|4|437 عيل|سم|روق |حمد ف|رق |ط |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

52|383 لمنعم مصطفى فريج|ء عبــــد |دع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

846226 لرحيم|حمد عبــــد|لد |خلود خ ن|سو|تـــربــــيتـــ 

7o2557 ف عبــــد |ء |ل| در محمد طعمه|لق|رسر زيق|لزق|صيدله 
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764593 ى وليد عبــــد |ي لمنعم محمد عوض|سي  ره بــــور سعيد|تـــج

69777| فظ محمد|بــــر ح|طمه ج|ف لمنصوره|حقوق 

4|3749 بــــ مدحتـــ فتـــوح غنيم|شه |بــــ طنط|د|

|269|3 دى محمود|له|حمد حلىم عبــــد |حمد | هره|لق|ره |تـــج

44653| حمد خليفه|لسيد |لد |محمد خ سكندريه|ل|هندستـــ 

23o792 حمد صبــــرى يوسف محمد|عمر  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|47383 روق محمد|ء ف|روق عل|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

59939 م محمد جمعه بــــيوم|سل| ي سويف
هندستـــ بــــنى

|7353 ج|نسمه طلعتـــ محمود فر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|87|4 سم|لدين محمد ق|حمد مىح |هيم |بــــر| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

92|o88 ف |لحميد خل|لحميد محمد عبــــد|عبــــد ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

255|7o ف|لحميد |ء محمد عبــــد|لزهر| حمد رسر تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

479|27 حمد|وع |لمجد مط|بــــو |وع |لرحمن مط|عبــــد  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

428926 متـــ|محمد رجبــــ خليل سل |ره طنط|تـــج

37764 ل محمد حسن|ن جم|يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

279596 وي|حمد حفن|وي |هر حفن|ن م|جيه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

893584 طف محمد حسن |م ع|له| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

4299|4 لعربــــي|يد |لعزيز ز|مد عبــــد |نس ح| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

84629o حمد محمد|ل |ء جم|سم| |ج طبــــيع قن|عل

5464|7 لغفور حسن|هيم حسن عبــــد |بــــر|لرحمن |عبــــد  بــــ دمنهور|د|

3|8o88 حمد محمود متـــولي متـــولي| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

4337o| لد محسن فتـــوح جميل|خ |ره طنط|تـــج

4|35|8 ح سميه|ره زىك صبــــ|س عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

8|7|53 حمد يوسف|لفضل |بــــو|يمن |ل |بــــل ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

624285 ن|ء فوزى فتـــىح خي  عثــــم|هن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

96294 حمد|محمود سميح محمود  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

79|46o هلل عىل|بــــر عبــــد |لعزيز ص|حمد عبــــد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

54|234 ئى|لنبــــى بــــر|محمد صبــــىح حسن عبــــد  |حقوق طنط

84|3| ن حسن محمد|نهله رمض ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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9|3644 هد  |محمود متـــول فتـــىح مج سيوط|ضتـــ |علوم ري

5o|6|5 وق محمد عىل يونس حسن رسر سكندريه|ل|عه |زر

846775 لح|حمد ص|لح |ء ص|ل| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

68886 هلل|حمد عبــــد |رس |هيم ف|بــــر| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

|69o46 لسيد محمد| |لعل|بــــو |ن |محمد رمض |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

76|536 لطنبــــول|لعزيز مصطفى |ء عبــــد |سم| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

694588 وى|لحن|هيم |بــــر|رس محمد |يه ي| لمنصوره|بــــ |د|

68735 تـــه محمد|ح شح|ء صل|هن لفيوم|بــــ |د|

8|468| ي|بــــ عبــــد|لوه|ر خلف عبــــد|س|
لغنى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

4|388 لق محمد|لخ|لد عبــــد|عمرو خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

429785 م|مد قرط|هيم ح|بــــر|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2|2744 ن|بــــر محمد رم|عمر ص هره|لق|حقوق 

368529 هيم|بــــر|ح |صل| حمد رض| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|22|2 لخول|لمغنى |لدين عبــــد|م |مؤمن حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|4|26 ى ي ى |نرمي  هيم محمد فرج|بــــر|سي  |تـــربــــيتـــ طنط

9o6279 لعزيز عطيتـــ |محمود عطيه عبــــد ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

|37628 لمغربــــى|عمر محمد محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

37|259 بــــو سليم|ن حسن محمود حسن |نوره ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7885o8 زينه محمد فيصل عمر محمد زيد ره بــــور سعيد|تـــج

69239| ى طه ص|حمد |ء |ل| بــــر|مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

86238| يع|رك ط|ده محمد مبــــ|غ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

634343 مر درويش عىل|هدى ع زيق|لزق|صيدله 

785486 د|لجو|حمد عبــــد |ح |صل| ند عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|3|94| بــــ محمد|لوه|ح عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |سم| هره|لق|ره |تـــج

335o|o لعزيز محمد|لمعز عبــــد|بــــسمتـــ عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

694633  |لدين |سلىم منصور مىح 
ى
حمد|لدسوق |ره بــــنه|تـــج

|4|846 لعزيز سيد|م عبــــد |حمد عص| ى شمس هندستـــ عي 

368|98 لعزبــــ|لحليم |لعزبــــ عبــــد|هلل |منتـــ  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

23o82o لسيد|لرحمن محمد |مصطفى عبــــد هره|لق|بــــ |د|

824762 ي فوزي|فيلوبــــ تـــي  جرجس بــــشر قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي
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783o86 ه رض| هيم|بــــر|خليل | مي  زيق|لزق|بــــ |د|

24489| فع|لحميد عىل ش|عبــــد| مه هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

2473|4 شد|لمنعم ر|حمد محمد عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

633225 لسيد|لسيد |ء عىلي |هن زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

339234 د|لجو|ء سعد عبــــد|عل| ر|ي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

825558 ر محمد|رحيل سعيد نج ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7o779| ىط|لمع|بــــو |حمد |حمد حلىم |ن |يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

222544 م محمد عزبــــ|هلل عص|رحمه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3466o9 هلل|ن عبــــد|نور رشو|سلىم  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

296o59 مجدى حمدى حسن عىل ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

237354 حمد|ضى |لر|ندى طه عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

54|29 دل جورج  مليكتـــ|ئى ع|روم ره بــــنى سويف|تـــج

7822o9 لسيد حسن|يدى حسن |ه عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

42528| هيم محمد مطر|بــــر|ن وجيه |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

68|722 محمد عمر مني  عمر مصطفى ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

6|7|27 لمحمدى محمد محمدين|ء |دين رف|ن ط|بــــ دمي|د|

5o7258 ى  ى محمد|بــــر|بــــسنتـــ حسي  هيم حسي  سكندريه|ل|حقوق 

36227| ف عبــــد|محمد  لنبــــى|لمنعم حسبــــ |رسر ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o3388 عيل هريدى|سم|ن محمد عجىمي |نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|32o24 ى|م ذر|ل جورج ع|جم| رتـــي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

243|7 ي
للطيف محمد|حمد عبــــد | |دئى سيوط|بــــ |د|

7|2|3o ه | ضى محمود عبــــده عىل|حمد ر|مي  لمنصوره|حقوق 

235|74 لمعىط|مي عبــــد|لد محمد س|حمد خ| هره|لق|ره |تـــج

2|4458 عيل درويش|سم|حمد |لبــــنى  هره|لق|هندستـــ 

789846 دى|لن|مر |م جوده ع|ء حس|ل| لمنصوره|حقوق 

52986o زق|لر|لحكيم عبــــد |م عبــــد |محمد عص ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

76o767 رى|لهو|حمد |د |سهيله رش لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

62629| ل|لع|لمجيد عىل عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد| دين زيق|لزق|بــــ |د|

48o727 ز|لقز|لرحمن |لرحمن عبــــد|صبــــري عبــــد | مه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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42o233 هلل مرع|بــــ |ل مجدى محمد ج|م| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

||6739 ن|حمد حسن عثــــم|محمد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

86786| ى|ده محمد بــــل|حم ضي حسي  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

893|96 ه | بــــومجىل |لبــــدرى محمد |مي  سيوط|بــــ |د|

869o34 ر|لشكور مختـــ|هبــــه سعد عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6|7|56 ى|لسيد |ن محمد محمد |نور لخرصى ط|بــــ دمي|د|

648623 ن غريبــــ|م محمد سليم|ده هش|غ |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

79o297 حمد|لسيد |منه محمد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

26|789 ل قوره|مه سعيد وص|س| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

78323o عيل كريم|سم|محمد محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

9o2527 ى|ش ل |لع|دل محمود عبــــد|ز ع|هي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

5|8o42 |عيل |سم|لمعىط |لدين عبــــد |ل |روضه جم
ن|بــــوسليم

ج|بــــ سوه|د|

696o32 لشهيدى|هيم |بــــر|حمد |نس نبــــيل |ن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6837o3 ن|لحميد شعل|م رأفتـــ لبــــيبــــ عبــــد |ريه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

477273 وس|ندر|يق |ج  عزيز ف|رك ن|م سكندريه|ل|ره |تـــج

6|4844 ل|لع|لمقصود عبــــد|لد محمد عبــــد|حمد خ| |ره طنط|تـــج

|58672 د|حد حم|لو|طمه رجبــــ عبــــد |ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

757687 هيم|بــــر|هلل محمد |حمد محمد عبــــد | عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

776o26 بــــر|تـــتـــ ص|هلل شح|عبــــد | دين زيق|لزق|نوعيتـــ 

84384o حمد|دلي |لع|ح |يه صل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

8|52|9 ء عمر محمد عمر|ل| ي|بــــ |د|
|لمنى

|3|582 ن|لسيد رضو|فظ |لح|هر عبــــد |سلىم ط هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|43627 حمد محمود محمد|ر عوئى |من هره|لق|علوم 

7o5|6o لمنعم|حمد عبــــد |د |لجو|يه محمد عبــــد | لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

2553o5 ى هش|ي لعليم|م عىل عبــــد|سمي  شمون|نوعيتـــ فنيه 

49||73 ف محمد عبــــد| |لي|د لبــــلىح|لعزيز |رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69|833 حمد خليفه|ل |حمد جم|محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

778o2o هيم نرص|بــــر|حمد |ل |مريم جم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|3|773 ن رفعتـــ حلىم شكرى|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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686846 ن|لسيد سليم|ن |هلل سليم|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

446979 ه محمد|لل|مصطفى محمد محمود عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

258862 هلل ربــــيع حسن سعد|عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

37527 هلل محمود|هلل محمد عبــــد |عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

642465 هيم|بــــر|مؤمن محمود محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

442792 بــــ|حمد سعيد دي|لسيد |سم |لق|بــــ |رح لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

24463| ى|لش|محمود مصطفى عبــــد  محمد حسي 
ى
ق ى شمس هندستـــ عي 

2|o74 حمد محمد|محمود سعد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

||692| مح عىل فرغىل فرج|سهيله س ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

622o2| |لق رخ|لخ|ريج أمجد عوض عبــــد | ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

|42356 لم عىل|لدين س|ء |عل| ر|ي هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

82833| بــــتـــ محمد|حمد محمد ثــــ| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

76o6|4 ى  حسن حسي 
مريم مصطفى ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لسويس|معتـــ |ئ 

6o7453 مصطفى محمد محمد محمود جبــــر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

368465 حمد|محمود محمد سعيد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

326953 شم|هلل محمد ه|ء عبــــد|غيد ى شمس|د| بــــ عي 

268776 ل|لشه|بــــر |منيه عزم ج| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

3|8o8o كم|لح|حمد عبــــد|لسيد |حمد | ى شمس حقوق عي 

498675 ي
ضىل|لف|لرحمن |نبــــيل عبــــد | دئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|65o22 حمد|لدين |رتـــ محمد عز|س ن|فنون جميله فنون حلو

3|623o يمنى يوسف عىل مسعد ى شمس حقوق عي 

7|o5|o ف |يه | س|لنح|لعربــــى معروف |لسيد |رسر طبــــ بــــورسعيد

5oo943 لىح|محمد طه عبــــد| رويد سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

69|767  |هيم |بــــر|لرحمن حسن |عبــــد 
ى
|لسيد |لدسوق

ز|لبــــ|حمد 
|بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

53546| يم سعيد|لد|س عبــــد |محمود عبــــ| دين |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

56764 للطيف|لعظيم عبــــد |مي  بــــدوى عبــــد | |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

4|4|4o لقطبــــ حموده|طف فوزى محمد |ء ع|آل |تـــربــــيتـــ طنط

487297 تـــه حموده|حمد عىل شح|عمر محمد  سكندريه|ل|حقوق 

868843 د حسن|رش|ل|بــــو|تـــ |طمه شح|ف ي صىح 
ن|سو|معهد فنى
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25284 حمد|ء سيد محمد |رس| ى شمس| لسن عي 

44|853 ج|لسيد حج|لسميع |ء عبــــد |نسي عل|ن لشيخ|بــــ كفر |د|

6o9o8o وى|لشن|م صبــــىح حلىم |هي |نوعيتـــ طنط

5453|7 هيم|بــــر|ن |ن محمد عثــــم|شهد شعبــــ لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

367665 رتـــ|لحكم عم|م عبــــد|مروتـــ بــــس |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|25499 للطيف دغيدى|جد محمد عبــــد |هدير محمد م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

865797 ي ق
سم|محمود فنجري مصطفى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

5|4282 س|جح  محمد حو|بــــو ر|ر عىل |من سيوط|عه |زر

527334 لسيد عىلي حسن موىس|حبــــيبــــتـــ  ي|بــــ |د|
|لمنى

26|569 ر|ر عىل دويد|ر دويد|بــــش |ره بــــنه|تـــج

79o|86 لدين عدل محمود درويش|م |هلل هش|عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|8o33 ويه|لقوى كر|رحمه عىل عبــــد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

7|o498 هر عطيه عىل عيطتـــ|ن ز|يم| لمنصوره|بــــ |د|

328844 هيم|بــــر|حمد محمد عبــــده | |بــــ بــــنه|د|

49322o حمد|هيم |بــــر|حمد حلىم |هيم |بــــر|حمد | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

83o49o ي محمود عىلي رزيق
مصطفى دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

235288 لخطيبــــ|هلل محمد |حمد عبــــد| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|443|o مه حنفى بــــيوم|س|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|38|66 ف سيد عبــــد |عمر  لرحمن|رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

439722 لنبــــي|حمد عبــــد|بــــر |ندي يوسف ج لشيخ|ره كفر |تـــج

77o48| ف|ن |هلل محمد رمض|عبــــد  حمد رسر ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

4o|6o ى عبــــد ى ج|نرمي  لربــــ|د|لسميع حسي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

9o|67 حمد محمد|عمرو محمود  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

438o84 فع|لش|لدين محمد |هيم عزيز |بــــر|مينه | |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

6264o4 هيم|بــــر|هلل محمد |تـــسنيم محمد عبــــد زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

625422 لسيد عسكر|ورى |لمغ|لدين |د |شهد عم زيق|لزق|طبــــ 

49|664 ن|لعري|حمد |حمد محمد سمي  محمد | ي للفن|
|دق قن|لفنى

9o7837 رس عبــــد ربــــه ذىك |حمد ي|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر
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634622 س|لمنعم عبــــ|مه عبــــد|س|عمرو  زيق|لزق|علوم 

424|57 ج|ن حج|ج عثــــم|م حج|م عص|حس سكندريه|ل|علوم 

26799o يز محفوظ|مهند رشدى ف ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

632645 لسيد|لسيد جوده |م  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7o6877 هيم|بــــر|لسيد | |هلل رض|عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

853o86 لح|لعيون ص|بــــو|ح |ندي صل ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

35|o97 ى سيد عبــــد| ن|ر يم|لد|حسني  |حقوق بــــنه

44o887 ى محمد|إسم عيل محمد عىل حسي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

629945 هيم|بــــر|رق يىح عىل |يىح ط زيق|لزق|بــــ |د|

8|7482 ي محمد حسبــــ 
هلل محمد|مصطفى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

832522 حمد عىلي محمد مغربــــي| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

694644 مه|لسيد سل|دى |له|ح محمد عبــــد |ء صل|عىلي لمنصوره|صيدله 

8|393| ف كم|نجليوس | ل فرج|رسر ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

837o5o ى سعيد عبــــد|ي لحميد|ه عبــــد|لل|سمي  |هندستـــ قن

259865 ى|ح ش|لفتـــ|حمد عبــــد|ء |لشيم| هي  |ن طنط|سن|طبــــ 

42o273 حمد فوده|لحليم |هيم عبــــد |بــــر|ندى  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

23898o هيم|بــــر|ل عىل |كم| ره رض|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

63|92| حمد|م |لسل|محمود عبــــد | رن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

44o88| وي|لشه|لرؤف |ن عبــــد |بــــر شعبــــ|حمد ص| |حقوق طنط

2|5388 يف | روهند حمد فرج رزق|رسر |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

233922 لغنى|حمد عبــــد|حمد مصطفى | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

286879 ن|ن زهر|لسيد ريح|ره سمي  |س تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

226496 ى دل ونيس شنوده|ع| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3|8|2 بــــرى|لج|للطيف |حمد محمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7657|| غيتـــ|لن|لد محمد محمود |يوسف خ ره بــــور سعيد|تـــج

|56342 ى رمض|محمد حسنى  ن|مي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

86284 ح|لفتـــ|محمد محمود مهنى عبــــد  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

3285|4 حمد|لحميد |حمد عبــــد|ئل |حمد و| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

276483 زى|ض محمود حج|حمد ري| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر
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847o|5 بــــ محمد|لوه|لسيد عبــــد|محمد عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

55884 ى|د رضو|حمد عم| ن حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6388|9 هر عليوه|لط|د |د محمد فؤ|ندى فؤ زيق|لزق|علوم 

6349|9 هلل|رق سعيد محمد عبــــد|ط زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78o627 ى|ره رأفتـــ عبــــد |س لحليم عىل حسي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

3|683| ن تـــه منصور|وهبــــه شح| مي  ى شمس صيدله عي 

37o63o ى ج|كم دو|ل سعيد محمد حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

678583 ي|لجن|حمد |حمد |لرحمن |ذ عبــــد |مع
ينى لمنصوره|صيدله 

||9|28 لمنعم|ن محمد فهىم عبــــد |نوره ى شمس|تـــج ره عي 

476|26 حول|ل|حمد |دين محمد |ن سكندريه|ل|بــــ |د|

359|82 ى شفيق| بــــول مجدى هيى ى شمس صيدله عي 

79747 وى|لمك|حمد |ل |حمد جم| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

9||8o7 لزوىك حمدون محمد  |م |غر ج|بــــ سوه|د|

777355 ض|ش ع|لدمرد|لحميد محمد | رس عبــــد|يه ي| زيق|لزق|نوعيتـــ 

257|62 ف |يمنى  لدى|لخ|لكوم |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|44o8 بــــ|لدين طه خط|م |حبــــيبــــه حس هره|لق|بــــ |د|

695928 ى|هيم محمد |بــــر|رس محمود |ي لبــــحقي  لمنصوره|حقوق 

34938| حمد محمد محمود|محمد  ن|سو|ضتـــ |علوم ري

7||222 ز معوض|لبــــ|زى |لعز|جدى |منى م لمنصوره|بــــ |د|

|8489 حمد طلعتـــ|مريم محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

8|7799 ي|ر
محمود عىلي حسن| ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

85o376 ي عص
م عبــــيد محمد|مصطفى لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

|57547 ى محجوبــــ|ل |مل جم| مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

49582 هلل يونس|مصطفى فتـــىح حسبــــ  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

36|424 ف |ره |س لسيد بــــيوم|رسر ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

447897 ده محمد بــــيوم عىل|حبــــيبــــتـــ حم سكندريه|ل|هندستـــ 

62o432 يف محمد رشدى | ر|ي م|لش|رسر ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

332o82 لسيد|ء فوزي محمود |دع | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|46747 هيم محمد رزق|بــــر|حمد | |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ
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7|582| ى عبــــد  م|لسل|حمد عبــــد |م |لسل|نرمي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

88o454 وى  |ئيل حن|وى ميخ|حن| مدرون سيوط|تـــربــــيتـــ 

327|2o لعليم محمود|ح عبــــد|هلل صل|منتـــ  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9o69|o لحميد |لنرص محمد عبــــد|سيف | لي|د ج|بــــ سوه|د|

853527 عيل|سم|حمد محمد |لرحمن |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

4o7466 ل غريبــــ نجم منصور|ن جم|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|8888 ن حسن سيد|ره رمض|س ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

|438o4 س خله|يم يوسف غط|فر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|835 هيم|بــــر|ن معز محمود |يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|6868 يد|لحميد ز|لحميد محمد عبــــد |يتـــ عبــــد | سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

2|7457 لدين|زى نور |لمغ|ل محمد |بــــل| رويد هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6o|45 هلل سيد عىل|م عبــــد |بــــتـــس| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

6|654 |لبــــنى رجبــــ غ
ى
لبــــ دسوق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|39|6o ى|يز |ر ف|من حمد محمد حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

28899 مر محمد|بــــ ع|يه|يىحي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

894848 لحميد عىل محمد  |هلل عبــــد|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

4322o حمد وحيد منصور منصور| هره|لق|ره |تـــج

236o38 |غ|حمد |شور |حبــــيبــــه حمدى ع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|6|65o بــــ محمد محمد حسن|يه|سلىم  ى شمس|تـــج ره عي 

648|3 عيل|سم|ره محسن حسن |س لفيوم|بــــ |د|

256285 لحميد جمعه|م عبــــد|لسل|لسيد عبــــد| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

55569 وع بــــدوى|لم عيد مط|س صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

5|4|59 دل جمعتـــ عبــــدربــــتـــ|طمتـــ ع|ف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

476o33 لدين جميل محمد منصور|م |هلل حس|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

698554 مصطفى محمد مصطفى محمد| دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9o3226 مه |بــــوش|لعزيز |ليىل محمد عبــــد ج|ره سوه|تـــج

|3oooo هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|يمنى  هره|لق|ره |تـــج

835|37 هلل|طمه محمد فنجري عبــــد|ف قرص|ل|فنون جميله فنون 

528988 لس خليل عبــــد  ك خله|لمل|كي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 
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4852o2 بــــ مرىس عمر|لتـــو|ح عبــــد |رحمتـــ صل لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

5o6356 ي|ر
م يعقوبــــ عزيز|س| ئى تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

49269o حد |لو|حد مصطفى عبــــد|لو|مصطفى عبــــد
مصطفى

بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8789o9 محمد ممدوح محمد متـــولي  سيوط|صيدلتـــ 

63|579 خلود محمد سعد غريبــــ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o7888 هيم محمد سعد|بــــر|محمد  لمنصوره|حقوق 

8872o8 | ئى عزتـــ معزوز بــــسط|م| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

54763 لمقصود|د عبــــد |دل رش|ل ع|م| ن|حقوق حلو

7|743o ن|لمنعم عليوه سليم|م عليوه عبــــد |سل| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

84756| زي|ن حسن مغ|مروه عثــــم |ج طبــــيع قن|عل

6ooo7o مر|لبــــيوم ع|منيه وهبــــتـــ محمود | |علوم طنط

3326|7 لد محمد خليل|م فوزى خ|محمد عص |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|59|54 حمد سعيد سيد|محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|64|27 ل|لع|محمود محمد سيد عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

885843 ى |لمحسن محمد |ر عبــــد|من مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

353o69 لعزيزى|لد عىل محمد حسن |محمد خ ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

42794o ل|لجبــــ|لمجيد |يه محمد تـــوفيق عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

462938 عي|لسبــــ|لد طلبــــه محمد عبــــده |ر خ|من لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

639229 م|م|حمد |طمه محمد |ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

485752 ي
هر يوسف|بــــ يوسف ط|يه| |دئى سكندريه|ل|ره |تـــج

636643 حمد عىل|م |حسن عص |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

|36762 لسيد محمود|ن محمود |نوره لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

389|5 يف ع ى|دل د|رسر ود شيى هره|لق|علوم 

827953 م خليفه محمود خليفه|حس ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

442354 بــــينى عطيه|لمتـــولي |هيم عطيه أحمد |إبــــر لشر لشيخ|ره كفر |تـــج

49|272 دى|بــــوش|عيل محمد |سم|ن |نوره لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

83882| حمد|حمد |لحميد |رحمه عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

68622| لمعىط موىس محمد|ل عبــــد |ر جم|عم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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34435o شم|بــــوه|لسيد |شم |بــــوه|نور |محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

|4282 لحميد|لرحمن عبــــد |م عبــــد |عمر عص هره|لق|صيدله 

6845o7 د|م عي|لسل|لمتـــول عبــــد |مروه زينهم فوزى  لمنصورتـــ |تـــمريض 

|7|74| ن|لسم|حمد |لسعود |بــــو |مريم  ى شمس|د| بــــ عي 

488|4o  طه |عبــــد
ى
لعليم|حمد عبــــد|لرحمن شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|53252 ل|لع|ل عبــــد |مديحه محمد كم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

482765 لصعيدي|لسيد |لسيد محمدي |ء |رس| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6o9258 وى|لسعد|محمود محمد محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

345653 ي|ر
لشحري|حمد سيد |سيد سيد | ئى مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

5oo83o لرحمن|حمد عبــــد |حمد محمد |ء |رس| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o|97o لحميد عبــــده|لد حلىم عبــــد |محمد خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

356449 ف عبــــد|ح |لفتـــ|عبــــد ح سيد عىل|لفتـــ|رسر |كليتـــ هندستـــ بــــنه

7o2763 وى|لبــــحر|لمتـــول |لمتـــول |سميه مسعد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o7496 للطيف محمد |ج عبــــد|لص|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o9533 ح|وى صحص|لرحيم خربــــتـــ|محمد عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

82636 ف سعد عبــــد |مصطفى  هلل|رسر م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

884967 لق |لخ|سط عبــــد|لبــــ|م عبــــد|لسل|روى عبــــد| سيوط|بــــ |د|

5|8782 ف |ء |سم لسيد محمد مرزوق|رسر بــــ دمنهور|د|

|7o|64 ي سمي  عبــــ|هلل ه|يتـــ |
مر|س ع|ئى ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

83|727 محمد عبــــده فخري نور ج|ره سوه|تـــج

77oo84 ي|دل محمد رش|د ع|عم
د مصطفى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o8966 لىح محمد|د عبــــد |ن فؤ|ل سلط|جل سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

28o726 س|لعظيم عبــــ|هلل عبــــد|مر|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

52o794 لسيد عويضتـــ|لحليم محمود |يتـــ محمد عبــــد| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

82678 هيم محمد|بــــر|حمد | |ند هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|9|75 بــــوزيد|ن محمد محمد |ء رمض|سم| بــــ دمنهور|د|

3||575 لمقصود |ل عبــــد|لمقصود محمد كم|عمر عبــــد
عصفور

ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

8||269 بــــ|لبــــ|ن جمعه فتـــح |ر رمض|زه| ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

49593| ع|لسبــــ|لسيد عىل |ندى محمود  بــــ دمنهور|د|
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695868 ه محسوبــــ ري| د|لسيد عو|ض |مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

2|5o29 دل سعد حسن|هلل ع|سيف  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

8|664| لس نش تـــ زغلول فهيم|كي  لمنصوره|حقوق 

|57228 ى  لحميد عفيفى|يمن عبــــد |رني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

328o4o لعظيم|م سمي  عبــــد|سل|حمد | ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

638||5 موئى حسن|محمد رجبــــ حسن ديد زيق |لزق|تـــمريض 

7589o8 ى|لظ|مصطفى غريبــــ عبــــد  هر حسي  لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

4o3||o بــــو بــــكر محمد مرغنى عىل|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

525|44 لشوبــــرى|لنبــــي |لعزيز عبــــد|حبــــيبــــه ممدوح عبــــد سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

52|79o لعزيز|لسعود عبــــد|بــــو|رص |لن|تـــيسي  عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8|8696 يوسف| ري عدلي حن|م ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

364249 حمد|م |لسل|محمود محمد عبــــد دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

483686 هلل|د|ء حسن عىلي حسن ج|شيم دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

||6o94 ي|ه
مد|در ح|لق|رص عبــــد |حمد ن| |ئى وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

269948 بــــوموىس|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|حمد |مني   ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|6333o لرحمن معوض|ن عبــــد |ندى رمض ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|545o8 ى  لعدل|محمد حسن حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

9|2o5 عيل|سم|لحكيم |عيل عبــــد |سم|هند  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

2239|4 ى|ء |سم| ى محمد حسي  ف حسي  رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o6o39 ن|هلل سليم|محمد عيد محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

9o2833 هلل  |ن نرص محمد عبــــد|نوره ج|عه سوه|زر

37322o ي |لسيد |لد |خ
ى
هيم|بــــر|لدسوق وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

|76o7 حسن محمد حسن عصمتـــ هره|لق|ره |تـــج

2|5|93 حمد|لسيد مىك |ئى رفعتـــ |م| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

827494 ر|هلل مهدي محمد عم|تـــ |ي| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

755|o4 ف محمد عبــــد|رضوى  لملك|رسر حقوق بــــورسعيد

9o6476 هلل  |رأفتـــ رزق نرص | سوسن ج|بــــ سوه|د|

252646 د عبــــد هلل|رس رش|سلىم ي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|44o3| هيم|بــــر|قمر محمد زىكي محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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4o5875 لد خرصى سيد خليل|ء خ|رون سكندريه|ل|بــــ |د|

|58|68 لمعىط|د عبــــد |ن محمد فؤ|نوره ى شمس| لسن عي 

488695 ي عبــــد 
بــــ سعد بــــدر|لوه|محمد حسنى م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|765|2 لسيد|رضوى بــــخيتـــ محروص  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|8728 ي رجبــــ عىلي|رس|
ى
ء دسوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

286|55 لمرصى|حمد محمد |ل |مصطفى جل ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

475438 مه قدوس|د سل|ريتـــ مجدى ج|م سكندريه|ل|هندستـــ 

437249 ه|عبــــي  محمد عىل محمود  بــــوهي  لشيخ|بــــ كفر |د|

455624 حمد|بــــر محمد |ن مصطفى ج|مرو سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

37o253 م محمد سمي  محمد|حس رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

76|56| ي|هلل محمود عبــــد |عبــــد 
لعظيم مصطفى |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع

وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

4oo38o لغنى|هيم عبــــد |بــــر|وليد سعيد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33||o7 ي محمد |مي  رفعتـــ عبــــد|
لسكري|هيم |بــــر|لغنى ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |

بــــمرىس مطروح

526986 حد|لو|محمد عىل محمود محمد عبــــد ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

|22852 م|وع عل|محمود مصطفى عبــــده مط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

23oo89 يف صل|سل| لحميد|ح عبــــد|م رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

343388 ي رض|م|
ن عىلي|سليم| ئى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

624769 لسيد|لغنى |رس محمد عبــــد |محمد ي معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4o6o77 حمد|عيل |سم|لنبــــى محمد |ر عبــــد |مي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2o|o4 بــــ فهيم|لتـــو|لرحمن ربــــيع عبــــد |عبــــد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

63|972 ء سمي  محمد حسن عىلي|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

244634 ى فرج | حمد|حمد خي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

449894 مريم محمد حسن محمد حسن |ره طنط|تـــج

92|673 قيم |مجد عزيز يو|بــــشوى  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

2|2285 يف حس هيم|حمدإبــــر|كف |م ع|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

32|963 رتـــ محمود عىل سليم حسن|س |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

894284 هلل جنيدى  |ن عبــــد|ء رمض|شيم سيوط|بــــ |د|
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||6495 ن عمرو مسعد محمود|نوره ن|بــــ حلو|د|

475894 ل محمد عبــــده|ل مسعد جل|جل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

259547 د|حمد محمود حسن مر|ره |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

765843 ئل محمد مسعد عيس|و| هن ره بــــور سعيد|تـــج

26|o28 لحميد|د محمد عبــــد|د عم|نه ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

6397|2 لمقصود|ن سعيد محمد فتـــوح عبــــد |نوره زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85384| ي جم
حمد|ل |مي حسنى ره بــــنى سويف|تـــج

823476 ي|حمد تـــوفيق ر|ميمه |
ضى ي|بــــ |د|

|لمنى

|322o2 هيم|بــــر|هيم جمعه |بــــر|فرحه  تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

793346 ي|محمد محمود عثــــم
ى
ض|ن محمد ق ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

698759 بــــى|لد عر|ليىل ثــــروتـــ محمد خ لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

686459 رى|لبــــخ|زى |لمغ|زى |م زينهم غ|سل| لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

5|5825 م منصور|لسل|ء محمد محمد عبــــد |وف سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

7o|4o8 لكحىك|ئى  مصطفى درويش |هلل ه|عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

223855 ى|حمد ش|رحمه  ذل عىل حسي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

6|66|6 ي
لغتـــوري|محمد مسعد محمد | دئى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

62357| تـــه|هيم محمد فرج شح|بــــر|هلل محمد |عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4844|7 حمد|قوتـــ |لد لطفى ي|لطفى خ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|7|9|6 لرحيم|لحسن عبــــد |بــــو |رس |سلىم ي د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

2954o6 حفصه طلبــــ سيد طلبــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|44|9 ى| دهم زكري|مريم  حسني  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

687736 م|هيم مصطفى عل|بــــر|دل |سعد ع لمنصوره|ره |تـــج

847o66 ن|لحميد محمد عثــــم|لحسن عبــــد| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

5|3o54 حمد محمد سعيد|ر محمد |عم |عه طنط|زر

3595|| ى عبــــد| ك|لمل|ك نجيبــــ عبــــد|لمل|يفلي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

494585 ي|لحميد طه عىلي خليفه |د عبــــد|زي لزهي  |حقوق طنط

769434 ي|ر
ن|ن محمود سليم|سليم| ئى لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

8o439| ء محمد عطيه خليل|شيم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

285947 ل|لع|سعيد حسن حسن عبــــد| نه ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى
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49o|47 ى محمد عبــــد |لص|حمد عبــــد |دتـــ |مي هلل|لحي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|38639 حمد|لمنعم |هدى مجدي عبــــد  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

877o7| لعظيم تـــوفيق  |ندى تـــوفيق عبــــد سيوط|بــــ |د|

686857 محمد مجدى محمود محمد بــــدوى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4|o7|2 حمد متـــول|ل |حمد جم|تـــفى  |حقوق طنط

363785 لسعيد محمد|دل |سعيد ع عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

832993 ي|بــــرين سيد محمد |ص
لصغي  مصطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

7o89o2 لسيد|لمتـــول مصطفى |فظ |مه ح|س| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

699|o8 زق وهبــــه|لر|هلل عبــــد |محمود صبــــح عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

924822 فظ محمد |لح|بــــر عبــــد|ره ج|س ج|تـــربــــيتـــ سوه

7o399 |بــــوشف|لسيد عىل |ء محمد |دع لفيوم|لعلوم |ر |د

7o5364 ل محجوبــــ|لرج|ل محمد عز |م كم|حس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36o98| ر|لغف|طف سيد عبــــد|طيمتـــ ع|ف |حقوق بــــنه

7o5992 حد|لو|هيم عبــــد |بــــر|هيم |بــــر|لح |طمه ص|ف لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o489 وق عبــــد  حمد|لرحيم |لحميد عبــــد |رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6755|3 لسيد مصطفى|مريم محمد حسن  زيق|لزق|بــــ |د|

82o6|8 ى|غبــــري| ديفيد رض ل حني  سيوط|حقوق 

957o3 ى محمد وليد أحمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|3o96 لبــــدوى|در عيد |لق|ل عبــــد |رضوى جل |صيدله طنط

677778 هيم محمد زىك|بــــر|لسيد |م |سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

75386| سلىم عىل محمود خليل عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

267648 ره|لحميد نو|هبــــه طلبــــه عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

896845 ن  |ىط رضو|لع|ر عبــــد|لستـــ|خلود عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

52|793 ي |جه
ز|هيم در|بــــر|د مصطفى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

627|o5 بــــ خليل|لوه|محمد سعيد محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

286o99 |هلل حن|ئى مجدى فهيم عوض |روم ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

685647 حمد|دى رزق فرج |لبــــغد|ل |بــــتـــه| لمنصوره|بــــ |د|

792393 هيم مصطفى محمد|بــــر|صفوه  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

22259|  |ع| ري|م
ى
|يىلي|طف شوق ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

Thursday, September 6, 2018 Page 9080 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

27o852 ميه سعيد محمد نور|س ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

845984 |ندرو عدلي حكيم حن| ن|كليتـــ طبــــ أسو

8774o5 حمد  |تـــر |لس|منيه حسنى عبــــد| سيوط|ضتـــ |علوم ري

253257 ف|عىل سعد خل| نور تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|35983 هيم|بــــر|زق |لر|هيم عبــــد |بــــر|زينبــــ  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

479767 غبــــ حسن|دق عىل ر|رق محمد ص|حمد ط| سكندريه|ل|بــــ |د|

332|8 س مطر|ئى عبــــ|لكيل|تـــى محمد |ندى نج هرتـــ |لق|تـــمريض 

|5o|79 لسميع|لسميع صبــــىحي عبــــد |محمود عبــــد  ن|هندستـــ حلو

45o734 ل|لجم|لسيد يوسف |مروه محمد  |هندستـــ طنط

6489|5 لمنعم محمد سليم|متـــ عبــــد|س|عمر  زيق|لزق|بــــ |د|

423644 حمد سعدون|هيم محمد سيد |بــــر|يه | تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

569|| زق محمد|لر|ء عصمتـــ عبــــد |سم| ره بــــنى سويف|تـــج

||7996 لمجيد|مريم محمد عىل عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

75335o ى سيد حسن محمود حسي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

92|o89 لنعيم |حمد محمد عبــــد|محمد  ج|هندستـــ سوه

|6345| لدين محمود عىل|م |ندى حس هره|لق|هندستـــ 

22726| لمجيد|ل فرغىل عبــــد|محمود جم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

437|4o م|م عىل سل|ف محمود سل|عف لشيخ|علوم كفر 

227977 بــــر|ص| لعل|بــــو|بــــر |تـــفى ص ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

8o4493 ل يوسف محمد|جم| ر|ي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

226656 ن عبــــيد|حمد رمض|م |سل| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

222o95 لعظيم|لسيد عبــــد|حمد | |عل ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

8o7233 ن عىلي محمد|عىلي شعبــــ لمنصوره|حقوق 

8o887o نعيم| صموئيل نصىحي حن ره بــــنى سويف|تـــج

5|6622 ئى|لصو|حمد فتـــىح |رحمه  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|943o بــــو زيد|لرحيم |لنبــــوى عبــــد | |صبــــ |طبــــ طنط

4948| يد|بــــ ز|لتـــو|هر عبــــد|هدير ط ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

883454 هيم  |بــــر|رى |لبــــ|مصطفى محمد عبــــد ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

432698 فع|لش|س |منى محمد عبــــ لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

853236 سميه رفعتـــ محمود محمد ي|بــــ |د|
|لمنى
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|69583 هيم|بــــر|لد مظهر |محمود خ ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

||5242 لغنى|مر سيد عبــــد |منى ع ى شمس|تـــج ره عي 

526898 ده مسعود|ده حسن حم|حمد حم| |بــــ طنط|د|

269577 يد مصطفى نرص|ل ز|م| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|55448 ى محمد محمد  ر|لنج|حبــــيبــــه خي  ى شمس|تـــج ره عي 

27|952 لسيد|لحميد محمد |عبــــد| مريم زكري تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

876988 ى|م هيم  |بــــر|ثــــروتـــ فوزى | رتـــي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

825369 ي عىلي|لشيم|
ء محمد مصطفى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

|336|6 ف حسن عبــــد |سلىم  لرحمن|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7673oo م عبــــده محمد|لسل|هلل عبــــد |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

9|o3|5 زر |بــــيشوى جرجس عبــــدمريم ع ج|ره سوه|تـــج

784439 لسيد |ل |لع|هيم عبــــد|بــــر|هلل محمد |يه |
حبــــيش

مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

9o24|5 حمد |فع سيد |لش|حمد | سكندريه|ل|صيدله 

364695 يف رش د فكرى|مريم رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

77372| ى|م ن|وس سليم|ندر|عزتـــ جمعه | رتـــي  ى شمس صيدله عي 

63o498 ى عبــــد | تـــه|حمد محمد شح|لمنعم |لحسي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

485785 ى محمد|ملك شعبــــ ن محمود حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

3|485 جد محمد سليم|ح م|سم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

692686 ى تـــفى  مي  لحسينى|هيم محمد |بــــر|لدين |ني  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

4|6|46 للطيف|للطيف عبــــد |هبــــه ممدوح مرىس عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

98|68 بــــ تـــوفيق|لتـــو|دل عبــــد |لبــــنى ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

336oo3 ي
حمد عطيتـــ|سيد | دئى ى شمس حقوق عي 

629576 ل محمد حسن|تـــسنيم جل زيق|لزق|عه |زر

3277|2 ء عطيه فتـــىح مرشد|سم| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

283728 ف محمد رأفتـــ خليل|هلل |سيف  رسر ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

33922| وى|لبــــيوم بــــد|تـــ محمد |هبــــتـــ عرف |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

335oo3 ن|ن محمود حس|يتـــ شعبــــ| ى شمس| لسن عي 

25|753 لخول|محمد حمدى محمدى  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6oo|43 مل|ندى محمد عمر قز لمنصوره|هندستـــ 
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8||38 هيم|بــــر|هيم |بــــر|ء مصطفى |رس| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

536884 ى عبــــد  |لعظيم محمد ند|محمد حسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

428976 بــــو حسن|بــــ |لوه|بــــ عبــــد |لوه|ء عبــــد |ول |علوم طنط

287758 لمغربــــى|م محمد |لسل|حمد عبــــد| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|53||3 مد|لرحمن محمد عطيه ح|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|336o ئيل|ئيل وهبــــه ميخ|نوبــــ مسيحه ميخ|بــــ| هره|لق|هندستـــ 

489434 عد|للطيف صديق مس|عد عبــــد|للتـــ مس|هبــــتـــ  سكندريه|ل|ره |تـــج

834784 محمد وليد محمد فوزي يونس دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

689375 وق عبــــد  لدين|بــــ |لعزيز شه|لعزيز محمد عبــــد |رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

23785| ح|لفتـــ|لعظيم عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|عزيزه عبــــد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

6ooo62 ف |حمد س| لدين|م حسن رسر |ره طنط|تـــج

287587 حمد عىل سلوم|ء حمدى |شيم تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4o9295 ي|ل|ىطي قطبــــ |لع|ء قطبــــ عبــــد |لىمي
شموئى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

8o4627 ئيل|لمسيح ميخ|مريم صموئيل عبــــد ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

87774| بــــ سيد محمد  |يه|رحمه  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

8o5245 حمد عمر موىسي|عمر  ي|بــــ |د|
|لمنى

265222 وى عبــــده|لشبــــر|لسيد محمد |حمد | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

273484 مه عىل|حمد سل|محمد  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

29244| ن محمد|حذيفه طه ديبــــ |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

79oo69 يم|لد|لسيد حسنى عبــــد|محمود  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

45o252 ر|لجز|حمد محمد يحن  | |هندستـــ طنط

245955 لرحمن|يم عبــــد|لد|حمد محمد عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4|6966 ىط|لع|لخي  عبــــد|بــــو |سهيله قطبــــ محمد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

56|53 ي|
ى
تـــي عىلي|حمد محمود ق سيوط|ره |تـــج

|52275 بــــ|لتـــو|يه طلعتـــ طه عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

496|95 ن عىل عميش|ء حلىم رمض|حسن ره دمنهور|تـــج

895||8 ن |لرحمن عىل محمد عثــــم|عبــــد ج|علوم سوه

8o333 لعزيز|محمد سمي  صبــــرى عبــــد لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2372o7 يق عزيز نخله|د ف|ندى عم|س ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 
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6|3733 لشيخ|وى |لشن|دى محمد حسن |ه |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5o475 س|ح عبــــ|م صل|محمد عص بــــ بــــنى سويف|د|

685o98 مه|حمد سل|لق |لخ|عبــــد | لق رض|لخ|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

53885o هلل|بــــ |لدين منصور ج|حمد نور| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

636o46 م|لسل|حمد محمد محمود عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

694467 ف محمد محمد |رضوى  لبــــدرى|رسر لمنصوره|بــــ |د|

346296 ى محمد عبــــد|ئى |محمود ه لكريم|مي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

542357 لغنى|لدين حسنى مسعود عبــــد|ء |خديجه عل |حقوق طنط

8952o7 ن |لد عثــــم|مصطفى صبــــرى خ دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4||289 تـــ خ لنبــــي|لد محمد قطبــــ حسبــــ |أمي  |بــــ طنط|د|

7|7o23 ين عبــــد  م|لسل|لحميد محمد عبــــد |رسر ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

3||897 لمنعم محمد|تـــم عبــــد|لرحمن ح|عبــــد ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

26657o هيم|بــــر|ىط محمود |لع|لمنعم عبــــد|ره عبــــد|س م بــــنى سويف|إعل

8|288| بــــ|لوه|حمد عبــــد|ء سيد |ول ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

783778 لرحمن حربــــ|د حسن عبــــد |لسيد عو| زيق|لزق|صيدله 

6o9646 لبــــهىح |محمد فتـــىح | لوف|بــــو|ر |من |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|47727 ل|لجم|ح |لفتـــ|لدين عبــــد |م |مؤمن عص هره|لق|حقوق 

||6969 هيم|بــــر|عمر محمد حسن  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

8o64oo |حمد محمد عط|جر |ه ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

88o47o ىط |لمع|بــــو|ه |لل|ل عبــــد|يوسف جم سيوط|حقوق 

896439 لسيد محمود |مريم محمود  ج|صيدلتـــ سوه

7|2o|5 وق  هيم نوفل|بــــر|لسيد |لسيد |رسر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|4o873 رص فتـــىحي غريبــــ|بــــسنتـــ ن م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

47362 هلل|محمد محمود محمد عبــــد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

862568 ى|لدين |ح |مروه صل حمد حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4o9o3 ه حسن محمد | هيم عبــــيدو|بــــر|مي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

696428 ى|بــــو |لحليم |حفنى عبــــد | نور لعني  لمنصوره|ره |تـــج

67558| هيم|بــــر|س |هيم عبــــ|بــــر|حمد مصطفى | لمنصوره|صيدله 

46472o لس عي صف|رى و|دير زخ|د بــــ|كي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

33628o حمد عىل حمدهلل|م  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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|43|o متـــ|ر سل|لستـــ|هلل فوزى عبــــد |عبــــد  ن|هندستـــ حلو

6o9576 ل|حمد محمد محمد محمد هل| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

||8688 ن|ن عىل سليم|معتـــز عىل سليم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

89|469 روق محمود محمد |ء ف|هن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o69| لفضيل|د حسنى عبــــد |حمد عم| هرتـــ |لق|تـــمريض 

|25536 در|لق|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |محمد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|327o3 لح|لد محمد سيد ص|سهيله خ ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

||768| د|نور سيد عو|همسه  ن|تـــربــــيتـــ حلو

552|6 يه محمد بــــدوى قرئى| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

9oo397 يوسف محمد يحن  عىل  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

826296 ن|عثــــم| لعل|بــــو|جر سعد |ه دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

6373|7 لسيد|مر |هيم ع|بــــر|لدين |د |منيه عم| زيق|لزق|بــــ |د|

326933 يتـــ مهدى مصطفى محمد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

27|o2o وه|لعليىم حل|ح |لفتـــ|عبــــد | يه رض| شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

229|97 عيل|سم|هلل |عيل عبــــد|سم|ن |يم| ن|تـــمريض  حلو

|38ooo لحميد محمد |م محمد عبــــد |لدين عص|م |حس
عىل

ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

478997 لبــــىهي|بــــ محمد رفعتـــ محمد |يه|محمود  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

483697 م محمد بــــيومي محمد|لسل|سهيلتـــ عبــــد لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

32694| هلل محمد|ر محمد عبــــد|من ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

88o|54 لد حسن محمد |حسن خ سيوط|حقوق 

73o23 ى محمد طه محمود حسي  لفيوم|علوم 

847786 در جندي|لق|نظيمه سعيد عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ 

4o657| لمعبــــود عىل بــــدوى|بــــر عبــــد |فرحتـــ ج عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8937|2 ح سعيد فرج |محمود صل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

782342 يه عىل محمد عىل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

853969 عيل|سم|هيم |بــــر|حمد |كريم  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

4|8568 ن|زى سليم|زى سعد غ|م غ|حل| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7o7938 هيم جمعه|بــــر|هيم |بــــر|دل |سمي  ع لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري
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325|3| بــــ بــــخيتـــ|لبــــ|ندرو خي  فتـــح | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

5oo2o5 هيم|بــــر|هيم |بــــر|لمنعم |حمد محمد عبــــد| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

2|9934 لرحمن|لعظيم عبــــد|ن عمر عبــــد|يم| ى شمس هندستـــ عي 

47788o لس عم ي جريس|د رش|كي 
د قلينى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

68748| بــــوشعيشع|للطيف |ن عبــــد |نهله سلط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

777754 لمغنى محمد عىل|عبــــد| محمد رض زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|o593 ى ع مي  نه|دل فوزي رم|ني  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

886643 هيم |بــــر|ن |حمد عثــــم|م عىل محمد عىل |سل|
مخلوف 

سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|6992 لعفيفى|لحديد |بــــو|يمن |ن |نور ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2|473| لق|لخ|حمد محمد عبــــد|يه | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32o585 حمد|د |رس حم|حمد ي| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

696486 دي|لرم|تـــ |رس شيبــــ|لرحمن ي|عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6oo|58 |ره طنط|تـــج ن|يدر محمد عزتـــ سليم|ريم ر

628377 |لعل|بــــو|ن محمد محمود |مصطفى عثــــم زيق|لزق|ره |تـــج

34o|96 ن|لعظيم رجبــــ شعبــــ|عبــــد| رول |حقوق بــــنه

645o55 وى|لمحل|لرحمن |لرحمن سعيد عبــــد |عبــــد   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

33458| حمد|لح محمد |محمد ص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|5885 ى محمود عوض|منتـــ  هلل حسي  هره|لق|ره |تـــج

525899 تـــه محمد|ح شح|حمد محمد صل| سكندريه|ل|هندستـــ 

8|9|23 لكريم|دل فولي عبــــد|ء ع|صف ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

8|3|2| هلل محمد|ل عبــــد|لد جم|خ ي|عه |زر
|لمنى

233537 بــــر منصور|حمد ص|رس |هدير ي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

86285 عيل عطيتـــ|سم|حمد |هيم |بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

628792 هلل|لمنعم عبــــد|ن محمد عبــــد|يم| زيق|لزق|حقوق 

|63|4o ي|ر
لمقصود|لسيد صبــــىح عبــــد | |ئى ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|

ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

2662|2 لسيد|هلل شمس |طمه عبــــد|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

854542 ي صبــــىحي هذلن يوسف| نىح  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

62348o ي|هيم |بــــر|حمد |لمتـــول |ندى 
وى|لمنى لمنصوره|صيدله 

495383 لفتـــوح محمد طعيمتـــ|دى محمد أبــــو |ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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732|| ى عبــــد ي|لبــــ|لعليم عبــــد|هبــــتـــ حسي 
ى
ق لفيوم|بــــ |د|

35254o  عبــــد|جر محمود عر|ه
ى
لحميد|ق ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

329|46 هيم عىلي|بــــر|ح |رويدتـــ صل |حقوق بــــنه

|53|49 وى|حمد عيس بــــدر|محمد  هره|لق|طبــــ 

68|292 هلل|ىط محمد عبــــد |لع|يمن عبــــد |محمود  لمنصوره|حقوق 

98466 بــــ|لتـــو|حمد طه محمود عبــــد| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

789356 ح حسن عطيه|لفتـــ|ء محمد عبــــد |رس| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

7o59o9 لرحمن يشى رجبــــ عمر عبــــده|عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

8o9|o7 هيم|بــــر|حمد |ح |روق صل|ف سيوط|حقوق 

6|796 ى محمد| رن حسن حسي  علوم بــــنى سويف

85oo99 ي 
لسيد|حمد عبــــد|محمود وصفى  بــــ|لي |لع|

ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

84245 لمنعم محمد|حمد عبــــد |مصطفى  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

53o468 وى|حمد قن|لكريم |م عبــــد |هد عص|ن سكندريه|ل|هندستـــ 

757885 لعفنى|رق حنيدق |ء ط|شيم عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

4628oo هر لطفى يوسف  رشدى|ر م|من |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

477|36 لح حسن|د عمرو ص|زي ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

3|954| ج|هيم تـــ|بــــر|هيم محمد |بــــر|ء |شيم  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

7o3o75 ر|لنج|د محمود عىل |ده عم|غ زيق|لزق|بــــ |د|

3577o| حمد|حمد عىل |عىل  |بــــ بــــنه|د|

35247| مل محمد فريد محمود يوسف| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

44|45 لحميد محمد|يوسف محمود عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|253o9 ى عىل محمد |ي ئى|لشج|سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

856894 ى عبــــده ن رص منصور|نرمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

225847 حمد|لمنعم محمد |محمد عبــــد لمنصوره|حقوق 

6o92o| رى|لخم|لبــــسطويس |هيم |بــــر|هيم |بــــر| لمنصوره|عه |زر

429279 ي عوض|سم|
ء عرفه حمزه بــــسيوئى |بــــ طنط|د|

79989 حمد|بــــ محمد مصطفى |مه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

25|759 لخول|محمد عمر محمود  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

5353o8 لمليىح|لسيد |هيم متـــول محمد |بــــر|حبــــيبــــه  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|46745 وجدى جرجس يوسف خليل د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|45|| لرحمن|مر عبــــد |دى ع|حمد ن| هره|لق|طبــــ 

|2o528 يف |ح محمد |ن صل|كريم هيم|بــــر|لشر ى شمس|زر عه عي 

242569 ج عويس محمد|مصطفى فر |ره بــــنه|تـــج

64934 لمعبــــود|بــــ عبــــد |لتـــو|ن محمود عبــــد |رمض ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

47599 ى عبــــد لبــــ|بــــوط|لفضيل |محمود حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8o8825 ى عبــــد للطيف|يوسف سمي  حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o9436 |ودى |لد|هيم |بــــر|ئى |م|
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

622478 يف|بــــر|لحميد |يوسف سمي  عبــــد  هيم رسر ط|بــــ دمي|د|

646389 لمني |م مصطفى عمر |خلود عص |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

|62o3o حمد|عيل |سم|يوسف مصطفى  ن|حقوق حلو

5|667| ريز رمزي يوسف صليبــــ|م عه دمنهور|زر

5o86|2 ي محمد حبــــيبــــتـــ|محمد عص
م مصطفى سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

537738 لعزيز|لعزيز فرج عبــــد|ن عبــــد|عمر ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

8||788 هيم|بــــر|عيل طلعتـــ |سم|ن |نوره ره بــــنى سويف|تـــج

2429o8 لعزيز|رس محمد عبــــد|محمد ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

766|29 لعفنى|لملك محمد |بــــسمله محمد عبــــد  لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35728 لعزيز|ن عبــــد|ن شعبــــ|يوسف رمض ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

2|4||9 بــــو قوطه|حمد |عيل |سم|لرحمن محمد |عبــــد كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

488953 فظ سعد تـــرىك|مريم خميس محمد ح سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

253469 هلل|ح فتـــح |ل صل|ر جم|نتـــص| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

36o5|5 بــــ|يتـــ محمد محمود دي| |ره بــــنه|تـــج

326|66 ى|م حس|م|لنبــــى |مل عبــــد| ني  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5o8934 لسنوىس مهدى بــــلبــــع|ئى |دهم ه| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

536799 م محمد وهبــــى محمد حسنى رجبــــ|سل| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

85o5o7 فتـــ يوسف محمد|حمد ر| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

6963o7 ء رفعتـــ محمد محمد خليفه|رس| لمنصوره|صيدله 

492287 ن بــــيوم زيتـــون|هيم فرح|هلل إبــــر|عبــــد دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع
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|5|963 مد|منى محمد ربــــيع ح ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8o4o4o حمد|مه سيد |س|زم |ح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|53459 ف يحن  محمد|ر |مي رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|7|535 يوبــــ عىل|لد سعد |محمد خ ن|حقوق حلو

498994 مر|بــــ ع|لوه|رجبــــ محمد عبــــد | ند تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

266832 لمحسن محمد مسعود|ره محمد عبــــد|س |بــــ بــــنه|د|

28233o لمجيد شندي|لسميع فضل عبــــد|محمود عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7oooo7 لحسينى عىل محمد|هد |ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o6633 بــــوبــــكر|يمن محمد |ره |ي ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

838654 ري|د زخ|ئيل مر|ره ميخ|س دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

277723 له|لمنعم عبــــد |لمنعم عبــــد |ح عبــــد|حمد صل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

49884o يد محبــــوبــــ يونس|دل محبــــوبــــ ف|حبــــيبــــتـــ ع تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

5|6528 فظ|لح|م محمد فتـــىحي عبــــد |مريم عص ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

66922 ك جرجس|لمل|سوتـــى صفوتـــ عبــــد  لفيوم|صيدلتـــ 

78484o هيم محمد|بــــر|حمد حسينى | زيق|لزق|علوم 

6o645 مل|ر سيد عبــــده ك|من طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

227343 لعزيز مصطفى|سل محمد محمد عبــــد|بــــ ن|حقوق حلو

9o953o ى بــــر جيد |محفوظ ج| يوستـــي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

6oo465 بــــ|لوه|روق عبــــد |ن محمد ف|نوره لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76759o ى عيسي عيس |ل| لفهلوي|ء حسي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

2376|9 ح محمود|طف صل|د ع|جه ن|تـــربــــيتـــ حلو

||9o22 ن|روق محمد مهر|سندس وليد ف ن|حقوق حلو

436257 د|بــــوحش|لرحمن |حمد عبــــد |حمد جمعه | لشيخ|بــــ كفر |د|

35|8o7 يمه|بــــوص|لم |ء ممدوح محمد س|رس| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

|27648 د سيد محمد عىل|زي ى شمس|تـــج ره عي 

23854 لسيد|محمد مصطفى حسن  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

||5oo8 هلل|د رزق |نو ميشيل ميل|ج ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2826|3 ن|لسيد سليم|ل |د جم|جه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8533o4 ل|لع|هلل مرىسي عبــــد|محمود عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4|||82 لعزم|لمنعم سيد أحمد أبــــو|لد عبــــد |ليىل خ |بــــ طنط|د|
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233757 حمد|محمد مجدى محمد  ن|حقوق حلو

346324 فع محمد|محمود سيد ش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

47556o ف| ي جمعتـــ يوسف رسر
حمد مصطفى سكندريه|ل|ره |تـــج

|4846 هر|حمد محمد ز|محمد  هره|لق|حقوق 

82739o وي|هلل عىلي نجدي خل|عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

8|3|38 لرحيم|ل ذىكي عبــــد|رق جم|ط ي|بــــ |د|
|لمنى

265496 بــــ عىل عمرو|لبــــ|يوسف صبــــرى فتـــح  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

545846 حمد|ه |لل|حمد عبــــد |م محمد |سل| ج|بــــ سوه|د|

278622 لسيد|حمد |حمد |يه جوده | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4|2539 وي|لمحل|لد محمد |آيه خ |تـــربــــيتـــ طنط

|54723 ل محمد عىلي|هلل جم|عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

867323 عيل محمد|سم|بــــ حمدي |رح دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

29742| |لبــــن|حمد سعيد محمود | شمون|نوعيتـــ 

8|4843 حمد يوسف|ء حمدي |ل| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

24678 وق ط |رق محمد زكري|رسر |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

45|o99 ن|محمد عطيه محمد عثــــم |هندستـــ طنط

265873 لغنى|حمد عبــــد|حمد فتـــىح | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6265o2 دى|لن|هيم |بــــر|حمد |ندى  زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

8o6|39 لرحمن|تـــغريد عىلي رجبــــ عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

335726 در مصيلىح|لق|ندى رمزى عبــــد |حقوق بــــنه

7|4o8 دى|له|حمد ربــــيع مصطفى عبــــد | ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

35|295 ن نجم مرىس|ن زيد|ء شعبــــ|دع ى شمس| لسن عي 

6928||  |ر |من
ى
ز|لبــــ|لسيد |حمد شوق لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

5o25|7 ي محمد عىل|ع
طف محمد حسنى سكندريه|ل|ره |تـــج

9o7|99 حمد |محمود حمدى صديق  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28o979 حمد|هيم زكرى عىل |بــــر|ن |نوره ى شمس|تـــج ره عي 

23965 لمنعم|منى محمد عىل عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

924|o2 يف تـــم لرحمن |م يوسف عبــــد|رسر ج|ره سوه|تـــج

7765o حمد|ء فتـــىحي محمود |نجل تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 
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685277 ي|ز |لبــــ|زق |لر|يه محمود عبــــد |
ى
لدسوق لمنصوره|عه |زر

6|4387 ن|هلل شعبــــ|هلل فهمتـــ عبــــد |عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

82|94| ن|لرحمن زيد|لوكيل عبــــد|ء عبــــد|سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

697492 ى سل|بــــر|لم |محمد س م|هيم حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

4923|| طو|لسيد قط|هيم |بــــر|لسيد |حمد | سكندريه|ل|ره |تـــج

2|4526 ى|حمد سعيد ح|يوسف  مد بــــحي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

23o727 س خليل|لمنعم عبــــ|يوسف محمد عبــــد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

28243| لمجيد عىل|حبــــيبــــه فوزى عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|3oo99 بــــو ضيف|حمد |ن حسن |رو هره|لق|بــــ |د|

72oo9 لمقصود|سعد محمد عبــــد | دين لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52|o74 ى |ء عبــــد|رس| وى|لحفن|هلل عىل حسي  لشيخ|عه كفر |زر

3|97|6 يتـــ رأفتـــ يوسف حبــــيبــــ مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|764o| ن|بــــر حسن عثــــم|محمد زغلول ج ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

33|548 حمد محفوظ|لسيد |ل |مروتـــ جم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8|7|56 لك|ستـــم| |يىلي|نبــــيل | بــــول ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

22o332 در محمد|لق|حمد محمود عبــــد| ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

8866|7 حمد محمد زين |ل |حمد كم| سيوط|عه |زر

83|57| ي|حمد جم|
ن محمد|ل تـــعى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8o2252 ى ح|لرحمن سيد |عبــــد فظ|مي  ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

783295 عيل|سم|لحميد |هدى محمد عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

533297 يد سعد ج|بــــو |حمد |لرحمن |عبــــد  ى د|لي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

8249o3 حمد حمدي محمد عمر| دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

44928 ر|لجز|حمد |هيم |بــــر|مد |هند محمد ح ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

83956  بــــيوم محمود|محمد 
ى
لدسوق حقوق بــــنى سويف

294764 د محمد|لجو|حمد عبــــد |م |لسل|عبــــد  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6o||94 ء رجبــــ معوض متـــول بــــدوى|سم| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

9oo||6 طف عىل |حمد ع|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

85o293 م محمود محمد|س|محمد  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

44444| يم|لد|آيتـــ محمد عىل عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

2285o3 حمد|لحميد |حمد عبــــد|تـــفى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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346792 هيم|بــــر|ل محمد |كم| رن |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

6|533| رى|لغبــــ|م محمد حلىم |يزتـــ عص|ف ط|معتـــ دمي|علوم ج

5845o حمد حسن جوده|ن |يم| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

23422o دم|م عىل محمد |عىل س تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

62oo54 لدين|بــــر كريم |لسعيد ج|يمنى  ط|هندستـــ دمي

3435|9 محمود سمي  محمد محمد سيف ى شمس|تـــج ره عي 

45|3o7 ل|حمد ميىم محمد غز| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o4o8o ل ذىكي|طف جم|تـــيوس ع|م ي|صيدلتـــ 
|لمنى

5|7|| حمد|دل محمود |روى ع| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6944o2 ن|ل محمود شعبــــ|لع|ندى فرج عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

333852 بــــر محمود|بــــر نبــــيل ص|ص لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7|o226 لجوهرى|لد محمود عوض عوض |ئى خ|م| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

89|865 يتـــ |بــــر|ء محمد |سم| هيم رسر سيوط|بــــ |د|

435693 وي|لص|م |لسل|زم محمد فريد عبــــد|ح سكندريه|ل|بــــ |د|

2|3854 زي|لدين محمد غ|ل |م مصطفى كم|هش د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|3|||4 س حليم|ديفيد مجدى عبــــ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

678o99 ر|لنج|حمد |هيم |بــــر|لسيد |ن |يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8554o7 للطبــــف|حمد عبــــد|بــــر |ء ص|نجل ي|بــــ |د|
|لمنى

754o68 رحمه محمد عىل متـــول عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

277792 هلل مصطفى|هلل مصطفى عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|645|5 ف محمد |ح |صل لسيد|رسر مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4oo344 هيم|بــــر|ع |هيم رف|بــــر|عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89|953 لرحيم محمود |م عبــــد|مروه هم سيوط|بــــ |د|

884556 ج |حمد مرزق فر|لرحمن |عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49|9o8 ل عىل حسن|سلىم محمد جم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23792 لق|لخ|لسيد عبــــد |لق |لخ|حمد عبــــد | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

59798 لعزيز|بــــر محمد عبــــد |سعيد ص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5|73| يتـــ حسنى محمد عىل| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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647354 مر|هيم ع|بــــر|لد محمد |هلل خ|جنه  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

637455 ف عىل زىك|نبــــيله  رسر زيق|لزق|حقوق 

78348| هيم|بــــر|لمنعم |م عبــــد |ء عص|نجل زيق|لزق|بــــ |د|

6|5258 حمد حلىم منصور|نورين مجدي  ره بــــور سعيد|تـــج

|4553o دل عىل محمد|لدين ع|سيف  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|27||  |هيم |بــــر|ء |سم|
ى
د|هيم عي|بــــر|لدسوق |بــــ طنط|د|

5o55o4 ريد|لحميد مط|حمد عبــــد|ن |محمد حس سكندريه|ل|طبــــ 

4|657 فظ قطبــــ|لنبــــى ح|ء عبــــد |ل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2583oo هيم|بــــر|ىط |لع|در محمد عبــــد|ن ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

4o8622 ء نبــــيل عىل حسن عىل|سم| |بــــ طنط|د|

53o39 تـــ|فع محمد بــــرك|خلود ن تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

3|7834 لسيد|حمد |لرحمن سعد |عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

266397 ي
لدهشورى|ئل مصطفى |و| دئى ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

88o484 لي |لمع|بــــو|ر محمود محمد رفعتـــ |من سيوط|حقوق 

4|987| در|لق|لغريبــــ عبــــد |حمد محمد عنتـــر | لشيخ|ره كفر |تـــج

2627o6 هيم|بــــر|عفيفى | لعط|بــــو |ح |مصطفى صل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7|3222 لديسىطي|د محمد عبــــده محمد |جه لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

687o|9 ى|ء عبــــد |رس| لبــــديع حسن حسي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

487524 لعزيز متـــول|حمد محمد عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

249666 لىح|ن عبــــد |لق شعبــــ|لخ|م عبــــد|عص| دين لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

28529o د شفيق ملىط|يكل عم|م تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

759344 بــــ عىل عىل|لوه|ء عبــــد |شيم ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

35|835 بــــوعربــــ|محمد عيد محمد حسن  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|93o7 عيل محمود |سم|فظ |لح|ء عبــــد|صف ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|824| نوبــــ نعيم وديع عزيز|بــــ| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

86|924 شد|حمد فوزي محمود ر| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5|538| ن|حمد نعم|عيل عىلي |سم|ره |س ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

444|22 مر|لىح عوض ع|أحمد محمد عبــــد  لشيخ|علوم كفر 

85o846 حمد سنوىسي|ره محمد |س صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

4o75oo ص|لقص|هيم |بــــر|لسيد |طمتـــ محمد |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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53o275 ن|ء محروس رمض|آيه عل |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

96o33 هيم بــــيوم محمد|بــــر|هلل |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

495|99 ي
عيل|سم|زى محمود |محمود ئى ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

875558 ل محمد |محمد تـــيسي  كم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o4|54 لميىه|هيم |بــــر|محمد لبــــيبــــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

283|43 ف محمد عبــــد|محمد  م|لسل|رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2674o6 ف |منيه | لعظيم|هيم عبــــد|بــــر|رسر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

7o3524 لبــــسيوئى|حمد |هلل |محمود سعد عوض  زيق|لزق|صيدله 

|2oo62 ح محمد|لفتـــ|جنه محمد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

69937 حمد محمود محمد محمود موىس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32o626  ص|ل ص|طل
ى
|لح ص|ق

ى
ق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5o73|9 سلىم عىل محفوظ محمد سعد سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|33o32 ى لسيد|د |سمي  عدلي ج| مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o777| لفى|ل|حمد محمد فوزى عىل | لمنصوره|علوم 

443|4| ن ف عبــــد | مي  حمد|لعليم محمد سيد |أرسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

757772 م|حمد محمد حليم حسن عل|هدير  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

777965 ه محمد محمد غز| رى|لبــــ|ل عبــــد|مي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

25329| يف محمود عرفه|ريه م رسر تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

96329 هلل|حمد عبــــد |ن محمد |يم| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9o2|9 يف عىل عبــــد | تـــ رسر د|لجو|مي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|74|o زن محمد متـــول|محمود فكرى م لشيخ|بــــ كفر |د|

59o26 ى|لوه|ق طه عبــــد |شو| بــــ حسي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

23o784 ع محمد|لرحمن يوسف رف|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

479o97 ره|هيم عم|بــــر|حمد |هر |مهند م ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

366|46 جر عزتـــ محمد عىل|ه دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

833849 لمولي|د |حمد ج|ح |لفتـــ|عبــــد| ند دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4637o هيم|بــــر|م محمد |محمد عص ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

72739 لنبــــى|لعزيز عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 
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|25227 يوسف محمد مصطفى محمود منس سيوط|هندستـــ 

69o687 ف محمد |محمد  لشوى|رسر ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

486569 لنبــــى|هيم مصطفى عبــــد|بــــر|م |حمد هش| إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

|58369 ى|بــــسنتـــ خ لد عطيه حسي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

4o5428 ع|لرف|بــــ حنفى محمد محمود |غدير إيه سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

77|537 لصغي  حميده|حمد محمود محمد| ى شمس| لسن عي 

25422 ى سمي  ذىك مرقص كرستـــي  هره|لق|صيدله 

|3|245 مه سيد محمد|س|حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

49379o ود|حمد محمد محمد د| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

9o5228 ض محمد |ح ري|ر صل|من ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

68882 لسميع جوده|محمد ممدوح عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

6o3o47 حمد محمد نور|لرحمن |عبــــد  |ره طنط|تـــج

783oo د|مريم عىل محمد ج تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

48724| ى حسن غل|ح بــــ|زم حمدى حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

689994 ن|محمد حسن محمد عثــــم ى شمس| لسن عي 

|5|456 ي
مد|ن ح|م رمض|هش| دئى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

64468o ر|لنج|ن |عىل فرج مىك رمض لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

353223 هيم|بــــر|لفتـــوح |بــــو |لد |يوسف خ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4oo646 لمقصود|ء شبــــيبــــ هيصم عبــــد|سم| سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

758349 ضل مصطفى|م محمد ف|ريه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2o93| ل|لع|لسيد خلف محمد عبــــد |حمزتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

96435 محمد رجبــــ فتـــىح قرئى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

632|93 ف رزق | دين ن|هلل عري|أرسر زيق|لزق|بــــ |د|

3|39o8 تـــه عبــــده|يرينى بــــسخرون شح| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

95674 ر|لعزيز نو|لمجيد عبــــد |محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

542845 هبــــه بــــدر عىلي محمد يىحي تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

859|28 جر ممدوح فتـــىحي سيد|ه ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

544o2 د|لجو|حمد وليد سيد عبــــد | م بــــنى سويف|إعل

52||3| تـــ لطفى عبــــد | حمد|دى |له|مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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||8233 وى|حمد قن|دين نبــــيل |ن ى شمس|تـــج ره عي 

497976 ن جمعتـــ|ء محمد عبــــده سليم|إرس تـــربــــيتـــ دمنهور

4o759 هيم مدكور محمد|بــــر|محمد  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|6766 رس مصطفى زىك محمد|ن ي|مرو هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

85499 هلل مطلوبــــ|د عبــــد|ء عم|عىلي لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

|29653 ن محمد|م حسن شعبــــ|حس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

92|4|8 هلل  |لسيد عبــــد|يوسف ربــــيع  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|55863 تـــه تـــوفيق|تـــه شح|محمود شح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|5373| ي|ر
رص عىل|لن|ل عبــــد |كم| ئى هره|لق|حقوق 

4o2575 ى|ن حس|يم| م سعيد محمود حسني  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5o5333 لعزيز طعيمتـــ|لعزيز محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

837|82 م|لعبــــدهم|لموجود |محمود عبــــد ن|سو|حقوق 

4|7|2 لنبــــى|حمد عبــــد |شور |م ع|سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

626225 عيل|سم|هيم محمد |بــــر|هيم وليد |بــــر| زيق|لزق|حقوق 

7o9877 زى|لسيد يوسف عىل حج| |نور لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

434599 سعد محمد حكيم|زينبــــ  |عه طنط|زر

699724 لعظيم|لعظيم محمد عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

7||o2o لسيد فوده|مه عىل |ء سل|سم| لمنصوره|حقوق 

32895 ح|لفتـــ|دى عبــــد |له|رص سعيد عبــــد |ن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

25|o|o لرحمن خليفه|حمد عبــــد|م |سل| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

785624 قتـــ ن| ي|لعلو|م |لسل|رص عبــــد |رسر
ئى |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

844668 هر|لظ|حمد عبــــد|هر |لظ|طمه عبــــد|ف ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3o543 هيم|بــــر|منيه هيثــــم عيد | ى شمس|د| بــــ عي 

5o97|5 ىط يونس|لع|دى عبــــد |له|محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

483|o6 تـــتـــ محمد|لرحمن شح|هيم عبــــد |بــــر|طمتـــ |ف سكندريه|ل|بــــ |د|

7798o5 نور|ء شفيق محمد |سم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

435264 حمد عركز|ندى محمود  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

75o546 لرحمن|حمد عبــــد|يوسف عىل  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

7ooo72 ين  ف عبــــد |شي  لعليم تـــوفيق|رسر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

3366|2 لغنى محمد|ن محمد عبــــد|ر رمض|من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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922955 حمد |لموجود |لموجود عىل عبــــد|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

52|53| لمنعم محمد سعيد|هدير فخرى عبــــد  بــــ دمنهور|د|

87647| سحق عطيه  |دل |ستـــيفن ع سيوط|تـــربــــيتـــ 

27|9|6 طه|لسيد مصطفى شل|در |لق|طمه عبــــد|ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

348242 لسميع|عيل عبــــد|سم|رس |نتـــ ي|جوم ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

65274 ن محمود محمد|حمد شعبــــ| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3289|| لعليم يوسف محمد يوسف|م يوسف عبــــد|سل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9oo477 لدين صديق بــــخيتـــ  |رحمه نرص  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7o97|5 لسميع|ح طلعتـــ فكرى محمد عبــــد |صل لمنصوره|هندستـــ 

|788o8 ى|حمد ع| دل سعد حسي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

479239 ن|لدين حسن عىل سليم|ن نور|نوره |ره بــــنه|تـــج

32|35o ى درويش|لحميد حس|هلل عبــــد|عبــــد ني  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9o58o لم فتـــىح مصطفى|ء س|رس| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

854272 دي|له|هيم عبــــد|بــــر|ء محمد |حسن ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

494659 ن|لمقصود محمود زيد|حمد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4o7356 حمد|م |كر عل|ندى بــــسيوئى ش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6377|6 لبــــديع مصطفى|رتـــ سعيد عبــــد|س ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

7875|7 ىس|لعبــــ|حمد |د محمد محمد |نسمه عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

67884| ىط|لع|تـــ عبــــد |سعد فرح|ن |يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77483| ه محمد عبــــد | هلل مصطفى أحمد|مي  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

|4o46 لمنعم محمود|ضىح محمود عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|778| م بــــخيتـــ محمد|لرحمن هش|عبــــد هره|لق|هندستـــ 

683426 ن د بــــدر محمد|عم| مي  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

28887 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|محمد عىلي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

32o39| ى ئيل|رس|جورج كرم | يوستـــي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

647563 لحميد أحمد|وحيد عبــــد| تـــق ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|7o44 ره محمد عىل بــــربــــر|س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6|2|57 هيم جبــــر|بــــر|حمد غمرى | م بــــنى سويف|إعل
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7o4478 ى هيكل|يثــــربــــ محمد عطيه  مي  لمنصوره|علوم 

62o8o7 لجمل|لعزبــــى |لبــــدوى محمد |لسيد |يتـــ | طبــــ بــــورسعيد

364994 سط|لبــــ|هر مصطفى عبــــد|حمد م| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

229878 هلل ربــــيع|م عبــــد|حمد هش| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

349o23 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|لد |بــــ خ|رح ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8||797 ل|ل عزتـــ كم|كم| دين ره بــــنى سويف|تـــج

357482 لعظيم|دتـــ رجبــــ عىل عبــــد|غ |بــــ طنط|د|

76|72| لعظيم|لعظيم يوسف عبــــد |عمرو عبــــد  |حقوق بــــنه

246636 ى بــــرك|دل بــــيوم |لدين ع|سيف  تـــ|لخرصى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

79o497 ي|بــــر|مريم محمود 
هيم مصطفى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

45o55| ى|رس |محمد ي لسعيد خبــــي  |هندستـــ طنط

3|7447 حمد رجبــــ|حمد |محمد حسن  ى شمس هندستـــ عي 

48|869 دل محمود مصطفى محمد|لد ع|خ دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

6|53| وق جم لعليم|هيم عبــــد |بــــر|ل |رسر بــــ بــــنى سويف|د|

765239 للطيف|لبــــرعي عبــــد |در محمد |محمد ن ره بــــور سعيد|تـــج

77o388 مح نجدى محمد|حمد س|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

6o7|35 لحريرى|ر |لستـــ|بــــد عبــــد|محمد ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

542298 وى|لحمز|لحليم |رضوى حلىم محمود عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

84|538 ء محمود حسن محمد|دع دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6853o7 وق  ل|لسيد دل|لمتـــول عوض |رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

776279 ف محمد محمود|ء |ل| رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

85|242 ي|د نبــــيل محمد كيل|جه
ئى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

6|9698 لصعيدى|جد محمد  محمد |ء م|ل| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

682|o8 لعز|بــــو |ده ممدوح رزق مصطفى |غ لمنصوره|بــــ |د|

23|552 رق محمد فكري سليم|رس ط|ف تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

2|6o63 س|حمد عبــــ|بــــ |يه|روى | ى شمس هندستـــ عي 

59697 لعظيم|حمد عبــــد |يه عفتـــ | بــــ بــــنى سويف|د|

449785 لح|بــــوص|لعظيم |مصطفى محمد مصطفى عبــــد  |حقوق طنط

327|26 لد محمد صديق|دتـــ خ|مي هره|لق|لعلوم ج |ر |د

95662 وى|لص|م رأفتـــ محمود |سل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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82o|8o ن|لروؤف زيد|محمد ممدوح عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

54288o يبــــى|لرك|م روج محمد |لسل|ن عبــــد |ريو |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

425o45 لعسكري|نورين محمد يونس  سكندريه|ل|حقوق 

463359 ئى|لسيد كن|لسيد أحمد |ء أحمد |رس| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

48935| م|لهن|وى |لشن|لرحمن |لد عبــــد |مريم خ ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

843444 ى يبــــي|مل عج|يوبــــ ك| |روجي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|67367 روق عطيه|سلىم عمرو ف ى شمس| لسن عي 

35792o لحميد محمود|رق عبــــد|محمود ط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

27|8|8 وق زىك عبــــد ى|ل ش|لجبــــ|للطيف |رسر هي  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

7|5|6 لحميد|ن عبــــد|عمرو موىس رمض ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o|885 ى|نص|ل|م نبــــيل |عل ري يسي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

753337 د|مل ج|م ك|نوبــــ س|بــــ| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

7o|598 هلل|تـــ عىل عبــــد |لشح|ء عىل |شيم زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

8|7|9 لمنعم جبــــر|د عبــــد |يمنى عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|5894 ي|رغده س
مح ممدوح مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

64o75| حمد محمد|هيم |بــــر|ح |محمد صل زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

25o823 ل|حمد مصطفى هل|م محمد |حس ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

232338 لرؤف|لرؤف محمد عبــــد|محمد عبــــد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

3o545 ه رمض| لصمد|ن خرصى عبــــد |مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

763785 لبــــسيوئى|محمد | لسعود زكري|بــــو |هلل |منه  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

85o993 محمد يوسف سنوىسي سيد سيوط|ره |تـــج

536789 ي |لحص|حمد |صم |ع
ى
ي|ق

ألورينى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

95667 ى عبــــد|حمد |د |لكريم رش|عبــــد لكريم|مي  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

6o535| ن مجدى عوض نجيبــــ عوض| مي  لمنصوره|طبــــ 

|52|27 ن منصور|حمد عثــــم|ء |ل| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

338735 ف كم|مريم  دي|له|ل عبــــد|رسر لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

7o2222 لدرش|م |لتـــه|حمد |م متـــول  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

33o439 لدين محمود|لد عز |هد خ|ن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

635|34 لبــــوه|مد محمد محمد |محمد ح| دين زيق|لزق|حقوق 
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8766|6 حمد عىل  |لعزيز |مصطفى عبــــد سيوط|هندستـــ 

54o59o بــــو حفيض|لرحمن |هر محمد عبــــد |حمد م| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7o2828 محمد عطيه محمد عطيه سمك ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

342962 لم يوسف|د س|دهم عو|محمد  ى شمس حقوق عي 

347943 هيم عىل موىس|بــــر|لمقصود |عبــــد ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

529679 محمد سمي  عطيه رزق عبــــد ربــــه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

52223 ى محمد عثــــم|ي ن محمد|سمي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

637925 يدى|لع|هيم |بــــر|لدين |د |بــــ عم|رح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

27o83o كحل|ل|روق |بــــسمه محمد ف ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

497995 |هيم محمود و|بــــر|يتـــ |
ى
ق تـــربــــيتـــ دمنهور

3482|o متـــ|ن ممدوح طه محمود سل|نوره |حقوق بــــنه

369722 ف محمد |ء |سم| لسيد|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|62444 لرحمن|هيم حمدى عبــــد |بــــر|م |سل| ى شمس حقوق عي 

6385o9 ن فتـــىح محمود عطيه حسن|يم| زيق|لزق|صيدله 

22oo88 لعزيز|هر عبــــد|لظ|لد عبــــد|بــــ خ|رح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8786o2 | ش|س بــــ|فتـــ عبــــ|ئى ر|روم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5o88| ي
لنظي  محمود|عزتـــ عبــــد | دئى ن|بــــ حلو|د|

329735 ي |بــــر|هلل |هبــــتـــ 
ى
هيم|بــــر|هيم دسوق |ره بــــنه|تـــج

69636 ف |د |زي لسيد محمد|رسر لفيوم|عه |زر

753456 هيم|بــــر|لسيد |لدين وليد سعيد |نور  زيق|لزق|ره |تـــج

37856 مل|لسيد تـــوفيق ك|ضىح  ن|بــــ حلو|د|

85o378 حمد|م فتـــىحي محمد |وس ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

|28o64 م عطيه سعد عطيه محمد|سل| ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

5|9o7 بــــر حسن محمد|بــــسمه ص حقوق بــــنى سويف

9|7255 غبــــ لوندى |ديفيد مجدى ر ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

496652 ي محمد كشك
مريم مؤمن مصطفى ره دمنهور|تـــج

5466|4 م|تـــه عز|تـــه عبــــدربــــه شح|ء شح|ل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

5||342 لغنى ضبــــش|محمد سعد محمد عبــــد طبــــ بــــيطرى دمنهور

347234 حمد محمود|طف عزتـــ |عزتـــ ع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

48|689 حمد مصطفى خليل|مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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4o99o3 ه خ| هيم محمد صبــــح|بــــر|لد |مي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5|3544 لسيد حسن|تـــم حمدى |ح سكندريه|ل|حقوق 

439645 س خميس|طمه محمد عبــــ|ف لشيخ|بــــ كفر |د|

28o377 بــــو عوف|هيم |بــــر|شمس محمد  ى شمس حقوق عي 

3|434o ى ي موريس | مي 
نيوس|رم|حسنى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2824o9 در|لق|لموجود عبــــد|ن سعيد عبــــد|نوره لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

29598 حمد محمد محمد رجبــــ| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

428239 لم|بــــوس|للطيف حسن |رقيتـــ طلعتـــ عبــــد ن|سو|بــــ |د|

7654|5 ىط|لبــــرص|لسيد محمد حسن |محمد  علوم بــــورسعيد

28o896 مر|مر عىل ع|بــــدور ع ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

28427 هيم طه|بــــر|محمود محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

342485 فظ|وى ح|حمد محمد شعر| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

4|2687 لشقفى|م محمود صبــــىح  |تـــربــــيتـــ طنط

25|456 بــــو بــــدوى|لحكم |بــــ عبــــد|يه|لعليم |عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

865|49 ن محمد|يه سعد حمد| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

639245 لحميد شبــــنده|تـــوفيق عبــــد| محمد زكري ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

646548 لمهيمن|كريم محمد محمد نسيم عبــــد  ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

||7739 لمنعم محمد|طف عبــــد |محمد ع مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

46o|85 م|م|شم |د يشى حسن ه|سع بــــ بــــنى سويف|د|

863887 ي|ر
م|لسيد عل|ر |مختـــ| ئى ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

7688oo رص|ن سليم ن|رجبــــ سليم ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

68|2|8 نم|د غ|لجو|نم عبــــد |د محمود غ|زي لمنصوره|علوم 

7o9o7| هلل|لسيد عبــــد |دى محمد |ن عبــــ|يم| ى شمس طبــــ عي 

52o62| لمعىطي|عي عبــــد |لسبــــ|حمد |خلود  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|7|47 محمد مدحتـــ محمد عىل دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

423845 حمد محمد موىس|مصطفى محمود  لشيخ|عه كفر |زر

223|59 عمرو محمد حسن محمد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

525o85 لسيد  محمد|زق |لر|لسيد عبــــد |ء |رس| سكندريه|ل|هندستـــ 

|483|2 حمد|سلىم محمود محمد  هره|لق|بــــ |د|

26752o يمن محمد شلبــــى|ورده  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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83975o حمد|لرحمن |محمد محمد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

425928 ي|لحميد |ل عبــــد|م مصطفى كم
لبــــسيوئى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7o||59 ى ط|مصطفى  هر جبــــر حسن|لحسي  لمنصوره|ره |تـــج

6|453o د|بــــو حم|ل فتـــىح محمد |ء جم|ول زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

25|o89 حمد سمكه|ل مصطفى |محمد جم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

25733| هيم بــــشتـــه|بــــر|يمن | |ر|ي تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

43598o لجدي|لسيد محمد |بــــر |ء ج|شيم لشيخ|بــــ كفر |د|

|87o6 حمد رجبــــ سعد رجبــــ| ن|هندستـــ حلو

|25o95 لقوي|رس سيد عبــــد |مريم ي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

444595 حمد |عيل |سم|هيم |بــــر|عيل |سم|ء |هد|

خضي 
زيق|لزق|عه |زر

855oo5 حمد محمد|ل |محمد كم ره بــــنى سويف|تـــج

87o843 ه ن| ى|عد حس|رص مس|مي  ني  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

85946o دي محمود|له|حمد محمد عبــــد| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

427987 يف عوض محمود حميده رقيه رسر |بــــ طنط|د|

||64o7 هلل|د |مر محمود ج|لدين تـــ|سيف  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|22646 وع|لحميد حسن مط|دل عبــــد |يه ع| ى شمس| لسن عي 

3|385| هيم|بــــر|ن |هيم عثــــم|بــــر|محمد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

9|56|9 لحليم  |لكريم مدكور عبــــد|مروه عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

35|75 حمد سيد حسن|سهيله  هره|لق|ره |تـــج

35738 ق|حمد |م |م|ده |زم حم|ح وى|لشر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o294| ى|حمد |لد |محمد خ لعشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

484332 ن|ن سليم|لنظي  زي|حمد محمد عبــــد | ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

3563o| محمد| لعل|بــــو|هيم |بــــر|هم |هيم هن|بــــر| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|54742 حون|لحميد ط|حمد محمود عبــــد |محمود  ى شمس هندستـــ عي 

64|582 وى|لعز|حمد |لسيد |ء |عىل عل زيق|لزق|ره |تـــج

83|o77 بــــوسحىلي|م |لمجيد هم|حمد عبــــد|ره |س دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

9|59|| حمد |بــــر |لج|هر عبــــد|م ز|ريه سيوط|بــــ |د|

352878 د نصيف مهنى|بــــيشوى عم ى شمس|د| بــــ عي 

288o87 هر محمد محمد|مني  عىل م وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم
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268738  سمي  محمد ر|م|
ضى|ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

تـــ|د|لس|ئ 

76o66| هلل|حمد خلف |ء صبــــىح |ل| لسويس|معتـــ |علوم ج

8|92|4 ي|ن محمود محمد كم|نوره
ل مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

788o76 لسيد محمد|بــــ محمد |رح عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3453oo ى محمد |يمن |حمد | د|حمد مر|مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

|273|9 بــــو دومه|ل |لع|حمد عبــــد |حمد عىل |مريم  ى شمس هندستـــ عي 

|3867o ن|هيم حسن سويد|بــــر|سلىم مجدى  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

7o3o7 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|كرم عىل  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

547286 هر سعيد|لط|لدين محمود |محمد نرص  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

542856 حمد|لدين |تـــ نور|لسيدتـــ شح| لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

88649o لحق |لنعيم عبــــد|لحميد عبــــد|محمد عبــــد سيوط|تـــمريض 

63o89 لعزيز معوض|ل عبــــد |لح جم|ص بــــ بــــنى سويف|د|

84oo53 لرؤف عطيتـــو|تـــ محمد عبــــد|عرف دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

2488o4 هيم|بــــر|م محمد |ء س|سم| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|4598o هبــــه فرج محمد طه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

778644 ل|حمد كم|محمد عمرو  زيق|لزق|طبــــ 

49244o نم|محمد فوزى شعيبــــ محمد غ ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3472o8 ى ع|ي لخولي|لسيد |لسيد |دل |سمي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

698|49 ى سليم |ء |مريم عل ق|لدين حسي  وي|لشر لمنصوره|بــــ |د|

6oo79o ي|ر
لح|هيم ص|بــــر|ح |لفتـــ|عبــــد | ئى |صيدله طنط

|6763 لسيد|لحميد |يمن عبــــد |زن |م ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

43o29 لح|ئى ص|لرحمن فرج|يه عبــــد | ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

66494 منى حسن محمد عويس لفيوم|تـــربــــيتـــ 

64|922 حمد|هيم |بــــر|حمد |محمد محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

5o8|o يوسف محمد حسن حسنى ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

484895 حمد|حسن رجبــــ محمد محمد سيد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

334897 مه عىل|سمي  سل| ن|ل ى شمس حقوق عي 

6773o| حمد|لسيد |هلل لطفى |محمد عبــــد  لمنصوره|علوم 

3||473 لبــــوه|حمد محمود |عمر  ى شمس هندستـــ عي 

68945o لرحيم|لرحيم رمزى عبــــد |ء عبــــد |رس| لمنصوره|بــــ |د|
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|683o6 لحكيم محمود رزق|محمود عبــــد  ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

|67|63 هلل|حمد عبــــد |حمد مصطفى |رحمه  ى شمس|د| بــــ عي 

|359|| ى رأفتـــ حلىم هل|ي ل|سمي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

24|772 ي
لحفيظ|سيد حنفى عبــــد| دئى ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

6o|64o ي د|ن خ|إيم
ود|لد بــــسيوئى |بــــ طنط|د|

42o747 ى|ل |حمد جم| لسيد طه محمد سكي  لشيخ|ره كفر |تـــج

|53|64 ح|لفتـــ|حمد بــــكر محمد عبــــد | ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

||6||6 يف  ئى|لكرد|حمد حمدى |عمر محمد رسر هره|لق|حقوق 

6o3828 ىطي|لدمي|ن محمد |لسعيد سليم|د عمرو |زي |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7228| ى شعبــــ|يم| لفضيل|ن عبــــد |ن حسي  لفيوم|نوعيتـــ 

683||o لسبــــع|حمد |ريم عبــــد ربــــه سيد  لمنصوره|بــــ |د|

835o7 لدين طعمتـــ محمد|ح |رق صل|ط بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5o|494 هلل موىس|بــــ |س ج|ربــــيع مجدى عبــــ ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

22558| حمد حسن بــــدر سعد|ح |سم ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

84|o|9 رس|لحسن ف|هد محمد محمد |ن |نوعيتـــ قن

5o8566 ى فهىم محمد حلقه |عمر حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

334798 هيم|بــــر|مر محمد |ن ع|يتـــ رمض| ى شمس|د| بــــ عي 

236792 عيل عىل|سم|منيه محمود | ن|هندستـــ حلو

892723 ل عىل  |لع|سيد عبــــد| ند ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8o65o8 ي
ن|بــــوبــــكر سليم|هيم |بــــر|ء |ضى ي|بــــ |د|

|لمنى

8974o3 حمد عىل  |رص |لن|ء عبــــد|سم| ج|بــــ سوه|د|

27|844 نم|ء سعيد محمد عتـــربــــى غ|ل| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

79o258 حمد|تـــه |لسيد شح|طمه |ف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

339557 ى محمد عبــــد|ي ن|لمول محمد رضو|سمي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

543699 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|لعزيز |عمر عبــــد م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

833847 حمد فهيم|رص |لن|عبــــد| مه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|9929 ى|يوسف جم  حسني 
ل مصطفى لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

69436o حمد مسعود|لسيد |حمد |ن |حن ره بــــور سعيد|تـــج

9||487 سط  |لبــــ|هلل عبــــد|سط عبــــد|لبــــ|عزه عبــــد ج|بــــ سوه|د|

3625|9 ن يبــــى|يمن سمي  عج| |مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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857563 ي خليفه|مريم عطيه عبــــد
لغنى ي|عه |زر

|لمنى

539|43 لسميع بــــدر عىل حبــــيبــــ|محمد محمود عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|2976o ي|ض بــــش|نور ري|دى |ف دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

49892 شم|مل بــــدر ه|محمد ش ن|حقوق حلو

9|286o وي |لر|وى |نوح بــــطيخ منش دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

439253 لح|مد ص|ورى فتـــىح ح|ره مغ|س |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

335348 حمد مصطفى|ليىل محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

88893o لرحيم محمد |شم عبــــد|محمد ه سيوط|ره |تـــج

8392|6 دي موىسي محمود|ليىلي ن ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

22|52o ه|لل|عىل محمد محمود عبــــد هره|لق|حقوق 

2|4877 هيم|بــــر|لدين زىك |ء|يوسف عل دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

629668 هيم محمد حسن|بــــر|حمد شحتـــه | زيق|لزق|هندستـــ 

||7949 جتـــ|لخو|لمجيد |عيل عبــــد |سم|محمد  ى شمس هندستـــ عي 

88948| لرحمن |عمرو موىس عطيه عبــــد سيوط|تـــمريض 

5|8367 زق|لر|ء يشى بــــسيوئى محمدعبــــد|رس| سكندريه|ل|طبــــ 

|66698 وق ن م|حمد محمد عل|ج  |رسر ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

33582o بــــوجلهوم|لسيد |لحميد |هلل عبــــد|ء عبــــد|عىلي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

762785 حمد مصطفى حربــــ|عىل محمد  سيوط|هندستـــ 

778|8| لم|رغده محمد عبــــده س زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

892o9 ح محمد|لفتـــ|م عبــــد |ن عص|نوره ن|بــــ حلو|د|

624697 لجويىلي|محمد يشي محمد محمد  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

|9o48 ى |ي حمد|حمد يحن  |سمي  لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

296668 طمه ذىك سيد ذىك خليل|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

52364 تـــ حسن عجىمي|ن نش|يم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

84o8|7 ندي بــــشي  محمد بــــشي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|52|68 ن محمد يونس|يه رمض| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

84o54o دلي محمود بــــدوي|لع| |دين |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

533o94 ى ذهنى لؤى موىس عىل حسي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6o|229 لسيد عطيه محمد حبــــلص|ن |نوره ي صىح طنط
|معهد فنى

Thursday, September 6, 2018 Page 9105 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2293| رز|هلل مبــــ|حمد عىل عشم  | هره|لق|حقوق 

355|6| ضى|د محمد ر|يتـــ رش| |نوعيتـــ بــــنه

36754 بــــر جمعه|م محمد ص|ريه هره|لق|بــــ |د|

456|49 ل|لع|حمد محمد عبــــد|حمد محمد | لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

4|4684 ه بــــسيوئى محمد عبــــد ربــــه| مي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

754|94 ن |نبــــيل فهىم حن| مي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

35224 وق عمرو محمد محمد رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6385|| حمد|هيم محمد سيد|بــــر|تـــه |لسيد شح|س |ين| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

755847 لم محمد|رص س|لن|حمد عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

238383 لسيد|رس حسن محمد |ي| ر|ي ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

259698 هلل|مصطفى محمد عبــــد| نور شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

23|759 وير س| يبــــى س| دل عج|بــــيشوى ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|456o3 لدفقسر خليفه|لحميد |كريم عبــــد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|74758 م|م|محمد مجدى محمد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

349556 هيم|بــــر|حمد عىل محمود | ى شمس|د| بــــ عي 

52|454  |م رش|طمتـــ س|ف
ى
لعيسوى|د دسوق بــــ دمنهور|د|

|44427 لمنعم محمد لطفى|حسن عبــــد  ن|طبــــ حلو

628329 حمد محمد|م محمد |ندى عص زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|759o2 حمد سيد|ء |سندس عل ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

|35|4o ى عبــــد  حمد|ىط |لع|محمد حسي  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

2|5745 هيم|بــــر|هيم مدبــــولي |بــــر|محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

4|3332 بــــو عفصتـــ|در |لق|لحكيم عبــــد|لعزيز عبــــد|عبــــد |ره طنط|تـــج

624525 هيم|بــــر|هر أحمد عىل |ن حبــــيبــــ ز|نوره ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

|5|247 حمد|حمد رفعتـــ |ن |نوره ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

2|3734 حبــــيبــــه محمد وجيه مصطفى درويش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o2796 ع محمد فتـــوح مصطفى|لرف|محمد  |بــــ طنط|د|

8||4|9 سحق متـــري|د |بــــيتـــر عم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8oo5o8 ي محمد مني  محمد
مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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9|o737 ى خ|ي محمد | لوف|بــــو|لد |سمي  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

6329o3 حمد محمد محمد|ء |رس| زيق|لزق|طبــــ 

|35|73 ح عزيز|طف صل|سحق ع| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

43o584 ف|ء عبــــد |رتـــ عل|س لنبــــى رسر |بــــ طنط|د|

4||967 ف محمد إسم سم|عيل محمد ق|أرسر |ره طنط|تـــج

7445| لمهدى|بــــرين فوزى محمد عىلي |ص  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

3|3794 يد|سم محمد ز|ذ بــــ|مع ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

834o6| لرحيم محمد محمد|ء عبــــد|هن ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

753867 لد عىل عىلي|مرح خ عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

64656o هيم عقيل|بــــر|هيم |بــــر| |محمد رض ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

43352 حمد|حمد محمد |منيتـــ | هره|لق|ره |تـــج

48o458 م سيد بــــهنس|محمود عص سكندريه|ل|ره |تـــج

62|o38 لسيد محمد يوسف زعتـــر|ن |نوره لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

682o|7 ر|هيم محمود نص|بــــر|م |ندى حس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|65|9 لم|دل محمد عوض س|محمد ع لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|643o3 ى |لرحمن ش|عبــــد  هيم|بــــر|ذل حسي  هره|لق|عه |زر

879o|7 ى نصي   ندى محمود حسي  سيوط|بــــ |د|

5|983| يف | ر|لنج|ن |رم شعبــــ|لمك|بــــو |يتـــ رسر طبــــ بــــيطرى دمنهور

|25286  ك|لبــــ|رق عبــــد |سلىم محمد ط
ى
شف|ق ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

43722 ح|لفتـــ|فتـــ حسن عبــــد |حسن ر هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

35|oo6 تـــه محمود|ل شح|بــــسمتـــ جم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2|58o ى |حمد |نىه محسن  لسيد|مي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

766262 وى|لمحل|لسيد عىلي محمد عىلي |ندى  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

478ooo نم|ل مسعود غ|لع|عمر محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

527298 هلل|ر محمود خميس مؤمن فضل |من ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

|54763 ء وليد محمد عزيز|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o5939  عي|ء ك|سم|
ى
د|مل محمد دسوق سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

493|6|  عبــــد|لص|لعزيز |هلل عبــــد|دل عبــــد|ع
ى
لعليم|ق |حقوق طنط

|37973 ى هلل|ميشيل حلىم رزق | مي  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر
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897955 ج  |حمد محمد بــــ|منى  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

9o4724 ن حمد محمد تـــوفيق | |مي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

755745 خلود محمد حسن محمد عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8||3|6 حمد محمد صبــــره محمد| ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

867983 حمد محمود|ء محمود |رس| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

256355 زق|لر|لعزيز محمود عبــــد|حمد عبــــد| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

8444o5 لخي |ح |دق صبــــ|مر ص|بــــسنتـــ ع |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

782o33 لسيد عىل|لعزيز |يه مدحتـــ عبــــد | زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

859oo3 ه عم| كر|د رفعتـــ ش|مي  لمنصوره|حقوق 

|2o8|o يمن يوسف فوزى|رين |ك ى شمس|تـــج ره عي 

848638 محمد موفق يوسف محمود ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

447546 لشيخ|حمد |فظ |لح|ن محمد عىلي عبــــد|رو سكندريه|ل|بــــ |د|

849777  عىلي|
ى منيه عىلي حسي  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

8|7822 ي رمض|شيم
حمد|ن |ء مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

836|3| ه | حمد عىلي محمد|مي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

54|692 لدين|حمد محمد محمد سيف |محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26|o22 فيه|لحميد ع|عبــــد| ندى رض |صيدله طنط

8o369| ى عمر محمد عبــــد|ي للطيف|سمي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|6886| هيم|بــــر|لعزيز |لدين جمعه عبــــد |ء |بــــه ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

6o4696 د حموده|د محمد فؤ|هلل فؤ|منتـــ  لمنصوره|ره |تـــج

359552 رون محمد|فتـــ ه|رضوى ر تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

5o98o2 م محمد رزق رزق|هلل س|عبــــد  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

6|3664 يل|لسيد ن|سهيله محمد محمود  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

887727 ى سيد  |سهيله سيد  مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

486||4 |لش|مصطفى عبــــد | رض| دين
ى
ق عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

69o34 تـــه|حمد سيد شح|ريم  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

776oo9 دى|لن|مل |دل فتـــىح ك|يه ع| زيق|لزق|نوعيتـــ 

36o994 مر|لسيد ع|لسيد عىلي |ء |شيم |طبــــ بــــنه

3|6735 ى هش مي  حمد|لدين |ل |م محمد جم|ني  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي
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52|288 دق|ء حسن محمود محمد ص|رس| بــــ دمنهور|د|

764948 ى محمد |ي حمد هريدى|سمي  ره بــــور سعيد|تـــج

8796o4 ى ق سم |م حسن حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

86639 لونيس جنيدي|حمد عبــــد|طمه |ف لفيوم|عه |زر

6||oo7 لتـــتـــ|عىلي سعد بــــدير  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

523689 ل|هيم حسن جم|بــــر|لد |د خ|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

523722 حمد |لعزيز |لرحمن عبــــد|لعزيز عبــــد|عبــــد
لعزيز|عبــــد

سكندريه|ل|حقوق 

47534o يف|در |لق|م ممدوح عبــــد |عمر هش لشر سكندريه|ل|حقوق 

9768o وي|لح مك|لعليم ص|محمود عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

|25o55 لدين زىك|ر مدحتـــ عز |مي رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

6753|6 ى عل|ي حد|لو|لسيد عبــــد |لدين محمد |ء |سمي  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

64243o ئل محمد أحمد محمد|و زيق|لزق|ره |تـــج

868386 ل|لع|حمد عبــــد|دي |محمد حم ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

348o42 لم|نم س|حمد سيد غ| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

79|8|9 رق محمد محمد|طمه ط|ف عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

775874 لد محمد عوض|ء خ|ل| زيق|لزق|بــــ |د|

6o6589 ف عبــــد |كريم  لرحيم درويش حسن|رسر لمنصوره|هندستـــ 

696863 يف محمد  هيم|بــــر|لنبــــوى |محمد رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

348|5 لمول|لم عبــــد |لد س|حمد خ| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

486|7 ي صل|عبــــي  ه
ل|لع|ح عبــــد |ئى لفيوم|عه |زر

6o3757 لعدوي|هيم محمد |بــــر|محمد  لمنصوره|هندستـــ 

643o43 د|لعزيز محمد ج|ليىل عبــــد زيق|لزق|حقوق 

267o|8 دق|د ص|صفيه ثــــروتـــ محمد فؤ لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|54|| رتـــ|ن بــــش|ره يحن  دمي|س هره|لق|علوم 

|5o226 حمد|حمد عىل |طف |حمد ع| هره|لق|ره |تـــج

52739| هيم|بــــر|حد |لو|هلل أحمد عىل عبــــد |منتـــ  سكندريه|ل|هندستـــ 

237|58 يمن مصطفى محمود|ء |دع ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

773545 تـــه|ن محمد مصطفى محمود شح|يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

754582 ل أحمد|لع|حمد عبــــد |ن |نوره لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 
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786232 م محمد|م|حمد |حمد حمدى | ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

76o832 لسيد|حبــــيبــــه محمد عطيه  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

|2|296 حمد|روضتـــ عىل سيد  هره|لق|بــــ |د|

24857o لمحروق|م |لسل|ن وجيه عبــــد|يم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6oo37| يد|ء عىل حسن ف|لزهر| |بــــ طنط|د|

45o3o| ضى|لق|هلل |دى نبــــيل محمد عبــــد|ش لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

79o7o8 حمد محمود|حمد محمد |حمد |عمر  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

25o845 ل محرم|لع|لسيد عبــــد |ندى حسن |س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

843|4o بــــ محمد|لوه|للطيف عبــــد|ن عبــــد|نور ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||5393 ن|لدين سليم|م مىح |يوسف هش ى شمس|تـــج ره عي 

696265 ي|لسود|هيم |بــــر|هيم |بــــر|رس |ف
ئى لمنصوره|حقوق 

332o|6 م محمد حسينى|ل عص|نه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|9|8| مه عزيز فرج يوسف|س| |دون|م ره بــــنى سويف|تـــج

357o5| دق|لص|للطيف |دق عبــــد|لص|محمد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

228|42 ره بــــدوى يوسف حسن|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69o683 لبــــسيوئى|درى محمد |يمن | |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

697769 ن خليل|يمن سليم|عفيفه  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

494897 لغنى|حمد رمزى محمد عبــــد| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

67552| ى عبــــد | للطيف محمد|دهم مدحتـــ خي  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

92|2o8 بــــى |مبــــ|لعزيز |لعزيز جعفر عبــــد|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|7o434 هيم ذىكي|بــــر|رص |ره ن|س ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

3466o7 ى |زينبــــ عل لبــــقىل|ء فتـــىح حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|37257 ى محمد فتـــىح عبــــده حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

324329 شم محمود محمد عىل|بــــوه|محمود  ى شمس صيدله عي 

49|62 در|لق|شور مدكور عبــــد |مصطفى ع ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

897752 طف حسن حسن |رحمه ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

7oo829 ل|لسيد هل|سم |عىل فهىم ق ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

327434 حمد|يدى عىل بــــدر |ه ى شمس|د| بــــ عي 

863592 س|لمنصف عبــــ|حمد عبــــد|محمد  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 
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44o563 هيم|بــــر|م تـــوفيق |ء عص|ل| لشيخ|بــــ كفر |د|

4242o7 لعليم تـــرىك|ر عبــــد |لستـــ|لعليم عبــــد |حمد عبــــد | سكندريه|ل|ره |تـــج

|7o294 م محمود سعيد|يوسف عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

69|4o4 دى|هيم ش|بــــر|ح صبــــرى محمد |صل| نور لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

625466 حمد فتـــىح خليل|م |جر هش|ه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

82|95| حمد محمد|يه محمدطه | ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

59442 ن|لم محمد علو|محمد س |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

84486| حمد|بــــوزيد رسور |رؤيه  ضتـــ|ري/ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

2|3265 ن محمود مصطفى محمد مصطفى|يم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

33o2o7 ى محمد عبــــد|ي ن|لعظيم محمد رمض|سمي  |طبــــ بــــنه

|3o8o8 حمد|عىل سيد عىل  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

84o979 لنوبــــي|حمد |شه |عك| ند ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|644o6 لبــــديع عىل|حمد وليد عبــــد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78o992 ل محمد عطيه|لد جم|خ زيق|لزق|ره |تـــج

848oo| ي عبــــد
حمد|لكريم محمد |منى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

4o8332 محمد وحيد محمد محمد آدم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62|o7| ن|هيم حس|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

458o24 هر محمود خرصى|هر محمود م|م ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

762768 هيم|بــــر|لعوضى |ح يوسف |لفتـــ|عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

92543 حد|لو|ح عبــــد |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|منيه سيد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75894o حسنى عىل حسنى حسن ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

447o4 ى عبــــد |طمه عبــــد |ف ى|لحميد حسي  لمهمي  هره|لق|عه |زر

637||8 ه عل| ى عبــــد|مي  لحميد|ء محمد خي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|53838 حمد|لح |سيف مجدى ص هره|لق|حقوق 

335545 لىحي محمد|يتـــ سيد عبــــد| هره|لق|م |عل|

645o98 حمد|م محمد عطيه |عمر عص لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

48|9o6 مر|لسيد ع|لرحمن عىل محمد |عبــــد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

82|929 ديبــــ|ديفيد ممدوح فخري  ي|لسن |
|لمنى

7623oo لبــــديع شلبــــي|تـــ عبــــد |لشح|د محمد محمد |زي تـــربــــيتـــ بــــور سعيد
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8|4o83 لدين محمود|ء |لد بــــه|لدين خ|ء |بــــه حقوق بــــنى سويف

632745 حمد محمد عليوه|ندى  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

52|267 وى|لغربــــ|شم زىك موىس |هبــــه ه بــــ دمنهور|د|

44779 حمد|لموجود |رس عبــــد |ء ي|رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

27|558 وق محمد مصطفى  لزنفىلي|رسر ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

52492 ن|حمد محمد عمر|ل |ندى جم ره بــــنى سويف|تـــج

686776 لونيس|ن عبــــد |جده صبــــرى سليم|م لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

452o79 لمنجد|حمد محمود محمد |محمد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

45o477 لمنس|يمن حلىم |مهند  |هندستـــ طنط

4377|3 ص|لقص|هيم |بــــر|حمدى رجبــــ عيد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

54|48 م تـــوفيق زىك|مريم عص ره بــــنى سويف|تـــج

|9o94 للطيف|لحكيم عبــــد |يمنى محمد عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

779|82 حمد|حمد سيد |فهىم | مصطفى محمد رض ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

||9398 يف|حمد طه | حمد محمد رسر ن|هندستـــ حلو

524534 لنبــــى|حمد خليفه عبــــد |حمد سعيد | سكندريه|ل|بــــ |د|

8|842o لجليل محمد|دل عبــــد|ء ع|دع ي|بــــ |د|
|لمنى

5|6o47 لسيد|لحفيظ رجبــــ |عبــــد| رش علوم دمنهور

|53339 هلل فريج محفوظ|رضوى عبــــد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

253969 ف ج|مه |س| ن|بــــر زهر|رسر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4o5o72 لدين|لسيد علم |ل |يوسف جم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

885233 حمد |لنعيم |يه سليم عبــــد| سيوط|بــــ |د|

4o4483 هيم|بــــر|م |م|روق |حمد ف|د |عم ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6o7525 ل|لجم|لمأمون |لعزيز |أمل عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

264826 هيم عطيفه|بــــر|شد يحن  |سهيله ر |طبــــ بــــيطرى بــــنه

696365 هيم|بــــر|لق |لخ|لسيد عبــــد |م محمد |سه لسويس|طبــــ 

62o526 ندى عمر خليل زغلول ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

92o5|7 حمد  |لدين محمد |م علم |عص ج|حقوق سوه

|65532 ي|لعظيم عن|زي عبــــد |ندى حج
ئى ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

334593 لجليل|نور عبــــد|رق |مصطفى ط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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262558 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|عيل عمر |سم| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

25249| بــــي|لعر|صبــــرى جمعه | مه ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

|3|863 ذل مهدى|رق ش|سهيله ط ى شمس طبــــ عي 

477857 ى موىس محمود عمر حسني  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

2|5|37 لغريبــــ|لسيد |حمد |د |زي هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

33o35| ي|س عص|ين|
م محمود عفيفى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

243||5 لم|لرحمن س|م حسن عبــــد|حس ن|معهد فنى تـــمريض حلو

4379|6 هيم|بــــر|ر |لستـــ|لعزيز عبــــد|ء ذىك عبــــد|زهر لشيخ|نوعيتـــ كفر 

4o5447 تـــبــــ|هلل مصطفى ر|رق عبــــد |أمنيه ط سكندريه|ل|بــــ |د|

685||| ر|لنج|ورى محمد عوض |لمغ|محمد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3||63| حمد بــــدرى محمد|د |زي ى شمس|تـــج ره عي 

77954| م رجبــــ محمد|هدير س عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

695759 هيم بــــدر عبــــده|بــــر|مد |منيه ح| لمنصوره|هندستـــ 

777o43 لمنعم محمدى|د عيد عبــــد |سع زيق|لزق|حقوق 

63779| لد|لسيد محمد خ|مه حمدى عزتـــ |س| زيق|لزق|ره |تـــج

54|o4o لسيد محمد مبــــروك|ئل محمد |و هره|لق|لعلوم ج |ر |د

644o4 لرحمن محمد|دي عبــــد |منيتـــ ن| لفيوم|صيدلتـــ 

694338 لمتـــول موىس|لرحمن |لرحمن عبــــد |ء عبــــد |ل| ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

226482 هيم|بــــر|عبــــده | لوف|بــــو|محمود محمد  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|27438 وق عبــــد  بــــو زيد محمد|هلل سعد |رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

66oo9  |لرحمن |عبــــد
ى
ف دسوق ى|رسر مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6o7245 ن قرئى عويس|محمد سلط ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

355636 هيم فتـــوح|بــــر|لمنعم |رضوتـــ عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4|923 دي|له|بــــ عبــــد|لتـــو|ن عبــــد|لرحمن رمض|عبــــد هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

497o65 حمد شكر|ن محمد |ن شعبــــ|نوره عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5234o4 حسن محمد حسن محمد محمد سكندريه|ل|هندستـــ 

4773o5 ى|حمد محمد هس|م |لسل|حمد عبــــد | |علوم طنط

52o84| بــــويمن|حمد |لعظيم عىلي |رتـــ عمرو عبــــد|س سكندريه|ل|علوم 

|23475 زق|لر|دم عبــــد |حمد |جر |ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|75|7 ن|ل عبــــده سليم|م جم|عص ن|بــــ حلو|د|
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638o36 ي |محمود 
ي مصطفى

لديبــــ|لسيد مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

3|8826 مد مرىسي|لدين مرىسي ح|ء |ء عل|لىمي تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

4oo4|3 يف|محمود حسن محمد حسن  لشر ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

32645| طف نصيف موىس|نتـــ ع|مري ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

223879 يف حسن | ه رسر نور سيد|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

373o4o مون|حمد جر|حمد سيد|حسن  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

499258 لسيد بــــخيتـــ|ن |يه شعبــــ| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

89o668 ن محمد مصطفى |س عثــــم|ين| سيوط|نوعيتـــ 

4|5685 بــــى|لمقصود يوسف عر|بــــد عبــــد |بــــد ع|ع لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|29o8 س موىس|حمد عمرو عبــــ| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

346o48 تـــ صبــــىح حسن محمد| بــــو دشيش|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

|45949 دل محمد حسن|طمه ع|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

84597| هيم عىلي|بــــر|حمد زىكي | ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|43766 هيم|بــــر|حمد عبــــده | |رن تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4425o4 لمرىس حطبــــ|لمنعم |حمد عبــــد|م |هش لشيخ|تـــمريض كفر 

39|6o |لبــــ|لحكيم عبــــد |ديه مصطفى عبــــد |ن
ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

425676 ح|در مفتـــ|لق|هيم عبــــد |بــــر|رنيم مصطفى  سكندريه|ل|بــــ |د|

349|45 لعزيز عودتـــ|ندى محمد عبــــد |بــــ بــــنه|د|

8o9482 ل|لع|ه عىلي تـــوفيق عبــــد|لل|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

||9|5| ديبــــ|دل نبــــيل |بــــ ع|يه|م |بــــر| هره|لق|عه |زر

698||3 لبــــيىل|لحميد |عوض محمد عبــــد | عل لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

696854  محمد ك|لعر|محمد 
ى
مل|ق لمنصوره|ره |تـــج

45o5|o حمد عىلي زىكي عىلي| |هندستـــ طنط

754878 حمد عىل|دل |ر ع|من عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

445247 |فظ عبــــد |لح|لنبــــى عبــــد |لحكم عبــــد |عبــــد 
لحميد

ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

893|o| حمد |ل |لع|ل عبــــد|ء كم|صف سيوط|حقوق 

686|66 موئى|لسل|هيم حسن |بــــر|ندى حمدى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

823o52 نه|فع وهيبــــ رسي|بــــسمه ن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7|2336 دى|لبــــغد|سلىم محمد محمد محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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8o87|| مدحتـــ مرعي زىكي بــــولس ي|تـــمريض 
| لمنى

87oo9| لح محمد|هيم ص|بــــر|ذ |مع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

48|635 عيل عىل|ج إسم|محمد محمود ض دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

756435 لحق محمد|ن عبــــد |محمد سليم ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

3|4989 ن حسن حسن|يوسف حمد ى شمس|د| بــــ عي 

349o7 م|لدين ممدوح محمود عص|م |عص |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

45||94 للطيف|لرؤف عبــــد|مي عبــــد|كريم س ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

85958 حمد درويش سعيد|ن |نوره أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

678|44 ن ر|لبــــي|لمنعم |لمنعم عبــــد |عبــــد | مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

||7|5o طف شفيق معوض|يكل ع|م دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

639oo2 عمر محمد عىل محمد مصطفى ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|45688 حمد|محمد محمود مدبــــول  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

||5724 ى|زىك بــــش| زكري| ري|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

235986 ف محمد عىل|هدير  رسر هره|لق|ره |تـــج

345587 هيم|بــــر|يتـــ محمد محمود عبــــده | ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

|6o725 ف عبــــد |م |سل| لسيد|لق |لخ|رسر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

924o28 ى عبــــد للطيف |محمود محمد عشر ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

773o|7 ن|ن فوزى محمد حس|محمد حس ى شمس طبــــ عي 

5o9|32 د يوسف جرجس يوسف شنوده|رك ميل|م ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4o528| رص عىل عبــــيد خميس|لن|ل عبــــد |جم |حقوق طنط

769234 هلل|هلل محمد عبــــد |ن عبــــد |نوره لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

497437 ه محروس يشى نو رتـــ|أمي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

843285 ي|س ندي جميل شبــــيبــــ جورج  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

259948 لصمد|بــــسمه محمد ذىك عبــــد شمون|نوعيتـــ 

|28537 ح عطيه|لفتـــ|حمدي محمد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

487224 لمجيد حسن|لعزيز عبــــد|حمد مبــــروك عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

494598 |لعزيز |لحفيظ عبــــد|لعزيز عبــــد|عبــــده عبــــد
ى لبــــحي 

|بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|39369 ل عىل حسن|مل كم|ندى ك ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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26o93| كرتـــ|ل|عيل |سم|ن |هبــــه رمض لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|2847 هيم محمد مسعود|بــــر|محمد مسعود  سكندريه|ل|حقوق 

27o47o لسيد محمد فرج|محمد فتـــوح  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4924|9 س|لجم|رق مني  نرص محمد |ط |حقوق طنط

3|69o8 بــــر سيدهم|جوليتـــ سيدهم ج ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

4o8376 ىط مصطفى شلتـــوتـــ|لع|زن صبــــىح عبــــد|م لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

639224 لد عىل شكرى|سلىم خ ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

35|37o هيم سعد موىس|بــــر|ل |ن جم|حن ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

636o26 لسميع|م عبــــد|لسل|هبــــه ممدوح عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

865oo6 مل|جح محمد فتـــىحي ك|ل ن|من دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

36o354 |وى محمود محمود عىل |حمد حفن|محمد 
بــــوسعدتـــ

ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

58492 لحفيظ|غريبــــ محمد عبــــد | لي|د صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

263o94 ن|لدين سلط|ح مىح |لفتـــ|ره عبــــد|س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7||67 هيم محمد|بــــر|مه |سل| نور لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|75o6 لىح|بــــ عبــــد|لتـــو|رس عبــــد|يزيد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4486o2 ن بــــدر|حمد وليد محمد سمي  سليم| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

8o75o| ه | حمد|هلل |حمد عبــــد|مي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

327868 محمد حسن محمد حسن |بــــ بــــنه|د|

5|9o85 عيل|رق محمد فتـــىح إسم|مروه ط |حقوق طنط

286538 محمد طه| روضه زكري ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

24o5|| ف صبــــىح بــــرسوم|مريم  رسر ى شمس|زر عه عي 

823676 هر|لظ|د محمد عبــــد|لجو|زم عبــــد|ح ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|749oo د عودتـــ|هيم رش|بــــر|ء |شيم ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

32|83| ء مجدى محمد منصور محمد|ول |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

57962 بــــدين وهبــــتـــ|لع|كريم محمد زين  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8o69|3 سم|لق|بــــو|لمجيد |لحميد عبــــد|مي عبــــد|س ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

765765 ع|لسعيد خليل سج|حمد |م |ريه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6o349o ن منصور شبــــل|مه بــــدر|س|حمد | |ره طنط|تـــج
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4|8798 تـــ نبــــيه عرف| م|بــــ عز|لوه|تـــ عبــــد|مي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|7|26 ن|ح سليم|رق صل|يدى ط|ه تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

7727o9 لصمد هديبــــ|عمر عيس جوده عبــــد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

72o24 د|لجو|هيم عبــــد |بــــر|بــــ |لتـــو|رحمه عبــــد  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

47654| ر|حمد مختـــ|جد |ء محمد م|يوسف عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6264o2 ء بــــخيتـــ محمد|بــــسنتـــ بــــه زيق|لزق|حقوق 

7o4228 ى |بــــو |هيم |بــــر|حمد | لسيد|لخي  حسي  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

366|99 لرؤوف|رس حسن عبــــد|ن ي|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

26|o|6 لبــــكل|هلل عىل حسن |منه  هره|لق|صيدله 

774|92 زيد|حمد بــــ|حمد |لدين |بــــ |شه  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

2546|6  عبــــد|محمد 
ى
لمنصف عيس|لدسوق ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

49328o تـــتـــ محمد حمدون|مجد حسن شح| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

3|48|9 تـــ خروبــــ|لشح|م محمد |سل| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

439o85 ريه|لم|لعز |بــــو|ليمنى متـــول |متـــول  لشيخ|عه كفر |زر

3357|9 حمد محمد|ل |م كم عه مشتـــهر|زر

63|896 ي
حمد حسن|لحكيم محمد |عبــــد | دئى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

48329 هيم محمد|بــــر|ندى محمود  هره|لق|ره |تـــج

4o7||2 فظ|لح|لح عبــــد |ح ص|لفتـــ|طمه عبــــد |ف سكندريه|ل|بــــ |د|

476272 لم|حمد محمد س|دين |ن سكندريه|ل|بــــ |د|

24647o لسيد عطيه|بــــ |م دي|محمد عص ي صىح بــــنه
|معهد فنى

9|6o26 لجليل  |نور محمد عبــــد|ن |جيه سيوط|علوم 

237|39 ظه|بــــ|هيم |بــــر|لسيد |لعليم |د عبــــد|جه رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

2|48o3 ن|ن سيد مهر|حمد سيد مهر| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

633748 عيل|سم|هيم |بــــر|لسيد |دى صبــــري |ش زيق|لزق|ره |تـــج

|7436| حمد|د |حمد فؤ|م |حس ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

25oo9 ر|لجبــــ|هيم عبــــد |بــــر|ر |لجبــــ|ء عبــــد |زهر ن|بــــ حلو|د|

9o7|53 ف رضو| |عط ن |ن سليم|رسر ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى
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359957 تـــ عبــــد|  |لعظيم |مي 
ى
لفتـــوح|بــــو |لدسوق هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

756453 محمود فوزى فتـــىح محمد محمد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

322333 لمنعم محمود حسن|طف عبــــد|ع| ر|ي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

477479 لمول|ن محمود محمد محمد عبــــد|نور لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

48|927 ى |عبــــد  لسيد محفوظ|لمهيمن حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|4o468 بــــسنتـــ نظي  سيد نظي  ن|بــــ حلو|د|

464323 ن|لسيد رمض|لحميد متـــول |رق عبــــد |ط سكندريه|ل|بــــ |د|

527o7 لمنعم عىل|م عبــــد|محمد عص ي سويف
تـــمريض  بــــنى

699866 ى|يمن نبــــيل عيد حس| ني  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

3|58|7 تـــ معوض  تـــتـــ|هيم شح|بــــر|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

||8568 ى حس|ي لحميد خليل|لدين عبــــد |م |سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

55728 لحميد|لحميد فتـــىح عبــــد |محمد عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

25636 لعظيم حسن|منيه محمود عبــــد | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

426796 |لش|منيه رجبــــ مصطفى عبــــد |
ى
ق إلسكندريتـــ |تـــمريض 

|6|5| ضى|لق|حمد |لق ثــــروتـــ |لخ|حمد عبــــد| |ر|ي هره|لق|ره |تـــج

|2246| ي عوف عبــــد |د |ر عم|مي
هلل|لدين مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|62|66 لشعيبــــي|محمد محمد محمد حسن  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

4442o3 لبــــربــــرى|لرحمن محمد عىل محمد |عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

47563| لبــــرنس محمد سعيد|يه | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

37|98 تـــ عىل|لسيد فرح|ء |سم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

429o7 حمد|ن عبــــده سيد |ر عبــــده رمض|من ن|بــــ حلو|د|

227286 لنبــــى محمد|حمد عبــــد|يوسف  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

76o677 ل عىل محمود|رحمه جم ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

69274o لسيد سليم|رق |بــــسمه ط معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

786957  |د خ|زي
ى
لبــــطل|لد محمد شوق زيق|لزق|حقوق 

|59887 م|لسل|منه محمود يوسف عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

772595 لدقله|لرحيم حفنى |حمد عبــــد |ن |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

|872o حمد|هيم |بــــر|حمد فريد |لد |محمد خ هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

359|69 مل حليم|سم ك|يوسف بــــ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

42575 مصطفى حربــــى رسىم سعد عيد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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6||632 لحنفى|لسيد عطيه |ء مجدى |وف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4763|5 هيم محمد|بــــر|ن |دهم محمود مهر| سكندريه|ل|ره |تـــج

77o7o| بــــ محمد عطوه|لوه|ن مصطفى عبــــد |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

8|7966 ي|سم عيسي كيل|ضىحي ق
ئى سيوط|حقوق 

895654 نىح  عزتـــ زىك صليبــــ | ج|بــــ سوه|د|

5o7o73 ى مه|ن سل|سعيد لمع سليم| كرستـــي  سكندريه|ل|علوم 

|579|7 س محمد|م نع|زينبــــ هش هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

2|9o|3 حمد|يمن حسن |حمد | ى شمس|تـــج ره عي 

643975 لعتـــويل محمد|مروه محمود  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

36733 حمد|هلل |دل عبــــد |حبــــيبــــه ع ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

4o984| د|هند مجدى حلىم مرىس عي تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

428o54 عزه زهي  محمود محمود مصطفى |بــــ طنط|د|

88675| ل مهنى عىل |ء جم|سم| سيوط|بــــ |د|

56543 محمود رفعتـــ مصطفى محمد محمود ن|حقوق حلو

|57475 زم محمود حسن|طمه ح|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

457588 لدمنهورى|عىل محمد | سم رض|بــــ سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|4|oo4 ي
هيم|بــــر|شم |بــــر ه|ص| دئى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

48|56 رحمه موىس محمود سليم ن|تـــربــــيتـــ حلو

46|o47 دى|له|حمد محمود عبــــد |حمد |ر |عم ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

8|o465 هيم محمد|بــــر|ده |حمد حم| ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

2765o5 ع|لرف|لدين |محمد عىل يىح نور  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

77oo75 ره|لحم|لحميد |تـــه عبــــد |ئل شح|هلل و|عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

7|6274 لرحمن|لسعيد لطفى عبــــد |م |سل| زيق|لزق|عه |زر

8262o5 ره|بــــش| مدحتـــ لوق| رين|م كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

9o3294 لجليل |لحفيظ محمد عبــــد|حمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

283336 حمد عون|ن سيد |يوسف محمد سليم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o2682 ود عىلي|معتـــز بــــشي  د ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

52||7 وق رجبــــ عىل  حمد|رسر بــــ بــــنى سويف|د|

|6o3o6 ف عبــــد |لدين |عز  در محمد|لق|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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5|9|7| بــــيه|د محمد طر|ء رش|سم| عه دمنهور|زر

|52|7 ى حسن قرئى|عبــــد هلل حسي  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

|6839| لمنعم مصطفى|ل عبــــد |يمن جم| ى شمس حقوق عي 

238989 لسعيد محمد معبــــد|سهيله محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

772635 لعزيز محمد محمود جميل|عبــــي  عبــــد  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

689438 هيم بــــدوى|بــــر|سلىم محمد يشى محمود  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

||5|84 د يوسف|وجيه عي| ري|م هره|لق|م |عل|

5|o|56 ر|لف|لرحمن محمد فتـــىحي |عبــــد  علوم دمنهور

752988 لم|محمد سيد سيد حسن س عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|495| لرحمن محمد|رق عبــــد |ط| رن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

77oo3| لدق|ح محمد |لفتـــ|م مظهر عبــــد |سل| زيق|لزق|ره |تـــج

356367 للطيف|ئى صبــــرى عبــــد|در ه|ن |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6888o7 ق|لسيد عىل |هلل جمعه |عبــــد  وى|لشر لمنصوره|ره |تـــج

59594 ي|ر
للتـــ تـــوفيق|كم رزق |ح| ئى ي تـــمريض بــــنى سويف 

معهد فنى

356|74 تـــ|لعزيز محمد بــــرك|حمد محمد عبــــد| |علوم بــــنه

||7863 يمن يحن  عىل محمود| ى شمس هندستـــ عي 

9|3776 ئى مصطفى محمود  |حمد ه| سيوط|بــــ |د|

783o82 هيم|بــــر|در |لق|ن عبــــد |روى رمض| زيق|لزق|بــــ |د|

34o599 مر|لدين محمد ع|ح |رص صل|ء ن|عل |بــــنه| هندستـــ شبــــر

||5|28 |لبــــ|م محمد محمود عبــــد |ملك هش
ى
ق هره|لق|بــــ |د|

83|o56 لعزيز جبــــريل|ء محمود عبــــد|دع دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|24o6o ديوس|قل|لك |ستـــم|ل |بــــيشوي جم تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

|49629 هر وهبــــه|هيم م|بــــر| |رين|م دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

829oo9 سليم محمد محمود محمد دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

897447 م |لعربــــى محمد حم|هدير  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

26326| هيم دنيبــــه|بــــر|يه محمد | |ره بــــنه|تـــج

6oo433 زى|لسيد حج|هيم |بــــر|محمد | عل |ره طنط|تـــج

3|5558 حمد عبــــده محمد|هدى  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

37442| |حمد و|ح |لفتـــ|عمرو محمد عبــــد
ى
ق ي |

|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

449|5| م|لسيد عل|م محمد |مؤمن محسن عل |ره طنط|تـــج
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342262 د|لعربــــى عو|لسيد | |ء رض|سم| سيه|نوعيتـــ عبــــ

23|689 لسيد محمد صقر|حمد محمود | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o5|39 ف |لرحمن |عبــــد  حمد|هيم محمد |بــــر|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75272 محمود محمد محمود يسن ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

765688 لد محمد منصور|محمد مجدى محمد خ تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

28363| بــــدين معبــــد|لع|لمحسن زين |م عبــــد|عص |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

62o688 لفى|ل|د |لجو|ع عبــــد |لرف|حمد عبــــده | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

635825 لح|ئى طلعتـــ محمد ص|م| زيق|لزق|بــــ |د|

369286 لدين عىل محمد عىلي|هيم عىلي نرص |بــــر| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|45489 يز محمد عجىم|محمد ف ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

|6|7|9 ن|لرحمن عثــــم|عمرو محمد عبــــد   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

8o9|63 ى محمد |ي للطيف|بــــوغنيمه عبــــد|سمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

|34|69 هيم|بــــر|لرؤف |يه طه عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7|5992 لديسىط|لحميد محمد |مد عبــــد |لد ح|خ ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|66o62 لسيد محمد|د |حمد عم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

77o675 ن|لحميد صو|مريم مصطفى عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

83|588 حمد|محمد يىحي محمد  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4|8o|2 حمد|هيم |بــــر|بــــدين نرص |يمنى ع لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

892524 دل محمد محمد |يه ع| سيوط|عه |زر

527854 لعزيز حسن|تـــفى عزتـــ محمد عبــــد  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5|2465 لغنى عيد|مصطفى سعيد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

66943 هيم|بــــر|فتـــ جورج |مريم ر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

75o794 |لعل|بــــو |لسيد |ن |ئل عدن|سيف و لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4o8558 وى|لبــــطر|لعزم |بــــو|لد أحمد |ء خ|ل| |ره طنط|تـــج

62723 للطيف|حمد عبــــد |خلود نبــــيه  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7|o739 هلل| |لسيد محمد محمد عط|حمد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

7o8223 لفتـــوح محمد|بــــو |ن |ء شعبــــ|سم| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

26o256 ئيل بــــطرس بــــطرس|ميخ| رين|م |ضتـــ بــــنه|علوم ري

6927| لد محمود خرصى|محمد خ لفيوم|عه |زر
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852||2 مؤمن بــــدر موىسي| هيند|ش ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

636784 آيه حمدى زين حسن ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

885394 دى يوسف |هيم ن|بــــر|مريم  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

262238 وى|لديس|حمد |وى |لديس|در |لق|حمد عبــــد| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

8546|6 ربــــيع بــــرديسي محمد| رش ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

3|559o حمد حسن|ن |حمد عثــــم|ئى |م| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6953o2 حمد|سط سيد |لبــــ|ر مصطفى عبــــد |من لمنصوره|ره |تـــج

642936 ن|هلل سعد عرفتـــ سليم|يه عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

332853 لنويسر|لعزيز |لعزيز محمد عبــــد|هد عبــــد|ن |طبــــ بــــيطرى بــــنه

9|2574 ن يوسف محمد يوسف |نوره ج|تـــربــــيتـــ سوه

436749 ف مصطفى عىل |ر |من بــــط|له|رسر لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

37ooo8 لسيد|هيم |بــــر|ء |لسيد عل| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

44o363 هيم|بــــر|فع عىل |لش|ره |س لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

33952o غ|لصبــــ|حمد |د |مروتـــ فيصل عوض ج |طبــــ بــــنه

45955| لعليم|ن عىلي حسن عبــــد |رو |ره طنط|تـــج

642862 هيم|بــــر|ل محمد محمود |ء جل|سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

7654o ى |ي بــــ سمي  محمود|يه|سمي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

264662 لفتـــوح|بــــو|لحنفى |د |د عم|سع ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

||734o طف لمع مسعود|نىح  ع| ضتـــ|ري/ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

642389 ى محمد |حس حمد حسن|م حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

5|9636 لع|لق|يه حسن عبــــده موىس حسن | ره دمنهور|تـــج

83368 ى |مريم عم سحق|د بــــشر بــــ بــــنى سويف|د|

6||39o مل|لعزيز ك|ء عبــــد |ء عل|دع لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

8693o5 ى س|ي د|مح محمد رش|سي  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

|54275 در|لق|يوسف محمد لطفى عبــــد  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

866|34 در|لق|ء محمد محمود عبــــد|نجل ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

488|87 لس ع دير|بــــ|ئيل |دل معوض جبــــر|كي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8|oo78 حمد محمد|ش |لدمرد|س |ين| ي|بــــ |د|
|لمنى

92392 ن|لرحمن سليم|مصطفى سيد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|277o هلل محمد|ج عبــــد |ل فر|جر جم|ه |بــــ طنط|د|
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3556|7 لمجيد خرصى|عبــــد| ن رض|يم| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6o84|4 لسيد صقر|لسعيد |طمه |ف زيق|لزق|عه |زر

924|47 محمد محمود يوسف محمود  سيوط|حقوق 

44o69| لسيد محمد|لسيد رزق |مسعد  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

3475|9 بــــر|ن ص|لد سليم|هبــــه خ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|58|o ىط حموده|لع|هيم عىل عبــــد |بــــر| |دين لشيخ|ره كفر |تـــج

6o5|o9 حمد مدبــــول|حمد |ء رفعتـــ |رس| لمنصوره|بــــ |د|

428|89 ى زكري|ي د|ج| لمنعم زكري|عبــــد| سمي  |صيدله طنط

864827 س خليفه|هلل عبــــ|بــــ |محمود ج |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

642464 لس كميل حلىمي سعد هلل|كي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

6o978| لسيد فضل|هبــــه محمد  ي صىح طنط
|معهد فنى

263582 ي|ر
هيم|بــــر|محمد جمعه | ئى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|55|o5 هيم|بــــر|لنبــــي |مه عبــــد |س|ندى  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

689|65 وى|لششتـــ|محمد حسن محمد حسن  لمنصوره|هندستـــ 

3946o موىس سنوىس مبــــروك| نور ى شمس|زر عه عي 

4935o4 وي|لص|لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|ن |مرو لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|o844 عر|لش|م فكرى محمد |هندتـــ هش|ش ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|6|239 ين محمد يونس ج لربــــ|د |رسر ن|حقوق حلو

7|758o حمد|حمد |هيم |بــــر|لدين |ء |بــــه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

43o54| ل|لفض|لسيد |ئى محمد |م| | تـــمريض طنط

64o92o وى|حمد عىل محمد عىل حفن|محمد  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

882452 مد  |حمد ح|ل |ن جم|نوره سيوط|بــــ |د|

92o553 لمجد  |بــــو|زق |لر|دل عبــــد|سحر ع ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

895753 حمد محمد |فهىم | رش ج|حقوق سوه

6284o9 لسيد محمد عبــــده|حمد |ره |س زيق|لزق|بــــ |د|

92|776 حمد حسن عىلي |م |هش ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|26|55 عيل|سم|هر سعد |حمد م| ى شمس هندستـــ عي 

823o8| ء جعفر محمد محمد|شيم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

824546 ى|لرحيم رمض|عبــــد| زكري ن حسي  دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

6848|o لسعيد|لسيد محمد|بــــ |لوه|دين عبــــد |ن لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 
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27|997 ر|لسيد نص|د |لجو|ندى نبــــيل عبــــد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

524o|9 حمد|يدتـــ عىل محمد بــــخيتـــ |ع سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

3|6|7| لم|ن س|سم سليم|منيتـــ ق| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2|3525 ى محمود منى مني  حسي  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

76575 ن|ل رمض|جر محمد مصطفى كم|ه كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

2447o7 ي
ى|حمد منصور ي|ء |ضى سي  ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

64o274 لسيد|ىس |تـــتـــ بــــل|حمد شح|أروتـــ  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

36478 حمد|لسيد عىل |عمر  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o7|9o تـــ|ىطي فرح|لع|ن عبــــد|نورس شعبــــ ي|بــــ |د|
|لمنى

6|3265 بــــ|لبــــسطويس حج|حمد |حمد |ئل |و |تـــربــــيتـــ طنط

63oooo هيم عىل|بــــر|هيم سعد |بــــر|حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o|69o حمد محمد |محمود رجبــــ  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

62797 نجوى وليد عمر حسن حقوق بــــنى سويف

834oo4 ي رسور|ن وليم ن|ريم|ن ج  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

632465 ى  لسيد|زهره طلبــــه حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

7o5245 عىل وجدى عىل سليم مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|9242 حمد محمد|م عطيتـــ |لسل|د عبــــد|سع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

66776 م محمود عويس محمد لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

544356 |ره عبــــد|س
ى
ى دسوق لرسول محمود حسني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

82867 ي
هبــــتـــ يوسف عىل قرئى تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

72476 حمد محمد عويس محمد| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|7485o ن|لمجيد شعبــــ|عمر محمد عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

76753| دق بــــدوى|ن ص|ده سليم|حم| نور لعريش|تـــربــــيتـــ 

848764 وي|لسعد|ء حمدي يوسف |سم| ن|تـــمريض أسو

4o3724 لمؤمن مصطفى|مل عبــــد |محمد عمرو ك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o3957 هيم عمر صديق محمد |بــــر| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8|3982 يرين شنوده عدلي فهيم| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

49529o هيم يوسف|بــــر|حمد محمد ربــــيع | تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

257773 يف|حمد رفعتـــ |رفعتـــ  لشر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 
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69o56 ى ز|جر عص|ه يد|م حسي  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

836373 محمد عىلي محمد حسن ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

72o97 لسيد|ن محمد |طمه شعبــــ|ف لفيوم|بــــ |د|

87o82o ى عبــــ|ء|ء عل|سم| دي|لدين حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

36o|47 ن لشهيد|ى عبــــد|سعيد بــــش| مي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|3349o تـــم محمد سعيد|د ح|زي دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

63o3|7 ح سليم|لفتـــ|حمد محمد عطيه عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

822|35 لحميد|طه محمد عبــــد| شذ ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

95495 مع|م ج|دى يوسف تـــه|ء ن|دع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o345 حمد يوسف|مد |يوسف ح |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

4|29|8 جه|ن فتـــىح رجبــــ خليل خف|نوره |بــــ طنط|د|

4oo574 تـــ  ف حسن ر|ني  يف|شد |رسر لشر ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|2526| هيم مصطفى حسن|بــــر|نور  ى شمس|تـــج ره عي 

7o6984 وى|لحفن|حمد عرفه عىل |هدير  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

766o64 ن|حمد رمض|هيم |بــــر|م |شدى هش ره بــــور سعيد|تـــج

|54o64 يف  ف محمد |رسر ل|حمد كم|رسر ن|حقوق حلو

9o6o3 ر|لغف|رحمه محمد حسن عبــــد تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

63524 ي ح
فظ مصطفى محمد|مصطفى معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 

سويف

895744 ي
ن  |د رضو|لدين حم|ء |عل| دئى ج|بــــ سوه|د|

647959 هلل|بــــ |ل ج|محمد بــــهجتـــ كم  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

7o529o ر|لنش|لسيد |لتـــفى محمد |د |جه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2|72|o حمد محمد محمود محمد|ره |س مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7o75o8 ن محمد حمدى محمد محفوظ|نور ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6oo6o5 هيم تـــجريده|بــــر|لعظيم |د عبــــد|محمد مر |ره طنط|تـــج

434484 ى بــــدوى |بــــ|ل|ره |س ى|بــــ|ل|صي  صي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

6o2o44 ي سليم|عيل عبــــد |سم|جر |ه
هيم|بــــر|ن |لغنى لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|22259 ى لفريد سمي  تـــوفيق| |تـــريفي  ن|بــــ حلو|د|

262879 ف عبــــد|كرم  حمد سويلم|لمنعم |رسر |طبــــ بــــنه

859399 ن|بــــدين رضو|لرحمن يىحي ع|عبــــد ي|صيدلتـــ 
|لمنى
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26|347 لحميد|عبــــد| محمد كرم زكري تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o28o| ف ه| ي |رسر
ي|لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|ئى

ى
ق ي|بــــ |د|

|لمنى

59258 ى ذىك|رص |لن|ء عبــــد |شيم مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

39443 هيم|بــــر|لسعود |بــــو|م حربــــى |هي ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

476725 نم|لعربــــي عىلي محمد غ|ن |يم| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

7|3235 لسيد منس|ل |لع|ل عبــــد |لع|سمر عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

772o56 ط|لبــــل|هيم |بــــر|د |حمد فؤ|د |فؤ ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

489456 ى ن|ي لرحيم|لضوى عبــــد|زق |لر|رص عبــــد|سمي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

8998|7 لبــــدرى بــــخيتـــ محمود |ء |عل ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

82|958 د مكرم يوسف|ن ميل|حن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4639|3 ئى|أمنيه مكرم محمد فتـــىح علو ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

843749 ي 
ى|محمد مصطفى حمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

6o|59 ح|لفتـــ|ء عىل عبــــده عبــــد |سم| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

5344|o هلل|لكريم دعيوبــــ خي |مد عبــــد|حمد ح| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

523668 ي|وى |هلل مرشدى هند|أيمن عبــــد
لففى ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

|2o247 تـــ يوسف|نور فرح|مح |صمويل س ى شمس علوم عي 

45296o لمرصى|ن |زق سليم|لر|لد غريبــــ عبــــد|خ لشيخ|هندستـــ كفر 

885257 يم |لد|يد عبــــد|خلود محمد ز سيوط|ره |تـــج

32278o لد محمد طلعتـــ|همس خ ى شمس حقوق عي 

69o332 لد محمود|لدين خ|م |سلىم حس لمنصوره|علوم 

464||8 ف عبــــد|زم |ح يم|لد|ح محمود عبــــد|لفتـــ|رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

33o|56 لمقصود خربــــوش|عدل عبــــد| بــــ رض|رح |تـــربــــيتـــ بــــنه

24422| مل|لعظيم ك|مل عبــــد|يوسف ك ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o4396 لسعيد عىل جبــــريل|هيم محمد |بــــر| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

67782o د محمد رزق|لرحمن رش|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4oo36 ى ص|حبــــيبــــه حس ى |لح حس|ني  لدويك|ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|2o433 لمنعم بــــدر|د عبــــد |عمرو عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

78o22 م مبــــروك|مر تـــه|د محمد ع|زي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

436822 ن عىلي|لرحمن شعبــــ|رق عبــــد |جر ط|ه لشيخ|ره كفر |تـــج
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68|377 ن|حمد شعل|رق محمد |محمد ط لمنصوره|حقوق 

682o76 ريوس|جندى مك| ئى صبــــىح زكري|م| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7o2775 |ش|حمد بــــ|ء يحن  |م عل|سل| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

897677 ح محمد عىل  |رضوه صل ج|بــــ سوه|د|

756955 م طلبــــتـــ|لسل|مجد محسن عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

|3868| عيل محمد|سم|حمد |ندى  ى شمس علوم عي 

642863 مد|مد كريم ح|ء ح|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

628222 ه عيد  هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد |ني  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4528o8 وى|لطح|ح |لفتـــ|ح عبــــد|حمد مصبــــ|محمد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

9o45o2 ه |لل|حمد حسن فوزى عبــــد| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

34294o لح|حمد مصطفى ص|محمد  ى شمس حقوق عي 

|57oo8 حمد|حمد رجبــــ |بــــ |شه سيه|نوعيتـــ عبــــ

429247 ر|لف|حمد | |يه رض| |عه طنط|زر

8533o2 محمد مىحي زير محمد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

527659 وى عيس|ن عرج|حمد رمض|ر |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89o8o5 ن |طمه عزوز مصطفى رضو|ف سيوط|علوم 

2|22o4 هلل|لمعز محمد عبــــد |حمد محمد عبــــد |ر |عم |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

|4|265 د|لجو|م نرص محمد عبــــد |هش ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

25o|7| هيم|بــــر|ح بــــدر |لفتـــ|سلىم محمد عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|29236 حمد|محمد مجدي شلبــــي  ى شمس هندستـــ عي 

767236 هيم عىل|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|4o|52 شور|ح ع|دل صل|ن ع|نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|33998 لسعيد|ء محمد |محمد عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

67659 حمد محمد|عمرو محمد  لفيوم|حقوق 

465|o3 حمد عيس|ن |م محمود رمض|حمد هش| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|578|9 هلل|تـــه عبــــد |بــــدرى شح| مه هره|لق|ر |ثــــ|

9o||39 ى | دين ىط |لع|لسيد عبــــد|خي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

878||3 ن م  |نبــــيل جرس خز| مي  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

756727 لمقصود|لمقصود محمد عبــــد|محمد عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

42929| ي|ر
لعزيز شعنون|لعزيز محمد عبــــد |عبــــد | ئى |تـــربــــيتـــ طنط
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422o45 مي  مرقص|جد |م| ريتـــ ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

76577 تـــ|حمد بــــرك|عمر محمد محمد  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

52|8o5 مي تـــوفيق موىس|نه س|دمي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

26oo3| ي|ر
لمقصود بــــهجتـــ مصطفى|عبــــد| ئى ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

262579 ىط محمد سليم|لع|مصطفى محمود عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

758727 ف ج|محمود  بــــر أحمد|رسر ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

24469| سط|لبــــ|حمد ربــــيع سيد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

9|7689 بــــ عمر محمد محمود |رح سيوط|تـــربــــيتـــ 

3|877o ف محمد |هلل |منتـــ  لسيد|رسر ى شمس| لسن عي 

2o587 لحميد محمد|ده عبــــد |لرحمن حم|عبــــد  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

76893| هلل محمد|حمد عبــــد |ء |ل| طبــــ بــــورسعيد

624o8| ر|لجز| |لسق|رص محمد محمد |لن|محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

33886| ى |بــــر|ر |مي بــــق|هيم س|بــــر|هيم بــــحي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

52o774 بــــى|مبــــ|ل|لمجيد |أمل محمود جميل عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

839o4 لفضيل|هلل بــــدوى عبــــد |سم عبــــد |م ق|بــــس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

346866 |لش|لهدى محمود محمد عبــــد|نور 
ى
ق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

2|2498 ى|لعزيز ش|لعزيز محمود عبــــد |محمود عبــــد هي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|376o5 لم|ل محمد محمد س|حمد كم| ى شمس|د| بــــ عي 

8o3355 ى عبــــد|محمد  ى|زق |لر|مي  مي  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

828333 ي عرف|
ي|ىطي محمد |لع|تـــ عبــــد|لحسينى

لحسينى ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|77336 حمد مسعود|حمد محمد | تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

3|2|4| هيم خليل|بــــر|يمن محمد |رؤى   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

434o76 يد|حمد ف|هيم سيد |بــــر|جر |ه | تـــمريض طنط

9|3o89 عبــــيد يوسف شيتـــ | ويص ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

89o325 لكريم |م حسن عطيه عبــــد|حس ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

48|3o| هيم مرىس|بــــر|بــــوبــــكر |هيم |بــــر| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

27o58 نور عطيتـــ|بــــتـــ |ثــــ| ندر|س ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5o8o|6 حمد حسن|سط |لبــــ|عبــــد | لي|د سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

359|o9 ك|لمل|ن عبــــد|طف سليم|د ع|عم ى شمس حقوق عي 
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|25|88 ع|هر محمد رف|لظ|عىل مجدى عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

24o36| ن|لسيد رسح|ره محمود |س رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

3|265o ي عىلي|نوره
ن عىلي حنفى ى شمس علوم عي 

8o5664 ي|ل يوسف د|من
تـــه|ل شح|ئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

2|9533 ل مصطفى|بــــر حسن كم|حبــــيبــــه ع ى شمس| لسن عي 

357597 لسيد سعيد محمد|محمد  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

23|995 لسيد|شم محمد |مه ه|س|محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||7659 در|لق|لحكيم عىل عبــــد |محمد مصطفى عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

68255 هيم|بــــر|ويتـــ وليد مىحي |ر لفيوم|تـــربــــيتـــ 

287933  شبــــل محمد ر|
ى
ضى|حمد شوق منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

3o997 لرحمن يوسف يوسف|ضىح عبــــد  هره|لق|علوم 

323o57 لمقصود تـــوفيق متـــول|عبــــد| يش ن|تـــربــــيتـــ حلو

5|4755 لعزيز حمودين|بــــسمتـــ محمد محمد عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|76856 بــــر|مل ص|لحليم ك|مروه عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|482oo لسيد|لمنعم |س عبــــد |ء عبــــ|صف ن|بــــ حلو|د|

428o67 بــــوعبــــيه|حمد |لحميد |ضى عبــــد|طمه ر|ف | تـــمريض طنط

8353|9 رص محمد سعيد|لن|طمه عبــــد|ف دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

7|6976 ىط|لع|ل عبــــد |د كم|م رش|هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49||46 يف محمد حسن يمنى رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o6o36 حمد عبــــيد|حمد محمود |محمد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8o8o42 سم محمد|مل محمد ق| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

35343o |لقمص حن|هيم |بــــر|هر |روبــــرتـــ م ى شمس|د| بــــ عي 

43||97 بــــر|لعزيز ج|حمد عبــــد |ن |رو |طبــــ طنط

53465 بــــ عىل|لتـــو|ئى عبــــد |سمر ورد ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

32o445 ره|عمر محمد محمد محمد عم هره|لق|طبــــ 

4354o4 |ء سعيد محمد ند|سم| سكندريه|ل|عه |زر

42897| يش|لغ|لسيد عىل بــــسيوئى | |نور |تـــربــــيتـــ طنط

27o38o لفرخ|لسميع محمد |ح عبــــد|محمد صل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 
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85o326 م سعيد عىلي|حمد عص| ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

4ooo|6 ن بــــو زيد|لدين محمود |ح نرص |لفتـــ|عبــــد | مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

688o75 هيم يونس|بــــر|لمتـــول محمود |ر |من لمنصوره|عه |زر

5o8758 حتـــ|بــــوسم|حمد |لمنعم صبــــىح |عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

25744| ن|د محمد سليم|يمن فؤ|يه | ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

35|328 لمجد|بــــو|ن محمد |طف رمض|جر ع|ه |ره بــــنه|تـــج

32|673 ى|عمرو مصطفى  لسيد حسني  ن|حقوق حلو

33o849 لنبــــى|حمد حسبــــ |مد |ء ح|ول زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

69oo8| لعزيز محمد|لسعيد عبــــد |مروه  لمنصوره|عه |زر

26o932 ل|لجم|د |ء فؤ|هبــــه عل تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|45277 لحميد|م حسن عبــــد |عمر حس هره|لق|حقوق 

323385 عىل محمد عىل فهىم ى شمس|تـــج ره عي 

|6356| ل|لع|لسيد عبــــد |د |دهم رفعتـــ رش| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

257595 دى|له|ورى عبــــد|دى مغ|له|ورى عبــــد|مغ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

44o776 هيم|بــــر|ء مرىس محمود يونس |شيم لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|6|245 لعظيم|ح عبــــد |لفتـــ|يمن عبــــد |فوقيه  ى شمس|د| بــــ عي 

7ooo5 لرحمن|بــــ عبــــد|لتـــو|لرحمن عبــــد|ن عبــــد|نوره لفيوم|بــــ |د|

9oo823 هيم |بــــر| |لوف|بــــو|حمد |ندى  ج|صيدلتـــ سوه

339973 لسيد|حمد |ن |ندى مسعد شعبــــ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3349|o حمد محمد|مريم مسعد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

78|23 ء محمد مهدى سعيد|ل| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

633574 هيم عىل|بــــر|ل |محمد جم زيق|لزق|صيدله 

5|o982 ى|بــــر|حمد |حمد مصطفى | هيم حسي  بــــ دمنهور|د|

2845o2 تـــ|ل بــــهج|رس جم|ء ي|شيم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7o7549 ىط|لمع|بــــو |لعظيم |ن محمد عبــــد |حن لمنصوره|نوعيتـــ 

36462 لكريم|مصطفى محمد محمود محمد عبــــد  ى شمس علوم عي 

49333| لم|محمد صقر صقر س بــــ دمنهور|د|

4869|o هيم درويش محمد|بــــر|حمد محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

447989 لحميد|لسيد فتـــىح عبــــد |دل |ع| ر|ي ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

22oo79 ن محمد|ن سعد رمض|يم| ى شمس|زر عه عي 
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53698 ن حسن|ء فرج رمض|شيم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9o7453 لدين  |حمد نور|در |لق|هلل عبــــد|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5|4o|8 لمجيد صبــــح|لعزيز عبــــد|مل سعد عبــــد | سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

69482 د جودتـــ|ري رش|نص|ل|رس |ي لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|93o8 يف عبــــد م رزق|لسل|عمرو رسر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

|57555 حمد|تـــفى رفعتـــ سيد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|68454 م عزتـــ يوسف|دى هش|ف سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

|668o7 فتـــ محمد  حمد محمد|مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

24o452 لد سعيد عبــــده محمد|نجوى خ هره|لق|حقوق 

758527 رس محمد خليل|رحمه ي ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

69o8o7 ف عبــــد |عمر  ى|لبــــ|رسر رى محمد عوضي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

23|o6o دق|بــــ محمد ص|لتـــو|م محمد عبــــد|حس هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|6859 يف محمد محمد مرزوق|عىلي ء رسر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

92|272 لرحمن صديق |ء صديق عبــــد|رس| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

7564|6 د|لجو|عىل مجدى عىل عبــــد ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

427|53 ز|لقز|لسيد |مه |س|مودتـــ  سكندريه|ل|ره |تـــج

34o559 حمد محمد نعمه|ل عىل |هلل جم|عبــــد |حقوق بــــنه

5|8866 ى|بــــو |ن محمد |لسعيد شعبــــ|ن |نوره لعني  سكندريه|ل|طبــــ 

899846 ج محمود محمد |ء حج|سم| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

78|55| هر|لط|لسيد محمد |ء |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

6|3o63 حمد عزبــــ|حمد محمد |روضتـــ  ي|لسن |
|لمنى

2o862 ورى عىل|لد مغ|حمد خ| هره|لق|هندستـــ 

6o4o|2 لم|لرحمن س|لرحمن محمد عبــــد|محمود عبــــد |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

863478 ي | ن|ريف
ى
ي مسعد صدق دير|بــــ|خي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

4|766| ل|طف محمد نخ|طمه ع|ف |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

493|28 هيم|بــــر|لعظيم |محمد محروس عبــــد ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

|4|487 ل شمس|دي كم|له|لحفيظ عبــــد |مصطفى عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

88|583 طلعتـــ محمد صديق | ند سيوط|بــــ |د|
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|53o32 ي|بــــر عبــــد |م ج|مصطفى عص
لغنى ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

253884 لبــــربــــرى|ئى مفرح |ره ه|س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

25965| ى ي|ي لرحمن عىل|رس عبــــد|سمي  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

54554 دى عطيه عىل|م ن|هش ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

6o|7o9 ورى حبــــيبــــ قرقر|لمغ|هد |ن |ره طنط|تـــج

32667 مر|حمد مصطفى محمد ع|لرحمن |عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6o9832 ح|لرؤف فل|لسعيد عبــــد|ء |لشيم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

497o83 زى|لعزيز غ|زي عبــــد|ن محمود غ|مريه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

639674 ل تـــوفيق محمود|سهيله جم زيق|لزق|صيدله 

77827  يحن  |
هيم|بــــر|مي  مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

636836 لعظيم مصطفى|حمد مصطفى عبــــد| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|39|72 لسيد|م |لسل|ن يحن  عبــــد |نوره ن|تـــربــــيتـــ حلو

66764 متـــ|رس عىل سل|ر ي|من لفيوم|تـــربــــيتـــ 

4986o2 ن|ن سلط|م محمد سليم|حمد س|ده |غ تـــربــــيتـــ دمنهور

342657 ى عبــــد|ن ن|حس| ر|لعزيز نص|رص حسي  |ره بــــنه|تـــج

83428| ى | ف |مي  شم|حمد ه|رسر دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

3344o4 لجيد مرع|ح عبــــد|هر مرع صل|س ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

9o74|6 ن حسن |د سليم|مر فؤ|تـــ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2|357| دل حسن|م ع|ر عص|مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|o62o مؤمن حسن مصطفى حسن شلبــــى |بــــ طنط|د|

|65978 حمد|حمد خميس |جر |ه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

3262o3 ورى عفيفى|حمد مغ|ضىح  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

793o5 لمنعم سيد|محمود سيد عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

3|933| ى |طمتـــ شح|ف ى|تـــه حسي  مي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

5o93o2 ن|هيم حس|بــــر|لحكيم |مصطفى خميس عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

9|586o ى رس |حمدى بــــولس ك| مي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

7|o998 بــــد محمد عىل حسن فرج|يمن ع| لمنصوره|حقوق 

|78356 شم محمود|شم ه|نغم ه ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|2o2o2 هيم قنديل|بــــر|ره عمرو سعيد عىل |س ى شمس هندستـــ عي 
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|47336 ن|د رمض|لجو|لسيد عبــــد |لد |خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|3oo69 لدين|يه محمد بــــخيتـــ سعد| ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

35|3o| حمد عىل سعد|د رجبــــ |م عم|ريه ى شمس|تـــج ره عي 

|3|65o ى كم ل عطيه|بــــسنتـــ بــــشر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

8925o6 دى محمود محمد |مل ن| سيوط|تـــمريض 

|28296 ق|محمد حس وى|م محمد رسر هره|لق|هندستـــ 

69242 عىل سيد محمود محمد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|53|2 د حمدى حسن عىل|طمتـــ عم|ف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

75|o73 ل|لع|حمد عىل عبــــد |محمود محمد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4|32o ف عبــــد |هلل |عبــــد  هلل مرىس|رسر ى شمس هندستـــ عي 

643522 لمنعم محمد|لدين عبــــد|زم عمر نرص |ح زيق|لزق|بــــ |د|

276754 حمد محمد خليفه|محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|76|9o جه|لدين حسن خف|د |ر عم|من ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6o|46 لجليل|ىط عبــــد |لع|ل عبــــد |لع|روه عبــــد | علوم بــــنى سويف

499326 مه|محمد سعيد عبــــيد نع| لي|د ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

49|583 ف رمض|حمد | ذل|لش|لسميع |ن عبــــد|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|74684 لحميد|لحميد عبــــد |ل عبــــد |د جم|زي لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

44o557 ي عبــــد|ي
ي بــــسيوئى

ى بــــسيوئى لرحمن|سمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

635465 عبــــي  عطيتـــ فهىمي بــــكر محمد زيق|لزق|نوعيتـــ 

446883 حمد |لحميد حسن |حمد عبــــد |لحميد |عبــــد 
ى|ش هي 

سكندريه|ل|حقوق 

4469|4 لدين محمد مرىس|ء |عمر عل ضتـــ دمنهور|علوم ري

8978o9 حمد  |لنعيم |هلل خلف عبــــد|عبــــد ج|صيدلتـــ سوه

4|||74 تـــتـــ|حمد شح|دل |طمتـــ ع|ف |تـــربــــيتـــ طنط

23|374 هيم|بــــر|م عيد محمود عىل |هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

44463o لمجيد|لعزيز محمد عبــــد|لحليم عبــــد|ح عبــــد|سم لشيخ|تـــمريض كفر 

7844|2 لعزيز محمد|لودود عبــــد |ء عبــــد |سم| زيق|لزق|صيدله 

868362 بــــوبــــكر عىلي|سميه عىلي  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

5o6628 حمد|ل |لجميل كم|حمد |ر |مي سكندريه|ل|بــــ |د|

|57273 دتـــ|عيل حم|سم|عيل محمد |سم|ن |عن دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

7729|| لرحيم محمد|لسيد عبــــد |محمد  ى شمس|تـــج ره عي 
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64|364 لرحمن|لسيد عبــــد|حمد |محمد | ر|ي زيق|لزق|نوعيتـــ 

689835 ى هلل| |هلل متـــى حن| |سمي  حن| يوستـــي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|9|6 لرحمن محمد|ء سيد عبــــد |سم| لفيوم|بــــ |د|

92795 ى ص|حسن  مي |دق |مي  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

5o7993 رص محمود محمد حسن صقر|لن|ئى عبــــد |م| سكندريه|ل|ره |تـــج

285432 تـــه|تـــه عبــــدربــــه شح|طمه شح|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

257538 لشيخ|دق |م ص|هلل هش|منه  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

77o67| ى|بــــر|حمد | |مريم زكري هيم حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

8o68o4 د حسن|جر عىلي محمدفؤ|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

45588 لموجود طه|بــــر عبــــد|مصطفى ص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6959| لرحمن|لسيد عىل عبــــد |محمد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

82295 ئى خليفه|بــــ دمر|لتـــو|طه عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

622o67 ق|دتـــ موىس |نبــــيلتـــ حم وى|لشر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

3|3o6 لسيد|لحميد |هدى محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

483835 د|لحد|لمنعم |حمد محمد عبــــد|د |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

47658o ن حربــــ|لمقصود عثــــم|حمد عبــــد |حبــــيبــــتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o9793 ى ل فوزي ذىكي|كم| كرستـــي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

|3|38o حسن عىل محمد دردير سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

64|768 ى|ش| دل محمد ند|ء ع|سم| هي  زيق|لزق|حقوق 

77557 ء محمد محمد|حبــــيبــــتـــ عل هره|لق|حقوق 

|6||93 ن عىل تـــوفيق عفيفى|يم| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

3|3239 ريج صبــــرى سعد مليىح | ى شمس صيدله عي 

233458 مل|د فلبــــس ك|رى عم|م هره|لق|حقوق 

62684| بــــ|حمد خط|لد |طمه خ|ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

884o56 لكريم حكيم  |م عبــــد|يوسف س سيوط|تـــربــــيتـــ 

2|4893 ن|ن رضو|رس عثــــم|ن ي|عثــــم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

424325 ى|لرحمن ل|ح عبــــد |لسيد صل|لرحمن |عبــــد  شي  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

42449o لق|لخ|در محمود عبــــد |لق|متـــ عبــــد |س|صم |ع ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

77|659 يد محمد|خليل خليل ز زيق|لزق|هندستـــ 
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27|77 عيل|سم|د |لجو|عيل عبــــد |سم|منى  هره|لق|ره |تـــج

855767 ى روف ئيل|نوس روف|ئيل ف|نيفي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

624o3o بــــينى عبــــد |س |ل عبــــ|حمد جم| لق|لخ|لشر ط|بــــ دمي|د|

5|3666 لمطلبــــ|حمد رأفتـــ محمد عبــــد | لشيخ|عه كفر |زر

33o266 محروس| ن محمد رض|رو ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o6|2o هلل|لعوضى فتـــح |لحميد |رحمه حمدى عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

358927 لحميد|ن عبــــد|طف زيد|حبــــيبــــتـــ ع وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

882o66 ن  |مه عىل عثــــم|س|محمد  سيوط|حقوق 

6864o9 لنبــــى قطيشه|ن عبــــد |حمد محمد صبــــرى رمض| لمنصوره|صيدله 

527796 لح سعدون|دل مطر ص|د ع|جه سكندريه|ل|هندستـــ 

6|786 حمد|بــــ |حمد دي|بــــ |رح طبــــ بــــنى سويف

37o5|o وق مدحتـــ عىل عبــــد لمقصود شقره|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

892449 لحليم محمود |هر عبــــد|محمد م ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o6643 ىطي محمد|لع|ندي عمرو عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

634|46 حمد محمد عسله|م |ئى هش|م| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

498575 يم|لد|ن عبــــد|هر محمدمصطفى عش|ن م|إيم |ره طنط|تـــج

45o3o7 لرحمن |ن محمد عبــــد|لرحمن شعبــــ|عبــــد
بــــ|لوه|عبــــد

|هندستـــ طنط

7o|265 م|فظ |لدين ح|م عز |سل| لعوضى حي  زيق|لزق|ره |تـــج

7|69o8 حمد|للطيف |م عبــــد |يه هش| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|3937 حمد سيد مرىس|حمد محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

25224| ى محمد عبــــد تـــه|د شح|لجو|نرمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

4|2832 عيل|سم|هيم |بــــر|حمد محمد |هلل |منه  |بــــ طنط|د|

|395|8 ى|للطيف |محمد عبــــد | رن حمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

5|6542 لنمر|ندى محمد محمود محمد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

6465o8 مريم بــــشي  بــــشي  سعيد أحمد لمنصوره|حقوق 

9742o د حبــــيبــــ نجيبــــ|م عم|بــــر| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

6|2823 لكريدى|م حسن |هر هم|ئى م|م| |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

27|5|| حمد غنيم|لسميع |ن عبــــد|ء شعبــــ|سم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4|7|42 ي عبــــد |
م حسن|لسل|لعزيز عبــــد |حمد بــــسيوئى لشيخ|بــــ كفر |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 9135 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

488282 ن|حمد محمد عىل محمد سلم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|39794 عيل|سم|عيل محمد |سم|رضوى محمد  ى شمس طبــــ عي 

|55242 ى|ندى محمد رمض ن محمود حسي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

88637| حمد |م |كر|د |مصطفى عم سيوط|بــــ |د|

862|78 هي|لل|حمد عبــــد|هيم |بــــر|سيد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

23476 كريم مجدى محمد نرص محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

753o36 ى محمد يسن عبــــد|ي هلل|سي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

679644 ىط|لع|لسيد محمد عبــــد |لسيد لطفى | صيدلتـــ بــــورسعيد

444792 لسيد عىل|للطيف |معتـــز عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

26|696 حمد|لسيد | |ش|حمد بــــ|لرحمن |عبــــد لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

2|3642 فظ|حمد رأفتـــ ح|رأفتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

62675o ى | هيم|بــــر|منيه محمد فوزى حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

33874| لسيد|دم محمد |مريم محمد  |ره بــــنه|تـــج

|54o9o لخي |بــــو |كريم سعيد مبــــروك  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

66479 مد|حمد فتـــىح ح| |ر|ي لفيوم|تـــربــــيتـــ 

79|864 هلل|ن عيس محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

265o29 لحليم|د عزتـــ محمد عبــــد |حمد عم| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

4|6|56 شتـــ|حمد عك|ء محمد سعد |ل| لشيخ|ره كفر |تـــج

7825o9 دى محمود|له|هلل فريد عبــــد|محسن عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28629| مل مجدى محمد محمد| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

67894| لغلبــــه|همسه محمود محمد محمود  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

44|74| ضىل|لف|يه محمد محمد عىل محمد | لشيخ|بــــ كفر |د|

486668 لرحمن محمد خلف تـــوفيق محجوبــــ|عبــــد |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

698693 حمد مطر|لم محمد |ل س|نه لمنصوره|نوعيتـــ 

367|o مل محمد|يمن ك|ء |ل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|726o ض|لدين ري|ض وحيد |يمن ري|ء |ل| هره|لق|ره |تـــج

755o22 وى|لحج|لدين غريبــــ |ء |همس عل إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

3|9896 مريم محمد حسن عىل لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

92383 ح|لفتـــ|م عبــــد|لسل|حمد عبــــد|م |لسل|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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6|92|2 لطنمىل|لسيد |مي  قدرى | ط|بــــ دمي|د|

|2o757 ئيل|رك سمي  صبــــىح ميخ|م |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

4o8473 لديبــــ|لحميد |رق محمد عبــــد|ئى محمد ط|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3|2953 وس|كرم حفيظ تـــ| سوسن ورصى ى شمس  تـــمريض عي 

427448 بــــو حسن|لمجيد |م محمد حسن عبــــد |سل| لشيخ|عه كفر |زر

4859o لروؤف محمد|ئى محمود عبــــد |م| ن|تـــربــــيتـــ حلو

245o66 حمد|جد محمد |يه م| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

766859 يف|ء جمعه محمد |جمعه عل لشر ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

5o374 مر مني  موىسي|دي س|ف سيوط|حقوق 

|52256 ن|لمنعم فرح|ن عبــــد |نجوى فرح ن|معهد فنى تـــمريض حلو

|25||o لم|لطيبــــ محمد س|د محمد|حمد فؤ| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

344738 لمولي|لد محمد عبــــد|سلىمي خ |بــــ بــــنه|د|

|498o3 لعزيز|محمد منصور محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4o|739 حمد|حمد عىل محمد عىل | سكندريه|ل|بــــ |د|

9||957 للطيف |طف محمد عبــــد|ن ع|يم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

449442 ف قس|محمد  حمد|م |رسر  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

345753 ي
|م بــــدوى حسن محمد دئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

269|44 لعزيز جنه|طمه محمود عبــــد|ف لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

4|77|o بــــو حليمه|حمد |بــــ |لوه|هلل محمد عبــــد |هبــــه  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

248948 ه ممدوح عىل مج| هد|مي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

883oo4 لحميد سيد |عمرو محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o494 ي ضيف |ه
هلل محمد عبــــدربــــه|ئى لمنصوره|حقوق 

822655 ى محمود |هند حس حمد|ني  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

93|8o هيم سيد|بــــر|رص |محمد ن ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

28|5|| ن|لبــــ رشو|بــــوط|ن سعد |نوره ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|35587 لح|لد ص|ن خ|جر كسبــــ|ه ى شمس|د| بــــ عي 

69oo9| زق|لر|يمن مصطفى محمد عبــــد |ده |مي لمنصوره|طبــــ 

6924|6 ه رض| زى محمد يوسف|غ| مي  لمنصوره|طبــــ 

338747 تـــ  عيل حسن محمد بــــدر|سم|مشي  |علوم بــــنه
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8333|2 مل مغربــــي|حمد سعد ك| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6839|7 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر| |مه ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

47542 كريم صبــــري ليثــــى محمد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

333254 ح|لفتـــ|لسعيد عبــــد| |طمه رض|ف |حقوق بــــنه

6|6398  |ر محمد |من
ى
بــــينى|لدسوق لشر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

644o7 لح|حمد محمد ص|تـــسنيم  لفيوم|لعلوم |ر |د

329268 ي 
لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|زينبــــ مصطفى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

487|3| لحليم|لحليم بــــيوم محمد عبــــد|دى عبــــد|له|عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

7|5o3| م|لسل|در عبــــد |لق|مه عبــــد |س|ء |سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|77|8 |محمود محمد عط| رول هره|لق|ره |تـــج

6|6588 ي ص|مل مسعد مسعد |
ى
لح|لدسوق ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

489498 س|لرؤف عبــــ|ن ممدوح عبــــد |رو تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

695664 لديسىط|ر |لبــــيوم مختـــ|هيم |بــــر|نم |ه لمنصوره|ره |تـــج

49827o ى |مي لسيد بــــدوى|دتـــ أحمد حسي  تـــربــــيتـــ دمنهور

686624 لعزيز|لسيد محمد عبــــد |لحميد |زم عبــــد |ح تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

53745o لعزم خليفه|بــــو|هيم |بــــر|لعزم |بــــو|لد |خ ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

7o9766 عيل عىل موىس|سم|لعليم |معتـــز محمد عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

768664 م فضل عىل عوده|سه ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

772435 لخي |بــــو|لغنى |محمد فوزى محمود عبــــد  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

|73o44 لنبــــى|هيم عبــــد |بــــر|ح |لفتـــ|حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|85|o عرص|ل|حمد |لرحمن |حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|34436 بــــسنتـــ محمد عىل حسن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

836293 ي محمود|لص|ن سيد |يم|
ى
ق دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

3|984o لكريم|حمد فرج عمر عبــــد|يتـــ | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8|o686 مل|ليه عىلي محمد ك|ع ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|29375 لسيد|حمد مدحتـــ محمد | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

26o37o د نبــــيل مصطفى محمد|جه لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|75983 م ممدوح سعد محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7853o5 حمد حسن عطيه حسن حموده| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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233838 هيم|بــــر|حمد حنفى سيد | هره|لق|ره |تـــج

86532o لعزيز محمد|ء حسن عبــــد|شيم دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

7o|4|o ى ع|بــــو |ع |لسبــــ|لسيد |م |مصطفى س مر|لعني  لمنصوره|هندستـــ 

858o37 ي
ى
محمود خلف حسن دسوق سيوط|عه |زر

345|48 م سيد محمد عليوه شلبــــى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

48449| لسيد|هيم محمود |بــــر|ل |لحميد جم|عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

42353| بــــ|لوه|بــــ متـــول عبــــد |لوه|ن عبــــد |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

633|6 ى|عبــــد لرحمن محمود عيد حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

6|6oo7 |ء محمد حسن شط|رس عل|ج هندستـــ بــــور سعيد

68235 ى رجبــــ عبــــد |سم| لمنعم|ء حسي  لفيوم|ر |ثــــ|

6|92|8 لجديىل|م |لسل|م عبــــد |لسل|لد محمد عبــــد |خ ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

453284 زى|لرحمن محمد محمود محمد حج|عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

78|575 ل|لع|م محمد حسن عبــــد |ء هش|ل| زيق|لزق|عه |زر

37697 ف عبــــد|للطيف |عبــــد ي|رسر
للطيف حنفى هره|لق|ن |سن|طبــــ 

69|599 ح عىل زهدى|لفتـــ|وى عبــــد |لشبــــر|لرحمن |عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

268457 لديبــــه|حمد محمد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

768462 ي|ن ه|لرحمن محمد قطيف|عبــــد 
ئى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

25|oo3 د|لمليىح  مصطفى حم|يوسف  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

829835 ن محمد سليم|محمد بــــدر  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

8269o3 سمر محمد عمر محمد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

79o488 حمد محمود مصطفى|ء محمد |رس| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

4o3465 ى |ي لدمنهورى|حمد |ن |حمد شعبــــ|سمي  سكندريه|ل|حقوق 

426|3o منيه محمد محمد جميع| سكندريه|ل|صيدله 

68|9o6 ل|لع|حمد عوض عوض عبــــد |بــــسمله  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

|642o5 لرحمن محمد سيد محمد|عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

23992 ف محمد حج|ء |رس| زى|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

88556 عمر رجبــــ عمر سيد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|6o335 لحميد|مد عىل عبــــد |حمد ح| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

685oo4 حمد زغيبــــ|ء جمعه محمد |حسن ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

456|4 حمد|لرحمن |حمد عبــــد|محمد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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6o382 ى تـــم|يتـــ محمد | م|مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

||52|6 ى رشدى|ح |ريم مصطفى صل لدين حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

477952 طف عمر بــــرع|مر ع|يوسف تـــ سكندريه|ل|ره |تـــج

92596 لمرىس|سم |لسيد محمد ق|ل |م| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

2856|| ى ه|ف رون|طمه حسن حسني  هره|لق|عه |زر

8859|4 لحكيم |مي  عبــــد|لد |مي  خ| سيوط|تـــربــــيتـــ 

27|459 بــــوعبــــده|لد محمد حسن |خ| ر|ي ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

7|29|5 ن مصطفى عبــــده محمد طعيمتـــ|نوره ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس

2|2985 روس|حمد عيد |ن فتـــىح |نور ى شمس|د| بــــ عي 

338|87 خنى|لدخ|عمر محمد محمد غنيم  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

226992 ف جل|لرحمن |عبــــد ي|ل |رسر
حمد حبــــسر ى شمس|تـــج ره عي 

25798 س|ل عبــــ|رص جل|ن| ن|د هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|4776 لرحيم  |ىط عبــــد|لع|حمد عبــــد|ح |سم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

237276 ل|ئى يوسف غ|ه| رين|م لمنصوره|حقوق 

2822o9 ندرو عوئى نخيل ملكون| ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

4|7986 حمد|لمطلبــــ |ن محمد عبــــد|يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|3|534 مه عىل محمد عىل|س|عىل  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

265423 ى محمود سعيد مصطفى| مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o||26 ن|مه محمود رمض|س|محمود  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|8268 ي عبــــد | |لعزيز شيح|حمد يحن  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

263o37 لرحمن خليل|حبــــيبــــه سعيد عبــــد زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

62438| ن|د محمد محمد سلم|زي حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

256467 ي|ر
|لعل|بــــو|لسيد |مصطفى | ئى تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

2|53|o رق محمود محمد خليفه|ر ط|من ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o87o2 لدين|حمد نور |لرحمن |محمد عبــــد | نور |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

89|877 شد |مر ن|نىح  فتـــىح تـــ| سيوط|بــــ |د|

354|98 ن محمد|حمد سليم|هيم |بــــر|جر |ه ى شمس|تـــج ره عي 

5o578o ج|لوش|لسميع صديق |رق عبــــد |محمود ط سكندريه|ل|حقوق 

5363|2 وق ع ى محمد|رسر طف حسي  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ
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6|7675 شور|يشى أسعد يشى ع ط|حقوق دمي

|748o |محمد ي
ى
رس محمد دسوق هره|لق|هندستـــ 

247463 ي
ر|لدين نص|ل |ء محمد جم|محمد ضى |ن طنط|سن|طبــــ 

858o52 ي محمد عبــــد|بــــ ر|شه
در|لق|ضى ي|ضتـــ |علوم ري

|لمنى

36368o يج|له|هيم |بــــر|مه محمد |س|جنتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

62548|  جندى| |بــــول
ى
ف شوق رسر زيق|لزق|هندستـــ 

7o7436 ج  محمد محمد خليفه|ن| دين لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

63o587 بــــو ليله|حمد |حمد يوسف |مصطفى  زيق|لزق|هندستـــ 

498494 لق|لخ|هلل بــــديوى عبــــد|ديتـــ بــــديوى عبــــد|ن بــــ دمنهور|د|

885627 در محمد |لق|ريم خليفه عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|839 هيم|بــــر|ئشتـــ سعد سيد |ع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

7o97oo لسيد نرص محمد مندور| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8|4948 يمن مكرم دبــــشه| |ليدي ي|علوم 
|لمنى

2376oo ن محمود محمد مرىس|يم| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

252523 لقليوبــــى|هلل |ء عوض عبــــد|سم| هره|لق|صيدله 

7|||92  مصطفى محمد ع
ى
شور|ريم محمد شوق لمنصوره|صيدله 

69o85| لزينى|حمد |بــــسمله يشى سعد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4475o| ه|نسمه  لسيد حسن حسن عشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|55277 حمد|مه |لرحيم سل|خلود وليد عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

53672 لخي  رجبــــ عويس|بــــو|ء |حسن ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

643227 لسيد|ن محمد أحمد عبــــد |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

45862| ي
لبــــوه|لسيد نرص|بــــهجتـــ | دئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|36o8o م فكرى صدف|س| ري|م ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

778828 رحمه محمد منصور محمد عزبــــ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

252656 ورى|ل |لع|ء وجيه عبــــد|شيم ى لجيى تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

69433 فظ|ميمه مجدى صقر ح| لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

254|5| لففى|حمد |هر محمد |محمد م ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

794||6 لمسعودى|مد محمد سويلم |طمه ح|ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

33895 ن|حمد شعبــــ|حمد |ل |ن كم|نوره ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

325222 لرحمن|ق عبــــد|لرز|لرحمن عبــــد|حمد عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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62627 يتـــ محمود محمد محمد| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

269|46 لح شبــــل موىس|ء ص|فد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4598o5 لعزبــــى|حمد |هيم خميس |بــــر|سعيد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|6|837 م عزتـــ محمد|عص| دين ى شمس|تـــج ره عي 

22655o عىل سيد محمد عىل ى شمس|زر عه عي 

5o7749 م عطيه حسن عىل|ء هش|سم| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

4883|6  محمد بــــدوى
ى
مهند وليد محمد شوق ره دمنهور|تـــج

|7o229 ي
وئى لملك|هر سعد عبــــد |م| في  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

33o9o2 ي|صبــــري عبــــد| ر|ي
لرشيد عفيفى |تـــمريض بــــنه

347876 ش|ء فرج بــــدوى |محمد عل بــــي|لشر |نوعيتـــ بــــنه

752o87 عيل|سم|لعظيم |عيل عبــــد |سم|د |جه ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

534o27 مد عىل|لدين ح|لسيد سعد |سعد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

86568o ي محمد|ن |عدن
نور مصطفى ج|بــــ سوه|د|

4429| هيم|بــــر|لعـز |بـــــو |لرحمن محمود |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|9338 لزينى|ح |لفتـــ|بــــسنتـــ محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

48o35| حمد|هر|لط|حسن حمدى محمد  سكندريه|ل|حقوق 

324o9o لسيد حسن|م يوسف |سل| ن|بــــ حلو|د|

2676| ي
د|سط عو|لبــــ|د عبــــد |عو| دئى ي |

لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|8928 بــــ سيد ربــــيع ربــــيع|لتـــو|هلل عبــــد|يتـــ | ى شمس| لسن عي 

8873o2 ل سيد محمد  |ن بــــل|ريم|ن ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

496363 لنبــــى|لمطلبــــ عبــــد|م طلعتـــ عبــــد ريتـــ|لنوبــــ|تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
 ج دمنهور

429|7 لرحمن|لروبــــى عبــــد|لسيد |جر |ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3o582 لحفيظ|روق عبــــد |لد ف|خلود خ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

625289 لحلو|حمد محمود يوسف |بــــدين |لع|يوسف زين  زيق|لزق|هندستـــ 

25|758 حمد|لرحمن مصطفى سيد |محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8235o4 لك|لم|ر عبــــد|طمه سيد نص|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

367566 هيم محمود|بــــر|حمد |ء |سم| |حقوق بــــنه

9|898| حمد  |ن غريبــــ سيد |ريم|ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

678492 |لبــــلق|لمجيد |ئل نشأتـــ عبــــد |رس و|ف لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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545953 لحكيم|لصغي  عبــــد|محمد عمر محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

439o98 ليمنى عفيفى  يدك|ء |محمود عل |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

6o6439 لمنس|ن |محمد يحن  عثــــم |طبــــ طنط

7o||28 |حمد |ح سيد |لفتـــ|ئل عىل محمد عبــــد |عىل و
رضى|ل

زيق|لزق|حقوق 

255797 ى|بــــو|لم |محمد عىل س لعني  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|4|862 محمد حسن محمد حسن ى شمس هندستـــ عي 

6o9934 ر|لنج|لسيد |ن نرص |نوره لمنصوره|بــــ |د|

343275 ي حسن عبــــد|س
د|لحد|هلل |رتـــ مصطفى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4225o3 |لنج|بــــو|حمد |لجليل |خلود محمد عبــــد  تـــمريض فرع مطروح 

|7349 ي حنفى محمد  حمد|محمود يحن  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7785o2 هلل|لرحمن ضيف |م عبــــد |حمد س| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5||oo| شم|لسيد ه|بــــ محمد محمد ربــــيع |يه| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

535697 د خرصى|م حسن فؤ|عمر هش ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

|3o484 ى وجيه يس يوسف مي  جي  ى شمس|تـــج ره عي 

477763 ي|لش|لمنصف عبــــد |هيم عبــــد |ندى إبــــر
ى
ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

868343 ل|لمتـــع|ن حسن عبــــد|م رمض|عص سيوط|عه |زر

754688 هيم عىل|بــــر|ره محمد |س عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

27376| ى|مد |حمد ح|علويه  لحسي  دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

339966 د عىل محمد|ن عو|ء رمض|شيم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

484593 حمد|حمد حسن |حمد محمد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|75|92 ن|م حسنى فتـــىح سلط|حس ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

255873 لشيخ|لحميد |حمد فتـــىح عبــــد| دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

34|938 لسيد يوسف عوض|م |سل|لفتـــ | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|5427 |لعل|بــــو |لد رفعتـــ غريبــــ |خ| نور ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3473|4 فظ هيكل|محمد ح| قمر رض ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

442784 ن|لسيد محمد مصطفى سلط| |دين لشيخ|تـــمريض كفر 

9||46o ه محن  | لمغيثــــ|حمد عبــــد|لدين |مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

475|76 درس جرجس|هر سعيد تـــ|دى م|ش سكندريه|ل|ره |تـــج

895o92 ى زم حليم عزيز |ح| مي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

Thursday, September 6, 2018 Page 9143 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6887|7 لجوهرى زلطه|لحميد |جر محمد عبــــد |ه ج|بــــ سوه|د|

3443|5 فع|لش|هد |ل محمد مج|لدين جم|م |حس |ضتـــ بــــنه|علوم ري

367254 لسيد|عيل |سم|هيم |بــــر|ء |رس|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

335786 در محمود|لق|ئى عبــــد|ن ه|يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4835|4 ن محمد صفوتـــ يوسف|حن ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|6956 لرؤف|بــــر عبــــد|حمد محمد ص| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7828o5 ى محمد محمد  هر|لط|نىه خي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

642896 ل|مينه محمود مصطفى هل| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

779737 ي
لحفيظ عىل يوسف عطيه|عبــــد | دئى زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

88|42| حمد محمد محمود | |يش ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|6|o55 ن د صموئيل|طف ميل|ع| مي  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

782|| حمد|ئى محمد |حبــــيبــــتـــ ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

64|2|o ح محمد يوسف|لفتـــ|يه عبــــد| زيق|لزق|حقوق 

49o953 ر مجدى محمد مسعد منس|من سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

355|72 بــــسمتـــ محمد غمرى حسن محمد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6|725| ى محمود عبــــد  وى|لشن|لحليم عبــــده |حني  ط|معتـــ دمي|علوم ج

78||66 عيل|حمد إسم|هيم عىل |بــــر| عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

42892 بــــ|حمد رجبــــ منصور دي|يزه |ف ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

6o7987 بــــى|لد|لعزيز موىس |ء عبــــد |رس| لمنصوره|ره |تـــج

77677 حمد|حمد محمد |هدير  ى شمس|زر عه عي 

69724| حمد خرصى|حمد محمد |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|56o|3 حمد رستـــم|يمن |ء |ل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

223|42 در|لق|لرحمن رأفتـــ محمد فتـــىح عبــــد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|25|2 لطوير|هلل |عمر محمد عبــــد رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

4572o3 عيل|سم|لسيد |ح |لفتـــ|طلعتـــ عبــــد| رض |نوعيتـــ فنيه طنط

6oo93o ى | ر|ي هد|در مج|لق|لسيد عبــــد |حسي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

877893 حمد عىل محمد |يه | سيوط|ره |تـــج

222875 لسيد|لبــــ |بــــوط|لرحمن محمد |عبــــد هره|لق|بــــ |د|

47|o3 حد محمد|لو|رغدتـــ محمود عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

8|755| لرحيم|رجبــــ محمد رجبــــ عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 9144 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|43899 وى|لطحل|فظ |لح|د عبــــد |محمد عم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

359299 لد حسن خليل|حسن خ |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

5|524 ميل رفعتـــ يوسف|يرينى | بــــ بــــنى سويف|د|

5336o لصمد|ن منصور عبــــد |لرحمن شعبــــ|عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

7795o ح|هيم صل|بــــر|بــــو بــــكر سيد | رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

8|5564 ى عبــــد لعظيم تـــوفيق|محمد حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

766|57 ى حسن|ريم حسن شحتـــه حس ني  ره بــــور سعيد|تـــج

43||o3 لسيد بــــيبــــتـــ|ح محيسن |رتـــ صل|س ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

777596 ل موىس محمد متـــولي|ن جم|يم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

447454 ى ع|ي هر|م  ز|س هم|دل عبــــ|سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

6||92| تـــ |لشح|هيم محمد |بــــر|لرحمن محمد |عبــــد 
وى|مك

|تـــربــــيتـــ بــــنه

238o82 هلل|لرؤوف عبــــد|ن محمد عبــــد|جيه هره|لق|ره |تـــج

|67768 لسيد|س |رق عبــــ|هر ط|ش لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

37o372 حمد محمد عيس|تـــسنيم  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

38677 ر مصطفى حسن جمعتـــ|من هره|لق|بــــ |د|

426|7o هيم|بــــر|هيم محمد محمد |بــــر|ن |رو سكندريه|ل|ره |تـــج

|25585 يع|هر ط|لط|سيف وليد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

252o95 هيم محمد مقلد|بــــر|ندى شكرى  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

285799 س|ربــــيع ربــــيع محمد عبــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|774|6 وى محمد|لششتـــ|ل خميس |هلل جم|عبــــد  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

58737 لمطلبــــ|ر عبــــد |يزي رفعتـــ دويد|لعز|رفيع  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|9499 وي|لعم|لسيد |جر محمد |ه لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

29|3|5 ى عبــــد |رص عبــــد |حمد ن| لرحمن|لمعي  هره|لق|حقوق 

286622 لزمزم|رق محمد صبــــرى محمد |رحمه ط تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

27|295 حمد محمد|حمد ممدوح |ر |من تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

825|oo يف عمر عبــــ س محمود|رسر سيوط|ره |تـــج

3222|o ى|لسل|بــــر عبــــد|لد عىل ج|خ| ردين م خي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

787o66 لسيد عىل محمد|مريم  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

Thursday, September 6, 2018 Page 9145 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|37o59 ف |مصطفى  م محمد محمد|م|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

9o25|8 حمد محمد |هيم |بــــر|بــــ |رح ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

882|59 ي|ديفيد فتـــىح وديع د
ل  |ئى سيوط|ره |تـــج

|3o986 ل|لع|ل مهنى عبــــد |لرحمن جم|عبــــد  ن|طبــــ حلو

77|72o لغنى أحمد|م محمود عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

687762 لدين ذىك عىل|م |محمود عص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|2|3| تـــه صليبــــ |فتـــ شح|ر| ريتـــ ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

||999| ى|د ي|ء ربــــيع فؤ|دع سي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

34o297 ى |ي لصمد|حمد محمد عبــــد|سمي  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

26|774 ى سعد|ك |لمل|صموئيل عبــــد| مي  هره|لق|صيدله 

355|22  محمد |لسيد |جر |ه
ى
لسيد|حمد شوق كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|34|52 ء جمعه منصور حسن|ل| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

485325 م|لسل|ح عبــــد |ن مفتـــ|تـــفى وجيه شعبــــ سكندريه|ل|ره |تـــج

885783 هيم محمود |بــــر|هيم جميل |بــــر| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2545|o ع|لسبــــ|دل محروس فتـــوح |ع تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

765256 ى هيم|بــــر|د عبــــده |عبــــده ج| مي  حقوق بــــورسعيد

754764 سهيله محمد شكرى يوسف خليل  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

85o8o لعزيز|عىل محمود محمد عبــــد طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

|33o25 لس فكرى حكيم سليم ن|كي  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

84o4|o لد محمد طه|سلىمي خ |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

7225o لفضيل|حمد عبــــد|مصطفى محمود  لفيوم |تـــمريض 

496o|4 لدين محمد محمد زعربــــ|ء |ن عل|نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

889|o7 ي|ر
عىل زغلول محمد  | ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|4624 لجرف|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|حمد | ي|هندستـــ 
|لمنى

924765 ن  |ح مهر|لفتـــ|منيه ممدوح عبــــد| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

49||9| ي
سيىل|دى عيد بــــ|ن| سيلفى لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|

ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

34o277 |بــــر|هيم سيد |بــــر|بــــرين |ص
ى
هيم دسوق ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9|92oo ى هش شم |م عىل ه|حسي  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

6o|o49 حمد جمعه|م يشى محمد |سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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334|95 عيل|سم|لدين |ل |م محمد كم|سل| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

3||839 ن لرشيد|عيل عبــــده عبــــد|سم| |مي  هره|لق|ره |تـــج

26299 لجوهرى|دق |لص|فرج عبــــد | ن|جوم ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|76855 وق  لدين زىك|عيل عز |سم|رسر رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

3286|o حمد|لرحمن بــــدير |هلل عبــــد|عبــــد كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

9ooo43 ن |ئى صبــــرى مهر|دى روم|ف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7o9o|2 لسيد عوض موىس|لسيد |مه مجدى |س| لمنصوره|حقوق 

9o94|4 وى محمود فرغىل مىك |قن| دين ج|تـــربــــيتـــ سوه

626323 هيم|بــــر|لمنعم |ر حمدى عبــــد|من قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

78|o73 لرحيم|حمد عبــــد |محمد محمود محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

68|843 حمد عوض حسن|محمد  لمنصوره|بــــ |د|

|5|938 ى سعد س| صف لم|حسي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|68396 ف محمد نبــــيه عىل|ندى  رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

245o89 بــــورسيع|ح |لفتـــ|مل عبــــد|يه ك| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|3253 لعزيز|ن ممدوح نبــــيل عبــــد|نور ى شمس صيدله عي 

677493 مد شلبــــى|حمد فهيم ح|مه |س| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

69893| بــــر محمد|بــــ عىل محمد ص|سح لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

5|487| ى |رو مل|لسيد محمد ك|ن حسي  تـــربــــيتـــ دمنهور

76685| يف|لحسن محمود فهىم محمود | لشر ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

497467 نم|رحمتـــ مسعد أنور غ تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

49542o ى|لرحمن |طف عبــــد|صم ع|ع لمسي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

78569| ى|لجربــــى محمود |لعزيز |عبــــد  مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4|7|56 ل|لسيد منيس جل|لدين |ء |حمد محمد عل| لشيخ|بــــ كفر |د|

35298| متـــول| لعل|بــــو |مصطفى حمدى  ى شمس|تـــج ره عي 

45o728 بــــط|له|لسيد مصطفى |خلود مصطفى  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

364595 عيل|سم|لحميد |مد عبــــد|يتـــ محمد ح| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

43986o ح|لفتـــ|روي محمد محمد حلىمي عبــــد | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

27||86 لم|لرحمن س|هبــــه محمد محمد عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

6o|o99 لمجيد رجبــــ|رص منصور عبــــد|ذ ن|مع |حقوق طنط
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923|8o حمد |م |فرح صبــــرى عل ج|بــــ سوه|د|

2467o5 لمول رزق|محمد رجبــــ عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

296oo4 ر نرص|لستـــ|حمد يشى عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

49458| لم محمد عمر حريره|بــــدر س |ره طنط|تـــج

2638|o إلله زنتـــوتـــ|رأفتـــ عبــــد | ر|ي |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

5||952 د|حمد ج|فع |لش|حمد |سعد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

268857 ء رجبــــ عبــــده هيكل|هد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

542593 در نعيم|لق|لسيد عبــــد |مديحتـــ مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

347847 ى محمود|عبــــد ى محمد حسي  لرحمن حسي  سيوط|هندستـــ 

438593 لجليل تـــوفيق|م محمود عبــــد |حس لشيخ|تـــمريض كفر 

29737 در|لق|لد مصطفى عبــــد |مصطفى خ تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

683869 لبــــربــــرى|حمد يوسف |س |لعبــــ|بــــو|ره |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

525|78 رص حسن محمد صدقه|ندى ن سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

89658o حمد  |هلل |حمد عبــــد|يدى |ه ج|أللسن سوه|كليتـــ 

|9o53 ك|روق مل|رق ف|ؤبــــستـــى ط|ثــــ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

44o|2o هلل|ر محمود مصطفى فتـــح |من لشيخ|عه كفر |زر

8|2|26 لمولي عبــــدربــــه|ن عبــــد|م رمض|حس ي|نوعيتـــ 
|لمنى

773793 تـــه جرجس|جورج مجدى شح زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

622558 لخي |ن أبــــو |ن حمد|تـــغريد حمد ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

262695 محمد مشي  نبــــوى محمد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

426544 حمد|بــــ جمعتـــ |لوه|رتـــ يوسف عبــــد |س |علوم بــــنه

835|56 ى محمد|من ر محمد حسي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

8o7|85 ء فتـــىحي محمد عىلي|نجل ي|بــــ |د|
|لمنى

542487 لحميد|لحفيظ عبــــد |لدين عبــــد |د |روضه عم علوم دمنهور

497697 لريش|بــــو |لمنعم |هلل محمد عبــــد |منتـــ  ره دمنهور|تـــج

35848 هلل|لحليم عطيه |لمنعم محمد عبــــد |ء عبــــد |سم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

44435o د|مريم محمد عزتـــ محمد مر سكندريه|ل|حقوق 

844853 لدين|حمد زين |محمد ربــــيع  ن|هندستـــ أسو

25o945 لدين عىل مليك|عىل محمد مىح  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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|27465 لم|مر محمود رأفتـــ محمد س|حمد محمد تـــ| هره|لق|ره |تـــج

348858 ى موىس سيد معن مرفتـــ حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8|o887 ن محمد دهروىطي|محمد عثــــم حقوق بــــنى سويف

534382 حمد|محمد | لدين زكري|د |محمود عم ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|4525 ل جودتـــ|لع|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

633683 لجمل|لعظيم |حمد محمد عبــــد |هلل |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

357235 لسيد|لسيد جودتـــ |سلىم جودتـــ  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

9o6257 حمد محمد بــــكرى محمد | ج|هندستـــ سوه

6o8556 ى|لد حلىم يوسف |ن خ|يم| لعشر |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

4o8366 بــــ|لم مصطفى رح|لم سعيد س|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

357|76 روق|جر مني  محمد ف|ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6329o4 لحميد حمدى|ء حمدى عبــــد |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

77o573 ن شعيبــــ|محمد نجيبــــ سليم لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

2o265 محمد مصطفى فوزى مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7899o9 ه حسن عىل | حمد|مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

438462 ي جمعتـــ|م متـــولي بــــلتـــ|هش ج  لشيخ|عه كفر |زر

4485o3 لشوره|م |م|لسيد |بــــوبــــكر |حمد | |هندستـــ طنط

64|6o4 عيل|سم|لسيد محمد |ء |رس| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

247577 لدين|لرحمن زين |حمد عبــــد|يوسف  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

44388| لحميد|لسعيد عبــــد|لسيد |يدى |ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8|2449 مل يوسف|حمد ك|ء |ل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|4225 تـــ سمي  عبــــد  س|لنح|لحميد |لحليم عبــــد|أمي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

3||24 لسيد زييى|جر فتـــوح |ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o7833 لسيد |لسيد محمود |حمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

684|65 حمد|لنبــــى |مدعبــــد |م محمد ح|سل| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

478745 ن|مد مرىس سليم|لدين ح|ل |كم| رن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||9o39 ل سيد|حمد سيد جل| ى شمس| لسن عي 

23|o38 م|ل محمد فرج ش|جم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|3284 بــــوبــــكر حسن|م محمد |حس بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8336|6 |وي عط|لرحمن قن|عىلي عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

27|898 ى محمد جمعه حسن شعله حني  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى
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|64797 لسيد حسن|لدين حسن |ل |ء كم|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|4243 ن محمد سميح مصطفى|إيم سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

95864 لكريم|ل عبــــد |يه محمد كم| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

677953 لد محمد محمد زىك|خ لمنصوره|ره |تـــج

69ooo م نجيبــــ محمد نجيبــــ|بــــتـــس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o7o79 مل محمد|ج  ك|محمد ن لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

|62568 حمد|عيل |سم|طف |حمد ع| ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

7|29|o هيم محمد|بــــر|حمد فوزى |نشين  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

38846 يف فتـــىح عبــــد | لحميد|نس رسر ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

753995 ي عبــــد|م محمود عبــــد 
لعزيز|لغنى تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

4o|349 ر ضيف|حبــــيبــــه أحمد أنور مختـــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

23479| لرشيد|لرشيد حلىم عبــــد|م عبــــد|هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|9873 هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|مل | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

233o76 حمد حسن|بــــسنتـــ محمد سيد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o4349 ين عىل محمود محمود  |رسر
ى
لدسوق لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

6758o8 سكندر|هيم |بــــر|مدحتـــ | دون|م لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

||72o| بــــ|لوه|لسعيد عبــــد |حمد |لرحمن |عبــــد  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

8344o| هلل|د |يوسف محمد بــــخيتـــ ج ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

484656 ن|بــــوضيف عثــــم|هيم محمد |بــــر|محمد  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

2|4964 لحليم|لمقصود عبــــد|د حسن عبــــد|زي هره|لق|هندستـــ 

646563 ضى|لبــــي|محمد وهبــــه محمد وهبــــه  لمنصورتـــ |تـــمريض 

338945 ى جمعه سل|يدتـــ ص|ع مه|لح حسي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7ooo97 حمد|لعوضى |حمد محمود | ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

3|4867 لرحمن محمد عىل عىل|عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

7o4726 مه|حمد محمود سل|يده عبــــده |ع زيق|لزق|بــــ |د|

|6|779 لدين حسن|زق نور |لر|سيف محمد عبــــد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ
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896869 ك |لمل|نىح  نصىح حلىم عبــــد| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5|5877 لمقصود|ح عبــــد |لفتـــ|ء محمد عبــــد |شيم عه دمنهور|زر

498|o4 لد عىل محمود قنيبــــر|ن خ|حن تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

358488 لسنتـــريس|ل محمد |هلل جم|منتـــ  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

46947 يمن مسعد محمد سليم| ن|علوم حلو

|9464 بــــر|هيم ج|بــــر|عيل |سم| |دين لفيوم|علوم 

|2778| لح محمد مسعود|عمر محمد ص ى شمس|تـــج ره عي 

678995 لسعودى|د عىل عبــــده |جر رش|ه لمنصوره|نوعيتـــ 

7549|2 ح محمد|لفتـــ|حمد محمد عبــــد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

628|39 عيل عيس محمد يوسف|سم|محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

4o6835 لمنعم عىل محمود حسن|هلل عبــــد |منه  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

8o6o75 عيل|سم|حمد |ء |ء عل|وف ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

8|3298 ي جم
ل عىلي|محمد مصطفى ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 

تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

4o636o سلىم محمود فوزى محمود حسن سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

328973 ن|لعزيز زهر|لرحمن فتـــىح سليم عبــــد|عبــــد |حقوق بــــنه

6935|o ي|ر
ه| ئى ى نور محمد محمد حي  ى شمس طبــــ عي 

68o32o هيم عوض عمر|بــــر|هيم |بــــر|مي  | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8||98| لس نبــــيل سعد حن |كي  ي|تـــمريض 
| لمنى

758568 ن|مصطفى معوض حمدى سليم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

62||42 بــــل|آيتـــ سعد محمد عىلي ق ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

896863 رص محمد حسن |ء ن|لشيم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

85o325 ض|ن ري|م رضو|حمد عص| ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

498334 ه رض| س|لعبــــ|عيل أبــــو|سم|س |عبــــ| مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9o9978 حمد |لسيد |رق محمد |ط ج|علوم سوه

894|9o لمعز محمد فرغىل |مروه عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

6|7996 روق رجبــــ|ئى ف|جر ه|ه ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

264464 لبــــليدى|هيم حسن |بــــر|طمه |ف |تـــمريض بــــنه

|52668 م موىسي محمد|هلل عص|هبــــتـــ  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

|45938 يف مصطفى محمود| يه رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8|8|3| عمر خليل محمد خليل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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266535 لسيد محمد مرتـــضى شهبــــه|بــــسمه  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

5|o238 مصطفى خليل محمد خميس سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

244|48 محمد قرئى محمود قرئى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

258o28 ف محمد درويش|مح |س رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

628497 هلل محمد|حمد محمد عبــــد|ء |شيم زيق|لزق|نوعيتـــ 

255477 ن محمد|يه سعيد رمض| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

333|o6 لدين |م |ر مصطفى عص|لستـــ|محمود عبــــد
ر|لستـــ|عبــــد

س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

2568|2 ي|ر
لح|دى ص|له|طف عبــــد|ع| ئى ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

34o884 لسيد عىل عمر|حمد بــــيوم | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

334378 هلل|هلل عبــــد|حمد خلف عبــــد| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

9|4326 ى محمود |ي هيم محمد |بــــر|سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5733| مل|حمد ك|بــــ محمود |يه|ندى  بــــ بــــنى سويف|د|

4|54o4 لزعيم|حمد يحن  حموده |يحن   لشيخ|ره كفر |تـــج

29o377 عيل|سم|حمد |لم |جر س|ه كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

43748o مد|حمد ح|ن |در بــــسيوئى شعبــــ|ن ى شمس طبــــ عي 

48524o ر|لكس|حمد |قمر محمد محمود محمد  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

245995 لطوجى|لعزيز لبــــيبــــ |حمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

463328 وى|لبــــهنس|هلل |هلل فتـــح |محمد فتـــح  لشيخ|ره كفر |تـــج

234826 ف كم| |بــــول غبــــ|ل ر|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8637| لرحمن حمدى محمود|ء عبــــد |رس| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

4o252 لقطبــــ عيد|هلل محمد |عبــــد هره|لق|بــــ |د|

4|4o76 عيل محمد قطبــــ|سم|ره محمد |س ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

|2o875 حمد محمد عوض| |ء رض|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2634|7  محمد محمد عبــــد|لحص| |ند
ى
لعزيز|ق ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

8o4849 حمد|حمد محمد | |دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

698353 ى عىل|ء عبــــد |سم| لعظيم حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8276o5 لصمد سعيد سويلم|ر عبــــد|من دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

89|837 وجيه حليم خليل | ن|مري سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7543o3 حمد|حمد لطفى |ره |س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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63||27 ى هش|ي لسيد محمد|لسيد |م |سمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o||68 زق|لر|م عىل عبــــد|محمد حس سكندريه|ل|بــــ |د|

2352o7 لرحمن|هلل مصطفى محمد عبــــد|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

37o87o هلل محمد|هبــــه محمد عبــــد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

|63|75 ف محمد عبــــد | |عل هلل|رسر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|252|6 لحميد|در عبــــد |لق|حمد عبــــد |محمود  ى شمس هندستـــ عي 

362o9o لسيد وهبــــه|دى سعيد عبــــد|ف ن|حقوق حلو

223726 لرحمن|م عبــــد|فرحه زينهم عل ى شمس|زر عه عي 

7653|3 لس س درس|زر تـــ|د ع|م فؤ|كي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

||6o22 مه مجدى لطفى|س|دى |ف هره|لق|هندستـــ 

3|2||8 ى ئيل|جد مسعد ميخ|م| يوستـــي  |بــــ بــــنه|د|

273423 ح يوسف حسن|سلىم صل دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

253638 لعظيم محمد فتـــىح محمد|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|36|o| ح حنفى محمود|ء مصبــــ|رس| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

243o43 هيم|بــــر|ل عبــــده |يمن جم|م |سل| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

539|67 لقوى بــــدر|لقوى عبــــد|محمود عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

699823 ل|ر درويش محمد جل|مي لمنصوره|علوم 

6o962o ئى فوده|ليم|هلل فتـــىح شلبــــى |عبــــد ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

857|97 س محمد|ء محمد عبــــ|ول لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

537299 لمدبــــول|حمد عطيه |ء عىل |سم| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

4|2668 وى|لبــــط|ورى |لمغ|يه محمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8755|| هلل محمود قطبــــ محمد|لمعتـــز بــــ| سيوط|حقوق 

643|92 لمنعم محمد محمد|حمد عبــــد|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

255|| ف حنفى |فرح  بــــورسيع|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44636| بــــ محمد|مسعد محمد مهدي دي سكندريه|ل|هندستـــ 

525962  بــــريقع|لش|حمد عبــــد |م |حس
ى
ق سكندريه|ل|هندستـــ 

862825 ل محمود محمد|ل جل|م| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

2766o7 هلل صليبــــ|صبــــىح عبــــد| جولي لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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885||9 شد |حمد محمود ر|ندى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|47855 شتـــ|محمد عىل محمد محمد عك هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36559 ح مصطفى حسن|لفتـــ|ء عبــــد |دع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

83o532 لسميع محمد|لسميع محمد عبــــد|عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

46o|43 لسيد خليل|لرحمن |فتـــ عبــــد |ل ر|نه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

85o342 ى عد|صبــــري عبــــد د|لخي  حسي  ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

52o846 لمجيد|نور سعيد عبــــد|سميتـــ سعيد  |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

7oo322 ن|دل مصطفى سليم|محمود ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

252o|| ف محمد عز|م |سل| م|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

28998 ي عبــــد |سل|عبــــيده 
سود|ل|لرحمن |م حسنى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4oo4oo ح|لمل|هيم |بــــر|لرحمن مسعد محمد |عبــــد  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3578|5 لنبــــى|لمول حسبــــ |تـــسنيم محمد عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|7688 لمنعم|فرح عمرو محمد عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

7|5|3o لعزيز|ح عىل عبــــد |محمود صل لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|55855 حمد|بــــوضيف عىل |محمد عىل  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

8|7|67 |نوس طوبــــي|جورج نبــــيل ف ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

7o8282 ى  ى محمد عىل|بــــر|حسي  هيم حسي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

43o456 لدين|جر مجدى حمزه بــــدر |ه |صيدله طنط

92|679 لرحيم |لد محمود عبــــد|ر خ|ثــــ| ج|علوم سوه

85|62 ى| ى طه حسي  حمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

88o775 ن سيد رويشد |محمد رمض سيوط|بــــ |د|

4|6838 يد صبــــح|عيل ز|سم|سمر صبــــح  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

52862| ي عبــــد |أحمد محمد 
ح محمد|لفتـــ|لمدئى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

|بــــطنط

37|846 بــــوزيد|م سعد عىل |يتـــ عص| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

865423 ي محمود سعد عبــــد
لرحمن|مصطفى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

252658 ضىح محسن مسعد دبــــيق تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

437685 وى|لبــــز|حمد عىل |حمد عرفه | لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

3|98o7 |ك ويص|لمل|نسي مهيبــــ عبــــد|ن هره|لق|بــــ |د|
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626365 حمد حسن|لسيد |صم |همسه ع زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

52o3|| ألشموئى|هيم عىل |بــــر|أمنيتـــ عىل  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

836959 ى محمود محمد محمد حسي  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

78355| ي عبــــد |لش|بــــسمتـــ عبــــد 
ى
لودود مهدي|ق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

267433 ح فرج|لفتـــ|بــــسمه حمدى عبــــد |ن طنط|سن|طبــــ 

3o|5oo ل حسن|لع|هلل عبــــد| |حمد محمد عط| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7o4356 عيل خضي |سم|در |لق|مريم محمد عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

545o7 لد حلىمي عىل|محمد خ ن|هندستـــ حلو

2595|o لخي |بــــو |لسميع بــــيوم |ء سعيد عبــــد|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

448o66 قتـــ يس | حمد|هيم |بــــر|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4575|6 هلل|د فتـــح |حمد رش|هلل |حمد فتـــح | |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

436953 ي ع|رح
ي بــــسيوئى

شور|بــــ محمود بــــسيوئى لشيخ|بــــ كفر |د|

5o4o33 محمود محمد محمود محمد عبــــدربــــه إلسكندريتـــ |تـــمريض 

|56674 تـــه|دى شح|له|ل عبــــد |م جم|هش هره|لق|هندستـــ 

33947o ى|ن |يم| ى محمد حسني  لسيد حسني  |طبــــ بــــنه

627975 حمد|لسيد |لسعيد |لسيد |حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

354752 زي|ء محمد عىل نرص عز|رس| |حقوق بــــنه

676|7 دق|حمد حمدي ص|سلىمي  لفيوم|عه |زر

8|o76o لحميد|طلبــــه عيد عبــــد| نور ي|بــــ |د|
|لمنى

835|32 طمه حمدي محمد تـــوفيق|ف |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

|45455 حمد سيد|حمد |م |حمد حس| هره|لق|طبــــ 

|9572 رس محمد سهيل|سهيل ي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

328|7 ف |عمر  حمد محمد|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

269576 لوكيل|تـــه |لسيد محمد شح|ء |ل| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

4|o5|3 بــــوزيد|دل محمود |محمد ع |ره طنط|تـــج

|3o54o ي|ر
ح حسنى محمود|صل| ئى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

62|689 بــــ|مي سعد عىلي خط|ء س|رس| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4o66o4 م محمد محمد عفيفى|ئل عص|و| ر|ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

226o66 حد|لو|عيل محمود عبــــد|سم|لرحمن |عبــــد ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

7|9|7 لح فوزى جمعه|ء ص|سم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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|47564 لصعيدى|م عطيه |لسل|محمد سمي  عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|5443| بــــو شوشه|حمد |هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| ى شمس|تـــج ره عي 

69o5o8 لبــــيىل|ح مصطفى محمد |لفتـــ|عبــــد | دين لشيخ|عه كفر |زر

257835 ن محمود قنديل|محمود شعبــــ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

52482| لعزيز محمد خليل|يوسف عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

24|869 عيل|سم|ش |بــــورو|لنبــــى |ر عبــــد|من ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o495| لسيد|لحسينى سيد أحمد |مريم  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4|8828 لسيد محمد عىل محمد|ء |أسم لشيخ|بــــ كفر |د|

4|9636 لشيخ|لرحمن |حمد عبــــد|ل |لرحمن بــــل|عبــــد ط|ر دمي|ثــــ|

4|oo58 س زىك زغلول|حمد محمد عبــــ| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|o32o لد حمدى عيس|حمدى خ ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

35||78 ي عبــــده
ي محمد مصطفى

مصطفى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

694598 تـــربــــى|ل|حمد فوده |لسيد |ن |حن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|4|o2o هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|يه | عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

24698 لسيد|لحكيم تـــوفيق |مريم عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

834o33 ى ش|ي حمد عىلي|ذلي |سمي  |ج طبــــيع قن|عل

6||58 حمد|مر محمد حلىم |ع بــــ بــــنى سويف|د|

6o4o|6 حمد جمعه|زق سيد|لر|مصطفى ربــــيع عبــــد |حقوق طنط

542688 بــــر حسن|لعزيز ج|ء عبــــد |رس| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

||6|2| لحلبــــم|لدين حسن عبــــد |ح |هيم محمد صل|بــــر| ى شمس هندستـــ عي 

2644o3 عيل|سم|لق |لخ|حمد عبــــد|ئى |م| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

|7o637 رحمه مسعد فرج قطبــــ نوىسر ى شمس|زر عه عي 

|4786 ى نرص |د دى|له|لدين محروس عبــــد |لي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

262438 وى|لخرصى|نور محمد |ل وليد |كم وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

242766 نور جمعه هيبــــه|مح |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

246254 محمود محمد فتـــىح خلف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|5|2o| بــــ|لتـــو|بــــ محمد عبــــد |لتـــو|نسمه عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

54oo|7 حمد محمد عطيفى|محمد محمود  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

854598 لصغي  محمد|لعزيز سعودي محمد |عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى
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7|2o2o ن|لد سلط|ء محمد شلبــــى خ|شيم لمنصوره|ره |تـــج

87o752 ف |عبــــي   لسيدملوك محمد|رسر ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

632549 لعزيز|ح عبــــد|لفتـــ|لعزيز عبــــد|منى عبــــد زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|627o7 لبــــسيوئى|لدين |محمد مجدى رفعتـــ بــــىه  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

34722o مر|ح ع|لفتـــ|ح سيد عبــــد|لفتـــ|طمتـــ عبــــد|ف هره|لق|م |عل|

4o6245 ف رمض|مريم  لحميد محمد|ن عبــــد |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

86o6oo لحميد محمود|لد عبــــد|م خ|ريه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|4|263 قوتـــ|مصطفى مجدي طلعتـــ ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

775347 ى عمرو  ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

25|782 لصعيدى|لسيد مبــــروك |م |سل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

465355 ي سمي  ن|ن ي جرجس |ج  سعد|ج  |بــــ طنط|د|

689|42 ى غريبــــ عبــــد  لحميد حسن|كريم حسي  لشيخ|ره كفر |تـــج

773o84 لم|بــــر محمد س|لد ص|لرحمن خ|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

773335 هلل حرحره|لد سعيد عبــــد |خ| ي|ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

324753 عيل محمد|سم|بــــر |يوسف ص هره|لق|هندستـــ 

|74955 هلل|لم عىلي عوض |حمد عىل س|ر |مي ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|54997 ى خليل| ندر|س مجدى مكي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

83o583 ي نبــــيل فؤ
د محمد|مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

3235o4 ل|لع|حمد عىل عبــــد|يتـــ سمي  | ى شمس| لسن عي 

642oo8 لدين محمد تـــوفيق|ح |صل| عل ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

845998 د محمد مندي عيد|زي ن|سو|حقوق 

635329 حمد محمد|دل |يه ع| ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

27o|58 لم حرحش|لسيد س|بــــر |حمد يشى ج| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|53|23 محمد عيد محمد معبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

44o362 ى عبــــد|زينبــــ  ح|لنبــــى مصبــــ|مي  لشيخ|عه كفر |زر

752992 محمد عىل حسن عىلي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6|oo36 مه محمد خليفه|منى ذىك سل |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

89o356 حمد خليل |دى |محمد بــــغد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

793565 |لسيد بــــعلشه|لسيد |ء صبــــىح |عل |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

328858 هيم فرج سعيد|بــــر|تـــم |ح ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 
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493983 هلل|بــــ |بــــ يونس ج|لوه|مه حسن عبــــد|س| تـــربــــيتـــ دمنهور

846o68 ج محمد محمد|لحج|بــــو|محمود  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

858229 مي حلىمي محمد|محمد س سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

6o6|32 بــــو زيد|زق مهدى |لر|أحمد محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4|9o3| ي درويش
محمد غريبــــ مصطفى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

|5263o رس مرغنى فضل|طمه ي|ف لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2254| ف محمد عبــــد |محمد  لعزيز دحروج|رسر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

62o596 ن ج |لسعدئى خف|نزيه صبــــح | مي  لمنصوره|صيدله 

7o|88o حمد|هيم |بــــر|روضه محمد جوده  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

43485 حمد محمد|رق |ندي ط ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

367847 هلل محمد|هلل محمد خلف |منتـــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

627o3o ر|ء عىل مصطفى عىل نص|رس|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

222|o8 حمد|دل محمد |ندى ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|5876 عيل|كر محمد محمود أبــــو إسم|ء ش|شيم بــــ دمنهور|د|

79|635 ن خليل|لحميد علو|زينبــــ فريد عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

66o43 رس يىح يسن محمد|ر ي|عم لفيوم|علوم 

|2486o د وهبــــتـــ موىس|سم مر|مريم بــــ ن|صيدله حلو

352468 ى ط|ي لحلوئى|لحميد |رق محمد عبــــد|سمي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

78o37 س محمد|ل عبــــ|عمر وليد جل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

248526 م|م|ح محمد |ل صل|نه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

269234 هلل|ء سعيد محمد عبــــد|سم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

9|72|6 ن |سحق سليم|ء رفعتـــ |عل سيوط|بــــ |د|

642774 هيم متـــول|بــــر|لد |ح خ|سم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

288o83 ى |م صبــــىح ويص|س| مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

||6384 لسيد|محمد مصطفى محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|73356 لسيد|هلل |لسيد عبــــد |هلل |عبــــد  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

346o4 ح عىل محمود|لفتـــ|عىل عبــــد هره|لق|ره |تـــج

453|5| م|لسل|لدين محمد عبــــد|حمد نور| لشيخ|هندستـــ كفر 
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5o2474 حمد عيس|لسيد محمد |لرحمن محمد |عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

785659 حمد سليم|لد محمد |خ عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

4oooo5 ر|لعط|لعزيز |حمد عبــــد |حمد | |رن سكندريه|ل|ره |تـــج

45o77| لهلبــــى|م |لسل|حمد عبــــد |ء |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

495||9 مه مرضى عبــــدربــــتـــ مسعود زقيم|س| سكندريه|ل|حقوق 

8453|9 ي|زينبــــ ع
دل نوبــــي حفنى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

2|78o2 هلل||م محمد محمد عط|بــــسمه هش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|7|48 نور بــــرتـــخ|رص |ن| نور ط|ر دمي|ثــــ|

6o|345 حمد أبــــو عمر|لسيد | |م رض|عص |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

488727 لسيد محمد|رص حسن |لن|هيم عبــــد|بــــر| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

689856 بــــ|مد حبــــيبــــ خط|يه محمد ح| لمنصوره|حقوق 

28858 لصمد|لعزيز عىل عبــــد |ح عبــــد |لعزيز صل|عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

754326 زع|ر محمود محمد محمود من|مي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

893383 حمد  |حمد عىل |لدين |ء |حمد عل| سيوط|تـــمريض 

|5585o د|محمد سعد محمد رش تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

6|5593 ى|حسن محمد حسن ش هي  ط|بــــ دمي|د|

9|656| د محروس لوندى  |نىح  ميل| سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

8||79| ل سيد|م محمد كم|بــــتـــس| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

|4|466 شم محمد|ل ه|يوسف جم |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

252586 درى|لن|لح |صبــــىح ص| يش شمون|نوعيتـــ 

|69o99 ي تـــوفيق|عص| هن
م محمد حسنى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

8|844 ى |تـــقوي  ى|حمد |مي  مي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

364554 ء حسن محمد حسن|ل| مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

2332|2 زي|هر عيد محمد حج|جر م|ه ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2|8oo7 لخول|لحسن |بــــو |هيم سيد |بــــر|هبــــه  ن|حقوق حلو

695547 مر|دى ع|له|زم عطيه عبــــد |تـــ ح|نعم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

3|||83 لرحيم|شم سعد عبــــد|لرحمن سعد ه|عبــــد ن|بــــ حلو|د|

644647 ن|لكريم عىل حمد|محمد محمد عبــــد ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف
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24824o لمقصود حسن|د عبــــد |هيم حش|بــــر|طمه |ف ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

5|83o مر مرىسي|ئى مرىس ع|ن ه|نوره بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

754486 للطيف|در عبــــد|لق|للطيف عبــــد |يه عبــــد | تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

256o24 ى |ر |لغف|عبــــد ى |مي  لمزين|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5||76| ح يونس سعد عيد|محمد صل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5o4535 حمد|نور محمد رزق |مريم  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

3|54o ى س حمد خميس|م |نيفي  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

5|9454 ن|لرحمن عىل عثــــم|حمد عبــــد |ء |لىمي ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|4|93 وي محمد متـــولي تـــعلبــــ|لبــــدر|آيتـــ  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2|584 بــــو ضيف|ن محمد |جر رمض|ه ن|بــــ حلو|د|

339964 وق ن مه عيش|رص يوسف سل|رسر |نوعيتـــ بــــنه

329568 ن|لعزيز رمض|لسيد محمود عبــــد|هدى  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

44o899 رثــــ|لح|مىلي عبــــد|لش|عمر فتـــىحي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

3|9375 ف صل|ن |بــــروكسي سعد|ح |رسر سيه|نوعيتـــ عبــــ

754364 ه محمد عبــــد | وع حسن|هلل مط|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

359825 م|م|سلىم رجبــــ عيسوى  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

328349
ى
محمد مصطفى محمد شوق |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

697o3| تـــه|حمد عمر عمر شح|هيم |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

267349 د|لحد|حمد حسن |ح |صبــــ ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6|668o م أبــــو قمر|لسل|ل محمد عبــــد |مريم جم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|65|87 لدين عىلي|دل محمد سيف |هدير ع ن|بــــ حلو|د|

334oo5 سم خليفتـــ|ل ق|محمد جم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6o5|44 ى |ن محمود جل|يم| شقر|ل|ل أمي  لمنصوره|علوم 

|34|7| تـــ|لشح|طف محمد |يه ع| ى شمس|د| بــــ عي 

3|5|49 هلل|ئل حسن عبــــد|يوسف و ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|2372 لحرش|حمد محمد |لعزبــــ |محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5o2296 حمد|حمد محمد |حمد عىل | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o92o7 لقعيد|لسيد |محمد عىل  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

28o934 م حسن محمد حسن|سل| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

489o75 رص حسن مصطفى|لن|سلىم عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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23793o رى|لموجود محمد هو|ح عبــــد|لفتـــ|ره عبــــد|س هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

694o73 لحنفى|رص مصطفى |لرحمن ن|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

96968 ن محمد|ل سلط|ن كم|رمض ره بــــنى سويف|تـــج

3|56o9 ن محمد محمد حسن|يم| ى شمس|تـــج ره عي 

698495 لمهدى|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ح |م صل|حس لمنصورتـــ |تـــمريض 

346o24 هيم بــــخيتـــ|بــــر|هبــــتـــ حسن عودتـــ  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

336324 هيم|بــــر|لعزيز |م عبــــد|بــــسنتـــ عص ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4|245o ح غنيىم عيد|لفتـــ|متـــ محمود عبــــد |س| |بــــ طنط|د|

83|28 لعظيم جوده|لمول عبــــد |حمد مدحتـــ عبــــد | ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|3o848 هيم|بــــر|د |د بــــدوى مر|مر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|37898 لس عم د صموئيل بــــولس|كي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

4399|o ء محمد حسن محمود بــــسيوئى|ل| لشيخ|بــــ كفر |د|

35989 ه ن| لعزيز منصور|ن عبــــد |ج  رمض|مي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

9o563| فظ |نور ح|حمد |بــــ |يه| ج|تـــربــــيتـــ سوه

2|8|29 لحميد|حمد حسيبــــه عبــــد|سيف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o6555 لسعدئى|لحكم محمد |ره فتـــىح عبــــد |س سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8o863| دل عوض تـــوفيق|ديفيد ع ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

642895 مينه جمعه عىلي يوسف| زيق|لزق|علوم 

534o9 لحليم|مصطفى سعيد عويس عبــــد ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

8o8294 حمد|ر |حمد مختـــ|هلل |منه  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

287oo7 لففى|لحفيظ محمد محمد |عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

484o7 ي عبــــد
لمقصود|محمد سيد حنفى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

62o832 لجمل|لغريبــــ |عمر محمد محمود  ط|هندستـــ دمي

876o77 م حسن فوزى مسعود  |حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28|5o4 حمد|يه محمد تـــوفيق | د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

373324 م مصطفى طه|ن هش|رو م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

4|o3|o لحلبــــى|محمد حسن عىل محمد  |ره طنط|تـــج

|52967 لسعدى|حمد |بــــ |محمد غل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

38367 فظ|يم ح|لد|لمنىح  عبــــد |ء عبــــد |ل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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494827 |لزرق|لمطلبــــ |لعظيم عبــــد|حمد محمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

545564 حمد|هيم طه |بــــر|مريم محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|o328 ى محمد عىل|محمد  لحسي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

|23397 هيم|بــــر|لدين |حمد محمد بــــىه |يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2845|7 در عجيبــــ|رفل وجدى ن|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

688394 لمرىس|تـــ محمد |لشح|م |نىح  هش| لمنصوره|عه |زر

4o3384 ى|بــــو |حمد |لسيد سيد |مريم محمد  لعني  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

||7448 ى|كريم م ى حسني  جد حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4oo73o لوكيل|م سعيد زهي  عبــــد |هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32528 لهريدى|غبــــ |ن ر|د مهر|زي ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

32898 لدين|ح محمد عز |رس صل|ي هره|لق|هندستـــ 

23o643 لرحمن سعد|مصطفى سعيد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

345527 ف شعبــــ|رحمتـــ  ن حميدتـــ|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2|2|5| ئى|لقرم|رص محمد |هلل ن|عبــــد ى شمس حقوق عي 

246525 ر|لغف|د محمد محمد محمد عبــــد|زي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4227| ف عبــــد|كريم  لنبــــى محمد محمد|رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

329|3 لحفيظ|لسيد عبــــد |حمد |د |زي ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

7o374 محمود محمد فرج تـــوفيق ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

||82|| ى محمود وحيد|مريم  مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

844o|7 ن|رس فتـــىحي عثــــم|لح|ن عبــــد|رمض ن|سو|بــــ |د|

879558 ه عىل عبــــد| حمد |لحفيظ |مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

49|o64 ح عفيفى محمد|لفتـــ|ء عبــــد |فرحه عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77o77| ده|هلل حم|تـــسنيم مدحتـــ عبــــد  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

9233o3 حمد منصور |لحفيظ |ره عبــــد|س ج|تـــربــــيتـــ سوه

3|7o6 لدين فوزي محمد|محمد نور  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

322265 ى يوسف |ك |هيم وهبــــه حن|بــــر|رولي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|24|93 ي محمد درويش |لدين ه|سيف 
لسيد|ئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|65374 ى|رحمه محمد ص لح حسي  ن|بــــ حلو|د|

264399 لدولتـــ عىل|قمر | لعط|ء قمر أبــــو |ل| |ره بــــنه|تـــج
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78o388 لرحيم|هلل فهىم عبــــد |ء عبــــد |رس| زيق|لزق|ره |تـــج

852|6o هيم|بــــر|لمنعم |عمر فرغىلي عبــــد حقوق بــــنى سويف

26oo24 ى|حمد ش|رس |يه ي| هي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

442|49 لمتـــول جمعه|هيم محمد عىل |بــــر| لشيخ|تـــمريض كفر 

2|298 لحمد|بــــو |ر سيد عىلي محمود |من ن|بــــ حلو|د|

546388 ن|هيم حسن شعبــــ|بــــر|ن |حمد رمض| ره دمنهور|تـــج

846|39 لس  ئيل|سحق وهبــــه ميخ|كي  ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

66827 |لبــــ|ن عبــــد|جر ربــــيع رمض|ه
ى
ق لفيوم|طبــــ 

|62o4o حمد محمود|د |حمد عم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3259|8 لشوربــــىح |لسيد |م |لسل|لمنعم عبــــد|ء عبــــد|عىلي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6286|2 لغنى|م محمد مرىس عبــــد |سل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|22738 لحليم|م عبــــد |لسل|حمد عبــــد |محمد  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

6|o473 بــــ|حمد دي|ر |لستـــ|لحكيم عبــــد|أيه عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o8649 لمنىح |حمد محمد |مريم  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4|428o ى سمي  محمد  هيم|بــــر|نرمي  |تـــربــــيتـــ طنط

85|3|3 ي ممدوح ك|م|
مل حموده|ئى لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

6o6226 |لعط|روق عىل |لسيد ف|محمد 
ى
ق |ره طنط|تـــج

755878  محمود محمد عىلي محمد
مصطفى وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

9|o6|4 لعزيز |محمد محمود محمد عبــــد ج|حقوق سوه

696859 حمد|محمد | محمد رض لمنصوره|ره |تـــج

779388 لعزيز يوسف عطيتـــ|ن عبــــد |عثــــم ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

37o958 ى هيم حكيم سعد مرقس|بــــر| |مي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

697|3 ي |رس|
حمد|ء عويس قرئى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

899758 حمد |نور |حمد |سلىم  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|6492o ق ح|لفتـــ|وى مصطفى عبــــد |هدير رسر هره|لق|بــــ |د|

7682|| دق|لص|لحميد |لح عبــــد |سحر تـــوفيق ص لعريش|تـــربــــيتـــ 

287893 صل|حمد محمد و|طمه |ف ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

789725 لجليل|لرحيم عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|هيم |بــــر|حمد | ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

64764 ر يحن  سعد محمد|مي لفيوم|علوم 
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767394 ى عىل|ن ع|يم| دل حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

237||2 در عىل|لق|م عبــــد|يه عص| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

433882 لسعد|بــــو|د |ن طلعتـــ رش|يم| |بــــ طنط|د|

|58o89 عيل|سم|حمد |زينبــــ عيد عىل  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

242|| تـــ مصطفى سل حمد|متـــ محمد سيد |ني  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

2598|3 مد|در ح|لق|مد عبــــد|ء ح|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|57385 حمد محمد عطيه|هدير  هره|لق|بــــ |د|

|23352 ح بــــدوى|حمد صل|محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

356932 لم|دل رسور س|مروتـــ ع |ره بــــنه|تـــج

233|5| ف عبــــد|طمه |ف لحميد سيد|رسر هره|لق|ره |تـــج

8929|3 م  |ل عىل تـــم|تـــيسي  جم سيوط|ره |تـــج

869729 فظ|مه محمود ح|س|طمه |ف ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

52|876 لحميد|شد عبــــد |لكريم ر|م عبــــد|سه علوم دمنهور

3444|6 لشوربــــىح |بــــ |لبــــ|ء محمد فتـــح |محمد عل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8856|4 ه متـــى حبــــيبــــ متـــى | مي  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

88o366 هيم  |بــــر|هيم محمدزىك |بــــر|محمد  سيوط|هندستـــ 

8579|7 فظ|لدين محمد ح|ء|ل عل|نه |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

772824 شم|ح منصور محمد ه|حمد صل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7598|5 ء حسن سيد عىل|رس| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

267375 بــــو خليفه|ح |لفتـــ|لحكيم عبــــد|جر عبــــد|ه شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

87942| ع محمد |بــــر رف|يه ص| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|o532 ى مهن|محمد ط |رق حسي  بــــ دمنهور|د|

84998| ف |هيم |بــــر| هيم خليل|بــــر|رسر سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

92|623 حمد  |ء محمود محمد |رس| لمنصوره|حقوق 

487546 ص|لقص|لصفتـــي محمد |ل خميس |بــــل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|9||8 عيل|سم|لحليم |لد عبــــد|مريم خ ن|بــــ حلو|د|

43|o4o ىط محمود فرج|لع|نور عبــــد|هلل |منتـــ  |علوم طنط

3|2554 ف عط|حمد | هيم|بــــر|هلل | |رسر تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

4|o7o4 لنقشبــــندي|حمد |حبــــيبــــه سعيد  |حقوق طنط

792|88  محمد|ع
ى
يده محمد شوق عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
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9|9o57 مديحه حمدى عىل حسن  سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

823|9| ه يوسف عبــــد| لرحمن مزيون|مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|52539 هيم|بــــر|هر |لظ|حمد عبــــد |يحن   تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

5o|3o7 يد|كر فتـــىح ف|حمد ش| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

787543 ى|لبــــ|حمد عبــــد | سط عىل محمد حسي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|23228 حمد|حمد محمود |ندى  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

455o53 لمرىسي شلبــــي|مي |لتـــه|مهند محمد  سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

62o5| ن|لسيد سليم|رق عبــــد |حمد ط| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9o8747 للطيف |ء رجبــــ قرىسر عبــــد|رس| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

37o6o6 م محمد عىلي|م|هلل |عبــــد كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

48oo58 جتـــ|هيم أبــــو عو|كريم محمد إبــــر ره دمنهور|تـــج

8|3784 بــــر خلف عىلي|حمد ص| ي|بــــ |د|
|لمنى

3483|6 لد|ء عىل خ|خلود عل ى شمس|د| بــــ عي 

893o7| ى |ء عطيه فتـــىح |دع مي  سيوط|بــــ |د|

4|2746 وى|خن|ل|لرحمن محمود |ل عبــــد |خلود جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

64922o هيم|بــــر|تـــ |لشح|عبــــي  محمد محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

75636o دي يوسف|له|هيم عبــــد |بــــر|ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

68o978 رى موىس محمد|لبــــ|د عبــــد |كريم عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

372o6o محمود يىح سعد محمد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

5|2322 هلل بــــدوى|لكريم عبــــد|رق بــــدوى عبــــد|ط |عه طنط|زر

353295 فعي|لش|لق |لخ|دل عبــــد|لق ع|لخ|عبــــد ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

525964 د مصطفى|حمد رش|لدين |ء|م عل|حس سكندريه|ل|هندستـــ 

452|8 هيم|بــــر|فظ |لح|حمد صبــــىح عبــــد | ه ى نوعيتـــ جي 

869o36 ء محمد فكري عىلي|رس| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

|7778 هيم|بــــر|س |س محمد عبــــ|عبــــ هره|لق|هندستـــ 

326o38 ل|رتـــ عزتـــ عزيز غ|س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|77436 د|محمد عليوه عزتـــ عليوه عو ى شمس حقوق عي 

2|8954 ى|لسيد محمود |ح |محمد صل لدمي  ى شمس|تـــج ره عي 

Thursday, September 6, 2018 Page 9165 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

72|65 ن|لعظيم سليم|ل عبــــد|ندى كم لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8oo5|5 ى سكندر مرقص|مجدي | مي  |حقوق طنط

333o8|  |مصطفى 
ى
هيم|بــــر|يمن شوق ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

4584| لسعود يوسف|بــــو |شم |ر ممدوح ه|من هره|لق|ره |تـــج

9o|496 حمد عىل |لسيد |لرحمن |عبــــد ج|بــــ سوه|د|

7585|6 ى ممدوح مىك مسلم|ي سمي  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

8o2824 وي|لص|لرحيم سيد |عمرو عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

4||772 م محمد صبــــره|ء س|دع |ره طنط|تـــج

4oo476 ى سل|ي هلل|متـــ مسعود ضيف |سمي  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8479o4 بــــر محمد ضوي|محمد ج ن|تـــمريض أسو

84o596 محمد محسوبــــ نجدي محمد سيوط|حقوق 

336|47 رغدتـــ محمد بــــكر محمد ى شمس|تـــج ره عي 

|39885 زق|لر|لسيد فوزى عبــــد | |دين ى شمس صيدله عي 

62|726 لسعيد مصطفى|مريم محمد محمد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

8|65| حمد محمد|طف |محمد ع ن|حقوق حلو

|32783 طف عىل خليفتـــ|ء ع|سم ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8852oo منه سمي  عزتـــ حفىطى | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

222877 لق محمود|لخ|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6oo6oo يف|ح |لفتـــ|محمد عبــــد  لسيد رسر |ره طنط|تـــج

57543 حلىم هندى حلىم محمد بــــ بــــنى سويف|د|

|78oo هلل|مريم محمد حسن عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

245357 ى مختـــ|من حمد|ر |ر حسي  هره|لق|طبــــ 

42oo42 ى |ء |رس| حمد محمد|لسيد |لحسي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

88oo4 ن|دي حس|محمود سيد ن لمنصوره|حقوق 

7o8|2| حمد محمدين|لسيد عيد |ن |نوره لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

62ooo6 ر|رق يحن  تـــوفيق مختـــ|ط معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

833889 دلي|م ش|لسل|م عبــــد|ء عص|رس| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

5|3|65  
ى
لجزيرى|يوسف مسعد شوق لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|3|27o  بــــخيتـــ|بــــ| بــــول
ى
سم صدق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o4|5| ي عبــــد|محمود محمد م
لحكيم|ضى ي|ضتـــ |علوم ري

|لمنى
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237665 لمجد|بــــو|طف زىك |بــــرين ع|ص ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

239754 ه سعيد فوزى محمد ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8647o6 ي|لر|هيم عبــــد|بــــر|حمد |يه |
ضى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

44o58| ين مسعد محمد نعيم شي  |حقوق طنط

83389o ي|ء محمود سيد عبــــد|رس|
لغنى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|3o343 ن هم|ئيل |در ميخ|ن| مي  مي  هره|لق|ره |تـــج

8|3oo5 ي|ن عبــــد|حمد رمض|محمد 
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

6288|4 ن|دل عطيه سليم|لرحمن ع|عبــــد زيق|لزق|طبــــ 

|63327 للطيف|لمنعم عبــــد |مروه مدحتـــ عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

5|527| ء عطيه فرج عطيه سعد|ول بــــ دمنهور|د|

|52627 حمد|حمد محمد |ء |لزهر|طمتـــ |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

359582 وق  لمقصود|حمد سيد عبــــد|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

88o72| لرحمن محمد |رص عبــــد|لن|ن عبــــد|يم| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

25348 دق|لص|دل سعد عبــــد|هلل ع|منتـــ هره|لق|بــــ |د|

4o4924 هيم|بــــر|م منصور |سل|نور  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69o9oo حمد حسن|ر محمد محمد |مي لمنصوره|علوم 

6|726| ي
ج |محمد نزيه خف| دئى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3385|4 ي|ن نجم |نوره
ى
لدين محمد دسوق زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

449259 ج|م محمد حج|حمد حس| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

643777 هلل|وليد محمد عىل منصور عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

422658 ل|لع|ن محمد عبــــد|محمد عمر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

26oo39 ى عبــــد|س لنبــــى ذىك|ره خي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6o3o|3 مل|جر شكرى مصطفى ك|ه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

76o243 هلل|لحليم عطيتـــ |د محمد عبــــد |زي ى شمس حقوق عي 

6o6627 محمد مصطفى أحمد حسن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9|99o6 لنور  |مه شهيد عبــــد|س|رس |لف| ج|علوم سوه

26o4o8 لشويتـــ|ن مصطفى |سم رمض|هدير بــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3349o4 مريم طتـــ سعيد محمد ى شمس|د| بــــ عي 

5o4475 وي|لص|لمحسن |لد عبــــد |ره خ|س سكندريه|ل|ره |تـــج

646827 زى|شم عوض حج|يه ه| ط|حقوق دمي

697|23 حمد صديق حسن موىس|محمد  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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878424 وق محمد محمود  حمد  |رسر سيوط|بــــ |د|

82783| ى م ذىكي حبــــيبــــ|عص| مي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

433697 فظ|لح|هيم عبــــد|بــــر|حمد محمد عطيه | صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

77437 ى نيس| |هر زكري|م| مي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

26oo43 مد|حمد ح|ء محمود |شيم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|6823o بــــ|هر خط|ن م|نىه شعبــــ ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6282o8 بــــ|لسيد سعيد محمد كس|يه سعيد | زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

3|5o28 لعزيز سعودى ربــــيع حسن|عمر عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

487|98 هلل|لسيد عبــــد |لسيد |مصطفى محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85o6|3 شم محمود متـــولي|حمد ه| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

699o79 هيم شعي |بــــر| |هيم رض|بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64|252 ه | هيم محمد|بــــر|هيم |بــــر|مي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|75492 ه وحيد  در|لق|هيم عبــــد |بــــر|ني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

827685  عىلي|يمن م|
ى هر حسي  ن|سو|علوم 

75|397 تـــربــــى|ل|لرحمن |حمد عبــــد |ج  |لدين ن|عز  ره بــــور سعيد|تـــج

758433 ع| لسبــــ|ل متـــول |م جم|سل| زيق|لزق|حقوق 

77|523 لحميد مرىس|مريم نبــــيل عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

26265| مل حسن|حمد ك|محمود  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

357964  عىلي مصطفى|
حمد مصطفى عه مشتـــهر|زر

4o956o وى|لشه|لسيد محمد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5|8o73 هلل ونس|حمد فتـــح |لمنعم |عزتـــ عبــــد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

6|626 ل وزير|ء جمعه هل|شيم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6|4773 ره|حمد عم|ل |يمن كم| |عل |بــــ طنط|د|

634478 لمهدى|م |م محمد س|لرحمن س|عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

3|2846 هيم|بــــر|م محمد |هيم س|بــــر| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

26652| لخي |بــــو |يه سعودى فهىم سويلم | |طبــــ بــــنه

5o8655 تـــه|ل محمد حسن شح|بــــل سكندريه|ل|طبــــ 

7798o8 عيل محمد زهره|سم|ء حسينى |ل| زيق |لزق|تـــمريض 

524667 هلل|هلل حلىمي محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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5|489| حمد محمد|حمد يوسف |رؤى  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

3744|5 رضوى حمدى محمد تـــوفيق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

649426 م|م|حمد |ن محمد |نوره عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7824o2 ه ك| مل طلبــــه محمد|مي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|4948| ى شح| دين تـــتـــ محمد|حسي  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

334752 ق عوض|سح|تـــي  فرج |فيلوبــــ تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

6oo5|o م|ر عز|لغف|هيم عبــــد |بــــر|لسعيد |هيم |بــــر| ي صىح طنط
|معهد فنى

5433o9 هلل قويدر|بــــ |لحليم ج|رص عبــــد |يتـــ ن| |حقوق طنط

327553 ح عليوه|لفتـــ|م حسن عبــــد عه مشتـــهر|زر

475o35 لسيد|لمنعم |رق عبــــد|محمد ط سكندريه|ل|ره |تـــج

92o523 ل |لع|لرحيم عبــــد|طمه محمد عبــــد|ف دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

258455 لدين رزق محمد|ل |محمد كم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o7||4 م حسن بــــشي |عبــــي  عص لمنصوره|ل |طف|ض |ري

3|7823 حمد|بــــ |حمد دي|يوسف  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

498|33 هلل محمد سعد||عبــــي  حمدى عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|35|o ل حسن عمرو |لرحمن جم|عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

32699o لمسيح بــــخيتـــ|طف عبــــد|ع| دون|م ن|بــــ حلو|د|

|7o9|9 حمد تـــرك|ح |لفتـــ|لعظيم عبــــد |محمد عبــــد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

833792 محمد| ش|سنتـــ بــــهجتـــ بــــ|بــــ دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

3|9o98 وق يحن  محمد مصطفى رسر |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

7o|247 وى|لشه|هيم |بــــر|رق محمد |حمد ط| ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

42236 بــــيل|حمد سيد عىل يوسف ق|سلىم  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

4287|8 لطوجى|لعزيز مصطفى محمد |ل عبــــد |دل ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

222644 ى|هيم |بــــر|يمنى عزم  حمد سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

459o94 شور مغيبــــ|ندى بــــدر ع ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

623o|7 محمد يوسف يوسف عيد ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5|7|78 لمنعم كحلتـــ|ن حمدى عبــــد |رو ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

92|3o ى عىل محمود|نوره ن حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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3|384 لسيد محمد|دل |ن ع|رو كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

3688|| |نس عبــــد|ء |رس|
ى
هلل دسوق سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

567|2 لح|محمد طه سعيد ص ره بــــنى سويف|تـــج

78o364 تـــه|م محمد شح|جر س|ه زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|34|98 لسيد طه يوسف| |رن ن|بــــ حلو|د|

7|9o| حمد جمعه|ء عيد محمد |رس| لفيوم|صيدلتـــ 

|23o27 بــــ|حمد محمد دي|محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

53o489 نم|حمد طه غ|يمن | |ند |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

4o5859 ى|تـــغريد محمد  لسيد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|75o6 وز هش لدين|م محمد نور |في  هره|لق|بــــ |د|

2|5263 رس محمد محمد بــــدوى جعفر|مريم ي ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

3494o3 س|لجليل عبــــ|دل عبــــد|ء ع|رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

44375o عيل حسن|عيل ذىك إسم|سم|طمه |ف لشيخ|نوعيتـــ كفر 

464925 ى | لطودي|حمد مجدي سعيد حسي  |هندستـــ طنط

6o5987 ج  زغبــــه|لبــــلتـــ|لق |لخ|محمد رجبــــ عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

349823 رتـــ|د عم|لسيد عو|د |لسيد عم| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

52o8|| لعزيز عسل|عيس عبــــد | خلود رض سكندريه|ل|صيدله 

34o525 لد محمود جودتـــ|حمد خ| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

637456 لسعيد|لسعيد شلبــــى |نبــــيله  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|929 وى|لشن|حمد يوسف |لدين |م |حمد حس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6397o9 |ن محمد |نىه محمد عثــــم
ى
حمد دسوق زيق|لزق|طبــــ 

899274 ه عبــــد| حمد محمد |لعظيم |مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

677|9o حمد|عيل فكرى حسن سيد |سم|لد |خ لمنصوره|بــــ |د|

358|82 لسيد|مر لبــــيبــــ |محمد ع ى شمس هندستـــ عي 

858675 ن|لنظي  رشد|حمد محمد عبــــد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

854689 ل محمد محمد|حمد جم| ي|علوم 
|لمنى

4229|8 لق|لخ|حمد عبــــد |حمد عىل | |ند سيوط|عه |زر

223848 ء فيصل زينهم محمد|سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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7o2624 حمد عليوه|ح محمد سيد |منه محمد صل زيق|لزق|صيدله 

5||956 هلل|حمد محمد فتـــح |ن |محمد شعبــــ تـــمريض دمنهور

3|3449 سعد محمد حسن|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

46544 بــــ سيد|لتـــو|حمد عبــــد |ئى |م| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

77382| ف صل| لرحمن|وى عبــــد |لشبــــر|ح |رسر زيق|لزق|ره |تـــج

542957 دي|مي يوسف محمد زبــــ|م س|ريه م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

248894 ى صل|ي |ح سعيد دبــــ|سمي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

692226 زق مصطفى غيثــــ|لر|لفرج عبــــد |بــــو |رحمه  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

684445 لديبــــ|هيم |بــــر|لسعيد |هيم |بــــر|محمد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

758782 ى|رق سيد عبــــد|محمد ط لمعي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

5o6297 لريوى|تـــ يوسف |لسيد فرح|ء |سم| سكندريه|ل|بــــ |د|

638973 ل|لع|ده محسن محمد عبــــد |غ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|423|6 لرحمن|لبــــديع عبــــد |ر محمد عبــــد |من |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|43969 لخميس|لسيد محمد |د |زي ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

32o338 دهم محمد صبــــىح|م |يدى هش|ه  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

28o364 لرحمن|م حسن عبــــد|هلل س|عبــــد |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

46563o حمد|للطيف عىل |حمد محمد عبــــد | ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

2|5694 ر|لنج|مريم محمد حمدى محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4o5582 ن|رفيده محمد خليل محمد عثــــم سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|28936 رق بــــخيتـــ فوزى|نطون ط| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

877o32 بــــر  |لدين حسن ج|د |يه عم| سيوط|صيدلتـــ 

324o4o ج  فرج|م ن|نوبــــ س|بــــ| ى شمس|تـــج ره عي 

447434 تـــ|يش محمد نبــــيل حسنى بــــرك سكندريه|ل|هندستـــ 

5|o563 زي|محمد مصطفى محمد حج بــــ دمنهور|د|

774|54 لعزيز سليم|سليم عبــــد | ر|ي ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

249269 لدين جعفر|ل محمد شمس |ره جم|س تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

69|382 تـــه|هيم شح|بــــر|ر |لغف|رق عبــــد |خلود ط ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|57582 ن عىل محمد|هبــــه رشو ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4329o3 وى|لصنبــــ|حمد |له يوسف |ه |حقوق طنط
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|248|4 ف محمد ي| |لي|د ى مصطفى|رسر سي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|755|6 هد|ن مج|ء بــــدوي رمض|رس| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6|6o84 ي|لد عىلي |عمر خ
لشيشينى ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

|5442|  عطيه|لشو|ئى |م ه|هش
ى
دق دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

354947 ي|ل محمد رجبــــ سيف |نو
لدين مصطفى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4o386o هيم|بــــر|م محمد |لسل|ل محمد عبــــد |بــــل سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4446o5 لمزين|هيم محمد محمد |بــــر|س |ين| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

332|6 بــــ|لوه|فظ عبــــد |لح|ن محمد عبــــد |ريم|ن كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

23o8o| حمد محمد عىل شيحتـــ|محمد  هره|لق|حقوق 

6o468 رم|لمك|بــــو |حمد سيد محمد | طبــــ بــــنى سويف

847o|3 زن عىلي|لسيد م|زن |م ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

68|727 لنيل|بــــو |محمد محمد محمود محمد  لمنصوره|هندستـــ 

3|25o3 حمد سيد محمد كشك|طمتـــ فتـــىح |ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

82523 ى محمد عبــــد |س لصمد|رتـــ حسي  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

23ooo6 حمد محمود|دل |حمد ع| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

88645o هيم منصور مهنى  |بــــر|هلل |عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63o2|o لسيد|هلل |هلل محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

844478 ي|بــــور|ل |محمد كم| ند
ضى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

||9294 يمن نعيم يعقوبــــ| |مونيك ى شمس|زر عه عي 

53o6o| لقصبــــى|ح محمد |لفتـــ|ندى محمود عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

764833 ى|ي م|لسيد تـــم|محمد | سمي  ره بــــور سعيد|تـــج

562o9 لعزيز|ن محمد عبــــد |قمر شعبــــ بــــ بــــنى سويف|د|

758356 حمد|لفضل |بــــو |حمد |سلوى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

7|5267 د مدين خليل|محمد زي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

262526 ر|لغف|ر عبــــد|لغف|بــــ عبــــد|يه|كريم  |ره بــــنه|تـــج

5|o4|8 |حد ند|لو|للطيف عبــــد |ل مصطفى عبــــد |بــــل ن|علوم حلو

9|73o2 ي |
ى
ق ندرو رشدى عوزه مشر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

ريتـــ|تـــ إد|معلوم

337|25 هيم عبــــده|بــــر|لح |طمتـــ ص|ف ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

Thursday, September 6, 2018 Page 9172 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

27|624 ين محمد محمود مصيلىح  تـــ|لزي|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5424oo هيم|بــــر|ء عطيتـــ حسن نعيم |رس| ي|عه |زر
|لمنى

338666 ي|ر
لدين محمد حسن بــــسيوئى|ء |عل| ئى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

84o8o3 ى|مي  حس|ل|حمزه | عل ني  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

3246o6 حمد محمد|حمد خليفه |لد |خ ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

5293|| بــــ محمد فلفل|لوه|محمود محمد عبــــد  ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

77572| حمد|كمل محمد |عمر  ن|صيدله حلو

7648|7 لمرىس محمد|دل |هلل ع|منه  نوعيتـــ بــــور سعيد

4|8259 در|لق|بــــدين عبــــد|لع|لحكيم زين |هلل عبــــد|عبــــد
ج | ن

|حقوق طنط

8939o شم|نور محمود ه|محمد  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

7|oo37 يف جمعه جمعه مبــــ|ه رك|جر رسر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

86999| لليثــــي|ر محمد |ء محمد مختـــ|ل| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

8|93|| لرحمن|ح خليفه عبــــد|يه صل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7642o4 ن لعوضى عىل|حمد |هر |ز| مي  نوعيتـــ بــــور سعيد

48|465 هيم|بــــر|ر |لستـــ|بــــر عبــــد |لرحمن سعيد ج|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7o|82 حمد محمد|دل |طمه ع|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

232|84 ن|ن عطيه زعف|يوسف زعف ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

78o|6o ن عىل|حمد شعبــــ|محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

|765o4 عد حسن|رس مس|ئى ي|تـــه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|8754 ح محمد|لفتـــ|رتـــ سعيد عبــــد|س ى شمس حقوق عي 

32749 لرحيم|حمد عبــــد |حمد عىل | ى شمس هندستـــ عي 

6o8o96 ه أحمد موىس  وى|لمحل|سمي  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

223789 ل عويس محمد خميس|ن كم|نوره هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

477928 هد|لعزيز فهىم مج|د عبــــد|لرحمن عم|عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

4o2358 تـــه|ري شح|لقبــــ|م محمد  |بــــسنتـــ هش |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

629278 حمد|هلل سيد |محمد رجبــــ عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5||375 ن عوض عطيتـــ رجبــــ|حمد رمض| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

3652|2 فتـــ محمد خي |د ر|جه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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79o|3| لسيد سليم|هيم |بــــر|ن |رمض عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6946| ى عبــــد|عبــــد بــــ محمود|لوه|لرحمن حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

|69942 ى فكرى شح تـــه|رفعتـــ خي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|3|6| ره|حمد عم|حمد |عىلي  ره بــــنى سويف|تـــج

8o5447 ي يوسف |ريمون ه
هيم|بــــر|ئى ي|تـــمريض 

| لمنى

42889o يد|لرسول ف|م محمد عبــــد |هلل س|عبــــد  |حقوق طنط

7|5336 هلل| |لسعيد عط|ن محمود محمد عزتـــ |يم| لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

482634 يف بــــسيوئى حسن|مي ر رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

623992 ى |ي حمد محمد بــــصل|يمن |سمي  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

64o454 هيم|بــــر|ح يحن  متـــول |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68o73| يد|ء عىل طلبــــه عىل عبــــده ف|شيم لمنصوره|عه |زر

4284o تـــ|ىط فرح|لع|ء رجبــــ محمد عبــــد |رس| هره|لق|بــــ |د|

346o|7 عيل محمود|سم|مروتـــ محمود  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

345oo قطبــــ محمد قطبــــ| هن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8426|o ن محمود محمد خي  محمود|يم| دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

89385| لم  |حمد س|بــــر |محمد ص سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

37554 ي ح لنظي |فظ عبــــد |ضىحي يحن  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4336|2 ىط|لدم|لد صبــــىح |صبــــىح خ |عه طنط|زر

77978 لسيد|لعظيم |طف عبــــد |محمد ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

458|45 لحميد|حمد محمد عبــــدربــــه عبــــد|محمد  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

4|6|7o طر|ئى فكرى غريبــــ خ|تـــه لشيخ|ره كفر |تـــج

86o75 دى محسن عزيز مجىل بــــرسوم|ف ره بــــنى سويف|تـــج

|33663 لحسينى محمود|هلل |ء عبــــد |ل| عه مشتـــهر|زر

335798 هيم|بــــر|لسيد |دى |ن ن|حن |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|7|583 وق ع ح محمود|لفتـــ|طف عبــــد |رسر ى شمس حقوق عي 

|238o| حمد يوسف|منيه محمود | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4372|4 ل|يه مجدى يونس هل| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

825365 ي|ء محمود تـــه|ل|
مي مصطفى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

639322 ء صبــــرى محمد عىل|لشيم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

255674 لديبــــ|لعزيز |لعزيز محمد عبــــد|عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|
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636684 ن|لحميد عىل شعبــــ|ل عبــــد|محمد جم | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8o734o مل|لرحمن ك|هر عبــــد|محمد ط بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

677o22 لمرصى|يمن مصطفى حسن |مصطفى  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|2469 هلل|حمد محمد عبــــد |لدين |د|عمر عم ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6934o8 ىطي|لع|لسعيد يوسف عبــــد |ن صبــــرى |نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

44o38 لعزيز|عىل محمد عىل عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

358358 ى هيم|بــــر|حليم نصيف | كرستـــي  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

839853 ي عبــــده محمد|ندي م
ضى دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

4o7|67 ى|ئشه |ع ى حسن حسي  حمد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

25o333 لنور|بــــو |لسيد |ئى حمدى |تـــه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

435539 رس فتـــىح فتـــوح|فتـــىح ي علوم بــــورسعيد

3672o7 دق|لص|هيم عبــــد|بــــر|م |هيم حس|بــــر| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

334497 نوبــــ شوكتـــ يعقوبــــ ديمتـــرى|بــــ| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|7777o حمد|لدين |ل |ن محمد جم|مرو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|9875 ح عىلي|ر عىلي صل|من ي|بــــ |د|
|لمنى

875222 تـــسنيم يوسف عىل يوسف  سيوط|هندستـــ 

|58o82 ر محمد|م مختـــ|ن س|رو هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25346 هيم مرصى|بــــر|ر شعيشع |من ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

87579o |  لعل|بــــو|لحميد |حمد محمد عبــــد| سيوط|صيدلتـــ 

455|85 لغنى|س عبــــد |محمد عبــــ| رغد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77577 يف |ل| لعز|بــــو |حمد |ء رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7o9788 لح|هيم عىل ص|بــــر|ل عىل |نه لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|56898 لعزيز|لعظيم عبــــد |عبــــد | يوسف زكري ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

495944 لريوي|ن |هدير محمد مهدي رمض سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5o872o ل محمد|ل كم|هيم جم|إبــــر سكندريه|ل|ره |تـــج

257837 لجميل|لعزيز محمود |محمود عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

2362o3 لنبــــى محمد|مح عبــــد|مريم س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28o72 حمد|لرؤف |ديه محمود عبــــد|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

679593 ن|ن سليم|تـــ رمض|ن عرف|ر رمض|من لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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692o| حمد|ن |رس شعبــــ|جر ي|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

369379 لسيد|مر |حمد محمد ع| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

337o5| ء محمد محمود محمد|رس| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

675487 هيم|بــــر|لح |رق محمد ص|محمد ط لمنصوره|هندستـــ 

87248 لسميع|لبــــصي  عبــــد |لبــــصي  محمد عبــــد |عبــــد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

475429 لدين بــــكر مصطفى|ح |م صل|آيه حس سكندريه|ل|هندستـــ 

236967 ر|رص نص|ر ح|مه نص|س|حبــــيبــــه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

52o|97 ي محمد حرحش
آيه مصطفى معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

494|35 مه|لسيد عىل عوض سل|هلل |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

||9o5o لبــــسيوئى|حمد فرج |م |كريم س ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

32979 لشكور|سلىم محمد عىل عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8o2|2 زم حسنى غيثــــ|جر ح|ه  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

353853 ل|لع|لمتـــول عبــــد|حمد محمد | |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6439o4 لسيد|لرحمن محمد |رحمه محمود عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

87667o حمد محمد |ل |محمد كم سيوط|صيدلتـــ 

22963o لعزيز|د عبــــد|هيم فؤ|بــــر|ء |لزهر| هره|لق|بــــ |د|

98639 رفعتـــ عىل عىل| دين تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|5268 مي|لش|لغنى |دل عبــــد |محمد ع لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

||6338 ء سعيد محمد بــــهنسي|رس| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

624497 وق عىل محمود عىل رسر ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

75433| م محمد|م|ن محمد يوسف |نور عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|7o825 محمد وحيد محمد سعد |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

6969o9 لحسينى|حمد عزتـــ محمد عىل | ى شمس طبــــ عي 

788275 لنعيم|حمد عبــــد|رص |لن|ء عبــــد|رس| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

495789 رى|لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|بــــر |هيم ج|بــــر|سم |بــــ دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

|66||| لغنى|حمد عبــــد |يوسف بــــسيوئى  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

43o32o ي|لسيد |بــــ |لوه|ره عبــــد|س لمليىح  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|862o ن ف| مي  طلعتـــ طه رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

3o||6 ج  يوسف حليم يعقوبــــ|م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

85o4o2 حمد|هيم محمد |بــــر|محمد  ي صىح 
سيوط|معهد فنى
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68742| ده|بــــ حم|ربــــيع موىس دي| دين معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

48o77o لرحيم|حمد عبــــد|لدين سيد |رتـــ محمد عز|س عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5o467 بــــ|لتـــو|هيم عبــــد |بــــر|دهم حسن | ن|هندستـــ حلو

68376| لسعيد عويضه|لمحمدى |ء |حمد ول| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

754683 ء محمد مجدى محمد|ل| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

8233o9 حمد|حمد |طمه محمد |ف ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

325969 ى|ل محمد |م| حمد حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2|5272 جر فرج جمعه عتـــريس جمعه مطر|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6339|o لمقصود|ح عوض عبــــد |محمود صل زيق|لزق|بــــ |د|

79|93o لم|لد محمد س|يه خ| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

92o332 طه محمود خليفه فرغل  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|58o42 تـــه|تـــر شح|لس|هند عىل عبــــد  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

7666|4 لسيد|لسيد محمود |حمد حسونه | عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

6||878 زى|لحليم محمود غ|عبــــد | حمد رض| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

822|48 ي سيد عبــــد|من
لنعيم|ل مصطفى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

769553 هيم|بــــر|مريم صبــــىح سيد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

4769||  عبــــد |لل|هلل |ف عبــــد |لرو|مريم عبــــد 
ى
در|لق|ق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|29594 دم|مصطفى طه سيد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

79658 ق|دل متـــول |ر ع|مي وى|لشر ج|بــــ سوه|د|

4|o839 ء سعد حنيش|سلىم عل ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o7o5o هيم خليفه|بــــر|محمد | عل ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

92o2o7 ل محمد |لع|حمد عبــــد|طمه |ف ج|تـــربــــيتـــ سوه

3286o7 ح|لفتـــ|لمنعم عبــــد|ن عبــــد|د شعبــــ|زي ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

68486 لسيد|بــــ |لتـــو|حمد عبــــد|يزه |ف ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

324822 عيل|سم|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

3267o2 لسعدى|ندى حلىم عىل فريج  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

679933 لديسىط|لسعيد |هيم |بــــر|هلل محمد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

354o54 د معبــــد محجوبــــ|تـــفى مخلص عم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

224474 لمسيح|زر عبــــد|در ع|هر ن|بــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

62|926 ي
لرحيم|فوزى محمد سليم عبــــد | دئى ط|بــــ دمي|د|
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6|9|73 ص|لقص|لقطبــــ |ورى |لمغ|مريم  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

6o525 مد حسن عىل|محمد ح سيوط|حقوق 

23o7|7 |لدين ربــــيع سيد |يوسف عز
ى
لسيوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

255368 جن|هيم محمد عىل ط|بــــر|صبــــرى | صف شمون|نوعيتـــ 

497489 لجويىل|ء مصطفى نبــــوى |شيم |حقوق طنط

622254 يف محمد هم يف|ضىح رسر م رسر ط|بــــ دمي|د|

69||53 ورى|لمغ|م محمد |ن عص|حن بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

5oo|45 بــــه|لحميد مه|ن عبــــد|محمد رفيق حس عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

369954 ي تـــوفيق محمد|ء ن|عىلي ج  سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

286582 ى ع|مريم مصطفى  مر|حمد حسني  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

|63|82 ء محمد صبــــىح عىل|رس| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

476723 لسحيتـــى|ز |لبــــ|هيم |بــــر|طف |فرح ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

42o9| لق|لخ|ن عبــــد |محمد رمض| نور هره|لق|بــــ |د|

447296 بــــر أحمد|لج|ره سعيد عبــــد |س ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

355722 طمتـــ محمد عىلي محمد|ف ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

448644 ن جمعتـــ|لحميد سليم|رق عبــــد |محمد ط |ره طنط|تـــج

75544o هيم نرص|بــــر|بــــر |د ص|جه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

3|8922 ي عبــــد|ء |ء عل|ل|
لحميد|لدين مصطفى ى شمس|د| بــــ عي 

355522 ى محمود خلود محمود خي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

69342| وى|لص|لحميد محمد |حمدى محمد عبــــد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

258747 لصبــــى|لد حمدى |حمد خ| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|77637 ن|حمد محمود زيد|حمد سمي  | ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

767556 ى |ي ى|حمد محمد عيد حس|سمي  ني  لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

|46265 م محمد عطيه حنفى|عص| دين ى شمس| لسن عي 

|23||3 بــــ|هيم دي|بــــر|ندى رجبــــ  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8|896| ي عىلي محمود|ء |ند
لحسينى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

6o97|o |للطيف |ل عبــــد |للطيف محمد جل|آيه عبــــد 
لبــــيىل

لمنصوره|بــــ |د|

78|849 ى |ي دريس|لمنعم |ل عبــــد |حمد محمد كم|سمي  زيق|لزق|طبــــ 
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2|2726 ئل مصطفى يوسف محمد|حمد و| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

6422|6 للطيف محمد طه|تـــ عبــــد |د|لس| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

895389 لقوى بــــيوم  |هلل محمد عبــــد|عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

758626 لكريم|م عبــــد|لسل|لدين عبــــد |م |حور حس عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

337994 محمد سمي  محمود عبــــده ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

5|7|96 لبــــشي  مهدى|رص محمد |لن|ر عبــــد |من بــــ دمنهور|د|

248oo9 لنمر|حمد سعيد |ن |نوره ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

33|o64 هر رفعتـــ حسن|ر م|من |نوعيتـــ بــــنه

22o352 س|ج عبــــ|ن ض|يوسف شعبــــ ى شمس حقوق عي 

697o97 ى|عبــــد   عبــــده حسني 
لرحمن محمد مصطفى زيق|لزق|هندستـــ 

|535o هر جبــــه|لظ|حمد عبــــد |حمد يىح | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

425||5 لزهرى|ن خليل |بــــ رمض|سلىم إيه سكندريه|ل|ره |تـــج

68268 حد|لو|حد عبــــد|لو|ر محمود عبــــد|من هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

68|84 لم|هيم س|بــــر|ن |د شعبــــ|جه لفيوم|حقوق 

82|648 ي جم
ي كريم محمد|مصطفى

ل مصطفى ي|بــــ |د|
|لمنى

9|5362 ح سيد  |صم صل|حمد ع| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|32o7 حمد|محمد حسن خلف  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

5o7853 لشيخ|لسيد حسن |هدى محمد  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

9|5294 حمد |ل |لع|م محمد عبــــد|حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

769552 لديبــــ|ن خليل |يه مدحتـــ حمد| حقوق بــــورسعيد

254897 دوئى|لسم|ن |لرحمن سليم|ن عبــــد|ء سليم|عل ج|بــــ سوه|د|

84o624 حمد عىلي|مل |حمد ك| سيوط|صيدلتـــ 

753375 مه|مه عوده سل|حمد سل| تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

8595o9 لسيد|لعزيز |ئى  عبــــد|محمود ه سيوط|حقوق 

8o327 حمد|عىل محمود عىل  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

4|o395 لمنسي|ل |لع|لسيد عبــــد |لرحمن |حمد عبــــد | |بــــ طنط|د|

633495 لحميد بــــدوى|م عبــــد|محمد عص زيق|لزق|هندستـــ 

35|||7 طمتـــ محمد محمود عىلي|ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 
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36354o لعزم|بــــو|حمد |حمد |طمتـــ محمد |ف ن|بــــ حلو|د|

857||o عيل|سم|خلف صبــــره | ند ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

332288 حمد مقلد|حمد محمد|محمد | نور |تـــربــــيتـــ بــــنه

|6|669 ى|د صبــــىح بــــش|بــــيشوى ميل هره|لق|حقوق 

2798o5 بــــى محمود|ن عر|تـــغريد رمض لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

77|756 |لعزيز |لمقصود عبــــد |بــــر عبــــد |دل ص|ع
هيم|بــــر

زيق|لزق|ره |تـــج

9o32o9 | جرس حن| نه حن|هيل ج|بــــ سوه|د|

769336 ن|هيم سليم|بــــر|حمد خليل | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

287o8o وى|لشعر|للطيف |دل عبــــد|يوسف ع تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

792386 محمد نبــــيل محمد بــــيوم ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

28|46 ى|د |رحمه عم لدين حسن حسي  ن|فنون جميله فنون حلو

676839 لدين محمود غنيم|ل |رس جم|بــــ ي|مه لمنصوره|حقوق 

69546o ى|بــــ|ل|محمد | حمد رض| صي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3|6||5 د سيد حسن|جر فؤ|ه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4854| هلل|دل سيد عبــــد |ء ع|شيم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|9259 لقنجه|حمد محمد  |هيم |بــــر|ء عىل |هد| |صيدله طنط

769943 ر|لستـــ|ن عبــــد|د سليم|م عم|سل| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

25|26| لخول|طف عىل |محمد ع ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

6o4465 مر|لعيسوى ع|لدين أحمد |ح |د صل|عم لمنصوره|حقوق 

4o2669 لحميد|لمقصود عبــــد |نشين رمزى عبــــد  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

46252| م مندور|لسل|ل عبــــد|محمد جم لشيخ|ره كفر |تـــج

445633 بــــو حشيش|لدين صبــــىح |ء|حمد عل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

339322 لعظيم محمد خليل|هر عبــــد|محمود ط |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

35||62 دى منصور|له|لد محمود عبــــد|م خ|حس |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8oo392 لمجيد|مر عبــــد|لحكيم ع|حمد عبــــد| قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

76|3|8 هلل|م محمد سعد عطيه عبــــد |عص وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

79|825 لحميد محمد محمد|محمد حمدى عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

84|53o لفضل محمد|بــــو|يه محمد | ن|كليتـــ طبــــ أسو
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5o7628 لجليل|هيم حسن عبــــد|بــــر|هلل محمد |منتـــ  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

6846o دل مني  حميده|يه ع| لفيوم|صيدلتـــ 

29864 ى حم حمد مصطفى|ده |حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

234|7 ى محروس محمد عوض حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

44964 ي|د
هلل|فتـــ عزيز سعد |ل ر|ئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

875984 د فهىم محمود  |عمرو عم سيوط|حقوق 

752687 لعكرم|مد |هيم محمد ح|بــــر|مصطفى سيد  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

||82|7 يف عبــــد  لم|لحميد محمد س|منه رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

776725 هيم|يز محمد زهدي إبــــر|حمد ف| زيق|لزق|هندستـــ 

8o3||8 ي نبــــيل عيسي | هيم|بــــر|نىح  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

453o55 ح|متـــ مصبــــ|سمي  محمد محمود سل ط|بــــ دمي|د|

22oo76 حمد|لعزيز |ء محمد عبــــد|ل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

84o824 للطيف|م محمد عبــــد|هدير عص ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

||76o3 ف محمد حنفى|هلل |يتـــ | رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

753797 لح|لح محمد ص|ص| سم عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

29||6 ر محمود|لستـــ|محمود سيد عبــــد ى شمس حقوق عي 

448528 حمد محليس|سمي  محمود محمد سيد  |بــــ طنط|د|

482238 بــــو زيد عىل|حمد |هيم عىلي |بــــر| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

48oo5 لوكيل|لد سعد عىل |خ هره|لق|طبــــ 

42579o ي
محمد نبــــيل عيسوى ذهبــــ| دئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8522oo بــــ|لوه|ج عبــــد|حمد فر|ج |فر ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

68o768 ن|حمد وهد|هلل سيد |حسن عبــــد | ند لمنصوره|ره |تـــج

|572oo حمد|محمد مصطفى | لي|د هره|لق|ره |تـــج

684264 لسيد|ن |حمد سليم|يه عىل | لمنصوره|بــــ |د|

479555 حمد محمد|م منعم |محمد عص |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

83|783 حمد|حمد |لرحمن عمرو |عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

526477 ى عىل|لق|د سعيد عبــــد|زي در حسي  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

|28|9| مه مكرم رزين|س|ء |ل| هره|لق|بــــ |د|

2469o6 در عىل هنديتـــ|لق|لد عبــــد |زن خ|م ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |
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6659| لحميد|يه حمدى حسن عبــــد | لفيوم|بــــ |د|

|587|| لضوى|ىط |لع|طمه محمد عبــــد |ف لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

3249|3 ل حمزتـــ محمد|لرحمن جم|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4369|9 ى عبــــد  د مدكور|لجو|د محمد عبــــد |لجو|نرمي  ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

58|74 ح طه|حمد رجبــــ صل| ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

4o2|56 لسيد محمود|بــــر |ر محمد ص|مي سكندريه|ل|ره |تـــج

78627o مر|ل محمد ع|ج  هل|يه ن| ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

4o7569 ى رفعتـــ عىل لبــــيبــــ عبــــد  لرحمن|حني  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

353273 جرجس وصفى وهيبــــ خله |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

63|987 لدين عىل محمد حمدون|د |فريده عم زيق|لزق|نوعيتـــ 

7o3668 لديبــــ|هلل مصيلىح |محمد مجدى فتـــح  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

923945 ى |لعظيم حس|لسيد عبــــد|عمر  ني  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

89758| ف محمد عبــــد|مصطفى  ل |لع|رسر ج|ره سوه|تـــج

|289o2 محمود سيد بــــيوم بــــيوم هره|لق|ره |تـــج

4o|69| ى محمد عىل محمد محمد حسني  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|576|5 ل|لع|يه حسن محمد عبــــد | هره|لق|ج طبــــيع |عل

|2982| لعليم|ن عبــــد |لعليم رمض|كريمه عبــــد  هره|لق|ر |ثــــ|

8o5848 لحكيم|ء محمد طه عبــــد|سم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|54395 لعزيز مرىس|م عبــــد |محمد عص ى شمس هندستـــ عي 

52776 ى حمد|ح طه |صل| لوتـــي  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

|28558 ى عم|ك هيم ونيس|بــــر|د |رولي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

278637 ى|ندى محمد عبــــد لعزيز حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

272o66 هيم حسن|بــــر|هد فتـــىح |طمه مج|ف عه مشتـــهر|زر

435o33 در نعينع|لق|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

32|427 بــــر محمد|در محمد ص|ن ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

2648o3 ى فهيم عىل |ن |يم| م|إلم|مي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

35779o مر محمد|ن ثــــروتـــ محمود ع|يم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

429897 لبــــيوم|لسيد |دل محمد |مصطفى ع ي صىح طنط
|معهد فنى

9oo899 وق عىل عبــــد لرحمن عبــــده |رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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696938 لسيد محمد|زم طه |ح لمنصوره|علوم 

3878o ح مجىل|عمر مصطفى صل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

52o|88 لجبــــكسر|حمد |لبــــدوى |لسيد |ء |آل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|5543o ه خ لد طلعتـــ عبــــده|ني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

83||58 ى حسن حمدي سليم|ي سمي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|2o624 ى عبــــد |لفتـــ|عبــــد  ح محمد مصطفى|لفتـــ|ح حسي  ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|6486o ف مصطفى محمود|ء |شيم رسر |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

64o4o9 لبــــيومي|لعظيم غريبــــ محمد |مريم عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

4|933 د نصي |لجو|لدين عبــــد|بــــ |محمد شه هره|لق|حقوق 

85|374 عيل|سم|مل |رص ك|لن|ل عبــــد|جم ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

759985 ف|فوزيه  حمد صبــــرى رسر لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

254955 لسيد محمود يوسف زيد|ر محمود |من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

76|658 لربــــ عوض|د |محمد عوض ج |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

235646 ى|لدين |ح |رس صل|بــــ ي|رح مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

9o9699 ز |ء فخرى فو|محمود عل ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

44|679 لسيد|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ء محمد فتـــىح |سم| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

854225 ن|ده رجبــــ قطبــــ شعبــــ|غ ي|عه |زر
|لمنى

|249o| ر|لنج|لرحمن محمد محمد عىلي |عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

36o3|| بــــوسعيد|لسيد |لسيد جوده |محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

763|96 لسيد محمد فريد| |منيه رض| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

6o293 ى محمد|رمض| نور ن حسي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

|35o62 حمد|مد |حمد ح|يوسف  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

442958 لسيد|لبــــيىل |لمنعم |ن عبــــد|نهله رمض لشيخ|بــــ كفر |د|

687447 وى|لعشم|هيم |بــــر|ضىح رزق  لمنصوره|عه |زر

6|569o |لمو|لسيد |يمن |محمد 
ى
ق ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ط|معتـــ دمي|ئ 

72885 عيد حسن روبــــى| ند لفيوم|علوم 

899767 لعىل عىل |حمد عبــــد|منى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||8o5| مل|جورج صبــــىح ك| رين|م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

249|82 لنرص|بــــو|بــــسنتـــ شفيق محمد  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 
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6487o حمد محمد عىل|محمد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89oo88 محمد بــــدرى فهىم | سوه سيوط|بــــ |د|

863944 ي محمد ك|ضىحي محمد صفوتـــ محمد ن مل|ج  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

6235oo مل|رق يحن  يوسف ك|ن ط|نوره ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

5o58|5 رس محمد محمد محمد كشكه|ف ج|بــــ سوه|د|

69o78o تـــ محمد|لشح|دل |ن ع|نوره لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

435637 لعربــــى عىل بــــهنس|بــــر |در ج|ن |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

||8429 ف رك|محمد  بــــى طه حسن|رسر ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

485|89 لسبــــع|حمد |بــــر |ن محمود ج|جيه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|85o8 ىط زغلول|لع|تـــ عىل عبــــد|لشح|ر |من معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|265|| م شكري حسن|محمد هش دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

852o54 يتـــ مل ك|لمل|د عبــــد|ك عي|ميى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|546o9 هلل|لكريم عبــــد |حمد عبــــد |كريم  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|56567 عيل حسن|سم|حمد |عيل |سم| ى شمس هندستـــ عي 

429847 ى ر|ضى |بــــ ر|يه|ضى |ر ضى|مي  |طبــــ طنط

|3765o زق|لر|مل عبــــد |مصطفى محمود عزتـــ ك ى شمس حقوق عي 

44883 جر حسن سعد سليم حسن|ه ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

33782o لدوبــــى|م |لسل|د محمد محمدعبــــد|سعيد عم |علوم بــــنه

8||488 لسيد|لدين محمد |نور | رن لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

3|3|42 حمد عىل|ن محمد |يم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|4|o6 ي
ى لطفى ي حسي 

ى لطفى حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

86362 ي معوض محمد|
حمد مصطفى لفيوم|عه |زر

67448 ئى مجدى زىك وهبــــه|روم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

24||66 ن|جح سعد رمض|وليد ن ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|28o5 ء مرىس محمد|يوسف عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

634o9 هيم عىل محمد|بــــر|زم |ح ن|هندستـــ حلو

4o6754 لسيد|هيم عيد |بــــر|حمد | |لي|د م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

423436 حمد|حمد مصطفى |ر |من سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

|75254 ى|رص محمد عىل حس|مني  ن ني  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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85955o ي 
حمد متـــولي عىلي|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

887oo5 ى |عىل عبــــد| ر|ي لمول حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

529935 د|حمد حم|دى فرج مبــــروك |ف ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

7|7924 وى|لطنط|وى |لطنط|هيم |بــــر|عمر محمد  لمنصوره|حقوق 

3224o4 ن|هلل محمد عثــــم|يتـــ محمد عبــــد| ى شمس| لسن عي 

|43o35 حمد|ح متـــولي مصطفى |ر صل|من عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

|639|7 لسيد|م |م|ل|هيم |بــــر|هلل |منتـــ  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

683o89 ف محمد |ن |يم| لسيد|لسعيد |رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

236796 ح|لفتـــ|ل عبــــد |ن محمد مصطفى كم|يم| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

7o5863 ي|ر
تـــ محمد|حمد عرف|لق |لخ|عبــــد | ئى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2|o82 محمود محمد محمود عىل شلبــــى  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

232987 ي|لورد|لنبــــى محمد |حمد عبــــد|ن |نوره
ئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

29o357 هلل ممدوح جمعه بــــيوم عطيه|هبــــه  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

8o7964 حمد محمد|ن عيد محمد |نوره ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

533846 لسعدئى|هيم |بــــر|حمد |رق |ط ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

|67383 لسيد|ل محمد |لع|لد عبــــد |د خ|مه هره|لق|هندستـــ 

529765 د|لضي|ح |ح عىل صل|صل سكندريه|ل|هندستـــ 

368|29 لس كميل نجيبــــ جبــــر وي|كي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5|7325 لسيس|لكريم |ل عىل عبــــد |نو ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

836698 حمد|لمنعم محمود |جر عبــــد|ه دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

5|o|75 لطويل|مر |فهىم عىل فهىم ع معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

7575|9 حمد رستـــم|رص |ء ن|دع عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|47985 يف مجدى سعد حسن رسر هره|لق|بــــ |د|

26|95| لرحمن|ن عبــــد|ح رمض|محمد صل ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

648662 ح محمد|لفتـــ|د عزتـــ عبــــد|ندى عم وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|7o958 ن بــــدرى|حمد زيد|ء |سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

753948 بــــ يىح محمد|م مه|ريه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|48332 مد|مد محمد ح|طمه ح|ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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23o6o5 سط مصطفى حنفى|لبــــ|محمود عبــــد هره|لق|بــــ |د|

259o44 لحميد|كريم مسعد محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|24594 ى|ن عمرو حسن بــــهجتـــ ل|نوره شي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

853397 محمود مجدي محمد محمد ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

|5773o ه  ى|ني  ف محمد حسي  رسر ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

483747 هيم محمود|ن أحمد أحمد إبــــر|إيم ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|57394 ى سمي  حميد محمد|ي سمي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|73992 مر|مي موىس ع|عمر س |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

837344 ي عبــــود سعيد زهري
مصطفى |هندستـــ قن

358567 ء فوزي فرج محمد|رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

77|52o عيل|سم|لسيد حسن عىل محمد |يمن |ره |س ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

365|67 هيم|بــــر|لعزيز |ل عبــــد|جل| لي|د سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

527543 رضوى محمود عىل حسن محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

428386 محمد مدكور| م رض|ريه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

354437 م محمد|مل عل|ك| نور ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

876569 ئى عىل بــــيوم  |لدين ه|سيف  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

3539| لعزيز|شهد عىلي محمد عىلي عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

8o8o94 يه محمد عىلي محمد| ي|بــــ |د|
|لمنى

3593|3 لدين محمد|محمد وليد سعد  ى شمس حقوق عي 

2|7858 ر|لنج|حمد |رس محمد |يمنى ي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

458|46 لبــــسيوئى محمد|حمد طه |ء |رس| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

487474 ح بــــدير|لفتـــ|ىط عبــــد|لع|بــــر عبــــد|عىل ج |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

3|79|9 ى محمد عبــــد|شه لعزيز|بــــ عشر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

272394 ديبــــ|ل|حمد محمد عىل |حمد محمود | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6239o5 لسميع|لق عبــــد|لخ|عبــــد| ره رض|س ط|بــــ دمي|د|

2|559| ف محمد |محمود  لسيد قنصوه|رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6467|o لبــــوه|زق حسن عىل |لر|هلل عبــــد |منه  ط|معتـــ دمي|علوم ج
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32353 مل حميده|لملك يوسف ك|يوسف عبــــد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

||525o م محمد سيد|بــــسملتـــ عص ى شمس حقوق عي 

67569 حمد محمد فهيم|زن |م لفيوم|هندستـــ 

9o7489 للطيف |ء محمد عبــــد|كريم عل ج|ره سوه|تـــج

756o67 وق محمد عىل عبــــد  يم|لد|رسر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77||54 لسيد محمد درويش|لد |يه خ| زيق|لزق|بــــ |د|

96555 للطيف|مل عبــــد|جر سيد ك|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

372o5 حمد مصطفى|منيه محمد محمد | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

643o59 ى |منه  لسيد متـــول عىل|هلل حسي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|57854 مل مشهور محمد|ن ك|نوره ن|بــــ حلو|د|

4|282o ى|لمنعم حس|م عبــــد |س| مرن ني  |تـــربــــيتـــ طنط

79|845 وى حسن|محمد عىل محمد عشم ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|2o4|6 حمد|عمر محمد سعيد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

86o677 حمد|ء عىلي محمد |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

792479 لديبــــ|م محمد |م|مل |بــــ ك|يه|ء |لىمي سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

47642| ر|س حسن نص|لد حسن عبــــ|خ سكندريه|ل|ره |تـــج

528|7o محمود يشي حسن عىل نمي  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

7898o8 ي|م |لسل|لمنعم عبــــد |مينه محمد عبــــد |
لففى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

عيليه|سم|ل|ئ 

89|2|5 لعليم |محمد محسن عىل عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

283959 س|ديفيد بــــرتـــى جوهر متـــي ن|علوم حلو

|6|43o هيم صقر محمدعطيتـــ|بــــر|ريم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|7775 ى ممدوح عبــــد  هلل|بــــ |م ج|لسل|حني  ط|حقوق دمي

4378|8 لم محمد عىل عبــــيد|ن س|يم| لشيخ|علوم كفر 

767636 حمد|دل غريبــــ عيد |يه ع| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

428973 لمجيد محمد ربــــيع|م عبــــد|ن س|نوره |طبــــ طنط

35o87 ح محمود|ح محمد صل|صل ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

6842o8 لغريبــــ شميس|رق محمود |محمد ط ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

49|2o9 ن وس|ندر| |رأفتـــ حن| مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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8538|9 وق عبــــد حمد| |لعل|بــــو|رص |لن|رسر ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

78o|75 لنبــــى عىل سيد|رصعبــــد |لن|محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

647324 لرحمن|لسيد عبــــده عبــــد|يمن |منيه | تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

445|57 لفرس|حمد |لسيد |للطيف |حمد عبــــد | ضتـــ دمنهور|علوم ري

632o|7 متـــ فوزى محمود|ر سل|من زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

49526| ي إبــــر|لبــــ|محمد عبــــد 
ى
ج |ىطي بــــلتـــ|لع|هيم عبــــد |ق ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

488|o5 ن|لمقصود زهر|هيم عبــــد|بــــر|ل خميس |بــــل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|6939 ي فهىمي|عبــــد
هلل محمد مصطفى ي|ضتـــ |علوم ري

|لمنى

752944 مد محمد حسن|هلل عربــــى ح|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|8754 ى عبــــد  بــــ|لوه|عمر مجدى محمد حسني  ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

9o657o  جبــــره |ن
ى
ردين بــــهجتـــ شوق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

46o|26 لسيد جويه|د عبــــد |لسيد فؤ|طمتـــ |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o|497 للطيف|هيم عبــــد|بــــر|ر مدحتـــ |مي ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

8|8545 كر|ك ش|لمل|كر عبــــد|صموئيل ش ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

477o26 ى حسنى محمد  هيم سليم|بــــر|نورسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

45o573 ى عىل |حمد سعد حس| ل|لجم|ني  |هندستـــ طنط

844845 هيم عىلي|بــــر|لنبــــي |طه عبــــد سيوط|حقوق 

7532o5 ى|بــــر|رس محمد صبــــرى |د ي|زي هيم حسي  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

5o279| ن حمد محمد|مر سليم|ء ع|رس| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

84247o ري|ن محمد بــــخ|رضوي شعبــــ زيق|لزق|حقوق 

255782 حد|لو|لرحيم عبــــد|عمر مصطفى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4o7||4 ج|لسيد حج|لسيد رجبــــ |مريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

247265 لح عبــــده|ح عبــــده ص|م محمد صل|سل|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

782275 لح سويلم|ح سويلم ص|حمد صل| زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

836389 ي |
حمد سعيد|يه مصطفى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

38878 لكريم|لمجيد عبــــد|تـــ عبــــد|مصطفى شح هره|لق|لعلوم ج |ر |د

675287 لعزيز|مصطفى ربــــيع مصطفى محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

|32|o8 لعزيز|لحميد عبــــد |لد عبــــد |بــــسمه خ تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

32794 دل عىل بــــديع|رق ع|ط ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 
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6o97|6 س|د محمد عبــــ|خلود رش لمنصوره|ل |طف|ض |ري

77o276 هلل بــــلبــــل عمر مصطفى بــــعلل|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

4o2458 ى مريد نظىمي سلو ئى|نرمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

59397 محمد طه محمد معوض ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

46452| لرحمن|لدين عبــــد |ح |رص صل|لن|لرحمن |عبــــد  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

869564 لم|مه يوسف س|س|روي | |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

44794 ى|يم| ن ربــــيع ربــــيع حسي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

337923 د محروس|يمن فؤ|د |فؤ ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

2|443o بــــ مصطفى ربــــيع مصطفى|يه| |لي|د ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

67853o ن محمد عىل محمد عىل|رو لمنصوره|بــــ |د|

286o46 لعزيز محمود|رق ربــــيع عبــــد|ط ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

8|2353 ح|لفتـــ|ح عبــــد|م خلف صحص|سل| ره بــــنى سويف|تـــج

478884 له|عمر وليد محمد يس حسن دربــــ |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

|58392 حمد|هيم مرىس |بــــر|جر |ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2o|oo حسن| لوف|بــــو |لسيد حسن |لرحمن |عبــــد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

497397 تـــه عطيه|لنبــــى محمد شح|جر عبــــد |ه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

88949| د |لد محمد حم|محمد خ سيوط|حقوق 

4353|7 د|لرحمن سعد عي|ء محمد عبــــد |ند سكندريه|ل|بــــ |د|

328o88 د|ح محمد عو|لفتـــ|محمد حسن عبــــد |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

452||2 شه|لحميد محمد عك|لحميد فوزى عبــــد|عبــــد ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

369697 يف يوسف |ه ي|جر رسر
لحسينى عه مشتـــهر|زر

4o9338 لقوى سليم|محمد عبــــد | نور |بــــ طنط|د|

444434 ضى|لق|مىلي |لش|لغنى |ئى ممدوح عبــــد |أم لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

424729 ن|لفتـــوح شعبــــ|بــــو |نيس |زم محمد |حمد ح| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8698o| ي 
حمد|وليد عبــــده مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

269|68 منى مجدى رجبــــ يوسف هره|لق|طبــــ 

62|325 ى بــــشيتـــ|ن |محمد ود رمض مي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

6o3943 ف |يوسف  زى|لسيد غ|نور |رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

475o32 سيىل|دل تـــوفيق بــــ|رك ع|م سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

59346 هيم|بــــر|ج جمعه |جر حج|ه ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى
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534594 ن رجبــــ|مد شعبــــ|ن ح|سلىم شعبــــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

37477 حمد منصور محمود مسعود| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

639o89 حمد|لعربــــ محمد |لسيد شيخ |حمد محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|7628 ى تـــ خليل حكيم | مي  خي  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7o32|2 هلل|لسعيد عبــــد |ئد محمد |ن ر|نوره لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

863489 ر|د مق|لطيف ج| رين|م ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

22o92 ى|م عيل محمد|سم|حمد |ر |هي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5|3275 ى سليم|ن شح|يوسف شعبــــ ن|تـــه حسي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

9o|o62 ل  |لع|بــــر رجبــــ عبــــد|ن ص|يم| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

46347 ى عبــــد |ش هلل محمود|لق عبــــد |لخ|هي  هره|لق|حقوق 

484297 لسيد قنديل|بــــر عىلي |محمد ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|394| حمد|لدين مصطفى رمزى |بــــ |شه هره|لق|هندستـــ 

3|53o5 للطيف|رتـــ محمود مرىسي عبــــد|س ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

579|| يف|للطيف سيد |زم عبــــد |ح حمد رسر ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

49o232 ى|ن محمود |جيه حمد حسني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

44862| لبــــ|بــــو ط|لحسينى |مه مصطفى فتـــىح |س| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

267657 لجيد|لسيد عبــــد|ح سعيد |صبــــ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|468|6 لبــــدرى محمد|حمد حسن | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

925755 لمعىط|ر سعيد عىل عبــــد |عم ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

4oo657 س|للطيف عبــــ|بــــوهشيمه عبــــد|ء |شيم ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

246453 ف محمد ج|محمد  بــــر مصطفى|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|63422 زى عىل|للطيف حر|ء عبــــد |شيم ى شمس|تـــج ره عي 

64o766 ئى|لزعفر|لمجيد محمد |مل عبــــد |محمد محمد ك |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9|84oo صف |نوبــــ فتـــىح يوسف و|بــــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

56592 زر|ل ع|طف كم|صفوتـــ ع ي سويف
هندستـــ بــــنى

5o5466 لغنى خليفه|حمد عبــــد |حمد فتـــىح | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

838435 ل|لع|ىطي عبــــد|لع|عىلي عبــــد| دين |نوعيتـــ موسيقيه قن

||7456 ذل متـــول|لش|لدين مدحتـــ محمد |ء |عل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

62|o44 ألتـــربــــى عسل|لجليل |دل عبــــد |جر ع|ه ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

87579 حمد مسعود مخيمر صبــــرتـــ| لفيوم|هندستـــ 
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8|4o4o حمد بــــشر رسىمي معبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

4|o546 ى  ن|هيم رمض|بــــر|حد |لو|هيم عبــــد |بــــر|حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

5o|49 يمن محمد محمد|محمد  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

827593 بــــ عىلي|عبــــي  عزتـــ دي ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

5||38 مر عىل جمعه|محمد ع ن|حقوق حلو

4887|| ي|هش
م محمد رزق درويش مصطفى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8839|5 لس هل د |ل حلىم عي|كي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|4346 لمقصود عىل حسن ربــــيع|سمر مصطفى عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

6o2888 ن حوطر|طف رمض|حمد ع| لمنصوره|بــــ |د|

3|5752 ف عبــــد|ندى  يتـــ|د محمد شلبــــ|لجو|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4o6946 ى|ء جم|رس| ل سعد عبــــد ربــــه حسني  سكندريه|ل|ره |تـــج

437857 يد|لحميد محمد ف|بــــر عبــــد|بــــثــــينه ج |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|64465 ن|نوبــــ مجدي فهيم سليم|بــــ| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

83o96o ي عبــــد|سمر ه
ي|ئى

لصبــــور مصطفى |نوعيتـــ فنيه قن

62389| م|لش|غبــــ عوض |لعربــــى ر| |دين ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

233462 ن|ء وحيد محمود سليم|رس| لفيوم|عه |زر

|2482|  عىل محمد|بــــر عر|سلىم ص
ى
ق هره|لق|م |عل|

265339 لعزيز|لعزيز عبــــد|يوسف سعيد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

77732o |لفتـــوح سيد |بــــو |لحميد |محمد محمد عبــــد 
هل|ل

زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

855874 يم|لد|ده محمد عبــــد|محمد حم ي|بــــ |د|
|لمنى

|6o548 ى|د |رس رش|محمد ي مي  كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

697784 صف جريس|ن و|مريم يوسف سليم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o6299 لسعيد|حمد فتـــىح |مريم  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

3|3|44 حمد عطيتـــ|رحمتـــ محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

638948 لرحمن|سم محمد سعيد عبــــد|بــــ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|2o2 حمد محمد|رس |ندى ي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

22o86o لدين|شد نور|رق ر|دين ط|ن ى شمس|تـــج ره عي 

899289 ق مصطفى رجبــــ |لرز|عبــــي  عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

693o28 لمنس|لسيد |طمه سعد عىل عىل |ف ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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53o4o5 ر|عم| طلعتـــ زكري| دين سكندريه|ل|هندستـــ 

275|6 ى| ن|ر  صديق حسي 
مصطفى هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

864769 بــــر|د محمد درويش ص|عم هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

783733 لحليم|لعزيز عبــــد |عبــــد | ندى رض دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

8574oo لمجيد|بــــر عبــــد|لعظيم ج|محمود عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

36936 ء مجدى محمد عىل فرغىل|سم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|2628| ل أحمد|حمد محمد نجيبــــ جم| ى شمس حقوق عي 

48988o مريم محمد محمود محمد لبــــيبــــ سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

786433 لم|زينهم عىل زينهم عىل س تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|66|64 لح نرص|حمد حمدى ص| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o566o بــــع|لتـــ|ر محمد محمد |بــــش لمنصوره|حقوق 

4628|5 هيم|بــــر|لحميد |يه فخرى محمد عبــــد | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

443975 ي
لعليم حسن|لعليم محمد عبــــد|عبــــد| دئى لشيخ|بــــ كفر |د|

786862 حمد سعيد|ن |حمد سليم|م |سل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5457o8 ى عىل محمد عىل منصور حسي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

322|77 ديوس|قل|نور |م |رتـــ عص|بــــربــــ ى شمس| لسن عي 

324o79 حمد مخلوف|حمد محمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

24359o يه جمعه جوده سيد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9ooo96 ك |لمل|ج  زىك عبــــد|ن| بــــول ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

546492 ى |حمد | هلل|بــــ |حمد محجوبــــ ج|مي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

36o58| لغنى|حمد محمد عبــــد|ر سعيد |من |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4366o بــــو زيد|يمن عىل |حمد | هره|لق|حقوق 

638563 د حسن محمد يوسف|حمد عم| ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

|5939| ى خ|ي لعزيز|لمجيد عبــــد |لد عبــــد |سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8o55o6 حمد|عيل محمد |سم|ه |نج ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

63674 لجيد|لدين محمد محمود عبــــد |م |حس بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

246654 لمجيد شلبــــى|ح سعيد عبــــد|لفتـــ|عبــــد ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

3||92 حمد|ء مني  رزق |شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

62||95 هيم|بــــر|هلل |حمد محمود عوض |ل |آم ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 
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4562o| ن|رضوى سيد محمود سيد رضو إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

|5732o م|م|منى محمد محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

693649 لسيد محمد|لسيد فوزى |محمد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

683522 زق خليفه|لر|م محمد عبــــد |مريم عص لمنصوره|حقوق 

2|538o لغنى محمود|ء وليد عبــــد|ول هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32|67o هلل|لسيد عبــــد|مه |س|عمر  ن|بــــ حلو|د|

62|532 د سعد عىل عوف|ضىح جه ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

53674| هلل|لحفيظ محمد حسبــــ |هلل عبــــد|ر عبــــد|عم سكندريه|ل|حقوق 

535o9 محمد| صم يىح زكري|ع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

337o74 يوبــــ|لدين |ح  |عيل صل|سم|بــــسنتـــ  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

445o27 لرحمن|لرحيم محمود عبــــد|ء محمود عبــــد |شيم سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

92428| لحميد محمود  |سحر سلىم عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o3934 حمد محمود |ن محمود |يم| ج|بــــ سوه|د|

34|2|o بــــ|لمول كس|د |لرحمن هيثــــم ج|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

7o6573 نم|بــــ غ|هيم محمد دي|بــــر|ندى  لمنصوره|حقوق 

257364 ي|ر
مر|مصطفى سعيد عىل ع| ئى ي صىح بــــنه

|معهد فنى

|54698 هلل حسن|حمد حسن عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

35o374 ل|حمد كم|حمد وليد | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|43772 هلل|صد |لمطلبــــ ق|حمد عبــــد | |مه تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

62o78 بــــر محمود رستـــم|محمد ج لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

85|87 ى|وى حس|ئل فتـــىح نزل|و ني  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

52934o ر|لنج|هيم خليل عطيه |بــــر|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

2|7|79 ى محمود فرم ن|رقيه حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

835|36 طمه محمد عيد خليل|ف دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

8393o3 لكريم|د |ر سهري وهبــــه ج|من |هندستـــ قن

37279 لعزيز عربــــ|رس عبــــد|م محمد ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

494343 م|هيم محمود ضي|بــــر|م |حمد س| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

27596| لجليل|لحميد محمد عبــــد|محمد عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

2453o7 لمعبــــود|شور حلىم عبــــد|طمه ع|ف ن|بــــ حلو|د|
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|79|35 هيم|بــــر|س |هيم عبــــ|بــــر|مصطفى  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o922 م بــــرع بــــرع حسن|كر| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7||355 ده محمود|يه مشهور عبــــ| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|74897 لم حمد|هيم س|بــــر|ره |س هره|لق|بــــ |د|

6o282o لهو|حمد |در نرص محمد سيد |ن ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

896|43 حمد خليل |ء محسن |ول ج|بــــ سوه|د|

694997 متـــ|لم سل|منى طه عىل س لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

66959 هدير حشمتـــ شتـــيوي محمد لفيوم|ر |ثــــ|

9|77|o مريم دوس مهنى دوس  سيوط|طبــــ 

||5o98 زر|م فكرى ع|نس عص|ن هره|لق|علوم 

72247 حمد عويس مرزوق|محمد  لفيوم|عه |زر

55o87 ل قرئى سعد|محمد جم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2664|| لعزيز فهىم محمد موىس|ره عبــــد|س ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|38285 هلل|هلل عبــــد |لدين فتـــىح عبــــد |بــــ |شه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|649|5 س|لدين محمد عبــــ|م |جر عص|ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o8746 لجندى|سعد محمد سعد عىل  لشيخ|عه كفر |زر

835489 هر|لط|لصبــــور محمد |هيم عبــــد|بــــر| |نوعيتـــ قن

64733o ى عويضه|هيم |بــــر|آيه  لسيد أمي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3|989 ي|ر
ى محمود| ئى محمود حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

42|297 ي 
شي |رش| لوف|بــــو |مصطفى د رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

9|557| فظ  |لح|بــــ نبــــيل صبــــىح عبــــد|رح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

226o65 لرحمن محمد |مه عبــــد|س|لرحمن |عبــــد
لرحمن|عبــــد

ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|8o66 زى|دى حج|له|ن عبــــد |ء رمض|شيم طبــــ بــــيطرى دمنهور

|5||42 يز زىك|ن فيكتـــور ف|حن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8o9578 ى ي ري|ع| مي 
ى
ض|طف شوق |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8oo323 ى| ف يوسف عيد| |وجي  رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|269o لحكيم|نور عبــــد|روق |د ف|جه ي|علوم 
|لمنى

427|82 هيم محمد|بــــر|لمعز |م عبــــد |يمنى محمد هش بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|6293 حمد |دل فوزي |دهم ع| هره|لق|ره |تـــج

5o6554 ف بــــيومي محمد | رتـــ|س
لشيىمي|رسر سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 
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|36563 زن مجدى محمود صبــــرى|م وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|2oo|| ق|سح|ك |لمل|يد عبــــد |ى ر|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

348955 ير مني  ذىك|ن| رين|م |ره بــــنه|تـــج

528579 لح|مد ص|لسيد ح|حمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22|88o ى|م ق عيس بــــقطر جرجس|سح| |رتـــي  هره|لق|بــــ |د|

7|2|7o عيل|سم|هيم |بــــر|هيم |بــــر|مد محمد |محمد ح معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4o|3o7 لمقصود|مل عبــــد |ن ك|مل شعبــــ| سكندريه|ل|بــــ |د|

36o6|6 |ج |ن رس|ح سليم|لفتـــ|نور عبــــد|ح |لفتـــ|عبــــد
لدين

|بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

497358 رحمتـــ كرم أحمد طه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

53392 رص سيد محمود|حمد ن| ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

267578 ر|لغف|مد عبــــد|لد ح|جده خ|م ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

348684 ء عمر سعيد محمد نده|رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

75538 ن محمد|محمد مني  شعبــــ لفيوم|بــــ |د|

24|724 م|حمد سل|حمد محمد |يه | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|6423 لنبــــي|حمد محمد عبــــده عبــــد |محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

766o7| هلل موىس|نويل موىس عبــــد |عم| ر|كل علوم بــــورسعيد

526|89 بــــو عيس|حمد |حمد غيثــــ |محمود  ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

827796 ي|محمد 
حمد محمود مدئى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7|o554 لمرصى|رق محمد محمد عىل |ره ط|س لمنصوره|حقوق 

846477 لعزيز|م عبــــد|لدين عص|ء|جر عل|ه |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

339o99 تـــه محمد عوض|ن محمد شح|حس| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6|9854 ه مدحتـــ محمد | ئى|لغيط|مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2835|7 ين رمض لحميد|ن تـــوفيق عبــــد|شي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

795o8 لحليم|لدين سعد عبــــد |د |نىه عم ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

8o6549 هلل محمد|لد عبــــد|عمرو خ ي|نوعيتـــ 
|لمنى

642978 هلل|م عبــــد |لسل|هلل عبــــد |رضوى عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5|8252 بــــوزهو|رعىل |بــــ مختـــ|يه|د |جه معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

346295 محمود محمد حسن محمد كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

452686 ه|لذ|فتـــوح محمد | رن ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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4o6|oo ه سعيد حسن جم ل محمد|ني  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

8||632 وس|فتـــ شكري عبــــدتـــ|ر| رن ورصى ره بــــنى سويف|تـــج

79ooo لسيد|دل وجدي |محمود ع |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7o7o88 ى|لمتـــول |لمعتـــز طه |ء |رس| لهجي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8488o2 ى|محمد حسبــــ | ند هلل حسي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

639||8 تـــه|هلل شح|هلل وليد حمد|عبــــد زيق|لزق|طبــــ 

456663 غ|لصبــــ|حمد محمد |ره |س ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

2|5|6 ن سليم|لم|وليد محمد س| ن|ر ن|بــــ حلو|د|

49555| حمد عىل بــــسه|محمد فتـــىح  بــــ دمنهور|د|

324672 لس تـــ درس|درس ذكرى تـــ|كي  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

|5428 يف مختـــ| نور تـــ|ر حسن فرح|رسر هره|لق|ره |تـــج

778|o2 ح|لفتـــ|ح عبــــد |يد صل|محمد ز لفيوم|ر |ثــــ|

32757o دق|لص|حمد عبــــد|رس |جر ي|ه ى شمس|د| بــــ عي 

9o365o لرحمن |هيم عبــــد|بــــر|حمد |ء |دع ج|بــــ سوه|د|

2|5o3 دل تـــوفيق|يمن ع|نىح  | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6945 م محمد طه محروس|عص ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

22|592 س|روق عبــــ|يوسف منصور ف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

477|9o ي|مل محمود|عمر محمد ك
لسعدئى سكندريه|ل|حقوق 

|4358 ي
لرحمن|بــــوبــــكر عبــــد |عيل |سم|محمد | دئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

69377| شه|حمد عم|م |حمد س|يه | ن|طبــــ حلو

|27474 ى|للطيف ل|حمد عبــــد |عمر  شي  هره|لق|ره |تـــج

546742 ن|حمد محمد مصطفى عثــــم|محمد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

75659| رص محمد حسن|لن|ء عبــــد |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

2|6246 لسيد|ء عمر |حمد بــــه| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

77o58| لعظيم مصيلىح|د عبــــد |محمود عم زيق|لزق|هندستـــ 

4o7337 ي محمد |ر محمد |من ي|لغبــــ|لمليىح 
ىسر ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

845|76 رف|دهم ع|بــــن |ء محمود |ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6429|8 حمد مصطفى|للطيف |ن محمود عبــــد |يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

427|7o تـــ ط رق حسن عىل أحمد|أمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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69489 بــــ|لتـــو|د عبــــد |حمد رش|ميمه | لفيوم|نوعيتـــ 

287||9 لسيد|لمجيد |بــــ سعيد عبــــد|يه| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o67|6 عيل|سم|لمهدى |لسعيد |مي  | لمنصوره|ره |تـــج

227635 لق|لخ|حمد عبــــد|وليد | رن ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

6|3854 لديبــــ|لحليم تـــوفيق |لحليم زىك عبــــد|عبــــد |حقوق طنط

326o89 لسيد قبــــيض|طف |مريم ع ى شمس|د| بــــ عي 

||5347 لمهدى مبــــروك مبــــروك|مروه عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

27452 شور منصور|لغنى ع|مريم عبــــد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

357586 ي  لدين|هيم نور |بــــر|لسيد |يحن  عه مشتـــهر|زر

6o84o9 لبــــطل|بــــ |لوه|يم عبــــد |لد|ء عبــــد |عىلي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

35|649 ء محمود عىل رويس|رس| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o6698 ن|حمد محمد عثــــم|يز |ف| دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o6238 ن|لمعىط رضو|ن عبــــد |فريده رضو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

637|6 لحفيظ|م عبــــد |لسل|مه حمدى عبــــد |س|حمد | ره بــــنى سويف|تـــج

|38|3 شم|لد عبــــده ه|لرحمن خ|عبــــد  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

4|2o54 لد عىل محمود هريدى|عمر خ |حقوق طنط

344433 ل|م محمد محمد جل|حس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

867|9| حمد|سمره مهدي محمد  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|62o44 ى بــــكري| دهم عمرو حسي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|5o38 ف مل|مريم  ك حبــــيبــــ|رسر هره|لق|هندستـــ 

42326o لكريم|محمد مىح محمد محمد عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

6||546 هيم خليفه|بــــر|حمد |ره |س لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

|46o8 ى عبــــد |ن محمد عثــــم|عثــــم هلل|ن حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|5o6|9 حمد محمد عيس|لد |خ ن|تـــربــــيتـــ حلو

|39989 لقوى محسن|لد عبــــد |ره خ|س هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

6o45|9 زى بــــريم|ن محمد محمد غ|رو |بــــ طنط|د|

6o39o5 يف | لسعيد محمد شلبــــى|نس رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|2|662 حمد نجيبــــ عبــــده|يمن |د |جه ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|57467 وق مدكور  لزغبــــى مدكور|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

64o642 حمد لطفى محمد غريبــــ|حمد فتـــوح | زيق|لزق|طبــــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 9197 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5844o ه سيد شمردن عبــــد | لمقصود|مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5o7594 س|ن عمر عبــــ|سلىم محمد شعبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3o744 ع|سميحه محمود مصطفى رف ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

338639 ي|جه
د محمود حسن محمد عفيفى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

73o5| حمد نجيبــــ عىلي|كريم  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

5|6o89 عر|لش|عزه شفيق مصطفى محمد  بــــ دمنهور|د|

9|49o4 ى|بــــ  ميخ|م |كي 
ى
ئيل  |يمن شوق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4797|3 وى|لسخ|هيم |بــــر|دى محمد |ش سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

493|6o س|مد محمد عبــــ|صفوتـــ حمزه ح بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

267682 ن عوده|بــــر محمد سليم|محمد ص ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9427o بــــر محمد محمد|ره ص|س عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|7|732 هلل|لسيد عبــــد |تـــ |فرح| عل ى شمس|د| بــــ عي 

|7744o ى |م |محمد هش ئى|لحلو|حمد حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

52352o محمد مصطفى حسن عىل محمد سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

8o4288 لعظيم|لد عىلي عبــــد|ء خ|رس| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

68o5|| لعظيم محمد|ر عبــــد |لستـــ|حمد عبــــد |ن |نوره لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

77o684 لربــــع|حمد |عيل |سم|لسيد |ر |مي زيق|لزق|حقوق 

257|8 بــــسمله محمد حمدى سيف هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

5|8886 ح حنفى محمود عليبــــه|لفتـــ|هدير عبــــد ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|4967o لرحمن|حمد محمد عبــــد|مه |س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o8222 يد|بــــوف|حمد محمد |حمد محمود | لفيوم|لعلوم |ر |د

283387 ه مصطفى محمد بــــكرى| مي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

756344 هلل محمد|ء صقر عبــــد |لىمي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

|6o899 ى |م محروس  هيم|بــــر|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|894| م|لسل|ء محمد أنور عبــــد|رس| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

435o45 ر|لنج|هيم محمد عىل |بــــر|محمد  سكندريه|ل|صيدله 

255896 هيم|بــــر|ء عبــــده |ئى عل|ه ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

755388 ن|لمنعم سليم|مروه عربــــى عبــــد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 
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62846 ديه محمد طه محمد|ن معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

33968o ح محمد|لفتـــ|م عبــــد|ح س|لفتـــ|عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

435|37 بــــ|لبــــ|هيم فتـــح |بــــر|لمنعم عىل |أحمد عبــــد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

4o672o ى محمد خليل |ي هيم عزتـــ|بــــر|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8||799 لسيد|محمد محمود محمد| دين ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

6|3|89 لنقيبــــ|لعظيم |حمد عبــــد|ل |حمد جم| |بــــ طنط|د|

8o7766 ى محمد سيد| يه حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

224665 هيم|بــــر|ئل سعيد محمد |محمد و دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|54447 للطيف|للطيف محمد عبــــد |حمد عبــــد | ن|حقوق حلو

|7579o لعظيم مصطفى|حمد عبــــد |لعظيم |عبــــد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

699829 نعمه صبــــرى بــــدر موىسي ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

92o5oo ئيل |مريم عوض حكيم ميخ ج|تـــربــــيتـــ سوه

|25o25 رفعتـــ محمد محمود| سم هره|لق|ره |تـــج

857252 مل عىلي|عىلي فتـــىحي ك ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

855425 ي 
حمد محمد|عمر فيضى ي|ضتـــ |علوم ري

|لمنى

3476|| وى|لشبــــر|عيل |سم|دى |له|بــــ عبــــد|شه ى شمس|تـــج ره عي 

|3796| ى |ذ |مع ى|حمد حسني  حمد حسني  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

7823o3 لمنعم موىس|حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

484548 لقهوج |لحميد |عمر عىلي عوض عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3379o7 لرحمن|لسيد جمعه عبــــد|ن |رمض ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

26469| ن لح|د دلدوم ف|رش| مي  |طبــــ بــــنه

8o6364 لحميد محمد|عبــــد| محمد رض ي|تـــمريض 
| لمنى

6827o5 لجندى|لوصيف عىل |وى |لشبــــر| |مل رض| لمنصوره|حقوق 

3443|6 ى  ى سيد حسي  حمد|حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

3633o5 يمن محمد محمد|لرحمن |عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

775746 هيم|بــــر|حمد محمد |محمد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى
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2|5|99 س يوسف|لي|جد نسيم |م| ري|يل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

45332 لحليم غريبــــ|ح عبــــد |لفتـــ|ئل عبــــد |محمود و هره|لق|ره |تـــج

366373 لصبــــور|لعزيز عبــــد|تـــغريد يىح عبــــد ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

764825 لدين عطوه|ن محمد محمد نرص |مي  ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

353746 لحفيظ همس|ئى صبــــىح عبــــد|حمد ه| ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

63o982 لق|لخ|لدين حسينى عبــــد |ء سعد |دع زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

46985 ن سعد محمد محمد بــــكر|سليم هره|لق|هندستـــ 

886743 ل سعد عىل |ء جل|رس| سيوط|صيدلتـــ 

|39436 لرؤوف محمد|ندى محمد عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8|8o9o حمد سيد|بــــ محمد |شه ي|بــــ |د|
|لمنى

6864o| لمتـــول محمد|تـــى محمد |لزن|لدين |نور لمنصوره|حقوق 

2|6386 هيم|بــــر|فظ |لح|ن عبــــد |لد زي|محمد خ ى شمس|تـــج ره عي 

452897 ج |تـــ بــــلتـــ|لد فرح|د خ|زي لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

2429|6 ى سل|سل| لم|مه س|م خي  هره|لق|بــــ |د|

|65|89 لرحيم محمد|هلل عبــــد |ء عطيتـــ |هن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

337o7o حمد محمد|طف |يتـــ ع| |حقوق بــــنه

32225 لد سيد عزتـــ سيد|خ كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

86722o لقس مرقس حكيم|مي  | |مونيك دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

45953o د|ر محمد فؤ|محمد مختـــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o3|53 لديسىط|لىح |حمد عبــــد |رحمه محمد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

46933 لسيد|مصطفى ممدوح قرئى  هره|لق|ره |تـــج

885o92 ى سحق |د فوزى |ميل| كرستـــي  سيوط|ره |تـــج

366852 ى عىل عطيه  هلل|خلود حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4o4822 لعزله|م |لسل|حمد عبــــد |ن |حمد شعبــــ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

462734 هلل محمد رزق|محمد عبــــده عبــــد  لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

367584 در|لق|ح عبــــد|صل| نهلتـــ عط |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

29949 وى|لرحمن طنط|ن عبــــد|يوسف عثــــم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

75285o ن|ل عبــــده سليم|هلل جل|عبــــد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

6|3427 لمنس|هلل محمود |أحمد محمود عبــــد |هندستـــ طنط
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3|4o2| حمد|هلل |حمد عبــــد|عمرو  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

52o77o فظ هويدى|لد محمد ح|ء خ|لزهر| |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

793726 ئ  محمود|لرحمن سعيد وف|عبــــد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|382o4 م سيد محمد محمود حسن|هش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o8442 ق|ع عطيه |لرف|ر |من وى|لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

359425 ء حسن عيد حسن|سم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

64o||3 لم|حمد عطيه س|لسيد |شهد محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

426o58 ح حلىم محمد حسن|سهيله صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o6445 بــــينى محمود |ء |ل| بــــينى|لشر لشر لمنصوره|علوم 

|2o29| حمد موىسي|لد محمود |ممدوح خ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

779|9o مه|حمد خليل سل|حمديه سعيد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4266o9 لمجيد محمود|ن حسن عطيتـــ عبــــد |رو سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

465748 ف |م |حس س|لنح|هيم |بــــر|حمد محمد |رسر لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

49|o3| لمجيد عىل|هيم رجبــــ عبــــد|بــــر|رقيه  سكندريه|ل|بــــ |د|

7838|7 ى ر ى محمد حسي  ى صبــــرى حسي  وى|حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

8|73oo ن|بــــ عثــــم|لوه|شم عبــــد|محمد ه ي|بــــ |د|
|لمنى

4o2922 ىط عىل محمد مرىسي|لع|كريم عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

6983o3 ح يوسف|لفتـــ|لد عبــــد |ن خ|يم| لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

478484 ي يوسف|
ى
يه ربــــيع أحمد دسوق ره دمنهور|تـــج

9o8332 ى عبــــد|هن م |لحميد عز|ء حسي  ج|علوم سوه

4964|2 ى سليم|أمنيتـــ جل ى|ن |ل حسي  بــــو حسي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

647|o5 ج|د تـــ|لجو|لكريم عبــــد |م عبــــد |سل|ء |رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o4853 ديه عزتـــ محمد محمد حسن|ن زيق|لزق|بــــ |د|

78|525 لصمد محمد|سعد عبــــد |يمن |ندى   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

43|o38 مد مرىس|م حميده ح|ر س|من |بــــ طنط|د|

5o545 ى|م ر|حس فتـــ فهىم حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

57364 ء محمد عىل جوده|عىلي تـــربــــيتـــ بــــنى سويف
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44568| فعي|لش|حمد محمد |محمود محمود  |ضتـــ طنط|علوم ري

843588 ى | حمد|حمد محمود |لحسي  ن|سو|حقوق 

8546o5 ي|لعزيز عبــــد|م سليم عبــــد|هش
لغنى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

88o|84 لحليم |ن عىل فرغىل عبــــد|نور سيوط|ره |تـــج

626793 حمد جبــــر|ء محمد عىل محمد |ل| زيق|لزق|علوم 

36458| حمد|لمرصى فرغىل |هبــــتـــ صبــــىح  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

689799 هيم حسن عىل|بــــر|عبــــي  شفيق  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35o658 ح|لفتـــ|نبــــيلتـــ محمد حسنى عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

43oo76 ى ن| ئيل وهبــــه بــــطرس|ج  ميخ|مرنتـــي  |ن طنط|سن|طبــــ 

64||8 حمد|حمد محمد | |لي|د لفيوم|حقوق 

656o| هد|ن مج|لح رمض|ذ ص|مع ره بــــنى سويف|تـــج

444o2| عيل هندى|لحليم إسم|ء عبــــد|جيد تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

258274 ن سعيد ذىك|سعيد رمض ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|5253o عيل|سم|محمود نرص محمود  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

3|95|9 ى جم|ي لعزير محمد|ل عبــــد|سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

646|46 ه طلعتـــ  ي|لبــــستـــ|لسيد |لسيد |ني 
ئى  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|

كتـــوبــــر

6328o9 لرحيم|حمد محمد عبــــد|در |ن زيق|لزق|ره |تـــج

44595o لدين سعد محمد محسن|يوسف محمد نور  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|5|452 ن عىلي|لد محمد سليم|ء خ|دع وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

684375 لسيد يوسف عىل|تـــم |م ح|سل| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

39337 ف عو|محمد  شه|ض عك|رسر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

5424o7 تـــ محمود جمعتـــ محمد خليل| مي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44|o36 دريس|زى |مد غ|ن ح|نوره |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

32oo6 ل محمود خليفتـــ|جر جم|ه هره|لق|بــــ |د|

86875| لرحمن محمد عىلي محمد|عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

787265 هيم|بــــر|للطيف |فريده جميل عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

4|6468 لعزيز زغلول|لسيد فتـــىح عبــــد|حمد | |حقوق طنط

9|9629 حمد |لرؤف |رق محمد عبــــد|ط لمنصوره|حقوق 
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|38835 ك فرج|لمل|عبــــد | ج  مجدى حن|م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|4o|43 هيم|بــــر|وري |ندى جميل مغ ن|تـــربــــيتـــ حلو

6o4348 لحبــــسر|لسيد |لد محمد |محمد خ ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

77|99o لمنعم مهدى مرىس|لمنعم محمد عبــــد |عبــــد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

25698o ن نجيبــــ عيد أبــــوستـــه|يم| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

299623 ى|هلل عبــــد|جر عبــــد|ه لمنعم حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

784544 ن عليوه عليوه مصطفى|نوره زيق|لزق|عه |زر

4|263|  محمود عىلي 
لخي |بــــو |منى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

8o56o5 ي شح|مجد روم|
د|تـــه عي|ئى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

27|695 وى|لبــــدر|ره ممدوح يوسف محمد |س |ن طنط|سن|طبــــ 

426982 هيم|بــــر|لمجيد |لرحيم عبــــد|رحمه مصطفى عبــــد سكندريه|ل|علوم 

53625 حمد|ر محمد تـــوفيق |من صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

9243o8 لحميد  |مد عبــــد|محمد عبــــده ح ي صىح سوه
ج|معهد فنى

632892 ئى رزق|لتـــج|حمد |ئى |لتـــج|محمد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

|25563 ف عبــــد |ن |نوره لكريم عىل|رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

9|92o7 حمد |ء موىس محمود |عل سيوط|طبــــ 

29o99 ل محمد|رس كم|يوسف ي ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3||674 ئى|لبــــر|هيم |بــــر|زم مصطفى محمد |ح ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

9o93o6 لعزيز |لرحيم عبــــد|ده عبــــد|حم| دين ج|بــــ سوه|د|

78o373 ن|لمجيد محمد علو|سط عبــــد |لبــــ|هدى عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7o6975 لبــــيوم|لسيد محمد |دل |ع| نور لمنصورتـــ |تـــمريض 

2|43|9 ه محمد سعد محمد سيد| مي  ن|بــــ حلو|د|

475435 يف محمد عبــــد  هلل|فرح رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

7572o8 تـــه عىل|منيه محمد شح| عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

6oo966 لشوربــــىح |لميدئى أحمد |ن |يم| |نوعيتـــ طنط

8|92o4 ربــــيع محمد محمود| ند ي|بــــ |د|
|لمنى

3|3925 لخليىل|فظ حمدى |لح|رق عبــــد|محمد ط |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

768438 ن|لم سليم|خلود سيد س ره بــــور سعيد|تـــج
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68542o لحديدى|لق |لخ|لق محمد عبــــد |لخ|محمد عبــــد  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

6o6955 لدكرورى|محمد | ذ رض|مع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

286|o5 مه محمود محمد سيد|س| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

9||53o حمد|زق مهدى |لر|محمود عبــــد ج|حقوق سوه

4472o5 لسيد|ن |د محمد رمض|محمد فؤ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4o3737 هيم محمد عىلي حمدي|بــــر|حمد | سكندريه|ل|ره |تـــج

327o4 ح محمد محسبــــ حجر|محمد صل كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

6o887| لرحمن رزق|أحمد عبــــد | نور |بــــ طنط|د|

442752 حمد|ح |لفتـــ|لعزيز عبــــد |يه محمد عبــــد | لشيخ|بــــ كفر |د|

228o4 زق|لر|حمد محمد عبــــد |محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|2|879 |سط عبــــد ربــــه عط|لبــــ|بــــ عبــــد |يه|هلل |هبــــتـــ  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

8686|3 حمد|هيم |بــــر|ء سليم |سم| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

885546 ل  |بــــ فوزى غ|تـــو| رين|م سيوط|تـــربــــيتـــ 

432o|4 ن د|لحد|رص محمد |لن|عبــــد | مي  |ره طنط|تـــج

8|3953 ي|ر
لم|محمد مهدي س| ئى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

634o28 هلل محمد|حمد وجيه عبــــد | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

792823 در محمود خليل|لق|لرحمن عبــــد |عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8784|5 حمد محمدفهىم  |ريم مصطفى  سيوط|بــــ |د|

64|934 هيم محمد|بــــر|يتـــ محسن محمد | زيق|لزق|بــــ |د|

226767 هلل محمد|حمد محمود عبــــد| هره|لق|هندستـــ 

23o83o حمد|لسيد مصطفى |حمد | هره|لق|عه |زر

25|392 لدعوىسر|محمود محمد محمود  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3398|9 هلل|د ضيف |ن محمد فؤ|نوره |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

34o29 حمد عىل|م عىل  ى شمس|زر عه عي 

68945| لحميد عىل|لمنعم محمد عبــــد |ء عبــــد |رس| لمنصوره|طبــــ 

94||4 سط عربــــي|لبــــ|لسيد عبــــد|جد محمد |م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

369458 لبــــ|حمد عمر حسن محمود ط| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7o226o هلل محمد عىل قرقر|يه عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

85|o57 لح سيد|ء محمد ص|شيم دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 
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957o4 لحفيظ|ح عبــــد |ن صل|يحن  لقم ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

3734|8 م تـــوفيق محمود|محمد عص ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3|7652 حمد محمود|هيم محمد |بــــر| ى شمس حقوق عي 

786457 ل|لع|حمد نجيبــــ عىل عبــــد|ء |سم| ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

6o973o لحبــــيبــــى|م مصطفى |لسل|ريم عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

857382 حمد|لرحيم |لد عبــــد|محمد خ ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

322o63 حمد|س |حمد عبــــ| |مه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

23293o |بــــ |لتـــو|رص عبــــد |لن|ل عبــــد|ء جم|شيم
ي  هيم|بــــر|لشوربــــىح 

ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|o796 رص عىلي محمد|ده ن|مي ي|عه |زر
|لمنى

4875|5 هيم|بــــر|هيم عبــــده |بــــر|حمد عبــــده | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

365782 لسيد محمد|محمود محمد  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

499352 ئى|لفتـــي|ح فهيم |ر صل|من بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

439548 هلل|ره أمجد محمود فتـــح |س لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

3257|7 تـــ شعبــــ| مد يوسف|ن متـــبــــول ح|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

758249 ي
وئى دق عبــــده|دل ص|ع| في  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

82||92 ن|لرحيم حسن رشو|هبــــه عبــــد ي|تـــمريض 
| لمنى

44o996 طف مصطفى محمد|ع| سه |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

697899 بــــ|لوه|للطيف عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|ئى |م| لمنصوره|صيدله 

6|59|3 ئى|لبــــدر|مسعد ممدوح مسعد  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

85o665 ل محمد غريبــــ|محمد كم سيوط|تـــمريض 

62365o ألديبــــ|دي عوض |له|خلود عطيه عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|23882 مه محمد بــــدر بــــدوى|س|يمنى  ى شمس هندستـــ عي 

427578 تـــ|حمد سعد|لغنى محمود سيد |هيم عبــــد|بــــر| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

84965o ل|حمد محمد جم|ندي  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

63o253 بــــو مسلم|مه |لسيد سل|مصطفى  زيق|لزق|ره |تـــج

536774 حمد شكر|ء سعد |محمد عل |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

2|6548 ى|م سعيد |مصطفى هش لبــــحي  ن|هندستـــ حلو

3|22|| لدين|حمد يش |سحر عىل  ى شمس|تـــج ره عي 
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88766o لم نصي  سعيد عطيه |س سيوط|بــــ |د|

|47959 حمد عىلي|ء |حمد بــــه| هره|لق|بــــ |د|

95579 بــــ محمود|لتـــو|ن حسن عبــــد|شعبــــ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6o639| للطيف محمد|عمرو محمد عبــــد  | تـــمريض طنط

8643o5 سكندر|ردين مكرم لمعي |ن كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6|9363 لسلسيىل|ن عبــــده عبــــده |ء رمض|رس| سكندريه|ل|صيدله 

4767o5 ي|ه
ي|لرحم|مل سعد |م ك|حس| ئى

ئى سكندريه|ل|بــــ |د|

63o7o3 عيل|سم|هلل محمد |رق عبــــد |هلل ط|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

845|48 ى محمد |شيم ى|ل|ء حسي  مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

4253o5 ى ط رق عىل عىل حموده|نرمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

34||85 ع|لرف|لسيد |لسميع |لسيد عبــــد|سم |بــــ لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

5|7855 ف مصطفى |خلود  يوبــــ|رسر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4|9457 هبــــه حسن عىلي دشيشتـــ |حقوق طنط

|45464 حمد|حمد مصطفى محمد | هره|لق|ره |تـــج

432545 ى عبــــد |ي ى عبــــد |لسل|سمي  بــــو |م |لسل|م حسي 
زيد

|بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

453226 حمد|لسيد يوسف |حمد عىل | ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|5|96o لم|لعزيز محمود س|ملكه عبــــد  ى شمس| لسن عي 

|2|795 لبــــرعي|هيم عىلي |بــــر|حمد |ن |نوره ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

96832 ف رضو| |مه ن محمد|رسر ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|47644 حمد|ح سعدي |لفتـــ|محمد عبــــد  لفيوم|عه |زر

4599o5 لمعىط|حمد عبــــد |هيم |بــــر|يمن |محمد  سيوط|بــــ |د|

7|7388 مي|لط|ء محمد محمد |ده عل|غ لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

923|58 ح محمد محمود |ره صل|س ج|بــــ سوه|د|

266526 عيل|سم|يه عزتـــ مصطفى عمر | لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|37745 هلل|محمد محمود مصطفى عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

864578 لم|حمد س|زق |لر|محمد عبــــد |هندستـــ قن

3|55|3 منى ممدوح عىل روبــــى دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

78|o8| لحق عىل رزق|لعربــــى عبــــد |محمود  زيق|لزق|صيدله 

8|5|46 وي|لح شعر|رضوي ممدوح ص ي|طبــــ 
|لمنى
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6|37oo لبــــكرى|أحمد محمد متـــول محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

453254 لم ديه|لسعيد س|هيم |بــــر|لد |خ لشيخ|هندستـــ كفر 

||9794 لسعد|بــــو |بــــيتـــر نظىم عبــــده متـــى  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

27o8|5 بــــ رزق مشعل|لوه|هيم عبــــد|بــــر|منيه | ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

49|226 ى |ي لجوهرى|لسيد |لجوهرى |سمي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

267988 ن|لفتـــح سليم|بــــو|مصطفى محمود  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

8o4|27 ي ص|
ى
لح|مي  رزق صدق ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|لمنى

255oo5 وى|لشن|لعزيز |مروه محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

26987o ر|لجز|محمد محمود عىل عمر  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

92|265 للطيف محمدين |محمد حسن عبــــد ج|عه سوه|زر

85|o76 دق|لم ص|ح س|د صل|جه لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

82637| محمد حسن محمود| دين |نوعيتـــ فنيه قن

6933|5 هد|لعزيز مج|لعزيز شكرى عبــــد |محمود عبــــد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

898||7 تـــه محمد |م طه شح|حس ج|حقوق سوه

766577 لسيد منصور|محمد محمود  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

5o|o|9 هيم|بــــر|ر محمد |لستـــ|تـــه عبــــد |نشوى شح ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

67482 حمد|لرحمن سيد محمود |عبــــد صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

252898 لشيخ|لمنعم |ره عىل عبــــد|س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|744o8 هلل|رص محمد عبــــد |د ن|عم ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

68498| حمد|لسيد |حمد |ء عىل |رس| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

27|9o| مل ربــــيعه|هيم ك|بــــر| |عط| دين ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|46944 ل محمود محمد|رق جم|ط ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

925436 عيل  |سم|لحميد |رس مصطفى عبــــد|ي ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

432o65 مل محمود|بــــسمه محمود مصطفى ك |بــــ طنط|د|

4|3252 دي محمد جبــــر|له|مه عبــــد |س|دي |له|عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

68|362 وى|لشه|لحميد محمد |مي  عبــــد |عمر  لمنصوره|حقوق 

287557 وق ط هلل|رق محمد نبــــيه عبــــد |رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

26439o بــــدين|بــــر ع|لرؤف ج|ء عبــــد|رس| |ره بــــنه|تـــج
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28|495 مؤمن محمد عرفه محمد ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

|3|576 ل|لع|عبــــد | لعل|بــــو|يه مصطفى | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5769o سعد بــــحر|دى حسن |ن بــــ بــــنى سويف|د|

478244 لرؤوف|هلل خليل عبــــد|جنى عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

|37886 تـــه|شح| تـــه زكري|دى شح|ف هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

54225 بــــ|لتـــو|شور عويس عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

75882| هر|لط|حمد |حمد محمد | ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

73356 هيم|بــــر|ن |د شعبــــ|محمد عم هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

36|266 م|لسل|م عبــــد|لسل|طمه حمدى عبــــد|ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

432743  بــــسيوئى خليفتـــ|محمد | ر|ي
ى
لدسوق |تـــربــــيتـــ طنط

3657|7 بــــر|هيم ج|بــــر|لد |حمد خ| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

8437|4 لرحيم|ل محمد عبــــد|هيم جم|بــــر| ن|سو|بــــ |د|

7|5662 د شيحه|لجو|حمد عبــــد |رحمه  لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

5||495 ى |مصطفى  حمد مطي |حمد حسني  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6|2oo6  طلبــــه|مصطفى 
ى
ف محمد شوق رسر |حقوق طنط

7o5777 لعزيز تـــوفيق محمد يوسف|محمود عبــــد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

625|88 عيل|سم|د محمد |ئل عم|فرح و زيق|لزق|ره |تـــج

86252o ى خلف | لمجد|بــــو|هلل |حمد حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|55|2| م|م|ل|شد |نىه محمد ر ى شمس| لسن عي 

36o82o لح|رتـــ محمد لطفى محمد ص|س |ره بــــنه|تـــج

7o2836 بــــوزيد|لسعيد عمر |وليد مدحتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4o69o8 حمد محمد يوسف|حبــــيبــــه محمود  سكندريه|ل|بــــ |د|

2|6855 وى|حمد هند|ن محمد سيد |رو ى شمس هندستـــ عي 

35|726 حمد|تـــ سيد|لنبــــى شح|مصطفى عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

3||728 مد|لعليم ح|متـــ عبــــد|س|ندى  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

52597 لحميد عويس|تـــم عبــــد |ح| نه معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

37|4| مي  فهيم يوسف|بــــيتـــر  بــــ بــــنى سويف|د|

7o797| بــــينى|لمتـــول فتـــىح مصطفى |حمد | لشر لمنصوره|بــــ |د|

52464 ن حبــــيبــــ|مريم رؤوف يون صيدله بــــنى سويف

4o983| |ن
ى
ديتـــ محمد لطفى دسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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4|99o8 لسيد خرصى|لمنعم |هيم فهيم عبــــد|بــــر| لمنصوره|حقوق 

|487|8 ى عىل سل م|ندى حسي  ى شمس|زر عه عي 

3|8342 حمد محمد|م |حمد هش| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

443936 طف موىس محمد موىس|طمتـــ ع|ف ط|بــــ دمي|د|

35o626 كر|لنبــــي عطيه حسن ش|طمتـــ عبــــد|ف سيه|نوعيتـــ عبــــ

695267 هيم بــــدر|بــــر|ء محمد حسن |رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9|3998 ه | بــــر |هيم ج|بــــر|حمد |مي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

443962 ل محمود محمد محمود موىس|م| ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

477oo8 لرحيم|رق محمد رزق عبــــد |سلىم ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o|742 ن بــــخيتـــ محمد|مروه حمد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6|9658 لمحجوبــــ عجم|محمد ربــــيع محمد  ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

774o87 ه عص| ل|لمتـــع|س عبــــد |م عبــــ|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

234675 لسيد ربــــيع|يمن طه | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|8384 ف معبــــد  محمد|عمرو  رسر ى شمس هندستـــ عي 

5o4445 تـــ سعيد قدىس ج هلل|د |مني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

48887o م محمد محمد حسن|محمد هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|69423 عمر محمد عىل محمد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

778498 ن|للقم|ر خليفه سليم مفضى |من زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|58o8 هلل|ء نبــــيل زىكي عبــــد|زهر ي|بــــ |د|
|لمنى

64o248 تـــم محمد محمد موىس|يمنى ح عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|||28 لرحمن محمد |محمد عبــــد| مه تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

6883|o لسعيد محمد|مروه محمد محمود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

334295 بــــو حمد|هيم |بــــر|حمد |لرحمن |عبــــد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

77852| لسيد|لسيد محمود حمدى |عمر  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

354728 بــــر|حمد ص|هدير محمد  ى شمس حقوق عي 

265369 ىسر|عيل ن|سم|لسيد عبــــده |لرحمن |عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

278846 هيم|بــــر|لرقيبــــ |لد محمد عبــــد |م خ|سل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8o478o د|ء عفتـــ محمد ج|ل| ي|بــــ |د|
|لمنى

5|835o لسيد محمد منسي| |ر|ي سكندريه|ل|حقوق 
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97274 در|لق|محمود معبــــد عيس عبــــد  ن|حقوق حلو

766445 تـــه|ن شح|ن سليم|رص خليفه سليم|ن بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

225438 ن|د قنديل سليم|بــــسمله عم هره|لق|حقوق 

3542|4 هيم|بــــر|ه محمود |لل|ء محمد عبــــد|ول لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

247o73 ى|م مصطفى حس|مصطفى هش ني  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4|627 ن|ل رشو|لع|لسيد عبــــد |مح |س هره|لق|ره |تـــج

529456 ف|له|حمد حسن عبــــد| دى محمد رسر |قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 
ضتـــ|ري/دى|لو

852o8 طه سيد طه عىل ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

447385 بــــ|زي خط|مريم ممدوح محمد غ ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

68|672 لرحمن محمد|لعز عبــــد |بــــو |حمد |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

8o|67o بــــر جميل|لج|ر محمود عبــــد|من ي|تـــمريض 
| لمنى

6|599| ي |
ي |حمد عبــــد |حمد |دهم لطفى

لشويخ|لغنى ط|هندستـــ دمي

447294 لسكرى|مه |ريم مجدى حسن سل سكندريه|ل|هندستـــ 

477o68 بــــ حسن|لوه|تـــتـــ عبــــد |بــــسنتـــ سعد شح لسويس|معتـــ |علوم ج

5oo774 ى |ي ف |سمي  حمد عىل|هيم |بــــر|رسر سكندريه|ل|حقوق 

267759 ى|دق |حمد محمود ص| لهجي  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

6|2|6o ج|لش|لرحمن محمد |لرحمن عىل عبــــد|عبــــد |حقوق طنط

844422 ود|ل محمود د|ليىلي جم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

||6722 ي|لدين حس|سيف 
م محمد أحمد عفيفى هره|لق|هندستـــ 

79237 لسيد سليم|هيم محمد |بــــر|زن |م ن|ضتـــ حلو|علوم ري

63|678 لعظيم فتـــوح|ر سعيد عبــــد |من |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8236|4 ن|بــــتـــ عثــــم|محمود محمد ثــــ حقوق بــــنى سويف

53588 ن محمود حسن|ء رمض|رس| بــــ بــــنى سويف|د|

|523|9 م|تـــم يسن تـــم|د ح|زي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

328956 وي|حمد طنط|لملك |د عبــــد|دهم عم| |حقوق بــــنه

78565| وق محمد فوزى ذكري |رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

28467 ر|لغف|حمد عبــــد |لدين |م بــــدر |سل| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

7||66o ف محمد فتـــىح | ىط منصور|لمع|بــــو |رسر ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

822268 ى|م هلل|د|بــــتـــ فرج ج|ثــــ| رتـــي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

45o4|3 حمد فتـــىح محمد نجيبــــ نور|محمد  هره|لق|هندستـــ 
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2|6636 لصعيدى|مد زىك |م ح|هش هره|لق|علوم 

882468 ى يحن  |ي حمد جمعه  |سمي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

5oo75| ن ل|لع|حمد محمد عبــــد|د |عم| مي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6369|| ء بــــدوى زغلول بــــدوى|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

2|7oo4 ر|لنج|سلىم محمد عىل محمد  ن|فنون جميله فنون حلو

527676 فظ محمد|لح|م محمد عبــــد |هلل هش|منتـــ  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8o637| لليل|بــــو|ء عىلي فهىمي |رس| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

84399 لفضيل|سعيد محمد طه عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

48297| د|لجو|هلل قدرى سعد محمد عبــــد |منتـــ  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

64o|86 حمد|هر محمود سليم |ندى م |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

542|22 عيل|سم|حمد رجبــــ فرج | ره دمنهور|تـــج

8|oo79 يه سمي  حلىمي محمد| ي|بــــ |د|
|لمنى

34o269 حمد|حمد |لسيد |سندس  |طبــــ بــــنه

|5298o لسيد|بــــر |لسيد ص|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

443||5 عيل|رق أحمد محمد إسم|ن ط|حن لمنصوره|حقوق 

422833 لعليم|ج فوزى عبــــد |ره ض|س زيق|لزق|عه |زر

4893o3 ويش|ره محمد محمد فريج محمد عبــــدربــــه ج|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o2283 للطيف محمود|ل محمد عبــــد |حمد جل| سكندريه|ل|حقوق 

698327 هيم|بــــر|لسيد بــــدير |كر |هلل ش|منه  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

779796 ى فتـــوح عبــــد |ي دي|له|هلل محمد عبــــد |سمي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|2742o هيم محمود|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  سيوط|هندستـــ 

236o4 ى مصطفى|لدين |ل |حمد جل|محمد  مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|63362 لرحمن|ح عبــــد |هلل مدحتـــ صل|منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

36363 لمنطلبــــ|ر سيد عبــــد |لستـــ|هلل عبــــد |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

43723| لمجيد بــــليح|ن محمد محمد عبــــد|رو |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

87978| للطيف  |حمد محمد عمر عبــــد| سيوط|عه |زر

8o6||2 لرحمن حسن|حمد عبــــد|مروه  ي|بــــ |د|
|لمنى

2o|54 در محمد|لق|دل عبــــد|عمر ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

58o7o ر|ر عىلي عم|رجبــــ عم رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 
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6o43o4 م|لسل|حمد وليد عويض زىك يوسف عبــــد| لمنصوره|هندستـــ 

8|453| ي محمد مفتـــ
ح عطيه|مصطفى ي|طبــــ 

|لمنى

9o2632 حمد محمد محمد بــــدوى | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7o73o3 يمن سمي  موىس يوسف|منيه | لمنصوره|بــــ |د|

4oo726 جل|لجل|بــــو |يمن محمد سعد |محمود  معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

637852 ى|بــــر|هيم فرج |بــــر|روضه  هيم حسي  زيق |لزق|تـــمريض 

4o5636 |لد رشدى فريج ند|منى خ سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

3||438 ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|هيم |بــــر|عمر حسن  ى شمس|تـــج ره عي 

|2656o حمد محمود|ره سعيد |س هره|لق|م |عل|

36735o هيم|بــــر|حمد |ل |يتـــ جم| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|26532 لحىل|ل محمد |حمد جم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

43oo9| ي|نور خف|لمنعم |جر عبــــد |ه ج  |صيدله طنط

269573 غ|لصبــــ|ء محمد غريبــــ |سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

42|8o6 ح محمد شلتـــوتـــ|لفتـــ|حمد محمد عبــــد| سكندريه|ل|علوم 

|264o4 ف محمد عز |عمر  لدين|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

6295o5 حمد درويش درويش يوسف|عمرو  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

637964 وى|لبــــحر|هلل |رص عبــــد|لن|عبــــد | ند زيق|لزق|نوعيتـــ 

233937 رس عىل محمد|حمد ي| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

864975 هلل|لموجود محمد عبــــد|ء عبــــد|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

686433 حمد محمد عىل|لم |حمد س| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

3|48|2 هلل| |عزم عط| ق حن|سح| ى شمس|تـــج ره عي 

249696 ن|حمد مرج|لسيد |ر |مختـــ| عل |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|67|94 ج محمد|لحج|بــــو |لصديق |بــــو بــــكر | |ند ى شمس حقوق عي 

232247 حمد عتـــريس|رق |هلل ط|عبــــد هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

878785 ن |حمد محفوظ رشو|ر |من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4363o6 ئى|لزمر|حمد عىل عطيه |دى |له|عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

255959 بــــو موىسي|لرحمن |لرحمن نرص عبــــد|عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2o963 ن|ن رمض|لرحمن محمد سليم|عبــــد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

264357 يد|لعزيز ز|ندى صبــــرى عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه
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3o6o4 حمد|حمد سعد |زينبــــ  هره|لق|ر |ثــــ|

495347 بــــينى|حمد محمد |حمد محمود | لشر |حقوق طنط

|8556 ى محمد كم|ي لمجد|بــــو |ل |سمي  ى شمس هندستـــ عي 

9o6363 لدين  |مه عىل رشدى نور|س|هلل |يه | ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

283833 ى حسن محمد يوسف حسن حسي  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

464655 زق|لر|هيم عبــــد |بــــر| |حبــــيبــــه رض ضتـــ دمنهور|علوم ري

|43968 فع|رص نرص ش|يوسف ن |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

5o2o73 ى |رق |حمد ط| حمد|حمد حسي  عه مشتـــهر|زر

6o3635 لمنعم|م حسنى عبــــد |عز| ر|ي | تـــمريض طنط

259o45 حمد زوبــــع|هيم محمد |بــــر| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4o97o| ن|لطح|هيم محمود |بــــر|ء |شيم |تـــربــــيتـــ طنط

434|63 حمد قنديل|لمنعم |حمدي عبــــد| نور |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

446||3 ج|لحميد فر|در عبــــد|لق|رس عبــــد |ن ي|مرو سكندريه|ل|هندستـــ 

||6|52 يم ع|لرف|ن محمد مصطفى |ني  ى شمس هندستـــ عي 

||4733 لرحمن|ن عبــــد |زم محمد سليم|ح ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

278337 ى محمدى صبــــىح محمدى حسني  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|22472 لسيد|هيم عيد |بــــر|لسيد |م  ى شمس|د| بــــ عي 

6969| ى |عبــــد ى|لرحمن حسي  حمد حسي  لفيوم|هندستـــ 

75959| ويرس|ج  حلىم س|ن| رين|م وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

623795 زى|هيم مغ|بــــر|عيل |سم|مريم محمد  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

782595 مه|زى سل|لعز|حمد |لسيد |محمد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|3o869 ي|هيم |بــــر|يمن |هيم |بــــر|
ى
لدسوق دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

ريتـــ|تـــ إد|معلوم

6349|| ظه|بــــ|ن محمد |طف سليم|ن ع|سليم زيق|لزق|ره |تـــج

68492 ل|لع|لمغنى عبــــد|بــــوبــــكر عبــــد|مريم  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|5927 ى |بــــ لخليفه|سل نبــــيل يسي  صيدلتـــ بــــورسعيد

68o269 مه نبــــيل طلبــــه عىل|س| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

635o47 ى محمد حسن|حمد ط| رق حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7|o897 لشبــــىل|لسيد |م غيثــــ |هلل عص|عبــــد  ي|هندستـــ 
|لمنى
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897723 ل |لحميد جبــــ|مصطفى محمود عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6765oo ف |منيه | بــــينى فضل|حمد |رسر لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

893443 دي |حمد نف|محن  سمي   سيوط|طبــــ 

458454 |لسق|لسيد |حمد |رم |يمن ك|نجوي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

356679 بــــينى|لسيد |ندى عمرو محمود  لشر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

67777o |لسق|لحميد |حمد مصطفى عبــــد | ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

59553 ن|ن زىك سليم|هبــــه شعبــــ صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

4|9962 حمد عىل|هلل رفعتـــ رجبــــ طلبــــه |عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

892638 لبــــ محمود عمر |بــــوط|هديل  سيوط|صيدلتـــ 

42|323 لعليم|لعليم عبــــد |طف عبــــد |منيه ع| لشيخ|بــــ كفر |د|

8|6|o| ق|و بــــوغنيمه عىلي|وي |ئل رسر ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

343o34 لقرم|شم |لمؤمن ه|م عبــــد|سل|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o984| ن|ء ربــــيع نبــــيل زهر|زهر ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

35557 مه|ن حسن محمد سل|حسن زيد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8||926 ي عبــــد|شيم
هلل محمد|ء بــــسيوئى صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

42o626 وى محمد عىل|لمعد|وى أحمد |لمعد| ط|بــــ دمي|د|

9o9679 حمد محمد عىلي |مه |س| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|68679 ر نجيبــــ|لغف|ئل عبــــد |مي  و| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

688956 ى حمدين  حمد|حمد سيد |مجدى حسي  لمنصوره|طبــــ 

9|8|83 ن محمود |لحفيظ عثــــم|ء عبــــد|شيم سيوط|طبــــ 

34o465 هيم|بــــر|لسيد |لسيد |يتـــ مصلح | |طبــــ بــــنه

76345o لمنعم محمد بــــيدق|مريم محمد عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8354o9 ي|لر|هدير عربــــي سعد عبــــد
ضى لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

645o|5 لسيد عىل|منى نبــــيل محمد  لمنصوره|حقوق 

6|o928 ى|فع |لش|لعزيز |محمود عبــــد لبــــحي  | تـــمريض طنط

4269|2 ى عبــــد |هدى محمد  بــــ|لوه|مي  سكندريه|ل|صيدله 

|48977 فظ محمدين|لد ح|خ| نور ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

85737| بــــولس| يكل بــــولس نقول|م ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|48739 ل|لع|روق عبــــد |ن محمد ف|وجد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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22348 ى رجبــــ محمود حبــــيبــــه حسي  هره|لق|ر |ثــــ|

425372 هيم|بــــر|محمد محمود محمد | لي|د سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|27748 حمد|ن |لدين شعبــــ|ح |رس صل|سلىم ي ى شمس حقوق عي 

499784 هلل نرص محمد|ن عبــــد|حن ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

899877 لنعيم |ل سنوىس عبــــد|ر جم|من ي صىح سوه
ج|معهد فنى

7|5962 لد رزق محمد|ره خ|س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

9oo652 ى جلوعه | رين|م فهىم بــــشر ج|علوم سوه

79o5o8 لحسينى كريم|لحليم |محمد عبــــد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

62|o32 لشيخ|هيم |بــــر|ندى فريد مصطفى  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

69|3o بــــ محمود|لتـــو|حمد عبــــد |رحمه  ي|بــــ |د|
|لمنى

7928o3 ى رجبــــ  وي|لمعتـــمد|حمد |عيل |سم|نيفي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

86|599 حمد|حمد بــــكري |لرحمن |عبــــد  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

5388oo ء محمود حسن مصطفى مصطفى|ل| لشيخ|عه كفر |زر

2|7|58 يف صل|رو لدين محمود عىل|ح |ن رسر مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

3372o5 |هلل حن|د رزق |بــــشوى عم |ره بــــنه|تـــج

8477o6 وي عىلي|ل قن|لع|عبــــي  عبــــد لمنصوره|حقوق 

|49759 رون|رق عىل ه|عىل ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

48|647 ى عبــــد  لعليم|محمد وحيد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52462 ك|بــــ عزم مل|يه|مريم  طبــــ بــــنى سويف

8o5784 حمد|هيم |بــــر|ء محمد |شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

774573 يد|لرحمن ز|لسيد عبــــد |ء محمد محمد |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

9|893| ندى رفعتـــ محمد محمد  سيوط|حقوق 

634969 لعزيز|لد محمد عبــــد|محمد خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

323|72 لمهيمن محمد حسن|هند عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

784o|5 د|حمد عي|د محمد |نه زيق|لزق|حقوق 

27436o تـــي  سعيد شهدى معوض|فيلوبــــ تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4||6o9 ودن|ل|مد |هر ح|بــــرديس م |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

845496 زيد|بــــ|دي محمد |له|هدي عبــــد دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

695467 لح|هلل ص|ح عبــــد |لفتـــ|ئى عبــــد |محمد ه لمنصوره|ره |تـــج

9|7953 لق |لخ|م عبــــد|لق عل|لخ|حمد عبــــد| لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 
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7o843| ء محمد شبــــل محمد|ل| ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

228423 ل محمد عىل|رص كم|سلىم ن ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

8254|9 حمد|حمد محمد |ء |وف ي|بــــ |د|
|لمنى

9|8463 يمن محمد محمد |يدى |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

683o23 |هيم |بــــر|لمتـــول |ل |لهل|ن وحيد |نوره
وي|لشن

معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2829|7 هيم|بــــر|ح |م فتـــىح صل|يدى حس|ه رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

7747|9 لسيد محمد عليوه|حمد |ء |عىلي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2386| ف خد|محمود  لقوى|م عبــــد |رسر حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

228969 لعظيم مصطفى|عبــــد| رحمه رض ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

32o37 ي
س محمد|حمد عبــــ| |دئى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

32o628 ى محمد محمود|لي|بــــو|صم |ع مي  ى شمس|تـــج ره عي 

386o2 م جمعتـــ|لسل|عيل عبــــد |سم|لد |ن خ|نوره هره|لق|طبــــ 

3|7526 ى خليل عمر عىل حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

897773 ه |لل|بــــر عبــــد|مرفتـــ خلف ج ج|تـــربــــيتـــ سوه

498o4 لنرص|ء خميس سيف |سم| ن|بــــ حلو|د|

33742o منيتـــ محمد عزتـــ زىك| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

833o62 حمد|بــــوبــــكر |حمد محمد | دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

5|544 حمد|ده سيد |ميمه حم| معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

54o|99 بــــو زيد|محمد عىل محمد محمد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

854|63 لحكيم|دي ربــــيع عبــــد|منيه ش| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

267998 ف مصطفى |بــــكر  لشيخ|رسر  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

4o594o لمعىط محمد|ء محمد محمد عبــــد |ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

453763 ع|لسبــــ|م عزتـــ محمد |هلل هش|عبــــد ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

|3997o لعظيم|رق محمد عبــــد |ن ط|نوره ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

267692 لسميع يوسف|لدين عبــــد|ئى محمد عزيز|م| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

3|3384 ن|م محمود سليم|سىح  عص ى شمس حقوق عي 
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228|98 ن|ل محمد زهر|د كم|ر رش|مي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

23o848 لدين|ل عبــــده عىل |لدين محمد جم|ل |جم ى شمس|زر عه عي 

6|356o م|هيم متـــول محمد سل|بــــر|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8695|o فظ|لح|ء محمود محمد عبــــد|لشيم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5432|6 ى رشو|سهيله حس ن حربــــ|م خي  علوم دمنهور

|39763 ى محمد ه|مريم محمد  شم|مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7o3428 محمد محمود حسن حسن طه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4ooo|3 ل|لع|ل عبــــد |لع|هلل ممدوح محمد عبــــد |منه  سكندريه|ل|ره |تـــج

92946 مه محمد محمود متـــول|س|ره |س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

332649 لسيد عفيفى مدكور|يتـــ عزتـــ عطيه | زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

45239| بــــوحسن|هيم |بــــر|محمد عنتـــر تـــوفيق  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

829943 ره جبــــره شفيق رسىمي|س ي صىح سوه
ج|معهد فنى

475247 سمي  صديق جندي| رين|م سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

55599 بــــر عىلي|هلل ج|ن عبــــد |يم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

629|7| لم|لرحمن عىل س|هلل عبــــد |س عبــــد |ين| زيق|لزق|طبــــ 

247258 بــــودريع|لسيد |حمد حمدى محمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4|o498 ى محروس محمد محروس  هيم|بــــر|خي  |بــــ طنط|د|

||6o35 مرقس مدحتـــ مكرم جرجس ن|هندستـــ حلو

3744o2 رتـــ محسن بــــيوم بــــيوم|س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

247|64 ظر|لن|لعزيز |در محمود عبــــد|ن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5|254 كرم عوض حلىم|بــــسنتـــ  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

|5|o|6 لمعىط|ء محمد حسن عبــــد |سم| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

3|9332 دى|له|مد عبــــد|د ح|طمتـــ عم|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

63476| |ء عبــــد|عمر محمد عل
ى
هلل دسوق زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

498596 لزلوعه|لح |هبــــه عدس محمد ص تـــربــــيتـــ دمنهور

6284|6 |ل عىل شط|لرحمن هل|ء عبــــد|شيم زيق|لزق|بــــ |د|

446994 يحن  نبــــيل محمد ربــــيع فوز بــــ دمنهور|د|

77|6|4 م محمود محمد|منى عص م بــــنى سويف|إعل

332386 هي|لبــــ|هيم |بــــر|حمد |طمتـــ محمود |ف |بــــ بــــنه|د|
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6o6|5 رص محمد عىل|بــــ ن|رح تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

324o76 ل محمد عبــــيد حسن|حمد كم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|o676 حمد |نشين حلىم محمد  ج|ره سوه|تـــج

33826 ئى|لحلو|لسيد |بــــ بــــكر |يه| |ر|ي ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

|22545 طف محمد خليل|ع| رؤي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

48762 هيم|بــــر|ن |حمد حنفى رمض| ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

3|86|2 هيم مصطفى|بــــر|يتـــ محسن سعد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

9234o5 حمد محمد مصطفى محمد  | ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

49o462 ن|حمد عثــــم|ن |للطيف عثــــم|م عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

8939|6 د عىل |ل فؤ|محمد جم لمنصوره|حقوق 

|482o لدين فريد مخيمر|ء |عل| ر|ي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

922534 ه  |لل|بــــر عبــــد|حمد حمدى ص| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

82857o ه نبــــيه|عمر  حمد بــــعي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

258284 لعزيز|لعزيز محمد فريد عبــــد|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

429928 بــــ|د حج|محمد بــــيومي فؤ لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

354|26 حمد|حمد محمود |ء |عىلي |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o|796 لغريبــــ|تـــ |ء حمزه محمد بــــرك|حسن ي صىح طنط
|معهد فنى

77649o ح|لفتـــ|لسيد جوده عبــــد |هدير  زيق|لزق|بــــ |د|

9o857| لطيبــــ |س |لنح|لد |يه خ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

3|36|3 غبــــ شفيق|دل ر|ريمون ع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

779927 وى|محمد حسن محمد طح زيق|لزق|ره |تـــج

|454o7 بــــر حسن|شم ج|محمد ه ن|بــــ حلو|د|

867265 ى زينبــــ مهدي محمد حسني  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

257997 وى|لفرم|هلل دبــــرىك |حمد عبــــد|هلل |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|4492o ى|ردين مجدى جرس بــــش|ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o2|84 حمد وفيق محمد بــــهجتـــ|وفيق محمد بــــهجتـــ  ن|صيدله حلو

486o64 لسيد عطيتـــ عطيه|م |آروتـــ هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

363o6| لعظيم|ره سعيد محمود عبــــد|س ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

358|6 دل محمد عىل|طمه ع|ف هره|لق|حقوق 

8o5o37 هيم|بــــر|ن |هيم رمض|بــــر|جر |ه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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|48299 بــــو جبــــل|سيد محمد | رتـــ زكري|س ن|بــــ حلو|د|

85965| ري فرج|هر زخ|دي م|ف لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

877549 لمجيد حسن |حمد عبــــد |ده |غ سيوط|تـــربــــيتـــ 

83oo3o لعزيز|بــــر محمد عبــــد|ن ج|يم| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

8792o2 ى حسن محمد عبــــد لحميد |نرمي  سيوط|بــــ |د|

258||9 تـــه|لموجود شح|تـــه عبــــد |لسيد شح|حمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

332424 بــــ عىل|لوه|محمد حسنى محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

772447 |ش|بــــو زيد محمد عطيه محمد بــــ|حمد | زيق|لزق|هندستـــ 

355o93 ن مطر عىلي|سمر مرج ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|3|39| حمد مصطفى|مح |حمد س|عمرو  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

64|286 هلل|حمد عبــــد|جمعه محمود | ند زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

237636 دل رسله مجلع|ع| رش هره|لق|ره |تـــج

||8578 لكوم|رضوى عمرو يشى عىل  ى شمس علوم عي 

76946 بــــومسلم|هد سليم |مصطفى مج| نور كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

5|7572 ى و ئل سعيد منصور|حني  ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

862oo2 ي ك|نه
مل محمد|ل مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

329|97  حم|لبــــ|حمد عبــــد|رتـــ |س
ى
ده|ق |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

78|43 ل|لع|لكريم محمد عبــــد |د |طمتـــ ج|ف |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

|7493 لرحيم محمد|لد عبــــد |ل خ|نه هره|لق|ره |تـــج

6275o6 شم|حمد ه|لسيد |شم |محمد ه ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

498349 حمد عىل معبــــد|ن ممدوح |نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83|533 |يوبــــ نقول|د |مز عم|ر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

678589 لدين|لمجيد عىل |ء محمد عبــــد |رس| لمنصوره|حقوق 

699848 لسيد|لسيد محمد |حمد | لمنصوره|حقوق 

49o288 فع|لش|حمد |سهيله محمد سيد  سكندريه|ل|حقوق 

45||| طمه يوسف سعد عىل|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

373289 ى عبــــ| تـــ حسي  س محمد|مي  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

|52oo5 لحكيم|لدين عبــــد |ل |تـــغريد محمد جم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

758466 بــــ|لوه|د عبــــد|زق ج|لر|عمر عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |
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6|29o2 ى |ي لحميد سعده|روق عبــــد|يمن ف|سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4889o6 إرس هيم|بــــر|دي |له|ء محمود حسن عبــــد |ٍٍ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

794o5o بــــو زيد|لعزيز يوسف عطيه |محمود عبــــد  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

769796 بــــتـــ|بــــر ثــــ|ء محمد ج|لشيم| لعريش|تـــربــــيتـــ 

4o37o4 لعظيم محمد|د عبــــد |د عم|زي ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

7682|o لسيد|م |لسل|ره فوزى كريم عبــــد |س لعريش|تـــربــــيتـــ 

832536 شمعون حلىمي| شنوده حن |نوعيتـــ قن

75|389 ن|لرحمن محمد حسن أحمد ريح|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

24685o لح|هيم ص|بــــر|لسيد |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

47534| ز|هيم ممتـــ|بــــر|ز |هيم ممتـــ|بــــر|يمن |عمرو  سكندريه|ل|هندستـــ 

|476|2 ى|حمد |م |لرحمن عص|عبــــد  مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|79|68 ح|لفتـــ|ل عبــــد |ل محمد جم|بــــل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

226434 |دى محمد عىل |له|وى عبــــد|لسعد|عمر 
وى|لسعد

د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

6|644 ن|حمد شعبــــ|حمدى | عل ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

226293 حمد محمود|حمد محمد | ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

4532o| لبــــيىل|هيم محمد |بــــر|محمد يوسف  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

6o275| ن|هر كيو|رس محمد م|ي لمنصوره|بــــ |د|

25625 ى عويس|نسمه مختـــ ر حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34o8o2 هيم|بــــر|لمقصود |لمحسن عبــــد|حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4433o3 هيم|بــــر|هيم عىلي محمود يونس |بــــر| لشيخ|ره كفر |تـــج

5oo|9o هيم|بــــر|بــــر |ح محمد ص|صل بــــ دمنهور|د|

8|424o يف ق ي رسر
سم محمود|مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

897|2| لعزيز |لسميع عبــــد|ل عبــــد|ن كم|نوره ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

698o72 لمهدى|صبــــرى محمد مني  | سم ى شمس| لسن عي 

8||||6 ي |ء |سم|
ى
ي دسوق

هيم|بــــر|لحسينى ي|بــــ |د|
|لمنى

42o953 لسيد محمد|لعدل |د |عم| ر|ي لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

64725| نم|نم سعيد غ|يه غ| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

3|4297 ن|محمد محسن محمد عثــــم تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

|22886 ى |م لمع حن|س| جي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و
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248o|4 بــــ|لسيد عىلي دي|يمنى عىل  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

88o458 ى وس  |هلل تـــ|ج  شكر |ن| مي  ورصى سيوط|طبــــ 

82o8o5 لعظيم محمد|عىلي ممدوح عبــــد ي|علوم 
|لمنى

6276o4 تـــه|تـــه رجبــــ شح|سنتـــ شح|بــــ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

67795o م|لسل|حمد عىل عبــــد |حسن عىل  لمنصوره|حقوق 

8274o4 فظ|لح|فظ عبــــد|مد ح|محمد ح د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

348272 ى صبــــيح مبــــروك|منتـــ  هلل حسي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6293o9 م سعد محمد سعد|سل| زيق|لزق|بــــ |د|

8257o3 حمد|بــــوبــــكر |ء عىلي |ل| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

922|o5 حمد |لسيد |ل |ء جم|دع ج|عه سوه|زر

8o9o63 ئيل خليل|ميخ| ئيل رض|ميخ ي|هندستـــ 
|لمنى

858466 ي بــــونيه|نوبــــ عم|بــــ|
د لطفى دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 

 مدينتـــ نرص

269985 ن|حمد عىل زيد|محمود  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

62o2|| لشبــــول|لم حسن |ره محمد س|س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

269779 د سمرى|لجو|ء عبــــد|مؤمن محمد بــــه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

236696 بــــ|لسيد خط|م عبــــد|حس| ي|م عه مشتـــهر|زر

5|9882 زي|هد حج|هلل مج|مل عبــــد |ك| عل تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6|2o27 ن|دل محمد عمر|رضوى ع |بــــ طنط|د|

24o987 م محمد محمد|ن س|مرو هره|لق|ره |تـــج

6|6485 يف سليم بــــ|لوه|لىح عبــــد |ن عبــــد |عزه رسر ط|حقوق دمي

|9344 هيم|بــــر|محمد | بــــ زكري|يه| |رول لفيوم|بــــ |د|

622533 هيم|بــــر|حمد |حمد محروس |محروس  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

686|63 مه|مجدى رمزى سل| رين|م لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2o958 فتـــ محمد محمد|لرحمن ر|عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

239966 محمد وليد محمد محمود تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

476o|8 يد |بــــو|يمن |هدير  ى ر|لدفتـــ|لي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

463768 حمد|ل محمود |طمه جم|ف |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

9|o7o ى|محمد عيد رمض ن حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

756o44 ه نرص عىل محمد| مي  عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ 
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89o353 ى بــــخيتـــ |د بــــش|يكل ميل|م سيوط|ره |تـــج

339464 ن|هلل سليم|يتـــ سعيد عبــــد| |تـــمريض بــــنه

||768o ى عبــــد |م ح|مر زق|لر|تـــم حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

|48667 حمد|سلىم محمود محمد محمد  هره|لق|بــــ |د|

|766o4 ى|سندس خليل مرىس  لخضي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

63o827 لسيد|لحميد |تـــم سعيد عبــــد |ح زيق|لزق|حقوق 

86|586 ي عبــــد|بــــر|
ي تـــفى

هر|لظ|هيم حسنى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

89oo64 سكندر |ل عدل |جم| سيك|ج سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

849684 حمد محمد محمد|ء |ل| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

64|828 ى حفنى  لسيد مليىح |محمود أمي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

359589 حمد|حمد خليل |ء |شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3|678 رضوى عربــــى مصطفى عىل هره|لق|ره |تـــج

894833 مي  محمود يوسف |ل|حيدر  ج|حقوق سوه

9o6823 لعليم محمد  |يمن عبــــد|هلل |هبــــه  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

732|8 ى |ي لمجيد|لسيد عبــــد|نور |سمي  ن|علوم حلو

23o982 ى |حمد مصطفى | حمد|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

825o77 لرحيم|ه عبــــد|لل|يمن عبــــد|د |زي دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6o9864 هيم يونس|بــــر|حمد مصطفى | لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

358o68 محمد محمد حلىم حسينى ى شمس|تـــج ره عي 

4452|2 حمد مصطفى|حمد |حمد محمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

87564o ى  ى محمد حسي  محمد حسي  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

536984 لحميد محمود محمد حمزتـــ|مهند عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52664 سحق زىك|نوبــــ صفوتـــ |بــــ| ره بــــنى سويف|تـــج

254|52 ف|محمد مجدى عىل خل لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

83274o ى محمد حسن|نور لدين حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

85||7 ن جودتـــ|ل شعبــــ|طمه جم|ف لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o3o4 لح|له مصطفى محمد ص|ه صيدله بــــنى سويف

62395 هلل يوسف حميده|طمه عبــــد|ف لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

|47992 حمد|لرحمن |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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46|82| لمرحوم|لرشيد |حد عبــــد |لو|محمد عبــــد  |حقوق طنط

433998 ن|هيم شعبــــ|بــــر|ر |لستـــ|هر عبــــد |يه م| |بــــ طنط|د|

886584 د عىل فرغىل |محمد ج سيوط|حقوق 

442832 ى|وى |حمد قن|حمد |ل محمد |س لعشر لشيخ|نوعيتـــ كفر 

8o679 حمد سيد محمد|حبــــيبــــه  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

785o92 لصبــــور محمد|محمد قطبــــ عبــــد  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

5o3983 حمد جمعه يوسف سليم|محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

462|88 لبــــندقىلي|لكريم |هيم عبــــد |بــــر|ء |سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2o687 محمود مجدى فكرى تـــوئى هره|لق|عه |زر

632382 ف محمود عبــــد |سلىم  لرحمن|رسر ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

8693|3 ى|ل |لرحمن جم|عبــــد حمد حسني  ن|سو|حقوق 

635592 ز|لبــــ|لحليم |تـــم عبــــد|ح| ر|ي زيق|لزق|ره |تـــج

2837oo نطونيوس سمي  فهىم جورجيوس| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

766966 نه|لمجيد جلبــــ|محمد محمد محمود عبــــد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

3439o5 ج |ح خف|لفتـــ|ل فتـــىح عبــــد|محمود جم ى شمس|د| بــــ عي 

6832o8 ه صل| لسيد|حمد |ح محمد |مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7893o ن|ء عيد رمض|فرحتـــ بــــه هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

533439 ي
لحكيم|ن عبــــد |بــــر مرج|ج| سلفى سكندريه|ل|حقوق 

35|832 ن|وى سليم|تـــ ص|محمد سمي  شح ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|226o| لح|حمد ص|ل |محمد جم هره|لق|ره |تـــج

|5654 تـــه|ديفيد مجدى متـــى شح  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

254963 ى صل ح محمد عليوه|نرمي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

25936 قتـــ جم| ل محمد|ل كم|رسر هره|لق|حقوق 

637935 هيم|بــــر|عمرو محمد مصطفى محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|73|5o ن|يه سيد محمود عثــــم| عه مشتـــهر|زر

232256 لس عطيه زىك س ويرس|كي  هره|لق|هندستـــ 

778442 هيم|بــــر|هلل |هيم محمد عبــــد |بــــر| زيق|لزق|بــــ |د|

8oo94 ن|ل محمد مرزبــــ|دل جل|طمه ع|ف  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر
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87o|o5 در محمد|لق|عبــــد| محمد زكري رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

9458o لجمل|للطيف |م عبــــد |للطيف عص|عبــــد  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

48|823 ل عىلي|لع|لسيد عبــــد |م |م س|سل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|o655 ىط|لع|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |حمد | |تـــربــــيتـــ طنط

2o492 ئى تـــوفيق محمد مصطفى|معتـــز ه لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

252o85 زينبــــ عىل مرىس محمد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3245| بــــ|هر عىل محمد شه|عىل م هره|لق|ره |تـــج

348o95 لس تـــ ن بــــدوى|مر عري|كي  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

6oo|79 ى|ر ش|لغف|هيم عبــــد|بــــر|ندى محمد  هي  |علوم طنط

85o|76 هلل|حمد عبــــد|مؤمن حسن  سيوط|حقوق 

846288 ي حسن حس|رس|
ن|ء مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

756744 ه | حمد محمود زيد|مي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

5o22o| حمد|وي |بــــر قن|محمد محمد ج تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o9435 ى |حمد حس|هيم |بــــر|ره |س عيل |سم|ني  ج|علوم سوه

833224 هيم حمدي خليفه|بــــر|نعمه  |نوعيتـــ فنيه قن

767|76 لمنذر نور محمود محمد بــــكي | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

3|8379 ي محمد هندي|عمر 
ى
حمد شوق ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

7|5o66 لكحىك|م مصطفى عىل |هش| ر|ي لمنصوره|بــــ |د|

7o2o48 ن|هيم رمض|بــــر|هلل موىس |محمود عبــــد  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

639955 دى |له|لعظيم |لدين عبــــد|د |هدير عم
لحفيظ|عبــــد

زيق|لزق|بــــ |د|

33o257 مىحي فتـــىحي صديق| دين |تـــربــــيتـــ بــــنه

3859| ل بــــيوم عفيفى|ر جم|من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|37842 وع|هلل مط|د محمد عبــــد |زي ط|بــــ دمي|د|

78769| د|ن حم|للطيف رضو|حمد عبــــد | عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

876676 ن سيد |مصطفى بــــدرى رمض ي صىح 
سيوط|معهد فنى

833675 ف فخري ف|ن |حن وي|رسر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

763589 ن مصطفى|حس|لسيد محمد |هبــــه  هندستـــ بــــور سعيد

864244 بــــيومي| لوف|بــــو|ه |لل|يوسف عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

69o755 ح لطفى محمد|نىح  صل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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353983 لسميع|لمحسن عبــــد|دى عبــــد|بــــوش|يوسف  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

374363 لحميد|د عبــــد|عيل ج|سم|مصطفى  ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

3336o5 تـــه|يبــــى شح|خلف عج| بــــول سيوط|بــــ |د|

237344 ق لمع قلدس|سح| |ميلسي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

96658 هيم|بــــر|هر لبــــيبــــ |جرجس م| مي  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

527|37 عيل عىلي|سم|حمد حسن عىل | سكندريه|ل|هندستـــ 

53358| مد|ن عىل محمود ح|مريه تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

5o22o9 هيم|بــــر|لحفيظ مصطفى |حمد عبــــد |محمود  ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

266576 وق سمي  عبــــد ر|لعليم نص|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

625766 لسيد|لرحمن |م حسن عبــــد |حس زيق|لزق|ره |تـــج

3|53o4  عبــــد|لش|رتـــ محمد عبــــد|س
ى
بــــ|لوه|ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|53429 مد عطيتـــ|مي ح|ميتـــ س|س هره|لق|علوم 

5o684| ئى حسن|ندى محمد نصي  شلق سكندريه|ل|صيدله 

24o952 م|لسل|محمد عىل محمود عبــــد ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

427|2 محمد حسن حنفى عىل ن|بــــ حلو|د|

529o46 لبــــدوي|لرحمن عوض |ل عبــــد |يوسف كم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4|6452 بــــ|در مصطفى خط|لق|يمن عبــــد |كريم  لشيخ|ره كفر |تـــج

478327 تـــ محمد عبــــد | هلل|لجوهرى خلف |لمنعم |مي  سكندريه|ل|علوم 

75246| بــــ|لسعيد عبــــده |م |لسل|محمد عبــــد  ضي|لشر تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

785829 دى|لبــــغد|حمد |لعزيز |لق عبــــد |لخ|حمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

62376o ى|هد ج|لد منصور محمد مج|يه خ| هي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|4|893 لد|حمد طلعتـــ خ|نس | ى شمس هندستـــ عي 

752o86 لسيد|هر |لظ|حمد عبــــد |منيه | ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

7o5242 بــــى|لعر|حمد مصطفى متـــول |مي  | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

886689 ى ص|بــــتـــ |عزه ثــــ لح |مي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4572o2 ي|بــــو |لد |خلود خ
|لنرص محمد دئى لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3447oo كر|لغنى محمدعس|مه عبــــد|س|ر |من ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

495oo9 ل|ن محمد غز|حمد رضو| بــــ دمنهور|د|

647793 عيل حسن|سم|لد |ندى خ زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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234|4| تـــ بــــسيوئى|يمن فرح|لرحمن |عبــــد ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

434568 ى|لحس|زى |أيتـــ مجدى حج ني  |عه طنط|زر

6oo752 وى|لشه|حمد |لم |وى س|لشه|يه | |تـــربــــيتـــ طنط

|37422 مد عيد|محمد محمود ح هره|لق|بــــ |د|

666|6 ي ر
ى
شد عىل|حبــــيبــــتـــ محمد صدق بــــ بــــنى سويف|د|

56879 محمد محمد محمد حسن ي سويف
هندستـــ بــــنى

898848 حمد عىل |ء منصور |سم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

489525 ي محمود |منتـــ 
هيم شتـــلتـــ|بــــر|هلل مصطفى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

245698 ع جبــــي |لسبــــ|مصطفى فتـــىح  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

6|45o| ى|بــــو|ح عطيه |لفتـــ|مروه عىل عبــــد لعني  |طبــــ طنط

689399 ن  جرجس|لبــــ|مل عبــــد |ئل ك|و| مي 
ى
ق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|25747 ن|مد بــــدر|لسيد ح|هيم |بــــر|يوسف  ى شمس حقوق عي 

4392|6 ل عمر|لع|س محمد عبــــد |ين| |حقوق طنط

4335o5 |لعل|بــــو|هيم محمدفرغىل |بــــر|فرغىل  |صيدله طنط

643393 لرحمن محمد|محمد عبــــد| دين زيق|لزق|عه |زر

7||27| ى|حمد عبــــد | لحميد فتـــىح محمد حسني  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

22|3|3 مه محروس حمدى|س|محمد  هره|لق|بــــ |د|

849992 لحميد|ح محمد عبــــد|حمد صل| سيوط|ره |تـــج

4o|7o| لسيد محمد|حمد |محمود صبــــىح  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

26|847 ى|سن مصطفى حس|لمح|بــــو|جح |مي  ن| ني  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4495o لمنعم|حمد محمود محمود عبــــد | لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

49225o لحلو|غبــــ محمد |ئ  ر|حمد رج| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

4653|3 لمقصود محمد عتـــلم|محمد مصطفى عبــــد  |ره طنط|تـــج

|68672 محمد مجدى محمد حسن ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5|4|oo ى زريق|مروتـــ  حمد محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

|25949 لسيد بــــيوم|رءوف عزتـــ | سم ى شمس صيدله عي 

4o|352 لسيد|زق منصور |لر|رحمه محمد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

64oo95 هيم|بــــر|حمد |لق |لخ|ح عبــــد|لفتـــ|سعيدتـــ عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

345o32 حمد بــــدوى سيد|ح |سم |تـــربــــيتـــ بــــنه

858o33 ح جمعه|هلل صل|شيىمي عبــــد ي|تـــمريض 
| لمنى
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6|64o5 بــــو مصطفى|هيم محمد |بــــر|هيم |بــــر| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

3436|8 لمجيد هندي|حمد عبــــد|رق |ن ط|نوره ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

8839|| هيم |بــــر|دل نجيبــــ |عىل ع سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

83|293 ي
ي |رج| سيلفى

صف|هيم و|بــــر|ئ  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|246o5 لليثــــى|هيم |بــــر|م محمد |م هش هره|لق|م |عل|

8959|7 بــــو ضيف فرج |م |ء عص|وف تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

8o4429 ي |هلل |منه 
ي مصطفى

هيم|بــــر|لحسينى ي|بــــ |د|
|لمنى

36o244 لسيد محمد قنديل|لسيد |هر |ط دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

3|2oo هيم سعد|بــــر|هيم سيد |بــــر|هلل |منتـــ  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4oo475 تـــه|حمد شح|لدين |م |يحن  حس| ر|ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77|o75 بــــ|لوه|هيم حسن عبــــد |بــــر|ل |نه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

755536 مل|نور ك|ء |نديم عل عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

495552 لشهبــــي|لسعيد رفعتـــ |محمود  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3685o4 هيم متـــول|بــــر|رضوي فتـــىحي  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

78854 هيم|بــــر|عمر محمد حسن حسن  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

|6864 ر|ل عم|لع|هر عبــــد |رق م|سلىم ط تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

3|8o|5 م|حمد عىل شلق|محمد  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

|64938 فظ|رص محروس ح|ء ن|رس| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

439534 للطيف يوسف|مدحتـــ عىل عبــــد| رول لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

877oo2 كر عمر  |حمد ش|ر |من سيوط|تـــمريض 

8|7o9 هيم|بــــر|لسيد |رس |ندى ي ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

77o44| ى|رون عبــــد |سم ه|بــــ لجيد عىل حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

54o|43 يف|مع ذ محمد حنفى محمد رسر ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

3o4|6 حمد|لدين محمود |ل |ره جم|س ن|بــــ حلو|د|

49||69 مه|حبــــيبــــه مجدى فرج سل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75924| لمظلوم|ل محمد |محمد رجبــــ جم لسويس|هندستـــ 

6oo346 حمد خليفه|حمد مصطفى |مصطفى  |بــــ طنط|د|

9||232 لسيد محمد عوض |زينبــــ  ج|علوم سوه

46275o بــــىل|لبــــ|لحكيم محمد |متـــ عبــــد|س|زم |ح |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ
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8o|258 مي|ندي سعد محمد شلق ي|بــــ |د|
|لمنى

6o945 ي|ر
لحسن كريم|بــــو|حسن | ئى صيدله بــــنى سويف

|4o9o| لجيد حسينى|ل عبــــد |جم| ر|ي ن|حقوق حلو

5|394o لسيد محمد رشيدى|رحمتـــ محمد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|7522o د محمود|سم محمد فؤ|بــــ رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

695963 لسيد يونس|ل |لع|لسيد عبــــد |محمد  هندستـــ بــــور سعيد

3452o2 مد|لنعيم ح|هدير محمد عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

888725 ى|م ي | رتـــي  ى صبــــرى بــــشر بــــشر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

228839 هلل|ئى عبــــد|حمد ورد|مريم  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

6957|7 ى حسن | |سم لسعيد|هيم |بــــر|مي  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

493428 وي|لمنش|ن |حد رمض|لو|رجبــــ عبــــد  بــــ دمنهور|د|

8o5||8 ره جورج لمعي جرجس|س ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

3464|o هيم محمد|بــــر|لد محمد |بــــسنتـــ خ ى شمس|تـــج ره عي 

8274o5 ي محمد بــــرعي|محمد حس
ئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

242825 حمد|لعزيز |حمدى فصيح عبــــد ن|حقوق حلو

8|982 د|لجو|لدين عبــــد |ح |سيد محمد صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

256o46 حمد شبــــل محمد شبــــل| هره|لق|صيدله 

77365| هلل محسن محمد سعيد خليفتـــ|هبــــه  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

4867o2 عمر صفوتـــ خليفه عبــــده سعيد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6o38o لعزيز محمود|يمن عبــــد |د |زي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

345254 وى عمر محمد|زم مجدى ف|ح ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

764736 يتـــ|حمد بــــر|ندى حمدى محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

26575| رى|لبــــ|عىل سمي  سعيد عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

283|33 لد لملوم عويس|عمر خ ن|حقوق حلو

2|o6o لحميد جودتـــ|محمد مجدى محمد عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

78|o84 محمود صبــــح تـــوفيق أحمد ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

7|o|47 |بــــو |لحميد |لحميد محمد عبــــد |ء عبــــد |رس|
لهدي

لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

52889| وي|لسيد حفن|عمرو حسن  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

42oo96 لحميد سويلم|بــــدين عبــــد |لع|لد زين |ل خ|س لشيخ|بــــ كفر |د|
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77|433 لمعىط|لمطلبــــ عبــــد|م عبــــد |منى هش زيق|لزق|نوعيتـــ 

|52574 لنبــــى|رق بــــدوى حسبــــ |يه ط| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

254oo3 تـــ|لسيد بــــرك|عيل |سم|لسيد |محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

237722 هلل| |قيم عط|جد يو|م| مونيك ن|بــــ حلو|د|

4|6446 ن|لرحمن رسح|ح عبــــد |لفتـــ|لرحمن عبــــد |عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|65|34 وى|لغمر|حبــــيبــــه محمد حسن  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

868776 حمد|لنوبــــي |حمد |ره |س دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

497775 ي محمد 
وي|لقمح|سلىمي مصطفى بــــ دمنهور|د|

349255 هيم|بــــر|رص مصطفى |سهيلتـــ ن لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

888|86 بــــتـــ |ن ثــــ|ء محمود حمد|شيم سيوط|بــــ |د|

3|4929 د تـــوفيق|محمد عىل فؤ رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

33o52o مريم حمدى بــــيوم عىل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2|4486 لم موىس|لم محمد س|محمد س هره|لق|حقوق 

358897 ن|ك محفوظ سليم|ستـــيفو مل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

34|7| حمد|حمد |لسيد |ء محمد |رس| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

26274| لعيسوى|لعزيز |بــــ عبــــد|يه|محمد  |تـــربــــيتـــ بــــنه

43766o بــــوشنبــــ|لحميد  |لسيد عبــــد |هيم متـــول |بــــر| لشيخ|بــــ كفر |د|

827628 لنرص حميد محمد|محمد سيف | دين دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

6986|5 ى وجيه |ي بــــوسعدتـــ|موئى |لديد|عيل |سم|سمي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

482o5 منى عمر عىل محمد هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

865522 ن|مي جمعه محمد زيد ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

484886 لمعىط|سم عبــــد |لمعىط ق|حمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62762| تـــ موىسي منسي موىسي|لشح|مه |أس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

633639 تـــ عسل|لشح|هيم |بــــر|عمر  زيق|لزق|هندستـــ 

68o892 د عبــــدتـــ|سم بــــكر فؤ|بــــ لمنصوره|بــــ |د|

5o536o لسيد رزق حسن عىل|كريم  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

764o45 ي
لعربــــي قوره|لسيد |سمي  | دئى ره بــــور سعيد|تـــج

5343|8 ن|ن شعبــــ|لسيد رمض|مه |س|لسيد | ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

42626| ل|لجم|هلل |هدير سعيد فتـــح  سكندريه|ل|حقوق 

7568oo هيم|بــــر|حمد محمود |ريم  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 
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868849 ى عبــــد|عبــــد حمد|دي |له|هلل حسي  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

269|47 ود|ء عىل محمد د|فد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

493894 ى عبــــد ى |حسي  حمد شمه|هلل حسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

698869  |لش|حمد عبــــد |
ى
حمد عىل قنديل|ق لمنصوره|ره |تـــج

24975o ل محمود شعيبــــ|ء ممدوح كم|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

854274 حمد|طمه مؤمن عىلي |ف ي|طبــــ 
|لمنى

324669 نور نسيم|رد |دو|تـــي  |فيلوبــــ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

639638 لسيد محمد عطيه|آيه محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|59633 ى محمد فتـــىح عبــــد |ي ىط|لع|سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

632o58 ل|حمد هل|حمد |يمن |نور  زيق|لزق|ره |تـــج

|56628 ى عمر مأمون محمد حسي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

78|9o5 حمد|ره عزتـــ عطيه |س زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

2|9847 لرحمن|لد محمد بــــهيج عبــــد|سلىم خ ى شمس|تـــج ره عي 

8|2oo3 لد|ل محمد خ|ء جم|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

862395 ي محمد محسن|لر|ء عبــــد|شيم
ضى ن|سو|بــــ |د|

846777 لرحيم محمد حسن|مل عبــــد| ن|تـــمريض أسو

864o87 ي عم|جوف
وي|ل بــــبــــ|د غبــــري|ئى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|787o7 حمد|س محمد |سلىم مجدى عبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|ooo2 جح عىلي تـــوفيق|عىلي ر حقوق بــــنى سويف

92|944 نوره مصطفى محمود مسعود  ج |تـــمريض سوه

|57663 ح|لفتـــ|مه عىل عبــــد |سلىم نبــــيل سل ى شمس|زر عه عي 

2o5|8 لسيد|لمنعم |بــــر عبــــد |حمد ص| ى شمس علوم عي 

||758o ىط|لع|هيم محمد عبــــد |بــــر|ئى |حمد ه| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

5o25o2 زى|لسيد حج|لسيد |م |عمر عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26o8o لرحمن خلف|لدين عبــــد |ء |كريم عل عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

4459o9 لمحسن|ورى عبــــد |لمغ|معتـــز محسن محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2222|9 لحميد|لسيد عبــــد|ن عىل |نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

||9o65 دى|له|فرح عوئى محمد سعيد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

65474 حمد محمد|هلل محمد |عبــــد لفيوم|حقوق 
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45|454 ي|لعلو|هيم |بــــر|لد |حمد محمد خ|
ئى سكندريه|ل|هندستـــ 

25oo78 حمد عىل| |ء مجدى عط|رس| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

768946 يه مصطفى رجبــــ محمد| ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

62|53o ن|ره عوض عيس رم|س لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|4978| ئى حبــــسر|محمد رجبــــ ورد ن|تـــربــــيتـــ حلو

|4488| لمنعم عوض|يز عبــــد |بــــرين ف|ص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

888954 عيده عز عيد تـــوفيق  سيوط|بــــ |د|

|2o7|7 لح|هر محمد ص|لظ|حمد عبــــد |سلىم  ى شمس علوم عي 

774947 ن|ن محمد رضو|محمد رضو لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

28398o لس ط سحق عزم|لبــــ |كي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

9|23|5 له عزتـــ محمد مصطفى |ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

69o492 حمد|مل محمد فتـــىح | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

837453 ن|لعليم بــــدري سلم|مه عبــــد|س| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

477558 دق عطيه|ده عمر ص|غ سكندريه|ل|حقوق 

897478 ليش |بــــو|حمد محمد |ر |محمود مختـــ ج|ضتـــ سوه|علوم ري

33245o ن|سليم| لدين صبــــرى عط|نور  |ره بــــنه|تـــج

35532 يم|لد|حمد عبــــده عبــــد|ن |يوسف رمض هره|لق|حقوق 

678966 فظ|لح|لصديق عبــــد |م محمد |هلل س|منه  لمنصوره|هندستـــ 

54859 لجليل|زينبــــ حميدتـــ قرئى عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8|4|75 ي محمد عبــــد|لبــــ|كريم عبــــد
ى
ل|لع|ق ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

8878o5 سكندس |جرجس شفيق | رين|م سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

444587 ضى|لق|حمد |لمنعم |لسعيد عبــــد |مل | لشيخ|علوم كفر 

39o49 ى جبــــ|صبــــ ليه|ح سعد حسي  لفيوم|لعلوم |ر |د

33o|32 لق|لخ|متـــ حسن عبــــد|س|ئى |م| |تـــربــــيتـــ بــــنه

786246 دتـــ|هيم حم|بــــر|لعظيم |لعزيز عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32443| م خليل|م|مؤمن مني   ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

79378 حمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |محمد  ن|حقوق حلو

4444| رق سمي  تـــوفيق|محمود ط ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

366o94 ج|مل طلعتـــ سعد فر| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

662o| لجيد|رق محمد عبــــد |حمد ط| ره بــــنى سويف|تـــج
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3|48|7 م عيون محمد تـــوفيق|سل| ى شمس حقوق عي 

356859 ي|ء سعيد طلبــــتـــ |سم|
ل|حمد جى زيق|لزق|صيدله 

7o9|2 لحميد محمد|لرحمن عبــــد|مروه عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

252369 ى ج دو|سهيله صبــــىح حسي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

762542 لفى|ل|حمد |هر |لسعيد ط|محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

||878o ويرس نجيبــــ|يكل سمي  س|م ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

882569 بــــتـــ|جد وهيبــــ ثــــ|م| ن|ري|م سيوط|طبــــ بــــيطرى 

877|42 لتـــوئى محمد |د |فطيمه محمود حم سيوط|طبــــ 

45|794 نم|هيم غ|بــــر|حمد ممدوح سعد | ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|5|6o4 لمجد محروس تـــرىك|بــــو |يه محمد | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

858883 عيل|سم|حمد |ء يشي |سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

886548 ف فوزى محمد |م |سل| رسر سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

48|84 ح|لفتـــ|لدين عىل عبــــد|ء نور|عىلي لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

46447o حمد فرج حريره|محمد نرص  |حقوق طنط

878465 حمد |حمد عىل حسن | ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

43oo8 مروه عىل حسن نرص ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

44248o مل محمد عىل|لسيد ك|فوزى  لشيخ|طبــــ كفر 

782532 وى|لدين محمد حسن قط|ء |بــــه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6853o9 هيم|بــــر|لفتـــوح |بــــو |محمد | صف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

67o22 بــــ عىل|لتـــو|حمد عبــــد | |ر|ي لفيوم|بــــ |د|

462262 ع|هيم عىل رف|بــــر|ن محمد |يم| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

4|2445 لسيد حسن بــــدوى|د محمد |لجو|حمد عبــــد| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

4757|| رس محمد محمود حبــــسر|مؤمن ي سكندريه|ل|ره |تـــج

845|2| لح|بــــر محمود ص|ء ص|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

438747 لحميد بــــسطويس|ده عبــــد|محمود حم لشيخ|علوم كفر 

4645|7 هلل خليل|لمنعم عبــــد |م عبــــد |حمد هش| سكندريه|ل|حقوق 

69|4o8 هيم|بــــر|هيم عطوه |بــــر|م |هبــــه عص ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

52o669 ي عبــــد|ء عبــــد|عىلي
ي|لمنصف عبــــد|لغنى

لغنى تـــربــــيتـــ دمنهور

238445 ي
لرحيم صديق|م عبــــد|عص| دئى ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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243858 لق|لخ|هر مصطفى عبــــد|ن م|يم| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

5|5|75 يف|عيل |سم|ل عىلي |ندي جم لشر سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4o6o|5 دى|بــــوش|حمد محمد |ره مصطفى |س سكندريه|ل|ره |تـــج

355446 دق|لص|روق عبــــد|يمن ف|جر |ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

42o78 ن حسن فرج محمد| مي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

426752 هلل محمد|ن محمد مفيد عبــــد|رو ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

774|48 لروؤف محمد حسن|يمن عبــــد |ن |ريم|ن |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

769699 لسيد جوهرى|لمنعم |لسيد عبــــد |محمد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

896762 حمد محمد  |منيه وليد | ج|أللسن سوه|كليتـــ 

76663o حمد طلبــــه محمد|حمد محمد | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

476943 لرؤوف|لرحمن محمد محمد لطفى عبــــد|عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

63o995 هيم|بــــر|د غنيم |رحمه عم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|68259 زق عىل|لر|طمه عىل عبــــد |ف كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

44273 حمد|ج يىحي |يىحي حج هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

42o957 ه عبــــد| ل|ر بــــل|لغف|عيل عبــــد |سم|لعظيم |مي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|67874 هلل عىل|لدين عبــــد |م |ء حس|رس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7929o7 م عىل|لرحمن تـــم|محمد عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4|83|9 لقديم|هيم |بــــر|حمد محمد |ن |ء شعبــــ|رس| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

875727 در  |لق|ن عبــــد|محمد محمد شعبــــ ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|6o245 وى|بــــر عشم|لج|م عبــــد |مندى عص ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

76932| حمد محمود محمد|لسيد |حمد | لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

525|o8 ود|د صبــــري محمد محمد أحمد د|سع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|2|934 ن محمد عىلي|هدير محمود شعبــــ ى شمس|د| بــــ عي 

784o6| ى | لسيد نجم|لسيد محمد |مي  زيق|لزق|بــــ |د|

5o4688 |لل|لسيد عبــــد|لميس حسن محمد  سكندريه|ل|طبــــ 

9222oo حمد صفوتـــ محمد عىل  | |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

32|976 بــــر بــــدر محمد|سلىم محمد ج هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

923297  عىل |لش|هيم عبــــد|بــــر|ويه |ر
ى
ق ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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||8678 هيم|بــــر|لسيد عىل |هلل |ء |محمد عط د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

34o489 ل|لع|حمد عبــــد|رق |ء ط|شيم |تـــربــــيتـــ بــــنه

835395 حمد عىلي|دل |جر ع|ه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|2|o99 لحميد|لحميد عزتـــ عبــــد |لد عبــــد |خ هره|لق|هندستـــ 

276925 ف عبــــد|جر |ه لسميع مدكور|رسر شمون|نوعيتـــ 

9o2566 حمد |لسيد |حمد حسن | ج|ره سوه|تـــج

3|9347 سم|محمد ق| ديتـــ عط|ن سيه|نوعيتـــ عبــــ

6oo842 هلل|لفضيل عبــــد |ء محمد عبــــد |شيم لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

892823 رى عىل محمد |لبــــ|عبــــد| نور سيوط|ره |تـــج

92|297 عيل  |سم|حمد محمود |ء |رس| لمنصوره|حقوق 

755285 ل عوده عطيه|ره كم|س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

6o2559 حمد عبــــده عىل عبــــده قنديل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|54668 ليه|بــــو ع|ل عىلي |لع|كريم عبــــد  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

475977 رين حشمتـــ يوسف مرقس دوس|ك سكندريه|ل|ره |تـــج

5257o حمد سيد محمد|ء |دع بــــ بــــنى سويف|د|

4|773| لعزيز|لسيد عبــــد |لسعيد |ء |رس| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

5|85|o لمحسن عىل  حسن سيف|ر عبــــد |من بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

689446 هيم|بــــر|حمد |حمد يوسف |ء |رس| لمنصوره|بــــ |د|

|5o835 هلل محمد|بــــر عبــــد |م ج|بــــتـــس| هره|لق|ر |ثــــ|

2426o7 هلل|هلل عبــــد|ل حسبــــ |نطونيوس جم| ى شمس|زر عه عي 

4o6562 ى رجبــــ شح| رن عيل|سم|تـــه |حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

785235 هيم|بــــر|لمنعم |م عبــــد |محمود هش عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|5oo78 حمد عطيه|حمد |هلل |عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

232353 لسيد محمد خليل|هلل محمد |سيف  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

43547 هيم محمد|بــــر|رتـــ سيد |س ى شمس|زر عه عي 

6223|8 ه س| م محمود رسيس|مي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

25o658 م|لسيد سل|ندى محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

252439 صورى|لدن|حمد |ن فوزى |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|8797 رص محمد شهيبــــ|رحمه ن ط|بــــ دمي|د|

49745 ل محمد|ن سيد كم|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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6o|892 ط|لبــــل|ح |لفتـــ|مروه متـــول عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

3o368 ى نبــــيل يعقوبــــ غ ل|كرستـــي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

825|96 ي عبــــد|حل|
فظ|لح|لمقصود عبــــد|م حسنى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

894o97 ل موىس عطيه |ء كم|لحسن| سيوط|بــــ |د|

274529 لعليم|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد|له |ه  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

486365 لرحيم|ج عبــــد |سلىم محمد عىل فر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

858526 ر محمود حسن|ل مختـــ|بــــل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

633224 هيم|بــــر|هيم |بــــر|هديل محمد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

43||88 لشيخ|د محمد |بــــسنتـــ عم |طبــــ طنط

223o39 لسيد|مد |كريم حمزه ح هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

4o2|82 ه محروس صديق عبــــ| س|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6967|8 لغريبــــ|لمصيلىح |هيم وجيه محمد |بــــر| لمنصوره|بــــ |د|

69o388 ف رمض|مصطفى  ن مصطفى|رسر لمنصوره|هندستـــ 

262o8 ئ  حسن|لد رج|حمد خ| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

7o2278 ى|بــــر|حمد |حد سيد |لو|رحمه عبــــد  هيم بــــحي  |ره طنط|تـــج

9o||28 حمد خليفتـــ |لد |محمود خ ج|تـــربــــيتـــ سوه

8|o442 ء محمود محمد|محمود عل ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

32o2|| م محمود موىس محمد|مر ن|بــــ حلو|د|

5o94|o ن عىل حسن|حمد شعبــــ| بــــ دمنهور|د|

443o82 ليك|لزع|لصمد |جر عىل عبــــد |ه لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

4o853o لعزيز|ح محمود عبــــد |لفتـــ|محمد ممدوح عبــــد  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

2339o لسيد عىل محمد|حمد عىل | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o6727 لكريم |حمد عبــــد|لرحيم |ر عبــــد|من ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

495546 محمد رجبــــ سليم محمد سليم ره دمنهور|تـــج

7|7o67 لح مصطفى|بــــ ص|يه|يه | لمنصوره|عه |زر

352894 د|تـــ عو|عىل صبــــىح شح ى شمس علوم عي 

7oo852 لرحمن|ل محمد محمد عبــــد |محمد جم لمنصوره|هندستـــ 

|52686 |لبــــ|ده محمد عبــــد |ء حم|سم|
ى
ق لمنصوره|حقوق 

33o|86 لعزيز محمد|لعزيز محمد عبــــد|عبــــد| مه |تـــمريض بــــنه
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924|29 تـــه محمد محمد |مصطفى شح زيق|لزق|حقوق 

32967 ي
بــــى|لعر|حمد |هيم |بــــر|حمد | |دئى ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

34973o لرحمن|فتـــ عيد عبــــد|محمد ر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

26|83o لنرص|بــــو|هيم |بــــر|رص |حمد ن| |حقوق بــــنه

8533|9 لس عم ي|د عي|كي  د جورج  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

266669 ره|مه محمد عم|س|ن |يم| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

363637 لكريم|دتـــ مصطفى طلعتـــ عبــــد|غ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

37o449 هلل|ن محمد ضيف |ح سليم|ريم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|o|99 ن|لنبــــي رسح|ح عبــــد |حمد صل| |بــــ طنط|د|

5|||55 لفيوم|لسيد نرص|در محمد |ن سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|736|8 يوسف منصور سعيد منصور دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|75o59 زر ملىط|ميل ع|مريم  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

|3|373 حمد|لرحيم محمد |حمد عبــــد |يوسف  هره|لق|ره |تـــج

432372 ره|لقوى عم|هيم عبــــد |بــــر|لد |يه خ| |علوم طنط

|29|77 ى|ح ي محمد حسني  زم محمد عشر ى شمس|تـــج ره عي 

57653 ى سحق غبــــور|ئى |ه| يوستـــي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

449476 لحميد مصطفى رزق|محمد سعيد عبــــد  |ره طنط|تـــج

7|234| حمد|دق سيد |م محمود محمود ص لمنصوره|بــــ |د|

8|3655 لرسول|ء جميل حيدر عبــــد|شيم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

626588 ى|سمر سمي  محمد  لسيد حسي  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|3925| لم|حمد س|لد |خ| رن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

2o942 ذل|لش|لسيد |د مدحتـــ |زي ن|هندستـــ حلو

43|899 ئى|لخلو|مح محمود |رس س|ي ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

882|6| ئيل  |رل شمعون صبــــىح ميخ|ش سيوط|علوم 

8o|447 ى|طمه محمد عيد حس|ف ني  ي|بــــ |د|
|لمنى

78o324 ي سيد 
حمد عبــــد ربــــه|خلود حسنى زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|2||65 حمد|ح |لفتـــ|مجد عبــــد | |ي|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|28|34 لحميد|لمنعم محمد عبــــد |سلىم عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|9|5| |يه حن|ل حم|جم| ري|م ره بــــنى سويف|تـــج
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32|744 لسيد|مؤمن صبــــرى محمد  هره|لق|هندستـــ 

9|9686 وى  |سكندر بــــبــــ|ضى |فىل ر|بــــ لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

76o738 ء محمد مهدى أحمد|رس| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

429|32 لصعيدي|لرحمن عىل عبــــد ربــــه |ره عبــــد|س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

765247 لبــــرلس|مد حسن |هيم ح|بــــر|مصطفى  حقوق بــــورسعيد

774389 لسيد محمود محمد عويشه|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4375o2 يف عبــــد  يل|للطيف ط|لحميد عبــــد |أحمد رسر لشيخ|طبــــ كفر 

258|2o خليل محمد| حمد رض| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

77|924 لخي |بــــو|م مصيلىح محمود مصيلىح عىل |ر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o97o8 يش|لغ|للطيف محمد |لعزيز عبــــد |عبــــد | عل |تـــربــــيتـــ طنط

62|75| لبــــدوى|حمد |لبــــدوى |حمد | ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

25o699 ي |لفتـــ|يه عبــــد|
ى
ي|لنعم|ح رق

ئى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

893737 محمود ممدوح محمد عىل   سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

37696 هيم|بــــر|تـــ |لشح|ن |هلل سلط|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6493oo حمد|لسيد محمد محمد عطيه | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

64265| حمد عىلي|لسيد |محمد | ثــــري زيق|لزق|ره |تـــج

7o78o5 لم يوسف|حمد س|لم |هبــــه س لمنصوره|حقوق 

867259 ى|سم د زىكي|يبــــ عي|لش| |رتـــي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

78368 لح|حمد ص|ده سيد |غ تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

439344 وى|لعم|هيم |بــــر|حمد |ء |آل ط|بــــ دمي|د|

624499 مد|لمنعم رزق ح|حمد حمدى عبــــد | هندستـــ بــــور سعيد

9oo9|2 ى  ف نظي  فهيم |نرمي  رسر تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

772o48 ح محمد|لفتـــ|هلل سعيد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3267o ه صل| ن|ح سعيد محمد زهر|مي   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

88|3|o ى ميل|محمد ميل د |د حسي  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

8o9358 لموجود محمد|حمد محمد عبــــد| حقوق بــــنى سويف

45848 لق موىس|لخ|منى عيد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

42o947 هيم|بــــر|هند محمود حسن عىل  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

343763 ر|لنج|ح |لفتـــ|د محمد عبــــد|ء عو|دع |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6822o2 هلل|لمؤمن فتـــح |لسيد عبــــد |يه | لمنصوره|ره |تـــج
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6467o4 وى|لدنج|ن |بــــر عثــــم|ء يشى ص|سم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

69752 مل|د ك|طمه محمد رش|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

79239 |مهند محمد رسى كف
ى
ق لمنصوره|حقوق 

23873| طف بــــولس سيدهم|ع| رين|م هره|لق|ره |تـــج

7o5722 ض محمد صبــــرى حسن عوض|كريم ري ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

46o579 ى|م سل|لسل|نسمه محمد عبــــد طي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

2|5499 هلل عىل|نور ممدوح عىل عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

26798o لفضيل منصور|د عبــــد|محمد عم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

85766| لم|لم مرعي س|محمود س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

494562 ح سويف|ح صبــــ|م عنتـــر صبــــ|سل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

62ooo5 ن|لطح|مد |مح ميىم ح|س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

896952 رس عوض بــــسيس  |نسمه ح ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

63|386 لحميد عىل|جر سمي  عبــــد |ه زيق|لزق|بــــ |د|

7|32o5 لزير|لد حسن |ل ميشه خ|م| لمنصوره|بــــ |د|

82898| لمجد|بــــو| |لوف|بــــو|حمد |د |مج| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6222|6 |لشكور |زق محمد عبــــد |لر|مصطفى عبــــد 
ى
لغرق ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6388|2 |منى محمود محمد فتـــىح 
ى
حمد دسوق زيق|لزق|ره |تـــج

79o4|8 تـــفى محمد محمود محمد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5|4838 حمد|رس عيسوى قطبــــ |ي| ن|ر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4o7|27 |لبــــ|ن عبــــد |بــــ عثــــم|لتـــو|ن محمد عبــــد |نوره
ى
ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|4339 مكسموس| مندى يوسف حن |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

2968o8 دى عىل سعيد|حميد ن لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

756974 هيم|مصطفى سعيد موىس إبــــر عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

6o6653 لسكري|لسيد |هيم ممدوح عنتـــر |بــــر| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

278665 ئى هشله|ئل جوده فرج|دولتـــ و دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

426936  عبــــد|لبــــ|ئى نبــــيل عبــــد|أم
ى
لحميد حسبــــو|ق لفيوم|لعلوم |ر |د

339929 م|م|د |تـــ عو|رق بــــرك|محمد ط عه مشتـــهر|زر

6oo693 رومه|حمد بــــ|مجد عىل |ء |سم| ي صىح طنط
|معهد فنى

|52|46 وز مصطفى محمد عبــــد  لحليم|في  ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

326|76 هلل سيد|طمتـــ سيد عبــــد|ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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23476| ى محمد زينهم سيد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

257857 مل صليبــــ|نوبــــ كرم ك|بــــ| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

3|4932 لجخه|محمد فريد فهيم  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

23|5oo حمد محمود معتـــوق|م |سل| ن|بــــ حلو|د|

3|939o طف يوسف رفله|ن ع|ري|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4|2o49 ف فؤ|عىل  د حسن عىل|رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|8693 لسيد محمد|لسيد |يد |حمد ف| |حقوق طنط

793454 نم غنيم|ء فريج غ|سم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

329|9| هلل|لمعتـــز بــــ|حمد |محمد | رن |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

5o3225 لغنى|لرحمن عبــــد |ندى عمرو عبــــد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

5o7748 نور رجبــــ محمد|ء مدحتـــ |رس| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

2729|3 ف رأفتـــ |خلود  عيل|سم|رسر لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

247423  |لن|حمد عبــــد|
ى
وى|لطنط|رص شوق كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

||59oo قتـــ وليد محمد محمود| رسر ى شمس|د| بــــ عي 

258o3| د|لضي|بــــ |لوه|ل عبــــد|بــــ جم|لوه|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

254979 |ن محمد |ر شعبــــ|بــــر|
ى
لدق تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|4232 لمنعم رزق|لرؤف عبــــد |لرؤف عبــــد|مصطفى عبــــد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

788|o8 هيم|بــــر|حمد |يمن محمد |مينه | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2|39o3 لربــــ|د|لربــــ محمد ج|د|محمد ج هره|لق|هندستـــ 

259489 ع|لجليل محمود رف|ن عبــــد|ن شعبــــ|يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

334o2 مروه محمد حسن محمد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

5oo73| ي|ر
لم|صبــــرى محمد نجيبــــ س| ئى تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

643473 م|لسل|هيم عبــــد|بــــر|محمد | دين زيق|لزق|حقوق 

35|248 ف محمد حمزه عبــــد|عمرو  بــــ|لوه|رسر سيه|نوعيتـــ عبــــ

27338 ى|عزه محمد عبــــد لمحسن حسي  هره|لق|حقوق 

488959 لصيىح|حمد |ح |لفتـــ|ن عبــــد |موده رمض تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

62||o4 يف|لسيد |لسيد محمد |محمد  لشر ط|هندستـــ دمي

5o6|27 حمد محمد خليفتـــ محمد بــــكر| سكندريه|ل|ره |تـــج

35oo8 هيم|بــــر|محمود سيد محمود خليل   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

35487| عرص|ل|لمعبــــود |ء رزق عبــــد|شيم ى شمس|د| بــــ عي 
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68435o ن حسن|هلل بــــدير بــــدير شعبــــ|هبــــه  لمنصوره|بــــ |د|

356422 ل|لسيد سوري|د عبــــد|جد فؤ|نوبــــ م|بــــ| |ره بــــنه|تـــج

|38922 رق محمد محمد|هدى ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7oo2|o لعزيز|لدين محمد عبــــد |ح |عمرو صل ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

79|585 ح|لفتـــ|لعظيم عبــــد |ل عبــــد |محمد جم زيق|لزق|عه |زر

38774 ل تـــوفيق|لدين جل|م |عىلي عص |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

773o| سم|هلل محمد عىل محمد ق|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

62984| ل حسن محمود|د كم|زي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84o69o تـــه|دي نبــــيل بــــقطر شح|ف دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

47694 در|لق|حمدى محمد عبــــد | رن هره|لق|بــــ |د|

53768o م جمعه|لسل|لجليل عبــــد|محمد جمعه عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o92o9 لمتـــولي|دل عبــــده عبــــده |حمد ع| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

285534 هلل محمد فتـــىح محمد|منه  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

784823 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|م محمود |سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|256o2 ى محمد|سيد | لدين رض|سيف  مي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

32oo34 زى|بــــو غ|بــــو ضيف |ن |نىح  رمض| ى شمس|د| بــــ عي 

324585 در محمد مصلح|م مصلح ن|سل| ى شمس هندستـــ عي 

66798 لمجيد|ندى محمد فرج عبــــد لفيوم|علوم 

46753 ر|لستـــ|ل عبــــد |ن كم|عمر حمد مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

754834 محمود حسن محمود محمد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

537229 ن ح|لفتـــ|لمقصود عبــــد |عىل عبــــد | مي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35975| للطيف|هلل عبــــد|لسيد عبــــد|ء |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

775897 ى|ر عطيه |بــــسنتـــ نز لخرصى هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

3|4o93 متـــ محمد فرج|س|محمد  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

23939 بــــى|مبــــ|س |لعبــــ|بــــو|م |لسل|ره عبــــد |س لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

6oo|87  |م محمد |محمد هش
ى
بــــىل|لغر|لدسوق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

|بــــطنط
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453|54 ن|م محمد حسن حسن سليم|حس لشيخ|هندستـــ كفر 

488752 |لعل|بــــو|لسيد |بــــر |دهم محمد وجيه ج| لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

543o99 لجندى|ن |هد شعبــــ|آيتـــ مج |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

224o63 هلل|هلل عىل عبــــد|ر عبــــد|من كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

834|o3 ي محمدين|ن
هد سعيد مصطفى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

5|3574 لمجد|بــــو|لعزيز عىل |لد عبــــد|محمد خ |حقوق طنط

343474 ن محمد|رقيتـــ محمد سليم ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

37o688 ن|للبــــ|لسيد |حمد |محمد رجبــــ  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78o||6 لحسينى|هيم |بــــر|ن |سحر رضو زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

23484 بــــ|لتـــو|زن محمد محمود عبــــد |م هره|لق|حقوق 

477o27 دل معروف فهىم حسن|جر ع|ه ى شمس| لسن عي 

2|4889 لحليم|لمجيد عبــــد|ئل عبــــد|صم و|ع ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

9o9686 ى عشم جرجس عط هلل  | |خي  ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

5|569 ء عمر يس بــــدوى|دع ره بــــنى سويف|تـــج

|72242 لحميد محمد|م سعد عبــــد |هش |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

3324|| حمد|تـــه |لد شح|حمد خ| |صيدله طنط

7|32|2 وى|لمك|حمد |هيم محمد فهىم |بــــر|ن |يم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

2|993 حمد|جر محمد متـــولي |ه هره|لق|بــــ |د|

333632 هيم حسن|بــــر|لد |محمد خ ى شمس|د| بــــ عي 

|4|626 يف محمد هميىم|ح زم رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7|o5|5 لم|لسيد س|حمد |مد مصطفى |يه ح| لمنصوره|حقوق 

836372 ي عبــــد|لش|محمد عبــــد
ى
لحميد سيد|ق ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8|8925 فريد سمي  نصيف| رين|م ي|نوعيتـــ 
|لمنى

54|457 وى|د قن|لجو|ل محرم عبــــد|كم سكندريه|ل|حقوق 

2|6384 ن|ديفيد وجيه جرجس مرج ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

752899 حمد ربــــيع محمد محمود خليل| حقوق بــــورسعيد

226o9 مل محمد|حمد سعيد ك| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

893943 حمد محمد |رص |لن|م عبــــد|سل| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

922525 د  |لجو|ده عبــــد|حمد حم|ده |حم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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6|9468 ء صبــــىح محمد محمد شفيق|وف م بــــنى سويف|إعل

32|8o6 لدين لطفى محمد|ل |مريم جم رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

6|7878 وى|لعشم|هيم |بــــر|رحمه رفعتـــ  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

327459 حمد محمد محجوبــــ|جر سعيد |ه ى شمس|تـــج ره عي 

695757 دى بــــدر|له|يمنى محمد عىل عبــــد  ى شمس| لسن عي 

229|38 حمد|حمد عىل سيد |م سيد  ن|بــــ حلو|د|

5|3o7| لمجيد|لدين عبــــد |لمجيد محمد محبــــ |محبــــ عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

92369| ئيل سعيد رزق |ميخ| بــــول ج|صيدلتـــ سوه

75|6o4 س|لسيد مو|لرحمن محمد محمد |عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

487498 ف |هيم |بــــر| لحليم|هيم فرج عبــــد |بــــر|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

254569 لنبــــى مهدى فرهود|محمد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|54488 ف عبــــد |هلل |عبــــد  ل|لع|هلل عبــــد |رسر ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

52||52 |ش|بــــر بــــ|دتـــ طه ج|غ بــــ دمنهور|د|

|55463 فريده فتـــىح محمد مصطفى شكر |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

59942 دل فتـــىح عزيز|فىل ع|بــــ بــــ بــــنى سويف|د|

89733o م |لسل|يمن محمود عبــــد|حمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

7o59|3 م|م|ل|لعدل |حمد |عمر فكرى  لمنصوره|طبــــ 

3|7|75 لفتـــوح مرىس|بــــو|لدين |د |محمد عم |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

4792o| سهيله عىلي عوض عىلي محمد ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

28687| لمجد|بــــو|مد محمد عىل |محمد ح ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

343653 لخول|لسيد عىل |محمد سعيد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o6855 ج |هيم خف|بــــر|هيم محمدى |بــــر|كريم  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|8o68 حمد|ل مبــــروك |م جم|هش ى شمس|تـــج ره عي 

82|388 ي |بــــيشوي ه
سحق فهىمي|ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

876575 رق محمد محمود  |عمرو ط سيوط|هندستـــ 

3349|9 لحليم|دل محمد عبــــد|هلل ع|منتـــ  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

9|4245 حمد عليوه محمد  |زينبــــ  سيوط|بــــ |د|

78|278 لسيد مصطفى|لسيد عىل | سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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4777|8 ي عىلي محمد| رودين
أحمد حنفى سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

8|5959 لرحمن|نور مخلوف محمد عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

528886 حمد|شد |للطيف ر|عمر حسن عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

4o6253 بــــ|لدين محمد غل|لدين نور|ء|مريم عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5473|4 لعزيز جمعه|رص عبــــد |لن|عبــــد | رض |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

|69||o م محمد تـــوفيق|حمد هش| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

248249 طف طه خرصى|ن ع|نوره ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

38o6o حمد|هلل |حمد عبــــد |هيم |بــــر| لفيوم|لعلوم |ر |د

6344|9 حمد سميح محمد تـــوفيق| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

8626o7 حمد|لحفيظ |حمد محمد عبــــد| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

893o49 لعزيز |حمد عبــــد|ء نبــــيل |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

4|o|62 بــــو ريتـــ|مر عىل |عىل تـــ ى شمس| لسن عي 

447627 ي |من
حمد سليم|ر محمد مصطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

92o3|2 لمجيد محمد |بــــر عبــــد|م ص|له| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

248|92 م موىس حسن|لسل|مريم رجبــــ عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

28332o د|محمود ج| محمود رض هره|لق|حقوق 

4o||92 ه|لل|ل عبــــد |لع|م حمدى عبــــد |هش عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o2887 لحليم|هيم عبــــد|بــــر|حمد سمي  محمود | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

89|979 ى  ى سيد حسي  نسمه حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

645367 ل بــــدر|محمد محمد بــــل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

882947 ى  |ه يدى نبــــيل خليفه حسي  سيوط|علوم 

75o48 حمد|حمد |هيم |بــــر|مريم  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|59445 دل حسن محمد|بــــسمه ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o7389 ى مصطفى عطيه كسبــــر|ي سمي  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

67778| ف ه| ىط|لسنبــــ|لكريم |شم سند عبــــد |رسر لمنصوره|حقوق 

5|37o5 هلل فريج|هيم سعد|بــــر|د |عم زيق|لزق|عه |زر

758853 حمد|يع |لد ط|هلل خ|عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|8573 عيل محمود|سم|ن مصطفى |مرو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2357o4 وى عىل|ء حسن شعر|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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4932| هلل سعيد|محمد معوض عبــــد ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

853895 |لبــــرتـــ حبــــيبــــ حن| |رين|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

68363| لدين|هيم تـــفى |بــــر|لبــــهلول |رق |يمن ط| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

336425 ن|ود رشو|م د|ء هش|ل| ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

57|96 تـــه|حمد شح|تـــه |ء شح|لشيم| ره بــــنى سويف|تـــج

833999 ي عبــــد
ى|لحميد محمد |منى مي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

844o74 ف |م |هش هيم محمد|بــــر|رسر ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

22793 ي|لفتـــ|لدين عبــــد |كريم عز 
ح عفيفى دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

636389 للطيف|محمد لبــــيبــــ طلعتـــ عبــــد ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

493536 لحميد  عشبــــه|محمد فوزى عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|33992 ن|م رضو|لتـــه|حمد |ن |محمد رضو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o64|5 كريمتـــ عوض عطيتـــ سعدعىل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

499|39 در|لق|ن عبــــد |در حس|لق|عبــــد | دين تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

27oo2| يف|بــــ |لوه|حمد عبــــد|د |عم لشر ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

262o63 ف مكرم سليم|مكرم  ن|رسر |ره بــــنه|تـــج

446382 شم|لح ه|ن ص|يوسف رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|8934 مل|لدين حمزتـــ ك|لرحمن محمد نور |عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

6965|3 لسيد رزق|جر محمود |ه  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

638||4 محمد تـــوفيق محمد رأفتـــ مصطفى ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

482347 حمد|شور محمود |محمد ع |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|8764 تـــ|ن صديق فرح|محمد رمض ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

326267 ى|سم| ء محمود عىل حسي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

2|7||9 مل|مه عىل ك|س| |سم ن|بــــ حلو|د|

524o|4 متـــ|بــــ جمعتـــ سل|لوه|رتـــ عبــــد |س عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

273268 درس|در تـــ|ريو مدحتـــ ن|م دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

754369 هيم مصطفى|بــــر|م محمد |تـــفى عص لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

347864 رح|يز بــــ|يكل سعد ف|م |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

2|6|66 ف جل|لدين |سيف  ى عمر|ل |رسر مي  شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 
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277oo2 ه تـــوفيق محمد  عيل|سم|ني  شمون|نوعيتـــ 

8o7326 كريم جمعه محمد محمد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

227o57 لبــــ|بــــو ط|هلل مصطفى |دل عبــــد|محمد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o7769 ل عىل سعيد عىل مصطفى|نه تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|65882 رد|مريم محمود سعد ش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

762354 لبــــربــــرى|حمد |حمد |محمد  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

8o398 هيم عيس|بــــر|عىل | مه ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

334o74 بــــ قنديل|عيل دي|سم|م |لرحمن هش|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

6o5398 ه محمد مصطفى زهره ني  لمنصوره|بــــ |د|

5o8572 لنقيبــــ|حمد محمد حسن |محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

46434o حمد|در عمر|لق|بــــر عبــــد|خديجه ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6oo665 زي|محمد محمد مصطفى حج ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

63685o م مصطفى أبــــوزيد|مصطفى س ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

4|4285 بــــوسعيد|لسيد عىل |جر حمدى |ه |تـــربــــيتـــ طنط

|33926 يمن مكرم ملك|نوبــــ |بــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4999|9 ىط|لمع|لعفيفى أبــــو |أيتـــ مصطفى  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

83938 زم محمد بــــدوى محمد|ح علوم بــــنى سويف

692474 ن|حمد سليم|حمد عوض |حمديه  لمنصوره|بــــ |د|

||849| ئى عزم|ئيل رأفتـــ روم|مهر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

699o75 ي|طف فتـــىح |هبــــه ع
لعوضى لمنصوره|بــــ |د|

62546 لكريم|مصطفى عربــــى خميس عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

4|73|5 ده جوده محمد عىل|م حم|هش لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

2|7735 ل محمود|ئى كم|ه| ر|ي ن|تـــربــــيتـــ حلو

692883 ى محمد وهد|ي ن محمد عىل هويدي|سمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

32|948 م محمد عمر|لسل|ريم محمد عبــــد تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

|6|68|  سمي  عوض عبــــد |م
هلل|يفى مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

4482|3 حمد|هلل | |حمد عط|لد |دين خ|ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o28|9 ده|لرحمن زي|ن عبــــد |م سليم|ن س|سليم لمنصوره|صيدله 

5|6|92 لحميد|ن خليل سعد عبــــد|نوره لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

76957o لشكور محمد|محمد مىح عبــــد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى
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227954 هلل محمود|ء خميس سعد|ل| ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

45|659 يل|حسن محسن عىل ط| مه سكندريه|ل|هندستـــ 

884|58 ي
لمجيد  |ء مصطفى محمد عبــــد|ضى ي|لسن |

ضتـــ|ري/|لمنى

283725 ن|ن مهر|ن محمد سليم|سليم دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

68963| لسيد عىل محمود| |م|ل لمنصوره|حقوق 

28|444 حمد|ح حسن |محمود صل ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

88558 ر|ر دويد|لغف|عمر محمد عبــــد ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

484248 لمنعم عىل|حمد رجبــــ عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o3363 ى عىل|عبــــي  هش م حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

524994 د|طر مر|لش|رى |هيم قبــــ|بــــر|حمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|o|o| ه عطيتـــ |لل|ن مكرم عبــــد|نوره ج|بــــ سوه|د|

895o52 حمد محمد |لك مكرم |م دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

252|7 لكريم يس|د |يس ج| رين|م ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

5o4784 ى عىل|يم| ن عىل حسني  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

28o266 طف مشحوتـــ محمد يونس|تـــفى ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

83|95| حمد محمد|لكبــــي  |بــــي |مبــــ|ندي  |نوعيتـــ فنيه قن

373928 ى فتـــىح  ر|حمد محمد دود|نيفي  |نوعيتـــ بــــنه

27|845 ود|لد حسن د|ئى خ|م| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

854|58 ن|د مرج|فتـــ رشدي عي|ر ي|بــــ |د|
|لمنى

|66762 حمد محمد حسن|منيه | ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6387o9 لمدئى|دل محمد عىل |ء ع|لزهر|طمه |ف زيق|لزق|بــــ |د|

64689 ن|ل مصطفى رمض|ليىل جم ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

68|53 حمد معروف|لرحمن مدحتـــ |عبــــد لفيوم|حقوق 

645o27 هيم غنيم|بــــر|حسن مصطفى  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5759o لرحيم|لد بــــطل عبــــد |ء خ|رس| بــــ بــــنى سويف|د|

2o355 رف محمد|يوسف سعيد ع هره|لق|ره |تـــج

27|26o لم شلبــــى|لم مصطفى س|س| دين ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

89o|66 | ئى كريم عدل بــــسط|روم سيوط|علوم 

4|49o5 هلل رزه|حمد فتـــح | |حمد زكري| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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283o64 لمسيح|دى رزق عبــــد|ئى ن|ه دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

355875 م صبــــىحي محمد|هلل هش|منتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

54o454 لنويسر|لسيد محمود |م |سهيله هش سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

4o9296 ى عبــــد |لسل|مروه عىل عبــــد  م |لسل|م عشر
مرزوق

|بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

773845 للطيف فتـــىح|رص عبــــد |للطيف ن|عبــــد  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

2|583| حمد محمد سعيد محمد|رضوى  ن|بــــ حلو|د|

52o374 ى يونس|بــــتـــه| ل محمد حمدى حسي  عه دمنهور|زر

|37345 لسيد عىل|هيم |بــــر|عمرو  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

832875 ى  ف حلىمي محمد|حسي  رسر ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

884367 ح فرغل محمد |زم نج|ح ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8855o6 ف | |مه لبــــ حسن |بــــوط|رسر سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

82o476 ي محمود|ء رجبــــ عبــــد|سم|
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

7|57o9 ه عص لسيد جبــــر|س عزتـــ |م عبــــ|ني  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|26566 لفتـــوح|بــــو|مر محمد |نىح  تـــ| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

632787 ى | م|ح ضي|لفتـــ|لسيد عبــــد|لحسي  زيق|لزق|حقوق 

9|8459 ى عبــــد|ن فظ |لح|هد سيد حسي  سيوط|بــــ |د|

634852 لكريم|هيم عبــــد|بــــر|يمن |حمد | زيق|لزق|حقوق 

446464 ي س|لبــــ|لد محمد عبــــد |محمد خ
ى
لم|ق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

249444 جر عمرو سعيد محمد مصطفى|ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

86737| نوبــــ جرجس رزق عيسي|بــــ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

876934 زى حسن محمد  |مروه حج سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4||642 وق  حمد|حمد عمر |رسر |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5|4997 ى محمود عبــــد |عو هلل خرصى|طف حسي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

784272 لحميد محمد محمد|د عبــــد |ء رش|رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

623857 ه فرج محمد عبــــد ربــــه | |مي 
ى
لدسوق ي صىح بــــور سعيد

معهد فنى

249273 لح|س ص|دل عبــــ|رق ع|ره ط|س ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|48999 للطيف محمود|رس عبــــد |منيه ي| ن|بــــ حلو|د|

68o|24 بــــى|لعر|لظريف لطفى محمد |مروه  لمنصوره|حقوق 

636872 لسعيد حسن|ء فتـــىح |رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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224oo لعزيز|حمد عبــــد |لدين |ء |حمد عل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

763388 ع|لس|حمد |هيم محمد |بــــر|ندى محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

325653 هلل|هلل فكرى عبــــد|ء عبــــد|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|6939o بــــ|لوه|ح سعد محمد عبــــد |حبــــيبــــه صل ن|حقوق حلو

|398|3 لسعودى محمد رزق|ن نرص |نوره ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2|29oo حمد|لسيد |ن |عمر محمد عثــــم ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

79oo89 وى|لحن|لرحيم حسن |لرحمن حسن عبــــد |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

27457 هيم|بــــر|حمد |هلل محمد |منتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|8243 ى ط|ي رق محمود رجبــــ|سمي  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

9|2o52 ئيل |ئى موريس ميخ|بــــى روم|غ| ج|صيدلتـــ سوه

6287o5 لسيد|لحبــــيبــــى |مه محمد |س|ئى |م| زيق|لزق|نوعيتـــ 

64o466 ى|بــــ|ل|دل محمد |حمد ع| صي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2o933 رفل مجدى لبــــيبــــ بــــولس|م ى شمس|تـــج ره عي 

638o44 هيم|بــــر|لشكور |لشكور شبــــل عبــــد |ء عبــــد |آل ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

494|7| لس  وى|لنحر|ن |هيم سمع|بــــر|سحق |كي  تـــربــــيتـــ دمنهور

328826 هيم|بــــر|مصطفى محمود عرفتـــ محمود  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

34336 حمد عويس مصطفى|ده |غ ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

774385 شد|لسيد محمد ر|ح |كريم صل عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|229 ئع عطيتـــ|حمد صديق ط| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

52o696 ح|لفتـــ|ن محمد عبــــد |نىه شعبــــ تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

4468|3 فتـــىحي محمد فتـــىحي محمد محمد لعريش|بــــ |د|

32239o عيل|سم|ء مجدى محمد عىل |رس| ى شمس|د| بــــ عي 

9|4887 حمد  |س فرغىل |م عبــــ|هش ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

6||6|8 هيم|بــــر|لسيد فتـــوح |هند فتـــوح  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

5o9279 بــــر|محمود محمد عمر مصطفى ص بــــ دمنهور|د|

689472 وى محمد حسن|لمعرص|ئى محمد |م| لشيخ|بــــ كفر |د|

354|59 ح|لفتـــ|ر محمد يوسف عبــــد|من ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

698|o3 ء محمود محمد عوض|شيم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

88|947 ويرس  |وجدى فل حشمتـــ س سيوط|حقوق 
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542oo4 ذىك نرص ذىك محمود علوم دمنهور

||6349 ي|
دل جرجس صليبــــ|ع| وليفى هره|لق|ره |تـــج

4|8347 ى محمود فهيم |م|ر لجندي|ج حسي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

2|834o |لسعيد شط|سندس عبــــده محمد  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

7553|7 لسيد محمد|رس |هدير ي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

96|o6 حمد عيد محمد|رحمه  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

2|3988 ى سمي  عبــــدل عوض|ي سمي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|44824 طف حفنى محمد|ر ع|من ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

22|39 لمعىطي|لسيد عبــــد |ل |سلسبــــيل جم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o9879 ح|لمنعم تـــمس|لمنعم عبــــد|يوسف عبــــد |طبــــ طنط

347827 هلل زلط|م سيد عبــــد|حمد هش| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

266|64 لم|مل محمود س|ء رأفتـــ ك|رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

769|o6 متـــ|لم محمد سل|س| نور ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

64|o48 بــــ محمد|لوه|للطيف عبــــد|ن عبــــد|محمد رمض قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

9o4742 ى سعد زغلول عبــــد|ي لمجيد |سمي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o3897 ن عىلي|مي عثــــم|ن تـــه|هلل عثــــم|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

893o44 ى |لسيد محمد حس|هيثــــم  ني  سيوط|ره |تـــج

|7oo24 |مريم محمود عىل محمود مو
ى
ق ي للفن|

لمطريه|دق |لفنى

3683oo حمد عودتـــ|حسنتـــ محمد  |حقوق طنط

8|665| ح جمعه|هلل صل|محمد عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

465o23 دئى|لمر|عيل فرج |سم|محمد طه  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

489874 رسيل مشيل أنور بــــخيتـــ|م سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

222o86 ى |بــــسمه  حمد محمد جبــــريل|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o|343 هبــــه سعدى عبــــد ربــــه محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o|o46 حمد |تـــه |لعزيز شح|ء عبــــد|رس| |نوعيتـــ قن

499334 لسيد|لعزيز |لمطلبــــ عبــــد|لد عبــــد|رحمتـــ خ تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

692845 وي|لبــــحر|لدين |لمتـــول عز |لسيد | |ثــــري معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

322755 ي
لسيد|طف حسن |ع| دئى ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

864845 ي|بــــوبــــكر حر|بــــر |محمد ج ج  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى
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453833 لسبــــيع|حمد حسن حسن |حسن  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

6o|926 حمد محمد|يه محمود | |نوعيتـــ طنط

38438 حمد محمد|بــــر |جر ص|ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

372244 هيم|بــــر|حسن محمد حسن  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

4o97|4 ل|لش|لسيد محمود محمود |ر |من |بــــ طنط|د|

26759| ء سعيد بــــيوم بــــيوم محمد|رس| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

62|o65 ن|مد شعبــــ|يمن محمد ح|مروتـــ  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

5||o58 ن|رق فتـــىح رمض|عمر ط سكندريه|ل|طبــــ 

2|376 تـــ جم| هيم|بــــر|زع |ل من|مي  تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

835977 ق|لسل|نىهي محمد عبــــد وي|م رسر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2|8983 حمد محمد|لسيد |لد |لسيد خ| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

769|5o ي
هلل|هيم عوض |بــــر|محمد | دئى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

5|5364 ي|ر
بــــر محمد حسن سعيد|ص| ئى بــــ دمنهور|د|

684556 ى | عر|لش|حد |لو|د عبــــد |حمد فؤ|حمد حسي  لمنصوره|بــــ |د|

9oo262 ى| مي  زك| رى |زخ| هرمي  ج|علوم سوه

278829 هيم محمد|بــــر|ر |تـــم محمد مختـــ|محمد ح |حقوق بــــنه

85729o عيل عىلي|سم|ن |لرحمن رمض|عبــــد ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

8698|9 ري|حمد سن|محمود محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|2964 حمد|ح |لفتـــ|سلىم محمد عبــــد ى شمس صيدله عي 

77o974 تـــتـــ عىل طرطور|حمد شح|يه | زيق|لزق|ره |تـــج

844983 ن|بــــ سعد سليم|لوه|محمد عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

847254 مي |هيم |بــــر|مي  |ل|هلل |عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|748|8 ن|يمن سيد شعبــــ|د |عم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

352995 هيم محمد|بــــر|هيم سيد |بــــر| ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

6884o7 لسيد حلىم محمد عيد|ء |دع لمنصوره|بــــ |د|

634427 ن|حمد محمد أحمد أحمد علو| زيق|لزق|ره |تـــج

|77o73 وق محمد عبــــد  م|لسل|بــــ عبــــد |لتـــو|رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4792oo هيم|بــــر|سلىم مجدى بــــخيتـــ محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

284|83 ل عىل محمد حسن|عىل جم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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827397 حمد محمود|عمرو محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|2o6o6 درس|هيم تـــ|بــــر|روق |يوسف نرص ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

89|942 يبــــى |رى نبــــيل لبــــيبــــ عج|م سيوط|بــــ |د|

8|4769 لنور جيد|يوبــــ عبــــد|مريم  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

3o568 شد|لحميد ر|شد عبــــد |بــــسمله ر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

835963 ن محمد خي  محمد|ده رضو|غ دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5|7o67 ح عىل منيس|لفتـــ|م عبــــد |هش| ند بــــ دمنهور|د|

26|383 ه ي حمد|هيم |بــــر|رس يوسف |سمي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

265592 لنقيبــــ|لمؤمن |محمد فتـــىح عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

34523o لجحش|محمود محمود محمد | عط |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

259333 هيم|بــــر|وى |منه محمد مك ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2|6|o لحكيم محمد|ر عبــــد |ريم مختـــ تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

4253|9 ي|ر
لعزم|بــــو |لسيد |لدين محمود |سعد | ئى سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

4645| وق رجبــــ عبــــد  لخطيبــــ|لكريم |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|58|6 ى  لسيد رزق|سلىم محمود حسي  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

33|746 هلل|لفتـــوح عبــــد|بــــو|لدين |ح |جر صل|ه |طبــــ بــــنه

359927 يف خميس حسن|ه يدي رسر ى شمس|د| بــــ عي 

685|54 م مقلد|لسل|حمد عبــــد |م |لسل|عبــــد | دين لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

835o29 حمد عىلي محمود|ء |ل| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

327625 يف ط هر|رق رزق ط|رسر ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

822483 يف موريس لبــــيبــــ بــــيشوي رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o3777 ف ك| |ر|ي مل محمد خليفتـــ|رسر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

43o|68 ف محمد |ندى  ف|سم|رسر عيل رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

476669 وى|لحفن|م بــــسيوئى |لسل|سهيله مصطفى عبــــد سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

838939 مون|حمد م|ره محمد |س لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

4892o ىط|لع|فظ عبــــد |لح|محمد عبــــد | دين ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6995o2 دق محمد|ر حسن ص|من دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

7o|332 ى  ر|لنش|محمود محسن محمد حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

|6|o97 لسيد|لسيد منصور |ندى  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 
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252556 وق ن هر معوض|رص ز|رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

69|658 لح حموده|سم محسن محمود ص|لق| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

6oo4o3 د|لجو|لد محمد عبــــد|لح خ|خلود ص |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6o5|65 ن|بــــو سليم|ح |لفتـــ|مصطفى عبــــد | تـــسنيم رض |بــــ طنط|د|

9|985 لد عىلي سلومه|محمود خ كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

826232 شد محمد|ر محمد ن|مي ن|طبــــ حلو

625549 لدين محمد خليل|ء |حمد عل|حور  زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

3388o3 لمعىط|ر عبــــد|جر محمود محمد مختـــ|ه |علوم بــــنه

9oo497 رص |لن|هيم عبــــد|بــــر|محمود | ر|ي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

699o95 لسيد شعي |در |لق|در محمد عبــــد |لق|عبــــد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

9o39|3 م |لسل|حمد عبــــد|محمد عىل  ج|ره سوه|تـــج

494798 لفول|حمد |حمد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

449677 لففى|هيم |بــــر|ح حموده محمد |صل |هندستـــ طنط

|45o57 حمد|لحميد |حمد محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

97o39 بــــ محروس|لوه|هدير حسنى عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|5492 رف|هيم محمود ع|بــــر|ء |ل| ن|بــــ حلو|د|

24395| دى|له|ء يشى فتـــىح عبــــد|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

899654 رف فول محمد  |محمد ع ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

573|| هيم عىلي|بــــر|زينبــــ محمد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

32685o لعزيز|رق سيد عبــــد|رحمتـــ ط هره|لق|علوم 

238444 ي
دى|له|حمد منصور عبــــد| |دئى هره|لق|حقوق 

6oo7oo لح|هيم محمد ص|بــــر|ء قدري |سم| |طبــــ طنط

29o333 |لبــــ|منى طلعتـــ طلبــــه عبــــد
ى
ق ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ ى جي 

34o83| لنبــــى|حمد عبــــد|يه سعيد محمود | |بــــ بــــنه|د|

|6o634 دق|نور ص|د محمد |زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

222322 ل|هلل مرس|رغده فتـــىح حسن خي   لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

449783 ي عبــــد |ن عبــــد |مرو
ر|لجز|لعزيز |لعزيز مصطفى |ضتـــ طنط|علوم ري

879486 د ينى  |م ج|م حس|بــــتـــس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8||2o4 تـــه|لرحمن حلىمي عىلي شح|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى
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838757 لبــــ|بــــوط|ىطي |لع|ن عبــــد|رمض| ند دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

69o544 ى عبــــد |ش| ر|ي ى|در ش|لق|هي  هي  لمنصوره|طبــــ 

778787 ء محمد حسن عىل حسن|سم| زيق|لزق|بــــ |د|

|2|323 بــــو رسيع|عيل |سم|ح سيد |نشر| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|63|8 ف محمود عىل|محمود  رسر ى شمس طبــــ عي 

533o73 حمد محمد صفوتـــ|لدين |مصطفى نرص  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

776475 ه  ف جوده محمد|ني  رسر زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

26o398 ين ممدوح عبــــد  مل جندي|لفضيل ك|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

77472| لدين|طمه عيد محمد محمد علم |ف زيق|لزق|بــــ |د|

6|8762 لسيد|حمد |حمد محمد |محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

2749o ن|حمد عتـــم|س سمي  |ين| هره|لق|حقوق 

883566 يمن يوسف رزيق |ر |من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3396o| ى مصطفى  حسني 
كريم مصطفى |ره بــــنه|تـــج

47553 ري|لبــــ|لمحسن عبــــد|عبــــد| محمد رض دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

623938 دى شتـــيه|له|لدين عبــــد |م |ك محمد عص|مل لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

9oo424 لنعيم محمد |مصطفى محمد عبــــد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|78476 ه منصور جمعتـــ عط هلل| |مشي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

896446 لرحمن |رس عبــــد|جر محروس ح|ه ج|علوم سوه

922286 س فهىم |هدير محمد عبــــ ج|ره سوه|تـــج

3|7778 زق|لر|تـــه عبــــد|نس مجدى شح| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4o629 لجوهري|لمتـــجىلي |عبــــي  عىلي عبــــد هره|لق|طبــــ 

6o6|6 ل|لع|دل عبــــد |رحمه جميل ع صيدله بــــنى سويف

6268o7 رس محمود محمد سليم|بــــسنتـــ ي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

88||3| ن |ن عثــــم|ء مصطفى شعبــــ|رس| سيوط|بــــ |د|

46|6o6 محمد بــــدوى مصطفى سعد فلو |ره طنط|تـــج

4o45|8 ن|ل محمد عثــــم|لد جم|محمد خ سكندريه|ل|ره |تـــج

265277 مل حبــــنه|حمد ك|مح |س تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

63233o ف محمد عطوه|ن |نوره رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

23243o سم|بــــر سيد محمد ق|حمد ج|مل | هره|لق|بــــ |د|

4o9837 ن|هيم زيد|بــــر|هبــــتـــ عيد عىلي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى
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768366 لسنيىط|وى |لص|لسعيد |مروه نزيه  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

678768 |سلىم محمد متـــول محمد عط لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6742| لسعود|بــــو|روق |هلل محمد ف|عبــــد صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

47776 بــــو بــــكر|بــــو بــــكر عىل |عىل  هره|لق|حقوق 

7o2488 لعزبــــ|لد عبــــد ربــــه |رحمه خ هره|لق|ر |ثــــ|

8o9727 ء محمود محمود محمد|ول سيوط|حقوق 

3|7646 د عيد حسن|ء عم|عل  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

883o34 مصطفى حسنى رشدى حسن  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

62426| ي محمد سحيو|ء |ل|
مجد لطفى ط|بــــ دمي|د|

8962|4 هلل  |هلل عبــــد|حمد خلف |ء |ل| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

52498 ن|حمد عثــــم|م |ندى عص ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

884983 لصوبــــى كريم |ء مصطفى محمد |سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

77962o لسيد|لسيد محمد |يمن | زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

4|5843 مل سعد محمد بــــدر|سندس ك لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

4954|| د|لجو|دى عبــــد|له|حمد محمد عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

325|93 موىس حسن| مصطفى زكري ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

823395 لبــــصي |لحفيظ عبــــد|بــــ عبــــد|لتـــو|ء عبــــد|وف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

837|74 لزىكي سعد|هلل محمد |محمد عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

77439 ى ع|هلل |وليد خلف  بــــدين|مي  هره|لق|حقوق 

359486 ى|بــــر|م |ء عص|سم| هيم حسني  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

2|7|52 هيم طعيمتـــ|بــــر|رق حلىم محمد |ط| هي ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

35o87| حمد|يتـــ محمد سيد سيد | ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

7|57o4 هلل محمد زىك محمد حسن|منه  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

252|o| لففى|لرحمن |هيم عبــــد|بــــر|ء |رس| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

5|9977 للـه|شم عبــــد |عيل محمد ه|سم|ء |ل| تـــربــــيتـــ دمنهور

77o247 تـــ|لشح|ر |لستـــ|حمد عبــــد |حسن  زيق|لزق|ره |تـــج

854o92 تـــ حسن محمد|حمد نش| ي|علوم 
|لمنى

6|o292 هلل| |محمد عىل عىل عط |ره طنط|تـــج

696556 تـــه|لمتـــول شح|لمنعم |د عبــــد |زينبــــ جه لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 
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4|98o ده حسن محمد|ن حم|يم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

49o347 لعزيز|ل عبــــد |لع|ورده صبــــري عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

777983 رى عىل|هلل بــــند|لسيد عبــــد |ن |حن زيق|لزق|بــــ |د|

62|379 بــــو زيد|حمد محمود محمد |ن |رو لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

22|446 لح|لح عىل ص|ص| لح رض|ص ن|بــــ حلو|د|

48|8|5 هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|دهم | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

688922 لحميد جمعه|دل جمعه عبــــد |ل ع|طل لمنصوره|علوم 

675o37 فظ خليل|رص زىك ح|محمد ن لمنصوره|ره |تـــج

62235o ى حسن محمود نبــــه|رحمه حسن  ن|مي  ط|بــــ دمي|د|

76o6o5 ى |ف هيم|بــــر|طمه محمود حسي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|2|688 لسيد|مي |ئل س|عمر و |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

349272 هيم سيد منصور|بــــر|مي |نسمتـــ س |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

684987 لسيد|لسعيد |لدين |ج |رس| ء زكري|سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|22|35 ن|مه سليم|مح سل|ندى س|س هره|لق|ره |تـــج

293o57 تـــه|رس عفيفى شح|عفيفى ي لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

34257o حمد|لحميد |لرحمن يحن  عبــــد|عبــــد عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

839963 ى|للطيف عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد لحميد حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

422945 ى منصور محمد محمد يونس|ي سمي  سكندريه|ل|علوم 

755o89 س|ح عيد عبــــ|ء صل|رس| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

627944 ى|ل عبــــد |محمد جم لمنعم خضي  زيق |لزق|تـــمريض 

535449 لدين متـــول عىل حسن|ح |زينبــــ صل سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|445|5 حمد محمد عرفه محمد| ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

92o926 يمن بــــخيتـــ عىل|يوسف  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

88o446 ك |لمل|يكل محسن موىس عبــــد|م سيوط|ره |تـــج

|38o8o ل|هيم هل|بــــر|م محمد |سل|محمد  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

359|o3 لرحمن مصطفى محمود عيد|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

83o62| لمجد مسعود|بــــو|ح |حمد صل| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|4|53 هلل|ى رزق |ئى بــــطرس بــــش|رس| |بــــنه| هندستـــ شبــــر
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4226o6 لركيبــــ|يمن حسن |لرحمن |عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

783|99 لسيد فتـــوح منصور|م |سل| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

883o72 لدين سعيد محمد  |سعد | لي|د سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35o463 حمد|لح |هر ص|هلل م|عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

35375| د|لجو|ل محمد متـــول عبــــد|بــــل |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

6o296| مه|حمد سل|ء فتـــىح |سم| لمنصوره|بــــ |د|

922975 محمود سيد محمد منصور  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

23o936 لكردى|لسعيد |م محمود |سل|حمد | هره|لق|عه |زر

78344| ن محمد|محمد مصطفى سليم زيق|لزق|بــــ |د|

2333|4 لحكيم|م محمد عبــــد|عص| مه لفيوم|عه |زر

4|5993 ي|ر
ي | ئى

ن|لعري|نبــــيل بــــسيوئى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

369274 لرحيم محمد شلبــــى|ء شلبــــى عبــــد|رس| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4|4232 شد|هيم صبــــرى ر|بــــر|بــــسمه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3339o6 ى|يوسف ع دل محمود حسي  |بــــ طنط|د|

82776| ي عري|د |زي
ن محمو د| لقرىسر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|269o7 حمد عبــــد ربــــه|حمد محمود |محمود   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

347849 لح|هيم ص|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

636832 جر صبــــىح محمد طريف|ه زيق|لزق|عه |زر

75o738 حمد|ن |هر رمض|لرحمن م|عبــــد  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

435435 ده|بــــوعق|لسيد محمد |د |جه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

699396 حمد حسن|م عبــــده عىل |له| ى شمس طبــــ عي 

4234o4 هيم عفيفى|بــــر|ىط |لع|ء عبــــد |شيم سكندريه|ل|بــــ |د|

8857|| حمد |هيم محمد |بــــر|مصطفى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69o|93 ر|لنج|ىط حسن |لع|عيل عبــــد |سم|ن |نوره لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

53o296 حسن عىلي قطري| دين سكندريه|ل|هندستـــ 

7698oo لعزيز|مه محمد عبــــد |س|منيه | لسويس|معتـــ |علوم ج

7652o7 ى عشعش|ح محمد |مؤمن صل مي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

8|4229 مل محمد|محمود صبــــىحي ك ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3oo56 هلل|بــــ عبــــد |لتـــو|ء يحن  عبــــد |دع هره|لق|ره |تـــج
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3724o8 ن|لسم|ن |حمد حمد|م |هش ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

437o2o دل بــــيوم بــــيوم عيس|ء ع|ل| لشيخ|بــــ كفر |د|

825635 ه محمود عبــــد| لحميد محمود|مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

256299 لحميد تـــعلبــــ|هلل محمد عبــــد|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6|2928 ن|لسيد عطيتـــ عتـــم|حمد يشى | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

69345| حمد عمر|د مصطفى |محمد عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

625627 حمد|ن محمد محمود محمد سيد |نور زيق|لزق|طبــــ 

628669 ن|ح محمود سليم|جر صل|ه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|59626 بــــو رسيع|هر |لظ|م عبــــد |ء هش|هن ى شمس|د| بــــ عي 

476437 لدين عىلي حسن|لرحمن محمد سعد|عبــــد ره دمنهور|تـــج

2|6482 ى|هر مصطفى ط|ط هر حسي  ن|هندستـــ حلو

877oo7 عيل محمد سيد  |سم|نشين  سيوط|بــــ |د|

75|488 لرحمن|س عبــــد |يمن محمود عبــــ|يمنى  ره بــــور سعيد|تـــج

354739 ى م سمي  حكيم|عص| يوستـــي  ى شمس|د| بــــ عي 

2476o7 لعظيم محروس محجوبــــ|ل عبــــد|محمد جم ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

89799| لس  ك |لمل|ووس عبــــد|نثــــى متـــ|كي  ج|ره سوه|تـــج

6346oo د|لجو|لصمد عبــــد|دل عبــــد|حمد محمد ع| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

65228 ى يف خليفه حسي  رحمه رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54o623 ى  هيم|بــــر|حمد حسن |حسي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4o9572 هلل محمد عـيس|بــــر عبــــد|وى ص|مك |حقوق طنط

|4|572 حمد|ج يوسف |جر حج|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

468o8 وى|لد سيد سعد|ر خ|من هره|لق|ر |ثــــ|

76o|o| حمد|ضل |حمد ف|محمد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

245759 س|مه عبــــده موىس حو|س|د |زي شمون|نوعيتـــ 

45|648 شد|لعربــــى سعد ر|مصطفى  سكندريه|ل|ره |تـــج

755249 هلل|بــــ |ر محمد محمود ج|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

48832| د محمد يوسف يشى|يوسف رش سكندريه|ل|حقوق 

789647 ل عىل|لع|م رجبــــ عىل عبــــد |سل| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

68258o يف عبــــد |هبــــه  لعزيز عىل دوله|هلل رسر لمنصوره|طبــــ 

89o374 لرحمن |حمد عبــــد|محمود سعد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 
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259o25 هيم|بــــر|حمد |م |دل س|ع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2654|| لزتـــحرى|لرحمن |تـــ عبــــد |حمد محمد شح| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

42|37|  عبــــد |لبــــ|ء سعد عبــــد |شيم
ى
|لمقصود نرص |ق

لدين
لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8224|6 ي ج|دي مجدي ن|ش د|ج  سيوط|حقوق 

6o2473 لسيد بــــدر|جي |لصل|هدي محمد  |بــــ طنط|د|

633985  عبــــد |محمود عبــــد 
ى
|لحكيم دسوق

ى
لحليم دسوق زيق|لزق|علوم 

755246 ك|لمل|م موريس بــــخيتـــ عبــــد |ري|م عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

29347| ى محمود عىل محمد نرمي  لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

759663 ف مني  عبــــد |ء |شيم لرحمن|رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

44973 لرحمن يشى بــــدر عىل|عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

6875o| هيم عىل حمد|بــــر|وجدى | هويد صيدلتـــ بــــورسعيد

494725 هلل خرصى|مصطفى عبــــد ربــــه فرج  بــــ دمنهور|د|

9|3o94 للطيف |بــــر عبــــد|تـــه ص|ح شح|سم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7o4o37 ي|بــــر|هيم محمود |بــــر|لرحمن |عبــــد 
ل|هيم جى لمنصوره|هندستـــ 

4338|4 ن|لرءوف عمر|أحمد محمود عبــــد |ره طنط|تـــج

864o2| ي |بــــ |جرجس ج
سحق|هلل لحىطى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

49763| ى |يم| ئى|لزلبــــ|ن محمود حسي  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

424434 لرحمن محمد ربــــيع محمد بــــدوي|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77o482 نم|هلل محمد غ|هلل محمد عبــــد |عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|8564 لصغي |حمد |حمد رجبــــ | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

577o7 ف قطبــــ محمد|رق |ط رسر ره بــــنى سويف|تـــج

4975|8 |مصطفى عىل حسبــــو| ند ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

699|44 عود|هيم ك|بــــر| |م ربــــيع عط هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3424|8 دى فول|له|ود عبــــد|دى د|له|ء عبــــد|دع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7o5725 وى|لغربــــ|هيم محمد |بــــر|حمد سعد |محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o799| د|ن ج|ن وهد|حمد وهد|هلل |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

322386 هدير عىل فرغل عىل تـــوئى ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8||o56 د عىلي|ء ربــــيع رش|دع ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

2876|3 لغنى|لنبــــى عبــــد|سم مجدى عبــــد|بــــ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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5|4475 لسمكرى|ن سعد خميس |نوره بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6o7776 قوتـــ رجبــــ|ء محمد حسن ي|نجل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

485|32 ي|در محمود محمد |لق|لطيفه عبــــد  لعشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

775593 ى |لرحيم محمد رش|عبــــد  حمد|د حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69|5o9 ف عبــــد |د |زي متـــ|ر طه سل|لغف|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o992| هلل|عيل عبــــد|سم|هلل منصور سعد |منتـــ  |نوعيتـــ فنيه طنط

875834 ى شح|حسنى شح تـــه |تـــه حسي  سيوط|ره |تـــج

4oo83| هلل|للطيف عبــــد|عمر حسن عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

23o2o3 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|حمد |لدين |سيف  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

7o9o|6 ى |د بــــس|عم حمد محمد|م حسي  لمنصوره|ره |تـــج

44o7o| للطيف سعد|متـــ عبــــد|س|م |له| لشيخ|تـــمريض كفر 

|74923 لدين محمد عىل يىح|ء |ء عل|حسن ن|بــــ حلو|د|

63328| تـــه منصور|تـــه منصور شح|ره شح|س زيق|لزق|حقوق 

5o5248 ف  لكريم|حمد عىل عبــــد |أحمد أرسر سكندريه|ل|علوم 

5|6857 بــــسنتـــ محمود محمد نجله تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

222|94 لحمد|بــــو|مريم عيد محمد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|32|78 لسندبــــيس|حمد حسن محمد محمد |سلىم  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

228445 لمجيد|رص عىل عبــــد|ء ن|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77645 لحسن حسن|بــــو|هيم |بــــر|م |ريه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

427689 |لحميد |لسيد عبــــد|هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد
وى|لنحر

|بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5o6538 لشوج |لسيد |لسيد مصطفى |ن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|46o مريم سعيد سيد قرئى هره|لق|طبــــ 

33497 وق ع نور محمود عىل|بــــد |رسر ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

|37o8o لم|يوسف محمد سيد عيد س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

686444 حمد|لسيد |هيم |بــــر|حمد محمد | لمنصوره|هندستـــ 

82o349 ن|لمحسن زي|عيل عبــــد|سم|عمرو  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

887||6 لموجود  |ح حسن عبــــد|ء صل|شيم سيوط|حقوق 

324365 لحليم|لجليل عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|متـــ |س| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

286578 ي|ر
نم|لدين محمد غ|عز| ئى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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63755 محمد معوض معوض محمد ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

6oo779 ر|لنج|حمد |هيم |بــــر|حمد | |لي|د |علوم طنط

62269o لمول فوده|لمول عبــــد |حمد محمد عبــــد | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

436374 هلل|د مني  محمد حسن بــــ|زي لشيخ|ره كفر |تـــج

|28837 ن|هلل رمض|ن عبــــد |هلل رمض|عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6|853| ر مصطفى درويش حيدر|من ط|بــــ دمي|د|

67233 سمي  نصىحي وهبــــه| مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

899255 ن |ل حس|لع|حمد سيد عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

6o7|56 لبــــقرى|م |م|م محمود |م| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|3|73| ى|ن محمد فتـــىح عىل حس|ريه|م ني  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

265599 محمود مني  محمود خليفه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

838364 ذلي|لش|لدين |ح |يمن صل|محمود  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

525|4o ي 
لجدوي|آيه ممدوح محمد مصطفى سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

|8676 مد عىل|بــــ عىل ح|شه كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

2532|2 وى|لحفن|هيم خليل |بــــر|ح |بــــ صبــــ|رح تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|675o3 ع محمود|حمد رف|هلل |منتـــ  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

4|994 هيم محمد|بــــر|ل |تـــسنيم جم تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

36332o لسيد|هيم |بــــر|هيم |بــــر|هيم مجدى |بــــر| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

875725 محمد سيد قرىسر عبــــد   سيوط|ره |تـــج

4|597 لسيد|حمد سعيد يونس | ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

4|4344 ف عبــــد|نور  هد|لحليم مج|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4365o5 هلل|مل محمد عبــــد |محمد جمعتـــ ك لشيخ|علوم كفر 

4|6ooo عبــــي  أحمد محمد عوف لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

694|76 سعد رسور| هيم رض|بــــر| لمنصوره|حقوق 

756538 ى|لرحمن |وى عبــــد |ئى شبــــر|م| حمد حسني  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5o6||6 لدين عمرو سعد محمد عبــــده|سيف  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

324286 ى مني   هيم|بــــر|مني  حسي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

683722 ى ق نم|ن غ|سم رمض|نرمي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6|7733 لقنيىل|ىط |لمع|هر أبــــو |لرحمن ط|عبــــد  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي
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855|5 ئ  محمد محمود|لميس محمد رج لفيوم|حقوق 

363367 لسيد|حمد |هيم |بــــر|م |عص ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

646392 ل مصطفى مصطفى سويدى|ندى جم ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

694573 لبــــيوم|لسيد |ن مصطفى محفوظ |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

29o469 هلل|ن سنوس ضيف |محمد رمض منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

77o|93  رضو
ى
ن حسن سليم|مؤمن صدق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o3o49 |ل شتـــ|لع|ل عبــــد |ل جم|لع|عبــــد  ي صىح طنط
|معهد فنى

42964| ي|در عبــــد |لق|دل محمد محمد عبــــد |ع
لغنى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|42o43 لسيد مظهر|لد محمد |محمد خ ى شمس هندستـــ عي 

6|6487 ندين طه محمد عوض ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

4o2483 حمد محمد|ء دهبــــ |رس| سكندريه|ل|حقوق 

2|4242 لديبــــ|هيم حسن |بــــر|ن يوسف |مرو ن|بــــ حلو|د|

7o7o72 ن|لدهل|ل محمد عبــــده |محمد جم س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

54|953 ىسي|لعبــــ|محمد حمدى مسعود عىل  لشيخ|عه كفر |زر

243388 |ل محمد محمد عط|سهيله جم هره|لق|صيدله 

4|4889 سمر حسن رجبــــ عبــــده خليل لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||7363 هلل|ريمون بــــطرس رزق | رين|م ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|83|2 مر حمدى سيد|حبــــيبــــه س هره|لق|ره |تـــج

|32|34 حمد|زق |لر|حمد عبــــد |دريه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

334323 ي|لح |ل ص|محمد جم
ى
لدسوق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

442773 زى|لمغ|حمد جمعه عىل |ء |دع معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

485872 لسيد|لبــــسيوئى محمد |ء محمد |رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

82|o33 ي محمد |رس|
حمد|ء مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

63723| |لوف|بــــو|لسيد |د |م رش|ن عص|يم| ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

7o9336 حمد عىلي|عىل محمد  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

7o3o2| حمد عبــــيد|لحسينى |مح |ء س|سم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

246762 وى|لطنبــــش|حمد سعيد |در |ن ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

8|||8| ي محمد
مريم محمد وففى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

6o9565 بــــيل|لسيد ق|لبــــرعي |أحمد أيمن  |هندستـــ طنط
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4959|8 ن خليفتـــ صبــــح|بــــر شعبــــ|ر ص|من عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o47o3 حمد متـــول|لم |ن س|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

45|85| لخول|لسيد حسن |حسن  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

76322o لسيد دعبــــس|محمد طه | لي|د بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

636o|9 حمد|محمد نور بــــيوم | ند زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

496968 ر محمد عىل حميده|لستـــ|ئل عبــــد |ن و|نوره عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|852| يدى حسن بــــهنس بــــخيتـــ |ه سيوط|حقوق 

887434 بــــ |لوه|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عىل عبــــد| سيوط|حقوق 

23664 يد|بــــو |مصطفى محمد عىل  ى لي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|4846o ي|ر
حمد|سيد محمد | ئى هره|لق|م |عل|

|38296 لنوبــــى|لعزبــــ |محمد سيد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

49|523 لمنعم جوهر|لسيد عبــــد |رؤيتـــ  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

886838 ل |صموئيل يوسف غبــــري| دين سيوط|بــــ |د|

|73768 محمد ممدوح حسن محمد هره|لق|حقوق 

925398 ن  |مصطفى عيد تـــوفيق شعبــــ سيوط|بــــ |د|

489285 زق|لر|لسيد أحمد تـــوفيق عبــــد|ن |رو سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

26o562 ي
ف فتـــىح زل| |دئى بــــيتـــ|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

634|99 ىط|لع|ىط محمد محمد محمد عبــــد|لع|عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

|55735 رضوى مجدى سعيد فرج ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

77252o لنبــــى|لعزيز محمد عبــــد|لسميع عبــــد |نىح  عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

67838o ى حسن|مروه ممدوح عبــــد  لعظيم حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

||9544 حمد|ن |حمد سليم|حمد | |رن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|28622 ئل سعيد زىك|يفن و|م ى شمس| لسن عي 

226578 لمجيد|رق محمد عبــــد|محمد ط هره|لق|علوم 

||5257 لح|بــــر ص|محسن ص| رين|م ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9|7583 د سعد مرزوق |د رش|عم سيوط|حقوق 

263473 لبــــدوى|هيم |بــــر|د مجدى محمد |سع |حقوق بــــنه

33o525 فتـــ محمود  |لسيد عر|مي 
ى
ق |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

332728 لكشك|للطيف |م محمد عبــــد|رق هش|ط ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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|52o98 بــــثــــينه عمرو يحن  محمد ن|حقوق حلو

2|9o39 دى|لبــــغد|حمد وليد رأفتـــ | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

246|4o مر|لشيخ ع|حمد |لعزيز |حمد عبــــد| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8|738| للطيف حمد|حمد حمدي عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

5|4592 ء محمود محمد محمود عىل|رس| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|53o3| لمتـــول|يمن مصطفى |مصطفى  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

5|8783 ف |سمر  ى|رسر لسيد محمد يقطي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

37o477 ى رف|هيم رف|بــــر| ع|ع حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6|oo69 لم|حمد موىس محمود س| لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

68433 ن|لعظيم رمض|حسن عبــــد| نه لفيوم|نوعيتـــ 

8|o476 ف حبــــيبــــ جريس|س |تـــوم رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

|27365 روق محمد|لد ف|لرحمن خ|عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6445o|  ي|ء محمود محمد |وف
ى
قوتـــ|لدسوق تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

838629 ى عبــــد ى حسي  لحكيم|رحمه حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

336o54 هيم محمد محمد|بــــر|هلل |منتـــ  ى شمس حقوق عي 

49257 ي عبــــد |ه
در|لق|جر ربــــيع جيوىسر ن|بــــ حلو|د|

92o475 ل  |لع|ل محمد عبــــد|لع|لدين عبــــد|بــــ |شه ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

5o722o عيل محجوبــــ |سم|لد |ء خ|رس| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

755365 عيل|سم|هلل |حمد عبــــد |خلود  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|2335 لقيم|هيم |بــــر|هيم |بــــر|أحمد صبــــرى  |ره طنط|تـــج

354228 مل حسن|ل ك|ء جم|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4883o7 عيل|سم|لسيد محمد |محمد محفوظ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|47o8 لدين|يم نور|لد|لد عبــــد|ن خ|يم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

774974 ى|محمد ه  محمد حسي 
ئى ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

92o983 م |م|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|ن |يم| ج|بــــ سوه|د|

5o4757 هلل عىل موىس|هيم محمود عبــــد|بــــر|رحمه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

254287 صد|لق|حمد محمد خليل | |دون|م |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

327o39 عيل|سم|ل |لع|لرحمن عبــــد|طمتـــ عبــــد|ف ى شمس حقوق عي 

89|69o ري |نوبــــ مجدى جرجس زخ|بــــ| ي صىح 
سيوط|معهد فنى
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|6o48| نوبــــ مفرح فتـــىح تـــوفيق بــــولس|بــــ| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

757357 م يشى عطيه محمد|حل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7838o8 ل|لع|لرحمن عبــــد|لسيد محمد حموده عبــــد| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

3696o7 حمد مصطفى|حمدى يىح  |حقوق بــــنه

755986 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|لرحمن وليد عبــــد |عبــــد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

5|3556 وى|لص|لحميد محمود |رجبــــ عبــــد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

888|79 ل |لعس|حمد |مد محمد |مل مصطفى ح| سيوط|نوعيتـــ فنيه 

6o3o29 م محرز|مه محرز س|س| لمنصوره|ره |تـــج

4934|9 رك|حمد نبــــيل محمد  مبــــ| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

52768| لبــــ عىل|ر حسن عىلي ط|مي زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

775546 محمد محمد فكرى محمد عقل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6o6o|3 ن|لطح|هيم محمود |بــــر|محمد نشأتـــ  لمنصوره|حقوق 

4|975| مر|لمول عىلي ع|د عبــــد|مصطفى فؤ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

285o74 ى جم|ي حمد|ل محمد |سمي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

793895 حمد يوسف|ل |حمد محمد كم| ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

765876 لعيوىطي مرع|ود |لمنعم د|يه عبــــد | بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

3622o| هيم |بــــر|لدين نبــــيل محمد |نور  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32|957 يمن محمد يوسف|رتـــ |س ى شمس|تـــج ره عي 

6||o82 لسيد سعيد|لرحمن |هدى عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

25o7| هيم|بــــر|ل |محمد كم| تـــفى زكري هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o8384 لجليل|لعليم عبــــد|محمد سعيد مسعود عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

24|2o5 ف عبــــد|هلل |عبــــد هيم|بــــر|لكريم |رسر ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

679o55 ف صديق عبــــد |لد |خ لعزيز|رسر لمنصوره|حقوق 

445232 ئيل|طف نظي  ميخ|ريمون ع ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

528838 لسيد عمر|بــــ محمد محمد |مه ضتـــ دمنهور|علوم ري

6|3473 شموئى|ل|بــــر |ء ص|عمر عل لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

535236 ج لبــــيبــــ|يحن  فتـــىح حج ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

6|2|o4 ف محمد هل|عيل |سم| لجمل|ل |رسر تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه
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22|o72 ن|هلل محمد محمد عثــــم|منه  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

78596| م|لسل|حد عبــــد |لو|محمد مصطفى عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

26|88o ن|ل متـــول محمد رسح|لرحمن جم|عبــــد |بــــ بــــنه|د|

25288 لسيد|ئى حمزه |ء ه|رس| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

6966o| لحق عيس|ن عبــــد |محمد رمض لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

88557o ي|ر
هيم |بــــر|ض |جح ري|ن| ئى سيوط|تـــربــــيتـــ 

694476 ف|ن عس|حمد سليم|ره مدحتـــ يشى |س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

643o93 د|حمد محمد فؤ|ن |نوره زيق|لزق|ره |تـــج

545|8| تـــ حمدي مصطفى | ى|مي  حمد حسني  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

|39o5 ى|ء حسن بــــدوي |عل لنصي  ى شمس هندستـــ عي 

266969 ف عبــــد|ء |رس| لسيد محيسن|لمحسن |رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

823486 ي|لبــــ|ء حسن قطبــــ عبــــد|دع
ى
ق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

63oo92 هيم محمود|بــــر|عىل نبــــيل  زيق |لزق|تـــمريض 

6|o98o بــــوشهده|ع |لسبــــ|محمود فهىم  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

357|2| رق محمد محمد|ء ط|ل| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

68o494 رص محمود عىل بــــدوى|محمد ن ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

37o925 حمد|لدين |سميه محمد زين  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

433848 در زهرتـــ|لق|بــــ عبــــد |لتـــو|محمود لبــــيبــــ عبــــد  لمنصوره|علوم 

226435 ده خليفه محمد|عمر حم هره|لق|علوم 

636598 لعظيم|غبــــ عبــــد|ء ر|لعظيم عل|عبــــد  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

4|7|76 لدين حلىمي محمود عقبــــه|م |بــــ عص|يه| لشيخ|ره كفر |تـــج

83882 لد|لحليم خ|حمد حسن عبــــد|ء |ول بــــ بــــنى سويف|د|

244|47 حمد عوض|محمد عىل محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|3|o6 لمسيح عزيز|جوزيف عبــــد| جوي وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

82o|57 لمهدي|مل |سحر ربــــيع محمدك ج|بــــ سوه|د|

464524 لس وليم شفيق بــــش ره نخلتـــ|كي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

696639 هلل شيحه|محمد عبــــد | رش سكندريه|ل|صيدله 

69o84| ه عبــــد | ن|لرؤف عثــــم|لحميد عبــــد |مي  لمنصوره|علوم 

8349o6 لرحمن|هلل عبــــد|محمد سيد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج
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273464 حمد محمد|ل |بــــ جم|رح ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

862758 ي |سل|
حمد|م محمد مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8o74|7 در|لق|هلل عبــــد|در خلف |لق|عمر عبــــد سيوط|ره |تـــج

6329o9 رج|لج|لعزيز |لسيد محمد عبــــد |ء |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

9o8728 فظ |لح|تـــم رجبــــ عبــــد|محمود ح دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

68765| ى ص|ي  فرج محمد |سمي 
ى
لمرىس|ق ي |

لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|8664 وتـــ|مح مصطفى حل|محمد س ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

578o| حمد|د |ن فؤ|ن رمض|نوره ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o6548 يف  ف عبــــد |رسر لزغبــــى|لحميد |لحميد عبــــد |رسر |بــــ طنط|د|

855336 محمد عيد تـــوفيق محمود لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

4o9oo5 ن|هيم زي|بــــر|حمد |حمد سعيد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

336o|3 ف محمد عبــــد|بــــ |رح بــــ|لوه|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

32|49o يف عبــــد حمد|لمنعم |محمد رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|5362 يل|هيم ن|بــــر|رم |لمك|بــــو|يمن |رس |ف لشيخ|ره كفر |تـــج

77448o لعز|لحميد فوزى مصطفى أبــــو |ء عبــــد |سم| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

2o474 ى|محمد حسن محمد حسن حس ني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|67444 لسيد عىل محمد|لعظيم |عمرو عبــــد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

262468 لرحمن|رس طه محمد عبــــد|د ي|زي ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

3|6955 لحفيظ|حمد عبــــد|حمد عيد | ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

55529 حمد سميح محمد|جر |ه صيدله بــــنى سويف

44o7|4 ن صقر|لعزيز سليم|محمد عبــــد| دين لشيخ|نوعيتـــ كفر 

4353|8 ى  ى |نرمي  ئى|للبــــ|حمد محمد حسني  سكندريه|ل|صيدله 

283||4 لمطلبــــ شندى|ل عبــــد|لد جم|خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

273424 لد محمود محمد|سهر خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

53872| ن|لبــــطل|هيم |لسيد محمد إبــــر|حمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

49|3o| بــــر|لعظيم محمد محمد ج|ء عبــــد |ل| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

324o87 | 
ى
م|م|م |له|دهم شوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o7349 محمود محمد ذىكي محمد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|64862 لسميع محمود|طمه حلىم عبــــد |ف سيه|نوعيتـــ عبــــ
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7o9856 لمنعم محمد|لق عبــــد |لخ|فيفى محمد عبــــد  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

534o43 ف عبــــد|مؤمن  ح نصيبــــ عىل|لفتـــ|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

264568 وق عص وى|لشعر|م شلبــــى |رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3322o8 لمعىط|هلل محمد عبــــد|هلل محمد عبــــد|عبــــد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

463374 ين  ف رش|رسر ي|رسر
ى

د محمد شوع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

842o36 ر عىلي|لنج|ج |حليمه حج دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|63o83 حمد|حمد مصطفى |منيه | ن|تـــربــــيتـــ حلو

82749o ح محمد حسن|ل صل|م| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

646879 در|لق|لكريم عبــــد |در عبــــد |لق|ل عبــــد |نه ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

688967 ى|لد |محمد خ لسيد محمد عوضي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|53246 د|بــــ ج|لتـــو|م عبــــد |م|طمه |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9|85oo جح حمدى درويش |يه ن| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

266986 م|ئد محمد عىل هم|يه ر| شمون|نوعيتـــ 

226|o5 ن بــــخيتـــ حسن|عىل شعل ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

6|394o ين  ئى|لكسبــــ|هيم |بــــر|هيم مصطفى |بــــر|شي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

249587 ف سليم| |دون|م ن جرجس|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

2|9729 ه حسن عبــــد| ليش|بــــو|سط |لبــــ|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

79o27| ي|بــــسنتـــ عبــــد 
لنبــــي محمد عفيفى ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

793o|o لحميد|ء مجدى عىل عبــــد|رس| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

84|889 ي |لر|د عبــــد|جه
حمد حسن|ضى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

537|2 لرحمن|حمد عبــــد |لرحمن |مروتـــ عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5o|578 ده|بــــسمتـــ عزتـــ بــــكر محمد حم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

34689 ي
لسيد|لدين حسن |محمد سعد | دئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

62o597 مه|لسيد فريد فريد سل| |نور حقوق بــــورسعيد

43|22| ن لعفيفى عفيفى|لعظيم |يمن عبــــد | |مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

526385 مد|حمد ح|محمود مجدى عىل  سكندريه|ل|بــــ |د|

688|47 لزغيبــــى|حمد |لغنى |م عبــــد |حمدى هش ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

825793 لدين سيد حمزه|ء|هدير بــــه |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري
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76|448 هلل محمود|حمد عبــــد |حمد مصطفى | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

264469 لعظيم محمد عفيفى|مرفتـــ حسنى عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5335o6 ديبــــ صليبــــ|ميل |ن |ليىلي سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7|o793 عيل|سم|م |هيم عطيه بــــره|بــــر|عمرو  لمنصوره|علوم 

48499o مل|ر ك|لستـــ|حمد عبــــد |زم |ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89o|54 ك  |لمل|هلل عبــــد|نرص | يىلي|مريم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

54333| لم|دى مبــــروك س|له|ندى محمد عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8|o7|| ى حسن|ه جر محمد حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

888743 ف عبــــد|ء |ول سط تـــوفيق |لبــــ|رسر ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

698|93 لم|م س|م|ل|لسيد | |هد رض|ن ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

4953o6  هندى|لد مجدى |خ
ى
حمد شوق عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

2|2|85 لعظيم|لرحمن محمد عبــــد|حمد عبــــد| هره|لق|هندستـــ 

238384 ى |ي هيم|بــــر|يمن محمود عىل |سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

35o96o حمد محمد صبــــىح محمد| سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

37|o3 بــــ|حمد محمد حلىمي دي| هره|لق|ره |تـــج

86|849 لي محمد|لحمد غز|بــــو|جر |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9ooo93 ى |لص|ن عبــــد|م محمد عثــــم|سل| لحي  ج|ره سوه|تـــج

2687o7 حبــــيبــــه فوزى محمد محسن ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

5|2888 دل محمد محمود سيد أحمد|محمد ع سيوط|عه |زر

2|4922 لنعيم محمد خليل محمد|محمد عبــــد لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

64385| ئيل|مريم عدل عدل عوض ميخ زيق|لزق|بــــ |د|

323927 حمد|لدين محمود |طف عز |رحمه ع لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

|6o|o ره عمرو خليل محمد عزتـــ خليل|س هره|لق|ره |تـــج

636384 هلل محمد|هلل فريد عبــــد|محمد عبــــد زيق|لزق|طبــــ 

4o4o88 حمد|لسيد |لسيد صبــــري | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o7395 مر|هلل ع|مر عبــــد|لحكيم ع|ء عبــــد|ول |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

26596o لسميع|حمد محمد فوزى عبــــد| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9o|248 ى عوض مل ك عوض |نرمي  ج|تـــربــــيتـــ سوه
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6|o||o |لمو|محمد محمد محمد 
ى
ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|43o66 هيم|بــــر|شد |لد ر|خ| هيند|م سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

4o857| ره|بــــ عىل حسن فر|يه|بــــسنتـــ  ى شمس| لسن عي 

68328o لسيد محمود|ر محمود |من لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

227489 رى تـــسن|لد بــــش|محمد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|3|372 تـــه نسيم|مح شح|بــــ س|يوس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2579|o مه|م محمد محمود سل|سل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

462244 بــــوزيد|هيم  |بــــر|ن |لمطلبــــ قنع|ريم عبــــد  سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

8|6942 حمد نرص|م محمد |حمد عص| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

5o3765 نوبــــ شنودتـــ عوض سيدهم|أبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7834|2 ن|لحميد سليم|ر محمد عبــــد |من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3437o4 لرحيم رجبــــ حسن|محمد عبــــد |حقوق بــــنه

44o553 لقوي|لقوي عىلي عبــــد|منى عبــــد |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

2383o3 ه محمود عىل محمود|نج هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22o355 هيم|بــــر|ئى مبــــروك |يوسف ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

629439 لرحمن محمد|ء عبــــد|عل| ند زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

876o34 تـــه  |شح| د زكري|بــــيتـــر ميل سيوط|علوم 

5437o9 يدح|حمد عبــــد| لمقصود حسن رسر عه دمنهور|زر

|4835o ى  بــــو شويىح|مريم منصور حسن حسي  هره|لق|بــــ |د|

336292 ر|جر محمود خليفه مختـــ|ه ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

6o298 حمد|مد |بــــر ح|جر ص|ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

275856 ى نبــــيل م هر ملوكه|شي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

2|5398 ى ع|ك هيم|بــــر|بــــخيتـــ | طف عط|رولي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

774254 يز|ندى عتـــريس محمد ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

48o553 ي 
حمد محمد عىل|ميىمي مصطفى دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

697o92 للطيف|لد عطيه عبــــد |لرحمن خ|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

8566|8 ح نمر عدلي|محمد صل لمنصوره|حقوق 

46754 دى سعيد رمزى خليل|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|7|6|9 ج محمد|بــــ ض|يه| |دين ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى
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3844| لطوى|لحفيظ |لحميد  عبــــد |يدى محمد عبــــد |ه هره|لق|بــــ |د|

269487 ي
ن|هيم تـــوفيق زهر|بــــر| |دئى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7885o5 لسيد محمد يوسف|ممدوح | رند نوعيتـــ بــــور سعيد

8o4387 ين عمر حمد|ن محمد |شي  ي|عه |زر
|لمنى

||7|29 جورى|س بــــ|ر عبــــيد متـــي|دو|تـــي  |فيلوبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o|832 ى هلل عيس|سعيد لبــــيبــــ عبــــد| كرستـــي  سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

2|992o حمد خليفه|ء خليفه |ل| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

77|733 لسيد مصطفى|مد |ح ح|ن صل|يم| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

85465| عيل|سم|لد عمر |ميمه خ| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|8o62 ى عبــــد |عبــــد حمد عيس|هي |لل|لرحمن حسي  هره|لق|ره |تـــج

7|2948 هيم|بــــر|هلل عىل |لسيد عبــــد |يه | لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

494477 بــــوزيد جنيدى|لسيد| |لسيد زكري| |بــــ طنط|د|

8587|8 ف عبــــد| لحميد|رق عبــــد|لرؤوف ط|رسر ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

7o6o9o ه ن لسعيد|ل |ج  جل|ني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

96343 لنبــــى|حمد حسبــــ |عىل عمر | سلم سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

365787 حمد محمد|ح |لفتـــ|مصطفى محمود عبــــد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

439|44 ى س|ندى  لم|لم محمد س|لحسي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|36o97 ل جودتـــ عىلي|لع|له عبــــد |ه هره|لق|حقوق 

5|2823 رسر|دق عبــــد|لص|محمد حمدى عبــــد لغنى رسر طبــــ بــــيطرى دمنهور

4o9|o عيل محبــــوبــــ|سم|مي |حمد تـــه|ن |يم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

64|78o ح|لفتـــ|ن محمد عبــــد|بــــ رضو|رح زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|36|o7 ى محمد |بــــر|يه | لسيد|هيم حسي  ن|علوم حلو

69|49 لسيد|حمد |مه |س|سلىم  لفيوم|طبــــ 

69|64 هيم محمد يوسف|بــــر|طمه |ف ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

4o247o مل|لك|بــــ محمد عبــــد |لوه|هبــــه صبــــرى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

9o8462 ي|ر
ن |للطيف عمر|محمد عبــــد| ئى ج|بــــ سوه|د|

479242 ى|ك تـــرين مجدى جرجس حني  سكندريه|ل|هندستـــ 

369474 هيم بــــيوم محمود|بــــر|د مدحتـــ |جه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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627856 هيم|بــــر|هلل |أحمد محمد عبــــد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

3|8973 نور مصلىح محمد مصلىح ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

4ooo44 ق|ليىل محمد مصطفى دقم |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

52o57o ل عىل محمد|ء كم|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

257|o4 يد|لمنعم ز|حمد عبــــد|مريم  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

22646| بــــوبــــكر|هلل |ن عبــــد|محمد عثــــم هره|لق|ره |تـــج

7|8|76 لغريبــــ منس|رس |ن ي|نوره لمنصوره|حقوق 

7o386| ف تـــوفيق |لد |خ م|رسر حمد بــــي  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

882329 ئى  |لبــــصي  فرج|ن عبــــد|ء شعبــــ|رس| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

|4||56 وى|صم مندى حفن|يوسف ع ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

245|23 در|لق|در عيس عبــــد|لق|ميمه عبــــد| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

5o4589 هيم بــــكر عىل بــــكر|بــــر|هند  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

54oo57 هيم|بــــر|هلل |لحميد محمود عبــــد |يوسف عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

525o63 دى|تـــ بــــغد|لرحيم عرف|ره عبــــد |س سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

23537 تـــم مرىس رجبــــ مرىس|مرىس ح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

648433 دق|لص|حمد |حمد |عمرو  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

495866 لغنى محمود حبــــيبــــه|ء محمود عبــــد |ل| تـــربــــيتـــ دمنهور

3|5435 هلل|رس سعد محمد سعد |ن ي|رو هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3465o6 هيم زريق|بــــر|لجليل |محمد عبــــد| لي|د تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

689937 لسيد|حمد |منى حمدى  لمنصوره|حقوق 

845295 ي يوسف كم|رس|
لي|ء مصطفى ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

893347 حمد محمد |د |محمد مر ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

422873 ن|للطيف سليم|ن محمد عبــــد |يم| سكندريه|ل|حقوق 

683865 ح|لفتـــ|لسعيد  عبــــد |دل فتـــىح |روضه ع ط|بــــ دمي|د|

3|6576 ف بــــولس لطفى| |مونيك رسر ى شمس| لسن عي 

|53297 حد عبــــده عيد|لو|ء عبــــد |ل| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

23|772 لغنى|لرحمن عبــــد|يم عبــــد|لدين ص|م |حس ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

55534 لمحسن|ر بــــيوم عبــــد|هلل مختـــ|هبــــه  صيدله بــــنى سويف

624368  سعده|هيم |بــــر|جر محمد محمد |ه
ى
لدسوق ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 

ضتـــ|ري/لسويس
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|72277 در خليفتـــ|لق|ل محمد عبــــد |محمد جم ن|حقوق حلو

8o|55 س|ن محمد حنفى عبــــ|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

839988 ن|لربــــ عثــــم|د |مد ج|بــــخيتـــه ح ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

488|3o حمد محمد محمد| |لدين زكري|سيف  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

638247 هلل|هيم حرز|بــــر|لسيد |حمد | زيق|لزق|علوم 

34286o ج حسن|لح|مريم نرص سيد محمد |علوم بــــنه

9|6o3o ل  |م هل|لسل|زى عبــــد|ء حج|صف سيوط|بــــ |د|

764328 تـــ|حمد فرح|حمد |لسيد |حمد | ره بــــور سعيد|تـــج

|59534 لرحيم|مروه محمد حسن عبــــد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

639678 هيم|بــــر|ء محمد محمد عىل |شيم ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

33638| لسيد|ل |حمد كم|هلل |منتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

79|268 لمتـــول محمود|تـــه |مروه شح لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

37o266 ضىح محمد محمد سيد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

498o2| م كوتـــسر جرجس فليفل|رتـــ س|س بــــ دمنهور|د|

6o5883 هيم|بــــر|ن |لم|هيم س|بــــر|حمد | لمنصوره|بــــ |د|

|7339o م|لمقصود تـــه|حمد حمدى عبــــد | سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

779732 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |ئى |ن ه|حن قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

696595 تـــى|لزن|حمد سعد |عمرو  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

7o6o5o حمد|لسيد نرص |محمد رجبــــ  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

772|o6 لحسينى محمد|محمد | مل رض| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6|8574 لد محمد حمدون|ء خ|سم| ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

9o68|5 رص تـــوفيق محمد |ن| ند ج|عه سوه|زر

776375 ى|حمد ه|روضه  شم حسي  زيق|لزق|عه |زر

925||4 لقط |لق فوزى عىل |لخ|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

9o495|  محمد بــــخيتـــ | لي|د
ى
شوق ي |

ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

442697 ء مسعد محمد حسن حسن|سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

33o55| ل|لع|لسيد عبــــد|م |ء عص|ل| |بــــ بــــنه|د|

54o8o5 هيم محمود|بــــر|حمد محمد |ء |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8||o6| ين محمد فهىمي محمد رسر ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|533o4 ه خ| هيم عىل|بــــر|لد |مي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 
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534678 لعزيز|لعزيز حسن عبــــد |رضوى عبــــد  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

44|65 زع|عمرو زغلول محمد من هره|لق|علوم 

|326o2 رسمحمد مدبــــول شيىم|جر ي|ه ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

649664 حمد|حمد محمود |ء |دع زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3598|9 لدين|بــــ |بــــ عىل حسن شه|يه|زينبــــ  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

4895|8 ر عىل سعيد محمد عىل حسن|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

699729 |محمود محمد شفيق 
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

7854o2 ء محمد حسن متـــول|سم| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

89o366 ن محمد |محمد عطيه عثــــم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o2995 زى فرج محمد فرج|هدير حج سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

75|355 مك|لز|لسيد أحمد |لسيد | |رن لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

2|3466 ه عل| ء عمر تـــوفيق عىل|مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|3|6 عيل|سم|رص |ر حمدى ن|من ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

85|o27 ي ع
بــــوبــــكر|دل محمد |مصطفى سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

234|74 لرحمن معوض محمد معوض|عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

923259 ى ثــــروتـــ مرزوق منقريوس   نرمي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

82563o ى |سم| دي محمد|لن|ء حسي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

323o2 وى|محمد سيد محمد طنط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8|73o2 هيم|بــــر|هيم محمود |بــــر|محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

58746 حمد|س |س محمد عبــــ|عبــــ ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

52|253 هيم|لد عدل عىل إبــــر|سهيله خ بــــ دمنهور|د|

7|2587 س|حمد عبــــ|ن |لهدى عثــــم|نور  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

3|349o يز|ف| دل حن|ع| دين ى شمس صيدله عي 

4oo729 حمد|هيم سيد |بــــر|هيم محمد |بــــر|مؤمن  سكندريه|ل|بــــ |د|

6947o7 حمد|هيم |بــــر|رس نعيم |ن ف|نوره لمنصوره|حقوق 

5|9395 ى عبــــد  لرحمن محمد سعد هلول|سحر خي  علوم دمنهور

9|465| لرحيم محمود  |ن عبــــد|يمن رمض| سيوط|حقوق 

8|653| ي|حمد محمد عبــــد|
ى
هلل دسوق ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

| |لمنى
لجديدتـــ

778o45 لسيد|فظ |ن عمرو ح|نوره هره|لق|ر |ثــــ|

636o23 بــــدين سليم|لع|ن سليم عىل زين |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 9273 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

774526 لم|ن س|ئى عىل سكر|ليىل ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

22644 حمد محمود محمد عىلي| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

|577|2 مل عىل|يمن ك|ندى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

58674 هيم فريد عىل|بــــر|هند  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8o9o9 حمد مرزوق بــــكر حسن| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8986|| لدين محمد عمر  |د |عمر عم ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

3238|2 ن|حمد سلط|محمد سعيد  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

332258 حمد|لرحمن |ء محمد محمود عبــــد|سم| |بــــ بــــنه|د|

6o6o7 بــــسمه طلعتـــ محمد حسن طبــــ بــــنى سويف

765625 لحسينى محمد|لسعيد |لسعيد |حمد | ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

638943 دى|لسيد بــــغد|حمد عىل | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52o3o7 ن|هيم عرف|در محمد إبــــر|لق|أمل عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|599| حىح  عبــــده محمد| رن هره|لق|بــــ |د|

5|3962 هيم محمد عىل رسط|بــــر|طمتـــ |ف ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

643242 حمد|هيم |بــــر|لسيد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

359937 حمد غريبــــ|ن محمود |م حمد|وس ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

529436 در يوسف خليفه|لق|ن عبــــد |محمد شعبــــ ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

24797| متـــ|بــــ سل|لوه|وى عبــــد|حمد مك|يه | ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

525956 ح عبــــود فهىم زخره|جورج صل سكندريه|ل|هندستـــ 

68|93 عر|رغده ممدوح مهدى و ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

2|4||6 لرحمن|رق رفعتـــ عبــــد|د ط|زي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|64993 ء محمد سليم محمد|رس| هره|لق|صيدله 

488|o2 ى|يه| بــــ محمود محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|24|4 لرؤف مصطفى موىس|محمد عبــــد  تـــمريض دمنهور

44322| ى حمدى عبــــد |ي لسيد موىس|لحميد |سمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

779977 هلل|دل محمود عبــــد|جر ع|ه قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

328963 لبــــدوي|لسيد |سمي  سعيد عيس  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

79o4o3 رحمه عىل حسن محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|4945 س حموده|حمد عبــــ|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o8579 ه ي| |لعل|بــــو |مد |رس ح|مي  لمنصوره|بــــ |د|

||63|| ن عبــــده غنيىم|سهيله شعبــــ ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 
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6o2342 لسيد|ره صبــــرى محمد |س لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

2|6|37 لمسيح|مي  نبــــيل يوسف عبــــد| ن|علوم حلو

2586oo ن|لعظيم محمد سليم|حمد محمد عبــــد| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

529299 هلل| |زق عط|لر|لمنعم محمد عبــــد |محمد عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7o8||4 ن|محمد رمض| ندى محمد زكري لمنصوره|طبــــ 

685582 د محمد|حمد فؤ|زينبــــ  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|32248 يمن محمد محمد|هلل |منه  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

78|4|8 لسيد|لح |ل ص|تـــن كم|ف قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|72475 ف  حمد|لدين محمد |محمد رسر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

645|85 لبــــطل|بــــ مصطفى مصطفى |لوه|عبــــد ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

35|o6o فظ محمد|لمعز ح|دل عبــــد|لتـــ ع|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

258395 لجيوىسر|لحليم |حمد ربــــيع عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

294995 ي عزمي ثــــ|بــــيتـــر روم
بــــتـــ|ئى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5o9o| هلل خليفه محمد محمد|عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

49|8o بــــ قرئى مرىس|لتـــو|محمد عبــــد  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

4644|| لسيد عىل مرع|مهند عىل  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

766643 حمد|م |عيل سل|سم|حمد هيثــــم | عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

67349 بــــر عىل|ر ج|ذل عم|جمعه ش لفيوم|عه |زر

|49897 لعظيم محمد|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

67597o نو|لرحمن ج|حمد مسعد محمد عبــــد |م  لمنصوره|بــــ |د|

788|67 ى شح|ء |دع تـــه|لسيد حسي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

32o33 يف فؤ ى|رؤيه رسر د بــــحي  ى شمس| لسن عي 

|6|8o7 ف مصطفى محمود|مهند  رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

2||92 لعزيز|ح عبــــد |لفتـــ|هض عبــــد |زينبــــ ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

32o497 محمود محمد عىل محمود عىل هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

2|6|75 ى محمد تـــوفيق  حسي 
عىل مصطفى ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 

تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

6|3o78 ى |ع لسيد مرع|دل حسي  |صيدله طنط

8233|3 ين د|فؤ| مه زكري|س| |في  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

343468 ء سعيد محمد محمد خليل|ل| سيه|نوعيتـــ عبــــ
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699735 بــــو زيد|هلل |لسيد عبــــد |ل |بــــتـــه| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

529636 د|حمد ج|حمد يشى | سيوط|هندستـــ 

9|4447 ه ع| حمد |ن |دل عثــــم|مي  سيوط|بــــ |د|

642598 رتـــ|لد حسينى محمد محمد عم|خ زيق|لزق|ره |تـــج

3527o3 ى عبــــد لسميع|محمد سيد حسني  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

73973 ن محمود يىح|ء رمض|سم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

525||4 وز فوزى شح ك|لمل|هيم عبــــد |بــــر|تـــه |في  |ره طنط|تـــج

44824| |زى مو|لعز|زى محمد |عمرو حج
ى
ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82o3o2 ح|لصبــــور مفتـــ|حمد محسن عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

36o28o وى|لطنط|ح محمد محمد محمد |صل |تـــمريض بــــنه

886||| لح خرصى |ل ص|محمد جم |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

456395 لعزيز مصطفى عبــــده محمود زعيتـــر|نوره عبــــد م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|54927 بــــ|لوه|يه محمد موىس عبــــد | ن|تـــربــــيتـــ حلو

92||43 لمجيد  |يدى سيد حسن عبــــد|ه ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

272o64 وى|له|طمه صقر حسن صقر|ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

76846 يف عبــــد  لدين|ج |لبــــديع فريد رس|محمد رسر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

626294 ي|ر
هلل مصطفى درويش|مصطفى عبــــد | ئى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

45|227 لجوهرى|لحميد |يمن عبــــد |يه | |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

845o83 ي|ر
حسن محمد حسن| ئى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

9o595 وى|حمد محمود سعد|د |جه ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

4o4o97 لجمل|لسيد محمد حسن |حسن محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89|788 وس |يوسف تـــ| ن حن| ورصى سيوط|نوعيتـــ 

4|o688 ن|للبــــ|حمد |ح |لفتـــ|محمد مصطفى عبــــد |ره طنط|تـــج

|2|372 مهند محمد بــــسيوئى محمد رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

525745 لم|حمد س|محمد وجيه محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

29237 ر عىل محمد|ن مختـــ|م عثــــم|س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

694|28 |لبــــ|لمنعم عبــــد |لمعىط عبــــد |عمرو عبــــد 
ى
ق لمنصوره|بــــ |د|

635224 حمد|دل محمود |ر محمود ع|من زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

352485 وق  لسيد محمد|بــــ |يه|رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 
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|6|954 لسيد حسن|رق |سهيله ط تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

898783 ه  لسيد محمد موىسي |شهي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

696364 لسيد فوزى عنبــــ|سمر  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|5o|96 حمد عويس محمد|لرحمن |عبــــد  ن|حقوق حلو

772|66 ف |ر |من هيم محمد محمد مطر|بــــر|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

5473o2 وى|لحن|هلل |عيل فرج |سم|عىل محمود  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

9o6633 بــــوزيد |رص سيد |لن|هنده عبــــد|ش ج|صيدلتـــ سوه

|2795o وس|مز رمزى يس تـــ|يدى ر|ه ورصى هره|لق|صيدله 

4|o834 لمشد|لحكيم عطيه |هيم عبــــد |بــــر|سلىم  |بــــ طنط|د|

52788| لفضيل|محمود نرص محمود عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

88|8|7 د طلبــــه|لمحسن فؤ|ذل عبــــد|لش|محمد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

4o2665 هيم|لسيد إبــــر|نبــــيلتـــ أحمد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

634255 لسيد|يمن محمود |ء |ل| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

64o475 لمعىط|لسيد عىل عبــــد |حمد محمد | زيق|لزق|حقوق 

6o3o7| لسيد عنبــــ|لسعيد |محمد  لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

|4936 بــــوزيد|ده محمد |حمد حم| ى شمس حقوق عي 

34|68 هيم|بــــر|لدين محمد |د |ن عم|نوره هره|لق|بــــ |د|

22893| بــــوزيد عيد|رحمه محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|33882 وق س حمد|لقوى |م عبــــد |رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2988o حمد نرص|دى |محمود ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

839879 حمد عىلي حسن|عىلي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

882978 رص |لن|ر عبــــد|حمد عىل نص| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

252926 وق ن م|رص محمد عل|رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

46|639 لجندى|هلل سعد |بــــ عبــــد|لوه|عبــــد لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

778488 ى جودتـــ م محمد خي  زيق|لزق|بــــ |د|

68423o جي|لطن|مد |محمد ح| ء رض|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

49||5o نوبــــى |ئى فريج |ء ه|سم| لقذعه|لشر سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|34294 لحميد|ء محمد محمود عبــــد |ل| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7633|4 لمتـــبــــول|حمد |لسيد عىل |يه | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 
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|73429 دل عىل حسن رزق|ن ع|نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

342988 يمن محمد عىل عيس|حمد | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7535|| لبــــقري|عيل عىلي |سم|لسيد |ء |عىلي |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

538777 ن|د سليم|لجو|سلىم فتـــىح عبــــد سيوط|عه |زر

|6o53o هيم مرع محمد|بــــر|محمد  ى شمس هندستـــ عي 

629248 ن فوزى عبــــده|دهم رمض| زيق|لزق|هندستـــ 

|58287 ح سليم|لفتـــ|م محمود عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

253|85 ف عبــــد|ن |حس| لصيفى|لرحمن |رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

34|96 ي سليم|عبــــد 
هيم|بــــر|ن |لرحمن حسنى كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

6|4|5| ى سيد أحمد | لقوى|لحسينى عبــــد |لحسي  |هندستـــ طنط

6428o6 عيل|سم|لسيد |هر محمد |دين م|ن زيق|لزق|بــــ |د|

92o8o| حمد محمد  |هلل |هيم عبــــد|بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

685o79 لعزيز معوض|م معوض عبــــد |سل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

27o962 لمصيلىح مطر|لسيد |طف |ء ع|رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4988|o ش|حمد هرم|هدير محمد  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

63555o ى عل ء محمد طلبــــه محمد|نرمي  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

526|8 لعليم|هر عبــــد |حمد محمد م| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8o3833 هيم|بــــر|لح |ء سمي  ص|ل| ي|علوم 
|لمنى

332432 لرحمن بــــيوم|يوسف محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

27o669 لح|لسيد ص|ئى شبــــل |م ه|حس ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

427|9| ج|لسيد محمد محمود عىل حج|تـــسنيم  سكندريه|ل|صيدله 

644988 ئى|لكيل|ن |تـــ سليم|طمه فرح|ف لمنصوره|حقوق 

2|7483 ه|لل|رس محمود عبــــد|م ف|سل| هره|لق|حقوق 

78|57| هلل|ء فتـــىح نرص عبــــد |ل| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

876645 لعزيز |حمد محمد عبــــد|د |زي سيوط|حقوق 

248984 بــــ|لسيد خط|حمد | |رويد شمون|نوعيتـــ 

4|o65| لموزى|يوسف محمد عزتـــ  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

886|94 ن |فظ سلط|لح|دى عبــــد|ر ن|من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3623o بــــتـــ مصبــــح|حمد ثــــ|ء |بــــه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62748| دل عىلي حسن|حمد ع| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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45767 ه ن| رص محمد عيسوى|مي  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|3623| لس سمي  صبــــىح كندس كي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

7o3o24 فظ|ء محمد محمد ح|سم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o4265 لنبــــى حسن|لسيد حسن عبــــد |ء |سم| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|64474 ى خلف عبــــد | لحليم|حمد حسي  ى شمس هندستـــ عي 

356783 لسيد|دهم |رص |رحمتـــ ن |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

7o27| لحليم|رص ربــــيع عبــــد|ن| نور لفيوم|علوم 

26288 تـــ محمود محمود  هيم|بــــر|ني  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

7564|9 حمد عىلي|عمر يحن   لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

357443 لمرىسي|در |لق|د عبــــد|لجو|م عبــــد|يدى عص|ه |بــــ بــــنه|د|

48923| روس |سك|ح عبــــده |مصبــــ| نوبــــ|بــــرتـــ سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

764689 هيم مصطفى|بــــر|ره معتـــز محمد |س بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

29o|6 بــــو بــــكر محمد حسن|فتـــىحي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|69645 حمد|هيم محمد |بــــر|نس |ن تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

24534o يه محمود محمود قرئى محمد بــــدر| هره|لق|بــــ |د|

495774 رف|هيم مرىس ع|بــــر|يوسف مرىس  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

4384oo لعرنج|أبــــو بــــكر لملوم عىل محمد  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

82294 هلل|لعظيم عبــــد |هلل عبــــد |بــــ عبــــد |شه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

368283 ى عزتـــ شح لسيد|تـــه عبــــد|نرمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

263836 حمد محمد|بــــر |ء قدرى ج|ل| |بــــ بــــنه|د|

78o465 ى ى عطوه نجدى حسي  نرمي  زيق|لزق|صيدله 

54|92o مون|لمقصود س|رى عبــــد|لبــــ|محمد معوض عبــــد |حقوق طنط

|24o68 ىطي|لع|حمد سمي  محمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2973oo حمد|حمد محمود محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3263|9 درس حفىطى عوض|سيمون تـــ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4827||  محمد مني |ه| رويد
ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

529597 محمود محمد محمد محمود بــــلبــــع ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

4|72o6 م|م محمد سل|لرحمن محسن سل|عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

3377| وز محمد  زى|هيم بــــيوم عز|بــــر|في  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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6|3|93 بــــوعيشه|لسيد |حمد محمد |زم |ح ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

9o7244 حمد  |هلل |د |محمد لطفى ج ج|ره سوه|تـــج

234293 فتـــىح محمد فتـــىح محمد محمد  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

47547 حمد|بــــتـــ |شم ثــــ|بــــتـــ ه|محمد ثــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

869397  مىكي|ح |محمد صل
ى لدين حسي  ن|هندستـــ أسو

4o6|98 لسيد عىل|لس |لج|رضوى محمد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

23358| كريم صبــــرى محمد رزق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

488|49 لرحمن يحن |رس عبــــد|لرحمن ي|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

697974 بــــسنتـــ محمود فهىم حسن عطيه زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

57556 حمد|لرحيم |د عبــــد|لجو|محمود عبــــد ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|7569 لحنطور|شور |لد محمد ع|د خ|جه معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

463735 للطيف مصطفى|لسيد عبــــد|ره مصطفى |س لشيخ|بــــ كفر |د|

685365 هيم شحتـــو|بــــر|ورده يحن  طه  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|7543 فع|لعليم ن|لد قدرى عبــــد |لرحمن خ|عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

898946 ه |لل|ح عبــــد|لفتـــ|عزه ثــــروتـــ عبــــد ج|طبــــ بــــيطرى سوه

62693| ن|در مصطفى شعبــــ|لق|ريم عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

|39|87 لسيد محمد|هيم حسن |بــــر|ء |سم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|5247 ي |ليم|م |معتـــز عص
هيم|بــــر|ئى معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

||8723 ى عبــــد |محمد  لمنعم حسن عيد|لحسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

247387 ضل|لسيد ف|رق محمود |مه ط|س| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|255o3 وى|لنش|لسيد متـــول |حمد | ى شمس حقوق عي 

|63429 زى|لدين محمود حج|د |ريم عم ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

777567 وق هل شم|لعزيز ه|لمنعم عبــــد|ل عبــــد |رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

443999 ى ى عوض محمد عوض حسي  نرمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

63o59| هلل مصطفى مصطفى عىل|مصطفى عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

87865o ى رفعتـــ ف ر |يز مق|نيفي  سيوط|بــــ |د|

26779o عيل|سم|حمد سعد |محمد  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

6437|3 هلل| |د حبــــيبــــ عط|نوبــــ نعيم فؤ|أبــــ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|737| عيل|سم|ل عىل محمد |م كم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

89883| ر محمد عبــــده عىلي |ثــــ| ج |تـــمريض سوه
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453868 لدعدر|لعليم محمود |لجيد عبــــد |ئى عبــــد |م| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

7o645o ى |ء عبــــد |ل| حمد بــــدوى|هلل حسي  لمنصوره|طبــــ 

76374o ى|بــــو |لح محمد محمد |ندى ص لعني  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

6964o5 هلل محمد محمد رزق|منه  |بــــ طنط|د|

5||66o لحليم|لوكيل عبــــد |لوكيل ربــــيع عبــــد |عبــــد  |بــــ طنط|د|

788425 هم|كريم محمد محمد عبــــده در حقوق بــــورسعيد

7o9843 دى عىل|له|لنبــــى عبــــد |ء محمد حسبــــ |زهر لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|59786 مه محمد عىل|ن سل|نوره ن|تـــربــــيتـــ حلو

8o283 ه | مه عىل حسن|س|مي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

494o27 لعزيزعوض|هيم عبــــد|بــــر|لعزيز |محمد عبــــد تـــربــــيتـــ دمنهور

686o35 لبــــسيوئى|م محمد |لسل|ح محمد عبــــد |سم ره بــــور سعيد|تـــج

4433o بــــ سيد محمد|لتـــو|عمر عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4938|9 وى|لشن|محمد سعد مرىس  بــــ دمنهور|د|

452479 لمقصود محمد حنفى|د عبــــد |محمد رش لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

223o9o ج  بــــطرس|ل ن|نوبــــ غ|بــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|46|| ق|ندى أدهم لطفى نرص  وى|لشر يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

76o544 ى مصطفى|ل| ء عىل حسي  دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

9o4692 لرحيم |مد عبــــد|رص ح|لن|يه عبــــد| ج|بــــ سوه|د|

4|898 حمد|ح |لفتـــ|عبــــد| يوسف رض هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

263276 ه شعبــــ لجليل|ن عبــــد|ن علو|سمي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

698476 لدرينى محمد|لعزيز |ء عبــــد |جر عل|ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|7478 |ر سعد محمد محمد شتـــ|من معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

496266 رص|بــــون|حمد حسن حسن |م سيد |ريه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36522o لسيد بــــكر| |هلل زكري|منه  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

54o523 ي|هدير ط
ل|رق جميل عىل جى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

52947o فع|لش|حمد محمد قطبــــ محمد | |هندستـــ طنط

89|8o5 نه سيدهم كرم مريد |دمي سيوط|ره |تـــج

|87o4 يف  يمن فتـــىح مصطفى|رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

62923o هيم محمد|بــــر|حمد |جر |ه ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر
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23443 هلل محمد بــــدر|هلل بــــدر عبــــد |عبــــد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

6o6679 م أيمن نرص فوده|سل| لمنصوره|هندستـــ 

777545 لسيد|ح |جد صل|محمد م زيق|لزق|هندستـــ 

868769 لدين محمد|ن حمدي عز |يم| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

7||337 |بــــو |هيم عىل |بــــر|للطيف |محمود صفوتـــ عبــــد 
لفضل

معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|66226 حمد مسعد محمد محمد| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

43o225 دى|بــــوشن|هيم |بــــر|روق |دل ف|تـــ ع|ي| |ره طنط|تـــج

2|799| د|زى عىل عي|د حج|سلىم عي ى شمس هندستـــ عي 

477o44 لرحمن حنفى|ئى حلىم عبــــد |رضوى ه زيق|لزق|عه |زر

6338| ى|مصطفى محمد  حمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3|763 ى |ي ف |سي  لرحمن|لحمد عبــــد |بــــو |رسر لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

23|o69 ى هش م فطيم موىس محمد|حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

364257 هيم|بــــر|فتـــ يوسف |يوسف ر |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

437866 لمقصود غيثــــ|حمد محمد عبــــد|خلود  لشيخ|بــــ كفر |د|

89o647 لحميد محمد  |م عبــــد|محمد هش سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

892972 حمد محمود عىلي |ء |عل سيوط|ره |تـــج

|243|4 لمقصود|هيم عبــــد |بــــر| |هيم رض|بــــر| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

259236 ى محمد عىل عبــــد م|لسل|نرمي  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

5|874 م|لسل|ء محمد سيد عبــــد |لشيم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4383|| حمد |ىط |لع|للطيف عبــــد|طمه عبــــد|ف
لنبــــى|عبــــد

لشيخ|تـــمريض كفر 

6936o9 ن|حمد سليم|د |لجو|تـــم عبــــد |محمد ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

789676 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

979o7 د|لجو|بــــوزيد عبــــد|بــــ |لتـــو|ده عبــــد|غ ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

893|36 حمد |ل محمد |ء جم|هن ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

675756  محمد |وس
ى
ىسي|لبــــل|م نسيم شوق دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

2o273 ي|ليم|لعظيم |م محمد عبــــد |محمد هش
ئى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9|o949 ن  |لبــــكرى عثــــم|هلل عىل |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8746| در|لق|محسن عويس عبــــد | دين ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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792235 ى مرىس ز|حمد | مل|لسيد حسي  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

369643 لعزيز|حمد عبــــد|عليوتـــ سليم عليوه  |تـــربــــيتـــ بــــنه

9||47| د عىل محمد |عم| لي|د تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

485848 لح|فرحتـــ يحن  محمود محمد ص تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

3495o9 هيم|بــــر|حمد |متـــ |س|حمد | ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

5o2896 حمد|لعزيز |لمعز عبــــد|سلىم فتـــىح عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

45o574 لح محمد مقربــــ|حمد ص| |هندستـــ طنط

779332 لد مني  حسن|مني  خ زيق|لزق|ره |تـــج

47|94 لمطلبــــ|للطيف عبــــد |ن عبــــد|هيثــــم شعبــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

759|7| عمرو محمد غريبــــ محمد لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

7||293 لسيد|تـــ |ىط حسن عرف|حسن مع لمنصوره|حقوق 

83292o در محمد|لق|تـــ محروس عبــــد|ي| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

68253| سيمون يشى سمي  صليبــــ لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

853758 هند محمود محمد سيد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

498786 ى|ضىح س م منصور حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

633452 لمنعم حسن|بــــر عبــــد|ء ص|دع ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

758223 حمد|لمنعم |هلل عبــــد |بــــدور نرص عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

862962 ي سعد محمد|عزه 
ي|ليمنى

ليمنى ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

434|83 لعفيفى|لرؤف |بــــ عبــــد|يه|ء |رس| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

9o|o49 ل |د غ|م ج|ره س|س ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

923776 ن |لسم|دق |ء ص|ء عل|زهر ج|عه سوه|زر

338863 عيل محمد|سم|ندى سمي  صبــــىح  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

878963 ي|ر
لعزيز |محمد محمد عبــــد| ئى سيوط|تـــمريض 

446247 هيم يوسف وهيبــــه|بــــر|ن |هيم سليم|بــــر| ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

626634 ل محمد عطيه قنديل|جر محمد جم|ه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4|9|5o وع|لحميد مط|هلل عبــــد|حمد عبــــد|م |حس |حقوق طنط

48922 ى|رحمه ح مد موىس حسي  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

52o346 لصمد|لجليل عبــــد|لسيد عبــــد|ر |من تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

7873|5 حمد عىلي|ن |محمد سليم عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
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3223|4 لد سمي  سيد|نسمتـــ خ هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|2888o ف تـــوفيق |محمد  حمد|رسر ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

276657 ء لطفى محمد عيس|رس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

883737 ى صل| ى |حمد حسي  ح حسي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

22|77| ى يونس|م |منيه حس ى حسي  لدين حسي  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

238425 ل|لع|هلل عبــــد| |رص عط|لن|منيه عبــــد| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

879o7 لح حميدتـــ|مل ص|حمد ك| لفيوم|حقوق 

|76435 لعظيم محمود|بــــوىس عنتـــر عبــــد  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

79o252 لمطلبــــ عطيه|مصطفى عبــــد | دين عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

26754o لبــــر|ندى محمود عبــــده عمر عبــــد  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

858626 لجليل جمعه|در عبــــد|حمد ن| سيوط|ره |تـــج

||798o حمد رأفتـــ محمود خرصى|سلىم  ى شمس|تـــج ره عي 

86228 بــــ|لتـــو|بــــوزيد عبــــد |تـــه |ل شح|بــــتـــه| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5|335o س|ض غط|يشى ري| بــــول عه دمنهور|زر

836857 ى محمد  حمد حسن|حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

7o87o4 ن مدحتـــ يوسف يوسف|نوره لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

56o4o لريش|بــــو |ج  |ء محمد ن|ول بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

789473 لمقصود|مل عبــــد|لمقصود ك|مل عبــــد|ك زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|78667 دى عىل صبــــره|عمر ن ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

77592| ء محمد عيد محمد|سن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8|6273 ى|لق|عمر محمد عبــــد در حسي  ي|هندستـــ 
|لمنى

84992 هلل|حمد محرم عبــــد|محمد  حقوق بــــنى سويف

|2|283 ن|هيم رمض|بــــر|مه |س|لدين |نور  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36|325 لق محمد عكه|لخ|رق عبــــد|ط| ند ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

2398o6 شم نجم|ن محمد ه|نهله ريح هره|لق|ره |تـــج

282|45 لمحسن|لدين حسن عبــــد|حسن مىح  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

5o38o2 ن مجدى محمد حسن سنهورى|مرو سكندريه|ل|صيدله 

|27|o8 ن حسن محمد|حبــــيبــــه حسن سليم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

493o| حمد محمد|لد محمود |خ ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى
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774|6 رق عبــــيد محمد محمد|ط هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

369946 بــــ|م مصطفى مدبــــول كس|محمود عص |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

343837 لقشوىطي|فعي محمد سعد |لش|محمد  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

6o32|o لعيسوى|دل عىل |فريده ع لمنصوره|علوم 

22|792 حمد|رحمه مصطفى يسن  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

23|4o9 بــــو بــــكر|د |لجو|ح عبــــد|رس صل|يوسف ي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|75747 مه محروس رجبــــ|س|ل |بــــل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

249664 ي
ع|لرف|لق |لخ|لسيد عبــــد |محمد | دئى ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

854o45 حمد|بــــر عىلي |محمد ج ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

443384 ن|لمجيد عىل سليم|لمجيد عىل عبــــد|عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

476942 ر|لغف|م زىك محمد عبــــد|زم هش|ح ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

68|5o6 مد عىل|ح ح|لفتـــ|ر محمد عبــــد |عم لمنصوره|هندستـــ 

484722 رص|لن|لرحمن عبــــد |رص عبــــد |لن|محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4423o2 لحميد بــــدوى|محمد لملوم محمد عبــــد لشيخ|طبــــ كفر 

9oo|64 لسيد |رق زىك |م ط|سل| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

7o5887 هيم عوض|بــــر|لكريم |م عبــــد |هبــــه س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44637| ي|بــــر|لدين محمد عبــــده |نور 
هيم حفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

687337 دق|دق زغلول محمد ص|محمد ص ط|بــــ دمي|د|

3438o2 ن|د عثــــم|ن عو|محمد بــــدوي عثــــم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

356938 لبــــ|هيم محمد ط|بــــر|يمن |ر |من |بــــ بــــنه|د|

43o9o9 هلل|مروه سعيد محمد عىل عبــــد |طبــــ طنط

|4258o عيل|سم|عيل محمد |سم|رحمه  ى شمس هندستـــ عي 

54434 س|س عبــــ|حمد محمد عبــــ| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

628755 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

29o86o حمد مصطفى|حمد محمد | ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

54|o65 مي|لش|هيم |بــــر|ل |مي جل|حمد ر| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

324995 حمد|خلف | محمد رض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35|332 لخول|هيم محمود |بــــر|ء محمود |وف |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8o269 لمعىط|م عىل عبــــد |جر عص|ه د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و
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789275 لح|ن وجدى محمد ص|يم| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

78|98| ء ثــــروتـــ عوض عرفتـــ|سم| زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

492534 هيم خليل عمرو|بــــر|حمد محمد | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

869275 بــــر عىلي|بــــر ص|لج|ن عبــــد|يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

896784 مل سدره  |بــــ ك|يه|ره |س ج|بــــ سوه|د|

|4|5|7 ى | م رض حمد|حسي  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

32682| لمنعم محمد|بــــ عبــــد|يه|يتـــ | هره|لق|عه |زر

883784 لح |يبــــى لمع ص|م عج|بــــتـــس| سيوط|بــــ |د|

322353 ن|ن محمود محمد محمد نبــــه|يم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7|7892 شد|حمد ر|لدين محمد |ج |يه رس| لمنصوره|ره |تـــج

4933o3 هلل|بــــ |حمد محمد ج|زم |ح بــــ دمنهور|د|

369758 لرحمن بــــكرى محمد|مصطفى عبــــد  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

9|7|o| ف مرزوق ج|نوبــــ |بــــ| لسيد |د|رسر سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

3|2992 ن|م وحيد محمد عمر|ل عص|نه ن|فنون جميله فنون حلو

6955|5 |حمد |لسيد |لسعيد |خلود 
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

367944 لجندى|حمد |حمد محمد طه | |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

4922|4 لتـــ|لسيد حبــــ|لسيد حسن |د |زي سكندريه|ل|ره |تـــج

44336| ى|لحس|لسيد |م نبــــيه |حس ني  لشيخ|علوم كفر 

9|62|2 ئى سعيد عبــــده |ديفيد روم ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

2959oo د زىك|نوبــــ فريد عي|بــــ| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

63777 ر|لغف|ج  عبــــد |ربــــيع يحن  ربــــيع ن |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

757|33 ي
ن|لم سليم|محمد س| دئى تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

9|2683 وى محمد |لف|ل |منتـــرص جم ج|حقوق سوه

273674 بــــوزيد|هلل |بــــسمه محمد عبــــد ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

868349 حمد|هيم |بــــر|لعظيم |ء عبــــد|رس| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

858|69 ى رض ي|س| جي 
مي مهنى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|27o|9 نور عبــــيد|حمد |عىل عمرو  ى شمس حقوق عي 

7o6968 لمعىط عطيه|رق محمود عبــــد |م ط ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى
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7o2|47 هيم  عيس|بــــر|هيم محمود |بــــر|دى |له|محمد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

52976o محمود محمد محمود عطيه جبــــريل |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

|5o428 لدين فتـــىحي محمود|ء |حمد عل| هره|لق|هندستـــ 

9|8777 ج عىل |حمد تـــ| |ند ج|بــــ سوه|د|

58|2| مل|محمد بــــكرى فتـــىح ك طبــــ بــــنى سويف

33352| محمد محمد لطفى محمود درويش ى شمس حقوق عي 

4394|3 حمد محمد|هلل |ن سمي  فتـــح |يم| لشيخ|علوم كفر 

448|22 زق|لر|هر حلبــــى بــــدوى عبــــد|سلوى م سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

694265 ء حمدى وصفى محمد حسن عبــــود|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

82|o67 لح عىلي|ء مبــــروك ص|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

362228 حمد مبــــروك حمزه مبــــروك| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

526832  |حمد كم|محمد 
ى
لبــــيوم|ل دسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33666| لسعيد|لسعيد |حمد |ميتـــ |س ى شمس صيدله عي 

86776o دل سيد عمر|ء ع|دع ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

5o5796 زق|لر|حمد محمد عبــــد|م محمد |سل| سكندريه|ل|بــــ |د|

6o3|| ى عبــــد |وف لمول|زق عبــــد |لر|ء حسي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

343982 ح عبــــدربــــه محمد|حمد صل| زيق|لزق|حقوق 

366959 حمد|لنعيم |ح عبــــد|ء صل|سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o2o4| ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |هيم غريبــــ |بــــر|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|36o8 ف |لرحمن |عبــــد  فعي|لش|لسيد فرج |رسر |ره طنط|تـــج

429656 لعزيز مبــــروك|متـــ عبــــد |س|عمر محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|25737 لمنعم|ئل حسن عبــــد |حمد و| ن|هندستـــ حلو

||9|88 لس ن ئيل صليبــــ|هر ميخ|در م|كي  ى شمس هندستـــ عي 

27389 ي محمد|سيل عبــــد |
لمنصف حسنى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

28934 ل|لع|ىط عبــــد |لع|حمد محمد عبــــد | ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

64o8|8 |لن|لرحمن |لرحمن محمد عبــــد |حمد عبــــد |
ى

ع زيق|لزق|هندستـــ 

|67655 لمليىح |ل |لع|حمد حسنى عبــــد |مريم  ى شمس|تـــج ره عي 

4346o5 نه|هيم شبــــ|بــــر|مه |س|سهر  |تـــربــــيتـــ طنط
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7523|2 ر سعد يعقوبــــ|دو|ثــــون |غ| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

623937 ن|ر زهر|لغف|مريم عىلي محمود عبــــد  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

325978 تـــ نج| |لعر|لدين |ل |تـــى كم|مي 
ى
ق ى شمس|د| بــــ عي 

8o28|2 حمد|در محمد |لق|سيد عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|59785 حمد حسن عىل|ن |نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2838|9 حمد|للطيف محمد |م عبــــد|مصطفى هش كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

639298 لكريم|لعزيز عبــــد|لكريم عبــــد|حمد عبــــد| زيق|لزق|طبــــ 

338|47 د|ن محمد رش|محمد رمض |ره بــــنه|تـــج

6228o5 ر|لف|هيم مصطفى |مصطفى إبــــر لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

2299|o هلل محمد|م عبــــد|هلل هش|عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|7o778 ى مرىس عىل محمد رجبــــ حسي  ى شمس حقوق عي 

59789 ح|لفتـــ|م حسن عويس عبــــد |حس سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

85768o ه عل| حمد|ء مبــــروك |مي  سيوط|حقوق 

5oo948 ئى|للق|لسيد محمود |لنبــــى |ن عبــــد|يم| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

67389 ى مفتـــ ى عشر ح محمد|نرمي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

755967 ح محمود|لفتـــ|محمد محمود عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

9o|o87 هيم  |بــــر|ل عبــــده |ره كم|س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

738|2 لم بــــليدى|رس س|حمد ي| لفيوم|عه |زر

785966 لمرصى|لعزيز |حمد محمود عبــــد |محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

788|9 حمد|خلود عمر محمد  ن|حقوق حلو

776335 ح|لفتـــ|يه وجيه لطفى عبــــد | زيق|لزق|علوم 

8|6882 حمد محمود|ء سيد |صف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

284534 ى محمد ص|م |ريه دق|مي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

4664o ين  بــــورسيع رزق|بــــورسيع رزق |شي  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

765292 ده|لسيد عىل عليم رم|د |زي بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

436o3| لعز|بــــو|هيم معوض |بــــر|جر محمد |ه سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

2ooo7 لسيد|حمد محمود |م |سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75|58| ن|للبــــ|دل عىل |حمد محمد ع| |ر|ي تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

226o|3 هلل عزبــــ|حمد عبــــد|م |حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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6|oo24 ي|ر
بــــ عوض شويخ|لوه|محمد عبــــد| ئى |تـــربــــيتـــ طنط

|24742 ج|زم محمد نور حسن ض|ره ح|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

449444 لعزيز محمد بــــسيوئى|هيم عبــــد |بــــر|حمد | |ضتـــ طنط|علوم ري

263448 ئى محمد محمود محمد|م| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|49527 |سحر محمد محمد محمد عط ن|تـــربــــيتـــ حلو

277794 ر|حمد نص|محمود صبــــرى  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|47952 م محمد سطوج|م|دل |ع هره|لق|ر |ثــــ|

87o77o نم|ء محروس متـــولي غ|لزهر| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

4|9437 ج  عىل|منى محمد خف |حقوق طنط

683o73 لمقصود|ل عىل عبــــد |عىل بــــل لمنصوره|بــــ |د|

|3|527 ق بــــولس|سح|روبــــرتـــ مني   هره|لق|هندستـــ 

499745 حمد عطيه موىس| |عل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

23o764 هيم|بــــر|ل |حمد وحيد كم| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4o6983 لم|لم محمد س|طمه يشى س|ف سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7o2729 |لحميد |لحميد محمد عبــــد |مريم مجدى عبــــد 
هيم|بــــر

ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|7465 ض|لع|لسيد رفعتـــ |ح |لفتـــ|ء عبــــد |ل| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

7o6739 شم|ء عمر ه|عمر عل لمنصوره|هندستـــ 

678945 لزغبــــى|هيم عىل |بــــر|هيم |بــــر| |ر|ي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

82744| لرحمن عىلي سعيد حسن|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|57723 نىه محمد سعيد فتـــوح ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

44545o د محمود حسن عىل منصور|جه |كليتـــ هندستـــ بــــنه

5342o2 عيل مرع|سم|هلل |ء رفعتـــ عبــــد |رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35263 هيم محمد محمد بــــرغوتـــ|بــــر|ء |لزهر| هره|لق|صيدله 

8|7767 ي| ج يىحي عط|فر|
مصطفى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

5o|53o محمود محمد رجبــــ يوسف ط|معتـــ دمي|علوم ج

36295 لصمد|ن محمد عبــــد |محمد شعبــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|9834 ى|ص حمد حلىمي عزيز|ز |في  حقوق بــــنى سويف

||7o67 حمد|دى |له|يدى يحن  عبــــد |ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43o396 فظ تـــوفيق|هلل وليد محمد ح|منتـــ  |ن طنط|سن|طبــــ 
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7o5296 ف |هلل |لحميد عبــــد |م عبــــد |ريه لدين|حمد رسر لمنصوره|علوم 

88|9|3 لسيد  |د |م يوسف ج|دى عص|ف سيوط|بــــ |د|

3|9685 لدين طه محمد بــــيوم|ح |طمتـــ صل|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o97|4 هلل|محمد صبــــىح مسعود مرىس عبــــد |حقوق طنط

33|2o7 لخول|هيم |بــــر|محمد فهىم  ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

884o42  نرص عبــــد|لبــــ|عبــــد
ى
  |لبــــ|ق

ى
 دسوق

ى
ق سيوط|تـــربــــيتـــ 

7|556 لحميد|ن رجبــــ عبــــد |حمد شعبــــ| لفيوم|طبــــ 

8o|868 ي|لبــــ|بــــوسمره عبــــد|حمد |صم حمدي |ع
ى
ق ي|نوعيتـــ 

|لمنى

536439 لسيد كمش|هيم |بــــر|لعزيز |ن عبــــد|رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35o|33 دى|له|لعزيز عبــــد|لدين عبــــد|ء |ن عل|شعبــــ لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

52|49o دتـــ|م سعيد جبــــر زي عه دمنهور|زر

9o|64| ي |مد عبــــد|هيم ح|بــــر|مد |ح
لغنى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8||777 هيم|بــــر|يه ممدوح سعد | ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

43o824 لسيد|د |لجو|لد عبــــد |حبــــيبــــتـــ خ |تـــربــــيتـــ طنط

34|832 ف عبــــد|هدير  بــــدين|زق محمد ع|لر|رسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

8o6o83 مه محمد سيد|س|د |جه ي|طبــــ 
|لمنى

|53|44 حمد|حمد محمد |لمنعم |عبــــد  لفيوم|عه |زر

877|89 لكريم سيد  |د |ء محمد ج|رس| سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

4o4|36 لعفيفى|مد |لسيد ح|كريم ممدوح  |حقوق طنط

43|o9 حمد|لسيد محمد |لد |بــــ خ|يه| هره|لق|ره |تـــج

22o9|| ه |  محمد عر|مي 
ى
ي|حمد شوق

ى
ق ى شمس|تـــج ره عي 

683924  عوض عبــــد |لبــــ|ن عبــــد |شعبــــ| نور
ى
بــــ|لوه|ق ط|بــــ دمي|د|

345247 ل|لفج|يز محمد عىل |حمد ف| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6778|| يف ع دل محمد نبــــيه عىل عقل|رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

233888 لمؤمن محمد|وى عبــــد|حمد عش| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|4|77 حمد  |شم |حمد ه|ء |روميس سيوط|علوم 

29669 حمد|لمنعم |عمر محمد عبــــد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

8|8|73 ي |يكل ه|م
سحق مسعود|ئى ي|ن |سن|ل|طبــــ 

|لمنى

476593 ح محمد|لفتـــ|سلىم محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 9290 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|29654 ى حسنى حسن|حس م حسي  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

9o5648 ل |لع|مل عبــــد|حمد ك|مريم  ج|عه سوه|زر

6|6359 زى|لغ|دل |دل عىل ع|ع ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

234577 هلل محمد|دل عبــــد|يحن  ع رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

4o2459 ى|حمد مصطفى محمد حس|نسمه  ني  سكندريه|ل|حقوق 

|49246 س|ل محمود عبــــ|ره كم|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52o247 حمد محمود قميحه|ء |وف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

83|3o9 دوق فرح|مريم منسي ص سيوط|صيدلتـــ 

63o9|8 ى يس محمد |ء |سم| ألمتـــى|مي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

63o749 |عيل عر|سم|دل |محمد ع
ى
ق ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

|55649 حمد محمود زىك|رحمه  ى شمس|تـــج ره عي 

3483|3 عيل|سم|مه |لنبــــى سل|ن عبــــد|يم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|4|32 لح|لح مصطفى ص|ز ص|مع ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

|5|328 ي
ف محمد عبــــد | |دئى لحميد|رسر ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

4o7522 فظ بــــيوم محمد|لح|دق عبــــد |ر ص|مي سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

233o62 ى ف|يم| ى عبــــد |ن حسي  لسميع|روق حسي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

28o|93 هيم محمد فوزى قنديل|بــــر|لؤى  هره|لق|حقوق 

345262 عيل خليفه حىح |سم|م |هلل س|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

|76795 ى |نو عيل|سم|ل يونس حسي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

5oo995 وى|لغر|هيم |بــــر|سحر جمعه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

289626 هيم|بــــر|م سعيد |مروه حس ى شمس|د| بــــ عي 

34996 ى|مز رجبــــ |ر حمد حسي  سيوط|بــــ |د|

84698 ى سعد|ء وجدي |رس| لدين|مي  حقوق بــــنى سويف

24758o ق|حمد عفيفى |يوسف عفيفى  وى|لشر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

373226 بــــوموىسي|هيم |بــــر|محمد وليد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|o62 ى |ء |رس| لروبــــى|حمد حسي  لفيوم|بــــ |د|

5|9823 ي
|ء محمد |أمل ضى

ى
لحوق تـــمريض دمنهور

82|856 د عيسي|لجو|بــــ عبــــد|لتـــو|ن عبــــد|يم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

622o25 |لىح وف|ىط عبــــد |لع|لرحمن ممدوح عبــــد|عبــــد  ط|حقوق دمي
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679233 لعيسوى|هيم |بــــر|محمد هيثــــم محمد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8269|2 ي محمد
نعمه محمود مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

9||4|6 عىل محمد ذىك محمد  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

278648 لعدوى|لغنى |لمحسن عبــــد|ء عبــــد|ل| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3|437 ى محمد|فرح  حمد حسي  ن|حقوق حلو

76o8|5 ه س| ىط متـــول|لع|م عبــــد |مي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

835824 سم|دل محمد ق|ء ع|سم| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

3o294 دق عمر|لص|هر عبــــد|ميسون ط ن|تـــربــــيتـــ حلو

366444 ي|يثــــم |لجينتـــ 
بــــوبــــكر مصطفى هره|لق|ر |ثــــ|

2|685 محمد عىلي عمر| مه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

263722 لشيخ|نور |ئل |و| نور ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

852997 رص عىلي محمد عىلي|ن ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

83|o6 ى  حمد سيد|محمد حسي  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

|52584 لرسول|د محمد سعد عبــــد |جه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3559o7 وى|لطنبــــش|محمد مصطفى فرج مصطفى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

433o74 ي|ر
د مدين|هر رش|م| ئى ي تـــمريض طنط

| معهد فنى

76o292 حمد محمود محمد|هلل |بــــ عبــــد |شه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

924689 حمد  |هلل |ل ضيف |محمد كم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

325633 مد|هيم ح|بــــر|بــــو بــــكر |بــــ |رح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

84|o3o ي |لشيبــــ|
ى عبــــد|ئى لسيد طه|لحسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

64358 ى|مي ممدوح  لجليل|ر عبــــد|حمد مي  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

687245 سم|هلل محمد محمد ق|عبــــد | لي|د لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|776 هيم|بــــر|هيم |بــــر|ئل |كريم و ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

543685 ى|ع  محمد حسن يسي 
ى
صم شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

757o48 ر مني  محمود محمد|من عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

443695 هيم|بــــر|لدين محمد |محروس نور| رن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

358329 حمد|م حسن |نسمتـــ عص ى شمس|د| بــــ عي 

224482 تـــ|لشح|زم محمد مصطفى |ح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4493|8 ل|بــــوهل|شور |ع| لرحمن رض|عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

5|7886 لسيد|ح عوض |لفتـــ|منصور عبــــد| دين بــــ بــــنى سويف|د|
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242835 لس جرجس سلم ن جرجس|كي  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

638243 ى|لرحمن |لح عبــــد|هيم محمد ص|بــــر| لحصي  زيق|لزق|علوم 

9o|457 ن |مروه محمد عىل رضو |نوعيتـــ فنيه قن

2|844| ي
ل|لع|هلل عبــــد| |محمد عط| دئى ن|علوم حلو

82954| لعزيز|لعربــــ عبــــد|رص عز|لن|ء عبــــد|دع |نوعيتـــ فنيه قن

779o53 ن|لعظيم محمد رضو|لحكيم عبــــد |نىه عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

38|68 در|لق|فتـــ مرىس عبــــد|محمد ر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|4875 ر|لغف|ج عيد عبــــد |رق فر|ن ط|رو طبــــ بــــيطرى دمنهور

6|4487 ن|ح عجل|لفتـــ|حمد عبــــد |ء عىل سيد|شيم |صيدله طنط

479969 ي|ه
دى|له|عيل يوسف عبــــد|سم|متـــ |س| |ئى سكندريه|ل|هندستـــ 

7o588| ه ع حمد بــــدوى|فظ |طف ح|مني  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

689|36 عمرو محمد فتـــىح نعيم حسن لمنصوره|هندستـــ 

4636|2 ى عم|ي لرحمن|ح عبــــده عبــــد |لفتـــ|د عبــــد |سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

286738 ن منصور|محمود فتـــىح شعبــــ ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

|758o5 مي |دل محمد |مي  ع| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

273386 حمد محمود يوسف|ء |سم| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|237|o ى|طمه مصطفى س|ف لم خليل حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

77556 ى|حمد |منيتـــ محمد | مي  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

4338|o ن|د سلط|لجو|ل عبــــد |حمد جم| |ره طنط|تـــج

677577 لحميد محمد|هلل محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

32|896 بــــينى|تـــفى ن ج  حمدى رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|268|8 لحميد محمد|لد عبــــد |يه خ| ى شمس|تـــج ره عي 

3||o3| لح|حمد ص|حمد محمود | ج|بــــ سوه|د|

45|o37 ود|جمعتـــ محمد جمعتـــ سعد د ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

53o5|4 ن|حمد سليم|ء سعيد محمود |سم| |هندستـــ طنط

846|o3 لرحمن محسن غريبــــ محمد|عبــــد ن|كليتـــ طبــــ أسو

6||329 لسعيد فريد حندق|ء |رس| |بــــ طنط|د|

36o9|6 هيم|بــــر|حمد بــــدوى |محمد  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

776|5o ى ع|ي لرحمن|طف محمد عبــــد |سمي  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

862o9 ى ه ى سيف|حسي  شم حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|
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354|68 لسيد مرزوق|محمد محمد | مه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

33726 ن|رق محمد محمد عثــــم|هلل ط|منتـــ  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

75|937 ي|ره مصطفى عبــــد |س
لمقصود مصطفى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7596|3 لرحمن|سندس يوسف سعيد عبــــد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

37|77o حمد رجبــــ محمد صقر|رق |حمد ط| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

339o74 ى ص|ي حد|لو|لح محمد عبــــد|سمي  |بــــ بــــنه|د|

|3|8o2 جر عمرو سيد عىل|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

243433 ل عىل عويس|ر جم|من هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

243867 ى عىل سل|رح م|بــــ سيد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4846o9 ل|ل عطيه غبــــري|م غبــــري|ل س|جم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

452368 ذل مصطفى محمد سعد|لش|محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

||9o|7 هلل|حمد عبــــد |حمد |مريم محمد  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

773259 ء محمد محمد عبــــد ربــــه|شيم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4249o2 ي محمد حسن محمد بــــحي  سكندريه|ل|عه |زر

2348o5 س متـــول محمد|ئى عبــــ|حمد ه| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

63o9|4 ء مصطفى فتـــىح مصطفى|رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

623765 لد محمد جزر|تـــسنيم خ ط|ر دمي|ثــــ|

49222 ي محمد 
لهم|حمد |تـــفى هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|64949 ى|بــــو|حمد |طمه محمد |ف لعني  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|46625 محمود حسن محمد محمد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

77763 ن عطيتـــ|مصطفى فيصل رضو هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|629 هلل|هلل محمد عبــــد |لد عبــــد |ره خ|س هره|لق|بــــ |د|

752||7 ر|بــــ ممدوح محمد محمود بــــيص|شه لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

763229 س زغلول موىس|س عبــــ|ن عبــــ|رو تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

844|o8 هيم محمود|بــــر|لنبــــي |حمد عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|o24| م |لحليم هم|م عبــــد|بــــسمه حس هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

4387|o ر|لعط|رق جمعه أحمد |محمد ط لشيخ|ره كفر |تـــج

72|o6 جورج زغلول نصيف| ري|م لفيوم|طبــــ 

2|6|38 ن|د سليم|م سيدهم ج|س| بــــول هره|لق|ر |ثــــ|
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773o94 لنبــــى يوسف|م عبــــد |هلل عص|عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

324|68 هيم|بــــر|زق |لر|عمر سعيد عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

783978 ى محمد |حمد |مروه  عيل|سم|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

272o32  عبــــد |
ى
لحميد سويلم|يه فوزى شوق ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

5o2698 ح|لفتـــ|ل زىك عبــــد |دتـــ جم|مي سكندريه|ل|بــــ |د|

876o79 طف فهىم سويحه  |ئى ع|روم سيوط|تـــربــــيتـــ 

33572o ج محمد|دتـــ محمود حج|مي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

65578 ف محمد محمد موىس|عمر  رسر ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

35|523 ر|لنج|ح محمد عىل |لفتـــ|هدير محمد عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

|755|3 رص فرغىلي عىلي|د ن|جه تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

895843 ى |ده رجبــــ ح|غ مد حسي  ج|عه سوه|زر

857979 ش طوسه|تـــرين مرزوق هو|ك ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

883879 وندى |مريم ممدوح لويز ل سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

54487 |عىلي طلعتـــ عويس عط يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

7o4545 ح محمد هجرىس متـــول|هلل صل|عبــــد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

4535|8 لبــــمبــــى|لسيد رجبــــ محمد |لرحمن |عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

824|o7 حمد|لصبــــور |حسن صفوتـــ عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

782773 م محمد عىل|سلىم عص زيق|لزق|بــــ |د|

8397|6 حبــــيبــــه محمد محمود محمد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45|899 ع حشيش|لسبــــ|لسيد |حمد |رقيه  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

5oo832 ف فوزى حميد|زيزى  رسر بــــ دمنهور|د|

62285| يد|يمن منصور ز|ء |رو ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4|4396 لد محمد لطفى محمود حبــــيسر|خ |بــــ طنط|د|

774635 ي|ر
لمجيد محمد|هيم عبــــد |بــــر|وحيد | ئى ي تـــمريض 

زيق |لزق|معهد فنى

69o525 هلل| |لسيد عط|هلل حمدى محمد |منه  لمنصوره|صيدله 

227o72 لسيد|ن |محمد محمود رمض ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

442377 دي|له|هلل عبــــد |لىحي نعمتـــ |هلل عبــــد | |عط لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

7785o| |هيم عبــــد |بــــر|حمد |
ى
لعزيز دسوق زيق|لزق|ره |تـــج

7|6688  |لبــــ|يز عىل عبــــد |كريم م
ى
لزميتـــي|ق لمنصوره|حقوق 
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6o4253 لمغربــــى|هلل محمد |محمد مجدى عبــــد لمنصوره|هندستـــ 

223367 حمد حسن|ذل |هيم حسن ش|بــــر| هره|لق|حقوق 

|6|8|3 ى محمد جمعه محمد حني  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8|687| مد حسن|ء حسن ح|حسن ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

5|933o لسطوج|لعزيز |ء رفعتـــ عبــــد|دع ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

33|oo8 بــــ|لوه|ح عفيفى عبــــد|لفتـــ|دل عبــــد|نسمتـــ ع شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

8o243| لحميد|لىحي عبــــد|لرؤوف عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

8o2347 ل|لع|بــــر عبــــد|حمد محمد ص| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

686|48 ه محمد سل مه|لسيد سل|مه |شهي  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|47322 تـــه جرجس|وليم شح| بــــول ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

648932 ء محمد حسن يوسف|لرحمن عل|عبــــد س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

8424o محمد رفعتـــ خميس محمد |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

832277 ي محمد عىلي| نور
عفيفى |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

643268 مر|لسيد ع|نم سعيد |ه ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|2539o حمد مصطفى|لد |حمد خ| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

|69789 لس ممدوح  هيم جيد|بــــر|كي  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

2|8885 هلل|هلل فوزى عبــــد|د عبــــد|زي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

227268 لرحمن|لرحمن سعد عبــــد|محمود عبــــد هره|لق|ره |تـــج

5o3|82  |غر
ى
لمجد محمد|بــــو |م محمد دسوق ن|علوم حلو

248879 لعبــــد|بــــر محمد |ندى ص ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

497986 لجندى|حمد|ء سمي  مصطفى |آل ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

49||2 فظ|لح|م عبــــد |زم محمد عل|ح ن|تـــربــــيتـــ حلو

685797 ر|لنج|م منتـــرص محمد محمد  لمنصوره|عه |زر

36o|8| م|لسل|حمد بــــدر فوزى عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

35|8o9 لكريم محمد بــــدر|حمد عبــــد|يتـــ | ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

7|5379 حمد جوده مهدى|ل |نو لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

694426 لحفيظ قطرى|م حسن محمد عبــــد  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|5|2o4 س|مد عبــــ|مي  ح|ل| |نور هره|لق|صيدله 
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488677 حمد محمود بــــسيوئى|لرحمن يشى |عبــــد م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

432o42 بــــو زيد|نه عىل |م محمد شبــــ|حبــــيبــــه س |علوم طنط

7o|668 لسيد عىل محمد|حمد |هبــــه  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2|683| هينور عمر يوسف عمر|م ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2697|3 لشوج |لمجيد |محمد حلىم محمد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

36oo64 ى مل|روفيم ك|سعيد ص| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

242o67 حمد مدكور|ن محمد |رحمه رمض هره|لق|ره |تـــج

33o||2 ى مجدى |ي حمد|هيم |بــــر|سمي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9o85|6 هلل  |لدين محمود عبــــد|جر سعد|ه ج|تـــربــــيتـــ سوه

45o436 ى|حمد |لعزيز مصطفى |ثــــروتـــ محمد عبــــد لجعبــــي  ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

54473 بــــو رسيع|حمد سيد |لرحمن |عبــــد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

|39|56 حمد|لعزيز |مريم فتـــىح عبــــد  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

432|56 ل|ندى محمد حسن مصطفى غ ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

|39493 ف عي|بــــسنتـــ  د حبــــيبــــ|رسر ى شمس علوم عي 

|4o5o9 ي|لبــــ|لعليم عبــــد |ثــــروتـــ عبــــد | لي|د
ى
ق تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

242|8 تـــم محمد|در ح|لق|جر عبــــد |ه هره|لق|حقوق 

4|oo76 ف مليىح  ه|عبــــد  لسيد|شم |لرحمن أرسر |بــــ طنط|د|

3|4948 هيم محمد|بــــر|طف |محمود ع تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

892585 ديوس قيرص فرج |قل|ريتـــ |م سيوط|تـــربــــيتـــ 

7||72o حمد|لسيد مصطفى مصطفى |بــــ |مه ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

37o257 ر محمد|لجبــــ|د عبــــد|كريم عم ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

6395|2 هيم|بــــر|ح عىل |ء صل|سم| زيق|لزق|بــــ |د|

485592 لد محمود حنفى محمود|خ| رن سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4462|5 لمنعم|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

432997 ن حسن محمد غلوش|رو |بــــ طنط|د|

28479o م|لرسول هم|ممدوح محمد عبــــد | مه ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

|35oo4 هيم|بــــر|هلل |جورج عيد سعد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

772|65 هلل عطيه|م عوض |مريم وحيد سل زيق|لزق|نوعيتـــ 

26o265 ن|ن زيــد|ر عثــــم|لغف|هر عبــــد|ء م|سم| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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42455| ل|لد|د |هيم مر|بــــر|م محمد |سل| سكندريه|ل|بــــ |د|

|6225  مخلوف|لبــــ|لرحمن عبــــد |حمد مصطفى عبــــد |
ى
ق |بــــنه| هندستـــ شبــــر

636888 هلل|عزيزه عبــــده محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

778||9 دق|لص|هلل محمد |حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

499898 عبــــد|ف ن|دى رمض|له|طمه حيرصى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

34336| ر|لجز|سيد فيصل سيد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

222962 ح عىل|لفتـــ|مصطفى محمود سيد عبــــد ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

4|8545 تـــه|لحميد محمد شح|عبــــد| مل رض| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

339848 ى محمد عبــــد|حمد | بــــ عرص|لوه|مي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8|92|o د|ل محمد حسن فؤ|نو ي|بــــ |د|
|لمنى

886224 حمد |ده عطيه |ر حم|من لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

2363|3 ر|لعط|لعزيز |لرحمن عبــــد |يه محمد عبــــد| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

3|3724 لح عىل حبــــيبــــ|مريم فتـــىح ص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

256796 ه سمي  عبــــد| لعزيز رزه|مي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

34o868 ن|حمد سليم|حمد محمود |عمرو  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6|6668 مح غريبــــ بــــسيوئى|ء س|لزهر|طمتـــ |ف ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

446359 هيم محمد قطبــــ|بــــر|حمد |ن |مرو سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

883774 | لعل|بــــو|لمعتـــمد |محمد محمود عبــــد سيوط|ره |تـــج

777632 ع|لنعن|لنبــــوى محمد |م محمد |لتـــه| |نور ج|بــــ سوه|د|

48454 حمد محمود|هلل محمود |عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

53654 هيم|بــــر|م سعد |مل هش| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4|26o8 هيم محمود عبــــيد|بــــر|جد |مريم م |تـــربــــيتـــ طنط

24569 ي|ر
هلل محمد محمود|عبــــد | ئى ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

48o|6 ى عبــــد |عبــــد  هلل|در عبــــد |لق|هلل حسي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

2568o9 ى |جه م|لش|لفتـــوح |بــــو|د حسي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

9o74o9 ر حسبــــ |لغف|بــــر عبــــد|م ع|بــــس ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

526683 محمود سعيد محمد طه سكندريه|ل|بــــ |د|

263|2| درى|لن|لمعىط |ء بــــيوم عبــــد|شيم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8o|267 ل|لع|ن فتـــىحي محمد عبــــد|نوره ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى
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3233|4 لسيد|د |يمن عو|هدير  ى شمس هندستـــ عي 

|55o65 حمد|حمد سيد |مريم سيد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

322|57 حمد|ر عىل |لستـــ|ء عىل عبــــد|رس| هره|لق|ره |تـــج

52324 ضل محمود|محمود ف| ر|ي ره بــــنى سويف|تـــج

883o|6 شم منصور |د ه|محمد ضي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

6453o4 دى|لبــــغد|للطيف محمد |دين عبــــد|ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

534643 حمد جمعتـــ|ن جمعتـــ |نوره |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

342299 ى محمود حس|طمتـــ |ف ف محمد خي  ن|رسر ى شمس حقوق عي 

88472o بــــر عىل |حمد ج|محمد  سيوط|ره |تـــج

2|8o76 ئل محمد خليل محيلبــــه|محمد و ى شمس|د| بــــ عي 

6792|| هيم|بــــر|مد |كريم محمد ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76758o ء بــــكر مصلح مطر|سم| لعريش|تـــربــــيتـــ 

9o9282 لدين محمد  |م |ن معتـــصم عص|عثــــم ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

83583 بــــ|لوه|مؤمن مصطفى محمد عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

268|73 لعيسوى|حمد نرص حموده | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|7449o ن|روق حسن عثــــم|ء محمد ف|دع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

63954| ي
ى متـــول ه| دئى لدوى|شم |حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

35o3|| محمد رجبــــ محمد رجبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

9|58| حمد محمود مسعود|لد |لدين خ|م |حس دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

4|9738 هيم يوسف|لمحسن يوسف إبــــر|محمد عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

7o5875 لمرىس|حمد |لهجرىس | |طمه رض|ف لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

675566 مد حسن|ء ح|حمد عل| هندستـــ بــــور سعيد

6796o7 بــــ|لوه|لح عبــــد |هيم ص|بــــر|م وصفى |ريه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

627||2 لرحيم|هيم عبــــد |بــــر|د محمد |محمد عم زيق|لزق|بــــ |د|

7522|5 ف محمد فؤ| لنمىلي|د تـــوفيق |رسر زيق|لزق|صيدله 

632259 ى ئيل|سعد نفى ميخ| كرستـــي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52759o د|لجو|لعزيز عبــــد |حمد عبــــد |هلل محمود |منه  سكندريه|ل|بــــ |د|

8o9753 ي محمد محمد محمد|ن ج  سيوط|ره |تـــج

335879 رضوى مصطفى محمود محمد ى شمس|تـــج ره عي 
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|578o3 ح|لفتـــ|دل عىل عبــــد |ء ع|لىمي هره|لق|ر |ثــــ|

428428 ر|لجز|حمد |ندى محمد حسن  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

83o598 لدين|ر عىلي نور|لستـــ|م عبــــد|تـــم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

773562 عم|بــــو ن|لسيد محمد |هلل محمد |منه  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

498626 ى|لسيد مبــــروك ش|يه جمعه | هي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4|6678 ر|سط فتـــىح مصطفى عي|لبــــ|ء عبــــد|شيم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

895798 لتـــوئى محمد |لرحيم |منى عبــــد ج|بــــ سوه|د|

8ooo2| ن سيد|طه محمد رمض ن|سو|حقوق 

22328| لحسن|بــــو|حمد |لحسن |بــــو|م |سل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|65o68 مل|رس حسنى ك|ي| ر|ي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

683o45 دوىس|لدق|حمد |د |لجو|حسن حمدى عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

489544 ئى سعد محمود عىل|جر ه|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o|o58 هر عىلي مندور غلوش|م| زكري |هندستـــ طنط

443o|6 مي|لتـــه|لسيد |ء جميل |سم| لشيخ|ره كفر |تـــج

3|597 مد محمود غنيم|يوسف ح هره|لق|ره |تـــج

642o49 هيم|بــــر|هيم محمود |بــــر|هدير  زيق|لزق|بــــ |د|

447367 ح حسن سليم|لفتـــ|دل عبــــد |ع| ر|ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25345| لدين|بــــ زين |لسيد خط|رص |ء ن|عىلي ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

5o4888 ل حسن|لع|سم عبــــد |ن يشي ق|نوره سكندريه|ل|علوم 

286669 دل محمد شلبــــى|حمد ع| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

355689 لمسيح|روق عبــــد|مح ف|يدى س|ه ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

6|32oo ى  سم|بــــو ق|لسيد |محمد عنتـــر حسي  ى شمس| لسن عي 

22|o96 جر مهدى محمد مهدي عوض|ه ى شمس|د| بــــ عي 

45o68o لعدوى|هلل |لحميد عبــــد |حمد عبــــد |روى | |بــــ طنط|د|

89226o لرحمن محمود |محمد سيد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|66683 ه حمدى عىل عىل | هيم|بــــر|مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

637o75 ف نبــــيل حسن متـــول|عف لفيوم|ر |ثــــ|

258573 ن صليبــــ|ركو صليبــــ سليم|م وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

3685|2 ر|لف|ر محمد طه عىل |من ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح
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494669 مد يعقوبــــ|م يعقوبــــ ح|إسل بــــ دمنهور|د|

|333|7 لسيد|حمد |محمد محمد سيد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

92o53| ى |ي بــــوعلم محمود |متـــ |س|سمي  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

3564|4 تـــ|لشح|لحميد |محمود سعيد عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

4948|4 هيم محمد ملش|بــــر|هيم محمد |بــــر| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

85776| لجيد|شم عبــــد|فولي ه| رض ي|بــــ |د|
|لمنى

6o2537 ى مصطفى زىك|محمد كم ل حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

44|o8 رس عىل|لح|حمد عبــــد |مؤمن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o6289 لعليم بــــدر|مصطفى محمد محمد عبــــد  |صيدله طنط

|73452 ى سيد طه عثــــم ن|نفي  هره|لق|حقوق 

|57883 حمد|هيم محمد |بــــر|مروه  ن|بــــ حلو|د|

43993| ه محمود ج بــــوه|هيم ع|بــــر|مد |بــــر ح|أمي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

627|4| ه عوض محمد | حمد|مي  زيق|لزق|حقوق 

899384 ه |لل|دل خلف عبــــد|ح ع|صبــــ ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4oo583 محمد عمرو فوزى زىك| يش سكندريه|ل|بــــ |د|

4|54|| بــــ|هيم دي|بــــر|هيم محمد |بــــر|هيم |بــــر| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7|23|2 لح|لسعيد محمد ص|حمد |هيم |بــــر| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

4|948o هيم قطبــــ|بــــر|محمد عىل | دين لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

8759o9 م محمد مصطفى محمد |حس سيوط|حقوق 

|676o9 لرحمن محمد متـــول محمد|عبــــد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

84|359 م|م محمد عل|وي عل|لشعر| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

33||oo وى|لشن|للطيف محمد |بــــ عبــــد|لوه|حمد عبــــد| |حقوق بــــنه

543933 يف|لق|حمد مهدى عبــــد|د |زي در رسر سكندريه|ل|حقوق 

327488 لحميد|منيتـــ محمود محمد عبــــد| ى شمس صيدله عي 

36754| ق|لسيد |عمر محمد  وى|لشر ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

842587 ي وديع محفوظ|ع دل خي  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

492637 ف عبــــد|محمد  حد تـــعلبــــ|لو|حد عبــــد|لو|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25754o لروس|بــــو|نسمه محمد قطبــــ  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

287674 ئى جميل بــــيوم مرع|م| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

285469 لعزيز|وعود عمر محمد عبــــد تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ
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|584o5 لمنعم|بــــ سعيد عبــــد |يه|د |جه ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

837283 لطيبــــ محمود عىلي|يه | |نوعيتـــ موسيقيه قن

765827 لمجيد عىلي عبــــده|هيم عبــــد |بــــر|م |ندى عص بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

2592o| لرحمن عفيفى|طف عبــــد|ن ع|يم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

764676 حمد كردوشه|محمد | لوف|بــــو |رضوى  ره بــــور سعيد|تـــج

37|4|o دل محمد عطوتـــ|محمد ع سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

8|5o37 ي|لد مكرم عبــــد|يه خ|
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

|66632 ى |م |ندى س لم|لسيد س|مي  هره|لق|حقوق 

786|58 |لبــــن|دى |ج  محمد بــــغد|دين ن|ن سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3|2|94 لفضيل|سط محمد عبــــد|لبــــ|سيف عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

9|5545 لس م جد موىس روس  |كي  سيوط|حقوق 

32|648 لمحسن محمد متـــول|طف عبــــد|ل ع|بــــل ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

858439 ي حميد|بــــثــــينه خليل ن ج  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

448|29 لسيد|لسيد عىل |مروتـــ مدحتـــ  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

537|57 حسن خليف| س ند|لعبــــ|بــــو| |رند |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4o2o62 رق محمود يس محمد|ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o4o7 بــــ|لتـــو|تـــ محمد بــــكرى عبــــد |جي ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4623o ي محمد سعد محمد مليىح  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

676389 لجمل|مريم محمد محمد  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

4497|6 |لعزم |بــــو |مد |لعزم ح|بــــو |محمود 
ى
لمنوق ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

63|486 ش|لدمرد|حمد |نور محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

244638 بــــ|لتـــو|لعظيم عبــــد|حمد عبــــد|مه |س| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

39588 لعزيز|م محمد سعيد حسن عبــــد  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

26|453 حمد|رس سمي  |محمد ف |ره بــــنه|تـــج

4563o7 محمد حسن محمد حميد عىل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

328285 حلىم محمود حلىم مسعود |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

366557 حمد مصطفى خليفه|محمد مصطفى  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

8|277 زى|لرحمن حج|حمد حسن عبــــد |ء |سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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767359 لدين شلبــــي|لقطبــــ فخر |هلل |ر عبــــد |زه| لعريش|بــــ |د|

766||8 ه عبــــد | ن|لرحمن عثــــم|حمد عبــــد |د |لجو|مي  ره بــــور سعيد|تـــج

||48|2 سيده محمد محمد تـــوفيق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|3977 هيم غنيم|بــــر|ن |ح زيد|م صل|ريه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68ooo4 هيم|بــــر|سمي  عزتـــ فريد محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

79|2o4 هيم|بــــر|سط |لبــــ|م نبــــيل عبــــد |سل| ى شمس حقوق عي 

3|836| د بــــكر|لجو|هيم عبــــد|بــــر|طف محمد |ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

62o646 ج |لبــــلتـــ|هيم عبــــده |بــــر|لسيد |هيم |بــــر | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

85|323 وق سمي  عبــــد عي|هلل رف|رسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

47|87 لرؤف يوسف|د عبــــد|محمود حم هره|لق|ره |تـــج

258686 ف محمود سليم|محمود  ن|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

226386 خيتـــى|لشبــــر|عيل |سم|عيل مصطفى |سم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

5o9o64 ن|لسيد زيد|لمنعم |لمنعم محمد عبــــد |عبــــد  |حقوق طنط

6||oo3 ى مصطفى|بــــر |حمد ص| مي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

533674 ي 
بــــر|حمد ج|يوسف محمد مصطفى ج|بــــ سوه|د|

|32|4o ي
يمن لطفى مصيلىح| |دئى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2|764 د لبــــيبــــ|مريم لبــــيبــــ فؤ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

92937 ى| يه وف| رسىم حسي  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

2|5928 هيم محمد|بــــر|حمد محمد | لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

248o57 س|لنح|ح محروس |بــــسنتـــ صل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

886696 هلل  |ء صبــــىح ذىك عبــــد|لزهر|طمه |ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24577 حمد محمد|محمد محمد | ي|م هره|لق|ره |تـــج

||6687 جعفر| ل بــــيومي زكري|بــــل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

954oo رق فضل محمد|ط| زكري ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|72987 ر عىل بــــيوم عىل|مي ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

3||573 زى|م حسن محمد حج|حسن عص ى شمس هندستـــ عي 

4266| محمد عىل محمد محمد شلبــــى ن|تـــربــــيتـــ حلو

8|9244  عىلي فولي |ي
ى حمد|سمي  ي|بــــ |د|

|لمنى

345239 م|م|لنبــــى محمود |يوسف عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|7|885 يف  ف محمد |رسر هيم|بــــر|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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24o2o9 تـــم رفعتـــ محمود|حمد ح| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

888774 ل |لع|بــــتـــ عبــــد|ن ثــــ|محمد شعبــــ سيوط|ره |تـــج

|4|o89 لحليم|لد عىل عبــــد |كريم خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

645375 لبــــدرى|صم حسن محمد |هدى ع لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

353|26 لحليم مرىس|عبــــد| حمد زكري| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

296o96 حمد صبــــرى|حمد  محمود | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

2694o8 لعزيز محمد سليم|عبــــد| يه رض| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6|53o9 ن حسن درويش عيس|رو ره بــــور سعيد|تـــج

832|24 دق|لص|لمدثــــر سيد محمد عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6oo|83 ش محمد مصطفى|لدمرد|حمد محمود محمد | ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

2|8295 ى  عيل سيد غريبــــ|سم|يوسف حسي  هره|لق|ره |تـــج

766o|7 كسي|لسيد محمد |حمد | |دين لشر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

3478o3 لمحسن|محمود جمعه محمود عبــــد |بــــ طنط|د|

4|5592 ف |محمد  لم|لوجود عىل س|نس |رسر ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

898356 هيم |بــــر|لسيد عىل |جر |ه ج|تـــربــــيتـــ سوه

678557 رى|لهو|لسعيد |م صديق |حمد س| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

8397o3 ي سليم|من ر محمود خي  قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

28495| م عنتـــر|حمد محمد س| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6o2|44 ن|د حسن عجل|ر حسن فؤ|من هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

763o|8 لدين محمد عىل|ح |تـــم صل|ن ح|رو ره بــــور سعيد|تـــج

6759|7 ي
هيم|بــــر|وى |لطنط|ئل |ن| رودينى لمنصوره|ره |تـــج

232258 ي ح|سم|حمد |محمد 
مد|عيل حنفى ن|بــــ حلو|د|

79o68 ن|ل صبــــري رشو|صبــــري جم ن|حقوق حلو

68o|28 ل|لع|ز عبــــد |لبــــ|لدين معوض |ح |حمد صل| لمنصوره|بــــ |د|

7o7376 س|لنح|لسيد |د |لجو|جر محمد عبــــد |ه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8|9224 لي|هيم غز|بــــر|هبــــه حسن  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

8643oo دور زىكي بــــقطر| |رين|م دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7837o| ع محمد|نىح  حمدى سبــــ| زيق|لزق|حقوق 

6|6o24 بــــو قبــــتـــ|حمد |لد فرج |خ ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

Thursday, September 6, 2018 Page 9304 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

||9o2o حمد سعيد قطبــــ|رس |ي| نور ى شمس|تـــج ره عي 

229222 |لعل|بــــو|ل |رحمه سيد جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

83328 شتـــ|لعزيز عك|ء سعيد عبــــد |عىلي ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

346839 ن محمد حسن تـــوفيق|جيه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

33|766 د عودتـــ|حمد ربــــيع حم| |بــــ بــــنه|د|

637983 قتـــ|آيه عىل محمد عىل حد زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

623o9| ف يعقوبــــ |محمد  ى|رسر لسيد حسني  لمنصوره|صيدله 

229453 لصمد|لسيد عبــــد|لصمد |ن عبــــد|رو هره|لق|ر |ثــــ|

|8|99 فظ|لح|لعزيز عبــــد |م عبــــد |عمر هش تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6o9672 لبــــسيوئى|هيم محمد |بــــر|هيم |بــــر|ء |رس| لمنصوره|بــــ |د|

788o73 لعزيز|لعزيز متـــولي عبــــد|لعزيز عبــــد |ء عبــــد |رس| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|3465 هلل|هلل عبــــده عبــــد|محمد مرىس عبــــد لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

87o7|2 ى ي حسي 
محمد مرزوق مصطفى ن|سو|حقوق 

63oo44 لسيد عزبــــ|لحسن عىل | زيق|لزق|علوم 

52947| لحفيظ محمود|حمد محمد محمود عبــــد | ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

9o636o نور فرج |يمن |نه |هيل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5||862 لحليم محمد يوسف|يوسف عىلي عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

855o78 لموجود|حمد عبــــد|رحمه رجبــــ  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5o62|6 ه محمود عبــــد | زول|لج|م محمود |لسل|مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

8o22|9 د|م محمود عدلي مر|حمد محمد هش| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

374225 ف ري|تـــرين |ك ض عبــــد ربــــه|رسر لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

354o5 لرحمن محمد|منيتـــ مصطفى عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o4585 هر|حمد محمد ط|محمد محمود  زيق|لزق|صيدله 

|3o948 ف محمد|محمود سعيد خل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

75342o  محمد يىح
ى
محمود شوق عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

75333 ن|حمد شعبــــ|لسيد |حمد |ء |شيم لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

3||62o وى نرص ظريف|نتـــ بــــبــــ|هيل ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

5|7442 لغنى|ره محمد نرص عبــــد|س عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

273|o| لمسيح|ئى فرنسيس عبــــد|روم| رين|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 
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439246 ى|ريم سمي  رزق  لعشر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|57995 بــــو عوف|ره محمد محمود محمد |س دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

4|5o76 بــــو حطبــــ|حمد |هر محمد |مريم م ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

4283|o حمد|ن مصطفى عىل سيد |نور |ره طنط|تـــج

6225o حمد|حمد محمد |ر |من ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|4283 د مرقص شنودتـــ|دى عم|ف |ره بــــنه|تـــج

87559| لس هش تـــوفيق | يىلي|م |كي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

268o96 حمد|م حمزه |حمد س| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|4755 لقمص صليبــــ تـــوفيق كبــــيش|رك ميشيل |م ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

85|3o2 ى هم|ي م عطيه يونس|سمي  ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

227|6| لد مجدى ربــــيع محمد خليفتـــ|خ كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

5249oo لدين|ل |ن جم|بــــ فول سليم|يه|عمر  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

762586 لسيد محمد عىل عطيه|حمد | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

342|57 ح موىس|مل محمد صبــــ|ك| ر|ي ى شمس|زر عه عي 

|652|2 يف محمد معوض|رس| ء رسر هره|لق|ره |تـــج

|6o|58 رص|لن|هلل |يوسف محمد عبــــد  ى شمس حقوق عي 

69235| ر|لنج|حمد |مه مرع |س|يدى |ه س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

8|9o43 |ىطي |لع|س يىحي عبــــد|ين|
ى مي  ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

856289 مي|ك س|لمل|ردين مجدي عبــــد|ن ره بــــنى سويف|تـــج

4|2||7 ى عطيه|م محمد عبــــد |محمد عص لحميد أمي  |تـــربــــيتـــ طنط

3|4o6| لعظيم خميس|مجد محمد عىلي عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

4|o894 هيم رزق|بــــر|ئيل لطيف |مهر |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|55224 وق ط هلل|لعزيز حمد|رق عبــــد |رسر هره|لق|صيدله 

|5||55 حمد محمد|سمر محمد سيد  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

833647 حمد|حمد محمد |ء |سم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4o7485 ن|ن محمد حس|ن حس|م رمض|سه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o4432 وق عبــــد  لسيد زىك|رص |لن|رسر ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

86336 هلل|بــــ |د مبــــروك ج|لجو|فرحه عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

439o48 حمد درويش|لسيد |محمد مصطفى  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

429285 لحوتـــى|هيم رجبــــ مصطفى |بــــر|آيه  ي صىح طنط
|معهد فنى
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446|24 لىك|لم|ئى محمود محمود |حمد ه| سكندريه|ل|ره |تـــج

|27859 حمد عىل|لدين محمد سعد |بــــ |شه ى شمس هندستـــ عي 

4492|7 ى|لشعرو|ل بــــدوى محمد |محمد جم سكندريه|ل|هندستـــ 

29645| ح|لمل|ح محمد عوض |حمد صبــــ| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|2o67o شد|لعزيز محمد ر|حمد عبــــد |عمرو  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

322348 تـــ سمي  محمد | عيل|سم|مي  ن|بــــ حلو|د|

686549 ورى|لمغ|محمد مجدى محمد  لمنصوره|بــــ |د|

6|5844 لرحمن رجبــــ عىل ليله|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

|57|62 عيل|سم|ن محمد محمد |يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

279497 ضى عمر|محمد يحن  محمد ر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|22736 هر حسن|لظ|لرحمن مجدي عبــــد |عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7898|3 لسيد محمود|م حمدى |ريه وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

7|6|86 ن عطيه|زينبــــ صبــــرى رمض لمنصوره|بــــ |د|

3|6846 ى|بــــو|هيم |بــــر|ل محمد |ن جم|نوره لعني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|7926 ى  |ندى كم ل عزم حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|2323 ى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|محمد  مي  |ره طنط|تـــج

8o9||o ي محمد|محمد 
حمد مصطفى سيوط|حقوق 

476497 لحميد موىس|محمود محسن محمود عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

6934o4 وى|لنفر|لحميد |لحميد محمد عبــــد |نىه عبــــد  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

57o|o هلل حسن|هيم عبــــد |بــــر|سحر  حقوق بــــنى سويف

2385o9 دل محمد فهىم|ندى ع هره|لق|حقوق 

825838 ن محمد محمد|م رمض|بــــتـــس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4o3|83 ن|لسم|لمعبــــود محمود |حبــــيبــــه محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52o398 بــــوموىس|لعزيز |ح عبــــد |ء صل|دع بــــ دمنهور|د|

78936o لمجد|بــــو |حمد محمد |لعزيز |ء عبــــد |دع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

335o96 للطيف|للطيف سيد عبــــد|نس عبــــد|ن |ره بــــنه|تـــج

5o3227 لصفتـــى|هلل |هلل عىلي عبــــد |ندي عبــــد  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

59722 لد محمد معبــــد|خ| رش ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

8248|6 س|رص جعفر عبــــ|لن|محمود عبــــد دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

84735o هيم|بــــر|لسيد |ن |ء شعبــــ|سم| ن|سو|معهد فنى تـــمريض 
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|443o3 دق|حمد ص|لد |عمر خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|3o27 لمجيد محمد عمر|حمد فتـــىحي عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3|5276 ل حسن سنوىس|يوسف جم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

789443 هلل عطيه|ل عبــــد |ء جم|ل| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4385o9 هيم|بــــر|ل عطيه حسن |حمد جم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

3|8624 لسيد|ن |رحمتـــ مرتـــضى رمض بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

886843 ي|ر
لنظي  كحيل |محمد عبــــد| ئى سيوط|علوم 

6759|5 مل حسن حسن|ن ش|رو لمنصوره|بــــ |د|

9o24|o رص محمد محمد |لن|عبــــد| ر|ي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

6|2549 ه عبــــد  ح هيكل|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|أمي  |حقوق طنط

|36898 ن|يوبــــ محمد رمض|بــــدر محمود  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

6867|7 هيم  مصطفى|بــــر|لغنى |حمزه محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

244648 ي
ى فرج تـــعى ن|عىل حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|63375 محمود سعد يوسف| لي|د مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

223537 ى|م لح|ج لبــــيبــــ ص|نتـــ| رتـــي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

697733 محمود طه محمود| دين ط|بــــ دمي|د|

46o43 ه خ| مبــــول|سل|ل|لد محمد |مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4o737o ى عىل سعد  مي  حمد سعد|ني  سكندريه|ل|حقوق 

238|5 رق طلعتـــ محمد|لد ط|خ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

678653 ى|ي لدين عوض منصور|ح |محمد صل| سمي  لمنصوره|ره |تـــج

692635 دي|له|ن عبــــد |منى مسعود شعبــــ ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

86o92o حمد فرغىل فهيم|محمود  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

326887 لنرص|ىط محمد سيف |لع|ملك عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

268782 ي|لسميع |ن يشى عبــــد|يم|
ط|لىحى ي صىح بــــنه

|معهد فنى

55|58 لد محمد محمود عويس|خ ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

4952|5 ق|لدق|لخي  |بــــو|هيم |بــــر|لخي  |محمد أبــــو  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7593|6 ي
ى مصطفى| دئى ى حسي  بــــشي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

36|o52 مر محمد شلبــــى|لحكيم ع|م عبــــد|ر |ره بــــنه|تـــج

9o5542 لكريم |د|مل ج|دل ك|بــــخيتـــ ع تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

22o|o8 ى عبــــدربــــه عىل حسن|ي سمي  ى شمس علوم عي 
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756926 ن محمد|عمرو رزق رمض عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

273337 س محمد|لح عبــــ|ن ص|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

7|5972 ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|حمد يشى عوض | لمنصوره|علوم 

9o|o7| لح  |لسيد ص|حمد | |هند|ش ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

9|6379 ي|ر
رص |لن|هيثــــم عطيه عبــــد| ئى ي |

لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

692928 |للطيف عط|م عبــــد |لسل|عبــــد | رن لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

2382| هيم|بــــر|هلل |هلل سعد عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o5732 لغنى |حمد محمود عبــــد|يه | ج|عه سوه|زر

|7|93 لعظيم|لسيد عبــــد|سم |هلل ج|هبــــتـــ  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

774|59 لجندى|مصطفى بــــكرى عىل محمد  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

94|2o هلل|بــــ |هيم ج|بــــر|هلل |بــــ |م ج|حس ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

76494| بــــر محمد درويش|ندى محمد ص ضه بــــور سعيد|ري/تـــربــــيتـــ

257925 جه|بــــوعج|لعزيز |لعزيز محمد عبــــد|عبــــد يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

2|9728 ليش|بــــو|سط |لبــــ|منه حسن عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

7736|3 ف عبــــد |ن |نوره يم|لد|لمحسن عبــــد|رسر زيق|لزق|حقوق 

|6724o ى فرج|د حمدى |د عم|زي مي  ى شمس|د| بــــ عي 

283354 هلل|ل عبــــد|عيل جل|سم|ل |عيل جل|سم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

485775 |ر |لغف|حمد عبــــد |ء مصطفى |لزهر|طمتـــ |ف
دريس

سكندريه|ل|بــــ |د|

83|9o4 ن سيد بــــهيج|ء عمر|سم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

825783 وي محمد|مي سيد بــــسط ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

878736 لس قديس عزم بــــ | ش|كي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

864957 تـــ|هيم بــــرك|بــــر|حمد |هيم |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

48|328 حمد حمدي بــــدوي قنديل بــــدوى| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83729 د|لجو|هيم سيد عبــــد |بــــر|لرحمن |عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

975o2 حمد بــــيوم|يمن |محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|729o4 م|لسل|ع عبــــد |بــــ محمد رف|شه |حقوق بــــنه

|5369 لحسيبــــ|ء فتـــىح عبــــد |ندى عل هره|لق|ره |تـــج

86556| هلل|نيوس سعدي زىكي عبــــد|رس| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|
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||9|83 رى|ر زخ|رى نو|دى زخ|ف ى شمس هندستـــ عي 

|39498 ى|جنه  ف محمد حسي  رسر ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

63347o هلل عطيه|جر محمد عوض |ه زيق|لزق|صيدله 

294727 سم|حمد مصطفى محمد ربــــيع مصطفى ق| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

6o6|o6 لصفىط|لحميد محمود |محمود محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

529||o ط|محمود محمد محمد محمد سم سكندريه|ل|هندستـــ 

7o694| بــــينى محمد|بــــ |لوه|عبــــد | لي|د لشر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

846o5o حمد صغي |محمد حسن  ن|سو|حقوق 

28|o75 لسميع|هيم محمد حسن عبــــد|بــــر| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

79|25 ف ف|طتـــ  روق طلبــــتـــ|رسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

6||9|5 جه|لخو|لمجيد |أحمد فرج عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

78o59o لم|لجليل منصور س|حمد عبــــد |محمد  زيق|لزق|حقوق 

54943 ي|منتـــ 
ى
ي|تـــي |هلل ق

ى
تـــي|حمد ق علوم بــــنى سويف

45|653 ن|يوسف رزق محمد رزق عىطي زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

86427| شم عمر|ل عمر ه|نه |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

9o926| ن |حمد فوزى محمد عثــــم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

224229 ر|ق مق|سح|يد خي  |ع| ن|ري|م ى شمس|د| بــــ عي 

6|9874 ألدهم|جح محمد |ء ن|شيم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

238|57 شف|لك|نور محمود عفيفى |ل سمي  |س هره|لق|ره |تـــج

869o8| ى ي |روم| يوستـــي 
س|سط|هيم |بــــر|ئى سكندريه|ل|صيدله 

5|6||2 ل|لحبــــ|مريم صبــــرى محمد حسن  عه دمنهور|زر

343|79  |لش|ء حمدى عبــــد|سم|
ى
هيم|بــــر|ق سيه|نوعيتـــ عبــــ

6235|7 ئى|لعن|رس محمود |ي| ن|ر ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

36o697 لم بــــندق|محمد حسن سيد س |بــــنه| هندستـــ شبــــر

772o55 لمنعم محمد|لسيد محمد عبــــد|عمرو  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

254943 ه حمدى حسن شلبــــى سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4894o2 حمد|هيم |بــــر|طف |ندي ع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

37834 تـــ محمد | تـــ|حمد فرح|مي  هرتـــ |لق|تـــمريض 

629288 لسيد|لسيد محمد |ذ |مع زيق|لزق|هندستـــ 

685942 لسيد مرق|هلل |مريم محمد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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49524o حمد عطيه|رق محمد |أحمد ط ره دمنهور|تـــج

69|232 للطيف حلوه|مد عبــــد |مد ح|محمد ح |ره طنط|تـــج

9o2647 لحكيم |حمد عبــــد|بــــدين |محمد ع  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

26o7o2 ي
رح|جح بــــ|رح ن|بــــ| فبــــروئى بــــ دمنهور|د|

|5348| ه مجدي حسونتـــ | هيم|بــــر|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

89o867 وق  حمد |مه محمد |س|رسر سيوط|حقوق 

45983o س|هيم محمد عبــــ|بــــر|م |م عص سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

43|7|| لع|لخ|لسيد |لسيد منىح  | |طبــــ طنط

6786|2 نم سليم|لمنعم محمد غ|هند عبــــد  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

627o6| هيم|بــــر|ر |لستـــ|شور عبــــد|حمد ع| زيق|لزق|بــــ |د|

3|8525 ي محمد|مريم عبــــد
ى
لحميد شوق تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|

ل|أعم

6oo845 لحميد عىل فودتـــ|عىل عبــــد| عل |صيدله طنط

335886 ى غبــــ مسعود|عدل ر| كرستـــي  ى شمس|د| بــــ عي 

2258o4 حمد|روق سيد |روق سيد ف|ف هره|لق|حقوق 

822848 لح|لعظيم ص|ن عبــــد|حمد رمض| سيوط|طبــــ 

495668 ل|لرج|مل |ل محمد ك|رق محمد كم|مهند ط بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|69|3o ل محمد|بــــوغ|عيل |سم|سيف  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

448785 هلل مصطفى عبــــو|ء عبــــد|سم| |بــــ طنط|د|

6o2|53 ن لسبــــىك|سمي  محمد حمدى | مي  لمنصوره|بــــ |د|

876664 لحليم |ل فرغىل عبــــد|محمد جم سيوط|ره |تـــج

82o89| ى هلل|وجيه عبــــيد عبــــد| مي  ي|طبــــ 
|لمنى

226927 م حسن|حمد محمد تـــم| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

3292o لد سيد محمد|محمد خ شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

544636 ف محمد حنفى محمود|يه | رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|7327 شم|يمن عنتـــر ه|مصطفى  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

4oo226 وى|لنحر|ىط مرىس |لع|ده عبــــد|مصطفى حم لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

|538o ف محمد طلعتـــ |يدى |ه لخريبــــى|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|2796 تـــه|ر شح|محمود صبــــرى محمد مختـــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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262|59 ى عبــــد|حمد ش| هر محمود|لظ|هي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

82o9o2 حمد محمد|رس |يوسف ي ي|طبــــ 
|لمنى

|5988o  سمي  |ن ه|ريه|م
ى|ئى مي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

6255|4 ي
بــــ|لسيد حج|د |ل فؤ|كم| دئى لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

245569  محمد سعد|لبــــ|لمنعم عبــــد |حمد عبــــد|
ى
ق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5287|3 نجيبــــ محفوظ محجوبــــ محمد محسن ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

863929 ى رزق تـــفيد صليبــــ| روجي  ن|سو|علوم 

328387 يد|لرؤوف ف|محمد بــــكر عبــــد عه مشتـــهر|زر

638462 حمد|لسيد |لسيد محمد | زيق|لزق|صيدله 

2528o6 ى |رق |ء ط|ل| لسبــــىك|مي  قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

7o8|26 هيم|بــــر|حمد |لحميد |هدى منصور عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5o637| لدين محفوظ عىل محمد|د |عم| رن لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

96773 ض عىل|محمد حسن ري ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

64467 ي
حمد|هلل |حمد عبــــد | |دئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|2o962 مل|حمد ك|هدى محمد  ى شمس| لسن عي 

898o86 ف محمود |ن |يم| لسيد |رسر ج|بــــ سوه|د|

3288|6 ف | حمد|هيم |بــــر|حمد |رسر ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

6o|556 جه|لخو|ء فتـــوح فتـــىح |صف |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

43o6|9 لسيد يونس|هيم |بــــر|ء |سم| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

698366 لم|ن س|ن متـــول سليم|طمه سليم|ف لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

34752 عمر محمد متـــول محمود ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

76454o حمد بــــرجل|حمد |حمد |لد |خ بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

9|o4|6 يف |حلىم محمود محمد حلىم  لشر ج|حقوق سوه

88o86 وي|ن سعد حمز|محمد شعبــــ لفيوم|عه |زر

774466 زى|حمد حج|حمد محروس |مصطفى  زيق|لزق|هندستـــ 

35838 ر|لعط|عيل |سم|ر |لغف|ل عبــــد|يدى جل|ه هره|لق|بــــ |د|

|7|o|5 لدين محمد متـــول|مل عز | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

849799 ي 
ج|حمد فر|هلل محمود |تـــفى سيوط|ره |تـــج

6|7846 ه محمود ح| تـــ|مد فرح|مي  ط|حقوق دمي

9oo383 لد محمد سيد |محمد خ ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه
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755||4 لد محمد عىلي|سميه خ عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

428575 لدين مدكور|ل فهيم سيف |خلود جم |بــــ طنط|د|

83o799 ى هيم|بــــر|فتـــ دهبــــ |ر| مي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6o|8|2 لح عىل عطيه|ء ص|شيم |ن طنط|سن|طبــــ 

85o5|6 نم محمد|لحكيم غ|محمد عبــــد لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

6o272o ن|روق محمد رسح|روق وليد ف|ف | تـــمريض طنط

23o|2| لرحيم|يمن سيد محمود عبــــد| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

443679 ي
ي|لمهدي | |رض| دئى

بــــينى لشر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

33o354 لمجيد محمد|ل عبــــد|تـــفى جم زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

6|238o وى سليم|لدس|هلل |هيم عبــــد |بــــر| |حقوق طنط

|65394 هد|بــــر محمد مج|طمه ج|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

367375 هد|دل محمد مج|رتـــ ع|س شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

3|9322 لسيد|در |لق|ئى عبــــد|رتـــ ه|س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

287|65 ك يعقوبــــ|لمل|نطونيوس رزق عبــــد|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

4854|7 ى|حمد محمود محمد |ن |يم| لحرصى سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5|9285 ي|حمد |لصمد |رس عبــــد|ن ي|يم| ر|لىح  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

46|8o ل محمد|ح جم|لفتـــ|ل عبــــد |جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7652oo لدعدع|حمد محمد |بــــ |يه|كريم  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

63|753 طر|رس فكرى ذىك خ|هدى ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|487|7 يمن يونس عىل|ندى  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

445878 ل|محمد فرج يس فرج جل سكندريه|ل|هندستـــ 

422694 لمطلبــــ|ه محمد عبــــد|لل|محمود عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

|6|268 حمد|ن مستـــور عىل |نوره ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

4o|947 لسيد|لسيد محمد |دهم | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7oo274 لسيد|حمد موىس |ء |حسن لمنصوره|بــــ |د|

222|29 هيم|بــــر|مد عىل |منيه سمي  ح| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o872| ى محمد قنديل|بــــر|منى  هيم حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8473|7 ي 
لرحمن حسن|حمد عبــــد|مصطفى ن|تـــمريض أسو

8676o5 ي| دين
ى محمد حفنى حسي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

25597| لوكيل|محمد بــــكر صديق  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 
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62|938 ح مصطفى رجبــــ|مدحتـــ صل| ند ط|بــــ دمي|د|

34|826 لسيد محمد عوض رزق|هلل |هبــــتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

487o28 لمرصى|حمد محمد |زن مدحتـــ |م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32o48 ى محمد|م ف|مر يز حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

245624 ح ضيف|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|سم عبــــد|بــــ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4465|3 م|لعزبــــ غل|محمود محمد مصطفى  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

2288o7 لمنعم محمد|لمجيد عبــــد|سمر عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

253o|2 د|لحسينى مليىح  حم|م |هدى عص ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|39686 لح|هدير محمد عىل عبــــده ص ى شمس هندستـــ عي 

8o7784 د|هيم خليل ج|بــــر|جوي  ي|لسن |
|لمنى

53646 بــــوزيد|ء سيد محمد |سم| بــــ بــــنى سويف|د|

64944| ء سعيد عىل مهدى عمر|ول تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

247984  عبــــد
ى
حمد مشعل|هلل |زينبــــ شوق ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4o3472 ه كم |هيم |بــــر|ده |ل حم|أمي 
ى
لدسوق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8|9789 طف تـــوفيق|تـــوفيق ع| رين|م ي|علوم 
|لمنى

5|54|| ل محمد تـــرىك|طمه سعيد كم|ف ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

694o65 ن فتـــوح|حمد سعد رضو|د |زي لمنصوره|هندستـــ 

8|2264 ي محمد 
ي مصطفى

هيم|بــــر|منى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

49274o لمنعم فرج|حمد عبــــد |لمنعم محمد |عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

342745 دى|له|لمنعم عبــــد|لمنعم وجيتـــ عبــــد|عبــــد ى شمس علوم عي 

|37652 لسيد|حمد |ل |يوسف جم ى شمس هندستـــ عي 

223924 هيم|بــــر|محمد | ح رض|سم هره|لق|ر |ثــــ|

245678 حد حمود|لو|يمن رجبــــ عبــــد| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

3735|o حمد محمد عىل|ره |س ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4769o5 ف ف|ركو |م هيم|بــــر|ن |يز سليم|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

2766o5 ن|ن سليم|طف شعبــــ|تـــسنيم ع ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

55233 ن محمد|م محمد سلم|ريه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6|67o4 لحديدي|لدين |هلل محمد سعد |منتـــ  ط|بــــ دمي|د|

452664 هيم|بــــر|ر مصطفى سعيد غريبــــ |من لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

492784 هيم عوض|بــــر|هيم سعد |بــــر|رجبــــ  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

498o8 يه سيد عىل عيس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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35333| لسيد|لد محمد |محمد خ ى شمس|د| بــــ عي 

883|o6 د عىلي |محروس فؤ| مه سيوط|حقوق 

|47o9 لدين عىل محمد|د |محمد عم دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

86935| حمد جبــــريل|حمد يوسف | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

37o54| فظ هيكل|رس محمد ح|نىه ي ى شمس طبــــ عي 

34|35| ل|تـــ هل|لم شح|م محمد س|حس ى شمس|د| بــــ عي 

|538o8 لسيد محمد|زينبــــ عيد  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

628663 لم عطيه|لسيد س|ل |كم| مه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

693|38 ي|ر
صبــــرى عىل محمد دهبــــ| ئى ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى

6|937o لسيد ستـــيتـــه|لسيد |آيه معروف  ط|معتـــ دمي|علوم ج

77625| ن|دى عثــــم|له|هدير محمد متـــول عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

223o63 لعزيز|روق عبــــد|يوسف محمود ف ن|بــــ حلو|د|

9o|96| لفول |رص محمد |لن|ل عبــــد|جم ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

8397|8 حمد محمد محمود|ء |دع ي للفن|
|دق قن|لفنى

7725| هلل|بــــر محمد عبــــد |كرم محمد ص| ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

233||2 حمد|ن محمد |زينبــــ محمد شعبــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o9|38 وق محمد  يف |رسر لعزوئى|لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

58993 لعزيز|كر عبــــد |درتـــ بــــهجتـــ ش|ن لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

8o59o2 هيم|بــــر|لنعيم |سلىمي حسن عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

244o|8 حمد|حمد محمود |رون |ه عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

439772 ق|مه سمي  |س|هدير  وى|لشر |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

537734 ر|لنج|لرحيم |مصطفى محمود محمد عبــــد  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

344o|3 در|لق|ء محروس محمد عبــــد|سم| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

248685 ضى|لق|لرحمن محمد |جر عبــــد|ه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

882685 ح محمد عىل |م صل سيوط|طبــــ بــــيطرى 

5o5759 هيم|بــــر|محمد | لدين يشى زكري|سيف  سكندريه|ل|بــــ |د|

8225|4 حمد محمد حسن|روضه  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

7o53|6 |لل|مد عبــــد |فظ ح|لح|مد عبــــد |يه ح| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5o22o6 شور|محمد مرع محمد ع سكندريه|ل|بــــ |د|
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77||6o هيم عىل|بــــر|يه محمد محمود | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

354599 لعزيز|ل عبــــد|حمد كم|زينبــــ مصطفى  |بــــ بــــنه|د|

346549 لفتـــوح بــــيوم نرص|بــــو|هر |هلل محمد م|منتـــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

69|87o ل|لع|حمد محمد عبــــد |لم |حمد س| لمنصوره|ره |تـــج

5|6o9 هلل|ل عبــــد |لرحمن هل|ن عبــــد |نوره بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

5382o6 حىل|لسو|هيم |بــــر|ء محمد محمود |رس| ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|38457 نىح  نسيم جرجس نصيف| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

224|92 بــــو زيد|حمد |حمد |رص |منيه ن| هره|لق|حقوق 

88|37o عىلي محمود محمد محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

826682 ي ك|
مل محمد|روي مصطفى |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

دى|لو

84||96 ي محمود محمد 
حمد|مصطفى ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |

|لفنى

792o7o زق محمد خليل|لر|مح عبــــد |س| عل زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

29982o م محمد فرج|م|محمد  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

69|774 لمنعم مسعد|لمنعم محمد عطيه عبــــد |عبــــد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

22386o محمد| سلىم محمد بــــدرى عط ن|حقوق حلو

625782 لحميد|حمد محمد بــــدوي عبــــد |محمد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

68|99| لسيد عىل|ل |لد جم|هلل خ|منه  لمنصوره|بــــ |د|

|72928 ى مصطفى ع|ي ن|لقط|طف مصطفى |سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o2|64 ى مملوك نزه ج لربــــ |د |نرمي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

7|o55| شموئى|ل|هر عىل |م مفرح م|ريه لمنصوره|علوم 

779328 لحكيم|هيم عبــــد|بــــر|محمود محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62o327 ن حبــــيبــــ|م|ء محمد |عل ره بــــور سعيد|تـــج

|62997 ء عطيتـــ عطيتـــ|نعمه عل مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

686978 عيل|سم|هيم محمد |بــــر|كمل مظهر | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o2||9 عمرو محمود محمد مصطفى ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

353784 لسيد|رس بــــهجتـــ |عمر ي  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

335979 فظ|رق محمد ح|منيتـــ ط| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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236966 ن|ن وحيد مصطفى محمد حس|جيه هره|لق|بــــ |د|

|588|9 منى سيد محمد ربــــيع ن|تـــربــــيتـــ حلو

692||3 يف لطفى محمد  ي|محمد رسر لموج  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

84o5|2 حمد سعد|وي |هند قن دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

|23357 عيل محمد|سم|بــــسنتـــ مبــــروك  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

48|2| ى|نتـــص| ى سيد حسي  ر حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

484872 هلل|لحميد عبــــد |محمد صبــــرى محمد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

449924 ر|لنج|يمن سعيد |ء |لزهر|طمه |ف |هندستـــ طنط

68828 ل|لع|فظ عبــــد|هبــــه محمود ح لفيوم |تـــمريض 

92442 للطيف|س عبــــد |للطيف عبــــ|محمد عبــــد  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

2667o| يف س م مصطفى محمد|ندى رسر ط|بــــ دمي|د|

329965 حمد عيس|رس رفعتـــ |ء ي|ل| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3o2o7 ئيل|يز ميخ|سمي  ف| دون ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|94|8 بــــتـــ|ن ثــــ|د عري|نتـــ عم|دمي ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

452363 يف|محمد  حمد محمد محمد رسر لشيخ|هندستـــ كفر 

345492 حمد|ء محمود حسن |لىمي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|22848 لس ي م نجيبــــ|رس س|كي  ن|بــــ حلو|د|

27942 هلل محمد|حمد عبــــد |م  سيوط|حقوق 

|3342| مصطفى محمد فتـــىح حسن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

758o39 ل|لع|لسيد عبــــد |ل |لع|حمد عبــــد | عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

835o24 لكريم|ء عبــــدربــــه عىلي عبــــد|سم| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

442279 لسيد خليف|ج |ن فر|محمد رمض |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

8823| م يوسف محمد|يدى عص|ه |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

87924 ن محمود|دل رمض|ء ع|سم| ن|حقوق حلو

77498o لمنعم يوسف|رق عبــــد |ء ط|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

7535o4 زينبــــ جمعه غنيىم محمد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|62586 لنور عفيفى|بــــو |مصطفى محمود  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

4o3676 رتـــ|ل محمد عم|لد محمد جم|لرحمن خ|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

78|665 ن|ن حسن سليم|ء سليم|دع زيق|لزق|نوعيتـــ 
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77843 لمنعم محمد|رق فتـــىح عبــــد |ط ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

32|27 ى|يه| بــــ محمد خلف حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

623459 لحكم|لمنعم عبــــد |متـــ عبــــد |س|ن |نور ط|حقوق دمي

43|439 لسيد عىلي زويل|حمد محمود | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

34966| لدين خليل عىل جنديه|ل |مصطفى عىل جم| مه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

486872 ى د فتـــىح شملول فرج|عم| مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

284664  عبــــد |هيم |بــــر|ء سعيد |شيم
ى
لعزيز|لدسوق هره|لق|حقوق 

925o|9 لمنعم |لحمد حسن عبــــد|بــــو|حمد | ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

76869 لدين محمد|ل |حمد كم|يوسف  هره|لق|حقوق 

36oo6 ي|ر
فريد عطيه محمود| ئى هره|لق|بــــ |د|

778|34 حمد محمود محمد محمد محمود| زيق|لزق|حقوق 

76233| لدهبــــ|بــــو |حمد عىل حسن |م |حس ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

2|3|46 ضى|لق|بــــر |هدى عمرو ج ى شمس هندستـــ عي 

899284 ى حسن بــــدري | ند|ر حسي  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|7|947 تـــ محمد|لشح|مصطفى جمعه  ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

6|73o حمد|ل |منيتـــ ممدوح كم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

494735 لدين|لدين محمود خي |م خي  |سل| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

77|34o بــــع|د محمد ر|هند حسن فؤ زيق|لزق|هندستـــ 

273673 لحميد|رك عبــــد|ل مبــــ|لع|بــــسمه عبــــد لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

346486 رس|عيل ف|سم|حمد مصلح حسن |منيتـــ | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3||664 لغنى|وى عبــــد|رق حفن|لرحمن ط|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

433|43 مه|هيم سل|بــــر|هر |يه طٌ| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

232|7 محمد عىلي سيد محمد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

332522 حمد نرص|مرى جودتـــ |محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

349392 لعزيز|حمد عبــــد|لعزيز |حمد عبــــد| ى شمس حقوق عي 

224868 ن|هيم رسىم عرف|بــــر|دى |ف هره|لق|بــــ |د|

5||46| ف عبــــد|محمد  م|لق محمد درغ|لخ|رسر تـــربــــيتـــ دمنهور

9o4323 عيل |سم|رص صديق |م ن|سل| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

495|47 لحميد طلبــــه فوده|بــــ عبــــد|لتـــو|محمد عبــــد |حقوق طنط

8o6|9o ح|لفتـــ|ج رفعتـــ عبــــد|يه حج| ي|تـــمريض 
| لمنى
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|73588 حمد|لمنعم |عمرو محمد عبــــد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

85882o فتـــ رفعتـــ بــــولس|كريسل ر ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

628725 لرحيم حسن|ع عبــــد |لرف|محمود أحمد  زيق |لزق|تـــمريض 

6328|| ى|رس| ى محمد نبــــوى بــــحي  ء بــــحي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

542878 عيل|سم|ح |لفتـــ|عبــــد | عط| دين ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

789969 هلل| |لبــــ عىلي عط|بــــو ط|مريم مجدى  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3|9985 لنرص محمود|سيف محمد سيف  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

75|||o لعظيم|لحميد عبــــد |لعظيم عبــــد |هيم عبــــد |بــــر| لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

754463 ه  يمن يوسف عزتـــ|ني  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

526998 لعزيز محمد عىل|محمود محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|9462 هيم عىل|بــــر|ل |ء جم|رس| لفيوم|عه |زر

7o97o5 لمتـــبــــول|لسيد |ل محمد |جم ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

456229 حمد محمد|ر محمد محمود |مي سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

6o||86 ي|لخن|هيم محمد |بــــر| |محمود رض
ئى |طبــــ طنط

246578 بــــى|لشر|حمد |ن |حمد شعبــــ| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7764|5 د سمي  عيس|عهود جه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

75|635 |لبــــن|ض فضل موىس |محمد ري ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

683|o4 لغول عمر محمد|رحمه محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

897852 ه حم| حمد |ده حمدى |مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

23|343 بــــ حسن عىلي|ن ممدوح شه|مرو هره|لق|ن |سن|طبــــ 

4536|8 ى عوض  تـــ|لشح|هلل |محمد حسي  ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

285425 م|ء حنفى محمود تـــه|شيم ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

22o|75 بــــورسيع|حمد |حمد محمد | ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

22534 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|oo3o حمد محمد غنيم|محمد  |حقوق طنط

9|3|35 حمد عىل محمد|لرؤف |عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69|795 ق|لعر| |لعط|بــــو|لسيد |هيم محمد |بــــر|محمد  لمنصوره|بــــ |د|

862689 ء محمد دردير قليعي|سم| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر
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835629 در محمود|لق|محمود طلعتـــ عبــــد ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

88o339 مي  نزيه وليم جندى  | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

78|347 حمد|حمد درويش سيد |ئى سيد |م| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

49238| ج|لسم|هيم |بــــر|محمد فوزى محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

237985 حمد|دل عىل محمد |ندى ع هره|لق|بــــ |د|

66723 لمنعم|بــــ عبــــد |لتـــو|ن عبــــد |طمتـــ رمض|ف لفيوم|لعلوم |ر |د

22834| لح|هلل ص|لعظيم محمد عوض |ء عبــــد|سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6o4o49 نور محمد حسنى|حمد محمد | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

445498 ى  لسيد|لسيد حسن |حني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|7865 رق سيد مصطفى|حمد ط|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

34828o ى عىل شلبــــى ندى محمد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

322o54 لسعود|بــــو |د |هلل محرم فؤ|منتـــ  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

84778| عيل|سم|حمد |يمن |يزه |ف ن|سو|تـــربــــيتـــ 

36682| دل محمود رزق مصطفى|نىح  ع| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|9|6 ى سيد|بــــر|ء |هن ى حسي  هيم حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

762454 ن|حمد محمد محمود حفنى رضو| ره بــــور سعيد|تـــج

764o88 رص رجبــــ حسن جلبــــي|ندى ن بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6496o6 نور مصطفى|محمد | ند لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

432685 مل محمود|لسيد ك|بــــ |يه|مريم  |بــــ طنط|د|

889793 حمد |شم |ل ه|هد جم|ن سيوط|تـــربــــيتـــ 

||94|| لجوهري|لق يوسف |لخ|م محمد فريد عبــــد |هش هره|لق|هندستـــ 

9oo427 ى ى |جرجس وهيبــــ بــــش| مي  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

255252 ن|ن عمر|عزتـــ محمد عمر| ر|ي لشيخ|هندستـــ كفر 

42o432 لحنفى|حمد |حمد |يه مصطفى | لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

637466 شور|وى ع|لبــــدر|حمد محمود | ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

92o368 ز |لفضل فو|بــــو|رص |لن|ء عبــــد|لزهر|طمه |ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6|7|26 بــــو عىل|ن |مه رمض|س|دين |ن ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8388o9 طمه بــــدوي جمعه يوسف|ف |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

48529o لمنعم مصطفى|بــــسمله وحيد محمد عبــــد  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 
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478746 لمغربــــى|لد محمود |ن خ|رو لشيخ|بــــ كفر |د|

3|8366 حمد|ح |لفتـــ|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

9|5787 لمجيد |ل عبــــد|محمود عيد كم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77449o لي|لجبــــ|رك |رك محمد مبــــ|طف مبــــ|ن ع|يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

355655 دى|له|ن عبــــد|دل سليم|ء ع|عىلي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|288o ى |ي لسيد جعيصه|لسيد عىل |سمي  |تـــربــــيتـــ طنط

5|5473 لرحيم يونس|هلل عبــــد|ء عىل عبــــد|سم| علوم دمنهور

8o8999 حمد|لسيد |ر |محمود مختـــ ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

64o899 لعزيز عىل|لمنعم محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

78525| ن مصبــــح|ن محمد سليم|يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

7o3o53 د|هيم شد|بــــر|ء مجدى محمد |دع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|o328 ن جمعه|ن مسعد سليم|ريو لمنصوره|ل |طف|ض |ري

75|584 ل مصطفى|لع|لدين عبــــد |حمد بــــىه | ره بــــور سعيد|تـــج

5o5||5 لسيد حسن|لسيد يونس | سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

259852 لغنى ربــــيع محمد|طمه عبــــد|ف تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

484594 د شلبــــى|حمد محمود فؤ|حمد محمد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

458239 هيم زغلول|بــــر|مفرح | ء وف|سم| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

78o3oo ن|حمد محمد محمد رمض|ء |رس| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

486|3| هلل|ء رفعتـــ فتـــىح محمد فتـــح |رس| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|59889 لسيد|لد محمد |م خ ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

83o4|6 ه | حمد|رثــــ |لو|حمد عبــــد|مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

356392 دي|له|تـــ عبــــد|لشح|حمد رسور |محمد  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

633644 ن عىل عجم|محمد سليم ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

268949 لسيد محمود فرغىل|ل |بــــتـــه| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

784o45 لسيد محمد|حمد محمد متـــول | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

474|2 لسعيد|لرحمن معتـــز محمد |عبــــد هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

|45992 ه جم| ل محمد محمد|مي  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

682636 يف  بــــ|حمد دي|هيم |بــــر|مريم رسر لمنصوره|بــــ |د|

865824 حمد|حمد محمد |رس |ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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89o947 هيم |بــــر|م |طمه عىل هش|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

349463 هيم|بــــر|يتـــ محمد عىل | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

82oo|8 لمحسن|ء ثــــروتـــ طه عبــــد|رس| لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|6647o ى |ه حمد فرج|حمد |جر حسي  لمنصوره|حقوق 

8o6468 ن يوسف|يوسف طه عثــــم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|o|o5 ى |ي ى |ل|هيم |بــــر|هيم |بــــر|سمي  هيم|بــــر|ربــــعي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

688882 ر|لسيد عم|حمد محمود محمد محمود | لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

8695o2 سط|لبــــ|تـــ عبــــد|هلل محجوبــــ شح|منه  ن|سو|بــــ |د|

359648 لدين|حمد عىل |لمحسن |م عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

364445 د سيد|رص عي|لرحمن ن|عبــــد سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

698543 حمد|بــــو زيد |حمد |ن محمد |يم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

7666o5 لحميد|لصبــــور عبــــد |دق عبــــد |لص|حمد | لعريش|تـــربــــيتـــ 

6oo495 نرص فتـــىح عطيه| دين ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

699759 لمنعم حسن|سىط عبــــد |لدي|ن |يم| لمنصوره|بــــ |د|

875288 لملك |عبــــد| رمي|مجدى | رين|م سيوط|علوم 

425978 هلل| |لنور عط|ر وليد عبــــد |مي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6255o7 هلل محمد|دق عبــــد |لص|ج عبــــد |حمد فر| لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

32|4o3 لدين|لدين محمد عز |ء |محمد عل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

79o235 حمد محمد|هلل |حمد غريبــــ فرج | ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

529595 يمن محمد محمد زىك عريبــــى|فوزى  |هندستـــ طنط

6o7o25 |لمو|لسيد |بــــر|ن سعد ج|حن
ى
ق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

87o572 حمد|بــــ خميس عىلي |رح لمنصوره|حقوق 

239o89 ي
حمد|ح معوض |ل صل|كم| دئى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

63oo33 ج|هيم حج|بــــر|رص محمد فوزى محمد |حمد ن| ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

3|6|6 ى ع لمتـــول|لسيد |دل |نرمي  ى شمس| لسن عي 

87272 لرسول|محمد محمود حسن ولد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

678358 شم جمعه|محمد ه| لي|د لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

789o7| ضى|لق|لسيد مصطفى |م مصطفى |حس لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

338447 م يوسف بــــيوم عىلي|طمتـــ س|ف |ره بــــنه|تـــج

48o9o8 ح محمد عليم|هلل صل|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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||9o87 وى|لبــــحر|حمد |حمد مآمون |هلل |منتـــ  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6864|3 ج|رق محمد محمد رس|محمد ط ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

77|949 ى  ى حسي  لسيد خليل|محمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8525|6 ي |ء شعبــــ|سم|
حمد|ن مصطفى ي|تـــمريض 

| لمنى

7|3229 م|بــــ حسن عيد بــــره|رح لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9o4|85 لغيط حسن |بــــو|م خلف |سل| ج|تـــربــــيتـــ سوه

|34o89 هيم|بــــر|در |لق|هيم عبــــد |بــــر|ء |عل ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

477692 ن محمد|حمد محمد سليم|ء |ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44822 زينبــــ حسن محمود محمود مرىس ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

87o67o ن|لجندي حمد|ر|لسيد نج|ل |م| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

367666 لسيد|بــــى |تـــ عر|لشح|م مصطفى  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

42o463 لبــــيىلي|ء محمد محمد |شيم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

48752o ى ه| ى|حمد مجدى خي  شم حسني  سكندريه|ل|حقوق 

6o9723 هيم مزروع|بــــر|رس |رقيه ي لمنصوره|علوم 

4o987o لبــــر|ج عبــــد |در فر|لق|حمد محمد عبــــد| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85|||6 ى محمد|رقيه محمد  مي  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

367497 مه|نغم فوزي محمد سل |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

266794 خرس|ل|لىح |نىه منصور عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

226299 ى|زي د محمد سيد حسي  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

35776o ل يوسف|حمد محمد كم|حمد سيد | |ره بــــنه|تـــج

6798o6 شد|لسيد ر|ء محمد بــــدير |سم| لمنصوره|حقوق 

344389 ل|لع|م محمود عبــــد|محمد عص |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

52656o ى |لحسينى ي| حمد بــــخيتـــ|رس حسي  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

26o453 ح|لفتـــ|مد عبــــد|مريم حمدى ح شمون|نوعيتـــ 

3|6298 لمهدى|لمول عبــــد|يدى عىل عبــــد|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|28o2o ود رسور|ل رسور د|حمد جم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

34|6|3 ى حسن عجوتـــ|ر |من لسيد حسي  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

|26864 لغرورى|هيم |بــــر|لدين عمر |م |عمر حس لفيوم|دق |حه وفن|ىسي
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3|9o4| ح جودتـــ محمود|ء صل|ل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

258958 بــــ فوده|لتـــو|ء عبــــد|محمد عل |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

89oo94 بــــوضيف |ق عبــــده |لرز|ء عبــــد|نجل سيوط|بــــ |د|

62o263 م بــــصله|لسل|حلىم محمد عبــــد ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

7|686 |لبــــ|محمد رجبــــ جمعتـــ عبــــد
ى
ق ي |

رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

272567 ى |عبــــد ى|لعزيز حسي  بــــوبــــكر حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2585|7 د|لجو|لمقصود عبــــد|رص عبــــد|حمد ن| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6|7o58 يه ل|رس محمد ح|ن ي|رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|38655 در|لق|ء محمد عبــــد |سلىم عل سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

5o2|32 ن|لق محمد زيد|لخ|يمن عبــــد |رق |ط ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

433976 مه|ري سل|لبــــند|مل رزق محمد | |بــــ طنط|د|

44|o7| هيم|بــــر|لسيد |ء عبــــد|نسمه عل ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

7o5737 هد|لسيد مج|لسيد محمد |محمد  لمنصوره|حقوق 

438o33 رص|لح ن|لح فتـــىح ص|ن ص|نور |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

7|6887 ى | ء رض|ول  حسي 
م|م|ل|مصطفى لمنصوره|حقوق 

492943 ن|متـــ شعبــــ|حمد سل|محمد  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

9o447 حمد|حمد |د |لجو|محمود محمد عبــــد  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

279285 ح|لفتـــ|هيم محمد عبــــد|بــــر|رضوى  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

45||9| لمنعم قرقر|رم عبــــد |لمك|بــــو |لمنعم |عبــــد  |هندستـــ طنط

98238 لعظيم صميده|محمد ربــــيع عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

69687| محمود عزتـــ محمود محمد لمنصوره|بــــ |د|

64|472 هيم محمد|طف إبــــر|ع| دين زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6||o73 لجندى|ض |يشى ري| مه ي صىح طنط
|معهد فنى

764o55 ن فوزى فطيم محمد نويرص|رو نوعيتـــ بــــور سعيد

23537o لنعيم|صم ربــــيع سيد عبــــد|ع ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

64o439 لديبــــ|م محمد محمد متـــولي |ن حس|نوره ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

884664 | هيم شهدى بــــسط|بــــر|فىل |بــــ سيوط|طبــــ 
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2|72o4 ي
لعقر|حمد محمد |هلل سيد |بــــ |لسيد ج| |دئى ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 

مس |خ.تـــ

88oo29 بــــيتـــر مخلص موريس مسعد  سيوط|ره |تـــج

254744 لخشن|ن |مصطفى محمود سليم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|56|65 هلل|جر محمود محمد عبــــد |ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

859564 يه وجيه محمد سيد| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

64o495 ف|م |لسيد هش| لسيد رسر  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

6ooo58 ى ي ى ديو|حسي  ن|رس حسي  |ره طنط|تـــج

3|8565 ي زىكي محمد حسن
تـــفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

45o9o8 ى شح|لمنصف ش|حمد محمد عبــــد| تـــتـــ|هي  |ضتـــ طنط|علوم ري

|4249| ىطي|لع|م عبــــد |لسل|ح عبــــد |منيه صل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

675578 لسعيد|ل |لع|تـــ عبــــد |بــــرك| رن لمنصوره|ره |تـــج

23|6|9 ف |حمد | ى|حمد حس|رسر ني  هره|لق|ره |تـــج

35o634 بــــى|لمنعم عر|مريم رزق عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|569|4 ف محمود |حمد | هيم|بــــر|رسر هره|لق|صيدله 

|3||32 سعد محمود|مؤمن محمد  هره|لق|حقوق 

923997 رص عىل حسن |بــــ ن|لوه|عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

82489 ى خ|ي لد فصيح محمود|سمي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

272|82 حمد|ن عىلي |رحمه يوسف حمد ن|بــــ حلو|د|

6|7572 بــــوسمره|ل محمد عبــــده |س عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2846o4 لحميد|هلل عبــــد|س سيد عبــــد|ين| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|845 م|م|لعزيز |دتـــ سيد عبــــد |غ بــــ بــــنى سويف|د|

37|8| ن|مصطفى بــــكر محمد سليم ن|هندستـــ حلو

48|87 |بــــر|طمه |ف
ى
هيم سيد دسوق ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

325549 لشيىم|لحميد |حمد عبــــد|محمد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

77868o لسميع محمد|حمد حسن عبــــد | ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

2474|4 سم|لرحمن ق|بــــ عبــــد|يه|حمد | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

28o4o8 س|لتـــر|د محمد |عمر مصطفى محمد فؤ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

488288 هيم|بــــر|مد |حمد ح|حمد |مد |ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

432628 ضى|لعزيز م|حمس عبــــد |سلىم  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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4|o794 ى سعدتـــ|ه| لي|د شم يوسف حسي  |بــــ طنط|د|

68387 ن|ضل زيد|ل ف|حمد بــــل| ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

752|47 رق محمد أحمد|محمد ط زيق|لزق|ره |تـــج

922|33 بــــ  |لسيد شه|يه فتـــوح | مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

7o644| مد محمد|مه محمد ح|س|ء |سم| لمنصوره|بــــ |د|

34|9|o ى مصطفى سند مصطفى |ي لنقيش|سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

|24948 ن|لم يوسف سويد|حمد س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

427854 بــــ|ء محمد محمود خط|سم| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

759958 محمد عىل حسن| دين ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

8|26|7 لسيد|حمد عىلي |ن |ء عثــــم|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

335752 ى هيم|بــــر|ك عدل |مل| يوستـــي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

34o272 هلل|ض عفيفى عوض |سهيلتـــ محمد ري هره|لق|ن |سن|طبــــ 

52o2| لحميد محمد|جر طه عبــــد |ه لعريش|بــــ |د|

4o4388 عر|لش|هيم |بــــر|حمد تـــوفيق محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|489o2 لمقصود|ر مجدى سيد عبــــد |من ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

3|58o6 حمد سيد|يتـــ محمد | ن|بــــ حلو|د|

5653| حمد محمد|ن |محمد شعبــــ تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

339285 لزق|لسيد عىل |حمد |م |سل| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

637267 لسمرى|ىط |لع|لمؤمن عبــــد |نم سمي  عبــــد |ه لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

|29468 ى عبــــد |لع|عمرو محمد عبــــد  ل|لع|ل حسي  ى شمس هندستـــ عي 

266335 حمد|لحميد |يه فكرى عبــــد| |بــــ بــــنه|د|

254995 يف  حمد يوسف|خلود رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

8339|5 حمد يوسف|تـــ حسن |ي| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

47569| لرحمن مطر|بــــر محمد محمد عبــــد |ن ج|مرو سكندريه|ل|ره |تـــج

442732 بــــو شعيشع|لمهدى |لسعيد محجوبــــ |ن |يم| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

449297 ى عىل ى محمد حسي  حسي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|24266 لرشيدى|لد يحن  |خ| رودين ى شمس صيدله عي 

235663 حمد|يمن محمد |طمه |ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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488687 عوض محمد عوض عىل حسن |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

28688 حمد تـــوفيق خليفتـــ عطيتـــ خليفتـــ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

36o278 لصهرجتـــى|م محمد محمد محمد |سل| عه مشتـــهر|زر

767746 لبــــردويل|شهد حمدى عمر مصطفى  لعريش|علوم 

35|o24 م|لسل|ض عبــــد|سندس فوزي عو ى شمس حقوق عي 

2433o| ل محمود|حمد جم|منيه | ى شمس علوم عي 

7||3|| هلل|لسيد محمد محمد عبــــد |عمرو  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4283|8 ره|زق عم|لر|يمن محمود عبــــد| |دين |صيدله طنط

356226 لسميع|م زىك عبــــد|حمد عص| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

345698 لسيد محمد مرىسي|متـــ |س|ندى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|72|6 ل|لع|دى محمد سيد محمد عبــــد |ش ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

777685 ي عبــــد |فوزى عثــــم
لرحمن|ن طه مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4433o8 هيم عىل|بــــر|لعدوى |رم |لمك|بــــو |حمد | ي صىح طنط
|معهد فنى

789o6o بــــ رجبــــ|لوه|محمد رجبــــ عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

4875o9 جورى|لبــــ|حمد سعيد محمود عطيه | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25337| خلود حسنى بــــدوى عيد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

76847o لرحمن حسن فرج|هيم عبــــد |بــــر| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

3|9357 لنعيم محمد|ن صبــــرى عبــــد|نوره سيه|نوعيتـــ عبــــ

484999  ملىط |ئى ع|رس|
ى
يوبــــ|طف شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|4o|5 ر|لنج|هلل |هيم عبــــد|بــــر|ل |ئى جم|م| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

844584 قمر حسن محمد حسن ن|سو|علوم 

6oo992 دي|بــــوش|سلىم وليد محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

5oo994 ر|لنج|م عىل فتـــىح |ريه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3382o| لغنى فرو|رص عيد عبــــد|محمد ن |تـــربــــيتـــ بــــنه

3|4|o م|للطيف عل|لد عبــــد|ر خ|من دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

766499 ف | هلل حسن|لرحمن عبــــد|حمد عبــــد |رسر لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

869|57 دل محمد عىلي|محمد ع ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

455674 ي
بــــر نعيم بــــخيتـــ مصطفى|ص| دئى عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

43648 ع|حمد رف|حمد فضل |طمه |ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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833236 لرحمن محمد جمعه محمد|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

5o7678 ي
لسيد|لسيد مدئى | |دئى سكندريه|ل|صيدله 

5|o369 هر|حمد صبــــري محمد مبــــروك ز| تـــمريض دمنهور

69346| ن|لعري|حمد عبــــده |ر محمد |نو| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

295|99 عىل حسن عىل حسن ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

475|77 يف عزيز ميشيل رزق لوق |رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

|543|4 ف |هيم |بــــر| هيم عىل|بــــر|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

843788 لح محمد|موده نجدي ص ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|45272 مه دردير سيد|س|عمر  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

86o2|6 ن|لحميد محمد عرف|عبــــد| دين ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

254558 فيليبــــ نصيف لبــــيبــــ نصيف لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

875423 حمد |يوسف حربــــى محمود  ج|عه سوه|زر

8|9294 لمحسن|ن عبــــد|منيه عىلي رمض| ره بــــنى سويف|تـــج

6o2||2 ى محمد خلود فرج حسي  لمنصوره|علوم 

838|99 حمد|حمد عىلي |سيف  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

833o9o لكريم محمد|د|ه ج|لل|حمد عبــــد| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

766529 ر|لنج|وى محمد بــــهنس |هلل بــــهنس|عبــــد  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

8776o7 لعزيز محمد  |لمعز عبــــد|تـــسبــــيح عبــــد سيوط|طبــــ بــــيطرى 

|7753| ل|لعس|لسيد |م حمدى |حمد س| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|23||6 لحميد خليل|مل عطيه عبــــد | ى شمس|د| بــــ عي 

|6344| حمد محمد|مل محمد | ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

763|oo زى|ضى حج|ندى محمد فوزى محمد ر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

637|39 لرحمن|عىلي عبــــد| بــــومتـــن|محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

328|7| لخي |بــــو|لبــــيوم عىل |للطيف محمد |محمد عبــــد ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

5|3364 ء محمد نرص|م عل|ر ن|علوم حلو

8|66|| يف عبــــد|س| ح منصور|لفتـــ|مه رسر ي|نوعيتـــ 
|لمنى
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3|945 لسيد خليل|حمد |عمر  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

354435 حمد|حمد محمد |مي |ل س|نو ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|92|4 حمد حسن|ل |يتـــ كم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

768528 بــــ|لوه|حمد محمد محمد عبــــد |عىل  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

834244 محمد محمود محمد عىلي دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

43o823 ل|د سمي  سعد مبــــروك و|جه |بــــ طنط|د|

639585 ن|محمد محمد عىل سليم| ء ذكري|هن زيق|لزق|بــــ |د|

882675 هلل  | |روميل يوسف حن| دون|م سيوط|ره |تـــج

45o554 رى|لصوبــــ|ل |لجبــــ|رص محمد |ن ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

33694o هيم|بــــر|لمطلبــــ |محمد مصطفى عبــــد تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

8|3o86 |رمي|نجيبــــ | رمي|سحق | ي|بــــ |د|
|لمنى

53o2|2 ى زر|سيىل ع|مح بــــ|س| يوستـــي  ضتـــ دمنهور|علوم ري

|28688 ن محمد|عمرو مهدى رضو ن|تـــربــــيتـــ حلو

836439 دم|يه سيد محمد | دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

868o87 لرؤف محمد عىلي|ندي عبــــد سيوط|صيدلتـــ 

7632|3 لسيد|حمد محمد |رص |يه ن| نوعيتـــ بــــور سعيد

687287 حمد|لغنى |حمد سمي  عبــــد | |ر|ي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

296o2 د|لجو|مد عبــــد |حمد مني  ح| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

753875 مر|لحميد ع|م عبــــد |ر س|لغف|ر عبــــد |مي عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

452426 لنبــــى عىل حبــــيبــــ|يوسف عىل عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

857367 ثــــيو عطيه جريس عطيه|م ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

596oo حمد محمود محمود|ره |س ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

629589 حمد محمد|رس |ي| رن زيق|لزق|ره |تـــج

7o7969 ف|هيم ع|بــــر| ى مشر دل حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

7797o7 دهم حسن سليم سليم|منيه | زيق|لزق|بــــ |د|

|4489| ن|م سعيد يسن علو|سحر س كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

43|497 وي|لعم|لح |لد محمد ص|خ ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

366488 ى|ء فخر |د عل|جه لدين عبــــده حسني  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|4|293 رز محمد|مروه محمد مبــــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|6o522 كريم محمد حسن محمد عويس ى شمس هندستـــ عي 

7o|6o لحليم|ن عبــــد |حمد مصطفى رمض| لفيوم|ضتـــ |علوم ري

2758o2 حمد عىل حسن محمود|ء |رس| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

858|2| د|عيل مر|سم|يه محمد | ي|بــــ |د|
|لمنى

43785o ى|لحكيم يوسف يوسف ش|يه عبــــد| هي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

46|4o6 ن مني  مني  خميس| مي  |حقوق طنط

34|o52 حمد فتـــىح حسن فوده|لد |خ |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|2576o ن|هيم عثــــم|بــــر|حمد |سلسبــــيل  ن|بــــ حلو|د|

345|72 د مرغه|ل صبــــىح عو|خلود جم |طبــــ بــــيطرى بــــنه

6o|o38 هلل|ن عبــــد|ر سليم|لستـــ|ن عبــــد|حمد سليم| |هندستـــ طنط

4|832 هلل محمد|يوسف محمد فرج  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

25|57o ن|رس نوح عمر|محمد ي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

9o749| لس حسنى حليم ج د |كي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

63|69| حمد مرىس مصطفى|م محمود  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o269o ى ي|ي ي|بــــر|رس طلعتـــ |سمي 
هيم مصطفى لمنصوره|بــــ |د|

8|943| لنعيم محمد|مي عىلي عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

684974 لىح زغيبــــ|م فتـــىح عبــــد |نور عص لمنصوره|حقوق 

355o|7 ريم جميل سيد محمد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

43576 حمد محمد|لنبــــى |منى عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

||866| ف سيد حسن يوسف|صم |ع رسر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

884779 دل فكرى متـــرى |ديفيد ع سيوط|هندستـــ 

756o38 للطيف حسن محمد|ء عبــــد |ل| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

755|85 وي|سن|ل|يده حسن محمد فهىمي |ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

4|8962 لسيد عبــــدربــــه|طف |حمد ع| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6o3765 ن|ن محمد رمض|لحميد رمض|محمد عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

878766 لحكيم بــــيوم |مر عبــــد|محمد ع سيوط|ره |تـــج

6||o22 لي|لجبــــ|ح |لسعيد سم|حمد | |بــــ طنط|د|

8|9|oo ره خليفه يعقوبــــ مرقص|س لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

|6|6o3 لسميع|حمد عبــــد |مه |س|سيف  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

324642 ى|يز |م ف|لرحمن هش|عبــــد لسيد حسي  ى شمس حقوق عي 

Thursday, September 6, 2018 Page 9330 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

22769 |لبــــن|لحميد محمد |مه عبــــد|س|عمر  هره|لق|ره |تـــج

834984 عمرو موىسي عىلي محمد ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

7|25|| لعطوى|ء عىل عىل عىل |دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

263646 لدين|لعزيز بــــكرى نور |يه شندى عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

7589o9 هيم عىلي|بــــر|مصطفى محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

446||| لجمل|ن سميح حنفى محمد محمود عىل |مرو |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

9|7872 طف محمدى حسن |محمد ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

47|59 لمنصف حسن|ء حسن عبــــد |دع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

52|99o حمد|ضىل |لف|ن |ندى رمض ره دمنهور|تـــج

82484 م|لسيد محمد سل|ره |س هره|لق|ره |تـــج

869743 ى  حمد عبــــيد|هبــــه حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|596o7 ن عيد نبــــوى حسن عسكر|نوره ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

92288o تـــ |يه حسن عىل فرح| ج|ره سوه|تـــج

9o876 لحليم|روى مبــــروك كريم عبــــد | ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

775627 هلل|لدين محمد عبــــد|ح |محمد صل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

879o27 ل متـــول مصطفى |جر جم|ه |ج طبــــيع قن|عل

6238o6 وى|بــــر|ل|لسيد |لمهدى |يوسف سمبــــو | ند ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6||242 لدقن|در |لق|در عبــــد|لق|عبــــد| لرحمن رض|عبــــد تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

23||29 يف|لرحمن محمد عىل مبــــروك |عبــــد لشر هره|لق|حقوق 

69698o لسيد رمزى مصطفى|محمد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6o2928 لمنس|دل مصطفى |لغنى ع|عبــــد  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

443o6| ط|لبــــل|زى |لمغ|زى محمد |لمغ|ر |من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

527587 هيم مصطفى|هيم مصطفى إبــــر|هلل إبــــر|منتـــ  سكندريه|ل|هندستـــ 

34785| ن جمعه|لكريم سيد عوده سليم|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

828976 حمد|للطيف |محمود محمد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

42535 |د محمد نور |لجو|م عبــــد |د عص|لجو|عبــــد 
لدين

ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

326945 لسيد محمد|ء |جر عل|ه لفيوم|لعلوم |ر |د

258953 ن خليف|م عثــــم|كريم س |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

88o93o حمد |حمد مصطفى |دل |ن ع|نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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|5222| حمد|حمد محمود |يه | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3288o4 محمد طتـــ محمد مبــــروك فرج |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

824|9| ء فرغل نرص محمد|ل| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

362588 ف محمد عبــــد|ندى  لمقصود|رسر ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

2|4576 لرحمن|صبــــىح زىك عبــــد| دين هره|لق|ج طبــــيع |عل

855246 ل جمعه عىلي|لد جم|خ ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

442328 لسيد محمد جنبــــه|مصطفى رشدى  لشيخ|طبــــ كفر 

47726 ى س ف|نرمي  مي محمد مشر هره|لق|حقوق 

8227|3 ين شكري شح هلل|د|تـــه ج|شي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

76634 ل|لع|ن محمد عرفتـــ عبــــد |مرو |حقوق بــــنه

75|438 |هيم خليل محمد رخ|بــــر|ندى محمود  ره بــــور سعيد|تـــج

|7249 ج سعيد|سيد حج| ن|ر هره|لق|ره |تـــج

|53o42 ى محمد عبــــد  لمجيد|محمود حسي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

374222 لربــــ عىل|د |يه محمد ج| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

726|8 سط|لبــــ|شهد حنفى محمود عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

4oo895 لقطبــــ|هلل |مرص سعد محمد فتـــح  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|53|o4 لح|حمد محمود خلف ص| هره|لق|ر |ثــــ|

4|3o37 م|سنتـــ محمد سعيد عل|بــــ |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

85o382 لسيد|حمد عبــــد|سعد |حمد | لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

842259 س نور|هيم محمود عبــــ|بــــر| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5664o لمجيد|حمد عبــــد |لدين |ح |حمد صل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34544o |محمود ع
ى
دل محمدى محمود دسوق دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

492729 لعفش محمد|لعليم |د محمد عبــــد |زي تـــربــــيتـــ دمنهور

77996| لسيد|لسيد محمد |ئى |م| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

8o576o حمد|هلل |د |سيد ج| لي|د ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6|2683 ل|لع|رضوى حمدى منصور محمد عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

8o3324 لحكيم|لد مرعي عبــــد|لرحمن خ|عبــــد ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

343728 ح خليل|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|دع زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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5|5949 بــــو شهيوه|هيم |ء فتـــىح محسن إبــــر|أسم سكندريه|ل|حقوق 

462|59 يمن محمد حسن سعيد|يوسف  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|43646 ود|حمد محمد د|ء |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8o5343 حمد|مر محمود محمد |ع ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

332|32 لسعيد محمد|فتـــحيتـــ سمي   |حقوق بــــنه

8|5|36 د خلف|لجو|يه رجبــــ عبــــد| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

6865|8  |مجدى 
ى
لمنس|لنبــــوى عىل |لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

438795 بــــ|لوه|د عبــــد |بــــ رش|يه|حمد | لشيخ|ره كفر |تـــج

685764 ف صفوتـــ فتـــىح |ضىح  لشوبــــىك|رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

2327oo ء محمد حسن محمد|رس| ن|بــــ حلو|د|

228255 ر|د مختـــ|حمد رش|ضىح  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o3622 ى|لجليل محمد |م عبــــد  بــــو جبــــي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

46676 يف سهل محمد عبــــد  هلل|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

62||56 عيل|سم|محمد محمد طه | عل ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

4|7384 جح طلبــــ|ن طلبــــ ر|محمد رمض لشيخ|ره كفر |تـــج

428947 لسيس|ن مسعد محمد |يم| |علوم طنط

697267 فظ|فظ ح|ح| ح رض|نج| رض لمنصوره|ره |تـــج

782552 ن حسن|محمد حسن محمد شعبــــ زيق|لزق|بــــ |د|

237666 لعزيز|ىط عبــــد|لع|حمد عبــــد|صفيه  ن|تـــربــــيتـــ حلو

5|82o ى نبــــيل عبــــد  لسيد|لشهيد عبــــد |نرمي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

776596 ن محمد شلبــــى|ندى مصطفى شعبــــ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|7886 فظ|لح|مريم محمد مصطفى عبــــد هره|لق|ره |تـــج

62||69 ن|قوتـــ حسن عثــــم|هند محمد ي ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

24|962 لسيد|ء عربــــى محمد |سم| ن|حقوق حلو

|5o784 ل عىل|لع|ر عبــــد |حمد مختـــ| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

84|24o د|لصبــــور محمد حم|بــــسمه عبــــد تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

8o6298 د يوسف رزق|عي| مرس ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

89o783 حمد |مد حسن |سلىم ح سيوط|علوم 

|35769 لسيد|رحمه ممدوح عىل  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7646oo لكومي|لد حسن عوض |حمد خ| ره بــــور سعيد|تـــج
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337959 لسيد|لسيد صديق |حمد |محمود  |د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 
ضتـــ|ري/لسويس

238886 حمد|م محمد ممدوح |م عص|ريه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|7|49 حمدحسن|س |ن سعد عبــــ|مرو هره|لق|ره |تـــج

2|2287 ح حنفى عيد|حمد صل|زن |م ى شمس|تـــج ره عي 

634o9| ن|حمد سليم|ن |محمد محمد سليم زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

4|738 م|لسل|د محمد زغلول عبــــد |زي ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

26|486 لشندى|يمن بــــسيوئى |دى |ه دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

5o8o73 لد بــــسيوئى محمد خليل|مريم خ سكندريه|ل|طبــــ 

452o92 عيل يوسف محمد هيبــــتـــ|سم|محمد  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

|4|298 فع|هيم محمود عىل ش|بــــر|ليىل  ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

638848 للطيف |لعزيز عبــــد |للطيف عبــــد |يمنى عبــــد 
لم|س

زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|972o لي رؤف ر سليوس|شد بــــ|شي  سيوط|ره |تـــج

774223 م|لسل|ل عبــــد |رس كم|هلل ي|هبــــه  ى شمس|تـــج ره عي 

499526 ىط|لع|صقر فتـــىح عىل عبــــد| دين عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

274928 ن عىل رزق|طمه شعبــــ|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

33|879 ى|محمد  لسيد محمد خرصى | معهد فنى تـــمريض بــــنه

9o5|3o ن  |م فهيم فهىم سليم|ريه ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5o7489 لجمل|لمجيد |حمد عبــــد |ر محمد |من لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

9|687| ء سلىم جبــــر محمد |سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

36o743 عدس| ح عط|لفتـــ|عبــــد| د رض|جه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

424549 سم|دى سعد ق|له|حمد نرص عبــــد | سكندريه|ل|صيدله 

267958 لرؤف بــــيوم|لنبــــى عبــــد|حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|7|538 لمجيد|سط عبــــد |لبــــ|يز عبــــد |م ف|سل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

678844 هيم مبــــروك|بــــر|لد بــــدير |يه خ| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

23oo25 هيم|بــــر|لسميع خليل |لدين عبــــد|د|حمد عم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

772669 م عىل محمد|هدى هش زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

373o3 لمؤمن عىل|هدير وليد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

364|o4 لسيد محمد|هر |مروتـــ م |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن
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4897o8 مريم يشي محمد أحمد حسن سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

|72o47  محمود عىلي ط
حون|مصطفى دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

65468 ر|ئيل مق|نطون جميل جبــــر| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

357783 لمجيد محمود|لدين عبــــد|ء |يوسف عل ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

33|8|9 لسيد|مصطفى محمد محمود  |حقوق بــــنه

89o73o لنعيم بــــكر |دل عبــــد|ء ع|ل| سيوط|بــــ |د|

627286 ر|لنج|لسيد |ضى عىل |لر|يه فتـــىح عبــــد| زيق |لزق|تـــمريض 

5o225| لسيد حسن|يوسف محمود حسن  سكندريه|ل|ره |تـــج

4o7667 ف |ملك  هيم ختـــعن|بــــر|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

8|4846 ن عىلي محمد|ء عمر|لشيم| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

3|724| س|لنح|رحمه محمد مصطفى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

545522 ى مصطفى|  حسي 
ى مصطفى كرم حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

|56663 |محمد مجدى عبــــده زكري ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

26|7|4 ن|حمد لطيف عىل رضو|عىل  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

67797o لعظيم|لغنى عىل عبــــد |عىل عبــــد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|3945 ى ى ربــــيع حسي  ي حسي 
مصطفى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

76o9oo عيل|سم|لسيد |حمد |ن |نوره لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

422799 لعظيم|لمنعم عبــــد |سط عبــــد |لبــــ|بــــرين عبــــد |ص سكندريه|ل|عه |زر

2|582o حه|محمد نبــــيل فهيم مصطفى سم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|44695 جنتـــ محمد سيد نور سعيد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|o2|9 ن|لبــــخشو|محمد محمد حسن محمد  سكندريه|ل|طبــــ 

28|623 ى عىل   حسي 
لطويل|زينبــــ مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

675o49 ن|لطح|نيس حسن |لغريبــــ |رضوى  ط|معتـــ دمي|علوم ج

|7|o46 للطيف|حمد حسن عبــــد |مريم  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|7o62 ج |نس جميل محمود ن|ن تـــربــــيتـــ دمنهور

54|755 لشيخ|ه |لل|هيم عبــــد|بــــر|محمد  تـــمريض دمنهور

6o4785 هيم مطحنه|بــــر|سم زغلول |ن بــــدر بــــ|يم| |بــــ طنط|د|

|6965 مورين محبــــ تـــودرى جرجس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

54|339 هيم|بــــر|حمد |لد محمد |محمد خ بــــ دمنهور|د|

8o622| ي|لد محمد خلف عبــــد|خ
لغنى ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى
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52424o د عىل|لجو|هيم عبــــد |بــــر|ن نبــــيل |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42697 رس عىل حسن|حمد ي| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

25||35 هيم مصطفى خليفه|بــــر|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

23oo88 بــــ|لوه|حمد عبــــد|م رجبــــ |سل| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|9223 لمهدى|لمرىس |لرحمن مجدى محمد |عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

4337o2 لسيس|وى |لبــــدر|طف |سيف ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

286493 زق محمد يىح|لر|زق عبــــد|لر|منى عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3|8538 لرحيم|حمد محمد عبــــد|دين |ن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

624593 لسيد|هيم خليل |بــــر|أمنيه رمزى  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

36o769 |مل حن|ئل صبــــىح ك|و| لند |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3|542 لعدل|لكريم محمود محمد |جر عبــــد|ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

268o45 ي|لمول |حمد سعيد عبــــد|
ن|لصفى ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

282479 عزتـــ محمد سعد ميهوبــــ ن|بــــ حلو|د|

3|8o|4 لمحسن مسلم|حمد عبــــد|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

3|7635 مه|محمد محمد حشمتـــ عىل سل دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

47875| ى حسن طه|هلل محمد |منه  مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

286o6o سم رمزى يوسف|محمود ق ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|85|5 لعبــــد|حمد |لسيد |هيم |بــــر|ل |محمد جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

92o463 لحميد عىل |رف عبــــد|محمد ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

25o928 مه|بــــر سل|بــــ ج|يه|بــــر |ج ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|7655| لسيد محمد|ندى مدحتـــ عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4793|7 لدين حمزه محمد طه|ح |محمد صل| صف |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

52868 هلل وليد سيد محمود|منه  صيدله بــــنى سويف

266748 ن|حمد ريح|لمنعم محمد سيد |ء عبــــد|حسن ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

5o2685 لحميد|رس سعيد عبــــد |مريم ي سكندريه|ل|صيدله 

|2278o ل|جد نجيبــــ غبــــري|يكل م|م هره|لق|ره |تـــج

6|9493 رى|لهو|لسيد |ء عمر فتـــىح |ل| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

693926 لعوضى سليم|لسعيد |محمد محمود  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

282|66 ف|لحميد محمود خل|لدين عبــــد|ح |مصطفى صل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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83954o ى محمود قن وي|محمود حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

3362|| جر محمد سعيد حسن|ه ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

9|629o مل محمد  |مي  محمد ك|ل| سيوط|ضتـــ |علوم ري

75|3|3 يف |ف حمد|هيم |بــــر|روق رسر ى شمس حقوق عي 

438843 هيم|بــــر|بــــر |هيم ج|بــــر|لدين |عز  لشيخ|طبــــ كفر 

|77352 لبــــرعي|س |حمد محمود عبــــ|عىل  لمنصوره|حقوق 

32||85 دق ضبــــع محمد|محمد ص ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

529222 د|حمد محمد حم|حمد عطيتـــ | لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

28|o67 حمد محمد محمد متـــول| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3|8445 تـــ منصور | ى حمد|مي  ن|مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8457o ي محمد ج|م|
بــــر محسبــــ|ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

256366 وى|لسعد|حمد محمد غمرى | ط|ر دمي|ثــــ|

855227 لعظيم|لبــــديع عبــــد|يوسف معتـــصم عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

2433| ي غ|سم|
ى لطفى نم|ء حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

3727| مريم مجدى جرجس فرنسيس |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

5o3332 ن|حمد عثــــم|هدير يوسف محمود  سكندريه|ل|حقوق 

439|7o لجندى|لعزيز |بــــسنتـــ وليد أحمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

34|65| م عىلي حسن عجور|ء عص|ل| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8686o9 دق|لص|ج فخري |محمد حج ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

44|639 ي|ر محمود عىلي |لستـــ|ريم عبــــد 
لففى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

5|5|45 حمد محمد يونس|مح |ندى س ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5||2| دق محمد|بــــر ص|ر ج|عم ي سويف
هندستـــ بــــنى

8264o8 لرحمن محمد خليل|ر عبــــد|من ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6439o| ي|ر
حمد|محمود عوض سيد | ئى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

26o|o9 ى بــــش|ج لمسيح صليبــــ|ره عبــــد|كلي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

476377 |لبــــن|ئى |ن سود|رق شعبــــ|محمد ط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

777344 ه سعيد محمد عبــــد| لمقصود عزبــــ|مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

447925 لسيد مصطفى|ن محمود |هلل شعبــــ|منتـــ سكندريه|ل|هندستـــ 

25|445 ف|بــــو خل|لعظيم |يوسف سمي  عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 
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639643 لرحمن عىل|م عىلي عبــــد |بــــسنتـــ عص زيق|لزق|حقوق 

494969 ى خ|زي لد|د محمد حسي  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

678o6 لم|م رجبــــ عيد س|سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|49248 م|لمقصود حم|سلىم محمد فريد عبــــد  ى شمس| لسن عي 

|3o462 قص بــــخيتـــ|سحق قري|رين |ك |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

7746o6 بــــر حسن عطيه حبــــيش|يه ص| زيق|لزق|حقوق 

4|5729 ز|لرحمن در|بــــ عمر محمد عبــــد |مه |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

87o474 حمد سعد محمود| |ند ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

46||32 لنرص|بــــو |حمد |بــــ |لوه|حمد عبــــد |جر |ه |حقوق طنط

||59|o نيس|ستـــ|يق |فوزى ف| فيول هره|لق|بــــ |د|

88|976 لح موىس  |جح ص|محمود ن سيوط|هندستـــ 

||5354 د يوسف|لجو|هدير محمود طه عبــــد  ن|هندستـــ حلو

679877 وى منصور|لطنط|جر حمدى منصور |ه لمنصوره|علوم 

||867| ميل مني  زىك|ركو |م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

222947 ظتـــ|بــــ|نور محمد |محمد نور  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

826799 ي دردير|لر|ح عبــــد|ره صل|س
ضى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

848779 ود|ري عىلي د|لبــــ|يه عبــــد| ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

35692| ى |غ حمد حسن|دتـــ خي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

79|o|6 ن أحمد دعبــــس|حمد رمض|م |سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

328496 م عىل|م|سعد |يوسف سعيد  ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

344425 حمد جمعتـــ|حمد محمد نرص | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

34o3| ن بــــ محمد يونس|يه| |مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

888769 لس  ف فتـــىح زىك |كي  رسر سيوط|علوم 

536oo9 زى|هيم محمد حج|بــــر|رس محمد |ج ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

8998o6 دو  |بــــر ج|حمد ص|لدين |ح |صل ج |تـــمريض سوه

|62592 لعظيم|هلل عبــــد |هر عبــــد |حمد م|د |زي ى شمس|تـــج ره عي 

|35243 ف |حمد هش| لدين|م محمد رسر ى شمس|تـــج ره عي 

496667 ف ق| |ند سم عمرمحمد|رسر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4o2856 لسيد|لسيد محمد |آيه محمد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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9o55|2 ر فتـــىح محمد محمد |من ج|تـــربــــيتـــ سوه

684344 وي|لمحل|ل عيد عبــــده |نهله كم لمنصوره|بــــ |د|

|6o55| م مرزوق عىل|مرزوق عص وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

823336 لسيد|د |ود محروص ج|ن د|مري م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

524o53 حمد|لزوق |لسيد |حمد |ء |سم| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

784685 لعنقيىل|حمد مصطفى محمد |محمد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

249o7 ف محمود |سلىم  لسيد|رسر |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

85589 ف ذىك حسن|مصطفى  رسر ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

7o|864 ن مهدى محمد|تـــ رمض|ي| زيق |لزق|تـــمريض 

9|o667 س |ده عىل عبــــ|م حم ج|بــــ سوه|د|

53438o هيم|بــــر|ن عبــــده |رس رمض|محمد ي ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7545|| وق عل لح|ء محمد محمد ص|رسر عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

244774 لد محمد حسنى تـــوفيق|خ هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

4|5768 ه | ر|لنش|هلل محمد |مي  عبــــد |ل|مي  لشيخ|ره كفر |تـــج

925695 حمد  |لضبــــع عىل |عىل  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|22386 ئى|لحلو|ن عىل |هيم سليم|بــــر|عمر  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

649|32 فظ|لح|دل عىل عبــــد|أنس ع ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|266|7 دى يس كريم|له|هيم عبــــد |بــــر|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

43|582 سيىلي|رك يوسف بــــطرس فهىمي بــــ|م |طبــــ طنط

3385o4 حمدعىلي مصطفى|ندى عىل  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2|955| حمد هندى|لدين |ل |لبــــنى محمد جم ى شمس|تـــج ره عي 

|39898 ن|م عيد شعبــــ|د عص|رين ى شمس| لسن عي 

438277 مه|حمد محمد سل|ن |نوره لشيخ|بــــ كفر |د|

7859|8 ى رمض|عوض رمض ن مصطفى|ن حسي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

4oo833 رص علوى مصطفى|عمرو ن بــــ دمنهور|د|

825528 دق|هيم ص|بــــر|رجبــــ منصور  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

788967 ي عبــــد|
ى
بــــومندور|زق محمد |لر|حمد شوق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2426|5 ى محمد عبــــد ى|حسي  لغنى حسي  هره|لق|حقوق 

3|68o7 ود|بــــرين سيد عىل محمد د|ص ن|بــــ حلو|د|
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9oo889 حمد |لمقصود |حمد عبــــد| |دين تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

286|5| س عنتـــبــــىل عرفه|ن عبــــ|محمد رمض هرتـــ |لق|تـــمريض 

783o96 ي
روس محمد|لسيد حسينى عيد| |دئى ي تـــمريض 

زيق |لزق|معهد فنى

4o||33 هلل| |أحمد رجبــــ محمود عط سكندريه|ل|ره |تـــج

6o5947 ر|بــــو ن|لمنعم محمد |ل عبــــد |هلل كم|عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

67997o لمطلبــــ|لمجد عبــــد |بــــو |لمطلبــــ |ريم عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

758869 تـــه محمد|دى فوزى شح|ف لسويس|هندستـــ 

2347|9 د مهنى|لرحمن مني  مر|عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

342o39 ئبــــ|لن|سلىم محمد مصطفى عىل  ى شمس صيدله عي 

6o8993 ى محمود سيف |يم| لدين|ن حسي  |طبــــ طنط

477369 لعزم|بــــو |عيل عطيتـــ |سم|لدين |سعد | يش تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

28||6| ي
س|لنح|حسن يحن  | دئى |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |

لجديدتـــ

82668o حمد|رس بــــدوي |سلىمي ي دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

3|6o72 لعظيم|لعظيم محمد عبــــد|منى عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

8398o5 م|ر محسن سعدي عل|من ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

777|4o لمنعم محمد عىل|ن مجدى عبــــد |يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|3452 هيم|بــــر|طمه محمد حسن |ف ره بــــنى سويف|تـــج

883496 ى عبــــد لصبــــور محمد |محمد حسي  سيوط|ره |تـــج

688||3 ح خلف عىل يوسف|هبــــه نج لمنصوره|بــــ |د|

242|46 ل|لع|عيل عبــــد|سم|دل |ندى ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

359439 هيم|بــــر|هيم طه |بــــر|حبــــيبــــتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|38623 نشين يوسف يوسف مرىسي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|362o5 ن|حمد رمض|لدين |ء |عل| ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

34|7o5 لعزيز محمد خليفتـــ|ن يوسف عبــــد|جيه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6o5794 ي| م رض
فرج محمد مصطفى |بــــ طنط|د|

79|272 حمد محمد مرزوق عفيفى خليفه| ى شمس|تـــج ره عي 

|66o5| لمقصود عىل|م عبــــد |محمد هش هره|لق|بــــ |د|

3|5365 ى عبــــد|بــــو |لد |ء خ|رس| هلل|لعني  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8o8633 مي نعيم حبــــيبــــ معوض|ر لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

95675 ن مأمون|محمد عزم سليم ن|معهد فنى تـــمريض حلو
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4|489 ى محمود عبــــد |يم| بــــ|لوه|ن حسي  هره|لق|بــــ |د|

327|4| حمد محمد|ن محمود |نوره هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

458448 لجليل عيد|مريم محمد محمد عبــــد |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

86293 عيل|سم|يمن رجبــــ محمد | ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

46o733 وى|لمنش|طف بــــكر |مي  بــــكر ع|ل|يدى |ه |طبــــ طنط

479|4| د موىس|لجو|لدين مصطفى عبــــد |د |لك عم|م سكندريه|ل|هندستـــ 

6||227 ن|لحليم رسل|م عبــــد |حمد عص| لمنصوره|ره |تـــج

4oo7o9 ن|لح محمد سليم|رزق ص ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

446943 م|لغن|محمد سمي  محمد عبــــده يوسف  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

78|5oo ن وحيد حسن حسن|حن زيق|لزق|حقوق 

4o9725 ى محمد محمد  ص|لقص|ندى حسي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

75|459 مه سعد|رحمه محمد سعد سل صيدلتـــ بــــورسعيد

4o7oo ن|حمد فتـــي|حمد محمد | ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

35o6|| لمقصود محمود|سهيلتـــ عىلي عبــــد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

|62868 لق|لخ|بــــ عبــــد |د حج|ن عم|يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|76o7 مد موىس مدين|بــــو مدين ح|يه | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

78985| ي|ر
عيل محمد حسن|سم|حمد | |ئى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3|8658 لعزيز|ئل فرج عبــــد|هلل و|منتـــ  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

5o259 ى | حمد محمد|حمد حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|5836 هلل بــــيوم|سعيد عبــــد| هدير رض ى شمس|د| بــــ عي 

63o322 حمد محمد محمود|دهم | زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|58568 لحفيظ|للطيف عبــــد |لد عبــــد |هلل خ|منتـــ  هره|لق|بــــ |د|

224|26 ى|هبــــه   عىل حسي 
هلل مصطفى كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

63|384 ه عص لعزيز محمد|هيم عبــــد |بــــر|م |ني  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

59254 حمد|حمد محمد |ء |شيم بــــ بــــنى سويف|د|

6|63| ء فتـــىح جميل محمود|شيم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

34564 ى|ح |حمد صل| |سم لدين محمود حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

426o4 لمجيد|روق يوسف عبــــد |مه سيد ف|س| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

63338| محمد عمرو عوض سعد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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36836| ي
ن محمد سيد|سلط| دئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

63498o لعكش|لسيد |دل غريبــــ |محمد ع ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

8|2|45 لمحسن|حمد عبــــد|لحميد |ر عبــــد|زه| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6o94|5 ن ميشه|محمد أنيس مصطفى شعبــــ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

755248 لم سيد محمود|مريم س عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

3|7|57 ن|لرحمن سليم|هيم فهيم عبــــد|بــــر| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

626|44 حمد|حسن محمد حسن  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

37379o ي|ر
ذر|مرزوق رزق ع| ئى تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

39455 لحليم طلبــــه|سعد طلبــــه عبــــد|ر |من |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

255788 محمد حسن محمد عريض ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

|78898 وق محمد  بــــ|عيل محسن حج|سم|رسر ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5366|| ى ه|عبــــد شم|لرحمن عبــــده عبــــده حسني  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

8757|5 بــــ جودتـــ محمد حسن |شه سيوط|بــــ |د|

5|4773 فظ محمد|لح|لدين محمد عبــــد |ل |د جم|جه سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

23o|4o بــــيتـــر سعد زغلول لمع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|9o87 عىل| رتـــ سيد رض|س ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

232363 هلل|ء فهىم عبــــد|م عل|سل| هره|لق|ره |تـــج

6|5978 ن|لطح|حمد محمد مصطفى | ط|حقوق دمي

24492o رد|هيم حسن جمعه ش|بــــر| |ر|ي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

676423 ج |لبــــلتـــ|حمد |در |لق|ح عبــــد |لفتـــ|عبــــد | ند لمنصوره|علوم 

846659 ي خليل|لفتـــ|ن عبــــد|نوره
ح مصطفى دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

756489 محمد ثــــروتـــ حسن سليم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|4o323 زهرى|ل|رق مصطفى محمد |ط| سندريل هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|2o73 بــــيل|هيم عىل ق|بــــر|عىل | ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

689|67 حمد|لبــــسيوئى |محمد حمدى  لشيخ|هندستـــ كفر 

437969 م|لغن|بــــ |لتـــو|ح عمر عبــــد |طمتـــ صل|ف ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

432722 نور محمد نرص نرص عىل |حقوق طنط

249976 مه|بــــو سل|رس عىل |ليىل ي لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

4|249o ن|ن محمد زهر|د زهر|كريم عم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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478||6 لسطيحتـــ|لصفىطي |رتـــ محمد خليل |س سكندريه|ل|بــــ |د|

|629oo ى محمد حسن حس|ي ى|سمي  ني  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

237358 لم|ندى مجدى محمد عىل س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

452668 بــــو زيد|م سعد محمود |هش| مه |حقوق طنط

6433o4 أيتـــ منصور أحمد منصور لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

694787 لسنيىط|حمد نرص |ن |ء عثــــم|شيم |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

3467o3 مد|ن ح|مد شعبــــ|سلىم ح ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6352|6 ه | م|لغن|هيم |بــــر|لسيد |يمن |مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

757748 هيم|بــــر|ل درويش |تـــفى جم |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

329o96 لعزيز زهره|محمد مجدى محمد عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

||8655 نيس|نوبــــ ثــــروتـــ حليم |بــــ| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

48|924 حمد عىل|هلل محمود |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

453o76 لدين|حمد شمس |بــــر يوسف |ء ص|ل| لشيخ|بــــ كفر |د|

323793 لعظيم حسن محمد|سلىم عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

765947 لدين صديق عىل محمد|م |منى حس بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

36oo66 هيم|بــــر|ل |نوبــــ لطفى غ|بــــ| عه مشتـــهر|زر

64562| ي
لسيد جوشن|لعزيز |حمد عبــــد | |دئى لمنصوره|حقوق 

879544 حمد فوزى محمد |محمود  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

79o|53 د محمد|ح منصور عو|صبــــ عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

78928o حسن| لد محمد ند|ندي خ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

694o92 لشوربــــىح |محمد سميح محمد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

6o685o لعزيز فوده فوده|عمر محمد عبــــد  |حقوق طنط

||846o محمد مصطفى درويش مصطفى ى شمس حقوق عي 

537429 ي|ر
ن|هيم عبــــده زهر|بــــر|يمن | |ئى |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |

لجديدتـــ

2265|2 لفضيل|حمد عبــــد|ده |حمد حم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

527445 حمد حمزتـــ محمد|مر |رتـــ ع|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o667o لربــــ|د|لك ج|ن وصفى م|مري ج|صيدلتـــ سوه

33|963 ي|لفتـــ|لسيد عبــــد|ء |رس|
 مصطفى

ى
ح دسوق ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
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74643 هبــــه محمد تـــوفيق حسبــــو ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

852|23 مل عىلي|جر حسن ك|ه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4o3762 ن مصطفى محمد رفعتـــ|د مرو|زي سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

8499|2 ى عبــــد|بــــ عبــــد|رح هلل تـــوفيق|لمعي  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

8|7|o4 تـــه|تـــه حسن شح|بــــوبــــكر شح| ي|بــــ |د|
|لمنى

265862 در|لق|تـــم محمد عبــــد|محمود ح ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|38846 فرنسيس منقريوس قلدس| ن|ري|م ن|بــــ حلو|د|

459oo شور تـــرىك|يه سعد رجبــــ ع| هره|لق|بــــ |د|

6|8266 حمد محمد مصطفى|حمد محمود | ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

555o3 لحليم|ء عمر عويس عبــــد |شيم لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

5258o| زى|يوسف يحن  حسن حج سكندريه|ل|هندستـــ 

8|52o8 ي فوزي|طف ن|ع| ر|كل ج  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

543946 لجويىل|دى هجرس |له|محمود عبــــد لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

9o8429 لسعود |بــــو|بــــر فرغل |ء محمد ج|رس| ج|عه سوه|زر

542824  حربــــى|ء إبــــر|إرس
ى
هيم دسوق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8o9799 ل|لع|مريم محمد محمود عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

22|354 مل محمد|نور ك|حمد |محمد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

492456 ي إسم|
ل|لجم|د |لجو|عيل عبــــد|حمد مصطفى ي |

سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

227337 هلل غريبــــ|حمد محمد عبــــد| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

76|883 لعظيم محمد|دل عبــــد |عهد ع لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

785296 لسيد|لهدى محجوبــــ قطبــــ |نور  زيق |لزق|تـــمريض 

3oo|6 بــــ|بــــو رح|حمد عىل |ء |رس| هره|لق|بــــ |د|

3|78|| دم|د |محمد ربــــيع فؤ ى شمس|تـــج ره عي 

6o9|93 زى|لطم|هيم محمد |بــــر|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|57|59 ن سيد محمد جوده|يم| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

456526 هلل محمد يوسف محمد مرع|عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|8|89 غبــــ|محمد معتـــز محمد ر هره|لق|ره |تـــج

357642 ى |ندى ط دق|لص|رق حسي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

78938 د عىل عىل عيس|ن عم|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

272|78 ى يحن  عبــــد لحفيظ دهبــــ|حني  سيوط|ره |تـــج
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4|9855 س عىل منصور|محمود منصور عبــــ ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|5769 ن|تـــتـــ رمض|لدين شح|ء |ربــــى عل تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

875875 لمتـــجىل |لمنعم عبــــد|هر عبــــد|حمد م| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

423894 هيم محمود عىل|بــــر|لسيد |رتـــ |س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

2736o ن هيم ملك|بــــر|ل |جم| مي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

83|736 ن محمد|محمود رزق سليم ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|46844 هلل|لسميع عوض |طف عبــــد |ء ع|رس| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

7o|453 حمد حبــــلوش|عيل |سم|حمدى | رن لمنصوره|حقوق 

4|44oo ل|لمرشدى غ|لكريم |مجد عبــــد|حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8o5o|6 بــــر|م بــــيومي ص|ندي عص ي|صيدلتـــ 
|لمنى

23o45 ح|لفتـــ|حمد محمد عبــــد |محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

764327 لوصيف|لسيد |ىط |لمع|بــــو |لسيد |حمد | ره بــــور سعيد|تـــج

756787 عيل|سم|ء محمد محمود |سم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4333o9 لمعىط رزق|حمد فتـــىح محمد عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

455649 م|ره سعيد محمد محمد سل|س ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

|27o89 سلىم صبــــرى محمد جمعه فرج ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

527|67 هيم حسن عىل|بــــر|هلل عىل |عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

9|o673 ن لمرصى |رق محمد |ط| مي  ج|حقوق سوه

875969 م عزتـــ نجيبــــ  |عص| بــــيمو سيوط|حقوق 

4o63o2 م|مع حسن سل|ن ج|هدير شعبــــ سكندريه|ل|بــــ |د|

9o65|o ى موىس| رين|م رأفتـــ بــــشر ج|تـــربــــيتـــ سوه

8679|4 حمد|يم لبــــيبــــ |لد|ن عبــــد|مرو |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

487o86 م|لدين محمد عل|لم مىح |حمد س| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52o9o2 |لعل|د صبــــىح |نشين عو
ى
ق سكندريه|ل|طبــــ 

539733 يه ر مصطفى درويش|حمد مختـــ|ن |رسر سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

327348 لصبــــور|لعزيز عبــــد|سميتـــ يىح عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

9o4o22 وليد محمود محمد محمد  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

44|583 لسعيد مصطفى موىس|ء |سم| سكندريه|ل|صيدله 

5|4923 لم غنيم|لسيد س|ره ممدوح |س لشيخ|عه كفر |زر

9|87o2 محمود حسن محمود عىل  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى
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328|5 هلل محمد|عبــــد| لعل|بــــو |عمر  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

68|39| فع|لش|حمد |لدين مصطفى |م |مصطفى حس لمنصوره|طبــــ 

5o8o89 ن ى |و| مي  بــــوزيد|ئل حسن حسي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|7|835 يوسف حسن محمد حسن محمد |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|3|92o ف عبــــد |ء |ول لحكيم محمد|رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|57||8 ى |ي حمد|بــــر سيد |هيم محمد ص|بــــر|سمي  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

5398o هلل|حمد عبــــد |محمد رفيق محمد  ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

758278 حمد محمود|محمود | ر|ي عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

9|973 هلل بــــكرى بــــسيوئى بــــسيوئى|عبــــد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

352673 م|روق محمد درغ|لد ف|عمر خ ى شمس|تـــج ره عي 

|72574 وق ع ى منصور|س حس|دل عبــــ|رسر ني  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

444374 د|لحد|لغنى |س عبــــد |س عبــــ|ندى عبــــ ى شمس طبــــ عي 

492236 لشيخ|محمود محمد حسن حسن  بــــ دمنهور|د|

9o9535 ي
حمد محمد | |محمد زكري| دئى ج|تـــربــــيتـــ سوه

|3257| هيم محمد عطيتـــ|بــــر|يمن |ده |مي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o8399 لمنعم|فظ عىل محمود عبــــد |ح ن|صيدله حلو

34849 لحسينى|م |م س|عمر عص كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

4|5266 بــــو حليمه|حمد محمد |سلىم محمد  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6|755o لجحر|م مجدى عبــــود |وئ ط|حقوق دمي

|8346 هلل|ن حسن محمد كرم |مرو ن|حقوق حلو

7|oo52 ره|لمجد عم|بــــو |لسيد |طه | هويد لمنصوره|علوم 

9|82o7 يه محمد سيد محمد  | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|3|67| مر مدكور|بــــ حسن ع|رح م بــــنى سويف|إعل

276793 طف محمد لطفى|يوسف ع ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

876593 هيم محمد  |بــــر|محمد سيد  سيوط|حقوق 

|7|2|o لكريم|م عبــــد |لسل|بــــ عوض عبــــد |شه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

836|5o حمد عىلي| |جي|بــــ |رح ي صىح سوه
ج|معهد فنى

9o6485 حمد عىل |حمد |ضىح  ج|حقوق سوه

77|245 لح|يمن عىل ص|منى  زيق|لزق|حقوق 
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|2599| مه|لعزيز سل|ء رأفتـــ عبــــد |ل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o8756 محمد صبــــىح مطر| نه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

868oo4 ه عبــــد| مي |ل|ذلي |لش|بــــ |لوه|مي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

776273 ء محمود عيس جوده|رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|8|6 م طه|حمد س|مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|99o7 ى|ندى محمد مبــــروك محمد  لحرصى هره|لق|ن |سن|طبــــ 

649o9| س|لعبــــ|بــــو|ح |لفتـــ|لد عبــــد|ء خ|رو زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

595|5 لمقصود|طف مصطفى عبــــد |ع| رن لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

682|4| هيم|بــــر|ريج محمود متـــول محمد | لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

68655o د|لعو|هيم محمود |بــــر|محمد محمود  لمنصوره|بــــ |د|

6o383| لخطيبــــ|ع محمد |لرف|حمد |هر |س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

452549 هيم متـــول|بــــر|لسعيد |تـــه |هلل شح|عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

924656 ح يونس محمود |هيثــــم صل سيوط|ره |تـــج

846337 خلود محمد محمود بــــرصي ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

68697 لعليم|لعليم سعد عبــــد|محمد عبــــد لفيوم|هندستـــ 

26o8|9 م محمد فوزى عبــــدربــــه|سه شمون|نوعيتـــ 

5|9564 ى |ي رى|م س|عيل نو|سم|حمد |سمي  |صيدله طنط

896662 طمه سعد صديق محمد  |ف تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

2o346 ف |يوسف  حمد محمد|لسيد |رسر لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

637544 لحميد|عدل عبــــد| ء رض|سم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

79o544 صف يحن  يوسف يوسف|لرحمن ن|عبــــد  حقوق بــــورسعيد

|75558 دهم محمد|بــــد |لرحمن ع|عبــــد  ن|حقوق حلو

|27394 ر|م موىس محمد نو|لدين عص|نور  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

435325 ه|هدير فوزى محمد  ى ليى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

57783 بــــ|لوه|ء حسن مصطفى عبــــد |شيم حقوق بــــنى سويف

649767 لحميد محمد|عيل عبــــد|سم|محمد  لمنصوره|حقوق 

862323 لي|لد|دق |لص|لعليم |د عبــــد|جه |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

249472 ى فتـــىح عبــــد|ي ى|لج|سمي  بــــر زىك حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

772|55 لبــــنى نبــــيل رجبــــ محمد محمد سند زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

444663 لدين|ن حسن خليل شمس |لسيد زهر|يدى |ه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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3o573 ى محمد عبــــد |جه ح|لفتـــ|د حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2o698 ي محمد عىلي محمد حسن
مصطفى هره|لق|عه |زر

853495  عىلي|هند معوض حس
ى ني  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

تـــ بــــنى

229738 محمد خليل| حمد زكري| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

9|5|37 ى موىس سليم|منى  ن |مي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

46743 حمد محمد بــــدوى|هيم |بــــر| هره|لق|طبــــ 

494384 تـــ عيس|د فرح|ده حسن رش|حم |حقوق طنط

69946 حمد محمد|كريم محمود  لفيوم|علوم 

247o93 لس جرجس سمي  جرجس كي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6|3564 لشيخ|لمنعم وهبــــتـــ |محمد سعد عبــــد لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

24o|7 حمد محمد|نىح  محمود | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

449256 |بــــو |لحميد |لدين عبــــد |ح |سم صل|حمد بــــ|
لمجد

ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

|7339| حمد تـــوئى|بــــر |حمد ص| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

647955 م عطيه|لسل|كريم نبــــيل محمد عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

||9862 لمسيح|ديفيد مرقص عزتـــ عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

2|8359 حمد|حمد حسن |جر |ه هره|لق|بــــ |د|

88299o ز|هلل مرتـــىح  محمد فو|لمعتـــصم بــــ| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

838493 ذلي|لش|لسهري |ر ممدوح محمد |من ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

784625 لحميد محمد|للطيف عبــــد |رس عبــــد |ف زيق|لزق|ره |تـــج

8o655| صف فهىمي|نور ن|محبــــ  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

848386 ل يوسف محمود|سلىمي يوسف جل لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

|34877 هيم عوض|بــــر|يز |بــــيتـــر ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3248|2 لسيد|محمد تـــوفيق فتـــىح  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|o798 بــــوستـــيتـــ |لحميد |لد عبــــد|هيم خ|بــــر| ضتـــ|ري/ج|أللسن سوه|كليتـــ 

253679 هيم|بــــر|لبــــكرى |ئى محمد |محمد ه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

355368 لمرىس|محمد مصطفى | سم ى شمس|د| بــــ عي 

4|o449 ىسر|لغبــــ|هيم بــــديوى عمر |بــــر|محمد  |ره طنط|تـــج

895582 حمد محمد رأفتـــ محمد  |كريم  |ج طبــــيع قن|عل

244246 وى|محمد شن| حمد محمد معوض ند| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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5o8o26 يف عبــــد | رن ج|لسيد فر|م |لسل|رسر سكندريه|ل|علوم 

22|56o محمد يشى محمود محمد يوسف هره|لق|حقوق 

6|9342 حمد نصي |هلل |م محمد نعمتـــ |ريه ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

22574| س|لرحمن عبــــ|ش عبــــد |بــــورو|لدين |د عز|زي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|5285 ى مل ويد ملك  |ك| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|443o8 زن مصطفى محمود ويفى|م ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

368476 نور تـــوفيق|حمد |سم |بــــ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|34|6 ي|مبــــروك عل
ء مبــــروك مرضى عه دمنهور|زر

535285 مه موىس|عيل محمد أبــــوش|سم|ن |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

847775 وي|لجليل محمود قن|زينبــــ عبــــد ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

64778 حمد|رون |مصطفى ه| رن لفيوم|علوم 

|4982o مل|دل مصطفى ك|مصطفى ع هره|لق|ره |تـــج

3|8237 |محمود محمد سيد عط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

69|763 لبــــطوىط|لحميد عىل |ن عبــــد |ورخ|صم |ع لمنصوره|بــــ |د|

92|o78 لدين بــــخيتـــ عىل  |ء مىح |شيم ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

78433| عيل محمد|سم|ح يوسف |سم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

254847 ح محمد|لفتـــ|حمد عبــــد |ل |مه جم|س| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|2|567 لسيد عىل|ن محمود |يم| هره|لق|ره |تـــج

28o373 هلل سيد بــــكر محمد|معتـــزبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

899495 حمد |رص حفنى |ء ن|سم| ج|بــــ سوه|د|

8|5892 ى نور عبــــد|ي لعظيم محمد|سمي  ي|تـــمريض 
| لمنى

85462o حمد عطيه|ده محمود |غ ي|بــــ |د|
|لمنى

8389|8 هلل مهدي محمد عىلي|منه  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7o|757 د محمد جوده محمود سعد|سع لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

258|64 حمد محمود حسن محمود| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8|33o6 ى سعد|لمسيح مرعي |عبــــد مي  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

4|6|26 غيتـــ|حمد بــــر|حمد |حمد |يده |ع لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|27337 يوسف محمد مصطفى محمد بــــركه هره|لق|ره |تـــج

|3||84 حمد محمد|عمر حسن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|65669 ف جه ف|مشر د سيد مشر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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273587 ن عبــــيد|ل رمض|يه كم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|79o4 شد|ره نعيم محمد ممدوح ر|س ط|بــــ دمي|د|

247824 ر عطوه|لغف|هيم عبــــد |بــــر|حمد مني  | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

698267 ى ورده|عىل حسن محمد حس| ر|ي ني  لمنصوره|ره |تـــج

689o46 لسيد|ل |لرج|حمد عز|ل |لرج|حمد عز| لمنصوره|هندستـــ 

6o|o|5 ى صبــــىحي محمد  حمد|نورلي  |طبــــ طنط

237342 ن ئيل|فيصل نرصى ميخ| مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

352|76 ى بــــدر|م حس|حمد عص| ني  |ره بــــنه|تـــج

3565o3 هلل محمد| |ح عط|لفتـــ|مل عبــــد| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

873o4 دى|له|بــــ سيد محمود عبــــد |رح لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|7837o لعفيفى|رق عىلي محمد |منى ط تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

87o496 ه محمد | حمد محمد|مي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6369o7 هيم|بــــر|محمد لؤى محمود  زيق |لزق|تـــمريض 

46o84 هيم|بــــر|ن |عزتـــ رمض| ند هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

787645 م|م|ره موىس محمد |س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|7325 س|فظ عبــــ|لدين فتـــىح ح|م |ندى حس ن|حقوق حلو

3464oo ن حسن سليم حسن|ء رمض|رس| |بــــ بــــنه|د|

33o382 بــــ|دل محمد خط|ن ع|رو |تـــربــــيتـــ بــــنه

5|7582 رتـــ|ن عىلي مسعود عم|رو تـــربــــيتـــ دمنهور

827746 ي رشيد عزمي|تـــ
مر وففى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|5o454 مي  مرتـــضى محمود|حمد | هره|لق|هندستـــ 

627262 وى|لبــــرم|حمد |م محمد سيد |محمود هش زيق|لزق|بــــ |د|

|7o|5 عيل محمد|سم|كريم فرج  ى شمس|تـــج ره عي 

6o44o3 ح عىل شلبــــى|حمد محمد مصبــــ| |تـــربــــيتـــ طنط

69384o لدين|بــــ |شه| حمد ند|وود |هلل محمد د|منه  لمنصوره|طبــــ 

27693o ف متـــول |ء |رس| ر|لنش|رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6979o3 رون مرىس|هيم ه|بــــر|منه | لمنصوره|بــــ |د|

42|4o7 نوبــــى حج|حمد |د |لجو|عبــــد | نور زى|لشر لشيخ|بــــ كفر |د|

222999 ن|حمد مصطفى حسن محمد رمض| ى شمس| لسن عي 

229ooo رق حسن محمود|وعد ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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243646 حمد عىل|يه طلعتـــ | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|662|7 هلل محمد|حمد رأفتـــ عبــــد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9|o352 بــــتـــ عىل |مد ثــــ|بــــ ح|رح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

9|o792 زى عىل بــــخيتـــ |مصطفى حج ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

684858 در جميل|لق|محمد فتـــىح عىل عبــــد | عل لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

37o246 لشهيد|صموئيل رؤف لبــــيبــــ حلقه عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|8667 هيم|بــــر|مر ليس |بــــ تـــ|يوثــــ هره|لق|حقوق 

528777 ى عبــــد |عبــــد  ي خليل|لجو|لرحمن حسي  د عشر سكندريه|ل|هندستـــ 

326o28 حمد محمود|رحمتـــ محمد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

638782 ي|ر
حمد|لحليم عىل |مجدى عبــــد | ئى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

35oo6o ر|لجز|يتـــ فكري محمد | |ره بــــنه|تـــج

439872 ود|لحميد د|ء فريد زىكي عبــــد |رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

4|8735 ىك|لشر|حمد محمد |رحمتـــ حمدي  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

4||688 د|لرؤف عي|طمه محمود عبــــد|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

42984 لمجيد|نسمه محمد بــــسيوئى عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|976| هيم عبــــده|بــــر|لسيد |عبــــي  عىل  |عه طنط|زر

7o542o هيم|بــــر|محمد عزتـــ حسن محمود  لمنصوره|ره |تـــج

67734o تـــ|حمد بــــرك|مصطفى محمد مصطفى  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

252|53 ى|بــــو|ن سعيد فتـــىح محمود عمر |ريو لعني  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

786543 ى عبــــد|بــــر| ى|هيم محفوظ حسي  لحميد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

3594o5 ى سكندر|مرقص فخري | مي  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

98|38 يمنى حمدى محمد عىل عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5o9497 ى|هيم ج|بــــر|تـــتـــ |لعزيز شح|ن عبــــد |مرو هي  بــــ دمنهور|د|

28649o شد|لعزيز محمد ر|حمد عبــــد |ريم  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

62o|43 ى محمد موىس موىس جبــــل|ي سمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

86o547 هيم|بــــر|محمد حسن محروس  ي|عه |زر
|لمنى

69634o ىسي|لعبــــ|ورى |لمغ|مصطفى | دين لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

85o282 ل عبــــده خليفه|لع|ء عبــــد|صف دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

3528|8 هيم|بــــر|هيم بــــطرس |بــــر|يكل |م |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

43282 يف|هلل |در محمود محمد عبــــد|ن لشر ن|بــــ حلو|د|
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|2|957 مح فهىم لبــــيبــــ|س| ر|ي هره|لق|ره |تـــج

245788 يف عبــــد|تـــم ه|ح لحليم|ئى رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

529494 يبــــ|لش|لسعيد محمد |د عطيتـــ |زي ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

867o26 د متـــي|طف ميل|بــــيشوي ع دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

57o47 ر محمود محمد|تـــ مختـــ|ي|عن بــــ بــــنى سويف|د|

865o9o ن محمود|لسم|وي |سم قن|سنتـــ ق|بــــ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|3o|89 مل سعد|مجدى ك| ن|دي ى شمس هندستـــ عي 

9o5365 ى نور |هيم |بــــر|محمد  لدين  |مي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

265769 ن|هر محمد محمد زي|محمد م هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

428584 ن|لحميد  سليم|ن عبــــد |وى رضو|م كحل|ريه |ره طنط|تـــج

9|4462 ئى بــــخيتـــ فهىم  |د ه|عم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

758879 ن|ريو حلىم مفيد مرج|م ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

676726 ن مشعل|مه عنتـــر شعبــــ|س|حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o5679 بــــ|لسيد خط|شد |حمد ر|ء |وف سكندريه|ل|بــــ |د|

889425 حمد  |لدين محمود عىل |م |عص سيوط|ره |تـــج

245974 ل|روق هل|روق محمد ف|ف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7634o| ج نجيبــــ حزين|نه جرجس ض|دمي بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

7oo955 ف|بــــر|هيم محمد |بــــر|ء |لشيم| هيم رسر لمنصوره|عه |زر

882784 حمد  |ء عيد محمد |سم| سيوط|طبــــ 

326o|9 ي
مصطفى خلف مصطفى| دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|39844 فع|لش|لرحمن محمد |رس عبــــد |ئشه ي|ع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|2o56 هيم|بــــر|حمد |محمد | لي|د هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

8525o8 ى عمرو |ي لرحمن|حمد عبــــد|سمي  حقوق بــــنى سويف

|47468 ف نرص |يوسف  دي|بــــو ش|لدين مهدي |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|6723 ى|د محمد محمد |ره عم|س لهجي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

225867 ن مدبــــول|محمد مدبــــول عثــــم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

865o89 ي |
ه مصطفى عيل محمود|سم|مي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

8o73|8 لرحمن محمد محمد زيد|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

87o55| ن محمد حسن|محمد رمض لمنصوره|حقوق 

479582 متـــ جعفر محمود بــــيوم يوسف|أس عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري
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|26757 لدين محمد فريد|د |تـــم عم|ح| ي|م دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

58|8| لرحمن|حمد مصطفى حسن عبــــد | ن|هندستـــ حلو

6245o ي|ر
لحميد فرج|ن عبــــد |رمض| ئى لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|3o47 لسيد طه حمود|لسيد طه | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

542663 هلل يوسف كحيل|ح عبــــد |ن صل|نوره بــــ دمنهور|د|

9o96|| هلل|د |لكريم ج|لدين عبــــد|م |هلل عص|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|39363 لرحمن|مه مصطفى عبــــد |س|ن |ريم|ن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

23o946 ذل|لش|دى محمود |له|ده عبــــد|حمد حم| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

482o9 ن مدحتـــ سمي  عزيز| مي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

686o99 لدرينى|لدرينى محمد |د |سلىم عم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

786972 دق|لص|حمد محمود |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

7|6593 لسيد عبــــده|ن وليد محمد |حن لمنصوره|حقوق 

269936 يد|بــــو|لمعىط |حمد عبــــد|لمعىط |عبــــد ى لي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

6|2574 ى دغم|لحس|لحكيم |منى فوزى عبــــد ن|ني  |ن طنط|سن|طبــــ 

24|343 تـــه|محمد محمود خلف شح د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

|468|4 محمود محمد سيد محمود ن|بــــ حلو|د|

628639 لبــــكرى|ء بــــكرى محمود محمد |لشيم| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|7||44 حمد|حمد محمود |محمود  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

84356o هلل|س عبــــد|دل محمد عبــــ|زم ع|ح ن|كليتـــ طبــــ أسو

847846 هلل|زق محمد عوض |لر|لعزيز عبــــد|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

9|3|54 ن |ن حلىم سليم|محمد شعبــــ ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

32|654 لمحسن|لدين عبــــد|ح |ح محمد صل|صل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48|882 ي خليفتـــ|لدين عز محمد عبــــد |سعد 
لغنى |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|

سكندريتـــ|ل

76252| لرحمن|يىح عبــــد |لجر|حمد محمد حسن | ره بــــور سعيد|تـــج

642382 حمد محمد|هيم مصطفى |بــــر|دهم | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|57|7| زى|س محمد حج|يه محمد عبــــ| ن|بــــ حلو|د|

247o87 وى|لبــــط|حمد |هد |لحسن مج| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

79o3|9 ه سعيد عبــــد | لسيد|ح |لفتـــ|مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

24o495 لغنى محمد|ئى عبــــد|رحمه ه لمنصوره|حقوق 
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69532| لشتـــيوى|هلل محمد |حمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

9|9786 شد |مصطفى محمد مصطفى ر زيق|لزق|حقوق 

5|o326 بــــي|لقض|م محمود |محمد هش ره دمنهور|تـــج

9oo39 ى|رص عبــــد |هلل ن|هبــــتـــ  لنبــــى حسي  ى شمس| لسن عي 

852924 عيل|سم|م محمود تـــوفيق |حس ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

23|778 ل حسن|حمد كم|حسن  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

869674 حمد|ره محمد سيد |س ن|سو|تـــربــــيتـــ 

5||823 حمد هلول|خر صبــــىحي |محمود ف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5|3899 حمد مصطفى مبــــروك|مصطفى  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

347|33 م فوزى محمد|عص| ند |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

9||534 لسيد يونس |مصطفى يونس  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

853746 ن يوبــــ جيد|مه |س| |في  ي|بــــ |د|
|لمنى

82|56| ي شنوده كرومر جرجس|روم
ئى ي|معهد 

تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

7o3593 ض منصور|ئيل وصفى نجيبــــ ري|مهر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

47o95 لعزيز سيد|ضوتـــ مصطفى عبــــد |ر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

35968 ى |ي بــــ|ر غر|نور مختـــ|حمد |سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8675|6 جي|ج ض|حمد فر|طف |ع دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

4o3|6 لمجيد|لرؤف عبــــد|رس محمد عبــــد |ي هره|لق|ره |تـــج

5||954 لغبــــيس|لسيد |لمقصود |ن عبــــد|محمد رمض ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

635554 د مصطفى حسن خليل|لجو|نشين عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

762662 حمد عبــــده عىلي|رص |كرم ن| حقوق بــــورسعيد

28337| حمد مجدى محمود محمد شعي |م |هش ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

437546 د|روق محمود حم|عمرو محمود ف لشيخ|ره كفر |تـــج

|44736 ى سل|من ى محمد|ر حسي  مه حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|627o ح عىل طه نوفل|لفتـــ|يوسف عبــــد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

37o4|9  بــــكي 
محمد محمد عدلي مصطفى عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| | شبــــر

762986 وى|لقش|حمد محمد |ء محمود |دع حقوق بــــورسعيد

22|894 ن حمد محمد محمد| |مي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

9o8755 لكريم محمد |د |لد ج|مينه خ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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365|64 ن|هيم محمد سليم|بــــر|يه | لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

354o93 ى محمد|م عيد |ريه مي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|7827| ح|لفتـــ|سل مصطفى شبــــل عبــــد |بــــ ن|بــــ حلو|د|

2o838 وليد فتـــىحي محمد عىلي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|4767 ي مجدى فرغىلي تـــوفيق
تـــفى ره دمنهور|تـــج

8o5925 حمد|لحكيم |لدين عبــــد|سلىمي سعد  ي|بــــ |د|
|لمنى

82|oo8 ى مرىسي كريم محمد حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

6824o9 ه شعبــــ د|لحد|لودود رجبــــ |ن عبــــد |ني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

44344o بــــوشعيشع عىل|زق |لر|محمد نورى عبــــد |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

4||o97 ء محمد سعد نرص|ول |تـــربــــيتـــ طنط

446o9 ىس|لعبــــ|لجليل |حمد سعد عبــــد|ملك  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

44622 مد|لمجيد ح|ده عبــــد|حم| ند ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

9|8659 در خليل موىس خليل  |ن ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|9o47 د محمد حسن محمد زبــــيده|محمود عم لشيخ|بــــ كفر |د|

9o7942 حمد |دل حسن |رس ع|ف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

255969 لعزيز طعيمتـــ|حمد عبــــد|محمد  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

6|2772 ى |لخ|جر فهىم عبــــد|ه ئى|لفخر|لق حسي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9|7993 ى هلل  | |سعد عط|عوئى | مي  سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

82||63 لنبــــي|لحميد عبــــد|عمر عبــــد| مه ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

226229 طف محروس محمود|محمود ع ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

89||38 لحليم سيد |ر محمد عبــــد|من سيوط|بــــ |د|

68443o  |ء |نس عل|
ى
هيم|بــــر|لدسوق ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

2|395 سلىم سمي  محمد محمود هره|لق|بــــ |د|

5|6383 ره|هلل عم|س عبــــد |فوزيه عبــــ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|8446 سم|ن ق|يمن شعبــــ|كريم  هره|لق|ره |تـــج

76|473 محمود غريبــــ محمود محمد محمد خرصى لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

|332|8 هلل أيوبــــ|ل رزق |ل جوزيف كم|جل| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

3|4752 لم|لرحمن محمد محمد س|عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

825249 ي
ى
هدير رجبــــ محمد سوق دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

82242| ريو مدحتـــ خليل بــــولس|م ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى
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8|2699 لجيد|ء محمود نرص عبــــد|دع ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

642754 خلود محمد محمود يوسف زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|77|59 هلل محمد|دل عبــــد |همس ع ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

9|2946 ح |هر فل|لحفيظ ط|محمد عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

82256| رف|در ع|لق|ن عبــــد|ره عثــــم|س ي|بــــ |د|
|لمنى

883538 نيه خليفه عيد عزم |ر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

843282 هيم|بــــر|حمد فتـــىحي |ره |س ن|سو|بــــ |د|

827|5 لس م مل رزق|جد ك|كي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

64|798 حمد حمود|حمد فتـــىح |ن |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

825|45 رك|محمود رجبــــ فكري مبــــ دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

34o935 د محمد عبــــده|لسيد فؤ|هلل |عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

65494 لعليم|لرحمن عبــــد|طمتـــ ربــــيع عبــــد|ف لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

684434 لد محمد جبــــر محمد صبــــيح|خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

32766 |ندرو جرجس ظريف بــــسط| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

53|62 لعظيم محمد|ء حمدى عبــــد|عل علوم بــــنى سويف

6|4735 لصعيدي|لبــــديع محمد حسن |هر عبــــد |لظ|عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

8o3o92 ي|لبــــ|ء محمد طه عبــــد|سم|
ى
ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

9|925| ل حسن عىل  |لعزيز كم|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||7|86 حمد شلبــــى|حمد |ره مدحتـــ |س |بــــنه| هندستـــ شبــــر

697227 لغنى|هيم محمد عبــــد |بــــر|وليد  لمنصوره|ره |تـــج

|464|3 لحليم|لحليم رجبــــ عبــــد |عبــــد | دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

48|948 عمر مسعد محمد مسعود |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

358689  عبــــد| مه
ى
فظ|لح|لسميع عىل عبــــد|شوق |بــــ بــــنه|د|

54o449 يف|حمد عىل |رفيده صبــــىح  لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

42o9|o ود|ممدوح شنودتـــ د| رين|م لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

775o|| لسيد محمد|رق |ط| ر|ي عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

282|52 لرحمن محمد محمود محمد حمد|عبــــد تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

5|o425 حمد خود|زم محمد |ح ره دمنهور|تـــج

478759 ى صقر|رحمه  يمن محمد حسي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري
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26258o بــــوهيبــــه|مصطفى وهبــــه عفيفى  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

6o4828 ي
مل حمزتـــ|رق محمد ك|ط| دئى |طبــــ طنط

8837|o فتـــ نسيم ملك |نوبــــ ر|بــــ| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

759446 هر|لظ|لجليل عبــــد |رس عبــــد |منيه ي| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

4|7525 لسعدئى|زى |حمد غ|رص |حمد ن| لشيخ|بــــ كفر |د|

69o55 ح|لفتـــ|مد محمد عبــــد|ن ح|نوره لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

834989 ي|حمد عبــــد|محمد 
للطيف مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

34699| بــــينى محمود محمد حسنى رسر ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

4o|67o ى|رس محمود |ف حمد خليفتـــ حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o87|9 لكوم|د |لجو|هلل صبــــرى محمد عبــــد |منه  |ره طنط|تـــج

232923 ف محمد |ن |نوره لسعيد عىل سعيد|رسر ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

65556 لدين|ج |ح سعد تـــ|د صل|جه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|26|44 حمد|د |يوسف عىل فؤ هره|لق|حقوق 

848o73 لرحمن محمد عىلي حسن|عبــــد ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

52o336 وق محبــــ  نور خليفه|رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

87oo65 د مىكي عىلي|م فؤ|هي ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

5|6545 ى  هيم محمد بــــدر|بــــر|نورسي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

|75o63 ء صفوتـــ محمد محمود|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68oo3o حمد سعد|مح نصىح |ن س|يم| لمنصوره|بــــ |د|

4|4552 وي|لبــــستـــ|لعظيم |حمدي حمدين حمدي عبــــد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

765523 لرحمن|يىح عبــــد |لجر|لد محمود حسن |خ هندستـــ بــــور سعيد

623969 ى محسن عبــــد لحسينى|ح محمد |لفتـــ|نرمي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

9|o56o د |لجو|رس محمود عبــــد|محمد ي ج|حقوق سوه

823o3o لحميد محمد|منيه محمد ربــــيع عبــــد| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

984oo ي عبــــد|يمنى جم
زق|لر|ل معنى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

855948 ي
نوره محمد محمود مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

|6|624 لسيد|حمد |لرحمن محمد |عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

5298o5 وى|لسعد|ر محمد |لستـــ|هلل عبــــد |حمد عبــــد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|
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6|3766 ى ر|رس| ى حريره|ء حسي  غبــــ حسي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

3498|6 م محمد|لحكيم س|متـــ عبــــد|س|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

9|8582 محمد عىل عطيه منصور   ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

336327 ل|لمتـــع|م عىل تـــوفيق عبــــد|ريه |بــــ بــــنه|د|

34|746 تـــ غنيه|هيم بــــرك|بــــر|سهي  محمد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7o6o|8 لمتـــولي|هلل محمد |م عبــــد |هند حس ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

87o964 سط|لبــــ|مد عبــــد|هلل ح|هبــــه عبــــد ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

43764o مبــــروك مجدي مبــــروك عبــــده موىس لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

6|564o لبــــرع|لحليم |لرحمن يحن  عبــــد |عبــــد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

887778 فظ |لح|ل حسن عبــــد|بــــسمه كم ي صىح 
سيوط|معهد فنى

32842o ف |لرحمن |عبــــد د|لضي|ح |لفتـــ|لسعيد عبــــد|رسر |ره بــــنه|تـــج

89oo|2 ى |صد كريم ص|ق| هويد حمد |لحي  سيوط|بــــ |د|

876o62 ن |بــــوزيد عثــــم|ل |حمد جم| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

55522 حمد|م عقيل |ندى س دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2682|7 حمد عبــــد|هلل محمود سيد |عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6295|o لس إبــــر ن|هيم منصور سليم|كي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

7o4744 له فتـــىح محمد محمود عىل|ه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

622637 لرؤف محمد|م عبــــد |ء حس|رس| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7o2755 لقرموىط|لعزيز |حمد محمد نزيه عبــــد | |لي|د لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|66o42 للطيف|هيم عبــــد |بــــر|للطيف |عمر عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

29254 د رزق|هر فؤ|يكل م|م هره|لق|حقوق 

88o766 لحميد  |ء نبــــيل سعد عبــــد|هن هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

495859 ي 
لسيد|حمد موىسي |مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

273388 حمد|ء عىل محمود |سم| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4|5486 ئيل|أمي  رزق لبــــيبــــ عوض ميخ ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

3|2|27 هلل يوسف مطر|عمر يوسف عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

69|447 |حمد نرص محمد رخ| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

496544 حمد بــــيومي محمد بــــهنسي غنيم|م |حل| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

433543 لروينى|هيم |بــــر|لمرىس |هيم |بــــر|حمد | ي صىح طنط
|معهد فنى

695857  |عبــــد 
ى
مه|لسيد يونس نع|هلل شوق لمنصوره|هندستـــ 
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244538 عيل عيد|سم|حمد مصطفى سيد | هره|لق|ج طبــــيع |عل

93542 بــــو زيد|ح عىل |لفتـــ|ل عبــــد |هلل كم|عبــــد  ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

759263 ى  بــــ| مي 
ى
|ش|ممدوح شوق عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

6oo|o2 ي|
بــــوعيده|لحميد |ء عبــــد|دهم ضى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

76|o49 ن غريبــــ صديق|شعبــــ| ن|ر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

523822 حمد|حمد |حمد محسن |محمود  |ضتـــ طنط|علوم ري

89o|67 ى مكرم زىك ط نيوس |سيفي  سيوط|بــــ |د|

757987 حمد محمود جوده|محمود  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3|483o  عطيتـــ| بــــول
ى
عطيتـــ شوق ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5o6o6 س|روق عبــــ|م ف|روق هش|ف دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

679|28 لح|يمن محمد محمود ص|مصطفى  لمنصوره|بــــ |د|

63|4o2 حمد|هيم |بــــر|لدين محمد |ء عز|ول زيق|لزق|ره |تـــج

437446 وى|لطنط|م |لسل|لسيد عبــــد |عمر  لشيخ|طبــــ كفر 

92o668 حمد  |بــــر خلف |محمد ج |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

825o58 شه سيد|ر عك|محمد نج دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

43o978 ى ربــــيع طه ف|ي يد|سمي  |بــــ طنط|د|

6454|6 مه خرصى طه|نم سل|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6o9687 بــــو رجبــــ|رق يوسف يوسف |مرفتـــ ط لمنصوره|بــــ |د|

44365 ى| حمد عنتـــر سيد حسي  هره|لق|حقوق 

69o945 حمد جمعه|حمد نورى محمد | ن|هندستـــ حلو

9|o597 وى عىلي |م حفن|حمد هش| ج|ره سوه|تـــج

9o9393 حمد معروف |حمد |يه عمر | ج|بــــ سوه|د|

6o29o| ن|لحليم عثــــم|دل محمود عبــــد|محمود ع لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

243228 هيم|بــــر|لمنعم |ء محمد عبــــد|شيم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

862||2 ى صموئيل فؤ د مجلع|كرستـــي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

457o29 م|حمد سل|رس محمد محمد |محمد ي لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o7394 تـــه عيس|هيم محمد عىل شح|بــــر|ندى  سكندريه|ل|ره |تـــج

9o9277 ل |لع|لرحمن عبــــد|م محمد عبــــد|هش ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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89487o | لعل|بــــو|محمد حربــــى محمد  ج|ره سوه|تـــج

|4|o69 حمد|لق مرىس |لخ|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|6|8 ئى|حمد محمد علو|سمر  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

77535| لق|لخ|لق سمي  عبــــد|لخ|سمي  عبــــد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

63ooo3 يد |بــــو |حمد | ى حمد محمد|لي  زيق|لزق|طبــــ 

83629| ر حسن محمد حسن|نو| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

2624o3 تـــه|تـــه عىل شح|حمد شح| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

3|382 هيم|بــــر|يتـــ محمد محمد مصطفى | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

37|233 لمجد|بــــو|م |م|لمجد |بــــو|عيل |سم|ء |رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

429947 بــــ عىلي|حمد وليد عىل خط| |ره طنط|تـــج

|4|7o6 |دي فكري لوق|عمرو ن ى شمس|تـــج ره عي 

766522 يد مسلم زيد|لرحمن ز|عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

639|83 لحسينى|ل محمد |ل محمد جل|جل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|37|5| ح محمد|لفتـــ|م عبــــد |د نظ|زي ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4o7o4 زق مطر|لر|رص عبــــد |حمد ن| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

7372o م|لسل|بــــتـــ عبــــد |يمن ثــــ|م |سل| ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

755|78 هيم مصطفى|بــــر|حمد |ل |س عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

228462 ح فتـــىح عطيه|ء صل|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2785|o لشيىم|يه |ج  هد|ن ن|يم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

689|8o هر|هيم ز|بــــر|حمد |ر |لغف|محمد عىل عبــــد  ي|هندستـــ 
|لمنى

92353 ى لس مي  فتـــىح نصيف| كي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

229o59 |يمن يىح محمد شتـــ|رحمه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

464o83 هيم أبــــو رزق|تـــه إبــــر|ح شح|سم لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

528223 لبــــربــــرى|لدين عىل يوسف |ء|نس عل| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

4|9377 لق|لخ|للطيف عبــــد |ن مبــــروك عبــــد |يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|4o877 حمد خليل|ن |حمد رضو|رحمه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o2o38 لحميد محمد موىس|محمد سمي  عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

|44573 ف عىل عبــــد |عىل  لعزيز عىل|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o557 سم|لق|بــــو |لرحمن رجبــــ عىل |عبــــد  حقوق بــــنى سويف
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885|2o حمد |مل |م ك|م|ندى  سيوط|ره |تـــج

32o428 لمنعم عىل محمد|حمد محمد عبــــد| ن|صيدله حلو

8758o3 ف محمد |معتـــز  حمد  |رسر سيوط|حقوق 

76o78| ي
وئى دل فتـــىح رزق|ع| في  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

7o|56 لشفيع محمد|مصطفى محمود عبــــد  لفيوم |تـــمريض 

527|77 حمد وردتـــ|م محمد |سل|محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

279o62 لنقيبــــ|حد |لو|حمد حمدى عبــــد| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

259444 لحكيم تـــوفيق|ح عبــــد|ء صل|دع شمون|نوعيتـــ 

478896 ن عىل عىل|رق رمض|يحن  ط ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

785336 لسيد|لجليل |هيم نرص عبــــد |بــــر| زيق|لزق|عه |زر

6|5|3 هلل|ن عبــــد |ل شعبــــ|مل جم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|55624 ه | لعزبــــ|هيم |بــــر|هيم |بــــر|مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9|oo2o ء محبــــوبــــ فتـــىح عبــــده |رس| ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

6964o7 وى|لعشم|هلل مصطفى عمر |منه  لمنصوره|ره |تـــج

|44369 تـــه محمد|محمد محمود شح هره|لق|ره |تـــج

|78928 لشمندى|ل محمد |هلل محمد كم|هبــــتـــ  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

262o8o مه تـــوفيق|يمن مجدى سل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

363o6 ضل صبــــرى محمد|محمد ف هره|لق|حقوق 

3696|4 وى|لطنط|لسيد |مل |لسيد ك|مصطفى  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

53672o فظ|لح|فظ مصطفى عبــــد |لح|مصطفى عبــــد  ره دمنهور|تـــج

76o784 دى|له|ر سيد محمد عبــــد |من بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

2|665 عيل|سم|هلل |رص عبــــد |لن|ء عبــــد |ل| ن|حقوق حلو

924453 حمد |ل |منى فتـــىح كم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

86o|84 ل|لع|لحكيم عبــــد|ء فيصل عبــــد|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

6334o8 وق جميل محمود محمود رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

773676 هلل|رس عوده مدخل دخل |سميه ي ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

6o5834 محمود محمد محمود خليل ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

4596|3 ن فرغىلي|م سعيد حس|سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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|54797 حمد|م بــــسيوئى |ه حس|نج ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

838873 ي |م عبــــد|ريه
حمد|لزهري |لغنى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8573|7 وي شفيق|هلل بــــبــــ| |بــــيشوي عط ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

699792 دى محمد|لن|لموجود |رحمه محمود عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

765682 ى سيد  ى حسي  لعتـــمتـــ|حمد |محمد حسي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

7oo294 لسيد|ندى مصطفى محمد  لمنصوره|صيدله 

||6|53 مي| لتـــه|د |م فو|هش| هن هره|لق|حقوق 

337352 تـــه|لحفيظ شح|جميلتـــ سعيد عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

475|3  |سل|
ى
 دسوق

ى
هيم|بــــر|م شوق ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|2o376 |نس نشأتـــ سمي  حبــــيبــــ حن|ن ى شمس هندستـــ عي 

647|2 ن محمد|ن محمد عثــــم|ندى عثــــم لفيوم|بــــ |د|

65952 ن محمد|حمد محمد رمض| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

5o772 هي|هلل محمد فتـــىح بــــ|سيف  ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

347354 حمد|لد محمد محمد |خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|o966 ر|لنج|محمد أحمد حسنى  |هندستـــ طنط

7o752| هيم|بــــر|لغنى |حمد عبــــد |جر محمد |ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o476o لحكم|د عبــــد|لحد|دل محمد |روه ع| ره بــــنى سويف|تـــج

755457 سهيله غريبــــ سعيد محمود لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

56953 حمد|حمد محمد |بــــطه  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

||9257 ى ئيل|ن متـــى ميخ|هر سمع|م| يوستـــي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

243|47 سعيد عمر سعيد يسن موىس |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

242|82 سم|حمد بــــشندي ق|ئى |م| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4|75|5 لحميد مصطفى رسور|مصطفى عبــــد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

346|98 د حلفه|لد مدبــــول عو|محمد خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|5389 ن|نىح  محمد فهىم رشو| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

643924 ن|مد رمض|يمن ح|ء |عىلي زيق|لزق|نوعيتـــ 

8|936| شم محمد عىلي|سهي  ه ي|بــــ |د|
|لمنى

27779| ن حسن غريبــــ|حمد شعبــــ| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

352o44 جتـــ|محمد خف| محمد وليد زكري |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د
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4|9843 وى|لنبــــر|لسيد حسن |ن |محمد رمض لشيخ|ره كفر |تـــج

7o6925 ى محمد ش|بــــو |ح |ن صل|يم| ور|لعني  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

456|87 ل عىل|لع|حمد فرج عبــــد |مصطفى  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

42767 ره محمد معوض|ء سم|سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

538|o ن|د عبــــده نعم|سمر عم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

344oo5 ل|لجم|لسيد فتـــىح محمد محمد |محمد  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

2o|o5 محمد صبــــىح| لرحمن رض|عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

29o7o8 د حسن سعيد حسن|سع ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

33375| د|لجو|د عىل عبــــد|لجو|محمد عبــــد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6932|6 وى|بــــر|ل|حمد |يمن محمد |محمد  لمنصوره|بــــ |د|

27|5o5 زى|ىط حج|لع|جر محمد عىل عبــــد|ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

2638o لحميد|هبــــور طه عبــــد |معتـــصم ش هره|لق|حقوق 

|373o6 لخول|مح محمد محمود عىل |م س|هش ى شمس|تـــج ره عي 

4|o373 حول|ل|صيل محمد |محمد  |ره طنط|تـــج

8|797o لحليم يوسف|طمه معروف عبــــد|ف ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

878|3| ى حمد ن محسبــــ  |ندى حسي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

696536 شد محمد غزي|لد ر|خلود خ لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4o373o لسيد|ل محمود |لع|ذ حمدى عبــــد |مع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

683728 ى محمد  لقط|حمد |لسيد |نيفي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4oo83 للطيف عىل|ء عىل عبــــد |رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

299596 ف حموده عطيه|دى |ش رسر ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

489322 لجمل|شهنده عىلي محمد عىلي  سكندريه|ل|بــــ |د|

646844 ى عبــــد |ء ك|إرس ح غنيمه|لفتـــ|مل حسي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

425539 ن|حمد عثــــم|تـــسنيم عىل  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

66646 حمد محمد|ل |رضوى جم لفيوم|بــــ |د|

24962o لق شلبــــى|لخ|حمد عبــــد|ن |يم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

26o584 لحق|رق محمد عبــــد|ء ط|رس| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|5o45 يف |مرو هيم|بــــر|ن معتـــز رسر هره|لق|ره |تـــج

858o93 مريم سمي  صبــــىحي عزيز ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى
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52246o بــــحر|ل|يمن مصطفى عىل |م |سل| سكندريه|ل|حقوق 

9o993| ى |يه | حمد |حمد حسي  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|372o| دم جوهر|جح |طف ن|ديمي  ع|فل |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

9|2927 ن |لسم|ن |ن عىل سليم|سليم ج|ره سوه|تـــج

46|4|7 لشيخ|لىح |م عبــــد |له|ندى  ج|بــــ سوه|د|

9o8273 حمد محمود محمد |مريم  ج|ره سوه|تـــج

895953 لرحيم  |لعليم عبــــد|لد عبــــد|ء خ|عىلي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

835773 هلل|لم عبــــد|ح س|سميه صل ي صىح سوه
ج|معهد فنى

825739 د|حمد ج|هيم |بــــر|رضوي  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7|74o4 لمول عليوه محمد|لمول عليوه عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

456227 لمنعم|ده محمد محمود محمد عبــــد|مي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4947|| لحميد|حمد عبــــد|محمد مجدى محمد عدس  بــــ دمنهور|د|

|3o372 نور سعيد رشدى سيد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

623o43 لحليم|حمد محمد محمد عبــــد| سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

4o|o4 بــــر محمد|محمد وليد ص تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

|6543 هيم خليل|بــــر|لرحمن محمود |عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|52936 لحليم|حمد عبــــد |حمد محمود | هره|لق|ره |تـــج

|46875 ل|لد يوسف كم|حمد خ| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

23o46o لوكيل|ل |لع|حمد عبــــد |ل |محمد جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

879879 ل محمود  |لرحمن جم|ن عبــــد|نوره ي صىح 
سيوط|معهد فنى

7|55o4 ى |دل |سمر ع لسيد محمد|مي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78|3o| لرحمن|حمد محمد عبــــد|محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

774344 لحميد|بــــرعبــــد |رس محمد ص|محمد ي |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

79||| لقوى|حمد سيد محمود عبــــد | سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

835948 لطيبــــ|ء حمدتـــو محمد |دع ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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482452 ف|تـــه عبــــد |ء شح|أسم لنبــــي محمد رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|32568 لس ج| مونيك لربــــ يسطس|د |كي  ى شمس|زر عه عي 

4252|8 ي شفيق حن|ه| مونيك
|ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

494576 لعزيز عبــــده|حمد محمد عبــــد| |حقوق طنط

823254 لسميع|ح محمد عبــــد|رقيه نج ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

64836 وى عويس خميس|حمد سعد| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

26522| ن|هيم عثــــم|بــــر|هيم محمد يوسف |بــــر| |حقوق بــــنه

786o39 لجندى|ئى ممدوح عزتـــ حسن |م| زيق|لزق|حقوق 

6o9268 ن|لعري|حمد |حمد |يحن   لمنصوره|صيدله 

7o439o لعبــــد|لجليل |حمد سليم عبــــد |ء |ل| زيق|لزق|طبــــ 

|79o83 ن|لحليم سليم|رس عبــــد |م ف|سل| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

89o427 ن |ق سليم|سح|حمد |ن |سليم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8o7744 ه لمعي عشم سليم| ن|مي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

447637 لرحيم حسن|هيم عبــــد |بــــر|ندى محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6||575 هيم|بــــر|طمه سعد تـــوفيق محمود |ف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

64o935 بــــوزيد|ىط |لع|ىط محمد عبــــد |لع|محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43o964 بــــونعيم|لسيد |ن محمود |يدى عدن|ه ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

9|2959 بــــ سليم محمد |ئل غل|و ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

7|795o ى|لمرىس |محمود محمد شفيق محمد  لعشر لمنصوره|حقوق 

35226| ن|كريم محمد رفعتـــ محمد عثــــم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

236|o8 ى عص ح|م محمد سيد مصبــــ|نرمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7|o46o شد|دل محمد يوسف ر|ء ع|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

848668 ه | لرسول|يمن حسن عبــــد|مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

27|859 فظ|لح|م حسنى محمد تـــوفيق عبــــد|سه ى شمس| لسن عي 

44|867 ى |د |نه هيم|بــــر|لسيد حسي  لشيخ|علوم كفر 

64|82| هيم|بــــر|بــــ |لوه|ر صبــــىح عبــــد|عم زيق|لزق|عه |زر

78|654 لسيد طلبــــه حسن|تـــقوى محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

649323 ل|لع|ن عبــــد |م رمض|ن حس|رمض | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3572o6 ف بــــكر |ء |ل| لصديق جودتـــ|رسر |حقوق بــــنه
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|643o9 لغنى|د عبــــد |عمرو حسن رش ن|طبــــ حلو

445679 حمد|لسيد |حمد |رق |محمود ط ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

9o5639 ده محمود |بــــوزيد حم|م |له| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

37|75o لدين طه موىس|نور | حمد رض| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o2797 ى شلق|ء نرص |سم| مي|مي  سكندريه|ل|عه |زر

2997o7 بــــو زيد|نور |س |ن عبــــ|غفر ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|78|56 ى|يه رضو| ن محمد حسني  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

5|||32 ل|بــــوعق|د محمد |تـــ رش|محمود بــــرك ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7533|| ف حس| لدين مصطفى هيبــــه|م نرص |رسر تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4o4997 مد محمد|رق محمد ح|محمد ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|2986 لسيد محمد وهبــــه|لدين محمد |ء |بــــه ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

3396|| لسعيد|هيم محمد |بــــر|مصطفى  م بــــنى سويف|إعل

342975 طف مصطفى محمدعفيفى|محمود ع ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

6o7946 وى مصطفى محمد حسن|لغمر|يمن |ر |مي ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

52247| دتـــ|هيم زي|بــــر|لمنعم |لصمد عبــــد|يحن  عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

833|96 لرحمن|در عبــــد|لق|محمد عىلي عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

685482 لجريدى|لد حلىم جمعه |مل خ| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

2|7672 ن محمد زىك منصور|تـــم رمض|ح هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o32|5 ف بــــدر |ل |من |لعل|بــــو | |لعل|بــــو|رسر إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

89693| لليس|بــــوسدين |طمه محمد |ف ج|حقوق سوه

48|344 حمد|لنبــــى محمد سيد |حمد عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5535o ى عبــــد |لرحمن |عبــــد  فظ|لح|حمد حسي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

366|82 ن|تـــرين نويل سيدهم سلط|ك ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

692648 ر|لجز|حمد |ء ربــــيع |نجل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

698|36 دى|له|حمد عوض عبــــد |مروه  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4o5639 ى|نه ل محمد محمود مبــــروك حسني  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

9|7569 حمد |لرحيم |حسن حمدى عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o3697 ء عمرو عىلي عىلي|رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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5|755| لحميد عوض حميده|ئى عبــــد|ء ه|صف بــــ دمنهور|د|

266o72 مد خميس محمد|حمد ح| |نوعيتـــ بــــنه

228448 ى |ك د عزيز|يمن عي|رولي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|35973 ي
حمد محمد يوسف| |دئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|33979 لمنعم عىل|لد عبــــد |عىل خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o2o65 هيم مصطفى عىل غنيم|بــــر|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5|o6| م حسن|م|ل |مروه جم وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

4584o2 حمد موىسي|هيم |بــــر|حمد | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22|6|o رس كريم محمد|محمد ي ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

323633 ى محمد | ذل|لش|نىح  محسن حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

2874o9 تـــ ذىك خضي |لشح|محمد عمرو محمد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

4|985| دى|بــــوش|هيم |بــــر|محمد يوسف يسن  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

365o4 ى عبــــد  د|لجو|محمد محمود خي  هره|لق|حقوق 

5|||5o ف |مصطفى  |لمو|مه |لمحمدى سل|رسر
ى
ق ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

3364o7 بــــو مسلم منصور مسلم|ر |من |ضتـــ بــــنه|علوم ري

352575 د محمد|ء مىح عو|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2|225| لشيخ|هلل |جد عصمتـــ عبــــد|م ى شمس حقوق عي 

775453 ره|رفعتـــ رفيق ظريف بــــش زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

254788 حمد|حد |لو|مح سيد عبــــد |حمد س| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

58o2| ل سيد|يمن كم|حمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

49|399 حمد محمد عىل|ح محمد |سم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4323|6 لجندي|هيم حمودتـــ|بــــر|هدى حمودتـــ  |ره طنط|تـــج

84o677 ل|لع|در عبــــد|لق|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

757238 شم|لعزيز ه|م عبــــد |محمد عص تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6o536o لففى|هيم |بــــر|مه |س|ندى  |طبــــ طنط

9o3686 حمد محمد |رص |لن|حمد عبــــد| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

296|79 ن ض|مجدى رمزى ري| مي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

4399o7  |لشو|حد |لو|طف فرج عبــــد |ء ع|ل|
ى
|دق
ئى|للق

لشيخ|علوم كفر 

8|78|3 ي|د ق|سهي  جه
سم مهنى ي|نوعيتـــ 

|لمنى
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528455 ل|لع|لحليم عبــــد|محمد عىل محمود عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

4o4877 ف|لشن|لىح محفوظ |حمد عبــــد |رس |ف م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

35o868 تـــ سيد عبــــد| حمد|لعزيز |مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

393|3 لموجود|زق عبــــد |لر|سط عبــــد |لبــــ|حمد عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

784||5 حمد محمد عطيه|سم |محمد ق ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6ooo25 ى | ي بــــ|حمد مصطفى خط|سمي  لمنصوره|حقوق 

2|4437 ن|حمد سيد شعبــــ|مريم  هره|لق|بــــ |د|

6|4o59 حمد ورده|عيل |سم|بــــسنتـــ  |علوم طنط

|32934 لعزم|بــــو |عيل مبــــروك |سم|لعزم |بــــو |ء |ول ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

34499| ل|لع|هيم عىل محمود عبــــد|بــــر|ء |ل| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

698367 طمه عىل محمد محروس|ف لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8847o5 د محمد عىل |عمرو حم ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

688o7o ى سعد عبــــد  لحميد|مريم خي  لمنصوره|بــــ |د|

766245 لرحمن|مد عبــــد |ن محمد محمود ح|رو ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

|39296 حمد حسن خورشيد|طمه محمد |ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o6947 ن محمد|لسيد شعبــــ|محمد  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

675|45 يف د|عم لعدوى|رى |ود زخ|د رسر لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

546443 لحميد سليم|حمد عبــــد|لنعيم |سعيد عبــــد  |حقوق طنط

3o779 بــــر|ر ص|لستـــ|حمد عبــــد |يه | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|4432| ل|لع|محمود سيد محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|37955 مصطفى خلف عىل محمد هره|لق|هندستـــ 

33|322 لحليم بــــقوش محمد|ئى عبــــد|يتـــ ه| |نوعيتـــ بــــنه

693736 حمد|لسيد|لقصبــــى |نسمه مصطفى عىل  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2659|5 لجليل|لرحمن عبــــد|رس عبــــد|لرحمن ي|عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|6o|43 لمجيد|لفضيل عبــــد |م عبــــد |محمد عص ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

6|72|4 لعوضى|وى |لطنط|منيه وحيد | ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

67387 م معوض عىل معوض|ر هش|مي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

8|2498 ن قطبــــ فرغىلي|رحمه رمض حقوق بــــنى سويف

425o37 هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|رأفتـــ | رن سكندريه|ل|ره |تـــج
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223424 لدهبــــ محمد|بــــو |عىل محمد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

268377 لحميد كروش|تـــم عبــــد|محمد ح ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

32|436 يوبــــ|بــــ |لتـــو|لد عبــــد|يوسف خ ن|حقوق حلو

|293o9 حمد|حمد |مه |س|جد |م هره|لق|هندستـــ 

|54348  محمد|لرحمن رمض|عبــــد 
ى
ن دسوق ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

64326| ن|عيل محمود سليم|سم|عزتـــ  زيق |لزق|تـــمريض 

8996|2 | مل سمي  حن|مريم ك ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4942| دق نرص|لص|رثــــ عبــــد |لو|ء عبــــد |سم| هره|لق|صيدله 

257252 ر|حبــــيبــــه ربــــيع عىل نص ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

26|292 بــــوزيد|ن |ر محمود شعبــــ|من عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

257o94 لحق|لبــــنى محمد يىح عبــــد تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

779462 ى محمد  حمد سليم|نيفي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

834392 هلل يوسف|زق عوض |لر|محمد عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

633283 فتـــىح عبــــده متـــولي سبــــله| رض| سه ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

89|299 ويرس جرجس  |ح فريز س|سم سيوط|بــــ |د|

5|3236 تـــ|نور بــــرك|لح |زم خميس ص|ح ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

838983 لكريم|ح محمد عبــــد|م صل|ريه ج|بــــ سوه|د|

272379 لمجد محمد|بــــو|هيم |بــــر|عمرو  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

772495 لجندى|لسيد عطيه |ن |يمن رمض|محمد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

526|6 هيم|بــــر|حمد عىل حسن | حقوق بــــنى سويف

|23423 ل حسن محمد|حسن جم ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

792o22 فع|لسيد ن|ء عوده |سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

6|342o مر|بــــ ع|لوه|لعزيز عبــــد|لرحمن عبــــد|حمد عبــــد| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

487827 ن|يز سليم|ئى ثــــروتـــ ف|ه دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|7o46o لسيد حكيم|مجدى عبــــد | مونيك ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

236773 لمعىط|لمعىط عىل عبــــد|عبــــد| ر|ي ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

77737| فع|لش|ح محمد |لفتـــ|للطيف عبــــد |عبــــد | صف زيق|لزق|نوعيتـــ 

63o958 بــــسمه محمد سعيد محمد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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825368 حمد|ء محمد عبــــيد |لشيم| |نوعيتـــ فنيه قن

54|46o محمد محمود محمد هندى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

63o6|4 ى |بــــر|هيم محمد |بــــر| لبــــ|بــــو ط|هيم حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

246735 ره|ر عم|لستـــ|مه عبــــد|س|محمود  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

58o94 ى شح|عبــــد تـــه|هلل محمود حسي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

9o3786 ر خلف خليفه |لستـــ|مروه عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

82273 لحميد|لحميد رجبــــ عبــــد |رجبــــ عبــــد  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

267354 ل|لنبــــى غز|دل عبــــد|طمه ع|ف شمون|نوعيتـــ 

64||95 لبــــديع عىل|هيم عبــــد|بــــر|لبــــديع |عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

635|55 وق عبــــد ح محمد رزق|لفتـــ|رسر زيق|لزق|حقوق 

286749 ج|لحفيظ فر|لسيد عبــــد|عبــــده  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

522376 لم يونس|ره رجبــــ س|س سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

335286 لشيخ|لعزيز خليل |هلل نبــــيل عبــــد|هبــــتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

|4496| هلل يشى حسن|د عبــــد |زي ن|حقوق حلو

75|474 مد|ج  محمد محمود محمد حلىمي ح|م ره بــــور سعيد|تـــج

4|8o74 رس محمد قطبــــ عطيتـــ|مجدى ي لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o4884 ى محمد|م عل|ريه ء حسي  ي|لسن |
|لمنى

883|o8 بــــ |لوه|بــــ رشدى عبــــد|لوه|ر عبــــد|مي |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

||8458 له|بــــوغز|حمد محمد |محمد سعيد  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

43423 هيم|بــــر|ن |رص شعبــــ|لن|جر عبــــد |ه هره|لق|حقوق 

2826| هلل|رق يوسف عبــــد|يدى ط|ه دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

28o44o سكندر|ك |مجدى مل| رين|م دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

72||o حمد عبــــد ربــــه|م |مروه عص ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

43o655 حمد عيس|ء محمد |شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8674o2 محمود ممدوح محمد محمود دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

8785o6 وس |ر فهىم تـــ|بــــطرس نو ورصى ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

7o9596 لخرصى|محمود محمد | دين لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

3|8|23 ف ن|كريم  ج  محمد|رسر هره|لق|ر |ثــــ|

883484 بــــ |مر منصور مصطفى دي|ع ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 
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269o38 حمد|تـــفى حسن حميده محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4o6462 ره|ل بــــش|د فوزى غ|سيمون عم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|6438| لعزيز عىل|محمود عىل عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o592 ف |سم| لدين يونس|ء محمد رسر علوم بــــنى سويف

224o|o للطيف|للطيف محمد مني  عبــــد |ء عبــــد|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

639387 هيم محمد محمود|بــــر|ء |سم| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

5235o8 لرحمن|هلل عبــــد |هلل فتـــىح عبــــد |محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

53556| وى|حمد مك|محمد محمود سيد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

4644o4 حمد معوض|لدين سيد |ء |محمد عل ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

327779 هيم عفيفى محمد|بــــر| |ر رض|نو| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3|4623 ى عبــــد|عبــــد ن|ه رسح|لل|لكريم حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

286649 وق معتـــز عىل عبــــد  ن|لعزيز فهىم عمر|رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

5|5639 ر|لنش|هيم |بــــر|تـــ محمد بــــدر |لشح|ندى  ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

4|o868 هيم عوض|ك عوض إبــــر|مل| رين|م |تـــربــــيتـــ طنط

893445 لرحيم |ل محمد عبــــد|مصطفى جم ي صىح 
سيوط|معهد فنى

84577| هيم محمود|بــــر|ح |لفتـــ|ء عبــــد|لزهر| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

45|747 لبــــقىل|هلل |محمد حمدى بــــسيوئى عبــــد  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

|4o736 يوبــــ|هيم نصيف |بــــر|مصطفى  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

5|4|23 ف محمد محمد |ن |نوره لعقبــــي|رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3348o| يتـــ محمد صبــــىح فريد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

37|928 ي 
ي حسن مصطفى

ى
س|لنح|شوق |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع

لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

|49872 حمد مصطفى|لصبــــور |حمد عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

36o393 ى ص|ي لسيد محمد عيس|لسيد |دق |سمي  |نوعيتـــ بــــنه

477827 هلل|ش عبــــد|لدمرد|عمر سيد سعد  سكندريه|ل|بــــ |د|

8o949 ر|لغف|لعزيز عبــــد|بــــر عبــــد|م ج ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

78989 وى|لص|محمد سعيد مبــــروك  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

772679 ئى|ألهو|ض عنتـــر محمد مصطفى |محمد ري زيق|لزق|ره |تـــج

447|98 ن|حمد دهش|مه محمد |س|محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7|6867 ى|هيم |بــــر|لمحمدى |يده |ع لسيد حسني  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 
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89|o7| شد |كريم حلىم ن| ن|دي سيوط|تـــربــــيتـــ 

5|o7o9 فع|لش|هلل |نس مصطفى محمد عبــــد| علوم دمنهور

5o2595 هر|لظ|م محمد محمد حفنى عبــــد|نغ| سكندريه|ل|علوم 

44|798 ه محمد رجبــــ|لل|تـــ عبــــد |لشح|ء |شيم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

82986| مون|هلل بــــل|بــــ |نطون ج| |رين|م |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

6857|2 م|وع عىل عل|جنه محمود مط لمنصوره|علوم 

85569| لصمد|حمدعبــــد|لعليم |لمنعم محمد عبــــد|عبــــد حقوق بــــنى سويف

444o6 ل|بــــو و|هيم محمد |بــــر|حمد |محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

3o748 ن محمد عىل|طمتـــ رمض|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|23952 در|لق|مريم عمرو ممدوح عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

52|3|7 لرؤف مصطفى|هر محمد عبــــد |ء م|سم| ن|علوم حلو

64|783 ى ى محمد حسي  ى حسي  سحر خي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

457527 وى|لبــــهنس|لمجيد |م عىل عبــــد|ء عص|عل لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|7|o9| ى ن|هيم عجبــــ|بــــر|صبــــىح | يوستـــي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

339382 تـــ | ي|حمد عبــــد|مي 
لمنعم عفيفى |نوعيتـــ بــــنه

35967o لد عيد مصطفى|خ| نور ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

786523 ف | |عل هلل|حمد عوض |لسيد |رسر لمنصوره|حقوق 

235998 ى عثــــم|ي ى|بــــر|ن |سمي  هيم حسي  ى شمس| لسن عي 

648923 حمد عطيه|هند محمد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

8652o6 حمد نرص محمود محمد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

9o9344 لرحيم |مد عبــــد|هبــــه فتـــىح ح ج|بــــ سوه|د|

4376o8 د|لحد|ر عىل محمد |عم لشيخ|طبــــ كفر 

296638 ه | مه سعد محمد عىلي|س|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

286368 ى مختـــ| لعربــــى|ر يوسف |لحسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

78664o ف خ| هيم|بــــر|روق |لد ف|رسر ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

32o867 حمد عىل محمد عىل| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

6o2267 لعليم|لمهيمن عبــــد |هر عبــــد |د س|جه ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|3352 لعزيز سيد|م عبــــد|دين هش|ن ى شمس|تـــج ره عي 

44o696 ق|حمد |بــــوشعيشع |ء حلىم |رس| وى|لشر لشيخ|بــــ كفر |د|
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528875 ن|لبــــرد|لم |ح س|لم صل|س سكندريه|ل|هندستـــ 

542484 ل|لع|لرحيم عبــــد|حمد عبــــد|لمنعم |بــــ عبــــد|رح |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

275|2 ي
لرحمن|ح عبــــد |طف صل|ع| دئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

362586 حمد|لرحمن محمودى |م عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|65|7 مر|حمد ع|حمد |تـــى |محمد زن لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

767|69 د|حمد محمد عبــــده ج| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

5|5736 لدين|ج |ن تـــ|وى رمض|ن سعيد هند|يم| زيق|لزق|عه |زر

876749 لدين محمود محمد  |محمد سعد  سيوط|ره |تـــج

4|6787 هر|ج  محمد  ز|ن حسن بــــلتـــ|يم| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

542oo8 شور زنقي |لدين محمد سعد ع|سيف  تـــربــــيتـــ دمنهور

536|36 بــــوطه|لدين حسن عىل |م |حسن حس عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

446|69 لمعىط|لرحمن سعيد محمد سعيد عبــــد|عبــــد ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|52776 ف محمود محمد|ن |يم| رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|2o469 للطيف|كر محمد عبــــد |طف ش|زن ع|م ى شمس هندستـــ عي 

234356 ى |محمد  ى|لسيد حسي  لسيد حسي  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

237422 ى صبــــىح ف|ي يز مملوك|سمي  هره|لق|حقوق 

23o4o9 ل حسن|م جل|كريم هش ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

69o894 زق محمد|لر|دل عبــــد |ر ع|من لمنصورتـــ |تـــمريض 

25555| ن|حمد محمد مصطفى سلم| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

324862 حمد|لسيد |يمن سعد |م |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

783966 وي|لشعر|حمد |لسيد محمود  |د |يدى عم|ه زيق|لزق|صيدله 

283958 بــــ|لد وحيد محمد شه|خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

863769 ح زغلول حسن|م صل|م عص|ريه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

478o99 ى|عيل |سم|لسيد |سلىم  لسيد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

265o49 بــــ ش|حسن محمد حسن رسر |كليتـــ هندستـــ بــــنه

72835 لقوى|ح عبــــد |ن مصبــــ|د رمض|جه لفيوم |تـــمريض 

4797o4 لد مجدى|تـــبــــ خ|لدين ر|م |عمر حس سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

5o483o لح|زق حسن ص|لر|جر محمد عبــــد |ه سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر
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8o65|4 كريم نسيم شفيق جرجس ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

78333 لشوربــــىح |لفتـــوح محمد |بــــو |ن محمد |يم| ن|حقوق حلو

63|9| ف عبــــد|دتـــ |غ ى|رسر لعظيم حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

76o758 ر|لغف|لعزيز عبــــد |ء محمد عبــــد |دع لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

698724 ع عزبــــ|لسبــــ|لفتـــوح |بــــو |لسيد |ديه |ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o9774 حمد ملوحه|ن محمد |نوره لمنصوره|بــــ |د|

248624 وق ع لسيد عطيه|دل |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3343|7 ف |محمد  ل|لع|حمد عبــــد|رسر ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

623749 لمجيد شتـــيه|لمجيد محمد عبــــد |منيه عبــــد | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

44534o يم|لد|هيم محمود محمد عبــــد |بــــر| ط|بــــ دمي|د|

3|74o5 ل|مصطفى ثــــروتـــ محمد هل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

256963 ه محمد شح| لنوري|تـــه |مي  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

6|752o ل موىس|ر محمد كم|من ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

6o9o2o لدهبــــ|بــــو |ل |لحميد كم|ئل عبــــد |و |ره طنط|تـــج

|52|47 لمعىط|رق سيد عبــــد |مروه ط يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

46|24 ف محمد عبــــد | |نور زق|لر|رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

252|52 لرحمن محرم|ريم محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8846|7 ف مصطفى عىل |ر |مختـــ رسر سيوط|حقوق 

8868o5 حمد  |هلل محمد |يه عبــــد| سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

6389o5 لسيد صبــــور|ر صبــــور تـــوفيق |مي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

63758o هيم|بــــر|حمد |لفتـــوح |بــــو|حمد سعيد | زيق|لزق|هندستـــ 

375o55 ضل|م ف|م|ئى فرج محمد |م| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

92298| ى مدحتـــ فوزى موريس | مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

33997o ن ن|لقط|لعزيز |لحكم عبــــد|محمود عبــــد| مي  |حقوق بــــنه

246o56 د|ر أبــــو عي|لستـــ|لرحمن كرم عبــــد|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6255|3 ن جليله|هيم رمض|بــــر|ء فهىم |سم| زيق|لزق|هندستـــ 

4|78o5 هيم|بــــر|سحر محرم مسعد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

757774 لرحمن|لحميد عبــــد|رص عبــــد |هيم ن|بــــر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6847o3 صهيبــــ محمد محمود محمد منصور لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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33999| لتـــمرى|هلل عفيفى |ل عبــــد|ء جم|ل| |حقوق بــــنه

84|56o ى|شيم ء منصور محمد حسني  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

7797|| ه | هلل عىلي|حمد رجبــــ عبــــد |مي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4|2|89 ح محمد فريد عىل زلط|يوسف صل |بــــ طنط|د|

822836 ى لي|يز غ|مه ف|س| |مي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

752379 لحميد|د مصطفى عبــــد |م جه|سل| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

284755 هيم|بــــر|لحميد |لد عبــــد|ء خ|دع دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

879925 لمحسن |لغنى عبــــد|مجدى يشى عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

858332 ي|محمود سعد محمود عبــــد
لغنى ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |

|لمنى

7568o5 وز يونس عىل يونس في  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

63275| لسيد عطيه|جر عطيه |ه تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4|||66 لسعدئى|هبــــم |بــــر|رق شبــــل |ء ط|عىلي لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4|7859 زي|لمغ|لعزيز عىلي محمد |هد عبــــد |ن لشيخ|ره كفر |تـــج

5|3799 ل|لع|ل محمد عبــــد|لع|لعليم عبــــد |يوسف عبــــد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

758997 ن|لسيد سليم|ن |حمد سليم| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

754396 لرسول محمد|هلل محمد عبــــد | |ريم عط حقوق بــــورسعيد

5|7392 فظ|لح|ن عىل محمد عىل عبــــد |يم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

63|248 لبــــكرى عىل|م |ره عص|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

48942| لعزيز منصور|ن محمد عوض عبــــد|نوره دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

335266 |لوق| ردين مني  لوق|ن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9oo5o2 سم |لق|بــــو|ء محمد مصطفى |ل| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

495644 هلل|ر عبــــد |لستـــ|ئد ربــــيع عبــــد |ر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

68|593 هيم|بــــر|ن يوسف موىس |ن رمض|مرو لمنصوره|هندستـــ 

52|497 ي |لدين |سعد | ند
لشيخ|لعوضى |لعوضى طبــــ بــــيطرى دمنهور

9|4257 رص مصطفى مرغنى  |هدير ن سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

22o4|2 ء |عىل محمد ه حمد محمد فليفل|ئى دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

528259 دى|له|لسيد نبــــيه عبــــد|نبــــيه  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5o677 د بــــولس|جد عي|يكل م|م بــــ بــــنى سويف|د|

685525 لعزيز عوض زينه|مح عبــــد |ء س|رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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38496 سحر محمد محمود طلبــــتـــ هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

857353 حمد محمد|عمر خليفه  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

855482 س رجبــــ مرعي عىلي|ين| ي|بــــ |د|
|لمنى

52o573 فع|لش|ء مصطفى محمد |رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|34226 روق محمود|ئى ف|طمه ه|ف ن|بــــ حلو|د|

6|886o لزقزوق|ء محمد مسعد |آل ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

|72578 ف محمد فوزي|يده |ع رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

629235 لسيد|ضى طلبــــه |له ر|ه زيق|لزق|بــــ |د|

93||5 ن|تـــتـــ هندى سليم|س شح|تـــوم كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

48899| هيم|بــــر|حمد محمد |ء محمود |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82|283 در|لق|روق عبــــد|م ف|له عص|ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5||396 لعزيزى|فظ محمد |متـــ محمد ح|أس سكندريه|ل|طبــــ 

8o648| ن|زق عثــــم|لر|ن عبــــد|همس عثــــم ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

|52|5| د عىل|هلل فتـــىح فؤ|منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

3273o8 هيم رجبــــ|بــــر|ن عزتـــ محمد |يم| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

|44394 |لبــــ|لرحيم عبــــد |ح عبــــد |حمد صل|
ى
ق عه مشتـــهر|زر

363756 حمد تـــوفيق|لدين |حبــــيبــــتـــ مىح  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7|o485 ه سمي  خليل | هيم خليل|بــــر|مي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|39634 ن ن|دل لويس سليم|ع| مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

263o72 يد|ل محمد ز|ن جم|نوره لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

62o838 حمد مسعد حسن|مني  مجدى  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

48o557 لرحيم|لسيد عبــــد|لسيد محمد | ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

23o72 هلل|هيم عوض |بــــر|ح |لفتـــ|يوسف محمد عبــــد ن|معهد فنى تـــمريض حلو

56|92 حمد|زينبــــ رجبــــ حمدي  لفيوم|نوعيتـــ 

88482| بــــ  |دم عىل خط|مه |س| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

767469 شد سكر|سهي  خرصى مصطفى ر لعريش|تـــربــــيتـــ 

|64234 لحميد|رق محمد عبــــد |محمد ط ى شمس|تـــج ره عي 

2|2742 عيل|سم|فظ |ل محمد ح|هلل كم|عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|3o323 مز رؤوف رزق|سمر ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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8995|9 هلل  |كر مكرم |مح ش|ر س|من ج|بــــ سوه|د|

|2685o جر محمد لبــــيبــــ محمد|ه ى شمس حقوق عي 

4268|6 م|حبــــيبــــه سعيد محمد عل إلسكندريتـــ |تـــمريض 

6934o3 ى هويدى|ل |ندى جم لدين حسي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

882o65 لحكيم|حمد يوسف عبــــد|محمد  سيوط|ره |تـــج

539494 حمد|حمد محمد |لمنعم سيد |يه عبــــد | ن|سو|بــــ |د|

2428o5 لغنى|لغنى مسعد عبــــد|مسعد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

357793 ي عبــــد
تـــ مصطفى لخي |بــــو|لسيد |هلل |ني  شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

428|36 م|لحم|لرحيم مصطفى |رق محمد عبــــد |ندى ط |حقوق طنط

6|44o2 محمد وليد عنتـــر عىل بــــنه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9|4|26 طف درويش  |يه محمود ع| سيوط|بــــ |د|

9|7597 هيم |بــــر|سط حمزه |لبــــ|م عبــــد|سه سيوط|بــــ |د|

4|983| بــــر محمد عىل محمد|عمرو ج لشيخ|ره كفر |تـــج

774493 حمد دغيدى|لمنعم |رس عبــــد |ن ي|يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

427|5| هلل محمد حسن بــــرىس|منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5||695 بــــ ونس|لتـــو|حمد عبــــد|عمرو محمد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|2447o حمد|لمني  |ر مصعبــــ محمد |من ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

84768| حمد|لسيد |ن سعيد |جيه ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

||54o7 ين ن|تـــه سليم|عوئى عزيز شح| في  ى شمس|تـــج ره عي 

244438 لح محمد عىل محمد جبــــر|ص ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

64732o ى عبــــد لحميد|م عبــــد|لسل|محمد سعد حسي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

645275 حمد|لفتـــوح سيد |بــــو |ن محمد |نوره لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|47o3 ه خلف عبــــد| حمد|لحليم |مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

4o5786 لرحمن|لعليم عبــــد |لعليم فرغىل عبــــد |يه عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

48354 وى|فرحه ميشيل جرجس بــــيبــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

923989 ه بــــرع |لل|زم عبــــد|د ح|فؤ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6822o3 د|مد فتـــىح ج|يه ح| لمنصوره|طبــــ 

358||2 رز سيد|لرحمن محمد مبــــ|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8|6454 ى |لص|ء بــــدر عبــــد|رس| عيل|سم|لحي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

4525|5 ئى|ن فرج|كريم عىل محمود رمض ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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7o5|27 لمنعم|حمد عبــــد |حمد محمد |ندى  هره|لق|ج طبــــيع |عل

6|9827 ن عرص|ن رمض|كريم محمد رمض ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

5|3999 ء حسن محمود محمود كونتـــ|رس| لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

6463| ى| |لي|د حمد عىل حسي  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|4795| لدين|عيل نور |سم|رفعتـــ سعد  هره|لق|ره |تـــج

27o53 يف عبــــد |س لمنعم محمود|ره رسر هره|لق|ره |تـــج

85527| حمد محمد مبــــروك|محمد يس  لفيوم|طبــــ 

|48546 هيم|بــــر|عيل |سم|هيم محمد |بــــر|رحمه  ن|حقوق حلو

695779 لخميس|يمن محمد مصطفى |مني   ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

6|892| زم محمد محمد جوهر|ح ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

2|3243 م|م|لرؤف محمد |ندى عمرو عبــــد ى شمس| لسن عي 

757|2o شه|لمعبــــودعك|يه محمد محمد عبــــد| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

76|358 لس عم د مكرم عبــــده|كي  لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

876757 محمد محمود محمد محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o44o9 ض|مه وليم ري|س|رجريتـــ |م ي|بــــ |د|
|لمنى

696729 لسيد عليوه|لمطلبــــ |محمد مصطفى عبــــد  لمنصوره|صيدله 

|3954o لحميد مصطفى عليوه|طمه محمد عبــــد |ف هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

259874 ه | لرسول مبــــروك|حمد عبــــد|مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o2253 ف|لبــــ|س عىل عبــــد |ين| رى عىل محمد مشر زيق|لزق|طبــــ 

698975 تـــ|لشح|رس محمود محمد محمود |ف |ره طنط|تـــج

77394| |كريم صل
ى
ق ح فتـــىح مشر ى شمس هندستـــ عي 

882488 قتـــ جم| ل محمد طه  |رسر سيوط|بــــ |د|

639277 ه | لرحمن|موئى عبــــد|حمد ديد|مي  زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

25667 لحليم|مريم سيد محمد عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

538|5| در|لق|بــــر محمد عبــــد|در ص|لق|ده عبــــد|غ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

357946 هيم عطيه|بــــر|لدين عمر |سيف  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

63822| هيم|بــــر|ء محمود فتـــىح |محمد عل ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

8o8864 ي س|ديفيد س مي|مي بــــشر سيوط|حقوق 

475646 د فهيم زىك جرجس|ردين مر|ن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 9378 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

635746 لمجد|زق أبــــو|لر|ء مجدى عبــــد|شيم زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

2723o4 بــــتـــ خليل|نطونيوس لطفى ثــــ| ج|ره سوه|تـــج

626628 ئى|لىحي|حمد محمد |محمد فتـــىح | نور زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

789545 ن|ل فتـــىح محمد رضو|لدين جم|م |حس لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

527428 لمسيح|د نبــــيل يعقوبــــ عبــــد |ميل| لند سكندريه|ل|بــــ |د|

639474 لم|لعظيم س|منى محمود عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

725o8 لمحسن|حمد روبــــى محمد عبــــد | لفيوم|تـــربــــيتـــ 

875944 نور محمد |حمد محمد | سيوط|حقوق 

34o294 هند محمد محمد هندى محمد هندى عه مشتـــهر|زر

285897 لحميد|ح عبــــد|لفتـــ|ل عبــــد|ء جم|سم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|43|85 ين شد|منجد موريس ن| في  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

5|5482 هيم عبــــده|بــــر|ء سمي  سعد |ل| بــــ دمنهور|د|

448724 لعبــــد|للطيف |لسعدئى عبــــد|حمد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2|95o ن ربــــيع يوسف|هلل رمض|منه  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

678996 ى طربــــ|هند عبــــد  ى حسني  ى|لرحمن حسني  لمنصوره|بــــ |د|

5|oo32 بــــىلي|لبــــ|لحليم |يز محمد عبــــد |هيم ف|بــــر| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

5o4374 ن خر موىس خليل|مجدى ز| مي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

322o33 مد|مريم مجدى محمود محمد ح ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

36785o ى ص|ي قتـــ مرىس|بــــر رسر|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5766o حمد سعيد عىل عىل| ره بــــنى سويف|تـــج

776689 لم|وى س|لطنط|رس مصطفى |حمد ي| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76|98 دق|لص|لحميد منصور عبــــد|مريم عبــــد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

83|374 ي فرج عبــــده عبــــد
لمجيد|مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

||7225 هيم محمود|بــــر|هر |محمد م ى شمس هندستـــ عي 

27o567 يد |بــــو |حمد زىك محروس | ى وى|لمك|لي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|4|237 مه فرج عبــــده|س|حمزه  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

882366 ى  |يه محمد مهر| ن حسي  سيوط|ره |تـــج

36822o ح عىل|لفتـــ|دل عبــــد|يتـــ ع| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

7873o9 لم|ح عطيه س|بــــ صل|لوه|عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

8o9o88 ى محمد يوسف  لخي |بــــو|حسي  ره بــــنى سويف|تـــج
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259387 تـــه|لرحمن شح|ئى صبــــىح محمود عبــــد |م| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

427||6 لسميع|هيم عبــــد |بــــر|ن جمعه |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

452443 مد|حمد ح|لدين |د |م عم|سل| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

9o4777 ق|يه ي| مد |وى ح|رس رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

246|84 لرحمن محمد عيس|مه عبــــد|س|لرحمن |عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7|5987 ى |تـــ حس|د|لس|بــــو|محمود نبــــيل  م|لتـــه|ني  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

863o23 ي|روم| دون|م
ي سمي  تـــعى

ن|ئى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

265848 فرج فريد فرج فريد فرج ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

79o276 لحمد|بــــو|سلىم محمود محمد  لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

5546| ى ض|وى ري|جرجس بــــبــــ| كرستـــي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4|o7|4 تـــه حسن|حمد فخرى شح|فرح  هره|لق|م |عل|

772459 بــــ نبــــوى حتـــيتـــ|لوه|حمد محمد عبــــد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3349|6 حمد|ر محمد بــــيوم |من ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6||738 مر|جه ع|ن سمي  خف|يم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

4|9248 ن|ه حسن شعبــــ|لنج|بــــو |ء محمد |أسم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

||83o6 مصطفى محمد مصطفى حنفى ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

3|5858 |لعل|بــــو |ن |خلود محمد سليم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

273223 ى عىل رش د عىل|حسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

329389 ف محمد رشدى|هلل |منتـــ  رسر |حقوق بــــنه

|727o2 لحميد نوح|ل عبــــد |نوح كم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

235845 وق  لسيد|لمنعم |هيم عبــــد|بــــر|رسر ه ى نوعيتـــ جي 

35||39 لمنعم|جد سعيد عبــــد|هدى م |تـــربــــيتـــ بــــنه

775|o6 لسيد يوسف|محمود محمد فتـــىح  زيق|لزق|علوم 

9o9|45 لدين موىس محمود  |ء |محمد عل ج|صيدلتـــ سوه

6|8747 أحمد محمد محمد سليم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

94523 هلل|ح محمد عبــــد |محمد صل |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

27564 ليىل حسن سعيد حسن هره|لق|علوم 

255322 هيم محمد|بــــر|ن محمد |م شعبــــ|سه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5o6o6| حمد محمد محمد عطيتـــ|محمد  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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284593 مد محمد|فتـــىح ح| ن رض|نوره د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

6797o9 هيم|بــــر|هيم |بــــر|لخي  |بــــو|يه حمدى | لمنصوره|بــــ |د|

|587oo لغنى|لحليم عبــــد |رضوى محمد عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

645346 لجليل صخر|لجليل عبــــد|د عبــــد|ي| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|5|378 حمد يحن  عبــــده|مروه  هره|لق|بــــ |د|

356953 لسيد عطيه|نعمتـــ محمد  |بــــ بــــنه|د|

|2o74o ه | ي عبــــد |لش|بــــ عبــــد |يه|مي 
ى
لسميع|ق ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|22977 حمد ذىك|لسيد |سلىم يحن   ن|فنون جميله فنون حلو

4|96|o مد شلبــــى|لسيد محمد ح|حمد | لشيخ|ره كفر |تـــج

499642 ن|لح عمر|هيم ص|بــــر|عىل | رض ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|59oo نوبــــي|يدي محمد سعيد محمد غريبــــ |ه لشر بــــ دمنهور|د|

254799 ن|كر نرص طرخ|حمد حمدى ش| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

27322o يف محمد عبــــد | رن دق|لص|لحميد |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

|5o||2 در|لق|لمنعم محمد عبــــد |محمود عبــــد  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

26998 حمد|بــــوضيف محمد |خلود  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

6o6223 ف عبــــد  لنعيم سعيد|لحميد عبــــد |محمد أرسر ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

427986 رضوى محمود محمد محمد مبــــروك ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

35|828 ل|لع|هلل محمد عبــــد| |كريم محمد عط |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3458|7 حمد خليل|حمد محمود |لرحمن |عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

49|oo8 ه محمد | لنبــــى|حمد محمود عبــــد|مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

7o74|5 بــــينى|شور |ح ع|لفتـــ|يه عبــــد | لشر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

5o7953 م|لد|لعزيز |م عبــــد |لد|لدين |د |حبــــيبــــه عم سكندريه|ل|حقوق 

6o2847  طه|روق |هلل هيثــــم ف|سيف 
ى
لدسوق |ره طنط|تـــج

92379 ى|بــــو |م منصور |حمد هش| لعيني  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

7|7689 عيل|سم|لسيد |لد |خ| دين ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6oo788 ضى|ممدوح صبــــىح بــــسيوئى ر| ن|ر |بــــ طنط|د|

46o||9 سكندر شنوده|رين مرقس |ك سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

26||47 ل ضلع|ئى جل|ر ورد|من ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

768652 هلل محمد|ء محمد نرص|دع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

683|62 ف|بــــر|يمنى محمود محمد  هيم رسر لمنصوره|ل |طف|ض |ري
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7o4o48 ر|لنج|رى |لبــــ|ل عبــــد |لع|محمد حسن عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

634422 هيم|بــــر|م فتـــىح محمد |لسل|حمد عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

323767 ن|وع محمد رشو|منتـــ محمد مط |ره بــــنه|تـــج

438o5| لغنى|يدى محمد بــــدر محمد  عبــــد|ه سكندريه|ل|طبــــ 

4|o79 ى مصطفى |ي طرش|ل|حمد |سمي  هره|لق|علوم 

2|48o2 مح محمد سعيد عوض|حمد س| ى شمس|تـــج ره عي 

7|3255 ء محمد عىل فرج محمد فرج|هد بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|6o677 حمد|ح |لفتـــ|مه عبــــد |س|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

252987  عبــــد
ى
خىل|لمن|حد |لو|نىه شوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

75872| لمرضى عفيفى|محمد سمي  عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

829688 ي|لق|عيل |سم|حمد محمد |يه |
ضى سيوط|ره |تـــج

25oo24 ل|لش|ندى عزتـــ محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

47753| ى|لبــــصي  ش|هينور محمد محمد عبــــد |م هي  سكندريه|ل|عه |زر

|4|735 هيم|بــــر|للطيف |للطيف سعد عبــــد |عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

8o99|8 ح حسن سعيد|سعودي مفتـــ عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

358296 ن|بــــ سعيد وهد|يه|رتـــ |س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

528878 د سلومه|لسيد فؤ|لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

7636o9 ي
وى|لشن|محمد يحن  محمد | دئى تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

4|7268 هيم|بــــر|لنبــــي بــــسيوئى محمد |محمد عبــــد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

23o5|9 دق|لدين ص|حمد بــــدر |دل |محمد ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

369752 هيم عرفه|بــــر|هيم عزتـــ |بــــر|ء |سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54o4|3 بــــو عمر|منيه حسن عوض حسن | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o85| ي محمود نرص
لدين|محمد مصطفى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

25692| ي مصطفى |ء |هن
ى
لعيله|حمد شوق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

836823 ن فكري|م سليم|محمود عص دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

|65575 مح محمود حسن|ندى س هره|لق|عه |زر

45o698 لحميد موىس|لمنعم عبــــد |سلىم عبــــد  |هندستـــ طنط

26535o ج|دهم مجدى صبــــىح معوض فر| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

43332o ضى|لمطلبــــ ر|ج  محمد عبــــد|سمي  ن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

495469 هيم عجوه|هيم محمد إبــــر|محمد إبــــر |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل
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686482 لحكيم عىل محمد عطيه|م عبــــد |لسل|حسن عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

687499 زق عويضه|لر|حمد عبــــد |لسيد |هند  لمنصوره|بــــ |د|

3|792 ض|دل محمد ري|رحمتـــ ع هره|لق|م |عل|

536449 ف أحمد |رس| ى|بــــر|ء أرسر هيم محمد حسي  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

529589 ى محمد ج|بــــر |يمن ج| ى ع|بــــر |مي  شور|مي  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|64937 ن حسن سيف يوسف|ء رمض|رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

695||3 لسيدعىل|بــــر عىل |ء ص|رس| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

6|2984 ح صقر موىس|لفتـــ|ء صقر عبــــد|ل| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

68|948 يف محمود محمد عبــــد  د|لجو|سلىم محمد رسر لمنصوره|ره |تـــج

6oo589 رج|لج|م محمد |محمد س |صيدله طنط

6oo824 لسيد دعدوشه|ن |لطيبــــ شعبــــ|سلىم  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

78|66o ل|لع|خلود عىل محمد عبــــد ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

5|3924 تـــ عطيتـــ حسن محمد بــــل| ل|مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

25oo83 ى |تـــج ئيل رزق|سم ميخ|بــــ| ري|يل| لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

32o2o6 هلل عمر|تـــوفيق خلف | دين تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

725|5 ن|حمد محمد شعبــــ|لرحمن |عبــــد  لفيوم|حقوق 

8376| م محمد منتـــرص|يوسف هش ن|حقوق حلو

42o2o9 لسيد محمد بــــوسف|خلود منيع  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|3542| د عىل عيد|م محمد محمد ج|هش عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

4842o محمود عىلي محروس عىلي هره|لق|حقوق 

622667 حمد|جر محمود رزق محمد |ه ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

5|567 لد محمد سيد|حبــــيبــــه خ ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

485838 لح|لحميد محمد ص|رحمتـــ محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

4522|4 ى|د محمد كم|زي ل محمد حسي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

3|796o عيل|سم|م حسن |م عص|سل| ى شمس حقوق عي 

8o929o لسيد|لعظيم |محمد ثــــروتـــ عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

8|65|6 ه رمض ي نرص|ني 
ن محمد عفيفى ي|طبــــ 

|لمنى

56895 ي ص|ء محمد ن|رس| دق|ج  لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

23734| ن |د مكرم حن|عم| مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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342456 ء فتـــىح محمد محمد|نجل ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

896539 د  |لجو|حمد عبــــد|لسيد |ء |نجل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

243988 موىس عويس| هيم زكري|بــــر|لرحمن |عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o256| هيم عيس|بــــر|حمد يوسف رجبــــ | لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

632o36 لمسلىم|ن عيس |ل سليم|م جم قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

63o687 ي
ى عبــــد |لدين |ء |ضى ل|لع|حمد محمود حسي  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

23|942 ح حسن محمدنوفل|عمر نج وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

487698 بــــرهيم منصور|محمود محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

756382 لنبــــى عىل|م عبــــد |لسل|حمد عبــــد | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

3|2o44 لرحمن محمود فرج محمود|عبــــد |طبــــ بــــنه

3|5958 لعزيز حسن|بــــسمتـــ محمود عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

7695o4 م|لسل|ن عبــــد |ن شعبــــ|ء حمد|سم| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

33o858 ن|تـــ رمض|لشح|يمن |منيتـــ | لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

52258 تـــ محمد فكرى سيد| مي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

52|795 مد|دي ح|له|مد عبــــد |ء ح|حسن سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

638779 لبــــحطيىط|لسيد محمود ربــــيع | |لي|د زيق|لزق|طبــــ 

6o89o6 زق عطوه عطيه رشيدى|لر|عبــــد | دين |حقوق طنط

248454 لمعىط |لحليم عبــــد|لمعىط عبــــد |تـــ عبــــد|ي|
عيسوى

ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9|66o5 ه جميل عبــــد| لرحمن محمد  |مي  سيوط|نوعيتـــ 

4|8365 لصمد محمد مصطفى|عبــــي  عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

634||o هلل عطيه|حمد عبــــد |مهند  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

23485o  جرس|دى روم|ف
ى
ئى صدق ى شمس|تـــج ره عي 

774667 لبــــلم|هيم |بــــر|محمد محمد | مريم رض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

638896 ن|هيم سليم|بــــر|هيم عىل |بــــر|ره |س زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

238957 دي|لم محمد عبــــ|تـــسنيم محمود س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2589o8 بــــو عطيه|دل فوزى |م ع|سل| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

522843 ى محمد | عل لخي |بــــو |لمسعد محمد |خي  ن|سو|بــــ |د|

535677 لحميد عفيفى|لحميد فوزى عبــــد|مصطفى عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|3|338 لعظيم محمد بــــكر|محمد عبــــد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

7o6o2| ي|بــــ |لوه|د عىل مسعد عبــــد |ود
بــــينى لشر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

2429oo بــــ|لم دي|طف س|محمد ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|36o6 ي عبــــد|عىلي حمد|هلل سيد|ء يحن  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

33|238 لمجيد نصي |تـــفى عمرو مصطفى عبــــد |بــــ بــــنه|د|

4345|o ه صبــــىح | ده|حمد زي|مي  |نوعيتـــ طنط

823668 بــــ مبــــروك|ء مجدي دي|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

239662 هلل عىل محمد|ن مصطفى عبــــد|رو هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

426o5 ى|لم عبــــد |م ممدوح س|سل| هلل حسي  ن|علوم حلو

663o2 لعزيز|ل عبــــد|م هل|سل|محمود   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

4|4|99 لمنعم محمد شلوع|عبــــد | رن |بــــ طنط|د|

|24585 ف محمد سمي  عبــــد |بــــ |رح لعليم|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

5|9232  |أمل شلبــــى عبــــد 
ى
خ|لطبــــ|لنبــــى دسوق |طبــــ طنط

648993 ن عىل|لسيد سليم|لسيد |محمد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

2|9253 ى|دى رس|ه ج محمد حسني  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

26874| لدين حسن|ح |ن حسن صل|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7o2783 لعجىم|ن |عىل فهىم محمد سليم |ره طنط|تـــج

759365 شه محمود|منه ثــــروتـــ عك ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

26o565 لحميد منصور|حمدى عبــــد| رودين شمون|نوعيتـــ 

5|7825 در زلط|لق|ده عبــــد|أمنيه حم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

45ooo7 هيم محرم|بــــر|لدين |مل سعد|مصطفى ك| ي|م |هندستـــ طنط

24589o ن رسور|بــــ حسن رمض|لوه|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4479|6 ح|لفتـــ|بــــوزيد عبــــد |ن محمد |رو سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

324|76 ى|لسل|ل عبــــد|عمر محمود كم م حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

563|8 ى محمد |م |سل| حمد|بــــوبــــكر حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

366o5| لرسول هميىم|لد عبــــد|رقيتـــ خ تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

|4|688 لمجيد محمد|رص عبــــد |لن|حمد عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

496384 ى |ي ل|لق مرس|لخ|عيل عبــــد|سم|سمي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

44244o ي محمد محمود خليل عىل بــــدوى
مصطفى سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 
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6o7274 حمد محمد أحمد عريبــــه| | تـــمريض طنط

|5o82 د يوسف|ندى يوسف فؤ|س هره|لق|ن |سن|طبــــ 

2|5|36 ح|لفتـــ|حمد تـــوفيق عبــــد|لد |خ ن|هندستـــ حلو

496843 هيم محمد|بــــر|فريده صبــــىح  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4466o6 لعزيز|ن عبــــد|هر رمض|رس م|ف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4|3|7o ى|س ي|سمي  يو| بــــي 
ى|قيم بــــنى مي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|77524 ي|ر
لد محمود صبــــرى|خ| ئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

47|4| م|ن عز|ء محمد عثــــم|ول عه مشتـــهر|زر

|3253o سحق|د فهيم |عم| رين|م هره|لق|علوم 

499o85 رص عبــــده|لن|ل عبــــد|كم| ند عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|57|8 وق  لحفيظ متـــول  |حمد عبــــد|رسر سيوط|صيدلتـــ 

354o94 حمد عىل|زيزى عىل  ى شمس حقوق عي 

4|467o  عبــــد |لش|مروه محمد عبــــد 
ى
ىط|لع|ق لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

8o5377 مل لبــــيبــــ|ل ك|ريمون جم ي|تـــمريض 
| لمنى

44|55 بــــتـــ|حمد نبــــيل زينهم ثــــ| لفيوم|عه |زر

4622o8 ن خليفه سعد خليفه|رو |حقوق طنط

862896 حمد|تـــر |لس|لدين عبــــد|ف نور|عف ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

64o27 يف صبــــرى فريد عىل رسر لفيوم|بــــ |د|

4o26o| حمد|لسيد |بــــر |لسيد ج|نيم |ر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

24o96| هيم مصطفى|بــــر|محمد مصطفى  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

338478 لسيد|لسيد محمد |ر |من ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3544o لمجيد|هدير محمد محمد عبــــد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|42|48 لدين محمود بــــيوم|لرحمن عز |عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

789889 م عوض حسن|س|لرحمن |عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

9|7946 حمد محمد |عىل سيد  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

8395o5 لحميد حسن|جر محمد عبــــد|ه دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن
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8|o72 وى محمد فريد|محمد ر دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

4|7483 لمنس|لنبــــى |لبــــديع عبــــد |ء عبــــد |عل ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

7598o6 ئى حسن محمد|مريم ه لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

484oo عيل|سم|سم نرص |حمد ق|مؤمن  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

497876 ى ى بــــخيتـــ حسي  آيه مخلوف حسي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

45233o زى مرزوق|زى فتـــىح غ|هلل غ|عبــــد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

3435o| ن|لري|هيم محمد |بــــر|محمد محسن  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

|2||64 زق|لر|لسيد عبــــد |رس |ي| ميىلي|ك هره|لق|بــــ |د|

45||9o هيم قنديل|بــــر|بــــوزيد |ئل |د و|زي |هندستـــ طنط

23|82o حد|لو|رق يسن محمد محمد عبــــد|ط هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

54|385 لعزيز|لعزيز عىل عبــــد|لحميد عبــــد|حمد عبــــد| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7o8596 س|وى عبــــ|لشبــــر|ديه مصطفى |ن طبــــ بــــورسعيد

2327o8 حمد محمد سليم|لمرتـــضى سيد |يه عبــــد| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

69578| حمدى مصطفى|ل|ء مصطفى عىل |رس| لمنصوره|بــــ |د|

92o8o4 ى عبــــد| ى |حمد حسي  لعليم حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

4632|o هيم حسن|بــــر|زق |لر|رك عبــــد |زق مبــــ|لر|عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

48|75o لسيد عىل|حمد عبــــده | سكندريه|ل|ره |تـــج

8|2552 بــــوزيد|ن |حمد شعبــــ|ر |من سيوط|حقوق 

265764 بــــ|لتـــو|هلل عبــــد|لرؤف فتـــح |محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9|8453 هيم محمد |بــــر|دل |ء ع|لزهر|طمه |ف سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8||924 ين  حمد صبــــىحي محمد|رسر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

755585 د مسلم|حمد محمد حم|ء |سم| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

499862 لسميع|مرفتـــ حمدي فوزي عبــــد  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

528|63 محمد مصطفى مصطفى سعد شميس ضتـــ دمنهور|علوم ري

352684 لس فكتـــر عبــــد ك|لملك مس|كي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|6335o مل|لسيد محمد ك|ن |يم| ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

374337 ف |م خ|سل| عيل|سم|لد رسر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

493599 ط|لبــــط|دل |دل أحمد ع|ع |حقوق طنط
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893287 حمد |له مديح محمود |ه سيوط|بــــ |د|

52|53o لعبــــد|م |لسل|هلل عىل عبــــد|هدير فتـــح  |حقوق طنط

82|367 يز مرزق|م| مريم حن ي|بــــ |د|
|لمنى

237583 هلل|لخي  محمد عبــــد|بــــو|منيه | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|334| ف |لغيط عوض |بــــو|ح |محمد صل لدين|هلل رسر ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

628774 لسيد متـــول|ل |هلل كم|عبــــد زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

449266 لسيد بــــدوي|دل محمود |حمد ع| |ره طنط|تـــج

36o67o بــــ|لسيد دي|محمود فكرى  |بــــ بــــنه|د|

484392 لسيد|هلل |لسيد محمد عبــــد |بــــ |يه| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|69| مر|دى ع|له|رق محمد |حمد ط| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|6|93 لعزيز|لدين محمد عبــــد|مي  مىح |ل|يوسف  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

338463 لرؤف عبــــده|هر عبــــد|ليىل ط |نوعيتـــ بــــنه

42oo7o عيل|بــــو إسم|حمد محمد |ء |ن عل|يم| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9oo758 ي
عىل مرع محمد | دئى سيوط|علوم 

58637 حمد محمد|حمد |ندى  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

42|245 ي ضي|د ج|لجو|لرحمن عبــــد |عبــــد 
م|بــــر مصطفى لشيخ|ره كفر |تـــج

|4o465 ن ميشيل مسعد بــــخيتـــ| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

68623 فظ|د ح|لجو|م عبــــد|لسل|هدى عبــــد لفيوم|ر |ثــــ|

5o842| حمد محمد يونس|مه جعفر |يه سل| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

3429o6 فعي|لش|ن |لمؤمن سليم|ن محمد عبــــد|سليم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

279256 تـــ محمد محمد فرس|ي| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

695496 بــــو زيد|لسعيد |حمد مصطفى |مصطفى  لمنصوره|علوم 

3||723 ل|لدين مصطفى كم|سلىم عز  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o8369 لمنعم|ل محرم محمود عبــــد |س لمنصوره|نوعيتـــ 

444937 ز|حمد در|حمد فتـــىح |لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

2376|| حمد عيسوى|جح |بــــسمه ن هره|لق|بــــ |د|

2|5|22 لحميد عفيفى|محمد نبــــيل عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7ooo49 لعزيز|حمد عبــــد |ن عىل |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

85o254 حمد عىلي محمد محمد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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9o23|3 بــــوضيف  |هلل |محمد رشدى عبــــد ج|ره سوه|تـــج

77694 ل|نيس يوسف كم|ره |س هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

9|8389 لرحيم|عبــــد | مصطفى سعد صف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

253928 لمليىح |هلل |مه فتـــح |س|لرحمن |عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

346454 حد|لو|سط عبــــد|لبــــ|ديتـــ مرع عبــــد|ن  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

49|22| وى|لجد|يدى طه محمد محمد |ه سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

497724 حمد|بــــو |لمجيد محمد |ن محمد عبــــد |يم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8||883 حمد|لفضيل |ر محمود عبــــد|بــــش سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

465747 لسيد بــــدوى|زم بــــدوى |ح ط|بــــ دمي|د|

765264 مك|لز|ئى مصطفى حسن |يوسف ه نوعيتـــ بــــور سعيد

2666o4 د|لفضيل حم|يد عبــــد|ر ف|من لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

4975|7 حمد يونس محمد عبــــد ربــــه خليفه| |ند تـــربــــيتـــ دمنهور

257344 لمنعم|ن طلعتـــ محمد عبــــد|نوره ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

783334 لسيد|حمد |ن محمد |يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

887989 حمد محمد |حمد ممدوح | سيوط|علوم 

525777 مع|ه ج|لل|هر عبــــد |حمد ط|مؤمن  ضتـــ دمنهور|علوم ري

9oo649 ديوس |قل|نور فخرى | |رين|م ج|ره سوه|تـــج

89|864 بــــوزيد حسن |ل |ء كم|سم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

442892 لسميع يوسف بــــدير يوسف|مروه عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

842o32 مي  بــــديوي|ل|يه حسن | تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

427o86 د|لحد|م محمود محمود |جر هش|ه بــــ دمنهور|د|

2|4574 ء عمر عيد محمود|رس| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|677o2 لحميد|لحليم عبــــد |د عبــــد |محمد عم هره|لق|بــــ |د|

46|385 لعمروىسي|لرحمن |دل عبــــد |ء ع|شيم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|28228 د|ن حم|طمه محمد فرح|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

792755 ي
مفرح مسعود حفنى| دئى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

269|78 لمجيد هيكل|رثــــ عبــــد |لو|مه عبــــد|م سل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|6o538 ى مصطفى|لد ج|محمد خ هي  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

|874| لحليم|حمد عبــــد|م |هلل س|منه  هره|لق|بــــ |د|
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645288 حمد|ئى |ليم|ن محمد صفوتـــ |نوره لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|55275 لحميد|رق محمد عبــــد |زيه ط|حج هره|لق|بــــ |د|

226o62 ى جمعه|زق محمد عبــــد|لر|عبــــد لنبــــى حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4o6832 لسيد|ن خلف |ر محمد شعبــــ|من تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o4o83 هيم|بــــر|هلل |هيم عبــــد|بــــر|محمد  ي|عه |زر
|لمنى

|3o5o2 ى|حبــــيبــــه محمود محمد حس ني  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

84774 لسيد|ن عبــــد |سعد يون|م يوسف |بــــر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||9246 ي|ه
محمود| بــــ عط|يه| |ئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

86599 لسيد|ن |سحق عثــــم|مؤمن محمد  لفيوم|هندستـــ 

4|83o6 لعبــــد|هيم عىل |بــــر|بــــ عىل |مه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

337382 محمد غنيم| ن رض|نوره |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

85822 د مصطفى محمد|حمد عم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

27835 ن سعيد عربــــي محمد|يم| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

52o73o بــــ|لوه|م محمد عبــــد|لسل|ن عبــــد|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o8558 م محمود|لسل|هلل عبــــد|محمود عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

||936|  جورج بــــسىحى
ى
جون شوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2237|| ي
لح|ئل محمد ص|و| دئى هره|لق|بــــ |د|

82o3oo ل طلبــــه|ديه يىحي كم|ن ي|نوعيتـــ 
|لمنى

437272 لسعودى|يدى حسن محمد متـــول |ه لشيخ|بــــ كفر |د|

539279 لمرىس|تـــ |لشح|سىح  محمد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

522|38 لغنيىم|للطيف |للطيف صبــــىح عبــــد|يه عبــــد| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

643876 هيم عوض|بــــر|منيه محمد محمد | زيق |لزق|تـــمريض 

782|73 ى |ء |حسن حمد|لسيد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

492342 ف عبــــد|د |زي م|لنظ|م محمد |لسل|رسر |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

434|75 ن|تـــ محمد زيد|ء فرج فرح|ول |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2229o2 يمن مصطفى محمد|عمرو  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

|2|725 رون بــــسل|ريمون عزتـــ ه هره|لق|هندستـــ 

63|6|6 ن|ن محمد محمود مسلم شعبــــ|رو زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

28o58 مه|هدير عرفه بــــدوى سل ج|بــــ سوه|د|
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32|636 لرحيم|هيم عبــــد|بــــر|حمد محمود | ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

5353o7 حمد|لعزيز |لسيد عبــــد |بــــيح |تـــس عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|28|84 ى|م عيد عبــــد |سل| لمجيد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

32o929 هيم|بــــر|بــــر |لبــــدرى بــــخيتـــ ج| |بــــول |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

896848 ى  ميل ميشيل رزق  |شي  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

|738o9 د|لجو|هلل عمرو محمود عبــــد |يتـــ | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

244|6| لرحمن|ح محمد عبــــد|لفتـــ|وليد عبــــد عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

762|84 لمول|لسيد عبــــد |لسيد محمد |مصطفى  ره بــــور سعيد|تـــج

6oo769 لشيىم|لجيد |لد فتـــىح عبــــد |تـــغريد خ |بــــ طنط|د|

62|678 |حمد مو|رس محمد |عمرو ي
ى
ق ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

2|7|55 لدولتـــىلي|لدين |ل |سل جم|حبــــيبــــه بــــ هره|لق|ره |تـــج

626528 عيل محمد فضه|سم|ئى سعيد |م| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6oo|29  زي|بــــ |يه|حمد |
ى
ده|حمد شوق |هندستـــ طنط

|574o| مد سيد|لدين ح|ء نور |لشيم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|7784 لمنعم محمد|دل عبــــد |مؤمن ع ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

68433o بــــينى|م |لسل|مجدى عوض عبــــد | مه لشر لشيخ|ره كفر |تـــج

9|o639 لعز |بــــو|سط عىل |لبــــ|عبــــد| لي|د ج|علوم سوه

6|oo35 بــــينى | |ر رض|من لمنس|لشر ط|بــــ دمي|د|

95453 |حمد خ|
ى
لد محمود محمد دسوق ن|حقوق حلو

|62563 لسيد|ل |لرحمن مصطفى كم|عبــــد  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

|27863 عمر محمد فوزى محمود ن|ضتـــ حلو|علوم ري

643297 روه محمد منصور محمد| زيق|لزق|ره |تـــج

229943 لسعيد|هلل |حمد محمد عبــــد|رس |ي لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

35o|52 تـــه|رص محمد شح|زينبــــ ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

699875 لرحمن محمد عوض بــــدوى|عبــــد  ي|هندستـــ 
|لمنى

54658| د|لضي|مجدى محمد مجدى  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

|7o8|5 ل يحن |لع|م عبــــد |محمد عص ن|تـــربــــيتـــ حلو

63|o49 ى عبــــد  هلل|لعزيز عبــــد|مريم خي  زيق|لزق|ره |تـــج
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332834 هيم|بــــر|حمد |د |مه فؤ|س|بــــتـــول  |حقوق بــــنه

|63265 س|ده فتـــىح عبــــ|رتـــ حم|س مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

9o8469 ل محمود |ره محمد كم|س ج|بــــ سوه|د|

29747 ي نرص ك مل بــــدوي|يحن  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|35|3 در محمد صبــــري محروس|ن سكندريه|ل|طبــــ 

|35599 روز سعد|نىح  نبــــيل ن| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

527372 زق عىل محمد|لر|تـــسنيم صبــــىح عبــــد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

4oo363 محمد عىل محمد فريد ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|65o66 مروه محمود محمد محروس ى شمس|زر عه عي 

7o6696 حمد|لىح محمد |محمد مصطفى عبــــد  لمنصوره|صيدله 

59946 م|لسل|ح عبــــد |حمد صل|زم |ح ي سويف
هندستـــ بــــنى

345|44 ن|حمد عيد سليم|دل |ر ع|من |طبــــ بــــيطرى بــــنه

542253 ل|لعزيز بــــل|سمي  محمد عبــــد | ثــــري إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

753476 عيل|سم|لمطلبــــ |عيل عبــــد |سم|ئى |م| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

7573|3 لنجدي|تـــ فتـــىح |لشح|ن |نوره تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

|26|53 شتـــ|حمد محمد عك|محمد  ى شمس هندستـــ عي 

834944 مهند يوسف محمد طه |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

864873 ي نعم
ي |مصطفى

هيم محمود|بــــر|ئى ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

285822 هلل|هلل يونس عبــــد|حمدى عبــــد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

32935| لغنى|م عبــــد|م محمد س|رين هش|د هره|لق|ن |سن|طبــــ 

85459 لحليم عىل|جر عىل عبــــد|ه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|69869 حمد يونس|هلل |محمود عزتـــ محمد عوض  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

8452|7 لدين سيد طه محمد|ح |ح صل|سم ن|سو|علوم 

32|674 ى يوسف|دى يوسف |ف مي  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4|567 يد عىل |بــــو |م |ندى س ى لخول|لي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

292323 بــــوهيبــــه|لسيد |ره محمد |س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

787|85 يف|له|ح محمد |لفتـــ|محمد عبــــد  دى رسر ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

9||o92 لمنعم |بــــ خليفه محمود عبــــد|ريح ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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693295 ى  لبــــدرى|م محمد مصطفى |سل|حسي  لمنصوره|ره |تـــج

84oo92 ي|بــــو|لد |بــــسنتـــ خ
لحسن مدئى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|39386 حمد|مد سيد |لد ح|هدير خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

25775 ه محمد عبــــد | زق|لر|لرحمن عبــــد |مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7o6394 ي
لمهدى عىل سمره|حلىم | دئى لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

357323 هيم مسعود|بــــر|رف |لد ع|حمد خ| |طبــــ بــــنه

25446|
ى
زينبــــ مجدى صبــــرى دسوق شمون|نوعيتـــ 

54|927 هلل||حمدعط|حمد فتـــىح  |مصطفى  بــــ دمنهور|د|

7o44|o ى محمد|س عم|ين| د سيد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

276586 ى مجد ش|سم| دى|ء مجد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

369334 ى |ي ف محمود |سمي  هيم|بــــر|رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

465|37 ج|ه عىل فر|لل|هيم عبــــد|بــــر|عمر  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

86544| ي محمد|عمر خ لد خي  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

485472 |لعل|بــــو |لسيد |مد |دين محمد ح|ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

768645 ود|لم د|طف س|يه ع| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

865492 م سيد عيسي حسن|ريه ي صىح سوه
ج|معهد فنى

489535 لرحيم|حمد عبــــد |حمد |ندى فتـــىح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

235o7 لسيد|محمد سيد محمد  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

9o3283 بــــوزيد |رون محمد |ه| رو| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

75o857 مر|لكريم ع|ر عزتـــ عبــــد |مي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

8|4742 لحليم|د محمود عبــــد|ء شد|شيم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

3o58| |غبــــ حن|ن رزق ر|حن لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

25687o حمد محمد|ىط |لع|م عبــــد|عص| ن|ر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5o249| مل|بــــر ك|حمد ج|يوسف  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

855894 ن خرصى فضل|يوسف رمض عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25oo74 ر صبــــىح زهي  عسكر|بــــر| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|52495 بــــ حسن|لوه|شور عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

|69525 بــــتـــ|روق ثــــ|حمد ف|ن |مرو دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ
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2398|5 ل محمد بــــكرى|حمد محمود محمد كم| هره|لق|ره |تـــج

452598 لدين عىل محمود حسن جبــــر|د |رتـــ عم|س ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6|7242 م|لدين مسعد درغ|ء |بــــسمه عل ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

2659|4 د|د فرج حم|لرحمن عم|عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

46o855 لسعدئى|حمد |لحميد |حمد عبــــد|ء |سم| |بــــ طنط|د|

233934 ح عىل|لفتـــ|رص عبــــد|حمد ن| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

|493| لرحمن محرز عىل محمود خلف|عبــــد  هره|لق|صيدله 

34386 وي|لص|هيم |بــــر|هلل منصور |عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

438846 حمد عىل شنح|وى |عىل قن |حقوق طنط

6o8|93 لبــــمبــــى|ن مصطفى محمود |نوره |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|63987 در|لق|د عبــــد |يمن فؤ|لرحمن |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35||24 لمنعم محمد|حمد عبــــد|مروتـــ  |حقوق بــــنه

949|9 ف محمود عبــــد |رق |ط لصمد بــــدوي|رسر ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

|39|63 ى|لمنعم |ر يحن  عبــــد |من مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

759785 ن مصطفى حسن محمد|يم| لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

4|27o7 ي|لق|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|ء محمد عبــــد |رس|
ضى |بــــ طنط|د|

9|555o ح  |لفتـــ|لعظيم عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|محمود عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

4|558| ن عطيه|لرحمن شعبــــ|لد عبــــد |لرحمن خ|عبــــد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|4|8|2 لحميد|ء محمد عبــــد |عمر عل ى شمس|تـــج ره عي 

|32|29 حمد حسن|تـــ سيد |جي ى شمس|تـــج ره عي 

47886o شقر|ل|حمد |لسيد |حمد محمود |محمود  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

4||99o د|لحد|هيم عىل |بــــر|ويه |عمر مع |بــــ طنط|د|

|8257 ضى|لق|بــــسنتـــ مجدى مصطفى  هره|لق|ره |تـــج

232745 لحفيظ|هيم عبــــد|بــــر|ل |ء جم|سم| ى شمس علوم عي 

2|78|9 بــــينى|در|لق|لسيد عبــــد|ندى سمي   لشر ى شمس حقوق عي 

345658 ن|حمد عبــــي|ن |رضوى سمي  سليم عه مشتـــهر|زر

5o5839 مهند محمد حسن محمد بــــيوم سكندريه|ل|ره |تـــج

|38|99 ن|ن سعيد مهر|محمود مهر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

699529 خلود محمد سعيد محمد لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|7884 لسيد|لعزيز |ن مصطفى محمد عبــــد |رو هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|
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|48o76 ف عبــــد |د |زي ىط محمد|لع|رسر ن|سو|بــــ |د|

536836 لعزيز عمر|محمد خميس فتـــىح عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

62oo3o ى   حسي 
هلل|حمد عبــــد |مصطفى ي صىح ري

ضه بــــور سعيد|معهد فنى

8986o7 لنعيم عىل  |لدين حسن عبــــد|عز  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

494895 بــــ|لسيد مبــــروك خط|حمد | ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

59244 ن عىل|ل رمض|ن جم|يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

849678 ء وليد يسن محمد|رس| دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

|37|76 عىل يحن  زىك محمد حسن ى شمس|تـــج ره عي 

4o|388 ي ج
بــــر عىلي عىلي|منى سكندريه|ل|بــــ |د|

8o6528 للطيف|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|خلود  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

65472 د جرجس|طف عي|ديفيد ع ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

|5|o|| ى مصطفى |ي عيل محمد|سم|سمي  ن|بــــ حلو|د|

233849 لحميد|حمد رجبــــ عىل عبــــد| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|7579 لمقصود|ئى محمد مهدي عبــــد|محمد ه هره|لق|م |عل|

34588o ى بــــكي |لغف|ء طلعتـــ عبــــد|رس| ر حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

235o63 لرحمن|حمد عبــــد|ء محمد |محمد عل ن|علوم حلو

632994 ى|لسيد عبــــد |ل |لرحمن جم|عبــــد  لسميع حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

333892 لسيد|هلل عيد |محمود عبــــد |بــــ بــــنه|د|

|44268 لرحمن|بــــ محمود جودتـــ عبــــد |يه|محمود  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7545|4 وى|سن|ل|حمد |مصطفى | عل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|5245 لطي |هلل محمود |هلل حسن عبــــد |عبــــد  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

363397 بــــ محمد|لوه|محمد سعيد عبــــد حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

484727 ن عطيه محمد|محمود محمد عثــــم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4285o3 ح|لفتـــ|هبــــه محمود عىل عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|45973 ى حسن محمد حسن نرمي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

6|57|o لجحر|هيم |بــــر|محمد طه محمود ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

7|2|64 لحنفى|ليله عبــــده |بــــو |لسيد |د |عم معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

427|o5 ى م|ي لحميد|هر مبــــروك عبــــد |سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

55|95 مد عىل|محمد عيد ح ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى
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325o97 لعزيز|حمد عبــــد|هلل |ئل عبــــد|حمد و| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

239489 ى عىل محمود ج|ي بــــر|سمي  ن|تـــمريض  حلو

8oo|9o ى|م رجبــــ ج|سل| مع حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

7||9o7 ىس|لبــــل|لمنعم عمر |حمد عبــــد |ء |رس| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|65356 مي فكري قوسه|يرينى س| هره|لق|بــــ |د|

878|84 مل  |يرينى يوسف صموئيل ك| سيوط|ره |تـــج

2|4273 دي|لنف|هلل |حمد عبــــد|محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

495245 حمد|حمد روميل  |متـــ |س| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

34353o ق|محمد محمود محمدحسن  وى|لشر ى شمس|د| بــــ عي 

63833o ى مط| وع|حمد طلعتـــ محمد خرصى ى شمس هندستـــ عي 

338892 لسيد عىل بــــدوى| |ن رض|يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|23o96 حمد|بــــر |محمد ممدوح ج ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

447|39 ى أحمد محمد|د أس|زي مه حسي  سكندريه|ل|حقوق 

6o5383 حمد فضل|رص عىل |نغم ن |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

25872 عيل محمد|سم|ندى حمدى  هره|لق|بــــ |د|

39383 م بــــكر|لسل|ح سمي  عبــــد |محمد صل ن|حقوق حلو

258247 تـــ رحيم عيس|بــــ شح|لوه|محمد عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

78|335 مه|م  سل|م|م محمد |ء هش|سم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

268343 ر|لنش|هلل محمد محمد |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

353|49 سحق موريس حبــــيبــــ شفيق| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

8753|8 رص |لن|لعيون عبــــد|بــــو|هيم |بــــر|حمد عمرو | سيوط|حقوق 

35o25 هلل|متـــ حسن عبــــد |س|دهم | هره|لق|حقوق 

893639 دق |حمد ص|حمد حمدى | سيوط|علوم 

924434 ه ثــــروتـــ رف| لرحيم |ع عبــــد|مي  ج|عه سوه|زر

765o94 لسحيىل|م |م|م |م|م |م|رص |ندى ن تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

835486 لطيبــــ|لسميع |لشكور عبــــد|ل عبــــد|نه |نوعيتـــ فنيه قن

233535 ى|يدى حسن طه |ه مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

627o8o لسيد رسور|لسيد عىل |هر |لسيد م| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6||5o لنبــــى|لحكم عبــــد |د محمد عبــــد |زي ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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5o3264 هيم|بــــر|مل مصطفى |نسيه ممدوح محمد ك|بــــ إلسكندريتـــ |تـــمريض 

264358 لمنعم محمد عفيفى عطوه|ندى عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|38232 لكوم|هيم |بــــر|محمد سعيد عيد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8336o حمد محمد|لعزيز |ء عبــــد |شيم طبــــ بــــنى سويف

496|66 لبــــحه|ح محمد |صل| يش سكندريه|ل|بــــ |د|

272|o6 ى |هبــــه سعيد حس وى|لسبــــع|لسيد |ني  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

86745| دريس|حمد شمندي |محمد سيد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

8|974| لدين|لصبــــور علم |ده محمد عبــــد|غ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

5||225 بــــو بــــكر|حمد متـــول |ئد مصطفى |ر علوم دمنهور

|2||69 ف | |ن|نرف  |رسر
ى
وى|لمغل|لدسوق هره|لق|طبــــ 

24|5|7 لمجيد|رس محمد عبــــد|بــــ ي|رح هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|372| لم|لم محمد س|عىل س هره|لق|حقوق 

6|o752 ق|لسعيد مش|لرحيم |ء عبــــد|أسم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2558|8 جح|لحميد ر|يوسف سعيد عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

6984| محمود مصطفى محمد| صف ره بــــنى سويف|تـــج

893|4| ن |ء بــــخيتـــ محمود سليم|ول سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

689578 لحميد|زينبــــ عىل وجيه عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

42788 ي|ر
لحميد|لنبــــى جمعه عبــــد |عبــــد | ئى ى شمس| لسن عي 

763329 رس محمد محمد منصور|ره ي|س ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

776232 لبــــدر|هلل محمد |محمد عبــــد | ند زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|6o732 د جرجس|رأفتـــ لويز عي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|2988o لسيد|حمد منصور | |ر|ي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

427o4o ود|ن د|د لطفى سليم|مريم ميل سكندريه|ل|بــــ |د|

5|7o2o ى|لسيد شح|ء |لىمي تـــ حسني  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8|232o ى س|ح جرجس متـــي|صل| كرستـــي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

677663 ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

39|59 وى|لحلف|لغنى |ديه حسن عبــــد|ن هره|لق|بــــ |د|

86589| ه | حمد محمود عىلي|مي  سيوط|عه |زر

32o286 لمنعم حمزه|لرحمن حمزه عبــــد|عبــــد ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

24493 فخري ملك جرجس| رين|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8o|397 لد نور عىلي|ح خ|صل ي|تـــمريض 
| لمنى
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||6742 لعزيز محفوظ|ح عبــــد |محمد صل لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

64685o للطيف|لسعيد عبــــد |ن طلعتـــ محمد |نور ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|74435 لس فوزي ج لربــــ خليل|د |كي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

693684 وى|لششتـــ|لسيد |ء |محمد عل لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

26o834 وى|لمعد|دين محمود زىك |ن ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

3|4924 ل|لع|ج عبــــد|لمنعم فر|محمد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

62364 ر محمود حسنى محمد|مي لفيوم|عه |زر

77o222 لعمرى|حمد محمد محمود حسن | زيق|لزق|ره |تـــج

9o439o حمد رفعتـــ لطفى محمد | ج|بــــ سوه|د|

4o|35 رص|مه ن|رص سيد سل|محمد ن ن|حقوق حلو

|733o6 هيم|بــــر|ج  محمود |مصطفى ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

54367| لمجيد جوده|حمد عرفه عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

78932| ى ربــــ|هر محمد |يدى م|ه ح|مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|5877 لس مجدي جرجس حن |كي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

2o634 حمد|هر |كريم محمد ط ن|حقوق حلو

753328 م محمد|لسل|دل عبــــد |محمد ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

828756 ن ز|ئيل فو|رفعتـــ ميخ| مي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7o5557 ن|لمجيد عىل زيد|دل عبــــد |محمد ع لمنصوره|طبــــ 

6276o| لحميد|لحميد مهدى عبــــد|مهدى عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

328756 ي|مر محمد |عمر تـــ
لطوجى |كليتـــ هندستـــ بــــنه

25898 ورده محمد رجبــــ حسن هره|لق|بــــ |د|

|4o238 لحميد طه|رس عبــــد |خلود ي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

54oooo د|بــــتـــ فهىمي ج|م ثــــ|إبــــر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

79968 م موىس|م|م محمود فهىم |حس  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

5|2266 يد|مل ز|مد ك|حمد ح| هره|لق|ر |ثــــ|

69o763 وق خ هيم محمد|بــــر|لد |رسر لمنصوره|ره |تـــج

624663 س|لعس|حمد |هر |حمد عطيه ط| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

24967| لصيفى|شد |ريم محمد ر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

499475 لفضيل|لرحمن عبــــد |رتـــ محروس عبــــد |س بــــ دمنهور|د|
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9|7568 ل |لع|مر عىل عبــــد|مه ع|س| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

493522 رم|لمك|يحن  فتـــىح محمد أبــــو  بــــ دمنهور|د|

82||o3 ي عم
ي |لبــــ|د عبــــد|مصطفى

ى
وي|لص|ق ره بــــنى سويف|تـــج

8o2687 لحميد سيد عىلي|يه عبــــد| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

||958o سيل مدحتـــ فرج محمد| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

63|562 يه قشيش مصطفى محمد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49o264 ن يشى خليل حنفى عىل عيس|رو تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

6o7|o7 فع|لش|عىل محمد عىل  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

643389 ن محمد حسن|محمد رمض ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

8|98o3 ي|ق بــــش|سح|جوزيف | مرثــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

3426|2 ء عمرو نبــــيل محمد|وف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

345649 لحميد|د عبــــد|ء سمي  رش|دع ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

|35267 ن جمعتـــ محمد|محمود رمض ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

49oo2| ن|فرحه محمد سيد محمد عثــــم منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

6|6599 يه يوسف طه جعفر| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

627|38 بــــى|مبــــ|للطيف |منيه محمد عبــــده عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o384 ى عيد| منيه وليد محمد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

852586 ل محمد|بــــ يىحي هل|رح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

68367 ل|لع|حمد عبــــد |هلل |لسيد عبــــد | ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

7o8225 هيم عيس عىل عوض|بــــر|ئى |م| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|68448 لحميد|لرحمن عمر محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

|739|2 ل عمر خليفتـــ|جم| ند سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|39|8 حمد عىل محمود عوض| ى شمس|تـــج ره عي 

765237 هيم موىس|محمد محمود متـــول إبــــر بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

843455 حمد محمد محمود محمد| ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

8o4262 مل|وي ك|ل هلبــــ|جم| نور ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

864523 ى|لن|حمد محمد عبــــد| ي حسي  ج  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

3|57|4 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|مروتـــ  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6848o2  ضي|هيم |بــــر|در |ء ن|لزهر|طمه |ف
ى
م|لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

539357 وى|لص|محمد عمر فرج محمد  سكندريه|ل|حقوق 
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7o757| لسيد منصور|ن |لسيد رضو|عيل |سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

259977 زق|لر|ندى طلعتـــ فوزى عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

333452 بــــور|لص|ل عبــــد|جل| بــــ رض|لوه|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

327824 ر|لغف|حمد وحيد محمدى عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

|48868 ف وصفى ممتـــ|مريم  ز وهبــــتـــ|رسر ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

32|6o6 حمد عطيه بــــيوم|لد |خ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|24oo لخول|لسيد |لسعيد |لعربــــى |محمود  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

834955 حمد عىلي|ن |حمد رمض| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

76o|66 حمد|روق |ندى محمد ف لسويس|معتـــ |علوم ج

755227 ي|بــــ
درس|رأفتـــ فوزى تـــ| تـــرىسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

756267 ى خ لمحمدي|لمعىط |لد عبــــد |نرمي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|3299o لد مصطفى طه|طمه خ|ف ى شمس|د| بــــ عي 

3|2o2o جر مرتـــضى محمود محمد|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

775852 لسيدأحمد|لسيد محمد |حمد | لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

6o9884 هلل||لرؤف عط|ء موىس عبــــد|إرس |تـــربــــيتـــ طنط

64o|74 لمعىط محمد|شم حسن عبــــد|نس ه|ن زيق|لزق|بــــ |د|

683|6o ى عبــــد |ي ضى|لر|ن عبــــد |ل رمض|لع|سمي  لمنصوره|بــــ |د|

5765o بــــ|لوه|هدير محمد فتـــىح عبــــد  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

859225 بــــ رسيع|لوه|هلل ثــــروتـــ عبــــد|عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

48|4o2 ل|لع|ل بــــسيوئى عبــــد|ء جم|بــــه سكندريه|ل|حقوق 

|47853 ح لطفى عطيه|محمد صل هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

59959 حمد محمد مجدى|مجدى  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

3|572 فظ|لفضل عىل ح|بــــو |حمد |شم |طمتـــ ه|ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

432759 ه محمد مصطفى محمد مصطفى شمس  لدين|أمي  ي صىح طنط
|معهد فنى

284o22 لحميد|د عبــــد|مل محمد رش|بــــ ك|يه| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

235863 يف محمد |غ هيم|بــــر|ده رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

457o93 محمد غريبــــ حلىم متـــول ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

358|8o لرحمن عمرو مورو عليش حميدتـــ|عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

8583|6 ح فرغل عىلي|ميمه صل| ره بــــنى سويف|تـــج

44324 يف زينهم محمد|صل ح رسر دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 
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28|26 د|حمد عىل فؤ|بــــ عىل |شه ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

884o98 لربــــ  |د |ئيل ج|يز ميخ|م ف|حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

322254 حمد|هيم |بــــر|لعزيز |ئشتـــ حمدى عبــــد|ع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

344997 د|لسيد ج|لد محمد |رحمتـــ خ ى شمس| لسن عي 

9o99|o حمد |حمد حمودى محمود | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

899|78 حمد عمر |دى |له|حسن عبــــد ج|طبــــ سوه

||53|2 بــــتـــ رزق مرقص|هر ثــــ|ئيل م|مهر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

635397 لعزيز|محمود محمد عبــــد| رن زيق |لزق|تـــمريض 

||85o4 ى محمد|رغده ع دل حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2|7o59 حمد|م مرىس |ن حس|رو ى شمس هندستـــ عي 

6||99| دق سويلم|لص|هلل عبــــد |حمد عبــــد |هلل |عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9o8o48 لم حفنى |للطيف س|ن عبــــد|يم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

7o24o7 لحميد عىل|هر حسنى عبــــد |ء م|شيم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8|o598 ى |م محمد |ريه ى هندي|مي  مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

5o7774 ي
هيم|بــــر|هيم |بــــر|مني  خليل | دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76o||7 س محمد عجىم عىل|ين| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

23o8|2 لجيد|محمود ربــــيع محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4753o4 جورج ميشيل فوزى صليبــــ سكندريه|ل|هندستـــ 

43o63| تـــ محمد | يد|هيم ف|بــــر|مي  |ره طنط|تـــج

|3oo|4 ل|نتـــ ثــــروتـــ زىك غبــــري|دمي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

693235 ه مسعد | ى|بــــو |مي  لفتـــوح محمد حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

62256o ي
لجوجرى|لمجيد عىل |دل عبــــد |ع| دئى ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش

تـــ|لبــــ|ط

7794|3 هيم|بــــر|دق |لص|ء سعيد |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

693474 لينه رزق محمد جمعه رويس لمنصوره|بــــ |د|

638826 ر|ن حسن عىل حسن نص|نوره زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

223|69 د|حمد فؤ|لسيد |محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o2597 بــــوشنبــــ|حمد|هيم عىل |بــــر|سهيله محمد مسعد  زيق|لزق|ره |تـــج

26|889 ر محمود|لغف|ر سعد عبــــد|لغف|عبــــد |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

9||227 لزهرى |لحفيظ |ء عبــــد|رضوى عل ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|26549 لدين محمد ثــــروتـــ|م |محمد حس ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 
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|53|56 ش|لدمرد|محمد محمود محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|9226 ى سحر مجدي تـــوفيق عىلي أمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

424763 نور محمود|بــــ مدحتـــ محمد |شه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82|495 |ر حن|دو|مجدي | ميورك ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

|69546 زق|لر|هلل عبــــد |يوسف محمود عبــــد  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

682357 لسعيد محمد سعد|هلل سمي  |منه  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

356787 ن مصطفى تـــوفيق مصطفى|رو لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|8o44 ي|لش|لعزيز عبــــد|يمن سيد عبــــد|
ى
ق سيوط|علوم 

78|294 عىل محمود سعيد عىل عيسي ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|454o3 فظ محمد حسن|لح|محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

529778 كريم محمود محمد عىل سكندريه|ل|هندستـــ 

3643oo ه|لل|يمن محمد عبــــد|محمد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

936o9 ئل محمد فرغىل|حمد و| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

757777 لنرص كريم|حمد محمد سيف | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

679o2o للطيف بــــريجه|حمد بــــدير عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

24o364 م فوزى سيد|ملك هش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

877558 لحفيظ محمد |هلل سيد عبــــد|منتـــ  سيوط|بــــ |د|

9423| لعظيم حسن|حمد رجبــــ عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

924933 لس نصىح فوكيه  ى |كي  رتـــي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

79|o94 ي|ر
هلل|لسيد محمد عبــــد| |ئى زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4353|6 زق منصور|لر|هيم عبــــد |بــــر|ديه عبــــده |ن لشيخ|بــــ كفر |د|

762445 لكردى|مه مسعد |س|حمد | نوعيتـــ بــــور سعيد

22874 لسيد دعبــــس|لمنعم |مي عبــــد |ن س|مرو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|9466 ى|هدي محمد منصف  مي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

899229 جر متـــول محمود محمد |ه سيوط|طبــــ 

7|25|3 ي
|منصور محمد | دئى

ى
لدسوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

496823 ح فرج محمد محمد فرج|سم بــــ دمنهور|د|

678586 لصعيدي|هيم |بــــر|لحسينى محمد |محمد  لمنصوره|طبــــ 

|7657o ه عيل مصطفى|سم|دل حسن |ن ع|مي  هره|لق|هندستـــ 

222233 ء محمود سيد محمد|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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438o53 نم|هلل فتـــىح قطبــــ قطبــــ  غ|هبــــه  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

26622o مريم عمرو محمد عفيفى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|5737 لمجيد منصور|محمد منصور عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

3345o| لسيد|حمد شفيق عليوه | ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

428887 لرؤف أبــــو حمر|لرحمن زغلول جبــــر عبــــد |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

69o87| ىط|لمع|بــــو|سط |لبــــ|دى عبــــد |له|ره عبــــد |س علوم بــــورسعيد

683875  |لبــــ|ره محمد عبــــد |س
ى
لسيد يوسف|ق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

69447 تـــه عىل|ء عىل شح|عل ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

4235|3 ن|لسيد محمد رمض|بــــسنتـــ محمد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4455o5 م|لسيد حريز عز|مروه محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

3|742| لح|حمد محمد قرئى ص| ى شمس|زر عه عي 

482o|9 ي محمد موىس|دل |محمد ع
لحبــــسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|549|2 لعزيز|لدين سعد عبــــد |ح |نىح  صل| هره|لق|م |عل|

33498 حد|لو|يمن محمود عبــــد |شهد  هره|لق|بــــ |د|

422|6o رون|ن ه|لدين عثــــم|ح |هبــــه صل ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

283568 ن صبــــرى عىل محمود محمد|نوره ن|بــــ حلو|د|

347744 بــــو يوسف|حمد سيد زىك |محمد  ى شمس صيدله عي 

2|9749 هلل|حمد عبــــد|لرحمن |مينه عبــــد| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

443837 تـــ أيمن  هيم جمعه عىلي|بــــر|أمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

428229 يد محمد |بــــو | |لي|د ى يد سليم|بــــو|لي  ى ن|لي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

78|852 ى عبــــد |ي هيم|بــــر|لرحمن حسن |سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

498o75 ى |ء |وف زق|لر|حمد عبــــد |حمد حسي  بــــ دمنهور|د|

8|2465 ج حسن|تـــ عنتـــر فر|ي| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

528374 هيم|هيم زين إبــــر|لدين محمد إبــــر|زين  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

894995 حمد  |حمد محمد |لدين |م |حس ج|طبــــ سوه

43576| مد جزر|مد ح|غبــــ ح|يه ر| سكندريه|ل|صيدله 

348422 د|م حش|م|م |م|ن سعيد |نوره سيوط|عه |زر

879778 بــــر محمد  |تـــه ص|حمد شح| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75o6|7 ى ف|ي لعود|حمد محمد |روق |سمي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

77533o لم|لسيد س|حمد سعيد | زيق|لزق|ره |تـــج
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2|6o9 لرؤوف|فظ عبــــد |لح|رنيم سمي  عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

7o6567 ن محمد عىل|ديه وحيد رمض|ن لمنصوره|بــــ |د|

226259 هيم|بــــر|مصطفى وليد عىل  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

675372 لخول|ن |ن عثــــم|لسعيد عثــــم|محمد  لمنصوره|هندستـــ 

56683 لرحمن خلف معوض حسن|عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

5|4586 ع|لرف|حمد |لسيد |ء محمد |رس| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

68428| لغنى|تـــ عبــــد |لشح|ض |رحمه صبــــرى ري لمنصورتـــ |تـــمريض 

|6|ooo ى|م م|ل س|م غ|س| رتـــي  ى شمس|تـــج ره عي 

753566 ي
لسيد محمد|حمد عىل | |دئى |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|28463 لرحمن|م عبــــد |لسل|بــــ عبــــد |يه|زن |م وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

783797 در|لق|هيم محمد عبــــد |بــــر|حمد حمدى | ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

||7793 هلل|زق ذكر |لر|لغنى عبــــد |تـــن عبــــد |ف ى شمس علوم عي 

23|769 طف نجيبــــ محمد|زم ع|ح هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

5|4o33 لقوى|هيم عبــــد|بــــر|آيتـــ محمد فوزى  علوم دمنهور

4o8468 بــــو يوسف|لمجيد |هيم عبــــد |بــــر|محمد  |بــــ طنط|د|

68o755 هيم موىس|بــــر|لسيد محمد |ل |ر جم|من لمنصوره|طبــــ 

687327 ي|لسيد |ده |عىل حم
لحسينى لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6o2783 سم|هيم ق|بــــر|د |سم فؤ|لرحمن ق|عبــــد  |هندستـــ طنط

2|7939 سلىم مصطفى محمد موىس هره|لق|بــــ |د|

2|3926 هيم|بــــر|هيم |بــــر|بــــ |يه|عمر  هره|لق|طبــــ 

835|96 لح|لم ص|لد س|ء خ|رس| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

2427o5 زق|لر|ح عبــــد|لفتـــ|د محمد عبــــد|زي ن|هندستـــ حلو

84o565 ى حج| هلل|د |ج حسن ج|لحسي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

5|2994 ر|لنج|لسيد |بــــ |لوه|هلل عبــــد |م عبــــد|س عه دمنهور|زر

8o4823 س مرىسي|بــــسمله ممدوح عبــــ ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

336532 ى محمد |ي بــــوربــــى|حمد محمود |سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

375|o لمؤمن حمودتـــ فوزي|يىح عبــــد  ه ى نوعيتـــ جي 

7o594| لحق|د|حمد مرزوق عىل ج|مل | لمنصوره|طبــــ 

69595| له|لحميد عىل جل|طف عبــــد |لحميد ع|عبــــد  لفيوم|لعلوم |ر |د
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8||o3o لجليل|ء حسن حسن عبــــد|عل ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

7744|| لمقدم|لمنعم محمد |هر عبــــد |حمد ط| زيق|لزق|هندستـــ 

||48|| هر محمد فرج|هدى م لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6766|8 لمرىس|لسيد |رحمه عبــــده محمد  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

465o34 ى محمد  لزغبــــى|لسيد |محمود حسي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

7o|838 هيم حسن|بــــر|ن محمود |زينبــــ رمض زيق|لزق|بــــ |د|

35857 لدين سيد فرج|م |مل عص| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2|68|8 فظ|فظ مصطفى ح|شهد ح ى شمس حقوق عي 

758894 لخول|شور محمد |محمد محمود ع وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

229463 ين  ن|هيم متـــول محمد حمد|بــــر|شي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

43694| ي جل|أم
ن|ل محمد حس|ئى |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 

لشيخ

4|4532 هلل أبــــو حلوه|حمد محمد محمد فتـــح | سكندريه|ل|حقوق 

4|o93 ف | لدين عيس|حمد محمد رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

58|66 هلل|مي  خليل مكرم |محمد  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

685698 م|يه سعد عىل عوض ضي| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4|8938 لح|لقوي ص|لسعيد عبــــد |يمن |دي |ش لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

448966 وى |لص|هيم |بــــر|مد |لرحمن ح|عبــــد 
ح|صحص

|ره طنط|تـــج

|4227| لمنعم سعد|م عبــــد |سلىمي هش تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|3924| حمد|محمد محمود رزق | دين ن|حقوق حلو

3|23|2 ي 
ف |مصطفى ي عبــــده |رسر

لصفتـــي|لحسينى ى شمس|تـــج ره عي 

|47897 يوسف محمد وهيدي مصطفى ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

43673o بــــو بــــريكه|مل محمد |عزه محمد ك تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4425o2 لرحمن|لنبــــى عبــــد|لنبــــى سعد عبــــد|ممدوح عبــــد لشيخ|تـــمريض كفر 

6|2463 ى|در ش|لق|در يوسف عبــــد |لق|آيه عبــــد  هي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

63648o لق|لخ|لسعيد عبــــد|لسيد |لسعيد | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

6o|262 لحميد خليل|هيم عبــــد |بــــر|حمد |د |زي ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

7o7228 لجليل محمد مصطفى|ره حمدى عبــــد |س لشيخ|بــــ كفر |د|

8|9858 لنور جرجس|مريم سمي  عبــــد ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى
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24|842 لرؤوف|ل سيد حسنى عبــــد|فري ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

767868 لعبــــد مصطفى|مل |ك| هل ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

435656 ن محمد|لدين رمض|عمر حسنى بــــىه  لشيخ|تـــمريض كفر 

79|862 لد محمد محمود خليفه|ره خ|س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4528|6 وى|لشن|م محمد |م|لعزيز |محمود عبــــد لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

334776 لنرص|بــــو |متـــ عىل سيد |س|ن |سمه| |ره طنط|تـــج

232|o8 ى|محمود محمد عيد محمد حس ني  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

6388o| ع|لسيد رف|لسيد محمد |مروه  زيق|لزق|صيدله 

2335|o ي|ر
حمد|زى |محمد مر| ئى هره|لق|حقوق 

688725 ه | لمتـــول|هيم محمد طه |بــــر|مي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|7|99 مع|هيم ج|بــــر|صم محمد مىح |ع |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

862742 هلل||هيم عط|بــــر|ح |نىهي صل دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4o5672 دن حسن مجدى محمد عىل خليله|ش سكندريه|ل|بــــ |د|

48688 حمد محمود محمد|محمد  هره|لق|ره |تـــج

49588 حمد بــــيوم| |م رض|سل| ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

43936| حمد  سعد|رص محمد سيد |ء ن|ل| لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

764835 لخول|هيم |بــــر|لعربــــى جمعه |ء |سم| ره بــــور سعيد|تـــج

2|o|9 لسيد|حمد حسن |زن |م |قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 
ضتـــ|ري/دى|لو

849746 محمد عىلي محمد| ند دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

359488 ي كم|سم|
ل|ء محمد مصطفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

49294 ف سل| م عىل|لسل|مه عبــــد |رسر ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

256764 ه | ضى|لق|حمد محمد |مي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|36|5 بــــدين|لع|لصمد زين |بــــدين عبــــد|لع|دل زين |ع ره دمنهور|تـــج

3|64|2 لعزم|بــــو|رق فتـــىح عىل |نىه ط ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o5884 ل محمد|لع|لمنعم عبــــد |ن عبــــد |جر رسح|ه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8|7o55 ء متـــولي حسن سيد|رس| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

7785|4 ى محمد  يوبــــ|حسن حسي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

79o|26 ى|ء عىل |زهر لسيد حسي  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس
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|59243 شم|عمرو محمود محمد ه ن|بــــ حلو|د|

4346|3 م فتـــوح فرج جمعه|لسل|تـــن عبــــد|ف ي صىح طنط
|معهد فنى

698227 زى|حمد طه حج|صبــــىح | نور لمنصورتـــ |تـــمريض 

3|3|94 دل حسن مصطفى|نس ع| ى شمس هندستـــ عي 

6|5323 ف عبــــده |ء |رس| هيم صقر|بــــر|رسر ط|بــــ دمي|د|

273o|3 بــــتـــ|حمد محمد ثــــ|طمه |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

4oo42o لسيد حسن درويش|مؤمن  معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

69o95| ل محمد|لهل|هر يوسف |رق م|ط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

769377 هلل|حمد نعمتـــ |ل |محمد نض حقوق بــــورسعيد

7|2o8o ف محمد |ندى  لتـــ|فع غز|لش|رسر لمنصوره|صيدله 

68o336 ن رزق|محمد مجدى محمد شعبــــ لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

52o837 وى|لقوى محمد مق|ريم محمد عبــــد تـــربــــيتـــ دمنهور

5|2|6 هلل مسعود عيد مهدى|عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

|29|28 محمود محمد منصور محمود ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

877o84 ه عبــــد| دى  |له|لغنى عىل عبــــد|مي  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

9o93o9 ن محمد |ريم محمود رمض ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6oo528 لمقدم|ح تـــوفيق عىل |لفتـــ|حمد عبــــد | ي صىح طنط
|معهد فنى

7o6o66 هيم|بــــر|ن محمد محمود |رس رمض|ي ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6|4734 لسيد أحمد هيكل|هلل | |ربــــيع عط | معهد فنى تـــمريض بــــنه

475o37 يف عبــــد  ى ق|بــــو |لمجيد |محمود رسر دوس|لعيني  |ره طنط|تـــج

2353|| لرحمن|بــــ بــــكرى عبــــد|لتـــو|م عبــــد|سل| ن|حقوق حلو

643555 تـــه|م شح|لسل|لسيد عبــــد |أمنيتـــ  زيق|لزق|بــــ |د|

774899 لم|ح س|لفتـــ|لد عبــــد |رضوى خ ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

36377 سط محمد محمد|لبــــ|محمد عبــــد تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

|76o7| د|لجو|هيم عبــــد |بــــر|لم |يوسف س تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

484634 لصغي  محمد|حمد |لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

292|4o لحبــــسر|لسيد |د |محمد عم دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

4o8297 ن|مل عمر|هيم محمود ك|بــــر|محمد  |ره طنط|تـــج
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85|57 لسميع|تـــ عبــــد |وى شح|محمد سعد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

823525 در|لق|عمرو سمي  محمد عبــــد سيوط|ره |تـــج

283926 ى|عيس فرج  ى حسن حسي  مي  ى شمس|د| بــــ عي 

8443|4  عىلي|من
ى ر محمود حسي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|34|4o ى|هدير مجدى سيد محمد حس ني  ى شمس| لسن عي 

7o|563 ي|ر
شقر|ل|حمد |حمد |محمد | ئى زيق|لزق|طبــــ 

52373o وى|لحن|ض عىل |حمد عىل ري|عىل  سكندريه|ل|هندستـــ 

|27342 ى لدين|هلل فخر |حمد عبــــد |تـــم |ح| جي  هره|لق|ره |تـــج

5|8524 ج|حمد رس|هيم |بــــر|حمد |منى  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

25635| لعوئى|لمقصود |هلل عبــــد|محمد عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

89|o32 ه محسن ر| ضى حنس |مي  سيوط|علوم 

|45934 بــــ|لوه|لدين عبــــد |ء محمد محمد نور |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

25889 م فتـــىح خميس|يدى هش|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

29o|38 عيل|سم|رص جمعه |حمد ن| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

842484 ري|لبــــ|ن عبــــد|لعزيز عمر|ل عبــــد|م| |نوعيتـــ فنيه قن

3|2974 روق عىل محمدى|ندى ف ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

694228 دى|لن|لسعيد |بــــو زيد |لسيد |حمد | ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

36o282 لسيس|حمد|هيم |بــــر|حمد |لرحمن |عبــــد |حقوق بــــنه

|22823 لديبــــ|لرحمن محمد |لد عبــــد |خ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

2438o2 لكريم|مد محمد عبــــد|ء ح|رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

68962 م|لسل|رس محمد عبــــد |محمد ي لفيوم|صيدلتـــ 

88|296 ى |سيد  حمد سيد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

529o| هيم محمد|بــــر|حمد طه | ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

32|756 لحليم|منيتـــ صفوتـــ حسن عبــــد| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

264855 ى بــــطرس جرجس حن وى|كرستـــي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

224686 محمود مرىس عىل مرىس |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

|23468  عبــــد |ن حس|نوره
ى
|لبــــ|م شوق

ى
ق هره|لق|ره |تـــج

4|348| ى محمد| رض| رن حسي  |حقوق طنط
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|22733 حمد محمد عيد عىل| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

8779|6 در  |لق|لدين سيد عبــــد|د |ء عم|لزهر|طمه |ف سيوط|طبــــ 

6o7836 هد|لحميد مج|ل أنور عبــــد |ء كم|إرس ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

273o95 مد|ل محمد عزتـــ ح|رضوى جم |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

68485| هلل عطيه محمود جندى|ره عبــــد |س لمنصوره|بــــ |د|

|66|23 هلل|لرحيم فرج فرج |حمد عبــــد |كريم عىل  هره|لق|هندستـــ 

925728 لسيد مغيثــــ  |منيه رزق | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

82o|26 حمد يشي فولي محمد| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

63796 ء محمد محمود|محمود عل ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

244236 موىس تـــوفيق| عبــــود رض ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

924232 لرسول محمد |م محمد عبــــد|هي ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6548o سط|لبــــ|بــــ محمود عبــــد|لتـــو|محمد عبــــد  لفيوم|بــــ |د|

268o|| ن|لمحسن رمض|محمد رجبــــ عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|2|547 رين حسن محمود حسن|د ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7494o يوسف محمد سيد محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|723o در|لق|عىلي محمد عىلي عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8587o2 لليف محمد|بــــو|وي |يه قن| ي|بــــ |د|
|لمنى

835678 مد|حمد ح|هلل |يه عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|745o5 لربــــ|د |م محمد ج|هلل عص|منتـــ  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|73o75 لعزيز|حمد محمد عبــــد |حمد محمد | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

334625 د محمد|لبــــديع حد|مصطفى محمد عبــــد عه مشتـــهر|زر

229||2 ى طلعتـــ عبــــد|م لسيد|ك عبــــد|لمل|رلي  ى شمس|د| بــــ عي 

495872 دى حسن زيتـــون|له|هلل عبــــد |نىح  عبــــد | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

779|58 عيل عىل|سم|محمد حسن محمد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

697|2| ى|هيم |بــــر|محمد  لسيد حسني  سيوط|هندستـــ 

257|o9  عمر بــــدير|من
ى
ر صدق ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3242|2 ف سيد عبــــد|محمد  لعزيز قنديل|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

835576 ى |حمد |زينبــــ  حمد|مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

355oo| هيم|بــــر|متـــ |ن حمدي سل|يم| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 
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835533 حمد|محمود سيد محمود  ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

786297 لسيد محمد زيد رجبــــ|ل |م جم|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|7647 ره عىلي مصطفى محمد|س ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

8|||63 ي عبــــد|
ر|لغف|لعزيز عبــــد|لحسن مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|5o|4o هلل محمد|لرحمن عيد عبــــد |عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

828759 حمد| |لوف|بــــو|محمد | ند دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|38o29 رق عىل مرىسي|حمد ط| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

4|9|86 لحميد|بــــوعجيله عبــــد |ح |ن مصبــــ|يم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|486|5 ه محمود زكري| مندور| مي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

34|827 بــــو زيد|د محمد |هبــــتـــ فؤ |تـــربــــيتـــ بــــنه

67695o |لسيدشتـــ|حمد |لسيد |هلل |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

3oo229 لسيد محمد بــــدوى|ديه |ن منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

7o6593 ل محمد موىس|جر محمد جم|ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|o227 حمد مسعود نعيم|محمود  سكندريه|ل|طبــــ 

497735 ن|ن سويد|حبــــيبــــه محمد شعبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

||8572 م|ء حسن محمد عل|سم| ى شمس|تـــج ره عي 

7o3824 ع|لرف|حمد |حمد |رق محمد |سميه ط زيق |لزق|تـــمريض 

65458 صف|نه جرجس نسيم و|دمي لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

643849 ي عبــــد |مريم أحمد 
م خليل|لسل|لددموئى زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

465357 ي
محمود يس محمد مصطفى لمنصوره|حقوق 

78o7|2 مد خليل|رق ح|ط| رويد زيق|لزق|علوم 

4537|2 هيم جلو|بــــر|حمد رشدى | لشيخ|هندستـــ كفر 

9|6543 ه | هلل  |مل عبــــد|حمد ك|مي  سيوط|ره |تـــج

5|4434 لدبــــيىح |لسيد يسن محمد |مريم  سكندريه|ل|ره |تـــج

2663o9 نور محمد|لرحمن |ندى عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

846976 س|مروه خميس سليم عبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

783968 لمقصود هر يسه|هيم متـــول عبــــد|بــــر|ء |هن زيق|لزق|صيدله 

45499 بــــ|لتـــو|محمود مجدى سيد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

448733 لهيتـــى|س |محمد محروس محمد عبــــ ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

92|434 لس رفعتـــ نعيم ك مل |كي  ج|ره سوه|تـــج
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6|5794 مد غنيم|عيل ح|سم|حمد | ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8787o| هلل حكيم  | |ئى حن|ندى ه|س سيوط|علوم 

8|756| ي عثــــم|لبــــ|كريم سيد عبــــد
ى
ن|ق ي|بــــ |د|

|لمنى

326393 جر مصطفى خلف مصطفى|ه هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

338687 هلل|م محمود محمد عبــــد|زينبــــ هش عه مشتـــهر|زر

||728| حمد محمد|عمر عىلي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

44|897 ر|حمد محمد محمد نص| |ر|ي لشيخ|طبــــ كفر 

|58734 در|لق|لسيد عبــــد |ء محمد |ل| ى شمس| لسن عي 

2|672o حمد عطيه|م |لدين عص|د|مصطفى عم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7|24o4 حمد|لمهدى محمد |سلىم محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7o2463 حمد فيصل محمد غنيم|ء |رس| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

75|33 لعظيم|شور عىل عبــــد |هيثــــم ع ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

432o5 شور طتـــ نرص|يوسف ع هره|لق|ره |تـــج

824737 لرحمن محمد عبــــده عىلي|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

75226o لم|هدى مصطفى عىل س زيق|لزق|حقوق 

885587 مل |ك ك|لمل|يمن عبــــد|ر |مي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64|624 تـــ|هيم فرح|بــــر|لحميد |يه عبــــد | زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

869446 زينبــــ عربــــي حسن محمد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

77338| ى عبــــد |شيم لرحمن|هلل عبــــد |ء حسي  زيق|لزق|عه |زر

284559 حبــــيبــــه مجدى لطفى حسنى عىل كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

4o5oo4 محمد محمد عىل محمد عىل سكندريه|ل|حقوق 

5|68o9 لشيخ|م محمد |لسل|ل عبــــد|ء جل|ل| |حقوق طنط

52482 ن|ح محمد سليم|منه صل طبــــ بــــنى سويف

35|5|7 لصبــــور حسن|ديتـــ شلبــــى عبــــد|ن |بــــ بــــنه|د|

8|4|33 بــــر محمد|ل ص|رق جم|ط ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

537|84 عيل|سم|ح |لفتـــ|ن عبــــد|م رضو|ريه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

625339 شقر|ل|ىط |لع|جد عبــــد |فرح م زيق|لزق|هندستـــ 

65443 روق محمد|ن ف|ن رمض|نوره لفيوم|علوم 

699943 ن|حمد محمود حسن بــــدر| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|5o|o لعفيفى|لفتـــوح |بــــو |طف محمد |م ع هره|لق|ره |تـــج
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374o4 تـــ|حمد محمد فرح|د |عم عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

3|8355 ى عبــــد|زي لحكيم زهدي|د حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

284|3 محمد زىك زىك محمد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

23674o ى محمد حسن محمد|ي سمي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

638|5| وي|لسيد محمد طنط|حمد |سلىم محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

53826o لبــــىه|بــــ نبــــيل محمود |رح تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

894262  محمود 
ى
مصطفى محمود صدق ي |

سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

529o95 بــــوسعيد|محمد عىل | حمد رض| سكندريه|ل|هندستـــ 

2237o8 لحميد|ن محمد عبــــد|خديجه شعبــــ هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

75|6o7 ن|لق عبــــده رمض|لخ|جد عبــــد |م ره بــــور سعيد|تـــج

288o95 لعزيز متـــول شبــــل|ء محمد عبــــد|عل ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

435828 نوتـــى|لح|ضىل |لف|حمد |ن سيد |يم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

5||462 د|لحد|لسيد حسن حسن |محمد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|49799 فظ|لح|محمد مدحتـــ فتـــىح عبــــد  ن|حقوق حلو

354828 ن|حمد زيد|محمد | ن|ر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7||344 وى|لبــــر|حمد محمد |نيس |م |هش لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

24|958 ى وحيد سليم|ي ن معروف|سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

774749 محمد سعيد حسن مرىس خرصى ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|2o598 قيم|يكل مجدى صبــــىح يو|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5842| طر|هيم خ|بــــر|ء مدحتـــ |سم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

536722 ى |ن صل|شعبــــ هيم شلبــــى|بــــر|ح محمود حسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25|54o وى|نجبــــ|ل|تـــ مبــــروك |لشح|محمود  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

335873 بــــر|ء زغلول متـــول ص|حسن ى شمس|د| بــــ عي 

7769o5 ه عبــــد | لسيد|حمد |حمد |زق |لر|مي  زيق|لزق|صيدله 

689|45 ن|لمعىط زي|هيم عبــــد |بــــر|مجدى حمدى  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

28|956 |لعل|بــــو|هيم |بــــر|م محمود |سل| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

35356o رق سعيد محمد|زم ط|ح ى شمس|د| بــــ عي 

||9778  محمد م
ى
ضى|محمود مصطفى شوق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

789695 ن|يحن  محمد حسن سليم تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |
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687|93 لسيد صبــــره|هلل |ء محمود عبــــد |رس| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8o|23o ك|مل سدر|هر ك|مريم م ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

373328 هيم عىلي|بــــر|ن كريم |ريم|ن دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|493o9 روق محمد|حمد ف|مهند  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4273o5 هلل منصور|لسيد صبــــىح عبــــد|حبــــيبــــه  بــــ دمنهور|د|

5|938| ى|لحميد عىل ربــــيع |رتـــ محروس عبــــد |س لبــــحي  ره دمنهور|تـــج

63|3o9 ل محمد محمد عوض|مريم جم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

765|2o ى|لسيد حس|حمد |لسيد |حمد | ني  نوعيتـــ بــــور سعيد

8o8o54 ه زغلول مبــــروك | بــــوبــــكر|مي  ي|علوم 
|لمنى

774579 حمد محمد|ج  |ء محمود ن|لشيم| زيق|لزق|بــــ |د|

4|9997 م|لش|محمد | محمد رض لشيخ|ره كفر |تـــج

7o7273 لعدل|ن محمد |ن رضو|محمد رضو معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6385o4 لمنعم محمد|طف عبــــد|أمنيتـــ ع زيق|لزق|صيدله 

52|92 لعظيم|هيم عبــــد |بــــر|طمه محمد |ف ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

264o33 لم|لرحمن محمد س|ء عبــــد |م عل|ريه ى شمس| لسن عي 

|3262o دل بــــدر لويس|يرينى ع| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

67279 ء محمود محمد محمود عجىم|رس| لفيوم|بــــ |د|

6o|8o4 ش|لحش|هيم |بــــر|بــــ محمود |ربــــ |صيدله طنط

82222 حمد ميهوبــــ|سلوى محمد  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

83o88o لرحمن محمود حمدي خلف عىلي|عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27o398 هيم محمد عويضه|بــــر|ء |محمد ول ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

335|99 ى| يتـــ يشى محمد حسني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75586 لكريم|م ربــــيع محمود عبــــد |بــــتـــس| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

44596 ي|حمد محمد عبــــد|طمه |ف
ى

ض|لعزيز حسن ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

68|494 نم|روق سند غ|لرحمن محمد ف|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

429695 حمد بــــدوى|لسيد محمد |حمد | |بــــ طنط|د|

36o25| دى|لعبــــ|هلل |حمد محمد عبــــد|محمد  |بــــ بــــنه|د|

37o6o ح محمد|لد صل|محمد خ تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

Thursday, September 6, 2018 Page 9413 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

9o5392 س |حمد عبــــ|رص |ن| رش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

272|o لحميد|لدين عبــــد |ندى محمد محمد مىح  هره|لق|بــــ |د|

33443| هيم عويس صبــــره|بــــر|ء |عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7o9565 ه | لسيد عنبــــر|عيل |سم|حمد |مي  لمنصوره|صيدله 

|427|o مل محفوظ|لد ك|طمه خ|ف |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|67|43 م فتـــىحي محمد بــــيومي هره|لق|ر |ثــــ|

5oo56 مـل|س كـ|مـل عـبـــــ|زن كـ|م ره بــــنى سويف|تـــج

453277 هلل|زق عبــــد|لر|زق محمد محمد عبــــد|لر|عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

37o3|8 دم|هلل محمود عىل |عبــــد| صف زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

2476|3 لسيد منصور|صف |محمد وليد ن ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

84|344 ي سعيد
هبــــه نرص مرتـــضى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

77334 حمد عمر|يد |محمود ز هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|7562 رى|بــــ هو|لتـــو|ء مدين وصفى عبــــد |دع سيوط|عه |زر

259|5o لربــــ|د|س ج|م فرج عبــــ|بــــتـــس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|42237 هلل|هلل محمد رجبــــ عوض |هيم عوض |بــــر| ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

754652 لسيد|حمد |هلل سيف |منه  لعريش|بــــ |د|

75588| لرحمن|لسيد عبــــد |حمد |ن |رو |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

8o7649 لح|ح شفيق ص|سم صل|بــــ ي|بــــ |د|
|لمنى

252|84 حمد يوسف|حمد يوسف |ء |نجل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

89|8|7 لحق |عبــــد| رص عط|بــــ ن|رح سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

25o494 لطويل|حمد |له رؤف |ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6345oo حمد|عىل محمد عىل محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

|44265 جورج سمي  بــــديع نخله ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6342|3 يمن مني  عطيه|محمد  زيق|لزق|عه |زر

692462 لبــــدري|دل سعد عىل |بــــسمه ع لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|22349 لغنى عىل|م عبــــد |مريم عص  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

9||935 لغنى محمد |مصطفى محمد عبــــد ج|حقوق سوه

299845 هلل|ئى عزتـــ محمد عبــــد |محمود ه |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم
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643325 حمد|هيم محمد |بــــر|ء مني  |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

786866 هلل|د |رق محمد ج|محمد ط |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

47485 لحليم محمود|حمد عبــــد|نهله  هره|لق|صيدله 

85|5|3 ي
هند جمعه عىلي بــــسيوئى سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

493|73 محمد عىل محمد حسن عقل بــــ دمنهور|د|

527|62 حمد محمد حسن حسن|لحكيم |عبــــد  ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

482942 ن|مروه محمد عبــــده بــــشي  عثــــم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

254253 لحميد|سمي  لطفى عبــــد| دين ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

285|95 عيل|سم|لحليم |حمد سيد عبــــد| |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

492295 حمد زيتـــون|حمد |لمنعم |محمد عبــــد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

326728 ي|جر ه|ه
ى
ي عدوي دسوق

ئى ن|تـــربــــيتـــ حلو

753659 ي
هلل|محمود حسن عبــــد| دئى ي تـــمريض 

عيليه  |سم|ل|معهد فنى

445237 لملك|لسيد عبــــد |مر محمد |س سكندريه|ل|هندستـــ 

684|79 مه|د سل|ج| رق محمود عط|ط لمنصوره|حقوق 

|476|4 ل|بــــوغ|لرحمن |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

46335| شور|عيل ع|سم|لحليم |لد عبــــد |ء خ|سم| |حقوق طنط

5|464 بــــ|لتـــو|حمد عبــــد|رص |هلل ن|منه  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

23749o وق عص هيم محمود|بــــر|م |رسر سيه|نوعيتـــ عبــــ

|8234 مل|ل مصطفى ك|ر جل|مي هره|لق|عه |زر

8o3855 ي|سم ضمر|لق|بــــو|ميس محمد |ل
ئى ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

| |لمنى
لجديدتـــ

44|279 ف محمد صل| ن|ن عثــــم|ح رمض|رسر |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

263522 تـــه|ىط شح|لمع|بــــو|للطيف |بــــسنتـــ يشى عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

||6539 ه  ل محمد|هيم كم|بــــر|ني  هره|لق|م |عل|

497962 وى|لغر|ح |لفتـــ|ن عبــــد|ح رمض|لفتـــ|ء عبــــد |ول عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

23|79 عىل مدحتـــ عىل حسن هره|لق|هندستـــ 

375o|8 م حسن|حمد زو|محمد  ى شمس حقوق عي 

92736 |يىحي زكري| ن زكري|نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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23oo62 حمد منصور|ئى |حمد ه| |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

456645 ره|لمعىط عىل عم|رس عبــــد|ء ي|لزهر|طمه |ف |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

496378 لريش|بــــو|لعزيز |لسيد محمد عبــــد|ن |نوره بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9||95o بــــ ذىك كليبــــ |ن دي|سمه| ج|حقوق سوه

235987 در متـــول|لق|د عبــــد|هدير مر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

699||7 لغريبــــ|لمتـــول |ل |د كم|عم| رن ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|6|2|5 ل|لع|شم عبــــد |رق ه|ء ط|ل| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

48o488 لعزبــــ|هيم |بــــر|يوسف محمد محمد محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

779287 هيم|بــــر|لم |لرحمن س|حمد عبــــد |يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

422484 لقن|محمود فتـــىح محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

328o|| لم|عىلي محمد عبــــده محمد س |صيدله طنط

345o55 هيم|بــــر|ئى محمود محمد عطيه |م| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

8oo6|3 ي عبــــد
مد|رص عبــــيد ح|لن|مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8|97o4 لحكيم|ن عبــــد|ء مجدي رمض|سم ي|علوم 
|لمنى

9|9|8| حمد |ن محمدى |حمد بــــدر| سيوط|حقوق 

|7783 ر|لسح|ر |لغف|عىل مصطفى عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

257762 لحليم أبــــوموىس|ح عبــــد |م محمد مصبــــ|سل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|3|o26 لسيد|لحميد |عبــــد | لنج|بــــو |بــــ |يه|حمد | هره|لق|حقوق 

77|3o5 ح|لفتـــ|لعزم عبــــد |بــــو |مل محمد | زيق|لزق|نوعيتـــ 

25777| ى ش ى حمدى حسي  ى|حسي  هي  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

429649 لبــــدري|لرحمن |لد عبــــد |محمد خ |ره طنط|تـــج

637o58 لىح|لحميد عبــــد|محمد محسن عبــــد زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

875886 ى |لرحيم حس|ح عبــــد|عبــــده صل ني  سيوط|عه |زر

5o942 مصطفى سيد سعيد سيد ره بــــنى سويف|تـــج

77o8o9 در حسونه|لق|لدين عبــــد|م فهىم مىح |سه زيق|لزق|بــــ |د|

76|624 ى وليم سعد ريمون بــــشر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

89|9|7 بــــوزيد |د |م عزتـــ حم|ريه سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

7|2o3| عيل|سم|حمد محمد |هيم |بــــر|طمه |ف ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

47673o ن|هلل سليم|حمد عبــــد |ل |عبــــي  جم سكندريه|ل|ره |تـــج
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4o44|7 ي شلتـــوتـــ|لسيد غبــــ|ل |لسيد جم|
ىسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

687875 وى|لطنط|دى |له|لسيد عبــــد |لسيد |نهله  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

488325 ح محسن بــــسيوئى|محمود صل سكندريه|ل|ره |تـــج

8|o3oo لحميد محمد عىلي|حمد عبــــد| ره بــــنى سويف|تـــج

82o342 حسن يوسف حلىمي يوسف ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

6929o6 تـــ|لشح|حمد |م |لسل|حمد عبــــد |عمر  |بــــ طنط|د|

6884o5 م عبــــدربــــه محمد|خلود صبــــىح س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

44o|26 د|لحد|منى طلحه عوض محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

856554 عزيز حبــــيبــــ| بــــيشوي حن ي|عه |زر
|لمنى

229374 ىط|لع|نىه محمد مشهور عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

76|o55 لنبــــوى|سميه غريبــــ عىل  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

|46|25 ن|ء فرج تـــوفيق سليم|سم| هره|لق|عه |زر

4|7987 لنبــــى|لرحمن عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|يه | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|65o4| لحفيظ|هيم سعد عبــــد |بــــر|ده |مي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9o4546 حمد |حمد محمد |محمود  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

692463 |لسيد |هلل |بــــسمه عبــــد 
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

|69|73 عيل|سم|حمد |حمد محمد |جر |ه دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

25626 لمنعم حسن|ن حسن عبــــد |نوره هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

248928 هلل|ده فتـــىح عبــــد|هدير حم ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

265444 ى|ء عبــــد|لمنعم بــــه|عبــــد لمنعم حسي  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

24|444 لد فرج سيد سعد|منيه خ| ى شمس|تـــج ره عي 

892|5o بــــتـــ هريدى محمد |ثــــ| رش سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

69||86 |حمد |حمد سلوع |
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

456333 بــــوزيد|وى |يوسف ممدوح محمد حمز لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

8o453| ي جم|م|
صنعي|ل فتـــىحي |ئى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

2258|2 ح|لفتـــ|كريم محمد فتـــىح محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

766447 د قويطه|لسيد محمد قويطه حم| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

33o824 بــــر محمد وهبــــتـــ|ج| رن |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

527272 لرحمن|ن محسبــــ محمد عبــــد|رو بــــ دمنهور|د|

6o2249 ن|ن وهد|حمد سليم|ن |يه سليم| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط
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8527|o لمعز حسن|رقيه محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

25497o لق نويه|لخ|جر محمد محمد عبــــد|ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|58o8| حمد حسن|لد |خ| رند ن|تـــربــــيتـــ حلو

847|37 دق عىلي محمود|لص|محمود محمد  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|4|54 وى|لحلف|حمد محمد |بــــ |يه|حمد | ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

488792 حمد محمد|حمد محمد |ن |شعبــــ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

88578| ن  |سلوى خليفه عىل ري ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|2652| لكريم محمد|لكريم محمد عبــــد |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

685537 يوسف| بــــو ري|بــــر |لسيد ج|مينه | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24|457 ى|س|ن |يم| مه حسن حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|9785 حمد|لسيد |حمد |ن |نور ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

92o365 ين  لرحيم محمد |حمد عبــــد|رسر ي صىح سوه
ج|معهد فنى

255|59 لمجيد|حمد عبــــد|ء محمد |ول تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

72484 مل|ده مصطفى محمود ك|حم لفيوم|حقوق 

76|273 دتـــ|ن سيد غريبــــ حم|يم| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

763727 ى |لعربــــى ح|لسيد |محمد | رن ز|لبــــ|مد حسي  حقوق بــــورسعيد

684684 ى|ندى محمد فوزى ي سي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

4o37o| لسيد خميس|متـــ رجبــــ |س|لد |خ ره دمنهور|تـــج

64|857 نه وجيه محمد سليم|ريح ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

66o|4 لرحمن رفعتـــ محمد معتـــمد|عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

36858 حمد|م |م|عيل |سم|خلود  هره|لق|حقوق 

626962 لسيد عرفه|رق |مريم ط لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

2486|4 هيم مرىس بــــدر|بــــر|زينبــــ  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

769985 حمد|محمد لطفى محمد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

496855 حمد خليفه|حمد محمود |هلل |هبــــه  |حقوق طنط

4283o9 مر صديق|ل محمد محمد ع|نه |بــــ طنط|د|

834o|7 عيل|سم|لعزيز |شور عبــــد|ن ع|نوره ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

9o7o4| عيل عمر |سم|هيم |بــــر|حمد | ج|ره سوه|تـــج

37732 بــــ|لتـــو|ن عبــــد |ل سليم|د جل|زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6896|6 بــــو زيد|حمد |لدين عمر |عبــــي  عىل  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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442268 لسيد يوسف|حمد محمد |لسعيد |محمد  لشيخ|تـــمريض كفر 

35777| بــــ|حمد دي|س |رق عبــــ|محمد ط |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

886oo9 هلل ممدوح يوسف عىل  |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

7|26o5 عيل|سم|لبــــيوم محمد |م |لرحمن بــــره|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

87o6|7 هلل|حمد محمد ربــــيع عبــــد| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

4|7496 ر|لنج|ل ربــــيع شلبــــي |محمد جم |حقوق طنط

368|62 ئى نرصى جرس|ئ  ه|رج ى شمس حقوق عي 

499|23 ه جميل عبــــد | لرحيم عىل|مي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|36453 د محمد محمود|حمد رؤوف فؤ| ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

78|64o هلل محمد|لرحمن عبــــد |يه عبــــد | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

287452 ن عطيه محمد|سيف سليم ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|34o55 لرحمن محمد صبــــرى عزتـــ|عبــــد  ى شمس حقوق عي 

9|5496 ى محمد  |م عم|م| د حسي  سيوط|حقوق 

|2594| يف فؤ| ر|ي بــــر|د ص|رسر ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

36o736 لزيبــــق|م |م|ن سعيد سيد فرج |يم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

2846o8 هلل|هلل عوض |كرم عبــــد|سلىم  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

32|246 لحميد|كريم مصطفى حسن عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|26596 وز محمد صل ح محمد|في  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

24o874 لربــــ|د |لمجد ج|بــــو|لسيد |ء |عل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

678652 ق|حمد |هيم |بــــر|حمد |هميس  وى|لشر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

2689o ف|رس| ى محمد مشر ء حسي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|59663 هيم|بــــر|بــــر محمد |ء ص|سم| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|32963 عيل|سم|بــــى |مبــــ|يه ممدوح | عه مشتـــهر|زر

79o755 د خليل|يه خليل رش| سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

837o89 ل|تـــف| لعط|بــــو|هيم |بــــر|ل |عبــــي  جم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

69|429 متـــ|لبــــصي  حسن سل|لسيد عبــــد |محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

675373 لمغي |لعزيز|هلل حمزه عبــــد | |محمد عط ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

|26|32 ن|ن زهر|مه زهر|س|حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

248|24 بــــرى|لج|حمد |لسيد سيد |هر |ء م|رس| ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 
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372349 لعزيز|للطيف عبــــد|دل عبــــد|حمد ع| ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

7o7239 لسيد بــــصل|هيم |بــــر|مروه عبــــده  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

58696 هيم|بــــر|ل |سيمون سمي  كم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|3o755 م|لسل|مصطفى مدحتـــ محمود عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

269758 ف محمد |يوسف  ينى|لجن|رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

458265 لسعيد محمد عبــــيدى|محمد  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

53633 ن درويش|نىه محمد رمض بــــ بــــنى سويف|د|

27o34| د|لعزيز حموده ج|رق عبــــد|لعزيز ط|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|3|8|3 ى محمد|حمد |هلل |هبــــتـــ  مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

2534o7 ن|عر شيل|لد و|ل خ|نه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7793|4 ل يوسف|سعد كم|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o3|5 مر محمد|محمود عىل ع أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

443676 ج|لسم|للطيف |ء طه عبــــد|دع لشيخ|بــــ كفر |د|

77oo|3 لح موىس|حمد ص|حمد غريبــــ | زيق|لزق|ره |تـــج

632|o6 ى |رس| حمد|ء محمد عشر زيق|لزق|بــــ |د|

453599 ف | محمد رض هيم|بــــر|لدين |محمد رسر لشيخ|هندستـــ كفر 

7774o7 وى|لمك|خلود محمد فتـــىح فتـــوح  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

442543 لسيد محمد غنيم|ء صفوتـــ |أسم لشيخ|علوم كفر 

28855 لحليم|ن عبــــد |ن رمض|لحليم رمض|عبــــد  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

2|4o76 هلل محمد محمود مصطفى|منه  ى شمس|تـــج ره عي 

759o2| طر|لش|د محمد |محمد غريبــــ ج ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

3343o6 لم|ن محمد محمد س|هلل شعبــــ|عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

69454o لدين|ىط بــــدوى بــــدر |لع|ن عبــــد |ء عثــــم|سم| لمنصوره|بــــ |د|

679|39 م فوزى محمد فوزى|هش لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

84o|64 لمجيد|تـــ عبــــد|ء عىلي شح|سم| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

82|838 ى روف|دي عزيز |ف ئيل|مي  ي|طبــــ 
|لمنى

624279 ريك|لسيد محمد متـــ|د |ندى جه ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

8|o6|9 ى|جر عىلي عبــــد|ه ي حسي 
لغنى ره بــــنى سويف|تـــج

|4||o ح محمد بــــدوي|لفتـــ|عىل محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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|7ooo| هيم|بــــر|لمحسن |هر عبــــد |م| دين ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

68o6|3 لمغبــــون|لعدل |لحميد |ح عبــــد |لفتـــ|جر عبــــد |ه لمنصوره|بــــ |د|

4596o ل|لع|لعزيز عبــــد |ن عبــــد |ح عرف|صبــــ ن|بــــ حلو|د|

|9848 ف فتـــىح |طه  هيم|بــــر|رسر هره|لق|حقوق 

762227 لسيد|ىط شلبــــي |لمع|بــــو | |محمد رض ره بــــور سعيد|تـــج

696366 وق  لبــــدرى|لحميد |لزين عمر عبــــد |رسر |ره طنط|تـــج

878o4 لعزيز|ح عبــــد |لفتـــ|نم عبــــد |ريم غ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

867o68 لرحمن سعدي جمعه محمد يوسف|عبــــد دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

78o337 لسيد محمد|سهيله وجدى  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

638o35 لسيد|محمود أحمد محمود أحمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|3o32 لغندور|عيل |سم|ل محمد أحمد |م| |تـــربــــيتـــ طنط

52494 ل عويس|ندى حسن كم |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

65372 وق جمعه  وى|حمد منش|رسر ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

243974 لعزيز|لعظيم عبــــد|ن عبــــد|م شعبــــ|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

2o68o ج|محمد مصطفى متـــول عج سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62|723 |ش|لبــــ|لسيد عىل |م |مريم عص ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6|9325 وى|لشبــــر|ح محمد محمد عوض |صل ط|حقوق دمي

6|5|24 لسيد عطيه محمد|عزتـــ  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6|5664 لشى|مل |لدين مصطفى ك|مل |ك ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

9oo682 ف |حمد خل|نشوى محمود  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

8966oo لعدوى  |حمد |ح |لفتـــ|منيه عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

898749 لعزيز محمد  |م محمد عبــــد|هش ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

447o96 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمود محسبــــ  سكندريه|ل|هندستـــ 

5o7285 بــــو عنيبــــ|محمد محمود محمد | رض إلسكندريتـــ |تـــمريض 

8o67o5 ن|لح بــــولس سليم|قمر ص ي|بــــ |د|
|لمنى

2|38o9 هلل|حمد خليل محمد عبــــد |عمرو  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

63|254 حمد|ره نرص محمد محمد |س زيق|لزق|ره |تـــج

534o64 ى|بــــر|نتـــ |دمي هيم صبــــىح سيفي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

337|6| هدى محمد طه عىل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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|54o58 وى حسن|لد شعر|حسن خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7||282 |لرحيم رخ|ر عبــــد |رس عبــــود مختـــ| لمنصوره|هندستـــ 

338294 ج|لحميد در|لسيد عبــــد|ء |رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

|57369 ه ع زق|لر|د محمد عبــــد |طف مر|ني  هره|لق|ر |ثــــ|

7688o3 لم محمد|ن س|لم|مح س|س عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

53579| ن سعد سعد|يه محمد سليم| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

48682o لعظيم |لمجيد عبــــد |سط عبــــد |لبــــ|محمود عبــــد 
ن|عثــــم

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24425| حمد|ن عىل |حمد رمض| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

27|68 حمد منصور|هلل عبــــده |منتـــ  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

365694 لمعىط|زم محمود عبــــد|محمود ح ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|72535 يوسف نبــــيل حلىم محمد ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

6235|3 د|هلل عطيه عىل عي|يه محمد عبــــد | ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

4o29o5 جد محمود محمد محمد عبــــده|دهم م| لشيخ|ره كفر |تـــج

328672 وى|لطنط|هيم |بــــر|وى |لطنط|رق |محمد ط |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

33o9|5 ف حسنى محمد فريد حشيش|محمد  رسر |ره بــــنه|تـــج

245449 ن|حمد سليم|لعظيم |ء مصطفى عبــــد|ول ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

7o4295 لسيد محمد|لحميد جمعه |لسيد عبــــد | زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

277936 حمد|هبــــه محمد نور سيد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|52|85 رى|لبــــ|لعظيم عبــــد |ن عبــــد |مروه رمض ن|تـــربــــيتـــ حلو

4526|6 هيم|بــــر|لسعيد |ح |ن مصبــــ|حن لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

9o26|9 لحليم محمد |يمن عبــــد|حمد | ج|بــــ سوه|د|

7o6543 بــــينى عوض|مروه نرص عىل  لشر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

8462oo هيم|بــــر|لرؤوف |ؤوف محمد عبــــد|لر|عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

2oo5o ل|م حسن بــــل|حسن عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|59|9 هيم|بــــر|هلل |مي  ممدوح عبــــد| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

6326o9 ف عبــــد | |لي|د هلل|بــــ |هيم ج|بــــر|لمنعم |رسر زيق |لزق|تـــمريض 

6|76o6 حمد نعيمتـــ|حمد محمد أحمد | ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

9|8439 ف عبــــد|ميمه | لرشيد فهىم |رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

437522 تـــ|لد محمد بــــسيوئى محمد شتـــ|خ لشيخ|تـــمريض كفر 
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6336|2 هدير محمود فوزى محمد زيق|لزق|علوم 

264894  |عيل |سم|ضىح 
ى
لنويىه|لدسوق | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|236o6 لحميد|يمن محمد عبــــد |هلل |منتـــ  ن|تـــمريض  حلو

829o74 ى |م خلف |سل| ى|هلل حسي  مي  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

766||2 ى مرىسي عبــــد |ي لرحيم محمد عيس|سمي  صيدلتـــ بــــورسعيد

759428 س بــــدوى|ل محمد عبــــ|ء جم|رس| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

835239 در محمود محمد|لق|س عبــــد|ين| سيوط|صيدلتـــ 

89|967 ن مشيل نصىح حكيم | مي  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

627949 لعليم|تـــى محمد عبــــد |محمد نج زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

7692o4 ى مروه نظىم بــــحري حسي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

758283 ى هيم|بــــر|ئيل |هيم جبــــر|بــــر| |يوستـــي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

4|432o ل|لع|در عبــــد |لق|لد عبــــد |خلود خ ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

689695 حمد|حمد مقبــــل |ندى عوض  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

457|79 دى محمد محمود عمر|له|منيه عبــــد | ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

3766| محمد فهىمي| محمد زكري تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

264427 وى|حمد محمود مك|يه محمد | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

22|6o4 لس بــــولس حسنى يوسف كي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

32o532 يد|بــــو |كريم عىل محمد  ى لي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3|742o حمد فكرى حسن حنفى| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

766582 ى|هيم حس|بــــر|س |محمود سمي  عبــــ ني  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

768594 د|د حم|هلل عو|مصطفى عبــــد  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

25554 لم|لم س|تـــ س|جر عرف|ه ى شمس|د| بــــ عي 

|423| لخولي|م |م|م محمد |م|طمتـــ |ف هره|لق|ره |تـــج

5o96o| زي|لنبــــي سعد محمود أبــــوغ|محمد عبــــد  عه دمنهور|زر

895oo2 م سميح عدل فهىم |ر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7796o9 حمد عليوه|رق محمد |حمد ط| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6389o2 ر محمود مصطفى محمد|من زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

534583 ف محمد حلىم ريح| |يش ن|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7||88| هيم|بــــر|ع |لرف|ع |لرف|ح |هبــــه صل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

46324| هلل|لرحمن عبــــد |رق عبــــد |سميحه ط تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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87|54| حمد شديد حسن|هلل |لمعتـــصم بــــ| ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

773628 هلل محمد فتـــىحي محمد|يه عبــــد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|2587 ل|لع|محمد محمد عبــــد| ن رض|نوره |طبــــ طنط

779558 مد حسن|م ح|حمد عص| زيق|لزق|ره |تـــج

3|5|o7 هيم سمك|بــــر|حمد |محمد  عه مشتـــهر|زر

5|782| ى عبــــد |ي ح بــــريك|لفتـــ|بــــ عبــــد |لوه|سمي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

28|74| د|لجو|بــــتـــ عبــــد|لرحمن محروس ثــــ|عبــــد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

888||7 ن عىل محمد |محمد رمض سيوط|بــــ |د|

23o543 م|ن سليم عز|لدين محمدعلو|ء|محمد عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9o32|| ى محمد ه|ي حمد |شم |سمي  ج|علوم سوه

646|57 لزيدى|لح |يمن ص| |رويد ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

9o2635 ئى |ل محمود جيل|لع|حمدى عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9|3982 شم يوسف  |تـــ محمد ه|ي| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

775743 شم|حمد ه|عمرو تـــوفيق  زيق|لزق|طبــــ 

3832o هيم محمد|بــــر|مر محمد |ع ن|هندستـــ حلو

536668 ي فتـــىحي فرغىلي عبــــد 
ي|لر|مصطفى

ضى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33377 هيم|بــــر|لحميد |سلىمي محمد عبــــد  ن|تـــمريض  حلو

4|3849 ن|د سعد رمض|فؤ| محمود رض |ره طنط|تـــج

|73579 لمؤمن|حمد عبــــد |حمد محمد | |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

233o84 لمجد حسن|بــــو|حبــــيبــــه يىح  هره|لق|بــــ |د|

824988 ي كم
ي محمد مصطفى

ل|مصطفى وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

37749 لسيد|وي |يوسف محمد قن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

82|92o رص محسن محمد|لن|محمود عبــــد ي|لسن |
|لمنى

243292 ن|ء محمد سيد رمض|ل| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

2573o2 ي
م|حمد عل| |رض| دئى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

5|9283 ن معتـــز أنيس مصطفى أدم|يم| ى شمس| لسن عي 

82|9|| لمحسن محمد|محمد رجبــــ عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

7o|928 لكحىك|محمد مدحتـــ محمد درويش مصطفى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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3|52o4 هلل محمد|متـــ عبــــد|س|م |حس |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

36|286 حد محمد|لو|دل سيد عبــــد|هدير ع دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

26237o ر|لغف|لحفيظ عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|ر |عم لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

3|6849 تـــ محمد طه عبــــد |لبــــ|ني 
ى
ق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

33|396 ل|لرج|رص عفيفى عز |لن|حمد عبــــد| |بــــ بــــنه|د|

246o58  عبــــد|بــــر|حمد |
ى
زق|لر|هيم شوق شمون|نوعيتـــ 

494377 فعي|لش|بــــ |لوه|هيم عبــــد|بــــر|م محمد |سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|6997 ن|لطح|ن |حمد مصطفى فوزى رمض| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

62994| زى|لعز|هيم |بــــر|حمد |نبــــيل  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o9234 هيم سليم|بــــر|حمد حسن | |لي|د عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5644 لنبــــى محمد|رص عبــــد |هلل ن|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o3287 محمد| حمد صفوتـــ محمد رض| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|65893 حمد|فظ |حمد ح|لهدى |نور  هره|لق|بــــ |د|

6424o6 مر ثــــروتـــ محمد محمد|محمد تـــ زيق|لزق|ره |تـــج

34858| لسيد بــــهيج|طف عبــــده عبــــده |ندى ع ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

64o629 م|م|ل|لسيد |حمد بــــكرى | زيق|لزق|حقوق 

64o75o ن|مر رمض|حمد ع|محمد صبــــرى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

439ooo ل غلوش|لع|طف مصطفى عبــــد|لرحمن ع|عبــــد  لشيخ|طبــــ كفر 

357775 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|بــــر |محمود ص |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

486663  |لش|لرحمن عبــــد|عبــــد
ى
لكروس| |لعل|بــــو|ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25|947 ود|لمنعم د|لمقصود عبــــد|حمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

793|97 تـــه|ن شح|ن طلبــــه فهىم سليم|نور عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3||626 شم|حمد محمد ه|حمد حسن محمود | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

875965 يمن حسن محمد  |حمد | ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|529o لمجيد محمد|ن عبــــد|ن رمض|يم| هره|لق|ره |تـــج

44o254 لسجينى|لمعىط |لحميد عبــــد |م عبــــد |وس لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

232o77 ن|محمد مصطفى عوئى نعم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

246375 ل عىل عصيد|م جم|سل| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

277744 عيل|سم|لد محمد عىلي |حمد خ| شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

4872o6 هيم|بــــر|عيل |سم|حمد |هيم |بــــر|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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778927 لجليل|لحميد عبــــد |لسيد عبــــد |منيه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8|2457 ن يوسف|تـــ سمي  دمي|بــــ|ليص| لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|234o لديبــــ|لمنعم |محمد مصطفى عبــــد ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

2836|| حمد محمود|مد |حمد ح| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

693596 عدى سمي  موىس قشتـــى ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

7|763 كمل تـــوبــــتـــ صفوتـــ لطفى| لفيوم|هندستـــ 

337||o بــــ|ح محمد غر|سلىم محمد صل كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

358o74 حمد محمد|محمود ميشه  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

642484 متـــ محمد صبــــري منصور|محمد سل زيق|لزق|صيدله 

2853o9 لنبــــى|يل عبــــد|لحم|بــــو|لنبــــى |حمد عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2263|7 ى محمدين محمود| حمد حسي  منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

639623 لنيىل|لسيد |هلل |طف عبــــد |أنىح  ع زيق|لزق|عه |زر

7|8o5| ل|هيم غنيم بــــل|بــــر|حمد محمد |يمن | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

64238| |حمد مسعد عىل ند| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

555|2 لح|بــــ سيد ص|لتـــو|طمه عبــــد|ف ره بــــنى سويف|تـــج

|27|39 حمد محمود شفيق|محمود  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

7757o6 ئل محفوظ زكرى|در و|ن زيق|لزق|حقوق 

333273 م مسلم|لسل|مد عبــــد|تـــم ح|يدى ح|ه شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

6|6787 لح|لحميد مصطفى ص|ء محمد عبــــد |رس| ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

48|46o لرحمن حسن عبــــده محمد موىس|عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|58839 هلل|للطيف فضل |بــــ مصطفى عبــــد |شه ى شمس حقوق عي 

352452 ج|صبــــري سعد حسن حج| نه دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

6833|6 ى مصطفى يونس |ي حمد|سمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

684973 حمد|حمد |طف فرج |مصطفى ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

63922 بــــر سيد|رص سعيد ج|ن لفيوم|حقوق 

24836| تـــه|لمقصود شح|طف عبــــد|ر ع|من لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|2699 ن|هيم شبــــل طلخ|بــــر|ء |رس| |بــــ طنط|د|

4|5|76 ق|ر محمود عىلي يوسف |من وي|لشر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|3765| م جميل سعد عطيه|ئى س|ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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3463o| كر فهىم|د ش|در عم|ن ى شمس  تـــمريض عي 

5458o8 حمد محمود يونس محمود شوينه| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

834o89 ل سعد محمدين|ء جم|شيم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8256|9 ي عبــــد
سط طه ضمره|لبــــ|مصطفى ي صن. تـــ.ك

ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

55629 ن|شتـــ سليم|ء محمد عك|رس| صيدله بــــنى سويف

332968 لم|ن س|نور رمض|منيتـــ | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

865795 ى محمود | ى خليل|مي  مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

444243 ن حنوره|لسيد عثــــم|ء محمد مصطفى |سم| لشيخ|عه كفر |زر

|22398 ى ض|لفهيم ري|سعد عبــــد | مي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

2|694 ى زكري|ي ن|جوده عمر| سمي  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

5|5889 يف|ر محمود رجبــــ عوض |من لشر بــــ دمنهور|د|

264762 هر درويش|مه محمد ز|س|ن |نوره ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|66542 ل محمد موىس|رق جل|ره ط|س ن|حقوق حلو

89o|o6 مصطفى محمود محمد محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

63338o ح حسنى محمد|لفتـــ|محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

526686 مه محمد خليل|حمد سل|ن |مرو سكندريه|ل|هندستـــ 

832982 ي محمد رزق 
حمد|هلل |مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

25|2oo ه|لز|عيل |سم|م مسعد |حس تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8752|8 لحليم محمد  |لدين عبــــد|م |لحسن حس| سيوط|هندستـــ 

|4767o لمبــــدى شمندى|يوسف حسن عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

226528 حمد|لد |سل حمدى خ|بــــ عه مشتـــهر|زر

3|8785 ل|لع|ل حسن عبــــد|لع|ء عبــــد|ول هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o4377 حمد|لمطلبــــ |رق فتـــىح عبــــد |هدير ط ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

368388 هلل| |يرينى مسعد صبــــىح عط| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

442492 لمرىس|در |لق|محمد عطيه عبــــد |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

67629o ف شفيق شفيق | |رن وى|لدفر|رسر لمنصوره|علوم 

84o|9 لحسينى عىل محمد|محمد  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

892oo وى|حمد مهدى قن|يتـــ | ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

424453 بــــو زيد|محمد وليد فوزى محمد  سكندريه|ل|حقوق 
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23o937 ف ص|حمد | در|لق|بــــر موىسي عبــــد |رسر هره|لق|ره |تـــج

496684 ف|حمد حسن محمد خل|جر |ه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8824o5 لح  |هلل ص|سهي  جميل عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

28439| ن ش|فؤ| مي  تـــ|ر نبــــ|د رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

357742 ف |م |بــــركس حمد|حمد |رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

32567o مريم حسن سيد حسن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

429584 لخول|ن |حمد سليم|محمد  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

5o5557 لس روم س جرجس|لح متـــي|ئى ف|كي  ج|بــــ سوه|د|

|59398 هيم|بــــر|ء خرصى سعد |رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

895999 لسيد |لسيد محمد |ء |ل| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

7o3789 هلل عوض|هر محمد فتـــح |عىل م لمنصوره|طبــــ 

2|266o بــــر محمد محمد|لرحمن وجيه ص|عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7546|3 هيم|بــــر|ء مىح محمد |ل| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

6983|5 ن|ح عثــــم|لفتـــ|رحمه محمود عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

2472o8 بــــوعىل|عىل رجبــــ محمد  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

492oo3 لسيد|لسميع محمد |ل عبــــد|منى كم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o7|67 بــــىل|لغر|حمد |د |لجو|ر يوسف عبــــد|من سكندريه|ل|علوم 

6873o6 لديسىط|حمد محمد |دى |له|حمد عبــــد | ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

|6oo74 مد|لد سعد ح|محمد خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|32532 سكندر|ممدوح جرجس | رين|م هره|لق|بــــ |د|

|73|69 دق|تـــه ص|دل شح|عمر ع دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

84|73o لنعيم|للطيف عدلي عبــــد|م عبــــد|حس دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

696|95 لمرشدى|ل |رس مصطفى كم|ف لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|5o99| ن|لمنعم سليم|ئل عبــــد |ره و|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3422|2 لنفيىل|ر عربــــى مصلىح محمد |من ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

632368 ر|لغف|ء محمد زىك عبــــد|ل| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

676863 لرحمن|هلل عىل عبــــد |مه عبــــد |س|حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3354|9 ى |سم|لد |يتـــ خ| ى|عيل حسي  مي  ى شمس|د| بــــ عي 

875549 رق رجبــــ محمد سيد |ط سيوط|بــــ |د|

765787 م|لش|روق محمد |فرح محمد ف ره بــــور سعيد|تـــج
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8o3486 حمد|محمد عمر محمد  ي|طبــــ 
|لمنى

635899 هيم|بــــر|لسعيد محمد محمد |ره |س قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

446|5| سم|م ق|عيل س|سم|م |محمود حس سكندريه|ل|هندستـــ 

|6|3|9 حمد|ندى حمدى زىك  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4776o3 ى|د ش|حمد خميس عبــــيد ج| |دين هي  سكندريه|ل|بــــ |د|

82532 محمد سيد محمود بــــدوي ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3|5743 ى عبــــد|مي لمنعم سيد|ر حسي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

5o2289 بــــيوم محمود بــــيوم| حمد رض| سكندريه|ل|علوم 

6o335| بــــوفوده|د |لجو|يمنى يوسف عبــــد لمنصوره|حقوق 

4758|6 ن محمد ذىك ذىك محمد|مرو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8486|6 نوس|د غردون ف|مريم عم ن|كليتـــ طبــــ أسو

97|55 د ممدوح محمد|لجو|مصطفى عبــــد  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

5o5386 لسيد حسن|لدين |بــــر سعد |محمد ج سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

857o|2 د عىلي|هيم ج|بــــر|م |سل| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

8o|8|5 ي |
حمد|حمد حسن لطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

784328 تـــتـــ|ره محمد موىس شح|س زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

776476 ه  لسيد محمد محمود|ني  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4838|8 هر|محمد سعيد محمد عيد ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

858855 ه | در فهىمي|لق|عيل عبــــد|سم|مي  ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

8933o6 بــــوزيد عىل |طف |محمد ع سيوط|حقوق 

|74643 ل عبــــده|حمد وحيد كم| ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

7687|8 لشيخ|يوسف | ء يوسف عط|رس| ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

6o8|8| ع|لسج|نفيسه سعد حسن  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

434524 مىل|لمع|محمد مصطفى | رش عه مشتـــهر|زر

489|29 بــــسيوئى محمد بــــسيوئى عمر| مه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

373854 للطيف|حمد عبــــد|للطيف |ر عبــــد|من |بــــ طنط|د|

229|o4 طمه فوزى حسنى محمد|ف ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|2o789 فظ سعيد|دى مجدى ح|ف ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

||5224 حمد زىك|رس |مروه محمد ي ى شمس|تـــج ره عي 
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769849 ن د عدلي عشم|عم| مي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

27o573 ف محمد نجيبــــ س|مه |س| ن|لم رسل|رسر ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

|26|79 لد رجبــــ محمد|ء خ|لزهر|طمتـــ |ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

252397 ر|لف|ن |ن رمض|ره شعبــــ|س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|64294 هلل محمد|حمد عبــــد |ل |جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

68o55| يد|يد محمدف|ء محمد ف|رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

849624 ي يوسف|م |رغد عص
لدين حنفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

254977 ى عط|ي |هيم عط|بــــر|قطبــــ | سمي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o7677 يدى|لع|د عيد |لمه عيد رش|س لمنصوره|حقوق 

46664 ئى|لموجود محمد دمر|حمد عبــــد | ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|o|4o عمر محمد محمد محمود بــــدوى ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

497795 م|لسل|لسيد عبــــد|طمتـــ مدحتـــ |ف ره دمنهور|تـــج

3|4235 حمد|مر |عىل نبــــيل عىل ع |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

3|6632 ه|يتـــ يشى حج| ج خي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

678o5 بــــ|لوه|ئل عىل عبــــد |حمد و| تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

4|4|3o لعزم بــــعلط|بــــو|هبــــه رفعتـــ محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9|||62 حمد |حمد محمد |ء |ل| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

3|98o2 هلل جريس| |ل عط|مريم هل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7|7|79 ي|لسيد |حمد | |لي|د لطوبــــىح  زيق|لزق|علوم 

52357 نىح  مجدى نجيبــــ جرجس| ره بــــنى سويف|تـــج

3|4347 هيم محمد يشى|بــــر|يوسف  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

|7o84 لسيد محمد|محمد | مه هره|لق|ره |تـــج

3646oo ن|ن محمود سليم|بــــسنتـــ سليم |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

787472 ي|بــــر|
هيم مصطفى عىل مصطفى حسينى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

448989 بــــو حمر|عيل محمود |سم|م صبــــرى |حس |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

284o74 تـــم موىس سليم|حمد ح| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

27||44 حمد مطر| منى عىل محمد متـــول  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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3659|o  |لش|ل عبــــد|عمرو جم
ى
حمد|ق ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 

ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

435536 ى نرص عبــــد |ي ه|لنج|بــــو |م |لسل|سمي  سكندريه|ل|حقوق 

|59484 لسيد|رق عىل |رضوى ط هره|لق|حقوق 

525|79 هلل|نور وليد عىل عىل فرج  سكندريه|ل|هندستـــ 

9|o522 بــــتـــ محمد عىل  |هلل محمد ثــــ|عبــــد ج|طبــــ بــــيطرى سوه

54|892 ى  ى |بــــر|عزتـــ حسي  هيم|بــــر|هيم حسي  سكندريه|ل|صيدله 

|8|79 ى محمد|لدين عل|م |حس ء حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

675|o| هيم|بــــر|ح |لفتـــ|م عبــــد |عمرو عص لمنصوره|ره |تـــج

|297|6 طف محمد عطيتـــ|عمرو ع هره|لق|بــــ |د|

85386o مل محمد|مريم محمد ك سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

45|923 بــــى|لدرش|ر محمد محمد |جر مختـــ|ه |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

254|67 |لرحمن ند|ء مجدى سمي  عبــــد |دع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

34|487 متـــ محمد عىلي|محمود شحتـــتـــ سل |ره بــــنه|تـــج

5|o837 ن|تـــه زيد|حمد محمد شح| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

678|53 لبــــيىل|ن |لسيد نعم|هبــــه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6|4o9 حمد|م محمد قدرى |سل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|247|  عىل  |لش|هلل عمر عبــــد|عبــــد
ى
ق سيوط|ره |تـــج

2o5|3 وى موىس|ل منش|حمد حمدى كم| هره|لق|ره |تـــج

2495|8 رى|لبــــ|حمد محمد عبــــد|ء |رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7|o545 لسيد|ل |محمد محمد كم| رن لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

6|28o6 ى مريم نسيم شفيق موىس سيفي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

922|8o لسميع محمد |م سمعه عبــــد|ريه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

9o2|6o لربــــ |د |نس مملوك نزه ج|ن ي صىح سوه
ج|معهد فنى

5|o828 ف |هيم |بــــر| ضى|لق|هيم |بــــر|رسر سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

642|88 ى|هلل حس|لسيد عبــــد|محمد  ني  زيق|لزق|صيدله 

6|739o وى|لحن|بــــر فريد |دين ص|ن ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

8o9298 حمد|لىحي |محمود محمد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9||674 د |لجو|لديبــــ عبــــد|يه عزتـــ | ج|تـــربــــيتـــ سوه
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4882|9 لخول|ء طلبــــه محمد |محمد عل م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

43933| لسيد عبــــده|دل |ء ع|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

346528 ح سيد محمد زريق|رتـــ صل|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

35|874 لبــــ محمد حسبــــ|محمد غ |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2|438o حمد خليل|هلل حسن |منه  هره|لق|ره |تـــج

7925|o حمد|لسيد محسن |ن محمد |يم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

699968 هيم|بــــر|حمد |لسيد |هدير  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

338973 عيل|سم|ن محمد |لسيد عثــــم|سعيد | لي|د |علوم بــــنه

326|22 هيم|بــــر|ندى مجدى غنيم  ى شمس حقوق عي 

|5932o ى|حمد محمد |محمد  حمدحسي  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

8||277 لمنعم محمود|خلود رشدي عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|39|73 سط عىل|لبــــ|جر مصطفى عبــــد |ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||665| م عىلي|لسل|در عبــــد |لق|عمر عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

287657 لمقصود فرج عىل|حمد عبــــد| |حقوق بــــنه

642o43 ي صل
لد منصور مهدي|ح خ|منى زيق|لزق|عه |زر

76349o لعصفوري|لسيد |حمد |لسيد |هلل |منه  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

45o394 ف محمد عبــــد |يوسف  لمعىط|م عبــــد |لسل|رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

3937o رى|لسق|زن محمد غريبــــ بــــدوى |م هره|لق|علوم 

4764|4 ن|بــــو ضيف سليم|حمد محمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

283||7 فظ|فظ محمد ح|مح ح|س ن|حقوق حلو

28962o ر|حمد عم|سيد عىل | سه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

476|82 ن محمد يوسف أبــــو حطبــــ|رو سكندريه|ل|بــــ |د|

6289|6 لمدرى|هلل |عمرو سعيد محمد محمد عبــــد  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

89|43o حمد حسن |س |ء عبــــ|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

686239 هيم هيكل|بــــر|لسيد |يمن |محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

642563 ل|لع|محمد سمي  جمعتـــ عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

34|8|o عيل|سم|سعد |رص |ن| نور ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7|8o27 ل|لع|هبــــه محمد محمد عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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6|4|o2 ر|لسعيد محمد عم|ل |من |صيدله طنط

77o3o5 ف عبــــد |محمد  ألعرص|لحكيم |رسر زيق|لزق|علوم 

4o9242 لرحيم|لسيد عبــــد|رضوي حسن محمود  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

252652 وق سعيد ص رح|لق|لح |رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

258586 دى|له|لحسيبــــ عبــــد|م وحيد عبــــد |سل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4|4|68 دى|لبــــغد|ده عىل مصطفى عىل  |مي |نوعيتـــ طنط

68o782 ش محمد عىل|لدمرد|لد |ن خ|نوره لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2o7|6 حمد|يوسف محمد طه  لفيوم|لعلوم |ر |د

6||932 ن|ئى محمد يسن رسح|أم |تـــربــــيتـــ بــــنه

7o8754 م محمد عىل محمد|م عص|سل| لمنصوره|حقوق 

32o|43 حمد|شد |حبــــيبــــتـــ مجدى ر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

465577 مؤمن ربــــيع محمد بــــيومي ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

857929 هلل محمد|ل عبــــد|ء جل|لشيم| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

6o25|6 ره|هيم رسر|بــــر|رق فتـــىح |فتـــىح ط |تـــربــــيتـــ طنط

85599| ى|لحميد |عبــــي  عىلي عبــــد مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

242o59 ي
لحميد محروس|نور عبــــد| |دئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

95837 م|لسل|بــــر جعفر عبــــد|ح ص|سم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|53|4o دهم محمد|بــــد |مح ع|س ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

9o||8| محمد محروص طه محمد  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

8o7548 هيم|بــــر|روي محمد رشدي | ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

427567 لمنعم |لحليم عبــــد |بــــ عبــــد |لوه|مصطفى عبــــد 
شعيبــــ

|ره طنط|تـــج

22|||9 ى محمد سليم| ى|يه حسي  ن حسي  ى شمس|زر عه عي 

9589| س محمد|تـــفى محمد عبــــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

528388 |لنج|بــــو |هيم |بــــر|ء محمد |لرحمن عل|عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

2o9|8 رص عىلي محمد|لن|مر عبــــد |تـــ ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

879827 م سيد محمد  |لسل|ئى عبــــد|م| سيوط|صيدلتـــ 

76332o ي
ش|لدمرد|هيم محمود |بــــر| |دئى صيدلتـــ بــــورسعيد

7|774 مجد تـــوبــــتـــ صفوتـــ لطفى| لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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45ooo5 لنبــــوى|يمن محمود محمد |سلىم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

347754 بــــوعيلتـــ|ل سيد حميده عىل |مصطفى جم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

255|72 ى|مل حمدى محمد | وى|لجي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

62855| ي |م ه|سل|
حمد متـــول|ئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

335538 هيم|بــــر|هيم |بــــر|دل |مل ع| ى شمس| لسن عي 

634322 هلل|لد محمد محمد عوض |دتـــ خ|مي ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

7694|8 ء ممدوح سيد محمود|سم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

65747 ى|مه |س|د |زي حمد حسي  لفيوم|حقوق 

33|623 لدين معوض محمد|ح |يدى صل|ه |حقوق بــــنه

6785|4  رزق |د |حبــــيبــــه عم
ى
لسيد|لدسوق لمنصوره|ره |تـــج

8|o256 ي محمد عمر تـــوفيق
مصطفى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

425938 حمد محمود|هلل |ء عبــــد|رس| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

2|6|5| ى طقطمش| رس صفوتـــ حسي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o6577 هلل|لد محمد خي  |عمر خ لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

|2o249 لبــــدوى عىل جمعه|لسيد |عىل  ن|بــــ حلو|د|

68o236 دى محمود موىس|رحمه ش لمنصوره|حقوق 

|3439o لعزيز|ن عبــــد |ل مرج|زينبــــ جم ن|هندستـــ حلو

28o333 ي محمد 
لسعيد|وصفى محمد وصفى هره|لق|حقوق 

269723 ى|ل ل|د كم|مصطفى فؤ شي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

76455o ن محمد شنشن|لد رمض|عمر خ ره بــــور سعيد|تـــج

8o8888 يف فؤ لس رسر دي|د ن|كي  ره بــــنى سويف|تـــج

9o|75 شتـــ|لعزيز عك|شتـــ عبــــد |محمد عك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

335625 ى هيم|بــــر|هلل |مجدى عوض | يوستـــي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

755938 دل عليوه محمد|حمد ع| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

338269 لسيد صبــــيح|لسيد محمد |محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

82o3o3 هلل عىلي|حمد محمد عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

6954|| لقشو|لسيد محمد |محمود محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o552 بــــسنتـــ محمود عىل سيد صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

7o9862 عيل|سم|مريم محمد فوزى عبــــده محمد  لمنصوره|حقوق 

2|3|27 ى عبــــد |ي ى محمد فطي  لحميد|م عبــــد|لسل|سمي  ى شمس|د| بــــ عي 
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7539o4 ى|بــــر|ء عىل |ل| هيم حسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

||5935 لمنعم سعودى|نىه محمود عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|5oo49 حمد محمدعىل|حمد محمود | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

8764| لروبــــى روبــــى|ح عويس |سم لفيوم|لعلوم |ر |د

669oo حمد|در |لق|دين محمد عبــــد |ن لفيوم|ر |ثــــ|

236368 ي|ر
ى محمود عبــــد| ئى لكريم|حسي  ن|بــــ حلو|د|

258972 م رجبــــ عصمتـــ رجبــــ محمد|هش ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

86796 حمد|حمد مصطفى |لد |خ دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

529732 لحليم فهيم منس|محمد عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

2|8o8| لبــــدرى صغي |هيم |بــــر|عمر  هره|لق|صيدله 

836o|5 حمد|حمد سعيد |محمود  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

69|329 ن محمد|هيم محمد عربــــ|بــــر|ندى  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

774357 ره|حمد محروس أحمد عىل عم|يوسف  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42562o ن|حمد رضو|ج محمد |رحمتـــ ض سكندريه|ل|بــــ |د|

847o36 حمد عىلي|حمد حسن | ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

6|77|o لحديدى|حمد محمد مسعد | حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

324684 حمد|لحميد |ده عبــــد|محمد حم ن|ضتـــ حلو|علوم ري

6o7428 كشر|ل|نور عبــــده محمد  لمنصوره|هندستـــ 

496327 فظ محمد حسن|هيم ح|بــــر|حبــــيبــــه  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

2o|33 وى|رص محمود قن|لرحمن ن|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|53436 هلل|ن وليد محمد عبــــد |نوره تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

623599 لعش|بــــىل عىل |لغر|مصطفى | دين لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

53o242 عيل محمد خليف|سم|رس محمود |ء ف|ل| سكندريه|ل|هندستـــ 

75978| رق محمد مهدى|ء ط|ل| لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

24693 لم|يوبــــ يوسف س|طمه يوسف |ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o286 لرحمن مجدي رجبــــ محمد|عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

43467 س محمد|رحمتـــ عمر عبــــ ى شمس|تـــج ره عي 
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28|765 ن سيد مصطفى|محمود رضو ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

7864|7 محمد سعد عىل مصطفى عىل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

65o3| م|لسل|ل عبــــد|لع|ضل عبــــد|طمه ف|ف ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

9o6o9 بــــ|لتـــو|ن عبــــد |رتـــ حسن شعبــــ|س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

48987| حمد|طمتـــ مصطفى سعد مصطفى سيد |ف سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

5o2889 هيم|بــــر|لد فتـــىحي محمد |ره خ|س سكندريه|ل|علوم 

23846|  سل|لش|ره عبــــد|س
ى
|لش|مه عبــــد|ق

ى
ق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

475oo6 حمد محمود نجيبــــ|ئل |حمد و| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|28968 يم|لد|تـــ عبــــد |لشح|دل |لؤى ع لفيوم|عه |زر

356||8 حمد محمد نجيبــــ جوده محمدحمود| |ره بــــنه|تـــج

49443| م|ح حمدى محمد عل|محمد صل |ره طنط|تـــج

769923 بــــو عتـــقيه|لمعىط |فظ عبــــد|لح|جر عنتـــر عبــــد |ه ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

4|22o9 لم عويس|هيم س|بــــر|مد |محمد ح لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

35968o يمن ممدوح محمد|جر |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|47986 لعزيز|حمد عبــــد |م |دل عص|ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3259|7 حمد محمد|ل |ء جم|عىلي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o45|9 حمد |لفضل |بــــو|لد |م خ|سل| ج|ره سوه|تـــج

57278 ف صبــــىح جبــــر| |دين ئيل|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

47735 ى نبــــيل عبــــد|ي تـــ|ح حسن فرح|لفتـــ|سمي  هره|لق|بــــ |د|

6|866o ي|لتـــو|حمد محمد |محمد  رج  ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

95783 م|لسل|يه سعيد محمد عبــــد| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8o5o9 بــــطح|ل|حمد |حمد عىل |م |ريه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o6277 عيل |سم|حمد |محمود زيور  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

4337|6 لحفيظ جميل|م عبــــد|محمود س |عه طنط|زر

49367  عبــــد|لش|مصطفى محمد عبــــد
ى
لمحسن|ق ن|ضتـــ حلو|علوم ري

23373 د|س حم|س عبــــ|حمد عبــــ|حمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

92|248 لرحمن محمود  |لدين عبــــد|ل |حمد جم| لمنصوره|حقوق 

883|94 بــــ |فظ دي|مه ح|س|خلود  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9o4|o3 ر ممدوح طه محمد |من ي صىح سوه
ج|معهد فنى

7|64o| تـــ|د|لس|بــــو|حمد |مهند صبــــرى محمد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

Thursday, September 6, 2018 Page 9436 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

49o5|4 لنعيم عىل عىل|ء عىل عبــــد|رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

|25357 دى مجدى لمع ينى|ف وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

88o54 هيم|بــــر|مل |هلل ك|دى عشم |ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

63858o هلل|حمد عبــــد|نفرتـــيتـــى محمد  ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

6|o8o8 وى|ألج|ئى |ليم|م محمد  ط|بــــ دمي|د|

892244 يف مصطفى عبــــد ى |رسر لعليم حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

264o4 عيل محمد حسن|سم|عيل محمد |سم| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6||7|o لعزم حبــــيبــــ|هلل أبــــو|حمد عبــــد| |تـــمريض بــــنه

88|375 حمد عىل  |محمود محمد  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

77628o س|لسيد محمد عبــــ|ء |ل| زيق|لزق|بــــ |د|

7o7493 ى |ن لعدروىسي|بــــو بــــكر مقبــــل |ديه خي  ط|معتـــ دمي|علوم ج

||6746 ي هل|تـــغريد ي
ل|رس حسنى |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

5|9794 لجيد فريج|رق عبــــد |ء ط|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

63o255 بــــو زيد|مد |مصطفى محمد ح زيق|لزق|علوم 

3|395| لسيد|لسيد |د فرج |ء عم|غيد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

85o3|8 حمد حسن محمد حسن| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

54986 مل حسن|ل ك|جر جم|ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|2456o يوسف محمد سعد عىل ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

5o|566 ف|حمد خل|لدين سعد |ل |يتـــ جم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

789325 ر|يدى محمد حسن بــــح|ه زيق|لزق|بــــ |د|

635|39 مه حسن|بــــ سل|لوه|بــــ عبــــد|رح زيق|لزق|بــــ |د|

44|439 لدين|م فتـــىح سعيد شمس |سل| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

786434 ؤد|لسيد د|للطيف |لح عبــــد |صبــــىح ص ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

8568o9 لح لمعي موىسي|عزه ص ي|بــــ |د|
|لمنى

335679 ى |س حمد موىس|رتـــ حسي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

||7449 حمد|لد محمد |محمد خ ى شمس|تـــج ره عي 

2|5323 روق يونس|رق محمد ف|ء ط|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

438793 ف محمد نبــــيل| حمد أرسر لشيخ|طبــــ كفر 
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8o28o4 ء فهىمي سعد|سم بــــه|بــــ ره بــــنى سويف|تـــج

3o837 هد|حمد مج|مريم محمد   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

63699 حمد|ن محمد |محمد سلط لفيوم|حقوق 

485847 عيل محمد|سم|د |ء رش|شيم ره دمنهور|تـــج

|2|o|6 حمد ممدوح محمود عمر|رس |ممدوح ي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

45943 تـــم فتـــىح حفنى|رتـــ ح| س ن|تـــربــــيتـــ حلو

|5||2o هيم حسن|بــــر|مد |ئى ح|م| ن|بــــ حلو|د|

833o42 لعبــــد|لرحيم عىلي |ديه عبــــد|ش ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

782536 ي|ربــــيع 
لسيد محمد مصطفى زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

32o29o ضى محمد سعد|لر|كريم محمد عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

695756 ج |لبــــلتـــ|عيل |سم|يمنى محمد جبــــر  لمنصوره|علوم 

87639 ه عم| بــــي|مبــــ|ن |لدين رضو|د|مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

95|48 ن|ح فتـــىح خليل رضو|صل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7556|5 حمد|لسيد |طمه عدلي |ف ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

49662 ر عىل نرص عىل|من هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|3|o5 لقفص|مد |ل ح|ن جم|رو |بــــ طنط|د|

846642 خديجه عيسي عىلي سعيد ن|تـــمريض أسو

622597 عيل|سم|لنبــــى |لحميد عبــــد |صم عبــــد |حمد ع| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6||o59 ضى|زينبــــ محمد حسن م ي صىح طنط
|معهد فنى

32o452 حمد محمد نرص|محمد  ى شمس| لسن عي 

265334 ى محمد  لدحن|مهند خي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2o365 حمد محمد|يوسف مجدي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

7755|8 لعظيم|لعظيم مصطفى عبــــد|مصطفى عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

7o3699 رزق| ريز موريس زكري|م زيق|لزق|بــــ |د|

|54329 رص وحيد محمد|حمد ن| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

825847 حمد محمد|لد |ء خ|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

753954 ى محمود طنط|ره نجدى |س وي|مي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

754563 د|لحسيبــــ قوشتـــى ج|ء عبــــد |سم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

5o8258 |لرحيم |ح عبــــد|لفتـــ|لدين محمد عبــــد|ء|بــــه
وى|لشن

سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 
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5o|542 ن|لح رسل|هيم ص|بــــر|لك |لم|سيد عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

27|3| شم يوسف|جده محمود ه|م هره|لق|ره |تـــج

859578 هلل|حمد عبــــد|بــــر |محمد ص ي|هندستـــ 
|لمنى

62o852 لحسينى|لد مصطفى |حمد خ| ط|حقوق دمي

86984o بــــي|ن عر|بــــر عثــــم|محمد ج ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

325269 غبــــ|لمقتـــدر ر|حمد فتـــىح عبــــد| هره|لق|هندستـــ 

6263|5 لرحمن|د عبــــد|د فؤ|ء عم|عىلي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2628o8 ح|لفتـــ|لمقصود عبــــد|يمن عبــــد|محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

8672|5 ي |مريم روم
سحق محروص|ئى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

257235 رى تـــرىك|لبــــند|ء محمد |ول هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

489o47 ن محمد|رق شعبــــ|ط| دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|o855 ن|ء فوزى محمد رجبــــ سليم|شيم |بــــ طنط|د|

|69948  بــــرسوم|ف
ى
دى شهدى شوق |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

49257o هيم متـــول|بــــر|حمد محمد |سعيد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8223|7 لسيد|ك عبــــد|تـــ سدر|دي فرح|ف ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

762793 ج|هيم محمد يوسف يوسف حج|بــــر| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

32299| ن|وى عىل عثــــم|هيم قن|بــــر|يتـــ | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4|8o|o ى مدحتـــ محمد  عيل|سم|نرمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

29|32 حمد|بــــ محمد |شكرى عيد دي ن|بــــ حلو|د|

536o78 زى|حمد حج|رق عىل حسن |مه ط|س| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

7|65o2 محمد فتـــىح عوض صبــــح زهرتـــ ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

226594 ن عطيه|در نظىم دمي|ن ى شمس|زر عه عي 

865375 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|لعزيز محمد |عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

772647 بــــ|حسن لبــــيبــــ مصيلىح درويش خط| مه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

267589 ء حمدى موىس عفيفى|رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

53929 لعظيم سيد|مه عبــــد |لعظيم سل|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

7o2946 هيم|بــــر|لنبــــى |مل عبــــد |لسعيد ك|ء |رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

225|| |لنج|بــــو |صم عىلي سعد |ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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367453 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|م |سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

545o4 حمد|محمد حسن عويس   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

65398 ه محمد سيد | هيم|بــــر|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

8o7o43 د|لجو|ء بــــحر عبــــد|بــــه| شف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

462225 ن ي عبــــد ربــــه |عم| مي 
ي|لجن|د بــــسيوئى

ينى لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

862322 س حسن|رص عبــــ|تـــسنيم ن |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

646597 لبــــدويىه|تـــسنيم رزق رزق محمد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

77o6o5 لربــــع|مصطفى محمد مصطفى موىس  |ره بــــنه|تـــج

27259 د|لحد|رص محمود |ء ن|هن هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

257o6 بــــوزيد|هلل |ء محمد عبــــد |رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

8o375| ن|عوم سليم|ن ن|نه سليم|دمي ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

6||823 لدين|ل |عىل محمد فهيم جم |بــــ طنط|د|

628235 |لبــــن|عيل |سم|عيل |سم|ن |ن شعبــــ|سليم زيق|لزق|نوعيتـــ 

7|5389 ن|م عىل حسن حمد|محمد حس |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

82|5|2 ى | ى شح|لفنس |مي  تـــه|مي  ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

8o|37o ه سيد صل| هيم|بــــر|ح |مي  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

2648|| يف  هيم|بــــر|لحسينى |لسيد |بــــسمه رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

77678| ذل|لش|حمد |هبــــه عىل محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

5o7443 هيم|بــــر|حمد حسن |رص |لن|ير عبــــد |بــــش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o4|88 ن |س عوض مني  سليم|تـــوم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6|o8o4 هلل|لرحيم محمود محمد عبــــد |مريم عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

2|356| هلل|حمد حسن عىل سعد| |دين ى شمس|د| بــــ عي 

5|9899 ي شوم| ند
ى
ن|أحمد شوق علوم دمنهور

952|9 ء حمدى يوسف خليفه|ول تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

68o96o حمد حسن|حمد |عمر محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

686oo| ف محمد محفوظ |يه | هيم|بــــر|رسر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

33374| لسيد|حمد مصطفى |محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

26|747 ن|لسيد سليم|رص محمود |لن|محمد عبــــد |طبــــ بــــنه

438952 ص|لقص|ح |لنبــــى مصبــــ|حمد عبــــد|محمد  لشيخ|طبــــ كفر 

|3oo32 ونيك د حليم سعد|ميل| في  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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762|28 لسيد عىل نرص|لد وليد |خ ره بــــور سعيد|تـــج

5|2|76 لديبــــ|ن |رق نعم|محمد ط هره|لق|ج طبــــيع |عل

|36842  عىلي|روق فؤ|د ف|لد فؤ|خ
ى د حسي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر

7oo267 ه جمعه عبــــد | وى|لشبــــر|لمنعم |مي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

23o222 هلل محمد خليل|بــــ حمدى عبــــد|شه هره|لق|بــــ |د|

237o53 ن سيد محمود عىل|ء شعبــــ|سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

26726 وى|منيه مؤمن سويلم هند| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

442566 ده|هلل حم|يتـــ حمدي تـــوفيق عبــــد| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|78699 ف مختـــ| |ند ر محمد|رسر لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

9|7778 ء هديه محمد مصطفى  |سم| سيوط|بــــ |د|

2332|o لنبــــى|د جمعه عبــــد|جر عم|ه هره|لق|بــــ |د|

5|8|98 حمد عرفتـــ|لسيد |لسيد |ء |ل| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

884973 طف حسن محمد |ء ع|رس| سيوط|بــــ |د|

887365 هلل  |بــــ |ك ج|لمل|د عبــــد|رى عي|م سيوط|تـــربــــيتـــ 

4228o4 مد|ر ح|لغف|لربــــ عبــــد |د |مل سعد ج| إلسكندريتـــ |تـــمريض 

539859 م رجبــــ حسن حسن محمد|ريه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

236355 ف معروف تـــوفيق|نه |دمي رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

786273 حمد|لحليم |حمد عبــــد |ره |س قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

242883 ن|لد سعيد محمد فرح|خ هره|لق|بــــ |د|

9||6|o حمد  |هدى بــــخيتـــ ممدوح  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

52o94o  عىل محمد مصطفى
ى
أمل شوق عه دمنهور|زر

8|27o| سعد|لمسيح لويس |نه عبــــد|دمي ي|طبــــ 
|لمنى

255398 وندى|لل|هيم محمد |بــــر|ح |ن صل|يم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

792|33 لكريم دخيل|ء محمود عبــــد |لزهر| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8|499 ي|لحكيم |ن عبــــد |يم|
لبــــدري مهنى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

527oo6 ئيل|در بــــدرى ملك حبــــسر ميخ|ن سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6o3938 بــــى|لتـــر|لسعيد |حمد |محمد نرص  |ره طنط|تـــج

6324|| هيم|بــــر|جر محمد حسن خليل |ه زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

3595o2 ي س|يتـــ |
لحميد|مي عبــــد|هلل مصطفى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|6944 ى|لعظيم فتـــىح عبــــد |عبــــد  لعظيم حسي  هره|لق|هندستـــ 
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9o3487 لعبــــد بــــخيتـــ |م فليبــــ |بــــر| سيوط|علوم 

693o38 ى محمد  ح|لفتـــ|حمد محمد عبــــد |نرمي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6|385o لسيد|ر |لغف|حمد عىل محمد عبــــد| |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

893|78 ن |ن نعم|طف وهم|م ع|هش سيوط|عه |زر

262o48 ى|لحميد عبــــد |حمد محمد عبــــد| لحميد بــــحي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

||6244 لمسيح عزيز|طف عبــــد |تـــي  ع|فلوبــــ |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

|283|6 لم شديد|ء عيد س|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

353852 ى محمد|حمد محمد | حمد خي  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

|4749| لكريم محمد|د |عيل سيد ج|سم| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

7392| صف|د و|جد عي|نوبــــ م|بــــ| ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

349844 حمد محمد سليم بــــدوي|محمد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

8o8878 دير|بــــ|لمسيح صموئيل حبــــيبــــ |عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9o|889 للطيف  |هلل عبــــد|د |لد ج|بــــ خ|رح ج|عه سوه|زر

884964 شد  |ئل وجيه لمع ن|و سيوط|هندستـــ 

|63698 لدين مصطفى محمود|ء |زن عل|م ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|3o368 دل عيد عىل|محمد ع ى شمس حقوق عي 

|34946 لرحمن ممدوح عىلي محمد|عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

6|569 تـــ محمد درويش حسن| مي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

449687 فظ|هلل عنتـــر ح|حمد عبــــد |لمنصف |عبــــد  |حقوق طنط

886946 د يوسف جرجس |مريم ميل معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

2oooo رس محمد محمد|حمد ي| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

688792 حسن محمد طلبــــه محمد محمد بــــدوي لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

83539o هلل محمود||ل عط|ن كم|نوره ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

2526|6 بــــ|لدين خط|ح |هيم صل|بــــر|يه | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

45957| حمد|لسيد |بــــ فتـــىح |هلل إيه|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

362237 د ملك|جد ميل|مي  م| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

8o79|5 ر محمد عىلي سيد|من ي|بــــ |د|
|لمنى

|8724 دير|بــــ|روق |د ف|جورج عم ى شمس طبــــ عي 
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77o|72 زى|حمد حج|حمد مصطفى |مصطفى  ج|ره سوه|تـــج

755|98 لمبــــدي|حمد عبــــد |صبــــرى | مه تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

335895 تـــتـــ|لقطبــــ شح|لدين |هلل صفى |منتـــ  ى شمس حقوق عي 

|5598| ن دق|يشى نعيم ص| مي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

329392 ى|حمد محمد ش|لرحمن |دين عبــــد|ن هي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

845887 ي محمد عىلي|عبــــد
هلل مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

65929 ن|حمد رمض|حمد ربــــيع محمد | ره بــــنى سويف|تـــج

35789 در مبــــروك|لق|رص فتـــىح عبــــد |ء ن|ل| ن|تـــربــــيتـــ حلو

325o2 ره|لسيد عم|لمرضى محمود |حمد عبــــد | هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

2|3|69 لعطيفى|لدين |ح |رق محمد صل|ط| ر|ي ى شمس|د| بــــ عي 

4o7384 هيم|بــــر|د |دى فؤ|له|هدى  سكندريه|ل|بــــ |د|

259593 لجندى|مد |ل مهدى ح|هدير جم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|3736 لد محمد مرىس|حمد خ| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9655| ء حلىم سعد عطيوتـــ|شيم لفيوم|لعلوم |ر |د

76767o يف|در عطوه محمد |لق|خلود عبــــد  لشر لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

5o49|9 ى |ي مد|حمد ح|حمد محمد |سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

986o4 لمنعم محمود|ء جمعه عبــــد |سم| لفيوم|حقوق 

26853 لكريم|د |دى ج|له|دل عبــــد |ع| نور هره|لق|ره |تـــج

8|76|7 ي رجبــــ شح|ه
وي|تـــه طرف|ئى ي|عه |زر

|لمنى

22677o زق|لر|حمد نبــــيل محمد عبــــد| ى شمس حقوق عي 

53279 يه عويس محمد عويس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

65526 رس محمد حسن محمد|ف لفيوم|هندستـــ 

69356| وى|لشه|دى |لن|لمحسن |دل عبــــد |يه ع| لمنصوره|هندستـــ 

854995 لنبــــي|هر عبــــد|د غويل ط|ميل سيوط|حقوق 

367579 ي سليم عط|سيمون ه
هلل||ئى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

5|462| وع فتـــىح مبــــروك|ء مط|سم| بــــ دمنهور|د|

5|o|o| د|ن مر|س سليم|روق عبــــ|أحمد ف طبــــ بــــيطرى دمنهور

843||o دي|لمنعم محمد بــــغد|طمه عبــــد|ف ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

3348o4 لسيد|حمد محمد |ئى |يتـــ ه| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

293o4 لبــــ خرصى|بــــو ط|مي  محمد | ن|بــــ حلو|د|
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697956 ن محمد|دى رمض|له|يه عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

358788 ل|لعزيز رح|م محمد عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

26oo7o ح محمود سليم|لفتـــ|جر عبــــد|ه شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

7o8783 ى|بــــو |لمجد |بــــو |ح |ن رم|يم| لعني  لمنصوره|حقوق 

|3693| هيم|بــــر|لحميد |مهند محمود عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

243268 بــــو |هلل |لرحيم عبــــد |م عبــــد|سل|ل|يمنى سيف 
حسنه

هره|لق|ره |تـــج

37o88 لففى|لمجيد |لمجيد عبــــد|حمد عبــــد|وليد  هره|لق|ر |ثــــ|

338923 مر|لسيد ع|طمتـــ صبــــىحي محمد |ف |حقوق بــــنه

228884 رق حنفى محمود|ن ط|نوره لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|334o9 ئى محمد عيد|محمد ه لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

48849o هيم عدوى عىل|بــــر|حمد فتـــىح | ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

76|74 ي|ر
ن|حمد رمض|سيد | ئى سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 

لهرم|ره | سق

76o|36 حمد محمد|جر عىل |ه لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

686596 م عىل يوسف|لسيد عز|م |عمرو هش لمنصوره|هندستـــ 

39525 هلل|لعزيز عبــــد |بــــ عيد عبــــد |شه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|5465 هيم  |بــــر|دى محمد سيد |ش سيوط|ره |تـــج

452o84 لجرن|ل محمد محمود |لع|محمود عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

845o33 حمد|سط |لبــــ|ن عبــــد|سيد سلم ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

227o5 دى|له|د عبــــد |د ممدوح فؤ|زي ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

26|296 هيم زىك|بــــر|مل |ك| نور ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

62o826 ى محمد محمود |ي م|لمتـــولي ضي|سمي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

33636| ن وجدى|ء رمض|جر عل|ه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|78499 حمد|لد جمعه |ده خ|مي ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

45|6o8 ف فتـــح | دوئى|لسم|هلل محمد |رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

4896|7 بــــو زيد|ئل محمد محمد |ن و|يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

767877 ى قط|ء خ|وف مش|لد خي  لعريش|بــــ |د|

5o275 هيم|بــــر|لعظيم |هيم عبــــد |بــــر|خليل  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

79o775 هيم|بــــر|كر |لعزيز ش|ء عبــــد |رس| لعريش|تـــربــــيتـــ 

752o54 ي إبــــر|حمد كم|
هيم|ل حسنى ى شمس|زر عه عي 

893|23 رف عطيه  |لدين ع|ندى نور  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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5||63 حمد مدحتـــ صبــــرى محمد| لفيوم|نوعيتـــ 

26|54| ن|سيوىط لبــــيبــــ سلط|محمود محمد  |بــــ بــــنه|د|

765o42 لمول|لسيد سعد عمر عبــــد |ن |رو ره بــــور سعيد|تـــج

6o8o57 لسحىل|هيم |بــــر|لبــــكرى |محمد | لي|د لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

482573 هيم|بــــر|ن |ء محمد فهىم سليم|شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|3536 لفتـــوح|بــــو|أدهم عطيه محمد فوزى  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

855349 |دي نبــــيل محروس حن|ف ي|هندستـــ 
|لمنى

7|6872  سليم|حمد سليم|
ى
ن|ن شوق ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

277565 مه|حمد سل|رس |ئى ي|م| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

2o33| لم|لفضيل حسن س|م عبــــد |مهند عص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4957o8 ى خرصى|دل محمود |ع حمد حسني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

643368 ى|ه ى حسي  لتـــ وحيد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

882576 فظ عىل  |لح|مروه جمعه عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

763434 ن محمود|لدين رمض|ح |صل| دين بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

45|427 ل|شور هل|هيم ع|رتـــ إبــــر|محمد سم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

299684 حمد|حمد حسن |ئى |سم ه|بــــ دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

753||6 هيم|بــــر|هيم خليل |بــــر|حمد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

868427 يه فتـــوح محمود محمد| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|53226 حمد|يمن محمد |بــــسمه  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

76o2|o لعليم|مر محجوبــــ عبــــد |محمود تـــ لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

54|498 ن|حسن سعيد حسن صهو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

485994 ل بــــيوم محمدمرىس بــــيوم|مريم جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77|945 بــــر محمد عىل بــــدوى| كريم ج زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2649| رق محمد عىل|محمد ط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

43866o وي|لصفط|د |دل يوسف حم|عمر ع لشيخ|بــــ كفر |د|

33oo82 ر كريمه|لغف|حمد عبــــد|ر |من |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

858|4o ي عبــــد|بــــر| للطيف حسن|هيم خي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

79|o6o ن|لحليم شعبــــ|ممدوح حسن عبــــد| دين ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

7o9o49  شعل|د |هبــــه فوزى رش
ى
ن|لدسوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

778289 حمد|لصمد |عمرو محمود عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

Thursday, September 6, 2018 Page 9445 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

289|4 ق|د تـــري|لد ضي|حمد خ| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|3543o ى بــــدوى محمد|يم| ن حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

|5779| لمقصود حسن|لد عبــــد |خ| سهيل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

773286 ره|حمد عم|م محمد |ء هش|ل| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

5563| ن جمعه طلبــــه|ء رمض|سم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

825623 حمد|حمد محمد كلىحي | ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

5o2736 لسيد محمود|مر فتـــىح |س| ر|ي سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

35o7o9 هيم|بــــر|دى |له|ر ممدوح عبــــد|من |حقوق بــــنه

364432 لمسيح حليم|طف عبــــد|بــــيشوى ل ى شمس حقوق عي 

536744 ي يشي منصور يوسف عم
ره|مصطفى ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6o9287 نه|حمد شبــــ|حمد مصطفى |لمطلبــــ |عبــــد ط|بــــ دمي|د|

755429 حمد محمد محمود|له |ص| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4oo54| حمد|مل |لسيد ك|طمتـــ |ف  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

624578 ه جم نم|مه محمد غ|ل سل|ني  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

9432| لكوم|حمد |دى محمد |له|سلسبــــيل عبــــد منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

6o4369 لعكل|ن |حمد محمد شعبــــ|محمود  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|4282| ى ج|ي ور|رج سيد مج|سمي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

37|277 هيم كشك|بــــر|لسيد |هلل عربــــى |نعمه  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

699645 عيل|سم|فظ |لح|رس عىل عبــــد |ف لمنصوره|بــــ |د|

35446 ي
كر|مجدى نبــــيل ش| سيلفى ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 

تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

23oo69 تـــتـــ|حمد يشى محمد متـــول شح| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

46544o ى|ن سيد أحمد |ء حس|محمود عل لعشر |هندستـــ طنط

782537 هيم عوض سليم|بــــر|م |م|لدين |ج |رس زيق|لزق|طبــــ 

76459| ي|حمد |تـــ |لسيد بــــرك|عمر 
تـــي|لعى نوعيتـــ بــــور سعيد

843366 ن وس|كرم متـــري تـــ| مي  ورصى ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

|6535| ء محمد عبــــدتـــ عبــــدتـــ|ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|3o45 حمد |ه |لل|ضى عبــــد|لر|دل عبــــد|ع ج|بــــ سوه|د|

224723 هيبــــه عىل هيبــــه عوض عطيه |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

634968 عيل|سم|لرحمن |محمد حموده عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 
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|522|4 ه ممدوح محمد | لسيد سعد|مي  ى شمس|زر عه عي 

62646| ى  ف محمد فتـــىح عبــــد|نرمي  هلل|رسر زيق|لزق|صيدله 

823|o3 ى يمن عزتـــ كزول| |كرستـــي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

49o235 للطيف محمد|هيم عبــــد |بــــر|مل |حبــــيبــــتـــ ك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

784326 بــــو خليل|لحميد |لسيد عبــــد |ره |س زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8|2757 حمد|ده محمد عيسي |غ ى شمس طبــــ عي 

26|o42 ى|هدير ع دل وهبــــى حسي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4o7486 حمد مسعود منصور|سهيله محمد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

522o|8 تـــى|لزن|عيل محمد |سم|هديتـــ صبــــىح  ره دمنهور|تـــج

696355 بــــو سيف|مد |ره محمد ح|س |ره طنط|تـــج

639o63 لسيد محمد|ل |محمد سعد كم زيق|لزق|بــــ |د|

22o25o س|لنح|مه محمود محمد |س|يوسف محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

793o89 |يم محمد شتـــ|لد|ميس محمد عبــــد |ل عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

25377 وى محمد|لشبــــر|حمد |يه | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4296o| ر|لجز|عىلي | محمد رض |ن طنط|سن|طبــــ 

899796 هيم منصور |بــــر|ر |تـــ مختـــ|بــــرك ي صىح سوه
ج|معهد فنى

7|83o فهيم عزيز| رنيم رض لفيوم|بــــ |د|

262o4o يف رسور|محمد  ف حسونه رسر رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

83|387 ى محمود| ه محمد حلىمي حسي  مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

865467 ي عىلي|شيم
ء محمود مصطفى |نوعيتـــ قن

9o2933 حمد  |هلل يوسف |يوسف عبــــد ج|ره سوه|تـــج

5o7579 لسيد محمد|لد محمد |رضوى خ سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

664o7 ن|س شعبــــ|لنبــــى عبــــ|عبــــد | دين لفيوم|بــــ |د|

4477oo نور حسن فرج|ن محمد وديد |يم| سكندريه|ل|ره |تـــج

87o949 ى طه  |لعل|بــــو|زينبــــ حسي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3o4o7 ى غندور زىك غندور| يوستـــي  ن|صيدله حلو

88||7o ء سحيم محمد سحيم |رس| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|4|494 ف |عمرو  للطيف|هيم عبــــد |بــــر|رسر تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

3|3oo4 هر محمد|حمد م|لرحمن |عبــــد |ره بــــنه|تـــج

462732 هلل|دل محمد محمد عبــــد |محمد ع لشيخ|تـــمريض كفر 

8867o2 قيم |يق يو|مجدى ف| دون|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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277962 ف |هبــــه  حمد مصطفى|رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|5|8|2 لسيد|حمد |هدير صفوتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

89oo7| ئيل لطفى عطيتـــ |م ميخ|ر سيوط|علوم 

825o33 ي محمد|
حمد منتـــرص حسنى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

43o8o9 حمد محمد بــــدوى|مد |ن ح|يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5o2544 حمد|متـــ محمد محمد |س|عمر  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

499|89 شد|لم ر|يه طلعتـــ محمد س| بــــ دمنهور|د|

4|299o ف عىلي |ء |رس|
وي|خن|ل|رسر |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

5423o3 م|بــــر عل|ح عبــــده محمد ج|سم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|579 يف عبــــ |ش|س بــــ|نعمه رسر لفيوم|عه |زر

5o3727 لمليىح |لمعىط عىل |لسيد عبــــد |حمد | سكندريه|ل|بــــ |د|

5|992o بــــ محمد رجبــــ|لتـــو|لمنعم عبــــد |جر عبــــد |ه طبــــ بــــيطرى دمنهور

9|4724 حمد  |د طه |حمد عم| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|285|4 |بــــو بــــكر عبــــد |لق |لخ|متـــ عبــــد |س|كرم |ر |مي
لق|لخ

ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

3|6542 ن بــــسيوئى|ف محمد سليم|عف ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

523||2 ى محمد|حمد محمد | مي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

498373 لحميد عزتـــ محمد عبــــدربــــه|ندى عبــــد|س دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|7o24| محمد سمي  بــــدر بــــيوم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

497766 حمد غريبــــ مصطفى| |رودين تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

427|8| هيم|لرؤف محمود إبــــر|هلل عبــــد |هبــــه  سكندريه|ل|ره |تـــج

3366o3 هيم محمد|بــــر|ح محمد |صبــــ ى شمس|د| بــــ عي 

637296 ز|لبــــ|لسعيد |لسيد محمد |حمد |محمود  زيق|لزق|طبــــ 

|77968 رم|لمك|بــــو |ر |لد مختـــ|نىح  خ| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

6|68| ح فتـــىحي عىلي|هدى صل تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5o9442 ن|حمد عثــــم|رق عيد سعيد |ط سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

232o54 رى|لبــــ|ن عبــــد |رص محمد رضو|لن|محمد عبــــد هره|لق|هندستـــ 

5242o للطيف عويس|ء محمد عبــــد |سم دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

3626| ض|عىل عمرو محمد ري لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3284|3 ىسر|لغبــــ|تـــم محمد فوزى محمد لطفى |سم ح|بــــ |ره بــــنه|تـــج
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54o38 ض|بــــر محمد ري|ر ج|يثــــ| علوم بــــنى سويف

484654 فظ حسن|لح|كريم محمد عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

752889 يوسف وليم مسيحه نسيم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2873|4 ى و|ي لكريم|ئل عىل عبــــد|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o4553 وى|لعشم|لسيد | |لسيد زكري|ء |وف سكندريه|ل|بــــ |د|

53546 حمد سيد مهدى|محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

8|8889 لي سعد محبــــ موىسي|س ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4o7623 لطيبــــ محمد|لمنصف |سلىم عبــــد  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

2|2627 ى|حمد جمعه حج|مؤمن  زي حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|325o8 د محمد خليفتـــ|مه فؤ|س|هنده |ش ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

77522o د|لجل|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|دل |هيم ع|بــــر| زيق|لزق|ره |تـــج

763647 ى محمد محمود |هدى حس هيم|بــــر|ني  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4o7o2o ي
ى|ل|رص محمد مرىسي |ن| دئى مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

7o|833 رج |لفر|م |لتـــه|هيم |بــــر|ء |حسن لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

9|467 حمد|ن عمر |محمد رمض ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

8645|5 حمد محمود|محمد وحيد  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6764|6 ن ى| مي  ى حليم هيى هيى لمنصوره|ل |طف|ض |ري

36486| هيم|بــــر|تـــ رزق |ندور نش| لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

3|957o سلىم حسنى عىل عرفه ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|44o2| ن|حمد محمد سليم|سلىم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

268755 ه عبــــد لرحمن سعد|هلل عبــــد|شهي  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

766934 لففى|دق محمد عىل |نور ص|محمد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

87986| ه محمد  |لل|حمد عبــــد|مروه  سيوط|علوم 

485783 ه|لل|ه محمود عبــــد|لل|دل عبــــد |مريم ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o|455 دل محمد خلف|ء ع|دع ي|صيدلتـــ 
|لمنى

78o2o9 تـــتـــ|هلل شح|د عبــــد |هلل عم|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

2o928 ى حمد لرحيم محمد|ن عبــــد |حسي  هره|لق|هندستـــ 

355o57 ى ن|ي ي عو|سمي  حمد مىكي|د |ج  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

76|9o3 لعظيم محمد|حمد محمد عبــــد | لسويس|هندستـــ 
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756227 ر|لغف|لحليم عبــــد|محمد محمود عبــــد  سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

4o|3|o بــــو ضيف|لسنوىس |ره حسن |س سكندريه|ل|حقوق 

4o|645 م حمدى عىل محمد محمود|إسل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4|o53o س|د عىل عبــــ|حمد عم| |بــــ طنط|د|

9|49|7 ى محمد مصطفى سلط|محمد  ن |حمد حسي  سيوط|حقوق 

495533 لدين|ل |حمد محمد كم|سعد  ره دمنهور|تـــج

24|263 لشويخ|هلل |م محمد محمود عبــــد |سل| عه مشتـــهر|زر

2445|2 لشوربــــىح |حمد|نور محمد مصطفى |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

333|42 للطيف|ئل محمد عبــــد|حمد و| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

243269 لمجيد|م محمد سيد عبــــد|بــــتـــس| ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

44o279 لسيد بــــسطويس|لد بــــسطويس |ره خ|س لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

3|292 ل حيدر حسن|جم| نور |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

|788|o حمد خرصى|سهي  محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3o635 ن|هلل عثــــم|طمتـــ محمد فتـــح |ف ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

75895o رك|لرحمن سعيد حزين مبــــ|عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

33o624 |لش|رس طتـــ عبــــد|ء ي|سم
ى
ق |طبــــ بــــنه

258|48 لسيد عمر|د فتـــىح |محمد عم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

754842 ف محمود أحمد| |دين رسر تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

438522 لنويسر|عىل محمد | حمد رض| لشيخ|طبــــ كفر 

859967 ي محمد جم
لعليم|لفرغىلي عبــــد|حمد |ل |منى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

625433 ي
شد|لعزيز محمد ر|حمد عبــــد | |دئى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|34|99 م|لتـــه|لمحفوظ |لدين عبــــد |ل |جم| رن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

322o55 ف|ل محمد |هلل محمد مصطفى كم|منتـــ  لسيد رسر لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

769855 رك|لح محمود مبــــ|ل ص|نه لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

42672 م|لعو|منصور عىل منصور عىل  ى شمس|د| بــــ عي 

29966 هيم عىل|بــــر|هيم عىل |بــــر| |دين ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|6437| ى|عىل محمد  حمد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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244336 بــــ|لتـــو|حمد عبــــد|حمد سعيد | هره|لق|طبــــ 

3|3224 ي|هلل عثــــم|ئى فتـــىح عبــــد|ه| دين
ى
ض|ن ق ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

632857 لسيد|حمد محمد |مروه  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

239872 زى|حمد حج|حمد محمد سعيد |سعيد  هره|لق|هندستـــ 

36344| م|لسل|لرحمن عبــــد|ن عبــــد|رضوى رمض ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

229487 عيل|سم|عيل حسن |سم|جر |ه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|32|6o ع|حمد فهىم رف| |رودين ى شمس|تـــج ره عي 

37o9oo ى محمد حسن |ي ى|سمي  مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

76|493 طمه مصطفى سعد فكرى سنوىس|ف لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

36o88 ى عبــــد  ش|بــــ محمد منط|لتـــو|حبــــيبــــه حسي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

887|53 هيم |بــــر|لعربــــى |هلل محمد |منتـــ  سيوط|حقوق 

36oo38 هيم صفوتـــ محمد معوض|بــــر| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

855o43 لسيد محمد|لدين |ح |ء صل|سم| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

446544 ى|هيم |بــــر|هيم محمد عىلي |بــــر| لحرصى سكندريه|ل|بــــ |د|

|47499 حمد محمد محمود|رق |صم ط|ع ن|بــــ حلو|د|

|8272 لرحيم|محمد وليد جمعه عبــــد  هره|لق|حقوق 

2569oo مر|وى ع|لص|هيم |بــــر|نجوى  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|44397 حمد|حمد |رق |د ط|ي| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

87788| لمجيد |ء محمد درويش عبــــد|ل| سيوط|تـــربــــيتـــ 

5|7o|o لشيخ|هلل محمد |دل سعد |طمتـــ ع|ف علوم دمنهور

86535 ى|ن دي|هلل رمض|عبــــد بــــ حسي  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

5o9o42 د|حمد ج|لدين خميس |ء |لرحمن عل|عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

773473 لمتـــولي محمد|لق |لخ|لمتـــول عبــــد |مريم  ى شمس|د| بــــ عي 

79|233 ر|لجز|بــــ |لوه|ء محمد عبــــد |سم| ى شمس|زر عه عي 

|6975 ي
دم|يمن محمد عبــــده | |دئى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

428364 ه محمد عبــــد | كوىس|لبــــل|د |لجو|مي  ي صىح طنط
|معهد فنى

43o739 حمد أبــــوعيس|مي أحمد محمد  ي صىح طنط
|معهد فنى

759246 دتـــ|بــــو بــــكر حم|محمد عوض  لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

7576o7 هيم|بــــر|ل محمد |ن جم|يم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 
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78o839 لسيد محمد محمد جمعه|عىل  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

367|6 لغنى محمد|منه محمد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

248598 رثــــ بــــدر|لو|ح عبــــد|لفتـــ|عبــــد| لي|د ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

843o44 ي سقىطي|
قتـــ محمد مصطفى رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

866222 حمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|ن |نوره |نوعيتـــ موسيقيه قن

35o796 ح درويش|لفتـــ|رم عبــــد|يزتـــ ك|ف عه مشتـــهر|زر

47974o لحليم|محمد خميس محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

867272 حمد|نوره محمود محمد  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

762788 زى|لسيد حج|حمد محمد |محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|3294| ن عىل خليل|تـــفى رمض سيه|نوعيتـــ عبــــ

782o|6 ده|عيل جد|سم|هيم |بــــر|حمد |هبــــه  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

3|8|o6 ف محمود بــــيوم|رق |ط رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

88|98| حمد  |لنبــــى |وحيد مصطفى عبــــد سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

865644 ره|در نرص نعيم بــــش|ن دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

4|9673 لسيد محمد فريد سويلم|محمود  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

433496  
ى
 كشك|شوق

ى
حمد شوق |طبــــ طنط

4|o436 لحميد|لحميد محمد عبــــد|هلل محمد عبــــد |عبــــد 
لم| س

|بــــ طنط|د|

4326|4 بــــو  حجر|رودينه محمد فتـــوح خليل  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|254oo ى |بــــيتـــر  ف بــــشر ره|غو بــــش|بــــتـــن|رسر ى شمس هندستـــ عي 

855829 حمد|م حسن محمد |هلل عص|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

4o4o68 لشوربــــىح |محمد محمد محمد محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

269|3 حمد محمد|ء خميس |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

322564 رتـــ مدحتـــ محمد حسن|س ى شمس|تـــج ره عي 

352242 هلل محمد عطيه محمد|عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

29o339 ن|جر بــــدوى حلىم رمض|ه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

3222o7 لسيد|رك |رحمتـــ محسن مبــــ ى شمس حقوق عي 

67|6| ن|زى سليم|دل حج|ئى ع|م| لفيوم|طبــــ 

264|84 لصبــــور حسن|ندى رجبــــ عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8o827| بــــوشوك|مل عمر حسن | ن|صيدله حلو

|246o6 هيم|بــــر|مجدى محمدى محمد | ر|ي ى شمس|تـــج ره عي 
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8o3892 ي|ل |رقيه كم
نور مصطفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9o2o83 حمد محمد محمد |ء |رس| ج |تـــمريض سوه

5o6473 لعزبــــ|تـــه |ء محمد عىل شح|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68o7|| م محمد درويش|لسل|حمد عبــــد |ره |س لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

344432 دتـــ محمد مصطفى محمد|لدين حم|بــــدر  ى شمس|تـــج ره عي 

7769o6 ه عبــــد | لحميد محمد مرىس|لمنعم عبــــد |مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

76o652 لرحمن عىل|مه عبــــد |س|ء |رس| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

268266 م محمد مسلم|كريم عص ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

876o24 مل وئى  |م ك|نوبــــ س|بــــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

433829 د قنديل|لجو|هيم عبــــد|بــــر|جد |م |طبــــ طنط

4o3348 حمد رجبــــ|سلىم فرج محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|54889 ء عمر محمود عىلي|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8o2o3o ئيل|ل نصيف ميخ|بــــيتـــر كم ي|صيدلتـــ 
|لمنى

843586 ى ح|م |سل| زم يوسف|لحسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9|4656 هلل  | |ن بــــدرى عط|دل رمض|ع ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

28|37 لرحمن|م سعيد عطيه محمد عبــــد |هش ن|بــــ حلو|د|

835869 حمد|ره محمد سعيد |س ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|53|88 ل محمد|لع|حمد عبــــد |محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

36o342 بــــ|ل عبــــده يوسف دي|متـــ كم|م سل|سل| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

2|8886 مر|هيم محمد ع|بــــر|د محمد |زي ى شمس|تـــج ره عي 

|55854 طف حسن محمد|محمد ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

53376o حمد محمد مصطفى محمد سليم| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

358238 يه|حمد حم|حمد محمود |حبــــيبــــتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

792432 مي  عىل حسن|بــــسنتـــ  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|3743| مصطفى محمد حسن عىل سعيد لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

9o6488 لد محمد عطيه |ده خ|غ ج|طبــــ سوه

7o3696 د|ره مجدى مصطفى محمد مصطفى عي|س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2o939 حمد عىلي|ل |د جم|زي ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

5|6695 ضى|يوبــــ ر|لمنعم عىل |منه عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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776973 ى | لرصيدى|لسيد |حمد حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

4464| ن|ح محمد سليم|حمد صل|هدير  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

88o7o3 ل نبــــيل محمد يوسف |بــــل ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

425o24 لم|جر خميس يوسف محمد س|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|4|69 ء عطيه سند عوض سند|نجل |بــــ طنط|د|

489977 لديبــــ|لروؤف |حمد عبــــد|رضوى مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49o549 ى رحمه فوزى محمد حسني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o776 ى سليم|وليد  ن|حمد حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

6o336| ى عبــــد |ح |لفتـــ|زن عبــــد |م لسيد |لرحمن |مي 
جميل

لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

552oo ي |محمد ن
هيم|بــــر|رص مصطفى ي سويف

هندستـــ بــــنى

643789 هلل محمد|لسيد ضيف |لد محمد |خ زيق|لزق|هندستـــ 

5o472| حمد محمد متـــول|ن مرىس |رو سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

642674 هيم مهدى|بــــر|ن محمد |نوره زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

52|o94 ج|ح محمود فر|رحمه صل |حقوق طنط

43|o45 ندى معوض وجدى عصفور |بــــ طنط|د|

8o728| هلل|لح عبــــد|حمد محمد ص| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

68|48| د خليل عىل حسن|زي لمنصوره|بــــ |د|

353388 هيم خلف عىل|بــــر|حمد | |بــــ بــــنه|د|

3423|4 لوكيل|ح محمد |لفتـــ|لسيد عبــــد|هد |ن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

47349 مر عىل|لرحمن عىل ع|عبــــد لمنصوره|حقوق 

788555 هيم|بــــر|ر يوسف |لسيد مختـــ|ل |نو عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

247893 وى|لفرم|زق |لر|خلود جمعه عىل عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|4984| رك عويضتـــ|مبــــ|لرحمن عويضه |عبــــد  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

283522  |ص
ى
ي موىس|س|ق

ى عفيفى مه حسني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4946o هيم|بــــر|محمد | حمد رض|عمر  هره|لق|هندستـــ 

|58884 هلل|طمه فوزى زىك عبــــد |ف هره|لق|عه |زر

332398 لحميد حسن|م عبــــد|حمد حس| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

49259o يس|حمد عر|هلل عىل |عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|6|o ل عويس|يمن جم|هدير   ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

685967 لسيد محمد|حمد |لسيد |ره |س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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4|||26 ع|لرف|لدين |بــــ |ن محمد حسن شه|يم| |تـــربــــيتـــ طنط

445o42 ى |سم| بــــوزيد|ء تـــوفيق حسي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

89|523 ي|ر
روبــــيم |قيم ش|د يو|ميل| ئى سيوط|تـــربــــيتـــ 

5|5249 هيم|بــــر|لرحيم |بــــر عبــــد|هبــــه محمد ص بــــ دمنهور|د|

3338o9 حمد محمد|هلل |عطيتـــ| حمد رض| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6424|o هر|محمد ربــــيع فهىمي ز زيق|لزق|حقوق 

358993 لعزيز|مصطفى وحيد سيد عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

475375 لد نبــــيل محمد عيد|نبــــيل خ |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

753839 د|لجو|رق محمد محمود عبــــد|يه ط| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

763726 حمد محمود شحتـــه|حمد |رضوى  تـــمريض بــــور سعيد 

227238 ى  عيل|سم|محمد سيد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

84|8|| س|محمد منصور فتـــىحي عبــــ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

323|48 حمد عوض|حمد |ء |مريم عل ى شمس|د| بــــ عي 

87264 فع|هلل ش|هلل عىل عبــــد|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|7|88 ى|ن ي|م محمد رضو|م|هلل |منتـــ  سي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

25o33| ي|مه عزتـــ عبــــده |س|تـــفى  ر|لىح  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

2|725o ئيل|ميخ| يىلي|ريه سمي  |يل| ى شمس| لسن عي 

8528|9 ي جبــــر|سحق ن|صموئيل  ئيل|ج  ره بــــنى سويف|تـــج

336356 حمد|لعزيز |لد عبــــد|ندى خ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o4386 يمن محمد خلف منصور|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|45995 ي محمد فر|
ن|ج عثــــم|نىح  مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7849o7 ي
حمد محمود|هلل |عبــــد | دئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

|73374 لسيد|رص محمد |لن|ل عبــــد |جم ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

64|25 ي|ر
مل حسن|عيل ك|سم|عويس | ئى لفيوم|بــــ |د|

265352 هيم عيطه|بــــر|م عرفه قطبــــ |سل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

775978 م مصطفى|لسل|ء محمد فوزى عبــــد |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

49o954 لجوهري|بــــ |لوه|د محمد عبــــد |هلل عم|منتـــ  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

642548 حمد سعيد|حمد سعيد |عمر  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

424958 لمجيد أحمد محمد|سعيد أحمد عبــــد  سكندريه|ل|علوم 
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4o6799 جه|لدين عج|ء |حمد عل|لدين |ء |يده عل|ع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85893  عثــــم|عز
ى
ن محمد|لدين رجبــــ دسوق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

76|576 لسيد|م |لسل|ل عىل عبــــد |منيه جم| نوعيتـــ بــــور سعيد

6|894o مهند سمي  سعد شبــــكه ط|هندستـــ دمي

83|962 س شمروخ|روه سعيد عبــــ| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

444|54 ي ع|نور ف|عمر 
شور|روز مصطفى لشيخ|ره كفر |تـــج

68994 |لبــــ|ل عبــــد|ن كم|محمد رمض
ى
ق |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

254|8 لمجيد|لحكيم عبــــد |رس عبــــد |سلىم ي ن|علوم حلو

45|384 ف |حمد سمي  محمد ك| لدين|مل رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

95589 لد حسن سيد|لرحمن خ|عبــــد سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

34o366 لح|حمد لبــــيبــــ ص|محمود  |بــــ بــــنه|د|

322953 رس فكرى محمد|ن ي|نوره ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

84897 لمجد|بــــو |طمتـــ مصطفى عطيتـــ |ف حقوق بــــنى سويف

886o32 ح عىل  |لدين صل|ء |يه عل| سيوط|طبــــ 

526oo8 حمد|هيم |بــــر|لسيد عىل |بــــ |شه سكندريه|ل|هندستـــ 

7o|722 روق منصور|نشين محمد ف زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

882o25 لدين  |يق عىل |بــــر ف|حمد ص| سيوط|بــــ |د|

254|2 ف |رحمه  حمد بــــيوم|رسر هره|لق|بــــ |د|

26o385 لمنعم|تـــ عبــــد|لسيد فرح|يمن |ن |يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2327o هلل|ن نمر عبــــد |دهم رمض| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o7|68 هيم|بــــر|فوزى محمد فوزى  لمنصوره|طبــــ 

2448|5 ء حربــــى محمود قرئى محمد|رس| ن|بــــ حلو|د|

624468 ر|لنج|لسيد محمد محمد |ح محمد |سم طبــــ بــــورسعيد

7o6378 ن|هيم عطيه عقل سليم|بــــر|منيه | م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

485||o لجندى|حبــــيبــــه محمد عىل محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|24852 ى  يز فرح|يمن ف|كريستـــي  ى شمس|تـــج ره عي 

587o6 |مه حن|ئيل ثــــروتـــ سل|مهر ي سويف
هندستـــ بــــنى

|37323 محمد عزتـــ حسن محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

85664| بــــر حمد|لج|عمر ممدوح عبــــد ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى
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5|2336 ئى|م محمود فتـــي|محمد عص عه دمنهور|زر

35434 حمد محمود محمد|ء |دع ن|بــــ حلو|د|

75237| حمد محمد حسن حسن| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6993|4 لسيد|د |ء صبــــىح فؤ|شيم لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

7o4897 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|لد |طمه خ|ف زيق|لزق|بــــ |د|

482595 لسيد محمدين|لد سعد |مريم خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3||469 لس  ربــــ|يمن مفيد خله مح|كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6229|3 وى|لحفن|رحمه محمود محمد  هره|لق|م |عل|

636597 ل|د هل|د نرص رش|لرحمن عم|عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

67646o ح غنيم|لفتـــ|يدى محمد محمد عبــــد |ه لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

22o476 لدين محمد|ر عز|محمد عم ى شمس|تـــج ره عي 

|26724 بــــر|كر حلىم ص|بــــيشوى ش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

326262 لرحيم|ء عىلي محمد عبــــد|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

449|95 بــــوديبــــ|د |رس محمد محمود رش|د ي|زي |هندستـــ طنط

5|7669 ر|يمنى أيمن أحمد عم علوم دمنهور

864542 محمد عىلي محمد مسلم ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

7655|7 د بــــخيتـــ|صف ج|ئى ن|سم ه|بــــ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|53365 لرسول محمد|طمه حسن عبــــد |ف ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

9o533| حمد محمد |بــــ |لوه|حمد عبــــد| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|37283 ن سيد|ده شعبــــ|مصطفى حم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

32284| حمد عىل|حبــــيبــــتـــ حسن  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

225482 وق ط رق محمد محمود محمد|رسر هره|لق|حقوق 

3|94oo لسعود|بــــو|لعزيز |هر عبــــد|ندى م ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

476||2 لسيد عزوز|لسيد محمد |لطيفه  سكندريه|ل|ره |تـــج

6o455 ى |كريم مصطفى محمد  هيم|بــــر|مي  ره بــــنى سويف|تـــج

642o34 بــــتـــ محمد|يتـــ محمد ثــــ| زيق|لزق|علوم 

|28||9 لحلو|لسيد |لسيد |ل |د جم|رين ن|بــــ حلو|د|

|287o| محمد مدحتـــ سعد محمد هره|لق|ره |تـــج

3|33|9 م|يوسف عمر فهىم هم ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 
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|49785 للطيف|بــــتـــ عبــــد |بــــدين ثــــ|لع|محمد زين  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

924824 بــــر محمد |لرحيم ص|هبــــه عبــــد ج|صيدلتـــ سوه

235372 هيم|بــــر|لحليم |لدين عبــــد|ء|لحليم عل|عبــــد هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

7o85o9 لم محمد|لمليىح  س|محمود | ر|ي لمنصوره|حقوق 

45o3o4 ن|در علو|لق|لحفيظ عبــــد|دل مأمون عبــــد|ع |هندستـــ طنط

25|8o8 ى مصطفى مدكور|عىل  مي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|5462| لرحمن عىل عيس|لد عبــــد |محمد خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2689|3 لدين محمد جوده|ر مىح |من ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

87o872 عيل سليم|سم|م حسن |بــــس ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

342578 ق|هيم عىل |بــــر|بــــر |يتـــ ص| وى|لشر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

336527 د شديد محمد|هند عم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

924235 حمد |ه |لل|رص عبــــد|مل ن| ج|بــــ سوه|د|

4o338| لمرصى|للطيف محمد درويش |مريم عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

438|37 ه مر| ر|لنج|د يوسف |مي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

75687o ح|لفل|حمد |محمد لطفى محمد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

446223 نم|لسيد محمد غ|محمد مجدي عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

92247o هر فهيم |طف م|هر ع|م ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

82|43| يف ر| ك|لمل|شد عبــــد|موره رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

5o2|22 لبــــوريدى|هيم محمد |بــــر|د محمد |زي سكندريه|ل|عه |زر

23693 حمد محسبــــ|حمد محمد |سيف  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|4684| رق حنفى محمود|هدير ط دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

42o|57 حمد محمد عىل موىس|هيم محمد |بــــر|ده |مي لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

756365 وق شعبــــ ح عوض|لفتـــ|ن عبــــد |رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

54oo27 ى|حمد |هلل بــــدر |يوسف وليد عبــــد  لعشر إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

2592o5 لمعىط|ن عىل عبــــد|بــــسمه رمض ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|73353 حمد محمد مصطفى مصطفى عىل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

635466 هلل عىل|عبــــي  عىل جودتـــ عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

295855 ى محمد ك  حسي 
مل محمد|مصطفى لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

52o|44 وع|للـه مط|وع عىل |ندى مط بــــ دمنهور|د|
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|78653 ى |م |وليد س لسيد|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

636525 ى|لسيد محمد |مؤمن محمد  مي  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

363553 حمد|ر مصطفى |مل مختـــ| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

6o8oo4 دو|حمد ج|حمد |ء |آل |تـــربــــيتـــ طنط

84288 لحميد محمد عىل|خلود محمد عبــــد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o6225 ين جل حمد بــــيوم محمد|ل |شي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

756476 حمد محمد|رص |لن|لرحمن عبــــد |عبــــد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

9o268o ى عبــــد لحليم |زق عبــــد|لر|مروه خي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

787972 ى|لرحمن عيد ك|عبــــد  مل محمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o7484 ى خليفتـــ مريم محمد منصور حسي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

76|2o3 ي|طف |هلل ع|منه 
ى
حمد منوق لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

48oo76 لوهيدى|لسيد محمود |محمود  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

7788o5 ل خليفه مصطفى|ن كم|يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

49|o39 ن مدحتـــ محمود مصطفى|رو سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

334924 هلل|طف محمد عوض |منى ع ى شمس| لسن عي 

68o58| ىط|لع|حمد عبــــد |لد مرزوق |خلود خ لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

498587 هيم حربــــى|بــــر|لكريم عىل |ل عبــــد |من |حقوق طنط

4253|8 هيم|بــــر|هيم محمود |بــــر|حبــــيبــــه محمد  سكندريه|ل|حقوق 

||97|3 هلل حلبــــي|ريم محمد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

3254|9 حمد محمد سعد محمد| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

842o87 مي |ل|نشوي سعد ممدوح محمد  ن|سو|حقوق 

489|72 ن محمد منس|لسيد رمض|ن |هند رمض عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

97293 ي محمود عبــــد 
لسيد|لمنصف محمد |مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

446o3| بــــو شعي |حمد |هيم |بــــر|هيم ممدوح |بــــر| لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

883oo2 د |لجو|مي  عبــــد|لخي  |بــــو|عىل  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|6563o لعزيز|رص محمد عبــــد |حمد ن| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

5o286o حمد|رق محمد دوح |رحمه ط سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

345826 ن|لسيد علو|ح |لفتـــ|محمود عىلي عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

|78346 يفه عل لحميد خليل|لدين عبــــد |ء |رسر ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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848696 حمد|ن |شم سليم|هبــــه ه ن|سو|تـــربــــيتـــ 

777o42 يز فوزى محمد|ره ف|س زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

|5374| بــــ|ل عدل محمد خط|عزه جم ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

754987 يمن حسن محمد| |ر|ي عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

4|7|24 هيم|بــــر|لىح |دل عبــــد |محمد ع ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

5|8785 دى|لجن|در عىل |لق|سمر محمد عبــــد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

62||84 ر|لعظيم نو|لعظيم حسنى عبــــد|ن عبــــد|نوره لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4oo3o9 لحميد|حمد عبــــد| |حمد رض| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

79o764 لكريم|حمد عبــــد |لمجيد |حمد عبــــد |منه  سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|نظم بــــ

7799o4 م|لسل|عيل عبــــد |سم|هبــــه عىل  زيق |لزق|تـــمريض 

8|5276  عيد عىلي|ف
ى طمه حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

35975o بــــوزيد|لموجود |هيم عبــــد|بــــر|ء |رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

3|9564 حمد|لمنعم |عبــــد| رضوى رض ى شمس|زر عه عي 

4435o5 لكحىكي|شور محمود |رس ع|رق ي|ط لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

4o73o| وق ممدوح بــــدرى بــــديوى رسر لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

777oo| لم|لعزيز س|سعيد عبــــد | دين زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

869542 ي عبــــد
لرحمن|محمد عمرو مصطفى  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|

ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

6o7754 لدين|م حسن سيف |ر س|من |حقوق طنط

3||9|3 ي عفيفى سيد
محمود محمد عفيفى ن|بــــ حلو|د|

697o59 حمد نبــــيل محمد محمود| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

2|6385 هلل محمود مصطفى محمد مصطفى|عبــــد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|522|| هيم عبــــده|بــــر|ء محمد |سم| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

8432o5 ى ص |بــــر فخري حن|نورسي  ن|تـــمريض أسو

3|62o6 مح فتـــىح بــــولس|س| رين|م ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

62555| دل مندور|رس محمد ع|حمد ي| زيق|لزق|حقوق 

87654| ى  |نور |م |بــــ هش|شه مي  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

264725 وى عىل عفيفى|عىل قن| دين |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|6ooo2 حمد|حمد ثــــروتـــ محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

647646 لعظيم|هيم عبــــد |بــــر|محمود عيس  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 
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923|34 ء حمزه عىل محمد |سم| ج|علوم سوه

888933 لحكيم عىل |مصطفى عبــــده عبــــد سيوط|حقوق 

2496o5 ى محمد مىح محمد سل|ي مه|سمي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

43o797 س يوسف|هيم عبــــ|بــــر|ر مجدى |نه| لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

||8483 ى| ى سيد حسني  منيه حسني  هره|لق|م |عل|

89o576 ي
ء رجبــــ سعد عليوتـــ |ضى سيوط|بــــ |د|

6|29|5 ى |هيم جم|بــــر| ئى|لفخر|بــــو زيد |ل حسي  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

4|9666 وى|لشن|لعزيز |ل عبــــد|لعزيز جم|محمد عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

33o435 ى|دتـــ ممدوح عبــــد|مي لجيد حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4439|2 حمد|ن عوض محمود محمد|يم| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

83|7|2 هلل|عمر محمود مجدي سليم عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

692o67 ن|بــــ عثــــم|لوه|حمد حلىم عبــــد |طف |ع لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

|53956 هيم|بــــر|حمد ربــــيع |محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

546252 عيل|سم|حمد |محمد سعيد سيد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

875797 لس م ك  |لمل|د عبــــد|جد فؤ|كي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

252o8o م|د عل|حمد رش|م |ء عص|دع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

84o553 بــــي|بــــي محمود عر|ندي عر دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

6o9|9o وى|لقط|روق |حمد ف|ء |عل ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

4|o497 ل محمد لطيف|لع|يمن عبــــد |حكيم  |بــــ طنط|د|

|46482 هيم|بــــر|ضىح مصطفى محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8o9694 ء محمد محمد حسن|شيم ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

477482 ى محمد ع|ي لسكرى|دل عىل |سمي  سكندريه|ل|علوم 

|54725 بــــتـــ|دل عوض ثــــ|د ع|عم ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|6o953 |ن كرم قلدس حن|مريم عري هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

5673o بــــ|لوه|مصطفى ربــــيع مصطفى عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

855378 محمود حسن محمد محمود ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

|5994o ى  ى عبــــد |حسي  ف حسي  ل|لع|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|289|| ى يق فهيم|ل ف|كم| مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

82|o7 لمنعم سيد عبــــده مرىس|مصطفى عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

224o53 م|سل| لنج|بــــو|طمه يوسف يوسف |ف هره|لق|ره |تـــج
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256696 لسيد محمود|حمد |ده |مي ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

78|584 ى|ئى |م| حمد محمد حسي  زيق|لزق|حقوق 

5|62|9 حمد|ء محمد صبــــري سيد |لشيم| |علوم طنط

428|o6 مل عىل مرىس|هر ك|منى م | تـــمريض طنط

8348|7 مد|لكريم ح|مد عبــــد|حمد ح| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

49o553 لجمل|حمد |هيم محمود |بــــر|ن |رو ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

676449 م مصطفى|لسل|م عبــــد |لسل|مي  عبــــد |ن |نوره لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

694o7o لح|لرءوف محمد حسن ص|رق محمد عبــــد |ط هندستـــ بــــور سعيد

5o787 لعزيز|ل سيد عبــــد|كريم جم ي سويف
هندستـــ بــــنى

42o8|2 لم|لسيد محمد س|ء |رس| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

694778  |عم| ن|دي
ى
وى|لجرج|د شوق تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 

سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

763858 هنى|لتـــف|مه محمد محمود |س|حمد | |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

889877 حمد |محمود محمد محمود  سيوط|ره |تـــج

622867 ئى|لكن|م محمود فهىم يوسف |ء حس|غيد ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4357oo ي
ج  مط|ء س|ضى وع|م سعيد خرصى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77o682  يىح|لوه|ده عبــــد |مي
ى
بــــ محمد شوق زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

625794 لسيد|مر |حمد ع|محمود  زيق|لزق|حقوق 

5o966 ل يسن طه|حمد جم| علوم بــــنى سويف

22o587 ي|سلىم محمد مصطفى محمد 
ط|لىحى ى شمس هندستـــ عي 

54552| هيم خليل|بــــر|هيم |بــــر|ئل |حمد و| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

434452 ي عبــــد |م 
لعكش|لعزيزمحمد |لحسينى ي صىح طنط

|معهد فنى

|52946 لسيد|م حسن حمدى |حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

645|33 وى|لبــــر|لدين محمد مصطفى |يوسف بــــدر  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|48975 يم سيد|لد|لد سيد عبــــد |نىه خ ى شمس| لسن عي 

69682| لد|رس حسن خ|حسن ي لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

545544 ل محمد عىل|مي  كم|سلىم  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

68o456 لعدل|لح |لعدل ص|محمود محمد  هندستـــ بــــور سعيد

2438|4 ف عبــــد|يه | ح فهيم|لفتـــ|رسر هره|لق|بــــ |د|

234||4 بــــ محمد عىل عوض عىل|شه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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856582 لحليم|حمد طه عبــــد|محمد  |حقوق بــــنه

|2|44o لدين حسن رسى محمد|ن بــــدر |نوره هره|لق|حقوق 

6ooo27 |تـــفى محمود محمد 
ى
لدسوق لمنصوره|طبــــ 

7oo377 ن جمعتـــ|حمد رمض| |ثــــري ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

8528o2 د فتـــىحي محمد|حمد عم| حقوق بــــنى سويف

676479 ى |ي هيم عيد|بــــر|حمد حسن |سمي  لمنصوره|بــــ |د|

6776|7 بــــدين|لمنعم محمد ع|لسيد عبــــد |عمرو  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

6||574 وى|حمد عشم|حمد محمود |ء |شيم |بــــ طنط|د|

8o|645 ه ن| سم|رص محمد ق|مي  ي|تـــمريض 
| لمنى

8239o7 تـــ|روق بــــرك|لد محمد ف|خ ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

7o4392 ن محمد|لم|حمد محمود س|ء |ل| زيق|لزق|ره |تـــج

33286| يف|لطوجى عبــــد|رس محمد |هند ي لعظيم رسر |علوم بــــنه

87|649 ي رش|ن ي|د ن|ج 
ي حنفى ج  ي صىح 

سيوط|معهد فنى

||926| ين هلل|مح عزتـــ رزق |س| في  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2552o لسيد حسن|دل |مريم ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

77||24 لكردى|هيم |بــــر|حمد |ء |ل| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

434443 لقطورى|لسعيد |نور |ده |غ |بــــ طنط|د|

64o|82 لح|حمد ص|لرحمن متـــول |ندى عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

423397 لرحمن|لنصي  مصطفى عبــــد|سلىم عبــــد سكندريه|ل|عه |زر

|5|549 ى عىل حسن هدير عىل حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

7748o9 لشقر|لسيد محمد |م |محمود حس ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

63o589 لعزيز|مصطفى سعيد مصطفى عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

8o7378 ل محمد|مه محمد كم|س| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5|||3o ده|ح عىل عبــــ|حمد صل|محمود  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

6||88o لح|عيل ص|سم| |عيل رض|سم| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

255o3 ف محمود عبــــده|ئشه |ع رسر ن|بــــ حلو|د|

76476| لكوم|روق رجبــــ |بــــع ف|لتـــ|هديل  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

629437 هلل ليله|نبــــيله محمد عطيه عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o73o3 بــــوزيد محمد|رص |لن|ده عبــــد|حم ره بــــنى سويف|تـــج

629568 |ن وحيد فهىم محمد فهىم ند|يم| زيق|لزق|علوم 
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|4|988 ل سيد بــــركتـــ|سيد جم ى شمس هندستـــ عي 

77|736 ن|لرحمن سويد|لرحمن عبــــد |لسيد عبــــد |حمد | زيق|لزق|بــــ |د|

343729 هلل|هلل يوسف عبــــد|عبــــد| دين ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

25|94o س|بــــر عبــــ|لرحمن جمعه ص|عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|562o| ىط محمد طه|لع|مروه عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

9243o لغنى|لرحمن عمر كردى عبــــد |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

892334 مر  |هلل محمد ع|فرحه عبــــد سيوط|بــــ |د|

635999  |هيم |بــــر|يه |
ى
لعز|بــــو |هيم |بــــر|لدسوق زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|5768| ى |م ف فكرى عبــــد |دلي  لشهيد|رسر هره|لق|علوم 

763o62 لسيد|لسيد محجوبــــ |مريم حسن  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

45927o هندتـــ صبــــىح حسن محمد محمود|ش تـــمريض فرع مطروح 

9742| ن|هيم سليم|بــــر|د |هيم محمود فؤ|بــــر| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

2|59|| لرحمن محمد خليل|ن عبــــد|نور ن|بــــ حلو|د|

234434 محمد عمر سيد عىل مبــــروك سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

262676 يد|لمعىط ز|حمد محمد عبــــد |هلل |عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|62o6 ى محمد |ي ى|سمي  ف حسي  رسر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

257|37 |لبــــن|مل |نورين مصطفى ك |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

68487o م|د رجبــــ عل|لجو|يمن عبــــد |حمد | لمنصوره|هندستـــ 

759924 ى |ي ى |مي  |سمي  لحسن|بــــو |مي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

|674|5 لبــــيىل|زم سعد بــــسيوئى |ح ى شمس|تـــج ره عي 

7o6633 ه محمد عبــــد  لمنس مسعد|لرسول |ني  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

838|67 د لبــــيبــــ بــــطرس|بــــيسنتـــي مر ن|سو|علوم 

8|77|7 لمحسن|لمحسن سليم عبــــد|زهره عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|28|57 ي شح لديبــــ|تـــتـــ عىل |تـــسنيم يحن  هره|لق|هندستـــ 

23o442 حمد محمد حسن|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o57|2 در |لق|ده عبــــد|ء ممدوح حم|شيم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

2455o| ن|حمد سليم|حمد |ده |غ هره|لق|حقوق 

4ooo63 ى  ى يوسف|تـــسنيم حسني  لسيد حسني  سكندريه|ل|بــــ |د|

354263 تـــ س| لرحمن درويش|مي عبــــد |مي  |بــــ بــــنه|د|

3oo66o ن وجيد طه موىس|يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

Thursday, September 6, 2018 Page 9464 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|59|8| حمد|لعزيز |بــــر عبــــد |محمود ج ى شمس حقوق عي 

529o7 تـــه محمد|حمد محمد شح| ره بــــنى سويف|تـــج

2322|9 لنمىك|هيم |بــــر|ل حسن |مصطفى جم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6999| لسيد صميده|خلود غريبــــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o24|9 ى حج زى|محمد ممدوح محمد حسي  سكندريه|ل|عه |زر

|55638 حمد|لعزيز عىل |لعزيز عبــــد |مريم عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

244||3 لعزيز|لعظيم عبــــد|رم عبــــد|م ك|بــــس هره|لق|حقوق 

4|6|76 مر محمود يوسف|ل ع|جم| ر|س لمنصوره|حقوق 

34o|83 لسيد|هيم نبــــيل عىل |بــــر| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

7|2|33 ن سعده|حمد سليم|لمتـــول |ل |يه جم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|524oo رس محمد دردير|حمد ي| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|8|76 دل عىلي حسن|عىلي ع ى شمس|د| بــــ عي 

4o572 لغنى|تـــه عبــــد|مصطفى محمد شح هرتـــ |لق|تـــمريض 

4o6276 بــــي|ر عر|لستـــ|حمد عبــــد |ديتـــ |ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4269o3 ف تـــوفيق منصور حسن|جر |ه رسر ن|سو|علوم 

335|46 ن لطفى محمد غريبــــ|رتـــ رمض|س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

495726 بــــوورده|ن |مؤمن محمد رمض ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

84344| ي ن
حمد حسن|رص |يمنى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|4|954 لمنعم عىل|يوسف عىل عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

84455| |لعل|بــــو|ن |ء محمد شعبــــ|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

44o84 ن عىل|ن عىل بــــدر|بــــدر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

39|34 وق شكرى عبــــد  ن|لفصيح سليم|رسر هره|لق|ره |تـــج

4|6846 |لش|لسيد محمود عبــــد|سهيله محمد 
ى
ق ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

733o7 لمنعم|حمد فضل خليفتـــ عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

23o733 لعزيز|لمنعم عبــــد|يوسف مصطفى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

52968 دى حسن عىل|عىل ن ي سويف
تـــمريض  بــــنى

5|5343 بــــيتـــ|ن محمد فوزى رجبــــ رسر|يمـ| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

229563 يمنى حسن محمد حسن هره|لق|بــــ |د|

87|89 لرحمن وجيه شبــــيبــــ محمد|عبــــد  كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

4384|4 د محمد محمد|متـــ عم|أس لشيخ|طبــــ كفر 
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6o5o55 ه عىلي طه عىل  هيم محمد|بــــر|ني  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

9|3o8o ير حليم |رص ن|دل ن|ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

758o86 مد|محمد سيد محمد ح عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|56996 |مي |دهم س|
ى حمد حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

49874o ره|لنور محمود عم|ء سعيد عبــــد |سم| تـــربــــيتـــ دمنهور

9|8356 لنبــــى محفوظ |حمد عىل عبــــد| سيوط|هندستـــ 

58545 ئيل|هيم ميخ|بــــر|ندى مجدى |س علوم بــــنى سويف

26o3|| هيم|بــــر|دق |لسيد ص|ء |دع ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

52|565 د طلبــــه|ن محمد فؤ|يم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

9o27|2 لحكم محمد |م رفعتـــ عبــــد|سل| ج|طبــــ سوه

767593 ن مصطفى|ء حمدى محمد حمد|ل| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

647325  عبــــد|هيم |بــــر|نىح  محمد |
ى
لحميد|لدسوق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

697|56 ى محمود حسن محمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

75|662 لجليل|لدين مصطفى عبــــد|محمد نور  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

6|3437 ألزهرى|م حسن محمد |حسن عص |هندستـــ طنط

7o5679 مه|لنبــــى محمد سل|رق محبــــوبــــ |د ط|زي لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

75888| عيل|سم|هيم سعد |بــــر|محمد  ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

37895 سيمون رفعتـــ رشدي ونيس كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

4|o|26 لسيس|لمقصود |هلل عبــــد |عبــــد | يوسف رض |تـــربــــيتـــ طنط

52oo4 عىلي سيد عىلي| ند لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

68848o ف عبــــد |حمد | هلل محمد غنيم|رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

282482 هر لحىطى سند|تـــرين م|ك تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

649687 ي  ز عىلي|لبــــ|وليد خي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

695o36 ي|لمو|لق |لخ|نور عبــــد |نور عزم |
ى
ق ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 

ي|و |لتـــكنولوج 

477o9 حمد فرج|لغنى |مروتـــ عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

22746 دق محمد حسن|بــــر ص|هلل ص|عبــــد  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

268|56 ن|محمد صبــــىح محمود شعبــــ هره|لق|صيدله 

4o966o ي|حمد محمد |مينه |
لعرينى |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

323554 هلل|لسيد عبــــد|ح |لفتـــ|م عبــــد|ندى هش هره|لق|ج طبــــيع |عل
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|3|547 لمرىس|لمحسن |رق عبــــد |محمد ط ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

42|928 لحفيظ محمود|ء أحمد عبــــد |إرس ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|285o ى|مد |هيم ح|بــــر|هلل |عبــــد مي  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

637568 لمنعم|ء محمد محمد عبــــد|شيم زيق|لزق|بــــ |د|

763934 وى|لسحر|مد محمد |ئل ح|د و|زي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

4489o4 لشويفى|بــــوزيد عيد سعيد | ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

67275 ن|حمد عثــــم|جر محمود عىل |ه لفيوم|بــــ |د|

634o2o حمد ربــــيع|حمد |ل |حمد كم| زيق|لزق|حقوق 

837|93 ز محمد يسن|منيه فو| |نوعيتـــ فنيه قن

343565 بــــ ربــــيع|ء شحتـــه محمود دي|رس| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

76o497 ق وي حسن محمد|محمود حسن رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3|6o3o م محمد|فرحتـــ عمرو س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

684586 ن|لسعيد عن|ق |لرز|محمد محمود عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

643|28 هدى محمد محمد محمود محمد زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|o282 لقيبــــى|هيم |بــــر|حمد |لغنى |عبــــد لمنصوره|بــــ |د|

5|o35 محمد رجبــــ سمي  عىل ي سويف
تـــمريض  بــــنى

7||873 لخريبــــى|حمد محمد |ن محسن محسوبــــ |نوره لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6|6389 دى|لن|م محمد محمد |ريه ط|بــــ دمي|د|

||8295 ود|رس د|طف ف|ستـــيفن ع ى شمس حقوق عي 

247836 محمد سعيد عىل عىل جلهوم ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

434364  عبــــد 
ى
|لبــــن|لعزيز |هدى محمد شوق ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

37543 لسيد|محمد لبــــيبــــ | لي|د لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

36|274 ى|بــــ |يه|مريم  لسعيد حني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

245o22 بــــ|لوه|حمد حسن عبــــد|ر |من ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

35o7o6 هيم|بــــر| |حمد زكري|سهيلتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

9|2o88 ى ن|ك سحق |دى حليم |رولي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

635o|7 هلل||حمد عىل عط|مهند عىل  لمنصوره|حقوق 

895225 طف محمد سيد |م ع|سل| ج|هندستـــ سوه

437292 بــــومنصورتـــ|ئى عىل رجبــــ محمد |م| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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42289 لدويك|لنبــــى |ح عبــــد|لفتـــ|هلل بــــدوى عبــــد|عبــــد هره|لق|صيدله 

4||||8 يوبــــ|لحميد |رق عبــــد |يتـــ ط| ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

4|67o5 ح هجرس|لفتـــ|لنبــــى عبــــد|ويه عبــــد|ر لشيخ|نوعيتـــ كفر 

2|622o ن|حمد سلط|محمد سعيد محمد  ى شمس هندستـــ عي 

858644 ى|لفضل محمد حس|بــــو|لد محمد |نس خ| ني  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

784493 ء وجيه محمد موىس|شيم زيق|لزق|بــــ |د|

647364 ي متـــولي |شح| رند
م|م|تـــه حسنى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

253o54 روق رزق|ل ف|ء جم|سم| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

26o896 د|لسيد طر|لح |طف ص|ع| رن تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

499|79 ف عر|جر |ه د|للطيف ج|بــــى عبــــد |رسر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4388|5 ف رضو|ء |بــــه ى|رسر ن حسي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

76|o72 د حميد|لجو|ئل عبــــد |مريم و بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

924985 هيم محمود |بــــر|ميشه علوى  سيوط|ره |تـــج

7679|7 لد خليل زريق محمد|خ| شذ ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

92|4o6 فظ |لح|دل مدبــــول عبــــد|محمد ع ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

8o2659 لكريم|روق عبــــد|لد ف|يه خ| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

88||42 ح عىل |لفتـــ|روحيه عىل عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8982o| ى عبــــد|عمر عزتـــ  ه |لل|مي  ج|طبــــ سوه

522o45 ء صبــــىح عىل عيس|سم| عه دمنهور|زر

773889 مه|د سعد سل|يكل عم|م ى شمس هندستـــ عي 

28387| دى خليل|له|طف عبــــد|ن ع|سلم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

52o52o د|لعزيز رش|ن عبــــد|ء شعبــــ|سم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|57272 ر|لعط|ضىح محمد محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3465o9 ي
حمد محمد مصطفى|مر |تـــ| دئى ى شمس|تـــج ره عي 

76|4o9 مدحتـــ فريد شفيق| رين|م لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

7579o7 رص محمد حسن|ر ن|من عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

27885 ي|ن نزيه جم|يم|
ل عفيفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

459o54 لرحيم|هلل عبــــد |ن فتـــح |لد رمض|خ ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2647|7 لسيد|هدير محمود فتـــوح  |بــــ بــــنه|د|
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62o|8 حمد محمد قطبــــ|رحمتـــ  بــــ بــــنى سويف|د|

646939 ى عبــــده سعد  عبــــد|ي لزغبــــى|لعليم |سمي  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

85|332 لرحمن محمد|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد سيوط|ره |تـــج

3ooo|2 ل محمد|ئى  بــــل|عمر ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

||7o39 ف |كريم  لسيد محمد|رسر ى شمس هندستـــ عي 

|5|3|8 ى صل حمد محمد|ح |يسمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

352593 ل حسن محمد خليل|مريم جم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

544266 هلل خليل|دل فتـــىح فتـــح |ع| لي|د |حقوق طنط

4|o69| لبــــىه|لبــــىه محمد |مصطفى  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

82|568 لس حنس ن ن يعقوبــــ|ثــــ|كي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

344636  عىلي|ء صبــــري حس|رس|
ى ني  ى شمس|تـــج ره عي 

69832 لمجيد|مل عبــــد |سندس مصطفى ك لفيوم|تـــربــــيتـــ 

272|6 حمد|نىه حسن فهيم  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

8628|8 ح تـــرىكي محمد|محمود صل |هندستـــ قن

2|8|o6 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|عىل محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

227658 حمد عىل|مريم مجدى مصطفى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

326973 مل|يتـــ سيد خلف ك| ى شمس|تـــج ره عي 

4o692o ي |رودينه محمد عىل عبــــد لجديىلي|لمنعم يحن  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

44873| حمد مطر|لفتـــح سيد |بــــو |لرؤف |محمد عبــــد  |هندستـــ طنط

|28686 م|بــــدين عل|لع|رق زين |م ط|عل هره|لق|حقوق 

33||94 لرحمن|ل مصطفى عبــــد|لرحمن محمد جم|عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

48|56| هيم|بــــر|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

878o45 حمد  |لحسن مصطفى |ن |نوره سيوط|بــــ |د|

|48547 لح طه|ص| رنيم رض ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4962o4 لجليل خميس|م جمعه عبــــد|لسل|ء عبــــد |صف تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

265o8o كرتـــ|ل|ن |بــــ رمض|يه|محمود  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

892263 لسميع محمد سيد |محمد عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

4837o لعزيز يوسف|هلل عبــــد ||حمد عط| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6|77|5 ودي|لد|رس تـــوكل رزق |حمد ي| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3o422 ف حسن |حمد | |لعل|بــــو |رسر سيه|نوعيتـــ عبــــ
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5o6662 حمد قريش|حمد |يمن محمد |هبــــتـــ  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|23934 د محمد شبــــل حسن|نه دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

436888 هيم عدس|بــــر|ح محمد |لفتـــ|رتـــ عبــــد|س لشيخ|نوعيتـــ كفر 

477439 بــــر عرفه محمد خليل|هلل محمد ج|منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

336696 ن خليل|دتـــ سعيد عثــــم|غ ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

|377|o حمد حسن|لرحمن محمد حسن |عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

343o23 فظ|لح|فظ عىل عبــــد|لح|عىل عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

898593 بــــر حسن |حمدى حسن ص ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

2377|4 رى|رى مسد|دل زخ|ل ع|من هره|لق|علوم 

233743 بــــ|لوه|لمنصف عبــــد|لد عبــــد|محمد خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o839 لحميد|بــــو زيد عبــــد |بــــو زيد محمود | حقوق بــــنى سويف

9ooo78 ى |زى حس|محمود محمد حج ني  ج|ره سوه|تـــج

475283 ئى|در عن|لق|حمد عبــــد |لد |حمد خ| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

53885| ل|لجبــــ|لحليم |ن عبــــد|لحليم شعبــــ|عبــــد سكندريه|ل|عه |زر

447o42 ى|زي د محمود محمد محمود حسي  |ضتـــ طنط|علوم ري

525224 ي 
مل محمد مبــــروك|حمد ك|تـــفى ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

2|5355 وى|لعجم|زينه مدحتـــ محمود مصطفى حسن  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

8457o8 ي محمد 
ي|مصطفى

حمد مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

429||2 ي|ر
لد|محمود محمد خ| ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

853|86 ي محمد|لبــــ|ج عبــــد|ء حج|سم|
ى
ق ي|بــــ |د|

|لمنى

7|o486 ه عص| لبــــرهمتـــوش|ن |م مصطفى سليم|مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4528|5 در مصطفى|لق|محمد فوزى عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

4o4277 د دردير حسن محمود|لجو|حمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

7|3|26 لرحمن محمد عرنوس|لرحمن حسن عبــــد |عبــــد  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

959o| هيم|بــــر|شور محمد |ئى ع|م| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

858689 ق عىلي|لرز|حمد عبــــد|ق |لرز|عبــــد سيوط|حقوق 

7594|6 هد|طمه يىح محمد مج|ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

862|9| ن|حمد محمد زىكي عىلي سليم|بــــ |شه لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

754o76 عيل|سم|ره طلعتـــ محمد |س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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28769o ف |ره |س حمد محمد يوسف|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|68596 ن|رق محمد سمي  عثــــم|يدى ط|ه دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

238763 لعظيم|للطيف عبــــد|ندى وجيه عبــــد هره|لق|حقوق 

4o2947 حمد محمد فرغىل يونس|محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

23|27o ن محمد|لمنعم رمض|محمد عبــــد هره|لق|طبــــ 

27343 ر|كوثــــر منصور يوسف نص ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

627|9 در|لق|حد عبــــد |لو|حمد عبــــد |خديجتـــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

692o59 هيم|بــــر|فع |لش|هيم |بــــر|م وجدى |س لمنصوره|هندستـــ 

47382 رق فتـــىح حسن|حمد ط| ى شمس|زر عه عي 

44|846 لسيد متـــول|منى رفعتـــ محمود  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|655|5 ين رش وي عوض|د بــــبــــ|شي  ن|بــــ حلو|د|

|74|3o دل محمد حسن|عمر ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

79285o محمد غريبــــ محمد| ند عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

438|73 رص محمد يحن  عىل|مروه ن لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

297843 ء عىل محمود عفيفى|شيم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6|2|2o لوكيل|هلل طلبــــه |محمد عبــــد  |هندستـــ طنط

8|3|78 مل لبــــيبــــ|ك ك|مل مل|ك بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

372523 لدين عىل|ح |بــــر صل|محمود ص ى شمس|د| بــــ عي 

838773 هلل|لجليل عبــــد|هبــــه محمد طلعتـــ عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

6o633| ف | ي |لششتـــ|حمد |رسر
ر|ختـــي|ل|وى مصطفى |ره طنط|تـــج

8|4263 جد شفيق نجيبــــ|ئل م|و ي|بــــ |د|
|لمنى

3|79oo ف محمد محمد|محمد  رسر هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

2|59|4 مد لبــــيبــــ|حمد ح|يمنى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

276|65 دى محمد|محمود نزيه محمد ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

623||5 ل|ن جل|لىحي عربــــ|ئل عبــــد|كريم و ط|هندستـــ دمي

368779 منى محمود فوزي محمد |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

7o5|2| خرى|لفو|ح |لفتـــ|ر فريد عطيه عبــــد |من ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

55872 عيل|سم|م محمد سيد |وس طبــــ بــــنى سويف

529|33 يد|هيم ز|بــــر|ء |محمد عل ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

Thursday, September 6, 2018 Page 9471 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

865477 ي روم| ي عبــــيد |نىح 
هلل|هلل عبــــد|ئى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28o857 سلىم سعيد محمود عفيفى كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

265|o6 س|لنح|هيم |بــــر|حمد |حمد زغلول | |ره بــــنه|تـــج

7687o2 ى شفيق عبــــد |ي ى|لجو|سمي  د حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

692|9| فعي|لش|لصمد |لسيد حسن عبــــد |يه | لمنصوره|حقوق 

|32729 حمد محمد|ل حسن |نه ن|بــــ حلو|د|

844o72 هيم محمد عىلي|بــــر|معتـــز عىلي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

76773 ئ  محمد عىل|دل وف|محمد ع لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

2|3222 غبــــ|هلل ر|غبــــ عبــــد|ديمه ر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

254884 ل مليىح  عطوه|م كم|محمد س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

||73o3 ى يوسف  هيم|بــــر|محمد حسي  ن|سو|بــــ |د|

545|22 لغنى|د عبــــد|لجو|لمنعم عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

2729o6 ى ش|ي حمد|ذل مصطفى |سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

44o8|8 هر مملوك|هر سمي  ز|ز ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

26|o65 وق طلعتـــ محمود زهر ن|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

848524 در|لق|حمد محمد عبــــد|ره |س ن|سو|علوم 

357428 عيل|سم|حسن | ء زكري|ضىح عل |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

62773o ن ى|حسنى محمد | مي  مي  زيق|لزق|حقوق 

4o2736 بــــ|م دي|لسل|بــــ عبــــد|لتـــو|لرشيد عبــــد|د عبــــد|جه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7oo987 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|طمه محمد |ف |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2|9473 محمد فتـــىح محمد| ر|ل ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

432592 ي|ر
ن|شم شعبــــ|محمود ه| ئى |بــــ طنط|د|

8965oo حمد  |حمد فتـــىح |ء |رو ج|ره سوه|تـــج

42|87o حمد|حمد عيسوى |محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

6|788o لس|لج|غبــــ |ء ر|رحمه عل ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8||965 لفتـــح طه|بــــو|ء |م عل|حس سيوط|ره |تـــج

4334oo م عىل عمر محمود عمر|حس |ره طنط|تـــج

493o25 هر|ل عىل ز|ل ممدوح جل|جل دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

7893o6 ه هش بــــرهيم|حمد |م مصطفى |ني  زيق|لزق|حقوق 

6|3884 بــــ طنش|لوه|لرءوف عبــــد |لدين عبــــد |ء |تـــفى عل |حقوق طنط
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68|37| وى|لشن| |كريم محمد محمد زكري لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8678|7 لمجد مىكي|بــــو|لحميد |محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|4|52 لسيد نرص رزق|حمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o5|98 ى عبــــد |عبــــد  د|لجو|لرحمن سمي  حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

693267 لعزيز|لعزيز عىل عبــــد |مي  عبــــد |ل|حمد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

837o78 مد|لمجد ح|بــــو|مد |لبــــتـــول ح| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4o6|86 خلود عمر عيد غريبــــ رجبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

349o33 لمطلبــــ|لعزيز عبــــد|رق عبــــد|ء ط|شيم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

897766 ل محمد |لع|ده عىل عبــــد|غ ج|تـــربــــيتـــ سوه

7o4739 هيم|بــــر|نسمه جوده محمد  زيق|لزق|حقوق 

328462 ح محمد مصطفى|لفتـــ|م عبــــد|حمد عص| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

647735 لعزيز محمد عبــــد ربــــه سليم|حمد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

776245 ش|لقم|ن |لحسينى سليم|جر جمعه |ه زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

897927 حمد |ن |حمد رجبــــ عىلي| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

64o82| هلل محمد مصطفى|حمد عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

235937 ن جد لطفى تـــوفيق|م| مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

244|52 بــــ|لوه|لحكيم عبــــد|محمد يوسف عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

528493 بــــينى|لمتـــول محمد |مصطفى محمد  لشر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|4o357 ديبــــ يوسف|مجدى | مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|45|94 حمد|د |ممدوح محرم فؤ تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

52||48 ر|لجز|ل عىلي عبــــده |بــــو زيد كم|ء |شيم بــــ دمنهور|د|

3563|6 حمد محمد|لسيد |حمد يوسف | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

758o85 هيم عيد محمد|بــــر|محمد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

78o23| لسيد محمد خليل|هيم |بــــر| زيق|لزق|هندستـــ 

847o7| ى محمود|ل |ر كم|عم لدين حسي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

66674 لعزيز|متـــ محمد عبــــد |س|ره |س لفيوم|تـــربــــيتـــ 

84o23 طف فرج عىل|مصطفى ع بــــ بــــنى سويف|د|

|47733 لحميد عىل|هيم عبــــد |بــــر|مصطفى  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

428984 لمشد|لبــــر |ر محمد عبــــد |إيثــــ |علوم طنط

6224o6 لجيوىسر|لرحمن |زق عبــــد |لر|هدى مجدى عبــــد  زيق|لزق|عه |زر
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242775 لحسينى|لعزيز |لعزيز محمد عبــــد|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o9334 حمد محمد قنديل محمد قنديل| |بــــ طنط|د|

76oooo ى|ندى رمض ن محمد حسي  ى شمس حقوق عي 

487993 ى محمد|لح خليل حس|ن ص|مرو ني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

3|62o رس محمد عوض|سلىم ي هره|لق|صيدله 

|376|3 هلل|د |بــــتـــ لمع ج|سم ثــــ|بــــ ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

24|362 لسيد|دل محمد |حمد ع| ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

8|5|5| ي محمد|دل عبــــد|ريم ع
لغنى ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 

بــــبــــورسعيد

23|92 للطيف|كريم محمد عىل عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|4556 وى|بــــو عشم|در |لق|ء عىل عبــــد |م عل|سل| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

86o487 ي|م عبــــد|لسل|لرحمن عبــــد|يه عبــــد|
لغنى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

543o49 لم هلول|لمقصود عبــــده س|ن عبــــد |يم| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

33686o ر|مد عم|د ح|ر رش|عم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

64|ooo لسيد عوض|لسيد محمود |زم |ح زيق|لزق|حقوق 

64|579 وى|لبــــحر|لرحمن |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

497672 لسعود|بــــو |ل فتـــىح سعد |مريم جم ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

358428 لمنعم منصور|لد عبــــد|خلود خ |طبــــ بــــيطرى بــــنه

285797 لملك|لملك حسنى عبــــد|حسنى عبــــد عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

32868| ح|يد محمود محمد صبــــ|حمد ع| |طبــــ بــــنه

5o54|3 سم|هيم ق|بــــر|محمد محمد حسن  سكندريه|ل|حقوق 

694767 ف فهىم |رحمه  ر|عيل عم|سم|رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

37|39o لىح محمد|حمد فتـــىح عبــــد| ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

7|o859 ن عىل موىس|لسيد رمض|حمد | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

79358 مصطفى عبــــده طه حسن مصطفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o95|3 ء محمد قريش عىلي قريش|دع ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|27347 لرحمن|حمد عبــــد |لرحمن |هدى عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4|3|| لم|حمد س|يمن محمد |بــــسنتـــ  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

258287 لرؤف يوسف|عمرو محمود عبــــد |ن طنط|سن|طبــــ 
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6o|775 لشوبــــرى|لح محمد |ء ص|سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3377|3 لرحمن|حمد حسن عبــــد|لسيد |عمرو  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

364533 ى عبــــد|محمد سمي  عىلي  لحميد|مي  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

5|6o75 لجليل عىل قطبــــ|م عىل عبــــد|سه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8o783 د|لجو|لنبــــى عبــــد |بــــسمه مسعد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|23387 عمرو مصطفى حمزه محمود هره|لق|ره |تـــج

763883 ع|بــــو در|ح عىل |لفتـــ|رق عبــــد |لدين ط|سيف  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|6o258 حمد|دهم محمد مصطفى | ى شمس حقوق عي 

869782 لمنعم|ء محمد عىلي عبــــد|سم| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

67o89 هلل عىل|ليه ممدوح عبــــد |غ لفيوم|تـــربــــيتـــ 

57464 حمد|ن حسن عزتـــ |نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

637|47 وى|لغمر|لسيد |ل |لع|ء عبــــد|إرس زيق|لزق|بــــ |د|

328555 لحميد|لدين عبــــد|ل |هيم محمد جم|بــــر|محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

785943 ى |محمد حس ئى|لكيل|م محمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

59845 محمد وليد نبــــيل سيد صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

5oo746 تـــه|فرحه منتـــرص محمد عىل شح عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7||444 لتـــرع|م |لسل|حمد نرص محمد عبــــد | لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

225399 ن|لغفور سليم|لد عبــــد|ل خ|بــــتـــه| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

7oo348 لح عوض|لح محمد ص|ص لمنصوره|طبــــ 

353ooo يد|فظ ز|ح| حمد رض| ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

3|2|53 ف عز |حمد | ىط مرىسي|لع|لدين عبــــد|رسر |صيدله طنط

897584 دى محمود |له|لد عبــــد|وليد خ ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

634252 ء محمد محمد حنضل|أسم زيق|لزق|بــــ |د|

8248o| روق محمد|ل ف|محمد كم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

62578 وى حسن|دى بــــهنس|محمد ن ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7756|6 لمنعم|يمن محمد عبــــد|محمد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|2|5|3 لدين|ل |محمد مدحتـــ محمد جم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

695238 |هيم |بــــر|ح |لفتـــ|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد 
ن|صل

لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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3|6347 حمد محمد|بــــر |رحمتـــ ص عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

479886 |لعل|مؤمن محمد سيد حسن أحمد أبــــو  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|62774 لوردى|عيل |سم|محمد وليد سمي   |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

75o7|o حمد|بــــو |مه حسن محمد |س|فرح  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3263|| حمد محمد|سلىم محمد  ى شمس علوم عي 

334336 ى|محمد ع دل محمد حسي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

9|o8o3 ن |مه محمد محمد عمر|س| ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

68|27o حمد|رق طلبــــه محمد |محمد ط لمنصوره|عه |زر

|79||3 يسن صبــــىح يوسف سيد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|725o| حمد|لعظيم |حمد عبــــد |مهند  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

355458 هلل محمد|ء بــــدر حسبــــ |وف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

675335 حمد|لمعىط |هيم عبــــد |بــــر|ء |حمد عل| طبــــ بــــورسعيد

43568 متـــ|مروتـــ سيد موىس سل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

||7692 د|م عىل حم|دين س|ن ى شمس حقوق عي 

4764o7 ق|سح|هلل بــــخيتـــ |د |ريوس ج|مك ى شمس| لسن عي 

54467o دوىس|لق|لعزيز محمد |يه عىل محمد عبــــد | |حقوق طنط

|62o24 رس عىلي|محمود سعد ف ى شمس حقوق عي 

439822 بــــ|هلل دي|بــــ عبــــد |رس دي|ي| دين لشيخ|بــــ كفر |د|

77|872 يوبــــ|لسيد |مريم مصطفى عمر محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

2|423o ى|لرحمن نرص فكرى |عبــــد مي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

759877 بــــى محمد|مبــــ|بــــى |مبــــ|ن رفعتـــ |رو لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

338755 ر محمود مهدي بــــدر عوض|من |صيدله طنط

42|222 لمتـــول|لق |لخ|مح عبــــد |مر س|تـــ |حقوق طنط

438228 ج|بــــح نرصعوض حج|ضىح ر لشيخ|طبــــ كفر 

2|63|7 تـــه|هيم شح|بــــر|ئل محمد |يوسف و ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

766985 ى جمعه محمد مبــــ رك|محمود خي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|32648 ن|يمن محمود عثــــم|ن |يم| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

763835 دل محمد مرىس|محمد ع حقوق بــــورسعيد

75|3o6 للطيف|ل عبــــد |للطيف جم|رق عبــــد |سهيله ط لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

4o89o3 |هيم |بــــر| |ء رض|شيم
ى
لزلوق لمنصوره|ل |طف|ض |ري
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688o97 ظر|لن|حمد |لسيد محمد |ندى  لمنصوره|حقوق 

462o5 لشوبــــىك|لق |لخ|شور عبــــد|لرحمن ع|عبــــد ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

62o26 هيم|بــــر|تـــ عىل محمد |نج تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

868482 لي|نوس غ|جورج ظريف ف ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

5o736| حمد عطيه محمد|دل |مريم ع سكندريه|ل|ره |تـــج

8o9o84 بــــ|لوه|للطيف عبــــد|هلل عبــــد|زم عبــــد|ح ره بــــنى سويف|تـــج

3|54|6 ن سويلم|رق شعبــــ|ط| لي|د ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

38992 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|لعزيز |ء عبــــد |سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

73766 شد عويس محمد|ر| دين لفيوم|طبــــ 

345o85 سمر محمد سيد عىلي ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|45732 ن|محمد عيد فهيم محمد رمض هره|لق|ره |تـــج

9|8353 ل |مل خليل سوري|نوبــــ ك|بــــ| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

757o39 حمد|دل محمد |ء ع|عىلي عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

|4339| فرحه حسن محمود حسن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

69|o28 ى |بــــو |ل |حمد محمد هل| ينى|لجن|لعني  لمنصوره|حقوق 

|38544 لسيد محمد|بــــو شوشه |طمه |ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

87575o زم مجدى محمد محمد  |ح سيوط|حقوق 

423255 لمجيد حسن|لمجيد محمد عبــــد |محمد عبــــد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|22352 لسميع ذكرى|لسيد عبــــد |محمد | هي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

778|58 للطيف|هلل عبــــد|رس عبــــد |محمد ي زيق|لزق|هندستـــ 

6256o8 مل|لسيد ك|محمود محمد  زيق|لزق|طبــــ 

456826 ن|لمطلبــــ رضو|محمد عبــــد | نور لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

33o8|3 لدين متـــول عيد|يوسف مىح  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

5o5853 لكريم عىل|د|مه عىل ج|س| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

||67o2 عمر محمد محمد زينهم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

857863 فظ|عىلي محمد ح| لي|د ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

5||6oo |لمعىط |م محمد حسن عبــــد |م هش|سل|
بــــورى|لش

بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

264589 هلل محمد عفيفى|نس عبــــد|ندى  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|9654 مي|لش|حمد |حمد عىلي |مي  عه دمنهور|زر
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233|58 ى رى|مرقص وليم زخ| كريستـــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|5783 لغزل|رق محمد |يوسف ط ره بــــور سعيد|تـــج

4o3436 لد حسن محمد عىل خليفه|ن خ|نور إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

|986o بــــ|لوه|بــــ محمد محمد عبــــد |لوه|عبــــد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

692946 ف محمد عبــــد |ن |يم| وي|لمنيل|لسميع |رسر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

4o3678 لمجيد بــــشر|لسيد عبــــد|عمر محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

25427o حمد شطيه|سلىم محمد  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

677o66 ع|لرف|دق |ص| زكري| سل زكري|بــــ لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

266|29 حمد|م فكرى |لسل|كريم عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6|7976 لنبــــى|رق حسن عبــــد |ندى ط ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

2o4o5 ن عىلي|لمنعم شعبــــ|عمر عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|78664 ىط|لع|رس فتـــىح عبــــد |فتـــىح ي ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

252|78 حمد عيش|رأفتـــ | مه تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|o63o ى لبــــربــــرى|رص محمد |س ن|مي  لمنصوره|حقوق 

29|4o6 يف محمد |ن محمود |نور ى محمود|لشر مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

485444 هلل|ود عبــــد|روق د|لف|سلىم سمي  عمر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

285|86 لبــــدرى محمد|جر محمد |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

526|85 محمد يوسف زىك طه محمود ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

3|63o مريم محمد سيد محمد هره|لق|هندستـــ 

6o333 حمد سعيد جمعه سيد| ره بــــنى سويف|تـــج

4|5629 م أبــــو عمر|لسل|در عبــــد |لق|فخري محمد عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

897469 ل  |لع|هلل عبــــد|ئى عبــــد|وعد ه ج|بــــ سوه|د|

|32o88 زق|لر|لفتـــوح عبــــد |بــــو |ح |منيه صل| هره|لق|ره |تـــج

488327 لس|ىسر كر|مرقس نبــــيل نج س كي  سكندريه|ل|ره |تـــج

879262 ف |م خل|لسل|رفيده عىل عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

277479 هيم حلومه|بــــر|ل |محمود جم ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

26|o84 لحويىط|لسيد |ء ربــــيع |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8456| حمد محمد|ل محمود |بــــل ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

8558|5 وس |تـــ| يم حن|فر| نيوس|رم|ورصى ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

|73426 ف حسن عبــــد |دره |ن لرحيم|رسر عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ
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8|o634 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|ء |سم| ي|عه |زر
|لمنى

4294oo ى نجم|بــــر| هيم صبــــري يونس حسي  |طبــــ طنط

267o6 نور محمد حسن|ء |رس| هره|لق|ره |تـــج

7|7|47 ن|لسعيد مصطفى شوم|محمود حمدى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

439994 هلل|د |نه وهبــــه عوض وهبــــه ج|دمي لشيخ|بــــ كفر |د|

646468  قنون|هيم |بــــر|ن |ده شعبــــ|غ
ى
لدسوق لمنصوره|حقوق 

|3o|57 لسيد حسن|رص محمد |ن| ر|ي عه مشتـــهر|زر

2|96o9 دل نجم يوسف|هند ع ى شمس|د| بــــ عي 

6|98|2 لم|د رفعتـــ عىل أحمد س|زي ره بــــور سعيد|تـــج

249oo8 ف فؤ|لبــــنى  د عليىم صقر|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6355o5 حمد|لرؤف |حمد عبــــد|هلل |منه  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

695o98 حمد مصطفى محمود يونس بــــكر| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

649326 در|لق|يز محمد عبــــد |لرحمن سيد ف|عبــــد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

34492| هيم رجبــــ عىل فرج|بــــر|جر |ه |حقوق بــــنه

8326|7 لحميد عقيد|ل عبــــد|ده جم|حم دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

85258 طف محمد محمد|محمد ع حقوق بــــنى سويف

693727 لسيد|حمد |لرءوف |مريم محمد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

782929 در|لق|لم عبــــد |ه محمد س|نج لمنصوره|ل |طف|ض |ري

||6o28 مل|ريو مدحتـــ بــــخيتـــ ك|م ى شمس هندستـــ عي 

825424 حمد محمود طه محمد| زيق|لزق|حقوق 

355779 لح خليل|سحر حسن ص |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

699874 تـــه|ن شح|لحفيظ سليم|لرحمن عبــــد |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

666o3 يه نجيبــــ عيد عىل| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

486o39 هيم|بــــر|حمد محسن محمد |هدير  سكندريه|ل|بــــ |د|

36357o لحميد|ندى ممدوح سيد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6267o9 لدين يوسف|زى نرص|ء مغ|عىلي زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

773766  إسم|هيم |بــــر|مريم محمد 
ى
عيل|لدسوق ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

||834o عيل|سم|لمجيد |ح عبــــد |لفتـــ|حمد محمد عبــــد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

856|97 حمد عىلي| |منه رض ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج
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9oo4oo مل محمد |هيم حسن ك|بــــر| ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

775726 هر|لظ|ح عىل عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

646|o9 ن|دل طلعتـــ عتـــم|حمد ع| حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

833925 يه عبــــده عمر عىلي| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

2439|6 لعزيز|ح لطفى عبــــد|هيم صل|بــــر| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69|557 حمد|لسيد |زينبــــ محمود  لمنصوره|بــــ |د|

245o65 هلل|صل عبــــد|يه سعيد و| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

79o44 رق سيد محمد|محمد ط هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89o5o| حمد |ئى محمد |م ه|سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o|845 ي سمي  ع|بــــيشوي ه
زر|ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

435834 هلل|ل محفوظ عبــــد|جم| دين ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

486|73 شموئى|ل|تـــه حسن |طف شح|ن ع|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

833625 ي |لر|محمد عبــــد
حمد حسن|ضى ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |

|لفنى

8o7839 لمحسن|روق عبــــد|سهيله محمد ف ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

265449 لتـــمورج |لق |لخ|عمرو محمد محمود عبــــد  ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

6o8892 ى رجبــــ |ي حون|بــــوط|لسيد |سمي  |عه طنط|زر

26|357 ذل|لش|نور سعودى |محمد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

452268 هيم محمد يوسف|بــــر|حمد فريد | |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

2698|| حمد عصفور|بــــ |لوه|م عبــــد|هلل عص|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

23o23| ح|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|طه محمد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o92o4 لشيخ عىل|لنرص محمد |بــــو|م محمد |وس |حقوق طنط

676o88 ى | دين د مجدى|هيم فؤ|بــــر|حسي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|63|39 لمنعم دردير|بــــسنتـــ محمد عبــــد  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

492732 دى عىل مرع|له|م عبــــد |لسل|سعيد عبــــد  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

495|56 لسيد فرج|محمود عىل محمد  تـــربــــيتـــ دمنهور

7664|| هيم|بــــر|عيل نرص |سم|ندى محمد  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

4986|8 لمقصود رسور مقلد|عبــــد | رض| نور بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|
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85457 ى ن سحق|ج  عزيز |نيفي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

36796 د|ح محمد عىل ج|هلل صل|منتـــ  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

269o4| ل|هيم بــــل|بــــر|صم |ء ع|ثــــر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

73o59 محمد مهلهل فرج مهلهل نرص ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

5422o| ق|م محمد|م|ح |دل صل|ع وي|لشر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

34747o وى|لمنش|حمد حسن |بــــ |يه|هلل |هبــــه  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

54|5|2 مي|لش|تـــ |محمد أدهم فرح سكندريه|ل|حقوق 

4o269| ل جرجس|بــــهجتـــ عنتـــر غبــــري| ن|ر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23493 حمد محمد بــــدرى طه|محمد  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

7o948| هيم عيسي|بــــر|لسعيد محمد|ندى وجدى  لمنصوره|حقوق 

35|665 ن|عثــــم| طف محمدين عط|م ع|سل| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

3||239 د|لجو|د عىل عبــــد|لجو|هدير عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

332645 حمد يوسف|لمحسن عىل |ء عبــــد|ل| |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

896482 بــــ صديق  |ل خط|ن جم|يم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

43|992 ن|هيم محمد سليم|بــــر|مريم محمد  |بــــ طنط|د|

287889 بــــ|لبــــ|لمعىط فتـــح |مروه عىل عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|43659 ه خ| لد فوزى رزق|مي  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

876959 مل محمد جعفر  |ء ك|ل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

342785 زق|لر|د سيد سعيد عبــــد|زي ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

84|995 نس محمد محمود|لدين |ء |بــــه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

638827 ه حمدى  ى |ني  ل|لع|حمد عبــــد |مي  زيق|لزق|بــــ |د|

63|36 ط|دل مسعود شبــــ|محمد ع ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

626766 لبــــلبــــيس|مريم محمد طلعتـــ حسن  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

826462 حمد|مي  فوزي |ل|ء محمد |رس| دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

4763|3 حمد محمود عىل محمود بــــكر| سكندريه|ل|ره |تـــج

9|3437 حمد  |حمد مصطفى |محمد  سيوط|بــــ |د|

22|244 لمجيد|لدين مصطفى عبــــد|ح |حمد صل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7|o25 لحميد جودتـــ|فع عبــــد|ر ش|من لفيوم|تـــربــــيتـــ 
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79oo46 هيم|بــــر|مصطفى محمد مصطفى حسن  حقوق بــــورسعيد

88o827 مد محمد |لبــــنى كريم ح سيوط|حقوق 

4799o6 يد |بــــو|ح |لفتـــ|بــــ عبــــد|يه|مريم  ى حون|بــــوط|لي  سكندريه|ل|بــــ |د|

69295o حمد|ن نرص سيد |عىل شعبــــ| دين عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|2468| لمفتـــي|حمد محمد |حمد |هلل |هبــــتـــ  ى شمس حقوق عي 

236|29 ف |يمنى  لسيد طه|رسر هره|لق|بــــ |د|

9o3|36 يمن عزتـــ يوسف | |ريموند ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

288o|5 لمعىط|دى عبــــد|له|ن عزتـــ عبــــد|مريه لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

258234 لحميد|فهىم محمد فهىم عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

7o|o6| ى|حمد كم|مصطفى  ل عىل حسي  لمنصوره|هندستـــ 

75o48o عيل يشي|سم|بــــ |يه|حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

253486 لم|حمد س|ل محمد |ء كم|سم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5o976o لسيد|حمد محمد خليل محمد | معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

2|47|3 رى|نص|ل|حمد يونس |سلىم حسن  ن|حقوق حلو

337|| م|لحميد هم|هيم عبــــد |بــــر|روضه  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|42494 ي |لحكيم محمود عن|ن عبــــد |يم|
عر|لش|ئى ن|صيدله حلو

835|48 ي ط|لر|مروه محمد عبــــد
يع|ضى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

3665|6 لرحمن مدئى محمود عىل|عبــــد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

64387o ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|ء سعيد محمد |آل ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

66957 جر محمود بــــدوي سيد محمد|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

32o83o ر عىل|لستـــ|عبــــد| محمود رض ى شمس|تـــج ره عي 

|3|8oo ف عبــــد |ل |من لرؤوف عىل|رسر هره|لق|ن |سن|طبــــ 

255|55 يد |بــــو|لرحمن |هدير عبــــد ى رى|لهو|لي  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

48o725 د|د عمر حم|لسيد حم|هلل |منتـــ  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

63|979 هلل|رك عىل عبــــد|ء مصطفى مبــــ|عىلي زيق|لزق|بــــ |د|

|7|796 هلل|ء محمد حسبــــ |محمد عل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

264485 د|لجو|لرحمن عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد| ند |ره بــــنه|تـــج

78oo36 مل محمد خليل|حمد ك| زيق|لزق|عه |زر

76847 ر|م يىح نص|ء س|ل| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

643|2o ل موىس محمود|هبــــه جل زيق|لزق|صيدله 
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4|226| ريتـــ|لج|حمد محمد حسن | |بــــ طنط|د|

84|338 بــــر عطيتـــو محمد|عزيزه ج ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

87o4o7 لم|در جمعه س|لق|م عبــــد|سل| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

694477 ي|سلوى محمود محمد محمد 
ى
لدسوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

235o33 مؤمن حسن محمد عىل هره|لق|صيدله 

4|64o5 لحميد محمد يوسف|حمد محمد عبــــد | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

42563 بــــر|بــــر سيد ص|محمد ص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

874o7 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|لرحمن محمد |عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|5884 ن حبــــيبــــ جرس|مريم دمي دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

883526 هلل  |بــــ عبــــد|لتـــو|يه سعد عبــــد| سيوط|بــــ |د|

|2|432 ن|مع محمد رشو|د ج|ء عم|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

333|27 د فريد|لضي|لدين |ء |عل| رن |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

48427o نور|دى |له|حمد محمد |سيف  سكندريه|ل|ره |تـــج

839|66 ي خليل| مه
ى
محمد شوق دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

823692 ى|بــــ ي|لتـــو|ل عبــــد|محمد جم سي  لمنصوره|حقوق 

2oo|5 وع|م مجدى محمد مط|سل| هره|لق|ره |تـــج

8|9477 ء سيف سليم مرىسي|سم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8o57|7 لرحمن عبــــيد|محمد صفوتـــ عبــــد ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

|2o|8| ى  محروس| مه عط|س|شي  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

23462o ن|م سليم|لسل|يوسف مصطفى عبــــد |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

4227|2 حمد سند|هيم سعد |مر إبــــر|ثــــ إلسكندريتـــ |تـــمريض 

4oo453 هيم|بــــر|لنبــــى |هيم عبــــد |بــــر|يه | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

778872 ء محمد محمد|ندى عل زيق|لزق|بــــ |د|

827o45 ي|لرحمن خ|عبــــد
لد محمود مصطفى دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

86463 حمد|بــــ |لتـــو|ح عبــــد |شذى صل لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|33229 ى|ئيل رأفتـــ كرومل بــــش|مهر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

285435 ئى|ح كيل|فرحه محمد صل ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

752|2o ن محمد بــــيوم|حمد محمد رمض| ى شمس صيدله عي 

37o67| عىل عمر موىس عطيه دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|
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36o|54 لد شمبــــىكي سيد|د خ|نه عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

867|5 دى|له|محمود محمد محمد عبــــد ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

3|228o مد محمود منصور|يمن ح|سندس  زيق|لزق|صيدله 

79986 هر|هر م|رس ط|ن ي|مرو كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

||93|9 ن صد بــــولس|يمن ق| |مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

244363 لعزيز محمود محمد عطوه|محمد عبــــد هره|لق|حقوق 

|73943 وز صبــــىح فتـــىح ح فظ|في  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|5|o5 حمد عطوه|ل |عمر يشى كم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

85652 لسيد كريم|هيم |بــــر|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

42|93| لحويىط|هيم فتـــىح سعد |بــــر|ن |فن| سكندريه|ل|ره |تـــج

||735o ي|ف| مونيك
ى|دى فكرى بــــنى مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

349598 هيم جنديتـــ|بــــر|حمد |رضوى  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

3o283 هيم|بــــر|هلل محمد |ملك عيد ضيف  ى شمس|زر عه عي 

63683o ى حمدتـــو محمد|نفيسه  لحسي  زيق|لزق|عه |زر

772876 لرحيم|مد عبــــد|محمد محمد عزتـــ ح زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42|26o ىطي عبــــد ربــــه|لمع|بــــو |حمد | |مجدى رض |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

4o55|6 ي عىل مصطفى حسن
منى مصطفى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

77|646 ئل يوسف محمد|حمد و| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|o3o3 ع محمد عيد|لرف|لد |حمد خ| لمنصوره|حقوق 

622o45 هيم|بــــر|د |عىل محمد سعد ج صيدلتـــ بــــورسعيد

5||655 ر|لنش|هلل  محمد عوف |شور عبــــد |هلل ع|عبــــد  تـــمريض دمنهور

756||7 طف محمد محمد صميده|ذكرى ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

62||59 ح|لفتـــ|حمد فتـــىح عبــــد |ر |من لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7||o64 ق|زم محمد |ح ق|وى |لشر ع|لرف|وى |لشر ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

68|459 ى | لق عىلي|لخ|حمد عبــــد |مي  لشيخ|هندستـــ كفر 

482678 ى حن|ي لمطلبــــ|لمطلبــــ خليل عبــــد|وى عبــــد |سمي  سكندريه|ل|حقوق 

63|298 لشتـــرى|طمه حسن محمد مصطفى |ف زيق|لزق|حقوق 

287o97 حمد محمد محمد فهىم عوف| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5|6453 رص عىل عودتـــ|ء ن|ل| سكندريه|ل|طبــــ 
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|443o2 عىل يوسف عىل يوسف ن|تـــربــــيتـــ حلو

883o47 ء ريس طه مهنى|سم| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

693o39 ه ي لحليم بــــلح|هلل عبــــد |رس عوض |ني  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5o439| تـــ|هيم بــــرك|هيم أحمد إبــــر|ن إبــــر|نوره ن|سو|علوم 

3|223| هلل|س عبــــد|صفيتـــ فكرى عبــــ ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

634|3o حمد سعيد حزين حسن محمد| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

846544 دل عبــــده حسن|يه ع| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

4|79o2 ئى|لشنو|لعزيز |لىح عبــــد|ء عبــــد|ل| |حقوق طنط

5|3969 لزعيىط|حمد |ر أحمد حسن |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4994|| مد عيد|مد محمد ح|هدى ح ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

8o|24o ن محمد|رص رمض|ر ن|من ره بــــنى سويف|تـــج

868297 حمد محمد فرغل محجوبــــ| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

369857 ع|هلل محمد هز|طمتـــ مدحتـــ عبــــد|ف ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

485258 لمجيد|لسيد محمد عبــــد |ر محمود |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

247662 ء بــــدوى شلبــــى محمد|حمد عل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

634754 له|ل|م عبــــد|لسيد س|هلل |عبــــد ضتـــ|ري/ج|أللسن سوه|كليتـــ 

433||o ى| ند  نرص حسي 
ى
نرص صدق | تـــمريض طنط

79|oo5 ف سليم|محمد  ر|ن محمد نص|رسر | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

522o25 لحميد زعتـــر|رس محمد عبــــد |هند ي |حقوق طنط

357326  |لش|لحليم عبــــد|حمد طلعتـــ عبــــد|
ى
لنوري|ق |طبــــ بــــنه

356o|7 ء مرىس فضل مرىس محبــــوبــــ|رس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

65928 لد قرئى تـــوفيق|حمد خ| لفيوم|بــــ |د|

648|94 ى سعيد فوزى شعيبــــ|ي سمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

788||6 لك|لم|لرحيم عبــــد|لد عبــــد |مصطفى خ ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

496789 وى|لحفن|لحميد محمد |ح عبــــد|ندى صل سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

232|33 صف|ح ن|لفتـــ|مصطفى فوزى عبــــد ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

757522 ي|ر
هيم|بــــر|لد محمد |خ| ئى عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

32o45| د فرح خليل|جد مر|يكل م|م هره|لق|طبــــ 

3535o4 كر محمد|ن ش|محمود رمض |تـــربــــيتـــ بــــنه
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338847 لمحسن محمد|سلىم محسن محمد عبــــد |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

5o4o43 لدين بــــحر عىل|نس سعيد سعد| إلسكندريتـــ |تـــمريض 

5|6|o5 حمد شكر|ء شكر محمد |لىمي بــــ دمنهور|د|

4o9534 در أبــــو |لق|رص محمد عبــــد |لن|محمد عبــــد 
بــــسيوئى

|حقوق طنط

346592 لمطلبــــ شكشك|ل فهىم عبــــد|ن كم|يم| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

44797 ى عبــــد | ح سهمود|لفتـــ|يه حسي  هره|لق|بــــ |د|

34236o لم|ل محمد س|ء جم|شيم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8462|o ي فضل مرصي محمد
مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

43o94| ى|حمد حس|هيم |بــــر|لدين محمد |د |ندى عم ني  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9|3472 لدردير |مهند محمد يىح محمد  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

3284o6 لمجيد|حمد عبــــد|حمد محمد | |طبــــ بــــنه

||99|5 ى زقزوق|ر هش|مي م طه حسي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

249863 رق سعيد سليمه|بــــسنتـــ ط ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

257|67 يد|بــــو|ندى مصطفى عىل  ى لي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o45o5 ى دل نخله مرقص|ع| جي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|3|439 حمد عيسوى|ن |محمد سيد سليم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|26o63  منصور|يوسف حس
ى
م محمد صدق ى شمس|د| بــــ عي 

542o49 ئى|لفخر|محمود محمد سعد محمد مصطفى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

8|87o5 ح رشدي|مجدي صل| رين|م ي|بــــ |د|
|لمنى

|46oo4 للطيف مىكي|ء عمرو عبــــد |دع ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|42499 شم|بــــ ه|لوه|يمن محمد عبــــد |تـــسنيم  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|73o69 لمنعم محمدسعد|زى عبــــد |لرحمن حج|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

345o73 هيم عىل|بــــر|محمد سعيد | ن|ر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6|o7o8 مريم ممدوح نبــــيه قرشم ي صىح طنط
|معهد فنى

35532| تـــ محمد محمود عبــــد| هلل|مي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

77o355 لسيد|بــــ |لوه|يمن عبــــد |مهند  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

42555| محمد عىل محمد محمد| ن|ر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

2827|5 نور نعيم شفيق جرجس ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

77o932 لم|ندى ممدوح محمد مصطفى س زيق|لزق|هندستـــ 
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64oo55 لرحمن|حمد محمد عبــــد|وى |لشبــــر| |لي|د زيق|لزق|بــــ |د|

92234o حمد |مصطفى محمود خلف  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

649|79 مد |لسعيد ح|م محمد |لسل|رص |ره ن|س
محمد عطيه

عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

828|37 د|طف عي|نور ع|سيمون |ن| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2489o هيم|بــــر| |لعل|بــــو|لد |هدير خ هره|لق|ره |تـــج

754775 هلل|د عبــــد |مريم عبــــد ربــــه فؤ عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

892996 ضى |لر|بــــدين ربــــيع عبــــد|لع|محمد زين  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|4575 لح محمود|بــــر عىل ص|ء ص|رس| تـــربــــيتـــ دمنهور

438|55 ف عىل عوض |سلوى  ر|لعط|رسر لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

268742 ل|لشه|ن حمدى محمد |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

4297|4 ى طر سم|لق|بــــو |ف خليفه |حسي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|36732 لح قطبــــ|طف محفوظ ص|ع| عل لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|28687 حمد|حمد سعيد |عمر  هره|لق|ره |تـــج

778798 مل محمد محمد عىل| زيق|لزق|نوعيتـــ 

83o693 حمد سيد محمد|لرحمن |عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

645268 فع|لش|م |م|حمد محمد |طمه |ف لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

63|567 ى|بــــسنتـــ عص م محمد خليل محمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

77|678 ي|ر
عيل|سم|صديق حسن | ئى زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

439778 ع|ده رف|حمد  حم|بــــر عيد |م ج|وس لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5o3739 حمد يونس طعيمه|مل |ن ك|مرو سكندريه|ل|حقوق 

7539oo ح محمود نوح|لفتـــ|م عبــــد |ء هش|سم| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

477|7| مي عىلي سعد مشعل|محمد س سكندريه|ل|حقوق 

792o55 عىلي| ء عىل محمد شتـــ|دع |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

694oo5 حمد نجيبــــ غبــــور|محمد  لمنصوره|طبــــ 

7797|o لسيد حسن عىل|منيه محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2|875 لح|لح محمود ص|ن رؤوف ص|رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

684273 لسيد|ل محمود طه |ء كم|دع ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

4o8779 ه محمد عبــــد | ر عطيه طلبــــه|لغف|مي  |تـــربــــيتـــ طنط
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2496|5 وز  حمد نجيبــــ عطيه|في  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

26o|oo يف | ه رسر م|هيم عل|بــــر|حمد |مي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

64752 ح عىل|لفتـــ|يمنى حسن عبــــد  لفيوم|صيدلتـــ 

442||5 هيم|بــــر|مجد عيد عوض زىك | لشيخ|طبــــ كفر 

4o5745 ى|هيم محمد |بــــر|صبــــح | |رودين لهمشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|846| تـــه|بــــو شح|د |محمد خي  محمد رش ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

|3oo5| ن رس وقيم شفيق|ي| مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22|739 هيم|بــــر|حمد |محمد محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

499934 ف محمود |شيم هيم|بــــر|ء أرسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

68o646 ف صبــــرى عىل |م |له| لسيد|رسر لمنصوره|بــــ |د|

684|58 ف|لشو|لحسينى |حمد محمد عيد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

48|362 ى محمود| حمد محمد خي  سكندريه|ل|ره |تـــج

686475 لعز|بــــو |ئل سليم عىل سليم |ل و|بــــل لمنصوره|هندستـــ 

447|54 لعزيز|محمد ذىك محمد ذىك عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

4529oo يف عمر محمد محمود رسر ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

33795| ى|محمد محسن فتـــىح  لسيد حسي  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

43o983 لعظيم محمود نسيم|ئى عبــــد |رتـــ ه|س |تـــربــــيتـــ طنط

763|89 ى حبــــيسر|لسيد د|ء |سم| ود حسي  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

344258 وليد محمد محمد ذىك ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

657o7 لم|نور س|حمد محمد | ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

678oo9 ى  لسعيد فريخه|حمد |محمد حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|75|79 ن|تـــتـــ سليم|هدى وحيد شح ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

3o289 ى|هلل محمد رمض|منه  ن عبــــده عشر ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

4o|o24 فظ|لح|هلل سيد محمد عبــــد |محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

44|896 هلل|د |طف ج|هيم ع|بــــر|م محمد |وئ لشيخ|ره كفر |تـــج

22675o دق|كر ص|دل ش|نوبــــ ع|بــــ| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

6o84|3 ء مجدى منصور صقر|لزهر|طمه |ف لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

88|237 لسعيد صبــــرى محمد  |حمد محمد | سيوط|هندستـــ 

622o|8 |لرحيم مو|دى محمد عبــــد |له|ء عبــــد |شيم
ى
ق ط|بــــ دمي|د|
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|3o846 د عبــــد ربــــه|محمود مدحتـــ فؤ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5|42o4 |بــــتـــ محمد |ء ثــــ|رس|
ى
لدسوق زيق|لزق|عه |زر

37o492 ن|ن عطيه شعبــــ|محمد شعبــــ |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

432964 بــــوحسن|هيم |بــــر|ء عىل عىل |أل |علوم طنط

|55447 لد سيد حسن عىل|د خ|جه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4o668o |ن حن|ود سليم|كرستـــى د سكندريه|ل|بــــ |د|

62|o7 حمد محمود خليدى|مه |س| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

762772 ي|مؤمن فريد محمد  لمليىح  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

48799 زق|لر|حمد عبــــد |ء حمدى |سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

5o66oo مريم أحمد خليل محمد خليل لشيخ|بــــ كفر |د|

7593|4 دل يوسف محمد|ء ع|دع ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

353883 ف سيد قبــــيص|سيد  رسر ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

8o3976 ي|عىلي محمد عبــــد
لحميد مصطفى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

5o5795 |لسق|لرحمن محمد |لحميد عبــــد|م عبــــد|سل| سكندريه|ل|حقوق 

79|235 ره محمد فرج محمد حسن|س لمنصوره|حقوق 

787748 ى عبــــد |ي هيم|بــــر|م |لسل|هلل عبــــد |سي  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

834954 لعبــــد|حمد رجبــــ محمد | تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

857oo6 ي|دق د|نعمه ص
ل قدىسي|ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

68562 لحليم محمود|طمه حمدى عبــــد|ف ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

6844|6 صف|لعوضى ن|لعدل |منى  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

68489o لسيدعمر|رى |لبــــ|حمد مصطفى عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89o94| زق |لر|ء عمر عىل عبــــد|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

452537 حمد بــــدوي|لسيد |م محمود |سل| لشيخ|هندستـــ كفر 

525736 محمد عىلي عىل محمد جمعه ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

7||9|o ل|ذل غز|لش|م |م|ل|لد محمد |ء خ|رس| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

423548 هيم محمد|سحر محمد إبــــر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

8o|o92 م محمود عىلي|ر عص|من ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

8o2oo4 حمد محمد|م |حمد هش| ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

446433 ى ئيل|ل عزيز ميخ|ثــــروتـــ كم| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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75|462 دو|ن ج|حمد عثــــم|م |ريم عص صيدلتـــ بــــورسعيد

272923 س|هلل كر|جورج عبــــد| رين|م سيوط|ره |تـــج

279663 لشيسر|هيم عىل محمد رزق |بــــر|يه | تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4865|| شم|لسيد ه|لرؤف |لسيد عبــــد |حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|642o لمجيد|لد محمد صبــــىح عبــــد |سلىم خ هره|لق|حقوق 

|2447| للطيف|هلل رجبــــ مهتـــدى محمد عبــــد |منتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|3|59 ه |لل|لرحيم عبــــد|ء عبــــد|محمد عل ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

8382o6 مل|م محمد ك|لرحمن عص|عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

875654 يف | حمد مصطفى |حمد رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

632o67 ه  هيم حسن|بــــر|ح |حمد صل|ني  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

34|473 هلل|حمد عوض |حمد سيد |هلل محمد |عبــــد |بــــ طنط|د|

272579 ن محمد|مصطفى محمد رمض ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

75o892 |حمد ند|ر |يوسف محمد مختـــ عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

7|2|37 شفيق محمد عىل بــــلله| دين لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|7o|38 ه | طتـــ|وي شو|لص|حمد |مي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

49539| حمد فتـــىحي محمود شيحه| |حقوق طنط

645678 ف عشم|لدين |سيف  لنمس|لسيد |وى |رسر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

9o2265 ف محمود عبــــد| ىط محمد |لع|رسر ج|بــــ سوه|د|

529478 ن بــــسيوئى عىل نعيم|حمد وجيه رمض| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

78o|8 عيل محمد|سم|ل صبــــىح |بــــل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

778443 حمد محمد|مصطفى محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2435|7 ف منصور عبــــد|خلود  لعزيز|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|366|6 ى ى سيد حسي  يوسف حسي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

857553 ح خليل حسن|لفتـــ|كريمه عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

4642o5 لعليم|لد محمد عبــــد|محمد خ ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

242o26 م عبــــدربــــه|ء محمد شلق|سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

682474 بــــ|لخش|لفتـــوح محمود |بــــو|ن مجدى |فن| لمنصوره|بــــ |د|

35o577 ف | |دين لسيد|هيم |بــــر|رسر ى شمس|تـــج ره عي 
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26o999 د|د عي|ل جمعه مر|ء جم|شيم ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

626788 لد محمد زينهم|ء خ|سم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|6369| لفضل محمد|بــــو |لدين |يوسف محن   لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

262995 ه محمد عبــــد| لحميد محمد|مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

|3239| ى س|ي مه|هيم سل|بــــر|م محمد |سمي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|74o|6 حمد قوشتـــ|حمد صبــــرى |مه |س| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

4526o3 هلل||لسيد عط|عيل |سم|ء محمد |رس| لشيخ|ره كفر |تـــج

4o65o2 ي|لحميد محمد |نبــــيلتـــ محمد عبــــد 
لشوينى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

2o|87 ل محمود|حمد جل|محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|55o|9 زي|حمد محمد مغ|ء |شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

334o|9 لعز|بــــو |محمد محمود مصطفى  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9||563 ره رفعتـــ حمدى عطيه |س تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

56255 |لبــــ|ل محمد عبــــد |سعديه هل
ى
ق علوم بــــنى سويف

26o532 ليه|بــــوع|لمحسن |بــــر عبــــد|ندى ص ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

54oo|5 هيم|بــــر|بــــى |هيم محمد رك|بــــر|محمد  سكندريه|ل|علوم 

|8492 م محمد صفوتـــ|محمد هش هره|لق|حقوق 

92o5o2 ح لقيه |رك فتـــىح صبــــ|م لمنصوره|حقوق 

6o4o89 ر|لنج|لسيد |حمد |دل |عمر ع |طبــــ طنط

|67696 حمد|لغنى |مىح محمد عبــــد  هره|لق|ر |ثــــ|

|54o2| حمد محمد|مه |س|حمد | ى شمس|تـــج ره عي 

834822 حمد|ر محمد |لستـــ|حمد عبــــد| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

|689|6 لبــــىه|حمد محمد |هلل |منتـــ  ى شمس هندستـــ عي 

779|89 لم روق|يه محمود س| لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

|59546 ى |مريم عبــــد  حمد|لحميد حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

832|o6 حمد تـــوفيق|م |ء هم|سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

527327 ن|ر عثــــم|ء عوض أحمد مختـــ|أسم سكندريه|ل|بــــ |د|

28433 حمد جمعه|لد |مصطفى خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

475|o7 هيم|بــــر|لسيد محمد |مريم محمد مصطفى  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

73972 لعزيز|حمد محمد عبــــد |ء |سم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 9491 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2657|7 ن|لعزيز محمود سليم|محمود عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

626o66 ينى|لجن|لسيد محمود |هلل |د عبــــد|زي زيق|لزق|نوعيتـــ 

|63|52 دل محمد محمود|ر ع|من |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

354325 ى محمد|رق |روضتـــ ط مي  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

|742|5 ن|لكريم حس|رحمه سيد عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

484967 حمد محمد|لح |رص ص|محمد ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76|8o3 م محمد|منه وليد عص عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

346|79 تـــى|لزي|ح محمد |م صل|عزتـــ عز |ره بــــنه|تـــج

6993o7 حمد|محمد عوض محمد محمود  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4985o8 ح|لمل|ن أحمد محمود أحمد |نوره ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

232478 مه جمعه حسن|س|خلود  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4772|8 حمد|تـــتـــ |ن محمود شح|لدين رمض|لؤي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

263225 كرم صبــــرى عطيه| مرثــــ |تـــربــــيتـــ بــــنه

|2|986 ى عىل خليل|عبــــد  لرحمن عىل حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|5o57 ر|لف|لدين محمد |عزه مىح  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

42o76| ورى سند سعيد|لمغ|ل |محمد جم لشيخ|ره كفر |تـــج

7oo684 لعويسي|فظ |لسيد ح|لدين |م |محمد عص زيق|لزق|ره |تـــج

764|67 حمد|لحميد محرم |ء محرم عبــــد |رس| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

868|54 وي|لص|د محمد |لجو|محمود عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

772323 |حمد حفنى محمد عبــــد |ح |لفتـــ|مروه عبــــد 
م|لسل

زيق|لزق|علوم 

623474 |لحميد محمد |م طه عبــــد |هلل هش|بــــسمتـــ 
لمرشدى

ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

776o24 لسيد|للطيف |لد عبــــد |خ| دين زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5465|8 |لنبــــى |لعظيم عبــــد |ح عبــــد |لرحمن مصبــــ|عبــــد 
ضى|لق

تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

542829 ن|لعري|لسيد محمد |سلىم  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|37o29 لعزيز حسن عيس|حمد عبــــد |محمد  ن|حقوق حلو

8|6|9| تـــه|رتـــن سمي  حليم شح|م ي|طبــــ 
|لمنى

8o887| رق حلىمي محمد طلبــــ|ط ره بــــنى سويف|تـــج

4o4764 ح جويىل|بــــ مصبــــ|يه|حمد | ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 
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38924 يىح حبــــيبــــ محمد محمد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

84596 مل|م خليفه محمد ك|سه رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

6o6666 ر|لنج|لسيد |لمنعم |حمد عبــــد | |هندستـــ طنط

526635 لمجيد|ح محمد عبــــد |يوسف صل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

88o989 زق |لر|ء مصطفى عىل عبــــد|ل| سيوط|ره |تـــج

249938 لسدودى|سمر مصيلىح محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

852|| حمد محمود|طف خلف |ع ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

696348 حمد|ن محمد عىل محمد سيد |رو لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

337379 ى|لد ع|م خ شور حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3389|9 د بــــكرى|لجو|هيم عبــــد|بــــر|دتـــ |غ |تـــربــــيتـــ بــــنه

358o2 م|لسل|ن محمد عبــــد |سط رمض|لبــــ|تـــفى عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

32o496 عيل عطيه|سم|لسيد |محمود محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4oo4o9 ى|لسعودى أحمدعبــــده |محمد  وى|لجي  ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

77o452 ى محمد محمد عبــــد  لحكيم محمد|حسي  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

|56325 حمد محمد حسن|عمر  ن|تـــربــــيتـــ حلو

778522 حمد|عمر فتـــىح محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

465323 عيل|سم|بــــر مرىسي |محمد ص |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

23o|o| ن عويس|رص رمض|م ن|سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

229o37 ى|رس عتـــريس حس|يه ف| ني  هره|لق|حقوق 

8|899o ى لسيد|دي حبــــيبــــ عبــــد|ن| يوستـــي  ي|بــــ |د|
|لمنى

823356 ول ض مسعد|م ري|كر| |مي  ي|علوم 
|لمنى

|44492 ي |م |محمد عص
ي|لحسينى

ى
لدسوق دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

293475 وجيه فهيم سيف| جيسيك ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

832|7o ي عىلي|لرحمن محمد ضمر|عبــــد
ئى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

826||7 نور حبــــيبــــ|يرين سمي  | تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

4o4|32 د|س محمد ج|رس محمد عبــــ|ف سكندريه|ل|ره |تـــج

|328o8 حمد محمود|ء فتـــىح |ل| هره|لق|ر |ثــــ|

68|4o| دى محمد|له|مد عبــــد |يوسف محمد ح لمنصوره|علوم 

787654 ح محمد|لفتـــ|فرحه محمد عبــــد  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ
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3o63o لحليم محمد|ء عزتـــ سيد عبــــد |شيم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

39545 ي رزق 
لسيد رزق|فضل مصطفى لمنصوره|حقوق 

785o3| حمد محمدعىل|هيم |بــــر|ره |س زيق|لزق|علوم 

767454 عيل|سم|لسيد |لبــــسيوئى |ء |روميس لعريش|تـــربــــيتـــ 

6o9356 |لمو|يد محمد |كرم ف|يد |ف
ى
ق لمنصوره|ره |تـــج

82o736 ي|لش|لمنعم عبــــد|ن عبــــد|حمد رمض|
ى
ق ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

9|522| د  |نوبــــ كميل سعيد ج|بــــ| سيوط|بــــ |د|

68o5o4 هيم محمد|بــــر|حمد محمد |ن |يم| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|33864 تـــه|هيم شح|بــــر|دى حلىم |ف دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

627525 لسيد|لسميع |لسيد عبــــد|تـــ |آي زيق|لزق|نوعيتـــ 

69745o للطيف|س عبــــد |رس حسن عبــــ|محمد ي |ره طنط|تـــج

62|347 م معن جمعه محمد|ل عص|م| لمنصوره|طبــــ 

5|8|93 هيم رزق أبــــو سمك|ء محمد إبــــر|أسم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|52o9| ى محمد جمعه عىل|ي سمي  لفيوم|عه |زر

482568 وق حسن عبــــد ج |فظ ن|در ح|لق|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

7|6855 لسعيد محمد |لرحمن |لمحمدى عبــــد |لد |خ ن|صيدله حلو

833737 لس ثــــروتـــ تـــلميذ قديس كي  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

53o2o5 حمد|نسمتـــ رزق محمد طه  لشيخ|هندستـــ كفر 

6287o8 حمد محمد|د |ن عم|يم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

83||7o لسيد|حمد |بــــر |ر ج|من |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

7655|2 ف مصطفى س| لدين|حمد نور |مح عىل |رسر تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

5|3o|4 لم عوض عفش|لم ربــــيع س|س تـــمريض دمنهور

275792 لحميد|لح محمد عبــــد|نىه ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

62|3|7 بــــ|مي سعد |محمد س لسيد|ض |لشر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

258o| ضى نقيو|لر|حمد عبــــد | |دين لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

46377| لسيد|لرحمن |للطيف عبــــد|ن عبــــد|نوره سكندريه|ل|حقوق 

7652|o ن عبــــيد|لغنى سليم|حمد عبــــد |محمد  سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

79892 ى ج|م |محمد س لربــــ|د |حمد حسني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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35|575 |لبــــ|مه عقل عبــــد|س|سمي  
ى
ق |بــــنه| هندستـــ شبــــر

82643 حمد مرىسي|وليد طه  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9o7456 عبــــد ربــــه ممدوح عبــــد ربــــه مصطفى  ج|ره سوه|تـــج

52o855 نم|هلل غ|ء محمد عيد عبــــد|شيم تـــمريض دمنهور

|36374 ذل|سميه سيد محمد ش  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

7|76o4 لتـــميىم قورتـــ|حمد محمد |محمد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

854589 بــــوبــــكر|ح محمد |بــــوبــــكر صل| سيوط|طبــــ 

53o633 ل|لع|ن عبــــد |ل طلخ|لع|ء عبــــد|شيم ضتـــ ج بــــنى سويف|ري/رض |ل|كليتـــ علوم 

|5796| دل محمود محمد|ء ع|سم| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|565|5 محمد يوسف معوض محمد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|22437 ي|بــــ |لوه|محمد عبــــد 
ى
حمد دسوق تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 

بــــطموه

3|2435 زم بــــدوى محمد|ح| ر|ي ى شمس علوم عي 

5o4o94 ي
ى بــــس|كيفن بــــنى ل تـــوفيلس|مي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

4o424o حمد|زن محمد أحمد محمد |م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43|946 مح محمد عىل دحدوح|سلىم س |عه طنط|زر

23|49| دى|له|تـــه محمد عبــــد |حمد سيد شح| هره|لق|حقوق 

49548o هيم|ن محمد أبــــو إبــــر|تـــ عثــــم|بــــ فرح|إيه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

628372 ئى|لعن|لحكم محمد |ضى عبــــد|محمد م |ره بــــنه|تـــج

534o75 ح محمود|كرم مفتـــ| عل سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

332|7o بــــو زيد حسن|ء محمد |رس| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2|2328 وى|لشن|ء عىل محمود |لؤى عل ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

2428| مد محمود|حمد ح|عبــــي   هره|لق|بــــ |د|

69o694 د|سع|ل|بــــو |ئى معوض محمد |ه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

69|8|8 ل|هيم هل|بــــر|محمد عىل عىل  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|727| ك  |لمل|ئى فهىم عبــــد|روم| رين|م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

624388 ن|لعربــــي أحمد محمد شعبــــ|مؤمن  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

639679 ء محمد محمود محمد مصطفى|عىلي زيق|لزق|حقوق 

54o246 لقوى محمد|مل عبــــد|ء محمد ك|سم| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

44843| بــــ|لسيد دي|حمد |رس |حمد ي| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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43o|75 ي|ه
زى|ره حج|عمرو فوزى عم| ئى |ره طنط|تـــج

759234 م محمد عطيتـــ|كر|زن |م لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

22o7| طلعتـــ محمد محمد| ن|ر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

32|793 بــــ|لوه|س عبــــد|بــــ عبــــ|لوه|ضىح عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

257|89 ر|لعط|د |ن مدحتـــ رش|نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

259|34 لمقصود يوسف|لحكيم عبــــد |بــــ عزتـــ عبــــد|مه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5|3o28 يش|لغ|لرحمن عىل |لرحمن عىل عبــــد|عبــــد ره دمنهور|تـــج

5o|669 د جمعه محمد|هلل محمد عىل ج|هبــــه  سكندريه|ل|صيدله 

92|5o8 رص محمد محمود |بــــ ن|رح ج|بــــ سوه|د|

243397 هيم|بــــر|حمد |رص سيد |ء ن|شيم ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

67522 ى |كريم محمد محمد  عيل|سم|مي  لفيوم|طبــــ 

62|o9| ف محمد مصطفى |سمي   لحسينى|رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

58875 حمد طه فيصل طه| بــــ بــــنى سويف|د|

77944o للتـــ|د|رس محمد حسن ج|ره ي|س زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

785326 ل محمد محمد|محمد جم زيق|لزق|ره |تـــج

2|639 مد|ح ح|لفتـــ|نىهي محمد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

|4|9oo لرحمن|لعزيز عبــــد |لسيد عبــــد |سيف  ى شمس|تـــج ره عي 

463434 بــــو شعيشع حمد|لسيد فوزى |ء |سم| ط|بــــ دمي|د|

43452o لسيس|ع |لر|لدين |ء |ن عل|حن |بــــ طنط|د|

492852 لوكيل|دل سعيد حسن |د ع|عم ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

5|496| وق س لخول|س محمد |مي عبــــ|رسر م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|35|36 ف ربــــيع عبــــد |محمد  لعظيم|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o||69 ضى|لق|محمد حسن محمد حسن  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

44|o23 ي محمد
ي محمد مصطفى

منى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

527235 ي
بــــوزيد|حمد رجبــــ محمد | |دئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

242258 ه عبــــد لبــــرع|لعظيم تـــوفيق محمد |مني  ن|حقوق حلو

6925oo ود|رحمه حموده عىل محمد د لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

77823| لفتـــوح محمد|بــــو |يه محمد | هره|لق|ج طبــــيع |عل

229|5o هيم|بــــر|ع |لرف|حمد |مصطفى | نور سيوط|عه |زر

268324 |لعل|بــــو|ن زىك |هر شعبــــ|ط |صيدله طنط
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4o8725 ن ي| مي 
لبــــخ|لدين محمد عىل |ء |ضى |نوعيتـــ موسيقيه طنط

282995 لرحيم|دل متـــول عبــــد|لرحمن ع|عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

449957 حمد موىس موىس بــــر|لسيد |سلىم  |بــــ طنط|د|

88o352 هلل  |جوزيف حلىم رزق | ري|م سيوط|ره |تـــج

8272o8 لرحمن محمد محمود محمد|عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

358323 لرحيم مصطفى محمد|ندى عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

324o|5 لدين محمد|لسعيد عز |محمد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|47283 دل محمد|هيم محمد ع|بــــر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

227862 ى|ن محمد عبــــ|نوره س دردير حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

78|726 فظ مصطفى|سلىم مصطفى ح زيق|لزق|صيدله 

777452 فع|لش|بــــ |لوه|لمنعم عبــــد |يدى عبــــد |ه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

9o9877 ى|بــــوحم|للطيف |هدير عبــــد دى حسي  ج|علوم سوه

6|9476 ز|لبــــ|ن |هلل وصفى وصفى سليم|عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

523o5 بــــر عىل|منه محمد ج صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

479666 ن بــــدر|حمد حمد|مصطفى محمد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

234263 لصفتـــى|عمر محمد منصور  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

78||8 لرحمن|عيل محمد عبــــد|سم|يمن |ئل |و هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

6|6|o حمد|بــــ محفوظ محمد |ربــــ ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

25o85o لعزيز درويش|هلل مجدى عبــــد|منه  شمون|نوعيتـــ فنيه 

782573 |لعل|بــــو |لسيد |هلل |ر عبــــد |لستـــ|محمد عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|22o22 ى عبــــد  ر|لعزيز نص|نهله محسن حسي  ى شمس حقوق عي 

6o6236 لد حسنى تـــوفيق سند|محمد خ لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

237882 لح محمد حسن|له ص|ه ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

8o799o  عىلي شح|ي
ى تـــه عىلي|سمي  ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

678753  |لرحمن |حمد عبــــد | |رن
ى
لرطل|لدسوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5o4227 زع|لبــــسيوئى من|م |ئشه عص|ع سكندريه|ل|بــــ |د|

5443|3 طمه رجبــــ رزق محمد حميده|ف عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

772|5 ى سيد عبــــد |عبــــد  ح|لفتـــ|هلل حسي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

429794 ن|لجر|دتـــ عزتـــ موىس |موىس حم |حقوق طنط
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6||488 بــــ محمد زيد|يه|ندى  |نوعيتـــ طنط

7569o7 مصطفى محمد حسن محمد حسن تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

|485|| ن ى عبــــد |لفتـــ|عبــــد | مي  ح|لفتـــ|ح حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

483237 د محمد|لجو|لسيد محمد عبــــد |ن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82|287 دل حمدي عبــــود|حمد ع| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

843o|3 لح|رق درديري ص|ء ط|حسن ن|سو|تـــربــــيتـــ 

884347 محمود يسن مصطفى فوزى سيوط|هندستـــ 

|65o6| ن محمد محمدي محمد|يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|2oo49 ي|جد |م| ري|م سعد بــــشر ى شمس حقوق عي 

433|49 س عبــــده شلبــــي|لد عبــــده عبــــ|خ |ره طنط|تـــج

832442 حمد محمد|م محمد حسن |وس سيوط|عه |زر

4o986o هدير سمي  محمد عىل ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

464o|4 م|لش|لجيد رزق |محمد محمد عبــــد  لشيخ|علوم كفر 

||8558 يف شكرى |ك هيم|بــــر|رين رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|5595 ل محمد|لد محمد جم|محمد خ هره|لق|ره |تـــج

646887 ن|حمد سلط|ر محمد |حمد مختـــ| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

6o87o| ل|مد محمد هل|ندى محمد ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4269|5 ى محمد محمود |ي لجندى|حمد |سمي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

782727 حمد سويلم|هيم |بــــر|هند حسن  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o46|3 لزينى|لسيد |وى |لمعد|ء محمد سمي  |هن لمنصوره|ره |تـــج

23874| ى عىل|من ر حسن حسي  هره|لق|حقوق 

327|6| بــــرى|لج|رضوى محمود طه  ن|بــــ حلو|د|

7o2|2| حد عىل عزبــــ|لو|ح عبــــد |لفتـــ|محمد عبــــد  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

365|6| س|حمد وهبــــه عبــــ|يتـــ | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

353563 لىح|هد عبــــد|فتـــ مج|دتـــ ر|حم ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

56722 هيم|بــــر|هيم |بــــر|محمود خلف  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

||997| دوق|مجد مرقول ص| |ر|كل ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

786639 وى|ر شن|م ربــــيع مختـــ|سل| ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر
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645|59 ن|طلعتـــ محمد فتـــىحي عثــــم |حقوق طنط

527523 بــــيدى|ل|حمد متـــول |ء محمد |ل| سكندريه|ل|بــــ |د|

753457 رق محمد عىل عمر|يوسف ط ى شمس|تـــج ره عي 

425747 طف محمد يوسف|ر ع|مي سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

|52974 حمد|حمد شكرى |مصطفى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

34789| هيم مرىس|بــــر|حمد مرىس |مصطفى  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

329833 بــــ|هلل حج|منتـــ سمي  عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|4247 فظ|لح|م مصطفى محمود محمد عبــــد |وس ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

642o7o حمد|لسيد |محمود حمدى بــــكرى  زيق|لزق|حقوق 

49898 د|لجو|هيثــــم سيد عبــــدربــــه عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

64|967 هيم|بــــر|عيل |سم|لحميد |عيل عبــــد|سم| زيق|لزق|ره |تـــج

6|55o5 ئى|لشج|حمد |لسيد |هيم |بــــر|حمد | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

229744 زى محسن|بــــدوى محمد بــــدوى غ سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

853538 ي 
لسيد|حمد عىلي |مصطفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

85838| ى |ش حمد محمود|ديه حسي  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

|22249 لكريم|ندى رأفتـــ يوسف عبــــد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

479258 ل|لع|م محمد عىلي عبــــد |آيتـــ عص سكندريه|ل|هندستـــ 

542433 م محمود فتـــىح عتـــيبــــتـــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

238||4 هلل| |دل محمد عط|ع| دين هره|لق|ر |ثــــ|

69359 ن عيد|حمد شعبــــ|ء |سم| لفيوم |تـــمريض 

7895|4 هيم|بــــر|هيم |بــــر|د |ن عم|حس| نوعيتـــ بــــور سعيد

836|82 ي |لجيل|مل |ء ك|نجل
حمد|ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

237456 حمد|ن جمعه |تـــفى محمود رمض ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

2|3858 ى|لع|حد عبــــد|لو|سيف محمد عبــــد ل حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

69|59 بــــرين محمود عىل محمود|ص لفيوم |تـــمريض 

7566|4 هيم|شور محمد إبــــر|ن ع|يم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

686238 لمقصود|روق عبــــد |لسيد ف|محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8699o حمد محمد|دل |حمد ع| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

45o|76 مر|مرزوق محمد ع| محمود رض |هندستـــ طنط

8775o2 ن ئى  |لدين محمد علو|ء |عل| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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3|9645 ف |يتـــ | ل|حمد كم|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

888658 ن |د محمد سليم|محمد عو سيوط|هندستـــ 

496238 لزعيىطي|در |لق|هلل عبــــد |بــــسمتـــ فتـــح  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

69|o46 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|وى |لمنش|ء |سم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

325244 هيم محمد|بــــر|بــــ |يه|حمد | ى شمس|د| بــــ عي 

772||2 ه ن| لعزيز محمد للوه|رص عبــــد |مي  زيق|لزق|بــــ |د|

|4|8|5 بــــوضيف|رس يوسف محمد |ف ى شمس صيدله عي 

483633 ن|ل أحمد عثــــم|سلىم محمود كم سكندريه|ل|حقوق 

69||7o  مصطفى|ء عمر |ول
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o5oo9 زى|د حج|لجو|لحميد عىل عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

238oo9 د محمد|لجو|ضى عبــــد|لر|ء عبــــد|رس| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

248o99 ي ق|سم
روبــــ|ء مصطفى محمد مصطفى ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

84847o لرحيم محمود|ء محمود عبــــد|لشيم| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|3|478 محمود عيسوى محمد عيسوى محمد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

238335 لسيد محمد أبــــو سيف عيس|ن |نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

453275 هيم|بــــر|لحميد محمد |لحميد محمد عبــــد|عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

466o4| لمهدى|غبــــ |ح محمود ر|صل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5625o ي|ر
سيد سعد يوسف| ئى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

2386o9 لجندى|ء محسن مصطفى محمد |ل| هره|لق|ر |ثــــ|

46365 هيم سيد|بــــر|رس |زن ي|م وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

295423 لصغي |ده |طف حم|ره ع|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

479o25 هيم محمد محمود|بــــر|م |سل|هيم |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

246426 ن عطيه|ر مجدى رمض|عم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

356984 حمد|لسيد |دل |ندى ع |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|72|93 ي
ئيل شكرى منصور|ميخ| سلفى تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

894369 حمد محمد  |حمد محمود | سيوط|حقوق 

85|35 هيم|بــــر|لسيد زغلول |حمد | معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

844255 ي محمد عبــــد|حمد |
ى
لمجيد|لدسوق ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

243|o حمد|محمد | ء زكري|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8674o| حمد|ء محمد |محمد عل  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق
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792|32 م محمد عطيه|حمد عىل تـــه| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

542o2o ح مدئى مهدى خرصى|عىل صل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

2|6oo5 يرينى مجدى موريس عبــــده| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

835684 ي بــــل|لر|غريبــــ عبــــد| لي|د
ش|ضى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

35|484 ح عىل مشهور|لفتـــ|ن عبــــد|ح رمض|لفتـــ|عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

9o6258 لسيد |لسيد مسعود محمود | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

888577 محمد مصطفى سيد يوسف  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

5o|463 ن|حمد شعبــــ|ن |حمد شعبــــ|محمود  لمنصوره|حقوق 

3226|9 ل حسن فرح محمد|نه ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

8||946 لحميد|رق خورشيد عبــــد|حمد ط| حقوق بــــنى سويف

97575 ى عفش  محمد حسي 
ندى مصطفى كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

9|4765 هيم  |بــــر|مل |ن عزتـــ ك|يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

68|789 لدرينى|بــــر |يز محمود ص|كريم ف لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6926o8 لح حبــــيبــــتـــ|مريم محمد لطفى ص لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

75o6|9 د|صم محمد ج|يه ع| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8o5853 هيم عىلي|بــــر|مح |منه س| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

62o498 ووس|لط|لمنعم |لسيد عبــــد |لسيد |محمود  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

777|76 يل|حد ن|لو|ء عنتـــر حمدى عبــــد |رس| زيق|لزق|طبــــ 

25|5o7 لجزيرى|هيم |بــــر|م محمود |عص ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o3738 ن|حمد حلىم شعبــــ|لق |لخ|روى عبــــد | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

722|8 هلل|ل محمد عبــــد |ء جم|سم| لفيوم|نوعيتـــ 

38|82 تـــ نرص محمد|مصطفى فرح ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7oo958 حمد زمزم|ئى مصطفى محمود حلىم |م| زيق|لزق|ره |تـــج

63o2|6 ن عوض|لرحمن سليم|يمن محمد عبــــد |عمر  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

229944 شور|هيم سعيد ع|بــــر|يوسف  هره|لق|ره |تـــج

77o427 ف وجيه ر| لعزيز|فتـــ عبــــد |رسر ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

|78979 يف |عبــــد  ى محمد|هلل رسر لحسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

252528 رى|لزن|دل محمد |ن ع|يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|48o49 حمد|يوسف محروس محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9|6||| لرحمن حمدى متـــولي |رضوه عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى
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7o55o| لسحيتـــى|هلل |ل محمد عبــــد |لرحمن جم|عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

24o986 ن|لم|مل محمد س|حمد ك|ن |مرو د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

|6789 ع|لسيد رف|لد زىك |جنه خ ن|فنون جميله فنون حلو

7|oo96 لحديدى|لحديدى محمد |فيفى محمد  لمنصوره|حقوق 

68o267 حمد سليم|ح محمد سيد |حمد صل| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

788435 ى عىل | لزعيتـــرى|حمد محمد حسني  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

|4o2| حمد محمد|فرح مجدى  هره|لق|ره |تـــج

76o6|7 لح|هيم ص|بــــر|هلل محمد |منه  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

63647| لرؤف عطيه|م عبــــد|حمد هم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4766o8 ن|س رمض|صم محمد عبــــ|ندى ع سكندريه|ل|بــــ |د|

6835o7 ه | جورى|لبــــ|هيم |بــــر|لسيد محمد |مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3|4oo3 بــــدين محمد|لع|حمد محمد زين | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

37o884 وق لطفى  حمد|هيم |بــــر|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

499368 د|لحميد عي|ل عبــــد |م مصطفى كم|وس بــــ دمنهور|د|

|2|o8o لحكيم|نور عبــــد |عمر مصطفى  هره|لق|ره |تـــج

62o883 مل|لسيد ك|ئى |ه| م رض|هش ره بــــور سعيد|تـــج

89338o حمد فوزى |لرحمن |حمد عبــــد| سيوط|حقوق 

5o3o87 هيم|بــــر|هلل |منيتـــ مصطفى عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

79373 هيم|بــــر|ج عمر محمد |لرحمن حج|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

883936 ف ج| ى  |بــــش| لكريم بــــسط|د |رسر سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

6|o4o8 ن|لسيد محمد رمض|محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

22675 ر|تـــه مق|نطونيوس نبــــيل شح| هره|لق|ره |تـــج

68825o لسيد|هيم محمد |بــــر|كريم محمد  لمنصوره|ره |تـــج

762653 ل|لع|حمد عبــــد |محمد محمود مصطفى  هندستـــ بــــور سعيد

6o9466 حمد محمد رمزى محمدرزق| لمنصوره|ره |تـــج

2|8229 ن|د محمد حسنى سليم|مر  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

285|4| لغنى|عمر حسن طه عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|8|2 ئل محمد زىك|ء و|ل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|435o د|مل فؤ|محمد عىل ك| عل ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ
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7o6||4 حمد محمود|يه محمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

234892 ز محمود|هيم محمد مع|بــــر| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

4946o4 لس  ي غبــــري|كي 
صف|ل و|ديبــــ لطفى |حقوق طنط

273292 لح|حمد ص|ل |لرحمن جم|عبــــد ن|حقوق حلو

2727|4 وز سيد محمد عدل عىل في  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

428324 لطويل|لحميد مصطفى |لم عبــــد |فريدتـــ س |بــــ طنط|د|

824955 ن محمود|ء رمض|عىلي عل ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

495748 لسيد|م محمد |حمد وس| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

54o|5o محمد حسن سعيد عىل عوض ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

37|786 مريم عوض مرىس حسن |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

757896 ن يوسف|نحمده سعيد رمض عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|5|546 ف |هدير  ي|رسر
حمد محمد مصطفى ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

697762 وق عىل محمد  ي|عيل |سم|رسر
لحنفى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3|7|79 هلل عىل محمد محمد|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

789758 للطيف|ء عبــــده محمد عبــــد|سم| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

63554| سط فتـــىحي محمد|لبــــ|ندى عبــــد زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

627o38 بــــتـــ|حمد ثــــ|ق |لرز|طف عبــــد|م ع|مر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||555| لسيد حنفى|لدين |ح |حمد صل|عمرو  ن|هندستـــ حلو

64977 ل عيد محمد|سمر جم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

42|898 ي محمد 
حمد|بــــوضيف |مصطفى |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|

سكندريتـــ فرع مطروح|ل

89|9|9 ره جرجس عطيه جرجس |س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

759997 ى زىك| مه محمد حسي  لسويس|معتـــ |علوم ج

82o637 ي شعبــــ|عبــــد
ن مرزوق|لرحمن لطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

824|84 د|لجو|هيم عبــــد|بــــر|ء عىلي |شيم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

87533 بــــ روبــــى|لتـــو|ر محمد عبــــد|مي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

344689 وق مدحتـــ محمد فؤ د حسينى جبــــر|رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

|733o4 حمد|مصطفى محمد حمدى  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|249|9 ل|شد غ|تـــيموثــــى مودى ن لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8849|4 وس كرم مرزق تـــوفيق  |تـــ ورصى سيوط|ره |تـــج
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84|oo لحسينى بــــيوم محمد|ء |شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

35733| ف | طر|بــــوزيد خ|لسيد صبــــري محمد |رسر |طبــــ بــــنه

54o547 د عزوز|عزوز فؤ| ر|كل سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

9322o سيد تـــوفيق سيد تـــوفيق ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o|472 ي عبــــد|ج عبــــد|ء حج|رس|
هلل|لغنى ي|علوم 

|لمنى

34566 عىل محمد|ل|لد عبــــد |ميتـــ خ|س هره|لق|هندستـــ 

45|64| بــــو فوده|لبــــدرى |لدين |ل |محمد محمد جم سكندريه|ل|حقوق 

|54674 حمد|ىط |لع|محمد سعيد عبــــد  ى شمس  تـــمريض عي 

677|54 حمد|حمد محمد مصطفى | لمنصوره|علوم 

78933 حمد|لسيد |ئى حمدى |م| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

372293 د ضيف|د سمي  عي|عي |حقوق بــــنه

536946 يوسف عمر يوسف عمر ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

|3876 هلل|بــــر حسن محمد عبــــد|محمد حسن ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

85372 حمد|يمن يوسف |لرحمن |عبــــد  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

7o7o96 هيم|بــــر|حمد |لبــــدوى |لسيد |يه | لمنصوره|بــــ |د|

7|5o24 وق مر زى|د محمد عزتـــ غ|رسر تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

246895 هر حسن|سمي  حسن صبــــرى ط ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

896487 لمجيد محمد  |د عبــــد|بــــسمه ج ج|ره سوه|تـــج

693733 نبــــيله سمي  عىل عىل عوض لمنصوره|بــــ |د|

82498o ح|هلل محمد فر|محمد محمود عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4|8679 د|لسيد عو|م محمد محمد |سل| لشيخ|ره كفر |تـــج

34|54o م|م|مد |رق ح|صبــــىح ط  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

924834 حمد  |مصطفى عىل نشأتـــ  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7933o2 ف صبــــيح |محمد  لغول|رسر سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

6294o8 لم عطوه|لحفيظ س|حمد عبــــد|ن |رو زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25742| لكبــــش|ء عىل محمد |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

77436| حمد محمد رشدى محمد حبــــسر جبــــر| زيق|لزق|عه |زر

6848o4 ل|لنبــــى يوسف جل|ل محمد حسبــــ |ل جل|من ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

844963 لرحمن حسن رزق عىلي|عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

Thursday, September 6, 2018 Page 9504 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

36746o بــــو زيد حشيش|محمد سعيد سعد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|63|7 وز خ لد عىل عيس|في  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

626292 ى|لمنعم محمد حس|ئى عبــــد|ه| دين ني  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

677784 ر|لطو|ن |لسيد سعد محمد رضو| لمنصوره|حقوق 

7o639| ن|لقمص|بــــو |منصور محمد | لي|د لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3445|6 هيم فودتـــ|بــــر|لسيد |عمرو محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|44598 كر|مه فوزى ش|س|جورج  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

496444 ي|خلود مرزوق عىل حسن 
لحوىسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

248252 لعجيىل|هيم |بــــر|ن |رص رمض|هند ن ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4o5874 هيم|بــــر|حمد محمد |ن محمد |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

689o68 هيم رزق|بــــر|ل |م جم|سل| لمنصوره|بــــ |د|

89|4o4 هيم مصطفى |بــــر|يه مصطفى | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|6597 لحسيبــــ|جر محمد سيد عبــــد|ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

264|48 لغنى|م عبــــدربــــه عبــــد|يه هم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

68868 ن عىلي|عىلي محمد شعبــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|o46 لمول|هلل رجبــــ عىلي عبــــد|يه |هد لفيوم|عه |زر

75|9o5 ف فتـــح |بــــيتـــر  هلل محفوظ|رسر مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

4|7|8o وى|لبــــز|لسيد عبــــده |ل عبــــده |بــــل لمنصوره|حقوق 

2|6o8| لسميع|هيم عبــــد|بــــر|حمد محمد |دهم | هره|لق|م |عل|

87668o هيم |بــــر|لعظيم محمد |يوسف عبــــد سيوط|ره |تـــج

8o6956 د|لجو|لضبــــعي حسن عبــــد|ن |رمض بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

766665 حمد عيد مصلح حمد|د |ي| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

272875 لسيد زىك|زينبــــ محمد  ن|حقوق حلو

2325o9 لسعود|بــــو|رق حسن |رحمه ط  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|67o64 وى|لنفر|لد محمد |هلل خ|معتـــصم بــــ |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|27|6o كريم محمد محمد فهيم ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

4|2578 ه  روق نرص|مي  ف|سمي  |بــــ طنط|د|
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|6948o ي
عمر وليد محمد بــــسيوئى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|3987o لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|ء يحن  |ل| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

85o926 م|رص يعقوبــــ زو|لن|محمد عبــــد سيوط|ره |تـــج

2|74o4 شم|رس محمود ه|ره ي|س ى شمس|د| بــــ عي 

68995o لريفى|هدى يشى محمد عىل  لمنصوره|ره |تـــج

|5|364 م|م|رس محمد |ي| يش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|7662| يم خليل|لد|حمد عبــــد |ن محمد |يم| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

7o6597 ه|لفتـــوح عىل |بــــو |لرحمن |هبــــه عبــــد  بــــو طي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

9o4|33 لرحيم |شم عبــــد|ء محمد ه|نجل ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6o7|3o مر مىك|للطيف ع|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد |حقوق طنط

86|743 لمنعم مرعي|حمد عبــــد|م |سل| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8686o6 ى فريج|هر عىلي حس|لط|لكريم |عبــــد ني  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

63o|78 م موىس|لسل|ر عبــــد |لستـــ|حمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

8o397o نور حسن|طف |لرحمن محمدع|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

|5|7o| ى يبــــى|لعج|عزيز فوزى | يوستـــي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

3355o3 ن|هر محمد حس|ندى م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o2o88 |هيم عطيه عط|بــــر|تـــوفيق محمود تـــوفيق  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|643o ى ع لعزيز سعد|رف عبــــد |حني  سيوط|عه |زر

638226 ي عبــــ
ي محمد مصطفى

س|محمد مصطفى زيق|لزق|ره |تـــج

47663o لح|س ص|لح عبــــ|فرح محمد ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

445887 للطيف|هيم محمد عبــــد |بــــر|يمن |دهم | ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

6o|368 م|لد عل|لنبــــى خ|ده محمد عبــــد|غ ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o|o65 بــــ|وى عىل رسر|لطنط|حمد محمد |ء |رس| زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

76849 حمد|جد محمد |عهد م كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

834378 ى|حميد  حمد حميد حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

332o95 ل لطفى عمرى|زينبــــ جم ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|75829 هلل|لسيد مصطفى نرص|مصطفى  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

25o962 ف محمد شبــــل |محمد  ق|لسو|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

63387o لسيد حسن|حسن متـــول محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

84|52 لعظيم|ضى عبــــد |هر ر|مه م|س| ن|حقوق حلو
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7||782 ر|رص حسن حسن طوبــــ|يه ن| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

72448 لقوي|س محمد حربــــ عبــــد |ين| ره بــــنى سويف|تـــج

8o|437 هلل محمد سيف|محمد عبــــد ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

|79337 ى|ر ش|دو|بــــ |يه|جوزيف  كر حني  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8||565 ى محمود |ي لحفيظ|بــــوبــــكر عبــــد|سمي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

9o2224 حمد  |بــــر سعد |ص| نور لمنصوره|حقوق 

833432 س تـــوفيق|لعبــــ|بــــو|ن محمد |نوره دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|3|o45 روق محمد|مصطفى محمود ف هره|لق|حقوق 

9o8854 حمد  |هلل |وع عبــــد|نجوم مط ج|عه سوه|زر

5|36o5 ى عبــــد|ي لحميد|لمعىط مرىسي عبــــد|سي  سكندريه|ل|حقوق 

969o3 ى محمد |لد |خ حمد|مي  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

7o5267 حمد|لم |ئى يوسف س|ن ه|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

83o33| ي |لش|عبــــد| لعط|بــــو|ن |يم|
ى
بــــوزيد|ق ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

25o84o نون|لسيد ك|م |بــــسنتـــ حس ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

268597 بــــوعيش|يه محمد محروس | تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3|9326 هيم|بــــر|حمد |رس |ي| سه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

789656 هيم عىل محمود|بــــر|عىل  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

5|o59| دهم|ل|ح |لفتـــ|ن عبــــد|مصطفى رمض سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

7624|| لسويرىك|هيم |بــــر|دل محمد |لرحمن ع|عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

764582 لمعىطي|هيم عبــــد |بــــر|حمد |هيم |بــــر| علوم بــــورسعيد

6|3647 لربــــعتـــ|روق محمد |آيه يشى ف |صيدله طنط

494|25 بــــو غنيمه|لحميد |زم محمد عبــــد |ح |حقوق طنط

639742 لجوهرى|هيم |لسيد إبــــر|أمنيتـــ حمدى  زيق|لزق|حقوق 

5|5|92 ي |نهله س
لسيد مطحنه|مي فرج حبــــسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|25294 ر|لغف|هر عبــــد |ر محمد م|لغف|مريم عبــــد  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

855226 ى محمد رشدي |ي حمد|سي  حقوق بــــنى سويف

3|9649 مد محمد|ن حسن محمد ح|يم| ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

364564 ي
م محمد مرىس صقر|عص| دئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

47744 لمحسن صديق|لبــــ عبــــد |بــــوط|ل |حمد جم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|7748 ى  ى |حسي  حمد |حمد حسي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى
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365628 هلل محمد|ج عبــــد|لحج|بــــو |حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|8o96 يف  ين رسر |بــــر|شي 
ى
هيم دسوق ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

255847 لديبــــ|لمول |هر عبــــد|حمد ط|طه  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

7o9oo9  عبــــد |حمد |
ى
ن|ح عوض عثــــم|لفتـــ|لدسوق ى شمس| لسن عي 

428o59 لدين|بــــ |للطيف شه|ء فهيم محمد عبــــد |عىلي |ره طنط|تـــج

9o399o حمد |لفضل |بــــو|عىل حلىم  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

6|9473 لسيد ضيف|لسيد |حمد يحن  | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

9o4856 لرحيم  |لدين محمد عبــــد|ر نرص |من ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|73248 لح|ح محمد ص|لرحمن صل|عبــــد  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|386|3 ن سعد حبــــيبــــ|جد |م| مي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

332|53 ي|مح محمد عر|نىهي س
ى
ق |بــــ بــــنه|د|

9|||3o لسيد |ء محمود |بــــه| ند ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

486o46 حمد|د سيد |لد فؤ|خ| ر|ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

374352 ن|لسيد عجل|م |م|محمد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

337644 ى عبــــد|بــــر| لصمد|ح عبــــد|لفتـــ|هيم نمي  |حقوق بــــنه

4o5628 تـــه|ن شح|يه مصطفى محمد رمض| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

265955 صل|لمعبــــود محمد و|حمد حمدى عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

477o23 لح محمد محمود|ندى ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

244782 حمد|ن |هيم رمض|بــــر|محمد  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

43||76 ه  لق مرزوق|لخ|هيم عبــــد |بــــر|ني  |بــــ طنط|د|

97268 عويس محمد عويس محمد لمنصوره|حقوق 

362384 ى تـــه شنوده|نسيم صبــــىح شح| مي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8|2535 ي 
وز محسن مصطفى حمد رجبــــ|في  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

676|4o ن ر|لسيد دويد|مه |س| |مي  لمنصوره|طبــــ 

77282| حمد حميده فتـــح محمد حميده| ى شمس حقوق عي 

764845 لسعود|بــــو |لعظيم |كرم عبــــد |يه | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

43o|o5 وى|لسمل|حمد سمي  |مريم  |ره طنط|تـــج
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76|825 رس حسن محمد|يه ي| تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

355322 تـــ محمد محمود محمد| مي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

476o|2 ف محمود عىل خليل|مريم  رسر سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

263273 ى|س ره بــــكر متـــول حسي  |طبــــ بــــنه

33oo67 ح عىل موىس|ح صل|سم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|56794 حمد|رق محمود |بــــ ط|يه| ى شمس|تـــج ره عي 

7653|7 لسيد محمد محمد سمك|حمد |محمد  نوعيتـــ بــــور سعيد

4|569 لغنى|دتـــ محمود عبــــد |حمد زي| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

626457 م محمد|م|ندى سعيد جوده  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|325|5 ي
وئى سكندر خليل|جورج | في  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

856643 تـــه|تـــه محمد شح|مؤمن شح ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

9o358| بــــ |بــــوش|حمد محمود يونس | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

76o|97 هيم موىس|بــــر|هيم حسن |بــــر| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

27|552 ء محمد سعد يوسف|ول ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

64|537 يم|لد|عىل عبــــد| لبــــن|سميتـــ حسن  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6|42 حمد|ذ محمود محمد |مع  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

38363 لعزيز حديده|تـــه عبــــد |ء حمدى شح|سم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

897759 حمد محمود |رك |سميه مبــــ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

25823| لمقص|ح عىل محمد |عىل صل  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

499|2o حمد|رك محمد |حمد مبــــ|منيتـــ |  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4o542| ر عبــــد ربــــه طلبــــه|لستـــ|م عبــــد |آيه عص سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

5|4366 ق|لدقم|هلل محمد عىل |ن فتـــح |حن سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|23|52 ن مصطفى محمد قدرى|نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

88o7|| ن ذىك |جر مصطفى شعبــــ|ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

257|2| ف مصطفى خط|ندى  بــــ|رسر |ن طنط|سن|طبــــ 

4o|288 لجمل|حمد محمد فرج |هدي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

882o6| يد موريس يوسف  |دى ع|ف سيوط|ره |تـــج

835274 ف | |دين حمد محمدين|رسر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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|42559 ى بــــتـــ|قديس عبــــده ثــــ| كرستـــي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

34|629 ى سعيد محمد س|ي لم عمر|سمي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

7o5|96 متـــ|لق عىل عىل سل|لخ|ر عبــــد |عم ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

842296 منه عىلي محمد محمود| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

3344|8 ن|دل سعد سليم|لرحمن ع|عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

693487 ف محمد هل| |رض لحليم|ل عبــــد |رسر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

835687 ي|ر
لمجيد|عيسي محمود عبــــد| ئى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

772434 عيل|سم|لحليم محمد |عبــــد | محمد رض زيق|لزق|علوم 

863484 ين ع ي|رسر
دل فهىمي حفنى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

79|776 ل حسن عجيله|لع|حمد عبــــد |ندى |س لمنصوره|حقوق 

87958 ن يم|لد|ن سيد عبــــد |رمض| مي  لفيوم|علوم 

839376 يف عبــــد لمجد|بــــو|سط |لبــــ|محمد رسر  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

22o257 لعبــــد|لعزيز |لعزيز عبــــد |ء عبــــد|سم بــــه|بــــ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

688457 م عبــــود|م|ل|م |م|ل|محمود تـــوفيق  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

5o9933 لديبــــ|ن |لرحمن عىل عىل عثــــم|عبــــد تـــربــــيتـــ دمنهور

8|2763 مل|طمه محمد محمد ك|ف ي|طبــــ 
|لمنى

7o68o3 لسيد|محمد محرم محجوبــــ  لمنصوره|ره |تـــج

6|85|o هيم قليله|بــــر|زم |منيه ح| |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

883|4 لمحسن|محمد مصطفى محمود عبــــد دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

6|387o حمد محمود|در سيد|لق|محمود مصطفى عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

|69||| ن|سحق نخلتـــ سمع|مرقص | بــــول ى شمس حقوق عي 

358836 ل محمد موىس|محمد جم ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

258884 هيم خليل|بــــر|محمود كرم  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

785852 م محمد فتـــىح محمد مصطفى طرطور|سل| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

5o6o82 ن|محمد فرج محمود مصطفى عمر لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

|37||5 هر|ل مصطفى محمد ط|نس كم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

34325o ي مصطفى ل|لش|بــــ سعيد عبــــد|ربــــ
ى
ى|ق شي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه
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||79o6 حبــــيبــــ| يىلي|بــــيشوى جون  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

37296o ء بــــيوم محمد بــــيوم|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

67286 حمد|حمد |لدين |رضوى مىح  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|46832 ن محمد محسن مصطفى|رو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

78|33 د|تـــه محمد حم|د شح|ء حم|سم| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

87549o م |ق س|سح|م |س| ري|م قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

787743 لحميد|لعزيز عبــــد|بــــ عبــــد |يه|محمود  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

|29o65 مل|هيم ك|بــــر|حمد |سيف  ن|تـــربــــيتـــ حلو

3|5|98 ك|لمل|تـــتـــ عبــــد|بــــيشوى عزتـــ شح ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

489858 رثــــ محمد|لو|ن ممدوح محمد عبــــد |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

528|29 ز|حمد در|حمد حسن |لدين |م |حس ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

87o823 ن محمد|فتـــ سلط|ء ر|لشيم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|87|7 ى ى كم| مي  ل فهىم |معي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36438o ي|هيم محمود |بــــر|دل |محمد ع
لحنفى سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

3o846 ي | مه
حمد|لسيد |محمد حسينى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

522o4 حد|لو|تـــ عبــــد|دل عرف|ندى ع علوم بــــنى سويف

623628 حمد عوض|ضى محمود حسن سيد|محمد ر ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

785267 حمد عبــــده|هيم |بــــر|حمد |هدير   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

349554 حمد|ن محمود |حمد رمض| ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

|3|6|5 ى عبــــد |ي لرحيم فكرى طه محمد|سمي  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

7||453 بــــو بــــدوى|ل حسن محسوبــــ |لد جم|خ ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

522373 لس| ر|س منتـــرص مرقس كي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

323o53 حمد|لح |هر ص|جر م|ه هره|لق|ر |ثــــ|

479793 هيم شلتـــوتـــ|بــــر|د وليد محمد |زي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

783|34 ع|لسيد محمد ربــــ|هند محمد  زيق |لزق|تـــمريض 

695825 لخميس|حبــــيبــــه مصطفى طه مصطفى  لمنصوره|علوم 

2|4925 ج|يوسف محمد محمود محمد عج هره|لق|علوم 

62|382  |زينبــــ 
ى
ن|لسعيد محمد رمض|لدسوق ي صىح بــــور سعيد

معهد فنى
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77|834 ن|حمد رمض|جر عىل عطيه عىل |ه زيق|لزق|ره |تـــج

6|53oo ر|د محمد محمد بــــيص|زي ط|حقوق دمي

6896o7 هيم محمود|بــــر|ء محمد |شيم لمنصوره|بــــ |د|

7|5o97 ى |ء ع|رس| سم|لسيد ق|دل حسي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

264|78 م|لش|ن مسلم |ل سليم|منى جم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

3|8|46 ي رجبــــ عىلي
ى
ي دسوق يحن  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

626279 ف  ى |بــــسنتـــ رسر هيم|بــــر|لدين حسي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

857388 لعزيز عربــــي خلف|محمد عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

284|99 بــــ محمد مصطفى|لتـــو|يه مصطفى عبــــد| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

75o3| ج  عىل محمد|محمد ن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|6o96 ن|حمد سليم|حمد فتـــىح |ء |رس| بــــ بــــنى سويف|د|

7o7354 مد محمود|لسيد ح|هلل وليد |منه  لمنصوره|بــــ |د|

3564o7 حمد|حمد سيد |د |محمد عم هره|لق|ج طبــــيع |عل

35859|  محمد|نور 
ى
لهدى ممدوح سيد شوق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

34o|5| مد محمد|ن ح|م حمد|سل| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|745o لعربــــي غريبــــ|لسيد |ندى عصمتـــ  هره|لق|ره |تـــج

46o55o بــــوسعيده|لنرص |ن فتـــىح سيف |يم| | تـــمريض طنط

2868| حمد محمد|ن عمرو |مرو سيوط|بــــ |د|

66|58 ى|عمر جمعه عبــــد لمهدى حسي  لفيوم|علوم 

|5|4o4 ن|ء بــــسيوئى مرشد سلط|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|65797 بــــر|ن محمد ج|مريم شعبــــ ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|79o44 د|سط ج|لبــــ|ن عبــــد |م شعبــــ|سل| هره|لق|حقوق 

529538 ر|بــــو زيد دويد|ل |محمد كم ضتـــ دمنهور|علوم ري

428o77 لسمنودى|لسيد |لرحمن |لسيد عبــــد |ليىل  |ره طنط|تـــج

|2|625 ى عبــــد |محمد  د|لجو|حمد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

68o884 لسيد|ن |ئل محمد رمض|م و|سل| لمنصوره|بــــ |د|

7866o9 ش|لدمرد|رص محمد |محمد ن ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

2|97o6 لمجيد|ل عبــــد|لع|جر محمد عبــــد|ه سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

2|7463 ف محمد كم|سلىم  ل عىل|رسر ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

68o774 ندى حسن جمعه حسن محمد لمنصوره|ن |سن|طبــــ 
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|45oo4 ن شد|س ر|نسيم عبــــ| مي  هره|لق|بــــ |د|

88|5o7 ن شوكتـــ لطيف فتـــىح  | مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

622486 د|س ج|لمجيد عبــــ|آيه محمود عبــــد  لمنصوره|حقوق 

239529 ي
لنبــــى|رس عبــــد|محمد ف| دئى هره|لق|حقوق 

787548 لعزيز|لجليل حسن عبــــد |حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

755277 تـــى|لزن|تـــغريد عىل مصطفى مصطفى  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

37||53 ف|م |كر|مي  | لسيد محمد محمد رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|55678 ن|لسيد علو|ج  |هلل ن|يتـــ | ى شمس|تـــج ره عي 

8253|3 شم عىلي|يوسف ه| سوري ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|34|8 لسيد عىل رجبــــ|دل |ء ع|شيم تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

4oo822 لدين حسن عىل عىل|سيف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

692728 ي|ل|
ء عىل محمد صبــــرى عىل مصطفى لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

69|778 لعزبــــ|لحق بــــدر |عمر محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24o222 ى|هلل ح|عبــــد زم شيخون محمد حسي  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

4o52o4 ى|حمد محمد محمد ج|هلل |عبــــد  هي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7865|o لرحمن بــــدوى|ندى سعيد عبــــد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

859|37 لعزيز|ء ربــــيع رجبــــ عبــــد|سم| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

832625 ى شعر|بــــو| |رس عط|ف ي|لحصي 
ئى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7o4768 ء موىس محمود خليفه|سم| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

253o73 لشوربــــىح |بــــ محمد |يه| |رن ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

675233 ى رأفتـــ  لعزيز|حمد عبــــد |حني  لمنصوره|ره |تـــج

8872|5 لح محمود |نىح  محمد ص| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

62o8o6 بــــتـــي|لتـــو|هيم عىل |ن يوسف إبــــر|إيم ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

5|7|oo عيل|سم|حمد |د حمدي |نهلتـــ عم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

829856 لمجد محمد|بــــو|ء سليم |شيم دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

92o487 عيل |سم|بــــر |هيثــــم يحن  ج ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

3|3845 حمد|لصمد سيد |ح عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|عل |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

848698 ي ص|دول بــــر فكري عطيه|ج  ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

26|688 يف عبــــد ن|بــــ محمد شعل|لوه|ح عبــــد|لفتـــ|رسر |طبــــ بــــنه
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478355 حمد|د |لجو|حمد عىل عبــــد |رضوى  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

356682 ى|بــــو|مي  نسيم |ن |نوره لعني  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

494o2o م|م|لسعيد |محمد ربــــيع  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4385|9 لجليل محمد عطيه|حمد خليل عبــــد | لشيخ|ره كفر |تـــج

8|9756 ي|تـــرين وجيه |ك
سحق جوئى لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

647775 لسيد|لمطلبــــ |هيم عبــــد |لسيد إبــــر| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o|3|4 يد كريم|بــــو |حمد بــــسيوئى رجبــــ | ى لي  |بــــ طنط|د|

867577 حمد حسن|دهم |ل|حمد | ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

263248 ء هيثــــم مصطفى عىل|ل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6|5778 ن زقطه|وفيق محمد وفيق رمض ط|بــــ دمي|د|

6754|7 هيم عبــــد|بــــر|للطيف |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد 
لرحمن |

لمنصوره|ره |تـــج

879566 يه مصطفى محمد يوسف | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

94338 ى عىل عمر| ن|يه حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o7532 لرحمن خليل عمر|لعزيز عبــــد |عبــــد | ر|ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

367|32 لم|لسيد س|حمد حسن | ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

35|277 هيم|بــــر|ن |روق سليم|ن سمي  ف|حس| سيه|نوعيتـــ عبــــ

85o|74 دي مكرم نعيم ضيف|ف سيوط|صيدلتـــ 

28||56 ه عمرو محمد عبــــد | م عمرو|لسل|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

632o28 لم|لسيد س|لرحيم |هلل عبــــد |منه  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4|8932 ي|
حمد فتـــىحي سعد محمد بــــسيوئى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6852o3 لسعيد مصطفى|لسيد محمود محمد |مد |ح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7o74o2 ى | شد محمد|حمد ر|منيه حسي  لمنصوره|ره |تـــج

3|32|8 ى|هلل محمد ش|دل عبــــد|ع| مه هي  ى شمس|تـــج ره عي 

869457 ى فتـــىحي |ي ح|لفتـــ|لسيدسليم عبــــد|سمي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

786296 لشكور|لعظيم عبــــد|حمد مسعود عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5345o9 مه مرع|م محمد سل|محمود هش |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

|22882 رق محمد متـــول|منيه ط| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

679489 لمعىط محمد|روق عبــــد |ل محمد ف|م| لمنصوره|علوم 
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6oo698 ري|لعي|س |لسيد عبــــ|س |ء عبــــ|سم| |صيدله طنط

455|82 ع محمد|لسبــــ|ن عيد |يم| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

243825 لعزيز محمد|ره سعيد عبــــد|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

325833 حمد هيكل|د |مد رش|منيتـــ محمد ح| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

6o6868 ح طه بــــهيج|محمد صل ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

5|6|9 وق خ ح سيد|لد صل|رسر لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

77486| لم|لسيد س|بــــ |لوه|دى عبــــد |له|مروه محمد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

529768 ف محمد  ىسر|لنقر|محمد أرسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

52463o لحليم محمد|م جبــــريل عبــــد |حمد عص| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7579|o هر|ن ش|لم سليم|حمد س| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8o8546 لعظيم|حمد عبــــد|لعظيم |محمد عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

|4493| مرىس| لعل|بــــو |يمن |قمر  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2|3353 ده|ديمه عمرو سمي  حم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o3776 ج|بــــر فر|ج ج|حمد عىل فر| سكندريه|ل|علوم 

8548|2 بــــر|لسيد محمد ج|له |ه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

8oo4o6 د|لجو|در عبــــد|لق|طمه محمد عبــــد|ف ن|كليتـــ طبــــ أسو

|44694 جميلتـــ عىلي محمد عيد هره|لق|بــــ |د|

525673 ئى|لرحم|هلل محمد |لرحمن محمد فتـــح |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

2393|3 روح محمد حمدى محمود ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

838o73 دلي محمود|لع|محمد نرص  قرص|ل|فنون جميله فنون 

358252 ل محمد|لع|سلىم محمد عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

365837 هلل|رص يوسف عبــــد|لرحمن ن|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3938| لسيد|حمد محمد |ن |نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4o9854 م|هيم يوسف سل|بــــر| |ء رض|شيم ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

43883 ي|بــــر كف|بــــر محمود ج|لمتـــ ج|س
ى
ق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

763265 ى عىل عىل|ر محمد |من مي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

7o2972 ى  ى سمرى|نور |رغده خي  مي  لمنصوره|بــــ |د|

8o|924 لمقصود محمد|دل عبــــد|محمد ع ي|نوعيتـــ 
|لمنى

23o328 حمد|د |لجو|عىل محمد عىل عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

Thursday, September 6, 2018 Page 9515 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

87667 هلل محمد|هلل مصطفى عبــــد |عبــــد  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

4322|8 ف محمود |تـــفى  ل|لغس|رسر | تـــمريض طنط

5|23|9 وى|لغمر|بــــ |لوه|بــــليغ مبــــروك بــــليغ عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

36o772 لم|حمد س|هيم |بــــر|حمد |مروتـــ محمد  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

429o73 ن مصطفى محمد بــــسيوئى سهيل|يم| |بــــ طنط|د|

76|255 حمد صبــــىح لبــــيبــــ محمد| لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

225523 لحميد|لحميد فهىم عبــــد|منى عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

5223|9 ف عبــــد |ء |شيم لعظيم محمد|رسر بــــ دمنهور|د|

675842 ى |بــــو|لوزير حسن |م محمد |وس لوزير|لعني  لمنصوره|بــــ |د|

839o84 دق|لص|د محمد |لجو|نشوي عبــــد ن|هندستـــ أسو

||72|6 لحميد|ل عبــــد |رق جم|يوسف ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

839463 هلل|ن عبــــد|لكريم حس|يىحي عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

25|3|2 ن مرزوق|د رمض|يوسف عم  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

767626 حمد بــــدر|روق |ئل ف|ن و|يم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

775632 لحميد|ضل محمد عبــــد|محمد ف زيق|لزق|هندستـــ 

255283 ى |لدين حس|ح |م صل|ريه زى|هيم حج|بــــر|ني  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

763797 لنبــــى محمد|لسيد عبــــد |ء |سم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

59|29 م عىلي محمد|كريم هش صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

5||272 ى|متـــ نبــــوى ش|س|محمود  هي  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

3|43o| محمد محمود محمد محمود خليل لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

677258 حمد محمد شعيبــــ|بــــر |كريم ص لمنصوره|ره |تـــج

75857o حمد حمدى حنفى محمود| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

4|68|6 لعزيز سعد|لدين عبــــد |ح |صل| دين لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

22o573 لسيد مصطفى فيسون|هلل محمد |منه  ى شمس|د| بــــ عي 

75|552 لقطبــــ محمد شميس|مريم محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|3o392 د|ل عو|ئل كم|عمر و |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

349393 ن محمد|حمد محمد شعبــــ| ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

844457 دل محمود|روضه سيد ع ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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4979o6 بــــ|حمد خط|ء سعيد أحمد |أسم تـــربــــيتـــ دمنهور

7657o4 لسيد محمد عىل|ئل |مصطفى و ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

6oo876 ع|لنعن|حمد حلىم |منى  |تـــربــــيتـــ طنط

3|82|3 ف صل|م |سل| ح زىك|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

359253 ن|يكل نبــــيل نصىح روم|م ى شمس|د| بــــ عي 

5o8o33 لدين حسن عىل|ل |رق كم|ن ط|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88786 لغنى|لعظيم عبــــد |د عبــــد |ء حم|رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

244432 سط|لبــــ|لم عبــــد|م حسن س|حس يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

678839  ص|لمو|هيم محمود |بــــر|ن |يم|
ى
لح|ق لمنصوره|حقوق 

4o6438 لسيد نديم|حمد |ل |ن جم|رو إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

443366 لم|لسيد س|لحميد |د محمد عبــــد|زي لشيخ|تـــمريض كفر 

243583 د|د سعيد مر|مينه مر| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|39546 |رين حشمتـــ حلىم حن|ك ى شمس|تـــج ره عي 

52399 ي|ر
هلل|دى عبــــد |له|دى عبــــد |ن| ئى ره بــــنى سويف|تـــج

|39o67 لرحيم|طف فتـــىح محمد عبــــد |ء ع|ل| ى شمس حقوق عي 

42o377 لسميع|لبــــسيوئى عبــــد|لسميع |ء عبــــد|رس| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

32|6| هلل دومه|م رجبــــ فتـــح |محمد حس |ره طنط|تـــج

49793o م محمد موىس محمد يوسف|ريه تـــربــــيتـــ دمنهور

224993 م محمد سويلم|لرحمن عص|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

83|72 حمد محمد محمود|م |حس ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

865778 حمد|ندي سعيد محمد  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

7|6585 ن عيد|هلل شعبــــ|ن محمد عبــــد |حن ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

63677o لمرىس|مصطفى محمد محمد محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

|48769 زق|لر|حمد عقل عبــــد |سلىم محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3579|o يوبــــ|ركو مجدى سعد |م ى شمس|تـــج ره عي 

625494 ف عبــــد |محمد  ىط محمد|لع|رسر زيق|لزق|هندستـــ 

5o69|5 ن|وي رضو|عبــــي  محمد غريبــــ هند سكندريه|ل|عه |زر

223474 لدين محمد هيكل|رق محمود نرص|ط ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

679278 بــــينى محمود|هيم |بــــر|حمد محمد | لشر ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ
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887746 حمد رقيىمي |م محمود |هش ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

7838|4 تـــه جلهوم|تـــه حسن شح|حسن شح زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

43o862 لعزم|بــــو |بــــ محمد |يه|زينبــــ  |حقوق طنط

4o846| لعليم|م أكرم أحمد عبــــد |إسل |بــــ طنط|د|

|55344 لحليم محمد|ن محمد عبــــد |نور ى شمس علوم عي 

233352 ن|يمن محمد رمض| |ن|ر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7625o6 م|لحم|محمد محمد رجبــــ محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

576o3 سمر زين محمد محمد بــــ بــــنى سويف|د|

629296 هيم|بــــر|هيم رزق |بــــر|بــــدر | ند زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

53|33 زم حسن عىل جوده|ح ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

64o236 لسيد|كر محمد محمود |ء ش|ول زيق|لزق|بــــ |د|

537223 ىس|لشبــــ|بــــ |لسيد دي|دل |ء ع|سم| ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

864735 هر|لط|حمد |ء زغلول |حسن ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

5||o97 ن|محمد سيف ممدوح سيف سليم لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8|783| ل محمود|لع|طمه محمد عبــــد|ف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

232432 هيم|بــــر|مد |مه محمد ح|س|منيه | هره|لق|بــــ |د|

499275 ى حسن |خلود أحمد أبــــو  ى|بــــو |لعني  لعني  سكندريه|ل|حقوق 

555o9 م|لسل|د عبــــد|لجو|ل عبــــد|طمه جم|ف |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

694464 لشبــــينى|لسميع |ن عبــــد |عثــــم| ند|ر ط|ر دمي|ثــــ|

6|4854 يمن سعد خليفه|ء |شيم لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

45o5|9 حسن عىل حسن فوده ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

|379oo لس مجدى  نور مليو|كي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6772o7 ف كم|لرحمن |عبــــد  ي|لمو|ل محمد |رسر
ى
ق ى شمس| لسن عي 

8228o5 لس بــــهجتـــ عبــــده مسعد كي  سيوط|ره |تـــج

639o5| هيم|بــــر|حمد |لرحمن محمد |عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

638295 حمد|لعزيز سيد|حمد عبــــد|عمر  زيق|لزق|طبــــ 

495237 مع|مل ج|رم ك|محمد ك تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

67854 حمد معوض|ء ربــــيع |رس| لفيوم|نوعيتـــ 

642o74 بــــ مصطفى|لوه|ر مصطفى عبــــد|من زيق|لزق|حقوق 
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4|695 حمد سعيد شكري جوده| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

8|38|2 تـــه محمد تـــوفيق|تـــسبــــيح شح ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

547546 هيم درويش|بــــر|حسن ربــــيع محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

363543 دي محمد|له|هلل مجدي محمد |منتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

42434o م محمد|لسل|سيف مصطفى محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

4|o47 لهريدي|هيم |بــــر|ه |لل|ندى عبــــد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4o3687 مر|يوسف فتـــىح محمد محمد ع تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

752oo4 يف محسن |نور لشيخ|ن رسر ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

|47925 هيم مصيلىح مهدى|بــــر|مصطفى  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

44345| ل|لح جل|محمود محمد ص لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

775686 ى محمد صبــــيح|ىط |لع|عبــــد  حمد حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2o6|2 تـــم يحن  محمد|لرحمن ح|عبــــد هره|لق|حقوق 

56o78 ى مصطفى|سل| م وجدى حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

762o4o كر محمد|ندى محمد ش لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

8|4|5| يف سيد عبــــد|عبــــد لعزيز|هلل رسر ره بــــنى سويف|تـــج

3729oo تـــ محمد|رقيه محسن شح |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

433323 حمد عيس جعفر|ل |بــــ كم|شه |حقوق طنط

5|328o حد|لو|حسن عوض حسن محمد عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

774598 لعبــــد|لمهدى |ن حمدى محمد محمد |يم| زيق|لزق|علوم 

8592o لسيد|د |دل رش|ره ع|س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

687237 لعليم|لسيد عبــــد |دهم |يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9|4553 حمد  |حمد محمد |محمد  سيوط|حقوق 

362533 هيم|بــــر|لعوضى |سلىم مدحتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3475o4 هيم|بــــر|دى |له|حمد عبــــد|هنده |ش ى شمس حقوق عي 

82o88o ي محسن محمد 
حمد|مصطفى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

9o|4o م|م|لنبــــى |ن عبــــد |حمد رمض| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

23269o ى |جر |ه لحسن|بــــو |لسيد |لسيد تـــحسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

35o8o8 |نور نيقول|د |مريم عم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

432|o3 ى|ن |م رشو|هد س|ن ى لعجي  لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

37|677 تـــه|حمد سيد شح|لد خميس |خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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79883 لخولي|رص منسوبــــ |لن|ئد عبــــد |ر حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

856966 حمد|لرحمن |رسر ف عبــــد|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

4494oo زى|لسيد حج|تـــم |مهند ح ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

883287 ل  |لع|رص محمود عبــــد|لن|م عبــــد|سل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

263868 ف محمد مرزوق ص|بــــسمه  لح|رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

4o2677 شم|شور خميس ه|هند ع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6786o2 كم عىل نرص|لح|لسيد عبــــد |حمد |شهد  زيق|لزق|عه |زر

8768o3 زق |لر|حمد عبــــد|ده |له حم|ص| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|449oo م حمزتـــ محمد|يدى عص|ه هره|لق|حقوق 

37o89 ى حسن|وليد ه  محمود حسي 
ئى ى شمس|تـــج ره عي 

8o|38| ل محمد محمد|سميه جم سيوط|حقوق 

6928| لح|دل محمد ص|محمود ع لفيوم|صيدلتـــ 

8||6|3 ل|لع|د ربــــيع عىلي عبــــد|جه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7|2385 لمرىس  عوض فلفل|ئى محمد لطفى |ه لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4554o3 فظ|لدين محمد ح|ح |محمد أيمن صل ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

58644 شتـــ|محمد محمد عك| نور تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

692448 عيل حطبــــ|سم|لسيد طه محمد |يه | لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

|54256 فع|لش|عمرو محمد فوزى  ى شمس|تـــج ره عي 

8|3324 حمد دكروري|م فتـــىحي |عص ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

7945| ى حسن|هدير  حمد حسي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

2|6877 لخطيبــــ|حمد |مه حسن |س| |ديم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3588|5 لسيد|لسيد |محمد مجدي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4562o4 لفتـــوح محمد مرىس|بــــو|مل |ن ك|عن تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7||434 لسحيىل|ر |حمد محمد عزتـــ مختـــ| لمنصوره|حقوق 

83||49 ي محمد عىلي|يدي ه|ه
ئى ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

338974 ن|ن عوده سليم|روضتـــ سعيد زيد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

3|8694 ل مصطفى|خلود مصطفى جل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

434573 لقسط|ن عىل محمد |يم| ي صىح طنط
|معهد فنى

|444oo حمد|د سيد عىل |زي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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444o26 ي
حسن محمد حسن مندور| دئى لشيخ|عه كفر |زر

6o3733 حمد سعد سعد محمد| ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

33o753 ف ح|ن |نوره مد مقلد صبــــيح|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

78|979 لسيد عطيه|ن |ء محمد سليم|رس| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

6o7985 م جمعه|لسل|رق محمد فتـــىح عبــــد |ء ط|رس| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

234o5o هيم|بــــر|مه حمدى |س|حمدى  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

2643o9 د|زى حم|ن حج|يه رمض| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

58242 لعظيم يسن|يسن محمود عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

5|873 لعزيز|ن عبــــد |ن رمض|ء شعبــــ|ل| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

763892 ل عىل محمد فرغىل|عمر جم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

324738 مهند مجدى مصطفى محمود ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

64|289 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|نعمه محمد عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4922|5 ضى|وى م|لص|ن محمود |لرحمن رمض|عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

332578 ن|ن محمد سليم|ئى سليم|يتـــ ه| عه مشتـــهر|زر

3226o9 وس|ندر|يبــــى |دل عج|ردين ع|ن عه مشتـــهر|زر

349||9 لمطلبــــ|ر عزتـــ عبــــد|رتـــ نص|س |علوم بــــنه

767562 ى|مه سعد سل|يمنى سل مه حسني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

28724o لمنعم فوده|لد عبــــد|م خ|سل| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

854464 حمد|لحميد |وي عبــــد|لتـــل|محمد عىلي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|2o92 ود|ن محمد عىلي د|رمض ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|6454 ر مصطفى حسن عىل منصور|عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|398| هيم حسن|بــــر|حمد فتـــىح | |طبــــ طنط

867969 حمد|ن محمود |محمد رضو سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6837o8 وق   عبــــد |لعر|رسر
ى
ر طلبــــه|لستـــ|ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

877387 هيم  |بــــر|ل جمعه |يه جم| سيوط|بــــ |د|

78|42|  صل
ى
ح محمد|كريمه شوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

6|2|47  |مل |هيم ك|بــــر| |مه
ى
ن|لهبــــي|لدسوق ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

754247 ى|سلىم محمد محمد عىل حس ني  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

754456 وى محمد|لشبــــر|م محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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5o6469 ى محمد |ء حسن |رس| لجندى|مي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

44364o هلل معوض|لح عىل عبــــد|يه ص| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

86oo87 ي|ر
ئل محمود عىلي|و| ئى سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|536|| ى |ي لعزيز سيد|يمن بــــدر عبــــد |سمي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

864|94 عود محمود|ح ق|لفتـــ|ح عبــــد|صل سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

826537 ي ع
س|بــــدين عبــــ|زينبــــ مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

8426o4 ء متـــولي محمد مىكي|سم| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

6997|6 ن|هيم محمد سليم|بــــر|محمد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

547ooo ى|لغريبــــ عىل ش|عمر عىل محمد  هي  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

422|6 هدى عىل حسن عبــــده ن|بــــ حلو|د|

8676oo ي |لر|ء سعدي عبــــد|سم|
حمد|ضى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

3|9295 ف مصطفى محمد|هدير  رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4o9274 صف|ر سعد فتـــوح محمد ن|من |بــــ طنط|د|

9243o9 لمجيد محفوظ  |لسيد عبــــد|مصطفى  ج|بــــ سوه|د|

45o455 |لحميد |لحميد محمد فتـــىح عبــــد |محمد عبــــد 
حمد

ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

|46288 مريم محمد محمد رجبــــ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

63|437 ن|يه محمد تـــفريح بــــكر سليم| زيق|لزق|هندستـــ 

528793 رتـــ|لمنعم بــــش|هلل عبــــد |عمر عبــــد  ره دمنهور|تـــج

6o2868 لديبــــ|هيم |بــــر|ح مسعد |محمد صل |هندستـــ طنط

42786o ج |لنو|لعزيز |حمد عبــــد|ء |ل| |ره طنط|تـــج

244377 بــــ|لوه|رس حلىم عبــــد|م ف|سل| هره|لق|حقوق 

||7549 لسميع محمود|م محمد خرصى عبــــد |حس ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5o374o مصطفى محمد محمود محمد عىل حسن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

85||67 ن حسن|ل عمر|ن كم|يم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

25o388 رس محمد عجرمه|ي| نور لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

839o34 كر|مدحتـــ بــــشي  ش| مي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

86489o سم|محمد حلىمي محمد ق ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

242733 رص حسنى محمد فرغل|لن|محمد عبــــد هره|لق|هندستـــ 

24|866 ل سيد مرع مرىس|ر جم|من ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8275o6 حمد|لكريم |د|رثــــ ج|لو|ء عبــــد|شيم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن
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297949 لدين|ن نجم |بــــ سليم|بــــ محمد خط|خط |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

254745 ن عىل محمود|ذ محمد عثــــم|مع ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

8|o798 هيم عىلي محمد|بــــر|ن |نوره ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

37|228
ى
مصطفى نرص محمدى دسوق ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

2|6|39 لدين|ل |زم محمد محمد جم|ح ى شمس صيدله عي 

886433 حمد |زم سمي  محمد |ح سيوط|طبــــ 

64o6o6 لسيد مصطفى معوض|مصطفى محمد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

253899 يف ج|ه ن|بــــر شعبــــ|جر رسر شمون|نوعيتـــ فنيه 

55858 مل|ل عزتـــ ك|ر جم|من ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

7869|2 مل سيد أحمد غنيىم زقزوق|لسيد ك|ندى  زيق|لزق|حقوق 

284o37 حمد|د حسن |محمد وليد مر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

268494 لعليىم|لبــــسيوئى |ل |مصطفى جم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

832o6 ل|لع|حبــــيبــــتـــ عىل محمد عىل عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

692438 ن محمد طبــــل|ن محمد شعبــــ|يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85o49o هلل حسن|ده عبــــد|ره حم|س لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

82|988 هيم|بــــر|دي موىسي |ل ن|من ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

6856|6 لسيد فرج|هيم |بــــر|نبــــيله حسن  لمنصوره|بــــ |د|

|37948 محمود ممدوح محمد محمود ى شمس|تـــج ره عي 

4o585| ل|هيم عطيتـــو حسن غز|بــــر|يه | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

832573 لمجيد|دي عبــــد|لد بــــغد|محمد خ دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

4o|76| ن|ل عىل محمد عىل سليم|بــــل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

48o869 وق أحمد عىل  حمد محمود|رسر |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

775|42 لعزيز عطيه|زي عبــــد |لمغ|محمد | د رض|سع تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

76395 عدي|ح س|لفتـــ|يه جميل عبــــد | لفيوم|حقوق 

7o6575 ز|لمندوه بــــ|ن |لمندوه زهر|ندى  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

266579 لسميع|لسيد جميل عبــــد|شمس  |طبــــ بــــنه

7o2782 دغم|ل|حمد |لعظيم |هيم عبــــد |بــــر|هلل |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

9|9363 حمد  |سط |لبــــ|جر بــــهجتـــ عبــــد|ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|68867 حمد|مؤيد مرتـــضى محمود  ن|حقوق حلو
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5o635| ي
ن|لفتـــوح شعبــــ|بــــو |ح |سعيد صل| دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28o7|7 هلل سيد متـــول|بــــ |مؤمن ج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|75|| لحميد عوض|ن طه عبــــد|نور ى شمس|د| بــــ عي 

|3|o84 ن|لسيد عثــــم|حمد محمود |يوسف  هره|لق|حقوق 

24865 دق|لد محمد ص|نسمتـــ خ لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

62436 لعزيز|ء حسن عىل عبــــد |رس| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9o9294 ه خ| فظ |حمد ح|لد |مي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

36oo32 حمد عىل عفيفى|هدير  ى شمس|د| بــــ عي 

|72o56 لرحيم قطبــــ|يمن عبــــد |هيم |بــــر| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

68|2o| لسميع|ن عبــــد |م محسن رمض|سل| لمنصوره|ره |تـــج

8o68|o ي سطوجي  بــــوبــــكر|ورده يحن  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

876625 لمطلبــــ درويش |مصطفى محمد عبــــد ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

344449 حمد خليل|لم |حمد س|محمد  ى شمس|زر عه عي 

|66599 ين حمدى  حمد عىل محمد|شي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

233o45 ى خليفه|ء خلف |رس| هلل حسي  هره|لق|بــــ |د|

5337o| ى ي|ي ل|لع|د عبــــد |لغريبــــ ج|رس محمد |سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|2o588 ك|لمل|دل صموئيل عبــــد |م ع|بــــر| ن|صيدله حلو

4|2549 لح صبــــىح|محمود محمود ص| ل|ج |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

448684 ى جرجس نصيف يوسف عوض| مي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

832595 ه | لرحيم|ج فرغىلي عبــــد|لحج|بــــو|مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

58262 ئى عيد سيد محمد|م| بــــ بــــنى سويف|د|

|49256 ف مخلوف|ندى محمد خل ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

357288 لسيد|لسيد غنيم |ء |ل| |تـــربــــيتـــ بــــنه

8ooo8 لغنى|دل عطيه عبــــد |ء ع|رس| هره|لق|ره |تـــج

77o353 هيم|بــــر|ممدوح محمد ممدوح محمود  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

7oo635 دى|له|عيل عبــــد |سم|غدير محمد  لمنصوره|حقوق 

864577 ه مرىسي|لل|سط عبــــد|لبــــ|محمد عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

54324 ي|لبــــ|مل عبــــد |م عىلي ك|حس
ى
ق تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

49769o هيم عبــــيد|بــــر|حمد محمد |منيه | ره دمنهور|تـــج

238o75 هر محمد مصطفى|تـــفى م هره|لق|بــــ |د|
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49o296 ن|ن محمد سليم|لوليد رمض|لد بــــن |خ| صف |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

64538| ره|ل أيمن طفطف محمد عم|س لمنصوره|حقوق 

7o4475 ى سمي  عطيه |ي لمهدى حسن|سمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

882294 لعليم |ن عبــــد|سلىم محمد شعبــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7|o|8 س|حمد محمد عبــــ|دل |د ع|جه ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

464335 هلل|لرحمن حسن مصطفى مرصى عبــــد|عبــــد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

7o8|9| لم|لحليم س|ج  عبــــد |محمد ن لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

845798 ن|طمه محمد عىلي حمد|ف ن|تـــمريض أسو

8|884o لجليل محمد|تـــ محمد عبــــد|ي| لفيوم|حقوق 

|593|6 لس ممدوح ظريف ص دق|كي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|37665 حمد تـــوفيق يسن قنديل|حمد محمد | هره|لق|هندستـــ 

4o4o56 ن|حمد سليم|ن |كريم غريبــــ سليم سكندريه|ل|بــــ |د|

69o|78 لسيد|هيم |بــــر|لسيد |صم |ع لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

38|93 لبــــديوى|حمد محمد |ح |حمد صل| هرتـــ |لق|تـــمريض 

75|98 لمعبــــود محمد|لد عبــــد |محمد خ |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

64368| حمد عيس|لسيد محمد |ء |فد ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|6834 د|لجو|بــــوهشيمه عبــــد |لد |زم خ|ح هره|لق|حقوق 

757798 در|لق|هيم وهبــــتـــ عبــــد |بــــر|رس |ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

25|727 لسيد مخلوف|رس عطوه |ج  ي|ن ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

445479 د محمود عمر|دره سمي  رش|ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78|88o يه سعد حسن منصور| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

2272|7 لمنعم|مؤمن محمد سعيد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

87o44| حمد|بــــر |لحسن ج|بــــو|حمد | ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

22o|69 لدين|ج |دل وجيه فهىم رس|حمد ع| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

277369 لمطلبــــ محمد|مريم سمي  صبــــىح عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

249|4| ه عبــــد| ر مصلىح |لستـــ|لمنصف عبــــد|مي 
وى|عشم

ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 
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688276 لبــــيه|هر |روق ط|هر ف|ل ط|م| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o|98 لجندى|فظ |ء محمود ح|سم| ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

7546o| لسيد محمد درويش|هبــــه عىل  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

5o5637 ف عىل |عىل  ن|حمد عثــــم|رسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

283o6o  سمي  
حمد عويس محمد|مصطفى كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

5237o6 ر|لنج|رق محمود بــــخيتـــ طه محمد |ط سكندريه|ل|هندستـــ 

283938 ى عبــــد|س|حمد | د|لجو|مه حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

3492|o صبــــىح يوسف| مصطفى زكري |نوعيتـــ بــــنه

83o875 ى لطيف محروس جرجس| مي  هره|لق|هندستـــ 

625757 در مصيلىح|لق|بــــو زيد عبــــد |حمد محمد | زيق|لزق|بــــ |د|

752|o2 مهند محمد محمد محمد ى شمس طبــــ عي 

542447 حمد تـــرىك|لدين رسور |ج |ء تـــ|رس| |حقوق طنط

259655 درس|وى تـــ|لقس فيلبــــس بــــبــــ| |ن|يو ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

237343 يتـــ ه ئى رشدى زىك|مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|9867 لهدى|بــــو |لسيد |سلىمي محمود  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

854399 حمد سيد محمود|هلل |عبــــد ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

778843 ين عبــــد  ل|لع|لسيد عبــــد|لحميد |رسر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

87o728 حمد محمد|ل |حمد جم| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

265298 ع|لسيد رف|ع |يمن رف|محمد  |طبــــ بــــنه

47638 وق سمي  محمود ونس رسر هره|لق|بــــ |د|

675236 ى هش|ي رى|لهو|ر |لغف|م عبــــد |سمي  رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

86|759 ي محمود |عبــــد
عيل|سم|لرحمن مصطفى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

5o239o حمد محمد بــــيوم|محمد  لشيخ|عه كفر |زر

774379 در حسن|لق|لد محمد عبــــد |لرحمن خ|عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

7|||54 مد|لسعيد ح|تـــه |محمد فتـــىح شح لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

285|74 سيد محمد نرص| عل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

284|38 لمنعم|ر عبــــد|ل مختـــ|مؤمن جم هره|لق|حقوق 

5|5o6| صف|د و|ئى عي|مريم ه بــــ دمنهور|د|

755346 ى محمد ح|ي ى فتـــىح حسي  مد|سمي  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

675685 ء موىس محمد عىل عىل|سم| ط|معتـــ دمي|علوم ج
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6|4388 د|لمتـــول مر|عطيه محمد عطيه  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

867368 ي|لر|عبــــد| لوف|بــــو|ل |لد جم|خ
ضى ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |

بــــمرىس مطروح

493837 محمود سمي  محمد شلبــــى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o42|7 ى|ش ز عىلي سيد محمد|هي  ي|بــــ |د|
|لمنى

26o586 لح|ن ص|لسيد شعبــــ|ء |سم| شمون|نوعيتـــ 

5oo89| ن|م رسح|لسل|رحمه محمود بــــيوم عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9249o3 عيل  |سم|ه محمود |ء بــــ|شيم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

476253 طف صبــــىح يعقوبــــ مسعود|ع| ندر|س سكندريه|ل|ره |تـــج

8o36o لسيد|م محمد |محمد عص تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

83473| ى ص بــــر عىلي محمد|حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

9o278| ئى |بــــوضيف كيل|يه فوزى | ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|67556 ي محمد عىلي|محمد 
ى
لدسوق ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

4384o3 ف عبــــد| د|لجو|لنبــــي عبــــد|حمد أرسر لشيخ|طبــــ كفر 

776|94 هلل|د عبــــد|لجو|هلل عبــــد |رحمه عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

62|o6o لحليم عىل عوف|يف عبــــد |يمنى ن لمنصوره|طبــــ 

6863o6 حمد|لسيد |حمد مصطفى عوض | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

876923 ى حسن  |ئشه محمد حس|ع ني  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|28864 لس رفعتـــ  خنوخ مهنى|كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

44|577 تـــيىحي|لكو|حمد |حمد |هند محمد  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

53323o لرحيم|ن عىل عبــــد|بــــرين أحمد نعم|ص عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o9959 لسيد نمله|لسيد رشدى | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|6|o|7 ن مصطفى تـــوفيق عىل|نوره ى شمس|د| بــــ عي 

4|594| لعكش|مل رزق رزق محمد | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

836369 ل موىسي خليل|محمد جم ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

326932 روق محمد|يتـــ محمد ف| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

6|4|8o لحميد محمد عيد صقر|محمد عبــــد |ره طنط|تـــج

6o9393 لبــــيىل|هيم |بــــر|هيم |بــــر|مهند  لمنصوره|حقوق 

7566o4 ه | لرحمن|هيم عىل عبــــد|بــــر|مي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى
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6||8|| د محمد خليف|جر عم|ه |تـــربــــيتـــ طنط

7566|| لرحمن|ن درويش محمد عبــــد|يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

678477 بــــينى|بــــو|م حسن رشدى عىل |حس لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|633o4 لمنعم|مل محمد عبــــد |لمنعم ك|ر عبــــد |من هرتـــ |لق|تـــمريض 

249322 حمد محمد سليم|ء |شيم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7688|4 مه حميدو|هر سل|ء م|عل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

636639 فيه|فظ محمد ع|لدين أحمد ح|بــــدر زيق|لزق|حقوق 

69|579 لمني |حمد |محمد فهىم | مه لمنصوره|حقوق 

35o824 هلل|ندى عيد سيد عبــــد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|4o27o ى بــــر عوض|عيد ج| كريستـــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

523784 ن|حمد شعبــــ|محمد سعيد خميس  سكندريه|ل|ره |تـــج

6o7298 تـــ|رق محمد بــــرك|حمد ط| |عه طنط|زر

253897 ى بــــرك هلل|بــــ |رص ج|لن|ل عبــــد |تـــ جم|نرمي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

368249 هلل|خلود مسعد سيد عبــــد ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

4o7o78 ضى|لد تـــوفيق محمود ر|منيه خ| إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

767|89 ي عبــــد |لعر|روق |رس ف|ر ي|عم
ى
هلل|ق هره|لق|ج طبــــيع |عل

6|5328 لصديق مندور|هلل |بــــ |م عمرو محمد ج|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

925747 كر محمد  |ر محمود ش|من ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

896676 رفل صفوتـــ جندى عبــــده  |م دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

78|753 ى متـــول |غصون  لسيد|مي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|57477  محمد 
ى
لسيد|فرح دسوق ن|فنون جميله فنون حلو

3|8255 لسيد|لسيد |لسيد عصمتـــ | ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

682732 لسيد خرصى|ره مدحتـــ محمد عمر |س |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

4464o7 مل محمد زهدي|لسيد ك|لرحمن |عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

7593o8 وى|لنبــــى ف|حمد عبــــد |د |جه لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

489367 تـــ حسن عىل خليل|هلل نش|منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

352338 لفضل عىلي|بــــو |وليد محمود  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

864738 هلل|مي  خلف |ل|زينبــــ عبــــده  ج|بــــ سوه|د|

435824 تـــ | لصعيدي|لسعيد محمد عىلي |مي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

Thursday, September 6, 2018 Page 9528 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

792983 عمر محمد زىك محمد ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

|42274 ين سكندر|مدحتـــ منصور | في  ى شمس|تـــج ره عي 

68587| روده|ن ش|يه بــــدير شعبــــ| ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

94925 |لعل|بــــو|شور |م مجدي ع|حس لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

2|9959 د|حمد حد|ء عىل |ول ى شمس|د| بــــ عي 

273364 هيم|بــــر| |رك عط|هلل مبــــ|منه  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

766632 وى|لشعر|عيل عفيفى |سم|حمد محمد | لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

26|255 لسيد محمد|هند محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

64|o7 زق موىس|لر|يه موىس عبــــد | لفيوم|بــــ |د|

239258 ره محمد يونس عبــــده|س ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

35oo88 ن|مريم سمي  محمد وهد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

836575 حمد سعيد محمود|بــــرين |ص |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

287526 هيم|بــــر|رص رجبــــ محمد محمد |ده ن|مي ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

32|824 ن|نورين عىل عىل شعبــــ ى شمس|د| بــــ عي 

85o73o ىطي سيد|لع|هر عبــــد|يه م| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

|6o866 ى |ي لم|حمد س|لسيد محمد |سمي  هره|لق|حقوق 

37452 ى|ل|لرحمن رجبــــ عىل |عبــــد  ى حسي  مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9o2|9o محمد محمد حسن محمد  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

856375 هيم|بــــر|صبــــري عىلي حسن  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

823537 هيم|بــــر|ء حسن محمد |حسن ي|تـــمريض 
| لمنى

266o59 لعزيز محمد|دل عبــــد|كريم ع ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

824855 بــــر حمزه|مه ج|س|حمد | دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

|3o394 د فلتـــس|يز عي|دى ف|ف |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

6o255| حمد دومه|مصطفى محمد عصمتـــ  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

847465 ن حمدي فهىمي محمد|يم| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

4238|3 ن عمر|لسيد رشو|ل |محمد جم إلسكندريتـــ |تـــمريض 

269|94 بــــو عيش|حمد حسن |ن |نوره ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

9249|2 عيل |سم|حمد محمد |محمود  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى
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|93o5 ف عزتـــ محمد|د |ذي رسر ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

69596 لكريم|د عبــــد |دل حم|محمد ع تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

52892| ى|بــــو |ء محمد |يوسف عل لعني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

2672o زق|لر|م عبــــد |لسل|هر عبــــد |ء م|لشيم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3|256 ل|لع|لسميع عبــــد |لدين عبــــد |د |حمد عم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

77oo25 حمد نبــــوى مصطفى نبــــوى بــــكرى| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

36785 مرفتـــ محمد محمود سيد ى شمس| لسن عي 

6247|| ىس|لعبــــ|حمدمحمد |حمد صبــــىح | ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

352579 ه يشى عبــــد| لحليم عمر|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3oo65 ى حسن|ل |كم| ن|ر مي  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

32975| رى|ح بــــند|لفتـــ|لدين عبــــد|ل |منيتـــ كم| |بــــ بــــنه|د|

759466 ي|ر
لرحيم|ن عبــــد |لقط|سيد | ئى لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

3||83o لمجيد مسلم|يمن عبــــد|مصطفى  ى شمس هندستـــ عي 

8895o| د عىل |لجو|محمود محمد عبــــد سيوط|عه |زر

44597o لسيد خميس|رق رجبــــ |رس ط|ج ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

443529 لسيد|لسيد خليفتـــ |ح |محمد مصبــــ ى شمس طبــــ عي 

624|96 حد عيس|لو|ئل عبــــد |حمد و| ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

633777 حسن محمد| يه رض| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|52o8 لعدوى|لح |كر ص|حمد ش| ره بــــور سعيد|تـــج

6o4774 ن مبــــروك|أمنيه مصطفى محمد سليم |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

485588 لرحمن|لنور عبــــد|بــــو|رجبــــ محمد | يش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33539| ح|لفتـــ|در سيد عبــــد|ن ن|نوره  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|53723 يه بــــدري فتـــىحي محمود سيد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

857845 هد|محمد مج| لرحمن عمرو محمدعط|عبــــد سيوط|ره |تـــج

||6398 ى محمد  مي  حمد قرنه|ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4||436 لسعيد فتـــوح جبــــر|حمد | س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

|73552 لمحسن عىل|هدير محمد عبــــد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

|54736 لحميد|رق صبــــىحي عبــــد |محمد ط ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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25o736 تـــى|حمد محمد زن|حمد محمود | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

899887 ى عل|جر ر|ه م |ضى حسي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|77o|4 بــــو ذهبــــ|ن |طف عثــــم|مصطفى ع لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

895735 حمد طه |ن طلعتـــ |يم| ج|حقوق سوه

36o897 حمد مهدي محمود|محمد  عه مشتـــهر|زر

7|59|9 ي|لدخ|حمد |ن |ن فتـــىح شعبــــ|نوره
خنى |لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه 

لمنصورتـــ

269582 ر|لنج|للطيف |ح عبــــد|نىح  صل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

3|3235 لعزيز|لسيد عبــــد|طمتـــ محمد |ف ى شمس طبــــ عي 

6o2582 تـــه|هيم شح|بــــر|ن |مصطفى محمد رمض |ره طنط|تـــج

3o7o7 بــــر سيد|جر محمد ص|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

228743 لحكيم جوهر محمد|بــــسنتـــ عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

|7|6o4 ك|لمل|ح نخنوخ فخرى عبــــد |صبــــ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

5o9593 هيم خليل|لسيد إبــــر|هيم |محمد إبــــر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

62443 رس ربــــيع محمد|يتـــ ي| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

35o9oo يف سعيد محمود|نو ل رسر ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

373o72 هيم|بــــر|ض |ض فخرى ري|ري |ره بــــنه|تـــج

8o4997 ي محمود |ر ه|مي
لبــــ|بــــوط|ئى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

2|3o7o لدين سيد|ندى سيد سيف  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

22643| بــــورسيع|بــــورسيع سيد |عىل  ن|بــــ حلو|د|

|2|393 هيم|بــــر|لد محمد |عمر خ هره|لق|ره |تـــج

|3446o ى ص| ن|ر دق محمد|حسي  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

7|5854 ن|ن محمود مرج|يه محمد عثــــم| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5|46o6 لعربــــ|تـــ صبــــىح محمد عز |ء شح|سم| سكندريه|ل|حقوق 

|3664| هد عيد|حمد سيد عىل مج| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

234o7 د|د جميل فؤ|جميل فؤ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43|oo4 لففى|ىط |لع|ل عبــــد|ن جم|يم| |صيدله طنط

5o|662 ن يوسف سعيد درويش|نوره تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|43|6 محمد حسن حسنى| نور هره|لق|بــــ |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 9531 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

832|o3 ى |هلل عىلي |منه  حمد|مي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

762979 ل|لجبــــ|لحميد عىل |دل عبــــد |تـــفى ع معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

77oo88 ف محمد لبــــيبــــ |عمر  |لعل|بــــو |رسر زيق|لزق|حقوق 

7o8|25 لسيد|لسعيد محمد |هبــــه محمد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

88o83 حمد|عىل فتـــىح عىل  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

38773 ر|لف|لعزيز عىل فرج |هلل عبــــد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

75337o تـــه|لعظيم شح|تـــم عبــــد |وليد ح عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

3|97o5 حمد|لنبــــى |ر محمد عبــــد|من سيه|نوعيتـــ عبــــ

3594| لجمل|ندى صبــــرى عبــــده مبــــروك  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

364282 ى| حمد رض| حسن محمد حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6563| بــــ محمد|لتـــو|هيم محمد عبــــد |بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8656o8 حمد طه|مل |م ك|هي ي للفن|
|دق قن|لفنى

2|9946 ف|ن عز|ر عدن|من لدين محمد رسر ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|76o99 بــــ|لوه|ل يحن  عبــــد |محمد جم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

425757 يف محمد  لفتـــوح|بــــو |ندى رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

648o94 لجوهرى|حمد |يوسف محمد محمد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

269287 لعبــــد| |تـــم زكري|جر ح|ه هره|لق|صيدله 

6o6o85 لمرغنى حسن|لسيد محمد |لسعيد |محمد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|53847 م حنفى محمود|لرحمن هش|عبــــد  هره|لق|حقوق 

25738| ن|هيم سليم|بــــر|ر صبــــىح |من ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

42o8oo لمرىس|ش |لدمرد|هلل رجبــــ |عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

|76362 د فهيم|حميدو محمد رش لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

38673 ه محمد جبــــر|لل|مريم عبــــد  ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

49o548 حمد|لحميد محمد |ح عبــــد|صل| دين عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2546|3 لسيد حفيض|هر |لظ|حمد عبــــد|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|38o64 لحميد|لقوى عبــــد |لدين عبــــد |ل |عمر جم ى شمس|د| بــــ عي 

92722 تـــ خ| د سليم|لد فؤ|مي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5o57|7 ك صموئيل|لمل|جد ممدوح عبــــد |م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o888o ح|لفتـــ|لحميد عبــــد|مي عبــــد|حمد س| بــــ دمنهور|د|
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|35229 ى |لرحمن ع|عبــــد  م|م|دل حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

||5747 بــــ محمد محمدبــــكي |لوه|ر عبــــد |من هره|لق|حقوق 

9o7645 حمد |حمد |تـــم |لرحمن ح|عبــــد ج|طبــــ بــــيطرى سوه

87695o حمد  |جر صديق محمود |ه ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

848844 حمد|بــــ محمود |لوه|ح عبــــد|سم ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|52998 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|هيم ربــــيع |بــــر| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

7o6376 صف محمد|ج  محمد ن|ء ن|سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|69o43 ي ع
بــــدين|محمد حسنى محمد مصطفى ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ ى جي 

4o2|84 بــــو بــــكر عىلي|حمد |ن |يم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

27|776 بــــ|لسيد حج|منيه حمدى فتـــوح | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

358373 حمد|هيم مصطفى |بــــر|ندى  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

|28|o| يف ع| رن هر|لط|دل |رسر هره|لق|ره |تـــج

8o569| ى عم لمجيد|د مىكي عبــــد|حسي  ي|عه |زر
|لمنى

269976 ح جزر|لفتـــ|ل عبــــد|محمد جم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9224o8 بــــر محمد |حمد ص|محمد  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

922544 كريم عىل فهىم محمود   ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

832638 ري|لسعود نج|بــــو|ر |منتـــرص مختـــ دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

354462 لنبــــي|حمد فتـــىحي عبــــد|هديتـــ  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|646o8 ل حمدى فتـــىحي محمد|بــــل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4o9668 هيم فسيخ|بــــر|ح |لفتـــ|س فيصل عبــــد|ين| |بــــ طنط|د|

6337o2 ي |م|
د محمد|لسيد رش|ئى زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8o4827 حمد|يد |تـــسنيم نرص ز ي|علوم 
|لمنى

265454 حمد عبــــدربــــه درويش|محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

353769 لدقوئى|لرحمن حسن محمد حسن |عبــــد |بــــ طنط|د|

|535o9 حمد|ن |محمود شعبــــ| مه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

894932 لحسن |بــــو|لقوى |عمرو محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4|5||8 لعيد|بــــو |هيم |بــــر|ر |لستـــ|حمد عبــــد |بــــسمه  سيوط|ره |تـــج

27o276 ي|ح مرىس متـــول مرىس |وليد صل
ى
لحوق ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و
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7o2o78 بــــ خليل|لوه|حمد محمد محمد عبــــد | ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

6|94o7 تـــه|محمد مسعد محمد شح ط|هندستـــ دمي

9o8678 هيم |بــــر|ن |ن نهرو حمد|حمد ج|ره سوه|تـــج

59989 هيم|بــــر|حمد محمد يسن |يسن  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

45285o وى|لجد|ح |رس صل|ح ي|صل ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

854487 ر|هيم عم|بــــر|ر |ن عم|مرو تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|787o| ى عبــــد |ء |رس| لنبــــى|حمد حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

898678 يز لمع يوسف |س ف|تـــوم ج|علوم سوه

6||964 ل|لع|جر مجدى محمد بــــدوى عبــــد |ه |بــــ طنط|د|

237|77 حمد|ء محمد فضلون |عل| ن|ر ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

784638 ض|لبــــي|حمد |هلل سويلم |محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|84oo رون|لغنى ه|در عىل عبــــد|لق|آيتـــ عبــــد  |حقوق طنط

258|49 عرج|ل|محمد فهىم عىل  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

683439 يف|ء عىل عىل محمد |سم| لشر لمنصوره|حقوق 

7oo57o لسيد محمد|حمد |م |وس لمنصوره|عه |زر

358|42 ن|ر حس|لستـــ|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

694562 لفتـــوح مسعدتـــ|بــــو |لسعيد حمدى |مينه | لمنصوره|صيدله 

273522 م محمد|لسل|رص عبــــد|لن|حمد عبــــد| ن|هندستـــ حلو

885984 لحميد عىل |مروه سعيد عبــــد سيوط|بــــ |د|

|42338 لمنعم محمود محمد|سلىم عبــــد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

278692 ل عمر|م موىس كم |نوعيتـــ بــــنه

2|3|44 هيم خرصى|بــــر|م محمد |ر حس|مي دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

42|25 ق عربــــى عطيتـــ محمد|رز| ن|تـــربــــيتـــ حلو

9|2|oo دل عدل جورجيوس  |هلل ع|نعمه  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

687o36 بــــر|لص|لسيد عىل |لد |نىح  خ| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

52|298 لفيوم|حمد سعد محمد |ء |رس| علوم دمنهور

8779o7 م سيد عطيه سيد |ريه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|o|2 عزتـــ عىل سيد جنيدى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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87727o مل  |ج  مدحتـــ عدل ك|م سيوط|تـــربــــيتـــ 

36|6o| لم محمد عوده|هدير س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5288|4 د قورتـــ|محمد شيمر محمد رش سكندريه|ل|هندستـــ 

227937 يمن رشيد خليفه| |رين|م ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

822539 لرحيم|ود عبــــد|ن د|سلم|ء |رس| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

44|638 لففى| |محمد عطيه عط| رش لشيخ|بــــ كفر |د|

|46388 محمد مرزوق فرج| ر|ي ن|فنون جميله فنون حلو

4o937o يد مصطفى شل|بــــو |هدير  ى مش|لي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

356|67 ل محمد عىل عطيتـــ|مهند جم |حقوق بــــنه

3265o4 مريم ربــــيع فتـــىح محمد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4755o5 م محمد نرص|بــــ عز|رس غل|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6777| لح|بــــدين ص|ئ  ع|عمر رج تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

7o6357 لمعىط|حمد عىل عبــــد |يه | لسويس|هندستـــ 

6o6882 |مل متـــول شط|م محمد ك|هش ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

258325 ده|محمود محمد محمود حم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

252948 ن|مريم محمود عىل زيد لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

439938 حمد|نور |حمد |ن |يم| لشيخ|بــــ كفر |د|

|4oo| روق طه|لف|م عمر |ندى عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

86872| لفخري محمود|محمد | لوف|بــــو|طمه |ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

848535 سندس محمد مرصي عىلي ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

32937o وق ط ى عرفتـــ|رسر رق حسي  |بــــ طنط|د|

4|769 م|م|م عمر |عمر هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|382| فظ|لح|ل عبــــد |محمد هريدي كم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3||5|3 فع|بــــدين ش|لع|فع زين |ندى ش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|4634 لرحمن  |حمد مصطفى عبــــد|بــــدير  سيوط|حقوق 

699726 هيم|بــــر|بــــدين |لع|محمد عىل زين  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

242o33 لد|لجيد خ|لد عبــــد|ن خ|يم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

64277o بــــدين عىلي|لع|رق عىل زين |سلىم ط زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

86o23o ر محمد|حمد زين نص| ي|بــــ |د|
|لمنى

9o5262 ه |بــــخيتـــه محمد شح تـــه عمي  ج|تـــربــــيتـــ سوه
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57o9| فتـــ جبــــره ثــــ يوبــــ|بــــتـــ |مي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

63|895 هلل| |ل فهىم عط|نيه جم|د لمنصوره|ل |طف|ض |ري

247992 |ح فتـــىح محمد محمد عط|صبــــ ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|6|879 ر محمد|م مختـــ|بــــسنتـــ عص ى شمس|تـــج ره عي 

|3698o بــــ|حمد خط|حمزه نبــــيل محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

6|888| ى ف حلىم | |روضي  لديك|رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

9|258o هبــــه يوسف محمد يوسف  ج|تـــربــــيتـــ سوه

434o38 محروس محمد خليفه| عل |صيدله طنط

247542 ي|ف
ن|ء محمد شعبــــ|دى ضى ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 

م|لسل|بــــمدينتـــ 

367|98 هلل|لسيد عبــــد|هلل |لسيد عبــــد|هلل |عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

86353o رس|لموجود ف|دل عبــــد|عمر ع دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

8|7292 مل خليل محمد|محمد ك سيوط|ره |تـــج

||8o39 لسكرى|ح محمد |لفتـــ|سهيله حسن عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

2o993 ى|عمر سمي  محمد سيد ل شي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

253|| حمد سيد|ل |لع|عبــــد | ن|ر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o647| د فوده محمد فوده|ن عم|يم| لمنصوره|علوم 

5o5345 ذل|لش|لسيد |د محمود عىل |عم سكندريه|ل|ره |تـــج

7766o6 لديبــــ|هيم |بــــر|ء هليل فتـــىح |رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

43548o لحميد هريدى|ء هريدى عبــــد |عىلي سكندريه|ل|حقوق 

2353|6 لسيد|حمد |لسيد |بــــر |لسيد ص| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|557o9 ف بــــدوى عبــــد |ندى  لعزيز بــــدوى|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

923699 لرحمن عىل محمود يوسف |عبــــد سيوط|حقوق 

2|9442 رس سعد عىل|نه ي|د هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

753786 ء محمد محمد عىل|رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

85698| عمرو ربــــيعي محمد محمد ي|بــــ |د|
|لمنى

92||65 د |حمد محمد محمود عو| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

3635|6 لحميد يوسف|لمجيد عبــــد|ل نبــــيل عبــــد|من ى شمس حقوق عي 

78|879 لح|ن محمد نجيبــــ محمد ص|يم| زيق |لزق|تـــمريض 

84o833 ر محمد|لستـــ|ء محمد عبــــد|رس| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو
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765o25 مه|هيم خليل محمد سل|بــــر|م |محمد هش معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7o|9|9 ل|لد|حمد عىل فتـــىح عىل |عىل  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8|4589 زق|لر|عيل عبــــد|سم|م سيد |حس ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

832594 لجليل|حمد عبــــد|ىطي |لع|ء عبــــد|رس| دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

637o|6 هلل محمد|لمنعم عبــــد |ليىل عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

785299 زى|م خليل عز|لسل|حمد عبــــد |هبــــه  زيق|لزق|صيدله 

32834o ي|حمد بــــدير محمد |دل |محمد ع
لحسينى |حقوق بــــنه

76o8|4  محمود|
ى
ى شوق ه حسي  مي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

772o44 لحفيظ |لحميد عبــــد |حمد عبــــد |لحميد |عبــــد 
محمد

ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

8395o2 ن سليم|نجوي وهيبــــ حس ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

28782o ن|حمد فتـــىح زهر|زم |ح ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

334879 وق عبــــد ز|لسميع در|لحميد عبــــد|رسر ى شمس| لسن عي 

|647o7 بــــر جمعتـــ|محسن محمد ص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

284828 مريم مصطفى حسن مصطفى هره|لق|حقوق 

|66823 ى عىل|حمد |م  مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

568|| هلل|دق خي |مجدى رفعتـــ ص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

84|57 لحليم|ء محمد محمد عبــــد |حسن لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

67899| جه|لعزيز خف|ح عبــــد |لفتـــ|م محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

34663 م يحن  محمد|يوسف هش ى شمس هندستـــ عي 

|66844 لد حلىم محمود|خ| ر|ي هره|لق|صيدله 

843o|| حمد|رثــــ |لو|حمد عبــــد|تـــغريد  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

256|88 مل شلتـــوتـــ|در ك|لق|مل عبــــد|ك ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

477885 ن محمد سعد عىلي بــــخيتـــ|مرو سكندريه|ل|علوم 

45o753 ىط بــــكر|لع|سعد عبــــد| رويد |ضتـــ طنط|علوم ري

2|9423 ء عىل محمد عىل|ل| ى شمس|تـــج ره عي 

782o4| هيم محمد|بــــر|لرحمن |عبــــد | رش زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|76o|5  عىلي
ى محمود محمد حسي  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|

لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

249783 ج يوسف|ر حج|لستـــ|ء عبــــد|رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4|8757 ن|عطيه زهر| ن رض|نور لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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26464 ء محمود محمد|عمر عل دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

756697 ى |محمد عىل  لسيد|مي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

276785 حد نقحه|لو|لحليم عبــــد |حد عبــــد|لو|محمد عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

62|875 مر|هيم ع|بــــر|دى |لحم|لسيد |مح |س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

546776 هلل|مل نعمتـــ |لكريم فهىمي ك|محمود عبــــد  ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

295889 لم|لحميد س|ئى محمد عبــــد|بــــ ه|يه| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|44235 ى|لد عبــــد |حمد خ| لعزيز حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4|7573 م نرص|لسل|سط عبــــد|لبــــ|غدير عبــــد لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

456|58 لعزيز عىل عىل|نس محمد عبــــد | سكندريه|ل|ره |تـــج

855983 ي محمد محمد|ه
جر حسنى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

47833| درمحمود عمر|لق|د محمد قيس عبــــد |نه سكندريه|ل|ره |تـــج

||5326 ه محمود | لبــــكرى محمد|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

|32||8 لدين حنفى محمد|د |د عم|جه لفيوم|لعلوم |ر |د

|52566 ه مرىس محمد مرىس حسن| مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

253229 وق مبــــروك فتـــىح رويسر رسر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

25||85 لمنعم خليفه|حمد مصطفى عبــــد| لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

442594 ج |لبــــلتـــ|هلل محمد محمد |عبــــد| دين لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

248873 لجزير|م مصطفى |لسل|هر عبــــد|ر م|من ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9o3598 لدين محمد  |رص نور |حمد ن|د |زي سيوط|حقوق 

7398o يه محمود عىل سيد| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

|74942 حمد|رق محمود |ء ط|ل| ن|هندستـــ حلو

|49597 عيل محمد|سم|ر محمد |من هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

88456| بــــ |لبــــ|م شكرى محبــــ فتـــح |عز سيوط|ره |تـــج

9oo283 حمد عىل |لسيد |لرحمن |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

862o45 لحسن|بــــو|س |ل عبــــده عبــــ|م| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

69|358 لرؤف|مهند محمد محمود عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

85o93o ي سنوىسي|محمد ن
ي حنفى ج  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

5|6|58 ن زىك مرىس|ن محمد رمض|نوره تـــربــــيتـــ دمنهور
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829o38 ن|ح محمود شعبــــ|حمد صل| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4|||55 ى ع|لحميد عىل |ميتـــ عبــــد |س مر|مي  |بــــ طنط|د|

6|4449 بــــر فرج جبــــر|در ج|لق|آيه عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8|3|7o ر|لغف|در محمد عبــــد|لق|عمر عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

9|3|6o محمد مسعود محمد محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|23544 حمد لطفى محمد لطفى|مه |س|حمد | هره|لق|ره |تـــج

323782 ف |ن |رو حمد محمد مهدى|رسر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

4|3454 ن|لسيد مصطفى رمض|تـــ محمد |جي |حقوق طنط

7o9o|| هيم|بــــر|حمد |حمد محمد |مه |س| لمنصوره|ره |تـــج

2876|9 لجندى|بــــر |لسيد محمد ص|لد مجدى |خ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

635579 لمقصود|لمقصود عبــــد|لح عبــــد|نم ص|ه زيق|لزق|بــــ |د|

488|4| دل|لخر|لحليم رسور |دل عبــــد|لرحمن ع|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|67629 ل|لع|مح حفىطى محمد عبــــد |س ى شمس هندستـــ عي 

5o8628 لح محمد عوض فرج|مصطفى ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5397|| حمد عطيه يوسف|لد |همستـــ خ لشيخ|عه كفر |زر

487897 م|لخز|هيم |بــــر|لدين |ء |سيف عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|4772 |غ|لحميد |يمن عبــــد|سلىم  لشيخ|ره كفر |تـــج

||8o2| لمسيح يوسف|طف عبــــد |ع| ن|جو هره|لق|صيدله 

69288| لبــــكلتـــ|لسيد |ن عوض |هبــــه شعبــــ لمنصوره|عه |زر

3699|2 ي
محمد محمد| رس عط|ي| دئى لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|

ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

4633o9 محمد رشدى فيصل محمد عبــــيدى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7872o7 ف|لشو|لسيد |حمد محمد |يه | زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4o||42 ف عبــــد|م |سل| هلل محمد|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

348852 لسحتـــ|لعزيز |مل عبــــد|ضىح سعيد ك ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

82o449 هيم يوسف|بــــر|م |هيم عص|بــــر| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

338646 ي|ل|ن كرم سليم محمد |حن
طروئى عه مشتـــهر|زر

78882o ي|د |حمد حسن عو|د |زي
لففى كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

68o|78 لبــــسطويس مصطفى|م محمد  لمنصوره|بــــ |د|

7|445 لرحمن يوسف|د عيد عبــــد |جه| لفيوم|علوم 
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848|o7 هلل|ء عىلي حسن خلف |دع ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

6|6889 بــــى|مبــــ|ل|م حنفى |هدى هش ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

366238 هيم|بــــر|منى محمد محمد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

668o4 ى مفرح عبــــد هلل جرجس|نرمي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

897643 ل محمود عىل عليو |فري ج|طبــــ سوه

27|4o5 لنقرتـــ|ه |لل|هيم عبــــد|بــــر|يه | ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

27o795 |لبــــن|كر |جد محمد ش|ل م|من هره|لق|م |عل|

6|8|46 ى  ئى|لعربــــ|لرحمن |حمد عبــــد |نرمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

478353 هيم|بــــر|رق خليل |طمه ط|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

644766 لرؤف معجوز|رس عبــــد|آيه ي لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o99|2 وى|لغربــــ|لمتـــول حسن |ء مصطفى |سم| لمنصوره|علوم 

689|78  بــــدير |محمد عزتـــ 
ى
لسعيد|لدسوق لمنصوره|هندستـــ 

343544 وي|لخرصى|لسيد |لسيد محمد |حمد | |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

264892 لعظيم جعبــــوبــــ|ره وجدى حمدى عبــــد|س |نوعيتـــ بــــنه

344629 حمد حسن|ندى حسن  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

885798 لح |ض ص|ر ري|عمر عم سيوط|ره |تـــج

3|3o44 ح يونس|لفتـــ|لد محمد عبــــد|حمد محمد خ| مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7||25 حمد|حمد |حمد عىل | |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

632453 ي مرىسي|هيم |بــــر|بــــر |ء ص|دع
ى
لدسوق زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|5o3|4 لمتـــول محمد|محمد عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|33329 بــــتـــ|ن ثــــ|م عري|نوبــــ عص|بــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

772463 حمد وحيد رجبــــ محمد عمر| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

639873 ى|لو|حمد محمد عبــــد| |روفيد حد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

|67|6| ي|ر
هيم|بــــر|هيم بــــكري |بــــر| |ئى ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

8o954| هلل|د عبــــد|ن فؤ|م شعبــــ|سل| سيوط|حقوق 

44256| وى|لمنش|د |مينتـــ محمد فؤ| لشيخ|بــــ كفر |د|

3358|4 لحميد|ن محمد عبــــد|سمر رمض ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|73o9 ف |ل |من لىكي|لم|بــــر |لص|هيم |بــــر|رسر بــــ دمنهور|د|
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5|o2oo لطي |لد محمد رزق |محمد خ سكندريه|ل|طبــــ 

83688o لمطلبــــ|حمد عبــــد|مل |ء ك|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

779o|4 طمه ربــــيع فتـــىح محمد|ف زيق |لزق|تـــمريض 

26644o فظ|ن ح|مد سليم|ندى ح ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

636442 وى|لبــــدر|ل عبــــده محمد |حمد جم| زيق|لزق|حقوق 

5|352| ف رمض|حمد | ن عبــــيد|رسر عه دمنهور|زر

8699|4 تـــ عىلي عمر|مؤمن بــــرك ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

857295 وي|فهد محمد خلف مك ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

8o733o ي محمد|حمد ر|محمد 
ضى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

282698 ف عبــــد|ء |شيم حمد|لحميد سيد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

||98o3 ي |جوف
بــــ ظريف فهىمي بــــدوي|يه|ئى ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

86|875 ي يوسف |ف
هيم|بــــر|طمه مصطفى |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

7o56o| د|لجو|لمتـــول عبــــد |دل |مصطفى ع |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

8|46o9 لسيد|لسيد مكرم عبــــد|طف عبــــد|ع ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

|46983 طف محمد حسن|حمد ع| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

|5947| دولتـــ وجدي جمعتـــ محجوبــــ ن|بــــ حلو|د|

88483| لمحسن عوئى تـــوئى عىل  |عبــــد ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|23982 ي|زم نشأتـــ |ر محمد ح|من
بــــينى لشر هره|لق|علوم 

776o5| لحميد|سلىم سعيد عىل عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

226499 عيل|سم|لدين |نرص محمد نرص ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

6969|4 لسيد|حمد محمد يوسف محمد | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

5|2293 ج|محمد محمود فهىم محمد حج عه دمنهور|زر

8|7846 لطيف محمد|طف عبــــد|يسه ع|م ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4|4583 لخيوىط|ده عىل سعيد |حم سكندريه|ل|حقوق 

889962 ل |مل غبــــري|يده جميل ك|ع صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8o9952 ي عبــــد
ى
للطيف|محمد سيد صدق ي |

رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

82o6|2 ن|لح سليم|ل سيد ص|بــــل ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

5o9o54 وى|لدمل|لكريم متـــول |لكريم حسن عبــــد |عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

836734 هلل||رجبــــ سيد سعدي عط دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن
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46|5|o ء محمد عىل موىس|دع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

352973 حمد حبــــيبــــ|لرحيم |محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

4|547 رص رجبــــ محمد|يه ن| ن|علوم حلو

7o5|74 لحنفى|حمد |هيم محمد طلبــــه |بــــر| زيق|لزق|طبــــ 

6959o6 لمطلبــــ سعد|حمد محمد محمد عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

75o647 هيم|بــــر|لحميد |م عبــــد |ندى س|س تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

499o4o ح|ل جمعه صبــــ|رحمتـــ جم بــــ دمنهور|د|

77o35| مصطفى محمود محمد محمد مصطفى ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

48|4o5 حمد تـــوفيق محمد عرفه|تـــوفيق  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54|982 حمد شلبــــى|دل |حمد ع| عه دمنهور|زر

35973| م حسن حسن|تـــفى عص ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

488424 لسيد بــــيوم محمد|رق |حمد ط| لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

4o6353 هلل|لمعىط عوض |بــــر عبــــد |رحمتـــ ص سكندريه|ل|بــــ |د|

5o84|| ن|ء محمد مندور مندور شعبــــ|رس| ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

7|2542 هيم رجبــــ|بــــر|لصمد |سط عبــــد |لبــــ|ء عبــــد |رس| لمنصوره|عه |زر

447|62 تـــ|تـــ جمعه حسن بــــرك|مصطفى بــــرك سكندريه|ل|بــــ |د|

9o2|o5 وى |دل سعد ديمتـــرى بــــبــــ|نه ع|دمي ج|تـــربــــيتـــ سوه

82478 ى |يه نبــــيل | لكبــــي |مي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4||6|4 ى محمود ى محمد حسي  حبــــيبــــه حسي  لمنصوره|حقوق 

|49279 ف محمد عىل|ء |عل رسر د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

259558 لدجوى|حمد |ن |حمد رمض|طمه |ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

42|352 ف ريم محمد عمر مصطفى رسر لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

6o|6|9 لفرتـــ|حمد فرج |ر |لغف|عمر عبــــد  |طبــــ طنط

49723| حمد عقده|ح |لفتـــ|هلل نبــــيل عبــــد |منتـــ  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

5|||76 بــــيس|هيم تـــر|بــــر|هيم حميده محمود |بــــر| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

335698 شد عوض|عزتـــ ر| رين|م |علوم بــــنه

4o9527 ق|عىل محمد عىل  وى|لشر |ره طنط|تـــج

357|78 لمنعم محمد|يدى سعيد عبــــد|ه |حقوق بــــنه

32o543 لحميد مسعود|طف عبــــد|مصطفى ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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7o3553 م صبــــىح محمد حسبــــ|ن س|يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

633699 بــــر حموده|لرحمن ص|ء عبــــد|سم| زيق|لزق|بــــ |د|

63349| ده محمد يوسف|محمد حم زيق|لزق|بــــ |د|

684826 فتـــىح حمزه جندى| ء رض|عل لمنصوره|ره |تـــج

226225 لعزيز|ده بــــكرى عبــــد|محمود حم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

82o9o7 لجليل محمد|حمد مجدي عبــــد| ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

367486 لمغنى فرغىل|ندى فتـــوح عبــــد |ره بــــنه|تـــج

426|84 حمد|لسيد |هيم |بــــر|لسيد |سلىم  سكندريه|ل|ره |تـــج

36o272 ر|لسيد حسن دويد|لمنعم |حمد عبــــد| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

787746 لعظيم عبــــدون|نبــــيل محمد عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

446754 يف عمر|يه|لرحمن |عبــــد ن|بــــ محمود رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

|665o| ن|ن غريبــــ رضو|ره رضو|س لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

643o3o فع عىل|لش| |صفيه صبــــرى ذكري زيق|لزق|بــــ |د|

64o6|4 هيم|بــــر|حمد |هلل |م عبــــد|هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6oo4o2 يم|لد|خلود رفعتـــ رمزي عطيه عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3329| لمنعم محمد|حمد محمد عبــــد | حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

263o|2 زق متـــول|لر|نىه عصمتـــ عبــــد لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

234588 ف فوزى |يوسف  حمد محمد|رسر تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

43o|54 للبــــودى|ضى خليل |م محمد ر|هينور هش|م |ره طنط|تـــج

|3857| رى|لنور زخ|د عبــــد |عم| رين|م ى شمس| لسن عي 

4878|2 ن حسن|ء محمد رشو|محمد عل سكندريه|ل|ره |تـــج

6o3859 لبــــسيوئى|ل معوض بــــدير |محمد جل |ره طنط|تـــج

63|8o بــــ محمد|لوه|بــــر عبــــد |رحمتـــ ص طبــــ بــــنى سويف

834465 م لبــــيبــــ محمود|لسل|عمرو عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

3|6483 ى  لدردير هميىم|بــــسنتـــ حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5|7oo8 يد|شم سعد ز|لح ه|ديتـــ ص|ف ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

76596o مه خليفه محمد خليفه|س|ندى  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

87564 ى ع|ي دل محمود رجبــــ|سمي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

67676o ى|خ ى محمد حسي  ى حسي  لد حسي  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى
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863879 بــــ فتـــىحي سليم|يه|ر |من دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6||8o4 لسيد|مر |لحليم ع|ندى محمد عبــــد زيق|لزق|عه |زر

265|93 ى|لرحمن ش|در جميل عبــــد |محمد ن هي  |ره بــــنه|تـــج

79|277 ل عىل|حمد مصطفى بــــكرى مع| ى شمس|تـــج ره عي 

45o25 هيم|بــــر|هلل سيد سيد |عبــــد  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

262249 مه|ح محمد محمد سل|م صل|حس |ره بــــنه|تـــج

44|oo7 ء صبــــرى مصطفى بــــيوم|عىلي |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

6365|9 ي عىل محمد 
لسيد|عىل عوئى تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 

بــــطموه

9|6399 دل عدل جرجس |ع| رين|م س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

5267o9 ل|حمد و|حمد محمد |رس |حمد ي| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62874 ى|ر |لستـــ|م مبــــروك عبــــد |بــــتـــس| مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|4o233 ى  هيم|بــــر|مريم حسن حسي  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

543659 عيل حمد|شد مصطفى إسم|حسن ر |حقوق طنط

28|453 ر محمود|عىل سعيد مختـــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62937o ح|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|نور عبــــد |ء عطيه |رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

527o23 عيل محمد يونس|سم|ن |د رمض|زي معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7|||4o شور|حمد ع|هد |لد محمد محمد مج|خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

247|68 رى|لبــــ|ن عبــــد|حمد عثــــم|حمد فتـــىح | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

78o935 فعي|لش|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر| زيق|لزق|بــــ |د|

6oo649 ن سعيد بــــسيوئى عبــــده|عىل سليم |طبــــ طنط

8|o647 ي | حمد رجبــــ محمد|نىح  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

33647o وق ص بــــر عمر فرغىل|رسر ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|5o|59 لسيد|ل سمي  محمد |بــــل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|65o52 لنعيم عىل|جر قدرى عبــــد |ه هره|لق|ره |تـــج

5o4832 لمول|حمد عبــــد|ل محمد |هدير جم إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

887o69 لرحيم |ح محمد عبــــد|لفتـــ|ده عبــــد|غ سيوط|حقوق 

9|7|89 بــــ |لوه|س عرفه عبــــد|مؤمن عبــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

495769 ح محمود عىل|لفتـــ|محمود محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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492698 عيل|مؤمن محمد فتـــىحي إسم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69|o7| ي|ر
رى|لغبــــ|حمد |لنعيم ذىك |محمد عبــــد | ئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

352849 لمنعم|لسيد عبــــد|مصطفى محمد  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

264749 يف عبــــد وق رسر لنبــــى بــــكرى محمد|رسر ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

875983 هيم  |بــــر|حمد |عمرو سيد  سيوط|حقوق 

|6|7o9 يف مدحتـــ عزمي محمود رسر ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

25o|o تـــى|زينبــــ حسن يوسف زن ن|بــــ حلو|د|

868485 ي محمد
ى مصطفى طه حسي  ن|سو|حقوق 

262892 لكريم|لغنى حسن عىل عبــــد|محمود محمد عبــــد ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

44774o ي|لفتـــح |بــــو |جر خميس محمد |ه
حمد مصطفى لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

2o278 هيم فتـــىحي محمد|بــــر|محمود  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

366o47 ج|لعزيز عوض رس|ء عبــــد|سم| تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

352644 هيم|بــــر|لحليم محمد |هيم عبــــد|بــــر|م |حس |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4oo759 دهبــــ عمر محمد بــــهجتـــ عمر سيف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

676335 حمد نجيبــــ|ئل محمد |سلىم و لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

5o553o هيم|بــــر|حمد عطيتـــ عىل محمد | سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

823674 للطيف|حمد محمد محمود عبــــد| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

7855|o لح محمود|رق ص|حمد ط| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

48462 لجيد|لحميد عبــــد|عبــــد| محمد رض هرتـــ |لق|تـــمريض 

|2o483 هلل|تـــفى محمد نرص عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

42|264 ى كميشه|بــــو|محمد حمدى سعد  لعني  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

2548| م|ل تـــم|رحمه محمد جل ن|علوم حلو

67||5 هلل عىلي|ح عبــــد|جر صل|ه لفيوم|نوعيتـــ 

886626 هيم بــــوىسر |بــــر|لرحمن |محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

223383 لدين محمد حسن|د|يوسف عم لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

22748o مجد محمد موىس|هلل |عبــــد ن|حقوق حلو

92o854 حمد |ح محمد |عمرو صل ن|سو|علوم 
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|7oo3 ضى|بــــ مجدى محمد م|مه |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

768885 ن|محمد منصور محمد شعبــــ لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

5|9442 لعسيىل|ء رفعتـــ عىل محمد |عىلي ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

29292| ح|لفتـــ|رس محمد عبــــد |د ي|جه ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

22o353 لعظيم|حمد عبــــد|م |يوسف عص ى شمس|تـــج ره عي 

6|9|36 لزغبــــى|هر فهىم محمد عىل |م| ند ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

644962 لجمل|ىط |لمع|بــــو|لسعيد |محمد محسن  لمنصوره|حقوق 

52858o ف قبــــ|محمد  د|لجو|رى محمد عبــــد |رسر ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

436695 هيم فرج|بــــر|م سمي  مسعود |ريه لشيخ|علوم كفر 

545|o5 لمنعم محمد|مصطفى جميل مهدى عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

85|4|8 ي محمد عبــــد
لحكيم|محمد مصطفى ي صىح 

سيوط|معهد فنى

68|735 زيه|بــــو ج|بــــ |لوه|شم عبــــد |ه| محمود رض لمنصوره|هندستـــ 

24|787  حس|رحمه عم
ى
ى |د مني  دسوق لشويخ|ني  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

423487 ء محمد عبــــده حسن عىل|رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

882497  ممدوح محن  |م|
يق|لدين ف|ئى سيوط|بــــ |د|

62|565 ف محمد محمد غلوش|محمد  رسر ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

5o564| ل|لع|حمد عبــــد|ن منصور |رس شعبــــ|ف سكندريه|ل|علوم 

|73835 ى|لضبــــع محمد |ء |رس| لسيد حسي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

|6o|46 حمد|لد سيد |محمود خ ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

923|o2 مر زهرى |دى جميل تـــ|ف ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

878o83 ء عيد محمد بــــدوى  |رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

44o|84 مر محمد بــــدير حشيش|هبــــه ع لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

87599 ى عىل|محمود عىل  مي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

79|4|6 ن محمد|تـــفى محمود سليم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

34839| حمد محمود بــــكر|رتـــ |س |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

29o26 مؤمن مجدي محمد محسن ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

854392 د فتـــىحي محمد|جر عم|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

4885o4 وى|بــــر بــــبــــ|د ص|جرجس رش سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ
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|22345 حمد درويش|حمد |يوسف  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

89o973 مر |تـــى ع|ء مدحتـــ زن|نجل ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

679957 لمهدى|ل فتـــىح محمد عىل |م| لمنصوره|حقوق 

688|75  |هلل عىل |محمد عبــــد 
ى
لجندى|لدسوق لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

86|792 ل محمد بــــدوي|وليد جم س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

292442 لرحمن مجدى عىل قش|عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

678553 حمد عىل|ل |رص محمد كم|يوسف ن |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

83354| ي|حن
ي محمد مصطفى

ن مصطفى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

52925o ضىل|لف|ن |رءوف محمد سليم سكندريه|ل|هندستـــ 

5o2932 يز جرجس يوسف|ف| رين|م سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4o94|8 د|لضي|لرحمن |مل عبــــد|ح ك|لفتـــ|محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

95693 ى|لحميد ش|لكريم عبــــد |هلل محمد عبــــد |عبــــد  هي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3||o27 هيم منسوبــــ|بــــر|فتـــ |محمد ر ى شمس صيدله عي 

336346 دل محمد خرصى|مريم ع |بــــ بــــنه|د|

68|995 لخي |بــــو |لرحمن محمد |هلل محمد عبــــد |منه  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

332376 لدين|ع |لسيد شج|يتـــ مجدى محمود | |بــــ بــــنه|د|

885o37 مد |لسيد ح|لمجيد |رقيه عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

75|34| ي
د|هر حم|لط|بــــو |حمد فوزى | |دئى معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2562|9 لسيد قنصوه|حمد |محمد محمود  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

845724 هلل|لحفيظ عوض |يشي عبــــد| عل ن|سو|تـــربــــيتـــ 

7|6oo7 لعزيز|لسيد محمد عبــــد |لعزيز |رس عبــــد |ف لمنصوره|بــــ |د|

35|4| ل محمد متـــول|لدين كم|م |دين عص|ن كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

||7272 ف محمد فرغىل|زن |م رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4569|2 س|لتـــر|لسيد محمد |لد |ر خ|من ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

|7|77| ى |حمد محمد | هيم|بــــر|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

336497 ن محمد|ر مجدى سليم|من |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

833o63 عيل|سم|حمد |م عىلي |سل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|7|553 فظ|لدين ح|ء مدحتـــ عز |رج ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

23oo94 لحميد|يز سيد عبــــد|م ف|سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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4884o4 ي محمد حسن شلتـــوتـــ
مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|32389 د|همسه متـــول مرتـــضى مر ن|بــــ حلو|د|

25973o ى عبــــد|ن |يم| لعليم محمد|مي  شمون|نوعيتـــ 

|2o387 ل صفرعىل|يمن كم|م |هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

85o275 د عىلي محمد|ء ج|هد| دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

265o39 د|حمد محمد حم|ئى |حمد ه| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|57548 در|لق|نىح  رجبــــ محمد عبــــد | ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

828684 ي مج|هلل حج|عبــــد هلل|هد عطيتـــ |ج  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|5488o لحميد|ن محمد حسن عبــــد |نوره سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

636876 لسعيد|لحميد |ن محمد عبــــد |يم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

688|72 لفضل|بــــو |عيل |سم|محمد سعد محمد  لمنصوره|هندستـــ 

528256 ى|ح عبــــد|لفتـــ|محمود عبــــد لمقصود محمد بــــحي  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

54755 لغفور|ء سعيد محمود عبــــد |سم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

844o65 ي رمض
لكريم|ل عبــــد|ن جل|مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

829|4 شه|دى عك|له|ح عبــــد|هلل صل|عبــــد |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

3353|9 معوض| بــــسنتـــ نبــــيل زكري |حقوق بــــنه

8o4948 تـــه|رنستـــ شح|طف |م ع|ري|م ي|صيدلتـــ 
|لمنى

284o23 بــــو ذكرى محمد|هيم |بــــر|بــــدر  ن|حقوق حلو

|6||28 نىح  محمد سعيد محمد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|9639 يف بــــكر محمد محمد  ي|لن|رسر
ى

ع ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

785o|2 لحق موىس|ن محمد محمد عبــــد |نوره زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63|688 لسيد سبــــيع|ن |منى محمد شعبــــ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

367942 هم فرغىل معوض|حمد ف| سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

853428 دي نجيبــــ حبــــيبــــ|نه ن|دمي ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7o3938 هلل|د |لسعيد عىل منصور ج|ء |رس| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

623853 وى|لبــــدر|لسعيد عوض |حمد |أمنيه  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

759836 ن|يه حربــــى محمود عثــــم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

||9562 حمد|ء مجدي فتـــىحي |سم| |ره بــــنه|تـــج
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493|85 لعدل|لموجود محمد |هلل عبــــد |حمد عبــــد | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

49o649 تـــ شعبــــ ن حبــــلص|ن سعيد شعبــــ|ني  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|666|9 حمد|لعربــــى |مد محمد |د ح|جه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

29954| ن حسن عىلي|كريمه عىل شعبــــ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|675|7 لسيد يىحي|محمود محمد  ى شمس حقوق عي 

3|8228 ف محمد |محمد  هيم|بــــر|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3||77 حمد|ن |حمد سليم|كريمه  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

442879 ل|لبــــد|در |لق|در محمد عبــــد|لق|طمه عبــــد|ف |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

347|72 لدين|م بــــدر |لسل|محمد صبــــيح محمد عبــــد ى شمس حقوق عي 

624694 مي|لتـــم|لق |لخ|م محمد عبــــد |محمد هش ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

87o2o دل يوسف محمد|يوسف ع كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

326333 ين شد يوسف|مكرم ن| في  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

9o4|56 هيم محمد |بــــر|لسيد |ر |من ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

5|89o8 ى|ي مخ|لر|لسيد |للطيف |عيل عبــــد |سم| |سمي  ره دمنهور|تـــج

35|84 وز  ف محمد |في  حمد|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

282869 نور محمد موىس محمود لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

48|366 لسميع|حمد محمد محمود عبــــد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

46|82o محمد رمزى محمد شعيشع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

848o55 ن عيسي|ح شعبــــ|ره صل|س ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

355439 ن سيد محمد متـــول|نوره ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

685795 هيم|بــــر|لمهدى |حمدى | مه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

33729| ل|لع|حمد محمد عبــــد|محمود  ى شمس|تـــج ره عي 

355429 هيم|بــــر|ندى زىك محمد  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

3|8668 لسيد|لسعيد عىل |جر محمد |ه ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

48|952 ن|سط عثــــم|لبــــ|سط محمد عبــــد |لبــــ|عمرو عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

63o994 يمن محمد رجبــــ|رحمه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o97o7 ص|لقص|عيل قطبــــ |سم|ء محمد |شيم |بــــ طنط|د|

27o959 هيم عىل|بــــر|يمن |ء |رس| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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3|4847 لد محمد يوسف|د خ|زي ى شمس حقوق عي 

895935 لعزيز مرىس  |منيه ممدوح عبــــد| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

43649| حول|ل|ر |لستـــ|لرؤف محمد عبــــد|ح عبــــد|صل |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

6o6532 ي|ل|لدين |يمن سمي  محمد نرص |
لفى لمنصوره|حقوق 

5|2944 بــــيشوى نبــــيل تـــوفيق عطيه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

699734 لح|حمد ص|دل |حمد ع|ندى  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6837|2 ق محمد عىل|لرز|ن عبــــد |عبــــي  شعبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

2457|8 هلل|دى عبــــد|له|لسيد عبــــد |مي  حسنى | ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

76|o47 تـــه سيد|لسيد شح|ء |دع بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

|3488o لعزيز حميده|ن عبــــد |د شعبــــ|زي ى شمس علوم عي 

364972 بــــولس فيكتـــور فوزى حبــــيبــــ ن|فنون جميله فنون حلو

253297 لمرضى محمد|م محمد عبــــد|وس |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

9o885| هيم محمود |بــــر|ر عبــــده |من ج|بــــ سوه|د|

2|6|64 ح عزم|د محمد صل|زي دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

7o49o7 ى|لسيد محمد محمد ل|جر |ه شي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

86925o حمد|دلي |لع|ح |ء صل|وف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28o295 هلل محمد حنفى محمود عبــــده|منه  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|25855 حمد عىلي|رس |لرحمن ي|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9236| رص عىل محمد|لن|محمود عبــــد  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25|22o د|د عبــــده حم|لرحمن عم|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6|38o3 ف حلىم عبــــد|ن |يم| لعزيز نوفل|رسر |تـــربــــيتـــ طنط

84832 هلل|عمرو محمد محمود عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

9246o4 ى |حمد ي|رص |لن|حمد عبــــد| سي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

636ooo لمعىط|م عبــــد|م|حمد |يه | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

43|554 ن|هيم علو|بــــر|لحميد |ء عبــــد|عمر عل عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

43|o64 رتـــ|هيم مسعود عم|بــــر|ء |ل| |بــــ طنط|د|

835o97 ره منتـــرص حسن محمد|س ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

755338 حمد|لسيد بــــخيتـــ |ره |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 
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53oo6o لحليم|سم عىلي عبــــد|لرحمن بــــ|عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

84234 بــــ|لوه|عىل محمد عىل عبــــد |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

3|7o96 ى شح|مريم ح تـــه|تـــم محمود حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

82|774 لحميد|حمد عبــــد|مر |حمد ع| ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

499|82 ى عيد عبــــد |ي يد|ه ز|لل|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6|5||3 لهلف|هيم عبــــده |بــــر|ل |يوسف جم ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4o982| ن|لموجود رسح|رم محمدعبــــد|لمك|كريمه أبــــو  لمنصوره|حقوق 

|6o673 دل سعيد غنيىم|محمد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o885o للطيف |لشكور محمد عبــــد|لبــــنى عبــــد ج|بــــ سوه|د|

2|7223 مر|بــــو ع|حمد |سلىم محمد يشى  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

8445|5 ي
حمد محمد|بــــر |ص| رئى معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

6774|8 د متـــول|لسيد بــــهجتـــ فؤ|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|32|68 ى عبــــد |س زق|لر|ره محمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

|64828 عيل غنيىم|سم|رحمه محمود  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

762oo4 زق|لر|بــــ عبــــد |لوه|هلل عبــــد |ء عبــــد |شيم لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

849779 ه طلعتـــ قن| هيم|بــــر|وي |مي  لجديد|دي |لو|طبــــ بــــيطرى فرع 

827698 ف عثــــم|يه | ن عىلي|رسر |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

632627 لجندي|دق |دق محمود ص|ء ص|شيم زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

779586 مر محمد حسن بــــدوي|محمد تـــ ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

8697|4 هيم|بــــر|حمد عطيتـــو |ء |ل| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

9oo43| رص محمد عىل |لن|يوسف عبــــد ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

754756 لرحمن|لسيد محمد محمدعبــــد |ن |رو ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

35274o لعزيز|لدين محمد مصطفى عبــــد|نور  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

|23295 ل سيد|تـــ جل|محمود عرف تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

495o49 م محمد مهدي خليل|مصطفى عص ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

8|5468 ح طه سيد|ر صل|مي م بــــنى سويف|إعل

249o|2 هر بــــطرس يوسف|رى م|م شمون|نوعيتـــ فنيه 

842o2o حمد محمد|ء زىكي |رس| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن
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9|6884 د بــــدر سعد فرغىل |جه سيوط|ره |تـــج

6|57|7 ء مسعد محمود حسن|محمد عل ط|بــــ دمي|د|

2|2o6| كنوز محمد حسن عىلي حسن ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

694936 ى |لفتـــوح حس|بــــو |حمد محمد |يه | لضبــــع|ني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4|4o48 تـــ|فوزيه وليد محمد محمد بــــرك |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8639o7 حمد|ح محمود |مل مد| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

33o883 ء فتـــىح عىل|ح عل|سم عه مشتـــهر|زر

257|2 ى|ء ربــــيع عىل |سم| مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7|983 حمد|تـــسنيم محمد محمد  لفيوم|عه |زر

882|43 لمهند محمد يىح محمد  | سيوط|طبــــ 

355o|3 ى|لل|رحمتـــ محمود حلىمي عبــــد ه حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

326947 هلل|ء رجبــــ عىل فرج |ول ن|بــــ حلو|د|

|79294 عيل|سم|روق عىل |حمد ف|مصطفى  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

878|68 ى محمود  |من ر مجدى حسني  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

85o976 ي|هدي شعر
وي محمد حنفى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

322847 لحليم مصطفى|د لطفى عبــــد|خلود عم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

225|2 مر محمود|مر محمد ع|ع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

46|682 حمد|لرحمن |م عبــــد|لسل|ره ظريف عبــــد|س |طبــــ طنط

8o68o7 تـــه|ن محمد شح|هبــــه شعبــــ دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

77|o53 هيم|بــــر|لمقصود |حمد عبــــد |هلل |منه  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6o6438 لريش|بــــو |هيم |بــــر|محمد | محمد يىحي لمنصوره|ره |تـــج

344|47 ى|ف طمتـــ محمد محمد حسني  |حقوق بــــنه

3367|4 ى ف مل| |يوستـــي  ك فهيم|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

848|9| رص محمد حسن|عرفه ن ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

22|92o لعليم محمد سيد|هدير عبــــد هره|لق|ره |تـــج

866o8| بــــ زىكي خليل|لوه|هبــــه عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

35o434 لعزيز|ئل يوسف عبــــد|حمد و| |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

64|3o5 حمد|هيم |بــــر|حمد محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o484| ى محمد |حس حمد|م حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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4825o2 خلود مصطفى خميس محمد سكندريه|ل|حقوق 

287|36 حمد محمد عطيه|محمد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

744|6 هلل|بــــد عبــــد |محمد حربــــى ع د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

529882 لقوى|لسيد عبــــد |حمد |لسيد | سكندريه|ل|هندستـــ 

7o6878  رمض|لبــــ|ن عبــــد |هلل رمض|عبــــد 
ى
ن|ق ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

494438 مد خضي |لنبــــى محمد ح|محمد عبــــد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

5|9oo7 د عطيه|ئى محمد رش|م| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

285486 حمد خريبــــش|لعظيم محمد |د عبــــد|جه ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

32o|85 ن|نور عثــــم|نور مجدى  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

625985 تـــ|دل متـــول عوض فرح|محمد ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|338|4 غبــــ|ل ر|بــــ كم|يه|ندرو | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

846|26 ي محمد
حمدي محمد تـــكروئى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

362246 ل|تـــه غبــــري|ريمون حليم شح |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

489|94 |لحميد عبــــد |زق عبــــد |لر|ء محمد عبــــد |آل
زق|لر

سكندريه|ل|بــــ |د|

|53944 ىط مصطفى|لع|عمر صبــــرى عبــــد  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

6o9599 لجمل|لم |لم س|هلل س|محمد عبــــد لمنصوره|هندستـــ 

27|738 ى |ي مه مصطفى محمد مسلم|س|سمي  |ن طنط|سن|طبــــ 

86476o وي|محمد صبــــري محمد ر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

4|64|9 وى|لمحل|حمد محمد |م |لرحمن عص|عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

|37934 م|هلل حسن سل|محمد عبــــد  ى شمس حقوق عي 

||556| ن حبــــيبــــ|ندرو حبــــيبــــ سليم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

639287 حمد|ل محمد سيد |ء جم|ند زيق|لزق|بــــ |د|

758o4| ف رزق محمد عبــــد | ه|لل|رسر دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

54256 دق رسور|ل ص|لع|محمد عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

6o4|o2 شد|حمد ر|ل |حمد كم|لؤى  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

||5423 لقمص|شهي  مني  | ريتـــ ى شمس|تـــج ره عي 

3|7855 لحليم|حمد محمود عبــــد|عمر  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

835224 ن محمد|دي عثــــم|له|منه عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|
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|677|6 عمر محمد عمر محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

646684 رتـــ|ء فتـــح محمود فتـــح نو|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

92o367 هلل  |هد عبــــد|ء حموده مج|لزهر|طمه |ف ج|صيدلتـــ سوه

3|5725 لم|س| ش|م بــــ|مريم هش ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

485647 لسيد أحمد|ء أحمد |سم| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8663|9 حمد|هيم |بــــر|ء عىل |عىلي ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|476| ي|ن خ|حن
|لد محمد دئى |تـــربــــيتـــ طنط

2478oo ى|بــــر|طف |هيم ع|بــــر| هيم قطبــــ محمد حسي  ن|طبــــ حلو

|37773 لسيد|بــــ |لوه|يوسف محمد عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

85968| ى ك فهىمي|هلل سدر|فرج | روجي  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

248423 ره|د عم|مجد محمد فهىم رش|مريم  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

34|6o5 وق  ىط|لدمي|د |لسيد سند عو|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

683574 و|لك|حمد محمد عىل | هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

63|o34 لدين|عروبــــ نبــــيل محمد محمد نرص  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|393 حمد|ل |لد هل|محمد خ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

89o377 س سيد  |لدين عبــــ|ل |مصطفى جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22|8|4 ى محمد ع|ي بــــدين محمد|سمي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6799|7 ن|حمد سلط|لبــــديع |حمد حسنى عبــــد | لمنصوره|حقوق 

699o98 جد محمد محمود عيد عىل|م ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

5|o5|7 بــــر|لص|محمد حمدي محمد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

26o886 ى عبــــد|ء |دع لعوينى|لعزيز |مي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

223o|5 هيم محمد|بــــر|حمد خليل خليل | هره|لق|حقوق 

442585 ى|بــــو|هيم |بــــر|ن محمد |حن لعني  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

754754 ء محمد محمود صديق|رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5o654o لفتـــح مندور|بــــو |لسيد |ن سيد أحمد |رو سكندريه|ل|طبــــ 

222846  حبــــيبــــ|س|بــــيشوى 
ى
مه شوق رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع

دي|لمع|بــــ

5o7o47 لسيد|زم |هيم فنجري ح|بــــر|رتـــ |س سكندريه|ل|بــــ |د|

45o282 ف|ل خل|ل سيد محمود جل|جل |ره طنط|تـــج

493o3 لكريم|رجبــــ محمود رجبــــ عبــــد  هرتـــ |لق|تـــمريض 

4546o وود|تـــتـــ د|لسيد شح|ح |لفتـــ|محمد عبــــد  هره|لق|علوم 

Thursday, September 6, 2018 Page 9554 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

227984 لمطلبــــ محمد محمد|حبــــيبــــه عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6o57o5 شد|ل ر|لع|حمد كحيل بــــدير عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

793o98 وه|ء جميل عنتـــر محمد حل|هن ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

322666 ي
هلل|ن عبــــد|حمد عثــــم|محمود | دئى ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

35o5|4 يوسف سعد محمد بــــيومي |بــــنه| هندستـــ شبــــر

884977 ى |ء حس|سم| ى |حمد حس|ني  ني  سيوط|ره |تـــج

|63687 ى حسن محمد عمرو حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

284552 ه خ| حمد|لدين |لد محمد نور|مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

83|52| لسيد|مل |سعد زغلول ك| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42ooo5 لغنى|للطيف عىل عبــــد|محمد عبــــد ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|4898 ى محمد ج|س| |هي هلل|د|متـــ حسي  هره|لق|ره |تـــج

9o85o2 ف نور |م  ه  |لل|لدين عبــــد|رسر ج|أللسن سوه|كليتـــ 

62o6|9 لعظيم عطيه|لق عبــــد |لخ|رم عبــــد |رس ك|ف ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

75432o رق حسن محمود|ر ط|من عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|99o5 ى محمد طه عبــــد |ي زق|لر|سمي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

9|5484 ف ج|حمد | لكريم سليم  |د |رسر سيوط|حقوق 

|3869 ى عبــــد | د محمد|ر رش|لغف|مي  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

|27799 ه مىح | ى|مي  لدين يوسف حسي  هره|لق|م |عل|

847276 ى شعبــــ| هلل|ن حسن عوض |لحسي  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

3274o| حمد|هلل محمد عىلي محمد |منتـــ  ن|حقوق حلو

7o9852 ئى طه محمود عىل|ده ه|غ لمنصوره|حقوق 

446oo ي|طمه سعيد سيد عىلي حسن |ف
ل|لىحى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|6|6| ه بــــكر أحمد | حمد فرج|مي  |حقوق طنط

6952o9 ق|لم |تـــغريد محمد حسن س وى|لشر ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

447|7| ى عبــــد |حمد | لسيد|هيم |بــــر|لمنعم |مي  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4||o62 لسيد فودتـــ|هبــــه مجدي  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

642695 ى س|آيتـــ محمد س لم|لم حسي  زيق|لزق|حقوق 

3457|8 ف هند عتـــريس محمد عتـــريس رسر ى شمس علوم عي 

|3o767 ىطي|لع|ل تـــوفيق حسن عبــــد |حمد جم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

37|46 لحفيظ|م عبــــد |م|لد سعد |خ ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى
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9|8969 حمد رجبــــ عىل خليل  | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

889994 س |د عبــــ|هيم مر|بــــر|نجوى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54793 لرحمن محمد|م عبــــد |ن س|يم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8o3622 ي|ر
ف دويك عوض| |ئى رسر ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

تـــ بــــنى

4oo26| ى ئى حمبــــوض قط|لروم| |مي  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4o8897 ع ن|آيه مصطفى جمعه رسر هره|لق|م |عل|

|3358| هلل|لدين عبــــد |ح |مل صل|هلل ك|منتـــ  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

||9453 هلل|هلل سيد عبــــد |ل محمد عبــــد |م| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

237934 ى سعد سليم|سلىم سعد  ن|مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8855|9 ن  |بــــ رضو|ن غل|سلسبــــيل رضو سيوط|حقوق 

|3||o8 لس حن| بــــول ئيل|ميخ| كي  هره|لق|حقوق 

768o88 درى|لق|حمد محمد منيبــــ محمد |هدى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

8978|2 لرحيم محمد |لرحيم محمد عبــــد|عبــــد ج|علوم سوه

92oo89 لحسن |بــــو|ن |مه ُسليم|س|يه | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

694o9 حد|لو|حد عبــــد|لو|هر عبــــد|منى م لفيوم|حقوق 

959o8 ل|لع|بــــو بــــكر عبــــد |د |ليىل حم ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

833674 حمد محمود|لرحيم |ء عبــــد|حسن دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

329464 هيم|بــــر|حمد يوسف |رس |خلود ي |ره بــــنه|تـــج

33666  | نور
ى
حمد|مدحتـــ شوق هره|لق|هندستـــ 

698o92 وق صل لجندي|ح محمود مصطفى |رسر لمنصوره|طبــــ 

|2|798 ن|لروؤف زهر|م عبــــد |زم حس|ح ن|حقوق حلو

846877 هلل عىلي محمد| |ء عط|سم| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

|2|628 ح|لفتـــ|مد عبــــد |ئل ح|يوسف و ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

6|838o بــــ|لحط|هيم |بــــر|ل |رص جم|لن|عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

493464 بــــو عجور|يمن محمد عىلي |محمد  |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

4||667 مد|لدين ح|ل |ر محمد محمد جم|مي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

25|o7 لسيد|ل |دل كم|مريم ع ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6o8539 لخي |بــــو|هلل |هلل عبــــد |دل عبــــد |ع| ر|ي |علوم طنط
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6|436o هيم ربــــيع محمد جبــــر|بــــر|م  |تـــربــــيتـــ طنط

|5o857 مد|مل محمود محمد ح| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6347|8 لملك|ن عبــــد|ن عزيز سليم|بــــيتـــر سليم زيق|لزق|هندستـــ 

|47262 وى محمد|حمد بــــسط|محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3|6842 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|دل عبــــد|ن ع|نور ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|6622 حمد  |لدين |ل |ر كم|لدين محمد مختـــ|ل |كم ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

68|989 ى|لسيد |لسيد |ر |من لسيد عوضي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8o96o7 ي|حمد رمض|
ن محروس مهنى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

6838o د|لجو|ن عبــــد|محمد ربــــيع شعبــــ لفيوم|طبــــ 

69|773 هيم كبــــشه|بــــر|هلل محمد حسن |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o44o5 ح خليفتـــ|لفتـــ|حمد محمود محمد عبــــد | |بــــ طنط|د|

||535o در نبــــيل نجيبــــ|ل ن|تـــ|ن ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

848o97 ن|فظ حمد|لح|ن عبــــد|مل حمد| ن|سو|علوم 

58263 ئى محمد تـــوفيق جنيدى|م| بــــ بــــنى سويف|د|

|57392 حمد|بــــر سيد |محمد ص| ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4o838o حون|در ط|لق|حمد محمد عبــــد |محمد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

7o654o لح|حمد ص|م محمود |مر لمنصوره|علوم 

27|254 ي|لبــــط|لمطلبــــ |تـــفى محمد عبــــد حىح  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

24632 لحميد|لحميد تـــونسي عبــــد |ء عبــــد |سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

89|576 س  |كر غط|سم مكرم ش|بــــ سيوط|بــــ |د|

895948 لسيد  |دل محمود |م ع|ريه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

35|265 لح حسن محمد|محمود حسن ص |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6366|6 هيم|بــــر|حمد |د |حمد عم| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

24|o24 لرحيم|يمن سيد عبــــد|يىح  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

6oo855 بــــ|فهيمه محمد موىس سيد أحمد دي |بــــ طنط|د|

259494 ح مأمون محمد عىل|سم ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

246o45 محمد حموده| محمد رض ى شمس طبــــ عي 

5o5992 لس عم د يعقوبــــ متـــرى|كي  سكندريه|ل|ره |تـــج

63o|2o لحميد زىك|مد عبــــد |محمد ح ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|64725 هيم|بــــر|حمد |هيم محمد |بــــر|ء |ل| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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25o644 لنقيبــــ|هلل محمد حمدى مصطفى |منه  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

877|45 بــــوزيد |د |حمد ج|م |مر سيوط|طبــــ 

2|4678 ى محمد|ح |لبــــدوى صل|لسيد |ء |بــــر لدين حسي  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

52o578 ف عبــــد |ء |ل| لجمل|ن |لروف رمض|رسر علوم دمنهور

7o8532 صف سعيد|محمد سعيد ن لشيخ|هندستـــ كفر 

273oo5 دى وهيبــــ عزيز|ف| ندر|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

357oo3 رس عبــــد ربــــه محمد محروس|حمد ي| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

258879 لدرس|لنبــــى محمود |محمد حسبــــ  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

896972 حمد |ن محمد |حمد حمد| ج|بــــ سوه|د|

48oo53 ف قطبــــ محمد  لشنشوري|عمر أرسر سكندريه|ل|هندستـــ 

235748 مد محمد|يه سعيد محمد ح| ى شمس| لسن عي 

8||235 هلل صبــــره|فتـــ عبــــد|مي ر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

82|o95 حمد|محمد صفوتـــ تـــوفيق  ي|تـــمريض 
| لمنى

2|67o3 ى سل|تـــ فتـــىح |عىل بــــرك م|مي  ن|حقوق حلو

829377 ح محمد|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|محمد  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

863359 ؤف جويد|ز ر|ريو فنتـــ|م ن|طبــــ حلو

4|3o|| هيم عوض|بــــر|ن |رق رمض|عبــــي  ط |تـــربــــيتـــ طنط

4456o7 محمود حلىمي محمود محمد محمود سيوط|بــــ |د|

6oo527 مه بــــسيوئى|لعزيز سل|حمد عبــــد | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

55278 ه خ| ي سيد|مي 
لد قرئى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

9|4|o9 حمد  |ن |حمد عثــــم|ره |س لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

3|263 وق  حمد|لحميد |نور عبــــد |رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

772987 ن|محمود محمد محمد سليم ى شمس|تـــج ره عي 

46695 ى زغلول حسن محمد حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

8o2|o هيم محمد|بــــر|ضى |لر|منى عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

247298 ه|يوسف فتـــىح محمد كد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

26|685 للطيف بــــيبــــرس|د محمد فتـــىح عبــــد |زي |طبــــ بــــيطرى بــــنه

83632 ف سيد محمد|محمود  رسر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

345639 م|حمد محمود محمود ضي|نىح  | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

845768 حمد|در |لق|حمد عبــــد|ء محمد |سم| ن|سو|تـــربــــيتـــ 
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7683o7 لسيد|زى |بــــر حسنى عز|روى ص| لعريش|تـــربــــيتـــ 

7o7665 هيم حسن|بــــر|وى |لششتـــ|ن محمد |حن لمنصوره|حقوق 

437792 ج|د أحمد محمد حج|أمل عم لشيخ|عه كفر |زر

8|48o9 ل عىلي|رص كم|لن|ء عبــــد|هن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

4|8745 وق ع لرحمن|لسيد متـــول عبــــد|طف |رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

77o94| بــــو بــــكر محمد محمد عزم بــــليطه|ء |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

5|2|49 لزقيىط|لمقصود |محمد أحمد عبــــد  ى شمس طبــــ عي 

4342|5 ن|لغلبــــ|لسيد فرج |نيه |نس| |بــــ طنط|د|

633586 ئى طعيمه محمد طعيمه|م| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

7689o7 مه مسلم عشيش|ل سل|من لعريش|تـــربــــيتـــ 

247o49 حمد يوسف عقدتـــ|عمر  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

322343 لحليم|حمد متـــول عبــــد|ء |ل| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

4488o لشحيىم|حمد محمد |جر |ه هره|لق|صيدله 

2|9822 لم بــــدوى|محمود س| دين دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

9o2o82 لعظيم محمد|حمد عبــــد|ء |رس| ج|بــــ سوه|د|

23o392 لعزيز|فتـــىح محمد روبــــى عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|8447 عيل خلف|سم|جر سيد |ه ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

5||oo س|لدين عىل عبــــ|م |زم حس|ح ي سويف
هندستـــ بــــنى

227855 تـــ محمد|ن بــــرك|ندى رمض ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3768| حد|لو|مه عبــــد |هيم سل|بــــر|حمد | هره|لق|طبــــ 

627|97 حمد عىل|روق |هيم ف|بــــر| |نور ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

37|9oo ئى|لحر|ريم محمود محمد  ى شمس حقوق عي 

8998|3 ل محمد |لع|ل محمد عبــــد|لع|عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

4o9466 لم حلىم أبــــو حطبــــ|أحمد س |ره طنط|تـــج

348|34 محمد صبــــىحي مسعد محمد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

537||4 |ئى حلىم محمد |محمد ه
ى
لدسوق ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

367597 هلل محمد عىل|مد عبــــد|محمود ح |تـــمريض بــــنه

5|557| حمد عيسوي|حمد فتـــىح |د |سع سكندريه|ل|طبــــ 

332347 لبــــرع|مروتـــ فكرى محمد محمد محمد  |ره بــــنه|تـــج

262453  محمد 
ى
م بــــدر|م|محمود دسوق ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 
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32752 بــــو زيد|هر محمد |حمد م| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

886326 ى |للطيف حس|مل عبــــد|م مصطفى ك|حس ني  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

334o3 لرحمن|حمد عبــــد |لشكور |ر عبــــد |من ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

359239 يف محمد  هيم|بــــر|عمرو رسر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

53598 ن محمد عقبــــه طه|يم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|555|9 لدين متـــول|ح |مح صل|دين س|ن ى شمس|د| بــــ عي 

48o935 هبــــتـــ نرص فرج حتـــيتـــتـــ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

629o75 زق عىل|لر|ندى محمد عىل عبــــد زيق|لزق|نوعيتـــ 

327|74 هيم|بــــر|ر |لستـــ|ر رفعتـــ عبــــد|مي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3||82o لحميد|هلل موىس عبــــد|بــــ عبــــد|يه|منتـــ  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

26537| بــــ|لوه|لرحمن سعيد سعد عبــــد|عبــــد لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|2o7|6 ى|هيم |بــــر|له جمعه |ه حمد حسني  ن|بــــ حلو|د|

6452|| شور|ء ممدوح محمود ع|رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

497959 ى محمود غ|م محمد ي زى|سي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|2|998 لشيخ|ل |عمرو محمد كم حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

5344|3 بــــر حفيظتـــ محمد|محمد ج دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

638o97 حمد محمد نجيبــــ|حمد محمد | ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

429962 ى أبــــو ليله|م زن صفوتـــ أمي  |حقوق طنط

237|89 بــــ محمد|لوه|رحمه محمد عبــــد ن|بــــ حلو|د|

68243 هيم فتـــىح محمد|بــــر|يه | لفيوم|تـــربــــيتـــ 

846o24 ي حسن|مه حج|س|هلل |عبــــد ج  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

5|6235 ى |ل حس|بــــ محمود جم|ربــــ ي|ني 
لتـــوئى ره دمنهور|تـــج

8o5876 حمد خلف|محمود ربــــيع  ي|بــــ |د|
|لمنى

88667| ي|ر
محمود منصور حسن | ئى سيوط|تـــربــــيتـــ 

4|27|8 يف عبــــد | لمنعم محروس|مل رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2|7244 لحميد|يوبــــ عبــــد|نور حسن  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

42969o وى|لحمز|محمود محمد محمد  ي صىح طنط
|معهد فنى

|94o7 حمد محمود|يوسف محمد  ن|صيدله حلو

266|8 دي مجدي بــــدري فكري|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

836359 لعزيز|ج عبــــد|حمد محمد فر| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 
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|55|o2 ى |بــــ |يه|دين |ن لسيد|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

634954 ن|حمد سليم|هيم محمد |بــــر|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

247459 يف|د |لسيد عو|لؤى  لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

776|45 شم|ء محمد محفوظ ه|وف لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

78|99| هيم|بــــر|لعزيز |يه فرج عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

439|74 مر|نورين أحمد رجبــــ قطبــــ ع لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

35765o لسيد فرج معوض|هدير  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52242o مل صدقتـــ|س ك|متـــ عبــــ|سل| ري|م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4479|2 ر|لسيد عم|لحميد |ن ربــــيع عبــــد |رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

83247| ر|رص سنوىسي مختـــ|لن|يه عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

826||8 ي جرجس حن|
ده|بــــس| يرينى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

447o37 لعزيز محمد|حمزه محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

487967 لنبــــي|ح عبــــده محمد عبــــد |محمد صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

853827 لصبــــور|لد فتـــىحي عبــــد|طمه خ|ف ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

543938 ن|لحميد شعبــــ|هر جمعه محمد عبــــد|حمد ط| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4778o5 حمد زغلول|م محمد |محمد هش سكندريه|ل|طبــــ 

|23o87 زى|دى حج|له|حمد |رق |حمد ط| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

753572 ي
لسيد زىكي|محمد | دئى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

96239 روق عويس|روق عمر ف|ف ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|2|759 ين و حمد فهيم|ئل |شي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8o232| جون جورج نزهي وهبــــه ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

5|8223 حمد محمد أبــــوحطبــــ|ن |يم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

624536 لحض|لفتـــوح |بــــو|حمد محمد |ء |سم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

249o63 مد عىل قشقوش|ل ح|هلل جم|منه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

436538 بــــ مرزوق|لوه|عمرو مرزوق عبــــد  |حقوق طنط

699583 مر|حمد ع|لرحمن لطفى |عزه عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5|5753 در|لق|لسيد عبــــد |خلود طه  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

3639|5 رجبــــ محمد صديق عىل ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

686|35 وى|لمك|زى |لمقصود غ|مريم طلعتـــ عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

6962|4 لبــــ|بــــو ط|هيم |بــــر|ئل |سلىم و لمنصوره|ره |تـــج
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22o775 ل|لغز|ن |هيم سليم|بــــر|ن تـــوفيق |يم| مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

35425| ي محمود عبــــد|م|
حمد|لرحيم |لعليم عبــــد|ئى ى شمس|د| بــــ عي 

699|78 ى |لدين |ء |ندى عل عيل|سم|مي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

784663  سعد سليم|لشو|هلل |عبــــد 
ى
ن|دق زيق|لزق|ره |تـــج

3|858 لغنى|ن عبــــد|محمد سعد سلط ن|سو|بــــ |د|

9o5879 لرحمن  |هلل عبــــد|لرحمن عبــــد|حمد عبــــد| ج|علوم سوه

452282 مه محمد محمود محمد عيد|س| ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

|77569 حمد تـــوفيق سيد تـــوفيق| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

635373 هيم|بــــر|لمول محمد |ء محمود عبــــد|دع زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

647945 حمد محمد|مه |س|بــــ |شه عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

23264 مل|حمد مجدى محمد ك| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3|42o| حمد حسن محمد|حسن  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

9o28|4 ء عىل بــــكي  عىل |عىلي ج|ره سوه|تـــج

32|577 عيل|سم|هيم |بــــر|يوسف وليد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|55|7 يه مبــــروك محمد بــــسيوئى| تـــربــــيتـــ دمنهور

286|8| بــــتـــ محمد محمد جنيدى|حمد ثــــ| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

2285o7 د زغلول محمود|د عم|جه ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

625|7| هيم|بــــر|هيم عىل |لح إبــــر|دين ص|ن مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7984o ى رمض|عبــــد  لرحمن|ن عبــــد |ن حس|لرحمن حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|9842 زق|لر|ح عبــــد |سيف سمي  صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|7oo|6 لسيد|فظ |م محسن محمود ح|ريه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

45|736 جور|حمد محمد محمد م|محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

7o|758 لسيد محمد فرج|لسعيد |حمد |سلىم  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

38|29 لعظيم سيد|حمد عزتـــ عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

77o|58 ى |محمود خ حمد|لد محمود حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43454|  محمد |ن
ى
م|م|ل|دين محمد شوق |عه طنط|زر

23278 ف|نس عىل مصطفى عىل خل| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

|62854 ي|ر
لمولي|محمد لملوم عبــــد | ئى هره|لق|ر |ثــــ|
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844959 لمعىطي|لمعىطي جعفر عبــــد|طه عبــــد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

499|66 حمد محمود|مروتـــ محمود  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|42842 ى عبــــد |رتـــ جم|س لرحمن|ل حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

8oo57 ي
م|م|دم |حمد | |دئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

528863 لح حميده|بــــو بــــكر ص|متـــ |وس|لد |خ ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

|4o65o حمد منتـــرص محمد عىل محمد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o273| ر|هيم صو|بــــر|حمد |دل |محمد ع |ره طنط|تـــج

84o35| لرحيم محمد|ن محمود عبــــد|صفو هره|لق|هندستـــ 

36744 لحديد|بــــو|ح |لفتـــ|لحديد عبــــد |بــــو|رحمه  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9675| حمد جمعه محمد عىلي| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

25566o يف  ف عمر |رسر لجوهرى|رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

79|426 حمد سكينه|ره نبــــيل |س ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

638|o لحكيم محمد|حمد حمزه عبــــد | لفيوم|حقوق 

7649|8 ي|م محمد محمد |بــــسنتـــ حس لعشر نوعيتـــ بــــور سعيد

6o2o6| حمد|مه |ن سل|ن محمد رمض|يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|64286 ىط محمود|لع|م عبــــد |حمد هش| هره|لق|عه |زر

9|4889 تـــه  |ق نعوم شح|سح|وجدى  لمنصوره|حقوق 

|29276 رس محمد مصطفى|حمد ي|  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

49825 ء بــــهجتـــ فرج سعد|شيم ن|تـــربــــيتـــ حلو

6|3o33 ى | |رض حمد مرع|لمجد |بــــو|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

367483 مه|د سل|لحسينى ج|د |لحسينى ج|رحمتـــ  |بــــ بــــنه|د|

265||5 ضى|ء رشدى ر|حمد عل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

64o7|2 ى|هيم ل|بــــر|م عىل |لسل|عىل صبــــرى عبــــد  شي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

3|5949 ح سمي  عزيز|يرينى صل| هره|لق|ج طبــــيع |عل

8o853o بــــر عوض حسن|محمد ج حقوق بــــنى سويف

48|398 هيم|بــــر|لنبــــى |هر محمد عبــــد |بــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

489|93 ء عىل محمد عىل مبــــروك|آل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

823685 ي عبــــد
لعزيز محمد|عىلي حسنى ي للفن|

سكندريه|ل|دق |لفنى

6|364| تـــ ج ن|لم|حمد محمد س|بــــر |أمي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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78o385 م|لسل|عيل محمود عبــــد |سم|ء |رس| زيق |لزق|تـــمريض 

272263 ى| ش|ل سعيد محمود بــــ|من حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

698|75 ف محمد محمد حموده|م  رسر لمنصوره|علوم 

366672 دى|له|هيم عبــــد|بــــر|هيم نرص |بــــر| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

268436 ن|ره مصطفى زهر|مصطفى عم لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

78|966 ى ئيل|لح ميخ|دل ص|ع| يوستـــي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

68274| وق صبــــىح محمد  عيل|سم|لسيد |رسر ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|4682 نم عىلي|بــــ غ|لتـــو|رص عبــــد|محمد ن يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

3393oo ف محمد حلىم شح|محمد  تـــه|رسر |علوم بــــنه

266782 بــــوزيد|دل زىك محمد |ح ع|سم ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

457o56 مل أحمد عفيفى|لعليم ك|مل عبــــد|ك ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

49o84| دل محمد بــــكر|ن ع|نوره لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

224394 هيم|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|كريم  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

83889| محمود محمد محمود| عل دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

229655 لسيد|ش محمد |رس حو|ء ف|سم| هره|لق|ره |تـــج

6338|| ى عبــــد |ء ن|هن لرحمن|در محمد أمي  زيق|لزق|صيدله 

777997 لعزيز مرىس محسبــــ|رقيه رأفتـــ عبــــد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

47947 فظ|هيم ح|بــــر| |محمد رض ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

63o94o لسيد مصطفى|حمد |ن |يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

89||4| ر محمد محمد |ر مختـــ|من سيوط|بــــ |د|

42985o م|حمد عل|ن |لدين سلط|ء |بــــ عل|شه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4|93o9 ه أحمد  ن|حمد سلط|لسيد |أمي  |حقوق طنط

369575 لصفتـــى|حمد |لسيد |لرحمن سعيد |عبــــد ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o9446 ر رزه|لغف|لدين محمد عبــــد |م |ء عص|عىلي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

69|229 لحميد خرصى|ل عبــــد |عمرو محمد كم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

792642 لكريم|لسيد حسن عبــــد |ن |رمض عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

453546 محمود محمد حميده غيط ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

9o82|9 لسيد |لرحيم |ره محمد عبــــد|س دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

494358 لسيد طه|د محمد محمد |حمد مر| |حقوق طنط

7o64|4 |هر مني  لوق|نبــــيله م لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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882523 جح محمود  |وجيه ن| دين سيوط|بــــ |د|

632|oo لدين محمود|ح |مح محمد صل|ن س|رو زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

69oo49 ى|بــــو |لسيد |زهور محمد محمد  لعني  لمنصوره|بــــ |د|

867436 دل سليم عىلي|رغده ع دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

832279 لعزيز|لعزيز يونس عبــــد|جر عبــــد|ه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

25686 ف صبــــرى محمد|هلل |منتـــ رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|44o|  متـــولي |م |محمد حس
ي|لدين مصطفى لدمي  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

899746 دى |له|بــــوزيد عىل عبــــد|يه | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|579|2 سط محمد محمود|لبــــ|خلود عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|6|64o لغنى|س عبــــد |هلل صبــــرى عبــــ|يتـــ | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

8454o9 محمد فوزي محمد| ند|ر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

365259 هلل محمود|هلل محمد عوض |منه  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

69oo36 بــــينى |هيم |بــــر|يه | ى حبــــيبــــ|لشر مي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

77||79 ي|ر
لم حسن يونس|حسن س| ئى زيق|لزق|عه |زر

37585 لغريبــــ|بــــو زيد |بــــو زيد |ن |يم| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

77796 ن محمد|عمرو سعد حمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|33572 ن عىل|ريج سعيد عثــــم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|23759 در صبــــىح رسجيوس جرجس|جون ن هره|لق|ره |تـــج

6oo774 ى|كر محمود عوض |خلود ش لضني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

63862| لسيد|م حسن محمد حسن |سل| هره|لق|ج طبــــيع |عل

34|o|2 لعظيم|هيم محمد عبــــد|بــــر|ئى |هيم ه|بــــر| |حقوق بــــنه

352497 تـــ|متـــ محمد فرح|ء سل|عل م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

359o93 يف  لسيد عىل|سيد رسر دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

694896 هيم|بــــر|دق |م محمود ص|محمد حس لمنصوره|صيدله 

859478 مي|لحسن محمد عىلي تـــه| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

784472 عيل|سم|محمد حسن | رض زيق|لزق|عه |زر

464464 د|د وقيم ج|جورج ميل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

54|44o ض حجيج|حمد مصطفى ري|محمد  |حقوق طنط
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6o|35 ن محمد مصطفى|ء شعبــــ|وف ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

89o945 لحميد جمعه سيد |ده عبــــد|غ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

6424| حمدى فتـــىح عىل| مه م بــــنى سويف|إعل

558oo حمد ميهوبــــ|م عيد |سل| بــــ بــــنى سويف|د|

348665 يف سل|سل لعزيزمرىس|مه عبــــد|متـــ رسر |نوعيتـــ بــــنه

6o7884  منصور
ى
رغده عىل محمد شوق لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

622633 لىح|ل منصور عبــــد |ن جم|مرو ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|46298 ى حسن محمد  حمد|نرمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33oo96 لدين خليفتـــ|ح سيف |ندى محمود صل ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|597o4 ي
هيم|بــــر|ل |محمد كم| دئى ى شمس|د| بــــ عي 

7753o3 دوس|حمد عزتـــ جوده محمود يونس ق| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2273o9 حمد بــــخيتـــ|عمر جمعه  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

437o54 تـــه|لزي|هلل محمد |ر نبــــيل عبــــد |من لشيخ|تـــمريض كفر 

87|52| ي|حمد عبــــد|ء محمد |سم|
لغنى لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

43762| ز|لقز|مد |هيم ح|بــــر|موىس  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

43|27 فظ|لح|روق عبــــد |لرحمن درويش ف|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|46|89 ى مجدى |ي لسيد عفيفى|سمي  هره|لق|ره |تـــج

86324 لعزيز|محمد صبــــري سعيد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|24427 حمد محمود محمد|محمود  ن|علوم حلو

698o67 ن متـــول حسن|سلىم رمض طبــــ بــــورسعيد

8o7852 ي عبــــد|ح ن|صبــــ
لحميد|جح قرئى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

|5o3| ىط|لسنبــــ|ض |لدين ري|ء |م عل|فرح س هره|لق|ره |تـــج

8o7825 للطيف|بــــوهشيمه عبــــد|يز |زينبــــ ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7784|8 حمد|هيم |بــــر|ن محروس |نوره |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

496|35 ي ع|م بــــو زيد|دل محمد محمد |ج  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

34|468 لوكيل|لحميد محمد |حمد عبــــد|سيف  |حقوق بــــنه

5o97oo عيل|سم|ن |ئى محمد حس|ه بــــ دمنهور|د|

5oo777 لمجيد|عيل عبــــد|سم|ح |ء مبــــروك صل|سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|6|69 |لعل|بــــو |محمد | لعل|بــــو |ل |محمد هل ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

2588|7 تـــ|ل جويده بــــرك|حمد جم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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764o64 ح|حمد مفتـــ|حمد فتـــىح |سمر  لمنصوره|حقوق 

22394o لم|حمد محمد سعيد عىلي س|ر |من ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|5|998 يف|يه خ| لد محمد رسر ن|علوم حلو

4||769 م|هيم عل|بــــر|لسيد |ن |يم|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

32|947 ل|لع|رثــــ عوض عبــــد|لو|ن محمد عبــــد|رو رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

64o2o5 لرحمن محمد عىل|ن محمد عبــــد|نوره زيق|لزق|بــــ |د|

24335o محمد خميس محمد| لي|د ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

697845 ء حسن محمد يشى حسن|رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|76|| ف بــــديع |عمرو  لعزيز|حمد عبــــد|ن |لزم|رسر ن|ضتـــ حلو|علوم ري

882ooo لمغيثــــ |لحسن سيد حسن عبــــد|بــــو | سيوط|بــــ |د|

45|544 ه سعد شليم|لنج|بــــو |عمرو  سكندريه|ل|حقوق 

789948 ف|م حسن عس|ء عص|نجل ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

4|3oo5 ف| ره محمد زكري|س محمد رسر |ره طنط|تـــج

475|o8 لسنيدي|هلل بــــن مسعود بــــن عىلي |ر عبــــد |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6944o| وى|لغمر|لحميد |لمنعم محمد عبــــد |ء عبــــد |نجل لمنصوره|بــــ |د|

6||6|9 ن مرزوق|يمنى محمد سليم |ن طنط|سن|طبــــ 

|747|5  ذىكي محمود|ل|حمد محمد |
ى مي  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

43327 ى |معتـــز عبــــد  هيم|بــــر|لمعز حسي  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

482597 ن عىل عمر عطيه|مريم رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

426549 حمد|زع |للطيف من|سهيلتـــ حمدي عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

2853o5 متـــ|روق محمود سل|لدين ف|م |حمد حس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

499829 لسيد مرىس|محمد | ء رض|سم| تـــربــــيتـــ دمنهور

32453o هيم عىل محمد عىل|بــــر| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|24867 كحل|ل|ل محمود فهد محمود |مي  ى شمس| لسن عي 

|7677| ه عبــــده عبــــد | للطيف محمد|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|68263 ى |م ف فؤ|رلي  د يوسف|رسر ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

266276 ر|لغف|يه يشى منصور عبــــد| زيق|لزق|عه |زر

758357 ئى|شم ضمر|رص ه|لن|عبــــد | صف عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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265|96 ى عبــــد ىسر|لمنعم محمد ن|محمود خي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

849997 يعي|بــــر|حمد محمد |
هيم رسر لمنصوره|حقوق 

5o3oo3 لنبــــى مرىس|د محمد عبــــد |عم| ر|ي سكندريه|ل|بــــ |د|

88o5oo ى |ن عبــــد|محمد رضو لعزيز حسي  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

333589 طف محمد حسن|حمد ع| ى شمس علوم عي 

63|374 هيم|بــــر|لعزيز |مه عبــــد |س|ن |نوره زيق|لزق|ره |تـــج

235o66 لرحيم|حمد عبــــد|محمد عمرو  هرتـــ |لق|تـــمريض 

|2o824 سلىم محمود متـــول محمد مرىس ى شمس هندستـــ عي 

494474 ر محمد عيس حربــــى|أحمد مختـــ |ره طنط|تـــج

476445 ف محمود محمد |محمد  بــــوغربــــيه|رسر دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

875|8o لي |هيم عزتـــ غ|بــــر|نوبــــ |بــــ| سيوط|صيدلتـــ 

4||957 ى|حمد وجيه محمد | حمد مي  |ره طنط|تـــج

7o8258 لمتـــكبــــر|تـــ عبــــد |حسن بــــرك| ند لمنصوره|ل |طف|ض |ري

25|667 فع|لش|لمنعم محمد |م عبــــد|محمد س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

636|57 لسيد|م سعد منتـــرص مسلم  لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|2489 لسيد|هلل |ره أحمد محمد عبــــد|س |تـــربــــيتـــ طنط

27o693 دريس|بــــ |لوه|حمد محمود عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

9|97o5 تـــبــــ خله  |نوبــــ خله ر|بــــ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

9|8|74 حمد |حمد محمود |م |ريه سيوط|بــــ |د|

9229o7 ن محمود |حمد شعبــــ|محمد  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

336853 لسيد|لمحسن |لمحسن حمدى عبــــد|عبــــد مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

5o944o لحميد طلبــــه|لم عبــــد |مل س|لم ك|س ج|بــــ سوه|د|

833962 وي|لر|عيل |سم|ج |ره حج|س دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

67oo9 لسيد|هيم |بــــر|ل |مريم جم ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

8|5687 |دي لبــــيبــــ طوبــــي|ن ن|يم| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

75825o ين وي سعيد|صبــــىح بــــبــــ| في  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

677843 ل|لمجيد مش|عمرو محمد مصطفى عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

633322 ي 
حمد |روس |هر عيد|لسيد م|آ يه مصطفى

ي
مصطفى

زيق|لزق|حقوق 

7|323 در|لق|لمعز عبــــد |عبــــي  محمد عبــــد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

447885 د|لدين عىلي ج|ء|ندى عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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694|o7 حمد مصطفى|لحميد |محمود عبــــد  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

67|74 ح محمد|لفتـــ|يه حسنى عبــــد | لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

65859 ن|لحفيظ رمض|طف عبــــد |تـــ ع|نش |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

4966o لحميد محمد|حمد عبــــد|ر |من ى شمس| لسن عي 

87522o فظ |لح|حمد عبــــد|ح |محمد صل سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

34|73o مه|لمجيد سل|د حسن عبــــد|م عم|ريه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|495o7 لقوى|طمه عوض عىل عبــــد |ف ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

857866 وس سوري|ره يىحي تـــ|س ل|ورصى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

538797 ى ف يوسف حن| |يوستـــي  يوسف| رسر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4o2|83 ى | لسيد محمد|نىح  حسي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

367226 ج|لح|كرم محمد |ذ |مع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

2|473 تـــ محمد محمد  هيم|بــــر|ني  هره|لق|ره |تـــج

89743| لسيد |لمنطلبــــ |لمنعم عبــــد|محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4754o2 ق|هيم |بــــر|حمد محمد نبــــيل |ليه |ع وى|لشر ضتـــ|ري/دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

8476o7 ن|د مرىسي عثــــم|حمد حم| ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

626269 ن|رص حسن سليم|لن|آيه عبــــد زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

9|5|6o د |روق عي|د رشدى ف|عي ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|5o682 لنرص|محمود عىل معوض سيف  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5||356 يل|لرحمن عىل ط|لهنى عبــــد |لم |هيم س|بــــر| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

856342 ل محمد حسن|ده جم|غ سيوط|ره |تـــج

77|79o ن|ىط محمد محمد سليم|بــــو س|محمد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

354536 ي|لع|يتـــ مرتـــضى عبــــد|
ىطي عفيفى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

57|63 در|لق|لخرصى مدبــــول عبــــد |ء |سم| حقوق بــــنى سويف

752235 يف |ن طر|حمد خ|هيم |بــــر|دين رسر مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

92539o لرحيم مصطفى  |ن عبــــد|ء حس|سم| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|549o7 س|منيه محمد كردى عبــــ| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4|447 لسميع|لمنعم عبــــد |م جمعه عبــــد |هش ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

768837 فل مسلم|بــــر ن|محمد ص ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

4o3o33 يف  ف محمد ه|رسر شم سليم|رسر سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

87o778 مل حسن|تـــسنيم نبــــيل محمد ك ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج
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85|4o4 ي عبــــد|س
م|لسل|ميه سعد مصطفى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|3o987 هلل منصور حسن|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5o|9o| حمد|ح |لفتـــ|ل عبــــد|دتـــ جم|مي سكندريه|ل|حقوق 

34|6o| هيم محمد حموده|بــــر|لسيد |رتـــ فرج |س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

445458 ف ع|ء |زهر شور محمد محمد|رسر إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

9oo3|o ف ص|محمد  بــــر عىل |رسر ج|علوم سوه

|477|7 حمد|لمنعم |لدين عبــــد |لمنعم مىح |عبــــد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

449647 ف|لصو|محروس محمد | حمد رض| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

783989 هيم|بــــر|م |لسل|ح عبــــد |لفتـــ|بــــ عبــــد |يه| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|9895 لد عمر محمد حفنى|مريم خ ن|حقوق حلو

8o4625 د|مل فؤ|مرزق ك| مرثــــ ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6o|889 ف عبــــده |بــــ إلبــــشيىه|سنتـــ أرسر |تـــربــــيتـــ طنط

|3o284 ف |ن لدين|دين محمود محمد رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7o4569 ن موىس خليل|لدين زغلول شعبــــ|ح |صل زيق|لزق|صيدله 

4356o8 حد|لو|حمد بــــهجتـــ محمد محمد عىل عبــــد| لشيخ|ره كفر |تـــج

33|99| رتـــ محمود مهدى محمد جمعه|س ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

244o95 ى عيد رزق حبــــيبــــ بــــطرس| مي  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

45|425 د|محمد سعيد محمد حم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

648449 تـــ|ح عىل عىل بــــرك|لفتـــ|سم عىل عبــــد |بــــ ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|79o58 حمد|لدين محمد |ح |ندى محمد صل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

894|23 حمد |د محمد محمود |جه سيوط|بــــ |د|

27|48o بــــوعليوتـــ|رتـــ محمد |يمن عم| |ر|ي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9|2523 ضى حسن |مد ر|ن ح|يم| ج|علوم سوه

4o9664 فظ مصطفى عوض|ن حمدى ح|يم| |نوعيتـــ طنط

44oo72 ين وجيه عبــــد  ح حسن محمد|لفتـــ|رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

623||8 |ضل زىكي رخ|محمد حمدي ف ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

262o3 ي عبــــد 
لحميد محمد عطيتـــ|تـــفى هره|لق|ره |تـــج

86o228 رص غريبــــ|لن|ل عبــــد|حمد جم| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

526|7 ى حسن|حمد غريبــــ حس| ني  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 
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324922 لرحمن عمر عىلي محمد|عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

643359 ء خليل ثــــروتـــ خليل حسن|زهر ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

234o6o ح حسن|لد محمد صل|خ ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

342|22 سط مهنى حسن|لبــــ|نىه عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

||6o6| حسن محمد سمي  محمد سعيد فريد هره|لق|حقوق 

9|7495 ل  |رشدى بــــس| رمي|ج  |م سيوط|طبــــ بــــيطرى 

55447 بــــوزيد|حمد |بــــوزيد |ء |دع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

462|66 بــــي|لدبــــ|لعليم |د عبــــد |مي عم|ر ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

5o665o حد|لو|لسميع محمد عبــــد |نورتـــ محمود عبــــد  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|2|268 هيم|بــــر|د عىل |رق فؤ|ط عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8552|2 ره سعيد محمد محمد|س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

2|8752 در محمود|لق|محمد مجدى عبــــد مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

8o2736 ن قطبــــ|رمض| يه رض| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

882892 لنعيم سيد  |طمه سيد عبــــد|ف سيوط|عه |زر

334|79 لحميد|حمد عبــــد|هيم |بــــر|حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

52o759 مل محمد محمود مزر|ء ك|أسم طبــــ بــــيطرى دمنهور

29334| لرحمن بــــدير|ده سمي  عبــــد|غ شمون|نوعيتـــ 

|64992 حمد|ن |ء سعد عثــــم|رس| ى شمس|زر عه عي 

345846 ي محمد |بــــسنتـــ ه
حمد|ئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

347252 ر|لعط|هيم |بــــر|عيل محمد |سم|م |حمد هش| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

862537 ي كم
ل|عمر محمد مصطفى ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

4o588| لكريم|ء عمرو محمد عبــــد |شيم إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

|5334 ى|در محمود |محمد ن ى لجي  ى شمس علوم عي 

|9o26 لحميد|لحميد عزتـــ عبــــد |عبــــد | رن طبــــ بــــنى سويف

95287 حمد|فع محمد |محمد ش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|62|67 محمود كرم سيد عىلي ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

836835 لحمد|بــــو|حمد |ء محمد |شيم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

49429| هلل||هلل عط|دل محمود عبــــد|محمود ع ره دمنهور|تـــج

2872o| ن|حمد حلىم رسل|زم |ح ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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52o788 ه ن ل عيسوى|رص كم|أمي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

24694o حمد|حمد سيد |بــــ |حمد مه| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

86o5| ي|لبــــ|لسيد عبــــد|حمد |مروه 
ى
ق لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|66597 ى عبــــد |سلىم يحن  عبــــد  ر|لغف|لمعي  هره|لق|علوم 

764755  |هلل محمد |هبــــه 
ى
هيم غندر|بــــر|لدسوق تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

685857 ر|لنج|لسيد |يه صديق صديق | لمنصوره|ره |تـــج

6395o8 تـــه غمرى|ء محمد شح|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|2398 لشوربــــىح |م |لسل|لد عبــــد |مصطفى خ عه دمنهور|زر

228o66 ده محمود ذىك محمد عىل|مي ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|2235| ف رش|يدى |ه د سيف|رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

272955 ي
حسن رشدى حسن مدينه| دئى ن|حقوق حلو

499688 ي محمد م|جر محمد |ه
لك|لحسينى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

627769 |لبــــن|لسيد محمد محمود |حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

32246o ى نصي |يق |ف| لوزين مي  ى شمس|تـــج ره عي 

|6o932 ى متـــول رغده سمي  حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2296|o ه محمد  مد|حمد ح|مني  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

626|67 وى|حمد عبــــده مك|عمر محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

922329 حمد  |هلل |خلف عبــــد| لي|د ج|بــــ سوه|د|

2596| ن|لسعدى سليم|حمد |سهيله  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|6473 دى|له|يتـــ محمد عىل عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|2o539 ى|ن عرفه فوزى عبــــد |يم| هلل حسي  ن|هندستـــ حلو

42348o ى قبــــ|لن|ل عبــــد |ء جم|ول هل|رى مس|رص حسي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

4|oo29 هيم متـــول عىل|بــــر|رس محمد |ف |ره طنط|تـــج

22oo65 لعدوى|م كرم محمد |زينه هش ن|بــــ حلو|د|

262849 شقر|ل|هيم عزبــــ ذىك |بــــر|محمد  |حقوق بــــنه

|58254 ه رسور عبــــد | لعظيم رسور|مي  ى شمس| لسن عي 

||8|84 ميل رشدى فهيم|ندى |س ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

85o558 شم محمد|دل ه|حمد ع| سيوط|ره |تـــج

8325|4 ى صديق ع|ي شور صديق|سمي  ج|بــــ سوه|د|
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|29298 لد نرص سيد|ر خ|عم ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

6|2|7 حمد عىل|معتـــز نرص  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

27257 هلل||هدير نبــــيل سمي  عط ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

32459| فىل صبــــرى عشم شنودتـــ|بــــ ن|ضتـــ حلو|علوم ري

832858 لسيد|حمد |رضوي محمد  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

8755o2 ف ف|حمد | لح |روق ص|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

529885 حمد|لح سيد|لرؤف مسعود ص|حسن عبــــد  |ضتـــ طنط|علوم ري

64|556 لخول|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|حمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

696699 يح|لس|حمد محمود |ندى محمود محمد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

423377 ى س|رو ى مرىس حسي  لم|ن حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

783267 م|لسل|منيه فرج محمد عبــــد | لمنصوره|حقوق 

43|967 ى وليد عبــــد  ى هلل فوزى عيد بــــكر|كيى |ره طنط|تـــج

|3|855 ربــــ|مه مصطفى محمد مصطفى ش|س|ء |زهر ى شمس|د| بــــ عي 

26|54 يه لقوى|رص عطيه عبــــد |لن|ن عبــــد |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

83|889 محمود محمد محمود محمدعىلي دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

43|48o ى يوسف|تـــم |ح ف طلحه حسي  رسر ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

675474  عبــــد |لش|د محمد عبــــد |زي
ى
للطيف|ق سيوط|هندستـــ 

9o|735 هيم محمود |بــــر|يه يوسف | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

434o72 ه رأفتـــ محمد عبــــد  د نرص|لجو|ني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4o5886 ء خميس محمد مصطفى كونه|غيد سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

82935o محمد عىلي محمود سعد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|254|5 ج|حمد حمدى محمود فر|كريم  ى شمس هندستـــ عي 

6o592o ل محمد رزق عوض|بــــل |ره طنط|تـــج

|26785 هيم أحمد|بــــر|هيم محمد |بــــر|ن |نوره ى شمس|تـــج ره عي 

9|55o4 لسيد  |د |بــــر نجيبــــ ج|م ص|ر ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

4||6o4 ح|لفتـــ|مه فكرى عبــــد|س|ن |يم| |بــــ طنط|د|

2|33| بــــر منصور|لد ج|جر خ|ه ى شمس|تـــج ره عي 

435657 هر محمد منصور عىلي منصور|م لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

6253|8 هلل|محمد عىل محمد لطفى مصطفى عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 
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4oo439 مد|بــــر ح|يخ ص|رس ش|ف ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

535859 لم|سم س|لق|بــــو|ن |لمطلبــــ عثــــم|بــــسنتـــ عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

264732 لجمس|س |ح عبــــ|هدير صل ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|839| لبــــرلس|زى محمد |حمد حج|أميمه  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

9o3664 يز عىل |بــــرين عبــــده ف|ص ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

855324 ئيل|مز عيد مندي ميخ|ر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

37|95| فعي|محمد عىلي سيد ش ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

846822 لم|در س|لم ن|در س|ن |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|9643 ى |عبــــد ن|لغضبــــ|لرحمن رأفتـــ حسي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

264348 لعوئى|ر |منى طلعتـــ مسعد نص لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|4o84 ى عبــــد|ن حسن ف|نور هلل|روق حسي  هره|لق|هندستـــ 

88228 لمقصود محمد|م محمد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|o77o ل محمد |حمد كم|محمد  ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

|4655 لسيد|مل عىل |بــــ مصطفى ك|رح هره|لق|حقوق 

22o8|9 |لنج|بــــو |جد محمود مصطفى |يدى م|ه ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

229754 لسميع عىل|لد ممدوح عبــــد|خ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8|6347 ن محمد|ن رمض|رغده شعبــــ ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

28|52o عيل محمد موىس|سم|ر |مي ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

536898 ى|د بــــكر |سط فؤ|لبــــ|محمد عبــــد لبــــحي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

699798 حمد سعد زىك|ره |س لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

88o234 د نظي   |دل فؤ|بــــيشوى ع سيوط|بــــ |د|

|4o38o ى ن|ي حمد|هيم |بــــر|رص حسنى |سمي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

4524|8 نبــــيه محمد بــــدير يوسف شلبــــى ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

3|27|| ن محمد|لدين شعبــــ|ل |د كم|زي ى شمس|تـــج ره عي 

2|5o35 عمر مجدى محمود محمد هره|لق|ره |تـــج

37|87o ن|لمقصود سلط|هيم عبــــد|بــــر|محمود  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

23o28| ح قرئى|رص صل|لرحمن ن|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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68|o33 ئى محمد حسيبــــ|محمد ه لمنصوره|بــــ |د|

8o323 ى|لسيد|لسيد عىل |حمد | لخرصى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|2497 لغنى|لدين عدل عبــــد|عمر عز ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|39o9 ى محمود| دين نبــــيل حسي  لفيوم|ر |ثــــ|

753738 لسيد|هيم |بــــر|رحمه محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

424738 لمعىط محمد|ن عبــــد |لدين عثــــم|د |حمد عم| سيوط|بــــ |د|

359727 ى ل|ى غبــــري|هر بــــش|م| يوستـــي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

7692|3 ن|حمد محمد سليم|محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

5o55|2 لغيط هديه|بــــو|محمد سمي  صبــــىح  سكندريه|ل|بــــ |د|

|64649 ن|ن مهر|محمد محمود سليم ن|بــــ حلو|د|

36625o هيم محمد|بــــر|تـــقوى محسن  ى شمس|زر عه عي 

475345 ن|ل يوسف سليم|كم| كريس رض سكندريه|ل|هندستـــ 

337422 ء ن ي
شم|ح محمود ه|لفتـــ|رص عبــــد|تـــفى |حقوق بــــنه

35977o هلل جمعه|حمد عبــــد|يتـــ | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8963o5 ين  حمد |حمد محمد |شي  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

489397 د فريد محمد عفيفى|ندى فؤ دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

63|965 وق سمي  محمد حسن رسر زيق|لزق|حقوق 

74o8| ى ثــــ|ن ثــــ|ري|م بــــتـــ|بــــتـــ حني  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

782272 لسيد متـــول|نور محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7||9|4 حمد محمد|لمنعم |ء محسن عبــــد |رس| زيق|لزق|عه |زر

|77349 لحميد عىل|دل عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

4o6|3 ن فتـــىح يوسف محمد|يم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|45|68 حمد محمد طه|محمد  هره|لق|حقوق 

27o28o هيم محمد غنيم|بــــر|لغمرى |حمد |هيم |بــــر| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

77o889 لعزيز محمد|جد مصطفى عبــــد|يدى م|ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

44o75 ى| حمد كرم همىم خبــــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o2266 لحليم|لحليم محمود عبــــد |د عبــــد |عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6435o| ء حسن يوسف محمد|هد| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

693989 لسيد|يوبــــ | |لنج|بــــو| |رق رض|ط لمنصوره|ره |تـــج

333253 لنبــــى|هيم حسبــــ |بــــر|مد |طمه ح|ف |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 
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637926 لحليم|تـــ عبــــد |لشح|سىهي محمد محمد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6335|9 حمد|عيل |سم|فع |لش|ء |سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|5o286 م|لسل|يمن مصطفى عبــــد |عمر  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2|4293 رك|حمد مبــــ|ح رجبــــ |محمد صل دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

228o39 ى|م هر حلىم يوسف|م| رتـــي  ى شمس|تـــج ره عي 

86|583 لمجيد|لصغي  عبــــد|لمجيد |زم عبــــد|ح دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

22o7o9 هلل|محمد عبــــد | عمرو زكري| سم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

485438 ن تـــوفيق محمد|رص شعبــــ|ن| رن سكندريه|ل|ره |تـــج

277722 ن|حمد رأفتـــ فريد رمض| شمون|نوعيتـــ 

62o585 م حمزه محمود منتـــرص|مر ط|معتـــ دمي|علوم ج

4379o4 ئى|لرحم|هيم |بــــر|لرحمن |هيم عبــــد|بــــر|ريم  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

4|3o8o لمجيد محمود خربــــوش|ء عبــــد |لشيم| |نوعيتـــ موسيقيه طنط

87863o حمد |دل محمد |ن ع|يم| سيوط|بــــ |د|

34295o لم حسن|يمن مصطفى س| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

88o367 ي
هر  |ء محمد ط|محمد ضى سيوط|هندستـــ 

4983|2 لجمل|لحليم |لحليم عبــــد |ح عبــــد|سمر صل تـــربــــيتـــ دمنهور

222637 لمنعم|بــــوزيد عبــــد|هر |جر ط|ه مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

3548|| لمنعم|حمد محمد جوده عبــــد|حبــــيبــــتـــ  عه مشتـــهر|زر

67676| زى|لمرىس غ|م |د هش|ذي لمنصوره|حقوق 

|4276o | رن
ى
عقيل محمد مصطفى دسوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

764|48 ده|ن زي|لسيد حسن رمض|حمد | |نور بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8648o6 عيل|سم|عيل ربــــيع |سم|زينبــــ  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8|8866 لرحمن|هلل عبــــد|د فيض |عم| لي|د ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

236|73 لمنعم|د محمد عبــــد|رحمه حم هره|لق|بــــ |د|

4|7354 متـــ|هلل سل|محمد عبــــد| د رض|زي |حقوق طنط

248378 هلل محمد جعفر|مل عبــــد| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

37oo|4 لسعدئى|حمد |د |حسن جمعه فؤ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2|859| ى|ي لسيد|حمد |مه |س| |سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

4o77|6 بــــر|بــــر محمد ج|ن سمي  ج|رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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8793|3 حمد عىل  |مه |س|هدير  سيوط|علوم 

4oo325 بــــيتـــر سمي  حلىم عزيز سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

373o58 هيم حسن محسن حسن عىلي|بــــر| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

48922o لحميد|مل عبــــد |ن محمد ك|يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32637| ح|لفتـــ|ن عبــــد|ندى وليد رضو ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|3|2|6 بــــ محمد رزق محمد|يه| هره|لق|ر |ثــــ|

263667 لمعىط|فع عبــــد|سلىم وجيه ن |تـــربــــيتـــ بــــنه

625|73 ل|مه هل|ل سل|ندى أبــــو بــــكر هل زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

78o995 ف س|لم |س لم|لم محمد س|رسر زيق|لزق|طبــــ 

4|7956 ن|ن محمد بــــسيوئى زهر|د زهر|نه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8oo259 لعزيز|لمعىطي عبــــد|ء محمد عبــــد|شيم ن|سو|بــــ |د|

5239o9 لسيد عيد خليل|ه |لنج|بــــو |ئد |محمد ر سكندريه|ل|هندستـــ 

|3979o هيم|بــــر|هلل |يمن عبــــد |تـــفى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

262259 لعبــــد|عيل |سم|مد |لعليم ح|محمد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3|862 ي محمود منصور ج
بــــر|مصطفى هره|لق|حقوق 

82|895 حمد صفوتـــ يىحي محمد| ي|لسن |
|لمنى

4|93oo تـــ|ن محمد شلبــــى بــــرك|ن رضو|نوره ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

37o22o هيم محمد سيد|بــــر|هيم سعيد |بــــر| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

354567 عيل|سم|لحميد |ء ممدوح عبــــد|دع ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

242797  عىلي|محمد عىل محمد 
ى مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

9|7oo9 شتـــي |ئى حمدى حسن قو|م| سيوط|بــــ |د|

483364 حمد حسن|محمد حسن | هويد سكندريه|ل|ره |تـــج

2|6292 يف محمد ول رك محمود|لدين مبــــ|ء|رسر ى شمس حقوق عي 

5o5843 ئى|لفخر|لمنعم |م عبــــد |يوسف حس سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

888896 ر محمود |ئى مختـــ|لورد|محمود  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

693378 لسيد يوسف محمد|بــــرين |ص لمنصوره|ل |طف|ض |ري

||7696 حمد عىل|لد |يمنى خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

279289 لعبــــد|حمد |ره رجبــــ |س تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2873oo د|م محمد حش|رحمه عص ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

222358 لنبــــى|رس محمد سعيد عبــــد|ريم ي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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847535 ن حمدي حسن عىلي|يم| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

537o22 د|لجو|م محمد بــــريك عبــــد |هش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

449758 هلل|لسيد محمد خلف |زى |حمد ممدوح حج| |بــــ طنط|د|

76433o لدين|حمد رجبــــ محمد حسن بــــدر| ره بــــور سعيد|تـــج

229o73 ى شح|س حد|لو|تـــ محمد محمود عبــــد|لمي  ن|علوم حلو

44|9o4 ى س|ي ي|لكن|لم عىلي حسن |سمي 
ئى لشيخ|ره كفر |تـــج

84|3o نعمتـــ سعد تـــوفيق مبــــروك بــــ بــــنى سويف|د|

433359 ى  لمحمدى جعفر|مؤمن حسي  |ره طنط|تـــج

25232| ف حسن سل|ء |لزهر| م|رسر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4o8737 ن|ن محمد رضو|م سليم|ندى عص |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

9o3763 حمد محمد  |لدين |زينبــــ سعد  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|7533o لعظيم قرئى حسن|دل عبــــد |جر ع|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

272238 بــــوزيد خليفه محمود|بــــ محمد |رح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

35|929 لرحمن خليل|هيم عبــــد|بــــر|ن سعيد |نوره ى شمس علوم عي 

348234 تـــ خ| هيم سيد|بــــر|لد |مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

339|3 لليثــــي|مد محمود |ن ح|رو هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

64436 حمد سيد محمد|طمه |ف لفيوم|بــــ |د|

|64397 لرحمن|ن عبــــد |حمد بــــكري عثــــم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7766o9 هيم|بــــر|هيم زىك |بــــر|ء سمي  |ل| زيق|لزق|بــــ |د|

23o9o4 تـــتـــ|حمد محمد شح|لد |محمود خ ج|بــــ سوه|د|

6o38|6 شور|لسيد ع|لعزيز |م محمد عبــــد|سل| |بــــ طنط|د|

259289 لسيد مرىس|حمد |يه | شمون|نوعيتـــ 

464565 ن|لعزيز فرج عثــــم|م عيد عبــــد |سل| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

853385 لسيد|هلل معتـــمد محمد |عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

8765oo ه محمد عىل  |لل|محمد عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

7o88o9 لديبــــ|لمتـــول |ريم محمد عوض  لمنصوره|علوم 

4oo|29 وى|لدفر|حمد محمد حمدى |يدى |ه سكندريه|ل|ره |تـــج

675546 ىط|لمع|بــــو |ء بــــسيوئى |عل| لي|د لمنصوره|صيدله 

22o|24 لح|ده عىل محمد عىل ص|غ دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

767773 ى|طمه عزم |ف  حسني 
لسيد لطفى لعريش|تـــربــــيتـــ 
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644882 لسيس|لمحمدى |لمحمدى |ن |نوره لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

6o|354 لدين محمد|ل |لمجد كم|بــــو|مصطفى  |حقوق طنط

435923 قول|منيه رزق محمد ع| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

625238 هيثــــم مجدى محمد سمك زيق|لزق|طبــــ 

436|68 لىح|لحميد عبــــد |ر عبــــد |لستـــ|عمر محمد عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

779948 معتـــصم محمد فتـــىح محمد ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

5o34o2 در|لق|حمد عبــــد|حمد محمد |حبــــيبــــه  سكندريه|ل|علوم 

49536 نور طلبــــه|يوسف محمد  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

27o994 ه ج| دو|ن محمود ج|دو رمض|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o277 منى عمر محمد حليم |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

832335 عيل حسن|سم|لدين |ل |هلل جم|عبــــد ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

638985 لجليل|لسيد عبــــد|لرحمن |حمد عبــــد| سيوط|هندستـــ 

35733o لحميد جعفر|عي عبــــد|حمد ممدوح رف| |طبــــ بــــنه

646639 حمد|مد محمد سيد |ل ممدوح ح|نه ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

5o4487 ل|ن غ|رينى عطيتـــ كنع| سكندريه|ل|ره |تـــج

7797| ى جم|عل لدين محمود|ل |ء حسي  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

758|3 ى فضل|ي ى عىل حسي  سمي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

259678 ود|هيم د|بــــر|دل |بــــ ع|رح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

3|9672 لغنى|لد فوزى عبــــد|زينبــــ حلىم خ تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

6o8|22 روق رزق وهبــــه|فرحه رزق ف لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

62oo95 ن|لكريم عتـــم|هلل عبــــد|ء عبــــد|آل ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

42493 بــــوسنينه|هلل محمود محمود محمد |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

43545 زينبــــ سعدون عزتـــ حسن هره|لق|عه |زر

496395 يف محمد |رس| هيم حيدر|بــــر|ء رسر ره دمنهور|تـــج

6|26o4 حمد جمعه| |لعل|بــــو |ء مسعد |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|6o7| سكندر جوئى بــــرسوم|مي  |مريم  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

524857 د محمد عبــــود نرص|زن عم|م سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

5o3||| يه محمد عىل محمد حسن| سكندريه|ل|صيدله 

8985o8 ى عىل | حمد فتـــىح حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى
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32664| لعزيز|ل عبــــد|لعزيز كم|سلىم عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

23475| لففى|لسيد يوسف محمد |محمد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|43585 ن صديق|نطوئى مجدى لبــــ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

848732 بــــرين حسن جبــــريل محمد|ص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|3983| ريم رأفتـــ حسن مصطفى ى شمس|د| بــــ عي 

3285| لد محمد عبــــدربــــه|محمد خ ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

65574 ي
ى|لدين |ح |رق صل|ء ط|ضى مي  سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|

لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

689696 لقط|حمد حسن |ندى مجدى  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

892788 ح فرغىل |لفتـــ|ء حسنى عبــــد|سم| سيوط|بــــ |د|

36o24 ده رجبــــ محمود حسن|غ ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

2|3|88 ضى|دى ر|له|مه عبــــد|س|يدى |ه ى شمس حقوق عي 

7o725| ه صل عيل معن عىل|سم|ح |ني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

783373 هيم متـــول مسلم|بــــر|مصطفى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

334223 لعظيم|لد محمود عبــــد|محمد خ |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5|4525 م أحمد محمد أبــــوزيد|ره سكندريه|ل|صيدله 

4o8835 مي |تـــه مس|لرحمن شح|ء سعيد عبــــد|سم| |تـــربــــيتـــ طنط

6|5588 حمد شهده|م محمد |حس ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

624|82 عيل|سم|حمد |طف |يوسف ع زيق|لزق|عه |زر

87o769 حمد|لحميد حسن |ء عبــــد|لزهر| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

324735 مصطفى عىل محمد عىل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

883o42 لبــــديع محمود خليفتـــ |ء عبــــد|رس| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

432453 ئى|لفخر|د |لجو|حمد محمود عبــــد |طمه |ف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

474|8 هلل|عمر محمد عمر عبــــد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

48|454 هر|لحميد محمد ط|رق عبــــد |ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49957| م|لسل|جر قدرى محمد عبــــد|ه ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

4|oo75 م|لسل|م عليوه عبــــد|لسل|حمد عبــــد|رق |ط |بــــ طنط|د|

59957 ى|يمن عبــــد |كريم  هلل حسي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

46oo66 وق ط ى محمد|رسر رق عىل حسي  بــــ دمنهور|د|

626364 لسيد محمد|ل |طف كم|هدى ع زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 
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233266 |هيم وف|بــــر|سمر قطبــــ  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

73383 نس محمد مخلوف محمود| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

896|99 ح محمد  |ء طه صل|عىلي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

88572o لمعز |حمد عبــــد|لمعز |بــــ عبــــد|رح سيوط|بــــ |د|

27898 لمجيد عوض|متـــ عبــــد |س|ريم  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

643|4 ف جم|سلىمي  وي|لسيد وسط|لدين |ل |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

6|6575 يل|بــــو ط|ء يحن  محمد |رس| ط|بــــ دمي|د|

628353 |هيم ل|بــــر|د |ي|
ى
ي حميده دسوق

ى
ق زيق|لزق|ره |تـــج

498883 لكريم درويش|رم عبــــد|مروه ك تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

756746 ه حسنى ذىك | لحسن|بــــو|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

3||o75 لرحمن|لحميد محمد عبــــد|هدير عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

24572o ف عبــــد |لحميد |عبــــد لنرص|بــــو|لحميد عىلي |رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

769o9| ن|لم سليم|لم س|ء س|دع ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

5|o|45 لخولي|بــــ مدحتـــ محمد |شه ره دمنهور|تـــج

879o5| لس عصمتـــ عبــــد هلل  | |هلل عط|كي  سيوط|نوعيتـــ 

48973| لسيد|م |لسل|محمد محمد عبــــد | ج|ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85o85o ي صديق مك
ه لطفى ري|سمي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

6o74o5 ج|حمد ممدوح محمد حج| |هندستـــ طنط

48775| ىط محمد منصور|لع|لرحمن سعيد عبــــد |عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

477753 لعظيم|يمن محمد حمدى عبــــد|هلل |منه  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

3|6|66 قتـــ | |لعر|هيم محمد |بــــر|رسر
ى
ق ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5455o متـــ خليفتـــ|در عنتـــر سل|ن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

74o59 ى |ي م|لسل|لسيد عبــــد|حمد |سمي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

345943 ى يوسف|رتـــ محمد |س حمد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

444o45 بــــو شعيشع|تـــ محمد أحمد |لشح|طمتـــ |ف لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6o8765 لبــــ|بــــو ط|مد |مد محمد ح|ء ح|رس| |بــــ طنط|د|

863789 مل عىلي|محمد عىلي ك ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

7||||4 لسيد|مريم محمد فتـــىح محمود محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

43o572 ره|بــــو عم|ء سعد سعد |دع |بــــ طنط|د|

7o5283 ه محمود عرف| تـــ عطيه سويلم|مي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى
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||7o96 لسيد محمد|لد |ن خ|ريم|ن ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|5o99o مل حسن محمد|رتـــ ك|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

64||74 ف عبــــد|محمد  عيل|سم|زق |لر|رسر زيق|لزق|حقوق 

485532 بــــر|لسيد ج|ل |سلىم جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85o988 ى نرص  لدين محمد|محمد حسي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

524883 تـــتـــ|شح| لعل|بــــو|حمد محمد |متـــ |س| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

863o66 بــــوبــــكر|حمد |م |محمد حم ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

7o3o|3 ى عبــــد |ء |رس| مه|لمعىط سل|زق عبــــد |لر|مي  زيق|لزق|علوم 

867799 مه عىلي محمد بــــرصي|س| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

22765o طيمه حمدى عىل حسن|ف ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9o899 لعظيم|لعظيم محمد عبــــد |ديتـــ عبــــد |ن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6o|o33 ن|د علو|لجو|روق عبــــد|حمد ثــــروتـــ ف| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

252792 ى|ي زق خليفه|لر|محمد عىل عبــــد| سمي  شمون|نوعيتـــ 

26223o ر|لنج|هيم |بــــر|لعزيز |يوسف صبــــرى عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|4o3oo س|لي|لفونس |ميل |يرينى | |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

838284 لدين طه|حمد سعد سعد | ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

45o944 لبــــدري|ح محمد |لفتـــ|لكريم عبــــد|حمد عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|2||43 هيم|بــــر|لعزيز خليل |حمد عبــــد | ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

755679 ن|لسيد سليم|ن |حمد سليم| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|5o95| ئى سعيد محمد|ندى ه تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

3287|9 رتـــ|لحميد رسر|حمد عبــــد|لد |عمر خ دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

4228|2 لمول|يد محمد عبــــد |ح ز|سم دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|8936 لمنصف|متـــ محمود عبــــد |س|محمود  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

846448 م|م|لد محمد |خ| ر|ي دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

4544o لىح فرج|رق محمد عبــــد |ط ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2|86|2 م فهىم محمد|طمه هش|ف سيوط|ره |تـــج

787463 لسيد محمد محسوبــــ خليل|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

5o693| تـــه|مريم محمد محسن شح سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 
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682272 هيم|بــــر|محبــــ تـــوفيق | ندر|س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

268356 ف |عمرو محمود  لدين|حمد رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

483|39 ن محمد خليل محمد خليل|نور سكندريه|ل|بــــ |د|

426|83 ي |سلىم 
ي بــــسيوئى

ي|حمد بــــسيوئى
ى
لحوق سكندريه|ل|علوم 

8|599 حد|لو|حمد عبــــد |دل |حمد ع| لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

646|88 يف|جر مصطفى عبــــد |ه لحميد رسر صيدلتـــ بــــورسعيد

77487| لسيد جبــــر|ر |لسيد مختـــ|ندى  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|56774 لنور محمد|حمد محمد | تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

486|29 لملك|ل منصور عبــــد |ئى كم|نيلىل ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o7277 ن|هد محمد محمد رمض|محمد مج ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

854366 ي نرص عبــــد
لرحمن|نرص مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

7675|4 هلل فوزى محسن منصور|منه  لعريش|تـــربــــيتـــ 

6o|9|2 لمنعم أحمد معجوز|محمد عبــــد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

7o97|o لمنصورى|ن |لد محمد حسن سليم|خ لفيوم|هندستـــ 

64o69o سور|لج|سويفى محمد سويفى محمد بــــدوى  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

38767 ى|بــــر|لد |لرحمن خ|عبــــد هيم حسي  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

3338o8 م محمد|لسل|عبــــد| حمد رض| ى شمس|تـــج ره عي 

6|42o| ح عىل عييى|لفتـــ|سلسبــــيل صبــــىح عبــــد لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

9o236o حمد |مل |ن محمد ك|جيه ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

233|5 لحليم|لونيس عبــــد |ح عبــــد |لفتـــ|عمر عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

75448 حمد محمد فتـــىحي محمد| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

329372 ين ط مد محمد محمود|رق ح|شي  |علوم بــــنه

4||72o خ|لطبــــ|د محمد يوسف |رش| مه |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

624o89 ي |محمود سمي  سعد 
بــــينى ز|لبــــ|لشر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

789464 هيم|بــــر|لد تـــوفيق عىل |خ سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

75293| حمد|سيد | د رض|زي تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

26877o لكفورى|وى |لص|ن |ء شعبــــ|حسن لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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68|56o ر بــــدوى|لغف|ر لطفى عبــــد |لغف|محمد عبــــد  ن|هندستـــ حلو

249565 ىط|لمع|بــــو|لق |لخ|صم عبــــد|تـــسنيم ع ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

234||2 لد عوض محمد حسن|لدين خ|بــــ |شه ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

865496 لي|لمسيح وهيبــــ غ|ره عبــــد|س ن|سو|علوم 

255667 رف|بــــو ع|م |لسل|لسيد عبــــد|لرحمن |عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4oo34| لروبــــى|لمنعم |يمن عبــــد |لمنعم |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o9744 هيم عيد|بــــر|هيم عىل |بــــر| |ر|ي |نوعيتـــ طنط

93767 زى|متـــ غ|لخي  سل|بــــو |ديه |ن هره|لق|حقوق 

646|45 تـــ|لزي|كريم حسن عىل  لمنصوره|حقوق 

73|92 لسيد محمود عىلي|مروتـــ  لفيوم|عه |زر

6324|3 عمرو عىل محمد سليم سكينه| رن ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

9o7449 ن  |حمد خليفه رشو|هلل |عبــــد ج|بــــ سوه|د|

|29224 محمد سعيد محمد حسن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

63396o لرحمن نبــــيل محمد حسن|عبــــد  زيق|لزق|علوم 

43|o9| ي
ئى|لملخ|لمعىط |لسيد عبــــد |م |هش| دئى |صيدله طنط

84|922 حمد|يمن محمد | |دين تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

4o2393 شم مصطفى|ره محمد ه|س ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

32885| ع|لسيد محمد مهدى سبــــ|حمد | ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

697968 يه يشى مصطفى محمد حسن| لمنصوره|بــــ |د|

56539 دى سيد|له|بــــ عبــــد|لوه|محمد محمود عبــــد ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

78|793 م|م هم|م|لرحمن حسن |م عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

426|77 بــــ|م بــــكر محمد عىلي غل|ريه سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

649557 لحميد أحمد|مه محمد عبــــد|أس زيق|لزق|حقوق 

|49834 لم شديد|مل س|م ك|سل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

26o578 لنبــــى محمود|عبــــد| م رض|بــــتـــس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

6oo79 حمد حسن|ء محمود |شيم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

33o735 |لش|رس طه عبــــد|سلىم ي
ى
ق |كليتـــ هندستـــ بــــنه

524525 لسيد|يمن محمد |محمد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

92o853 حمد مسعود |لسعودى |ر |لمختـــ|عمر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6936o8 ل طه قشتـــى|محمد جل معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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9oo647 ق يوسف عيس |سح| |رين|م ج|بــــ سوه|د|

78o678 هلل|لسيد عبــــد|لدين |ء |ء عل|لزهر| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

3638|o حمد|م محمد سيد |سل| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

5754o لسعدى|ل |لدين جم|م نور |سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

758482 لمنعم جودتـــ|ضى عبــــد |لد ر|لمنعم خ|عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

258|o7 لد عىل عبــــيد|عمرو خ ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

|99|| لرحمن|حمد عبــــد|محمود حسن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

62|966 ز|عطوه حج| لعل|بــــو |ء فتـــىح |عىلي ط|حقوق دمي

93756 يم عويس|لد|هيم عبــــد |بــــر|خلود  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

5o775o حمد يوسف|ء حمد محمد |ل| سكندريه|ل|عه |زر

3436|4 فورى|لص|مريم محمود محمد حسن  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

785|78 ن  عىل محمد | مي 
ى
لعرينى|ممدوح صدق زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

622567 لديسىط|م |هيم ضي|م إبــــر|ء ضي|صف لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

5253|3 ن|ن جبــــر|دم سليم|ىط |لع|عبــــد | عل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

449686 لدبــــور|رق محمد |هلل ط|عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

7674|o مد|يه محمد محمود ح| لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

8o5539 عىلي محمد عىلي حسن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8237o9 لح تـــوفيق محمد|ء ص|دع ي|بــــ |د|
|لمنى

|69542 ي|محمد محمود محمد عبــــد 
لغنى |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |

لجديدتـــ

243394 ى |شيم وى|هيم محمد طنط|بــــر|ء حسي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|73794 م عدل محمود عىل|يمن عص| ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

445|37 حمد عىل محمود| |محمد رض سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

84865o ى عبــــد|لد جم|خ لمنعم|ل حسني  ن|تـــمريض أسو

523796 وى|لشعر|بــــ مبــــروك عىل |لوه|محمد عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

84435 يوبــــ سليم|رتـــ محمد |س لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

357467 ء متـــولي نبــــيه متـــول محمد|دع |بــــ بــــنه|د|

633o7 وى|وى سعد محمد طنط|طنط دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|72|22 وق س بــــ|حمد دي|لسيد |م |رسر دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ
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3|8425 لعزيز نسيم|ء محمود عبــــد|رس| ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

25822o حمد محجوبــــ|لنبــــى |حمد عبــــد| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

77o283 جد محمد لطفى حبــــيسر|هلل م|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

32o629 حمد|هيم محمد |بــــر|لرحمن |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o|328 يز عطيه |عطيه ف| لي|د دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

5482| ي مدحتـــ فتـــىحي عبــــد 
بــــ|لوه|تـــفى بــــ بــــنى سويف|د|

6|5763 دى|كر|ل|لرحمن مصطفى |ملهم عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

4o879| ى محمد حسن |دع عرج|ل|ء حسي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

438488 محمود صبــــرى حنفى محمود لشيخ|تـــمريض كفر 

|43o33 هلل|مروه طلعتـــ محمد عوض  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

253667 ج|لحميد عفيفى رس|محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

792836 ه محمود عبــــد  بــــ|لعزيز محمد خط|ني  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|6995 ى |  حسي 
حمد سيد مصطفى سيوط|حقوق 

7o8739 وى|لطنط|لسيد محمد |محمد محمد  لمنصوره|ره |تـــج

|492|6 حمد موىس|لعزيز |دل عبــــد |ريم ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

339628 لرءوف محمد|م مسعد عبــــد|حس |نوعيتـــ بــــنه

2|9852 عيل|سم|هيم |بــــر|مريم مصطفى  ى شمس| لسن عي 

42o728 هيم حميده|بــــر|مصطفى محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

64967| حمدى عىل يونس|لسيد |ء |سم| ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

87557| لحميد |لحميد محمود عبــــد|محمود عبــــد سيوط|ره |تـــج

7242| لرحيم|لحميد عبــــد |د عيد عبــــد |جه لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

377|9 لشيخ|مه |حمد حمدي عيد سل| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

768854 لرؤف حسن محمد|محمود عبــــد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

84529 للطيف|بــــ عبــــد |لوه|رضوى يوسف عبــــد  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

6387o4 ن|ره جميل عبــــده يون|س لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

675|37 ر|لستـــ|ل عبــــد |لرج|لد عز|لرحمن خ|عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

484878 لحميد يس|حمد عبــــد |معتـــز  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

84||92 زهري|لعظيم |شم عبــــد|محمود ه ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

42|22| مه|د مصطفى أبــــو سل|ح فؤ|بــــ صل|يه| |حقوق طنط
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|45987 رق محمد حسن|ء ط|رس| ن|حقوق حلو

5o|o4 محمد خـلـيـفـه مـحـمـد عيد مصطفى ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

32438 لعزيز|م عبــــد |م|لد |د خ|زي ن|حقوق حلو

5|85o7 يف محمد  ه موىسي|مريم رسر بــــوخرصى تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6o8|7| بــــ|ندى محمد رسور خط |بــــ طنط|د|

|7723| لم|ح حسن محمد س|سم ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4|4564 ى محمد أحمد سعد حسي  |ره طنط|تـــج

3||457 لجعودى|ح محمد |لفتـــ|روق عبــــد|عمر ف ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

642345 ي |دين ج|ن
د|لسيد ج|د لطفى زيق|لزق|بــــ |د|

9|37|9 طه  |هر عنتـــر ظ|جورج م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|52|73 ي
وليد محمد محمد| دئى ن|بــــ حلو|د|

524|3 رتـــ سعيد عبــــده جرجس|س ره بــــنى سويف|تـــج

4o958o ى درتـــ|بــــسنتـــ محمد عبــــد  لمجيد حسي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

643559 عيل مرىس يوسف|سم|رغده محمد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4576| فع|ل ش|حمد كم|منيه | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|822| لم |بــــتـــ س|لم ثــــ|ء س|حسن سيوط|عه |زر

2564o8 ج |بــــون|هلل محمود فهىم |عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

32638o ح|لفتـــ|حمد عبــــد|ن سمي  |نوره هره|لق|ره |تـــج

8o6229 تـــه ذىكي|ق شح|سح|ديه |ن ي|بــــ |د|
|لمنى

445725 لروؤف محمد يوسف|آيه عبــــد  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

246936 ق|حمد محمد مرىس فوده | وى|لشر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6o4o|o للطيف|لعزيز زىك عبــــد |محمود زىك عبــــد  |بــــ طنط|د|

68759o بــــينى مختـــ|حمد محمد | ر|لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o8224 عيل |سم|د محمد |م عم|سه ج|بــــ سوه|د|

|66574 م حسن سيد بــــيوم حسن|ريه ن|صيدله حلو

357925 ف سيد محمد|يوسف  رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

88679| ه ه| لعزيز |ن عبــــد|شم رمض|مي  سيوط|نوعيتـــ 

22|78| ه شه| بــــ نرصى محمد عىل|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

267556 لحكيم|ل عبــــد|س زهدى كم|ين| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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44566| لدين محمود محمد حنفى محمود|ح |صل سكندريه|ل|هندستـــ 

88|547 ج  |حمدى محمد طه خف سيوط|حقوق 

||8|4o حمد محمد|م |ر هش|مي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

86238 وق ج س|بــــر محمد عبــــ|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

334965 حمد حسن سيد محمد|هدير  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o7|7| هيم عىلي|بــــر|ن |مريم شعبــــ ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6962|o حمد محمد شوشتـــ|ن |رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

78|465 ه س لم عىل محمد|ني  زيق|لزق|نوعيتـــ 

876|7 لقوي محمد مبــــروك|حمد عبــــد | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

276664 ن|هيم محمد ذىك زهر|بــــر|زينبــــ  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

239o5| كر محمد|طف ش|منيه ع| سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

686|29 دى|له|فظ عبــــد |لح|لدين عبــــد |بــــدر | دين لمنصوره|ره |تـــج

32||2 لتـــعلبــــ محمد|حمد محمد | هره|لق|ره |تـــج

355|39 حمد|ء محمود محمد |رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

22o2|o ح|لفتـــ|يمن حسن عبــــد|حمد | |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

847o99 ي |تـــه
حمد|هيم عىلي |بــــر|ئى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

6346o3 دق|لص|فوزى عبــــد| أدهم رض زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

62|3o3 كريم محمد مسعد محمد سعد ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

24473| حمد محمد عويس|محمود محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

773596 حمد سليم|رغده يوسف محمد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

||9o74 هيم|بــــر|هلل عطوه |د عبــــد |سميه عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

366583 حمد|هيم |بــــر|حمد |محمود  ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

64226 دل سيد محمود|مينه ع| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|5586 بــــد|زق ع|لر|لسيد عبــــد |م |حس ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

633646 لدين محمد محمود شلبــــى|د |محمد عم ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

|6oo83 محمد مدحتـــ يىحي ربــــيع ى شمس حقوق عي 

|66|9o لح نصي  عىل|لرحمن ص|رق عبــــد |ط ن|بــــ حلو|د|

356898 ي
ل محمد محمود عفيفى|جم| دئى |بــــ طنط|د|

766864 وى|لحج|لعبــــد حسونه عىل |حسن  لعريش|بــــ |د|
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24o3o2 لسميع|ن جميل سعد عبــــد|يم| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

63o8o6 لحميد |لدين عبــــد |ل |رق محمد جم|رس ط|ي
درويش

ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|32889 ى رفعتـــ وصفى تـــوفيق| يوستـــي  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

4399o9 هيم عىل|بــــر|ء محمد |ل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

462565 د|سط محمد عىل ج|لبــــ|يه محمد عبــــد| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

7o7o|o لبــــدوى|حمد |زن مصطفى سعد |م ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

4o379o ل|لغز|حمد صبــــىح نجيبــــ |رس |ف عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|77444 ي محمود |نور 
ى حنفى رجي|لج|لحسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o6848 ه صبــــىحي سيدروحه | هيم|بــــر|مي  حقوق بــــنى سويف

3||693 ى|حمد محمد |لبــــنى  مي  ن|حقوق حلو

33o|85 لسعيد|هلل محمد محمد |منتـــ  |ن طنط|سن|طبــــ 

3577o2 مل محمد|د محمد ك|لضي|محمد  |بــــ بــــنه|د|

9|468o لحميد عىل  |محمد محمد عبــــد ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

6826|o هيم|بــــر|حمد |محمود حلىم | دين لشيخ|ره كفر |تـــج

4o5962 هيم حسن|بــــر|يه نرص حسن | تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

2|7788 لمنعم|مح محمد عبــــد|يه س| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|57|27 ى عطيوى|رس| ء محسن عىل حسي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

438823 ى و ى محمد موىس|حسي  ئل حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4o3638 ن|لمحسن سليم|لسيد عبــــد |دل |د ع|عم ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

34|6|8 فع|لش|ندى محمد محمد حسن  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

345699 لحليم|ندى محسن موىس عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

44995| |لمل|د محمد |ن فؤ|منيتـــ رمض| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

56496 هلل معوض|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

272255 حمد سيد محمد|ء |عىلي لسويس|معتـــ |علوم ج

26352o بــــرى|لج|لبــــيوم |دل محمد |ئى ع|م| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

25426| لدين|م |لد فهيم نجم حس|م خ|ريه |صيدله طنط

|28682 ع|لعزيز رف|د محمود عبــــد |زي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

266352 ى سمي  عبــــد لعزيز|ىط عبــــد|لع|نرمي  |ضتـــ بــــنه|علوم ري
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6|o382 ر|ل عم|رس كم|ي| ر|ي لمنصوره|ره |تـــج

36|65| د قطبــــ|مه رش|س|ن |يم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|24928 محمد وليد محمد بــــيوم |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|7|529 صم محمد طه يسي|ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

78|394 ى طف محمد|منتـــرص ع| روجي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

44o679 فع|لش|هيم أحمد محمد |محمود إبــــر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

224344 ن|حمد محمود مهر|محمد  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

88o32| د  |ن مدحتـــ سليم ج|مري سيوط|ره |تـــج

498o7o |لوف|بــــو |بــــر محمود |لسيد ج|هدير  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|49846 عىل عمر محمد عطيه محمد ن|حقوق حلو

267936 عيل خليل عقل|سم|محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4o5288 ي وديع عبــــد |روم
لمسيح|لملك يعقوبــــ عبــــد |ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7794| لبــــكرى|هلل |لبــــكرى عبــــد |لد |خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48|9o| ن|لرحمن ذىك محمد ذىك رضو|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83o758 هيم محمد|بــــر|محمد سمي   ن|سو|بــــ |د|

353893 ى عبــــد|عبــــد ل|لع|لرحمن مجدي حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

44758o لصيفى|لحليم محمد |نىه محمد عبــــد بــــ دمنهور|د|

62677o لعزيز موىس|م محمد عبــــد|م هش زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|2|74 ي وجيه محمد |م|
لعكل|هيم |بــــر|ئى ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

259999 ء نبــــيل مصطفى مصطفى|رس| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2485|5 خ|لطبــــ|شوقيه لطفى يوسف  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7|55|9 لسيد حسن|هيم محمد مرزوق |بــــر|يه | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

875676 |  لعل|بــــو|لدين عىل |بــــ |حمد شه| سيوط|هندستـــ 

5426o لعظيم|يم عبــــد |لعز|بــــو |محمد عيد  بــــ بــــنى سويف|د|

9o6737 ىط محمود |لع|ن عىل عبــــد|نوره ج|تـــربــــيتـــ سوه

76|||9 حمد محمود محمد|رضوى  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

53o|5| زي|مد حج|ندى محروس محمد ح ضتـــ دمنهور|علوم ري

286964 لخول|ل محمود |جم| رن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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7|6|8| حمد|لحميد |نيس عبــــد |ل |جم| ند عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

54778 سم|ض ق|ن ري|ميمه شعبــــ| بــــ بــــنى سويف|د|

76983o ل محمد محمد محمد زغروتـــ|شمس جم لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

9|6o57 ى شعبــــ لم  |ن محمد س|نرمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

54|o53 هيم|بــــر|لغنى |فتـــ سمي  سعد عبــــد|ر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

239248 حمد يوسف|مل فتـــىح سيد | ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

23o52| حمد حنفى|دل عزتـــ |محمد ع دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

248677 لرحمن|ندى محمد حفنى عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

852573 ي بــــدر محمد 
لصغي  محمد|تـــفى لمنصوره|حقوق 

7o|753 ي|ر
ىط|لمع|بــــو |هد |لسيد مج| |ئى لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

846257 لسيد|لمجد |بــــو|ل حمدي |من م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

867698 لعزيز محمد|دي عبــــد|ء بــــغد|شيم ج|بــــ سوه|د|

5|8828 ل عوض حسن|ر رفعتـــ محمد كم|من تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|37645 لرحمن|حمد محمد عبــــد |محمود  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

875589 لس جورج ن ده |ج  قل|كي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

693o67 وى|لبــــر|لحسينى محمد |حمد محمود | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

7oo845 هيم محمود|بــــر|هيم |بــــر|حمد |محمد  لمنصوره|بــــ |د|

458o|o ف مصطفى عبــــ| بــــ|لخش|س مصطفى |رسر |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

648733 لهجرىس|دق محمد |هجرىس ص| محمود رض زيق|لزق|صيدله 

|667|6 زق|لر|حمد عبــــد |مر |نغم ع كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

424784 ي عبــــد |عمر محمد ر
ن|لسميع سليم|ضى سكندريه|ل|ره |تـــج

68737| بــــينى عبــــد |لمنعم |ء عبــــد |سم| لمنعم|لشر لمنصوره|علوم 

69o36| حمد|هلل عوض |حمد عبــــد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

87634| سكندر  |دى مدحتـــ لوندى |ش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

36o99| حمد|لسيد |لنبــــى |ميتـــ عبــــد|س |بــــ بــــنه|د|

2569|8 لبــــدرى|جر عىل عىل |ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

78o853 لعظيم|حمد عبــــد |م |ل حس|كم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

368677 يف رمض|رمض ىط|لع|ن عبــــد|ن رسر |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي
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768857 محمود عيد عىل محمد ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

768|52 لح|مه ص|ئى محمد سل|يه ه| لعريش|تـــربــــيتـــ 

4463|6 ش|لفر|مه محمد محمد |س|عمرو  بــــ دمنهور|د|

48273o ى محمد حس|منتـــ  ى سيد|هلل حسني  ني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

697876 لسعدئى محمد|ء محمد |سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6|8689 لحميد مسعود رودس|محمد عبــــد ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

7865|| لق محمد بــــدوى|لخ|ندى محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

64|4o| لسيد|ح محمد |رغده صل زيق|لزق|بــــ |د|

78o463 م فوزى محمد عىل|ندى هش زيق|لزق|نوعيتـــ 

|6684o لحليم|هيم عبــــد |بــــر|لحليم |ندى عبــــد  هره|لق|صيدله 

8|o55o لح عمر|ل ص|محمد جم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

246|53 ج|لق حج|لخ|م عبــــد|حمد هش| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

59o33 ح|لفتـــ|ئى محسن محمد عبــــد |م| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o8||8 نفيسه سيد محمد بــــيوم حنفى محمد |ره طنط|تـــج

247248 م|م|د محمد |لجو|لدين عبــــد|د|م عم|هش ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

33o769 ي عبــــد|عبــــد
ي|هلل عفيفى

هلل عفيفى |بــــ بــــنه|د|

755o|3 ه  س|هيم عبــــ|بــــر|مه |س|ني  زيق|لزق|حقوق 

64|954 حمد محمد|ذ محمد محمد |مع مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

649o95 وى عطيه|لشبــــر|حمد |ئل |حمد و| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

43|24| هيم|بــــر|تـــ |لحميد بــــرك|ره محمد عبــــد |س |علوم طنط

||6|94 لس م هر محسن خله|كي  ى شمس|تـــج ره عي 

9||425 ن |حمد سليم|ح |لفتـــ|كريم عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|7o53 حمد محمد محمود|طمتـــ |ف هره|لق|بــــ |د|

755586 ء محمد سعيد متـــول|سم| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

4927o طمتـــ محمد محمد مبــــروك|ف ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

622o58 |م وف|لسل|تـــسنيم وهبــــه محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

5|993| ى عبــــد |ي رتـــ|لعزيز صبــــىح عم|سمي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

9o9898 مد محمدين |مصطفى جوده ح ج|ره سوه|تـــج

764|7| لرحمن فرح|لرحيم عبــــد |ء فوزى عبــــد |ل| تـــمريض بــــور سعيد 

9o7o44 لدردير |مي  |ل|ه |لل|حمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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5478| لحليم|رع عبــــد |حمد ز|يتـــ | علوم بــــنى سويف

9|o237 مجد رمزى صموئيل |ردين |ن ج|طبــــ بــــيطرى سوه

64|9o7 هيم|بــــر|طف محمود منصور |مريم ع زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

776288 حمد|ل |ء محمد جل|ل| زيق|لزق|طبــــ 

756o29 مصطفى محمود محمد يشي ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

2|34o4 لمغربــــى|حمد |م حمدى |دين عص|ن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

485o|7 دهم محمود محمد طه| ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

52|33o لملوى|منيتـــ حمدى محمد دومه | تـــربــــيتـــ دمنهور

63675o ن|هيم عثــــم|بــــر|عيل |سم|يىح فتـــىح  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

82926 هلل|م سويلم عوض |محمود حس ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

252|5o ل رجبــــ جعفر رجبــــ|جم| روفيد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

247oo4 لوزير|مصطفى محمد محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

226|4o مل يؤنس|رتـــن محسن ك|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

636o82 لسيد محمد محمود|حمد |مل | زيق|لزق|علوم 

|33366 ديفيد مجدى رفعتـــ ليسكو ن|حقوق حلو

9|26oo ي |حمد |د محمد |زي
لتـــفى شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|

كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

3||458 ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|ع |ل رف|عمرو جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|o743 رى|لنص|لسيد |هيم |بــــر| |ر|ي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

68989 حمد|طف عبــــدربــــه |عىلي ع لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

272o|8 هلل|مد عبــــد |ود ح|لسيد د|ء |ل| شمون|نوعيتـــ 

36o958 وق  مد محمد عبــــود|لسيد ح|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o835 ى|سم|نور بــــدر  عيل حسي  ن|حقوق حلو

428223 لصعيدى|ض سعد |ن طلعتـــ ري|يم| |طبــــ طنط

774542 لسيد|مه عجىم |س|جر |ه زيق|لزق|نوعيتـــ 

26439| ن|هيم سلم|بــــر|هلل |ء عبــــد|رس| |نوعيتـــ بــــنه

646283 خلود حسن سعد رجبــــ ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

78|494 د|حمد عو|لد |يه خ| زيق|لزق|حقوق 

88288o فنجرى  | لوف|بــــو|رس |سهيله ي سيوط|بــــ |د|

6634o ه محمود جمعه|دهم محمد بــــ| ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ
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2473|6 ل|حمد هل|حمد مصطفى | تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4o6o6| دم|لبــــرع بــــهلول |مريم محمود محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

839976 دي|ء صبــــري زىكي عبــــ|سم| دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

5|4656 لعزيز|لعزيز عوض عبــــد |مل عبــــد | تـــربــــيتـــ دمنهور

8o4629 ن|هيم سمع|بــــر|هر |مريم م ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

696|53 فظ طلبــــه صقر|لحسن ح|بــــو |م |حس ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

66493 لدين محمد|هلل محمد نور|منتـــ  لفيوم|ر |ثــــ|

762o6o يوسف عيد محمد غريبــــ ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

647638 لـله|رص محمد عبــــد |لسيد ن| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2862|5 دق بــــرسوم بــــطرس|ص| مرثــــ ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

2346o6 د محمد رجبــــ محمد|يوسف عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

822|5| ى|نجوي حسن ص لح حسي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

245352 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ء |شيم ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

759449 هيم عىل|بــــر|ن غريبــــ |يم| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

6|7234 رسكورى|لف|يه مجدى محمد | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8788|7 شد  |عيل ر|سم|عيل محمود |سم| سيوط|حقوق 

769|72 هلل|ن ضيف |دل سلم|محمد ع ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

262o34 ح محمد جمعه|لفتـــ|حسن محمد عبــــد |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

82o6oo بــــ|لوه|لم عبــــد|لدين س|ء |حمد عل| ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

7o2849 ج صقر|حمد حج|لحميد |رق عبــــد |حمد ط| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

37o|8 د محمود|حمد محمد رش| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

76o379 مؤمن محمد محمد مصطفى ى شمس حقوق عي 

7|7|7| ى  لجمل|هيم |بــــر|يمن سعد |نرمي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

638927 لبــــديع محمد محمد عطيه|دل عبــــد |ع زيق|لزق|نوعيتـــ 

327o|5 لم|لحميد س|منيتـــ مسعد طه عبــــد| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|65468 وى|ر سيد محمد نزل|من ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

449624 بــــ|هيم رزق دي|بــــر|عمرو محمد  |بــــ طنط|د|

2|9o55 م رجبــــ رفعتـــ محمد|سل| ى شمس|تـــج ره عي 
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242737 مر|محمد عيد محمود حسن ع هره|لق|هندستـــ 

56992 رضوى نور محمد بــــدوى ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

26|74 ي
لسيد محمد|تـــتـــ |بــــر شح|ص| دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

365o|6 حمد|حمد هريدى حنفى | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

259378 حد نرص|لو|ن محمد عبــــد|نوره شمون|نوعيتـــ 

85o997 تـــ|بــــر حسن بــــرك|منيه ص| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

788577 لكحىك|حمد |هيم |بــــر|رس |ر ي|عم هندستـــ بــــور سعيد

3|o8o4 لخطيبــــ|لد فهىم فتـــىح |عمر خ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|6|o|4 لرحمن|ن عبــــد |ل شعبــــ|لع|نور عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

4264o2  |ل محمد |منى بــــل
ى
عي|لرف|لدسوق سكندريه|ل|صيدله 

233oo لمول لبــــيبــــ|د |رق ج|لرحمن ط|عبــــد  هره|لق|حقوق 

8|o47 حمد محمد|حمد يوسف | مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

32|332 بــــ حسن|لوه|رق محمد عبــــد|ط ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

324847 حمد مصلىح محمد مصلىح| ى شمس حقوق عي 

784o58 ي|م محمد وصيفى |سل|
ى

تـــى|لسيد ع زيق|لزق|حقوق 

5|36|6 ح|لفتـــ|يد عبــــد |لحميد مرصى ز|عبــــد  عه دمنهور|زر

8|695| فتـــىحي ممدوح فتـــىحي سيد ي|بــــ |د|
|لمنى

857o77 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|حمد جمعه عبــــد| سيوط|علوم 

5667o س محمد|حمدى حسن عبــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|2625| ئى|ليم|د مجدى محمد |زي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

892o33 رك |يد مبــــ|م ع|ل عص|فري سيوط|بــــ |د|

|37|55 لدين مصطفى محمود عمر|سيف  ى شمس|تـــج ره عي 

633369 ف محمد عبــــد|إسل هلل|م أرسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64o669 حمد|لسيد محمد |للطيف |لسيد عبــــد | زيق|لزق|نوعيتـــ 

2|3|63 ى عبــــ|س|شمس  س محمد|مه حسني  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

75943| ن محمد أحمد|ء رمض|رس| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

778283 ى|بــــر| |حمد رض| هيم حسي  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

79|478 لمقصود عىلي|حمد محمد سعد عبــــد |ره |س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

838462 |ئل وليم حن|سيمون و قرص|ل|فنون جميله فنون 

773353 وي|لعشم|لسيد |لسيد محمد عبــــده |ن |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

6429|| سم|لق|بــــو|م حمد |لسل|ن عبــــد|يم| زيق|لزق|صيدله 
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85o87 هلل|حمد عبــــد|ن |محمد شعبــــ ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

47||4 ي عبــــد |دل عبــــد |سميه ع
ي|لبــــ|لغنى

ى
ق هره|لق|بــــ |د|

769857 حمد محمد|ل سعيد |نو ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|37233 ى عبــــيد|محمد  لسيد محمد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

3525| ن|ل عىل سليم|ن كم|نور ن|بــــ حلو|د|

4534|o وي|لمنط|يه يوسف محمد يوسف | لشيخ|بــــ كفر |د|

5o98o حمد محمد|حمد نرص | صيدله بــــنى سويف

545693 ي  بــــ|لوه|حمد محمد عبــــد |يحن  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

858322 دل فهىمي يوسف|نه ع|دمي ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

2258oo لمنعم محمد|عمرو محمود عبــــد لمنصوره|حقوق 

783272 ى |تـــم  عبــــده حسي 
هيم|بــــر|ئى زيق|لزق|عه |زر

32|968 هيم|بــــر|لمنعم |مه عبــــد|س|سلىم  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

678439 ره حسن محمد عىل|س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27949| حمد حويتـــ|لمنعم |ل عبــــد|محمد جم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

264968 لسيد|فتـــىح جوده | محمد رض ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

754||3 حمد|يسم غريبــــ |ء |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

5349o| ن|لرحمن زيد|مل عبــــد|هدير عزتـــ ك عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43723 بــــ|لتـــو|حمد سعد عبــــد |محمد  ن|سو|بــــ |د|

5|3959 ف سعيد محمود هل|ء |عىلي ل|رسر إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

252978 بــــ|محمد منصور خط| ند ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6|37o7 لعزيز|سمي  محمد سمي  محمد عبــــد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

84o39o جد|لم|نور عبــــد|لدين |ء |ن بــــه|رو دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6||453 وه|فهيمه مرىسي مخيمر حل لمنصوره|طبــــ 

345755 عيل|سم|د |جر فوزى عو|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4o3o27 ى|ل محمد ج|بــــل بــــر محمد حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o35o9 لم|هيم محمد حلىمي س|بــــر| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

45263| هيم جمعه|بــــر|ل محمد |م جم لشيخ|بــــ كفر |د|

4o663o دريس|حبــــيبــــه محمد نوبــــي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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6258|3 م|لسيد عز|محمود ثــــروتـــ محمد عىل  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

834o52 لحكيم عىلي حسن|عبــــد| عل دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

82548o بــــوزيد مغربــــي|محمد مغربــــي  ي للفن|
|دق قن|لفنى

9|72o6 روس |سك|ن |نوبــــ سمي  نعم|بــــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

864488 ي |لر|ي عبــــد|مصعبــــ عط
حمد|ضى ي صن. تـــ.ك

ن|سو|ع |فنى

|58739 مد محمد|يه محمد ح| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

7o3o6o لسيد حربــــ|بــــ |لوه|روضه حسنى عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

5|47o4 ى|يتـــ مهدي محمد محمد ل| شي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

442677 ى محمد عبــــد |لسيد ش|حمد |ء |رس| لرحمن|هي  لشيخ|ره كفر |تـــج

293|68 لمغربــــى|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |ح |لفتـــ|مصطفى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

334o28 ي 
محمود| لعل|بــــو|محمود عفيفى |حقوق بــــنه

83|9|2 س محمد|ح عبــــ|ن صل|يم| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4|439o لعزم|بــــو|لحليم |ح عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o9o65 ى محسن وديع جبــــره| مي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

856233 طمه محمد نجيبــــ ذىكي|ف ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

82334o ح محمود مرىسي|ر صل|من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43|79| ى|لرحيم ش|حمد محمد عبــــد | هي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

924374 ى  عيل محمد |سم|حمد |نرمي  زيق|لزق|حقوق 

77o9|2 لبــــطريق|لمنعم محمود |ء محمود عبــــد |رس| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

|77|23 هيم عىل محمد|بــــر|ء |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|4|835 ى بــــديع| رص عط|ن| مي  ى شمس|د| بــــ عي 

|72|89 مل|يد ك|مفيد ع| مي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

62|74o لسعيد|ر ربــــيع |لـله مختـــ|هبــــه  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

28458|  عبــــد|هلل دي|منه 
ى
دى|له|بــــ صوق ي |

لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

53o49 د|ك مسعود عي|عزيزه مل أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

345772 وى|محمد سيد عىل محمد مك |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

42784 ح بــــدر سيد|لفتـــ|د عبــــد |جه هره|لق|بــــ |د|

646654 ى |حمد محمد | رتـــ|لمرىس نو|لخرصى ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

459598 ر بــــكي |لغف|مريم محروس عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|
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255479 للطيف|حمد عبــــد|لفضيل |بــــسمه عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

45333| لبــــيىل|زى |هلل محمد غ|محمد عبــــد  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

627677 ن محمد محمود محمد عيسوى|نوره ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

76429o هلل|حمد حمدى عىل محمد فرج | هندستـــ بــــور سعيد

253944 ف|حمد عىل خل|محمود  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

42o738 لعزيز عىل|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

64|65| ه مىح  لدين|لدين محمد مىح |ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49o637 وى|لغربــــ|وي |لرخ|ن محمد |م رمض|ن عص|رو لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3||7|6 ن|حمد رسل|متـــ |س|ن |فن| ى شمس حقوق عي 

497|65 لعزيز|آيتـــ نرص محمد عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26793o لمنعم يونس|ن عبــــد|لمنعم شعبــــ|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|6733 للطيف|لسيد عبــــد |م |نورين عص ره دمنهور|تـــج

|5689| حمد|زق |لر|رس محمد عبــــد |ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

688o46 لبــــدرى|بــــدين |لع|ضىح مجدى زين  لمنصوره|حقوق 

7o|o23 ى|عطيه عبــــد | لسعيد عط| هلل حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

529355 دى|وي مبــــروك عىل عبــــ|لشه|حمد | لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

358||5 حمد|هيم |بــــر|حمد |محمد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

6|7o23 هلل|هيم محمد عىل عبــــد |بــــر|رضوى  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

63||57 لسيد عرفه|موئى |لديد|لعربــــى |ء |ل| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|77225 لحليم|روق عبــــد |رق ف|رتـــ ط|ي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3569o4 ي محسن عبــــد|ه| رن
لرحمن محمد|ئى |تـــمريض بــــنه

|4576| لعزيز|حمد عبــــد |رق |م ط|سل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6|36o9 د عليوه|لجو|لقوى عبــــد |مروتـــ حسن عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

85o345 لدين محمد|حمد عز|لدين |عز ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

6438o7 م حسن عيس|بــــ بــــره|يه|محمد  زيق|لزق|حقوق 

|26446 ء محمد عىلي محمد|ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

637745 ي محمد ع|م|
حمد|طف سمي  |ئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34o932 ود|لرحمن د|لرحيم عبــــد|رص عبــــد|لرحمن ن|عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

489979 لسيد|لسيد جمعه |طف |ع| رن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

882249 مجد لبــــيبــــ جرجس  |سل |بــــ سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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2|86|3 ي
وئى ك مرزوق|جح سدر|ن| في  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

6o7368 ر|لجع|هيم |بــــر|ل |ر كم|من عه مشتـــهر|زر

496459 ن شلبــــي|د شعبــــ|رحمه عطيه فؤ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

234oo7 ف حسن ص|ل |جل دق|رسر تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

369324 لرحمن|للطيف حسنى عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد زيق|لزق|صيدله 

85o44o لد سليم سيد|ندي خ لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

8|587| حمد حسن|نهله فرج  ي|تـــمريض 
| لمنى

8|4459 لس عم د نبــــيل جمعه|كي  ره بــــنى سويف|تـــج

667|5 هلل عىلي|ء سيد فرج |عىلي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

298483 لصمد يونس|محمد يوسف عبــــد ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

699532 لم|حمد س|ره زغلول |س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

||93|7  سمي  سيد|
منيه مصطفى ى شمس|زر عه عي 

646||9 ى ع|ي تـــه|بــــو شح|دل فتـــىح |سمي  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

2|2537 لدين محمد عويس|ء|حمد عل| ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

22879o هيم|بــــر|رجبــــ محمد | رند ى شمس| لسن عي 

8373o7 لحق|جر محمد فهيم عبــــد|ه دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

7o7553 يبــــ|لش|لحكم |ل عبــــد |جم| ربــــ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

45o|87 يد|محمود محمد مصطفى ع ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

868772 ي|ر
ح طه محمد|لفتـــ|عبــــد| ئى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

8|492 تـــ|حمد محمدي عرف|زينبــــ  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

223396 عيل|سم|لمنعم |دى مسعد عبــــد|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|945 مد خليفه|رتـــ محمد ح|س ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

89o873 شم  |ء عىل محمد ه|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6763o2 تـــ|م محمد بــــكر عويد|ريم حس لمنصوره|ره |تـــج

32564 لقوى|ح عبــــد |لفتـــ|مه عبــــد |س|محمد  ى شمس|زر عه عي 

2285|6 خلود محمد محمود محمد ى شمس حقوق عي 

82642 هلل محمد|ئل نور عبــــد |و تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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53622 د محمد|مروتـــ محمد فؤ تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|54487 لعزيز|لكريم عبــــد |حمد عبــــد |لكريم |عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

4o2o|3 لعزيز|هلل محمد عبــــد|حمد عبــــد |معتـــصم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|592 ى  حمد|محمود محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

59|75 محمد سيد رويع محمد ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

762374 ى لبــــلبــــ|لح |محمد مصطفى ص مي  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

773o3o لبــــقرى|هيم سعيد محمود عىل |بــــر| ى شمس حقوق عي 

|38396 حمد جمعتـــ|مه |س|يه | ى شمس|د| بــــ عي 

8o9662 لعظيم|بــــر عبــــد|محمود حمدي ص ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|2382o حمد عىل|رضوى مصطفى  هره|لق|ج طبــــيع |عل

25424 م فخرى بــــرسوم|عص| رين|م هره|لق|عه |زر

284827 حمد محمدحسن|مريم عمرو  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|65|43 ى|رح ى محمد حسي  بــــ حسي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|63|84 للطيف|م عىل عبــــد |لسل|ء مسعد عبــــد |رس| ى شمس|تـــج ره عي 

34o678 ح|لفتـــ|لدين عبــــد|ح |محمود صل| حل ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2626o6 مصطفى كرم محمد عىل ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

228249 م فتـــىح محمود عىل|بــــسنتـــ حس تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

27o624 ن بــــدر|م محمد رمض|د حس|زي ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

3642|2 ى بــــكي  عبــــد|حمد حس| هلل|ني  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

45|889 تـــه شعيشع|ل شح|كرم جم| سكندريه|ل|حقوق 

325243 لدين ذىكي محمد|م |يوسف عص ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

9o25|5 ج |محمد محمد وش| ن|ر لسويس|معتـــ |علوم ج

43||9o لعزيز محمد عمر|حمد عبــــد |رحمه  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4|4745 بــــو طويله|ء محمد سعد |آل سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

26||97 وى|لص|منى سعيد فضل  لفيوم|ر |ثــــ|

2626|| حمد محمد فرج محمد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

272386 بــــ محمد|لوه|بــــ محمد عبــــد|مه لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

72475 ن|يدى قرئى فخرى عمر|ه لفيوم|حقوق 

28o298 ى تـــ بــــ|لتـــو|حمد عبــــد |لح |مر ص|حني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3949o لغنى|دى عبــــد |له|يوسف محمد سيد عبــــد |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل
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57o|4 ى|سم ح سعد يوسف حسي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o67|o ن درويش|حمد محمد حس| تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

6|5694 لحسينى محمودعطيه|محمد حمدى  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

52o787 ه محمد رجبــــ يوسف عىل محمد أمي  علوم دمنهور

22o57| ن|م محمد عوض غزل|هش| دين ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|53754 نور فرغىل|ئى |ديه ه|ن هره|لق|لعلوم ج |ر |د

689355 هيم|بــــر|لسعد |بــــو |لعزيز |زيزى محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

344|4| لق محمد فضل|لخ|عبــــد| عل دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

27342| هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ره |س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7549o7 هيم أحمد|بــــر|د |محمد عم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

894276 ن |ن محمد عىل عثــــم|يم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

5282o4 ل|لجم|تـــتـــ |ن شح|رفعتـــ رمض سكندريه|ل|بــــ |د|

646393 ر|لجز|هيم |بــــر|عىل حسن مرىس | ن|نرف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

277932 ر عىل فوزى محمد|من لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

56559 ج  محروس مسعود|ئى ن|ه ن|حقوق حلو

92o|8| حمد  |لسيد محمد |يه | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

758496 حمد|لكريم |رين محمد عبــــد |د عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|53426 سيد محمد حسن| رض ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|57o56 |لش|بــــ عدل عبــــد |يه|مل |
ى
ق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|5489 حمد عىل محمد مصطفى  | سيوط|بــــ |د|

3244o ىط|لع|لد سليم عبــــد |سليم خ هره|لق|ر |ثــــ|

|64284 لفضيل محمد|حمد محمد عبــــد | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8|8882 لذكر فهيم|م سعد |ريه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

8o52|7 ى بــــبــــ|دي عم|ف وي|د حني  ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

|669|o لرحمن|لرحمن محمد عبــــد |سلىمي عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

6|8567 لعلىمي|لسيد |لدين |م |محمد حس ط|حقوق دمي

||9o58 لعوضى|در |لق|لدين عبــــده عبــــد |ء |محمد عل |ره بــــنه|تـــج

8o7466 ل|دي صبــــىحي فتـــىحي سوري|ف ي|بــــ |د|
|لمنى

|22456 حمد|ن سيد|مريم حمدى رمض ى شمس|تـــج ره عي 

Thursday, September 6, 2018 Page 9601 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

49|94| ى|لع|لغنى عبــــد|نور عبــــد|يه | ل حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

893243 يمن محمود محمد |ء |صف سيوط|عه |زر

482326 هلل عوض خميس|حمد عوض سعد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

447963 متـــ|لىح سل|محمد نجيبــــ عبــــد| رن سكندريه|ل|بــــ |د|

5||979 وى|لسعد|م عىل رزق محمد |سل| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

25789o لح|ن ص|لسيد شعبــــ|حمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

85947| لس نبــــيل زىكي مرقص كي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

332739 لسيد جعفر|لد |حمد خ| |علوم بــــنه

436748 صف|مريم سمي  مهنى نسيم و لشيخ|ره كفر |تـــج

5||2|6 ضى|لق|هيم |بــــر|لسيد |لحليم |لسيد عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

343999 ل|لع|م محمود عبــــد|محمود س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4o3||6 مهند محمود حسن محمد حسن ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

496597 ل|لحميد جل|رمزى عطيه محمد عبــــد| لي|د بــــ دمنهور|د|

693745 ل|لش|لمتـــول |لسيد |ء حمدى |رس| ط|بــــ دمي|د|

777767 ي|لتـــلبــــ|يمن سعيد |حمد |
ئى |ره بــــنه|تـــج

538952 ندى محمد عويس عيد عىل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

269648 لبــــسيوئى|ح فهيم |لفتـــ|نسمه عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

856|92 حمد|ح |محمود طلعتـــ مفتـــ تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

25937o  ع|لغف|ء محسن عبــــد|لىمي
ى
مر|ر دسوق لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

494o|8 لبــــيىل|محمد حسن محمد حسن  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

32|55| ي|م |عمر عص
ى
لدين محمد شوق ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3o3|o لد|ح خ|لفتـــ|لد عبــــد|جر خ|ه هره|لق|حقوق 

7o9453 بــــينى |لرحيم |ل عبــــد |جم| رش طروش|ل|لشر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

774694  س|يدى محمد رفعتـــ محمد عر|ه
ى
لم|ق مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

37|338 ى عىل سيد عىل|ي سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2468|8 بــــومسلم|مصعبــــ سمي  محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

75678o جر محمود محمد مصطفى|ه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|63|5o هيم|بــــر|حمد محمد |م |مر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

445629 مصطفى عزتـــ عىل محمد عىل سكندريه|ل|ره |تـــج
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|26297 لحميد حسن|يوسف محمد عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

337995 س|زق عبــــ|لر|ح عبــــد|محمد صل دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

849925 ى محمد  حمد|ندي حسي  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

48o66o حمد عيس|بــــدين |تـــول حمدى ع|بــــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5263o2 لمطلبــــ حسيبــــ|هيم عبــــد |بــــر|محمود حسن  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9o553o حمد محمد |زق |لر|عبــــد| ر|ي دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7o522 ى|بــــ غ|لتـــو|عبــــد | لي|د نم حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

696733 بــــد محمود محمد|ء ع|سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

898439 قتـــ كرم | حمد محمد |رسر ج|عه سوه|زر

43|o23 ده|ره فهىم سعيد زي|س ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

44429| ي
بــــينى|دل محمد |ع| دئى لشر لشيخ|بــــ كفر |د|

5|228 ن|رص محمد محمد زيد|لن|ء عبــــد |رس| بــــ بــــنى سويف|د|

7o|679 ى ثــــ|ي لدبــــىل|لصمد |مد عبــــد |بــــتـــ ح|سمي  زيق|لزق|ره |تـــج

849649 هيم|بــــر|حمد محمد |ندي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

545253 ى|عبــــد  لرحمن سعيد محمود عىل حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

3||7o| وى|لمحل|لعزيز محمد |ر مجدى عبــــد|مي ى شمس|تـــج ره عي 

626936 عيل سعيد|سم|م |سلىم حس زيق|لزق|علوم 

9|7536 ح محمد  |لفتـــ|لد عبــــد|خ| دين سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

635924 |لنج|بــــو|محمد عىل | لنج|بــــو|ن |يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6oo75| حمد محمود محمود محرم|يه | |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

864724 ء محسبــــ عدلي زىكي|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|558|  عبــــد |ل مو|لع|فرحه عبــــد 
ى
ل|لع|ق مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

||7|32 ن رزق|م سليم|ئيل س|روف هره|لق|ره |تـــج

9|5442 ى هلل  |بــــدر فرج رزق | مي  سيوط|ضتـــ |علوم ري

482734 لسيد|در |لق|در جمعه عبــــد |لق|منى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

37|5o2 جر محمد حسن عىل بــــدوى|ه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

459|44 لسيد|حمد |لسيد |حبــــيبــــه  |حقوق طنط

835354 ي عىلي| مه
صبــــري مرتـــضى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

434852 د|لسيد مر|حمد محمد |رتـــ |س |ره طنط|تـــج

46463| هيم|بــــر|ء محمد فتـــىحي محمد |شيم ط|بــــ دمي|د|
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448|77 حمد عىل عزبــــ|ء |عىلي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4o8545 س|لتـــر|محمد يوسف | زينبــــ رض ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|9o23 لسعيد|لنور |لنور أبــــو |لحميد أبــــو |طمه عبــــد |ف ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

355697 لد محمد محمد|خ| ر|ي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7|2|93 لسيد|ن شلبــــى فرح |ل سليم|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9|55o7 لحفيظ  |نور عبــــد|ن |لرحمن شعبــــ|عبــــد سيوط|بــــ |د|

34727o لمهدى|يتـــ محمد حسن محمد | مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

43o965 ف سيد|هبــــتـــ  ن|حمد محمد سلط|رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|48959 لربــــ زيد|د |حمد ج|طمه |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|2o6|4 بــــيشوى لبــــيبــــ يحن  لبــــيبــــ سيوط|هندستـــ 

6o5326 عىم|ل|حمد |لبــــسطويس |م |هلل عص|منتـــ  لمنصوره|بــــ |د|

46873 تـــ محمد محمد|هدى شح ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

69324 ى|دى محمود |ن| دين مي  لفيوم|حقوق 

6|6325 ل محمود نجيبــــ|ده جم|مي ط|حقوق دمي

766|2 ل عبــــده|م محمد جم|ن حس|ريم|ن هره|لق|حقوق 

63|639 هيم|بــــر|سهيله عمرو محمد فوزى  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

224572 بــــوزيد|عمر محمد محمد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

296o44 محمد محمد ذىك مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

46735 محمود رزق عرفه محمد لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

235667 لمسيح|ن مجدى لبــــيبــــ عبــــد|ري|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4822|| هيم محمد|بــــر|د |هيم فؤ|بــــر|ذ |مع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

895445 حمد حسن |لرحمن مملوك |عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|5586 ى|د عبــــد |ندى عم للطيف حسي  هره|لق|ره |تـــج

227|o7 ن يعقوبــــ|رق سليم|م ط|هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

29898 سعد|ئل يوسف |ندرو و| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

423266 هلل|طف محمود خلف |محمود ع بــــ دمنهور|د|

447246 لم|ن س|در رمض|لق|فظ عبــــد |مصطفى ح ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

36o953 لسيد|ل |محمد كم| رن هره|لق|لعلوم ج |ر |د

32|447 يوسف نبــــيل فهىمي فوزي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

78o5o3 محمد محمود حسن محمود حسن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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2|2536 ى |مصطفى حس ى|حمد حس|ني  ني  لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

|54|6o لرحيم|لرحمن ممدوح محسبــــ عبــــد |عبــــد  ى شمس طبــــ عي 

48|377 لسيد محمد|هيم |بــــر|ء |دهم عل| سكندريه|ل|بــــ |د|

8o8742 عيل عىلي|سم|حمد عىلي | سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

32o539 ى |دل ي|محمد ع حمد|سي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|6749 م فتـــىح محمود|زم هش|ح هره|لق|ره |تـــج

492889 وى|لفرم|لمعىط محمد |حمد محمود عبــــد | ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|3634o ن لمسيح|لبــــي  حلىم عبــــد | |مي  ى شمس|د| بــــ عي 

|252|3 وى|لرمل|هيم رجبــــ |بــــر|طف |محمد ع ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

752236 ى ن عبــــدون|لح سليم|ح ص|ر صل|ني  زيق|لزق|ره |تـــج

429oo8 يف|حمد |لسيد |هند أحمد  لشر |نوعيتـــ طنط

4622o |لبــــ|لدين رجبــــ عبــــد|عمرو نرص
ى
ق ن|بــــ حلو|د|

5295|o دى|بــــوش|عىل عوض عىل  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

7o8756 لمهدى|لسيد |تـــه |هيم محمد شح|بــــر|ء |سم| لمنصوره|بــــ |د|

35|324 لد محمود ذىك محمد نرص|ندى خ ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o5o|2 ى محمد عبــــد   أحمد حسي 
لمنعم|مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

86|68 لسيد|ح |حمد صل|ندى  إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

6o4382 ي عبــــد|مصطفى عم
عىم|ل|دى |له|د مصطفى لمنصوره|هندستـــ 

7768|2 ن|لسيد عثــــم|لسيد عطيه |مريم  زيق|لزق|بــــ |د|

76o24| حمد محمود سيد|لد |خ لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

9ooo|| حمد يشى خلف محمد | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3359o6 حمد|جر رجبــــ تـــوفيق |ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

645735 ه|لجو|ل حلىم عبــــد |جم د عمي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

2|4o2 حمد|ضىح سيد محمود  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

259922 طرش|ل|ندى خليل بــــسيوئى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

26578o هيم|بــــر|دق |لص|لغنى عبــــد|مصطفى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

394|o لسيد محمد حسن|ر |من ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

42474| لسيد محمد حسن|حمد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

692||5 لمتـــول طه|دل |محمد ع ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ
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763992 لعفيفى|ئى محمد |لسود|نس |ن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

28396o ره|هيم عم|بــــر|ن |رجبــــ زهر هره|لق|حقوق 

37579 وي|حمد بــــسط|دل |ندي ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|7o988 ى |ي لعزيز|حمد مصطفى عبــــد |سمي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

5o2625 ى|يوسف د| رن عبــــيد| ود هرمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5o987 حمد|لم |هيم س|بــــر|ريم محمد  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

783429 هلل|ل حسن عوض |حسن جم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|7892 دي محمد عىلي|له ش|ه حقوق بــــنى سويف

7o38|6 ر|ح مصطفى دويد|لفتـــ|محمد عبــــد | رن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2285o م سيد|م|محمد نبــــيل  هره|لق|ره |تـــج

62863 يز|ن ف|يز سليم|ف| رن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|74o7o لد عىل محمد|عىل خ ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

84|4|3 لعبــــدبــــطرس|ل |نه كم|دمي ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

752373 هيم يوسف|بــــر|حمد محمود | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3|7466 هيم محمد|بــــر|نور |حمد | ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

25|475 سعد شنوده|ريو مجدى مني  |م ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

8o727o بــــي|مبــــ|حمد ربــــيع عويس | دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

77596| ى |ي م محمد|لسل|لسيد عبــــد |سمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

8|79|| ي عبــــد|بــــر|ء |سم|
لرحمن|هيم تـــوئى ي|عه |زر

|لمنى

4|5o68 ه رف| |هيم ند|بــــر|هلل |عي عبــــد|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

646884 ن|لغلبــــ|لرحمن عىل عىل عبــــده |عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

493o89 وى|هيم هند|بــــر|لعزيز محمد يونس |محمد عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

4|o63 ن|ن حسن مرج|يدى عثــــم|ه ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

9||372 لنبــــى محمد |ن عبــــد|حمد عثــــر| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

487625 ن خميس محمد|عيد رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

784o93 لمقصود|لسيد عبــــد|هيم |بــــر|محمد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

||823| هلل|يز عبــــد |طف ف|مريم ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

352243 ى|لنبــــى حس|ء عبــــد|لنبــــى عل|عبــــد ني  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

482o22 حمد|لسيد |س محمد |محمد عبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5oo66 ل عىل|لع|محمد ربــــيع عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج
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7654|6 ىط|لع|يمن فوزى عبــــد |محمد  علوم بــــورسعيد

266974 لسيد مرىس|ء سيد محمد |سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o9236 ي
ر|هلل محمد عم|محمد حسبــــ | دئى |بــــ طنط|د|

876264 ر |ر محمود محمد عم|عم سيوط|تـــربــــيتـــ 

2|2437 حمد محمد مصطفى محمد| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

649594 لسيد محمد|عزيزه محمود  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

5265|4 ح بــــدير|لفتـــ|ىط عبــــد|لع|بــــر عبــــد|محمد ج سكندريه|ل|هندستـــ 

648882 ع|لبــــي|لفتـــوح |بــــو |محمد محمد متـــول  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|9|83 طر|لسيد حسن محمد خ|لد |بــــ خ|يه| ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

7|6o53 لحليم|حمد محمد عبــــد |سهيله  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84258o لعزيز عىلي|عبــــي  عىلي عبــــد |نوعيتـــ فنيه قن

434|4 روق محمد|هلل رفعتـــ ف|منتـــ  ى شمس| لسن عي 

54235 هلل عمر عيد ذىكي|عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

286689 سط سيف|لبــــ|سط محمد وجيه عبــــد |لبــــ|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|5937 ق|غ ق|وى غ|ل رسر وى  |ل رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3864o س|هدير ربــــيع فتـــىح بــــديوى عبــــ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

444272 حمد شلبــــى|حمد |ن محمد |يم| لشيخ|عه كفر |زر

235794 ل|م جل|لسل|عمرو عبــــد| دين هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

437796 ه | لرحيم غريبــــ|حمد محمد عبــــد|مي  لشيخ|تـــمريض كفر 

637|38 لىح بــــرع متـــول|لىح عبــــد|عصمتـــ عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

853334 حمد|لعزيز |بــــ ممدوح عبــــد|يه| ي|بــــ |د|
|لمنى

627373 حمد مطر|حمد |لرحمن محمود |عبــــد زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9o3845 فتـــ عبــــده عوض |محمد ر ج|هندستـــ سوه

75|877 ى عبــــد|لعزيز ل|م عبــــد |سل| لعزيز|شي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

57374 حمد حمدى حسن|طمه |ف علوم بــــنى سويف

7933oo م مصطفى مصبــــح|حمد محمد مرتـــىح  س| ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ
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53465o ه زىك محمد عبــــد حمد|لرحمن |سمي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

48|774 م محمد محمد|لسل|م عبــــد |مصطفى عص ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

3|57o7 ف عىل |ء |لزهر|طمه |ف لمرصى|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

498|73 لغنى محمد |لدين عبــــد |ح |ء محمد صل|عىلي
صف|ن

بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|529| بــــتـــ محمود|ضى ثــــ|لر|يدى عبــــد|ه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

4|683o م|لش|ره أحمد تـــوفيق |س ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

77|87o دى|له|لسيد عبــــد |م سعيد |غر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o6|4| ى شلبــــى| حمد مسعد محمود حسي  لمنصوره|ره |تـــج

|53638 لصمد|بــــوزيد عبــــد |م |هلل عص|عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

24368| ى|ي ى جمعه محمد حسي  سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o4543 حمد متـــول سليم|ده مصطفى |غ لمنصوره|بــــ |د|

78o|92 هلل محمد أحمد|حمد محمود عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

|34o45 لركيبــــى|بــــر |لح ج|هلل ص|عبــــد  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|274|o لنبــــي محمد|يمن محمد عبــــد |حمد | ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

453375 وى|لطنط|مل عىل |سيف محفوظ ك لشيخ|هندستـــ كفر 

425324 سط|لبــــ|رق متـــول عىل عبــــد |ء ط|شيم سكندريه|ل|بــــ |د|

46637 هيم عىل محمد|بــــر|سميه  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6775|8 لعزيز غيثــــ|لحميد عبــــد |زم مجدى عبــــد |ح لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

776664 لق خليل|لخ|هبــــه محمد عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

625934 ى محمود|خ لد محمد خي  زيق|لزق|حقوق 

9|2|28 بــــيوس |غ| بــــ|ئيل رفعتـــ بــــرن|ميخ ج|هندستـــ سوه

63|4o5 ى جم|ي در منصور|لق|لدين محمد عبــــد |ل |سمي  زيق|لزق|صيدله 

82397| ك|لمل|صموئيل عبــــد| فيليبــــ حن سيوط|ره |تـــج

76353 دى فهىم|م صفوتـــ ن|بــــر|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

9o6587 لق |لخ|د عىل عبــــد|ن ج|نوره سيوط|حقوق 

49297| محمد مصطفى محمد مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

693384 لسيد جبــــر|طمه محمد جبــــر |ف لمنصوره|صيدله 

2|9383 ف شمندى|لد عس|محمود خ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف
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497262 رس محمود عوده|بــــسنتـــ ي تـــربــــيتـــ دمنهور

6455|6 عر|لش|لغنى |دل عبــــد|ره ع|س لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

675862 حمد مصطفى|ء فتـــىح محمد |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6o5597 وى|لقرنش|حمد حسن |وجيه محمد  |حقوق طنط

768299 ه فوزى عىل خميس خروبــــ|جي ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|29485 لس وحيد سدر هلل|ك رزق |كي  ى شمس|تـــج ره عي 

339o84 هيم قمر|بــــر|سلوى سعيد محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o3526 ضل|هيم ف|بــــر|هيم محمد |بــــر|ء |حسن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

847358 وي حسن|ء عىلي بــــسط|لزهر| ن|سو|حقوق 

85885o هدير عىلي حسن عىلي ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

54|659 لصعيدى|حمد |مد |مه ح|س| بــــ دمنهور|د|

24435| هيم|بــــر|حمد عىل محمود محمد | هره|لق|هندستـــ 

237859 ئيل|م ميخ|ئيل ف|رى بــــخيتـــ ميخ|م هره|لق|ره |تـــج

495455 للطيف محمدين|ل عبــــد|مصطفى جم ره دمنهور|تـــج

4|8594  مرزوق|لش|هيم عبــــد |بــــر|نجوى 
ى
ق لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

8555o5 ي محمد محمد حسن
مصطفى ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى

22363o يف محمد عبــــد م|لسل|ندى رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|7792 دى|له|حمد محمد | |ي|م هره|لق|بــــ |د|

35|||3 حمد|متـــ |ح سل|طمتـــ صل|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85726| لىحي|جح محمد عبــــد|حمد ن| ي|بــــ |د|
|لمنى

6o7oo7 ئى|مل علو|مل رمزى ك| لمنصوره|ره |تـــج

4927o3 ف |يوسف  زى|د حج|حمد حم|رسر بــــ دمنهور|د|

67o75 ل محمد زىك محمد|رضوى جم بــــ بــــنى سويف|د|

62o68| ى محمد فرح|ه ى أمي  جر أمي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

6|6832 وي|لمن| |لنج|بــــو|ره محمد حسنى |س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

45936 س|لدين عبــــ|ل |رحمتـــ محمود جم ن|بــــ حلو|د|

49265 ى عزم سليم|ي مون|ن م|سمي  ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

87o567 دق عمر|مل محمود ص| ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

4|7|28 لسيد|لحميد |لسيد عبــــد|سط |لبــــ|محمد عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|4622| ى رف|سع ع مصطفى|د محمد حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|678| لمقصود بــــسيوئى قطبــــ|ء محمد عبــــد|رس| |علوم بــــنه
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|6o88| ىطي|لع|ىطي بــــهجتـــ عبــــد |لع|رضوى عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6o776 مه|مجدى نبــــيل وصفى سل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|732 لعزيز|لد سعد زغلول عبــــد |خ دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

229474 ى |ر |من حمد حسن|حمد حسني  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

8o2|23 لس يون هلل|د |ن حبــــيبــــ ج|كي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

284oo8 مل|ذ سعيد محمد زىك ك|مع ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

265223 لصيفى|لرؤف |حمد بــــشي  عفيفى عبــــد | |ره بــــنه|تـــج

498|3| دى|لرم|عيل |سم|هيم |بــــر|محمد | رن ره دمنهور|تـــج

495569 سعيد يوسف صبــــىحي يوسف بــــ دمنهور|د|

52572o ف محمد محمد |محمد  لخلع|رسر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

533|22 يضى شنودتـــ غبــــور|طف ر|ع| ني |دي سكندريه|ل|بــــ |د|

7o526| ن|لسم|س |مد عبــــ|س ح|ره عبــــ|س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

52|777 آيه عطيتـــ متـــولي حسن |علوم طنط

|72|o9 ل|لع|ل عىلي عىلي عبــــد |حمد محمد كم|مروه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77o689 لصغي |عيل محمد |سم|لد |ندى خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6|||o3 ل|لجبــــ|بــــر عىل |محمد ص ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

2378|| ن محمد عىل|جر مجدى شعبــــ|ه ن|فنون جميله فنون حلو

|75||6 ن محمد|زم رمض|جد ح|م كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

925oo8 ه محمد |لل|محمد عبــــد| دين ج|علوم سوه

4|9|35 بــــر حسونه|حمد ج|محمود  |حقوق طنط

4234o| وق رجبــــ عبــــد  رص عبــــد ربــــه حميده|لن|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

33275o ره|لسيد بــــكرى رسر| |عمر زكري |ره بــــنه|تـــج

494238 محمد سعيد محمد طلبــــتـــ مبــــروك خليل بــــ دمنهور|د|

45o458 |وى |لششتـــ|ىط |لع|وى عبــــد |لششتـــ|محمود 
لسيس

|هندستـــ طنط

7573|7 م محمد عىل صقر محمد|وس ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

68o84o ف |حمد | لشيخ|حمد |رسر لمنصوره|ره |تـــج

6356o| ى محمد |ي لسيد مصيلىح|حمد |سمي  زيق|لزق|صيدله 

83|38| هلل|لصغي  عبــــد|د محمد|ء فؤ|رس| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

626746 ء حسن ضيف عىل|وف زيق|لزق|بــــ |د|

8o3|8| لدين درويش|م شمس |ء عص|صف ي|طبــــ 
|لمنى
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|6o25 ض محمود مرزوق|لرحمن ري|عبــــد | ر|ي هره|لق|ره |تـــج

769242 يف محمد خليل موىس رسر حقوق بــــورسعيد

|39247 ى محمد |رح حمد|بــــ محمد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

688o85 يف  فع|لش|حمد محمد |م رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

6496o5 تـــتـــ عوض منصور|فيبــــى شح | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

688925 حمد|لحميد محمد |لحميد محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

645646 در |لق|لمنعم عبــــد |هلل عبــــد |لمنعم عبــــد |عبــــد 
يوسف

ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

864|98 د حسن|سعد فؤ|محمد  ي للفن|
|دق قن|لفنى

7o9832 لمتـــول حسن|لنصيف |بــــو |هد |يه مج| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

894|o9 ن |لمجيد بــــدر|حمد عبــــد|يه | سيوط|بــــ |د|

8435| بــــر عىل|لحميد ص|ء عبــــد |رس| لفيوم|لعلوم |ر |د

79o458 ن|ده نور نرص سليم|مي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

784378 د محمد محمد يوسف|نه ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

|5||29 لرحمن عىل|ل عبــــد |ن هل|يم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

642897 حمد|نىح  سعيد محمد | زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

489|64 وى|لرخ|حمد محمد |هبــــه حسن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7747o8 م|لسل|لعزيز عبــــد|م عبــــد |لسل|ء عبــــد |رس| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

5o7888 |بــــو سيف عبــــد |بــــو سيف |دى |له|عبــــد | دين
دى|له

سكندريه|ل|بــــ |د|

755329 هيم|بــــر|لدين |طف نور |ء ع|رس| عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

35865o حد|لو|حمد عبــــد|يتـــ محمود | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

638|59 هيم|هيم خليل محمدعىل إبــــر|بــــر|ن |نوره زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

858635 ى | حمد محمد|حمد حسي  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

28o974 محمد محمود ذىك جبــــر| ر|ي دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

4625|7 لخبــــى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|حمدى  لشيخ|بــــ كفر |د|

682o8| لفى|ل|دى |له|لسيد عبــــد |نىح  محمد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

752|59 ى عبــــد |د |زي م|لسل|حمد حسي  زيق|لزق|حقوق 

648|o3 هيم حسن حنفى|بــــر|ء سعيد |سم| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|54o66 دل سعيد محمد محمد|ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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6oo9o9 يد كريم|بــــو |مد رجبــــ |له ح|ه ى لي  |نوعيتـــ طنط

785933 شد|لحليم ر|هلل عبــــد |حمد عبــــد |محمد  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

8o6986 ي غندور عبــــد|سم|
د|لجو|ء حسنى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

34436| حمد رفعتـــ محمد محمود جبــــر| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

786|35 لشحرى|لشكور محمد |حمد عبــــد |مريم  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|5827 لرؤف|د لطفى عبــــد |ء عم|رس| ج|بــــ سوه|د|

358878 محمد سعد طلبــــه| دين ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

85oo5o لس  رمنيوس|لبــــي  رزق |كي  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

78|||o حمد محمد محمد عوض| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

449797 سم|حمد محمد حلىم ق|حلىم  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

245798 ىط فوده|لع|م عبــــد|هلل س|عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

528524 ف|عمرو عبــــد  لنبــــي محمد محمد رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

6oo5o| ن|لقوى عثــــم|مديحه يوسف عبــــد |بــــ طنط|د|

249962 م حسن عيس|عهود عص لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

8o865o شم محمد|د ه|لرحمن عم|عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

5|6229 ى ص|أيه مسعد  لح|لسعيد حسي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

69964o لسيد|لبــــسيوئى |لسيد |بــــ |يه| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

82556 جرجس سعيد تـــوفيق سعد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

82683| ى|ح رمض|لفتـــ|له عبــــد|ه ن حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

275234 كر فريد|لد ش|طمه خ|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36465| مه|همس محمد محمود محمد عطيه سل م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

8|47|2 ي عبــــد|ده كيل|بــــسمه حم
لجيد|ئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

|3o926 ئيل فهىمي|د ميخ|يكل عم|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

365o9 بــــورسيع|هيم |بــــر|بــــورسيع |ء |رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|4972 ف فوزى |ن |مرو حمد حبــــيبــــ|رسر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

854||7 عي|هيم فوزي رف|بــــر|ء |ل| ي|بــــ |د|
|لمنى

227925 بــــر محمود|د ج|ء عم|رس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

868848 بــــ|لوه|حمد بــــدوي محمود عبــــد| ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
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285o88 ى م نجيبــــ نسيم|عص| كرستـــي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5o2|84 حمد عبــــده محمد|م |محمد حس سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

484398 ل حزين وهبــــه|مز محمد كم|ر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

45566o حمد حسن محمد|آيه  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|28o4 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|طمه حسن |ف |بــــ طنط|د|

33|985 حمد محمد|رضوى مصطفى  |تـــربــــيتـــ بــــنه

82|77| لمسيح|م ورد محبــــ عبــــد|بــــر| ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

3|5692 حمد عزتـــ عفيفى|ء |شيم ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

7977| يف ه ى|رسر  حسي 
ي مصطفى

ئى لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

877258 ي|ر
ل  |د غ|فتـــىح عي| ئى سيوط|ره |تـــج

6|29|6 ض|متـــ ع|هيم حسن سل|بــــر| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

6299o9 حمد|ل محمد |لمتـــع|محمد مدحتـــ عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

36||o8 هيم|بــــر|ن محمد |ئى محمد رمض|م| |تـــمريض بــــنه

769427 حمد|حمد |لسيد |نور |حكمتـــ  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

3|8637 وق  ف عبــــد|رسر لسميع|لعظيم عبــــد|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4o9695 م|لش|لرحمن |لمنعم عبــــد |سم عبــــد |سمر بــــ |نوعيتـــ فنيه طنط

9o2249 حمد محمد |حمد محمد | ج|حقوق سوه

463757 رص بــــدوى محمد|ن| لي|د ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4333o3 لديبــــ|للطيف |لسيد عبــــد|هيم محمد |بــــر| |بــــ طنط|د|

4263|3 ى|د صبــــرى محمد بــــكر ش|جه هي  سكندريه|ل|ره |تـــج

49|56o رص|عيل ن|سم|مد |حمد ح|ن |نوره سيوط|بــــ |د|

4o|7o3 ل|لع|فظ عبــــد |ل فرج ح|لع|محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49|427 ن|رص عطيتـــ غيض|لن|ل عبــــد|فرحتـــ جم سكندريه|ل|حقوق 

5|98o7 لشخيبــــى|رك عطيه |ء مبــــ|أسم سكندريه|ل|طبــــ 

269|63 لسيد هويدى|ر هويدى |من ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

527832 لسيد|لمجيد |ره مىحي محمد عبــــد |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

522348 لمعىط خليفه|مه صبــــىح محمد عبــــد|ن سل|يم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4|5|o5 ي عبــــد  ل|م محمد محمود مرس|لسل|إنىح  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

238846 لمجيد|ح عبــــد|لفتـــ|موده محمود عبــــد هره|لق|ره |تـــج
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83oo7o سعد فكري|ده محسن |غ تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

6|5852 مل|لك|هلل محمد سعد |عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

32o732 م|مصطفى سعيد رشدى محمود عل تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|44988 د|ء محمد عو|يه عل| هره|لق|م |عل|

|498|7 لبــــصي |ن محمد سيد عبــــد |مرو هره|لق|بــــ |د|

343376 ى عبــــد|ح ي|لفتـــ|حمد عبــــد| ح|لفتـــ|سي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

77o324 لشوربــــىح |لعزيز |هلل عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

4o2o97 حمد|هيم |بــــر|حمد |مؤمن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2|482 دل محمد رجبــــ|جر ع|ه هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

443o48 لم|ح س|لفتـــ|ل عبــــد|ره جم|س لشيخ|طبــــ كفر 

696289 ي|لجو|لسعودى عبــــد |محمود 
د مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|5|85| حمد|ريم محمد مصطفى  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

843838 لم محمد|ن محمود س|يم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

7|6337 هلل|م صبــــرى عىل محمد عبــــد |هش لمنصوره|ره |تـــج

4|9364 ه | وى|لقرنش|تـــ محمد |حمد بــــرك|مي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|2748 هر محمد سليم|لظ|هلل عبــــد|محمد عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

58548 لعزيز|حمد هريدى عبــــد | |سه ي سويف
تـــمريض  بــــنى

522o5o تـــ | ف عبــــد|مي  م محمد|لسل|رسر ره دمنهور|تـــج

847477 لعظيم عىلي|نفيسه محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6o|6o بــــر مصيلىح|ء مصيلىح ص|سم| طبــــ بــــنى سويف

7892o3 ى|هيم نص|بــــر| ر عىل حسي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

892438 محمد خليفه فتـــىح محمد  سيوط|طبــــ 

8529|3 د محمد|د يىحي فؤ|فؤ سيوط|حقوق 

243599 ل عويس|لع|ء يسن عبــــد|دع ن|معهد فنى تـــمريض حلو

643658 لسيد يس|حمدى |ل|ن محمد |يم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

7o9774 ر|لنج|حمد عمر |لسيد عىل |م |له| ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

492422 ئى|لطن|تـــتـــ محمد |لرحمن شح|عبــــد  ره دمنهور|تـــج

848|2 ل|محمد عطوتـــ محمد بــــل ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|33|o لشيخ|حمد سعد عوض عىل | تـــربــــيتـــ دمنهور

7823|3 ن حموده محمد|لرشيد سعيد سليم|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 
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834o93 د محمد|ح رش|لفتـــ|عبــــي  عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|4875 حمد سمي  طه|مريم  هره|لق|م |عل|

5o4|5 ن|ل حس|لرحمن مصطفى كم|عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|4878 ى رمض|ن ع|رو ن|دل محمد حسي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

47o55 هر حسن محمد|هبــــتـــ م وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

53923o ف محمد ح|منيتـــ | فظ|رسر لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

7oo924 ى|ندى جل ل عىل حسي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

864236 ي ثــــروتـــ ج
لربــــ محمدين|د |مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

257733 جه|بــــوعج|م محمد |لسل|محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

766627 بــــ|حمد فتـــىح عبــــد زىك رسر| ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

763479 س مرىس|محمد يوسف عبــــ| رن بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

6|o76o ه مصطفى | تـــى|لزن|لسيد |مي  لمنصوره|علوم 

6|423o لودود عىل رزق|محمود محمد عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

5344o7 ى وس|بــــيل سيدر|مرقص ه| مي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3356o8 ن|هلل سليم|ن عبــــد|ندى شعبــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8264|o لنوبــــي|ر مجدي محمد يوسف |من دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

872o| لصمد|لعليم ربــــيع عبــــد |منيتـــ عبــــد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3573o8 لعزبــــ|ل |لسيد هل|حمد محمد | |نوعيتـــ بــــنه

4493o4 لىك|لم|حمد |د مجدى محمود سيد |زي ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6oo9oo  قطبــــ|بــــر|ن |نوره
ى
 دسوق

ى
هيم دسوق |حقوق طنط

8o7696 حمد|ن |حمد رمض|ء |رس| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

4|9|26 لسيد محمد أحمد  رسور|فوزى فرج  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

848675 حمد|دي |ره يوسف عبــــ|س ن|تـــمريض أسو

355o3o ئيل|مح سمي  مخ|س| فيول ى شمس|تـــج ره عي 

677377 ف عبــــد |مه |س| بــــ|لوه|د عبــــد |لجو|رسر لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

627||9 بــــ|لسيد عىل محمد دي|حمد |محمود  زيق|لزق|بــــ |د|

422983 زى|لحليم غ|لحليم سعد عبــــد |خلود عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

23768 لحميد|لد سمي  عبــــد |عمر خ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

336494 ى شنوده|مريم وجيه موريس بــــش ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى
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42|78 ح محمد|طمتـــ فيصل سم|ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

48353| لك|لم|ح عبــــد |لفتـــ|ن سيد عبــــد|رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35468| دريس|هلل محمد دويبــــ معوض |منتـــ  عه مشتـــهر|زر

84292 ى|بــــتـــ |جح ثــــ|رى ن|م مي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6o52|8 محمد محمد عوض| رن ط|بــــ دمي|د|

774233 ح|حمد محمد صل|زم |ح لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

|75355 حمد عىل|لدين محمد |د |ندى عم سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

869357 بــــ محمد|مد دي|م ح|سل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75o4o2 دهم محمد سعد يوسف| حقوق بــــورسعيد

6o528 ى|عيل |سم|محمد يونس  مي  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

35|36| يم|زق غن|لر|بــــر زىك عبــــد|ن ص|يتـــ سليم| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

247362 دى|له|هيم عىل عبــــد|بــــر|محمد لطفى  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

355926 ى|دل سعيد |سعيد ع مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|37o|3 عىل محمد عىل محمد ى شمس|تـــج ره عي 

68234o يف  للطيف|هيم عبــــد |بــــر|حمد |مريم رسر لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9o4||9 عيل |سم|لنبــــى |هدير محمد عبــــد ج |تـــمريض سوه

37446 ديفيد تـــوفيق حلىم تـــوفيق تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

844699 لمجيد|هر عبــــد|د م|ء عم|صف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|42o84 هيم|بــــر|دى مصطفى محمد |ه ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

2682| نور|ل محمد |ر جم|من ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

452899 م عىلي حمد|عىلي درغ ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

63|363 ى مصطفى زىك  حمد قمره|نرمي  زيق|لزق|علوم 

77o68o  محمد نبــــوى
ى
م محمد محمد شوق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|8775 لبــــر|لحفيظ عبــــد|مه عبــــد|س|م |سل| هره|لق|علوم 

79|624 ن|لسيد حس|لسيد حربــــ سليم |محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

27|3o7 ن سعيد|بــــر طلخ|ر سعيد ج|مي ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6836|4 لمتـــول عىل|لمتـــول عطيه |حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

3533| حمد عىل|هلل |ء عبــــد |شيم ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

885o73 ل |حد عىل جل|لو|ء عبــــد|شيم سيوط|بــــ |د|
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|253|6 ى|لدين |ل |م عمرو جل|بــــركس حمد حسي  ى شمس هندستـــ عي 

786||9 ء عىل رجبــــ قورتـــ|شيم زيق|لزق|ره |تـــج

4|2743 لق|لخ|حبــــيبــــه محمد حسن محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

8753oo لبــــي  شفيق |نيلىل جورج  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

545|oo تـــتـــ|هيم شح|بــــر|هيم محمد |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6222o7 ى |محمد  م|لسل|لفتـــوح عبــــد |بــــو |لبــــحي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|63287 لعزيز|لسيد عبــــد |منيه فتـــىحي | ى شمس صيدله عي 

8o726| فريد| ل حن|كم| رين|م ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

9|7633 حمد محمد  |هلل محمد |عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

46|o6o بــــوحلوه|لمنعم |محمد زىك عبــــد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

87547| ى |حمد محمد حلىم | مي  ج|هندستـــ سوه

8938|6 لرحمن  |زينه فرج خلف عبــــد سيوط|عه |زر

48836| بــــوخشبــــه|ن حموده |عىل سمي  شعبــــ سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3657o7 ى عبــــد|ي لنبــــى حموده محمد|سي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

447242 ى مرج|م حنفى حس|محمد حس ن|ني  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

72779 ن محمد|ح سليم|تـــغريد صل لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

|7687o لحميد محمد|حمد عبــــد | |لي|د هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23o338 ف |عمر  ى ممدوح محمد |رسر ى|مي  مي  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4|o|24 لسيد|ر |ئى محمد مختـــ|ئى ه|ه |ره طنط|تـــج

76|88o ف نرص عىل|زينبــــ  رسر لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

783569 ه  ف عبــــد|ني  لرحمن خليل|ل عبــــد|لع|رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7857|2 ليش سيد|بــــو |ح |زيد صل عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

773986 ن|ن عثــــم|دل رضو|ء ع|عىلي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|7228 مر حنفى فهىم|لد تـــ|خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o364o لتـــ|بــــو حو|لمحمدى |حمد عيد | لمنصوره|هندستـــ 

|86|7 ي عص| م سعد خليل|نىح  ى شمس| لسن عي 

488|2| رى|ريمون زىك عوض مك ط|بــــ دمي|د|

477537 لسيد عىل|حمد محمود عىل |يدى |ه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

835638 حمد|لحميد |لرشيد عبــــد|محمود عبــــد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى
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6o5859 بــــ|لوه|ر محمد بــــسيوئى عبــــد|من |ره طنط|تـــج

639|42 محمد محمود محمد محمود متـــول تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

278227 لم|عىل محمود عىل س ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

8342oo ي |لر|د محمد عبــــد|زي
بــــوزيد|ضى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

456289 ف ف|ن |رو ضل مصطفى|رسر دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

4437o لغنى|ل عبــــد |هيم جم|بــــر|دهم | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

48o74o لسيد|بــــوضيف |جر مجدى عوض |ه ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

|2|545 قوتـــ|هيم ي|بــــر|مر |حبــــيبــــتـــ تـــ هره|لق|ره |تـــج

|27536 لمنعم محمد|محمد فتـــىح عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

338986 دق يونس|زق ص|لر|مريم عبــــد عه مشتـــهر|زر

68o67| بــــو مندور|لسيد محمد |يه | لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

5o|879 زق|لر|ء محمد عطيتـــ عبــــد|بــــسنتـــ عل سكندريه|ل|بــــ |د|

63o428 لدين|لق سعد |لخ|محمد سعيد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

2|92o3 هيم عطيه|بــــر|حمد |عمر  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

6466o7 ف |أحمد  زي|هيم حج|بــــر|رسر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

836947 لحليم|حمد عبــــد|لحليم |هلل عبــــد|عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

22o346 لسيد|حمد |م صبــــىح |محمد هش ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

753|55 ف |ر |عم م|لسل|لسيد عبــــد |رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7o4287 لعزبــــ شقره|مه مصطفى موىس |س|مصطفى  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

3|o8|9 لحميد|لدين عبــــد|فريدتـــ وليد وحيد  ى شمس حقوق عي 

4756o8 وق  ف عبــــد |رسر لعزيز|لنبــــى عبــــد |رسر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

5o|oo9 ن|بــــو عف|هيم محمد |بــــر|هبــــه بــــسيوئى  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

266963 لحكم حمد|ح عىل عبــــد |له صل|ه |تـــربــــيتـــ بــــنه

||9738 هيم|بــــر|هيم |بــــر|بــــ |يه|د |رين هره|لق|عه |زر

864543 لصمد|عي محمد عبــــد|محمود رف |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

422o44 سوىس|لبــــ|هلل ||ل محمد عط|جم| رودين ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

444|72 وى|لزفتـــ|هيم قطبــــ |بــــر|هيم |بــــر|لد |محمد خ لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

755||7 لسيد محمد| |ء رض|شيم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

754|24 حمد حسن|ء محمود |لشيم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 
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44768o لح|در ص|لق|رص محمد عبــــد |هبــــه ن سكندريه|ل|حقوق 

357o3| ىط مصيلىح|لع|لنبــــى عبــــد|محمد عبــــد |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

639435 لسيد|لسيد محمد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

43|96o يد|ء رجبــــ ع|ده عل|غ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

892855 حمد |در |لق|محمود عىل عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

839692 ى عبــــد|شيم لرحيم حسن|ء حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

65544 روق رجبــــ|محمود ف| شذ لفيوم|عه |زر

39|82 بــــورسيع سيد|ء سيد |سم| هره|لق|بــــ |د|

645482 ن فوده|حمد سليم|محمود  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

|78724 لغنى|لدين عبــــد |سلىم محمد وحيد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78o847 هلل|هيم محمد عبــــد|بــــر|رص |عمر ن ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

2|95o7 حمد|د بــــدوى |لجو|ره عبــــد|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

894323 للطيف سيد |حمد عبــــد|ء |حسن سيوط|بــــ |د|

8o|758 عيل|سم|م محمد تـــوفيق |حس ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

332483 لسيد|لسيد حسن |ن |يم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

37|489 حمد عيس|يه سيد مصطفى | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2677| ى رضوى محمد عزتـــ حسي  هره|لق|بــــ |د|

8599o6 ئيل|د شفيق ميخ|مي ميل|ر ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

646948 م|لش|لدين عىل |عز | ر|ي لمنصوره|حقوق 

24o92o ف عىل عبــــد|محمد  لمعىط|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o8|89 ى  ف |نورسي  حمد|لمرغنى سيد |لسعيد |رسر |تـــربــــيتـــ طنط

63oo63 حمد جميل محمد|لد |خ زيق|لزق|عه |زر

784595 بــــسمه رزق تـــوفيق محمود عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|6576 بــــ|لوه|هيم عبــــد|بــــر|شم محمد |ن ه|مرو  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

8263|8 هيم|بــــر|هلل |مريم محمد عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

348336 لسيد يونس|ح |لفتـــ|ئل عبــــد|هلل و|منتـــ  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

4|2698 ف |ق |رز| شم طلحه|بــــو ه|لسيد |رسر |بــــ طنط|د|

65388 ى|لتـــو|ء حمدى عبــــد|ول بــــ حسني  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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4|254 لجليل|طف رجبــــ عبــــد |يه ع| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

43|245 وى|لغربــــ|شم |دل محمد ه|نس ع|ن |ره طنط|تـــج

222o22 دى محمد|ر غريبــــ ن|من هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

883325 ي|ر
حمد لطفى  |رص |لن|عبــــد| ئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

78|7o3 لرحمن حسن|روضه محمد عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

27479 ى سعد|ل| ء سمي  حسي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

348838 محمد عيس| رحمتـــ رض |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4||97o ن|لسيد خليفتـــ عثــــم|لسيد محمد | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

89|4|| ي
حمد محمد صبــــره | |دئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||8633 لمنعم فهىم|محمود عبــــد | صف ى شمس|د| بــــ عي 

374|4| لعزيز|بــــر عبــــد|جر مصطفى ج|ه |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

88563| ف ف|ندى |س يز مكسيموس |رسر سيوط|بــــ |د|

6286o2 ى ع|ي طف أبــــوزيد محمد|سمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88o34| ض ملك  |جورج يوسف ري ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

47o72 حمد|لرحمن |ء محمد عبــــد |سم| ى شمس طبــــ عي 

694o4| ن|م عىل رمض|حمد حس| ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

269876 لمزين|محمود حمدى محمد مصطفى  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

776425 رى|لزغ|عيل |سم|حمد محمد |مروه حسن  زيق|لزق|بــــ |د|

|58|95 ح عىل|ن صل|رمض| دين هره|لق|طبــــ 

783||4 حمد |لحميد سيد|ر محمد عبــــد |من
ن|محمدعويج

زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

79|777 لرحمن|لم عبــــد|ح س|ده محمد صل|غ زيق|لزق|ره |تـــج

776|92 ي|ر
هيم|بــــر|لسيد |لسيد عرفه | |ئى زيق|لزق|طبــــ 

32256| ئيل|غبــــ روف|ر| رتـــ رض|س هره|لق|حقوق 

9||363 لمعبــــود|لحمد عبــــد|بــــو|لحمد رفعتـــ |بــــو| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

34953 ي|متـــ محمد عبــــد |س|محمد 
لرضى ى شمس|زر عه عي 

5||877 لبــــ فرج|عمرو محمد يوسف أبــــوط |علوم طنط

6o733| ف |بــــر|هلل |أيه فرج  لدين|هيم رسر ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

52o477 ه محمد ص ى|دق ش|ني  هي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

62|83o تـــ مجدى محمد رضو| ن أحمد سعيد|مي  لمنصوره|صيدله 
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65895 حمد ممدوح محمد فرج| ي|لسن |
|لمنى

6|75o3 وى|لعشم|سهي  مصطفى مصطفى  ره بــــور سعيد|تـــج

894976 ن عبــــده |م شعبــــ|حمد هش| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7899o4 ي|لق|لعزيز |رنيم محمود عبــــد 
ضى |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

422|36 ر حسن عىل حسن|مي |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

|5o68o حمد|هيم |بــــر|م |محمد هش ن|بــــ حلو|د|

257876 دى|له|لعليم حسن عبــــد|محمد مؤنس عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|628 هيم محمد|بــــر|ل ربــــيع |م| بــــ بــــنى سويف|د|

858346 هيم|بــــر|محمود بــــدر محمد  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

768779 ن|هيم سليم|بــــر|مه |حمد سل| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

52|6|5 حمد|متـــ محمد |جر فصيح سل|ه بــــ دمنهور|د|

49oo88 ف محمد |همس  هلل|لسيد فتـــح |رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

87|526 لمهيمن عىلي|حمد عبــــد|هند  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

28749o لسيد عىل قنصوه|محمد  شمون|نوعيتـــ 

||5373 لسعيد محمد|م |لسعيد هش| ى شمس|تـــج ره عي 

345|4o ى عزتـــ حمدي نرص حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

332984 ئى|لغري|هيم |بــــر|جدتـــ عىل عبــــده |م زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

826|o4 لي|لغز|حمد محمود محمد |ء |ل| قرص|ل|فنون جميله فنون 

5|6o38 ي
مر|منصور فرج عىل ع| دئى سكندريه|ل|حقوق 

|389|| ه حسن|لل|لكريم عبــــد |د |ج| نور ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

262o4 هينى|لش|بــــرى |لج|تـــى |لزن|حمد | |رن هره|لق|ره |تـــج

53432| ىط حسن|لع|ىط حسن عبــــد |لع|حسن عبــــد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

856566 لرحيم|زيد حسن شبــــيبــــ عبــــد دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

523929 هيم|بــــر|يوسف مدحتـــ متـــول مصطفى  سكندريه|ل|هندستـــ 

9oo348 ي |يوسف ثــــروتـــ نصيف بــــش ج|طبــــ سوه

546||2 ن هيم|بــــر|هيم يوسف |بــــر|نجيبــــ | مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4255o9 طف محمود|ء محمود ع|ول سكندريه|ل|عه |زر

884o64 هيم يىح حسن  |بــــر|يه | سيوط|تـــربــــيتـــ 

|6||2 محمد حمدى محمد محمود هره|لق|ره |تـــج
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|5o782 لعزيز|حمد محمد حسنى عبــــد | ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

638623 ن|ن حسن رمض|لرحمن عثــــم|عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

89o9o5 هيم |بــــر|حمد |ن صفوتـــ |يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

258|76 لغندور|عىل محمود محمد  شمون|نوعيتـــ 

699339 حمد متـــول محمد متـــولي| ط|ر دمي|ثــــ|

885762 سكندر |مديحه يشى رمزى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9||537 ى ف مسعد ف| |مي  كيوس|رسر ج|عه سوه|زر

432555 د جعفر|سع|ل|بــــو|ندى محمود  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

322533 لرحمن|لرحيم فرغىل عبــــد|د عبــــد|منيتـــ عم| تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

523988 هيم يوسف|بــــر|ء محمد |سم| سكندريه|ل|بــــ |د|

|5|394 م محمود عىل خلف|هبــــه عص سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

22547 محمد خميس محمد محمود دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

6|7|3 لمجيد|ر عبــــد |لستـــ|لعليم عبــــد |ء عبــــد |سم| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

6oo326 لشفوق عىل|هلل صبــــىح عبــــد |عبــــد  |ره طنط|تـــج

869o97 حمد محمد|لدين |م |نسمه عص ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

7755o3 تـــ مصطفى|لشح|محمد مصطفى محمد  زيق|لزق|طبــــ 

|5894o لمول|مر عبــــد |ل ع|زينبــــ كم ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

489728 ن يبــــى خليل|ئيل عج|صموئيل روف| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o|587 بــــ عيس|لوه|شم عبــــد |شم ه|ح ه|سم ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

62oo39 ى|روق عبــــد |ء سعد ف|لزهر| لمنعم ألفي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

226443 وى|ج|ل|ل |ل محمد كم|كم ن|معهد فنى تـــمريض حلو

|373|9 شد|يوسف محمود محمد محمود ر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

327|53 لمرضى حموده|مل قطبــــ عبــــد| ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

2|8o75 ضى|لر|حمد عبــــد|زن محمد |م ن|بــــ حلو|د|

47944| ن|دهم عىل محمد عىل سليم| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

692475 لديسىط|لسيد |مد |ن ح|حن لمنصورتـــ |تـــمريض 

7o8742 محمود تـــوكل محمود محمد خليفه صيدلتـــ بــــورسعيد

774387 لم محمد|دق س|لص|لسيد عبــــد |مجدى  زيق|لزق|طبــــ 

42595| م مكرم ذكرى|نه س|دمي سكندريه|ل|علوم 
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75|68| ي|ر نشأتـــ محمد |من
لبــــسيوئى لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

5224|2 لسيد | ن|ن محمد شعبــــ|آيتـــ شعبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|58o|7 مريم نبــــيل رفعتـــ محمد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

75455 س|م خميس محمد لي|سل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4892|5 |لنج|بــــو |لمنعم حسن عيد |ن حسن عبــــد|يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49o9o2 ئى محمد حسن|لورد|مريم ممدوح  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68o767 لمرىس|لعدل |هيم |بــــر|لعدل | |ند ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|466o6 عيل|سم|لرحمن محمد محمد |عبــــد  ن|حقوق حلو

777o35 م|لسل|لحفيظ عبــــد |هر عبــــد |ن م|يم| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|24o42 خ|لطبــــ|رص عىل |لن|ء عبــــد |رون ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

8o2||3 لس جرجس عي د ذكري|كي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

478666 ف عفتـــ ن|ندرو | شد|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

8|25|o ن|ره يونس عيد سليم|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

23|686 حمد محمد فتـــىح محمد| ن|هندستـــ حلو

8358| م طه سعد تـــوفيق|حس بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6492o3 حمد عىل|لسيد |ء |سم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6352o هلل|شم محمد عبــــد |يوسف فتـــىح ه ن|هندستـــ حلو

7o3334 ى محمد ص|ي بــــوسبــــع|بــــر محمد |سمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49o873 يد|ن ز|خلود سعيد عقيل رح عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4758o ى | ى |حمد سمي  حسي  لنمر|مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

232|85 حمد محمد|يوسف سمي  سيد  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

258596 لصيفى|ع نرص |در من|ن ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

5|354 روضتـــ محمد حسن مرىس دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

84528 م|لسل|رى عبــــد |لس|سعد | دين ي سويف
تـــمريض  بــــنى

56||4 حمد حليم عطيه عىل| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

25oo54 لسيد بــــدوى|جر محمد |ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|23344 صف|حمد وفيق شديد ن| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

335o|| لبــــيوم|بــــسمتـــ عوض لطفى  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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89322 تـــ|ن فرح|ن محمد زيد|زيد تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

359646 ف ج|م  لرحيم|لكريم عبــــد|د|رسر ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

828886 ء رفعتـــ محمود محمد|شيم دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4o524 حمد مدكور|دى محمد |ش ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

3|564| ي
وع|هيم مط|بــــر|محمود | دئى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

633|o3 لسيد|هلل محمد |هند عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|36o28 ل يوسف|حمد جل|ميس |ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

448|92 لديبــــ|لعظيم طه |ر سمي  عبــــد|مي سكندريه|ل|بــــ |د|

79|9|6 وى|لحجر|لم |هلل س|هيم عبــــد  |بــــر|محمد  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

8|6|oo م محمود جمعه محمد|هش ي|بــــ |د|
|لمنى

885442 ىط |لع|ه محمد تـــوفيق عبــــد|نج سيوط|ره |تـــج

4|56|o د مسلم|لجو|ح عدوى عبــــد |حمد صل| لشيخ|ره كفر |تـــج

9o473o ى محمود ح مد سيد |نرمي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

8458o4 ن لح|ن زكري ص|سليم| مي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

|38677 كر عطيه مصطفى|مروه ش سيه|نوعيتـــ عبــــ

853o|9 ي محمدمخلص محمد عبــــد
لعزيز|مصطفى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5o4235 تـــه|لحميد محمد شح|لسيد عبــــد |ر محمد |من سكندريه|ل|علوم 

4|4347 |لكف|لسيد |زق |لر|م محمد عبــــد|سل|
ى
ق |نوعيتـــ طنط

8224o7 ي محمد|لبــــ|ل عبــــد|حمد جم|
ى
ق ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 

ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

782485 ى|لسيد زيد|ن |محمد زيد ن حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5837| مر محمد|يدى عىلي ع|ه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|2864 لسيد خليل|لمنعم عبــــد|م عبــــد|لسل|هيثــــم عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

6o|863 يف|ئل سعيد |سعيد و لشر تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

233o39 لمقصود|لد فضل عبــــد|ره خ|نو هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2558|2 م مصطفى|لسل|لد عبــــد|مصطفى خ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|47773 هيم|بــــر|مي  محمد سيد | هره|لق|ره |تـــج

42o4o8 لد جمعه عبــــدربــــه عليوه|فتـــحيه خ لشيخ|نوعيتـــ كفر 

53o283 ج|لمنعم حج|هيم عبــــد |بــــر|ضىح  سكندريه|ل|هندستـــ 
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6252oo حمد سعيد فتـــىحي فرج|ء |سم زيق|لزق|هندستـــ 

25932o بــــ|لوه|لسيد عبــــد|طف |ره ع|س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

839623 هر|حمدي محمد مرعي ط ن|سو|حقوق 

923723 لرحمن محمود |دى محمد عبــــد|ش زيق|لزق|حقوق 

429|72 تـــه|حمد حتـــ|حمد محمد |مروه  |تـــربــــيتـــ طنط

62246 هيم|بــــر|ن |هيم سليم|بــــر|مروه  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

695o73 ي|حمد عىل |محمد عىل 
لحوىسر لمنصوره|ره |تـــج

7|7492 ى|ن نرص |محمد شعبــــ لسعيد حسي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

7|5863 روق عطيه حمزتـــ|س بــــشي  ف|ين| لمنصوره|نوعيتـــ 

27658 ى سمي  بــــخيتـــ تـــ وس|نرمي  ورصى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

685434 لديسىط|ء فتـــىح عيد محمد |سم| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

7862oo ن|لحميد صو|هند هيثــــم محمد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32962o عيل|سم|هيم |بــــر|محمد | رض شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

635393 مد كريم|مد محمد ح|رغد ح زيق|لزق|علوم 

43o22| نه|زه| حمد محمود رض|نىح  | |علوم طنط

482236 طف حسن|محمد يوسف ع ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

83|585 حمد محمد|س |محمد عبــــ ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

485329 لمليىح |حمد |هيم |بــــر|خلود محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

864422 هيم|بــــر|سم فتـــىحي |دل بــــ|ع دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4|4o94 ه نبــــيل بــــدوي  لشيخ|ني  |بــــ طنط|د|

622687 وى محمد محمود|لشه|ل محمد |حمد جل| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

499o88 بــــر|ن ذىكي مبــــروك ذىكي ج|نوره ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

|77254 ل|رس ذىك غز|د ي|جه دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

323444 ل سيد محمد|سيد جل رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

3||293 ف سليم|عمر  ن نرص|رسر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

4o3o59 هلل|حمد نعمتـــ |هيم |بــــر|ل محمد |بــــل سكندريه|ل|ره |تـــج

4o2984 لح حسن|ن محمد ص|رضو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o4498  ملىط |يرينى ه|
ى
يوبــــ|ئى شوق سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

685734 هيم|بــــر|بــــ وجيه عبــــده محمد |ربــــ لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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358694 ر فهيم شلش|ء بــــك|سم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

266964 يدى محمد محمود موىس|ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

624683 دى|له|م محمد عبــــد |م|ل|محمد حسن  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

422774 حمد|لسيد محمد |ن |رو سيوط|عه |زر

76o|3 لسيد معوض|ديه معوض |ن ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

78o353 ن ح|لفتـــ|هيثــــم مكرم عبــــد | مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

6o|647 د عىل شمس|لجو|ن عبــــد|سلىم رمض |علوم طنط

833783 حمد|نور تـــوفيق |يه | دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

692228 |لفتـــوح |بــــو |لعظيم |لمنعم عبــــد |رحمه عبــــد 
لسمنودي

لمنصوره|نوعيتـــ 

8232o4 ي محمد|يم|
ى
ن عىلي شوق ي|بــــ |د|

|لمنى

46532o ي |ه
وي|لتـــط|نور |يمن |ئى ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

4234|2  حس|لبــــ|طمه حسن عبــــد|ف
ى
ن محمد|ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84o948 لحليم|ل محمد عبــــد|طمه جم|ف |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

|453o3 محمد حسن زينهم حسن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

424494 لجليل|حمد رجبــــ محمد عبــــد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

55944 وى|وى محمد بــــدر|حمد بــــدر| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

4o4835 وي|لشن|لسيد محمد |لسيد محمد | بــــ دمنهور|د|

6oo849 در يوسف عمر|لق|هيم عبــــد |بــــر|ده |غ |ن طنط|سن|طبــــ 

68o976 ى صبــــره|رق |كريم ط حمد حسي  لمنصوره|ره |تـــج

6o324o ن|عىل عىل شعبــــ| نه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

863383 ح محمد بــــكري|لفتـــ|محمد عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

7o3462 لجندي|ره محمد محمود محمد |س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

72322 ه شعبــــ| لمعبــــود|ن عبــــد |ن رمض|مي  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

8o378 دى|له|لد محمد عبــــد |رتـــ خ|س هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

3|962 حمد|لعظيم سيد |هلل محمد عبــــد |عبــــد  هره|لق|حقوق 

628778 لسيد محمد|حمد |محمد  زيق|لزق|حقوق 

482622 ل|لع|حمد يوسف حسن عبــــد|هلل |منه  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43|8|7 ع محمد محمد|لرف|هلل |عبــــد عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

62868o ن متـــولي|أحمد مني  محمد سليم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4593|4 بــــومندور|سعد محمد سعيد  |حقوق طنط
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795o3 لك|لم|شم عبــــد |ء محمد ه|رس| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5|57o8 ف محمد قن|إرس زى|وى حج|ء أرسر سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

423875 ه محمد | هلل حسن|هيم عبــــد |بــــر|مي  سكندريه|ل|حقوق 

35o|64 ف حسنى مصطفى جمعه|سمر  رسر |حقوق بــــنه

8|o77 عيل شيحتـــ|سم|سعد |هيم سعيد |بــــر| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|3|59 حمد|ء محمود مخلوف |عل ره بــــنى سويف|تـــج

74224 يف | هيم محمد|بــــر|حمد رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

44|668 ن|أحمد محمد سليم| ء رض|سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

353234 ي محمد محمد|
حمد حسينى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

857474 ي حس
ى طرهوئى ن|محمد حسي  زيق|لزق|حقوق 

7o887o د|لضي|ن محمد محمد |نوره لمنصوره|علوم 

8o7682 رس فتـــىحي يوسف|سمر ي ي|بــــ |د|
|لمنى

477248 لغنى|لمنعم عبــــد |د سعد عبــــد |مر عم| سيوط|عه |زر

775245 لرحمن|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |محمود  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

83o355 حمد|ر عىلي محمد |من دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4926o8 ى طر د|عمر حمدى محمد حسي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

7o9628 د|لجو|لدين محمد عبــــد |م |مريم حس لمنصوره|علوم 

452|62 لنمىك|لحميد حسن |بــــ عبــــد|لوه|منى عبــــد لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

68o|59 لسيد|لدين |تـــم مىح |منيه ح| لمنصوره|حقوق 

8|5235 لك|يه حسن محمود م| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

8o822o لرحمن محمد|ء محمد عبــــد|شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2|838 يه بــــدر محمد حنفى| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

682548 |م متـــول متـــول عط|مديحه هش معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

49777o شه|سحر محمد محمد محمد أبــــو عي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

24|3| لمنعم|ء سعيد محمد عبــــد |لزهر|طمتـــ |ف هره|لق|ر |ثــــ|

4|33o3 ره|شور محمد  محمد ر|يوسف ع ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

4|9462 لم|لحميد س|مد عبــــد|ء سمي  ح|أسم لشيخ|ره كفر |تـــج

35o82 ل|حمد هل|لرحمن |يوسف ممدوح عبــــد  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

2634o| لصعيدى|هيم |بــــر|وى |لديس|لسيد |ضىح  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

266725 لسبــــىك|لمنعم |لد عبــــد|بــــ خ|رح لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 
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34882o ى فؤ|م|  حسي 
لدر|د عىلي |ئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

779536 لرحمن|دل حسينى عبــــد|هبــــه ع زيق|لزق|ره |تـــج

449952 يف|ورى محمد |ح مغ|منيتـــ صل| لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|34872 ى |حمد هش| لعجىم|م حسي  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

2|5687 قتـــ | ى مصطفى|رسر حمد محمد حسي  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

767|75 هيم|بــــر|هيم حموده |بــــر|م محمد |سل| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

822672 نس محمد|مد |عمرو ح سيوط|طبــــ 

639865 ي|ر
هيم|بــــر|لح |س ص|عبــــ| ئى زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

42|459 ن سكوتـــ|لظريف رمض|حمد محمد | |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

|64272 لمجيد|ن عبــــد |رق شعبــــ|رس ط|ي ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

3o8|6 لشيىم|ض تـــوفيق |سهيله بــــدر ري هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|9||o تـــ رشدى أحمد  لمغربــــى|سمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5|5288 ى عبــــد |ي لخشيىم|بــــ عطيتـــ عىل |لوه|سمي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

||8584 ى|عزتـــ خلف بــــش| فيول ى شمس علوم عي 

847|3| ى عبــــد|ي سم|مد ق|لحميد ح|سمي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

622656 بــــو حشيش|ء يشى محمود |عىلي ط|حقوق دمي

4o25|| حمد ربــــيع|لسيد عىل |زينبــــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

244|3 شتـــ|هيم عك|بــــر|حمد |ء |رس| ج|بــــ سوه|د|

33o|6| م جودتـــ مرىسي|لسل|ن عبــــد|رو |نوعيتـــ بــــنه

76845o ى |ي سليم|سليم محمد |سمي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

2|6677 زم يوسف نوفل|يوسف ح ى شمس هندستـــ عي 

222378 ف مصطفى |جر |ه بــــوزيد|رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

5o2|4| هيم محمد|بــــر|جد لطفى |لرحمن م|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4836|9 ى عيل|سم|ده محمد جمعه مرزوق |هيى |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

425229 هيم|بــــر|ء محمد محمد حسن |دع سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

88o252 ئيل مفيد وهيبــــ  |ريو ميخ|م هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

924462 حمد محمد |يمن |م |سل| سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o488 هيم|بــــر|حمد |لسيد |محمود  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8936|| لربــــ |د |محمد محمود صبــــره ج  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق
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354729 حمد محمود|ء محمود |هن هره|لق|لعلوم ج |ر |د

52o784 تـــ مسعود  هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|أمي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

2|3o69 ى حلىم|د |ندى رأفتـــ رش مي  ى شمس|د| بــــ عي 

8568|| ى رض|ي زينهم محمد| سمي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

249382 موده محمود محمد عىل موىس ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

266995 لخول|لعزيز |يه محمد عبــــد| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

228o7 ف محمد |محمد  لشيىمي|رسر ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

684|99 بــــينى شوربــــه|لزىك |مه |س|محمد  لشر لمنصوره|ره |تـــج

6269o3 لسيد|ء محمد محمد فتـــىح |ل| زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

884o|6 حمد |جر عىل محمد |ه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

273624 ي|ر
هلل|محمود محمد عبــــد| ئى لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

236455 ح محمد|لفتـــ|ضىح سيد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

445996 لس وجدي غط ى|كي  |س مي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|7||95 ى  حمد محمد عبــــده|حسي  ي للفن|
|دق قن|لفنى

344236 لغنى|لسيد محمود عبــــد|محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|64357 حكيم محمد حكيم محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

623o58 لدين عبــــيد|رتـــ سعد |يوسف سم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

22233 حمد بــــيومي|حمد محمد |هدير  هره|لق|ره |تـــج

896728 حمد عىل  |ء |ندى بــــه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4954|9 يز أبــــوعجيله|لرحمن ف|دل عبــــد|ع سكندريه|ل|حقوق 

5295|2 ل|لحبــــ|لمقصود |م عبــــد |لسل|عمر سعيد عبــــد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

426|42 بــــ|لحط|حمد عىل |لد محمد |نسيه خ|بــــ سكندريه|ل|ره |تـــج

285567 هلل|لق عبــــد|لخ|م عبــــد|هلل عص|منه  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2o483 مد|لعظيم ح|لدين عبــــد |ء |محمد عل هره|لق|بــــ |د|

8426o5 حمد محمد|لد |ء خ|ل| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

5o967o لبــــيه|عيل محمد |سم|محمد ربــــيع  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

63|939 ن محمد|ندى عطيه رمض|س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

23o353 لشوربــــىح |عمر عزتـــ محمد مصطفى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

222587 حمد حسن خليل|لدين |ء|عل| ند هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|6o79 ن وهبــــه| ذكرى زكري| مي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

464oo5 م محمد مرىس عطيتـــ|له| عه مشتـــهر|زر
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6|3268 فع|لش|مد |بــــ ح|يه|حمد | |ره طنط|تـــج

226|5 ح سعد محمد|حمد صل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

62o64o |لزل|لسيد |ء مجدى فتـــىح |حسن
ى
ق لمنصوره|هندستـــ 

5|776 ن حميدتـــ|لخي  عثــــم|بــــو |سهيله  بــــ بــــنى سويف|د|

432529 ى سعيد محمد  ينى|لجن|بــــو زيد |نيفي  |علوم طنط

2449o بــــدين عبــــده|لع|فرح محمد زين  هره|لق|ره |تـــج

679927 لسعيد|حمد |لديسىط |ن |لسيد رمض| لمنصوره|حقوق 

|28775 لشىس|لعظيم محمد |م محمد عبــــد |سل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

24736o دومه|ص| لعط|بــــو|لغنى |محمد عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9o4456 هيم عىل محمد |بــــر|حمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8o24o2 لد شكري تـــوفيق|بــــوبــــكر خ| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

4392o8 شه|حمد عك|للطيف سيد|ن عبــــد |ن رمض|يم| لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

683673 تـــبــــ|لك|لسيد يوسف عىل |يوسف  لمنصوره|حقوق 

37o48o م حسن عىل مرىس عوض|كرم س| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o46o7 ي عزيز|ك
ى
ى جميل شوق رولي  ي|بــــ |د|

|لمنى

7|6862 لحميد عىل|مل عبــــد |لسعيد يشى محمد ك| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27|94o ود|حمد محمد خرصى د|هدير فوزى  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

34579| ف سيد عو|م |سل| د|رسر ى شمس طبــــ عي 

78|258 ل|تـــ حسن هل|لشح|مصطفى محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6o|264 ف عرفتـــ ك|م |هش لدحروج|رم |رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

484484 د فتـــىحي سحيم|حمد عم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22295o حمد محمد سيد|محمود  هره|لق|ر |ثــــ|

9|7627 عيل |سم|لرحمن |محمود محمد عبــــد سيوط|هندستـــ 

42775o لسيد  عبــــده|ح |لفتـــ|ء محمد عبــــد |كريم عل |بــــ طنط|د|

858534 كر|بــــيمن شكري عدلي ش ره بــــنى سويف|تـــج

8|4482 محمد طه محمد حسن ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

|57|99 ل خليل|حمد كم|محمد | لي|د ن|بــــ حلو|د|

4|o|6o م|حمد سل|هلل |هلل محمد عهدى عبــــد |عبــــد |بــــ طنط|د|

47622o ن أيمن محمود عىلي أحمد|نور سكندريه|ل|ره |تـــج

542o2| شقر|ل|عىل محمد محمد محمد  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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2|2525 تـــ|لرحيم شح|لد عبــــد|دهم خ| ى شمس حقوق عي 

6|o995 لبــــردويل|رى |لبــــ|أحمد مصطفى عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

537o3| لم|محمد مصطفى محمود محمد س |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

48o626 ف|لكل|محمود محمد محمود محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44|6o5 زى|لحميد حج|لكريم عبــــد |لسعيد عبــــد |سومه  لشيخ|تـــمريض كفر 

89oo32 مي  |ل|ل محمد|لع|ل نبــــيل عبــــد|لع|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

263423 لعرينى|ده محمد محمد |ن حم|نوره |تـــربــــيتـــ بــــنه

859o62 لحميد|لكريم عبــــد|صفوه محمد عبــــد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

62o6o7 زق محمد|لر|هد عبــــد|حمد مج| لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

|6569| ي محمد |
لعزم|بــــو |لسيد |لحسينى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

42o775 هلل|حمد عبــــد |دى محمد |ل ه|جم لشيخ|بــــ كفر |د|

859755 ي عبــــد
عوم|لمجيد ن|رفقه عفيفى ي|نوعيتـــ موسيقيه 

|لمنى

778o84 لعظيم حسن|رس عبــــد |محمد ي زيق|لزق|بــــ |د|

682929 لهتـــيىم|ء طلعتـــ مصطفى مصطفى عوض |سم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

239839 ى|رس صبــــرى مهنى رسل|ف ن حسي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

869454 فعي محمد|لش|حمد |ندي  ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

35|843 ى|لر|لرحمن عبــــد|حمد سيد عبــــد| زق حسي  |بــــ بــــنه|د|

772o66 ع|حمد رف|محمد عىل | محمد رض سيوط|بــــ |د|

64372 در|لق|هيم عبــــد|بــــر|نهله محمود  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

887576 رص محمد عىل |لن|ريه عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

765695 دم|لرحمن |حمد عبــــد |م |محمد هش تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

69|746 ى محمد موىسي|بــــو|حمد |رص |ن| رض لعني  لمنصوره|ره |تـــج

|72753 حمد|لعزيز |د عبــــد |ن عم|يم| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

4|8647 ي|د
د مني  مرقص مسيحه|ل ميل|ئى لمنصوره|حقوق 

49o73| |ح |لفتـــ|رى عبــــد |لبــــ|هلل محمد عبــــد |منتـــ
لجوهرى

سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

62|694 ى عيس محمد عيس|منيه | مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

265667 لبــــربــــرى|هر |لظ|م عبــــد|محمود هش |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

73739 محمد عىل محمد| رض لفيوم|تـــربــــيتـــ 
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5|462o م|لسل|ء محمود شفيق حسن عبــــد |أسم بــــ دمنهور|د|

|39828 عيل|سم|روق |رحمه محمد ف ى شمس صيدله عي 

2|4554 د فهىم|عزتـــ ميل| رين|م كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

426338 ه|رو ن رفعتـــ محمد عمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

482939 نيوس|رم|م |ري جميل ف|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

58267 تـــ قطبــــ محمد حسن| مي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

77|82o لسيد عمر|لرحمن |يمن عبــــد |مروه  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|99|o لدين|زق فخر|لر|طمه محمود عبــــد|ف ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

4973o7 بــــو علو|لعزيز |ن عبــــد |محمد شعبــــ| ر|ي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|54ooo لعزيز|مصطفى محمد درويش عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

359o64 لبــــدري|دهم |ل |دهم كم| |ره بــــنه|تـــج

252328 ى فرح|ي هيم|بــــر|لمقصود |تـــ عبــــد|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

237o97 ى عبــــد|يم| ل|لع|ن محمد قبــــيض حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

489626 حبــــيبــــتـــ أحمد عمر حسن أحمد سعيد سكندريه|ل|بــــ |د|

|399|6 عيل|سم|عيل عىل |سم|ر |من ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

646838 لسيد سليم|هيم |بــــر|لد |أروى خ ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

3|3977 در|لق|حمد عبــــد|حمد شفيق |محمد  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

772o23 بــــ يوسف|لوه|حمد عبــــد|ل |حمد جم| زيق|لزق|هندستـــ 

|6859 ى |رس| هيم محمود عىل|بــــر|ء حسي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

3||224 لد سيد طتـــ|ن خ|شكر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|47oo ي ص
لكريم|لبــــحيثــــي عبــــد|لح |مصطفى ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

229724 هيم|بــــر|بــــدين موىس |م ع|ن عص|نوره ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

3|66oo د شبــــل رسور|هيم ج|بــــر|يدى |ه |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

6|8674 لخميس|ل مصطفى |ن كم|يم| ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

835|79 ي |لر|يدي عبــــد|ه
حمد|هيم |بــــر|ضى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

|5o|98 هيم|بــــر|ء رأفتـــ خليل |عل ن|بــــ حلو|د|

5o9988 عرفتـــ يوسف عيد يوسف تـــمريض دمنهور

|6979 حمد بــــكر محمد بــــكر|مريم  ى شمس| لسن عي 
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7o5892 حمد|روق بــــدوى |ره محمد ف|ي لمنصوره|حقوق 

9227|8 لرحمن محمد |لرحيم عبــــد|عبــــد| يش ج|تـــربــــيتـــ سوه

8|9225 هبــــه عىلي سيد محمود ي|علوم 
|لمنى

7o5764 محمد مصطفى خليل مصطفى محمد شكر لمنصوره|ره |تـــج

823||6 ي بــــربــــري عبــــد
لحكيم|لحكم عبــــد|منى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

8||76o رص سعد عىلي|هبــــه ن سيوط|حقوق 

236874 لسيد حسن محمد|ندى  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

827943 ح محمد|لفتـــ|محمود طلعتـــ عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

3|7634 محمد محسن محمد محمد  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

7|o386 هيم|بــــر|م |م بــــره|يه محمد بــــره| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6|8|79 لغنى|دى عبــــد|لبــــغد|ل محمد منصور |بــــتـــه| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8348|2 ف رشدي ص|حمد | دق|رسر دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

7o5o55 ح|حمد من|لسيد سيد |لد جمعتـــ|ء خ|رس| زيق |لزق|تـــمريض 

447543 ي
ن|بــــر محمد نرص نعم|ص| دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52426 دق|هندتـــ محمد سعيد حسن ص|ش علوم بــــنى سويف

858683 ى |ح حمد|تـــم عيد حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

|495|5 حمد طلعتـــ محمد أحمد|لد |نور خ دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

7595|4 ن|ن سليم|رق عثــــم|ط| ند لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

|7|9|3 م|م محمد تـــم|سلىم حسن تـــم ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

856532 حمد|مل |هند محمود ك سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

843|6 هيم متـــول حسن|بــــر|ن |يم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

48896| بــــ سعد تـــرىك|لوه|مي محروس محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

336o77 لمحسن منصور|جر محمد عبــــد|ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|77o|| محمد مصطفى محمد محمد كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

4|67|4 ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|ل |لع|ر عبــــد|من لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

373667 حمد|د |م مر|م|د |جه ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

44o|86 وى|لزو|هدى عز عىل  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

542|9o لطيبــــ درويش قطبــــ|در |ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|24879 جورج فرنسيس يوسف| جيسيك ى شمس|تـــج ره عي 
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5246o| ى|نور عىل رشو|محمد  ن حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

||8275 |يز نقول|جورج ممدوح ف ى شمس|تـــج ره عي 

42|o33 ى نرص |لحس|سم |سم ى ربــــيع|لحس|ني  ني  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

79259 ى |عمر نبــــيل  ي|مي 
ى مصطفى مي  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

27423o هيم|بــــر|لخي  |بــــو|لرحمن |نىه عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

84|584 حمد عىلي|حسن سيد | مه دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

87|53 بــــ محمود محمد|لتـــو|هلل عبــــد |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

858547 بــــ|لتـــو|تـــه عبــــد|حمد شح|بــــ |شه سيوط|حقوق 

485386 ن|بــــ محمد محمد رسح|يه|ء |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49|396 ن|فظ سمع|بــــتـــ ح|سمي  ثــــ| ندر|س عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

432|53 ى|جد محمد محمد |ل م|فري لبــــحي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

5|4776 ضل صبــــره|لحليم ف|رق عبــــد|د ط|جه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

839595 حمد|در |لق|حمد عبــــد|ء |وف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7o6987 لمتـــول|هند حمدى سعد  طبــــ بــــورسعيد

36422o ن|نس رسى محمد سليم| سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

329238 يمن عىلي يوسف|ن |يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

98227 ن يونس|ل رمض|مصطفى جم لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2|5475 لسعود|بــــو |ن محمد حفنى قرئى |نور |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

292954 هيم محمد صقر|بــــر|نجوى  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|54948 لرحيم قطبــــ متـــولي|يمن عبــــد |خلود  ى شمس|د| بــــ عي 

864532 حمد|لرحمن خليفه محمود |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

643|84 يم|لد|لسعيد عبــــد |لد محمد |هدير خ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

69||59 بــــ|لوه|د مجدى محمد عبــــد |سع تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

335279 ى بــــيوم |ه لعزم|بــــو|جر حسي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

828|9 لمنصف|لحليم عبــــد |حمد محمد عبــــد | هره|لق|ر |ثــــ|

697865 هيم|بــــر|ء جمعه متـــول |سم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|64||2 حمد جوده محمد|محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

79o895 دتـــ|ن حم|لحلق|بــــو |محمود محمد  حقوق بــــورسعيد
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78258| لجليل|حمد محمد منس عبــــد| زيق|لزق|هندستـــ 

627476 متـــ أحمد تـــوفيق|حمد أس| زيق|لزق|عه |زر

865o24 سد سليم|ل|حمد |لدين |ج |هلل تـــ|منه  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

685892 مد حنيش|لمطلبــــ ح|نور عبــــد |م |وس ط|بــــ دمي|د|

6758|2 ى|بــــو |لسيد خليل |مريم  لعني  لمنصوره|بــــ |د|

56968 حمد|م |ل تـــه|ء جم|دع م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

5|o22o |لل|بــــ عبــــد|لوه|ل عبــــد|محمد مىح كم لمنصوره|علوم 

27434 حمد عمر|سميه محمود  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

5222|9 ن عىل لهله|جر صبــــرى رسل|ه ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

226|6| مل|ل محمد ك|محمد جم ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

267o27 بــــ|لوه|هلل محمد عبــــد|ر عبــــد|من |تـــمريض بــــنه

2674o| م|لسل|ده محمد عبــــد|ء حم|لزهر| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|79o38 ى عبــــ|ي س|س حسن عبــــ|سمي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

9o9o47  
ى
لسيد محمد |محمود رزق صدق ج|بــــ سوه|د|

425|54 ي
لمطلبــــ|م عبــــد |لسل|عىل عبــــد | دئى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

|26|58 زم عيد محمد|محمد ح ى شمس|تـــج ره عي 

255357 ف ن|ن |يم| هلل مغربــــى|صف عبــــد|رسر ى شمس| لسن عي 

63|89| تـــ رجبــــ|لشح|خلود محمد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

336o73 ى صبــــىح لبــــيبــــ  سكندر|نيفي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|25588 محمد حسن فتـــىح حسن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

689853 ى عىل|بــــو |هيم |بــــر|عيل |سم|ء |رس| لعني  لمنصوره|عه |زر

4|832| لحميد متـــول|س عبــــد|ء عبــــ|رس| |حقوق طنط

43||74 لحنفى|بــــدين محمد |لع|ليىل زين  ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

369272 وق ح لموجود عبــــده|مد عبــــد|رسر دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

527229 ئى|لمغل|ء سعيد محمد قطبــــ |ل| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|2|o|8 حمد|حمد مصطفى |حمد |حمد | هره|لق|بــــ |د|

|4|o43 ى | لح|هيم ص|بــــر|حمد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

433o99 بــــو مرق| |لمنعم زكري|تـــن عبــــد |ف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o|o8 ن|لسيد زيد|ء حمدى |حمد عل| ره بــــنى سويف|تـــج
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9|29|8 ى |بــــر|مي  فهىم |ل| هيم حسي  ج|ره سوه|تـــج

487|35 خ|لطبــــ|بــــر مرىس عوض |ء ص|عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

899569 يبــــى |فع عج|ر| يرينى عط| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

5|247| |د عىل عط|حمد فؤ| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

679798 وي|لغربــــ|روق محمد محمد |هدير ف لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

777953 ن محمد|فع سليم|ء ر|سم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

646398 ر|لنج|لحبــــسر |بــــسمه ميىم فتـــىح  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

86|686 هلل|ح محمد عبــــد|لفتـــ|عبــــد| ند دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

9o7o75 وى  |لص|لحميد |لدين عبــــد|تـــغريد مىح  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

368687 يف محمد عبــــد| هلل|حمد رسر دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

623549 لشبــــىك|لسيد |فجر محمد مرىس محمد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

7|6365 ه كرم | م|م|ل|حمد |لسيد |مي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

76o347 عيل|سم|هيم |بــــر|لرحمن سيد |عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

428o84 لرحمن|هلل عبــــد|م مبــــروك عبــــد|مر |علوم طنط

4|o569 ل|لجم|م |عمرو محمود س |ره طنط|تـــج

2646o8 دق|لص|لسيد محمد عبــــد|هند  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

492728 لعزيز|حمد محمد محمد عبــــد |د |زي ره دمنهور|تـــج

344797 |لعل|بــــو|م سعد |تـــفى عص ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

543647 ى|لرحمن ش|حمد عبــــد |مصطفى حلىمي  هي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

5|4736 ج|هلل بــــكر حج|أينور محمود محمد عبــــد |علوم بــــنه

|57653 حمد|ل محمد |لع|مه عبــــد |س|ره |س ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

778|67 م عزبــــ|لسل|ء محمد عبــــد |رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|4|88o ن|بــــوسليم|ل محمد |حمد جم|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

34893 عيل سيد|سم|حمد |عيل |سم| سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

634779 ف ف|محمد  هيم|بــــر|روق |رسر زيق|لزق|هندستـــ 

757879 رق محمد تـــوفيق|سحر ط تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|39479 بــــو سعده|لسيد |ره |ء جمعه عم|ل| ن|بــــ حلو|د|

3463|4 لمغنى بــــدوى|لرحمن مجدى فتـــوح عبــــد|عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر
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529877 حمد حمدى محمد أبــــوشوشتـــ| ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

77525| لعزيز|هيم  عبــــد|بــــر|ح محمد |يوسف صل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33o76o ح عفيفى|لفتـــ|حمد تـــوفيق عبــــد| |تـــربــــيتـــ بــــنه

92o978 ن |لحكيم عمر عمر|ء عبــــد|سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

9|4798 ه  ى سيد  |بــــ ج|يه|ني  هي  سيوط|بــــ |د|

2|289 لسيد محمد| |فرح زكري ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|3675 زق|لر|ح عبــــد |لفتـــ|د عبــــد |م فؤ|سل| |ره طنط|تـــج

6|o979 محمود صبــــىح محمد سليم ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

684||| يه|لمنعم قط|تـــ عبــــد |لشح|هيم |بــــر|بــــسنتـــ  لمنصوره|نوعيتـــ 

2388|6 بــــوقفتـــ|بــــوبــــكر ضبــــع |ء |سم| هره|لق|علوم 

|74o93 لحميد محمد|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

634748 لسيد فرغىل|لرحمن محمد محمد |عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

42955o ن|ل مهر|حمد هل|لد |لرحمن خ|عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

246259 وى|لخربــــ|لمنعم |ل عبــــد|مصطفى جم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

774396 تـــه|لبــــىهي شح|لحميد |محمود نجيبــــ عبــــد  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

3577|o يف عزتـــ عثــــم ن محمد مرىس|رسر |نوعيتـــ بــــنه

2|3oo9 لد حسن بــــيوم|ملك خ ى شمس|تـــج ره عي 

|336o5 لسيد متـــول|محمد | دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

499798 هلل|ء يىح أحمد محمد عبــــد|آل م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

697434 هيم|بــــر|لد محمد محمد |عمرو خ لمنصوره|علوم 

263|82 م|ل عل|لع|لد غمرى عبــــد|م خ |تـــربــــيتـــ بــــنه

267o79 ن|زق شعبــــ|لر|بــــسمه وليد صبــــىح عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|4249 عمرو محمد محمد محمود ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33569o بــــيل|حمد عىل ق|ء محمود مهدى |شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|6569 ه | يد|هيم ف|بــــر|للطيف |حمد عبــــد|مي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

223o27 لمجيد حسن|م حسن محمد عبــــد|حس هره|لق|ره |تـــج

475365 لح محمد|محمود محمد رأفتـــ ص تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

755683 عيل منصور|سم|م محمد |سل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

78689| لكريم|روق محمد عبــــد |طف ف|ميه ع|س زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

6788|9 لنقيىط|ء عىل محمد حسبــــو |رس| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى
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4|49o زق|لر|مه رجبــــ عبــــد |يه سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

546|6 ي تـــوفيق|ء رمض|دع
ن قرئى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

697|83 بــــينى محمد |عيل |سم| بــــينى |لشر لعزبــــ|لشر ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

8|o3|8 نس محمد بــــدوي محمد| ي|طبــــ 
|لمنى

6o837o د|لضي|در |لق|عبــــد | ره رض|س |صيدله طنط

36o9|9 سط|لبــــ|م محمود عبــــد|محمود هش |ضتـــ بــــنه|علوم ري

878|73 ل  |طف عدل غ|ع| مونيك سيوط|عه |زر

87977o ء رشيد سيد سيد  |ول سيوط|ره |تـــج

27|288 لصعيدى|عيل |سم|عيل محمود |سم|ضىح  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|3237| م|لمجيد هم|ر سعيد عبــــد |من ى شمس|زر عه عي 

2|723 يه محمود عبــــده عىل| هره|لق|ره |تـــج

4o4995 ى فكرى|محمد سعيد  مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2428o8 لنبــــي|يمن فهىم محمد عبــــد |مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3574|| ي بــــيومي عليوه نرص|
ى
منيتـــ دسوق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

835462 ن محمد حزين|محمود محمد رمض |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

898o33 فظ |سم حمزه ح|حمد ق| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

3975| كر عىلي حسن|ل ش|محمد جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

52234 ف سيد طه|هدير  رسر ن|هندستـــ حلو

772668 ى حسن عبــــد  هيم|بــــر|لعزيز حسن |نرمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

27|344 لغندور|هيم |بــــر|س محمود |ين| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|76||7 ئى محمد عيس|محمد ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|75o5 لمقصود محمد|محمد عبــــد | شذ هره|لق|ره |تـــج

|67o65 ى فؤ|يوسف  ى عبــــده|د |مي  مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

847|6 م مصطفى|يمن عز|نشين  لمنصوره|حقوق 

7o3729 ي|حسن محمود حسن 
لسعيد مصطفى زيق|لزق|ره |تـــج

5|7o66 هيم عوض هليل|بــــر|هيم |بــــر|ندى  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

355696 ف محمد عبــــد| |ر|ي لرحمن|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

69232o ح|لمل|لم محمد عوض |هيم س|بــــر|ندى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

432835 لسيد محمد منصور|رس |حبــــيبــــتـــ ي |طبــــ طنط

85o644 حمد محروس محمد|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

857276 ى محمد|يز |محمد ف مي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

Thursday, September 6, 2018 Page 9638 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|63547 رق محمد سعد نجيبــــ|ندى ط ى شمس علوم عي 

75|436 لسيد خلف عبــــد ربــــه|ندى  ره بــــور سعيد|تـــج

4o9752 لسيد|لمجيد |ح عبــــد |هيم مصبــــ|بــــر|يه | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

78o|42 لحليم عىلي|حمد فوزى عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

496599 | لي|د
بــــيه|محمد عىلي محمد رسر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

8o2|5 وى|لبــــدر|روق |ن محمد ف|سلم كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

9o583| ن |تـــه رمض|كريم محمد شح ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

48|8|6 بــــو بــــكر|دهم سعيد حلىم محمد محمود | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o8297 لرحمن محمد|عبــــد | محمد زكري ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

3|6438 ن|ن رمض|حمد فتـــىح شعبــــ|ء |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

62o298 | 
ى
 شوق

ى
بــــ|لغو|يه شوق ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش

تـــ|لبــــ|ط

24952o ي|رس|
ء صبــــرى عزبــــ|ء ضى لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

6o9878 ي|محمود مصطفى محمود 
لففى |بــــ طنط|د|

67683| ح|لفتـــ|ج يوسف عبــــد |فر| محمود رض لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

363824 ش|لحميد حو|ح عبــــد|حمد صل| ى شمس حقوق عي 

753695 لسيد|مل تـــوفيق  |ندى مصطفى ك عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

829724 |لعل|بــــو|زق |لر|هلل عبــــد|سميه عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

876|66 حمد |تـــ |م حربــــى شح|سل| سيوط|حقوق 

3|7o45 حمد|زهرتـــ محسن فوزى  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

644924 لمحضى|لمنس |روق |يمن ف|عمر  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

465979 شم|لحميد ه|ل عبــــد|ء سمي  كم|سم لشيخ|بــــ كفر |د|

372|3o م سيد عىلي|س| ر|ي ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

5289|6 بــــ|لدين محمد يونس بــــسيوئى خط|نور  سكندريه|ل|هندستـــ 

79o388 لد محمد حسن|بــــرين خ|ص ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

262983 ورى|لسيد محفوظ |يوسف  ى لجيى |حقوق بــــنه

456827 ع|لرف|هيم محمد |بــــر|م |ن س|نوره |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

7867|2 لم|حمد محمد س|ن يحن  |نوره ى شمس حقوق عي 

845o9 ي عبــــد |حمد رج|محمود 
يم|لد|ئ  طبــــ بــــنى سويف
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78||68 بــــو بــــكر ثــــروتـــ حلىم محمد| تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

854372 لرحيم حمزه|لد عبــــد|خلود خ ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|24675 مريم محمد محمد محمد حلىمي ى شمس صيدله عي 

43|978 ئيل|لبــــيبــــ نجيبــــ ميخ| رين|م |علوم طنط

87263 هلل عطيه عزيز عطيه|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|76443 لعزيز|لد سيد عبــــد |سهيله خ  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|242|6 وى|رس محمد سيد ضح|ي ى شمس|تـــج ره عي 

343785 ن|لعظيم محمد حس|لتـــ حمدي عبــــد|ه ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|48987 لسيد|لمنعم |هبــــه محمد عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3|7357 زق|لر|دل جوده عبــــد|م ع|حس ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|563|7 لرحمن|هلل عبــــد |يمن عبــــد |هلل |عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

8|3562 حمد زغلول محمود|يه | |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

899|29 ل محمد |لع|طف عبــــد|حمد ع| ج|ره سوه|تـــج

8o2494 ي حس
ي ك|م |مصطفى

مل|لدين مصطفى ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

3|26|3 ي|دق ر|تـــ ص|تـــ نش|ي|
ضى كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

8|874 م سعد حسن|طمه عص|ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5||383 ه موىس|لل|حمد عوض عبــــد| سكندريه|ل|حقوق 

4797o3 ن|لقشل|تـــه |رس أنور شح|د ي|زي سكندريه|ل|ره |تـــج

33o4o9 بــــدين فرج|ء محمود ع|شيم ى شمس| لسن عي 

|73||7 ل|لع|لمنعم محمد عبــــد |د عبــــد |سع ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

76|o42 لمجيد|لرحمن عبــــد |بــــسنتـــ حسن عبــــد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

62565| حمد|ء مصطفى مسعد محمد |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|43|95 ى لبــــهجورى|م |دير س|بــــ|دل |ع| يوستـــي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

75||82 سط محمد|لبــــ|عمرو محمد عبــــد  لسويس|هندستـــ 

452468 وي|لشعر|حمد محمود |صف |عىل و |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

32o72o حمد|محمود سعيد محمد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

476oo7 ى  ف محمد |حني  هيم|بــــر|رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 9640 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

28|7o4 رق مصطفى سعيد كشك|كريم ط ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

83o9o| ى دي|ف بــــ|طمه عىلي حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

6994o| هيم محمد سعد|بــــر|بــــر |بــــسنتـــ ج لمنصوره|طبــــ 

477599 دى|له|ن عبــــد|نه عىل محمد سليم|جم سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

2|3o82 ى|دل |ع| ر|ي لمرىس محمد حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

22774| طمه عرفه عوض محمد خليل|ف تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

885638 لعزيز تـــوئى |ضىح سلىم عبــــد سيوط|تـــمريض 

79o3oo حمد بــــيوم|رص |ن ن|نوره عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

752886 ى سكندر|يز فريد |وجيه ف| مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|62o26 حمد|حمد محمد |مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4349o لم|لم محمد س|س| نور ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

359396 هيم|بــــر|حمد |رس محمد |محمد ي ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

826463 ن تـــوفيق|رك رمض|مبــــ|ء |سم| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

3525o9 لسيد|يمن مصطفى |مصطفى  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|59455 ى عمرو محمد عبــــد |ج لرحمن|سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o865| لعربــــى|عيل |سم|يه سعيد | |حقوق طنط

4428oo لسيد|حمد عىل محمد | |رن لشيخ|بــــ كفر |د|

|52o5 حمد سيد|لسيد |محمد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|6|775 ي محمد|حس
م سمي  مصطفى ى شمس|د| بــــ عي 

528924 يوسف نشأتـــ يوسف منس سكندريه|ل|هندستـــ 

79o9o7 لودود|هلل عبــــد |ئى محمد عبــــد |م| ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

|5|528 ندى عيد طه شوري لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

356o7 لنبــــى طه|ر عبــــد|لغف|مصطفى محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

429846 ى محمد حسن  بــــو زهرتـــ|حسي  |صيدله طنط

28234| م محمد عىل|لسل|م عبــــد|بــــ عص|مه هره|لق|حقوق 

56449 بــــر|ح ج|حمد نبــــيل صل| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

|35o93 جح زينهم سيد|يوسف ن |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

8345o م|د تـــه|هيم حم|بــــر|حمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4o5833 ف سعد محمد |ء |إرس حمد|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

689|87 بــــ عىل|لوه|ح عوض عبــــد |محمد مصبــــ لشيخ|هندستـــ كفر 
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78286o لم|محمد خي  محمد س زيق|لزق|ره |تـــج

6429|7 ى|بــــر|ن محمود |يم| هيم حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

524o72 ن لدين محمد يوسف|ء |عل| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|o65| ى |ي للطيف |للطيف عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|سمي 
صبــــح

لمنصوره|ل |طف|ض |ري

499327 ن موىس|ء جميل فهىم زيد|دع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6|6858 لسيد أبــــو جمعتـــ|هلل محمد |منتـــ  طبــــ بــــورسعيد

266o|8 لسيد عفيفى عجيله|م رجبــــ |سل| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

925o|4 م محمود حسن |ر س|من ج|بــــ سوه|د|

527357 ى|كرم عبــــد|هدى  لعزيز بــــدوى زهي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

784339 ء عىل محمد محمد عىلي|شيم زيق|لزق|بــــ |د|

2464|8 ى|مد حس|هلل محفوظ ح|عبــــد ني  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7|8|7 د خميس محمد صميده|جه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3732|9 كن شفيق|بــــيشوي شنودتـــ م وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

2|885o ى |لرحمن مختـــ|عبــــد ى|ر حسي  لشقنقي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

92o4oo ف ج|محمد  ى |لكريم |د |رسر مي  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

3623oo لعزيز جبــــريل|حمد حمدى عبــــد| ى شمس|زر عه عي 

84293 يز فريد|فريد ف| رين|م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

38525 ى |ي حمد محمد سنوىس|سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

778433 ى حسن ع| مر|حمد محمد حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

73976 مل معوض عدل فهيم| سيوط|عه |زر

9825o ن|حمد فتـــىح محمود رمض| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

589|7 ح محمود محمد|ء صل|ل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

24|9| ح طه|مر صل|ندى ع هره|لق|بــــ |د|

33975 لسيد|ن |منى عىل عثــــم  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

49|983 ف عبــــد|يه | هيم|بــــر|لعظيم موىس |رسر |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

5o355 هلل|لسيد عبــــد |حمد |محمود  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

6o6322 بــــ|حمد شه|ن |دهم سليم| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ
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499937 شه|بــــر منصور منصور عم|عبــــي  ص تـــربــــيتـــ دمنهور

8|7279 دل ربــــيع عبــــدربــــه|محمد ع ره بــــنى سويف|تـــج

88|7o8 لك  |ستـــم|جرجس | م حن|بــــر| سيوط|ره |تـــج

52977 دى|له|تـــه عبــــد|محمد مخلوف شح صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

779|2| محمد مصطفى محمد موىس محمد زيق|لزق|ره |تـــج

6o9|84 م مجدي محمد حسن|حس |حقوق طنط

756o4o ء محمد سعيد يونس|ل| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

48|o33 لجندى|محمد رجبــــ محمود | نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

48o345 ن|لسيد سليم|لحميد |لمعىط عبــــد|زم عبــــد|ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|9283 حمد خليفه |هر |لظ|ئى عبــــد|م| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

676|76 للطيف|رى سميح عبــــد |لبــــ|عبــــد | هل لمنصوره|بــــ |د|

256356 ضى|لعزيز ر|هر عىل عبــــد |د ط|زي لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|2o4o4 حمد محمد حسن|هلل |منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

7|o32 د|لجو|نجوى عزيز عوض عبــــد لفيوم|بــــ |د|

7|669o لمعبــــود مبــــروك جبــــر|ل عبــــد |محمد جم |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

8o4365 هلل سيف|ره محمد تـــوفيق عبــــد|س ره بــــنى سويف|تـــج

363592 لخول|حمد |طمتـــ محمود صبــــرى |ف رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

88o|7| لعليم |رق يحن  عبــــد|يحن  ط سيوط|ره |تـــج

59984 ن|دل محمد سليم|معتـــز ع ي سويف
هندستـــ بــــنى

4o6982 مه فرهود|طمه عطيه عىل سل|ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|26867 لح مصطفى|يمن ص|لدين |نور  ى شمس حقوق عي 

484354 تـــ|لسيد بــــرك|هلل نبــــيل |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

4|8386 صف|ر فتـــىح محمد ن|له عم|ه لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

69885| ض عزيز|بــــ وهبــــه ري|يه| |مىلي|ك ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

2|3898 لدين فتـــىح عىل|م |عمر حس هره|لق|هندستـــ 

68746| سط|لبــــ|عبــــد | حمد زكري|ر |من لمنصوره|ره |تـــج

85o9|7 هلل|هلل عبــــد|لد محمد عبــــد|خ ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

7|7332 لشنبــــتـــ|هيم |بــــر|ل محمد |محمد جم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

8o379o ود معوض|ك د|مريم مل ي|صيدلتـــ 
|لمنى
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327522 ي محمود |س
حمد|رتـــ حنفى هره|لق|بــــ |د|

|33642 جد موريس حبــــيبــــ|م| مونيك دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

8|5374 بــــتـــ جرجس|ثــــ| نه حن|دمي دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8o|85o حمد|زم مؤمن حمدي |ح ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

269655 لسيس|ر |لغف|طف عبــــد|هدى ع لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

344249 لشورى|لمؤمن |م حسن عبــــد|حس هره|لق|ج طبــــيع |عل

5o8734 لد|هلل خ|جبــــريل عىلي جبــــريل ضيف  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

255359 |لمقصود يوسف قنديل |ن عبــــد|يم|
ى
لبــــيوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

تـــ|د|لس|ئ 

|66234 حمد محمد|مي  عزتـــ | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26923o ن حشيش|ل سليم|يمنى جم ي صىح بــــنه
|معهد فنى

63oo99 عمر مصطفى محمود عىل منصور زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

|35537 تـــه|رحمه محسن يونس شح ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

77427| ذلي|لش|لنبــــى محمد |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

324487 ر حسن|هيم مختـــ|بــــر|حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o5428 ن|بــــو سليم|حمد محمد محمد محمد |ن |مرو ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

226227 محمود رزق عنتـــر محمود ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9o4367 حمد |عيل |سم|رص |محمد ن ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

68o636 هيم|بــــر|لسعيد |ع |لرف|ء فطيم |سم| لمنصوره|طبــــ 

35o8| لمظلوم|يوسف محمد خليل  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

9oo768 وديع جرجس بــــخيتـــ | ريموند تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

4536o8 لعزيز عىل قنديل|لرحمن عبــــد |هيم عبــــد |بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4o6285 هيم|بــــر|لنبــــى |ل عبــــد |ندى عزتـــ كم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o5647 هلل خليل محمد عىلي|محمد عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

4|6o4o لقط|ح |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ن عمر عبــــد|يم| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

488347 هيم عىل|بــــر|حمد محمد |محمود  سكندريه|ل|بــــ |د|

|33o27 ى محمود|حمد ن| رص محمد حسني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5|336 لبــــيوم|ل محمد |طمه جم|ف ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

2|655o لدين محمد محمود|م |حمد حس| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|25978 هيم عمرو|بــــر|محمد لبــــيبــــ محروس  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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42o98 لنبــــي محمود عىلي|يدي عبــــد|ه هره|لق|ره |تـــج

|63539 ي محمود عبــــد 
در محمود|لق|تـــفى ى شمس|تـــج ره عي 

45|229 حمد شوشتـــ|بــــدور صبــــىحي  |بــــ طنط|د|

77|5|9 ى |ريه در|لق|حمد عبــــد |م محمد خي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

58o37 ف يىح محمد| حمد مشر ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

9|5955 ى عبــــد|لص|كريم عبــــد لنعيم |ه عبــــد|لل|لحي  سيوط|حقوق 

||6586 ن|عمرو محمد مصطفى عثــــم هره|لق|ره |تـــج

86|653 بــــر يوسف عىلي|هلل ص|عبــــد ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

54356 ي ش|كريم طلعتـــ ر
كر|ضى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

3|6839 لمجيد|هيم عبــــد|بــــر|ندى محمد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|465o6 لمنعم محمد|طمه محمد عبــــد |ف ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

5|9o36 حمد محمود عرص|حمد |يه | بــــ دمنهور|د|

|7o4oo لس فريد ف ن|رس يون|كي  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

|38|3o م|هيم محمد سل|بــــر|حمد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

832o62 يم نور|لد|ج عبــــد|ندي فر دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

||95|| د فهىمي|يز فؤ|د ف|فؤ ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

862766 حمد|لحفيظ |مجدي محمد عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8o477| ي سليم عبــــد|رس|
لحليم|ء مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

34||22 لسيد عرفه|لسعيد |مصطفى ممدوح محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

62o348 مروه محمد حسن قوره ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

46678 لحكيم|رق عىل حسن عبــــد |ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

358466 لسعيد|لسعيد عىل |ن |نور ى شمس|د| بــــ عي 

245299 ء عىل سيد عويس|شيم بــــ بــــنى سويف|د|

636893 ف صبــــرى سيد | |مه حمد|رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

888773 محمد سيد عىل سيد  سيوط|بــــ |د|

237o5o زق|لر|لد عطيه عبــــد|ء خ|سم| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

768o96 ر|حمد بــــيص|لسيد |محمد | سم هندستـــ بــــور سعيد

8437o| ي محمد 
فظ|لح|حمد عبــــد|مصطفى لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

9o726o حمد |حمد |ره سعد |س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

334|28 حمد عمر|رق |لد ط|خ ى شمس طبــــ عي 
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24o|7o هلل|بــــ |ل ج|مي  سعيد غ| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9o5842 نور |د محمد |محمد عم دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

24662o حمد عبــــيد|ل محمد يوسف |بــــل كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

487o52 لمجيد|محمود حمدى محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|73337 د|حمد رش|رق |حمد ط| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

9o2573 للطيف محمد |هر عبــــد|لد م|خ ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

3572o7 لطوجى|ح |لفتـــ|لدين عبــــد|ل |ء كم|ل| |بــــ بــــنه|د|

69|995 ى  حسي 
مصطفى محمد مصطفى ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

242|44 لسيد مصطفى| |ندى رض هره|لق|ره |تـــج

457o59 لمنعم|لسيد عبــــد|لسيد |محمود محمد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

234847 حمد معوض|لمحسن |عمر عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

83892o حمد|يوسف | زكري| ند ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

26899| لوكيل|منيه محمود يعقوبــــ | ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

325o4o مصطفى محمد مصطفى لبــــيبــــ ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

2557|o ر|لجز|محمد فكرى محمد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

528238 وى|لجد|لغنى |ئى عبــــد|ح كيل|لدين مصبــــ|ء|عل معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

679|68 رى محمد|لبــــند|مه حمدى |س|حمد | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

336986 لعزيز محمد|يوسف سعيد عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

57|79 ر|لغف|م عيس عبــــد |ء عص|سم| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

497o95 ي
شتـــ محمد طه|م عك|س| دئى تـــربــــيتـــ دمنهور

3336o9 ىط|لع|تـــ عبــــد|لشح|بــــر |لدين ص|م |حس ى شمس حقوق عي 

|58882 بــــ صبــــىح محمد|يه|سهيله  هره|لق|بــــ |د|

2726o5 ح لبــــيبــــ|لد صل|محمد خ ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

6|635 ر محمود|لستـــ|ئشتـــ محمد عبــــد |ع بــــ بــــنى سويف|د|

483488 تـــ فرج محمود مرىس| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6274|5 م|هيم مقد|هيم إبــــر|لرؤف إبــــر|عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

698|43 نه|نه شبــــ|مريم حموده شبــــ لمنصوره|ل |طف|ض |ري

685o27 بــــر محمد عطوه|مروه عرفه محمد ص ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى
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62o3|2 ر|لف|يه محمد محمد | ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

645423 لخول|هيم يوسف نرص |بــــر| |بــــ طنط|د|

4939o6 ن|دل محمد زيد|لرحمن ع|عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

258|27 حمد سعيد|م مجدى سعيد |سل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|79o34 رس محمود بــــخيتـــ|ن ي|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9o6||| لرحيم |لبــــدرى محمود عبــــد|محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7o8544 لجندى|حمدعىل |لذىك |ء |طمه عل|ف لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

5|464o لغنى|لسيد عبــــد |لغنى |ء محمد عبــــد |آل تـــربــــيتـــ دمنهور

4653oo لعزيز مرىس|حمد عبــــد |لسيد |حمد | لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

84|996 ي طه|ج محمد |ء حج|بــــه
لحفنى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|o29o ى هلل  |بــــ |مل ج|يمن ك| |مي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|52284 مل|حمد مدكور ك|ن |نوره ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

355626 |ئل محمد |جنتـــ و
ى

لوع |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

488482 ن حسن بــــهنس|حمد حسن رمض| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|35985 حمد محمد|مه |س|رتـــ |س ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

886668 درس |ن مرقس تـــ|نه سليم|دمي سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

4o8829 ر|رس محمد عىل نو|ميس ي|ل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3672|o ح يوسف محمد|لفتـــ|حسن عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|5295 حمد عطيتـــ|د محمد |جه تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

3|245o لديبــــ|حمد عىل |م محمد |حس ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6|o787 مر|سمر مجدى محمد ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

32|4|4 عيل|سم|ح محمد |محمود صل لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

89o68o ن  |لدين سيد سليم|نرص | رن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|o289 لشوربــــىح |لحسينى |محمود محروس محمد  |بــــ طنط|د|

3839| لسيد محمد هندي| |رضوى رض هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|699|8 لم عىل|حمد س|محمد  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

427o37 ى سل|سم|مريم سمي   م|عيل حسي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4o2389 حمد عىلي|خميس سيد | رويد م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

47874 حمد محمد محمود محمد| هره|لق|ره |تـــج
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|39||| لسيد محمد محمود| |ر|ي ى شمس حقوق عي 

8o3644 سيد عىلي| رض| عل ي|بــــ |د|
|لمنى

|2369o ح محمد|لفتـــ|ره مجدى عبــــد |س ى شمس| لسن عي 

8o858o ى|لمنعم ي|هيم عبــــد|بــــر|حمد | سي  ي|طبــــ 
|لمنى

68264| لمهدى بــــدره|م حلىم محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o6o77 ل|لش|عيل |سم|م محمد |رس حس|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

77o426 هيم|بــــر|لسيد |لمنعم |عيل وصفى عبــــد |سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

483|33 ى مصطفى سعيد  لرحمن|حمد عبــــد |نرمي  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

89|649 ن |لحكيم عىل عثــــم|عىل عبــــد سيوط|حقوق 

626228 تـــنى|لكتـــ|مل عمر |حمد ك|لرحمن عمر |عبــــد سيوط|بــــ |د|

47593o يد|بــــو|حبــــيبــــه محمد محمود حسن  ى لي  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

638758 ن|لسيد شعبــــ|ء محمد |ل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

249475 ى|ي ج|لم|حمد محمد |محمد | سمي  ى شمس| لسن عي 

339983 هيم|بــــر|ن سنوىس |هر سليم|ل ط|بــــتـــه| زيق|لزق|صيدله 

69449| هلل|ن عبــــد |هلل عثــــم|عبــــد | كريمه رض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|58o49 عيل|سم|ح |لفتـــ|ل عبــــد |ء جم|رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

539629 عطيتـــ شنوده| بــــيشوى فرج زك لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

52787 ف يحن  |ندى  هيم|بــــر|رسر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

2|777o ف كم|سلىم  ج |ل محمد محمد ن|رسر هره|لق|ره |تـــج

4|||76 ى عىل ز|ف يد|طمتـــ محمد حسي  |بــــ طنط|د|

22688| عيل سيد|سم|رس |يوسف ي  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

83o348 حمد عىلي|ل |عزه كم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7|o695 ن|لد محمد عىل عىل رضو|خ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

27|4o| لرحمن|مه محمد عبــــدتـــ عبــــد|س|تـــ |ي| شمون|نوعيتـــ فنيه 

823o27 لحفيظ|مل عمر محمود عبــــد| ره بــــنى سويف|تـــج

36927o هيم|بــــر|لمقصود |لمحسن عبــــد|زنيبــــ عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

343382 ى سويلم|ء |رس| حمد حسي  |حقوق بــــنه

|2679| م|م|ح |لفتـــ|م عبــــد |رتـــ عص|س ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

83255 ديه سعيد قرئى سعيد|ن لمنصوره|حقوق 

774735 لسعيد عىل|مد |لسيد ح|مد |ح ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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39332 لحفيظ|م عىل عبــــد |عىل شلق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o79o9 يف عيس |ي ى رسر ش|لدمرد|سمي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

479|68 هلل رءوف محمد زىك محمد مبــــروك|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

437595 ي محمد 
بــــوخليفه|هيم |بــــر|حمد |مصطفى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

6o7979 ره|لبــــ|هيم |بــــر|هلل |هيم عبــــد |بــــر|ره |س ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

68o68o |لنج|بــــو |بــــر |هيم ص|بــــر|يه محمد | لمنصوره|نوعيتـــ 

|2493o مي |ل|مي  محمود محمد | ى شمس حقوق عي 

65935 ن|بــــ عثــــم|لوه|حمد زينهم عبــــد | لفيوم|تـــربــــيتـــ 

89||9o ي|ر
لحليم  |دى عبــــد|له|رف عبــــد|ع| ئى سيوط|بــــ |د|

22|43 وق حم دتـــ يوسف محمد|رسر هره|لق|حقوق 

|65942 مي محمود عىلي|محمود س دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

754|36 ل|لع|لسيد عبــــد|رق |يه ط| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

235||o لمقصود محمد عىل|م محمد عبــــد|هش بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|23539 لدين محمود حلىم محمد حلىمي|د |لؤى عم هره|لق|ره |تـــج

478528 بــــتـــىل|بــــ |لوه|حمد رزق عبــــد|نور  لشر سكندريه|ل|طبــــ 

23o3|3 حمد محمد|عيل |سم|ء |عل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

499544 ى  حمد عىل يوسف|زق |لر|يمن عبــــد|نرمي  |حقوق طنط

347836 ي|لرؤف عبــــد|لدين محمد عبــــد|ء |بــــه
لغنى ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

69o268 ى |ي |لبــــ|حمد محمد عبــــد |سمي 
ى
ق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|65989 ن عىل|محمد حميد رشو ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|2|78| بــــو عربــــ|حبــــيبــــتـــ حسن نبــــوى محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

836||6 حمد|حمد عىلي |ء |رس| دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

77343| ن حمدى بــــسيوئى حرفوش|يم| ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

58769 حمد جودتـــ مصطفى|محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

835658 حمد عىلي|عمر محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

777o99 ح|لفتـــ|بــــه عبــــد|لد زغ|محمد خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44676| س فتـــىح بــــدر|فتـــىح عبــــ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

25386 هلل|لرحيم فرج |ندى محمود عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

79o38o بــــد|رص صبــــىح ع|عمر ن |حقوق بــــنه
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786627 |مد ند|محمد حمدى ح  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

6878|2 ي|ر
متـــ|لعزيز محمد سل|محمود عبــــد | ئى لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8|3o44 معتـــز محمود حسن طلبــــ ي|نوعيتـــ 
|لمنى

766436 ن محمد عمرو|عمرو زيد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|655o5 سم|حمد عىل ق| |لي|د هره|لق|حقوق 

762679 عيل|سم|لسيد عبــــدتـــ |ر محمد |عم ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

9|6937 م |د س|سحق فؤ|رى |م ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

769622 ى محمد عىل محمد جميل حسي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

23|892 دى|له|لحكيم عبــــد|هلل عمرو عبــــد|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o2o|9 هيم|بــــر|لعظيم |دل عىل عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

435343 ز|ح حر|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|إنىح  عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

44983| در غريبــــ|لق|ء محمد عبــــد|محمد عل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

628523 هيم حسن|بــــر|هيم حسن |بــــر|حسن  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

7o9987 لمجيد|سلىم فريد محمد عبــــد  لمنصوره|عه |زر

6|2329 يف|د عبــــد|لجو|مصطفى محمد عبــــد لمجيد رسر |هندستـــ طنط

85o5| روق محمد|هيم ف|بــــر|محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

87o|o7 ي محمد عبــــد ج|لفر|محمد يحن  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

7887|4 ى عمر سويلم|سم| ء محمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

24647| م محمد ملش|محمد عص |ن طنط|سن|طبــــ 

434544 ر|مد نص|حمد محمد ح|نهله  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

9o75o7 محمد صبــــرى محمد حفنى  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

32|576 ى يحن  محمود محمد حسني  ن|سو|بــــ |د|

443572 حد عنتـــر|لو|لعزيز عبــــد|لسيد عبــــد|ء |سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

|4|9|9 ف محمد فهىم|عمر  رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

265757 د|لجو|هلل عبــــد|د فتـــح |لجو|كريم عبــــد |بــــ بــــنه|د|

76||o8 |حمد عط|عيل محمد |سم|يه | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

53|5| حمد|ضل يوسف |يوسف ف لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

687o|o ن|محمد وليد محمد عىل رمض |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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374433 حمد|ل محمد |محمد جم |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

498468 ي
متـــ|محمود محمد محمد سل| دئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6oo924 د|جو| لعل|بــــو |لمحمدى قطبــــ |هدير  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

6o52oo ي|ر
حمد حسن فرج| |ئى |طبــــ طنط

8o|4o4 ي محمود عبــــد
هيم|بــــر|لمنعم |مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

48453 ده محفوظ متـــول|يع حم|ط هره|لق|طبــــ 

84|577 مروه محمد محمود محمد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

625996 لعزيز محمد|رص محمد عبــــد|محمد ن زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

7||733 خه|رق فتـــىح محمد فر|محمود ط س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

49|924 رص محمد عىل محمد مرع|لن|ح عبــــد|سم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

696786 لسيد عطيتـــ|يوسف عطيه  لمنصوره|هندستـــ 

23875| د|لجو|ده عربــــى طه عبــــد|مي هره|لق|ره |تـــج

42653o نم|لغنى غ|نور عبــــد |ن محمد |يم| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7727|o لعزيز|لمنعم حسن عبــــد|حمد عبــــد |محمد  زيق|لزق|حقوق 

848643 ي
ن محمد|منصور عثــــم| دئى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2754| ى|سهيله سيد محمود حس ني  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

344299 مل|لبــــ ك|بــــو ط|لد |محمد خ سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

693247 ي|لسود|هيم |بــــر|ره يشى وديع |س
ئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o43|9 حمد محمد|ره محمد |س سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

9|56|o شم مدئى  |ء محمد ه|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6383|o ى|بــــر|لحميد |يم عبــــد|لد|محمد عبــــد هيم حسي  زيق|لزق|علوم 

8|7o5 تـــ|عيل بــــرك|سم|هيم |بــــر|نجوى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|58|o2 حمد|فرح عىل حسنى سيد  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

67688o لغندور|لسيد محمد |م |حمد عص| لمنصوره|بــــ |د|

832|83 لدين حسن|محمد حسن نرص  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

492475 لح|لحميد ص|م  عبــــد|م فرج عل|سل| بــــ دمنهور|د|

4|567o هيم نوفل|بــــر|ىط |لع|رس عبــــد |حمد ي| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7868|7 لح محمد دهبــــ|هيم محمد ص|بــــر| |ره بــــنه|تـــج
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3646o6 ي
لمقصود|لمقصود موىس عبــــد|عبــــد| دئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

264282 بــــ|لتـــو|لعظيم عبــــد|م سعيد عبــــد|وس ي صىح بــــنه
|معهد فنى

769783 ن خضي |م محمد سليم|حبــــيبــــه هش |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

37375| حمد|ل محمود |محمود جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

42544o لنقيدى|بــــر محمد |يمن ص|ء |ل| إلسكندريتـــ |تـــمريض 

283964 لحليم|ل عبــــد|حمد كم|لحميد |عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

262o9 روق سيد|دل ف|حمد ع| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|45225 حمد حنفى|م |حمد هش| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

28|422 هيم محمد|بــــر|حمد عىل |لرحمن |عبــــد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

82272 ى|سم |بــــ نور محمود حسي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

696695 ى |ي لقرىسر|حمد محمد محمد |سي  لمنصوره|هندستـــ 

4|4467  محمد |لمو|طمه |ف
ى
|لمو|ق

ى
ق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

45o295 لدين عىل حسن|م نشأتـــ نرص |ر ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

443763 زر جيش عوض|دل ع|ع| دون|م لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

2652|6 حمد|ن سيد |يوسف محمد شعبــــ ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

35||79 د بــــيوم محمد مرىس|وليد عم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

888o77 ن رزق يوسف محمد |مرو سيوط|تـــمريض 

6o2|35 لخي |بــــو|وى |لص|حمد |هيم |بــــر|طمه |ف ي صىح طنط
|معهد فنى

75254o كريم بــــدوى محمد بــــيوم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

542352 ه محمد بــــدوى عبــــد| حمد|هلل |مي  عه دمنهور|زر

8|o32o هلل بــــدروس|بــــ |طف ج|نطونيوس ع| سيوط|ره |تـــج

83548| بــــر منصور حسن|فرحه ص تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

78972 ىطي|لع|لمول عبــــد |لرحمن رفعتـــ عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

32293| ى عىل ر وى|ندى حسي  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

7|22|| دى|لبــــغد|حمد عىل |د محمود |زي بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

5|35oo ن|در سليم|لق|در محمود عبــــد|لق|مصطفى عبــــد سكندريه|ل|علوم 

3234o7 حمد|لدين محمود |م |محمود عص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

865687 لمقصود|ىطي معتـــوق عبــــد|لع|ء عبــــد|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

528984 ن|ح زهر|لفتـــ|رس محمد محمد عبــــد |ف لشيخ|هندستـــ كفر 
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69664| حمد|وى سيد|لص|حمد |رس سيد |ي| رن لمنصوره|حقوق 

334472 محمد محمود محمد محمود ى شمس|د| بــــ عي 

|43843 ي |عمرو عم
ى
ى|د شوق مي  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع

سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

835o38 ي محمد رمض|م|
للطيف|ن عبــــد|ئى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

2277o| هلل|لسعيد عبــــد|هلل |حبــــيبــــه عبــــد هره|لق|حقوق 

|623| حمد|س |حمد محمود عبــــ|جنه  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

449435 ن|حمد محمد رضو|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

542o93 لس س |س حن|لي|م نظي  |كي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

4|o94| ط|لبــــل|عيل |سم|هيم |بــــر|لىحي |جر عبــــد |ه |بــــ طنط|د|

494269 هيم بــــدوي محمد عسل|بــــر|لرحمن |عبــــد ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

6354o6 م سمي  محمد|م حس|ريه زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

636|3o ش|لدمرد|حمد |نسمه محمد  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6795|o ج |لبــــلتـــ|لسيد مصطفى |لسيد |يدى |ه لمنصوره|صيدله 

3o|76 تـــه محمد|ء خلف شح|هبــــه عل هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

422o8| وق ي ي |رس عىلي سليم|رسر
لدين|ن تـــفى |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|

سكندريتـــ|ل

85o576 ي|عمرو محمد حسن يم
ئى لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

8o89o لنبــــى|لنبــــى عىل عبــــد |م عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

247284 عمر حلىم محمد فهىم محمد شعيبــــ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

94346 س|لسيد عبــــ|ل |رحمه جم ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

23o9|| ى عبــــد ن|بــــ حسن حس|لتـــو|وليد حسي  هره|لق|حقوق 

792739 حمد|سلوى محمود عيس  عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ 

8249o8 هيم مغربــــي|بــــر|بــــ |لوه|حمد عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2|475| بــــو حشيش|تـــسنيم محمد حسن محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

96o97 سبــــ عىل|ء عزتـــ ك|هن ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

864752 عمرو عزتـــ محمد محمود دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6|2454 ه خ| لمنعم عىل علوفه|لد عبــــد|مي  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

295946 حمد محمد ذىك|محمود  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|6235| زق|لر|دل عىل عبــــد |يوسف ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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4|8337 وى|لحط|لعزيز محمد |يه محمد عبــــد | لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7|2345 لم عيس|هديه عىل عىل س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

32654| يم يوسف سيد|لد|ء عبــــد|سم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

827262 ي خلف |
حمد|حمد مصطفى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

قرص|ل|لطود |بــــ

332||2 |هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|لدين |سهيلتـــ نرص 
ر|لجز

|لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

7|3o32 ف مصطفى عبــــد |مصطفى  ن|ح بــــدر|لفتـــ|رسر لمنصوره|حقوق 

5o|648 ن يوبــــ|سمي  صبــــىح رمزى | مي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

76683| يف|مر |وى ع|حمد محمد بــــر| لشر ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

6o9294 |حمد عىل |محمد 
ى
بــــو دسوق لمنصوره|حقوق 

226497 ى روز|ل عجيبــــ ن|غ| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

75687| محمد محمد محمود عىلي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4|475o لسيد|عيل بــــسيوئى |آيتـــ بــــسيوئى إسم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

779483 ه | هلل|د|هلل ج|لسيد عبــــد |مي  زيق |لزق|تـــمريض 

839364 ي 
لح محمد|حمد ص|مصطفى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

36o9|2 لسيد|محمود سيد محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

88242o ن  |لعزيز عمر|عزيزه عزتـــ عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

265|34 مل محمود|د محمود ك|ذي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

479353 لسيد|س |هيم عبــــ|دن أحمد إبــــر|ش سكندريه|ل|ره |تـــج

287693 لففى|ل فوزى |لسيد جل|يه | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o9284 لس نصىحي جورج ك مل|كي  ره بــــنى سويف|تـــج

342o52 ى عيد|ء ع|شيم صم سعيد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

757985 ى|محمد صل ي حسي 
ح طريفى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

245296 تـــ|ن بــــرك|زينبــــ محمد رمض ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

68|737 تـــ|لشح|رس محمود حسن |محمود ي |هندستـــ طنط

|24558 ف حسن قطبــــ|مصطفى  رسر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

85|484 لرحمن|فتـــوح عبــــد| حمد ذكري| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

33|3o2 ي|ح |ء صل|رس|
ي عفيفى

لطوجى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

445|59 لعليم|لعليم محمد عبــــد |لعليم محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

63o373 ى|لرحمن |عبــــد  حمد موىس حسي  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9|963o  
ُ
حمد  |د خلف |هلل عم|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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37299o لموجود|لعزيز عبــــد|يتـــ عىلي عبــــد| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o269 ى سعد|نطون نبــــيل | مي  ره بــــنى سويف|تـــج

2736o8 لمريد|لحميد محمد عىل عبــــد |عبــــد| يش لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

247|25 زى|يوسف محمد عىل حج ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

34o356 ن رجبــــ موىسي|محمد شعبــــ |تـــمريض بــــنه

9|7342 هلل  |ل محمود عبــــد|عىل جل سيوط|حقوق 

|6296 كريم سعيد يعقوبــــ سعيد هره|لق|ره |تـــج

|6|6|| لدين لطفى محمد|ء |يوسف عل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

639|2| |للطيف محمد مو|عمر طلعتـــ عبــــد
ى
ق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5|o984 |حمد مو|در محمود |حمد ن|
ى
ق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

256o2o لخول|لرحمن |ل عبــــد|مح جم|س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

23649 لمقصود|لسيد عبــــد |ن |هلل رمض|عبــــد  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

8423|4 م فتـــىحي محمد عىلي|سه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

328|2| رق بــــيوم عصفور|حمد ط| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

426873 دق جمعه|لص|بــــر عبــــد |ر ج|من سكندريه|ل|بــــ |د|

62833| ئى مسلم سليم|هبــــه ه زيق|لزق|بــــ |د|

262887 لحميد عوض|محمد نزيه عوض عبــــد |ره بــــنه|تـــج

|4459| ن فرج فرج|لدين رمض|نور  هره|لق|ره |تـــج

|766| لمجيد|حمد محمد سمي  عبــــد |لد |خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

438977 زى|لمنعم غ|حمد فوزى عبــــد| لشيخ|طبــــ كفر 

2o254 لبــــكرى|ل محمد محمد |محمد كم تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

4oo32| ىط|لع|رص عىل عبــــد|لن|م عبــــد|سل| سكندريه|ل|ره |تـــج

|69627 ف محمد |يدى |ه هيم|بــــر|حمد |رسر لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

239o36 ء حمدى محمد خليل|سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

787258 حمد محمد|ح |لفتـــ|بــــسمه عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

766o87 ف محمد |حمد |ر |مي |لعل|بــــو |رسر ره بــــور سعيد|تـــج

347527 بــــووردتـــ|ن محمد |ن يشى رمض|رمض ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3|4897 لس فرج  هيم جرجس|بــــر|كي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o684o عيل|سم|حمد |ء زين |رس| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

239296 لقوى|لقوى محمد عبــــد|د عبــــد|جه هره|لق|بــــ |د|
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452o|9 عيل صبــــح|سم|حمد |محمد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

274353 لبــــرع|لمنعم |لمنعم مجدى عبــــد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2o3|o ي 
ي جوهر سيد|مصطفى

حمد مصطفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

249756 وق  حمد صقر|حمد عىل |رسر هره|لق|م |عل|

244273 دق|عيل ص|سم|محمد حسن  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

3|4474 سيد عربــــي سيد رجبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

343|2| بــــد|ل ع|لد كم|خ| دين ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|4oo74 دل دكروئى عىل|ن ع|نوره ى شمس|د| بــــ عي 

8883|| ف محمود محمد  |ء |رس| رسر سيوط|صيدلتـــ 

326975 يتـــ محمود عىل حسن| ن|بــــ حلو|د|

25||66 ل|مه و|هيم محمد سل|بــــر| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

864966 وي|لر|حمد |سعيده محمود  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

343299 م خليف|م|لعظيم |ر صفوتـــ عبــــد|من سيه|نوعيتـــ عبــــ

355693 |دل عدل حن|نتـــ ع|هيل ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2|9|7| حمزه محمد محمد سعيد ى شمس علوم عي 

22946o وق سعيد  حمد عىل|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o|748 حمد|تـــ |دى بــــرك|حمد وحيد ن| سكندريه|ل|ره |تـــج

678824 بــــينى فوده|حمد محمد |ء |سم| لشر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6o|65 عيل|سم|م كلثــــوم عىل حسن | ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4334|o ي عىلي |هلل محمد عبــــد|بــــ عبــــد|يه|هلل |عبــــد
|لغنى

عيل|سم
لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

847|38 لحسن|بــــو|لحسن عىلي |بــــو|ء |سم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

77o843 لىك|لم|ر محمد |هيم نص|بــــر|هلل |منه  زيق|لزق|بــــ |د|

76824o رون|لح|ن محمد|د سليم|مل فؤ| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

2549o9 ه محمد | س|حمد عبــــ|مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2372|| لحليم|د محمد عبــــد|سلىم عم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

69o|8| ل|م هل|لسل|حمد حلىم عبــــد |رس |ف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4|8822 ى نش|ي هلل| |تـــ منسي عط|سمي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

222437 هيم|بــــر|ندى يوسف فريد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|26585 شم|حمد ه|نسمه محمود  هره|لق|طبــــ 

4|oo89 لسيد سعيد عىل محمد|كريم  |حقوق طنط
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768o48 هيم|بــــر|ن |لم سلم|سهيله س لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

445oo8 ن|لمنعم عوض سليم|مصطفى عبــــد |ضتـــ طنط|علوم ري

7||764 لحنفى|لدين |م نور |م|ل|لحميد |مل عبــــد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|47o4| ى |ي ف محمد عبــــد |سمي  دى|له|رسر م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

496o|| ر|در أحمد محمد صف|ندى ن سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

88o744 رمسيس كرم عطيه | تـــرين|ك سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

78o767 لحميد عىل محمد|سلىم حسن عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

753635 لمبــــدى|حمد عبــــد |ن محمد |نوره عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5o|673 لكريم|ن محمد عبــــد |هدير مندور رمض سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

3576o3 م|لتـــه|لسيد يس |محمود  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

3727o4 زىك عىل زىك| دين دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

8347| بــــ|لوه|حمد ممدوح عبــــد|هبــــه  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

77|5o2 ن|ر سليم|لستـــ|منيه رويقد عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

38484 هلل جمعه|حمد عبــــد |ء |دع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

228252 للطيف|مجدى حسن عبــــد| ن|ر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7575o8 م|محمد عل| بــــسنتـــ رض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

4643|8 ر عىل محمد|لستـــ|محمد عىل عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

764565 بــــ|بــــو دو|زق |لر|ل عبــــد |محمود كم بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

3|242| دى|له|ء محمد سيد عبــــد|ول ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

8|224| لح وليم جرجس|بــــيشوي ص ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

2|6352 ن|سط حس|لبــــ|لحكيم عبــــد |يمن عبــــد|بــــ |مه ى شمس حقوق عي 

7864oo بــــ|طف وحيد محمد محمد دي|ع ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

35695o لحليم غنيم|ء عزتـــ عبــــد|نجل | معهد فنى تـــمريض بــــنه

22|977 ى عىل حسن|رح بــــ حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

246554 ر|لشع|لرحمن |جد عبــــد|لرحمن م|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

422824 ل|مي جل|ء وحيد س|رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2o323 حمد|مصطفى عىل محمود  هره|لق|ره |تـــج

329o2| لسيد عىل|يوسف سعيد فتـــىح  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

825833 حمد|لضبــــع محمد |ندي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

252496 وى|لمعد|ده مشحوتـــ سعد |مي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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922237 ر حسن |لغف|حمد حسن عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

23|574 ه عىل|لل|محمد محمود عبــــد ن|هندستـــ حلو

7632o م|لسل|لحليم عبــــد|ده عبــــد|محمد حم لفيوم|حقوق 

|26342 لقرش|لصمد |يمن عبــــد | |لي|د ى شمس|تـــج ره عي 

4o7656 م|م عفيفى س|س| رن سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

53499 ى صل|ي ح طه ربــــيع|سمي  طبــــ بــــنى سويف

836433 ه سيد سعدي محمد| مي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

424439 هيم محبــــ محمد محمد|بــــر|محمد  زيق|لزق|عه |زر

|26256 مد|لدين محمد ح|م |محمد عص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

322372 حمد|حمد محمد مدئى |ل |فري ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

75||o3 لسيد محمد|ندى محمد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

|77764 هلل يىحي ضيف محمد|عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

48o3o7 هلل|لسيد فتـــىح محمد عبــــد|حمد | ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

245|29 ن|يه محمد سميح زيد| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|7249| ن|حمد عمر|لسيد عوض |دل |ع |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

67295 لسيد موىس|ن محمود |نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

889o77 ن |حمد سليم|بــــر |ن ج|سليم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

768996 ن موىسي|ن سليم|هد رمض|ن لسويس|طبــــ 

355293 حمد|لنعيم محمد |لفول عبــــد|هبــــتـــ  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

248743 جح|لفتـــوح ر|بــــو|ح |لفتـــ|ن عبــــد|يم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

684|44 يه|لنبــــى عىل قط|حمد عبــــد |هدير  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8366| هلل صقر|بــــ |بــــ ج|لتـــو|ن عبــــد |ء شعبــــ|سم| ن|حقوق حلو

939o3 لحميد عمر|مصطفى محمود سعيد عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

489568 حمد|بــــوزيد |لسيد |مريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|322o ى ل| قتـــ عمرو فتـــىح حسي  ى|رسر شي  ى شمس حقوق عي 

65996 لعزيز|بــــ طه عبــــد |يه|د |زي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3478|3 لم|بــــوس|هيم محمد |بــــر|حمد حسن | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

348845 حمد مصطفى|رتـــ محمد |س |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

777469 حمد فتـــوح محمد خليل| |ند زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|24385  |لبــــ|لمجيد عبــــد |طف عبــــد |مريم ع
ى
حمد|ق ى شمس|تـــج ره عي 
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7899o3 محمد نبــــيل عىل محمد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

32539| هلل عىل|بــــ |طف ج|كريم ع |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4o2o48 لخطيبــــ|لرحمن |لغنى عبــــد|حمد عبــــد| سكندريه|ل|ره |تـــج

898o89 زر |فتـــ عزيز ع|بــــخيتـــه ر ج|تـــربــــيتـــ سوه

55456 وق محسن فتـــىح سيد رسر لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

85o7|4 ي خليفه عبــــد|لش|ء عبــــد|شيم
ى
لرحمن|ق دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

258|36 لعليم عىل|حمد عبــــد |رس |رس ي|ف تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

252o78 هيم|بــــر|مه |هيم سل|بــــر|عيل |سم|بــــسمه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

227976 حمد|رق مصطفى |بــــسنتـــ ط ن|بــــ حلو|د|

9||o37 لبــــربــــرى  |حمد |ن |تـــم رمض|ح ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

782|28 وى منصور|لشبــــر|لسيد |محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

496437 هيم فتـــىح محمود|بــــر|د محمد |جه بــــ دمنهور|د|

765o93 لح|لمعىط ص|م عبــــد |ندى عص ره بــــور سعيد|تـــج

452629 لمنس|لد محبــــ محمد |مروه خ لشيخ|هندستـــ كفر 

|63895 حمد|لرحمن مصطفى منصور |عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

3|5575 ى سيد محمود محمد|رس| ء حسي  هره|لق|بــــ |د|

895827 ف |يه | لرحمن |عبــــد| لوف|بــــو|رسر ج|صيدلتـــ سوه

8o9866 جون مني  نصيف وهبــــه ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

2953| ي عبــــد |هلل خف|مح عبــــد |س لحميد|ج  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

269o34 مد سعيد بــــدر|بــــسمه ح ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3|53o للطيف|منى حمدى محمد عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

34o44| بــــي|مبــــ|مر عزتـــ |تـــ| ر|ي ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

683|92 لغنى موىس|يمن محمد عبــــد |م |هي لمنصوره|بــــ |د|

2237|3 لعزيز|ده حسن عبــــد|رحمه حم لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

6|3328 هيم|بــــر|بــــدين |لع|هر زين |عزتـــ م |طبــــ طنط

77398o ي|ر
للطيف|يحن  فوزى عبــــد | ئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3||227 مريم مهدي محمد حسن لفيوم|لعلوم |ر |د

82|987 تـــه يوسف|دي شح|مريم ن ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

33982| تـــ حس لدين عىل مصطفى|م |ني  |ن طنط|سن|طبــــ 
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|42o98 بــــي|لح رك|ح ص|لصبــــ|لرحمن |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

33423 ح محمد|لفتـــ|حمد عبــــد |سميه  هره|لق|هندستـــ 

2|6|84 |رك مدحتـــ مكرم حن|م ى شمس هندستـــ عي 

|6o43| لكوم|ح سيد سيد |محمد صل ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7755|2 |لم |م س|م|لم |محمود نشأتـــ س
ى
لصوق زيق|لزق|علوم 

439o89 لغفلول|لمجيد |لد عبــــد|محمد خ لشيخ|ره كفر |تـــج

239748 لحميد محمود|هلل محمد عبــــد|منه  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

25|||4 لكوع|بــــر |حمد ج|محمود  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

25|o64 ى|فظ ش|لح|م عبــــد|سمي  هم هي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

494332 حمد|بــــوسيد|حمد محمد |مصطفى محمد  |حقوق طنط

78376 رق فهىم مبــــروك|ر ط|من رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

63o|49 محمود محمد محمود محمد وريور لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

342o5o ن|حمد عثــــم|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|ء |شيم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

33|2|o لمقصود نوح|هيم عبــــد|بــــر|هيم |بــــر|محمود  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|55oo4 رس عىل سيد|سلىم ي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

362974 لمعىط|لد عىل عبــــد|بــــو خ| |ن|ر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33o423 د|لحميد عي|مريم حمدى عبــــد |ره بــــنه|تـــج

355687 زق|لر|ح محمد عبــــد|لفتـــ|جر محمود عبــــد|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

354o|4 ي عبــــد|م|
حمد|هلل |هلل محمد عبــــد|ئى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

269344 ى فرج عبــــد|ي هلل محمد|سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|2679o جد محمود|ل محمود م|م|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

42984o لسيد مرعي|مي  منعم عىلي |ل| |بــــ طنط|د|

26879o تـــ عبــــد| رض ي|بــــ |لوه|خي 
ط|لىحى ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

48o5|7 لرحمن حسن رجبــــ محمد عىل|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o4|52 يف  لسيد|هيم حميدو |بــــر|فريده رسر سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

763953 ي
لسعيد|م فرج |س| دئى حقوق بــــورسعيد

49693 ه | حمد زغلول بــــيوم|مي  ى شمس|زر عه عي 

7|o345 ى حس|ء حس|محمود عل ى|ني  ني  لمنصوره|هندستـــ 

246686 ح نجم|لفتـــ|زن محمد عبــــد|م ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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769889 ى عو|س ن|د سليم|ره حسي  ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

32457| لسيد صبــــره|حمد محمود | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

525774 مصطفى محمد يوسف يوسف عريف ضتـــ دمنهور|علوم ري

876|22 لمنطلبــــ محمد  |حمد عبــــد|محمود  سيوط|بــــ |د|

764366 هيم زرمبــــتـــ|بــــر|هيم |بــــر|محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

893o35 ى عم ر مهنى |مهنى حسي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

||8535 مريم حسن محمد محمد عىل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|23347 حمد سيد فوزى محمد| ى شمس|د| بــــ عي 

649oo7 لسيد|مصطفى محمد | ند زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

234685 ى مجدى عبــــد لجليل|لعظيم عبــــد|حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5446|2 فع|لش|لرحمن محمد |حمد عبــــد|هدير  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|7|o35 حمد|رس محمد |منيه ي| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

772969 ف محمد ح|محمد  فظ عمر|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

5o4425 ي
حمد|م محمد بــــيوم |عص| دئى سكندريه|ل|حقوق 

348385 |لعل|بــــو|هيم |بــــر|ج |هيم معر|بــــر|تـــسنيم  هره|لق|ج طبــــيع |عل

7|6o27 د|لحفنى محمد مر|ح |لفتـــ|مريم عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

896949 تـــه  |ن شح|ح بــــحر سليم|سم ج|بــــ سوه|د|

49||7o زى منصور|لسيد غ|حبــــيبــــه محمد  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

324428 لس مكرم بــــس مر|ل تـــ|كي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

622522 ر|لطو|لسيد |لسيد محمود |ن |كريم ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

8955|7 د  |مجد فوزى ميل|كريم  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8o8|59 ي محمد|جو| رن
د حسنى ي|بــــ |د|

|لمنى

6|8969 ء مرىس عىل رجبــــ|غيد ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

637o55 عيل|سم|م سعيد فوزي |سل| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8756o4 حمد عىلي |م عىل |هش سيوط|بــــ |د|

76432| للطيف|حمد محمد عبــــد |لسيد |هيم |بــــر| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

786oo8 لوليىل|هيم محمد |بــــر|حمد عىل عىل | لمنصوره|حقوق 

|45238 حسن طلعتـــ حسن حنفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o4|83 نم محمد|لسيد غ|هلل |لسيد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

52879 حمد|نعيمه حسن محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|
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8o7634 ي |هي
حمد|م محمد مصطفى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

35|99| ي محمد محمود محمد|ه
ئى ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع

مقطم

246875 هيم حسن|بــــر|محمد حمدى محمد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

42456| نوئى|لبــــتـــ|لم |لد محروس محمد س|عمر خ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

76o827 هيم عىل مرىس|بــــر|بــــسمه عمرو  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

8o36o6 ه عىلي طلعتـــ عىلي| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

698897 ن|لعظيم رمض|محمد محمود عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

||6622 حمد محمد|هلل محمد |منتـــ  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

29|78| لدين|ل |ندى رسىم عمر عىل جم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5543o لم|مصطفى سعد محمد س بــــ بــــنى سويف|د|

526|4 م نبــــيل محبــــ مجىلي|بــــر| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o23oo ى |ي ر|لنش|مه محمود |س|سمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|939| لح|تـــه عبــــد ربــــه ص|ن محمد شح|حن لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

895248 |حمد |عيل |سم|رص |لن|ل عبــــد|م جم|هش
لبــــلك 

ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

6||946 لحميد عطيه|لرحيم عبــــد |ريم عبــــد  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

23668o حمد محمود|لد |سلىم خ ن|علوم حلو

2675o4 لم ربــــيع|ن محمد مرزوق س|نوره |تـــمريض بــــنه

643274 هيم عىلي|بــــر|لسيد عىلي |طف |ع |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

8956|| لس شهدى تـــوفيق رزق   كي  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

89765| حمد |لعربــــى |ن محمد |نوره ج|بــــ سوه|د|

35o66 حمد|محمد نبــــيل حسن  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

85828o ى يونس عىلي يونس حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8o366 يف محمد عبــــد  لق|لخ|سلىمي رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

228367 دق|ص| ل زك|ندى كم|س لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

3|o8|3 حمد محمد بــــدر فهىم|محمد  ن|هندستـــ أسو

77o993 ى س|هيم |بــــر|ئل |و| رش لم|مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

372457 حمد|بــــ |م دي|لسل|حمد عبــــد| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

26o528 لدبــــرىك محمود|ن |شعبــــ| مه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

865o85 يم|لد|هر عىلي عبــــد|عىلي م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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6o5936 لرسول|تـــ عبــــد |تـــ فرح|بــــ فرح|يه|رق |ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

924498 مل عطيتـــ |نطوئى جورج ك| ج|ره سوه|تـــج

|47639 يف عبــــد  حمد|لمنعم |محمد رسر هره|لق|حقوق 

7|o64o لرحمن|لسيد عبــــد |هبــــه عىل بــــهجتـــ  لمنصوره|صيدله 

27o62o ى|حمد جمعه محمد | لسيد حسي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

9o8388 ف حسن محمد |د |جه رسر ج|حقوق سوه

846373 لكريم محمد|د|ء يوسف ج|شيم ن|سو|تـــربــــيتـــ 

2782o2 وى|لشعر|دق |لص|رس عبــــد|حمد ي| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

34o75o ي محمد محمد سيد |مروتـــ ر
حمد|ضى شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

844o43  عىلي|بــــر|محمد 
ى هيم حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

75|9|2 هيم|بــــر|للطيف |هيم عبــــد |بــــر|هلل |عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

524263 ن حمد محمد هديه|هيم |بــــر|رس |ي| مي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

259o74 تـــه|د شح|لجو|لح عبــــد|محمود ص لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

284637 ى|ء محمد سيد محمد |ل| مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|7964 ل حمدون صديق |م جم|حس ي صىح 
سيوط|معهد فنى

9o4388 ى محمد |حمد | لسيد |مي  ج|طبــــ سوه

4|o5|2 ن|دل فتـــىح رسح|محمد ع |ره طنط|تـــج

428583 مل|لفتـــوح حسن ك|بــــو|ء محمد |رون |عه طنط|زر

486829 ف و|ن |مرو لسيد|صف |رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

635488 ح سعيد محمد|مروه صل زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|55853 يف محمد محمد محمد رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

835|2 ربــــيع فرج نعيم عويس ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

26462 لسيد|لعزيز محمد |عمر عبــــد  لفيوم|لعلوم |ر |د

273256 زر|ريمون حشمتـــ حبــــيبــــ ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

6|9992 وى|لكفر|عيل |سم|زق |لر|أحمد عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

437863 رس عىل مصطفى بــــدر|ء ي|حسن لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

|45229 م مني  فهىم محسن|سل| هره|لق|ره |تـــج

753366 محمود مرىس محمود محمد عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

22|839 تـــفى زىك محمد زىك تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

75282| ح محمود|بــــ صل|يه|ح |صل عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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|7287| هيم|بــــر|حمد محمد حسن مصطفى | ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

6|7|47 حسن حسن رجبــــ| نور ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

||7354 ى هيم|بــــر|سحق |يعقوبــــ | جوستـــي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4944|| لعمرى|دل فوزى محمد حسن |عمرو ع بــــ دمنهور|د|

8o|oo5 ي|ن محمد خف|ء شعبــــ|سم| ج  ي|بــــ |د|
|لمنى

|55o24 لحميد صديق|حمد عبــــد |بــــرين |ص ى شمس|د| بــــ عي 

33o36o ن محمد فتـــىح محمد|حن |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4o2433 دريس|ج  محمد |هلل ن|منتـــ  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

42o7|2 هيم عطيه معتـــوق|بــــر|نور عطيه  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

623569 ى غنيم| لحس|هر سمي |سمي  م ني  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

33367o لعزيز محمد|فتـــىحي محمد عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

47927o ح طه|لفتـــ|دي عبــــد |له|هلل محمد عبــــد |منه  سكندريه|ل|هندستـــ 

432|36 لحرصى|محمود محمد محمود | ر|ي |ره طنط|تـــج

49o542 لرحمن|حمد عبــــد |ح تـــوفيق |صل| لي|د ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

52|848 م محمد|لسل|لمنعم عبــــد|ريم عبــــد علوم بــــورسعيد

64774| ن عمر فتـــىح محمد حسن|نور زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

284393 لسبــــع صبــــره بــــخيتـــ|نس |ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

356496 ى محمود|ل| ء عطيتـــ حسي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6|o335 وق  لقلينى|حمد رزق |رسر ي صىح طنط
|معهد فنى

53o327 ق|ح محمد |سلىم صل وى|لشر ضتـــ دمنهور|علوم ري

9o4|54 منيه عمر محمود محمد | ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

84555 هيم|بــــر|م ممدوح عيد |حس ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

2396|o هلل|بــــ |لمنعم ج|ح عبــــد|صل| ر|ي هره|لق|حقوق 

2|945 بــــ|لتـــو|ح عبــــد |ر رجبــــ مفتـــ|من لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

25795| ن عمر|تـــم رمض|محمود ح هره|لق|هندستـــ 

5oo286 ر طوير|حمد محمد مختـــ| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6796|2 وق  حمد صبــــىح نصىح|رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

443247 لسيد|لسيد |للطيف محمد |عبــــد  لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

4o292 حمد موىس|ل محمد |سم جل|بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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8o5655 بــــر|لحميد ص|بــــ عبــــد|لتـــو|ء عبــــد|شيم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6||447 لشيخ|ع رجبــــ |لرف|طمه |ف ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

787o77 عيل|سم|د |محمد ج| هبــــه رض قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

5|8338 ئى|لكرم|لدين عطيه |ح |م صل|جر هش|ه علوم دمنهور

|46259 هلل عىل|حمد عبــــد |دل |حبــــيبــــتـــ ع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

254|66 وي|لدفر|هر محمد |م م|ن س|جيه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

429|77 لشيخ|حمد محمد |مح |مريم س |ره طنط|تـــج

339o42 بــــى قنديل|لسيد عر|د |ح عم|سم ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

54577 لحليم|دل محروس عبــــد |ء ع|سم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

69|363 يد|لعزيز ز|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|ء |ل| لمنصوره|بــــ |د|

3|73o4 لق|لخ|حمد محمد محمد عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

453866 بــــى شلبــــى|لعر|ح |ء مد|رس| لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

52o853 ص|لقص|حمد |ل محمد |ء كم|شيم بــــ دمنهور|د|

4o6698 لعزيز|حمد عبــــد |دتـــ سعيد عفيفى |مي سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

897484 ن |وى عثــــم|حمد قن|ء |رس| ج|ره سوه|تـــج

5o573 ى محمد|م  حسي 
جد مصطفى ي سويف|تـــربــــيتـــ ري

ى بــــنى ضيه بــــني 

68o452 ل|ح هل|لفتـــ|حمد عبــــد |محمود  لمنصوره|هندستـــ 

52o928 لفتـــوح|ء أحمد محمود أبــــو |إرس ره دمنهور|تـــج

48467o لصيفى|هيم محمد |بــــر|ن محمد |مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o66|| متـــ|ر حمدى محمد غريبــــ سل|من سكندريه|ل|بــــ |د|

8272| ى حس|حمد شعبــــ| ن|ن حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

836967 ي محمد|ء |رس|
ى
حمد دسوق ي صىح سوه

ج|معهد فنى

4785o8 حد|لو|حمد فوزى محمد عبــــد|م |فرحتـــ حس سكندريه|ل|حقوق 

4o7|78 لعروىس|هيم |بــــر|حمد |هلل يوسف |منه  سكندريه|ل|بــــ |د|

2|8547 هيم|بــــر|حمد |دل سيد |يوسف ع ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|26367 ن ي| مي 
عيل|سم|حمد |لدين |ء |ضى ى شمس|تـــج ره عي 

756827 ى يف سمي  حسي  ى رسر حسي  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

68339| لسيد جمعه|محمد | ن رض|يم| ط|بــــ دمي|د|

6o6749 ل|حمد غ|محمد حمدى  لمنصوره|هندستـــ 
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5|36o6 دى محمد|له|حمد رجبــــ عبــــد| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

6o5863 ء رفعتـــ محمود محمد|نجل لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

24875| دل عيد مرع|ء ع|سم| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

223o52 رى حموده|محمد مجدى هو هره|لق|عه |زر

44944o لعزيز حموده|هيم عبــــد |بــــر|لىح |يوسف عبــــد  لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

7999o ى س موىس|د متـــي|عم| مي  هره|لق|حقوق 

252984 لفرعوئى|مل |هلل مجدى ك|نعمه  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

69o225 ى |ل |رس جم|ف ي|لكن|مي 
ئى لمنصوره|بــــ |د|

83496o لعظيم عىلي|للطيف عبــــد|م عبــــد|سل| |هندستـــ قن

327994 ى|لد حسنى |حمد خ| مي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

5o5594 |ل محمد محمود |لدين محمد جم|ل |جم
ئى|لمسلم

سكندريه|ل|بــــ |د|

|8684 حمد|لسيد |هبــــه محمود  هره|لق|م |عل|

296423 دل سيد خليل|لرحمن ع|عبــــد كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

249659 وى|لشن|ح محمود |لفتـــ|تـــيسي  عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|6947 ى محمود محمد ح|ي مد عرفتـــ|سمي  هندستـــ بــــور سعيد

22392| ن|لنبــــوى شعبــــ|حمد |يمن | |لي|د هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

24925o ن|هيم سلط|بــــر|لد |روضه خ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

787|87 د عليوه عىل|محمد عم ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

844836 ى محمد |حمد | لنوبــــي|مي  ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

352246 هيم خليل|بــــر|عربــــي محمد محمد  |ره بــــنه|تـــج

|37||2 ن|مي  طلعتـــ عدل عجبــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

784725 لجيد|مد عبــــد|ل ح|كم| دين عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

637446 دى|له|بــــ عبــــد |لوه|ء عبــــد |ح عل|صبــــ زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

3566o9 لطوجى|لسيد |ء محمد |رس| |علوم بــــنه

442229 لحسينى|لحميد |بــــ عبــــد|لوه|هلل عبــــد|عبــــد لشيخ|طبــــ كفر 

639673 لسيد فتـــىح عطيه|سهيله  زيق|لزق|بــــ |د|

6|o246 بــــوحجر|لعظيم |سم محمد عبــــد|بــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

948|9 ى ن ر|لنج|هيم |بــــر|لسيد |ج  |نرمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

436698 مد زعلوك|لدين فتـــىح ح|م |زهوتـــ حس لشيخ|علوم كفر 

8|9782 |ئيل يوحن|جد ميخ|رلي م|م ره بــــنى سويف|تـــج
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77352| هد|لش|هيم |بــــر|زق |لر|سهيله مجدى عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o|973 لسيد|س |عمر سعيد عبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77o|44 ى محمد |محمد عنتـــر فتـــىح  لخونىك|مي  زيق|لزق|ره |تـــج

3229o7 ى محمود  حمد|مريم حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5o|38 لعظيم|عمر محمد عزتـــ عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

6|867o مبــــول|سل|ل|لسعيد |محمود عبــــده  ط|حقوق دمي

27o367 هلل|مه محمد سعد|س|محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

||5463 ين  ف سيد عبــــد |ني  يف|لفتـــ|رسر ح رسر ى شمس|تـــج ره عي 

697526 لبــــطل|منه مسعد محمد | لمنصوره|بــــ |د|

8776|5 ي|ر
شم خليفه  |محمود ه| ئى سيوط|علوم 

9|9278 لسيد |لموجود عبــــد|حمد عبــــد|ء |سم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

855358 ن|محمود محمد ذىكي سليم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4oo872 هيم|بــــر|حمد |ل معوض |مصطفى جل لشيخ|بــــ كفر |د|

5|25o لمطلبــــ|م عبــــد |يه محجوبــــ تـــم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

336|2| ن عزبــــ سعيد عزبــــ|يم| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

|2|62| غبــــ محمد|حمد ر|رق |د ط|زي ى شمس هندستـــ عي 

485887 تـــتـــ|بــــر محمد شح|مل ج| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82|4o6 لمسيح|ئل فتـــىحي عبــــد|روق و|ف سيوط|صيدلتـــ 

|296o7 ى|زم جم|ح ى حسي  ل محمد أمي  ن|بــــ حلو|د|

682o36 بــــ|لوه|لعزيز عىل عبــــد |ن محمد عبــــد |نوره لمنصوره|بــــ |د|

85878o ى حسن ص|يه حس| لح|ني  سيوط|حقوق 

8|3o|3 محمد رجبــــ خلف محمد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

3|97o| لدين محمد جمعتـــ|ل |مريم محمد كم ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

75749o هلل|دي عبــــد |له|ئى محمد محمد|م| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|2596| لدين محمد|ن محمد نور |نور ى شمس| لسن عي 

3|488o هيم|بــــر|ر عدلي محمد |عم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

49o|o4 بــــو كليله|هيم |بــــر|لحميد |ء محمد عبــــد|ل| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|36544 لمجيد|عمر محمد فهىم عبــــد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

64|375 لعزيز|لسيد عبــــد|ل |محمد جم حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

43348o ل|ل بــــل|درهل|حمد محمود ن| |ره طنط|تـــج
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635646 هيم نجم|يه متـــول عىل إبــــر| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

775526 لسيد|حمد |لسيد |حمد | زيق|لزق|هندستـــ 

252339 لعزيز بــــكر|لعزيز عبــــد|يه عبــــد| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

5|9962 لزقيىطي|منجود | ء زكري|سم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

22|96| مريم مصطفى محمد عويس بــــرغوتـــ لفيوم|عه |زر

|22697 لعزيز|لد محمد عبــــد |خ| ن|ر |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

775943 لحسينى درويش|منى درويش محمد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

5|4588 هلل|بــــ |تـــه ج|ء محمد سعد شح|رس| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

245625 هلل|د |يمن جبــــر متـــول ج|جبــــر  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5o5375 مل|متـــ محمد محمد  ك|س|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o7224 ل|لع|لسيد مهنى عبــــد|بــــر |يتـــ ج| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

833764 د عىلي محمود|ء فؤ|سم| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5|8o84 ل عوض|لينه رجبــــ كم سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

755727 ى عبــــ|سم| دي|ء سعود حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

3594o7 ى ن|مني  سمي  سمع| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

4|8669 محمد ربــــيع عمر محمد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

37o437 هيم عىل معروف|بــــر|حمد |هيم |بــــر| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

436346 |لرحمن عىل ند|د عبــــد |حمد رش| لشيخ|ره كفر |تـــج

8o2422 هيم محمد|بــــر|حمد |ربــــيع  ي|تـــمريض 
| لمنى

|29684 ن محمد|محمد سيد عثــــم هره|لق|ره |تـــج

4433|2 لسيد عبــــده محمد محمود|حمد | لشيخ|بــــ كفر |د|

4o4463 ل عىل|لع|وى عبــــد|حمد هند|لرحمن |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2|234 ى حسن|جه د محمد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32827 هلل|لعزيز عبــــد |لدين عبــــد |عمر نور   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

863776 ي|ر
ي حسن| ئى

ي مصطفى
حسنى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o6o86 ى محمود|ء عىلي |دع مي  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

233364 ى بــــيل|هلل ه|بــــ |رفعتـــ ج| روجي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

3483o2 ن|لمول سليم|هيم عبــــد|بــــر|ء |ل| ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 
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98o|9 لسعود|بــــو|مل مصطفى |محمد  لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

327537 ن|ئل محمد شعبــــ|لفى و ى شمس|د| بــــ عي 

59oo5 ى منجد عبــــد   حسن|لبــــ|نيفي 
ى
ق بــــ بــــنى سويف|د|

9o25|o ل |لع|خلود ممدوح محمد عبــــد ج|طبــــ سوه

64o|6o ى|هيم ل|بــــر|هلل |مي  فهد عبــــد|ل|مي  شي  ى شمس طبــــ عي 

27|765 تـــه|عيل محمد شح|سم|ر محمد |من ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|||63 ج |هلل بــــلتـــ|ج  عبــــد |ل بــــلتـــ|صفيتـــ جم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

||73|3 مريم فوزى لويز دوس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

676328 ن|لسيد ريح|حمد |تـــم |سلىم ح ى شمس| لسن عي 

9|538| هلل  |هلل عىل عبــــد|محمود عبــــد  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

7o2||| لبــــطريق|مه محمد خليل |س|مجدى  |ره طنط|تـــج

53o58o لسعدئى|ندى عبــــده حنفى  سكندريه|ل|هندستـــ 

3|932| هلل محمد|ح عبــــد|لفتـــ|رتـــ عبــــد|س ى شمس|تـــج ره عي 

8462o5 هيم حسن محمد عىلي|بــــر| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82|oo5 ى رض لحكيم|حلىمي عبــــد| حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

75|479 لهورينى|هلل محمد نجيبــــ محمود |منه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

492325 لزين|بــــو|حمد يشى محمد محمد | سكندريه|ل|بــــ |د|

7|777o ر|هيم دويد|بــــر|ر |م محمد دويد|حس ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

363o33 ي
ل|لع|د محمد عبــــد|عم| دئى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|76o73 هيم محمد|بــــر|مي |هيم س|بــــر| |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

2363o7 لرحمن|ح سيد عبــــد|يه صل| ى شمس| لسن عي 

64o|o7 ري|لبــــند|بــــتـــ |ري محمد ثــــ|لبــــند| |شذ زيق|لزق|ره |تـــج

85o5o3 عيل|سم|هيم |بــــر|محمد | ند دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

345359 بــــيض|ل|هلل |حمد معتـــز عرفه عبــــد| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

37o343 شم|لرحمن محمود محمد ه|عبــــد |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

448o98 تـــ|د|حمد س|ر سعيد |من سكندريه|ل|بــــ |د|

8642oo ن|محمد كرم عىلي رشو |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

63|473 ه  لعزيز|بــــ مرىس عبــــد |يه|ني  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

|78628 ه يونس|لل|محمود محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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8o6o22 بــــوبــــكر محمود|حمد |رضوي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

64529 سم|لق|بــــو|شم |نور ه|منى صبــــرى  لفيوم|بــــ |د|

52|387 ي
شد|لموجود محمد ر|محمود عبــــد | دئى عه مشتـــهر|زر

8|5686 د محمد|ن سيد مر|يم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

3278o م محمد|م|لد محمد |خ هره|لق|هندستـــ 

774437 حمد محمد محمد هيكل|كريم  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|3399 زي|د فتـــىحي غ|فتـــىحي عم سكندريه|ل|صيدله 

636586 لم|بــــومسلم عىلي حنفى س|حمد | لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

424923 بــــونه|عىل حسن عىل حسن ط سكندريه|ل|بــــ |د|

9o2448 عمرو مدحتـــ فتـــىح محمد  ج|عه سوه|زر

26949| ي|ر
لمغربــــى|لق |لخ|لعزيز عبــــد|عبــــد| ئى ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

543323 تـــ|لجيد بــــرك|بــــوبــــكر عبــــد |لعزيز |ره عبــــد|س تـــربــــيتـــ دمنهور

29o3|9 ى |سم| ى|ء حسي  حمد حسي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

24o573 رص حلىم وهبــــه|ن| دون|م ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

424324 حمد|ح حسن |سيف محمد صل سكندريه|ل|حقوق 

|26973 لجندى|هيم |بــــر|دى |له|محمد عبــــد | دن ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7|952 ديبــــ|بــــتـــ لبــــيبــــ |نىح  ثــــ| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

39474  محمد|بــــر|ندى 
ى
هيم دسوق ى شمس|د| بــــ عي 

33698| حمد|نور عيد محمد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

868o82 تـــ صموئيل م ده|هر بــــس|مي  |نوعيتـــ قن

7|2|76 لنقيبــــ|ء منصور محمد يوسف |رس| لمنصوره|بــــ |د|

8437|6 ى فرج|لد |دهم خ| مي  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

22728 فع|لحسن ش|بــــو |لد |لرحمن خ|عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

7|7736 لمحجوبــــ|هيم |بــــر|ء |م بــــه|سل|ل|سيف  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

3434|6 م|م|ح يوسف |لفتـــ|يتـــ عبــــد| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

4|9649 لد يىح فكرى عيس|عمر خ لشيخ|ره كفر |تـــج

432745 ى محمد يحن  عبــــد |ي بــــ محمد محمد|لوه|سمي 
ىس|لمر |

|حقوق طنط

844742 لكريم|ل عبــــد|لمتـــع|عيل عبــــد|سم|هبــــه  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6|5744 هيم محمد|بــــر|محمد يشى محمود  ره بــــور سعيد|تـــج

66|73 صف|وهيبــــ حليم و| حن لفيوم|علوم 
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432396 ل|م حلىمي ميص|نه س|دمي |ره طنط|تـــج

|33888 عيل|سم|حمد |نور |مريم محمود  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

3444o9 لعزيز|لسيد عبــــد|ل |م جم|سل| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8oo|53 رك|حمد مبــــ|ء محمد |نجل دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|57o29 |محمد 
ى
يمن محمد دسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

74o24 عىل عمر عىل محمود بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

829673 لدين|ء محمد محمد فخر|لزهر| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

46326| ح متـــول|لفتـــ|حمد عبــــد|ن محمد |يم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

636663 هيم|بــــر|عىل صبــــرى عىل  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

437473 لدين حفينه|حمد محن  |لدين |محن   لشيخ|طبــــ كفر 

626|o هيم حسن|بــــر|لد |ر خ|زه| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

25o655 ن رزق مسيحه رزق| مي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

3|4232 هلل عىل|ل عبــــد|هلل جم|عبــــد ن|حقوق حلو

33oo34 منتـــ سعيد متـــول عطيتـــ| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|44862 ن رزق|يه محمد شعبــــ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75o898 ى|ء |حمد عل| لسيد أمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

779|72 بــــ|لوه|لبــــديع عبــــد |م عبــــد |حمد عص| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

||9784 بــــ محمد عيسوى|لوه|حمد محمد عبــــد | ى شمس حقوق عي 

4497o للطيف|دل عزتـــ محمد عبــــد |ع هره|لق|ره |تـــج

356467 بــــ|لوه|هلل عبــــد|بــــ عبــــد|لوه|محمد عبــــد لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

892942 حمد |حمد مظهر محمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2279o هلل|د |بــــيشوى مجدى سند ج ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|8959 لرشيدى|شور |عوض ع| حمد رض| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

8355o4 مع فندي عيد|تـــم ج|ح ي صىح سوه
ج|معهد فنى

88884o حمد خليل |لرحمن |طمه عبــــد|ف سيوط|صيدلتـــ 

272649 هيم محمود|بــــر|حمد |ء |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

77o786 هلل|لرحمن عبــــد|مر جوده عبــــد|رقيه تـــ زيق|لزق|عه |زر

29586o مح محمد خليفه|كريم س ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

487236 بــــيتـــر موريس كندر رزق ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

369772 ي مبــــ
رك|سحر محمد حسنى ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر
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523528 ن عىلي|محمد يشي رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o649 ن|ل سيد عثــــم|لدين كم|سيف  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

83|87| تـــ محمود|هلل محمود شح|عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

773868 م سعد سيد|حمد هش| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

857983 ويرس|وي عيسي س|ن بــــبــــ|ري|م ي|بــــ |د|
|لمنى

8|44o4 ي |عبــــد
ى|لرحمن ثــــروتـــ لطفى مي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

3335|8 لسيد|محمد متـــولي محمود  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

25594 ق|ه وى|جر حمدى محمد رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8796|9 ى عبــــد|ي لحكيم بــــدر سيد |سمي  سيوط|ره |تـــج

263|95 ر|لعط|حمد |ىط |لع|حمد عبــــد|ء |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

89o99o رص |لن|ل رشدى عبــــد|ء جم|وف سيوط|تـــربــــيتـــ 

6o2884 لعمرى|لعزيز |حمد عبــــد |م |مصطفى هش |هندستـــ طنط

8537|6 د يوسف رزق|فيبــــي ميل د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8o6872 فظ|لح|دي عبــــد|له|نعمه محمود عبــــد ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|588o2 ى محمود|لد ي|جر خ|ه سي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

24o56 ي
لحميد مصطفى|محمد عبــــد | دئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

48775 ى خلف|م ي|س رس محمود حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

878o39 ل محمد مسعود  |ندى كم سيوط|تـــربــــيتـــ 

4o96oo عيل محمد درويش|سم|رتـــ ربــــيع |س |حقوق طنط

264289 تـــه|د عىلي شح|حمد فؤ|ء |رس| لفيوم|ر |ثــــ|

8o36o8 ه وحيد موىسي جرج| وي|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

482977 هلل مصطفى يوسف محمد محمود|منه  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

853366 ي عبــــد|م |هش
لسند|حمد لطفى ي|معهد 

تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

9|2|76 م سند  |حمد عل|كريم  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

2|48|3 حمد|ل سيد |هلل جم|عبــــد لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

847|2o ي عبــــد|ف
ل محجوبــــ|لمتـــع|طمه مصطفى ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

542826 ى|ء |آل حمد محمود بــــحي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

78o426 ء حسن خليل حسن|رو زيق|لزق|ره |تـــج
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3624o5 ى عطيه|دل |ع| ر|ي مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|o943 هيم محمد شلبــــى|بــــر|لد |حمد خ| سكندريه|ل|علوم 

629o73 ندى سمي  مصطفى حسينى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

77o9|8 زى|تـــه حسن حج|ء حسن شح|رون زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

9|3744 ع  |مؤمن محمد محمد رف ي صىح 
سيوط|معهد فنى

7o8682 ء سمي  عوض محمد|شيم لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

98279 م|م|لمنعم |حمد عبــــد|هلل |عبــــد ن|حقوق حلو

779734 ى محمد ممدوح عبــــد  هيم|بــــر|هلل |حني  زيق|لزق|بــــ |د|

44862o ى|متـــ سمي  عىل |س| لعشر |هندستـــ طنط

22o62| ى سل|ر |من ف حسي  م|رسر مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7oo|o8 ل محمود محمد|محمد جل ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

328|84 زق محمد|لر|مهند رجبــــ عبــــد |ره بــــنه|تـــج

5o5278 لصعيدى|هلل |شم عبــــد |م ه|سل| إلسكندريتـــ |تـــمريض 

365659 ن|حمد سليم|حمد عبــــده |عبــــده  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

265434 لعزيز محمد عبــــسه|حمد عبــــد |بــــ |شه |حقوق بــــنه

52o|7 مد|لد تـــوفيق ح|جر خ|ه ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

629684 وه|عيل حل|سم|ئل محمد سليم |م و|حس ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6989o4 لسعودى محمود|دل |ء ع|رس| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

336|7| ى كميل متـــي|ك يبــــى|س عج|رولي  ى شمس| لسن عي 

359832 رص سعد تـــوفيق|ء ن|سن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

69o855 ى عبــــد |بــــو|يمن |ن |حن هلل|لعني  لمنصورتـــ |تـــمريض 

54842 شم محمد|ر ه|مختـــ| دين طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

6o|69| يد عبــــد ربــــه|بــــو|حمد |محمد  ى لي  |ره طنط|تـــج

4o8658 ه|لق|تـــفى سعيد عبــــد در محمد خي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

768o69 لم|ن جمعه س|لم|لرحمن س|م عبــــد  تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

77838| ى |نوره لحميد|لسيد عبــــد|ن حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o4oo6 لفتـــوح يوسف تـــوتـــو|بــــو|لسعيد |منى  زيق|لزق|طبــــ 

435886 د|ره أحمد أحمد محمد حم|س ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

235|| يف عىل ص وى|محمد رسر د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

|625o2 حمد|لد حسن |محمد خ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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8o4565 ندي محمد محمود محمد ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

753882 ى ن رص عطيه حسن مصطفى|نرمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33747 لمقصود عىلي مصطفى|ء عبــــد |سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8|o2|6 تـــه|ؤس سعد وليم شح|متـــ لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

284954 زى|لسيد محمود حج|د عمرو |زي سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

493886 حمد زلط|م |حمد عص| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

84o63o ي|عيل محمد |سم|
حمد حفنى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

7|575 حمد محمد عىل سعيد| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

53637o فظ|لح|لحكم عىل عبــــد|حمد عبــــد|هند  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

26|883 هيم|بــــر|لم عجىم |لرحمن س|عبــــد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|23528 لحليم|ن عبــــد |سيف سمي  رمض هره|لق|حقوق 

893799 لسيد  |بــــدين |لع|يه ممدوح زين | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

||745| ل أحمد|لع|ل محمد عبــــد |لع|حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

48248o لمجيد مرىس|لمجيد مرىس عبــــد |هلل عبــــد |يه | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

37|858 لمؤمن|هيم عبــــد|بــــر|دل |عمر ع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

69457o ل|لع|لسيد عبــــد |طف |ن ع|يم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

435684 ر|هلل نص|هلل محمد عبــــد |حمد عبــــد | سكندريه|ل|حقوق 

72|52 هر|لظ|ندى حمدى ربــــيع عبــــد لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

828o59 محمد| لوف|بــــو|تـــ |ء بــــرك|عىلي دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

766785 م محمود مصلح محمود|مصطفى حس رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

265659 للـبـــــودى|بــــر مـحـمـد |ئل ص|محمد و |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|3o|43 يتـــ ريمون يوسف بــــ رح|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

762259 يف محمد ف ل|لع|روق مصطفى عبــــد |رسر ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

2242|3 لكريم|ج عبــــد |لري|هيم |بــــر|لكريم |ن عبــــد|رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

829382 ي عمر
محمد كرم لطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

45o379 لصعيدى|لسيد محمد |بــــر |مؤمن ج |بــــ طنط|د|

85746| عيل|سم|ل |مه محمدهل|س|د محمد|زي ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

422||2  عطيتـــ|مه محمد |مريم أس
ى
لدسوق ط|معتـــ دمي|علوم ج

636|95 لسيد|د |لجو|حمد عبــــد|د |لجو|عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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7575|8 حمد|ء صبــــرى عبــــده |دع عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

827|77 حمد|فظ |لح|ل عبــــد|محمود كم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

334|83 لعزيز محمد|حمد سعيد عبــــد| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

22|o97 تـــه|ن شح|هدير رجبــــ رمض ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

79o|4| هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر| |مه حقوق بــــورسعيد

268832 ل محمد صقر|تـــغريد جم ي صىح بــــنه
|معهد فنى

3|2234 حمد يشي سيد سيد| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

76o|o8 ى|سم حس|يوسف سمي  ق ني  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

8873|9 حمد محمد حمزه |حمزه  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8o427o ى|هدي عىلي حسن  لفكري حسي  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

843329 ى|م سخرون|جد موريس |م| رتـــي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

632o5 لحميد|بــــطتـــ سيف سعد عبــــد  لفيوم|هندستـــ 

79|o|7 حمد محمد بــــهنس|م محمد |حس زيق|لزق|بــــ |د|

7o4348 وق ش لعزبــــ|ود |كر محمد د|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

9o979| حمد  |رص محمود |م ن|ريه ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

892294 ى |هيم حس|بــــر|ز |منيه ممتـــ| ني  سيوط|بــــ |د|

478487 م|لعلق|ل محمد محمد |جل| رودين لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

47877o بــــوزيد|حمد |ن فتـــىح محمود سيد |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|57686 ى|هيم محمد |بــــر|ئف |مروه ر مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6828o8 بــــوزيد|ىط |لمع|بــــو|ض سعودى |حمد ري| |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

848|24 ي عم|ف حمد|ره |طمه خرصى ن|سو|بــــ |د|

264o24 ئى بــــرسوم جورج  عوض جرجس|م| |علوم بــــنه

864o48 لحميد تـــوفيق|دل عبــــد|محمد ع ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

49o246 د|لجو|لعزيز عبــــد |هيم مصطفى عبــــد |بــــر| |دين سكندريه|ل|بــــ |د|

75o995 ر محمد|نوح مختـــ| ن|نرف لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

3|62oo لسيد|هيم فتـــىح |بــــر|ء |صف ن|بــــ حلو|د|

3687| حمد|د عزتـــ |د عم|سع ى شمس|زر عه عي 

348879 ى|نوره ن سيد محمد سيد حسي  |بــــ بــــنه|د|

5o9727 فظ|فظ فتـــىح ح|هيم ح|بــــر| علوم دمنهور
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|74539 ف عيس محمود موىس|عف |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

754oo5 لفتـــوح|بــــو |ل محمد |ندى جم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

49|o55 وق محمد عص حمد محمد عىل|م |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89|8o| ز صديق |لح فو|بــــسمه ص سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

337393 جد وهيبــــ خليفتـــ|جوفنتـــ م ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

766o|| لجمل|ن |لسيد تـــوفيق رمض|هلل |يه | نوعيتـــ بــــور سعيد

3|233| ي حمزه س|يوسف ع
لم|دل مصطفى |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8496|4 ى|صل| لي|د ح محمد حسي  سيوط|تـــمريض 

635283 ل|لمتـــع|ئى محمد محمد فهيم عبــــد |م| زيق|لزق|بــــ |د|

|75o67 تـــ عيد مصطفى|رقيه فرح |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

262792 وى|لفرم|دى |له|لسعيد عبــــد|دى |له|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6o|83| لعطفى|لحكيم |محمد عبــــد | نور |علوم طنط

24oo73 ى طلبــــه|لم عبــــ|م س|سل| س حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

538|2| هلل||م محمد سعد عط|له| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

365762 لس فرهود عري ن فرهود|كي  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

52368 يه مجدي ميهوبــــ يوسف| ره بــــنى سويف|تـــج

4366o8 ه محمد | ه|لل|لسيد محمد عبــــد |مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

527|57 لخول|ن |ح حمد|د مصطفى مصبــــ|زي ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

2277|o ي
ى خميس| دئى محمد عىل حسي  ى شمس| لسن عي 

288|8| لم|لح س|حمد ص|محمد  ي للفن|
|دق قن|لفنى

677249 زق|لر|لعجىم عبــــد |لسيد |هيم |بــــر|عمرو  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|4573| د يوسف عفيفى|محمد عم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3528o5 ف عبــــد|عمر  لسيد|لعزيز |رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|7699 لشهيد|زر عبــــد |م ع|جون س هره|لق|ره |تـــج

788|o7 ى سلط|ء تـــ|لزهر| ن|مر حسي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

5o95o6 لدين محمد|ج |حمد عطيه تـــ|مؤمن  بــــ دمنهور|د|

5|6o95 ش|لحش|تـــن فرج عطيه محمد |ف ره دمنهور|تـــج

787o29 ن مصطفى محمد حسن|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

24oo5 ى عبــــد |ل| لنبــــي عبــــود فرج|ء حسي  لفيوم|لعلوم |ر |د
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26285o يمن عىل عىل بــــدوى|محمد  |حقوق بــــنه

68|5|4 ن|حمد عثــــم|حمد |عيل |سم|رس |ف لمنصوره|هندستـــ 

7o23o6 لجوهرى|فردوس محمود محمد محمود  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

922|96 حمد |لديبــــ |لسيد |ن |نوريه ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

25|o56 لحميد منصور|مجد محمد عبــــد| ي|معهد ع |تـــ مرص |بــــرصي| لي تـــكنولوج 
.تـــ|لجديدتـــ بــــمرصوف

8394o2 ي عبــــد|عبــــد
لربــــ|د|لرحيم ج|هلل مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4o|o88 ن|مؤمن فتـــىح محمد عىل سليم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27|892 وى|لجعفر|ح فهىم |لفتـــ|ن عبــــد|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

4536|6 هيم |بــــر|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|لحميد |عبــــد 
محمد

ط|حقوق دمي

6o3782  ي|لبــــ|م محمود عبــــد|وس
ى
قوتـــ|ق |ره طنط|تـــج

785|o3 ج|هيم فر|بــــر|لحميد |سميح حسن عبــــد  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

34|577 ي|لعزيز |هر عبــــد|ر م|بــــر|
لطوجى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

847748 حمد|هلل محمد |وليد عبــــد ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

2532oo هلل يونس|هلل عبــــد|ئى عبــــد|م| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4846oo ن|لحميد عىل رشو|دهم محمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|8856 م|لش|مد |ء محمد ح|رس| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

694738 لكوم|روق عرفه |يمنى وليد ف لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

567o8 حمد|بــــر |ج| محمد رض بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

39747 لدين|كريم نبــــيل وهبــــى طه سعد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

84395o وي|لص|سهيله سيد محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

43295| ى مىحي |ي ن|لموجود  حسن سلط|لدين عبــــد|سمي  |حقوق طنط

|28643 ف رزق رزق عبــــد | لعزيز|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

72o78 ن عىل|بــــرين محمد رمض|ص لفيوم|بــــ |د|

9|5222 حمد محمد سيد صديق  | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|39774 لخول|هلل |تـــ عبــــد |سيد شح| نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|29945 كورين قدرى حلىم نعيم ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

59323 ض سعيد حبــــسر|ء ري|شيم طبــــ بــــنى سويف

4oo243 ى عبــــد  ن|بــــ حسن عثــــم|لوه|حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6|||45 فع|لش|حمد |ن |حمد حمد| |ره طنط|تـــج
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362|85 ى |محمد  حمد|حمد بــــدر حسي  ى شمس حقوق عي 

337658 لحميد|حمد عىل سنوىس عبــــد| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

7o225 سم|لق|بــــو|حمد |ن |ن حمد|يم| لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

84587| حمد|بــــر |بــــر غريبــــ ص|ص ن|سو|بــــ |د|

|762|5 ى محمد رش|ي د عىل|سمي  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

36333 ف مصطفى |م |هش ى|رسر مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

222oo مح سعيد محمد|ر س|من هره|لق|عه |زر

476694 ن|لحميد سليم|هلل محمد عبــــد |منه  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

63o486 لعزيز عوض|حمد عىل عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

245997 لخطيبــــ|لسيد |لغنى |لسيد عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|426o ىسر هيكل|سعيده سعيد فتـــوح غبــــ سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

233o2 حمد درويش|لرحمن محمود |عبــــد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

465985 بــــ محمد يوسف|لوه|محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

3|88o8 حمد|دى |له|ن محمود عبــــد|يم| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

527o|2 يم|لد|أحمد سمي  سعد عبــــد |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

38447 ء نرص عطيتـــ عمر يونس|هن هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|28o76 ى |محمد حسنى  حمد حسن|مي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

5o2276 حمد عىل|هلل رجبــــ عرفه |عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4o252o هيم|بــــر|هل حسن عىل |فوزيتـــ مس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

333569 متـــ عىلي محمود|س|حمد | ى شمس|تـــج ره عي 

|5oo8 لح سعد|بــــ ص|يه|هلل |هبــــه  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

64|o57 محمد لطفى محمدى محمد عوض قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

62997o حمد رزق|م عوض |لرحمن هش|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

464933 لقيع|ر عبــــدربــــه |م عبــــدربــــه مختـــ|سل| |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

6||424 دى ديغم|له|سلسبــــيل محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

3|87o6 لبــــدرى محمد|بــــر |ء ص|عىلي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

43456 وي محمد|ء محمود طنط|حسن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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8753|2 لحميد |ل عبــــد|رق مصطفى كم|يوسف ط وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

49o2|6 حمد عىل|حمد محمد |منيتـــ | سكندريه|ل|حقوق 

264285 وى|لطنط|لنبــــى عىل |م عبــــد|عص| لي|د ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

8o392 م مجدى رجبــــ سعد |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

2|2|2o لد عىل|لرحمن حسن خ|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

269|69 يس|لس|منى محمد محسبــــ  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

224|82 هيم|بــــر|دق |رص ص|نغم ن هره|لق|بــــ |د|

433754 ر|لجز|حمد |تـــ |لشح|هلل محمود |عبــــد  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|68974 لرحمن محمود|هلل نشأتـــ عبــــد |منتـــ  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

357527 ف محمد نجدي|د |سع رسر |بــــ بــــنه|د|

9|9447 مرفتـــ كرم جعفر حسن   سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6468o7 ي |هيم |بــــر|لرحمن محمد |عبــــد 
ى
د|لحد|لدسوق ي |

ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

346676 ن|عيل سليم|سم|ن نرص حسن |يم| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

89o545 ل |لع|محمود محمد محمود عبــــد سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2584|2 مر مسعود|محمد صبــــىح ع تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

792777 مع|هيم خليل ج|بــــر|م |حل| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

362o23 لح عىلي محمد عمر|حمد ص| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7o|o3o لح|لد عىل محمود عطيه ص|خ لمنصوره|هندستـــ 

45o58 هيم|بــــر|لد محمد |كريم خ ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6o9848 هيم نوفل|بــــر|ء فتـــىح |نجل لمنصوره|بــــ |د|

34|663 تـــ ج| ئى|لطن|بــــر مصطفى يوسف |مي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

49o9o لمجيد سيد|بــــ عبــــد |لتـــو|هيم عبــــد |بــــر| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

62o965 هيم|بــــر|هلل عبــــده |د عبــــد|ء حم|ل| ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

7859o4 عيل جوهر|سم|عيل |سم|حمد |هلل |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49888o لشهيد|ء محمد مشحوتـــ عبــــد|شيم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4436|3 ه عبــــد| لعزيز|هيم عبــــد|فظ إبــــر|لح|مي  لشيخ|عه كفر |زر

5|769 رص|لن|زينبــــ مصطفى محمد عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

7|2o52 ى حبــــق|بــــو |ودى |لد|ودى |لد|هلل |منه  لعني  لمنصوره|علوم 

4|786| هلل نجم|ح عبــــد |لد نج|ندى خ لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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844852 حمد|لرحيم |محمد حمدي عبــــد سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|36975 ل عدل جيد بــــسخرون|جون جم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

825965 لي|مه محمد غز|س|ن |نوره |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

44o227 تـــ زليطه|زق عز|لر|ء عىل عبــــد|شيم لشيخ|عه كفر |زر

858245 ن|حمد عثــــم|هيم |بــــر|حمد | ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

84|4oo ي |م|
ج مىكي|حمد فر|ئى |نوعيتـــ قن

698499 هلل|حمد مصطفى عبــــد |رس |لدين |ح |صل لمنصورتـــ |تـــمريض 

8232o8 لك|لم|ل عبــــود عبــــد|يه جم| ي|بــــ |د|
|لمنى

86787| ى جد نعيم صموئيل|م| مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|2o9o2 لحميد|بــــر عبــــد |لد ص|جر خ|ه هره|لق|بــــ |د|

9|o|52 د عطيتـــ |يمن ج|ندرو | ج|صيدلتـــ سوه

|5o525 لرحمن|رق محمد عبــــد |محمد ط ن|ضتـــ حلو|علوم ري

3o4o| هيم|بــــر|س |ئل عبــــ|هدير و هره|لق|بــــ |د|

22||96 لح محمد عىل|روضه ص ن|بــــ حلو|د|

4|67o7 ي|لخي  |بــــو|عيل |سم|رس |سمر ي
لمدئى |حقوق طنط

76|279 حمد|ل |لع|ل عبــــد |سميه جم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|259|7  ص|يوسف 
ى
ف شوق دق|رسر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

93643 هلل عىل سمك|حمد عبــــد | ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

4|8263 لسيد أحمد قنيبــــر|ء |ر عل|عم لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

54|97 حمد محمد رزق محمد| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

77768o لرحمن قنديل شوشه|ل عبــــد|عمرو جم ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

269995 وى|لمنش|ح |لفتـــ|حمد عمر عبــــد| ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|2494o هيم|بــــر|محمد محسن محفوظ  ى شمس|تـــج ره عي 

4o2484 هيم|بــــر|لحميد |نور عبــــد |ء سعيد |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

296448 حمد سعد|حمد سمي  | تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

255382 م|م سل|لسل|لعزيز عبــــد|ء يحن  عبــــد|ول ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

3||86 لحكيم محمود|نسمه نبــــيل عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|755|2 هيم بــــرعي سيد|بــــر|هبــــه  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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783475 للطيف|لسيد عبــــد|حمد |ره |س ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

484236 هيم فرج سعيد|بــــر|محمد محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

59|97 ل عىل جمعتـــ|حمد جم| ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

|3335|  عزتـــ منصور سليم| بــــول
ى
ن|صدق ن|حقوق حلو

2684o2 غــى |لمــغ|محمد محمود محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

522o53 ف |ن |يم| لرحيم|حمد عبــــد |رسر سكندريه|ل|حقوق 

2|636o يدى|لع|حمد حلىم عطيه محمد | دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

77o874 ن|محمد عزتـــ بــــز| نغم رض زيق|لزق|عه |زر

8o3378 لصمد|مه محمد عبــــد|س|بــــ |مه ي|لسن |
|لمنى

6|5799 دل وهيبــــ عرنسه|حمد ع| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7684o3 ضى|لق|ن مصطفى |حمد عثــــم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

325o86 عىلي محمد عىلي محمد حسن ى شمس حقوق عي 

56662 يمن سيد عىل محمد| بــــ بــــنى سويف|د|

6|8264 لعدل|لعظيم |حمد محمد عبــــد | ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

7o7328 لدين|بــــر عز |ح ص|زينبــــ صل لمنصوره|بــــ |د|

257|75 د|لضي|لرحمن |هلل عبــــد|زوزو عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

|37|98 روق محمد|حمد ف|روق |ف ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

6o882| حمد بــــعي |ن سعد |رو ي صىح طنط
|معهد فنى

6|4835 لدين|ء فتـــىح شمس |م عل|هش |هندستـــ طنط

8342o4 ن محمد|لرحيم مهر|شور عبــــد|ع دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3|5242 لخول|لعليم |لسيد عبــــد|محمد  ن|حقوق حلو

268794 ل|سلىم عمر محمد غز ي صىح بــــنه
|معهد فنى

629876 بــــو زيد|هيم |بــــر|لنعيىم |هيم |بــــر|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

762|o5 ى|لسيد محمد |م |حمد عص| مي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

235|4| رق مصطفى عىل مزيد|ط هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68||o د|لجو|حمد محمد عبــــد|عمر  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

24974o لسيد فرج|لسيد فرج |هبــــه  هره|لق|ر |ثــــ|

8439o8 ي عبــــد|ه للطيف محمد|جر خي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو
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23|||5 ى ر|لرحمن ر|عبــــد ضى|ضى محمد حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

5o4272 بــــر بــــكرى|ن ص|منيه شعبــــ| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|27929 درس|طف صليبــــ تـــ|ع| ل|ج ن|بــــ حلو|د|

6o88|5 ج|حمد ذىك حج|بــــ |رح |طبــــ طنط

||8238 لعليم|لمنعم عبــــد |لبــــنى يىحي عبــــد  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

|7|486 ي |
ي|له|حمد |حمد لطفى

دي لطفى ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

342897 فظ بــــدوى منسي|لح|حمد محمد عبــــد| زيق|لزق|بــــ |د|

4oo259 عيل|سم|عيل عمر |سم|عمر عىل  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

482344 ي|يمن عدلي |رس |ف
حمد عطيفى م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

7|5926 ر|لنج|لسعيد محمد |ح نرص |سم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

693688 بــــينى يوسف |محمد يوسف  لجريدى|لشر لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4365|7 وى|لنخل|محمد محمود عىل  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

768994 ن|ن محمد سليم|منى سليم عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

5|697o ن هيكل|رق رمض|ره ط|س تـــربــــيتـــ دمنهور

4|892o عيل فرج|عمر محمد محسوبــــ إسم لشيخ|بــــ كفر |د|

292835 لسميع محمد مصطفى|محمود طه عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6|5845 تـــ|م ر جبــــ فرح|لرحمن عص|عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

236794 مد|ن عمرو عىل ح|يم| ن|هندستـــ حلو

|78455 ف عبــــد |مر |ع لرحمن عىل|رسر ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

6oo467 ه محمد نبــــيه عبــــد عيل|سم|لحق |ني  |بــــ طنط|د|

445925 لق|لخ|لحميد عبــــد |دل مجدى عبــــد |ع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

54|787 ى عم| حمد رض| ى رتـــ|سيف خني  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

82758| بــــ محمد مرعي|لوه|روضه عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

595o8 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|ل |خلود جم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

753883 ى | نور ى|حسي  حمد حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|68897 يف صبــــرى مصطفى| ر|ي رسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

259682 تـــه|لعليم محمد شح|زينبــــ عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

69855o لعزبــــ|خلود مجدى محمد عطيه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6|2o75 لجمل|لعزبــــ |تـــ |لشح|عمر صبــــىح  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 
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635526 هيم|بــــر|غبــــ |ء فتـــىحي ر|نجل زيق|لزق|عه |زر

822924 هيم|بــــر|صبــــىحي | لقمص ويص|موريتـــيوس  هره|لق|طبــــ 

228545 حمد محمد|لد |رضوى خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

863424 د محمود صديق|لرحمن رش|عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

46o|37 ى عبــــد |لد |حبــــيبــــتـــ خ ى|لحميد |مي  مي  سكندريه|ل|عه |زر

887|97 يوسف فىل يوسف بــــقطر  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

4|89oo ى عبــــد ى فتـــىح حسي  دى|له|محمد حسي  |حقوق طنط

526||6 لسيد غريبــــ|دل |زن ع|م سكندريه|ل|هندستـــ 

77535o بــــ |لوه|لفتـــوح محمد عبــــد|بــــو |د محمد |زي
جوده

ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

766799 يف|كر معيلق |مهتـــدى منتـــرص ش لشر ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

764o35 لبــــهلول|لديبــــ |لد محمد |لدين خ|ر |نتـــص| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

32|||9 م|م محمود سل|يوسف عىل سل هره|لق|هندستـــ 

54283| در نعيم|لق|طمتـــ محمد عبــــد |ف |حقوق طنط

|38443 ء مصطفى محمود رجبــــ|سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|5959 لسنهورى|كرعىل |عيل ش|سم|د |سع لشيخ|بــــ كفر |د|

635o6o د عىل|هيم رش|بــــر|ء |رس| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

7o5||3 لجندى|لحليم نرص |طمه محمود عبــــد |ف مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

922929 وى |لر|حمد |حمد عىل | ج|بــــ سوه|د|

9|48o ح|لفتـــ|ن طه محمد عبــــد |يم| ي|لسن |
|لمنى

29827 عيل|سم|هلل |سط عبــــد |لبــــ|عمر عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

233379 ف عبــــد|سندس  هيم محمد|بــــر|بــــر |لج|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o28o5 بــــس|ل|محمد محمد محمود  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|28o2 يمن محمد حسن|محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3oo|9| هند مرىس مصطفى مرىس ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

792353 لحق حسن|حمد عبــــد |بــــ |رح عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

8|7o66 ح نجيبــــ|رثــــينوس جرجس نج|بــــ ي|بــــ |د|
|لمنى

323oo7 حمد|هلل محمد نور |رضوى عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

6|||6o لشيخه|ع |لرف|لعزيز |مي  عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

98|44 حمد محمد|بــــ |لتـــو|ن عبــــد |يم| لفيوم|عه |زر
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334747 لعزيز|ن عبــــد|ء محمد سليم|عل تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

3538|| هلل|ح عبــــد|لفتـــ|محمود سعيد عبــــد |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

527|o| ف عم|محمود  وى محمد|لشبــــر|لدين |د |رسر سكندريه|ل|حقوق 

762492 حمد رزق|حمد لطفى |محمد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

482237 ق|هيم مش|بــــر|حمد حسن |محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|7345 هيم|بــــر|عيل |سم|بــــ |لتـــو|زم عبــــد |ح تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

283636 ى ك لرحيم|مل عبــــد|عمرو حسي  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

648o63 وى|لغربــــ|حمد مصطفى |لسيد |محمد  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

449986 لصعيدى|عيل |سم|لسيد محمدى |دتـــ حسن |غ لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

444744 ل|لع|حمد جوده مهدى عبــــد |مد |ح تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

89937o ه | در |لق|حمد حسن عبــــد|مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

4|2252 بــــوعفصتـــ|هيم |بــــر|حمد |رس |ي |تـــربــــيتـــ طنط

677922 ره|لحميد عم|لحميد عبــــد |حمد عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

342|3| بــــوبــــكر|بــــو بــــكر فرغىل |ن فريد |نوره ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

443|68 ل|لع|بــــر محمد عبــــد |ئل ص|ء و|لزهر| لشيخ|تـــمريض كفر 

9o8439 ه ع| هر يوسف |طف م|مي  دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

42o|66 عيل|سم|ح محمد |صل| ندى رض لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

822983 لحميد|تـــه عبــــد|ل شح|محمد كم حقوق بــــنى سويف

3|46| م حسن محمد|يدى هش|ه دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

56|9| ي
ى
ي عىلي دسوق

ى
رضوى دسوق لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

63279 لحميد|م حموده عىل عبــــد |سل| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5|225| د|لحد|هيم محمد فتـــىح |لدين إبــــر|نور تـــمريض دمنهور

884569 هوتـــ |لل|يمن ملك عبــــد|د |عم سيوط|ره |تـــج

69o899 بــــينى عىل|هلل |م محمد عبــــد  لشر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

||98|| ل عىل|لع|رق فرغىل عبــــد |د ط|زي ى شمس|تـــج ره عي 

7|||o9 مه|وى عىل سل|لبــــهنس|عزه محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9o344o يد|حمد محمد ز|محمود  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

5o2|74 للطيف|مه محمد عبــــد |س|محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

5o6oo| ئى|لرحم|لجليل سعد |محمد سعد عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج
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8|o2|3 سحق|غبــــ |مجد ر|ركو |م سيوط|ره |تـــج

5o7952 م محمد خليفه رسدينه|ن هش|جيه سكندريه|ل|ره |تـــج

24|259 ورى خليفتـــ|حمد محمد مصطفى مغ| هرتـــ |لق|تـــمريض 

9|4|87 حمد  |لرحمن |ن يسن عبــــد|نوره سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7682o9 ى سل|زينبــــ بــــشر ل ى|متـــ ل|شي  شي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

6oo487 هيم|بــــر|لسيد |دى |له|مل عبــــد | ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

285777 ن|ح فهيم سليم|لفتـــ|حمد مشهور عبــــد| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

497293 د|لحد|هيم بــــسيوئى |بــــر|ندى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|25479 يد|بــــو |هلل محمود محمد |منتـــ  ى لي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2543|o شور|ندى زهدى محمود محمود ع لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

86o343 مروه عيسي يوسف محمود سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32o292 ف ري|محمد  هيم|بــــر|لدين |ض نور |رسر ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

446893 حمد محمد|حمد |لرحمن محمد |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

8o5|6| حمد محمد|وي |لبــــبــــل|مه |س|هدير محمود  حقوق بــــنى سويف

7o5|45 ن|لحليم سلط|حمد عبــــد |ن محمد |يم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

268|88 رى|لهو|حمد محمود |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3733|8 زينبــــ محمد طه محمد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8475|3 ي ربــــيع عبــــد|محمد عبــــد
سط|لبــــ|لرضى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

293o47 لمشد|ىط متـــول |لع|هلل عبــــد|حمد عبــــد| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

6456|6 بــــو خمي |لنبــــى |يدى محمد جوده عبــــد|ه لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|38747 ل جرجس شنوده|ن كم| ى شمس علوم عي 

529458 لنقرود|لحميد محروس |حمد رجبــــ عبــــد | ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

626662 ى محمد محمد جل|ء عبــــد|رس| ل|هلل حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

35798o لسيد|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

|38892 نور|ك بــــولس |مل| مونيك حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

757279 تـــغريد محمد حسن مصطفى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8829o7 يز قلدس  |مجد ف|رفن |م ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|7o27 ن|لعليم شعل|محمود مجدى عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

394|3 بــــر زغلول منصور مهدى|ندى ص هره|لق|حقوق 
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434o56 مول|لح|محمد سعيد محمد | مه لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|384o6 ج|حمد محمد حج|دل |ء ع|عىلي ن|تـــربــــيتـــ حلو

4oo355 ن|م عثــــم|لسل|لم عبــــد |محمد س ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

23|2|6 ى|ل |حمد كم|محمد  مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

222o|4 ي|لمنو|حمد |لعظيم |ره سعيد عبــــد|س
ئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

782675 ى |ره |س ى مطر|بــــو |فع |لش|مي  لعني  زيق|لزق|حقوق 

36o297 ى|ل محمد عبــــد|حمد جل| لرحمن حسي  عه مشتـــهر|زر

362|87 ف محمد |محمد  لسيد|رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

524948 لعريف|ن محمد |هلل يشي رضو|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

69o27 لق|لخ|حمد عبــــد |دى |ء ن|دع لفيوم|بــــ |د|

34395o هيم|بــــر|لتـــ فكرى محمد |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

39463 جر محمد رشدى سعيد خميس|ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|34792 تـــه مجلع|رك وجدي شح|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

635|75 لحليم أحمد|حمد عبــــد |ر |من زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

22335 م|لتـــه|ر محمد |لدين مختـــ|ء |حمد عل| ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

8o2353 عيل|سم|د حسن |حسن عم ي|نوعيتـــ 
|لمنى

847589 حمد|ل |لع|حمد عبــــد|ء |سم| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

5|4|62 بــــ حلىم محمد قطبــــ|هلل إيه|منتـــ  سكندريه|ل|عه |زر

3|4438 مح حبــــيبــــ رشيد|رتـــينوس س|م عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

68|568 محمد عىل محمد تـــوفيق فرج لمنصوره|هندستـــ 

5|4353 ض|لع|كم |لح|لحليم عبــــد |ن عبــــد |يم| سكندريه|ل|حقوق 

4369|o ل محمد مصطفى غنيم|ل كم|من |حقوق طنط

4892o3 لسيد|هيم |لجليل إبــــر|أمنيتـــ نرص عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2499|3 لسيفى|لسيد |م رفعتـــ |ريه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|4385 م|حمد حم|لسيد |م |لسل|ن عبــــد|رو ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2|79o7 بــــتـــ مدبــــولي|رق ثــــ|مريم ط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

37944 لحفيظ|لحميد عبــــد |مل عبــــد |حمدى ك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

244597 |ن ند|للطيف عثــــم|مل عبــــد|محمد محمد ك بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6oo455 |لصمد |روج فكرى عبــــد | ند
ى
لشقرق لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 
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444969 لسيد|لرحمن |رى عبــــد|لبــــ|حمد عبــــد| ضتـــ دمنهور|علوم ري

267|9o لدين نبــــيه|ل |مريم محمد جم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

83385o رص دنقل كريم|ندي ن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2|7432 مل|ر حسن محمد حسن ك|من وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

6983|2 ي
ينى|لجن|حمد عىل محمد متـــول | |دئى ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 

لمنصورتـــ|بــــ

282938 لحق|د|لرحمن سيد سعد ج|عبــــد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o23o| ى|هيم محمد عبــــد |بــــر|ندى  لمطلبــــ حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

83|777 ه عىلي|لل|زق عبــــد|لر|د عبــــد|زي دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

6o96oo لحق|د |لرسول ج|محمد عبــــده رجبــــ عبــــد  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

|3|739 لح|هيم ص|بــــر|حمد |بــــ |يه|مريم  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

8464o4 ى|هلل عل|مروه عبــــد م حسي  ج|بــــ سوه|د|

843375 ي|نعمه 
ف صبــــىحي قرىسر رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

833228 حمد|حمد صبــــري فتـــىحي | |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

2566o9 بــــو موىس|مصطفى | ندى رض شمون|نوعيتـــ 

9o47|6 للطيف |حمد عبــــد|مروه محمد  ج|تـــربــــيتـــ سوه

524896 لبــــىه|لمنعم |رق عبــــد|لمنعم ط|عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

835236 ر محمد|ن سيد مختـــ|يم| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4966o3 ن|لحميد شوم|لدين عبــــد |ح |صل| دين عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|7o2o3 لسيد يوسف|رس |دهم ي| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

5||4o| لتـــقه|لمطلبــــ |لمحسن عبــــد|م محمد عبــــد |سل| سكندريه|ل|طبــــ 

636862 عىل محمد عىل حسن |ره طنط|تـــج

869548 حمد كحول محمد|ء |ل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|497o6 ن فرج محمود|حمد عدل| ن|بــــ حلو|د|

862246 فظ|لح|محمود سيد محمود عبــــد ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

867||o ر محمد|محمد حسن نج ج|بــــ سوه|د|

766949 كر|هيم ش|بــــر|لعزيز |م عبــــد |محمد س لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

|559|o لسيد|د |يه حنفى رش| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

496282 د|لدين محمد بــــكرى حم|م |جر عص|ه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 9687 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

69535| ى |لغريبــــ |يه محمود | لغريبــــ|مي  لمنصوره|حقوق 

9o4454 مد عىل |ن ح|يوسف شعبــــ ج |تـــمريض سوه

424334 هلل|د |هيم ج|بــــر|بــــ |لوه|م عبــــد |حمد عص| |حقوق طنط

479247 حمد شتـــيوي|حمد |يمن |لىم  سكندريه|ل|هندستـــ 

758722 بــــر محمد|دى متـــول ص|محمد ش لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

37853 م عبــــده|سيمون رمزى س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33o436 ن هر محمد خليل|م| مي  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

484|3 حمد|ن |محمد قرئى سليم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

54||o2 وى عىل موىس|دل هند|ر ع|عم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4o3o76 لمخزن| |لعل|بــــو |لنبــــى |حمد عبــــد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

63567 لقوى|حمد رسى محفوظ عبــــد |ء |رس| بــــ بــــنى سويف|د|

762496 لشوربــــىح |مه محمد |لسيد سل|محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|43367 ح محمد|لفتـــ|رق عبــــد |ء ط|رس| ى شمس|تـــج ره عي 

5|598| تـــ رض| لمنصورى|حلىم خليل | مي  عه دمنهور|زر

243774 عيل|سم|رص محمد عىل |لن|عبــــد| روين ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

34oo63 هيم|بــــر|بــــ |لتـــو|ك يوسف عبــــد|مل عه مشتـــهر|زر

32ooo7 ى عطيه|ئى ملك |روم مي  ن|حقوق حلو

6o97|9 ي
ي |مجدي | دئى

بــــو نعمه|حمد مصطفى لمنصوره|بــــ |د|

4|454| ه|حمد ط| رق محمود عمي  لشيخ|ره كفر |تـــج

839932 حمد|ء منصور عىلي |شيم ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

439863 ي محمد عبــــد |رس|
لرحيم|ء أمجد مصطفى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

876953 حمد متـــول  |لدين |د |هبــــه عم سيوط|بــــ |د|

|4235 هيم محمود خليل|بــــر|ن جمعه |ريم|ن هره|لق|ره |تـــج

83|7o7 دي سمي  محمد محمد|له|عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4o254o  عىلي حسن|نسمه 
ى حمد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

327568 ى محمد رسور|ه جر محمد حسي  ن|علوم حلو

83626 ح محمد|لفتـــ|دل عبــــد |هلل ع|عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5o|77 لطويل|لرحمن محمد |محمد عبــــد  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

|3578 ن|عربــــى محمد محمد نعم ج|بــــ سوه|د|

5|64|5 يف حسن|عىطي يف حسن رسر تـــ رسر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور
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892279 حمد |ح نصي  |مصطفى صل ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

6|3|33 ع عيطه|لسبــــ|لرحمن مني  عزبــــ |عبــــد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

77465| دق|لص|لعزيز محمود |ره محمد عبــــد |س زيق|لزق|عه |زر

35358 لمجيد بــــدوى|محمد عبــــد | حل هره|لق|ره |تـــج

346o69 هلل محمود تـــوفيق بــــيومي|هبــــتـــ  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2|4573 ن|ل جميل سليم|م جل|ء عص|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

678|62 ه عبــــد | زق|لر|زق لطفى عبــــد |لر|مي  لمنصوره|ره |تـــج

297946  حسن محمد ن|
ى
رص|حمد شوق ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

495896 هيم محمود|بــــر|لسيد |خديجتـــ  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

352|63 لحميد|س عبــــد|حمد ربــــيع عبــــ| |ره بــــنه|تـــج

778572 لشحرى|لسيد محمد |حمد | زيق|لزق|صيدله 

|5|225 هلل|ء فضل محمد عبــــد |رس| ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

479|3| هيم حسن|بــــر|محمد حمدى عىل  سكندريه|ل|هندستـــ 

8|264o زق محمد|لر|ء مخلوف عبــــد|لشيم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89|935 مل مصطفى |ده رجبــــ ك|غ ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|348|4 ن|محمود محمد نبــــيه بــــدر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

88o39| بــــيشوى عزتـــ لبــــيبــــ سيدهم  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

648453 لعليىمي|لسيد محمد عىل |أنىح   زيق|لزق|حقوق 

436946 ي در|لرحمن ن|ن عبــــد |يم| ز|ج  لشيخ|بــــ كفر |د|

|6387 هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|تـــ |ملك نش ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8|2|3| حمد|نور |لعظيم صبــــىحي |عبــــد سيوط|ره |تـــج

623796 ي محمد صفوتـــ عبــــد|مريم ه
دي شتـــيه|له|ئى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

779482 ف |بــــر|منيه حسن | لدين|هيم رسر زيق|لزق|بــــ |د|

629o3 لحميد|لسيد عبــــد |يه محمد | ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

49||68 ن|شم عثــــم|ن ه|م عثــــم|حبــــيبــــه عص ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

|4o265 ف ج|ريم  ل|لع|بــــر عبــــد |رسر ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

6986o5 ه رجبــــ محمد عبــــد  ن|لحليم شعبــــ|ني  لمنصوره|صيدله 

6o564| ي عوض|لمحسن عبــــد|حمد محمد عبــــد|
لمغنى لمنصوره|ره |تـــج

|522|9 م صبــــرى محمد|ن س|يم| هرتـــ |لق|تـــمريض 
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634588 لسيد عيس|حمد محمد | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

33o284 لحليم|ل عبــــد|طمتـــ محمد جم|ف |بــــ بــــنه|د|

2o7o7 م|لسل|روق عبــــد|وليد محمود ف ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

233395 لرحمن|لمحسن عبــــد|ل عبــــد|طمه جم|ف هره|لق|ره |تـــج

6oooo3 شم|رى مصطفى ه|لبــــ|مر عبــــد|ندى تـــ |ره طنط|تـــج

263823 لسكرى|لرحمن محمد |ء بــــشي  عبــــد|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7648o2 ل محمد عطعوط|ريم محمد كم ره بــــور سعيد|تـــج

785983 يديه|لسيد ع|لدين |رص محمد مىح |ن  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

424867 عيل عىلي عمر|سم|عمر عىلي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

||8345 در|لق|حمد محمد فوزى عبــــد |محمود  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

9|4558 بــــوزيد  |لرحمن عىل سويفى |عبــــد سيوط|حقوق 

6856o رص محمد عىلي|لن|ره عبــــد |س لفيوم|بــــ |د|

29|439 لعظيم|رك عبــــد|لد مبــــ|ء خ|رس| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3||977 لبــــسيوئى|حمد |حمد طلعتـــ |محمد  |حقوق بــــنه

25452 ل|حمد بــــل|ء حمدى خليل |ل| ى شمس|د| بــــ عي 

7|o|32 حمد عىل فوده|حمد |م |مؤمن عص لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

484468 محمد| حمد محمود عط|مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|9675 لسيد|سحق عبــــد|عيد | رين|م رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|7576o لرحمن عيد عبــــده عيد|عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7296| رص مهنى محمد|محمد ن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3655|7 ي مصطفى |يه|عمرو 
ر|لنج|بــــ مصطفى ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

334558 حمد حسن|كرم |م |حس لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

5|6579 لبــــسيوئى|يمن بــــسيوئى |ن |يم| ره دمنهور|تـــج

85o55| ي|ر
ى دنقول| ئى عيد حسي  لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

8695o8 لنعيم محمد|طمه محمد عبــــد|ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|64o97 لمنعم سلومه جوده|هلل عبــــد |عبــــد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

94749 وه|بــــوحل|ىط محمد |لع|ء محمد عبــــد |رس| لفيوم|عه |زر

6|799o ه حسن محمد  لمر|ني  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

622336 وى|لشن|تـــيسي  حسن فتـــىح  ط|حقوق دمي
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367797 هيم محمد|بــــر|د |ء محمد عو|شيم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4o7|2| لسيد|د |لجو|هيم عبــــده عبــــد |بــــر|دين |ن سكندريه|ل|بــــ |د|

327276 ى ع|ي دل حمزه محمود|سمي  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

767364 عيل طبــــور|سم|حمد |ء محمد |رس| لعريش|تـــربــــيتـــ 

343787 ى ف|ي د|يز زىك ج|سمي  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

476625 لبــــدرى|مل عىل محمد |رتـــ ك|س عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4239o ي 
ى
حمد|ملك محمد شوق هره|لق|ره |تـــج

667o2 ف سيد ص|شهد  دق|رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o8oo6 لمنس|ل بــــدير |ء جم|آل لمنصوره|بــــ |د|

687|o9 حمد عىل عبــــدتـــ|هيم محمد |بــــر| ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

23|584 مه قنديل عىل|س|مصطفى  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

866|39 رص سعدي محمد|لن|محمد عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

92|677 ل يونس محمد |محمد جم ج |تـــمريض سوه

357722 ي محمد|حمد محمد |مصطفى 
لحسينى |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

839332 لعزبــــ يوسف|لرحمن محمد |عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|8723 حمد مصطفى ثــــروتـــ|ئل |دهم و| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|39228 جد سعد عىل بــــدوى|خلود م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

635223 حمد محمد|حمد محمد |مريم  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

28||94 ى|حمد نج|طمه |ف ر حسي  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

9|5o59 حمد سيد سليم سلىم  | سيوط|بــــ |د|

87673 لسيد|لعظيم |ء محمد عبــــد|عل  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

||766| للطيف|ن عبــــد |مصطفى مصطفى عثــــم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|287|9 ن محمد|د محمود رشو|زي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|3943o روق فهىم|يمن ف|مريم  ى شمس حقوق عي 

636564 هيم محمود غيط|بــــر|حمد |محمود  زيق|لزق|هندستـــ 

788|25 لعزيز غريبــــ|لد عبــــد |م خ|هش عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

22683o حمد حسن|م |حمد شلق|محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

92|ooo شم عىل |م ه|هش| روفيد ي صىح سوه
ج|معهد فنى
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266483 ى ع هلل شندى|دل عبــــد|نيفي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o8563 ى خليل ى خليل حسي  رضوى حسي  |ره طنط|تـــج

887|44 ى منصور صبــــرى منصور | كرستـــي  سيوط|بــــ |د|

8534o9 ء ظريف عىلي عىلي|سم| ي|علوم 
|لمنى

3|4823 ى|مي  ع| دل وهيبــــ حني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

835|94 ي ك|ء حس|رس|
مل محمد|ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

28724| ئى|لشنو|هيم حلىم |م إبــــر|لسل|رق عبــــد|ط ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

545757  عبــــد|
ى
ر موىس مقلد|لستـــ|حمد شوق لشيخ|بــــ كفر |د|

|75284 لطيبــــ|نور يسن محمد |يه | لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

7o5889 ى|بــــو|لسيد محمد |هيم |بــــر|هند  لعني  لمنصوره|نوعيتـــ 

9o6|3 حمد|لحليم |ح محمد عبــــد |سم بــــ بــــنى سويف|د|

85o536 رص محمد بــــلل|لن|مي عبــــد لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

238276 بــــ عبــــده|لوه|دل عبــــد|هلل ع|منه  هره|لق|حقوق 

8797|7 زق عمر |لر|نور عبــــد|بــــ |يه| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

8672oo وي سعيد|لر|ن |فرحه رمض ن|سو|بــــ |د|

6789|4 لحبــــسر|هلل |لمتـــول محمود عبــــد |ل |من لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o54|3 حمد حسن |لحكيم |مريم عبــــد ج|ره سوه|تـــج

335649 وى خليفه حنفى|بــــسمتـــ بــــدر ى شمس طبــــ عي 

784665 هيم محمد|بــــر|لسيد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

324834 هلل|د |حمد ج|فتـــ |حمد ر| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7|6373 لعوضى|د حمدى عىل عىل |عم  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

|6o4|4 يف محمد عبــــد  ج|لطن|بــــ |لوه|كريم رسر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|2992| ندى عزتـــ فونس سند|س ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8423|9 عبــــي  عىلي محمود محمد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

777|99 لعظيم بــــيوم|مه عزيز عبــــد |س|سلىم  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

68o954 د حمدى محمد جمعه حسن|عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

226494  |ء |ممدوح عل
ى
عيل|سم|لدسوق هره|لق|طبــــ 

89|o|4 بــــتـــ محمد |ء حسن ثــــ|سم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

423423 ج|لسم|لعزيز |هيم عبــــد|بــــر|رق |ليىل ط بــــ دمنهور|د|
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7776o5 ن|ح سليم|لفتـــ|رقيه طه عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

7oo|85 م|حمد سل|لسيد محمد |ندى  لمنصوره|بــــ |د|

4||o48 هيم تـــوفيق علوش|بــــر| |دين |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

4o9474 د|عيل عي|بــــر إسم|زم أحمد ج|ح |ره طنط|تـــج

63259o لجليل|ن فوزى محمود عبــــد |يم| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|996| حمد سعيد محمد عىل| ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

448577 بــــو شوشه|هيم |بــــر|هيم صبــــىح |بــــر| |هندستـــ طنط

234824 لكريم محمد|ن عبــــد|هر رمض|بــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5oo826 لطي |حمد محمود |يه محمد سيد | بــــ دمنهور|د|

897||8 ى ع ل |لع|لرؤف عبــــد|دل عبــــد|نرمي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|4|223 م محمود|م|هلل مجدى |منتـــ  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

38648 لحليم|ء محمود عبــــد |ء عل|دع ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8o|o5o ف مرىسي عثــــم|ره |س ن|رسر ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

87779 د|لجو|محمد عىلي حمد عبــــد ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

6436|4 حمد|م |لسل|محمد سمي  عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

894397 م |لمجيد هم|ن عبــــد|عىل شعبــــ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|38376 حمد خلف محمد|يوسف  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

5|82o5 لبــــ|بــــو ط|عيل |سم|م نزيه ممدوح |له| ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

253549 لجليل|ح عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|مينه صل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|78978  عبــــد |ي
ى
هيم|بــــر|لصمد |رس شوق ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ ى جي 

42o2o رق عيسوى عبــــد ربــــتـــ|ريم ط ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

229264 هيم بــــخيتـــ|بــــر|مدحتـــ | دون|م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

2676o9 هيم|بــــر|لغنى |حبــــيبــــه محمد عبــــد لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

5|2995 لبــــ بــــهنسي|بــــو ط|دل |عمرو ع |حقوق طنط

8|3568 ي|ر
لنعيم|جي عبــــد|فريد ض| ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

64695 م مطلوبــــ رجبــــ|م|ر |من لفيوم|صيدلتـــ 

754395 لم|حمد س|ء مجدى محمد سعيد |سم| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|43498 لصبــــور|سلىم فرغىل عىل عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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8525o7 ى عم|ي لليثــــي سيد|د محمد |سمي  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

37|273 كر محمد|حمد ش|بــــ |مهيتـــ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

83|975 ي |لحس|ء |سم|
ي|ئى

حمد حفنى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

6999oo لسيد|لددموئى |محمد عزتـــ صبــــىح  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

3o|o6o وى|لص|لسيد |م عبــــد|ء عص|سم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

479874 |لنج|بــــو |د |رش| لنج|بــــو |ء |عل سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

79o86 حمد محمد|حمد محمد | ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

|25378 لس ه ئيل|لقمص ميخ|ئى موريس |كي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|24998 حمد محمد سليم|مح |يوسف محمد س وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

326o|4 حمد|ل |لع|ء محمد عبــــد|دع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6o423o كريم مصطفى محمد عزبــــ لشيخ|بــــ كفر |د|

444384 هلل عيد|لسيد صبــــرى فتـــح |لهدى |نور  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

283988 لسيد|م محمد محمود |محمد س ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

679494 ي
ى|لمو|حمد |محمد | دئى  حسي 

ى
ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o7357 ل عىل|لع|هلل عبــــد|هيم سعد|بــــر|مريم  سكندريه|ل|صيدله 

75277| وى|لشن|بــــدين |لع|محمد نعيم زين  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

338957 ى|ء محمد عبــــدربــــه محمد |سم| حمد حسي  |تـــمريض بــــنه

|37998 لسيد|حمد محمد |م |سل| ى شمس حقوق عي 

6|658o ء سعد عزتـــ منصور|ل| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|7o695 حمد|محمود سعيد محمود  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

244494 حمد محمد|عىل محمد  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|753o ن لشوه|ع |لنعن|وليد | مي  ط|بــــ دمي|د|

63oo84 حمد|ل |رص كم|لرحمن ن|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|4||92 ى سل|ن محمد |منه رمض مه|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

92547o وى  |لعليم حفن|م حسن عبــــد|حس لمنصوره|حقوق 

885o27 مجدى تـــوفيق سويحه | ند|ر سيوط|بــــ |د|

239626 لد عىل يوسف محمد|ء خ|دع ى شمس|زر عه عي 

4257o7 ي
لعزيز وهبــــتـــ|محمود عبــــد | دئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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||9989 هيم دردير|بــــر|دل |هلل ع|جنتـــ  ى شمس| لسن عي 

5o3|28 لسيد بــــخيتـــ قبــــيض حسن| |لي|د سكندريه|ل|عه |زر

|48289 لمقصود|يل عبــــد |رضوى طه ط ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8475o5 زق|لر|لسعيد عبــــد|ذلي محمد |لش|لؤي  ن|سو|حقوق 

284224 لسيد|طمه عىل عيس |ف |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

76o599 دل محمود خليل|ء ع|عىلي لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

763o84 ن دى|لبــــغد|هلل |محمد عطيه عبــــد | مي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|36322 هلل| |مريم جورج لطفى عط هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

426o85 لمجيد سويلم|هيم عبــــد |بــــر|ر محمد |مي |ره طنط|تـــج

8983o4 لرحمن |ن حمدى عبــــد|يمنى حس ج|طبــــ سوه

5|7|6 لحميد محمد|لد عبــــد |ء خ|سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

32|6|2 ى  ى عىل|بــــو|عمر حسي  لعربــــ حسي  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

25|592 لففى|هيم |بــــر|هيم ظريف |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

326768 ل|د غ|دى عي|ن| فيول ى شمس|زر عه عي 

534596 ف ف|فرح  مر|روق محمد ع|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35|o82 ي محمد موىس فرج| نىح  ى شمس صيدله عي 

356225 حمد|رص محمود |لن|حمد عبــــد| |بــــ بــــنه|د|

27|282 لروس|ن محمد أبــــو|سهيله محمد شيبــــ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

838567 هلل محمد|ء نجدي عبــــد|لشيم| قرص|ل|فنون جميله فنون 

67|35 وع فرج|دى مط|رص ن|ر ن|من لفيوم|لعلوم |ر |د

2o682  عىلي|محمد يوسف حس
ى ني  ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|4|529 هد|لحليم مج|فرح سعد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

893o5| حمد مهنى |لفتـــ محمد | سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

32o556 حمد حمدى جريو محمود| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|34942 ن|فظ حس|لح|لسيد عبــــد |حمد |لرحمن |عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|3|973 رس عىل محمد|فريده ي سيه|نوعيتـــ عبــــ

636|54 لسيد|محمد رجبــــ غريبــــ  زيق|لزق|حقوق 

8|4472 عيل|سم|لدين محمد |ء |محمد بــــه ره بــــنى سويف|تـــج
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76874o مح محمد موىس عيد|س عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

64588 حمد سيد غريبــــ|ء |ل| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

477347 ى|د بــــش|ئى ميل|رين ه|م إلسكندريتـــ |تـــمريض 

525954 |د سعد دوس حن|بــــيشوى ميل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

55o75 ى عبــــد  ى محمود|حسي  لعليم حسي  حقوق بــــنى سويف

5|3742 ر|مصطفى محمد محمد عمر نص طبــــ بــــيطرى دمنهور

746o7 ه فؤ| حمد محروس|د |مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8622o8 لدين محمد محمود|ح |حمد محمد صل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6327o| هلل|حمد عوض |تـــفى محمود فرج  زيق|لزق|حقوق 

69|95| هيم|بــــر|لحليم |ن عبــــد |عمرو عوض عثــــم لشيخ|عه كفر |زر

79o5| للطيف|حمد عىلي عبــــد|عىلي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|59742 ى صل|ك ح لبــــيبــــ يعقوبــــ|رولي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

75834o ل|لع|لحليم عبــــد|لسيد عبــــد |يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

4855o| ي |يتـــ سمي  |
لمقدم|لسيد مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85|449 بــــ|لوه|حمد خرصى محمود عبــــد| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

|7ooo9 د|سلىم محمد عىل ج هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48|58 دل محمد سيد|م ع|ريه هره|لق|ره |تـــج

6o78|6 ج |لسوه|لمقصود محمد |ل عبــــد |هدير جم |نوعيتـــ طنط

675o93 ى محمود|س ى حسني  ره محمود حسي  لمنصوره|هندستـــ 

4o882| ز|لقز|د |لد فؤ|ء خ|سم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o|275 سم سبــــخيتـــ|تـــ ق|مروتـــ فرح سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

764599 دى|لبــــغد|حمد |هلل |هيم عبــــد |بــــر|حمد | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

856388 ي|ر
لحليم محمد|جمعه عبــــد| ئى سيوط|ره |تـــج

67287 هلل محمد|لح عبــــد |رغد محمود ص لفيوم|ضتـــ |علوم ري

9ooo42 ل هريدى |هيم جل|بــــر|عمرو  ج|حقوق سوه

366855 ىط محمد|لع|لد عبــــد|منى خ تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

64o7o2 لسيد يوسف|لسيد |هلل |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

389|3 لسبــــىك|لمنعم |م محمد عبــــد |حس هره|لق|ج طبــــيع |عل

774743 ن|لطوجى سليم|لسيد |حمد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36||67 بــــوزيد|لسيد محمود |م محمد |هش| ن|ر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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4o9235 ي
حد خلوضي رزق|لو|سعيد عبــــد| دئى |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6o3o25 لسيد عنبــــ|حمد محمد | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|6788 وى|لشعر|ء محمد محمد |إرس ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

||928o هيم|بــــر|ن |هيم سليم|بــــر|ندرو فوزى | ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

3553|2 رص حسن عىل|لن|ء عبــــد|ل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8538o4 ي|ر
لسيد محمد صديق محمد| |ئى ي|معهد 

تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

7o5344 لسيد|لسعيد محمد |س |حمد محمود عبــــ| ره بــــور سعيد|تـــج

449633 موس|بــــوج|هر محمد محمود |محمود م ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

68|974 بــــو قمر|لمنعم |لدين محمد عبــــد |قمر عز  لمنصوره|بــــ |د|

297644 منه رجبــــ محمد محمد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4|6|83 لخي |بــــو |مد بــــهجتـــ |ر محمود ح|من لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

86364 هلل|مد عبــــد |هلل ح|دتـــ عبــــد |حم ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

75|5|8 ن|محمد محسن محمد كريم عثــــم ره بــــور سعيد|تـــج

49o834 ندى نرص عىل محمد ملتـــم سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

766922 سعد سمرى مرع|مؤمن سمرى  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|43897 هيم محمد حسن|بــــر| |محمد رض ي|بــــ |د|
|لمنى

353o65 لم|م س|م|حمد فهيم |محمد  ى شمس حقوق عي 

679577  |لبــــ|لسيد عبــــد |عمر محمد 
ى
لمتـــول|ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|53626 بــــ عمر|لتـــو|ده محمد عبــــد |غ هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2669o8 ن محمد مصطفى نرصه|ذهبــــ محمد رمض ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

78|3oo يف عبــــد  حمد محمد|بــــ |لوه|كريم رسر لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

286985 حمد|بــــو سيد |لمقصود |هيم عبــــد|بــــر|حمد | |ن طنط|سن|طبــــ 

84279 بــــ|تـــ دي|ئى سيد بــــرك|م| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|6|46 لمجيد|حمد عبــــد |يمنى مصطفى  ى شمس حقوق عي 

285737 يد|محمد صبــــرى عىل عويس ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52o6o2 حمد|ىط سيد |لع|ل عبــــد|يتـــ جم| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

443o3 محمد محمد محمود محمد قطبــــ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8|472| يد نجيبــــ|نه بــــسيط ز|دمي ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4283oo م|ء مصطفى عىل سل|عىلي ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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687227 زق|لر|ن محمد عبــــد |ء رمض|رس| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

43254o  عبــــد |لمرضى |هدير مجدى عبــــد 
ى
لمنعم|لدسوق |تـــربــــيتـــ طنط

76|993 حمد|لمجد |بــــو |حبــــيبــــه محمد  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

858579 لس كم هيم|بــــر|روق |ل ف|كي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

762376 حمد|عيل |سم|محمود محمد محمد  ضه بــــور سعيد|ري/تـــربــــيتـــ

6|3233 ن|حمد محمد عثــــم|هيم |بــــر|عىل  زيق|لزق|ره |تـــج

|55983 لرحمن|لرحمن مرىسي عبــــد |ندى جميل عبــــد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

757342 ح|ء حسن حسن مصبــــ|هد| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

757638 لعزيز محمد|هلل محمود عبــــد |منه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

2|7748 حد|لو|جنى محمد عىل حسن عبــــد هره|لق|ره |تـــج

|266|4 ى |محمد ه ء حسي 
حمد|ئى هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

363393 ن محمد|م رمض|ن عص|رمض ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

53835o م جوهر|لسل|ح عبــــد |بــــسمتـــ صل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

335745 لسيد|لحميد |ح عبــــد|هبــــتـــ صل ى شمس|تـــج ره عي 

4|42|5 يد|هدى محمود طه ز ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2|3545 لصمد|رق عويس عبــــد|ء ط|بــــر هره|لق|هندستـــ 

4|38o8 ل يوسف نوح|محمد جم ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

859468 لحميد محمد|عمر محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

834279 ي محمد فوزي |
رك|مبــــ|لحسينى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

54o4o ى |يه ر| هيم|بــــر|فتـــ حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

35|392 لصيفى|حد |لو|مريم حسن مهدى عبــــد |علوم بــــنه

49334o ن حسن|محمود عىل محمود سليم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

272578 هيم|بــــر|مصطفى عىل محمد  دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

787o25 ه | لعزيز|يمن محمد عبــــد |مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

35|562 لرحيم|ح عبــــد|لفتـــ|رص فتـــىح عبــــد|لن|عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

35o987 وليد سيد محمد سيد ى شمس حقوق عي 

349855 تـــ مكتـــى|دل سعيد بــــهج|محمد ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o663 يف محمد محمود|ول ء رسر بــــ بــــنى سويف|د|

9|9o2 عيل|سم|دى محمد |له|حمد مصطفى عبــــد | ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم
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45o||6 حمد محمد حسن|محمد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

7o297o |لمرىس حم|لد محمد عوض |خلود خ زيق|لزق|بــــ |د|

|653oo مينه محمد جمعه محمد| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

4o633| لمنعم|لمجيد حسن عبــــد |فرحه عبــــد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

27348o ى |زي م محمد|م|د محمد بــــحي  ج|ره سوه|تـــج

367623 لريدى|لسيد |لسيد محمد |جر |ه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

543229 عيل|سم|هيم |بــــر|ل |نم كم|ه ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

6o9|34 بــــ|ديه رفيق محمد دي|ن |حقوق طنط

77645o لح|ر محسن حلىم ص|مي زيق|لزق|علوم 

54254o ل|لىكي|حمد |حمد محمد |نم |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

63|6|4 ح|لفتـــ|ن عىل خليفه عىل عبــــد |رو تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

363|o| لسيد|رك |رص مبــــ|مريم ن ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

26o352 ى س سكندر|م جرجس |هيلي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5|6727 بــــو طور|دل بــــيوم |ن ع|نور علوم دمنهور

697832 لعزيز|هويده فخرى محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|8|2| لعزبــــ|مد |مريم محمد محمد ح ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

684438 ى|هلل عبــــد |ل عبــــد |هلل جم|عبــــد  هلل عجي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

53o|o3 ف أحمد شح تـــه  أبــــو بــــكر|آيتـــ أرسر ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

64734 ض|ن ري|جر محمد سليم|ه م بــــنى سويف|إعل

8o748| ح محمد|يوسف محمد صل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

35|567 زق محمد يوسف|لر|ز عبــــد|محمد ممتـــ ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

452389 لخول|د عىل |لدين حم|د |محمد عم لشيخ|هندستـــ كفر 

265|o9 لمطلبــــ|د عبــــد|سط ج|لبــــ|حمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

283368 ن سيدين|ل عش|مصطفى جم ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

3|64o9 ف  ى رسر ن|حمد سليم|نرمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2388o7 ن|لعظيم سليم|هلل جوده عبــــد|منه  ى شمس|زر عه عي 

63639| محمد محمود عىل زويد زيق|لزق|ره |تـــج

|6o254 ىط|لع|كر عبــــد |يوسف محمد ش ى شمس علوم عي 

6|67o8 لسيد عوض|رس محمد |هلل ي|منتـــ  ط|بــــ دمي|د|
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8oo2|8 حمد فوزي محمد|محمد  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

5o422| تـــه سعيد|مني  وردى شح| ن|سيلف سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

634|89 يف|ح رجبــــ |لفتـــ|م محمد عبــــد|سل| لشر ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

78o7o8 ي|ر
م مرىس|لسل|هيم عبــــد|بــــر|محمد | ئى زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

56467 ن|ل سليم|بــــيشوى يوسف غ ره بــــنى سويف|تـــج

7o2|o5 لحميد درويش|بــــ محمد فتـــىح عبــــد |لوه|عبــــد  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

|6524| وي|هر سيد سعد|رحمه م ن|علوم حلو

|767|o ئل مصطفى تـــوفيق|دهم و| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3328o8 ن|هلل محمود يسن محمود سليم|منتـــ  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

4|6224 لصعيدى|له عىل قطبــــ محمد |ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

776956 حمد بــــندق|لق |لخ|حمد محن  عبــــد | |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

759o79 لس جرجس شنوده سوري ل|كي  لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

4992|5 د|مح محمد محمود عي|ندى س بــــ دمنهور|د|

2286|5 حمد|يمن محمد محمد |مروه  تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

436779 ن |هلل |ن عبــــد|لدين عثــــم|ح |محمد صل| مي 
لمغربــــى

لشيخ|بــــ كفر |د|

636272 هيم|بــــر|لمعىطي |ح فتـــىحي عبــــد|حمد صل| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

32|7o6 محمود صفوتـــ سعد محمد منصور ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

2263|3 م محمد|لسل|يوسف سمي  عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

523699 هيم|بــــر|ق بــــخيتـــ |سح|شنودتـــ  سكندريه|ل|هندستـــ 

336597 وى|لششتـــ|زينبــــ محمد حبــــيبــــ  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|34|24 لغنى|لد مهدى عبــــد |جنه خ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

335|oo ندي محمد عىلي محمد |بــــ بــــنه|د|

2|4|8 هيم|بــــر|ء عزوز سيف |رس| هره|لق|علوم 

625942 ح محمود قمره|ح سعيد صل|صل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

438653 ف |عمر  لرشيدي|لفتـــوح محمد |بــــو |رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

498265 لونيس نعيم|لونيس حلىم عبــــد|ر عبــــد|من تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

257574 ده ممدوح مصطفى يونس|مي ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|33249 يف|حمد |د |رضوى رزق يوسف عو لشر ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

882325 ى ن|ي حمد عىل |رص |سمي  سيوط|طبــــ 
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||5436 وى|لنحر|م حمدى رجبــــ |حبــــيبــــه هش ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3328|7 لرحمن|لسيد عبــــد|لسيد |ء حسن |رس كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

35638o هيم|بــــر|لسيد |لرحمن |لسيد رفعتـــ عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

3|3o|3 ي عيد نظىمي بــــخيتـــ|جوف
ئى |طبــــ بــــيطرى بــــنه

245539 بــــوبــــكر عبــــودعىل|ده محمد |غ هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9||376 حمد |مر |حمد محمد ع| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

264|o3 ي|ر
لسيد|هيم رشدى محمد |بــــر| |ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

5|65o7 ف محمد فهىم نعيم|س رتـــ أرسر |حقوق طنط

769744 ريم عيد محمد صبــــيح ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

6o226o ضى|هلل ر|هلل محمد عبــــد |ء عبــــد |سم| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

87935o ء محمد عىل محمد |سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

476667 ن|سط يوسف شعل|لبــــ|متـــ عبــــد |س|ح |سم ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|6432o محمد حسن عىل محمد سيوط|بــــ |د|

82|76 لم|دل محروس زىك س|ضىح ع ن|حقوق حلو

497998 ق|ء سعيد محمود|يتـــ عل| وى|لشر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

633667 لرحيم|هيم عبــــد|بــــر|هيم عىل |بــــر| |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

879633 م محمد |ء مصطفى عل|بــــه سيوط|طبــــ بــــيطرى 

8589o9 فظ|ء فيصل بــــدوي ح|دع ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

6852|7 هيم عىل|بــــر|روق |جد صبــــىح ف|م تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

3|866o ن  مني  مصطفى| مي 
مصطفى ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

5|o466 هيم أحمد|لرحمن محمد إبــــر|عبــــد علوم دمنهور

48543| لمنعم|دتـــ عبــــد |رحمتـــ محمود نوح حم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

828o8o ي |ر ع|من حمد|طف خي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

279323 ه|جر محمود عبــــد|ه هلل صي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|4338o عيل|سم|لغنى |رحمه محمد عبــــد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

285|67 متـــ|هلل سل|ن محمد محمد عبــــد |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|6776| مد سويلم محمد|كمل ح|محمد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

9|o874 لرحمن |د عبــــد|د قدرى حم|حم ج|حقوق سوه

|33324 ر محمد عىل|لغف|حمد عبــــد |يوسف  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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57833 لعزيز|لعظيم عبــــد |لعزيز عبــــد |ء عبــــد |شيم بــــ بــــنى سويف|د|

499|24 ى|يتـــ جم| ل محمد حسي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

422446 وى|لعشم|لسيد |لعزيز |م عزتـــ عبــــد|سل| لشيخ|بــــ كفر |د|

624o39 تـــ|لزي|جمعه جمعه | كرم رض| ط|بــــ دمي|د|

348869 ى س مي سيد عىلي عويمر|نرمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

439473 حبــــيبــــه يوسف سعد يوسف حمود لشيخ|بــــ كفر |د|

333235 هيم|بــــر|هيم محمدى |بــــر|رحمه  |نوعيتـــ بــــنه

28|o48 ن حسن|مصطفى محمد شعبــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|4o75 نطون محروس مني  زىكي| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|7|4 لسيد محرم|لعزيز |عبــــد| بــــرين|س كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

4|87o3 س|لعبــــ|بــــو|زق |لر|متـــ عبــــد|س|ء |رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

286439 د|لوق|لسيد |محمد مصطفى محمد  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4|57|3 ف|محمد كم ل سعيد مصطفى رسر لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

25o284 يف|دق فرج ص|ء ص|رس| دق رسر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

92|823 لبــــدرى  |لزهرى |رف |لع|هلل |عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

5o2543 ن|لحميد محمد عثــــم|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

|739o4 ي|لكر|لرحمن موىسي |حمد عبــــد |يه |
يسر ن|حقوق حلو

|55292 ئى|لضمر|م حلىم محمد |ريه ى شمس حقوق عي 

2564|3 ى |محمد حسن  ن|لطح|مي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

3576|| لسعيد فتـــىحي جودتـــ|ء |ل| |ره بــــنه|تـــج

8795|2 لمغيثــــ  |س عبــــد|ن عبــــ|ء شعبــــ|شيم سيوط|حقوق 

|68723 جر محمد حسن عىل|ه لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

5o332| لمقصود|م يوسف عبــــد |ريم عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62|886 ن|مل محمد بــــدير سليم|رحمه ك ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

5237o7 ى|بــــو |لحميد |م عبــــد |رق هش|ط لعني  سكندريه|ل|بــــ |د|

227o|| دل محمد سيد|ء ع|عل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

637|93 لعزيز|لسيد عبــــد|لعزيز |محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

29o36 رس فوده|بــــ ف|يه|محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|2456 لسعود|بــــو|مد جبــــر |حمد نبــــيل ح| ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ
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696|82 شقر|ل|ح عيس |لفتـــ|يه محمد عبــــد | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

7o2534 در|لق|لحسينى عبــــد |يمن |جر |ه زيق|لزق|حقوق 

7o3oo7 لنبــــوى عيس|هيم محمد |بــــر|هدير  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8857|8 مل عجيبــــ عزيز لوندى | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

8o37o6 وي مرىسي|لد بــــهنس|ء خ|رس| ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

|74o25 سيوس|طن|د |رص ج|ن ن|يون تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o225 حمد|ن محمد سعيد |يم| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6|26o7  محمد هل|ء |سم|
ى
|لدسوق |طبــــ طنط

78|o7o ن|محمد عيد عىل فرح زيق|لزق|ره |تـــج

3523|7 رص محمد حسن غنيم|محمود ن |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7|2848 وى|لجد|حمد |لغريبــــ |وجدى | سه لمنصوره|عه |زر

78682 حمد محمود محمد|يمنى  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|48742 ى ط|ي ن|رق حسن شعبــــ|سمي  هره|لق|علوم 

|42|89 هيم|بــــر|ل |محمد مهدى جم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

57o66 ره جرجس|ري جرجس بــــش|م بــــ بــــنى سويف|د|

3o|38 لد محمد بــــكري|م خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

643499 ه عبــــد لرؤف محمد منصور|أمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

639o38 ى محمد| حمد محمد طلعتـــ حسي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

35|4|8 حمد عليوه|دى فضيل |ء بــــه|لشيم| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

649|9o دى|لص|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|ندى  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

263|3o هيم|بــــر|لسيد |لسيد مظهر |م  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

496|85 ى  بــــحي 
يف سعد مصطفى تـــ رسر أمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8763o2 د  |لد ربــــيع فؤ|لرحمن خ|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

252779 م|ح عل|لفتـــ|له محمود عبــــد|ه لشيخ|بــــ كفر |د|

758||7 حمد خليل|حمد علوى |  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

838474 ن سيد محمد|فرحه عمر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|68782 لدين|سيل تـــيمور محمد عز | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

84265 ى طه عثــــم ن|محمد حسي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف
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8o7346 بــــوبــــكر|محمود حسن رجبــــ  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

649|oo ى محمد|ء أحمد |رس| مي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

825|37 حمد محمد طه|محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4975o2 ن|جد محمود عثــــم|ر م|من ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

22337o لقلموش|هيم |بــــر|حمد |زم محمد |ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

46|3|| فع|لش|حمد |ح |لسيد صل|محمد  |حقوق طنط

427o39 مد عىل|مريم محسن غريبــــ ح سكندريه|ل|بــــ |د|

262945 لق محمود|لخ|م عبــــد|محمد س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

843o8 ى عبــــد |فتـــ |منيه ر| هلل|مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

897225 لمجيد |حمد محمد عبــــد|ميمه | ج|طبــــ سوه

24872| ئى|لزرق|م قطبــــ |طمه س|ف ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

245566 |لمحسن ند|ر عبــــد|لستـــ|حمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

75o5o3 لحميد محمود|دل عبــــد |لد ع|خ عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|55576 شمس محمد حسن عىل ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

69|o76 وق مجدى عبــــد  هلل محمد|رسر صيدلتـــ بــــورسعيد

9o3452 فيصل محمد محمود عىل  ج|بــــ سوه|د|

6382o7 ن|ن مىح عثــــم|ن مىح عثــــم|عثــــم زيق|لزق|ره |تـــج

86o597 لرحمن|تـــم يوسف عبــــد|ن ح|عثــــم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

759764 حمد|حمد عىل |ل |نه بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

272679  
ى
نوس|سطف|فيبــــى طلعتـــ صدق |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

68885 ن|وليد عىل مصطفى شعبــــ ره بــــنى سويف|تـــج

78oo73 لحميد|خلود سعيد غنيم عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

2683oo م|حمد فتـــىح عطيه سل| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

76o36o ى |عمر  حمد|حمد حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

53242 حمد مصطفى|د |هلل عم|يه | لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

27|495 |لعط|بــــو|حد |لو|لد حسن عبــــد|صفيه خ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

26423o ر طلبــــه|لستـــ|هر عبــــد|ليه م|ع لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

86396| هلل موىسي|مريم وديع حسبــــ  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

885o5o بــــ محمود |لتـــو|زينبــــ محمد عبــــد سيوط|ره |تـــج
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22332| ن بــــكر|فيصل طلعتـــ رمض |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|5728o ر|لرحيم مختـــ|د عبــــد |طمه عم|ف هره|لق|حقوق 

482988 لسيد|ر فرج محمد محمد |مي سكندريه|ل|بــــ |د|

|73933 لبــــي  فهىمي فلتـــس|مريم  ى شمس حقوق عي 

79o792 هلل|لحميد عبــــد |لق عبــــد |لخ|يه عبــــد | ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

4772|3 شم|عمر عىل حسن ه سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

3||5|7 ى|ع محمد |لر|رغده  مي  هره|لق|علوم 

2|4o56 ح مصطفى موىس|لفتـــ|لد عبــــد|مريم خ ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|356o رس|وه ج|يش حل|رس ع|محمد ج لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

63|733 ه محمد عبــــد  محمد|لبــــ|لعزيز عبــــد|ني 
ى
ق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|7|29 مح مسعود محمد |محمود س سيوط|هندستـــ 

9o279 در|لق|هدير محروس محمد عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

53o292 بــــوزيد|عيل |سم|دل |بــــسمله ع سكندريه|ل|هندستـــ 

9|3432 مح يوسف نجيبــــ  |س| ر|س سيوط|بــــ |د|

5o8677 لنبــــى رجبــــ|طف محمد عبــــد|لرحمن ع|عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

34oo35 شورى|لع|لدين سعيد محمد |م |زينبــــ عص زيق|لزق|صيدله 

249464 ء لطفى محمد منصور|ول لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

226279 هيم|بــــر|يوسف سعيد صبــــىح  ن|تـــربــــيتـــ حلو

35995| لسميع|حمد عبــــد|ن غريبــــ |يم| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

63654o لحميد|لسيد عبــــد|لسيد محمد |محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

5o9694 ى|مصطفى محمود محمد مصطفى ش هي  سكندريه|ل|طبــــ 

226663 دق|د ص|مه فؤ|س|ندرو | ن|معتـــ حلو|ع ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

896|o2 لسيد |نور حىح  |سهي   ج|تـــربــــيتـــ سوه

63|5o6 لسيد|لسيد |ء محمد |سم| زيق|لزق|حقوق 

338899 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد | دين |نوعيتـــ بــــنه

896892 حمد  |تـــه |لدين شح|ء |ء عل|عىلي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

32658| هيم مسلم|بــــر|ن محمد |يم| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

5o488 ي|لدين محمد علو|ء |حمد عل|
ئى ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

6384oo لم|ن س|لسيد سليم|حمد محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

446222 لسيد|لسيد عبــــده |محمد عىل  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|
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753429 م|لسل|حمد محمد بــــدر عبــــد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|8o83 ل صديق محمد|د جم|زي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

432ooo لشيشينى|د |لجو|طف عبــــد|ر ع|من ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

4o97o6 لقطشتـــ|حمد محمد |ء محمد |شيم |نوعيتـــ طنط

9|o296 ه |لل|د عبــــد|حمدرش|معتـــز عىل  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|7|6| ى|حمد عبــــد |سهيله  لكريم عىل حسني  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

75|432 لمغربــــى|محمود عىل محمود | ي|م ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

8o68|| م|لسل|لسيد عبــــد|ن |ء عمر|ول حقوق بــــنى سويف

4o34|| زى|حمد حج|حمد |ده محمد |مي سكندريه|ل|بــــ |د|

5o5||| لخي |بــــو |حمد محمد حسن | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

64425 د عيد محمد|ندى عم لفيوم|طبــــ 

68484| ه | ر|بــــون|بــــدين محمد |لع|مه زين |س|مي  لمنصوره|طبــــ 

|2789| وق جم لحميد|ل محمد عبــــد |رسر هره|لق|علوم 

9|427o يرينى عبــــيد ونس عبــــيد  | ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

92o94o حمد  |ن |لم|محمود بــــدرى س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

633o7| ى محمد محمد|م س|سل| مي حسي  |ره بــــنه|تـــج

676948 لقصبــــي|ح |لفتـــ|ئل محمد عبــــد |لرحمن و|عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

67|o6 لعزيز محمود محمد|محمود عبــــد| ند لفيوم|نوعيتـــ 

9o2|65 لعزيز محمد |حمد عبــــد|نىه  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

886794 ن رزق |يرينى زغلول سمع| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

4|997o حمد|حمد محمد |عمرو  |حقوق طنط

494634 لرحمن عيد|هيم عبــــد|بــــر|هيم |بــــر|ذ |مع |ره طنط|تـــج

83252 حمد|لدين نوفل |م |سميه عص علوم بــــنى سويف

9|6673 ئيل  |بــــر حبــــيبــــ روف|دى ص|ش ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6oo825 لعزيز|جد عبــــد|سلىم سعيد م |بــــ طنط|د|

62oo65 ودى|لد|لد محمد حسن حسن |خ ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

342792 ى عبــــد|ء عبــــد|رس| لعزيز|لحكيم حسي  ى شمس حقوق عي 

689o28 دى|لعبــــ|حمد عمر |لىح |لسعيد عبــــد |حمد | لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

273|8| ين فرح| بــــ|فكتـــر بــــض| في  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

|9335 زن مصطفى طه مطر|م هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

869o48 لمجيد محمد دويك|تـــسنيم محمد عبــــد سيوط|صيدلتـــ 
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358223 هلل|عيل عبــــد|سم|حمد |وليد  ى شمس هندستـــ عي 

77558 ي
محفوظ محمد عىل حسن| دئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

86477| وع|مه مط|يه عىلي سل| سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

342o42 لسيد بــــيوم خرصى|ح حمدي |سم ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|73934 دى|له|شم عبــــد |دى ه|له|منى عبــــد  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

7|oo86 مي |ل|لمجيد |دل عىل عبــــد |ئى ع|م| تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

36|o27 مل جمعه مرىس|محمد ك |ره بــــنه|تـــج

5o783 للطيف|عىل محمد محمود عبــــد ي سويف
هندستـــ بــــنى

346582 لسيد محمد|م |ء عص|سم| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

35|73 متـــ نبــــيه محمد|س| |سن كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

||979| مل|د سمي  ك|ندرو عم| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

79553 للطيف|للطيف عىل عبــــد|نعمه عبــــد ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

22o379 ئى صفوتـــ|ئى عمرو ه|ه ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

8o92o3 ي محمد عىلي نسيبــــه نمي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3|2o6| عفيفى| ن زكري|محمود سليم ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

87oo47 ر يوسف عىلي|لستـــ|يه عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

278o8| هيم خليفه|بــــر|ء فرج |شيم شمون|نوعيتـــ فنيه 

522428 يف محمود سعد  ى بــــدر|بــــو |رسر لعني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

645745 لشوج |لد منصور |ن خ|رو |نوعيتـــ فنيه طنط

632643 ل|لسيد كم|مه |س|منى  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

327635 ل عىل|محمد ثــــروتـــ جل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

243277 حمد|طف عبــــده |ء ع|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7|5o8| ى |بــــ|ل|حمد |ديه حسن |ن حمد زغلول|صي  |لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه 
لمنصورتـــ

834o4o حمد|مل عىلي يوسف | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

4796|5 م فوزى محمود حسن|مصطفى حس سكندريه|ل|هندستـــ 

697||| لمنعم|عمر وجدى محمد محمد عبــــد  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر
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6o|257 ن وي|لقرض|زي |زي سعدغ|غ| مي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|6239 ى|د فرج حسن |رين مي  هره|لق|م |عل|

6|4323 ش|لمجيد هو|لحبــــسر محمد عبــــد |ن |يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

267245 وى|لبــــهنس|محمد محمد محمد | لي|د |علوم بــــنه

5436|4 لمحسن محمد|ء محمد عبــــد|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

33872| عي عبــــده|طمتـــ رزق رف|ف عه مشتـــهر|زر

||5377 هيم يوسف|بــــر|د |عم| بــــول ى شمس حقوق عي 

7o628 لحفيظ|لسيد عبــــد |ن |ء شعبــــ|سم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|269o| ح محمد|لفتـــ|عمر يحن  عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

232753 عيل|سم|لمجيد |ئى حسن عبــــد|م| هره|لق|ج طبــــيع |عل

67549| لكريم|حمد محمد عبــــد |بــــسمه محمد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

447o56 لرحيم عىلي|لدين عبــــد |هلل نور |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

46|65 لبــــ|لنبــــى غ|يع عبــــد |حمد ط| هره|لق|حقوق 

|69954 لس مدحتـــ نجيبــــ  هيم|بــــر|كي  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

|632o5 حمد|مر |مريم عىل ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

37|23 ن زىك محمد|ن رمض|محمد رمض هره|لق|صيدله 

225443  محمد سمي  محمد م
هر محمد مصطفى|تـــفى ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

3|3369 ف |حمد | ح|لفتـــ|لسيد طه عبــــد|رسر ى شمس حقوق عي 

42||7 ى صل|ي هيم محمود|بــــر|ح |سمي  هره|لق|ره |تـــج

759|86  |حمد ص|
ى
حمد|بــــر دسوق لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

6|44|6 م|لبــــسيوئى هش|لسعيد مصطفى |م |سل| |علوم طنط

8|3|94 لمسيح نجيبــــ|ك عبــــد|رتـــن مل|م ي|صيدلتـــ 
|لمنى

7|63o9 لدين|حمد علم |ىط |لمع|بــــو |لدين مجدى |علم  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

69o766 لمرىس|مد |لسيد ح|ليىل سمي   لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

226994 لرحمن حنفى محمود بــــخيتـــ|عبــــد ن|بــــ حلو|د|

283345 ؤوس|س متـــ|ج  تـــوم|شنوده ن تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

4564|o ئى محمد عىل محمود|ن ه|نوره |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

52|8|9 ي|ر
ي|يز عبــــد|مد ف|ح| ئى

لغنى سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 
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3226|6 رص عىل محمد عىل|ندى ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5o3967 م|لبــــره|لحميد |لقطبــــ عبــــد|حمد محمد | سكندريه|ل|صيدله 

249929 مه محمد حلىم مصطفى|سلىم سل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

469o4 بــــوبــــكر|د حمدي مجدي |عم هره|لق|ره |تـــج

9o4244 بــــوزيد |لد محمد |ن خ|يم| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

253232 ف|ء مجدى مشحوتـــ خل|عىلي لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

628554 هلل سعيد محمدي حسن|عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

682942 لدرينى|تـــ |لشح|ئى مسعد |م| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

33o98o م محمد محمود|ء س|سم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8o8|8| ره محمد سعد منصور|س ره بــــنى سويف|تـــج

369653 م محمد حبــــيبــــ|محمد هش ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

89985 روق خليل|يوسف محسن ف هره|لق|حقوق 

6o67o2 لرحمن أحمد محمد أحمد نوفل|عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

758567 هيم خليل|بــــر|لسيد |محمود  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

643793 جرى|لحو|ن |لرحيم شعبــــ|كريم عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

46366 زى|ن محمد حج|محمد رمض ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

|36967 ف شعبــــ| لسيد|ن محمود محمد |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

64oo8| هيم محمد|بــــر|لعزيز |محمد عبــــد| رويد زيق|لزق|بــــ |د|

2577|9 بــــر|لسيد ج|ن محمد |مرو ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2|49o5 لمهندس|لغنى |محمود عبــــد | محمود رض كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

329332 ح|هلل مفتـــ|ن عبــــد|ء رجبــــ سليم|رس| |بــــ بــــنه|د|

8788|| لصبــــور |لرحيم عبــــد|ن عبــــد|ره عثــــم|س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|6222| وع|حمد محمد عىلي مط|معتـــز  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

883328 بــــ  |هلل ج|لصغي  |سحر حمدى محمد  سيوط|تـــربــــيتـــ 

2|756 سعيد جرجس خليل| رين|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

32|428 هلل سعيد|نبــــيل نعيم رزق  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

862755 حمد|طمه محمد عزيز |ف دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6o725o وى|لشه|لحميد محمد |هيم عبــــد|بــــر| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

273244 ف حسن |حسن  عيل|سم|رسر ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 
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429952 لخولي|لسيد محمد |ل |د جم|زي |تـــربــــيتـــ طنط

4462|8 لدين|ج |ل محمد رس|محمد حسن جم سكندريه|ل|هندستـــ 

838554 لرحمن|شد عبــــد|ء محمود ر|رس| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|545|7 حمد|هيم |بــــر|محمد مجدى  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

448o5o لحميد|در عبــــد |لق|لحميد عبــــد |هلل عبــــد |منتـــ  سكندريه|ل|هندستـــ 

429976 ر|لنج|ر |لغف|حمد ربــــيع عبــــد| |صيدله طنط

4643|| لركيبــــى|عىل محمد عىل محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

254o95 حد منصور|لو|لد صبــــىح عبــــد|خ ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

4575o3 يف محمود حسن  بــــو يوسف|محمود رسر |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

757|42 حمد يوسف|يم |لد|م عبــــد|لسل|محمد عبــــد | رن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

627283 دو|س محمد عىل محمد ج|ين| زيق|لزق|علوم 

5|o784 ق|ىطي |لع|محمد فرج محمد عبــــد  وي|لشر |عه طنط|زر

4|274 لق|لخ|رس سعيد عبــــد|طمه ي|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

89o2|o ل فرغىل |لع|ء عرفه عبــــد|دع ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

5|32oo ن|مد محمد رسح|هر ح|حمد م| سكندريه|ل|حقوق 

85|o8 حمد حسن|ديه حسن |ن لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

43o5o3 ضى|لق|ح |لفتـــ|ح كرم عبــــد |صبــــ |ره طنط|تـــج

|47368 يمن محمد محمد|عىل  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

896367 ى|ك س |لي|فتـــىح نسيم | رمي  ج|طبــــ سوه

6o5|79 هلل|بــــ |لعظيم رأفتـــ ج|خلود عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

2722o8 هيم|بــــر|ر وحيد محمود |مي دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

82639| ى هج|شمس هج ن|ن حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

496768 بــــ حسن محمد سنهورى|يه| |دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7o9293 |حمدى منصور |ل|مه |س|محمد 
ى
لدسوق ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

78o458 ل محمد عوض|جم| ند |ره بــــنه|تـــج

26336| ه | لغنى محمد خلف|هيم عبــــد |بــــر|مي  شمون|نوعيتـــ 

5|225o هيم مرىسي|بــــر|لنبــــي |نور عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

63264| ي |ر محمد عىلي |من
هيم|بــــر|لحسينى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 
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44628 ى بــــدوى|دل |ندى ع حمد حسي  ن|بــــ حلو|د|

7oo636 حمد|حمد |ندى حسن سيد  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

37|575 ي|عبــــد
ح عبــــده|لفتـــ|ء عبــــد|هلل ضى رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع

لخيمتـــ| |بــــشبــــر

|47365 حمد|حمد محمود |هلل |عبــــد  هره|لق|حقوق 

6o7233 ل عىلي شمه|دي هل|ه |ره طنط|تـــج

446894 ج يوسف|لرحمن محمد حج|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

3|5848 د|لجو|لد يوسف عبــــد|ن خ|يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5565o ى عبــــد |ن |نوره ن|لعليم سلم|مي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|2o473  عبــــد |نور 
ى
ى دسوق لعزيز|لدين حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o|48o ي|ن حم|يم|
ده طلعتـــ تـــوئى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

5|||84 ر|لغف|يمن نرص بــــسيوئى عبــــد |حمد | |حقوق طنط

84|289 ري مرقص مكرم فهىمي|م ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

6o2462 حمد شبــــل|هدى عزم  لمنصوره|حقوق 

769535 رص عمر محمد|لن|ء عبــــد |ل| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

232o27 هيم|بــــر|محمد رفعتـــ سيد خليل  ن|حقوق حلو

886446 هلل خليل|سط عبــــد|لبــــ|لدين عبــــد|سيف  سيوط|طبــــ 

853388 مل حسن|يمن ك|كريم  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

84|72 بــــر محمد|عمرو محمد ج بــــ بــــنى سويف|د|

|72||| هيم عىل|بــــر|حمد |ء |سم| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

78|973 عيل بــــدر مصطفى|سم|ء |ن بــــه|سوز زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

324799 ن|د محمد عثــــم|رس محسن ج|ي ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

9|532o محمد عىل فكرى محمد   سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9oo|57 هلل  |حمد منصور عىل عبــــد| ج |تـــمريض سوه

6o5696 ر|لنج|حمد محمد|هيم |بــــر|ن |نوره لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

47632  |لش|د عبــــد |مر| ند|ر
ى
هيم|بــــر|ق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

255445 بــــد|صف ع|س محمد مبــــروك ن|ين| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

5|9839 تـــى|حمد محمد |ن محمد |يم| لنشر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o52|o حمد|يوسف سعيد مصطفى محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

87|626 ى محمد|نوره ن محمد حسي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|45|2 ى حليم|مجد |ندرو | رتـــي  هره|لق|ن |سن|طبــــ 
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88756o  ن|لبــــ|يه عبــــد|
ى
فع محمود |ق سيوط|بــــ |د|

23o64| شقر|ل|ن يوسف محمد |م رمض|مصطفى حس دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

675|56 بــــى|لشنه|لق محمود محمد |لخ|محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

35674o تـــ|لشح|د محمد محمد |م فؤ|حل| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

856997 ى |سم|ن |حن عيل|سم|عيل حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

62oo|8 ئى|لكن|يمن محمود فهىم |محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

266667 لم مزيد|ىط س|لع|لد عبــــد |منيه خ| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

922687 مل محمد |هند عىل ك سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o7623 بــــينى عبــــد |محمد  بــــينى|لرحمن محمد |لشر لشر لمنصوره|طبــــ 

867772 لدين طه|ر سعد سعد|من ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

857635 هيم|بــــر|مل |لسيد ك|هر عبــــد|ش ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

242564 دل قرئى محمود|محمد ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

823659 ى مني  ك|ي مل عىلي|سمي  سيوط|ره |تـــج

89|88o شم |لعظيم ه|عيل عبــــد|سم|يه | سيوط|بــــ |د|

83846| مل|هيم ك|بــــر|سيمون منتـــرص  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

73o86 ن سيد محمد|يه رمض| ره بــــنى سويف|تـــج

|27|8o كر|ئل محمود ش|يوسف و دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|65528 ى|هريدى بــــش| نس حن|ن ى شمس علوم عي 

689862 رق حسن محمد رزق|ندى ط لمنصوره|علوم 

77|o|9 هيم ضيف|بــــر|ل موىس |ء جم|شيم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

775643 لسيد غيثــــ|مصطفى مجدى  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

784344 ى حس|لحميد محمد |عبــــد | عل ى|مي  ني  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

7o373o لخولي|لسعيد |لسعيد سمي  |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

675425 هيم|بــــر|م |لسل|عبــــد | لدين رض|نور  لمنصوره|حقوق 

6||874 ي|ر
ع|لرف|در |لق|عبــــد | رض| ئى |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2793o مه|مروتـــ سعد جمعه سل ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

763757 عيل دعيه|سم|عيل |سم|ره عبــــده |س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

8267o2 حمد منصور محمد|مريم  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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292936 د|لعظيم عو|ل عبــــد|بــــسنتـــ كم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

253o22 ى جم|ي ن|لهمد|هيم |بــــر|لدين |ل |سمي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

33o963 حمد|ل |حمد محمد كم| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

23o87o ود|ن محمد د|لد سليم|عمر خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|3o44| ه | لرحيم|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

283|5 حمد عىل|عيل |سم|طف |مؤمن ع ن|تـــربــــيتـــ حلو

865|o لمنعم|منيه حسن محمود عبــــد | لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

8923|| ي|ر 
حمد سيد سليم | |ئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4286|o وى|لفرم|س |ده محمد عبــــ|حم| نه |ره طنط|تـــج

3|3537 فتـــىح محمد عبــــده| رؤي عه مشتـــهر|زر

8|984o م بــــرزي محمد|جر حس|ه ي|طبــــ 
|لمنى

8|428| وس|حليم تـــ| نوبــــ رض|بــــ| ورصى ي|علوم 
|لمنى

844429 ي|نىهي جم
ل عىلي عفيفى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

62||o3 هلل|لسيد عبــــد |حمد |محمد  ط|هندستـــ دمي

5|735 د|لجو|د عىل عبــــد |لجو|ن عبــــد |يم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

76o2o6 لد محمدين محمد|محمد خ لسويس|هندستـــ 

|68449 بــــ سمي  زىك|يه|يوسف  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

254o| حمد|ن عطيتـــ مسعد |نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

892558 لم صبــــره |ء صبــــره س|سن سيوط|حقوق 

7938o لمقصود|لسيد عبــــد |ن |لدين رمض|نور  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

6oo627 م|م هش|لسل|م عبــــد |يوسف عص ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6|87o5 ى عبــــد بــــيتـــ|ر مسعد طر|لغف|حني  ط|ر دمي|ثــــ|

884363 ف م| ن حسن |هر شعبــــ|رسر سيوط|حقوق 

85|oo3 خلود سيد عىلي عوض سيوط|صيدلتـــ 

497232 ن|لسم|د |م فؤ|هدير عص ره دمنهور|تـــج

6|9423 در|لق|لم محمد عبــــد |د محمد س|ي| ط|حقوق دمي

863o93 ن محمد|م سليم|لسل|ن عبــــد|يم| دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

883337 لسميع  |لمرشد عبــــد|لسميع عبــــد|ل عبــــد|من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8o32o8 ئيل سمي  لبــــيبــــ منصور|مهر ي|تـــمريض 
| لمنى
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43755o تـــه|حمد شح|حمد |محمد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

762o43 جر محمد مصطفى عىل|ه لسويس|معتـــ |علوم ج

7885o2 ن|م سليم|لسل|ل محمد عبــــد |يه جم| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

489364 لجندى|لق |لخ|هلل أحمد أحمد عبــــد |منتـــ  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

4o8478 د عوض|حمد محمد رش|د |رش |ره طنط|تـــج

89338| ل |لع|ن عبــــد|لعليم مهر|حمد عبــــد| سيوط|حقوق 

836|27 ي |م|
دم موىسي|لصغي  |حمد|ئى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

29o|5o محمد سعيد يوسف يوسف هجرس تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

32355| ن ئيل|م عوض ميخ|دل س|ع| مي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

88o825 ء يوسف سليم عىل |عىلي ي صىح 
سيوط|معهد فنى

494658 وى|لنحر|لغنى محمد |حمد عبــــد | تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

287494 لعيسوى|هيم منصور نرص |بــــر| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

83|92| هلل محمد| |لد عط|خلود خ دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

252349 لطيبــــ|حمد سعيد |ر |من ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|6529| بــــ|لوه|يمن متـــولي عبــــد |ن |نور ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5297|| لك مصطفى|لم|حمد صبــــرى عبــــد| سكندريه|ل|هندستـــ 

89|336 ن |هر فنجرى جبــــر|ستـــيفن م سيوط|بــــ |د|

492926 |لكريم عبــــد |لكريم حربــــى عبــــده عبــــد |عبــــد 
لنعيم

تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

53o572 ونيك ئيل|هيم تـــوفيق ميخ|بــــر|كرم | في  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

4494|| ج|لطن|لدين محمود |ح |صل| يوسف رض ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

345878 هلل عليوتـــ|جر حمدى يوسف عبــــد|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

264284 لخول|لسيد |ء يحن  |رس| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

464|32 د|هلل محمود حم|وليد محمود عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

683642 |لحميد تـــوكل عبــــد |حمد عبــــد |لحميد |عبــــد 
لحميد

لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

25292 هيم|بــــر|لرؤوف |ء مصطفى عبــــد |ل| هره|لق|بــــ |د|

899o43 بــــودهبــــ | |لعل|بــــو|لنبــــى |ن عبــــد|رو ي صىح سوه
ج|معهد فنى

356|99 وى|تـــه هند|تـــه محمد شح|محمد شح عه مشتـــهر|زر

2|94|8 ج|د ض|لجو|ء عمرو عبــــد|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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228|o لعزيز|لمنصف عبــــد |يمن عبــــد |محمد  ن|بــــ حلو|د|

252993 روق خليل|ن صبــــىح ف|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

675o25 لعدوى|م محمود محمد |لد هش|خ لمنصوره|صيدله 

478|39 ف عبــــد|له |ص| ز|لقز|زق |لر|لحميد عبــــد|رسر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

77867| فعي|لش|حمد حسن |لرحمن محمد |عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

48366 ود حسن محمد|حمد د| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

627365 ن شكر|لسيد سليم|حمد |ع |حمد رف| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

48|84| لغيط|بــــو |دق محمد |ل مجدى ص|بــــل سكندريه|ل|ره |تـــج

4o6689 لح محمد|لد محمد ص|هلل خ|منتـــ  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

85oo|o سيدهم| بــــر نقول|بــــ ج|يه| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

264672 ح بــــسيوئى|لفتـــ|طمه عيد عبــــد|ف ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

7639o9 تـــ محمد حسن|د|لس|مح |محمد س عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

245884 بــــو قوره|لمقصود |للطيف طلعتـــ عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

2222|4 ى|ندى  دريس خليفه حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

677o2o لموج |محمود مدحتـــ محمود محمود  لمنصوره|ره |تـــج

877497 س بــــطرس |ندرو|ل |مريم كم سيوط|ره |تـــج

6o|385 لحليم|حسن عىل حسن عىل عبــــد  |عه طنط|زر

636299 مد محمد عىل|ل ح|مه جم|س| زيق|لزق|نوعيتـــ 

758o87 لسيد|لفضل |بــــو |فتـــ |حمد ر| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

285oo4 ح مهدى|لفتـــ|سيف محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

325747 ى مصطفى|ن ط|يم| رق خي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

42862o ى عبــــد|ي ى محمد حسي  د|ىط حم|لع|سمي  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

4o7|68 ل محمود|عزه محمود كم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

888533 ه |لل|ن عبــــد|م رسح|ء عل|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

92|745 هلل|لدين عبــــد|لدين عز|بــــكر محمد سيف  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

6o963| وى|لقن|ن محمد سمي  محمد |يم| |ره طنط|تـــج

5|5433 لسيد|بــــى |مبــــ|ندى محمود  بــــ دمنهور|د|

78597 هلل|م سيد مرعي عبــــد |ريه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64o|6| حمد عىل يوسف|حمد |لسيد |مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

44||3o حمد|د |ن محمد رش|يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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689726 ل مصطفى|لع|هند محمود محمد عبــــد  لمنصوره|علوم 

43oo75 بــــ|هيم محمد شه|بــــر|ء محمد |آل |ره طنط|تـــج

858|48 محمد مسعود سيد محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

269|27 ل|فظ مشح|لح|رص عبــــد|ء ن|شيم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4275o فع|محمود عيد محمود حسن حسن ش ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

8o496| فوزي| مح زكري|مريم س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||6726 بــــ|لد عىل دي|عىل خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8||756 م محمد ربــــيع محمد|ن هش|نوره ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

87864| بــــوزيد |بــــرين سيد فرغىل |ص سيوط|بــــ |د|

|7262 حمد|عيل |سم|حمد |لد |حبــــيبــــتـــ خ هره|لق|ره |تـــج

4o7974 لسيد محمد عبــــده محمد|يه | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

295926 ء محمود يس عمر|عل ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

32795o لسيد|حسن محمد فتـــىحي  عه مشتـــهر|زر

5|6539 لمقصود شويل|هيم عبــــد |بــــر|نبــــيله  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

3875| لشويىم|ح |لفتـــ|لنبــــى عبــــد |سعيد عبــــد  هره|لق|حقوق 

2|4436 فظ|ريم محمود عىل ح هره|لق|ن |سن|طبــــ 

52|75| هيم خرصى|بــــر|م |لسل|شور عبــــد|ر ع|يثــــ| عه دمنهور|زر

8o5956 ى محمود|هيم |بــــر|محمد  مي  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

87786| حمد |يمن عطيه |ر |من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

57972 متـــ|د سل|حمد عو|محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

44|828 حمد محمد|هيم |بــــر|مروه محمد  سكندريه|ل|حقوق 

495976 ن مرىسي|مي شعبــــ|ندي س سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|27792 لسيد مسعود|عىل محمد فريد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

59852 حمد محمد|محمود نبــــيل  بــــ بــــنى سويف|د|

883o23 لمهدى صفوتـــ حسن |حمد |محمود  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

3|5346 مه حسنى مصطفى|س|ن |نور ن|بــــ حلو|د|

8|22o7 لرحمن حسن عىلي حسن|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76|552 لسيد محمد|لغريبــــ |هلل |عبــــد | سل رض|بــــ زيق|لزق|حقوق 

89|489 حمد |حمد |دل |عمرو ع رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

752439 حمد محمد محمود|محمد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس
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3257|6 لدين مهدى|لسيد سعد |ء |سم| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

886733 ى خميس شعبــــ|ي لرحمن |ن عبــــد|سمي  سيوط|بــــ |د|

494oo7 عىل قطبــــ سعد قطبــــ عبــــده |حقوق طنط

832432 ن س|ل تـــوم|بــــطرس سوري| مي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

88843o ل  |ى غ|سمي  بــــش| رين|م سيوط|ره |تـــج

355695 حمد عيد طلبــــه| |ر|ي |علوم بــــنه

893959  حسن 
ى
هيم |بــــر|حسن شوق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

48|792 ل أحمد خليل|حمد جم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

452379 للطيف بــــسيوئى|محمد صبــــرى عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

6o2332 لسعيد|دل زىك |يه ع| لمنصوره|بــــ |د|

39398 هلل|هيم عبــــد |بــــر|محمد خليل  هره|لق|ره |تـــج

489486 لمغربــــى|ن محمد محمد |ء عثــــم|دع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

386o5 م يوسف|لسل|جر مصطفى عبــــد |ه ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

533286 لسعدئى|لمنصف |حمد محمود حسن عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

876924 لحفيظ  |ن مؤمن مرىس عبــــد|عن سيوط|حقوق 

453549 ى عمر   محمد يسي 
ئى|لكن|مصطفى ضتـــ ج بــــنى سويف|ري/رض |ل|كليتـــ علوم 

9o24o لسعيد|ل محمد |بــــ جم|رح هره|لق|لعلوم ج |ر |د

675679 |لحسن محمد محمود |بــــو|هيم |بــــر|هند 
ج |لبــــلتـــ

لمنصوره|حقوق 

|66755 وى|لشه|ء محمد شعيبــــ عىل |رس| ن|بــــ حلو|د|

698o89 لبــــديع|هنده مىح محمود عبــــد |ش لمنصوره|حقوق 

27793o زق مصطفى|لر|تـــسنيم محمد عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6|8648 لزىكي|لح |د محمد ص|ي| معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

226447 فظ|لدين ح|ل |ئل جم|مؤمن و ن|بــــ حلو|د|

6232o9  |م |ضي| لي|د
ى
هيم عطيه|بــــر|لدسوق ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6957o5 ي|ر
حمد محمد يوسف بــــلم| |ئى لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6783|5 لشهيد|عبــــد | ل ويص|يدى كم|ه لمنصوره|ره |تـــج

85297| محمود محمد خلف سعد ي|بــــ |د|
|لمنى

85o629 ى عبــــد|حمدي  ي|لملك يم|مي 
ئى ي صىح 

سيوط|معهد فنى

752639 عيل محمد|سم|عيل محمد |سم| عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

28|4| لعزيز|لسيد عبــــد|يوسف محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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32769| تـــ|نوسيبــــه عىل صبــــىح فرح ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

76o6o6 ى|م ئيل|فيكتـــور بــــربــــرى ميخ| رتـــي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

7o2|35 ن|لغلبــــ|لسيد |ء محمود |محمود عل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

337|54 م فتـــىح عزبــــ|ن هش|نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

638958 ن|لسيد عثــــم|شم |بــــوه|ء |رس| زيق |لزق|تـــمريض 

523228 لسيد منصور|هيم محمد |بــــر|م مرزوق |هش سكندريه|ل|هندستـــ 

34o32| حمد|محمد يىح محمود  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

36o|92 رم|لمك|بــــو|لغفور |هيم عبــــد|بــــر|ء |سم| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

427553 قض|لقر|محمد محمود محمد محمود  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

|52775 |لبــــ|حمد مهدى عبــــد |ن |يم|
ى
ق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

783582 لعزيز عىل|ر محمد عبــــد |يثــــ| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7o4444 للبــــودى|لسيد |حمد محمد |ل |طمه جم|ف زيق|لزق|علوم 

492672 |هيم محمد مهن|بــــر|محمود سعيد  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

|59336 ي
محمد عمر محمود عفيفى ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

32o288 حمد|ر |لغف|لد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

8o629| ي|لر|دي خلف عبــــد|ره ن|س
ضى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

923592 ن |لسم|رس |لح|رس محمود عبــــد|لح|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

35842| ق|بــــسنتـــ فتـــىح محمد  وى|لشر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

78|9|2 ي
سهي  ممدوح حلىمي مصطفى زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

5o2445 م مبــــروك|لسل|رق عبــــد |يوسف ط سكندريه|ل|ره |تـــج

9|5656 ف |زينبــــ سعيد عبــــ س رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

696|8| ح محمد قوره|يمنى محمد صل لمنصوره|هندستـــ 

37444 م ربــــيع عيد ربــــيع|حس ن|حقوق حلو

3394|| لسيسي|حمد |مد محمود |طمتـــ ح|ف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|34o|7 لسيد محمد|محمود يشى  ى شمس|تـــج ره عي 

7o386o ط|لقطق|م محمد محمد عىل |حس تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

892|58 ح سيد محمد |مروه صل سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

36587o ر|حمد مختـــ|حمد محمد | ن|سو|بــــ |د|

42268 هد|لرحمن صبــــري محمود مج|عبــــد هره|لق|ره |تـــج
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77o5o5 لم غنيم|لسيد محمد س|لدين |ء |عمرو عل زيق|لزق|هندستـــ 

9|559| ح ممدوح فرج عزوز  |نشر| سيوط|حقوق 

|7|38 لرحمن محمد|حمد عبــــد|عمر  هره|لق|هندستـــ 

675858 عيل|سم|حمد |ء فتـــىح |رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

283|85 ى|حمد فتـــىح فرج ي| سي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

727o9 لعزيز خليل|ء محمد عبــــد|عل ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

425873 ن صبــــىح محمد حربــــ|م رمض|له| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

8||6|4 ى طوسون نجيبــــ طوسون جوزفي  ي|بــــ |د|
|لمنى

5|956| مه|ن حم|ء عىلي سليم|ول ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2874|6 بــــوزيد|كر |دل محمد ش|محمد ع م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

8oo248 لمجد عىلي|بــــو|ل |نور كم |ج طبــــيع قن|عل

||9265 ئيل|ره جبــــر|ئى بــــش|ندى ه| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|3474| ل|لع|زم سعد محروس عبــــد |ح تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

3|628o حمد|ح |لفتـــ|دل عبــــد|م ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

63|67| لسيد|حمد |مروه عىل  زيق|لزق|حقوق 

4o2o|| حمد قطبــــ مصطفى|مصطفى خميس  سكندريه|ل|ره |تـــج

7|5732 لحميد محمد حسن|محمد وليد عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

497922 ن|هيم محمد صهو|ء عبــــده إبــــر|آل تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

698433 حمد حسن|تـــ |لشح|حمد |ء |رس| ط|ر دمي|ثــــ|

253927 دى|لبــــغد|س |لسيد عبــــ|س |عبــــ ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

444||o |لد محمد مرىسي وف|حمد خ| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

244544 ى محمد | ى عبــــد|مي  لقطبــــ|رى حسن |لبــــ|مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

547793 لعزيز محمد حمودتـــ|لرحمن عبــــد |م عبــــد |إسل |حقوق طنط

35496o ن محمد|جر محمد سليم|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

255924 حمد سند يونس|محمد  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

846845 س|هيم عبــــ|بــــر|هيم سيد |بــــر| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

445882 در نبــــيل رشدى بــــولص سعد|ن سكندريه|ل|هندستـــ 

83936 روق حليم|د ف|ندرو عم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

5264o3 م|ر عل|لغف|بــــ نبــــيل عبــــد|يه|يوسف  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

Thursday, September 6, 2018 Page 9719 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

856o|3 لعظيم|بــــتـــ عبــــد|ده عيد ثــــ|حم حقوق بــــنى سويف

842o63 بــــ|لوه|لرؤوف عبــــد|لد عبــــد|طمه خ|ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

93|45 لرسول حسبــــ|كليبــــ عبــــد| رض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

357||o ي فتـــىحي ط
هر محمد|مصطفى |حقوق بــــنه

354959 لحميد|دي عبــــد|له|جر محروس عبــــد|ه ى شمس صيدله عي 

6|o37| نتـــ|بــــوأم|لق |لخ|بــــوبــــكر عبــــد|جر |ه |بــــ طنط|د|

684o29 لخي |بــــو |هلل وففى بــــدير محمد |منه  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

23636| لسيد هيكل|لبــــدرى |د |فؤ| دين هره|لق|طبــــ 

6|4827 ل أحمد هيكل|محمد جم |هندستـــ طنط

32325 لد محمد سيد|محمود خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|29764 |لبــــ|م سمي  عبــــدربــــه عبــــد |سل|
ى
ق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o483o مه محمد محمود قنديل|س| |دين |علوم طنط

8|7873 ي ونيس|ن ردين ممدوح بــــشر ي|بــــ |د|
|لمنى

636265 حمد فتـــوح|لد |حمد خ| زيق|لزق|حقوق 

425658 ى |ي ن |لرسول رمض|متـــ عبــــدربــــ |س|سمي 
حون|ط

سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

448737 بــــ|رم غل|لمك|بــــو|لسيد |نور |مصطفى  |هندستـــ طنط

9o|2|8 | هد عط|لسعود مج|بــــو|مصطفى  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

678359 ف محمود متـــول محمود|ء |دع رسر لمنصوره|حقوق 

546285 مد|ل ح|حمد معوض محمد جل| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

445242 حمد|حمد محمد |م |سيف عص سيوط|ضتـــ |علوم ري

358248 للطيف|لمطلبــــ عبــــد|بــــو بــــكر عبــــد|رتـــ |س ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

63|6o حمد|لعظيم |حمد عبــــد | |هويد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

222384 م عمي |لسل|يه حمزه محمد عبــــد| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

863569 حمد محمود|ن منصور |نوره ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

3|5o24 كر محمد|كر عمرو ش|ش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

848553 |ج|لبــــ|فدوي يوسف فهىمي  ن|سو|علوم 

437662 ف محمد صفوتـــ محمد  ر|لعط|أرسر لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

|65o47 نىه نشأتـــ عيس محمد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8o5oo3 ن لحكيم|لحكيم محمود عبــــد|عبــــد| مي  سيوط|حقوق 

8876oo ئيل |رس|مريم صفوتـــ بــــشي   سيوط|طبــــ 
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75o574 مد مسعد|بــــسمله مسعد ح عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

822494 ي عبــــد
شد|لرشيد ر|محمد مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

355838 مل محمود|ل ك|محمود جم دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

636479 بــــ|لوه|م محمد محمد محمد عبــــد|سل| زيق|لزق|هندستـــ 

75|537 ن|ويرس دمي|دل رمزى س|جورج ع ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

766734 حمد بــــكي |محمد جبــــريل بــــكي   ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

42oo62 هيم خرصى|بــــر|ح |لفتـــ|منيه مني  عبــــد| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

522o82 لدين محمد|عزتـــ مىح | ر|ي بــــ دمنهور|د|

829|9| حمد|حمد محمد |طمه |ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|54624 هيم|بــــر|لرحمن |لنبــــى عبــــد |محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

86484 ن|حسن محمد حسن رشو لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|48o9o در عىل|لق|محمد عىل عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

763|5 حمد|ده سيد |زن حم|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|48oo لخميس|لحميد فوزى عىل |خلود عبــــد  بــــ دمنهور|د|

|7667 حمد|لرحمن وليد طلعتـــ |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o5696 لمجيد|لسيد محمد محمود عبــــد |هلل |منتـــ  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

768934 يوبــــ|يوبــــ محمد |ء |ل| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

4538o5 جرود|ل|لعزم قطبــــ |بــــو|محمود رجبــــ  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

899399 نيوس |دى ممدوح موريس ط|ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|4533| زق مدبــــولي|لر|محمود عزتـــ عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

286676 ئى|لزرق|د فهىم |فهىم عم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

83723 بــــ عىل|لوه|ضى عبــــد |تـــم ر|ح ي|هندستـــ 
|لمنى

|6|359 عدلي عبــــده سند| فيول تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

2867o9 ر|رس سعيد بــــكر عم|ي ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

7oo55o |حمد محمود مصطفى عط| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

3595|2 حمد|هيم |بــــر|حمد |ن |يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

486229 ن فرج سعد فرج|نوره عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|682 ئى|ر علو|لستـــ|م عبــــد |هدى عص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

7|23|4 لسيد|لسيد |حمد |بــــد |حمد ع| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|7|o|9 شور يوسف|د ع|عم| رن لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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69249 بــــ محمد|لتـــو|محمود محمد عبــــد لفيوم|لعلوم |ر |د

266784 وق  لحنفى|لحميد |كرم محمود عبــــد |رسر ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

79|756 لم محمد|منيه محمد س| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

493363 يف وليد كم هيم خرصى|بــــر|ل محمد |رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

677389 يف|لد محمد طه |خ حمد رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

25259| ى |هر |ء بــــهجتـــ م|سم| بــــوزيد|مي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|6879 وى|ل مدحتـــ محمد يوسف شه|من ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

792|6o هيم|بــــر|مه |سل| محمود رض عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3|97|8 هلل|حمد عبــــده مصطفى عبــــد|ندى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

339922 ن|لدين شهو|ن محبــــ |حمد شهو|لك |م عه مشتـــهر|زر

529292 لجندى|مىح عبــــده حسن | محمد رض سكندريه|ل|هندستـــ 

8o7882 ى صل ح عزيز|ليىلي حسي  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

832468 حمد|ن |د مهر|يه رش| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

3||o35 عىل حسن محمد حسن ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

|4||54 ج محمد|لد فر|مصطفى خ ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

245368 حمد|حمد |هيم |بــــر|خديجه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

52|23 ري طلعتـــ سعد سعيد|م ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

829529 ه|لل|لمريد عبــــد|يه حربــــي عبــــد| دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

3|2727 د يوسف نسيم|ركوس عي|م |بــــنه| هندستـــ شبــــر

452524 عيل محمد محمد حيدر|سم|هيم |بــــر| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

252685 ر|حسنى درويش عم| مه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

69248o  عبــــد |لبــــ|لد عبــــد |خلود خ
ى
هلل|ق لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

9|7o43 بــــ |لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|محمد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

56|24 حمد|رق يىحي مهدي |ط بــــ بــــنى سويف|د|

|67798 تـــ|لشح|ن عىلي عىلي |لبــــنى عثــــم لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

757429 ن|رك سليم|عيل مبــــ|سم|حمد | عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

5|649o لسيد بــــدر بــــركه|آيه محمد  ره دمنهور|تـــج

9|3o55 للطيف |ىط عبــــد|لع|محمد فريد عبــــد ج|ره سوه|تـــج

682933 هيم|بــــر|ء صبــــرى محمود عطوه |ل| لمنصوره|بــــ |د|

|59|57 لسيد|حمد محمد |محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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8|466 لرحمن|دي محمد عبــــد|له|محمد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7782o2 روى محمد عىل حسن| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

222825 حمد|لعزيز محمد |حمد يحن  عبــــد| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

|34266 وى|لمحل|هيم |بــــر|ندى سعيد  ى شمس|تـــج ره عي 

445397 لغنى|متـــ محمد عبــــد |س|نىح  | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o7o|6 ف |هيم |بــــر| تـــ|لشح|لمرىس |لمرىس |رسر تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

52422o ن|رص حبــــسر خليفتـــ عرف|حبــــيبــــه ن ي|بــــ |د|
|لمنى

326488 هيم مصطفى|بــــر|رتـــ حسن |س ى شمس حقوق عي 

|573o2 لسيد مصطفى سيد|ر |من هره|لق|بــــ |د|

5|3769 ح محمد رزق|حمد عبــــوده صل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

767|42 ر|لف|لغنى |لسيد عبــــد|دل |ل ع|جم لعريش|تـــربــــيتـــ 

266778 حمد|لرحمن محمد سيد |د نرص عبــــد |جه |حقوق بــــنه

32842| هيم يوسف|بــــر|لرحمن |لرحمن سعيد عبــــد|عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

42956 ى حبــــيبــــه حسن عىل حسني  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

478899 فتـــ درويش مصطفى|يوسف ر سكندريه|ل|هندستـــ 

424392 ى|لحفيظ |حمد عبــــد |محمد  مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

783o47 ن|هلل قطبــــ دهش|ء فتـــىح عبــــد |دع ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|58|6 تـــ عىل ج هيم|بــــر|رس حمودتـــ |ني  علوم دمنهور

3557|6 وى|رقيتـــ مصطفى عىل شعر ى شمس حقوق عي 

9|o738 ل فرغل شبــــيبــــ |يمنى جم ج|بــــ سوه|د|

342599 حمد|د |حمد فؤ|دتـــ |غ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8o53o6 محمد طه حسن عىلي ي|طبــــ 
|لمنى

234928 ح عيد|لفتـــ|لسيد عبــــد|هلل | |م عط|سل| هره|لق|طبــــ 

8o8495 بــــر|لعظيم ج|حمد عبــــد|رق |ط ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|5875o وق خ لد محمد محمود|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

493838 م|ح وهبــــه ضي|محمود صل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

687o59 ي|ر
حمد|حمد منصور |طف |ع| ئى لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

76263 |لبــــ|ح عبــــد |لفتـــ|حمد جمعتـــ عبــــد |
ى
ق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

629866 تـــه|عمر حمدى محمد شح زيق|لزق|ره |تـــج
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7o5652 |لسيد عىل شط|حمد |لسيد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

78oo7| لعزيز|عيل عبــــد |سم|يه عبــــده | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

75|84o در|لق|يوسف محمد زينهم محمدعبــــد ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

6|669o ن|للبــــ|بــــع |لتـــ|حمد |مغفرتـــ  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

27o935 هلل|ر سعد عبــــد |لستـــ|رس عبــــد|يده ي|ع ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|2o8o9 فريده صبــــىح خليفه محمد فرغىل ى شمس حقوق عي 

888535 حمد محمود |له محمد |ص| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o76o2 هيم|بــــر|لسيد فتـــىح |ء |شيم بــــ دمنهور|د|

8886|8 عيل |سم|ف عنتـــر زكرى |عف سيوط|بــــ |د|

47937o زي|ندى عىلي عىلي غ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8|8883 ي محمود|ريه
م صفوتـــ حنفى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

|3586o لدين|مي بــــدر |له|لد |دين خ|ن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

447|o8 ل|مح محمد سعيد هل|مؤمن س ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

876489 ن  |لغنى حمد|مد عبــــد|محمد ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|2893 بــــر|لبــــدوى ج|لسيد |ء محمد |وسم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

767295 حمد|ن |لد خلف حمد حس|خ لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

6|4o|6 ى درس|لملك تـــ|لملك مكرم عبــــد|عبــــد| مي  زيق|لزق|حقوق 

677628 ىط|لسعيد مع|فظ |لحسينى ح|لؤى  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

79o22| |لسق|زق |لر|مد عبــــد|زق ح|لر|حمد عبــــد | ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

7|6oo2 ى محمد  تـــحفه محمد عىل عوضي  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

4376| هيم سيد حسن|بــــر|ء |شيم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|48756 ف محمد فريد محمود|يه | رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

36834| د|لجو|حمد عبــــد|محمود سيد | رش ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

4|26o7 س|يق متـــي|د ف|مريم عم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

64968 ف|بــــوشن|دي محمد |له|عبــــد | ند|ر ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

784679 حمد محمد سعد عطيتـــ| لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

8||373 لعظيم حسن|دل عبــــد|بــــ ع|رح ي|نوعيتـــ 
|لمنى

5|52| عيل|سم|بــــ |لتـــو|لحميد عبــــد |دل عبــــد |ع| ر|ي تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

257522 لمنعم خوله|محمود عبــــد| دين شمون|نوعيتـــ 
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286889 ف|ندى فريد فريد خل ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

3|7293 هيم حسن|بــــر|رس |رضوى ي لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9|8368 لعزيز |محمد عنتـــر محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

25429 مسلم حسبــــتـــ| ر رض|من ى شمس|زر عه عي 

757974 ى|نصىح | بــــيشوى حن مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

84857| لحميد بــــدري|لد عبــــد|ر خ|من ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

839298 حمد|لرحيم محمد |ن عبــــد|يم| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

863|5o ي 
لنوبــــي عىلي محمد|مصطفى دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 

تـــ|بــــمرصوف

898299 م خليل محمد |له هش|ه ج|عه سوه|زر

636278 لعيسوى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|در |لق|حمد عبــــد| زيق|لزق|صيدله 

85o266 ي 
حمد عىلي|محمد مصطفى ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

28|57 ى مصلىح|م |حبــــيبــــه هش مي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

858828 حمد|لد سيد |مريم خ ي|عه |زر
|لمنى

82359o حمد|وي |محمد عىلي مك بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3|7688 فظ|لح|لعليم عبــــد|حمد عبــــد|م |حس هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

264|oo ى ح لحميد|مد محمد عبــــد|بــــشر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

28o6|8 لمقصود|مر محمد عبــــد|لدين ع|ء|عل |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

6438o8 لحميد|لد محمد عبــــد |محمد خ زيق|لزق|حقوق 

269o46 حبــــيبــــه عمر عبــــده موىس ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8435o| حمد|ح |لفتـــ|بــــي عبــــد|د رك|زي ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

255746 لغندور|هيم |بــــر|لد |هيم خ|بــــر| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7|6o69 عيل|سم|لسيد |در |لق|لسيد عبــــد |م |سل| لمنصوره|ره |تـــج

3549|8 سم|عيل ق|سم|ئل |ر و|من ى شمس|د| بــــ عي 

528586 مل مصطفى|محمد مصطفى محمد عىل محمد  ك دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

2|79|3 فريده حنفى محمود محمد محمد دعيسه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

49|453 بــــر عيس حسن محمد|ندى ج ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

68|96o ف محمد حمدى |هنده |ش لح|هيم ص|بــــر|رسر لمنصوره|بــــ |د|

695432 د|لجو|لسيد عبــــد |حمد |هلل مصطفى |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28|75 لبــــ|حمد محمود غ|ن |نوره هره|لق|بــــ |د|
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9o6322 ى |زهر لفتـــوح محمود |بــــو|ء حسي  ج|حقوق سوه

|78|26 لسيد عىل|حمد |يه | تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

2575o9 ضى|لق|دل |د ع|يه عم| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

886558 حمد |ء لطفى سيد |عل سيوط|هندستـــ 

|6656o مرزوق يشى مرزوق| نور ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

37o846 ر|لحج|ن |مد عثــــم|ء سمي  ح|شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

676478 نو|محمد مسعد محمد ج| ر|ي لمنصوره|بــــ |د|

|2|376 بــــر محمد|لح ص|هيم ص|بــــر| عه مشتـــهر|زر

|25958 وى|محمد قن| لوف|بــــو |د |ميه ى شمس صيدله عي 

4o8243 وى|لشن| |لعل|بــــو|لمنعم |لد محمد عبــــد|خ ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

629947 ل|لع|ل عبــــد |لع|لحكيم عبــــد |يوسف عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

9234|8 للطيف |حمد عبــــد|رص |طمه ن|ف ج|بــــ سوه|د|

5465o6 للطيف  حبــــكتـــ|محمد صبــــرى لطفى عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

3536|6 لسيد|محمد منصور محمد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8o52o4 ي عبــــد|هلل عم|عبــــد
لعظيم|د حسنى ي|علوم 

|لمنى

776282 ض|لمنعم ري|ء سعيد عبــــد |ل| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

775434 تـــ|لشح|عيل |سم|عيل |سم|حمد شحتـــه | زيق|لزق|حقوق 

267259 ح عيس|لفتـــ|سمر محمد عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

52o94| ي عبــــد | تـــ عشر ن|هلل محمد سليم|مي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

3|22|o لغنى|لكريم عبــــد|ح عبــــد|م صل|ريه ى شمس|د| بــــ عي 

24|799 عيل محمد محمد ربــــيع|سم|زينبــــ سمي   ن|بــــ حلو|د|

4859|4 هلل|ح خي  |لفتـــ|لد محمد عبــــد |ء خ|حسن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o6974 بــــوزيد محمد|تـــيسي  منيسي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|35o65 لعزيز|لح عبــــد |يوسف رأفتـــ ص ى شمس هندستـــ عي 

259259 دى|له|بــــر عبــــد|سلىم فتـــىح ج ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

2|882 لعروس|لد عىلي محمد |خ| رن هره|لق|ره |تـــج

633747 ى عبــــد |زي هيم|بــــر|لعظيم |د حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4977o8 ئى|لزلبــــ|لسيد |ئى محمد |م| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|429o4 بــــ|بــــو رح|حمد محمد |بــــ |بــــو رح|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4255|7 ئيل|سيمون نعيم زىكي جيد ميخ تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري
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475o59 ى عبــــد |رو ن|لحميد مصطفى عثــــم|ن خي  سكندريه|ل|ره |تـــج

63736| ى  هلل||حمد فتـــىح محمد عط|نرمي  زيق|لزق|حقوق 

||79o8 سعد مني  رزق|جورج  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

888528 معتـــز مغربــــى عىل مغربــــى  سيوط|بــــ |د|

|32|46 ف رجبــــ ري| |ن|ر ض عىل|رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

4|4785 وى|لمك|لمجيد |عزه محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

446986 لح|لحميد ص|ح عبــــد |مر صل|در تـــ|ن سكندريه|ل|هندستـــ 

73877 ر محمود|لستـــ|ن عبــــد|محمد عثــــم لفيوم|بــــ |د|

368324 بــــر|لحميد ج|بــــر عبــــد|ندى ج |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

77o|8o ى |هيم محمد حس|بــــر|يوسف  ر|لنج|ني  زيق|لزق|ره |تـــج

5|7|54 ف محمد عىل ع|يمنى  ض|رسر بــــ دمنهور|د|

648245 لدين محمد عىل|ء |ره بــــه|س عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

523578 يف  ن|لسيد محمدين سليم|يوسف رسر |ضتـــ طنط|علوم ري

7|5487 ح|لفتـــ|ح رزق عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |مر |ع لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

924586 هلل|د |لق ج|لخ|م حمدى عبــــد |عص قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

22o2|2 ي|حمد شلبــــى |حمد |دهم |
ط|لىحى ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

335442 مه عوض|بــــ محمد سل|رح ى شمس|د| بــــ عي 

6333o9 ح|لفل|لسيد يوسف |ح |لفتـــ|محمد عبــــد عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

258|52 محمد محمد فخرى حسن موىس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

52592| دى يوسف|له|عبــــد | دهم رض| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

4||635 نيس محمود|م ممدوح محمد |ريه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6|o43o حمد عىل كشك|رس |ن ي|يم| |نوعيتـــ طنط

5o|649 لكريم|ن محمد عبــــد|دين محمد رمض|ن إلسكندريتـــ |تـــمريض 

426456 ه | ل|لد|ده |ع عبــــ|لسبــــ|لسعيد |مي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

||9|63 ف |زن |م عرص|ل|لسيد محمود |رسر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

769482 ن مسلم|نور عويد حمد| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

5|473 ن متـــ مصطفى حسن|س| |مي  بــــ بــــنى سويف|د|

26o569 سكندر|مريم مجدى يوسف  شمون|نوعيتـــ 

852733 ى محمد| ي محمد حسي 
لحسينى سيوط|حقوق 
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68979o ر عطوه|لغف|لحميد عبــــد |سلىم لطفى عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

89987 بــــر|بــــو ج|هر قطبــــ |لظ|ل سعدى عبــــد |بــــل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

698245 لرحمن|لدين عبــــد |م |جر محمد عص|ه لمنصوره|حقوق 

343956 حمد|مل |هلل سمي  ك|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

46594| ي عبــــد| عمرو زكري
لعزيز|بــــسيوئى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

697o66 ن|هيم سعف|بــــر|لسعيد |لسيد محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o7676 لغنى|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|ح |لفتـــ|حبــــيبــــه عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o4o92 هيم|بــــر|لحميد |ل صبــــىح محمد عبــــد|بــــل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|224o4 لمعىط|حمد عىل حسنى عىل عبــــد | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

8|4738 هنده عيد عىلي عيد|ش ي|نوعيتـــ 
|لمنى

6o38oo يمن محمود محمود عطيه|حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

58|64 حمد محمود|يوسف محفوظ  ره بــــنى سويف|تـــج

772638 لحليم |لحكيم مصطفى عبــــد|طمه عبــــد |ف
زى|حج

زيق|لزق|علوم 

854355 لحكيم|لنبــــي عبــــد|دل عبــــد|عمرو ع ي|بــــ |د|
|لمنى

297344 لمقصود|لسميع عبــــد|د عبــــد|لجو|مصطفى عبــــد |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

266769 لمعىط عفيفى|زق عبــــد|لر|يه سيد عبــــد| |تـــربــــيتـــ بــــنه

8633o2 د محمدين|محمد حمدي ج دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

53382| لجندى|مد |رحمتـــ مصطفى مصطفى ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

325962 تـــ|عيل فرح|سم|ء هيثــــم |رس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

69|735 ئى|لعن|بــــرى محمد |لج|بــــ سمي  محمد |يه| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o4779 ه عمرو محمد لبــــيبــــ | عي|لسبــــ|مي  |بــــ طنط|د|

4|9258 لمقصود منصور|ن  فريج  محمد عبــــد |يم| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

436|66 يف|لد |هلل خ|هيم عبــــد |بــــر|عمر  لشر لشيخ|ره كفر |تـــج

6|o|o3 شقر|ل|لغنى |لعزيز عبــــد|محمد عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4538|2 لبــــهوتـــى|حمد |هيم |بــــر| |لوف|بــــو |مصطفى  لشيخ|هندستـــ كفر 

|54485 لرحمن عوض|لرحمن مرزوق عبــــد |عبــــد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

887352 ي
ف ح| |دئى مد محمد |رسر ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|45332 ي محمود محمد محمود خضي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

455364 ج محمود|رس فر|ء |ل| سكندريتـــ|ل|نوعيتـــ فنيتـــ بــــفرع مطروح ج 
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622576 لسيد موىس|لسعيد |ء |هدى عل لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|39385 م|لسل|طف عبــــد |يمن ع|له |ه ى شمس|تـــج ره عي 

685o34 هيم|بــــر|لونيس طلبــــه |ن محمد عبــــد |نوره ن|طبــــ حلو

496o56 ى عىل عبــــد |ي سم|لحليم محمد  ق|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

354693 حمد|لبــــسيوئى |متـــ مسعود |س|ندى  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4949o5 جتـــ|لخو|هلل |حمد عبــــد|بــــ |يه| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

68o3|3 حمد محمد رزق محمد عىل محرم| لمنصوره|بــــ |د|

287o2o هلل|هلل أبــــو عبــــد|هلل يسن عبــــد|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

637o82 حمد عطيتـــ محمد عطيتـــ| زيق|لزق|حقوق 

646|97 ي
رتـــ محمود عطيه عبــــده|دئى حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

6|34|6 ن|لهبــــي|لد منصور |حمد خ| |ره طنط|تـــج

44oo|7 ى|بــــر|رضوى محمد  هيم محمد بــــحي  لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4937o8 م|لش|لسعيد عبــــده |لد محمد |د خ|ي| بــــ دمنهور|د|

3|6827 دى|له|تـــ عبــــد|لشح|لد |خ| مه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

346o89 هر محمود|جر محمود م|ه |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|4439 ى محمد|مريم حسن  مي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

2393o5 لحسينى|لسيد |م |بــــ س|رح ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

89o378 مصطفى سيد صديق عىل  سيوط|بــــ |د|

|6o9o5 ندى محمد يوسف محمود هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

479657 حمد|حمد حسن سيد |هلل |عبــــد  ضتـــ دمنهور|علوم ري

893|7| حمد حسن |حمد |محمد  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

432322 هدير محمد محمد شكر |بــــ طنط|د|

239|54 ى|د |ح فؤ|طمه مصبــــ|ف حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|53|36  |لقذ|حمد معمر |
ى
حمد مرىس|ق ن|حقوق حلو

3527|4 ضى|لر|يد عبــــد|محمد مسعد ع  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

4|||78 لمرصى|لسيد محمود محمد |طمه |ف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o4623 ي ملك عدلي ملك|م
ى
ق دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

752843 لسيد سعد أحمد|لسيد محمد | عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

9o|9o4 لسيد |حمد |دل |هد ع|ن ج|حقوق سوه
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3|27o7 لسيد|مر مصطفى |مصطفى تـــ كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

8|88o4 حمد|د |رص فؤ|م ن|بــــتـــس| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|47324 ل حسن|ل محمد جل|جل ن|حقوق حلو

488o8| ر|لنج|وى |حمد محمد منش| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

3|654o نور سيد محمد|عبــــي  سيد  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

8|5387 ى ى| مرقص حن| روفي  حني  ي|علوم 
|لمنى

422||9 لحمد|بــــو|ر درويش محمد |من تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

33|696 مر|در ع|لق|هيم عبــــد|بــــر|يتـــ | |ره بــــنه|تـــج

28o95 لبــــيوم|عيل عىل |سم|سهيله  ن|حقوق حلو

42955 لبــــشه|لسيد |يه محمد | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

84|4|5 حمد عىلي|ل |جم| رند ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

637756 لمنعم عىل|يمن عبــــد|لمنعم |عبــــد زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

479|82 تـــ|حمد بــــدوي بــــدوى بــــرك|محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6932|5 سم عيد خليل هيكل|مؤمن بــــ لمنصوره|بــــ |د|

75|234 ى|بــــ م محمد سعد بــــدر|كي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

63374o ء نبــــيل جوده محمد عيسي|ول زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

2|5538 س|بــــر عبــــ|حمد ص|ره |س ن|تـــربــــيتـــ حلو

248384  فوده خليل شح|يم|
ى
تـــه|ن شوق ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

6o99|4 ي عبــــد|ف ن|عف د|لرحيم حم|ج  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

23596o ف مك|ن |نوره وى|وى محمد مك|رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

493|38 م|لسل|ل سعد فتـــىح عبــــد |محمود كم سكندريه|ل|حقوق 

6o8|8o حمد|ح محمد |لفتـــ|نغم محمد عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

6|6|74 وي|لغربــــ|حمد |لسيد |در |ن لمنصوره|حقوق 

864254 ي
ي|ضى ء محمد محمود خي  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

638493  عزتـــ سعد عبــــد |لشو|ء |سم|
ى
لمجيد|دق زيق|لزق|بــــ |د|

8427o لعظيم|ل عبــــد|محمد محمود كم ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

424|4 ى قطبــــ|بــــر| هيم حسن حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

49o8o3 لسيد|فظ |عهد صبــــرى محمد ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|5o64 ي زيد ن|مريم مرعي يحن  ي|بــــ |د|
|لمنى

299677 حمد|هيم |بــــر|محمد عىل رأفتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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359554 سعد عيد محمد سعد| رن ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

42|o92 ي|ر
للطيف|حمد عبــــد |حمدى يوسف | ئى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

28|772 يد|هلل ز|بــــ محمد عبــــد|مه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

78oo62 فظ|فظ محمود ح|ء ح|رس| زيق|لزق|حقوق 

622449 ى عبــــد |كريم ه  أمي 
لعدوى|زق |لر|ئى ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

85995o ى وجدي س|م لم مرقص|رلي  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

629754 دى سليم|له|رص عبــــد |لن|م عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|48633 د يوسف خليفتـــ|د عم|جه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

89|736 حمد |فظ |لح|محمود محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

894o99 ر |م بــــك|م سل|م تـــم|له| سيوط|عه |زر

3||648 لدين|هلل غرس |مصطفى مدحتـــ عبــــد ى شمس حقوق عي 

764|7 حمد|يمن طلعتـــ |ن |نوره لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o2956 عيل |سم|لد يوسف |تـــيسي  خ ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

88o27| ن ل  |محفوظ محفوظ غ| مي  سيوط|ره |تـــج

545568 عيل محمد|سم|دل محمد |ن ع|نوره سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4||265 لصعيدى|ل حسن |لع|حمد عبــــد |طمتـــ |ف |تـــربــــيتـــ طنط

864246 ي ص|ل|
لطيبــــ|بــــر |ء حسنى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

489384 ى|م مصطفى محمد |ر هش|مي لبــــحقي  سكندريه|ل|بــــ |د|

676|oo لح|در ص|لق|مل عبــــد |ن مصطفى ك|رو لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4o473| م|لش|لكريم مصطفى |مصطفى عبــــد ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

63427| ن محمد عىل يوسف|يم| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|66||5 حمد سعيد|حمد محمد سعيد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

345775 لحميد|سم محمد عبــــد|محمد ق ى شمس|تـــج ره عي 

|66828 ه | حمد|حمد يشى |مي  ى شمس|زر عه عي 

6|9|4o بــــ|م محمد عبــــده غر|ندي س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

62679o لسيد يوسف|ء محمود |سم| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

3484o6 وي|لمنش|لعزيز |م عبــــد|هلل عص|منتـــ  عه مشتـــهر|زر

2227o5 هيم|بــــر|ن |هيم علو|بــــر|يدى |ه سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

235287 لرحمن محمود مصيلىح|حمد عبــــد| ى شمس هندستـــ عي 

33542o بــــرى|لج|ن |ن فتـــىحي رمض|يتـــ رمض| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 
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43782o زق صديق|لر|ح عبــــد|ن صل|يم| ط|بــــ دمي|د|

524|7 ن|نور محمود عثــــم|سلىم  طبــــ بــــنى سويف

882o7| محمد تـــوئى عيد تـــوئى   سيوط|حقوق 

7|8|73 تـــ محمد|بــــ عبــــده عرف|لوه|تـــن عبــــد |ف لمنصوره|حقوق 

685383 لبــــ|بــــوط|للطيف |حمد عويضه جمعه عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

64962o ه محمد عبــــد| در مصطفى|لق|مي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

432442 ى عىل|ء جم|شيم ل بــــكرى حسي  |علوم طنط

432|34 فورى|لك|هيم |بــــر|لدين |ل |يمن جل| |ر|ي لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

8|9|37 لح محمد|ص| لعد|فرحه كيد  ي|عه |زر
|لمنى

5|795 لحميد|حمد عبــــد |لد |م خ|مر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6|2327 تـــ عزبــــ|لشح|حمد محمد |محمود  |هندستـــ طنط

627464 لمعىط بــــدوى|ح عبــــد|ر صل|من زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|68765 لسيد|شد |ضى ر|رص ر|لن|محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|557|o لرحمن|لعزيز عبــــد |لد عبــــد |ندى خ ى شمس|زر عه عي 

32263|  بــــولس|ي
ى
ق ى حكيم مشر سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

287959 ئى|لفخر|لسيد |مصطفى عىل مصطفى عىل  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

32494o تـــ|حمد عىل شح|عىلي محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

|29527 لعظيم محمود|محمود سمي  عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

432324 صف|بــــ ن|لوه|ء وليد عبــــد |ول |ره طنط|تـــج

68759 حمد|ن محسن محمد |يم| لفيوم|بــــ |د|

282646 حمد|لبــــدرى |م محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

684o8| ى |لسيد عبــــد |محمد فوزى  لمغربــــىل|لحميد حسني  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

755853  محمود|هيم |بــــر|
ى
حمد شوق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

763845 ل|لع|م عبــــد |لسل|م ثــــروتـــ عبــــد |بــــتـــس| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

248536 ى محمد عبــــد|ي هلل مصطفى|سمي  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

825587 ش|م هبــــ|لسل|هلل عبــــد|ء حمد|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

78|2o3 ىطي|لع|لسيد محمد محمد عبــــد|م |بــــس زيق|لزق|حقوق 

92||95 ى لس |دى يوسف بــــسك|ف| مرتـــي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

763337 ض|لع|حمد |ح محمد |لفتـــ|نجوى عبــــد  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

28|877 لرحمن|لرحمن فتـــىح عبــــد|م عبــــد|حس ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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43o|29 لذهبــــى|محمد محمود | ر|ي |طبــــ طنط

6|o6o لقوى سعيد|مر عبــــد |ء ع|سم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

328839 لصبــــور محمد|د عبــــد|حمد عم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

779576 بــــ|حمد خط|هلل |ئى عبــــد |كر كيل|عمر ش قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|4559 ف حسن وهبــــى مرىس|مريم  رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

429599 م محمد|لسل|لسيد عبــــد |لد |محمد خ |طبــــ بــــيطرى بــــنه

7|2oo6 ئى|لعن|سلىم مصطفى محمد محمد  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

4886o7 لمرصى|لسيد عطيتـــ محمد |د |زي ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5|56|5 للطيف حميده|حمد محمد عبــــد |ر |من بــــ دمنهور|د|

23|627 عيل محمد|سم|حمد تـــوفيق | ى شمس هندستـــ عي 

782493 ى محمد|بــــر |محمود حسن ص مي  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

2952o9 هلل عبــــدربــــه|لرحمن وحيد عبــــد|عبــــد ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

7|834 ن|ن مصطفى عثــــم|زينبــــ رمض لفيوم|نوعيتـــ 

|42579 تـــ عنتـــر|لشح|محمد | دين يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

8o88o7 لعليم|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|محمود  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

43o725 وق محمود محمود محمد دبــــل رسر |بــــ طنط|د|

4o|24o لسيد|ن |ر محمد زهر|من سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

623889 ي
هلل محمد محمد نوفل|عوض | دئى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

437732 ي سعد|لشو|لسعيد |حمد |ء |رس|
ى
دق لشيخ|بــــ كفر |د|

496654 ى شح|متـــ سعيد |ر أس|من تـــه|مي  سكندريه|ل|حقوق 

48|336 ن عىل|ح محمد رمض|حمد صل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|3293 تـــ|لمليىح  بــــرك|بــــ |لوه|لد عبــــد|حمد خ| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

636||3 در|لق|د عبــــد|لجو|ن عبــــد|ء رمض|شيم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

67276 ح|لفتـــ|كر عبــــد|ء حسنى ش|ول لفيوم|بــــ |د|

765647 ف |د |زي لسيد خليل|هيم |بــــر|رسر ضه بــــور سعيد|ري/تـــربــــيتـــ

24|747 د محمد|جنه مجدى فؤ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8o6624 تـــ|سحر محمد حسن عز ي|نوعيتـــ 
|لمنى

862|63 ى ح|محمد  مد|حمد حسي  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

75o73 هيم|بــــر|رص محمود |جده ن|م لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

886745 لدين محمد  |ء سعد علم |رس| سيوط|نوعيتـــ 
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7574|4 حمد حسن يوسف فرج| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

845456 ى|م ي تـــ| |رتـــي 
درس|يوبــــ وصفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

778887 هيم|بــــر|لسيد منصور |هند  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|6483 ى ك|منه  حمد قطبــــ|مل |حمد حسي  هره|لق|بــــ |د|

79|68| هيم|بــــر|هلل |م عبــــد |هلل عص|عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

4o87|2  |هيم محمود |بــــر|مريم 
ى
|لصف|بــــو |لدسوق |ره طنط|تـــج

83o387 هلل|هلل محمد عبــــد|محمد ضيف  سيوط|عه |زر

63578o حمد|ن حمدى محمود |يم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|34763 حمد|ح |ح محمد صل|صل حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

342o95 مه عيد|لد سل|ر خ|من |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

26|4|9 بــــل|حمد محمد بــــل|محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8482|6 وي محمد|دف|محمد محمود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6o982 سعيد محمد سيد جبــــيل أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

|59833 هلل|تـــم جوده عبــــد |ء ح|رس| ى شمس هندستـــ عي 

4|4563 بــــويوسف|زن صبــــرى سعد |م ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

695|43 ذ محمود مصطفى محمود|مع زيق|لزق|عه |زر

78|332 زي|ء محمد محمد حج|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

678643 ن|حمد سلط|حمد محمد |ندى  لمنصوره|صيدله 

68227| ل محمد سيد محمد|س لمنصوره|حقوق 

8837o6 دق عطيتـــ |مر ص|هبــــه ع سيوط|بــــ |د|

628o73 ى|أمنيه رؤف سليم ن أمي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

||6o86 وى|زينتـــ عمرو محمد طنط ى شمس حقوق عي 

|23279 ى محمد| حمد يشى حسني  ى شمس|تـــج ره عي 

5289|7 ي
يف|ن |ن رمض|ء شعبــــ|نور ضى لشر لشيخ|هندستـــ كفر 

545963 محمد محمد مبــــروك عىل حسن |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

6|9975 ه  لبــــدرى|حمد صدقه عىل |ني  ط|معتـــ دمي|علوم ج

|457|o بــــر محمد محمد|لرحمن ج|عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|77279 لرشيدى مرىس|كريم فتـــىح  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم
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894|43 ن |يوسف محمد بــــدر| رش سيوط|بــــ |د|

52769| لدين|حمد مرشدى محمد بــــدر|ء |رس| سكندريه|ل|حقوق 

272924 لدين|رص عىل سعد |لن|مروه عبــــد دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

54|75| لرحمن محروس عىل جعفر|عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

646867 بــــينى|ح |لفتـــ|مريم محمود عبــــد  لشر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

334|77 لرحمن|هيم محمد مصطفى عبــــد|بــــر| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

678968 لبــــسيوئى|يمنى محمود مصطفى  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

345o33 سميحتـــ محمود كرم محمود  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

68oo|6 لدين|ج |لسيد محمد محمود تـــ|محمد محمود  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

637579 ى |ي لعزيز صديق|حمد عبــــد|سمي  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

43|569 ي
مل مرىس|لدين ك|ء|كريم مؤمن ضى |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

27882| لعليىمي|هلل عطيه محمود |محمود عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

75o858 د|لضي|حمد |بــــ |يه|ندى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

76o2|5 ف سيد عبــــد |شهد  هلل محمد|رسر ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

242829 لح|لىح ص|م عبــــد|لرحمن س|عبــــد ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

7||58o ن|لقط| |لحسينى نج|عمر زىك  ط|بــــ دمي|د|

27o894 لحميد سعيد|هند محمد عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

695o42 ى|رق عبــــد |ط هلل محمد حسي  لشيخ|هندستـــ كفر 

4|868o غ|لصبــــ|حمد |م |لسل|لسيد سعد عبــــد | كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

832646 عبــــي  حسن تـــوفيق عيد تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

35oo46 ف عبــــدتـــ عىل|هد |ن رسر كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

272256 س محمد مرىس|ده محمد عبــــ|غ |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

264327 لىح|سط عبــــد|لبــــ|م عبــــد|ح س|سم لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

68|474 ي|د
ى|ل جرجس |ل جم|ئى مي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

7|6737 حمد|مد |مه سمي  ح|س| لمنصوره|حقوق 

28|644 ف |س|ن |نوره لدين|مه محمد رسر ى شمس|زر عه عي 

9||952 ر |ك مق|لمل|ر عبــــد|مل مق| ج|تـــربــــيتـــ سوه

62|488 زق غزى|لر|لسيد عبــــد|زق |لر|ء عبــــد |حسن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5o679o ش|لحش|محمود خليل | ن زكري|رو سكندريه|ل|ره |تـــج
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48o986 محمد عىل حسن عىل| رن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6oo764 ر سعيد|لدين مختـــ|ج |بــــسنتـــ رس |تـــربــــيتـــ طنط

53o4o| يتـــ محمد مسعد شلبــــي| سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|33676 س جورج |سمي  كر| ن|ر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

49|o34 حمد محمد عبــــدربــــه|مر |ن تـــ|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32|42 حمد|روق |بــــ ف|يه|لرحمن |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

896877 حمد محمد |رص |يه ن| ج|تـــربــــيتـــ سوه

|667|3 ى|هيم طلبــــه ل|بــــر| |ر|فرحه جيف شي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3|4877 لغنى|رق عىل عبــــد|عىل ط لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

772899 لزينى|زم مجدى محمد محمد محمد |ح ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

6o7|3| ضى|لق|حمد عىل |عىل  لمنصوره|ره |تـــج

88386| مل جندى |ره جميل ك|س سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

2|9289 تـــه محمد|ن محمد شح|مرو مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

5|78o9 لسعيد مبــــروك عىلي عبــــده|ء |نورين عل ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

499558 ي
لعزيز محمد|منصور عبــــد| دئى عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

87898o  زىك نصي  
سلىم مصطفى سيوط|علوم 

425668 ى عبــــد |ي حمد قنديل|لمجيد مصطفى |سمي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

862343 ى|حمد|عىلي  ي عىلي حسي 
ئى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

9|4366 بــــينى فتـــىح خميس تـــوفيق | لشر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

235o|3 حمد محمد عمر محمود|عمرو  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6oo928 لديبــــ|لرحمن حسن |حمد عبــــد |ن |وجد لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

767352 لمنعم أحمد|يوسف محمد عبــــد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

6o8|38 شد|لحميد ر|لسميع عبــــد |بــــر عبــــد |ر ص|من |بــــ طنط|د|

64974o م عىل|لسل|حسن محمود حسن عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

6o9628 ى عبــــد|م|  حسي 
لخطيبــــ|لمجيد يوسف |ئى لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

363o|3 ك عيد|عيد مل| ري|م سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

2|948o عيل محمد|سم|ر مصطفى |من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|23366 تـــ عىل|حمد فرح|ر |من ى شمس هندستـــ عي 

82o|o8 حمد حسن|محمد | عل ي|بــــ |د|
|لمنى

|2437| ن|ندى عىل محمد رضو ى شمس|تـــج ره عي 
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82o78| لمجيد طه|حمد عبــــد|طه  لفيوم|حقوق 

22475o ل محمد|هيم سيد كم|بــــر| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

267937 ف رأفتـــ سليم|محمد  رسر ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

4|35o7 هلل|هلل عزتـــ عبــــد|ء عبــــد|رس| |حقوق طنط

5|4|66 ىطي|لسمخر|بــــ |لوه|ن عبــــد |ر مجدى عثــــم|مي سكندريه|ل|عه |زر

|38772 حمد|ل |لع|ن سيد شكري عبــــد |حن هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

547562 لمنعم يوسف|عيل عبــــد|سم|هر |ش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52o222 ئى|لشنو|ضىح عىل عىل  تـــمريض دمنهور

8985|o بــــويوسف |ن محمد|مه محمد سليم|س| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7||378 يف محمود عبــــد |بــــ زق|لر|لكريم عبــــد |سل رسر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

357755 لفضيل |لسميع محمد عبــــد|عبــــد| ر|ي
لسميع|عبــــد

|بــــ بــــنه|د|

678oo8 ى |بــــ|ل|حمد |محمد حسن  حمد زغلول|صي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

767888 لحميد محمد طلبــــتـــ|يمنى عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

4|3972 لجندى|للطيف |عبــــد | خلود رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

696235 لدين|حمد زين |د |حمد نه| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|7337 حمد |ل |رق محمد كم|ط سيوط|عه |زر

526|4o بــــ|مه حسن دي|محمد حسن سل |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

443|o4 د|ء محمد عيد شلبــــى عىل حم|آل لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

52|474 بــــو نجيمتـــ|حمد محمد عىلي |سم |ر بــــ|من بــــ دمنهور|د|

69o534 بــــدير محمد بــــدير محمد| ند لمنصوره|طبــــ 

856242 ي جبــــره|مريم ميل د جورج  ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

485|46 لمرصى|س حسن |م عبــــ|ر هش|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

883759 لرحمن مرىس  |لجليل عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد سيوط|ره |تـــج

2958| لليثــــي محمد سعيد|حمد | سيوط|بــــ |د|

682829 ي|لديسىط |محمد نرص 
ى
لدسوق ي |

لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

446345 بــــو زيد|محمد مصطفى عىل مصطفى  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

884963 هر عزتـــ عزيز  |نعيم ز ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

338|8o حمد معروف رشيد محمد|لرحمن |عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

243o46 لمحسن|م عبــــد|لسل|م طلعتـــ عبــــد|حس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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53o6|4 ىط عرفه|لع|م عبــــد|ء |سم ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

7|6o32 دى محمد حسن|له|هيم حسن عبــــد |بــــر| س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

4887o7 ن|لسيد عمر|مؤمن محمد خميس  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

77o296 دى|لبــــغد|لعزيز |د سيد محمد فكرى عبــــد |فؤ زيق|لزق|ره |تـــج

4|4795 حمد عىل عطيه|ندى  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

8983o9 بــــر محمد |يه طلعتـــ ص| ج|ره سوه|تـــج

68o38o ىط محمد|لمع|بــــو |حمد |هلل محمد |عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

78|39| هيم عىل|بــــر|محمد | رن زيق|لزق|حقوق 

22768| حمد|لحميد محمد |ء نبــــيل عبــــد|رس| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

698453 ي|ر
لسعيد محمد|لحميد |ممدوح عبــــد | ئى لمنصوره|بــــ |د|

2686o| حمد محسن|ح |خلود محمد صل تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4||935 حد|لو|هيم عبــــد |بــــر|حمد |حمد مجدى | |بــــ طنط|د|

|52669 ن قرئى خليل|هبــــه سليم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

249648 ف سعيد |يه | لقرط|رسر شمون|نوعيتـــ 

64|538 حمد محمد|ء |ء بــــه|شيم زيق|لزق|بــــ |د|

898755 قتـــ محمد مصطفى | حمد |رسر ج|بــــ سوه|د|

25|68o ى |مصطفى  ه|مي  لسيد مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o9449 تـــ بــــسيوئى|لشح|دين محمد |ن لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

|6o7o5 حمد محمد محمد حسن سليمه| لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

4249o7 حمد|م محبــــ حسن |محمد هش ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

92|938 ي|ر
ع |لسبــــ|بــــو|لعربــــ |رفعتـــ عز| ئى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

44984| ى|ل محمود ش|جر جم|ه هي  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

676766 در|لق|سمي  عبــــده سمي  عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

35686o لجوهري|مر |ء سعيد ع|سم| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

4|6643 ر|لنج|س حسن |ء عبــــ|ل| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

3594|5 هيم عىل|بــــر|سلىم عىل  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

877|39 رق محمود محمد |سندس ط معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

498357 لحميد|لحميد محمد محمد عبــــد|ء عبــــد|ل| |حقوق طنط

864|45 ي|لر|هلل عبــــد|د |د محمود ج|زي
ضى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو
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6o49|2 لم|لفضيل س|لسعيد عبــــد |ء |شيم لمنصوره|علوم 

8|4o26 ى ئيل|ئيل ميخ|مجدي روف| مي  ره بــــنى سويف|تـــج

675393 عيل|سم|يز عزيز محمد |لد ف|خ لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

489o84 وق محمد رمض ن|ن مصطفى عثــــم|رسر ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

7||755 حمد|ز محمد |لبــــ|رى |نص|ل|ء |ل| تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

443562 ن|ن محمود سليم|ء سليم|رس| لشيخ|عه كفر |زر

7oo8o| ود|حمد د|لسيد متـــول |لسيد محمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2429o6 بــــ|لوه|مل عبــــد|محمد مصطفى ك لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

7|5647 لحنفى|بــــ قطر |لوه|ء محمد عبــــد |رس| لمنصوره|بــــ |د|

9|4652 ن  |شد مسعود رضو|بــــ ر|يه| م بــــنى سويف|إعل

8249o2 ى | رك حسن|مبــــ|حمد حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

675867 منيه طه لطفى عىل رزق| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

496896 سميه حسن محمد تـــرىكي ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

343o37 هيم|بــــر|بــــر حسن |محمد حسن ص |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6496|9 ه خ| لسيد|حمد عبــــد |لد محمد |مي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

26484| د متـــول جبــــه|سعيد عو| ند هره|لق|ج طبــــيع |عل

6o34o5 لسيد موىس|لسيد حسن |عزتـــ  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|o786 هر|لظ|لعليم عبــــد|يه عمر عبــــد| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

|272o6 نور|يمن حسن | |ر|ي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

694537 حمد عيس|لسيد |حمد |ء |سم| ى شمس طبــــ عي 

|64896 لم|هيم عبــــده س|بــــر|ر |مي لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

227|54 بــــيتـــر شنوده عزيز تـــقوى سيدهم دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

7o2824 ل|لدين عىل هل|عمرو محفوظ محفوظ  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

244778 ى حسن|هلل محمود |عبــــد مي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3354|6 تـــ يىحي| ى|ح| مي  مد محمد حسي  |حقوق بــــنه

639o25 يم|لد|عيل محمد فتـــىح محمد عبــــد|سم|ن |نوره ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

8o4845 يوبــــ|جد سمي  |نه م|دمي ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

75855| ء غريبــــ محمد محمد|رس| عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

6|232| محمد عزتـــ عطيه عىل عبــــود |هندستـــ طنط
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558|3 ن عىلي سيد محمد|يم| بــــ بــــنى سويف|د|

|6|552 حمد محفوظ|محمد عصمتـــ | ر|ي تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

853542 بــــتـــ يسي|مر ثــــ|نوبــــ س|بــــ| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

522847 لخطيبــــ|هلل مرىس |هيم عبــــد|بــــر|يه | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

258|88 د محمد عنبــــر|حمد محمد رش| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

24|624 حمد عبــــيد|بــــوزيد |م  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

772954 للطيف|لسيد عبــــد|للطيف |م عبــــد |عص ى شمس|تـــج ره عي 

56393 تـــه|محمد محمود عيد شح ره بــــنى سويف|تـــج

29|763 حمد محمد مصطفى|بــــ |رح |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4386|7 ف محمد |رق |ط لرحمن|حمد عبــــد |رسر لشيخ|عه كفر |زر

8o4236 ن|ريه حديد جرجس يون|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3o3oo حمد|م سنوىس |ندي هش ى شمس|د| بــــ عي 

89444o ن |ن محمود مهر|حمد مهر| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

329252 ي
لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|لدين |م |عص| دئى |بــــ بــــنه|د|

648o|2 تـــه|هيم محمد مهدى شح|بــــر|حمد | |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

527874 لىك|لم|هيم محمد |بــــر|ره حسن |س سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

282657 زق|لر|م سعيد عبــــد|هدير عص ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5||57 لمحسن|يمن يحن  عبــــد |يحن   بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

28|7|5 لح|حمد حسن ص|محمود  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

47727o لس عم لملك|عبــــد | د نجيبــــ حن|كي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

8339o2 مد|س ح|لعبــــ|بــــو|سم |لق|بــــو|ء |ل| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

272o28 لعزيز |لسعيد عبــــد|لعزيز محمد |ن عبــــد|يم|
ن|رضو

لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

45874o وى|لشعر|بــــ محمد محمد |لوه|ئى عبــــد|م| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

3|9|22 سم محمد|مريم محسن رجبــــ ق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

53644 ن سعد محجوبــــ|ء شعبــــ|رس| بــــ بــــنى سويف|د|

85|287 بــــي محمد|مبــــ|تـــه |محمد شح دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

4|3987 |حمد زكري|لسيد |ء |شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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76462o كر محمد تـــركس|عىل حسن ش ره بــــور سعيد|تـــج

323699 ى |ي حمد|حمد رجبــــ |سمي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

7||578 ن|لعري|عىل حسن حسن عىل  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

486|3 هيم|بــــر|مد |زهرتـــ محمد ح هره|لق|علوم 

763|98 لعجىم|رق حمدى حسن |منيه ط| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|32254 حمد عيد|هلل عيد |منه  ى شمس| لسن عي 

87777o فظ  |لح|لكريم عبــــد|د |ر بــــكر ج|من معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

8|7o|4 عيل|سم|ن محمود محمد |نوره ي|بــــ |د|
|لمنى

52856 بــــ|لوه|ح تـــوفيق عبــــد |طمه صل|ف حقوق بــــنى سويف

2666|2 فظ محمود بــــسيوئى|لد ح|م خ لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

22o359 |هلل |لحميد محمد عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|عبــــد
وي|لنبــــر

تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

54o624  |ع
ى
موره|لسيد |صم خليفه دسوق |حقوق طنط

||5o82 نو نجيبــــ وهبــــه بــــخيتـــ|ج ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

33784| كشر|ل|محمد حسن مصطفى شفيق  زيق|لزق|عه |زر

296o4o عيل فرج|سم|حمد طه | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4|3223 لسيد محمد|حمد |مح حسن |س| دين |ره طنط|تـــج

539|89 لسيد|م محمود محمد محمود |ريه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o769 حمد مرىسي|زي |محمد حج ره بــــنى سويف|تـــج

42o32o ي|ر
ر|لنج|هيم |محمود حلىم عىل إبــــر| ئى لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

||563o هيم|بــــر|ح سعيد |حبــــيبــــه صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

246938 م|حمد سل|حمد مصطفى | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

43o967 ج |حمد خف|هبــــه بــــدر  |نوعيتـــ طنط

6o8o4 ى محمد|منى سيد ي سي  لفيوم|ر |ثــــ|

44394o م|منى نبــــيل شفيق عليوه عىل عز لشيخ|بــــ كفر |د|

9||9|3 ف حمزه عفيفى |محمد  رسر ج|حقوق سوه

56963 خلود محمد سيد محمد لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o2267 لحميد|د نبــــيل محن  عبــــد |جه زيق|لزق|ره |تـــج

476653 ف |ء |ل| لحميد|حمد مقبــــل عبــــد |رسر لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|4o4|| ف محمد |ن |يم| هيم|بــــر|رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

6o67o4 هيم|بــــر|لسيد |لرحمن محمد |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 
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9|7488 ل  |لع|بــــر عبــــد|ن ج|ء رمض|عىلي سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

762|66 رتـــ|هلل عىل عم|محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|87o9 لبــــصي |م محمد عبــــد |ن هش|رو ى شمس طبــــ عي 

3|8o62 ل بــــيوم|لحميد كم|مصطفى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4|366| لدين|ج |عمرو نبــــيل محمد محمود رس ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

5o887  سيد عبــــد |ط
ى
زق|لر|رق دسوق بــــ بــــنى سويف|د|

348354 ى عص|ي لح صقر|م عزتـــ ص|سمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7|2o|| حمد محمد مصطفى|ء |سميه عل لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

7|2467 هلل|عيل عىل عبــــد |سم|هلل |محمد عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

833o39 بــــوزيد|مد |سلوي حسن ح دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

8|o992 زي بــــيومي|ء حسن حج|حسن ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

759539 ن|ن محمود عثــــم|حمد عثــــم|جميله  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

3462|2 لسميع عىل|حمد عبــــد|محمود محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

783777 ح|لفتـــ|م عبــــد |م|ء |م عل|سل| زيق|لزق|عه |زر

8o3765 لعزيز|لعزيز عىلي عبــــد|سلىمي عبــــد ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

|38769 نس|لضبــــع منصور سلو|نه |جوم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

75472 لح|لح ص|ضى محمد ص|ر ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

6o729o د|لحميد عو|لد عبــــد |محمد خ ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

255744 دتـــ|هيم حم|بــــر|رس عرفه |يوسف ي |بــــ طنط|د|

452|34 ر|حمد عم|لسيد |حمد |ء |ل| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

498|o6 ي
مط|لش|هلل مصطفى |عوض فتـــح | دئى تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

85475 ن|ل سليم|لدين هل|ن عز|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

226428 ل|لع|للطيف عبــــد|هلل حسن عبــــد|عبــــد ن|بــــ حلو|د|

825|7| حمد حسن|هلل |عبــــد| دين دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4759o5 حون|بــــوط|م |لسل|حسنى يوسف حسنى عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

434844 ف عبــــد|دع زق مندور|لر|ء أرسر |نوعيتـــ طنط

3|6296 حمد قبــــيض|جر مصطفى |ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

4|2|44 يوبــــ|لد محمود فوزى |محمود خ ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

56o33 ن رحيم عويس|هبــــتـــ شعبــــ ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

424362 حمد محيلبــــتـــ|د |دى فؤ|يحن  ش سكندريه|ل|علوم 

Thursday, September 6, 2018 Page 9742 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|2765o عيل|سم|عمرو محمد سعيد  ى شمس|تـــج ره عي 

825697 حمد|ء سيد محمد |رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

46o94| ه عىل عىل | لخول|مي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

355648 ي|ر عىلي عبــــد|ء مختـــ|سن
لغنى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

52|o8| ه محمد محمد حسن مرع| مي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

8563|6 بــــر مرزوق|ن عيد ج|دمي ي|بــــ |د|
|لمنى

878225 يوبــــ  |لملك |خلف عبــــد| رين|م ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

64o7o هلل|حمد محسن جمعه عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

349446 للطيف حسن|محمد عبــــد| دين |ره بــــنه|تـــج

287o24 ره|م محمود عم|تـــ س|ي| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9|9|7o لعزيز |حمد محمد حسن عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7|o95| تـــه|حمد عىل حسن فهىم شح| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

788276 لح محمود|ن عىل ص|يم| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

585|7 هيم|بــــر|حمد |بــــ محمد |رح صيدله بــــنى سويف

8296|| لحفيظ محمود|لدين عبــــد|طه عز دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|5845o ن|د رسل|ن سعيد رش|نور هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

768|45 لسيد|ج  محمد محمد |ء ن|لشيم| لعريش|تـــربــــيتـــ 

22o736 شم|دى ه|له|تـــه محمد عبــــد|يه شح| ى شمس|د| بــــ عي 

339383 تـــ | لعوص|حمد محمد محمد حسن |مي  زيق|لزق|بــــ |د|

326o47 سلىم حسن محمد محمد لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

|6347o رق عىل عىل حسن|حمد ط| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33||9o يمن محمد عبــــد ربــــه كتـــكوتـــ|ل |جم ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

|72642 لعزيز محمد محمود|خلود عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

27|234 حمد مصطفى محمد مصطفى|منيه | تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

44268 حمد|محمود محمد حسنى  ن|هندستـــ حلو

2325|6 هيم|بــــر|ن زىك |حمد رمض|رضوى  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

78|627 لسيد|لق |لخ|ن محمد عبــــد |يم| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

622589 فع محمد عوض|لش|ل |هدى جم ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

858949 لدين عىلي محمد|ن نرص |نوره ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 
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46594o هيم محجوبــــ|بــــر|حمد محجوبــــ | ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

7792|5 ى عىل محمد عىل س|ي لم|سمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

49944| لمجيد فودتـــ|ء مدحتـــ عبــــد|لشيم| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6854o3 حمد قويطتـــ|لسيد محمود |لرحمن محمود |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

446o54 لس م ض|هر شكرى ري|كي  سكندريه|ل|هندستـــ 

3|8559 س|ل عبــــ|رص جل|هدير ن ى شمس حقوق عي 

43767 مروه محمود عيد جمعه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

749|o سم محمد سيد|سم محمود ق|ق ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

||942o مر|لسيد ع|لدين |ح |م صل|بــــسمه هش دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

763242 |لمو| |لعط|بــــو |م محمد |سلىم س
ى
ق بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

44o235 يل|لفتـــوح بــــيوم ط|بــــو|ن |فرحه رمض |حقوق طنط

5|425 ل محمود|هر جم|شهد م أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

263o|| بــــل|حمد بــــل|يمن |م  |تـــربــــيتـــ بــــنه

57344 لرحمن|ن عبــــد |لبــــدوى رمض|لسيد |هنده |ش ي سويف
تـــمريض  بــــنى

3825o ي سعد عبــــد|ه
وه|م بــــ|لسل|ئى هرتـــ |لق|تـــمريض 

|68249 ن محمد|ن سيد نعم|ن نعم|نوره هره|لق|حقوق 

45977 ن صديق زىك|مريم رمض هره|لق|حقوق 

347662 محمد محمد سعيد هيبــــ جبــــر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

83457o ي رمض|لهدي حس|نور 
ن|ن حمد|ئى دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

45|733 ه|م محمد |لسل|هيم عبــــد |بــــر|محمد  بــــو خرصى ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

636|88 ى سل|مه ش|سل ى|م ش|مه سل|هي  هي  زيق|لزق|ره |تـــج

9|439o ن عىل عىل محمود  |يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o376| تـــه|حمد متـــول محمد شح|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

75274o حمد|لرحمن |ل مصطفى عبــــد |جم لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

5396oo ن عىل|دل متـــول عثــــم|محمد ع سكندريه|ل|بــــ |د|

44363| لجيد محمد|ن محمد عبــــد|يم| لشيخ|بــــ كفر |د|

4o8655  |يه محمد محمود |
ى
|لصف|بــــو |لدسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7568o8 لسيد أحمد|مروه محمد  حقوق بــــورسعيد

832|33 لرحيم رزق|لرحمن عنتـــر عبــــد|عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

238|26 لعليم|لك عبــــد|لم|عبــــد| رحمه زكري هره|لق|بــــ |د|
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43|792 ود|لسيد د|حمد محمود | |صيدله طنط

5938o لم|سيد عيد محمد س ره بــــنى سويف|تـــج

86o2|7 للطيف|طمه حمدي خليف عبــــد|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82647 رص فهىم حسن|يوسف ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

638788  عبــــد |ريم محمد 
ى
م|لسل|حمد شوق عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6|8o62 لحلو|ئل مصطفى |بــــ و|رح ط|بــــ دمي|د|

697337 لسيد|هلل |لسيد عبــــد |لد |هلل خ|عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

438o|5 يل|لجد|لسيد أبــــو |لمجيد |ديتـــ رفيق عبــــد |ن |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

253223 لبــــرمشتـــى|غبــــ |سميه محمود ر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

6824|o ه مصطفى عبــــد  هد|لق عطيه مج|لخ|ني  لمنصوره|بــــ |د|

755823 ده محمد محمود|ندى حم ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

683786 ى|بــــ ج|غبــــ دي|ر| محمد رض هي  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

624272 لسبــــع|لمرىس |م تـــوفيق |مريم عص ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

||9776 ئى  لطفى عزيز|رك ه|م ى شمس|تـــج ره عي 

448o25 سود|ل|تـــ |حمد فرح|د |جه سكندريه|ل|هندستـــ 

62o53 در|لق|هلل محمد عبــــد |حمد عبــــد | ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

8|5745 حمد سيد ريدي| |نور ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|425o9 صف|لىح ن|سميه عيد عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

4o6642 لسيد|لرحيم |دل محمد عبــــد |ع| دين تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

7o5947 حمد|حمد محمد |مه |س|ن |يم| لمنصورتـــ |تـــمريض 

|38877 ئى سعد|لكن|ر محمد |من ن|تـــربــــيتـــ حلو

63o97o لجهينى|لرحيم مصطفى |حبــــيبــــه عبــــد  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

753575 جد|للطيف م|لحميد عبــــد |محمد عبــــد | دين |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

||8727 طف محمد|حمد ع|يوسف   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

8|3247 ف محمد حلىمي|معتـــصم  رسر ي|عه |زر
|لمنى

|57959 ف حلىم عبــــد |ء |سم| د|لجو|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

257898 ن عىل|لقمص|بــــو|مه |حمد سل| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

5o46|9 حمد عيسوى|ل |يتـــ جل| سكندريه|ل|بــــ |د|
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242|3o لق محجوبــــ|لخ|هلل محمود عبــــد|منه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6658| سم|ح ق|لفتـــ|ر محمد فتـــىح عبــــد |يثــــ| لفيوم|صيدلتـــ 

3238o5 لمجيد|حمد محمد عبــــد|هدى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|o7|4 لخول|هلل |حد عبــــد|لو|عمر عبــــد ن|علوم حلو

273695  ح|لبــــ|محمد عىل عبــــد
ى
فظ|ق ن|سو|تـــربــــيتـــ 

||9262 ى جرجس تـــ|ك |يىلي|مر |رولي  ى شمس هندستـــ عي 

5|99|6 هلل|ن عبــــد|ن أيمن رمض|نوره سكندريه|ل|صيدله 

422986 ن|لسعيد سلط|رحمه طلبــــه  سكندريه|ل|علوم 

6|9794 لمطلبــــ لبــــن|تـــ محمد عبــــد |د|يوسف س ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

|7|673 لحميد|لرحمن عبــــد |جر محمد عبــــد |ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

4o8o| بــــيل|محمد فيصل سعد غر هره|لق|حقوق 

254724 لعزيز|م مصطفى عبــــد|محمد حس ي|هندستـــ 
|لمنى

833o98 ح محمد محمود|لفتـــ|ده عبــــد|حم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7593o3 ن فرغىلي|دل سليم|بــــسمه ع تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

4o5387 يمنى محمد عىل بــــخيتـــ مسعود سكندريه|ل|ره |تـــج

8|7284 ي عبــــد|محمد عبــــد
لمجيد|لجليل تـــوئى سيوط|ره |تـــج

7||o84 لسعيد محمد عىل|دل |حمد ع| لمنصوره|ره |تـــج

759459 ى  هيم|بــــر|هيم سعيد |بــــر|حني  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

43o99| هيم يوسف|بــــر|لد |ء خ|رس| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|4274o حمد محمد فرج|جد |حبــــيبــــتـــ م هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

762434 ف محمود عبــــ|مصطفى  زي|لعز|س |رسر هندستـــ بــــور سعيد

7|2936 لم حسن شندى|هلل معتـــز س|منه  لمنصوره|ره |تـــج

82867o شم|رس محمد ه|م ي|سل| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

685737 محمود محمد غنيم| رغده رض لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o2383 ي ن|محمد ن
دي|دي تـــوئى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

248855 بــــر|لمجيد ص|ل عبــــد|ره جم|س ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

37o777 يمن محمد حسن محمد|ء |رس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o3568 وى|لهند|وى محمد |لهند|د |ن عم|رو لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

85o7| حمد محمود خليفه سعيد| بــــ بــــنى سويف|د|

629968 لدين عىل|ح |مه صل|س|لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

267|8| ء عصمتـــ زينهم محمد خليل|شيم لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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38|77 م بــــدوى|م|رس عىل محمد |محمد ي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|729o بــــوشوشتـــ|حمد محمد |محمود محمد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

9o2849 هيم قرين  |بــــر|م محمد |غر ج|بــــ سوه|د|

627766 ح|لفتـــ|تـــه عبــــد |مهند محمد شح زيق|لزق|طبــــ 

647643 مه|م محمد سل|يه س| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

698452 ي|ر
لعزبــــ|لسعيد |لعزبــــ محمد | |ئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|4|85 لصيفى|هد |نيس مج|محمد يىح  |هندستـــ طنط

688593 د خليل|لجو|د عبــــد |لجو|هر عبــــد |ل م|م| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

22734| ف هش| وي|حمد شعر|م سيد |رسر ى شمس|زر عه عي 

4o3662 لرحمن|حمد عبــــد|محمد خميس محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

687827 ف يوسف عبــــد |سلىم  لديبــــ|لحميد |رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

84|256 لبــــدري|ح |لفتـــ|س عبــــد|لعبــــ|بــــو|ره |س ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2465|o لعربــــى|ج  عطيه |مي  ن|دى |ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4o6o53 لم سعيد|حمد محمد س|مريم  سكندريه|ل|بــــ |د|

834363 ي عىلي 
بــــي محمد|مصطفى لمغي  |هندستـــ قن

679|73 حمد محمد حمزه|حمد خليل | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

36o92o لقرنفيىل|لق |لخ|نيس مصطفى عبــــد|مصطفى  ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

3|584 لد صديق زىك|يوسف خ ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

922|95 حمد |بــــسمه عىل قبــــيض  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

86|876 ن|حمد مغربــــي عش|محمود  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

4oo4|4 لحكيم|محمود محمد محمود عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

5o5793 حمد سليم محمود|حمد يشى | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|5|85 دهم محمود محمد محمود حسن| ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

8838oo لعزيز محمد |ل عبــــد|ده هل|غ سيوط|تـــربــــيتـــ 

82489| ي حمدي سعدي محمد ج
د|مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

2|9526 ى مزروع|ن محفوظ |نور مي  ى شمس طبــــ عي 

|76568 ئى|ح شلق|هلل سيد صل|منتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2oo|o لدين محمد|م سعيد عىل|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o4458 ى ك|لمل|مجدى عطيتـــو معوض عبــــد | يوستـــي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|8|3o ي عمر عبــــد
لرحمن|عمر حسنى ره بــــنى سويف|تـــج
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|3|554 ى رس|محمود  ج|حمد حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

752384 هيم|بــــر|د سعيد |بــــ عم|يه| زيق|لزق|حقوق 

9oo|92 |  لعل|بــــو|هلل محمد |عمر عبــــد ج|عه سوه|زر

37|636 حمد|طف محمود سيد |ن ع|نور كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

522o98 حمد محمد تـــوفيق مصطفى محمود|ء |سم| ن|علوم حلو

924558 ى |بــــوضيف حس|رص |محمد ن ني  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

77757 وى|ل عمر محمد قن|بــــل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|38|39 لغنى|حمد عبــــد |م مصطفى |سل| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4|3o9 لصمد حميده|س مصطفى عبــــد |ين| هره|لق|حقوق 

824|o| هلل محمد|حمد محمد عبــــد| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

483|68 لرحمن|لرحمن عبــــد |حمد عبــــد |منيتـــ | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|229| ود|د د|لجو|محمد فوزى أحمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|8|8o لفى|ل|غبــــ |لحفنى ر|ء |رس| |د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 
ضتـــ|ري/لسويس

764629 للطيف|م يوسف عبــــد |محمد حس تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

35|93o يل|د محمد ن|جر عم|ه ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6o|599 ه ف| حمد زرد|سط |لبــــ|يز عبــــد|مي  |بــــ طنط|د|

|5|894 ى سيد عبــــد |ي لم|لعظيم س|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4o5543 هيم محمد|بــــر|حبــــيبــــتـــ محمد  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

345393 لسعودي|لرحيم محمود عىل |حمد عبــــد|د |زي ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

45337 ن|مصطفى محمود محمد محمود سليم هره|لق|حقوق 

546|3 لعزيز يوسف|هيم عبــــد |بــــر| |لي|د لفيوم|نوعيتـــ 

|6o54o دى|نج|ل|لم |مه س|محمد سمي  سل ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

3|4|69 لرحيم|حمد محسن سليم عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

64534 دل محمد بــــكر|ر ع|مي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

9|4669 تـــه مصطفى  |عىل محمد شح ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

6849|3 بــــ|ء نبــــيل سيد نبــــيه خط|دع لمنصوره|نوعيتـــ 

29992 منه محمد قطبــــ محمد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8o6253 ي عبــــد|زي
ي|د تـــوئى

ي تـــوئى
لغنى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

6o8o75 رضوى يوسف محمد محفوظ |تـــربــــيتـــ طفوله طنط
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637339 فظ محمد|لمول ح|سميحه حسن عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|47|6 ى حسن حسن عيس نرمي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

6|53o| لرحمن محمد عوض نرص|عبــــد ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

257498 لكريم|هيم عبــــد|بــــر|ل محمود |بــــتـــه| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8|o597 ي|ر
تـــه|شح| د حن|عم| ئى ره بــــنى سويف|تـــج

77|239 ى|ر حس|من م عىل حسن حسي  زيق|لزق|حقوق 

8658o4 ل عمر|ء عمر كم|سم| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6423oo ي عبــــد|م ر|هش
لسيد|د |ق ج|لرز|ضى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o8254 لدين|مه عز |س|حمد |لبــــنى  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

5|5|74 ي سليم|ندي 
دى|له|ن عبــــد |حمد مصطفى سكندريه|ل|نوعيتـــ 

5|8879 ن|هيم محمد عثــــم|بــــر|يدى |ه بــــ دمنهور|د|

7939|2 لرحمن|ئى محمود عبــــد|محمد ه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

75|624 ى ع عبــــده|مجدى نعن| يوستـــي  علوم بــــورسعيد

864oo3 بــــور حسن|لص|ىطي عبــــد|لع|له عبــــد|ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

3|3322 لسيد|حبــــيبــــتـــ سعيد محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

5356|8 زق شلبــــي|لر|حمد عبــــد|حمد |هلل |عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

477353 بــــر محمد عمر|ندى حسنى ج |علوم بــــنه

462937 ن|لعظيم سليم|ء محمد عبــــد|فد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5o868o بــــوقوره|حمد |لدين |د|ر عم|عم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

642359 وق عبــــد لسيد|حمد |لمجيد |رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

63o2|4 شم عزبــــ موىس|بــــو ه|حمد |عمر  زيق|لزق|صيدله 

335554 بــــسنتـــ حسن محمود حسن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

75|524 لحمد عبــــد|بــــو |لدين محمد |ء |لرحمن عل|عبــــد 
لكريم |

لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

465o|7 أبــــوحمر| هيم عط|بــــر| |لدين عط|ء|م عل|حس ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

3|432 وى|لشن|ن محمد |بــــ عرف|يه| |شد ه ى نوعيتـــ جي 

77||o| ى لبــــيبــــ بــــلو|ء |رس| لسيد خي  زيق|لزق|صيدله 

264497 لق|لخ|لدين عبــــد|حمد شمس |جر |ه زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

2|2939 ل|عمر محمد عزتـــ بــــ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

23o77 محمد فضل فضل مرىسي هره|لق|حقوق 

62|259 رص محمد منصور|لن|بــــ عبــــد |يه| ط|هندستـــ دمي
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5534o رص محمد نرص|حمد ن| بــــ بــــنى سويف|د|

645439 ي موىس حل|حمد سمي  عبــــد |
وه|لغنى ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 

لشيخ |

683o| هلل|كريم عمر محمد عبــــد  لفيوم|طبــــ 

4628o| ن حمد|زى |لدين يىح مغ|ء |عل| مي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

775786 ى |لسل|هلل عبــــد |محمد عبــــد  لسيد|م حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

685|45 لمطلبــــ محمد شلبــــي|ن شميس عبــــد |يم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

44453 لسيد محمد|دل |ء ع|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

43758o غ|لصبــــ|محمود محمد محمود  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

4o747| هلل|روضه عيس عمر عىل عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

|69|95 هيم محمد|بــــر|م نرص |سل| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

5|725| يد خل|بــــو|بــــسمتـــ رجبــــ  ى ف|لي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

3|488 فظ محمد|لح|ن عبــــد|ئى رمض|فدوى ه هره|لق|حقوق 

92oooo حمد محمد |فتـــ |يه ر| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

44|23o ي محمود حج|ده خ|حم
زي|لد مصطفى لشيخ|ره كفر |تـــج

646562 بــــينى |حمد |محمد محمود  ر|لنج|لشر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

898752 مل محمدين|مه محمد ك|س| ج|ره سوه|تـــج

234772 هر محمد|لظ|لكريم عبــــد|محمود عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

326729 يف|ه جر وليد محمد رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

64o349 حمد|حمد عىلي |لسيد عىل |ندى  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

272279 د يحن  ذكي  كريم|جه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

24|488 هلل|لمنعم محمود عبــــد|حبــــيبــــه عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

774o|5 شد محمود|م عىل مشهور ر|ريه زيق|لزق|بــــ |د|

4o385| حمد محمود حسن|م محمد |سل| سكندريه|ل|ره |تـــج

332349 ي |حمد عبــــد|مريم 
لسيد محمد|لمرضى |ره بــــنه|تـــج

839|92 ر|لنج|لحكيم |رس عبــــد|لح|يه عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

9o5964 مي  |ل|لفتـــوح |بــــو|عمرو محمود فوزى  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

544598 ي بــــدوى|ر رئيس ج|رس|
بــــر مصطفى بــــ دمنهور|د|

6|7477 ى تـــى|لنشوق|عبــــده مصطفى | جي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

78|382 لغنى|حمد خليل عبــــد|ئى |ه| ند|ر زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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4o9486 لمزين|عيل |دل محمد إسم|ع |ره طنط|تـــج

|64|36 ي محمد
مصطفى محمد مصطفى ن|تـــربــــيتـــ حلو

4965|8 ن|ن ريح|ن سليم|لهدى محمد سليم|نور ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o6456  |لمو|حمد |لدين |م |مل عص|
ى
|ق

ى
لدسوق لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

7o5832 ز|لبــــ|بــــر |روق ص|هلل محمد ف|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|39o تـــغريد رفعتـــ حسن محمد صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

265888 حمد محمد بــــيوم|محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

5683| محمود عيد محمد مندى حقوق بــــنى سويف

4|6665 د|لجو|تـــ عبــــد|محمد بــــهج| دين ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

9|823o هيم سويس  |بــــر|ل |هيم جم|بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

4o4547 محمد مصطفى محمد محمد مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6|794o ف ويص|مريم  هلل|لطف | رسر حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

255866 هلل|حمدى حسبــــ محمد حسبــــ  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

6|558o لشى|مل عبــــده |ل منتـــرص ك|بــــل ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|576|7 لح|يه محمد متـــول ص| ن|بــــ حلو|د|

24689 لليل|بــــو|ضل |طمتـــ مصطفى ف|ف لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4892o7 س|لم عبــــ|دل محسن س|نىح  ع| سكندريه|ل|حقوق 

29826 لرحيم محمد|يد عبــــد|عمر ع لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|7356 ف محمود عثــــم|م  حمد|ن |رسر ن|بــــ حلو|د|

|37o28 ى عبــــد |د |مجدى عم لغنى|لدين محمد حسي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

632837 در موىس وتـــيد|لق|ئى عبــــد|رحمه ه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|36549 در عىل شتـــله|لق|عمرو نبــــيل عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

244766 يز حسن محمود حميده|حمد ف| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9o585| يوسف محمد محمود محمد  ج|حقوق سوه

42|3o7 هلل|د |حمد ج|حمد |محمود عبــــدربــــه  لمنصوره|حقوق 

334|6o ى عىل|محمد رمض ن حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|3788 عيل مدكور|سم|لحميد |ل عبــــد |حمد جم| |بــــ طنط|د|

8o9296 لعظيم|بــــر محمود عبــــد|محمود ج ره بــــنى سويف|تـــج
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37434| عيل|سم|د |محمد محمود فؤ عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

228|7 لسيد سيد| |محمد رض لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

782828 حمد خليل|هلل |دل عبــــد |ن ع|حن تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7|4|9 هلل محمد|ن عبــــد |حمد رمض| لفيوم|حقوق 

9|66o4 حمد محمود|هلل محمود |معتـــصم بــــ ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

2|4936 |ش|لبــــ|هيم عوض |بــــر|بــــ مصطفى |شه هره|لق|حقوق 

6|4oo6 ن|محمد عنتـــر عنتـــر شوش ط|معتـــ دمي|علوم ج

885246 در |لق|د محمود مسعود عبــــد|جه سيوط|ره |تـــج

8o7|55 ن عىلي|ء محمد رمض|شيم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

772943 ن|ن محمد سليم|حمد رمض|ح |صل زيق|لزق|عه |زر

8||539 ندي سعيد محمد جنيدي |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

479936 هلل|لعزيز محمد فضل |ن عبــــد |ن رمض|نوره سكندريه|ل|هندستـــ 

62|677 لسيد ليفه|عمر محمد محمود  ط|حقوق دمي

7|6968 لسيد|لسيد مني  محمد |لمتـــول | |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

43|988 يف ص لح محمود عىل|مريم رسر |ره طنط|تـــج

89o4|8 ى |بــــيتـــر حشمتـــ قيرص بــــش سيوط|ره |تـــج

82|456 تـــ موىسي|سحر وجيه فرح ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

7|5897 ه محمد محمود | لسيد غنيم|مي  لمنصوره|بــــ |د|

6892|4 زى|لمغ|ل |لرج|لد ممدوح عز |ممدوح خ لمنصوره|هندستـــ 

4o9598 ق|ح |لفتـــ|ح عبــــد |ريم صل وى|لشر لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

253733 لرحمن|عبــــد| لرحمن عط|محمد عبــــد شمون|نوعيتـــ 

64|o38 حمد|ن محمد |حمد سليم|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|9422 حمد محمد  |م سيد |م| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

88838| حمد عىل  |صم |ره ع|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o9o58 ن |ئى شنوده جبــــره سمع|ه ج|بــــ سوه|د|

286946 لسيد زيد|رص |لعزيز ن|عبــــد لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

28o828 يف|ح خليل |لفتـــ|مه عبــــد|س|مريم  لشر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

349227 حمد نبــــيل سيد محمد خليفه| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

|27o6o ل|مصطفى محمد صبــــرى هل سيوط|هندستـــ 
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82|672 ن|نم حس|ن غ|طمه حس|ف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

7o932| م|حمد محمود محمد خليل عل| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

44o925 دي|له|جد محفوظ عبــــد|محمود م لشيخ|ره كفر |تـــج

688o53 لحليم|حمد عبــــد |ده رجبــــ |غ لشيخ|عه كفر |زر

543238 يح|لج|ن محمد سعد |إيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8o2778 ن فضل محمد محمد|شعبــــ ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

9|o262 م وهبــــه|لبــــرتـــ س| |يوأن صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

76|352 ف صل| عيل|سم|لدين |ح |ح محمد صل|رسر لسويس|هندستـــ 

|58o7 ى هش|ي ل|م محمد جل|سمي  هره|لق|ره |تـــج

4274|o طر|م محمد عمر خ|محمد هش |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

765692 لمقصود محمود محمد|رص عبــــد |محمد ن ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

4922|3 ر|لسيد صف|حسن نبــــيل حسن  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6252o8 نور|ل|هيم محمد |بــــر|هيم محمد |بــــر| زيق|لزق|طبــــ 

|35287 يد|لرحمن ف|لسيد عبــــد |محمود صبــــىح  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

28|29| ى عزتـــ |لرحمن |عبــــد حمد|مي  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

252788 ره محمد عىل ضبــــيش|ي |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

3o349 حمد محمد يسن| رش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33|334 مه|لحميد سل|صبــــرى سعيد عبــــد| دين |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

9o|o25 ن |حمد عىل رشو|نهله  سيوط|حقوق 

693473 ن|لعري|لمقصود |طمه مصطفى يوسف عبــــد |ف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|65o82 ه|لل|ضى عبــــد |لر|رص عبــــد |لن|ر عبــــد |من هره|لق|حقوق 

4322o8 هلل|لسعيد حسبــــ |حمد |يه | |بــــ طنط|د|

853584 هيم محمد|بــــر|روق محمد |ف ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

6486o3 لمجيد|هيم عطيه عبــــد|بــــر|طمه |ف عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

643974 مروه عيد محمد مصطفى عيد لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

22o462 لحميد محمد رشدى ربــــيع|حمد عبــــد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7656o4 حمد عيد|د محمد |وليد عم حقوق بــــورسعيد

7oo626 لسعيد|غبــــ |لسعيد ر|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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5|3452 بــــر سعد مرصى|محمد عرفه ج سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

34o635 لبــــ|بــــوط|ل |لع|هيم عبــــد|بــــر|ن |رو زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

8|7586 سحق يوسف|د |رسيل عم|م ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

9o9683 لحميد |لعظيم عبــــد|بــــ منصور عبــــد|يه| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

35|336 ى عبــــد|ي لرحمن|ن عبــــد|حس|لرحمن |سمي  ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

232569 تـــبــــ|ك ر|لمل|عزيز عبــــد| فيول ن|تـــربــــيتـــ حلو

246o57 |روق دبــــ|ئى محمد ف|م ه|هش ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3447|9 ن|للبــــ|حسن محمد عىل | نور ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

698886 ئل محمد منصور محمد|م و لمنصوره|بــــ |د|

4||449 لجوهرى|حمد محمد مدحتـــ |كريم  |ره طنط|تـــج

65o75 ن|محمود سعيد سيد شعبــــ لفيوم|حقوق 

829826 ي |لش|حمد عبــــد|زم |ح
ى
حمد|ق ن|سو|حقوق 

5||729 لرحيم محمد زقزوق|محمد جمعتـــ عبــــد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

34o23o هيم|بــــر|د محمد |هبــــتـــ محمد رش كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

24386 ه هيم|بــــر|ش |حمد رو|ء |ن عل|مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|55975 هلل|لدين عمر عبــــد |ل نور |م جم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7|65| عيل محمد|سم|تـــه |م شح|عص لفيوم|عه |زر

679844 ل|لع|د عبــــد |حمد عو|ل |ء جم|ل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|272o ى|غبــــ عبــــد |لعربــــى ر|حمد | لغنى بــــحي  لمنصوره|حقوق 

72432 ى عىل عبــــد|عىلي لشفيق|ء عشر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

326672 ى ى محمد محمد حسني  فرحتـــ حسني  هره|لق|بــــ |د|

432o74 بــــو يوسف|لعزيز محمد عوض |مل عبــــد | |تـــربــــيتـــ طنط

678525 ن|هيم رضو|بــــر|نور محمود |جر |ه لمنصوره|حقوق 

23|o63 هيم عىل حسن|بــــر|حسن سند  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8834o4 لعزيز  |حمد عبــــد|زينبــــ سيد  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

2577o4 لعزيز حبــــيبــــ جعفر|عىل عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o85oo بــــو سعده|ح |لفتـــ|ن محمد عبــــد |نوره لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

4|4963 لنرصى|بــــو |لسيد |محمد نرص  سكندريه|ل|ره |تـــج

29322o ر|لنج|لسيد محمد |ء |رس| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3||884 لرسول|م صبــــىح محمد عبــــد|د عص|زي وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف
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26o498 ر|لحميد عم|سلىم محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

64|576 هيم|بــــر|حمد |لسيد |روق |ء ف|م عل|س زيق|لزق|بــــ |د|

89o864 زهره سيد محمد سيد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

264436 لبــــليدى|لبــــليدى محمد |ئى |تـــه |نوعيتـــ بــــنه

497759 لم بــــرل|ل س|رق مصطفى كم|ط| رن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

2o329 بــــينى|ح |لفتـــ|طف عبــــد |معتـــز ع لشر |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

4842o7 د يونس يعقوبــــ|حمد عي| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4846|9 س موىس|ل عبــــ|لد جم|خ سكندريه|ل|بــــ |د|

|44oo3 قتـــ محمد | م|هيم سيد عل|بــــر|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o5|27 وى|لبــــندر|هيم محمد |بــــر|م |منيه عص| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

829397 رون محمد|محمود فوزي ه| رن دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|6548| تـــبــــ محفوظ|م ر|ن عص|نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

762oo س|ه عبــــ|رق بــــ|ر ط|من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o4o6 لحليم صقر|ء عيد عبــــد |شيم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77|486 هلل|ىط عوض |لع|ء محمد عيد عبــــد |لىمي زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

834o| ن|عيل عثــــم|سم|لدين يونس |ء |دى عل|ش ره بــــنى سويف|تـــج

432586 ل سعد حسن جميل|دل |تـــربــــيتـــ طنط

332275 ي|لجو|ء عبــــد|شيم
د محمد عربــــى عفيفى |بــــ بــــنه|د|

769964 حمد هندي|م محمد سيد |عص| دين لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

|26956 لعمرى|دل محمود |حمد ع|مريم  ى شمس|تـــج ره عي 

26o5|6 ف عنتـــر مشتـــول|مروه  رسر صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

868o44 جد|لم|ل ثــــروتـــ عبــــد|سلىمي جم |نوعيتـــ موسيقيه قن

77553 ذل|لش|لسيد |م |له هش|ه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9o4343 مل حسن |حمد ك|عىل  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

9|6887 لح  |مل ص|هلل محمد ك|عبــــد| لي|د ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

5|2oo5 لسيد|لعزيز عىلي |محمود عىلي عبــــد  ره دمنهور|تـــج

773o65 ل|لع|ع عبــــد|بــــر صديق رف|ل ص|بــــل ى شمس|تـــج ره عي 

5|2826 صف|بــــ ن|لوه|بــــوبــــكر عبــــد|ضى |محمد ر بــــ دمنهور|د|

|2o359 ن جرجس|سم معوض سليم|بــــيتـــر بــــ كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

64555 ره وجيه سعد محمود|س ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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6o|765 وى|لقرش|مصطفى محمود محمد  |ره طنط|تـــج

5|4o5| ز|هلل حسن حسن حر|ء عبــــد |حسن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

35|533 تـــ حمدى  حمد محمد محمد خرصى|مشي  عه مشتـــهر|زر

64984 لحليم محمد|ديتـــ عىل عبــــد|ن لفيوم|بــــ |د|

77|335 دى عىل|له|نم عبــــد |مح غ|جر س|ه ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

796|2 حمد|لد محمد |منيه خ| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|2232o محمد مجدى محسن خميس ن|هندستـــ حلو

442589 دى|حمد ش|ن محمد |ء رمض|دع لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8229o7 رص مرصي حسن|محمد ن لمنصوره|حقوق 

|67434 لسيد عيس|حمد محمد | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

||8785 هيم حنفى|بــــر|م |يه هش| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

484625  محمد |سم|م |د هش|زي
ى
لقليوبــــى|عيل صدق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

257277 حمد هدهود|طف |جر ع|ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

38379 ي محمد عل
م حيدر|بــــسنتـــ مصطفى تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 

ريتـــ|لتـــج

|27o92 حمد|ح نظي  |مريم صل هره|لق|صيدله 

54748 فتـــ|حمد ر|ء |ء عل|رس| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

79|5|8 حمد|لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|د |عم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

824723 ف عبــــد|لد |خ ي|رسر
هلل حبــــسر دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

6|285| دى|بــــو ش|م محمد مسعد |جر عص|ه زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

867557 ي |لر|مر عبــــد|ع
حمد مسلم|ضى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

2|5865 هيم محمد عوف|بــــر|غبــــ |ح ر|م صل|حس كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

3|3485 ن حمد|روق |مر ف|تـــ| مي  |ره بــــنه|تـــج

|48256 م|لسل|روق عبــــد |يه محمد ف| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

437786 لديبــــ|حمد |هيم عىل |بــــر|م |له| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

33o292 طر|هيم خ|بــــر|مريم مصطفى محمد  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4432o9 لمتـــول عمر|هيم |بــــر|محمد | ند تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

827o5| لي محمد|مد غز|عمر ح لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

843488 س|لمطلبــــ عبــــ|رق عبــــد|حمد ط| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

77473 هلل|لحميد عبــــد |ل عبــــد |دى جم|له|عمر عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

679596 بــــ محمد|ء جمعه محمد سنج|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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7|796 هلل|بــــ |م ج|لسل|هلل عبــــد |ء عبــــد |رس| لفيوم|لعلوم |ر |د

||47oo يف محمد عىل محمد رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|28446 لمىكي|حمد |ئل محمود |محمود و هره|لق|حقوق 

676472 لح|حمد ص|هند محمد محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3475|2 م|لسل|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|ندى سيد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

5|4788 لوكيل|للطيف |لسيد عبــــد |لحكيم |ء عبــــد |حسن تـــربــــيتـــ دمنهور

33987o هيم عرص|بــــر|لسيد محمود |محمود  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

69|333 ه عبــــد  دى|لعزيز ش|ن عبــــد |لعزيز شعبــــ|ني  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

7|67o8 عيل تـــرىك|سم|هيم |بــــر|طمه محمود |ف لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|5|9o5 ي ربــــيع قطبــــ|ن ه|يم|
ئى هره|لق|طبــــ 

2o228 حمد محمود|محمد سيد محمد  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

78386 ي محمود|سم|
ء محمد بــــسيوئى هره|لق|ره |تـــج

6|3465 |لعيسوى |حد |لو|حد عبــــد|لو|م عبــــد|عص
ى
لدسوق

|ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

34o69| لغنى|د شفيق عبــــد|هبــــتـــ عم كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

53328| لعبــــد|عيل |سم|حمد |صم |د ع|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35|674 |لكريم محمد |لكريم مصطفى عبــــد|عبــــد
ن|بــــوسليم

ى شمس|تـــج ره عي 

|42742 ي|ر
لبــــكري|م محمد |حس| ئى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

896|24 ن طف محمد عبــــد ربــــه |ع| مي  ج|بــــ سوه|د|

386o7 لونيس|لحميد عبــــد |رس عبــــد |جر ي|ه ى شمس|زر عه عي 

898239 حمد |ن |لرحمن محمد رمض|عبــــد ج|صيدلتـــ سوه

8295|2 ق محمود|ء علوي سبــــ|سم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

48|43 د محمد سيد محمد|جه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

268|65 ن نصي |محمود محمد شعبــــ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

45o775 لففى|ع |لرف|حمد |تـــفى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

462|6| ر|لنج|لغنى |هيم مبــــروك محمد عبــــد |بــــر| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

543533 م|ن هم|هدير محمود سليم بــــ دمنهور|د|

78|646 لمجيد|حمد عبــــد |لد |بــــسمله خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o3o36 ن |لرحمن مصطفى محمد سليم|عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

83o986 حمد|ء |لد محمد رج|ندي خ دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن
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89|448 هيم مصطفى |بــــر|مروه مصطفى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7639o زي|ح عز|لفتـــ|م عبــــد |لد عص|خ هره|لق|حقوق 

5|9oo2 هيم|بــــر|ق محمود |لرز|ء فوزى عبــــد|سم| |حقوق طنط

334398 حمد|حمد بــــدر |زم |ح |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

843o56 ه مىحي | هيم|بــــر|لدين محمد |مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

22939| لحليم|ل عبــــد|لع|ضى عبــــد|ن ر|يم| ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

44|45o ن|دى عىل حس|لن|محمد حلىم  |حقوق طنط

|49324 حمد سيد|حمد سيد |عمر  |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

|484o| هيم عىل|بــــر|جر محمد |ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

49o682 م محمد محمود مرىس عبــــده|سه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|77494 منيه محمد نبــــيل محمد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|5o622 لعزيز مصطفى|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6456|4 حمد|رس محمد سيد |ندى ي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|985o ء حسن محمد محمد حسن|شيم سيه|نوعيتـــ عبــــ

37248o لنبــــى محمد|م عبــــد|عمر عص ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

9o2537 هلل  |حمد عبــــد|مروه سعد  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

7||2o6 ين محمد فرج فرج سليم ن|شي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

86938| سكندر|د عيسي |عيسي ج تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

479378 ن|ن محمد رضو|ن محمد رضو|نوره سكندريه|ل|ره |تـــج

|37|53 لم|لم سعد س|سعيد س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|o2| جرى|لح|ع |كريم عمر محمد رف ره بــــنى سويف|تـــج

494985 لونيس حمزتـــ|محمد محمود عبــــد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

6|2562 ى جمعه|ء ن|رون رص حسي  |عه طنط|زر

682677  محمد فؤ|رو
ى
د سليم|ن شوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

328793 لمعىط|حمد محمد حسنى عبــــد| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

645o92 وس جرجس|سحق تـــ|نطون جرجس | ورصى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

6o5653 حمد|ىط |لمع|بــــو|ح |لفتـــ|ن عبــــد|أفن |طبــــ طنط

333586 هيم|بــــر|فتـــ محمد |حمد ر| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

77|748 لمنعم حسن|محمود جميل عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|3497 حمد|هبــــ |لمو|بــــو |حمد |مصطفى  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 
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4|2935 م مصطفى طلبــــتـــ|م|ل|لسعيد |ء |رس| |بــــ طنط|د|

325635 رحمتـــ محمد سنجق محمود ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

896437 حمد محمود زىك |مريم  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

263379 حمد مصطفى|لق |لخ|حمد عبــــد|رغده  ى شمس| لسن عي 

745|5 ى غ|سم| ى|ء حسي  نم حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

684452 لق|لخ|زى عبــــد |لمغ|حمد |محمود  لمنصوره|بــــ |د|

5|o63o بــــوريه|مر |بــــر حسن ع|هلل ج|عبــــد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

5|8|25 |لعزيز |د عبــــد|لجو|لحميد عبــــد |دين عبــــد |ن
لبــــربــــرى

ره دمنهور|تـــج

22|55o تـــ لطفى محمود|محمد فرح ن|تـــربــــيتـــ حلو

868477 لحميد محمد|لجنيد عبــــد|م محمد|سل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

337985 لعزيز مكيه|لعزيز عبــــده عبــــد|عىل عبــــد |ره بــــنه|تـــج

763253 وق محمد عبــــد  تـــه|هيم شح|بــــر|ح |لفتـــ|رسر علوم بــــورسعيد

9|5|75 ى   ليىل عنتـــر جميل حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2336|o م فهيم منقريوس|ندى س|س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6254|5 كر محمد|جد ش|كريم م زيق|لزق|ره |تـــج

35922 حمد عقله|لعزيز حسن |تـــن عبــــد|ف هره|لق|ره |تـــج

9o2652 حمد عىلي |لرحمن |محمود عبــــد ج|بــــ سوه|د|

357386  مصطفى |هيم |بــــر|محمد 
ى
|هيم |بــــر|لدسوق

لجندى
|تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9o6599 ضى صديق مرىس |لر|هدير عبــــد ج|صيدلتـــ سوه

8|6674 ف محمد محمود| |هند|ش رسر ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

427|4o ي 
ي حبــــسر هيم محمد|بــــر|سلىمي خي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

262247 لعيسوى|م محمد |م|ل|ل |م جم|بــــس |صيدله طنط

792|89  فخرى عىل عىلي نقش
ره|منى زيق|لزق|عه |زر

48936o بــــو زيد|ل عيس |م كم|ر عص|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8527o6 ي|ىطي عبــــد|لع|حمد سيد عبــــد|
لغنى ره بــــنى سويف|تـــج

97826 لسيد فرج|حمد |م |حس لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

8|99|5 ول ره سيف|فتـــ بــــش|ر| مي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

2|2986 وى|لحمز|لح |يدى مدحتـــ محمد ص|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

52|79 حمد|لحكيم |سحر سيد عبــــد  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف
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26|349 بــــدين|لعزيز محمد ع|ل عبــــد|محمود جم ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

4o525o ن|لنبــــى سليم|حمد محمد عبــــد |يوسف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32899 هيم|بــــر|عىل محمد | يحن  زكري ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

9|677o لس ثــــروتـــ صموئيل حن | كي  سيوط|بــــ |د|

922777 مس عىل محمد |حمد خ| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

7o|38| ى|رق |محمد ط لغمرى محمد حسي  سيوط|بــــ |د|

5228o4 م|حمد ضي|ء |مريم عل تـــربــــيتـــ دمنهور

693|o9 ى ع لرحمن محمد يوسف|دل عبــــد |نيفي  لمنصوره|حقوق 

3|8645 ر|لغف|عهود محسن محمد عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

24o5o9 ى ع|م لجيد جرجس|دل عبــــد|رلي  هره|لق|ره |تـــج

8o452o ندي طه محمد حسن ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

5|9293 م شبــــل|لسل|لسيد محمد عبــــد |رق |يه ط| طبــــ بــــيطرى دمنهور

8452o5 حمد|رحمه محمد سيد  ج|بــــ سوه|د|

353697 حمد زىك|هر |حمد م|محمد  ى شمس صيدله عي 

68665| حمد عزيز محمد بــــدير محمد| ط|بــــ دمي|د|

7|52o لسيد|لعظيم |ن عبــــد |محمد شعبــــ ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

525275 لرحمن|لدين محمود عبــــد |ء |ل بــــه|من تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|2o549 ندى محمد نجيبــــ مصطفى تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

876986 بــــيل  |ج  شهدى موريس ه|م معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

522o95 مد محمد|ء حمدي محمد ح|رس| طبــــ بــــيطرى دمنهور

268335 بــــوسعيد|هلل تـــوفيق صديق |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

43o597 يد |بــــو|بــــر |م ص|لسل|ء عبــــد |عىلي ى لحو|لي  |تـــربــــيتـــ طنط

546423 ع|لرف|لحميد |حمد محمد عبــــد|محمد  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

45|665 ي حمدي |مريم ه
ق|ئى وي|لشر ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 

مس |خ.تـــ

52223| بــــو زيد|ه مسعود |لل|ء سمي  عبــــد |أسم سكندريه|ل|حقوق 

22294o محمد عنتـــر سيد محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6544o بــــ|لتـــو|ن عبــــد|رص شعبــــ|ن| ند لفيوم |تـــمريض 

924|43 لحميد بــــكر محمد  |هلل محمد عبــــد|عبــــد ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

8|8o68 س|ىطي عبــــ|لع|زم محمود عبــــد|ح ره بــــنى سويف|تـــج
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|6o|59 بــــينى|يوسف محمد محمد طلبــــه  لشر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

262943 ن محمد منصور|كريم شعبــــ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

25656| ى |م |لسل|م عبــــد شم|بــــو ه|مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

28o|97 لمرصى|رس محمد محمود محمد |ر ي|عم ن|حقوق حلو

4o44|3 ف ع| هلل|دل منصور عويضتـــ عبــــد |رسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

499437 يشى عمرو| م رض|إسل |حقوق طنط

257374 وق رأفتـــ محمد  لديبــــ|رسر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|59735 بــــ عىلي|لتـــو|هلل عبــــد |عزه عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

286376 حمد يونس|لسيد محمد |حمد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

367|82 عفيفى| حمد محمد رض| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8o2|53 ل فهىمي|م كم|محمد هش ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

853|68 ي
محمود محمد سيد تـــوئى ي|طبــــ 

|لمنى

525|7| ف أحمد أحمد محمد م أرسر سكندريه|ل|هندستـــ 

7o63o هلل|بــــ عبــــد |لتـــو|ئى يوسف عبــــد |م| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|7|5|o ن حسن عىل|حسن نظىم سليم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|36657 لحليم|هر عبــــد |لط|عيل |سم|د |جه ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

769524 لم|يوسف عيد محمد س لمنصوره|حقوق 

784587 ى ج|نهله  هلل|بــــ |لعوضى حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

875485 ن د ظريف خله |مر| مي  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

|52|44 حمد| |سلىم مدحتـــ زكري ن|ضتـــ حلو|علوم ري

63372o ى|شيم ى محمد حسي  ء حسي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

772o77 ن|حمد علو|ن |محمود علو زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

26o|23 لدين|رق حلىمي عز|د محمد ط|سع ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8573o6 بــــوطلبــــ|ده سيد محمد |غ سيوط|ره |تـــج

6|533 حمد|مه |حمد سل|ء |شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

34588| لقوى محمد|ء محمد عبــــد|رس| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

2|37o7 هلل مصيلىح|مه عبــــد|س|د |ي| لفيوم|هندستـــ 

234994 لعليم|لرحمن يوسف عىل عبــــد|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

883982 ظم حسن |مصطفى محمد ك سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34o895 حمد عوض محمود عوض غنيىم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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8|6856 ى |ئيل حن|ميخ| حن| مي  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

37236 لمنعم مصطفى عطيه|بــــ محمود عبــــد |رح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26973o لعزيز|لسعيد عبــــد|حمد محمد محمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

229574 لمرىس فرج|لنبــــى نرص |مريم عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

875839 ل |لع|حمد عبــــد|دل |لرحمن ع|عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

23623| نسمه محمد محمد خليل حسن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

265839 حمد عىل سيد|زم محمد |ح ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

79|399 طف فتـــىح مليىح |ره ع|س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

236277 مد|هيم ح|بــــر|لد |ء خ|ل| هره|لق|ره |تـــج

46|324 د|لضي|لد متـــولي |ء خ|بــــه |عه طنط|زر

|65333 ي|لسميع فرج|مريم محمود عىلي عبــــد 
ئى يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

766474 رى|لهو|حمدى |ل|يمن |حمد | لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

|3o759 ى بــــند|نوبــــ |بــــ| ري|يمن مكي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

539|75 ن|م شعبــــ|لسل|ن عبــــد|مل سليم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4|59|3 بــــر|للطيف ج|بــــرعبــــد |بــــر محمد ج|هبــــه ج لشيخ|ره كفر |تـــج

87688| بــــ  |بــــتـــ حج|حسن ثــــ| عل سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

76343 هيم|بــــر|ز محمد سليم |مع ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

7o7|4 ي|لبــــ|شم عبــــد |حمد محمد ه|
ى
ق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o7225 ي
ىط محمود عىل|لع|عبــــده عبــــد | دئى لمنصوره|حقوق 

426|38 لرحمن|يه محمود محروس عبــــد| سكندريه|ل|بــــ |د|

767588 شور محمد|حمد ع|سيل فتـــىح | لعريش|تـــربــــيتـــ 

86887o محمد سيد محمد عويس ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

754||5 حمد|لشكور محمود |ء عبــــد |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|56|67 لغنى|هيم عبــــد |بــــر|ء جوده |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

233829 لمهدى|حمد عبــــد|حمد جمعه | ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|6|63 ف جل|د |زي ى عمر|ل |رسر مي  ى شمس حقوق عي 

78674o ي
ح جمعه|لفتـــ|رق عبــــد |ط| دئى |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

73867 د متـــول|لجو|دهم عويس عبــــد | |ره طنط|تـــج

|9859 عيل|سم|لسعيد |هلل |هلل فرج |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 
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699756 ه | لسيد طلبــــه|وى |لدندر|مي  سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

43o246 هيم نور|بــــر|مد |ن مسعد ح|يم| |بــــ طنط|د|

8||744 عيل|سم|ندي وليد محمد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7632|6 ى عبــــد  لرحيم محمود|بــــسنتـــ محمود حسي  حقوق بــــورسعيد

5o9o34 لق|لخ|لد محمد محمود عبــــد |لرحمن خ|عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

44293o لحديدى حسن|لمنعم |ر حسنى عبــــد|مي لشيخ|ره كفر |تـــج

2|8|98 لسيد|عيل |سم|هيم |بــــر|كرم |مهند  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|4522 حد|لو|حمد عبــــد |ل |م كم|محمد عص ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

7o769o لسيد|ر محمد |لسيد مختـــ|ر |من لمنصوره|حقوق 

5|2o6| م|لغن|لحليم |حمد ممدوح عبــــد | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

7o3374 ى|بــــو |حمد محمد محمود |محمد  لعني  |بــــ طنط|د|

9|o358 ى|م وجدى حلىم مجلع | رتـــي  ج|ره سوه|تـــج

476o5o روق محمد عمر|حمد ف|نور  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

483789 حمد|لرحمن |ء سعيد محمد عبــــد |ول |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5o82o7 ى س|زر غط|دل ذكرى ع|ع| كرستـــي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

92o287 لمحسن |حمد عبــــد|مروه طلعتـــ  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

324|29 لحليم|رق محمد سعدى عبــــد|ط تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

24|653 مه زىك عيد|ن سل|نوره تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

6722| |مروتـــ 
ى
لسيد مهنى دسوق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

543773 د|لجو|حمد عبــــد|ن يوسف |محمد شعبــــ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

649682 هيم سعيد|بــــر|هيم |بــــر|هميس فكرى  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6238|7 لعزيز سعيد|زق عبــــد |لر|جر مسعد عبــــد |ه ط|بــــ دمي|د|

9|244| حمد محمود يوسف محمد | ج|علوم سوه

888|77 لحميد حميىل |ء بــــدرى عبــــد|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

5377o4 مر غنيم|ن ع|ن رجبــــ رمض|شعبــــ ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

4367|8 بــــ|بــــ محمد محمد خط|م خط|سه |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

4578o9 هيم|بــــر|بــــوشعيشع عفيفى محمد |مه |س| |حقوق طنط

638594 ى|م عبــــد|رس هش|ف لمنعم حسن حسي  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

74||3 ل حسن|لع|حسن عبــــد | مه ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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6o776| بــــينى|هلل فرج محمد عقل |منتـــ  لشر |تـــربــــيتـــ طنط

4829|5 فظ|لح|ئى محمد عبــــد |ء زعفر|شيم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|653|| ف محمد |ء |ل| ي|رسر
ى
لدسوق هره|لق|هندستـــ 

227572 بــــ|يوسف سيد حسنى محمد خط ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

5|8769 ف محروس حسن كشك|رتـــ |س رسر بــــ دمنهور|د|

64o34| لسيد نجم|مروج محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

32645o عزتـــ لمع سعيد| رين|م ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

487585 هيم حربــــ|بــــر|د يحن  بــــخيتـــ |زي ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

38978 لسيد عيس|لمجيد |محمد فتـــىح عبــــد ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

85o5|9 حمد|ء رزق خلف |سم| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

84|||5 ي 
حمد|ر |لستـــ|لسيد عبــــد|مصطفى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

4927|o شور|لسيد سليم ع|ح |حمد صل| بــــ دمنهور|د|

825832 لعزيز|هلل عبــــد|حمد خلف |ندي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

439o59 لسيد رزق|محمود محمد لطفى  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

48349o ي|
ي ضى ي|لدين محمود فؤ|ء |نىح 

لدين|ء |د ضى سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9|2826 حمد  |حمد عىل |زق |لر|عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

84358| لسيد|رق محمد |حمد ط| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

432o|8 لسيد|لسيد خلف | |دين | تـــمريض طنط

|32oo4 لسيد|روق |حمد ف|رضوى  هره|لق|ره |تـــج

5o59|6 رق مصطفى متـــول شلبــــى|مصطفى ط سكندريه|ل|بــــ |د|

774o53 هلل مسلم|عبــــد | ن رض|حن زيق|لزق|بــــ |د|

42573 محمود عرفه مكرم عرفه عمر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

763753 يرى|لفط|حمد عىل |ن محمد |جيه ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

6|7587 ن لجرتـــيىل|تـــه حسن |شح| مي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|37|43 ن|روق قزم|بــــ ف|يه|م |ر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8o4747 ى|حمد شح|جر |ه تـــه حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

88|o66 مد |ن ح|رس عف|ي| ر|ي سيوط|تـــربــــيتـــ 

478448 عيل|سم|بــــو |ء عىل |عىل عل سكندريه|ل|طبــــ 
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5o4296 لسيد|رحمه أيمن محمد محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

68|o7o ن|س شعبــــ|س محمد عبــــ|بــــ عبــــ|مه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

433487 تـــه|هيم شح|بــــر|ل |بــــدر هل ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

44924| لسيد رسور|ل سعد |محمد جم ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

3|9475 نبــــيل محمود مرىس| رن ن|بــــ حلو|د|

257422 لخول|لمقصود |ء محمد عبــــد|رس| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

84547 ى عبــــد  لعزيز|هدير صبــــري يسي  طبــــ بــــنى سويف

6635o ح|لفتـــ|شم عبــــد |لدين ه|ء |محمد عل لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

48|726 ن|لح سلم|ن ص|لد سليم|رس خ|ي سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|823o وق خ فع محمد حسن|لن|لد عبــــد |رسر هره|لق|بــــ |د|

425o69 لحميد عىل|لحميد عىل عبــــد |فريده عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

439484 د |لجو|دى عبــــد |له|لق عبــــد |لخ|خلود عبــــد 
موىس

لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

2|2|36 يف محمد عبــــد لمقصود|مصطفى رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|67479 ه محمد عبــــد  لعزيز|بــــ عبــــد |لوه|ني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5286oo دريس|حمد شكري موىس |هلل |عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

8o8745 ح محمود|حمد محمود صل| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

75|82o حمد محمد محمود|مه |س| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

42249o ي شعبــــ|م|
حمد|لنعيم |ن عبــــد |ئى سكندريه|ل|بــــ |د|

489328 لصبــــور|لمعبــــود عبــــد|ء محمد عبــــد|شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o4|94 لوكيل|ن |لمحمدي رمض|ن |لرحمن شعبــــ|عبــــد  |ره طنط|تـــج

829984 د حمدي حسوبــــ|جر عم|ه دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8o582| صد|يدي سمي  محروص ق|ه ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

32||4 ئى|لورد|لق |لخ|لعزيز عبــــد |حمد محمد عبــــد | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

48|o|4 لصعيدى|لسيد يوسف يونس |ر |من معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|386o3 د محمد|لعظيم عو|هلل محمد عبــــد |منتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

762367 لعزيز|حمد عبــــد |ح محمد |محمد صل هندستـــ بــــور سعيد

763923 ى عوض شح تـــه|مهند محمد حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

857|9o ور معبــــدمقبــــل|ء مج|دع ي|بــــ |د|
|لمنى
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4o8oo8 طف فتـــىحي حسن خليل|ن ع|ريم|ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

92623 ى|م |لسل|رس عبــــد |مروتـــ ي مي  تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

28594| مه|لق سل|لخ|د محمد عبــــد|جه ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

7o4|2 لسيد متـــول|لسيد |ء محمد |لىمي لفيوم|حقوق 

9o|436 ى |حمد محمد حس| حمد |ني  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

8o4322 م|م|لد محمد |يه خ| سيوط|ره |تـــج

238823 لرحمن حنفى|حمد عبــــد|يه | هره|لق|بــــ |د|

864534 د|هلل حلىمي عىلي ج|عبــــد مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

236395  محمود|ريه
ى
م محمود دسوق هره|لق|علوم 

3|5592 ل حسنى محمد|منيتـــ كم| تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

783732 ء طه سعيد سليم|دع لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o745o فظ|لمنعم ح|دل عبــــد|رجبــــ ع ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

3373|8 ى شبــــل |فريدتـــ  ى|مي  مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

77639| ف |سلىم  لرحمن|لسيد عبــــد|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

92|35 خلود خلف ذكرى محمد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

767433 م|ن درغ|محمد محمود سليم| دين لعريش|تـــربــــيتـــ 

7|2536 لسيد|يىح محمد محمد |لجر|محمد  لمنصوره|عه |زر

4799|2 فظ|لح|لربــــ عبــــد |د |حمد ج|تـــغريد  سكندريه|ل|هندستـــ 

242926 عيل|سم|لم محمد |ح س|محمود صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

698953 لم سليط|هدير رجبــــ طه س لمنصوره|حقوق 

4oo8|6 مل هيبــــتـــ|لسيد ك|د |زي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77|692 دي|له|سعد محمد عبــــد | نور زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o7286 ل|حمد هل|ل عىل |رتـــ كم|س سكندريه|ل|بــــ |د|

6358o8 م فتـــىح تـــوفيق|فتـــىح حس زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44846o دى|لبــــغد|هلل محمد |عىل عبــــد  |هندستـــ طنط

6347|3 يف جم| د|ل عي|ندرو رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

493965 حمد سعد محمد خليل حتـــه| بــــ دمنهور|د|

8544|o ي|ء حسن محمد م|سم|
ضى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

247238 لقربــــه|رس فهىم عبــــده |محمد ي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 
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|5o|66 حمد|هيم |بــــر|لرحيم حسن |عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

885||6 ن ن |دى فهيم يون|ن| مي  سيوط|ره |تـــج

353247 لبــــيىل|هر محمد جمعه |حمد م| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

346384 ى محمد عبــــد ل|لع|محمود وجيه حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

48|78| لسيد|م |لسل|ه محمد عبــــد |لل|هيم عبــــد |بــــر| سكندريه|ل|حقوق 

239322 د عىل|م ج|ره عص|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|6||o ر|هيم محمد مختـــ|بــــر|جر |ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

783372 ن|محمد محمد محمد سليم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

924278 ج محمد حسن |فريده فر ج|ضتـــ سوه|علوم ري

8|3737 ى ره يوسف بــــكلوج|بــــش| مي  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

485875 مد سعد|لد ح|ء خ|سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8783o6 ى |بــــر|يه مؤمن | هيم حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24864o ئى|لزرق|هلل محمد |طمه عبــــد|ف ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

423493 لفضيل|حمد عبــــد|رق محمود |ء ط|ل| سكندريه|ل|عه |زر

9|3834 ى م فرج  |كر|دل |ع| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4oo7|9 ن|دى عثــــم|له|ن عبــــد |محمد عيد عثــــم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

845453 تـــ ملىطي|ق شح|سح| |دون|م ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

64284o لرحمن محمد هليل|هر عبــــد|ريج م| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

78o|58 عىل محمد عىل خليل زيق|لزق|ره |تـــج

356728 حمد مهدى|ديتـــ محمود |ن |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

43829o لغندور|لجليل |يه صبــــرى عبــــد| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

4o87|4 مي  ميشيل جرجس نجيبــــ|مريم  |ره طنط|تـــج

6283o4 تـــ|لشح|تـــ محمود |لشح|عمرو سعيد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

75|324 ف محمد أحمد أبــــو ص|محمد  لحتـــ|رسر ره بــــور سعيد|تـــج

|33569 ى جد فوزي يوسف|م| مي  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

782497 دى محمد محمد|لن|محمود محمد  زيق|لزق|حقوق 

687698 ر فرج|بــــ نو|لتـــو|بــــ سعد عبــــد |رح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68o882 م محمد خليل خليل|سل| لمنصوره|بــــ |د|

4o3639 ي ج|عمر ج
بــــر مخيمر|بــــر مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35222o هلل محمد|حمزتـــ سعيد عبــــد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر
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24o235 هيم|بــــر|س خليل |محمود عبــــ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

249255 لجندى|ر |لستـــ|هيم عبــــد|بــــر| |رول ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

84|6o6 هيم|بــــر|حمد عبــــده معوض | ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

4o3266 لسيد حسن|لسيد محمد |ن |يم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

883|o9 لمعز |لد محمد عبــــد|ندى خ سيوط|حقوق 

4o3246 لمنعم محمد محمد كسبــــه|حمد عبــــد |ء |رس| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

6|544 لح محمد|هبــــه محمود ص ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

879856 لحسن  |بــــو|طمه حسن محمد |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|24563 يف | هيم|بــــر|حمد |حمد رسر هره|لق|ره |تـــج

64o223 حمد|لمنعم |هدى محمد عبــــد زيق|لزق|علوم 

4o7696 لجندى|نو خليل رمزي خليل |ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89|525 ن |ل محمد سلط|م جم|ريه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

628476 ه | بــــو عجوه عطيه|لمحسن |حمد عبــــد |مي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

42|429 فر|لغنى ض|لحميد عبــــد |مل عبــــد | لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

299o| ي|دى د|بــــرسوم ن
ل|ل غبــــري|ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|56897 ى محمد يوسف حسن حسي  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

9o77|6 ن صديق |محمد عمر حس ج|طبــــ بــــيطرى سوه

362629  روف|مريم جم
ى
ئيل|ل صدق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

444273 لمقصود|س مدحتـــ محمود عبــــد |ين| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7o596| حمد|حمد |لعزيز |تـــ عبــــد |لشح|خلود  لسويس|طبــــ 

86|598 لعزيز|ل عبــــد|لع|رس عبــــد|صم ي|ع |هندستـــ قن

96824 سهيلتـــ متـــول نظي  رمزى متـــول ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

||8537 تـــه ذهو|محمد شح| ن زكري|نور ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

369592 ل نبــــيل عىل بــــدوى|كم |حقوق بــــنه

88o228 حمد محمد جوده  |نىه  سيوط|ره |تـــج

7635o ح عىلي جودتـــ|وليد صل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

62o737 حتـــ|لسيد محمد سم|حمد عوض | هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

8o4|| هيم عطيه محمد|بــــر|دل |ندى ع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

84825o ى عبــــد|حمد حس| ى|هلل حس|ني  ني  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

25226 روق محمد|رس ف|ي| ر|ي هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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22|557 لحميد|م محمد عبــــد|محمد هش لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

482373 ئى محمود محمد نوفل|حمد محمد ه| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

765|47 لسبــــع|لسيد |حمد حسن |م |سل| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

32|694 ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|محمد فوزى  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

59629 هلل محمد|ن محمد حمد|نوره علوم بــــنى سويف

84775| زي|مه رجبــــ عىلي مغ|سل ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

482|oo لطيبــــ|د حسن |مصطفى محمود فؤ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7758|4 س أحمد|يمن عبــــ|م |س زيق|لزق|هندستـــ 

|73687 ى  محمد حسي 
محمد مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2283o2 هيم محمد|بــــر|مريم عىل  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o7456 ح|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد|ء مصطفى |عىلي ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

373262 لح محمد|يمن ص|لح |ص دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

429o68 ط|لبــــل|ن محمد جمعتـــ خليل خليل |يم| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6|7533 ئى|لغيط|لسيد محمد |هيم |بــــر|ندى  ره بــــور سعيد|تـــج

487925 حمد|عيل |سم|رس عىل |عىل ي سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

524546 لمرصى|لحميد |ئى محمد عبــــد |محمد ه سكندريه|ل|بــــ |د|

447o47 تـــه|حمد شح|بــــ عىلي |يه|لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

54|864 د عبــــد ربــــه محمود|حمد عوض فؤ| ره دمنهور|تـــج

86o57 لمجيد|حد عبــــد |لو|حمد عبــــد |رق |حمد ط| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

5o4232 ح محمد يوسف|لفتـــ|رس عبــــد |مريم ي سكندريه|ل|طبــــ 

43|6o9 هيم حسن|بــــر|محمد ثــــروتـــ  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

8ooo85 بــــ|محمد عمرو خليل فخري دي ي|طبــــ 
|لمنى

79oo78 رص محمد سعيد|حمد ن| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

28o28o د نجيبــــ صليبــــ|يوسف عم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

493622 بــــ|حسن غر| م رض|حس ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|25395 عيل حمزه|سم|عيل عمرو |سم| ى شمس هندستـــ عي 

3599o2  دهبــــ|ل |ندى جم
ى
لدين دسوق ى شمس|تـــج ره عي 

445368 لرحمن|مصطفى حسن محمد عبــــد  |ضتـــ طنط|علوم ري
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7|2844 فع|لش|حمد |لسيد محمد |سلىم محمد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

3||687 سط|لبــــ|لد مصطفى عبــــد|جميلتـــ خ ى شمس|تـــج ره عي 

|38888 ى متـــول|منى تـــ مر محمد حسي  عه مشتـــهر|زر

328477 ف محمد رمض|محمد  ن عطيه|رسر |كليتـــ هندستـــ بــــنه

498869 لنبــــى|لفضيل عبــــد|ن عبــــد|ن شعبــــ|يم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

854379 ي محمد|لبــــ|لنبــــي عبــــد|سمر عبــــد
ى
ق ي|بــــ |د|

|لمنى

|45583 ج|دى طه صبــــرتـــ فر|ش ط|بــــ دمي|د|

|33oo7 ى رض ىط|لع|شوقتـــ عبــــد | نرمي  ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

755424 ي|ء عبــــ|سم|
س بــــشي  مصطفى ي تـــمريض 

عيليه  |سم|ل|معهد فنى

6o3287 ف عبــــد |محمد  لمجدوبــــ|لرحيم |رسر ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

689227 لجوهرى|هلل محمد حمزه عىل |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

2|675 دل يحن  عىل|ع| رن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|3o58 لم يوسف|در س|لق|م عبــــد |ثــــنيه س ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

5o3374 لسيد مصطفى عمر|بــــر |طمتـــ ج|ف سكندريه|ل|بــــ |د|

776698 ج|حمد حج|هيم |بــــر|ح |محمود صل زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

25368o لحكيم|بــــر |رس ص|محمد ي تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3648|8 قتـــ | بــــدين محمدخليل|لع|حمد زين |رسر ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

55575 هلل محمود سيد|محمد عبــــد ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

372oo8 بــــوزيد|عيل |سم|ريج مدحتـــ | سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

7|7|39 ج|ل عج|لع|لسيد عبــــد |لعوضى |حمد | ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

95o22 ه عبــــد | لحليم|بــــر عبــــد |لنبــــى ص|مي  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

9||664 لزهرى |لربــــ |د |ئى رفعتـــ ج|م| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5256o6 ف أحمد عبــــد  لديبــــ|در |لق|أحمد أرسر لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

44266 ى  هيم محمود|بــــر|محمود حسي  ى شمس هندستـــ عي 

356282 ورى حسن|هلل مغ|محمد عبــــد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

|227|6 حمد|د |لد فؤ|ء خ|ل| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

54|2o5 د|لحد|لرؤف محمد محمد |عمرو عوض عبــــد  سيوط|بــــ |د|

6|83o8 لجمل|هيم |بــــر|هيم |بــــر|عمرو ممدوح  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

9o3555 شد |مجد صبــــىح ن|ديفيد  سيوط|ره |تـــج
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6|88|2 وى|لغربــــ|يزه محمد محمد |ف ط|بــــ دمي|د|

42o277 ف عبــــد| |نور حمد|م |لسل|ىط عبــــد|لع|رسر لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

844o75 بــــر سليم مغربــــي|يوسف ص ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

645o36 لسيد عىل خليل|مه |ره سل|س | تـــمريض طنط

444345 ن|لق جعو|لخ|هيم عبــــد |بــــر|هلل |مريم عبــــد  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

52o29| ي|بــــر|مه |س|ء |رس|
ى
ض|هيم ق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

498326 بــــ|بــــ خليل غر|لوه|ن خليل عبــــد |إيم تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

2|479 لدين|مح محمد شمس |يدى س|ه هره|لق|ره |تـــج

5|2oo|  محمد عبــــد |لبــــ|محمد عبــــد 
ى
 عل|لبــــ|ق

ى
م|ق ره دمنهور|تـــج

88874o ل |لع|يدى محمد محمود عبــــد|ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5o59o| لجمل|لدين فتـــىح محمد |ء|فتـــىح عل سكندريه|ل|حقوق 

|4o|7 رك|لغنى مبــــ|سلىم محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

|78389 لدين محروص محمد|يه عز | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|64656 ئيل|هيم ميخ|بــــر|بــــ رسل |يوس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

776926 بــــ جوده فهىم عبــــده|يه|لبــــنى  زيق|لزق|بــــ |د|

84853 ى حن| |رى حن|م |مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9o7295 ى خليفه  |ه |لل|محمود عبــــد مي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

542|77 حمد مرضى مصطفى حسن| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

279|76 د|ر حم|لستـــ|لسيد عبــــد |محمد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

|56o63 فظ|لح|هيم عبــــد |بــــر|لدين |م |حمد حس| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

256575 هلل عبــــده|مه عبــــد|س|له |ه شمون|نوعيتـــ 

55459 لحليم|ء عزتـــ خليفه عبــــد |شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

3|5498 لفتـــوح|بــــو |لسيد |مريم محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

854o|3 منه مخلوف حربــــي محمود| ي|عه |زر
|لمنى

3|4|84 ذل|لش|ل |لع|م زينهم عبــــد|سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|75853 لس حلىم تـــ درس جرجس|كي  ن|بــــ حلو|د|

4248| حمد محمد عىل|لحكيم |م عبــــد|هش دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

2288| ي سليم
بــــ|لتـــو|حمد عبــــد |ن |مصطفى د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 
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63o557 ركو وجدى جرجس عوض|م ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

49292 لبــــكري|م سعد محمد |سل| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

7o5564 ر|لنج|لسيد مصطفى |محمد مصطفى  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

||6565  عبــــد |مصطفى 
ى
حمد|حد |لو|لدسوق هره|لق|ره |تـــج

89o9o8 حمد  |لدين |ء محمد وجيه |يه عل| سيوط|بــــ |د|

4|o682 عيل|سم|لمقصود |لسيد عبــــد|حمد |محمد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

|6953 عيل|سم|هلل |حمد عبــــد |منه | هره|لق|ره |تـــج

9243|4 ى يون| ن فوزى زىك  |يفلي  ج|عه سوه|زر

255853 ي|محمد طه محمد ربــــيع م
ضى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4|4685 د مرع|أمينتـــ مرضى ج لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

446|o هيم|بــــر|ر سيد محمد بــــيوم  |من هره|لق|ره |تـــج

4|5o94 هيم محمد|بــــر|لسيد |منيتـــ | |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

3566|5 لم|لحميد محمد س|ن محمد عبــــد|فن| |بــــ بــــنه|د|

4oo489 ح محمد|ء محسن صل|ل| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|2|899 ده|لد سعيد محمد حم|خ| دين هره|لق|بــــ |د|

|64223 لغنى|ج عبــــد |ده ض|مجدى حم ن|سو|بــــ |د|

296463 ى عبــــد ى شكرى حسي  لعزيز|حسي  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

857546 لحفيظ|لمنعم عبــــد|لحكيم عبــــد|ضىحي عبــــد ي|علوم 
|لمنى

836583 ين مي حكيم|هيم س|بــــر| |في  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

85|2oo بــــ سيد|لوه|شم عبــــد|حمد ه| سيوط|تـــمريض 

5o867| يد عطيه|بــــو|سعد محمد سعد  ى لي  سكندريه|ل|عه |زر

92o223 سكندر  |بــــتـــ سعيد |مريم ثــــ ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|24762 م|لش|حمد فتـــىح | |عل ى شمس|د| بــــ عي 

526358 س|هيم عبــــ|بــــر|لسيد |هيم |محمد إبــــر سكندريه|ل|ره |تـــج

3837o تـــ محمود عىل بــــكر | كشر|ل|مي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3|6o|7 در|لق|د عبــــد|ء محمد رش|شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

88|627 حمد |بــــتـــ |حمد ثــــ|له |ه ي صىح 
سيوط|معهد فنى

8o2|45 ي محمد|محمد رسح ن خي  ى شمس طبــــ عي 
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7o2863 حمد عبــــيد|لحسينى |لحسينى محمد | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

9|4959 حمد |لرحمن |سيف محمد عبــــد سيوط|ره |تـــج

3o8o3 ف |روهنده  در|لق|حمد عبــــد |رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

52585o ح|ح مصبــــ|دل مصبــــ|هيم ع|بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

47o49 حسن محمد عىل| مه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7||972  عبــــد |هيم |بــــر|هر |ء ط|دع
ى
للطيف|لدسوق ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى

|549o6 بــــ|لوه|ده عبــــد |منيه محمد حم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

87992| ى  |ء محمد عبــــد|ول لرحمن حسي  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

779785 هلل|ح محمد عبــــد|ندى محمد صل ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

793o6o لسيد|حمد عىل |محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

96oo9 عيل|سم|لرحمن محمد فهىم |عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

89623 عيل|سم|مريم محمد محمود  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|36582 ل محمد|لدين كم|م |محمد عص ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

83o9|o وع|يع مط|لي ط|غز| دين ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|4629| مل محمد|حمد محمد ك|هلل |منتـــ  هره|لق|بــــ |د|

864388 حمد|لحميد |طف عبــــد|حمد ع|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

5o|3o2 هيم محمد عىل عيس بــــدر|بــــر| بــــ دمنهور|د|

|5|684 لعزيز|م نبــــيل عبــــد |ندى حس هره|لق|عه |زر

425o|3 لروم|ل حمزه |محمود مصطفى كم| ر|ي سكندريه|ل|ره |تـــج

2|95|| ى محمد |هلل |منه  ى |مي  لجندى|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

486853 ي|لدين عبــــد |ء |مهند بــــه
لبــــر عفيفى إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |

ريتـــ|تـــ إد| معلوم

526|84 رس يوسف محمد خرصى|محمد ي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

434|86 لشيخ|ء محمد سمي  |رس| |بــــ طنط|د|

64|754 مه|حمد سل|حمد محمد |محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

3|293o ى|هلل مجدى عبــــد|منتـــ  لحميد حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

486669 لم حسن حريشه|لرحمن محمد س|عبــــد إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

6o|223 ئى|لفخر|لسيد |بــــسيوئى | م رض |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|7823| ن مصطفى|حمد محمد عثــــم| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي
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256oo مل سعيد جمعتـــ يونس| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

62|727 س|لسيد عىل عبــــ|ئى عىل |ر ه|من ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

373582 حمد|هيم |بــــر|حمد حلىم | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

685273 وى|لطلخ|لعدل |د |لجو|ل عبــــد |يه جم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

778|o6 در|لق|لعظيم محمد عبــــد|حمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

28526| رق فرج جبــــل|مهند ط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|6|4|8 يز محمد|ل ف|محمد جم |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

5o8847  بــــرع|لص|لونيس |هيم محمود عبــــد|بــــر|
ى
ق |علوم طنط

369322 حمد|لسيد |سعيد عىل  |طبــــ بــــنه

329o7 حمد|يوسف عىل محمد محمد  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

36oo8| ر|لغنى مختـــ|ء محمد عبــــد|سم| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2586o6 ج |لرحمن محمد مصطفى محمد ن|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o5625 مل طه محمد |هدير ك ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

49o|4o ى|ح عبــــ|رق صل|مريم ط س حسي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

||5564 لخشن|لحميد |حمد فوزى عبــــد |لدين |سيف  هره|لق|م |عل|

9o4723 ج |لق محمود فر|لخ|م عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6882|9 وى|لدستـــ|لغنى |ح عبــــد |لفتـــ|مجد عبــــد |حمد | ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

354478 ى مجدى محمد عىل |ي لنوبــــي|سمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8|67|9 ك|لمل|جد خلف يوسف عبــــد|م ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

|4o47| حمد|لعزيز |ن عبــــد |رحمه محمد شعبــــ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|o98| |لمجيد |فع عبــــد |لر|هيم عبــــد |بــــر| |رودين
ى|لحس ني 

|تـــربــــيتـــ طنط

|59594 ى مصطفى حمزه عليوه نرمي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

49|5o ن|ن عثــــم|محمد عيد رمض ن|حقوق حلو

|29|54 ح|لفتـــ|حمد فريد سعد عبــــد | هره|لق|هندستـــ 

22|263 حمد|نور |دل |ن ع|مرو هره|لق|حقوق 

332594 ن عىل متـــول|مروتـــ محمد شعبــــ |بــــ بــــنه|د|

56427 حد|لو|يوسف فتـــىح محمد عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 
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9||94 لعظيم|ل عبــــد |يه محمود كم| عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

352774 ل محمد|لحسن محمد فتـــىح كم| |ره بــــنه|تـــج

685|26 ف |ء |رس| مد عمر فرج|لسيد ح|رسر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

63248o ء عىل محمود عىل|عىلي زيق|لزق|ره |تـــج

4|5983 ي مجدي أبــــو  يد س|إنىح  ى لم|لي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

755243 ى|شيم ء عىل عزتـــ حسي  عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

443||8 ف | |لي|د رج |لفر|ز |لبــــ|هيم |بــــر|رسر لمنصوره|علوم 

7|5432 لدين|لدين محمد سعد |ن نور|ذيد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

63o574 عود|ء عطيه محمد ق|محمد عل زيق|لزق|هندستـــ 

782723 تـــه|هيم فهىم شح|بــــر|هدى فريد  زيق|لزق|بــــ |د|

62o895 ف حسن مصطفى حسن|رحمه  رسر ط|بــــ دمي|د|

|25676 ى |رو دى|حمد ش|ن محمد حسي  هره|لق|علوم 

36o246 م|ح محمد سل|ء نج|هلل عل|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

9|o45| ن |حمد مقبــــول حمد|مصطفى  ج|حقوق سوه

4|3272 سم|عيل محمد ق|سم|أرس محمد  |حقوق طنط

539664 لسيد خليل عقل|رق |مريم ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

78377| لسيد ديبــــ|لسيد محمد |مصطفى  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

922o4o ن مجلع |دى صبــــىح سليم|ش ي صىح سوه
ج|معهد فنى

55832 لمجيد محمد|ح عبــــد |لفتـــ|زينبــــ عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

45|772 ل|لمنصف مش|ع عبــــد |لسبــــ|رس |يوسف ي سكندريه|ل|حقوق 

8387o2 ريز مجدي زىكي ولسن|م سيوط|صيدلتـــ 

232475 حبــــيبــــه محمد عىل محمد عرفه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

328852 للطيف|لعليم عبــــد|لعربــــى عبــــد|حمد | |ره بــــنه|تـــج

833566 ي 
ن|وي سليم|هيم ف|بــــر|منى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

6|8543 ل|ن محمد طه هل|نوره ط|حقوق دمي

8|888o تـــه|د نسيم شح|مر| رن ي|بــــ |د|
|لمنى

363443 ى حسن| رودين محمد حسي  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

4487o5 ل|لع|يمن محمد محمدعبــــد|محمود  |ره طنط|تـــج

2|3483 ن|حمد حس|مه |س|دين |ن هره|لق|م |عل|

78238| ن محمد|م شعبــــ|جر هش|ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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438663 لسيد محمود|لقوى |عمر فتـــىح عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

37329| در|لق|لعظيم عبــــد|سلىم محمود عبــــد م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

5o4|35 وى|خن|ل|م محمد |لسل|رضوى محمد عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

6oo79| ي|ر
بــــو شمر|محمود عىل عبــــده | ئى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

222o5| رص محمد ذىك محمد|يه ن| عه مشتـــهر|زر

|7724 لسيد|لقصبــــى |لدين |م |حس| ر|ي ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

425622 ح|لفتـــ|لرحيم عبــــد |روعتـــ عزتـــ عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

779427 ى |يم| لسيد|ن سعيد حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

358225 ى يوسف محمد يوسف حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

647944 يف  هيم عىل|بــــر|حمد |رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|5795 ى عبــــده عيد محمد عطيه حني  |ره طنط|تـــج

689579 بــــينى |لمقصود |زينبــــ وجدى عبــــد  لسيد|لشر لمنصوره|صيدله 

8643|6 ي |رس خ|ج
ى|لد مصطفى مي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

3356o| سيد| م محمد عط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

835|oo جي محمد|حمد ض|سحر سيد  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

7o3o58 لسيد لبــــن|روق |لسعيد ف|ن |رو زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

35|242 حمد|ح |ىط سو|لع|عبــــده سعد عبــــد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

226462 فظ بــــهلول|م ح|محمد عل ن|حقوق حلو

825|3o ى|لر|لرحمن عبــــد|عبــــد ي رشيدي حسي 
ضى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6o3638 وى|لمرس|حمد صفوتـــ محمد عطوه | ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

|347|o م حسن|م|حمد طلعتـــ | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4o7434 عيل|سم|ن محمود محمد محمد |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o6637 لرحيم محمد |هلل ممدوح عبــــد|منتـــ  ج|تـــربــــيتـــ سوه

6|3689 ى|ي وى|لدفر|لد مصطفى محمد |خ| سمي  |بــــ طنط|د|

89|7o6 وى|يثــــ حن|ز غ|جورج ممتـــ سيوط|ره |تـــج

9|4289 م  |م|بــــرين رفعتـــ حسن |ص سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

66433 وق محمد خلف  حمد|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

347687 لحليم|مه محمد عبــــد|حمد سل| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

2359|7 لم|دل سيد س|م ع|هلل هش|منه  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 
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53o|92 ضى|لحميد م|لحميد عبــــد |مروه حمدى عبــــد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

835573 بــــوزيد عىلي|رقيه محمد  سكندريه|ل|صيدله 

|52496 ى|لرحمن ك|عبــــد  مل محمد حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

782968 هيم محمد جمعه|بــــر|لسيد |هبــــه  زيق|لزق|نوعيتـــ 

87o8o7 حمد|مد |زينبــــ محمود ح ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

772326 حمد عىل|مريم محمد يوسف  زيق|لزق|بــــ |د|

65322 شد|ن ر|رص رمض|حمد ن| ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

434|39 وى|لشن|لسيد محمد مصطفى |ره |س |طبــــ طنط

6||763 م|ء فريد حلىمي ضي|أسم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

54|o92 لدكرورى|لفرج |بــــو |لم |حمد مجدى س| عه دمنهور|زر

85574 حمد محمد عدل|محمد  لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

484434 حمد|ل محمود |دل كم|مصطفى ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

892472 حمد حسن |ز سيد |ممتـــ لمنصوره|حقوق 

2|6534 حمد محمود مرىس|عمر  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|584o مروه نتـــع محمد لطفى   ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

259|53 مر|هيم ع|بــــر|م |لسل|م عبــــد|كر|منيه | ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|72573 غبــــ|يعقوبــــ معوض ر| ندر|س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

496228 ى محمد حلىم عبــــد |ي ئى|لفخر|لمجيد |سمي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

499o72 ن فليفل|خلود مجدى يىحي سليم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

892627 حمد حسن |م |جر س|ه سيوط|بــــ |د|

26o76| هلل|ح محمد عبــــد|جر صل|ه تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

85o9| عيل|سم|ء عصمتـــ فتـــىحي |سم| لفيوم|نوعيتـــ 

3557o6 هيم|بــــر|ن محمد فتـــىح |يم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

545665 ل|لع|حمد محمد محمد عبــــد |دهم | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|8923 مصطفى محمود فكرى عىل ن|بــــ حلو|د|

3276o9 هلل محمد|لمجد عبــــد|بــــو |هلل |عبــــد| مه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|4|6|6 ر محمود مصطفى|هلل مختـــ|يه | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

867o|o حمد محمد|محمد محمود سيد  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

7o3|77 ز|حمد جم|حمد |طمه عىل |ف زيق|لزق|بــــ |د|

764468 بــــوزيد|رق محمد محمد عىل |ط هندستـــ بــــور سعيد
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6o6595 نم|كريم وحيد محمد يوسف غ ط|بــــ دمي|د|

9o82o5 لنور |فتـــ جرجس عبــــد|ر| رن ج|بــــ سوه|د|

|7795o قتـــ خرصى | لمليىح  خرصى|رسر سيه|نوعيتـــ عبــــ

28292 ف محمد حمدى|يمن | رسر هره|لق|ره |تـــج

5|93|9 ن خميس|لسيد شعبــــ|د صبــــىح |جه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

862|7o ف عبــــد|طمه |ف |ر عط|لغف|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

889556 مصطفى محمد خليفتـــ | مه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

6o8o3 ن|بــــ محمد شعبــــ|لتـــو|فرحتـــ عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

248575 حمد|در محمود |لق|يه محمود عبــــد| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8|6287 لعزيز|رص عمر عبــــد|محمد ن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

346672 يتـــ سعيد محمد فتـــىح عىل| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

76436| عيل خلف|سم|عمر عطيه  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

435o28 يف  ك|لحبــــ|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|رسر سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|3|958 لحميد|حمد محمد عبــــد |رحمه  ى شمس حقوق عي 

7o6263 حمد محمد|روضه محمود  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6|469 عيل موىس|سم|محمود محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

494958 ف |حمد | لد|حمد موىس خ|رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6||835 لعزيز بــــشر|رم محمد عبــــد |ك |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

778oo6 فظ خليل|لح|سلوى عصمتـــ سمي  عبــــد زيق |لزق|تـــمريض 

6|3o57 لجندى|لعزبــــ |لعزبــــ محمد |بــــسنتـــ  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

49o282 هيم محمد|بــــر|لرحمن |حمد عبــــد |ره |س سكندريه|ل|بــــ |د|

5o5347 مر|حمد عىل حسن ع|لد |عمر خ سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

|76876 ل|لع|ل محمد عبــــد |لع|ء عبــــد |شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8842o بــــ|محمد يىح محمد خط ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

36532o ح محسن سند سيد|سم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

336559 ىط|لس|د محمود |د عو|ء عو|لزهر|طمه |ف ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

4467o| لمعىط|فظ عبــــد|لسيد غريبــــ محمد ح|محمد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

75678| هيم|بــــر|لك |لم|هيم عبــــد |بــــر|هبــــه  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 
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4242|7 حمد|لسيد حسن |حمد حسن | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

78|2o7 هيم عىل|بــــر|حمد |م |حس زيق|لزق|حقوق 

92o8oo نوبــــ مجدى ونيس ملك |بــــ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

83|53| ي |حس لصغي |م محمود عشر |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

79o26 لسميع|حمد صبــــرى معبــــد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

759293 لح|س نرص خميس ص|ين| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

8oo83 لدين نبــــيه|تـــفى مصطفى مىح   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

5|2456 سيف عرفتـــ سيف بــــحر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|32456 بــــسنتـــ رفعتـــ مكرم عزيز هره|لق|ره |تـــج

695385  |م محمد |سل|
ى
حمد قلبــــتـــ|لدسوق لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

44|26| وى|لبــــستـــ|هيم |بــــر|هلل |حمد عبــــد| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

493832 وى|لص|محمد حسن محمد  ره دمنهور|تـــج

33o6| ف حبــــيبــــ د|مريم  درس|ود تـــ|رسر هره|لق|ره |تـــج

776276 |لسيد |هر |لط|محمد | ء رض|سم|
هيم|بــــر|حمد

هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|44838 ي عطيه عبــــد |لىمي
ر|لغف|ء مصطفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

424384 عيل|سم|حمد |م حسن مرىس سيد |حس بــــ دمنهور|د|

32|795 لكريم|د |لشكور محمد ج|عزتـــ عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9|5244 ء محمد بــــدير بــــدر  |دع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

266376 ه | لسيد معوض مصطفى|مي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

639628 ى |يم| هيم|بــــر|ن محمد حسي  زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

48|42| هيم|بــــر|لسيد |حمدي محمد محمود  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26274o ف عىل محمد |محمد  ى|رسر لخرصى |ره بــــنه|تـــج

887275 هيم حسن |بــــر|هبــــه حلىم  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32432o بــــوزيد|حمد |لجليل |عمر مصطفى عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|28922 د نظي  جرجس|نوبــــ ميل|بــــ| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

23662| ى محمد عبــــد|ي د|لجو|لحليم عبــــد|سمي  لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

69o8|5 هيم محمد|بــــر| |محمود رض لمنصوره|طبــــ 

28347 ى|حمد حس|ل |حمد جم| ني  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

875|7 بــــر رجبــــ|لسيد ص|ء |شيم ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى
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2|2775 لعزيز|حمد سعيد عيد عبــــد| هره|لق|ره |تـــج

26277o دى|لمر|هيم |بــــر|حمد يشى | تـــ ونظم |سبــــ|رتـــ وح|لي عبــــور إد|معهد ع
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|بــــلبــــيس شعبــــتـــ علوم ح

8268|5 ي محمود محمد
كريمه مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

7|2oo8 حمد|حمد|لسيد |لسيد |ح |سم ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

3|33|5 لمسيح|سحق عبــــد|دى مجدى |ش ى شمس|تـــج ره عي 

2|27o9 لحميد محمد|حمد عبــــد|عمر  ى شمس هندستـــ عي 

6o72o6 هيم عمر|بــــر|هيم |بــــر|هيم |بــــر|لمنعم |عبــــد لمنصوره|هندستـــ 

8636|| مل سليم|ل ك|مه كم|ر ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

89o874 ه | ف خلف |مي  هيم  |بــــر|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27|789 ه | ى|مي  حمد عبــــدربــــه محمد حسي  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

3542| ن|لدين حسن محمد رمض|ل |مريم جم ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

6||728 ل|د عىل مرىسي غ|محمد عم |عه طنط|زر

369862 لحسن|بــــو|حمد |م |ريم هش زيق|لزق|حقوق 

782665 ف حسن عبــــد|رضوه  لسيد|لمنعم |رسر ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

44o36| ر محمد سعد|لغف|روحيه عبــــد لشيخ|تـــمريض كفر 

226747 دل محمد حسن|يوسف ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

9|753| يدى عزم رشدى لوندى  |ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

483372 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|لدين عبــــد |ء |يمنى عل إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

|4oo77 لحميدعوض|لدين مصطفى عبــــد |م |يدى حس|ه ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

23|875 عيل|سم|لحميد |ئى عبــــد|لرحمن ه|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

69|6o2 عمر قدرى صبــــرى عىل لمنصوره|حقوق 

426864 ى م|ك يد هندى|بــــو |جد |رولي  ى لي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o595| هلل مبــــروك زقزوق|أيه مجدى عبــــد إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

324872 لعزيز|حمد عبــــد|سل حمدي |بــــ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5o3259 ى|ي ل مرىسي|لع|لسيد عبــــد | |سمي  سكندريه|ل|علوم 

48689| تـــه|رنستـــ بــــديع يوسف شح|يوسف  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|48896 |لبــــ|د عبــــد |ن ج|هلل رمض|ره عبــــد |س
ى
ق ى شمس| لسن عي 

3378|4 حسن جمعه محمد حسن مرع |تـــمريض بــــنه

53o654 لجندي|ء سعيد محمد أحمد |شيم ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 
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2544o لرحيم سيد|مر سيد عبــــد |دين تـــ|ن هره|لق|ن |سن|طبــــ 

857937 ي تـــوفيق رزق سعد|
يرينى ره بــــنى سويف|تـــج

8|3688 لحكيم|عبــــد| مي رض|كر|محمد  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

68o42| زى|زم|ل|لمتـــول |زى |زم|ل|هيم محمد |بــــر| تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

3|7ooo لسيد|دل سعد بــــدوى |م ع|حس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

335394 ى منصور عوض|ه يدى خي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

237729 ن هلل|هلل عبــــد|رق رزق |ط| مي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

32|637 ى عبــــد| |ش|حمد محمود بــــ| د|لجو|مي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

3479|5 حمد محمود محمد محمد محفوظ| ى شمس حقوق عي 

7o5962 د|لضي|لد عىل حسن |خلود خ ط|بــــ دمي|د|

2|235o م محمد طلبــــه|ل هش|بــــل ى شمس|تـــج ره عي 

429|56 م|م محمود محمود عل|ء عص|شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

92|765 هلل  |لسيد محمد عبــــد|سط |لبــــ|محمد عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5o7568 ل|زق بــــل|لر|ل عبــــد |حبــــيبــــه محمد بــــل سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

44o9|6 ي فتـــىحي عبــــد|
دي|له|حمد عوئى لشيخ|طبــــ كفر 

278985 |ده عمر محمود |مي
ى
لمنوق س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

4|7424 ي يوسف
ي محمد بــــسيوئى

بــــسيوئى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

687276 حمد|حمد |ل |ن فريد كم|نوره |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

68|466 بــــينى|مد |لعزيز ح|عبــــد | زم رض|ح لشر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|32655 محمود عطيه| سلىم رض ى شمس هندستـــ عي 

7o4789 لعوضى|بــــ محمود عبــــده |يه|يه | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

77977  عبــــد 
ى
ج|لعظيم حج|محمد شوق ي ىسي|مط.ش

حتـــ مطريه|عم فنى

2396oo للبــــيدى|م مصطفى |لسل|نور حسن عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

63838o ن|هيم وهد|بــــر|ئ  محمد |محمد وف ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

266o|6 ن|هلل رمض|لقوى عبــــد|حمد منصور عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3485| م يوسف محمد|عمر هش ى شمس|د| بــــ عي 

3|5967 لد محمد يوسف دحروج|خلود خ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

838527 ى وس عطيتـــو|ندر|جميل | يوستـــي  قرص|ل|فنون جميله فنون 
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|4885o ف فتـــىح زىك|هدير  رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

639525 ع|لسيد رف|رص محمد |ن ن|يم| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

897963 بــــوزيد |يمن محمد |ليىل  سيوط|حقوق 

|23432 د|لسيد فؤ|عمر محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|5o32 رص|دى ن|له|ء محمد محمد عبــــد |ل| زيق|لزق|عه |زر

4492oo لشيخ|لمغنى محمد |بــــ عبــــد |يه|دهم | |هندستـــ طنط

345548 حمد محمود|طمتـــ محمود |ف ى شمس|د| بــــ عي 

24734 ء محمد نجف محمد فريد|سم| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

77363| ى|تـــسنيم سعيد صبــــيح  حمد حسي  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

536329 ن|لسيد عثــــم|حمد |لسيد |سندس  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

633972 ف مسعد عبــــد |محمد  ع|لسبــــ|لحميد |رسر زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

5|39o9 ء عىلي محمد حسن خلف|أسم سكندريه|ل|بــــ |د|

||62|4 لس ميشيل قسطندى ميخ ئيل|كي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

354379 تـــ|لزهر|طمه |ف ء سيد عىل شعي  ى شمس حقوق عي 

2499o4 د|ن حش|يوسف سليم| رن ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

5o985| ج |للطيف أحمد بــــلتـــ|لنبــــى عبــــد |محمد عبــــد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

8o|567 بــــوبــــكر|ء رجبــــ محمد |ل| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

63247o سحر صفوتـــ محمد محمد زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

489oo2 هيم عىل|بــــر|حد |لو|لح عبــــد|أمنيتـــ ص عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o398| بــــ  |لوه|م محمد عبــــد|هلل عص|عبــــد دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

4|799 بــــ|لوه|بــــر عبــــد|بــــ ص|لوه|محمد عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

8||74| لرحمن حسن|ندي محمد عبــــد ي|لسن |
|لمنى

48939| ندى بــــسيوئى محمد محمود محمد سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5o5624 ن|لمسيح حبــــيبــــ مرج|يمن عبــــد | |ندري| سكندريه|ل|علوم 

68|229 لبــــيوم|لرحمن محمد محمد محمد |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

879357 ى عبــــد|ء حج|دع سط |لبــــ|ج حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

|74oo2 لفتـــوح|بــــو|ن |لمحسن رمض|محمد عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

79|o4| محمد سعد عفيفى صقر زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

49o338 هيم محمد عبــــده عيسي|بــــر|ن |نوره سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 
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35663 ى|حد |لو|لسيد عبــــد |د صبــــرى |زي لدمي  هره|لق|طبــــ 

|2|8o6 دي|بــــو ش|لحكيم محمد |هلل عبــــد |عمر عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

696o43 لعزم|بــــو |لمطلبــــ |هيم عىل محمد عبــــد |بــــر| لمنصوره|عه |زر

7|66| ى|عمرو محمد رمض ر|ن مي  لفيوم|علوم 

247536 لد محمد عىل بــــدر|عىل خ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

922|75 بــــر محمد |حمد ج|يه | ج|أللسن سوه|كليتـــ 

8449o3 هيم|بــــر|عزيزه عنتـــر محمود  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

327o7o حمد محمد|يتـــ سمي  | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

68oo33 حمد حسن|ن محمد حسن |يم| لمنصوره|صيدله 

236232 ن حمدى زىك حسن|نور ى شمس|زر عه عي 

4437o5 نم|م محمد سعد غ|ريه زيق|لزق|عه |زر

5o942| عيل|سم|لمنعم عىل |دل عبــــد|دهم ع| زيق|لزق|عه |زر

46|438 هيم|بــــر|هيم خرصى |بــــر|هيم سعد |بــــر| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

263266 لسيد|مه مصطفى |س| |لي|د |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|33|85 ي نبــــيه |ئيل ه|مهر
ر|لنج|ئى  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر

6o|43o لخول|لمنعم |منى رأفتـــ عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

85o49 هلل|د عبــــد |حمد فؤ|نسمتـــ  ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

3o285 ي|لد صل|ر خ|من ح عليوه بــــحي  ن|حقوق حلو

3533o| ر|لغف|مد عبــــد|ء ح|لرحمن عل|عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

865693 ن حسن|يه محمد سلط| ج|بــــ سوه|د|

9o69o| عيل |سم|لحميد |حمد عبــــد|ء |سم| ج|أللسن سوه|كليتـــ 

34o9|7 لمحسن|حمد عبــــد|ن |ن محمود سليم|سليم تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

56|25 حمد محمد محمود|طه  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

8o2862 تـــه عيسي|لرحمن شح|منه عبــــد| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

55382 لدين عىلي|ل عز |حمد جم| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

7oo34  عبــــد |بــــر|زينبــــ 
ى
د|لجو|هيم دسوق لفيوم|عه |زر

4|2o| هيم|بــــر|لمنعم |حمد محمود عبــــد | ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|567o| حمد محمد|مؤمن وجيه  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

65oo7 لجيد|يه محمد عىل عبــــد | لفيوم|علوم 
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7oo323 ء جمعه متـــول محمد مبــــروك|سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o74|9 حمد محمود|ن |يه محمد رمض| لمنصوره|ره |تـــج

889529 لدين  |تـــ عىل نور |ء شح|سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

47577| ئيل بــــخيتـــ|رس|يز |يز تـــوفيق ف|ف إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

3|2|32 ل تـــعلبــــ|ئل جم|حمد و| ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

24684| ى ق|حم سم|ده عزتـــ حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

886332 حمد |لحميد |رس عبــــد|لحميد ي|عبــــد سيوط|بــــ |د|

||4753 رق عىل محمد|ح ط|لصبــــ|نور  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

7747o| مر|ل ع|بــــر هل|فظ ج|ء ح|وف زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

22o339 حمد طه رسيه|عمر مجدى  ى شمس|تـــج ره عي 

444226  |لش|أروى عبــــد 
ى
نوبــــى محمد حل|ق وه|لشر سكندريه|ل|طبــــ 

39||2 رص|د ن|حمد مر|بــــسمه  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

245oo8 ر محمود عيد|بــــثــــينه مختـــ ن|تـــربــــيتـــ حلو

25935| بــــ|لوه|س عبــــد|لمعبــــود عبــــ|ء عبــــد|رس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

84447 ه حسن عبــــد | حمد|ح |لفتـــ|مي  بــــ بــــنى سويف|د|

26o||o هلل|ح عبــــد|لفتـــ|تـــ عبــــد|خلود فرح ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

8o3278 مل|دل نصيف ك|م ع|بــــر| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

|5|6|5 عيل|سم|ح |لفتـــ|عبــــد | رض| لي|د هره|لق|بــــ |د|

365967 محمد جمعه منصور عىل كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

898572 ل |لع|مد عىل عبــــد|حمد ح| ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

|3o549 عرندس قديس يوسف| رين|م دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

27|85o ز|لم در|مه محمد س|س|يه | ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

46667 حمد مسعود سيد محمد| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

454oo4 ن عطيه|لسيد عىل شعبــــ|منه  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

7o268 لعزيز|شم عبــــد|نعمه محمد ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

3496o4 هيم|بــــر|لفضيل مصطفى |ء عبــــد|شيم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

262598 محمود رأفتـــ محمود عفيفى ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

5o552| در|لق|مد عبــــد |حمد ح|حمد |مصطفى  إلسكندريتـــ |تـــمريض 
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354229 حمد بــــكر|ده محمد سيد |ء ربــــيع حم|رس| ى شمس حقوق عي 

84538| ف كم|منيه | ل بــــكري|رسر ن|سو|علوم 

9o5|9 لحج|رق حمزتـــ محمد |سهيلتـــ ط ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

|27483 حمد بــــدره|رس محمد |يوسف ي ى شمس|تـــج ره عي 

498o3 ع|م سيد رف|مصطفى عص ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

325963 ء سعد محمد عفيفى|سم| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

93899 لمجيد عىل|لد محمد عبــــد |خ سيه|نوعيتـــ عبــــ

23o723 حمد|عيل محمود |سم|يوسف محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o7o| لحميد|مريم محمد عىل عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26753 خلود سيد صديق مدكور هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|49983 س|طف شيىم عبــــ|محمد ع هره|لق|ره |تـــج

76o4|3 ن|يوسف حسن فرج سليم لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

487|8o هيم|بــــر|محمد فتـــىح محمد عىل  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

85o63o مل|يمن محمد ك|مي |ر سيوط|حقوق 

6698| ء كرم محمد جوده|دع لفيوم|حقوق 

3296|6 ي
هيم|بــــر|حمد |لسيد |محمد | دئى |بــــ بــــنه|د|

7|o5o2 هيم رجبــــ|بــــر|لعظيم |ء عبــــد |ن عل|يم| لمنصوره|علوم 

688269 ى |حمد جل| هيم|بــــر|ل محمد حسي  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

8463o لق قرئى|لخ|د عبــــد |لق عم|لخ|عبــــد  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

499478 ن|يدتـــ بــــسيوئى عبــــدربــــه شوش|ع تـــربــــيتـــ دمنهور

244|o4 لم|حمد محمد بــــشي  س| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

4|o837 ف عىلي عط|سلىم 
|رسر |بــــ طنط|د|

|3||2o وى|لرحمن محمود عطيتـــو قن|عبــــد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

|7963 ن|لعليم سمه|مجدى محمود عبــــد| هل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

755787 م|لسل|حمد عبــــد |هيم |بــــر|ئى |م| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

447528 لبــــ|بــــوط|لسيد |بــــر |يدى محمد ج|ه |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

8965|6 ى  مه صبــــىح زىك|س|شي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|336oo هر نجيبــــ سعيد|يرينى م| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

322442 لحميد|لحميد محمد عبــــد|سلىم عبــــد هره|لق|عه |زر

Thursday, September 6, 2018 Page 9785 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7|3|85 سم|لغريبــــ ق|لسيد |عمرو  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

822864 يد|ه ق|لل|م حموده عبــــد|سل| حقوق بــــنى سويف

|43|76 حليم| ئى رض|ه| ندر|س ى شمس صيدله عي 

4|7458 لمنعم يوسف|د عبــــد |ج  فؤ|حمد ن| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

8o|945 ى  ى|محمود محمد حسي  مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

9o2o|7 لرحيم|نىه محمد رفعتـــ عىل عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

27|86 حمد|لحليم |م عبــــد |م هش ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4225|2 للطيف عىل حشيش|سندس عبــــد سيوط|عه |زر

88624o لمعز  |لدين عبــــد|دى شمس |ن ن|شعبــــ تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

358749 مل|لعزيز ك|رس عبــــد|عمرو ي ى شمس|د| بــــ عي 

2|579| جه|لق خف|لخ|حمد عبــــد|ن |نوره |تـــمريض بــــنه

33|969 ي|تـــ |ي|
لسيد حمزتـــ عفيفى |نوعيتـــ بــــنه

26|5|8 ه|لل|لحليم عبــــد|حمد طلعتـــ عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

44|895 ء محمد عبــــده محمد بــــليح|ول سكندريه|ل|صيدله 

27oo44 ن|للبــــ|هيم عىل |بــــر|لسيد |هيم |بــــر| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

622835 ف |هيم |بــــر|يه | حمد|حمد مشر ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

3487o4 يتـــ|بــــو سق|لسيد حسن | |زينبــــ زكري |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

9o6663 لحميد  |ئى محمد عبــــد|هند ه |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

62|o|9 هلل||هلل محمدعط||ن عط|مريم رمض ط|معتـــ دمي|علوم ج

893oo| ن |دل عىل سليم|محمد ع ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

49oo63 ي محمد مصطفى|ندي 
حمد مصطفى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

542565 لدين|ن شمس |لسيد عثــــم|آيتـــ طه  بــــ دمنهور|د|

7o25o لحليم محمد|حمد عبــــد|عبــــي   ن|حقوق حلو

754285 ى يوسف  مي  لسيد يوسف|ني  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

7o7o63 كريم عبــــده محمد عبــــده محمد لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

83978o حمد|ح محمد |لفتـــ|ن عبــــد|حن ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

269969 لبــــيسي|لد يوسف |عمر خ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4|32o9 لسعدئى|لسيد |لد |رك خ|تـــبــــ تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

4233o6 هيم حسنى|بــــر|لد غيثــــ |هلل خ|منتـــ  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 
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324743 ى عيد|لد |ئى خ|ه مي  |حقوق بــــنه

6oo72| نتـــ|ء محمد مصطفى يوسف جن|ل| |صيدله طنط

366|9o بــــتـــ لحىطى حبــــسر|مريم ثــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|7o4| ي|س
لعبــــد|لدين عوض |ء |ره ضى ط|حقوق دمي

897399 تـــ |لنعيم عىل عرف|هند عبــــد ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

232937 ن|شم سليم|هيم ه|بــــر|شم |ء ه|رس| ى شمس حقوق عي 

4o|762 لح رسىم سيدهم|ص| بــــول سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6848o9 بــــينى نص|لسيد محمد |دين |ن ر|لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|5243 قتـــ مصطفى فتـــىح حنفى| رسر هره|لق|حقوق 

344877 رص حفنى حسن عيس|لن|تـــ عبــــد|نسم ى شمس صيدله عي 

777|65 دي بــــدر|لن|دى محمد |لن|مروه  زيق|لزق|بــــ |د|

753788 لرحيم|ع عبــــد |حمد رف|ء |ل| عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

8o339o سم محمد|يونس جمعه ق ي|بــــ |د|
|لمنى

3|3o72 لدين تـــوفيق محمد تـــوفيق|ل |در محمد جل|ن |حقوق بــــنه

42o466 لسنديوئى|لمجيد |ف محمد عبــــد|عف لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

48|898 ى محمد |بــــ |يه|لرحمن |عبــــد  حمد|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|25392 عيل|سم|مل |حمد ك|حمد محمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26|967 بــــوزيد محمد|محمد ممدوح  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o|763 ن|مر سليم|ن تـــ|ثــــ|ن| بــــول سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|64533 حمد|ضى |لر|عمرو سمي  عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|8585 لرحيم عىل عمر|لعربــــى عبــــد |يتـــ | ط|بــــ دمي|د|

89294 لد وليد فتـــىح بــــلبــــوله|خ ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

4355o| بــــو جنديه|لمجيد |هيم عبــــد |بــــر|ندى  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

846657 حمد|ر محمد |لجبــــ|نعمه عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ 

335o|4 لعظيم|بــــسنتـــ محمد محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2||85 ى| فتـــ زكري|رحمتـــ ر حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|2734o ي|محمد 
وى|لطنط|لدين |ء |حمد محمد ضى ى شمس هندستـــ عي 

|39o29 هيم|بــــر|هيم سليم |بــــر|مروه  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

922o46 لحكم محمد |حمد عبــــد|محمد  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

44|7|o ه ورد| ي عبــــد |مي 
ل محمد مرصي|لع|ئى لشيخ|طبــــ كفر 
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2464|9 لدين|لعزيز سعد |ل عبــــد |هلل محمد جل|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

25o737 ل محمد مصطفى حشيش|لرحمن جم|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

65658 |روق محمد |بــــ ف|يه|هلل |منه 
ى
لصوق لفيوم|صيدلتـــ 

238o79 لح|رى ص|ى زخ|رق بــــش|نو ط|ج هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

79293| ل|لع|ويد سعيد عبــــد|ء رسر|رس| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|65|59 |لعل|بــــو |رس سيد |سلىم ي ى شمس|د| بــــ عي 

2526o4 ه صل| لفرعوئى|ح محمد |مي  ى شمس| لسن عي 

263649 يه يشى مرىس عيس| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3|8957 ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|مروتـــ عزتـــ  ى شمس|زر عه عي 

|6o|55 هيم محمود|بــــر|يوسف مجدي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8|6242 ن|حمد جمعه تـــوفيق سليم| حقوق بــــنى سويف

778272 ي عبــــد |سم|
م|م|م |لسل|ء مهنى ج|بــــ سوه|د|

263869 س ورد|د فتـــىح عبــــ|بــــسمه عم |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

82624 ى  م|هيم محمد س|بــــر|خي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|7|6 رق عمر محمد|عمر ط هره|لق|ره |تـــج

757842 در محمد|لق|حمد عبــــد |مريم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

5o7486 ئى|لح كيل|ح ص|لفتـــ|رق عبــــد |ر ط|من تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|65362 حمد|بــــسمه عربــــي عىل  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

523|| نجوى عبــــود عزيز عطيه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

334677 دق|لص|د عبــــد|هلل ربــــيع ج|عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6|8489 بــــيه|لسيد طر|لسيد خليل | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

496355 هلل|درس فضل |د تـــ|ميل| رين|م |حقوق طنط

342996 لسيد عىل|هلل |حمد عبــــد| ى شمس حقوق عي 

892343 لحميد |ر محمد محمد عبــــد|من سيوط|بــــ |د|

635874 ن|دل عطيه محمد رمض|سمي  ع ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

64o|4 |بــــ|حسنى مهنى بــــض| بــــول ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

|43522 حمد محمد|ل |هلل جم|منتـــ  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

7886|7 ى ي حمد محمد غريبــــ|رس |نيفي  نوعيتـــ بــــور سعيد

Thursday, September 6, 2018 Page 9788 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

64|956 لسيد|زينهم سعيد محمد | دين زيق|لزق|حقوق 

277975 ن|لطح|رس محمود |ء ي|سم| شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

|39236 دق|دق عطيتـــ ص|نه ص|دمي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

89o|44 ل |لع|لمجيد بــــخيتـــ عبــــد|مصطفى عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

88562| لمنىح  حسن |ء محمد عبــــد|حسن سيوط|طبــــ 

8o7|73 لنعيم|حمد عبــــد|ن |ر شعبــــ|من ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|59||6 لمجيد|حمد محمد عبــــد |بــــ |شه ى شمس حقوق عي 

54||65  مسعود سعيد محمد قطق|لص|
ى
ط|ق ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

98242 هلل رجبــــ محمد جوده|عبــــد ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

844789 لح|لدين ص|ح |هبــــه محمد صل ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

47o82 بــــوزيد|ر |لستـــ|لد عبــــد |يه خ| هره|لق|طبــــ 

483628 تـــ محمود عبــــد | لرحمن مبــــروك|مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

26o52o ف|ر سعيد معوض خل|من شمون|نوعيتـــ 

643o95 ف محمد بــــ|ن |نوره هيم|بــــر| |ش|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|53564 لربــــ|د |م بــــكري محمود ج|ريه ن|تـــربــــيتـــ حلو

5|||74 لشيخ|لم |ر محمد بــــسيوئى س|محمد مختـــ عه دمنهور|زر

9o||82 حمد محمود محمد |محمود  شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

843726 حمد دردير|لنرص |محمود سيف  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

868|86 لنوبــــي يوسف|حمد حسن | ي|س|معهد در لسكر ج| |تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولوج 
سيوط |

9o5|84 حمد |حمد محمود |سيد  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

83226| فظ|ء محمد بــــدري ح|حسن دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

485648 ن محمود محمد|ء رمض|سم| سكندريه|ل|بــــ |د|

773472 لمقصود|حمد عبــــد |د |طمه عم|ف ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

862383 رس سعد محمد|ر ي|من دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

7|6|49 لحمد|بــــو |د |لجو|لحمد عبــــد |بــــو |حمد | لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

864352 ي|ر
حمد|لحكيم |دل عبــــد|ع| ئى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

368252 ن حمدى مصطفى سيد|سوز ى شمس حقوق عي 

648o68 محمد شحتـــه عيس محمد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

339o|2 ق|تـــ |لشح|لنور|بــــو|لد |خلود خ وى|لشر |ضتـــ بــــنه|علوم ري
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|57329 هيم|بــــر|لحمد حسن |بــــو |ندى  هره|لق|بــــ |د|

|22688 لح|ر سيد ص|حمد مختـــ| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

58|2o لحميد جوده|م عبــــد|م|محمد  طبــــ بــــنى سويف

9o3o47 لس طلعتـــ فهيم عطيه  كي  ج|بــــ سوه|د|

4o7o37 ى ف|بــــر| |شذ ى|هيم حسي  يد حسي  م بــــنى سويف|إعل

773756 د محمد|لرحمن حم|عبــــد | جر رض|ه ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

253999 لخول|محمد مجدى فرج معوض  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

69|535 ف|لشو|هيم |بــــر|لسيد |ل |ن جم|يم| لمنصورتـــ |تـــمريض 

266996 د|ىط حسن عي|لع|بــــسنتـــ عزتـــ عبــــد هره|لق|م |عل|

8||248 لعظيم|لسيد عبــــد|حمد |لرحمن |عبــــد حقوق بــــنى سويف

4|3497 وى|لزو|تـــ |لشح|ل عىل |وص |بــــ طنط|د|

2583o| لقلينى|ل |ل عمر كم|كم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|9545 لسيد حمودتـــ|ر |أحمد مختـــ |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

25883o ود|د بــــطرس د|بــــيشوى عم ى شمس طبــــ عي 

4o7494 حمد محمد سمك|بــــرين محمد |ص سكندريه|ل|بــــ |د|

7682o3 لسيد|لكريم |د عوض عبــــد |جه لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

343|o6 ح|لفتـــ|ن محمد يوسف عبــــد|يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

498448 لجبــــرتـــى|لمجيد |حمد عبــــد |دل |حبــــيبــــه ع سكندريه|ل|نوعيتـــ 

|6oo97 هلل مهدي|رس محمد عبــــد |ي ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

645294 ىسر|لم|حمد منصور | |دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4|7486 هيم خليفتـــ|بــــر|مي |خر س|ف لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

62||24 لسيد|محمود مجدى نجيبــــ  ط|هندستـــ دمي

77||64 عيل محمود خليل|سم|تـــسنيم يوسف  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

33oo68 لعزيز|لسيد عبــــد|م |سمر عص |ره بــــنه|تـــج

46578 م|م|لحكيم |طمتـــ محمود عبــــد|ف هره|لق|ره |تـــج

82|23| ي محمود عبــــد
لعزيز محمد|مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

426|92 له|لعظيم حموده دربــــ|ء سعيد عبــــد |شيم سكندريه|ل|طبــــ 

56o66 هلل يزيد|م عبــــد|لسل|طمتـــ عبــــد|ف معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

3|453| هلل سمي  سعيد ذىك محمد|عبــــد ن|هندستـــ حلو
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79o66 ل|لع|تـــه عبــــد |لدين شح|د |دهم عم| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

334|o7 هيم|بــــر|سحق |هلل |نوبــــ سعد|بــــ| ى شمس|تـــج ره عي 

69o2o6 ىط محمد عطوه|لمع|بــــو|هلل |د عبــــد |عم لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

835o47 ه مسعود | عيل محمد|سم|مي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

5|7929 لشنبــــه|رق عىلي عىل |ء ط|ل| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o6826 د عرفه عبــــده طه|عم| لي|د لمنصوره|حقوق 

76772 رتـــ|حمد صبــــرى عم|يمن سيد |عمر  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

3647|7 ى|ء منصور عىل |رس| مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

34573 يف يحن  محمود|ل |جل لدين رسر ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

626256 رى|هلل بــــند|لسيد عوض |أمنيه  زيق|لزق|بــــ |د|

8o2o|7 مل|ل ك|بــــ كم|يه|ندرو | ي|طبــــ 
|لمنى

4|8o64 هلل|لحميد عوض |كر محمد عبــــد |ضىح ش لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

247863 ء مجدى محمود محجوبــــ|شيم ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|45897 لعزيز|عيل عبــــد |سم|يه محمد | ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

345|52 نورتـــ مصطفى صبــــىح مصطفى ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

284565 م|لسل|بــــ عرفه محمد عبــــد|ربــــ ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

36o7|o د منصور نرصمصطفى|منصور عم |ضتـــ بــــنه|علوم ري

863o27 لمطلبــــ|حمد عبــــد|لرحيم |م عبــــد|هي دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

9o44|8 لرحمن عمر صديق عمر |عبــــد ج|علوم سوه

3587|6 |لش|نورتـــ نبــــيل محمد عبــــد
ى
ق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

464o|2 لفتـــوح وهيبــــ|بــــو|لسعودى |فتـــىح  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

77579 بــــثــــينه عبــــود لبــــيبــــ عبــــود تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77782| لحميد|هلل عبــــد|م عبــــد |لسل|محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o687 هلل|م محمود تـــوفيق عبــــد |حس علوم بــــنى سويف

369466 لسيد جمعتـــ|حمد محمد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

862o73 ي|ر
زق سيد|لر|حمد عبــــد| |ئى ج|ره سوه|تـــج

42o784 لدقن|حمد |هيم |بــــر|دل |لرحمن ع|عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

89|93 تـــتـــ|د شح|لجو|رحمتـــ عىل عبــــد  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8682o لمول|محمد خميس فتـــىحي عبــــد  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى
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8482o2 ن|عىلي زيد| لنج|بــــو|محمد  ن|سو|حقوق 

287|8| ن نرص|يمن صبــــرى شعبــــ| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

682998 ن|لعزيز شوم|طمه محمد محمد عبــــد |ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

867|7 حمد|حمد محمد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

262|72 هيم محمد|بــــر|لسيد |هيم محمد |بــــر| |ره بــــنه|تـــج

9|3726 ميشيل منصور لويس حبــــيبــــ   سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

8476|4 ي |
هيم|بــــر|حمد |حمد مصطفى سيوط|حقوق 

2633|8 م يوسف بــــدوى|سمر عص |ره بــــنه|تـــج

756795 ر|لغف|لرحمن محمد عبــــد|بــــسمتـــ عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27926| لي|لغز|لفتـــح |بــــو|حمد |يه | تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|53346 شه سعد عىل|زينبــــ عك عه مشتـــهر|زر

699872 هيم متـــول متـــول|بــــر|لرحمن |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

|47233 ف | حمد عليوتـــ|حمد يىحي رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

756533 هيم منصور|بــــر|ء فيصل |سم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

49|336 لمرصى|ء سعيد عبــــدتـــ حسن |سم| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

232538 سمر درويش محمد درويش ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

445285 ن|للطيف حس|محمد حسن عبــــد  بــــ دمنهور|د|

286922 ض|فع ع|لش|هيم |بــــر|مه |س|لد |خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

52|o6 هيم حلىمي خليل|بــــر|حيل |ر بــــ بــــنى سويف|د|

7o72o4  عىل|دق |لص|ء سمي  |سم|
ى
لدسوق ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى

|55|64 لبــــرع|هلل يس يس محمد |ره عبــــد |س ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

235o|2 لمنعم|رس عمر عبــــد|عمر ي ن|بــــ حلو|د|

6o7||8 ن|مد سليم|م ح|رس عص|ف |ره طنط|تـــج

4|5525 |لبــــن|لسيد محمد |حمد |محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

369993  ق|لش|لنبــــي عبــــد|د عبــــد|ء رش|رس|
ى
سم|ق رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع

دي|لمع|بــــ

767o|5 وهبــــى مسلم خليل مسلم ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

25|265 |لمو|ن |هيم عثــــم|بــــر|لمنعم |محمد عبــــد
ى
ق ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

427o98 لسيد نرص|عي |لسيد رف|م |وس إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

24652| شد|حمد محمد محمد ر| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

45o474 رتـــ|لسيد عم|لسعيد|لسيد |محمد  |ضتـــ طنط|علوم ري
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9oo779 ى سمي  مهنى زخ رى |شي  ج|بــــ سوه|د|

869|48 لس ر ي |كي  سحق|نسي |ج  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2556|6 لحليم|يمن محمد وحيد عبــــد|حمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

688544 هلل مخيمر|يه رزق فتـــح | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

72866 هلل|ء محمد جمعه عبــــد |شيم ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

5o953 ن سيد فرج|م شعبــــ|هش ره بــــنى سويف|تـــج

9o7393 ف عبــــد|مه |س| لصبــــور محمد |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

47838| حمد|ندى محمود حسن  سكندريه|ل|صيدله 

223oo8 لم|لنبــــى س|لم عبــــد|محمد س ن|حقوق حلو

45|oo4 |هيم حن|بــــر| |هيم حن|بــــر|يوسف  |هندستـــ طنط

63o57 ن|لعظيم حس|ن عبــــد |سعيدتـــ شعبــــ بــــ بــــنى سويف|د|

84679 بــــوبــــكر محمود حسن محمود| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

237755 ى حمدى متـــول عبــــده|ي سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68|664 د محمد عوض منصور محمد|زي لمنصوره|هندستـــ 

632|o3 ح حسن|لفتـــ|مريم محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3o|84 ى حس|ي ن|م محمود سليم|سمي  ن|بــــ حلو|د|

75298 لدين عوض لطيف|سمر عز  ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

5o8785 مصطفى محمود مصطفى محمد بــــكور سكندريه|ل|حقوق 

626978 زم مصطفى فوده|بــــ ح|يه|نور  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|56845 هيم|بــــر|لحسن |بــــو|هيم |بــــر|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

879o89 ر عيد محمد سعيد |من سيوط|طبــــ 

445|2| ي محمد عيد رشو|د ه|زي
ن|ئى |حقوق طنط

239|42 يف سعيد حسن ح|عىلي فظ|ء رسر هره|لق|حقوق 

63|878 هلل|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |تـــغريد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8||294 ي
وئى مجدي بــــهيج رسىمي| في  ره بــــنى سويف|تـــج

856o|o حمد|طمه جمعه عيد |ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

458o55 س|لنح|زي حسن |محمود محمد مغ لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

254o33 هيم|بــــر|ع |لرف|هيم |بــــر|حمد محمد | ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

6||o58 هد|هيم مج|بــــر|حمد |ن |روز |تـــربــــيتـــ طنط

42|o54 ى عويضه|هيم كم|جر إبــــر|ه ل حسي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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68947o حمد|ن |حمد سليم|م محمد |له| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

86276o ي |بــــس
حمد|م محمد مصطفى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

8|9362 لرحمن|عيل عىلي عبــــد|سم|سهيله  ي|بــــ |د|
|لمنى

77o957 ف عبــــد |منيه | زق هنون|لر|رسر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

635582 ح عبــــده عىلي عىل|هبــــه صل زيق |لزق|تـــمريض 

484224 لحميد|بــــ عىل عبــــد|لوه|عمرو عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o|537 ه | حمد بــــيوم زلع|مي  |بــــ طنط|د|

6o73|8 وى|لشبــــر|هيم |بــــر|بــــر |نىح  ص| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|6o535 ف محمد يونس|محمد  رسر ن|حقوق حلو

2||2| هلل|يوسف محمد فوزى عبــــد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

885598 هلل  |د |يدى سعد جرجس ج|ه ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

476656 ح محمد محمد|لفتـــ|لدين عبــــد |م |تـــفى حس تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

524864 هيم|بــــر|لفتـــوح متـــول |بــــو|محمد سعيد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

3584o5 لرحمن|ر عبــــد|لغف|جر مصطفى عبــــد|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

426968 ي |حسن
عيل|سم|ء محمد ربــــيع مصطفى سكندريه|ل|صيدله 

|65o79 طمه محمد عىل موىس|ف ن|بــــ حلو|د|

9|o4o6 س |بــــوعبــــ|حمد محمد نصىح | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

9|5698 ه محمد عبــــد| هلل  |لسميع فرج |مي  سيوط|عه |زر

785537 لمتـــول عىل|حمد |محمد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

223|48 م عىل|لسل|م محمد عبــــد|لسل|عبــــد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

877867 لحميد محمد |ندى محمود عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9|5238 حمد  |ء محمد عىل |ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

6875o9 ف |حمد | حمد سمره|هيم |بــــر|رسر لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

4398o4 سم|ن ق|لسيد محمد سليم|هدى مصطفى  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

3662|o لرؤوف محمد|بــــ محمد عبــــد|ربــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8628o7 لعزيز|فظ عبــــد|لح|لد منصور عبــــد|خ ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

4|3835 ى محمد فرج حشيش|حمد | مي  |ره طنط|تـــج

488765 ن|حمد مرىس سليم|سم وليد |بــــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

537464 مل محمد|أحمد فرج ك ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 
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|3943| هيم عىل|بــــر|مريم فتـــىح  هره|لق|ر |ثــــ|

77576| ى|دل حسن حس|حمد ع| ني  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2|3942 ى|لرحمن |عبــــد  حسي 
حمد نرص مصطفى هره|لق|هندستـــ 

|43o46 دل حسن صبــــري|د ع|جه وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

588o| ى  حمد حسن|حمد |يسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

683||| حمد محمود ربــــيع|زينبــــ  لمنصوره|بــــ |د|

448976 جح|هيم ر|بــــر|هيم يوسف |بــــر|محمد  |هندستـــ طنط

5|o2|| |رق سعد |محمد ط
ى
ق لصي  سكندريه|ل|طبــــ 

75|453 |هيم عبــــد |بــــر|لموجود |هيم عبــــد |بــــر|يه |
لمجيد

تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

59385 لرحمن محمد مسعود خلف|عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

27||3 ى|طمه خ|ف ى مرىس حسي  لد حسي  هره|لق|بــــ |د|

4|5|4| لمنعم نعيم|ء محمد عبــــد |رو ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6o3298 د|محمد محمد سيد حموده عي |هندستـــ طنط

4535o6 |حمد شتـــ|حمد محمد بــــسيوئى | لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

3oo|99 يف|سلىم محمد  حمد رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|283| حد |لو|ن محمد عبــــد|حمد شوش| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

625|82 لسيد|لحق |رؤى أحمد عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

8o8oo4 ي عبــــد|رس| ىطي عىلي|لع|ء خي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|69263 لكريم يوسف محمود يوسف|عبــــد  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

4|9|87 ر|تـــه عم|هيم شح|بــــر|يه | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

23o|94 رز|هلل مبــــ|د حمدى عبــــد|زي هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|6o2o بــــرى|لج|ىط |لع|محمود محمد عبــــد | نور تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o7o59 هيم|بــــر|فع محمد |لش|دى يشى |ف لمنصوره|ره |تـــج

7o4658 حمد|لسيد |لسعيد |ع |لسبــــ|يوسف  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

355524  |لشود|لسيد |ء |دع
ى
لسيد|ق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

348672 لشىس|محمد سعيد متـــول مصطفى  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

|45393 زن عطيه حنفى عطيه|م لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|67|77 نسمه محمد مخلوف محمد ن|طبــــ حلو

339779 لمجيد|هيم عبــــد|بــــر|زينبــــ محمود  ط|بــــ دمي|د|
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5o6495 حمد|لسيد |يتـــ بــــكر محمد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

43|678 ى ى|ن| مي  ي مي  ي جورج  هلل| |عط| ج  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

239|73 لعزيز عىل|م عبــــد|مريم هش رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

494733 لسيد|ن |أحمد محمود أحمد زهر سكندريه|ل|نوعيتـــ 

692844 رثــــ غمري|لو|لرؤف عبــــد |بــــسمه عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

772||3 ه و| لسيد خليل|لسيد محمد |ئل |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

643oo7 سميه طه محمد محمد عىل زيق |لزق|تـــمريض 

772|23 ن حسن|مه محمد علو|س|بــــسمه  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

8|o444 لدين محمد|ل |محمود محمد جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

63o|5 حمد مبــــروك|يتـــ فتـــىح | تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

87o556 ى|حمد جم| ل محمد حسي  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

43|86 بــــر محمد|مصطفى محمد ص ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

884865 دى |له|بــــر عبــــد|مصطفى سيد ج سيوط|ره |تـــج

|37266 لم|لعزيز س|محمد مدحتـــ عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|77799 رق محمد محمد|محمد ط ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

25|93 ى|ي لمعبــــود|لدين عىل عبــــد |م |حس| سمي  هره|لق|بــــ |د|

296324 ض|لعو|ء محمود يىح عبــــد |شيم عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

868423 مد|لموجود رزق ح|دل عبــــد|ع ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

447796 لجليل محمد محمود|طمه عبــــد |ف سكندريه|ل|حقوق 

67|77 حمد|عيل |سم|يه محسن | لفيوم|عه |زر

643884 ن محسن محمد متـــول|يم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9o6657 حمد سيد  |يه مصطفى | ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2927|4 ي
م|لسل|بــــ محمد عبــــد|لوه|عبــــد| دئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

759265 حمد|رس يىح متـــول |ي لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

424636 للطيف محمد متـــول|حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

542838 غ|لصبــــ|لسيد |حمد |لمنعم |ء عبــــد |رس| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4o|o66 زن أمجد أبــــو شوشه محمدى|م ره دمنهور|تـــج

|76384 لمجيد|ح عبــــد |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |عبــــد  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

6o4o78 لمرصى|ح |لفتـــ|دى وليد عبــــد|ش |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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54||54 رص|د ن|حمد عرفه محمود ج| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|77259 لمنعم|ندى محمود محمد عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

84|o36 ى  هيم|بــــر|بــــوزيد |محمود حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7822o7 هيم|بــــر|ن |هيم رمض|بــــر|له |ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

324556 لق منصور|لخ|حمد مجدى عبــــد| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

858937 لعزيز محمد|ر محمد عبــــد|مي ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

3|o49 محمد حسنى محمد| ر|ي ن|بــــ حلو|د|

7823|6 ى|لعزيز عىل حس|عمر عبــــد  ني   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

882o29 يف |للطيف حسن |لرحمن عبــــد|حمد عبــــد| لشر حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

5o63|8 بــــر محمد شتـــيه|يه ج| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

286|27 لحميد|طف محمد عبــــد|محمد ع وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|37oo9 هيم|بــــر|هلل محسن حمزه قطبــــ |عبــــد  ن|حقوق حلو

373o8| ف سعد |ء محمد |رس| حمد مرع|لسيد|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

488632 ئى|لكسبــــ|لسيد محمد |حمد محمود | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

768639 ن سلىمي|لم|ن محمد س|يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

47788 لحرصى|حمد |محمود رجبــــ  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

239|3 تـــ | لجيد|حمد محمد عبــــد |مي  ى شمس| لسن عي 

688374 ف نبــــيل محبــــ عبــــد | |لبــــ|رسر
ى
ق لمنصوره|ره |تـــج

9|9o67 ى عصمتـــ عبــــد|ي لرحيم محمد |سمي  ج|بــــ سوه|د|

373o78 حمد|لسيد سيد |حمد |منى  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

85|35o طمه محمد محمود محمد|ف ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

766723 ى |ح ص|مؤمن صل هيم|بــــر|لح حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

253o5 ى بــــسنتـــ محمد عزتـــ محمد حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

8|4247 ي محمود حسن مك
وي|مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

9o932| لحميد |لسيد عبــــد|لحميد |عزه عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

4826o6 حمد مصطفى محمد يوسف|ر |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

252|25 لدين|لحميد زين |ن محمد عبــــد|يم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

2349|| دق|رص رزق ص|لن|حمد عبــــد| عه مشتـــهر|زر

6o52o ى معوض عوض فوزى بــــشر ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى
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859223 لموجود|يوسف عبــــد| هنيه زكري سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

223844 حمد|لسيد | |مريم رض ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

34o7|4 |لبــــن|لسيد|مصطفى محمد زىك محمد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|34|o4 حمد|هد |هلل مج|محمد عبــــد  ى شمس حقوق عي 

|59764 هلل مدحتـــ فتـــىح فرج أحمد|منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

6|757o لحسينى|ء حسن |ره عل|س ط|حقوق دمي

78965| بــــ|حمد محمد كس|عمرو محمد  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

6o6|4o م|ح عطيه ضي|حمد مسعد صل| |ره طنط|تـــج

6|8o94 وق محسوبــــ عبــــده يوسف  لبــــيس|رسر ط|حقوق دمي

7835|8 لسيد حسن|م غنيم |سل| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|4|229 وه|لحميد محمد حل|وى عبــــد |غدير ر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|2o547 |لبــــن|حمد عىل |رس |سلىم ي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|3|7| ر|رتـــ عطيه حسن بــــيص|س ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

789873 مل محمد|هيم ك|بــــر|ء |ل| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

878oo8 هلل  |م سعد عبــــد|لسل|يه عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

67563o لفى عوض|ل|ئى محمد محمد محمد |كريم ه زيق|لزق|طبــــ 

52o785 ه صبــــرى شكرى سيد روس|أمي  علوم دمنهور

3|5o2 لحميد|مر سعد عبــــد |تـــ| ن|جم هره|لق|حقوق 

67655 جورج وحيد زىك خليل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

753267  محمود|لش|ل عبــــد |محمد جم
ى
ق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

529746 لديبــــ|لحليم |لسعيد عبــــد|حمد محمد | ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

273o35 ى|بــــل مصطفى حج|سن ج حسني  دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

8362o5 ل ذىكي محمود|حمد كم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

63|3|9 حمد|هلل |هلل سمي  عبــــد |منه  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|636| هيم  |بــــر|محمد مصطفى محمد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

365822 س|حمد عبــــ|طف |حمد ع| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

835655 لحكم سعد طه|سعد عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

229|78 لكريم|حمد عبــــد|ل |ء كم|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

|59424 حمد|ل محمد |ميمه جم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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3|5664 ر محمد|رق مختـــ|رتـــ ط|س لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

453863 مه|حمد محمد عطيه سل|ء |رس| لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

64|48| لسيد|هلل مجدى محمد |منتـــ  زيق|لزق|ره |تـــج

34o985 لبــــ|بــــوط|هيم |بــــر|د محمد |مصطفى عم ى شمس|د| بــــ عي 

8962|7 لسيد رسور  |م |س وس|ين| ج|بــــ سوه|د|

427588 حمد عون|م محمد محمود |سل| |علوم طنط

|37722 عيل محمد معروف|سم|عمر محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

78o596 هيم مصطفى محمد موىس|بــــر|لرؤف |محمد عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

37|777 لم حسن|لمنصف س|مصطفى محمد عبــــد |حقوق بــــنه

7|7626 ح|لفتـــ|سط عبــــد |لبــــ|ح عبــــد |لفتـــ|عبــــد | دين ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

875435 ن |حمد رسح|م |حبــــيبــــه هش ج|ره سوه|تـــج

273o86 ى  حمد|ندى محمود حسي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

82369| حمد عيد حسن|محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

868||3 لسيد|لسيد محمد محمد |م |له| ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

6oo488 هلل مصطفى بــــدوى محمد بــــدوى|متـــ | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o|723 كريم كرم وليم رسكيس ي|هندستـــ 
|لمنى

756496 لسيد خليل|رص |لن|محمود عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|35oo5 ى يوسف محمدين|م |حس لنمي  شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

54|679 لسيد نعيم|لسيد |رف |هلل ع|عبــــد  بــــ دمنهور|د|

847|92 حمد عىلي|بــــر |ره ج|س سيوط|حقوق 

242672 لحكيم محمود|مصطفى مجدى عبــــد عه مشتـــهر|زر

82|483 دق|تـــه ص|جرجس شح| مرثــــ ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

2|843o م مصطفى|م|مد |ح ح|لفتـــ|رحمه عبــــد لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

6|68|4 مصطفى مصطفى عجوتـــ| دين لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

347326 لرحمن|سلوى سعيد مصطفى عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5|3||o هلل عىل عليوه|محمد عىل عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

|46347 م محمود|لسل|ل عبــــد |ن جم|نوره كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

92|255 تـــ |لل|محمود محمد محمد عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

64|5o8 زق|لر|لرحمن عبــــد |محمد مدحتـــ عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج
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||829o حمد رفيق رءوف|حسن  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

777652 لنجولي|لد عىلي عطيه |حمد خ| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

75888 مد|دل عىلي ح|م ع|سل| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

62869 لرحمن|لعزيز عبــــد|طر عبــــد|مروه خ ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2537o| دى محمود|له|ح عبــــد |لفتـــ|در صبــــىح عبــــد|ن شمون|نوعيتـــ 

858755 ي هش
تـــه عىلي|م شح|منى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

524|7| لمليىح |خلود مصطفى محمد محمد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

78oo86 لرحمن|لسيد عبــــد |حسن | ند زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|6o9o لمنعم حسن موىس|حمد عبــــد |عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|55568 لجوهرى|هيم |بــــر|روق لبــــيبــــ |ره ف|س سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

|5|o24 ن مجدي ونيس يس|يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

269476 لسنوىس خميس|لنرص |د سيف |جه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

847|5 |لنج|بــــو|ء مصطفى محمدفوزى |شيم معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

766658 حمد محمد عوده|م محمد |سل| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

523||8 ف حس| م متـــول عىل|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

53456 بــــ|لوه|هيم عبــــد |بــــر|جميل | دين حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

8|7852 مه سمي  شفيق|س|مريم  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|49|o5 بــــر|لج|لحسينى عبــــد |رص |لن|نىه عبــــد  منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

2449o6 ى بــــكر شلبــــى|جر ممدوح سيد حس|ه ني  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

296485 ى|هلل بــــش|نوبــــ صموئيل سعد|بــــ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|2o6| يه بــــدوى|لبــــد|هيم |بــــر|محمود | مه لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

2463o8 يوسف محمد محمد دعبــــس ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

28794o لدين قنديل محمد قنديل|نور ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

236|25 ى |ي م|لسل|حمد موىس عبــــد|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

68|887 لسكرى|نيس |م محمد |نىح  حس| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

8o39|7 صف خليفه خلف|هدي ن ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

325699 د|لجو|حمدعبــــد|حمد محمد |جر |ه ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

83||34 حمد|لحميد |ندي محمود عبــــد قرص|ل|فنون جميله فنون 
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636926 | |ك عط|لمل|هلل عبــــد | |نه مسيحه عط|جىمي
هلل

عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

368298 لمغربــــى|لحديد عىل |بــــو|يتـــ مجدى | |حقوق بــــنه

893978 بــــوزيد |للطيف عىل |عىل عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

823225 ي حسن|ن سمي  ن|حن ج  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

53799 د|لجو|حمد عبــــد |لعليم |ء عبــــد |صف أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

7o58o4 بــــينى حس|مي  | ى محمد عىل|لشر ني  لمنصوره|هندستـــ 

|372|8 حمد منصور|هيم |بــــر|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

7|5|94 ف حسن عبــــد |محمد  بــــينى|لرحمن |رسر لشر لمنصوره|بــــ |د|

6|o469 تـــ خليل رمض حمد|هيم |بــــر|ن |أمي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

535273 لغنى عويض|لنبــــى عبــــد |ن محمود عبــــد |رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

878|35 يرينى رأفتـــ رزق جيد  | ي صىح 
سيوط|معهد فنى

27o968 | لحم|ء سعيد محمد محمد |سم|
ى
ق سكندريه|ل|صيدله 

4256|7 ى عىل|حبــــيبــــتـــ ع دل حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26|654 ى | لسيد|لعبــــد |حمد سعيد عشر ى شمس طبــــ عي 

|6o337 ى | ى |حمد حسي  ى حسي  بــــو حديد|مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o6867 لك محمد|حمد محمد م| لمنصوره|صيدله 

5o44o4 لعزيز|ح محمود عبــــد |لفتـــ|ر فرج عبــــد |مي سكندريه|ل|صيدله 

697885 م|لتـــه|م عىل فهىم |ء هش|سم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

2|436 حمد محمود|لد |خ| ن|ر هره|لق|ره |تـــج

784o94 حمد عطيه|حمد عطيه |محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5o3oo9 دتـــ|بــــ|متـــ |لق سل|لخ|يمنى عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

677695 حمد قرمد|ئل |محمود و لمنصوره|حقوق 

223835 ف محمود |ء |شيم عيل|سم|رسر هره|لق|بــــ |د|

263|56 حمد|تـــه |حمد شح|حمد |ن |حن شمون|نوعيتـــ 

86988| ن يشي عدلي يسي|جيل|م ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

522379 لسيد|هيم |بــــر|سهيله محمد محمود  ن|علوم حلو

899|85 لدين محمود محمد  |محمود عز  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

7oo634 لفى|ل|للطيف |زينبــــ محمد عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

892||7 ز |د عز|لجو|يدى عدل عبــــد|ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85576 ى|محمد مىح   حسي 
لدين عطفى لفيوم|علوم 
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9o5646 لحميد منصور |فرحه لبــــيبــــ عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

286o96 بــــ ضيف|لتـــو|محمد حسن محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

9o83|3 ى بــــهيج نصىح مجلع  نرمي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

6|4|o| لصيفى|ع |لسبــــ|وع |ر مط|من لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

832722 ر محمد|لستـــ|لحميد عبــــد|جر عبــــد|ه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

46o438 لعزيز عبــــيد|م طه عبــــد |نس حس|ن حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

478544 بــــو عجور|لسعيد |م محمد |سهيلتـــ هش هره|لق|م |عل|

373767 م|م|ئى سيد |حمد ه| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

875899 لحكيم محمد  |لدين محمد عبــــد|نور  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

324693 لعظيم|بــــ عبــــد|لبــــ|دل فتـــح |محمد ع ى شمس حقوق عي 

4|8995 بــــر|لسعيد رحيم مبــــروك ج|لرحمن |عبــــد |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

25|3o8 لعظيم نجم|م عبــــد|سل|يوسف  |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

||5633 ي
س محمد عيد|محمد حنفى عبــــ| دئى |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|

(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

224992 لحميد محمد|حمد عبــــد|لد |خ تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

83o58 لد مصطفى محمد|د خ|زي ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|35o73 ن محمود|حمد محمد شعبــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

346572 حمد|ح عجيبــــ محمد |هند صل ى شمس|د| بــــ عي 

8|4745 ى|ء محمد بــــيومي حس|صف ني  ي|بــــ |د|
|لمنى

68o376 لح محمد جعفر حسن|دل ص|ع لمنصوره|ره |تـــج

7o3368 ط|لبــــل|بــــو سبــــع |ن فهىم |عمرو رمض ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

755952 لح عىلي|هيم ص|بــــر|لح |ص عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|62548 لعزيز|هلل عبــــد |حمد مني  عبــــد | هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

69o797 لدين|ح |ر صل|لغف|د عوض عبــــد |لسيد نه| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8228o ل|بــــر وص|لد ص|عىل خ دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

8844o8 لكريم |بــــوبــــكر حسنى عبــــد|ء |سم| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

34397| لسيد|سم محمد|ل محمد ق|س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

259oo7 مصطفى مدحتـــ محمد عريض ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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8|564o طمه محمد محمد محمود|ف ي|نوعيتـــ 
|لمنى

8646| د|س محمد مر|حو| رن لفيوم|بــــ |د|

622o47 محمد عمر محمد عمر خليل معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

35859 ه محمود | مر|حمد محمود حسن ع|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|452|o ف عبــــد |حمد | |لك|لجليل عبــــد |رسر
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o8876 ى مؤمن فوزى  لم|بــــوس|نيفي  |بــــ طنط|د|

6865|4 ح|هيم فتـــ|بــــر|لسيد |سعيد | كريم عط ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

87o267 محمد عىلي محمد| ند|ر ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

273235 حمد محمد محمود|محمود  ره بــــنى سويف|تـــج

825854 لضوي|ن محمد |م عثــــم|كر| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

435o43 زن سعد تـــوفيق طليس|م سكندريه|ل|ره |تـــج

6|2675 لمنعم|حمد عبــــد|لسيد | |دين |صيدله طنط

37o459 ن|يه محمود عثــــم|لتـــ|رحمتـــ رجبــــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

839284 حمد|ء عىلي محمد |شيم ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

268o66 محمود عدل مبــــروك قشطه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|452|| ف كم|حمد | ل|لع|ل عبــــد |رسر تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

7o98o3 هيم محمد|بــــر|لسيد | |زينبــــ رض |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

497542 للطيف حسن عىل|لسيد عبــــد |ء |هن |حقوق طنط

49|o79 هلل محمد|روق عبــــد |لسيد ف|ر |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|o825  ج|لعر|هيم |بــــر|محمد عزيز 
ى
هلل|بــــ |ق لمنصوره|حقوق 

327575 لمعىط|لسعود عبــــد|بــــو |ئى |همستـــ ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

293642 هيم|بــــر|ن حسن |لسلط|رق |مهند ط ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

422|68 ق|لسو|هند فخرى محمد  سكندريه|ل|علوم 

854749 لح|ء محمد عىلي عزتـــ ص|رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3547|6 لجيد|لحميد عبــــد|جر محمد عبــــد|ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

254483 مد محمد هديه|حمد محمود ح| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

272539 حمد|روق |حمد ف|محمد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|428|9 لسيد عيد|م |هدير هش ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

328o47 هلل محمد محمد|حمد عبــــد| |كليتـــ هندستـــ بــــنه
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|2|338 د|لجو|عيل عبــــد |سم|حمد |نبــــيله   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

35o856 لعدل|ح محمد مرىس |بــــ صل|رح ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|3|943 لسيد محمد عمر|ء |ل| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

76442o |لسق|لد عىل عىلي |محمد خ ره بــــور سعيد|تـــج

7o6oo| ح محمد طه محمد عىل|لفتـــ|منى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4833|3 حمد|ن مرىس |م محمد رمض إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

423|54 بــــيتـــر مجدى بــــولس سيدهم سكندريه|ل|ره |تـــج

9|9|2 وع محمد|حمد محمد مط| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

75699| لمنعم|حمد محمد محمد عبــــد |ء |رس| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9o4763 ه رمض| ن محمد محمود |مي  ج|بــــ سوه|د|

538728 ن|لرحمن مجدى محمد سلم|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

5o|632 ن عىل|لحميد رمض|مريم محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||7274 ى سعد ي| ى|نس حسي  سي  ج|بــــ سوه|د|

23898| د سعد|ره سعيد رش|س لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|7o429 فظ|تـــم مصطفى ح|ن ح|نوره ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

8|8935 دق وهبــــه|مريم صموئيل ص ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

887332 دى |ل حسن ن|عمرو جم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22647| يم|لد|حمد عبــــد|ئى |محمد ه ن|تـــربــــيتـــ حلو

836346 نوبــــي محمد| لوف|بــــو|محمود  |نوعيتـــ قن

5|8o3o ى |رح ى|هيم ص|بــــر|بــــ حسي  دق حسي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3o662 ى|بــــر حس|لج|متـــ عبــــد |س|ر |من ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

879358 ي|ر
غبــــ |جميل فوزى ر| ئى سيوط|علوم 

6|2962 ع|لرف|محمد مجدى محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4o4479 ن|عىل سعيد محمد سيد عثــــم بــــ دمنهور|د|

295|86 حمد مصطفى فتـــوح|محمد  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

283422 هيم|بــــر|محمد | م زكري|ضىح حس ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

899687 مد |مد حسن ح|حمد ح| ج|ره سوه|تـــج

6||4o8 لدين عطيتـــ درويش|ء |ريم عل لمنصوره|علوم 
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63o6|o لمسيح|عبــــد | نوبــــ مجدى جرجس تـــوم|بــــ| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

68ooo2 لحميد حموده|در صبــــىح عبــــد |سعد ن ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

6|2725 لعزم|بــــو|حمد |طمه محمد |ف |بــــ طنط|د|

5o923| ن|لم|محمد ممدوح أحمد س ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

64o8|2 حمد|لسيد |كر |حمد ش| ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

424936 محمود عىل عوض محمد فرج سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

87752o ح سيد |لفتـــ|مه عبــــد |س|ئى محمد |م| سيوط|حقوق 

89863| لحمد عىل |بــــو|محمد سمي   ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

445885 لرحمن|لرحمن عبــــد |حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

6|39|4 ج |لجيوىسر فريد خف|محمود  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

753567 ي
مه محمود محمد|س| |دئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6|o9|8 ل|لجم|فتـــىح محمد محمد محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

4||o3| ى محمد|ء |نجل حمد حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

37424 ن حسن عىلي|يوسف رمض ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

3|2443 دى|له|ن محمود سعد عبــــد|نوره ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

76o8o6 قتـــ عص| لسيد|د |م نه|رسر بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

6o298o مه عمر سعد|س|ره |س لمنصوره|بــــ |د|

4|749| وى|لفد|ن |مجدى حسن مرج ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

82|9o2 ي فوزي|عص
ى
م عطفتـــ شوق سيوط|حقوق 

35o452 م|د محمد فتـــىح تـــه|دل عم|ع |بــــنه| هندستـــ شبــــر

23747o ن محمد|سعد عمر| ن|ر لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

438|8| ى|عثــــ ش|لبــــ|هلل عبــــد |نغم محن  عبــــد  هي  لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

496975 ي سليم|رس|
ى|ء جمعتـــ بــــسيوئى ن حسني  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|426o7 هيم محمد|بــــر|رق |ء ط|رس| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

5|7o9| ج|عيل رس|سم|ندي محمد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

626||3 لسيد|لسيد حسن |حمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

246o42 |لمهدى عط|لسيد |حمد |زن |م ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

8o4o82 ري عزيز طوسه|يكل م|م ي|طبــــ 
|لمنى
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365725 حد|لو|بــــو زيد عبــــد|حمد محمد | تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

3|59|2 حمد|د |حمد محمد رش|ء |رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

52o666 ئى|ئى رأفتـــ ه|ف ه|عف لفيوم|ر |ثــــ|

822587 ى صفوتـــ زكري د|عي| نيفي  ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

636|97 حمد هيكل|ن |حمد سليم|لرحمن |عبــــد | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

756729 حمد|زق |لر|محمد فتـــىح عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

25735| لمرشدى|لسيد |رص |لن|ء عبــــد|سم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

45o644 د|لدين مر|لد محمد بــــدر|نغم خ |ره طنط|تـــج

262565 د حمدى عفيفى عىل|عم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

29537 هلل تـــوفيق|هلل محمد عبــــد |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

485364 ى عبــــد |هلل فتـــىح |منه  لسيد|هلل |مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22749 لغنى|لمنعم عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4783o6 لسيد|ر |هيم مختـــ|دين إبــــر|ن سكندريه|ل|ره |تـــج

485662 ى  لفتـــوح محمد|بــــو |مريم رجبــــ حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85o|25 حمد|هيم |بــــر|حمد |بــــرهيم | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76|555 هلل|بــــو بــــكر محمد عبــــد |هيم |بــــر|عمر  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

265|84 جه|لح|هيم |بــــر|لجليل |محمد عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

925o6o ن |حمد عثــــم|حمد بــــخيتـــ | ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

6o2|7| بــــو حلوه|م |م|ل|جر محمد |ه لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

5o2945 عيل بــــدوى|مه محمد إسم|هلل أس|منه  سكندريه|ل|بــــ |د|

922o78 ى|ص لتـــوئى محمود |ز عىل |في  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4353o2 محمد سعد يسن| عل لشيخ|تـــمريض كفر 

82o36| س|مل عبــــ|د ك|محمد عم ي|بــــ |د|
|لمنى

|8937 لمجيد|رس سمي  محمود عبــــد|ي ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

893|32 لم |تـــه محمد س|هبــــه شح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

485o47 د|حمد حم|معتـــز محمد مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2669o| حمد عفتـــ محمد عفيفى|رس |حبــــيبــــه ي شمون|نوعيتـــ 

459547 ش|حمد محمود شوبــــ|خلود  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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8|o53 دل حسن محمود حسن|مجد ع| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2269|9 لشكور محمد|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|54224 م|حمد شفيق تـــوفيق هم| ى شمس|تـــج ره عي 

5|9o3o ن|يمن محمود عمر|ن |يم| بــــ دمنهور|د|

366439 ي|ر
لعزيز محمود محمد|عبــــد| ئى ى شمس حقوق عي 

27299o حمد|ء فنجرى محمود |سم| دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

888o38 لعزيز |هيم عبــــد|بــــر|رس مصطفى |ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

333963 ن محمد|متـــ رسح|س|ن |رسح ى شمس|تـــج ره عي 

4o3|6o حمد مرع|حمد |حمد |ندى  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

884989 ذىك | دل رض|مل ع| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

29o|49 ل|لع|زق عبــــد|لر|هيم عبــــد|بــــر|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

327885 ح عزبــــ|لفتـــ|محمود عزبــــ عبــــد |ره بــــنه|تـــج

|49|9o در|لق|رس سيد عبــــد |د ي|زي ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

767|63 بــــينى عسكر|حمد سعد سعد | لشر عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

639o|3 لمعىط|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |حمد |ن |يم| ن|طبــــ حلو

77687| ي|محمود 
|حمد محمود دئى ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

869756 هلل محمد فهيم محمد عىلي|عبــــد| ند ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

4987|9 لحفيظ|عيل عبــــد |لحفيظ إسم|ء عبــــد |أسم تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

333222 مه محمد معوض محمد|س|يه | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

62249| ي
لعظيم جمل|محمود عبــــد | دئى ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش

تـــ|لبــــ|ط

|8386 ي|ه
لسودتـــ|لعظيم |محمد فوزى عبــــد | ئى ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

27334|  دكروئى|م |ريه
ى
حمد مرزوق دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

862|46 م|لسل|ن عبــــد|م بــــدري حمد|له| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

338644 دى|له|لعزيز عبــــد|ء صبــــرى محمدعبــــد|حسن لمنصوره|حقوق 

8o3566 ي ص
ي يوسف لطفى

لح|لطفى ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

626338 لجليل|لدين عبــــد|لسيد محمد بــــىه |ندى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|35372 رص حسن محمد|حسن ن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|39o46 يه ى يوسف| ن زكري|مي  بــــشر ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

922532 فظ موىس  |تـــه ح|لرحمن شح|عبــــد ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

5o459| ح|لفتـــ|لغنى عبــــد |ئى محمد عبــــد |أم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |
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4o||5| لعزيز|ل محمود عبــــد |لو|دق عبــــد |لص|عبــــد  بــــ دمنهور|د|

762|68 ن|محمود عثــــم| ل عط|محمد كم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5|8456 ر|ن أحمد محمدعم|رحمه رمض ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

83|8o لعظيم محمد|ذ مؤمن عبــــد |مع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

256777 ى|ل عبــــد|م جل|ريه لعزيز مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|52452 سهيله محمد فتـــىحي عىلي  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

864737 بــــ|لوه|لعظيم عبــــد|لح عبــــد|زينبــــ ص دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

523849 ل مصطفى محمد فريد|معتـــز طل سكندريه|ل|حقوق 

773929 بــــ وجيه محمد شديد|شه زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

444924 حمد|لحميد |لحميد مصطفى عبــــد |عبــــد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

35986o ى|م شكرى لحىطى شفوق| رتـــي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

35|257 ن|محمد سعيد محمد شعبــــ ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

6o2376 ء مصطفى رجبــــ يونس|آل لمنصوره|صيدله 

3543o6 يف محمد محمود  لليثــــى|دهبــــ رسر ى شمس|د| بــــ عي 

|483o3 هلل محمد|د سيد عبــــد |سع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

265354 لخول|لعزيز |لمعبــــود عبــــد|نس عبــــد| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

37o892 ح محمود شبــــل|مروه صل |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

878|29 لد مصطفى درويش  |ر خ|من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o953| للطيف محمد|ل عبــــد|ء كم|ل| ي|بــــ |د|
|لمنى

487769 لمسيح سعيد خليل|دل عبــــد |نوبــــ ع|بــــ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

424oo5 لسيد عفيفى|ئى محمد محمد |م| سكندريه|ل|صيدله 

258467 ن سعد بــــيوم|يوسف شعبــــ ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|684o3 ئيل|ك روف|لمل|مريم جميل لطيف عبــــد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

52o296 لمجيد محروس|ء نجيبــــ عبــــد|رس| بــــ دمنهور|د|

89564o حمد محمود يوسف  |محمد  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

263o87 ى عبــــد|نجل ى|ء بــــحي  هلل بــــحي  ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

6||96o لعزيز|رس منصور عبــــد |ده ي|مي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o469 ى  لصعيدى|لح |لسيد ص|محمد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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225386 وى|لسخ|ن محمد |هدير رمض ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

||5254 ي|ر
ميىم منصور جورج | ئى ى شمس|د| بــــ عي 

62345o ندي مجدي محمد محمد هيبــــتـــ ط|معتـــ دمي|علوم ج

462946 ن|م شعبــــ|لسل|حمد محمد عبــــد|ندى  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

2|8234 لسيد|حمد |مح |د س|زي دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

6396o8 وى|حمد عىل حفن|ء محمد |سم| زيق|لزق|عه |زر

4|69o| ه بــــ عي سليمه|لسبــــ|د |سم عو|ني  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

4o4|92 |حمد |لدين |ل |حمد جم|يمن |لرحمن |عبــــد 
ظ|لم

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6253|4 لجليل|م حسن عبــــد|لسل|مه عبــــد|س| |لي|د زيق|لزق|حقوق 

92|277 ل خليل |ئيل سوري|ره ميخ|س ج|أللسن سوه|كليتـــ 

45o|57 وى|لخرصى|د محمد |هر فؤ|محمد م |هندستـــ طنط

765o65 ف محمد عبــــيد|يه | رسر صيدلتـــ بــــورسعيد

545||7 |دى فرج سعد فرج حن|ش لمنصوره|حقوق 

8|3o9o سيوس رزق|ثــــن|مي  رزق | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4|5|9o ن|ندين محمد محمد محفوظ سلط لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

23297| ى محمد حمدي|مريم  حمد حسني  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

629848 حمد|دل طلبــــه محمد سيد |رق ع|ط زيق|لزق|ره |تـــج

64393| هيم|بــــر|حمدى محمد |ح |مريم صل زيق|لزق|بــــ |د|

35666| لسيد عىل|مل |لسيد ك|ء |شيم | معهد فنى تـــمريض بــــنه

952|8 ى صل|ي هيم سعيد|بــــر|ح محمد |سمي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

284o69 ف ه|شم |ه شم|حمد ه|شم |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|8o75 شتـــ|لحميد عك|روق عبــــد |حمد سعد ف| لشيخ|بــــ كفر |د|

353o56 عمر مجدى سيد بــــيوم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6|7543 ن عويضه|لحليم عثــــم|جر عبــــد |ه معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

23595o ف سعد عىل|نغم  رسر ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

33o393 لسيد|سلىم سعد فرج  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3384o5 ف عبــــد|ن |رو يد|لحميد محمود ق|رسر |بــــ بــــنه|د|

829o35 ل|لع|دل عىلي عبــــد|هيم ع|بــــر| ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

35o725 |لمقصود عىل ند|ن عبــــد|ء شعبــــ|سم| هره|لق|ج طبــــيع |عل
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|79287 هيم|بــــر|حمد سعيد بــــسيوئى محمد | |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

4o253o لسيد عطيه|لسيد عطيه |هلل |منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|323| م|لغنى هند|محمد محمد عبــــد | رن ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

42|332 لففى|ح |لفتـــ|آيه حمدى محمد عبــــد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

328553 ى|هيم ش|بــــر|هيم عىل |بــــر|محمد  هي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

648392 لىح محمود عىل|م عبــــد |عز س م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

632583 ر محمد خليل|لحم|حمد |هيم |بــــر|ن |يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

779579 هلل|كريم مصطفى محمد عوض  زيق|لزق|ره |تـــج

689o|5 ف يحن  يوسف س|يحن   لم|رسر لمنصوره|عه |زر

6|9983 ى|بــــر|ن |هند شعبــــ هيم محمد حسني  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

863927 ري|لقمص زخ|فظ |رفقه قصدي ح دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4556|4 هيم محمود|بــــر|محمود محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o7o53 ى محمد ربــــيع مصطفى |ي لسيد|سمي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

295869 فل|وي ن|لحميد خل|م عبــــد|هش ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|48ooo لدين|لمنعم عمر زين |لمنعم محمد عبــــد |عبــــد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

6|468| لحميد يوسف|د عبــــد |يتـــ محمد حم| |تـــربــــيتـــ طنط

347|67 وي|لفرم|م |م|د فتـــىحي |ء عم|عل ى شمس حقوق عي 

|78656 ى |حمد م| بــــوزيد|هر حسي  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

88|oo3 ى محمد عىل | حمد |يه حسي  سيوط|عه |زر

273o3| لعزيز محمود|رضوى محمود عبــــد لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

5o5364 ئيل|هبــــم ميخ|بــــر|رك نعيم |م |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

6367o| هلل|م عبــــد|لسل|محمد مصطفى عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48o5|6  شح|للـه فتـــىح |عبــــد 
ى
تـــتـــ|لدسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

32o|29 ح|لفتـــ|لعزيز عبــــد|هر عبــــد|ن م|نوره ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

428426 شور|ن ع|ندى عطيه سعيد محمد سليم |ره طنط|تـــج

758785 دل جمعه يوسف|محمد ع لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

774432 لسميع متـــول حسن|عىل عزتـــ عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

|32344 حمد|رق سعيد سيد |سلىم ط هره|لق|ره |تـــج
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439|9| رك|ن فرج مبــــ|ء محمد شعبــــ|ل| لشيخ|طبــــ كفر 

8|9322 تـــه|لودود شح|طه عبــــد| ثــــري ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

693866 |لرحمن |رس عبــــد |يدى ي|ه
ى
لدسوق ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى

3329o9 ى عبــــد|سل|كريم  زق|لر|م حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

66279 لغمرى|دى |كريم محمود محمد ن لفيوم|ضتـــ |علوم ري

34o654 ر|حمد محمد نو|ن محمد |رو ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

544364 لحميد عىل عفيفى |ن يشى عبــــد|يم| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

785284 هيم محمد|بــــر|م منصور |ريه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|52358 لسفىط|زق |لر|ء عىل محمد عبــــد |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

75|577 م بــــكي |لسل|لسيد محمد عبــــد |محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

|22|6o محمد ثــــروتـــ رزق فهيم لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2|o38 ح حسن|لفتـــ|محمد حسن عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|676 ى|م خي  عبــــده| رض| رتـــي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6972o6 ى ز|دل |م ع|عص هر|مي  لمنصوره|حقوق 

64864 ف عبــــد|رس |ف در|لق|ر عبــــد|لستـــ|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

8o43|7 ل سيد|ن عىلي محمد كم|يم| ي|طبــــ 
|لمنى

4849o3 هيم محمد|بــــر|زق |لر|هلل محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

355o53 لعزيز محمد|لدين عبــــد|م |ء حس|ول ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

79525 لسيد|مل |م ك|سل|ر |من ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

6o4o93 ينى|لجن|د عىل |ج  حم|عمر ن |صيدله طنط

5|85|7 عيل حسبــــو|سم|ر مصطفى محمد |من بــــ دمنهور|د|

46o5o8 بــــو شنبــــ|ل محمود |مه كم|وس|دى |ش ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

35o4|9 د|لجو|لمنعم عبــــد|متـــ عبــــد|س|حمد | ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

339||o يتـــ ربــــيع فتـــىح محمد| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

646464 شم|بــــ عبــــده ه|لوه|حمد عبــــد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

838427 لد سنبــــل محمد|د خ|جه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

44526| ى|لل|لرحمن يشى عبــــد |عبــــد  ه محمد حسني  ج|بــــ سوه|د|

357935 لرحمن|ح شلبــــى عبــــد|محمد صل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

475578 هيم|بــــر|م محمود |محمد هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 9811 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

878669 حمد |نور |محمد سيد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6ooo|2 ى |تـــم رمض|محمد ح ر|لجز|ن حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

33224 ى عبــــده|رس حس|هدير ي ني  هره|لق|ره |تـــج

336626 حمد|ل |ئل جل|ندى و ى شمس  تـــمريض عي 

7|2896 د|لضي|حمد |محمد | ر|ي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|4|42 |لح |لح محمود ص|لح محمود ص|ص
وى|لبــــهنس

عه مشتـــهر|زر

5o69o2 هيم|بــــر|قوتـــ خليل |رحمه محمود ي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

452469 ضى|لدين عزيز ر|عمر محمد نور |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4653|5 لسيد محمد نمره|محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

62766 لعظيم محمد|ء محمد عبــــد |شيم ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

52626| يوسف محمد حسن عيد جمعه سكندريه|ل|هندستـــ 

224o47 لسيد|لمجيد محمد |سهيله عىل عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o4334 بــــوحلوه|لسيد عبــــيد محمد |ن |مرو سكندريه|ل|حقوق 

24|522 شم محمود|رحمه محمد ه ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

857732 هلل|حمد فرج محمد عبــــد| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

27o842 حمد|ح معوض |لفتـــ|رحمه عبــــد لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

4339|3 بــــيل|للطيف ق|هيم يشي عبــــد|بــــر|ده |غ |عه طنط|زر

84654| حمد|مل عىلي محمد | دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

5|8298 لحميد محمد فلفل|لمنعم عبــــد |مروه عبــــد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

22849o هيم مسلم محمد|بــــر|رص |س ن|ين| ى شمس|د| بــــ عي 

49892o رتـــ|هند محسن محمود عم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

827o93 ء فضلون محمد محمد|سم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

857o92 ي|بــــر|ق |سح| هيم يعقوبــــ بــــشر ي|طبــــ 
|لمنى

252473 حمد محمد سليط|ء |شيم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9|64o| لمحسن عىل |ن عبــــد|مروه شعبــــ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7624|9 هيم|بــــر|رى عبــــده |لهو|لسيد |مؤمن  هندستـــ بــــور سعيد

|37956 لم عىل يونس|مصطفى س دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

832o2 ء محمد حسن طه محمد|ل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

||9269 دى سعيد لمع جريس|ش ى شمس|تـــج ره عي 
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|76649 م|لسل|لعظيم عبــــد |حمد عبــــد |جميله  تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

247476 لسيد|ح محمود |لفتـــ|ذ عبــــد|مع ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

238829 هيم سيد|بــــر|تـــفى سيد  سيه|نوعيتـــ عبــــ

92o42o ن  |ل عىلي|لع|د عبــــد|فؤ| لي|د ج|طبــــ سوه

267385 فظ بــــدير|لح|لد عبــــد|ل خ|بــــتـــه| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

632||2 هيم|بــــر|ل |لرج|لد عز |ء خ|رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

34o977 بــــوريه|لسيد يوسف |لسيد |محمود  ى شمس|تـــج ره عي 

|48533  محمد|لبــــ|م عبــــد |هبــــه هش
ى
ق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|38|2| شبــــل عطيتـــ غنيم| حمد رض| ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

69o964 لسيد عنتـــر مسعد|محمود  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

78o955 وى|لشبــــر|هلل |حمد فتـــىح عبــــد | ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

4o868o ضى|لحليم حسن ر|رضوى محمد عبــــد  |حقوق طنط

6o38| ى يوسف|رس| ء يوسف حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|36258 بــــسنتـــ حسن عىل حسن ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

48453| ن|ن محمد سليم|دل رمض|بــــر ع|ج سكندريه|ل|حقوق 

628687 عيل|عيل خليل إسم|لرحمن إسم|عبــــد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

43389 ى|س ره سيد خليفه حسي  هره|لق|ر |ثــــ|

236267 بــــوعىل|ح سعد |ء صل|سم| هره|لق|ره |تـــج

46464 لك|لم|لك محمد عبــــد |لم|ده عبــــد |غ حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

228|25 س|عمرو محمد سيد عبــــ| دين ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

688769 حمد سمره|مل |جد محمد ك|حمد م| لمنصوره|ره |تـــج

|64887 لحميد محمود|هلل محمود عبــــد |منتـــ  ن|حقوق حلو

33292 مل بــــرسوم|بــــرسوم ك| م رض|ريه هره|لق|علوم 

3|5772 تـــ عم ر|بــــو ن|د حمدى |ني  ى شمس|د| بــــ عي 

6367o4 لدركس|لمنعم |فظ عبــــد|محمود ح زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89697o حمد |ل محمد |حمد جم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

264345 لبــــهنس|لمقصود |مريم محمد عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه
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|7o566 هيم|بــــر|ح محمد |حمد صل| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

453|7 محمد محمود محمد محمود هره|لق|ره |تـــج

|47|59 عيل|سم|لموجود |بــــسنتـــ خلف عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

82|952 ن|يه منصور ربــــيع عثــــم| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

428988 ج|ن يوسف سيدأحمد يوسف حج|إيم |طبــــ طنط

4398o3 |لنج|بــــو |ن |رس يوسف رضو|يمنى ي لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

64|794 هيم سمك|بــــر|حمد |عىل | ند زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

57|48 ف رجبــــ محمد|ء |رس| رسر علوم بــــنى سويف

|59494 لسيد|رتـــ حسنى محمد |س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8446o حمد|حمد بــــكري |ديتـــ |ش ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

662o4 لسيد|زق جودتـــ |لر|حمد عبــــد | لفيوم|هندستـــ 

|44327 يوسف مدحتـــ محمد محمود هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

92356| زم فتـــىح محمد عىل |حمد ح| ج|حقوق سوه

545|o2 هيم|بــــر|لرؤف |هيم عبــــد |بــــر| |رض سكندريه|ل|بــــ |د|

3867| حمد محمد كشك|قرنفله  ى شمس|زر عه عي 

222o9o لرحمن محمد|ره محمود عبــــد|س ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|74o3 هيم|بــــر|لدين |بــــ عىل |يه|حبــــيبــــه  هره|لق|علوم 

523479 ى فرج جرجس|يكل سمي  بــــش|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43|548 بــــو عطيه|حمد محمد |عمر  ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

84o699 ي عىلي|لر|هيم عبــــد|بــــر|محمد 
ضى ن|سو|بــــ |د|

875|4| يم |لد|لعزيز عبــــد|عيل عبــــد|سم|حمد | سيوط|بــــ |د|

|6o4|| لم|د س|لم فؤ|د س|فؤ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

757|39 ي|ر
حمد|لمعىط |لسيد عبــــد |محمد | ئى عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

5|4692 ى|حمد |حمد محمد |يتـــ | لبــــحي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

28||34 ى محمود عىل محمد|ره |س مي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

8||2|o بــــ|لوه|حمد محمد عبــــد|محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

259364 يف محمد عبــــد |شيم د جمعه|لجو|ء رسر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

432879 مود|بــــو ع|مد محمد |ن ح|يم| |ره طنط|تـــج

689|76 ود|لغنى د|هلل محمد عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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2|2869 د محمد حسن مىك|عمرو عم سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|59795 لرحمن|لسيد عبــــد |جر محمد |ه هره|لق|علوم 

623885 ى كرم محمد يشى |د لغريبــــ|لي  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

23||93 حمد محمد زىك|كريم  هره|لق|علوم 

9|7452 لربــــ  |د |ء عز حسن ج|سم| سيوط|حقوق 

24948| يم|لد|يمنى محمد محمود محمد عبــــد سكندريه|ل|صيدله 

9|4o|6 س  |تـــ عبــــ|رس بــــرك|رحمه ي ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

85o359 لحفيظ|لد عزمي عبــــد|محمد خ ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

8|962| لحكيم|محمود محمد عبــــد| لي|د ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

269|23 ين مديح فريد بــــقوش شي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|5445| زى|حمد حج|حمد محمد بــــشي  فتـــىح | ن|ضتـــ حلو|علوم ري

7|||66 |لعر|لحسن |بــــو |رق محمد |ء ط|لشيم|
ى
ق لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

787o67 لغنى|ل عبــــد|مريم محمد جل زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

335|88 حمد|تـــ |لح شح|ء ص|سم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

423|6| ى|م متـــول عبــــد |محمد هش لعزيز حسني  سكندريه|ل|بــــ |د|

|5885| زن وليد حمدى محمود|م هره|لق|ره |تـــج

222385 وي|يه سمي  سعد محمد فرم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

76384o م|لسل|رص سعد عبــــد |محمود ن حقوق بــــورسعيد

69724o لسعيد|لسيد |دل |ن ع|دل رمض|ع ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

85o623 لسيد مسعود عليوه|م محمود |بــــس سيوط|حقوق 

37729 ي بــــه
ي |ء|حسنى

لسيد|لدين حسنى ن|ضتـــ حلو|علوم ري

283762 بــــ|لتـــو|زق عبــــد|لر|زق عبــــد|لر|عمر عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|36|47 م|لسل|دي محمد عبــــد |له|رتـــ حسن عبــــد |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

42o96o لق|لخ|لسعيد عبــــد |لق |لخ|يمن عبــــد|ن |يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

763445 هيم|بــــر|د نبــــيل حسن |شذى عم ره بــــور سعيد|تـــج

546593 وى محمد|جدتـــ صبــــرى محمد هند|م عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

352|34 ل|لفل|عزتـــ محمد عزتـــ محمد حسن  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

752565 لسيد محمد|يمن |حمد | ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

5o5|44 بــــ|حمد محمد رح|ء |عل سكندريه|ل|عه |زر

55393 لمحسن خليفه|حمد نجيبــــ عبــــد | ره بــــنى سويف|تـــج
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683942 دى|لجل|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|مجد |لينه  لمنصوره|علوم 

|7|o84 ن ميل محفوظ نجيبــــ| |مي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

55688 ى عبــــد  لمحسن سيد|محمود حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

862296 ى محمود ي محمود حسي 
مصطفى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

9o86|4 ف |حمد خل|طف |ء ع|صف ج|عه سوه|زر

4235|9 لحميد|خلود محمد محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|4872 دى سمكه|له|طمه حمدى عبــــد |ف لمنصوره|حقوق 

3|276 هلل|هلل محمد عبــــد|مريم عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

625|98 هيم|سلىم أيمن محمد إبــــر ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

43|o5 حمد|هر جمعتـــ |دهم م| هره|لق|حقوق 

266549 ي
بــــينى|محمد رجبــــ | دئى لشر لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

232|96 م|لسل|يوسف عيد حسن عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6oo6|2 ي محمد |محمد ه
ى|هيم ش|بــــر|ئى هي  ي صىح طنط

|معهد فنى

|36335 ى|م محمود فؤ د حسي  سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

44226| لغنى حسن كريم|كريم محمد عبــــد |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

69732| لسيد محمد|حمد |لسعيد |مديحه  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

863o7o هيم|بــــر|ل عىلي |حمد كم| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

543o98 ى|لمحسن |ء مصطفى يوسف عبــــد |هد| لزهي  |صيدله طنط

64o44 حد|لو|لد مصطفى عبــــد|محمد خ ن|حقوق حلو

9o9o28 مل محمود |عمرو مصطفى ك ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

69o24 م معوض|لسل|ل عبــــد |ء جم|دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

879o95 لمقصود |م محمد محمود عبــــد|وئ سيوط|عه |زر

6o|848 |هلل مهن|سط ضيف |لبــــ|محمود عبــــد  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

242743 |مصطفى عيد 
ى
ى دسوق مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|27| لسيد|سط |لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|سمر  هره|لق|بــــ |د|

633695 ي|ر عر|ئى مختـــ|محمد ه
ى
ق زيق|لزق|بــــ |د|

64|397 ي
لعزيز غنيم|عىلي عبــــد | دئى ي تـــمريض 

زيق |لزق|معهد فنى

694o82 حمد شفيق منتـــرص|محمد  لمنصوره|هندستـــ 

25o||2  |لبــــ|لدين عبــــد |ء|ره محمد عل|س
ى
|ق
وى|لطنبــــد

ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 
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4767|2 حمد رجبــــ|حمد محمد |ردينه  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

6755|2 بــــون|ن ص|فرح محمد محمود رمض لمنصوره|بــــ |د|

2|779o ى عبــــد لرحمن|بــــ سعيد عبــــد|لوه|حني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

279|3o لمجيد موىس|محمود جمعه عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5o433 لمطلبــــ|ن عبــــد |محمد سيد عثــــم ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

258624 ق|لحليم |لحليم عبــــد|رس عبــــد |حمد ي| وى|لشر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6|7o66 محمد أبــــو ملوه| ء زكري|عىلي ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4|54|5 وى|لشل|حمد |ن |حمد رجبــــ رمض| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

83o837 نوس|سطف|نوبــــ لطيف بــــولس |بــــ| ن|هندستـــ أسو

227|25 ه|لد عىل خ|حمد خ| لد عمي  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

|765o9 لح|محمد حسن ص| ن|ر سيه|نوعيتـــ عبــــ

225476 ج|سلىم سعيد محمد محمد فر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8468o7 ود|حمد د|حمد محمد | ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

439292 ى عىل  وى|لفرم|ندى خي  لشيخ|بــــ كفر |د|

529825 ن|هيم مرج|بــــر|لسيد |هيم |بــــر| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

|45656 ل|لع|حمد عبــــد |ل |لع|محمد عبــــد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

769994 حمد محمد خليفتـــ|ء |دع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

5o5533 ن|حمد محمد رمض|رص |حمد ن| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75783o هيم عبــــد ربــــه محمد|بــــر|ء |رس| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|62o39 م سعيد حسن|حمد عص| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6687o حمد عىل|شور |ء ع|رس| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

42|862 لحميد عطيه|لحميد فتـــىح عبــــد|فتـــىح عبــــد ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8o6793 بــــ|لوه|حمد عبــــد|ر عمر |من ي|بــــ |د|
|لمنى

7o6794 ن|لسيد رمض|لعربــــى |لسيد |رفيع  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

54|278 ل|لع|لرحمن عبــــد |محمد أحمد حسن عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

359475 لسميع محمد|لسيد عبــــد|ء |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

45|o|6 قرع|ل|هيم |بــــر|د موىس |ذي لمنصوره|حقوق 

329o75 ى جم| يد|بــــورسيع محمد ف|ل |مي  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

242537 ويش|لج|حمد محمود عىل |لد |خ هره|لق|ره |تـــج

25o|2o لشخيبــــى|هيم |بــــر|ندى مصطفى عىل  |صيدله طنط
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34|675 لكريم|حمد عبــــد|لحكيم |يتـــ عبــــد| سيه|نوعيتـــ عبــــ

25936o ر محمد نرص|لغف|رس عبــــد|بــــ ي|رح ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

45oo22 لحميد|ل عبــــد |هيم جل|بــــر|حسن  |بــــ طنط|د|

5o3237 ن محمد عطيه طه عىلي|نوره سكندريه|ل|بــــ |د|

235369 لغنى|م فليفل عبــــد|ل عص|طل |ضتـــ بــــنه|علوم ري

28|735 ى ى سيد حسني  سيد حسني  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

3|4483 ف سعد محمد سليم|عمر  رسر ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

3584o3 لد محمد غريبــــ|ندى خ ى شمس علوم عي 

58639 لليل|بــــو |ن |ندى مجدى شعبــــ حقوق بــــنى سويف

869269 دي|عبــــ| ء محمد عط|رس| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8588o2 ف محمد عبــــد|ح |سم ي|لك|رسر
ى
ق ي|بــــ |د|

|لمنى

8o2|82 ى مل صليبــــ|ولسن ك| مي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

32o4|9 رص جمعه حسن|ن ن|نوره هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|254o7 ي|د
ئى محبــــ فهىم بــــرسوم|ل ه|ئى ى شمس هندستـــ عي 

46oo37 لدين عىل نرص عىل|يمنى نرص  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7o338 حمد|معتـــز مصطفى مخلوف  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

548o74 م محمد مصطفى فهىم متـــول|ر إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

92||42 حمد |ئى محمد عىل |ه ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

487664 ل|لع|رق متـــول محمود عبــــد|محمد ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

649526 لسيد رزق محمد رزق| زيق|لزق|حقوق 

3o7|5 حمد|ح محمد |هدى صل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|2578 تـــبــــ جمجوم|حمد ر|مح |حمد س| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

26|943 لرحمن غنيم|مد عبــــد |ن ح|محمد رمض ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

626272 م|د محمد تـــوفيق سل|هر رش|آيه م زيق|لزق|حقوق 

2o984 ى عىل|عىل ممدوح ي سي  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

438945 ى |ح هلل|بــــ |لسيد ج|زم بــــشر لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

7|2972 لعصفورى|لرحيم |لسيد يوسف عبــــد |ندى  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

754533 م|لسل|ء جعفر محمد محمد عىلي عبــــد |نجل عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4878|7 لدين محمد مبــــروك|محمود محمد عز سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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42323 ف عبــــد |ء |لشيم| بــــ بــــيوم|لوه|رسر تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

2|3742 مه تـــوفيق محمد|س|فرح  ى شمس|تـــج ره عي 

6||263 محمد وحيد وحيد عيس |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

6o4969 دل فتـــىح سند|هلل ع|منتـــ  | تـــمريض طنط

489o74 د|لجل|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|سلىم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

623o49 لنبــــي|رق محمد سعيد محمد حسبــــ |ط  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

87|549 محمد محمود يوسف حسن ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

33365o عيل|سم|وى |م صفط|م|محمود  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

896639 سعد نصىح سيحه  |ره |س ج|علوم سوه

273o7 ن محمد|هيم شعبــــ|بــــر|ن |يم| ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

328732 حمد|فتـــ نرص |نور ر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|5o|72 عيل محمد|سم|يمن |عمر  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

45o763 لسعودى حبــــيش|ن محمد |نوره تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

697|37 محمد طه تـــوفيق قرئى محمد لمنصوره|هندستـــ 

758599 ن|رك سليم|يه محمد مبــــ| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6|553 حمد|ل منصور |لع|ء عبــــد |رس| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

775o6| در|لق|م زىك محمود عبــــد |عص| رن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8448| ى طه |طه  ى عبــــد |مي  لعليم|مي  حقوق بــــنى سويف

232677 لدين سيد مصطفى|ل |جم| تـــفى محمد رض هره|لق|ره |تـــج

79|334 دق خليل|لص|ء محمد محمود عبــــد |رس| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

24||29 ى محمود|يه|محمد  بــــ حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3636o2 لعظيم|حمد عبــــد|لعظيم |طمتـــ عبــــد|ف ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

34999| طمتـــ مصطفى سعيد حسن|ف |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|29|88 حمد|للطيف |يمن عبــــد |لرحمن |عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

766998 شم محمد عطيفى محمد|محمود ه ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

649374 د محمد نسيم محمد|منى عم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8574|2 ي حليم صليبــــ موىسي خي  ي|عه |زر
|لمنى

92425 حمد|د |سيف محمد فؤ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o4575 لسيد محمد|محمد | عزتـــ رض ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى
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236|48 ف حسن |ن |يم| حمد بــــكر|رسر هره|لق|ره |تـــج

762265 ى محمد|د عبــــد |عم لمحسن محمد حسي  صيدلتـــ بــــورسعيد

6|3|3 يتـــ|ر محمد طرف|عمر مختـــ |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

235242 ف فوزى |يوسف  |لنج|بــــو|رسر هره|لق|حقوق 

42852| يد|سحر محمود محمد ز |بــــ طنط|د|

6|2563 م نرص|م|هيم |بــــر|يمن |ميه |س زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4o5|95 د محمد محمود محمد يوسف|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|o6|3 ى|ء رزق |ندى عل حمد عطيه حسي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

888|43 رق عىل حسن  |مصطفى محمد ط ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8o45o9 ي محمد عىلي|سلىمي محمد 
لحسينى ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

| |لمنى
لجديدتـــ

258245 د محمد|محمد طلعتـــ فؤ ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

69|84| لمنعم|محمود وليد محمد يوسف عبــــد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

897768 لحميد|طمه عىل خليفه عبــــد |ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

94458 طف محمد محمود|يمن محمد ع| ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

637589 بــــتـــ عمر|محمد عمر محمد ثــــ ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

86o2o7 ن|لىحي مهر|ن عبــــد|لد كسبــــ|خ زيق|لزق|حقوق 

8|57o6 شد|نور سعد ن|ندي |س ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

863595 تـــ فخري سعد|ريوس نش|مك ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

364864 ى|زم وجيه عبــــد|ح للطيف حسي  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2435o7 ه عبــــد| حمد|لدين |لكريم سعد |مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

52665 هيم محمد محمد|بــــر|حمد | صيدله بــــنى سويف

265372 لسميع عجور|لرحمن سعيد عبــــد|عبــــد هره|لق|ن |سن|طبــــ 

6|6252 ى عبــــد |خلود كم هلل بــــكر|ل حسي  ط|بــــ دمي|د|

87ooo8 حمد|طمه سيد عىلي |ف ن|سو|بــــ |د|

46277 م|م|حمد سيد عبــــدتـــ | عه مشتـــهر|زر

|63384 سلىم محمد محمود رسور فرج سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |
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|2o57o لسميع|حمد عبــــد |يدى منصور |ه لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

433469 حمد سيف|لسيد |حمد | |صيدله طنط

33||o| لح محمد عىل|حمد عىلي ص| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

327567 لمجيد|جر سيد محمد عبــــد|ه ى شمس|د| بــــ عي 

|3754| لس ط هيم منس|بــــر|رق |كي  ى شمس طبــــ عي 

622565 لدين محمد محمد|رتـــ سعد |س ط|بــــ دمي|د|

92|978 حمد |بــــر عىل |ن ج|نوره دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6o7|2| لحسينى|رص محمد |دولتـــ ن |بــــ طنط|د|

42276o ز|لبــــ|حمد محمد فرج | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4|3o35 تـــ|لزي|م |لسل|حمد عبــــد|يه | |تـــربــــيتـــ طنط

44o873 هلل|لسيد عبــــد|تـــ |ح نش|لفتـــ|عبــــد ط|معتـــ دمي|علوم ج

45|933 لم|تـــه س|لم محمد شح|م س|ريه لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

7553|4 سط مصطفى محمود محمد|لبــــ|هبــــه عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

697567 لسعيد بــــرغوثــــ|هيم |بــــر| |محمود رض لمنصوره|صيدله 

85o5|5 بــــوبــــكر|هلل |محمد رفعتـــ عبــــد لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

4|57o5 وى عمر|محمد سمي  محمد هند ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

7633|8 ضل|لسيد يوسف ف|هيم |بــــر| |تـــسنيم رض طبــــ بــــورسعيد

22646 هلل|لسيد عبــــد |رص |حمد ن| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

2776o5 س|سمي  سعد متـــي| رين|م ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7|7oo4 هيم|بــــر|هيم فتـــىح |بــــر|زينبــــ  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

48o63 روق محمد|ل ف|در جم|ن ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6|57|3 محمد عبــــده تـــوكل حريز ط|حقوق دمي

|5o548 روق عبــــده|محمود وجدى ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o34|4 وى|لمك|عيل |سم|لسيد حسن |ر |من زيق|لزق|بــــ |د|

645|77 زى|ور وليد محمد غ|أس لمنصوره|بــــ |د|

2853o3 يف  ن|لرؤوف رمض|يمن عبــــد |رسر ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|32956 هدى عزتـــ تـــوفيق عيس هرتـــ |لق|تـــمريض 

699785 ل|هيم هل|بــــر|ل |هل| دين لمنصوره|بــــ |د|

534987 تـــه سدوس محمد|د شح|ن رش|نوره لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ
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369|7o م عقل|م|رق مرزوق حسن |حمد ط| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|5764 محمد سعد خليل بــــحبــــح| رض بــــ دمنهور|د|

5|996o لم|ء بــــدوى محمود س|سم| طبــــ بــــيطرى دمنهور

67345 لعظيم عىل|محمود عىل حسن عبــــد  لفيوم|بــــ |د|

5|69o ل جمعه|ل جل|ن جم|نوره بــــ بــــنى سويف|د|

835o84 هلل|ج عبــــد|لحج|بــــو|لطيبــــ |م محمد|ريه دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

785449 لرحمن محمد|لرحمن عبــــد|ء محمود عبــــد |سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

|45837 مل|م محمد ك|سل|مه |س| هره|لق|حقوق 

5|4653 بــــ عىل عمر|لوه|ج  عبــــد |ئى ن|م| بــــ دمنهور|د|

2326|5 ف ك| |ند لق محمد|لخ|مل عبــــد |رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|8259 ن|هلل سليم||يز عط|د ف|ميل ي|بــــ |د|
|لمنى

782263 لرحمن|لسيد عبــــد |محمد فتـــىح  زيق|لزق|حقوق 

44996 ن خليل|محمد طلعتـــ رمض ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

793953 حمد|حمد محمد |حمد |ل |كم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

835898 ى بــــهلول ع شور محمد|نرمي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7|26|6  |محمد مصطفى 
ى
وى|لطنط|حمد |لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

879|68 ل عىل حسن |ء جم|رس| سيوط|تـــربــــيتـــ 

28285 م عطيه عىل|حمد عص| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

62o628 ل|لجبــــ|حمد |ئ  |محمود محمد رج ط|هندستـــ دمي

336873 يف فهىم حنفى فهىم رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

6o538o لعسيىل|يمن محمود عبــــده | |ن|نرف لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

628o77 لجليل|لعزيز عبــــد|لسيد عبــــد|ن |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

498845 د|ء محمد محمد ميل|صف تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

435393 ى|لعزيز |لسيد عبــــد |ء |رس| حمد حسي  سكندريه|ل|صيدله 

5|5|2| ي عبــــد |مي د|د عطيتـــ ج|لجو|ده خي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

5|o|8 حمد وصفى محمد|عمرو محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

2|6347 لحليم|ل عبــــد|حمد كم|لدين |سيف  ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

79|5o3 لخولي|د |لسيد عو|هند عىل  ج|بــــ سوه|د|

26o862 فيتـــ|لم ع|ل طلعتـــ س|بــــتـــه| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

445o7 ى محمد رمض ن|حمد سليم|ن محمد سيد |نرمي  هره|لق|ره |تـــج

9|5|28 هلل |هلل جرجس فرج |عبــــده فرج  سيوط|بــــ |د|
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|349o5 يف محمد غنيم يوسف رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

85|o46 لرحيم محمود|ء حسن عبــــد|لشيم| دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

49|95| ل|لع|حمد عبــــد|لحميد |ء مسعد عبــــد|صف ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

753962 دق|صبــــرى يوسف ص| سي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

63889 عيل|سم|لدين مني  طلبــــتـــ عىل |عز  لفيوم|حقوق 

2949|6 م|محمد محمود عىل عل |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

2|777| ي|لق|لمعتـــصم |رس |سلىم ي
ضى هره|لق|علوم 

2455o2 ل محمد عىل عويس|ده جم|غ هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

6o3446 حمد عىل مرىس|ر |من ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

68|54| د|حد حم|لو|لح عبــــد |يمن ص|محمد  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

444693 لفتـــوح زغلول|بــــو|لغنى |عزيزه محمد عبــــد  لشيخ|علوم كفر 

42|9o3 يد|ئى محروس محمد ف|مؤمن ه |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

535227 ن|لرحمن سليم|محمود محمد عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

638644 تـــتـــ|هيم مصطفى شح|بــــر|مح |ء س|دع زيق|لزق|صيدله 

|63o42 ر موىس|م مختـــ|سلسبــــيل عص ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

698733 حمد|لمول |لمول عبــــد |حمد خميس عبــــد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

755283 لسيد|فظ |لح|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد |زهره  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

856382 حمد|شور عىلي |رس ع|ي ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

2692o3 ن|لمعىط عثــــم|جر حمدى عبــــد|ه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

359984 لد يونس يوسف|ن خ|يم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|77442 مصطفى كرم بــــدر مصيلىح حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

5o9843 ي محمد |محمد رمض
ر|لنج|ن مصطفى سكندريه|ل|طبــــ 

476465 ى محمد|فع عبــــد |لر|حمد عبــــد | لعزيز حسي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

476379 ي زغلول|ن عىل |مرو
لجميل عىلي بــــسيوئى ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

698o39  | رن
ى
ى|هيم ي|بــــر|محسن شوق سي  لمنصوره|حقوق 

787354 ى حمدى  حمد محمود شمعه|حني  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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325697 ى|لفتـــ|لصبــــور عبــــد|ن عبــــد|نوره ح حسني  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

37o7|7 لحديدى محمد| |هبــــه رض |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

62953| ى |ء |رس| ف محمد حسي  لغمري|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

445283 بــــوزيد حموده|هيم |بــــر|لسيد |محمد  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

75668o لسيد|رص محمد |لن|ل عبــــد |جم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8622|| ي عبــــد|حمد ر|لح |ص
لجليل|ضى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

868252 ىطي|لع|خلود حسن خلف عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

634743 ره|عيل عم|سم|ل حسن |لرحمن جم|عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

35o387 ضى|زن محمود محمد محمد ر|م |ره بــــنه|تـــج

4oo546 ق|ن سعد محمد |فريدتـــ رمض وي|لشر ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

43593o بــــو عيس|لعليم محمد |بــــرهيم عبــــد |ن |يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

863|36 ي |لل|رغده عبــــد
حمد|ه مصطفى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

4o6994 حمد حسن محمد|ر حسن |من ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|44955 حمد بــــلبــــل محمد مرىس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o|456 هيم عىل|بــــر|لد عىل |محمد خ |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

632242 وق محمد نبــــيه سليم ن محمد|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

87o498 لرحيم|حمد عبــــد|بــــر |ء ج|صف ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

4782|5 ئى|لفخر|هيم محمد |بــــر|لد محمد |دين خ|ن سكندريه|ل|علوم 

4465|| حمد|هيم فهىم |بــــر|محمد نور  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52o754 لنبــــى|ء محمد محمود طلبــــه عبــــد|إرس تـــربــــيتـــ دمنهور

|45379 لرحمن سيد|مه عبــــد |س|لرحمن |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8||898 لد عىلي حسن|عىلي خ ي|بــــ |د|
|لمنى

876542 هلل محمد مصطفى منصور  |عبــــد ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

74293 ن|هيم عثــــم|بــــر|بــــسمه محمد  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

9o796| د سعد محمد |لضي|محمود  ج|طبــــ سوه

82|933 مح|فتـــىحي محمد بــــهلول نبــــيل س |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي
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355985 مروتـــ كرم سعيد محمد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

839948 ى محمد|ه جر محمد حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

485446 ل|لع|لسيد محمد عبــــد|لنبــــى |ء عبــــد |شيم |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

478438 لكريم ربــــيع|م عبــــد |لرحمن هش|عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

55892 يف عبــــد | ف رسر فظ|لكبــــي  ح|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

75||22 هلل محمود|تـــ عبــــد |بــــرك| دين ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

7oo933 |ن |لعزيز رمض|لمنعم عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|
هيم|بــــر

زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o2856 ي
در|لق|دي عبــــد |له|محمد محمد | دئى سكندريه|ل|بــــ |د|

87475 نم|تـــه غ|ن شح|ل رمض|بــــتـــه| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

|3|7oo لسيد|سلىم محمود خميس  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

||99|o حمد|بــــ بــــهجتـــ |يه|مريم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o8524 هيم محمد|بــــر|ذن محمد |م ره بــــنى سويف|تـــج

58547 ح مطيع|لفتـــ|لدين عبــــد |د |سمر عم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

52o7o3 هلل محمود|م عبــــد |هدى عص معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

6|8|73 ى هش|ي وى|لشه|م محمود |سمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

237969 ن حسن|مل عثــــم|ر ك|من هره|لق|ره |تـــج

46927 ي محمد عبــــد
نه|لحميد كر|مصطفى هره|لق|ره |تـــج

|5o429 حمد|حمد |حمد محمد | هره|لق|حقوق 

3|o947 محمد سمي  سعد حسن ى شمس حقوق عي 

3|8447 يتـــ سيد بــــدوى محمود| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

56|45  عبــــد |لش|وليد عبــــد 
ى
 حسن|لبــــ|ق

ى
ق علوم بــــنى سويف

494o2| ق|لسنوىس موىس | |محمد رض وى|لشر |حقوق طنط

698583 لسيد محمد سعودى|مروه محمد  لمنصوره|طبــــ 

||5668 |لعزيز زىكي حن|طف عبــــد |ره ع|س لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

6|2674 ى|لمنعم سيد |هيم عبــــد |بــــر| |دين حمد بــــحي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|373|3 د|هلل شد|لد عبــــد |يوسف خ ن|بــــ حلو|د|

343562 مون زويد حسن صقر| محمد م |بــــنه| هندستـــ شبــــر

282577 حمد|لح عطيه |سميحه ص تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

97853 لمقصود|ء سيد مصطفى عبــــد|عل ي|بــــ |د|
|لمنى
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773o2 وى|حمد قن|ل |م كم|حس كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

5|8o3 لعزيز|دل محمد عبــــد|ر ع|من صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

476oo لم فرج|لعزيز عىل س|محمود عبــــد  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

85362| ء محمد فرغىلي سيد|ل| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

489|79 يش فرج عىل محمود محمد سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

68|739 لغريبــــ شميس|ح |لفتـــ|مصطفى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24|927 ى عويس س|ي لسيد|لم |سمي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

35822  فهيم رزق | ر رض|من
ى
هلل|شوق ن|بــــ حلو|د|

44oo95 د|لجو|هيم عبــــد |بــــر|ل |طمه جم|ف لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

6o582 حمد|هر محمد |م| يش لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o5455 لغنى|لسيد عبــــد |حمد حسنى | لمنصوره|طبــــ 

|325|7 وس|ل متـــ|ئى غبــــري|روم| ليدي ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

5|8224 ن|يمن رمزى محمد سليم|ن |يم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

3|7255 روق عىل سعيد|م ف|مريم حس ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

786345 ء محمود مصطفى محمود جعفر|صف زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

26648o هلل|ر عبــــد|لستـــ|د عبــــد|عم| نور ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

32276| ى عىل|ريه م محمد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

848|5 هيم|بــــر|م |لسل|حمد عبــــد |محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7334| لعزيز|حمد عبــــد |ن |لرحمن مرو|عبــــد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

694478 لصبــــور عوض فودتـــ|رق عبــــد |سميه ط لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|7o|89 حمد|مه عفيفى |س|محمد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

3oo224 ن للطيف|زق عبــــد |لر|عبــــد | رض| مي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

226o8 لعزيز|للطيف عبــــد |مي عبــــد |حمد س| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|5488 م سعد جمعه محمد بــــركه|ئى هش|م| تـــربــــيتـــ دمنهور

352797 هلل بــــيوم حنفى محمود|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

4|346| ره|هيم عم|بــــر|حمد حسن |م |سميحه عص ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

8o48o4 لدين محمود جمعه|ل |ن جم|يم| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

426|49 ن|د شعبــــ|لجو|حبــــيبــــه عىلي عبــــد سكندريه|ل|علوم 
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8|7827 ن|ن محمود عرف|طمه عرف|ف حقوق بــــنى سويف

363375 ى عبــــد هيم|ر|در |لق|محمود حسي  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

693o7o لقبــــه|لحميد |لرؤف عبــــد |جدى عبــــد |بــــ م|يه| لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

4873|3 لس نبــــيل عط ى| هلل حن||كي  |هرمي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|63|o8 هيم|بــــر|مريم محمد حسن  هره|لق|صيدله 

8|3|62 حمد عىلي محمد|عىلي  ره بــــنى سويف|تـــج

|56779 كر|حمد محمود محمد ش| ن|حقوق حلو

67544| وى|لشبــــر|زق |لر|مه عبــــد |س|لميس  لمنصوره|طبــــ 

6972|7 ى محروس محمود سعيد حسي  لمنصوره|ره |تـــج

627659 ل|لع|ر عبــــد |لسعيد مختـــ|خلود  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

688523 هلل|رف محمد عبــــد |حمد ع|محمود  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

479284 ين ي ي حسن|رسر
ى
رس صدق ضتـــ دمنهور|علوم ري

|7|555 نور زىك قلتـــه|لبــــرتـــ |ندى |س لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

626|5o لرحمن عطيه محمد|لد عبــــد|د خ|زي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o|434 لسيد خليفتـــ|يه صبــــىح عطيه | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|638|o ح|لفتـــ|لمنعم عبــــد |بــــ محمد عبــــد |مه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

222795 مد موهوبــــ|يمن ح|هيم |بــــر| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6oo765 بــــسنتـــ محمد حسن سيد مندوه صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

256674 يد|سط ع|لبــــ|ء محمد عبــــد|شيم لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

424557 لشعيبــــنى|حمد حلىم |فظ |لرحمن ح|عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

498|8o ل عيس|لع|عبــــد| حمد زكري|ء |رس| تـــربــــيتـــ دمنهور

425927 لعزيز محمود جمعه|صم عبــــد |م ع سكندريه|ل|ره |تـــج

459967 جي|لم|حمد عىل |لغفور |مح عبــــد|حمد س| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

255386 ئى|لشنو|عيل قطبــــ |سم| |ء رض|رس| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

78787 حمد|بــــر محمود |مل ص| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2|7443 هيم|بــــر|حمد |ل |حمد كم|يه | مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

8o5785 تـــ سيد|رص عز|ء ن|شيم ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

35|3|4 م حسن محمد محمد مرىس|ء س|لىمي |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

28455o رق محمد بــــدوى بــــدوى|منيه ط| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد
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5334|4 بــــو حطبــــ|ل محمد |رق هل|م ط|سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o7779 متـــ|هلل رجبــــ عىل سل|محمد عبــــد  لمنصوره|علوم 

8o|439 م محمد|م|مل |ء ك|سم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

858837 ف ف|ل |نبــــ |يز حن|رسر لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

475o86 لحميد|ئى عيس عبــــد |هلل ه|منتـــ  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

886489 لحميد |مد عبــــد|محمد سمي  ح سيوط|تـــمريض 

9o9|6 ن|حمد زي|ل محمد |نه ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

688687 حمد|لسعيد محمد |يه محمد | لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

66o2| بــــر محمد|لرحمن محمد ج|عبــــد لفيوم|عه |زر

7562|7 عيل|سم|لسيد |حمد محمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|44288 تـــ|حمد فرح|حمد حمدى | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

||7o94 لمحسن محمد|بــــسنتـــ محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

488o73 رى|لبــــ|حمد محمد عبــــد|حمد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27|9o6 رج |لفر|لدين محمد |رس شمس |سلىم ي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

769o|7 عيل خليل|سم|ندى محمد حسن  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

22226 بــــوبــــكر متـــول|مريم محمد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

843576 دور بــــخوم جندي|نوبــــ |بــــ| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

845956 لحميد|عمرو ممدوح فتـــىحي عبــــد  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

66988 حمد|مي  محمد |ن |روش حقوق بــــنى سويف

427|6 لق|لخ|حمد عبــــد|م سيد |محمد عز هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o|655 ي عبــــد 
ي |منى

ي تـــرىك|هيم عبــــد|بــــر|لغنى
لغنى |ره طنط|تـــج

|49|9 د حمدى يوسف|عمر عم |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|2|o|9 دل فضل سيد رزق|حمد ع| ى شمس هندستـــ عي 

337695 لعليم|هلل عبــــد|لد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد ى شمس| لسن عي 

7oo592 هيم|بــــر|لسعيد |روضه محمد  ى شمس طبــــ عي 

2|6o4o يف عبــــد|نوره لقوى محمد عىلي|ن رسر هره|لق|بــــ |د|

773o46 لمجيد|مد عبــــد|طف ح|حمد ع| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

7oo985 حمد بــــر|لرحمن عرفه |ده عبــــد |غ زيق|لزق|علوم 

|52|24 ل سعد محمد عىل|ء جم|رس| هره|لق|هندستـــ 
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42476o ى عبــــد |د صبــــري |زي لرحيم|حمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o3252 ن رجبــــ محمود|لدين سليم|ل |ء جم|آل سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|64|9| م فهىم سيف|سيف عص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|62884 حمد عىلي|ر عىلي |من هره|لق|ره |تـــج

64o655 لسيد|مل عىل |حمد ك|حمد محمود | زيق|لزق|حقوق 

4o6586 منى عىل محمد عىل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35786| لنبــــى|لكريم عبــــد|ئل عبــــد|محمد و |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

24|o34 لح|هيم ص|بــــر|يوسف سيد حسن  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

649|34 محمود محمد محمود أحمد زيق|لزق|حقوق 

9|4662 ي|ر
هلل  | |ن بــــدرى عط|رمض| ئى سيوط|حقوق 

8o969o ى |زينبــــ محمد فؤ لسيد|د حسي  سيوط|حقوق 

434788 حمد محمود حموده|محمد | ند |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

69936 ي محمود محمد|بــــر|
هيم حنفى لفيوم|عه |زر

8o||3o ىطي|لع|س عبــــد|ء عبــــ|ء عل|سم| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

|68729 مديحه ممدوح محمد فرج ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|9|3 لحميد وهبــــتـــ|هدير ربــــيع عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

|7|o59 لسيد|هيم |بــــر|حمد صبــــري | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

849935 هيم محمد|بــــر|حمد |ء |سم| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

5o26|| م محمود|لسل|لعزيز عبــــد|حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

442347 لسعيد عىل عىل شتـــيه|يوسف  لشيخ|تـــمريض كفر 

6o|233 م|لرحمن محمد سل|د عبــــد |للـه فؤ|هبــــه  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

489624 لدين|ل |د سعيد محمد محمود جم|جه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|4o|8 كر تـــوفيق|لكريم ش|عىل عبــــد ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

49282  عبــــ|لبــــ|دل عبــــد |حمد ع|
ى
س|ق ي تـــمريض 

هره|لق|معهد فنى

287|38 لمطلبــــ|لمعىط عبــــد|مصطفى محمود عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

25|o44 د محمد|لجو|رص عبــــد|لن|حمد عبــــد| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

6|26|o ش|لفر|لسيد |ء عىل محمد |أسم زيق|لزق|عه |زر

24654o ن|محمد محمد فوزى رشو تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

634849 ى محمد عىل|حمد | لسيد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52oo94 ى خط|ن |ء عثــــم|عىلي بــــ|مي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8||586 لحميد|م محمد عبــــد|منيه عص| ره بــــنى سويف|تـــج
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282244 بــــ|لتـــو|محمود محمد محمود عبــــد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|33523 لحكم|حمد عىلي فتـــىحي عبــــد | هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

286588 مريم محفوظ عىل هيكل |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

277354 ود|حمد د|ء سمي  |دع ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

237265 ف ميخ| |ري|م ئيل عزيز|رسر ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

62543o هيم|بــــر|دى |حمد بــــغد|د |زي زيق|لزق|ره |تـــج

2|357o بــــوزيد|بــــتـــ |ل لطفى ثــــ|هلل كم|منه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

72362 ى ثــــ|ي ن صليبــــ|بــــتـــ سليم|سمي  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o|6|6 ف محمد محمد عبــــد |مريم  هلل|رسر ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

627667 ف |ء |شيم لطويل|لسيد محمد |رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

49293 هيم|بــــر|لدين |م محمد محن  |سل| ن|علوم حلو

786398 كس سعد جبــــر  حمد|رسر | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

79429 ح عزيز|لفتـــ|رجبــــ عبــــد | رض ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

5|6o|4 ن سعد|لعزيز عىل رضو|يه عبــــد| بــــ دمنهور|د|

279|53 فع|لش|محمد سمي  منجود  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

488885 ن|لحميد سليم|مل عبــــد|مهند ربــــيع ك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

54|444 لم|لدين عىل عىل س|ء |محمد عل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

63232o حمد|ندى ربــــيع محمود طلبــــه  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|6726 وى|لهند|حمد محمود |م |ن حس|نور سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

528485 ن|محمود محمد محمد عىلي سليم ضتـــ دمنهور|علوم ري

75949| ضىح جميل بــــيوم محمد فوده لسويس|طبــــ 

6962o5 وى|لشن|ن محمد محمود |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

627||7 لسيد يوسف|م |لسل|محمد مني  عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

42|432 ي|لسيد |سط |لبــــ|عبــــد | رن
ط|لىحى لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

63|525 عيل محمد|سم|لحميد |مه عبــــد|س|منيه | تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3|7798 عمر سيد عبــــده محمد ى شمس| لسن عي 

4o4929 يوسف تـــوفيق محمد تـــوفيق محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

292|| حمد محمد|ل |حمد جم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

486|55 عيل|سم|حبــــيبــــه حسن محمد عىل  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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682o73 لغنى محمود|ء محمد عبــــد |سم| |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

84o57 ي فتـــىحي عبــــد |غ
لعظيم|دتـــ مصطفى ي |

رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

685636 لسيد مسلم محمد|هدى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|2627| هيم|بــــر|حمد |حمد محمود |عمر  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

886o5o ندى سيد سيد رميح  سيوط|عه |زر

|4622o مل|لعزيز محمود ك|رتـــ عبــــد |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|8337 عيد| محمد محمد زكري ط|حقوق دمي

27243 ى رمض|ه  حسي 
ن|جر مصطفى تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

334893 حد|لو|هر عبــــد|لظ|طمتـــ يىح عبــــد|ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

257244 لشلبــــى|حمد تـــوفيق |يه | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|2|384 حمد|مصطفى محمد عىل  هره|لق|ج طبــــيع |عل

48|oo7  بــــشي  عبــــد |ف
ى
زق|لر|طمتـــ شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o6|48 بــــينى|م مصطفى محمود |سل| لشر |ره طنط|تـــج

77658 ز|لرؤف عبــــدتـــ فو|ء عبــــد |وف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o8o|5 دق  |هلل ص|ل عبــــد|س جم|تـــوم ج|هندستـــ سوه

363436 تـــ ع| للطيف|م عبــــد|م|دل |مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

833652 بــــوبــــكر هلبــــ محمد|م |له| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|32839 ه خ لعزبــــ|لد معوض |سمي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

35877 لد قطبــــ عبــــود قطبــــ|ء خ|دع ن|تـــربــــيتـــ حلو

56458 ي|مي  محروس شكر د|
ل|ئى لفيوم|نوعيتـــ 

7o6839 يم|لعم|بــــو|د |نور مر|ليىل  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

448o6 لدين محمد خليل|ل |د يوسف جم|جه ن|تـــربــــيتـــ حلو

52823o لديبــــ|لرحيم |ن معوض عبــــد|سليم لفيوم|هندستـــ 

9o||97 ي|ل رمزى د|جم| بــــول
ل |ئى ج|بــــ سوه|د|

5o7o|5 ى مكرم نسيم سيف| تـــريفي  |حقوق طنط

89|o99 ء مكرم عبــــده صديق |شيم ي صىح 
سيوط|معهد فنى

2876o4 لحميد|لمعز عبــــد|حمد عبــــد|محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o|5oo دى |حمد نف|حمد |م |عص ج|بــــ سوه|د|

5|948| ن|لغنى عمر|منى محمود عبــــد  ره دمنهور|تـــج
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853972 ن|ح فرج سليم|محمد صل مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

627968 د طلبــــه سمره|ن طلبــــه ج|نوره زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

696932 لديبــــ|لسيد محمد محمود |بــــ |يه| لمنصوره|علوم 

6o784 لحكيم|ن سعد عبــــد |حمد رمض| معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

6|692 ى ح|ي  ح|سمي 
ى
فظ|فظ دسوق ي |

رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

765948 ل|لسيد غبــــري|د |جرجس ج| مونيك ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

86|552 حمد|طه محمد طه  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

7o8856 ن|ن بــــدر|ن سليم|سليم|ديه |ن لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

676o87 ي
لمنعم مسعود|رس محمد عبــــد |ي| دئى لمنصوره|بــــ |د|

6857o9 لدين|بــــ |دل محمد محمد شه|بــــسنتـــ محمد ع ط|بــــ دمي|د|

269944 ن محمد عىل شيحتـــ|محمود رمض ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

44779o عىل محمد عىل بــــسيوئى| رويد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7528o5 ى عىل |دى |ش ى|مي  مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

769o53 ن|لم سليم|محمود موىس س ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|77359 حمد حمودتـــ محمود|زن |م سيوط|بــــ |د|

36735 ن|لجليل حس|حبــــيبــــه مصطفى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

92o2o2 مون  |ندى مجدى وليم سل|س ج|علوم سوه

8|9723 ف رفعتـــ |ء |شيم حمد|رسر ي|علوم 
|لمنى

33576 لحجر|لمنعم |عيل عبــــد |سم|سمر سعيد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

424|7 لحميد عىل|ن عبــــد |حمد شعبــــ| هره|لق|ره |تـــج

64|64o هيم|بــــر|لصغي  محمد محمد |ف |عف زيق|لزق|حقوق 

7o5368 مد عطيه|م محمد بــــكر ح|ر لمنصوره|ره |تـــج

5249o5 لسيد|لسيد |كريم محمد رففى  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4o9692 بــــوشنبــــ|تـــ صبــــري سعد |زين سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

79|9o لحميد|لونيس عبــــد |رس يىح عبــــد |ج تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

768774 سم|ن ق|هيم حسن عثــــم|بــــر| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

486969 أيمن أمي  سمي  لبــــيبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3696o5 حمد وحيد محمد محمد درويش| ى شمس حقوق عي 

64|99| بــــ|لوه|هلل عبــــد|روى مىحي عبــــد| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 
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7938o4 ف | |ند لعظيم|حمد طلعتـــ عبــــد |رسر سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

492o54 د محروس|حمد كرم رش|ن |رو سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

266822 لديبــــ|بــــسمه سمي  مصطفى  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

687347 لحلو|لرحمن عىل |لرحمن عبــــد |مصطفى عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4827|6 ى|حمد محمد ص|سندس محمد  لحي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

234394 لسيد عيد|محمد سمي  محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

33775| |لبــــ|محمد محمود عنتـــر عبــــد
ى
ق |تـــربــــيتـــ بــــنه

695|46 ى جوده|رس| ء طلعتـــ محمد حسني  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

453729 لدويك|دق محمد |لسيد عىل ص| لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

29753 ى خليل يوسف عىل حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

357673 لمنعم محمد حسن|لد عبــــد|ريم خ |تـــمريض بــــنه

85o887 |هيم حن|بــــر|نور |نه |يولي ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

7o898o ن|هيم محمد سليم|بــــر|طمه |ف لمنصوره|هندستـــ 

9|9o34 يه حنفى يوسف حسن | سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

6|4687 ي
عيل عيس|رتـــ موىس حسن إسم|دئى |تـــربــــيتـــ طنط

32556| ي حمدي عبــــد|رس| لمطلبــــ|ء خي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

25382o ى وليد عىل عبــــده  بــــه|بــــونش|نرمي  شمون|نوعيتـــ فنيه 

8252o4 حمد|س |رحمه سيد عبــــ دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

338|49 محمد نبــــيل جمعه تـــمر  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

33oo52 س|لعزيز عبــــ|لد عبــــد|خلود خ زيق|لزق|بــــ |د|

88o26 ف وفدى موىس|هنده |ش رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

4o523| ي شعبــــ ن عىلي فهىمي|محمد يحن  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|79|o5 يمن حسن محمد|كريم  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

257866 بــــيه|سعيد محمد سعيد زل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

853292 لرحمن|حمد عبــــد|لرحمن |هلل عبــــد|عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

9o4|24 ى جم|ي لدين  |هيم مىح |بــــر|ل |سمي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6869oo وى|لشه|لحليم سعد |رق عبــــد |عمرو ط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

437472 ود|لغنى د|ح عبــــد|لفتـــ|محمود يشى عبــــد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 
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9o35|7 هلل رفله  |بــــر رزق |ئى ص|م| ج|طبــــ سوه

4||286 مر|لرحمن ع|هيم محمد عبــــد |بــــر|ء |ل| |بــــ طنط|د|

776236 ن عىل|د شعبــــ|نشين عم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|3o9 لكريم|د |وى ج|حمد قن|م  هره|لق|ره |تـــج

78286 متـــ حسن محمد|س|مريم  تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

2342o4 ج|ج حربــــى ض|دى ض|له|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|8985 رس محمد عمر محمد|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

43|733 ر|لف|لغنى |محمد مجدى عبــــد  |ره طنط|تـــج

|3467o محمد حنفى محمد محمد محفوظ ى شمس|تـــج ره عي 

622337 لحبــــسر|لسيد محمد |لسيد |حبــــيبــــه  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

5o2785 در|لق|در فتـــىح عبــــد|لق|جر عبــــد|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|39842 ى|شيم ى عىل حسي  ء حسي  ن|حقوق حلو

68o658 ه عطيه محمد عبــــد | لمجيد عمر|مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

826448 كر|لدين ذىكي ش|د |طمه عم|ف دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

45o265 فع|لش|حمد |مه محمد |س|م |سل| |هندستـــ طنط

|42285 حمد|عيل |سم|لسعيد |يه | ى شمس|تـــج ره عي 

44|4o3 لسيد محمد يوسف|لسيد |لرحمن |عبــــد |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

247|78 |لنج|بــــو|لسيد |حمد سمي  | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

22o7o| لدين|هر مصطفى وحيد |هلل م|هبــــه  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|4534| لرحمن|مصطفى سعيد حسن عبــــد  هره|لق|ر |ثــــ|

4|726| لعظيم محمد|رق عبــــد |محمد ط ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

284599 حمد طه|هر |م ط|هي كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

465569 لبــــدري محمد قنعر|حمد محمد محمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

45o945 لسيد محمد حنفى|حمد محمد | |هندستـــ طنط

46|747 ود|لرحمن د|حمد صبــــىح عبــــد |بــــ |رح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

52|o87 قه|لن|لعزيز |هر عبــــد|ن م|حن ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

493867 بــــ|هيم محمد دي|بــــر|ن |ن رمض|شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

679837 لرحمن|تـــ محمد عبــــد |لشح|ل |محمود جم لمنصوره|ره |تـــج

696474 ضي|لع|لسيد |م |حمد هش| تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد
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366435 رق محمد طلبــــه|هدير ط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

72|83 هيم|بــــر|بــــر |جر رجبــــ ج|ه ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

64785 ف ن| |في  دى فوزى|رسر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

48|525 لحميد عطيه|در عبــــد |عمر ن ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

4o9653 مل رأفتـــ محمد محمد سعد| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

66o8| د قطبــــ|لجو|ع عبــــد |محمد رف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|49894 ى رسح|كرم |لرحمن |عبــــد  ن|مي  ن|بــــ حلو|د|

5o3222 ف محمد |ندى  ى |رسر لشيخ|مي  سكندريه|ل|علوم 

442453 مه|يز عىل أحمد سل|حمد ف| لشيخ|بــــ كفر |د|

687667 مر|ىط ع|لع|لخي  عطيه عبــــد |بــــو |ء |عىلي ط|بــــ دمي|د|

32o2|2 ى |مريم عصمتـــ  لسيد|مي  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

253|o3 لميىهي|عيل |سم|لسيد |جر |ه ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

7o3275 مي|لش|م |م|ل|حمد |م |م|ل| |دين ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

88o429 روق نصيف وهيبــــ |مه ف|س| |لوسيند سيوط|ره |تـــج

839395 لدين مهدي محمد|د نرص |زي |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

2|8636 سحق مرصى|ى ميشيل |مي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

2853o2 ود|لسميع د|رس عبــــد|لد ي|خ ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

543o96 تـــ ع دل هندى أحمد أبــــوعلفه|أمي  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

367256 بــــسمتـــ موىس محمد مصطفى |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

363643 ى عبــــد| ح|لفتـــ|يتـــ سعيد خي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

282934 ى | لعظيم عىل محمد|حمد عبــــد|مي  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

87578| لس نشأتـــ يعقوبــــ  دير  |بــــ|كي  سيوط|بــــ |د|

7662o2 ن ن|لدهش|محمد | بــــ رض|يه| |مي  ره بــــور سعيد|تـــج

58228 محمد نبــــيل مصطفى عىل لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

475897 ي محمد عبــــد |م
هلل|زن مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3575|6 فظ|لح|لحكيم مفرح عبــــد|منيتـــ عبــــد| لمنصوره|حقوق 

33||75 حمد رقيه|هيم |بــــر|م |هيم س|بــــر| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6874oo لعز|بــــو|لغنى |مز عبــــد |يه ر| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى
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8886|7 تـــه عىل |ء حمدى شح|شيم سيوط|صيدلتـــ 

436656 ن|لسعيد حسن زيد|ربــــيع | لي|د |حقوق طنط

423|5| لحميد|حمد محمد عوض عبــــد | سكندريه|ل|حقوق 

327|2| ن|هيم محمد عرف|بــــر|هلل محمد |منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

623437 دير|حمد دع|لسعيد |هلل |منتـــ  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

68o939 لحسينى|ج |لح|لرحمن محمد خرصى |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|3265 د سعيد|ل محمد فؤ|محمد كم ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|3o99| ل|محمد مجدى مصطفى كم تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

688988 لعليم زغلول|لفتـــوح عبــــد |بــــو |جح |محمد ن لمنصوره|علوم 

78328 لحليم|بــــ عبــــد |لوه|م محمد عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

29|757 ي|ر
هر يس|لظ|ل عبــــد|جم| ئى لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

4o|o55 ح محمود|لفتـــ|رس عبــــد |د ي|زي دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

9|9oo8 ل محمد صديق |ر كم|مي ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

3697o2 سنتـــ محمد سعيد محمد منصور|بــــ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

68o432 لسيد|د |لجو|لسيد عبــــد |حمد |لد |خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

843549 ي سيد عبــــده حس
ن|مصطفى ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

324688 ن عىل محمد|محمد رمض لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

4|2346 حمد|حمد لطيف محمود | ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

3|4738 محمد عىل عزبــــ عىل ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

529|27 ف عيد محمد يوسف طويله|مه |س| رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

47o|8 هلل|حمد سعيد عبــــد |يه | هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

224725 ف محمد ثــــ|وليد  ل|بــــتـــ هل|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

275o44 ى محمد|كريم  حمد حسي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

529376 م حسن محمد محمد خليل|حس هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

48857o س|مصطفى محمد محمد عبــــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

785553 ل محمد مصطفى|مصطفى بــــل عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

238639 ن محمود|رص رمض|يه ن| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

42o8|3 لسعيد حسن|د |لجو|ء سعيد عبــــد|رس| لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

327o46 لرحمن|ر محمد رجبــــ عبــــد|من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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3oo26 ن محمد|ء وهبــــه عثــــم|ل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

82886o ي محمود محمد|ن
ديه لطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2954oo م رفعتـــ مصطفى حسبــــو سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

28|387 حمد عىل|عيل |سم|حمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

834379 هلل|لحسن عبــــد|بــــو|لد صبــــىحي |خ دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

676522 ف يونس محمد  يونس|نسمه  رسر لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

237579 لد محمد محمد|ء خ|ل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

792345 در محمد مرىس|لق|دل عبــــد |سلىم ع ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

635576 ل|لع|لسعيد عبــــد|له حمدى |ه ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

85733| ي|لد عبــــد|خ
هلل شتـــيوي مهنى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

78o555 ن|م محمد حسن رمض|محمد عص زيق|لزق|ره |تـــج

57669 لشهيد|مجدى رزق عبــــد | بــــول ره بــــنى سويف|تـــج

325838 لرحمن|لرحمن عىلي عبــــد|ء عبــــد|شيم ى شمس|د| بــــ عي 

|396| ف عبــــد |مريم محمد  للطيف|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

645o5| دو|مد محمد ج|م سعد ح|سل| لمنصوره|ره |تـــج

254223 م|لعزيزعل|لسميع عبــــد|ميمه محمد عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

368o97 حمد|لرحمن ممدوح عىلي |عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

628227 بــــى|لسيد عر|هيم |بــــر|هيم عىل |بــــر| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

333384 ن|عيل عثــــم|سم|عيل سعودى |سم| ى شمس|تـــج ره عي 

529|6o |لل|لمجيد محمود عبــــد |حمد عبــــد |محمود  سكندريه|ل|هندستـــ 

89o589 محمد سيد عىل محمد  سيوط|حقوق 

268|o8 س|لتـــر|لدين محمد |ح |حبــــيبــــ صل تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

27896 لحميد محمد|لد عبــــد |رضوى خ هره|لق|حقوق 

248768 لحبــــيبــــى|تـــه |ء صبــــىح شح|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

6279o7 مه سمره|ر عىل سل|لغف|حمد عيد عبــــد | زيق|لزق|نوعيتـــ 

828967 لربــــ حسن|د |لربــــ حسن ج|د |ج تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

84378| م|م|رقيه محمود محمد  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

7o|o4o هيم|بــــر|هلل عطيه |هيم عبــــد |بــــر|محمد  لمنصوره|هندستـــ 

8o6|46 ي محمود محمد عىلي
همتـــ مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى
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53o658 ل|هلل هل|لحفيظ عبــــد|لد عبــــد|خ| عل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

8o367o زق|لر|ن عىلي عبــــد|جر رمض|ه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

76236o حمد|لمجيد محمد |بــــر عبــــد |محمد ج بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

34o4|9 م|لسل|ل محمد عبــــد|ء جم|شيم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|75787 بــــو سعده|مه سعد |س|حمد | ى شمس حقوق عي 

7|o|7| ن|هلل عربــــ|ل محمود حسن عبــــد |ر جم|من ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

834559 ء محمود دردير محمد|عىلي ي|بــــ |د|
|لمنى

27963 تـــر محمد سعد|لس|جر عبــــد|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

42o|34 بــــوزيد|س |ن حمدى عبــــ|لىلي لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

42566 محمد عزتـــ ربــــيع محمد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|5959| حمد سيد|ندى محمود  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

84o992 ى مجدي ف ئيل|خوري ميخ|نيفي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

322334 ى | ر|ي حمد قرنه|محمد حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

439543  عبــــد |لشو| |زينبــــ رض
ى
هلل|دق لشيخ|بــــ كفر |د|

3465o| حمد محمد|لدين |ئل عز |بــــسنتـــ و ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

259779 ف |من لدين|ر محمد مشحوتـــ رسر شمون|نوعيتـــ 

76|578 يمن حمدى محمود|ن |رو لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

285559 وق صبــــرى حسنى عبــــد فظ|لح|رسر لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

6o2|4o لعبــــد|هيم |بــــر|حمد محمد |مروه  |بــــ طنط|د|

|47792 لجيد|بــــ عبــــد |لتـــو|بــــ محمود عبــــد |لتـــو|عبــــد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

26o386 لحكيم محمد|يه محمد عبــــد| شمون|نوعيتـــ 

89o899 ى | حمد |حمد |منه حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

527846 هيم|بــــر|لسيد |حمد |هيم |بــــر|جر |ه ج|بــــ سوه|د|

77587| هيم|بــــر|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ء |سم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8|68|9 نجيليوس يىحي فرج نسيم| ره بــــنى سويف|تـــج

252o9 بــــ|لوه|ضى محمد عبــــد |لر|زينبــــ عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o4435 لمنعم حسن حسن|حسن محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

359593 لفى ذىك|يدتـــ كميل |ع ى شمس حقوق عي 

462853 لغفلول|ىط مخلوف |لمع|بــــو |ء محمود |سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

838o99 يوسف| ن لوق|نوبــــ يون|بــــ| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج
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9o722o للطيف |لسيد عبــــد|عليه مجدى  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|36489 هيم حسن|بــــر|م |لد هش|خ دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|76667 ى زيد|م ص|له| ى|لحي  ن حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

269987 بــــ|ر مهدى خط|رص مختـــ|ر ن|مختـــ ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

62o29| لوحد|حمد عبــــد|حمد |م |هش ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

|33225 ى|م ف ص| |رتـــي  رس|لح ف|رسر ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

238498 بــــر|هلل محمد محمود محمد ج|منه  هره|لق|حقوق 

48|553 ن|ع مهر|ن رف|زن محمد مهر|م لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9|||77 لحكم محمد محمد |ن عبــــد|يم| لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

769765 عنتـــر| لعل|بــــو |منه مجدى  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

|523o7 يمن رزق حبــــسر|ريو |م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

446788 ر|لنج|حمد محمود |كريم محمود محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

7735o5 ى محمود محمد ك|ي حمد|لسيد سيد |مل |سمي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

8o9249 لروبــــي|خلود نسيم عطيه  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

||8697 لكريم|مر عوده عبــــد |حمد حسن ع| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

337675 يف | حمد|لسيد فهىم سيد |لسيد رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|945| لرحمن محمد|لسيد عبــــد|محمود  لفيوم|بــــ |د|

462||o ي
صورى|لدن|زى تـــوفيق رجبــــ |محمود ئى |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 

لشيخ

4o||66 ى|محمد  حمد محمد شطي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

64o377 لم عديله|حمد س|ء محمد فتـــىحي |آل زيق|لزق|بــــ |د|

6|93o3 بــــينى ع|لرحمن محمد محمد |عبــــد  شور|لشر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

52|256 |لبــــ|ئى عبــــد|ليىل حمدى علو
ى
ق تـــربــــيتـــ دمنهور

625|5|  سلط
ى
ن|ندى محمود محمد محمد دسوق زيق|لزق|ره |تـــج

44o246 لد|ح عوض خ|لفتـــ|ندى عوض عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

|57722 زى|لحميد صديق حج|دل عبــــد |نىه ع هره|لق|ن |سن|طبــــ 

3||4|o ل|م صبــــىح غ|ريز عص|م ى شمس هندستـــ عي 

|29329 محمد فتـــىحي محمد عوض ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر
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626844 ج|هلل محمد فر|مد عبــــد|لميس ح |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

87294 لعزيز|لغنى عبــــد|يدى مصطفى عبــــد|ه ره بــــنى سويف|تـــج

78|4o| لعزيز|لمعبــــود عبــــد|لسيد عبــــد |ريم  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|28422 هلل|رس عىل عبــــد |سلوى ي ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|637o7 لرحمن حسن|لرحمن محمد مجدى عبــــد |عبــــد  ى شمس حقوق عي 

3243|4 ى |د ط|زي حمد عىل|رق حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

74|6| لمحسن|ء محمد عىل عبــــد |عىلي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|4o7o6 هيم|بــــر|ن |يمن سليم|محمد  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

755o35 حمد|لسميع |مؤمن محمود عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

88495| هلل  |ك سمي  سعد |جرجس مل سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

4o4o|9 لبــــردينى|حمد محمد عبــــده |يوسف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63o429 محمد سعيد عزتـــ محمد زيق|لزق|هندستـــ 

68977o تـــ|ن محمد محمد طه بــــرك|يم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

774554 لجندى|لسعيد حسن عىلي حسن |ندى  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

77656| ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|رس |جر ي|ه زيق|لزق|بــــ |د|

773o49 م|لسل|حمد عبــــد|لدين محمد |ء |حمد عل| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

3|34|6 وز  حمد|لدين مشحوتـــ |ء |حمد بــــه|في  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9o57o6 لسيد عىل |يه مدحتـــ | ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

622588 ف محمد |سحر  لسيد|رسر ط|هندستـــ دمي

477463 لدين محمد صفوتـــ|سلىم محمد نرص سكندريه|ل|بــــ |د|

2876o| حمد|م سعيد منصور |سل| ج|بــــ سوه|د|

|7432| جي|لمنعم ض|نىح  يشي عبــــد | ن|حقوق حلو

694628 ف |س لدين|ره نشأتـــ فضل محمود رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

439663 لح|م محمود محمد ص|ر عص|من ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

443o62 م سعيد|لسل|طف عبــــد|ل ع|من لشيخ|ره كفر |تـــج

4o9857 يش|لغ|عيل |سم|لرحمن |عيل عبــــد |سم| |مه |بــــ طنط|د|

542637 وي|لغربــــ|هيم |بــــر|هيم |بــــر|رص |يتـــ ن| بــــ دمنهور|د|

45o86 ن حسن سعودى حسن سعودى|يم| ن|تـــربــــيتـــ حلو
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33429o حمد|سيد عىلي سيد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

7o2oo7 ن|حمد شوم|هيم |بــــر|بــــو بــــكر |عيل |سم| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

8o69|9 ء نبــــيل فتـــىحي عىلي|عل سيوط|حقوق 

49237| لجوهرى|محمد حسن حسن  سكندريه|ل|حقوق 

3|2o55 ن|هيم عثــــم|بــــر|ن |محمد نعم ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

6o827o عيل محمد مصطفى|سم|ء مصطفى |آل لمنصوره|بــــ |د|

436229 ي سعيد|لبــــ|لغنى عبــــد |محمود رزق عبــــد
ى
ق لشيخ|تـــمريض كفر 

86o657 ي حس|مل ن|كريمه ك ى|ج  ني  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

85|47o هيم محمد|بــــر| |محمد رض ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

2|894 حمد محمود بــــدر|رتـــ محمود |س هره|لق|ره |تـــج

37454o حمد|صم محمد عصمتـــ |م ع|حس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|9257 ندي نبــــيل حلىمي محمد ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

22|o88 لسميع محمد عىل|سوسن محمود عبــــد هره|لق|ج طبــــيع |عل

42296o فظ محمد|رتـــ محمد ح|س سكندريه|ل|علوم 

362432 ل|لجم|حمد |لسعود |بــــو |دل |هلل ع|منتـــ  تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

5o6687 ف |ن |يم| لسيد محمود محمد|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|238|8 ل حسنى محروس|بــــسمه جم هره|لق|ره |تـــج

634327 دل محروس محمد|ندى ع عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

89488 شم|مريم محمد زىك محمود ه ى شمس| لسن عي 

756937 لشيبــــ|رص محمد عىل |محمد ن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9|7966 لنور ينى جريس |بــــو|مح |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

4269o6 ي|جر وحيد محمود غبــــ|ه
ى

تـــ|ىسر ع سكندريه|ل|ره |تـــج

6o7863 ن|هلل محمد سلط|س عبــــد|ين| |بــــ طنط|د|

766324 لسيد|لح |حمد عمرو محمود ص| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7o|73o ى ع|ي هيم|بــــر|طف محمود محمود |سمي  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

262822 ج موىس|لح|حمد محمد |محمود  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|4|379  محمد |حمد |
ى
|لدسوق

ى
لدسوق عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

64838 ل سعد|لد كم|دهم خ| لفيوم|حقوق 

493849 لبــــدوى|بــــر |بــــر فتـــىح ص|ص سكندريه|ل|حقوق 

228o3o ى مسعود|عبــــي  شعبــــ ن حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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878684 حمد |رص تـــرىك |ء ن|رس| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

244oo3 لحكيم عويس|محمد محمود عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o5374 هيم محمود |بــــر|مصطفى محمود  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

7o2||5 |لمو|م محمد يوسف |لتـــه|يمن |محمد 
ى
ق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7937o5 لنبــــى محمد|ن عبــــد|رمض| دين  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

22545 ى  ى|محمد حسي  حمد حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o324o حمد محمد|د |هدير فؤ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

757726 عيل|سم|هيم محمد |بــــر|ء |دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

63642 هلل|ر صديق جمعتـــ عبــــد |من لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

36o5|4 ن|ح بــــيوم سليم|ح نج|يتـــ صل| |تـــربــــيتـــ بــــنه

7823|4 ى مصطفى عبــــده|عبــــد  هلل حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

9|8658 حمد  |ل |طه حمدى هل ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

4569o9 وي|وي موىسي بــــيبــــ|عزه بــــيبــــ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8|5279 ي ذىكي| |ليدي
يمن لطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

4|5368 شور|لمقصود محمد ع|هيم عبــــد |بــــر|محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

55768 بــــوسيف|ن عويس |محمد رمض ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

8|698 لم عطيتـــ|سمر محمد س ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

92o74| لنعيم سعيد  |رص عبــــد|ذ ن|مع عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

328864 لرحيم|لحليم يسن عبــــد|تـــم عبــــد|لعزيز ح|عبــــد |حقوق بــــنه

262356 ن|م سليم|م|م محمد |سل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

247282 لمحمودى|لمقصود |رس حسن عبــــد|ر ي|عم تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

624382 لجبــــرى|ر |لغف|د مستـــجي  عوض عبــــد |زي ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

48o2o7 ى|لسيد ش|يمن غنيم | |ر|ي هي  سكندريه|ل|بــــ |د|

7oo332  عىلي|بــــ طلعتـــ |يه|
ى مي  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4o99oo س|لحميد عبــــ|ء محمد محمد عبــــد|رس| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

529554 د محمد عىل|لجو|محمود محمد عبــــد  ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

5|37|4 رم قدرى محمد|لمك|بــــو|محمد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

633676 لسيد عطيتـــ|لسيد عربــــي | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|486| ح حسن شلبــــى|لفتـــ|سمي  عبــــد | رن سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر
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6o3273 ى|حمد |ئل |حمد و| ى لعجي  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o5384 لسعود|بــــو |ن حلىم |ملك حلىم رمض سكندريه|ل|بــــ |د|

|33622 ى مي فرج جرس|س| كرستـــي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2|656| لعزيز محمد|يمن عبــــد|يوسف  ى شمس|تـــج ره عي 

9||594 زم حسن عىل  |عىل ح ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

9|9||5 روق محمد |عزه محروس ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|66273 بــــو ضيف|س |لسيد عبــــ|محمد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

633|3o ى|عمر محمد ص بــــر حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

97oo4 م|لسل|ر سيد عبــــد |متـــ مختـــ|س| ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

3247| لم حجر|محمود مجدى محمد س ى شمس علوم عي 

8o4278  سيد عىلي قن|ي
ى وي|سمي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

|44o56 لحليم عمر|محمد يوسف عبــــد | ن|ر هره|لق|حقوق 

26||9 لسيد محمود خليل|محمد محمود  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

783745 لمهدى|لرحمن |ح عبــــد |حمد صل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

227692 لحميد|حمد عبــــد|يه حمدى | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

792656 بــــى|لشنه|لغنى محمود |م عبــــد |حمد هش| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

27|o32 مر|لجوهرى ع|لبــــ |بــــوط|تـــفى محمد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

8875|2 ع |دى سيد فز|ل ن|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62|63| حمد عرص|لسيد |ل نبــــيه |جم |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

862|85 دم|حمد |ء خميس |ول دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

84236 حمد|حمد محمد |محمد  رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

7o|559 لبــــري|بــــ |لحميد حسن دي|ء عبــــد |دع لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8o5532 عيل|سم|حمد محمد |مه |س| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

862393 لسيد|رس عبــــد|ء محمد ح|دع دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

45||o7 ى|هيم ش|بــــر|لحميد |هيم حلىم عبــــد |بــــر| هي  |ره طنط|تـــج

442238 بــــوزينه|حمد |حمد عطيه |عىل  لشيخ|طبــــ كفر 

349|9 تـــ محمد|حمد عرف|محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

363857 ىطي|لع|حمد عىلي عبــــد|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4323|5 هبــــه مجدى محمد نصي  |ره طنط|تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 9843 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

837454 حمد|م محمد محمود |سل| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7|3234 ن صبــــح|ن عبــــده سليم|سلىم سليم لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

2|28|3 حمد|لكريم |د |حمد ج|كريم  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

685o25 لسعيد عنتـــر محمد دعيه|ليىل  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|2o56o يف مجدى محمد عبــــد  ل|لع|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

246224 فظ موىس|م ح|محمد س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o5||5 لسيد|ن |ل رضو|ل محمد جل|ء جل|ل| |نوعيتـــ طنط

4|o|22 ح كدش|لفتـــ|ل محمود عبــــد |ممدوح جم |ره طنط|تـــج

2545o2 لمنعم محمد|محمد يشى محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o9679 ى | لي|د ى|هيم |بــــر|محمد حسني  لبــــحي  لمنصوره|بــــ |د|

54||8o يف خ بــــتـــ|لثــــ|لد محمد عىل |رسر ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

54|299 ن|حمد عطيتـــ تـــوفيق فرج سليم| سكندريه|ل|حقوق 

496477 ح|لفتـــ|سلىم محمد طلعتـــ محمد عبــــد  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

698o3| لوكيل|تـــه |رحمه مصطفى شح لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

855594 ي |
ى |حمد |حمد مصطفى لسعيد|مي  سيوط|حقوق 

7|72| ى محمد عبــــد  بــــ|لتـــو|محمود عشر ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

288|38 رص حسن عىل|حسن ن ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

336478  حسن|هيم |بــــر|دل |ع| عل
ى
لدسوق زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

423562 هلل|ش فتـــح |لدمرد|عبــــي  صبــــرى  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

52723o ح محمد مصطفى|لفتـــ|رق عبــــد|ء ط|ل| ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

97735 لح محمدين|ن ص|م رمض|بــــتـــس| ن|حقوق حلو

|36655 ى محمد| يه وليد حسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

636248 بــــى|حمد عر|حمد |يوسف محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

638685 ه ع| حمد|هلل |لسيد عبــــد|دل |مي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

25o895 ل|لبــــص|حمد |لسيد |ل |حمد جم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

62o529 ه رففى محمد  هيم هويدى|بــــر|ني  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

9o88| د|لجو|لعظيم عبــــد |بــــسمتـــ عىل عبــــد  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

6|8996 وى|لطنط|هيم |بــــر|هيم منصور |بــــر|خلود  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

|365o8 لعزيز|لدين شلبــــي عبــــد |دل عز |ع لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |
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7582|| ى|لرحمن محمد ش|حمد عبــــد|ء |لشيم| هي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

696276 هلل زره|هلل عبــــد |محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

537345 لغندور|هر |لظ|رس عبــــد |ن ي|يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

325728 ى رمض ن|ندى محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

57942 ل|لمسيح وجيه ذكرى غبــــري|عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

96734 ى|ن صبــــرى عىل |شعبــــ مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

455646 هيم|بــــر|ج يوسف |ء محمد حج|رس| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

355o68 تـــ محمد عىلي طه | لخولي|مي  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

|48o5 ى عص|ي هلل|م سيد عبــــد |سمي  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

32o872 دهم محمد محمد فهىم| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

9|9659 نور لطفى |يمن |بــــيشوى  ج |تـــمريض سوه

82o824 فظ محمد|كريم وليد ح ره بــــنى سويف|تـــج

4|5|39 لعزيز|در عبــــد |لق|حمد عبــــد |رضوى محمد  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

69|799 ف |محمد  زى|لسيد حج|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

635|5o ى غ|م أبــــو |سمر س نم|لعني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|486|8 حمد|تـــ فتـــىح زىك |ي| هره|لق|ره |تـــج

54|766 ج |وى خف|لمنش|رس |محمد ي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

69397| ف صبــــرى محمد عبــــد | لرحمن قرع|رسر لمنصوره|ره |تـــج

52oo29 هيم جبــــريل|بــــر|آيه فهيم  بــــ دمنهور|د|

869|23 حمد|بــــ |لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7799o لق|لخ|لق سعد عبــــد |لخ|هيثــــم عبــــد  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

75637o زق|لر|حمد عبــــد|ح |نسمه صل عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44o83o ي عيد سل|طف بــــلتـــ|عمر ع متـــ|ج  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

6|53|o وق عل دريس|ء زىك |رسر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

357737 ى محمد عبــــد ح|لفتـــ|لعزيز عبــــد|نرمي  ى شمس| لسن عي 

|63227 رى|حمد بــــند|هيم |بــــر|حبــــيبــــتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

2|793 حمد محمد شوكتـــ عطوه|ء |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

83|o3 كريم سيد طه حسن تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

359549 تـــتـــ محمود|رحمتـــ محمد شح |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د
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44276o لبــــقرى|حمد منصور عىل |ن |حن |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

286982 د منصور|د سمي  فؤ|فؤ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3|6699 م|لش|هيم |بــــر|رتـــ عزتـــ محمد |س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

88842o ى|م |  حن| ج|لخو|مجد زىك | |رتـــي  سيوط|بــــ |د|

6|2|86 ف عبــــد |م  بــــدين|لمجيد مصلىح ع|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

258954 حمد|رق لطفى سيد |لطفى ط تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

68446o بــــينى|حمد قكرى |رس |ي لشر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

772963 مؤمن عىل محمد عىل زيق|لزق|عه |زر

52|85o هلل|در عبــــد|لق|ريم كرم عبــــد عه دمنهور|زر

4o3369 هلل|حمد عبــــد |ل محمود محمد |فري سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2o659 هيم|بــــر|حمد محمد خليل |محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8285|o نجوي محمود حسن عىلي ج|بــــ سوه|د|

92|87| ل |لع|حمد عبــــد|ل حسن |لع|عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

264569 وق ند لجندى|لسيد |محمد | رسر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6|o4o4 حمد عزتـــ شبــــل قطبــــ| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8864|7 لعزيز |لحسينى عىل حسن عبــــد| سيوط|بــــ |د|

44o544 لحميد|هلل عبــــد |د |لسعيد ج| |دين لشيخ|ره كفر |تـــج

463o|7 ن لمول شكر|بــــ محمد عبــــد |يه| |مي  |حقوق طنط

66392 ه شعبــــ| ن ربــــيع معوض|مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

8o4|53 ي ن
رص محمود محمد|مصطفى ي|ره |فنون جميله عم

|لمنى

534569 لمجيد|سعودي خلف عبــــد | لي|د سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22922| حمد محمد محمود|رحمه  ى شمس حقوق عي 

22o854 لسيد|مر سعيد |فرح س ى شمس طبــــ عي 

24o|2 تـــ سعيد عبــــد | ىط عطيتـــ|لع|مي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

852958 حمد|حلىمي محمد حلىمي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7||778 م تـــوفيق تـــوفيق محمد عوض|يه عص| لمنصوره|حقوق 

48|o86 ئى|لجيل|وى موىس |لكحل|ل |بــــل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

828273 للطيف|م عبــــده عبــــد|رفيع سل ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|4o5o7 حمد محمد حمد فرج|بــــسنتـــ محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|9|o9 حمد محمد عىل محمد زىك| حقوق بــــنى سويف
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9|o45o لسيد |دى |له|ن محمود عبــــد|مرو ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

752255 لسيد|لح |حمد ص|هلل |منه  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

36965 لمعتـــمد محمد|عزيزه محمد عبــــد  ن|حقوق حلو

52389 ح محمد|لفتـــ|ء سمي  عبــــد |دع ي سويف
تـــمريض  بــــنى

4874o7 در درويش|لق|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52374o ح|عمر محمد مستـــور جمعه مفتـــ سكندريه|ل|هندستـــ 

853o85 طف محمد محمد|ع| ند ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

834638 عيل|سم|مي  محسن محمد | دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

9|4422 لحفيظ فرغىل |ر عبــــد|حمد مختـــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34|965 ن عمر محمد هندى|يم| عه مشتـــهر|زر

4385|o |لبــــن|حمد جمعه محمد مصطفى | لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

48o768 ه عطيه منصور رزيق|جي سكندريه|ل|حقوق 

426563 بــــو منصور|لسيد محمد |لسيد |نغم  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

8|8734 مي |ل|لحميد |ر محمد عبــــد|من ي|تـــمريض 
| لمنى

8|43|2 حمد عىلي محمد عىلي| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

9|8555 لنظور حسن محمد  |ء عبــــد|ول ج|بــــ سوه|د|

4266|2 هيم موىس|بــــر|هر موىسي |ن ط|رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6|7||o يغ|لص|ر محمود محمود محمد |مي ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

73934 لحليم سيد محمود|محمد عبــــد ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

676699 ج |لبــــلتـــ|هلل |رس محمد عبــــد |ي| يش لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

248932 رسر|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|ء |رس| ح رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

475595 يه محمد عيد محمد حميد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|76788 ى ى|بــــو |معوض صبــــىح | كرستـــي  ليمي  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

6o|o6 دل محمد محمد|منى ع ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2843oo لمجيد|ن فتـــىح محمد عبــــد|نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

85o74o عي مهدي|نعيمه محمد رف ي صىح 
سيوط|معهد فنى

82|o|6 ي خميس س|ه
ي مصطفى

لم|ئى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

35|o64 ي|وص
ل محمد يىحي حنفى ى شمس| لسن عي 

3|8244 حمد فهىم محمد|سم |لق|بــــو | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف
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5|3978 ندى محمد حسن حسن زيتـــون سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|23585  قريش|مريم محمد محمود 
ى
لدسوق ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8o4952 لليل|بــــو|لعظيم |هيم عبــــد|بــــر|بــــ |هيتـــ|م ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

|2|o38 ج|زق محمود فر|لر|سهيله محمود عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

8|6o49 م|لسل|دي محمد عبــــد|لن|حمد عبــــد| حقوق بــــنى سويف

879o62 شم محمد |لد ه|ن خ|نوره سيوط|بــــ |د|

|75653 رك|مبــــ|بــــ محمد |لتـــو|ن عبــــد |نوره ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

|66239 ى |يمن |لد |خ ى|مي  مي  هره|لق|حقوق 

695544 لح محمد محرم|بــــو ص|لسيد | |ند لمنصوره|علوم 

62|2o6 مد|لحميد ح|مد عبــــد |م ح|سه ط|حقوق دمي

5o|64| للطيف محمد كبــــه|محمد عبــــد| مه سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

9o4898 لسيد مصطفى |رص |سلىم ن ج|هندستـــ سوه

|6o24| محمود نرص محمد محمد تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

2642|9 ه محمد شبــــل محمد| مي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

9||792 وى  |لص|حمد محمد |م |له| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

896|||  فوزى زىكي |م
رى وصفى ج|بــــ سوه|د|

772|25 ى|د |جه ف منصور عىل حسي  رسر ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

238o84 م فتـــىح جمعه|حبــــيبــــه حس ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

224438 تـــ محمد|لشح|حمد محمد | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

2|94o3 لمجيد|مدحتـــ فتـــىح عبــــد| ي|ه ى شمس|تـــج ره عي 

|23498 يمن محمد فوزى| |ن|جوم لفيوم|هندستـــ 

9|443| محمد مصطفى سيد منصور  زيق|لزق|حقوق 

|45356 ف حمدى محمد سليم|يوسف  ن|رسر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

254o29 ى وهيبــــ|دل ح|حمد ع| مد حسي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

753296 يمن محمد محمد|محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

444554 لمجد محمد  فضيل|بــــو |كريم مجدى عبــــدربــــه  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

83o|47 هيم|بــــر|ء محمد خليفه |لزهر| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

342o7o لنبــــي صقر|طمتـــ مجدي عبــــد|ف ى شمس|د| بــــ عي 

542|59 ي |لص|
ى
زق سعيد|لر|لسيد عبــــد |ق ط|معتـــ دمي|علوم ج

Thursday, September 6, 2018 Page 9848 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

56676 حمد سيد محمود|سيد  ره بــــنى سويف|تـــج

8o8663 ي مختـــ|عل بــــوبــــكر|ر |ء خي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

76888| ن|لم سليم|محمد سمي  س تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

68293| هلل قنديل|تـــ عبــــد |لشح|هلل |ء نعمه |سم| لمنصوره|بــــ |د|

8|o588 تـــه محمد|حمد شح|خلود  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

9o2298 روق جعفر عىل محمد |ف ج|بــــ سوه|د|

49||2| |لسق|لعزيز |لمجيد عبــــد|منيه محمد عبــــد| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|93|o ل |لع|طمه محسن عىل عبــــد|ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8o5646 ي|ر
دق|هلل زغلول ص| |عط| ئى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

2575o6 ه طه عبــــد| ره|لحكيم عم|مي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

66778 تـــ محمود|كمل نش|ر |مي لفيوم|صيدلتـــ 

32975o لم|ح محمد حسن س|ء صل|لشيم| |طبــــ بــــنه

493645 يف|ل |هر جم|محمد م لشر |حقوق طنط

5|7773 ى عيد|م رجبــــ |ريه مي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

77948 در|لق|زم عبــــد |لحكم ح|هيم عبــــد |بــــر| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

462763 ري|لطنبــــ|محمد هيثــــم محمد  |حقوق طنط

3|5887 لحسن|بــــو|لحليم طلبــــه |هلل عمر عبــــد|منتـــ  هره|لق|حقوق 

5|9847 هلل|محمود عبــــد| رض| لي|د ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

268|66 هيم مشعل|بــــر|هيم حمدى |بــــر| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

759|83 م محمد|لسل|ل عبــــد |حمد جم| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

692ooo ف عبــــد |در |ن ح|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|رسر لمنصوره|بــــ |د|

824624 ي عىلي 
ي|مصطفى

لسيد مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

789563  
ى
لجميع|هيم |بــــر|شهد محمد شوق ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 

م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

328297 ف محمد محمد بــــخيتـــ|لرحمن |عبــــد رسر ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

373522 حمد|لكريم |ره محمد عبــــد|س هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

26563| رحيم محمد فتـــىح يحن  شمون|نوعيتـــ 

8o|7o| حمد|نسمه محمد بــــخيتـــ  ي|بــــ |د|
|لمنى

282842 ن|يفل عدل صبــــىح سليم|م ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

446499 حمد زويل|عمرو محمد يوسف سيد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

Thursday, September 6, 2018 Page 9849 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|7o85o زى شلبــــى|ل فتـــىح حج|حمد جم| تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

2|452| ف |محمد  هلل|لسيد عوض |رسر |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

523842 ف محمد محمد محمدين|مصطفى  رسر ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

2846|| حمد|لرحمن |رق عبــــد|هلل ط|منه  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

7oo899 ف عبــــدربــــه|حمد |لسيد |ء |سم| لسيد رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4|3979 ح عىل سيد|ح تـــمس|سم |بــــ طنط|د|

|26582 ل|لعزيز مشح|هلل وليد عبــــد |منتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

82o882 لمنعم فتـــىحي عوض|معتـــز عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

858o22 هلل|بــــ |ن محمد ج|م شعبــــ|ريه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

32386o م|م|ن |م سليم|م|مصطفى  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

|64|86 لمنعم طه|ل عبــــد |هر جم|س ن|حقوق حلو

|26847 مريم محمد مصطفى حنفى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

437|3 لسيد|مصطفى نرص محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

83988 لس سعد ثــــ لح|بــــتـــ معوض ص|كي  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

|77492 هلل بــــدوى محمد بــــدوى|منتـــ  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

849796 حمد مخلوف محمد|بــــسنتـــ  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

349946 يمنى فتـــىحي يوسف عىل حسن |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

447|67 حمد|ن محمود |ن رمض|يوسف شعبــــ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

85o|99 ى خلف لطيف شفيق| مي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|4362o لد محمد حنفى|ن خ|نوره هره|لق|ره |تـــج

8o|839 ي شح|سل| ن|تـــه عثــــم|م محمد يحن  ره بــــنى سويف|تـــج

79|798 فتـــىح محمد فتـــىح محمد زيق|لزق|هندستـــ 

8o5833 ى|لعزم |بــــو|صم محمود محمد |ع مي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

88oo7 يم|لد|ىط عبــــد|لع|لح عبــــد|م ص|هش ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

528737 لسعيد عىل|م |حمد س| سكندريه|ل|هندستـــ 

5|3|45 |لسيد |مصطفى محمد عبــــد 
ى
لحوق عه دمنهور|زر

7|647| ن ربــــيع حسن عىلي|حس| ند ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

429o99 لطوجى|عيل يوسف |سم| |رض| لي|د |حقوق طنط
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59862 لح محمد|وليد جمعه ف بــــ بــــنى سويف|د|

4o3o97 |لسق|لحميد عىل |دهم محمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62|83| لمهدي|بــــر محمد |ن محمد ص|يم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

4ooo|4 حمد مصطفى|منه مجدى محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

2|9372 هيم|بــــر|حمد محمد |محمد  ى شمس حقوق عي 

6|6628 لرحمن|د محمد عبــــد |حمد رش|رحمتـــ  ط|بــــ دمي|د|

5o5682 لسيد حسن عىل|دهم حسن | بــــ دمنهور|د|

54o822 لحكيم|هيم |بــــر|حمد |بــــسنتـــ محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34859| هيم حمد|بــــر|عيل |سم|يمن |حمد | ى شمس|تـــج ره عي 

4869o2 لرؤف عطيه|يوسف محمد عطيتـــ عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|28573 ن|يمن يس سليم|يس  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

267646 يدى محمد محمود عطيه|ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|5898 شور|هلل ع|سلىم محسن عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7oo847 بــــو موىس|لعفيفى |حمد رجبــــ |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

59563 ى ه|بــــتـــس| ى|شم |م حسي  مي  طبــــ بــــنى سويف

33|698 لم|لمنعم عبــــيد س|ن عبــــيد عبــــد|يم| |حقوق بــــنه

82634 س|ن محمد عبــــ|محمود شعبــــ د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

38752 ف يحن  سعيد  لعدس|رسر كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

7|32| لنبــــى|دى عبــــد |له|زق عبــــد |لر|ء عبــــد |صف لفيوم|بــــ |د|

4o492o حمد|هيم |بــــر|لسيد |مؤمن  سكندريه|ل|ره |تـــج

34729| بــــوجبــــل|حمد |مروتـــ كرم حسن  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|22528 حمد زغلول|رق تـــوفيق |مه ط|س| هره|لق|هندستـــ 

4o22|4 ي
حمد|طف |حمد ع| |دئى عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

8o5928 تـــي دكروري|لد محمد نج|ر خ|من ي|بــــ |د|
|لمنى

355685 هيم|بــــر|حمد |ن مجدى |نوره ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

75o875 لسيد مطر|لد محمد طه |كريم خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

882oo5 حمد |لمحسن |دى محمد عبــــد|ش سيوط|طبــــ 

22|o37 لسيد|لمحسن |لسيد عبــــد| |لق ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

367337 هيم محمد|بــــر|ريم محمد جودتـــ  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع
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4|4575 لد حسن بــــكر منيس|حمد خ| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

74953 ف |ئى |م| د|م حد|م|رسر ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

229938 محمود سيد عىل شمروخ ى شمس| لسن عي 

7o724| لمعىط عوض|لغنى عبــــد |ر محمد عبــــد |من لمنصوره|بــــ |د|

|7o785 حمد عطيه|م سيد |هش ن|بــــ حلو|د|

6o9886 لسيد درويش|ء نرص |أسم لمنصوره|بــــ |د|

453|47 لعيسوى|هر |حمد صبــــىحي محمد ز| ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

|44737 لسيد محمد|لعربــــ |ر شيخ |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

438|33 لمقصود جمعه|م مسعد مني  عبــــد |له| لشيخ|تـــمريض كفر 

252563 لمرضى صقر|ن عبــــد|ن شعبــــ|يم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

485968 طف موريس وهبــــه|سيمون ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|3297 بــــ|حمد شديد حج|م |ن عص|رو ن|فنون جميله فنون حلو

457|6o ن|ود سليم|م صبــــرى د|ن هش|حن تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8|4562 لحكيم عىلي|حمد عبــــد|هيم |بــــر| ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

7o56o8 لسيد فرج|لحسينى |لسيد |حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o8o4| ى|حمد |لحكم |روضه عبــــد  لسيد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o|435 ى محمد قنديل |زي هيم|بــــر|د حسي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

832||8 لسميع|حمد عبــــد|ن |حمد رمض| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

22|452 ع محمود|ئى رف|كريم ه ى شمس| لسن عي 

|52|9| م|م|م جمعه بــــيوم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

366585 بــــي|لد محمد عر|محمد خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|32|3 حمد عزبــــ|هيم |بــــر|لدين |نور  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

27|322 حمد|حمد |همتـــ مصطفى سيد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

683|35 م|م|ل|مريم محمد مصطفى  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7759o| حمد|حلىم ذىك | دين زيق|لزق|نوعيتـــ 

6o8|84 لمرصى|حمد محمود |نىه  لمنصوره|بــــ |د|

62|53 ى|بــــر|محمد  هيم محمد حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

537247 منيه فتـــىح عىل محمد لكلوك| ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

8|5o23 ي|تـــه سلط|د شح|جه
ن عفيفى ي |

سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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43477| لسيد تـــرىك|ن ربــــيع |رو لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

267482 ى محمد حسن|مروه ش هي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6|8983 ف أحمد ش|أسم ى قد|ء أرسر ره|هي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8952|8 لبــــلك |يمن محمود محمد |حمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

23784| لمدثــــر يوسف حسن يوسف|رضوى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8596o6 ى و|لد |خ د|لي رش|مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

24o44| مل|ن ك|بــــسنتـــ محمد رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

847662 لعزيز|ح عبــــد|ء محمد صل|سم| ن|سو|حقوق 

4283o| لعظيم ضو|طمه مصطفى عبــــد|ف ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

36964 ف محمود |ضىح  ى|رسر مي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5o7596 م|لتـــه|فظ محمد |لح|ح محمد |سمر صل سكندريه|ل|ره |تـــج

45|2o4 لد محمد عطيه بــــدر|محمود خ |هندستـــ طنط

729o2 ى |ي ى|سمي  ى محمد حسي  مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

257742 هيم حسنى زنون|بــــر|حمد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

258324 لعظيم نرص قشطه|محمود عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4|926 هيم|بــــر|م محمد محمد |عص هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

494o34 رك|لحليم مبــــ|رص محمد حلىم عبــــد|محمد ن لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

43o38o حمد عجيبــــه|مريم محمد محمد سيد  |بــــ طنط|د|

76o46o لرحمن حمدى محمد عىل|عبــــد  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

684265 تـــه|لعزيز شح|زق عبــــد |لر|يه مصطفى عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

257768 لخول|رص مرزوق |زم ن|ح ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

496|92 ن سعيد سعد حسن عجوه|يم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|56386 لمحسن|هيم رشدى عبــــد |بــــر|م |حمد س| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

3565|o دق محمد عرفتـــ|لص|هيم |بــــر|يتـــ | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

35o459 حمد عىل حسن|هلل |عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3468| حمد|ح |لفتـــ|رص عبــــد |ن| سم  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

8o688 لعزيز محمد|سمر سعدون عبــــد  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

232643 جر رجبــــ سيد محمد|ه سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

458866 هيم|بــــر|لعزيز |لق عبــــد|لخ|ء عبــــد|هن لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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2|3779 ى |ي ى|ح |حمد صل|سمي  لدين حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

248o83 ئى|لنعم|لرؤف |رس عبــــد|يه ي| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

43o|59 ء حمدى جوهر|مريم عل |ره طنط|تـــج

9|o334 لنمىك |ل |ل كم|مصطفى جم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

633958 لعظيم محمد|حمد عبــــد |لرحمن محمد |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

4o8o37 هيم|بــــر|مد يونس |ء ح|هلل عل|يتـــ | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7937| ف محمد عيد|ن |رمض رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|6o9o لغتـــوري|ء حسن |عمر عل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

322349 ى صبــــرى| تـــ محمد حسني  مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

24oo|3 هيم عىل|بــــر|م فتـــىح |بــــ عص|شه هره|لق|ره |تـــج

69588o ع|لس|سط محمد |لبــــ|لسيد محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

245647 م ضيف|لسل|محمد عبــــد | محمد رض ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

356993 لرحمن|ن محمد عبــــد|حمد حمد| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

348299 ن|لقمص|بــــو |ء محمد تـــوفيق |رس| ى شمس|تـــج ره عي 

462785 ى فرج عىل نصي | رن خي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

358467 لجبــــىل|حمد |لد |ن خ|نور ى شمس صيدله عي 

78|6|2 د|حمد محمد رش|ن |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

|55368 ن صبــــرى حسن محمد|نوره ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

356825 لسيد|حمد محمود |ل محمود |من |نوعيتـــ بــــنه

324o47 حمد|م محمد |هيم هش|بــــر| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

886o47 لمعز |حمد عبــــد|لمعز |ر عبــــد|من سيوط|عه |زر

533325 ف عبــــد|ء |عىلي ى |لع|رسر يف|ل حسي  لشر ط|بــــ دمي|د|

7678|3 هد سمي  محمد محمود|ن عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

3|9|72 لسيد|هلل |لرحمن عبــــد|يدي عبــــد|ه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5|7436 د|لجو|م محمد عطيتـــ عبــــد |ريه لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

5254| لمجد محمد|بــــو |خلود محمد  بــــ بــــنى سويف|د|

4o6375 ف جمعتـــ حلىمي|م |بــــتـــس| رسر سكندريه|ل|حقوق 

342329 ى محمد |ي ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|سمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

36|||| لمنعم|ن محمود محمود عبــــد|يم| |طبــــ بــــنه
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7o326| هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد محمد |يه | زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

877888 لجليل |مينه سيد قضبــــ عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

546||9  رزق |لبــــ|ندى بــــسيوئى عبــــد
ى
ر|لف|ق ي |

سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6849oo هيم محمد مصطفى شعيشع|بــــر|مصطفى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69o657 وى|لشه|لدين |د مسعد سيف |طمه عم|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

39466 زى محمد|م حج|م حس|وس تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

543o22 زى|لد محمد أحمد حج|هبــــتـــ خ بــــ دمنهور|د|

6279|2 ل|لع|ىطي عبــــده عبــــد |لع|جد عبــــد |محمد م زيق|لزق|ره |تـــج

763455 هلل|ندى محمد عطيه محمد عطيه عبــــد  نوعيتـــ بــــور سعيد

4|||86 ف |مريم  ن|لسعيد علو|رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3|9723 هيم|بــــر|ن |نىهي محمد رمض ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

37o736 لسيد|لمعىط |رس محمد عبــــد|م ف ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

435697 سعيد فتـــىح سعيد عسل لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8754|6 رى |م خلف زخ|له|دى |ف ج|صيدلتـــ سوه

438697 لد حسنى خليل|محمد خ لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

52o385 ي|هيم عمر عبــــد|بــــر|ن |يم|
ى
ض|لحليم ق معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

668o2 ى  ى عبــــد|ندين حسي  لىح|مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

5284|5 حمد منيس|عمرو مسعد محمد  ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

857358 لمهدي|لحكيم محمد |عمرو عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

26967o ى حبــــيبــــ|هيم محمد عبــــد|بــــر| لعزيز حسني  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

276949 ئى غريبــــ عزبــــ|ه| مرن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3334|8  عبــــد|رق شعبــــ|ط
ى
ح|لفتـــ|ن شوق |ره بــــنه|تـــج

|72|33 هلل حسن|مه مصطفى عبــــد |س|ن |نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2438o8 ر محمد حسن|لغف|ء عيد عبــــد|سم| لفيوم|عه |زر

649467 هيم|بــــر|مد |محمد يىح ح زيق|لزق|حقوق 

872o7 ي محمود عبــــد|وف
ي|ء حنفى

لغنى لفيوم|بــــ |د|

499963 فظ|ن محمد ح|ء رمض|شيم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

46|828 لحليم جويىل|حمد عبــــد|مد |ح لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

24428| هد|حمد مج|عيل |سم|محمود  هره|لق|عه |زر

44o269 لفضيل عىل|ن عىل عبــــد|يم| لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر
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287453 لمقصود|ح عبــــد|لفتـــ|ل عبــــد|حمد جم| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

4||52 لصمد|بــــتـــ حلىم عبــــد |م ثــــ|ر ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

69o9| ه عىل محمد حسن| مي  لفيوم|بــــ |د|

839ooo ى عبــــد| عل لحكم يوسف|يسي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

773848 ن|ح سليم|لفتـــ|لعزيز عبــــد |عمر عبــــد  ى شمس حقوق عي 

853225 ى|ح محمد |ويه صل|ر مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

4829|3 ين محمد فكري محمود عىل شي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

438727 |محمد فوزى فوزى خليل أغ ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

22||43 ن|لسيد سليم|ن محمود محمد |نوره هره|لق|علوم 

34|936 شد|نم ر|بــــ غ|يمن دي|ء |ل| ى شمس صيدله عي 

778o26 ن|لرحمن عثــــم|مد عبــــد |ج  ح|ندى ن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9453| حمد|لدين |در نرص |لق|حمد عبــــد | |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

8o3534 لحليم|ء محمد عبــــد|حمد عل| ي|هندستـــ 
|لمنى

8768|9 هيم محمد |بــــر|لمنعم |ء عبــــد|ول سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7655o6 حمد مصطفى مهلل خميس بــــخيتـــ| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

835979 جر محمد يوسف محمد|ه ن|سو|بــــ |د|

422o25 ي
حمد|لحليم |منصور عبــــد | دئى سكندريه|ل|حقوق 

6|57o| خ|لطبــــ|م يشى |محمد س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

784235 هيم هليل|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|مهند  زيق|لزق|علوم 

77258| ئى|ئى عطيه عن|ء وجيه عن|رس| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8o2579 حمد محمد|حمد محمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

44o94 للطيف|ل عبــــد |للطيف جم|لد عبــــد |خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6383oo هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ل |كريم كم زيق|لزق|علوم 

265577 ر|لـسيـد عـمـ|لسيد محمود |عمرو  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

76oo59 ى | لعربــــى|وتـــ |لسيد حل|لحسي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

56573 يف عبــــد |حمد محمد محمد| د|لجو|لشر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

879222 ه محمود حسن محمود | مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

6752o8 ن  حسن محمد |هيم |بــــر| |مي 
ى
هيم|بــــر|لدسوق لمنصوره|حقوق 

|5474 هيم|بــــر|لروؤف محمد |محمد عبــــد ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

55297 حمد|بــــوزيد |ره محمد |س ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى
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869o59 لرحمن|ء فخري عبــــد|سهيله بــــه ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

752|78 لنبــــى|حمد حسبــــ |حمد حسن |عمر  زيق|لزق|عه |زر

8546o7 ء محمد فوزي عمر|سم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

67934| بــــتـــى|لتـــو|لحميد |مصطفى فهىم سعد عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

9o|o88 ف مختـــ|لبــــنى  ر محمد  |رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

62o379 ى|ء جم|رس| ل حسن عشر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

676363 مه|بــــو ش|لح |ء محمود سعد ص|عىلي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78696| بــــر|ن حلىم محمد ص|صبــــرى بــــدر زيق|لزق|نوعيتـــ 

235257 لخي |بــــو|م |لسل|م محمد عبــــد|هيم س|بــــر| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

6473o5 لمقصود|مل غندور عبــــد|مر ك|بــــوع|ل |كم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

675652 حمد|دل محمد عيس سيد |محمد ع لمنصوره|هندستـــ 

2|9o22 م|زق هم|لر|حمد يشى عبــــد |د |زي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

868555 لجليل|جر ربــــيع سعد عبــــد|ه ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

264733 حمد عىل|رق سيد |يمنى ط |طبــــ بــــنه

6o||79 لغنى بــــدر|حمد محمد عبــــد|محمد  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

277725 مه|روق سل|حمد مسعد ف| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

44|656 لمنعم عطيه|عطيه عبــــد | ء زكري|رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

52o954 ريم حمدى عوض خليفه ى شمس طبــــ عي 

5o9844 لم|ج  س|ن ن|محمد رمض عه دمنهور|زر

266o94 ح|لفتـــ|سم عبــــد|ح ق|لفتـــ|سم عبــــد|ق | معهد فنى تـــمريض بــــنه

9o622| بــــوضيف عىل |د محمد محمد|زي ج|ره سوه|تـــج

6|5|7o لم|للطيف س|متـــ عبــــد |س|نسي |ر ط|بــــ دمي|د|

44o243 ي عبــــد|نج
هيم|بــــر|لرحمن |ح رأفتـــ لطفى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

|59o8 بــــرهيم|دم محمد فهىم | لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|2|527 لمنعم محمد|يمن عبــــد |حمد |  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

429828 نوئى|لبــــتـــ|هيم محمد |بــــر|حمد | |علوم طنط

343237 لحميد قدر|لحميد محمد عبــــد|بــــسمتـــ عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4|o568 تـــتـــ|لسيد محمود شح|عمر محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

24|988 مر|م ع|لسل|زم محمد عبــــد|ملك ح وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

493632 ل جنيدى|لرحمن حسنى كم|عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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863734 حمد|لبــــدوي |طف |عزه ع دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

68o325 ى خ|عبــــد  طر فرج|لرحمن منصور بــــشر |ره طنط|تـــج

|7664o لمول|مر عبــــد |حمد ع|هبــــه  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6889|6 ود عوض|هر عىل محمد د|س لمنصوره|ره |تـــج

894|57 رز محمد |مبــــ|ل |ء جم|شيم ج|بــــ سوه|د|

434682 خلود محمد عىل عوض |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

4|343 ىطي|لع|صف عبــــد |لد ن|لينتـــ خ هره|لق|علوم 

9|9o36 ء محمد عطيه حمودتـــ |حسن ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

756343 تـــتـــ|لسيد عىل شح|طمه |ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

92945 للطيف|حمد عىلي عبــــد |ره |س ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o|642 ه زين | مل|لعزبــــز ك|بــــدين عبــــد|لع|مي  حقوق بــــنى سويف

5o9449 هلل|بــــ |س ج|لدين محمد مرىس عبــــ|عز |حقوق طنط

437282 ى |ي مل بــــدر|نس محمد ك|سمي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

7562| د محمد مصطفى عيد|جه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

27972 لد منصور عتـــريس|خ| ر|ي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

224o79 وى عىل|رس محمد عشم|هدير م كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

44568o حمد|حمد عيد |محمود محمد  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

778863 لسيد|حمد |ر نبــــيل |من زيق|لزق|نوعيتـــ 

3568oo لحميد|لسيد عبــــد|ح وحيد |سم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

622745 لمنعم رسى|مريم رسى عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

844274 ن|بــــر عثــــم|رس ص|ر ي|عم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

6437|9 لرحمن متـــولي عىلي|لمنعم عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

248392 للطيف|دى عبــــد|له|ده عبــــد|تـــفى حم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

832437 لموجود|ل حمدي عبــــد|جر جم|ه دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

62|7o4 مه|زق سل|لر|مه عبــــد |سل| دين ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8396o6 هيم خليل|بــــر|حمد |هيم |بــــر| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4343oo لعكش|هيم |بــــر|طمه مجدى محمد |ف |تـــربــــيتـــ طنط

85428| |هيم عط|بــــر|مد |عىلي ح ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

|572o3 بــــر محمد خليل|ء محمد ج|دع كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|4632 وى|لنحر|هلل |هلل عبــــد |آيه عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4o9444 لمزين|ح |لفتـــ|عمرو محمد سعد عبــــد  |ره طنط|تـــج
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|2552| فظ|لح|د عبــــد |د حمدى رش|زي ن|هندستـــ حلو

7|6|5| لسعود محمد|بــــو |يز |حمد ف| لمنصوره|حقوق 

27|372 ى جم  فؤ|نرمي 
ى
د قنديل|ل شوق ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

64|759 لرحمن محمد عىل|لعظيم عبــــد|حمد عبــــد| زيق|لزق|بــــ |د|

|5984| لعزيز محمد محمود|منيه عبــــد | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

92oo24 خر جوئى  |عزتـــ ز| ن|دي تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

286666 لجوهرى|لعزيز |م محمد عبــــد|هش ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4|295 لغنى محمد|ء رفعتـــ عبــــد |سم| ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

||7722 حد|لو|مل يشى محمد محمد عبــــد |ك رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

6963oo ن|لغنى سعف|عبــــد | ح زكري|لفتـــ|دهم عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

642277 ى |ي عيل|سم|م محمد |لسل|حمد عبــــد|سمي  زيق|لزق|حقوق 

698o58 حمد|ره مجدى حمدى محمد |س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

523663 ى|بــــر|لسيد |لسيد محمد | هيم حسني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

44o894 حد بــــسطويسي مرىسي|لو|ء محمد عبــــد|بــــه ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

9o7497 حمد |لضبــــع |ح |لصبــــ|محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|4|o3 در|لق|هيم عبــــد |بــــر|ء محمد |رس| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

37|o9 حمد رجبــــ عوض|حمدى  هره|لق|حقوق 

6|788| ى خليل  لطويل|رحمه محمد حسي  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

28o7|6 ص|لقص|مه محمد مصطفى |س|لرحمن |عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

8o2|88 ي|فرج | رمي|يوسف  هلل بــــشر ره بــــنى سويف|تـــج

79oo93 دى حسن|محمد سعد عبــــ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

499425 لسميع جبــــه|مد عبــــد |سلىم حمدى ح بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

3923| ل محمد حسن رزق|م| هره|لق|علوم 

7|245o فع محمد|لش|هيم محمد |بــــر|ندى  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

5|98o5 لحرصى|ء عزتـــ محمد |سم| تـــمريض دمنهور

689o99 لسعد|بــــو |ح محمد |لفتـــ|سيف عبــــد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

486753 ج|هلل فر|ر عبــــد |لستـــ|محمد أحمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32868o ى|متـــ عبــــد|حمد سل| لعظيم حسي  |صيدله طنط

497|86 د|لجو|هيم عبــــد |بــــر|نه فرج صبــــىحي |فرح سكندريه|ل|حقوق 
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62o6o3 لعيسوى|ره عبــــده عىل |ي ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

|57784 |م حن|ئ  ف|ندى رج|س هره|لق|علوم 

336o|9 ي|دل محمد |رضوى ع
ى
لدسوق رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع

لخيمتـــ| |بــــشبــــر

828285 حمد|ل محمود حسن |كم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5828| ى عبــــد |جه لعزيز|لحميد عبــــد |د حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

637432 ىسر|ء فتـــىح محمد غبــــ|رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

447o|5 ح محمد قنديل|لفتـــ|حمد محمد عبــــد | ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

622389 لم|ر س|لغف|حمد عبــــد |م محمد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

44|898 لد محمد محمد عمر|خ| ر|ي لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

7557|3 ن محمد|حمد سليم|م |سل| عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

69|56o ره عزتـــ عبــــده حسن|س ط|بــــ دمي|د|

8|436| ف رجبــــ |م |حس حمد|رسر ي|عه |زر
|لمنى

429o59 لبــــربــــرى|حمد |ن |ن شعبــــ|يم| |بــــ طنط|د|

|62o|6 لمجيد|دل جوده عبــــد |محمد ع هره|لق|حقوق 

496446 ن محمد منصور|رجبــــ شعبــــ| لي|د ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9|6874 حمد |حمد محمد |ء |ل| لمنصوره|حقوق 

85|o87 هدي صبــــىحي سيد يوسف دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

79564 هيم|بــــر|لنبــــى عىل |حمد عبــــد |ء |رس| لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

794o8o لحميد حسن محمد|لحميد صبــــىح عبــــد|عبــــد زيق|لزق|حقوق 

774o66 فع|لسيد محمد ن|مر |هلل تـــ|منه  ى شمس صيدله عي 

6o387o محمد عىل حسن هندى |ره طنط|تـــج

9|8578 لحكيم |بــــ عبــــد|لرحمن مدحتـــ حج|عبــــد ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

283437 ىط|لع|ن مصطفى عبــــد|ندى رمض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o9686 ح|لفتـــ|حمد محمد عيد عبــــد | ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

362256 لمطلبــــ|حمد عبــــد|روق |طف ف|لرحمن ع|عبــــد لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

7o957o هلل|لسيد فرج |حمد محمد |ن |يم| لمنصوره|بــــ |د|

424652 دى حبــــيبــــ|له|ل عبــــد|لسيد كم|لرحمن |عبــــد سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

4|354| بــــوسنتـــ|د محمد حسن |مريم فؤ لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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844834 ي 
ي|هند مصطفى

حمد مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

694874 لخي |بــــو |حمد مصطفى سعد محمد | لمنصوره|ره |تـــج

3467|9 حمد عىل|طمتـــ سيد |ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

82348 مروه عيس مهدى عيس لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6867o9 هيم هيكل|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32o45o هد محمود منصور|زن مصطفى مج|م هره|لق|ره |تـــج

|44867 ه محمد عبــــد  لرحيم محمد|ني  هره|لق|حقوق 

283||9 حمد|دى |له|رق محمد عبــــد|ط لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

24|738 بــــسنتـــ سعد محمد سعد سيد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

49988o تـــ جمعتـــ محمود محمد أمي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

446457 موئى|لم|لسيد |عمر وليد محمد محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

6o647| ى ئيل|شد ميخ|غبــــ ن|جد ر|م| مي  |ره طنط|تـــج

892332 طمه عىل محمد عىل |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

864995 سم|ن بــــهيج محمد ق|حن ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

878|7 |لسل|ء محمد عبــــد |سم|
ى
م دسوق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

52|4o4 لدبــــس|لح |ل ص|لع|م عبــــد|ريه تـــمريض دمنهور

26762o لغنى يوسف|م سعيد محمد عبــــد|سه |صيدله طنط

2472o3 ى سليم|تـــ سعد |م فرح|لسل|عبــــد ن|مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

287|46 فظ|د ح|نس محمود فؤ| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

9|7|7 لسيد مصطفى|ء |بــــ عل|هيتـــ|م ى شمس|د| بــــ عي 

8|73|| ي محمود|محمود محمد ن ج  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

88o277 ى دوس  | جورج رض مكي  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

26o|87 لرؤف محمود بــــدوى|زينبــــ عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

2|59| مد محمد|هبــــه محمد ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o6869 لمنعم |لمبــــدى عبــــد|لنعيم عبــــد|محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

539|27 د|لجو|حمد عبــــد |ن فتـــىح سعيد |رمض لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

433694 لحميد خليفتـــ|ء عبــــد|حمد عل| |عه طنط|زر

|75o75 لحميد|مل سيد عبــــد |يمنى ك ن|تـــربــــيتـــ حلو

253293 ر|طف مصطفى نص|ه ع|جي تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

98532 ى عبــــد لرحمن|محمد شفيق عشر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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7745o9 رس محمد بــــيوم عجوه|رحمه ي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64o266 ح محمد مرع|لفتـــ|ئل عبــــد|نور و ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

272|74 ى|لحج|بــــو|ن |يم| ج سيد حسي  دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

6oo||9 ن|حمد محمد طم|ن |رو |نوعيتـــ فنيه طنط

26922o ن سليم|م طلعتـــ رسل|وس ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

679343 ج |هيم حسن خف|بــــر|رس |مصطفى ي ي|هندستـــ 
|لمنى

6o9|54 ق|حمد محمد نجيبــــ | وى|لشر لمنصوره|ره |تـــج

|63|o ي|ر
ح شكرى|لفتـــ|حمد محمد عبــــد | |ئى هره|لق|ره |تـــج

82o584 ي|بــــر|مح |نوبــــ س|بــــ| هيم جورج  سيوط|ره |تـــج

76o659 حمد|بــــر |م ج|ء عص|سم| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

692|79 ه عص| ج|دق محمد فر|م ص|مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|5|547 لجندى|هيم |بــــر|بــــ |ل دي|هدير جل ن|تـــربــــيتـــ حلو

446644 لعزيز|لجميل محمد عبــــد | محمد عبــــد وجيه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

488866 ى منصور|محمد مختـــ ر حسي  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

64o94 ى| ى محمود حسي  تـــ حسي  مي  لفيوم|بــــ |د|

7o5238 لشوربــــىح |حمد |حمد |هيم |بــــر|م |حس تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

92o338 حمد عىل |كريم عىل  ج|عه سوه|زر

354932 ن هيم|بــــر|م عطيه |عص| مي  ى شمس|د| بــــ عي 

263|52 ن|لفتـــوح سليم|بــــو|ن |سهيله سليم |نوعيتـــ بــــنه

7o2|3| هيم  عيس|بــــر|هيم محمود |بــــر|دى |له|محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o9865 لمجد بــــدير أبــــوعىلي|بــــدير أبــــو |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

423882 ن|روق عثــــم|ء محمود ف|بــــر سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

2|3595 ن هيم|بــــر|كر |رس ش|ي| مي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

755o8o حمد|حمد |حمد يوسف | تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

48o729 م|م|ل|حمد |م مجدى غريبــــ سيد  بــــ دمنهور|د|

86|6o8 ل|محمد زكري محمود جل |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

695426 |لعط|بــــو |هلل محمد |م محمود عبــــد |سل| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

328882 لسيد|هيم |بــــر|حمد محسن | |بــــ بــــنه|د|
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642426 محمود محمد أحمد محمود بــــيوم زيق|لزق|ره |تـــج

23o623 هيم محمدطلبــــتـــ|بــــر|مه |س|ن |مرو سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

883393 در  |لق|لد محمد عبــــد|خلود خ سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

283896 مد محمد|حمد ح|محمود سعيد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

687998 لمجيد|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |ء محمد |دع لمنصوره|علوم 

93375 ف عبــــد |ء |عصم لىح عىل شلبــــى|رسر سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

|67o87 لدقن|لسيد محمد | |مي  رض| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

27648| ظر|لن|حمد |هيم |بــــر|يمن |هيم |بــــر| شمون|نوعيتـــ فنيه 

5o42o8 ي
ن|ل عثــــم|لع|عنتـــر عبــــد | دئى سكندريه|ل|بــــ |د|

7|o333 لسيد|محمد حسن عىل عىل  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

23|265 ر|لمحسن محمود عم|دل عبــــد|محمد ع ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

32696| ء مصطفى صبــــىح عبــــده|ل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|4685| ي
محمد سيد عىل| دئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

423366 ي
ف | |دئى حمد|هيم يوسف سيد |بــــر|رسر سكندريه|ل|حقوق 

|2o5oo ئى|مد كيل|مريم وليد عىل ح د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

7o7|78 لسيد حبــــى|هيم |بــــر|خلود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4o9639 ينى|لجن|حمد |له حسن محمد |ه |نوعيتـــ طنط

78|3|| حمد|لسيد |حمد |مصطفى  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

8o7334 ف محمد |محمد  حمد|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|6566 هيم|بــــر|غبــــ |ن ر|ل شعبــــ|ح جم|صل س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

426275 لعليم محمد|ر عبــــد |لستـــ|شد عبــــد |رنيم ر سكندريه|ل|بــــ |د|

698|27 فيبــــى شفيق عبــــده شفيق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6|223| ي|لفخر|حمد |لمجيد|م حسن عبــــد |حس
ئى |ضتـــ طنط|علوم ري

427723 حد|لو|دى محمد عبــــد |م ن|إسل ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

756o2 دريس سنوىس|طف |مل ع| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

774o|7 ن|سعد سمع|سيمون نبــــيل  ى شمس|تـــج ره عي 

478489 حمد سعد زلط|زينبــــ محمود  بــــ دمنهور|د|

698482 حمد محمد صفن|ل |حمد جم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

48959o ي عىلي|ء ك|آل
رم محمود مصطفى سكندريه|ل|ره |تـــج
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6873|7 لمجد|بــــو |د |لد عطيه وهبــــه ج|خ لمنصوره|عه |زر

4|9888 ل سيد محمد|حمد جل|محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

825999 زينبــــ محمود محمد حسن دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

355392 يف ن|مر ن|دى سلط|م رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

264696 هلل| |حمد عط|لحميد |هلل عبــــد| |ندى عط هره|لق|ج طبــــيع |عل

354576 د محمد|لجو|محمد عبــــد| دين ى شمس صيدله عي 

84959 ى رزق|د |دي ميل|ف مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

224683 لغنى محمد|محمود محمد عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|4455| حمد رشدى رفعتـــ محمد| هره|لق|بــــ |د|

899o55 لرحيم |ن عبــــد|حمد عثــــم|لطيفه  ج|بــــ سوه|د|

898|36 نبــــيل نصىح صليبــــ | دين ج|صيدلتـــ سوه

687534 هيم|بــــر|روق  |هلل محمد ف|عبــــد  سيوط|هندستـــ 

692755 لرحمن|هيم شلبــــى عبــــد |بــــر|عليه عوض  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

86772 فظ|يه عويس حلىم ح| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

5o3288 لسيد محمود|د |حمد ج|منى  سكندريه|ل|طبــــ 

|3|259 ىسر|لبــــربــــ|حمد محمد سعد محمود محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

754368 تـــسنيم رجبــــ سعد محمد عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

692342 لسيد|روق رزق |ن رزق ف|نوره لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6326o4 م|لمنعم محمد بــــس|تـــفى محمد عبــــد زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

49oo46 لس شنوده|مهر ئيل يوسف جرجس كي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36766| لسيد|بــــ |لوه|ده عبــــد|ء حم|سم| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

68977 حمد|تـــم تـــوبــــه عىل سيد|ح لفيوم|هندستـــ 

3|6362 شور|سلىم محمد عيد ع ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

826|67 ي جعفر عبــــد|عىلي
لرحيم|ء مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

9o4o|o لعليم |محمد يشى محمد عبــــد ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

9o6|73 هيم محمود |بــــر|عمر محمود  ج|حقوق سوه

87779o حمد  |حمد فرغىل |ن |نوره سيوط|حقوق 

5393|o لعزيز|عبــــده عبــــد| دل زكري|دولتـــ ع لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|7822 للطيف|عبــــد | لعل|بــــو |ل محمد |نه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

277567 وي|لطبــــل|لق |لخ|لدين عبــــد|م |مل حس| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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253o3| ى|يمنى محسن حمدى  لشقنقي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

42|o43 وز محمد  ل|لسيد محمد كم|في  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|92o5 كريم محمد سعيد محمد محمد منصور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

359|2 لعطفى|رون |حمد ه|طف رجبــــ |ء ع|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

22|42o ف عبــــد|حمد | هيم|بــــر|لعظيم |رسر ى شمس حقوق عي 

248|42 مل|حمد ك|ح سيد |لفتـــ|مروه محمد عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

765694 هيم محمد زيتـــون|بــــر|م |محمد هش هندستـــ بــــور سعيد

439386 لسيد شعيبــــ|لمقصود |طف عبــــد |منيه ع| لشيخ|بــــ كفر |د|

2o|58 يف تـــوفيق عمر محمد رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

453865 ف|بــــر|ء محمد |رس| هيم حسن رسر ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

27336o مد|لفضل ح|بــــو|مريم سعد  دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

4||54 لنبــــى عىل|ء عبــــد |مح عل|س ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

44|82 حمد محمد رجبــــ عيسوي| لفيوم|عه |زر

2669o5 ي
لسيد محمد|بــــر |ص| دئى لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|7786 ن|مصطفى محسن محمد رضو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

228|94 هلل محمد حسن محمد عىل|منه  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

2|838| ف محمود |ل |نه ر|لنج|هيم |بــــر|رسر ى شمس| لسن عي 

756745 ه | عيل محمود زيد|سم|مي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

346424 ل|ء مصطفى سيد سيد هل|زهر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

838o82 ى|ل ربــــيع ي|محمود كم سي  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

278o2| ى ع|ي  محمد|سمي 
ى
دل شوق لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6959o| لبــــرع|بــــ |لوه|وى عبــــد |لص|حمد محمد | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

434|73 شم|د شكرى عرفه ه|هند عم |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

38472 لمعىطي|م عبــــد |لسل|ل عبــــد |ن جم|يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

887oo| حمد  |هلل |د |ضى ج|لر|ء عبــــد|وف سيوط|بــــ |د|

435758 ك|لحبــــ|حمد |هيم |بــــر|يمن |ن |يم| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|6o855 وق رفعتـــ محمد  حمد|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

543o8| ز|ر محمد در|لستـــ|هند محمد عبــــد |حقوق طنط

639|8| هلل موىس|حمد رأفتـــ عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

459956 حمد|لدين |ل |يوسف أحمد محمد كم ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 
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||5232 د محمد خليل|محمد فؤ| ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

26o97 محمود محمد سيد محمد ى شمس|د| بــــ عي 

526555 ى هر صبــــىح بــــسطوروس|د م|عم| مي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

69oo93 ىط|لمع|بــــو|لسيد |لعزيز |ء عبــــد |ند لمنصوره|ل |طف|ض |ري

24|766 لسيد عىل متـــول|رق |ء ط|دع ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

46o|57 دق بــــهنس|بــــ مرىس ص|يه|سلىم  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

8594o8 ى|دي وجيه عج|ف يبــــي حني  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

76245| ى|هيم مسعد ش|بــــر|حمد سعد | هي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

89o8o6 حمد |طمه محمد محمود |ف سيوط|حقوق 

8|9242 ى عبــــد|ي حمد|لعزيز |بــــ عبــــد|لتـــو|سمي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

89|o96 ء عىل سيد عىل |شيم سيوط|حقوق 

78o575 ل|لنح|حمد عيسي |نس محمد نرص | ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

769o95 ى|سهيله محمد عي د حسي  لسويس|طبــــ 

|4o466 دى|يه محمد محمد محمد و| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|59932 در|لق|ن محمد عبــــد |محمد رمض دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

84o32 لربــــ|د |ن ج|حمد محمد رمض| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

7o388 ه محمود ري| لمجد|بــــو|ض |مي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

254552 ى|لعظيم ي|ل عبــــد|م جم|عص سي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

36288o حمد|محمد مصطفى محمد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

266266 ه وجيه عزيز محمود| مي  |علوم بــــنه

785834 حمد عىل محمد صبــــرى محمد عىل| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9|4285 لح  |تـــفى محمد محمود ص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o9o5 حمد|بــــ |لتـــو|ن عىل عبــــد |نوره لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

765595 لمجدوبــــ|لدين محمد |مصطفى عبــــده محمد نرص  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

846|89 ي |سيف 
حمد|لدين حسن مصطفى ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8925oo لغنى |دى عبــــد|لغنى نف|ء عبــــد|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

322994 لجزيرى|م |لسل|حمد عبــــد|يتـــ عوض | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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6o|44o وى عبــــد ربــــه عفيفى|م بــــدر|سل| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

359678 تـــ محمد بــــرك ى|تـــ |ني  مي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

6oo524 وى|لبــــرك|هيم محمد |بــــر|ن |حمد رمض| |بــــ طنط|د|

24938 هلل بــــدوى|حبــــيبــــه كرم عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6o7825 ء سعيد محمد بــــسيوئى|وف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|75592 ى محمد عيد محمد حسي  ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

|57776 ى|رحمه  ف حسن حسي  رسر هره|لق|ج طبــــيع |عل

7oo|58 هيم|بــــر|محمد | ء رض|سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4734o حمد|تـــه |هلل شح|حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

426268 يوبــــ|لد عىلي |يمنى خ سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

448|73 ف محمد عبــــد |سلىم  لىح منصور|رسر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

6|o564 لسيد محمد|لسيد |ضىح  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6794o4 هيم سعيد|بــــر|محمد وليد محمد  لمنصوره|ره |تـــج

|35|o7 لصبــــور|ن رجبــــ مرزوق عبــــد |مرو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

84|34  محمد|لش|ل عبــــد|له هل|ه
ى
ق بــــ بــــنى سويف|د|

4796|7 ف محمد حسن |حمد | لدمنىكي|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

762945 ن|مه سلط|لغنى سل|م عبــــد |ء عص|ل| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

5|6o4o لشيخ محمد فضل|محمود محمد | دين تـــربــــيتـــ دمنهور

696935 حمد|هيم حسن |بــــر|زم |ح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

77457 هلل|دتـــ حسنى عبــــد |حسنى حم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

237559 وز محمد سعد  لدين حسن محمد|ني  ى شمس| لسن عي 

6o9734 وى|لتـــرك|بــــر محمد محمد |ره ص|س |بــــ طنط|د|

7o595| ي|يم|
لىح محمود|لسيد عبــــد |ء |ن ضى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

78|229 مل|جد نبــــيل مصطفى ك|م عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6872o عبــــيد محمود غريبــــ| رش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

9|44|4 حمد محمد  |ء مصطفى |هن سيوط|بــــ |د|

8434|4 دي|له|لسيده زينبــــ محمد نجيبــــ عبــــد| ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

848836 لحسن|حمد |ن محمد |يم| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

76o9|| ى محمد |يدى |ه ى|م |لتـــه|مي  مي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

687354 |لمرىس رخ|لمرىس محمد |ريج محمد | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 
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2|3394 لعزيز|لمعتـــز يوسف عبــــد|م |مر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|3|o28 لحليم بــــدوي|م سيد عبــــد |سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24683o حمد محمد جوده مسعود| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|323o2 لسيد|لمجيد |مل عبــــد |هلل ك|عبــــد | ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|2253 م|لر|حمد |د |لجو|م ممدوح عبــــد|هش |عه طنط|زر

247998 لبــــهنس|ن |مروه يوسف محمد سليم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8|2936 خىلي قطبــــ|لد|م محمد |سل| ره بــــنى سويف|تـــج

4297|| هيم نور|بــــر|هيم محمود |بــــر|ل |جم |بــــ طنط|د|

5o7578 سعد محمد سعيد|حمد محمد |رحمه  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

7o9oo2 ع|لرف|حمد محمد |ح |محمد صل لمنصوره|علوم 

354|o9 ن|ن عىلي رمض|سهيلتـــ رمض ى شمس|تـــج ره عي 

|438o2 لعزيز|لعزيز حسن عبــــد |حمد عبــــد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

76|464 لسيد|عمر نرص محمد  لسويس|هندستـــ 

877328 ى عبــــد|ح حس|ريم صل لعزيز  |ني  سيوط|ره |تـــج

285|3 م|لسل|هيم محمد عبــــد |بــــر|مؤمن  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

48457| ر|قوتـــ بــــك|هيم ي|بــــر|حمد |مؤمن  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

756o37 د|هيم رش|بــــر|ء رأفتـــ |ل| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

5|9945 ه حمد|لل|ء رجبــــ محمد عبــــد |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

428|84 لدى|ء صبــــىح محمد محمود |ول ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

436259 |لسق|للطيف |لعزيز محمد عبــــد|حمد عبــــد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

764636 حمد محمد|وود |بــــو د|محمود محروس  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

846942 ن حسن محمود محمد|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

69559o |لسيد |هيم |بــــر|ل |لع|هيم عبــــد |بــــر|مصطفى 
لذهبــــ|بــــو 

ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

32|87 لسميع مرىس|لسيد محمد عبــــد |حمد | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

257573 لجندي|لىح |م حمدى عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|63739 ن|د محمد جميل شعل|محمد عم هره|لق|ره |تـــج

82662 ى سيد عبــــ|لشيم| س|ء حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|2|75 حمد بــــهجتـــ|لدين |بــــسملتـــ عمر محمد عز  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

7694o2 ى يوسف  ن|هيم سليم|بــــر|حني  لعريش|تـــربــــيتـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 9868 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

34|o26 لسيد دعبــــس|حمد عىل سعد | ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

27336 لح|لدين محمد ص|دن نور |ش ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

97292 هلل|هلل عطيه |ن عبــــد |محمد رمض ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

|24o43 شد|ن ن|ندى سمي  دمي|س هره|لق|هندستـــ 

75o89| ى ص|محمد نور محمد  لح|مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

67656| وق عىل عىل  ى ه|لحس|رسر شم|ني  لمنصوره|حقوق 

3|5|2| لعزيز|لحميد عبــــد|رص عبــــد|لن|محمد عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

|37723 حمد|در |لق|عمر محمد رجبــــ عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89o998 ى عنتـــر سمي  موىس | يوستـــي  سيوط|بــــ |د|

3|247 ف محمد عبــــد |حبــــيبــــتـــ  ح|لفتـــ|رسر د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

52|87| ح عىل تـــوفيق محمود|سم سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

645o48 حمد حرحش|لسيد |مل |حمد ك| دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

642|33 هيم|بــــر|للطيف |لبــــديع عبــــد |حمد عبــــد | زيق|لزق|طبــــ 

6o7385 لعشه| |هدير محمد زكري |حقوق طنط

|5245| لسيد محمد|زينبــــ محمد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|756o7 ي|لرحمن |عبــــد | دين
حمد مصطفى |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

537333 لحميد حسن  بــــدر دليور|نسي عبــــد |ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o2843 |لبــــن|هيم |بــــر|رق |لد ط|خ لمنصوره|ره |تـــج

234o|6 ح عىل جمعتـــ|زم عىل صل|ح ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

236489 ل عىل سيد|مروه جم ن|بــــ حلو|د|

4|2446 لكريم بــــكر|ن عبــــد|لكريم زيد|حمد عبــــد| |بــــ طنط|د|

29o78  سمي  فضل محمد زي
ن|مصطفى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

62|985  عىلي 
لليثــــي|مصطفى محمد مصطفى ي|لسن |

ضتـــ|ري/|لمنى

772o75 لسعود عىل|بــــو |حمد |محمود  زيق|لزق|حقوق 

223|65 حمد عىل مصطفى|زن |م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4964oo لفضيل زىك|ء محمد عبــــد |سم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|37597 لسيد|يوسف مني  سيد عبــــد  ن|حقوق حلو

324|92 لس صبــــرى فخرى ك مل|كي  ن|حقوق حلو

3546o5 لىح مصطفى|رتـــ فريد عبــــد|س |طبــــ بــــيطرى بــــنه

35848| رضوى يوسف قطبــــ يوسف محمد عه مشتـــهر|زر
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93883 |عيل محمد شتـــ|سم|محمد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

34548| لمؤيد|هيم |بــــر|لرحيم |مه عبــــد|س| |رن |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

885385 بــــسل | دى حن|ن| مرثــــ ي صىح 
سيوط|معهد فنى

24o6oo ن رزق محمد|حمد رمض| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8o8986 ن|بــــر يوسف سمع|ريو ج|م ي|طبــــ 
|لمنى

758996 ى | لسهول|حمد |حمد حسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

9|3976 ن|حمد عثــــم|هلل حمدى محمود |منتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

626488 م|يم| ن فتـــىح حسينى محمد قي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

62|464 ل|لهو|د|مه محمد ج|س|حمد | |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

427598 ى شلتـــوتـــ|لنبــــى مصطفى |سعيد عبــــد لعشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

83o674 هلل|فظ فتـــح |ح| زكري| حن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

684859 لسيد عىل جميل|طف محمد |عو لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

635933 د|لسيد محمد ج|زينبــــ عىل  زيق|لزق|ره |تـــج

683788 رى|لبــــ|رى محمد عبــــد |لبــــ|محمد سعد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8826|8 لمتـــجىلي |حمد عبــــد|ف محمد |نص| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4995o6 لعزيز|ه أحمد عبــــد |لل|يه حمدى عبــــد| ره دمنهور|تـــج

9|2|94 حمد|بــــر محمود |حمد ص| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

338649 ه|لل|هيم عبــــد|بــــر|لد |خلود يحن  خ |بــــ بــــنه|د|

7|62|2 م|م|م عىل |م|يه عىل | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8|84o8 ء عىلي حسن عىلي|سم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6|4679 ف |آيه  ى|رسر حمد حسي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

325845 هيم|بــــر|لحميد |فظ عبــــد|جر ح|ه ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

2|3|68 وى|لطحل|رق حسن عبــــده |ط| هن ى شمس حقوق عي 

3635o4 لمقصود متـــول|مينتـــ محمد عبــــد| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

233268 لرحيم|م محمد عمر عبــــد |سندس هش هره|لق|حقوق 

332636 حمد|لم |م محمد نجدى س|سل| ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

||53o8 مح ضبــــع بــــطرس|س| رين|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

642252 لسيد عبــــده|يحن  رأفتـــ  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7599o4 ن|حمد سليم|ن |رق سليم|مهرتـــ ط لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج
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7|3|28 ي|هيم جلبــــى |بــــر|د سعود |عم
لسعدئى لمنصوره|حقوق 

277454 رى|لبــــ|د طلعتـــ محمود عبــــد|زي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

32o2oo ن محمد عىل|ل رضو|هلل جم|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

855356 ض|هلل ري|محمد محروس عبــــد ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

284253 لسيد محمد|منى محسن  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

777|o ى|لسيد |كرم محمد | مي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

7|662| لخول|رص صبــــرى محمود محمود |نس ن| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

25|665 لسيد عىل|محمد حمدى  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4o7o26 لجندي|م |لسل|د مجدى عبــــد |ن عم|رو سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

7793o2 حمد حسن|م محمد |سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6359|7 حمد|لبــــيىلي |لرحمن |محمد عبــــد زيق|لزق|علوم 

|27oo3 ل|لع|ن عبــــد |مدحتـــ محمد سلط| رودين هره|لق|ره |تـــج

227275 ف سعيد عبــــد|مصطفى  ر|لغف|رسر |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

9|9658 ى عىل ص| لح محمد |لحسي  ج|حقوق سوه

45|675 لسيد مليحتـــ|لسيد محمد |ل |بــــتـــه| سكندريه|ل|هندستـــ 

|6o396 ن|لحكيم ري|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

|7o2| ل|لفل|د محمد مسعد محمد|زي هره|لق|ره |تـــج

532|2 مريم محمود محمد محمد لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

77854 لسميع|لعليم عبــــد |م عبــــد |محمود عص ن|بــــ حلو|د|

643o|5 وق  حمد|حمد عمر محمد |رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7|295o لسيد كعكوره|مديح محمد | دين لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o42o8 تـــ|هلل بــــرك|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد|دى |ش |هندستـــ طنط

77246o مه|لسيد سل|حمد محمد فوزى | هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

273o|7 كر|لطفى وصفى ش| ن|مري ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

63|438 وى|يه محمد محمد طنط| زيق|لزق|حقوق 

923o55 ى بــــش|نوبــــ ع|بــــ| ره  |دل بــــشر مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

63o44o لح|محمد عىل عزيز عىل ص ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

339372 ء وهبــــه وهبــــه محمد محمد|رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

27|427 لرحيم عطيتـــ|حمد محمد عبــــد|ميه |س ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى
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6227|2 لصديق|لسيد محمد |لسيد |أرشد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|67624 ر|فع زه|لدين كرم ش|ح |صل ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6446|8 حمد حميد|مصطفى محمود سيد  |حقوق طنط

6o46o6 لشيخ|هدى حسن محمد محمد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

25892| م|يم سل|لد|زق عبــــد |لر|محمد مصطفى عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4773|2 هلل|حمد نعمتـــ |محمد مصطفى  سكندريه|ل|ره |تـــج

543936 حمد حمورى|كريم سمي   بــــ دمنهور|د|

883|64 ل فريج |يوسف سمي  كم سيوط|بــــ |د|

6|2o57 وق منصور عبــــد  ضتـــ|لرحمن لم|رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

34|o49 لمجيد عيس|لسيد حسن عبــــد|حسن  |ره بــــنه|تـــج

628|3o هيم|بــــر|رص محمد |أحمد ن عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||85o| ي
م محمد رأفتـــ صديق|هش| دئى ن|فنون جميله فنون حلو

8887o2 ه | ف |مي  حمد محمد |رسر سيوط|بــــ |د|

296229 لرسول جمعه|ن حسن عبــــد|نوره ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

475857 دي سعد سمي  سعد جريس|ف سكندريه|ل|بــــ |د|

8o6o|o د يوسف|بــــرنسه نبــــيل عي ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

4o||39 حمد مرزوق|بــــ |حمد كس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32275 لرحمن|نيس عبــــد |عمر مصطفى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44o3|8 ى|ز ش|محمد بــــ| ن عط|إيم هي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

243239 مر محمد عىل|منى ع ن|حقوق حلو

698|o| لغيط|بــــو |ن |ح محمد عثــــم|ء صل|شيم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

432576 لمنعم مىك|يز عبــــد |تـــفى ف |تـــربــــيتـــ طنط

254|65 ل|لجم|هلل |م عبــــد|تـــفى س ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8o784| وق خ لد رجبــــ حسن|رسر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

296|73 لسيد عىل محمد|ج  |ن| ن|جوم سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

76|665 ل محمد حسن|محمود كم ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

692526 لمجد|بــــو |هيم |بــــر|لسيد فرج |ره |س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

8o6724 حمد محمد|هيم |بــــر|م |سل| ره بــــنى سويف|تـــج

68337 ى|خلف مصطفى | مه مي  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

6o578o لسيد عيد|ل |لمتـــع|خلود حسن عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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2439o لحميد|م عبــــد|لسل|دل عبــــد|ندى ع ى شمس|د| بــــ عي 

2|6777 ي
تـــى|للطيف نج|م عبــــد|هش| دئى ى شمس| لسن عي 

6|43o9 لغنى عبــــد ربــــه|محمود محمد محمد عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6293o3 |حمد صبــــىح عطيه |
ى
لسيد دسوق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9|6|35 ى ف ر| |مي  ج  حبــــسر  |رسر ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

6o5o54 يف عبــــد ه رسر د|لمعىط ج|ني  لمنصوره|طبــــ 

2|9233 ى|رق ع|ط دل محمد محمد حسي  ن|حقوق حلو

8o466o بــــر|رق حسن ج|ء ط|ل| ي|بــــ |د|
|لمنى

437756 م|لحم|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|ء شكرى عبــــد |سم| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

452552 لطنوبــــى|هيم |بــــر|عىل مفرح عىل  لشيخ|هندستـــ كفر 

222|92 ى|مريم حج ج محمد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

793o3| ميس محمد محمد حسن|ل ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

792|63 لم|ن س|لم سليم|حمد س|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

4284o3 لسيد محمد عىل|ل |مروه جم معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

3|7957 حمد عطيتـــ|م |حمد هش| ن|حقوق حلو

52536| حمد|محمد عىل محمد عىل  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

475o|| ي|د
ل جورج متـــشل منصور|ئى سكندريه|ل|حقوق 

252|82 ي|مي
نم عبــــود|لدين غ|ء |ر ضى ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8533|4 سحق|طف عدلي |جون ع ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4o3344 ن|حمد رضو|ل محمد |سلىم جم ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2324|8 هيم|بــــر|دل محمد سيد |ء ع|سم| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9||475 ي|ر
ف رف| |ئى حمد |ع |رسر ج|أللسن سوه|كليتـــ 

695oo8 ى|ندى محمد محمد عىل  مي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

327334 رضوى سمي  سعيد عبــــده هره|لق|ره |تـــج

9|8o88 نور عىل محمد  |غدير  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

422928 لففى|هيم فتـــىح |بــــر|جر|ه |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

7o9586 نه عىل|هر محمد شبــــ|بــــسمه ط لمنصوره|طبــــ 

338288 لق|لخ|ن حمدى محمد عبــــد|يم| |بــــ بــــنه|د|

894389 ى سيد | حمد فوزى حسي  سيوط|بــــ |د|

753794 ن محمد|لدين دهش|ح |ن صل|رو عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 
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25598| لمقصود|لمنعم عبــــد|لسيد عبــــد|محمود  سكندريه|ل|صيدله 

9o|657 ل |لع|لسيد محمد عبــــد|حميده  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

3634|2 حمد|محمد عرفه كلىح  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

422oo|  ز|يم|
ى
يد محمد|ن محمد شوق ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

7925|6 دى|لن|هيم |بــــر|حمد محسن محمد | ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

23347 سم|لق|بــــو |محمد محمود محمد مهدى  ن|حقوق حلو

84o67| لحسن عىلي|بــــو|لنوبــــي |لرحمن |عبــــد ن|سو|علوم 

68796o زى|زى محمد غ|لعزيز غ|ن عبــــد |فن| لمنصوره|علوم 

338897 ق|هيم |بــــر|ن محمد |لم|ء س|دع وى|لشر |ره بــــنه|تـــج

4978|3 حمد محمد شتـــيوى|ر |من تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|2|944 يوسف محمد حسن زينهم هره|لق|حقوق 

|32o38 حمد عطيه|يمن |ء |رس|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

495|34 فع|عيل حسن ش|سم|رص |لن|عبــــد |حقوق طنط

|4||2 لسيد محمد|عمرو عىل  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

29o247 ل|لع|حمد عبــــد |ج  |محمد ن ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

348225 ح|م محمد صل|ء عص|سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

9|5o37 ى  |هلل بــــش|دى موىس رزق |ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

346|33 د مصطفى|هيم عو|بــــر|مه |س|هيم |بــــر| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

2457oo حمد رسور|مه |س|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

28774 لحمول|هر قطبــــ |حمد س| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

565|4 تـــه|عيل شح|سم|عيل |سم|عمرو  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

|73|37 لم|لحكيم محمد س|ح عبــــد |ء صل|رس| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

834933 لرحمن|لد محمد عبــــد|ن خ|مرو ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

23o365 ئى محمد فهىم|عمر ه هره|لق|حقوق 

263525 هيم مصلىح شلضم|بــــر|طمه محمد |ف |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|632|4 هلل|د حفظ |ندى محرم فؤ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

345|24 ع|ع حسن ربــــ|يتـــ طه ربــــ| ى شمس|د| بــــ عي 

62727| هيم|بــــر|بــــ عزتـــ |يه|ء |ل| زيق |لزق|تـــمريض 
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9o4||4 لحليم مصطفى |كر عبــــد|جر ش|ه ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5o939 هلل|لعظيم عبــــد|هلل عبــــد|محمود عبــــد  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

352o39 م|م|محمد سمي  محمد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

8|82|2 شم|لصبــــور ه|ء عبــــد|محمد عل ره بــــنى سويف|تـــج

2|97|7 ى |ي لعزيز ربــــيع|لسيد سعيد عبــــد |سمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8|o742 شور حسن|رص محمد ع|محمود محمد ن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|2o36| وي|لبــــنه|حمد حمدي |تـــم عمرو |ح ى شمس هندستـــ عي 

9|6o99 ى يونس  |لمحسن حس|طمه عبــــد|ف ني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48o242 بــــيتـــر نبــــيل خله رفيله سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

4o|647 لسيد|سم رأفتـــ أحمد |بــــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o5647 هيم|بــــر|ح |حمد محمد صل|محمد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

425998 ء مجدى رزق محمد|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|3292 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|مه ثــــروتـــ |س| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5|3652 دل سبــــيتـــتـــ سعد بــــهنسي|محمد ع سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

6928o7 عيل طه|سم|عيل عىل |سم|ء |سن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

53379| ع حسن|لسبــــ|ع بــــدر |لسبــــ|ر |مي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|6456 مريم رجبــــ زىك محمد  سيوط|نوعيتـــ 

78|924 ن وى عىل|لص|م |هش| مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4295| ه عىل عبــــد | عيل|سم|دى |له|مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8o274o مي|حمد يوسف شلق|بــــسنتـــ  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

25o|o| لم|رى س|هر مني  بــــند|هدير م ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6|6|65 لسويس|محمود يوسف محمد  ط|هندستـــ دمي

68o878 بــــو زيد|هيم |بــــر|بــــو زيد |م |سل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o328| لرحيم حمزه|رق عبــــد|هيم ط|بــــر| ي|بــــ |د|
|لمنى

826993 ي محمد ج
لحميد|بــــر عبــــد|مصطفى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

3|6967 ى عبــــد|لصمد حس|د عبــــد|عم لصمد|ني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

793o43 دى|لعزيز محمد عبــــ|سميه عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

4373|8 طمه بــــيومي منسي سعيد|ف لمنصوره|علوم 
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|32476 لسعد|بــــو|ض |شكرى ري| دين ى شمس|د| بــــ عي 

843725 ى حسن محمد عيسي مرسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

362643 ى|حبــــيبــــتـــ خ لد محمد حسي  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

332|85 حمد مسلم|حمد |ل محمد |محمد جم ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

254o65 د زييى|لد رش|محمد خ ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

82|524 ي |روم
ي ثــــ|ئى ف بــــشر بــــتـــ|رسر ي|هندستـــ 

|لمنى

3|7393 لمنعم محمد|فتـــ عبــــد|محمد ر ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

439273 ىط عبــــده مرزوق|لع|جده شكرى عبــــد|م لشيخ|عه كفر |زر

|72o8o ه | ل محمد|حمد مصطفى كم|مي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6o3|9 كر حميده|لحميد ش|ن عبــــد |يم| ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

64957 لعظيم متـــول|عبــــد | لعل|بــــو|ء |سم| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

63638 ر محمد|ئل مختـــ|سلىم و صيدله بــــنى سويف

622|43 حمد محمد|لسيد |هيم |بــــر| لشيخ|هندستـــ كفر 

8872o2 لرحيم |رف عبــــد|ء محمد ع|رس| سيوط|تـــمريض 

88|629 ف سيد عبــــد|هبــــه  لعزيز |رسر لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

2|6286 هر|لظ|مرزوق عبــــد| عىل زكري |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

923884 حمد  |د حسن |ء فؤ|لزهر| لمنصوره|حقوق 

|67o3o كر|رق درويش د|طه ط ن|تـــمريض  حلو

5|4964 لسيد عوض|لصديق محمد |ء أبــــو بــــكر |شيم سكندريه|ل|نوعيتـــ 

6o36o9 زى|لسيد غ|زق |لر|متـــ عبــــد|س|سحر  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

8||743 ن|ندي محمد محمد سليم ره بــــنى سويف|تـــج

482685 رك|لجيد مبــــ|ل عبــــد |ن كم|ء رضو|رس| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

884263 لصبــــور فرج  |طمه محمود عبــــد|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

682563 ف ع|هلل |منه  دل حشيش|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|6423 مه فهيم |مه سل|وس|نىح  | سيوط|بــــ |د|

4o6944 ى نرص محمد عبــــد|ي نم|هلل خليل غ|سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

9oo85o ى د عطيه |ئى ج|روم| يوستـــي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

48o4|6 محمد حسن محمد مرع محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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33695o محمد يوسف محمد محمد س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

7o2927 حمد|لسعيد سيد |لرحمن مجدى |عبــــد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

3|2o22 عىلي وفيق عىلي محمود |حقوق بــــنه

27|38 مروه خليفه عىل خليفه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

777495 شم|لعزيزه|لعزيز سعد عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

|22757 ن وليد محمد عىلي|نوره ن|بــــ حلو|د|

6|42o9 هيم عبــــيد|بــــر|ع محمد |لرف|حمد | ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

836795 يمن طنيوس يعقوبــــ|ريوس |مك ي صىح سوه
ج|معهد فنى

73343 شم|هلل ه|هلل محمد عبــــد |عبــــد  لفيوم|صيدلتـــ 

89377o مر  |مر حسن ع|د ع|عم سيوط|بــــ |د|

433397 لخول|لمعىط |مه عبــــد|س|م |بــــس ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

76323o هيم|بــــر|هيم |بــــر|لعربــــى |لسيد |ن محمد |رو تـــمريض بــــور سعيد 

235633 لسعدئى|لد محمد محمود |يه خ| هره|لق|ر |ثــــ|

42332| عيل|سم|ج فهىم |لنج|ء محمد |رس| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

232o95 محمود سعيد حسن كويس هره|لق|ره |تـــج

85o234 د محمد عمر|محمد عم سيوط|ره |تـــج

899o26 ى محفوظ عبــــد|ي حمد |لرحيم |سمي  ج |تـــمريض سوه

|6o648 ح محمد|لفتـــ|هلل عبــــد |ح عبــــد |لفتـــ|عبــــد  ى شمس حقوق عي 

4o8342 يل|حمد ط|محمود محمد  |ره طنط|تـــج

43292o هلل عبــــده خليل|ن خليل عبــــد |يم| |تـــربــــيتـــ طنط

33766| مل عفيفى|حمد مجدى ك| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

443532 حمد عىل|لونيس |يمن عبــــد |حمد | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

29|463 حمد موىس|هلل موىس |منه  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

44|6o8 نم|ر غ|لسيد مختـــ|ء |عىلي لمنصوره|علوم 

29o|23 محمد حمدى محمد يوسف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

286o2| د|لجو|ض عبــــد|حمد ري|يمن | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

699588 هيم|بــــر|هيم محمد عطيه |بــــر| لمنصوره|ره |تـــج

8|8|49 لس  يز طوسه|مي  ف|كي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

26o375 تـــ|ن محمد فرح|طمه رضو|ف ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7|8|32 ن|منى حسن عىل سليم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 9877 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

333884 ن|ح محمد خلف عثــــم|محمد صل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o8334 لدين محمد حسن|د |ن عم|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

83o3|| حمد|لعزيز محمد حسن |عبــــد ي للفن|
|دق قن|لفنى

|363o2 هيم محمود|بــــر|ف حسن |عف عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

5275o8 لعزيز حنفى|ن محمد محمد عبــــد |رز سكندريه|ل|بــــ |د|

62|647 هر سليمه|تـــ أحمد ز|لشح|ن |يم| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

48|58|  عىلي |محمد حس
ى ى|بــــو|م حسي  لعني  ي |

سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|354 مل|مل خليل ك|فتـــينتـــ ك تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

33563 وي|لحميد ص|حبــــيبــــه معتـــز عبــــد  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

8|9659 عيل|سم|لد رجبــــ |خ| رن ي|بــــ |د|
|لمنى

75826| لسيد محمد مسلم محمد|ر |من عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

76955| ى |ي حمد حميد مسلم|سمي  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

62939| لم نصي |يه نصي  س| زيق|لزق|بــــ |د|

6|4|76 ن|حمد شوش|هد |حمد مج|محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

45|57| هيم عمر|بــــر|ن محمد |محمد رمض لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

6887|| لسميع حسن|هلل حسن عبــــد ||ره عط|ي لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

82||98 حمد عىلي مخيمر عىلي| ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

|6o|45 حمد|لسيد رشدي |محمود  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

35o66| ن مرىس|دل رمض|ندى ع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

462662 ي قزن|سم|يمن |ن |يم|
عيل مصطفى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|34483 مريم حسن محمد نسيم هره|لق|بــــ |د|

63|644 وق محمد عبــــد  حمد|لرحمن |رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|3|9|8 لكريم|د |م ج|يدى وجيه س|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5|52|9 حمد طه|م طه |ن عص|نوره ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

263466 عيل حليمه|ن إسم|ريم فتـــىح سليم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

866o|3 ي |نطونيوس |
هيم بــــولس|بــــر|لفى |نوعيتـــ قن

626563 ي
هيم|بــــر|لحميد |هيم عبــــد|بــــر| |دئى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

342476 لغنى|بــــ محمود عبــــد|لوه|م عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

49o249 لمحسن|فتـــىح محمد عبــــد | دين ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

Thursday, September 6, 2018 Page 9878 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

862549 ي عثــــم
ي عىلي|مدئى

ن مدئى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6|9372 بــــينى |ن |حن بــــينى عىل محمد |لشر ى|لشر لعجي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5o2953 د|حمد محمد ج|مجدى | مه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|53359 ى|ن ي|رق رمض|ء ط|شيم سي  هره|لق|عه |زر

24834 حمد|ن فرج |مريم رمض ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

256857 ه محمود جميل محفوض| مي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

424395 تـــ رحيم  |محمد كرم خي 
ى
لحوق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

848|5| ى|هيم |بــــر|حمد | حمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

444|43 ق|لسيد محمد |عيل |سم|لرحمن |عبــــد  وى|لشر ى شمس طبــــ عي 

2476|8 حمد بــــيوم فتـــىح بــــيومي سعد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

783622 حمد|ن |محمد سعيد شعبــــ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

453247 لسيد|لسيد محمد |مه |س|م |بــــس ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

|58o3o حمد|ده فتـــىح محمد |مي هره|لق|بــــ |د|

64|979 مه|لسيد سل|تـــبــــ محمد |محمد ر زيق|لزق|حقوق 

327o6o لسيد|هيم |بــــر|ء مجدى |سم| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

69o|23 د|ل ج|لسعيد هل|لرحمن |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

528|86 ى هش ى محمود عبــــد|حسي  هلل|م حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

5|65o6 ي|لزمر|لمجيد |حمد محمد عبــــد |رتـــ |س
ئى ره دمنهور|تـــج

7oo|97 مد|حمد ح|حمد عبــــده | ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

826o24 ي |م|
ن|حمد رجبــــ سليم|ئى |نوعيتـــ فنيه قن

237o36 ء سعيد محمود|ء عل|رس| ن|بــــ حلو|د|

68|oo8 لسيد|حمد لطفى | |محمد رض لمنصوره|حقوق 

43o993  |لش|دل عبــــد |ء ع|رس|
ى
لديبــــ|ق هره|لق|ر |ثــــ|

368o6o حمد محمد|فتـــ محمد |محمد ر |حقوق بــــنه

3484o9 لسيد|بــــر فرغىل |ص| مه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

54649| يد|بــــو |هيم محمد |بــــر|مح |هيم س|بــــر| ى لي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|432o7 ف فتـــىح |محمود  حمد|رسر ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

788623 حمد|لحليم سيد |لحكيم عبــــد|يه يوسف عبــــد | طبــــ بــــورسعيد

762565 لسيد محمد محمد وزيزه|محمد  حقوق بــــورسعيد

478497 وز فتـــىحي محمد عبــــد  لرحمن زغلول|في  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور
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922o2| ى محمود حس|حمد حس| ى |ني  ني  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

486797 حمد شغتـــ|محمد محمد محمود  سكندريه|ل|حقوق 

62o394 لخول|محمد مصطفى | ثــــري ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

439366 لسيد عىل|ء معتـــز محمد |لشيم| ط|معتـــ دمي|علوم ج

496653 ى  فع|لش|عيل |سم|مريم وحيد حسني  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

692|68 حمد حسن|هيم |بــــر|ئل |ئى و|م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

37o523 |د ملك حن|ح ميل|سم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

493529 تـــ|حمد بــــرك| |بــــ رض|يه| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

765358 ى لشهيد|مني  خلف حكيم عبــــد | مي  نوعيتـــ بــــور سعيد

356395 ن|لق رضو|لخ|يمن عبــــد|محمد  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|59o9| بــــ سيد|لتـــو|حمد عبــــد |م |سل| ى شمس|تـــج ره عي 

|556o4 ى صبــــىح  ى|نرمي  حمد حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

752393 ل|لحميد مصطفى كم|لد عبــــد |خ تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|68295 ف سعيد |نىح  | لعزم|بــــو |رسر دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

239637 ى|م |بــــتـــس| حمد محمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

257o32 د|لحميد حم|ء محمد عبــــد|رغد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7|o933 لح|لعظيم محمد فهيم ص|محمود عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

2|5o27 حمد مجدى مدبــــول محمود| هره|لق|هندستـــ 

63435| ى فرج قطبــــ خليل|ي سمي  زيق|لزق|عه |زر

9|77oo حمد |لرحيم |يه سيد عبــــد| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

25547o ظه|بــــ محمد يونس بــــ|يه|ن |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

68457| يف ش كر عىل محمد منصور|رسر لمنصورتـــ |تـــمريض 

829863 ف |ندي  ه|لل|حمد عبــــد|رسر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

459727 حمد سعيد محمود محمد مرع|سحر  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

492825 |ن محمد شعبــــ|مؤمن شعبــــ
ى
ن دسوق ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

54oo63 ئى|لرحم|هلل محمد |مي  وليد فتـــح | سكندريه|ل|بــــ |د|

754336 ى سيد عليوه وهيبــــى خليل|ي سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

249|5| ف كم|ن |يم| لدين هيكل|ل |رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

37o277 لمنعم|ن عبــــد|لمنعم سليم|ل عبــــد|نو هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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7o5835 |مح مرقص رزق حن|جد س|م لمنصوره|حقوق 

8||938 ى|يولي دير جرجس|بــــ| |ن مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

27|8|o لسعود|بــــو |دق مصطفى |نه معتـــمد ص|ريح ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

9o4o8| سميه محمد زىك محمد  ج |تـــمريض سوه

7o4oo3 ى|حمد ش|حمد محمد |تـــن |ف هي  زيق|لزق|علوم 

775375 ىط|لع|لمحسن عبــــد |يمن عبــــد |محسن  ى شمس| لسن عي 

9o8392 للطيف |بــــر عبــــد|بــــ صفوتـــ ج|ربــــ ج|ره سوه|تـــج

269227 ى ربــــيع عبــــد|ي لنبــــى|لمعىط عبــــد|سمي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

68694 بــــ عيس|لتـــو|ن عبــــد|محمد رمض لفيوم|هندستـــ 

|5o96o ى محمد قرئى عىل نيفي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

54|538 ف محمد صل| لرشيدى|لنبــــى محمد |ه |رسر ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

338588 ي|لرحمن مصطفى |ء عبــــد|لشيم|
ط|لىحى |ره بــــنه|تـــج

6o632| حمد غنيم|رس |حمد ي| |ره طنط|تـــج

47522| ص|لقف|ح |لدين محمد صل|ء |هبــــه أحمد عل سكندريه|ل|حقوق 

9|49|6 د |بــــ حم|لتـــو|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد سيوط|ره |تـــج

53739| ى|د |هيم رش|بــــر|ء |سم| بــــوحسي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

239388 عيل|سم|وى |ندى محمد مك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

893487 لجيد كتـــيبــــ |يه محمد حسن عبــــد| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

9o333o لحكيم محمد |ء عدل عبــــد|ول ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

||4746 ى مجدى عي د شنوده|شي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

634oo6 لعدل|بــــتـــ محمد |لعدل محمد ثــــ|هيم محمد |بــــر| زيق|لزق|حقوق 

84o63 ى عبــــد |رس| عيل|سم|للطيف |ء حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3o963 مه زىك سنوىس|س|بــــسنتـــ  لفيوم|عه |زر

757222 ع|ح رف|ع صل|حمد رف| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

84472 حمد محمد محمود|ن |نوره بــــ بــــنى سويف|د|

82|o93 حمد سيد|ن |محمد سمه ي|طبــــ 
|لمنى

69o3o6 ه ع| لدين حسن|دل بــــدر|مي  لمنصورتـــ |تـــمريض 

272623 عمر عىل محمد عىل لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

|2o623  صبــــىح
ى
صموئيل نبــــيل شوق |بــــنه| هندستـــ شبــــر

478662 حمد موىس|لدين |حمد محمود فخر | سكندريه|ل|هندستـــ 
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|34992 هلل|لعزيز عبــــد |حمد محمد عبــــد | ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

76288 شم|هلل ه|هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |عبــــد  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

84389 لجيد|حمد عبــــد |حمد سيد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

883o28 لرشيد |حمد عبــــد|محمود محمد  سيوط|بــــ |د|

854|68 لعزيز|ج خلف عبــــد|طمه حج|ف ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

679287 لسيد|م حمدى جوده محمد |سل| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

858869 ل لطيف|لع|ر عيسي عبــــد|ذه| ي|عه |زر
|لمنى

695545 د|ده يوسف حم|حم| ند لمنصوره|طبــــ 

3569|7 ن سعيد|للطيف شعبــــ|ء عبــــد|شيم لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

3|4528 ن|لرحمن عىل محمد سكر|عبــــد |حقوق بــــنه

4o|339 د شبــــل خليفتـــ|عتـــم|سد |ل|نعمتـــ  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

82o348 عمر محمود عمر فرج ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6387|5 سكندر عوض|مريم صبــــرى  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3425o8 ي محمد 
عيل|سم|محمد مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

66o32 ى عىل|هلل ر|عبــــد فتـــ عشر لفيوم|حقوق 

85372o محمد| حمد محمد رض|ن |نوره ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

697677 حمد|ء عيد عوض |ل| لمنصوره|بــــ |د|

|22o46 ملك مفيد محمود محمود ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

696|52 بــــو ليله|ل محمد محمد عبــــدربــــه |بــــل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5oo827 حمد محمد حربــــى|ء |ل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

26|28o حمد سعيد موىس|روضه  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

5o446| |ح محمد |لفتـــ|لدين عبــــد |م |ء حس|رس|
وي|لطبــــل

لشيخ|عه كفر |زر

|52||8 ى|ن زىك حس|هدير شعبــــ ني  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

484543 لرحمن|لرحمن محمد محمود محمد عبــــد |عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

475|3o هيم مصطفى طلعتـــ|بــــر|مريم مصطفى   سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33|4|9 ج |لسيد ن|محمد نبــــيل  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2|298o هيم بــــيوم|بــــر|جنه يشى  ن|فنون جميله فنون حلو

2467|| دى|لرم|رق محمد |محمد ط ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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48975o ن|ن خميس شعبــــ|نورتـــ شعبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25o428 ي
وهىل|لمن|لسيد |ل |رق كم|ط| دئى ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

882883 بــــ عىل  |لتـــو|ء محمد عبــــد|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

769632 فظ|فظ تـــوفيق ح|مصطفى ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8o|||6 رص عيد عىلي|ء ن|سم| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

5o68o7 ين محمد ق وي|لص|سم محمد |رسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8|3756 ي محمد عبــــد
يم|لد|لعظيم عبــــد|لبــــنى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

875855 ى |لطيبــــ |مي  محمد محمد |ل| مي  سيوط|ره |تـــج

34934o متـــ موىس سيد|محمد سل |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

45||4o هيم محمد|بــــر|محمد صبــــىح  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

4|35o6 كر عىل غنيم|ء ش|رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o584o ي عبــــد|خ
لكريم حسن|لد مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

832377 يه عبــــد لحميد محمود محمد|خي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6|o2|o لبــــدوى|د محمد تـــوفيق |ود سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

2|9|95 ر محمد|لغف|ممدوح رفعتـــ عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

694373 ن|هلل شعبــــ|حمد عبــــد |لد |زينبــــ خ لمنصوره|حقوق 

24|2|6 لس مل هلل جرس|ك نرص |كي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

444788 غبــــ|لسيد ر|حمد عزتـــ محمد | ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

757883 حمد محمد موىس|سهيله  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

79266| لديبــــ|دل محمود |محمد ع عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34782| لعليم|مد عبــــد|لعليم ح|حمد محمد عبــــد| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

82|276 بــــوحربــــ|ء حربــــي فخري |شيم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

526876 ف محمد محمد |عمر  يف|رسر لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

896572 وق  د  |روق فؤ|رف ف|لع|رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

264387 دى|حمد ش|دل |روى ع| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

2539o2 ىط|لع|طمه حمدى عىل عبــــد|ف شمون|نوعيتـــ 

949o7 ف  ف |رسر لدين عيس|لدين محمد رسر ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5o4o8o ي|عبــــد 
ل|ن جبــــ|لرحمن يحن  صفى بــــ دمنهور|د|
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49|545 ي محمود عبــــده|من
ر محمود حنفى إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |

رتـــ|لإلد

5262|8 ى|حمد |رق صبــــىح |مصطفى ط لزهي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

8o8973 ن|حمد رشو|س نرص |لدين عبــــ|ء |عل لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

8||845 حمد|لح |لعظيم ص|م عبــــد|ريه ي|صيدلتـــ 
|لمنى

7o384| بــــ|لرحمن حج|لمطلبــــ عبــــد |هلل عبــــد |جر عبــــد |ه زيق|لزق|ره |تـــج

6585o ي محمد فتـــىحي حسن
مصطفى لفيوم|بــــ |د|

7|5946 لصعيدى|حمد |زهرى عىل |ل|سهيله عىل  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

274549 ه محمد محمود عبــــد| لسميع|مي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

683|oo لعدروىس|لسعيد |هيم |بــــر|ئى |ه| دين لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8|7992 ي |هيم |بــــر|لد |حمد خ|
ى
حمد|لدسوق حقوق بــــنى سويف

62796o هيم|بــــر|حمد |لوحيد |ن عبــــد |رمض| عل زيق|لزق|عه |زر

758oo هلل يوسف|نشين يوسف عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

863466 بــــ|بــــورح|حمد سيد|لمنعم |يه عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

36857o للطيف|لد محمود عبــــد|محمود خ تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

768278 قورى|لن|لقوى |مريم محمد عوض عبــــد لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

233373 حمد|لدين حسن |سلىم بــــدر هره|لق|حقوق 

|5|5|3 حمد محمد|ن |حمد رسح|هلل |منتـــ  هره|لق|م |عل|

683249 لعسكرى|حمد |لق |لخ|حمد عبــــد |ره |س لشيخ|عه كفر |زر

9o2393 لصغي  |مروه محمد محمد  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

363o62 ف صل|بــــسمه  لدين رزق|ح |رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

64|586 ح محمد شلبــــى|بــــ صل|يه|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o3|68 وى|لمنعم مك|ء محمد فريد عبــــد |رس| إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

22387o ل عىل|لع|د عبــــد|ندى عم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

26o766 يف|لسيد |جر محمد |ه لشر شمون|نوعيتـــ 

36384 ه|لل|حمد خلف عبــــد |محمود  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|47457 عيل عىلي|سم|مهند مجدي  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

49995 ى|لمنعم |رس وحيد عبــــد | مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7o2693 لسنيتـــى|لد محمد عىل |ء خ|رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

633266 لك زىك حسن سعيد|لم|محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 
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|6|oo9 ج|حمد عىلي حج|ده حمدى |مي هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

687796  فتـــىح |يه |
ى
 محمد|لدسوق

ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|9937 ى|ن مجدى محمد |إيم لعشر ط|معتـــ دمي|علوم ج

|4244| دى|له|بــــدين عبــــد |لع|زم زين |ريم ح ى شمس صيدله عي 

4|2|9| |د يوسف عطيه حن|يوسف ميل ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9|648| هلل نصيف  | |مريم شنوده عط سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7||o47 هلل|ندى عىل عىل عبــــده عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

8o|995 حمد ذىكي|حمد عفتـــ | ي|صيدلتـــ 
|لمنى

86239| ضل|هيم ف|بــــر|ن سعد |يم| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

7854|6 سعديه شلبــــى عبــــده عىل |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

2|8862 عيد زىك| يكل رض|م تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

5|7oo3 ن حشيش|عزتـــ رجبــــ سليم طبــــ بــــيطرى دمنهور

834o9 للطيف|تـــم عزوز محمود عبــــد |ح حقوق بــــنى سويف

34o|28 ح|لفتـــ|لحليم عبــــد|محمد محمود محمد عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

78||59 ع|لسيد رف|حمد ثــــروتـــ محمد محمد | زيق |لزق|تـــمريض 

62o|53 ن عوض|ن لؤى سليم|سليم ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

36|o24 لرحمن|س عبــــد|د عبــــ|محمد حلىم عو |حقوق بــــنه

25732| لمرصى|طف محمد |نبــــيله ع ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

63|92 هلل عىلي|مرفتـــ مبــــروك عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

696666 |شم مصطفى رخ|نم ه|ه زيق|لزق|عه |زر

754929 حمد|زيد |بــــ|حمد |طمه حسن |ف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

||68o3 لرحمن محمد حسن عىلي|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26o369 ن|ن عمر سليم|طف سليم|تـــسنيم ع تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

3332|| |لحم|هيم |بــــر|ء محمد |رس|
ى
ق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6487| ح عىل|لفتـــ|متـــ عبــــد|س|محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9o|845 لحليم |حمد عبــــد|رق |ندى ط ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

4|o738 لسيد محمد تـــوفيق| |ر|ي |حقوق طنط

7|8o73 ز|لقز|لسعيد رجبــــ |مروه رجبــــ  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

26o425 لق|لخ|تـــ عبــــد|ء رأفتـــ فرح|عىلي تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

Thursday, September 6, 2018 Page 9885 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|65466 حمد|حمد حسن |ر |من ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|4||46 دق|ك ص|جد مل|رك م|م ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

769o26 لشيخ|هيم |بــــر|محمد حمدى  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

625959 هيم حسن|بــــر|هلل |هلل محمد عبــــد|عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

337354 ي
ي رجبــــ محمد|ه| دئى

ئى |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

4467| لمول|لمغيثــــ عبــــد |تـــفى عىل عبــــد  هره|لق|علوم 

6||66o وى زغلول|لطنط|يه سعد | لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

264344 لبــــيومي|بــــ |لوه|د عبــــد|مريم عم شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

|8o89 هيم|بــــر|لدين سيد |عمر وحيد  ن|علوم حلو

|42324 لعزيز|ندى عىلي فتـــىحي عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|67o68 بــــينى|حمد محمد |حمد سمي  | لشر هره|لق|ن |سن|طبــــ 

|5867 ليس مدحتـــ مني  بــــولس كي   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

773734 لشتـــيىح|لحميد محمد |دي عبــــد |له|ء عبــــد |وف زيق|لزق|علوم 

49733o عر|لش|فتـــىح | ء رض|ل| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

52359 ى سيد يونس| يتـــ حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

256|5| لففى|رق فريد |عمر ط ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

359|55 ي 
ي حسنى

حمد فرج|مصطفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

36869| روق سيد محمد|لرحمن ف|عبــــد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

56468 حمد حسن سيد|زم |ح طبــــ بــــنى سويف

|5726| وق حم يوبــــ|ده سيد |رسر هره|لق|ره |تـــج

|5||5| روضه رجبــــ عليوه محمد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|447oo لم|ح محمد س|لفتـــ|حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

537265 عيل سعد|سم|د |حمد فؤ|ل |هبــــتـــ جم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|58o6o يه عىل ذكرى معوض| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

253497 لرحمن مخلوف|يه رجبــــ عبــــد| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

777o3 حمد محمد|منيه محمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|444o ف محمد |هلل |منه  طر|حمد خ|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o8642 ي موىسي|رق |ط
حمد حسنى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

6|2o|4 لنبــــى|لمحمدى محمود حسبــــ |س |آيه عبــــ |هندستـــ طنط
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9|3o99 س حسنى بــــقطر خليل |تـــوم دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

922778 د |يم مني  خليل ج|فر| ج|هندستـــ سوه

5343|o حمد محمود عمر محمد| ي للفن|
|دق قن|لفنى

78|oo5 لكريم|رق محمد يوسف عبــــد |ط زيق|لزق|حقوق 

29276 حمد|هيثــــم سمي  صبــــري  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

47693 ف|رغده ع طف محمد مشر ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|44354 لحميد|ل عبــــد |جل|دهم محمد | ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

3|4|86 ف |عيل |سم| لحميد|عيل عبــــد|سم|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|4689 هلل طه|ل عبــــد|بــــهيتـــ كم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

488688 يف خليل |ف هيم مصطفى|بــــر|رس رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

838466 هيم|بــــر|ده محمد حلىمي |غ دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

699746 ل|لسيد جل|ل |ء جل|ل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6oo544 |لشو|بــــكر محمد بــــكر 
ى
دق ي صىح طنط

|معهد فنى

94276 كر|هلل ش|صفيه سيد عبــــد  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

88o3|o ن |هيم مظهر عىل زيد|بــــر| سيوط|حقوق 

787352 لم|م س|لسل|تـــغريد نزيه عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

437352 لسيد بــــسيوئى سعدون|لسعيد |هلل |منه  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|52782 حمد|هيم |بــــر|بــــسنتـــ محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|57587 هيم|بــــر|لحميد |ء مصطفى عبــــد |رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48786o هيم|بــــر|شم عوض فرج |حمد ه| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

24723 ء حمدي محمد صبــــري عويس|وف ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

8|5|92 م|لسل|زي عبــــد|بــــوبــــكر حج|ن |نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

47285 ج|لرحمن فر|لمنعم عبــــد |ء عبــــد |سم| هره|لق|م |عل|

69525o لحميد|دل محمد عبــــد |محمد ع لمنصوره|ره |تـــج

86289o ي |د خف|لجو|ريج عبــــد| ى |ج  حمد|مي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

258|o6 ألسدودى|لمنعم |لحكيم عبــــد|عمر عبــــد تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع
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6o5o2| ى  لبــــلقينى|روق حسن |هيم ف|بــــر|نرمي  ى شمس| لسن عي 

86o|34 لحكيم|د محمد سيد عبــــد|عم ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

||7626 ن رق محمد محمد درويش|ط| مي  ى شمس|د| بــــ عي 

48276| وى|لحفن|لسيد |لعزيز |ندي يوسف عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

895||9 لرحمن محمد خليفه محمد |عبــــد ج|بــــ سوه|د|

2|366 ى   حسي 
تـــه|حمد شح|م مصطفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

249823 هلل|حمد نور|ن |ن رمض|يم| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

6|436 هلل|دتـــ فوزي عبــــد|كريم حم ي سويف
هندستـــ بــــنى

24975| للطيف عبــــيد|ل عبــــد|ء كم|سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

449486 بــــوحشيش|لقطبــــ |مصطفى يوسف  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

|49o87 هيم|بــــر|لدين |م |رس عص|ي| نور ن|بــــ حلو|د|

465789 ن|لرحمن محمد عىلي عثــــم|عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

677|53 حمد محمد محمد عىل سعد| لمنصوره|طبــــ 

237637 لسيد|رضوى مجدى حلىم  ن|بــــ حلو|د|

46o63| ر|لغف|لم عبــــد |م محمد س|محمد عص عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

456|99 لجندى|جر حمدى محمود محمد |ه سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3|8643 ى| عل ربــــيع رجبــــ حسني  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

487o87 حمد|مد |حمد ح|حمد سعيد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|6275 لد فتـــىح محمد شلتـــوتـــ|عمرو خ ى شمس|تـــج ره عي 

3|57| ى عبــــد |ء |عىلي ر|لستـــ|حمد حسي  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

87732 تـــ|لرحمن شح|نور عوض عبــــد |ح |سم لفيوم|بــــ |د|

477443 حمد محمد حسن|هيم |بــــر|ندى  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

8o989o عىلي يوسف| لرحمن رض|عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

6|42|9 حمد جبــــل|لعظيم |لعظيم عبــــد |عبــــد  |بــــ طنط|د|

48333o تـــه|لسيد محمد محمود شح|ندى  سكندريه|ل|ره |تـــج

328664 هيم|بــــر|لدين |م |هيم عص|بــــر|وليد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2724|3 لس تـــكل |شكرى تـــكل| كي  لسويس|معتـــ |علوم ج

767395 قل|لع|هيم حسن |بــــر|ن محمد |يم| لعريش|تـــربــــيتـــ 

4794o6 لسيد|لسيد محمد |ر محمد |مي لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85|239 حمد|ن |يه محمد سليم| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 
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|34278 هيم حزين عوض|بــــر|يدى |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|326|8 بــــ محمود دردير|يه|ء |ل| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

768673 حمد|عيل |سم|لدين |ء سعد |فد ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|393o|  حن
ى
ى شوق لخي |بــــو | |كرستـــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

825468 س|هلل محمود عبــــ||حمد حمدن| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

439264 لسكرى|ن |م رمض|ء س|صف لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

43o565 وى|لخربــــتـــ|تـــفى نرص محمود  |عه طنط|زر

334489 نس|ن حبــــسر |مصطفى مهر ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

882347 ر محمد سليم|لجبــــ|ئى عبــــد|م| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5o9233 ي مغ|محمد ن زي تـــوفيق ونس|ج  عه دمنهور|زر

|3578o ن|لمنعم سليم|فرح محمد عبــــد  سيه|نوعيتـــ عبــــ

4||7o هيم|بــــر|لنبــــى |محمد حسنى عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

25|472 ف |فهد  بــــو رزق|لسيد |رسر ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

32o8|7 ف عيد |محمد  حمد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

43o7o4 ج |لبــــلتـــ|ن |لسيد رمض|بــــسمتـــ  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

5|7|9 م محمد محمود|ء عص|سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4486o| حمد محمد كركور|حمد منتـــرص | |ره طنط|تـــج

9|484o لرحمن  |هلل عبــــد|هلل كريم عبــــد|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|5237 ى|ن حسن محمود |نوره مي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

5o696| ن|هلل سليم|ن ضيف |ء سليم|ول سكندريه|ل|ره |تـــج

8566o3 ي محمد 
لحميد|حمد عبــــد|مصطفى سيوط|حقوق 

87|8| ن|هلل زيد|محمود فرج عبــــد حقوق بــــنى سويف

56264 بــــ|لتـــو|بــــ سيد عبــــد |لتـــو|بــــرين عبــــد |ص ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

69o286 ى|مجدى فضل سعد عطيه  لعشر لمنصوره|صيدله 

68o729 ن|ن محمد سليم|ء جمعه سليم|شيم ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

8587o8 ى كم|ك ي|مل بــــش|ل ك|رولي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

64222o لرحمن حسن|ح عبــــد|أمي  صل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|36o98 ن|حمد سليم|تـــ محمد |لشح|هدير مصطفى  ن|تـــربــــيتـــ حلو

676958 ر|لعط|لسيد محمد |دل محسن |عمر ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

426462 ن|لحفيظ شعبــــ|تـــه عبــــد |حبــــيبــــه صبــــىح شح لسويس|معتـــ |علوم ج
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6843o لسيد عىل حسن|منى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

4o2993 هلل محمد محمود عىل محمد عىل|عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

3292|7 هيم|بــــر|تـــ |جر عرفه عرف|ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|45763 ح مبــــروك سيد|سم صل|بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

259o32 فظ|رص فرج ح|فرج ن ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

337369 ء محمد عىلي حسن|عىلي ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

437539 لدكرورى|در عىل |لق|در عىل عبــــد|لق|عبــــد |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

35797o د وليد بــــدر بــــدير|زي |حقوق بــــنه

97|42 لمقصود|ل عبــــد |م رجبــــ كم|حس بــــ بــــنى سويف|د|

25539| فع|لصمد ن|ء محمد محمود تـــوفيق عبــــد|رس| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4328o7 |لبــــن|ر |لغف|ندى مصطفى محمد عبــــد  |طبــــ طنط

843o55 ه ع| هلل|طف محمد عبــــد|مي  ن|سو|بــــ |د|

834575 ذلي|ء صديق غريبــــ ش|ول تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

355622 لرحمن محمد|م عبــــد|بــــسملتـــ عص ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

324o3 |لعل|بــــو |لليل محمد |بــــو |منصور  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

837o37 در|لق|هلل محمد محمود عبــــد|عبــــد  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

838689 ن سحق|ديوس |قل|زر |ع| في  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|344|4 لدين محمد محمود|ء |ء عل|شيم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

52|oo5 للطيف يونس|دى عبــــد|له|مد عبــــد |يه ح| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|52o26 بــــ محمود محمد عىل حمزتـــ|رح ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

493999 لسيد محمد هيبــــه|صديق محمد عطيه  سكندريه|ل|حقوق 

27|772 عيل|سم|س |ل عبــــ|هدير محمود جل ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

27|252  عبــــد |بــــسنتـــ عبــــد
ى
لم|لحميد س|لحميد شوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o4298 وى|لمرس|هيم |بــــر|حمد محمد يوسف | لمنصوره|هندستـــ 

5o5|78 د|م مر|تـــم محمد تـــه|محمد ح ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

639o45 ى|لحليم ل|مد عبــــد|رص ح|لن|ل عبــــد|جم شي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

82|944 ى عبــــده|بــــ ص|لتـــو|ء عبــــد|لشيم| لحي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|5ooo6 ح محمد|لفتـــ|لرحمن محمود عبــــد |عبــــد  ن|حقوق حلو

6|22o9 طمه خرصى محمد خرصى محمد|ف |علوم طنط
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648928  |لشو|ن |ئى رمض|حمد ه|
ى
لسيد|دق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o|745 حمد|لفضيل |هدير محمد عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

497573 ي
ر|لغف|لحسينى عبــــد|يمن | |دئى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

3|8834 ي|منتـــ 
ى|هلل ضى ء محمود حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

28772 وع|لقوي عوض مط|يوسف عبــــد  هره|لق|حقوق 

675827 ضل|لسيد محمد ف|ئل |نشوى و ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

369364 هيم محمد محمد قنديل|بــــر|منى  |حقوق بــــنه

323294 يز|لعزيز ف|هدى سيد عبــــد ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

4|5882 وى|لبــــستـــ|هيم مصطفى |بــــر|منى مصطفى  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

774276 ن منصور|لعزيز منصور سليم|يوسف عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

23o2|5 ن حسن عىل شلبــــى|دى عثــــم|ش هره|لق|ره |تـــج

4|96o3 ى عبــــد|بــــر| ى حسي  لبــــيىل|للطيف |هيم حسي  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

353oo9 ى محمد| حمد محمد حسني  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

649|8o ف منصور عبــــد|سلىم  ى|رسر لحميد محمد حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

499435 حمد مندور|ن |ء شعبــــ|رس| |حقوق طنط

4o949o ر|لجز|هلل صبــــىح عبــــده محمود |عبــــد  هره|لق|م |عل|

6||487 لدقن|لسيد عىل |ندى  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

2|34o6 مر|حمد ع|هيم |بــــر|هيم |بــــر| |ر|ي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|48484 رف|روق محمد ع|عس ف|ء د|شيم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|63996 ى|ي لعزيز طلبــــ|رس عبــــد | |سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

7849|3 لعليم محمد محمد|تـــن عبــــد |ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

493465 بــــو سعده|لرؤف |طف عبــــد|فظ ع|محمد ح |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

444o47 ل|لع|للطيف عبــــد|لخطيبــــ عبــــد|مريم  ي صىح طنط
|معهد فنى

36352| لحليم خليل|عيل عبــــد|سم|سهي   ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

89|||9 د |ئيل عي|رس|ل |رى كم|م سيوط|تـــربــــيتـــ 

|54527 رس محمد سيد|محمود ي ى شمس هندستـــ عي 

763o93 يف جم ل|ل محمد مرس|ندى رسر بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

77o639 ى حسن عبــــد  د|ح ج|لفتـــ|هلل عبــــد|رني  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

92982 حمد فكري حسن|رضوي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

68o933 جه|لخو|طه مجدى طه  لمنصوره|حقوق 
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53525| هيم|بــــر|لسعود |بــــو|بــــ سعد |يه|ذكرى  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

9|838| تـــر محمد |لس|مه محمد عبــــد|س| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o753 يف فتـــىح عبــــد |سل| لعليم|م رسر حقوق بــــنى سويف

83|9|8 حمد محمد|رص |حبــــيبــــه ن قرص|ل|فنون جميله فنون 

7o749| فتـــ حس م محمود تـــوفيق|مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o445 ن|عىل محمد عىل سليم بــــ بــــنى سويف|د|

279496 لسيد خليل|لسيد مصطفى |مصطفى  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

347742 ود|لسيد د|زن سعيد محمد |م ى شمس علوم عي 

622856 ل|دل عىل |م ع|ريه ى وى|لميى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

3|6844 عيل|سم|حمد |لسيد |حمد |ن |نوره ى شمس علوم عي 

54o6o7 هلل|حمد عبــــد |محمد عىل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

25o738 ضى|لحميد م|رى عبــــد|لبــــ|عمر عبــــد لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

6328o5 بــــو زينه|هيم |بــــر|محمد محمود محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o8o75 لحليم|ن محمد محمود عبــــد|يم| ره بــــنى سويف|تـــج

897539 شه |هيم عك|بــــر|رس |ر ي|من ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|75|o8  عىلي|حمد مختـــ|
ى ر حسني  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

ريتـــ|تـــ إد|معلوم

56563 لحميد محمد|م محمد مبــــروك عبــــد|هش حقوق بــــنى سويف

||5787 لمهدى|تـــم محمد |دين ح|ن هره|لق|هندستـــ 

52582 لحميد|ضىح سعيد مصطفى عبــــد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

6|56|2 بــــو عيس|لسيد |حمد |د مدحتـــ |زي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7|||o5 لحميد|ره سمي  فتـــىح عبــــد |س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

646372 ى عىل صديق |ي ج|لحل|سمي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ فنيه ج

342o29 لمؤمن عطيتـــ|ل محمد عبــــد|رتـــ جم|س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

24o48 تـــ|لشح|حمد محمد |ء |دع كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

3644| بــــدين محمد|مصطفى محمود ع ن|بــــ حلو|د|

89o34o بــــ حسن |لتـــو|لرحمن مرع عبــــد|عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

765964 بــــو عوف|ندى عوض محمد عوض  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5799| شعيبــــ| يمن زكري|محمود  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

68o565 ن يونس|تـــ مسعد حسن رضو|ي| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

76565| زي|د محمد عىل حسن حج|زي هندستـــ بــــور سعيد

Thursday, September 6, 2018 Page 9892 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|5982| لحسن|بــــو|حمد محمد |طمه |ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|56o43 ى ع لسيد محمود|دل |نفي  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

|765o ن|طمه عمرو جوده عثــــم|ف ن|فنون جميله فنون حلو

7|554| ح محمد|لفتـــ|حمد عبــــد |ره منصور |س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3389o مريم يىح عىل زىك مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

69853o لم|ن متـــول يونس س|ء رمض|سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

84232 طف وجدى مني  خليل|عزتـــ ع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

272697 ل خليفه محمد|جر جم|ه دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

266322 حمد|رق محمد |يدى ط|ه |علوم بــــنه

775598 لفتـــوح|بــــو |عىل محسن محمد فكرى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35447| محمد| م رض|م| |ر|ي |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o3864 هيم|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|رق |محمد ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

765846  محمد |لدين حسنى |م |وئ
ى
|لدسوق

ى
لدسوق ره بــــور سعيد|تـــج

5423|6 ى محمد طبــــيخه ه سعد حسي  ني  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

765986 ى ي|ي ى |سمي  ى حسي  ئى|لغيط|رس حسي  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

44349| مد موىسي|هيم موىس ح|بــــر|محمد  لشيخ|طبــــ كفر 

4|22o5 ى ع يد|مجدى محن  محمدى حسي  |ره طنط|تـــج

353874 لربــــ|د |نور سعد ج|جون  |نوعيتـــ بــــنه

3444|7 للطيف|للطيف سيد عبــــد|محمود عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

49562 فع محمد|لن|عمرو محمد عبــــد  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

258282 ن|حمد عىل محمد فتـــي| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7o2965 دو|هيم ج|بــــر|هيم حلىم |بــــر|يه | لمنصوره|بــــ |د|

253o86 ود|م عزيز د|س| سندريل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

693o54 تـــ|لشح|حمد محمود محمد |كريمه  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

7933o7 بــــ|ن عىل حج|حمد حمد|جر |ه تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

696445 يتـــ|بــــو شلبــــ|لعدوى |هدى مصطفى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|33625  جرجس زكرى عج|م
ى
يبــــى|رق ن|تـــربــــيتـــ حلو

263|29 ه عبــــد وى|لمسل|لرحمن متـــول عطيه |مني  |تـــمريض بــــنه

7o259o وى|لبــــحر|فظ |لمنعم ح|ره محمد عبــــد |س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

253552  ص|يم|
ى
هيم|بــــر|لح |ن شوق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج
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24|6oo لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|ل |رق جل|مريم ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

892897 حمد عىل |لسيد |ء |ول ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

4o59o7 ن مطي |لسيد سيلم|بــــر |ندى ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25872o طر|د محمد خ|هلل عم|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7622|8 مه محمود محمد محمود|س|مؤمن  ره بــــور سعيد|تـــج

89o676 ي|ر
حمد |مسعود محمد | ئى سيوط|بــــ |د|

4|94|9 حمد بــــدر|د |ء محمد رش|شيم سكندريه|ل|حقوق 

699|82 عيل|سم|حمد |ء محمد |وف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|7787 هلل|د |حمد ج|ىط |لمع|بــــو |ل |سعيد جم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

632757 يز|روق ف|ء محمد ف|ل| زيق|لزق|حقوق 

54o35o ن حسن عىلي متـــول|منيه رمض| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4|284 د يوسف|ئيل مجدي مر|مهر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

346|6| ن|حمد رشو|د محمد |زي |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8525o4 جي رجبــــ محمد|ض| لي|د ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

523592 دل عطيه عىل|م ع|سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o376 لتـــ|خلود محمود محمد محروس غز هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|24736 فريده محمد محمد عىل ليله ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

754|3| هلل|هلل عبــــد|ميمه محمد عوض | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

23|428 هلل|حمد فرج |هلل |حمد فرج | ن|تـــمريض  حلو

373368 لنبــــي|عيل سليم عبــــد|سم|حمد | |حقوق بــــنه

36o83o بــــ|لتـــو|مريم محمد سعيد سعد عبــــد |صيدله طنط

89o766 حمد |هيم |بــــر|لحميد |عبــــد| لي|د سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|44278 م|م|م محمد |م|طمه رجبــــ |ف تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6355o بــــر|رتـــ سعيد سيد ج|س لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

5o9|o| ن محمود محمود غنيم|عمر رمض ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

625622 فع عىل|لسيد ن|لشكور |ر عبــــد|من لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

9o743| حمد |حمد |لد عىل |خ ج|بــــ سوه|د|

|27o87 ره عىل مرغنى عىل|س ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

64|5o9 لحفيظ|لسيد عبــــد |محمد وجيه  زيق|لزق|ره |تـــج

7o2273 وى|لمعرص|لسيد |حمد |حمد |خلود  زيق|لزق|بــــ |د|
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34|387 ى محمد صل ي|محمد حسي 
ح محمد مصطفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

3323o6 لمنعم|لطيبــــ حسن محمد عبــــد|مريم  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6o2523 لمسيح عبــــده|يكل مجدى عبــــد |م |ره طنط|تـــج

43676| يغ|لص|هيم |بــــر|يمن فتـــىح |هلل |منتـــ  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6|9732 حمد دعيه|ء محمد محمد |سم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

827578 ي|ر
حمد|ن |محمود زيد| ئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

3|||3| لمنعم|هيم محمد عبــــد|بــــر|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

497627 ي|حمد |مريم محمد  لمسي  ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

863575 عيل|سم|لرحيم محمد |حمد عبــــد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

836828 ى محمد|هيم محمد ي|بــــر| سي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

7o78o6 زق|لر|رى عبــــد |لبــــ|ل محمد عبــــد |م كم|وس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

22||84 ره|زم محمد محمد عبــــده نقش|ح وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

2367o3 ح مصطفى|لفتـــ|م فتـــىح عبــــد |مريم هش هره|لق|صيدله 

785|62 ى|ح |ء صل|ل| لدين محمد حسي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

496|o5 للطيف خميس|هلل عىل عبــــد |عبــــد | دين سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

787423 ن|هلل محمد عجل|هلل محمد عبــــد |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

894447 بــــ محمد |در دي|لق|كريم عبــــد سيوط|بــــ |د|

3567o2 حمد سعد|زق |لر|هر عبــــد|ريم م |طبــــ بــــيطرى بــــنه

4o33|7 حمد|بــــوبــــكر |ده |ن حم|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

65542 ن|لدين مصطفى عثــــم|سلىم مىحي  م بــــنى سويف|إعل

846966 وق محمد حسن محمد رسر دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

867463 مل رشيدي|محمود محمد ك ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

75358| هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|رضوى  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|542|8 هلل محمد حسن|يوسف عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

6|5344 ز|محمد مدكور حمدي حج هره|لق|م |عل|

7673|o ن|دق محمد رمض|محمد سعد ص ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

|3o9o6 در|لق|لرحمن كرم محمد عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

424794 هيم متـــول محمد|بــــر|حمد |محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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43o483 نور شكرى تـــوكل|ء شكرى |رس| |علوم طنط

||7778 بــــ|ء مجدى سعد خط|لزهر|طمتـــ |ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

89|33o لم |لكريم خلف س|تـــم عبــــد|ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o2744 متـــ مصطفى|لد مصطفى سل|يتـــ خ| سكندريه|ل|ره |تـــج

28o8|o د|م محمد فؤ|رق س|ط مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

226493 لسوليه|لسعيد |مصطفى محمد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

253o64 ى|ح محمد ش|بــــسنتـــ صل هي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

823349 حمد|رص محمود |هلل ن|منه  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

33oo42 لجوهري متـــبــــولي|لدين |م |يتـــ عص| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7|5688 لشوربــــىح |لمتـــول ذىك |لسيد |مروه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|o|3o مه ضهر|لمتـــول سل|ء |سم| |نوعيتـــ طنط

85o343 حمد|لمحسن |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

864593 ي عبــــد
ح محمد|لفتـــ|ىطي عبــــد|لع|مصطفى ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

45|o3o حمد مصطفى محمد محمود رجبــــ| |ضتـــ طنط|علوم ري

74|4o د محمود فرج محمود|جه |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

33383o لم|ن يوسف س|عيل محمد شعبــــ|سم| ى شمس|تـــج ره عي 

8o463o ي يوسف|مريم مسعود بــــ
غوىسر ي تـــمريض 

ي|معهد فنى
| لمنى

28895 حمد|حمد محمد عىل |مصطفى  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

6|9354 وى|لش|حمد |ن |لسيد شعبــــ|ن |نوره ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

44o75o ي|هيم |بــــر|ء |ول
حمد مصطفى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

496646 لنويىه|لسيد |ن |لسيد شعبــــ|مروه  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68797o ه عبــــد | در موىس|لق|هلل عبــــد |در عبــــد |لق|مي  لمنصوره|ره |تـــج

||9668 يف سيد  حمد|مروه رسر كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

676358 لمقصود عوض|لسيد عبــــد |عبــــي   لمنصوره|صيدله 

346496 مل|يتـــ محمد يحن  ك| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

353o53 لحليم|لمجيد عبــــد|حمد عبــــد|لمجيد |عبــــد هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

82o629 ل ربــــيع عبــــده|صم محمد جم|ع ي|بــــ |د|
|لمنى

8o|449 لد عىلي فهىمي|نهله خ ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

764342 د عبــــوده نوفل|م مجدى محمد فؤ|سل| ره بــــور سعيد|تـــج
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368|9| لحميد|ل عبــــد|لع|رق عبــــد|رحمتـــ ط |حقوق بــــنه

7||772 ل|لع|لدين زىك زىك عبــــد |د |نىح  عم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|57746 ى هلل|عبــــد | دى حن|ن| يوستـــي  هره|لق|علوم 

7758o| ح محمد|بــــ صل|يه|حمد | ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

8o8223 لحفيظ محمد|ء نرص عبــــد|شيم ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

|36|79 ر سعيد طلعتـــ فهىم|من ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

52o479 لمقصود حسن مخيمر|ء رشدى عبــــد |هن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

6|7334 |لعر|لسيد تـــوفيق |ن |لور
ى
ق ط|بــــ دمي|د|

6o7|7o هلل موىس|ه عبــــد|محمد حمدن |علوم طنط

8o258| ي رمض|
ن عىلي|ن شعبــــ|لحسينى ره بــــنى سويف|تـــج

|29586 ف عيد عبــــد |محمد  ح|لفتـــ|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8643|8 محمد عىلي صبــــري سليم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

725o2 ى هيم|بــــر|دل عوض |ع| مي  لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

48842 ل محمود محمود|ره جم|س ن|تـــربــــيتـــ حلو

9o52o2 ل عىل |لع|حمد عبــــد|ر |بــــر| ج|تـــربــــيتـــ سوه

9|4267 ي
هيم |بــــر|حسنى حبــــيبــــ | سلفى سيوط|بــــ |د|

|349|5 لمقصود|م حسن محمد عبــــد |حس ن|حقوق حلو

693277 هلل|در عبــــد |لق|حمد عمرو عبــــد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

4335o2 لسميع عدس|ء محمد عبــــد|عل |طبــــ طنط

4|5369 ى|بــــر|هيم عىل |بــــر|محمد  هيم حسي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

438999 لسنديوئى|لجيد |رق عبــــد|لرحمن ط|عبــــد  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

69888o ل|لسعيد عبــــده هل|ره |س لمنصوره|بــــ |د|

6979o لسيد محمد جمعه|حمد |يه | لفيوم|تـــربــــيتـــ 

697245 جمعه عىل محمد| محمد رض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

683745 لسعيد رزق|بــــو مسلم | |حمد رض| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

48939o ن عىلي|حمد بــــسيوئى شعبــــ|ندى  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

477388 ف رمزى محمد عبــــد |هلل |منتـــ  لعزيز|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

856959 ى دير|بــــ|تـــه |مي شح|س| مي  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

52o297 م|تـــ تـــوفيق سل|لشح|ء |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

625745 ى|ء محمد ف|وف روق حسي  زيق|لزق|بــــ |د|
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639o44 عيل|سم|ح عطيه |لفتـــ|م سعيد عبــــد|سل| زيق|لزق|بــــ |د|

5o2|87 د|حمد حم|لسيد محمد |محمد خميس  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|oo66 لعزيز|لجيد عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ي|تـــمريض 
| لمنى

895566 بــــيشوى ثــــروتـــ نده مهنى   ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|6o424 هلل|يمن زينهم محمد عبــــد |محمد  هره|لق|حقوق 

36o873 ح بــــيوم|صبــــرى محمد صل |حقوق بــــنه

6o9483 هلل| |لحسينى جي|لحليم |مصطفى نبــــيل عبــــد  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

826445 ي| رن
محمد عصمتـــ مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

56964 حمد محمد|حسن | لي|د ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|76484 ن|لحميد عثــــم|سحر قدرى فتـــىح عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

763454 ي|دل عىل محمد |ندى ع لعشر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

33482 لسيد|هيم محمد |بــــر|نهيل  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4oo692 لسيد|وى |دل بــــهنس|لرحمن ع|عبــــد  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

427957 لسيد محمد خليل|تـــغريد محمد  ي صىح طنط
|معهد فنى

|4o57| محمد عمر صديق فرغىل ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

349o45 مر|د ع|حمد عو|هلل مجدي |منتـــ  |بــــ بــــنه|د|

86886o حمد|ن محمود نوبــــي |يم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|23|7| ى محمد حسن محمد حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

837298 شد|لدين ن|لدين سعد |ء |عبــــي  عل دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

26|935 لسيد|لمجيد محمد |مد عبــــد|محمد ح ي|هندستـــ 
|لمنى

6o3632 س|لقو|لعزيز |م لطفى محمد عبــــد |وس ي صىح طنط
|معهد فنى

|35||6 لحسن محمد|بــــو |لعظيم |م عبــــد |سل| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

6o798 لبــــ|بــــو ط|لعظيم سيد |ء عبــــد |سن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

5||879 يمن نعيم محروس حربــــى|محمد  |صيدله طنط

635493 هيم|زق عىل إبــــر|لر|مريم محمود عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

4oo32o للطيف|م سعيد عوض محمد عبــــد |سل| سكندريه|ل|حقوق 

424482 حمد محمد مرىس|بــــر |محمود ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

693735 ى  لبــــشبــــيسر|لحميد |لسيد عبــــد |حمد |نرمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8o4274 يم محمد بــــهلول|لد|هند عبــــد ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

35678o وي|تـــ طنط|لشح|وي |طنط| دين |بــــ بــــنه|د|

46|o38 موس|بــــو ج|محمد مسعد محمد متـــول  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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337469 ى|حمد ع| دل مكرم حسي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

3236|3 ع يوسف|لسبــــ|ء حسن محمد |ل| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

755646 ن|ضى محمد سليم|ن ر|يم| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

349644 متـــ|لعزيز سل|بــــسنتـــ سيد عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|35268 جد|لم|مصطفى عمرو محمد عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|2o72 دتـــ|ح زي|لفتـــ|كرم عبــــد|م |مر |بــــ بــــنه|د|

3|5884 هيم|بــــر|بــــ مرغنى محمود |يه|ر |من هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

457o28 لنبــــرى|هيم |بــــر|محمد مىح خرصى  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

|59838 لمقصود|ح عبــــد |لفتـــ|ل عبــــد |ء جم|ل| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

2292o6 يه مخلص محمد عجىم| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

6o4643 لسيد محمد |بــــسمه محمود مني  محمد رمزى 
ن|عثــــم

لمنصوره|ره |تـــج

6|3|2 عمر محمد بــــكرى محمد تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

243442 لخي  عىل|بــــو|ل |منى جم هره|لق|علوم 

2|675o د|لدين محمد فؤ|ل |حمد كم|يوسف محمد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

783|66 ئى محمد|يه محمد كيل| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

42672o م|لسيد عىل عل|ن |سلىم محمد رمض سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

78oo2 لحليم عىل|عمرو محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

353||4 د تـــوفيق محمدى|يوسف عم ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

36887o لحميد|لعزيز عبــــد|سمر زغلول عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

342926 لح|حمد زىك ص|رص |محمد ن ى شمس|تـــج ره عي 

82386o بــــ|ح دي|جد صل|حمد م| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|87|| حمد عسل|عيل |سم|هلل |ن عبــــد |يم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|68935 حمد مصطفى|نىح  محمد | دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

66432 وق ط لعظيم|حمد عبــــد |رق |رسر لفيوم|تـــربــــيتـــ 

884463 مل سعد  |محمود مجدى ك سيوط|ره |تـــج

637|25 فع|لش|ء أحمد حسن |شيم زيق|لزق|حقوق 

7oo449 ه عبــــد | وى|لشبــــر|م سعد |لسل|مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

79|56| حمد محمد|يه محمد محمد | زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 
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62|93| مد شكل|مد ح|مد ح|ل ح|س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

36oo23 نشين جريس مرقص جريس ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

||8347 ى لفى حكيم حبــــيبــــ| |مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8687|8 ي محمود محمد عبــــد|م|
لكريم|ئى ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

4o6296 يدي مصطفى محمد درويش|ه معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

287483 ر محمود حمد|لستـــ|محمود عبــــد |حقوق بــــنه

8o5878 زم محمود حمد موىسي|ح ي|نوعيتـــ 
|لمنى

426598 عيل|سم|بــــر |بــــر رجبــــ ج|خلود ج |ره بــــنه|تـــج

6o2368 |أنيس | ء رض|أسم
ى
لدسوق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

7558|2 ى عىل| صف محمد حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

|264o2 م|م|م يوسف |لرحمن عص|عبــــد  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

7||284 مه|لحليم حسن سل|كرم محمود عبــــد | سيوط|هندستـــ 

282o29 ن|مصطفى محمود محمد حسن ريح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

85o295 ش|ح دمرد|محمد عوض مفل سيوط|ره |تـــج

677359 لفيوم|يوسف مجدى يوسف يوسف  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

52|39| ف | |ن|ر  |لص|رسر
ى
لملوى|عيل |سم|ق ره دمنهور|تـــج

757997 ري محمد|نص|لق |لخ|محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

546253 حمد محمد هيبــــه|لدين |ح |محمد صل ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

9|5463 |  مر سمي  خليفه حن|س ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

39o25 ي|ر
ف | ئى لدين|سعد محمد رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7o8552 نه|تـــه عطيه شبــــ|هدى عطيه شح لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|o|77 بــــوعبــــلتـــ|لمقصود |لسيد عبــــد |ح |محمود صل |بــــ طنط|د|

6326o2 لسيد|هلل |بــــسمه محمد عبــــد زيق |لزق|تـــمريض 

8|276 دى|له|م عبــــد |م|ء طه |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

34486| ح رستـــم|لفتـــ|در عبــــد|لق|منى عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

774586 لجندى|حمد محمد حسن |مد |مل ح| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

28889 ن عسل|ن سليم|محمد مصطفى سليم ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

3|6336 ن|ن حسن سليم|رق سليم|د ط|جه هره|لق|بــــ |د|

9o4o63 بــــسمه عمر تـــوفيق مهدي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9|22o6 للطيف |حمد محمد عبــــد|حسن  ج|بــــ سوه|د|
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|67658 ي سيد حسن|ندى ن ج  ن|حقوق حلو

44|723 لحميد فرج|هلل عبــــد |م عبــــد |س س|ين| ي صىح طنط
|معهد فنى

9o3937 ثــــروتـــ معوض مليكه | ند|ر ج|بــــ سوه|د|

64264o نور محمد سليم|ء محمد |ل| زيق|لزق|حقوق 

5|2238 لرحمن سعدون|ن محمد عبــــد|مرو عه دمنهور|زر

825883 د حسن سعد وزيري|جه دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

8o289| حمد|رقيه عوض محمد  ي|لسن |
|لمنى

3334o| ح محمد|م مجدى صل|حس لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2878|| لفضيل محفوظ|محمد سعيد عبــــد لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

6o9|63 ق|ل محمد |عمرو جم وي|لشر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8|425o ي 
ي مهنى

ي|بــــر|مصطفى
هيم مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

3545o7 ي |م|
لسيد|لسيد حسن |ئى ى شمس طبــــ عي 

8|798o لصبــــور سيف|ورده نبــــيل عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

648o85 هيم|بــــر|هلل |محمود سعيد عبــــد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6789|9 ى متـــول|دق |ص| هلل رض|منه  لعشر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

843496 لليف|بــــو|مجد ميىمي نجيبــــ | ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

894278 ن محمود محمد حسن |حن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

222468 لبــــدويىه|رق نبــــيل عطيه عىلي |ط ى شمس حقوق عي 

|63|3 ن ممدوح نعيم مجىل| مي  ى شمس| لسن عي 

2389o4 لخلوى|ر عوض عيس منجود |من ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

48933 لرحمن محمد|د عبــــد|طمه حد|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5o9|97 ل|لجم|طف محمد محمد |محمد ع سكندريه|ل|طبــــ 

488993 هلل|ء مصطفى محمد عبــــد |سم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|23837 هيم عطيه|بــــر|لمنعم |تـــم عبــــد |جر ح|ه هره|لق|ر |ثــــ|

|5|477 د|لضي|رتـــ حمدى نجيبــــ محمد محمد |س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

23245| ل|حمد محمد هل|لد محمد |يه خ| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

347999 ح هندم|لفتـــ|بــــ محمد عبــــد|يه|يوسف  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

|72o53  |لش|ح عبــــد |محمد صل
ى
هيم|بــــر|ق ن|حقوق حلو

|6o|87 ى|ء |حمد عل| لدين حسن حسي  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |
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83oo73 لرحيم|طمه محمد محمود عبــــد|ف دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

7oo647 لعزيز محمدفرج|لحميد عبــــد |حمد عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

772|9 حمد تـــوفيق|ئى |عمر ه ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

26|362 حمد|لحليم |حمد عبــــد|ء |رس| شمون|نوعيتـــ 

53o43 در|لق|حمد عبــــد |محمد | رض م بــــنى سويف|إعل

84o875 لجليل|بــــ عبــــد|لتـــو|يه محمد عبــــد| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

42983 ندى مسعد سيد حسن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68o242 لسعيد|لسعيد فتـــىح |ره |س لمنصورتـــ |تـــمريض 

|77388 عيل عمر|سم|لشكور |طف عبــــد |محمود ع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|5279| لحميد|رحمه محمد عىل عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|7354 ن نبــــيل محمد مصطفى|يم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

824532 يح|لس|لدين عيسي |ء |لمعتـــصم عل| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

8239o2 حمد عىلي|حمد حمدي | وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

225662 ف |هيم |بــــر| لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

864744 حمد|ل محمد |حمد جم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

352223 هيم نعيم قطبــــ|بــــر|د |زي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

252859 لدين|درويش مصطفى زين | لي|د ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4|oo68 ى سيد محمود فتـــح  هلل عيد|حسي  |ره طنط|تـــج

|3859o رج|لج|لمنعم |بــــ عبــــد |يه|ر |من ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

252357 ء حمدى رجبــــ رشيد|سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

252822 تـــ عبــــد|يم| لحميد مخلوف|ن خي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

528342 عيل يوسف صدقه|سم|م محمود |سل| سكندريه|ل|هندستـــ 

45o8| ه | ن|هيم محمد عثــــم|بــــر|مي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

827863 ى ى خليفه طه حسي  حسي  ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

325o32 مصطفى حنفى مصطفى حنفى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

334o65 حمد محمد|لحكيم |حمد عبــــد| ى شمس  تـــمريض عي 

7o6449 |زق محمد |لر|لسميع عبــــد |ء عبــــد |ل|
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

7||94o م|بــــو زيد حبــــيبــــ درغ|مينه محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

332989 منى يحن  عىلي بــــيومي زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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|5|27 هيم|بــــر|صم مصطفى محمد |ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|8254 فح|محمد ط| حمد رض| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|67794 لرسول|لسيد عبــــد |رتـــ مصطفى |س ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|2879 ى س م يوسف|سمي  حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

4o4|73 ن|ن عثــــم|حمد حس|بــــر |يوسف ج سكندريه|ل|ره |تـــج

2|968| ر|لنج|حمد |مريم محمد يس  ى شمس حقوق عي 

464244 وى|لعشم|بــــ محمود |حمد مه| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

244467 يد|مه عيد ع|لد سل|خ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

264o6o سن|لمح|سهيله محمد سعيد أبــــو  |ره بــــنه|تـــج

76|932 لسيد محمد|ل قدرى محمد |نه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2|5248 بــــ|س حسن سنج|بــــسنتـــ محمد عبــــ هره|لق|ر |ثــــ|

62|9o| س|رس محمد محمود محمد عبــــ|ف ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

92|753 حمد محمد |لسيد |دل |ع ي صىح سوه
ج|معهد فنى

374449 حمد محمود حسن|هر |حمد م| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|6972 ن|لسيد عجل|م |لسل|فرحه عيد عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6377o7 تـــتـــ|عيل محمد مني  شح|إسم| حل زيق|لزق|علوم 

7828o2 ى محمود  هيم محمد هيبــــه|بــــر|نرمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

775|5 س حسن عىل|يوسف محمود عبــــ  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

|534|8 ه محفوظ عبــــد | لمنعم عىلي|مي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

2574|5 جر سعيد عيد طعيمه|ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

53493 ح محمد|لفتـــ|جر محمد عبــــد |ه دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6328| لعظيم|م عيد محمد عبــــد |سل| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

348458 ء حسن عىل سيد صقر|شيم ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

23399 لد محمد حسن|م خ|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

757|26 خلود سعد يوسف محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

636394 محمد نبــــيل محمود عوض زيق |لزق|تـــمريض 

338922 لم سويلم|ن محمد س|طمتـــ رمض|ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

272252 ى|ش ى محمد|لن|ز عبــــد|هي  رص حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

838969 حمد|فظ |نون ح|بــــسمه ق دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر
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778568 هيم حسن حسن|بــــر|حمد | زيق|لزق|علوم 

238455 د عطيه عىل|فؤ| رن هره|لق|حقوق 

54|224 لفضيل عيس|محمد خميس عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

24o369 لمجيد|هبــــه فرج عىل عبــــد تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

72242 حمد محمد يونس محمد| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

49o374 ى ى محمد صبــــري حسي  وز حسي  في  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o8o|2 در|لق|هيم محمد عبــــد |بــــر|يدى |ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|6oo4 ى |فع |لر|م |حمد س| ل|لش|مي  لمنصوره|علوم 

623o53 لدبــــس|لسيد عىل |كريم  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

333367 د|حمد محمد مرضى فؤ| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

7|52|3 لعدل|كريم حمدى محمد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

78o|78 لسيد|لحميد |محمود خليل عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4|2485 يد |بــــو|م |ء وس|عل ى لي|لمغز|لي  |حقوق طنط

79|69o هيم|بــــر|لسيد |محمد حسن  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

267o85 لبــــدرى|لسيد محمد |مروه  |بــــ بــــنه|د|

63|4| ن|شعبــــ| يوسف مبــــروك دين ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

35243| طمتـــ مصطفى محمود عىل|ف |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

32772o م محمد مصطفى|بــــرين س|ص تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

32|859  يوسف عىل|لبــــ|د عبــــد|ء نه|ل|
ى
ق ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

885357 | مجد يوسف حن|فيبــــى  سيوط|علوم 

9|45|4 ئبــــ محمد  |لن|لد |محمد خ ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

||8o93 ى كم ل ذكرى نظي |كريستـــي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

49793| لنبــــى عىل قلقيلتـــ|عبــــد| ح مهن|سم بــــ دمنهور|د|

23o463 دق|ل سيد ص|محمد جم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

343456 د|عو| محمد رض| رض ى شمس حقوق عي 

769465 يد|هلل عيد ع|محمد عبــــيد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

7o9o4| م|لسل|لمتـــول عبــــد |لسيد |خلود  ى شمس| لسن عي 

486554 ي |لر|دق عبــــد |لص|حمد محمد عبــــد |
حمد|ضى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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49o937 ن حسن محمد حسن عوف|رو سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

255628 د|لسيد عي|لعزيز |حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2563|9 ن|يوسف سعيد يىح شعبــــ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

63o432 زى|بــــر حج|هر ص|محمد ط ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

248o24 ى شح|ي ص|لقص|حمد |تـــ |سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

765272 ي|حمد حسن محمد محمود محمد | لفقي  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

477956 ى مصطفى  ى عمرو حسي  حمد|حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

6o43|o شموئى|ل|تـــوفيق محمد تـــوفيق مصطفى  |ضتـــ طنط|علوم ري

477|8 ن مل قرئى سيد فرج|ك| مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

34||2o تـــ محمد محمد|مصطفى محمد فرح هره|لق|ج طبــــيع |عل

8595|5 ي محمود|
حمد محمد مهنى دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

754244 بــــ|لمنعم حج|لد عبــــد |ن خ|رو تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

224o|| ى|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|ء |سم| ح سيد حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

32327o د يوسف|رضوى يوسف رش ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

37|83| محمد حسن محمد عىل خليفه ى شمس حقوق عي 

78o37| لحميد|هبــــه محمد نرص عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25|7|6 محمد عىل حلىم حبــــيبــــ ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

4o6268 هلل|لمجيد خلف |لسيد عبــــد |م محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

284362 عيل|سم|بــــ حنفى محمود |رح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

372759 لمنعم عطيتـــ|لسيد عبــــد|ء |وف ى شمس|د| بــــ عي 

48o377 ى مرىس|لرحيم |رس عبــــد|لرحيم ي|عبــــد مي  سكندريه|ل|حقوق 

4456|3 يد عىل|بــــو |حمد محمد | ى لي  سكندريه|ل|ره |تـــج

88|369 لق  |لخ|هلل عبــــد|لق حمد |لخ|ء عبــــد|عل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

325o3 م سيد محمد حسن|حمد عص| ن|حقوق حلو

3433oo ى |ر ع|من حمد|طف حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

345868 للطيف|دتـــ محمد عبــــد|جر حم|ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

677586 لسبــــىك|عيل |سم|لعدوى محمد |ء محمد |عل ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

2263|5 ق|سح|ى |ن بــــش|م نيس|بــــر| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|
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499886 لرحمن أحمد شفطر|ل عبــــد |د جم|نه تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|4255| رون بــــقطر|سعيد ه| ري|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7oo253 حمد عىل محمد عىلي| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

623499 وي|لكفر|دي |لن|ندى محمد عىلي  ط|حقوق دمي

247826 وى عىل|م محمد هند|سل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7674|6 لبــــلك|حمد |مه حسن |س|تـــفى  لعريش|تـــربــــيتـــ 

243843 لحميد عىل|رغده سيد منصور عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

27o734 وى|لنبــــر|هلل |لسيد عبــــد |رق |لسيد ط| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|57o6o ف فتـــىح |تـــفى  لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

879683 رص |لن|لحميد عبــــد|رضه محمود عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

838o2o سحق|رص فوزي |بــــيشوي ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

528334 لنبــــى|حمد عبــــد |رس محمد |حمد ي| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

2497|3 لسيد|هلل محمد سعيد |منه  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

57665 ء حسن جعفر محمد|م عل|سل| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

72777 ن|لسيد عيد شعبــــ|يه | بــــ بــــنى سويف|د|

756633 هيم|لسيد إبــــر|ح محمد |صبــــ ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

52|28o وق حسن جم حمد|د حسن |رسر عه دمنهور|زر

4862|6 ى عبــــد |لحميد |ر محمد عبــــد |مي در|لق|مي  إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

286o2o لحميد|ح عبــــد|حمد سعيد صل| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

43o|89 لمحسن عىل محمد|ء عىل عبــــد |رس| |عه طنط|زر

762873 ي
يف جوده مصطفى محمد رسر سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|

لبــــر |

488784 ف عىل محمد عىلي|هر |س
رسر إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |

ريتـــ|تـــ إد| معلوم

88o335 محمد مجدى محمد محمود   سيوط|ره |تـــج

4o3o6o لسيد محمد مسعود|هيم |بــــر|تـــم |ح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

834||o لمجيد|م محمد حمزه عبــــد|هي ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

22o6|| لحفيظ|ن عبــــد |حس|حمد |ء محمد |رس| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4|3568 ل|لغز|ر |لستـــ|لق عبــــد|لخ|بــــسمه عبــــد ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 
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838|6| |وي حن|بــــبــــ| حن| بــــول ن|كليتـــ طبــــ أسو

9|5377 حمد حسن  |جد |لم|محمد عبــــد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

254635 ى|لحس|مصطفى محمود محمد محمد  ني  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|2|922 ى عبــــد |حس لحفيظ سويفى|م حسي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

69338 فتـــ وجيه عبــــد ي محمد|لبــــ|مي 
ى
ق لفيوم|بــــ |د|

888838 ى عيد |ء نش|عىلي تـــ حسي  ي|لسن |
|لمنى

6o6959 ن يىح|فع زهر|لش| |رن |تـــربــــيتـــ طنط

428868 أحمد وليد طه قطبــــ أبــــو عبــــيه ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

2|9887 ى عبــــد ين حسي  لعزيز|لعليم عبــــد|ني  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

785|28 هيم|بــــر|محمد ممدوح محمد رزق  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

||58|3 سلىم مجدى حسن محمد ن|بــــ حلو|د|

22794| ى محمد ع مر محمد|حني  هره|لق|ره |تـــج

367972 لرحمن بــــيوم|حمد محمد عبــــد| ى شمس|د| بــــ عي 

47428 ف عبــــد |م |حس ن|ر سلط|لغف|رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

496436 ىط محمد|لع|مد عبــــد |لسيد ح|د |جه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6o|56| ى فؤ لشيخ|لسيد |د |نرمي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

372||7 د|لجو|ح عبــــد|لفتـــ|عبــــي  نجم عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

77556| ى |حمد خ| ى حسن|لد خي  مي  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

332|95 هيم|بــــر|لجيد |هيم عبــــد|بــــر|هيم |بــــر| |طبــــ بــــنه

4536o6 ن|لىح محمد عثــــم|ئى محمد عبــــد |ه لشيخ|هندستـــ كفر 

8328|o لمجد|بــــو|ل عمر |جم| لي|د دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

447|5o ف محمد |محمد  لسيد|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

|6393 حمد نبــــيه|حمد مدحتـــ |مدحتـــ  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

677269 بــــو ليله|لبــــديع محمد |حمد عبــــد |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

2446|2 لعوف مبــــروك|بــــو|لحميد |مل عبــــد|مصطفى ك ن|معهد فنى تـــمريض حلو

68o756 زق|لر|ر محمد ذىك عبــــده عبــــد |من لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|893o كر لطفى|ح مصطفى ش|لفتـــ|ن عبــــد|إيم معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|53448 رضوى سيد محمد مسعد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

84347| حمد|لحكيم |م عبــــد|عمرو عص ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج
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2|6554 تـــ|لشح|فظ محمد |لد ح|عمر خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|364|| يد محمد عىل|ل فريد ف|جم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|58793 م محمود خليل|ريم حس ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

26o8o6 ل فوزى أبــــو علفه|رقيه جم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

785o|| م|دى محمود متـــول سل|له|ن عبــــد |نوره زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o285o لنبــــوى|فظ |دل محمود ح|حمد ع| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o8o|9 سحق جندى|عزتـــ محروس | دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

39467 م ربــــيع فرج عيد|يمنى عص لفيوم|عه |زر

54|2|4 لبــــديع أحمد دومتـــ|محمد أحمد عبــــد سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|69252 ج  عصمتـــ خليل|حمد ن| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6o8o66 ي|ر
شعل|ل|لسيد مصطفى | |ئى | تـــمريض طنط

83o392 ي| لعط|بــــو|لكريم |محمود عبــــد
حفنى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|56436 عيل|سم|حمد عىل |محمد  هره|لق|حقوق 

338598 تـــ جم| لبــــدوي|هيم |بــــر|ل حسن |مي  |صيدله طنط

8o8||o هيم عبــــده|بــــر| |ن حن|جوىسي ي|تـــمريض 
| لمنى

34o3|7 د عىلي|شور رش|محمد ع ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|77825 حمد|محمد سيد فتـــىح  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

333o5 لرحيم|مه غريبــــ عبــــد |س| |سه ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

53||8 دى|له|هلل عبــــد|هبــــه سعد عبــــد صيدله بــــنى سويف

54529o لمحسن |لدين مصطفى محمود عبــــد|د|عم
لرحمن|عبــــد

|تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

434465 بــــ|لمحمدى خط|هبــــه سمي   لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

4o46|4 ي |هيم عبــــد|بــــر|
حمد|هيم |بــــر|حمد |لغنى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

838784 ى محمد |ي ي|دق حس|لص|سمي 
ئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2|4|86 لسيد|س تـــوفيق عبــــد |لنح|بــــ |يه|ن |ثــــ|جون دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

443822 حمد|لمجيد |حمد عبــــد|هند  لشيخ|عه كفر |زر

|32393 ى هلل حكيم|حكيم خلف | يوستـــي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

2|3474 ذل|لش|رق حسن عىل |سلىم ط ى شمس|تـــج ره عي 

|627o| حمد|حمد |يمن |لدين |سيف  ى شمس|تـــج ره عي 

227358 ء وليد حنفى محمد|عل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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63|4|8 لسيد|رغد محسن محمد  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2|274 ى  لسيد محمد محمود|سهيلتـــ حسي  هره|لق|بــــ |د|

2868o5 ه عص م مهدى قنديل|ني  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

36o526 لحق|د|لرحمن محمد ج|حسن عبــــد| لي|د عه مشتـــهر|زر

77|484 هيم محمد سليم|بــــر|ء محمد |عل| دين زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8453o5 لرحمن محمد جمعه|يه عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

5o74o| درس|زر تـــ|نعمه نبــــيل نعيم ع إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

6875o2 لرسول يوسف|م محمد عبــــد |وئ لمنصوره|ره |تـــج

847598 بــــر محمد|هيم ص|بــــر|سندس  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

9o|oo8 ي|مريم 
ى سو|لقس يعقوبــــ بــــنى رس |مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

6|749| لجنيدى|بــــدين يوسف |لع|ن زين |رو ره بــــور سعيد|تـــج

||77|8 ض محمد غيثــــ|دل ري|حمد ع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

77848| زى|ء مجدى عىل عىل حج|لزهر| زيق|لزق|بــــ |د|

43o44| دل بــــدوى محمد|ن ع|نور ي صىح طنط
|معهد فنى

|675o| لرحمن محمد حسن|لمنعم عبــــد |عبــــد | عل وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

53774o ى قن|ل عبــــد |محمد جم وى|لحميد حسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o7o2|  |حمد |
ى
ذل|لش|لسيد |لسيد |لدسوق معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7658|7 ن هلل عوض بــــخيتـــ|ل عوض |كم| مي  ره بــــور سعيد|تـــج

843o49 دق يوسف|لص|لح عبــــد|ء ص|لشيم| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|4488o ه ه ئى محمد محمد|سمي  هره|لق|بــــ |د|

85379o منيه رجبــــ طه حسن| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

9257o2 لسيد مسعود  |وى |خلود سعد ج|عه سوه|زر

27635 ف محمد مصطفى|بــــسمه  رسر ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|2|779 روى مصطفى مصطفى محمود| هره|لق|ره |تـــج

5|8|89 ي|ل عبــــد|لد جم|ء خ|سم|
لقوى بــــسيوئى بــــ دمنهور|د|

497938 رى|لهو|ء محمود محمد محمد |ل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5|o855 ل محمد طه حمزتـــ|لرحمن جم|عبــــد  بــــ دمنهور|د|

|75o8 لرحمن فهىم|م محمد عبــــد ى شمس طبــــ عي 

32o945 طف عىلي محمود|محمد ع ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

774444 لسيد يسن|لسيد محمد |محمد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر
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7586|o ى عص بــــر|م حلىم ج|نرمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

42638o ف فيليبــــ شملول|مريم  رسر سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

657o| لعزيز|لرحمن محمد عبــــد |حمد عبــــد | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

5|85o2 عيل خليل|سم|دل محمد |لميس ع بــــ دمنهور|د|

7674|5 ن محمد عروج|تـــسنيم عىل عثــــم لعريش|تـــربــــيتـــ 

87745o فظ |يه محمد محمود ح| سيوط|علوم 

|78554 يز لحىطى عطيتـــ|رك ف|م لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

256|63 هيم خرصى|بــــر|محمد فوزى  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

8||o6o هيم|بــــر|ء محمود حمزه |سم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

76392| مي |ل|محمود محمود محمود محمد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

492469 بــــ|وي دي|بــــ منش|حمد دي| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84oo|4 هيم|بــــر|دي |ده بــــغد|طمه حم|ف ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

6o83|3 بــــو زيد|ده محمد |أيه حم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7628| ى سعيد ى طه حسي  حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3665o4 محمد سيد محمود محمود خليل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

475||4 أيتـــن محمد أحمد أحمد شلبــــى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

526548 مصطفى محمد عوض محمد عىل سكندريه|ل|هندستـــ 

854777 م|م|ن محمد |رمض| نه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

49622| وى|لدهر|عيل محمد |سم|هبــــتـــ محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4|o85o ى|وع سيد |مط| ء رض|شيم حمد حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

4o5|9| ى محمد حسن | هيم جعفر|بــــر|لحسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

449247 مصطفى محمد مصطفى سعد |هندستـــ طنط

4296|4 ي|لسيد |لسيد |محمود  ر|لىح  |ن طنط|سن|طبــــ 

753763 روق عىلي|مريم محمد ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

6|8493 ل|لش|د عبــــده محمد |زي ط|حقوق دمي

767898 لبــــيك|ل محمود |ء محمد كم|ل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3|9853 حمد|ر رأفتـــ فتـــىح |من هره|لق|ره |تـــج

448o| هيم|بــــر|يه محمد سعد محمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|36226 هيم|بــــر|لبــــدرى |ن |لبــــدرى شعبــــ| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

344325 د محمود فودتـــ سعد|عي |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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|444o4 مه مصلىح محمد|س|لرحمن |عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

27o556 مر|لمنس محمد ع|مصطفى محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|56398 حمد|حد |لو|م حسن عبــــد |حس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

77|445 لعزيز عىل|لعزيز عىل عبــــد |حمد عبــــد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

622o2o ى يشى كم|ي وى موىس|لشه|ل |سمي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

69226o وق محمد محمد عبــــد  للطيف حربــــ|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

675o89 ل|لحسينى و|لرحمن |رق عبــــد |حمد ط| |هندستـــ طنط

859827 لس عبــــد هلل|كر عبــــد|هلل ش|كي  سيوط|طبــــ 

44998o ي |ء |سم|
ج|لسيد رس|يمن مصطفى |هندستـــ طنط

354ooo لحميد عطيتـــ|ن عبــــد|ء فوزي رمض|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5o6379 م يعقوبــــ عزيز|س| ريموند إلسكندريتـــ |تـــمريض 

|23o95 حمد محمد محمود|محمد  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

|3998 فرحه سيد محمد عىل محمد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|o5o| ى|سعيد فتـــوح  حمد فتـــوح زهي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

33o327 م|م|ح |لفتـــ|م محمد عبــــد|حل| ى شمس| لسن عي 

2|4536 لح محمد|لح محسن ص|ص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|9|43 للطيف|للطيف محمود عبــــد|عبــــد| ند ى شمس|تـــج ره عي 

9o4o52 ح محمود محمد |نىح  صل| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

2374o9 ء مريد جيد جندى|هن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

824738 لرحمن مغربــــي محمد مغربــــي|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

259892 لسيد بــــسيوئى|طف |بــــ ع|رح ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

8|6658 ى ر جرجس|هيم بــــد|بــــر| |مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8236|o ن|رص سيد حس|ء ن|عل ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

6936o6 يل|لحم|بــــو |لسيد محمد |محمد  لمنصوره|حقوق 

6o34|8 ى|للطيف |ء صبــــىح مسعود عبــــد |رس| لمسي  لمنصوره|بــــ |د|

679|52 شف|لك|لدين محمد محمود محمد حلىم |سيف  لمنصوره|ره |تـــج

27|73| ح رزق|لفتـــ|جر حمدى محمد عبــــد|ه ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|78o38 ن|مح عىل حمد|عىل س ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

7|6747 د|لجو|حمد عبــــد |ن محمد عىل محمد |يم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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759o75 لمنعم غريبــــ|حمد عبــــد |عمر  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

759|o3 لرحيم مصطفى|رص عبــــد |محمد ن ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

2657o7 لم|لعظيم محمود س|محمد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

766o8| ن|لسيد حسن حس|هلل محمود |منه  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

853o49 ي منصور | |سكندر حن|نىح  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

357334 يف|لد جودتـــ شعيبــــ ق|خ سم رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

35985 ر|لقص|حمد |لسيد محمد |لد |مل خ| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

33||42 لرحمن عىل عويس|محمود محمد عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

63|28o وق محمد رضو هيم|بــــر|ن |رسر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

294998 ل|لع|مه عبــــد |م مرزوق سل|سل| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

267o35 حمد|هيم |بــــر|لحفيظ |ديه عبــــد|ن ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

3|943| ى محمد |ه هيم|بــــر|لتـــ حسي  ى شمس حقوق عي 

5|4978 لنويىهي|د |صبــــرين ممدوح محمد ج ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

877748 مل سويفى  |لدين ك|د |سندس عم سيوط|حقوق 

76|44o هيم نمر|بــــر|ن |عمر حمدى رمض لسويس|معتـــ |علوم ج

|2o|o8 م|م|خلود عمرو محمد فهىم محمد  هره|لق|حقوق 

4||248 مه|حمد سل|مل محمد | |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

8634o8 لدين|رص عىلي نور|لن|م عبــــد|سل| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

7oo2|6 هيم عبــــده|بــــر| |محمد رض ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

4335|9 هيم بــــدر|بــــر|ئى مصطفى |محمد ه ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

4578o7 لح مرىسي محمد عوض|حمد ص| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

772849 متـــ|مه محمد معروف سل|س|هلل |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

892595 حمد |مروه محمود محمد  سيوط|بــــ |د|

42953 ى عبــــد |يتـــ محمد رش| لمجيد|د حسني  ى شمس|د| بــــ عي 

8|oo5 مه فتـــىح غريبــــ|س|غريبــــ  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

33447| ي|لحو|حمد |حمد |محمد محمود 
وىسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

695|6 تـــن محمد سعد بــــدور|ف لفيوم |تـــمريض 

8433|4 ل|هيم جل|بــــر|طمه محمود |ف ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

8o2o8 هيم|بــــر|در محمود |لق|ضىح عبــــد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|
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869769 ى عبــــد ي حسي 
لمنعم|زينبــــ مصطفى ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

85|84 ج  محمود|ن ن|محمود شعبــــ لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

828863 هيم حسن|بــــر|هيم بــــصيله |بــــر| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

82|475 بــــطرس| ري جرجس ويص|م ي|عه |زر
|لمنى

8o6486 ي|ريم طلعتـــ ز
خر جوئى ي|نوعيتـــ موسيقيه 

|لمنى

322956 هلل سليم|جر ربــــيع بــــدر عبــــد|ه ى شمس| لسن عي 

42o8|4 هيم|بــــر|محمد عىل | ء صف|رس| لشيخ|ره كفر |تـــج

485562 د بــــدر|حمد محمد فؤ|هلل |منه  سكندريه|ل|بــــ |د|

856o85 ي كم
حمد حسن|ل |مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

846o69 بــــر سيد ضوي|محمود ج ن|تـــمريض أسو

5o9237 نوبــــى يوسف  لبــــلىح|محمد نزيه رسر تـــربــــيتـــ دمنهور

9o2439 يف محمد  هيم محمد |بــــر|رسر ج|بــــ سوه|د|

9o8732 فظ |لح|لنبــــى محمود عبــــد|محمود عبــــد ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

2|9997 ن|رؤى محمود محمد عىل سلم ى شمس| لسن عي 

8|8283 يوسف سعد خلف لبــــيبــــ سيوط|ره |تـــج

|5325| طمه فوزى تـــرىك عىل|ف ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

||6288 حمد|ن محمد محمد |رو هره|لق|بــــ |د|

62o898 هد|ل محمد مج|مد كم|ميه ح|س ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

3|93oo عيل محمد|سم|كرم | |ر|ي لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

364552 ى |ء جم|رس| عيل|سم|ل حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||97|7 عيل|سم|صم عمر |شهد ع ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

74|66 لسيد|هيم محمود عبــــد|بــــر|فريدتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

343839 عيل يوسف|سم|ل محمد |محمد جم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

434584 عيل|سم|هيم |بــــر|هيم |بــــر|تـــسنيم  |نوعيتـــ طنط

854765 لسيد عىلي يوسف|زينبــــ موىسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

33o853 حمد خميس|ء مىك |رس| |نوعيتـــ بــــنه

34o|36 لجندى|لحليم |حمد عبــــد|رق |يوسف ط |حقوق بــــنه

255358 ل|ل مظ|لع|لعظيم عبــــد|ن ربــــيع عبــــد|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

37|574 حمد|لرحمن عىلي حسن |عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

26o9|| لدين حسن عمر|ء|طمه محمد عل|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 
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54233o لرحمن|لسعيد مصطفى عبــــد |ن |فكيهتـــ سلط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o4865 ى|لس|حبــــيبــــتـــ محمود محمد  ئح حسني  سكندريه|ل|بــــ |د|

6o4422 رق محمد حسن نور|محمد ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|679o3 ى عبــــ حمد|هلل |س عبــــد |حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

35o89o ء محمود سيد محمد رشيد|شيم ى شمس|تـــج ره عي 

434o22 ره عبــــده محمد صبــــىحي حبــــش|س |عه طنط|زر

87o565 حمد خليفه|ء محمد |لشيم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

634994 لعزيز|يد عبــــد|م ز|محمود س زيق|لزق|بــــ |د|

682863 ى|ز |لبــــ|تـــى |لزن|ده عوض |م حم|سل| لبــــحي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

759|39 ىط|لمع|بــــو |لدين فيصل |م |عمرو عص بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

789743 ده|لدين حم|ل عز |حمد جل|هدوى  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

4|7597 ي طه سعد|منيه |
لسعيد بــــسيوئى لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

637572 حمد|دل فتـــىح |م ع زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

439|72 ي
بــــورى|لش|ئى محروس |ه| موئى لشيخ|طبــــ كفر 

|43|62 هلل تـــوفيق|يتـــن رأفتـــ عوض | ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

675227 لروينى|لعزيز |لحميد عبــــد |هدير فتـــىح عبــــد  لمنصوره|حقوق 

3|8729 لمعبــــود|لحميد عبــــد|ء عبــــد|ء عل|رس| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

879645 محمد محمود محمد عىل  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

23375o لعليم|لعليم محمد عبــــد|محمد عبــــد ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

835o95 ي محمود|ره ع|س
بــــدين خريسر |نوعيتـــ فنيه قن

7o9495 بــــينى|هميس معمر منصور  لشر لمنصوره|بــــ |د|

9|oo55 حربــــى خلف عىل | دين ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

64o932 يف رمض هيم يوسف زهو|بــــر|ن |محمد رسر زيق|لزق|هندستـــ 

42|o79 وى|لكرد|هيم |بــــر|عيل محمد |سم| |ند لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5||53 مصطفى محمد عىل قرئى ي سويف
هندستـــ بــــنى

235975 فظ|شور ح|جر محمود ع|ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

37o249 ع|لرف|لكريم محمد |محمود ثــــروتـــ عبــــد ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

43|588 مجدي سمي  محمد متـــولي درويش |طبــــ بــــيطرى بــــنه

5o9236 ن|لحميد محمد عقيلتـــ زيد|محمد نبــــيل عبــــد سكندريه|ل|علوم 

5o4392 لمرصى|عيل |رق إسم|ن ط|نوره سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 
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547|76 لسيد|بــــر عىل محمد |ندى ج دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

97oo3 ي|س|
ن|ن حس|مه طه تـــعى  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|

ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

|24722 لسيد محمد درويش|حمد |مصطفى  ى شمس حقوق عي 

533o2o م مصطفى محمد هيبــــه|حمد حس| سكندريه|ل|هندستـــ 

|24535 مد|روق ح|د ف|حمد فؤ| ى شمس|تـــج ره عي 

27|8o8 عيل|سم|هيم |بــــر|لبــــرنس |د |عم| دين ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

7666|8 ن عطيه عبــــيد|ع حمد|حمد رف| ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

878759 ى هديه |سيد عل ء حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

|62|9| تـــه|م سيد محمد شح|يمن عص| ى شمس حقوق عي 

58582 طمه عىل محمد مصطفى|ف ي سويف
تـــمريض  بــــنى

66668 ي جل
ل محمد|ريم مصطفى لفيوم|بــــ |د|

|59324 ف محمد عبــــد |محمد  لحكيم|رسر ن|بــــ حلو|د|

49|ooo ء يوسف محمد محمود يوسف|رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

257542 ى | نور لجندى|هيم |بــــر|حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|56323 ن|حمد فرح|عىل محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|3433 ك|لمل|هلل عبــــد | |طف عط|ع| ن|يو هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|2643 ي محمد |م|
بــــوزيد محمد|ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

96624 حمد|وى حسن |وليد شعر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

57o75 حمد|مروه محمد محمد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8767|2 دق |لص|حمد محمد عبــــد|لرحمن |عبــــد سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

245|36 حمد|حمد حسن سيد |زينبــــ  ن|صيدله حلو

|3o584 دم|حمد |ل |جم| لي|د تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

3|8985 ى | ى |يتـــ حسي  لسيد|مي  هره|لق|بــــ |د|

54o|75 ى|روق عبــــد|ل محمد ف|بــــل لرحمن حسني  لمنصوره|حقوق 

5|42o3 هلل|لمقصود حسن فضل |م حسن عبــــد |أحل تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

8o4o7o لد عىلي محمدخلف|عىلي خ لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

832736 محمد عىلي محمد محمد ي للفن|
|دق قن|لفنى

267696 لفتـــوح|بــــو|لصمد |ره محمد عبــــد|س |ره بــــنه|تـــج

87o|3 لسيد|هيم |بــــر|حمد |محمد  لمنصوره|حقوق 
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|25275 ى|بــــ ش|لوه|رون عبــــد |رق ه|حبــــيبــــه ط هي  ى شمس|تـــج ره عي 

6332oo طمتـــ عيد عبــــده عطيتـــ|ف زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

695728 لسيد عىل محمد قمر| |عل لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

63|||5 ى  حمد محمد|هبــــه محمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o85o5 ن |لد مسلم رضو|خ| ند ج|تـــربــــيتـــ سوه

22684 رس سعيد فضل|مر ي|تـــ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

5484| ى|ل ش|لع|ء محمود عبــــد |دع هي  بــــ بــــنى سويف|د|

2|6835 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|م |ندى هش ى شمس|د| بــــ عي 

32|774 حمد محمد عربــــى|رحمتـــ محمود  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

3223|8 لكريم |لحميد محمد عبــــد|ن حسن عبــــد|نوره ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

7526| بــــر|بــــ ج|لوه|طف عبــــد |حمد ع| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

286|54 هلل|حمد ليثــــى عط|محمود عزم عبــــده  هرتـــ |لق|تـــمريض 

44|9oo محمد محمد عيس عىل| ر|ي |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|4o|35 حمد|ن |حمد رسح|ملك  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

534o58 لمقصود|يه رشدى ذىكي عبــــد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o9996 مع|ضى عبــــده رفيق ج|محمد ر عه دمنهور|زر

442598 لجمل|وى |لبــــدر|زق |لر|مجدى عبــــد| رول |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|38553 بــــدين محمد|لع|فرحه حسن زين  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

443245 لرحمن عطيه يوسف صقر|هيم عبــــد |بــــر| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

4937o6 ى|يمن فهيم حس|مي  | ني  ره دمنهور|تـــج

3o|6| ل|ئى محمد كم|نعمه ه د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

25|3|o بــــو شوشه|لح محمد |يوسف ص ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

427226 هيم محمد عىلي عيسوي|بــــر|هلل |عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

7o|436 لتـــليتـــى|طف فتـــىح محمد |يه ع| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

43o635 وى|لشن|ئى مرىس |آيتـــ ه |بــــ طنط|د|

89|826 ء محمود عىل خليل |شيم |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

2|9349 حمد حمدى محمد عىل حسن| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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5|5974 هيم غنيم|بــــر|ن |لسيد شعبــــ|منيتـــ | سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

958o5 لربــــ|د |هيم ج|بــــر|حمد |ء |شيم ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8238o8 هلل|دق فرج |حشمتـــ ص| رين|م ي|بــــ |د|
|لمنى

9o8492 بــــتـــ حبــــيبــــ |مريم رشدى ثــــ ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4329|9 يد |بــــو |نىح  محمد عىل | ى لكنيس|لي  سكندريه|ل|صيدله 

45o637 ي محمد فر|هيم |بــــر|مي محمد 
ى
ج|لدسوق |بــــ طنط|د|

7|982 نم|تـــسنيم محمد قرئى غ لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

865483 ي |يه محمد حس|
هيم|بــــر|ئى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

524o32 ل مصطفى محمد|ئل كم|ر و|من ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

4535| م|م|ن |هيم محمد شعبــــ|بــــر| لمنصوره|حقوق 

48949o حمد حلىم|بــــ ممدوح عىلي |رح عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

495389 هلل|لمجيد محمد نرص|لوكيل عبــــد |حمد عبــــد | |حقوق طنط

843o77 يف فؤ د بــــحر|خلود رسر ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

53o37 يف حمدى محمد|جه د رسر لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

32o5|| حمد محمد فتـــىح محمد| ى شمس|تـــج ره عي 

483246 س|لنح|ن منصور محمد |رو سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

48|899 هلل عىلي|لرحمن حسن عىلي عبــــد|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35897 مر|حمد ع|لد محمود |م خ|ريه ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

449|63 رس محمد سعد فرتـــ|محمد ي |هندستـــ طنط

264|6o لعليم فرج خرصى|د عبــــد |سلىم عم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

222235 ه س| ى|مح خليل عبــــد|مي  هلل حسني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

452868 حمد طه|يىحي محمود  لشيخ|بــــ كفر |د|

6o899o لديبــــ|د |لجو|لسيد عبــــد |ر |بــــر| | تـــمريض طنط

9||254 لموجود |عبــــي  عىل محمد عبــــد ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

264477 لحسينى موىس|رس |ر ي|من ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|2|844 سود|ل|حمد |رق زىكي محمد |ط ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

343768 ى|لعزيز ل|لعظيم عبــــد|د عبــــد|عم| رويد شي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

244838  |لبــــ|ن عويس جمعه محمود عبــــد |حن
ى
لبــــطه|ق ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

66o36 هلل محمود حمزه محمود|عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

2299o8 هلل محمد يوسف عىلي عىلي|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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623|43 لديبــــ|لعظيم |دل عبــــد |س ع|ين| لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

374427 لمقصود سعد|طف عبــــد|ن ع|يم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

335946 تـــ وهيبــــ صموئيل|ن شح|نوره ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

233386 وق محمد  لسيد خميس|هيم |بــــر|رسر هره|لق|صيدله 

264o27 هلل|رص متـــول عبــــد|لن|ن عبــــد|يم| ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

5o4584 حمد حسن يوسف|م |روى عص| ن|سو|بــــ |د|

35|383 وق ع دل محمد عبــــد ربــــه حسن|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5|4329 ف |ء |سم| بــــوزيد فهيم|رسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

343637 ى عزتـــ عبــــد|ي ن فضيل|لسميع سليم|سمي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

7599|9 هدير سمي  ميهوبــــ محمود محمد كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

887||2 ف عبــــد| |ر|ي لمنعم محمد |رسر سيوط|حقوق 

9o|954 لعزيز |لسيد محمد عبــــد|هيم |بــــر| ج|حقوق سوه

476o|9 ى مصطفى محمد درويش |ي لدليل|سمي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

69|386 بــــينى |لرحمن |ريم محمد فرج عبــــد  لحول|لشر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

924|37 مل محمد |ده محمد ك|حم ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

227872 للطيف|هلل عبــــد|ل عبــــد|ء كم|ول هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

87o4o| ي محمود ربــــيع عربــــي
مصطفى ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4|o966 وى|لبــــط|روق |روى وليد ف| |حقوق طنط

22o|8 لسيد مرىس|لد |ره خ|س ى شمس| لسن عي 

77924o ى عىل | ى|لسيد |يه حسي  مي  زيق|لزق|بــــ |د|

44o985 حمد|حمد محمد |محمود | رن لشيخ|بــــ كفر |د|

28938 ي مبــــروك بــــدر|حمد ه|
ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2354|| حمد محمد|ء |عمر عل ن|حقوق حلو

488|54 مد جويىل|هيم ح|بــــر|حمد |هيم |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o6872 ح عىل حسن|لفتـــ|عبــــد | بــــ رض|يه| لمنصوره|صيدله 

|35o7o لغنى|دل محمد عبــــد |حمد ع| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

682o85 ىس|لشبــــ|لسيد |مه |س|حبــــيبــــه  لمنصوره|حقوق 

42|243 لرحمن عطيه|حمد متـــول عبــــد|لرحمن |عبــــد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||8|99 هلل|م بــــسيم صبــــرتـــ عبــــد |رحمه س ى شمس حقوق عي 

6952|| مد هرجه|هيم ح|بــــر|تـــ |لشح|ده |غ ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى
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777489 لعزيز|بــــ عبــــد|دي| بــــ زكري|يه|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|2767 حمد وجدى حسن محمد قنديل| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

259|96 لنبــــى هديبــــ|ئى وجيه عبــــد|م| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2525o4 ئى|لفخر|د محمد فوزى |نه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|299|3 لح|ن محمد محمد ص|رو هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

785523 رس مصطفى حسن|لرحمن ي|عبــــد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

679|57 لفى|ل|بــــو بــــكر محمد عبــــده محمد |محمد  لمنصوره|بــــ |د|

865||7  عىلي محمد|عمر رسح
ى ن حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|333o9 لبــــيىل محمود|هيم |بــــر|محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9oo229 لمجيد |ء محمود عبــــد|مصطفى عل ج|علوم سوه

444o|3 هيم|بــــر|ء عىل منس |سم| لشيخ|علوم كفر 

7823o4 حمد محمد عطيه محمد| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

6o9o|8 لجود|بــــو |حمد محمد |مه |حمد سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|72o6| هيم|بــــر|وجدى صموئيل | بــــول تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

857936 ي |
ه مصطفى م|م|حمد |مي  ي |

زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

436932 ئى|للق|لمنعم  |د رزق عبــــد |ء فؤ|وف |حقوق طنط

676446 لعربــــى|لدين |ن وليد مىح |نور لمنصوره|صيدله 

924898 حمد  |ح عىل |له صل|ص| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

957o5 ل محمد سيد|لحميد جم|عبــــد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

868693 لم محمد جبــــريل|جر س|ه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

784964 ىط عىلي|لمع|بــــو |محمد محمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

336o22 لسيد|لحميد |لسعيد عبــــد|م |ريه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6|3634 للطيف بــــدر|ح عبــــد|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|محمود  ي صىح طنط
|معهد فنى

426o| بــــوورد|ر |حمد فتـــىح محمد مختـــ| هره|لق|ره |تـــج

|6585 لعزيز|لرحمن عبــــد|لرحمن مصطفى عبــــد|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o7o8| حمد|لم |مي س|ء س|ول ي|بــــ |د|
|لمنى

226o58 ى طه|بــــ ن|شه رص سعد حسي  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

337o95 بــــ|لوه|لعليم محمد عبــــد|رضوى عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

86522 د صليبــــ|سمي  عي| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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7o4543 هر|مد محمد ز|هر فهيم ح|ز زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

646767 ل|هيم ح|بــــر|زن محمود حسن |م ط|بــــ دمي|د|

677869 لغنى|محمد حسن عيد عبــــد  |ره طنط|تـــج

8|289| ه عىلي سمي  محمد| مي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

624239 حمد|لمتـــول سيد |حمد |محمود  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4o864| لسيد مصطفى|لعزيز |تـــ عبــــد |ي| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6|594| لنمر|حمد |مي  |حمد | هندستـــ بــــور سعيد

35o|65 ق|حمد سيد |سيد | هويد وى|لشر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5|6845 حمد شمسيتـــ|هيم سيد |بــــر|يز |يه ف| سكندريه|ل|طبــــ 

5|29o6 للطيف|هلل عبــــد|حمد محفوظ مقبــــول فتـــح | |حقوق طنط

5432oo د|لحد|ن محمود محمد محمود |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|2865 يف|هبــــه  ف زغلول رسر رسر ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

36|o85  عىل|زهر
ى
 محمد دسوق

ى
ء دسوق |تـــربــــيتـــ بــــنه

424366 ز|لقز|هلل |هيم عبــــد |بــــر|ح |م صل|سل| سكندريه|ل|ره |تـــج

3598o4 ميل يوسف سيحتـــ| |ند|ر سيوط|عه |زر

24362o هلل يوسف|مه عبــــد|س|ر |من هره|لق|عه |زر

6|938 لمطلبــــ|ن عبــــد |حمد رمض|هبــــتـــ  بــــ بــــنى سويف|د|

249o|4 ن|لد جوده عفيفى عثــــم|مروه خ ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

679o3| د|لضي|حمد |حمد محمد محمد | لمنصوره|حقوق 

26|96| م عىل حسن|محمد عص ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

5235o3 رج|بــــونو|لمقصود عىل |ن عبــــد |محمد شعبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

255|33 يتـــ بــــدوى مرقص بــــدوى مي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

87922| ه عىل شح| تـــه موىس |مي  سيوط|حقوق 

336942 لسيد حسن|محمد منصور  ى شمس حقوق عي 

7|7|48 لمطلبــــ بــــسيوئى|مد عبــــد |منيه محمد عوئى ح| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2|477o ح|لفتـــ|لسيد فتـــىح عبــــد|بــــسنتـــ  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5o4497 غبــــ|أوجينى أيمن أديبــــ ر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

46435 ي
ى محمد|خ| دئى لد حسي  هره|لق|بــــ |د|

4|5622 ي عبــــد |ط
ر درويش|لستـــ|رق حسنى لشيخ|ره كفر |تـــج

66492 طمتـــ تـــوبــــه عيد فرج|ف لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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434359 لرحمن عون|يز يىح عبــــد|هبــــه ف |ره طنط|تـــج

83425o رك محمود|محمود سيد مبــــ دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|626|6 ى عبــــد |بــــو |محمد محمود  لونيس|لعني  هره|لق|ره |تـــج

282965 حمد محمد حنفى حنفى| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

4o23o9 ف ى عزيز|د |ميل| ن|ني  مي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

57o46 تـــه|هلل شح|تـــه عبــــد|عبــــي  شح تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

33588| لحميد|م مصطفى عبــــد|رتـــ حس|س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o25o لعزيز|ل عبــــد|معتـــز عمرو كم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|488|8 لعمرى|لد فهىم |تـــسنيم خ هره|لق|هندستـــ 

52o9o9 ن|ل محمد لبــــيبــــ سويد|ن جم|نوره تـــربــــيتـــ دمنهور

6493o هلل نرص|مه رجبــــ عبــــد |س| لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

242684 هيم يىح|بــــر|حد |لو|لكريم عبــــد|هيم عبــــد|بــــر| هره|لق|هندستـــ 

64|94 عيل|سم|هدير سعيد جلول  لفيوم|بــــ |د|

892429 مؤمن محمد سيد عىل  سيوط|طبــــ 

2527|9 مر|حد ع|لو|ح عبــــد|ء صل|رس| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|3559o يف محمود س تـــ|د|هدى رسر هره|لق|بــــ |د|

9o29|4 لسيد محمد |لديبــــ |ء |عل دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4357|o ش|لحش|وى |لص|حمد |حمد |عمرو  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|64975 سم|ح ق|سلىم محمد صل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

44o|8o  |ه
ى
د|هيم محمد حم|بــــر|يدى دسوق لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

9o8399 د عىل |ره حشمتـــ ج|ص ج|تـــربــــيتـــ سوه

583|4 حمد|م |حمد عل|ره |س بــــ بــــنى سويف|د|

4o||34 هيم|بــــر|حمد رفعتـــ محمد | سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

343577 |رك محمد|ج  مبــــ|هلل ن|منتـــ 
ى
لطرق ى شمس|تـــج ره عي 

55|64 لد نرص مسعد|لرحمن خ|عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

54677 بــــوزيد|ل قرئى محمد |من لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

526o77 ن|هلل عثــــم|عمر محمود حسن عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

879||7 س  |ن عبــــ|محمود محمد شعبــــ ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|58429 وق فتـــىح محمد سيد رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

449o53 هيم|بــــر|ر |لستـــ|لدين عبــــد|محمود محمد نرص ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى
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8o3623 ي|ر
ف محمود ك| |ئى مل|رسر ي|بــــ |د|

|لمنى

536982 ى|لصمد حس|محمد مصطفى عبــــد  ني  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

23688| بــــر|لسيد ج|ن عىل |نوره ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

62657 ن د يوسف محمد|عم| مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

6o5633 لعربــــى|ه عىل محمد |لل|ر عبــــد|من |ره طنط|تـــج

6|8|49 وى|لمرج|ل وليد رفعتـــ |نه ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

||5343 لكريم|وى عبــــد |لكريم بــــسط|ء عبــــد |عىلي ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

924925 درس عبــــيد فخورى |دى تـــ|ش ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4o2579 بــــيه|بــــر سعد زل|س محمد ج|ين| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|o47o ء فتـــىح منصور فرج محمد|لزهر| ن|طبــــ حلو

|66||o للطيف|لسيد عبــــد |للطيف |ئى عبــــد |ه ى شمس|تـــج ره عي 

6|o562 ذل|لش|لسعيد |حمد |سمر  |نوعيتـــ موسيقيه طنط

322643 ئيل|هر سليم ميخ|جد م|م| ري|م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

784|2| لم عىل|لسيد س|محمود محمد  زيق|لزق|حقوق 

72326 لعزيز|ل محمد عبــــد |يه جم| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|52o47  محمد |ف
ى
حمد|طمه شوق ى شمس|د| بــــ عي 

2685o9 ف|طف سليم|حمد ع| ن رسر ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

2o697 لعظيم|م عبــــد|لسل|مصطفى محمد عبــــد هره|لق|عه |زر

784562 ل|لع|هيم محمد عبــــد|بــــر|حمد |منى  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

8275o4 ن|لم|لح بــــخيتـــ س|ص| سه دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

9|924| حمد  |سط محمد |لبــــ|محمد عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4926o2 ر|لنج|لعزيز |م مجدى خليل عبــــد |عص لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

693399 يح|لس|د |يمن عيس ج|دين |ن لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

52o48 بــــر محمود|ح ج|م صل|حل| سيوط|هندستـــ 

285o42 ريو رفعتـــ صبــــىح مجىل|م دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

4o57| حمد|محمود مصطفى محمود  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

8|6o64 حمد خليفه|م |زم هش|ح ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

942|6 هر محمد|لظ|مه عبــــد |س|ل |جل كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5o873 هر|د عىل محمد ط|زم عم|ح م بــــنى سويف|إعل

77896| دق|لص|ء محمد ربــــيع |حسن زيق|لزق|طبــــ 
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8554|3 عيل|سم|د درويش |حمد رش| ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

2635oo لم|س عىل محمد س|ديه عبــــ|ن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

764255 ئى|لشج|سمر محمد |ل|ء مدحتـــ |عىلي ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

835762 لطيبــــ|حمد عبــــده |يه | ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

75|54| عزيز هيثــــم عزيز فخري ره بــــور سعيد|تـــج

629o24 در|لق|ء محمد عىل عبــــد|سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|66866 لسيد|ش |لدمرد|نور |مريم  ن|تـــربــــيتـــ حلو

45|o26 لخول|حمد |ح محبــــ سيد |حمد صل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

623856 ه ط| ز|لقز|ل |لع|ل عبــــد |لرج|رق عز|مي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

9o|o73 ه ط لسيد  |حمد |رق |شهي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

78o692 ن|لمجيد سليم|شم عبــــد |يه مصطفى ه| زيق|لزق|بــــ |د|

465|oo دل رمسيس لبــــيبــــ|رك ع|م ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

25|832 ق|د |لجو|د محمود عبــــد|لجو|عبــــد وى|لشر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

645||2 هيم جودتـــ|بــــر|حمد محمد | ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

48296| هيم محمد عىل|بــــر|ر سعيد |من لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|33378 لغنى|هلل عبــــد |بــــ عبــــد |يه|هلل |عبــــد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

83|82o ي فتـــىحي عطيه|ريوس ه|مك
ئى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

782o68 حمد|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89745o فظ عىل |حمد رفعتـــ ح| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

76|74| ى عىل|عبــــد  لرحمن عىل عبــــده عىل حسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

69726| ن|لسيد شعبــــ|لعزيز محمد |محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

54o475 لسيد|ضى عيد |يه كحيل ر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

78|o2 بــــر|بــــر محمد ج|حمد ص|هلل |عبــــد  هره|لق|حقوق 

|63|23 هيم مصطفى محسن|بــــر|مريم  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

334278 م|سل|بــــ محمد |يه|م |سل| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

924|o5 ف |لسيد عس|ع |كريم رف ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2228|8 حمد محمد مدبــــول محمد| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

85|5o3 لسعيد|ر عىلي محمد |من سيوط|تـــمريض 

346268 ى|م عىل عىل حس|د عص|زي ني  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 
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7o6555 |لعط|بــــو |م محمد عوض |هلل هش|منه  لشيخ|بــــ كفر |د|

4o2248 لم|لسيد س|لم |لسيد س|سلىم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|44786 ي 
حمد|مريم محمود مصطفى هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

35o884 ى حسن سحر محمود حسي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|37o67 لدين عوض بــــدوى عوض|نور  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

357222 ح محمد بــــدر|لفتـــ|ن مدحتـــ عبــــد|حن |ره بــــنه|تـــج

2659o عيل|سم|لرحمن |رص عبــــد |لرحمن ن|عبــــد  هره|لق|ر |ثــــ|

9o82|5 حمد  |هلل |حمد عبــــد|ره |س دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

435785 ح|لدبــــ|مريم أحمد محمد عىل  سكندريه|ل|صيدله 

8|238 لرشيدي|لمنىح  |رضوى محمود عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

77684| لسعيد يونس|بــــ |يه|دهم | زيق|لزق|طبــــ 

8|454| ى ظريف نبــــيل زىكي| مي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

64o986 هيم|بــــر|ل محمد محمد |حمد محمد جل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

535982 ن|هيم رضو|بــــر|لسيد |منى محمود  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|553 روق محمد|ء محمد ف|سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|398|2 حمد|لرحمن |لسيد عبــــد |ن |نوره هره|لق|صيدله 

3387o3 لح|د ص|لح عو|سمر سعيد ص عه مشتـــهر|زر

334469 حمد|محمد كرم سيد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

244o99 لعظيم معوض|يوسف طه عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

9||623 لحسن |بــــو|حمد محمد |حمد محمد | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

452||8 لفحل|محمد مجدى عزتـــ محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

89|29| مه  |ر محمد سل|حمد نص| سيوط|بــــ |د|

|4o885 حمد|م |طف هم|ر ع|من هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6989|3 حمد|لسيد محمد |مل منصور | لمنصوره|نوعيتـــ 

822|27 لد محمود عليوه|ره خ|س ي|طبــــ 
|لمنى

237o34 لرسول|ن طه عبــــد|ء شعبــــ|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3||7|| هلل محمود مصطفى محمود|منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

88873o مؤمن حنفى محمود | مه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|24369 ن لمليىح |لدين محمود |ح |صم صل|ع| مي  م بــــنى سويف|إعل
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243953 لكريم|لدين عبــــد|ل |محمد كم| لي|د هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

497532 ى فهيم ميخ مي  سكندر|ئيل |ني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

484752 حمد حسن عىل|لرحمن فريد |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69o94o لعزيز|لسيد عبــــد |حمد مجدى | لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

3|8||| هيم|بــــر|لرحمن |حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

63257o لسيد محمد محمود|ء |ل| زيق|لزق|حقوق 

265732 ئى|لفخر|لسميع |م مجدى رشدى عبــــد |سل| |حقوق بــــنه

|285|| ع|تـــفى يشى حسن رف عه مشتـــهر|زر

4o268 وى|مه منش|لد سل|محمود خ هره|لق|ره |تـــج

35o572 بــــوغديتـــ|لم |لحميد محيسن س|خلود عبــــد |حقوق بــــنه

|229|| حمد|بــــو زيد حسن |سمي  | هن  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

9|536| حمد جميل حفىطى خرصى  | ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

688677 ى |يوسف محمد  لقصبــــى|هيم |بــــر|مي  لمنصوره|طبــــ 

78289o ى عىل|لق|د عبــــد |زي در حسن حسي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|2o339 لملك|لمسيح عبــــد |رك مدحتـــ عبــــد |م لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6384o| ى عي| ش|حمد محمد مهدى حسي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

9||685 بــــر زىك محمد |ر ص|من ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

37o376 لرحيم|حمد عبــــد|در تـــفى |لق|مريم عبــــد س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

628928 محمد سعد محمد سعد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

882457 لعظيم محمد  |ن نبــــيل عبــــد|نوره ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|6762o لرحمن سليم|مصطفى محمد عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

358935 محمد| ء مصطفى عط|شيم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6oo59o لسيد خرصى|م محمد |محمد س هره|لق|صيدله 

769||7 لك|لم|لح عبــــد |محمد رزق ص لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

867866 حمد|لطيبــــ محمد |محمود  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

759326 ن محمود عطيه محمود|رو ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

866o38 حمد متـــولي|ل |محمد كم |هندستـــ قن

8o2734 ي سيد|يه |
ف تـــوئى رسر ي|طبــــ 

|لمنى

4o3884 ج|ن فر|هيم محمود سليم|بــــر|لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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239|4o مد|بــــ حمدى ح|يه|ف |عف هره|لق|حقوق 

88526| ى |ن حس|ء محمد ري|دع ني  سيوط|تـــربــــيتـــ 

352494 ى محمد|سل| م صبــــىح حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

792||7 لسيد عطيتـــ |در |لق|ر عبــــد |من قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

365929 ى عبــــد| ى|لوه|حمد حسني  بــــ حسني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24o388 ى محمد غ|بــــسنتـــ و نم|ئل حسي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

4o75|o حمد عىل متـــول عىلي|ر |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8462o9 هيم|بــــر|محمد صبــــري محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4256o6 لحبــــسر|حمد عىل |لسيد |يتـــ | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

453799 يد عبــــد|بــــو|محمد فهيم محمد  ى للطيف|لي  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

8675| لسيد|حمد محمد |موده  لفيوم|نوعيتـــ 

32|229 ل خليل|ئى كم|بــــيشوى ه  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

46467o لرحمن طرطوش|لسيد عبــــد | |رويد ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

85o424 ى| حمد زروق حسن حسي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

538346 ى|ء |شيم لسيد عوض سعد بــــحي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|3573 وق وحيد  حمد خليل|رسر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|584| لمجيد|لمنعم عبــــد |ء محمود عبــــد |رس| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

249|47 ف صل|نىح  | لدين حبــــيبــــ|ح |رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

33|6o7 ف محمد عبــــد|طمتـــ |ف ن|لعزيز سليم|رسر | معهد فنى تـــمريض بــــنه

259586 ن|لعزيز فهىم حسن زهر|م عبــــد|ن حس|نوره ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|37|58 دق|لص|دى وحيد جوده |ش هره|لق|حقوق 

|5|383 ي خ|م|
ى|ئى لد فتـــىحي حسي  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

44o693  عىلي حج|مه
ى زى|بــــ محمد حسي  |حقوق طنط

|2592| هر محمد يونس|رمزى ط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

678285 ن|ره حسنى محمد عيد سليم|س لمنصوره|حقوق 

34|223 عمر محمد محمد محمود عمريه سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

239|47 حمد|لرحمن |لد عبــــد|طمه خ|ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6o89|3 ى خميس|محمد رزق  بــــو جبــــي  |حقوق طنط
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427|7| ف|ح مصطفى محمد خل|بــــسنتـــ صل سكندريه|ل|صيدله 

223744 |مل حن|وى ك|مل بــــبــــ|نه ك|هيل هره|لق|ره |تـــج

27o57 لدين محمود|ح |ره وليد صل|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o5o59 دل يوسف فخرى محمد|محمد ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|8452 ن محمد|يتـــ نبــــيل عمر| ى شمس|تـــج ره عي 

45o|27 وى|لشن|ل عيسوى |محمد جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7|329 لحفيظ|م عبــــد |ح جه|مصبــــ| مه ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

447828 لجليل عىلي|م سعيد عبــــد |له| سكندريه|ل|هندستـــ 

9|6o67 ن مهدى  |هر سلط|هيثــــم م سيوط|حقوق 

8|8446 فظ|عيل محمد ح|سم|جر |ه ي|بــــ |د|
|لمنى

84o636 ي|سم |بــــ
ى مصطفى حمد حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

885596 ى |ه جر محمود يونس حسي  سيوط|بــــ |د|

5o3o83 لدين|لحميد محمد محمد سيف |ء عبــــد |ل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

77422| لحميد|سىه محمد نبــــيل عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

6952|5 ئى|لفخر|هيم |بــــر|لسيد |حمد وحيد | لمنصوره|بــــ |د|

76o547 لسيد محمد|مل وحيد | لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

854549 ين ن ي|دي ص|رسر
ى|روفيم بــــنى مي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

677765 عيل يوسف|سم|حمد محمد محمد | لمنصوره|حقوق 

63oo39  محمد مرىس|هيم |بــــر|م |م عص|سل|
ى
لدسوق زيق|لزق|علوم 

83475| لمجيد|حمد محمد عبــــد|عىلي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|5557 طف محمد محمود|دين ع|ن هره|لق|ن |سن|طبــــ 

249o83 عيل موىس|سم|هيم |بــــر|ح |ر صل|بــــر| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

352757 حمد مصطفى|حمد عزتـــ سيد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

64|47 لرحمن|هلل عبــــد|رق عبــــد|بــــ ط|هيتـــ|م لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|42|66 ى|يوسف ط رق محمود حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

53|95 حمد|ل فتـــىح |بــــثــــينه جم لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|2356o محمد فتـــىح محمد حفنى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o96oo يه قدرى يوسف عىل  | ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

84o8|5 ي |من
حمد|لسيد |ر مصطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

86|862 لدين محمد|ره مجدي نور |س لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

4|5974 ء عبــــده محمد يوسف عليق|إرس سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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|63775 لرحيم محمد رجبــــ|لسيد عبــــد |طمه |ف ى شمس طبــــ عي 

9o|822 ى عىل عبــــد لرحمن |وليد سيد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27o967 مر|ء رزق غريبــــ محمد ع|سم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

295|7 لمحمدي|حمد |حمد نبــــيل | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

336683 لحليم زعزع|رص عبــــد|س ن|ين| |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

6o2|34 شور|يده مصطفى حسن محمود ع|ع ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

462|39 بــــو يوسف|لمعىط |لرحمن نبــــيل عبــــد |عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6423| م حسن قطبــــ|لسل|عبــــد | رن لفيوم|بــــ |د|

342623 حمد|لعزيز |هدى محمد عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

272o44 |لمل|لسيد |م |م| |بــــ رض|رح لفيوم|عه |زر

6o6456 ر|لنج|محمود يوسف فرج يوسف  لمنصوره|ره |تـــج

82277o طف فوزي محمد|حمد ع| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9o8566 ر عىل بــــكرى عىل |نو| ج|تـــربــــيتـــ سوه

478623 هلل|هيم عبــــد |بــــر|بــــ بــــهجتـــ |يه|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8686|4 ي |يم|
بــــوزيد محمد|ن مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|7|2o2 ف حسبــــ |محمد  دو|لنبــــي محمد ج|رسر ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

686356 هيم|بــــر|ن |ر فهىم سليم|لستـــ|فهىم عبــــد  ن|طبــــ حلو

88o526 حمد  |مل ممدوح عىل | سيوط|بــــ |د|

438576 هلل عطيه||م محمد عط|سل| لشيخ|ره كفر |تـــج

4|3239 ده|زي| لحق زكري|عبــــد | هبــــه محمد زكري |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

235532 مد مسعود|م محمد مسعود ح|هش ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

|6955o مح محمد حنفى|حمد س| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|47|| لصفتـــي|ن رجبــــ فرج عىل |يم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

924249 ى بــــديع ج هلل سدره  |د |كرستـــي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

4o436 لمعبــــود عىل|وى عبــــد |ء سعد|دع ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

877|29 ى |لسيد ي|ء محمد |لشيم| سي  سيوط|حقوق 

4586|6 لمنعم محمد|ل عبــــد|لع|ئى حلىم عبــــد|م| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

8|o964 م|لسل|بــــطه فتـــىحي عىلي عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

696o|7 هيم فودتـــ|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|رحمه  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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9o8|34 حمد |د |دل فؤ|هدير ع ج|بــــ سوه|د|

9|93|3 حمد |لروؤف |منى فتـــىح عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

4o2|77 لعزبــــي|لح |مه ص|ء محمد سل|ل| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

777oo3 در|لق|بــــ فتـــىح فتـــىح عبــــد |رح زيق|لزق|بــــ |د|

632945 يونس حبــــسر| مريم رض زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|69969 د|ض ميل|د ري|يكل عم|م ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|74645 يف يشى محمود رضو ن|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35o544 ي |لشيم|
ى عر|ء سيد حسنى بــــي|مي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

268952 بــــوسليمه|لعظيم |ل عبــــد|ء جم|رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

6963|6 ق|لعليم |لرؤوف عبــــد |ء عبــــد |ل| وى|لشر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

43423| لمتـــول موىس هجرس|يه محمد | |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

69698| لعزيز محمد |لسيد عبــــد |محمد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

633892 لرحمن|روق عبــــد |ء ف|روق عل|ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2456o6 ويش|لدين ج|نرص| حمد رض| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

2489|8 ه  د|يمن فتـــىح حش|ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

86|995 سم|لمطلبــــ ق|هلل ممدوح عبــــد|منه  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4|2962 ي|ر
 | ئى

ى
لعبــــد|لقطبــــ |محمد شوق هره|لق|ر |ثــــ|

696538 تـــ|ح |لسيد نج| |دين ى بــــوعيى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

246367  عرفه|لش|حمد محمود عبــــد|
ى
ق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|8398 ى مني  |ي لسيد جمعه عقل|سمي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

629229 تـــ ه د|لجو|لسيد حسن عبــــد|ئى |ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8|778o لرشيد محمد|دي عبــــد|ن ن|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

6o5754 لعوضى|حمد عىل |لصبــــور |ن عبــــد |حن لمنصوره|بــــ |د|

632479 لطوجى|عمرو خليل محمد | عل زيق|لزق|حقوق 

6o323 حمد|سمر محمد سيد  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

6989|7 ي|هلل فريد |هر عبــــد |يه م|
لعوضى لمنصورتـــ |تـــمريض 

76oo45 طمه عيد محمد مرىسي|ف لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

8|2387 سيد محمود سيد عىلي حقوق بــــنى سويف

323553 لسيد|حمد حسن حسن |ندي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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326|77 ئيل|مريم عزتـــ ذكرى ميخ  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

29|o35 ى|سم|ء |شيم عيل محمد محمد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o59|o حمد|لجليل |حمد محمد مصطفى عبــــد | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

85|4o3 لرحيم نرص|ره محمد عبــــد|س دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

4|2o|2 لحسن|بــــو|لمجيد |دل عبــــد|سمي  ع |ره طنط|تـــج

893778 محمود سعد بــــخيتـــ محمد   سيوط|حقوق 

263253 يد|هيم ز|بــــر|م |له|مينه | |ره بــــنه|تـــج

848|66 ي|عيل عبــــد|سم|
هلل محمود مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

365666 حمد|عمر محمد محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

333598 بــــر عىل|حمد ممدوح ج| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

4893oo هيم جودتـــ|بــــر|رس محمد |رتـــ ي|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

238976 حمد|عيل عىل |سم|لد |ريم خ ى شمس| لسن عي 

75|4o6 بــــ|لسيد عىل |لرحمن عىل |عبــــد  ص|حمد رسر ره بــــور سعيد|تـــج

26|589 بــــ|لغنى خط|م عبــــد |م|هلل سمي  |عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8638| حمد محمد|ن |يه شعبــــ| لفيوم|بــــ |د|

34732| ض|بــــوع|ل محمد |حمد كم|يدى |ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

488384 لحمد مصطفى محمود|محمد أبــــو  سكندريه|ل|ره |تـــج

85o3o8 تـــم منصور|لطيفه محمد ح لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

234856 ف صل|محمد  ح تـــوفيق|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

75|559 يف محمد ك م|لسل|مل محمد عبــــد |لميس رسر ره بــــور سعيد|تـــج

8452|9 ىطي|لع|ض عبــــد|لمنعم ري|سميه عبــــد ن|فنون جميله فنون حلو

4464o6 لسيد|ل |حمد حسن هل|لرحمن |عبــــد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

264773 فع|لش|لسيد عطيه محمد |يه | |تـــربــــيتـــ بــــنه

89829| لدين حسن|ح |هلل عىل صل|منتـــ  ج|ره سوه|تـــج

894543 ده فريد قطبــــ |رضوى ذي سيوط|نوعيتـــ 

|289o| لد محمود محمد|محمود خ هره|لق|ره |تـــج

64845o جد محمد محمد فتـــىح|عمر م  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

8|o273 طر|ر محمد خ|وليد مختـــ ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

7592o6 حمد|لح عىل محسوبــــ |ص ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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629o98 |حمد عبــــد |ىط |لع|لكريم عبــــد |حمد عبــــد |
لموجود

زيق|لزق|عه |زر

687|34 زي|لبــــشي  حج|ىط فتـــىح |لع|يه عبــــد | لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

834|4| ى|ريه م حسن عىلي حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6|7458 ى مجدى محمد |ي تـــ|لشح|سمي  ط|ر دمي|ثــــ|

78373| لمول عىل محمد عىل|تـــسبــــيح عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

778o76 لحميد|حمد سمي  عبــــد|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

9oo586 يز بــــدروس |نه بــــخيتـــ ف|دمي ج|بــــ سوه|د|

68598| حمد بــــدوى|لسيد |سعد |جر |ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

486|78 هلل|هلل عبــــد|غبــــ عبــــد |سجدتـــ مجدى ر إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

8879o8 بــــ حسن |لوه|حمد محمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

5|7ooo  |لحص|ء محمد |صف
ى
هش|لد|ق بــــ دمنهور|د|

484|2 لعليم|لعليم محمد عبــــد|محمد عبــــد ن|حقوق حلو

675|2o لحديدى|د عوض |حمد عوض ج| |طبــــ طنط

53||6 ي|لدمرد|حمد حسن |جر |ه
ىسر طبــــ بــــنى سويف

632865 ن عطيوه حميده|ء حمد|وف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

24|oo| مصطفى محمود عمر قبــــيض عمر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

678283 ى |ئى محمد ص|ريم محمده |بــــر حسن حسني 

لعمريىطي
لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

252o9o هيم عىل معوض|بــــر| |عل ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

8|97|7 محمد محمود محمد| شذ ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

5|258| دى محمد أبــــومندور|له|حمد حمدى عبــــد| |علوم طنط

2445| لسميع|م عبــــد |لسل|ربــــيع عبــــد | دين ن|بــــ حلو|د|

|697|8 ى|ندى ح  حسي 
مد لطفى دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

4o452o موئى|لسل|لمحسن |محمد رجبــــ محمد عبــــد بــــ دمنهور|د|

6o3846 ف إبــــر|عمر  هيم محمد عمر|رسر تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

487953 يبــــ|حمد تـــ|يبــــ |ل تـــ|محمد جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3532o9 فظ|ل ح|محمد محسن كم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|76|2 هيم حمد|بــــر|س |لد محمد عبــــ|ن خ|يم| بــــ دمنهور|د|

3445o5 تـــ|لغنى فرح|لرحمن محمد محمد عبــــد|عبــــد مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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628653 لحميد|ء محمد عيد عبــــد|شيم ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

85o38 حمد|رص عىلي |طمتـــ ن|ف علوم بــــنى سويف

832799 ن|حمد رمض|ء يوسف محمد |رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

7o6399  عبــــد |زينبــــ محمد 
ى
لرحمن|لدسوق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|2|35 تـــ|عمرو محمد محمد فرح ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8|2938 لعليم|هيم عبــــد|بــــر|عيل بــــدوي |سم| ره بــــنى سويف|تـــج

3|7225 ى|بــــ |يه|ندى  حمد حسي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

632|94  صديق عبــــد| |دين
ى
هر|لظ|لدسوق زيق|لزق|ره |تـــج

7o8||| مر محمد|رق محمد ع|ندى ط لمنصورتـــ |تـــمريض 

26557o لـشيـمـى|ح |لفتـــ|ل عبــــد|طف كم|ع ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4ooo78 ي|ه
بــــ عىل مصطفى حبــــيش|يه| |ئى سكندريه|ل|ره |تـــج

364345 لسيد|حمد |لرحمن |ل عبــــد|م جم|سل| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

8|o826 لحميد محمد|ء جمعه عبــــد|شيم لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

767784 ع|ن رف|مريم طلعتـــ محمد عثــــم ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

5o8|5 ي |حمد |
لنور|بــــو|يمن قرئى حقوق بــــنى سويف

84|77o هيم|بــــر|محمود سعد محمد  ن|سو|حقوق 

23239o  
ى
حمد محمد|نىه دسوق هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

23276 م عيس حسن|م س|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

635838 هر|لسعودى ط|حمد |م |خلود س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

759994 حمد محمد مصطفى|ر محمد |من ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

7|o934 لشبــــىل|هلل |لمجيد عبــــد |ظم عبــــد |محمود ك لمنصوره|هندستـــ 

828477 حمد|فظ |ه محمد ح|نج دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|37729 كريم ممدوح صليبــــ رزق وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

445365 عيل|سم|حمد محمد |لعظيم |محمود عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3|8287 ن|مؤمن محمد محمود عثــــم ن|هندستـــ حلو

25482 س يونس|لرحمن عبــــ|رضوي عبــــد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

49o7o8 تـــ|لشح|هيم عىل حسن |بــــر| |ند سكندريه|ل|بــــ |د|

9|929o م محمود |ر هم|ن عم|يم| سيوط|بــــ |د|
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6o64|| مه|عيل سل|سم|بــــ محمد |يه|محمد  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

86355 هدير طلحه عليش محمد ن|حقوق حلو

4o7725 ن|س محمد سليم|سلىم محمد عبــــ ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

8o583 روق محمد عىل|محمد ف ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

228o65 |لرحمن زكري|حمد عبــــد| |مه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5475o ى ى|شكري | مي  نطون حني  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

444942 تـــه محمود|محمود رجبــــ شح ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7|6475 بــــينى |لسيد |هلل |هبــــه  لغريبــــ|لشر لمنصوره|حقوق 

436947 بــــو شهبــــه|ن محمد سويلم |إيم ط|معتـــ دمي|علوم ج

23256| لعظيم بــــيوم|ده محمد عبــــد|غ هره|لق|ر |ثــــ|

33823 ئ  محمود|ن محمد محمد رج|نوره ن|بــــ حلو|د|

3||887 حمد|لرحمن مجدى سعيد سيد |عبــــد هره|لق|هندستـــ 

47967 يف محمد عبــــد  لرحمن|محمود رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|35o22 لمنعم محمود|لرحمن محسن عبــــد |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

572o3 منيه محسن عىل مرىس| حقوق بــــنى سويف

|46877 ن|لسيد شعبــــ|حمد غريبــــ | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

766o3| روق محمد حسن|رحمه محمد ف تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

|74762 لبــــيومي|حمد محمد |م |سل| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|8o2 د محمد مدبــــول|محمد عم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

336477 لمقصود عىل|عبــــي  عىل عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

892o32 لرحيم |لرحمن جميل عبــــد|ء عبــــد|فد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

42662o للطيف|متـــ عبــــد |للطيف سل|عبــــد | رويد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

8549|4 بــــوضيف متـــولي|لرحيم متـــولي |عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

635665 حمد متـــول|هيم |بــــر|ندى محمد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

25357| لبــــهنس|تـــ محمد يوسف |لشح|ر |من ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6795| ى|دل محمد حس|لرحمن ع|عبــــد ني  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

487477 متـــ|هيم سل|بــــر|د |عمرو محمد ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

362485 خليل كرم| رض| ن|جو ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

33383| ف محمود عليوتـــ | لسيد|رسر |بــــ بــــنه|د|
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|2|526 ئد|ل ق|رس كم|حمد ي| ى شمس هندستـــ عي 

429642 مد نصي |لسيد ربــــيع ح|لرحمن |عبــــد  |ره طنط|تـــج

57526 حمد|هيم |بــــر|منى عمر  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

6872|6 لحميد|هلل عبــــد |هلل محمد عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

9||2o9 د |لحد|بــــد مدبــــول |حمديه ع ج|بــــ سوه|د|

4|9788 لسنور|لحميد |لد عبــــد|محمد خ لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

364458 ي
ء عمر حسن|محمد ضى |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|36o87 لسيد|هيم |بــــر|لىح |ن ممدوح عبــــد |جيه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

24354o بــــ|لوه|ن عىل عبــــد|ء رمض|شيم ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

857935 ه | سحق|لمسيح |سحق عبــــد|مي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

3|467 ن|حمد مصطفى سليم|ء |سم| ى شمس| لسن عي 

6o77|4 ى|ش وى|لشبــــر|حمد |ز مصطفى |هي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

754343 لكريم|هلل عبــــد|ن خلف |ريم رمض لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

34|76o طف محمود محمود|دتـــ ع|غ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

775||7 ح فتـــىح|م صل|م|دل |ع |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

85o58| حمد سيد سنوىسي|محمد  ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

53686 ن|لح سليم|رتـــ مهنى ص|س تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

54|2o9 لس جم ل ظريف نرص|كي  بــــ دمنهور|د|

88|||6 ى هل ض زكري |ل ري|نرمي  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

299679 وى|لعليم حسن قن|ء عبــــد|هلل عل|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

266|8| م|ح هم|لفتـــ|ن سمي  عبــــد|يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4633o2 ن|حمد سليم|هيم عىل |بــــر|لعزيز |حمد عبــــد | |حقوق طنط

359324 لسيد|لد محمد |وليد خ م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

3|663| مد محمود|يتـــ عىل ح| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|73666 لبــــكري|لسيد |لرحمن مدحتـــ |عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

535262 لق|لخ|لق زىك عبــــد|لخ|ء عبــــد|دع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

356444 رتـــ|هر عم|لدين عزبــــ ز|ح عز |صل ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

4|77o لح|لمنعم ص|عمرو محمد عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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9o794o عمرو مرزوق محمد عىلي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6|9633 نم|م عمرو مصطفى محمد غ|حس ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

498278 لغنى محمد شلتـــوتـــ|نهله عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|8625 ن ي | مي 
ي|لتـــلبــــ|لمتـــولي |حسنى

ئى كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

534363 ل|حمد بــــل|بــــر |لعزيز ص|م عبــــد |سل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

344765 هلل|منيتـــ ممدوح فتـــىح محمد عوض | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

||54|7 ى حسنى نور محمود حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

|7|oo2 لسيد عيس|تـــ سعد يحن  |ي| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

49358 ع|لعزيز رف|هيم عبــــد |بــــر|محمود  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

27283o حمد|لرحمن |حبــــيبــــه عيد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

698484 حمد حمدى محمد عبــــده عطوتـــ| لمنصوره|ره |تـــج

245|o2 مر محمد|حمد ع|ء |صف ن|بــــ حلو|د|

93o|4 |لبــــ|بــــ عبــــد |لوه|س محمد عبــــد |ين|
ى
ق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

432694 لرحمن|لحميد عبــــد |هلل محمد عبــــد |منتـــ |ره طنط|تـــج

758852 حمد عىل|حمد محمد |هلل |عبــــد  ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

495|62 هلل|عيل عبــــد |سم|مصطفى محمد عىل  ره دمنهور|تـــج

84o|28 لمعىطي|محمد محمود عبــــد| ند |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|5o257 ن|ن محمد موىس حس|رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

49oo84 ى فرج|هبــــه  هلل خميس فرج حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9o6325 ره محمد عىل عبــــدربــــه |س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

336277 ى|منتـــ  هلل محمد حمدى عجي  ى شمس علوم عي 

449254 بــــ|لبــــ|لسيد فتـــح |يمن محمد |حمد | |هندستـــ طنط

445962 عيل|سم|ل |ئل محمد جل|م و|سل| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

4o6457 زى محمد|سميتـــ حيدر غ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3655|6 لسيد|مد |لرحمن محمد ح|عبــــد ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

6o3|46 د|هيم سيد حمودتـــ عي|ن إبــــر|حن لمنصوره|بــــ |د|

8|47|| مد محمد|يه محمد ح| ي|بــــ |د|
|لمنى

|7o|32 لس| |ليدي ف نظي  كي  رسر ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

Thursday, September 6, 2018 Page 9935 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

55397 |م ط|حس
ى
رق محمد دسوق ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 

كتـــوبــــر |6 -

64292o ى ح|بــــو|ن وجيه |يم| مد|لعني  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

5|7996 ى حش لخي |بــــو|د محمود |بــــشر سكندريه|ل|صيدله 

8|o|84 لعظيم طلبــــ|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3568|| لكريم مصطفى عىل|لد عبــــد|طمتـــ خ|ف |ره بــــنه|تـــج

5|8962 لرحمن موىس|لرحمن عىل عبــــد |عبــــد | نور سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|o645 ن|دل رمض|ء محمد ع|رس| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

723o| هلل|حمد عبــــد|رف |ر ع|من لفيوم|نوعيتـــ 

27974 حمد|زى |م حج|م هش|بــــتـــس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o2|87 ح|لفتـــ|روق عبــــد |هلل فخري ف|يه | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|28|47 هبــــه محمد حسن عىل ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

65989 دق سيد|حمد ص|حمدى  لفيوم|حقوق 

|4|86o مد|هيم ح|بــــر|عمرو محمد  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

245985 جه|لح|م |لسل|محمود محمد عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

3493|7 ي |جر جمعه عبــــد|ه
حمد|لغنى دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

5|6496 ي
لح|حمد ص|محمود | دئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

83||4o دل حمدي محمد|تـــ ع|نعم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

84779 حمد سيد محمد عىل| حقوق بــــنى سويف

878||4 ى نشأتـــ  درس  |لفونس تـــ|نرمي  سيوط|ره |تـــج

7o7992 لخي |بــــو |رق فتـــىح محمد |هلل ط|عبــــد  لمنصوره|علوم 

629|68 ى سيد|يم| حمد|ن محسن محمد حسي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

786o95 ن|لسيد علو|حمد |رقيه  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|96o8 لمقصود بــــيوم|ديه مصطفى عبــــد|ن هره|لق|بــــ |د|

|66555 لدين بــــيوم|ح |لد صل|ندى خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8|9474 ى ي موىسي| يوستـــي 
عزمي جوئى ي|بــــ |د|

|لمنى

|5|542 ن|لحميد سليم|يدى مجدى عبــــد |ه ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

7885|4 ف ف|ء |آل لسيد محمد خليل|روق |رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8|642o هلل محمد|رص عبــــد|لن|هلل عبــــد|عبــــد ي|عه |زر
|لمنى
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869|42 زر|يوسف ع| جوزيف حن رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|77o23 لسيد|لدين تـــميم |حمد زه |لرؤف |عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

42o3o3 حمد محمد|هيم |مه إبــــر|آيه أس لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4o9657 ه خ| ج |عيل مرىس ن|سم|ج  |لد ن|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

49638| ده|لعزيز حم|لغنى عبــــد|ن محمود عبــــد|نوره بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

247o4 ح مصطفى|هيم صل|بــــر|ر |مي هره|لق|ره |تـــج

8o8859 ف عبــــد|حسن  ي|رسر
هلل مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77985 م محمد|م|م محمود |محمود هش ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

5|3348 لسعيد|لسيد |حمد |لدين |ء |بــــه معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

222354 لسيد|يه عىل محمد | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

437|84 ن|يد عىل مرو|ء محفوظ ز|سم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

287435 در|لق|هر عبــــد|لظ|عبــــد| حمد رض| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6o2|23 هلل|عيل عوض |سم|دل محمد |ع| رن |تـــربــــيتـــ طنط

335222 لبــــيوم|م |م|ل|يمن |رحمتـــ محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

225oo4 حمد حسن|لد محمد |هلل محمد خ|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

353489 ري محمد|محمد محروس س كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

684925 لمرىس محمد|عبــــي  عبــــده عيد  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

3|2||4 لحليم حسن|مي عبــــد|مروتـــ س ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

|29953 ن|جميل سعد سليم| رين|م تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

6|||84 جد لطفى مصطفى عقده|م لمنصوره|عه |زر

545|4 ل عىلي|لع|محمد عىلي عبــــد  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

2278o9 ه س| ى مصطفى|مي  م حسي  هره|لق|ره |تـــج

849767 ى|سع حس|لو|ء حمدي عبــــد|رس| ني  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

32oo66 ى |ي ي |سمي 
م|م|حمد مصطفى ى شمس|د| بــــ عي 

44|548 ن|لعزيز سعف|ن عبــــد|ره سعف|س |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

88|357 عيد عىل عيد حسن  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

2oo5| هيم|بــــر|حسن محمد حسن بــــكر  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|6249 لمول|لعزيز فتـــىح عبــــد |محمد محمد عبــــد لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

768888 حمد رفعتـــ محمد|روى | لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 
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|2o945 بــــق|هيم س|بــــر|جد محمد |م| رن ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

359o36 هيم عىلي|بــــر|لد |هيم خ|بــــر| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

5|5293 ى محمود عبــــد |ي ع|لفتـــ|سمي  ن|ح حسن رسر بــــ دمنهور|د|

495282 ن زردق|محمد سعد رضو بــــ دمنهور|د|

9|737o بــــدين عىل حسن |لع|رق زين |ط سيوط|حقوق 

|3827 هيم|بــــر|هلل |لد عبــــد |حمد خ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

67737| حمد حجو ربــــيع محمود خليفه| لمنصوره|بــــ |د|

5o74o6 وى|لغربــــ|ح عىل محمد |نور صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2457o9 لنرص|بــــو|ء مصطفى غريبــــ |مصطفى عل ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

342598 لسيد عز|دل فرج |م ع|ء هش|صف ى شمس| لسن عي 

688822 |بــــ |عيل شه|سم|هيم محمد تـــوفيق |بــــر|محمد 
لدين

لمنصوره|بــــ |د|

84o9| سيد محمد محمد| رض ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

374|o7 ي |بــــر|محمد 
هيم|بــــر|هيم عفيفى ي صن. تـــ.ك

|ع شبــــر|فنى

85o3|5 هيم حسن بــــخيتـــ عىلي|بــــر| ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

23|64 ي|سعيد ن
رص سعيد عفيفى  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|

كتـــوبــــر

49458o ى|لسيد رمض|تـــ |متـــ بــــرك|س| ن حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9o4|66 دل محمد محمد  |خلود ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5o547o لمقصود محمد|حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

|4|4|7 ف |حمد | بــــ|لوه|هيم عبــــد |بــــر|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

89885o لبــــدرى محمود |ل |ء جم|ل| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

43594 ف فهىمي |م |هي حمد|رسر هره|لق|حقوق 

439562 لرحيم|هيم محمد عبــــد |بــــر|ح |ره نج|س لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|7297o شه|حمد محمد عىل عك|لد |لرحمن خ|عبــــد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4|o558 ي
زى|لجوهرى حج|سعد | ء رض|ضى |بــــ طنط|د|

8963|2 لغنى محمد |ن عبــــد|ء شعبــــ|سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

683o47 يف طلعتـــ حسن حسن بــــيضون رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|2743o حمد|م حسن |بــــ س|يه|فريده  ى شمس حقوق عي 

7o3|3| ن هيم|بــــر|بــــى |لعر|بــــى محمود |عر| مي  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

88||72 ه | ن عطيتـــ |حمد عثــــم|مي  سيوط|طبــــ بــــيطرى 
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2875|o لحميد|ل حمدى سعد عبــــد|بــــتـــه| |حقوق بــــنه

|32858 هيم|بــــر|عيل عىل |سم|رق |هلل ط|منتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o9o|4 ل|لع|هلل محمد عبــــد|لد عبــــد|محمد خ ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

456825 ج|لطن|لسيد |عزه محمد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

232598 هلل|حمد محمد عبــــد |دل يحن  |هلل ع|منه  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

239882 لغنى محمد فضل|زن مجدى عبــــد|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|74492 ن مصطفى|عمر عثــــم| ن|ر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

334o7 ى  حمد|لسيد |هديل سيد حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

8o6|67 مر محمد خلف|مؤمن ع ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

6|7834 لبــــسيوئى|لسيد |ء محمد |ل| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

464|5 ه عبــــد | لشوبــــىك|روق |هلل ف|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|52726 لمهدى|سيد نبــــوى محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4343| زق|لر|شه عبــــد |ء عىل عك|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

329o76 فع|لش|هلل |فع عبــــد|لش|حمد |م |حس |ضتـــ بــــنه|علوم ري

83o338 ي|ر
ي |لش|ىطي عبــــد|لع|عبــــد| ئى

ى
ن|لسم|ق دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

629o86 ئى شعيشع|ده عن|نم حم|ه زيق|لزق|نوعيتـــ 

528896 هيم|بــــر|هيم محمد عبــــده |بــــر|محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

89575o هلل  |حمد سعد |لسيد |بــــ |رح ج|عه سوه|زر

5|o|74 حمد بــــلبــــع|رس محمد |ف سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

8284o| حمد|لمحسن |يمن عبــــد| |رويد دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

|26355 ى ع|ي فظ|لح|دل عطيه عبــــد |سمي  ى شمس حقوق عي 

6943|9 تـــه|لعوضى عىل شح|يدى محمد |ه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5|8766 هلل شلش|حمد محمدعبــــد|م محمد |ريه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8|2539 ى|م ء نسيم حليم|عل| رتـــي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

77|22o لكردى|هيم |بــــر|طمه حسن |ف وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

487544 يد|هيم ز|بــــر|سم مدحتـــ محمد |بــــ لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

696357 ره محمد مصطفى رزق|س ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

77|839 لسميع محمود|ء عمر عبــــد |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

|7573 حمد حسن محمد خليفه سعيد|ء |شيم هره|لق|ره |تـــج
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4973|o لمجيد |حد عبــــد |لو|ل حسن عبــــد |أروى جم
حسن

تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8574|o ي عل
حمد|ء سليم |مصطفى ي|تـــمريض 

| لمنى

8648|4 حمد|هيم |بــــر|رص |لن|لد عبــــد|خ ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

897523 عيل |سم|د |مؤمن يوسف رش ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|7|66o جورج يوسف جورج  يوسف| رين|م |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

6|2589 حمد|عيل |سم|عيل سعد |سم|جر |ه زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

782o94 هيم محمد حسن|بــــر|محمد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2|37o للطيف|محمود مصطفى حمدى عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o856o لعقله|لد محمد حسن |ئى خ|أم |حقوق طنط

|63479 لدين محمد سعد|ح |م صل|هلل حس|عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

839627 دي|حم| حمد حندقه|هلل |عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

864562 حمد|رق بــــحر عمر |ط ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

55533 هيم طه نرص|بــــر|هبــــه  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

44832 هلل|لعزيز عتـــريس عبــــد |م عتـــريس عبــــد |سه ى شمس|تـــج ره عي 

637|85 زى|لعز|لعزيز جمعه |لعزيز جمعه عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

3335|9 حمد|حمد |محمد مجدى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

867o63 ي موريس |نوبــــ ر|بــــ| ل|رس|ج  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

877882 ل محمود سعيد |ء جم|لشيم| سيوط|بــــ |د|

8998o هلل عمرو|محمد عمرو عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

693647 ز|لبــــ|وى محمد |لذكر|محمد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

369|98 لنهر|لسيد |م |لسل|زم محمد عبــــد|ح |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

27377 فتـــ محمد عىل مرزوق|هدير ر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

842o3| لسيد|حمد سعيد |س |ين| دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

54|98o ن|عيل رشو|حمد صبــــىحي محمد إسم| تـــربــــيتـــ دمنهور

6996|o  محمد مصطفى|لشو|يه مصطفى |
ى
دق لمنصوره|بــــ |د|

|4o64o ى | ى |حمد حسي  دريس|دريس حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|355o حمد|ء جمعتـــ محمد |دع سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

782279 لرحمن|حمد محمد محمد عبــــد| زيق|لزق|عه |زر
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|58897 ى|سلىم جم ل محمد خرصى هره|لق|حقوق 

89682o ن  |م محمدين مهر|ندى حس سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

62986o لمنعم|هلل عبــــد |ئل عبــــد |هلل و|عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

772465 ف محمد غنيىم سعودى |مه |س| لجندى|رسر زيق|لزق|هندستـــ 

6o2753 دى|لرم|لق |لخ|يوسف محمد عبــــد  |حقوق طنط

|68495 لح|لسميع فريد ص|مصطفى عبــــد  سيوط|بــــ |د|

4487o4  و|محمد و
ى
 عبــــد|ق

ى
لشلبــــى|ر |لستـــ|ق ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

3|8455 هلل|ر محمد عشم |لغف|ن عبــــد|يم| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

756294 رضوى محمد عيس خي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4||6oo ن|هيم وهد|بــــر|لمحمدى |لسيد |ء |رس| |بــــ طنط|د|

23859o ى|بــــو|لسيد |بــــ |يه|ء |رس| لعني  ن|صيدله حلو

29848 ف شعبــــ|يوسف  ن محمد|رسر عه مشتـــهر|زر

364298 لفتـــوح حنفى محمد|بــــو|رس |ف ى شمس حقوق عي 

8|o|97 حمد|عىلي | عىلي رض ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

73736 محمد جمعه محمد| لي|د |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

|5o366 هيم خليل عىل|بــــر|مصطفى  ن|بــــ حلو|د|

629688 ى|ح صبــــرى محمد مرىس حس|صل ني  زيق|لزق|بــــ |د|

|58396 ل محمد محمد محمود|ء جل|رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

488243 ى|حمد |محمود يشى طه  مي  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

6752oo تـــ|تـــ محمد بــــرك|مريم بــــرك لمنصوره|عه |زر

6327|5 در محمود|لق|سلىم محمد عبــــد  زيق|لزق|علوم 

257|56 ى عبــــد|ي لمنعم محمد عطيه|سمي  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7oo376 ى محمد  لسيد|تـــسنيم نشأتـــ حسي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

9o479| للطيف محمد |ء محمد عبــــد|دع ج|تـــربــــيتـــ سوه

5o5249 ود|حمد محمد د|يمن |حمد | سكندريه|ل|ره |تـــج

489427 تـــ مبــــ رك فرج|ر مبــــ|لغف|رك عبــــد|ني  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9o8427 ى محمد عبــــد|ي ح محمد |لفتـــ|سمي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

78|228 ل|محمد كم| ل رض|كم لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

62|228 لمحجوبــــ|س |هيم محمود عبــــ|بــــر|رحمتـــ  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8|o644 ف عبــــد|منيه | ح بــــريقع|لفتـــ|رسر ي|علوم 
|لمنى
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44985o مر مصلح|هيم ع|بــــر|حمدى | شذ |هندستـــ طنط

84o|2 حمد|حمد سيد |سيد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

233|8| مل محمد رسول|لح محمد ك|هلل ص|منه  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

76|454 در|لق|م عبــــد |ن عل|م حس|رق عل|ط بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

422o89 ئى|لشح|هلل |بــــ |هيم عوض ج|بــــر|تـــ |عىطي ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

89|945 سكندر |ئيل |ممدوح ميخ| رين|م سيوط|عه |زر

4369|6 |بــــو |مر حسن |م ع|لسل|لسعيد عبــــد|ء |نجل
لنرصى

ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

86|65o وي|حمد ف|وي |بــــدري دندر |حقوق طنط

9|o|o ى محمود|حمد |لسيد |شهد محمد  مي  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

627746 عيل|سم|لبــــىهي |حمد |لدين |ء |حمد محمد عل| زيق|لزق|صيدله 

7o|648 عيل عجينه|سم|حمد |م |ن هش|نور زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69573| حمد يوسف بــــلم|مروه محمد  لمنصوره|نوعيتـــ 

3|5|97 ف س|بــــيشوى  ئيل|م ميخ|رسر ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

2567o8 لبــــشبــــيسر|هلل |ن محمد عبــــد|نوره ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

536|47 ى  حمد درويش|عمر سعيد حسي  إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

|44457 لدهيىمي|حمد |س |مصطفى رفعتـــ عبــــ ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8o955o تـــوفيق حسن تـــوفيق محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

8986|2 ق |لرز|لحليم عبــــد|عمر محمد عبــــد ج|حقوق سوه

8o7344 د محمد|ل محمد رش|محمد كم ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

869265 ي رمض ي خي 
ن نوبــــي|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

9|8792 فظ  |لح|تـــم عدل عبــــد|ل ح|بــــتـــه| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

277398 ىسر|لنقر|روه محمد جبــــر |  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

5|o47| لسيد|سم محمد |هلل مرعي ق|عبــــد ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

77|ooo ف عبــــد |م |ريه ى|رسر لحميد بــــحي  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|6|727 لشيخ|هيم |بــــر|لدين |محمد مىح  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|58553 ح حسن محمد محمد|سم لفيوم|عه |زر

3|79|o هيم|بــــر|محمود سيد محمود  ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

922553 ى | | لوف|بــــو|حمد محمد حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 
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854o4 |لبــــ|م رفعتـــ محمد عبــــد |حس
ى
ق لفيوم|حقوق 

5oo767 لسيد|ن |لسيد شعبــــ|م |يه عص| |حقوق طنط

62|94| ورى دحدوح|لمغ|ريم محمد فتـــىح  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

69o7o| هيم|بــــر|لعزيز |لعزيز عبــــد |ض عبــــد |م رض|وس لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

697|42 د|مد ج|لنبــــى محمد ح|محمد عبــــد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

2554o6 حيتـــ|د مصطفى محمد مصطفى مش|جه تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

9o699| فظ |ر فتـــىح محمد ح|من سيوط|حقوق 

2|5o93 ى عىل|لبــــ|محمود عبــــد سط محمد حسي  هره|لق|هندستـــ 

357979 م حمودتـــ|لسل|لسيد عبــــد|محمد  عه مشتـــهر|زر

677927 ف محمد |م |سل| لطوجى|لمرىس |رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o6925 ل |لع|لرحيم مرزوق عبــــد|ن عبــــد|حن ج|تـــربــــيتـــ سوه

85o|62 ي صديق|عبــــد
ى
لرحمن وجيه صدق ي صىح 

سيوط|معهد فنى

89553| در شلبــــى  |لق|محمود حسن عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

562|3 لحميد|لدين سعد عبــــد |د |مريم عم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|9459 ي|لقلش|ء نبــــيل شفيق محمد |ول
ئى ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

|62755 حمد|حمد حمدى |م |حمد هوش| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

54|995 ن|حمد وجيه محمد محمد رسح| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

2|3o77 ف عبــــد |م |ريه ن|لرؤوف محمد زيد|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

779984 ه ي| رس محمود رزق|مي  زيق|لزق|طبــــ 

|53589 هيم|بــــر|ده محمود سعيد |مي هره|لق|بــــ |د|

|59694 يمن فتـــىح شفيق|خلود  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3499o7 يمنى رزق سيد طه رزق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

42o829 لسيد محمد|لسيد صبــــرى |ل |م| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

32|8|| ف د|سحق ميل|صموئيل | ميى |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

6o8338 ز|لقز|خلود محمد عليوه  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

|458o5 يوسف عيد يوسف محمد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

422373 محمد محمد عوض| مريم رض ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

834836 د يسن|جح فؤ|لحسن ن| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

83269 ء مصطفى مبــــروك حسن|سم| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

3385|2 ن|ن عفيفى رمض|عفيفى رمض| نور شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه
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24o473 لمنعم محمد|حمد عبــــد|يه | ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

77o976 ف زىك مىح |يه | لدين حسونتـــ|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|5646 هيم|بــــر|ن |هيم رمض|بــــر|ء |رس| لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

699458 هيم|بــــر|محمود محسن محمود موىس  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

857|o3 ه عل| ن|شم سليم|ء ه|مي  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

495364 ي|سم|حسن رجبــــ 
عيل مصطفى ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

349478 ى |ي عيل محمد عىلي|سم|سمي  ج|بــــ سوه|د|

34366 لعليم|هدير سيد محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|4|4| لعزم|لحليم أبــــو |ل عبــــد |حمد جم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

325257 لح|ص| لح رض|محمد ص ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

|3|5o4 س غريبــــ|حمد محسن عبــــ| لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

8o2684 ء رفعتـــ محمد جمعه|رس| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

788|22 لسيد|هيم |بــــر|لسيد |محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6|8388 لسعيد محمود ركه|كريم محمد  ط|حقوق دمي

786o54 لرحمن|مه محمود محمد عبــــد |س|يه | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

634269 هيم حسن|بــــر|ن محمد |يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

845|55 لح|لد عىلي ص|هلل خ|منه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

4|2|45 هلل|س خلف |حمد عبــــ|رق |محمود ط |بــــ طنط|د|

8|5296 حمد|لمحسن |ميشه محمد عبــــد ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

6||742 د حسن|هيم ج|بــــر|ريم حسن  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

83|o63 حمد|ذلي |حمد ش| |ند|ر ج|بــــ سوه|د|

84|667 حمد|د |لرحمن محمد ج|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

5o6o23 ي خليل|أحمد س
م سعد بــــسيوئى سكندريه|ل|صيدله 

9o37o8 بــــوزيد فهىم |حمد |محمد  ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

897o6o شم بــــخيتـــ محمد |ء ه|رس| ج|تـــربــــيتـــ سوه

62o5|2 ع|لر|در |لق|در عبــــد |لق|رحمه محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

257255 ي|ر
بــــوبــــكر مصطفى بــــشتـــه| |ئى ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

89554| ي
لمجيد  |مه محمد عبــــد|س|لدين |ء |ضى ج|ره سوه|تـــج

|48o86 جر|يمن بــــيوم محمد ه|مؤمن  ن|بــــ حلو|د|

854699 رص سيد جمعه|ن ن|يم| ي|عه |زر
|لمنى
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495o74 عيل|سم|زق عىل حسن |لر|محمد عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

83346| ه فو| لرحيم|رس عبــــد|د ف|مي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

844557 در|لق|نور عبــــد| |يه محمدرض| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

24o724 جر ممدوح سعد مصطفى|ه ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

252378 طمه فتـــىح محمود نجم|ف ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5|6o|8 يه محمود فهىم محمود| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4962o8 حمد محمد محمد دحروج|ر |من سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

75o474 مل محمد غريبــــ|يمن ك|دى |ه |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

6|o586 بــــي|لضبــــ|لحكيم محمد |ندى عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

36582 لعظيم|ح محمد عبــــد |صل| رن ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

46|97 ى|ح |كر صل|ح ش|صل مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3698o| ر|لسيد نص|محمود سمي  محمود  |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

6|5962 حمد رزق نوفل|حمد محمد | ط|بــــ دمي|د|

7o85o5 هند عىل محمد فهيم ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

249o84 ر بــــشي  سعيد مصطفى يونس|زه| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

98546 ن|حمد محمود سليم|محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

83398| ى ح|غ مد محمود|ده حسي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

492647 لعزيز|لد حسن عبــــد |محمد خ ره دمنهور|تـــج

6|6o| هيم جودتـــ|بــــر|ء فتـــىحي |دع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

255595 حمد محمود مصطفى|مصطفى  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

32o834 ى ض|بــــ ري|لتـــو|طف عبــــد|ع| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|975o در |لق|لحميد عبــــد |در عبــــد |لق|مصطفى عبــــد 
عىل

لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

464444 لهندى|رس حنفى محمود |سمر ي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

63o92 ى عبــــد |عبــــد م حسن|لسل|هلل حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

88o264 ى|م ن |طف وليم سمع|ع| رتـــي  سيوط|صيدلتـــ 

||8586 ىط حسن|لع|مروه رجبــــ عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|697o5 حمد|عيل |سم|هيم |بــــر|خلود  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

695493 محمد عمرو محمد محمد رزق لمنصوره|عه |زر

696433 ل|م محمد مش|جر هش|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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452223 ف محمد بــــدير  د|لحد|محمد أرسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

26|2o5 ء عىل يىح عىل|رس| شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

62275o ذل|لش|نس صفوتـــ لطفى |ن ط|ر دمي|ثــــ|

68925| حمد|هيم سيد |بــــر|حمد محمد |محمود  لمنصوره|بــــ |د|

529234 يف|لعزيز |ئل جمعه عبــــد |حمد و| لشر سكندريه|ل|هندستـــ 

898|34 لح |لرحمن ص|تـــيسي  رشدى عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

925746 لرؤوف موىس حسن  |مه عبــــد|س| ج|عه سوه|زر

246364 هلل عطيه|حمد محمد عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

77335 للطيف|ىط عبــــد|لع|رس عبــــد|ن ي|مرو هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27|277 لرسول حسن|سىح  جعفر محمد عبــــد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

629855 لجليل|لرحمن محمد محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

87799| ى ي|ر| يوستـــي 
ى  |ئد رسىم بــــنى مي  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

|5o87| ن|يه طلعتـــ حسبــــ رضو| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

35779| ي محمد عيد محمد|س
رتـــ مصطفى شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

265289 عىل محمد عىل حسن |طبــــ بــــيطرى بــــنه

9|6784 ن |ن بــــدر|محمد محمود حس سيوط|بــــ |د|

644768 ق|دق |دق حسن ص|ء ص|رس| وي|لشر |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

346|o4 ر|لنج|دق محمد |دل ص|دق ع|ص ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

24967o نم|نم محمد غ|غ| رن ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9|6847 سم عىل |ء عىل ق|ل| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8|3|27 مل|ك| ك حن|رويس مل ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

527oo| هلل|ن محمود محمد عىل فتـــح |مرو سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

27|o49 ي
ر|لجز|محمد عىل محمد | دئى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

428378 بــــوعيد|محمد | بــــ حمدى زكري|رح |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|6|263 لبــــدرى|ندى محمد مرىس  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

637|63 لرؤف أحمد سعد|دل عبــــد|نهلتـــ ع ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6o8245 لشيخ|ء خميس عىل |رس| |بــــ طنط|د|

23o538 لنقيبــــ|لعظيم مصطفى |لدين عبــــد|م |محمد عص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

865864 محمد محمود محمد محمد |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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8928o3 ي|ر
لحسن |بــــو|لحسن محمد |بــــو| |ئى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

223o75 ء رجبــــ محمد|لد عل|خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|38|6| لزيط|لرحمن |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

242|7| تـــم محمد محمود|يمنى ح هره|لق|بــــ |د|

37433| ر|لغف|م عبــــد|لسل|دل عبــــد|عىل ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4||793 د نرص يوسف|عم| دين |ره طنط|تـــج

897846 ف خلف عبــــد|مل | لموجود |رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

625997  عبــــد|محمد نرص
ى
ر محمد|لغف|لدين دسوق ي |

زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

686464 م وليد عطوه محمد|سل| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

73885 ى|ذ ع|مع طف سيد حسي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

||78o| ى  بــــ|لوه|حمد عبــــد |بــــسنتـــ حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

46oo7o ن محمود محمد محمود خليل|نور |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

45o43 م|م|حمد سيد جمعتـــ | ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

48|9o طمه خليفه سيد محمود|ف هره|لق|بــــ |د|

256338  فوده|محمد فتـــىح فوده 
ى
لدسوق ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

63oo88 كه|هلل عمر بــــكر حبــــ|عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

|58588 لمجيد|حمد محمد محمود عبــــد |منيه | هره|لق|عه |زر

79655 لحفيظ حسن|ر محمد عبــــد |من تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8458|7 هلل محمد عىلي|ل عبــــد|كريم كم ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|584|7 تـــتـــ|وى شح|تـــه جرج|رضوه شح لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

896o42 ى |ي ى |سمي  حمد عىل حسي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

63o3|o خ|لسيد |تـــح |حمد ف| بــــو رسر زيق|لزق|هندستـــ 

867o92 عيل|سم|لعدوي |كريم محمد  دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

24344| لدين عوض|ج |منه محمد رس هره|لق|حقوق 

5|2372 شم سعدون|ه| حمد عط| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

338879 لحليم|تـــ عبــــد|لشح|ن |ء شعبــــ|رس| |نوعيتـــ بــــنه

82744o هيم حسن|بــــر|سعد |لحميد |عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

48292 ل|رنيم فرج مرصى غ هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

48|44o ى|لسيد عىل |د محمد |زي مي  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

523377 ي عرفه|حمد |دهم |
لسيد بــــسيوئى سكندريه|ل|هندستـــ 
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2|7768 ن|لسيد محمد سلط|م |تـــفى س هره|لق|بــــ |د|

243685 يه منصور مهنى ربــــيع| لفيوم|لعلوم |ر |د

763473 در محمود|لق|لدين عبــــد |هيم عز |بــــر|يه | نوعيتـــ بــــور سعيد

49o579 لسيد محفوظ|بــــرين محمد |ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|937 ى|سم ى سعد حسي  ح حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

49|527  محمود|لع|زين | سبــــرين
ى
بــــدين صدق سكندريه|ل|ره |تـــج

8|4|52 ي|عبــــد
هلل عيسي محمدرشدي مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

|653o7 عيل|سم|لدين محمد محمد |م |دين عص|ن ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3344o6 مه سيد عىل|س|سيد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2985o لونيس|م عبــــد |رص عل|لن|يوسف عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7o5327 لزير|هيم |بــــر|لمنعم |م عبــــد |س| ر|ي زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

86567 د|لجو|محمد سيد مقبــــول عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4o3o|4 لىح|لص|هلل |للطيف عبــــد|م عبــــد|معتـــز هش لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

2845|9 د|يوبــــ ج|ريه جرجس |م ج|بــــ سوه|د|

773382 لسيد|لصغي  |ء مصطفى محمد |شيم زيق|لزق|بــــ |د|

49|679 هيم محمد عوض مصطفى|بــــر|محمود  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

487|46 حمد|لد محمد مصطفى |عمر خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o42|2 ى| |سيد زكري| سلىمي رض مي  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

|2782| ل|لع|مريم مصطفى تـــوفيق محمود عبــــد  ى شمس حقوق عي 

349485 دل محمد سيد|تـــ ع|جي عه مشتـــهر|زر

32423| ش|لحش|لحميد محمد |محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

697727 م خليفه|لسل|رق عبــــد |ط| لي|د لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|6595o محمد رجبــــ سعيد محمود لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

784|78 لعزيز|حمد عبــــد|ل |م جم|لسل|عبــــد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

825746 ن|ن محمد رمض|زمزم شعبــــ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

2|2|47 لعتـــيق|هر |حمد محمود ط|زم |ح ى شمس|تـــج ره عي 

34865 ل محمد|محمد محمود جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

89oo|7 هلل  |حمد محمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

687|89 حمد محمد|هيم عطيه |بــــر|محمد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

|7796o رق سعد سيد|رتـــ ط|س لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

6|7o87 لمرصى|حمد محمد |مريم محمد  ط|بــــ دمي|د|
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8o7756 ي|ن حسن |يم|
تـــي عىلي غيتـــه|لفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

4365|6 ن|تـــه محمد رمض|محمد محمود شح |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

482958 هيم|بــــر|حمد محمد خليل |ر |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3244|5 دى|له|عمر محمود محمود محمد عبــــد ى شمس صيدله عي 

494742 هيم مبــــروك عىل مصطفى|بــــر|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

438|84 ى|حمد محمد |م |ن س|نوره لبــــحي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

3577o6 لسيد مصلىحي|مصلىحي مرىس  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

5||965 لسيد فرج|لسيد محمود |ده |حم بــــ دمنهور|د|

|756o4 حمد|رص محمد |لن|منيه عبــــد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8463o8 حمد|ن |ده شعبــــ|منيه حم| ن|تـــمريض أسو

632734 دق عسكر|لص|مريم محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

347o3| لفتـــوح|بــــو |تـــ |لشح|لم |محمد س وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

833332 حمد محمد|زينبــــ محمود  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

869|37 ي|لق|حمد حسن عبــــد|
در مصطفى ن|سو|بــــ |د|

856543 حمد محمد|زي |هيم حج|بــــر| سيوط|حقوق 

278249 وى|لشعر|مد |بــــ ح|يه|محمد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|594| لدين سيد محمد عوض|ء |د عل|زي ن|حقوق حلو

443839 لسيدعىل محمد|أميمتـــ محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

883o5o هيم محمد |بــــر|لعزيز |ء عبــــد|سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o8o2| ل عمر|لنبــــي محمد كم|يدى عبــــد|ه سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

895742 حمد |يمن عىل |تـــسنيم  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

777o5| لسيد|مريم بــــدوى سعيد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

84|3o8 م محمد|لسل|لرحيم عبــــد|جر عبــــد|ه ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

7874o8 يوبــــ عىلي|ن |م سليم|حمد حس| ج|ره سوه|تـــج

859oo9 ي عم| د فوزي ملك|نىح  ي|بــــ |د|
|لمنى

778725 لرحمن محسن حموده حنفى|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

76|347 تـــم سيد محمد محمود|حمد ح| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

|358|9 لرحمن عقيل|ء عىل عبــــد |شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

77|242 لعزيز|لحليم عبــــد |ر عيس عبــــد |من زيق|لزق|بــــ |د|
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844648 ن محمود|لم رمض|ء س|سم| ن|سو|حقوق 

342224 د|لجو|حمد عبــــد|ح |يتـــ صل| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

67|87 حمد|حبــــيبــــه حسن محمد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

867639 حمد|هيم محمد |بــــر|ن |نوره ن|سو|بــــ |د|

879264 حمد محمد |ع |ريم رف سيوط|بــــ |د|

|73o82 ئى|لورد|ن |ن عثــــم|هر عثــــم|حسن م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

45863 ن مصطفى بــــيوم|رمض| نور لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

633o22 هيم|بــــر|ر |لستـــ|لعزيز عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

84563o ي سن
ري يوسف|محمد مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

743|7 دل حنفى قطبــــ|عزيزتـــ ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

539|46 ن|لحميد محمد عثــــم|محمد مني  عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2332| هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|روق |كريم ف ن|بــــ حلو|د|

|84|4 بــــ|ر يوسف محمود يوسف غر|من هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

498ooo |هيم عط|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|ن |يم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

67632| بــــوريتـــ|حمد |حمد |م |ل س|س لمنصوره|حقوق 

22383 ى حسن|ش دي حسن حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

7o4||| ى رمض|محمد  ن|حمد مسعد حسي  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

8o5|2 حد|لو|طمه كرم محمود عىل عبــــد|ف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8293o3 ه سيد|لل|رص عبــــد|لن|لمعز عبــــد|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

836656 ي  ي|هلل بــــش| |عط| يىلي|شي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

27269| بــــينى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ندى  لشر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

626238 لطوبــــىح |ء محسن حسن |رس| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

7oo7|9 رى|لبــــند|لعزيز |د فوزى عبــــد |طف عم|ع زيق|لزق|حقوق 

7|5|98 ئى|لفخر|ء عىل عىل |م عل|هش لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8423o7 ي عبــــيد عبــــد|دول ئيل|لنور ميخ|ج  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4o9625 قتـــ خ د|لد حسنى مرىسي عي|أرسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

338|9| لسيد متـــول مرشد عوده|محمد  |حقوق بــــنه

337||7 وق فتـــىح  لمقصود|عيل عبــــد|سم|رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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4o53o9 بــــو زيد|لكريم |بــــوزيد عبــــد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

772oo ن محمد حسن|حمد رمض| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

36o356 بــــر محمد|محمد مجدى ص |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

83492o ي
محمد وحيد محمد خريسر ن|سو|علوم 

7722|| ل|لسيد محمد محمد هل|ء |رس| زيق|لزق|عه |زر

84632 حمد|مه محمود |س|محمود  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

4|6946 م عىل ممدوح عىل مطر لشيخ|ره كفر |تـــج

|4|9o7 هلل غريبــــ|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|3926 هيم|بــــر|جح عىلي |ن ن|نوره ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4o9874 فتـــىحي محمد فتـــىحي نجم ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

263|79 هيم|بــــر|هلل | |لحميد عط|يمن عبــــد|فرحه  |طبــــ بــــنه

26|833 ى|ن ش|د سليم|رس رش|حمد ي| هي  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

82|59o ض|تـــه ري|ض شح|ري| رين|م ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

362o25 هيم محمد|بــــر|م عيد |سل| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

5|4433 مر|حمد ع|حمد خميس |مريم  سكندريه|ل|صيدله 

8||58 حمد جمعه بــــدوى| |مه ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

75||5| تـــه|يوسف محمد غريبــــ شح زيق|لزق|حقوق 

648982 محمد محمود فتـــىح محمد س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

698665 لسعدئى|در حسن |لق|محمد صبــــرى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5||873 لسنوىس|مد |بــــ محمد حمدح|يه| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

57622 ى حسن حليم|نوره ن نمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25o97o لريفى|طف سعيد |محمد ع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|3433 |لنج|بــــو|لسيد ||هيم |بــــر|لسيد |حبــــيبــــتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

8o5|85 ن|دي محمد خلف زيد|ش ي|بــــ |د|
|لمنى

234844 عىل محمد عىل محمود محمد هره|لق|عه |زر

33o4o2 وق  ف |رسر لدين|لسيد نور |رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6233|4 يف  |لعل|بــــو|بــــوبــــكر عوض عىل |رسر لمنصوره|حقوق 

7|657| ف |لد |خ در عىل|لق|هيم عبــــد |بــــر|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

68|o47 وى|لشه|لح |ص| محمود رض لمنصوره|حقوق 

54346| سعد|سعد زىكي | |رند ط|بــــ دمي|د|
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4768|8 د|لجو|رص محمد محمد عبــــد|لن|منيه عبــــد| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

24222o ل محمود محمد|سلىم محمود كم هرتـــ |لق|تـــمريض 

|33883 وق سعيد سيد محمد رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

428977 لرحمن يىح|لعزيز عبــــد |لسيد عبــــد |ء |إرس |حقوق طنط

785323 ى|محمد  ى حسي  حمد حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

823o36 ه ك| بــــ سيد|لتـــو|مل عبــــد|مي  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

332497 هيم|بــــر|م محمد موىس |له| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

226742 ى |حن| م لوق|س| مي  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

326223 زى|حبــــيبــــتـــ عىل محمد حج هره|لق|بــــ |د|

32o4o3 ع يىح|لد رف|ء خ|حسن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

63|o5| حمد محمد|مريم محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

37o776 ى عمر سلط|محمد سلط ن|ن حسي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

4838|4 قوتـــ حسن|ح عىل ي|محمد صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o36|8 ح نرص عبــــده|حمد صل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6368o حمد عىل|ن |لد محمود شعبــــ|خ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

35992 فع محمد مبــــروك|ن سمي  ن|يم| هره|لق|ره |تـــج

6o479o  |أيه 
ى
لقليوبــــى|لغريبــــ |لدسوق |بــــ طنط|د|

8|o275 ي  م محمد|لسل|حمد عبــــد|يحن  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

86763o س|حمد عبــــ|حمد سيد | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

9|o4oo د |حمد خليفه ج|فرح  زيق|لزق|حقوق 

|745o3 ى رزق فكرى مح ربــــ|كرستـــي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

69|o45 لمغربــــى محمد ديسىط|لديسىط |ء |سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

49o|63 ى عم د لبــــيبــــ نجيبــــ|هيلي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|2o4o ل فكري بــــيومي|محمد جل |صيدله طنط

46368 متـــ عمر محمد|محمد سل هره|لق|هندستـــ 

43o637 لحليس|حمد |ل |ن كم|يم| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

9|2977 لح |ن ص|ح حمد|هدى صل ج|تـــربــــيتـــ سوه

3456oo عيل مهدى|سم|عبــــي  رفعتـــ  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

37|56o هيم|بــــر|لعزيز |يمن عبــــد|دهم | س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

|5377| مد|مه محمد ح|س|يه | ن|بــــ حلو|د|
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846262 حمد محمود|ن عيد |نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

35|62| بــــ يوسف|لوه|جر محمد عبــــد|ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|64|64 ى| حمد محمد محمود حسني  ى شمس حقوق عي 

327|5 روق يوسف محمد|محمد يوسف ف هره|لق|هندستـــ 

75854 لمول|مصطفى محمد محمد عبــــد لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

7|53o6 ن شلبــــى|رص سمي  رضو|لن|ن عبــــد |نوره ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

89824| لرحمن |لرحمن بــــخيتـــ عبــــد|عمر عبــــد لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

43o387 تـــه|لمقصود شح|ح عبــــد |ر عبــــده نج|من ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6o87o9 وع|حد مط|لو|حمد سعد عبــــد|نبــــيله  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

233253 |لش|د عبــــد|ج  عو|تـــ ن|ي|
ى
ق هره|لق|بــــ |د|

698244 ىط|لع|للطيف عبــــد |د عبــــد |جر عم|ه لمنصوره|حقوق 

68939 ى عبــــد|عز لسيد|بــــ معبــــد |لتـــو|لدين حسي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

773497 هيم محمد عىل|بــــر|ن محمود |نوره ى شمس حقوق عي 

52o465 طر|ىط خ|لع|مي أبــــو زيد عبــــد|ر س|من بــــ دمنهور|د|

6368o6 حمد يوسف محمد|ء |رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

643384 هيم|بــــر|لدين |ح محمد نور |ندي صل | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

494|22 ر|لنج|حمد |لمنعم |حمد نزيه عبــــد | |حقوق طنط

22997o ى|ح |فظ صل|حمد ح| لدين سيد حسني  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

26o58 لبــــرى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|لسيد |محمد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

626394 س محمد سعيد محمود مصلىح|ين| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

322o|8 قوص قلتـــه|ك قري|سعد سدر| |رين|م ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

8556|3 هيم|بــــر|مروه محمد محمد محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

4o98o2 حمد حسن|ح سيد |لفتـــ|خلود فتـــىح عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|6|884 مه محمد محمد|س|سلىم  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3o9o| ى |م رمض|ريه ى|ن حسي  مي  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

768486 حمد حسن|حمد محمد | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

684685 ن|لحميد ديو|حد عبــــد |لو|محمد عبــــد | نور لمنصوره|علوم 

827362 حمد شمروخ|حمد عىلي | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68o742 هيم|بــــر|لمتـــول |ن |لمحسن شعبــــ|طمه عبــــد |ف لمنصوره|نوعيتـــ 
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463o23 ن|لسيد رجبــــ رسل|حمد نبــــيل | لمنصوره|حقوق 

223963 ى|مريم محمد خلف  هلل حسي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

85475| ف عبــــد|ء |ل| لحميد محمود|رسر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4|298 مر|لمنعم قرئى ع|ء عبــــد |لشيم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

62|8|6 لعتـــر|هر مصطفى |در ط|نىه ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

633ooo لحميد مصيلىح|لسيد محمد سعيد عبــــد|محمد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

6787|2 لمنعم|ل عبــــد |رق محمد جل|طمه ط|ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8937|o حمد |ل عىل |عمرو جم سيوط|تـــربــــيتـــ 

332933 مل|دل محمد ك|مصطفى ع |حقوق بــــنه

6|4853 مد سمك|طف ح|سلىم ع ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|6|425 ن خليل|رص حمد|ء ن|سم| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

359576 ي |سميتـــ ق هيم|بــــر|سم يحن  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3428o6 ف عىلي خط|ر |من
بــــ|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

78o724 م|لعزيز حسينى تـــه|تـــن حسينى عبــــد |ف زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

285|2| ف|لحميد كش|م محمود عبــــد |جعفر عص ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

6432o3 لسيد|محمود ثــــروتـــ فرج  زيق|لزق|حقوق 

4836o4 مه محمد|ن نبــــيل سل|نوره عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|29|8 ئيل منصور|ندى سعيد ميخ|س |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

52|58 حمد|ن محمد رجبــــ |يم| بــــ بــــنى سويف|د|

697ooo لمنس|لدين عىل |ء |محمد عل لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

255|93 ر|لرحمن در|لق عبــــد|لخ|شذى عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

776977 ى |م |سل| ف خرصى حمد|رسر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

225332 حمد عوض|هلل ممدوح سيد |منه  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

424277 ى ي خليل فرج رزق|ه| مي 
ئى |ره طنط|تـــج

|792|2 ى|عمرو عيد  حمد حسي  ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

28|8o7 حمد|سم محمد |هلل بــــ|منه  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

825o88 لحميد حميد محمد|محمد عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

64|232 لسيد محمد|لسيد عىل | |ره بــــنه|تـــج
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68539| لصعيدى|حمد |لمهدى |يمن |لسيد | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

325495 وى محمد|حمد طنط|لد |خ |حقوق بــــنه

5|4296 ل|لد|ن فكرى محمد حسن |نوره سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

392o9 وق ربــــيع محمود  ي|لق|رسر
ضى هره|لق|حقوق 

25o|87 م|لسل|لسيد عبــــد|يمن |يه | ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7o|837 ل|رس غريبــــ محمد هل|ي| دين زيق|لزق|ره |تـــج

64o878 هيم|بــــر|بــــ محمد |لوه|هيم عبــــد |بــــر|دل |ع زيق|لزق|هندستـــ 

26837o  |محمد 
ى
حمد|حمد صبــــره دسوق ى  ي تـــمريض شبــــي 

لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

262923  عفيفى عىل بــــكر|محمد ص
ى
ق ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

24oo82 للطيف عىل محمد|حمد عبــــد|عرفه  هره|لق|حقوق 

425773 لونيس محمد|ل عبــــد |ء محمد كم|ل| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

92o359 د محمود |ريم حربــــى ج ج|علوم سوه

79|6|| هيم عىل محمد صبــــره|بــــر|عمرو محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5284|6 |هيم شتـــ|بــــر|عمرو مصطفى  ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

8o2487 ى|محمد محمود  حمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

35o288 هيم|بــــر|لدين محمد |م |لرحمن عص|عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

444624 م|لش|لسيد |لمنعم |ن نبــــيل عبــــد |رو ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

85747| ى ميخ لس حني  ى|كي  ئيل حني  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

425o4o هيم|بــــر|هيم محمد فهىمي |بــــر| |ليند |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|7||3| حمد|لمحسن |حمد عبــــد |لمحسن |عبــــد  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4466|| سكندريه|ل|بــــ |د| هيم محمد|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد 

332o2o لسيد|لسيد |رق |جر ط|ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6759o9 ن|حمد عن|هيم |بــــر|رغده محمد  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

|58388 عيل محمد|سم|ندى محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4o|o43 حمد محمد|محمد مصطفى محمد  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

833378 در فضل محمد|لق|تـــ عبــــد|هيبــــ ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|34446 لمهيمن حسن|خلود عربــــى عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

328373  محمد|عبــــد
ى
لرحمن بــــشي  محمد دسوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف
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2242o8 ى محمد عىل|دع ء محمد حسني  تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

32o854 لجليل مصطفى يوسف|هر عبــــد|عىل م ى شمس حقوق عي 

428362 ه عبــــد | لمجيد مصطفى مسعود|هلل عبــــد |مي  |علوم طنط

83656| قوس|جوزيف صبــــري قري| ريتـــ دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

45o623 مه رجبــــ يونس|س|ره |س ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|48639 ى   |لسعيد |مه |س|حني 
ى
لمهدى|لدسوق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

22|7o2 لمقصود|لسيد عبــــد|لسيد حسن | لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

648997 حمد|للطيف |د عبــــد|رس فؤ|ي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

43534 ى عبــــد |دع در رحيم|لق|ء حسي  هره|لق|صيدله 

6|2245 ن|لرحمن خليل وهد|لرحمن عبــــد|أيه عبــــد |هندستـــ طنط

9|96o8 للطيف |حمد عبــــد|حمد عىل | ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|5|826 هيم|بــــر|لسعود |بــــو |دل |مل ع| ن|سو|بــــ |د|

685739 ى عىل |لحس|عيد | رن ى|لحس|ني  ني  لشيخ|بــــ كفر |د|

226|7| هيم|بــــر|ن محمد |محمد حسنى عثــــم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

695887 هيم منصور|بــــر|ح |لطفى لطفى نج ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

||9449 رق مصطفى محمد|ندى ط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

35|387 م خليل|لسل|ء سعيد محمد عبــــد|صف ى شمس طبــــ عي 

4266o6 لرحيم عىل محمد|رقيه محمد عبــــد سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

9|93o9 ى عىل |ف طمه زىك حسي  سيوط|علوم 

||7|65 هيم|بــــر|رص يسن |ليىل ن تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

6|798o هر حسن عبــــيد|نعمتـــ حسن ط ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

64||o بــــوزيد عيسوي|لح رجبــــ |تـــقوى ص لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

346|65 ى  لم|بــــوس|سيد صبــــري سيد حسني  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

238o|o لحميد محمد|ح عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|رس| هره|لق|ره |تـــج

759283 يدعبــــد |بــــو |بــــ محمد |يه|منيه | ى لمجيد |لي 
ن|حس

لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

638|o7 ج|هيم ح|بــــر|حمد محمد محمد |عمر  زيق|لزق|بــــ |د|

5|7242 ي|لق|آيتـــ حسن عىلي 
ضى معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|33o59 م حسن محمد حسن|حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|24o3 رق محمود محمد زىك|حمد ط| |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

427829 لعدل|حمد |يدي رسىمي محمد |ه |بــــ طنط|د|
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|35666 حمد|هلل |ء محمود عبــــد |شيم هره|لق|عه |زر

4243|7 لقوئى|للطيف |عمر محمود محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

8843o4 هلل  |ل عبــــد|ن كم|د ن|ميل سيوط|تـــربــــيتـــ 

|45953 مصطفى محمد| فريده رض ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

682749 هيم محمد يوسف|بــــر|ر محمد |من لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3354|2 ن|لمول زيد|رس عبــــد|منيتـــ ي| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

534325 لدين محمود |ح |رق صل|لدين ط|ح |صل
ن|سليم

عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

756o7| حمد فريد| |طمه رض|ف لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

478234 حمد|سمي  حسن حسن سيد | دين سكندريه|ل|ره |تـــج

696936 روق عىل محمود|حمد ف|زم |ح لمنصوره|طبــــ 

7o532 ن|ء محمود محمد سليم|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

246745 ل|حمد محمد جل|مصطفى  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

842266 حمد محمد فوزي بــــدري| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|545o9 ى سيد عبــــد  لعزيز|محمد حسي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

826773 س يوسف عىلي|م عبــــ|هش دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

897o99 ين  ضى |لق|لمجيد |لحمد عبــــد|بــــ شيبــــه |يه|شي  ج|ره سوه|تـــج

335453 ي|زينبــــ 
ي عفيفى

لسيد عفيفى سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

632883 هلل|هلل عىل عبــــد|هلل عىل عبــــد|عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

262o46 وى|لد عطيه طنط|حمد خ| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8o|625 ي قنديل عبــــد
لكريم|محمد مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

7|2783 ه ص لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|لح |ني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

29o|7o ى|لسيد محمد ل|حمد صبــــىح | شي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|28894 لدين بــــري بــــخيتـــ|محمد علم  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

88|556 هيم محمد |بــــر|رص |لن|محمد عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

422772 ى حسن زهر| |ند ن|حمد حسي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

2|83| روق مصطفى|هلل حمدى ف|يتـــ | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

923|5 حمد|لدين |ح |لد محمد صل|خ ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

446365 مصطفى محمد رجبــــ خميس مبــــروك سكندريه|ل|هندستـــ 

283o53 ن|حمد محمود حلىم عثــــم|محمود  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |
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7o6o|| ح|لفتـــ|لمهدى عبــــد |ن |ندى شعبــــ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

254o5| وى|لطهو|ن عىل |هلل مجدى رمض|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7o2974 م|م|للطيف |هلل عبــــد |زينبــــ سمي  عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|o62o ى   حسي 
ى |مصطفى حمد حسي  ج|طبــــ سوه

8|45|4 ي 
لعيد محمد|بــــو|محمود مصطفى ي تـــمريض 

ي|معهد فنى
| لمنى

453389 لق  سعد|لخ|يوسف فتـــىح محمود عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

||786| ف عبــــد |محمد  حمد|لحميد |رسر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

8o3328 ى مر|د |لرحمن مر|عبــــد د|مي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

446866 ى مصطفى ف ى|حسي  روق حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

55792 ي محمد|ن ر|ء رمض|رس|
ضى ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

245383 لفتـــوح حموده|بــــو|ئى مصطفى |م| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

7597o| ى جمعه محمد يونس|ي سمي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

2|3992 |سم
ى
ح محمود عىل دسوق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|8277 ف عبــــد |ء |سم زى|لرؤف محمد غ|رسر بــــ دمنهور|د|

439o69 ىس|لعبــــ|حمد |س |ح عبــــ|يوسف صل ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

248588 بــــو سكينتـــ|م |لسل|حبــــيبــــه حمدى عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

534|oo ن|ء عبــــدربــــه محمود عش|نجل ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

8|25o2 لرحمن|هر عبــــد|عىلي م| روفيد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|558|| رق محمود محمود|طه ط ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|476o7 لعزيز|لدين عبــــد |ح |رق صل|لدين ط|ح |صل ن|حقوق حلو

524746 فظ|لح|لرحمن محمد عبــــد |حسن محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

|76442 م|لسل|مه محمد عبــــد |س|سندس  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

88o|96 ه |لل|ن عبــــد|م محمد زيد|حس سيوط|هندستـــ 

35o836 هلل محمود محمد مرىس عوض|هبــــتـــ  |تـــربــــيتـــ بــــنه

236|5| |لحميد |لق عبــــد|لخ|لدين عبــــد|حمد نور|يه |
لتـــكيه

هره|لق|ره |تـــج

7||6o2 لرحيم|لمرىس عبــــد |لتـــميىم |فع |لش|محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

877478 ن |لم فرح|حمد س| |دين سيوط|بــــ |د|

4554|8 محمود محمد محمود جويىلي ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

5||229 بــــو عيد|لرحمن |لرحمن رحىم عىل عبــــد |عبــــد  تـــمريض دمنهور

8625| حمد|رس سيد|لد خلف ف|خ ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر
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89o239 ى محمود عىل مهنى |ي سمي  سيوط|بــــ |د|

353559 جرجس ممدوح سمي  عزيز ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

785576 ن|يرينى فوزى فلتـــس قزم| عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ 

685o89 |لسق|حمد |تـــه |ئد محمود شح|ر لمنصوره|حقوق 

|37776 ى ك|نوبــــ س|بــــ| مل|م بــــشر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

3|847o م عىل|م|رق |خلود ط |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7933|3 لم|لحميد س|رقيه محمد عبــــد  سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|نظم بــــ

5o5696 زي|غ| زي زكري|غ| زكري لشيخ|بــــ كفر |د|

432823 ل|د غ|تـــم حم|ء ح|لشيم| |طبــــ طنط

|3o583 ف سعيد سيد| |لي|د رسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

522|43 حمد|لسيد محمد سيد |د |جه |حقوق طنط

|69629 بــــتـــ|ل عىل ثــــ|ء طل|ل| رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

484793 ى|لرحمن محمد سيد حس|عبــــد  ني  سكندريه|ل|ره |تـــج

496695 ى حسن سليم ح|ي رس|سمي  بــــ دمنهور|د|

|26o33 لجليل|محمد مصطفى عوض عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6o2o|o عيل عيس|سم|حمد |عيل |سم|ره |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

777932 ى محمد مصطفى فرم|ي وى عىل|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

475oo |
ى
حمد ربــــيع حسن دسوق هره|لق|ره |تـــج

93|63 ي|لي |لع| ن|عيل سليم|سم|كريم سعيد  رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6o8||3 س|هيم عبــــ|بــــر|لد |طمه خ|ف لمنصوره|بــــ |د|

362594 م خرصى|حمد سل|جر |ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

437457 هر|زى ز|لدين حج|ل |محمد جم لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

3326|6 ح محمد عطيه|لفتـــ|ن عبــــد|محمد رمض |ره بــــنه|تـــج

444o54 جر سعد عبــــدتـــ يوسف عمر|ه لشيخ|بــــ كفر |د|

43o793 ف|حمد خل|لق |لخ|مه عبــــد|س|منيه | |تـــربــــيتـــ طنط

254o38 لسيد جمعه|م محمد |حس ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4o4838 حمد|لنبــــى |زم محمود عبــــد |ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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9255|| سحق  |بــــيتـــر صبــــرى صبــــىح  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

32|469 هلل محمد عزتـــ بــــيوم|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

76|36o ف مصطفى محمد|محمد  رسر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

78|329 دريس يوسف|ء محمد |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7998| تـــه|لسيد محمد شح|رص |محمد ن هره|لق|حقوق 

245689 هيم|بــــر|حمد |محمد سمي   لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

338226 لغنى|هيم عبــــد|بــــر|لطوجى |لد |محمد خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o76o5 لسيد محمد سعيد|جدى |م م|بــــس لمنصوره|حقوق 

7||67| لمرىس قوره|لمنعم |م محمد عبــــد |حس ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|34633 حمد محمود سيد يوسف| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

||9o5| لسيد|هلل محمد عىل |كريم عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

337682 لجوهرى|لسيد |م نبــــيل فتـــىح |حس |ره بــــنه|تـــج

76|49| لسيد مصطفى|رحمه محمد  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

446244 محمد حسن محمد عىلي جوهر ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

|45o29 مد|لكريم ح|لد خليل عبــــد |خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

322|8 |د |لجو|د سيد عبــــد |لجو|لدين عبــــد |ء |بــــه
هيم|بــــر

 |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

5|6o3o ى عيد رمض بــــوشبــــك|ن محمد|حني  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

43|773 ف محمد غلوش|نبــــيل  رسر |صيدله طنط

5|682| ر|منيه صبــــىح محمد عم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

2o957 عيل|سم|لرحمن حسنى مصطفى عبــــده |عبــــد  هره|لق|حقوق 

9o|9|3 حمد |حمد خليفه |حمد | ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

35645 ف عبــــد |حمد | لفضيل محمد|رسر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

649|o محمد عىلي حلىمي تـــوفيق لفيوم|عه |زر

424o2 ر|حمد سمي  رزق منصور نص| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

772884 م عويضه|لسل|مصطفى محمود عبــــد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

9|2586 حمد |هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر| ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

52o76| ي|لمنعم يوسف بــــلتـــ|لد عبــــد |ء خ|آل ج  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

33|529 محمد متـــول عطيتـــ| دين |بــــ بــــنه|د|

24646 ي عبــــد | لنبــــي فرج تـــعلبــــ|نىح  لفيوم|لعلوم |ر |د
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26|5|2 عر|لش|لسيد |ل |حمد كم|رس |ف | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|33983 لعظيم شلبــــى عىل|عمر عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

449o69 مل أنيس زىك|مل فهىم ك|ك ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

675699  غ|هيم |بــــر|م فكرى |سلىم حس
ى
نم|لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

5|o5|8 |لد محمد نج|محمد خ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

2684|9 هلل|ح عبــــد|لفتـــ|ل عبــــد|محمود جل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

49589| بــــه|بــــسمتـــ ظريف سعيد ظريف خر بــــ دمنهور|د|

6o76o| لبــــسطويس|رى |لبــــ|ء محمد عبــــد|رس| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

883768 فظ |لح|وى عبــــد|لد تـــق|لطيبــــى خ|محمد  سيوط|حقوق 

238469 لسيد|روق |ح ف|سميه صل سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

5|4248 لصبــــروتـــ|لمحسن |ن محمد عبــــد |جيه سكندريه|ل|بــــ |د|

84|343 جر عىلي محمد عىلي|ه دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

62o7o4 ن|للطيف سليم|أمل عىلي عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

792864 رص محمد سليم|لن|م عبــــد |ريه |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|44567 ى رفعتـــ محمد عبــــده|لرحمن خ|عبــــد  لد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

493|92 ئى|لبــــي|هيم |ل إبــــر|لع|رق محسن عبــــد|ط بــــ دمنهور|د|

682456 ى محسن غ|ي ن|لحسينى رسح|نم |سمي  لمنصوره|طبــــ 

762664 ئ |لبــــه|ن |ء عثــــم|م عل|حس ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

24|9|9 ش|بــــورو|ء سمي  محمد |ول هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o973| لجندى|مد أحمد |م ح|ريه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

229886 يمن محمد يوسف محمد| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

2|67|2 ل محمد بــــدر بــــدر|بــــتـــه|يمن | ى شمس|د| بــــ عي 

|2o|3o ى هل يف محمد حسي  ه رسر ل|ني  ى شمس|تـــج ره عي 

845992 |لوف|بــــو|لق |لخ|زم محمد عبــــد|ح ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

878oo4 ل سيد عبــــيد  |يه جم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o|93| ن طه محمد معجوز|رو ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

267546 مل محمد موىس|ء عىل ك|رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

528899 لسيد موىس|ل |محمد جم سكندريه|ل|هندستـــ 
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|65867 ء محمود حسن محمد|شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

858o2o لسميع محمد|ر عبــــد|ريج مختـــ| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

832477 ن|س عمر|رحمه محمد عبــــ دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4|228o لسقوىط|لسعيد محمد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|69938 لطيف عبــــيد جورجيوس| رمي| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

46o7o9 لسيد|ن محمد فتـــىح محمد |نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|8oo5 ن|لق سليم|لخ|ر عىل عبــــد |من ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

67226 حمد|هلل |تـــ عىل عبــــد|ر شح|من لفيوم|نوعيتـــ 

54236o عزتـــ محمد مدبــــول عىل| ن|دي عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|44857 دل محمود محمد|هدى ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

27638 فظ|لح|ن محمد سعد عبــــد |حن هره|لق|بــــ |د|

777o54 ر محمد لطفى محمد|من زيق|لزق|عه |زر

77972o ي محمد |ن عص|يم|
وي|لسنط|م عىل مصطفى زيق|لزق|بــــ |د|

6752|| لرحمن محمود|دل عبــــد |درين ع|ن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

524555 ى نيوس موىس|رم|عجيبــــ جرس | مي  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

9o9237 ه |لل|محمود سعد خلف عبــــد ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

6o7249 ف فتـــىح |محمد  لسيد منصور|رسر ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

24o92| ف فؤ|محمد  د مرزوق|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

465967 ضي|لبــــل|لسيد |سعد | صبــــىح رض لمنصوره|حقوق 

83738| ي س|لبــــ|عبــــد| رش
ى
لم مدثــــر|ق ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

4928o7 لسيد سعد محمد عمر|محمد  تـــربــــيتـــ دمنهور

98o47 لرحمن ميهوبــــ|بــــ عبــــد|لتـــو|در عبــــد|لق|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

869549 مروه محسن عىلي محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77242| م|لسل|هيم محمد عبــــد|بــــر|رق |رأفتـــ ط ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

7|o|55 ه ي| لسيد حسن|رس |مي  لمنصوره|حقوق 

5|942o ى | ء رض|شيم ىط|لسنبــــ|محمد حسي  بــــ دمنهور|د|

92o8o5 حمد|لوليد عبــــده |لد بــــن |حمد خ| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

32o627 حمد|ر |لستـــ|دل محمد عبــــد|ع ى شمس|تـــج ره عي 

22|484 هيم|بــــر|لدين محمود |ل |نور جم|م |سل| ن|بــــ حلو|د|

6o7486 ليه|هلل غ|مه عبــــد |هلل سل|عبــــد  ي صىح طنط
|معهد فنى
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7755|6 لد فهىم خليل|مصطفى خ زيق|لزق|ره |تـــج

333|2| لرحمن موىس|هلل عبــــد|جر سمي  عبــــد|ه ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

5o843 بــــر|بــــر محمد ج|حمد ج| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

67899 هلل منصور|نوبــــ يشى عبــــد |بــــ| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o2686 مد محمد سيد|يه ح| ي|بــــ |د|
|لمنى

684|37 لفوه|لدين |مد شمس |حمد ح|ندى  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

833547 عيل|سم|للطيف |سلوي محمد عبــــد |نوعيتـــ فنيه قن

8|7||2 لد محمد محمد|حمد خ| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

89o7|o ى عبــــد|ي حمد |ل |لكريم جل|سمي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

7|o3|6 حمد|ح سيد |لفتـــ|مجد عىل عبــــد |رفعتـــ  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

6975|o تـــ مصطفى عقل قنديل|لشح|حمد | لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

697552 ى جميل |ي ى  |حمد |سمي  حمد|لزهي  لمنصوره|بــــ |د|

922|66 للطيف |بــــتـــ عبــــد|محمد ممدوح ثــــ سيوط|عه |زر

489o24 هلل عىل|هلل شكر عبــــد|يه عبــــد| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

777|o6 لدين مصطفى|ل سعد |يوسف جم ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

4943o| |لعط|بــــو |لعظيم |حمد عبــــد|حمد محمود | ره دمنهور|تـــج

446|4| ن|دى عمرو محمد سمي  محمد حسن سلط|ف سكندريه|ل|ره |تـــج

632486 يم|لد|حمد عبــــد |عيل محمد |سم|مريم  زيق|لزق|بــــ |د|

33o432 حمد رفعتـــ محمد|هلل مجدى |منتـــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9oo5|2 لرحيم |هيم عبــــد|بــــر|حمد | |ن|ر |نوعيتـــ موسيقيه قن

868|95 ي|مي  ن|
ى قديس|در بــــنى مي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

259|6o ء محمد محمود بــــدر|صف شمون|نوعيتـــ فنيه 

534647 ن|لح عثــــم|هدى محمد نصيبــــ ص عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

86259| هلل|حمد محمد محمد وهبــــ | د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

349737 محمد عىل محمود مبــــروك ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

27||25 طمه محمد حلىم محمد عطيه|ف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

27oo49 مر|لسميع محمد ع|بــــد عبــــد|حمد ع| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

32|867 تـــ عبــــد| حمد محمد|لعظيم محمد |مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

24869o مل درويش|حمد ك|هبــــه  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 
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3|2898 لد محمد رجبــــ|محمد خ |بــــنه| هندستـــ شبــــر

786373 يدي|لع|حمد محمد |لسيد |حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7o444 لمسيح|جد ميشيل عبــــد |رفل م|م ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

259226 هد|ل مج|ن كم|مروه رمض ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

78|53 ن شبــــل محمد محمد|يم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

45||o2 ر|عيل نص|سم|لمجد |بــــو|لمنعم |زم عبــــد|ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

845822 حمد|ح محمد |حمد صل| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

4469|o ن|لد محروس محمد سليم|عمر خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|46o5 عيل  |سم|حمد |رق محمود |ط سيوط|تـــمريض 

37o42o ي رس|محمد ه
ى|ن حس|ج سليم|ئى ني  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|3|9oo ل بــــطرس|مه جم|س|ردين |ن ى شمس|د| بــــ عي 

4362o| لمرىس|لعزيز محمود |رق عبــــد |محمد ط |حقوق طنط

49|76 لحكم محمد|لحكيم عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

445729 لسيد|لد حسن عبــــد |خلود خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

839o8o ي نش|م
ى
درس|تـــ نعيم تـــ|رق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

قرص|ل|لطود |بــــ

|6o29o حمد محمد صبــــيح|حمد محمد | ن|هندستـــ حلو

78454| ى |نوره هيم رزق|بــــر|ن حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

9o6467 مقبــــل نبــــيه خلتـــ | ندر|س ج|صيدلتـــ سوه

4474oo لفتـــوح|بــــو |حمد محمد |سلىم  سكندريه|ل|هندستـــ 

79|722 د مقيبــــل|لجو|لق عبــــد |لخ|محمد عبــــد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

679832 هيم شلبــــى|بــــر|هيم محمد |بــــر|عىل  لمنصوره|حقوق 

|3865| ى نور بــــدر |ي هيم|بــــر|سمي  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

4o47o لمؤمن|لجليل عبــــد |لسيد عبــــد |مه |س| ن|حقوق حلو

372548 حمد|لحفيظ صديق |جر محمود عبــــد|ه م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

8o83o| ل|لمحسن بــــل|ن عبــــد|رمض| مه ي|طبــــ 
|لمنى

623|2o ي أحمد متـــول عم ر|محمد خي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

436|7 لمجيد محمد|مريم عزتـــ عبــــد ن|بــــ حلو|د|

6o5o28 حمد|لسعيد |د |د عم|نه لمنصوره|صيدله 
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8||3|9 د|لجو|حسن محمد حسن عبــــد ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

4|9288 لمعبــــود محمد عىل|ر مرضى عبــــد |من ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

4|4775 لحميد عمر|ل عبــــد|ح هل|سم معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|72357  عبــــد |هيم |بــــر|ئى |هلل ه|منتـــ 
ى
لنبــــى|لدسوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

22989o لمقصود|حسن مصطفى سيد عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4882o7 مر|حمد ع|لسيد عىل |محمد رفعتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

832226 ي محمد|رص حس|زينبــــ ن
ئى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|6345 ربــــ مريز|لعزيز مح|رص عبــــد |ده ن|غ سكندريه|ل|حقوق 

4oo664 رص سيد محمد|ندى ن سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

479849 هر|حمد يوسف ز|يوسف  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

623o2| لجنيدى|ن محمد فتـــىح |ء شعبــــ|سم| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

83|4|3 لحسن بــــهيج محمد|بــــو|ء |عىلي ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

9|227| ف  حمد  |حمد عمر |لدين |رسر ج|حقوق سوه

36||o4 ل عىل عىل منصور|ء هل|رس| |علوم بــــنه

248344 |لور|بــــوبــــكر محمود محمد |ء |ل|
ى
ق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o7538 ل |لع|محمود محمد محمود عبــــد ج|ره سوه|تـــج

34o|32 محمود فهىم محمد معوض محمد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26245o محمد ممدوح محمد محمد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|4369 وى|لششتـــ|يدى أحمد محمد ربــــيع أحمد |ه |نوعيتـــ موسيقيه طنط

523383 حمد|لمنعم |مه مدحتـــ عبــــد |س| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

69|836 بــــومسلم عىلي|محمود عىل  لمنصوره|حقوق 

6o35o8 للطيف|حمد عبــــد |دل |محمد ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

35o24 بــــو عىل|له محمد |ل|م عبــــد |حمد هش| هره|لق|هندستـــ 

923o79 ى |حمدى موىس محمد  مي  ج|ره سوه|تـــج

7863|o هيم|بــــر|غبــــ |هيم ر|بــــر|كريم محمد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

8653o6 هيم عىلي|بــــر|حمد |هلل |عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

27337 لحليم محمد|دل عبــــد |ع| هند|ش ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

766973 بــــ|لعبــــد حج|ده |محمد نبــــيل حم ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

432626 حمد درويش|ر |لغف|ره محمد عبــــد |س ي صىح طنط
|معهد فنى
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34494 حمد|ن عىلي حسن |يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

643675 زق منصور|لر|ل عبــــد |ره جم|س زيق|لزق|بــــ |د|

|65|9| هلل|ء محمود محمد قطبــــ عبــــد |رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

455635 هلل|بــــ محمد عوض |أمينه محمد دي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

372733 لمنعم|لمنعم فتـــىح عبــــد|ئشتـــ عبــــد|ع |حقوق بــــنه

|77396 وى|لسد|لسيد |هلل |لرحمن مدحتـــ عبــــد |عبــــد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

249842  عبــــد|يه|يه |
ى
رثــــ|لو|بــــ شوق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

263849 لسيد مصيلىح| |ل عط|تـــ جل|ي| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

34o243 ء سعد محمود محمد|رس| عه مشتـــهر|زر

77o737 |لمقصود |حمد عبــــد|لمقصود |منيه عبــــد |
عيل|سم

هره|لق|ر |ثــــ|

77989o نسمه محمد محمد محمد ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

825|97 س|لربــــ عبــــ|د|بــــد ج|ء ع|سم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|655|7 ل|لع|م عبــــد |لسل|طمه عطيه عبــــد |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|5236 حمد|لدين سيد سيد |ل |ن محمد كم|نور هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o46o2 كر |مدحتـــ محفوظ فهىم ش ج|صيدلتـــ سوه

69o66 ي يىحي|ل عبــــد |ء جم|رس| لمنىح  لفيوم|بــــ |د|

68|372 لس شنوده نجيبــــ حبــــيبــــ كي  لمنصوره|بــــ |د|

3|3756 ج  جرجس زىك|روبــــي  ن ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

76o34| لمطلبــــ|هلل عبــــد |رص عطيه |لن|سيف عبــــد  |حقوق بــــنه

234428 م سيد سيد|محمد عص ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

645|o2 لمرىس حسن|دى |له|دى محمد عبــــد |ه ن|سو|بــــ |د|

344266 رس محمد محمود|متـــ ي|س| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

89o|78 محمد حسنى محمد سيد  سيوط|بــــ |د|

8o|5o9 لعزيز|نور عبــــد|هند سمي   ي|علوم 
|لمنى

254567 ح أبــــو عجينتـــ|لفتـــ|ر عبــــد|لستـــ|محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

677757 لعظيم غزى|حمد حسن عزتـــ عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

368795 قتـــ ع| لطوجى|دل سعيد |رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

69785o لعبــــيس|لحليم |لسيد عبــــد |ء شحتـــه |رس| لمنصوره|صيدله 

89o9oo ي|
ي |ظ عبــــد|منيه سيد ئى

لغنى سيوط|بــــ |د|
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2|625| ق|لدين حلىم خليل عىل |ء|عمر عل ئى|لي  ى شمس هندستـــ عي 

6|2946 حمد يوسف|مجدى مصطفى سعيد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

5o85|o حمد خميس حلىمي سليم حسون| سكندريه|ل|طبــــ 

868425 لرحيم|هيم عبــــد|بــــر|حمد |كريم  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

4o67|o عيل|سم|حمد |روق |نوردين محمد ف إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

8o2496 ي عم
د عىلي طلبــــه|مصطفى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

6o455o ئى|لفخر|د عىل |جده محمد فؤ|م ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

78o359 ى  هلل محمد|مه عبــــد |س|نرمي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

898|7o هلل  |محمد صبــــرى رجبــــ عبــــد سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

776684 رق عطيه محمد|هدير ط زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|7o93 لفضل مصطفى|بــــو|يوسف عيد  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

32493o لنرص|بــــو |حمد محمدين |هلل |عبــــد |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

7663|5 |د جمعه |لسيد ج| |جر رض|ه
ى
لدسوق ي صىح ري

ضه بــــور سعيد|معهد فنى

526376 ى ح م|مد عل|محمد محسن حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|32968 ى سيد محمد ص|شيم لح|ء حسي  ى شمس|زر عه عي 

35|349 ن|سيد حسن سليم| ء محمد رض|سم| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

6|4|86 لمرىس نصي |رم |لمك|محمود أحمد أبــــو |هندستـــ طنط

643423 لنجيىلي|هيم محمد |بــــر|فرج | مه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|43| ن|د سعد سليم|عبــــي  عي ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9o6|78 وى |لص|ذل |لش|كريم محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|2524 تـــه|حمد شح|لسيد سيد |عيل |سم|ن |نوره لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

363285 حمد|لح عىل |علوى ص ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

299755 لفضيل حسن محمد|مرصيه عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

337884 هر مسعود مشعل|حمد م| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|37459 ى| حمد محمد محسوبــــ حسي  ن|صيدله حلو

|26978 لجندي|حمد عىلي |لد |ره خ|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

48524 د|د محمد مر|ريم مر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

628|89 لسيد|عيل |سم|لمنعم |كريم مصطفى عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

453892 لرؤف|هلل عىل عبــــد |د عبــــد |لجو|عبــــد | ند لشيخ|بــــ كفر |د|
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23866| لعزيز|مه فتـــح عبــــد|س|ء |دع ن|فنون جميله فنون حلو

2|6|3| حمد|محمود مجدى غريبــــ  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

236|56 يف ثــــ| بــــتـــ منصور|يه رسر ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

287o| تـــي  يوسف مجلع لبــــيبــــ|فلوبــــ ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

852585 لرحيم|حمد محمود عبــــد| |دين سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

56636 ل ذىك محمد|حمد جم| حقوق بــــنى سويف

5|853o ر|لنج|م محمد محروس عىل  بــــ دمنهور|د|

||66o| ن|يوسف سيد محمد سليم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

685oo| ن|دى عثــــم|لن|ن مني  يشى |يم| لمنصوره|بــــ |د|

434394 لشيخ|لحميد |طمه وحيد عوض عبــــد |ف |بــــ طنط|د|

35483o ى  ى|حمد ش|رحمتـــ حسي  هي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

359|29 ف عبــــد|محمد  هلل محمد|رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

334283 بــــ بــــطرس مسيحه|يه| |بــــول ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|65894 يم محمد|لد|نور عبــــد |ن |نوره دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

325779 ى محمود|طمتـــ ع|ف طف حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

82o654 لمتـــجىلي|سم عىلي عبــــد|مؤمن بــــ ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|33534 ك|لمل|هر عبــــد |جون جرجس م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

34|326 حمد عطوتـــ سعد متـــول|هيم |بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

448825 رى|لقم|ن |لسيد رمض|جده |م |نوعيتـــ فنيه طنط

8675|2 حمد حسن|حمد محمد | سيوط|عه |زر

8787o3 ين بــــدوى خلف حسن  شي  سيوط|علوم 

7||7|6 |ورى محمد محمد عبــــده ند|لمغ|محمود  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

6o33o6 ئى|لعن|مسعد محمد مسعد  |ره طنط|تـــج

|68247 ين رض لسعود|بــــو|لضوى |محمد | شي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

254245 لسيد تـــرىك|دل حمدى |تـــفى ع ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

44o724 ي|هيم |بــــر|لسيد |سنيتـــ طه 
لصيفى لشيخ|عه كفر |زر

97|4| لد|ل عىل محمد خ|جم ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

7o6386 د محمد|دل محمد ج|يه ع| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

34232o حمد|جر فوزى محمد |ه ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 
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267o58 ى ل|ن غبــــري|مجدى يون| يوستـــي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

285424 وق محمد  حمد عىل|رسر ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|777 لحسن محمود|بــــو |هيم |بــــر|محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89o894 مر سيد |م رجبــــ ع|له| سيوط|تـــربــــيتـــ 

846|53 ي طه 
هيم|بــــر|حمد |مصطفى ن|سو|حقوق 

66|67 ح|حمد صل|حمد محمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|2959 لمهدى|ل  محمود |ء مصطفى جم|دع |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|6|399 بــــ محمد عىل|لوه|هلل عمرو عبــــد |منتـــ  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

844755  ذىكي حسون
ى محمد حسي  ن|سو|بــــ |د|

63468o لجمل|لمنعم عليوه |هيم عبــــد|بــــر|حمد | زيق|لزق|هندستـــ 

7o285 لدين عمر عىلي|د |م عم|وئ لفيوم|علوم 

87o265 ى|ء رمض|سم| ن حسن حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6o|29o ى عبــــده زهموم|بــــو|لمنعم |فطيمتـــ عبــــد  لعني  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

254398 |بــــر ند|لمنعم ج|يه حمدى عبــــد | ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

45o2o2 لرشيدى|هيم محمد زىك محمد |بــــر| |هندستـــ طنط

||953| حمد|سعد |ده |محمد طبــــوز هره|لق|ره |تـــج

7o|4o| زق|لر|رق مسعود محمد سعد عبــــد |ط لمنصوره|بــــ |د|

24|8o9 طرج|لق|سلوى سعيد زغلول محمود  هره|لق|حقوق 

6|9322 بــــينى عىل خليفه|حمد محمد | لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

643o74 لصمد|رق أحمد محمود عبــــد |ء ط|ند زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

683o46 حمد|لسيد سيد |حمد |لد محمد |خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

348o65 لم|لم محمد س|محمد س ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

6|2885 ي|ر
هيم متـــول سعده|بــــر|مصطفى | ئى لمنصوره|حقوق 

54|664 ج  محمد عوض|هيم ن|بــــر|نس | ره دمنهور|تـــج

33o485 زى|ن حج|يتـــ حمدى سعيد رضو| |تـــربــــيتـــ بــــنه

633367 لسيد حسن|حمد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

35443o لح|لح محمود ص|رص ص|ندى ن |حقوق بــــنه

479|6 لسيد|لرحمن ممدوح محمد |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44oo3 ى |حمد | ى|حمد |مي  مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|7o423 لس رض ق صليبــــ|سح|نصيف | كي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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828|32 ه ج| لحمد|بــــو|لمجد |بــــو|بــــر |مي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

227886 بــــسمه مرىس محمد مرىس ى شمس|زر عه عي 

335985 لسيد|يتـــ جميل محمود | ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

8994|| حمد |يه محمود سيد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

682o| هلل|بــــرين ممدوح محمود عبــــد |ص لفيوم|تـــربــــيتـــ 

3|548o حمد|ج  محمود |طمتـــ ن|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

623895 تـــى|لبــــجل|لحسينى |هر |محمد م| رن زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

6|37|9 م|لعزبــــ سل|لم محمد |محمد س زيق|لزق|ره |تـــج

||6o62 غبــــ|سحق لويس ر|مز |ر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|2|638 زق قطبــــ|لر|طف عبــــد |بــــسنتـــ ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

768||o موئى|لسل|حمد |حمد محمد |س |ين| لعريش|تـــربــــيتـــ 

8357o2 لد محمد عىلي|طمه خ|ف ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

6o5o4 د رئيس محمد|مه عم|س| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

6||4o3 لمشد|هر محمد |ط| رن لمنصوره|صيدله 

6o949o بــــ|لوه|تـــ عبــــد |لشح|ن |ء أحمد حمد|آل |تـــربــــيتـــ طنط

265964 لبــــديع يوسف|ىط عبــــد |لع|سيف حمدى عبــــد |ره بــــنه|تـــج

69635 لسيد|هيم نرص |بــــر|يد |ز لفيوم|طبــــ 

9o4oo5 محمد قدرى محمد فريج  ج|طبــــ سوه

244684 محمود حسن محمد عىل ن|هندستـــ حلو

296642 هيم خليفه|بــــر|وى |حمد ص|جر |ه ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

249886 بــــ|لرؤف محمد خط|بــــ عبــــد|خط| لي|د ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4479o9 ى محمود مصطفى ك ل|لع|مل عبــــد|رني  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

4|389 لفضيل|مد عبــــد|ضى ح|رس ر|ف ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

34o673 ى| ء رض|سم| بــــيومي محمد حسي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

422|66 م صبــــرى بــــلبــــل|ء هش|هن |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

227595 ى عبــــد |لسيد ل|ح |منيه صل| لنبــــى|شي  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

92o439 حمد |لحسن |بــــو|لحسن محمد |بــــو | ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

4o85o9 لم مسلم محمد|لسميع س|حمد عبــــد | |ره طنط|تـــج

7|o|96 وى|لص|لمجد |بــــو |فيصل محمد عبــــده  لمنصوره|حقوق 
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73298 نم|حمد سعيد محمد غ| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

|5|363 ى خ|ي ج|لد عبــــده حسن فر|سمي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

59767 ى|حمد عبــــيد عبــــد | لحميد حسي  حقوق بــــنى سويف

754283 لدين محمد عوض جوده|ن محن  |نور عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8|93|o بــــر محمد حلىمي|يه ص| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

684733 ن|لسيد عن|حمد |لسيد | |نور لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

895869 لبــــدرى |ء مهدى عىل |وف دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

534572 ى ين محمد محمود حسني  شي  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

2439|9 لم|ص س|حمد سليم قن| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

356329 نم|لرحمن فتـــىحي محمد مهدى غ|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

86|775 ذلي عىلي|لش|زم محمد |ح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7o9533 هلل|لمرىس عبــــد |هر محمود |عمر ط ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

752443 حمد|لسيد خرصى |محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

8o9697 حمد|بــــ |لوه|رص عبــــد|صفيه ن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

43542o ل|لع|لسيد محمد عبــــد |ن |يم| سكندريه|ل|طبــــ 

52|366 ى قريطم|يم| ن محمد عىل حسني  تـــربــــيتـــ دمنهور

7527o6 لحميد حسن يونس محمود|عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7o5o99 ى|زى حس|لمعىط حج|ره صبــــىح عبــــد |س ني  لمنصوره|طبــــ 

6|9855 لعيسوى|هيم |بــــر|هيم |ن محمد إبــــر|إيم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

495o7| لرسول|هلل عبــــد|هر عبــــد|هلل م|عبــــد  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

5|747 هيم|بــــر|لدين عطيتـــ |ل |ء جم|دع أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

7723o2 وق محمد جوده عبــــد  لسيد|لعزيز |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

783374 لسيد|هيم |بــــر|هيم محمود |بــــر| زيق|لزق|عه |زر

|278o6 حمد زىك فهىم|مريم  هره|لق|ره |تـــج

722o5 ى رمض|ي ن محمود تـــوفيق|سمي  لفيوم |تـــمريض 

838489 حمد|حمد محمد |ر |من ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

3o244 حمد مرىسي يوسف|ء يوسف |رس| هره|لق|علوم 

88oo46 جد موريس ذىك |ير م|م سيوط|صيدلتـــ 

76|566 حمد يونس|لحليم |بــــ محمد عبــــد |مه لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

5o29| ض محمد|بــــ ري|لتـــو|لدين عبــــد|ء |عل ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 
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|4|o9 م سعيد تـــوفيق|د هش|زي دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

696974 ىطي|لع|م عبــــد |لسل|مجدى محسن عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

493437 ي
 عىلي  أبــــوص|لدين |ء |ضى

ى لح|لحسي  بــــ دمنهور|د|

87o549 ي محمد ر
ي|محمد تـــفى

ضى ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

45|423 ه|هر عبــــد |محمد ز لقوى محمود عمي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

4755o6 هيم|بــــر|لسيد محمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26542| ى سند|م محمد حس|سل| ني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

823o87 لرحيم|لمقصود فوزي عبــــد|ء عبــــد|شيم سيوط|ره |تـــج

438635 مد|لعزيز فريج ح|لعزيز محمد عبــــد |عبــــد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

253o99 لسيد معوض عيد|ده |مي ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

75|7o8 شور|م محمد حسن ع|عص ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

|3|3o2 عىل محمد فوزى بــــكرى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

46233 لعزيز سيد|طف عبــــد|محمد ع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4993o هلل|منيتـــ حمدى محمد حبــــيبــــ | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

22o2|6 لرحيم|لرحمن تـــيتـــو محمد فتـــىح عبــــد|عبــــد وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

336673 هيم عش|بــــر|هيم محمود |بــــر|ندى  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

85725 ر|لستـــ|م سيد رجبــــ عبــــد |سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

239362 ي عز|لبــــ|لعظيم عبــــد |مروه محمد عبــــد
ى
ز|ق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

44626 حمد|ن |ل جعفرى عثــــم|ندى جم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|86o7 م|لسل|د محمود عبــــد |د عم|زي هره|لق|هندستـــ 

268447 لمليىح |لسيد |بــــر |يوسف ص ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

766258 |هيم عبــــد |بــــر|ه |لل|هلل مصطفى عبــــد |منه 
لرحيم

تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

692324 وى حسن محمد|لششتـــ|ندى  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

363835 مد محمود|محمود حمدى ح ن|حقوق حلو

|27638 ى فتـــىح مصطفى  حسي 
تـــفى ى شمس هندستـــ عي 

679984 |لنج|بــــو |هبــــه محسن حسن  لمنصوره|نوعيتـــ 

5||799 بــــ|ئى فتـــىح غل|محمد ه ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

6oo652 عمرو محمد أنور محمد أحمد |نوعيتـــ فنيه طنط
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539|44 محمد محمود مرىس بــــخيتـــ فرغىل |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

763425 لشيىمي|هيم محمد |بــــر|ء محمد |ل| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

9o98|4 مد |هيم ح|بــــر|حمد ممدوح | ي صىح سوه
ج|معهد فنى

222oo4 تـــ|حمد محمود بــــرك|م |سل|ن |حن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|774|4 ل|حمد محمد غ|لدين |م |لد عص|خ وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

623||4 ي|حمد |كريم مصطفى  لهريىح  ط|هندستـــ دمي

529o52 للطيف عرص|حمد مجدي عبــــد| سكندريه|ل|حقوق 

3|5873 هلل|هلل حسن عوض |هلل عبــــد|طمتـــ عبــــد|ف ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

4|5785 بــــوبــــكر|يه محمد مصطفى محمود | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

643|42 هيم|بــــر|حمد عىل | |ر|ي زيق|لزق|ره |تـــج

543|64 لجريدى|مل مصطفى |لسيد ك|م |سه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8438o هيم|بــــر|لعظيم |طف عبــــد |محمد ع ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

4|||87 ى|زق سليم|لر|ن عبــــد |مريم سليم ن حسي  |ره طنط|تـــج

6o28|6 ن|لمنعم محمود رمض|مصطفى محمود عبــــد  |بــــ طنط|د|

|944o لقوى خليفه|عرفه عىل عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

4|4447 لمليىح |ح محمد |د صبــــىح صل|جه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

287688 ي|يم|
زى محمد|ن حسن ئى شمون|نوعيتـــ 

6|6693 ر|لكس|متـــ رأفتـــ محمد |ر أس|من ط|بــــ دمي|د|

4o36o9 عيل|سم|سط |لبــــ|حمد عبــــد |بــــدر محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o8o69 لويسر|حمد حسن |لغنى |زينبــــ حسنى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

65496 هلل محمد|لحليم عبــــد |ر عبــــد |من هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

287554 ر حسن|لغف|هند سعيد عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

48|439 س منصور|د مجدى منصور عبــــ|زي سكندريه|ل|حقوق 

8oo5o| محمد وليد عصمتـــ فتـــىحي ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

4o8435 لرحمن محمد يىح|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد |ره طنط|تـــج

|3o844 رق رفعتـــ محمود محمد|محمود ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

49|9o7 حمد عسكر|مد |لسعيد ح| |ن|دي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

79o346 مد|حمد ح|ن |رمض| ند تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|o89 حمد محمد محمود محمد| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ
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|742oo ن|مروه عمر محمد رمض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|6o84| لشيخ|هيم |بــــر|لدين |م مىح |هش تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

5|o827 ن خميس|لد حس|ن خ|مرو لمنصوره|علوم 

494676 ن|لطح|د |كر رش|د ش|رش تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6o84o6 لد محمد عيد|عبــــي  خ لمنصوره|عه |زر

76o996 حمد محمود جودتـــ|مريم  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3||o|3 حمد حسن|محمد سمي   م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|38|49 لعزيز|م محمد سيد عبــــد |مز حس|ر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|9793 هيم|بــــر|مل |هلل ك|عبــــد| رين|م ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

42958o رتـــ|رتـــ بــــش|يكل صبــــرى بــــش|م |تـــربــــيتـــ طنط

6o8859 ح|لفتـــ|لسعيد عبــــد |هيم |بــــر|م  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|2234o مصطفى وليد محمد مصطفى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6|556o |م محمد محمود شط|سل| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|53386 هيم|بــــر|رس صبــــىح محمد |ي| ند هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

85o578 حمد بــــخيتـــ|هيم |بــــر|محمد  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

9o9o49 ى |مل |م سليم ك|محمود عص مي  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

487694 ن|ف رشو|رق محمود عس|محمود ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|75o53 ن نبــــيه|رص رمض|ل ن|نه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

789o36 هيم عىل|بــــر|حمد محمد | |ر|ي دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

22|25| لدين حسن|طف بــــدر|م ع|عص سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

32428| ري|لهو|مصطفى محمود غمري  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

898o62 يق جيد |ق ف|سح|نطونيوس | ج|ره سوه|تـــج

773398 د|للطيف عوض حم|ندى محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7o563o لفضل|بــــو |لسيد منيع |جد |حمد م| لمنصوره|هندستـــ 

478733 تـــى|لزن|لرحمن محمد |معتـــز مدحتـــ عبــــد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

83oo6 ي|حمد ن|هلل |م عبــــد |عص ج  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

63o436 لح عىل|لح ص|م ص|لسل|محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 
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75o827 نه|محمد صبــــيح محمد خش| سه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7|5397 بــــ محمد محمود محمد|يه|حمد | ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

48|893 لجليل|لعزيز عبــــد|لعظيم عبــــد|لجليل عبــــد|عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25679 ن|لجوهرى محمد عثــــم|جر |ه هره|لق|ره |تـــج

|22879 ل|ق غبــــري|سح|دى عزتـــ |ف يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

8o7763 حمد رجبــــ محمد|يه | ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

476|63 ى|لغنى |لدين عبــــد |ح |ن صل|رو مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o8o58 ي
لعجىم|لسيد |دل عبــــده |مه ع|س| |دئى زيق|لزق|عه |زر

84o8|2 ي زىكي|نش| رين|م
تـــ لطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

37o394 هلل محمد|ح عبــــد|ء نج|دع ج|بــــ سوه|د|

632225 ن|ل محفوظ سليم|كم| ن|سلف زيق|لزق|ره |تـــج

253|95 م|م|هلل |م عبــــد|م|ء |سم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

8|983 لمتـــجىل سعيد|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

378|| |مد عط|حسن ح| مه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||6564  عبــــد |محمود 
ى
حمد|حد |لو|لدسوق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5o59o5 روق عىل|حمد ف|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28735| د شعي |ل فؤ|كم| نور ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

68|625 ز|لبــــ|وى عىل |لشبــــر|مح محمد |حمد س| لمنصوره|هندستـــ 

8o|538 ي ع|
دل مني  جرجس|وجينى ي|بــــ |د|

|لمنى

636526 لحميد|لغنى عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|محمد  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

6469|| د|عمر أحمد أحمد  لوصيف متـــي  صيدلتـــ بــــورسعيد

76oo24 ه عوئى ع| |طف عط|مي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

349475 د|لم عو|مي س|هبــــتـــ س عه مشتـــهر|زر

429o|2 لسبــــىك|لىح |حمد عبــــد|روى محمد سيد | |ره طنط|تـــج

885285 ه |لل|حمد عبــــد|ل |رغده جل سيوط|تـــربــــيتـــ 

676|28 لزقرد|حسن | لظريف عط|مجد |هلل |منه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

78|2oo لسيد|حمد |نس محمد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

64642 ن|حمد رجبــــ عثــــم|رحمه  لمنصوره|حقوق 
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639|24 ي|لنبــــي |عمرو عبــــد
حمد مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

5o89|3 ح فرج رسور|حمد محمد صل| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

498o9| حمد شلبــــى|لسيد |سمر شلبــــى  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

83992o ي
ي فهد | دئى

ى
حمد|شوق ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

27373 لد شكرى محمد|جر خ|ه ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|83|8 لرحمن مصطفى|حمد عبــــد|م  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

7586|8 لح|شم ص|ن ه|محمد رمض ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

2396|9 لدين عىلي عىل|بــــ مىح |يه|هلل |ء |سم| هره|لق|حقوق 

256oo8 لقطبــــ رحرح|ن |يوسف سليم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|3|363 لرحيم|ل محمود عبــــد |مصطفى هل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4598o7 عيل|سم|حمد |حمد |حمد محمد |عمر  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3447o| وى عمر|حمد قن|ر محسن |من ى شمس| لسن عي 

233586 د محمود عىل|محمود عم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

688424 ئى|لقبــــ|ليىل رفعتـــ يىح محمد  لمنصوره|علوم 

325438 لس ع ى حبــــيبــــ|كي  طف بــــشر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

47555o يوسف طه محمد أحمد طه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

629o72 لسيد عطيه|حمد |منى  زيق|لزق|بــــ |د|

7o52o7 ن|لعوضى شعبــــ|رص محمد |محمد ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8||oo3 ى ري ض محمد|مريم حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

27|4|3 مر|تـــفى محمود بــــسيوئى ع شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

28698 رص نرص محمود|لن|ء عبــــد |عل ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

43577| بــــ|لنجيىل خط|خلود سعيد محمد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

832|26 ده|فتـــ وهيبــــ بــــس|بــــيشوي ر دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

48|o|3 مريم رزق مني  رزق يوسف سكندريه|ل|ره |تـــج

858888 نور|لحميد |فتـــ عبــــد|ميمه ر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

458|o6 حمد|للطيف طلبــــه سيد |خلود محمد عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69422o وى|لمك|حمد محمد محمد |محمد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

25869o لحميد بــــدير|لنبــــى عبــــد |مصطفى ثــــروتـــ عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

679326 لمتـــول شندى|غبــــ |لد محمد ر|محمد خ لمنصوره|هندستـــ 
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24o744 لمجد|بــــو|عيل |سم|د سمي  |ود هره|لق|حقوق 

759|o7 س حفنى|محمود مجدى عبــــ لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

4o4487 لمهدى|تـــه |لدين محمد شح|م |عمر عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28422o د|لدين محمد ج|ء|سهيله عل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

253568 لبــــرى|لجوهرى |طمه درويش |ف تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7564|8 عمر محمود محمود عىلي عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

84o244 حمد|حمد سيد |ن |جيه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7|244| ن محمد نسيم يعقوبــــ|رو لمنصوره|ره |تـــج

5935o لقوي|لمنعم عىلي عبــــد|هدير عبــــد ي سويف
تـــمريض  بــــنى

257872 فظ غنيم|عمر محمد ح ن|طبــــ حلو

6|54o6 د|مد عليوه عطيه حم|مد ح|محمد ح ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

52o392 ض|بــــوع|عيل |سم|ل |هيم جل|بــــلقيس إبــــر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

578o3 ى|له |ه حمد خلف حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

635799 ن|لعليم شعبــــ|لسعيد عبــــد|ندى رأفتـــ  زيق|لزق|نوعيتـــ 

|4845| هيم|بــــر|هر |لظ|خلود محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

648558 وى محمد|لشن|لسيد عىل |نسمه  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

5o8822 طف أبــــوزيد|محمد محمد ع لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

3532o6 |لبــــ|لنبــــى عبــــد|لمغنى عبــــد|محمد عبــــد
ى
ق لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

75473|  محمود عىلي|محمود ه
ئى تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

|5774| لمعبــــود عىل|ء حلىم عبــــد |ول هره|لق|بــــ |د|

9o7222 لعليم حسن |ح عبــــد|مروه صل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

924|97 هلل  |لحفيظ خلف |حمد عبــــد|ئى |م| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

244579 ى محفوظ|محمد حسن محمد حس ني  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

696975 عيل|سم|حمد متـــول مرىس |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

37428 |لعل|بــــو |يوسف وليد عطيتـــ  هره|لق|حقوق 

|542|9 س محمد عبــــده|يوسف محمد عبــــ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2|79o2 ف سعد |ندى  لمنعم|حمد عبــــد |رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

696783 لعيسوى|حمد سعيد محمد |مهند  ن|هندستـــ حلو

45|o69 جورى|لبــــ|لسعيد |لرحمن مسعد |عبــــد  |هندستـــ طنط
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64o582 حمد|لسعيد |هر محمد |محمد م زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

254389 ر|لجز|س |ء وجدى محمد عبــــ|ل| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

773|4o ى  لسيد|ن |حمد رسل|محمود حسي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7o5|35 وى|لقرص|لمطلبــــ |لعظيم محمد عبــــد |هبــــه عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

26o579 ر|ء حسن حسن مختـــ|رس| شمون|نوعيتـــ 

46o|39 حمد حسن هيبــــه|حمدى | رن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2644|o ه محمد عفيفى | لكريم|هيم عبــــد|بــــر|مي  |نوعيتـــ بــــنه

69394o محمود يوسف طه عىل سعيد لمنصوره|بــــ |د|

843878 حمد محمود موىسي|ء |رس| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

248558 ف عىل محمد قدح|منيه | رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

686644 هيم|بــــر|محمد محسن محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

86243o م|م|ل |لع|ن عبــــد|محمد شعبــــ ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

2|68|o لح|د حمدى ص|يدى عم|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

87oo27 ء حسن محمد نصي |لزهر| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|6787| م عىلي موىس|سل|ء |سم| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|52|78 يوبــــ عيد عىل|ره |س ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

864364 وي عىلي محمد|لكحل|هند  |هندستـــ قن

753833 ه مصطفى شح| ىط كريم|لع|تـــتـــ عبــــد |مي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

62979| هيم حسن|بــــر|هيم |بــــر|س |حمد عبــــ| زيق|لزق|بــــ |د|

6|62o4 بــــوستـــه|مد |مد ح|محمد ح دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

242848 هيم|بــــر|حمد |حمد عىل | ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

442362 لبــــدوى محمد|هيم حسن |لبــــدوى إبــــر| لشيخ|علوم كفر 

48583| تـــتـــ|مد شح|لد ح|آيتـــ خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|4627 لدين|هلل محجوبــــ محمد نور |عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9o8445 ذل |لش|لحميد |نور عبــــد|يه | ج|ره سوه|تـــج

24485 لمهيمن محمود شلبــــي|ح عبــــد|لفتـــ|عبــــي  عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

248226 لعفيفى|عيل محمد |سم|لد |منيه خ| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

9o2262 لسيد |م محمد |دهم عص| ج|ره سوه|تـــج
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4|334o لسيد|ل عىل فتـــىح |محمد جم تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

7o293o ى سمرى|نور |عمرو محمد  مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o2oo4 لحسن|بــــو |بــــودوح |ن |محمود رمض بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

647696 لمنعم منصور|لمنعم محمد عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

859322 ض|لعو|دي محمد عبــــد|ميمه ن| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

356373 هيم|بــــر|زق |لر|حمد سمي  عبــــد| |علوم بــــنه

7865o3 ن|رص محمدى محمد حسن شعبــــ|مريم ن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

477|66 ي |عمر عز 
ل|لع|حمد محمد عبــــد|لدين مصطفى سكندريه|ل|ره |تـــج

5|38|2 هلل|لسيد خلف |لسيد |حسن  عه دمنهور|زر

|597o6 ي|ر
مجدى محمد زويد| ئى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4|oo23 هلل|ك نرص |ئى صبــــىح مل|جورج ه |ره طنط|تـــج

456|9| ئى محمد عىل محمود قمحه|ر ه|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o6|2o فع|لش|حمد |حمد |ل |حمد جل| لمنصوره|ره |تـــج

3|3254 حمد|هيم محمود بــــدوى |بــــر|هبــــتـــ  ى شمس حقوق عي 

8|5968 يه محمد محمد سيد| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

62o937 لحسينى|لسيد |لسيد محمد |لرحمن |عبــــد  طبــــ بــــورسعيد

4||674 ل بــــيوم|ن كم|ن رمض|نوره |حقوق طنط

424768 هيم|بــــر|لمجيد |لرحمن عىلي حسن عبــــد |عبــــد  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

5|o829 ي|حمد |يمن محمود |هيم |بــــر|
ل|لسر بــــ دمنهور|د|

346235 لد مجدى محمود سيد|خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

429|24 لعرينى|م عىل محمد |م ضي|ريه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

476434 |ذلي محمد |لش|طف |لدين ع|م |حمد حس|
ر|لعط

|بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

866ooo م محمد|لسل|لحميد عبــــد|محمد عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

78397 لسميع|لسميع محمد عبــــد|هبــــه عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

33954| عيل مسلم|سم|ندى محمد مصطفى  |نوعيتـــ بــــنه

487295 يفه عمر حموده محمد رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|699|2 |لمنصف |يمن عبــــد |محمد 
ى
لدسوق  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|

كتـــوبــــر

542oo2 لنبــــى حميد|م صبــــىح يوسف عبــــد |حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85942 ن مجدى سعد نصيف|ري|م ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 
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486834 لتـــوئى حسن|ن محمد محمد |مرو دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

8|4632 دم|زي يوسف |محمد حج ي|هندستـــ 
|لمنى

4567|o لصعيدى|دل محمد عيد |شمس ع تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

8o2658 لمجيد|زي عبــــد|ن محمد حج|يم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

235928 ى|مه زىك ش|س|م محمد  هي  هره|لق|ره |تـــج

826526 عود|لد محمد عىلي ق|خ| رن دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

68o||5 للطيف محمود|مصطفى محمود عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o3726 ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|محمود عبــــد لمنصوره|ره |تـــج

83638| لصغي |حمد |ء صغي  |سم| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

2333o3 م سليم يوسف|رضوى هش ى شمس|زر عه عي 

34346 ى عبــــد |س لمول|لحميد عبــــد |ره حسي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

42|339 |لعزيز مو|در رزق عبــــد |بــــسمه ن
ى
ق لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

828653 ء بــــيومي شمروخ محمدين|شيم |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

25oo8| ه خ| ر|لنش|لد سعيد |مي  |صيدله طنط

|73634 لعليم سيد|محمد صبــــىح عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|64855 حمد|دل محمد |سندس ع ن|بــــ حلو|د|

242867 للطيف عىل حسن|محمود عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

897936 ه ك| هلل  |مل محمد حمد |مي  ج|ره سوه|تـــج

4o8944 ر|لعط|لرحمن |ن عبــــد|حمدى شعبــــ |بــــ طنط|د|

26739| لح|ء صبــــرى سعد ص|رس| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

436555 لعبــــسي|هلل |هيم عبــــد |بــــر|هيم |بــــر|ء |رس| |حقوق طنط

365724 ى|حمد عز| لعربــــ محمد حسي  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

|7583| لد محمد محمد|د خ|ي| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

425o58 لسيد|بــــدرى طه | ن|ر سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

86|797 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|بــــسمه  |نوعيتـــ فنيه قن

775469 لزينى|هلل عمرو محمد محمد |عبــــد  هره|لق|طبــــ 

62|77 هلل|ح عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |محمود صل ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

888524 لنعيم  |لدين عبــــد|حمد عز |مصطفى  سيوط|تـــربــــيتـــ 

6|o479 ي|ر
هيم سعود|بــــر| |يىحي| ئى لمنصوره|عه |زر

32|o9| ى محمد حسن محمد محمد حسي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 
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52387 لمجيد|حمد عبــــد |لقيوم |خلود عبــــد  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

752325 لرحمن فرغىل|لرحمن فرغىل عبــــد |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

29|4| حمد|حد عمر |لو|عمر عبــــد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

25984o ح|لفتـــ|لعزيز عبــــد|ن عىل عبــــد|يم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

43338o س قنديل|لسيد عبــــ|م |حمد عص| |علوم طنط

62685| مه نعيم عىل|س|مريم  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

92|o9| لرحيم |رص سيد عبــــد|مصطفى ن ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|6|3o لعزيز عطيه|لدين عبــــد |م |ليىلي حس هره|لق|علوم 

|36o83 ى عبــــد |ء حس|ل| لمنعم حسن|ني  ى شمس|د| بــــ عي 

242o72 وى|لسعد|حمد حسن |رضوى حسن  هره|لق|حقوق 

492468 لجلبــــى|لسيد |لسيد عىلي |حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2|6898 د|لجو|رس عبــــد|يمن ف|ن |جيل ى شمس| لسن عي 

8oo4o2 هيم محمد|بــــر|ل محمد |بــــتـــه| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

34|3o9 ى|بــــو |محمد طه  لفتـــوح طه حسي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

|42759 حمد حسن|بــــ رأفتـــ |رح ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

63837o ل متـــول عىل|محمد جم لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

5o2592 حمد بــــسطويس مصيلىح|نىح  | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

2|28|o دى|لن|م عىل |لرحمن هش|عبــــد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

66858 ى عم|ي د سيد رجبــــ|سمي  ج|بــــ سوه|د|

82o296 ى|حمد يوسف محمود حس| ني  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

45o547 ر|لجند|لنبــــى |محمد عىل عبــــد |هندستـــ طنط

494365 حمد نبــــوي يونس محمد| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|6|444 ين فتـــىح  حمد محمد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

|44555 سم|حمد ق|مد |حمد محمد ح| هره|لق|ره |تـــج

479283 لنور سعيد|دل فهىم عبــــد |ع| ندر|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2845|5 ى هل مه|ل جريس سل|كرستـــي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

9o7427 ى صل ن |ح تـــوفيق رشو|حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

267858 هلل|هلل محمود عبــــد|م عبــــد|محمد حس ي صىح بــــنه
|معهد فنى

344296 لجمل|د |بــــر عو|ل ص|هر جم|م ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر
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534o45 يف رجبــــ محمد عىل محمود رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9||474 ى محمد | ند|ر عيل |سم|حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

5||984 مه|هلل حسن محمد سل|حسن فتـــح  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

526993 بــــورسيع|لعزيز |لد عبــــد|محمود خ سكندريه|ل|هندستـــ 

||8822 حمد حسن|مل |م ك|طمه هش|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

23794 ى عبــــد |حمد عص| ى|م حسي  هلل حسي  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

9o83o ى عبــــد  لىح محمد|يوسف حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

92o33| لنبــــي |رق وحيد عزيز عبــــد|ط ج|عه سوه|زر

835o|7 هيم|بــــر|لقوي محمد |ء عبــــد|رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

772694 ع|حمد محمد رف|هلل |عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

36oo6o ى سيد مصطفى|محمد ع طف حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

434356 هلل||لحكيم عط|له محمد عبــــد|ه |ره طنط|تـــج

676o55 حمد رجبــــ|لسيد |حمد |ء |ل| طبــــ بــــورسعيد

88724| لرحمن |حمد عمر عبــــد|ء |شيم سيوط|علوم 

|245|6 هيم|بــــر|م وليد محمد فوزى |مر ن|بــــ حلو|د|

5|88o8 عيل محمد خورشيد|سم|ل |ء جم|لزهر|طمتـــ |ف ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

272329 لسيد جبــــر|بــــ |يه|عمر  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

847636 محمد سويس محمد نور ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

6|2976 وى|لشعر|لسيد |لرحمن |بــــر عبــــد |مصطفى ص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

226o54 حمد|لدين محمد محمد سيد |بــــ عز|شه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5288o9 بــــو شهبــــه|لسيد بــــسيوئى محمد |محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

342365 يزتـــ منصور فتـــوح رزق منصور|ف |علوم بــــنه

4o8368 د|لحد|جه |بــــوعج|لمنعم محمد |سعيد عبــــد |ره طنط|تـــج

9oo5o8 بــــسمه رفعتـــ رمزى خله  ج|بــــ سوه|د|

4o3o43 ر|لعط|م محمد محمد محمود |سل|مصطفى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7|o83o هيم عىلي|بــــر|حمد |محمد محمد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

9o6396 حمد مرىس |ل ممدوح |م| ج|بــــ سوه|د|

436826 ح|لمل|ح موىس |م صل|جر هش|ه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

62435o ل شهيبــــتـــ|لع|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |رأفتـــ  ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

4872o5 هد|هيم محمد مصطفى عىل مج|بــــر| سكندريه|ل|حقوق 
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|29767 حمد عىل|لرحمن عىل |عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6|5738 هيم حسن مصطفى|بــــر|صف |محمد ن ط|حقوق دمي

|34668 محمد حسن حنفى حسن ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

837576 فوزي خلف صديق| دين دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

69354o س|لعس|لدين رزق |حسن محمد مىح  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

235777 لسيد|لمنعم |هيم عبــــد|بــــر|خلود  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

26o|49 عيل سعيد عىل|سم|طمه |ف تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

2|9278 د|هيم فؤ|بــــر|محمد ممدوح  ى شمس علوم عي 

|36959 لمنعم محمود|حمد مدحتـــ عبــــد | ى شمس|د| بــــ عي 

346|43 ض|حمد ري|حمد محمد | |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

265875 يل|حمد محمود جبــــر نبــــ| |ره بــــنه|تـــج

6844o ى |رس| لمطلبــــ|حمد عبــــد |ء حسي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

446554 بــــو صقر|حمد محمد |حمد لطفى | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

28o6|9 ن|ن محمد عيد محمد سليم|مرو هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|43844 ئى عوض حسن|عوض ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o7497 سم|ئى ق|هيم كيل|بــــر|سم |دتـــ ق|غ سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

|499o5 لعزيز|شد عبــــد |يمن ر|محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

3422o2 ف|حمد عبــــد|رتـــ |س ي محمد رسر
لغنى |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع

وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

9ooo59 حمد |حمد |ح |محمد صل ج|ره سوه|تـــج

28o95| هيم|بــــر|لق |لخ|لق مجدى عبــــد|لخ|عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

525784 ى ى|لشهيد مرزق بــــش|مرزق عبــــد | مي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

772589 لمجيد عز|رس حفنى عبــــد|ء ي|لشيم| زيق|لزق|حقوق 

6838|4 لمجيد|ء محمد جمعه عبــــد |رس| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|52552 للطيف|ء سعيد مسمح عبــــد |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

428343 يد|هلل مصطفى ز|ء محمد عبــــد |رس| |نوعيتـــ طنط

4o29|5 رك|هيم تـــوفيق مبــــ|رص إبــــر|محمد ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

264747 م|هيم عل|بــــر|لسيد |لسيد سعيد |زينبــــ  ي|هندستـــ 
|لمنى

497686 حمد نعيم|مصطفى | ر|ي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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9728| ح|لفتـــ|متـــ عىلي عبــــد |س|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

794oo8 ندى عىل محمد تـــوفيق زيق|لزق|بــــ |د|

6845|| م|م|ل|مد |ر محمد عىل ح|من لمنصوره|علوم 

6|5253 لسميع محمد جمعه|بــــ محمد عبــــد |هيتـــ|م ضتـــ|ري/دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

33562o ل حبــــيبــــ|يمن كم|يدي |ه ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

26577 بــــ عىلي|لوه|لح عبــــد |حمد ص| هره|لق|عه |زر

286924 ى عبــــد|دى محمد |ف هلل|لسيد أمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

268927 نه|ن محمود طبــــ|رمض| نور ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

767438 رحمه مصلح محمد حسن ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

4o2o84 حمد حسن|محمد حسن مصطفى  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

435983 د كرشه|فؤ| بــــرين رض|ص سكندريه|ل|ره |تـــج

||9|77 ئيل|بــــ وجيه صبــــىح ميخ|يه|بــــيشوى  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

|33576 ي عبــــد |
مر|لحميد ع|يه مصطفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

249825 رق محمد خلف|ن ط|يم| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

64o|94 ن|لبــــن|هلل |لسيد محمد عبــــد|ل |نه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|97o4 ى هلل عبــــيد  |بــــ |جرجس ج| مي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

45996 هلل محمود|عمر عوض | ند ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

235o35 مؤمن ممدوح محمد حسن سيه|نوعيتـــ عبــــ

6||6|| ى عبــــد |بــــو |ن |هلل سليم|نسمه عبــــد  م|لسل|لعني  |عه طنط|زر

76o239 وى|لبــــبــــل|ض |تـــريك حبــــيبــــ ري|بــــ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

764||9 لبــــدري|لعربــــي محمد |لسيد |لسيد |ن |رو بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

9|6477 حمد محمد عىل | |رودين تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|8733 حه|حمد محمود فريد سم|محمود  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

853|9| ء محمد سيد محمد|سم| ي|علوم 
|لمنى

35o67| م جمعتـــ محمد|ن هش|نوره ى شمس حقوق عي 

876347 ه  |لل|حمد بــــخيتـــ عبــــد|لرحمن |عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

5o9852 تـــ|لكريم |لعزيز عبــــد|محمد عبــــد بــــومي  علوم دمنهور

237952 لعزيز عىلي زغله|حمد عبــــد|ن |عن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|55657 ن|ء محمد عىل محمد عمر|عىلي ى شمس علوم عي 

226o5 ن محمود عىل|حمد رمض| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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76o657 لحميد محمود|ء مصطفى عبــــد |رس| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

5o8|6o هلل|ن عبــــد |همستـــ محمد فوزى عثــــم سكندريه|ل|بــــ |د|

24693o حمد حنيجل|لد |حمد خ| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

54|945 لفضيل|زم عمر مسعود عبــــد|ح ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

68o2|2 ز|لبــــ|يز |ح ف|ء صل|رس| لمنصوره|علوم 

4|2693 لح|س ص|له حسن عبــــ|ه |بــــ طنط|د|

23|3oo لسيد|ح محمد |محمد نج هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62672 حمد محمود محمد|ء |سم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

628555 هلل|مد عبــــد |هلل ح|د عبــــد |فؤ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

26o2|o سيىل|لنور بــــ|ن وهبــــه عبــــد|ري|م ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

73954 حمد|ن |حمد شعبــــ|مريم  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

339786 ين رض ى| رسر قنديل حسني  |ره بــــنه|تـــج

97|23 نور يوسف يعقوبــــ|جد |م ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

48367o لسيد عيد|لدين محمد |ء |ء عل|رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8922|| س |حمد عبــــ|حمد محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

334666 ى |سيف  لحسن|بــــو |لدين محمد حسي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4||77| رم|لمك|بــــو |لسيد |يه نزيه | |بــــ طنط|د|

|5o43| لحميد|ل عبــــد |حسن محمد كم ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

237844 ل|لع|حمد عبــــد|محمد | سم هره|لق|بــــ |د|

64o4o7 ن بــــدوي|نس محمد سليم|مريم  زيق|لزق|بــــ |د|

8o8o27 حمد|ل زغلول |ء جم|لزهر| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

37|884 مه|لنبــــى سل|ل نبــــيل عبــــد|نه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9||547 شد |م ر|ل هم|لع|منيه عبــــد| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

828325 عيل محمد|سم|حمد |فيصل  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|4o|45 م طلبــــه|م|د |مح رش|ندى س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

543472 لغنى محمد رؤزق|حمد عبــــد|ن |نوره ط|بــــ دمي|د|

883395 لحكيم  |لحسيبــــ عبــــد|تـــ رجبــــ عبــــد|خي  سيوط|بــــ |د|

4257o8 هلل محمد|د |حمد ج|م |عص| دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

286ooo هلل|عمرو سعيد سيد رجبــــ عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

82|62 م يونس|لسل|م عىل عبــــد |لسل|ء عبــــد |سم| ن|حقوق حلو
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|29o66 تـــه فكرى|م شح|شنوده عص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

645|43 ر|لنج|لد فريد |سمي  خ ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

24994o هيم|بــــر|لمعىط |جح عبــــد|م ن|سه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

8o4525 لجليل|لدين عبــــد|حمد محمد شمس |ر |مي ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

3|6582 هيم|بــــر|عيل سليم |سم| |ند ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

486o94 ن سكندر|ن |سكندر جبــــر| |مي  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

462o3o حمد محمد خليفتـــ|ن محمد |حن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

766o94 لشبــــىك|محمود | حمد زكري|ندى  صيدلتـــ بــــورسعيد

64oo6 رص نبــــيل قرئى|حمد ن| لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|9475 ل|لمنعم حسن طه هل|يمن محمد عبــــد| طبــــ بــــورسعيد

497525 لعزيز محمود|ندى محمد عبــــد  |حقوق طنط

57393 ى ينى| ري|م صفوتـــ هيى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

775234 عيل|سم|لسيد |ل |عيل جم|سم| زيق|لزق|عه |زر

448o63 لسيد محمد|هدى أحمد محمد  ضتـــ دمنهور|علوم ري

6|3895 ل نصي |حمد محمد نصي  هل| |بــــ طنط|د|

224943 مسلم يحن  محمد مصطفى تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

8o932 لق|لخ|د عبــــد |محمد رش| دين ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o8|9| ر|لعط|رق محمد |ن ط|نوره لمنصوره|بــــ |د|

627||5 لحميد سليم|لفتـــوح عبــــد|بــــو |محمد محسن  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4o||o9 |لحميد عط|محمد مسعد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

675|49 لقرشوم|حمد |حمد |د |عمر عم ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

6|6269 مروه محسن محمد نعيم حسن روميه ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7|5876 رتـــ|لرحمن عم|ل عيد عبــــد |تـــن جم|ف لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

832835 ى فكري محمد بــــكري نرمي  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

6o8558 بــــ محمد عمر|لوه|ن محمد عبــــد|يم| |نوعيتـــ طنط

766589 ر|محمود محمد نرص محمود نص لعريش|بــــ |د|

89455 لتـــرىك|سلوى محمد محمود  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

7oo|84 بــــينى|حمزه عىل | ند لشر لمنصوره|بــــ |د|

|76324 ى ع|محمود محمد  شور|حمد حسني  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

776525 لنبــــى|لسيد جوده عبــــد |ء |ل| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر
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34||47 لرحمن|لرحمن حسن عبــــد|محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

56993 حمد حسن حسنى|رغده  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8644o ء فتـــىحي محمد عيسوي|رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

757794 لسميع|ل حسن محمد محمد عبــــد|جم ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

329497 وي|طف فهىمي عىل عشم|نىهي ع |بــــ بــــنه|د|

5o4797 لق|لخ|لسيد محمود عبــــد |سلىم محمود  ط|بــــ دمي|د|

6|8|76 ى قدرى حسن  بــــو موىس|حني  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

9o|289 ى |مل س|ميشه ك لم حسي  ج |تـــمريض سوه

45o45o ف عبــــد|لعزيز |عبــــد  لبــــري|لعزيز |رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

2333o7 وق مهن وي|ربــــيع يونس منش| رسر هره|لق|حقوق 

345269 ي بــــ|محمد 
يوسف| ش|حمد مصطفى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o75o| هيم|بــــر|ح عوض |ندى نج لمنصوره|علوم 

7o78o ىطي|لع|للطيف عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

675769 ء يشى محمد يونس|ل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|7o52 ي ن|ن
دي جرجس|دي هنى ي|تـــمريض 

| لمنى

|32943 بــــوعمره|لبــــدرى |م |حبــــيبــــه هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

23|947 ى  هيم سيد|بــــر|عمرو حسي  هره|لق|حقوق 

48|o56 لحميد محمد حسن|ء محمود عبــــد|رس| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7|746| يف عبــــد |ء عبــــد |دع لمعىط محمد|لكريم رسر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

83283 لدين طه محمد|ح |م محمد صل|ح سل|سم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|25644 عيل|سم|ريم عمرو محمد تـــوفيق  ى شمس|د| بــــ عي 

238483 سط|لبــــ|لسيد عبــــد|لبــــنى عدل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

476344 رى حسن جعفر|حمد محمد قبــــ| سكندريه|ل|حقوق 

758386 ن|حمد سليم|هيم |بــــر|ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

6|7654 ى|محمد مجدى عبــــده  لعشر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

23o83| ل|لجم|هيم محمد|بــــر|حمد حسن | ن|تـــربــــيتـــ حلو

56983 شم|لعظيم ه|بــــ عيد عبــــد |رح تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

258827 ف سل| مه عيد محمد|رسر هره|لق|طبــــ 

423|oo لحميد|حمد حسن عىل محمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

69|733 لسيد محمود شميس|لسيد محمود | لمنصوره|بــــ |د|
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422759 حمد|رص يوسف |يوسف ن بــــ بــــنى سويف|د|

|23348 هلل محمد|م فتـــح |حمد عص| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

49|932 م حسن|لسل|حمد عبــــد|تـــن |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

676368 يد|طمه محمد محمد ز|ف لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

|3oo|5 ي
بــــ مصطفى عىل|دي| دئى عه مشتـــهر|زر

7878o| |لبــــن|حمد |ح زىك |هدى صل عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

5o64o لعظيم|مد عبــــد |ل ح|م جم|حس صيدله بــــنى سويف

539|4| ى محمد|محمد صل ح محمود خضي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

769|5 ج |لدين ن|مه مجد |س|ميمه | تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

7o6674 حمد حسن|حمد منصور |يوسف  لمنصوره|ره |تـــج

|25o6| ي محمد موىسي|ء |ل|
لحسينى ى شمس| لسن عي 

4849|| هيم|بــــر|عيل |سم|محمد حسن حسن  سكندريه|ل|ره |تـــج

222526 ء لطفى مصطفى محمد|حمد عل| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

755598 حمد مهدى مهدى|بــــسمتـــ  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

8366|3 ى |ي حمد عمر جبــــر|سمي  |نوعيتـــ فنيه قن

7oo78 لسيد|ر |لغف|مه عبــــد |حمد سل| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

839378 ن عزتـــ يوسف محمد|مرو ن|سو|بــــ |د|

633872 هيم|بــــر|لد منصور جمعه |خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84|597 لطيبــــ|هيم |بــــر|م حسن |وس ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

374436 طف عمر|ع| محمود رض ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|48o6o حمد طه|لزين |مؤمن طه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|56652 ى شح|محمد شح تـــه|تـــه حسي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

34o889 بــــى|لنبــــى صو|بــــى عبــــد|حمد صو| ى شمس|تـــج ره عي 

9oo967 لغنى |لنبــــى عبــــد|رحمه محمود عبــــد ج|صيدلتـــ سوه

257479 ر|لسيد بــــك|تـــ |لشح|جر |ه لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

2|67o6  محمد|لص|لسيد |حمد |
ى
ق ى شمس صيدله عي 

264563 ن|ره محمد عىل عثــــم|س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

63553| هد عزبــــ|محمد عزبــــ مج| ند هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

446799 هلل|حمد عبــــده خلف |حمد محمد | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|
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268|o9 عىل فنجوح| م رض|حس ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

249o45 ويش|لج|لدين محمدعطيه |م |يدى عص|ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

264658  مصطفى عبــــد |لبــــ|م مصطفى عبــــد|ريه
ى
|لبــــ|ق

ى
ق ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

355o29 د محمد|ح محمد فؤ|صبــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|52|4 س|حمد لطفى عبــــ|ره |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

526389 ق|د محمد|ن محمد رش|مرو وى|لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|9|2 ى هيبــــه|لسيد |ء |سم| مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

648394 يه عزبــــ|لبــــد|هيم محمد |بــــر|مجدى  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

775798 مه عىل عىل|س|حمد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|73858 ي خل|لع|منتـــىه عبــــد 
ف|ل مهنى |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 

ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

29o245 ن|د رضو|دل فؤ|محمد ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

267432 بــــدين|لمقصود ع|لسيد عبــــد|بــــسمه  هره|لق|ج طبــــيع |عل

525289 ف محفوظ عبــــد |ده |غ لرحيم|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

543594 حمد محمد حسونتـــ|أيتـــ محمود  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

55979 ى|ن |هيم سليم|بــــر|مصطفى  مي  ره بــــنى سويف|تـــج

565|2 لجليل|ر حمد سعيد عبــــد|عمر مختـــ بــــ بــــنى سويف|د|

357o|9 يمن عىلي عىلي|عىلي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9oo9o لجيد مصطفى|نىه مسعد عبــــد  تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

2|59|3 حمد|ل |لع|جر محمود عبــــد|ه ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

92o969 ضى محمد |لر|طمه عىل عبــــد|ف دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

236549 لوكيل|لمنعم محمد |ديه محمد عبــــد|ن هره|لق|ره |تـــج

4832|8 ي
ى|بــــر|محمود محمد | دئى هيم حسني  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5|9569 ى صفر جميل محمد مصطفى عيس|ي سمي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2864|7 لس رمزى حن بــــدوى| كي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

||886| ى محمد فتـــىح عبــــد  هلل|نرمي  ى شمس هندستـــ عي 

62878 ء فرج محمد فرج|رس| لفيوم|طبــــ 

|39o3 ل درويش|لرحمن محمد كم|عبــــد ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

88892| حمد |لرحيم |لد محمود عبــــد|خ سيوط|بــــ |د|
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489997 دخليل|ندى سمي  خليل عي|س سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

347267 لدين|ء محمود محمود عز |محمد عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4755|8 هلل|ندى صبــــري عطيتـــو عوض  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|35295 بــــ|لتـــو|بــــ محمد عبــــد |لتـــو|لدين عبــــد |بــــ |شه سيه|نوعيتـــ عبــــ

268885 لمرصى|لعزيز |ن عبــــد|حبــــيبــــه رمض ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2722o5 د متـــول|حمد ج|ر |من |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

96729 ن|ل مؤمن محمد سليم|بــــل ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

782238 لح|لحميد ص|عيل عبــــد |سم|نس |ن زيق|لزق|بــــ |د|

862353 حمد حميد محمد مرزوق| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

485966 ى عبــــد |سهيله ع ىط|لع|طف محمود حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

357o96 لسيد|لمحسن |لدين صفوتـــ عبــــد|د |عم |كليتـــ هندستـــ بــــنه

24o964 ج  عىل|م ن|محمد هش ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

283423 هر زىك|ء عىل م|عىلي ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

685834 لشيخ|محسن محمد محمد | ر|ي لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|4|||3 لحميد طه عىل|يوسف عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o272o ن|حمد عثــــم|ن |محمد سلط ي|تـــمريض 
| لمنى

|63|57 لتـــوئى|ن حمدى محمد |نور ى شمس|د| بــــ عي 

23o657 مصطفى محمود محمد سعد عطيتـــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

783928 حمد خليفه|بــــ عىل |لوه|ء عبــــد |سم| زيق|لزق|علوم 

862|66 دي|لصبــــور محمد بــــغد|محمود عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

36577o لعزيز|ن عبــــد|لعزيز رمض|محمد عبــــد ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

4oo399 مر|لرحمن محمد رشدى ع|عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

62o985 لسعيد عبــــد ربــــه|طف محمد |آيه ع ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

3375o8 تـــم فوزى طه|مريم ح ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

594oo لعظيم|ل محمد عبــــد|محمد كم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

67668 يوسف محسن رؤوف فهىم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3282|9 بــــر عىل عمر هيكل|د ج|عمر عم |ره بــــنه|تـــج

728o2 لمجيد|م عبــــد|هدى محمد تـــم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

23952| لرحمن|لرحمن محمد عبــــد|حبــــيبــــه عبــــد ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

Thursday, September 6, 2018 Page 9990 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

92436 حمد غريبــــ محمد محمد حسن| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

8538|5 ر محمد محمد|ره مختـــ|س ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

5|2|37 رس وحيد سمي  دومتـــ|ف ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

22o7o6 ي|ر
حمد نوفل|محمد | ئى ى شمس|تـــج ره عي 

852563 ن|يمن محمد حس|ء |ول سيوط|نوعيتـــ فنيه 

779|3| حمد سمي  حسينى محمد محمد حسن| زيق|لزق|بــــ |د|

486245 لم رسور|بــــر س|بــــر محمد ج|ج لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

636725 لسيد عيسوي|مي  |لسيد | قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

35o493 ل غريبــــ|رص كم|محمد ن |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5|5942 م محمد|لسل|لسيد عبــــد |ء جمعتـــ عبــــد |سم| عه دمنهور|زر

529oo8 محمد عدلي محمد شيبــــتـــ ضتـــ دمنهور|علوم ري

8|26o4 لعزيز|ريج مجدي سيد عبــــد| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

||94o4 حمد|ر |لغف|لرحمن شكرى عبــــد |عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

22o24| لسيد جمعه|حمد لطفى |محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

55726 ي 
حمد|محمد سيد قرئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4377o4 لمدئى|لحميد |ىط عبــــد|لع|حمد جمعه عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

226575 هلل|حمد عبــــد|ح سيد |محمد صل هره|لق|حقوق 

249762 ي|ر
د|لحميد عي|مد عبــــد|ح| ئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

684832 لسيد بــــدره|هيم |بــــر|ء صبــــرى |سم| لمنصورتـــ |تـــمريض 

9o5|86 هلل  |مد عبــــد|بــــ محمد ح|شه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

45o|2 ل ميشيل زىك|وليد جم  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

52|27| ره|بــــو سيف رسر|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|ء |لشيم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4o39|5 بــــولس| يز بــــولس حن|دى ف|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88886| ن صفوتـــ وجيه عطيه | مي  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

2|627o م|لش|حمد |حمد مدحتـــ محمد | ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

445686 ف حسن ج|حمد | بــــر|رسر |ضتـــ طنط|علوم ري

8|969o ن|ل سيد مهر|لمه جم|س لفيوم|طبــــ 

7o2||4 فع|لسيد محمد محمد عىل ن|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7938o5 هيم محمد دحدوح|بــــر|ح |س صل|ين| سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج
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8|7774 ه بــــولس ف| ن|يز يون|مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

882|62 س  |بــــ عىل عبــــ|يه|بــــ |شه سيوط|حقوق 

5|72|9 بــــوطور|حمد محمد |ء |رس| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6486o7 حمد عيد|مه عطيه |س|ء |ل| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

44763| بــــي|حمد عر|لفضل |بــــو |منى عىل  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

|66322 لخي |بــــو |بــــولس نبــــيل صبــــىح شفيق  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

485755 لسيد|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|رضوى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o8479 لشىس|سعيد رسىم سعيد محمد   لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o6648 ى محمد محمد |س يدى|لع|مح حسي  لمنصوره|حقوق 

|66272 هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|5|62 وق  نور فتـــىحي محمد|رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

84972o ل عىلي|سيد جل| سه دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|35724 وز محمد ح بــــ|لوه|فظ عبــــد |في  ى شمس حقوق عي 

52o99o يز مهدى|ر ف|لستـــ|ء عبــــد |سم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|358o8 ي|ر
لعزيز محمود|لد عبــــد |خ| ئى ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

5452o7 دى|حمد حم|زم محمود محمد |ح ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

|5788| د|بــــيل فؤ|فرج ه| ري|م ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

68249 حمد|ح |د محمد صل|جه لفيوم|عه |زر

374|o| س|حمد عبــــ|لدين |د |مصطفى عم رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|4|464 م حسن سيد محمد شورتـــ|هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

25o6|9 لسيد سعد|ء محمد |ء عل|لزهر|طمه |ف لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

494o88 عيل غنيم|سم|عيل عىل |سم|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

335253 محمود محمد سند عسكر| ري|م |بــــ بــــنه|د|

5o4oo2 ى |فظ |يوسف مصطفى ح لسيد|مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6|o823 يف|دل عبــــد|ء ع|جر ول|ه لعليم رسر لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

4o5956 لجليل|حمد عبــــد |ن محمد محمود |يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

6o7758 رس محمد محمود جندى|ر ي|من تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

268o4| ن|مل سليم|محمود عىل ك تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

9|2722 لفضل |بــــو|لحمد |بــــو|ء محمد |نجل ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

273222 حسن محمد حسن محمد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 
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4||767 وى|لبــــنه|ح |لفتـــ|دل عبــــد|محمد ع| ثــــري |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

89o|38 درس |فىل تـــ| م زكري|عز سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6998o4 فظ محمد|ء عوض ح|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

82o228 ي عبــــد|رس|
بــــ|لوه|ء منصف مصطفى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

53557 محمود سعد محمود محمد بــــ بــــنى سويف|د|

|4|965 بــــينى | بــــينى |بــــ |يه|لشر بــــينى|لشر لشر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

333433 فظ|هيم ح|بــــر|فظ |لرحمن ح|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

64|93o ى سعد محمد عبــــد|ل| لمعىط|ء حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7|32|8 نم|لح غ|يه محمد ص| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|543o3 هيم|بــــر|حمد محمود |محمد  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

54|376 لنقيبــــ|حمد حمدى محمد محمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

6|323o هيم وهبــــه يوسف مسعود|بــــر|ء |عل |بــــ طنط|د|

|23525 ى|حمد عىل |يوسف  حمد حسي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4|286| ى ر|سم|ن وليد |نوره فتـــ|عيل حسي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

696o26 لعزبــــ|فظ |حمد ح|فظ |ء ح|شيم لمنصوره|حقوق 

824822 ي ق
ى|مصطفى ي حسي 

عود مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6836|| ض حليم|منى حليم ري لمنصوره|هندستـــ 

324532 ى|هيم محمد محمود |بــــر| مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

26|3|| ى عيد عبــــد|ي لشكور عىل|سمي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

42|34o لعثــــمىل|لعليم محمد عمر |هلل عبــــد |تـــوحه عبــــد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

26|596 لسيد|لعظيم محمد |عمرو عصمتـــ عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

766339 شم|لسيد ه|مه حسن محمد |س|يوسف  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8|o952 دي|له|حمد عبــــد|محمد حسن  ره بــــنى سويف|تـــج

354|7o لبــــشي |لسيد |حمد |مي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

769942 هيم|بــــر|لسيد |عيل |سم|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

46|o58 ده|م عىل زي|عىل س ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

248695 زى|لرحيم حج|هبــــه محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

766427 هيم|بــــر|هلل |حمد محمد عبــــد | ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

68oo25 حمد بــــدوى|لمتـــول |مل صبــــح | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|58o29 ى |م مجدى  حمد|مي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|
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492273 لحميد أبــــوسعده|لحميد بــــسيوئى عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|49542 ن|رس محمد سليم|ي| ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

283542 هيم|بــــر|هيم فرج |بــــر|جر |ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|39773 ر حسن|لستـــ|ندى محسن عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2675|5 هبــــه محمود فوزى حبــــيبــــ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8||27o حمد|لفولي |ء طه محمد |سم| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

647839 هلل محمد عمر|محمد حسن عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

7o362o لسيد موىس عىل|طف |حمد ع| ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

79|oo| لكريم|هلل محمد عبــــد |لسيد عبــــد |م |سل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

823889 م|لسل|حمد عبــــد|دل |عبــــي  ع ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

62o449 لخول|لحميد صبــــرى |محمد عبــــد  ط|هندستـــ دمي

275623 ج|حمد سيد فر|مصطفى عىل  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|o839  مر|لمو|م |سل|
ى
ره|د نو|ق لمنصوره|هندستـــ 

74787 م|بــــسملتـــ مصطفى يونس هم ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

859639 جر محمد طه بــــكري محمد|ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

68367| لسيد|ل محمد  |لسيد جل|مصطفى  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

284728 بــــ|لوه|بــــ عبــــد|لبــــ|م فتـــح |كر| |رن  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

85oo64 د سيد|لسيد فؤ|محمد  ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

82o562 غبــــ خليل|جده نجيبــــ ر|م سيوط|حقوق 

52o267 وى|لدستـــ|لعليم |حمد عبــــد |ن محمد |يم| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

829268 ي
محمود صفوتـــ عىلي مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

922|83 هيم |بــــر|سميه عربــــى محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|6|2o| للطيف فرغىل|سلىم رأفتـــ عبــــد  ى شمس حقوق عي 

442633 لسعيد محمود عىل|ليىل متـــول  لشيخ|تـــمريض كفر 

27|444 ن|هيم محمد ريح|بــــر|ل |مريم جم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

5o6828 ىط|لع|زق عبــــد|لر|ىط عبــــد|لع|م عبــــد سكندريه|ل|صيدله 

8582o5 حمد خليل|هيم محمد |بــــر| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

226oo ى محمد زهر| ن|حمد حسي  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم
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862|36 هيم|بــــر|حمد |ن محمد |يم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

69|o22 بــــينى محمد عىل|لحليم |هبــــه عبــــد  لشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

643463 لسيد عوض|م |ء هش|لزهر|طمه |ف زيق|لزق|علوم 

477932 بــــل|روق شمس بــــل|لرحمن أحمد ف|عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

624666 م|لش|تـــ |لشح|متـــ محمد محمد |س| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

83462o حمد محمد طه| |نور ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

78975 حمد|محمد وحيد محمد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

755293 د|ء سمي  مسعد ج|شيم عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

297o|6 لطيبــــ حسن|بــــو|ح |نفيسه صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o3422 حمد منصور|ء وليد منصور |آل |تـــربــــيتـــ طنط

8856o| ى رمض|ي ن فرج قويه |سمي  سيوط|ره |تـــج

756883 ر محمد|لغف|مصطفى يشى عبــــد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

259|o5 لدين رجبــــ سعيد محمد|م |حس ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

525248 ى موىس|بــــو |مريم خميس موىس  لعيني  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

37276 كر|لحفيظ عس|ر يوسف بــــيومي عبــــد|من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

425oo| لد محمد جمعه محمد|رين خ|ك سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|3867| لكريم|بــــوضيف عبــــد |سلىم محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

892483 طف رشيد درويش |يحن  ع تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

249|28 حمد يونس|لرحيم محمد |ء عبــــد|لشيم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

752972 حمد محمد|حمد |محمد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

48677 حد|لو|لبــــر عبــــد |عمرو عيد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

|32685 لرحمن|حبــــيبــــه محمود بــــدوى عبــــد  لمنصوره|حقوق 

825474 ن|لندير فريد عثــــم|فريد عبــــد |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

|7|997 لس س ض|ك ري|لمل|م عبــــد |كي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

2278o| لرحمن محمود بــــخيتـــ خليل|يدى عبــــد|ه |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|42o48 لسيد|محمد سيد محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

7o5965 ي|ر
ن|حمد محمد سليم|هلل |عبــــد | ئى لمنصوره|طبــــ 

5|5357 ضى|ل ر|لع|خلود عىل محمود عبــــد سيوط|عه |زر
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34|77| حمد عفيفى حموده|لسيد |كنوز  ى شمس| لسن عي 

8625|| لدين محمد|ل |محمد كرم كم ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

5|6543 بــــ عطيه|لتـــو|لسيد عبــــد |رس |ندى ي |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

895394 ن محمد محمود  |محمد رمض ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

629653 لمنعم|ن عبــــد|م نبــــيل مرج|وس زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8|9952 ى  هلل|د عبــــد|م فؤ|حمد هش|نيفي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

756o95 لمنعم|سيد عبــــد| ء رض|رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

52o34o عيل|سم|لسيد|لنور |ح عبــــد|صل| عل تـــمريض دمنهور

34|5|o ن عمر|تـــ سليم|لشح|بــــر محمد |محمد ص ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

|58978 ف |ء |شيم ىط محمد|لمع|بــــو |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

27778o د زىك|ن فؤ|حمد رمض| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

36o457 كوس|لبــــل|د |منيتـــ محمد ج| |بــــ بــــنه|د|

7745o5 ي
فظ|لح|سعيد محمد محمود عبــــد| دئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

542964 لزعيفى|فرج عىل | لنج|بــــو |م  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|3886| لي|جح غ|مريم خلف ن ى شمس|د| بــــ عي 

|2o2|4 جح|دين محمد عزتـــ عىل ر|ن ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

8|498o ن صف|سم فريد و|ق| مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

26544| لحميد|لرحمن محمد فتـــىح محمد عزتـــ عبــــد |عبــــد
لحنفى |

ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

54673o بــــر|حمد ج|د |مر فؤ|تـــ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52|934 هيم|بــــر|مجدي صبــــري عوض | رين|م تـــربــــيتـــ دمنهور

265923 ن عىل|محمد سمي  شعبــــ هره|لق|ج طبــــيع |عل

878o8| دور حبــــيبــــ |ئى |مورين ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|58|4o وى|لبــــشل|تـــ |لشح|ء |له عل|ص| ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

423978 حمد فوزى مصيلىح|مريم سيد  سكندريه|ل|عه |زر

893387 ري |حمد مصطفى محمد كبــــ| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

252|39 ل|حمد جل|د محمد |د عم|جه ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

253349 لضوى|لسيد محمد |ء |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

642|3 ء مدحتـــ محمد يسن|شيم ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

778784 لسيد عليوه محمد|ء |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 
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38927 حمد ربــــيع فتـــىح طه| هره|لق|هندستـــ 

442693 مد حسن|ء عقل محمود محمد ح|سم| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

49943o ه ك مل مرشدى مرىس|ني  بــــ دمنهور|د|

336366 ن محمود مرىس|ء رمض|رس| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

835o68 ي محمد|لر|ء محمد عبــــد|دع
ضى قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

9|7o|3 حمد |سيد محمد | دين سيوط|حقوق 

7o774o لسيد|هيم |بــــر|لسيد |هيم محمود |بــــر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

243|82 ه محسن ع| شور سيد|مي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

46447 سلىم سيد حسن عيسي لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

7o6|64 لعجىم|ن |ء ثــــروتـــ رضو|رس| ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

329276 لم غنيم محمد|سهيلتـــ س |علوم بــــنه

279|9 بــــ محمد جمعتـــ|لوه|طمتـــ عبــــد|ف هره|لق|حقوق 

69o9|| لسيد|لسعيد |لدين |سعد| نور لمنصوره|علوم 

5oo757 ئى|لجيل|بــــوزيد |لعيسوى |حمد |جر |ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

52868| ن|مد عوض سليم|لرحمن ح|عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6o||58 لعكل|لحميد |ح عبــــد|لفتـــ|دل عبــــد |ء ع|سم| |نوعيتـــ موسيقيه طنط

768o6| ي حسن|مريم حسن رج
ئ  لعريش|تـــربــــيتـــ 

|5796o لح مصطفى|ء حمدى ص|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

425o35 حمد|رق عىل حسن |يه ط| سكندريه|ل|علوم 

278975 ف زين | |لي|د بــــدين عىل سعيد|لع|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

28696 ح|لفتـــ|ن عبــــد |رص سليم|لن|لرحمن عبــــد |عبــــد   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

357252 لمجيد|حمد عبــــد|ء محمد |لزهر|طمه |ف زيق|لزق|صيدله 

375o45 وى|لبــــطر|لمجيد |رق سعد عبــــد|م ط|سل| |حقوق بــــنه

763653 ط|حمد بــــل|هند عبــــده عىل  نوعيتـــ بــــور سعيد

37289o فع|لش|هلل |منيه محمد عبــــد| ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

678888 وق  وى|لسلك|لمتـــول |يمن يوسف |رسر لمنصوره|بــــ |د|

23o62| حمد|لغنى |حمد عبــــد|ن |مرو ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

348o|8 لم محفوظ|لسيد س|عمرو محمد  |حقوق بــــنه
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83||o2 يوسف حنس بــــدروس| ري|م تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

257737 لمقصود بــــسيوئى هويدى|هيم عبــــد|بــــر| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

2|2595 لرحيم عىلي|لد محمد عبــــد |لرحمن خ|عبــــد ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

442523 لسيد محمد|لرحمن |محمد عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

68564o ى محمد صبــــىح تـــوفيق|ي سمي  لمنصوره|حقوق 

4597o2  عىل حسن عىلي|رس|
ى ء حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77|o33 م محمد عبــــده  عىل|طمه عص|ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2337o| ح|لفتـــ|لمنعم عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

64|263 لسيد عىل مخيمر|لد |ء خ|حسن زيق|لزق|صيدله 

|47655 لرحمن|دى عبــــد |له|محمود صبــــىح عبــــد  هره|لق|علوم 

6o8495 لم|هيم س|بــــر|هيم تـــوفيق |بــــر|ن |نوره ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|7o399 لس ع ئيل|دل شفيق ميخ|كي  ى شمس|زر عه عي 

7o457 فظ|لح|لح عبــــد|لد ص|زه خ|ممتـــ لفيوم|صيدلتـــ 

436287 وى|لحن|رى |لبــــ|حمد عبــــد |رى |لبــــ|محمد عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

2o|64 ي محمد|عمر ه
ي حنفى

ئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

535645 بــــو |لسيد |ف عبــــد|بــــو شن|هيم محمد |بــــر|
ف|شن

سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4347o4 لمجد عوض|بــــو |لسيد |حمد |ء |عىلي |علوم طنط

83785 ي|ر
حمد ذىكي حسن| |ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

48|343 للطيف|حمد عبــــد |للطيف |حمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

432o58 لجزيرى|لمنعم محمد |س وجيه عبــــد |ين| |علوم طنط

|66745 يف يحن  |نوره حمد|ن رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27|36| لعريف|لعزيز محمد |ء عبــــد|شيم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

773||6 مل|ل نصىح ك|ركو جم|م ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

22987| لعظيم|س عبــــد |س حسن نشأتـــ عبــــ|حمد عبــــ| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

845o52 ح عىلي|لفتـــ|ء فوزي عبــــد|رس| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|55422 لغيط|بــــو |بــــ عيس |يه|هلل |منتـــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8||8o6 ندي جيد حبــــيبــــ جرجس|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

853665 وق ع دل ذىكي سيد|رسر ره بــــنى سويف|تـــج
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9o5864 هلل  |هلل رزق |رص عبــــد|هيم ن|بــــر| لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

2|8392 هلل|ل عبــــد |لغز|رق محمد |سلىم ط ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

525o26 ن|لسيد سليم|لجليل |رص عبــــد |يحن  ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o556o لعليم محمد رزق|م عبــــد |محمد عص لمنصوره|طبــــ 

686586 هيم|بــــر|حمد |لمتـــول محمد محمد |حمد | لمنصوره|هندستـــ 

8o|289 ى عثــــم|ي ن|ن محمد عثــــم|سمي  ي|تـــمريض 
| لمنى

6887|5 دى محمد|له|ئى محمود عبــــد |م| لمنصوره|حقوق 

|238o8 حون|عمرو محمد عىل ط| طيم|ف هره|لق|حقوق 

6o4oo9 دى|لرم|د محمد |لد فؤ|محمود خ لمنصوره|علوم 

|3749o م|زم محمد سيد محمد ضي|ح ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

3|o953 حمد|د وحيد طه |زي مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|792o ح عىل قهوه|دل صل|مه ع|س| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

886358 تـــتـــ |لعزيز شح|محمد مصطفى عبــــد كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

2|2487 ف |حمد | هيم عىلي بــــديع|بــــر|رسر قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

434637 ن محمد|هيم حس|بــــر|م |لسل|ندى عبــــد |عه طنط|زر

877o48 ف عىل مجىل  |سلىم  رسر سيوط|علوم 

9o997| تـــه يوسف |جوزيف نرص شح ج|طبــــ سوه

2o667 ى محمود|دل حس|محمد ع ني  ن|بــــ حلو|د|

843o|4 ي ج|دول ئيل|د وهيبــــ ميخ|ج  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|55|96 ن محمد|ء نبــــيل محمد سليم|سم| ن|علوم حلو

35o237 حمد|حمد فيصل محمود | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

236o92 ى|ر محمد عز|من م عىل حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|353| لنوبــــى حسن سعيد|فع محمد |نشوى ش هره|لق|ره |تـــج

88o464 ى ى  |عص| يوستـــي  م لبــــيبــــ حني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|72525 حمد|محمود حمدى محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

888793 ى حفنى |سم| ء رفعتـــ حسي  سيوط|علوم 

5436|o هلل محمود محجوبــــ|ء عبــــد|شيم تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6o523 متـــ عبــــده طه|س|محمد  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

62|55 حمد محمد خميس|محمد  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

478|45 بــــوزيد|حمد |بــــسمله محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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373593 بــــو خلف|ل محمد |محمود كم ى شمس|د| بــــ عي 

9||926 ع |لسميع بــــيوم رف|محمود عبــــد ج|ره سوه|تـــج

44o|36 لفتـــوح|بــــو|ده محمد عزتـــ |مي لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

22374o تـــه|ن ممدوح بــــكرى شح|نوره هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

34494| د مرىس|م محمد عو|سل|مريم  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

325487 فظ|لح|ن عبــــد|زق سليم|لر|محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

84o532 لمجد|بــــو|ىطي |لع|ر محمود عبــــد|من دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

54o6|o لحكيم محمد|حمد عبــــد |لحكيم |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|7965 لفى تـــفى يس |ديفيد  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

9o43o5 بــــر |ح ص|مي  صل|ل|حمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

866o4o ى لفونس فهىمي خليل| |مي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6o5|6o لح|رص يىح محمد ص|لن|بــــسنتـــ عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

78|599 ه صبــــىح | حمد زيد|لسيد |مي  زيق|لزق|بــــ |د|

9|o653 حمد مهنى |مروه محمد  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

2|4895 عي|تـــه حسن رف|حمد شح|عمر  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

76573| ف|سم محمد محمد عس|يه بــــ| ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

|7576| هلل|ر عبــــد |لغف|لدين حميدو عبــــد |م |عص لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

436789 تـــ|ندى أحمد عىل ربــــيع بــــرك لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6|3787 ئى تـــوفيق ذىك هجرس|م ه|سل| |تـــربــــيتـــ طنط

49769 س درويش|س مصطفى عبــــ|عبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

226|82 لمجد|بــــو|لسيد |محمد رجبــــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

525|9| ود|هيم د|بــــر|مل |ئى ك|روم| ندر|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

353297 لرحمن سمي  فريد عىل|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

4o5352 ى  لرحمن|لسيد عبــــد |مريم حسي  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

9|2244 ى  |ء |بــــ عل|رح لدين محمد حسي  ج|حقوق سوه

844453 ي|عبــــد| دين
هلل محمد مصطفى ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

628o65 |لش|بــــى عبــــد |ر محمد خط|زه|
ى
ق زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

45||93 لسعود|بــــو |هيم |بــــر|عمر معوض  |هندستـــ طنط

827497 ن محمد عبــــده عىلي|يم| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

675657 د درويش|لجو|مه محمد عبــــد |س|نور  لمنصوره|حقوق 
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|54944  عىلي 
لدجدج|حبــــيبــــه مجدى محمد خرصى ن|فنون جميله فنون حلو

35|o62 لبــــر|م محمد محمود عبــــد|وس هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

925675 دق سطوج  |لعزيز جبــــريل ص|عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|2o468 ى غ ن|نم مهر|عمرو حسي  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

754474 هلل|رف محمود عبــــد|ء ع|ل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5683 لرحمن نرص محمد نرص|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

848|58 حمد|در بــــدري |لق|حمد عبــــد| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

5o3763 د محمود|لجو|ل عبــــد |لع|حمد عبــــد |محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

68|978 ل|لع|ء وليد زينهم سعد عبــــد |لىمي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

||6oo2 شد|بــــ وليم ن|يه|ن |نطو| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

836794 ي ك
ي محمد مصطفى

مل|مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

89634o ليمنى |ح محمد |خلود صل ج|طبــــ بــــيطرى سوه

8|3448 نوس|لح ف|يده سمي  ص|ع سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

634384 لحليم|محمد يوسف عىل عبــــده عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

833933 هلل|د|در فكري ج|لق|عبــــد| لي|د |نوعيتـــ فنيه قن

437946 حمد|در |لق|حمد عبــــد |ن |سوز لشيخ|تـــمريض كفر 

875856 يمن سعيد زىك |سعيد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

9|2699 حمد محمد |حمد |ء |حسن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

367356 ي |بــــتـــس|
هيم عىل نرص|بــــر|م مصطفى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

875645 ضى محمد عىل |لر|محمد عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

2|93|6 حمد|شور |م محمد ع|هش وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

48|457 حمد|حمد محمد |حمد |لرحمن |عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

3|892o حمد|حمد حبــــيبــــ |ء |سم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

784654 ىط|لع|لنبــــى عبــــد|حمد محمد عبــــد | ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

546o6 ن محمد|دى سلط|يه ن| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

9|o394 لس عم سحق عطيتـــ |د |كي  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

269|56 لعزيز كروش|ر حمدى عبــــد|من |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

528|o2 ف محمد محمد | ي|حمد أرسر
لسمنى ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر
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24o9o6 ى عبــــد|مجدى  م|لسل|حمد حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

|78||o مد|لدين عىل ح|سيد سعيد بــــدر  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

825548 ن|ن محمد سليم|ميمه رمض| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

252499 بــــوزهده|ن |هيم سليم|بــــر| |ند ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

28o739 هيم|بــــر|حمد نجيبــــ محمد | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7758o5 تـــه صقر|حمد فتـــىح سعيد محمد محمد شح| زيق|لزق|هندستـــ 

42o|55 حمد شكر|ح عىل |منى صل لشيخ|نوعيتـــ كفر 

8oo439 ى محمد فوزي ك|ج مل|سمي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8||673 حمد طلبــــ|طمه رجبــــ محمود |ف حقوق بــــنى سويف

359o63 هيم|بــــر|لمجد |بــــو |حمد مصطفى | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

8368o2 ي سليم|ن| هدر ن خليل|ج  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

453873 للطيف بــــهوتـــ|ن صبــــرى بــــسيوئى عبــــد |يم| ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

5o3o|7 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|زق |لر|يتـــ عبــــد | سكندريه|ل|ره |تـــج

52462o ضى|لق|هيم عىلي |بــــر|نور محمد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

433456 عيل|سم|لكردى |د |لجو|م عبــــد|محمود هش بــــ بــــنى سويف|د|

499783 لسيد يوسف|مد |مل ح| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|56932 م محمد سيد|لرحمن هش|عبــــد  ن|حقوق حلو

366496 محمد عىل محمد عىل خرصى  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

764o4 لحميد|بــــ عبــــد |لوه|هلل عبــــد |سيمون عبــــد  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

53o9| بــــ فوزى فهىم|يه|روفيده  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

45|784 ل|لفل|مد محمود |مصطفى محمود ح سيوط|هندستـــ 

626|45 ى ك ى محمود حسي  مل|حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

245372 م سعد رشدى محمدسمعه|بــــتـــس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

823|63 لحكيم|هلل عبــــد|هر عبــــد|ء م|ل| سيوط|ره |تـــج

43956| لجندي|لسيد محمود |ره محمود |س لشيخ|ره كفر |تـــج

6323o3 لسيد عىل|ده وليد محمد |مي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|7749 موفق عىلي حسن| حل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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237928 م|لسل|بــــر شكرى عبــــد|زينبــــ ص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35o7|4 ن|حمد رمض|ء سيد محمد |رس| ى شمس علوم عي 

368|o| لمنعم محمد عيد عوض|عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

484823 ى|ل عبــــد |معتـــز محمد كم لروؤف حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23|o35 هلل|مل نرص|بــــيشوى كرم ك ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

25495 ين  ف محمد ف|شي  ض|روق ري|رسر هره|لق|حقوق 

87755| حمد|حمد عزتـــ |فجر  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

638o73 ى بــــدوى|خلود محمد سيد  حمد حسي  زيق|لزق|عه |زر

73|6o حمد سعيد محمد|ء |دع لفيوم|تـــربــــيتـــ 

6o8o97 |لمل|حمد |حمد محمد | |سه ط|بــــ دمي|د|

48|337 لحميد|لم عبــــد|رق س|حمد ط| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o38|4 يشه|لع|لعزيز|لسيد عبــــد |حمد |بــــ |رح زيق|لزق|علوم 

29|458 لدين صبــــىح عطيه|ن علم |رو هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64327 بــــ|لتـــو|ئى عبــــد|هلل علو|ده عبــــد|غ لفيوم|بــــ |د|

833837 ي | ري|م
لليف رسور|بــــو|لطفى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|4662| لسميع|لمنعم عبــــد |ح عبــــد |محمد صل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

846796 ف |مروه  ى رسر لدين محمد|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

4o|2|3 دل محمد خليفه|عمر ع سكندريه|ل|ره |تـــج

429292 ي|ر
عىلي طلبــــتـــ شكر| ئى ي صىح طنط

|معهد فنى

853||3 لعزيز|م رفعتـــ حسن عبــــد|حس ي|صيدلتـــ 
|لمنى

686434 لنرص|بــــو |لعربــــى |م عىل |حمد س| لمنصوره|ره |تـــج

2872o6 ضى|لق|لحليم عىل |م عبــــد|حمد عص| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

772|24 لمجيد محمود|ن عبــــد |بــــسمه سلط ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|678o4 عدي محمود|حمد س|نسمه  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

28442o ي|لعزيز |د نرص عبــــد|جه
لدبــــسر ي تـــمريض 

هره|لق|معهد فنى

857||| ي دمرد
مر|ش ع|ورده حسنى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

257668 يف يوسف|محمد ه ئى رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4o2o74 لسيد محمد|عمرو محمد  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

3634o7 ج  عىل محمد|حمد ن| بــــ بــــنى سويف|د|
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3|257| ل|لع|م عىل عبــــد|يوسف عص هره|لق|هندستـــ 

336674 ف عبــــد|نغم  د|لصمد حم|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

75735o ى|ر ي|من رس محمد حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

898|o3 ع |حمد رف|مون |لم|مؤمنه محمد  ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

5|o839 ن|أحمد محمود عىلي رزق عتـــم سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

6|o47o ن|لجليل حس|ن عبــــد|ميــنـه حس| |تـــربــــيتـــ طنط

692439 لمجد|بــــو |لمغربــــى |بــــ |لوه|ن محمد عبــــد |يم| ط|بــــ دمي|د|

|229o6 ن|بــــ محمود قمص|يه|ندى  ى شمس| لسن عي 

53o6|7 جور|حمد م|ن بــــكر |فرح عثــــم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

9o8|27 حمد  |لبــــربــــرى |لدين محمد |ن نرص |نوره ج|بــــ سوه|د|

238o69 حمد سيد محمد|بــــسنتـــ  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

64|o85 لحليم|طف محمود عبــــد |ن ع|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

|42886 للطيف|لحميد عبــــد |م عبــــد |عيد هش تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

54548o ى ك|عص مل|م محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6874o5 ى|لمنعم |بــــر عبــــد |لمنعم ص|يه عبــــد | لعشر لمنصوره|عه |زر

|46947 حمد|حمد طه |عمر  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

887|o6 لحليم |مروه محمود سيد عبــــد علوم بــــورسعيد

8927|3 ى |شيم ن  |حمد حمد|ء زهي  سيوط|حقوق 

6757o4  يوسف عمر شعي |بــــ |يه|محمد 
ى
لدسوق ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

37376| ك جيد|هر مل|ك م|مل رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

2|6995 يدى ممدوح مني  محمد|ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|2673 د|لسعيد مر|حمدي | دين معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|4569 ي|من
لدين رفعتـــ حسن|ء |ر ضى هره|لق|ره |تـــج

6|2o4o لسيد رزق تـــعيلبــــ|حمدى رزق رزق  |ره طنط|تـــج

|592o2 ح محمد|لفتـــ|يوسف سيد عبــــد  ى شمس حقوق عي 

9|94|4 حمد  |سط محمد |لبــــ|لرحمن عبــــد|عبــــد سيوط|بــــ |د|

6|8594 ىط|لبــــس|حمد |لد |خ| رن ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

88o786 حمد |بــــ |لوه|حمد عبــــد|رضوى  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

834786 ي محمد |محمود حس
هيم|بــــر|ئى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د
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334|69 در محمود|لق|ئى عبــــد|مصطفى ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

58866 نور|لدين |ء |حمد عل|مصطفى  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

|696|o ى|ن محمود عطيه |مرو مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

52522| وى|لكل|حمد |هيم |لعربــــى إبــــر|ن |إيم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

637587 محمد سمي  محمد طلبــــه زيق|لزق|هندستـــ 

783425 لمجيد|حمد عبــــد|عيل |سم|م |سل| زيق|لزق|بــــ |د|

37|98o لسيد|لغنى حسن |عبــــد| لي|د ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

447495 هلل|جودى ممدوح خميس عىل عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

5366o2 لسيد طه|هلل |حمد عبــــد | ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o529| لسعود|بــــو |د وفيق محمود عىل |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44644 ى ج|ء عبــــد|هن لمول|د |لعظيم حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

848444 ه ص| لعزيز|حمد عبــــد|بــــر |مي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

679|46 ف محمد |م |سل|  محمد قي |ل|رسر
ط|لفى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

86732| ى |د محمد |جه هيم|بــــر|مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|5879 ه فهىم عىل عىل  لمرىسي|ني  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

259466 لسيد هيكل|ع |لسيد رف|مروه  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

33o295 ر متـــول محمود متـــول|من |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

547o47 وى|يع طنط|ل ط|لدين جم|د |عم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o53|3 د مرىس محمد مرىس|محمد عم ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

2|4698 د|حمد حم|د محمد محمود |زي ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

336622 ن جرس بــــخيتـــ جرس| مي  ى شمس صيدله عي 

43|42| ل|لش|لسيد |لد محمد |حمد خ| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

827o84 ن|حمد عش|ل |ء جم|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|928 لفضيل|ء مصطفى سيد عبــــد |ول طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

5o627| ي مبــــروك|ل عيد عبــــد|نوره جم
لغنى لفيوم|عه |زر

4|7|95 هيم حسن|بــــر|صبــــىح محمد محمود  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

||8o3| هيم عوض|بــــر|محمود | دين هره|لق|ره |تـــج

6277oo لرحيم لطفى صقر|لسيد عبــــد |يمن |د |زي عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|749|| ى ص|ي تـــ|بــــر سعيد بــــرك|سمي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د
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687962 لعدوى|لسعيد محمد محمد |ء صبــــرى |ل| تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

|28737 مل|فظ محمد ك|محمد ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

445295 لعزيز   قنديل|ح زىك عبــــد  |محمد صل ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

899477 ى زخ|م ري |ركو وجيه حني  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

693243 يح|لس|رفيده محمد يوسف رجبــــ  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

486o43 هيم|بــــر|حمد محمد |هند محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o3454 لعربــــ محمد|عمر عنتـــر محمد عز  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

88|758 م بــــدر محمد خميس  |حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45o7|4 وي|لششتـــ|حمد |ل |دين جم|ن |بــــ طنط|د|

623692 ىط|لدمي|س |ل محمد ثــــروتـــ عبــــ|ء كم|وف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

435959 ي|ر
ل|لع|ن عىل عبــــد |رمض| ئى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

|759|7 حمد حسن|د |مريم عم ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

75o7|9 هيم|بــــر|ن فتـــىح محمد |نور لمنصوره|حقوق 

6oo|37 حمد فرغل|محمد محمد  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

782572 لرحمن محمد|محمد صفوتـــ عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

82o977 ي ش
هلل محمد|هر عبــــد|مصطفى ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|لمنى

5o5477 لغنى محمد|لغنى عبــــد |بــــ عبــــد |يه| سكندريه|ل|بــــ |د|

688966 وى|رى مك|لبــــ|حمد عزتـــ عبــــد |محمد حمدى  لمنصوره|ره |تـــج

8o2o77 ن|ل طه زيد|لرحمن كم|عبــــد ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

44679| لعزيز محمد حموده|محمد محمود عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

622664 هيم|بــــر|لد محمد بــــكر |جر خ|ه لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

77|9o6 ح محمد|لفتـــ|عيل عبــــد |سم|حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

7o9776 لرحمن|حمد عبــــد |حمد |ن عزم |يم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

7oo84o |ش|لسيد يحن  بــــ|زن يحن  |م زيق|لزق|هندستـــ 

5372|| يف عبــــد | عيل|سم|لمنعم محمد |يتـــ رسر تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

6o6482 عود|حمد ق|ن |محمد محمود رمض |ره طنط|تـــج

896548 لرحيم|م حميد عبــــد|هدير هش ج|ره سوه|تـــج

|6o52| در|لق|روق عبــــد |در ف|لق|كريم عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

836o75 مد|م فنجري سعدي ح|سل| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

44||36 حمد محمد يوسف|لدين |م |سلىمي محمد عص لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر
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|553|5 ممدوح فهىم بــــسخرون| دون|م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

478|o3 نيس|م جرجس صبــــىح |ري|م سكندريه|ل|علوم 

632783 طف حسن متـــول|حمد ع| زيق|لزق|ره |تـــج

4o8955 لجوهرى|هلل محمد |محمد عبــــد |بــــ طنط|د|

377|o حمد|ن عيد |محمود رمض ن|علوم حلو

845644 هيم محمد|بــــر|د محمود |جه ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

5|22o| لخطيبــــ|لرحيم |محمد فتـــىحي عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

9|39o2 لمجيد |ح درويش عبــــد|ل صل|بــــتـــه| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o2428 حمد مدحتـــ خلف عىل | ج|طبــــ سوه

76597| |لعط|بــــو |لحديدى محمد |مر |ن س|نور ره بــــور سعيد|تـــج

2|3o37 ح|لفتـــ|يمن يس عبــــد|ل |نه ن|حقوق حلو

5|o69 هلل|س عبــــد|ل عبــــ|يوسف كم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7788|4 حمد|هيم محمد |بــــر| |خلود رض زيق|لزق|ره |تـــج

5|7775 ل|ل محمد يوسف مرس|س بــــ دمنهور|د|

426o3o م عىل شعي |عص| دين إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

758|25 ن|لم سليم|تـــتـــ س|لرحمن شح|عبــــد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

68o379 |ىط عبــــد |لع|ح عبــــد |لفتـــ|للطيف عبــــد |عبــــد 
ح|لفتـــ

لمنصوره|طبــــ 

24o3|8 هلل|هند وليد سيد خلف  ن|بــــ حلو|د|

244||2 بــــ|لتـــو|د عبــــد|بــــدر صبــــرى فؤ د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

236385 ح يوسف|لفتـــ|محمد عبــــد| رند هره|لق|عه |زر

446846 عيل|سم|حمد |حمد مصطفى محمود | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4446|o ح حميده|لفتـــ|ح محمود عبــــد|لفتـــ|آيه عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

46oo48 هيم|للطيف إبــــر|للطيف عوض عبــــد|فرح عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

48897 لمنصف|هلل عبــــد |بــــ |ن ج|ء رمض|سم| سيوط|عه |زر

3||o43 ى ك|لمل|وى عبــــد|يوسف تـــق| مي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

6882|6 لسعيد بــــدوى|حمد |ء |ول ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

32|67| ى محمد عبــــد لحليم|عمر حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

427o5 للطيف|شور عبــــد |حمد ع|لرحمن |عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

498874 لونيس|ل عبــــد|هيم جم|بــــر|خلود رأفتـــ  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور
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|65|oo لحميد|لفتـــوح محمد عبــــد |بــــو |ندى  هره|لق|بــــ |د|

9|oo|3 محمود حسن محمود رزق  ج |تـــمريض سوه

54|439 لجمل|لعزيز |حمد محمد عبــــد|عمر  |حقوق طنط

27|oo| ن محمود|لرحمن سليم|تـــ محمد عبــــد|ي| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|28749 لمنعم قطبــــ|رق عبــــد |يوسف ط لمنصوره|حقوق 

883973 م محمد عىل |لعزيز عص|عبــــد سيوط|حقوق 

642977 لسيد|يم محمد |لد|رضوى عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

844286 بــــ عىلي|لتـــو|محمد عىلي عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|o9|5 هيم |بــــر|حمد |دل |محمود ع ج|حقوق سوه

528595 ل دغيدى|د محمد كم|زي |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

|64955 حمد عىل|د |لد رش|خ| نور ى شمس|د| بــــ عي 

754|o4 حمد|فظ حسن |جر محمد ح|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

47298 هيم|بــــر|لمعىط شيىم |سمر عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|24796 ر|لبــــح|حمد |مجدى سيد عىل | هن ى شمس| لسن عي 

57533 للطيف|ن عبــــد |حمد محمد رمض| ره بــــنى سويف|تـــج

2359o8 لبــــسطويس|لدين حسنى |م |هلل حس|منه  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

7695|7 هلل|حمد محمد عبــــد|هلل |عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

538o| د|لجو|ن مصطفى عبــــد |هدير رمض تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

3277o5 م عىل|لمنعم سل|رس عبــــد|ن ي|نور ى شمس حقوق عي 

9o8942 ر يشى حسنى عىل |بــــش سيوط|حقوق 

|69922 ل محمد عىل|حمد جم| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|38486 لسيد|رين مجدي محمد |د هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

4794| لحليم حسن|بــــر عبــــد|محمد ج ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

354|52 لسيد|حمد |متـــ |مريم سل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

752729 حمد سعيد محمد حسن| |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|65273 لحكيم طعيمه|هر عبــــد |ر م|من هره|لق|ن |سن|طبــــ 

2965oo ديوس|ك ضوم|ك مجدى مل|مل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|5759 جرجس| م حن|س| ليدي ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|74964 لقوى|لسيد عبــــد |مه |س|سلىم  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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342|58 ى |ي ح غنيتـــ|لفتـــ|لحميد عبــــد|لسيد عبــــد|سمي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

52|776 لعزيز|ح عبــــد|لفتـــ|سط عبــــد|لبــــ|يه عبــــد| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

63|864 د محمود|ئل رش|يه و| لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|53583 يوبــــ|وي |مجدي بــــبــــ| ري|م ن|حقوق حلو

528|92 ف عبــــد|محمد  هيم|بــــر|لمحسن |رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

5|45o4 ع|مد محمد من|يمنى محمد ح سكندريه|ل|عه |زر

677o64 لمرىس|هلل |دم محمد فوزى فرج | لمنصوره|عه |زر

45|65o ق|مصطفى مجدى مصطفى  وى|لشر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

78492| لعليم موىسي محمد|م عبــــد |هش| نور زيق|لزق|بــــ |د|

4o5|79 لعليم محمد|مد عبــــد |حمد ح| لمنصوره|حقوق 

894o42 لربــــ |د |ل سيد ج|محمد بــــل يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

256|4 ن|لبــــر سليم|ن عبــــد |سهر سليم هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

478255 للتـــ| |سيندى جورج حلىم يوسف عط سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

38444 حمد بــــوصتـــ|رص |لن|هدى عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6o89|o رتـــ|لسيد عم|مه |س|د |ذي |بــــ طنط|د|

7|5578 ى  ى عىل جمجوم|بــــر|حسي  هيم حسي  لمنصوره|حقوق 

37||75 حمد|محمد محن  محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

62239| ن طف محمد موىس|ع| مي  ط|بــــ دمي|د|

423225 ن|مر محمد خميس شعبــــ|س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

852969 محمد عوض محمد بــــيومي ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

2|9636 ئى|ليم|دل محمد |يه محسن ع| ى شمس|د| بــــ عي 

92|374 هلل عوض  |بــــ |نوئيل رأفتـــ ج|عم ج|ره سوه|تـــج

223923 د|حمد محمد ج|سلىم وليد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|2o297 ى عبــــد |ين| هيم|بــــر|لسيد |لسميع |س خي  ى شمس حقوق عي 

862578 يكل رفعتـــ عدلي عزمي|م لمنصوره|حقوق 

7|5888 حمد|لسيد |حمد |مروه رفعتـــ  لشيخ|بــــ كفر |د|

69o539 م عودتـــ|لسل|هبــــه حسن عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

75|o9| ف |بــــ |رح بــــ|لتـــو|حمد عبــــد |رسر ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

|54622 لسيد كحيل|محمد سيد مصطفى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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676o75 لجريدلي|حمد حسن محمد |بــــسنتـــ  لمنصوره|ره |تـــج

695998 هر|حمد ز|ضى |حمد ر|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23453o |لبــــ|لمنعم حنفى عبــــد|مصطفى عبــــد
ى
ق دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|

ه ى جي 

85o457 ف م|م |سل| ي طيبــــ|رسر
ضى لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

82939o |د عبــــده محمد عط|جه دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

342787 ل|لسيد كم|هيم |بــــر|محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

78372o لسيد|هلل محمد |عبــــد | ند زيق|لزق|بــــ |د|

5o8964 ج|لح|بــــو|لحميد |بــــر عبــــد|ر عزتـــ ج|بــــش معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

333858 هلل|لعزيز عبــــد|عمر مجدى عبــــد ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

3236|o لم مصطفى شكر|م س|يدي هش|ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

326|65 لسيد|ء رجبــــ قرئى |رس| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

78|58o حمد محمد عىل يونس|ء |لشيم| زيق|لزق|علوم 

2494o4 لمطلبــــ|يمن محمد عبــــد| |ند ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

75986o ي|ء |ن عل|رو
لدين محمد مصطفى لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

6o8889 عيل يوسف|سم|ء محمود يوسف |ول لشيخ|بــــ كفر |د|

8o8o|4 لصغي  عىلي|ده محمد |ء حم|سم| لفيوم|حقوق 

37o82 ل محمود|هر كم|محمود م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

34o643 ي عىل سعد|ء |مريم عل
لدين عفيفى |حقوق بــــنه

7|79o2 ى| ى محمد معي  حمد منصور معي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

786975 لمنعم وهبــــه|بــــ عبــــد |يه|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

5o6224 حمد محمد|بــــتـــ |حمد ثــــ|بــــسمه  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|25979 حمد عطيه|رس محمود |مهند ي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

488673 ىط|لع|لرحمن عبــــد |د مصطفى محمد عبــــد |زي إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

8o7o8o ح|لفتـــ|وطنيه سيد سعيد عبــــد حقوق بــــنى سويف

8o2575 بــــر|حمد بــــكر حسن ج| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

9o5938 ل |لع|سط عبــــد|لبــــ|بــــ محمد عبــــد|شه ج|حقوق سوه

358|| س مرىس|سميه مصطفى مصطفى عبــــ هره|لق|بــــ |د|

88|28o لعزيز |لحميد عبــــد|ر ممدوح عبــــد|من سيوط|ره |تـــج

225698 دق|لم ص|حمد س|م |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

493|66 بــــوشعيشع|لحليم |ن عبــــد|يمن شعبــــ|م |عص بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|
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|282o8 لم عىل|يه محمد صبــــرى س| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

264o76 لم|لحميد عىل س|هيم عبــــد|بــــر|مل | تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

357|38 شد|ح ر|لفتـــ|ل عبــــد|ء جل|دع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o|392 خنى|لدخ|لمعىط |م عبــــد |لمعىط س|عبــــد  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

43353| لبــــيوم شعيبــــ|لمنصف |حمد عبــــد | ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

7|6|2 مد|لد سبــــد عوبــــس ح|خ لفيوم|طبــــ 

|69795 حمد|رق محمد |لرحمن ط|عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

7ooo64 حمد|لرحيم |هلل عبــــد |م عبــــد |ريه لمنصوره|بــــ |د|

8453o7 حمد|بــــسمه ربــــيع حسن  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

847954 طر|لش|لحكيم |بــــسمه طه عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ 

7772o در محمد|لق|م عبــــد|طمه هش|ف سيه|نوعيتـــ عبــــ

253645 بــــوعىل|هلل |م عبــــد|ء عص|عل ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

|373o7 ى |هش ل|بــــوش|م يوسف محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

48|532 وس عبــــيد|ندر|د |د عي|دى فؤ|ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

||629o لمنعم|حمد محمد عبــــد |ضىح  ى شمس|د| بــــ عي 

|2|562 ح محمد|لفتـــ|مريم محمود عبــــد  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

5|2858 لونيس|لعزيز عبــــد|لونيس عبــــد|مدحتـــ عبــــد ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

642866 ى|سم| ى محمد حسي  ء محمد حسي  زيق|لزق|حقوق 

7oo3| حمد|شم |بــــ عىل ه|رح لفيوم|تـــربــــيتـــ 

5o6444 حمد|بــــو |ن بــــكر محمد محمد |نوره بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|244|7 دل محمد شكرى|حمد ع|مصطفى  ى شمس|تـــج ره عي 

|77777 هلل عيد محمد عوض|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

485534 بــــ|در محمد خط|لق|مه عبــــد|س|سميه  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

95423 بــــتـــ سعد عىلي|يه ثــــ| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

33748 دغم|ل|هلل محمد محمد |ن عبــــد |يم| هره|لق|عه |زر

52|356 ي |لص|يتـــ محمود |
ى
فعي خرصى|لش|ق بــــ دمنهور|د|

9|6856 عيل |سم|هيم |بــــر|لق |لخ|طمه عبــــد|ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

699388 ء حسن عىل محمود خليل|رس| لمنصوره|بــــ |د|
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2264o ن جمعه|حمد محمد شعبــــ| ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

273392 ضى خليل|لر|ئى خليل عبــــد|م| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

489238 هيم|لنبــــي بــــخيتـــ محمد إبــــر|د عبــــد |جه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

248383 لرحمن|ح محمود عبــــد |لفتـــ|ل عبــــد|ن جم|يم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

775279 لرحمن|لرحمن سعيد حمدى عبــــد|عبــــد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

33|994 سهر سليم محمد فهىم |حقوق بــــنه

4436|6 ه عبــــد| لبــــدوي|دي عطوه |له|مي  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

|6772| محمد فتـــىح محمد سعيد ن|هندستـــ حلو

26o8| كر محمد|كريم محمد عنتـــر ش هره|لق|ره |تـــج

4866o9 حمد هريدى|لدين |ح |لد محمد صل|رس خ|ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

244629 بــــو زيد|بــــ |لتـــو|محمد عىل سيد عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

9o53|9 للطيف |ل قدرى عبــــد|ن جم|حن ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

68755| حمد|محمد مجدى عطيه محمد  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

337696 د|لجو|هر عبــــد|لظ|ن عبــــد|لرحمن رمض|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

256357 م عىل|لسل|م محمود عبــــد|لسل|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

54|67| ى حمدى عبــــد  هيم كريم|بــــر|لنبــــى |حسي  |حقوق طنط

329475 هيم|بــــر|هيم يوسف |بــــر|هلل |رتـــ عبــــد|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

648382 مد محمد|بــــسمه قدري محمد ح ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2|3726 لرحمن|حمد محمد عبــــد|مصطفى  ى شمس هندستـــ عي 

3|928| ي|سم|ن محمود |نجو
عيل مصطفى  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر

235424 ن|د عثــــم|لجو|حمد سيد عبــــد|كريم  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

4o7468 وي|لحن|ن محمد |ن فتـــىح شعبــــ|رو |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

278o87 لغريبــــ|س |ل عبــــ|جر جم|ه تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2854o2 لرحيم فرج|خلود وليد عبــــد سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

42o963 بــــو شعيشع|لعزيز |ء محمد بــــسيوئى عبــــد|شيم لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

427669 مد|لعزيز ح|عبــــد | محمد رض |طبــــ طنط

344528 بــــويىح|لم |لسيد س|يمن |محمد  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

5|54| لحليم|ن محمد عىل عبــــد |نوره ي سويف
هندستـــ بــــنى

367662 هلل|ء يشى محمد عبــــد|سم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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628799 هيم|بــــر|محمد حسن | سه زيق|لزق|بــــ |د|

696856 هيم|بــــر|محمد حسن محمد  لمنصوره|ره |تـــج

52|o|5 لحميد مىك|هيم عبــــد|بــــر|د رجبــــ |جه تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

39o59 تـــه|حمد حلىم شح|طمه |ف كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

442724 ه كم| ق|ن |لرحمن رمض|ل عبــــد |مي  وى|لشر لشيخ|ره كفر |تـــج

269225 ى |ي بــــ|لسيد خط|هيم |بــــر|سمي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

85o258 لعزيز|لمنعم خرصى عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

35726o ى |منتـــ  ى|هلل حسي  حمد حسي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

775368 لم|ن س|عمر محمد شعبــــ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

86o3|o ي عبــــد|ين|
لحميد حسن|س حسنى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

||637| يتـــ وديع سليم ن صليبــــ|مي  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

682342 مريم لطفى حسن دعدور |بــــ طنط|د|

546534 لسنوىس|مد |لرحمن محمود ح|عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

4|3634 زق|لر|لعزيز محمد عبــــد|د عبــــد|لعزيز رش|عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

4255o2 بــــو زيد|طف محمود |لسيد ع|ن |نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77oo79 هيم منصور|بــــر|عىل حسن عىل  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78448 مه|حمد محمد عىل محمد سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

764o|o لسيد محمود خرصى عىل جعفر|ء |ل| حقوق بــــورسعيد

526|5| ن درويش|هلل عثــــم|لم عبــــد |محمد س ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

86o786 حمد فتـــىح نجيبــــ حموده| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

6253o| |حمد مصطفى |لدين |ح |يمن محمد صل|رس |
لففى

زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

2232|2 لجندى|لعزيز حسن |ل عبــــد|لرحمن جم|عبــــد هره|لق|حقوق 

452o65 بــــوبــــكر|لسيد |لسيد مصطفى محمد | ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

269285 لد محمد محمود|ن خ|نوره ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

435o8o تـــى|عمرو محمد محمود  لنشر لشيخ|تـــمريض كفر 

55645 فوزي عىلي موىسي| عل طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

5424|8 لحليم محمد|لسيد عبــــد |زينبــــ صبــــىح  بــــ دمنهور|د|

9o739o هلل محمدين  |حمد محمدنشأتـــ عبــــد| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

439554 حمد|هلل سيد |لحسينى عبــــد |هلل |ره عبــــد |س لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 
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64||94 يمن خرصى عطيه|خرصى  زيق|لزق|ره |تـــج

4o5o6| لدين عيد محمدعىل|ء |محمد عل سكندريه|ل|بــــ |د|

8625o8 ي سل|م |محمد سل
ى
م|لدسوق ج|ره سوه|تـــج

|83|7 لدين|ن محمد محمد فخر|نور هره|لق|هندستـــ 

6263|8 ح بــــدوى بــــهيج|لفتـــ|مروه عىل عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

27|5|4 يد|لسميع ف|رص عبــــد|ء ن|ل| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

36885o لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|فرج | عل لمنصوره|حقوق 

434464 ق|لسيد |ضل |يدى ف|ه وى|لشر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|3974| ى نو|رحمه محمود عبــــد  ر|لحميد حسي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

23937 ى محمد|س رتـــ محمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

2|985 لسيد محمد|ن محمد |نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

29|24 حمد محمد|رق |حمد ط| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

327842 ى|ل عبــــد|لرؤف فرج كم|عبــــد لحميد حسني  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

76oo33 لرحمن يوسف|ن عبــــد |رضوى رمض |حقوق بــــنه

||7533 حمد|لمحسن حنفى محمد |ء عبــــد |رس| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|624|9 لسيد محمد|عمر محمود  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

447256 أحمد محمود محمد محمود ذكرى سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

5o|747 لعليم|هند عىل محمد عبــــد لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

68||75 ده محمد|بــــ|لمرىس |تـــ |لشح|حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

347374 حمد حسن|محمود محمد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

449725 رص مصطفى عمر حميد|مصطفى ن |هندستـــ طنط

4o|737 ن|لسيد رسح|هيم عىل |بــــر|حمد عىل | سكندريه|ل|بــــ |د|

||5287 ى ضى زن تـــى|حبــــيبــــه حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

6o2o5 ى محمد محمود|حن ن حسي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

346795 بــــوضلع|ح حسن محمد |لفتـــ|ميتـــ عبــــد|س ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

43828o يد|م ز|لسل|لنبــــى عبــــد|لسعيد عبــــد|ء |سم| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

864249 ء محمد محمود محمد|ل| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

97239 لرؤوف|حمد طه عبــــد |محمد  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

8o6996 شم حسن محمود محمد|م ه| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

878643 بــــوزيد فرغىلي |لرحمن |طمه عبــــد|ف سيوط|بــــ |د|
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|23o7o ر مجدى عطيه محمد|نز هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

27|o24 لحرصى|يه محمد سعد محمود | تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

58434 حمد شعيبــــ حميده|مل | طبــــ بــــنى سويف

9ooo3| لسيد محمد |حمد |تـــ |عرف ج|ره سوه|تـــج

685o2o لديسىط|لديسىط محمد |ز |لبــــ|طمه |ف لمنصوره|بــــ |د|

2326|3 حمد|رق فتـــىح |ديه ط|ن هره|لق|بــــ |د|

262oo6 لبــــر غنيىم حشيش|يوسف محمود عبــــد |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

|356| ن|ن حمد|لح عىلي|ن ص|ح سليم|نج ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

443953 حمد|لمعبــــود |ء محمد عبــــد |ول لشيخ|بــــ كفر |د|

79|36 س|ئل محمد عبــــ|عمرو و د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

6oo9|9 ى|مد ش|مد بــــهنس ح|هدى ح هي  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

222|o2 ر محمد حسن محمد|من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8oo|4 وع|هلل مط|د عبــــد |لجو|ء عبــــد |رس| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|69468 ي 
ج  طعيمه|لبــــلتـــ|محمد حسنى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6427o9 دق بــــيومي|لص|م محمد عطيه |بــــتـــس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

478845 س مدئى محمد|محمد مدئى عبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o9|69 لعفيفى|لعدوى |دل |محمد ع ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

4o8447 لعظيم عمر|ن عبــــد|محمد مسعد عثــــم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

782488 ل|لع|لرحمن حسن عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

73256 لكريم محمود|طه محمد عبــــد  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

83864| عيل|سم|ل محمد |ريم جم د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

863366 نيتـــ فرج موىسي عبــــيد|ج |ج طبــــيع قن|عل

6||699 لحميد حسن|ح عبــــد|لفتـــ|عىل عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

677o46 ى عبــــد |يوسف ي ح عبــــده|لفتـــ|سي  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

|48778 ح|لفتـــ|ديه مسعد محمد عبــــد |ن ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

35428| ى|ح |د صل|ن عم|يم| مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

774596 لرحمن|لمنعم عزتـــ محمد عبــــد |مينه عمرو عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|74263 حمد مرىس بــــيوم|ن سيد |نوره |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

25o483 ح عرفه|مد صل|رس ح|ر ي|من ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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7774|5 ن|لمنعم رمض|دل عبــــد |ره ع|س زيق|لزق|بــــ |د|

239883 ى عىل حسن محمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

24o279 تـــ|حمد بــــرك|هلل محمد محمود |منه  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

434o93 لدين|ل فخر |لع|ر محمد عبــــد |بــــر| |علوم طنط

78o398 لمقصود|حمد عبــــد |ء محمد |ل| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

265o| محمد عىلي محمد محمد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

42589o  محمود عىلي 
ى حمد|حني  سكندريه|ل|بــــ |د|

442673 زى|در غ|لق|زى عبــــد |يمن غ|ء |ول لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

446692 ألقرع|لسعيد محمود محمد |عمر  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

58937 حمد عىل|خديجه سعيد  بــــ بــــنى سويف|د|

93967 لدين زىك|يمن محمد بــــدر | |مه دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

623784 وى|لسعد|لعزيز |حمد عبــــد|عبــــي  مجدى  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

58975 هلل|حمد حسن عبــــد |طمه |ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

365544 ج|م عىل حج|سل|عىل  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7||8o6 ن|هيم رمض|بــــر|رضوى بــــكر سعد  لمنصوره|نوعيتـــ 

852588 رس محمد عىلي|ره ي|س ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|6378 لشوره|لمجيد |رق محمد عبــــد |رقيه ط هره|لق|بــــ |د|

|59999 لحليم|ن عبــــد |لحليم رمض|يوسف عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

2928oo لنبــــى|لعزيز عبــــد |يمن عبــــد|حمد | ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

478979 هيم|بــــر|كريم محمود فوزى محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

323822 محمد حسن رشدى محمد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|7o6o9 لخطيبــــ|حمد محمد عبــــد ربــــتـــ |لرحمن |عبــــد  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

865622 حمد|بــــتـــ |م خي  ثــــ|حس  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

63o228 ف محمود حج|محمد  م|زى سل|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

6989|8 حمد|ن |لمنجد شعبــــ|ن |يه مرو| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|72976 عيل|سم|محمد محسن محمد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

6|4432 ن|حمد زي|أمنيه محمد محمد  زيق|لزق|عه |زر

83|868 بــــدين|لحميد ع|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد سيوط|ره |تـــج
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895733  لبــــيبــــ |
ى
نىح  عوئى شوق ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

|226|9 لغنى|رق محمد عبــــد |كريم ط ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

78o367 لرحمن عىل|حمد عبــــد |هبــــه  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

63o22| م|هيم هم|بــــر|عمر عىل سعد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

89736o د |محمد خلف محمد حم سيوط|حقوق 

4298| ئى عىل|لجلش|منى محسن  ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

4|546| لق|لخ|حمد رزق عبــــد |حمد حمدي | ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

4o45| ن|ر عبــــدربــــه سليم|لغف|ن عبــــد |حن ن|بــــ حلو|د|

4o32|8 عىل| لعل|بــــو|لسيد |هلل مصطفى |منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o5|9| ل ممدوح عىل محمد عىل شعيبــــ|جم زيق|لزق|هندستـــ 

2|243 ى عبــــد  يم|لد|خلود محمد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5736| لدين محمد|ضىح عىل نرص طبــــ بــــنى سويف

372245 بــــر|لرحمن عىل محمد ص|عبــــد لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

478238 لرحمن حسن|ره محمد عىل عبــــد |س سكندريه|ل|عه |زر

8o87o4 ف عىلي |محمود 
حمد|رسر صيدله بــــنى سويف

64|7o3 ه عبــــد | لعزيز محمد محمد ربــــيع|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

|4o2|9 ل عىلي محمد|رق كم|ء ط|شيم ى شمس|زر عه عي 

756|25 لحميد عليوه مصطفى|ن عبــــد |رو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

|7|78o د حمدى مبــــروك|مح فؤ|د س|فؤ ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

6786o4 ي|لسعيد |محمد | ده محمد رض|غ لدمي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

||9472 هيم يوسف|بــــر|حمد |محمد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

347775  حسن|حج
ى
ج فتـــوح شوق ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

2|8537 دهم محمد يوسف مسعود| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

427o26 شم|حمد ه|ء مصطفى جمعه |صف سكندريه|ل|بــــ |د|

7o695o لبــــيوم|هلل فتـــىح محمد ||ره عط|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

26|94o ن|حمد طه رشو|محمد رفعتـــ  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

48o887 ي عبــــد |طمتـــ منصور حموده علو|ف
هلل|ئى ي |

سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

245693 حمد سعد|ن سيد |ن شعبــــ|ذ رمض|مع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6|687o |لعط|بــــو |حمد |مد |ندي ح ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

88oo3o  يوسف |ج
ى
ستـــن جورج شوق سيوط|طبــــ 
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82|45o بــــر يعقوبــــ قلتـــه|عوثــــ ص|ر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|7256o لدين|ل |هيم كم|بــــر|حمد مصطفى |  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

7o32|6 بــــوليصتـــ|حمد نرص منصور |لسعيد |حمد | زيق|لزق|عه |زر

4966o5 حمد محمد|رحمه سعيد حربــــى  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|9383 ن|حمد سلط|يه مصطفى يوسف | لشيخ|بــــ كفر |د|

5|4|65 محمد محمد حسن طه| مه سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

347778 لم|بــــوس|لحميد |د عبــــد|رس عو|حسن ي ى شمس حقوق عي 

|628|3  عىل|لش|رس عبــــد |حمد ي|
ى
ق ن|هندستـــ حلو

774934 ى سليم|يم| ى محمد حسي  ن|ن محمد حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

867555 سم|حمد محمود ق|ن |حس ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

85o453 هلل محمد|حمد محمد عبــــد| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

4|535| ئى|لعن|حمد |لرحمن نبــــيل محمد |عبــــد |حقوق طنط

635989 ر محمد عىل تـــوفيق عىل|زه| زيق|لزق|حقوق 

49ooo7 وق  لنبــــى|مه محمد مرىس عبــــد |س|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

449262 لسيد عيد|م |حمد س| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

676o23 ل حسن|ح محمد هل|لفتـــ|هند عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

854235 ح محمد|هدير محمد صل ي|علوم 
|لمنى

43528| ى عبــــد |ن |يم| ح عبــــدتـــ|لفتـــ|مي  سكندريه|ل|علوم 

856964 بــــر محمد محمد|جر ج|ه |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

255699 ح حشيش|لفتـــ|محمد صبــــرى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

822|66 د محمد|لعزيز محمد رش|مريم عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

8o826o ي عبــــد|كريمه عبــــد
لحميد|هلل قرئى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

342732 ضل سيد|عيسي مدحتـــ ف ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

496244 |حمد محمد رخ|دتـــ سيد|غ بــــ دمنهور|د|

349759 بــــوعطيه|هيم |بــــر|د محمد |حمد عم| |حقوق بــــنه

837227 رص فهىمي عىلي|ن ن|ريه|م |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

8o255 ي محمد 
حمد|مي ممدوح مصطفى لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

7|786| تـــ|ن فرح|حمد محمد عثــــم| لمنصوره|عه |زر

529824 ن|محمد سعيد فنجري عش سكندريه|ل|هندستـــ 
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82588o بــــ حسن|لوه|بــــسمه حسن عبــــد دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

6|37o| دق مشعل|هلل ص|حمد منصور عبــــد | |كليتـــ هندستـــ بــــنه

348oo5 حمد|ن محمد |حمد عثــــم| ى شمس| لسن عي 

6|3947 هيم منصور|بــــر|د |عهد عم لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

899354 ى  |ل حس|لع|هلل عبــــد|عىل خلف  ني  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

443o98 ي سل|لش|متـــ عبــــد |ء سل|رس|
ى
متـــ بــــدير|ق لشيخ|بــــ كفر |د|

542673 لزغيبــــى|مخ |لمول ش|مخ عبــــد|سحر ش لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

5o45|7 لنعيم|حمد عطيتـــ عبــــد |رتـــ |س سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

|57973 ن|يه محمد مصطفى عثــــم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

65959 ى حسن|حمد محمود | مي  رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

387|8 يمن مرزوق محمود|حمد | ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

77|3o3 لعزيز موىس|ء محمد عمر محمد عبــــد |سم| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

3|8938 ي|ر
لسيد|شكرى حسن | ئى ى شمس|زر عه عي 

5|7579 لمجيد|ل عبــــد |لد كم|ن خ|رو عه دمنهور|زر

|5||3 لسيد|لحميد |ر عبــــد|مهند عمرو مختـــ هره|لق|ره |تـــج

6|3o59 ي
لبــــدوى|لسيد مصلىح حسن |ء |عل| دئى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

34|659 لسيد عىل|منيتـــ بــــيوم | ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

9282o ل|لع|ل عبــــد |لع|محمد فتـــىح عبــــد  هره|لق|حقوق 

6o8946 ق|حمد |  فهيم سقي 
ى
لدسوق |صيدله طنط

758337 هيم حسن|بــــر|حمد |منيه | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|747o3 ن حسن|لد سليم|حمد خ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

826298 ى محمد هبــــه محمد حسي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

273366 ن ن|ضى رؤوف سليم|ر| مي  دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

33||o8 ى محمد|د |نس جه| حمد حسني  |حقوق بــــنه

79755 لبــــ|بــــو ط|لمول |رق عبــــد |حمد ط| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

357696 ى محمود|ي ى يشى حسي  سمي  |ره بــــنه|تـــج

787o79 حمد حسن|هيم |بــــر|ء |هن بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

6327|| لمجيد|هلل محمود عبــــد|ره محمد عبــــد|س لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

26|8|9 د|لضي|حمد محمد |حمد محمد | ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

9||985 حمد |م |فرحه محمد هم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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83o8|6 هلل|بــــ خلف |لوه|سعد محسن عبــــد سيوط|حقوق 

777783 ل|لعس|بــــ |لوه|رق محمد عبــــد|م ط|سل|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

293688 حمد فتـــىح|هديل محمد  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

349497 ى |ي ف محمد |سمي  |لعل|بــــو|رسر ى شمس|زر عه عي 

4|2665 د محمد|يه سعيد محمد رش| |ره طنط|تـــج

247525 نم|رى غ|لبــــ|رص عبــــد|لرحمن ن|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

687869 لنبــــى|ح عبــــد |لفتـــ|للطيف عبــــد |ندى عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

248|52 لبــــيوم|جدى محمد محمد |ء م|رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|52578 لحديد|بــــو |هلل |ئى عبــــد |يه ه| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

789392 هلل محمد|فع عبــــد |لش|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

524599 هيم محمد عيس|بــــر|محمد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

453|3 دق عيطه|لص|محمد عيد محمد  هره|لق|ره |تـــج

842|22 لرحيم غريبــــ حسن|محمد عبــــد ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

254436 ى محمد محمود |ي ف|لصو|سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

||5|73 وهبــــه| مه زكري|س| |مونيك ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

78565 م|م|لعزيز |عمر محمد عبــــد  ن|حقوق حلو

24982| ف محمد محمود خي |ن |يم| هلل|رسر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|7|46| |عمر صبــــىح رمض
ى
ن دسوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

89o248 ي
ح محمد مرىس  |صل| دئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o86|| ق|م |لسل|م محمد عبــــد|ء هش|ل| وى|لشر |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9764o ى|ن |هيم عىلي رمض|بــــر| مي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

76o|87 ح|لفتـــ|عىل سيد ربــــيع عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

5|2832 محمد سعيد زىك عيد صقر سكندريه|ل|حقوق 

832639 حمد|نجيبــــ محفوظ عطيتـــو  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

238|68 ن|لسم|حمد |هلل |سلىم عبــــد ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7629o5 يوبــــ|لسيد محمود |محمود حمدى  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

628o63 ل عىل محمد عىل|محمد يشى جم زيق|لزق|حقوق 

8o6876 د محمود معوض|حم| نورم ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

67535| لديبــــ|حمد |دل مأمون سيد |سلىم ع لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 
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682238 ى|للطيف حس|د عبــــد |رحمه فؤ ني  ط|معتـــ دمي|علوم ج

3|5779 حمد صديق|هلل محمد |هبــــتـــ  ى شمس حقوق عي 

63994o هيم|بــــر|ء محمود محمد |نغم عل زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o3|48 هيم محمود|بــــر|بــــر |حمد ج| |رودين سكندريه|ل|ره |تـــج

6|79o| ن|لسج|ره طه عبــــده |س ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8343| وي|بــــر محمدسيد طنط|حمد محمد ج| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

525649 ى  ى ز|حسي  يد|لسيد حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

77o345 ى منصور مصطفى عىل  حسي 
مصطفى زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

32986o ىسر|لغبــــ|هيم |بــــر|حمد |دل |ء ع|ل| |ره بــــنه|تـــج

82|286 ن مظهر عبــــده|هدير عش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

6o9o78  مر|جر محمد |ه
ى
د|لدسوق |بــــ طنط|د|

479o85 عيل|سم|هيم |بــــر|يوسف خميس  بــــ دمنهور|د|

5|68o4 ئى|لفخر|روق |سم ف|لتـــ ق|ص| ره دمنهور|تـــج

7774|6 ق|م رفعتـــ فتـــوح عىل  |سه وى|لشر زيق|لزق|علوم 

766|27 ع|بــــو رف|حمد محمود |يه محمد | ره بــــور سعيد|تـــج

777944 هلل نرص|هلل محمد عبــــد|ن عبــــد |نوره زيق|لزق|حقوق 

8o9862 ي | لدين محمد|حمد محمد محن  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4558o5 لسيد محمد محمد|رغده سمي   عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o499 مل محمد|ء محمد ك|ل| ى شمس|د| بــــ عي 

685353 ى طه بــــدوى|عبــــد | نور لشكور حسي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4|6o|9 جوري|لبــــ|حمد |لمجيد |ء عبــــد |ول لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

254o8o ل|لجم|هد |دل محمد مج|محمود ع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4|o299 بــــه|ع غر|لرف|لسعيد |ء |دى عل|ه |حقوق طنط

445949 ى ف ش| |مي  كر متـــى وهبــــه|رسر ضتـــ دمنهور|علوم ري

429573 ى هيبــــه|س|كريم  مه حسي  |طبــــ طنط

892477 ى ن |نبــــيل عزيز سمع| مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

9o8o49 لسيد عىل |ى |ن عط|يم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|232|4 ن لحليم|لدين عبــــد |د |محمد عم| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

755922 هد|مريم معتـــز محمد مج لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ
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78|22o ي |عل
هيم محمد|بــــر|ء محمد بــــسيوئى زيق|لزق|هندستـــ 

8778|8 بــــتـــ  |لدين محمد ثــــ|ل |عزه كم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

344|o6 هيم مرشد محمد|بــــر|حبــــيبــــتـــ  سيه|نوعيتـــ عبــــ

49|3o4 ر محمود عليوتـــ|لستـــ|ن سليم عبــــد |إيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6243|7 هلل| |هلل محمد عط| |آيه حسن عط ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2688o6 حمد عوده|هلل |ندى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4758o9 ى عبــــد|م ل|لع|زن محمد عربــــى حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|94|7 ء خليل نرص|لعل|بــــو|ر |من ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

34|238 ي |بــــ عبــــد|يه|محمد 
يف|لغنى لسيد رسر |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|9525 ي|هيم |بــــر|رص |ندى ن
لطوجى ى شمس|تـــج ره عي 

656|| حمد جمعه|ن |ء رمض|سم| لفيوم|نوعيتـــ 

368o|o هيم محمود|بــــر|مصطفى محمد  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

5|45oo ى محمد محمد |ي حمد شيحه|سمي  سكندريه|ل|طبــــ 

|292|5 ف محمد ك|محمد  مل|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|8276 لس عبــــد لمسيح مجدي وديع|كي  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

83569 هلل|ء حفنى عبــــد|عمرو عل ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

623|6o لفتـــوح محمد يوسف|لسيد أبــــو |حمد | لمنصوره|حقوق 

4o7o46 د|لجو|ئل محمد عىل عبــــد |ر و|مي سكندريه|ل|بــــ |د|

423673 ر|لف|مه |مروه خميس طه سل إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

685425 ر|حمد دود|هيم سيد |بــــر|د |محمود فؤ لمنصوره|بــــ |د|

|75899 ل|لع|ه عبــــد |لل|ن عبــــد |عثــــم| ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

244o|2 ى عىل|مصطفى جم ل حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

|36329 لسيد محمد|ر محمد |من تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

|24587 ري|ئل يوسف زخ|و| لور ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

9|3|28 وى |تـــم معبــــد هند|بــــ ح|شه دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

27225o رص محمد نور|سلىم ن |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

7|2||| ن|حمد رمض|لحميد محمد |هبــــه يشى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4279|9 بــــو هتـــهوتـــ|ئى |ن محمد سيد كيل|يم| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

8||453 ن بــــدوي|منه بــــدر شعبــــ| ي|بــــ |د|
|لمنى

5|2578 د|لحد|حمد |ن |ل سليم|حمد جم| ى شمس طبــــ عي 
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|57o68 م محمد|سيد عز| رحمه رض |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

327||8 ر سيد محمد سيد|من ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|63o25 لح|لدين محمد ص|ء |يه عل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

492432 ئى|لرحم|لد محمد يحن  |محمد خ سكندريه|ل|حقوق 

83655|  فيصل عزمي رميس|ج
ى كلي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

5o3898 لس ن ي جيد يعقوبــــ|كي 
ى
دي شوق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

342275 شم|بــــو ه|مي  |ن محمود |يم| ى شمس|د| بــــ عي 

924786 يه طه محمد عىل  | ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8o82o5 ين محمد حليم عبــــد لحكيم|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|43392 ن محمد|لطيفه حسن سلط هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|22435 ل|لد|لسيد |حمد |مي  محمد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

239987 ى يف محمد سعد حسي  محمد رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

26o48| لعصيىم|حمد |بــــلقيس عىل  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8|8939 مريم عمر محمود محمد ي|لسن |
|لمنى

52668| شد|محمود حسن عىل سعد ر ضتـــ|ري/م بــــنى سويف|إعل

8|298o حمد|هلل محمود محمد |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

79o449 ع محمد|بــــكرى من| يه عط| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

696|79 لمرىس محمد شعيبــــ|س |لعبــــ|بــــو |هلل |هبــــه  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

34o89| د|لحميد رجبــــ عىل عو|حمد عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

9o23oo حمد فهىم محمد |كريم  ج|تـــربــــيتـــ سوه

3598o8 ي|ر
عصمتـــ عىل محمد| ئى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

493o45 ن محمد|تـــع زيد|رس ن|محمد ي تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

6o7374 ل|لغز|حمد |ندى مسعد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|36978 لق مصطفى|لخ|م محمود عبــــد |حس هره|لق|بــــ |د|

76243o يف محمد  حمد عوض|محمد رسر هندستـــ بــــور سعيد

3594|| غو|ح تـــن|طف صل|وليد ع |بــــنه| هندستـــ شبــــر

898948 عيل |سم|لسيد |عيل |سم|ء |عىلي ج |تـــمريض سوه

34258o ي محمود محمود ك|يتـــ ه|
بــــوه|ئى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

639o2 د محمود محمد|محمد جه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|76oo8 حمد|كريم محمد محمود  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ
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438297 صف|هيم ن|بــــر|هيم |بــــر|خلود محمد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

765oo9 لزعتـــرى|حمد |لرحمن |رص عبــــد |لرحمن ن|عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

47524o حمد لطفى محمد عىل|هلل |هبــــتـــ  سكندريه|ل|صيدله 

7|283o حمد عرفتـــ|رنيم مجدى عبــــده  لمنصوره|نوعيتـــ 

3|462| لرحمن محمد محمود محمد محمود|عبــــد ن|حقوق حلو

3||39o ر|لغف|لحميد عبــــد|ملك مجدى محمد عبــــد ى شمس| لسن عي 

|5|297 دى|له|ندى سيد محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

73363 ل بــــدر|ده جبــــ|محمود حم ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

77866| ف محمد حلىم|مصطفى  رسر زيق|لزق|طبــــ 

438532 زق يوسف|لر|تـــه عبــــد |حمد شح| لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

626|98 حمد|غ |لصبــــ|حمد |محمود  زيق|لزق|هندستـــ 

3|797 لكريم|حمد شكري عبــــد |مريم  ى شمس| لسن عي 

358265 لدين زىكي جمعه|ء |ن عل|نوره وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

72|97 ن|م سيد رمض|ء عز|ول لفيوم|بــــ |د|

62o47| م|لش|طف رزق |ندى ع لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

692456 بــــو زيد|حمد |حمد |يه محمد | زيق|لزق|عه |زر

9o995| حمد محمد |حمد |هيم |بــــر| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

323552 لم|دين محمد سيد عىل س|ن هره|لق|ر |ثــــ|

44o2|7 بــــدير يوسف بــــديررجبــــ| دين لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

495o52 لنبــــي|لحميد محمد عبــــد |هيم عبــــد|بــــر|لدين |نور  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

79|98o هيم محمد|بــــر|هيثــــم محمد  زيق|لزق|عه |زر

27|o27 لنعيم محمد رسور|بــــسمه محمد عبــــد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

435o26 ف سعيد  س|لنح|سعيد أرسر سكندريه|ل|علوم 

244572 لعزيز مرىس|بــــر عبــــده عبــــد|عمرو ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8789o5 ن |ج عثــــم|محمد رفعتـــ فر سيوط|بــــ |د|

|46538 رق تـــوفيق صديق|لرحمن ط|عبــــد  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|57o54 ضى محمد|ء مصطفى م|ل| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

443|7o تـــ عىل منصور ح| مد محمود|مي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

863289 لرحيم محمد|حمد عبــــد|ممدوح  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

86|934 ف حسن عىلي|حسن 
رسر |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع
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264274 ى عبــــد|لسيد محمد |ندى  ح|لفتـــ|مي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

64o622  عىلي عي|محمود محمد ي
ى د|سي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

883o67 نور مهنى |يه عدل | سيوط|تـــربــــيتـــ 

685o|3 بــــينى|رحمه مصطفى عىل  لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

639|5o لسيد عىل حسن|ن |حمد رمض| زيق|لزق|هندستـــ 

7|7|72 ى زكري|ي هيم|بــــر|لدين محمد |بــــىه | سمي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

2755o ى|ص بــــ|لوه|ز عمر محمد عبــــد |في  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|34699 هيم يشى عىل مهنى|بــــر| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

758628 حمد|ء خليل حسن |سم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

2639o| ى محمد|م محمد عبــــد|ريه لسميع حسي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|44727 ل خليل|لع|مروه محمد محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

|6o636 ئل محسن حسن|لدين و|سيف  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

778o75 حمد|لسيد |دى |له|عنتـــر عبــــد  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

46o4o7 لرحمن|لعزيز عبــــد |ريم بــــريك عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|9888 للطيف  |د عبــــد|حمد فؤ|لد |خ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

2|7o82 ى محمد عبــــد|ي ل مسعد قمر|لع|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

536866 لعنتـــيىل|م نعيم زين |محمود هش دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

359277 بــــوسعده|حمد |يوسف مصطفى محمد فهيم  |علوم بــــنه

|64437 لمحمدي محمد|م |ذن عص|م ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

527ooo لسيد عىل|محمود مدحتـــ تـــوفيق  سكندريه|ل|هندستـــ 

|4|779 ى|لد |محمود خ ى حسي  مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

862576 د حسن|حمد فؤ|كريم  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

3||597 |دل وسيىل حن|جول ع ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|6|38| حمد مصطفى|لدين |ل |ر جم|من ى شمس|د| بــــ عي 

|4344| لنبــــى بــــيوم|ندى محمد عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6o4932 ى عبــــد |ف لمسعد|هلل عىل |طمه حسي  |نوعيتـــ طنط

2|539| نور سيحه|نشأتـــ | دون|م تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

434229 متـــ|لحميد سل|ح محمد عبــــد|لفتـــ|يه عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5o527 عيل|سم|حمد حسن نرص | ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 
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447839 د حسن محمد يونس محمد|جه ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

478689 فظ|لح|حمد محمد بــــشي  عبــــد |عىل  ضتـــ دمنهور|علوم ري

3|8o55 لسيد محمد|م |محمود عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4453oo د|فظ ج|لح|محمد عىل عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2|52| وى|لدس|يمن فتـــىح |عمر  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|88|9 تـــ|م بــــدوى فرح|ر عص|من ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

357652 ي عبــــد| |ر|ي
ى
ي|لوه|لدسوق

ى
بــــ دسوق |نوعيتـــ بــــنه

5o434| ى|م هلل|مجدى جرجس جوهر شكر | رتـــي  سكندريه|ل|ره |تـــج

925733 م  |م|د سعد |ن ج|يم| ج|علوم سوه

4|6694 ى مصطفى كبــــرمحمد عبــــد |ي للطيف|سمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6o4o69 ف رمض|لد |خ بــــ|لبــــ|حمد عقبــــ |ن |رسر |بــــ طنط|د|

8|55o4 ى خوم|هيم بــــ|بــــر|ل |كم| يوستـــي  ي|طبــــ 
|لمنى

878626 ل عىل محمد سيد |م| سيوط|تـــربــــيتـــ 

354698 ن عىل|ندى محمد رمض ى شمس|د| بــــ عي 

753|89 بــــر|هلل محمد ص|رس عبــــد |ي عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

234|63 م محمد عيس محمد|لرحمن عص|عبــــد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

766679 ى عوده|زي ى زويد حسي  د حسي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

88547| هدير صفوتـــ مصطفى عىل  سيوط|تـــربــــيتـــ 

255347 ى | |ء رض|سم|  حسي 
ى
ق|لدسوق وى|لشر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

685556 ف |بــــسنتـــ  |لدرينى وف|هيم |بــــر|رسر ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

253|78 تـــ|لزي|حمد |حمد سيد |ر محمود |من ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

33|627 ى صديق عيد عبــــد|ي لعزيز|سمي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

84|232 حمد|ق عىلي |لرز|ن عبــــد|يم| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|63468 لسيد محمد|م |حمد هش| هره|لق|ر |ثــــ|

44343 ى عبــــد |يىح سعيد محمد حس لكريم|ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|4|69 ضى|لق|لسيد مصطفى |م محمد |حس هره|لق|حقوق 

87923 ء جمعتـــ سعيد خليفتـــ|سم| لفيوم|بــــ |د|

|5775| ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |منيه | ى شمس|د| بــــ عي 

493264 هلل|ه فضل |لل|تـــ حربــــي عبــــد |لشح|رجبــــ  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|8752 س زىك|ن عبــــ|لدين وهد|سيف  هره|لق|بــــ |د|

43o6o3 ى|هيم ش|بــــر|ن |هلل عزتـــ رمض|منه  هي  |بــــ طنط|د|

9o3436 ي
سعد مسعود |ن يوسف |فيفى ج|بــــ سوه|د|

643644 ء محمد عبــــده منصور|آل لمنصوره|حقوق 

6386|4 لدين محمد موىس|م محمد نجم |حس ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|7o59| تـــه محمود|محمد فريد شح سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

84|623 لعزيز حسن عىلي|محمد عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

4635o6 محمود محمد محمد جوده لمنصوره|حقوق 

27272 ره سعد حسنى محمود|ي هره|لق|بــــ |د|

825o86 لعبــــدمحمد|بــــر |محمد ص |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

7o8423 زق|لر|لح عبــــد |ء فريد ص|رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|43496 ى ريم حسن محمد حسي  تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

33462 حمد رجبــــ عيس|دل |بــــسنتـــ ع ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

37|673 حمد|عيل |سم|لدين |ء |حمد عل| ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

85o2o6 حمد عمر زهري يوسف| ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

37o238 حمد بــــدوى|لح بــــدوى |محمد ص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

52683 حمد حلىمي|هيم |بــــر|رس |ج تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|25|84 لسيد يوسف|دق |لرحمن محمد ص|عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

6o547 حمد|ن حمدي محمد |يم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

75|5o7 رس|لملك ف|رص عبــــد |لسيد ن|د |زي ره بــــور سعيد|تـــج

34574 سعد محسن سعد محمد ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

636758 ي|ء |أحمد عل
ى مصطفى لدين حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64o354 د سليم|ن فتـــىح محمد مر|نوره قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

456o4 فعي|لدين محمد محمود ش|شمس  هره|لق|هندستـــ 

8o9666 مل|ل ك|محمود محمد كم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|297| ى حمد|لخ|بــــ عبــــد|رح ن |لق حسي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

284749  عىلي حس|حمد حس|ء |رس|
ى ى محمد|ني  ني   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|

كتـــوبــــر

226867 بــــ محمد مصطفى محمد محمد|مه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o6973 ه | مي|بــــوغنيمه شلق|حمد |مي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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632598 لمنعم محمد|يه محمود عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

9o55|9 لدين عىل  |هلل عز|نشوى خلف  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

279452 هيم|بــــر|هيم |بــــر|مر |طف ع|بــــ ع|يه| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

863222 د محمد سيد محمد|جه ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

784743 س|م عيد مسلم عبــــ لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

6o2823 هلل|ل رزق |مجد جورج غ|نوبــــ |بــــ| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

|682|4 ر|لعط|لدين محمد رزق |م |م محمد حس|هش ى شمس حقوق عي 

86443| لبــــدوي محمد عىلي|حمد |محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o8o6| لجميىل|لحميد |لحميد محمود عبــــد |عبــــد | دين لمنصوره|ره |تـــج

4|o2o2 صد|د ق|حمد مجدى فؤ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

422895 زى مصطفى|ره محمد حسنى عز|س سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

49o329 بــــو حبــــيبــــ|لبــــسطويس أحمد | |ند سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

452625 ف رزق عبــــده | |عل دى|لرم|رسر ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

764|92 حمد|حمد |ن غريبــــ |عن تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

338o|o حمد|يوسف لطفى محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

527648 تـــ صغي  عىل|م أحمد شح|ريه سكندريه|ل|هندستـــ 

356o5 لعزيز عمر|دل مصطفى عبــــد|مصطفى ع ن|حقوق حلو

79975 لرحيم|بــــ عبــــد |لتـــو|كريم مدكور عبــــد  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

4529|| لمول|لحميد سعد عبــــد|ل عبــــد|م| لشيخ|بــــ كفر |د|

9|7263 ك |لمل|د صغي  عبــــد|نه ميل|دمي ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

22|642 رق كرم محمد|محمود ط تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

92o8o6 ئف مصطفى محمود |حمد ر| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

6|5644 ى|حمد عوض |د |عم لعشر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

483444 ي عيد سليم|م|
ن|ن سليم|ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

678883 لحليم شهيبــــ|م عبــــد |لسل|سلىم عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|7|725 هيم|بــــر|مد |سلىم محمد ح ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4|87o8 ء محمد عطوتـــ حميدتـــ عطوتـــ|رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

6o||2| زى محمد سعد|صم غ|محمد ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

35753 ى عبــــد|عبــــد ى|لرحمن محمد حسي  لصمد بــــحي  ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر
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27o646 حمد محمد |لسيد |ن |محمد مجدى شعبــــ
ويش|ش

ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

268668 وق محمد عبــــد ر عىل كروش|لستـــ|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

43||53 حد سعد|لو|ء سمي  عبــــد |سم| | تـــمريض طنط

26|627 م|لغنى سل|هر محمد عبــــد |محمود م ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|49492 مل|منيه رأفتـــ محمد ك| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

272497 محمد جمعه مصطفى مرىس ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

5|897o رى|لهو|م محمود محمود |كر|عهود  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

8o|545 عيل سيد|سم|عيل ممدوح |سم| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

78o885 لسيد|هلل |محمد محمود عبــــد  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

676659 لسيد|لسعيد |ن محمد رزق |يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62|468 لقطبــــ|حمد |لسيد سيد |لسيد |لرحمن |عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

8525|2 لعزيز|ن سيد عبــــد|ء شعبــــ|رس| ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

763|56 لمهدى|لسعيد عبــــد |م |عص| سم تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

7555o8 ل حسن|شد جم|ل ر|جم عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

334358 ي محمد عو
ي|مصطفى

د مصطفى |ضتـــ بــــنه|علوم ري

6o6o93 يف محمد وهد ن|محمد رسر لمنصوره|حقوق 

254856 د|هيم محمود ج|بــــر|ن |محمد رمض ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

64236o مر عىلي صديق|ء ع|فد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78969| هر|لط|ذ محمد حلىمي |مع ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

4o|359 لخول|مل |ن محمد ك|نوره بــــ دمنهور|د|

4768o8 حمد|هيم سعيد |بــــر|حمد |محمد  سكندريه|ل|حقوق 

246734 لقط|رس محمد |محمد ي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

6o2329 ه سم عيل|سم|ل |لع|ح عبــــد |أمي  |بــــ طنط|د|

63972 د محمود حسن|لجو|محمود عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|2336| هيم فهىم|بــــر|د |حبــــيبــــتـــ عم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

||9638 ذ محمود محمد محمود|مع ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

692963 ف عىل عبــــد |رويده  رى|لبــــ|رسر  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

34576 ضى|لق|عيل |سم|مح |عىل س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 
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539||6 د جبــــره جرجس|يمن فؤ|نوبــــ |بــــ| ج|بــــ سوه|د|

|4329| طه سعد| طف زكري|رحمه ع هره|لق|حقوق 

3296o7 ل حسن طه|تـــفى جم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

339746 ى يوسف عبــــد|ي در بــــدوى|لق|سمي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6844|8 هيم سمرتـــ|بــــر|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر| لمنصوره|بــــ |د|

42284 ف رمض|حمد | لموجود|حمد عبــــد |ن |رسر هره|لق|ره |تـــج

26|893 ى س|عبــــد ى س|لم عبــــد|لمعي  ره|لم عم|لمعي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

626625 تـــي محمد|نهله عىلي محمد نج زيق|لزق|بــــ |د|

77787 ن|د محمد محمد رمض|زي ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

7||288 لجود|بــــو |ل محمود مسعد |جل لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

833o58 لحميد محمود|هبــــه خليفه عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

642|93 زق|لر|ز عبــــد|رق بــــ|محمد ط ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

456837 ى|لحميد |حمد عبــــد|محمود  لزهي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

89|725  سيد عبــــيد 
ى
محمد شوق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|57oo6 يمن سيد محمد|سيد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

372564 لحليم|لرحمن طه عبــــد|روضتـــ عبــــد ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

4o||78 محمد ميشه ممدوح منصور عىل سكندريه|ل|حقوق 

429o3 تـــه|يم شح|لد|ن عبــــد|مريم كسبــــ ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

5353oo ء محمد محمود حسن|رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|275 ى|وف ء حسن محمد حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

78|o88 مد عبــــده مصطفى|ممدوح ح زيق|لزق|نوعيتـــ 

9|7643 حمد |بــــتـــ |مي  ثــــ|حمد | ن|طبــــ حلو

687293 ى محمد |ي  موىس |سمي 
ى
ش|لدمرد|لدسوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

259o46 هيم مرىس|بــــر|هيم مصطفى |بــــر| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

27|246 ى|لسميع ي|دق عبــــد |لص|يه محمد عبــــد | سمي  |ن طنط|سن|طبــــ 

3677|7 ف محمد عزتـــ عبــــد|عمرو  لحميد|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7|3o43 س|لعبــــ|عيل |سم|حمد محمد محمد | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|35955 ف محمد ش|ء |سم| ذل|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

545542 لسيد|لسيد عىل |ن سعيد |يم| سكندريه|ل|هندستـــ 
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8o65o5 ي تـــوفيق عىلي|ن ص|ري
ى
ق ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

245886 لمعىط مصطفى|هيم عبــــد|بــــر|هلل |عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4o|o64 رص فوزى محمد|فوزى ن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|2996o مه|هر لبــــيبــــ سل|مريم م لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|4o79 لمنعم|لعظيم عبــــد|لعظيم محمد عبــــد|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

358699  | دين
ى
لسيد|مصطفى شوق ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

83|769 حمد|لحسن سعد حسن | دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

2|728o عيل سليم|سم|بــــسنتـــ محمد  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

7748o8 هلل ربــــيع|حمد حسن عبــــد|محمود   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

23|488 حمد حفنى|حمد رجبــــ | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

33o46o هد|هيم محمد مج|بــــر|هدي سيد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

699o| حمد|لسيد محمد |هدى  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

638558 هيم|بــــر|ده عمر |م حم|وس زيق|لزق|بــــ |د|

426676 يتـــ ج ك|لمل|م عبــــد |بــــر نزه س|مي  سكندريه|ل|حقوق 

763o68 هيم مصطفى|بــــر|زق |لر|لسيد عبــــد |هلل |منه  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

346269 لحميد|ن عبــــد|ن محمد سمح|سمح ى شمس حقوق عي 

7o57o7 ى|لسيد محمد عىل ش|لدين محمد |ء |عل هي  لمنصوره|ره |تـــج

337725  بــــدر|لبــــ|مه محمد عبــــد|س|محمد 
ى
ق ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

645|64 قوتـــ|ل ي|ن جل|ل رمض|جل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

||7335 لقس يعقوبــــ موىس|ر |مق| دون|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9oo7|7 حمد |حمد محمد |ء |رس| ج|عه سوه|زر

362oo لحميد مدكور|هيم عبــــد |بــــر|حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

858775 دل مرزوق سند|نسيمون ع| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

627222 لعظيم محمد مصطفى|لد عبــــد|مه خ|س| زيق|لزق|بــــ |د|

677435 ى |بــــو|لدين محمود |م |محمود حس |لعني 
تـــى|لمكبــــ

|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 
ضتـــ|ري/لسويس

44492| لنبــــى أبــــوبــــكر|لسيد عبــــد |أيمن  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

278567 عيل|سم|لحميد |ن عبــــد |ء صفوتـــ شعبــــ|سم| ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

758299 ى |مرفتـــ  هيم قنديل|لسيد إبــــر|مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

95424 دع|لبــــر|ره عىل حنفى عىل حسن |س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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838o33 ج محمد|لحج|بــــو|د نبــــيل |زي دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

48|36o ى | حمد محمد|حمد محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

853859 ج|ل عطيه فر|بــــ جم|رح ي|عه |زر
|لمنى

697786 | لسعيد محمد عىل وف|ل |من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

442846 ى|لرحمن |لسيد محمد عبــــد |ء |سم لدمي  لشيخ|علوم كفر 

64226o ع|حمد رف|لمجيد |لسيد عبــــد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2422|2 ي|ر
ن محمد|مه مهر|س| |ئى لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

526795 حمد محمد|لسيد |لسيد جمعه | سكندريه|ل|بــــ |د|

497o93 لك عوض|لم|م عبــــد |لسل|ء عبــــد |دع |. دق فرع مطروح ج|حتـــ وفن|ىسي
سكندريتـــ|ل

498437 ن|لمنعم محمد عرص|لكريم عبــــد|ن عبــــد|يم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|72356 يمن محسن محمود|م |مر ى شمس حقوق عي 

7o299 ن|مل عثــــم|طف محمد ك|م ع|حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2675o| ن درويش فرج درويش|نوره ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

2|5935 ن|ر كركور مدجري|دو|رينى | لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

2785|2 جميله حسن فرج حسن فرج شمون|نوعيتـــ 

36o583 ره|للطيف عم|حمد عبــــد|ىطي |لع|جر عبــــد|ه ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

24434o هر|لظ|لحميد محمود محمد عبــــد|عبــــد هره|لق|بــــ |د|

265796 ى|لسيد عىل ش|رس |لسيد ي| هي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

833524 ي|سم|بــــوبــــكر |ء |رس|
عيل حفنى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

6378|2 يه محمد مصطفى سعيد عمر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|3|557 حمد|ء عىل |محمود بــــه دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

7o449 ى محمود محمد سمر حسي  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

233867 لم|ن محمود س|حمد شعبــــ| هره|لق|ره |تـــج

228447 متـــ|ح بــــدر سل|لفتـــ|حمد عبــــد| |ن|ر هره|لق|بــــ |د|

445748 بــــ|هيم دي|بــــر|لدين |ندى نرص  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

27o878 لرحمن ضيف|ن مجدى عبــــد|ريم|ن ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

85o724 بــــيض|د يوسف مهدي |عم لجديد|دي |لو|طبــــ بــــيطرى فرع 

354564 زق عىل|لر|ء عىل عبــــد|دع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

78oo24 حمد|ل |مه جم|س|كريم  زيق|لزق|بــــ |د|

278472 دق|لص|شم محمود عبــــد|زينبــــ ه |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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447267 طر|عمرو أيمن عوض عىلي خ سكندريه|ل|هندستـــ 

82332| ن|لعزيز عثــــم|لعظيم عبــــد|ليىلي عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

6|o537 لصعيدى|لق |لخ|مه عبــــد |س|منيه | لمنصوره|ره |تـــج

2|8549 حمد محمد بــــشي  عمر| ن|سو|علوم 

2379o هلل|حمد رجبــــ محمد فتـــح | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|53|| لرؤوف|متـــ عبــــد |رص سل|ء ن|رس| ن|بــــ حلو|د|

8|3636 لس و| ي ذىكي كي  صف|نىح  ره بــــنى سويف|تـــج

465oo4 يد |بــــو|م |لسل|م محمد عبــــد |لسل|عبــــد  ى |لي 
ل|لجم

|هندستـــ طنط

794o37 هيم|بــــر|لسيد سليم |م |ريه زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

824936 ف نص|رق |ط ده|ري حم|رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

24344o ل محمود|م جل|م|منه محمد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

252227 ح|لمل|د |يمن رش|ء |دع تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

3||9o2 هر نسيم محمد سليم|محمد م دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

6|76o3 بــــع بــــربــــر|لتـــ|لسعيد |حمد | ط|بــــ دمي|د|

528964 لفضيل|هر عبــــد |لد فوزى ط|خ لشيخ|هندستـــ كفر 

752o44 هيم عرفتـــ|بــــر|لدين |ء |ن عل|نوره ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

882873 ي
سحق  |م جوده |عص| سلفى سيوط|صيدلتـــ 

6|4o32 دى عوض|له|ئى محمود عبــــد |م| |تـــمريض بــــنه

5|o97|  |لش|حمد محمد عبــــد |
ى
مه|لسعود سل|بــــو|ق سكندريه|ل|طبــــ 

686485 حمد|حمد عىل |حمد |لد |خ ره بــــور سعيد|تـــج

279485  |عيل |سم|
ى
 |هيم محمد |بــــر|لدسوق

ى
لدسوق

وه|حل
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

3|5693 نور محمد|لد |ء خ|شيم سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

444423 ي عبــــد |م محمد رزق عبــــد |حل|
يم|لد|لغنى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

9|4|39 وق  ى  |حمد ريح|رسر ن حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

646726 ف سليم|هش وى|لحفن|ن |م أرسر |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3562o6 هيم بــــكر|بــــر|بــــوزيد محمود |محمود  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

7o298o حمد عبــــيد|لمجيد |حمد عبــــد | |عل زيق|لزق|بــــ |د|

||6369 د|لجو|لعزيز محمود عبــــد |سهيله عبــــد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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778745 حمد محمد محمد|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o3|46 هد|لش|لرحمن |دل عبــــد |يه محمود ع| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

247892 لمقصود محمد حموده|جوهره عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|29|55 لخولي|حمد محمد حسن محمد | |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

772744 هيم|بــــر|لسيد نور |ره محمد |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

77654o ي
بــــ طلعتـــ جرجس|يه| |فبــــروئى زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|7o478 هلل سعيد|م محمد عبــــد |سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

352449 ى فتـــىحي محمود ج بــــر|نرمي  سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

94374 لصمد|م حمدي محمد عبــــد|بــــتـــس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

54897 ي|رص محمد عبــــد |عبــــي  ن
لغنى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

76o573 حمد|حمد تـــوفيق | |دين لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

7|7482 لحميد سنبــــل|ل عىل عبــــد |يه كم| لمنصوره|حقوق 

265|76 محمد حمدى فوزى سويلم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

785739 ه محمد فر| ج عمر|مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4359|| ء محمد حسن خليل خلف|أسم لشيخ|تـــمريض كفر 

5o7328 لسيد محمد عىل بــــدوى|ء |شيم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6789|5 هلل محمد|ز عبــــد |ل فو|من لمنصوره|حقوق 

39635 حمد شفيق|د محمد |زي سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

23447 هلل محمد سعيد|هلل محمد عبــــد |عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3||43 م|لسل|لسيد عبــــد |لدين |ء |محمد عل ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

37|5| يف  ف عبــــ|رسر م عىل|لسل|س عبــــد |رسر كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

5o3397 هيم|بــــر|رجبــــ عبــــده | مه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3237o6 وى|حمد محمدى قن|رضوى  ى شمس حقوق عي 

4898|2 وى محمد|لشبــــر|رون |حمد ه|ر |من عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

|3|o2| لروبــــي|لحليم عىلي |يوسف سعيد عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

4o7453 هلل|لمحسن عبــــد|ن محمود محمد عبــــد|حن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

878|49 ح  |م صديق فل|رى س|م سيوط|بــــ |د|

|2|967 مه|هيم سل|بــــر|هيم |بــــر|مر |ن تـــ|صفو ن|حقوق حلو
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865394 جح يوسف محمود|ج ن|حج دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4o34|4 وى|لسخ|هيم عىل |بــــر|لسيد |ر |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43449o لبــــسيوئى|لحميد |لسعيد عبــــد|مجدى | عل |علوم طنط

5|8|3| هيم عىل نعمتـــ|بــــر|رص |ندى ن تـــمريض دمنهور

8|67|4 ي عبــــد
ى
لس صدق دق|لملك ص|كي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5o7o75 ي|ليىلي محمد محمد 
لففى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23o665 هيم|بــــر|منصور محمد شكرى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2|9738 وى|لسنط|ء محمد |ن عل|يم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o3248 لبــــيىل|ن محمد يونس |نوره لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

482|36 هلل|حمد عوض |يوسف محمد سعيد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

286327 ن محمد محمد رحيم|ر رمض|نتـــص| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

688438 لعزيز جبــــر|ن مصطفى محمد عبــــد |نوره لمنصوره|علوم 

7526|7 لسيد محمد|مصطفى محمد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

34888o ى تـــوفيق|رق |ن ط|نوره مي  |حقوق بــــنه

36o7| تـــ|لزي|حمد |بــــر |نىح  مكرم ص| ن|حقوق حلو

2|74o| لرسول|منيه عمرو محمد حسن عبــــد | وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

855348 حمد|هيم |بــــر|هلل محمد |عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

689354 ن|لسيد زهر|هيم عبــــده |بــــر|م |ريه لمنصوره|نوعيتـــ 

|22565 حمدى مبــــروك عشيبــــتـــ| ن|ر هره|لق|علوم 

8ooo9| ي|
ل فلتـــس|نبــــيل كم| فروئى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

37|693 ى|حمد محمود عطيه حس|كريم  ني  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

6o84o رص عىل محمد|لن|محمود عبــــد  حقوق بــــنى سويف

696763 د طه محمد|حمد طه فؤ| لمنصوره|بــــ |د|

533|o ل بــــكرى|لنبــــى كم|عبــــي  عبــــد  طبــــ بــــنى سويف

3262|3 د|ل ج|لفى غبــــري|يدى |ه ى شمس حقوق عي 

3||577 ل حفنى|بــــ كم|يه|محمد  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

4357o م|م|م عطيتـــ |م|مريم  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3536o8 ي  لعزيز|لسيد عبــــد|محمد خي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

|2966| د مصطفى محمد يسن|زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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246262 ى|مصطفى فتـــىح محمد محمد حس ني  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

8|7|58 بــــيشوي مجدي رشدي فهيم ي|بــــ |د|
|لمنى

52o|o7 ن|عيل عمر|سم|م |كريمتـــ هش تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

878o32 ف ك|ر |من مل محمد  |رسر سيوط|صيدلتـــ 

359|78 س|لي|ن عزتـــ عزيز |يون |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

845649 هيم درويش|بــــر|لعظيم |ء عبــــد|دع ن|سو|تـــربــــيتـــ 

5|o26| م|لسل|هيم عبــــد |بــــر|يوسف محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|8624 لحميد محمود|نتـــ محمد عبــــد |جم لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

9|o756 حمد محمد ربــــيع |حمدى  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o2|79 ن|لسيد شعل|يمن محمد فهىم |محمد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

34|562 ن جمعه منصور|مح سليم|محمد س |ضتـــ بــــنه|علوم ري

42853| حمد زلط|ح |ر صل|من |صيدله طنط

63388 حمد|در |لق|حمد عبــــد |بــــ |مه ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

4|34|7 هلل|لسعيد حسبــــ |ء حمدى |شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

292o86  عبــــد |غ
ى
لمجيد|ده مني  محمد دسوق ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

255453 وق سعد حسن حنفى رسر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

858974 ف رؤوف ر| |رين|م غبــــ|رسر ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

5|o274 ج|ج محمد فر|حمد محمد فر| سكندريه|ل|طبــــ 

|442o| ه عص| لق محمد|لخ|م سيد عبــــد |مي  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

845925 محمود ربــــيع محمود حسن ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

36o424 وق سمي  محمود  حمد حيدر|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

442646 لحميد|فتـــىح عبــــد| رض| ند لشيخ|بــــ كفر |د|

|3752| د حسن|ح عو|عمر محسن صل ى شمس علوم عي 

877oo4 ندى عىل محمد محمد   سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

677547 ي
له|لسيد فض|لسيد محمد عيد |لدين |ء |ضى ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |

سبــــتـــ منصورتـــ|مح

84o494 يتـــ عي د تـــوفيق ذكري|مي  سيوط|ره |تـــج

238492 لسيد|لمؤمن عفيفى |ر عبــــد|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

424522 ف|محمود مجدى عىل  حمد مشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|45353 يد يحن  سيد|يحن  ز هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

Thursday, September 6, 2018 Page 10036 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2|988| حمد|طمه ممدوح محمد |ف وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

777554 لم|ئى مجدى رشدى عىل س|م| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

773655 لمني |ء محمد عطيه محمد |سم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

822|o4 حمد|يه محمد عمر | ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

85o95o بــــوبــــكر|خلود مجدي محمد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

33385o سيد منصور سيد عىل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

233489 ي
ل حسن|لع|حسن عبــــد| دئى ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

2546|2 تـــ|ن بــــرك|لحسن سليم|بــــو|عمرو موىس  |ن طنط|سن|طبــــ 

624594 ه | يل|لحم|بــــو | |للطيف شتـــ|ج عبــــد |بــــو فر|مي  ط|معتـــ دمي|علوم ج

9o52|6 حسن سيد محمود | دين ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8o5752 ي عبــــد|د |ن عم|يم|
ى
ي|لدين شوق

لغنى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

868489 ن|حمد محمد عبــــده سلط|محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7565o9 ن|ء محمد حسن سليم|بــــه ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

769247 د محمد|محمود محمد عو ره بــــور سعيد|تـــج

768999 لعدل|لسيد |مي  شحتـــه |ندى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

|4|38| مد هندي|مد ح|حمد ح| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9o94|8 ي|ر
حمد |ع |ل رف|كم| ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

48573 لسميع|ن سيد مبــــروك عبــــد|نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28|889 حمد عىل|لرحمن محمد |عبــــد ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

5|63o6 ى|لجو|ء سعد عبــــد |حسن د محمد عشر بــــ دمنهور|د|

44297o لبــــيىل|لعزيز |هيم عبــــد |ن وليد إبــــر|نوره لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

8|4o89 مي عبــــد|ك س|جرجس مل ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

2538o6 بــــد محمد|رس ع|ره ي|س شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

326|74 هيم|بــــر|مه محمد عىل |س|ضىح  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

79o756 حمد يوسف|م محمود |يه س| سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

4|o48o |هيم |بــــر|لدين مصطفى |م |مصطفى حس
عيل|سم

|بــــ طنط|د|

44o334 لحجر|محفوظ محفوظ عمر | ند لشيخ|طبــــ كفر 

95632 لنور|بــــو|لنور عبــــده |بــــو|محمود  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

6oo743 ي عىلي محمد|ن ع|يم|
بــــد بــــسيوئى |علوم طنط
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5364|8 حمد|حمد |منى مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

247346 ر|لنج|محمد | كريم رض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

477466 ء عىل فرج عىل محمد|عىلي سكندريه|ل|بــــ |د|

255966 وتـــ|ل حل|ل ربــــيع كم|كم لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

32o|6| ف |محمد  هيم عىل|بــــر|رسر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

695|27 هيم|بــــر|لرؤف محمد |فظ عبــــد |هدير ح لمنصوره|ل |طف|ض |ري

682669 ه عل| ء عمر محمد عوض|مي  لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

5o3842 هيم|بــــر|محمد عزتـــ محمد عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

924773 لسيد حسن  |بــــدين |طمه ع|ف ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|3o277 نيوس|طف فوزى حليم ط|ن ع|ري|م هره|لق|بــــ |د|

8263o9 بــــ رشيدي|لوه|يه محمد عبــــد| |هندستـــ قن

94697 لمعىط|لسيد عبــــد |زينبــــ مصطفى  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

497888 |نور |رق |نهله ط
ى
لحوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7773o4 ء فتـــىح فتـــوح محمد محمد|عل حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

8|248 ء عىل حسن محمد|ل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32o822 لعزيز سيد|محمد سيد عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6o3798 ن|لجليل محمد عثــــم|مه عبــــد|س|حمد | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

765o99 لمرىس|وعد مدحتـــ محمد مصطفى  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|o442 حمد فوزي زقزوق|دي |ش بــــ دمنهور|د|

|7|69 لنبــــى عفيفى|م عبــــد |ريم عص هره|لق|صيدله 

92o|79 بــــر محمد  |ن محمد ج|يم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

88o|68 هلل  |بــــر محمد عبــــد|مصطفى ص سيوط|علوم 

958o3 للطيف|حمد عبــــد |لسيد |سلسبــــيل  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8||82 لسعيد حنفى محمود|دم | ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

495355 لجمل|حمد بــــسيوئى |حمد محمد |محمد  ج|ره سوه|تـــج

259|86 د بــــكر|ده محمد رش|وجيده حم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

28592o لليثــــي|لجيد |ندى محمد زىك عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o||42 وى|لشعر|هيم |بــــر|نس محمد | |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى
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884|36 حمد  |هيم |بــــر|هلل |ده عبــــد|غ سيوط|طبــــ بــــيطرى 

3|o9| ر محمود|لستـــ|ن عبــــد |ن شعبــــ|رز ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

63592 جح عىل محمد|ضىح ن |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

77o245 لسيد|ح متـــول |لفتـــ|م سعيد عبــــد |حس زيق|لزق|ره |تـــج

477oo لعزيز|حمد عبــــد|بــــ |لوه|عبــــد| عل ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

23|67| ح|لفتـــ|د عبــــد|حمد قدرى فؤ| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

7o|43| حمد مشعل|رس محمد |ن محمد ي|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

84|45| حمد طه محمد|مي  |ل|حمد | دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

7o486 د جمعه|لسيد رش|لرحمن |عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

9|3954 ى |  مريم فوزى جرس مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|75o52 حمد|هيم |بــــر|لدين |م |ندى حس ن|حقوق حلو

|2|25o دل فكرى |سمي  ع هره|لق|حقوق 

5|9265 لحميد صدقتـــ|ل عبــــد |ن جم|يم| |عه طنط|زر

226537 لد محمد سيد محمد|خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|73727 طف محمد حسن|مصطفى ع ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

62845o ى ع د|لجو|دل حسن عىل عبــــد |حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

254238 لسيد|ح |يه وحيد صل| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

78o557 لسيد|شم |لسيد ه|محمد فهىم  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

824|88 مل|وى ك|م حسن بــــهنس|حس ي|بــــ |د|
|لمنى

76|o54 ن حسن|مه رمض|سلىم سل بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

|3579o لد فتـــىح مصطفى|ن خ|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4455o2 وق  رف|ر ع|لستـــ|هيم عبــــد |بــــر|رسر سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

529532 ج|محمد سعد محمد حج ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

9o2427 حمد محمد |حمد محمود | ي صىح سوه
ج|معهد فنى

53o383 وى|لشه|ء محمد عيد محمد |سم| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

84793 لد محمد عبــــود|دل خ|ع مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2663|5 ح حسينى|لفتـــ|ن رجبــــ عبــــد|نوره ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

459837 ى محمد محمود عبــــده شعبــــ|ي ن|سمي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

49384 ي|ر
محمد حسن عتـــريس| ئى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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4759|| لسحتـــ|س مرىس |هلل مصطفى عبــــ|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

647554 لسيد|هلل |مد جميل عبــــد |محمد ح ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

265o56 لمعبــــود محمود|لمعبــــود محمود عبــــد|عبــــد ط|بــــ دمي|د|

83984| حمد|حمد محمد |دي |ه |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

8o66| ء عيد عبــــده موىس محمود|رس| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

86o495 ي سعد عبــــد|لبــــ|ر عبــــد|ثــــ|
ى
ي|لبــــ|ق

ى
ق  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر

|24|36 ل|لع|حمد عبــــد |ن محمود |رو م بــــنى سويف|إعل

854|29 بــــوبــــكر|سم |ح وجدي ق|سم ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

77923o حمد|حمد سيد |حمد محمد |ن |يم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

325o7 لسيد|لحكيم |حمد فتـــىح عبــــد | لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|27392 م مجدى عطيه عىل محمد|حس ى شمس|تـــج ره عي 

364o94 وق مدحتـــ هل ل حسن|رسر عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

8776|7 حمد  |لد سيد |رضوى خ سيوط|تـــربــــيتـــ 

3426oo متـــ محمود مبــــروك|هيم سل|بــــر|طمتـــ |ف ى شمس|تـــج ره عي 

787422 ي|حمد بــــكري |حمد |هلل |عبــــد  لعمبــــوج  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

54247 ي متـــولي|مجدي محمد 
لحسينى ره بــــنى سويف|تـــج

6o9o37 ل شنبــــ|ل كم|محمد جم |نوعيتـــ طنط

|36o96 ن مطيع فكرى مقبــــل|نوره هرتـــ |لق|تـــمريض 

8oo|23 ي محمود|لبــــدوي محمد |ر حسن |من
ى
لدسوق ي|لسن |

|لمنى

287||2 وى|لعقبــــ|لسيد |هيم حسن |بــــر| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8|9736 مد|لدين حشمتـــ ح|د |ن عم|عن سيوط|حقوق 

6|7463 لبــــيس|هر |يمنى محمد ط لمنصوره|صيدله 

4|938o فع|لش|لسيد |ن محمد محمد |يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7|o852 وى|لمحل|لعزيز |سعد عبــــد |يوسف  لمنصوره|حقوق 

687928 مه|مه محمد سل|د محمد سل|عم صيدلتـــ بــــورسعيد

9o52o9 ه محمد |لل|تـــ محمد عبــــد|ي| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

694532 مه محمود طه|ء عىل سل|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

92o9|7 لس |م رمسيس فرنسيس بــــسك|ف |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو
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|23842 ريم يونس محمد يونس ى شمس هندستـــ عي 

92|9o4 ئيل زىك يس|دل جبــــر|ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

889222 ى|حمد عبــــد|هيم |بــــر| لنعيم حسي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

784895 ه جم حمد|ل حسن |ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

849699 لعزيز محمد|يه عزمي عبــــد| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

338962 ف فتـــىحي حسن سعيد|يتـــ | رسر |تـــمريض بــــنه

44994o وى|لسعد|لسعيد |حمد |جر |ه |نوعيتـــ طنط

539337 دل محمود محمد|خلود ع سكندريه|ل|حقوق 

355663 د سدره|يز فؤ|ف| ري|م سيه|نوعيتـــ عبــــ

|29|52 حمد شلبــــي|حمد عىلي | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4838o5 رق محمود محمد حنفى محمد|ط |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4|84| ن|حمد فرج عطيه رمض| ن|علوم حلو

82754o يد عومي|بــــو|ء محمد |رس|
ى لي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

329728 حون|حمد ط|لدين |ح |يمن صل|ن |نور ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

897229 ه محمد |لل|يه رجبــــ عبــــد| ج|تـــربــــيتـــ سوه

58693 هيم|بــــر|لغنى |وى عبــــد |بــــ طنط|رح بــــ بــــنى سويف|د|

44544| جر محمود محمدين محمد رحيم|ه سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|29398 بــــشنونتـــ فوزى موريس فوزى ى شمس|د| بــــ عي 

79oo68 ن|لد محمد بــــدر|محمد خ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

784874 حمد|بــــسمتـــ لطفى عىل محمد سيد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

22|749 ل بــــدرعيس|ذ بــــدر كم|مع ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

4o5o57 لرحمن|روق عبــــد |حمد ف|روق |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78o539 سم|عمر محمود محمد عطيتـــ ق زيق|لزق|علوم 

4o4oo3  عثــــم|س
ى
ربــــ|ن مح|مح سميح صدق سكندريه|ل|ره |تـــج

6294|| ىس|لمر|لسيد محمد|ل مجدى |س زيق|لزق|حقوق 

852945 لمحسن|محمود مجدي سيد عبــــد |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

6933|9 ى|لعزيز يوسف |ر يوسف عبــــد |بــــر| لعشر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

85649o جح بــــدوي زىكي محمد| ء ن|دع ي|بــــ |د|
|لمنى

3|97|o هيم|بــــر|لصبــــري |منتـــ ممدوح  سيه|نوعيتـــ عبــــ
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325462 ح بــــخيتـــ نجدى|مصطفى صل ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

4223| ي|رق وف|ن ط|يم|
ى
ء شوق ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 

م|لسل|بــــمدينتـــ 

88742 در|لق|ن عبــــد |در رضو|لق|ء عبــــد |شيم لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2632o4 د|يه يوسف رزق حم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

35475o حمد محمود|ل |ء محمد جم|رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

632472 ن|لسيد مرج|لحكيم |عبــــد| سم | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|6282o لحليم|رس محمد عبــــد |لرحمن ي|عبــــد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

8o534o س مجدي فوزي زىكي|تـــوم سيوط|حقوق 

6o27|6 ى يف محسن حسي  عمر رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

25|838 د|هلل عىل محمد عي|عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

855||3 لمحسن محمد|م عبــــد|مروه عص ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|756|5 ى|م وحيد فريد رسجيوس| رتـــي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

786974 حمد|حمد محمد |دى |لن|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

486o59 هلل عىل|لد محمد عبــــد |ندى خ إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

6o4992 يه وى|لشن|لسيد |حمد |ن عىل |مي  |تـــربــــيتـــ طنط

22587o لمرصى محمد|لحميد |ئى عبــــد|محمد ه ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|4o245 ح محمود|لفتـــ|ل عبــــد |جر جم|ه ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|48o99 حمد محمد|مد |حمد ح| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

||723| شد|جد طلعتـــ ن|م| مونيك تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

329358 ن محمد عربــــى محمود|رو |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

86378o ى|م ي|ري بــــش|لمعي مك| رتـــي  |نوعيتـــ قن

4o83o5 لحلبــــي|لحميد |محمد بــــكر محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

6|7367 حمد سعد|منه محمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

327273 هيم|بــــر|رس محمد |ن ي|نور دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7o98o9 ىط|لمع|بــــو |لىح |ء طه عبــــد |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3|9457 يتـــ صبــــىح لطفى محمد| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

862245 ي|محمد 
لطيبــــ عىلي مصطفى دى|لو|ضتـــ ج جنوبــــ |معهد فنى صىح ري

9|9|23 ى  ن سند |حمد سيد عثــــم|نرمي  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

45|6o4 |ه |لنج|بــــو|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|م |سل|
لحفتـــه

|معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ
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4|28| لسيد|تـــ |بــــر فرح|م ص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

693o73 لرحمن محمد مصطفى فرج|عبــــد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

478642 ن|م محمد عثــــم|محمد عص سكندريه|ل|هندستـــ 

3575o5 ى رضو|جر عبــــد|ه ن محمود|هلل حسي  |بــــ بــــنه|د|

462287 ر|لقوى عطيه عم|ن فريج عبــــد |يم| |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

49|45 لحليم|ن محمد عبــــد |محمد شعبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

865694 ى |ء محمد |دع حمد|مي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

8o524o ل|طف محمد جم|د ع|زي سيوط|حقوق 

876|7o ه  |لل|ع عبــــد|هلل محمود رف|عبــــد سيوط|حقوق 

845762 ى |وليد محمد  حمد محمد|مي  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

283o22 لس عم سيىل|د سعيد بــــ|كي  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

375o9o ن|م حسن محمد سليم|سل|ل|نور  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

4875o حمد|لعظيم |مه عبــــد|س|محمد  هره|لق|ره |تـــج

54o293 لتـــرزى|بــــسنتـــ حمدى محمد محمد  سكندريه|ل|حقوق 

5293oo لديىه|لمنعم |لمنعم قطبــــ عبــــد|محمد عبــــد ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

3o79o م|م|ن |رص رمض|خديجه ن رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

|5762 م محمد سيد طه سيف|مر هره|لق|بــــ |د|

433324 يد محمد عرص|لح محمد ف|ص لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

24625o لحبــــسر|لحميد محمود |محمود عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

55555 ى ى قطبــــ حسي  مروه حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

452383 ى |لدين |م |محمد عص غ|لصبــــ|حمد حسي  لشيخ|هندستـــ كفر 

|6|98| حمد سيد محروس محمد| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o4428 يوبــــ محمد|دى |له|ح معوض عبــــد |سم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7|756| زق محمد|لر|مد عبــــد |نهرين فتـــىح ح  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

|34377 رأفتـــ محمد محمد| رن ى شمس|تـــج ره عي 

63o764 حمد محمد مهدى|محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

764997 بــــو ليله|حمد |حمد محمد سليم | هندستـــ بــــور سعيد

488422 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|م عزتـــ |وس |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

443o29 ه خ| لجمل|مه |لد عىل سل|مي  لشيخ|بــــ كفر |د|
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85o87o س محمد|هلل سويلم عبــــ|منه  سيوط|صيدلتـــ 

28238| رج|لج|حمد |يدى عىل محمد |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|8o83 لسيد|رك عىل |طف مبــــ|حمد ع| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

373|36 تـــ محمد | ر|لسيد عم|مي  |نوعيتـــ بــــنه

53669 لخي  مصطفى قرئى|بــــو |تـــقوى  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

357547 حمد|بــــ |لوه|هلل محمد عبــــد|عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

92|943 لمولي |حمد محمد عبــــد| |ند ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

3|45|7 حسن عىل حسن عىل محمد ى شمس|تـــج ره عي 

7oo4o8 لحديدى|ن محمد |حمد محمد شعبــــ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

687775 لحميد|لغنى عبــــد |ء رجبــــ عبــــد |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

649o34 حمد|لسيد |ن |منى سليم لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

483o67 رع|لسعيد ز|حمد |لسعيد |يه | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|5886 ي|د عبــــد|ن ج|ء شعل|ول
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

52o575 مه فتـــىح محمد|س|ء |سم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

38549 لكريم عىل مهدى|حمد عبــــد |يه | ى شمس|زر عه عي 

65988 هيم|بــــر|ده ربــــيع سيد |حم ن|حقوق حلو

74297 د محمد|ل رش|خلود جم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7|676o لعربــــي|لسيد محسن |محمود حسن  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

854o79 ي|زي
ي محمود مصطفى

د مصطفى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4875|3 ض معوض عوض|لمنعم ري|حمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

46328 حمد|حمد سيد |لرحمن |عبــــد  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

|75o22 ى وى|د بــــبــــ|صفوتـــ ج| روجي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

825o5| عيل|سم|حمد حلىمي |محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

864592 محمد خلف حسن عىلي ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

755224 لعليم محمد إدريس|مينه عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

43342o لعربــــى|هلل |بــــ |زق ج|لر|عمر عنتـــر عبــــد  |ره طنط|تـــج

3288|9 عيل|سم|هيم |بــــر|عيل |سم|لرحمن |عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8o3643 ف سعيد نرص حبــــيبــــ|عف ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

44532| ج محمود بــــدوى|محمود محمد فر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

323333 زم محمود محمد محمود|ح ن|علوم حلو
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76|76o حد محمود|لو|لرؤف عبــــد |عبــــد | لي|د وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

63999| ى عىل محمد |ء |ل| لسخيىل|مي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

33o365 ي
حمد|لعليم |سبــــع عبــــد| دئى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

259482 هد|لحميد مج|هدير محمود محمد عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9|9356 ى ثــــ|صف ى  |ء حسي  بــــتـــ حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

484o26 وق جميل سعد عبــــد لمقصود خليل|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

689745 وى|لمك|ن محمد |ء رمض|لشيم| لمنصوره|علوم 

9|o636 وي |لطرف|ن صبــــرى |بــــسمه رمض ج|ره سوه|تـــج

896536 م مرتـــضى محمد شلبــــى   ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3||845 لسيد|م مرىس عىل |ريه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|33322  يحن  سيد مىحي 
لدين|مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

786756 لسيد|رس سمي  غندور |ء ف|شيم ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

28|44o مه|ئى محمد سل|محمد ه ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

333327 لمنعم متـــول|هلل عبــــد|زينبــــ عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

476227 ي 
لمدبــــولي|حمد |حمد حمدى |يمنى سكندريه|ل|بــــ |د|

4922|| لسيد محمد أحمد كوزو|لحسن | ره دمنهور|تـــج

||5673 هلل محمد|يشى عبــــد | سم هره|لق|م |عل|

7oo7o3 لقط|لحميد |حمد محسن عبــــد | زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

482859 دق|رحمه عبــــده مهلل ص سكندريه|ل|بــــ |د|

338o22 ى|حمد يحن  بــــيوم | لسيد حسني  |ره بــــنه|تـــج

64354| للطيف|حمد عبــــد|مد محمد |رتـــ ح|س زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

|56892 لعربــــى زىك|ئى |يحن  ه تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

272467 مرىس| لوف|بــــو|م |م س|سل| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o796| ريم مجدى محمد حسن سكندريه|ل|صيدله 

7o3599 ص|لرص|هلل عيد |ندى مصطفى عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

|552o8 لحميد|حمد بــــهجتـــ عبــــد |حبــــيبــــه  ى شمس|تـــج ره عي 

96266 لسميع حسن|ن عبــــد |مه شعبــــ|س| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44763o ى عبــــد|هلل |منه  ل|لع|حمد حسنى حسي  ن|سو|بــــ |د|

|56489 هيم|بــــر|لفتـــوح |بــــو |طف |حمد ع| هره|لق|حقوق 
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692869 يري|لفط|لسعيد |ر مجدى |من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

699652 هلل|لد محمد يوسف حسن عبــــد |ء خ|شيم لمنصوره|نوعيتـــ 

634674 نوبــــ موىس موىس جرجس|بــــ| زيق|لزق|ره |تـــج

923893 حمد  |حمد |ل |هلل جم|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

769958 ن|ن محمد درويش حمد|حمد وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

2652o| ل|حمد محمد مني  و|مصطفى  |ره بــــنه|تـــج

789584 هيم|بــــر|هيم رزق |بــــر|ح |صل| جولي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

49665| مريم محمود محمود محمد نرص ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

52775o عر|لش|لمحسن خميس |سهيله مسعد عبــــد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

8|6899 ى مل مل|رس ك|ك ف|نرمي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

352|28 س|نوبــــ بــــدر حبــــيبــــ غط|بــــ| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

5o3274 سميه محمد تـــوفيق مميش تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|647o4 ن محمد سيد|لمنعم جمعه رمض|عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

4o7o79 ه س| ىطي عىلي عىل|لع|مح عبــــد |مي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

27|399 ه جم| لبــــيس|ل مصطفى غنيم |مي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

89o754 لغنى |بــــتـــ عبــــد|يه منصور ثــــ| سيوط|بــــ |د|

959|| حمد|حمد محمود |طمه |ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

34|8|6 لرحمن محمود محمود بــــرع|ن عبــــد|نوره هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6798|7 ز|لم حر|حمد محمد س|لسيد |م |سل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

629745 دي|له|دي نرص عبــــد|له|رضوى عبــــد زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

37782 حمد|لحميد |صبــــري عبــــد | رن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|4oo9| ح حسن غنيم|لفتـــ|رس عبــــد |يه ي| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7|7295 ضى|لق|لد حسن عىل |يه خ| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

833352 لفضيل|طف عبــــده عبــــد|عمرو ع دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

54332| لسيد قطبــــ|دتـــ طه |حم| رند زيق|لزق|عه |زر

42532| عيل|سم|مه |حمد محمد سل| |رول سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|3|5| ف عبــــد|يه | هيم|بــــر|لرحيم |رسر زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

855474 ن عىلي|محمد محسن رمض ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

525896 حمد|حمد محمود |حمد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o59o5 هيم عيس|بــــر|تـــ |لشح| |يمن رض| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

266572 ى عبــــد ى|سمر حسي  لمطلبــــ حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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22|876 ن|لسليم عىلي|طمه محمد محروس قرئى |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

355755 هلل|حمد عبــــد|هلل |طمتـــ عبــــد|ف |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8o6|27 هيم|بــــر|جي عىلي |عىلي ض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|5|338 ح محمود|م صل|طمه س|ف ن|هندستـــ حلو

433585 د عىل محمود محمد صقر|زي |ن طنط|سن|طبــــ 

877472 يبــــى عطيتـــ |د عج|يرينى عم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|6o9| ن|ضى عثــــم|لر|بــــو بــــكر عبــــد |زن |م هره|لق|ره |تـــج

693997 ى|تـــ ك|لشح|م نشأتـــ |عص مل حسي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

2622|3 ر|لجز|در|لق|محمد صبــــىح شكرى عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

283689 لسيد|لسيد محمود |حمد محمود | كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

28394o بــــو بــــكر|لغنى |لد محمود عبــــد|حمد خ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7684 لحميد|روق عبــــد |حمد ف|هيدي  هره|لق|حقوق 

8|5578 هيم|بــــر|د |مه سعيد فؤ|س| ي|بــــ |د|
|لمنى

7o8344 مصطفى وليد مصطفى محمد لمنصوره|بــــ |د|

852744 |بــــيشوي جرجس زىكي حن ي|تـــمريض 
| لمنى

32657 حمد|ل |ن جل|م حمد|حس ن|بــــ حلو|د|

675787 ي
لمنس|محمد محمد محمد | دئى لمنصوره|بــــ |د|

|34366 حد|لو|بــــر عبــــد |لج|ن محمد عبــــد |نوره هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

624785 بــــوملوه|لسيد |حمد |يه | م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

423945 مل حنفى محمد محمد محمد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

245|65 مل خليفه|مل ك|ء ك|دع هره|لق|هندستـــ 

46243 هر|لظ|حمد عبــــد|ن |محمود شعبــــ ى شمس| لسن عي 

5|9292 غ|لصبــــ|آيه سمي  رزق  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|56|3| لحميد|تـــم مصطفى عبــــد |محمد ح ن|حقوق حلو

52728 لعزيز|لمنعم عبــــد |زى عبــــد |عمرو حج ي سويف
هندستـــ بــــنى

78o365 لجليل|هلل عبــــد|جر محمد فتـــح |ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8432|8 حمد|لمنعم |ء محمد عبــــد|رس| ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

769956 يوسف محرم| حمد عط|ء |م عل|حس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

254767 بــــر عدل شنوده يوسف|نوبــــ ص|بــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

89o984 ن |س سليم|بــــتـــ غط|هبــــه ثــــ سيوط|تـــربــــيتـــ 
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7655o5 حمد مدحتـــ حلىم عبــــده متـــولي| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

67887 لعزيز|دي شيبــــه عبــــد|لرحمن ن|عبــــد لفيوم|تـــربــــيتـــ 

239522 رم|حسنه عمرو طلعتـــ محمد ك هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

679o35 ن عىل|حمد مصطفى عش| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3|5493 حد|لو|مح يسن سيد عبــــد|مريم س لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

825584 ن|دل حسن سليم|روي ع| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|25576 ح لطفى محمد حسن|عمر صل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

63o267 بــــو عجوه|شم |بــــو ه|د |شم عم|ه لمنصوره|حقوق 

2o|99 ف محمد طه|محمد  رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|6443 لروم|للطيف محمد |ح عبــــد |تـــم صل|محمد ح دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

774372 م محمد عىل عىل محمد|حس ن|طبــــ حلو

|592o3 رق محمد حسن|يوسف ط ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

48o355 ى رض لبــــ|بــــوط|عىل | حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

444237 حمد|حمد عىل |ء |سم| لمنصوره|حقوق 

4|57oo لجوهرى|يمن محمد متـــول |محمد  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

685962 ل جمعه رزق سعيد|يه جم| لمنصوره|بــــ |د|

9o|975 حمد |لسيد |رس محمد |ف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

68653o بــــر جبــــر عىل|ل ج|محمد بــــل ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

6446|5 ن|محمد فخرى محمود محمود رمض |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

496255 لمنعم فرج محمد علبــــه|ء عبــــد|رس| |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

479|o5 لحميد|لحميد محمد عبــــد |معتـــز عمرو عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7|o435 ف محمود محمد هل|هدير  ل|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8|2727 |فتـــ صفوتـــ حن|ره ر|س ره بــــنى سويف|تـــج

8322|o  عىلي|له|
ى م عىلي حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

489725 حمد مصطفى محمد|ر مسعد |مي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2o873 لحميد حسن|ء حسن عبــــد |رس| ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

623|63 لبــــى|لغو|شم محمود |حمد محمد ه| طبــــ بــــورسعيد

52652 ل عىلي محمد|محمود جم حقوق بــــنى سويف
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|28998 د|مه حسن فؤ|س|حسن  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

475982 حمد|للطيف |رعىل محمد عبــــد |مي سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

76|269 ى|مصطفى عبــــد  لكريم محمد حسي  لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

8o8|52 ف محمد |رحمه  حمد|رسر هره|لق|طبــــ 

7o4635 يف| محمد رض طلبــــه طلبــــه  رسر زيق|لزق|هندستـــ 

87798| ه محمد فوزى محمد   ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

27o435 بــــ غنيم|لوه|ء نجيبــــ عبــــد|يوسف عل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

466|8 كشر|ل|حمد |ء وجيه محمود |هن هره|لق|ج طبــــيع |عل

684|52 ى |لسعيد حس|يمن سعد |حمد | يس|لس|ني  لمنصوره|صيدله 

252338 لعوينى|د |يه رفيق ج| شمون|نوعيتـــ 

538o9 ى|رو ن محمود محمد حسي  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

|43438 لمحسن|لسيد عبــــد |ر عىلي |من ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|46848 حمد|بــــ محمد |يه|د |جه ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

9|oo7 لىح|ر عبــــد |لستـــ|سمر معوض عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6||553 رف|ء محمود أحمد أحمد محمد ع|شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4|6|8| ف محمد محمد شعل|فرحتـــ  ن|رسر بــــ دمنهور|د|

8|o653 ن|لعظيم حمد|ن عبــــد|يه شعبــــ| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

96553 لقوى|لدين محمد عبــــد|ل |طمه جل|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

32378o ض|ح ري|جح صل|ن ن|يم| ن|بــــ حلو|د|

78o2|6 زى محمود محمد|محمد حج زيق|لزق|علوم 

25529o لدين عفيفى|ن عز|عبــــي  شعبــــ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

349796 بــــو سبــــيع|محمود مصطفى مصطفى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o9587 لبــــر|هيم عبــــد|بــــر|هيم |بــــر|منيتـــ يوسف | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7792|2 حمد|لسيد سيد |ء حسن محمود |وف زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6o536 حمد مدكور|ء ربــــيع |سم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

42564| حمد|لرحيم |ندى خلف عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

9o3|9o حمد عىل |خليفه | ند ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6o95oo ن|سط محروس زيد|لبــــ|ن عبــــد |إيم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

75o883 هيم|بــــر|تـــ |د محمد شح|زم عم|ح لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

52633 ن|حمد رمض|رص |لرحمن ن|عبــــد  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
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5|o598 وى|لقمح|لسيد |ج  |ذ ن|مع طبــــ بــــيطرى دمنهور

69236o هيم|بــــر|ح عوض |ء صل|وف ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

426432 لشخيبــــي|بــــ لطيف |لوه|جر عىل عبــــد|ه سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

56775 ى  بــــ|لوه|هيم محمد عبــــد |بــــر|حسي  صيدله بــــنى سويف

695968 هيم عىل عبــــد ربــــه|بــــر|محمد محمد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

885o35 حمد |كف عىل |رغده ع سيوط|ره |تـــج

478827 لسميع|حمد فتـــىح محمد عبــــد |هلل |نور  سكندريه|ل|هندستـــ 

|32595 بــــوزيد خليل|بــــدين |لع|ن زين |نور ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

764o24 ود|هلل محمد محمد يوسف د|هبــــه  ره بــــور سعيد|تـــج

68337o د|هيم مر|بــــر|ن محمد محمد |نوره لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

537466 لريش|بــــو |لسعيد |محمود مسعد  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

5|783 حمد سيد|ء محمود |صف ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

49282| ى محمد عىل ق|م |محمود هش سم|لعشر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

27253| لرحمن|لسيد عبــــد|لرحمن |لدين عبــــد|سيف  ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

47748| لد|م محسبــــ خ|حمد تـــه| |ر|ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|8939 ره عىل محمد عىل مليىح |س بــــ دمنهور|د|

75234| ى |لمع|بــــو |ء |محمد عل حمد سعد|ىط حسني  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3|7733 بــــ|لتـــو|ل عبــــد|لع|محمد سيد عبــــد |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

8o|585 ى|بــــوحليقه حس|ر وحيد |من ني  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|77|5 ندى نبــــيل صبــــىح عىل م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

3534o7  عبــــد|
ى
زق محسبــــ|لر|حمد محمد شوق |ره بــــنه|تـــج

35888 يطح|ل|حمد |حمد عىل |رحمه  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

2|46o| حمد حسن محمود|لدين |ء|سيف عل دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4o6229 ئى|لمعبــــود ضمر|هيم عبــــد |بــــر|ء |صف إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

2|56o7 |هيم جوده محمد حسبــــ |بــــر|م |هيم عص|بــــر|
هلل

ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

83368| ي محمود محمد| دين
مصطفى دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

858852 ي عبــــد| ر|ي
ى
د|لجو|عىلي دسوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

9|6oo5 شم  |هلل ه|شم عبــــد|ضىح ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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9||923 محمد محمود محمد ربــــيع  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

48|48| مد|بــــوح|ر |لستـــ|حمد عبــــد |ر |لستـــ|عبــــد  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

86366 ن|ح يونس جمعه رضو|صل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|6596 م محمود محمد عىل|محمود هش لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|78o9| لحميد |حمد عبــــد |لحميد |لرحمن عبــــد |عبــــد 
محمد

دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

238554 حمد تـــوفيق|ء |عل| شذ ى شمس|زر عه عي 

624625 وى|لشن|يل |ن حم|منى ربــــيع سمع ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5o636o ى|رحمه  لسيد محمد محمد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

9ooo|4 ف غ|لبــــرتـــ | هلل  |ل عبــــد|رسر ج|بــــ سوه|د|

5|924| هيم محمد صقر|بــــر|أمنيه عىل  |طبــــ طنط

89363| بــــر |لحليم ج|ندى سيد عبــــد سيوط|بــــ |د|

696642 دق|حمد ص|هيم |بــــر|روضه  لمنصوره|ره |تـــج

878o82 وق عز  هيم  |بــــر|ل |لدين جل|رسر سيوط|حقوق 

286947 |لعزيز عىل فرج عبــــد |لمرضى عبــــد|يه عبــــد|
حد|لو

ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

426463 ح|هيم مفتـــ|بــــر|روق |رس محمد ف|حبــــيبــــه ي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4|4566 هلل| |مخ محمد عط|رتـــ ش|محمد جبــــ لشيخ|بــــ كفر |د|

4o2428 حمد خليفه|هيم محمد |بــــر|ر |من سكندريه|ل|حقوق 

329489 لح|ل مصطفى غريبــــ ص|ر جم|من شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

348733 تـــ ى عمي  ى عيد حسي  مريم حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

48|488 هلل|حمد عبــــد |هلل |هلل محمد عبــــد |عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

756728 محمد عىل حسن محمد ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

327||5 دى نعيم وهبــــه|مريم ن ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

3|2427 ح حسن|لفتـــ|لعزيز عبــــد|م عبــــد|ريه مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

447o|3 هيم|بــــر|هيم يوسف |بــــر|حمد محمد | سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

43955| لريدى|للطيف |ره سعد محمد عبــــد|س لشيخ|تـــمريض كفر 

|3o396  محمد |محمد 
ى
حمد|حمد شوق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5oo|8o رك|حمد بــــهجتـــ محمد عىل مبــــ| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

2869o7 لشنتـــورى|هيم |بــــر|هيم سعيد |بــــر|عزتـــ  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

642|46 لح|حمد نبــــيل مصطفى ص| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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68223o ي
لحسينى|بــــ |د جبــــر غل|عم| دئى لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

845o87 لنعيم عىلي|زينبــــ حمدي عبــــد ن|تـــمريض أسو

|58638 حمد|مد |هلل محروس ح|منتـــ  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7|||97 زينبــــ فتـــىح سعد عىل لمنصوره|بــــ |د|

495256 د|لحد|ه |لل|لسيد محمد عبــــد |ل |كم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6857|9 لعظيم عىل غربــــيه|صم عبــــد |خلود ع لشيخ|بــــ كفر |د|

|24777 ي
زى|حمد حج|لدين |ء حسن سعد |يوسف ضى ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

76o367 لمعىط|م عىل عبــــد |عمرو س لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

475948 ن صموئيل بــــدرى صليبــــ| مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

24565 حمد سعيد|ء عىل |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|52676 ن محمد|زيد| رض| ر|ي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

843oo5 ه | ف سيد محمود|مي  رسر ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

388|6 حمد سيد|ل |محمود جم لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

|6o289 د|حمد ج|م محمد |حمد عص| هره|لق|هندستـــ 

45388o ي
دى|له|حمد عبــــد |محمد | دئى لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

8753o8 د |دى خورس ج|فريج ش ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

27||9| لم|ن عىل محمد س|م شعبــــ|هي ن|صيدله حلو

7759|6 هلل مرقص|ك حسبــــ |ره مل|س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48|7|8 لعزيز|در مجدي يوسف عبــــد|ن ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

476324 هلل|د|لعزيز سعد ج|م عبــــد|عص سكندريه|ل|ره |تـــج

3|955o ف محمد عبــــد|هند  لحميد|رسر ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

9|926| ه عىلي |لل|ل عبــــد|منيه جم| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2489|4 لعليم|لحميد عبــــد|طف عبــــد|مروه ع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

25785o لرحمن بــــرى|ن عبــــد|مصطفى رمض ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o697| ئى شلبــــي|عمر عىل كيل| رويد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o4384 رص|حمد محمد ن|لسيد |حمد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4243o نور سيد|مل |بــــ حسن ك|يه| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

777859 ى محمد|يه محمد حس| ني  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

224532 ي
ى |لدين عص|ء |ضى حمد|م حسني  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 

دى|لمع |
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623737 هيم خلف|بــــر|ء محسن |رس| ط|بــــ دمي|د|

7684o6 ن|لونيس زهر|ء صبــــىح عبــــد |عل ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|7oo49 ى د|ئيل عي|فرج ميخ| روجي  هره|لق|حقوق 

44737| هلل|لبــــكري عبــــد |ضىحي محمد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

79|589 ي|ئى محمد |ليم|محمد 
لسيد مهنى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

476o6| للطيف|لرؤوف عبــــد |تـــم فوزى عبــــد |س ح|ين| سكندريه|ل|ره |تـــج

436|64  محمد مرع|عل
ى
ء سعد دسوق لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

43349| ى| |بــــوزيد زكري|لد |خ لعشر |طبــــ طنط

684888 هيم|بــــر|ضل محمود |هيم محمد ف|بــــر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7o2452 لجوهرى|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |ده محمد |غ زيق|لزق|عه |زر

824|4 حمد|حمد محمد |محمد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

4o3435 حمد|ن حسن محمد حسن |نور سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

52426o لكوم|ل محمد محمد |د جم|جه سكندريه|ل|هندستـــ 

294|8o د مكرم فوزى جوهر|عم| رين|م ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|25992 ي|لحمص|م نبــــيل |حبــــيبــــه حس
ئى ى شمس حقوق عي 

78|372 لسيد|حمد عىل |خلود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

758o69 لسيد خرصى محمد|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

35|o98 هيم|بــــر|حمد عىلي |بــــ |رح ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4|598o مي عيد|ء وحيد محمد س|آل ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

49|o28 يف درويش محمد خليل|ر ويه رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

2|5667 ه ح| ي|مي 
|تـــم محمد عىل دئى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

43|54 لمجيد|كر محمد عبــــد |محمد ش كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

676582 ى رزق عبــــد  لصعيدى|حمد |حمد |ل |لع|نرمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

27478 لديبــــ|حمد |رص |ء ن|سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4325|8 فظ محمد عوض|هيم ح|بــــر|ن |نوره ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

689444 لسيد|حمد |در |لق|حمد عبــــد |ء |رس| لمنصوره|حقوق 

|45996 ن طلعتـــ محمد حسن|يم| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

835973 لمجيد|ح عبــــد|لفتـــ|هد محمد عبــــد|ن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

427628 ى قطبــــ مطر|محمد شفيق  مي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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2|4256 لح مصطفى|محمد مصطفى ص ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

629|93 مه محمد محمود|س|سلىم  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

689629 ى|فرح عىل محمد ش هي  لمنصوره|حقوق 

2679|| لمجد|بــــو|محمد عىل محمد عىل  ن|هندستـــ حلو

7|2252 لعيسوى|ء يىح عىل حسن |دع بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

3485o8 ر|ر حسن بــــيوم نص|فرحتـــ نص |ره بــــنه|تـــج

34282 لمرضى محمد|محمد مجدى عبــــد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

479o4o لي عيس|متـــ سيدهم غ|س|بــــيشوي  سكندريه|ل|بــــ |د|

648892 فيه|هلل ع|هلل محمد عبــــد|لسيد عبــــد|كريم  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

25o|94 وى|لبــــهنس|ر منصور|لستـــ|م رأفتـــ عبــــد|ريه تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

48|55 كر|هيم ش|بــــر|رحمه مجدى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

48o879 ف عىل جل|ح |صبــــ لحميد|ل عبــــد |رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

924333 شم  |نعمه مصطفى محمد ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

677|o2 حمد|هيم |بــــر|شه |هيم عك|بــــر|مصطفى  لمنصوره|ره |تـــج

37o29o ين محمد سيد محمد شي  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

359842 ضىح محمود سعيد محمود ى شمس حقوق عي 

442222 ى|لبــــيىل عبــــد|حمد |لرحمن محمد |عبــــد لرحمن عيى لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

437626 يم|لد|لعزيز عىل عبــــد |حمد حمدي عبــــد | لشيخ|بــــ كفر |د|

437977 ى ن|حمد عيسوى عتـــم|يز |نشأتـــ ف| لي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

897797 ى |ي ىط محمد |لع|يمن عبــــد|سمي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

779627 لسيد عطيه|دى محمد |ش ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|66oo8 لعزيز عىلي|دل معتـــز عبــــد |ع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8|9o93 يوسف عزيز يوسف| ريموند ي|عه |زر
|لمنى

879929 ن |ل عثــــم|مه كم|س|ئى |م| سيوط|بــــ |د|

34o957 |ش|بــــوبــــ|مجد محمد فتـــىح حسن |محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

43|958 حمد|تـــه |هيم رجبــــ شح|بــــر|ضىح  |ره طنط|تـــج

2275|3 لرحيم|نور فرغىل عبــــد|حمد | ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

87o432 حمد|ن محمود |محمود شعبــــ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 
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68662 دي محمد|له|دي عيد عبــــد|له|عبــــد لفيوم |تـــمريض 

6o4572 رى|لق|حمد |دل محمد |منى محمد ع ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

767756 هيم محمد|بــــر|طف |ء ع|صف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

439535 عيل|سم|هيم |هيم محمد إبــــر|ريم إبــــر لشيخ|علوم كفر 

6|o344 حموده| لمجيد زكري|ء عبــــد|لزهر|طمه |ف لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

79276 لعزيز سلوم|له عبــــد|ل|لرحمن عبــــد|عبــــد ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

62o5|4 لحليم ربــــعه|لسيد محمد عبــــد |سمر  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

777742 رتـــ|ح رسر|لفتـــ|لرحمن مسعد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

|7274o هلل|محمد عبــــد | لميس محمد زكري حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

3|3o77 حمد محمود|يمن |ن |عن عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|25858 |لعل|بــــو |عىل عرفه عطيتـــ  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

844542 ى|حمد سعيد ي|هند  سي  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

354592 م|لسل|ن محسن محمود عبــــد|رو ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

885893 لحق |د |ر عنتـــر محمود ج|من سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

53o672 س|محمود محمد ربــــيع محمد عبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

786877 ف محمد ه|يه | ى|شم حس|رسر ني  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

259694 عيل|سم|م محمود |ندى س ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

485|96 ي
وليد صبــــرى سعد ربــــيع| دئى سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|6|o87 دل فوزى حلىم|يه ع| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

82||96 ن|ل محمد مهر|حمد جم| ي|هندستـــ 
|لمنى

756o84 لسيد محمد|ندى فرج  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|43827 دي|له|هيم عىل عبــــد |بــــر|لمحسن |مي  عبــــد | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

372623 لمجيد|جر محمد نبــــوى عبــــد|ه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5o|344 ى|سم|ن |رضو عيل عيد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3666|3 حمد محمد فرج|طف |محمد ع لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

23o255 لرحمن طه حيدر حمد|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

8|9528 ح محمود عىلي|لفتـــ|ء عبــــد|سم| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

9|556o ى سمي  شنوده ولسن  | مي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

2237|8 بــــ|لوه|حمد محمد عبــــد|زينبــــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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3892| حمد|مد |حمد ح|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4o9353 بــــ|حد غل|لو|حمد عبــــد |رس |ف ي|عف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|35|2 هيم|بــــر|هلل |ئل محمد فتـــح |ن و|يم| ى شمس|د| بــــ عي 

263647 هيم مليىح |بــــر|لعفيفى |لغنى |يه عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

366|89 لح|مح مهنى ص|مرجريتـــ س ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

626728 فظ|در ح|لق|فظ عبــــد|ندى ح زيق|لزق|حقوق 

3|267 ن خليفتـــ|ء محمد شعبــــ|شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

3|7258  يوسف|من
ى
ر محمد شوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

2538o3 لرحمن|ء محمد محمود عبــــد|زهر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

622897 هلل|د |م سعد محمد ج|جر هش|ه ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

6968o9 لسيد بــــيومي|لسعيد |لسيد | لمنصوره|ره |تـــج

79875 ف حمدى ح|محمد  بــــ|فظ حج|رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9|38|4 رس محمد محمد |لرحمن ي|عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|48o28 |لبــــ|محمد يونس فتـــىح عبــــد 
ى
ق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

86|o5 حمد|رق فتـــىح |محمد ط بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6o72o تـــ سلط|رس| بــــر|ن ج|ء خي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

3|6|8 ح طه رزق|حمد مفتـــ|سهيله  ى شمس|د| بــــ عي 

25o39o ضل حسن عجوه|هر ف|ن م|نوره تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

439|| حمد محمود مبــــروك|مريم  هره|لق|بــــ |د|

5||278 هيم خليل|بــــر|محمود وحيد محمود  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

273422 ن عىل محمد|سلىم شعبــــ ن|علوم حلو

334342 ن|هلل سليم|محمد محمود عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

8599|5 تـــه خليل|مجد جميل شح| سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

4o2399 هيم|بــــر|ل محمد طلبــــ |سمر جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33476| ي عبــــد|لبــــ|للطيف عبــــد|در عبــــد|ن
ى
للطيف|ق |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

48|5o7 هيم|بــــر|حمد خميس |عمر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

497945 لسيد|دل عىل حسن |ء ع|رس| |حقوق طنط

27652 مصطفى| لعل|بــــو |ء |طمه عل|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

848355 سط|لبــــ|ن بــــيومي عبــــد|ء رمض|لزهر| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى
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84884o ى   محمدعىلي|ل|زينبــــ حسي 
ى مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

4|3o33 شور|دل محمد ع|ئى ع|م| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6896o5 بــــينى|مد |ء جميل ح|شيم لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

43822o لسيد|ح محمد |لفتـــ|ء عبــــد|ميه بــــه|س لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

63965 ج|هد سيد ض|محمد مج ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6|2595 زى|حمد حج|دل جبــــر سيد|هبــــه ع |ره طنط|تـــج

53o262 تـــ عبــــد | لشيخ عىل|لنبــــي سعد منصور |مي  ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

625653 لسيد|وى محمد |لشبــــر|ن محمد |يم| |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

686562 د عىلي|لجو|لىح عبــــد |ح عبــــد |محمود نج لمنصوره|هندستـــ 

773978 ي
هيم حسن|بــــر|محمد | دئى ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

2|7528 هيم|بــــر|لسيد |ء |حمد عل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o7359 هيم|بــــر|ئيل منصور |ميخ| مريم رض لشيخ|عه كفر |زر

2|4o7 لم|محمد س| طمه رض|ف كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

528572 |لبــــن|هيم مصطفى |بــــر|هلل مصطفى |عبــــد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

773722 غبــــ|يمن نبــــيه ر| |مرن زيق|لزق|بــــ |د|

|27|48 مح|مر محمد س|حمد س| ى شمس حقوق عي 

83686o ي |ط
ى
بــــوزيد|رق محمد صدق دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4oo839 م عطيه بــــريك|لسل|محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

286664 لدجوى|محمد محسن محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

647446 لعزيز مصطفى محمود|م محمد عبــــد|مر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

8434|6 يوبــــ|دل نظي  |سيمون ع|ن| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

6o|228 ذل|لش|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|ن |نوره ي صىح طنط
|معهد فنى

3222|| حمد|حمد سيد |م |كر|رضوى  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6|62o9 هلل|حمد فضل |م محمد |حمد س|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

8633|8 ن|ر محمد عثــــم|لستـــ|ن عبــــد|نوره دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6o2792 هلل|لسيد عبــــد |لسيد محمود |محسن  لمنصوره|هندستـــ 

453786 لفتـــوح مصطفى|بــــو  |لسيد |محمد حمدين  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

363229 يوسف سعيد محمود فرج سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

676o6o ي|حمد |هيم |بــــر|حمد |ل |م|
لحبــــسر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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|73227 بــــ محمد محمد سعيد|شه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

24473 نور سيد|م |سلىم عص ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2|3|35 ن|ح محمود عثــــم|لبــــنى صل ى شمس|د| بــــ عي 

||855o حمد|يه ثــــروتـــ فرج | ى شمس|تـــج ره عي 

633993 لسيد مزروع|أحمد سعيد حسن عطيه  زيق|لزق|نوعيتـــ 

76466| حمد عىل عطيه|يه | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

782o3o ل محمد محمد حسن|يه جم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

5|4859 هلل|ح عبــــد|لفتـــ|عيل عرفتـــ عبــــد|إسم| رن تـــربــــيتـــ دمنهور

49327o ف فتـــىحي محمد |فتـــىحي  ىطي|لدم|رسر ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

282524 |لفى نخلتـــ حن| |رين|م |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

7oo3o4 د|للطيف محمد عي|مه عبــــد |حمد سل| تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

|274o8 |لنج|بــــو |لحميد |رس عبــــد |يوسف ي هره|لق|ره |تـــج

8|8876 بــــ سيد سعد محمود|رح ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

23|888 هيم|بــــر|رق محمد حسن |هلل ط|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5287|2 عبــــده صبــــىحي محمد عبــــده قطبــــ لهلوبــــ بــــ دمنهور|د|

426933 شور|لموجود عىل ع|ن عبــــد |ء رمض|لشيم| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

37888  حسن|لبــــ|جر عوئى عبــــد|ه
ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

52o7o9 ر محمد|لستـــ|د عبــــد |عم| ر|ي تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

4oo389 حمد|حمد محمود محمد سيد | معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

679866 هلل|هيم محمد عيد عبــــد |بــــر|حمد | لمنصوره|علوم 

2|6464 مصطفى محمد| عمر محمد رض ى شمس هندستـــ عي 

76o8|2 ن|حمد مهر|ل |مل جم| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

4o3729 د|لجل|مصطفى محمود محمد مصطفى  سكندريه|ل|حقوق 

26o6|3 وي|لحلف|هيم عبــــده |بــــر|يه | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

89392| ن محمد |مل زيد|مصطفى ك سيوط|حقوق 

6|568o لغنى بــــخيتـــ|حمد عبــــد |محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

75555o روق محمد|محمود محمد ف ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

768764 لدغيدى|لخرصى |مل |محمد محمد ك ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

69|487 ى|د ل|ديه حمدى محمد رش|ن شي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 
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|5|42o ه فتـــىح محمد | هيم|بــــر|مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

2877|8 فظ|تـــقوى محمد سعد ح ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

699392 هلل محمد سعد|ء فخرى عبــــد |سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5268o9  
ى
 جورج |شوق

ى
ميل شوق سكندريه|ل|حقوق 

63933o عيل مصطفى|سم|لصغي  |زينبــــ يىح محمد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|57866 لسيد|يمن حسن |بــــسنتـــ  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

32o437 روز|دل شهدى ن|صمويل ع هره|لق|ج طبــــيع |عل

425358 لم|لم حسن س|حبــــيبــــه صبــــىح س سكندريه|ل|صيدله 

238797 ن|صل|مد خليل |حمد ح|يمنى  هره|لق|عه |زر

63o8o5 لسميع حسن منصور|ئل عبــــد |و زيق|لزق|حقوق 

755852 د|حمد حم|دل |مر محمد ع|محمد تـــ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

6|o666 يف|لرحمن عبــــد |عبــــد | لي|د لرحمن رسر |صيدله طنط

7223o هلل|لسميع خي |حمد محمود عبــــد | لفيوم|بــــ |د|

429868 هيم تـــوفيق سعد|بــــر|محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

834762 ده سعيد|ج حم|مؤمن حج ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

2|7355 لسيد محمد جوده عىل|ء |لزهر|طمه |ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5|28o لد حسن سيد|م خ|ريه حقوق بــــنى سويف

9|2932 لسيد  |مل |هلل عىل ك|عبــــد قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

6832o9 ه مصطفى عىل غويل| مي  ى شمس| لسن عي 

263622 لرحمن محمد محمد|لم عبــــد|هند س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|45235 س|مي  محروس غط|ل |جم ن|بــــ حلو|د|

269954 لدين|ل |لد محمد جم|حمد خ| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

63|249 للطيف مرىسي|لدين عبــــد|د|ره عم|س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

||8386 ع|لرف|لدين |ح |محمد مصطفى محمد صل هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

753|2| طر|لش|عيل |سم|م |حمد س| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

264748 فع متـــول|لش|حمد فريد |ره |س |بــــ بــــنه|د|

269943 لطىل|مد مصطفى |محمد مصطفى ح ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

26||9| خلود مصطفى سعيد محمود تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|59222 هلل| |لنص عط|جرجس وجيه  ى شمس|تـــج ره عي 

856492 ي لويس | دين
سعد|هنى ره بــــنى سويف|تـــج
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775586 ىط|لع|ىط محمد عبــــد|لع|سيف عبــــد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

858538 رص محمد جمعه|م ن|حس لفيوم|طبــــ 

|28o3| ف|لصو|حمد عىل |ل |لدين كم|د |محمد عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

424436 لرحمن|ل محمد عبــــد|عمرو حسن كم زيق|لزق|عه |زر

524|72 ي
يد|مر عىل حسن حسن ف|تـــ| دئى سكندريه|ل|حقوق 

76|558 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |حسن محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

9o959| لعزيز  |شم عبــــد|لعزيز ه|عبــــد| ند ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

6225o9 تـــ|لبــــدرى وهبــــه بــــرك|د صديق |ي| ط|حقوق دمي

66852 ى رمض|ي ن سيد محمد|سمي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

44o999 لحميد محمد حمد|ء حمد عبــــد|شيم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|58876 ن|محمود فوزى سلط| دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|5666 حمد محمد حسن غريبــــ|ره حمدى |س ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

7|74|9 م|م|طف محمد فكرى مهدى |ء ع|سم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

49o299 حمد|فهيم محمد | رض| عل سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

53385| ل عطيتـــ|هر غ|ن م|مري بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

346776 ى عص|ي لحميد|لدين حسن عبــــد|م |سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

4|748o ج  أحمد عتـــلم|تـــ خف|هلل بــــرك|عبــــد ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

32|383 لعظيم جودتـــ|حمد عبــــد|محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|34584 محمود قبــــيس| ء رض|سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||9387 لسيد مبــــروك|لمحسن |لؤى محمد عبــــد  هره|لق|عه |زر

6o6449 بــــو عيس|حمد |هيم |بــــر|محمود محمد  لمنصوره|طبــــ 

68232| ى درس يعقوبــــ|سمي  تـــ| كريستـــي  لمنصوره|بــــ |د|

263576 ضى|لق|لغنى |ن محمد محمد عبــــد|جيه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4|6797 لغنى قنديل|تـــ محمد عبــــد |لشح|آيه  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

3||255 هلل|ندى محمد حسن محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|7592 لحسينى|ندى محمد محمد  ط|بــــ دمي|د|

266938 س محمد|م سعيد عبــــ|كوثــــر عص ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

788842 ج سليم|م سليم فر|له| ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

63882| وى|لشن|ندى محمد عبــــده عىل  زيق|لزق|علوم 

5642| لعزيز|م عزتـــ عيد عبــــد|هش سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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49o7|8 لمقصود|د محمد عبــــد |يدى مر|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77|864 لسيد|هيم |بــــر|ريم محمود فكرى  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

479966 وى عىل|هيم محمود قن|بــــر| |ي|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

497648 لسعد|بــــو|لد عىل عيد حمزه |ء خ|رس| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|782|5 ف لس| مني  جرجس حليم كي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

29536 لرحمن عفيفى|رس عبــــد |لرحمن ي|عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

358949 تـــ ع| ى|مي  لسيد|ر |شور مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

753874 قوتـــ|لح محمد عىل ي|هلل ممدوح ص|منه  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

65o7o لرسول|لعظيم عبــــد|محمد تـــوبــــه عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

755999 هلل|دل محمد عبــــد |محمد ع ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

4o7263 لربــــ|د |حمد ج|ل |رضوى جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

686|55 هيم|بــــر|لسيد |يه سمي  | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

236743 ى ضى حلقه|م ر|عص| يوستـــي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

756oo8 لمنعم عىل|حمد محمد عبــــد | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

7o5o97 ف سعد |رفيده  لسيد|حمد |رسر لمنصوره|صيدله 

39572 تـــ|ن عىل بــــرك|عىل رمض| لي|د كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

432757 لدين|ء |لمحمدي مرىسي عل|أمل فتـــىحي  ي صىح طنط
|معهد فنى

323344 |ريو جرجس عزبــــ حن|م ى شمس طبــــ عي 

32|876 |لعل|بــــو |ن |يتـــ محمد شعبــــ| ى شمس|تـــج ره عي 

239|29 هلل|لنعيم محمد عبــــد |سلىم محمود عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

25|o26 ش|ح حو|لفتـــ|حمد عبــــد|محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

58437 يف|مل نبــــيل ن| دى رسر صيدله بــــنى سويف

346823 لحميد سويلم|للطيف عبــــد|ندى عبــــد تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

8o9759 لعليم|ء محمود محمد عبــــد|سم| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

425695 ى عيس سعد عيس عوض جوزفي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

68853o هر|لط|م محمد محمد حسن |ء عص|سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|657o9 ي|محمد 
ى
حمد|تـــى |حمد ق لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 

(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

2|99oo لرحيم|فتـــ بــــيوم عبــــد|هدى ر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

848598 ى محمود|هدير ج بــــر حسي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو
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68686| زى|ىط غ|لمع|بــــو|مصطفى فكرى محمد  لمنصوره|بــــ |د|

627|35 س|منيه سمي  محمد صبــــىح عليوه غط| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

35|6|4 ى محمد عبــــد لسميع|منى حسي  ى شمس| لسن عي 

6o2662 يف عبــــد|مرو وى|لفرم|لمنعم |ن رسر لمنصوره|طبــــ 

4o352o لعتـــريس|س |حمد عبــــ|سلىم مجدى  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78|945 حمد|طف محمد |ء ع|دع زيق|لزق|علوم 

8|39|| مل|ل بــــدري ك|طمه جم|ف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

89o6o8 ده |دى مجدى حشمتـــ بــــس|ف سيوط|حقوق 

458o|7 ف بــــدير ق| |رض سم|رسر |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

246572 لدعوىسر|حمد محمود |لد |حمد خ| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6o6o38 لغمرى|لعربــــ |لدين محمد أحمد عز |نور  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

846658 نىهي شكري محمد خليل ن|سو|تـــربــــيتـــ 

8|9248 يه سيد محمد سيد| ي|علوم 
|لمنى

227745 هيم|بــــر|م محمد |طمه هش|ف كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|8767 صف|م ن|لسل|زم عبــــد |ر ح|مي هره|لق|ره |تـــج

784644 لبــــقرى|حمد |لمحمودى عىل |ن |ئى عىل سليم|ه زيق|لزق|حقوق 

789895 حمد|هيم |بــــر|ل مصطفى |جم ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

779824 لسيد عبــــده عطيتـــ محمد عويضه|ن |يم| زيق|لزق|عه |زر

639939 مد|لحميد ح|دل عبــــد|نسمه ع زيق|لزق|نوعيتـــ 

477875 لمجيد|لمجيد حسن عبــــد |كريم عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

255|o9 ن محمد زعيمه|طمه رمض|ف ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5o6247 ح|طف محمد مصبــــ|طمتـــ محمد ع|ف سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6|6o48 يف  ف |رسر ج|حمد فر|رسر ط|بــــ دمي|د|

6||448 لشيخ|ن |هلل رمض|طمه حسبــــ |ف |نوعيتـــ طنط

5|||87 ألعرص|مد محمد محمد |حمد ح| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

43965| هيم عمر  زينتـــ|بــــر|لد |مروه خ ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

8o4732 ي عيد|من
ر محمد لطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

6|9689 لديبــــ|مريم عبــــده محمد محمد أحمد  ط|بــــ دمي|د|

87798o رص محمد سيد |لن|ن عبــــد |نوره ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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9|265| حمد |لشكور |مه محمد عبــــد|س| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6oo|4o مل|حمد محمد قز|ذ |مع لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4||9o4 لخطيبــــ|لسيد حسن محمد |هيم |بــــر| |بــــ طنط|د|

|32o2o ى ئيل|يشى حبــــيبــــ ميخ| كريستـــي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

755985 در|لق|لسيد عبــــد |دل محمد |ع عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

262642 هد|لمطلبــــ مج|هلل محمد عبــــد|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

53o334 بــــيس|لحليم تـــر|هنده نبــــيل عبــــد |ش ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

45|6|7 هلل|لدين فتـــح |لحميد عز|لدين عبــــد|عز ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

628864 هلل|ل محمدعبــــد|حمد جل|م |سل| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

449689 لنيل|عىل محمد عىل  |هندستـــ طنط

8oo47o حمد صفوتـــ محمد محمد| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

346|44 حمد محمد|حمد محمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|2332o حمد|ره مني  محمود حنفى |س دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

78244| ل محمد|لع|لحميد عبــــد|حمد محمود عبــــد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

884944 يسن عىل يسن محمد سيوط|حقوق 

92|67o حمد |تـــه |حمد مصطفى شح| ج|عه سوه|زر

6|9956  |سلىم 
ى
لشويخ|لسعيد صدق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4o256o لحليم|لسيد محمد عبــــد |ء محمود |رس| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

86o7o6 ي ك|من
لرحمن|مل عبــــد|ر مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

675o9 لرحمن عمر مسعود عىلي|عبــــد لفيوم|طبــــ 

358o3 مه|د عرفه سيد خلف سل|جه ى شمس| لسن عي 

442967 هيم حسن محمد|بــــر|ن محمد |نوره لشيخ|ره كفر |تـــج

7o|53o ح خلف|لفتـــ|لمنعم عبــــد |رق عبــــد |ء ط|لشيم| زيق|لزق|صيدله 

7o8883 ى عم|ي هيم محمود|بــــر|د |سمي  لمنصوره|صيدله 

425|oo ع|لرف|لسيد سيف |نس |مل | سكندريه|ل|صيدله 

6||3|8 |حمد رض|لد |جر خ|ه |تـــربــــيتـــ طنط

8|o6| للطيف محمد منصور|محمد سيد عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

876594 يف فتـــىح عبــــد لسميع  |محمد رسر سيوط|ره |تـــج

|72296 حمد|بــــر محمد |لرحمن محمد ج|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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422663 ن|بــــر عثــــم|لج|مصطفى محمد عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

7o9|62 د محمد عرفه|حمد فؤ|د |فؤ لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

229524 د|بــــر ج|دل ص|ع| لي|د |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

86944| لسيد|لحميد |يه سعد عبــــد| ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8o4oo6 ف عبــــد|معتـــز  لحكيم|لرحمن عبــــد|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

677372 ي|لفسخ|م فتـــىح محمد |حمد حس|
ئى لمنصوره|حقوق 

2379oo حمد رشدى محمد| |ر|ي ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

44o663 لرحمن|حمد عبــــد|حمد محمد حمدى | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

478||8 ى بــــش|طف بــــش|يده ع|ع ى|ى حني  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

686|36 حمد|شم |منى محمد ه لمنصوره|ره |تـــج

4o8254 طف محمد صبــــىح عيد|ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o628| محمود هيثــــم محمود عىل لمنصوره|بــــ |د|

2o|8| مؤمن محمد عطيتـــ محمد مدبــــول كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

8|763 لجليل|ن عبــــد |ء مصطفى شعبــــ|ل| لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

262237 ى|لحميد |حمد عبــــد| حمد حسن حسي  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

637|83 لمنس|لدين عىل |د |لد عم|لدين خ|ح |صل زيق|لزق|ره |تـــج

273345 دق صديق|ره حسن ص|س دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

5|484| ي|ر
يف عبــــد| ئى لمنعم محمد عىل|رسر بــــ دمنهور|د|

694655 لطيبــــ|طمه مرىس مصطفى |ف لمنصوره|بــــ |د|

|33757 حمد محمد|م |م عص|سل| مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

7543|8 لسيد|حمد |مريم تـــوفيق مهدى  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

247272 لبــــنبــــى|مل |ل ك|لرحمن جم|عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

636|6o هيم|بــــر|ر |لستـــ|هيم محمد عبــــد|بــــر| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|65522 وز رزق | |رين|م هلل|يمن ني  هره|لق|عه |زر

68595 م عىل سعد|لسل|ء عبــــد |شيم لفيوم|نوعيتـــ 

6oo4|7 ره|بــــوعم|مد |ره عىل ح|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7o9534 كريم محمد عطيه محمد عطيتـــ لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6|926| ه|لسيد |يوسف وجدى  لسيد كي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

488689 ى |ف يوبــــ عىلي|رس عىل حسي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ
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694o47 وى|لمك|هلل |وى عبــــد |لمك|حمد محمد | هندستـــ بــــور سعيد

92o257 حمد  |حمد رجبــــ |هبــــه  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

236685 لعظيم محمد|محمد عىل عبــــد | سم ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

2242oo هلل بــــخيتـــ|يه محمد فتـــىح عبــــد | ى شمس|د| بــــ عي 

6o8565 بــــو زيد|لسيد |لسيد محمود |سمر  |نوعيتـــ طنط

25595| نم|يمن مصطفى يوسف غ| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

634284 حمد عبــــده|لرحيم |ء عبــــد|دع زيق |لزق|تـــمريض 

343725 لسيد محمد قطبــــ|يتـــ محمد | |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

2559o3 ن عبــــده|عمرو محمد شعبــــ ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

49||54 ن نرص|منيه سمي  محمد سليم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2849oo سكندر جرجس|يوسف | ري|م ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|4|5o8 ف عبــــد |يه | هلل|هلل عبــــد |رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|4|48 مه محمد عىل  |طمه سل|ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

465759 حمد حموده|ئى يىح بــــدير |يىح ه لشيخ|هندستـــ كفر 

8o4|88 مل متـــي|ل ك|بــــسمه جم ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

9|5|84 بــــتـــ  |هلل ثــــ|سط عبــــد|لبــــ|ء عبــــد|شيم سيوط|تـــربــــيتـــ 

6786o8 ى|هيم محمد بــــليغ |بــــر|ء |ميس لبــــحي  لمنصوره|بــــ |د|

352636 لغنى|ح حنفى عبــــد|م صل|سل| ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

699|36 ن محمد|رس شعبــــ|يه ي| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

53984| بــــو شعي |حمد |هيم |بــــر|ء محبــــ |رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

763o28 ى |م رمض|ريه هلل|د |لسيد ج|ن حسي  ره بــــور سعيد|تـــج

368||3 لعظيم معوض|ضى عبــــد|لرحمن ر|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

77|44o در|لق|كريم محمد بــــيوم عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

96474 هلل صميده|لد عىل عبــــد |خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

69|234 وى خرصى|لطنط|وى |لطنط|بــــ |محمد مه لمنصورتـــ |تـــمريض 

83o92| ن عرفه حسن دردير|نوره دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

758977 رك|بــــ مبــــ|لوه|رك عبــــد |محمد مبــــ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

682o6 فرحه حسن خميس حسن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

684|42 ه|حمد عىل |جر |ه لسيد تـــقصي  لمنصوره|ره |تـــج
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|44426 لق|لخ|حمد محمد خليل عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

24339o ى|ش دريس|ز جمعه عىل محمد |هي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5433|5 لرحيم|لحميد عبــــد|خميس عبــــد| لي|د تـــمريض دمنهور

8258oo هيم حسن|بــــر|حسن | يش دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

3346o5 هيم|بــــر|م سعيد محمد |حمد حس| ى شمس|تـــج ره عي 

4|35|o هيم حموده|بــــر|ئى عصمتـــ |م| ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

6o9674 لدمسيس|ء محمد بــــكر |أسم |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

336939 للطيف|هيم عبــــد|بــــر|محمد مصطفى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9|87|3 سعد |ن |د سعيد لبــــ|عم ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

763o29 ف محمد محمد فوده|ره |س رسر بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

44722 لعزيز عىل|ح عبــــد|لفتـــ|ئى عبــــد |مريم ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

452583 مر|ر محمد ع|ل مختـــ|ر جم|مختـــ لشيخ|هندستـــ كفر 

54662| لسيد محمود حزيمه|مريم محمود  بــــ دمنهور|د|

635452 ين رض |حمد عىل | |رسر
ى
لمنوق زيق|لزق|بــــ |د|

8888|9 طف سيد بــــكي  |خلود ع سيوط|تـــربــــيتـــ 

427o25 لوكيل|لم موىس |بــــرين فتـــىح س|ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

682877 يع عيد شلبــــى|مه ط|س|بــــ |شه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

523824 هيم|بــــر|لحليم |هيم عبــــد|بــــر|ج |لح|محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|48922 ه | ف عبــــد |مي  لحميد|ىط عبــــد |لع|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o28|5 لعجرودى|لسيد |لدين |مح مىح |لد س|خ زيق|لزق|حقوق 

234622 دى|له|مه عبــــد|يوسف منصور سل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|39849 د محمد|لجو|ر محمد عبــــد |من ى شمس|تـــج ره عي 

5|o852 ف محمد عبــــد |طه  للطيف|رسر سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

759837 يه سيد مصطفى أحمد| ى شمس| لسن عي 

|48576 لحميد مصطفى سليم|سلىم مصطفى عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

35oo86 لسيدمرىسي|متـــ |رق سل|كوثــــر ط عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

2824|o هيم ربــــيع|بــــر|ن قطبــــ |نوره |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

676755 مه فوده|لعليم سل|رس عبــــد |زم ي|ح لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o6o87 ئيل |بــــيتـــر رشيد فخرى ميخ دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف
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6354|7  ح|ره جم|س
ى
ئى|لغيط|فظ |ل شوق زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

273oo7 تـــه|حمد شح|م سعيد |سه دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

6o4258 ن|لسيد رضو|ل |محمد و لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

248224 فع|لش|لمغنى |ء يسن عبــــد|ل| ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

353o38 حمد عيد|طه محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

332673 حمد|ح |لفتـــ|ء سعيد شفيق عبــــد|سم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

37o39| ر محمد|لغف|ن مصطفى عبــــد|يم| |نوعيتـــ بــــنه

3662oo حمد سليم|ء محمد |ول ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

523255 دو|مد ج|لسيد ح|ء |سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6||o|o لقصي |جمعه | د رض|جه لمنصوره|حقوق 

8o48o3 حمد|لدين حسن |م |ر محمد عص|يثــــ| ي|علوم 
|لمنى

5294o2 ن|للطيف مصطفى رمض|حمد عبــــد |محمد  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

6|2|2 محمود عرفتـــ محمد معوض بــــ بــــنى سويف|د|

32277 ل محمد|رص هل|عمر ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o6|o هيم محمد|بــــر|ن سيد |حن تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

2o88| د محمد|حمد محمد فؤ| هره|لق|هندستـــ 

436|38 مر|هيم ع|بــــر|بــــ فتـــوح فهيم محمد |يه| لشيخ|بــــ كفر |د|

637|6| ح جمعه سليم محجوبــــ|م صل زيق|لزق|بــــ |د|

759o4| لم محمد|حمد عزتـــ س| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

526479 ى ذهنى|ء|د عل|زي لدين عىل حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

84|5o6 حمد سيد محمد|رص |ن دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

36795 ورى|هلل ذىك محمد مغ|منتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

855357 مل سيد|محمد يوسف ك ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

8|3832 ن جمعه عىلي|زهر| مه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4444|4 ى رزق ح|ي لسيد عبــــد ربــــه|مد عبــــد |سمي  لشيخ|علوم كفر 

4245|3 رق محمد حفنى|محمد ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o|739 ه |لل|حمد عبــــد|ل |سمر جل ج|تـــربــــيتـــ سوه

92o824 حمد |حمد حسنى محمد | ي صىح سوه
ج|معهد فنى

493868 لمنعم حشيش|لمنعم محمد عبــــد |عبــــد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د
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|29384 لسيد أحمد|لكريم |م سيد عبــــد |سل| هره|لق|هندستـــ 

268|o3 لدين يوسف مشعل|حمد مىح | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|489|4 ل سعيد عىل|ء جم|رس| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o5565 حمد مرىس|رص مرىس |محمد ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6337 لم|لسيد س|بــــ سعيد |يه|جر |ه تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

34o|85 ن|حمد سليم|دل |حمد ع| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

459||| لعزبــــى|لح محمود |محمود ص| ر|ي ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3534o| لسيد|هلل عدلي |حمد عبــــد| |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

85o29o شم محمد|جر سعد ه|ه لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

776632 حمد عىل عبــــد ربــــه|بــــ عىل |رح زيق|لزق|بــــ |د|

7o72|2 ى|بــــر|ن |يم|  عجي 
هيم مصطفى مصطفى ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

8o5793 ى ف عج| |كرستـــي  تـــه|يبــــي شح|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7o967 يه محمد موىس محمود| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

62|4|4 ح فرج|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|منى حمدى عبــــد ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

369298 لحليم يوسف|لحليم بــــكري عبــــد|عمرو عبــــد ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

2834|8 لسيد|حمد عىل محمد |ره |س تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

249777 بــــو خوخه|لسيد عىل |ء رجبــــ |رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

352298 ى عبــــد ح|لفتـــ|محمد محفوظ حسني  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

838656 ل|هيم غبــــري|بــــر| |ره يوحن|س ن|سو|علوم 

2|4899 ف |محمد  حمد حسن|نور |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

27292o لصغي  عىل|بــــدين |ده ع|غ دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

852o42 ج|لموجود فر|محمد نبــــيل عبــــد ن|سو|بــــ |د|

373o5o ىط|لمع|بــــو |لسيد |محمد حسن  |بــــ بــــنه|د|

428379 لكريم|لحميد عبــــد|لسيد محمد عبــــد|رحمه  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4o89|| د|لعزيز ج|لعزيز عبــــد|م عبــــد|وس ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

764|28 عيل|سم|لسيد محمد |سمر محمد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

|35o74 لعزيز محمد|حمد محمد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3249|8 لرحمن سمي  محمد محمد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

542535 لدين|حمد سيف |هلل |لمنعم عبــــد |نشين عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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774oo9 لحكيم|ن محمد موىس عبــــد |حن زيق|لزق|بــــ |د|

27|424 لطىل|بــــ |لوه|زينبــــ محمد عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

844773 لرشيدي|لكريم محمد |ن عبــــد|يم| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

3938| حمد محمد|ح |ح نرص صل|صل ى شمس هندستـــ عي 

856398 ى|لحميد |حمد عبــــد|لحميد |عبــــد مي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

267387 ىسر|لبــــهو|حمد محمد |ء |رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

3476|8 وى|بــــى عشم|مبــــ|لنبــــى |ء عبــــد|لرحمن عل|عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

782777 ى عبــــد  ى |صفيه محمد حسي  م |م|لجليل حسي 
ن|فرح

زيق|لزق|نوعيتـــ 

869|86 لنعيم|بــــر عبــــد|ر ج|محمد مختـــ ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

285689 بــــر محمد بــــيوم|محمد ص ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

823294 لح|ح شفيق ص|عبــــي  صل ي|بــــ |د|
|لمنى

|32|55 سيىلي|ن بــــ|مي سمع|س| رند ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

82|29 ى محمد |محمد خ هيم|بــــر|لد حسي  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

539o6o ف وهبــــتـــ عىل خليفتـــ|حمد | رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|32|o3 هيم مصطفى|بــــر|ن |يه شعبــــ| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

35o|46 ن|مريم كرم بــــدوى محمد حس |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|644|7 حمد|حمد سيد |سيد  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

632946 حمد محمد|مه |س|ر |من زيق|لزق|بــــ |د|

243942 ى |حمد |محمود  هيم|بــــر|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o6353 ى شح|نوره تـــه |ن مسعود عشر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

624538 هيم سويده|بــــر|ل محمد |ء جم|آل ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2|69o6 ف مصطفى محمد عبــــد | |دين لق|لخ|رسر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

3|5552 دى|له|هلل محمد عبــــد|جر محمود عبــــد|ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

783664 ى س|لش|عمر عبــــد   محمد حسي 
ى
لم|ق |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|

لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

286448 مر|لشيخ ع|لرحمن فتـــىح محمد مصيلىح |عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8833o2 لحسيبــــ  |ن حسن عبــــد|محمد كسبــــ سيوط|ره |تـــج
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4|9947 حول|ل|لسعيد محمود |محمود | رض لشيخ|ره كفر |تـــج

642237 ى عبــــد |لبــــدوى ش|لسيد |كريم  لرحمن|هي  زيق|لزق|حقوق 

823|56 مي |ج |ء رجبــــ فر|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

25|6o6 ر|لق عم|لخ|سم عبــــد|محمد بــــ لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

65|34 لم|لرحمن محمد محمد س|عبــــد لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

663o3 للطيف|هيم عبــــد |بــــر|ن |محمود رمض ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

459oo| دل عىل سبــــيتـــه زعلوك|ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24|954 ى محمد نسمه محسن عىل حسي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

8o75|6 دي|له|هيم عبــــد|بــــر|ده محمد |غ ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

768688 ي|ر محفوظ ل|نجوى نص
ى
ق لعريش|تـــربــــيتـــ 

6o563o بــــدين|بــــدين منجودع|ئ  ع|طمه وف|ف |بــــ طنط|د|

2248o7 ى كم ل حسن مرزوق|حسي  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

5o4424 تـــى|حمد زن|لبــــديع |م عبــــد |س| لي|د سكندريه|ل|علوم 

7o5oo3 هلل||م عط|م|ل|حمد |م |م|ل|محمد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

36|275 لد محمود محمد|خ| ر|ي ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

8849o5 ى |دل ف|مدحتـــ ع يز سفي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

853738 سلىمي محمود سيد محمود ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

262675 ى|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد لمنعم حسني  |ره بــــنه|تـــج

6297o4 هيم ريه|بــــر|لسيد |عمر محمد  زيق|لزق|حقوق 

42559| ندى صبــــىح حسونه حسونه حسن سكندريه|ل|صيدله 

7|7|| لسيد محمد|رص |محمد ن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

24575| مه|محمد فهىم محمد سل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

434373 ى ع|ي ره|لمرىسي عم|حمد |دل |سمي  |تـــربــــيتـــ طنط

342747 لبــــديع|محمد مني  سيد عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

854o3| ح محمد محمود|رس صل|ف ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

6357o2 لحسينى|للطيف |حمد عبــــد |ح |لفتـــ|ريم عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

878o48 حمد  |حمد محمود |جر |ه سيوط|تـــمريض 

9o3|49 ذىك سدرتـــ | لقمص زكري|سوسنه  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

72658 ئيل|ل ميخ|مجدى غ| رين|م هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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27|22o لنبــــى مرع|لكريم عبــــد |هيم عبــــد|بــــر|يمنى  ى شمس| لسن عي 

|58298 ى عبــــد |ي حمد محمد|رص |لن|سمي  ن|بــــ حلو|د|

4o3698 لمتـــجىل عفيفى|لد فوزى عبــــد |ل خ|بــــل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o635| ف بــــولس |مرفتـــ  هيم|بــــر|رسر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

637o2 ن بــــدوى محمد يوسف|محمد شعبــــ ره بــــنى سويف|تـــج

6o65|o خ|حمد محمد |حمد محمد | لشر لمنصوره|حقوق 

528396 حمد محمد نرص|هلل محمود |عبــــد |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

53637| لمتـــول|لمرىس |د محمد |جه ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

57454 نعمه سعيد سيد سعيد ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

26o42| ذل|لش|عىل محمد | دين ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

3oo23 قتـــ سعيد عىلي محمد|رسر| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3|46|8 زق سويلم|لر|مه عبــــد|س|زق |لر|عبــــد لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

|48645 ي|ر
حمد| |حمد عط| |ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

355796 غبــــ|ن مجدى فهىم ر|يم| |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

5o2|26 لعزبــــ|ن |سعيد رجبــــ سعيد شعبــــ |علوم طنط

8643o7 تـــي عىلي|نور محمد نج| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|56626 شور محمد|حمد ع|عمر  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

334o37 هلل|د عبــــد|م ج|مصطفى عص |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

357565 |بــــر|حمد |هيم |بــــر|
ى
هيم دسوق |علوم بــــنه

9|8oo7 تـــه  |مد شح|تـــه ح|محمود شح ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

337925 ي|هض محمود |لد ن|فهد خ
ط|لىحى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9847| وى|رص محمود سعد|حمد ن| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

2233|8 عمر سيد محمود عىل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|3873| ى ن|ي لمؤمن|ىط عبــــد |لع|رص عبــــد |سمي  ن|طبــــ حلو

254555 لحليم مهدي|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد|عمر  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

5o676| هيم حسن|بــــر|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ء |رس| سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

25586 دق عىل حسن|سلىم صبــــىح ص ى شمس علوم عي 

85|492 ه خ| لد سعد محمد|مي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

483426 هيم|لسيد إبــــر|هيم |ندى أحمد إبــــر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

46o575 ص|لقف|هر فوزى محمد |ر م|من |تـــربــــيتـــ طنط
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444768 ل|حمد محمد عىل جبــــ|محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

88o22o رن رفيق يشى لوندى  |ك سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

5o728| هلل|بــــ |يمن محمد محمد ج|ء |رج سكندريه|ل|صيدله 

28873 ن|لحميد مهر|ن عبــــد|عمرو شعبــــ ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

5o5|48 دق محمد|بــــر ص|عمر حسن ص سكندريه|ل|بــــ |د|

8o2895 لد محمد طه|سلىمي خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

25797| |لش|هلل عبــــد|ن عبــــد|هلل سليم|عبــــد
ى
ق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

762||7 ي|م يشى محمد عبــــده |سل| لمليىح  ره بــــور سعيد|تـــج

3579|7 هيم|بــــر|محمد محمود ذىك يحن   وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

292929 محمد خليل عبــــده| دين لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

64o29 لحليم فريد عوض عىل|عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8499|3 حمد يوسف|ره محمد |س دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

899223 ء مجدى عىل محمد |ند ج |تـــمريض سوه

52|26| عي صقر طلبــــ|منصورتـــ رف بــــ دمنهور|د|

442334 عيل محمد حسن سعيد|سم|بــــ |مه لشيخ|طبــــ كفر 

|3|878 تـــه بــــخيتـــ|هيم شح|بــــر|ن |ري|م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8|28|9 ي محمد 
حمد محمد|منى لفيوم|ر |ثــــ|

845386 بــــودوح مدكور|بــــر |ن ج|يم| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

75864| ف خرصى |حمد | لسيد|رسر ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

6o6678  محمد ليله|م |سل|
ى
لدسوق |ره طنط|تـــج

76655| معوىط|ل|يمن محمد ربــــيع |محمد  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

||9487 لحميد|لد محمد صبــــرى عبــــد |خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

77|o27 ضىح محمد عىل حسن موىس ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2o247 مد يونس|م ح|محمد عص ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

258|54 لعقبــــ|م فهيم |محمد هم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

755742 ن|ن عثــــم|تـــسنيم صبــــرى سليم عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

854973 يف دكروري|بــــر|حمد | هيم رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

5|32o9 أحمد محمد يشى محمد غويزى سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

234237 دو|لدين محمود ج|ح |مر صل|عمر تـــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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236|83 ه|بــــر|ء سيد |سم هيم جي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|23|43 هيم|بــــر| |مه عط|س|هبــــه  ى شمس|د| بــــ عي 

6|2688 ى ديو|رنيم ج ن|بــــر محمد حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7|585| بــــ عىل|لوه|لمرىس عبــــد |سط |لبــــ|ء عبــــد |سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23o329 وى|لحن|حمد محمد |عىل محمود  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

8oo229 مه محمد محمد درويش|س|م |سل| ن|كليتـــ طبــــ أسو

92|566 ى سليم|س ى |ره حسي  ن حسي  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

62|623 ره|لسيد عم|هر نزيه |ء ط|صف ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

527276 ن محمود|رتـــ مصطفى رمض|س سكندريه|ل|هندستـــ 

452667 حمد يوسف|منى معتـــز  لشيخ|ره كفر |تـــج

8434o تـــ عزم جرجس|نش| رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22o793 ى|م عبــــ|ندى هش س حسي  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

|237|4 لعزيز محمد|بــــدين عبــــد |لع|مجد عىل زين |ن |رو ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

426459 آيه مصطفى درويش مصطفى عىل سكندريه|ل|ره |تـــج

7754o8 ل|لع|فع عبــــد|لش|مصطفى محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

|4944 هيم فهىم|بــــر|بــــ |يه|بــــ |يوس وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

7o3952 د|لجو|هيم عبــــد |بــــر|لعظيم |محمد عبــــد | لي|د
ذل|لش |

زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7oo7|7 لرحمن|ر عبــــد |هيم عم|بــــر|بــــ محمد |شه ى شمس طبــــ عي 

822427 ى هلل فلتـــس|مجدي عبــــد| مي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

9|5499 يده  | ره ويص|تـــه بــــش|بــــيشوى شح بــــشر سيوط|حقوق 

54346o لك|لسنوىس م|م محمد |رحمه س معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|58637 لمقصود|لمقصود سيد عبــــد |ر عبــــد |من هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

43|2o2 ر|لعط|م صبــــىح |ريم هش لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

8|48o6 لدين محمد|لد نرص|هدير خ ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

897789 لحميد محمد |رص عبــــد|ن ن|نوره تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

227856 يف ن وى|لص|در |ندى رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

423689 ر محمود يوسف محمود محمد|مي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

86|43 حمد سيد قرئى محمد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o8|3o بــــو سمرتـــ|لمنعم |د رشدى عبــــد |جه سكندريه|ل|بــــ |د|
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543992 د|لسيد محمد عي|هيم |بــــر|ممدوح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

286695 بــــوكبــــشه|حمد محمد سمي  | عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

5|3o6o عمرو مصطفى عىل مصطفى محمد طبــــ بــــيطرى دمنهور

256993 لعليم خليل|بــــسمه محمود عبــــد لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

543388 دى|لبــــغد|فظ محمد |ن فخري ح|نوره |حقوق طنط

33627o م|م محمد تـــه|ء تـــه|صف ى شمس| لسن عي 

272o45 ق|حمد محمد |هيم |بــــر|ن |رو وى|لشر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

755426 ء مجدى محمد محمود|سم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

3|8839 ن بــــ|لوه|بــــ محمود عبــــد|لوه|عبــــد| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

43523 تـــ جمعه محمد عبــــد | لحميد|مي  هره|لق|ر |ثــــ|

|34747 لسيد عىل|حسن عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3o672 حمد|طف محمود |هلل ع|منتـــ  سيه|نوعيتـــ عبــــ

8|855 لكريم|لد محمد عبــــد |رضوتـــ خ ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

83677| بــــقطر رسىمي لويس موىسي دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

847866 يوسف محمد يوسف مرىسي ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

2646o ف محمد محمود|عمر  رسر ى شمس| لسن عي 

6754o7 لعدل|حمد مظلوم محمد |د محمد نشأتـــ |ي| لمنصوره|صيدله 

88o227 لرحيم محمد  |دين حسنى محمد عبــــد|ن سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

36978| فتـــىح محمد فرج| عل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

254369 لعزيز عبــــيه|م حنفى عبــــد|جر حس|ه شمون|نوعيتـــ فنيه 

77559| هلل|هلل محن  عبــــد|لرحمن عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

49oo86 لعزيز|لحليم عبــــد |هدير بــــكر سعيد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76oo3|  محمد|ل عر|جم| دين
ى
ق لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

6oo58o ى عز|بــــو|لسيد |لبــــرنس |محمد  م|لعني  |بــــ طنط|د|

|6|383 ن|م حسن محمد عن|م س ى شمس|د| بــــ عي 

765498 لمعز محمدعىل|رص عبــــد |لن|حمد عبــــد | ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

36o7|9 لحميد بــــكرى|س عبــــد|بــــ عبــــ|يه|ن |مرو هره|لق|هندستـــ 

8|5458 در|لق|لسيد عبــــد|ء |ر عل|من حقوق بــــنى سويف

4897|| لسيد عىلي|لدين |ل |م كم|ر عص|من عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|39796 حمد محمد درويش|ره مصطفى |س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7||2|| ح محمد عىل يوسف|لفتـــ|دى عبــــد |له| م عبــــد|مر لمنصوره|بــــ |د|

428|32 ف جم|ندى  هلل|لدين محمد فتـــح |ل |رسر |حقوق طنط

476229 حمد|حمد سيد |يمن خليفتـــ|ء |رس| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

453o34 لنجيىل عىل|ح |حمد صل| ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

888444 ى عشم سليم ن  |مريم بــــشر سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

5||56| روق زىكي|ضل ف|حمد ف| |صيدله طنط

773434 ل محمد فرج|يه صبــــىح جم| ى شمس علوم عي 

|578o8 ر|لعط|لرحمن محمد |مريم محمد عبــــد  هره|لق|علوم 

|4389| لبــــ|بــــو ط|لمنعم |فظ عبــــد |لدين ح|م |عمر حس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|223 هلل بــــيوم|م سيد عبــــد|هش ره بــــنى سويف|تـــج

7o|589 ه مدحتـــ رض لحميد|در عبــــد |لق|عبــــد | سمي  لمنصوره|عه |زر

||74|4 هلل جرجس|صموئيل حسبــــ | رين|م ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

24|552 وق محمد  للطيف|عبــــد| لعل|بــــو|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o49o ى ن|ي تـــتـــ|حمد شح|رص |سمي  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

5277o4 حمد محمود حلىم|ن محمد |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

636458 لسيد محمد|ل |م كم|أحمد عص زيق|لزق|هندستـــ 

356555 ن محمد|ن سمي  شعبــــ|سوز |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

56925 ى محمد عم| ر|منيه حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

62|373 |حمد |حمد |ل |جم| ن|ر
ى
لدسوق ي صىح بــــور سعيد

معهد فنى

864o4 لحميد|لحميد محمد عبــــد |خليل عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5293|4 لدين|ج |حمد محمد تـــ|مصطفى محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

28|423 لدين محمد|ح |دل صل|لرحمن ع|عبــــد |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

835264 لسيد|لنبــــي |ل عبــــد|جم| لي|د قرص|ل|فنون جميله فنون 

62o|26 ن|للبــــ|لح رزق |لشوربــــىح  ص| |مه ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

235o6 حمد|محمد سيد محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

53352 حمد|ن مصطفى |م عثــــم|سل| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

765973 ن|للبــــ|ن محمد حسن عبــــده حموده |نور ره بــــور سعيد|تـــج

57928 ن محمد|حمد نبــــه|رق |ط بــــ بــــنى سويف|د|
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446925 لحليم عىلي|يمن محمود عبــــد |زن |م سكندريه|ل|هندستـــ 

494|47 ج|هلل محمد فر|لكريم عبــــد|حمد عبــــد| |حقوق طنط

77o33o عيل|سم|محمد محمود محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|o95o ن|دم عثــــم|ح محمود ي|حمد صل| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

543|55 حمد خليل بــــهنس|بــــرين سعد |ص |حقوق طنط

3|2o|o ى دي  حسي 
هلل||بــــ عط|مريم مصطفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o9834 لحميد جمعه|ح عبــــد|لفتـــ|مل عبــــد| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

42o966 حمد عىل مصطفى|ر عىل محمد |من لشيخ|بــــ كفر |د|

69856| مز مصطفى|تـــ ر|لشح|زم |ره ح|س لمنصوره|ره |تـــج

|594|3 لمنعم مصطفى|حمد عبــــد |ء |ل| هره|لق|بــــ |د|

6o9|83 م عىلي خليل|زم هش|ح لمنصوره|ره |تـــج

64|o95 حمد حيده|هيم محمد |بــــر|ح |صل| دين ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

5|4428 لبــــدوى|حمد محمد |فريده منصور  سكندريه|ل|ره |تـــج

|6675 لدين محمود ذىكي محمد|نور  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

342379 ي|جر |ه
نور سعيد مصطفى ى شمس ي تـــمريض عي 

معهد فنى

79o36o د خليل محمد خليل جبــــريل|زي لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

28454 هيم|بــــر|حمد |لد |حمد خ| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

228|48 حمد يوسف|سحر خليفه  هره|لق|ر |ثــــ|

7o53|7 لسيد جوهر|ن |يه محمد شعبــــ| ط|بــــ دمي|د|

255o86 ىط محمد خليل|لع|لسيد عبــــد|ره |س |طبــــ بــــنه

53o87 ي|ر
ربــــيع مؤمن جمعه| ئى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

429|3| لصعيدي|عيل |سم|ره خليفه جبــــر |س لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

8399o9 هيم محمود|بــــر|مل محمود | تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

5ooo26 محمد محمد عىلي سيد| رن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

858456 ى عبــــد|حمد حس|نبــــيله  لحفيظ|ني  ي|بــــ |د|
|لمنى

|6472| ى عىل|رص |ء ن|رس| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

862399 هلل|تـــن زىكي عىلي نرص |ف دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

8|5742 ى نرص لمسيح|هلل حمدي عبــــد|نرمي  ره بــــنى سويف|تـــج

786792 حمد عىل يونس|ء محمد |شيم ى شمس حقوق عي 

7||6oo ن|لسقع|هيم |بــــر|لسيد محمد |لسيد |محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 
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79o826 لد محمد مسلم عىل|خ| هن لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|65262 دل محمد شندي|ع| صبــــ هره|لق|صيدله 

676o65 ه هيثــــم عبــــد | لحميد|تـــ عبــــد |لشح|لحميد |مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

426o39 م|لسل|د عبــــد |رس رش|ي| رودين |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4o7677 د|لم ج|ر مصطفى مصطفى س|ثــــ| ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

787847 سم|لسيد محمد عبــــده ق|تـــن |ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|548|o حمد|تـــتـــ |ء محمود شح|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

36359| حمد محمود سيد|سميتـــ  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|5|739 م|در سل|لق|م عبــــد |يمن سل|بــــ |رح هره|لق|بــــ |د|

63373| لحميد محفوظ|حمد عبــــد |لسيد |ندى  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

777|78 هيم محفوظ|بــــر|شه |ء بــــ|سم| ى شمس طبــــ عي 

9oo39| حمد |لحميد |محمود عىل عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

9|434 رس محمود محمد فريد|ي رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

5|66o9 لجمل|لنبــــى محمد |بــــر عبــــد |ج| لي|د علوم دمنهور

4873|4 لس يوسف رزق يعقوبــــ  سحق|كي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2563o ح مندى|لفتـــ|هديل عمر عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

78569o لم محمد|لحربــــى س|لم |س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|3787 ى|نهلتـــ محسن سمي   مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2o549 حمد|رص عىل |لن|بــــ عبــــد |يه| ن|حقوق حلو

|3874o ى|لشيم| ى عىل حسي  ء حسي  ى شمس حقوق عي 

24795 م سيد عبــــده|هش| رن ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|785o3 ى|محمد حس| له رض|ه ني  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|9|74 للطيف|لدين محمد عبــــد |م |ندى حس علوم بــــنى سويف

838454 ي|ندي صفوتـــ د|س
تـــي|ل نج|ئى قرص|ل|فنون جميله فنون 

63927| ى|لمجيد محمد حس|محمود عبــــد ني  ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

632287 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|ر حمدى |من زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

7o9665 وى|لشن|لسعيد|لفتـــوح |بــــو|وه |بــــوحل|هدى  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

7o862o لرحمن|در محمد معيوف عبــــد |ن حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي
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49||6o ى فرج| يه حسن فرج حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o79o ه زكري| حمد|نرص | مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

||6o65 ى|روق عىل |تـــم ف|فريد ح لبــــحي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

63694 لدين مصطفى|ح |مي  صل|محمد  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

|37557 لمحسن|لحميد عبــــد |لرحمن عبــــد |محمد عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

364962 لمطلبــــ محمد عىل|محمد عبــــد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

|66787 حمد خليل|ن محمود |سلو |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

68o643 ع|هيم رف|بــــر|ء محمد محمود |ل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|39254 ى|روضه  حمد محمود بــــدرى حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

2357|4 در|لق|لىح عبــــد|ء منصور عبــــد|ل| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4|348o لعجىم|هيم |بــــر|حبــــيبــــه عمرو عىل  |حقوق طنط

|698o م محمود|لسل|ندى محمد عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

855383 بــــ|لوه|ر عبــــد|لغف|بــــ عبــــد|لوه|محمد عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

8252|o هلل|حمد شمروخ عبــــد|لرحمن |عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5o574| ى  محمود حسني 
يوسف محمود حنفى |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|

ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

63o|55 لزنفىل|لم |لم محمد س|مصطفى س هره|لق|ر |ثــــ|

4o4265 دع|لبــــر|هيم عىل |بــــر|يحن   سكندريه|ل|ره |تـــج

792769 شم شبــــيبــــ|عيل ه|سم|سلىم  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

83594| فظ|جح عىلي ح|يه ن| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

|38833 يوبــــ|ح بــــخيتـــ |لبــــنى صل هرتـــ |لق|تـــمريض 

338|67 حمد|مي محمد محمد سيد |حمد س| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

89|655 ى غ|م ل|يكل محسن سفي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

233699 لدين|رق محمد حسن فخر|لرحمن ط|عبــــد لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2|262| لعزيز بــــدر|لحليم عبــــد|ح عبــــد|لؤى صل مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

766663 هيم عروج|بــــر|مي  نبــــيل محمد فهىم |ل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

6o6676 لمعىط شيحه|مه أيمن عىل عبــــد |أس |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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|2o27o ف عبــــد |د |زي د|ل حم|لع|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

25|527 عيل|سم|هيم محمود محجوبــــ |بــــر|محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

867645 ي|حمد محمود هم|
م مدئى عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|245|4 ن|سندس عزتـــ محمد محمد زهر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

733|o ى|ح |لفتـــ|حمد محمد عبــــد | مي  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

837o27 م محمد سليم محمد|هي دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

3362|2 يدي محمود محمد محمد|ه ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

788697 ن حمدى|ره بــــكر سليم|س ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

4o3475 بــــسنتـــ محمد حسن محمد حسن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

237634 ي|ر
فوزى محمد محمود| ئى ى شمس|زر عه عي 

77338 ى |يىح محمد يىح  ر|لنج|مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

79|8o3 لسيد محمد محمد| |دين | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

765o77 ن|حمد محمد نعم|زينه وليد  ره بــــور سعيد|تـــج

77364| |لعل|بــــو |لسيد محمد |سلىم محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7o7784 لحميد رزق|لسعيد عبــــد |هيم |بــــر|ء |سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

457o|8 لخطيبــــ|ن |لدين رمض|ل |لد جم|حمد خ| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

692389 مه|لسيد سل|لحميد |ء عزتـــ عبــــد |سم| لمنصوره|حقوق 

48877| وم رفعتـــ فتـــىح حكيم غبــــري ل|جي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

3|4|47 س|يوسف مهدى عىل عبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

923625 ي |سط عثــــم|لبــــ|لرحمن عبــــد|عبــــد
ن مصطفى ج|حقوق سوه

4|2|87 بــــو سعيده|يوسف رأفتـــ محمد محمد  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

868||o ل فتـــىحي حسن|ء جم|رس| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

45|o|4 ل|لش|حمد |هلل |حمد عبــــد | ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

85543| مي|محمود صبــــري محمود شلق ي|هندستـــ 
|لمنى

429623 هلل|م يوسف عبــــد |لسل|ذ عىل عبــــد |مع |علوم طنط

37o348 ن حسن|متـــ سليم|متـــ سل|س| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

47672o لخولي|ن محجوبــــ |لسيد سليم|ن |رو سكندريه|ل|ره |تـــج

6227|| ف لطفى عبــــد |يوسف  لحفيظ مرع|رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

79538 رق محمد عىل|سهر ط كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|
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6|5956 دريس|لحليم محمود |حمد عبــــد | ط|بــــ دمي|د|

7o7672 لعوضى|ن محمد جمعه |رو لمنصوره|حقوق 

8|6225 ي ميخ|مودي مل ئيل|ك بــــشر ي|بــــ |د|
|لمنى

2623o حمد محمود محمد|عمر  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|3455 هلل|لق عبــــد|لخ|حمد عبــــد|خلود وليد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

232||8 لزيتـــوئى|ن معتـــز رففى محمد |مرو ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

4993|9 ن|لسود|هلل |تـــتـــ خي |هيم عوض شح|بــــر|يه | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

24837 د شفيق|لي ج|مريم غ هره|لق|بــــ |د|

9||745 ى |ندى محمد تـــعلبــــ ش هي  ج|بــــ سوه|د|

8443o3 ر|حمد محمد نص|ء |حسن ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

445|89 لسيد عىل|عمرو عىل  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

356828 ل يوسف|لمنعم محمد كم|ن عبــــد|ريم|ن |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|48874 لمنعم|ل محمد عبــــد |يدى جم|ه ن|هندستـــ حلو

865942 عي متـــولي|زينبــــ رفعتـــ رف دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

9|3478 ى س |حمد عبــــ|ممدوح | لوجي  ج|ره سوه|تـــج

9o9564 ل |حمد جبــــ|ح محمد |ء صل|رس| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

848497 ء فتـــىحي طه عىلي|دع ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

826333 ف |ء |ل| حمد حسن|رسر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

626299 هيم|بــــر|ن |لسيد محمد رمض| |رن قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

459o79 للطيف|لد محمد عبــــد|منيه خ| ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

9|784| لد شحيبــــر محمود  |محمود خ  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

359o49 هد|حمد مج|حمد سمي  | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

764287 جد|ل مصطفى م|لرحمن مصطفى جم|عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

779o39 هيم|بــــر|م سمي  |ئيل عص|مهر |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

79754 در طلبــــه|لق|نرص طلبــــه عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

648547 ى عوض|ن حس|ئى شعبــــ|م| ني  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

4o6868 عيل|سم|لدين صديق |ن عز |جر شعبــــ|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6||952 لح|حمد ص|هيم محمد |بــــر|ء |شيم |تـــربــــيتـــ بــــنه

5|7o27 هلل|لمجيد عبــــد |مروتـــ طه رجبــــ عبــــد  |ره طنط|تـــج
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8885|6 عىل محمود سيد زىك  سيوط|تـــربــــيتـــ 

5|6|86 لجليل|محمد خميس عبــــد | ر|ي ى شمس علوم عي 

253282 ي|ر
ى|م محمد ي|س| ئى سي  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 

تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

26573| د|لحد|لرحيم |لحميد عبــــد |مه حمدى عبــــد|س| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

23|2|9 حمد محمد مصطفى محمد|محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

786|3| ل|لجم|لم محمد |لم س|مروه س ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

4o38o8 ف محمد محرم محمد|عمر  لسيد أرسر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

487o68 ى محمود محمود |ي |هيم كف|بــــر|سي 
ى
ق سكندريه|ل|ره |تـــج

236o24 ن محمد|يه سيد عثــــم| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

847|o6 حسن محمد محمود| دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

62975| ف عطيه عىل|تـــن |ف رسر زيق|لزق|بــــ |د|

7854|9 هيم|بــــر|ن محمد محمد |سوز ط|ر دمي|ثــــ|

764467 |لغنى مصطفى |صهيبــــ محمد محمد عبــــد 
وي|لسحر

معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

684263 لسعيد عبــــده يونس|يه عزتـــ محمد | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4o|69o م سعيد حسن|محمد عص سكندريه|ل|ره |تـــج

3637o7 حمد|ء محمود عىل |رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7589o6 لسيد|لم |طف س|مصطفى ع لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

37o375 لثــــقبــــى|حمد محمد حسن |ء |لزهر|طمه |ف ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

5||579 هلل|هيم عبــــد |بــــر|لحميد |ح عبــــد |حمد مصبــــ| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

444398 للطيف حربــــ|م محمد عبــــد |هلل عص|هبــــه  لشيخ|بــــ كفر |د|

687645 ى نشأتـــ فتـــوح زغيبــــ نرمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2779o حمد|يوسف عمرو مصطفى  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

525762 ن صبــــرتـــ محمد|مدحتـــ حمد ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

822727 تـــه|ض شح|مي ري|س| رين|م ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

27|54| ف محمد لبــــيبــــ |ر |من لبــــكرى|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

545263 هيم|بــــر|بــــر حسن عبــــده |محمد ص سكندريه|ل|حقوق 
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85887| عيل|سم|حمد محمد |ء |رس| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8497|3 حمد حسن|رغده سيد  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

|453|6 م محمود عىلي|محمد عص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3262o6 ود|رى جرجس حكيم د|م ن|بــــ حلو|د|

2|5|6o ى محمد |محمد  لسليم محمد|مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|45|84 محمود فرغىلي صديق محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

846345 ي|ر
يس مرىسي| لعل|بــــو| |ئى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

843882 لسيد|لدين |شور عز|ء ع|سم| ن|سو|بــــ |د|

89o8|6 حمد محمد محمود |ر |من سيوط|تـــربــــيتـــ 

2|4o38 ه مدحتـــ صل حمد|ح |ني  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2499o5 ن محمد مصلىح عبــــدربــــه|رو ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

24543 مد يشى|رحمه سيد ح ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6|248o شموئى|ل|هيم |بــــر|لد |خ| رن |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6474o3 هيم محمد عطيه|بــــر|هلل |هند عبــــد زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

877o56 ئ  فوزى فهيم  |فيبــــى رج سيوط|ره |تـــج

65579 يف عىل  ى رسح|عمر رسر ن|مي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

76o|58 حمد|دى |له|ل عبــــد |سلىم جم سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

438949 يم|لعم|بــــو|لرحمن محمد سعد |عبــــد لشيخ|تـــمريض كفر 

42|88| لسيد|رق محمد |محمد ط سكندريه|ل|صيدله 

|74763 عيل|سم|بــــدين عىل |ل عىل ع|بــــل عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

228889 ن معوض عىل|مه رمض|س|جر |ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6|6o|6 بــــيىل|لطر|عيل |سم|حمد |لد |خ ط|هندستـــ دمي

367434 ف محمود |رقيتـــ  حمد عوض|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4o5|8| لديىهي|لمطلبــــ |رق فوزى محمد عبــــد |حمد ط| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

264722 هيم محمد|ن محمد إبــــر|ئى رمض|م| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

436|75 ن|م محمد محمد عتـــم|كريم عص لشيخ|علوم كفر 

3|389| ل|لع|مه محمد عبــــد|س|محمد  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

694957 لسيد حسن محمد سعيد|محمد | رن لمنصوره|ل |طف|ض |ري
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26392| ى|لعزيز |سهيله ممدوح عبــــد مي  |بــــ بــــنه|د|

862347 حمد|محمود حسن محمد حسن  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

283259 لعزيز|تـــ عبــــد|ش طه فرح|رو هره|لق|حقوق 

4o4942 لسيد فوده|حسن عىل حسن  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3o96| لمجيد|رق سعيد عبــــد |بــــسمله ط ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

287o55 ر|حمد سعيد دويد|ديه |ن ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7o82o3 حمد حسن|هلل |م حسن عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

4|6478 يد |بــــو|حمد محمد محمد | ى مر|بــــوع|لي  لشيخ|ره كفر |تـــج

2465|3 ى|بــــر حس|يوسف محمد ص ني  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

895o6 لح حسن|ندى مجدى ص تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|666o5 لبــــخ|لسيد حسن |هيم |بــــر|مروه  ن|تـــربــــيتـــ حلو

5o2o6 ن|هلل سليم| |بــــر عط|جرجس ص هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

|7oo| ل|عمرو محمود محمد هل |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

7|o|48 لبــــيىل محمد|لسعيد محمد محمد |ء |سم| لمنصوره|بــــ |د|

429|o9 ي|ر
ئى|هلل كيل|د فتـــح |حمد فؤ| |ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8|||57 لرحمن|محمد عبــــد| رض| ر|ي ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

764o7o لرحمن|حمد عبــــد |مروه عطيه  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

262o43 رص|ئ  جوهرى محمد ن|محمود رج وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

255942 ح لزم|ء صل|حمد عل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

766o7o رين ريمون نعيم يوسف عوض|ك تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

77||74 ي
ح|لرم|لحليم |لسيد عبــــد |رس |ي| دئى زيق|لزق|حقوق 

3|379| لعربــــى محمد|لسيد |م |سل|مصطفى  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6o339o ى عبــــ لريس|س |س عبــــ|نرمي  لمنصوره|بــــ |د|

855485 هيم|بــــر|هلل |ء صبــــىحي عبــــد|دع ي|طبــــ 
|لمنى

752|53 هيم|ل إبــــر|رك يوسف كم|م ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

4|27|6 لحميد مطر|بــــ محمد عبــــد |يه|ء |لشيم| |تـــربــــيتـــ طنط

|2548o مه|هر عزيز سل|م| مونيك ى شمس|تـــج ره عي 

835665 مد|د حمزه ح|محمود فؤ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

449265 يف | كبــــى|لمر|حمد |حمد رسر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 
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||82oo رم محمود عفيفى|سهيله ك هره|لق|ره |تـــج

7735|o ل جنيدى|ل محمد كم|ره بــــل|س ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

22799o هيم|بــــر|ضى محمود |لدين ر|مىح | لي|د ى شمس| لسن عي 

424|83 صف|لرحمن محمود عطيه عىل ن|عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

32o||7 حمد|ئى محمد |جر ه|ه دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

689954 ى |ي ف محمد |سمي  هيم|بــــر|رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

2|3276 حمد محمد|ضىح محمد  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

8||279 لسيد|شور سعد |ء ع|دع ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

428|62 ن صبــــرى عقل عوض شتـــيه|نوره |بــــ طنط|د|

7|||34 ر محمود|لدين مصطفى مختـــ|م |حس ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8654o4 ي محمود
عمر محمد مصطفى ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |

|لفنى

34|||| لففى|لعظيم خليل |محمود محسن عبــــد ى شمس طبــــ عي 

|653|7 ى محمد ح| |دين فظ|حمد حسي  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

835483 لكريم|د|ء محمد بــــشي  ج|نجل |نوعيتـــ فنيه قن

898o4o ى مح فهيم رزق |س| مي  ج|ضتـــ سوه|علوم ري

462oo2 ى|حمد |محمد محمد  لمسي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

5|o722 ره|م حبــــيبــــ عوض عم|محمد س |علوم طنط

22o|86 لح محمد سنبــــل|لدين حسن ص|م |م حس|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o9846 لجندى|ن |لغنى عثــــم|ء فكرى عبــــد |سم لمنصوره|ره |تـــج

37726 رق فتـــىح محمود|م ط|سل| هره|لق|ره |تـــج

424446 لسيد عىل|محمد عدل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|53o57 نور محمد|لدين |ح |نور صل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

236893 لدين محمد محمد نحله|ح |صل| ر|ي ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

422535 ر|لستـــ|ر محمد  فكرى عبــــد |لستـــ|ء عبــــد |لشيم| تـــمريض فرع مطروح 

5|2989 لنبــــى|بــــر عبــــد|دل عطيه ص|لرحمن ع|عبــــد عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

28235| عبــــي|حمد |ئد |لرحمن ق|ء عبــــد|عل لشر لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

628oo9 حمد محمد عرفه|حمد يحن  | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78836| هبــــه جعفر محمد جعفر لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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448865 ىطي|لسنبــــ|ل عطيه |ده جم|حم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

35|759 بــــوشوشه|جر محمد عىل محمد |ه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2|4562 لحميد محمود|ء محمود عبــــد|ل| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

442893 وى|لطمل|مروه عىل رزق طه  لشيخ|بــــ كفر |د|

92375 لسيد|هر محمد |لط|هيم |بــــر|زن |م |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

26864 لعزيز|ن عيد عبــــد|هبــــه رمض هره|لق|بــــ |د|

25||37 ود|مد سعد د|حمد ح| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

283455 لسميع|لد نرص عبــــد|خلود خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

266|o| لم|رق عيد س|محمد ط لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

4|4863 لحميد درويش|هيم عبــــد|بــــر|سلىم  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

846|46 هر محمد حسن|محمد ط ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

2|59o| دل محمد زىك|عنود محمد ع سيوط|صيدلتـــ 

687967 ى شلبــــى|لظ|مل محمد عبــــد | هر حسني  لمنصوره|علوم 

763854 ن|هلل محمود رضو|عبــــد | نور بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

6|9953 ره مسعد محمد زمزم|س لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

2|6553 يف سعد بــــرك|عبــــد تـــ|لرحمن رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|28694 حمد محمد سعد|زن |م ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|75|2o ن محمد|زم رمض|مهند ح دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

59|45 ر محمد|حمد محمد عم| صيدله بــــنى سويف

252693 بــــوشنبــــ|مصطفى درويش | ند شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

237222 وق محمد محمد  لمعز|لهدى عبــــد |بــــو |رسر ى شمس| لسن عي 

893355 رى |لبــــ|دل حسنى عبــــد|م ع|له| سيوط|تـــربــــيتـــ 

2344|o ى |لسيد |طف |محمد ع ي|مي 
ط|لىحى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

326696 لسيد عمر|ديتـــ حمدى محمد |ن ن|بــــ حلو|د|

62678o ى |ي هلل|لسيد عبــــد|حمد فتـــىح |سمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

682834 ئى|لحلو|م حسنى محمد |هلل حس|تـــ |ي| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

246|27 ى |يه|حمد | لبــــهىح |بــــ محمد أمي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|52|2o ر|لغف|ن عبــــد |مجد سليم|يمنى  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4o92oo م محمد نوفل|لسل|جر عطيه عبــــد|ه |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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326967 تـــ | دى|در بــــغد|لق|هيم عبــــد|بــــر|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

898428 د محمد |لجو|جح عبــــد|سحر ن ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

878943 لختـــم |ورى محمود بــــكر رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

488433 حمد نسيم فلفل|محمد  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

78o322 ى محمود  م|م|ل|م عوض |م|ل|حني  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6397|6 ش|لقم|حمد |ذ |يدى نف|ه زيق|لزق|ره |تـــج

82o248 ديه محمود طه محمد|ن ي|بــــ |د|
|لمنى

|25968 لح|لعظيم ص|ليىل محمد عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|4|863 شور|مح فول ع|محمد س ج|بــــ سوه|د|

353665 جد بــــرسوم بــــولس|ندرو م| ى شمس|زر عه عي 

244o6 هدير حمدى رفعتـــ محمد هره|لق|حقوق 

67337 لسيد|حمد محمد عىل | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

627|7 بــــو هشيمتـــ محمود|ء محمود |حسن حقوق بــــنى سويف

|8455 ي|محمود محمد جميل 
|بــــو دئى هره|لق|ره |تـــج

5|6987 ر|لنج|هيم |بــــر|طف |سندس ع لشيخ|عه كفر |زر

7859|2 لسيد محمد محمد|ء محمد |عل  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

67|o| د حسن|حمد رش|هلل |منتـــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

6|9262 يوبــــ|يز محمود خليل |هلل ف|عبــــد  ط|ر دمي|ثــــ|

448o92 وق عبــــد  هيم|بــــر|عيل |سم|لحميد |رسر ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

648|34 لحميد محمد حسن |ء فتـــىح عبــــد |يحن  عل
ى|ل شي 

تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

52966 هيم|بــــر|عزتـــ محمد عزتـــ  طبــــ بــــنى سويف

477376 ن قدرى عىل حسن|نور سكندريه|ل|عه |زر

8|4697 ي جم|م|
ل محمد زىكي|ئى ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

78|3o3 لرحمن عىل يوسف|محمد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

535475 ن|هدى محمد بــــحر عثــــم عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

7oo543 ح محمود مصطفى|هبــــه صل لمنصوره|نوعيتـــ 

|65355 ه سل| مه سعيد محمد|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o8266 رق طعيمه محمد محمد|ن ط|نوره سكندريه|ل|صيدله 
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6|3784 لبــــسيوئى|لحميد |حمد رشدى فتـــىح عبــــد| |علوم طنط

36575| لح|حمد ص|دل |لح ع|ص ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

||7|93 رص محمود حسن|لن|ل عبــــد |ن جم|نوره ى شمس هندستـــ عي 

8|8245 ي 
هر عمر|بــــوبــــكر ش|مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

6o5526 حمد|لسيد |هيم |بــــر|رص |ندى ن لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

6o|82| لحرصى|ض |فتـــحيتـــ محمد محمد ري |بــــ طنط|د|

484235 محمد فتـــىح محمد محمود محمد يونس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

74|52 د محمد|رتـــ عىل فؤ|س هره|لق|حقوق 

246492 محمود محمد عبــــده عيد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

23o27| لرؤوف عىل مصطفى|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

755556 حمد|حمد محمود محمد | ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

774o48 حمد|هيم عىل |بــــر|ن عىل |يم| زيق|لزق|ره |تـــج

478527 ر|لفح|بــــ |لوه|ندى حسن عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

44o888 ف خف| ج |ج  محمود خف|رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

622|72 لسعود|بــــو |محمود محمد ربــــيع أحمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

58378 لسيد|تـــه |دى شح|ء ن|ول تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4|||94 لسيد معتـــمد عىل غنيم|هلل |منتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

269o69 جورى|لبــــ|م عىل |رحمه س ي صىح بــــنه
|معهد فنى

37o22 ن|حمد محمد مصطفى شعبــــ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33|634 لرحمن|د محمد فوزى عبــــد|ز |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

5|7o37 ى عبــــد|من ع|لسبــــ|لحميد |ر حسي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o97o7 لعليم|نور عبــــد |رص |ل ن|جم ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6875o8 لعجىمي|هيم |بــــر|هيم محفوظ |بــــر|حمد | لمنصوره|هندستـــ 

|43o68 لرؤف سند|طف عبــــد |هلل ع|منتـــ  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

838|6o ن|هيم سليم|بــــر| |حن| بــــول ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

4247o3 لحميد عىل حسن|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

353378 ى|هش م رجبــــ عيس حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

624678 لحميد مندور|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

63|749 رى حسن|حمد بــــند|هلل |هبــــه  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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755733 لسيد عىلي|مل عيد | زيق|لزق|حقوق 

63384 |لعل|بــــو|ر |لستـــ|مصطفى ممدوح عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

5o4574 سلىم محمد عبــــده بــــكر محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|o5|3 زي|حمد حج|زي |محمد حسن حج تـــربــــيتـــ دمنهور

898||o حمد |م محسن يوسف |هي ج|بــــ سوه|د|

|48o26 محمد نجيبــــ يوسف محمود ن|حقوق حلو

|7o277 لس مكرم ري ض جرس|كي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

49o82| هيم|بــــر|م |حمد ضي|بــــ |يه|هلل |منه  ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

42943 حد محمد|لو|ن فتـــىح عبــــد|نوره هره|لق|عه |زر

49547 خرصى حسن|هلل |لدين عبــــد |م |حس هره|لق|طبــــ 

7o5o33 |حمد عل|ن |لعظيم رضو|محمد عبــــد  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس

688428 حمد|لحميد |بــــر عبــــد |لحميد ج|م عبــــد  لمنصوره|حقوق 

4o3|22 ن رجبــــ|يوسف مصطفى سليم ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

42|233 لفتـــوح زغلول|بــــو |هيم سعد |بــــر|سعد  لشيخ|ره كفر |تـــج

8o88o2 حمد محمد|محمد محمود  حقوق بــــنى سويف

67929 بــــر مرصى مصطفى|عمرو ج لفيوم|طبــــ 

|35554 وى|لشن|طمه حسن فتـــىح بــــيوم |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|64899 هلل مصطفى|ل عبــــد |جم| ند ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

494433 ألشول|لرحمن |دل حلىم عبــــد |محمد ع ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

758294 ء عيد محمد مسلم|شيم ن|صيدله حلو

3o59| س|ن عبــــ|رحمه محمد سلط هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6878o7 ء محمد محمود محمد عطيتـــ|دع لمنصوره|بــــ |د|

48869o لس ع يبــــى|سعد عج|دل |كي  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

783894 حمد خليفه|دى |له|دى |له|ف |عف زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7o5462 حمد|بــــ |لوه|حمد عبــــد |بــــ |لوه|حمد عبــــد | لمنصوره|طبــــ 

244|| ى|م سيد محمد عل|حل| م حسي  هره|لق|ره |تـــج

64o5|9 ى ج|رق |ط لكريم|د |لسيد خي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

695o|2 |لمنعم عبــــد |لحميد عبــــد |ن محمد عبــــد |نوره
دي|له

لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

65o24 د|ك عي|لمل|ندى عزتـــ عبــــد |س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|
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2|6o82 ل وجدى محمود فوزى|جم  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

7o9364 هلل|لعزيز عبــــد |محمود عىل محمود عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

76|96o ى حسن عىل|مصطفى  مي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

6o8479 ن|هيم سعيد سليم|بــــر|ندى محمد  لمنصوره|علوم 

643265 لرحمن|لسيد فرج عبــــد|نشين  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

||9583 لد عىلي محمد بــــيومي|خ| رن |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

|45|7 هرمصطفى|يمن حسن م|عمر  ى شمس| لسن عي 

33o59| ن|حمد فتـــىح محمود شعل|تـــم |دهبــــ ح |حقوق بــــنه

4859|6 هلل|ش |وى |لد محمد مك|خلود خ ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

248258 ح|لسو|لرحمن |هدى محمد عبــــد |بــــ طنط|د|

826373 ي|ر
محمد عبــــده بــــيىمي| ئى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|3o796 حمد|ل بــــدوى محمد |لد جم|خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

89|o|5 حمد |ء حنفى محمود |سم| سيوط|بــــ |د|

4|8775 س|لعبــــ|بــــو|سهيله عطيه يوسف  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

8|6495 ي محمد|لىمي
ى
ء محمود دسوق ي|علوم 

|لمنى

254974 وه|بــــو حل|بــــر تـــوفيق |ء ص|وف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

236858 لمقصود|فرح محمد محمود عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

78o725 لصفىط|ن موىس |ن محمد سليم|طمه سليم|ف ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

65838 لمعز|محمود محمد جوده عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

9525| بــــوشنبــــ|مصطفى عطيتـــ عطيتـــ محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

363o76 ح عىلي|لفتـــ|عبــــد| هدير زكري لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

354o57 ي |حبــــيبــــتـــ ن لسيد محمد|ج  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5o98o8 ى عبــــد|هلل |عبــــد لد|لعليم خ|مي  سكندريه|ل|حقوق 

779547 ى محمد محمد |ي لرحيم|حمد عبــــد|سمي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

5o7385 لسيد محمد|م مرىس |ر هش|مي لشيخ|عه كفر |زر

6777|6 لجمل|س |حمد عبــــ|لدين محمد |نور  لمنصوره|بــــ |د|

422oo ن|هيم سليم|بــــر|لمحسن |ندى عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

828|4 عيل|سم|حمد |حمد ربــــيع | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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4o9823 عيل هندى|سم|جده يوسف |م لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

432o45 لدوله|محفوظ محمد محمد قمر | لي|د |بــــ طنط|د|

45o529 وى|لبــــط|هلل محمد رجبــــ |عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

838|26  محمود عىلي|
ى حمد تـــحسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

|7|oo6 حد|لو|هيم محمد عبــــد |بــــر|سلىم  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

73368 محمود يونس عرندس متـــولي تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

244773 ن عىل|مي  محمد شعبــــ| هره|لق|ره |تـــج

7734o6 يدى عبــــده محمد عىل منصور|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9oo379 حمد |رون |حمد ه|كريم  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

432oo|  عبــــد |لعر|ء |ر عل|من
ى
ح|لفتـــ|ق لفيوم|عه |زر

6|48o بــــر محمود|رص ص|ئى ن|ه ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

43522 تـــ | مه محمود|حمد سل|مي  ى شمس|زر عه عي 

788694 ى س م محمد محمد لبــــيبــــ|حني  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

85oo|9 ى حسن محمود حسن حسي  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

769458 شتـــيوى شحتـــه سلىمي|مه |س| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|72752 منتـــ محسن محمد محمد| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

4|6oo3 ز|لعزيز محمد در|فردوس نجيبــــ عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5|6958 لدين بــــشي  عيس متـــول|ء |ريم عل لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6752|5 ل|هيم مش|بــــر|حمد |ندى محمد  لمنصوره|ره |تـــج

838678 ي نج|غ
ر|ده محمد رضى ن|سو|بــــ |د|

423|o9 يف  ف عبــــد|رسر لعزم|بــــو|د |لجو|لحميد عبــــد|رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

699666 بــــو عبــــدون|روق |حمد ف|سمر  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

27o2|9 لحفنى نوفل|لرحيم |محمد جمعه عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4|233o ذل|لش|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

|3868o حمد مهدي|دين مجدى |ن ى شمس صيدله عي 

62|738 له محمد محمد منصور جبــــر|ه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

272963 لكريم|حمد سعد فرج |ء |شيم دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

5|2o57 د|لضي|ح |لفتـــ|حمد محمود عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

85oo88 مد|حمد محمد ح|محمود  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر
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268227 ر|لجز|وى |عشم| محمد رض شمون|نوعيتـــ 

27|688 ي|ر
ر|لىطي|لم |هيم محمد س|بــــر| |ئى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

356285 ضى محمد|بــــور|محمد عىل محمد  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

5||27 ح مصطفى|هيم صل|بــــر|محمد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

9|5754 ن |صل|لعليم |محمد عبــــده عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|642o3 تـــ|لرحمن مجدى حسن عرف|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

689659 بــــو شعيشع|ر محمود محمد محمد |من لمنصوره|ره |تـــج

624392 ي ح|إرس
ى
ن|شد سلم|مد ر|ء صدق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

232|26 ى|بــــ حس|لتـــو|ن عبــــد|مصطفى رمض ني  ن|هندستـــ حلو

7o5638 |لوف|بــــو |حمد محمد محمود محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82|82 ه رمض| ن|م عىل سليم|لسل|ن عبــــد |مي  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

246538 لدين محمد جعفر|د|محمد عم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

263o52 بــــل|هر محمد بــــل|ل ط|س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

497oo4 ى |ي لنبــــى|لسيد سعد محمود عبــــد|سمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

256249 محمد منصور حربــــى منصور ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

85oo58 حمد|هيم سيد |بــــر|محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

48666o هلل عطيه مدكور|رق عبــــد|لرحمن ط|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|53643 حمد|س |لرحمن حمدى عبــــ|عبــــد  ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

4|9346 لسيد طلحه هند|ء رجبــــ |رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

29398 ى محمد عبــــد  لمنعم عىل|حسي  هره|لق|هندستـــ 

|7487o حمد عفيفى|رس |ي| نور |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

369367 دى بــــدير|له|د عبــــد|حمد رش|م |حس |حقوق بــــنه

|39|68 لمقصود محمد|عبــــد | ندى وليد رض ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

682742 ين  لسيد محمد محمد رزق|شي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

84466o حمد|وي عىلي |ء بــــسط|دع ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

22747o د محمد محمود محمد|زي دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

3737|6 ن زىكي حسن زىكي|نوره بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

48o243 هلل|هلل حبــــيبــــ عبــــد|لحبــــيبــــ عبــــد |جورج  سكندريه|ل|ره |تـــج
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4|o|73 لحليم عىل محمد عىل|محمد عبــــد لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

67984o تـــ|هيم يونس فرح|بــــر|ره مجدى |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

269|7| ه محمد صل نه|لدين طبــــ|ح |مني  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4|4276 ىط|لع|حمد عىل عبــــد |حمد سيد |مريم  |بــــ طنط|د|

|7893| لسيد محمد مصطفى|ح |ح صل|سم ن|بــــ حلو|د|

|35o25 لدين محمود محمد|د |ء عم|عل ى شمس هندستـــ عي 

4o9942 يد|هيم ف|بــــر| |يه حسن زكري| ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

26|27| هلل|سيمون مني  سعد نرص|ن| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

324245 محمد ممدوح سعد مرىس ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

9oo57 يف|لرحمن عىل عىل |جر عبــــد |ه لشر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

69o328 لسعيد محمد|يه |زينبــــ حم لمنصوره|بــــ |د|

62o|95 ي
لجليل فوده|ممدوح يوسف عبــــد | دئى ط|حقوق دمي

39||| يه محمد حنفى محمد محمد| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

5783o حمد|هيم |بــــر|حمد |ء |شيم ره بــــنى سويف|تـــج

7o2o6o لسيد متـــول عىل|مه |س|حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

67539o حمد محمد عوض|هلل محمود |منه  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

|66o8o للطيف|ر جوده عبــــد |لستـــ|محمود عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|42|5 ن|هيم محمد رمض|بــــر|لرحمن |عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5o4|2 محمد فتـــىح محمد عوض ن|حقوق حلو

79o485 م|رص سعد مصطفى ضي|لن|رقيه عبــــد  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

8||34o ي عمر خلف 
هلل|عمر حسنى سيوط|ره |تـــج

|62|74 لعزيز|لعظيم عبــــد |حمد عبــــد |محمد  ى شمس حقوق عي 

782785 ن|لدين محمد سليم|ليىل محمد محمد بــــدر  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8423o5 ء محمد محمد يونس|حسن ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

2|8457 ى|لعزبــــ ش|م عفيفى محمد|زينبــــ هش هي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

8|7|63 ى|جورج  سحق رشدي حني  سيوط|ره |تـــج

688o89 تـــتـــ|هيم شح|بــــر|د نصيف |عم| ميدرون لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7844|4 ء محمد سلىم مصطفى|سم| لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 
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8o854o ن محمد عىلي بــــدوى|محمد شعبــــ ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|o526 رفعتـــ محمد محمود يونس| هويد ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

78636 هيم|بــــر|رقيه معوض سيد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

634|o4 حمد محمد معوض|محمود مجدى  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

7887|7 حمد|لحميد |سمر محمد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

632o2| ر وجدى عىل زىك يوسف|من تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

37795 هيم|بــــر|لمقصود |حمد عبــــد|طمتـــ |ف كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

543222 مريم محمود محمد عبــــده سكندريه|ل|نوعيتـــ 

|29225 محمد شحتـــه غريبــــ محمد هره|لق|هندستـــ 

25o72| ن|لرحيم محمد سليم|حمد محمد عبــــد| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

767644 س|لدبــــ|يه محمد فضل حسن | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

2847|9 بــــ|لوه|بــــ عبــــد|لتـــو|زى عبــــد|ن حج|نوره ن|حقوق حلو

77628 ف |نىح  | لسيد|حمد |رسر تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

5o2787 هبــــتـــ مصطفى محمود محمد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7|6442 وى رزق دهينه|لمعد|لعزيز |لبــــنى عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

465|35 م|لسيد زىك عل|مه |س|هلل |عبــــد  |حقوق طنط

546788 يف  ف رجبــــ محمد عبــــد|رسر حد|لو|رسر تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

87485 ه محمود محمد محمد| مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

42579| ي
ي|حمد |ل |ئى كم|ه| دئى

لصيفى سكندريه|ل|حقوق 

248o93 وري عىلي|ن محمد عبــــده مغ|بــــيس ي صىح بــــنه
|معهد فنى

7|5545 لسيد|هيم |بــــر|لعزيز |ح عبــــد |يه نج| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

8783|2 دى عىل محمد |له|حمد |ل |م| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|65|57 لعزيز سيد|هيم عبــــد |بــــر|سلىم  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

79o322 شم|ح محمود ه|صل| لي|د لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

|4333 وق صل حمد محمد|ح |رسر هره|لق|حقوق 

364826 دتـــ يحن  محمد عىل|مي م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|43826  محمد|
ى
حمد محمد دسوق هره|لق|ر |ثــــ|

895|9o لس ع ي |كي 
طف جوده حبــــسر ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

776427 ى  تـــ مرىس|لشح|مروه خي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 
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|524|9 ن محمود|دى محمود رمض|ه ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

7836|7 حمد|دل طه |عمر ع ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

87|46 لصمد|لسيد عبــــد |م محمد |سل| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

475743 ف محمد عبــــد |ل |كم للطيف|لعزيز عبــــد|رسر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

49o589 س|مريم محمد مصطفى عبــــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|2868| د حسن محمد حسن|زي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

238289 ح|لفتـــ|م عزتـــ محمود عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|698|3 ن|حمد محمد شوش|سهي   تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5|o|5 د حميده|بــــر رش|عمر ص ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

86342| ى عبــــ|طه محمود  س|مي  ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

323396 رك|حمد معروف مبــــ|محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

9o75|8 لمجد |بــــو|محمد عنتـــر عزتـــ  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

4o5|66 لبــــرعي|قوتـــ |لسيد محمد محمد ي|لدين |نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

493263 جمعتـــ جمعتـــ محمود بــــلبــــع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

42|o96 ن سعد|لم زيد|ء س|شيم سكندريه|ل|حقوق 

8|26o7 م محمود محمد حسن|بــــتـــس| ي|علوم 
|لمنى

244645  شعبــــ
ى
 شوق

ى
ن عويس|شوق ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

3o685 ف عبــــد |زج |ن لحميد فرج|رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

627|87 ي 
بــــ رسور|لوه|حمد عبــــد|منى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|64263 مصطفى عمرو محمود محمد عىل ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

759943 هلل|مه محمد عبــــد|س|يه | لسويس|معتـــ |علوم ج

6o38|| وى|لزعبــــل|لسعيد |س |حمد محمود عبــــ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

34oo74 لعظيم قنديل|ن عبــــد|ندى ربــــيع شعبــــ |صيدله طنط

498225 ى |د |جه ف محمود حسي  ئى|لوردي|رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|258o8 لعظيم|مصطفى عمرو محمد عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

878259 حمد |لحميد |لد عبــــد|تـــسنيم خ معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

5|78oo در رزق|لق|ل عبــــد|ندى بــــل معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

794|54 ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|ل |لع|نسمه رجبــــ عبــــد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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49668| لحميد عرمش|ل عبــــد|ن محمود كم|نوره |حقوق طنط

5o845 كر|بــــو زيد ش|حمد شمردن | ره بــــنى سويف|تـــج

495o2 حمد|لحليم |يمن محمد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

52|9o6 لك منصور|لم|دتـــ رجبــــ عبــــد|غ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

462246 لكفورى|ل  محمود |ره حسنى جل|س لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

539485 هلل|حمد محمدعبــــد |لسيد |هدير  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44874| ى|مد محمد |م مجدي ح|حس وي|لجي  |هندستـــ طنط

2|336| رق محمد عىل|هلل ط|تـــ |ي| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

358485 ف محمد شح|صفيتـــ  تـــه|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

636254 هيم محمد عىلي حسن بــــرع|بــــر| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

23526o لسيد|لح |هيم مصطفى فهىم ص|بــــر| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

259775 يد|ر حمدى محجوبــــ ز|من شمون|نوعيتـــ 

42373 هلل|حمد حسبــــ |ن |مد رمض|هند ح ن|علوم حلو

7|7733 هيم محمود محمد|بــــر|م |عمر عص ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

639|o8 هيم|لعزيز إبــــر|هيم عبــــد|لد إبــــر|خ زيق|لزق|علوم 

384|9 م يوسف|لسل|ء عبــــد|هلل بــــه|منه  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3372| مديحه مصطفى محمود محمد فهىم كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

627o7| لحليم فرج|حمد فيصل عبــــد| زيق|لزق|بــــ |د|

9o779o لس جبــــره عبــــيد  ربــــ  |هلل مح|كي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|66552 حمد|حمد عىل سيد |هلل مصطفى |منتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

783665 لسيد أحمد|عمر محمد  زيق|لزق|حقوق 

4937|3 لحميد أبــــو كبــــشتـــ|م خميس يوسف عبــــد |حس ره دمنهور|تـــج

543848 حمد|لمغنى |ن عبــــد |حمد شعبــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|46356 عيل|سم|سلىم مجدى عبــــدتـــ  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

626234 لشهيدى|هيم فتـــىح حسنى |بــــر|ء |رس| لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

23567| حمد حسن|سط |لبــــ|مروه عبــــد هره|لق|ره |تـــج

5|5752 ن يوسف|حمد عوض رمض|خلود  ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

349o35 لدين|وى زين |دي بــــنه|ء ن|شيم زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

95835 ى جم|ي ضى|ل محمد م|سمي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

42o7oo ى|محمد نجيبــــ سليم ن حسي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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25258| لخول|لرحمن |يمن عبــــد| |نور زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

2363o2 ف عبــــد|يه | فظ|لحفيظ ح|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26562 حمد|فتـــ محمود |لرحمن ر|عبــــد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

64o224 هدى مصطفى محمد مصطفى زيق|لزق|بــــ |د|

339299 حمد محمدي محمد|محمد  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

42|382 لرؤف حطبــــ|محمد عبــــد | فتـــحيه رض لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|5|2o5 لغنى محمد|لكريم عبــــد |د |ج| نور ن|بــــ حلو|د|

288|99 ى محمد حس| ى|حمد محمد حسي  ني  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

769|62 ن عىلي|عمر محمود سليم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52o29o سود|ل|حمد عيد حسن |ء |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7633|| ل محمد|لدين محمد كم|ح |ء محمد صل|ل| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

82|547 ئيل موىسي مهدي يعقوبــــ|ميخ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

888249 م عدل موريس جيد  |ريه سيوط|تـــربــــيتـــ 

8495o9 لسيد|لسميع |حمد عبــــد|ء |ل| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

64484o ن|لقمص|بــــو |حمد مصطفى عبــــده يوسف | لمنصوره|حقوق 

89||7o ى ل |شكرى مني  غ| يوستـــي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

243624 لجيد مرىس|ده نبــــيل عبــــد|مي هره|لق|بــــ |د|

869|2| ى|عبــــد لرحمن محمود عىلي حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

228|63 بــــو حمده|حمد |لسيد |لمليىح  |ئشه |ع ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

323527 م|م|فظ |م سعيد ح|م|ريم  ى شمس|تـــج ره عي 

888253 ره حسنى جرس مرزوق  |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

24773| ره|د عم|لرحمن سعيد فوزى رش|عبــــد لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

3543|7 شد|حمد محمد فهىم ر|رضوى  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

265822 زى|مصطفى محمد محمود حج |تـــربــــيتـــ بــــنه

245933 ف يوسف حن|نوبــــ |بــــ| |رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

876884 حد  |لو|ء محمد عيس عبــــد|لزهر|طمه |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

925o23 ك |زر مس|دى حليم ع|ش ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

6o7932 ن|هيم مصطفى رسل|بــــر|مريم  |تـــربــــيتـــ طنط
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843448 لمجد|بــــو|نغم حسن يوسف   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|45797 محمود محمد محمد رزق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

246894 وى|لص|حمد |لحميد رجبــــ |رجبــــ عبــــد |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

229238 هيم|بــــر|حمد |ئى |سلىم ه ى شمس|زر عه عي 

632485 تـــه|لسيد شح|مروه محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

5588o هيم|بــــر|لحميد |ن عبــــد |حمد شعبــــ| أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

2592|| ي
لد فرج شفيق|خ| دئى شمون|نوعيتـــ 

339674 ى قنديل حس|لرحمن حس|عبــــد ى|ني  ني  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

3|7946 هيم عىل|بــــر|حمد محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

447387 لحميد|حمد محمود عبــــد|لدين |ء|ر ول|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7647o8 ك|لمل|مل جبــــره عبــــد |طف ك|مريم ع لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|45487 ن|ىطي رضو|لع|ن عبــــد |محمد رضو هره|لق|صيدله 

846|63 تـــ|جورج نبــــيل بــــولس شه ن|هندستـــ أسو

672|4 س|شور خميس عبــــ|ء ع|شيم لفيوم |تـــمريض 

356452 لحميد|هلل مني  محمد عبــــد|عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

226842 لحليم|حمد عبــــد|لد |محمد خ ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|6647 مل عىلي محمد عرص| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5o4278 هيم حسن خليل|آيه سعيد إبــــر سكندريه|ل|بــــ |د|

7ooo4o ل|لهل|هيم |بــــر|لسيد |ء محمد |ل| لمنصوره|صيدله 

34|86| لفحل|لمهدى محمد |منيتـــ عمر محمد | كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

638|73 هلل حسن|لبــــديع عبــــد|محمود محمد عبــــد تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

|3||3| لس فتـــىح  دور كرلس|كي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

|78542 هيم|بــــر|ح |حمد صل|عىل  ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

4657o3 وى|لقلم|لسيد خليل عىل |خليل  لشيخ|هندستـــ كفر 

92oo87 ه ممدوح ص| للطيف |بــــر عبــــد|مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

638|62 دق محمد|لص|لمنعم محمد |له عبــــد |ه زيق|لزق|بــــ |د|

5373|3 |لبــــن|هدير محمد مصطفى  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي
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2|5535 حمد سيد عىل|يوسف  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

7867|3 حمد|جر محبــــ منصور سيد |ه لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

54984 ى محمود سعيد  عيل|سم|نيفي  بــــ بــــنى سويف|د|

58292 حمد محمد|ء سيد |دع لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

433493 ر|لجز|مر |سط ع|لبــــ|لد محمود عبــــد|خ ي صىح طنط
|معهد فنى

27o39 ريم عطيتـــ حلىم عوض نجيبــــ ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

529835 ي محمد عىلي مرزوق|حمد ه|
ئى دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

9o7633 س |حمد عبــــ|ن |بــــ رمض|شه دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

52|238 مل أحمد مصطفى|م ك|آيتـــ عص بــــ دمنهور|د|

2|9|9| ى|محمد ع دل محمد حسي  هره|لق|حقوق 

7839o2 لغنى|دل محمود عبــــد|م محمد ع زيق|لزق|نوعيتـــ 

8936|9 لمنعم زهرى خليفتـــ |ن عبــــد|يم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

48352 ف |ندى |س قيم|لسعد يو|بــــو |رسر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

82|366 تـــه جرجس|مريم جرجس شح ي|نوعيتـــ 
|لمنى

784882 لبــــكري|حمد |غدير محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

||5388 وك|لطون |رس محمد |محمد ف ى شمس|تـــج ره عي 

768328 يف|ن |مدحتـــ حلىم حمد| مه لشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

885925 ى |عبــــد حمد |نس |لرحمن حسي  سيوط|بــــ |د|

|36|9| ي ثــــ|نىح  روم|
بــــتـــ بــــخيتـــ|ئى ى شمس|د| بــــ عي 

49573| لحليم|هيم عبــــد |بــــر|رق |هيم ط|بــــر| سكندريه|ل|حقوق 

22o884 وق  ى | |حمد زكري|رسر لحكيم|مي  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

6o867 لحميد عويس|محمود بــــدر عبــــد  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

298|42 لطهويىه|لسيد محمود |محمود  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

25328| ر|لغف|لحميد عبــــد|ن رزق عبــــد|حن لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

768682 لسيد|حمد محمد |ر محمود |من ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

238637 للطيف|يه محمد محمود عبــــد| ى شمس|د| بــــ عي 

|56385 ل|لع|هر عبــــد |ن ط|لم|حمد س| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

23397 هيم|بــــر|مه محمد سعيد |س| ن|حقوق حلو

632376 ي
لغنى|لطفى فتـــىح عبــــد| دئى زيق|لزق|هندستـــ 
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54|749 ن|ح عثــــم|لد صل|ح خ|صل ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

34493| هيم|بــــر|س |هيم عبــــ|بــــر|رس |رحمتـــ ف ى شمس|تـــج ره عي 

234573 حمد|ن |بــــر شعبــــ|وليد ص عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

339346 لعزيز عىلي|لدين عبــــد|ح |ل صل|عمر جم دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

338|92 بــــينى|تـــم محمد محمود |محمد ح لشر لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

4o8827 لحميد  درويش|حمدى مرىس عبــــد| عل ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

83744 بــــر محمد|حمد ج|ئى |م| ره بــــنى سويف|تـــج

83638 د مصطفى روبــــى مصطفى|حم دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

72738 هلل|ف |م ر|لسل|دل عبــــد|م ع|لسل|عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

646839 هلل| |لمول ربــــيع عط|لبــــسيوئى عبــــد |منى  لمنصوره|حقوق 

7o78|6 لبــــسيوئى|هر محمد |حمد محمد م| ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

778773 لسيد محمد خليل|در |ن زيق|لزق|هندستـــ 

|275o3 هيم محمد|بــــر|يمن |جر |ه ى شمس|تـــج ره عي 

4o6|45 لسيد مصطفى عىل مصطفى|منيه | سكندريه|ل|حقوق 

537469  |لص|حمد |محمد 
ى
لملوى|ق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|34|27 ح|لفتـــ|ن عبــــد |لدين شعبــــ|ء |رحمه عل ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6389o6 موئى|لديد|تـــتـــ |مر شح|ندى تـــ زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

89746| هيم |بــــر|لضبــــع |ل |يه جم| ج|بــــ سوه|د|

34o286 تـــ محروس عبــــد ى|لجو|مني  د حسي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6|6794 تـــ محمد حسن شعبــــ ن|أمي  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

|577o6 ن ود|تـــ د|فوزى فرح| مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3o459 ه قدرى عبــــد | هيم|بــــر|ح |لفتـــ|مي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|43566 ولس ميل ن|د زىك فتـــي|كي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

7558oo عيل|سم|مه |بــــ محمد سل|رح ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

83o353 ر بــــعيبــــش|ر حربــــي مختـــ|من ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

776|8 م محمد يوسف محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|9843 لمطلبــــ|دى محمد عىل عبــــد |ش ن|بــــ حلو|د|

345833 ى|ء حسن عو|رس| د حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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432229 ج|هيم رس|بــــر|خلود محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8|o65 لمجيد بــــيوم|مد عبــــد |حمد ح| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

89|55| م لمع جرجس |عص| رين|م سيوط|بــــ |د|

77o723 لحميد زقزوق|ل عبــــد|مه جم|س|ء |ل| زيق|لزق|ره |تـــج

87662 حمد|لحميد |حمد عبــــد| |نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

25|||| محمد يىح محمد مصطفى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

64|224 لبــــديع محمد غريبــــ|يه عبــــد|هد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

64|o9o هيم عيسي|بــــر|ل |يه جم| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

5|o2o5 هلل محمد|مي عىلي عبــــد|محمد س |حقوق طنط

|4982| بــــر عىل|لرحيم ص|مصطفى عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|66o7o رق محمد محمد سويد|لرحمن ط|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

279642 لنرص|بــــو|مه فوزى |ن سل|يم| شمون|نوعيتـــ 

24522 لدين سيد مرعي|هدى نرص  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6362o2 حمد|هلل محمد |هلل محمد عبــــد|عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

58293 ى حميده|لص|ن عبــــد |ء شعبــــ|دع لحي  بــــ بــــنى سويف|د|

7|oo23 لسيد بــــدوى|حمد |حمد |ندى  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4o5|87 لحميد عمر حسن|لنعيم عبــــد |م عبــــد |سل| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

82o5o ل|ن محمد مصطفى هل|يم| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

79|926 لرحمن|حمد عبــــد|هر محمد |ء م|سم| زيق|لزق|بــــ |د|

8|2285 مي|حمد شلق|هيم محمود |بــــر| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o8964 بــــينى |ء محمد |آل هيم عبــــده|بــــر|لشر | تـــمريض طنط

|34232 لجندى|مل |هلل ك|عوض | رين|م دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

8983|7 م عىل مصطفى |س| رن ج|طبــــ بــــيطرى سوه

6o59oo بــــرى|لج|لمرىس |لسعيد |حمد لطفى | |بــــ طنط|د|

37232 لسعود|بــــو |وي |وحيد سعد| دين هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9oo242 د فهيم جبــــره |يس عم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|47843 ى  حسن عىلي حسي 
ى محمد حسي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

4||48o ى|هيم عىل ش|بــــر|حمد | هي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

57768 هلل|ح عبــــد |لفتـــ|يه محمد عبــــد | تـــربــــيتـــ بــــنى سويف
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|65o65 لونيس|ر عبــــد |لستـــ|عيل عبــــد |سم| |عل ى شمس|زر عه عي 

|668|9 بــــتـــ|ن ثــــ|طف زيد|ع| عىلي هره|لق|ج طبــــيع |عل

4|278 سم|ر ق|لستـــ|سم عبــــد |ر ق|من ى شمس|د| بــــ عي 

844969 هلل خليفه|حمد عبــــد|هلل |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7|78|o ى|بــــ حس|لوه|تـــ عبــــد |ء محمود عرف|رس| ني  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

79|66| محمد عىل حلىمي عىلي بــــدر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|53375 بــــوسيف|ل |مريم مجدى غ ن|بــــ حلو|د|

87o573 ل|زينبــــ محمد زهري جل لمنصوره|حقوق 

8543|3 ي محمود عبــــد|زه|
لحميد|ر حنفى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

4|2233 ى|م |عص ف مي  فرج سيدهم| رسر |تـــربــــيتـــ طنط

3354o6 قتـــ عص| نس|لحميد |م عبــــد|رسر ى شمس| لسن عي 

344|79 لمقصود|لد محمد عبــــد|محمد خ |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

326o|o خلود محمد فتـــىح محمد ن|تـــربــــيتـــ حلو

|4969 حمد|م محمد |منيتـــ حس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|4|o88 لمقصود عىل|د عبــــد |ده فؤ|كريم حم  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

37258 ن محمود|ء عىلي رمض|شيم هره|لق|ره |تـــج

9857| محمد عىل محمود محمد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

325773 ى| ضح عيد سلومتـــ حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

|9829 ى حم ى عبــــد |حسي  در|لق|دتـــ حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

236|5o لفرغىلي|زق |لر|ن نرص محمد عبــــد |يم| هره|لق|علوم 

854o73 ى|قطبــــ | ء رض|رس| مي  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

84o49 محمد حمدى حسن| دين بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

285266 شد|لرؤوف محمد ر|شد عبــــد |حمد ر| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

64o98o |نيس محمد رمض|حمد |
ى
ن محمد صدق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9o|233 ي|ر
ل محمد |لع|محمد عبــــد| ئى ج|أللسن سوه|كليتـــ 

8324o9 ى مي  لص|د ك|عم| كي  مل كي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

|4|4o9 حمد محمد|محمد نبــــيل  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34|994 لحليم منصور|حمد عبــــد|صبــــىحي | دين ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

7o38|9 حمد|صف |حمد ن|صف |ل ن|س زيق |لزق|تـــمريض 
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884o69 حمد حسن  |د |لجو|ء عبــــد|دع سيوط|تـــربــــيتـــ 

2638o5 حمد موىس|لعزيز |نوره حمدى عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

86oo39 ي|محمد عنتـــر محمد عبــــد
لغنى سيوط|حقوق 

4468o ي|ر
ن|محمد عىل رمض| ئى ن|تـــربــــيتـــ حلو

336648 لعزيز يوسف عىل|ء سيد عبــــد|ل| ى شمس|د| بــــ عي 

5|3852 وى|لزو|عيل محمد |سم|سيف خميس  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

68|344  وهبــــه|جون مل
ى
ك شوق لمنصوره|طبــــ 

|6256o هيم عىلي|بــــر|هيم سعيد |بــــر| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

886o34 فظ |لح|حمد عبــــد|د محمد |جيه سيوط|تـــربــــيتـــ 

645763 لمشد|دل محمود |حمد ع| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

9o4449 ى | مسعود لمع عط| مي  ج|علوم سوه

78673| يه محمود محمد طلبــــ| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

87o349 ى ع|ي ي محمد|سمي 
دل مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

6996|2 لسيد جبــــر|لبــــديع |ء طه عبــــد |حسن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|324o هيم|بــــر|هلل |حمد عبــــد|م مجدى |له| ى شمس حقوق عي 

|7886 د|لجو|ن عىل فوزى عبــــد |رو هره|لق|ره |تـــج

|6374 ن|حمد فضل محمود فضل سليم| هره|لق|ره |تـــج

5o7287 ى|بــــو |بــــر |رضوى عىل ج لحسن حسني  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

|5984o ى| ى محمد حسي  منيه حسي  هره|لق|ره |تـــج

52797 ل عويس محمد|ء جم|رس| صيدله بــــنى سويف

|43624 ي
ىط سعد|لع|طه محمود عبــــد | دئى لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

4o69|7 حمد محمد|هيم |بــــر|ن سمي  |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

649662 ى |ي لعزيز|عيل عبــــد|سم|لسيد |سمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

635784 حبــــيبــــتـــ حسبــــو محمد حسبــــو ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7o25|| سم عىل سعد|روق ق|لسعيد ف|طمه |ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62336 ج محمد|ء محمود حج|شيم ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

46335 لسيد|بــــر |مح ص|حمد س| ن|معتـــ حلو|ع ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

78o3|| لسيد|لمنعم خليل |ئى عبــــد |م| زيق|لزق|نوعيتـــ 

|63|83 ى |ر ي|ء مختـــ|رس| |لعل|بــــو|سي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى
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752477 لسيد مصطفى عمر|مصطفى  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

37|6oo ء محمد سيد سيد|عل |حقوق بــــنه

7689o| د محمد|ء محمد حم|شيم لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

|6o|57 ى مبــــ|يوسف محمد عبــــد  رك|لحميد حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

845oo8 ي عبــــد
حمد|لحكيم سعد |مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

336266 ن سعيد|ء سعيد رمض|شيم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

422728 وى|لشه|حمد متـــول |محمد  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

8o8o23 ى عبــــد|ل| بــــ|لوه|هلل عبــــد|ء حسي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

222o92 ى ع دل معوض معوض|شي  ى شمس|تـــج ره عي 

7o62|9 هيم|بــــر|لبــــيوم |ء محمد سعد |ضو| لمنصوره|علوم 

62829 ى |ي حمد محمود محمد|سمي  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

3282|o لسميع|رق سعيد حلىم عبــــد|ط ى شمس| لسن عي 

26oo32 ي|ر
ىط|لع|ح عبــــد|محمد صل| ئى هره|لق|ر |ثــــ|

837435 ى نش ئيل|تـــ جرجس روف|نيفي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

3o299 ى|ندى قن وي محمد حسي  ن|حقوق حلو

85o|22 هلل|يوسف محمود محمد عبــــد لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

237|52  مهنى محمد
ى
خلود فريد شوق رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|

سبــــتـــ|ومح

26|27 ى|فتـــ |عمر ر حمد حسن حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

64877| هيم|بــــر|ر |لستـــ|دل عزتـــ عبــــد|ع |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

52784o ي |منتـــ ن رق|لط|حمد |حمد |ج  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5437|2 عيل بــــدر|سم|ن مبــــروك |محمد شعبــــ سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7727o5 نىك|لخو|هيم |بــــر|حمد عىل | لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

359|22 لس ممدوح لبــــيبــــ حبــــيبــــ كي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

22628| |ن عط|يوسف صبــــرى سم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

697679 مي|لجد|حمد |حمد |ء يحن  |ل| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

8o8676 كريم عمر محمد لملوم ي|طبــــ 
|لمنى

5|o24 رس محمود خليل|محسن ي ره بــــنى سويف|تـــج

349|85 لحميد|ن عبــــد|حمد عمرو رمض| |ره بــــنه|تـــج
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9|7o8o لمسيح |ئيل عبــــد|ح ميخ|نىح  صل| سيوط|حقوق 

7|7o73 لمتـــول|د صبــــىح |ئى عم|م| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|7895 لسعيد رحمه|محمد | رويد ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

2|7677 هيم خليل محمد حفنى محمود|بــــر|رس | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|28928 لسيد|لق |لخ|حمد رفيق عبــــد | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

839387 ل حسن|دهم صبــــري كم| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

337652 زق|لر|زق محمد عبــــد|لر|م عبــــد|حمد س| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|4|92 مل شلبــــى|مل عىل ك| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

286853 |لبــــن|لسيد |د محروس |ي| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

427765 جتـــ|لخو|حمد  |حمد محمد حسن سيد | |طبــــ طنط

8984|9 يوسف محمد مصطفى محمد  لسويس|طبــــ 

485929 حمد|نور |حمد |رضوى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7354| لكريم|ل عبــــد |زينبــــ رجبــــ جل لفيوم|علوم 

43o429 لم|لعزيز محمد س|م عبــــد |ندى عص |ره طنط|تـــج

9|4599 لحفيظ سيد |ر سيد عبــــد|من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

44834 لموجود|حمد سعد عبــــد |سهيله  هره|لق|ره |تـــج

2687|| لسيد محمد محرم|ده |غ ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

689984 ى شلبــــي|كر حس|لرحمن ش|عبــــد  ني  |طبــــ طنط

8774o2 لنبــــى  |ر وليد محمود عبــــد|مي سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

879557 حمد | |منه بــــسيوئى عط| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

4464o5 بــــ محمد محروس مصيلىح|شه ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

76652o حمد|ن |هر عثــــم|هر محمد ط|ط ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

836427 ي حسن|لر|روه حسن عبــــد|
ضى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

678952 تـــ|لشح|تـــ |لحميد عىل عرف|يمنى عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

78423 هيم|بــــر|وليم نسيم | ري|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

645743 ى|هيم ش|بــــر|لحكم |آيتـــ فتـــوح عبــــد هي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|7o5|2 هيم|بــــر|لصغي  |حمد |م |هش ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

7o3o28 حمد|هلل عمر |ء محمد عبــــد |ل| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

642|8o ف ف|روق |ف لسيد|روق |رسر زيق|لزق|حقوق 

Thursday, September 6, 2018 Page 10104 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

86578| بــــدين عىلي|جر محمد ع|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

247656 لسيد بــــدر|لعزيز بــــدر |محمود عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

756864 حمد محمود محمد حسن كبــــي |محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2232|7 ل بــــرنس|م كم|محمد هش هره|لق|حقوق 

6o428 مد|د ح|حمد سيد حم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6849|5 ي|ر
حمد عبــــده رزق|تـــم |ح| ئى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|6|o2o رق عمر بــــيوم|ط| ر|ي ى شمس|تـــج ره عي 

|6|3|3 لدين|حبــــيبــــه محمود محمد عز  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7786|| يف ص  ك|رسر
ى
حمد|مل  |مل ك|ق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

4o566| لدقيسر|فرح محمد محمد عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

466oo5 ألطي |ن |حد محمد سليم|لو|سوميتـــ حسن عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

867424 حمد|ل حلىمي |يه جل| ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

23|826 ه جمعه|حمد |لرحمن |عبــــد بــــو عمي  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|5|693 د عطيه|لجو|جر محمد عبــــد |ه ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

5426o4 لعزيز خلف|حمد عبــــد |مروه محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|65o64 م مصطفى محمود|سلىم محمد هش ى شمس|د| بــــ عي 

26|572 لصيفى|ل |ر وص|لستـــ|لح عبــــد|تـــم ص|ح ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o69o4 مصطفى محمد مصطفى متـــول |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8o2292 ن عىلي|محمود حمدي شعبــــ ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

9o6723 حمد |ه محمود |لل|كوثــــر عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4443o9 مل عىل عفيفى|زينبــــ مصطفى ك |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

894|92 م |لسل|لرحيم عبــــد|ر حسنى عبــــد|من سيوط|بــــ |د|

27o738 لجمل|لد حسن |كريم خ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4|829| لعدول|لسيد محمد بــــدوى |محمد فوزى عبــــد ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

464659 م محمود محمد مرىسي|ندى عص |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

54|6|8 لعزيزعسل|محمود عيد محمد عبــــد ره دمنهور|تـــج

76|68o ل|لسيد عبــــده عىل و|لرحمن |عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|78733 ل|لع|ل عيد عبــــد |لع|ء عبــــد |شيم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8oo4| ء وحيد رجبــــ محمود|حسن لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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76o756 حمد حسن|بــــسنتـــ محمود  لسويس|هندستـــ 

452874 زى|حمد غ|ن |لد رمض|خ ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

495645 ض|بــــر ري|مح ص|لدين س|سيف  سكندريه|ل|حقوق 

|34277 |وع |طف مط|جر ع|ه
ى
لدسوق سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

|43o7 لعظيم|حمد محن  محمد عبــــد | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

676953 ف عىل |عىل  تـــ جوده|لشح|رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

476o95 لمرصي|هيم محمد |بــــر|حبــــيبــــه محمد  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

633o|| شم عىل|بــــوه|يدى مصطفى |ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26oo5o لسيد عىل|ده |طمه حم|ف ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

696o2| كرم محمد محمد هرجتـــ|زينبــــ  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

69594o ى |بــــو |حمد |حمد ممدوح | لجوهرى|لعني  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9||77| حمد |ريج ممدوح رشدى | ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

45243| ى | وى عىل|لف|حمد حسن حسي  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

7876o2 عيل|سم|حمد |لح |عىل ص قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

364668 لغفور عىل|ندى عىل محمد عبــــد ى شمس صيدله عي 

326727 عيل محمد|سم|لسيد |جر محمد |ه هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

2|9o|6 حمد محمد حنفى محمد| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4635o9 وى|لهند|حمد عبــــدتـــ |تـــ |ء محمد نش|سم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

429|87 شم زغبــــه|هلل محمد ه|منه  | تـــمريض طنط

896933 ن |لسيد عصم|ر محمود |من ج|علوم سوه

492588  عبــــيد|هلل رجبــــ عبــــد|عبــــد 
ى
لرحمن دسوق بــــ دمنهور|د|

254|85 لخول|م محمود |طمه س|ف زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

327233 ن|حمد غريبــــ زيد|منيتـــ | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

69||78 لمتـــول محمد سعد|لسعيد |هيم |بــــر|حسن  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

25o725 ود|هيم د|بــــر|حمد |بــــ |لوه|عمر عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

33768| لسيد|لسيد تـــوفيق |تـــوفيق  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5887| هلل طلبــــه|د |حمد فتـــىح ج|ء |ل| هره|لق|بــــ |د|

|23|69 حمد غنيم|هلل |هبــــه محمد عبــــد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

4o4o58 خ|لد محمد محمد |زن خ|م لشر سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي
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625462 ل|لع|مه محمد عبــــد |س|ر |مي زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|5o825 مه|ن سيد سل|يوسف رمض هره|لق|حقوق 

7o379o لصمد|حمد محمد عىل عبــــد |محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

5o8o46 ي|سلىم حسن عىل حسن  لمليىح  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

492758 لح|س ص|هيم عبــــ|بــــر|هلل |محمود عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

328o77 لرسول|لودود عبــــد|متـــ عبــــد|س|كريم  |حقوق بــــنه

779|86 لعزيز|شور عبــــد |حمد محمد ع|يه | ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|3oo94 مر مرصى عزيز|جول س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

784776 ى محمود عبــــد  زى|هلل مغ|حني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

867435 لح بــــكري عىلي|معتـــز ص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

366589 يوبــــ|بــــيتـــر بــــولس نصيف  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3697o4 ن لذهبــــ|بــــو|عيل عىل |سم|مدحتـــ | مي  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

222|73 ى صل|شيم ى|ء حسي  ح حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

677362 ل|رس محمد محمد غ|يوسف ي لمنصوره|عه |زر

7o7242 ن|منى بــــكر محمد رمض لمنصوره|عه |زر

7o9922 ى|ن ش|حمد شعبــــ|لىح |ل عبــــد |م| هي  لمنصوره|حقوق 

6|2|46 لروينى|م  حمدى   منصور |هلل حس|منه  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

693297  |رق محمد |ط
ى
ن|حمد سليم|لدسوق لمنصوره|حقوق 

687788 ه عطيه محمد | لسيد محمد|مي  |ره طنط|تـــج

8564o6 لسيد|لىحي |ء محمود عبــــد|شيم ي|عه |زر
|لمنى

4oo962 تـــه|لسيد شح|د |بــــهيه طه فؤ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

888|87 ده محمد عىل نصي  |غ سيوط|تـــربــــيتـــ 

|388| لسميع|لسميع محمد عبــــد |لدين عبــــد |نور  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|8978 ى |ره ش|س ى قد|حمد ش|هي  ده|هي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

83229 ل|لع|يه فرج محمد عيد عبــــد | ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

|43o38 ن هيثــــم منصور محمود|مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4468| ع|ع مصطفى عىل رف|رحمتـــ رف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

35|7o7 هيم|بــــر|لدين |لرحمن حسن نور |عبــــد سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

328266 حمد محمد حسينى محمد متـــول| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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58556 ى محمد|شهد  حمد حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

357888 د محمد محمدى بــــسيوئى|زي ى شمس|تـــج ره عي 

|2989o ن|حمد محمد عثــــم|مل | ى شمس| لسن عي 

86827 هيم محمد محمد|بــــر|ن |يم| لفيوم|بــــ |د|

29469 ي وسيم عبــــد
س|لعزيز عبــــ|مصطفى هره|لق|هندستـــ 

75987 لسيد|ل عىل |جم| دين لفيوم|حقوق 

9o52|2 | لعل|بــــو|لنعيم |ن خلف عبــــد|يم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|2467| وق  ف فوزي عبــــده محمد|رسر رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

85522| حمد|تـــه |لد شح|لؤي خ سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

253356 ء عىل محمد حشيش|سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7|26o7 زي|حمد محمد عىل حج|ل |عمرو جم لمنصوره|هندستـــ 

4|7932 لجوهري محمد مصطفى|ره |س لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

2329|| سحق بــــدرى زىك عزيز| |رين|م ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

78o53o ز|لبــــ|هلل محمد |ح محمد عبــــد |صل زيق |لزق|تـــمريض 

327385 ئيل|هلل روف|مي عبــــد|مريم س ى شمس|د| بــــ عي 

6|5|3| س|لنح|رس محمد |ر ي|مي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

3264|4 ن محمود مسعود محمد|يم| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|68784 ى |عىل م حمد عىل|هر حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|7469 تـــتـــ|هيم محمد شح|حمد إبــــر|صديق  لشيخ|ره كفر |تـــج

26476| حمد سلوم|حمد سعيد |ن |نوره ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

52782| لمرشدى|لسيد محمد |ن خليفه |جيل سكندريه|ل|بــــ |د|

|592| دق|لص|حمد عمرو سيد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

4o4858 هيم|بــــر|لسيد |رق |لرحمن ط|عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

3574o2 لسيد بــــيوم منصور|مصطفى محمد  ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

2333|6 لسيد|هلل منجد |نسمه صفى  هره|لق|صيدله 

|8|2| هلل|تـــم حسنى عبــــد |لرحمن ح|عبــــد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

339367 لمقصود محمد|ذلي عبــــد|لش|يوسف محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

282664 هيم جرجس مسعد|بــــر|مريم مكرم  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

9|98|2 لس ص لح  |بــــر ص|لح ص|كي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

54|2o2 بــــ فرج|لد جبــــر دي|عمر خ |حقوق طنط
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45o5|5 لخول|لسيد محمد |سم |بــــ |حقوق طنط

837348 ي|م |لسل|حمد عبــــد|
حمد حفنى |نوعيتـــ موسيقيه قن

89|678 حمد حسن |محمود محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

482545 ى|لم ش|حمد س|ن مسعد |رو هي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

846664 ي يوسف 
حمد محمد|يمنى ن|تـــمريض أسو

68|38 لصمد|لدين عوض عبــــد|ل |محمد كم ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

36o|77 لعزيز|سم محمد عبــــد|ر ق|من |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

7o24|7 لسيد عطيه|نور |دل |ء مصلىح ع|لق ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

69669o لسعيد|لسيد عىل |محمد مصطفى  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

3|725 حمد محمد عوض|ء محمد |رون  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

4o|9o6 حمد|لسيد محمد |لد |مهند خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

233524 رك|هلل محمد حسن مبــــ|منه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|2553 ل محمود محمد|ر جم|من بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

||6o4o هيم|بــــر|يمن محمد عىل |يوسف  ى شمس هندستـــ عي 

8679|7 دل حسن محمد|نوح ع ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

27o428 تـــ محمد حويتـــ|لشح|لرحمن محمد |عبــــد شمون|نوعيتـــ 

|4623| بــــ محمود منصور|يه|مريم  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

859o52 لمحسن|لحكيم عبــــد|فتـــ عبــــد|سهيله ر ي|عه |زر
|لمنى

242735 ن|حمد رضو|مل |م ك|محمد عص هره|لق|حقوق 

24396| |لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|ح |هيم صل|بــــر|
ى
ق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5363|8 رى|لهو|ن وليد سعيد محمد |نوره إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

8o2234 لمسيح فرج|جورج سمي  عبــــد ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

374444 مينه مصطفى رجبــــ سيد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

274733 نس عىل حسن عىل محمد| ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

76|59o حمد محمد|ء غريبــــ |رس| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

2525o5 لحسينى عجور|ل |ل جل|نه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|74o|4 لفولي|ن |يوسف محمد سليم ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم
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353275 م حسن عزم حسن|حس ى شمس|تـــج ره عي 

7o546o طر|لد محمد خ|لعظيم خ|حمد عبــــد | زيق|لزق|طبــــ 

343293 مرفتـــ محمد طلبــــ جديرى عه مشتـــهر|زر

4||234 لرحمن|هلل عبــــد |وى عبــــد |فوزى ح| ر|ي ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

782336 حمد|حمد |ء عىل |لزهر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22948 تـــ|هلل محمد عبــــده بــــرك|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|7453 ل غنيم|ن مصطفى هل|مريه هره|لق|ره |تـــج

|63554 ل|لع|بــــو بــــكر عبــــد |لمجد |بــــو |لد |ن خ|نور ى شمس هندستـــ عي 

67898o رس|لحميد ف|هيم عبــــد |بــــر|بــــسنتـــ حسن  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4978o2 لؤتـــ محمود حسن نحلتـــ تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

9238|6 ى محمد |هي م محمد حسي  ج|بــــ سوه|د|

92o4|o د محمد |مه رش|س|ء |ل| ج|بــــ سوه|د|

42|74| زينبــــ ممدوح يوسف منصور سكندريه|ل|بــــ |د|

833246 لد محمد حسن|ء خ|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

637594 دى|له|لعزيز محمد زىك محمد |زىك عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

77976o هلل محمد سعد|حمد عبــــد |سهر  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|o384 حمد |للطيف |جر محمود عبــــد|ه ج|حقوق سوه

52465o ي عبــــد |د محمد عبــــد |زي
لحميد رسور|لغنى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23267 مر|حمد محمد محمود ع| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

785644 محمود محمد محمد مصطفى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

482|87 حمد حسن|مل |حمد ك|مل |ك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|3258 نور|م محمد محمود |هش ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

894836 ل |لع|لمحسن عبــــد|رص عبــــد|سعد ن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8|566o فع محمد محمد|ن| دين ي|نوعيتـــ 
|لمنى

9|7o46 ء محمد محمود قطبــــ |سم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

339272 ر محمدى رجبــــ|هلل مختـــ|ر عبــــد|مختـــ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

24o258 ى |س هيم|بــــر|حمد |ره حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

865439 ى |عبــــد لطيبــــ|لرحمن محمد حسي  سيوط|حقوق 

682|69 لشندى|لسعيد |ء محسن فتـــىح |ل| لمنصوره|علوم 

842o4 هيم سيد محمد محمد|بــــر| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|4o5o5 ي|لد رضو|ن خ|يم|
ن مصطفى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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6o4o37 رى|لهو|وى |لششتـــ|م محمد |حمد حس| |ره طنط|تـــج

264o62 يد مليىح  سليم|بــــو|لبــــنى مليىح   ى ن|لي  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

29863| يف ط|ط هر عوض|هر محمد رسر س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

|2885o هر فخرى لبــــيبــــ|دى م|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|2243 لديبــــ|بــــو مندور |لمعبــــود |د عبــــد |مصطفى عم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

43|556 تـــ|ن كر|لسيد سليم|عمرو  |صيدله طنط

|32|79 سلىم محمد محمود فريد ن|بــــ حلو|د|

439389 لسبــــع|ح عىلي |لفتـــ|منيه محمد عبــــد| لشيخ|تـــمريض كفر 

284|29 حمد حسن|دل حسن |حمد ع|عمرو  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

636494 هيم عىل|بــــر|لمعىط |دل عبــــد|حمدى ع ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

9|7256 ي|د لويز د|مح ميل|س
ل |ئى ي صن. تـــ.ك

ج|ع سوه|فنى

|65493 ى يوسف عبــــد |ي حمد|لك |لم|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

685|44 |لبــــن|لسيد |لسيد |ن رجبــــ |يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

356747 حمد|ن |حمد وهد|ء |سم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|3o4|6 حمد عبــــده|م |يوسف هش د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

77455o زق نرص|لر|ورده محمد حسن عبــــد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

8o93o9 ي ص|م|
بــــر عىلي محمود|ئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

3|77o هيم|بــــر|متـــ وصفى |س|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4942oo ي|ر |م مختـــ|لسل|ن عبــــد |محمود رمض
ى
لمنوق بــــ دمنهور|د|

237||| ح|لمل|م رفعتـــ محمد |يه عص| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

297653 هلل|م سعيد فتـــح |منيه عص| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

637463 ل خليفه|لع|وسن مصطفى عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

688754 حمد مصطفى|هيم مصطفى |بــــر|حمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

35o855 هر محمد مرىس|خديجتـــ م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

875826 ن |هيم سلط|بــــر|لنرص |هيم سيف |بــــر| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

642939 حمد محمد|يه محمد | زيق |لزق|تـــمريض 

4|539| ف محمد عبــــد |محمود  لزمر|لحميد |رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

458452 بــــومسلم|لسيد محمد |بــــ محمود |مهيتـــ ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح
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4o84o| ر|مر دويد|حمد ع|مر |ع ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

5|8589 متـــ|عىل عوض سل| ء عط|رس| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

426829 لدين|بــــ |ل شه|لوص|ل |رحمه جم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

353877 د|لجو|صم عبــــد|رق ع|لد ط|خ زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

753444 بــــوزيد|لبــــدوى |لسيد |هيم |بــــر|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

9|5423 حمد محمد فوزى محمد  | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

42|394 بــــينى|هيم |بــــر|لعظيم |مه عبــــد |س| |مه لشر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

364578 تـــ عل ء محمد عىل عيس|ني  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

3|4|22 ى محمد|محمود محمد  مي  ى شمس|تـــج ره عي 

7o9398 ل|لش|حمد |هيم محمد |بــــر|حمد |هيم |بــــر| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7o2oo5 لسيد|هيم عىل |بــــر|ح |مه صل|س| ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

4o553 لس كرم حكيم ميل د|كي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

286692 رح|لق|محمود محمد نجيبــــ سعد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9|47|6 لحفيظ  |ن عبــــد|لحفيظ عثــــم|ن عبــــد|نوره سيوط|حقوق 

8oo6o2 نور سيد محمد هوي ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

644774 لبــــشبــــيسر|لمنعم محمد |مروه محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|45945 ف محمد عبــــد |ء |شيم ح|لفتـــ|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

752269 لسعود|بــــو |حمد |محمد | بــــسنتـــ رض زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

324o55 لعظيم|ل عبــــد|لد جم|حمد خ| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

5o2o7| لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|م |حمد س| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

32o943 لمنعم محمد|بــــ عبــــد|يه|محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49o4oo بــــو ذكرى|منى محمد عىل حسن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

242898 ن|لم|ن محمد س|محمد سليم ن|بــــ حلو|د|

839|49 ى|بــــسمله ن دي سيد حسي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

5||387 وى|لمعد|حمد محمد حسبــــو زىكي | سكندريه|ل|طبــــ 

|54|2 ن|در عثــــم|لق|لسيد عبــــد|د |محمد عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o4|7o حمد يوسف|لسيد |دل |ميشتـــ ع إلسكندريتـــ |تـــمريض 

7o9359 لمرىسي|لفتـــوح |بــــو |دل محمد |محمد ع ط|بــــ دمي|د|

5|6933 سم|لسيد ق|رحمه عىل  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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9o5|93 حمد |لسيد محمد |محمد  ج|بــــ سوه|د|

|35474 ح|لفتـــ|رق عبــــد |ره محمد ط|س  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

8544o9 يد نصيف|مفدي رؤوف ع ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

33|667 لعظيم محمد عىل|لدين عبــــد|م |حمد محمدحس|
ى  حسي 

|حقوق بــــنه

648925 تـــ جرجس|لشح| |حن| بــــول سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|675o درس |م عدل تـــ|بــــر|بــــيشوى  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

9|22o2 دى |له|حمد عبــــد|عيل محمد |سم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

792452 لرحمن خليل|هيم عبــــد |بــــر|حمد |ح |صل ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

6986o7 لبــــرم|هدى عمرو محمد محمد  ى شمس طبــــ عي 

8587|o مروه عىلي حسن محمد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

628668 حمد|عيل |سم|حمد |مد |جر ح|ه ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

9255|o   |لحليم ح|د عبــــد|عم
ى
فظ دسوق ج|تـــربــــيتـــ سوه

92548| ى  |طف فريد بــــش|م ع|هش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8569|6 حمد|ف عىلي |محمد طر ي|صيدلتـــ 
|لمنى

5o992 د وهبــــه|ل فؤ|جرجس كم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

626738 نور غنيم|تـــه فتـــىح |جر شح|ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6||524 عيل|سم|ن |م بــــدر|م عص|ريه |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

32||6o بــــ بــــكر|لوه|حمد عبــــد|بــــ |لوه|عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

737|5 لرحيم|حد عبــــد|لو|مصطفى محمود عبــــد ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

6965o6 وى|لعل|هلل |محمد عبــــد | دين لمنصوره|هندستـــ 

57468 ه ف ى|حمد |روق |ني  مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|233o8 ف محمد |يوسف  حمد|رسر ى شمس هندستـــ عي 

485238 ن|لسيد رضو|ن |فرحه محمد رضو سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

55742 حمد محمد|حمد شكرى | ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

4888|9 لمعىط|لرحمن عبــــد |حمد عبــــد |عمرو  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2294o| لمهدى|حمد |لسعيد | |لي|د ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

227247 ن|لمطلبــــ محمد سليم|ح عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

786887 م شملول|رق مسلم إم|ط| رويد ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

33327o لبــــربــــري|د |زق ج|لر|جر ممدوح عبــــد|ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|
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5oo235 زع|د منصور ف|لجو|هيم عبــــد|بــــر|فوزى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o9|67 حسن محمد عىلي عىلي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4o56o م يونس محمود|محمد عص لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|35o43 لدين سيد محمد سيد|ء |محمد عل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

||9462 لتـــ|حمد فض|حمد محمود |سلىم  ى شمس حقوق عي 

324|98 لمعز خليل|لؤي طه سعد عبــــد ن|حقوق حلو

33o37o ي|ر
لقوى|هيم عبــــد|بــــر|بــــدين |لع|زين | ئى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

5||274 بــــو يونس|لعزيز |ن عبــــد |محمود رمض سكندريه|ل|صيدله 

286427 هلل|يحن  محمد محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

342o2 سط|لبــــ|ئى رفعتـــ عبــــد |حمد ه| ى شمس|تـــج ره عي 

7|7277 مه هيكل|مه سل|لسعيد سل|لرحمن |عبــــد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

498oo2 ن محمد أحمد مرشدى|يم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

5|89o| زق|لر|لمجد عبــــد|محمد عبــــده أبــــو | ر|ي تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

225|3| يل عطيه|مر سيد ن|سلىم ع دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

9|7432 لرحيم محمد  |ل عبــــد|د جم|جه ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

885377 دل عزبــــ جلبــــى |ع| رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4783|o عيل يوسف|سم|عيل محمد |سم|ديمتـــ  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

899oo8 ه عبــــد لحق |د |لرحمن ج|رص عبــــد|لن|ني  ج|ره سوه|تـــج

343o2 سعد حطبــــه|لرحمن حمدى |عبــــد  لفيوم|هندستـــ 

2|7529 ى|ل ش|ئى محمود جل|حمد محمد ه| هي  هره|لق|طبــــ 

235848 وق سيد حسن عبــــد هلل|رسر ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|75528 ه مني  محمد عىلي ني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

42696 جه|لخو|ن مرىس |ئل رمض|حمد و| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

4o5o7o حمد عفيفى|مهند محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|498| ن ي عبــــد|ه| مي 
لملك يوسف|ئى ي|علوم 

|لمنى

76997o ود|لمولي د|لعزيز عبــــد |ء عبــــد |دع ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

64679o ي جم|أم
حمد محمود محمد|ل |ئى ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

57232 س|ن عصمتـــ عىلي عبــــ|يم| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

6o||48 ى صبــــىح عطيه ف|ي يد|سمي  |بــــ طنط|د|

6|8|o7 ى ن|قوتـــ عثــــم|ن حسن محمد ي|في  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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76o249 لرحمن فرج عبــــده محمد|عبــــد  ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

882923 د  |لجو|حمد صبــــرى عبــــد|منى  لمنصوره|حقوق 

7o7o42 لحبــــسر|حمدى عىل فتـــىح عىل  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

37o454 هيم|بــــر|حمد حسن |يد |رتـــ ع|س ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

3|o84 كر|هيم ش|بــــر|رص |يه ن| هره|لق|بــــ |د|

246673 هيم سليم|بــــر|عمر محمد محمود  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

532|5 جر فرج محمد محمد|ه صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

4763|o لس نبــــيل تـــ مر ذىكي تـــوفيق|كي  سكندريه|ل|ره |تـــج

||959| ى |ي عيل|سم|لعظيم |حمد عبــــد |سمي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|33775 لحميد|مد عبــــد |حمد ح|ء |عىلي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|4o579 ى بــــطرس مني  فهىمي قلدس| مي  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

498o6 بــــو رسيع|لرؤف |دل عبــــد |ء ع|سم| ن|حقوق حلو

6o6798 هر|ر ز|لستـــ|م عبــــد |محمود هش لشيخ|هندستـــ كفر 

69577o ىط|لدمي|لمجيد |لعوضى عبــــد |لعوضى |م |حس لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|6o295 ي | ي عىلي|حمد |لزهي  لزهي  ى شمس هندستـــ عي 

49o768 ي
مصطفى رجبــــ محمد سعيد| دئى ي |

سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|23594 عيل عىل|سم|مريم وليد محمد  ن|فنون جميله فنون حلو

9|944o |  رس عنتـــر حن|يوسف ي ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|64794 هيم محمد|بــــر|ن |هند شعبــــ هره|لق|ره |تـــج

5264o| ى حم|ي لح|د محمد ص|سي  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

493|26 رى|لغف|محمد سعد مرصي سنوىسي خليل  بــــ دمنهور|د|

24|2oo غبــــ|ديبــــ ر|صموئيل جميل  هره|لق|حقوق 

6o2443 |ر محمد محمد زكري|من لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

36|||7 وق ع طف محمد فتـــىح زينهم|رسر |تـــمريض بــــنه

7o|459 يف|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|ريم محمد  لشر زيق|لزق|بــــ |د|

436o|o لسمدوئى|نيس |لحميد |عبــــد| ند سكندريه|ل|صيدله 

22o342  |حمد عىل |محمد 
ى
ئى|لسود|لدسوق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|54|72 لم|لغنى س|لمحسن عبــــد |مصطفى عبــــد  ن|علوم حلو

764o36 غ|لصبــــ|حمد مصطفى |ن مجدى |يم| ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

86497 يتـــ محمد|م طرف|محمد هش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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485|99 لرسول|د عبــــد |د محمد محمد فؤ|فؤ| دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|3785 حمد|هلل محمد |حمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

824668 هيم|بــــر|م |لسل|يمن عبــــد|حمد | لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

762369 مي |ل|لسيد محمد |لسيد |محمد عبــــده  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

898|9o ل |رق محمد كم|حمد ط| |ج طبــــيع قن|عل

247884 ر|لنج|لمنعم محمد |ن حمدى عبــــد|يم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|55|o4 لسميع|مد عبــــد |حمد ح|ندى  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|6o4|8 حمد محمد|حمد محمد |محمد  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

576|9 هيم عىل|بــــر|مدحتـــ | نه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

339959 لسيد محمد|ن طلعتـــ حسنى |يم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

877979 ن سعد محمد محمد  |نوره ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

426647 م|بــــ محمد عز|لتـــو|هيم عبــــد |بــــر|ئشتـــ |ع سكندريه|ل|بــــ |د|

63823 ن مرىس|رس محمد عثــــم|لدين ي|عز ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

6|9398 حمد|طر محمود |طر خ|هلل خ|عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

|377|| م محسن محمد موىس|لرحمن هش|عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

629659 لمطلبــــ عطيه|مل عبــــد|يمنى ك زيق|لزق|طبــــ 

444|76 زى|دي حج|له|لعزيز عبــــد|محمد زىك عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

8656o| هيم محمود|بــــر|ن محمود |يم| ي للفن|
|دق قن|لفنى

4|652 حمد محمد|لنبــــى |جر محمود عبــــد |ه ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

698984 هيم|بــــر|لبــــيىل |مصطفى محمد مصطفى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2248o2 لحميد|لحميد فتـــىح عبــــد|م عبــــد|حس ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6o8||6 بــــو جبــــه|هلل درويش |طمه عبــــد |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

43|648 ر|لج|بــــو |شم مصطفى |مد ه|محمود ح |صيدله طنط

334o4| ى سحق|سحق فضل | |مي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

763489 تـــتـــ|هد شح|لسعيد مج|م |ل حس|من ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

68856o لمرىس محمود|ندى صبــــىح  لمنصوره|نوعيتـــ 

97753 ي عبــــد |ء عبــــد |شيم
لغنى|بــــ عبــــد |لتـــو|لغنى لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

26o757 صوري|لدن|عىل محمد | نور ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

68o7|8 لسيد|لمتـــول |لمتـــول محمد |لسيد |سمر  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|52455 ود عىل|حمد د|ء |سم| هره|لق|حقوق 
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89264 حمد محمد|حمد |هدير محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

699372 |عيل حسن |سم|عيل |سم|لرحمن |عبــــد 
وى|لشن

لمنصوره|صيدله 

82|4| لعزيز|نور عبــــد |بــــ رفعتـــ |رح ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

688842 لح عىل|بــــوص|ج |بــــوفر|ل |محمود جم لمنصوره|ره |تـــج

6484o5 م|لش|م محمد |لسل|عبــــد| محمد زكري ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

525253 لسيد محمد مصطفى|حمد |منى محمد  سيوط|بــــ |د|

2462o7 هلل|رق فتـــىح عبــــد|فتـــىح ط ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

3446o6 ىسر|لبــــر|هلل |لح عبــــد|ص| ء ذكري|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

288|3o لحفيظ|محمد عصمتـــ عىل عبــــد لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

646|94 لدين حسن|هيم نرص |بــــر|ن |يم| سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

348398 لوكيل|ضىح مجدي محمد فهىم  سيه|نوعيتـــ عبــــ

2375o8 حد|لو|لمقصود عبــــد|م عبــــد|ر حس|من لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

22|||| ملك مدحتـــ سيد سيد خليفه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

629|7o ى |ن ي|يم| هيم|بــــر|رس حسي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|52577 لرحمن عزبــــ|يه محمد عبــــد | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

39o69 ر|ر حنفى محمود صف|من ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

44|244 لجميل|محمد صبــــرى عىل محمد  ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

5|3858 حمد|لمنعم |عمرو محمد عبــــد عه دمنهور|زر

2398o2 ي
شم|هيم ه|بــــر|محمد | دئى د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

82|959 لرحيم|ن عبــــد|خلود محمد عمر ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

5|o736 م مجىل|لسل|بــــر عبــــد |يوسف ج |حقوق طنط

2595|3 لمجيد قطبــــ|م عبــــد|ء عص|ل| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8o7855 ي|صف
ء رجبــــ محمود قرئى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

9o4455 ن محمد مندور |يوسف شعبــــ ج|طبــــ سوه

44|93  |لسل|سعيد سمي  عبــــد 
ى
لخول|م دسوق هره|لق|ره |تـــج

49634| عيل|سم|د كريم |لجو|ن عبــــد|ن رمض|رو |ره طنط|تـــج

6o792| عبــــي  محمد حلىم بــــربــــر |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

475945 ل محمد|لع|لحمد عبــــد|بــــو|هلل عىل |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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2274|9 محمد حسن محمد حسن عىلي ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

336329 زي|ح حج|لفتـــ|رتـــ حسن عبــــد|س |طبــــ بــــيطرى بــــنه

69989o د محمد|لسيد رش|محمد  ي منش. تـــ.ك
تـــ بــــحريه بــــور سعيد|فنى

34o6|o شم|متـــ محمد محمود ه|س|محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

24o585 سلىم وليد عىل محمد عىل كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

867644 ل|حمد جل|محمد محمود  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7|236 لكريم|ن عبــــد |لنبــــى سليم|حمدى عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22279 طر|حمد خ|لدين |ل |حمد محمد جم|عمر  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

854544 ه محمد متـــولي محمد|جي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

7|5968 هلل فضل محمد فضل نده|حمد عبــــد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

85765 حمد عىل فكرى عىل| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

833875 ش|م محمد |بــــتـــس| د|كر محمود ج|لشهي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

6o473 حمد محمد|رص |حمد ن| طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

4oo7o8 تـــبــــ حموده|يز ر|تـــبــــ ف|ر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

78994o ي
محمد عىل محمد| دئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

67839o ي|رس محمد سعد |هلل ي|منه 
لزينى ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |

منصورتـــ

69o86o حمد|لسيد سيد |ده |ء حم|دع لمنصورتـــ |تـــمريض 

6373o2 ر|لنج|م |لتـــه|مصطفى محمود محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

759773 ه  روق|حمد محمد ف|ني  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

|45437 لفرس|لحميد |لسيد عبــــد |لد |خ ن|تـــربــــيتـــ حلو

639925 حمد|حمد محمد محمد سيد |لد |مي خ زيق|لزق|نوعيتـــ 

||8722 ن|حمد رمض|لنمس |لحليم |مر عبــــد |عمر ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9oo557 مل محمد عىل محمود | ج|بــــ سوه|د|

77624 لسيد|ل |لد جل|هدى خ |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

7o7468 هيم|بــــر|حمد محمد |هر |كريمه م لمنصوره|حقوق 

|74343 لدين عىل محمود|ء |عىل عل ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

495985 أمل عىل مسعد عىلي عطيتـــ ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

||7486 ى خ لد حسن محمد شلبــــى|حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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755287 عيل محمد|سم|عيل |سم|حمد |سلىم  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

75846 ر|لستـــ|لرحمن بــــدوى عطيه عبــــد|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8535o2 هلل|رق محمد عبــــد|ء ط|ل| زيق|لزق|حقوق 

499855  حربــــي عىلي |س
ى مه|لمي  لشر تـــربــــيتـــ دمنهور

433226 لمنعم|مل منصور عبــــد |حمد ك|ئشه |ع |تـــربــــيتـــ طنط

877o3| ىط  |لسنبــــ|حمد محمد عىل |د |يه عم| سيوط|علوم 

4|2225 لحلوج |لجليل |جد عبــــد|حسن م |حقوق طنط

447822 صم خميس حسن محمود|ع| ر|ي سكندريه|ل|بــــ |د|

62o79 ن|محمد حمدي رجبــــ سليم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4327o5 ن ء عزمي سليم|عل| مي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|78326 يه رفعتـــ فتـــىحي فهىمي| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

899484 لمطلبــــ محمد مسعود |محمد عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

886986 رك |دى سيد مبــــ|ن ن|نوره سيوط|علوم 

8o565| لىحي|لفتـــوح عبــــد|بــــو|حمد |زينبــــ  ي|بــــ |د|
|لمنى

8|5642 ي | مه
هيم|بــــر|عيسي بــــسيوئى حقوق بــــنى سويف

48o765 ى  لمجد|بــــو|لسيد |قوتـــ |عيل ي|سم|بــــشر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

493|78 محمود عبــــدربــــه عمر حمزه عبــــدربــــه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6962| لحميد محمد|طمه محمد عبــــد |ف سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

7o8455 لسيد|ن ربــــيع محمد |رو لمنصوره|ره |تـــج

6|269o ن|ن محمود عطيه محمود سليم|رو | معهد فنى تـــمريض بــــنه

87|66| لدين عىلي محمد|ح |ء صل|رس| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|578|8 در|لق|منه يوسف بــــشندى عبــــد  ن|حقوق حلو

252|64 ين فرج عبــــد عر|لش|لحميد فرج |شي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

236995 هلل محمد|لعزيز عبــــد|ل عبــــد|مريم جم ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5|7539 ئى|للق|لسعيد محمد |ئى |بــــسمه ه سكندريه|ل|صيدله 

497886 ي حمد|لحص|م محمد |لسل|ده عبــــد |مي
ى
ن|ق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7766o7 لغنى سعد سعيد|حمد عبــــد |ء |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

9o|852 دل محمود محمد |حمد ع| ج|طبــــ سوه

676648 حمد|لسعيد |ء محمد محمد |رس| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|7o5 مريم ممدوح جميل يسي ي|هندستـــ 
|لمنى
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639o47 لسيد|زق |لر|مل عبــــد|ل ك|د جم|زي زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6767o5 زق|لر|ء محسن منصور عبــــد |رس| لمنصوره|بــــ |د|

333744 لسيد|لسيد فكرى |محمد  لمنصوره|حقوق 

649252 ن|لسيد محمد محمد سليم|حمد |  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

75726| لسيد حسن|محمد محمد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

85692| ي ص
دي محمد|بــــر ن|مصطفى ي|عه |زر

|لمنى

679839 ن|ذل كيو|لش|يىح محمد جمعه  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

248298 شنبــــ| لعل|بــــو |غدير فوزى محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

248696 وى|لعشم|لعظيم |ل عىل عبــــد |هدى بــــل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

84999 لصمد|محمود بــــكر رجبــــ عبــــد  ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

257936 س|لنح|دى |له|حمد مجدى عبــــد|عمر  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

678774 ىس|لعبــــ|لحميد |محمد عبــــد | صف لمنصوره|ره |تـــج

26939 حد|لو|منيه محمد فتـــىحي عبــــد | ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

883639 بــــتـــ ملك |د خليل ثــــ|ميل سيوط|ره |تـــج

8|34|5 سحق|لح |مح ص|كريم س ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

92oo5| هيم  |بــــر|حمد فضل |ندى  لمنصوره|حقوق 

699|45 ى عبــــد |نوره لحنبــــىل|ح |لفتـــ|ن حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5||62o ن سليم|حمد رمض|لد سعيد |خ سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|76|69 ن ى | مي  دق|هيم ص|بــــر|خي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

432379 ي|بــــيل بــــتـــ عطيه  رصبــــمون|ثــــروتـــ ثــــ| ج  |نوعيتـــ طنط

|645|4 لمعبــــود|لد فكرى عبــــد |شكرى خ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

863|o4 ي حسن
ي خميس مصطفى

مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

49o635 ر|هلل صف|ن عبــــد |هر شعبــــ|م| رن سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

373227 ر محمد|نور محمد مختـــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|9339 هر عويس|يوسف محمد م لفيوم|هندستـــ 

33226 ى|لسل|بــــر عبــــد |هند ج م عسكر حسني  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

495777 س عىل|لد حلىمي حو|أحمد خ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

24o833 لرحمن|لدين محمد عبــــد|م |سعيد عص هره|لق|بــــ |د|

5288o| هيم رفعتـــ محمد بــــكر|بــــر|محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 
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6999o9 محمد يوسف محمد يوسف لمنصوره|بــــ |د|

773989 ئيل|ح ميخ|حمدى صحص| دون|م ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

84o263 لسعدي محمد|ج |ثــــروتـــ حج ن|سو|بــــ |د|

478|56 لم|لم عىل س|مد س|ء ح|شيم سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

2|7377 بــــ محمود|لوه|رق عبــــد|هلل ط|منه  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|7377 بــــر سيد عىل |محمد ج سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o|4o2 لغنى محمد|محمد محمود عبــــد سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

9|6284 لرحمن خلف عىل محمد  |عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

437774 ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|حمد |د |ء عم|ل| ط|معتـــ دمي|علوم ج

364|5 حمد|م محمد محمد |حس هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|38453 ه محمد ك| زق محمد|لر|مل عبــــد |مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8559|9 حمد|محمود عىلي محمد  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

2432o5 ح|لفتـــ|حمد محمد عبــــد|ريم  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

43593| ى |رس أبــــو |لح|حمد |ن |يم| ن|للبــــ|لعني  سكندريه|ل|علوم 

|37|33 ل|لع|س عبــــد |م عبــــ|لسل|زم عبــــد |ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|2|99 طه|د محمود فهيم خبــــ|محمد عم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

3|2324 ي|حمد |عمرو مجدي فتـــىحي 
ى
لدق |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|269o5 ف محمد فتـــىح ق|محمد محمد  بــــيل|رسر ن|هندستـــ حلو

23o7|6 ن|لمجيد صبــــرى محمد عثــــم|يوسف عبــــد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

265342 ن محمد|يوسف محمد محمود سليم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

635699 تـــ عىلي|بــــ عىلي بــــرك|رح قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

847o2 ن|رص محمد عثــــم|ن ن|يم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

49294o لس ن ى نقول|كي  يوسف| رص بــــشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

||9797 هلل|تـــه سعد|بــــيشوى سعد شح ى شمس هندستـــ عي 

422oo6 حون|لمنعم عوض ط|ح عبــــد |يتـــ صل| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6994o3 عيل|سم|عيل ربــــيع |سم|د |جه لمنصوره|طبــــ 

3682|2 خلود سمي  سيد لبــــيبــــ منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

899265  عىلي 
ى محمد عىل حسي  ج|ره سوه|تـــج

4|258| هيم جوده|بــــر|لحميد |دل عبــــد |سهيله ع |تـــربــــيتـــ طنط

887692  |ط
ى
 فرغىل دسوق

ى
رق دسوق سيوط|طبــــ بــــيطرى 
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3|258 للطيف|رتـــ عزتـــ رجبــــ عبــــد |س ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

462548 عمرو يوسف طه يوسف عىل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6772|5 دق عبــــد|م ص|لسل|م عبــــد |لرحمن عص|عبــــد 
لرحمن |

لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

5o6777 ي|آيه ه
ي رجبــــ بــــسيوئى

ئى لشيخ|عه كفر |زر

686452 هيم محمد غيثــــ|بــــر|حمد وليد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

425254 وى|لبــــر|ندي مصطفى محمد حلىم  ى شمس| لسن عي 

|27||4 لدين محمد|ء محمد سعد|لزهر|طمتـــ |ف ى شمس هندستـــ عي 

493o6| بــــر جمعه محمد حسن|سعيد ص بــــ دمنهور|د|

4|2834 هلل حسن فتـــىحي خليل جبــــره|منه  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

632764 حمد مهدى|ح |ن صل|مريه زيق|لزق|نوعيتـــ 

822746 ن|ن فهىمي عثــــم|ء عثــــم|عل ي|هندستـــ 
|لمنى

9oo234 لغنى |ضى عبــــد|لر|ذ عىل عبــــد|مع سيوط|صيدلتـــ 

896786 رون محمد  |م ه|ره هش|س ج|صيدلتـــ سوه

352948 لعزيز محمد|لعزيز مجدى عبــــد|عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

893595 ى |مه عىل محمود حس|س| ني  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

878664 لرحمن |طف عىل عبــــد|عمر ع سيوط|حقوق 

6o7373 ى  حمد عجينه|ندى حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

769495 عيل|سم|حمد محمود محمد |كريم  لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

|572|4 ش|لدمرد|وليد محمد | دين ن|بــــ حلو|د|

25o587 ى|بــــر|لسيد مليىح  |م |ريه هيم حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

676588 دق|مل ص|ن محمد ك|نور ي|هندستـــ 
|لمنى

8567|o بــــتـــ يوسف|يمن فيلبــــس ثــــ| ي|بــــ |د|
|لمنى

4||455 وى|لسمل|ر |لستـــ|طف عبــــد |حمد ع| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2458|2 لصعيدى|رى |لبــــ|مه عبــــد|س|محمد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

239858 لىح عطيفى|لؤى محمد عبــــد ى شمس| لسن عي 

|53883 لغنى عبــــده|يمن مني  عبــــد |حمد | تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

426677 لسيد عىلي|دين حمدي محمود|ن سكندريه|ل|طبــــ 

438585 هلل| |لرحيم عط|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|يمن | لشيخ|بــــ كفر |د|

823482 حمد محمد|ل |حبــــيبــــه جم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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5357|| ي|لخر|محمد سعد محمد محمد 
ىسر إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |

رتـــ|لإلد

2375|9 حمد محمد|جر ربــــيع |ه ن|بــــ حلو|د|

498|78 لحميد عسل|روى نزيه عبــــد| سكندريه|ل|نوعيتـــ 

498742 وى|لهلبــــ|حمد |ن |ء شعبــــ|سم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o429| لجمل|وليم جورج وليم جرجس  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

68|87o م مسعد عىل فوزى|مل عص| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

34774| لس ه  سمي  فهىم حن|كي 
|ئى ى شمس|تـــج ره عي 

67996| ز|لبــــ|هلل |لرحيم عبــــد |لسعيد محمد عبــــد |يه | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8|93|8 ي محمد |
عيل|سم|يه مصطفى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

885534 ن  |ن محمد رضو|جر رضو|ه سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

829785 ئيل|مر ميخ|كرم ك| بــــول دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

6374o8  محمد عبــــيد|لحص|محمد مصطفى 
ى
ق زيق|لزق|هندستـــ 

848o44 رص محمد ضوي|ء ن|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

433936 حمد|بــــو|لنبــــى |ن عبــــد|ندى عىل رمض |بــــ طنط|د|

533237 ئيل|دل عزيز بــــقطر ميخ|ع| ري|م سكندريه|ل|حقوق 

783635 لمجيد محمد|هلل محمود جمعه عبــــد|عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

4474|4 ى حبــــيبــــ ميخ ئيل|مريم محبــــ بــــشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

676466 |لسق|ن |لمتـــول محمد رمض|هدير  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

5o3|92 س حسن|فظ عبــــ|بــــر فتـــىحي ح|مريم ج سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

422|9 ي عبــــد |ء ع|ول لرؤف|دل يحن  ى شمس|د| بــــ عي 

|4|4|9 حمد|لكريم |حمد حسنى عبــــد | عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

327858 لشوربــــىح |عيل محمد |سم|م |عمر س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

75|98o حمد|ىطي |لع|د عبــــد |طف رش|ن ع|ريو زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

638o87 هيم|ء مؤمن مصطفى محمد إبــــر|حسن ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

693398 ن حمد|لسيد |حمد |ح |صل| مي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

48oo68 هيم|بــــر|يوسف محمد محمد خميس  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

56o75 حمد فوزى منصور محمد| ره بــــنى سويف|تـــج

896469 ء ربــــيع محمد طه  |ل| ج|بــــ سوه|د|

Thursday, September 6, 2018 Page 10123 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7o7963 ين فهىم حسن فهىم  حمد|شي  لمنصوره|ره |تـــج

|46oo ى محمود خليل  لحرصى|محمد حسي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

33|283 ندى طلعتـــ جوده فرج عىلي |بــــ بــــنه|د|

762o47 ى |ورده رمض حمد|ن حسي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

443646 ح بــــدر|لفتـــ|يه مصطفى رشدى عبــــد| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

75|267 حمد حسن|سهيله سيد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

448574 يد|لحميد ز|لحميد عبــــد|يوسف عبــــد |ره طنط|تـــج

4o858o ى نعينع|لحس|هيم |بــــر|ح |سم ني  |بــــ طنط|د|

492397 ده|وليد عيد عطيه عبــــده بــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

476352 لرحمن مصطفى|م عبــــد|دى عص|ش لشيخ|ره كفر |تـــج

5o6849 يف |ه لسيد|لسيد محمد|جر رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

5o|666 لرحيم|بــــتـــ عبــــد |رون ثــــ|جر ه|ه سكندريه|ل|بــــ |د|

8o87o5 مفضل خليفه| محمود رض ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

6o68|2 حون|هلل ط|د عبــــد |يوسف محمد فؤ تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

753|o3 يف  دق|عيل ص|سم|محمد رسر تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

8826o8   |لش|ن محمد عبــــد|ورده رمض
ى
ق ي صىح 

سيوط|معهد فنى

5438|7 رك|لحليم مبــــ|دل محمد حلىم عبــــد|عمر ع ره دمنهور|تـــج

6932o3 شور|م حسن ع|لسل|حمد محمد عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ 

5o96o6 لرؤف عقيله|محمود غريبــــ نصيبــــ عبــــد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

3|762 ى|محمد محمد محمد محمد حسن  ى لعجي  هره|لق|ره |تـــج

85o599 م محمد|حمد عل|م |هش ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

5o5664 ى هيم|بــــر|جرجس لمعي لبــــيبــــ | مي  سكندريه|ل|طبــــ 

64|45o لربــــ|د |م ج|لسل|محمود محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

54|358 للطيف|م حسن موىس حميده عبــــد|حس عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4833|o هيم|بــــر|هلل محمد خميس محمد |منه  سكندريه|ل|بــــ |د|

229782 م|م|م فوزى |م|محمد  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

||8|85 ى رفيق م هر نجيبــــ|شي  ى شمس|د| بــــ عي 

|66667 م مصطفى يىح فهىم|حمد هش|سلىم  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o548o ي محمد|ن خلف ن|يم| ج  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى
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84224o هلل|حمد عبــــد|هلل |حمد عبــــد| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

268993 ه حس| م حسنى محمود|مي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

9o6693 حمد حسن |يه محمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

675267 بــــينى حطبــــ|هيم |بــــر|حمد |محمد  لشر لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

|42624 رس بــــركتـــ عوض|ي| ر|ي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|7277o حمد|ر سيد |سيد نص ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

477o3o هيم|بــــر|محمد عىل محمد | هل سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

5|6789 خيتـــى|لشبــــر| |ء يحن  زكري|رس| طبــــ بــــيطرى دمنهور

|6o496 بــــيمن بــــطرس بــــهيج خليل ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

5459o6 هيم|بــــر|ن |سميحه عىل شعبــــ سكندريه|ل|حقوق 

642||8 لرحمن|مصطفى محمود محمد عبــــد زيق|لزق|حقوق 

886363 ج |ده عىل فر|محمود حم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28|7|6 ى عبــــد شد|لح ر|للطيف ص|محمود حسي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

258o|9 ن|لمنصف علو|ل عبــــد|محمد جم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

63o845 ف | عيل مهدى|سم|حمد |رسر | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7oo428  سمي  عبــــد |ه
للطيف عطيتـــ|ئى لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

||9|44 در خليل عريشه|لق|ن عبــــد |جنه رمض ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

8o4|56 يوسف نبــــيل يوسف ضبــــيع ي|هندستـــ 
|لمنى

25987 ى|ن| نور ج  موىس حني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4253o9 نور حسن محمد حسن مندور لشيخ|بــــ كفر |د|

9234o4 حمد  |حمد حسن |حسن  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

49|979 م|لسيد مصطفى محمد عل|نوره  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2353o4 رى|لبــــ|رس محمد رأفتـــ عبــــد|حمد ي| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

||52|3 ي
م|لتـــه|حمد |وجيه | دئى ى شمس حقوق عي 

8|oo92 حمد محمد|ل |مريم محمد جل ي|بــــ |د|
|لمنى

79||59 لد محمد عىل|ء خ|حسن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

52|2|2 لسعود|عيل زىك أبــــو|ء إسم|نجل عه دمنهور|زر

684458 لرحمن|مصطفى سعد فهيم عبــــد  لمنصوره|طبــــ 
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86|734 ن|ل تـــرىكي رضو|م جم|عص دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|4o556 لنور|بــــو |م سعد بــــدر |سعد هش ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5o87|2 حمد مندور خرصى|حمد |مندور  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

5|834o لمطلبــــ ونس|حمد عبــــد |هبــــتـــ محمد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

462|85 ل|للطيف عىل غز|لدين عبــــد |م |ء عص|رس| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|25| ئى|محمود عمر محمد جيل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

899||| حمد  |سط |لبــــ|ف عبــــد|م خل|ريه ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4273o8 عيل محمد|سم|ز |ء ممتـــ|شيم سكندريه|ل|بــــ |د|

3525o| لد محمد حمزتـــ|محمد خ ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

782|95 ن|رص حسن سليم|ء ن|لزهر|طمه |ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

684|25 ر|لنج|د محرم زىك |شهد عم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

498824 ء مصطفى فتـــح محجوبــــ|عىلي تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|46267 حمد محمد|مصطفى | ن|ر هره|لق|ره |تـــج

482964 لنبــــي حسن عىلي|ر محمد عبــــد |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

425244 يوسف محمد يوسف| رودين سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|54369 ي
لدين محمد ذىك|ء |كريم ضى ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 

تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

686388 لنبــــى محمد|لسيد محمدطلعتـــ عبــــد |محمود  لمنصوره|صيدله 

792493 هيم محمد|هيم إبــــر|بــــر|لحميد |فتـــىح عبــــد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

4376o| هيم عمرو|بــــر|أحمد محمد محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|3546| لسميع|منيه فوزى محمد عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

64347o شم|ج ه|م سمي  صبــــ|هش ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

534582 لسيد درويش|يش درويش  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

349595 ي محمد سيد جنديتـــ|يم|
ن حسنى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4o738 ي عبــــد|لفتـــ|عبــــد ن|لمهيمن شوم|ح يحن  هرتـــ |لق|تـــمريض 

2o588 بــــر زىك|لد ص|لرحمن خ|عبــــد  هره|لق|حقوق 

44|oo ض|ح عويس ري|سيف صل ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|7|65o ق جرجس|سح|نىح  يعقوبــــ | لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

49542| هلل|د حمدي محمود سعد |صم عم|ع تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش
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323492 ى محمد حسن بــــدوى عوض حني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

56492 هيم محمد|بــــر|لرحمن خلف |عبــــد ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

765797 لرحمن|د عيد عبــــد|لسيد فؤ|مريم  ره بــــور سعيد|تـــج

836435 رص محمد موىسي|لن|ميمه عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

2544|2 نم|د غ|حمد فؤ|يمن |مروه  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

5|4o3 ي
ل محمد|متـــ جل|سل| دئى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

9o6433 ي
هيم |بــــر|طف |د ع|عم| دئى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

7o4982 ق|حمد |حمد محمد طه |لسيد | وى|لشر لمنصوره|هندستـــ 

84|837 ء حسن عىلي حسن|رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7o7535 ى ه|ي لسيد|ئى محمود عىل |سمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

83|775 بــــرهيم|لد محمد عىلي |خ ج|بــــ سوه|د|

637|56 ف عىل | رودين لنجدى|أرسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3562o8 نيس غريبــــ|محمود محسن محمود  |طبــــ بــــنه

69674| رص محمود شكرى محمود عيد|لن|خلود عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

|5|293 حمد|د |لجو|بــــ عبــــد |يه|ر |مي هره|لق|طبــــ 

845997 ن يوسف محمدعىلي|د رمض|زي ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

546353 وى|دى سعيد محمد عىل سعد|ه ضتـــ دمنهور|علوم ري

249752 ف ع|يه | حون|مر ط|رسر شمون|نوعيتـــ 

338575 لح|ح محمد ص|لفتـــ|ء محمد عبــــد|رس| عه مشتـــهر|زر

777678 حمد فوزى محمد|در |لق|عمر عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

9232o6 دل محمود محمد |م ع ج|ره سوه|تـــج

7875o7 وزه ع ن محمد|ره حس|طف جبــــ|في  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34|559 بــــر تـــوفيق محرم|لسيد ص|محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

24o94o لم|هيم س|بــــر|حمد |رق |محمد ط رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

833854 لرحيم محمود|لوحش عبــــد|نىهي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8386o3 ي عبــــد|ن بــــدوي حج|جيه هلل|ج  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

7|2357 حمد|لسيد |تـــ |د|لس|نور |حمد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

543|89 ر|لنج|ن |ء سعيد رضو|رس| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

3324|3 ج  سعيد|لد ن|دهم خ| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

4|2598 ده|لسيد حسن حم|ء حسن |لىمي ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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|74|42 لم|دى س|له|ده عبــــد |محمد حم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|37949 رص عىل محمد|لن|ن عبــــد |مرو ى شمس|تـــج ره عي 

886678 روق محمد |ح ف|زينبــــ صل سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

2|2625 حمد عوض|هيم |بــــر|حمد |م |هش وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

52o976 بــــر|هد ج|هند جميل مج سكندريه|ل|طبــــ 

4o7739 وى|فرحه خميس محمد ششتـــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

695733 مريم يوسف محمد يوسف عبــــده لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

776489 هبــــه محمد حزقيل حزقيل عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

897544 لمعبــــود يوسف |ر عبــــد|فريد فر سيوط|ره |تـــج

|75844 لكردى|ل |يوسف سعيد محمد جل |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

49553o بــــوقفه|م فوزى محمود |سل| ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

44o385 د|دل فتـــىح عو|فتـــىح ع |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

776686 دى محمد عىل|له|رئ عبــــد |حمد ط| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69o9|4 هلل محمد محمد|ن شحتـــه عبــــد |نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

27o9|3 |هلل |حمد عبــــد |ء عزتـــ |سم|
ى
لحوق شمون|نوعيتـــ 

||96|7 د|لجو|محمود محمد محمود عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

464o9 ن محمد|ل عثــــم|مل كم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

877639 ى عبــــد| فريده رض لسميع  |حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

2852|3 د سعيد محمد|لدين عم|سيف  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

696988 لبــــرع|حمد محمد |محمد حمدى  زيق|لزق|ره |تـــج

||7636 لحليم محمود|محمد عدوى عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

766978 تـــبــــ لطفى|ئل ر|محمد و لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

844o49 محمد حسن فهىمي حسن ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

33|683 لخولي|بــــى |محمد مجدي محمد عر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

98223 عىل عىل محمد حبــــيبــــ ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|8297 ف يوسف صل|منيه | لدين|ح |رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|5o|85 مصطفى محمد منىح  عقل يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

753733 هلل محمد|م عبــــد |خديجه هش لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 
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3|636| ن|لبــــيوم نعم|دل فرج |سلىم ع ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|238o7 لسيد|لرحمن محمد |سلىم محسن عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8755|o م |لسل|لحليم عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|لحسن | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

77629| رى|در بــــند|لق|رص عبــــد |ء ن|لزهر| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

759253 حمد مصطفى|محمد محمود  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

37777 فظ|ن ح|بــــ يحن  بــــدر|رح ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

529o34 بــــو شعره|عيل |سم|مصطفى محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

428265 لحليم عيس|ر مفرح عبــــد|من |بــــ طنط|د|

834|7o هلل حميد|ري عوض |ء عم|شيم ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|8483  مصطفى عبــــد |ص
ى
للطيف رجبــــ|ق هره|لق|ج طبــــيع |عل

|5697| حمد محمد عويض|محمد  هره|لق|بــــ |د|

9o36o2 دى |ع بــــغد|ء عىل فز|عل ج|بــــ سوه|د|

694623 لسيد بــــدر|لسيد مصطفى |ره |س لمنصوره|علوم 

7o5579 محمود مجدى عوض رزق لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

33962 ى|روميس ء محمد محمود حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5396o5 لح محمد|ح ص|لد صل|ممدوح خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

37o2o6 حمد|عىل مسعد عىل  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

3|9oo6 لدين محمد|ء محمد سعد |سم| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

6o5892 لمغربــــل|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد |حمد سمي  | |ره طنط|تـــج

64833| لرحيم|تـــه عبــــد|لرحيم شح|نوره عبــــد زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|6554| تـــ|لحميد عرف|ء محمد عبــــد |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o3996 تـــتـــ|حمد محمد عىل شح|ن |مرو سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

56977 ي|ر
حمد عيس عىل| |ئى صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

63|9|5 لحميد|رس سعد عبــــد|رضوى ي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4352|| د|مه فوزى حم|ء سل|صف سكندريه|ل|بــــ |د|

36382o م سيد سيد|م حس|هش |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

265866 ى سحق صليبــــ|صليبــــ | مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

475835 |لعل|بــــو |رس حسن عىل حسن |ج سكندريه|ل|حقوق 
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769373 لمقصود|ل محمد عبــــد|محمد جم ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|54|29 لعظيم|لحينى عبــــد |محمود سيد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

478432 م|لحم|هلل |هلل عبــــد|د عبــــد|حمد عم| سكندريه|ل|حقوق 

|44697 ى ف وهبــــه خليفه| |جي  رسر هره|لق|ره |تـــج

6o9542 حمد رمزى رزق| |مه |صيدله طنط

3637|4 ن|رص وصفى شهو|لن|ريج عبــــد| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

25639o لنور بــــسخرون|نوبــــ مجدى عبــــد|بــــ| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

26745o |لرحمن |زينبــــ محمد عبــــد
ى
لمنوق ي صىح بــــنه

|معهد فنى

838276 يوسف حمدي مكرم جرجس ن|كليتـــ طبــــ أسو

8o84|6 سم مبــــروك محمد|ل ق|من بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

247296 مصطفى سعيد مصطفى هشهش لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

5oo4|  سيد عبــــد |عبــــد 
ى
لحليم|هلل شوق ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

94o4| ل|لع|ل محمد عبــــد |لع|حمد عبــــد | |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

37o527 وى محمد محمود|جر مطر|ه ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

3|6|94 حمد محمد|رتـــ سيد |س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

367354 بــــي|لخي  محمدي محمد عر|عبــــد| عل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

88o363 |  شد حن|دل ر|جورج ع دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

484978 ضيف| ريوس عبــــده لمع بــــسط|مك سكندريه|ل|حقوق 

646579 ضى|لق|حمد مصطفى |لغنى |محمد عبــــد حقوق بــــورسعيد

624482 مل|رق أحمد أحمد محمد ك|ندى ط ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

764373 عيل|سم|محمد حمدى مصطفى  ره بــــور سعيد|تـــج

4|387| لنمر|ن محمد نسيم |مرو دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

786223 ن نرص محمود أحمد عرفه|نوره عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o5562 لسيد متـــول شعيبــــ|ندى محمود  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

45o3|5 ن|لسيد سليم|لمنعم |دل عبــــد|هلل ع|عبــــد لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

679659 حمد|دى  |له|فتـــىح محمد فتـــىح عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o|7o5 وق محسن محمد تـــ لدين|ج |رسر لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4o8828 لشيخ|هيم |لسيد إبــــر|فريده سمي   |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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346|8| مر بــــدر|لسميع محمد ع|لمحسن عبــــد|ء عبــــد|عل
لدين |

ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

296o|2 مد|محمد مصطفى محمد ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o4462 ى محمود|م عمرو عبــــد  لمول حسي  زيق|لزق|طبــــ 

295945 بــــ محمد|لتـــو|محمد عىل عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

9|o574 حمد |حمد مصطفى | |مصطفى زكري ج|حقوق سوه

75o3o7 م محمد سيد محمد|هش| رن بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

267o|5 لح|لحليم ص|ء كرم عبــــد|شيم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

696778 لعيسوى|حمد |لمتـــول |محمد طه  لشيخ|بــــ كفر |د|

255486 ى|بــــشي  عك| رض شه خميس حسي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7||884 عي|لرف|هيم عىل |بــــر|هدير عىل  لمنصوره|نوعيتـــ 

349673 ل|لع|يتـــ محمد محمود عبــــد| ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

46o37o م|لسل|م مرىس عبــــد |لسل|سلىم عبــــد  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

7574| هلل|حمد عبــــد|محمد محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

634248 ىطي|لع|لسيد عبــــد |حمد |ء سعيد |سم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

56256 حمد|ن |رس عثــــم|سمر ف بــــ بــــنى سويف|د|

478738 ي محمد عبــــد |عمر محمد ط
ى
لكريم|رق دسوق ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 

تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

6|o334 ر|سهي  محمد محمد نو |بــــ طنط|د|

29|o9 ى طلبــــه|عم ر محمد حسني  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

87|48 ن|م محجوبــــ مني  سكر|حس ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|3|8o3 هدير حسنى سيد عىل ى شمس| لسن عي 

887254 د سعيد |جرجس عي| رين|م ي صىح 
سيوط|معهد فنى

5o665 ئ  عىل سيد|لط|تـــم |عىل ح طبــــ بــــنى سويف

684898 بــــى|مبــــ|هيم |بــــر|ن |محمد محمود شعبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|33947 ل كرم روبــــيل|نطونيوس كم| ى شمس|د| بــــ عي 

5||62 لعظيم طه|حمد محمد عبــــد | ي سويف
هندستـــ بــــنى

3|3o|8 وى|مصطفى رفعتـــ رجبــــ قن عه مشتـــهر|زر

|475o9 حمد محمد محمود|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5||528 لحنفى|حمد حسن محمد حسن | |عه طنط|زر

5|5|43 مل|حمد ك|ندى حسن محمود  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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24o575 م محمد مبــــروك محمد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

357384 لىحي|هر عبــــد|لظ|كريم محمد عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

479544 حمد حنفى محمود عىل|عمر  سكندريه|ل|هندستـــ 

52||59 ن|لرحمن زهر|لسيد عبــــد |لدين |ل |ن جم|نور سكندريه|ل|حقوق 

3358oo ل|ن غ|ل سليم|د غ|نتـــ عم|دمي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8|5986 حمد|لمعبــــود |بــــر عبــــد|سيده ج ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6o642o لديش|لسيد |دل |محمد ع لمنصوره|طبــــ 

27o458 ف عبــــد |محمد  حمد حويتـــ|هلل |رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

69588 لحليم|لحليم فتـــىحي عبــــد |فتـــىحي عبــــد  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

2|5653 لحليم محمد|حمد عبــــد|مريم  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9o4348 لبــــدري |لديبــــ |لد |رس خ|ف ج|بــــ سوه|د|

3|7689 ى|لو|ن عبــــد|م رمض|حس حد حسي  هره|لق|حقوق 

9|938| ى |سط عىل حس|لبــــ|ئى عبــــد|م| ني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7544|3 م|عيل محمد تـــم|سم|ء |رس| |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

777764 ف محمد فهىمي عىلي غنيم بــــ|يوسف  |ش|رسر ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

9|3o38 ف عيد | حمد يوسف |رسر ج|ره سوه|تـــج

82|853 ه سل| ن|لدهبــــ رمض|بــــو|مه |مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|3|282 د|ريمون فكرى عزيز ج ى شمس|د| بــــ عي 

623858 ه محمود محمد فتـــىح | لمني |هيم |بــــر|مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4|4658 وى|لمك|لعليم |لسيد عبــــد|ن |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

53o65o لجمل|د صبــــري رجبــــ يوسف |جه سكندريه|ل|هندستـــ 

8853|o حمد |ن |سمر محمد علو سيوط|تـــربــــيتـــ 

45||26 د|لجو|حمد حلىم عبــــد |لد |رق خ|ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5o27o2 لرحيم|حمد عبــــد|لدين محمد |ر نرص|مي سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7676o8 لح|حمد ص|هيم سلىم |بــــر|منيه | ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

32|o| ن|م مصطفى سكر|بــــوبــــكر عص| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

52484 هلل محمد|مودتـــ محمد عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

42o869 ح عجور|لفتـــ|لرحيم عبــــد|فوده عبــــد| رش لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

498456 هلل عيس|د |لسيد ج|رحمتـــ صبــــىح فتـــىح  |حقوق طنط
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|67527 لمجيد عىلي|لرسول عبــــد |محمد عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

632327 ن|لعزيز سليم|محمد عبــــد | نور زيق|لزق|علوم 

264|7 تـــه|هيم شح|بــــر|حسن سيد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|5426 ح عنبــــر|لفتـــ|بــــ عبــــد |لوه|حمد عبــــد |د |زي ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

77|442 عيل|سم|لدين |ح |محمد ثــــروتـــ صل |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

76|256 هر|لظ|بــــر عبــــد|لج|ل عبــــد|حمد كم| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

7o83o3 لمعىط|ح عبــــد |ح مصبــــ|ح صل|مصبــــ لمنصوره|هندستـــ 

|77437 محمد محمود محمد محمود تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

274|3 ح محمد|لفتـــ|نور عبــــد |ن |حن ى شمس|زر عه عي 

6oo458 وى مصطفى نجم|لشن|ندى محمود  |ره طنط|تـــج

7275o مد محمد محمد|محمد ح لفيوم|ضتـــ |علوم ري

775548 لق محمد حسن|لخ|ن عبــــد |محمود رمض لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

89o3o9 لحميد |حمد عبــــد|لمنعم |حمد عبــــد| سيوط|بــــ |د|

449546 هيم|بــــر|هلل ||محمد محمود عط ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

3|5|62 م مدبــــولي|لسل|ن عبــــد|ح رمض|لفتـــ|عبــــد ى شمس حقوق عي 

22||5 ى عطيه|منيه ط| رق حسني  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4o7|83 يل|ل محمد ط|نسمه محمد جل سكندريه|ل|حقوق 

533762 خوم جرجس|رك فريد فرج بــــ|م ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

285636 ى محمد |س دم|ره محمد حسي  ن|حقوق حلو

234335 حمد|حمد حسن |محمد  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

6|9524 لغنى محمد|لسيد عبــــد |حمد |ر |عم ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

7|5oo بــــ|لتـــو|بــــ عبــــد |لتـــو|رص عبــــد |لد ن|خ |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

35528o مون|ىط م|لع|ن محمد عبــــد|نوره |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

643o8| ى رض وى|معتـــمد مك| نرمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

67658 لمنعم محمد|لد عبــــد|عمر خ لفيوم|عه |زر

7o35|4 هلل|يمن مسعد محمود عبــــد |حمد | زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

6o5244 |لسق|حمد عىل |ريم وليد  لمنصوره|ره |تـــج
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948o8 يع|ط| ح زكري|لفتـــ|جر عبــــد |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

679|o3 لمتـــول شلبــــى|لطفى | محمد رض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|8498 ى عىل نرص عىل|ي سمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49oo23 وز ط ن عىلي|رق رمض|في  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

444294 ى|جوده عىل عىل | دين حمد حسي  سكندريه|ل|حقوق 

484587 يف صل|حمد زي| لدين|ح |د رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

683895 حمد نجيبــــ حسونه عطيه|ده |غ لمنصوره|ره |تـــج

429|39 عم|بــــون|لمؤمن محسن |ره عبــــد|سم م بــــنى سويف|إعل

327336 دل محمد محمد|ن ع|رو وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|7o97 تـــ|لىحي فرح|م محمد عبــــد |محمود عص ى شمس|تـــج ره عي 

775425 بــــر|محمد مجدى محمد ص زيق|لزق|عه |زر

7o726| لصديق حرز|لصديق عزم محمد | لمنصوره|حقوق 

92|2o2 م بــــوس |نوبــــ فكتـــور س|بــــ| ج|ره سوه|تـــج

239|o4 رى|لبــــ|دريس عبــــد|رضوى محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

53o332 لغول|هيم عىل |بــــر|سهيلتـــ  ضتـــ دمنهور|علوم ري

327435 لجمل|عىل | لعل|بــــو |يدى محمد يحن  |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

222768 حمد|مد |لد ح|عمر خ |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7|o3|o حمد فودتـــ|حمد |كرم محمد | لمنصوره|هندستـــ 

|2574| حمد|ح منصور |عمر صل ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3|9o72 ي
حسن محمد محمد| دئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

35o|o3 ح موىس|لفتـــ|لحميد عبــــد|هدير محمود عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

24o494 ى| |لي|د ف سيد حسي  رسر هره|لق|علوم 

82oo44 زق|لر|هلل محمد محمد عبــــد|منه  ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

4277o2 ى عرفه|محمد ع دل حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

54|o73 لدين|محمد سعيد محمد يوسف بــــدر  |حقوق طنط

55249 نهله ربــــيع سيد طه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

533456 ي
زى|لسيد حج|لسيد |دل |ع| دئى سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

95689 م جمعتـــ عىلي|م|م |سل| ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

|3|o|7 محمد ممدوح فتـــىح مصطفى ى شمس|زر عه عي 

827|48 ي 
حمد محفوظ محمود|يمنى ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 
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8|oo|9 لعظيم|مل عبــــد|لمنعم ك|ء عبــــد|سم| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

22789| ي
ف عىل | |دئى لسيد|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

695484 حمد|وى سيد |لطنط|لد محمد |يدى خ|ه لمنصوره|بــــ |د|

|5o662 د|لجو|م محمد محمد عبــــد |حس ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

787|o2 وى|محمد محمد قن| دين زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|2|43| رق سيد بــــيوم|جر ط|ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

44462o ي
ل|هيم غ|بــــر|هيم |بــــر|ح |صل| دئى لشيخ|بــــ كفر |د|

525766 حمد|روق محسن |ن محمد ف|مرو ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

6o3945 حمد شنبــــ|هيم |بــــر|يز |حمزه ف ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

224726 د محمود|ح مصطفى حم|وليد صل دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

84|268 ى|شيم ي حسني 
ء محمود مدئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

625982 ش|لدمرد|بــــر محمد |ن ص|محمد رمض زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|7|73 م عىل|لسل|م عىل عبــــد|لسل|عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8|7|57 ى  تـــه|سحق شح|بــــيتـــر حني  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

6o742o لسيد شلوه|محمد زينهم  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|3994 وى|لشعر|لمقصود |ء فتـــىح عبــــد |عىلي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o6624 ى خ|ي ن|لحميد سليم|لد عبــــد |سمي  لمنصوره|نوعيتـــ 

76|38| حمد|لسيد |لد |مريم خ لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

643574 لرحمن|ل عبــــد |لع|لرحمن عبــــد |حمد عبــــد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|54|42 فظ محمد|لدين محمود ح|نور  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5|6o|6 دى نرص حرحش|له|يه محمد عبــــد| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|753|4 لرحيم|لرحيم محمد عبــــد |يسه عبــــد |م ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

765o95 حمد|هلل |ن عبــــد|مه رمض|س|ن |نور لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

23438 هيم|بــــر|لنعيم |ل رجبــــ عبــــد |لرحمن جم|عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

42|255 لجيد حطيبــــه|لسيد عبــــد|د |عم لشيخ|ره كفر |تـــج

763634 يف بــــرك|لدمرد|ندى حسن  تـــ|ش رسر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

825469 بــــ|لوه|حمد عبــــد|حمد سيد | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

9|o693 حمد |ئل فول |حبــــيبــــه و ج|أللسن سوه|كليتـــ 
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452547 لحميد غلمش|هلل عطيه عبــــد|بــــ |رق عزتـــ ج|ط ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

268252 هيم درويش عبــــد|بــــر|حمد | ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

429569 لمعىط|هيم عبــــد |بــــر|هيم محمد |بــــر|عمرو  |ره طنط|تـــج

4995o ر عىل|لستـــ|رص عبــــد|طمه ن|ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

434|22 لنمر|هيم عىل |بــــر|تـــفى محمود  |علوم طنط

3|537o ء مدحتـــ عطيه عىلي|رس| ى شمس حقوق عي 

2|6698 رك رفيق رفعتـــ حبــــيبــــ|م ى شمس|تـــج ره عي 

452863 وي|لشن|حمد محمود |محمود  لشيخ|هندستـــ كفر 

|54o|2 ف ن|يوسف  يف محجوبــــ|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

537268 طر|لش|بــــر خليل محمد |لص|طمه عبــــد|ف تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

282375 ى عبــــد|هي حمد|ل |لع|م حسي  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

68o52| لمجيد|لعليم عبــــد |ع عبــــد |لرف|ء |رس| لمنصوره|حقوق 

492|4 سط|لبــــ|شور عبــــد |ميمتـــ محمد ع| لفيوم|لعلوم |ر |د

482823 لعزيز محمد|يه محمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

487969 هيم|بــــر|محمد طلبــــه محمد عىل  ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

484o28 لرسول|فظ عبــــد|زينبــــ عنتـــر ح عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

758o44 حمد|حمد محمود |محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

366|54 ف رجبــــ ه|ء |لحسن| شم|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

785974 هلل|عيل عبــــد|سم|محمود محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

28|975 ح سيد|لفتـــ|لرحمن نبــــيل عبــــد|عبــــد منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

85|3|2 ي سعد محمد محمود|م|
ئى ي صىح 

سيوط|معهد فنى

763733 هلل|لسيد عىل عبــــد |سميه محمد  تـــمريض بــــور سعيد 

859497 ي|ك بــــش|د جوزيف صدر|عم سيوط|ره |تـــج

4o55o8 بــــويوسف|دل محمود |رس ع|فرح ي سكندريه|ل|بــــ |د|

4o9o27 ق|در |لق|لرحمن عبــــد|عمرو عبــــد وى|لشر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

5|7|87 ئى|للق|لسعيد |سلىم مجدى  علوم دمنهور

834788 ي |لر|محمود ربــــيع عبــــد
ذلي|لش|ضى ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

2847|4 ن|لسيد سلط|سلىم محمد  هره|لق|حقوق 

42235| لنبــــى محمد بــــربــــش|هيم عبــــد |بــــر|ء |رس| سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

355|76 لمجد عمرى|بــــو |جميلتـــ عمرى  ى شمس|د| بــــ عي 
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695955 |زى |لحليم حج|لق عبــــد |لخ|محسن عبــــد 
ضى|لق

لمنصوره|حقوق 

|67|36 دي محمود|له|هيم عبــــد |بــــر|ن محمد |رو هره|لق|م |عل|

649223 ف محمد أحمد خرصى|نه ل أرسر | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7o472o هيم|بــــر|لرحمن محمد |م محمد عبــــد |ريه زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8|9445 ي هل
ل بــــكر|ندي مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

227|97 س|عمر كرم محمد عبــــ دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

2346|8 يوسف محمود سعد محمد عىل رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

537349 ى ن|ي ع|رص سعيد من|سمي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

682559 ز|مريم محمد طه محمود حر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

346569 لسيد|لنبــــى فرج |جر عبــــد|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

67528| محمد محمود رمزى معروف محمد ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

7o974| ن|محمد حمدى محمود محمد سليم ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

823o26 ي عثــــم|
ن محمد|مل حسنى ي|بــــ |د|

|لمنى

3|3o65 ن|يوسف يوسف علو| محمد رض ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

824565 ي|لر|حمد محمد عبــــد|هلل |عبــــد
ضى ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

326898 ن|ن فرغىل شعبــــ|منى رمض ن|حقوق حلو

785383 دى حسن|له|هيم عبــــد |بــــر|حمد | زيق|لزق|هندستـــ 

|326o8 حمد قنديل|حمد محمد |م |هي هره|لق|بــــ |د|

893o22 عيل حسن |سم|ق |لرز|محمود عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

364924 ى|محسن يون| بــــول |ن رزق مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

763298 لعجىم|لغريبــــ |هلل عىل |هبــــه  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6|8334 هيم زعتـــر|بــــر|محمد فكرى  ط|بــــ دمي|د|

85oo24 سعيد محمد سعيد يونس ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

23|567 يم|لد|محمد سيد محمد محمد عبــــد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

6|3229 ل عىل مرىس|بــــ حسن كم|لوه|عبــــد |ره طنط|تـــج

85289| ي محمد عبــــد
بــــ محمد|لوه|مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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8843o2 لصبــــور خليل  |مصطفى محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

822599 لرحيم|حمد محمد عبــــد|ده |حم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

348433 لح|مه ص|لد سل|هدير خ ى شمس|زر عه عي 

69677 للطيف|يوسف محمد محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|63|6|  محمود|لش|حمد عبــــد |هدير 
ى
ق ى شمس حقوق عي 

4264|2 دق محمد|لص|ميس محمد عبــــد سكندريه|ل|علوم 

3|3o27 هيم|بــــر|فتـــ محمد |محمد ر |بــــ بــــنه|د|

|48o3 ي|ل |جر بــــكر فهيم هل|ه
لففى هره|لق|عه |زر

7|5465 ه حمد| لمتـــولي|ن ربــــيع عطيه |مي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

42386| لدين حسن طه منصور|م |ن حس|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|22|5 تـــه|لرحمن محمود شح|م مصلىح عبــــد |طبــــ طنط

334646 هيم|بــــر|حمد مجدى محمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

37o252 ف حسن عبــــد|زم |ح زق محمد|لر|رسر ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

266o55 لدين محمد عبــــده|ح |ح محمد صل|صل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

444247 ى|ء |ل|  بــــحي 
حمد مصطفى مصطفى لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|49267 لرحمن|نور عبــــد |ء سعيد |رس| ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

4|8569 وى|لعجم|حمد |لسيد |م |ء س|رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4934oo حمد رأفتـــ أنيس سعدون| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

49334 وليد محمود مصطفى محمود ن|معهد فنى تـــمريض حلو

7677|| ن|ن سليم|هلل مسلم حس|ريم عوض  لعريش|بــــ |د|

28776 ر|حمد محمد محمد عم| ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

7|o75| لقطبــــ مسعد سعيد|حمد محمد | لمنصوره|حقوق 

23o579 لحكيم|لح عبــــد|محمد نرص ص كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

792852 لموفق محمد عوده عطيه| ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

8484o2 مسعد حليم سيدهم| رين|م ن|سو|تـــربــــيتـــ 

3585|2 د|ء محمد محمد حم|سم| ى شمس|تـــج ره عي 

77||26 ي|ل|
لسيد محمد|حمد |ء |ء ضى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3||28o ئل محمد يوسف محمد|بــــسنتـــ و ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6775o3 لشوربــــىح |وى محمد |لشبــــر|عيل محمد |سم| لمنصوره|هندستـــ 

43579 ن محمد محمود محمد|ريم|ن ن|علوم حلو
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868o33 ي صموئيل مكسيموس|ريه
م لطفى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

484852 هيم محمد|بــــر|هلل محمد عيس |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6872o6 لحض |مد تـــوفيق |مد محمد ح|ح لمنصوره|ره |تـــج

85626| لحليم|ن عبــــد|ل عثــــم|يه جم| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8625|o لموجود محمد|لحميد عبــــد|محمد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

28722| بــــ|لتـــو|لعزيز عبــــد|محمد سعيد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

22592| هيم عىل|بــــر|ح |رق صل|يوسف ط |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

45o925 ضى|لمرىسي ر|م |لسل|ل عبــــد|محمد جم وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

87674o نيس نبــــيه |مجد |جوزيف  سيوط|تـــربــــيتـــ 

23|53| طف مخلوف محمد|هلل ع|عبــــد تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

22ooo3 لـله|حمد سيد محمد عبــــد |سلىم  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

34|622 ج |لن|لمنعم عيد |ن عبــــد|نوره سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

28o|49 م محمد بــــشر|زن حس|م ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

626839 هيم|بــــر|مد |هيم ح|بــــر|عليه سعد  زيق|لزق|ره |تـــج

83o828 لمبــــدي حسن|طف عبــــد|محمد ع دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|5545| لغنى|ء طه عىل عبــــد |دع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|48o لعظيم عزبــــ|محمد عبــــد | ند تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

84976 دل روبــــى لطيف|محمود ع حقوق بــــنى سويف

7o84| حمد عطيه|معتـــز محمود  لفيوم|ر |ثــــ|

52356| لسيد محمود عبــــدربــــه|معتـــز عبــــده  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

3529|o لسعود محمد مرزه|بــــو |ل |لرج|محمود عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

6o567o لبــــسنديىل|ن |م محمد رمض|زهره عص ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|39743 لغنى|لسيد عبــــد |صبــــىح | رن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

45|o6o ي قمر 
لدوله محمد صقر|عمرو روضى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

37|986 لدين محمد محمد عوض|ل |ء جم|سم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

262479 زى|ح عطوه محمد حج|لفتـــ|حمد عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

836o25 حمد|هيم |بــــر|منه محمود | ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

27449 كتـــرين طلعتـــ نعيم عوض ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

353838 ح|بــــونج|ل |ل محمد هل|حمد بــــل| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 
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542947 دل|لع|هيم مصطفى |بــــر|بــــسنتـــ  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

878622 هلل  |حمد محمد عبــــد|ء |سم| سيوط|بــــ |د|

3|24o5 لجندى|د محمد |حمد فؤ|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

78|457 لق|لخ|لسيد عبــــد |ن محسن |نور زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o|732 حمد عبــــد ربــــه|حمد سيد حسن | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

773o38 حمد حسن محمد مصطفى| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9oo|29 لسيد |لسيد محمود |رس |ي ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

263239 ى عص|ي م حسن مرىس|سمي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5439|6 عيل مصطفى|سم|لم مندوه |تـــوفيق س بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8|o|95 ري|رق محمود عىلي غف|هلل محمد ط|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

3473oo م حسن بــــيوم نرص|بــــسمتـــ هش دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

5|55o لحليم|لحليم حسن عبــــد |ء عبــــد |سم| أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

46|56 ى|  محمود حسي 
حمد حنفى هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

27|o34 لرحمن|ن نرص لطفى حفنى عبــــد |جيه تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

675734 ف عبــــد |لد |خ زق عطيه|لر|لمقصود عبــــد |رسر لمنصوره|طبــــ 

64|925 عيل|سم|ع متـــول |حمد سبــــ|ء |رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|9896 زق|لر|زم يحن  عبــــد |محمد ح هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

539488 حمد|لحميد |م فتـــىح عبــــد |ء هش|شيم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

496|54 حمد تـــرىك|لحميد |ندى حسن عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

425o87 لعزيز خليفه مصطفى|ندى نرص عبــــد  |عه طنط|زر

33826o د|حمد مر|حمد عيس |حمد محمد | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

52666 ف عبــــد |حمد | حمد|لق |لخ|رسر ي سويف
تـــمريض  بــــنى

9|9995 لضبــــع محمد  |لدين |ء |ريم عل ج|بــــ سوه|د|

6996o5 لمنعم|لعظيم عوض عبــــد |ء عبــــد |ل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

493|| بــــ|لتـــو|محمد حمدى قرئى عبــــد ن|علوم حلو

765353 هيم مصطفى بــــدوى|بــــر|مصطفى  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

244347 عيل|سم|حمد عىل |محمد مصطفى  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

28586 لحميد|رق محمد عبــــد |هلل ط|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

69oo24 ه صديق | لعزم صديق|بــــو |مي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى
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344o2| ح حسن عىل|لفتـــ|عبــــد| نور ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

82|739 ي محمد|خلود خ
لد مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

266684 لبــــهنس|لسيد |مدحتـــ محمد | رن |تـــربــــيتـــ بــــنه

7o2229 فع|حمد محمد ن|ء عبــــده |جر عل|ه زيق|لزق|بــــ |د|

78o732 ى محمد|بــــر|م مصطفى  هيم حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

|54448 ى س|حمد عبــــد | لم|لنبــــى حسي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|25353 هيم|بــــر|لمطلبــــ |هيم عبــــد |بــــر|عىل  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|48448 وى|روق بــــسط|لد ف|خلود خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

896583 حمد محمد  |نسمه ممدوح  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

52878 ى عل ى|لدين محمد |ء |نرمي  مي  ره بــــنى سويف|تـــج

543|58 ن|لحليم سلط|دتـــ محمد صبــــرى محمد عبــــد|غ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

628|4o هيم|بــــر|ل محمد خرصى |محمد جم زيق|لزق|حقوق 

6o44|4 جه|لخو|لغنى |كريم عيد بــــدر عبــــد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6874|2 شور|لعزيز ع|ح حسن عبــــد |خلود صل لمنصوره|حقوق 

639986 ى عبــــد|لسيد |ء |سم| لحميد محمد عىل|مي  زيق|لزق|علوم 

5o223o حمد درويش|هيم |بــــر|ذ عىل |مع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2858o7 حمد|رق قرئى |مصطفى ط هره|لق|هندستـــ 

3499|8 حمد مهتـــدى|بــــسنتـــ محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

522347 لجليل|حمد محمد عبــــد|ء محمد |سم| بــــ دمنهور|د|

2|3672 لسيد|رف |لع|حمد |محمد  ى شمس حقوق عي 

9o|423 ئيل |هيم روف|بــــر|جورج | رين|م ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

4o5774 لم قنديل|هيم س|بــــر|لم |جر س|ه ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

888o62 د يوسف محمد |محمد مر سيوط|طبــــ بــــيطرى 

88668o س محمد |محمد عبــــ| سم سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

88o97 ى محسن عبــــد|ي بــــوبــــكر|بــــ |لتـــو|سمي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33|346 ن عيد|ن يوسف عثــــم|سهر عثــــم هره|لق|ن |سن|طبــــ 

773|o8 هيم|بــــر|ل |عمرو مجدى جم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

373235 لمقصود عىلي|حمد عبــــد|محمد  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر
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246424 وى|لفرم|عىل محمد عطيه  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

232378 ي
زى|بــــوغ|بــــوضيف |مجدى | دئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4433|| لبــــيوم|لسيد |لبــــيوم |لسيد |حمد | لشيخ|عه كفر |زر

34464| ن|للبــــ|مي مصطفى محمد |ء س|سم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2o4|5 ى عىل محمود محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

443o32 ى| يه محمد عىل عمر حسي  ط|معتـــ دمي|علوم ج

462257 فع|لش|سم |ح ق|لفتـــ|هدير محمد عبــــد  |حقوق طنط

338668 حمد|لعظيم |م عبــــد|م|بــــ |رح عه مشتـــهر|زر

36|||2 لعظيم حسن|يمن عبــــد |ء |دع |تـــربــــيتـــ بــــنه

|4o2|7 حمد محمود محمد محجوبــــ|ء |شيم ن|تـــربــــيتـــ حلو

6o48|o ش|لدين مسعد حسن |ء |تـــفى عل بــــى|لشر لمنصوره|ره |تـــج

2|7472 هر حسن مهدى|لظ|دين حسن عبــــد|ن وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6o5|42 لفيوم|ع محمد |لرف|ن محمد |يم| |بــــ طنط|د|

27985 رى|لبــــ|عبــــل عبــــد |سم|د محمد |جه ى شمس|زر عه عي 

329686 هيم محمد موىس|بــــر|محمود | ر|ي |حقوق بــــنه

323379 ره|رق محمود نجيبــــ عم|ط ى شمس هندستـــ عي 

822733 حمد محمد|دل |ندي ع ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

923o|8 ل سعيد |يوسف حسنى غبــــري ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

352|o3 لد|حمد خ|متـــ |س|رضوى  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

525794 ي محمد خليفه|يوسف حسن عبــــد لحميد يحن  ضتـــ دمنهور|علوم ري

253393 طمه حسن محمد أبــــو سعد|ف ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

43|542 ء محمد محمد شبــــل محمد يونس|عل بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

2373| زيد|بــــ|يوبــــ |يوسف محمد  هره|لق|بــــ |د|

26o693 هلل|هيم سعد حسبــــ |بــــر|طمه |ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

||5342 د|ئل رمزى ج|نو و|ج ى شمس هندستـــ عي 

489738 دل محمد محمد|ندى محمد ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2374|8 يحن  خليل محمد| ر|ي ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

75829o حمد فرغىلي|عىل محمد | دين لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6834o| لسيد|لسيد ذىك |ح |سهيله صل لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

273267 هلل|عىل بــــدرى محمد عبــــيد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 
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3479|| ر|لكم|د |لجو|حمد شحتـــتـــ حسن محمد عبــــد| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

8o4o3o ي محمد|
لجيد|حمد محمد مرتـــضى ي|طبــــ 

|لمنى

82|664 ي فهىمي|دمي نه بــــولس بــــشر ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

53|oo وق محمد سيد عبــــد  بــــ|لوه|رسر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

26o8o5 لحليم محمود|رضوى حسنى عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

879779 لعزيز محمد  |حمد فوزى عبــــد| سيوط|تـــربــــيتـــ 

2253|8 ل|هيم رسور مرس|بــــر|مريم محمد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

37|249 سندس محمد سيد حميده جمعه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|78226 م فوزي محمد عىلي|ن عص|نور |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

2323|o  عمر|
ى
حمد وليد محمد شوق لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

536768 لد محمود منصورعريف سعد|خ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75|45o بــــو بــــكر|حمد محمد يوسف |ل |م| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

7o9375 |لنج|بــــو |ل محمد محمد |حمد كم| دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

463245 لحسينى|لحليم |ندى مصطفى عبــــد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6825o9 خلود محمد محمد مصطفى مصطفى لمنصوره|صيدله 

|36244 ديفيد جرجس عزيز جرجس |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

849984 ح|سم صل|لق|بــــو|بــــوزيد |حمد | لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

9|758o حمد |د محمود سيد |زي سيوط|بــــ |د|

9|o|27 حمد  |مل |لدين ك|ء |محمد بــــه ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

4|5593 لسيد محمد زيد|يمن |محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

353o63 |لبــــ|ن سعيد عبــــد|مؤمن رمض
ى
ق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

24||96 ى|زي د طه حسن حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8|875 ل|لع|طمه عىل حسن عبــــد |ف ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

4954o| تـــى|لزن|لقوى |ر عوض عبــــد|لستـــ|محمد عبــــد |حقوق طنط

833528 ء محمد يوسف عىلي|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

42872 هيم|بــــر|حمد |لمتـــجىل |رضوى مسعد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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487oo2 لبــــ|حمد ط|لرحمن محمد سعد |عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

34|44o لجندي|ن محمد |مصطفى شعبــــ |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

9o3667 ئيل نجيبــــ شخليل |رى ميخ|م ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

25677 حمد حسن|نعمه عمرو  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

3|23o6 ل عىل|لع|ل حسن عبــــد|ر جم|مي |علوم بــــنه

86885| لصبــــور حسن|حمد عبــــد|محمد  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

322o53 يوبــــ|لعزيز |ء عبــــد|هلل عل|منتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

257o27 وع|لعزيز مط|هلل عبــــد|عبــــد| دين ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4|2752  جرجس بــــطرس|نه ن|دمي
ى
رص شوق |بــــ طنط|د|

892894 هد |هبــــه حسنى محمد مج سيوط|بــــ |د|

6922|| ى محمد حسن محمد حسن  لسعودى|حني  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

46o858 ي|حمد حسن ر|م |سه
ضى |بــــ طنط|د|

627625 ن مرىس|دي سليم|له|لد |دي خ|له| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

95364 د خليفتـــ|نعمه محمود ج ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

286oo ئيل|ئيل شفيق ميخ|بــــ ميخ|يوس هره|لق|ن |سن|طبــــ 

4|6667 ف عبــــد|ء |رو بــــ|م خط|لسل|رسر لشيخ|نوعيتـــ كفر 

8|6o7o هيم|بــــر|لحميد |لرحمن فولي عبــــد|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

686623 مد محمد يونس|تـــم عىل ح|ح لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

32|286 لح محمد مسعود|حمد ص| ى شمس|د| بــــ عي 

2453|5 مل محمود|هد يحن  ك|ن هره|لق|لعلوم ج |ر |د

327234 دق|ء جمعه روبــــى ص|دع ن|حقوق حلو

|52844 لم|مد س|هنده يشى ح|ش |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

7o6927 ن فوزى فوزى محمد|يم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

244554 حمد محمود سعد|دى |ش ن|معهد فنى تـــمريض حلو

84982 ى|يوسف ج بــــر يوسف حسي  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

6o7977 ي|لمنعم |يمنى مصطفى عبــــد  ر|لىح  |تـــربــــيتـــ طنط

8oooo2 ي محمد 
وي|تـــف|ل|عمر مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|4584 ى|لخ|دل عبــــد |حمد ع|مؤمن  لق حسي   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

76424 لرحمن|ن محمد عبــــد |ء شعبــــ|رس| لفيوم|لعلوم |ر |د
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|42o6o لمجيد|لسعيد عبــــد |هلل |محمد عبــــد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

95549 زق|لر|بــــو زيد عبــــد |دل |حمد ع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|22938 ين محمد عىل هدهود رسر هره|لق|حقوق 

7o2582 لزغبــــى|هيم |بــــر|روق |حمد ف|ن |رو لمنصوره|ره |تـــج

8o7788 د|لجو|بــــ عبــــد|لوه|ء رجبــــ عبــــد|حسن ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

6|5854 |لبــــن|بــــ وليد عىلي |لوه|عبــــد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

4|6o47 لقروى|لكريم محمد |يه فكرى عبــــد | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

687434 هلل|عيل محمد عبــــد |سم|زينبــــ  لمنصوره|عه |زر

|7o497 زق|لر|عىل محمد عىل عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

764|9| لمنعم|لسيد عبــــد |روق محمد زىك |ء ف|شيم تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

|5834 يف صبــــرى خليفتـــ رحمتـــ رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|225|9 ى|لسيد محمود |م |حس مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|5479 ر موىسي محمد|نسمه مختـــ ي|بــــ |د|
|لمنى

88o267  غ
ى
د  |ل ج|مريم شوق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

894556 لحليم بــــخيتـــ |دل عبــــد|لحليم ع|عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|6|o4 مه سعد محمد|س|ن |نوره ى شمس علوم عي 

868|9 حمد|ن |ن رمض|كريم شعبــــ لفيوم|بــــ |د|

4o6749 حمد عيس|حبــــيبــــه عىلي جمعتـــ  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

699o9| مد|دل ح|رق ع|دل ط|ع لمنصوره|هندستـــ 

443o34  |لد زغلول |ن خ|يم|
ى
هيم|بــــر|لدسوق لشيخ|نوعيتـــ كفر 

895699 دى حسن |له|هبــــه عمر عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

78338o هيم محمد|بــــر|محمد عىل  زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

678|97 ى محمد  مد محمد|لفتـــوح ح|بــــو |نرمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8o9o36 طه ربــــيع طه محمد ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

|78827 فظ محمد|ل ح|م جم|حس تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

75o9|8 للطيف محروس|حمد عبــــد |ء |لىمي لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

69|583 حمد|لسيد سيد |ندى محمد عيد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5o4592 تـــتـــ يوسف حسن|رحمتـــ محمد شح سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

25|248 حد|لو|لدين عبــــد|ل |حمد جم|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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4974|o يمنى محمد عبــــده بــــلبــــع تـــربــــيتـــ دمنهور

847427 حمد طه|ن |مروه رمض ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

7|5o86 وى|لحن|لغنى |ن محمد محمد عبــــد |نوره لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7|5576 حمد ذىك|حمد وليد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

22693 حمد محمد عبــــده|م |حس ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

428366 ف |مينه | ى|لح|حمد |رسر ج حسي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o35o9 م|م|ل|لسعيد عوض |هلل |هدير عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|376o2 ن|هر محمد سليم|هيم م|بــــر| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o9o44 ف محمود محمد |ليىل  لعدل|رسر لمنصوره|بــــ |د|

|32244 دى سيد قطبــــ|مريم ن ن|بــــ حلو|د|

7o4457 هيم عىل|بــــر|ن |طف رمض|ر ع|من |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

25765| ن|لمحسن بــــدر محمود زهر|عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

83|643 لحميد|هلل محمد عبــــد|م عبــــد|سل| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|5oo5 عيل عىل|سم|ده ربــــيع |غ هره|لق|ره |تـــج

373752 ن|لد محمد زيد|حمد خ| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

8337o9 ن|عيل محمد مهر|سم|ده |مي ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

38854 در عبــــده|لق|در وجيه عبــــد |لق|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3557o8 لمجيد محمد|كرم عبــــد|حبــــيبــــتـــ  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

685|89 لعزيز كشك|هيم فتـــىح لطفى عبــــد |بــــر| |طبــــ طنط

45|682 مل|لسعيد ز|لوليد |طمه |ف سكندريه|ل|بــــ |د|

3557o7 سم|لق|بــــو |طف محمود |تـــفى ع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

45655 ل|بــــ كم|لتـــو|م عبــــد |خلود عص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

44|948 هيم محمد يوسف|بــــر|هنده محمد |ش لشيخ|علوم كفر 

22|892 ف صل|م  بــــوزيد|لدين |ح |رسر هره|لق|ر |ثــــ|

9o6724 لبــــدرى ملك |ن |دمي| رين|م ج|تـــربــــيتـــ سوه

63o367 لغندور|ح محمد |م صل|ح س|صل زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|4|6| حمد حلىم محمد|عمر  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

64285| عيل|سم|حمد |ء محمد |رس| لمنصوره|حقوق 

494o38 محمود سعد محمد سعد بــــدوى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4824|6 حمد متـــول|لحميد |زن حلىمي عبــــد |م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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332|82 د|تـــ عو|لشح|م محمد |حس ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

876644 جد فتـــىح محمود |لد م|خ سيوط|طبــــ 

7o48o4 ي
مد محمد|ح ح|صل| دئى زيق|لزق|علوم 

4584|9 وي|لهند|ن |وحيد محمد محمد سليم| رويد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|8585 مينه عىل محمود عىل| سيوط|ره |تـــج

|27725 حمد حمدى هجرس|حمدى  ى شمس|د| بــــ عي 

878459 حمد  |ندى مدحتـــ محمد  سيوط|ره |تـــج

8|o3|o ي حسن محمد|
حمد مصطفى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

9o2o59 حمد |حمد يوسف |محمد  ج|ره سوه|تـــج

854286 تـــه محمد حسن|لرحمن شح|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

767382 يف|هيم |مي إبــــر|مه محمود س|س|ء |لزهر| لشر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

692|3| وى|لشه|د محمد |طف ج|محمود ع تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

6|8865 ه | بــــيه|نور ممدوح طر|مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7|7835 ى |بــــو | |نور بــــينى |لعني  ى |بــــو |لشر لخميس|لعني  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

75||95 هلل مرىس محمد|ل عطيه |ميشه جم لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

52334 مد|ح ح|لفتـــ|حمد عبــــد |ء |رس| طبــــ بــــنى سويف

3787| ى |ي هلل|حمد عبــــد |حمد محمد |سمي  هره|لق|حقوق 

55344 ي|م خ|سل|
ى
ي دسوق

لد حسنى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

534745 يف |ء |عل لسيد|عيل محمد |سم|لدين رسر |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

888344 |نيوس لوق|رم|رسىم | لي|د سيوط|صيدلتـــ 

296|7 يوبــــ|رس رزق |ف| يىلي| هره|لق|ره |تـــج

2999o7 تـــي|لزن|حمد |رص سليم |هبــــه ن ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

245|7| د عويس|حمد رش|ندى  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

9o94|9 ي|ر
هلل|بــــتـــ وهبــــ |محمود ثــــ| ئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6oo|6 ه ممدوح محمد عويس| مي  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

356544 لعزيز عزوز|ىط عبــــد|لع|رتـــ عبــــد|س |حقوق بــــنه

22727o ذلي|لش|لحميد عمر |محمود فتـــىح عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

265244 هيم عيد|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 
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686o59 هيم حيدر|بــــر|دل عىل |دين ع|ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

79|4o9 ل|لع|لسيد عبــــد |حمد سعد |ن |رجو| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

35|69o لطيف|لرحمن فتـــىح عبــــد|ممدوح عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

639|o5 زم مصطفى محمد عىل|ح ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

2|5489 وى|بــــ حمز|لوه|محمد عبــــد| رن دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4|o|6| ء رأفتـــ محمد عىل ذرد|عل |تـــربــــيتـــ طنط

435489 زق يوسف|لر|منى يوسف عبــــد سكندريه|ل|عه |زر

862489 ى | حمد|وي |حمد قن|لحسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6969|3 ل محمد|حمد محمد مصطفى كم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3|2783 ن عبــــده محمد|لرحمن شعبــــ|عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

769o58 هيم نمر محمد|بــــر|محمد  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

969o2 ى| حمد يوسف فرج حسي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

255436 ى عىل  لسطوج مقيم|عيل |سم|نرمي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4o42|5 لدين محمد|ض نور|ن ري|لدين رمض|نور  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27369o ى موىس|ء ش|ل| ذل حسي  لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

325o92 ى تـــه عزيز|د شح|عم| مي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

682928 لعسكرى|د محمد محمد |لجو|ء طلعتـــ عبــــد |سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

478|4| لم|لدين محمد س|يه محمود مىح | سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

|24959 بــــتـــ|ل ثــــ|لد جم|ل خ|جم ى شمس حقوق عي 

775|48 ى  لدين|بــــ |لم شه|لبــــ س|لغ|لم |لسيد س|نرمي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

64742| جر وهبــــه محمد وهبــــه محمد|ه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

373239 د سعيد|ديفيد نبــــيل فؤ ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

|22oo8 حمد محمود|دل |عمر ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

853535 رق محمود محمد|محمد ط |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

46o363 ي |لشيم|
ى محمد|ء أحمد مصطفى مي  سكندريه|ل|حقوق 

485247 لسيد|مريم يشى بــــسيوئى  سكندريه|ل|حقوق 

4o8975 ى عبــــد|عبــــد بــــ|حمد خط|لمقصود |لرحمن حسي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

787527 ى |محمود | دين ذل محمد|لش|مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

5|9825 لغزول|م رزق |منيه س| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 
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|3|768 ن|لطح|لد عبــــده |ندى خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3529o8 نور|رق محمد |محمد ط ى شمس|تـــج ره عي 

6932o8 لحميد خليل هيكل|لرحمن مسعد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

24965o لدين|حمد نور|بــــر |يه ج| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

79|297 رى|بــــز|ل|حمد محمد |ره |س ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

6o9595 بــــيل|لرحيم ق|لسيد عزوز عبــــد|محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

7o4|62 حمد|هيم عيس |بــــر|عيس  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

489664 لحميد|متـــ فوزى محمد عبــــد|ندى سل|س سكندريه|ل|ره |تـــج

229o|7 هيم|بــــر|ء حميدو فهيم عىل |ل| ى شمس|زر عه عي 

8732| هيم|بــــر|مل |حمد ك|مصطفى  لفيوم|حقوق 

445824 لشيخ|د عىل |طف فؤ|لدين ع|عز سكندريه|ل|ره |تـــج

5|9o76 ره|لدين حسن محمد رسر|ء |عبــــي  عل ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

332685 هيم محمد|بــــر|هيم محمد |بــــر|ء |دع |نوعيتـــ بــــنه

493764 م|بــــ عل|لوه|محمد محمود عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

43444 ى|ن حفنى |يتـــ رمض| مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

845|57  بــــيومي| ند
ى عىلي حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6323|7 ى عوض |لسيد |ندى  هلل|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

82|963 |ل حن|يمن كم|نه |دمي ي|بــــ |د|
|لمنى

485574 عود حفنى|ل فكرى ق|ندى كم سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

884888 ف محمد فل|محمد  ح |رسر سيوط|طبــــ 

79|847 يف عبــــد | ح عوض|لفتـــ|حمد رسر زيق|لزق|حقوق 

3297|3 مد خليل|م ح|ء هش|سن ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9|o7o5 سلىم مدحتـــ حنفى محمد  ج|حقوق سوه

62ooo4 بــــ|لقطبــــ جمعه |زين مرتـــضى  ض|لشر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7o3782 لصعيدي|هيم |بــــر|لسيد |حمد فوزى | زيق |لزق|تـــمريض 

6o2835 مول|لس|ن |حمد محمد طلعتـــ نعم| ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

889946 صم محمود خليفتـــ |زهره ع |ج طبــــيع قن|عل

28|575 لرحمن سيد|لد عبــــد|خ| دين ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|84|| بــــر|لج|لمحسن محمد عبــــد|معتـــز عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج
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28732o لنمر|يه عيد صبــــيح | ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

889442 محمود محمد عىل مرزوق  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9o598 د|ن فرج محمد مر|حن بــــ بــــنى سويف|د|

6o5663 وى|لمعد|فع |لش| |آيتـــ محمود زكري |ره طنط|تـــج

|52388 مد|لعليم ح|ء حسنى عبــــد |ل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

84|696 حمد|ن |هيم رمض|بــــر|حمد | ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

677|68 در |لق|ر عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لستـــ|م عبــــد |سل|
جوده

لمنصورتـــ |تـــمريض 

32659| حبــــيبــــتـــ عىل محمد خورشيد ى شمس حقوق عي 

752|35 ف|حمد عس|لبــــديع محمد |لسيد عبــــد |ء |سم| ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

|59577 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |دين عبــــد |ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|39|66 سحق متـــى|د |ئيل عم|مهر ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

3|72|9 ن|حمد محمد سليم|ح |سم ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

48|699 مصطفى محمد محمد عىل رسور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27284 ن|هيم زيد|بــــر|دل |ء ع|رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|5897o حمد|دق |لرحمن ص|ء عبــــد |سم| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

7o99|6 ن|لمتـــول شعبــــ|حمد |م |ء س|ل| لمنصوره|بــــ |د|

823|62 ء سمي  حسن محمد|ل| ي|عه |زر
|لمنى

6o7598 وى|لشه|حمد محمد |ء |ء عل|رس| لمنصوره|بــــ |د|

84o8o هيم|بــــر|ل عتـــريس |يه جم| بــــ بــــنى سويف|د|

|39335 مريم وحيد محمد عطيه دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

78923 عيل|سم|عيل زىك |سم|ء |رس| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

265o58 لعزيز يونس|لعزيز محمد فريد عبــــد |عمر عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6o8o37 لعبــــد|آيه محمد محمود  |صيدله طنط

8653|8 حمد|حمد عىلي |رضوي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7o9488 ه محمد محمود محمد رجبــــ ني  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

42o|96 ى محمد حسن محمد صبــــره|ي سمي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

43377o وى|لمشط|حمد |طف |محمد ع ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

|69977 لحق محمد مصطفى|ىط عبــــد |لع|حمد عبــــد | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم
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752755 هيم|بــــر|كريم محمد محمد محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2|8325 م محمود عىل عوض|مريم هش ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

3386o8 يد|لحميد محمود ق|تـــ محمود عبــــد|ي| |بــــ بــــنه|د|

288o|6 ف خليل |هبــــه  لسيد يوسف|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6|863| يف |نوره لسيد شبــــرون|ن رسر ط|بــــ دمي|د|

24942 للطيف|حمد سعد عبــــد |رحمتـــ  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

832626 ى|لل|رك عبــــد|كرم مبــــ ه حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

83o275 ى|ء |شيم لسيد محمد حسي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

48|38| ن|م حمدى محمد عبــــده رسح|سل| سكندريه|ل|بــــ |د|

353976 ى تـــتـــ|مي عدلي شح|س| مي  لمنصوره|حقوق 

268||3 لمجيد عبــــده|لمجيد حسنى عبــــد|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

242893 يمن محمد تـــوفيق|محمد  هره|لق|حقوق 

5o7353 ى|شنوده شفيق بــــش| رين|م سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

7o223 س|يتـــ رجبــــ فتـــىح عبــــ| لفيوم|حقوق 

263396 ين محمد حسنى محمد ص لح|شي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

3389oo ي|ر
ف فؤ| |ئى ى عىل|رسر د حسي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

54|||4 ن|ىطي محمد زيد|لع|ن عبــــد |حمد محمد رمض| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

|4|||6 هيم|بــــر|بــــو زيد |رص محمد |حمد ن| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4|76|9 رى|لسنبــــ|لدين طه يوسف |ء |بــــه| حل لشيخ|ره كفر |تـــج

438958 م|لش|م |لسل|هيم عبــــد |بــــر|لد |هيم خ|بــــر| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|45794 س محمد|محمد مصطفى عبــــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

773396 ى|لح |سم ص|هيم ق|بــــر|ندى  وى|لجي  زيق|لزق|ره |تـــج

647792 لحليم|ر عيد محمود عبــــد|من زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|5248 محمد سيد محمد سيد ى شمس حقوق عي 

685|69 لصعيدى|حمد |هيم |بــــر|ء |شيم لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

67597| لجوهرى|حمد |ر محمود محمد |مي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8o3293 ي محمد بــــهجتـــ|
حمد مصطفى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

7||362 م|لعزيز عىل هم|ر عىل عبــــده عبــــد |من لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

8|6364 جد فهيم زىكي|ن م|ري|م ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|57994 حمد|حمد محمد | |روبــــ هره|لق|بــــ |د|
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766o|6 ي
|لقل|م عىل محمد عىل |عص| دئى حقوق بــــورسعيد

|23233 ى عبــــده مريم محمود حسي  هره|لق|ر |ثــــ|

753697 ن محمد حسن|ل رضو|نه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

423336 هيم|بــــر|منيتـــ سعد سيد سعد | إلسكندريتـــ |تـــمريض 

3256|| ع|مد رف|لكريم ح|يتـــ عبــــد| هره|لق|بــــ |د|

|27565 ى|لش|مه عبــــد |س|لرحمن |عبــــد   حسي 
ى
ق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

79|427 لد محمد محمود|سمر خ تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|78547 مل تـــوفيق|زم محمد ك|ح ن|سو|بــــ |د|

32|5| م|لنظ|مد |ن ح|لدين رمض|ء |عمر بــــه |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

33||5o وى عطيه|لطنط|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

4637|7 يد|بــــو |جمعه | محمد رض ى لي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7|o272 م|لسيد عىل عز|مريم محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|37o43 فظ|لح|ل عبــــد |فظ هل|لح|محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

346965 ر|لغف|روق عبــــد|محمد ثــــروتـــ ف تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

22|456 لسيد جوده عوض|د |محمد ميل هره|لق|بــــ |د|

76||46 حمد|لسيد عىل |ندى عىل  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

46348 يف عىل  عيل عدوى|سم|رسر ن|حقوق حلو

8597|| لزين ذكري يوسف|بــــو|ندرو | لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|45|99 در محمد|لق|حمد عبــــد |يوسف  سيوط|ره |تـــج

4o685 م|لمجيد سل|لعزيز عبــــد |دل عبــــد |حمد ع| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

|2464| حمد عزبــــ|مؤمن سيد محمود  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

7oo755 ي|محمود محمد عبــــد 
لفضيل محمد مصطفى كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

48oo94 ئى|لزلبــــ|سلىم وليد محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

8o5843 لحميد|محمد ممدوح فتـــىحي عبــــد حقوق بــــنى سويف

245|24 لحليم محمود|هيم عبــــد|بــــر|ن |يم| هره|لق|صيدله 

7|6328 طمه محمد حمدى عىل شلبــــى|ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

364696 لحليم|مل محمد عبــــد|ل ك|مريم كم لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

462|o2 ى| حمد مرتـــضى موىس عىلي حسي  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ
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45o294 مل فرج سعد|د ك|م رش|ر |هندستـــ طنط

8476| ن|زى سعيد شعبــــ|حمد حج| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

36o66| لليثــــى|عىل مصطفى عىل مرىس  |صيدله طنط

2|536| ى|م  ف حسن حسي  رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

25333o عيل|سم|ء سعيد تـــوفيق |لىمي |ن طنط|سن|طبــــ 

7o4949 ر محمد سنبــــل|لستـــ|حمد مدحتـــ عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

5|697| سعيدتـــ محمد محمود مبــــروك بــــلح تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8o|695 ي طلعتـــ عط
|محمود مصطفى ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى

774697 ى |هدير مجدى  ضى|دق ر|لص|مي  زيق|لزق|علوم 

325o73 هيم عىل|بــــر|لد |هيم خ|بــــر| ى شمس|زر عه عي 

5o3949 ج|لطن|محمد أحمد محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

427|3o هر معوض|لط|آيه أحمد محمود  سكندريه|ل|علوم 

4|9762 لغنى طلبــــ|حمد عبــــد|يمن |حمد | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

639o77 ى|هيم |بــــر|حمد | حمد محمد حسي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6o54|7 ل محمد خرصى|م محمد كم|هي |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

825638 ي محمد|
يه حمدي مصطفى ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

833o89 |لوف|بــــو|لسيد |هيم حسن |بــــر| ي للفن|
|دق قن|لفنى

323|99 شور|وليد محمد ع| دين ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

4o8983 لشيخ عىل|هيم محمد عىل |بــــر|محمد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

2286o9 يبــــي بــــطرس|ريس مجدى عج|م هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84439 دريس حسن سيد|ئشتـــ |ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

787o2| ل عبــــده يحن  غنيىم|ء جم|ل| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

785868 ي|مي  حلىم عبــــد|حلىم 
ل|لعزيز جى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85429o ى|حمد فتـــىحي | حمد حسي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

65829 ل|لع|دى محمد عبــــد|محمد ن لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

2|866 |لعل|بــــو|در |لق|عبــــد | لعل|بــــو | |دين هره|لق|حقوق 

|22489 ن عىل سيد|ندى رمض ن|تـــربــــيتـــ حلو

888862 حمد |هد حسنى محمد |ن ي صىح 
سيوط|معهد فنى
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86o3o2 لسعود|بــــو|لمنعم |رم عبــــد|نز مك|فر| ره بــــنى سويف|تـــج

686638 |لعزيز |لعزيز عبــــد |مه عبــــد |س|محمد 
وي|لطنط

|ره طنط|تـــج

|2532o لعزيز|مح فوزى محمد عبــــد |نه س|جم ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

52|9o9 ح صبــــرى|ء صبــــرى صل|لزهر|طمه |ف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

78|862 لد محمد محمد|ريج خ| |ره بــــنه|تـــج

788o|2 ي |لر|لدين عبــــد|ء نرص |رس|
حمد غنيم|ضى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|58423 ن|ندى عمر خليفتـــ رضو|س هره|لق|حقوق 

27867| م عبــــدربــــه عىل قنصوه|سحر س عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

429456 نيس|ن |ميل سليم|رك |م |ن طنط|سن|طبــــ 

45382o ى |معوض عطيه معوض شحتـــو| مي  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

236o96 ف محمد محمد عمر|م  ن|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2385o4 هلل محمد|لدين عبــــد|د|م عم هره|لق|ره |تـــج

828466 حمد|لد محمد |سميحه خ |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

45|727 ى عن|عمر سعد  ئى|مي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

452o89 |ل |لع|ر محمود عبــــد|لستـــ|حمد عبــــد|ل |طل
لشيخ

|بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

328346 لحليم عىل محمد|محمد مسعد عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

66|72 ض|يمن وجيه جرجس ري|حليم  لفيوم|علوم 

3|8726 حمد|لحميد |رق عبــــد|ن ط|نور ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|9232 لمطلبــــ|عىل جودتـــ عبــــد| رن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

265|94 لجمل|لقطبــــ |محمد وحيد محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

766|4o حمد عتـــيبــــه|لعزيز |رقيه عمر عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

7o229| لسيد|لسيد محمد صبــــرى |ء |سم هره|لق|ر |ثــــ|

27o434 ل|ع هل|لسبــــ|نبــــيل رفعتـــ محمد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6|7698 سعد محمد شلبــــى|حمد | ط|حقوق دمي

|42259 سم|حمد ق|تـــسنيم محمود  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3267o| حمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|ندى  هره|لق|ر |ثــــ|

5o7373 لسعود|بــــو|ن |حمد محمد شعبــــ|هلل |منه  سكندريه|ل|طبــــ 

5|6925 بــــوزيد|ده عطيه محمد |ء حم|رج تـــمريض دمنهور

33o775 ف سعيد محمود نعم|محمود  ن|رسر |حقوق بــــنه
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676862 حمد عىل خميس|مه |س|حمد | ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

3|8349 م محمد|م|حمد |م |م| لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

2|2388 لسيد|م فرج |لرحمن عص|عبــــد ى شمس حقوق عي 

4938oo  عبــــد |حمد ط|
ى
لعليم|هر شوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

255824 لسميع حشيش|مه عبــــد|س|محمود  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9o6|25 ى محسن عبــــيد شنوده | مي  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

29o224 ن|لرحمن سيد محمد عبــــده عثــــم|عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7898o2 هيم درويش|بــــر|سلىم مجدى  عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

273525  بــــشي |
حمد محمود مصطفى تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

2|6837 ن صديق محمد رففى محمد صديق|نور ى شمس حقوق عي 

524o6o يف حسن عبــــ هلل|س عبــــد|حبــــيبــــتـــ محمد رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

483o8o سم|هيم ق|بــــر|حبــــيبــــه محمد محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

58o22 بــــ|لوه|ل عىل عبــــد |حمد جم| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

|4779| صم محمد سعودى قطبــــ|ع هره|لق|هندستـــ 

625|45 ن|وى زيد|لبــــدر|ن |ر محمد زيد|مي زيق|لزق|ره |تـــج

239||3 لسميع خليل|روضه خليل عبــــد لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

9|2|37 م حسنى محمد محمود  |بــــس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

628246 محمود حسن عىل حسن مصطفى ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

348345 ى|ض محمد ل|ن عو|ن محمد شعبــــ|نوره شي  عه مشتـــهر|زر

8334| هلل|د |رص طه محمد ج|لن|ء عبــــد |لزهر| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

3587o9 بــــوودن|يمنى مجدي محمد عىل حسن  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

639|5 مه غندور|ن حمدي سل|مرو بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

5o64o9 هيم|بــــر|ن محمد |م عثــــم|لسل|طمه عبــــد |ف سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

43o779 مه|ء غريبــــ مصطفى سل|سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|53572 لعزيز|ن عبــــد |لعزيز شعبــــ|ء عبــــد |شيم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

87|567 م|محمود رجبــــ عيد هش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

858473 ي عبــــد|
ى
لنظي |يمن فريد شوق ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

52|247 دق|لص|للطيف عبــــد |رقيتـــ صبــــرى عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

678733 هد|لسيد مج|لدين محمد |ح |منيه صل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

882387 مر جلبــــي|هيم تـــ|بــــر| |ر|س سيوط|تـــربــــيتـــ 
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6|||78 عر|لش|يه عىل |م هد|عص لمنصوره|صيدله 

34963| لدرسر|هيم |بــــر|ء سعيد عىل |رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

77|o65 ى عبــــد |ىط |لع|ء عبــــد |نجل ىط|لع|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

43942o شوح|ل|ن محمد محمد محمود |يم| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|25899 م|لسل|لسيد عبــــد |هي حسن |م ى شمس|تـــج ره عي 

5o528| ن بــــخيتـــ|بــــ محروس سمع|يه|ندرو | سكندريه|ل|بــــ |د|

4456|o تـــه|لدين محمد شح|د مىح |زي ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

7|6627 ح عوض|لفتـــ|عمر محمد عبــــد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

3323| جه|ئى محمد محمد خف|ه| ر|ي هره|لق|ره |تـــج

24253 بــــو شوشتـــ|حمد محمد |يه | ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

83o76 تـــه|حمد عىلي شح|هلل |عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

343265 متـــ|بــــ حم|هيم دي|بــــر|ريم عمر  ى شمس حقوق عي 

|78875 م محمد|م فتـــىحي هم|لد هم|خ |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

78249 ن|ن محمد عىل سليم|يم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

685672 |لبــــن|هيم محمد |بــــر|لرحمن |منيه عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

5o7o|2 حمد|ن |يه محمد رمض| ي|عه |زر
|لمنى

242959 حمد محمد|حمد |دل |ع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8582|2 ى ف ى عبــــد|حسي  ي|تـــح حسي 
لغنى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

759966 ره عىل حسن خليل|س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

858736 لحليم|محمد خلف حلىمي عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

25o359 لبــــ محمد|بــــوط|هلل |ء عبــــد|شيم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

887298 ى كرم ميخ|ج ئيل فرج  |كلي  سيوط|ره |تـــج

42|oo7 حمد|فظ |لح|ح طلبــــه عبــــد|آيه مصبــــ ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

4|9|| حمد|حمد محمد عىل | هره|لق|حقوق 

|66394 حمد|رص محمد |لرحمن ن|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

|52765 عيل|سم|ح محمد |مصطفى صل ن|بــــ حلو|د|

449|7| محمد أيمن محمد محمود غنيم |ره طنط|تـــج

6253|5 حمد شهبــــه|حمد سيد |ح |حمد صل| زيق|لزق|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 10156 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

889o53 در |لق|حمد عبــــد|ل |جم| سه زيق|لزق|حقوق 

34537| ى نيوس|رم|د |فؤ| زكري| مي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

7o638 بــــ|لتـــو|ضىحي محمد حمدي عبــــد  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

8|7|38 ي عىلي محمد|حمد ه|
ئى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

|65|63 لجليل|ج عىلي عبــــد |ء فر|شيم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

68o348 لسيد حسن|لىح محمود |حمد عبــــد | لمنصوره|علوم 

|64|3o  محمد|مصطفى 
ى
حمد شوق هره|لق|ره |تـــج

9o68oo صبــــور عيس بــــطرس | رين|م ج|بــــ سوه|د|

84886 ء حسنى سعيد محمد|شيم ن|حقوق حلو

4|6973 نوبــــى|هلل |لمطلبــــ فتـــح |يسه حمزه عبــــد |م لشر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8|6935 ى نبــــيل نزل ض|وي ري|نورسي  لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

8|633o ي سيد شقر
ي سيد|مصطفى

ئى ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|49247 نه|لعزيز شبــــ|ميه وليد محمد عبــــد |س هره|لق|ره |تـــج

884|26 ع  |بــــر من|لج|حمد عبــــد|ن |حن سيوط|بــــ |د|

|26279 حمد|تـــ |لشح| |يوسف رض ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

5o979 لحليم|حمد نبــــيل عيسوى عبــــد | |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

7o|733 بــــ|لوه|زى عبــــد |بــــ حج|لوه|ء عبــــد |رس| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

89o778 خلف | رشيد عط| رند ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

3||269 لدين محمود حسن بــــكي |هلل عز |منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

434o46 نتـــ|لعظيم زه|مريم ممدوح عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

773|83 تـــ محمد|لشح|مد |لرحمن ح|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

678788 تـــ|لشح|حمد مصطفى |رس |هلل ي|منه  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

248787 لسميع حنضل|لكريم عبــــد |يمن عبــــد|ره |س ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

352669 هلل فهىم محمد عنبــــر|عبــــد ى شمس| لسن عي 

7o|28o وى|لهند|لجوهرى محمد محمد |دل |ع لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

24|596 لحميد|مروه محمود محمد عبــــد ن|بــــ حلو|د|

252284 لقن|هلل |محمد عبــــد| ء رض|شيم تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

85o48| حمد|مر طلبــــه |ن ع|يم| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

683563 ن مصطفى|حمد شعبــــ|يوسف  لمنصوره|حقوق 

222328 ل محمد|رق كم|م ط هره|لق|بــــ |د|
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774293 لحكيم|بــــ حنفى عبــــد |يه|ء |حسن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

36o9o9 شد|بــــر رشدى ر|حمد ص| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

35|643 ح منتـــرص|لفتـــ|ل عبــــد|ر جم|من |علوم بــــنه

222666 هيم|بــــر|تـــ حسن |لسيد فرح|تـــفى  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

829823 مجد طلعتـــ سيد فكري| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

422782 هلل|أمنيه محمد محمد موىس عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

828987 لرحيم|يه عبــــود محمد عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

45236o ن موىس|حمد سليم|محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

46o366 حمد|م |لسل|ء محمد عبــــد|شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|249 بــــ محمد|لتـــو|ل عبــــد |ن كم|يم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

857432 شد خليل|نوبــــ خلف ن|بــــ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

427846 نوبــــى سعيد محمد ن|ء |سم| رص|لشر |بــــ طنط|د|

7||864 د|لجل|ر |لمنعم يوسف مختـــ|ندى عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

534478 لسيد|لدين محمد شبــــل |ء |لرحمن عل|عبــــد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4|5992 رى|لهو|هيم محمد حسن |بــــر| |دين لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4|98|4 حمد|حمد عبــــدربــــه |حمد محمد | لشيخ|ره كفر |تـــج

85257o لمسيح رزق يوسف|يرين عبــــد| ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

|74625 ئى|لشنو|فظ حسن |لح|ل عبــــد|ل جم|بــــل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o|3o2 لدحروج|ء محمد عبــــده طلبــــه |رس| |هندستـــ طنط

628|9| دى|له|عيل |سم|تـــ |لشح|دل |محمد ع ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|6o42| هيم|بــــر|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد |محمد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

67689o لحليم محمد موىس|حمد محمد عبــــد | ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

8|6689 ه محمد محمد عبــــد ي|ني 
لغنى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o2o28 تـــي|يدي محروس زن|لرحمن ع|عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

4o9o|5 بــــوضيف|حمد |ن |محمد رمض ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

34o25| تـــ عبــــد| لمجيد|لعزيز عبــــد|لنبــــى عبــــد|مي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

264394 لمقصود محمد|حمد عبــــد|ح |ء صل|سم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

26733o ئل سعيد مصطفى|خلود و ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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642|| ن|لسيد سلط|م |هش| سم ره بــــنى سويف|تـــج

482984 ل|لع|حمد محمد خليل عبــــد|ر |مي سكندريه|ل|بــــ |د|

4|877| وى|لعزيز معد|ن فتـــىح عبــــد|يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

43446o لففى|ح |لفتـــ|جر سعيد عبــــد |ه |بــــ طنط|د|

|5|73 حمد شبــــل زلط|ح |وعد صل هره|لق|ره |تـــج

22842| لرسول مصطفى|مه عيد عبــــد |س|د |سع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

925||7 بــــى |بــــر عر|ن ج|لزعم|م |عل ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

356|3o يف  يف عىل عبــــد|رسر ف رسر هلل|رسر |ره بــــنه|تـــج

698735 تـــ|ىط فرح|لع|حمد محمد عبــــد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9244| لمنعم|محمد محمد فوزي عبــــد  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

859|22 ى ه|بــــ سعد |رح شم|مي  ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

632|39 هلل|د |حمد ج|حمد محمود |منيتـــ | زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

247232 ي|محمد عبــــده محمد 
ط|لىحى ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

53o377 لدسونس|عيل |سم|ن حسن |نوره بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

492822 لرحمن يونس|لسيد عبــــد |حمد |مصطفى  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

75977| هيم|ن محمد حسن إبــــر|نوره نوعيتـــ بــــور سعيد

486885 لمنعم|لمنعم محمد عبــــد |م عبــــد |هش ي للفن|
|دق قن|لفنى

26|8o| دوس|لمصيلىح عطيه ق|حمد |حمد سمي  | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

894||4 بــــوكريشتـــ |يه قنديل محمود | سيوط|عه |زر

6o|||9 ن|لزور|لمعىط |محمد صبــــرى عبــــد  |حقوق طنط

|6|54| ئى عىل حسن|سندس ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

754779 وى|ندى ميشه محمد مصطفى عشم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

262759 لمقصود|حمد عبــــد|مه |س|حمد | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

332299 ى خ|ي هيم حسن|بــــر|حمد |لد محمد |سمي  شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

2|458 ى ف نبــــيتـــ رزق| |كريستـــي  رسر هره|لق|علوم 

|856| ف ص|يوسف  ضل|لح محمد ف|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|9344 حمد|فولي فرغل | رن ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

4|4558 ف |صل ى محمد محمد رسر ليسي |ح حسي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

448425 ن|شور زيد|لنبــــى ع|حمد محمد عبــــد | |ضتـــ طنط|علوم ري

|638o| هد|بــــ مج|لوه|عمرو حمدى عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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86o269 ول عزمي طه|ل|بــــ عبــــد|مه هره|لق|طبــــ 

89|664 هيم |بــــر|لعظيم |مر عبــــد|محمد ع ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

7||4|5 لعيسوى|لعيسوى |يمن |محمد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

7o3727 لمرىس جريشتـــ|لسعيد فوزى |حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

36|85 وق محمود عىل محمد خليل رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

356|o7 لد متـــول محمد عىل|حمد خ| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|6ooo| شم|عيل حسن ه|سم|حمد | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

49938 حمد يوسف عىل|خلود  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4834o5 بــــ|لسيد خط|عيل |سم|م محمد |سهيله هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|558 لدين جمعه بــــخيتـــ|مروه مىح  هره|لق|ره |تـــج

326487 حمد|بــــوبــــكر |ر |رتـــ بــــك|س سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

366428 م عنتـــر تـــوفيق مهنى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

785562 لسعيد محمود|هيم لطفى |بــــر| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

|7o476 حمد|نور |محمود محمود  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

48327o حمد|لسيد محمد |ء محمد عبــــد|صف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

785956 حمد|حمد |م |محمد عص ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

436832 هيم  عون|بــــر|هدير محمد حمدى  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

494392 عرص|ل|سعيد طلعتـــ سعيد متـــولي  |ره طنط|تـــج

78o636 ن|ن عمر|حمد سليم|ح محمد |صفيه مصبــــ لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

8o273| بــــر عىلي خليل|منه ص| ي|طبــــ 
|لمنى

435755 بــــوعيطه|لح |لنجيىلي سعيد ص|منيه | سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

8683|| ف محمد س|سن لم|ء رسر ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

456445 حون|هلل ط|هلل عوض |هدير مجدى عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o4734 ى |طف ح|هبــــه ع فظ حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

52|544 يف|يمنى صبــــىح عوض عىل  لشر علوم دمنهور

6|778o |لسيد عر|لسيد | |رن
ى
ق ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

324296 لبــــكرى|حمد محمد |يوسف  ى شمس|تـــج ره عي 

4o3788 طف محمد درويش|عمر محمد ع سكندريه|ل|ره |تـــج
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543248 منيتـــ محمد محمود مبــــروك خليفه| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|593o| حمد|مل |لد ك|لرحمن خ|عبــــد  ن|حقوق حلو

8842o| لد |حمد خ| |مصطفى رض ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

4o226| وق رمض ن حسن محمد|رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

848749 م سعدي معوض|محمد عص ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

832|84 ى قن وي محمد|محمد حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

67952 مل|دل محمد ك|م ع|عص تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

|67o4o ح منصور طه|منصور صل وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

62|658 بــــينى|لسعيد محمد |بــــ |يه|ء |شيم لشر ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

|2863| لكريم|يز عبــــد |عمر محمد ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8722| لمعز|ن عبــــد |ل رمض|خديجتـــ جم لفيوم|حقوق 

757o73 لسيد عمر|لسيد محمد |هيم |بــــر|ء |سم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

2|79| ن محمد حسنى محمد|حس| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

677338 لجمل|لسيد محمد |مل |مصطفى ك معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4o7239 رى|لحميد بــــند|ء حسن عبــــد |حسن سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

79oo7 لرحمن رفعتـــ سمي  حسن طه|عبــــد  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

24o483 لحميد|مه عبــــد|لدين سل|ء|هلل عل|منه  هره|لق|ره |تـــج

78o27 ى محمد ش|لرحمن |عبــــد  ى|حمد حسني  هي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

235746  عبــــد|
ى
در مهلل|لق|يه دسوق هره|لق|بــــ |د|

89455o لدين حسن  |ل |مد عىل جم|ل ح|جم سيوط|تـــربــــيتـــ 

6o225| ي|ر
ر|لنج|محمد طلعتـــ مسعود | ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

482756 حمد|لسيد |م |هدير س |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

37228 روق محمد نرص|ء ف|خلود عل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

687|9| |لسق|محمد جمعه محمد محمد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

358o47 لعزيز|يتـــ عبــــد|د هد|لرحمن رش|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7|o755 ز|لبــــ|لمتـــول منصور |حمد محمد منصور | لمنصوره|علوم 

89o9|| هيم |بــــر|ن |ل سليم|ء جم|ثــــن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

95657 ى فضل |يوسف  ى|مي  مي  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|
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|623o2 ي عبــــد |حمد ط| بــــ|لتـــو|ح عبــــد |لفتـــ|رق يحن  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

2|57o6 م|لدرغ|مريم محمد فتـــىح  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2|2936 حمد محمد زىك|يوسف  ى شمس حقوق عي 

|78586 لمنعم|محمود عبــــد | نعمه زكري ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6o9488 تـــ|ئل مصطفى بــــرك|ء و|رس| لمنصوره|عه |زر

688364 ى عبــــد |لحس|سلىم محمود  ى|لحس|لعزيز |ني  ني  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

448|84 حمد|لسيد قطبــــ |مريم محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

34|754 ن|د شعل|تـــي حسن عو|ء نج|شيم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|6o|97 شد|ج  فهىم ن|جون ن ى شمس|تـــج ره عي 

269|59 لشيخ|ح |لفتـــ|ر عزتـــ عبــــد|من |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

3694o3 ن|ن سليم|ن شعبــــ|رمض| رض |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

44768 لدهبــــ|بــــو|فتـــ |رق ر|ء ط|ول ى شمس|زر عه عي 

5o8865 يوبــــ عىلي|كم مصطفى مصطفى |حمد ح| |حقوق طنط

7643|8 لسيد رزق|هيم |بــــر|يمن |هلل |منه  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

7o526o لرحيم غيثــــ|تـــ محمد عبــــد |لشح|يه | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

247482 بــــ|هيم خميس محمد خط|بــــر| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|5o543 لمنعم محمد|محمود سيد عبــــد  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7745|3 رك|ئى محمد حسن مبــــ|ره ه|س زيق|لزق|نوعيتـــ 

7|5o73 ج|ح فر|لفتـــ|ل عبــــد |ء جم|ل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

233o94 ي|ر
ن|لحميد سليم|مه عبــــد|س| |ئى لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

77o87o ح حسن بــــكر|لفتـــ|ندى محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

969o6 ى محمود|رص محمد ربــــيع |ن مي  م بــــنى سويف|إعل

9|o66| حمد |ر محمد مصطفى |من ج|ره سوه|تـــج

54|238 دى رزق|له|دى عبــــد |له|محمد عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

485269 لمتـــول|بــــر محمد |نىه أحمد ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|4589 ل|حمد شو|هر سعد |ش |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

7o|967 حمد محمد جبــــر|لسيد |محمد  زيق|لزق|صيدله 

43|887 حمد محمد محمد هيكل|لرحمن |عبــــد  |ن طنط|سن|طبــــ 

826695 ى|ضىحي ر شد فكري حسي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى
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4739| هلل محمد|لد فتـــح |محمد خ هره|لق|طبــــ 

6o8|46 بــــ|سبــــ|ل|لحميد |لرحيم عبــــد |منه مسعد عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

774|69 لعزيز|لحميد عبــــد|ن عبــــد |لدين رمض|عز  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|8244 للطيف|هلل عبــــد|محمد عبــــد| رض لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||5238 ى عبــــد |س ح محمد|لفتـــ|ره حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2786o2 للطيف|لسيد عبــــد|ن |ندى رمض ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|28oo5 يف محمد عبــــد  لمعبــــود|رحمه رسر كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

697896 فظ|ىط ح|لمع|بــــو |رس عيد |ء ي|ل| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

674o6 حمد|حمد محمد مجدى | لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

4532|2 لمنس|لسيد |هلل |وى عبــــد|لمعد|حمد | |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

|52o77 لح|ن عىل عبــــده ص|نوره |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

52o829 لعزيز|فظ عبــــد|لح|لعزيز عبــــد |لد عبــــد |ن خ|رو علوم دمنهور

4oo||8 لح|لنبــــى عوض ص|نىح  صبــــرى عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

283399 لنعيم|لسيد عبــــد |وى محمود |ء قن|وف ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

37422 ف س|يوسف  لم قرئى|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o448 لسيد عىل|ء عربــــى |ل| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

347o72 لسورى|ء محمد بــــسيوئى |سم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

833o4o لرسول بــــكري يوسف|ح عبــــد|سم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|6584 د|رق محمد فؤ|محمود ط هره|لق|ره |تـــج

25497| ى|لمطلبــــ ش|هيم عبــــد |بــــر|يدى محمد |ه هي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|24365 رس محمود ذهنى محمد|طمه ي|ف سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

|5369| حمد محمد|دل |ره ع|س |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|2o||6 ي
ل فرج|طلعتـــ خلف غبــــري| سيلفى ى شمس|تـــج ره عي 

9|5832 ن يونس خليفه حسن  |جيه سيوط|ره |تـــج

524|48 لسيد عطيه حبــــيسر|لدين |ء |جر عل|ه ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

493238 لسيد أبــــوحنيتـــ|محمد عىل  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

499298 رسر|ء عبــــد|رس| هلل محمود عوض رسر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

759|34 ى|لرحمن |عبــــد  حمد محمد حسي  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج
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479282 زق|لر|زهوه عىلي حسن عىلي عبــــد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

4o6|56 ن عىل|بــــر فتـــىح عثــــم|يه ج| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8|3872 لحق|د |حمد ج|عمر محمد  حقوق بــــنى سويف

3o9o8 ن|مد سليم|سلىم طلعتـــ ح هره|لق|علوم 

9|3553 مل  |دل مصطفى ك|لعزيز ع|عبــــد سيوط|بــــ |د|

6o7o76 هيم|بــــر|هيم نسيم |بــــر|حمد | لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

46869 حمد|ح |ن محسن مصبــــ|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

83oo69 بــــر محمد|لمحسن ص|ده عبــــد|غ دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

485678 شم|حمد ه|حمد محمود |يه | سكندريه|ل|حقوق 

|58756 ل رجبــــ فودتـــ|فرح جم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

497o3| وى|لمنش|لكريم |م عبــــد |تـــغريد عبــــيد عل تـــربــــيتـــ دمنهور

792829 مر|محمود محمد محمد ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

52767o وق ق لسيد|سم |سم سمي  ق|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

6o4|43 وى|لعشم|بــــوشعيشع |مصطفى موىس  |طبــــ طنط

8388|5 لرحمن|هلل عبــــد|منيه فوزي عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

3|97o2 م مصطفى|م|مريم مصطفى  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

7|5927 ش|لدمرد|سميحه وجدى عىل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5o9|73 م عيس|م|هيم |بــــر|م لطفى |محمد س سيوط|بــــ |د|

8o5|48 د|ردين رشدي محروس عي|ن ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

73747 هدير ربــــيع عطيه سعد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

87468 ى عبــــ|عبــــ| ند س|س حسي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

3o|43 ن لشيىم|نور |هر |عىل م| مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

46o5|o ى|لسيد ش|هلل |ن عبــــد |هلل رمض|عبــــد  هي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|2|258 لحميد شبــــل عطيه|ئل عبــــد |مي  و| ن|هندستـــ حلو

855o57 |سيمون جرجس عدلي حن| ن| ره بــــنى سويف|تـــج

3255o2 لسيد|هلل |لم عبــــد|محمد س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8757o حد|لو|حمد سيد محمد عبــــد | لفيوم|تـــربــــيتـــ 

839|7| ى جم|ي حمد|ل يس |سمي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

||9974 م محسن محمد مرىس|مر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

372829 لرسول|محمود محمد فوزى عبــــد ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|
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4965o6 مدحتـــ مني  جرجس منصور| مونيك لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

488oo وع|لسيد مط|ء رشدي |سم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8o9679 ه ه| ي|ز ر|شم فو|مي 
ضى لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9234o لح|ن ص|دل رمض|هيم ع|بــــر| تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

75795| هلل|لدين محمد عبــــد|عمرو عز  حقوق بــــورسعيد

7o5827 هيم|بــــر|ده محمد محمد تـــوكل |حم لمنصوره|بــــ |د|

4425|2 يف رفعتـــ فرج حسن|عبــــد لرحمن رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5432|2 ره حمدى محمد جويد علوى|س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

864464 يع|لىحي ط|ضل عبــــد|محمود ف ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

244399 رى|لبــــ|رس سمي  عبــــد|محمود ي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

68889 كر|كر محمد ش|حمد ش| ن|حقوق حلو

7|5789 ل|ح عنتـــر حسن هل|لفتـــ|ء عبــــد |رس| لمنصوره|حقوق 

76|325 لرحيم محمد|ن محمد عبــــد |محمد رمض لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

38568 تـــتـــ فرج|عيل شح|سم| |لي|د هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o7732 ى|حمد حس|لسيد |محمد  ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33|89o لح|لسيد ص|محمد فوزى  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

354o4 ع|لرف|هيم عىل |بــــر|حمد |منيتـــ | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

48855 م|لسل|بــــرين رجبــــ جمعه عبــــد |ص ن|تـــربــــيتـــ حلو

887o58 ف قوشتـــى |ن خل|يه شعبــــ| سيوط|حقوق 

839384 عيل|سم|ىطي |لع|حمد محمد عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

9|o355 ن محمد عىل درويش |كريم دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

6o8644 بــــودهبــــ|محمد | طمه رض|ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

279784 بــــ|لسيد خط|در محمد |ن دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

339334 مح محمود عىل منصور|حمد س| |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

58847 لعظيم|عمرو محمد محمد عبــــد  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

628o54 ره|رى محمد عم|لبــــ|ره عبــــد|هيم عم|بــــر| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

64o8o7 حمد محمد بــــربــــر|هلل |بــــ عبــــد |يه|حمد |  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

26543 لفول|د |لجو|لعزيز عبــــد|وليد محمد عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

442837  عىل محمد |سلىم ح
ى
|زم شوق

ى
لدسوق لشيخ|علوم كفر 

859993 ي|دم بــــش|نوبــــ زكري |بــــ| ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو
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7|o887 ن محمد محمد عىل|لد رمض|خ سيوط|هندستـــ 

67954| عيل|سم|لسيد طه محمد | |لي|د لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

243935 ف عبــــد|محمد  |بــــ عط|لوه|رسر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

5|o594 عيل رسى محمد|سم|ء |مصطفى عل ره دمنهور|تـــج

6o|34| لشيخ|لسيد |لعزيز |سمر محمد عبــــد |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

783897 هيم|بــــر|ل |لع|وى عبــــد |لشبــــر|لسيد |فرحه  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3774| ى محمد مىح محمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

87984 هلل|ر عبــــد |لستـــ|م عبــــد |حمد عص| ن|حقوق حلو

32o566 بــــوبــــكر|د |ن فؤ|حمد عثــــم| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

684837 لسيد|بــــو|لمتـــول |لحسينى |ئى |م| لمنصوره|حقوق 

63394o هيم|بــــر|حمد محمد |حمد محمد | زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

5|679o |بــــتـــ |بــــتـــ سعيد ثــــ|ء ثــــ|سم|
ى
لحوق تـــمريض دمنهور

3482|6 زق|لر|للطيف محمدعبــــد|وليد عبــــد| ر|ي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

349788 حمد حسن|لدين |م |محمد حس |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

247358 يف|لج|لسيد |بــــر |محمد ص ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6|445| يف|لمع|بــــو |ر |لستـــ|آيه محمد عبــــد ىط رسر ج|بــــ سوه|د|

4|o|52 ن|لح رضو|لحميد عمر ص|لد عبــــد |خ |حقوق طنط

876o|| هلل  |د نمر رزق |ريو عم|م ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

9o37o9 ى |سعد |محمد  حمد حسي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|5|o5o مد|للطيف ح|ء حمدى عبــــد |شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o977o ف محمد |ندى  لشويىم|رسر لمنصوره|بــــ |د|

324||7 حمد|لليل محمد |بــــو |ل |لد جم|خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9||279 حمد |دى |له|لسيد عبــــد|ل |من ج|بــــ سوه|د|

3738o ف عبــــد |ء |سم| لعزيز|للطيف عبــــد |رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

824692 ف روم|ندرو | ي ري|رسر
ض|ئى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

348866 حمد حسن|درتـــ بــــدوى |ن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|77497 حمد|عيل |سم|مريم محمد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

235686 ى |ي ى رأفتـــ حسي  ى|سمي  مي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

789756 ن|حمد زهر|هلل |حمد عبــــد |ء |رس| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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87583o ح عىل |لفتـــ|حمد عبــــد|مه |س| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

29926o لدين عبــــده متـــول|ل |لدين كم|يه نرص| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

639236 ندي حمدينو محمد محمود ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

327589  |بــــر|د |سع
ى
هيم|بــــر|هيم شوق ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

232228 حمد مهدى محمد سعيد| هره|لق|هندستـــ 

4765|4 ي|هيم  محمد |بــــر|حمد |حمد محمد |
لجروئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

29o|37 حمد كرم حسنى حسن| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

829||4 ه محمد|لل|رص عبــــد|لن|ده عبــــد|غ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

78|2o2 هيم محمد|بــــر|د |سم محمد رش|بــــ زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

27|8o2 ج|لطن|لقطبــــ |حمد محمدى |ن |جيه تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

449o|4 هلل دومه|د |هلل سعد ج|د |ج| رض لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

35o733 لسميع|ن عبــــد|ء محمد عثــــم|ل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|36989 بــــ مصطفى محمود محمد عىل|شه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

336953 ح تـــوفيق|لفتـــ|حمد عبــــد|محمود  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

356355 بــــ منصور|لوه|محمد غريبــــ منصور عبــــد م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

358|76 بــــر يونس|يمن ج|لدين |م |حس ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o7452 ى خليفتـــ|حن ن محمد حسي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

488o96 ئيل|ل ميخ|ميل يوسف كم|مجد | سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|5o26| شه خليل|ن عك|د سليم|زي هره|لق|ره |تـــج

339365 ج|لرحمن سعيد موىس فر|موىس عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

268||9 م|حمد سل|محمد سعيد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

223263 ل|لسميع جبــــ|حمد حسن عبــــد| هره|لق|ره |تـــج

7oo2|5 ى محمد محمد محمد حسي  لمنصوره|هندستـــ 

|26o77 جد مفيد شنوده|دل م|ع كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

26o446 ى نبــــوى عبــــد|ي بــــو عمه|بــــ |لوه|سمي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

865893 حمد محمود|لموجود |صفيه عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

7644|7 لمنعم بــــخيتـــ جبــــريل|لسيد عبــــد |محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

|7|8|2 ل عيسوى مسلم|محمد جم |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8|8273 ل خليل نجيبــــ|وجدي جم ي|تـــمريض 
| لمنى
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62|48 عمر حسنى محمود محمد حقوق بــــنى سويف

46887 دق|حمد ص|حمد عىل | هره|لق|ره |تـــج

866|7 حمد|حمد فوزى |ن |يم| لفيوم|بــــ |د|

7685|2 حمد نصي |لد محمد |خ عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

28o|7o لعجيل|در |لق|د عبــــد|مد رش|مصطفى ح وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

59337 ن محمد طه|ر رمض|من بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

89654o للطيف محمد  |عيل عبــــد|سم|ل |نه ج|حقوق سوه

|75792 دى محمد|لن|حمد محمد |عمر  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

86568 لربــــ|د|مصطفى محمد سعد ج ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

693397 هلل|هلل عبــــد |حد عبــــد |لو|م عبــــد |م هش لمنصوره|صيدله 

6o6792 لحليم|محمود فريد محمد فريد عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

49438o ن عيد|مد عثــــم|ن ح|مد عثــــم|ح |حقوق طنط

834935 ي 
م محمد|لسل|حمد عبــــد|مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4826o2 هيم|بــــر|لنبــــى |مريم محمود محمد عبــــد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

255483 لعليم|مد خميس عبــــد|ح| رش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

773299 ف محمد |رؤى  ن|حمد عتـــم|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

27|858 لسيد عمرو|ل محمد |سميه جم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

48o38 حمد|محمد سيد فضل  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

842276 حمد|لنوبــــي |حمد |محمد  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

697989 م|م|ه عمرو فتـــوح |جي لمنصوره|بــــ |د|

42o9o2 وى|لهند|طمه محمد عىل |ف ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

483|23 حمد عىل سيف عىل|م  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

244444 حمد محمد عىلي مرع|عمر  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

3|3843 لسيد|مح شبــــل مصطفى |حمد س| رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

52|o|8 ى عطيتـــ درنه|لعمدتـــ |ء |حسن دمي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2339|4 لحميد|لحميد عبــــد|حمد محمد عبــــد| هره|لق|ره |تـــج

7o33|8 لجندى|لمجيد محمد |ن محمد عبــــد |نور لمنصوره|بــــ |د|

247285 تـــه|لمنعم شح|حمد محمد عبــــد|محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o7974 ض|محمد موىس عىل أبــــو ع| ر|ي لمنصوره|ره |تـــج
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47539| يوسف نبــــيل يوسف كركور سكندريه|ل|بــــ |د|

|25875 زع|سم مهدي من|محمود محمد ق  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

267483 ن|ح رضو|لفتـــ|ر عبــــد|لغف|مروه عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

6345|4 لس  يوبــــ رزق مسعود|كي  زيق|لزق|ره |تـــج

4468|8 ى|يحن  مصطفى عبــــ س حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

9o69o7 حمد يونس |يه محمد | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

33|642 لم|ل س|حمد محمد كم| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|586o ي
ي فوزي مصطفى

ندي مصطفى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

422o4 ى ه |ئى |نرمي 
ى
حمد دسوق ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

886685 وق عىل زين  ى |لع|رسر بــــدين سيد حسي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

877||2 ل جزيرى |يرينى سمي  هل| سيوط|تـــربــــيتـــ 

34344o هيم|بــــر|د محمد |مصطفى حسينى عو ى شمس علوم عي 

3|522 جه|لخو|فرح محمد صديق حسنى  ن|بــــ حلو|د|

455|9 حمد مسعد جمعتـــ عطوتـــ تـــرىكي| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77266| لسميع محمد محمد|ء وجيه عبــــد |سم| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

67872o لسيد خليفه عىل|لعزيز |ء عبــــد |رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9o622 هلل محمد|بــــر خلف |يسه ج|م ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

88999| يتـــ معزوز يعقوبــــ قرق ر |مي  سيوط|ره |تـــج

329966 |لنج|بــــو|لعزيز محمد |مل عبــــد| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

67946| هيم موىس|بــــر|لدين |حمد فكرى سعد | لمنصوره|طبــــ 

884oo6 لسميع |لسميع جبــــر عبــــد|طمه عىل عبــــد|ف سيوط|بــــ |د|

82o69| ي  ي عبــــد|محمود يحن 
دي|له|حمد لطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

8o26|o لح|مل ص|ل ك|ر جم|من ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

789|62 لدين عطيه موىس|م |م محمد حس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o72|9 ن|عيل سليم|سم|هد |حمد مج|حبــــيبــــه  لمنصوره|حقوق 

|2o585 وس عبــــد |رك يوسف تـــ|م لنور|ورصى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

362632 رق فتـــىح محمد عىل|نغم ط ى شمس|زر عه عي 

68o|44 وى|لهند|ح محمد |لد مصبــــ|محمد خ لمنصوره|حقوق 

|6|499 ج  محمود قرئى|حمد محمد م| ى شمس هندستـــ عي 

87o835 بــــر عىلي طه|عىلي ج ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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335oo7 ن محمد فوزى عرفه|يم| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

434689 عيل زلط|سم|م شندي |ريه |بــــ طنط|د|

335267 سكندر|ردين نصىح ليشع |ن |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

279462 ن|لحميد رسل|لسيد عبــــد |لحميد |محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

73764 م عويس صبــــري|د عص|جه لفيوم|تـــربــــيتـــ 

26|o56 عرص|ل|بــــ محمود |ن دي|يم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

833395 للطيف|لدين جمعه محمد عبــــد|عز ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

|64o83 ى سيد سعيد|سيد حس ني  ن|بــــ حلو|د|

46|29 لعزيز|ل عبــــد|رس كم|ن ي|نوره هره|لق|حقوق 

637648 دى|له|لرحيم عبــــد|محمد عبــــد| دين زيق|لزق|صيدله 

762|72 زى|لسيد حج|محمد مسعد محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

22|738 زق يونس محمد|لر|محمد عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|427|8 لرحيم|لرحيم عطيتـــ عبــــد |ر عبــــد |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

52565o ى شعبــــ در قطيط|لق|ن محمد عبــــد |حسي  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

324476 ي رمزي مليون بــــش|ه
ي|ئى ى شمس حقوق عي 

5o3|64 ى|هيم يونس حس|بــــر|ء |سن ني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o5o28 ل|لبــــسيوئى مرس|معتـــز محمود عطيه  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

7o258o لسيد فوده|حمد فوزى |رضوى  زيق|لزق|صيدله 

439372 ف حس|مل | ى محمد مقرونتـــ|رسر ني  لشيخ|تـــمريض كفر 

5|o697 لس يوسف متـــى بــــ سيىل|كي  سكندريه|ل|طبــــ 

3623|9 حمد|عمر سعيد محمد  ن|حقوق حلو

8o3593 لعليم|لحفيظ عبــــد|لعليم عبــــد|عمر عبــــد ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

|7o835 حمد حسن|دل فتـــىح |عمر ع ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

6o8655 مد|تـــه ح|ل محمد محمود شح|من |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7o6447 حمد|لمقصود |ء سعد عبــــده عبــــد |ل| لمنصوره|علوم 

248|o حمد|تـــتـــ |رق شح|ط| سم  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

89296| هيم محمد حسن |بــــر|د |زي سيوط|ره |تـــج

923367 ى |لسيد |يه | لسيد |مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

9o6459 | كر حن|ره شنوده ش|س ج|صيدلتـــ سوه

482827 يف عدل عزم جورج  بــــسنتـــ رسر ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 
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|24|74 بــــر|لغيط ج|بــــو |حمد |عمر  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|8|77 محمود محمد عفيفى| يوسف زكري ى شمس|د| بــــ عي 

53423 لحميد|م عبــــد |م|جر رجبــــ |ه أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

755276 لقرعىلي|بــــر محمود |يه مصطفى ص| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

248|9 ء حمدى حسن محمد|عىلي ن|بــــ حلو|د|

499338 لفيوم|هيم عوض بــــسيوئى |بــــر|رتـــ |س لفيوم|لعلوم |ر |د

758392 حمد محمود|خلود عىل  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

775286 ص|لم محمد خ|ح س|محمد صل زيق|لزق|هندستـــ 

446||9 ر|لغف|كر عبــــد |حمد ش|م |حمد حس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o5ooo ن|عمرو محمد محمد عىل رضو ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

249764 ره وديع وليم سيدهم|س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7|o58o هلل|بــــ |ح ج|لفتـــ|حمد عبــــد |عهود فتـــىح  لمنصوره|حقوق 

343534 لسيد حسن|حمد |لسيد |حمد | ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|6|o34 حمد|نبــــيل حمدي | دين ى شمس علوم عي 

86o88 هلل|بــــ عبــــد |لتـــو|لد عبــــد |لرحمن خ|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

57772 ي|ر
د|لجو|لد معروف عبــــد |خ| ئى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

42o789 زى|محمد فتـــىح محمد غنيم غ لشيخ|ره كفر |تـــج

22o2o6 عيل محمد عىل|سم|حمد |يوسف  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

76o|33 نعمه محمود طه محمود ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

334o9o شم|ء محمود ه|محمود عل ى شمس| لسن عي 

63||55 هلل|حمد عبــــد|حمد مصطفى |ء |ل| زيق|لزق|بــــ |د|

6oo39o ي|يه عص|
م محمد بــــسيوئى لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

329829 هيم خليل|بــــر|هلل محمد |منتـــ  |نوعيتـــ بــــنه

6|8987 تـــ | ى |مي   عىلي مسم|مي 
ى ر|مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

64|6|2 هيم|بــــر|حمد محمود |رس |ء ي|سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4352o6 هلل||سمر عزتـــ محمد عط سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

3|44o4 لحسينى|زق |لر|ئى عبــــد|لدين ه|نور  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|6|4|o م جمعتـــ محمد|لرحمن س|عبــــد  ن|حقوق حلو

267899 لرحمن ربــــيع|هلل عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 
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22588o حمد نجيبــــ|د |حمد فؤ|در |محمود ن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|49367 ى محمد|نوره ن مني  حسي  ن|بــــ حلو|د|

22869o ى محمد حنفى عىل|ي سمي  ى شمس| لسن عي 

8o75|2 ل زىكي|لدين كم|ء |ح عل|سم سيوط|ره |تـــج

9|2543 هيم |بــــر|حمد |رحيل رفعتـــ  ج|بــــ سوه|د|

477696 ي أيمن محمد محمد عبــــد  ي|إنىح 
لغنى سكندريه|ل|ره |تـــج

677|8o ظه|بــــ|سل سعد محمد عىل |بــــ لمنصوره|حقوق 

762474 ن|لسيد سليم|هلل محمد |عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

763333 حمد|حمد عىل محمد عىل |مريم  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

262595 محمد حمد مهيدى حمد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

9|9877 ن بــــدوى محمد |محمد شعبــــ ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

4379|o لحليم محمد فرج|لسيد عبــــد|م |ريه |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

7o9222 ن|لمتـــول شعبــــ|لحميد |هر عبــــد |كرم ط| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

824788 ى ى محمد حسي  محمد حسي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

776369 لصمد|حميدو محمد عبــــد| رض زيق|لزق|علوم 

323756 ن|هيم سلم|بــــر|ء سيد |شيم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

753223 م|م|لعزيز حسن |حمد صبــــىح عبــــد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

429o85 ذل|لش|بــــى |لمجيد لطفى عر|يه عبــــد| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

437o7| ر محمد محمد بــــشر|م مختـــ|بــــتـــس| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

5||929 لنقرود|لعزيز |لغنى عبــــد|لعزيز عبــــد |عمر عبــــد بــــ دمنهور|د|

437293 تـــ محمد عبــــد | ح محمد|لفتـــ|لمعىط عبــــد |مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

2o995 لجيد عىل|لحكيم عىل عبــــد |عمر عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8|3629 ء سيد عزمي نظيم|سم| ي|عه |زر
|لمنى

25o499 ى عبــــد|ي هلل|لرحمن عبــــد|هلل عبــــد|سمي  هره|لق|م |عل|

366446 ش|لفر|حمد |ء فتـــىح محمد |ند ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

63|982 لسيد|حمد |لسيد |ء |لزهر|طمتـــ |ف زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4|49|4 د|لسيد حم|م |لسيد حس| لشيخ|بــــ كفر |د|

37o53o وع محمد نرص|ء مط|رس| |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن
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879|7o لنعيم |لرحمن عبــــد|حمد عبــــد|ء |سم| سيوط|بــــ |د|

48|9|9 لسيد خليل|لد محمد |هلل خ|عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|||27 صف|نه ن|لد محمد شبــــ|خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

267o99 لطويل|مه محمود |س| |لي|د شمون|نوعيتـــ 

6|7|93 دل فضل|مه ع|س|ء |رس| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3|6|7 لعزيز محمد|م عبــــد |هش| رن ى شمس|د| بــــ عي 

79o42o لدين مرىس نبــــوى|م |ن حس|رو تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

332863 تـــى|ي|لغ|لسيد |لعزيز |م عبــــد|هش| ر|ي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4929o6 تـــه محمود حبــــيبــــه|حسن محمود شح ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

63|664 وز محمد كردى سيد  حمد|في  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

37392| تـــ محمد فتـــوج محمد منصور| مي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

27oo98 بــــ|حمد ذىك رحيم خط|محمود  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o5544 لسيد سند|لسيد حسن |ء |سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4|5|42 لدجوى|لسعيد |ن عمر |رو معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

7o|6|8 هيم|بــــر|د حليم وهبــــه |مريم فؤ لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

757247 مجد محمد حسن محمد| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

295523 حمد محمد|م سيد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3595|6 هلل|ذل عبــــد|ن محمد ش|يم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|2224o دل محمد|عمرو ع| لن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

684676 لصعيدى|لسيد خليل عوض |ح |م صل لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|53336 ي|ر
سط عىلي|لبــــ|مجدي عبــــد | ئى ى شمس|زر عه عي 

|3o676 ئيل متـــرى|ميل ميخ| |فيول ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

329435 د|ئل محمد زىك محمد فؤ|ر و|مي |كليتـــ هندستـــ بــــنه

923565 حمد طلعتـــ حربــــ مرىس | ج|صيدلتـــ سوه

342924 بــــي|حمد صو|هلل |محمد عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

||535| ر زىك|هر مختـــ|دين مدحتـــ م|ن ى شمس هندستـــ عي 

448776 ل صبــــىح محمد سليم|مه هل|س| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

8|279| ج محمد|مروه محمد فر ي|بــــ |د|
|لمنى

496|4o لقليوبــــى|لسيد |ن مجدى محمد |مريه سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|65|8o ي|لر|رق عوض عبــــد |ن ط|مي 
ضى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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9||38o حمد |هيم |بــــر|ج  |حمد ن| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28|275 محمد مجدى محمد طلبــــ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

249253 زق|لر|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|روضه محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

43586| بــــ|لحميد خط|ئى عبــــد|ن ه|نور بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

764||8 ىط|لمع|بــــو |طر |عيل فهىم خ|سم| |رند بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

34|739 حمد محمود بــــكرى|رتـــ محمود |س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6o8643 لد محمد مصطفى مرع|ء خ|لزهر|طمه |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

29|o7 للطيف بــــسيوئى|عىل خليل عبــــد  هره|لق|حقوق 

485243 لد أحمد محمد خليل|مريم خ |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

429946 حمد محمود شبــــل محمد نصي | |ره طنط|تـــج

75777 هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|خديجتـــ  لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

3|547o هر قطبــــ محمد|ضىح م ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

64o|84 لرحمن محمد نرص|لمنعم عبــــد|ندى عبــــد هره|لق|م |عل|

332756 ئى|محمد عىلي محمد محمد كيل زيق|لزق|صيدله 

4o844 ط|لبــــط|عمرو محمود فرج  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9|7574 ن |سهي  حسن محمود سليم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6799|9 ى|بــــو |يد محمد |حمد ز| لعني  لمنصوره|حقوق 

685757 هيم يونس|بــــر|ء رجبــــ رزق |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8oo2|o ي محمود فؤ  يحن 
ى د محمد|نرمي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|7524o لسعيد محمود بــــدوي|ء |عمرو عل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|2|26 ريوس عدل رسج عزيز |مك ج|هندستـــ سوه

2oo82 لح|سيف محمد محمود ص هره|لق|ره |تـــج

686284 ى عبــــد |بــــر| ر|مق| لمسيح حن|م بــــشر لمنصوره|علوم 

638o59 حمد|لعزيز محمد |لسيد عبــــد|سعيد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

7|6238 حمد عىل حنفى|ل عىل |م جم|وس لمنصوره|ره |تـــج

28644 لعزيز نرص|مصطفى عمر عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8645|8 لحميد محمود حسن|هيم عبــــد|بــــر|حمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

42898| بــــ|هيم محمد عق|إبــــر| ئى رض|أم ي صىح طنط
|معهد فنى

5|6o46 لسهيىلي|لعزيز|رحمه حمدي محمود عبــــد طبــــ بــــيطرى دمنهور

24784o ئى|لنعم|محمد مسعود محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 
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495|76 ي محمود 
ى
ي صبــــري صدق

ى
وي|لخلف|صدق بــــ دمنهور|د|

3|3833 للطيف|هيم عبــــد|بــــر|م |حمد هش| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6786o| حمد|لغنى سيد |مح عبــــد |سلىم س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

923939 دى  |وى محمدين عبــــ|لرحمن بــــدر|عبــــد سيوط|حقوق 

354o66 هلل|بــــ |شلبــــى محمد شلبــــى محمد ج| لي|د ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|7|33 لسعيد حدو|يمن محمد |ندى  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

6987|6 ي|ر
حمد محمد|رشدى محمد | ئى لمنصوره|علوم 

699984 مل خليل|هيم ك|بــــر|فوزيه  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

896257 ى هلل  | |كرم تـــوفيق عط| |يوستـــي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

645|34 حمد صديق|لمنعم |ح عبــــد |لفتـــ|م عبــــد |بــــس |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

532o8 ري|لدين|دل محمد |طمه ع|ف صيدله بــــنى سويف

6||ooo بــــو عجور|لسيد |م |سل|محمد  لمنصوره|حقوق 

624233 لو|كربــــ| لسق|لق |لخ|لد عبــــد |محمد خ لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|4555 در حمد|لق|ل حمدون عبــــد |روى جم| بــــ دمنهور|د|

|32299 هميس مصطفى محمد فكرى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

24o692 لحميد|بــــتـــ عبــــد|لد ثــــ|نىح  خ| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

4|926o بــــوخشبــــه|لمعىطي محروس |س عبــــد |لعبــــ|بــــو|يه | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

48o64o وى|هلل محروس فرم|ء عبــــد|سم| سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

69663| ن|لنعيم سعف|دل عبــــد |خلود ع لمنصوره|نوعيتـــ 

347543  محمد خليل|لبــــ|حمد عبــــد|محمد 
ى
ق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|6429 ى هم|لد |ن خ|فن| م محمد|مي  ن|فنون جميله فنون حلو

5o4743 هيم|بــــر|جر سعد محمود محمد |ه سكندريه|ل|بــــ |د|

25479| عيل|سم|م زىك مصطفى |م س|حس سيوط|هندستـــ 

232|29 م|لسل|م محمد عبــــد|لسل|مصطفى عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

77|36| ع|عيل سبــــ|سم|ضى محمد |ريم ر زيق|لزق|نوعيتـــ 

784858 ى هر وجيه يوسف|م| مي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

73388 هيم|بــــر|ن |ئى رؤوف عري|روم لفيوم|هندستـــ 

63||74 حمد محمود مشعل|لسيد |منيه محمود | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

88oo23 هيم|بــــر|مجد فوزى |سيمون |ن| سيوط|بــــ |د|
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6o488| م|عيل غن|سم|يمن |ره |س |ره طنط|تـــج

|547|7 حمد|لرحمن |هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |عبــــد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

6o2355 هلل|لرحيم حسن عبــــد|لسيد عبــــد |م |وس |بــــ طنط|د|

2|8292 وى|لمنش|لسيد|دل محمود |معتـــز ع دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|57252 ى مهر|سلىم فؤ ن|د حسي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

4|o32| فظ|لح|متـــ محمد عبــــد |س|لد محمد |خ ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|3673| دى|له|ل معوض عبــــد |ف جل|عف |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8389|| ى|ج |مروه فر حمد حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

622|46 ف |سعد |حمد | لدين|حمد رسر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|26972 لجندي|هيم |بــــر|رق محمود |هلل ط|حبــــيبــــه  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2783o8 ى|دل عبــــد|لمنعم ع|عبــــد لمنعم حسي  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

7|64o4 ح فوده|لفتـــ|حمد محمد عبــــد | ط|ر دمي|ثــــ|

325535 وى|لمحسن قن|حسن محمد عبــــد هره|لق|حقوق 

272334 لس روم ى|كي  ئى وليم بــــشر ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

47273 رى|لبــــ|محمود محمود عبــــد | صف هره|لق|ره |تـــج

267393 حمد|لق |لخ|بــــوبــــكر عبــــد|ء |سم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

773|42 هيم|بــــر|لم |دل فرج س|محمود ع لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

4o4832 م كحيل|لسل|لحميد عبــــد |م عبــــد |دهم عص| سكندريه|ل|ره |تـــج

642688 محمد أحمد أحمد حسن عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|9o9o جن|د محمد ط|لموجود فؤ|محمد عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

465522 يد|هيم متـــول ز|بــــر|محمد أيمن  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

3|48|8 لسيد|لدين |ح |م كرم صل|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

867o98 لجليل|سم عبــــد|لق|بــــو|لد |محمد خ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6o76oo ض|لبــــسيوئى ع|لسيد |ء محمد |رس| لمنصوره|بــــ |د|

6|6775 ى |ي وي|لمس|لسعيد أحمد |سمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

77225o ور حسن حسن|هر ش|يه م| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

895269 لس يوسف ع بــــد يوسف  |كي  ج|ره سوه|تـــج

|3|4o4 لدين محمد|لد محمد سيف |لدين خ|سيف  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o8626  سيد أحمد |لش|محمد عبــــد
ى
بــــ|لغر|ق ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى
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366437 يف عىل | يش ن|لمرصى عثــــم|رسر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2|84|5 رول عزتـــ لمع جندى|ك ن|هندستـــ حلو

79o882 ل|لد|ق يوسف |سح|س يوسف |ين| لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

3242oo حمد محمود|مؤمن محمود  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

238o56 د|لجو|حمد محمود عبــــد|يه | ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

55o43 ي|ن محمد عبــــد |ء رمض|دع
لغنى ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 

رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

43o792 حمد طه|ن |حمد رمض|منيه | |بــــ طنط|د|

7o6o92 مد|لسيد محمد ح|حمد | لمنصورتـــ |تـــمريض 

89|459 | لعل|بــــو|لحفيظ |عبــــد| لعل|بــــو|نوره  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

247367 ح عطوه|لفتـــ|محمود عطوه عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o3663 بــــو |هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|لدين |م |حس
ل|ش

سكندريه|ل|حقوق 

9o45|5 رص محمد بــــدري |حمد ن| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

458227 لبــــسطويس|هيم محمد |بــــر|بــــ فتـــىح |رح ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o2o63 حمد|هيم عطوه |بــــر|لد |حمد خ| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6787|8 لمزين|وى |لششتـــ|ء رفعتـــ محمد |رس| لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

84|o65 بــــ محمد|حمد دي|ء |سم| ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

|4629o محمد| لد رض|ر خ|من هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

42||o لسيد حسن|هند محمد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5|4|46 ى |ء سليم |ل| ى ق|مي  سم|مي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

82|265 معتـــز محمود عمر سيد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|76998 ف عىل عبــــد |عىل  لمنصف|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4||368 وى|لمنش|م |له|لحميد |ره حسن عبــــد |س |ره طنط|تـــج

79o499 ن عيد مصطفى عطيه|نوره عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

224324 لسيد|لمجيد |لسيد عبــــد |سلىم محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

869|| لرحمن محمد فهيم عيس|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5||762 ن|حمد سليم|رق محمد رمزي |محمد ط |ره طنط|تـــج

8o562o ف فتـــىحي عبــــد|كريم  لعزيز|رسر ي|نوعيتـــ 
|لمنى

765444 يد|حمد أحمد ز|بــــ |يه|سم |بــــ تـــربــــيتـــ بــــور سعيد
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7o3973 بــــ|ح محمد قنديل شه|جر صل|ه زيق|لزق|بــــ |د|

36o349 لم|لدين محمد محروس س|ح |هلل صل|عبــــد ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

238452 ى بــــدوى رحمه محمد حسي  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

5|823o حمد شلبــــى|لسيد |لسعيد |لعزيز |ن عبــــد |يم| لشيخ|عه كفر |زر

6866|6 لغنى محمد سلسوله|حمد محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

|575|5 لدين محمود نرص|نعمه نرص  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

4|53|3 ل محمد محمد رزق|حمد جم| لشيخ|بــــ كفر |د|

494593 |س |در عبــــ|لق|لرحمن منتـــرص محمد عبــــد|عبــــد
قورى|لن

تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

84676 لمقصود|دى عبــــد|بــــر ن|لرحمن ج|عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

783o7| عيل|سم|نسمه محمد محمد مسلم  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

239623 يه رجبــــ رشدى محمد| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

46872 بــــ|لتـــو|جر مصطفى سيد عبــــد |ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2945|8 م عىل مسعد|محمد س |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

282739 هيم نعيم فهيم|بــــر|ميه |س هره|لق|حقوق 

8|8846 بــــ فتـــىحي سليم|يه|يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

69o784 مد|لبــــدوى ح|مد |م مدحتـــ ح|هي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

67722| ح|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|لرحمن مصطفى عبــــد |عبــــد 
ي | لموج 

لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6o24|9 جح حسن محمود|ميه ن|س |علوم طنط

357759 حمد|حمد سعيد عيد سيد| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o7|59 لمحمدى قنديل|ل |ل محمد جل|جل |ره طنط|تـــج

692657 ى محمد  ن|لسيد سليم|ندى حسي  لمنصوره|بــــ |د|

499o5o ى حم شقر|ل|هيم قطبــــ |بــــر|ده |نورسي  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

4o22|6 ي
ن|ن عىل محمد سليم|سليم| دئى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|527o2 ي|ر
ج|لسم|لعزيز |مل عبــــد |حمد ك| |ئى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7737|7 ه حس لشعيشع|بــــو |م |لسل|م عبــــد |سمي  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

253588 ى  روق محمد|هيم ف|بــــر|نرمي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

26748o حمد سليم|هر |ء م|لىمي ى شمس| لسن عي 

|32234 س|ج  طن|يمن ن|مريم  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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77|392 حمد|بــــو زيد محمد محمد |يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

5376o وليد حميده حسن يونس ره بــــنى سويف|تـــج

8862|5 ى |حمد حس|رس |زينبــــ ي ني  سيوط|حقوق 

6|42o4 لسيد|لسيد |لسعيد |ن |هلل شعبــــ|منتـــ  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

6o5974 د|لجل|حمد |حمد |لسعيد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8o7599 ي|تـــه ورد|محمد ربــــيع شح
ئى ره بــــنى سويف|تـــج

46|622 جتـــ|هلل محمد ع|لمجيد عبــــد|عبــــد ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

884458 ى  |محمد طه  حمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

4359o9 ل عىل حموده|ء جم|أسم سكندريه|ل|علوم 

257298 لدن|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|س |ين| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|39366 حمد|لرحمن |لسيد عبــــد |يمن |ندى  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

78|35o لسيد|لعزيز محمد |لسيد عبــــد |مل | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7|224| ن محمد محمد  عبــــده يونس|يم| ط|معتـــ دمي|علوم ج

27968 لح|هدى قطبــــ عمر ص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

753622 لسيد|لعزيز |ن فتـــىح عبــــد |نور عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83553o حمد|لموجود |حمد عبــــد|محمود  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6|65oo ى|دل محمد ي|محمد ع سي  ط|بــــ دمي|د|

92o7|6 قه |حمد رسر|لمنعم |يوسف عبــــد ج|ره سوه|تـــج

77|767 حمد حسن|رس محمد |محمد ي زيق|لزق|عه |زر

525849 حشمتـــ يوسف جرجس| م حن|بــــر| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

634942 ى عبــــد|رس |ف ى|مي  حسي  هلل حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32742 هيم|بــــر|لسيد |ده عىل |حمد حم|  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

628754 تـــ|لشح|لعزيز |طف محمد عبــــد|محمد ع زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

82998| م محمد|لمنعم هم|عبــــد| نور دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

22o794 درمتـــول|لق|لد محمد عبــــد |نغم خ تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

8|2462 لح|ء رجبــــ ص|منيه عل| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

494684 |ء |لمنعم محمد عل|لسيد عبــــد |لمنعم |عبــــد 
لدين

بــــ دمنهور|د|

|24|77 ح|لفتـــ|لد محمد عبــــد |عمرو خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

878o5o لدين بــــخيتـــ  |ح |د صل|له رش|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

869774 بــــدين محمد|حمد ع|بــــدين |ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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53442 شم|لحليم ه|لحليم عبــــد |ن عبــــد |يم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6373|| حمد فوزى محمد|ء محمد |سم| زيق |لزق|تـــمريض 

456285 هيم هيبــــه|بــــر|خلود وليد محمد  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

34|423 فظ بــــدوي|م ح|لسل|حمد عبــــد|م |لسل|عبــــد عه مشتـــهر|زر

292446 هيم جويده|بــــر|عمر ممدوح  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o8864 ى|حمد عبــــد |هدير ثــــروتـــ  لحميد حسني  |ره طنط|تـــج

52|6o| لد طوسون نبــــيوه|فرحتـــ خ بــــ دمنهور|د|

326o27 عيل سيد|سم| |رحمتـــ رض ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o7427 ر|لد محمود فيش|محمود خ لمنصوره|هندستـــ 

633988 بــــر محمد|مصطفى محمد ص زيق|لزق|علوم 

849957 ى روز موىسي نصيف|ن| كرستـــي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

757864 حمد|لمنعم محمود |هلل عبــــد |يه | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

3|6|29 ى ف رزق | |يوستـــي  |هلل ويص|رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

5o226| مد|بــــر ح|حمد عزم ج|لد |خ لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

67565o حمد مصطفى محمود|محمد  لمنصوره|هندستـــ 

9653| ى عبــــد|رتـــ حس|س لمقصود خلف|ني  علوم بــــنى سويف

|48|3| هيم|بــــر|لمنعم |رق محمد عبــــد |ط ن|بــــ حلو|د|

|27996 ى|كم| ر|كل هلل|عط| ل مي  هره|لق|ره |تـــج

85|5|| زق محمد|لر|ضل عبــــد|محمد ف سيوط|هندستـــ 

8|8684 ى عم صد|د مكرم ق|كرستـــي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

8|2755 للطيف|عزه محمد نجيبــــ محمد عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

9|77o| نيتـــ دوس صبــــىح دوس |ج تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|23|49 ر محمود رجبــــ مليىح |من ى شمس|د| بــــ عي 

2426o9 هلل|حمد محمد حلىم عبــــد |سل |بــــ هره|لق|حقوق 

695o67 مه خرصى|لسيد محمد سل|محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

75o6| ممدوح محمود فهىم| ر|ي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

24|4o ف سعد عبــــد |مريم  هلل|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26666| ذل|لش|حمد |ذل |لش|ء |ل| |علوم بــــنه

524724 ن حسن|حمد عثــــم|لسيد |حمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

6o78|| وى|لنفر|لزغبــــى |لق |لخ|ل عبــــد|هبــــه جم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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53566o نور عىل|لسيد |حمد محمد | ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

226376 له|حمد دربــــ|زق |لر|حمد عبــــد| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

9|72| م محمد متـــول شلبــــى|م هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|4o||5 ه محمد عبــــد  لحليم محمد|سمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

44|83| ن|مريم فوزى شنوده رم ط|بــــ دمي|د|

835365 ن يوسف محمد|ء شعبــــ|نجل دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

372422 تـــتـــ|لطفى محمد لطفى شح |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

426869 م|لسيد هم|ض |مريم حسن ري سكندريه|ل|بــــ |د|

695o9| زق|لر|لمنعم عبــــد |يه رفعتـــ عبــــد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

476||| ين شعبــــ ى|شي  ن أحمد محمود حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

877346 وى  |ن ص|م سلط|قمر عص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5o24 هيم محمد|بــــر|لرحمن عمر |عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

487|32 لبــــدرى|هيم |بــــر|لعزيز |م سعيد عبــــد |عص سكندريه|ل|بــــ |د|

763962 وى|ل محمود قن|ن محمود كم|رو نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

886|79 غبــــ |فوزى محمد فوزى ر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|247 ي|ر
ى|سيد محمد | ئى مي  هره|لق|ره |تـــج

3275o6 حمد عىل|خلود محمد عىل  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

22oo62 ه فرج ري| ح|ض مصبــــ|مي  ى شمس علوم عي 

7o2269 هيم مسلم|بــــر|ن صبــــرى عىل |حن هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7oo429 لسيد مسعد محمد موىس|ء |سم| لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

838885 وق ع ن يوسف|طف حس|رسر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

2|8232 هدن|ل|لرحمن عىل |حمد معتـــز عبــــد| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

6|67|7 لصعيدي|عيل |سم|رس |مي ي ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

5|3|9 لبــــدر عزتـــ|مد |ر سيد ح|من بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

863983 ي عبــــد|ه
ى
لحق سليم|له دسوق دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6||928 محمد موىس شعي | ء رض|سم| |علوم طنط

54426o س أبــــو بــــكر|ء أحمد عبــــ|نجل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|62544 لحكيم|نس طلعتـــ محمود عبــــد | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

255o62 بــــ|حمد خط|بــــ |بــــسمه خط تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

8|727| وي|لد محروص شن|محمد خ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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6o6789 لحميد |هيم عبــــد |بــــر|لحميد |محمود عبــــد 
ن|سليم

|ره طنط|تـــج

8o5||o ه ن|  عىلي|دي |مي 
ى مي  ي|هندستـــ 

|لمنى

638427 ى|رحمتـــ  لسيد محمد حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

864448 م|م بــــدري محسن عل|حس ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

63782 هلل|حمد بــــرقوق عبــــد|هلل |عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3|9487 نور محمد|وى محمد |طمتـــ كحل|ف ى شمس حقوق عي 

264943 تـــه منصور|لسيد شح|تـــه |حمد شح| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|7|266 حمد|نور |مروه سعيد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

4|2|68 ى|ح عىل ش|لفتـــ|مصطفى نبــــيه محمد عبــــد  هي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

679574 عيل|سم|لسعيد |ح محمد محمد |صل لمنصوره|حقوق 

8945|o بــــر |تـــع ص|فتـــ بــــ|محمود ر ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

69647| حمد منصور|حمد محمد | تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

5|9397 ر|لعط|لسيد محمد |سلىم  |بــــ طنط|د|

3|5759 هلل|هلل حسن عبــــد|ندى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

35o847 ى|ي ضى|مه محمد ر|سل| سمي  عه مشتـــهر|زر

82|668 لرحمن|عبــــد| زكري| سندس رض ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

76|786 لرشيد|مي  عوئى عبــــد|سندس  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|65597 ل|ء محرم عىلي جل|عىلي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

67954 ي شبــــوبــــ عبــــد|كريم كيل
هلل|ئى لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

464627 ئى مصطفى محمد|نىح  ه| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|34|75 لحميد محمد عيطه|لدين عبــــد |ل |تـــفى جم ى شمس|تـــج ره عي 

534457 يف عبــــيد محمود |سل| حمد|م رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

683835 ه | لغنى|يمن سعد رزق عبــــد |مي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

3|6836 حمد محمد|حمد فرج |ندى  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

6o4535 م حمدى محمد خليل|ء هش|شيم |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

229829 لبــــلقينى|حمد |لسعيد |مه |س|رحمه  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

78744| لسيد|محمد سعيد | رن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6o832 لحليم|عزم محمد عزم عبــــد حقوق بــــنى سويف
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3|6266 ر|لغف|لعزيز طه عبــــد|طمتـــ عبــــد|ف ى شمس|تـــج ره عي 

5o2462 حمد|حمد محمد عبــــده | سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

344o73 عيل|سم|ن |عيل عثــــم|سم|لد |محمود خ رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

82o379 ي صل|م|
ي عبــــد|ئى ي|ح يحن 

لغنى سيوط|طبــــ 

679|o6 د|لضي|هد عىل |رق مج|محمد ط ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

782523 ل|لع|تـــ محمد عبــــد |لشح|لسيد |حمد محمد | زيق|لزق|عه |زر

37||3 ئى|لزعفر|حمد |شد |هر محمد ر|هلل م|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|o6|2 ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|محمود عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|2275| ي
لحميد نوفل|هلل عبــــد |ئل فرج |و| دئى ن|بــــ حلو|د|

356854 زق سليم|لر|م عبــــد|ء س|رس| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

37|755 ربــــ|هض مح|ح ن|م صل|حس ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

63392| دى عىل|له|يوسف غنيىم محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

42|4|6 جىح|لر|ن |هدى حمدى فرح |حقوق طنط

439877 ي محمد محمد|ء ن|رس| ج  لشيخ|ره كفر |تـــج

75|44 ف عر|ء |ل| بــــى محمد|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o362 ف عبــــده عبــــد|عبــــده  لحميد|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

88o4|3 لدين  |ل محمد عز |محمد كم سيوط|علوم 

7o9288 لقطبــــ|دى |له|دل عبــــد |ل ع|طل لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

766747 لجفنه|مه |طف عىل سل|محمد ع ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

9o233o حمد محمود محمود |محمود  ج|تـــربــــيتـــ سوه

4|6724 دى|بــــوش|لسيد |ء محمد عىل |ول لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

423242 لس ن لمسيح مجلع|ج  عبــــد|كي  سكندريه|ل|علوم 

7o577| بــــ|لوه|لسيد عبــــد |لسيد محمود |محمود  لمنصوره|هندستـــ 

|38768 ى زىك| جولي وليم بــــشر ى شمس صيدله عي 

453325 هيم|بــــر|مد |هيم ح|بــــر| |محمد رض ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

756596 زق|لر|ن عبــــد|لسيد علو|ء |سم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

4825|2 س|هلل عبــــ|لنرص عبــــد |حمد سيف | |دين سكندريه|ل|بــــ |د|

346o2 لعزيز محمود محمد محمود|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

7|536 هيم عىلي|بــــر|مد |لي ح|و لفيوم|حقوق 

|6734o لعوضى عىل محمد|يمن |ندى  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 
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774852 ن ربــــيع|دل محمد سليم|ع| عل زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

242944 حمد|مد |مر فتـــىح ح|ع ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|72o6 حمد محمد شهود|لد |حمد خ| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

758oo2 هيم|بــــر|حمد |ن |حمد رمض| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

762966 ى|يه رأفتـــ عبــــد | لرحمن حسي  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

332o52 تـــ فكيتـــ ح| ح|لفتـــ|مد محمد عبــــد|مي  |بــــ بــــنه|د|

637|29 لحفيظ|كر فوزى عبــــد|ن ش|نوره زيق|لزق|نوعيتـــ 

245597 ألرسج|لسيد |ل |محمود كم ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

535649 رشلينو سيدهم عزيز سيدهم|م إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

5|7o99 حمد محمد جمدتـــ|ل |نه تـــربــــيتـــ دمنهور

423468 ن|لسيد محمد حس|ندى ممدوح محمد  سكندريه|ل|علوم 

775472 عيل|سم|عيل |سم|عمر طلعتـــ  زيق|لزق|طبــــ 

429o|6 ء رفعتـــ رجبــــ رجبــــ|رس| |تـــربــــيتـــ طنط

9o5264 ممدوح عربــــ درويش | رن قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

83o65 ي محمد|حمد رج|
ي قرئى

ئ  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7o22| ه محمد عبــــد | عيل|سم|د |لجو|مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6o|o|8 لسيد سعد بــــدوى|جر محمد |ه لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4427o5 هيم محمد متـــول|بــــر|ئى |م| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5o2297 لدين محمد محمد|د عز |حمد عم| بــــ دمنهور|د|

78o722 لسيد محمد عطيه عوض|عبــــي   ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

678267 بــــو موىس|مد |حمد ح|ء |سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

76|8o6 لكريم|م مصطفى عىل عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

767o|6 م|لش|حمد|محمود محمد محمود  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8|5|44 ح|لفتـــ|تـــم محمود عبــــد|ح| دين ي|صيدلتـــ 
|لمنى

758934 م حسن|م سمي  س|سل| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

|6426 حمد|للطيف |حمد عبــــد|ء |عىلي عه مشتـــهر|زر

353549 ل محمد|حمد مدحتـــ كم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3328o2 ى وليد زكري زىك عبــــده| لجي  |بــــ بــــنه|د|

|26o58 جر مصطفى سعد طه قنديل|ه ى شمس صيدله عي 

675997 ى حمدى محمد خليل نرمي  لمنصوره|بــــ |د|
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327325 هلل|بــــ |سحق ج|رس |نتـــ ي|دمي ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6||747 ن|لحميد وهد|لعزبــــ عبــــد|كوثــــر  |عه طنط|زر

3693o5 حمد عبــــد ربــــه|ء محمد محمود |رس| |نوعيتـــ بــــنه

923929  |هش
ى
لطيبــــ |م محمد شوق ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 

كتـــوبــــر |6 -

834566 هي|لل|ل عبــــد|ج كم|لحج|بــــو|ندي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

266489 لم|هلل محمد س|هيم عبــــد|بــــر|ء |رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|22327 ح|لفتـــ|سل محمد سعيد عبــــد |لينه بــــ هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

845746 ي محمود عىلي|ذي
د مصطفى ن|تـــمريض أسو

638|7 حسن محمد حسن حسن ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

264876 ئى|لمسلم|هيم |بــــر|لد |منيه خ| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

9o3628 لعزيز |ج عبــــد|مصطفى محمود ض ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

66344 در|لق|م عبــــد |لسل|ل محمد عبــــد |كريم كم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

849782 ىكي يوسف|ء سعيد ز|هد| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

335772 لمجيد|ج عبــــد|د عيد فر|منيتـــ فره| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

84652o هلل|لمجيد عبــــد|محمد يونس عبــــد لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

783oo3 لسيد محمد|حمد |هيم |بــــر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

34oo26 خلود مصطفى ربــــيع مصطفى عىل | معهد فنى تـــمريض بــــنه

67697| مد|كريم وليد محمد وجيه ح |ره طنط|تـــج

8o5586 حمد بــــرعي مرىسي|ء |شيم لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

345o72 ر محروس محسوبــــ|نص| دين هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

675697 م|لسل|مل عبــــد |لد مصطفى ك|مصطفى خ لمنصوره|هندستـــ 

6|5245 عيل|سم|محمد مصطفى مصطفى  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

8o47o| ي عبــــد
عيل|سم|هر |لظ|سهيله مصطفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

5o247o تـــ فهىم|روجيه جوزيف شح سكندريه|ل|ره |تـــج

5o7o32 ي
ى عمر| دئى ن|محمد حسن حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

258238 عيل سعيد|سم|لسيد |محمد  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

2|6498 لح|لسيد ص|حمد |مر سيد |س ن|علوم حلو

4|245| لسيد محمد|لدين |ء |م عل|سل| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

535|5 بــــوبــــكر|لعليم |مه عبــــد|محمد سل دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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49982o مد|هيم ح|بــــر|زينبــــ محمد خميس محمد  تـــربــــيتـــ دمنهور

764759 م محمود محمود يونس|هدير عص تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

8o2265 روق محمد|رق ف|كريم ط ي|هندستـــ 
|لمنى

638|79 ى |بــــر| بــــ|س محمد دي|لنح|بــــو|هيم حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

846884 هيم|بــــر|يه منتـــرص محمد | ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

5642o لعظيم|هلل عبــــد|م طه عبــــد|هش بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

677725 هيم|بــــر|ز عىل |لبــــ|يحن  محمد  سيوط|هندستـــ 

8323| ي محمد عبــــده|
منيتـــ مصطفى ج|بــــ سوه|د|

|32oo9 سلىم حمدى فتـــىح خليل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

36o8o2 م عدس|م|حمد |طف |ء ع|ل| |علوم بــــنه

448579 |لبــــن|د |لجو|م عبــــد |حمد عص| |هندستـــ طنط

2657|9 لمعىط بــــدوى|عيل عبــــد|سم|مصطفى  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|3o575 ف بــــيوم محمد|نىح  | رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

367239 لخول|هيم محمد |بــــر|هلل |محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

278o82 يس|حمد عر|ده عيد |غ شمون|نوعيتـــ 

82|55o هيم وليم يسي|بــــر|رس |ي ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

3|3563 هيم|بــــر|دل يوسف |سلىم ع ى شمس| لسن عي 

6||346 صف|هيم عىلي ن|بــــر|ء |لزهر| ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

687o64 د|ره صبــــرى محمد محمود عي|س ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|45347 ف محمد ح|مهند  مد|رسر هره|لق|ره |تـــج

|54o63 ل خليل|مر حشمتـــ كم|س هره|لق|ره |تـــج

5|4749 ى|حمد |هلل سيد |يه عمر عبــــد | لهمشر ره دمنهور|تـــج

|6486| ن|لسيد محمد شعبــــ|ه |لنج|بــــو |طمه |ف ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

357542 دى|له|حمد فوزى |بــــ |يه| |ره بــــنه|تـــج

29||8| ح|لفتـــ|لعزيز عبــــد|مصطفى رجبــــ عبــــد دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

9o635| لحسن |بــــو|حمد حلىم |ن |نوره ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

327252 مه|بــــو زيد سل|حمد |ن |يم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

275582 ى|ح |لفتـــ|لد محمود عبــــد|خ حمد حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4||92 لحميد|ذ محمود محمد عبــــد|مع ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى
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3|6929 ن|دى زيد|لد محمد ن|نىه خ ى شمس|د| بــــ عي 

67674| لعزبــــ|ن |لسيد سليم|ن |مجد سليم| لمنصوره|ره |تـــج

443|79 لدين مصطفى|ح |يه مصطفى صل| ط|بــــ دمي|د|

4o6|52 لعزيز|حمد عىل عبــــد |م |ن هش|يم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

826229 ي ميخ|ئيل ر|ميخ| مونيك |ج  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

2|4|5| ن|لرحمن محمد سليم|لرحمن طه عبــــد|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

765|4 م سيد محمود|لرحمن عز|عبــــد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

693265 هيم شلبــــي|بــــر|هيم  |بــــر|هيم محمود |بــــر| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

24o943 هيم محمد محمود|بــــر|محمد طلعتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|9999 تـــ محمد عبــــد لطويل|ح |لفتـــ|أمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

322324 ل|لسميع هل|هيم عبــــد|بــــر|جر |ه ى شمس|د| بــــ عي 

85o687 ى عبــــد ى|لسل|محمد حسي  م حسي  سيوط|حقوق 

7|55oo بــــى|مبــــ|يوسف ممدوح محمد عبــــده  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

25o927 ف وهبــــه غ|بــــر |ج ل|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o7|7| يز  |همتـــ مصطفى محمد ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

538726 حمد|لسيد |لح |لح محمود ص|ص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

25682 ف يىح | |ر|ي ى|رسر مي  ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

576|3 ى مرزوق |فرحه ي حمد|سي  ره بــــنى سويف|تـــج

642|9o لعوضى|ن |دق شعبــــ|ل ص|محمد جم زيق|لزق|حقوق 

5|8399 لعوئى|م |لسل|م أحمد عبــــد|لسل|يتـــ عبــــد | سكندريه|ل|علوم 

756643 ن لمطلبــــ|مه عيس عبــــد|س| |مي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|58366 ه محمد | ش|مي  دمرد|ل|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

695465 بــــ|حمد محمود خط|للطيف |حمد عبــــد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

59265 ظه زىك|بــــ|طمه عزتـــ |ف ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

82o458 حمد|لمنعم عمر |عمرو عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

|2o357 ك عيد لبــــيبــــ|نطونيوس مل| ن|هندستـــ حلو

62|945 لسميع حسن|ن حسن عبــــد |حمد شعبــــ| ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

428626 ه عبــــد| ه|لرحمن محمد |مي  شي  حمد بــــىه رسر سيوط|عه |زر

258o2 م|م|حمد |م |م| |دين سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8o667o لصغي  فرغىلي محمد|نجوي محمد  ي|علوم 
|لمنى
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776266 هيم|بــــر|دل عبــــده |ء ع|رس| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

5o5939 حمد محمد موىس محمد|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8395|5 ن عمر محمد|بــــ حس|يه| دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

42o743 لحميد محمد عوض|ن عبــــد|محمد شعبــــ لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

6439|| د خليل|رتـــ خليل محمد فؤ|س زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|7966 لرحمن عىل محمد عىل|عبــــد  ن|حقوق حلو

356|63 ح|لفتـــ|شم عبــــد|شم ه|محمود ه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2|735o يف عبــــد وى|لنو|بــــ |لوه|هند رسر هره|لق|م |عل|

|23454 حمد|محمد | يه زكري| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2357o3 ر|حمد دويد|عيل |سم|ء |سم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|522| ر|لدين محمد عم|ء |حمد عل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2559|8 م طعيمتـــ|لش|د محمود |زي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

62|4o7 لحميد|عوض عبــــد| ح زكري|لفتـــ|مريم عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

6o8|48 لبــــرلس|تـــ |منى مصطفى محمد فرح |نوعيتـــ طنط

7536o6 رس مني  كشك|مريم ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o3747 ن فرغىل محمد|م محمد حس|سل|ل|سيف  سكندريه|ل|حقوق 

8||462 ي | ف شح|نىح  بــــر|تـــه ج|رسر ي|نوعيتـــ 
|لمنى

2|4o8 مل|فرح محمد فهىم ك هره|لق|ره |تـــج

|58|36 لسيد|ء عىل محمد عىل |ول ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

375o73 محمد فرغىل متـــول فرغىل |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

89o9o9 ن |لمعبــــود سليم|يه كرم عبــــد| سيوط|نوعيتـــ 

675o95 دى|لن|ح |لفتـــ|رق محمد عبــــد |مريم ط لشيخ|هندستـــ كفر 

2o625 دى لطيف رزق جورج |ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

249323 ى|حمد محمد ش|ء |شيم هي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

535758 ى |ء |لسيد عل|لدين |ء |عل حمد|لدين حسني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|6o98o لمقصود|هلل سعد عبــــد |ن عبــــد |يم| ن|تـــمريض  حلو

3|3293 لدهبــــ|بــــو|حمد محمد |بــــ |يه|حمد | ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

69o96| حمد|محمد عبــــده بــــكر عبــــده  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

774|8 د|لضي|بــــورسيع |ح حنفى |لرحمن صل|عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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6o78|o د خليل|يدى محمد رش|ه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

676969 ى عبــــد  ر خليفتـــ|لغف|كريم محمد حسي  لمنصوره|حقوق 

265936 لق محمد|لخ|لق محمد عبــــد|لخ|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

3299|7 حمد محمد|م |مروتـــ هش |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

287o87 ن يوسف|ح زهر|حمد عمرو نج| سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

68|666 ى|حمد حس|د وليد محمد |زي ني  لمنصوره|هندستـــ 

2864o ى عبــــد|حمد |محمود  لجليل|مي  ن|تـــمريض  حلو

5|379 مل عزوز حسن عىل| علوم بــــنى سويف

3538|3 محمود شكري عطيتـــ عطيه محمد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

366|42 لسيد|حمد |لد |خ| نور سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

5|373o ي|لق|لدين محمد |ل |محمد مدحتـــ جم
ضى معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|7869| عيل عفيفى|سم|هلل |عبــــد | دين لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

4oo8|4 ى|ري كر|لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|ربــــيع  مي  |حقوق طنط

67948| ط|لمحسن محمود قي |محمود صفوتـــ عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

526863 ىسر|هيم محمد غبــــ|بــــر|لدين |نور سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

525o|2 حمد موىس|حمد محمود |لرحمن |عبــــد  ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

5o|636 حمد|ضل |تـــ ف|لشح|ده |ر حم|من سكندريه|ل|عه |زر

8675oo ى | حمد زرزور محمد|لحسي  ن|هندستـــ أسو

|324|2 ى|لمنعم عطيه |مريم عبــــد  لسيد بــــحي  ن|طبــــ حلو

267|6o ن|لسيد محمد زهر|بــــوثــــينه زينهم  تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

6o6466 لزغبــــى حموده|ذ محمد محمد |مع لمنصوره|طبــــ 

628586 ن محمد محمد عىل|رضوى رضو ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2277o ف ع|عمر  لمنعم|بــــدين عبــــد |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

78o734 لدين|ندى حسن محمود زين  زيق|لزق|طبــــ 

5o3252 در محمد حسن|لق|رزق عبــــد| ر|ي سكندريه|ل|علوم 

5359|4 وى|د طليبــــه مش|لسيد حم|يتـــ | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o47| م مصطفى رجبــــ|عص| ر|ي ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

5358|4 حد|لو|ء سعيد عىل محمد عبــــد|شيم إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم
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42o9||  |مروه 
ى
لسيد صقر|لسيد شوق لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

42o|5|  عطيه|ر مدحتـــ محمد |من
ى
لدسوق لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

443o26 ى محمد عبــــد |له| در|لق|م حسي  لشيخ|طبــــ كفر 

7o6285 ين  ف محمد زيد|شي  ن|رسر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

337368 ين رض ي عبــــد| شي 
ح|لفتـــ|مصطفى ي |

|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

63|778 ندريه عطيه|رى يوسف |م  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

252|8| وع|ىط مط|لع|ده فتـــىح عبــــد|مي ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

897o9| ل عىل |لع|ره عىل عبــــد|س ج|بــــ سوه|د|

|75927 ل حسن|لبــــدوى جم|لسيد |سحر  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|2888 لنبــــوى محمد حسن عوض|سمر محمد  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2353o2 لعزيز|ئل عىل عبــــد|حمد و| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9o593 بــــسمه محمود سيد سنوىسي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

98258 ن|ء قرئى فخري عمر|عل سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

32|526 دق|لص|مرقص موىس ظريف  ى شمس|تـــج ره عي 

8|3762 ه محمد رشدي ص دق|ني  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

856834 |بــــدين عىلي رض|لع|عىلي زين  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

4|5754 ح|لمل|حمد حسن |هيم |بــــر|ء محمد |ل| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4458| س عىل عمر|سلسبــــيل حسن عبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

889o8o ف عىل عبــــد|هلل |عبــــد هلل  |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

62oo53 ى محمود عبــــد |ي ى|لرحمن |سمي  لعشر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

25685o رج |لفر|لحميد |ء محمد عبــــد|رس| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6864|8 يف حسن عىل محمد سلسوله|بــــر| هيم رسر لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

57849 جمعه محمد مبــــروك| ر|ي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

286367 بــــ|لشر|بــــ |لتـــو|عبــــد| يحن  زكري تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

7693|2 محمود مجدى رزق أحمد عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

4|||56 ن|هيم رسح|بــــر| |سلىم رض لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

36o369 حمد صبــــىح محمد شوعه|يتـــ | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

764376 للطيف|وى عبــــد |لد مك|محمد خ ره بــــور سعيد|تـــج

5795| لمجيد|د حسن سيد عبــــد |عم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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437628 لحميد موىس|حمد عبــــد |دل |حمد ع| لشيخ|تـــمريض كفر 

348565 عي|لمنعم رف|ندي محمد عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

359257 ن ديبــــ جنيدي|محمد سلط ى شمس حقوق عي 

|573|7 هلل مصطفى رجبــــ محمد|منتـــ  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

339554 حمد منصور|هدى محمود منصور  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

32o7o2 مل|مل محمد ك|محمد ك ن|تـــربــــيتـــ حلو

772665 لشوربــــىح |حمد محمد |طمه |ف  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

8o|584 ى مريم جرجس عدلي حني  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

3|2673 لغنى|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|م |سل| عه مشتـــهر|زر

896475 لسيد  |حمد تـــرىك |منيه | ج|أللسن سوه|كليتـــ 

27722 ف | ن|حمد محمد رمض|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

52|6|8 ج  أبــــوعجيله|هدى عىل ن ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

679267 هيم عوض شلبــــى عفق|بــــر|حمد | ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

346339 حمد سعيد محمود بــــدر| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

26oo55 لحليم|لحليم محمد عبــــد|ر عبــــد|من عه مشتـــهر|زر

|62834 هيم محمد خليل|بــــر|مصطفى محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

246256 ج|محمود ممدوح محمود رس ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|46238 منى محمود محمد سيد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

83|7o| لدين|سط محمد نور|لبــــ|لرحمن عبــــد|عبــــد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|4932| ى| حمد محمد محمود محمد عسي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|797o دق فهيم|م كرم ص|بــــس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

358||3 ى عبــــد|عبــــد ى|هلل حسي  للطيف حسي  ى شمس حقوق عي 

283|67 دل بــــوريك محمد بــــوريك|مصطفى ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

87o62 للطيف محمد|رص عبــــد|لن|عمرو عبــــد لفيوم|هندستـــ 

489o45 ي
روج |لبــــ|ود |عوض محمد د| دئى عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

4379|4 |وى شتـــ|لمعد|م محمد عىل |ريه |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

863744 غو|جورج شهدي تـــن| ن|مري دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

45|438 ى عىل عىل |ي م|بــــو عل|سمي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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64|o37 ى |حمد |محمد  حمد عبــــدللطيف|مي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

64632 ي|عىلي عبــــد | لي|د
لحكيم عىلي عطسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4766o3 ن|لرحمن سليم|حمد محمود عبــــد|ر |مي تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

26532o ىسر|لغبــــ|لعزيز |محمود فيصل عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

863|46 ي|حمد ه|
حمد|ن |رون تـــعى دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

69o|43 ف |محمود  عيل|سم|هيم |بــــر|رسر لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|775o3 عمر مجدى حسن ميهوبــــ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

526777 ى|حمد | نور محمد طه حسي  بــــ دمنهور|د|

823545 حمد|رقيه فوزي محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

4o6744 ل محمود|لع|لمجد عبــــد|بــــو|جميله رفعتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

||48o| ود|سحق د|دل |مي  ع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

892258 ى محمد محمد  محمد حسي  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

9oo5o6 حمد |ضى فهىم |لر|منيه عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|89|9 ي|بــــر|ء طلعتـــ |رس| هيم خرصى ى شمس حقوق عي 

438842 لسيد يوسف|دي صبــــرى أحمد |له|عبــــد لشيخ|تـــمريض كفر 

6494|9 لسيد حسن هيكل|حمد |بــــسنتـــ عيد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

925684 لسيد  |فظ |حمد ح|مؤمن  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

27o375 ى ش|ئد سليم|محمد ر دى|ن حسي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

769o96 لسيد|حمد |هلل |صفيه عبــــد  حقوق بــــورسعيد

6|9626 ي|أحمد محمد عبــــده محمد 
بــــينى لشر ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

|775o8 عيل|سم|لحسن |بــــو |ء حموده |وف ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

878869 بــــسمه عىل سليم محمد  سيوط|تـــربــــيتـــ 

|38963 ء محمد حسن محمد|سم| مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

6977o9 هيم يوسف|بــــر|د مصطفى |يه عم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

688|56 حمد|لعزيز |حمد عبــــد |لعزيز |عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

5469| حمد|ح سيد |نسمه صل لفيوم|نوعيتـــ 

773|o عيل|سم|مح مسعد |حمد س| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|4582 حمد تـــوفيق|حمد محمد | تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

839355 حمد محمد حسن|محمود  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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||7857 ن|لغلبــــ|لسعيد معوض |حمد محمد |عمر  |ره بــــنه|تـــج

|4|o39 طمه مصطفى رجبــــ محمد|ف |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

457663 خنى|لدخ|لسيد |د محمود محمد |نه لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

835862 لصبــــور محمد محمد|رقيه عبــــد |نوعيتـــ فنيه قن

54o56o ى محمد رجبــــ|ندي محمد ي سي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

25939 ه خ| ور|هيم مج|بــــر|لد |مي  لفيوم|لعلوم |ر |د

32986 ره سيد|لعزيز عم|لبــــنى عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9|o357 ى|م لي |كرم عدل غ| رتـــي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|6o43 لسميع|حمد عبــــد |سهي  محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|23oo زق|لر|عيل عبــــد|سم|حمد |ن |نوره ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6|4242 وى|لطنط|رتـــ مني  محمد |س لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

686285 تـــ|ش بــــرك|لدمرد|حمد فرج |هيم |بــــر| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

5|7272 ن عىل مصطفى|رحمه عىل شعبــــ معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

77397o لعظيم|لحميد عبــــد |يوسف محمد عبــــد  ى شمس حقوق عي 

|37o79 عيل يوسف محمد|سم|يوسف محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

429|48 وق  شم دبــــوس|حمد محمد ه|رسر |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

22776 د|لجو|هيم عبــــد |بــــر|د |لجو|عمر عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

439oo6 مد أحمد ضوه|لرحمن أحمد ح|عبــــد لشيخ|عه كفر |زر

7o4oo ن محمد نوح|هيم زيد|بــــر| |دين لفيوم|تـــربــــيتـــ 

69o8|7 لحميد|للطيف عبــــد |جح عبــــد |محمود ن لمنصورتـــ |تـــمريض 

759867 حمد|عيل محمد سيد |سم|سميه  لمنصوره|حقوق 

54o353 لسيد محمد يوسف فرج|بــــسنتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

442835 |لفتـــوح |بــــو |حمد محمد |هيم |بــــر|سلىم 
ى
ق لمشر لشيخ|ره كفر |تـــج

35587| زق|لر|ء يشي محمد عبــــد|شيم عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

3|55|5 حمد حسن محمد حسن|م  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

222||2 لدين زهره|ل |فظ محمد جم|مه ح|س|هدير  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

759363 ن محمود رزق|هلل شعبــــ|منه  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

365o5 فظ|لح|هيم بــــشي  عبــــد|بــــر|مصطفى  هره|لق|هندستـــ 

247o56 ئى|لشنو|مد |هيم ح|بــــر|محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 
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689|58 هيم عطوه|بــــر|يمن محمد |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

482|o8 هيم أحمد|لسيد إبــــر|مؤمن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o|392 يد محمد|بــــو|هر |هبــــه م ى لي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

679293  محمد محمد |
ى
بــــوخليل|يمن شوق ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

896994 ن |لسيد زيد|لفضيل |ده عبــــد|حم ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

9|7863 ى |عىل سيد محمد حس ني  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

295475 ى محمد شعبــــ|ي ن محمد درديري|سمي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

63|988 ى|ك| مىلي|ك |مل زىك مي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

2577o9 س|لنح|حمد محمد |محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

273||6 ء سعيد يىح محمود|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

9|5o29 ن |هيم حس|بــــر|جر محمد |ه لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

6o7o23 ئى|لعظيم علو|مل عبــــد |ئى ك|تـــه لمنصوره|بــــ |د|

|38235 ف|بــــو شن|هلل |م فتـــىحي عبــــد |محمد عص ن|تـــربــــيتـــ حلو

364o6o لمعبــــود|حمد عبــــد|لدين |ضىح نرص  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32o633 يف فتـــىح |عبــــد حمد|لرحمن رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

9o89|| هيم طه |بــــر|لسيد |رس |ف ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

9|89o6 مر |ر ع|لستـــ|بــــسمه يشى عبــــد لمنصوره|حقوق 

6o4o| ى حس|ء صبــــرى حس|رس| ن|ني  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

||5|94 حمد|لحميد زىك |دل عبــــد |ريم ع ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

8358|9 ء عىلي محمد عىلي|رس| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

9o|||3  عبــــد|حمد ع|
ى
لغنى |دل شوق ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

5o322 نيوس يوسف صموئيل عزيز|رس| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

82447 ي|ر
بــــ|لتـــو|ن عبــــد |رص شعبــــ|ن| ئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

447567 لصمد نجم|د عبــــد|ء فؤ|ن عل|رو سكندريه|ل|حقوق 

687663 ىط|لمع|بــــو|نعيم | ئل رض|و ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

62|429 ه محمد محمد محمد سلط ن|ني  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

8276|7 ن|ء سمي  محمد عثــــم|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

627287 وه|لسيد حل|يه مجدى عىل | زيق|لزق|طبــــ 
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334865 هيم|بــــر|هلل |حمد عبــــد|بــــر |سلىم ص ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

735o4 لعزيز|دق عبــــد |لعزيز ص|خلود عبــــد  لفيوم|بــــ |د|

697o55 حمد|حمد محمد عوض | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

476489 طر|كريم نرص حسن محمد خ تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

2563|7 ى محمد محمد قل|ي |سي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

486|24 شد سعد بــــولس|مريم فهىم ن سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

694o79 لدين|لسعيد بــــدر|لد |زن خ|م ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

632|35 لموجود|ء يوسف محمد عبــــد |لشيم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

862463 ى محمد صبــــري محمد حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

759|26 مد|لربــــ ح|د |حمد فضل ج| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

|62o3| لسيد محمد|لرحمن |هيم محمد عبــــد |بــــر| ى شمس|تـــج ره عي 

435976 م|لسل|ن سعد عبــــد |سهيله عدن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69o|85 لرؤف|ء محمد حسن عبــــد |سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

237|55 ى محمد خليل|محمد | لي|د مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

687325 هيم يونس|بــــر|ء محمد فتـــىح |عل لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

646642 در|لق|در محمد عبــــد |لق|ندى عبــــد  ط|حقوق دمي

899|53 حمد |ء عصمتـــ محمد |حسن ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

52||8o لعمورى|لرحيم |ن مصطفى عبــــد |إيم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

625945 لرحمن مرىس|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

792o67 هيم عطيه محمد|بــــر|سلىم جوده  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|2587 محمد مجدي سعد حسن |بــــنه| هندستـــ شبــــر

695o96 ى |حمد | د|لرحمن حم|حمد عبــــد |لحسي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

68899| تـــربــــى|ل|لسيد حسن محمد |م |محمد هش لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8||oo4 ل|زي كم|د حج|ل عم|من ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

368o43 حمد سمي  قطبــــ محمد| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6o8849 هيم|بــــر|مه يوسف |سن محمد أس|مح لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|748o9 لعظيم سيد محمد|مصطفى عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

247748 ن|هيم وهد|بــــر|ن |بــــووهد|محسن مدحتـــ  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

9oo392 هلل  |حمد محمود عبــــد|مصطفى  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 
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|29566 لرحمن صديق فرغىلي|حمد عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

43||| لحميد|لحميد جمعه عبــــد |جمعه عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

695|o2 حمد يوسف|لسيد |لكريم |لسيد عبــــد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

65969 هيم محمود|بــــر|ن |متـــ عمر|س| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

25oo95 ن حسن|مروه مصطفى رمض ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

78329 ر عبــــد ربــــه|لستـــ|حمد عبــــد |ن |نوره ن|حقوق حلو

6o9936 تـــ  ي|لسعيد حسن أبــــو|ني 
لنى لمنصوره|بــــ |د|

38242 هلل| |حمد عط|هيم |بــــر|دل |محمد ع ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

8346o7 ي رمض
هيم|بــــر|ن عطيتـــو |مصطفى ن|هندستـــ أسو

9854o بــــ|لتـــو|ن عبــــد|محمود محمد سليم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o5658 ح|لفتـــ|حمد عوض عبــــد |لد |سل خ|بــــ لمنصوره|ره |تـــج

783796 حمد كبــــيش|هيم محمد |بــــر|حمد | ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

263|o4 ن محمد|ح سليم|لفتـــ|ن عبــــد|ء سليم|سم| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

82275 ح سعودى محمود محمد|صل ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

628473 هيم عليوه عىل|بــــر|ئى |ئى ه|م| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33o848 لمجيد|د محمدى عبــــد|وردتـــ عم |نوعيتـــ بــــنه

285o|8 هيم محمد درويش|بــــر|ع |لرف|مصطفى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

79359 ن|لعليم مهر|لد عبــــد |ن خ|مهر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

266767 ى ز|ي| يد|تـــ مرتـــضى بــــكرى حسي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

33796 ى|لحميد ش|مه مصطفى عبــــد |س|تـــفى  هي  ى شمس|زر عه عي 

349|99 يمن بــــيومي محمد|مي  | |ره بــــنه|تـــج

769o99 متـــ|لسيد سل|مروه سعد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

333893 هلل|حمد عبــــد|محمود محمد  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

677967 هيم بــــيوم حسن|بــــر|لعزيز بــــيوم |عبــــد  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

|2687| لمجيد عطيتـــ|حمد محمد عبــــد | هره|لق|حقوق 

482752 در|لق|لتـــ رزق جمعه عبــــد |ه سكندريه|ل|بــــ |د|

8o778o ى|ج فؤ|ن حج|جه د حسي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

9585o لق|لخ|ره محمد سعيد عبــــد |س هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

858527 لرحمن حسن|ء ربــــيع عبــــد|بــــه ي|تـــمريض 
| لمنى
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244693 يد محمد|حمد عزوز ز| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

648466 حمد محمد فتـــىح محمد خليل| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

237739 ندى محمد محمود عيد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

77|8o2 ى|ل |مصطفى كم لسيد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

|52|97 صم محمود محمد محمود|ع| هي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

77|47o ف منيبــــ عبــــد |لرحمن |عبــــد  لحميد|رسر ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

438o73 لدين|أروى بــــسيوئى فريد قطبــــ سعد لشيخ|ره كفر |تـــج

488468 هلل|تـــه عطيه عوض |محمود عىل شح عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|623o لبــــربــــرى|لحليم |ء عمر عيس عبــــد|حسن ط|معتـــ دمي|علوم ج

|8293 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد |ن عبــــد |رو كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

687682 ى سعد حسن عبــــد  ن|لشفيق رمض|حسي  لمنصوره|حقوق 

|5795o ل عىل محمود|يدى حسن جم|ه هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

26|5o| لففى|ح |لفتـــ|لرحمن عبــــد|رق عبــــد|محمد ط |ره بــــنه|تـــج

5o5372 حمد تـــوفيق محمد مصطفى|محمد  سكندريه|ل|علوم 

42o69| م|لسل|لمنعم بــــديرعبــــد|محمد عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

24o9o5 ن|تـــه شعبــــ|مح شح|زن س|م هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

24553o ح محمد محمود محمد|ء صل|وف هره|لق|حقوق 

882579 د فرج فريج  |نه ميل|مري سيوط|تـــمريض 

453|8| هيم|بــــر|دى |له|لسعيد عبــــد|م |حمد عص| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

258|39 كريم سعيد فتـــىح محمود ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

842|45 ي محمد |ء |سم|
هيم|بــــر|لدوىسر دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

699554 هيم|بــــر|حمد |كريم عىل  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

3529o ن|م سليم|حمد عص|هلل |منتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

63o2|9 ر|لنج|عمر سعيد مصطفى مصطفى  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

2473|8 بــــورى|لش|حمد |دهم سعيد |  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

86|9|3 ي محمد|لر|طف عبــــد|مؤمن ع
ضى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

445669 لعربــــى|بــــرذىك محمود |عمرو ج سكندريه|ل|هندستـــ 

525o8 يمن محمد فتـــىح|نور  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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857|86 حمد|لصغي  |ل محمد |هدي جم ي|بــــ |د|
|لمنى

3429o| مل عوض صقر|م محمد ك|سل| |بــــ بــــنه|د|

6|46|o ف سيد| |ند لففى|ر |لستـــ|حمد عبــــد |رسر |ضتـــ طنط|علوم ري

342|34 ن محمد عبــــد ربــــه محمد|نوره ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

23469o ج|فر| لوف|بــــو|د جبــــريل |زي هره|لق|ره |تـــج

6|8587 ل|حمد هل|د |يه عم| ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

|342|2 وق عبــــد  رص عىل محمود|لن|رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8o85|7 ي محمد 
حمد|عىلي مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

269296 ه ع| لقسيسه|ر |لستـــ|دل عبــــد|مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|49329 لعزيز|حمد عبــــد|لد وليد سيد |خ لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

762776 مه|ح سل|لفتـــ|يمن عبــــد |مصطفى  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

297o6o هيم|بــــر|هلل محمد |لعزيز عبــــد|عمر عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

793347 مه|ن سل|لسيد سليم|در |ن ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

76756 ل عىل محمد|بــــ جم|مه كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

28864 ن|لح سيد رمض|ء ص|عل هره|لق|حقوق 

9o9o46 ه طلبــــ |لل|محمود حمدى عبــــد ج|حقوق سوه

|46742 هيم|بــــر|لرحيم |محمود مسعد عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

74786 حمد|لسيد |يه مصطفى | ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

6o78|5 لجليل|لسيد عبــــد |لسعيد |هدير  لمنصوره|بــــ |د|

64oo22  محمد |يم|
ى
لسيد عىل|ن شوق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

875|67 سم عىل  |حمد ق|هلل |عبــــد سيوط|ره |تـــج

4|o969 لخطيبــــ|لق |لخ|ء نبــــيل عبــــد|سم| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

82|896 لمحسن|ر عبــــد|لستـــ|حمد نرص عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

8484|4 لح مغربــــي|بــــر ص|ر ج|من ن|سو|تـــربــــيتـــ 

857436 هيم محمد سيد درويش|بــــر| ي|هندستـــ 
|لمنى

649774 ى سع|د |مديحه جه ده|نور حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9||583 لطيبــــ تـــوفيق |لسيد|م تـــوفيق |هش ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

73|o4 |د حن|ثــــروتـــ ميل| رين|م لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

68o5|8 لعزيز عىل|حمد محمد عبــــد |محمد  لمنصوره|حقوق 
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2|7934 ن ولي|لج|سعد |ن |محسن جبــــر| مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

342593 ق|رحمتـــ سعيد عبــــد ربــــه  وى|لشر ى شمس| لسن عي 

6o6|6o بــــرى|لج|حمد محمود |زم |ح ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6786|8 لدين محمد تـــوفيق بــــكي |ء |بــــسمله عل لمنصوره|حقوق 

82o24 هيم|بــــر|عيل |سم|ن |ء سليم|لزهر|طمتـــ |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|7554o هيم|بــــر|هيم عيسوي |بــــر|ن |نوره ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

23825o ئى|لبــــر|هيم |بــــر|مريم محمد سعيد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

62758 يف حسن سمر محمد رسر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

337528 ي
لمقصود|فرج صبــــىح عبــــد| دئى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

792o23 ده|عيل حسن سع|سم|حمد |ء |ل| زيق|لزق|علوم 

638|o6 لحميد عبــــد|دى عبــــد |له|هلل محمد عبــــد |عبــــد 
للطيف |

زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

6|9762 هيم ذكرى|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8o4962 ي|مريم صل ح جوزيف بــــشر ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

7852|2 هيم محمد|بــــر|عىل محمد  زيق|لزق|طبــــ 

495888 بــــثــــينتـــ مصطفى محمد محمد ره دمنهور|تـــج

882|33 لمقصود  |رص محمد عبــــد|لن|حمد عبــــد| سيوط|طبــــ بــــيطرى 

869727 لرحيم|بــــ عبــــد|مي دي|ء تـــه|صف ن|سو|تـــربــــيتـــ 

23|433 ى موىس|سل| م يوسف حسي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

|399o5 ين ط ى محمود سل|بــــو |رق محمد |شي  م|لعني  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

698374 لسيد|وى |لبــــهنس|حمد |ل |هبــــه جم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

784o78 وى|عرفه صبــــرى محمد محمد عل زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6759|| ئى|لكن|ن |بــــ محمد رمض|لوه|عبــــد | رن لمنصوره|بــــ |د|

43825| هلل|هلل بــــشي  فرج |ء فتـــىح فرج |رس| لشيخ|تـــمريض كفر 

|6|845 لق سيد عىل|لخ|سلىم محمد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

32|2o7 ى ن لبــــيبــــ جرجس|عري| مي  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

33392 زي|يه محمود محمد حج| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

33363| م|محمد حمدى محمد متـــول ضي تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

33635 لد|د محمد محمود خ|سع هره|لق|بــــ |د|

36oo35 لكريم|محمود محمد عبــــد| هويد |بــــنه| هندستـــ شبــــر
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525273 مل محمد سيد|سلىم صبــــىح ك سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

9|8795 ء سيد محمد سيد  |رس| سيوط|بــــ |د|

|52337 محمد بــــيومي محمد سيد رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

37o237 محمد حسن محمد| محمد رض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

682|44 تـــه محموديوسف|ء رفعتـــ شح|رس| ط|بــــ دمي|د|

75|7|7 ى ي|ي هلل|رس عىل محمد عبــــد |سمي  زيق|لزق|حقوق 

646|o2 ف شعبــــ|د |ي| بــــوحشيش|ن |رسر |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

62|273 ه | ف عبــــد |مي  لودود|لشكور عبــــد |رسر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

9o226o حمد |ح عوض |حمد مصبــــ| ج|بــــ سوه|د|

36o987 حمد فكرى محمد محمد|ء |ل| |ره بــــنه|تـــج

7o|97| |هيم |بــــر|لحميد |مد عبــــد |ح| محمد رض
لسحرتـــى

لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

8483o3 ف عبــــد|محمد  در|لق|لمنعم عبــــد|رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

493743 لحبــــروك|حمد محمد |محمد  بــــ بــــنى سويف|د|

|26723 عيل محمود|سم|دهم ثــــروتـــ | هره|لق|ره |تـــج

7854o| عيل|موئى إسم|لديد|هيم |بــــر|ء |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

27947o ي
ى هيبــــه|بــــر|ء |ضى هيم حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

449662 م محمود أحمد محمد شلبــــى|إسل |هندستـــ طنط

893686 حمد فرغىلي |مح |ء س|لزهر|طمه |ف سيوط|عه |زر

8|74|o دي سعد جرجس|جورج ن ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

||8696 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد |هيم |بــــر| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|3o893 ى فهىم|لد |خ حمد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

364623 حمد محمد|سلىم عىل  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

434oo6 د صبــــىحي محمد حبــــيبــــ|جه |عه طنط|زر

853682 لحميد خلف|مي مؤمن عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

848o69 ر|ر عبــــده نج|حمد نج| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

539675 بــــر محمد حسن|م ج|ر هش|مي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

64|863 لحميد مصطفى|ل عبــــد|ء جم|عىلي زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

69223| بــــتـــىلي|ن |لعزيز سليم|لسيد عبــــد | |رش
لشر لمنصوره|بــــ |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 10200 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

227583 لمجيد سليم|م سليم عبــــد|هش هره|لق|بــــ |د|

|4859o دق|لص|يمن فتـــىح عبــــد |هلل |منتـــ  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

66552 ء حمدى ربــــيع محمود|سم| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

|75797 هلل|م محمد عوض |محمد هش ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4||72 لعزيز حفنى|عبــــد| محمد رض هرتـــ |لق|تـــمريض 

25|o32 هيم مليك|بــــر|مح |هيم س|بــــر| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

6556o لمحسن سيد محمد|حمد عبــــد | ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4875|8 ل|ل جل|لع|حمد عىل محمود عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

864427 ن محمد|عىلي محمد رضو ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

6oo626 دتـــ|هيم حم|بــــر|ر |وليد محمد مختـــ |تـــربــــيتـــ طنط

688657 وى|لطنط|وى محمد فريد |لطنط|هد |ن لمنصوره|بــــ |د|

844366 لمنعم محمد عبــــده|جبــــريل عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

78o|o2 هيم|بــــر|هيم |بــــر|ء محمد |ل| زيق|لزق|بــــ |د|

859853 لحميد محمد|محمد ربــــيع عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

69|566 ي|لسيد |لعليم |طف عبــــد |عو
لبــــشبــــيسر لمنصوره|حقوق 

627559 ح محمد|لفتـــ|بــــو زيد عبــــد|ن |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

43|697 ن|مصطفى محمود محمد محمود عثــــم |تـــربــــيتـــ طنط

629967 لسيد حسن|حمد |لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

429823 ن|بــــوفد|هيم |بــــر|هيم يوسف |بــــر|يوسف  ي صىح طنط
|معهد فنى

33846 مه|لسيد سل|بــــدوى معوض | رن  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

76|o87 ل|لحكم بــــل|وى عبــــد |ندى هند لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

23|647 حمد عمر|حمد صفوتـــ عىل | ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

7o5935 حمد|لجليل |لسيد عبــــد |ء محمود |رس| لمنصوره|بــــ |د|

9|3594 ل محمد خليل  |د جم|زي سيوط|بــــ |د|

4|7o44 ء متـــول محمد محمود شوق|لزهر|طمه |ف |حقوق طنط

64o7o7 ل خليل عىل خليل|ء جم|عل زيق|لزق|ره |تـــج

8|7792 تـــي عقل|بــــ نج|يه| |دين ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

698|6o ده عىل محمد فريد|ر حم|من لمنصوره|علوم 

325o65 لمجيد|يوسف محمد عىلي عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

676673 ق|لدق|لرؤف عىل |زينبــــ حسن عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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|7596| ف معوض عطيه|ن |نوره رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

25863o لدين بــــكر جمعتـــ|طف عز|لدين ع|عز ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

547|98 ق|لغنى |محمد عطيه عبــــد| مه وى|لشر |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

23266 للطيف|حمد محمد طلعتـــ عبــــد | ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

685o4 ضى|ن م|ضى رمض|ريم م ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

366o58 للطيف محمد|ندى عىل عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|287o4 هلل|زق عبــــد |لر|مصطفى يشي عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

525|8 حمد|لد حلىمي |جر خ|ه صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

2|53|| فظ|ل عىل ح|ن جم|ريم|ن هره|لق|م |عل|

3||7o7 د|لجو|لسيد عبــــد|رق محمود |ن ط|رو لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

|55o22 هلل|د |لمطلبــــ ج|ء محمد عبــــد |شيم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7oo62 م|لسل|حمد عبــــد|م |لسل|هبــــه عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

35o465 لحديد|بــــو |حمد سعيد |عىل  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|26988 حمد|حمد عىل |لبــــنى حسن  هره|لق|ره |تـــج

3|92o8 تـــ عم| ي|ل عبــــد|لع|د عبــــد|مي 
لغنى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

782|37 حمد|مه |ن سل|حمد رضو| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

283333 حمد|م محمد مصطفى |هش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|474o لمني |حمد محمد فخرى حسن | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

86787o ى عبــــد دلي|هلل ع|مصعبــــ حسي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

8o7|25 بــــوزيد عمر|ء ربــــيع |دع ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

3|733 لرحيم|هند عيد محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o5697 لنبــــى حسن محمد|هلل عبــــد |منتـــ  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

699593 هيم|بــــر|لسيد |لسيد محمد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

62|484 حمد سعد|دل تـــوفيق |ر ع|مختـــ ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

835o36 لرحيم محمد|لطيبــــه محروس عبــــد| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

792272 تـــ يمنى محمد محمد عمي  زيق|لزق|حقوق 

|58o3 لق|لخ|حمد عبــــد |ئى |ندى ه هره|لق|م |عل|

249854 لحبــــسر|لحميد محمود |يه عبــــد| هره|لق|صيدله 
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|23695 ى  وى|ن محمود عشم|حمد حمد|نرمي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|749|o ل مصطفى محمد|هدير هل هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

2467o9 يف محمد  لبــــدوى|محمد رسر ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

4|9|o ى| حمد عطيتـــ حسن حسي  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

||5o25 لملك يوسف|مريم يوسف عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

3356|7 لمجيد محمد|عبــــد| جر رض|ه ى شمس|تـــج ره عي 

867855 ى ي عطه عبــــد| مي 
ى
ك|لمل|شوق ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

627484 رص متـــول محمد|حمد ن| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

7|26|2 لعزيز|لسيد محمد محمد حسن عبــــد |محمد  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

876333 لموجود  |لحفيظ عبــــد|لنبــــى عبــــد|م عبــــد|سل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9|7|87 لرحمن محمود حسن سعيد |عبــــد سيوط|حقوق 

97485 حمد سيد محمد|هيم |بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|5339o لد محمد محمد|ل خ|نه هره|لق|علوم 

53o243 ى عبــــد |من ح|لعزيز صبــــ|ر أحمد أمي  سكندريه|ل|هندستـــ 

478472 لشيخ|م محمد حسون |ن س|رو سكندريه|ل|صيدله 

63447o لشيخ|هيم |بــــر|حمد محمد |رق |ط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|52o4 ى ف مي  د محروس|يز فؤ|جي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|7|35 فظ |لح|حمد تـــوئى عبــــد|بــــرين |ص سيوط|بــــ |د|

89o467 محمود محروس محمود محروس  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

542o|7 هلل عىل قريطم|هلل محمود عبــــد |عبــــد  عه دمنهور|زر

6|7637 لغتـــورى|رس أسعد حسن |ف ط|بــــ دمي|د|

777442 لمحسن عىل|ندى زغلول عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

244o28 ى فرج| حمد محمد حسي  لفيوم|عه |زر

9o||2o ى محمود عبــــد هلل  |عمرو حسي  ج|بــــ سوه|د|

496|3 لحميد|يز سعد عبــــد|محمد ف هره|لق|حقوق 

535578 سم|فتـــىح محمد عبــــده عبــــده ق ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

33o8o2 لسيد|حمد عفيفى |لرحمن |عبــــد زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

264388 ف ش|ء |رس| ن|لدهش|كر محمد يوسف |رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

49|43 ن محمد|محمد سيد سلط ن|حقوق حلو

|45|57 لسيد|هلل |جد عبــــد |هلل م|عبــــد  ن|بــــ حلو|د|
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95284 لقلبــــى|موىس مرىس | لعل|بــــو |محمد عفيفى  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

43922| حمد|هيم |بــــر|لحميد |يه عبــــد| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

477222 ىسر|لبــــهو|حمد محمد زىك |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

854656 لد محمد محمد|ندي خ ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

865226 لحليم عىلي محمد|محمود عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|4799| بــــر محمد محمد|لرحمن محمد ص|عبــــد  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

4|o233 ح بــــكر|لفتـــ|ح مجدى عبــــد|لفتـــ|رق عبــــد |ط |حقوق طنط

68o559 ل عوض|لع|تـــه عبــــد |حمد شح|ئى |م| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

789239 ل مقبــــل|لع|محمد فهىم عبــــد  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

63526| بــــ|لوه|لسيد عبــــد|ء فتـــىح محمد |سم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7|||35 لغندور| |م حسن محسن حسن عط|حس ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

2634o8 هيم منصور|بــــر|طمه محمد محمد |ف |حقوق بــــنه

|53263 ف ج|ن |نوره حمد|د |رسر ى شمس|د| بــــ عي 

48953| ن لرحمن|سم عبــــد |محمد عىل ق| مي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5296o| لقديم|متـــ محمد محرم محمد |س| سكندريه|ل|هندستـــ 

2|5|23 ل|لحميد غز|هيم عبــــد|بــــر|م |سل| ن|هندستـــ حلو

78|9o4 عيل محمد|سم|لدين |ح |ره صل|س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

|3742| لرحمن عىل|محمد عىل عبــــد  ن|علوم حلو

3484o4 زى سيد|لد سيد حج|مريم خ عه مشتـــهر|زر

778256 ى محمد |بــــ|ل |تـــ جم|ي| ى|بــــ|ل|صي  صي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o7|o5 عيل|لعزيز أسم|هيم عبــــد |بــــر|بــــر |ره ج|س عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

485o|5 هيم|بــــر|تـــه |لسيد شح|حمد مجدى | لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

325893 م|يتـــ سيد سيد هم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

88885o ل مرزوق بــــدروس |هل| رين|م سيوط|طبــــ 

526565 د طه عىل|حمد حمدى حم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

843o58 م|حمد سيد محمد هم|يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

323357 لس كرم ف روق عطيه|كي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

35843 بــــ|لمنعم محمد غر|مه عبــــد |س|ء |رس| هره|لق|ره |تـــج

695|36 وى|لمك|لسيد|لمنعم |عبــــد | لمنعم رض|عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|
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646457 يف عبــــده محمود|عبــــد  لرحمن رسر لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

5|76|o ه يحن  محمد عبــــد | لرحمن|مي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

9oo|77 ك |لمل|ج  عبــــد|س جيد ر|تـــوم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6oo47 لح|ء محمد مرع ص|دع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

856o74 ي عطيه عبــــد|ري ن|م هلل|ج  ي|علوم 
|لمنى

233|83 هيم|نرص سيد محمد إبــــر| مه ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|5229 ى |هيم |بــــر|د |زي هيم|بــــر|مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2544o| لبــــربــــرى|رس نبــــوى |يه ي| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

438542 ىطي|لع|ىطي محمد عبــــد |لع|حمد عبــــد | لشيخ|ره كفر |تـــج

444379 ى  د|لحد|لسعيد زىك محمد |نرمي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

3579o هد|لش|هيم |بــــر|لسيد |مينه | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|4466o لح محمد|محمد تـــيسي  عيد ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

89323o حمد |لم |جح س|ح ن|سم سيوط|بــــ |د|

2287|6 لقوى محمد|ل عبــــد|ئى جم|م| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

53oo|9 لرؤف|محمد عىل محمد عبــــد  ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

88|o49 | درس ويص|مريم شنوده تـــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

27|56| ى محمد سليم يده|ن مصطفى ز|نرمي  تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

427944 لنبــــى|غبــــ عبــــد|لشوره ر|ن |يه مرو| |ره طنط|تـــج

253566 ل|ل بــــسيوئى هم|لهم|ده |غ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o5865 ى عبــــد  مي  حمد عطيتـــ|رص |لن|ني  |تـــربــــيتـــ طنط

34|435 محمد مصطفى طه عدل ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

45849 منى محمود محمد محمد ن|تـــربــــيتـــ حلو

27832o ضى|لق|لحميد مصطفى |محمد رأفتـــ عبــــد |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

489|3o هر سعد مرىس|م| مه لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

54|9|o در|لق|هلل عبــــد|د|ح ج|محمد صل ره دمنهور|تـــج

264|o2 لمقصود|لرؤف عبــــد|حمد عبــــد| |دين شمون|نوعيتـــ 

8955o ح|لفتـــ|مه عبــــد |بــــى سل|مل رك| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

242746 لفضيل|م عبــــد|مصطفى محمود س ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

8o2675 هيم محمد حسن|بــــر|هلل |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

246|85 د|هيم ج|بــــر|ل عبــــده |لرحمن بــــل|عبــــد ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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5|82o| شور|ن مصطفى ع|م عثــــم|ء حس|ل| سكندريه|ل|طبــــ 

268739 ح صقر|لفتـــ|لعزيز عبــــد|ئى عبــــد|م| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4o9843 ي|لق|لح عبــــد |ء حسن ص|سم|
در بــــسيوئى |حقوق طنط

23234 صم|عيل ع|سم|صم |مصطفى ع هره|لق|هندستـــ 

485|92 ى رض محمد محمود محمد| حني  ى شمس| لسن عي 

685987 ج |ء محمد معوض ن|رس| لمنصوره|بــــ |د|

282648 ندى محمد عىل مرىس |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

823|38 حمد|ح قطبــــ |ن صل|حس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

2|3998 حمد|يز عطيه |م ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7783o ف كم|محمد  ل درويش|رسر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

374|75 هيم منصور|بــــر|حمد |يوسف | دين تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

238688 ى محمود مصطفى محمد|روضه  مي  ن|بــــ حلو|د|

487473 لسيد|هيم |بــــر|م |رق س|لرحمن ط|عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

626|65 لسبــــيتـــى|طف عىل محمد |عىل ع ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

768554 م|لق سل|لخ|محمد مصطفى عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

45|928 لتـــ|ن محمد محمود عبــــده دل|يم| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6o4633 م عزيز ذىك عزيز|يرينى هش| |تـــربــــيتـــ طنط

695|4o ى عبــــد  هلل|زق محمد خلف |لر|محمد حسي  صيدلتـــ بــــورسعيد

26o62| حمد|لمقصود |هر عبــــد|يه م| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

52338 لح حسن مرىس|ء ص|رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

638444 لسيد|لتـــ محمد حسينى |ه زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

343273 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|دل عبــــد|رتـــ ع|س ى شمس|تـــج ره عي 

89354o ده حسونه حسن |مروه حم سيوط|نوعيتـــ 

922o55 ى ح عوض جرجس |نج| مي  ج|ره سوه|تـــج

4274|5 حمد قمحتـــ|بــــ |لوه|بــــ عبــــد |يه|حمد | |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

89949 لمجيد|لسيد عىل عبــــد |ندى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77873o هيم محمد|بــــر|هلل عطيه |عبــــد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

69577 فظ|لسيد محمد ح|سعد  لفيوم|لعلوم |ر |د

265768 د حمدى غمرى|محمد عم ى شمس| لسن عي 
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||744o محمد يوسف| هيم يوسف زكري|بــــر| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

752723 حمد|لرحمن |يوسف مصطفى عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6856|5 لغنى|ن عبــــد |تـــ شعبــــ|لشح|دين |ن لمنصوره|نوعيتـــ 

5|5937 ن جويىل|ن سعد رمض|ء شعبــــ|أرس طبــــ بــــيطرى دمنهور

36o946 لسيد|ء سعيد محمد |رس| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

7o8|6| د|هيم ج|بــــر|لق |لخ|حمد عبــــد |محمد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

6o|479 ن فتـــىح رجبــــ|محمد رمض ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|76535 هدير سيد متـــول محمد سيد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o9692 لحليم|حمد محمد عبــــد|ح |سم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|536o5 بــــر ربــــيع|لد ص|هبــــه خ ن|تـــربــــيتـــ حلو

5|9992 در دغيدى|لق|أمل عزتـــ عبــــد  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

3346o8 ح محمود|لفتـــ|حمد محمد عبــــد| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

5|3363 س|لمنعم عبــــ|لعزيز عبــــد|لد مدحتـــ عبــــد|خ طبــــ بــــيطرى دمنهور

45|284 بــــوموىس|ح |لفتـــ|ل عبــــد|بــــ جم|هيتـــ|م |هندستـــ طنط

257353 د سعيد رجبــــ|ء رش|ل| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

2723o| د|زق حم|لر|لرؤف عبــــد|م عبــــد|سل| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

255399 عرج|ل|عيل محمود |سم|ن يىح |يم| |ن طنط|سن|طبــــ 

258|82 ن|لغنى زهر|لحكيم محمد عبــــد |مصطفى عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|54365 م|بــــ محمد بــــره|يه|عمرو  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2259o4 لد سيد نرص|نرص خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

263425 ه سعيد عبــــد  د|لعزيز محمود مر|ني  |بــــ بــــنه|د|

632869 تـــم طـه محمد عيد|حمد ح| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|57826 ندى عمرو جوده محمود ن|بــــ حلو|د|

26o798 بــــوضلع|يوسف | تـــسنيم رض ي صىح بــــنه
|معهد فنى

684678 لسيد|ده محمد رفعتـــ محمد عىل |مي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

72o75 ء محمد عىل محمد|شيم ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

46277| عيل مخلوف|سم|لعزيز |ء نرص عبــــد|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

29272o بــــو غنيم|ورى |ح مغ|ء صل|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|o485 متـــ|مد قطبــــ سل|عمرو محمد ح سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

48o8|| لحميد|لمرضى عبــــد|لد عبــــد|ن خ|يم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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359427 ن|حمد عثــــم|ن |ء عثــــم|سم| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

6|7|97 لسيد صميده|م |ء هش|سم| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

334876 م|لسل|وى عبــــد|لشبــــر|ح |ن صل|سوس ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6|2|92 ى عوض عبــــد |ي بــــ عوض|لوه|سمي  |حقوق طنط

26o88| دل عمر رجبــــ|ن ع|يم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4o8o32 لحمد|بــــو |رق محمد |ر ط|من عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

267o|2 ى|ش تـــ|ز بــــهجتـــ عبــــدربــــه بــــهج|هي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

35o993 حمد محمد|ر سيد |ء مختـــ|رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4o58o3 عىل| لسيد زكري|مروه  سكندريه|ل|بــــ |د|

342686 لسنديوئى|لحميد |هبــــتـــ محمود عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

6o99o بــــ محمد|لتـــو|لرحمن سيد عبــــد|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

453322 ى|حمد محمد ي|محمد حمدى  سي  لشيخ|هندستـــ كفر 

327425 ن|حمد حس|ن محمد عيد |نوره تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

339585 حمد محمد محمد محمد منصور| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

247823 زى|حمد حج|وى |لطنط|ن |هر سليم|حمد م| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|5|94| ى محمود|عهد عل ء حسي  هره|لق|علوم 

63593| هيم|ن محمد خليل إبــــر|رو زيق|لزق|علوم 

5|5768 د|ء محمود عىلي حم|رتـــ عل|س ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

||6382 نيس زىك|م |م س|بــــر| هره|لق|حقوق 

62|933 |لر|حمد محمد عىل |ف |عف
ى
زق ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

62o583 ء محمد حسن خضي |لزهر|طمه |ف ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6977o هيم|بــــر|ء ربــــيع حسن |رس| ره بــــنى سويف|تـــج

64964 لد ربــــيع عرفه|ء خ|حسن لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22o97 لعزيز|لحميد عبــــد|لعزيز عبــــد |ل عبــــد |نه ن|بــــ حلو|د|

34766o محمد مجدى محروس سيد جمعه ى شمس حقوق عي 

298583 م محمد حسن محمد|هش وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6843o5 لجنيدى|لسيد عىل |تـــ |لشح|ء عىل |شيم لمنصوره|حقوق 

432|49 طرى|لفط|هيم بــــيومي |بــــر|محمد | ء رض|حسن |ره طنط|تـــج
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62967o ى| حمد عىل غريبــــ حسي  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

4263|5 ف |حبــــيبــــتـــ  ن|حمد سليم|لسيد |رسر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

6o586|  مصطفى|من
ى
ر مصطفى شوق |علوم طنط

777424  محمود عبــــد |ص
ى
لحميد|ر عبــــد |لغف|ق زيق|لزق|نوعيتـــ 

269288 زق عطيه|لر|جر كرم عبــــد|ه ي صىح بــــنه
|معهد فنى

6o|487 در محمد عبــــيده|لق|محمود محمود عبــــد  |حقوق طنط

6|o998 |لحم|مه عطيه |عمرو سل
ى
ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22|865 لشموتـــى|ل محمد لبــــيبــــ |ره جم|س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

848738 م محمود|لسل|ليش عبــــد|بــــو|ء |ول ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

268|38 ش|مد طعو|لسيد ح|لبــــدوى | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

344992 ي |
لجرف|لسيد |مل كرم مصطفى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

255887 حمد محمد رجبــــ عيس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

356652 ر|لمقصود نو|رتـــ محمد مصطفى عبــــد|س ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

248ooo هلل محمد هندى|مريم عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

77|773 لسيد|هيم |بــــر|مصطفى محمود  زيق|لزق|ره |تـــج

32736o دل محمود طه|طمتـــ ع|ف ن|حقوق حلو

878379 حمد فرغىل مصطفى  |هدير  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

8588o| حمد|ح فتـــىحي |لفتـــ|لي عبــــد|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

286294 ه محمود عبــــد| ر محمود|لجبــــ|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|42928 ي|ح |بــــ صل|لوه|ح عبــــد |صل
لدين مصطفى |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|

مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

298495 لمنعم حسن|مل عبــــد|حمد ك| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

8o5999 ل عىلي|ل محمد جم|م| ي|تـــمريض 
| لمنى

486745 زن عوف فوزى محمود|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|o368 لم|هيم س|بــــر|لسيد محمد |م  لمنصوره|بــــ |د|

33537| ى حمدى |ي حمد محمد قنديل|سمي  ى شمس حقوق عي 

|64227 هلل|حمد نبــــوى حسبــــ |محمد  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

87746| لحميد |ل محمد عبــــد|ن كم|نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

365254 ي
شم شبــــيبــــ|حمد ه|محمود | دئى لمنصوره|حقوق 

|55647 ف حسن تـــوفيق|ء |دع رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|48226 ن|د عثــــم|حمد فؤ|ريج | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 10209 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

254o84 ل|لجم|هيم |بــــر|ل محمد |مصطفى جل لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

497673 ر محمد|لغف|لعزيز عبــــد |لسيد عبــــد |منتـــ  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

884|39 لسميع محمد  |حمد عبــــد|مريم  سيوط|تـــربــــيتـــ 

8o5823 عيل|سم|حمد |هبــــه يىحي  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

529496 لدين|لحليم محمد زين |لحليم محمد عبــــد |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3398|4 دق|لص|لسيد محمد |دق |لص|ن |نور |طبــــ بــــيطرى بــــنه

5|9926 ق|ح |لفتـــ|هدي نبــــيل نشأتـــ عبــــد وى|لشر تـــربــــيتـــ دمنهور

478998 للطيف|هلل سعد حميده عبــــد |محمود خي   سكندريه|ل|حقوق 

869378 سم عىلي|لق|بــــو|سم حمدي |لق|بــــو| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

862977 فريد صبــــري محمد عىلي دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

77o89 بــــ|لوه|بــــر عبــــد |وى ص|لدين مك|عز  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

|77o65 ى محمد خميس محمد حسي  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

4|8884 وى|لقمح|دق |لص|كر محمد |ن ش|نوره لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

78853| ه  ن|حمد شعبــــ|بــــ محمود محمود |يه|ني  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

65o73 محمد سيد سلومه صميده ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

|328o4 ل لطفى مصليىح|ء جم|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4482o3 ى |ي ن|ن حسن حس|حمد حس|سمي  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

233984 د خليفه|لجو|نور محمد قنديل عبــــد| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

7|7o7 زق|لر|محمد محمود جودتـــ عبــــد لفيوم|علوم 

4o9856 بــــونجم|مروه محمد سعيد فريد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

253239 ف|لعزيز خل|حمد عبــــد|فتـــحيه  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

29495| حمد|لعظيم |محمد مجدى عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

92||2| حمد محمود |حمد محمد | ج|ره سوه|تـــج

7o2|59 لديبــــ|مد متـــول |لد حمدى ح|خ ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

9|298| لكريم متـــول |د عبــــد|حمد حم| ج|حقوق سوه

|46o|7 لرحمن مدحتـــ مني |رتـــ عبــــد |س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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3||927 عيل|سم|عيل رجبــــ |سم|سلىم  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

63o493 ى|ل |رس محمد كم| مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o8644 م|لسل|لسيد عبــــد |حمد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|27982 حبــــيبــــه محمد حسن محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

635o88 بــــى|لعر|لعزيز عطيه |مل محمد عبــــد| زيق|لزق|حقوق 

6474o4 حمد|ل |لع|هند محمد فهىمي عبــــد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|66957 حمد عيسي|بــــسمله محمد  هره|لق|بــــ |د|

2|5627 ف  لدين|محمد مصطفى فوزى رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7|7649 ى عىل |بــــو |لدين |ء |بــــه ى|بــــو |لعني  لعني  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

822596 مل|جد رشدي ك|جوزيف م ره بــــنى سويف|تـــج

|287|3 سيد| حمد سيد زكري| ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

|3||o7 لسيد|ن |ء نبــــيل شعبــــ|بــــر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o3656 ر|لبــــيط|لحميد |لمجيد عبــــد |عبــــد | كريم زكري |ضتـــ بــــنه|علوم ري

9o5484 ى عىل محمد | دين خي  ج|بــــ سوه|د|

3|852o ى ى محمد حسي  لطيفتـــ حسي  هره|لق|حقوق 

7oo353 محمد ممدوح محمود عبــــده حسن لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

587|4 ج|هيم فر|بــــر|لد |حمد خ| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

762923 لسخيىل|لسيد |دل محمد |محمد ع بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

23|787 ئيل|يز رزق ميخ|ريمون رزق ف |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

83428 لعزيز|ق عبــــد |سح|حمد محمد | |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

373374 ي سمي  لبــــيق مجىلي|
يرينى رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع

لخيمتـــ| |بــــشبــــر

286598 هلل|حمد نور|ن محمود محمد |رو ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

333|89 محمد محمود جوده مرىس ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

88o|5 ى مسعود محمود يوسف حسي   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

529393 لطوبــــىح |رم |لمك|بــــو|روق |م محمد ف|عص سكندريه|ل|هندستـــ 

2|8725 ي
لدين سيد|ء سعد |محمد ضى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

328236 ر|لجز|م عىلي محمد |محمد عص |بــــ بــــنه|د|
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6o3748 هيم|بــــر|لمنتـــرص |ئى |ليم|لعظيم |سمي  عبــــد ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

8|4537 يز|د نمر سيدهم ف|ميل زيق|لزق|حقوق 

5|5775 د|حمد شد|ء محمد عىل |شيم تـــمريض دمنهور

882847 ي|ر
محمود عزتـــ محمد محمود  | ئى سيوط|صيدلتـــ 

|49||8 ل حسن|بــــ كم|يه|يوسف  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

4|6775 ن|ح متـــول علو|هيم مصبــــ|بــــر|ء |لشيم| لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

4o88|7 د|هدير عيد محمد محمد حم |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

693783 ود|حمد د|حمد محمد |ن |حن لشيخ|عه كفر |زر

66|35 ي محمود حم
د حسن|مصطفى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8oo3|5 س عبــــده|يز عبــــ|دي ف|ف  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

27|6o ر كرم حسن مرىس|من ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

888788 هيم حسن |بــــر|روى موىس | سيوط|علوم 

763|5o ف حسن |ندى  لعيسوى|رسر تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

6|5523 تـــربــــى|ل|حمد سمي  مصطفى | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

328936 لغنى موىس|ن عبــــد|مصطفى محمد عثــــم |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|o988 مرزوق حسن حسن مصطفى يونس ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

342|5| هلل عيد|ح عبــــد|ء صل|هن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

226|79 ى عبــــد|لد ي|محمد خ در|لق|سي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

832679 لسيد عىلي|هيم محمد |بــــر| |نوعيتـــ قن

|33434 هلل مدبــــولي محمود|يوسف عبــــد  هره|لق|حقوق 

357259 ي|لفر|هيم |بــــر|حمد |ر محمد |من رج  |بــــ بــــنه|د|

82|256 ي|لظ|محمد حربــــي عبــــد
هر مصطفى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5o9366 لسيد|هيم |بــــر|هلل |سط عبــــد|لبــــ|هلل عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

269|88 ى جم ه|نفي  ل محمود صي  |صيدله طنط

756347 هيم|بــــر|ن |ن محمد سليم|ريم|ن عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

86o594 بــــ|لتـــو|م محمود عبــــد|بــــ عص|يه| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

264373 بــــ حسن|نم بــــىه شديد خط|ه لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|3786 يف | وى|لعم|حمد محمد رسر |علوم طنط

5o9655 هلل| |للطيف عط|لسيد حلىم عبــــد |عرفتـــ  عه دمنهور|زر
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3|699| هلل مصطفى|كريم مصطفى عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

752994 لرحمن|محمد عوض محمود عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

334732 م محمد عطيتـــ عىل|سل| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

46o7o بــــ رزق|لتـــو|ل عبــــد|طمه جم|ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6|6939 وى|لفد|حمد |لدين |ء |ن عل|نوره ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

|597o8 ن|لعظيم سليم|رق عبــــد |رحمه ط ى شمس| لسن عي 

479343 ن محمد فوزي حسن أحمد|روز ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

48372 لجيد|وع عبــــد |ئى مط|حمد فرج| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|57468 نور محمد|رق |شمس ط سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7|o45| وى|لشه|محمد | هيم محمد زكري|بــــر|ر |رس| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

2|3725 حمد محمد|د |ئل رش|ن محمد و|مرو ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

52|423 مد|د ح|سهيلتـــ محمود ج سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

789463 وى|لشبــــر|حمد عوض |ء |ول هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o59|5 ن محمد محسن|محمود رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o|2o8 لعكل|لعزيز |مد عبــــد|نرص ح| لي|د |طبــــ طنط

23675o ى عىل|ج |يه ض| مي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|45o72 ي عىلي محمد
وق مصطفى رسر رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|

سبــــتـــ|ومح

6o9654 لمرىس|لسيد محمد |محمد | هويد لمنصوره|حقوق 

697625 جه|ش عو|لدمرد|للطيف |حمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

268565 لسيد|فظ |لح|حمد محمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6287oo للـه عىل|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

837o|3 لحسن عىلي|بــــو|لمحسن |طمه عبــــد|ف دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

57o36 ح حسن|ء مصطفى صل|شيم بــــ بــــنى سويف|د|

252833 حمد صبــــرى صقر|يه سمي  | لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

328985 وي|لدمل|هلل |هيم فتـــح |بــــر|محمد  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

35234 م محمد|لد س|ر خ|مي هره|لق|بــــ |د|

525o93 ه ن| رص محروس خليل|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|66223 هلل|حمد عىلي محمود عبــــد | سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

7385o يد مصطفى|م مصطفى ف|ريه لفيوم|صيدلتـــ 
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69o472 لس م جد حلىم رزق|كي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

2|6584 حمد|بــــ رشيد محمود |يه|لدين |ء|عل د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

922759 حمد محمد |حمد |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

484275 لعليم|لرحمن عبــــد |لعليم عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

355348 ي
متـــ محمود محمد|س| |دئى ى شمس|د| بــــ عي 

4o7952 ي|لطر|سلىم مجدي فهىم محمود 
بــــيسر إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |

رتـــ|لإلد

632572 لغنى|ء محمد لطفى عبــــد|آل زيق|لزق|صيدله 

8|2532 مر محمد|د ع|طمه حم|ف ي|بــــ |د|
|لمنى

5|2575 هيم|بــــر|هيم محسن |بــــر|حمد | |حقوق طنط

77755| هيم|لسعيد محمد إبــــر|ء محمود |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

|5526o ه حسن محمد شعبــــ| ن|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

422669 ر|زق مختـــ|لر|حمد سمي  عبــــد| سكندريه|ل|عه |زر

|763o4 لعظيم|لسيد عبــــد |محمود محمد  ن|حقوق حلو

|4738o لفتـــوح حسن|بــــو|عمر محمد  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

542546 يف عرفتـــ سيد أحمد نرص|وف ء رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

679795 هيم|بــــر|هيم |بــــر|نسمه محمد فتـــىح  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89688| حمد |ء حمدى مصطفى |دع ج|بــــ سوه|د|

686995 لرحمن|عىل محمد محمود مصطفى عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9oo275 رمزى خله | م رض|ر ج|طبــــ سوه

69276 د|لجو|در منجد عبــــد|لق|محمد عبــــد لفيوم |تـــمريض 

35|25| حمد سيد مصطفى درويش|محمد  |بــــ بــــنه|د|

|762|o ن|ل سليم|عيل جل|سم|ر |مي ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|762| لد محمد حسن|روضه خ ى شمس|تـــج ره عي 

89o888 ى عىل خرصى|سم| وي |ء حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

293452 وحيد يعقوبــــ حكيم| رين|م |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

64845| بــــر|ر محمد جميل ص|رحمتـــ مختـــ زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

767448 بــــى|لعبــــد عر|لعزيز |جد عبــــد |ن م|رو لعريش|تـــربــــيتـــ 

325959 ح|لفتـــ|ء مصلح حسن عبــــد|رس| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|
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86655 حمد|ل |لع|ر مصطفى عبــــد|مي ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

257|53 لمنعم بــــلوز|محمد عبــــد| ر|ي لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

25|585 ى حسبــــ  ى|كريم حسي  لنبــــى حسي  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

867887 حمد محمد|حمد محمد | ن|كليتـــ طبــــ أسو

324|46 ل محمد|لع|ل حسن عبــــد|لع|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

237|3 لس ك مل عوض|مل ك|كي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|27686  محمد خليل|يه وليد محمد |
ى
لدسوق ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

2|728 ي محمد|دع
ء سعيد قرئى ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 

(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

546567 ي صبــــري |ء |بــــه
طر|لش|لدين مصطفى سكندريه|ل|هندستـــ 

6|469o  أحمد |ويه |ر
ى
لذىك|لدسوق |تـــربــــيتـــ طنط

63o925 ء سعيد محمد محمد بــــيوم|ل| زيق|لزق|بــــ |د|

6|3|27 حمد دبــــور|لمقصود |هلل عبــــد |حمدى عبــــد  |ضتـــ طنط|علوم ري

883427 ئيل  |ل ميخ|مريم نشأتـــ غبــــري سيوط|نوعيتـــ 

782442 در|لق|حمد عىل عبــــد |حمد نبــــيل | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6|8537 هلل|حمد عبــــد|هد محمود |ن ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

6|355 محمد محمود سيد محمد طبــــ بــــنى سويف

642|o8 لسيد|فع محمد |لش|م |ر زيق|لزق|ره |تـــج

34|5o8 لم عوض|تـــ س|لشح|كريم فتـــىح محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

78|396 لمنعم حسن محمد|روضه عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

479338 لرحمن|لمحسن عبــــد |س عبــــد|م عبــــ|ن عص|رو سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

242|4 ل محمد ميهوبــــ|جر جم|ه هره|لق|بــــ |د|

23939| مل عىل عتـــريس|نعمه ك ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6386|6 حمد هجن|لسيد سيد|محمد صبــــرى  زيق|لزق|ره |تـــج

896o29 لنمر |فوزى متـــى | ري|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|2|386 ل|مد عزبــــ و|يوسف ح عه مشتـــهر|زر

479678 لبــــرلس|لحميد |جد محمد عبــــد |محمد م سكندريه|ل|هندستـــ 

34|43| ي|مد خف|هيم ح|بــــر|ل |محمد جم ج  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

833||5 يه هر|حمد ط|طف |ن ع|شي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|35349 لمجيد|عمر محمد حسن عبــــد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 
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759|45 ي|محمد 
ف محمد مصطفى رسر بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

لسويس|بــــ

438423 لفتـــوح|بــــو|لفتـــوح |بــــو|سمي  نبــــيل  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

62|984 س محمد|محمد محمد عفيفى عبــــ لشيخ|هندستـــ كفر 

7|8oo9 لبــــربــــرى|دى محمد |له|حمد عبــــد |حسن  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

764339 حمد محمد عبــــده موىس شندي| حقوق بــــورسعيد

77o44o لم|محمد محمد س| سم رض|بــــ عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

762|79 وى|لمن|لسيد |ء وحيد |محمود عل نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

497985 هلل|ء رجبــــ محمد يوسف عبــــد |ل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

646o5 ه ربــــيع عويس رمض| ن|مي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

766|44 ر|لف|رنده مصطفى مصطفى محمد  علوم بــــورسعيد

53776o حمد|م محمد محمد |محمد عص ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

344382 ن صبــــىح|كريم عزتـــ شعبــــ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

26o|8 ره سعيد سيد حسن|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|24o2 تـــه محمود|لعزيز شح|ء عبــــد|رس| ي|عه |زر
|لمنى

332|o9 سهيلتـــ حمدي عىلي يوسف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

495o4 لحميد محمد|ن عبــــد |لحميد رمض|عبــــد  هره|لق|م |عل|

58624 د|لجو|ح عبــــد |لفتـــ|هلل مصطفى عبــــد |منه  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

48895 لسيد|بــــو |د |ض ج|ء محمد ري|رس| ن|بــــ حلو|د|

37o369 ف عىل محمد زهر|يتـــ | ن|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

33|284 لبــــرشومي|هيم |بــــر|سط |لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|نهلتـــ  |بــــ بــــنه|د|

9|o9|| حمد |لرحيم |رص عبــــد|محمد ن ج|حقوق سوه

5o4o83 لسيد|محمد سعد يوسف  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

46|684 وق ط ي|لسيد |لسيد |هر |رسر ر|لىح  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

257928 لحويىط|حمد |هلل محمد |عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

236o2o ن حسن محمد حسن|ن رمض|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

689846 ين س لجيد|م شوقتـــ عبــــد |شي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

765|48 لمنىح  محمد|لحليم |لمول عبــــد |م عبــــد |سل| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

77644 حمد|كر |ل ش|رحمتـــ جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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77o295 هلل محمد مصطفى|ئل عبــــد |عمرو و ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

9oo955 ى |لص|ن محمود عبــــد|ن رمض|حن لحي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6336oo د حمزه|ر سعيد رش|من زيق|لزق|عه |زر

85829 ن|لدين رمض|لد محمود زين |لدين خ|سيف  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

245789 لسيد بــــدر|زم محمد فهىم |ح ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

326859 ف عبــــ|رتـــ |س س محمد|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

786295 هلل نيده|لسيد عوض |حمد محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

478287 شور|لحميد محمد ع|لسيد عبــــد|حمد |ء |دع سكندريه|ل|عه |زر

322o74 للطيف محمد محمد|ر ممدوح عبــــد|مي وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

697752 لمنعم عوض|عبــــد | ره محمد رض|س لمنصوره|بــــ |د|

632956 ندى عيس شكرى عيس زيق|لزق|ره |تـــج

258398 حمد عطيه عطيه عرص| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

34897| ح عىلي شعيبــــ|هبــــتـــ مجدى صل |طبــــ بــــيطرى بــــنه

258623 هد|لمج|تـــ |حمد معوض فرح| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

52o|82 ى سعد|رس| ء عىل حسي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|2o2|3 ن|عيل قبــــط|سم|منه مدحتـــ محمد  ى شمس هندستـــ عي 

855|8o هيم عىلي|بــــر|ندي جمعه  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64oo| لحميد|حمد محمد مصطفى عبــــد | ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

7ooo|| لشوربــــىح |ن |مح عثــــم|حمد س| زيق|لزق|ره |تـــج

|3o38| حمد محمد|لعظيم |لد عبــــد |خ م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

339762 ح محمد مصطفى|يتـــ صل| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

88|||3 لحميد محمد|لربــــ عبــــد|د|محمد ج سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9o23|o مد محمد محمد |محمد ح ج|ره سوه|تـــج

342332 لم|ء محمد فهىم محمد س|رس| لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

782722 |لمو|يدى محمد فتـــىح محمد |ه
ى
ق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22|o4o ن|حمد رضو|م محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5oo9o6 لقوى عطيتـــ|يدى نجيبــــ عبــــد|ه سكندريه|ل|حقوق 

8778|7 د محمد  |ء محمد مر|شيم ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى
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9|3o69 حمد |شم |هيم ه|بــــر|شم |ه ج|ره سوه|تـــج

854746 ي مهر|هدير ي
ن|رس مصطفى ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

تـــ بــــنى

35789o متـــ عىلي محمد محمد|سل عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

6457o| ن|ر شوم|لغف|لمعبــــود عبــــد|عبــــد| محمد عط |طبــــ طنط

|523|6 جورج وليم بــــخيتـــ بــــطرس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9o2|74 هيم |بــــر|ل محمد |جم| ر|ي ج |تـــمريض سوه

5oo852 ى محمد حسن  بــــوعيطه|حني  سكندريه|ل|حقوق 

6o2o55 مه|بــــو سل|لحميد |لسيد عبــــد |بــــر |ء ص|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7o2223 حمد|لحميد |لد جوده عبــــد |ندى خ زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

6932|3 لحديدى|كريم محمود محمود  لمنصوره|ره |تـــج

6o4oo3 حمد عمرو|محمد عمرو محمد  لمنصوره|علوم 

84787 ل|هلل رشيد سوري|ئى رزق |روم بــــ بــــنى سويف|د|

9|4477 | تـــ وليم حن|ريمون نش سيوط|حقوق 

|78522 ل محمود عيد حبــــيبــــ|حمد جم| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

64758 لعزيز|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |بــــ |رح لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o8889 ه أيمن عيد عبــــده عز م|أمي  |بــــ طنط|د|

4o2678 هيم|بــــر|لمنعم |وجده شهدى عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|38632 ه محمد عبــــد  هلل مرصى|ني  هره|لق|بــــ |د|

647368 ر محمد|لغف|للطيف عبــــد|سوسن عبــــد قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

34o999 لسيد|مل |حمد ك|هر |حمد م| ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

|5o523 ح|ن بــــكي  مصبــــ|محمد شعبــــ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|2272 حمد |لصبــــور |حمد عبــــد|ن |شعبــــ ج|عه سوه|زر

62296 ى|يه محمود محمد | مي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

7o435| |لش|لسيد عبــــد |ح |طمه محمد صل|ف
ى
ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

6o2|93 ه | ئى|لميد|لسيد محمود محمود |مي  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

84|68| ي بــــل لدين|ء |ل عل|محمد يحن  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

63|39 بــــ|لوه|هيم جوده عبــــد |بــــر|محمود  ي سويف
هندستـــ بــــنى

452|6 ر|حمد نص|حمد سيد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5||28 ى|م|حمد |محمد  ى حسي  م حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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7o83o| لسيد حسن عيد|م |محمود حس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|o588 لجرف|لحميد|لد عىل عبــــد|مصطفى خ |حقوق طنط

|26955 ى|بــــر|لسيد |رق عىل |فريده ط هيم حسني  ى شمس صيدله عي 

5|5946 لمرصى|حمد |ء عطيتـــ سعد |أسم |علوم طنط

842299 ف ص|يه | لح عبــــده|رسر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

||89|3 حمد سمي  محمد فهىم|ء |سن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o|529 رى|م عمر زغ|ء وليد س|ل| زيق|لزق|بــــ |د|

9o55o| ى|م فتـــ حليم مجلع |ر| رتـــي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|8466 ش|ل خرصى رو|عىل جم ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

3o899 حمد|لعظيم |حمد عبــــد | |رن لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

22|785 رق محمد عىل|تـــفى ط ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

62|862 لقصبــــي|لسعيد |هيم |خلود محمد إبــــر ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

43773o ن|عيل عثــــم|سم|د طه |روى رش| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

678457 ه حسن ق م|للح|لح محمد |سم ص|ني  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4|982 ي عبــــد |يم|
ل|لع|لنبــــي عبــــد |ن لطفى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2o533 لمنعم|هيم عبــــد |بــــر|جح |حمد ن| ن|بــــ حلو|د|

6|85|5 لبــــر|حمد محمد عبــــد|خلود  ط|حقوق دمي

247|62 لعزيز عيسوى|ل عبــــد|مصطفى جم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

855683 لمحسن عىلي|حمد محمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

446|57 رس محمد عزتـــ جمعتـــ|ف سكندريه|ل|ره |تـــج

7|692| لغنى سعد|منى عوض عبــــد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

42|44o تـــ محمد محمد وهيبــــ|مروه بــــرك سكندريه|ل|حقوق 

787o48 بــــر موىس|رحمه محمد ص زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

832o84 لدين|لدين محمد نور |ح |م صل|هي دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

|54|o7 لسميع|حمد عبــــد |لد |محمد خ ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

57o95 بــــوزيد محمد صقر|ديه |ن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3|8494 عيل سيد|سم|رتـــ سيد |س رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|9265 هيم|بــــر|دق |يمن غريبــــ ص| ره بــــنى سويف|تـــج

8|9463 مه فرغل محمد|س|جر محمد |ه ي|بــــ |د|
|لمنى
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45o655 مر|هلل ع|جر سعيد رزق عبــــد |ه ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

|22653 ح محمد|لفتـــ|تـــسنيم محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

75|856 ى |حمد |يوسف محمد  م|لتـــو|مي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|53273 سعيد محمود رميح| ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

26378o ن|ن عثــــم|سن رضو|لمح|بــــو|رس |ي| رن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

369348 لشندى|منصور مصطفى منصور محمد  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

63o7|7 ف محمد عىل|كريم  رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

36||39 م خضي |حمد سعيد خليل تـــم| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

876579 لس روم ن  |ئى جرجس دمي|كي  سيوط|ضتـــ |علوم ري

348|95 لسيد|د |محمد سيد مر| عل ى شمس| لسن عي 

235o27 لس  هلل| |يمن ميشيل شبــــل عط|كي  هره|لق|علوم 

|64o57 حمد محمد سيد عبــــده| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4o23|9 ى جم|ي ل عىل محمد|سمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6943o6 لسيد محمد قطرى|جده محمد |م لمنصوره|نوعيتـــ 

7884o7 ه ع دل محمد محمود|ني  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

85o626 م حسن محمد حسن|حس ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

624646 لبــــسيوئى|لسعيد محمد |مريم رفعتـــ  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

63o776 ى|محمود عىل محمود عىل  لضني  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|58644 لفتـــوح محمد|بــــو|هيم |بــــر|يدى |ه هره|لق|هندستـــ 

548|6 بــــسنتـــ سيد محمود مسعود ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

238|62 ف عبــــد|سلىم  دق|بــــ ص|لوه|رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|65278 حمد حسن خرصى|هلل |حمد عبــــد |م  هره|لق|صيدله 

63o666 لحكيم عطيه غنيم|سم عبــــد |بــــ زيق|لزق|حقوق 

253895 م محمد سيد شبــــل تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

442236 مد طلبــــه|ء رأفتـــ ح|عل لشيخ|علوم كفر 

|35886 تـــتـــ|ئى حسن شح|بــــسملتـــ ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

77495| ده|ن زي|لحميد سليم|محمود ربــــيع محمود عبــــد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2392o6 لمحمدى عىل عيد|ندى محمد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

63o6o4  هل|لشو|يوسف محمد عطيه 
ى
ل|دق زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري
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39o44 وق ص لمعبــــود|عيل عبــــد |سم|بــــر |رسر ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2|49o ر جودتـــ|ء فتـــىح مختـــ|رس| هره|لق|حقوق 

624oo8 ف وهبــــه |زينبــــ  وي|لقن|حمد |رسر ط|بــــ دمي|د|

63848 هلل سيد حميده|حمد محمد عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

254458 ى |ي لحميد تـــرىك|حمد عىل عبــــد|سمي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

753459 هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد نرص | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

52|o49 ف محمود محمد يوسف|من ر أرسر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

529884 |هلل |د عبــــد|لجو|لدين محمود عبــــد |م |حس
ر|لف

سكندريه|ل|حقوق 

|28o42 لرحمن|حمد محمد عىل عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8345|9 د محمد عىلي بــــرعي|عم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

2|8ooo لم|حمد س|حمد |هلل محمود |حمد| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|2259o ي حسن عىلي |ريه حمد|م يحن  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

8o5988 هلل عمر خليفه|ء عبــــد|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

8566|3 هيم محمد|بــــر|لسيد |م |حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3467o5 لشوج |م يشى محمد |سه |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

23oo77 حمد|حمد محمد |م |سل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2645|4 لغنى|زق عبــــد|لر|يه حسن عبــــد| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

9|9o9 ف محمد رفعتـــ محمد رسر تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

829862 ن محمد عمر|مريم عمر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6884|5 زى|للطيف حج|تـــ حسن عبــــد |لشح|ء |زهر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

26257| ر محمد|لغف|محمد عصمتـــ عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

69oo5o لسيد|لفتـــوح |بــــو|حمد |هلل |زينبــــ عبــــد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

322o9| ى عىل|نشين  ف حسي  رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

682857 ى عمر|حمد محمد عىل | لحسني  لمنصورتـــ |تـــمريض 

676892 ى |م |حمد هش| وي|لششتـــ|مي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

45647o لحليم حبــــيبــــه|ن حسن محمد عبــــد |رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

434o5o هلل|هيم نعمتـــ |بــــر|ر محمد |من سيوط|عه |زر

327227 يف عطيه|ه جر محمد رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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853952 ل|لع|حمد عىلي محفوظ عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

369325 حمد|حمد محمد |محمد  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

438939 لسعدي|هيم يشي صبــــىحي محمود |بــــر| لشيخ|ره كفر |تـــج

92687 لنعيم محمد|يتـــ محمد عبــــد | ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|37o96 لد|لسميع خ|لعزيز عبــــد |حمد عمرو عبــــد | ى شمس|د| بــــ عي 

6o5||9 د|لجليل محمد عي|د عبــــد |ء عم|لشيم| لمنصوره|ره |تـــج

8o39o5 رص فولي محمد|لن|ل عبــــد|من ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

6|648 بــــ محمد|لوه|بــــر عبــــد|طمتـــ ص|ف بــــ بــــنى سويف|د|

9|6668   |لش|د عبــــد|حمد ج|خلود 
ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

756893 لنبــــي|لعزيز محمد عبــــد|حسن محمد عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

63625o حمد|لرحيم سيد|للطيف عبــــد|لرحيم عبــــد|عبــــد لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

363498 ن مصطفى|هيم عش|بــــر|نسمتـــ  ى شمس حقوق عي 

78|66 ن عمرو محمد عىل|رو ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

276967 وق عبــــد  عبــــد|رسر
ى
لمعز|لمعز شوق ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

8549|5 محمد مرىسي محمد حسن لفيوم|حقوق 

||83o2 م|لش|لعظيم |كريم وليد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

854594 لح|حسن رجبــــ عىلي ص ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

7o226 ح معبــــد محمد|ن صل|يم| لفيوم|بــــ |د|

34254| م|حمد سل|حمد محمد |سعيد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

9|o232 ن مجد عبــــده لبــــيبــــ | |مي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

23o52 حمد محمد|طف |محمد ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

356|78 لم|لسعيد تـــوفيق س|رق محمد |لط| |علوم بــــنه

|38893 جد مني  زىك|م| موير ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|6|37o بــــر|لج|لدين عبــــد |م |يه محمد حس| لفيوم|عه |زر

238824 لحليم|ل حنفى عبــــد|يه جم| ى شمس|د| بــــ عي 

48743o هلل|ن عبــــد|محمد رجبــــ رضو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7|575 حمد سيد حسن| |ن|ر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|76o|6 زى|حمد محمد حج|ن محمود |حس| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|8927 ل|بــــوو|رص محمد |محمد ن دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح
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|28|99 وق  ف بــــكر حسن|رسر رسر ن|حقوق حلو

492884 لحميد|حمد صبــــىح بــــشي  محمد عبــــد | بــــ دمنهور|د|

35|79| ح ذىك فتـــوح|مريم ممدوح نج |بــــ بــــنه|د|

323o7 حمد|طف عزتـــ |محمد ع كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

676383 ف|تـــ فرج |لشح|مريم  حمد رسر لمنصوره|طبــــ 

89456| فع سيد |ء سيد ش|سم| معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

32o57| هيم|بــــر|حمد مجدى محمد | ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

52||63 ى سعيد |ي رتـــ|حمد  محمود رسر|سمي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8o223| لحسن محمد|بــــو|يمن منصور | ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

538772 ن|لم سليم|ح س|خلود صل ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

769|54 لم عىل|ح عىل س|سم عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

8|8978 هبــــه محمد زىكي خليل ي|بــــ |د|
|لمنى

43o56 د عىل عىل محفوظ|طمه عم|ف ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

759722 لحميد|م محمود عبــــد |ء عص|دع عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6|9754 ى عىل |ي لجود|بــــو |مد محمد |هلل ح|سمي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

22|483 لكريم|حمد محمد محمد عبــــد|م |سل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

83|86| بــــر محمود|د معوض ص|ذي ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

265965 هلل|دق عبــــد|لص|د عبــــد|هلل رش|عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

84325 ى|لعزيز حس|ن عبــــد |ء حس|دع ني  بــــ بــــنى سويف|د|

44993| ى|لد محمد مصطفى ي|ن خ|نور سمي  |نوعيتـــ موسيقيه طنط

5435|9 عيل|سم|للطيف محمد |عزتـــ محمد عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

||8983 ح|لفتـــ|روق عبــــد |ء ف|محمد عل ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

477389 حمد بــــدوي|لسيد |متـــ |س|ر |مي سكندريه|ل|ره |تـــج

5o3oo5 ى مجدى عىل خلف |ي هلل|سمي  سكندريه|ل|صيدله 

|387| هلل محمد|لدين فتـــح |د نرص |زي ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8|42|5 محمد محمود خلف محمود ي|بــــ |د|
|لمنى

6o|oo2 لسيد محمد حسن شعيبــــ|مريم  |حقوق طنط

6|526| لبــــشبــــيسر|لسيد |رنيم محمد  لمنصوره|حقوق 

76|o|8 وي|لر|رثــــ |وى ح|لر|ندى  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

9|32o6 حمد |بــــر |رص ص|حمد ن| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 
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|43835 هيم|بــــر|هيم خميس |بــــر|لدين |ح |صل ن|تـــربــــيتـــ حلو

772829 حمد محمد حسن محمد| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

237364 ى نور لدين|ندى محمود حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4428o3 ى | رن ى|لعر|عىل حسي   حسي 
ى
ق لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

45|749 بــــو عمه|لد بــــهجتـــ فهىمي |محمد خ ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

3|857 ى عىل غريبــــتـــ|بــــو|ل |محمد جل لعني  شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

7746o8 ىطي|لسنبــــ|لسيد محمد |رق سعيد |يه ط| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

752|68 لشموتـــى|د |م عو|عص| رويد زيق|لزق|علوم 

|7o|5o سعد|مي عدلي |س| رين|م ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5o644o نور رزق جيبــــىل|ح |لفتـــ|نىه محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

253585 د صبــــرى محمد عيد|جه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

23376o محمد ممدوح بــــشي  عمر هره|لق|حقوق 

7|3o87 حمد حسن|محمود محمد محمد  طبــــ بــــورسعيد

239|8o ل|يمن فرج جل|هلل |منه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|23o9 ط|لزل|ش |لدمرد|لسيد |لسيد |هلل |عبــــد ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

92|432 م رفعتـــ وهبــــه عزيز |ف ج|ره سوه|تـــج

25o479 تـــى|لميق|حمد محمد |مريم محمد  ى شمس| لسن عي 

493o|4 لدين|ن محمد سيف |حمد رمض|محمود  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|744|3 حمد|محمد ظريف حسن عىل  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

44|7oo ه | ف صل|مي  ح محمد موميه|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

223343 هيم سيد موىس|بــــر|محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

262575 لسميع|ئل حلىم عبــــد|محمود و |حقوق بــــنه

|272o9 ئل محمد عبــــيد|سهيله و ى شمس صيدله عي 

854o|6 حمد|لرحمن |حمد عبــــد|بــــ |رح هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

538|95 فع|لش|بــــر |د محمود ص|جه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4345|7 ل|لع|ن عزتـــ محمد عبــــد|يم| |تـــربــــيتـــ طنط

622368 ين  ل|لسيد محمد بــــل|عيل |سم|رسر صيدلتـــ بــــورسعيد

8375o3 ي|محمد ن
رص سويلم دكروئى ي رى ورصف ومس. تـــ.ك

|حه قن|فنى
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784239 حمد سمي  بــــيوم عىل بــــيوم| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

68o858 لحميد عىل|حمد عبــــد |دل |حمد ع| لمنصوره|بــــ |د|

4339o8 وق محمد  لحميد حشيش|هيم عبــــد |بــــر|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

22663o مل عمر|مصطفى محروس ك كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

483383 عيل|حمد محمد إسم|لد |يه خ| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

24398o جورج عيد عبــــده خليل بــــطرس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

762238 لغزول|لنبــــى |محمود محمد محمود عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

327977 لسيد محمد|محمد | محمود رض |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

2329|4 تـــ|بــــر فرح|ندى سيد ج هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

438238 شف|لك|ح |لفتـــ|مي محمد عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

329683 لق|لخ|س عبــــد|نور عبــــ|هدير  |بــــ بــــنه|د|

87784| للطيف  |لحميد عبــــد|ن سعد عبــــد|نوره سيوط|حقوق 

22|923 لعزيز حسن|مجدى عبــــد| ر|ي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

475726 حسن خميس محمد محمد بــــدوى سكندريه|ل|حقوق 

648o93 ن|ل فوزى عثــــم|وليد جم | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

36664o لفى نصىح وهيبــــ|نطون | |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

7o3635 هيم|بــــر|سكندر |نطونيوس نزيه فرج | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

35|3|9 هلل|هلل عبــــد|حمد عبــــد|لد |ر خ|من |بــــ بــــنه|د|

773|9| صف|ن محمد ن|عمر عيد شعبــــ زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

677o89 ل محمد عطيه|لدين كم|م |محمد حس لمنصوره|علوم 

|54457 شم|مه محمد سيد ه|س| ى شمس هندستـــ عي 

|555|6 تـــه|د مرزوق شح|ر ميل|من ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

24|929 ى محمد سعد عبــــد|ي لرحمن|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7ooo9 هلل|له طه محمود عبــــد|ه لفيوم|حقوق 

227||9 هيم محمد|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد | |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

88oo39 لس رج  |ئ  |كي 
ى
ق نور مشر سيوط|نوعيتـــ 

3398|o ندى مسعد عفيفى عفيفى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

249o3| عيل سعيد|سم|فرج قطبــــ | ند تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

87954| محمد فرغىل سيد فرج  سيوط|ره |تـــج
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5o825 للتـــ|ستـــيفن عزتـــ سمي  عبــــد  ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

82o34 حمد عىل مهدى|لرحمن |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82|325 يف محمود |مي  ي|ل| حمد|رس رسر ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

844||4 ي فؤ|هر ه|لط|
لسيد|د |ئى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

4|7269 هيم|بــــر|لدين حسن محمد |ء |محمد عل لشيخ|بــــ كفر |د|

768295 ى |ي ى ر|بــــر|سمي  لجندى|شد حسن |هيم حسي  لعريش|علوم 

3397o9 ى |حن هيم محمد|بــــر|ن حسي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

334658 ي|هيم |بــــر|بــــ |لوه|ء عبــــد|بــــه
ى
لدسوق |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5|26o3 يد|ر أبــــو|لستـــ|ئ  عبــــد|حمد فد| ى لي  |حقوق طنط

4|4268 لجندى|ح |لفتـــ|در عبــــد|لق|يه عبــــد | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3|4743 ى مه|يد سـل|هيم عـ|بــــر| |مي  ى شمس|تـــج ره عي 

344882 لسيد غنيم|نىه محمد لطفى  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|4|6o حمد سليم|لسعيد سيد |رق |ط دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

652|o بــــى|ل فتـــىح عر|يه جم| لفيوم|بــــ |د|

42|636 جتـــ|لخو|لحميد |طمتـــ حمدى فتـــىح عبــــد|ف سكندريه|ل|حقوق 

285o| مه|لرحمن شكري محمد محمد سل|عبــــد سيه|نوعيتـــ عبــــ

49o9o6 لنبــــى|حسن محمد محمود عبــــد| مه دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

255778 شد|لعزيز ر|لعزيز مصطفى عبــــد|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

537oo9 ف |رس |ي ن|عيل سلم|سم|لسيد |رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|55o86 لنبــــي حسن|منى محمد حسبــــ  هره|لق|م |عل|

6383o3 ف عبــــد|محمد  لمنعم متـــول|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

57674 وى|لر|زى محمد |سيد حج لفيوم|ر |ثــــ|

37|937 فظ|لح|كريم محمد عبــــده عبــــد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

86587 لرحمن عىل محمد|محمد عبــــد لفيوم|صيدلتـــ 

773499 س|جر محمد تـــوفيق عبــــ|ه ى شمس|زر عه عي 

249937 مر|لعزيز محمد ع|سمر عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

435667 بــــوحلبــــيه|حمد عفيفى مرشدى محمد | ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

524o46  |ه
ى
ن حميد|حمد سليم|يدى شوق لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري
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839588 ى ن س|رص عيسي غط|نرمي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|5|532 ل حسن|محمد كم| نور هره|لق|لعلوم ج |ر |د

||7956 ى جندى وهيبــــ زىك| مي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

448857 لعبــــد|حمد |حمد |لغفور |ن عبــــد|يم| ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

778832 ن|حمد محمد شعبــــ|زينه  زيق|لزق|بــــ |د|

865779 حمد موىسي|نشوي محمد  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

877|5| لربــــ |د |لحميد ج|ل عبــــد|ندى جم سيوط|حقوق 

68o539 عيل|سم|م يىح موىس |ريه لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

753o88 ن|ل عىل علو|لع|لد محمد عبــــد |خ تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

43o78| د|مل محمود عي|مل ك|ء ك|سم| | تـــمريض طنط

222554 وق ن لسيد|لمنعم |رص عبــــد|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

84|62o ن|لمنعم رسل|حمد محمد عبــــد|محمد سيد  |هندستـــ قن

27|4oo  س|
ى
ه شوق لطىل|لم |مي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

282o38 حمد|رون |حمد ه|محمود  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

83424o عي عطيتـــو|محمد عطيه رف دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

2367|6 ده فتـــىح مطر|نسمه حم هره|لق|طبــــ 

338555 ى ن|ي ى|هلل |رص عبــــد|سمي  مي  |ره بــــنه|تـــج

542658 دتـــ جمعه مسلم محمد عىل|مي ي|بــــ |د|
|لمنى

|764o هيم|بــــر|ح |لفتـــ|دل عبــــد |ء ع|شيم هره|لق|ره |تـــج

5o564 حمد|هلل محمود حسن |عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

923337 حمد  |صديق | جر زكري|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|47637 م عبــــده محمد|محمد سل هره|لق|علوم 

|4333| ن محمد|مي  عمر|ل|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

7|6866 ي|ر
لسيد|لسعيد |م |لسعيد هم| |ئى لمنصوره|نوعيتـــ 

2|89|2 رص يوسف محمد|لن|مصطفى عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

4o4896 وى|محمد محمد بــــسطويس بــــسطويس هند سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

75|oo3 لسيد عىلي|حمد |محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

278o54 حد|لو|حمدى محمد عبــــد| ند تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

786375 حمد حسن موىس حسن خليل| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر
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5784| للطيف|هيم عبــــد |بــــر|هيم محمد |بــــر|مي  صيدله بــــنى سويف

329oo3 لم خربــــوش|لح س|لدين ص|محمد نور  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

482|33 ي 
لسيد|يوسف فوزي مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8583o2 ل ذىكي|بــــ مدحتـــ محمد كم|يه| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4|73| ى عيد عىل كيل ئى|حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

698764 لشيخ|حمد |لكريم |حمد محمد عبــــد | لمنصورتـــ |تـــمريض 

|36987 حمد|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|سيف  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2363|o لسيد|ح |لفتـــ|لرحمن عبــــد|يه عبــــد| هره|لق|ره |تـــج

838285 لعزيز|طف سعد عبــــد|حمد ع| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

499232 لمجيد|ء طه محمد عبــــد|صف كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|7o338 عيل|سم|حد محمد |لو|هند طلعتـــ عبــــد  ن|حقوق حلو

8|4269 حمد محمد|يىحي محمود  ره بــــنى سويف|تـــج

262||2 هيم|بــــر|لرحيم |دل عبــــد|حمد ع| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

827267 لكريم|حمد عبــــد|س |حمد عبــــ|لرحمن |عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

8||2o6 د محمد|لجو|طف عبــــد|لرحمن ع|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

499|35 رثــــ|لو|لد محمد عىل عبــــد|خلود خ سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

649o|5 حد|لو|لسيد محمد عبــــد |روى محمد | زيق|لزق|عه |زر

8o74|3 لعظيم|ن محمد عبــــد|لعظيم سليم|عبــــد حقوق بــــنى سويف

763676 ل|لرج|هلل عبــــد|ريم محمد فوزى فضل  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

6o6774 س شخبــــه|م عبــــ|محمد عل ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

4o967o هيم غنيم|بــــر|لعزيز بــــسيوئى |يه عبــــد | |تـــربــــيتـــ طنط

497865 تـــ|بــــر|لسيد |حسن | ر|ي هيم عمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8o695| ي طه|حمد جم|
ل مصطفى حقوق بــــنى سويف

33o3o| لسعيد ذىك يوسف|ر مصطفى محمد |مي |ره بــــنه|تـــج

4o3338 حمد|بــــ صبــــىح عطيه |يه|ره |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

338569 ح مرىسي|لفتـــ|ء سمي  عبــــد|رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

32o7|4 حمد|ضى |لر|محمد يوسف عىل عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

893|53 يف نقر| لعزيز |حمد عبــــد|ىسر |لشر سيوط|حقوق 

33o78| بــــ|لوه|حمد عصمتـــ محمد عبــــد| |طبــــ بــــنه

9o5423 حمد عىل |ل |له جم|ه ج|بــــ سوه|د|
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239o3o ى محمد |رق |ء ط|رس| لسيد|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|57573 مد عىل حسن|م ح|مريم عص ى شمس حقوق عي 

29o7|5 لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد| لد|لحميد خ|لد عبــــد|خلود خ

8|9979 ى |ي ف |سمي  حمد عىلي|رسر ي|تـــمريض 
| لمنى

3|5856 ن فوده|لعزيز رمض|يمن عبــــد|حبــــيبــــتـــ  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

8794o2 حمد |حمد محمد مصطفى | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8o|458 رؤي عىلي حسن محمد دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7o3999 ى |لسعيد |سلىم  لفى|ل|لسعدى حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

682724 فظ|لح|بــــر محمد عبــــد |ص| رش لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

623755 سود|ل|هيم حسن حسن |بــــر|آيه  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

55373 حمد|بــــ |لتـــو|بــــ محمود عبــــد |لتـــو|عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|8823 مد سيد|عزتـــ محمد ح ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

679579 حمد خلف عىل|حمد |محمد  لمنصوره|بــــ |د|

243359 روق محمد|عىل ف| دين ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2259|3 حمد|ء حلىم |وليد عل كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

26|5|3 مصطفى حسنى مصطفى بــــكرى |ره بــــنه|تـــج

24789| ل|لعس|ن |د سعيد محمد رمض|جه ي صىح بــــنه
|معهد فنى

63o56 ن|ن مندى رمض|رتـــ شعبــــ|س |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

69725o هيم|بــــر|هيم طه |بــــر|لرحمن |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

638|72 فظ يوسف|زم محمد ح|محمد ح زيق|لزق|هندستـــ 

487855 لغنى محمدين|حمد عبــــد|حمد محمد | سكندريه|ل|بــــ |د|

27o227 ى عبــــد|محمد عبــــد ى|لصبــــور حسي  لصبــــور حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9|o439 لسيد |فظ يوسف عرفه |محمد ح ج|حقوق سوه

879|98 ف محمد سعد |ر |مي رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

698688 لرؤف غريبــــ|غريبــــ عبــــد | لي|د لمنصوره|ل |طف|ض |ري

887|45 ى|م ى|عم| رتـــي  رى |زخ| د مي  سيوط|ره |تـــج

7o9|89 ى زىك عىل يوسف|سل| م حسي  لمنصوره|هندستـــ 

4|o736 ف محمد سعيد |نور  وى|لسمل|رسر |ره طنط|تـــج

96428 لمول|زق عبــــد |لر|عمرو طه عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

247996 لنرص|بــــو|لحميد |م عزتـــ عىل عبــــد |مر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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232527 حمد عطيه حسن|ره |س ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6o8|96 ه ط ى|لحميد |رق عبــــد|ني  مي  |بــــ طنط|د|

4o577| حمد|مد |ندى يشى زىك ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

72892 هلل|روق عبــــد|جر حمدى ف|ه لفيوم|بــــ |د|

543o88 حمد ودن|ح سيد |لفتـــ|م عبــــد |ء عص|آل |صيدله طنط

4266|6 لنبــــى|لحميد محمد عبــــد |ن محمد عبــــد |رو سكندريه|ل|ره |تـــج

756486 روق محمد|روق محمد ف|ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

7o78|3 د|لجو|لصبــــور عبــــد |حمد محمد عبــــد | ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

7o|878 لنرص عطيه|رق سيف |ط| دين زيق|لزق|بــــ |د|

356983 لربــــه|د |رس فؤ|ديتـــ ي|ن |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

898326 ن |ه رشو|لل|ن عبــــد|سهيله رشو ج|طبــــ سوه

5|o573 |لبــــن|لسعيد طلبــــه |محمود صبــــرى  بــــ دمنهور|د|

|5|676 دى يوسف محمود|هلل ن|منتـــ  ن|صيدله حلو

|58663 منيه مصطفى محمد محمد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

75|93o لسيد|م محمد |يوسف هش ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

6oo532 بــــوريتـــ|حمد محمود عيسوى | |ره طنط|تـــج

483295 لكريم محمد|رص مفيد عبــــد|مريم ن إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

322||| تـــ ن لحميد خميس|دى عبــــد|ني  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

257988 ل|محمد تـــوفيق محمد عىل هل تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|29524 محمد نبــــيل محمد شفيق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

225722 كوخ|ل|ل |لع|م حسن عبــــد |مر عص|تـــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8||323 بــــوزيد عىلي|هلل عىلي |عبــــد ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

77553o تـــ غنيم|لشح|دهم محمد محمد| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

64|474 ف محمد فؤ| |سه د محمود|رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|57o42 ح|لفتـــ|نور عبــــد |حمد |يوسف  هره|لق|هندستـــ 

|4725 حمد مصطفى|محمد | محمد رض هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o2oo5 ئى|لشيتـــ|هلل محمد |م عبــــد |ريه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

93|oo ى|عبــــد  لرحمن محسن محمد حسي  هره|لق|حقوق 

782755 حمد|حمد |لحميد |ء عبــــد |ن بــــه|حن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

57o85 لرحمن محمد|ربــــيع عبــــد | مه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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|687o5 لحميد|لؤى حسن محمود عبــــد  هره|لق|حقوق 

428|55 ى حم  حسي 
د|نىه مصطفى ي صىح طنط

|معهد فنى

||65o| د عدل محفوظ|ن عم|يم| ى شمس| لسن عي 

776465 ى محمد  ن|لسيد عثــــم|نرمي  زيق|لزق|عه |زر

62o5|| ج |لسيد خف|ن محمد |بــــ سلط|رح ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

28|369 هيم محمد|بــــر|حمد |دى |ش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

679256 دى|لرحيم محمد ش|لحكيم عبــــد |م عبــــد |س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

355766 لغنى غيثــــ|لمتـــول عبــــد|حمد |هدير  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7682|8 هلل يسن محمد نرص|منى عبــــد  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

5457o6 حمد مصطفى عىل محمد عمره| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

526865 يوسف محمد محمود محمد عىل ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

876848 ى حم ى |لرحمن حس|د عبــــد|نرمي  ني  سيوط|بــــ |د|

4|9469 ه محمود أحمد ع| شور|مي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

7o2o96 هلل  عوض|بــــ |ر ج|لد مختـــ|دل خ|ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

698|26 هلل محمد|هلل عرفه عبــــد |فريده عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ 

8o2749 لي|د غ|صف عي|ن| ليدي ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

6|47|5 ي|بــــر|محمد | ند
|هيم دئى لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|465|7 بــــو رسيع عربــــى|لدين |د |حمد عم| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

298384 ح مصيلىح خليل|لفتـــ|لسيد عبــــد |ده |غ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5o8o84 ئى فيكتـــور معوض|ى ه|مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

93o86 لعزيز خليفتـــ|لرحمن وجيه عبــــد |عبــــد  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4|5634 ي |محمد 
حمد بــــليح|لسعيد بــــسيوئى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

2|89o| لد غريبــــ أبــــو ضيف|محمد خ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

8|4955 نرص مصيح مسعد| رين|م ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

329973 حمد|هلل |لرحمن عبــــد|حبــــيبــــتـــ مصطفى عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

7o2945 دتـــ|حمد زي| |هلل زكري|ل عبــــد |بــــتـــه| زيق|لزق|بــــ |د|

853582 مي  عىلي|ل|لرحمن محمد |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

7599|2 دق|لص|ىط |لع|ن محمد عبــــد |نوره تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|
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686952 بــــ|لوه|ح عبــــد |صبــــرى مصبــــ| ند لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

337523 ى|ر |نو| حمد محمود حسي   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

268o47 ر|لغف|لمول محمد عبــــد|حمد عبــــد| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

438o8 ى|زينبــــ ع شور محمد حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

3563o4 ى محمد |حمد | ى|مي  مي  |حقوق بــــنه

478655 ي محمد|كرم |حمد |
ى
حمد شوق سكندريه|ل|هندستـــ 

7o53o8 ف |م رمض ن|لسم|ن صديق رسر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|35945 لحسينى|م محمد |وس|مريم  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

28474| ر صبــــره|لستـــ|ده عبــــد|هلل حم|منه  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

242||2 جندى| د حن|ميل| رين|م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

43o654 م يوسف فودتـــ|لسل|ء عبــــد |شيم |بــــ طنط|د|

695o39 هر عىل|لعظيم ز|رس عبــــد |هر ي|ز لمنصوره|حقوق 

6784|3 ن|م محمد عثــــم|م|هبــــه مدحتـــ  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

26835 كر|هيم ش|بــــر|منى مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

78o25  محمد|لبــــ|عبــــد | لعل|بــــو |حمد |رق |ط
ى
ق كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

33o574 ح|لفتـــ|تـــه عبــــد|ن محمود شح|يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|53559 ي|ر
لرحيم|لرحيم محمد عبــــد |عبــــد | ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

69o|95 لنبــــي|لعزيز عبــــد |هلل عبــــد |همتـــ عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|254o4 درس|تـــوئى وحيد شكرى تـــ ى شمس هندستـــ عي 

||639| زهر| يمن زكري|بــــيتـــر  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

334833 يد|بــــو|محمد قطبــــ | دين ى لي  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

767544 ن|حمد حمد|هبــــه سعيد  لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

87o4|5 ه سعيد | ن|هيم عثــــم|بــــر|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

7o44|6 لسيد|ح |محمد صل| دين زيق|لزق|صيدله 

8o5|57 جر محمد عىلي سليم|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

85288o ي حن
لس وصفى خليل| كي  لمنصوره|حقوق 

83|937 ي عبــــد وي|هر قن|لظ|ضىحي يحن  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

36o88o لسيد جمعتـــ|محمد رزق  |ره بــــنه|تـــج

88o493 لرحيم |لح مصطفى عبــــد|مصطفى ص سيوط|حقوق 

464348 نور شبــــل محمد|جر |ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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5o8977 ى|حس ى محمد عشر م محمد حسي  بــــ دمنهور|د|

6|9663 ر|لنج|تـــه |محمد محمود شح ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

|66383 لغنى|حمد عبــــد |حمد مصطفى | هره|لق|هندستـــ 

44oo77 ي |ء |شيم
ل|لع|لسيد محمد عبــــد|لحسينى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

442933 حمد حطبــــ|لسيد |لعزيز |ء عبــــد|ميس |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|62584 بــــ|مل محمود غل|محمد ك ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

886|42 لصبــــور عىل |مصطفى صبــــره عبــــد سيوط|بــــ |د|

5486o لعزيز|رس محمد عبــــد |زينبــــ ف صيدله بــــنى سويف

3273o9 ي|لسيد محمد |رس |ن ي|يم|
لحسينى ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

9oo834 لدين عىل محمد  |ء |عل| نه ج|تـــربــــيتـــ سوه

4o592 ى عبــــد هلل محمد محمود|نيفي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

36o27| ى عىل |رق ي|حمد ط| لرخ|سي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9o367| ح سعد محمد |نىه صل سيوط|حقوق 

642223 لرحمن|وى عبــــد |حمد ششتـــ|م |حس ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

649492 لحسينى|لحليم محمد |بــــ محمد عبــــد|يه| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|62o75 لمنعم محمد محمد عبــــد|لمنعم محمد عبــــد |عبــــد 
هلل |

 |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

295o|o ى  عىل فرج عىل حسني 
مصطفى |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|

ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

8oo6o4 كم حسن|لح|م حسن عبــــد|حس ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

9o|72 لفتـــوح حسن فرج|بــــو|حمد |محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26868 هبــــه محمد سعد سيد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|27753 حمد|بــــ |لتـــو|ل عبــــد |دل هل|عمر ع دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

83884o محمد محمد سيد محمود د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

623oo9 ف محمد ق|م |س ج |سم |رسر لخرصى ط|هندستـــ دمي

877658 ر عىل سيد عىل  |من ي صىح 
سيوط|معهد فنى

9|89|| حمد |لرحمن |حمد عبــــد| |دين سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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789o37 لعظيم منصور|ء عىل عبــــد |عىلي  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

5|5766 زى|لح محمود حج|م ص|ريه ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

36|7|5 م|لسل|لعزيز عبــــد|محمود ممدوح عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

34o632 تـــه|لسيد شح|م |م|لدين |م |يتـــ عص| |ره بــــنه|تـــج

|7728 ي|لق|ن |لنعم|رق |عمرو ط
ضى  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك

ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

8o2794 لروؤف فتـــىحي|فظ عبــــد|حمد ح| ي|بــــ |د|
|لمنى

679944 بــــوجبــــه|محمد محمود محمد  لمنصوره|حقوق 

6365|6 عيل|سم|لرؤوف |عىل أحمد عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

|4822 هيم|بــــر|ل محمد محمد |جم| رن ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o2o7 جورج فوزى عزيز سعد |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

6786|6 هيم|بــــر|هيم محمود ثــــروتـــ |بــــر|ن |يم| لمنصوره|عه |زر

4o8852 حمد بــــكر رجبــــ|بــــكر | دين ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

5o673| ل|سكندر غبــــري|ل |مريم غبــــري ج|بــــ سوه|د|

8796o9 ل |لع|حمد يوسف عبــــد|ندى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

256588 لسيد|حمد |ن شبــــل |يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

2|3o|o لمحسن حسن حسنى|يدى عبــــد|ه مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

684|78 لفى|ل|دق |لرحمن معوض ص|دق عبــــد |ص لمنصوره|حقوق 

34599o م حمد|م|لنبــــى عىل |هلل عبــــد|عبــــد تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

238526 ف عبــــد|هدير  ن|هلل سلط|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o2|5o ن|محمد مسلم عىل شعبــــ| مه ي صىح طنط
|معهد فنى

|3|759 حمد|نور |م محمد  ى شمس حقوق عي 

699|85 هيم|بــــر|رق لطفى |حمد ط| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

634984 لعزيز مني |ء عبــــد |محمد عل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

643668 لسيد|لعظيم محمد |حمد عبــــد |ء |دع زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7773|2 بــــو مسلم حسن|محمد بــــكر  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|6662 د هجرس|لحد|هجرس | هويد |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

826|o7 رك|بــــر مبــــ|لج|ء محمد عبــــد|ل| |نوعيتـــ قن

92o85o در |لق|رص محمد عبــــد|لن|لرحيم عبــــد|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن
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243o5o لرحمن|ن سعيد عبــــد|تـــم شعبــــ|لعزيز ح|عبــــد يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

886576 م |لسل|لمنعم عبــــد|م عبــــد|مهند هش سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

449255 ي|ح |لفتـــ|يمن محمد عبــــد |حمد |
لسمدوئى |هندستـــ طنط

693o37 ي|ده محمد |مي
لسيد|س محمد |لفى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

634749 هيم|بــــر|لرحمن محمد محمود |عبــــد زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

46o|93 لروس|بــــو |حمد عىل |جر محمد |ه ج|بــــ سوه|د|

777625 ن م|لسل|م عبــــد |لسل|مه عبــــد |س| |مي  زيق|لزق|طبــــ 

349o26 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|سمر محمد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6|7648 فظ|حد ح|لو|محمد سعد عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

28|o77 د|لجو|لد عيد جمعه عىل عبــــد |خ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2665o3 حمد|حمد عيس |ء سعيد |ل| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

23o82 ليش محمد|بــــو |حمد محمد |  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

28337o لم|لعليم س|مهند محمود عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|646o4 لحسن|بــــو|حمد |حمد حسن | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

32|24o  محمود عبــــد|لبــــ|عبــــد
ى
 محمد خليل|لبــــ|ق

ى
ق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4o6573 ن|ل حسن محمد نعم|كريمتـــ حسن كم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

576o8 حمد دردير|ء محمد |شيم دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

86|7o5 حمد|عيل |سم|محمد حمدي  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

489634 حمد|هيم |بــــر|لسيد | |لي|د إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

26o267 للطيف|يمن يوسف عبــــد|مل | شمون|نوعيتـــ 

423968 حمد حميدو|سلىم حميدو  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

63678 ى عبــــد  لسيد|ن |ل رمض|لع|حسي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

437|93 بــــط|له|حمد |ح |لفتـــ|منيه جمعه عبــــد| لشيخ|بــــ كفر |د|

24778o لصعيدى|تـــه |هيم شح|بــــر|زم |ح ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

8|83|7 مي  يوسف نجيبــــ|ئد |ر ي|بــــ |د|
|لمنى

6o||4o ى محمد محمود |ي ى|سمي  لسيد حسي  |هندستـــ طنط

5oo|6| ن|لعزيز شعبــــ|محمد محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

479|47 حمد محمد عرفه|م |حمد حس| سكندريه|ل|هندستـــ 

229327 هيم عىل|بــــر|جر محمد |ه ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

36825o حمد|لعزيز |ج عبــــد|فر| لي|د ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى
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7832|7 د|عيل عي|سم|حمد |عمر صبــــىح  زيق|لزق|ره |تـــج

|3795o ن|لدين محمد عبــــيد سليم|ء |ن عل|مرو ن|بــــ حلو|د|

2952|| د|للطيف محمد ج|محمد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25o223 |بــــو |لمنعم |لدين محمد عبــــد|م |عص| دين
لفضل

ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

355oo2 رس محمد حسن|بــــسنتـــ ي ى شمس|د| بــــ عي 

826o49 حمد|يه محمود محمد | دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

22238| لح|م ص|حمد عص|ء |رس| هره|لق|ج طبــــيع |عل

7o9|6| حمد|س عىل |لسيد عبــــ|لدين |عىل  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4o|79| ىسر|هيم غبــــ|بــــر|ن |حمد رمض|لرحمن |عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|8|45 ى مجدي محمود |ي هيم|بــــر|سمي  هره|لق|طبــــ 

|25684 ى علوبــــ|لعزيز |فرح يشى عبــــد  مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

76|8o7 حمد محمود|حمد محمد |ر |مي وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

343|78 ى سيد مسلم محمد |ي ش|لقش|سمي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

52372o لصبــــور عىل|لصبــــور محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

695682 ن رزق رزق بــــدوى رزق|يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

893|7o ى |زن رمض|م ن يىح خضي  سيوط|عه |زر

43274| لدين|هيم زين |تـــه إ بــــر|دل شح|ع| ر|ي |بــــ طنط|د|

||55|3 محمد مصطفى محمود محمد ى شمس حقوق عي 

63o886 ل|لمتـــع|لرحمن عبــــد|محمود محمد نعيم عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

445874 لدين|م |د محمد  حس|د محمد فؤ|فؤ سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

84264o ر محمد|لستـــ|نعمه محمد عبــــد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|3736| لديىه|لرحمن |محمد نشأتـــ محمد عبــــد  ى شمس حقوق عي 

94|o9 حمد بــــدوي|د |حمد عم| ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

368548 ى |عمرو رضو حمد|ن حسني  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

|65599 ل|لع|ضى عبــــد |ر| مريم رض ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

284957 لسنوىس|هيم |بــــر|شم |عمر ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

32999o تـــ  بــــ|لوه|هيم محمد عبــــد|بــــر|ني  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

369|4 ح|لفتـــ|مر عبــــد|ن محمد ع|نوره ن|علوم حلو

446686 لففى|لدين صبــــرى محمود |ء|لرحمن عل|عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 
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3|o57 ى د عبــــده معوض|عم| يوستـــي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

332946 |دل ك|حمد ع|
ى
مل دسوق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|4865o هيم حسن|بــــر|ن |دل شعبــــ|رحمه ع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|29529 بــــر محمد|محمود محمد ج ى شمس حقوق عي 

543853 لسيد يىحي|ء نبــــيه بــــسيوئى |عل |حقوق طنط

|28923 ى|بــــر| هيم حسن محمد حسي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

48546 حمد محمد عىل| |عل ن|تـــربــــيتـــ حلو

538|99 وى|لكيل|ن حسنى محمود |نوره عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|9o77 لدين حنفى محمد|ء|محمد عل ن|بــــ حلو|د|

628376 لمطلبــــ محمد|محمود محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

365284 حمد|بــــر محمد سيد |ل ص|جر جم|ه ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

|479o2 ل|لع|ل سيد عبــــد |لع|حمد عبــــد | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

637279 للطيف بــــدر|لسيد عبــــده عبــــد|حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

253385 تـــ|لمنعم فرح|لد عبــــد|د خ|سع ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|26878 بــــ|لتـــو|بــــ محمد عبــــد |لتـــو|مصطفى محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

287||7 ن|بــــودخ|حمد |رس |حمد ي| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

8||85 ى حسن محمد رزق حسي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

226272 ى|حمد محمد |يوسف  مي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

483753 ى مجدي حسن محمد  |لعل|بــــو|حني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63358 ضى موىس|دل ر|محمد ع علوم بــــنى سويف

5276|2 |ل عوض حن|ردين نرص كم|ن سكندريه|ل|هندستـــ 

898568 هيم حسن |بــــر|طف |هيم ع|بــــر| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|4|683 لسيد|م |لسل|مهند محمد عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

643937 ل|محمد محمد عىل هل| مه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7|3|o9 ي|لرحمن مصطفى |لدين عبــــد |ء |محمد عل ر|لىح  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

75639o مه محمد حسن محمد|س| ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

69775o حمد|لسيد محمد |حمد |ره |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

536785 حمد هيكل|م |محمود س ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 
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252724 لمنعم مصطفى ربــــيع|ء عبــــد|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|64|9o لمعز سيف نرص|لدين بــــيوم عبــــد |سيف  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

224835 حمد محمد يونس|لرحمن |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|7||5 ر |لستـــ|دين عبــــد|لسعود ج|بــــو|ن |رمض ج|بــــ سوه|د|

9o3468 حمد محمد |لسيد |م |ريه ج|بــــ سوه|د|

2298o9 ه محمود محمد صقر| مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4962|8 ى عبــــد لمعىط طه محمد دغيم|نفي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|66629 وى|لص|ر فتـــىح محمود |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

68|368 لم|حمد س|حمد محمد |رس |ف لمنصوره|طبــــ 

|4|oo| ى م|كرم فوزى نصيف ف| يوستـــي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

853|89 ح|لفتـــ|ء عىلي محمود عبــــد|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

|72434 حمد|هيم |بــــر|لد |عمر خ |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

4o87o4 هلل عطيه|لسيد محمد عبــــد|طمه |ف |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

23|592 ف محمد سيد|مهند  رسر  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

45o84o بــــو شنبــــ| |لعل|بــــو | |لعل|بــــو |د|د عم|جه |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|288oo ن|دى سليم|له|مه عبــــد |س|حسن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

898525 لحميد بــــكر |زن مجدى عبــــد|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

3|389 روق حسيبــــ|م ف|جر هش|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|45424 حمد عبــــده محمد|يوسف  هره|لق|ره |تـــج

794oo4 هلل|م عىل عبــــد|لتـــه|دل |رحمه ع زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|8529 لمنعم محمد زمزم|يوسف محمد عبــــد ن|فنون جميله فنون حلو

37426 شم|يوسف محمد سيد ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

684599 لعفيفى|لح حسن |كر ص|لد محمد ش|ء خ|رس| لمنصوره|طبــــ 

7|oo9 لعزيز|عبــــي  محمد حسن عبــــد لفيوم |تـــمريض 

45|3|o رص فهىم دشيشه|م ن|سل| |حقوق طنط

627857 م جودتـــ محمد حسن|م عص|سل| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|6829 بــــو زيد|حمد |حمد مصطفى |مصطفى  هره|لق|حقوق 

8435|2 حمد|لرحمن |لد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد ن|سو|حقوق 

32857 تـــه|محمد سمي  صبــــرى شح دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

Thursday, September 6, 2018 Page 10238 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

867863 سكندر|يبــــ فوزي |فيليبــــ ش وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

5||o2| حمد|هيم سيد |بــــر|ن رجبــــ |سعيد رمض ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

5|526o لم|ء أحمد حسن أحمد س|هن سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

5|3o77 ف عبــــد |محمد  لمجيد محمد خميس|رسر علوم دمنهور

4|oo54 بــــ|لوه|رق فرج عبــــد|حمد ط| |ره طنط|تـــج

28o437 ى وجيه رفعتـــ لمع كريستـــي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

629o4o بــــو زيد|لمنعم |ن نرص عبــــد|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

683454 لسعيد عىلي|حمد |بــــ |يه|ن |رو لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|288o ي|ول
ى
ء ربــــيع عىلي شوق لمنصوره|حقوق 

44|9o8 ى حشيش| |م زكري|حل| مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

237469 لحليم|مح سيد عبــــد|رؤى س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o772| رون|سلسبــــيل يحن  بــــدر محمد بــــدر ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

528792 لسكنيدي|تـــ محمد محمد عىل |عىلي نش ضتـــ دمنهور|علوم ري

845835 ي ص|لر|بــــوبــــكر عبــــد|
لح عىلي|ضى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

8o|955 هيم فولي|بــــر|حمد |ذ |مع ج|ره سوه|تـــج

9|7335 وس |ندر|ريمون سمي  فوزى  سيوط|بــــ |د|

|56575 هيم|بــــر|محمد محمد عىل  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

64|223 ه جم ل محمد محمد مخيمر|ني  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

3o8|| ش|بــــورو|سلىم سيد جمعه  هره|لق|حقوق 

|335|4 هلل|نوبــــ وجدى وليم عوض |بــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

625773 م وهيدي|لسل|لرحمن مسعود عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8996o9 سكندر |سكندر عدل |مريم  ج|بــــ سوه|د|

7oo48| ف |م |هش هيم محمود|بــــر|رسر لمنصوره|ره |تـــج

8o27|9 سكندر|دي عيد زىكي |ف ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

684534 لسيد ربــــيع محمد عىل|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

55o59 ى خ حمد|لد محمود |نرمي  بــــ بــــنى سويف|د|

|3529o د|هيم عي|بــــر|هيم محمد |بــــر|رس |ي ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|7|69o ى شنوده جم|م ى|رفي  ل مكي  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

244|69 حمد محمد محمود محمد| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى
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42299| دى|له|د عقل عبــــد |عبــــي  عم سكندريه|ل|صيدله 

7o87|8 |لسق|لسعيد |دل محمد |حمد ع| لمنصوره|ره |تـــج

8455o9 لح|هر سيد ص|م م|بــــتـــس| دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

9o252 لسيد|تـــتـــ بــــكر |دتـــ شح|غ ن|حقوق حلو

267395 لدين|حمد محمد نجم |دل |ء ع|سم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

358536 تـــ | لبــــكري|مد |يمن عىلي ح|مي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

25|65 ى عىل|عف ف محمد حسي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8o||49 ي يوسف نجيبــــ حن| |نىح  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|468oo هلل|محمود مصطفى محمد عبــــد  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

2|3488 لحنفى|حمد محمد |رص |لن|ن عبــــد|نوره ى شمس| لسن عي 

6|6644 ي|لكريم |ن محمد عبــــد |رو ر|لىح  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

833795 ل نور محمد|ن جم|جيه دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|682|7 ى|حمد عزتـــ |لد |كريم خ مي  هره|لق|حقوق 

635347 بــــر|لحكيم ص|لمجيد عبــــد|بــــسمه عبــــد زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

55244 لعظيم|ح عبــــد |منه محمد صل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

453734 ف|لفتـــ|طف محمد عبــــد|زم ع|ح ح رسر ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

5||624 لح|عيل ص|سم|ج  |ربــــيع ن طبــــ بــــيطرى دمنهور

866|7o لفضيل|در عبــــد|لق|ن عبــــد|رحمه عمر دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

2673|2 ن|م محمود حس|منيه هش| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

68|832 ى كر بــــطرس|جد ش|م| مي  لمنصوره|ره |تـــج

27887o هيم|بــــر|لسيد سعد محمد |حمد | تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

6||468 ى|ر محمد محمد |من لدنورسر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

888o6o حمد عوض |محمد محمود  سيوط|طبــــ 

784363  محمد |منه 
ى
فعي|لش|هلل محمد شوق زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

25o|33 ر|لبــــيط|م محمد |بــــسمه هش تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

286|o ى|دهم سعيد ج| بــــر حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

423|95 لىح حسن شمس|حمد محمد عبــــد | إلسكندريتـــ |تـــمريض 

924458 لغول بــــيوم محمد |حمد|ء |ول ج|بــــ سوه|د|

354|35 طمتـــ محمد حسنى حسن|ف ى شمس| لسن عي 
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79393o م محمد عزبــــ يوسف|حس  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

675942 حمد محمد زغبــــي |حمد سيد |لسيد |مريم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

25|769 وى|حمد هند|هيم |بــــر|حمد |مصطفى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

754874 س|م حسن عبــــ|يمنى عص عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

68|o92 حمد|لسيد |لمحسن |يوسف محمود عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

6||3|3 مه|بــــ سل|لوه|فوزى عبــــد| مه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

486||9 ي
سحق|وجدى خيله | فبــــروئى سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

628285 هيم محمد سعد محمد سعيد|بــــر| زيق|لزق|هندستـــ 

86255| ي محمد رفعتـــ عبــــد
ي |لر|مصطفى

ي|لضمر|ضى
ئى ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 

تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

54o6| كر محمد|م ش|مروه عص صيدله بــــنى سويف

|4o785  فهيم|ثــــن|
ى
سيوس موىس صدق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

626847 عزم شلبــــى مرقص شلبــــى| رين|م زيق|لزق|علوم 

854|5| طف فتـــىحي محمود|سميه ع ي|بــــ |د|
|لمنى

7o338o لزغبــــي |حمد |ح محسوبــــ |محمد صل ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

896765 ى  |يه محمد قدرى عثــــم| ن حسني  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

|7||98 ف عبــــد |د |لجو|عبــــد  لم مرعي|د س|لجو|رسر |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

8oo638 ى  ى|محمود محمد حسي  مي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|6o839 ز محمود سعد محمود|مع هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|3247 |لسيد عبــــد |ح |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|عبــــد 
لرحمن

|ره طنط|تـــج

43|44 وى|عمر محمد سيد محمد مك هره|لق|ره |تـــج

899388 موريس فرهود رزق | رين|م ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

85453| ي|لوه|بــــ خلف عبــــد|لوه|عبــــد
بــــ مهنى ي|بــــ |د|

|لمنى

26984o يبــــ|لعزيز عطيه تـــ|لعزيز عبــــد |د عبــــد|زي ي صىح بــــنه
|معهد فنى

464935 ئى|لكن|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|محمد  |حقوق طنط

367o6 ن محمد|حمد محمد عثــــم|ء |سم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3523|2 لمقصود محمد|دل عبــــد|محمود ع ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|283o8 لرحمن|ن سيد عبــــد |هلل عثــــم|عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم
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|72|55 لرؤوف مصطفى|زم عبــــد |رضوى ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8||o68 لسيد|ديه نرص يىحي |ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|29555 ود خليل|ح د|يوسف صل ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8|77o2 بــــدين محمود محمد|لع|ميمه زين | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

82626 سيد بــــيوم| عىل رض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

87o5|| لي جرجس|د غ|بــــيتـــر فؤ ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

3325oo ىط عزبــــ|لع|عزبــــ عبــــد| ند |بــــ بــــنه|د|

82|o6o ي عبــــد|ء ن|لشيم|
لكريم|دي تـــوئى ي|نوعيتـــ موسيقيه 

|لمنى

8o25o4 ن تـــوفيق محمد|لد عمر|خ ي|تـــمريض 
| لمنى

354866 وق  ف محمد عبــــد|رسر لحميد|رسر |بــــ بــــنه|د|

779899 جر محمد سليم عىل منصور|ه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

365269 هدير محمد عىل فهيم معقول تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

68|854 ء محمود محمد مهدى درويش|رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

383|| دى|له|حمد عبــــد |ح |حمد نج| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6762o2 لديبــــ|حمد |لسميع |ء محمد عبــــد |ل| لمنصوره|نوعيتـــ 

783786 شور مصطفى|لسيد محمود ع|محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o5966 هيم|بــــر|حمد |لدين |بــــ محمد مىح |رح معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

767259 روق صليبــــ سيف|ميشل نبــــيل ف ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

2|4|3o حمد خليل|لمعىط |مهند مأمون عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

89|884 يه درمىل سيد عطيه | سيوط|عه |زر

348o43 حمد سيد|حمد سيد محمد | |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

536o79 محمود| لوف|بــــو |دل |م ع|سل| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

639|o4 لسيد|سط محمد |لبــــ|زم عبــــد|ح زيق|لزق|حقوق 

76|348 ن|ن مصطفى رمض|حمد رمض| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

423927 ى عبــــد |ي لحليم|لم عبــــد |م س|لسل|سمي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7|o73o ل|لع|رون يوسف محمد عبــــد |يوسف ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

884587 | ريو مجدى موريس لوق|م سيوط|ره |تـــج

835|o9 لرسول|حمد عبــــد|مه |س| |هند|ش ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5274| حمد|محمود جميل محمد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

4||244 لبــــري|ء عيد محمد |رس| |بــــ طنط|د|
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|74|44 عيل|سم|محمد صبــــري عبــــده  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

226473 هلل|ح عتـــريس عبــــد|محمد وض ى شمس|زر عه عي 

|48562 حمد|لد محمد |تـــسنيم خ ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

|5353| هيم عىلي|بــــر|لد |ء خ|سم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

64995 ء عربــــي محمود محمد|سم| لفيوم|عه |زر

624539 ىط|لسنبــــ|عيل |سم|لحميد |ء مصطفى عبــــد |آل ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

8|4746 ضىحي محسن عىلي بــــيومي ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

264276 لرحمن|لسيفى عبــــد|ل |ندى جل | معهد فنى تـــمريض بــــنه

225743 لدين محبــــ حسن|ء|مح عل|س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|8|76 ره مرقس شنوده يس |س سيوط|تـــربــــيتـــ 

87532 لرحمن|هر عبــــد |لظ|مجد عبــــد |منى  لفيوم|عه |زر

33239| لسيد عفيفى|م |عمرو محمود سل |ره بــــنه|تـــج

35373  ص|لش|رتـــ عبــــد |س
ى
حمد|دق |ق ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

69o564 هيم شلبــــى|بــــر|رس محمد |مريم ي لمنصوره|هندستـــ 

43585 شتـــ|ن نبــــيل سعيد عك|نوره هره|لق|علوم 

2664o مي محمد|حمد محمد س| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6|o394 لففى|حمد |هيم |بــــر|محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

3|597o ى|طف مني  بــــش|نتـــ ع|دمي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

756527 حمد محمد|محمود محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6o9|o4 وى|لمك|لمحمدى |بــــ |لوه|طه عبــــد  |ره طنط|تـــج

34|9|8 لي|لعز|نور محمد |ء سعيد |رس| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

675882 لد محمد عوض|بــــسمه خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54|o5o ج |حمد محمد |حمد |م |حس لخرصى تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

87827| هر  |لدين ط|رق نور |سلوى ط سيوط|ره |تـــج

857777 هلل خلف عىلي|زن خلف |م ره بــــنى سويف|تـــج

36o8|| لمليىح |سعد محمد مصطفى |س |ين| |نوعيتـــ بــــنه

233463 لمحسن|هيم عبــــد|بــــر|ئى |ء ه|ل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

78922o لح|عيل ص|سم|لح |لسيد ص|محمود  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

332244 ي |محمد عص در|حمد محمد دع|م محمد خي  |ره بــــنه|تـــج

37|94 ى طنط|وي يىح |ء طنط|رس| وى|مي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى
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9||268 ى| رين|م دير |بــــ| |بــــسط| هرمي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

68o|92 هيم|بــــر|حمد |ن |حمد محمد رمض| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

3||3|4 عمرو محمد سيد مصطفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4897o2 لسيد عرفه|بــــ نرص محمود |يه|مريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

263747 لسيد|لغنى محمد |س عبــــد|ره عبــــ|س ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

266623 ن|هيم شعل|بــــر|لدين |ح |حمد صل|ندى  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

42o36| ى مجدى ع لمرىس|وى |لص|بــــدين |نرمي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

424285 ف |عمرو  هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|رسر سكندريه|ل|علوم 

82||o8 هيم حسن|بــــر|حمد صفوتـــ | ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

435476 سم|مل ق|ء حسن ك|صف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

4o4548 هيم محمود جمعه|بــــر|محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

864oo| حمد محمد|بــــسمه محمد  |نوعيتـــ موسيقيه قن

9|9397 حمد |نوره سيد خرصى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|2242 لسيد هطل|مد |محمد ح ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|8853 ى س|ي ى خي  لم حسن عىل|سمي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

2375oo لجليل|طمه وليد جمعه عبــــد|ف لفيوم|لعلوم |ر |د

6o47|5 م|بــــو سل|لرحمن |لسيد عبــــد |ن محمد |نوره |حقوق طنط

756869 ى|محمد فكرى  لشوى حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

86854o ي عبــــد|لحج|بــــو|محمد 
لجليل|ج حفنى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6o8594 هلل| |مريم أحمد بــــدير عمر عط لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7|6795 ه|بــــو بــــكر مصطفى |مي  |ل| ى بــــو عيى لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

7o432 ميمه عوض دكرورى محمد| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

46o|84 حمد|حمد |لسيد  |لسعيد |ره |س سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6275|3 دى|ء رفعتـــ نظىم بــــغد|رس| زيق |لزق|تـــمريض 

523924 رك|م يشى محمد عىل مع|هش |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|6o68 وي|لشن|روق |د محمد ف|هلل عم|عبــــد  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

769o2o ح مبــــروك|حمد محمد صل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

69|o6| وى|لبــــدر|لديسىط |يه مجدى سعد | لمنصوره|علوم 

26775o ى|وى |لص|ن |محمود رمض لهجي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

829572 ن|ن عىلي مهر|نسمه مهر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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284oo2 لملك|محمود محمد زىك عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

49535 دى|يوسف عزتـــ عيس ن رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

4964|| م|رس محمد مسعود عل|مل ي| بــــ دمنهور|د|

5o2988 يدي محمد رجبــــ يوسف محمد|ه سكندريه|ل|طبــــ 

353528 ي عبــــد|م ه|هش
م محمد|لسل|ئى دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|4484o لنبــــى|بــــر عبــــد |نسمه زىك ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o8275 رس موىسي|د ف|مرجريتـــ عم هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

487968 عيل|سم|رق محمد عطيتـــ |محمد ط تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

328o26 لخول|ر محمد |لستـــ|حمد عبــــد|محمود  |صيدله طنط

856348 لسيد|مي |جر محمود شلق|ه ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

5o|464 حمد|ح سيد |لفتـــ|حمد عبــــد|مصطفى  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

||5946 ى|ئى شفيق |مز ه|ر مي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

36||63 ى محمد سليم هيم|بــــر|ن |نرمي  ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

|3|278 لرسول|هلل عبــــد |لد مصطفى عبــــد |خ ن|تـــربــــيتـــ حلو

24o|o| لم|حمد محمود س|ء رأفتـــ |محمد عل هره|لق|حقوق 

6|o4|5 ي سكر|حمد حميدو عبــــد |
لغنى لمنصوره|حقوق 

435|99 مه|م عبــــدربــــه محمد سل|ريه تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

6|32|4 لسويس|لمجيد مصطفى |حمد محمد عبــــد| |بــــ طنط|د|

329645 لحميد متـــبــــول|فتـــىح عبــــد| عل |بــــ بــــنه|د|

9|3o9o هلل  |ع عبــــد|هيم رف|بــــر|ل |بــــتـــه| ج|بــــ سوه|د|

69256 د|حمد محمد مصطفى فؤ| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

79354o حمد|تـــه |حمد زىك شح|عمر  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

8||54o ندي سيد حسن يونس ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

859o26 ي|ر
لكريم|د |يبــــي ج|بــــ عج|تـــو| ئى ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

68o562 ه | لسيد عىل عمر|لعدل |حمد |مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

494934 ز|در| لعط|بــــو|محمود سعيد  ره دمنهور|تـــج

2|258| ن|ل سليم|دل مصطفى كم|عمر ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

82|4|6 مرزوق| مرقس محسن حن ي|بــــ |د|
|لمنى

634274 هر سليم|لد محمد ط|يتـــ خ| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 
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4598| ن عيد|مريم مجدى شعبــــ ن|تـــربــــيتـــ حلو

|48|27 مر|لسيد ع|رس |لد ي|خ ى شمس هندستـــ عي 

26o63o هلل|هيم حسبــــ |بــــر|د محروس |جه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

77o423 بــــر|د محمد محمد ص|م عم|سل| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

866232 يق فهىمي يوسف|حمد ل| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

25|723 حد|لو|حمد عبــــد |ر |لستـــ|يمن عبــــد|مصطفى  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|37927 مح طه يوسف مدكور|محمد س ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

9||548 ه | حمد |لرحمن |حمد عبــــد|مي  ج|بــــ سوه|د|

499249 لحميد|لمنعم عبــــد |طف عبــــد |ء ع|ول ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

8|6755 لد هيمن محمد|ه خ|جي ي|عه |زر
|لمنى

||97o4 مل|مد ك|لرحمن جبــــري ح|عبــــد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

756467 حمد|لمقصود محمد سيد|حمد عبــــد | عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

43o785 حمد|لدين بــــدوى |م |ء حس|آل |علوم طنط

|7o436 روس|سك|ممدوح موريس | سوسن سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

2466o6 م|لم عل|محمد س| مه رض|س| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6276o6 لمقصود|لجليل عبــــد|رص عبــــد|ن| رن زيق|لزق|نوعيتـــ 

25537o لتـــوم|حمد |ء عىل |ده عل|غ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|3289 ف محمد محمد|لرحمن |عبــــد رسر ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

823o3 هيم|بــــر|موىس | محمد رض ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

886|39 لعظيم  |لدين عبــــد|محمد يحن  علم  سيوط|ره |تـــج

|57o74 ن|تـــه عىل عثــــم|ء شح|زهر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o75|4 ه عم م|لسل|د حمدى عبــــد |ني  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

82o|22 ى ممدوح فتـــىحي ه|ي شم|سمي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

282655 هدى مجدى طه مدبــــولي محمد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

69733o ل|لع|لصبــــور عبــــد |طف عبــــد |حمد ع| ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

34|274 ن|هيم رسح|بــــر|م جمعه |ممدوح عص |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5o7496 لمجد|بــــو |لحميد |ر محمد عبــــد |مي سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

226536 ى عبــــد ى محمود حسي  لرحيم|حسي  هره|لق|علوم 
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283294 مل|ر سعيد ك|دى مق|ف ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

|74696 محمد وليد فهىم محمود ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o|884 عيل|سم|لسعود |بــــو|حمد |ء |عل ي|بــــ |د|
|لمنى

32o754 روس|ل تـــد|رص كم|يوسف ن ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

323736 در|لق|لمهدى عبــــد|حمد محمد |بــــسنتـــ  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

8448oo ي عبــــد
ى|لد|محمد مصطفى يم حسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

268o35 يل|ل رجبــــ محمود ط|لع|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

265548 فع|لش|معتـــز مجدى مصطفى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77ooo4 ئى عىل|لسيد محمد كيل|حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

238633 عيل|سم|عيل محمد |سم|يه محمد | هره|لق|صيدله 

4929o4 جورج ممدوح عرندس جبــــره دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

5o4353 لسيد|لمنعم سعيد محمد |مريم عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

35678 لح|سط خليل ص|لبــــ|كريم خليل عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

47862 ن|مل سليم|ن ك|هيم رضو|بــــر| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4328|9 ي أحمد |سم|
س|لتـــر|ء مصطفى |تـــربــــيتـــ طنط

|94|| د|سم مكرم عي|مريم بــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

785252 لرؤف محمد|رس عبــــد |بــــدوره ي زيق|لزق|نوعيتـــ 

|35354 م محمد محمد رزق|د عص|عم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

282453 ى |ي حمد عىل|عيل محمد |سم|سمي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

828357 حمد|لحميد |ن عىلي عبــــد|يم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

69o644 ي|ر
لمتـــول|لد عوض |خ| ئى لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|8o59 ى محمد زينهم خليل نرمي  هره|لق|ره |تـــج

|3968o ن محمد محمود عىل حسن|نور ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

883o5| لرشيد |حمد عبــــد|ء محمود |سم| سيوط|حقوق 

642892 لعزيز محمد|منيه محمد عبــــد| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

8|2o9o ه خ| لحميد|لد يوسف عبــــد|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

89|422 حمد |لحسينى |حسن | رش سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|65857 ى يوسف محمد رحمه حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

493755 دل محمد رحومه|محمد ع بــــ دمنهور|د|
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2|8|78 هلل|بــــر عبــــد|يوسف محمد ج  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

78|272 ر|رس موىس نص|حمد ي| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

73744 د|لجو|ء مصطفى جمعه عبــــد |شيم لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

347332 هيم حسن|بــــر|هيم حسن |بــــر| زيق|لزق|بــــ |د|

835353 ف حج| |مه زي عىلي|رسر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

6|7o6| وى|لحن|لنبــــوى |ء عمر |شيم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

45|54o رس بــــدر بــــدر|أحمد ي ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

|22475 ى محمد سليم ى|نرمي  ن حسي  ن|بــــ حلو|د|

824648 رس كريم|حمد ح|محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

248888 لميضى|لمعبــــود |رص عبــــد|ن ن|نوره ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|8o65 س|هيم عىل عبــــ|بــــر|ء |شيم ط|بــــ دمي|د|

3|986 بــــر محمود|مهرتـــ محمود ج رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

4o6||3 ى ثــــروتـــ |ي لصغي |لسعيد |سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

222858 ك|لمل|ك عزيز عبــــد|لمل|م عبــــد|ر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|76|66 ر|لغف|زى عبــــد |لحج|ر محمد محمد |مي ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

7o46o3 ذل|لش|لمقصود طه |لمنعم عبــــد |حمد عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

63o7o4 هلل عطيه محمد عطيه|عبــــد  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

227o74 ى|محمد منصور محمد  مي  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

875253 ف نرص عط|رك |م هلل  | |رسر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

34846o د|لدين سعد عو|د |فريدتـــ عم ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

437|28 لففى|ن |عيد رضو| ره رض|س لشيخ|نوعيتـــ كفر 

8|9|8o ر نصيبــــ محمد رفعتـــ|من ي|بــــ |د|
|لمنى

6|o332 لجليل منصور|لسيد عبــــد|رتـــ |س لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

7696o م|لسل|م طلعتـــ عبــــد|ديتـــ عص|ن ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6o|2|7 لسيد موىسي|للـه |محمد عبــــد| هند|ش ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

82724| لق حسن|لخ|م حسن عبــــد|سل| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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499469 عيل|سم|ده عىلي عىلي |ن حم|إيم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77o266 ن|لمجيد سليم|لرحمن صبــــرى محمد عبــــد |عبــــد  لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

886656 لرحمن محمد محمد |يه عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

624o33 ن|لسعيد سليم|م محمد تـــوفيق |حمد عص| ره بــــور سعيد|تـــج

43447| ى ع|ي ى |دل |سمي  وى|لزعبــــل|لعزم |بــــو|مي  |طبــــ طنط

476277 لد سعيد قطبــــ خوجه|يدي خ|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

628694 لحسيبــــ|لسيد محمد عبــــد|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

||5289 رى|لعزيز بــــند|رق عبــــد |ط| ديم ى شمس|د| بــــ عي 

3566|3 د عزبــــ|ء صبــــرى ج|سم| |حقوق بــــنه

9o8362 هلل محمود  |رحمه خلف عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

253|89 لمعز حفيشه|لد عبــــد|ء خ|رس| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

4o9oo7 غ|لصبــــ|لعظيم حسن |ح عبــــد|حمد صل| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|6|85o وى|لمنش|حمد محمود صديق |تـــن |ف ى شمس حقوق عي 

322|27 هلل|لجيد مصطفى عبــــد|هلل عبــــد|هبــــتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o32o4 لسيد |ن محمد صبــــره |نوره ج|صيدلتـــ سوه

|63o33 ي
تـــه عفيفى|صفوتـــ محمد شح| دئى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

36743| ي
لليثــــى|هيم |بــــر|د |مصطفى عو| دئى |نوعيتـــ بــــنه

22oo48 ف | |رن تـــه محمد|هيم شح|بــــر|رسر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

522482 لسيد محمد|حمد محمد | لشيخ|عه كفر |زر

5o6o63 ى شيخ روحه|د |محمد رش مي  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|2|5|9 يف محمد |بــــ لسيد|سل رسر ى شمس هندستـــ عي 

24|||5 س|عزتـــ يحن  عزتـــ عبــــ لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

4oo4|5 ع|لرف|حمد عيد |د |ن جه|مرو لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

543o3o يف|هيم |بــــر|ل عطيه |ء جم|رس| لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

759873 ى|ع ئشه غريبــــ فضل حسي  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

2|73|2 لرحمن حسن|مه عبــــد|س|مريم  ى شمس|تـــج ره عي 

8|33|4 ن|يز فكري يون|ندرو ف| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

556|| ى حليم نبــــيه تـــوفيق|م دلي  بــــ بــــنى سويف|د|

838o46 ل|لع|هلل محمد محمد عبــــد|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن
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4o7|65 وق عبــــد  حمد محمود عىل|لعزيز |رسر بــــ دمنهور|د|

78|48 م|م|رص حسن |لن|منى عبــــد  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

6|9898 وى|لكفر|ن عىل عىل محمد |نوره ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

862954 حمد|لمجد شلبــــي |بــــو|نهله  ج|بــــ سوه|د|

4|429o لحميد خليفه|هيم عبــــد|بــــر|تـــم |سلىم ح |بــــ طنط|د|

786332 در|لق|هيم عبــــد|بــــر|بــــ محمود |لوه|مل عبــــد | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

8o9527 ف | لدين فهيم|حمد سعد رسر لفيوم|حقوق 

|6|295 ئل سيد سجىل|ء و|سن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8o222o در|لق|ر عبــــد|ئل محمد مختـــ|حمد و| ي|بــــ |د|
|لمنى

25|5o6 ر فليفل|لستـــ|هلل محمد عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|59|79 حمد عيد عىل|محمود  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

464599 دى|لقوى زبــــ|وليد محمد فريد عبــــد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

229226 ئى محمود حنفى|رضوى ه ى شمس|د| بــــ عي 

678338 ه | هيم محمد مصطفى عيس|بــــر|مي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|26462 ي ض|جنه ض
جي|جي مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

6o2435 ن محمد|عزه خورشيد سلط لمنصوره|بــــ |د|

4783o| ى |ي ف |سمي  لسيد شلبــــى|لدين |حمد نور |رسر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

5434| للطيف|هلل عبــــد |ل عبــــد |هلل جم|عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

696822 ى مدكور ى محمد حسي  حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

524824 ح|ح سيد أحمد محمود صل|دى صل|ف سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

5o23o4 تـــبــــ محمد|حمد ر|حمد محمد | سكندريه|ل|صيدله 

||9693 عمر مدحتـــ عىلي سيد ى شمس|تـــج ره عي 

|26495 لمملوك|يه محمد مصطفى مصطفى | ى شمس|تـــج ره عي 

2463oo ن|يم سلط|لد|عمر محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

54|979 س|لونيس عبــــ|لح عبــــد|حمد ص| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|2985 لسمرى|لح |يمن محمد ص| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

48483o ى عثــــم|ن |حمد يشى عثــــم| ن|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

47564| ى ممدوح محمد عىل|م |فرحه حس لدين حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76o339 حمد محمد محمود|سيد  ى شمس حقوق عي 
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5|94o7 |م |لسل|هيم عبــــد |بــــر|م |لسل|م عبــــد |سه
لحيص

|ره طنط|تـــج

642767 هيم|بــــر|لبــــديع |لحميد عبــــد |زينبــــ عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

678867 حمد عوض|ل يوسف |لسيد جم| |رش لمنصوره|عه |زر

7|322| م|شم حسن هند|شم ه|لسيد ه|د |جه زيق|لزق|عه |زر

4o45o4 ق|عيل |سم|ن |يمن رمض|جد |م وى|لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o2834 حمد |حمد محمود |هبــــه  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

49347o |محمد خميس يوسف 
ى
لحوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|25347 لعزبــــ مرىس متـــولي|تـــم |يمنى ح ى شمس|تـــج ره عي 

783823 لبــــطل|حمد |لمنعم |حمد عبــــد |لعزيز |عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|73237 ى |حمد | ى|هيم |بــــر|مي  مي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

6|2969 مر|محمود زىك محمود ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

537363 لفتـــوح مهدي عزبــــ|ضىح أبــــو  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3373|3 لحميد|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|ضىحي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

666|8 للطيف مصطفى|ء مرىس عبــــد |حسن ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

88677| ء عىل محروس عىل |لشيم| سيوط|علوم 

|23246 بــــر|رس محمد عىل ص|طمه ي|ف ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2|7|3| لمسلىم|ره مصطفى محمد |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

436o7 بــــر عىل|عبــــي  ربــــيع ص هره|لق|لعلوم ج |ر |د

634|6o ر عىل محمد عىل|من زيق|لزق|بــــ |د|

63|845 م|لسل|هيم عبــــد |بــــر|منيتـــ فرج | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

482539 لسيد|طف محمد عيس |ن ع|رو إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

8o6552 محمد وليد خليفه حسن ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

448828 ى عبــــد|ي بــــوعيس|لسيد عىل |هلل |سمي  |هندستـــ طنط

26o857 د عرفه|حمد فؤ|يه | |بــــ طنط|د|

9oo6o8 ن |حمد رضو|ل |زينبــــ جل ج|بــــ سوه|د|

|28764 حمد عىل تـــعلبــــ محمد| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

84o94o بــــي|در محمد رك|لق|ده عبــــد|غ ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

866|89 ه محمد يونس محمد| مي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 
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42745| لبــــديوى|لسيد |عيل |سم|لسيد | |طبــــ طنط

|32657 ل|حمد محمد كم| |سم ى شمس هندستـــ عي 

|35236 نوبــــ ثــــروتـــ عوزه قلدس|بــــ| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

4375|4 ن|هيم مرو|بــــر|لعزيز محفوظ |مه عبــــد |س| لشيخ|تـــمريض كفر 

6o7835 ن|لسيد سلم|هلل |ء عبــــد |ء عل|رس| لمنصوره|بــــ |د|

789864 هيم|بــــر|حمد |زينبــــ حمدى سيد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6|7746 ى عسل|محمد  حمد حسي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

8o7772 دق|يه محمود رجبــــ ص| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

865666 لرسول|ذلي عبــــد|لش|لحسن |بــــو|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|6o7| ق|تـــ محمد |فرح| ر رض|من وى|لشر لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

|6397o للطيف|رص محمد عبــــد |لن|هدير عبــــد  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

477982 عوض| دل حن|جد ع|فلوس م|بــــ سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

67229 نور عىل|لد تـــوبــــه |م خ ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

|243o4 هيم مصطفى محمد عزتـــ|بــــر|يوسف  ى شمس حقوق عي 

6|4238 ي
نم|لسيد غ|ن |شعبــــ| دئى |بــــ طنط|د|

4342o5 يد|مد محمد ف|مل ح| |حقوق طنط

2237|7 هر|لظ|حمد عبــــد|ريم سعيد  ن|علوم حلو

52|885 لنبــــى|لمول محمد عبــــد |شمس عوض عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|56||7 ي|ل سل|نغم جم
مه بــــسيوئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|76525 د عىل محمود|مريم محمد فؤ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7549o5 محمود محمد عمر محمدين تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

433o2| ي|لرحمن خليفه محمود |مي عبــــد
وي|لمنى |علوم طنط

259766 ف حسن عبــــد|ء |شيم حد|لو|رسر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

45|4o7 لرؤف سعد|لرؤف عبــــد |حمد عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

49o|23 ن|لسيد مرج|لمعىطي |لسيد عبــــد |ن |رو ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

37|794 ف |نوره ى محمد محمد رسر لدين|ن حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

6266|5 يط|لظ|ن |هلل محمد عىل سليم|منه  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

752o67 ن عىل|وليد عىل سليم ى شمس|تـــج ره عي 

|53276 حمد محمد|بــــسنتـــ مجدى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

59|78 بــــيل|تـــه ق|ح شح|محمد صل ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى
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6|24oo لعزيز حبــــيبــــ|ره عبــــد|آيه عم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

234|| لبــــيبــــ عمر| م رض|حس ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

33o463 لمؤمن سعد|ء يشى عبــــد|وف |ره بــــنه|تـــج

855959 ن|لرؤف رشو|لح عبــــد|حمد ص| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6228| ء معوض تـــوفيق محمود|سم| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

348328 ى ى محمد حسي  ضىح حسي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

855293 لعزيز|رجي عبــــد|لج|لعزيز |محمود عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

586|o ل|غبــــري| مريم تـــوفيق حن بــــ بــــنى سويف|د|

647744 لعظيم|عيل عبــــد |سم|لعظيم |وجيه عبــــد  لمنصوره|حقوق 

69|486 ح|لمل|لكريم محمود |دين مجدى عبــــد |ن لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

87|66o ى|محمود عبــــد لعزيز سفينه حسي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

88o892 حمد محمد |ل |نىح  جم| سيوط|بــــ |د|

458|53 لسيد غنيم|ندى محمد  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

85o|85 ن عىلي|دل عثــــم|محمد ع لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

|786|4 عىل عىل| ضىح رض سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

645|29 غر|بــــو د|ن محمد |حمد رمض|محمد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

857899 ي حسن م
ي محمد|تـــفى

ضى |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3|9944 حمد|هدير محمد حسن  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

784688 م|لسل|ر محمد عبــــد|لستـــ|محمد عبــــد  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

443|83 بــــتـــى|لتـــو|هيم |بــــر|بــــ نزيه سعد محمد |ربــــ لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|37757 مصطفى معروف مقبــــول غريبــــ ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

5o39o3 هيم|بــــر|حمد محمد |حمد |محمد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

642539 لسيد|لد محمد عىل |حمدى خ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

27o854 بــــ حمود|لوه|سهيله سمي  عبــــد لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

25659| لرؤف خلف|ل عبــــد|ء جم|حسن ى شمس| لسن عي 

429o97 بــــو شعيشع رميح|لغنى |خلود محمد عبــــد  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

42533o ف محمد |نىح  | ح|لمل|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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38539 م|لسل|م نرص عبــــد |لسل|ء عبــــد |ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

696568 هيم|بــــر|لمتـــول |محمود مصطفى يوسف  لمنصوره|بــــ |د|

6o9oo8 بــــوجبــــل|هيم |بــــر|دى فوزى |ف |هندستـــ طنط

8o|26o ى ه ي حبــــيبــــ حسبــــ |نرمي 
هلل|ئى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

638786 د|لسيد مرو|ء محسن عىل |رو |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4o7442 هيم|بــــر|ل |لع|ل عوض عبــــد |لع|بــــسنتـــ عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|4698 بــــ حسن|لوه|ل محمد عبــــد |يتـــ جم| بــــ دمنهور|د|

4o6569 ين خميس عبــــد  لمعىط عىل موىس|شي  سكندريه|ل|بــــ |د|

243354 طف فهىم سعد نرص|نه ع|دمي ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

475739 ى عبــــد |بــــر|رس |ف ى|هيم حسي  لمحسن حسي  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

27o3o6 ن|حد حس|لو|حمد عبــــد|حد |لو|حمد عبــــد| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

3|6o59 د عوض محمد|مريم فؤ هره|لق|طبــــ 

478|o8 لحميد|لسيد محروس عبــــد|د سعيد |جه سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

85|24| ي رف|جه
ي|د مصطفى

عي مصطفى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

438o85 ف عبــــد|ن |إيم ح|لفتـــ|هلل عبــــد|رسر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

828373 ح محمد حسن|لفتـــ|ء عبــــد|ول ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

623848 لفى|ل| |لسق|ء يونس |آل لمنصوره|صيدله 

82|76| ي عىلي | نور
حمد|تـــوئى ي|عه |زر

|لمنى

8979|9 يمن يوسف حسن | |ر|ي ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

8864o9 هلل  |حمد يىح محمد عبــــد| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

2|5o7 ح عىل|لفتـــ|لسيد عبــــد |بــــسمتـــ  هره|لق|صيدله 

2|5|67 وى|لمجيد بــــسط|هيم عبــــد|بــــر|د |جه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

835528 دق|محمد منتـــرص محمد ص ن|كليتـــ طبــــ أسو

|67642 لعظيم رزق|حمد عبــــد |ل |بــــتـــه| ى شمس|د| بــــ عي 

|47738 لصمد|بــــدين عبــــد |رص ع|يوسف ن ن|حقوق حلو

4|6486 ف عبــــد|تـــم |ح هيم سعيد|بــــر|لمنصف |رسر لشيخ|نوعيتـــ كفر 

3328|2 مر|رين محمود محمد محمود ع|د |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|38528 ى ه ى|سندس حسي  شم حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

826723 ء يوسف حسن محمد|سم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

67356 حمد|مهند محمد محمد محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

762828 ف محمد محمد | عي عيد|لرف|رسر بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|
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433962 هلل بــــدر|لحفيظ عبــــد|يمنى فريد عبــــد | تـــمريض طنط

6oo4|| لعزيز محمد|لعزيز عبــــد |ل محمد عبــــد|ريم جم |بــــ طنط|د|

643|74 م محمد عىل محمد|ريه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

862626 ء محمد فهىمي وحش|رس| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

923444 ى هيم |بــــر|هيم فهىم |بــــر| |مي  ج|بــــ سوه|د|

5o927 لمنعم محمد|محمد سعيد عبــــد حقوق بــــنى سويف

8|4o39 هر|لظ|هيم عطيه عبــــد|بــــر|حمد | ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

35o7|2 ون تـــم حنفى محمود|ح| مي  ى شمس| لسن عي 

49o698 حمد محمد دقيقه|لدين |مريم صفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

773543 ه ك| فع|مل ر|حمد ك|مل |مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3566|9 ل|لع|لسيد عبــــد|منيتـــ يشى | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8|3334 ه ممدوح محمد محمد| مي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

245685 لمعبــــود|هلل رأفتـــ محمد عبــــد|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|655|| ره وليد جوده عمر|س هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8965o ى محمد محمد |ي لشيىم|سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o2o|o بــــو زيد|نور محمد محمود |لدين |م |حس |ره طنط|تـــج

253347 |لمجيد |حمد محمد عبــــد|ل |بــــتـــه|
ى
لدسوق زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

236|3 لدين موىس|ل |مصطفى مجدى محمد كم كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

842||9 ي عبــــد
لجليل|محمد تـــوفيق حفنى سيوط|صيدلتـــ 

7||223 هيم|بــــر|لحفنى |لحفنى |منى نبــــيل  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6|4678 رش|حمد حك|يتـــ أحمد محمد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2|2255 شد|حمد ن|حمدى محمد  هره|لق|ره |تـــج

257o|o وى جمعه|لص|لد |حبــــيبــــه خ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

357|99 ى جل|ي هيم|بــــر|لسيد |ل |سمي  ى شمس| لسن عي 

2|8446 روعه محمود محمد محمود هره|لق|حقوق 

35422 هيم يوسف|بــــر|مريم سيد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

268|57 حمد فوزى|لرحيم |محمد عبــــد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

93oo2 لمقصود|لعظيم عبــــد |ء مد حتـــ عبــــد |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43|79 ى|مصطفى جميل س لم حسي  هره|لق|ره |تـــج

3|6oo4 ن محمد|سلىم عيد سليم ن|علوم حلو

634|2o تـــه|د محمد شح|لد محمد فؤ|خ زيق|لزق|حقوق 
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74o|o لحليم|د حمدى عبــــد |ء عم|رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

678925 بــــينى |هد |نشين مج بــــينى رسح|لشر ن|لشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

43oo33 ي  بــــ|عبــــد| محمد رض ظه|لسميع مليىح  |ن طنط|سن|طبــــ 

92|5o2 لمجيد |هد عبــــد|فتـــ مج|منه محمد ر| قرص|ل|فنون جميله فنون 

|4589 عيل محمد|سم|لدين |ح |حمد صل|يوسف  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

498965 بــــ|لمجيد غل|لحليم عبــــد|بــــسنتـــ عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7789|4  سمي  |ء ه|سم|
لسيد|ئى زيق|لزق|علوم 

27o823 لعزيز عريشه|ل عبــــد|ن جم|يم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

679922 لىح|لغريبــــ عبــــد |حمد محمد | لمنصوره|بــــ |د|

29|o6 لحميد جمعه زعربــــ|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

346498 ى|د سمع|يرينى ميل| |ن مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

43o232 طر|يتـــ رأفتـــ محمد عىل خ| |ره طنط|تـــج

43868 لي|زم عمر حسن عبــــده غ|ح ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

83o76| حمد|ل |لع|ر عبــــد|لغف|محمد عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

9o4852 عيل |سم|دى |له|رص عبــــد|لن|ر عبــــد|من ج|تـــربــــيتـــ سوه

426663 ن وهبــــى عمر|ل شعبــــ|جد هل|ر م|من سكندريه|ل|ره |تـــج

44o74| لمجد|بــــو|لغنى محمد |م عبــــد|ندى س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

2686|8 فع|لش|ن محمد مبــــروك |نوره ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9|93o3 لك  |هلل م|م نسيم فتـــح |سه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75445o سحق|د |كرم فؤ| |رين|م عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

3|962| مريم مجدى محمود مصطفى ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

83494o ي محمد فوزي عبــــد
هلل|مصطفى دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

58457 بــــ|لتـــو|قوله عبــــد |لرؤف ع|ن عبــــد |يم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

475789 حمد سويلم|د سعد محمود  |زي سكندريه|ل|حقوق 

|34798 ى مصطفى|محمد رفعتـــ محمد  مي  ن|حقوق حلو

|25688 ل|دين محمد محمود جل|ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|7o554 هيم محمد|بــــر|تـــه |جر شح|ه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8|8825 ء محمد عوض حسن|ل| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

62847o مر|ء حسن محمد فرج ع|لشيم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36463o م بــــيوم|لش|لسيد |طمتـــ |ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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285592 لعوضى|يمن عىل |ن |يم| لمنصوره|حقوق 

6|4255 بــــو عمر|ن محمد موىس |نوره |حقوق طنط

445497 هيم|بــــر|زق |لر|ج  عبــــد |حبــــيبــــه ن |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

487|93  عبــــد 
ى
لمنعم محمد|محمود محمد صدق سكندريه|ل|بــــ |د|

4o97|3  |مروه 
ى
ى|هيم حسن |بــــر|لدسوق لهمشر لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

854363 ي فولي حسن 
حمد|مصطفى سيوط|حقوق 

446534 زى|محمد محمود محمد محمود حج سكندريه|ل|هندستـــ 

7|535| ر|لف|حمد |ورى |لمغ|نشين محمد  لمنصوره|عه |زر

867893 حسن يوسف محمود محمد ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

8576o4 ح|لد مفتـــ|دي خ|محمد ش ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

3|43o8 ى|حمد |محمد يحن   مي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

52952| ي|ل |هيم وص|بــــر|محمد 
لصيفى ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

475626 حمد|هلل |نور عبــــد |هلل |يدى عبــــد |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7679 ل منصور|لمتـــع|حمد عبــــد |ء |سم هره|لق|ره |تـــج

693o|3 لمهدى|م |لسل|ء محمد عىل عبــــد |رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

264|o6 ف عبــــد|سلىم  م|لحميد عل|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|764|6 ح|لفتـــ|نور عبــــد |لد |مصطفى خ ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

52o655 لرؤف سليم|هيم عبــــد|بــــر|سميتـــ  سكندريه|ل|طبــــ 

7o|7|7 لسيد|رس محمد عىل |هلل ي|منه  زيق|لزق|هندستـــ 

345545 لسيد|رق سليم |طمتـــ ط|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5352|7 بــــ|لحط|هيم |بــــر|م محمد وففى |حمد عص| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

9|8364 خىل حسن |رص د|لن|لكريم عبــــد|عبــــد سيوط|حقوق 

7o4443 لسيد|لسيد نرص عىل |طمه |ف زيق|لزق|بــــ |د|

7o9847 وق عىل عىل  ن|لمتـــول شعبــــ|رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

756|28 ره محمد مصطفى زىك|س ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|25867 يف محمد عىلي  لمتـــيم|حمد |رسر ى شمس حقوق عي 

459353 لمسيح|د يعقوبــــ عبــــد|ميل| رين|م |حقوق طنط

693479 يف|لوه|نىه محمد محمد عبــــد  بــــ رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7||999 لدرس|حمد |ره قنديل شكرى |س ره بــــور سعيد|تـــج
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25568 ى ف عط| |يوستـــي  هلل تـــوفيق| |رسر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

85937o جح رمزي وهبــــه|م ن|بــــر| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

|22998 ق|ي ى مصطفى محمد رسر وى|سمي  هره|لق|بــــ |د|

528|89 حمد طقيشم|ن |ن عىل عثــــم|عثــــم سكندريه|ل|هندستـــ 

426643 وق  متـــ سعيد جمعه محمد|س|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

357224 ى محمد  شهبــــ|ل|خلود محمد حسي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

342458 ى محمد سعد  لق|لخ|حمد عبــــد|نرمي  |حقوق بــــنه

3|3o52 هلل|ئل سعيد خلف |لدين و|سيف  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

95668 عىلي محمد عمر يحن  هره|لق|حقوق 

|8744 ش|بــــوهو|مل |ر سمي  ك|من لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

528363 م حربــــيتـــ|لسل|لد جمعتـــ عبــــد |خ سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

536o45 بــــى|يوسف محمد عبــــدربــــه محمد رسر |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3547o5 لد عبــــده محمود|ن خ|نوره هره|لق|لعلوم ج |ر |د

793866 هلل محمد محمد حسن|حمد عبــــد | عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

628749 ح|لفتـــ|هديل مدحتـــ محمد بــــهجتـــ عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

|7239 عمر مصطفى محسن محمود هره|لق|حقوق 

777587 ى|رس| ء مصطفى محمد فتـــىحي يوسف حسي  زيق|لزق|صيدله 

826|48 حمد|لمبــــدي |هيم عبــــد|بــــر|ره |س دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

2||57 لدين منصور|ح |يوسف عىل صل ن|حقوق حلو

793|43 لد محمد نبــــيه محمود حرز|خ سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

754898 ن محمد لبــــيبــــ|كريم سليم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

354362 لسيد طه|متـــ |ء سل|شيم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

69oo66 وق  لسيد|لسيد |يمن سعد |رسر ى شمس طبــــ عي 

3|7744 ى  لجربــــى محمد|محمد مدحتـــ حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

26527 بــــو رسيع|لعظيم |مصطفى حسن عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

44|829 ضي|لبــــل|در |لق|هيم عبــــد |بــــر|مريم  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

7o63|5 لسيد|لسيد |م محمد عوض  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

842|42 لمجد محمد|بــــو|ء محمود |رس| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

||5o24 مريم صموئيل فتـــىح سعيد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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63|oo6 بــــ|لتـــو|دل حسن عبــــد |ء ع|زهر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

28|838 ه هش| لرحمن محمد|م مصطفى عبــــد |مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

76|872 م عوض عىلي|هند عص ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

262877 |لعط|بــــو|حمد |عمرو فكرى محمود  |علوم بــــنه

367456 لحميد|لحميد محمد عبــــد|ء عبــــد|شيم زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

27|879 لسيد مطر|ء حسن عىل |سم| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

632874 للطيف عيد|لىح عبــــد|ء عبــــد|حمد عل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

487793 لفتـــوح محمد عىل|بــــو |ن |رق رمض|ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26o7o9 حمد|رس سيد |لد ف|مريم خ شمون|نوعيتـــ 

64529o |لمش|روق صديق |م ف|ء حس|آل
ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

76o25 ي محمد|ن حمدي |نوره
لحسينى تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|

ل|أعم

362||2 ى|لد عبــــد|هلل خ|عبــــد هلل محمد حسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

754727 ى |لرحمن مصطفى |عبــــد  حمد محمد|مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

2|6759 ف محمد صل|عمر  لحميد|ح عبــــد |رسر د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

32543| لعزيز سعد|لعزيز كرم عبــــد|عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

89237o ى عطيه | رج |لج|حمد خي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

48o8|7 لسيد|لعزيز محمود |ن موىس عبــــد|يم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

247593 بــــىل|لبــــ|محمد حلىم فهىم محمود  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

4|7359 لبــــسيوئى|لسيد محمود |ر |رق مختـــ|طف ط|ع |حقوق طنط

829559 ى عبــــ|ل |طمه جم|ف س|مي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

534o67 وى|مل محروس هند|رقيتـــ مصطفى ك تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

268894 ي|ر
ره|ح عم|لفتـــ|هر عبــــد|ط| ئى ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6|576o ي عىلي محمود 
لبــــربــــري|مصطفى |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

688392 ه رض| در|لق|سعد عبــــد | مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

52o82 مل عطيتـــ سيد متـــول| حقوق بــــنى سويف

89996 ي | لجليل حولف|محمود حمدى عبــــد 
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

236627 ى قوس|مر قري|مه تـــ|س| |يوستـــي  ى شمس|د| بــــ عي 

68732| لقصبــــى|لمعىط يس |لد عبــــد |دل خ|ع لمنصوره|عه |زر

|3973 ى|سلىم صبــــرى س لم حسي  هره|لق|بــــ |د|
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47239 ميمتـــ عىل محمود عتـــريس| هره|لق|حقوق 

7||9|5 لسيد محمد سعيد|ء محمد |رس| لمنصوره|بــــ |د|

886887 رس مرىس متـــول |شهد ي سيوط|علوم 

|46o45 عيل|سم|هلل محمود عيد |منتـــ  لفيوم|لعلوم |ر |د

8o6844 هيم|بــــر|لحكيم |ء محمد عبــــد|سم| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

4o726 لمقصود|حمد عبــــد |سيف مهدي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

|3|522 مد محمد|ح| لدين محمد زكري|م |حس ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

678293 وق محمود عبــــد  بــــينى|لعزيز محمد |رسر لشر لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5276o ل عبــــيد عىل|خلود محمد جم بــــ بــــنى سويف|د|

923644 محمد صبــــرى رزق محمدين   ج|بــــ سوه|د|

73|58 لنبــــي متـــولي|خلود خميس قطبــــ عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|4546 ى د فخرى لبــــيبــــ|عم| مي  هره|لق|هندستـــ 

2642o3 لحميد رزق|لد عبــــد|مينه خ| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4884o5 س محمود|لسيد عبــــ|لدين منتـــرص |نور  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o6557 ي عبــــد| دين
لمجيد سعد|حنفى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

768897  طي  |ط| رن
لبــــر|رق صبــــىح مصطفى لعريش|تـــربــــيتـــ 

34|93| لدبــــيس|هد |ح عطيتـــ مج|ء صل|سم| ى شمس علوم عي 

3|34o2 حمد|عىلي محمد عىلي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

25o848 هيم سعيد محمد حيدر|بــــر|شهده  شمون|نوعيتـــ 

4|4o7o لحميد جعفر|ن عبــــد|يمن رمض|بــــسنتـــ  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

443o56 د|عيل محمد مر|سم|ء محمد |عىلي ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|63496 ى محمود|لسل|عبــــد  م يشي حسي  هره|لق|عه |زر

|52476 حمد محمد مصطفى طه| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

||7983 لدين|ح |م صل|ح عص|فرح صل ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

5o632o حمد|لرحمن |لد عىل عبــــد |يه خ| ن|سو|بــــ |د|

83222|  زىكي|دول
ى ي سعد حني  ج  |نوعيتـــ فنيه قن

495629 يف محمد زيد يوسف|مىح  لدين رسر ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

|73399 حمد|لسيد محمد |محمد  ى شمس حقوق عي 

773579 نور محمد|ح |ء صل|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

|33395 سعد|ركو نظىمي شنوده |م هره|لق|ره |تـــج
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5o5625 عيل|سم|رف |مل سعد ع|سعد ك سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

24|29 بــــ مصطفى|لتـــو|عيل عبــــد |سم|طمتـــ |ف هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

34o686 وز ع ص|لغو|طف شفيق |في  |صيدله طنط

235o56 حمد|ن |ح سليم|محمد صل هرتـــ |لق|تـــمريض 

63|o42 ده|يزه محمد فهىم عبــــ|ف زيق|لزق|ره |تـــج

45546| تـــ مسعود|ج  فرح|ج  ر|ن عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|729 طف مني  جرجس|نىح  ع| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9|7444 هند محمود سيد محمد   سيوط|حقوق 

7572o| عيل|سم|حمد حسن |دل |ء ع|ول ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

853987 ن عىلي|لرحمن حسن شعبــــ|عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

678795 هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|حمد |ندى  لمنصوره|حقوق 

924449 ى عىل  لسيد |صبــــرين خضي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o4235 يد متـــول س|بــــو |حمد متـــول | ى لم|لي  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

698246 تـــه|جر محمد مصطفى محمد شح|ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o42o3 رص |حمد ن|بــــر |محمد ص ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

22692 ي زي|زم مجدي عبــــد |ح
دتـــ|لعليم عفيفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

252296  زيد|ن |ن رمض|نوره
ى
ن|لدسوق لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

4o27|4 وى|حمد طنط|ل |لع|ن محمود عبــــد |نوره ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7oo7o9 حمد زغلول|ن مصطفى |لنعم|ن مصطفى |لنعم| لمنصوره|طبــــ 

4|2|5 بــــ عبــــدريه|لبــــ|لرحمن محمود فتـــح |عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

763583 يه محمد محمد درويش| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

27923 حمد بــــخيتـــ|حمد محمد |فرحتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

24856 ن ن جرجس|روق عري|رق ف|ط| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

694733 ى حسنى عبــــد |ي تـــ|بــــر|لىح |سمي  ى هيم عجي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

779228 هلل|م محمد محمد عوض |منيه عص| زيق|لزق|نوعيتـــ 

833o2 حمد|حمد عويس |هلل |هبــــتـــ  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

322923 هلل|هلل عوض |مودتـــ مصطفى محمد عبــــد لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

2278|4 هيم|بــــر |لمطلبــــ |هيم محمد عبــــد |بــــر|يه | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

9||624 لرحيم |لعزيز عبــــد|حمد محمد عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 
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348|9o ى عبــــد|هر |رتـــ ط|س لسبــــيىل|لحميد |مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|23858 ى لبــــيبــــ|ر |من حمد حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

77957o لمنعم|حمد ذىك عبــــد|لمنعم |د عبــــد |زي زيق|لزق|حقوق 

63364o طف محمد محمد|لؤى ع زيق|لزق|هندستـــ 

8997|4 ى  |لدين محمد حس|م |محمد عص ني  ج|حقوق سوه

868234 حمد|ن عمر |محمد رمض ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

3|5285 لرحمن|لىح عبــــد|منيتـــ محمود عبــــد| لفيوم|لعلوم |ر |د

64549| فريد صبــــري فرج عزيزتـــ ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

496oo5 ي عبــــد | رن لدين|هلل زين |هلل عبــــد|يحن  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

479o|6 للطيف|ن جمعتـــ عبــــد |يىح رمض |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

53667 ن عىل|يه عىل شعبــــ| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

8o9925 ي|ط رق عزتـــ محمد خي  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

847o6o ي صل
هيم|بــــر|هلل |ح عوض |منى ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3523o5 لعزيز موىس|بــــو بــــكر عبــــد|محمود  |ره بــــنه|تـــج

535593 ل محمد|لمتـــع|لعزيز عبــــد|ل عبــــد|مح كم|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o5657 هيم حسن محمد حسونه|بــــر|بــــ |يه|ء |ل| لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

479|83 لشحتـــ|رق محمود عزم |محمد ط سكندريه|ل|حقوق 

369426 لميىه|دى لطفى محمد |له|ح |صل |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4554o9 تـــه مدكور|لد نبــــيل محمد شح|هلل خ|عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

69787 مه عىل جوده|ن سل|يم| لفيوم|عه |زر

867|o4 ى ي سعيد|مر| مي 
د مهنى ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 

(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

6o87|5 لدين|م محن  |لسل|مه محمد عبــــد|س|جر |ه |ره طنط|تـــج

9o4895 لعزيز |بــــ صبــــرى محمود عبــــد|رح ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

277762 مل مسعود|هلل محمد ك|عبــــد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

|45o48 عيل محمد|سم|طمه حمدى |ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|695o وى|وى محمد طنط|هيم طنط|بــــر| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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5|497 بــــر محمود|هبــــه محمد ج |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

88398| محمود محمد كرم رويش  سيوط|ره |تـــج

4567o بــــ هليل|لتـــو|لد عبــــد |خ| رن هره|لق|بــــ |د|

|29845 ف ف| |ن|يو يز عرنوس|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

52855o ن|حمد محمد حسن محمد رمض| ضتـــ دمنهور|علوم ري

95672 عيل|سم|ج  |يمن خف|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

3693o7 ء مجدي رفعتـــ معوض رزق|سم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4o7364 هيم|بــــر|مه محمد |سل| لهدى رض|نور  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

288o45 م محمد رجبــــ|ره عص|س هره|لق|صيدله 

785575 ن|دق سليم|نىح  محمد محمد ص| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

482|66 حمد عبــــده عمر|لد عبــــده |د خ|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|44|8 لسيد موىس عبــــدربــــه|ء بــــكر |أسم |علوم طنط

7||3|4 هد عويضه محمد|هد محمد مج|مج هندستـــ بــــور سعيد

226379 وى|لعل|لسيد |حمد محمد | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

68o4|4 لعزيز|لسيد عبــــد |محمود محسن  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|75477 لسيد|يمن زغلول |ئل |و ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

2748|2 |لعل|بــــو |لعزيز |هلل عبــــد |لعزيز عبــــد |عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43835 للطيف|بــــر عيد عبــــد |طمه ص|ف هره|لق|بــــ |د|

43|629 ل|حمد جل|لدين محمد |ء |محمد عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

44254| ي عىل متـــول|ء |سم|
حمد بــــسيوئى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4|3o|6 مل يسن فتـــح|محمد ك| مه |تـــربــــيتـــ طنط

636226 زق|لر|زق سليم عبــــد|لر|محمد عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

72|62 ء مصطفى زىك|ندى عط لفيوم|طبــــ 

443o8o حد|لو|لد محمد عبــــد|جر خ|ه لشيخ|ره كفر |تـــج

886||5 ئيل |ميشيل جرجس ملوكه ميخ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

23743| ى|ي لمنعم|لدين عبــــد|يمن نور| |سمي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

34874 للطيف محمود|ن مجدى عبــــد |مرو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

87o348 ي عبــــد|لر|ء عبــــد|وف
بــــوزيد|ر |لستـــ|ضى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

4o69|3 ي عبــــ| رن
س|حمد عبــــ|س |حسنى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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4992|4 ى |لسل|م عبــــد|نبــــيه س هيم|بــــر|م حسي  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

459|69 تـــ | ح طلبــــه|مه صل|س|مي  سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

683687 لخميس|لحفيظ محمد |منيه مدحتـــ عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

357726 هلل محمد|ح عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|هد| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4977o6 لحليم موىس|ء محمد رجبــــ عبــــد |سم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

242863 ن محمد|ح رمض|محمد صل هره|لق|هندستـــ 

32733| ي|ر
شم محمد رزيق|ه| ئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

433o73 صبــــىحي محمد قحيف| دين هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o79|| لسيد|ل محمد محمد |ء جم|ول سكندريه|ل|بــــ |د|

|53239 ى|لرؤف |مجدي عبــــد | هند|ش مي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

768949 ده عيد|بــــسمه محمد عي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

5|3o88 ى محمد  لحبــــروك|محمد حسي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|62727 ح|لفتـــ|ن عبــــد |ن شعبــــ|محمد سلط ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

675o|8 تـــ|لزي|مريم محمود يوسف  لمنصوره|بــــ |د|

86958 ى عبــــد |ره رمض|س لمول|ن حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

325877 تـــ صبــــرى|لشح|ن عمرو |نوره ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|65296 ن|حمد رشو|هند محمد فتـــىحي  ى شمس| لسن عي 

7|7oo| زى|لمجيد حج|لمتـــول عبــــد |حمد محمد | تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

8944|2 ه | لعليم |ل عبــــد|لع|نور عبــــد|مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

79o766 ي|لد محمد منصور عبــــد |هلل خ|منه 
لغنى ي |

لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

86449o ى  حمد عبــــده|محمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

466o5| لبــــيىل حسن|لسيد |هيم |بــــر|مروه  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

4oo929 لسيد محمد|محمود بــــدر  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

443|27 لسيد عىل شعيشع|د محمود لطفى |سع لمنصوره|حقوق 

|74966 شمس محمد عىل محمد محمد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23246 يبــــي|جورج فيليبــــ ظريف عج هره|لق|هندستـــ 

238|79 ج |هلل خف|لسيد خي |سمر  ن|بــــ حلو|د|

3|6|o8 تـــ عدل عبــــد حمد|لحميد |ني  هره|لق|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 10264 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2|5729 لمغربــــى|بــــر حسن عىل |حمد ج| م بــــنى سويف|إعل

829992 هلل|هيم مشمش زقزوق فتـــح |بــــر| ن|هندستـــ أسو

82372 لحمىل|دق سيد |يه منصور ص| هره|لق|عه |زر

85o583 ل حسن محمد|محمد جم ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

348oo8 د|م عي|م|م محمد مهدي |سل| ى شمس|تـــج ره عي 

3624|6 روحيتـــ مرىسي سيد مصطفى ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

764575 س خلف|حمد عبــــ|حمد محمد | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

256938 ء مصطفى مصطفى سلطح|رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

249683 لم|لع|هيم |بــــر|ر |لستـــ|سلىم عبــــد شمون|نوعيتـــ 

79|762 ر|لنج|د محمد |لجو|طمه محمد عبــــد |ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

268674 ف محمد حلىم|ده |غ رسر ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

429|6 ن محمد موىس محمد عويس|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|4462 شم|هيم محمد ه|بــــر|يه فوزى | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2563|3 هلل|محمود سمي  محمود عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

53336 م ربــــيع محمد|بــــوسل|يوسف  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

48678o ن|ن محمد شعبــــ|محمد شعبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26637 لرحمن|لمعبــــود عبــــد |لمعىطي عبــــد |حمد عبــــد | ن|ضتـــ حلو|علوم ري

838o55 ل مسعود عىلي|فتـــىحي جم ن|سو|حقوق 

76259| هد|د محمد عىل مج|حمد عم| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

6854|4 لدحدوح|مد |لعزيز ح|لسيد عبــــد |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

2|3957 ل|لع|لح عبــــد |لح ص|يه مسعد ص| مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

646423 فع|لش|يوسف صبــــىح يوسف  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

||6472 حمد|روق |مه ف|س|حور  هره|لق|ره |تـــج

828o72 دق|ي صديق ص|بــــش| رين|م دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|6|28| لسيد|ح |لفتـــ|ريم محمود عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

3249o8 د محمود|حمد رش|لرحمن |عبــــد تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

268|4| شد|شد صقر ر|يمن ر| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

475647 مر|حمد ع|در |لق|ندى محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

92o596  فهىم  |بــــ|
ى
نوبــــ صفوتـــ شوق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج
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62952o لحميد عويس|محمد محمود محمد عبــــد زيق|لزق|عه |زر

6286|3 لغنى|بــــ محمود مرىس عبــــد|إيه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

478894 لمنعم عىل|مصطفى محمد عىل عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3|42o2 ى محمد  ن|هيم سليم|بــــر|هيم |بــــر|حسي  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

426o34 حمد يوسف|هيم |بــــر|ن |رو لشيخ|عه كفر |زر

7|||95 |لرحمن |لرحمن عبــــد |مه عبــــد |س|زينبــــ 
وى|لنبــــر

بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6|98o بــــر|مصطفى محمد عىل ص صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

3|2758 لرحمن سمي  محمد حفنى|عبــــد تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

698755 د جمعه متـــول|لجو|تـــيسي  محمد عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

246o85 لم|لرحمن س|حمد عبــــد|محمد  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

3|62o9 لسيد محمد|مروتـــ شكرى  ى شمس هندستـــ عي 

|73827 حمد خليل|حسن | ند تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

85o942 ل محمود|ن حمدي كم|يم| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

2o849 لخطيبــــ| |لوف|بــــو |هيم محمد |بــــر| هره|لق|هندستـــ 

56897 وع عىل|بــــوبــــكر مط|حمد |ء |سم| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

767298 ي|عبــــد 
رس|لرحيم ف|ء عبــــد |لرحيم ضى لعريش|تـــربــــيتـــ 

6|7o|| ي
لديبــــ|سعد محمد | دئى ط|حقوق دمي

6o73|6 ه خ لغندور|لد أحمد |أمي  |بــــ طنط|د|

9|97o7 ك  |لمل|نوبــــ مجدى معوض عبــــد|بــــ| قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

9|5544 ن عىل  |حمد عثــــم|عمر  سيوط|هندستـــ 

77927o هيم محمد عىل محمد يوسف|بــــر|نسمه  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

856567 مل حبــــيبــــ|مر حبــــيبــــ ك|س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

42453o ى |لحميد |حمد عبــــد |د |زي ضى|بــــور|لحسني  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

45o47 هيم درويش|بــــر|حمد فتـــىح | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6o43|4 لدين|م |م حسن حسن حس|حس ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

7857o5 د عىلي|لجو|لد عبــــد |حمد خ| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

346o84 ى محمد عرفتـــ عبــــد|ي لمجيد عرفتـــ|سمي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

6o|7|4 ى|لسميع ي|م عبــــد |م|حمد | سي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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895737 يمن عىل يونس |يه | ي صىح سوه
ج|معهد فنى

7o3528 طر|لسعيد موىس خ|لسيد |ح |ر صل|بــــر| سيوط|بــــ |د|

6|46o3 ف عبــــد | |ند|ر فع|لش|در |لق|لحكيم عبــــد |رسر ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

27|3oo ى|لمجيد ي|لعليم عبــــد |ر فكرى عبــــد |من سمي  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

2577|2 هيم زنون|بــــر|محمد ربــــيع  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

3|73|9 عيل|سم|مد |مصطفى محمد ح لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

4984o4 بــــوزيد|ن عىل |هبــــه عيد زيد ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

84||83 لسيد|محمد سعد محمد  |نوعيتـــ موسيقيه قن

5|4o8| لعقبــــى|تـــه عفيفى |لح شح|سلىم ص سكندريه|ل|علوم 

79|5o2 بــــ|لوه|حمد عبــــد |عزيزه محمود  زيق|لزق|عه |زر

626669 ف عبــــد|منيه | لرحمن محمد|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|3|35o ى|محمود عبــــد  لرحمن محمود حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

56249 عيل محمود|سم|ء نبــــيل |دع بــــ بــــنى سويف|د|

|4|2o6 ء محمد سيد محمد|هند عل ى شمس|د| بــــ عي 

7|8o65 لعطوى|هيم |بــــر|ندى محمد عيد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52o6|| لحميد|م محمد عبــــد |ن س|يم| بــــ دمنهور|د|

36467 فظ|هيم ح|بــــر|م |حمد عص| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

223|22 كرم محمد عىل محمد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3|2538 محمد| زم زكري|محمد ح ى شمس| لسن عي 

456392 لعجىم|حمد محمد |سهيله  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

877|38 ى |حمد حس|لرحيم |سلىم عبــــد ني  سيوط|بــــ |د|

779276  |لشو|مر |ن تـــ|نوره
ى
ى|شم حس|بــــوه|دق ني  زيق|لزق|بــــ |د|

64623o |حمد شط|ح |لرحمن صل|عبــــد  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

268754 ل|لسيد هل|سمر سمي   ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

33|337 ي|ر
ى|عيل ش|سم|لحميد |عبــــد| ئى هي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

699454 د محمد|لدين عزتـــ ج|ء|محمد عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63337o دق|لص|م سعيد محمد |سل| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

86|6o3 محمد تـــوفيق| هلل زكري|عبــــد ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

896248 حمد محمد  |ممدوح | ند ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 
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2393o| بــــورسيع|لسيد |ل |جم| ن|ر ن|بــــ حلو|د|

2897| ى رجبــــ|م محمد عىلي |د عص|زي مي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

685369 ى |ي تـــتـــ|لحنفى شح|حمد محمد محمد |سمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o386o ى |بــــر|م |حمد عص| روئى|لح|هيم حسي  طبــــ بــــيطرى فرع مطروح

|77493 هيم عبــــده|بــــر|حمد |ن |نوره تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4|3738 لحميد محمود|يز محمد عبــــد |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

688o33 لد يوسف يوسف|د خ|سع زيق|لزق|عه |زر

4o7432 ن بــــكر محمد بــــكر حسن|يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

6495o5 لسيد حسينى|حمد محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7||489 ف |محمد  هيم حبــــق|بــــر|هيم محمد |بــــر|رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8835|3 حمد |ل محمود |رس جم|ي ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o6o|3 حمد |ليش محمود |بــــو|محمود  ج|صيدلتـــ سوه

4o6837 حمد|حمد عوض عمر |هلل |منتـــ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

879549 م محمد |لسل|م عىل عبــــد|هش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o2|8 د|لمتـــول حم|لسيد |لمتـــول |رق |ط بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|56368 حمد|م مصطفى |مصطفى هش |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

623|67 عيل موىس يوسف|سم|لسيد |حلىم  لمنصوره|حقوق 

7|o7|6 ن|محمد عىل محمد محمد عثــــم ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

9o3255 ح عوض  |لفتـــ|هلل خلف عبــــد|عبــــد |هندستـــ قن

|49437 ن|م منصور سليم|محمد هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|3o54 د|نوبــــ جورج محروس عي|بــــ| ره بــــنى سويف|تـــج

253o97 ن|فع زيد|لش|يمن |ملكه  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

887362 در |لق|لىح عبــــد|بــــرين خلف عبــــد|ص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

882||9 حمد بــــكر مدكور  |بــــوبــــكر | سيوط|طبــــ 

66945 ف هيم|بــــر|ل غبــــور |مجدى كم| مني  ره بــــنى سويف|تـــج

8||446 ء عىلي سيد محمد|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

3332| ى ح زكرى|وجيه صل| كرستـــي  ى شمس|زر عه عي 

3345|2 ف عبــــد|يمن | لسيد|لمجيد |رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

52568| لس|ن ج|هلل محمد رضو|عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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49o928 يتـــ ممدوح محمد صبــــىح مصطفى| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|77258 يه عزتـــ محمود محمد| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

59355 ى طه عىل جمعه|ي سمي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

49444| ق|ء محمد محمد |محمد عل وى|لشر |حقوق طنط

2|9823 حمد|در |لق|حمد عبــــد |رق |ره ط|س ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

45o46| لعىل|لحميد أبــــو |لدين محمد عبــــد |مىح  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

254678 ن|هلل سليم|حمد رمزى خلف | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

4o|887  عىل
ى
محمود عىل محمود دسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

494|o9 ن|تـــتـــ محمد عطيه مرج|محمد شح بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

2629o3 لذهبــــى|حمد |لرءوف |سعيد رأفتـــ عبــــد |ره بــــنه|تـــج

479692 حمد سعد حسن|محمود محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

229945 حمد حسن عيد منصور|يوسف  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

68566 لمطلوبــــ|دي عبــــد |له|بــــ عبــــد |لوه|ء عبــــد |سم| زيق|لزق|حقوق 

33|822 در|لق|ل عبــــد|لع|متـــ عبــــد|س|مهند  |نوعيتـــ بــــنه

|63336 لدين|لعظيم عىل |دل عبــــد |بــــسنتـــ ع ى شمس حقوق عي 

88988| ل |لع|مصطفى محمود محمد عبــــد لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

3|65|3 محمد خرصى محمد مرىس| رودين ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

265527 د|لجو|عبــــد| لعل|بــــو|لحسينى |عمر  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6o|76 ه عبــــد | لمنعم مدبــــول عىلي|مي  ن|صيدله حلو

338886 وى|لبــــرم|منيتـــ محمد عىل محمد | شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

689oo8 حمد|حمد محمود |مصطفى محمود  لمنصوره|صيدله 

53564| ن|لم|حمد صبــــىح فهيم محمود س| سكندريه|ل|ره |تـــج

33893 ن حمد|در |لق|حمد عبــــد| |مي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

78|o87 ل محمد|لع|ذ محمد عبــــد |مع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3|29| لجليل|حمد عبــــد |تـــ |رق محمد فرح|ط هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

254587 لنبــــى عىل مشهور|ل عبــــد|حمد كم| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

8969|| هيم |بــــر|رص عىل |ن ن|نوره ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

488o89 حمد|ح |لفتـــ|ل عبــــد|دهم محمد جل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

335o32 هيم|بــــر|محمد حسن | دين ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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3344o7 ن|ر محمود زي|ح مختـــ|لفتـــ|سيد عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8||333 لنبــــي|حمد يونس عبــــد|يه | ي|هندستـــ 
|لمنى

266262 لعليم|طف صبــــىح عبــــد|ء ع|لشيم| |بــــ بــــنه|د|

89o3|3 حمد منصور يوسف محمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

495|58 ل موىس|محمود محمد موىس كم |حقوق طنط

|26744 ى مصطفى صبــــىح |زن |م ى |مي  لسيد|مي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

8|768o لعزيز سطوجي|ء خلف عبــــد|شيم ي|نوعيتـــ 
|لمنى

23|393 تـــ|لحفيظ شتـــ|لد عبــــد|يوسف خ هره|لق|ره |تـــج

678798 لموج |لدين بــــدير عىل |نشين مىح  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9|7o89 ء عىل سيد عىل |صف سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

7o7769 لرحمن |م عبــــد |لسل|لرحمن عبــــد |حمد عبــــد |
تـــه|شح

لمنصوره|ره |تـــج

62873 ر|لغف|لم عبــــد|د س|لجو|هبــــه عبــــد ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

64879 هيم محمود|بــــر|محمود سيد  ي|لسن |
|لمنى

639748 ي
ي شم|محمد عبــــد | دئى

لي|لمنعم حسينى ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

85554o حمد يونس|بــــر |حمد ج| ي للفن|
|دق قن|لفنى

5o84|8 ى عبــــد|بــــو|طمه |ف ى |بــــو|لعزيز |لعيني  |بــــر|لعيني  سكندريه|ل|بــــ |د|

486945 لسيد|لمنعم |أحمد سعيد محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

622788 لدعدع|م حسن حسن |كريم هش ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

5|34o9 لس ميل وى|لسعد|ود |د| د عدلي حن|كي  طبــــ بــــيطرى دمنهور

63944 حمد محمد عىل حسن|عمر  ن|صيدله حلو

369799 محمد سمي  محمد عىلي ى شمس حقوق عي 

|555o3 هيم|بــــر|سحر حمدى يس  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

24926 ل محمد عبــــده حسن|جم| يش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

767752 نتـــ|ء هيثــــم محمد محمود جلبــــ|شيم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

44774| هلل حسن|هدير سعيد محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

264|99 لعظيم|رق حسينى عبــــد|م ط|هي ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4|339 لنبــــى|م عبــــد|لسل|طمه محمد عبــــد|ف هره|لق|حقوق 

537524 لكوتـــ|لرحمن سعيد سعيد صبــــىح |عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34o453  |هيم |بــــر|مل محمود |
ى
حمد|لدسوق |طبــــ بــــنه
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582o8 هلل مجدى محمد صديق|عبــــد  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

24|299 رص كشيك محمد نرص|حمد ن| ى شمس هندستـــ عي 

|323|| ى لملك|ئيل عبــــد |جورج ميخ| يوستـــي  هره|لق|ره |تـــج

444oo8 ى هش|ي لبــــيىل|م محمد حسن |سمي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

87oo83 ل|ء طه محمد جم|سم| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

287428 كرم محمد عىل خميس|وسيم  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

9o8o57 يبــــ حسن |لش|حمد |خلود  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|75368 مد|للطيف ح|م عبــــد |رضوى هش ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

5o9549 د مصطفى بــــرجل|عمرو وجيه فؤ |حقوق طنط

25o384 ى| نور حمدى محمد عشر لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

||8|57 ي
وئى مل|ميل ك|ئى |ه| في  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

524976 ى|سم ر|أشي  بــــ ج  روبــــي  ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

42339o ع|لسيد نرص رف|ره محمد |س سيوط|بــــ |د|

6|9688 لمجيد حبــــيبــــ|مريم أحمد محمد عبــــد ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

8o4693 تـــ|فظ عرف|ج ح|زينبــــ رس ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8|95|2 لحفيظ خميس|دل عبــــد|ء ع|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

|62933 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ح |لفتـــ|سلىم عبــــد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

28|445 ه محمد|لل|هلل محمد عبــــد |محمود عبــــد كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

6|7653 هيم أبــــوعطيه|محمد مجدى إبــــر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

56|89 ي|ر
سيد محمد محمد| ئى ي |

رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

847322 ي محمود 
ل|لع|حمد عبــــد|مصطفى ي صن. تـــ.ك

ن|سو|ع |فنى

78|659 هيم|بــــر|لد محمود عىل |خلود خ زيق|لزق|بــــ |د|

37|359 حمد فرج|يتـــ حسن محمود | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

626792 عود|لجليل محمد عىل ق|ء محمد عبــــد|ل| زيق|لزق|بــــ |د|

5o4536 سكندر خليل|عدل | مريم زكري سكندريه|ل|حقوق 

784o77 لحميد|لمنعم عبــــد|هلل محمود عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

53638| هلل|ن عبــــد|م|مريم يحن  جمعه  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

8|473| لم|لنبــــي س|ل عبــــد|ره جم|س ي|نوعيتـــ 
|لمنى
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|4|944 مصطفى حسن محمد حسن ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

7o8|o3 لحميد محمد|لحسينى عبــــد |ه محمد |نج لمنصوره|نوعيتـــ 

244222 حمد خليل|هيم ممدوح |بــــر| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

86623o ن شيبــــه محمد|لقمص|بــــو|حمد | |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

868654 ن حسن محمد مىكي|يم| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

249869 ى|لستـــ|عبــــد| تـــفى رض ر حسني  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

72o63 وق محمد  دى|له|هيم عبــــد |بــــر|رسر لفيوم|حقوق 

|443o4 رص محمد محمود|لن|عمر عبــــد  ى شمس| لسن عي 

645|22 لعدوى|حمد محمد |محمد سعد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|42| ف محمد عبــــد | للطيف|لحليم عبــــد |رسر هره|لق|ره |تـــج

3292o5 لقرش|لعزيز |هيم عبــــد|بــــر|حمد |طمتـــ |ف |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

26o7|o تـــى درويش|مريم شبــــل نج لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

34o869 ضى|ح محمد ر|لفتـــ|لحكيم عبــــد|محمد عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6|54|2 لبــــشبــــيسر|رزق أحمد | وليد رض ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

446|26 ئى|لجرو|حمد وليد محمد محمد | م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

6||573 ن|حمد عثــــم|بــــ |ح أنس دي|سم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

758332 حمد خليل|ل |ء جم|سم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|567|3 ن مسعد روبــــى|مصطفى عثــــم سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

494838 م كفورى|لكر|بــــو |يمن مسعد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

33o738 لدولتـــ|لرحمن |ضىح عىل مصطفى عبــــد  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

25398| ج|لسيد حج|لرحمن |رس عبــــد|لرحمن ي|عبــــد لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

4oo529 لكريم صديق|ن عبــــد |ره شعبــــ|س ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

526466 د مصطفى|حمد رش|م مصطفى |سل| سكندريه|ل|هندستـــ 

26o||| مخ|ئى سعيد ش|ء ه|دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

773935 ه|لل|ن عىل عبــــد |لد شعبــــ|عمر خ زيق|لزق|بــــ |د|

344454 م عىل محمد نرص|محمد س ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

257627 لمه|ن محمد محمد س|عىل سليم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

3|o9o6 ي ك|محمد ه
هلل|مل عبــــد|ئى ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

34o299 لمقصود|هلل عبــــد|ل عبــــد|ء جم|رس| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر
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627895 ي عبــــد 
هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|لكريم |تـــفى ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 

منتـــ| بــــشبــــر

26o243 ع|مد من|يمنى يوسف ح |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

4o2956 حمد|حمد |حمد |محمد محفوظ  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

628369 بــــح|حمد ر|سم لبــــيبــــ |محمد بــــ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

449449 م|م محمد طه عل|أحمد س |هندستـــ طنط

69655 محمد جودتـــ محمود جودتـــ لمنصوره|حقوق 

|4|o94 لسيد محمد عىل|مه |س|محمد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

336284 سط|لبــــ|لسيد محبــــوبــــ عبــــد|ندى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

362o94 ى|بــــر|هيم محسن |بــــر| هيم حسني  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|5929o وي|لص|رص سيد |لن|لد عبــــد |خ ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

365|79 وق مصطفى عبــــد يف|رسر لرحيم رسر |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

696928 هلل خرصى|لسيد عبــــد |تـــم |لسيد ح| لمنصوره|حقوق 

|4|856 هيم حمدى محمد|بــــر|عمر  ى شمس هندستـــ عي 

26||42 لدرس|د وهبــــه |ره مر|س ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

355426 حمد عىل محمد|ندى  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

89|886 لرحمن |م عبــــده عبــــد|يه س| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

4|3744 ن|هيم سليم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|حمد | |بــــ طنط|د|

6o8782 ن|أمينه بــــشي  أحمد عىلي |بــــ طنط|د|

|4245o ح محمد|لفتـــ|طمه فتـــىح عبــــد |ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9oo736 حمد |لسيد |منيه محمود | ج|علوم سوه

9|7o83 فلفل عيد فهىم | ن|دي سيوط|بــــ |د|

8o93o4 ي ع|ه
دل سمي  ولسن|ئى ي|لسن |

|لمنى

7o8o76 لعسيىل|حمد |لسيد يوسف |د |سلىم محرم فؤ لمنصوره|بــــ |د|

772o67 م|لسل|محمد سمي  محمد عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

45|852 بــــو قمر|بــــ يوسف سعيد |يه|لرحمن |عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

||6579 لح محمد|عيل ص|سم|حمد | شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

5|632| بــــى مصطفى|دل صو|ن ع|رو بــــ دمنهور|د|

246283 لسيس|روق |د ف|يوسف عم ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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|24282 ن|لحليم محمد عمر|م عبــــد |نشين س ى شمس هندستـــ عي 

629843 لحميد|بــــو رسيع عبــــد |م |هر عص|س زيق|لزق|بــــ |د|

4|922| يد|هلل مرىسي ف|لسيد عبــــد |بــــسمه  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|9oo5 بــــ محمود عوف|لوه|م عبــــد |حمد هش| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

772|92 بــــ|لرؤف عىل شه|ن سعد حسن عبــــد |نوره زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|3o684 س|ل عبــــ|س كم|خلود عبــــ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

844244 هلل|لح عوض |حمد محمد ص|م |سل| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

232726 ن لشهيد|ئى جرجس عبــــد|ه| مي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

8692|8 لمنطلبــــ متـــولي|حمد رزق عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8oo3o3 لدين محمود|جح سعد|محمد ن ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

35247 حمد|يشي محمود | سم ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

6o879o لجوهري|مه محمد |س|آيه  لمنصوره|ره |تـــج

636o|3 لرحيم عطيه|دل عبــــد|عبــــي  ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

624754 ي|لعر|لحديدى |محمد | لرحمن رض|عبــــد 
ى
ق ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

3684|8 حمد|لسيد |س |مصطفى ربــــيع عبــــ| ر|ي ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

7785oo حمد مسمح|هيم محمد |بــــر| زيق|لزق|ره |تـــج

6o2|46 ى عبــــ|هلل خ|منه  س محمد|لد حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

77|2|o ط|لعي|سهيله سعيد محمد عىل  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

686o42 ل|ح مش|لفتـــ|لمنعم عبــــد |طمه عبــــد |ف لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

76oo44 ن|طمه عىل محمد عىل سليم|ف |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

6|4863  عمر مرو|لعر|ء |لشيم|
ى
س|ن غط|ق ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|

| دوليتـــ طنط

792698 نم محمد|بــــ غ|محمد دي ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
ستـــ|لدر|)ريتـــ |د|علوم . لعريش ش|بــــمدينتـــ 
|لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر|م | للع

(عيليتـــ|سم|ل|لبــــديل بــــ

4366|2 هلل عزتـــ بــــسيوئى سعد غلمش|يتـــ | لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

85824 لرحمن|حمد محمد معوض عبــــد | لفيوم|طبــــ 

8482oo لس زكري ديبــــ قديس| |كي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

864354 لعظيم|حمد عبــــد|فرحه وجيه  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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2|8o8 بــــر سليم|ء صفوتـــ ص|ل| هره|لق|بــــ |د|

33o48 وق  حد|لو|بــــ محمد عبــــد |ه|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

22o932 لسيد|لبــــرع |ن عىل |م حمد|رهف حس ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

42|72 مل|بــــر ك|شم ص|سلىمي ه هرتـــ |لق|تـــمريض 

693392 مد|هلل محمد محمد  محمد ح|منه  لمنصوره|نوعيتـــ 

6936|8 لسيد بــــدوى|محمود ربــــيع عيد  لمنصوره|ره |تـــج

|75686 ن|هدير فتـــىح خليفه عثــــم رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

63o|4o لىح خليل سلىم|حمد عبــــد |محمود  زيق|لزق|صيدله 

754|78 لدين مصطفى شلتـــوتـــ|لد سعد |مريم خ عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

882922 ى  |منتـــ  هلل محمود محمد حسي  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

2|5664 ن|لم|حمد س|مد |سلىم سمي  ح ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

36926o مل محمد حسن عفيفى|ك| سمر رض عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4833o6 حمد|ئل حسن |ر و|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o288o ى سحق يوسف|د |عي| جي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

3|4239 نور محمد|دل |عمر ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5|o628 لح|حمد محمد عىل ص|د سيد |زي سكندريه|ل|طبــــ 

853824 هيم|بــــر|لرحمن |ء محمود عبــــد|صف سيوط|ره |تـــج

4|8573 لسيد عىل|للطيف |دل عبــــد |منيتـــ ع| لشيخ|بــــ كفر |د|

8899|6 حمد |يه مصطفى محمود | سيوط|بــــ |د|

356389 ن محمد|عمر فتـــىحي رسور سليم |علوم بــــنه

237o55 لق|لخ|ن مني  حسن عىل عبــــد |سمه| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

8|444 مر|للطيف ع|هيم عبــــد|بــــر|لح |عمر ص كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8|o|79 ي
ى عبــــد| لدين رض|ء |ضى لحليم|محمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

62o863 بــــر|هلل محمد عىل ص|عبــــد  ط|حقوق دمي

76755| مه|مد جمعه سل|م ح|وس لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

439|3o روق محمد|ره محمد ف|س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|2|769 هيم يوسف|بــــر|جر مدحتـــ |ه ن|بــــ حلو|د|

272293 ى |حمد عبــــد| حمد|لحكيم حسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج
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68|847  محمود يحن  حج
زى|محمود مصطفى ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 

لمنصورتـــ |بــــ

62o72 تـــ محمود حسن|هلل نش|عبــــد  حقوق بــــنى سويف

||6352 ين سحق|سعد |جرجس | في  هره|لق|علوم 

|679o4 لعربــــى|ن عىل محمد |ن رمض|مرو م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

545737 لد حسنى يونس يوسف|حمد خ| لعريش|بــــ |د|

|535o5 درس|تـــ تـــ|مريم سعيد شح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o3o|9 لبــــدوى|حمد |ن |يه رمض| سكندريه|ل|ره |تـــج

529o9| ف عبــــد|نديم  ن|هيم رمض|بــــر|لحميد |رسر ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

265946 زى|م محمد حج|محمد هش لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

757|86 عيل|سم|لدين محمد محمد |ء |ن عل|نور عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

675773 ح|لفتـــ|بــــسمه محمد فتـــىح عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4o2975 لحبــــسر|ء محمد |حمد عل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

72632 ي|نجل
ء فرج عيد قرئى ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

9|8o7o د  |ء محمد عىل حم|دع سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

765|74 لرحيم محمد عيس|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

8549o8 لفضيل|م رجبــــ محمد عبــــد|حس ي|بــــ |د|
|لمنى

77o258 لسيد حسن سعد|صفوتـــ سمي   لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

356363 لسيد محمد جوده محمد محفوظ|مصطفى  |ره بــــنه|تـــج

43|687 ل|لفض|هيم |بــــر|يوسف محمد  |بــــ طنط|د|

8|2o67 حمد محمد طلبــــ|هيم |بــــر| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4773o7 ج|هيم محمد فر|بــــر|محمد محمود  سكندريه|ل|طبــــ 

25939| لحميد|لم عبــــد |بــــسمه محمد فتـــىح س لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

443o87 للطيف|لعزيز عبــــد|للطيف عبــــد|هدى عبــــد |حقوق طنط

43o786 لحق|حمد عبــــد |طف |ء ع|ل| |صيدله طنط

63788 سط|لبــــ|حمد زغلول عبــــد |محمد  لفيوم|هندستـــ 

259o43 ي عىل|عمرو دي
بــــ دكروئى تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4|7968 بــــوطبــــل|ل |حمد جل|لسيد |هند مهدى  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

765257 هيم|بــــر|مد حسن |حمد ح|لدين |نور  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

762988 ي
ي|حمد |لسيد | |دئى

ى
ض|لسيد ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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422677 در|لق|لعظيم فوده عبــــد|رس عبــــد|ف زيق|لزق|عه |زر

52oo39 ن|للـه عمر|ء بــــىه فتـــح |حسن سكندريه|ل|علوم 

249434 تـــى|ن فوزى ربــــيع نبــــوى ف|نوره تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7852o5 ى|بــــو|حمد |دل |لسيد ع| لعني  زيق|لزق|حقوق 

543488 ع هريدي|لمنعم من|لح عبــــد|ء ص|سم| |عه طنط|زر

886663 ن |لحميد مهر|عيل عبــــد|سم| |لي|د سيوط|بــــ |د|

4584o رص محمد محمود|لن|ر عبــــد|من لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4o326o ه سعيد  ليغىل|لسيد محمد |أمي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

924298 حمد حسن  |طف |زينبــــ ع ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

577|9 د محمد|لجو|مؤمن محمد عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

89oo43 لرحيم |بــــر عبــــد|ء حموده ص|رس| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

4o4938 لمجيد عىلي سيف|يوسف محمد محروس عبــــد  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

7ooo2 تـــ|ض شه|يوبــــ ري| |مرين |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

4983| ل سيد|ئى جل|ل ه|من ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

266|o8 هيم|بــــر|لسيد |بــــر |ئل يشى ص|و ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8||9o6 ل|ل محمد جل|محمد جل ي|بــــ |د|
|لمنى

|68668 حمد|ح |لفتـــ|مجد عبــــد | |طيم|ف |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

2633|9 يد|لد سعد ز|مروه خ |كليتـــ هندستـــ بــــنه

59245 تـــتـــ جودتـــ|بــــسمتـــ جمعتـــ شح لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

428o89 ل|لجبــــ|لسيد |يمن عىل |مريم  |ره طنط|تـــج

6323o لعظيم|دق عبــــد|لص|هلل محمد عبــــد|عبــــد ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

548382 وى|لص|لغنى |حمد عبــــد |ء محمد |رس| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

43o933 ن ى محمود ح| |مي  فظ|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

34o774 ى|تـــ ش|ندى ممدوح عرفه بــــرك هي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

265648 هلل|د فرج |ئل عي|يكل و|م ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2|7658 هلل|هيم فرج |بــــر|لفى |م |بــــر| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

6454oo ح خيشه|لفتـــ|مريم منصور عبــــد  |ره طنط|تـــج

6o9974 حمد محمد قموح|ء |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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272779 لسيد|هيم محمد |بــــر|حمد |جد |طمه م|ف ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

5o6695 ى عبــــده|دع ء حسن أحمد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

823o| ى محمد محمد حسن حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78234| ن|لسيد سليم سليم|يه | ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

753383 لرحمن|يه عبــــد |حمد حم|لد |خ عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

5422o4 مد|مد منصور ح|مصطفى محروس ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|6565 مه|مه محمد سل|ح سل|هلل صل|عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6|7629 هيم شنشن|بــــر|شور |متـــ ع|شور أس|ع لمنصوره|حقوق 

482o82 لعزيز|لعظيم عبــــد |محمود محمد موىس عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33346o  |لبــــ|لسيد عبــــد|عمر 
ى
لسيد|ق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

847267 لسيد محمد|للطيف |حمد عبــــد| ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

||92o6 ى س مي  لملك صليبــــ|م عبــــد |جي  ى شمس هندستـــ عي 

2o|o2 |بــــو |ىط |لع|يمن حسن عبــــد |لرحمن |عبــــد 
لحسن

ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7896|4 ى عيس بــــيومي| حمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

2|37|4 لجليل|عىل محمد عىل عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

6|628o ى  لسعود|بــــو |هيم حسن |بــــر|نرمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

9|4o6o هلل  |ل محمد عبــــد|يه جم| سيوط|هندستـــ 

|5|423 ف طلعتـــ محمد محمود |ن |يم| وى|لرخ|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2238o7 عيل|سم|ن يىح سيد |يم| ى شمس| لسن عي 

|23793 حمد|لح |مه ص|س|محمد  ن|هندستـــ حلو

437922 وى|لدىسي|ضل |ره معوض مصطفى ف|س لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6|4|96 ي ربــــيع تـــوفيق |م|
لمشد|ئى |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

|37o26 ف عيد |مؤمن  حمد|رسر ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

864452 لنعيم محمد|عبــــد| دي عط|له|عبــــد ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

9|4295 طف وصفى قيرص  |ع| ري|م سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

33o7o7 ن محمد|ئل متـــولي حس|ن و|يم| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4299|3 ن|ر عجل|لغف|لحليم عبــــد|عيل عبــــد|سم| |صيدله طنط

|4695| لحفيظ|لد عيد عبــــد |محمد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

752735 ف فوزى محمد|م |سل| رسر عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

445464 ين  ف سعد |شي  حمد محمد|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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|42o|9 لسيد عطيتـــ|لمحسن |عمر محمد عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

283893 ضى|لر|محمد يونس محمد عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7843o5 حمد محسن|لرحمن محمد |خلود عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

75|268 لحسن|بــــو | |لوف|بــــو |م كرم |مر لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

756o2| م بــــليغ محمد|محمد حس عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

6|4o88 لصمد|لق فتـــىح عبــــد |لخ|دتـــ عبــــد |غ | معهد فنى تـــمريض بــــنه

258858 ألحول|بــــر |ء ج|م بــــه|سل| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4o9224 ى خي | ص|لقص|عيل |سم|هلل |يه حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7938o7  عزبــــ |هيم |بــــر|له |ه
ى
ر|لنج|لدسوق عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

227263 لحكيم حسن|محمود سمي  عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|5322 ى  |لحميد محمود محمد حس|عبــــد ني  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

64274| لرحمن محمد|يه محمد عبــــد| زيق|لزق|بــــ |د|

43|o58 لجندى|لعزم |بــــو|هيم |بــــر|ء صبــــىح |رس| |نوعيتـــ طنط

3o93o ح جبــــيل|لفتـــ|ندى سعيد عبــــد  هره|لق|حقوق 

497o59 ضىحي محروس عىلي حسن صديق تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8|7993 ن|ع عثــــم|لسبــــ|بــــو|لد |حمد خ| لفيوم|حقوق 

4|5556 ز|لمقصود أحمد در|محمد محمد عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

8632oo لمجيد|ح عبــــد|لفتـــ|لد عبــــد|محمد خ سيوط|حقوق 

798|7 عيل محمد|سم|حمد |محمد عمر  هره|لق|بــــ |د|

33|6|6 نسمتـــ محمد مصطفى غنيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49357 دى|لن|محمد ممدوح عويس محمد تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

44493| لسيد محمد محمد|محمد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

697783 هيم|بــــر|در |لق|ئى عبــــد |مريم ه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

823o22 لسميع محمد|ل عبــــد|ء جم|ل| ي|بــــ |د|
|لمنى

|4o656 فظ عىل|م عىل فخرى ح|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

83o9| |بــــ|بــــيشوي منصور لويز س م بــــنى سويف|إعل

628388 غبــــ|فظ ر|دل سليم ح|ء ع|ل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6452|o حمد حندوق|س |ن عبــــ|ء شعبــــ|رس| لمنصوره|حقوق 

433837 لعزيز|لعزيز عبــــد |ل عبــــد |لع|محمد عبــــد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

5o345| ي عىلي|ملك م
جد بــــسيوئى سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 
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252|35 لصعيدى|تـــغريد محمد فوزى  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8|946o تـــه|جر سيد فرغل شح|ه ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

342629 لسيد محمد|ن محمد |يم| ى شمس  تـــمريض عي 

22o797 ى خ|ي ن|لد رجبــــ عطيه زيد|سمي  هره|لق|م |عل|

9|4948 ف محمود |ء |رو هيم  |بــــر|رسر سيوط|علوم 

35683o ي| ند
محمود محمد عىلي محمد عفيفى |بــــ بــــنه|د|

524689 ى مرىسي ح فظ|محمد حسي  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

772842 هلل|ريمون بــــطرس عشم حسبــــ  ى شمس|تـــج ره عي 

5||486 محمود ثــــروتـــ محمود عيسوى موىس |ره طنط|تـــج

7|5|35 |بــــو ري|هيم |بــــر|زق |لر|نور محمد عبــــد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|8235 بــــينى |ئى |م|ن |نور لسيد|لشر ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

853956 هيم|بــــر|حمد |ل |عىلي جم حقوق بــــنى سويف

88|955 لعزيز  |حمد عبــــد|حمد عىل | ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

3424|5 هيم|بــــر|ل محمد عىل |تـــفى جم ى شمس صيدله عي 

23285o حمد محمد|ندى سعيد  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

77|7|4 ى شويخ|بــــر|ره |س هيم محمد حسي  زيق|لزق|علوم 

86o|3| وس عم|تـــ |حن| د حن|ورصى ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

2|3339 حمد|ن محمود درويش |نوره ى شمس| لسن عي 

6395oo لحميد|لرحمن عبــــد |حمد عبــــد |محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4o283 لكريم|ح محمد عبــــد |د صل|حمد عم| ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

7687o ف|ل محمد غ|طل زى محمد رسر كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

268477 شقر|ل|لحكم |يمن عبــــد|كريم  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|2oo|7 ر|لزه|لحميد محمد |جر عبــــد |ه وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

5||446 لعظيم محمد سعد|عمرو فتـــىح عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

4454o  |لبــــ|د محمد عبــــد |منه محمد حد|
ى
لشيخ|ق ن|حقوق حلو

38739 لعزيز محمد|دهم عىل عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

49852| لفتـــوح يوسف محمد|بــــو|هبــــه سمي   تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

882|38 حمد محمد سيد مهنى  | سيوط|تـــمريض 

52|92o |هيم عبــــد|فرحه محمود إبــــر
ى
لجليل دسوق طبــــ بــــيطرى دمنهور
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59642 طف طه محمد|ر ع|من بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

7o2|62 ل|لجم|ل عىل عىل حسن |هلل جم|عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

4o253| ن|مي سعيد عطيه محمد سليم سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8383|4 ي عبــــد
ح|لفتـــ|لجيد عبــــد|لمنعم عبــــد|مصطفى سيوط|صيدلتـــ 

775|26 عيل|سم|حمد حسنى |ذ محمد |مع عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

896732 لموجود  |رص عىل عبــــد|ندى ن ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6|3628 لم|ع س|لسبــــ|ح |لفتـــ|ع عبــــد|لسبــــ|لد |خ هره|لق|طبــــ 

6|298| صف|هر ن|ئل عىل م|ئى و|ه |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

||7276 لق محروس|لخ|محمد حمدى عبــــد  ى شمس| لسن عي 

863224 د|مد حسن ج|رغده ح ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

345|3 تـــ|رق محمد شح|هلل ط|منه  هره|لق|ره |تـــج

4|225| ر|حمد عم|مصطفى محمد  |ره طنط|تـــج

8|8448 ي عبــــد|جر ش|ه
لعزيز|هر لطفى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

239o4o حمد|ل محمد |ء جم|ل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

||7568 |لعل|بــــو |محمد | لعل|بــــو |حمد | ى شمس حقوق عي 

2642o6 هلل محمد|ن عبــــد|رغده رمض ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

3|585| ء محمد عبــــدتـــ محمود|بــــر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

35o794 حمد|لكبــــي  |لمنعم عبــــد|طمتـــ عبــــد|ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

8886o4 حمد |لرحيم |طف عبــــد|يه ع| سيوط|تـــربــــيتـــ 

3|2976 |لحسينى محمد رض|ن |نوره دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

764649 ن جميل|ر عرنوس محمود رضو|ء مختـــ|رس| حقوق بــــورسعيد

7833oo دق محمد|لص|حمد ثــــروتـــ | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

859522 ى خليفه|محمد حسن  مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

7654| ق سيد بــــيوم|سح|ء |رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3||264 ف |لح عبــــد|رتـــ محمد ص|س لدين|لحميد رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

763758 س|نيوس مجلع غط|رم|ره عجيبــــ |س طبــــ بــــورسعيد

686o53 لرحمن جمعه|يمن عبــــد |منه  طبــــ بــــورسعيد

|64567 فظ|طف محمود ح|محمد ع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2869o عيل محمد|سم|حمد مصطفى | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف
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|49498 زق عىل|لر|دل عبــــد |ع| ن|ر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|6454 ف|محمد أحمد عبــــد  لمعىط محمد رسر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

695399 ع مزروع|لسبــــ|لسيد محمد |محمد  لمنصوره|بــــ |د|

43||6 م شيىم|م عشم هم|حس ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

87o7|6 ي 
لكريم خليل|حمد عبــــد|مصطفى لمنصوره|حقوق 

|428o ف محمد |د |زي لبــــدوى|رسر هره|لق|علوم 

7o63o8 لخميس|ر فتـــىح محمد محمد |من لمنصوره|بــــ |د|

75o854  محمود حسن|بــــر|جر |ه
ى
هيم دسوق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

339679 ح شبــــل|لفتـــ|حمد عبــــد|ح |لفتـــ|عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

44o9|3 لسيد سعد عىلي|حمد | لشيخ|بــــ كفر |د|

5o9898 تـــ|ن حميده بــــرك|هيم حلىم رمض|إبــــر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

296o68 ى محمد|ن ص|ل رمض|بــــل لحي  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

845o82 لعزيز تـــوفيق|زق عبــــد|لر|ء عبــــد|دع ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

69|446 ي|ل|لعوضى |حمد |حمد محمد | بــــيىح  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

4463|7 حمد|لرحمن |لدين محمد عبــــد|م |عمرو عص |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|8o65 حمد حسن|يمن |مروتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

59542 ح|ح محمد مفتـــ|نس مفتـــ|ن لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

23587 لعيسوى|حمد محمد محمد | |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

8676o ى|ح |محمد صل لسيد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

522|98 ي|لفخر|لسيد |د رفعتـــ |مريم عم
ئى تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8o5623 لحميد|روق محمود عبــــد|محمد ف ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

445o2 ن ى متـــرى عطيه|ن| مي  بــــغ بــــشر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8|4479 حمد ذىكي|محمد سيد  ي|طبــــ 
|لمنى

463724 لجليل|ء سعد معوض عبــــد|ل| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

832495 شد|طمه محمود رشدي ر|ف دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

355525 ي
يف فرج عىل| دئى رسر عه مشتـــهر|زر

5359o| م حميدو مصطفى حسن حموده|ريه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5262|o ن|ن متـــول مهر|لد مهر|ن خ|مرو ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 
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48883 حمد سيد|بــــر |هبــــه ص لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

22|22| تـــ|حمد محمود بــــرك|لنبــــى |ندى عفتـــ عبــــدربــــ  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

8||795 روق|حمد ف|حمد |بــــثــــينه  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

924o77 س يوسف  |ضى عبــــ|لر|عمر عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|78o25 لعزيز محمد يعقوبــــ|يدى سمي  عبــــد |ه |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|3872o ف|س|ن |نوره مه حسن عىل رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4o2726 ع|حمد رف|هلل |رص عبــــد|مل ن| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

437o23 ه ع| ي|حمد |لكريم |دل عبــــد |مي 
لصيفى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

366|o9 تـــ | حمد حسن حسن|مي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

2457|9 ئى|لكيل|لعزيز |لعزيز محمد عبــــد|م عبــــد|حس |صيدله طنط

35o958 لعزيز محمود|طف عبــــد|حمد ع| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

642236 سط محمد عىل|لبــــ|سم عبــــد |ق مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o39|9 قتـــ حمدى متـــول ح| |فظ مهن|رسر لمنصوره|بــــ |د|

345o59 زى|لغم|يتـــ رجبــــ عيد محمد | ى شمس|د| بــــ عي 

683326 لسبــــع|لرحمن عىل عىل |ن عبــــد |فن| طبــــ بــــورسعيد

775668 ى عبــــد  ح|لفتـــ|محمود محمد حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

89o72| ه  |لل|حمد عبــــد|لدين |ء علم |رس| سيوط|طبــــ بــــيطرى 

26o|34 م محمد محمود عىل خليف شمون|نوعيتـــ 

248656 شد|هيم سعيد ر|بــــر|لد |ر خ|من ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|78652 ى ى| |مي  يمن سعيد حني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

823359 ي|ردين عيسي |ن
بــــسخرون مهنى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

4837|3 للطيف|بــــر عبــــد |لسيد ج|آيه  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4868o كريم عيد محمود عىل ن|حقوق حلو

9o622o لمنطلبــــ |ن عبــــد|ل سليم|د جم|زي |ج طبــــيع قن|عل

5o84o3 لسيد محمد|ش |لدمرد|ده رجبــــ |غ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5|3957 بــــوجهل|لسيد محمد محمود |بــــرين |ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|99o6 حمد|ن حسن مرىس |رو ى شمس|د| بــــ عي 

98383 م|لسل|لمقصود عبــــد|محسن عبــــد| عل لمنصوره|حقوق 
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2|5926 ى|سيف  لدين سيد حسن حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

767226 بــــوزيد|لسيد |هيم محمد |بــــر| ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

236559 ى|بــــو رو|حمد |م |ندى عص ش حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

78|522 شتـــ|مل محمد عك|ح ك|منى مصبــــ عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

884594 محمد سعيد محمود محمد  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

4o975| مل محمد محمود|منيه محمد ك| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

363365 مد|لمجيد ح|حمد عبــــد|لمجيد |عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

53683 ل فرج محمد|رحمه جم ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

236945 مد محمد|وى ح|لبــــن|ء |رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

35o23| حمد|هيم سيد |بــــر|حمد سمي  | |حقوق بــــنه

487|73 لسيد|زق عىل سليم |لر|محمد عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7o998 حمد|ره مصطفى محمد |س لفيوم |تـــمريض 

|32988 لسيد طلبــــه|م |بــــ س|رح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8648o5 تـــ بــــكري عيد حسن|ي| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

79|o7 رف رزق|يوسف محمد ع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

3|7oo6 ف محمد |محمد  حمد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

|58827 ن|ح علو|حمد صل|ء |ل| هره|لق|حقوق 

766224 س|بــــو نح|طه محمد محمد | ر|ي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

42o884 لسيد عطيه عطيه|لحليم |سلوى عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|69543 ج عىل|محمد مصطفى فر |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

42546 لففى|حمد عىل |عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o7|84 حمد|لحميد |حمد عبــــد |يدى عفيفى |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o4o62 ه | لسعدوئى|يمن محمد |مي  دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

|44362 شور|بــــر ع|لج|مؤمن محمد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44oo86 تـــ عمر|لشح|ل |عبــــي  جم |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

459935 بــــو زيد|حمد |ر |لنج|رص |لن|محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

2|455 م خليل|لح هم|ده ص|غ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

886o|9 لحكيم مسعد |ر عبــــد|محمد عم لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

6|8568 تـــه|حمد شح|محمد رجبــــ  ط|بــــ دمي|د|

232566 رم متـــول خليل|لمك|بــــو|طمه محمد |ف ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى
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77|932 بــــ|لرحمن بــــدر محمد محمد دي|عبــــد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

8|8|56 لس ع دل عزيز لبــــيبــــ|كي  ره بــــنى سويف|تـــج

755o77 بــــدين|لموجود ع|لمدثــــر عبــــد |محمد  هندستـــ بــــور سعيد

827623 ه رمض| روق محمد|ن ف|مي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

789845 ى |ي ف عىل |سمي  لسيد|رسر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

339677 حمد|لرحمن نجم محمد |عبــــد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

26|498 ل شبــــل محمد شبــــكه|محمد جم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5o853 لحفيظ عىل|حمد مجدى عبــــد | ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7|689| لبــــلبــــيس|ن |حمد عثــــم|ن محمد |رو لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

88579 ى |لرحمن سيد |عبــــد ى|مي  مي  ن|حقوق حلو

64o2o ك عطيتـــ|ئى مل|جون ه |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

772728 ى محمد محمد |سم| عر|لش|ء خي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

775785 ى|محمد عبــــد  لغنى محمد حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

785o33 ى حسن محمد| |سم لسيد حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

6|248 هلل|لحليم حسبــــ |لدين عبــــد |حمد عز | ي سويف
تـــمريض  بــــنى

247228 حمد عرفه|محمد صبــــىح مصلىح  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

8|4|76 لحكيم|لحكيم محمد عبــــد|كريم عبــــد ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

92o9o8 ل تـــوفيق حمور |نوبــــ جم|بــــ| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

3|9259  تـــوفيق|ك
ى
تـــرين رفعتـــ شوق ى شمس|د| بــــ عي 

436|35 حمد|لسيد خليفه |تـــ |لشح|لسيد | لشيخ|ره كفر |تـــج

4|87o6 حمد محمد عىل عمر|د |ء فؤ|رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

867626 ي محمد|لحج|بــــو|حمد |
ج مصطفى ن|هندستـــ أسو

4979|5 د|لجو|هيم عبــــد|بــــر|د حمدي |ء عم|وف تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|26|74 م معوض|حمد هش|جر |ه ن|بــــ حلو|د|

883723 لس سعد ش لوثــــ |كر ثــــ|كي  سيوط|بــــ |د|

5o49o7 د مرقص نجيبــــ|مرقص فؤ| ر|كل سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

8||993 محمود خورشيد محمود محمد ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

85|o66 ر|لمختـــ|محمود محمد عىلي عبــــد ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى
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5o439 زق|لر|محمود سيد محمود عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

4o394 هيم|بــــر|لدين عىل |م |ل عص|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o38|5 لرحيم|حمد عبــــد|حمد يىحي | |ره طنط|تـــج

|8o62 لمجيد|بــــر سيد محمد عبــــد |ج ج|لح|نىح  | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

248565 هيم عمر|بــــر|دل |ن ع|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

42|296 مصطفى محمد عطيه محمد طه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4o4||6 لغندور|هلل |هلل محمود عبــــد |عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

28375o روق عىل|هلل محمد ف|عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

783|94 ه جم| عيل|سم|ل خليل |مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|25o7 سعد|يمن رمزى صليبــــ |دى |ف ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

836683 شد|ن ن|ل سليم|جم| رين|م |نوعيتـــ موسيقيه قن

599|| لرحمن|هلل عبــــد |محمد سيد عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

7|59o5 بــــينى عبــــده |محمد عىل  لسحريتـــ|لشر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

685|3| هيم|بــــر|مد |حمد ح|رص |ء ن|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

676945 ن|لغنى محمد ري|لرحمن حمدى عبــــد |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

2|84|o وى|لغمر|حمد |حمد سيد |بــــ |يه|رؤى  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3|6633 لسيد|ن محمد صبــــىح عىل |يم| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

88o|6| جمعه | محمد سعد رض سيوط|علوم 

486279 ى|لرحمن محمد |عبــــد لسيد محمد حسي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|6736 ك |لمل|يبــــى عبــــد|سحق عج|ك |لمل|عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

54oo|3 عيل|سم|د |مر فؤ|س تـــ|فر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o873o ىط|لع|لرؤف عبــــد|لرؤف حسن عبــــد|لمهند عبــــد| سكندريه|ل|حقوق 

758o32 لم محمود|ن س|لم|مه س|س|محمود  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

255646 ن|لمعىط عف|م محمد عبــــد|سل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

77o347 ىط|لع|لسعيد محمد عبــــد |مصطفى محمد  زيق|لزق|صيدله 

78o83| لرحمن مصطفى محمد عىل رفعتـــ|عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

4555o5 لحميد|لغنى عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |ء عبــــد |دع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

98oo7 لسيد|حمد عىل |لرحمن |عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

754297 حمد|خلود محمد قعود  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 
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3|2828 لمجيد|لسيد عبــــد|لمجيد |لسيد عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

785o49 زق عىل|لر|عبــــد | حمد رض| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

||5529 ى |حسن  ى|لسيد محمود حسي  ى لجي  هره|لق|علوم 

63|884 ل محمود|د مدحتـــ جم|جه قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

42o252 حمد عبــــد ربــــه مصطفى| |دين لشيخ|بــــ كفر |د|

539677 حمد محمد بــــسيوئى محمد|همستـــ  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

57o38 حمد|بــــرين عيد صقر |ص ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

7o9326 ن يونس|هيم عثــــم|بــــر|هيم |بــــر|لدين |م |حس ره بــــور سعيد|تـــج

2783|8 لم|رثــــ س|لو|لد عبــــد|محمد خ |بــــ بــــنه|د|

|4o94 تـــ  حمد مرىس|حمد قرئى |ني  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

292o8o لرحمن محمد|ن عبــــد|ء زعف|دع ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

679o|6 ح محمد محمد يوسف|مه صل|س|حمد | لمنصوره|حقوق 

923o26 حمد عىل  |دل |محمد ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

677422 لشكعه|محمد حسن حسن حسن  لمنصوره|حقوق 

367858 ح محمود محمد|ن صل|جيه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

42293| هدير محمد بــــسيوئى محمد محمد سكندريه|ل|بــــ |د|

793826 ل محمد سعد|حمد محمد جل| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

367242 عي|لرف|م محمد |لسل|هلل عبــــد|حمدي عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

337|6 زق محمد|لر|حمد عبــــد |عهد  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|579| حمد|محمد عىلي | شد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

54||8  حن|مي  بــــ|ريو |م
ى
|ق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7o7543 لدين|عز | ي|د رس|ممدوح ج| ر|ي لمنصوره|صيدله 

3||894 ىط|لع|حمد عبــــد|يمن |حمد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

232787 لعظيم|رص عىل عبــــد|ن| رش هره|لق|ر |ثــــ|

7558o| حمد محمد محمد| |رن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4o52|4 زى|عمرو سعيد محمد حج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

296957 ز|ح فهىم عز|لفتـــ|جد عبــــد|محمد م هره|لق|حقوق 

64|488 لسيد عسكرى|ن محمد |نوره لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4|7o3 د محمد محمود|حمد عمرو فؤ| هره|لق|ره |تـــج
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43877 محمد عمرو محمد مرىس عيس ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

897695 حمد سيد فرغىل سيد | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

696537 ى|بــــو |لحمد |شم شيبــــه |ه| لي|د لعني  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

63o336 دق|هيم زىك محمد ص|بــــر|هيم |بــــر|يمن | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3576o لسيد فروجه|بــــ |لتـــو|محمد سيد عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

84|9|4 ي|منيه فرج |
ي مدئى

هلل مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

63o728 لبــــديع عزبــــ|حمد عبــــد |محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

829858 مد محمد|لرحمن ح|عبــــي  عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

264o8| لمليىح |بــــوهيبــــه |د |رص فؤ|نغم ن كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

875848 هيم|بــــر|هيم سيد |بــــر|مصطفى  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

9o5o26 نهله فيصل محمد عىل  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

883o4| ء بــــدر سيد حسن |رس| سيوط|بــــ |د|

77343o كر عطيتـــ|لحليم ش|مه محمد عبــــد |س|ن |يم| ى شمس صيدله عي 

623482 يم|لد|لسيد عبــــد |حمد |دين طه |ن لمنصوره|صيدله 

752564 مه محمود سيد|س|حمد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

534545 مروتـــ قويه خميس مستـــور لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

252|8o ج |م مصطفى محمود ن هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

33|557 مل تـــوفيق|م محمد ك كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

7|o694 |ورى محمد قض|لمغ|لد محمد |خ لمنصوره|ره |تـــج

25|46| ذل|لش|ن عبــــده |مؤمن شعبــــ لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|99o6 لحميد محمد|حمد عبــــد |محمود  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

238363 هيم|بــــر|مد |هدى مجدى ح كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

76|688 ن محمد نظيم محمد|محمد عثــــم لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

43o624 ى |بــــو|لدين سعيد |ء بــــدر|آل لشحه|لعني  |علوم طنط

5o6o97 بــــو زيد|لمجىل |هر عبــــد |عىل م |حقوق طنط

644923 ن|ئى سلم|ليم|لسيد|لد |حمد خ| |ره طنط|تـــج

867oo| بــــر|حمد محمد محمود ص| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2o36o ى عبــــد |يوسف ع دي|له|طف حسني  هره|لق|ره |تـــج

|578o2 ى مرىس|لطيفه هش م حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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26345o ه خ| م|لسل|لحميد عبــــد|رج عبــــد|لج|لد |مي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

3648o8 لحميد|حمد حلىمي عبــــد|مريم  ى شمس حقوق عي 

|47856 وى|عيل حفن|سم|محمد عمرو  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

77|9|7 مر محمد|د محمد ع|لجندى حم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|3494 يه حشمتـــ محمد عىل| سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

6793|6 حمد بــــكر|عمرو سعد محمود  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

898889 ى|د|ن ج|حن ره |بــــش| لمول هرمي  ج|بــــ سوه|د|

8975|o ن |لسيد عمر|شم |منى ه دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

5346o6 ي 
لعش|حبــــيبــــه حنفى محمود حنفى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

33||28 ي 
ى
حمد فرج|هيم |بــــر|محمد شوق |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|22578 ه مصطفى محمد شه بــــ|ني  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

369879 رص محمد|رق محمد ن|ط ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6o7926 ى نبــــيل عزيز حبــــيبــــ عطيه|ك رولي  |نوعيتـــ طنط

45o639 م|لرحيم هم|ن عبــــد |ر صبــــىح رضو|مي |ضتـــ طنط|علوم ري

5237|6 ى ص|له|د عبــــد |لرحمن عم|عبــــد  لح|دى عشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|24677 د محمد|لدين فؤ|م |ر حس|مي ى شمس|د| بــــ عي 

325467 مد بــــدر|دل ح|يوسف ع لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

432|6 يف بــــدوي | عيل هنيدى|سم|حمد رسر ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

294923 يف ع ن|طف سيد علو|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|233o ي |كريم ر
ي|حمد عبــــد|ضى

لغنى ي|هندستـــ 
|لمنى

677678 ل معروف|محمد ممدوح محمد كم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78o268 عيل|سم|م جوده |كريم عص زيق|لزق|ره |تـــج

853|23 در محمد|لق|م عبــــد|لسل|د عبــــد|زي ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

2272|9 لسيد عىل محمد|زن |م هره|لق|حقوق 

33498o ى يشي عبــــد|ي ح يوسف|لفتـــ|سمي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

2729o7 لدين|لحميد نور|ل عبــــد|ريج جم| دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

64|oo4 ف |د |زي حمد خريبــــه|حمد محمد |رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|6899 زق|لر|رس فتـــىح عبــــد|ن ي|رو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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6|8778 أمل محمود أحمد أبــــوعيس ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

25984 حمد محمد محمود|نور  ى شمس|زر عه عي 

643226 لسيد|لرحمن |ندي محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

498889 بــــو ريه|رس أنور |ن محمد ف|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

34|8o5 ر|لنج|ندى محمد مصلىح محمد  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

42o686 لجندى|محمد سعد محمد مصطفى  |حقوق طنط

|7o626 ف شلبــــى عبــــد |يه |هد ح|لفتـــ|رسر حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

83835| ف محمد |كريم  ي|لشو|رسر
ى
دق ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

63383| ى|حكمتـــ ع طف عىلي عىلي بــــحي  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

8o66o9 حمد محمد|لمنعم |محمد عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

37294 ي |له |ه
ى
حمد حسن|حمد دسوق ى شمس| لسن عي 

236|62 ى |تـــفى  ى|حمد حسي  مي  ى شمس|زر عه عي 

354756 لم صقر|لقوي س|ء صبــــري عبــــد|سم| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

45o6| لمجيد|لد شعيبــــ عبــــد |محمد خ ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

29847o ى محمد حسن|ل| ء حسي  لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

769638 لمقصود ذىك|حمد رجبــــ عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

754886 حمد يعقوبــــ|بــــ ممدوح |يه|ذ |مع عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

68o|77 لسعيد|دل عزم |ع| مه لمنصوره|ره |تـــج

6457o4 وق ي تـــ عىل عيطه|رس فرح|رسر زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

8o5|8o عيل محمد يوسف|سم|طمه |ف ي|نوعيتـــ 
|لمنى

766575 ر|لنج|لعزيز |حمد عبــــد |جد |محمد م ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

4325o7 هض|ن مصطفى ن|دين محمد عىل سليم|ن |تـــربــــيتـــ طنط

4|3878 بــــر|حمد محمد حسن ص| |ره طنط|تـــج

62|789 وق رض لـله عىل جمعه|عبــــد| رسر ط|بــــ دمي|د|

449376 وى|لمك|محمد مصطفى محمد محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

338o68 لعزيز|لموجود عبــــد|محمد مدحتـــ عبــــد زيق|لزق|صيدله 

373945 ج يوسف عدس|لبــــصي  حج|له عبــــد|ه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

28|223 ه محسن مصطفى | حمد|مي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

642586 م عىل محمد عىلي|حمد عص| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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2|2575 ى حج|عبــــد  حسي 
بــــ|لرحمن مصطفى محمد مصطفى  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|

كتـــوبــــر

247383 روبــــ|لعزيز ق|يوسف محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

537384 ر|لنج|سمر فرج محمد  ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

|5|22o هيم محمد عىل|بــــر|ء |ول ن|بــــ حلو|د|

25|o36 بــــوهيبــــه|سم سعيد |حمد بــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|62|85 دل حسن|مر ع|محمد تـــ ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

79|998 يف|سم|حمد |محمود محمد محمد  عيل رسر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

5|472o ى عبــــد|ن عبــــد|إيم لدمنهوري|لحليم |لحليم أمي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

339899 ف محمد عىل عو| د عىل|رسر | معهد فنى تـــمريض بــــنه

423657 لسيد محمد جبــــيض| |لي|د سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

88396| ئى |حمد ثــــروتـــ فول جيل| سيوط|ره |تـــج

783o9| ن|حمد محمد عثــــم|هيم |بــــر|بــــسمتـــ  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

54oo3| ى |حمد |حمد يشى | حمد|مي  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

|497|7 ن|ن بــــخيتـــ مرج|م مرج|سل| هره|لق|ره |تـــج

8|7259 د موريس نصيف|محبــــ ميل ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

424423 لجمل|لد عطيه محمد |نس خ| سكندريه|ل|بــــ |د|

64327| عيل متـــولي محمد|لد إسم|خ  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

4|29|9 لبــــسيوئى|ح |ن محمد صل|نوره |بــــ طنط|د|

|2o485  عىلي|لحميد |حبــــيبــــتـــ عمرو عبــــد 
ى مي  ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|37o|6 لعجىم|يمن مصطفى زىك |عمر  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

|78942 در محمد|لق|ن عتـــريس عبــــد |نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|4257 وى|لغربــــ|وعد محمد عىل أحمد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

353684 وى|لشبــــر|لعظيم |ئل عبــــد|لعظيم و|عبــــد ى شمس طبــــ عي 

352|95 ن|ن حس|بــــوسمرتـــ زيد|م |سل| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

7o255| ف|لصو|حمد |ء عىل سيد |ء عل|رس| لمنصوره|عه |زر

6o4728 رودى|لبــــ|لرحمن |لسيد عبــــد |دل |هبــــه ع |نوعيتـــ فنيه طنط
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864574 حمد محمد|محمد حمدي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

637662 ى منصور | فعي منصور|لش|مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9ooo4o لرحيم |حمد عبــــد|ء |عمر عل ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|684|| ى مح وديع زىك|س| مي   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

7o6635 ه | هيم عىل|بــــر|سعد عىل |مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

753834 حمد|هيم عىل |بــــر|ن |يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

26||67 ل|لع|بــــ سعيد حسن عبــــد|رح |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

434|49 م موىس موىس محمد صقر|مر |علوم طنط

5o9787 وي|لحمر|د محمد |د حمدى رش|رش عه دمنهور|زر

22958| لطويىه|ح |لفتـــ|لعزيز عبــــد |ء سيد عبــــد|سم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

4|4o96 زى|هند عىل عنتـــر عىلي حج |تـــربــــيتـــ طنط

6o862| ن|لعزيز سلط|يه مجدى يوسف عبــــد| لمنصوره|حقوق 

4o3|43 تـــفى محمد أحمد محمد مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

923698 هيم |بــــر|دل محمد |لرحمن ع|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6o9257 محمود محمد عىل مطر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

67567 رس محمد محمد|عمرو ي ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

82872 محمد حمدى محمود منصور ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|46|77 حمد متـــول عطيه|طمه |ف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

684o53 هلل|ح سعد سعد|حمد محمد صل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

78o794 ى |حمد محمد حس| ىطي|لمع|بــــو|ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

783572 لسيد محمد|هبــــه محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6972o7 عىل سعيد لطفى محمد لمنصوره|ره |تـــج

3|42o4 ف رشو|لد |خ حمد|ن |رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

26||88 ئى|لحر|لسيد معوض |ء |سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

32|||o ى هلل| |ثــــروتـــ نصىح عط| مي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|66||3 لحميد|طف محمود حنفى عبــــد |حمد ع| رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

49987 ن|حمد عمر محمد عثــــم| ره بــــنى سويف|تـــج

5o4o25 ى يوسف عوذه|م يكل نعيم بــــشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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868o27 دق|لص|مل |بــــ وحيد ك|رح دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

638952 كريم منصور محمد منصور ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

33o935 لعليم طه|لعليم محمد عبــــد|عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

228253 ى محمد عىل محمد|ره ي|س سي  ى شمس| لسن عي 

96229 نرصي يعقوبــــ فهيم| بــــول ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

7754| لطويل|هيم |بــــر|ن محمد غريبــــ |نوره دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

2336o5 م|لسيد عىل سل|رضوى مصطفى حسن  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

239o23 ى عبــــد|ي هيم بــــكر|بــــر|لعليم |سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

853273 ر محمد حسن|نفيسه مختـــ ي|نوعيتـــ 
|لمنى

27|634 لسكرى|حمد |هيم سعيد سيد|بــــر|مريم  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

44965o م|تـــتـــ عل|رق محمد شح|حمد ط| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4o3826 تـــى|لسيد زن|ح عىل |حمد صل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

29|484 ى|بــــر|يه سيد | هيم حسي  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

45|62| مد حشيش|عمر مديح ح ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

|28566 لسيد ريه|حمد |نسي |ن ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

83o9o ى |بــــر| هيم مصطفى|بــــر|هيم حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

48775o ل|د غ|بــــر فخرى ج|دل ص|ع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7|o|o هلل عىل|در عبــــد|لق|عبــــد| عل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

786728 ه مصطفى | لسيد مرىس|مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

689335 ل محمد|مه عوض هل|س|خلود  لمنصوره|حقوق 

|57595 حمد|لدين |حمد محمد عز |ء |ل| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

752777 لسيد سليم|لد محمد |مصطفى خ |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

7924|3 ن|م محمد وهد|حمد هش| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

6o4786 لم|لسعيد عطيه س|ن محمد |يم| |تـــربــــيتـــ طنط

6|2|3| ى |ي لعزم|بــــو|لمحمدى |لعربــــى محمد |سمي  |بــــ طنط|د|

32522 تـــه|ك صموئيل شح|بــــيشوى مل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

87o3o3 ى|محمود عبــــد هلل نرص حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

632947 |هيم |بــــر|لحميد محمد |ر محمد عبــــد|من
ويش|لج

زيق|لزق|عه |زر
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374472 هيم صديق|بــــر|يه محمد | |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

6|74|o محمد حسنى سويدى| ن|نرف سكندريه|ل|صيدله 

753264 ن عيد|هيم نبــــه|بــــر|محمد  زيق|لزق|حقوق 

448|o هيم|بــــر|ىط |لع|هيم عبــــد |بــــر|ء |دع عه مشتـــهر|زر

4o5473 ى | حمد عىلي|يتـــ محمد حسي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|7|o2o ى |سلىم خ هيم|بــــر|لد حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

63|693 لنويىه|ر مجدى عىل محمد |مي قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

269638 دى|له|نبــــيله صبــــىح تـــوفيق عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

258|6 لح محمد|ن سيد ص|زينبــــ رمض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

427336 هيم مرىسي|بــــر|محمد | جر زكري|ه سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

3|95o7 ي حج|نوره
حمد|زى |ن عمر مصطفى هره|لق|بــــ |د|

|9|64 س|لي|مجدى نجيبــــ | جوي بــــ بــــنى سويف|د|

77987o لح|لمجيد ص|لمجيد عبــــد |لسيد عبــــد |ديه |ش ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

462795 وق ر س محمد عليوه|ضى عبــــ|رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

9o4864 بــــوزيد |د |عىل ج| ند ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6o6|43 جهورى|ل|عيل |م إسم|حمد هش| لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

8|574o هيم|بــــر|بــــ |لوه|م عبــــد|هد عص|ن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4|7862 لدين|ن محمد عزيز |ندى رمض لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

45|364 بــــر قريش|بــــر محمد ج|ج لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

34o|o| لنمر|للطيف |هيم سعيد حسن عبــــد|بــــر| |ره بــــنه|تـــج

69o65o لحميد|يمن محمود عبــــد | |رول زيق|لزق|عه |زر

7o9329 لسيد محمود حسن|لد محمد |خ لمنصوره|حقوق 

|42497 م|لسل|حمد حسن عبــــد |بــــسنتـــ  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

779o33 هيم مصطفى|بــــر|هيم سيد|بــــر|هلل |منه  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

522o78 زق|لر|بــــ عبــــد |لوه|ندى مصطفى عبــــد  ره دمنهور|تـــج

8|||4| لحفيظ|ن موىسي عبــــد|طمه عثــــم|ف ي|عه |زر
|لمنى

629923 لونيس محمد|حمد عبــــد |محمود  زيق|لزق|ره |تـــج

622472 وى|لشبــــر|عيل |سم|ج  محمد |ن  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

347689 لرحمن|لرحمن عبــــد|حمد صديق عبــــد| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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8|466o لمعىطي محمد|بــــر عبــــد|ء ص|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

4o6236 حمد خميس|فدوى محمد محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

229628 ن|ل محمد عثــــم|ل هل|ء جل|سم| ه ى نوعيتـــ جي 

6785|2 عيل|سم|يمن يحن  محمد |ئى |م| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

626o68 بــــر|ن ص|لرحمن غندور شعبــــ|عبــــد ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|62|| بــــ|لوه|م محمد عبــــد |هنده عص|ش  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

62672| لدين فتـــىح محمد|ء|منى محمد عل ج|ره سوه|تـــج

87o846 ى تـــوفيق|يه جبــــر| ن حسي  ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

24o928 للطيف|محمد جميل محمد عبــــد ن|حقوق حلو

|329|7 ف عزيز | |دون|م ى|رسر مي  |حقوق بــــنه

3577o4 لسيد|يمن عىل |محمود  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2653o ي 
لسيد|مصطفى سعيد مصطفى ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

75|285 لعزيز خرصى|مح محمد مسعد عبــــد |ن س|مرو لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

|779|o مد|د طه ح|لجو|محمد عبــــد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

784475 لسيد محمد محمد حسن|رفيده  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

368o56 د محمد بــــصل|حمد فؤ|حمد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

59584 ر عىلي|يه مهدى عم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

49667| ىس|لشبــــ|فظ |د محمد ح|نىهي فؤ بــــ دمنهور|د|

6583o ح|لفتـــ|رص ربــــيع عبــــد|محمد ن ره بــــنى سويف|تـــج

427o78 لمعىط|نوره صبــــىح خميس عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

488344 ح|محمد فوزى عطيه مفتـــ سكندريه|ل|بــــ |د|

77859| ل|لع|لمعبــــود عبــــد|حمد وليد عبــــد | زيق|لزق|عه |زر

4|5954 لنرصى|بــــو |د سعد محمد |عم| رن لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

|7363o لمجيد|لموجود عبــــد |م حسن عبــــد |حس كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

5668o تـــه|ن شفيق شح|صموئيل يون بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6339|8 ى|لسيد |لد |ئل خ|و مي  زيق|لزق|حقوق 

7o69|9 حمد|حمد |ل |ء جم|لشيم| لمنصوره|صيدله 

453249 ر|لسيد دويد|للطيف |مد عبــــد |زم ح|ح لشيخ|هندستـــ كفر 

|59258 در|لق|لسيد عبــــد |مصطفى محمود  ى شمس|زر عه عي 

529|76 ر|لنج|لسيد محمد |لسيد |أحمد  لشيخ|هندستـــ كفر 
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||7|78 لسيد منصور|م |ر حس|من ى شمس| لسن عي 

25|o|3 لشيخ|لسيد محمد |مي  | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

633838 هيم عىل|بــــر|هيم محمد فتـــىح |بــــر|حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

279oo ى عبــــد |س ى|رتـــ حسني  لرحمن حسني  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

3|358 لدين|ح |ر ربــــيع محمد صل|من ن|تـــربــــيتـــ حلو

428998 لرحمن|د عبــــد |لجو|لرحمن عبــــد |طمتـــ عبــــد |ف
يد| ف

ن|صيدله حلو

7o9425 لقطبــــ يوسف|د |محمد عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|42o99 هلل محمد عىل|محمد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

798o8 لسيد محمد|سعد عىل  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|5978| ى|م حس|نسمه سيد محمد لطفى تـــه ني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o265o لسيد |د محمد |محمود رش ج|حقوق سوه

2|4347 ن|حمد غريبــــ سليم|ره |س ن|بــــ حلو|د|

5|3292 ى|حمد ش|هيم |بــــر|هيم طلعتـــ |بــــر| هي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

3623|5 ن عىل|رق عىل شعبــــ|ط ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

4897|6 لرحمن محمد|هيم عبــــد |بــــر|هلل خليل |منه  سكندريه|ل|حقوق 

54289o لجوهري|هيم |هلل إبــــر|عبــــي  موىس عبــــد  لمنصوره|حقوق 

337665 د محجوبــــ|رى عو|لبــــ|حمد محمد عبــــد| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

287o23 وى|لص|هيم |بــــر|حمد |ء |سم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

623932 هيم|بــــر|حمد |يمن محمد | |لند ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

2|7929 ن|لليثــــي محمود عثــــم|م محمد |منه محمود س| ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

522258 يه خميس محمد مندور| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

6|693 ى محمد عبــــد |ي بــــ محمد|لوه|سمي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

||5o37 حمد عىل عطيتـــ|هدير  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

892924 ل عىل |هيم عطيه كم|بــــر| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

783225 هلل حميد|حمد موىس عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

48827 در|لق|هلل عبــــد |يه ربــــيع عبــــد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

39595 عيل محمد محمد عطيه|سم|هلل |هبــــه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68o694 هر محمود|لدين م|ل |جل| دين لمنصوره|بــــ |د|

3|463 سم|شد ق|هيم ر|بــــر|محمد | هن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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359652 ى|ميل| مي  د نصيف بــــشر |تـــربــــيتـــ بــــنه

8588|9 ى  سحق مسعود صبــــح|كرستـــي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

327469 حمد|هيم |بــــر|حمد |بــــ |رح عه مشتـــهر|زر

8225|6 روق يوسف|د ف|زينبــــ عو |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

5o63oo حمد|س |م عبــــ|م|س |ء عبــــ|سم| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|55534 هيم|بــــر|روق لبــــيبــــ |ء ف|رس| ى شمس|تـــج ره عي 

53259 ل|لدين جبــــ|بــــ محمود نجم |يه| حقوق بــــنى سويف

36|6|2 هلل|ن سيد عبــــد|يه رسح| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

34464o ي خليل |سم|
هيم|بــــر|ء حسنى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

644667 لسكرى|ر حسن عفيفى |لغف|محمد عبــــد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

76855o ى مقبــــل|لر|محمد عبــــد  زق حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

3744o  |سم|
ى
هيم|بــــر|عيل محمد شوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4|5867 بــــ|ن غر|ن محمد عىل عىل سليم|ريه|م ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

498948 لىح منصور|حمد عيد عبــــد |ء |ل| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

696496 بــــو سيف|لمجيد |مح عبــــد |محمد س تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

846|86 ي 
مد|حمد محمد ح|مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

6|2o52 ي
لبــــسيوئى|تـــه عطيه |حمد محمد شح| |دئى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

||7834 لدين يىحي|ن يىحي نور |مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

37o23 دى حسن|له|حمد محمود عبــــد | |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

5284o2 لعزيز|لرحمن محمد جمعه عبــــد|عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

26|o78 لحليم|لسيد محمد عبــــد|سمر  شمون|نوعيتـــ 

47749o |لسق|حبــــيبــــه أحمد أحمد محمد  لشيخ|عه كفر |زر

7|o4o6  |هيم |بــــر|ن |بــــسمه نعم
ى
ى|لدسوق لعشر لمنصوره|بــــ |د|

8|5|2 لعزيز محمد عىل|لرحمن عبــــد|عبــــد د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

88o8o ح حمدى|لفتـــ|ل عبــــد |حمدى كم لفيوم|حقوق 

776o|o لرحمن|ن عبــــد |يه عزتـــ رمض| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

9|8|84 حمد |ن |ء عزتـــ حس|شيم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

256468 ن|هيم مبــــروك شعبــــ|بــــر|رحمه  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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85|88 ف عي|نوبــــ |بــــ| د قلدس|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3|428| يد فرج عىل|بــــو |محمد صبــــرى  ى لي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7oo9|o لديبــــ|ل |لع|هلل محمد عبــــد |محمد عبــــد | لي|د لمنصوره|بــــ |د|

8|473 لسيد|بــــر |لحميد ص|محمد عبــــد |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

663o5 لحميد|نور عبــــد|دل |محمود ع ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

7694| هلل|لعليم محمد عبــــد |لدين عبــــد |ذ مىح |مع كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

78|6oo ه صل| لعزيز عطيه|ح عبــــد |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|7672o محمد نرص محمد عيس هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

868oo7 ي وجيه |
ي|يرينى

ى
ل|دم حزق ن|سو|بــــ |د|

784o68 حمد حسن يونس|حسن  زيق|لزق|حقوق 

7849o5 ن|لعزيز عىل سليم|تـــسنيم عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

227683 هيم|بــــر|حمد محمد |ء عىل |سم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

83o782 ي 
ف سعد محمود|مصطفى رسر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

3|25|7 لمنعم عىلي|هر عبــــد|حمد ط| ى شمس حقوق عي 

|5|4o يف حسن عبــــد م خميس|لسل|يوسف رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

489o58 حمد محمد سليم|هيم |بــــر|ن |رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

436365 هيم محمد عيس|بــــر|هيم يشى |بــــر| لشيخ|علوم كفر 

||6|68 ل|لع|س عبــــد |كريم محمد عبــــ |ره بــــنه|تـــج

695895 |لنج|بــــو |لسيد |لحميد |لسيد عبــــد |حمد | لمنصوره|ره |تـــج

528236 هلل محمود عبــــده خميس يونس|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

42766 تـــ|طف فكرى شح|ء ع|رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

67569| ن فظ|هيم ح|بــــر|م |حس| مي  طبــــ بــــورسعيد

5oo724 بــــسنتـــ يشى محمود محمد دشيشه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|4266 لدبــــدوبــــ|لعزبــــ |لعزبــــ عطيه |م |هش |ره طنط|تـــج

42|443 ط|لبــــط|ل |نجوى محمد جم لشيخ|بــــ كفر |د|

788oo6 هيم عىلي موىسي|بــــر|يمن |ر |من حقوق بــــورسعيد

463384 لعبــــد|هبــــه محمد محمد شمس  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

843435 مون|حمد م|رس |مريم ي  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 
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8786o3 لح |حمد ف|سيد محمد  ي|لسن |
|لمنى

83|23| لحميد عمر|محمد محمود عبــــد ن|سو|حقوق 

35o576 هيم طبــــل|بــــر|لرحمن |هيم عبــــد|بــــر| |دين |ره بــــنه|تـــج

626263 لحميد محمد مشعل|ن عزتـــ عبــــد |يم| زيق|لزق|ره |تـــج

8|6oo4 هلل|لي عبــــد|فوزي جبــــ| مه حقوق بــــنى سويف

7887o7 ى |هيم |بــــر|نشين سمي   يوبــــ|مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

228oo4 مل محمود|بــــ حسن ك|يه|رحمه  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

859|62 لح|لح رشدي ص|ص| ند سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

57785 لعظيم سيد معوض|ء عبــــد |عىلي لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|9o|| لعظيم عىل  |طف عبــــد|هلل ع|عبــــد سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|6262 تـــ محمد حسن حسن  لموزئى|شهي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

282424 ى|حمد رش|يه | د تـــحسي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

32787 هيم|بــــر|لسميع |هيم عبــــد |بــــر|لدين |سيف  هره|لق|حقوق 

68|367 ل|لع|هلل عبــــد |يمن عبــــد |عمرو  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

|22o58 وى|لمك|لعزيز |دل عبــــد |مريم ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3596|6 ضى عطيه بــــطرس|ر| دون|م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

78o528 عيل|سم|حد محمد محمد |لو|سمي  عبــــد  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

6|693o ىسر|لغبــــ|لسيد |م |ر س|من زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

895349 لكريم |ف عىل عبــــد|مصطفى خل ج|ره سوه|تـــج

855758 صبــــري مجدي صبــــري بــــطرس سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|22|49 حمد|ج |هلل مدحتـــ فر|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|39959 لرحمن محمد|ر مصطفى عبــــد |مي ى شمس هندستـــ عي 

232o64 ى|محمد فؤ د محمود حسي  ن|هندستـــ حلو

267oo4 عيل غنيم|سم|رقيه عىل  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

||7o49 يق|ئى فتـــىح ف|يكل ه|م وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

5o|4o9 ل|لعزيز يوسف درويش رح|ن عبــــد|مرو سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

265483 حمد عيد|محمود صفوتـــ  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8833|| مصطفى محمد مصطفى محمد   سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2362o8 ضى|رس مني  تـــوفيق ر|مريم ي هره|لق|صيدله 
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262|5o حمد|رس فهىم محمود |لسيد ف| |تـــربــــيتـــ بــــنه

833665 مل|ن محمد محمود ك|يم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

899688 لسيد |حمد |ه |لل|حمد عبــــد| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4665| ش|لحش|بــــوبــــكر |ن |هند رسح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

493486 حمد محمد روميه|محمد محمد  ره دمنهور|تـــج

4|o38 عيل|سم|هلل |هيم عبــــد|بــــر| |مه ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

248699 ض|ر محمد عىل ع|لستـــ|هند عبــــد ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

498245 حمد|عيل |سم|حمد |سلىم  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

892|3o ى عبــــد ي |لر|محمد سمي  حسي 
ضى ي صىح 

سيوط|معهد فنى

28952o  عبــــد|لش|لدين عبــــد|لد عز|خ
ى
لرحمن|ق هره|لق|حقوق 

54||32 ي ع|محمد س
لففى|لدين |ج |مر تـــ|م لطفى عه مشتـــهر|زر

9|8|93 ف |ندى  ف عىل مشر رسر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

4|4546 أيمن محمد مهدى دره لشيخ|ره كفر |تـــج

||699o ى ك فرج|لمل|ثــــروتـــ عبــــد | مي  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

87o||| ل|هلل محسن عوض هل|منه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

26o254 |لش|روق عبــــد|بــــ ف|يه|ء |رس|
ى
ق شمون|نوعيتـــ 

8|87o4 ي غ|كروم| رين|م
لي|ل تـــفى ي|بــــ |د|

|لمنى

6|9o27 لروضى|ن |مريم أحمد رمض ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

9|74|5 هيم محروس جريس  |بــــر|بــــ |يه| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

35|78| ى محمد خلود صبــــىح حسي  ى شمس  تـــمريض عي 

265234 حمد قنديل|حمد يشى | |بــــ بــــنه|د|

29o88| عيل|سم|ىط |لع|عيل عبــــد |سم|لرحمن |عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o5736 لكريم محمد|عبــــد | مكرم رض سكندريه|ل|عه |زر

5|6533 ف رمض|منتـــ  ق|هلل |ن عبــــد |هلل أرسر وي|لشر سكندريه|ل|طبــــ 

23|527 بــــر عىل|لرحمن فيصل ج|عبــــد هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

859448 د|ك ج|لمل|در بــــدري عبــــد|ن ج|بــــ سوه|د|

37|225 ي محمد محمد طه|حمد ه|
ئى |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

235567 عيل رزق عوض|سم|لرحمن سعيد |عبــــد ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

542|88 لمطلبــــ|ل صفوتـــ محمد عبــــد |بــــل ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر
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43|962 |هيم |بــــر|لسعود |بــــو|لعزيز |طمه عبــــد |ف
لسديىم

ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

775o25  محروس |لبــــ|هبــــه عبــــد 
ى
م|لش|ق زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

9o468o حمد |ل |مل كم|ء ك|ل| ج|بــــ سوه|د|

5o6974 جه|فرحه محمد رزق خف سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

334895 ى|بــــو|لسيد |فريدتـــ محمد  لعني  |حقوق بــــنه

||8487 ي
رص حمدى مدئى|ن| دئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|74o8 حمد محمد يوسف|ن |نوره هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

825|9 ح محمود|لفتـــ|طمه محمد عبــــد|ف كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|6893 ئيل عبــــده|رص روف|يرينى ن| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4575|9 ف محمد عبــــد | ح|لمل|لرحمن محمد |رسر ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|2o6o9 نيس حبــــيبــــ|مي  |ندرو | ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

|59868 عيل|سم|حمد |د محسن |سع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

756385 حمد محمد سيد محمد| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

46o637 م|محمد مصطفى عىل حسن سل ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

882|64 م  |ح هش|مه صل|ح سل|صل سيوط|صيدلتـــ 

6|294o لسوىس|بــــ عيس محمد |لوه|ء عبــــد |عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

676o69 دتـــ|لكريم عبــــ|ن عىل عبــــد |يه عثــــم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6o6388 لمنعم|لمنعم عبــــد |رس محمد عبــــد |عمر ي |ره طنط|تـــج

36o|42 ل عزيز مهنى|مريم جم ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

53665o بــــوعجوتـــ|مد |لجليل ح|حمد محمود عبــــد| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|7287 ل|لع|لحميد عبــــد |د محروس عبــــد|محمود عم لشيخ|بــــ كفر |د|

8|3o25 ي ك
حمد|مل |محمد مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

825|7o بــــ عىلي|لوه|خلود يوسف عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6|4636 ف ف|حمد | ي|رسر
|روق دئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

328|47 مجد فوزى عيد|لرحمن |عبــــد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

5o9|26 هيم|بــــر|كريم محمود مصطفى  ره دمنهور|تـــج

|634oo دق|لدين ص|مىح | ء زكري|رس| هره|لق|حقوق 

4928|9 ذلي|لش|لعزيز |محمود محمد عبــــد  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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357566 مر|ن ع|مر مرو|حمد ع| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

284536 ل|لع|ح محمد عبــــد|ره صل|س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

675o84 ئى|لحلو|تـــم محمود يىح |محمود ح لمنصوره|هندستـــ 

354|27 ى|ء ح|ء عل|عىلي فظ حسي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3258o5 هيم|بــــر|نسمتـــ خليل فهىمي  هره|لق|بــــ |د|

6436|3 ده محمد|عبــــ|م |محمد س زيق |لزق|تـــمريض 

842652 وي|ل محمد عش|ء جل|عل ن|هندستـــ أسو

33|24| ي
بــــوسيد|بــــر محمد محمد |ج| دئى |بــــ بــــنه|د|

696664 ح|لفتـــ|حمد محمود عبــــد |جر |ه ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

5|3527 ن حمد|لد عطيه سلط|حمد خ| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

85962o |نطون تـــوم|هر |نطون م| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2864o| م|لرحيم تـــه|طف عبــــد|مصطفى ع ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

257399 صور|ل|رك |يه محمد مبــــ| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3|||o يمن منصور محمد|منى  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

8|2358 مي محمد|جد شلق|مي م|شلق ي|بــــ |د|
|لمنى

|39728 ه محمد نصىح عبــــد | |لش|مي 
ى
ق ى شمس|د| بــــ عي 

28|3|| لرحمن صديق|بــــ عبــــد|لتـــو|حمد عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7|84o وق  ل سعيد|لع|حمد عبــــد |رسر لفيوم|تـــربــــيتـــ 

9o|529 ن |يوسف محمود محمود حس ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|44889 مد|ن ح|ميمه سعيد زيد| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3395|5 لد|لمنعم حلىمي يوسف خ|ء عبــــد|فد |تـــربــــيتـــ بــــنه

7o46| حمد جبــــريل محمود|لهدى |نور تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

493o78 نجيبــــ رشدى عبــــيد محمد محمود بــــ دمنهور|د|

9|733| لحميد  |لدين عبــــد|زم محمد قطبــــ |ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|52866 حمد محمد|لرحمن |طف عبــــد |ندى ع تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

9|2942 حمد محمود محمد |محمد  ج|حقوق سوه

7o4|69 حمد|هلل سيد |محمود يحن  عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

6|7o62 ج|لم|مد |ء محمد ح|شيم ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

43|87| زي|لعزيز غ|محمد صديق عبــــد |علوم طنط
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678578 ل|لغنى محمد مش|د عبــــد |محمد عم لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

227488 ى عويس شح تـــ|محمد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

|6624| مح نبــــيل صبــــىح شفيق|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8259|4 ين حسن محمد رض |رسر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4o48o4 لمجيد صقر|لحميد عبــــد|ل عبــــد|وليد كم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

483576 لرحيم محمد حسن|ر حسن عبــــد |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45843| لبــــسطويس|ء فريد محمد فريد |إرس لمنصوره|حقوق 

48559o لحسن موىس|بــــو|رص مسعد |ريج ن| سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

424975 ل|لسيد |لسيد |ل مفيد |مؤمن جم ى وي|لميى سكندريه|ل|صيدله 

235574 عىل سعيد محمد عىل عىل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

78o|33 لحميد|لعزيز عبــــد|رحمه محمد عبــــد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

428889 |ن مل|لرحيم رمض|لرحمن مدحتـــ عبــــد |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5425o8 لعزيز محمد يوسف|بــــرين عبــــد |ص ره دمنهور|تـــج

278364 وى|لفرم|بــــر |ن محمد ص|يوسف شعبــــ |ره بــــنه|تـــج

5|945 س طه|شهد طه عبــــ علوم بــــنى سويف

25o646 ئى|لشنو|منى مصطفى يوسف  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

688833 حمد|حد |لو|دل محمد عبــــد |محمد ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

27o985 |لبــــ|لسيد عبــــد|حمد |لسيد |منيه |
ى
ق |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

633o53 ج|بــــو رسيع محمد حج|ء عنتـــر |شيم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

76o838 ي
زق|لر|وليد هنيدى عبــــد | دئى |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|

ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

63o475 ر عرفه عطيه|لستـــ|يوسف عرفه عبــــد  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

26975o ن|لم عتـــم|محمد مسعد محمد س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

47969| وى|وى عىل شعر|محمد عمر شعر سكندريه|ل|هندستـــ 

6|8449 بــــىل|لغر|مجد محمد فتـــىحي |ء |عل لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

4329|7 ه مدحتـــ | هيم غنيم|بــــر|مي  |ره طنط|تـــج

546762 لزير|ع |ح عىل رف|لفتـــ|عىل عبــــد بــــ دمنهور|د|

|22493 يف يف محمد محمد رسر سهيله رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|9373 نور فهيم|جد |م| ر|كل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

42o46o تـــ نج مد يوسف|ح محمد ح|سمي  لمنصوره|حقوق 
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344499 ى|بــــر|حمد |بــــ |شه هيم حسي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

78759o ى|محمد ي رس محمود حسني  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|7o5o2 ى|لسيد |محمد خلف  مي  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

853937 د|دل يوسف عي|ركو ع|م ي|بــــ |د|
|لمنى

635o27 دريس|بــــو|لرحمن عىل |محمد عبــــد | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

25|528 لعليم|لبــــكرى عبــــد|م محمد |محمد س تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

367446 ن|لمعبــــود محمد سليم|حمد عبــــد|رحمتـــ  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4o85o2 حون|بــــوط|هيم |بــــر|محمد | محمد رض |بــــ طنط|د|

3|72|7 حمد|لمجيد |حمد عبــــد|سلىم  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

3595|o عطيه| وجدى بــــسط| يف| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

5|727 ه محمد صل| ح عىلي|مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

355594 لعليم يوسف|هدير مجدي عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

54o|96 ي|لفتـــي|حمد عىل |لرحمن سعد |عبــــد 
ئى بــــ دمنهور|د|

825675 ى سيد عبــــد|مبــــ لجليل|رك حسي  دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

864446 هيم|بــــر|حمد |حمد محمود | ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

8o9227 ي ج|ء عبــــد|شيم
بــــر|لمنعم حينى ي|ضتـــ |علوم ري

|لمنى

3||o|5 ن|هيم محمد عن|بــــر|د |حمد عم| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

637748 محمد مصطفى| طف محمد زكري|خلود ع زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

48863 حمد|دل نعيم |طمه ع|ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

836682 جرجس فتـــىحي يوسف| رين|م دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

5o6499 هلل|يه سيد محمد حسن عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|8422 ء عمر صديق مصطفى |سم| سيوط|بــــ |د|

64799| رص|لسيد جميل خليل ن|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

634oo9 لكريم محمد|لسيد عبــــد |حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

6475o9 ى حبــــيبــــ|سم| ء محمد عىل عىل حسي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8||92o ده فوزي محمد|د حم|جه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

683|44 ن وى عقل|لص|سط |لبــــ|يشى عبــــد | مي  لمنصوره|حقوق 

693556 بــــو سمره جمعه|لرحيم |وجدى محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|
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8||638 سعد|يز جرجس |ف| ريموند ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

326369 مل عبــــدربــــه محمد|ندى ش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

755693 لسيد محمد|ن |محمد سليم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

23|93| ر|لنج|ضى محمد |لر|ر عبــــد|لغف|عمر عبــــد هره|لق|هندستـــ 

|4853| ح|لفتـــ|كرم سيد عبــــد |يدى |ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

786829 ى عجل|جوده  ى جوده حسي  ن|مي  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5368|3 لرحمن|لسيد عبــــد|لسيد عىلي | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

344628 ى عبــــد|ندى حس در|لق|ح عبــــد|لفتـــ|ني  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

275245 ي
هيم عىل|بــــر|مد |سعيد ح| دئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

346564 ئى محمد محمد|م ورد|نىه س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

43|758 مد عكر|م عمر ح|سل| | تـــمريض طنط

327o55 لمنعم سيد|هدير محمد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

|44o54  جنيدى طلبــــه|لبــــ|حبــــيبــــه محمد عبــــد 
ى
ق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

372539 ى خلف|ح ق|رتـــ صل|س بــــيل حسي  ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

52|728 لنظي  محمد|ئى حسن عبــــد |أم لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

6o|396 لنجوم|هلل |هلل نبــــيل فتـــح |فتـــح  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

495|5o محمد نبــــيل محمد محمود بــــ دمنهور|د|

6o6763 لصعيدى|لسيد حبــــيبــــ |لرؤف |محمد عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

42669 مر|كر عىل سيد ع|مصطفى عىل ش ى شمس|زر عه عي 

642822 زى|ن محمود محمد محمود حج|نوره | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5|736| رى|لهو|لد يوسف |ر خ|من ره دمنهور|تـــج

9|749o ه  |لل|طمه محمد مصطفى عبــــد|ف سيوط|بــــ |د|

273373 وى عىل|رص دندر|لن|ندى عبــــد لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

|35829 لسيد|هلل محسن حسن |منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

647227 نس محمد حسن|دل |حمد ع| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o5856 لكريم|زينبــــ محمود محمد عبــــد ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

265587 نـيـن مـحـمـد|محمد سعيد محمد حسـ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

46849 وى|لمنعم مك|ئشه عىل عبــــد |ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

52279 سمي  محفوظ عىل| رن لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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487o62 حمد|لسيد |بــــر |لسيد ص|مصطفى  سكندريه|ل|ره |تـــج

77774o وى|لبــــرم|طه محمد طه يونس  زيق|لزق|طبــــ 

9234| حمد جميل|حمد سيد | لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|34453 ي
لمعبــــود عبــــود|محمود عبــــد | دئى ى شمس|تـــج ره عي 

5|8o28 ي|ر
هيم  قطبــــ حشيش|بــــر|محمد | ئى سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|2o25| لسعد|بــــو|م شفيق |دى هش|ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

358963 لرحمن|م محمد عبــــد|هبــــه عص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7857|| ن|دى محمد سليم|له|يد عبــــد |ز ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

635738 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|يه حسن | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

24o875 د فوزى محمد|ء عم|عل ى شمس|تـــج ره عي 

|498|4 محمود فريد محمود هريدى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

648o87 حمد حسينى|لمعىط |محمود عبــــد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

375o74 هيم|بــــر|دل محمد |حمد ع| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

479o65 ف |د عبــــد |محمد عمرو فؤ لدين|لحميد رسر سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

369896 مر|لسيد ع|دتـــ محمد |لرحمن حم|عبــــد |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

5o4764 دو|دل محمد ج|جر ع|ه تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

7732o5 ر|لسيد محمد مختـــ|محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

6978|o لسيد كشك |ل |ندى ممدوح محمد كم لمنصوره|ره |تـــج

25o287 لمنعم حسن|لسيد عبــــد |ء محمد |رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

777|o9 ل|تـــه هل|بــــر شح|مح ص|حمد س| لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

3|9o57 لفضيل|لمجيد عبــــد|ن سعيد عبــــد|يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6286|7 ل محمد مصطفى|عمرو عربــــى كم زيق|لزق|بــــ |د|

32332o مد محمود محمد|ه ح|بــــ ى شمس|تـــج ره عي 

2o462 لحليم|لحليم عبــــد|حمد عبــــد|عمرو  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

526587 ي عزيز بــــطرس
ى
ريمون قدري شوق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

837|57 ي طنط|ط
وي|رق محمد تـــفى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

33o356 مه|متـــول سل| تـــفى زكري |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

9|7426 بــــر فرغىل |مريم حسن ص ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

878877 حمد |تـــه |ح شح|م صل|مر سيوط|تـــربــــيتـــ 
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6|75|2 ى شعيبــــ |م حمد فرج|لسيد |دلي  ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

6629| ن|ضى رضو|محمد صبــــرى م ن|حقوق حلو

5|7482 تـــ مهدى محمود عىل شتـــ |مني  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

268225 لقطبــــ عىل شعيبــــ|محمد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

845|83 حمد|هر فتـــىحي |منه ط| ن|سو|بــــ |د|

8|4743 ء عىلي محمد سيد|شيم ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

6oo646 ر|لفق|هلل ذو |لرحمن مجدى عبــــد |عبــــد  |ره طنط|تـــج

36||45  عىل خف|لش|ج عبــــد|محمد حج
ى
جتـــ|ق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o87|6 ء محمد فرج محمد فرج|رس| |بــــ طنط|د|

487924 هلل|هلل محمد محمد عبــــد|عىل عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

7o53|  |لر|ء عبــــد |سم|
ى
هيم|بــــر|زق دسوق لفيوم|تـــربــــيتـــ 

2439|5 ف مصطفى حسبــــ |ن |نوره هلل|رسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

846668 ي حسن |مر
ي|م محمد مصطفى

وىسر ن|هندستـــ أسو

6236o2 بــــينى مج|لوليه يشى  هدعىل|لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

786889 هلل|حمد عبــــد|م محمود محمد |ريه ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|22o94 ن|فظ محمد عىل سلط|لدين ح|نور  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|65|4| ي
لحميد|فتـــىحي محمود عبــــد | دئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9o599o لمجد |بــــو|يمن محمد |محمد  ج|علوم سوه

865465 ف معبــــد|زينبــــ  حمد|رسر ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

7822|6 حمد محمد|ء سمي  |ول تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

477|39 لمجيد|عمر محمد رجبــــ محمد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

552|4 لرحمن|ن قرئى سيد عبــــد |يم| بــــ بــــنى سويف|د|

832o|3 م فخري مهدي عىلي|ريه دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

425528 لجوهرى|حمد |ء محمد خميس سيد |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

524o57 بــــ ربــــيع|لتـــو|آيتـــ محمد أحمد عبــــد  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

356954 ي محمد|نه ل رجبــــ بــــحي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|3294 ره|لد محمد فوزى عطيه رسر|حمد خ| |صيدله طنط

642584 لحسيبــــ عنتـــر فتـــوح|حمد عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|33756 حمد|لعزيز |ل عبــــد |محمد جم ى شمس|تـــج ره عي 

|43379 م|م|لمنعم |لدين عبــــد |ء |ن عل|حن ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 
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248353 ح محمد محمد سليم|روضه صل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3697|8 د محمد|ن عو|حمد رمض|ء |شيم لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

7|7o|5 لعدل|در |لق|در محمد عبــــد |لق|فوزى عبــــد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4799| مي |ل|ح |حمد عطيه صل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|2845 مل رجبــــ|ن ك|يوسف رمض |ره بــــنه|تـــج

||6895 وس|نوئيل تـــوفيق يوسف تـــ|مريم عم ورصى هره|لق|حقوق 

877225 ن  |رص بــــدر حمد|لن|م عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

2|7o32 ى وجدى كم|ي ل سيف بــــرسوم|سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

547oo2 رص سعيد محمد حنفى|محمد ن دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

9o9646 لرحمن محمد |يه محمد عبــــد| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

776676 در محمد|لق|هر محمود عبــــد |م م زيق|لزق|بــــ |د|

24o93o محمد حسن محمد عبــــده عىل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2727| عيل|سم|لسيد |محمد | ر|ي ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

6o7345 هلل|وى عبــــد|لبــــدر|وى |لبــــدر|ن |رو ي صىح طنط
|معهد فنى

87o955 هلل|محمد عوض | در زكري|ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

249225 لغريبــــ|لد محمد حفى |خ| ند|ر |ن طنط|سن|طبــــ 

2|2254 ل|لدين سعد زغلول محمود غ|ء|يحن  عل ى شمس علوم عي 

632339 ف شعبــــ|هند  لحميد|ن عبــــد|رسر زيق|لزق|علوم 

75688|  محمد محمد محمد خضي 
مصطفى لمنصوره|حقوق 

4894o5 ي  ى خي  لسيد محمد|نرمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3o738 بــــ سيد|لوه|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6772o9 لسعيد محمد محمد عمرو|لرحمن |عبــــد  لمنصوره|علوم 

2866| حمد|لحليم |ل عبــــد |لرحمن كم|عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

68|85o ل|لع|هلل عبــــد |مه عبــــد |س|ج  |ن لمنصوره|بــــ |د|

825374 ن طه محمد طه|يم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

9o7o57 لرحمن محمد |حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

343o|2 د محمد|لرحمن عو|حسنى عبــــد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

23658 محمد عبــــده عىل محمد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|522o| ل سطوج|لع|مروه محمود عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

239586 وي محمد|لمعد|مح |منه س هره|لق|عه |زر

6o3768 يز محمد حموده|محمد ف ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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6oo394 ء عىل حسن|بــــسمه عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9o8|64 هلل  |د |دور ج|سعد |نىح  | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

228896 محمد| لد زكري|نم خ|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3865 بــــو سنتـــ|لد طه |بــــ خ|مه هره|لق|ره |تـــج

366|27 در سعد عىل|فرح ن ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

78|45 ى لد محمد عفيفى|خ| لي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

865344 حمد عىلي|ج |عىلي حج دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|4266 هلل|م حمد|ء تـــم|محمد عل هره|لق|ره |تـــج

456268 ى نجم|ل| ء مصطفى فتـــىح حسي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|3554 هيم محمد جويىل|بــــر|هلل |ل عبــــد|جم |ره طنط|تـــج

368825 حد|لو|دتـــ محمود محمد عبــــد|مي |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

534384 |لش|مصطفى محمود مصطفى عبــــد 
ى
ق |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8356o| لسيد عىلي سعيد|له عبــــد|ه ي صىح سوه
ج|معهد فنى

64556o يف رحيم محمد محمد سيد رسر |حقوق طنط

678254 ى محمد  ر|لنج|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|نيفي  لمنصوره|علوم 

9o3|85 ن مجلع |ئيل نظىم سليم|مهر ي صىح سوه
ج|معهد فنى

444997 بــــوشعيشع|هيم محمد |بــــر|محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

77o234 لسيد حفنى حسن|ح |لسيد صل| زيق|لزق|علوم 

642o59 وي|لص|بــــودريس |حمد |ء |رج ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|475o5 لعزيز|ل تـــوفيق عبــــد |زن جل|م |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

226568 لربــــ|د |حمد محمد ج|محمد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6|227o لكريدى|لسيد |ج |كريم رس تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6|45|o لغنى|لعظيم محمد عبــــد|م عبــــد|س| ند |ره طنط|تـــج

||69|3 ى|ريز ه|م ي مي 
تـــوفيق| ئى تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

522362 ه ع| ن محمود|دل محمد سليم|مي  ريتـــ|لنوبــــ|تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
 ج دمنهور

|5|978 لبــــهنس بــــدره|لمرىس |حمد |ء |رس| هره|لق|ره |تـــج

32o5|3 ف |متـــ |س| دى|له|لسيد عبــــد|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

479442 هيم|بــــر|هلل |ض رزق |بــــيشوى نجيبــــ ري |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد
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867267 ى|م ن موىسي|بــــهيج سمع| رتـــي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

7738o| مه عىل محمود فوده|س|عىل  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

765522 ص|لقف|ر |لمنعم مختـــ|لد محمد عبــــد |خ هندستـــ بــــور سعيد

|4|7|| ي|لر|ل محمد عبــــد |محمد جم
ضى د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

4395|8 ى|صبــــرى محمد نسيم ش| رن هي  لشيخ|علوم كفر 

496o87 ي خ
ه مصطفى لدين محمد|ل |لد جم|أمي  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|36249 هيم محمد|بــــر|ء |ء عل|ل| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

63267 هيم|بــــر|د |حمد محسن فؤ| طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

434593 يف | رش لجدى|محمود رسر ي صىح طنط
|معهد فنى

44|874 ل|ن رزق يونس مرصي هل|نوره لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6oo639 ض|هيم محمود عو|بــــر|هيم |بــــر|م |حس |صيدله طنط

892837 لرحيم حسن |عبــــد| م عط|حس ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

5o7835 هلل محمود فوزى محمد|منتـــ إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

28o8o2 لرحيم|لدين عبــــد|ل |لح جم|محمد ص  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

43|64o يد|محمد مصطفى محمد قنديل ز |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

64o523 |هيم |بــــر|حمد محمد |لسيد |لرحمن |عبــــد 
لعجىم

زيق|لزق|ره |تـــج

62|o42 ز جمعه|لبــــ|يمن |جر |ه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

536453 ي
نم|لمجيد عىل غ|حمد محمد عبــــد | |دئى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

635842 هيم|بــــر|ن |هيم رمض|بــــر| |دين زيق|لزق|بــــ |د|

9|9947 حمد محمد مرىس  |هيثــــم حمدى  ج|هندستـــ سوه

323284 ف عري| |مونيك سكندر|ن |رسر تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

4o2425 هيم عبــــده عبــــده محمد|بــــر|مروتـــ  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

4|6738 لبــــسيوئى|ل محمد |ء جم|شيم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|48888 ي
يمن صبــــرى محمد فرج| |دئى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

479757 هيم|بــــر|لسيد |لسيد محمد |يوسف  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

62989|  عبــــد |محمد رفعتـــ 
ى
لعزيز|لسيد شوق زيق|لزق|بــــ |د|

5o7o22 ى محمود سعد  د|لجو|حمد عبــــد |حني  سكندريه|ل|علوم 

67534o لديبــــ|هيم |بــــر|رق محمود عىل |د ط|زي لشيخ|ره كفر |تـــج
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426524 حمد|لحكيم محمد |ء عبــــد |آل سكندريه|ل|ره |تـــج

688958 يد|لسعد ز|بــــو |ر |لغف|لسعد عبــــد |بــــو |محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4o3|27 ن|لسيد سليم|ن تـــوفيق |حمد شعبــــ| إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

238o8o هلل محمد|ن عبــــد|د شعبــــ|جه ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

9|8228  تـــوفيق |مورين 
ى
يمن صدق سيوط|ره |تـــج

2|8524 سل|لبــــ|حمد سعد زغلول عيس |كريم  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76o258 لنعيم ربــــيع|رس ربــــيع عبــــد|ف ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

8||o43 ي ص|لسيد ن|محمد  لح|ج  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

5o232o رى|نص|ل|لرحيم |لرحيم محمد عبــــد |زم عبــــد |ح سكندريه|ل|حقوق 

4324|9 بــــو سمره|هيم |بــــر|ريم محمد  |صيدله طنط

254374 نم|بــــو غ|ء سعيد سند |رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

548o67 محمد مجدى حسن محمد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35|358 تـــ محمود عبــــد| در|لق|ىط عبــــد|لع|مي  ى شمس علوم عي 

8395| لعظيم|س عبــــد|لحبــــ|هلل حسن |عبــــد ن|حقوق حلو

8o8|28 حمد محمد|ن |ء سليم|دع ي|بــــ |د|
|لمنى

269795 لق|لخ|هر محمد عبــــد|مصطفى م ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

775268 حمد عرفتـــ عىل|ئل |حمد و| مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|5o29 ر فولي فنجري محمد|زه| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

822o|8 ي محمود محمد
زينبــــ حنفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

334|2 بــــ|لوه|هيم عىل عبــــد |بــــر|حمد |س |ين| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

848527 لعزيز خليل محمد|ره عبــــد|س ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

885|9o حد جمعه |لو|حمد عبــــد|ئى |م| سيوط|بــــ |د|

3|8793 م حسن|ء حسن هم|رس| ى شمس|تـــج ره عي 

3||78o ص|لرص|دل حسن |دل حسن ع|ع ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

226854 هيم خليل|بــــر|حمد |محمد يشى  هره|لق|هندستـــ 

55o49 دق|سلسبــــيل رجبــــ حسن ص ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

48o7o8 ري|بــــي|ل|حمد محمد |طمتـــ |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|978o ل فهىم حفنى|ندى جم ى شمس|زر عه عي 
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353o22 م كريم صديق|بــــ س|يه| |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

352o9o لدين حميد سيد|ء |هلل عل|منتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o362| ن|سط فوده عىل شوم|لبــــ|حمد عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

286|46 هيم خليل محمد|بــــر|هلل رجبــــ |عبــــد ى شمس|زر عه عي 

2|47|5 حسن حسنى فريد| ملك محمد رض ن|فنون جميله فنون حلو

7||532 لسعيد دويبــــ|هد |لسعيد مج|حمد | لمنصوره|طبــــ 

6|746o ى ممدوح فتـــىحي س|ي ن|لم|سمي  ره بــــور سعيد|تـــج

32542 ل|لش|هلل محمد عىلي محمود|عبــــد  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

83o|25 للطيف|حمد عبــــد|زينبــــ محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

687587 لسيد|ن سند |حمد رمض| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4256o4 هيم|بــــر|دم |لصبــــور |هيم عبــــد |بــــر|م |كر| ط|بــــ دمي|د|

526556 ى وى|لكفر|ض |نبــــيل عبــــده ري| مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

5o7o98 ن لمجيد هيبــــه|س عبــــد |عيل عبــــ|سم| |مي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

92o232 ن   | |مي 
ى
يمن فوزى شوق ج|علوم سوه

444332 هيم عبــــد ربــــه|بــــر|هر |طمه ط|ف سكندريه|ل|حقوق 

335|54 ي سعيد عبــــد|طمتـــ ه|ف
لق|لخ|ئى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

48o899 يف  حمد عىل|مريم عىل رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2227o8 لم|هيم س|بــــر|محمد | يدى رض|ه كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

33489| ح محمد|لفتـــ|هر عبــــد|طمتـــ م|ف |حقوق بــــنه

3224o7 رص سيد زىك|بــــسملتـــ ن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

685675 ه عوض | هيم حسن|بــــر|هيم |بــــر|مي  لمنصوره|بــــ |د|

6o497| |ن|ح مول|لفتـــ|د عبــــد |هلل عم|منتـــ  |طبــــ طنط

4o875| هيم|بــــر|ش عمر |لدمرد|دل |ن ع|نوره |ره طنط|تـــج

5||747 لدين|لسيد سعد |ن محمد |محمد رمض ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6o|3o3 وى|لرشد|لسيد |ق متـــول محمد |شو| |بــــ طنط|د|

8|7537 هيم|بــــر|هيم مرصي خلف |بــــر| ره بــــنى سويف|تـــج

5|354| وى|لص|ن عىل |ل رمض|بــــل سكندريه|ل|حقوق 

856o35 هلل|هلل محمد عبــــد|بــــ عبــــد|يه| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

697595 هلل|بــــ |سهيله سعد محمد ج لمنصوره|طبــــ 

42894o |لعل|بــــو|ئى |لقوى علو|لسيد عبــــد|ئى |م| |تـــربــــيتـــ طنط
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|2793o سيىل بــــرسوم|صح بــــ|نتـــ ن|دمي سيه|نوعيتـــ عبــــ

896494 ه  |لل|ن عبــــد|لد رمض|خ| دين صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

6o272 لرحمن|لعليم عبــــد |ر عيد عبــــد |من بــــ بــــنى سويف|د|

45o6o5 غو|لسعيد عىل بــــغ|لد |محمد خ ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

84582| ي 
لسيد محمد|حمد |يوسف مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

25o|86 ى|لنبــــى حس|حمد محمد عبــــد |ن |يم| ني  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

492o24 حمد|حمد محمد |نشوى رجبــــ  سكندريه|ل|ره |تـــج

4|7426 ى قنديل|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|عبــــد بــــ حسي  لشيخ|بــــ كفر |د|

3|o98 ى|رق |سهيله ط حمد حسي  هره|لق|حقوق 

7||595 لحليم|حمد محمد محمد عبــــد |محمد  زيق|لزق|عه |زر

2592|6 وق صبــــىح محمود  هيم|بــــر|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|25|64 لفى|ل|حمد محمد عمرو مصطفى | ى شمس هندستـــ عي 

9o85|| ف وصفى عدل |ن |نوره رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

64o46o عر|لش|لسيد محمد |لسيد محمد |حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24256| محمد زينهم محمود عىل عوض ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

83|993 حمد|لمحفوظ |حمد عبــــد|يه | دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

622|48 ج|لح أحمد سعد فر|حمد ص| لمنصوره|هندستـــ 

897792 بــــوزيد |يدى منصور خليفه |ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

29o29 حمد|لدين سيد |زن ممدوح مىحي |م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|63o8 ي
ي قلينى

بــــيشوي يوسف جوئى ي|بــــ |د|
|لمنى

|39|67 ئى بــــخيتـــ لطيف|نس ه|ن ى شمس|د| بــــ عي 

754254 ى محمود|هلل محمد |منه  مي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

4|o824 |هيم |بــــر|ح |روضه صل
ى
لدسوق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

|58|49 ى محمد محمد |ندى  ر|لزه|حمد حسني  ى شمس|د| بــــ عي 

325637 حمد|ن سيد عىل |رو هره|لق|بــــ |د|

343632 لسميع عطيه|هيم عبــــد|بــــر|محمد | ند ى شمس طبــــ عي 

2698o| د|لد يوسف حم|يوسف خ ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

287o83 لسيد|ل |لسيد كم|ل |كم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

694632 ن|لعظيم رضو|ر فرج عبــــد |لغف|سعديه عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2|6|6| |مح عطيه عط|روجيه س ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 
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256697 ح محمد أبــــو حطبــــ|ده صل|مي تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|44|65 دريس|ن محمد عىل |نور هره|لق|بــــ |د|

845o3 لعظيم محمد|محمد حمدي عبــــد ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

74465 حمد|حمد سيد |لسيد |سحر  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

48652 ج|م عطيه عطوه فر|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8oo49 ود|مر محمد زىك مه|ء ع|شيم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o9|o5 لديبــــ|عمر فتـــىح محروس محمد  ره دمنهور|تـــج

644645 هيم عمر|بــــر|حمد |هر |عمر ط ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

62o684 لعيوىط|لسميع |ء عبــــده عبــــد|هن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

268767 زق|لر|نغم نبــــيل عىل عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4886oo لمجيد|ىطي عبــــد |لع|حمد سعيد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|64863 ي|لو|لنبــــي عبــــد |طمه عبــــد |ف
ى
حد دسوق ن|تـــربــــيتـــ حلو

5|75|2 ن|د سعف|لجو|هند محمد محروس عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7765|3 ى ق|نجوى فوزى محمود غنيم حس دوس|ني  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

535854 لسيد بــــسيوئى|لنبــــى |لسيد عبــــد|ء محمد |رس| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5o9582 ن|لطح|لكبــــي  أحمد |أحمد محمد محمد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

68oo45 لنبــــى محمد|وى عبــــد |لغربــــ|ح |ره صل|س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

373799 زق|لر|ه حمدى محمد عبــــد|جي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8o55|2 ى شفيق عطيه فهىمي نرمي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

9o8|2| حمد  |لدين |نشوى محمد عز  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4o7986 حمد عىل مبــــروك| |يش عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

54567| حمد|حد عىل |لو|لبــــدرى عبــــد |م |حس لمنصوره|حقوق 

||96o7 دى|له|غبــــ عبــــد |دى ر|له|حمد عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

69562| رى|د رس|ل ج|د بــــل|لجو|حمد عبــــد | ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

8o7994 ي عىلي |لقذ|يمنه معمر 
ى
عيل|سم|ق ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

36o76o وق حسن محمود عبــــد مر|لسميع ع|رسر |نوعيتـــ بــــنه

7|6|38 ي|ر
لعزيز محمد|محمود عبــــد | ئى لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

788o47 مد|محمد حسن محمد محمد ح زيق|لزق|حقوق 
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79942 محمد مصطفى محمد سعيد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

96o95 تـــ صبــــىح  شم|حمد ه|ني  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

|68377 حمد وحيد فوزى مصطفى| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|52522 تـــ|لفتـــوح بــــرك|بــــو |تـــ |محمود بــــرك سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

|59642 لمقصود|لسيد عبــــد |مه |حبــــيبــــتـــ سل عه مشتـــهر|زر

76947o نم طلبــــ|ريم عوض غ ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

283|97 ي|حمد |لسيد |م حسنى |حس
بــــينى لشر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

3586|5 نور حسن|لسيد |م مني   ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|662o ص|لقص|هيم |بــــر|حمد رجبــــ عيد | لشيخ|نوعيتـــ كفر 

27o3|6 ف عبــــد|مه |س| لمليىح |ح |لفتـــ|رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

77449 ن|مد سيد رضو|رص ح|حمد ن| |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|32693 م|لسل|هر محمد عبــــد |م| رن ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

635733 ل|لع|ل محمد عبــــد|لع|ء عبــــد|وف زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

449673 لدين|سعد مسعد سعد علم  |هندستـــ طنط

3538|9 هيم|بــــر|قرئى | ن رض|مرو رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

2|977 مل|حمد ك|حمدى | نور هره|لق|بــــ |د|

64289 مد|حمد طه ح|تـــ |جي طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

695789 هلل جلجيله|حمد فتـــح |لعزيز |رضوى عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

69o497 هيم محمد|بــــر|مه |س|ن |يم| لمنصوره|بــــ |د|

447583 لشيىمي|مه أحمد محمود |س|ره |س سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

856|4 لنبــــى|وى عبــــد|دى طح|طمه ن|ف لفيوم|ضتـــ |علوم ري

3o76o لسيد|هيم |بــــر|دل |ن عىل ع|نوره دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

893257 ى عبــــد|لح|مروه عبــــد فظ |لح|فظ حسي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

23||79 ن|لموجود رشو|عمر محمد عبــــد ن|طبــــ حلو

643o6o لرحمن|ىط عبــــد |لع|هلل محمد عبــــد |منه  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

27o263 ف |مصطفى  د|لجو|لسيد عبــــد|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3||773 لمنعم|حمد محمد سعيد محمد عبــــد| ى شمس حقوق عي 

282588 م محمد حسن حسن كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

82o6|| ديوس|قل|ق |بــــطرس موريد صد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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57623 ى |ه حمد محمود|جر حسي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8o|634 هلل|حمد عبــــد|هيثــــم رشدي  ي|علوم 
|لمنى

43|6|| ى ص لح|محمد حسن حسي  |ره طنط|تـــج

268o69 لدين|م |حمد حس|حمد حنفى | ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

82oo|3 سعد جندي|ن منصف |نور تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

75o697 حمد مدبــــول|مه |س|ن |نوره عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

242284 حمد|هند مسعد عىل  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

684632 هيم|بــــر|وى |لطلح|لسيد |بــــسمه محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

835387 حمد محمد محمود|ن |نوره دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

4|5854 حمد|بــــو |لسيد |حمد |لسعيد |ء |شيم معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

22o2o يد|بــــو |بــــ سيد |يه|سلىم  ى لي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

78o699 ف عبــــد |خلود  يم بــــيوم|لد|هلل عبــــد |رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

322727 د قلتـــه|فؤ| حن| رين|م ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

63o779 لسيد مصطفى عبــــيه|لسيد |محمود محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

439o|o يم عبــــده ونس|لد|لسعيد عبــــد |هلل |عبــــد لشيخ|علوم كفر 

684|89 |لعل|بــــو |د |لجو|لحميد عبــــد |عمر محمد عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

427582 لففى|حمد |ن |حمد محمود سليم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4o8oo9 وي|لشه|مر |ح ع|لفتـــ|سندس محمد عبــــد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

768|2 ض|حمد ري|يوسف عمرو  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

5o97| زق عويس|لر|در عبــــد |لق|حمد عبــــد | ره بــــنى سويف|تـــج

855245 ى ع شور عىلي محمد|حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

29|59 حمد|حمد حسن |يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

493866 رس|بــــو ح|سعيد مدحتـــ فكرى عبــــده  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5|7||6 ف |جر |ه بــــد|لسيد ع|رسر تـــمريض دمنهور

8579o5 هلل|د محمد عبــــد|سلىمي عم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

246928 بــــوشعلتـــ|لسيد |بــــر |حمد ج| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

63|o|6 وى|لص|وى |لسيد قمح|سلىم  زيق|لزق|ره |تـــج

65oo3 ه محمود سيد عبــــد | د|لجو|مي  لفيوم|صيدلتـــ 

26692| ر عمريه|لغف|مه عبــــد|س|سمر  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 
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876979 ل  |لع|شم عبــــد|سندس سيد ه سيوط|تـــمريض 

|2497| دي|له|م محفوظ عبــــد |لرحمن عص|عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

52375 حمد زغلول مؤمن|تـــسنيم  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

278252 لرحمن عمره|طف عبــــد|محمد ع |ره طنط|تـــج

437574 ل|هيم مرس|ل إبــــر|محمود جم لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

2672o| مني  تـــوفيق محمد نرص| نور شمون|نوعيتـــ 

6|2534 لمنعم متـــول حسن|هبــــه صبــــىح عبــــد ى شمس| لسن عي 

9o2563 ى عىل عبــــد|ي للطيف عىل |سمي  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

|5|7oo ى ي|ي رس محمد محمد مليىح |سمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6|26|5 ق|حمد |ء ممدوح محمد |سم| وى|لشر |ن طنط|سن|طبــــ 

225884 ف مصطفى محمد ج|مصطفى  د|رسر كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

629279 حمد غنيم|محمد سعيد محمد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

864828 ن|لحسن فرح|بــــو|لسيد |مه |س| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

45|542 ي|لكيل|ح سعيد |ستـــفتـــ|سعيد 
ئى لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

5||o48 دى|له|هر عبــــد |ء عيس ط|عل عه دمنهور|زر

352628 لليل|بــــو |حمد |لدين |م |حمد محمد عص| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

23578 حمد محمود|يوسف محمود  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

69383o حمد محمد منصور|مه |س|ده |غ لمنصوره|طبــــ 

63|5o3 لسيد|لمجيد |لسيد عبــــد |ء |سم| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|34556 ن|روق سليم|ء محمد ف|ل| ى شمس|د| بــــ عي 

79|443 ج|م سعيد زىك فر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

783o4 ه فتـــىح لطفى عبــــد  لمجيد|ني  هره|لق|بــــ |د|

3|2676 محمد محمود عفيفى عطيتـــ سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

479929 حمد|دى |لن|لسعيد |حمد | |شذ سكندريه|ل|بــــ |د|

|4479o دل لبــــيبــــ بــــولس|ع| نور عه مشتـــهر|زر

5o9364 هيم|بــــر|حمد حسن |لرحمن محمد |عبــــد  بــــ دمنهور|د|

|5o68| محمود بــــشي  محمد بــــشي  هره|لق|علوم 

476542 يوسف محمود بــــهجتـــ محمود تـــوفيق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

922|27 لسيد محمود |لعزيز محمد |عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

769324 تـــم سعيد سلىم عوده|ح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 
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34485o بــــوليله|هلل عدوى |د عبــــد|مريم عم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

563o9 حمد عمر محمد محمود| ره بــــنى سويف|تـــج

6o379 لنبــــى بــــكرى سيد|مصطفى عبــــد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

842323 حمد|ىطي |لع|لنبــــي عبــــد|طمه عبــــد|ف دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

6339|5 رك|مبــــ|مه |ء سل|معتـــز عل زيق|لزق|ره |تـــج

|23763 هيم|بــــر|لد خليل |عمر خ هره|لق|حقوق 

3||396 ى عبــــد|حبــــيبــــتـــ  حمد حسن|لمجيد |مي  ى شمس حقوق عي 

39897 لنبــــى|حمد سيد عبــــد|ر |من تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8486o2 ى عبــــد|ي ى|سمي  لحكم يسن حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

42443 مه سعيد بــــيوم|س|سعيد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5o4664 مد|ندى نرص مصطفى ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|492 مل طه|حمد ك|د |جه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

338579 حمد|ح |لفتـــ|ء صبــــىح محمد عبــــد|سم| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

877974 ف عبــــد|ر |من لمنعم عىل  |رسر سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

4776o9  نصي |ع| رن
دل محمد فريد مصطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

677392 لنبــــى صهيون|لسعيد عبــــد |صم محمود |ع ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

72|47 لعليم|ج عبــــد|رس فر|ي| ند لفيوم|بــــ |د|

5o9375 لرحيم محسبــــ|لسيد عىل عبــــد|محمد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

66482 ى عبــــد|ي لرحمن|ن عبــــد|هلل شعبــــ|سمي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|8392 ز|لبــــ|هيم |بــــر|لسيد |محمد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

85|35| ر|مل عم|مروه طلعتـــ ك سيوط|ره |تـــج

482729 لرحمن محمد|فظ مرىس عبــــد |هلل ح|منتـــ  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

774o|o لسعيد|ن |دل حمد|خلود ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4466|4 ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر عيل|عيل عىل حسن إسم|سم|محمد 

355o69 تـــ محمود محمد | هيم|بــــر|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

63o78 لمجيد|لمجيد محمد عبــــد |حمد عبــــد | سيوط|ره |تـــج

32o965 ذل|لش|لدين |ح |تـــم محمود محمد صل|ح  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

26936| ه محمد ج| س|لدعبــــ|بــــر |مي  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

248867 حمد مدين|لمحمدى |ء محمد |عىلي ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 
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369o| عيل محمد مصطفى|سم|مريم محمد  هره|لق|ره |تـــج

27853 ر|لمختـــ|محمد | منتـــ زكري هره|لق|حقوق 

752|83 هيم|بــــر|ح محمد عفيفى |هدير صل زيق|لزق|بــــ |د|

3|755 ء مصطفى حسن مصطفى|لزهر|طمه |ف دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

638872 لعزيز محمد|رص محمد عبــــد |ر ن|مي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32|5|9 د عىل|لد فؤ|كريم خ هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

685778 بــــينى|لرحمن محمد |عبــــد | لميس رض لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|55oo9 سندس محمد سيد عىلي أبــــو ليلتـــ وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

86o42 ي |ء شعبــــ|سم|
حمد|ن وطنى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7798|| هيم|بــــر|لحميد |لحميد محمد عبــــد |ء عبــــد |ل| زيق|لزق|طبــــ 

68o824 ه محمود حلىم | لسعدى|مي  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

8|5972 س|ثــــروتـــ محمد عبــــ| لي|د ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|76|52 دى يوسف|له|ء سعيد عبــــد |شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

773256 لفتـــوح محمد حسن|بــــو |هر |سهيله م ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

528968 ى|لسيد حسن ش|لرحمن |عبــــد  هي  ره دمنهور|تـــج

82483| ل|سوري| ج يوحن|ريوس رس|مك دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

42343| ف|لنعيم خل|مريم مجدى محمود عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

53o76 لصبــــور عىلي|يه عىلي عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

2598|8 ى عبــــد|ي ئى|لشر|لرحمن محمد |سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

32289 مؤمن حسن مهنى محمد ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

269859 مر|در ع|لق|لق عبــــد |لخ|هيم عبــــد |بــــر|محمد  ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

88o96o ح عمر طه |عمر صل سيوط|تـــمريض 

222289 د محمد محمود مدبــــول|سع هره|لق|حقوق 

7677| لد محمد يوسف|سلىم خ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

34o866 ى مرقس|م نصىح |مح س|س مي  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

3|884o ن لسيد محمود|محمود | مي  ى شمس|تـــج ره عي 

5o|434 ى حسن محمد عوض|حس م نبــــيل حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|49o68 ى  حمد|لسيد |حمد |نرمي  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

84856| بــــ|لحسن دي|بــــو|ل |مروه كم ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو
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92o965 حمد عىل  |لنرص |مصطفى عبــــد لمنصوره|حقوق 

826587 ي ميل|مريم روم
د ذىكي|ئى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

487267 |لعزيز |لحميد عبــــد|لحميد محمد عبــــد|عبــــد
بــــورميله

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

423586 هيم عىل|بــــر|حمد محمد |هلل |منتـــ تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

82456 ن|هلل عثــــم|ل عبــــد |ء جم|سم| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

496523 شور|ن يوسف سعيد يوسف  محمد ع|نوره ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|69o62 ضى|لق|لحميد |محمد فوزى محمد عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

226o52 يف هش هلل|م نوبــــي محمد عبــــد |رسر ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|22527 م سعد حسن|حمد هش| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

8|46o6 م محمد|لسل|رق عىلي عبــــد|ط ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

7o9685 هيم|بــــر|حمد عىل محمد | لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

797|o رص|هلل محمود ن|بــــسنتـــ عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

236544 ى محمود |لد |ن خ|مي  لسيد|مي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

457578 لروينى|هيم |بــــر|رثــــ |لح|ء محمد |لىمي لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

424932 رص محمد نرص محمد|ن سكندريه|ل|حقوق 

3o397 ف جيد بــــخيتـــ|يدى خل|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

23|275 لحميد|م محمد عبــــد|محمد عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

336236 بــــتـــ|مي سيد ثــــ|ن س|يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4284o4 ره|حمد عي|حمد محمد |مريم  |عه طنط|زر

|34722 لعظيم|حمد محمود سيد عبــــد | ى شمس| لسن عي 

3627|3 ء مدحتـــ محمد سعيد|رو عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

33o675 بــــر يوسف|حمد محمد ص| |نور |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

755278 رق محمد محمد|ن ط|حن تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4o532| ن|بــــو عوف حسن ريح|محمد نبــــيل  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77|46o ر|لنج|لحميد |ن عبــــد |مد رمض|محمود ح زيق|لزق|عه |زر

||5686 شور|حمد محمود ع|ندى  ن|فنون جميله فنون حلو

323568 ي
سعيد محمد نرص| دئى ى شمس|تـــج ره عي 

4|4342 ى حس لكشك|م حمدى |نرمي  |بــــ طنط|د|

Thursday, September 6, 2018 Page 10320 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

22|575 ف محمود ح حمد|مد |مشر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

48o576 محمود عيد حسن مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|64329 ي|نوبــــ عفتـــ |بــــ|
خنوخ مهنى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

444993 لق|لخ|م عبــــد |لسل|عىل محمود عىل عبــــد  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

4o276 ن منصور بــــدوى|لد شعبــــ|حمد خ| هره|لق|حقوق 

7o|726 ن|لقشل|لسيد |ره |تـــ محفوظ عم|لشح|جر |ه لمنصوره|بــــ |د|

78o93 للطيف|دل منصور عبــــد |حمد ع| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

2298o مع مصطفى|محمد غريبــــ ج هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o64oo جد محمود محمود عريبــــه|م |بــــ طنط|د|

434|38 ف محمد سعد رمض|ره |س ن|رسر |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

72o9o حمد|حمد |ده رجبــــ |غ لفيوم|تـــربــــيتـــ 

9823| ن|لعظيم محمد سلط|حمد عويس عبــــد | ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

898334 ف |طمه محمد |ف ى مرىس |رسر مي  ج|ره سوه|تـــج

345445 مصطفى حمدى محمد محمد مسعود دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

5|73o3 يط|لفتـــ|بــــ عبــــد |يه|ر |من ح محمد رسر معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

8o5424 لعزيز|طمه فتـــىحي محمد عبــــد|ف ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4368o2 ى  ل|لجم|يمن عىل عىل |نرمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

49o557 ي و|ن خ|رو
لي|لد محمد مصطفى سكندريه|ل|حقوق 

675|86 لدين|لسعيد علم |بــــ |ندى فطيم خط|س ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

685394 لجلدى|مد |لبــــدوى ح|حمد |تـــم |ح لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

68|426 ن فرغىل عىل شمندى|حمد عثــــم| ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

7538|7 حمد مصطفى حنفى|سلىم  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

7o8667 م|لش|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|ن |م| لمنصوره|حقوق 

92|594 تـــن جرجس فتـــىح جيد |ف ج|بــــ سوه|د|

643486 ف محمد |لسيد | هيم|بــــر|رسر ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

832445 لحميد|مل عبــــد|حمد ك|ء |ول دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

82|776 ي | حمد|حمد محمود عشر يتـــ|ل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج  |لمجمع | مي 

4289o6 ح أبــــو حسن|لفتـــ|ل عبــــد |محمد جل |علوم طنط
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6o283 حمد|لحميد |ىط عبــــد|لع|عبــــد| ند |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|524o8 ن|صم تـــوفيق سليم|مؤمن ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|28725 ى |عىل  بــــوزيد|حمد |مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

4|o6o2 ع|لس|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|يز |محمد ف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2|653 لحميد|لعزيز عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|شهد  هره|لق|حقوق 

678635 ي|حمد محمد مرىس |طمه |ف
لطوجى لمنصوره|ره |تـــج

5|6769 لشيىم|لرؤف |ىط عبــــد|لع|ء سمي  عبــــد|رس| |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

6|2o77 لعزيز أبــــوعربــــ|محمد طلعتـــ عبــــد زيق|لزق|علوم 

|7228o لد محمود محمد|محمود خ ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

76|668 هلل|مدثــــر محسن محمود عبــــد ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

32|225 ن|لد عيد رمض|متـــ خ|س| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

85o228 يكل مىحي جندي قلد|م سيوط|هندستـــ 

9oo577 لمجيد |مر عبــــد|د محمد ع|جه ج|حقوق سوه

786734 بــــسنتـــ عطيه حسينى مرىس تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3|595 لدين|سل عمرو محمد مىح |بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o4285 لربــــ|د |هيم ج|بــــر|لسيد |د |لسيد ج| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7226o لسيد|لرحمن محمود |م عبــــد |سل|ل|سيف  لفيوم|هندستـــ 

|77922 لرحمن محمد محمود رسور|عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

|5|9o8 يه عىل مؤمن عىل| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

42694| تـــ عبــــد| لحميد محمد غلوش|هلل عبــــد|مي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

642|47 لسيد|لرحمن |لعزيز محمد عبــــد|مه عبــــد|س| زيق|لزق|بــــ |د|

623o|6 در|لق|هر منصور عبــــد |لظ|محمد محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

242238 ن|مل سليم|د فوزى ك|عم| فيول ن|بــــ حلو|د|

486922 هيم محمد|بــــر|ن |عمر خميس رمض ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

62ooo7 لمرىس|سمر |ل|لسيد |لرحمن |عبــــد  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

7784o| |لبــــن|لسيد |مه |لسيد سل|رغده  زيق|لزق|نوعيتـــ 

685523 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|ء حسن |رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4o5||4 حمد محمد مهدي|ر محمد |مختـــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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|9|26 حمد حسن|دهم محمد | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

9|38o2 ح موىس سيد  |محمد صل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

353752 بــــيتـــر جميل عبــــيد سعيد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

55485 لرحمن|لحميد عبــــد |يه رجبــــ عبــــد | تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7o626o ل|ن محمد محمود محمد هل|رو لمنصوره|بــــ |د|

27867 ي|بــــر|لد |م خ|هي
هيم حنفى هره|لق|حقوق 

25645o ل|لجبــــ|بــــر |حمد ص|هند سيد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8o7785 يوبــــ|مل |جوي نبــــيل ك ره بــــنى سويف|تـــج

2o268 هيم|بــــر|محمد مني  رجبــــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

784759 ء عزتـــ محمد خليل|سم| لمنصوره|حقوق 

888636 ده سيد |لرحمن حم|ندى عبــــد سيوط|بــــ |د|

7o|364 لم|هر س|لدين عيس ز|سيف  زيق|لزق|بــــ |د|

439832 وق خ تـــ بــــدر|لد محمد فرح|رسر لشيخ|تـــمريض كفر 

8|989| حمد محمد|مي سيد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

677672 لمجيد|ح عبــــد |لفتـــ|محمد مجدى محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

924343 ن  |لديبــــ محمود رشو|عىل  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

|34985 ى | لح|هيم ص|بــــر|حمد حسي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

49o274 بــــى خليل|ن رك|ل حمد|ن جم|رو سكندريه|ل|ره |تـــج

433772 م|ح  بــــره|لفتـــ|محمد عيد عبــــد |طبــــ طنط

844455 |لنج|بــــو|هيم |بــــر|رحمه مدكور  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

25|58| زى|هيم حج|بــــر|حمد نرص | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8|6295 ي سيد رشدي عىلي
مصطفى ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|لمنى

9o2o8| ى محمد |زه| ر محمود حسي  ج|حقوق سوه

||7554 حمد|لمنعم |صم عبــــد |حمد ع| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7oo43o لنبــــى محمد|مينه محمد عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

|35435 حمد|سط |لبــــ|خديجه سيد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|77o64 لس عزتـــ ن لمسيح|شد عبــــد |كي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|63272 لعزبــــ موىس|محمد رفعتـــ | سم ى شمس|زر عه عي 

476|52 لمنعم محمود|نوره محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

|32|75 ود بــــخيتـــ|ن د|ندي سليم|س ى شمس| لسن عي 
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32327 لسميع|لنرص عبــــد |محمود سيد طه سيف  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|42|38 ى محمود|كرم عص| م محمود حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4488|5 هيم صبــــىح عىل محرم|بــــر|نىه  |ره طنط|تـــج

2385o8 نم|ندى حسنى خليل غ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|927| حمد|حمد |منتـــ حىل  سيه|نوعيتـــ عبــــ

6o|96o ء محمد جبــــر|حمد عل| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

282267 ل حنفى محمد|سيف جم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9|7945 مل |ل عدل ك|جرجس جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|6522 ي عبــــد |رقيتـــ عبــــد 
لرحيم|لرحيم محمد مصطفى ط|بــــ دمي|د|

9|o873 ى  لمجيد |حمد محمد عبــــد|حسي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

688653 لمرىس|ده محمد |حمد عبــــ|مريم  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

539663 يف جل|وس عيل بــــليح|سم|ل |م رسر سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

||53|5 نور مصطفى|مه |س|ر |مي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

485669 ح محمد خليفه|ء فريد نج|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32o5o8 زى|دى عىل حج|له|حمد عمرو عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27o59o لسيد بــــسيوئى|محمد عىل مرىس  ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

7723o8 لعزيز عيس|هر سعد عبــــد |ء م|شيم زيق|لزق|بــــ |د|

492897 هيم|بــــر|هيم مصطفى سعد |بــــر|عيل |سم| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

4396oo هيم|بــــر|هيم |بــــر|سهيله نزيه  لشيخ|طبــــ كفر 

775348 ى ك ى محمد خي  مل|خي  زيق|لزق|ره |تـــج

|2484| يوبــــ| |ردين وجيه حن|ن ى شمس|تـــج ره عي 

36o62  عبــــد |ل|
ى
لكحيل|لحليم محمد |ء شوق ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

237468 ى| دين ى حسي  ممدوح خي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6o788o ي
ح خليل|مد تـــمس|ل ح|جم| دئى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

9o783| ى جم ى عبــــد|حسي  هلل  |ل حسي  ج|بــــ سوه|د|

528|56 هلل|حمد عىلي عبــــد |محمد عوض  سكندريه|ل|هندستـــ 

78|425 بــــ|لوه|حمد محمود عبــــد |بــــ محمود |هيتـــ|م ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

493o53 هيم|لحسيبــــ إبــــر|لسيد عبــــد |هيم |إبــــر ره دمنهور|تـــج

57|4| ى عبــــد|ي هلل|هلل رجبــــ عبــــد|سمي  بــــ بــــنى سويف|د|

476463 لحميد|لسيد عبــــد |لحميد |م عبــــد |حمد حس| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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357847 هيم|بــــر|ء فوزى حسن |رق عل|ط سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

429887 ج|لحميد حج|محمد مصطفى صديق عبــــد  |بــــ طنط|د|

2554| ي محمد|ندى ي
رس مصطفى هره|لق|بــــ |د|

23883o لجندى|لحليم |حبــــيبــــه رفعتـــ محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

489488 بــــدين|ن محمود ع|سليم| زكري| دين لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

8||7oo صليبــــ دكش عيد| مرن ي|علوم 
|لمنى

843774 ه يسن | بــــي|حمد رك|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

33973o لرحمن|لعظيم عبــــد|لرحمن عبــــد|مريم عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o|753 للطيف|هر عبــــد |لز|حمد |م فتـــىح |سل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

9|4o58 ى ه|ن ش|نوره فظ  |لح|شم عبــــد|هي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o7543 هيم محمد|بــــر|محمد عىلي  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

5432o4 د|لحد|ل محمد عطيه |خلود جم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|2254 لبــــدري عىلي|حمد |ميمه | ي|لسن |
|لمنى

7|52o7  عىل|يز |حمد ف|محمد 
ى
لدسوق لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

86863| ي عبــــد|لبــــ|حمد عبــــد|
ى
ي حسن|ق

لغنى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

27o42 لسيد|ريم محمد سمي   هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6933o4 دى|رق محمد عىل بــــغد|كريم ط ره بــــور سعيد|تـــج

|557|6 ح محمد محمد|لفتـــ|هبــــه عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

26|22 حمد|م معوض محمد |دهم عص| ى شمس حقوق عي 

924o64 ل  |نوبــــ جورج شكرى غ|بــــ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

247672 لسيد عىل|لق |لخ|لد محمد عبــــد|خ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4|3929 هيم حمودتـــ|بــــر|س محمود محمد |ين| |بــــ طنط|د|

6o7|82 يص|لسعيد بــــل|محمود محمد  ي|لسن |
|لمنى

52o58| لسيد|م حبــــيبــــ |ء حس|ل| بــــ دمنهور|د|

779|76 در محمد عىل|لق|ح عبــــد |عمر صل زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|9629 ي |
ى
ي طلبــــتـــ زيد|لدسوق

ى
لدسوق ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

756577 ه مصطفى رزق فيصل ني  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

4|oo8 لشوره|حمد |ح |عزه صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

723|7 لمعبــــود|شم حسن عبــــد |ء ه|رس| لفيوم |تـــمريض 

5294|8 لعظيم خرصى|يق عبــــد|محمد عزتـــ ف سكندريه|ل|هندستـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 10325 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|4|993 يف عبــــد  لنعيم محمد خليل|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3|564 ى د|جح فؤ|فوزى ن| مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|7||4 رص عمر محمدعىل|لن|يوسف عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

82483o فتـــ لمعي يسي|ريوس ر|مك سيوط|صيدلتـــ 

42397| ئى|لغيط|حمد |حمد |حمد |سندس  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

459526 هلل محمد|حمد ضيف |حمد سيد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6358o5 لق صديق|لخ|لرحمن عطيه عبــــد|عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

68o8| ر|لمطلبــــ عم|هدير محمد عبــــد لفيوم|عه |زر

5|ooo5 لسيد عىلي محمد|محمود محمد  بــــ دمنهور|د|

|38394 ه خ| ل|لع|لد سعيد عبــــد |مي  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

77o699 نىه فتـــىح زىك نوير تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

764374 لد محمد حسن مصطفى|محمد خ ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

324|58 حمد|حمد عىل |عىل  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

897oo6 د |لرحمن حمدى زغلول حم|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5374o| مد شفيق|ء مسعد ح|رس| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23|798 حمد سعيد مسعد|سعيد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

4589o3 هلل|د|حمد ج|حمد |حمد عبــــدربــــه | ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

684o83 لعز|بــــو |محمد مصطفى معوض محمد مصطفى  لمنصوره|بــــ |د|

5396o4 ف فؤ|محمد  د عىل هريدى|رسر |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

|7428o در|لق|م عبــــد |لسل|دى عبــــد |له|رتـــ محمد |س ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|26o3o ف محمد متـــول |كريم  لمنس|دى |بــــو ش|رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

682257 عيل مصطفى|سم|دل |ريم ع لمنصوره|بــــ |د|

857|98 ى كس|ي لعزيز|هر عبــــد|بــــ ز|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

547689 ن حموده|خلود مجدى حموده رسح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

676846 هلل|للطيف محمد حسبــــ |وليد محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

875534 هيم حسن جمعه |بــــر|حمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

696442 ل|بــــو و|هلل |هبــــه بــــدير عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

9|9o55 ى |ف ى يىح حسي  طمه حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 
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247532 هيم|بــــر|ح لبــــيبــــ |لفتـــ|لدين لبــــيبــــ عبــــد |م |عص ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8949|8 حمد |ن منصور |حمد عرف| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

7587o| حمد محمد| |كريم رض لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

343o5| مد نجدى سعد|محمد عمرو ح |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

52522 شم|هلل محمد سيد ه|هبــــتـــ  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

279679 يف|س ره محمد متـــول فريد رسر |بــــ طنط|د|

2|9552 |مريم محمد حلىم محمود شط ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|47|36 ج|بــــ رشدى رس|يه|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

635744 هيم|ح محمد أحمد إبــــر|سم قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

43o885 ى ق|شيم سم|ء أحمد أمي  |طبــــ طنط

5o862o ي|ح عطيه عبــــد|عطيه مصبــــ
ى دئى |لرحمن حسني  ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

3o3o3 عيل|سم|طف رجبــــ |ن ع|نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

34234| ى|هلل محمد حس|يتـــ عبــــد| ني  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5||676 ي طنط|عىل زغلول عىل عبــــد 
وى|لغنى لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

44369 ن|ح مهر|حمد محمد صل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

42336o ن|حمد عثــــم|ن محمد |جيه لعريش|بــــ |د|

|443o ح|لمل|حمد حسن |م حسن |ندى حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8824o8 ل رشدى محمد|جم| شذ سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

4o3997 حمد|حمد محمد بــــيوم محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

223534 وق سيد  حمد|هيم |بــــر|رسر ى شمس| لسن عي 

836224 ي|محمد خلف 
هلل محمد مدئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

234565 لمنعم محمد|لدين يىح عبــــد|نور ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|352|7 كر|محمد محمود قرئى ش ى شمس هندستـــ عي 

7532|| ى|محمد جوده حسن  مي  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

774278 لي|لهل|حمد محمد |هلل |عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

79|79| ي | ه محن  |عيل |سم|لحميد |لدين عبــــد |مي 
هيم|بــــر

زيق|لزق|بــــ |د|

6|42o لمنعم|حمد عبــــد|هلل محمد |عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

|38497 هلل|مد عبــــد |هلل ح|عبــــد | دين لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

68449o ي|ر
غ|لصبــــ|تـــم عوض طه |ح| ئى لمنصوره|بــــ |د|
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523563 لمجيد|عبــــد | فع زكري|بــــ محمد ن|مه سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|33822 رص وهبــــه|مح ن|ئى س|روم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

885244 ى |لن|ج عبــــد|د حج|جه رص حسي  سيوط|ره |تـــج

28435| عيل|سم|بــــو بــــكر |ء سيد محمد |سم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2445|7 عيل|سم|حمد |عيل |سم|حمد |مصطفى  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

323823 محمد وحيد محمد عىل دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

44o48 يف|محمد ربــــيع عىل بــــيوم  لشر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7854|o لعظيم محمد|خلود محمد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

776o55 زق|لر|لمنعم عبــــد |ح محمد عبــــد |سم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6|39| حمد قرئى سيد قرئى| بــــ بــــنى سويف|د|

2|268| م|لمجيد ضي|عمر مدحتـــ حسن عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

38283 رتـــ|بــــوغر|لمعىط |مد محمد عبــــد|محمد ح هره|لق|حقوق 

8|6322  زىكي درويش
ى محمد حسي  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 

ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و
|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى

(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

35o322 لرحمن حسن محمد|محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

8o|327 طف محمود خليل|طمه ع|ف  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

23|5|8  و
ى
 طلحه|شوق

ى
ئل شوق ن|هندستـــ حلو

768638 ن محمد قويدر|ن سمي  شعبــــ|يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

|5o23| حمد بــــدر|حمد محمود | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3533o5 |هيم |بــــر|لمنعم |لمنعم حسن عبــــد|عبــــد
ص|لقص

ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

45|548 بــــو طبــــيخ|هر محمد |محمد م ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

535259 ى خ|ي لد بــــهنس غيثــــ|سمي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6o3353 لففى|مسعد محمد مسعد  |حقوق طنط

788423 حمد قنديل|د |د محمود رش|زي عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

239|oo ف محمود بــــخيتـــ|رضوى  رسر هره|لق|حقوق 

4|4o29 عي|لر|مد |لعظيم مهدي ح|ء عبــــد|سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|34482 هيم|بــــر|هيم سيد |بــــر|مريم  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

497|47 ى |ي ج |حمد بــــلتـــ|هيم |بــــر|حمد |سمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

2636|2 لعزيز مليىح  نرص|عفيفى عبــــد| نور ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 
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88664o ىط |لع|ء محمد مصطفى عبــــد|رس| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

254878 ل|لجم|لعزيز |ح محمد عبــــد|لفتـــ|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o4488 فتـــ لبــــيبــــ مرزوق|نه ر|هيل ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

856228 ي |م ح|ريه
عيل|سم|مد مصطفى حقوق بــــنى سويف

2385o هلل|لسيد فضل |حمد |محمد مجدى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62564o لرحمن|لسيد محمود عبــــد|هيم |بــــر|عمر  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|89o9 بــــ|س دي|طمه محمد رجبــــ عبــــ|ف ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

6o3|3| ل|لع|هيم مسعد عبــــد |بــــر|مينه | |تـــربــــيتـــ طنط

|2264o حمد|ل |دين محمد جم|ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|62|65 ئى|لىحي|حمد |رم محمود |عمرو ك هره|لق|حقوق 

693669 ل|لد|لغنى محمد عىل |حمدى عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

35|866 هلل||لسعيد عط|لمجيد |سعيد محمد عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

825|54 ي عبــــد|رس|
لرحيم|ء حمدتـــه مصطفى سيوط|حقوق 

625498 لديبــــ|زن محمود صبــــرى |مصطفى م ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

84|5|7 هر|لط|لسيد |دل |ء ع|لشيم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

45752 تـــه|ء عرفه فرج شح|رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

249379 هلل يشى غريبــــ محمد منصور|منه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

259297 ء محمد محمود محمد|وف ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4ooo2| ج |عيل ن|سم|لحليم |جر مهدى عبــــد |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

726o9 لمجيد|رفعتـــ ربــــيع عبــــد | رن لفيوم|علوم 

287oo3 د حسن جمعه|لجو|حمد عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

4|o366 ي|صل
لجندى|ح |ء صل|ح ضى |بــــ طنط|د|

477|7o هيم|بــــر|محمد زغلول محمد تـــوفيق  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

234|92 لكريم|دى عبــــد|له|لكريم عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

765|93 فعي|لش|ح قطبــــ |لفتـــ|عمرو فكرى عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

5|4||8 ل|لرج|ندى سعيد محمد محمد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

3378o| لديبــــ|بــــ عيد|حمد عيد دي| عه مشتـــهر|زر

864|95 لعزيز محمد|دي عبــــد|له|لعزيز عبــــد|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

7843|3 ي
لكريم حسن|لحميد لطفى عبــــد|محمد عبــــد | دئى

ن| عطو
عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

46886 بــــ محمد فيصل|لتـــو|حمد عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 10329 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

22|7o ندى محمد ربــــيع محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9||947 ل |لع|وى محمد عبــــد|ر هلبــــ|زه| ج|بــــ سوه|د|

9|466| م  |يه بــــخيتـــ محمد هم| سيوط|حقوق 

33872o ف |طمتـــ |ف م عىلي|م|لسيد |رسر |ره بــــنه|تـــج

||885| لغنى حسن نرص|عبــــد | ن|ر |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

354736 ى محمد سيد |ي حمد عبــــده|سمي  هره|لق|م |عل|

7|6823 |هيم رسر|بــــر|هيم محمد |بــــر|
ى
ق لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

2|272| لعزيز|حمد ثــــروتـــ عبــــد|هلل |عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

526884 هيم محمد خليفه|بــــر|بــــر |محمود ص ج|بــــ سوه|د|

89|885 ع سيد فرغىل |يه رف| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|424| لعزم|بــــو |لعزيز محمد |عمر عبــــد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

845|63 د عطيه|لحد|يمن | |ر|ي ن|سو|تـــربــــيتـــ 

72265 بــــوبــــكر|عمرو محمود سيد  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

33298| لرحيم|ل حسن عبــــد|ح سعيد محمد كم|سم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

78|559 هيم|بــــر|ء محمد زيد |سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

63599 د محمد|لجو|حمد عبــــد|ديه |ن تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

439598 زي|مد غ|دل محمد ح|سهيله ع لشيخ|بــــ كفر |د|

823868 شم|لرحمن محمد مزيون ه|عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|22359 ى رجبــــ|مريم  حمد خي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4o693| لعظيم محمود حسن|ر مصطفى عبــــد|من ى شمس| لسن عي 

56827 للطيف|هر محمد عبــــد |محمد م بــــ بــــنى سويف|د|

643845 ي
دى|له|رق محمود عبــــد |ط| دئى صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

2|959o لحميد|هلل محمود محمد عبــــد|منه  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

2228oo لبــــدرى|حمد حمدى محمود | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

267446 د رجبــــ غريبــــ|رحمه عم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

33925| ي س|مي ه|س
لرحمن|مي محمود محمد عبــــد|ئى ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

842o|2 ي زكري
بــــوزيد|بــــودوح | |مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4885|4 حمد|بــــو|حمد |مد |حمد ح|رفعتـــ  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

695552 تـــ|لشح|هيم محمود |بــــر|جر محمد |ه زيق|لزق|عه |زر
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428439 ه ط هيم يىح|بــــر|هر يىح محمد |ني  |علوم طنط

5o|869 مر|مر محمد ع|متـــ ع|ن سل|فن| ن|سو|بــــ |د|

93o7o مي|د تـــه|رص حم|محمد ن لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

|7oo25 ف محمد س|ء |سم لم|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

493352 لخولي|لمعبــــود |هلل عبــــد |حمد عبــــد | بــــ دمنهور|د|

629232 تـــه سليم|هلل شح|طف عبــــد|جر ع|ه ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

626448 ن محمد|طف عثــــم|هلل ع|منه  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

639465 ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|خلود عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

|53663 لح|لد رجبــــ ص|تـــفى خ سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

528287 هيم محمد كويلتـــ|عيل إبــــر|يىح إسم سكندريه|ل|هندستـــ 

|22657 مل|لدين ك|ل |زم كم|جر ح|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

278369 س|تـــ عبــــ|لشح|دل |محمد ع ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

5|9369 حمد عبــــده دغيم|لغنى |ن حمزه عبــــد|رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|7||2 ف ز|محمد  يد محمد|رسر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

35o227 ل حسن زينهم عىل|حمد جم| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

629676 لسيد سليم حلبــــي|مه سعيد |س| زيق|لزق|هندستـــ 

636o65 لدين محمد عىل كسبــــر|م |محمد هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

353967 دق|لص|عيل |سم|محمود محمود  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

89|24| لمعىط جمعه |نشين خلف عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

||5643 ل محمد محمد|ر جل|مي  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

5o9||3 ر|حمد بــــك|بــــر |عمرو سعيد ج لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

79437 مريم نبــــيل رسىم رؤوف ه ى نوعيتـــ جي 

922936 شد|بــــيتـــر نشأتـــ ظريف ن ج|صيدلتـــ سوه

82o532 فظ|لح|لعزيز عبــــد|محمد ربــــيعي عبــــد سيوط|ره |تـــج

46|426 وى|لنكل|ح |لفتـــ|هيم محمود عبــــد|بــــر|محمود  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

633258  عطيه |هيم |بــــر| |هيم رض|بــــر|
ى
لدسوق

وي|طنط
زيق|لزق|بــــ |د|

33327| ي|ه
حمد عىل|د محمد |عم| ئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

||696o حمد يوسف محمد|يوسف  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

623954  |هيم |بــــر|لسيد |ديه |ن
ى
لمنىح |لسيد |لدسوق ط|معتـــ دمي|علوم ج
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6|||o6 لقصي |ن حمدى محمد |يم| لمنصوره|حقوق 

64946| لحميد صبــــح|هلل عبــــد|هلل محمود عبــــد|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

264336 ى حم|بــــر|طمه |ف د|هيم حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o4345 ء محمود محمد يونس|ئى عل|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7|o292 ورى|لمغ|ن |هبــــه حسن سليم بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

4o4359 لرحمن عوض|هيم عبــــد|بــــر|حمدى مجدى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|22742 ى|ن ص|لح حس|حمد ص| لحي  ن|هندستـــ حلو

496296 بــــ|بــــو دي|حمد |لمجيد |محمد عبــــد | رن عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

259995 ى|هلل ش|ء زينهم فرج |رس| هي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

62|853 للطيف سعد|لرحمن محمد محمد عبــــد |عبــــد  ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

8o|467 س مرىسي|ر حسن عبــــ|مي ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

623356 ع|لسيد رف|لمنعم |تـــم عبــــد |مريم ح ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

9o2o33 تـــ |تـــه بــــخيتـــ شح|بــــخيتـــ شح ج|طبــــ سوه

683965 رون|لح|حمد عىل عىل |لرحمن |عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

255334 هلل|كر عبــــد|هلل ش|نبــــيله محسن عبــــد تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|2994 ى |بــــر|ن |يم| ى عبــــد |هيم حسي  هلل|لحسني  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

32|8|3 ن لرحيم|ل محمد محمد عبــــد|جم| مي  ى شمس|د| بــــ عي 

5|2587 للطيف عيسي|مي عبــــد |حمد س| طبــــ بــــيطرى دمنهور

822779 ي محمد عبــــد|
لعزيز|حمد مصطفى سيوط|حقوق 

8|7867 لدين حسن|ح |لد صل|ر خ|مي ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

287358 ى |سم| لشكرى|ء جمعه حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|o899 هيم عىلي |بــــر|محمد حسن  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7559o| حمد|يمنى فتـــىح محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|4|489 ف فوزى سعد عبــــد |م |سل| هلل|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

675o2  ق|بــــ |شه
ى
سم|حمد صدق لفيوم|طبــــ 

229299 هند محمد فتـــىح محمد ن|بــــ حلو|د|

|69885 ي
ي محمد مصطفى محمد يحن  ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

286497 لسيد حسن|لمنعم |ر عبــــد|نتـــص| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

479||o عىل محمد عىل حسن عمر سكندريه|ل|ره |تـــج
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3|9|25 حمد|مريم محمد صفوتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

9o9358 ن محمد |لسم|ضى |لر|ء عبــــد|رس| ج|طبــــ سوه

453228 لمهدى|لسيد |حمد مجدى | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

6o8582 ى|لسيد |بــــسنتـــ محمود سعد  لبــــحي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

222535 لد عمر سليم|محمد خ ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

78592| لسيد|هيم خليل |بــــر|فوزى خليل  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

28426| نم|يه محمد عىل غ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

779237 هيم فتـــىح عطيه محمد|بــــر|يه | ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

634295 ء ربــــيع تـــوفيق محمد|سن زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|33o72 ح محمد|لفتـــ|عمرو فكرى عبــــد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

643732 ألكشر|لسيد |حمد |حمد محمد | زيق|لزق|صيدله 

68829| هيم|بــــر|خلود سعد محمد محمد  |لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه 
لمنصورتـــ

299685 د|حمد عي|لسيد |محمد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

72356 لمول|د ربــــيع عبــــد|ن عم|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

8236|3 ي|لبــــ|لوكيل عبــــد|محمود خلف عبــــد
ى
ق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

286|7| هر|لظ|ل محمد عبــــد|محمد جم دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

68|456 ف محسن حسن | ذل|لش|حمد |رسر تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

28o|56 ى|يوسف سعيد صديق محمد  لبــــحي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

882968 لحكيم  |مه محمد عبــــد|س|ء |عىلي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3o472 د|لجو|رحمه محمد طلبــــه عبــــد  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

362o9 هيم|بــــر|لدين |ح |حمد عمرو صل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

778476 حمد محمود|ء نبــــيل |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

642275 ى|لعزيز |هيم عبــــد|بــــر|حمد |نىه  لخرصى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8556|5  حسن عىلي 
ى هلل|هيم عبــــد|بــــر|نرمي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

7|5369 ن صقر|تـــ شعبــــ|لشح|ن |خلود شعبــــ لمنصوره|حقوق 

823965 عيل يوسف|سم|ل محمد |جل كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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6|7oo6 ره|لسيد شبــــ|ن عبــــده |ء شبــــ|دع ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|28382 لحميد|حمد عبــــد |حمد محمد | سيوط|بــــ |د|

272284 يف محمد محمود عمر|ن دين رسر لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

778534 ف حسن عبــــد|محمد  لحميد|رسر  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

5|9673 يد خليفه|لقوى ز|ن عبــــد|يم| ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

4o99|7 ى خرصى|ن |يم| ف حسي  رسر |نوعيتـــ فنيه طنط

4o796| حمد|حبــــيبــــه محمد مىك  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|2553 يفه محمود محمد محمود  رسر ج|تـــربــــيتـــ سوه

3736|5 د يوسف حبــــيبــــ|يوسف عم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

63|4|4 لسيد عىل|ء محمد محمد |ل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o84o8 ي |ف |عف
حمد|حمد مصطفى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

2oo86 يف عثــــم ن|ن متـــولي عثــــم|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

523372 لرحمن محمود|حمد محمود عبــــد | ضتـــ دمنهور|علوم ري

33667o د|لعزيز حم|ر محمد محمود عبــــد|من ى شمس صيدله عي 

477326 لسنوىس|ح محمد |رق صل|ط سكندريه|ل|علوم 

92o64o لس كم ل نعيم تـــوفيق |كي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

6o43|9 لحفيظ|عيل عبــــد|سم|لرحمن شلبــــى |عبــــد لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

7o5542 |ل محمد محمد شط|محمد جل لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

8|597o مل حسن|ل ك|بــــسمه كم ي|بــــ |د|
|لمنى

443963 ى محمد |مل | د|هيم عي|بــــر|مي  يسي  لشيخ|علوم كفر 

4449o6 روق شتـــيه|محمد لطفى ف سكندريه|ل|هندستـــ 

6|4788 لطوجى|لق |لخ|نسمه محمد عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

343973 لسيد|ح |دل صل|طمتـــ ع|ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

887|4| لحميد زغلول زىك |عبــــد| دين سيوط|بــــ |د|

3|958 لحليم|حمد عبــــد |لد |محمد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2536o مل محمد|نسمه نبــــيل ك هره|لق|ره |تـــج

9|32|o ن |محمد ممدوح حموده ظهر ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

69|o27 ن|حمد محمد عنتـــر عىل سليم| لمنصوره|ره |تـــج

4525|6 محمد بــــدر عطيتـــ صبــــىح لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ
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2527o5 بــــو فرو|هبــــه سمي  محمد عىل  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6285o3 ى هلل خليل خليل محمد|ر عبــــد |مهي  زيق|لزق|بــــ |د|

695763 هيم بــــدر|بــــر|ن |عثــــم| هيم رض|بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o794o سلىم محمد حسن محمود عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|573 فظ عىل|ميمتـــ ربــــيع ح| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

847935 هر عوض|لظ|لد عبــــد|ء خ|لشيم| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

5|3585 محمد فرج محمد ضيف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

485275 ق|دى عل|له|روق عبــــد |رق ف|ن ط|نوره ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

66|53 رد فرج|دو|يوسف نبــــيل  لفيوم|علوم 

6862o9 ى عبــــد | د رض|زي لفى|ل|بــــ |لوه|حسي  لمنصوره|ره |تـــج

9oo988 حمد |هيم |بــــر|طف |ء ع|شيم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

83o7o7 مي|ل عو|لمتـــع|رف عبــــد|لمع|بــــو|ء |عل دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

32875| سط عىل|لبــــ|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

433o56 لعلىمي أبــــو عيد|ن حمدي محمد |يم| ي صىح طنط
|معهد فنى

878328 ى |لزهر|طمه |ف ى |ء حسي  حمد حسي  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7o42|7 لسيد|لسيد حسن |حسن عنتـــر  لمنصوره|علوم 

425367 هيم عبــــدربــــه قطبــــ|ر محمد إبــــر|مي سكندريه|ل|ره |تـــج

27o9o ه سيد محمود محمد شهي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

299672 لد فتـــىح يوسف|حمد خ| |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

6o548o وى|لشه|عيل |سم|هبــــه حسن  |هندستـــ طنط

68492o لمغربــــى|لعليم محمد |لد محمد عبــــد |ره خ|س لمنصوره|بــــ |د|

47383 حمد محمد|م |حمد عص| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

544|2 حمد محمد|ر |مصطفى مختـــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

94756 حمد عىل عىل سعيد|ن |يم| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

68o|4| ود|هيم د|بــــر|لنرص حمزه |رس سيف |ف لمنصوره|ره |تـــج

6|689| هديل محمد عبــــده مؤمن ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

8|o429 بــــ|لدين محمد دي|ء |محمد عل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5|53o9 ر|هلل عم|ء محمد محمد محمد عبــــد|رس| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

768o28 يه نور محمد عمر رشيد| لعريش|تـــربــــيتـــ 
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69|9|9 بــــدين سعد محمد حسن |لع|لرحمن زين |عبــــد 
عوف

سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

5463|9 بــــ|هيم غل|بــــر|د |لجو|عبــــد | م زكري|سل| بــــ دمنهور|د|

9|4|o3 ه | حمد  |لحميد |حمد عبــــد|مي  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6245o8 لكريم زوين|عمر وحيد فتـــىح عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

368o55 ضى فرغل|لر|لرحيم عبــــد|حمد عبــــد| ى شمس|د| بــــ عي 

495|66 ر|ر محمد زين نو|لستـــ|حمد عبــــد| ره دمنهور|تـــج

42684| لمنعم عىل محمود|ره عبــــد |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7769o9 ى  هلل|حمد فوزى عبــــد |بــــشر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8477|3 هلل محمد|مل عبــــد|طمه ك|ف ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

693998 ى|سم|رس |د ي|عم عيل حسي  لمنصوره|علوم 

768365 ء ممدوح سعيد محمد|لىمي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

5935| حمد|هند ممدوح فتـــىح  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

824627 ي محمد ق
سم عىلي|مصطفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

69o|97 د|لجو|يه زىك زىك عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2733|4 مه عىل|لكريم سل|د|محمود ج دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

6|993| ر|لنج|لرحمن لطفى |ء عبــــد |أسم ط|ر دمي|ثــــ|

858798 ى زينبــــ محمد عبــــده حسي  ي|عه |زر
|لمنى

68|47o حمد|لسيد |حسن وحيد  ط|بــــ دمي|د|

792483 ح|لفتـــ|ن عبــــد|لسيد رمض|ن |نور عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

325|62 ر ربــــيع زىك|كريم مختـــ علوم بــــورسعيد

2|9|4| لمجيد|لدين يوسف عبــــد|م |حمد حس| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

679633 لبــــسيوئى|لسيد طلبــــه |حمد سمي  | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

457o63 هيم مصطفى محمد|بــــر|م محمد |حس ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|55o|3 |سط بــــسط|لبــــ|محسن عبــــد | ن|سيلف ى شمس| لسن عي 

42o8|7 لعزيز|حمد محمد مصطفى عبــــد |ء |سم| لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

26456| |زق درويش |لر|لمعىط عبــــد |ره عبــــد|س
لحسن|بــــو

|تـــربــــيتـــ بــــنه

8o7837 يمن نجيبــــ جمعه|سندس  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

4437o7 لمقصود|لسعيد عبــــد|هيم |بــــر|ره |س ط|بــــ دمي|د|

8|447| ف ق|محمد  م|م|سم |رسر ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى
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789627 ل|لع|هلل عبــــد |كريم محمد بــــسيوئى عبــــد عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

43||7o ه  ج|لكريم عج|لسيد عبــــد |لسيد |سمي  |بــــ طنط|د|

338955 يف حميد حسن عوده|سم| ء رسر |حقوق بــــنه

2|6466 لعظيم|عمرو محمد طه عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

8497o7 عىلي تـــرىكي محمد| دين ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

53o622 ى |لسيد حس| |ند لسيد قنديل|ني  سكندريه|ل|هندستـــ 

4|4|o5 ى ع|سم| ئى|لكيل|بــــد |ء خي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

8o933 ي|ر
ح|لفتـــ|لعظيم عبــــد |سمي  عبــــد | ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|5o2o5 حمد|محمد محمود محمد  ن|حقوق حلو

|78729 ي| هلل رض|منتـــ 
محمد عفيفى |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

8o962| بــــر عىلي|لج|بــــر محمد عبــــد|ج ره بــــنى سويف|تـــج

44o229 لخي |بــــو|صفيه مدحتـــ محمد عىل  لشيخ|علوم كفر 

62o234 ندى محمد سليم سليم جبــــل لمنصورتـــ |تـــمريض 

63o372 هيم|بــــر|حمد عيسوى عيسوى |لرحمن |عبــــد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

4|o975 لسيد|لسيد متـــول |رص |حبــــيبــــه ن |بــــ طنط|د|

|9o9o ر محسن فتـــىح مرىس|مي صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

543948 در خميس|لق|لعليم عبــــد|لمجد محمد عبــــد|بــــو| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6|998| ن|حمد رمض|ده |هدى حم ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

25624| لصعيدى|لرحيم |مصطفى محمود عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

63o862 لرحمن محمد محمد حسن عبــــد ربــــه|عبــــد  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

8|5345 ح ربــــيع محمد|ن صل|يم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

9||58o جد صبــــرى حبــــيبــــ خليل |م ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

|57|3o ن|مر مهر|ن ع|ء رمض|سم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8|9567 ي جم| ل نسيم يعقوبــــ|نىح  ي|بــــ |د|
|لمنى

35o926 ى محمود|جد |لم|محمد عبــــد مي  ى شمس|د| بــــ عي 

6|6577 ف فرح زعتـــر|ء |سم| رسر ط|ر دمي|ثــــ|

758633 ف | |رغد هيم عيد|بــــر|رسر عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

75|88 ى  حمد|بــــو بــــكر حسنى |حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

889799 ل |لع|لرحمن عبــــد|هبــــه محروس عبــــد سيوط|بــــ |د|
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55965 هلل عجىم سيد|عىل عبــــد ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

8259o2 ره حربــــي حسن خليل|س دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

9oo928 رحمه محمد حسن عىل  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|386o م شبــــل مصطفى|يتـــ هش| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|2o322 ي|ن محسن محمد محمد |نور
لجيوىسر ى شمس حقوق عي 

8|o977 لد محمد محمد محمود|خ ي|صيدلتـــ 
|لمنى

694969 لم|ره عىل محمد مصطفى س|س لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

52oo|7 هيم دغيدى|بــــر|ن محمد |يم| تـــمريض دمنهور

5|25|3 وي شتـــله|حمد منش|محمد  عه دمنهور|زر

3327o9 ى ش|ي شم مصطفى حسن|كر ه|سمي  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

7|63oo هلل عىل حسن|لؤى فتـــىح عبــــد  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

644664 لكبــــي |هيم |بــــر|محمد بــــسيوئى  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7||48| لبــــدرى|لمهدى |لسعيد محمد |فتـــوح  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

64|935 لرحمن|حمد عبــــد|يه محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54o462 ن|ل محمد مهر|منى جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

64o829 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|حمد محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

6727| لد حسن عىل|منيتـــ خ| لفيوم|بــــ |د|

|65662 محمد عىل حسن عىل لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

25354o عزتـــ عبــــده رزق| مه |بــــ طنط|د|

2973o رص محمد محمود|محمود ن  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

648987 لمنعم|لسيد عبــــد|لمنعم |محمد عبــــد زيق|لزق|حقوق 

37|9o6 م عزوز محمد|حمد س| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

25o456 ن|لعرق|حمد |هر عطيه |م| لي|د ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

8577o4 بــــوزيد موىسي|ء |ء وف|ول ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

2|7549 مه|جد صبــــرى سل|يوسف م هره|لق|بــــ |د|

433o35 ف|لصو|حمد |بــــ |ء مه|وف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

832265 ي|ره سعيد حم|س
ده مصطفى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

2957oo ىط محمد منتـــرص|لع|ء عبــــد|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

89o397 بــــوزيد عىل |لرحمن |حمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 
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6o6|25 لجندى|هيم |بــــر|لسيد |لرحمن |حمد عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

463342 تـــ عبــــد لعليم|لعزيز فرج عبــــد|ني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4956|6 مد فرج|محمد فوزى ح عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

55o72 م عمر طه محمد|سل| ره بــــنى سويف|تـــج

9||734 ى |روز يمن عجيبــــ موىس |لي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

67656o هر محمد سعيد مصطفى|سهيله م لمنصوره|حقوق 

7o66|8 ي
لمتـــول|حمد |ده |حم| دئى لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

69|533 هيم صقر|بــــر|حمد |حمد |منيه | لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

5o2397 |ل محمد حسن شتـــ|محمد بــــل سكندريه|ل|عه |زر

883|53 لحكيم محمد |ل عبــــد|محمود جم ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

4|o|54 لعظيم|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|مي |س |بــــ طنط|د|

67863o حمد|لحميد محمد سيد |سلىم محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

34857| لنوبــــي|ن |د سيد عثــــم|هدير عم ى شمس علوم عي 

8|6982 بــــوبــــكر|د |ء محمد حم|دع ي|بــــ |د|
|لمنى

529967 ى|ده س|حم م عطيه حسي  ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

46o588 م محمد|لسل|لسيد عبــــد|م |لسل|يمنى عبــــد لمنصوره|حقوق 

68|3o4  |بــــ |مه
ى
م|لسل|هيم عبــــد |بــــر|حمد شوق لمنصوره|حقوق 

9o97o3 لجيد |لسيد عبــــد|ء بــــدوى |رس| ج|بــــ سوه|د|

8||o33 ى  حمد محمد|هدير حسي  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

6o95|o رى|لغبــــ|هلل أحمد |روق فتـــح |خلود ف لمنصوره|ره |تـــج

53o86 هيم|بــــر|لق |لخ|رجبــــ عبــــد | دين طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

223936 |لبــــ|زينبــــ عىل رجبــــ عبــــد
ى
ق ن|علوم حلو

95585 مد|لد محمد ح|لرحمن خ|عبــــد  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

267o78 |يه محمود محمد |
ى
لدسوق ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

79o65o دى|له|لرحمن حلىم محروس عبــــد |عبــــد  |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

256877 لميىه|لحميد |سلىم مصطفى عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6||798 لفتـــوح يوسف|بــــو|عيل |سم|ر جميل |من |بــــ طنط|د|

|54557 ن|لسيد سليم|لرحمن رجبــــ |عبــــد  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

54||66 لغنى محمود|لحكيم عبــــد|رس محمد عبــــد|ج ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4889|2 لروينى|ء صبــــري جمعتـــ محمد |سم| سكندريه|ل|بــــ |د|
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93|86 عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع| هيم منس|بــــر|محمد محسن 

759697 لسيد محمد مصطفى حفنى|جر |ه ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

7o9||6 بــــينى عبــــده|لسيد |ن محمد |يم| لشر ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

79|339  محمود عبــــد |لقذ|خلود 
ى
لسيد|ق لمنصوره|حقوق 

43|346 بــــ|لحميد حج|م عبــــد |لسل|طمه محمد عبــــد |ف
 مدين

|علوم طنط

6o3434 بــــوزيد|وى |مد شه|لمحمدى ح|رتـــ |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

26o8o8 ي|لسهو|شد |لسيد ر|روضه  ج  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6|7354 ء سعد|مريم فتـــىح محمد رج معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

35557o لحميد|م فوزى عبــــد|ر عص|من ى شمس|تـــج ره عي 

772|75 لحميد حفنى عىل|منى محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

|5o683 ر|محمود مجدى محمود مختـــ هره|لق|ره |تـــج

33o|2 تـــ محمود | هلل|هيم عوض |بــــر|مي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

84825 حمد|حمد قرئى |حمدى  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

637229 هيم|بــــر|لمحسن ذىكي |هيم عبــــد |ن إبــــر|يم| زيق|لزق|ره |تـــج

6|2268 ي|ر |عم
يمن محمد فتـــوح مصطفى |ره طنط|تـــج

277ooo لدبــــرىك|لصبــــور |م عبــــد|ن س|نوره شمون|نوعيتـــ 

9o5572 عيل  |سم|حمد |رص |لن|م عبــــد|بــــتـــس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|44827 ن|حمد شعبــــ|ئى |ن ه|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

774492 ل محمد محمود حسن|ن هل|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

247948 وي|لشن|يه سعد موىس | ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

456oo لمول|ل عبــــد |دهم محمد كم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

282636 لعظيم|لدين محمد عبــــد|م |ء عص|شيم ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

|69459 شد|تـــ محفوظ منصور ر|لشح|محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7725|o ود|هيم موىس د|بــــر|ء محمد |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

836579 ن|تـــن محمود حسن رشو|ف ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

8579o3 لرحيم ريدي|لدين عبــــد|ء|رضوي عل سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

9|6794 ى ى| مي  يف وليم مي  | رسر سيوط|ره |تـــج

6|898o له|ء حسن محمد نرص زو|إرس ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

2242|4 لعظيم|لمنعم محمد عبــــد |زينبــــ محمد عبــــد هره|لق|حقوق 
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222||6 حمد|حمد |سيد | ء رض|رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|66567 هيم|بــــر|بــــ |لتـــو|ح عبــــد |ئى صل|م| هره|لق|بــــ |د|

895|55 ى مصطفى |ي ي|سعد محمد |سي 
ط |لىحى ج|ره سوه|تـــج

|22542 لسيد غريبــــ|ء عبــــود |دع ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3|5738 حمد محمد|رص |لن|منتـــ عبــــد هره|لق|بــــ |د|

498|53 لروينى|هلل محمد |له عىل عبــــد|ه سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

676264 لسيد|هيم |بــــر|تـــسنيم محمد منصور  لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

5o2274 ي|ح |لفتـــ|لدين مصطفى عبــــد |نور 
حمد عطيفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83475o بــــ سيد محمد|لطو|ن |عدن ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

689|5| لديسىط|لسيد |حمد |محمد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

9|22o9 هلل حبــــيبــــ |ئف رأفتـــ فرج |ر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

284435 لحميد عطيه جبــــريل|حمد عبــــد| |نور هره|لق|لعلوم ج |ر |د

68o352 تـــى|لفرح|ىط |لع|مل عبــــد |حمد ك| لسويس|طبــــ 

3|945| هيم|بــــر|منيتـــ محمود موىس | ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

897o56 لنعيم |حمد عبــــد|لرؤوف |ء عبــــد|رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6|5299 |لنج|بــــو |حمد زىك محمد |لد |خ ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

46287 لففى|لسميع |ن عبــــد |لنبــــى رمض|تـــم عبــــد |ح هره|لق|حقوق 

27262| لس|شد بــــسك|ممدوح ن| بــــول ن|هندستـــ حلو

82|248 حمد|مه محمد سمي  |س|حمد | ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

268247 لسيس|لعظيم |مصطفى عىل عبــــد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

228949 ن|م محمد رضو|ن عص|نوره سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

346959 م|م|حمد محمد |محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

755456 للىهي|سلىم خي  محمد عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

6285o| لزين|هيم |بــــر|لسعيد محمد |ر |من زيق|لزق|حقوق 

324o8| لم|حمد س|هلل |حمد محمد عبــــد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

64737 حمد|هبــــه محمود حسن  لفيوم|علوم 

79|o|| ل|لجم|حمد صبــــىح عيس محمد خليفه | زيق|لزق|حقوق 

844|36 ر|ل مختـــ|حمد كم|عمر  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

449|o| حمد يوسف|مصطفى | ء عط|دع |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

65297 لحكم|ل سيد عبــــد |د جم|زي لفيوم|حقوق 
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543369 رى |لبــــ|لمقصود عبــــد|لمحسن عبــــد|رتـــ عبــــد|س
حميده

بــــ دمنهور|د|

528828 ألجهورى|فظ |حمد ح|محمود  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

277997 مه حميده محمد|س|ء |ول ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

872|2 تـــ | حمد محمد محجوبــــ|مي  لفيوم|علوم 

45|54 هيم سيد|بــــر|سيدتـــ سيد  ى شمس|زر عه عي 

335432 ي
د|عمرو سعيد محمد ج| دئى ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

5|5254 لمقصود|هدير سعيد سعد عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

86347o ي |روم| دين
ر|لبــــرتـــ مق|ئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2577|6 حمد عويس|رص |محمد ن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|49|8| ن|ن حسن عثــــم|لدين عثــــم|سيف  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

9o724o لمبــــدى |ج عبــــد|ل فر|ج كم|فر ج|علوم سوه

4o6464 وق سعيد عبــــ س سعد حسن|رسر ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

234964 ل جرجس|ئى رفعتـــ و|روم سيوط|عه |زر

447745 تـــه خميس|مل محمد شح| بــــ دمنهور|د|

62|37o ن|حمد محمد سلط|حمد | |دين ط|حقوق دمي

78325| ن|هلل سليم|لسيد عبــــد |مؤمنه  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3449|| هلل محمود شكرى محمد|منتـــ  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2o3|| ف عبــــد |مصطفى  دق|لص|ه |لل|رسر هره|لق|حقوق 

49833o ح|لرم|لنبــــى |محمد سعيد عبــــد| عل سكندريه|ل|حقوق 

867725 ى  بــــوزيد خليل|مي حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

32||o3 محمود محمد مني  محمد يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

268872 لسيد محمد شهبــــه|ن |يم| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

879o|o ه محمد محمد سيد |نج سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

623837 لزغبــــى|س محمد عىل |ء عبــــ|سم| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

898772 ج |رحمه محمد محمد فر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

769o34 ن محمود|لم|حمد صبــــرى س| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

25985o لليثــــى|مد |بــــر ح|ء محمد ص|شيم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9|2234 لسيد حسن |ء موىس |سم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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257938 لس ع وس|ندر|طف صبــــىح |كي  ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

68|6o5 لحسينى|كر |م محمد ش|هش تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

26|353 وى|لشم|لحميد |ن عبــــد|حمد ممدوح رمض| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|79o89 ل|لع|هدير يشى يوسف عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o|8o5 جه|لخو|هيم مسعد |بــــر|زينبــــ  |طبــــ طنط

|43|66 ى|م ن|ميشيل منصور جبــــر| رتـــي  ى شمس|تـــج ره عي 

9|8879 هيم |بــــر|ئى حمدى خليل |م| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

69748| عيل يوسف|سم|عىل كرم عىل  لمنصوره|هندستـــ 

|2o|86 مل|د مني  ك|لميس عم ى شمس|د| بــــ عي 

8875o9 لرحيم |لكريم عبــــد|ء عبــــد|ء عل|دع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

677o| تـــ|لسميع فرح|ن عبــــد|يوسف رمض لفيوم|حقوق 

63|48o ل|لع|لم عبــــد |حمد س|رحمه مجدى  زيق|لزق|هندستـــ 

26893o ج|هيم حج|بــــر|ح |ل صل|بــــتـــه| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

3224|| ىك يونس|لشر|حبــــيبــــتـــ بــــدر  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|52989 هيم محمد|بــــر|يمن |لرحمن |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

425789 ي
مح محمد سعيد عطيه|س| دئى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

5347o5 وى|لحن|بــــ حسن |لوه|يدى محمد عبــــد|ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

768338 لسنيىط|وى |لص|لسعيد |يمن |ء |رس| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

267647 لدين|ل |هيم بــــكرجم|بــــر|هبــــه حسن  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

||76|9 هلل|هلل محمد عىل عبــــد |بــــتـــول عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o54|4 ليل|بــــو|ح |يه محسن صل| ي|بــــ |د|
|لمنى

875|o ره كرم محمد محمد|س لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

36o35o لبــــكش|لمنعم محمد |لمنعم محمد عبــــد|عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6o5|64 ود|د محمد د|م رش|بــــسنتـــ هش لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

67775| ده|مه محمد عىل زي|س|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

782o56 ى منصور محمد محمد نسمه خي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

684489 بــــينى |محمد | دين ي|لشر
ى
لدسوق م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ

255974 ر|لنج|رثــــ |لو|محمد صبــــىح عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

685o2| ى|هلل ش|حمد فتـــح |حمد |ء |لزهر|طمه |ف هي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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3|9637 ى|حمد محمد |ء |رس| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

22||56 سم|رقيه محمد محمود محمد ق ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

4o984 ن|م محمد فتـــي|سمر عص هرتـــ |لق|تـــمريض 

69||54 خلود محمد موىس فهىم لمنصوره|عه |زر

|55469 بــــر عىل|حمد ص|م  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8o5728 ي عبــــد|مرو
ي عبــــد|ن مصطفى

لعزيز|لغنى لمنصوره|حقوق 

352|45 لسيد|حمد |ء |ريم عل ى شمس|تـــج ره عي 

|8964 مد|مد عبــــد ربــــه ح|ر ح|ثــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|8997 ل عىل عسكر|لع|لحميد عبــــد|محمد عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

882243 د  |يق ميل|م سمي  ف|بــــر| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

443o77 د|لدين عىل محمود حم|ل |ن جم|نوره لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

422||5 لمرصى|هيم محمد |بــــر|مريم سعيد  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

76555| لحوتـــ|هيم مصطفى |بــــر|حمد |عمر محمد  هندستـــ بــــور سعيد

4o8294 لبــــكرى|ىط |لع|مجدى محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

6o8247 حمد|لمنعم محمد نجيبــــ |ء عبــــد |رس| ن|سو|بــــ |د|

778238 وق عبــــد  لسيد|لحميد |هلل عبــــد |رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

497776 بــــ |لتـــو|لمنعم عبــــد |رص محمد عبــــد |سلىمي ن
م|عل

|حقوق طنط

354887 د|لجو|لمرشدى عبــــد|لمنعم |طمتـــ عبــــد|ف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|59|72 هيم|بــــر|محمد عمر سعيد  ى شمس حقوق عي 

|629o| تـــه|رس محمد شح|مل ي| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

92o428 لعزيز  |جح خلف عبــــد|محمد ن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

627846 لنقيبــــ|ر محمد |مريم أحمد مختـــ زيق|لزق|علوم 

4966|6 بــــوحسن|لرحمن |زينبــــ جمعه محمد عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

829266 حمد شمروخ|محمد عىلي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

235||6 لونيس عمر|حمد عبــــد|يوسف  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

27|757 بــــ|لوه|بــــ فتـــوح محمد عبــــد|رح تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

49o98| ى سليم|سمر سليم ن محمد|ن حسي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|445|o يوسف محمد محمد قطبــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

324|o9 لمندور حسن|بــــو|م محمود |حس |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د
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8o8474 بــــ|لوه|ء حسن محمد عبــــد|بــــه ي|نوعيتـــ 
|لمنى

43o962 تـــه|حمد شح|هيم عطيه |بــــر|له |ه |حقوق طنط

5|o87o لشوى|ن حسن |محمد شعبــــ ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

77|64o هيم منس|بــــر|حمد محمد |مي  | زيق|لزق|ره |تـــج

|3527o حمد|مل عبــــده |نور عبــــده ك تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

83852| حمد يوسف|هدير محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

5|78|2 ر|لف|يدي مسعد أحمد |ه علوم دمنهور

6o42o7 لطويل|لحميد |حمد عبــــد|لسيد |م |س ن|سو|بــــ |د|

864748 |لعل|بــــو|لرحمن كرم عبــــده |عبــــد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

2|6497 ى |حمد هش| لمرصى|م محمد نبــــيل حسي  ن|حقوق حلو

33o79| ى محمود محمد طه حسي  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

459289 ل فتـــىح فكرى عىل|من سكندريه|ل|بــــ |د|

|77||9 م محمد يوسف|م هش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

677|46 مه|م سل|لسل|لسيد عبــــد |حمد محسن | لمنصوره|ره |تـــج

9225o8 ف سعد سليم|محمد  ن |رسر ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

9|7|5| ي
ء سيد حسن سيد  |ضى ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

236oo6 لرحمن خميس محمد|ء عبــــد|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

32|8o4 حمد|لحميد |بــــوبــــكر عبــــد|مريم  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4ooo7o ن|حمد محمود ريح|ئل |ره و|س سكندريه|ل|حقوق 

6858o9 |لعط|هيم |بــــر|م |نهله هش
ى
ق لمنصوره|حقوق 

88o39o طف سبــــع فرج |بــــيشوى ع سيوط|ره |تـــج

3355|o زق عىل|لر|ن ربــــيع عبــــد|نور ى شمس حقوق عي 

497|25 بــــ حسن عىل حسن|ر إيه|من عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

767426 لعيسوى|حمد|حمد حمدى |ه |جي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

439547 ن|هلل رمض|لسيد عبــــد |ره |س لشيخ|بــــ كفر |د|

775847 س|ئى جرجس عدل تـــوم|ه دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

646744 محمد حموده محمد حموده خميس ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

7o648o د محمد عبــــده|يه عم| لمنصوره|حقوق 

4979|6 مخ|ء سعد مهدى ش|رس| ره دمنهور|تـــج

626398 حمد|لسيد |م محمد |آيه عص زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 
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234488 م محمد|لسل|محمود مجدى عبــــد لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

482|8| حمد|ن محمد |ع رمض|عىل رف تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

27o762 وي|لرخ|ء يحن  محمد |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

623479 ن لعزيز يوسف|وليد محمد عبــــد | مي  ط|حقوق دمي

529o3| ي|هلل مصطفى كف|لسيد سعد |مصطفى 
ى
ق ضتـــ دمنهور|علوم ري

284933 لدهشورى|د |لجو|لمنعم عبــــد |حمد محمد عبــــد| ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

6948o9 لدين مصطفى عىل مصطفى جعفر|م |حس ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

526o88 |عمرو فوزى بــــسيوئى محمد و
ى
ق ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 

تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

3|848| حمد|دق |محمود ص| دين ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

34|288 د|حمد محمد محمد رش| ى شمس|تـــج ره عي 

824o64 حمد عىلي عمر|عىلي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

47494 ء محمود سعيد حسن|دع لمنصوره|حقوق 

|45657 لمنعم محمد سيد|محمد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

5787| لد فكري محمود|حمد خ| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|4829| ح|لفتـــ|لغنى عبــــد |رق رشدى عبــــد |رقيتـــ ط ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

247876 ه سعيد محمد ج| هلل|د|مي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

868|5| لمنعم محمد حسن|محمد عبــــد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

356736 ر|لستـــ|لسيد محمد عبــــد|يدى محمد |ه |بــــ بــــنه|د|

357223 هيم|بــــر|عبــــده | لنج|بــــو |ن يحن  |حن |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

||5|69 لسعيد محمد|لمتـــول |مريم محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

498488 عر|لش|لعليم |ر محمد محمود عبــــد |من ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

789739 عيل|سم|هيم محمد |بــــر|لسيد |بــــ محمد |مه ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

63554o د أحمد سعد|لجو|عبــــد| ندى رض زيق|لزق|علوم 

355864 ي
ى|هيم عبــــد|بــــر| |دئى لعزيز حسني  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

33745 يدى ظريف عزم عوض|ه ن|بــــ حلو|د|

8o33o9 هيم|بــــر|لد عمر محمد |خ ي|بــــ |د|
|لمنى

5o2456 يف محمد حسن عيسوي| حمد رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28|522 لد طه محمد خليل|يه خ| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي
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9o2328 حمد محمد |ئى |محمد ه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5o9372  |لص|حمد |محمد 
ى
حمد عبــــده|ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|629o8 لرحمن محمد عليو|شهد عليو عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5|92|9 ف |لسل|لسيد عبــــد|ء |لشيم| |لدين |م رسر
بــــوشهبــــه

عه دمنهور|زر

85o339 ى منتـــرص عبــــد هلل|لعزيز حسبــــ |حسي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

43647o ئى|للق|لرحمن |حمد محمود عبــــد |محمود  لشيخ|طبــــ كفر 

|22975 ى عم|ي نيوس|رم|ر |د مق|سمي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

||54|8 شقر|ل|د |سعد ميل|نيه نزيه |ه ى شمس|تـــج ره عي 

636o87 ى عطيه |ن |يم| ى|مي  مي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

36459 حمد|لسيد |محمود محسن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

76o886 حمد|د |حمد ج|ر |مي ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

843269 روس|سك|سحق |صبــــىحي | ن|دي ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

544345 حمد عىل|بــــسمه ربــــيع  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

22|499 لم|شم س|لد محمد ه|خ هره|لق|ره |تـــج

88o|| ن|لد جمعه غيض|محمد خ ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

66488 هيم|بــــر|لدين |لدين نرص |ء |ره عل|س لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8785|7 حمد |حمد عىل |عىل  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

265382 ف فتـــح |محمود  ن|لق سليم|لخ|هلل عبــــد |رسر |حقوق بــــنه

352256 كريم سيد محمود سيد |حقوق بــــنه

335452 ن|بــــر سعد علو|م ص|ريه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o674| لشيخ|لسيد خميس |محمد  |ره طنط|تـــج

7|o278 ه محمد محمد عىل فرج|نج ط|بــــ دمي|د|

2|7|6o لح| حمد ص|لدين عىل |ء|ء عل|ل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

43544 بــــر سيد|سيد ص| رن ن|بــــ حلو|د|

268497 ىسر جوده|عىل محمد غبــــ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

528976 ي |عبــــد
ي|لرحم|هلل محروس مصطفى

ئى |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

643o69 محمد محمود محمد| مه زيق|لزق|نوعيتـــ 

5o4357 لىح|لم|حمد محمد عبــــده |ر |من لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

449669 م|س رجبــــ محمد إم|هيم عبــــ|م إبــــر|حس ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

|78|44 لحلوى|محمود محمد مصطفى محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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47222 هيم|بــــر|روق |هيم ف|بــــر|م |سل| ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

86o855 لرحمن|ل محمود عبــــد|ن جم|نوره حقوق بــــنى سويف

6o344| هيم|بــــر|طمتـــ محمد فتـــىح |ف |صيدله طنط

54|748 محمد رجبــــ| سمي  رض دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6984o4 لديبــــ|لح مصطفى |هيم ص|بــــر|حمد عىل | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

349679 ل|لحميد محمد هل|هيم حسن عبــــد|بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6|o376 لخول|دى |له|دى عبــــد|له|له عبــــد|ه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

35||7| حمد|محمد عىل محمد محمود  هره|لق|ر |ثــــ|

4o2473 فظ  محمد|دل مصطفى ح|همتـــ ع سكندريه|ل|ره |تـــج

||72o9 ى|نتـــ ي|لرحمن محمد يوسف شبــــ|عبــــد  سي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|36o|| حمد|مريم مسعد محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

37|848 ى|حمد ش|ء محمد عيد |رس| هي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

637447 لبــــسيوئى|ء رفعتـــ محمود |صف لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7o5785 ى|لر|حمد عبــــد |مصطفى  زق حسني  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|66987 حمد|لح محمد |يه ص| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

478o6| هيم عىل عصفور|بــــر|ء سمي  |سم| سكندريه|ل|بــــ |د|

9|843| لم |هر س|لظ|جر محمد عبــــد|ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|34477 م|م|ن فتـــوح |ئشه رمض|ع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7655| لغفور محمد|يمن عبــــد|هلل |منتـــ |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

693946 لعزيز|لسيد عبــــد |ئى |م ه|هش لمنصوره|بــــ |د|

849766 ش|مد محمد دمرد|ء ح|رس| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

489325 حمد  يوسف|ء حسنى عىل |شيم سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|2o553 حمد|لغيط محمد |بــــو |ل |محمد بــــل ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

543437 ق|لمحمدى |در |نوره ن وى|لشر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

425|28 ى| رين|م صفوتـــ فوزى جرجس حني  سكندريه|ل|ره |تـــج

4|8324 بــــيل|لسيد عىل ق|لسيد |ء |أل لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6933|o يف محمود  هيم حسنى|بــــر|محمد رسر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

63667| حمد|روق |حمد ف|رس |ف زيق|لزق|ره |تـــج

764|2| محمد صبــــح| زكرى محمد زكري بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد
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228765 ي
حمد|لعظيم ربــــيع |عبــــد| دئى دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|

ه ى جي 

5||763 لح|لحكيم سعيد حسن ص|محمد عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

63978| هيم|لسيد إبــــر|هيم |نسمتـــ إبــــر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

67|6o ى سيد|ء ي|ل| رس حسي  ن|حقوق حلو

8|oo58 تـــه شفيق|ل شح|ء جم|وف ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

885|33 جر محمد مرزق صديق |ه سيوط|ره |تـــج

4|24o3 لسكرى|محمود محمد محبــــ عىل   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

76444o ى رشدي مصيلىحي محمد محمود ثــــروتـــ حسي  علوم بــــورسعيد

845|2o س|ح محمد عبــــ|ء صل|رس| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

436995 ل|لجم|عيل |سم|لسيد عطيه |بــــسنتـــ عزمي  سكندريه|ل|حقوق 

9o7565 لرحمن عىل |هيم عبــــد|بــــر|ضى |ر ج|حقوق سوه

4|5835 لريفى|حمد |حمد |حمد |سلىم  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

34426 رس سيد محمود|مي  محمد ف|ل|عىلي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

354|56 ى |لدين |ح |رص صل|لن|ر |من هيم|بــــر|مي  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

9|4488 حمد  |محمود حسن محمود  ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

35|53 ى |ي ف يىحي سيد|سمي  رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6473|7 لسيد|م محمود |لسل|لحسينى عبــــد|محمد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|49535 حمد محمد خليل|ن محمد |يم| هره|لق|بــــ |د|

253||8 هيم|بــــر|لعظيم |هيم عبــــد|بــــر|ريم  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

234375 ى ى محمد حسي  محمد حسي  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

643578 للطيف فرج|حمد محمد عبــــد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2o986 ن|هلل سليم|حمد عبــــد |عمر  ى شمس|تـــج ره عي 

2|8||8 حمد مصطفى ثــــروتـــ|بــــ |يه|عمر  ن|فنون جميله فنون حلو

256758 حمد محمد عيس|د |ود ي صىح بــــنه
|معهد فنى

7924oo ف محمد طتـــ تـــوفيق|جر |ه رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

622o5|  |لبــــ|ء مجدى عبــــد |سم|
ى
 |ق

ى
لمشد|لدسوق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

82|o43 ممدوح يوسف محمد| لي|د ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

24972 ى عص|ي للطيف|م سيد عبــــد |سمي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2878o7 غ|لصبــــ|حمد |حمد سيد |محمد  سيوط|بــــ |د|
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923853 حمد حسن |طف |ع| رويد ج|عه سوه|زر

276249 ى هيكل|لرحمن محمد |مل عبــــد| مي  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

895o5 لحميد|ل صبــــرى محمد عبــــد |من كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

2|3424 مد|مد حسن ح|بــــسمه ح ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

366523 لرحمن|ر عبــــد|حمد نص|محمد  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

89o568 لعليم محمد |حمد محمد عزتـــ عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

7o62o5 لسيد|لدين محمود |هند نرص  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

457727 لعزيز بــــسيوئى شعوط|د محمود عبــــد |زي لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52ooo8 ن|ح حس|لفتـــ|ن عبــــد|يتـــ شعبــــ| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|9|37 مصطفى أحمد عبــــده محمد جوهر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

777|86 لوزير|ر موىس محمد |ن مختـــ|يم| زيق|لزق|صيدله 

3568o لمجيد قنصوه|حمد محمد عبــــد|محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

6o5336 حمد مصطفى مصطفى منصور|م  لمنصوره|حقوق 

85||77 لعزيز|حمد عبــــد|ندي سعد  سيوط|نوعيتـــ 

|6273o در عىل محمد|لق|حمد عىل عبــــد | ن|حقوق حلو

69|3|2 تـــ|لشح|زى |ر شفيق غ|لغف|محمود عبــــد  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

63|425 ى|ي ى حسن محمد فوزى حسي  سمي  زيق|لزق|صيدله 

3625|5 لد محمد عىل|هلل خ|منتـــ  ى شمس حقوق عي 

477472 حمد محمود صدقه|مريم محمود  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

449645 ضى|لق|حمد ربــــيع بــــدوى محمد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

23o99 حمد محمد فضل|لرحمن |عبــــد  كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

888|36 ئى لطيف رزق جرجس  |روم سيوط|بــــ |د|

78|o98 لسيد|لسيد تـــوفيق |هيم |بــــر| زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

335594 د نعيم جبــــره|مريم فؤ |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

842284 ن|دي عثــــم|لن|محمود فتـــىحي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

5|9893 لرقيبــــ عطيه عقيىل|ر عبــــد|من ره دمنهور|تـــج

64|3|3 موئى|لديد|حمد محمد سعيد |سعيد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

863o2o وي|سيد محمد ف| دين دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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42|467 |لبــــن|حمد |حمد سعد |سعد  لشيخ|ره كفر |تـــج

295427 ر|زينبــــ تـــوحيد محمد جس ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6oo923 م|لكتـــ|هدى محمد محمود  |بــــ طنط|د|

72637 ر فرج|لغف|ندى ربــــيع عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

78o728 دق حسن|لص|هلل حسن |منى عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

2776o| وي|لكفر|لدين |حمد نرص|صبــــرين  شمون|نوعيتـــ 

4o6788 حمد عمر|لمحسن |رص عبــــد |سلوى ن عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

769|o2 عىل عيد عىلي| مه لعريش|تـــربــــيتـــ 

829253 لق|لخ|حمد محمد مرزوق عبــــد| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

||596o هيم|بــــر|ل محمد |مصطفى مجدى كم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7778o2 لم محمد متـــول|لح س|هلل ص|عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

889368 تـــ  |ء محمود صديق عرف|سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

757963 بــــ|لوه|يوسف زىك محمد زىكي عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

85o52 حمد|ن |ن سلط|حمد شعبــــ| ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

37||66 ف حسن عبــــد|محمد  لسميع|رسر س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

247ooo ر مليىح |لغف|محمود مليىح  عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|9453 ى|مصطفى حسن عقل  مي  لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

4o2378 ل محمود محمد محمد|رحمتـــ جم سكندريه|ل|ره |تـــج

35o267 ي عبــــد|مح رج|س
ى|د حس|لجو|ئ  ني  ى شمس|تـــج ره عي 

264843 لسيد بــــدرتـــ|ندى محمد  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o7358 ده رزق محمد مسلم|غ |تـــربــــيتـــ طنط

|392|2 ى محمود صقر|تـــسنيم هش م حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

24267 ي|ر
دل محمد|م ع|هش| ئى |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

|53389 لرحمن|ندى يحن  فوزى عبــــد  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

6|8644 حمد عز أحمد موىسي| ط|هندستـــ دمي

32o968 لد محمد محمد عيد|خ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

5o5349 ن محمد|لسيد سليم|عمر محمد  سكندريه|ل|حقوق 

238854 ن|حمد سليم|ر |لستـــ|يمن عبــــد|ء |هن هره|لق|بــــ |د|

477435 وسيم وديد صليبــــ| ن|ري|م سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي
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635952 موئى|لديد|عيل |سم|دي نبــــيل |ش ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

44752| ي جمعه زىكي فرج
ي حسن|منى

ئى لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

825658 لكريم|منيه محمود محمد عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2684o5 لخول|محمد مصطفى عىل  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

68||54 حمد عىل|ل |محمد كم| محمد رض لمنصوره|بــــ |د|

638235 هيم|بــــر|لعزيز محمد |مصطفى محمد عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

8|o255 ي محمد 
لي عىلي محمد|لهل|مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

9o8533 لرحمن |بــــدين عبــــد|لحليم ع|هند عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

864462 ي|حمد |محمود رئيس 
لتـــفى سيوط|ره |تـــج

68484o ل|لق و|لخ|منيه عزتـــ بــــدير عبــــد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

56999 لعظيم|هلل عبــــد |ل عبــــد |م جم|ريه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

26o942 لفضيل|ء عربــــى بــــسيوئى عبــــد|رس| ن|صيدله حلو

|7|466 مل مسعد|طف ك|رسيلينو ع|م دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

367278 لرحمن محمد|جر محمد عبــــد|ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

626o8| ل محمد محمد عىل حسن|محمد جم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

447375 ى|ح حس|لفتـــ|تـــفى يوسف عبــــد  ني  سكندريه|ل|بــــ |د|

6|4394 لم عطيوى|ر س|لغف|هيم عبــــد|بــــر|محمد  |عه طنط|زر

4322o3 ألودن|طف محمد |ن ع|يم| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

249374 هلل|لسيد عبــــد|بــــ |رق كس|هلل ط|منه  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4598|5 لسيد|م |لسل|مل رزق عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

326o95 مه|رق حسن سل|ر ط|من هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

64o22| لسيد محمد|عيل |يدى إسم|ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|5454 هيم يونس محمد حسن|بــــر|محمود  لشيخ|ره كفر |تـــج

648343 در بــــيوم محمد|لق|سلىم صبــــىحي عبــــد  زيق|لزق|علوم 

634o73 هيم مصطفى|بــــر|حمد |محمد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

265436  |ل عبــــد|لحليم جم|عبــــد
ى
ر|لنج|لحليم دسوق |حقوق بــــنه

358869 هلل|حمد عبــــد|يمن يوسف |ر |مي وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

9o53|8 زق |لر|ئى رفعتـــ محمد عبــــد|تـــه ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

63|875 بــــسنتـــ محمد متـــول رجبــــ محمد زيق|لزق|نوعيتـــ 
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27||74 لكريم محمد شتـــله|لسيد محمد عبــــد |جر |ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

35o536 حمد عىل محمد|ن |ء رمض|سم| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

|84o2 هلل|تـــتـــ سعد |هيم شح|بــــر|رس |ر ي|عم كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

835|7o ل سعيد محمد|نسمه جم دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

523658 ف ك| لغنى محمد|مل محمد عبــــد |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

777o94 م محمود فوزى محمود|س لسويس|معتـــ |علوم ج

52o945 لسيد بــــكر عيد بــــكر|ن |يم| ى شمس طبــــ عي 

8959o5 ين طلعتـــ رمزى صليبــــ   شي  ج|بــــ سوه|د|

5|76o5 م سعد|در عل|لق|م عبــــد |ن عل|نوره سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

344875 لحسينى|م |م|ندى محمد مدبــــول  سيه|نوعيتـــ عبــــ

829993 ندرو عزتـــ نجيبــــ خليل| ن|هندستـــ أسو

92o253 د يوسف  |م فؤ|ء عص|شيم ج|بــــ سوه|د|

|67572 لمعز|بــــر عبــــد |ل ج|عبــــي  جم هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

23o|39 بــــ سعيد يوسف|يه|بــــيتـــر  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

9|o632 لحفيظ محمد |نىح  عمر عبــــد| ج|علوم سوه

756288 د محمود محمد متـــول|جه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

885|5o حمد محمد |وحيد | يش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

2692| عيل|سم|ح |لفتـــ|م عيد عبــــد |كر| تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

4o38o لحميد|بــــ ميدر محمود عبــــد |رح هره|لق|ره |تـــج

2|92o9 ن|لده|ل محمد عىل |محمد جم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o|667 ف عطيه محمد عىل|ر |عم رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

237883 هبــــه نبــــيل فوزى حميده هره|لق|هندستـــ 

42o242 لبــــسطويس|هلل |لسيد محمد عبــــد|يتـــ | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5|6837 ه | لروينى|حمد محمد يوسف |مي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

824664 ي|نوبــــ ز|بــــ|
هر وليم ينى دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

4|383o يد|هر عمر مصطفى ف|حمد محمد ط| |ره طنط|تـــج

285o95 لشيخ|دل فهىم محمد |ع| رن سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

344284 ره محمد|يوسف سيد عم ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

5o7567 حبــــيبــــه سعيد محمود رجبــــ محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|37262 محمد محمد حسن محمود ى شمس|د| بــــ عي 

Thursday, September 6, 2018 Page 10353 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

787452 ى محمد عبــــد|س| للطيف|مه محمد حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|9765 حمد|يبــــ بــــدرى |كوثــــر تـــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

249334 هيم محمد حسن شلبــــى|بــــر|غدير  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|27444 هلل وجيه يوسف|حمد |ر |مي هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

322894 ى بــــسط|تـــرين مجدى |ك |مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|||65 لدوله شلبــــى|حد قمر |لو|عبــــي  عبــــد  |بــــ طنط|د|

4|o2| ر|لىطي|لصمد |رس عبــــد|ليىلي ي هره|لق|بــــ |د|

4|3o75 وى عمر|لص|نم يشى |ه دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

842|79 ي|ر
لكريم|لسيد عبــــد|محمد | ئى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

425849 ى |ي حمد عبــــده|حمد محمد |سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o5922 بــــ|لغو|مه محمد عبــــده |محمود سل لمنصوره|ره |تـــج

8|6999 مل|ن ك|هر حس|ده م|غ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

348352 لمؤمن|هر عبــــد|لظ|رق عبــــد|ء ط|وف ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

96497 حمد|محمود عىل بــــدوى  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

867o76 ئيل|مح رشدي جبــــر|جون س |هندستـــ قن

26628| ى|لسل|مه عبــــد|س|رقيه  م حسي  |نوعيتـــ بــــنه

25oo6| ر مرع|لستـــ|ح عبــــد|هبــــه صل ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

2|937o لرحيم|لصبــــور عبــــد|لدين عبــــد|ج |عمر رس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

35873| م|حمد حسن س|مني   ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

488|65 ل|لع|ن فتـــىح محمود عبــــد|عىل سلط |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

2|2|9 حمد عىلي|م |هدير هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2|7|| ضى موىس|م ر|ء س|سم| هره|لق|بــــ |د|

694452 ود|لسيد د|حبــــيبــــه حسن  لمنصوره|بــــ |د|

426o7o ي|لبــــ|بــــ محمد محمود محمد عبــــد|هيتـــ|م
ى
ق سكندريه|ل|ره |تـــج

2|2|99 ي
ل حسن|لع|لدين محمد عىل عبــــد|ء |ضى ى شمس هندستـــ عي 

56782 سحق بــــطرس|هيم |بــــر|صموئيل  ن|حقوق حلو

495477 حمد محمد حسن شبــــل| بــــ دمنهور|د|

2|225o ر حسن|لغف|عمرو سيد عبــــد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

44389 هيم محمد|بــــر|م |وليد هش ى شمس|زر عه عي 

6257o3 ي جميل محمد جم|م|
هيم مهدى|بــــر|ل |ئى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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429o82 لعربــــى|يه حسن رجبــــ حسن | |بــــ طنط|د|

|3745o ى غ|لد |حمد خ| زى|لسيد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

344492 ئيل|ندرو رزق فهىمي مسيحه ميخ| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

89o432 هيم |بــــر|بــــوزيد حسن |صم |ع ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

49|47 بــــ سيد عىل|لتـــو|محمد عبــــد  هرتـــ |لق|تـــمريض 

2|3943 هلل كرم محمد مرىس|عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4797oo لسيد بــــدر|لسيد |م |دهم هش| سكندريه|ل|هندستـــ 

769879 هلل محمد فوزى محمد|منه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|58oo3 وق عبــــد  لمنعم سيد محمود|رسر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

5o643| هيم|بــــر|صبــــرى محمد فرج | مه سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|29644  محمد|حمد عبــــد |
ى
لعزيز شوق هره|لق|حقوق 

|38523 ن|دل محمد سليم|سلىم ع ى شمس|تـــج ره عي 

368667 عيل|سم|حمد |نور محمد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

336448 هيم فتـــوح محمد|بــــر|محمد | دين |بــــ بــــنه|د|

9|7797 | لعل|بــــو|لمجيد |ن محمود عبــــد|نوره سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

348333 لمؤمن|هيم عبــــد|بــــر|طمتـــ وجيه |ف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

29488 هلل|حمد عبــــد |ل |محمد جم ى شمس|تـــج ره عي 

6863|| مد محمد|در ح|لق|مه عبــــد |س|م |سل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9o74o6 لسيد |بــــ كليبــــ عىل |يه| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

233374 سلىم صديق محمد مصطفى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

233445 هر محمد عيس|لظ|دل عبــــد|هبــــه ع هره|لق|حقوق 

7578|o ل محمد|م محمد كم|سل| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|5o3|7 محمد مصطفى محمد محمد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8oo|57 ي محمد عمر عبــــد
للطيف|مصطفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

3|2454 تـــه|شح| مصطفى محمود عط ى شمس حقوق عي 

436o|5 ر محمد فليفل|لستـــ|ندى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o5|58 ى|رس محمد محمود حس|محمد ي ني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

325999 تـــسنيم محمد يوسف عطيه سعد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

229o36 هيم|بــــر|بــــ |لعزيز دي|يه عبــــد| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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72233 ى عبــــد ى|عمر حسي  لىح حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

2486|8 ف محمد |سلىم  لهج|رسر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4779|6 ى خ ى عمر|حسي  لد عىل حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

8225|| حمد عىلي محمد|خلود  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

25o7|6 رى|لبــــ|حمد عبــــد|بــــ |يه|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

2|477| لعزيز حسن|دل عبــــد|ع| رودين لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

42832| ن حبــــش|لفتـــوح جوده سليم|بــــو|ء |شيم |طبــــ طنط

62o435 ل|هر سل|حمد محمد ط| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

46426| ف |حمد محمد | لدين|حمد محمد رسر ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

459533 لحكيم|حمد محمد |محمود يحن   دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

894329 حمد |م |لصبــــور هم|سحر عبــــد ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

779266 زى|لعز|لسيد حسن |م حسن  زيق|لزق|حقوق 

45399o ن|ل محمد قشل|محمد محمد كم ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

5263oo لسيد عوض|ح |رس صل|محمد ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27|63| لصعيدى|طمه موىس صبــــىح يونس |ف ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

23|6|3 ر|لنج|حمد |هيم |بــــر|ح |هيم صل|بــــر| هره|لق|حقوق 

79267  |لبــــ|مصطفى عبــــد
ى
حمد محمد|ق دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

4|6522 ع طليس|هيم رف|بــــر|لعزيز |محمد عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|77347 لسيد|د |ريمون جرجس ج تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

325856 ف |رضوى  حمد محمد|رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2|5742 حسن عمرو حسن مرىس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

87246 ى خ|ش ى محمد|هي  لد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|36229 عىل محسن محمود سيد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

763o24 ف محمد عبــــد |روضه  |غ|ح |لفتـــ|رسر ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

4|74o مل|رس محمد ك|د ي|زي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6|7963 منى حسن حسن هجرس ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6o7744 لشىس|لعظيم |مروه محمد عبــــد |بــــ طنط|د|

6345o3 ن بــــهنس|عمر محمد عثــــم |ره بــــنه|تـــج

32o849 ى تـــوفيق|مه بــــش|س|ندرو | ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم
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|956| ي بــــدوى|د |حمد عم|
لدين عفيفى كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

75|58 لح عىلي|لد ص|هلل خ|منتـــ  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

53692| لقنجتـــ|لدين سعيد عىل حسن |ل |صهيبــــ جم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

366828 ج|ج حج|هيم حج|بــــر|ء |ل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

78||oo ف ن|حمد | زق|لر|ج  عبــــد|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

362665 ى |ول حمد محمود|ء حسني  لفيوم|لعلوم |ر |د

233782 لفضيل محمد|معتـــز محمد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o799o ع|لرف|زى |لغنى غ|لسيد عبــــد |لغنى |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

782|35 محمد نبــــيل محمد عىل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4987|o وى|لسحم|رك |رك حلىم مبــــ|ن مبــــ|نوره ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

8849|| حمد محمد خميس تـــوئى  | سيوط|ره |تـــج

233695 ف عىل محمد محمود|لرحمن |عبــــد رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

677o97 ى|لفتـــ|ئل عبــــد |محمد و ح حسني  لمنصوره|حقوق 

428323 مي |دى مس|له|قوتـــ عيد عبــــد|ده ي|غ ي صىح طنط
|معهد فنى

8539|9 ي محمد 
لعيون خليل|بــــو|مصطفى ي|ن |سن|ل|طبــــ 

|لمنى

53876| ه محمد|لل|ء فتـــىح عبــــد |لزهر| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

542256 ل محمد صبــــىح نونو|ريم جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|8595 ء مصطفى محمد مصطفى|رس| ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

24o6|7 ن محمد|ج سيد رضو|رس سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

683798 س|هلل مبــــروك عبــــ|محمود عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

7||399 ى ز|لبــــ|ز محمد |لبــــ|م |هش| لي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5|49|2 لبــــلىح|رتـــ حمدى عىل مرىس |س عه دمنهور|زر

4458|| تـــتـــ عىل بــــيوم|لد شح|محمد خ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

265593 لمجيد عفيفى|محمد محمود عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o6927 لسيد عبــــيد|محمد محمد  لمنصوره|حقوق 

26543| لجعبــــرى|د محمد |لد محمد رش|د خ|رش |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

677o5 ح محمد|لفتـــ|حمد عبــــد |رق |حمد ط| لفيوم|علوم 

84|383 ىطي محمد يوسف|لع|مؤمن عبــــد ج|بــــ سوه|د|

8984|8 يوسف حسن مرزوق حسن  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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88||6o ى |عبــــد ى |لرحمن حسي  حمد حسي  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

6343o4 عيل|سم|ء رجبــــ عطوه |عىلي زيق|لزق|حقوق 

|5|288 حمد|ح سعد |منى صل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

24965| شه|لهبــــ|يه سعيد بــــدر | شمون|نوعيتـــ 

358o2o لرحيم عسكر|محمد محمود عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

26449 هلل حسن|مه عبــــد |س|هلل |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

227758 حمد عىل محمد|هلل صبــــىح |منه  هره|لق|حقوق 

3o4|8 ري جرجس سعد عطيه|م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

495452 محمود عزم محمد محمد قريطم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

882976 لمعتـــمد |لمعتـــمد لطفى عبــــد|حمد عبــــد| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7|o925 رع|لمس|هدعبــــده محمود |محمد محمود مج ي|هندستـــ 
|لمنى

5o4596 حمد|لمجيد حسن |يدى محمد عبــــد|ه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|392|6 لموجود|بــــتـــ عبــــد |ن محمود ثــــ|جيه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

84|o|o ى |ي بــــر طه|حمد ج|سمي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

766854 شد|لم ر|ىط س|لع|لد عبــــد |مي  خ| ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

7548o4 ف محمد |محمد  ي|لعر|رسر
ي مرغنى

ى
ق تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

86328| حمد محمود|لدين |م |محمد حس ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7556|o لدين|ل |هيم محمد محمد جم|بــــر|ره |س عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

278654 ج|لصبــــ|لسيد |يه بــــشي  | شمون|نوعيتـــ 

8|37oo لرحمن|وي عبــــد|مروه سعيد منش ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

|23o68 د ذىك|بــــر عي|بــــيتـــر ج ى شمس|د| بــــ عي 

45467 ر عبــــود|لغف|ح عبــــد|محمود صل هره|لق|ره |تـــج

526|o حمد محمد|سميه محمد  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

882448 هلل  |محمد | لنج|بــــو|نفيسه محمود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

245|9 ي محمد ص|يدى ه|ه
لح|ئى ن|بــــ حلو|د|

779953 محمد مجدى محمد محمد  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

|57o66 بــــ حمزه طه حمزه|رح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|34353 هلل بــــدرى|ل رزق |مريم جم ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

2|967o هيم|بــــر|ء مصطفى سيد |عىلي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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49448o ل بــــيومي طه|لدين جم|يمن نور | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|67263 يمن محمد خليل|محمد  لفيوم|هندستـــ 

52|272 ره|حمد محمد تـــوفيق رسر|منيه | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

85845 لس محروس صبــــىح  ى|كي  مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2397|6 ء محمد محمد محمد بــــدوى|رس| ن|هندستـــ حلو

4o88o4 ل|لمش|لسيد عىل محمد |ندى  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

249|48 لخلع|لسيد محمد |هيم |بــــر|ن |يم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

3|289  يحن  عىل
ندى مصطفى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

626oo8 لسيد سليم|محمود محمد عبــــده  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64676 حمد|ء رجبــــ محمد |شيم بــــ بــــنى سويف|د|

7|o936 ن شميس|محمود محمد محمد رمض لمنصوره|هندستـــ 

26|o2 بــــ|لبــــ|حسن محمد حسن فتـــح  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

27882 حمد محمد عىل محمد|ن |يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

676724 هد|لمحمدى محمد مج|هيم |بــــر|حمد | لمنصوره|ره |تـــج

89|743 ى هيم |بــــر|مه رفعتـــ |س| |مي  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

5o7434 لجندى|ىط |لع|رق تـــوفيق عبــــد |ن ط|يم| سكندريه|ل|ره |تـــج

26|o59 ي|ر
للطيف|دى عبــــد|له|محمد عبــــد| ئى شمون|نوعيتـــ 

24o|o7 هر نبــــيل زىك بــــيوم|حمد م| هره|لق|حقوق 

338284 ن|لم|لسيد محمد س|لسيد محمد طلعتـــ | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8994o9 ن |حمد عثــــم|ن محمود |يم| ج|بــــ سوه|د|

6|9457  محمد |من
ى
لمنس|فع |لر|ر شوق ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 

بــــبــــورسعيد

338376 للطيف|عىل عىل عبــــد| حبــــيبــــتـــ رض |نوعيتـــ بــــنه

3|7334 ى مري|دى رمسيس |ش نس|مي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

249843 رسج|ل|هيم |بــــر|يه حسنى | لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|7|692 بــــ|لوه|للطيف عبــــد |ل عبــــد |ندى جم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8548o هلل محمد|مريم معوض عبــــد لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6452|9 ى|ده محمد عصمتـــ تـــوفيق |يه حم| مي  لمنصوره|حقوق 

644652 يمن عىل موىس نمشه|عىل  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

75o569 لسعود حسن|بــــو |د سيد |ن عم| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |
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5|7626 يف فتـــىح |س تـــ|ره رسر بــــو مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

877943 ن محمد  |لحميد عثــــم|ء عبــــد|شيم سيوط|تـــربــــيتـــ 

47536 د|هيم عي|بــــر| |يمن عط|د |عم ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

||5636 ى  حمد|سوهيده سيد حسي  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

35o83 ي طتـــ عبــــد حد|لو|يوسف يحن  ن|حقوق حلو

|5285o حمد|ده |منه محمد حم  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

62oo6 حمد محمد|هلل |محمود عبــــد  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

|52446 بــــوزيد|بــــو زيد محمد | |مه ن|بــــ حلو|د|

239299 عيل|سم|ئل عىل |حبــــيبــــه و ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|32o2 ف |محمد  ى|بــــوغنيمه |رسر مي  ي|طبــــ 
|لمنى

26|746 لحليم محمد محمد|محمد عبــــد |تـــمريض بــــنه

|23285 لسيد محمد|دهم محمد | ى شمس|تـــج ره عي 

77228| بــــر|ل ص|لع|م عبــــد |عص| رن زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

47993o هيم نسيم خليل نسيم|بــــر|ء |شيم سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

444849 هيم|بــــر|ئى مرىس |محمد ه سكندريه|ل|حقوق 

2687o8 لسعدئى|روفيده عزتـــ محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

25637o حسن محمود حسن مهدى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

543|2| لحميد|ن عبــــد|ح زهر|لفتـــ|جر محمد عبــــد |ه تـــمريض دمنهور

48298| ن محمد|مرضى رمض| مه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|37|3 زق|لر|ن عبــــد|عىل سعيد سليم ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

457o34 ي
ه ضى هيم|ن إبــــر|لدين شعبــــ|ء |ني  |بــــ طنط|د|

8574o2 لمطلبــــ|ربــــ محمود عبــــد|محمود مح ي|بــــ |د|
|لمنى

75383| ه محمد عىل عىل | يف|مي  لشر عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

77|8|6 حمد|لحميد محمود |ره فتـــىح عبــــد |س زيق|لزق|نوعيتـــ 

7o6656 هيم|بــــر|لم سعد محمد |د س|عم لمنصوره|حقوق 

||6748 لحميد|م محمد نجيبــــ عبــــد |بــــتـــس| ى شمس|د| بــــ عي 

49o394 د|ر مجدي شفيق محمد فؤ|من ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

6o8553 لدمنهورى|ل |بــــوعجيله جل|منيه | لمنصوره|حقوق 

|7o646 لغنى|ندى وحيد محمد عبــــد  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى
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8|3645 ي|ر
حمد|للطيف |محمد عبــــد| ئى ي|عه |زر

|لمنى

63399o ل|لع|هلل عبــــد |م عبــــد |مصطفى هش زيق|لزق|ره |تـــج

8o3396 لكريم|د |نوبــــ فيض ج|بــــ| ره بــــنى سويف|تـــج

64o|97 وى|لص|حمد محمد |نهلتـــ  زيق|لزق|ره |تـــج

57456 ئيل|رس|نور مرقص |عه |نعن بــــ بــــنى سويف|د|

42o9|9 لسيد محمود عنبــــر|ديه سعد |ن لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

684495 مه|لبــــر سل|لمنعم محمد عبــــد |د عبــــد |سع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

68||7| لكردى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|حمد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|46o73 لعظيم|د عبــــد |هند محمود رش ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

353928 شور|بــــ محمد ع|يه|محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

788374 ود|ء محسن محمد بــــدوى د|رس| لمنصوره|حقوق 

4|4235 لسحيتـــى|حمد |لد سيد|خلود خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

899623 ى عزتـــ لوندى بــــ سيىل |نرمي  ج|بــــ سوه|د|

839o73 س|حمد فلهم عبــــ|ء |دع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5o9o75 لسيد عىل|هلل محمد عىل محمد |عبــــد ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

||8356 لرحمن حسن محمد محجوبــــ|عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

624o42 هيم|بــــر|د محمد فوزي جودتـــ |جه ط|بــــ دمي|د|

9o3479 تـــوس  |فل|هلل |بــــ |نه صبــــرى ج|مري ج|تـــربــــيتـــ سوه

225222 تـــغريد نبــــيل حسن سيد عىلي كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

356748 فظ|متـــ حسن ح|س|ء |سم| ى شمس| لسن عي 

2|265o سط|لبــــ|ن عبــــد|د عثــــم|سل عم|بــــ |حقوق بــــنه

|2|238 ح|لفتـــ|م فهىم عبــــد |ر عص|عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

879267 فظ |لح|لكريم عبــــد|د |لرحيم ج|سميه عبــــد سيوط|بــــ |د|

546227 رى|لزن|بــــ |لوه|حمد عبــــد|ل |حمد جم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

893693 ل محمد |لع|له محمد عبــــد|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

237333 ح حمد|م سيد مصبــــ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5o4647 هيم مصطفى محمد|بــــر|طمتـــ |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

498o|2 حمد|دل بــــسيوئى حسن سيد|ع| دين بــــ دمنهور|د|

6|8453 هيم فتـــىح دهبــــ|بــــر|عمر  ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر
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883922 محمود مصطفى بــــكر سليم  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

|69|7| لمرصى محمد|دل محمد |رضوى ع لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

767683 ى |رؤى عزمي سليم هيم|بــــر|ن حسي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

|6o729 زم مصطفى سيد عيد|ح ى شمس|تـــج ره عي 

8|266o ي عيد جرجس شح| تـــه|نىح  ي|طبــــ 
|لمنى

5o6575 هلل|هر عبــــد|لح ط|ء ص|شيم سكندريه|ل|عه |زر

2|6953 حمد|ل |لع|حمد عبــــد|سلىم  هره|لق|م |عل|

2538o| لصعيدى|هيم |بــــر|عىل | ند|ر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

286645 م عجور|لسل|لد محمد عبــــد |مريم خ شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

7|68|8 ق|لفتـــوح |بــــو |ده محمد |مي وى|لشر لمنصوره|بــــ |د|

648|o8 لدين عزتـــ حسن محمد|م |زينبــــ عص |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8o7635 يز محمود سعيد|م م|وس بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

354537 ن خليفتـــ عمر خليفتـــ|يم| ى شمس|د| بــــ عي 

5o4o29 هلل|حمد عبــــد|لحميد |محمد حمدى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

42664o لمجيد|لسعيد يوسف عبــــد |سمر محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4o2727 ر|لنج|رق رجبــــ محمد |منيه ط| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

32|572 سم|لمجىل لبــــيبــــ ر|ك عبــــد|مل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o94|5 ى |عمر  لخول|لسيد حسن حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5o6277 لروينى|لحليم يونس |حمد عبــــد |جر |ه سكندريه|ل|بــــ |د|

75|444 ل|م أحمد هل|لسل|سيل محمد عبــــد | حقوق بــــورسعيد

4|659 ي محمد صقر|
منيتـــ حنفى هره|لق|ره |تـــج

787274 هلل شعلتـــ|يه محمد عىل عبــــد| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

56959  ميمون عىلي|جن
ى تـــ حسي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

54626o ن|م محمد عىل حمد|محمد هش سكندريه|ل|حقوق 

4oo8| ي حسن عبــــ|يم|
س|ن مصطفى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

489679 حمد|س |حمد تـــوفيق عبــــ|شوق  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

37483 عيل بــــريك عوده|سم|بــــ |شه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

424938 ر مصطفى سعيده|لغف|م يحن  عبــــد |إسل لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

83276 م|ن تـــم|ن وكيل رضو|يم| زيق|لزق|حقوق 

53||3 لحكيم مصطفى|نسيبــــه محمد عبــــد علوم بــــنى سويف
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448799 وق صبــــرى متـــول محمد  ىسر|لخر|رسر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

8367oo لحميد محمود معوض|ء عبــــد|وف دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

9|o638 لد محمود عىل محمود |خلود خ ج|ره سوه|تـــج

5|2765 لكريم|لكريم عىل عبــــد|حمد صبــــرى عبــــد| سكندريه|ل|طبــــ 

|24|85 لحميد|حمد فريد عبــــد |يوسف  ى شمس|تـــج ره عي 

62867| لسنهوتـــى|طف محمود محمد |هدير ع زيق|لزق|صيدله 

342925 لحليم|لعظيم محمد عبــــد|محمد عمرو عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

9o2589 حمد |هر |لظ|محمود قبــــيض عبــــد ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

4653o6 لعزيز خروبــــ|بــــدر محمد عبــــد |ره طنط|تـــج

372354 ى  ى سمي  حسي  حمد|حسي  ى شمس حقوق عي 

|43369 لعظيم|ء يسن محمد عبــــد |رس| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

676589 ف رمض|ن |نوره ش|ن محمد هو|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

683o|9 ن جمعه حموده خرصى|نوره لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|47352 د عىلي|ل رش|صم جم|ع هره|لق|حقوق 

6938|6 وق  ىط|لمع|بــــو|لح محمود |يمن ص|رسر ط|بــــ دمي|د|

5|3688 |يمن صبــــرى حن|ريمون  سيوط|عه |زر

76|99| ه | هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|مي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

232|2| يد|بــــ ف|لتـــو|حمد عبــــد|مصطفى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

297|36 ه|حمد كد|ن فتـــىح محمد |نور ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

26722 جد|لم|رص عبــــد |مل عبــــيد ن| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3|7355 تـــه|لموجود شح|م محمد عبــــد|سل| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

438994 د|رق عطيتـــ محمد  حم|لد ط|خ لشيخ|علوم كفر 

|32979 ى محمد|ه جر حسن حسي  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6o5|99 ي|ر
لجمل|لمتـــول |حمد | |ئى لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

7|5|63 حمد محمود|حمد محمود حسنى | لمنصوره|حقوق 

4o2329 س طلبــــه|م عبــــ|لسل|ء عبــــد |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|4699 لعزيز|مل عبــــد|لمنعم ك|مل عبــــد|ح ك|سم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

85o882 هدي محمد سعيد منصور سيوط|حقوق 

44o7|7 لغنيىم|لسيد فرج |رحمه صبــــىح عزتـــ  لشيخ|بــــ كفر |د|

484426 ى|بــــو |حمد |هلل حسن |محمد عبــــد  لعيني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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|64535 هيم عبــــدتـــ|بــــر|عمرو محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

442398 |لعط|لق |لخ|تـــ عبــــد |لشح|مؤمن أحمد 
ى
ق |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 

لشيخ

64649o لحكم محمد عبــــده حسن|حمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||78|4 ى|رص ممدوح |ممدوح ن مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

485|94 هيم عىل|رس عىل إبــــر|رين ي|د سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

838o83 لرحيم|حمد عبــــد|محمود محمد  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

462845 ه عبــــد| لصعيدى|لكريم |لحكيم عبــــد|مي  |حقوق طنط

448o2  صل|لقذ|بــــسنتـــ 
ى
هيم|بــــر|ح محمد |ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

84688| ى|ن |منه رمض| حمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

4|o|2o هد|بــــ محمد مج|يه|معتـــز  |ره طنط|تـــج

27|748 يم|لد|هيم عبــــد|بــــر|هيم عىل |بــــر|جر |ه لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

449973 لح|ع ص|لسبــــ|ورى |لمغ|م |ء س|ل| |ضتـــ طنط|علوم ري

6|93|| ى |محمد  ف خي  حمد حسن|رسر ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

69o|36 ز|لبــــ|كريم مسعود عىل جوده  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8|5698 ء محمد خليل محمود|دع ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|3o943 لعزيز|محمد وليد محمد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

65|2o ى |يوسف جم بــــوبــــكر|ل حسي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

778o54 لسيد|حمد |لعزيز |زينبــــ وحيد عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

4497o5 ن|در عثــــم|لق|لسيد عبــــد |محمد حسن  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

|2|o59 ى|مريم رأفتـــ نده  لسيد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|8964 حمد|دي حسن |نعمه ن ي|نوعيتـــ 
|لمنى

5|6|8| يف عبــــد لدين|زى علم |لعظيم غ|هند رسر علوم دمنهور

4oo98 مه|رس محمد سل|لرحمن ي|عبــــد |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

2323o9 وى|لفرم|حمد محمد |م |حمد هش| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

479289 د محمد|لدين حم|حمد سعد | |هن |ره طنط|تـــج

9|86|| فظ |لح|حمد عبــــد| |لعل|بــــو|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

827999 ي عبــــد|ي|
لشكور محمود|تـــ حفنى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

678325 محمود خرصى| ئى رض|تـــسنيم ه ط|بــــ دمي|د|

6377|o ى عثــــم|ح محمد |لفتـــ|رئيفه عبــــد ن|مي  زيق|لزق|بــــ |د|
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5o3868 هيم|بــــر|حمد |روق |حمد ف|مه |س| سكندريه|ل|عه |زر

83o327 ي عبــــد|م|
لمقصود حسن محمود|ئى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

78984 حمد لملوم|د محمد |زي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85332 ن محمد|حمد سيد شعبــــ| لفيوم|حقوق 

4||o85 يد|هيم محمد ف|بــــر|ندى  |بــــ طنط|د|

|276o2 سعد طيفور|نس |مهند  ى شمس|تـــج ره عي 

58248 ى|بــــ |ضى دي|ء ر|رس| مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|25959 س|لي|د |ل فؤ|دين كم|ن ى شمس طبــــ عي 

775o5o ل محمود بــــدر|لع|دل عبــــد |مصطفى ع ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

3o7o9 د|روق فؤ|جر محمود ف|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8o|47o ى تـــه|دي يوسف شح|ن| يوستـــي  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

77o5| ي 
هيم|بــــر|محمد سعيد حسنى دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

448688 ر|لمنش|حمد |هيم حلىم سيد |بــــر|يوسف  |ضتـــ طنط|علوم ري

697664 ى|نوره  مي 
ن|ن مسعد محمد مصطفى لمنصوره|حقوق 

867958 هيم محمد|بــــر|حمد |ن |رضو |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

756546 هد|حمد مج|م |يه عص| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6|858o لسيد جمعه|منيه محروس | ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

424637 حون|بــــو ط|هيم |بــــر|لعزيز |حمد محمد عبــــد| سكندريه|ل|علوم 

2475|6  عىل عىل |
ى
تـــ|لشح|مجد شوق ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9|6393 طمه سيد عىل جمعه |ف ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

784o|6 لرحمن|حمد حسن عبــــد|ن |نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

36o289 |لبــــن|لرحمن |هر محمدى عبــــد|محمد ط ط|بــــ دمي|د|

|47725 لغنى|هيم عبــــد |بــــر|عمرو مجدى  هره|لق|هندستـــ 

82o|49 ي|لبــــ|لرحيم عبــــد|مد عبــــد|جميله ح
ى
ق ي|بــــ |د|

|لمنى

77845| تـــ محمد|لشح|ل |محمد جم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2443oo دى|لن|م محمود محمد |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|7|2|4 س|لق عبــــ|لخ|لعظيم عبــــد |محمد عبــــد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

86873| حمد|هر |لط|سحر محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

252663 رون|لد سمي  ه|ليىل خ تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 
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7786oo لمعز محمود|رص عبــــد |لدين ن|م |حس زيق|لزق|عه |زر

87929| لحكيم عىل سيد  |قمر عبــــد سيوط|بــــ |د|

8o5476 لحكم|م محمد عبــــد|لسل|ل عبــــد|م| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

688755 ح|لفتـــ|مه عىل عبــــد |س|حمد | لمنصوره|ره |تـــج

684|36 د|لحد|لسيد |محمد حسن | ند لمنصوره|بــــ |د|

78|77 زق|لر|جر نبــــيل محروس عبــــد |ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

283326 بــــ|لتـــو|مصطفى محمود ربــــيع عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

9|7389 يوسف مصطفى محمد مصطفى  سيوط|ره |تـــج

5432o2 ى محمدعبــــد|آيه  عيل|سم|بــــو|حمد|لمنعم |مي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

77492o |لوف|بــــو|لسيد محمد |حمد حسن |مريم  زيق|لزق|نوعيتـــ 

8788|9 لبــــديع  |د عبــــد|حمد حسن حم| سيوط|طبــــ 

|5423o لرحمن|د لطفى عبــــد |حمد عم| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

329|98 زق|لر|بــــ محمد عبــــد|يه|رتـــ |س |تـــربــــيتـــ بــــنه

785|2| ل|لع|لمعىط عبــــد|حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|o9| ى |ي ل عيس|حمد جم|سمي  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

6o782| د|دق مر|هند محمد ص |حقوق طنط

348543 ي
ى |شح| دئى ى حسي  لذهبــــ|بــــو|تـــ حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7o6|6o محمود عىل محمود محمد ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

|29889 لموجود محمد|ء محمدين عبــــد |ل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

48|546 رتـــى|لح|ن محمد |ئل شعبــــ|كريم و سكندريه|ل|ره |تـــج

82oo73 ء خلف فنجري عبــــود|رس| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

69o372 |لحكيم عبــــد |رص عبــــد |لن|لحكيم عبــــد |عبــــد 
لحميد

ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

233|6o رى|لهو|ليىل محمود يحن   ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7o94|9 لسعيد عىل|لطفى فرج لطفى  لمنصوره|ره |تـــج

42552 ى رشيد  عيد خي 
عمر مصطفى هره|لق|حقوق 

|3|343 م|م|ح |لفتـــ|محمد مصطفى عبــــد  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

53o|58 هيم مهدى عىل|بــــر|ء |سم| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|25266 رى|بــــي|ل|حمد |هلل |ء عبــــد |رس| ى شمس حقوق عي 

|7|224 بــــو زيد|م بــــدر |بــــدر عص ى شمس حقوق عي 
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793o99 ى |ي لحليم محمود|مه محمود عبــــد|س|سمي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

432432 حمد|سمر محمد عىل عىل  لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

5||858 لنيل خضي |بــــو|هيم |بــــر|حمد |يوسف  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

447o74 د سعد محمدين|هيم ج|بــــر|محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

733|2 دق|بــــر ص|حمد وليد ج| لفيوم|ر |ثــــ|

242329 ف محمد |مريم  حمد|رسر ن|بــــ حلو|د|

787522 ي
ه مصطفى محمد محمد مصطفى ني  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3552| لسيد تـــوفيق|ل |ء كم|محمد عل هره|لق|ره |تـــج

4o|42o تـــم مصطفى محمد خليل|ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76o5|3 حمد|لرحمن محمد سعد |عبــــد  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

9o|45 ن سيد|متـــ نبــــيل شعبــــ|س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

485969 سيمون يشى لبــــيبــــ بــــخيتـــ عوض لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

6|7994 بــــ سعيد|لوه|جر محمد جوده عبــــد |ه لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

776498 ى رفعتـــ |ي هيم|بــــر|هيم |بــــر|سمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

685832 لسيد محمد|ء تـــوكل |عل| ر|ي لمنصوره|بــــ |د|

7o467| حمد|هيم سيد |بــــر|محمد طلبــــه  زيق|لزق|ره |تـــج

359835 لح محمد|محمد ص| هند|ش ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2|36o6 لص|رين بــــه|ك ء فخرى كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o7o24 ى |ن خ|رو لسيد مرىسي|لد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|46787 حمد سمي  عىلي|كريم  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

697334 ن حسن محمود محمد|زم زيد|ح لمنصوره|هندستـــ 

3428|6 لغفور عىلي|رق عبــــد|هدير ط ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|7o5o7  عبــــد |بــــر|مصطفى 
ى
هر|لظ|هيم دسوق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

822845 ي|ل عبــــد|حمد جم|
لنظي  مصطفى ي|طبــــ 

|لمنى

27|o45 وى|لشهد|حمد |لحكيم سعد |عبــــد| لي|د ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

7o7772 لعيسوى|حمد |زى |بــــو حج|د |لد عم|خ ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

96567 عيل حسن|سم|حمد مصطفى | ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

484759 لسيد شكر|بــــر زىك |محمد ج سكندريه|ل|بــــ |د|
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7o34o حمد عىل حسنى عيد| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

37||67 بــــ سعيد رزق|لوه|محمود عبــــد س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

53583 بــــ|لوه|ممدوح صبــــىح حلىم عبــــد معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

763|6| لعزبــــ|لعزبــــ |لمنعم |ء محمد عبــــد |لزهر|طمه |ف بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

634794 هيم|بــــر|حمد محمد |لمنعم |محمد عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

59|63 هلل معوض|م عبــــد|هلل سل|عبــــد ي سويف
تـــمريض  بــــنى

27|547 |بــــ |لوه|لمحسن محمد عبــــد|نشين عبــــد
وى|لشبــــر

ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

4|533 نوره رجبــــ جمعتـــ محمد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o8945 ف حلىم عك|حلىم  ز|رسر |ره طنط|تـــج

|79oo7 ن|تـــ خليل زيد|سلىم خليل فرح وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

5|7664 بــــ|للطيف غر|ندى نرص عبــــد  |حقوق طنط

858469 للطيف|هلل جميل عبــــد|حمد فتـــح | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22o247 محمود طه سيد طه عىل هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

275598 ى|لسيد |حمد |رس |دى ي|ش لعشر ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

48o356 ى فتـــح  يف سعيد|هلل عوض مر|حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

46o|52 ج محمد|ء مصطفى عىل رس|ل| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|5984 لبــــرش|م عطيه محمد |حمد هش| ط|هندستـــ دمي

35||49 حمد عىل|حمد |بــــ سيد |ربــــ ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

6o|996 ي
ن|مد محمد جي|محمد ح| دئى لمنصوره|بــــ |د|

73373 ى عبــــد بــــ|لتـــو|معتـــصم محمد حسي  لفيوم|صيدلتـــ 

35849o ى|ل حس|هلل نبــــيل جل|منتـــ  ني  |ره بــــنه|تـــج

8o3955 هيم موىسي|بــــر|م حسن |حس ي|بــــ |د|
|لمنى

349399 عيل|سم|محمود محمد موىس  ى شمس حقوق عي 

4|9|98 وى|لقرض|مه أحمد |ء أس|لىمي لشيخ|بــــ كفر |د|

233252 ي|بــــورسيع محمد |ء يحن  |ل|
لطوجى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

55o55 حمد|م سيد |عزتـــ عز بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

48538 وق خ لد مصطفى محمد|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

427546 هيم مصطفى عيد|بــــر|محمد محمد  ي صىح طنط
|معهد فنى
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332429 لكريم عىل مصلىح|كريم محمد عبــــد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

533|3o تـــم|لحليم ح|لحليم حسن عبــــد |حسن عبــــد  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

83o3o6 هيم|بــــر|لدين محمد |حمد سعد| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

7535o8 لرحمن|ن عبــــد |حمد سليم|سلىم  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

46372o لغنى|حمد عبــــد|لسيد | |ء رض|رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4|7885 لعدوى|همسه محمد فوزى بــــدير  لشيخ|بــــ كفر |د|

|52|8| ى|ء محمد سيد حس|شيم ني  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

752434 لمسيح جبــــره|دل عبــــد |ريو ع|م لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

768o92 ى ي|ي لجمل|رس محمد محمد |سمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

4o|893 د محمود عىل|ج  ج|محمود ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o323 ه مر| ن|د خي  سلط|مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

3742o ن|بــــر خلف سليم|مصطفى ص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

765359 لمسيح|نيس عبــــد |در فوزى |ن بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

8837o2 ى وجيه ذكري ي | نفي  جورج  سيوط|طبــــ 

679433 ى|لحميد ش|سلىم سعد محمد عبــــد  هي  لمنصوره|ره |تـــج

7o7949 لليل|بــــو |محمد عىل | دين لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|679o لق محمد|لخ|لد عبــــد|زينبــــ خ ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

287725 لبــــربــــرى|ل مصطفى |بــــسمه بــــل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|69o97 ى|لد عبــــد |خ| رن لمجيد حسي  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

|35423 لكشك|لحفيظ |حمد عبــــد |هيثــــم  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

42o658 هيم عىل|بــــر|لدين منصور |عىل نرص  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

7||66| ى| كرم فتـــىح شلبــــى شلبــــى محمد بــــطي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

75497o عطيه| بــــ عط|لتـــو|مصطفى محمد عبــــد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|66|6| هيم|بــــر|هيم محمد حسن |بــــر| ن|هندستـــ حلو

6oo43o |لسميع |حمد عبــــد|ء |صف
ى
لدسوق لمنصوره|ل |طف|ض |ري

689857  محمد حسن|يه مىح |
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

676244 هلل|م عىل عبــــد |يه عص| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

82539| حمد محمد|حمد |رحمه  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|24637 لعزيز|دل حسن عبــــد |هلل ع|منتـــ  ى شمس هندستـــ عي 
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|2|485 ه  ى |ني  حمد|يمن حسي  ن|بــــ حلو|د|

|36|57 ن|لقط|لسيد |حمد |ء |رس| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

44265| لسيد|هلل | |ن عط|م نعم|ندى هش لشيخ|ره كفر |تـــج

83o968 ي|عىلي
ء محمد محمود حفنى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6425|9 لعزيز|بــــ أحمد عبــــد |يه|حمد | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

834894 حمد سعيد سيد|محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

|98|8 ن|هلل علو|م محمد عبــــد |سل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6859o2 لمقصود|لفضيل عبــــد |ل عبــــد |ئى جم|م| لمنصوره|ره |تـــج

299667 حمد|لد فوزى محمد |روق خ|ف رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

235o7o هيم|بــــر|حمد |محمد محروس  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

66593 حمد محمد|يه سيد | طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

6359oo حمد محمد|مد |ء فكرى ح|شيم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

692833 بــــ|لمعىط شه|دى عبــــد |له|ح عبــــد |ئى نج|م| ط|بــــ دمي|د|

36486 هلل حسن|محمد حسن خلف  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

42o8|9 لحميد يوسف خليل بــــتـــتـــ|ء عبــــد|سم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

892o84 ى |ئى رزق عبــــد|م| لرحيم حسي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

54469 ي|لبــــ|لهدى عبــــد |بــــو |لجيد |طه عبــــد 
ى
ق ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

6948|4 |لفتـــوح عبــــده |بــــو|هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد 

لمتـــولي
لمنصوره|ره |تـــج

694525 حمد|حمد سيد |حمد |لسعيد |ء |رس| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|57584 ل محمد محمود طه|ء جم|رس| هره|لق|علوم 

2|6885 م|لسل|رف عبــــد|رق ع|شمس ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|6543 هيم حبــــيبــــ|بــــر|لمجيد |هيم مجدى عبــــد|بــــر|عمر  ى شمس|تـــج ره عي 

763446 وق رجبــــ رجبــــ  ألشقر|حمد |رسر ره بــــور سعيد|تـــج

5|3932 ل|ن بــــل|ء صبــــرى محمد سليم|دع سكندريه|ل|بــــ |د|

692398 مد|ء عمرو عطيه ح|ل| لمنصوره|بــــ |د|

844o53 لعجىمي محمد|مل |محمد ك ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

797o8 ى سيد س رى|مؤمن حسي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

27964o ى عىل ز|زينبــــ حسن محمد  يده|مي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|884 بــــى|مبــــ|لعزيز |مه عبــــد|س|ر |مي ن|علوم حلو
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|63733 لعزيز عيس|لمنعم نسيم عبــــد |عمر عبــــد  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

77|926 مه محمد|مه عطيه سل|د سل|زي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

54643 س|حمد محمود عبــــ|ء |شيم دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

62426o طر عبــــده زيد|ن خ|م رحم|سل| ط|بــــ دمي|د|

23897o ين صل|رح ح سنوىس|بــــ رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|532oo شور ربــــيع|دي ع|محمد ن ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

69778 لريش عىل|بــــو|ء هيبــــه |سم| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|58932 ن سعودى حسن سعود|يم| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|5oo94 روق هريدى|حمد ف|محمد  ى شمس هندستـــ عي 

9o4696 للطيف |بــــر عبــــد|ن قدرى ج|حن ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|78793 ن محمد نور محمد|نور سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

3|8635 لحميد|حمد عبــــد|ح سمي  |سم ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

758725 ى|محمد يىح محمد ل شي  لمنصوره|حقوق 

649358 لسيد|عيل |سم|لبــــديع |لمنعم عبــــد |حمد عبــــد | | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8234o6 حد|لو|ق عبــــد|لرز|سلىمي محمد عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

8986|8 د نصيف |مجد فؤ|رك |م ج|صيدلتـــ سوه

366|28 د|رين مجدى عجيبــــ عي|ك لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

8o66|| لحسن|بــــو|محمود رشدي محمود  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

89o654 ن محمود محمد |ء رمض|رس| سيوط|نوعيتـــ 

7747o9 د|لسيد عىل مر|ء عىل |سم|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

8|447o مل|حمد محمد ك|محمد  ي|عه |زر
|لمنى

86o439 لمجيد|لمغيثــــ عبــــد|عمر يىحي عبــــد ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

83384| هيم عيسي|بــــر|حمد |ر |من |نوعيتـــ فنيه قن

524|67 ده محمود عوض|هيم حم|بــــر|ن |يم| سكندريه|ل|هندستـــ 

675438 دل محمد عسكر|محمد ع| سم لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

7|65|4 لمتـــول جودتـــ|ن |هبــــه عدل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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||95o4 حمد فكرى محمد يوسف| ى شمس|تـــج ره عي 

82||22 لحميد|لعزيز عبــــد|ء حسونه عبــــد|سم| ي|عه |زر
|لمنى

495997 ئى|للبــــ|فظ محمد |متـــ ح|ء سل|ل| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

3|82o8 هيم|بــــر|هلل |بــــر عبــــد|حمد ج| ى شمس طبــــ عي 

7o686| حمد|ن |ن رمض|حمد شعبــــ| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

864o3| وي|لسيد فهىمي طنط|لعزيز |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

835596 لح|حمد ص|مي محمد  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

264832 لبــــسيوئى|لعزبــــ |بــــر |طمه عرفه ج|ف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|45858 لسيد حسن محمد حسن|هلل |عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

372896 ح سيد خرصى|د صل|جه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

846648 لشكور خليل|ئشه عىلي عبــــد|ع ن|كليتـــ طبــــ أسو

684|24 ه سلىم مجدى عبــــده معوض تـــقصي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

76o762 حمد محمود نصي |ره |س لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

54329o هلل|د |سم محمد ج|ء محمد ق|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

352o37 لمعز|لد محمد عبــــد|محمد خ ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

257629 عىل فرج ربــــيع محمد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|76849 بــــوزيد|هديه حمدى محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

273o52 ئيل بــــخيتـــ|د جبــــر|بــــسنتـــ عم لسويس|معتـــ |علوم ج

4o7o86 ى عبــــد|بــــو |يه يشى حلىم | هلل|لعني  سكندريه|ل|حقوق 

6|634o بــــو موىس|ء مسعد محمد |دع ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

759|23 حمد وجدي عىلي صقر|مح |حمد س| بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

4595|7 هيم|بــــر|مد محمد |حمد ح|محمد  سكندريه|ل|حقوق 

892968 بــــوزيد |ح محمد |لفتـــ|طف عبــــد|ع سيوط|ره |تـــج

359223 بــــيشوى بــــخيتـــ مفيد بــــخيتـــ ى شمس  تـــمريض عي 

9|5372 حمد  |بــــوبــــكر محمد |محمد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

265535 لتـــحيوى|لقوى محمد |يز عبــــد |محمد ف تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

779975 لحليم عبــــده قنديل|عبــــد | ند زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o|8o9 مد |حمد عىل ح|طه  ج|بــــ سوه|د|

|54583 م جمعتـــ|م|ده |زم حم|ح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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69933| حمد محمود|محمد فتـــىح  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

258867 ف|بــــ |يه|حمد | حمد رسر لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

486o23 زق|لر|لسيد محمد عبــــد |درين |ن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4|9282 ل ندير|لع|ل متـــول عبــــد |لع|عبــــد | عل لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|3o43 ف عبــــد |هلل |عبــــد  ى|رسر لرسول حسي  ى شمس| لسن عي 

85|399 حمد سيد|ذ |ميمه مع| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

|56643 لمنعم|ن عبــــد |عيل شعبــــ|سم|محمد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|3792| بــــ|لصمد دي|لمهدى عبــــد |ل محمد |محمد جم دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6699| بــــ|لتـــو|ره بــــدوى سيد عبــــد |س لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

9o3o7 ج  محمد|زينبــــ عزتـــ ن ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

9|387o لمجيد عىل |م عبــــد|سل|كريم محمد  سيوط|حقوق 

69434o حمد محمد خليل|ء محمد |لشيم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

8224o حمد|يوسف محمد يوسف  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2|547o ى|م نطون|هر |مجدى م| رتـــي  هره|لق|ره |تـــج

223842 حمد|ن محمد عىلي عىلي |نوره هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

48o68| هيم محمد بــــيوم يونس|بــــر|رقيتـــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|2538 دى عىل|له|م عىل عبــــد|هش ره دمنهور|تـــج

256642  عبــــد|
ى
|در |لق|يه شوق

ى
لدسوق ي صىح بــــنه

|معهد فنى

839358 حمد|ر محمود |لستـــ|محمود عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7576o3 لحميد|لحميد سيد عبــــد |منيه عبــــد | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

923474 لعزيز |محمد محمود عطيه عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

45|oo2 ي سل|مصطفى عبــــد 
متـــ|لمجيد مصطفى ي صىح ري

|ضه طنط|معهد فنى

67396 ى| سه عويس محمد حسي  لفيوم|ضتـــ |علوم ري

247659 لفضل|بــــو|لعزيز عىل |مصطفى عىل عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|4|8o9 هلل محمد|لد عىل عبــــد |عىل خ ى شمس|تـــج ره عي 

89|65 هيم|بــــر|لجيد عىل |دل عبــــد |رجبــــ ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68o36| لسيد محمود عىل| |لسيد رض| لمنصوره|حقوق 

254oo4 ن|س عتـــم|لد عبــــ|محمود خ ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

455|24 عيل محمد|سم|ن |يوسف سليم ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح
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4o4398 ى|لعزيز عىل عبــــد|حمد عبــــد| لعزيز حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o7769 لعزيز طه|ح عبــــد|لفتـــ|يه عبــــد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4|||29 د رزق|لجو|هيم عبــــد |بــــر|نيس |بــــسنتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

488678 لحمد فرج عىل|بــــو |هلل فرج |عبــــد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

493982 شور|مه مدحتـــ ممدوح ع|س| تـــربــــيتـــ دمنهور

7o8478 حمد عىل|عبــــي  صفوتـــ محمود  لمنصوره|ره |تـــج

44762| ئيل|سيليوس ميخ|نيس يوسف بــــ|رى |م سكندريه|ل|هندستـــ 

6o7763  محمد|لش|ح عبــــد|منى صل
ى
ق |بــــ طنط|د|

226752 هيم موىس محمد|بــــر|مه |س|حمد | هره|لق|حقوق 

263||2 ق|هلل |يه عليوه محمود عبــــد| وى|لشر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4522oo هيم|بــــر|رص محمد سعد |لن|حمد عبــــد| لشيخ|هندستـــ كفر 

452o|3 لرحمن نجم|ل عبــــد|لرحمن محمد جل|عبــــد لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

6||457 لشحرى|هيم |بــــر|يستـــ مصطفى |م ي صىح طنط
|معهد فنى

36326o لسيد|حمد |حمد عمرو | ى شمس حقوق عي 

696o9| بــــينى |لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|ن |رو شقر|ل|لشر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

455922 لسيد خليل محمد حسن|محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

644797 لبــــقرى|رق طلعتـــ مصطفى |ء ط|ل| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8389o4 لليف|بــــو|لنور جويد |عبــــد| رين|م ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

45|9|o ر|هيم دويد|بــــر|حمد |مريم وجيه  لشيخ|هندستـــ كفر 

22973| زينبــــ قدرى سيد يوسف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7768|o لدين|لسيد نور|طمه محمد |ف زيق|لزق|ره |تـــج

52o35o ف مبــــروك | |ند ش|بــــو رو|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

7o3256 بــــوخشبــــه|لعزيز محمد |رس عبــــد |منيه ي| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

33|9|5 صبــــيح| ي|شد عط|حمد ر| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|4||45 لس جرجس صبــــىح عبــــد  مه|لملك سل|كي  ى شمس هندستـــ عي 

6o|373 د|لجو|ن عبــــد|هدير محمد رمض لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o|965 لدين|حمد عىل |مد |هلل حمودتـــ ح|عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

693925 تـــ|لفتـــ|محمد مجدى محمد عبــــد  ى ح عجي  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

5o7382 هيم|بــــر|ر |لستـــ|هيم عبــــد|بــــر|ر |مي ج|بــــ سوه|د|
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34ooo9 م|حمد محمود عز|يتـــ محمد | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

6|4645 لق حموده|لخ|ء سعد عبــــد |عل ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

42o56 لنبــــى|لد محمود عبــــد|ليىل خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82o76 رص سيد محمد عىلي|ن| نور هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|693|4 لمنعم عىل|لمنعم رأفتـــ عبــــد |عبــــد  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

546565 ر|لنج|محمد عىلي محمد عىل  |حقوق طنط

35|o8o متـــ|لعزيز سل|منيتـــ محمد عبــــد| ى شمس|د| بــــ عي 

64466 ى كم|ي ى ك|سمي  مل|ل حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

924|7o ى كم|ل|محمد  لرحمن  |ن عبــــد|ل حمد|مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

436697 لقطري|حمد |دل محمد |م ع|ريه |حقوق طنط

6954|4 لزغبــــي|حمد مصطفى |مصطفى  لمنصوره|بــــ |د|

86375 لح عقيله|د ص|لجو|يه عبــــد | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

457|56 لبــــهوتـــي|هلل |محمود خي | لؤ لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36294 كر|هلل ش|محمد سيد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

6|95|2 تـــ محمد رجبــــ|د|هدير س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

792334 هيم عىل بــــدوى|بــــر|عيل |سم| لمنصوره|حقوق 

|4653o ى|مر ص|س بــــر عىل حسني  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

4|7947 بــــو زيد|ح |لفتـــ|ر مجدى عبــــد |من لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

325454 ء محمد محمود|محمد عل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|3o267 رق عبــــده يس|سيمون ط ن|بــــ حلو|د|

27|o88 ج|لصبــــ|ح طه |رص صبــــ|سلوى ن ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

425836 لديبــــ|لسيد محمود |ندى  سيوط|بــــ |د|

694629 لبــــسيوئى|حمد |لمهدى |رس |ره ي|س لمنصوره|طبــــ 

6|2|5o هيم حويدق|بــــر|ء حمدى |هن |بــــ طنط|د|

486724 خليفه| لوف|كريم عىل أبــــو  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||6447 لكريم بــــريقع|م عبــــد |سلىم عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

546736 لطويل|حمد عىلي بــــشي  حسن | بــــ دمنهور|د|

336|32 ى حسن عثــــم| لي|د ن|حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5o464| لسيد|ئشتـــ سمي  عىل |ع إلسكندريتـــ |تـــمريض 

6o6633 حمد وهبــــه|د |حمد رش|محمود  لمنصوره|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 10375 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

43o956 ن محمد|وي رمض|لشن|ن محمد |نوره ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

9o8739 ل محمود مصطفى |مصطفى جم ج|بــــ سوه|د|

79||53 ف لطفى |روفيده  لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|رسر |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

682|37 ى |ي هيم|بــــر|حمد يسن محمد |سمي  لمنصوره|بــــ |د|

767653 لرحيم|لحميد عبــــد |تـــسنيم فوزى عبــــد  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

632|26 ء مجدى محمود عىل|ل| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

3|7488 سم خميس شكرى مكسيموس|بــــ ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

5o633| وى|لحلف|يه محمد محمد محمد | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7599|3 ى عبــــد  لرحمن|لمحسن محمود عبــــد|نيفي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

9||462 هلل|ر عطيتـــ |لستـــ|حمد عبــــد|يه | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

63||39 لبــــلبــــيس|حمد |در |لق|رق عبــــد |ء ط|رس| زيق|لزق|ره |تـــج

6768o6 زى محمد|لمغ|لصبــــور |لسيد عبــــد |محمد  لمنصوره|حقوق 

5|4993 ذل|لش|هلل محمد |ء حسنى عبــــد|عىلي بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

685475 للطيف رزق|مد عبــــد |مريم منصور ح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

24o329 وق عبــــد روق محمد|لحميد ف|رسر هره|لق|طبــــ 

8|43o7 للطيف|لمنطلبــــ عبــــد|شور عبــــد|حمد ع| ره بــــنى سويف|تـــج

|73888 دل سيد فتـــىح|ع| نور كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

78||22 ي|لفتـــ|ح مصطفى عبــــد |لفتـــ|عبــــد 
ح مصطفى زيق|لزق|صيدله 

694956 عيل جبــــل|سم|درويش محمد | رش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5o7643 ى عىل |نوره لحريرى|ن محمود رأفتـــ حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7||389 شور|ء عىل محمود عىل حسن ع|سم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|938o دى زىك|ئى ن|ندرو ه| لفيوم|علوم 

36|o66 ى خ  عىل|محمود حسي 
ى
لد دسوق |بــــنه| هندستـــ شبــــر

457557 يد|لسيد مرىس ز|يزه محمد |ف لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76494o هيم مصطفى|بــــر|رق محمود |ندى ط ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

333532 لعزيز مرىس محمد|محمود عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

833859 ي عىلي|لر|ل عبــــد|جر جم|ه
ضى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 
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475o83 |غبــــ لوق|مريم خلف عجيبــــ ر سكندريه|ل|بــــ |د|

7825o8 عطيه| صم محمد محمد ذىك عط|ع زيق|لزق|حقوق 

6o|4|8 للطيف عطيه|خلود حسن عبــــد  |بــــ طنط|د|

7557|o لمنعم حمدى زىك|حمد عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

683o96 در|لق|حمد عبــــد |خلود سمي  محمد  لمنصوره|ره |تـــج

5||888 تـــم محمد خليفه|حمد ح| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

22|8|5 زق|لر|م محمد عبــــد|هش| يش لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

632666 هيم محمد|بــــر|يز |ن ف|نوره |طبــــ بــــيطرى بــــنه

686235 دى زغروتـــ|له|زن مدحتـــ طه عبــــد |م ى شمس| لسن عي 

326638 لي|لج|لعظيم |حمد عبــــد|سلىم  ى شمس|د| بــــ عي 

858|34 بــــر صديق|حمد صديق ج| ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

6o6382 ن|لسيد شعبــــ|لمنعم |هلل عبــــد |م عبــــد |عص |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

895836 ن |حمد فوزى عمر|رضوى  ج|تـــربــــيتـــ سوه

8229| تـــ|ر بــــرك|لستـــ|د عبــــد |مصطفى عو مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

693497 بــــينى شلبــــى|لحسينى محمد |مجدى  لشر لمنصوره|طبــــ 

3|273o معتـــز وليد محمد محمود ى شمس حقوق عي 

5|96o9 لسيد محمد يونس|ر محمد |من |بــــ طنط|د|

|482o4 بــــدرى فنجرى نعيم| رين|م ن|بــــ حلو|د|

|22557 لق|لخ|در محمود عبــــد |دين ن|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5oo9|| ى|يه حسن محمد محمد | لسمي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o2247 يف محمد عبــــد شد|لجليل ر|يوسف رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

827567 لي عطيه|دل غز|ء ع|دع |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

624o7 حمد طلبــــتـــ|عمرو سعد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

832248 لربــــ عىلي مغيثــــ|د |ء ج|رس| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|59332 سط محمد عىل|لبــــ|محمد عبــــد  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|2|433 م عىل محمد|عص| رن ن|تـــربــــيتـــ حلو

43824| ج|ن حج|ن محمود زي|ل زي|نه لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

642292 هيم|بــــر|لسيد فتـــىح |فتـــىح  زيق|لزق|حقوق 

695959 هيم محمد محمد شلبــــى|بــــر|محمد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

83o773 ن|حمد محمود محمد سلط|محمود  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن
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3||4o6 حمد مسعود|حمد عزتـــ عىل |فرح  ى شمس حقوق عي 

33|532 للطيف|ريم عقل محمد عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

67798| مه|حمد سل|هلل |حمد عبــــد |رس |ف لمنصوره|حقوق 

8|73|4 ي رمض
د|لجو|ن رزق عبــــد|مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

56487 |ع
ى
ى محمد دسوق صم عىل حسي  ي سويف

تـــمريض  بــــنى

92o5o7 م  |حمد هم|ر نرص |من ج|بــــ سوه|د|

89|33 لد محمود محمد|خ| دين هره|لق|بــــ |د|

2|96o2 لحميد|لدين عبــــد|لد محن  |يه خ| ى شمس|تـــج ره عي 

4353|| د أبــــو بــــكر|د فضل حم|ر حم|من سكندريه|ل|علوم 

35|55| هلل|لسيد عبــــد|ل |محمد جم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

846784 لحميد محمد|مجدي عبــــد| رن ن|سو|بــــ |د|

5||582 لمدبــــول|حمد منتـــرص محمود يوسف | سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

5274|| سم|ن محمد سيد محمد ق|إيم سكندريه|ل|ره |تـــج

476724 س|لنح|حمد |ر محمد أكرم |مي سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

775665 لسعيد|بــــ |لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

49|922 دريس|لد صبــــىح محمد |ء خ|سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

479794 حمد مني  مصطفى|رس |د ي|زي سكندريه|ل|ره |تـــج

22|o36 هر|لظ|طمه مجدى محمد عبــــد|ف ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

335o9o ل|لع|لمنعم عبــــد|هلل محمد عبــــد|منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

32|6o عيل|سم|بــــ محمد |يه|محمد  هره|لق|ره |تـــج

8865o7 س |ن عبــــ|عثــــم| محمود زكري لسويس|معتـــ |علوم ج

8249|8 ف عبــــد|م |بــــس حمد|ح |لفتـــ|رسر |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

36o527 مر|حمد ع|ء حسينى محمد |دع |طبــــ بــــيطرى بــــنه

72256 ن محمد علوه|بــــ رمض|يه| لفيوم|هندستـــ 

498|55 ن|لدين محمد عىل زيد|م |يدى حس|ه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4769o6 ن|ل سليم|م يوسف جم|نع| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

278977 ن|بــــوبــــكر حسن سليم| |دين |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2667|3 ى بــــدر |ي هيم|بــــر|هيم مرىس |بــــر|سمي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

294|3 مر مصطفى|حمد ع|لرحمن |عبــــد  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

357383 فكرى محمد فكرى محمود مطر كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |
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|42692 رحمه ربــــيع منصور سيد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

488772 نور مصطفى|لدين منصور |م |حس عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

38743 لسيد محمد|لسيد محمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|6828 يد طه سيد محمد  |ز ج|بــــ سوه|د|

8969o7 ى |ده ن|مي رص محمد حسي  ج|بــــ سوه|د|

236799 مد قرئى|م محمد ح|بــــركس ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

273o45 عيل|سم|ل محمود |ء جم|لشيم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

329668 لعظيم|بــــ عبــــد|لوه|نجيبــــ عبــــد| ند شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

4o3225 ر محمد عىل حسن|مي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

||9|69 ف ع| مه جرجس عطيه|دل سل|رسر ى شمس هندستـــ عي 

|252|2 م|لغن|لد محمد صفوتـــ |محمد خ |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

465423 وى|لغز|هيم |بــــر|هيم |بــــر|لبــــسيوئى |هيم |بــــر| ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

487238 وس مليكه|ندر|بــــيشوى لويس مني   سكندريه|ل|ره |تـــج

65254 لغنى|لعزيز عبــــد|لحميد عبــــد|عبــــد| ند لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

887|5o مريم ثــــروتـــ موريس لويز  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

9o7964 س |د عبــــ|تـــ حم|محمود شح دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

244948 ء حمدى طه مبــــروك ميهوبــــ|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

54865 لح|روق ص|حمد ف|ره |س بــــ بــــنى سويف|د|

77972 م محمد يوسف|لسل|رس عبــــد |عىل ي رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

762377 لمرصى|رص يوسف محمد |محمود ن هندستـــ بــــور سعيد

8399o7 ف |ء |سم| حمد خليل|رسر |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

344o36 ي درويش نو|سل|
ر|م سعيد مصطفى كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

479339 ن محمد محمود محمد|رو سكندريه|ل|هندستـــ 

45o99 ل محمد عيسوى|زينبــــ جم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

845952 حمد|حمد محمد |لعكرمي | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

36223 م محمد سيد عىل|سل| |ره بــــنه|تـــج

8|3384 سمر عىلي محمد سيد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

6|6784 حمد محمود عتـــيم|ء |رس| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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||7724 ق|محمد سمي  محمد محمد  وى|لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

34o968 حمد|لحميد |لبــــيىل عبــــد|لحميد |محمد عبــــد ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

|47869 لمنعم|ح عبــــد |لفتـــ|لمنعم عبــــد |محمود عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

8|6633 لرحمن فتـــىحي محمد زىكي|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

68|68| فع|لسيد ن|لرحمن محمد نجيبــــ محمد |عبــــد  |د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 
ضتـــ|ري/لسويس

5|8857 ى  وى|لسعد|لق |لخ|يمن عبــــد|نرمي  تـــربــــيتـــ دمنهور

896747 حمد  |لدين |حمد مىح |يمنى  ج|ره سوه|تـــج

9o24o8 لسيد |عيل سعد |سم|ء |هن ج|ره سوه|تـــج

62o593 هيم حطيبــــه|بــــر|بــــر |محمد ج| مه ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

372633 تـــ محمد مرو| حمد|ن سيد |مي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

39|3| بــــوحمود|لحميد |سمر خلف عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|74o5 م محمد محمد|رضوى هش هره|لق|بــــ |د|

|38947 د|طيمه رجبــــ عىل عو|ف ن|بــــ حلو|د|

782|3 ل مصطفى|ئى بــــل|ندى ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

896o6o ء محمد درويش محمود |ل| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

622477 ى |يمن |يوسف  |حمد شتـــ|مي   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

43764| نم|حمد حسن حسن غ|محمد  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

7o|352 وى|لمنش|لخي  |بــــو |يوسف مصطفى محمد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

6|482 لسميع|ن عبــــد |ئل محمد شعبــــ|و بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

78o|o9 لمعىطي|بــــ عبــــد |لوه|دل عبــــد |خلود ع زيق |لزق|تـــمريض 

7|3o3o طه|لحليم شل|محمود مصطفى حسن عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83435| مه سعيد محمد|س|كريم  |هندستـــ قن

767826 ح|ح عىل محمد مفتـــ|ندى مفتـــ ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

752974 ن|حمد حمدى سليم|محمد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

888849 ي |ديبــــ بــــش|هر |م| رين|م ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

3327|9 لعظيم|حمد سعد عىلي عبــــد| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o8983 وى|لمحل|ن |موىس زيد| ند |نوعيتـــ طنط

754596 م مصطفى حسن محمد|نور هم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

3357|6 هلل|مه فوزى ول |م سل ى شمس|د| بــــ عي 
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7|77|6 حمد صقر|لدين لطفى |د |روق عم|ف ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

783257 عيل محمد عوض|سم| |نور عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

637698 تـــتـــ|لسيد شح|لحكيم |ء عبــــد |أسم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85679| لعظيم محمد|حمد محمد عبــــد| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

334583 ى|رص محمد |لن|محمد عبــــد مي  عه مشتـــهر|زر

|6757| لسيد|م محمد |روضه عص ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

426833 هلل|وى عبــــد |لسيد بــــسط|م |ن س|رو سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

263656 | لي|د
سمي  مصطفى محمد مصطفى ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6o4oo4 زى|لجليل بــــكر حج|محمد محمود عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

354324 لمجيد|ن محمد عمر عبــــد|رو ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

28o436 فع|هر سعيد ر|سهيله س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

636353 ى عبــــد|محمد  لجيد|لسيد خي  زيق|لزق|صيدله 

885466 ن |مل حس|يدى فول ك|ه سيوط|بــــ |د|

79493 وى|لر|هلل مصطفى |جر عبــــد|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

324228 ح|لحميد بــــيوم ربــــ|دل عبــــد|محمد ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|5o52 لشهيد|يز جرجس عبــــد |مريم فيلبــــس ف علوم دمنهور

86o862 رس سمي  سيد حيدر|ي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|9769 يبــــي فرج|ن يشي عج|لىلي لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

7o8332 ى |بــــر|هلل |عبــــد  هيم|بــــر|هيم حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

6864|6 وى|لعل|هيم |بــــر|لد محمد محمد |هيم خ|بــــر| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

6822| ن|لسيد شعبــــ|لنبــــى |م عبــــد |هي لفيوم|حقوق 

684|75 ه|لشح|لق |لخ|م عبــــد |لد هش|خ تـــ عىل تـــقصي  لمنصوره|طبــــ 

6399o ن محمود خميس عدوس|نس رمض| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

24465o لرحمن عزبــــ|د محمد عبــــد|عم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

3524|| د|محمود محمد ج| دين ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

4796|4 حمد حموده|ن |لسيد رمض|محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

34356o ئى|رس حسينى محمود كيل|ر ي|عم دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح
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239575 ى عز بــــ|لوه|لدين عبــــد|مريم حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

44728| لحليم|لحليم عىلي عبــــد |محمد عبــــد  |حقوق طنط

63299| لسيد محمد عيد|ح محمد |صل ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

66565 ى حسن محمد| منيتـــ حسي  لفيوم|صيدلتـــ 

423|4 بــــر مرزوق|رس ص|مرزوق ي ن|حقوق حلو

358958 ل|هلل غ|رى مني  رزق |م وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

68832o م|لمنعم محمد حلىم عل|هد عبــــد |ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

774|67 لدين محمود|م |بــــ عص|يه|حمد | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|57236 د|بــــر فؤ|زينبــــ عىل ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o64o3 ه محمد | لنعيم |م عبــــد|م|مي  ج|صيدلتـــ سوه

678426 ره|هيم رسر|بــــر|ن وليد تـــوفيق تـــوفيق |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

435699 يف أحمد محمد شه لدين|بــــ |رسر ي صىح طنط
|معهد فنى

|62o27  محمود عىلي 
حمد|مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|894| ي 
هيم|بــــر|سمر عبــــده خليل بــــسيوئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

284443 ى|سم| ى محمد حسي  ء حسي  سيوط|عه |زر

22|956 ى محمود  حسي 
وق مصطفى رسر هره|لق|ره |تـــج

|7o|55 ه محمد | ي محمد |دي رج|لن|مي 
دي|لن|ئ  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

88562 لمحسن|مهدي مهدي غريبــــ عبــــد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

792778 عيل مصطفى|سم|ريم سيد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3548|6 بــــ محمد|لتـــو|ن محمد عبــــد|ء شعبــــ|دع ى شمس علوم عي 

8o8377 دق|يز ص|د م|ميل| رين|م ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

35o757 س|بــــتـــ عبــــده غط|د ثــــ|عم| ن|ر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8246|8 ي محمود محمود|محمود ه
ئى ي سويف|تـــربــــيتـــ ري

ى بــــنى ضيه بــــني 

8888||  عبــــد|بــــدريه ن
ى
لنور |ج  شوق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|8o56 لعبــــد|ح كريم محمود محروس مرىس |سم معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

83453o هلل|هلل عبــــيط عبــــد|م عبــــد|له| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

477292 ى|محمد  حمد محمود حسن حسني  سكندريه|ل|ره |تـــج

357968 كىم|لح|حمد خلف |دتـــ |حم ى شمس|د| بــــ عي 

9|4663 د محمد  |شم حم|زينبــــ ه ي صىح 
سيوط|معهد فنى
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36686| حمد|لم |يه محسن س| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

8o|383 هر|لظ|د عبــــد|دي فؤ|ء ن|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

8925|2 ه بــــ| لجيد |س عبــــد|تـــع عبــــ|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

478|92 روق رجبــــ محمد|حبــــيبــــه عزتـــ ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

682oo8 ن لديبــــ|لحميد يوسف |محمد عبــــد | مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

829|82 ح خليل|لفتـــ|يمن عبــــد|ره |س دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

537o|6 ح محسن خليل|حمد صل| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

28|2|7 رودى|لبــــ|م محمود عزتـــ سيد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

328o53 متـــ فتـــىح حسن|س|م |سل| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

6o6795 لكريم درويش|محمود محمد عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

768643 د حمدى أحمد|يه زي| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

256|57 ف |محمد  س|لجوهرى عبــــ|رسر ط|بــــ دمي|د|

452o25 لشيخ عىل|محمد فتـــىح محمد محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

642289 ف فؤ|م |عص د نرصخليل|رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8|8o56 |ل يوسف حن|تـــوفيق كم ي|بــــ |د|
|لمنى

2|7o2| ئيل|ميخ| مريم مجدى لوك مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

329539 لسيد متـــول موىس|بــــ محمد |رح ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

869o7 لرحمن|حمدى عىل محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7|58|4 لحميد|مه عبــــد |بــــر سل|محمد ص ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

2|7786 حمد|لسيد |دل فتـــىح |ء ع|ل| هره|لق|ج طبــــيع |عل

85769| هيم|بــــر|لعظيم |ء فرج عبــــد|صف ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

439o8 نجيبــــ| ن مكرم حن|ريم|ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5||2o2 حمد محمود فرغل|مل سيد|حمد ك| |حقوق طنط

754|58 لسيد|لملك |لسيد عبــــد |سلىم  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

22o389 حمد|حسن محمد رجبــــ  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

67o59 تـــ يوسف سعد | حمد|مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

597|2 مل|ن ك|هبــــه محمد شعبــــ لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2538o5 ل ذىك عيس|ره هل|س ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

34384|  مصطفى|لش|تـــ عبــــد|محمد شح
ى
ق ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 
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853392 لمطلبــــ|لمطلبــــ محمد عبــــد|محمد عبــــد لفيوم|حقوق 

464642 عيل|سم|لمجيد |م عبــــد |ن عص|يم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

465955 م محمود فوزى محرم رسول لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|6|269 حمد|حمد |لدين |د |جر عم|ه مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

256852 لغنى بــــكر|حمد عبــــد|ء |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

373332 لد عىلي محمد|صم خ|ع |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

762636 س|د حو|لسيد محمد رش|مصطفى  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|655|2 سلىم فرج يونس حسن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

895|32 ف محمد |محمد  هر محمود |لط|رسر ج|بــــ سوه|د|

7oo444 ى سليم|سم |بــــ حمد عوضي  لمنصوره|ره |تـــج

8o2426 |جرجس حن| صموئيل حن ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

9oo733 ء محمد سيد |م عل|له| ج|عه سوه|زر

8843|4 هلل  |حمد وهيدى عبــــد|ء |دع سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

794o3o للطيف|لطفى محمد عبــــد| دين تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3|6246 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|لد عبــــد|د خ|جه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|27|36 لقوض|دل |لد محمد ع|عمر خ ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

3|379o ح|لفتـــ|هلل محمود عبــــد|محمود عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

4388o2 حمد عزتـــ محمد بــــسيوئى قريطنتـــ| لشيخ|طبــــ كفر 

493787 م|حمد عرفتـــ سل|يوسف  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

446239 ه|لل|دريس عبــــد |بــــر |لد حسن ج|خ دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

766o42 لسيد مسعد مبــــروك|مجدى | رودين لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

34369| قل|لع|لدين |ء |مد محمود عل|ر ح|عم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4297|9 ي
ى سليم|ن |سفى ى محمد أمي  مي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

22o7o7 لحميد|ن عبــــد|لدين عثــــم|د|ن عم|رو مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

53o45o ح محمد محمد|لفتـــ|ء صبــــىح عبــــد|شيم ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

|45o49 روق محمد|رق ف|م ط |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

|9267 لعليم|لعظيم عبــــد|لد عبــــد|وليد خ لفيوم|هندستـــ 

6966|9 حمد|حمد محمد |مل | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر
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9o6328 ى ع دل صفوتـــ نصيف |شي  ج|بــــ سوه|د|

4o227o ء مصطفى حمدى محمد محمد|عىلي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

24|473 لعزيز محمد|ن عبــــد |يه محمد شعبــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

769o9 ن|لمنعم عثــــم|رس عبــــد |دهم ي|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|36473 د سيد محمد|م عم|سل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

78822 حمد مصطفى موىس|سهي   ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o27o4 هيم |بــــر|حمد |دل |حمد ع| ج |تـــمريض سوه

777oo4 د حسن|رحمه محسن عي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

753392 ى|لبــــديع |هلل سيد عبــــد |عبــــد  لسيد عشر لسويس|هندستـــ 

2|2682 ى|س|محمد  مه محمد محمود حسني  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

287|43 يف عبــــد| ى|حمد رسر لمنصف حسني  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

36o68o لجندى|هيم |بــــر|حمد مجدى محمد | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6o8o|| ن|ئى عمر عزتـــ علو|أم لمنصوره|حقوق 

4969|o هلل|ء سعيد جوده محمد عوض |هن تـــربــــيتـــ دمنهور

846682 لرحمن|حمد عبــــد|لرحمن محمد |عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6935|3 لحديدي|غبــــ عبــــده |حلىم ر| رن ط|بــــ دمي|د|

43752| لفيومي|ن |عيل  عمر|سم|لسيد |لد |خ لشيخ|طبــــ كفر 

354733 لرحيم|بــــو زيد عبــــد|مد |ء ح|ول ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

22|842 حمد|ئى صبــــرى |حبــــيبــــه ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

26o|78 ي|ر
حمد|ن عفيفى سيد |شعبــــ| ئى شمون|نوعيتـــ 

||8|59 د فتـــىح عطيتـــ|عم| ر|كل ن|فنون جميله فنون حلو

367625 ى جم|ي ل محمد بــــكر حسن|سمي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

52o436 لمجيد عىل عبــــيد|ء عىل عبــــد |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

8o2o7| لرحمن محمد|لرحمن حمدي عبــــد|عبــــد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|5o5o4 عمرو مجدى مصطفى محمد ن|بــــ حلو|د|

9|435| حمد محمد  |م محمود |مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

267342 لحديد|بــــو|م |م|سمر عيد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

25o269 ن|ن عىل رمض|حمد رمض| |نور ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6665| ى | رن لقوى|حمد عبــــد |حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

44o343 عيل|سم|بــــو زيد |وليد | ر|ي لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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5o5597 لصفتـــى|هلل محمد منصور محمد |عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

273o38 ده قرىسر محمد|م حم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

|72288 لصغي |شور محمد |مصطفى محمد ع  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

83587 د|لجو|بــــر عبــــد|ل ص|محمد جم ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

76||44 لحليم|نور عبــــد|حمد |ندى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|6942 بــــو ضلع|لجميل |هبــــتـــ حسن  هندستـــ بــــور سعيد

5|564o د عوض|لجو|لغنى عبــــد |م عبــــد |لسل|ندى عبــــد  لفيوم|لعلوم |ر |د

9|7562 تـــه  |رس شح|دل ف|ع| رين|م سيوط|علوم 

639o27 حمد محمد|حمد محمد |هلل |عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

6256|7 هيم أحمد|بــــر|لعزيز |تـــفى أحمد عبــــد زيق|لزق|علوم 

5o2376 د|لرحمن حم|يز عبــــد |يز محمود ف|ف سكندريه|ل|بــــ |د|

78|452 لرحمن|لرحمن حسن عبــــد|نسمه عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25oo8 متـــ محمد بــــدر|س|ريم  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

79|497 لجليل محمد|رص عبــــد |لن|محمد عبــــد  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

755229 لسيد محمد منس|بــــسمه  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

78o|39 ن|حمد سعف|حمد ربــــيع | زيق|لزق|نوعيتـــ 

363475 هيم مصطفى سيد|بــــر|نىح  | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|2532 عي محمد أحمد|محمود رف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|5994| ي محمد|بــــ خ|رح لد يحن  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

368658 لس عدل يون ن معوض|كي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4|o78 ى عبــــد|ي عيل مرع|سم|لمنعم |سمي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

823|98 ى وجيه ن| ي سليم|يفيلي  ن|ج  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

||5|79 ي
لح|يمن سيد ص| |دئى ى شمس|تـــج ره عي 

||8792 لم|حمد س|لسيد |رس |سلىم ي ى شمس حقوق عي 

694647 ي|حمد محمد |بــــ |يه|ده |غ
لففى لمنصوره|علوم 

43|479 لتـــرىك|لسيد |لسيد |شور |لسيد ع| ي صىح طنط
|معهد فنى

33o8o9 ل محمد|لمتـــع|محمد عوئى عبــــد |بــــ بــــنه|د|

499535 شد|مل ر|سهيله عزتـــ فتـــىح ك عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|44o82 ن لمقصود حسن|ل عبــــد |جم| مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64|97| حسن عطيتـــ محمد عطيتـــ سعد زيق|لزق|ره |تـــج
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68o|33 ود|ن د|حمد محمد عنتـــر سليم| لمنصوره|حقوق 

7o6|3| حمد محمد شبــــيبــــ|مريم  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|3432o فظ|لح|هلل سعد عبــــد |ن عبــــد |يم| ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

3|5539 حمد|مل |دى ك|ل ن|نو لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

82oo35 روق سيد|ن بــــكر ف|نوره سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

489225 يرى|لجز|لرحمن محمد |يه سمي  عبــــد | سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9||29 لسميع عىل|لخي  عبــــد |بــــو |ء |شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

43o57| شقر|ل|حمدى |ل|لسيد |ء |دع ي صىح طنط
|معهد فنى

73534 هلل|د|لح ج|ريم محمود ص ره بــــنى سويف|تـــج

287344 ح كشك|لفتـــ|م عبــــد|م|طمه |ف هره|لق|صيدله 

278289 حمد يوسف خليل|حمد مطيع | ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

526279 هلل|د |لعزيز ج|ليد محمد عبــــد|لد و|خ سكندريه|ل|هندستـــ 

37o282 هيم|بــــر|حمد بــــدوي |ء |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8929o3 شم  |تـــه ه|هلل محمد شح|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

279328 ى عل|ي ء محمود محمد حسن|سمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

825727 مل|وي ك|يه محمد ف| |نوعيتـــ فنيه قن

876497 ف |محمد صل لدين  |ح سعد رسر سيوط|حقوق 

|52oo| لمجيد محمد|يه مجدى عبــــد | هره|لق|حقوق 

9|966 حمد عىل|يوسف محمد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

479364 لح سعيد|ر عىلي فوزي ص|مي لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

883o43 م محمود |ء عزم تـــه|رس| سيوط|بــــ |د|

869886 ى|ح |محمد صل حمد حسني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|32|| |لد |ر خ|مي
ى
حمد نبــــيه دسوق ى شمس حقوق عي 

6|8o7| بــــو حنه|هيم عبــــده |بــــر|رهف  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

875365 محمد عىل محمد تـــميم   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

|5|6o3 فظ|ح بــــيوم ح|يه صل| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6o3429 لدين عرفتـــ تـــرىك|حمد مىح | |ثــــري لمنصوره|عه |زر

56628 ى لمسيح|عزتـــ وهبــــه عبــــد| مي  ى شمس هندستـــ عي 

8824|8 ن  |بــــرين مصطفى محمود سليم|ص سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 
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6||3o| ي محمد شل|س طه|رتـــ خي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5|2o36 ن عىل حسن يعقوبــــ|حمد شعبــــ| سكندريه|ل|طبــــ 

628237 حمد محمد عىل|لرحمن محمد |عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

67957 د يىح|لجو|محمد عمر عبــــد ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

7o9274 م|م|ل|لسيد |مل محمد |مه طه ك|س| لمنصوره|صيدله 

2|2649 لدين عىل|ل |يمن جم|م |سل| ى شمس|د| بــــ عي 

3669|7 تـــه عىل|ره بــــرنس محمد شح|ي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

232859 بــــ|لوه|حمد سعيد عبــــد|جر |ه هره|لق|حقوق 

32o537 لدين عىل محمد|ء |لد محمد بــــه|محمد خ ى شمس|تـــج ره عي 

8|||76 ي |محمود عبــــد
مل|س ك|لنح|هلل مصطفى ي|هندستـــ 

|لمنى

65927 هلل محمد|لد عبــــد |حمد خ| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

25o8o2 للطيف|للطيف سمي  عبــــد|سمي  عبــــد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|395|4 م|محمد عل| لعل|بــــو |هيثــــم | دين ى شمس|د| بــــ عي 

636765 هلل|د |لسيد نرص ج|هيم |بــــر|محمد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

45o462 لعتـــربــــى|ن |مد شعبــــ|ئى ح|مصطفى ه |ضتـــ طنط|علوم ري

43o8|6 لشيخ عىل|سم محمد |بــــسمله بــــ لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

6o5274 ف |طمه |ف جه|لخو|لغنى |حمد عبــــد |رسر لمنصوره|بــــ |د|

27|34| لسيد محليس|حمد |هيم |بــــر|ن |يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

784|o ل محمود محمد|ر جم|من تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

3|43|5 ف عنتـــر عبــــد|محمود  لعزيز|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

23oo82 لسميع|ل عبــــد|يمن جل|م |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2854o| ى|س|خلود  مه نرص حسني  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

7|59o3 ء مصطفى سعد مصطفى يوسف|ول ط|بــــ دمي|د|

62o58o هلل|بــــ عبــــد|لوه|كرم محمد عبــــد |شيم  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

6oo989 لبــــربــــرى|ئى محمد |م محمد ه|ريه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9|449| لبــــديع  |حمد عبــــد|م |لسل|ندى عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o6696 لحميد حميم |ء رجبــــ عبــــد|حسن تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

8423o2 د حسن خليل محمد|جه تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|42o6 حمد|ح محمد |بــــ صل|رح هره|لق|حقوق 
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255o63 لصبــــىح|بــــسمه سمي  مبــــروك  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|76|42 هيم خليل|بــــر|لسيد |يه | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|3347 لهبــــل|لسيد عوض |حمد |محمود  ى شمس| لسن عي 

76497o ي|لسيد |هيم محمد |بــــر|محمود 
تـــى|لعى |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8o2784 حمد حسن|لعزيز |عبــــد| عل ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

893576 لعز محمود محمد |بــــو|محمد  سيوط|هندستـــ 

925544 لسعود عىل  |بــــو|ء كرم |دع ج|بــــ سوه|د|

3|7588 لمنعم عىل|عمر رزق عبــــد ى شمس حقوق عي 

||5539 لسيد منتـــرص|زم يوسف |مصطفى ح هره|لق|صيدله 

3|95|o ن|ل سليم|لع|ج عبــــد|جر فر|ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2592|o ي
وى|حمد مك|بــــدر | دئى لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

4473o3 ن|حمد عثــــم|ن يونس |م عثــــم|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

892849 لسيد |لنبــــى |حمد عبــــد|محمد  سيوط|طبــــ 

257482 |لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|ء |جر عل|ه
ى
ق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o385o لشيخ|ده لبــــيبــــ |حمد حم|عمرو  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

23433| ى|هيم |بــــر|محمد  لسيد عىل حسني   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|3|24o م زىك بــــطرس|نوبــــ س|بــــ| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

25974 هيم|بــــر|دى حلىم |لف|مريم عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

262465 هيم رزق|بــــر|لسيد |ذ محسن |مع  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

859o77 ف عبــــد|مروه  ح|لفتـــ|زق عبــــد|لر|رسر ي|علوم 
|لمنى

887688 هيم فرغىل سعيد عطيتـــ |بــــر| سيوط|تـــمريض 

89|889 حمد خليفه  |لدين |م |يه عص| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

||||3 ى عم|ي روق محمود|د ف|سي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

6o5|22 ى|مل وجيه عمر | لحسني  |تـــربــــيتـــ طنط

255|6 ي ثــــ|م
ى
هلل|بــــتـــ خلف عبــــد |ق ن|علوم حلو

94658 فظ|يمن عىل ح|محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|63575 لرحمن|د عبــــد |محمد عىل فؤ سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

3565|9 موىس محمد فتـــىح| جن |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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283433 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|شم |هلل ه|منه  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

62368o لسيد عطيه|وليد أبــــو مسلم | ند ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

54465 در شفيق جرجس|صمويل ن ي سويف
هندستـــ بــــنى

|22432 بــــو سنه|لحليم |بــــ عبــــد |لوه|حمد محمد عبــــد | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

89|635 لعليم قنديل |لمطلبــــ عبــــد|حسن عبــــد سيوط|حقوق 

9|9|22 ف عثــــم|ء |نجل ن عىل |رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22779 لسيد مصيلىحي|عمر منصور  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|7627| هيم|بــــر|هلل |حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

773|o3 لحميد|عمر محمد فتـــىح عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

54445o ح|مد مل|ن محمد ح|رتـــ شعبــــ|س بــــ دمنهور|د|

625955 شه|لرحمن مني  عطيه عىل عك|عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

82232o لس  ف شح|كي  تـــه زىكي|رسر دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

773379 لعزيز عطيه|ره مدحتـــ عبــــد |س ى شمس| لسن عي 

489823 لمجيد|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ن عبــــد |جر عمر|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|42936 لمنعم|مه محمد عبــــد |س|هلل |عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

4353o9 ىط عطيه|لع|لبــــ عبــــد |بــــوط|ر |من لشيخ|ره كفر |تـــج

696295 هيم|بــــر|عيل |سم|نبــــيل محمد محمد  لمنصوره|نوعيتـــ 

296464 عيل|سم|مل مهنى |لم مصطفى ك|س ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

44|793 لسيد|سوسو وليم رسىم عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

3495|8 ن محمود|بــــر شعبــــ|م ص|سل| |ره بــــنه|تـــج

233599 ندى فتـــىح محمد جمعه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

52o|4o س|لنح|م حمدى |ندى عص تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4886|| ن حسن|لسم|لحسن |بــــو |حمد |لرحمن |عبــــد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

833o34 لحميد محمد|ح عبــــد|لفتـــ|يه عبــــد| دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

235576 ن|عمر حمدى جوده محمد عثــــم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35227 ى|م ف ميل| رتـــي  د عزم|مشر ى شمس| لسن عي 

848o|7 ي سليم|هلل عبــــد||رضوه حمدن
ن|لغنى ن|سو|معهد فنى تـــمريض 
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6|9o9o رى|لغبــــ|تـــسنيم محمد محمد حلىم  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

643285 حمد|حمد مصطفى |ح |صل زيق|لزق|ره |تـــج

|5362| يمن فهىمي حسن|روىء  هره|لق|هندستـــ 

326o|2 ح|لفتـــ|ن عبــــد|مح بــــي|س| لي|د ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

46oo97 لحميد|بــــ سعيد محروس محمد عبــــد |ربــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

464778 تـــه زيتـــون|محمد سمي  خميس شح دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

647469 عىل سعيد محمود| رن كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|76366 لرحمن يحن  حسن محمود سعيد|عبــــد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

764654 ه | م|لش|هيم محمد حسن |بــــر|مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7|7478 ى يوسف |يوسف  ى عجينه|مي  مي  زيق|لزق|هندستـــ 

|56733 هيم|بــــر|حمد محمد |لرحمن |عبــــد  ن|حقوق حلو

64o957 ل|لع|محمود محمد سمي  حسنى عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

427839 ضى مصطفى|حمد ر|ء محمد |رس| |نوعيتـــ موسيقيه طنط

763737 لمغربــــى منتـــرص|حمد |مل محمد |مريم ك لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

27768 هيم قنديل|بــــر|يمن |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

835649 ف عبــــد| ي ح|لبــــ|رسر
ى
هلل|مد وهبــــ |ق |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

455o54 عيل|سم|لسعيد محمد |محمد  ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

4797|6 ن شلبــــي|لرحمن محمد عثــــم|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

6|534| ى  بــــ محمد نرص|هيم دي|بــــر|حني  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|565o لد عطيتـــ محمد موىسي|حمد خ|  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

772383 ى ه|ي هلل|د |هلل خرصى ج|ئى عبــــد |سمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

639723 هند محمد حسن محمد حسن زيق|لزق|طبــــ 

43|22 سيد محمد سيد عىل حمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

844|92 حمد|ده محمد |لرحمن حم|عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

28o282 لحميد محمد محمد مصطفى|م محمد عبــــد|سل| هره|لق|حقوق 

5|o9| ئى مكرم طه|حمد ه| حقوق بــــنى سويف

|578|4 هيم محمد|بــــر|بــــ |يه|هلل |منتـــ  هره|لق|طبــــ 

83534| ح محمد|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|مريم  |نوعيتـــ فنيه قن
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789|3o ف|هند س ف متـــولي رسر
مي رسر ي |

|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|8947 لسيد|لحميد |ن سيد عبــــد |بــــسنتـــ رمض هره|لق|ره |تـــج

87887 ح محمد|لفتـــ|ح سيد عبــــد|لفتـــ|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

489923 حمد حسن|لمجيد محمد |بــــر عبــــد |سلىم ج عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

34|297 لقرم|ح محمد |لفتـــ|ع عبــــد|هر رف|ط ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6|34o| ق|لسيد |حمد |يوسف مصطفى  وى|لشر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

3|o9o8 هيم|بــــر|عىل محمد مرع  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|55782 لمجيد|ح عبــــد |يمن صل|ه |بــــ تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|46794 فظ|لح|حمد عبــــد |للطيف |محمد عبــــد  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

32578o ن محمد محمود|طمتـــ عدن|ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8o6735 حمد|رص جمعه |لد ن|خ ره بــــنى سويف|تـــج

38785 كريم ذىكي محمد ذىكي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o57|5 دغيم| ل عط|لع|لرحمن مصطفى عبــــد|عبــــد لمنصوره|هندستـــ 

338584 لعظيم حرحش|ء محفوظ محمد تـــوفيق عبــــد|ل| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

77476 ء|للو|روق نرص |حمد ف|عمرو  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

27|o39 لصمد|لنبــــى عىل عبــــد |رق عبــــد|ء ط|حسن ي صىح بــــنه
|معهد فنى

826464 لدين|ء رجبــــ عمر سعد |سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

263888 ي|ر
لرحيم|هر عبــــد|لظ|لمنعم عبــــد|عبــــد| ئى |طبــــ بــــيطرى بــــنه

48966o لم كريم|ن س|رق رمض|ط| رويد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6885o8 ين عبــــد  لسعيد عمر|لح |لحميد ص|شي  |ره طنط|تـــج

8|9o84 لم|حمد س|م |عص| رش ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

34oo7o لحميد عزتـــ|تـــه عبــــد|م مجدى شح زيق|لزق|صيدله 

543|39 لعو|لسيد |عيل |سم|أمنيتـــ محمد  |حقوق طنط

52824 ي
ن مصطفى|بــــ شعبــــ|يه| |دئى بــــ بــــنى سويف|د|

7|||84 لجمل|لمرىس عىل |خلود محمد مسعد  لمنصوره|علوم 

27983o هلل حسن|ندى حسن عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

3|8983 ي|ء جم|ل|
ل تـــوفيق حنفى ى شمس هندستـــ عي 

9o69|6 | لعل|بــــو|ده حلىم محمد |غ ج|بــــ سوه|د|
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755269 ف |ء |ل| لسيد محمد|رسر عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|67297 ه صل| ح محمد عىلي|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

584|7 م عىل|كر|ء عىل |سم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

2372o6 حمد خرصى|لسيد |ره محمد |س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8o89o4 ي ص
دق محمد|محمد مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

42o3o2 لمرىس أحمد حسن عرفه|ن محمد |إيم لشيخ|نوعيتـــ كفر 

8|5377 ي سيف|عم| دين
ى
د شوق ي|نوعيتـــ 

|لمنى

7o7884 يف  ف محمد محمد |رسر وى|لعشم|لسيد |رسر لمنصوره|بــــ |د|

8o7297 لرحمن متـــولي|زم ربــــيع عبــــد|ح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

484254 هلل حمزه|بــــ |حمد مجدى فتـــىح ج| سكندريه|ل|ره |تـــج

679938 سط محمد|لبــــ|لسيد عبــــد |محمد حسن  لمنصوره|بــــ |د|

6755|o لح|سلىم مصطفى حسن عىل ص لمنصوره|ره |تـــج

676632 عيل|سم|يمن مصطفى محمد |منى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|4774 لد محمد مسعد مسعود|د خ|جه |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

6o8569 فتـــ محمود عبــــد  فخر|لبــــ|مي 
ى
لدين|ق |نوعيتـــ طنط

7|78|| |لنج|بــــو |محمد | لنج|بــــو |ح |ء صل|سم| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

488|43 هيم|بــــر|لرحمن عىل |لرحمن عىل عبــــد|عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

374429 لرحمن|تـــ عبــــد|لرحمن بــــرك|محمد عبــــد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

8|8o78 ي يسي|مي بــــ|ر
ى
سم شوق ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

23564o هيم حبــــسر|بــــر|حمد |حبــــيبــــه  هره|لق|بــــ |د|

756947 دى|له|ه محمد عبــــد |لل|حمد عبــــد | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

4|2|36 ن|هيم عثــــم|بــــر|محمد وليد محمد  |بــــ طنط|د|

8|2322 ن محمد|مي محمد رمض ي|علوم 
|لمنى

426536 حمد|حمد يوسف | |رن سكندريه|ل|طبــــ 

9oo546 هلل  |ن عطيه |ء محمد سليم|سم| ج|ره سوه|تـــج

4o4783 ده|حمد عىل عىل حم|لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

43o424 وى|لبــــرم|بــــر محمود عفيفى |ج| ند ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

633275 لحميد|لبــــ عبــــد|جح غ|أمنيه بــــشي  ر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

3272o5 لمجيد|رتـــ ممدوح عىل عبــــد|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

43oo9o بــــوهندي|محمد عىلي | ند |صيدله طنط
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498|5 فظ|ح ح|ده فريد فل|مي ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|58787 هدى نرص عىل محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|662o5 ي |لجيل|هلل |محمود فتـــح 
لمهدي|ئى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

493oo3 |لحميد عىل |لحميد محمدى عبــــد |عبــــد 
وى|بــــومض

|بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8|||42 لمحسن|مل عبــــد|طمه عيد ك|ف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6o2722  |كريم محمد بــــدير 
ى
ر|لعط|لدسوق ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

878675 ي 
 سويفى

ى
مصطفى سويفى شوق ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

228279 هلل|سط عبــــد|لبــــ|م عبــــد|يه س| ن|صيدله حلو

45|225 للطيف|ل محمد فتـــىحي عبــــد|ميمه جم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

436|27 لمرىس |لحميد |لعزيز عبــــد |حمد محمود عبــــد |
عبــــد ربــــه

لشيخ|ره كفر |تـــج

7|295| ع|عىل محمد محمد سبــــ| رن لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

2997| ي محمد سيد|رضوي ه
ئى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5||567 ي|مل |لفتـــوح ك|بــــو|حمد محمد | ر|لىح  |علوم طنط

|54o52 درس|بــــيمن يحن  ذىك تـــ ى شمس|تـــج ره عي 

694o36 وى|لشبــــر|لحميد |هيم ثــــروتـــ محمد عبــــد |بــــر| لمنصوره|هندستـــ 

427587 ح|لفتـــ|در عبــــد|لق|م محمد عبــــد|سل| |ره طنط|تـــج

527|4| لعزيز محمد|لمغيثــــ عبــــد |لعزيز عبــــد |حمد عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

6oo6o2 هيم يونس|بــــر|محمد عزتـــ  |طبــــ طنط

335254 فوزى حليم سعيد| رين|م لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

4565| ن محمد غلمش|ئى شعبــــ|تـــه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

2734|9 هلل عىل|زينبــــ عمر عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|2442o بــــتـــ قلدس|دى يوسف ثــــ|ش ى شمس|تـــج ره عي 

4o46o لفضيل|رس شكيبــــ عبــــد |بــــ ي|شه رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

7|2|7| لحسينى سعد محمد عىل محمود|محمود  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

5|595o ء محسن عوض مسعود|سم| تـــربــــيتـــ دمنهور

778354 ي
لحميد|لسيد عبــــد |لم |س| دئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

432724 لرحمن|لسيد عبــــد |حمد محمد |ن |نوره لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

438|7o فهىم لبــــيبــــ بــــسوس| رين|م لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

42987 لعظيم يوسف محمود|م عبــــد|ن س|نوره هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د
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253966 ن|مد محمد عمر|حمد محمد ح| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

228485 ن حسن|م شعبــــ|ن عص|يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

466|3 ى|بــــو بــــكر ش|شور |محمود ع| دين هي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

53556o در |لق|در محمد سعيد عبــــد|لق|محمد عبــــد 
د|لجو|عبــــد

|تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

7o8|89 حمد عمر|دل محمد |محمد ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

358849 حمد|بــــ سيد |لتـــو|لد عبــــد|بــــرين خ|ص |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

896683 لمع شنوده بــــرسوم  | رين|م زيق|لزق|حقوق 

3|5442 هيم|بــــر|لعزيز |ل عبــــد|رتـــ جم|س سيه|نوعيتـــ عبــــ

262o75 لق بــــخيتـــ|لخ|حمد محمد عبــــد| هره|لق|ج طبــــيع |عل

8884|| ن  |طمه مصطفى محمد عثــــم|ف لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

|58357 ر|لستـــ|هر عبــــد |هلل محمود محمد ط|منتـــ  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

33ooo3 لسيس|حمد |لعليم محمود |يمن عبــــد|فرح  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

239o63 لشهيدى|حمد محمد |ن محمد |يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2|2684 ى عبــــ|لدين ي|ج |رس س|رس حسي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4|372| لعكش|د عىل عىل محمد |زي |حقوق طنط

4|477o لدين|بــــ |زق شه|لر|ل عبــــد |ره جم|س لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

437772 ج|عيل عىل حج|سم|د |ء ج|ل| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

85957o ي عبــــد|منه 
لمعز عىلي|هلل مصطفى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

|46o78 لحبــــيبــــى|يمن محمد |منيه | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o6792 هيم|بــــر|مد |هيم ح|بــــر|فظ |ح لمنصوره|ره |تـــج

7545o6 زق|لر|لق عبــــد |لخ|مه عبــــد |س|ندى |س |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|3o563 مه|حمد محمد سل|جر |ه رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

825276 ن|حمد عثــــم|ل |محمد كم ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

786632 لعظيم محمد|محمود نبــــيل محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o6335 لسميع محمد |فدوى محمد عبــــد ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

88o839 ن حسن |محمود مصطفى فرح سيوط|هندستـــ 

434493 م|م|ل|ح |لفتـــ|مريم محمد عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

88|245 | جرجس نرص غيط ويص سيوط|حقوق 
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836726 ك مخلص صبــــري فرج|يس| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

462|8o لرؤف عبــــده فليس|لدين عبــــد |م |محمد عص |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

848826 مسعود سيد محمد محمود ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

427|28 لسيد يونس|محمد | يمنى رض سكندريه|ل|بــــ |د|

526||8 ك نجيبــــ خله|لمل|يكل جورج عبــــد |م ن|سو|ضتـــ |علوم ري

767498 تـــ|لشح|ن |لرحمن شعبــــ|بــــ محمد عبــــد |هيتـــ|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

4234|| ى|رس محمد عبــــد |ء ي|عىلي هلل حسي  ط|معتـــ دمي|علوم ج

3||9|8 زى|لمنعم محمد حج|ندى محمد عبــــد تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

4|56o5 |بــــو سيد | |حمد عط|لرؤف سيد |م عبــــد |هش
حمد

ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

63o95o هلل متـــول|مه عبــــد |س|يه | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

349647 مد حسن محمد|رتـــ ح|س |ره بــــنه|تـــج

8563o7 حمد|هيم |بــــر|لد سعودي |خ ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

45o99o ر عىلي طه|لد مختـــ|بــــدر خ |ره طنط|تـــج

5o4482 لبــــ|حمد أبــــو ط|حمد محمد |مي  سكندريه|ل|صيدله 

542887 ل|لحبــــ|حمد |لسيد |ء موىس |شيم عه مشتـــهر|زر

264|5| لعزيز مرىس|لد مرىس عبــــد |حبــــيبــــه خ ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

2535o4 ي|ر
يف | |ئى تـــ|لشح|حمد رسر تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

24|672 هدير محسن محمود عىل لمنصوره|حقوق 

7599o| هلل محمد موىس محمد|منه  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

4|3o97 بــــ|حمد شه|متـــ |س|بــــسنتـــ  |نوعيتـــ طنط

48o88 ى  طلبــــتـــ|لبــــلتـــ|عىل محمد  ج  حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77|527 حمد|يم جمعه محمد سيد |لد|ن عبــــد |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

766495 ى|م ح|سل|  محمد حسي 
مد مصطفى لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

683286 ن لح سبــــله|حمد ص|سيد | مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|327|2 دق|ن ص|مريم كرم شعبــــ سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

432438 وق فهىم محمد  س|لتـــر|رسر |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

769|93 لم محمد|يه ممدوح س| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

435o84 رك|لمنس بــــيوم مبــــ|محمد طلعتـــ  سكندريه|ل|صيدله 

7745o8 لنور محمد|بــــو |م محمود |رحمه عص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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444|34 لبــــهوتـــى|لمنعم  |م رمزى محمد عبــــد |حس |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

8||864 د عمر|لجو|مي يشي عبــــد ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

78|792 ى |روق عبــــد |بــــدين ف|لع|زين | مه أمي  |لبــــصي 
لغندور

زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

283o65 م محمد محمود خليفتـــ يوسف جمعتـــ|وس هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o4|38 حمد مهدى|لسيد |ئى |ء ه|سم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

23629 ف نبــــيل عبــــد |عىل  ل|لع|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

35o579 لبــــ|دق غ|ح ص|صل| دين |نوعيتـــ بــــنه

8o|||5 حمد محمد مرىسي|ء |رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

22|o8o يف محمود عبــــد ه رسر ح|لفتـــ|ني  ى شمس|تـــج ره عي 

89|483 مر |لد محمد ع|م خ|حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|6944 لموجود|ن عبــــد|مد محمود رمض|ح ي|بــــ |د|
|لمنى

786387 م نبــــيل تـــوفيق محمود|سل| زيق|لزق|ره |تـــج

485569 حمد|نس حمدى محمد |ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|545o| كريم مجدى محمد حسن ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|7o669 هلل|ح سيد عبــــد |سمر صل ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

683968 بــــينى عطو|ح |لرحمن محمد مصبــــ|عبــــد  ن|لشر |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

2|9487 لسيد محمد عبــــده|نىه محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

83|856 ضل|رص محمد ف|لن|نس عبــــد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

369595 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|ح |لفتـــ|محمود عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

|75683 ن منصور|دل رمض|ندى ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o|73| ن |حمد عثــــم|ئى سعد |م| ج|علوم سوه

5|9234 مل محمد سعيد محمد جمعه| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

8384oo لسيد محمد|ء محمد |رس| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

787629 لسيد محمد|ئى ممدوح |م| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

327558 هد|د مج|دل فؤ|ندى ع ن|تـــربــــيتـــ حلو

882732 لجليل  |ن عبــــد|م|سلوى عىل  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

7o734| هيم يىح|بــــر|يده محمد |ع لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7o297| ل|لفض|لسيد خليل |رحمه محمود  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

Thursday, September 6, 2018 Page 10397 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

28725o لق|لخ|ل عبــــد|لع|ن عبــــد|حمد حمد| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

523749 متـــ محمد|رس وليد محمد سل|ف ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

9o4359 هيم |بــــر|بــــر |محمد حمدى ج ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

839232 لرحمن|لرحيم عبــــد|محمد طلعتـــ عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|2875 م فتـــىحي محمد|هند عص ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

888879 لحليم |حمد عبــــد|ر |لستـــ|خلود عبــــد سيوط|طبــــ 

2|896o وى|لحفن|د |دل محمد فؤ|يوسف ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

779648 ى عبــــد  لسيد|لحميد عىل |محمد حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

239846 بــــو شهبــــتـــ مدئى|حمد |لرحمن |عبــــد هره|لق|حقوق 

6o3444 عيل جودتـــ|سم|محمد | مريم زكري |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5|9543 |ش|لمول بــــ|لسميع عبــــد |هدير رشدى عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

767385 فظ|لح|ل عبــــد |لع|هلل عبــــد |ل عبــــد |م| ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

7852|5 هيم|بــــر|حمد |لعزيز |عمر محمود عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

9||7|o هلل  |هلل فتـــىح محمد عبــــد|عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

7653|6 هيم مصطفى محمد نرص|بــــر|محمد  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

69998o لعزيز فوده|هلل حسن عبــــد | |عط ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

369269 ل بــــدر|ل محمد كم|طمتـــ جم|ف |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

789779 هلل سيد|هيم عبــــد |بــــر|ره |س عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

22o839 لمنعم ذىك|هيم محمد عبــــد |بــــر|حبــــيبــــه  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

77o542 ى محمد عثــــم ن|محمد حمدى حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

34|233 لشبــــينى|عيل |سم|عيل عوض |سم|محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4|6593 حد موميتـــ|لو|لمحسن عبــــد|محمد عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

47979| ى محمد رشدي|د محمد ي|زي سي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

424224 بــــو عىل|ء محمد محمد |هر عل|بــــ بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

233|34 حمد محمد حسن|هنده |ش ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

88oo97 دى محمد عصمتـــ حسن |ه سيوط|هندستـــ 

422785 لبــــشبــــيسر|لعزيز |م عبــــد |سلىم حس سكندريه|ل|بــــ |د|

272383 ى |محمد مصطفى  حمد|مي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

|3988 حمد|حمد |هند محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2584|8 عزى|لمر|زق |لر|د عبــــد |محمد مجدى عو ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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58626 للطيف|حسنى محمد عبــــد | مه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

65|74 حمد فرج|م طه |ريه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

4458o| لكمشوىسر|حمد |لسيد |حمد محمود | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83869| ين ي|د| يىلي| |في 
سه|ل ك|ئى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o5|7| لرحمن|حمد عبــــد |لدهبــــ |بــــو |محمد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

222||9 هر|لظ|د عبــــد|ء عبــــده عو|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o236| ى لمسيح حكيم شنودتـــ|عبــــد | جورجي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

348238 ح|لفتـــ|رق محمود محمود عبــــد|يتـــ ط| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

64|96o مر|هيم ع|بــــر|هيم محمد |بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5582 لسعيد|لدين |ل |م كم|مريم هش ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

37|4o ف يىح عبــــ| بــــ|س عىل خط|رسر هره|لق|ره |تـــج

|47353 حمد|د محمد |صم عم|ع رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

47746o لسيد محمد|ئى محمود |ن ه|رو سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

34|o36 ن|لح محمد رضو|رص ص|حمد ن| ى شمس طبــــ عي 

|489oo لعظيم محمد|هر عبــــد |ء م|شيم ى شمس| لسن عي 

356|9|  |هيم |بــــر|محمد 
ى
عيل|سم|وى |لطنط|لدسوق ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6|7433 مض|لحم| |دل زكري|يدى ع|ه ط|بــــ دمي|د|

765|22 لكريم عوض عبــــده|حمد جمعه عبــــد | نوعيتـــ موسيقيه بــــور سعيد

7o4485 حمد|لرحمن |عبــــد | ء رض|ل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

26574o ى شح لجعفرى|تـــه |سعيد حسني  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

685952 ج سيد|بــــو ح|حمد |حمد |لدين |ل |ء كم|رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o758|  زنفل|محمد ه
ى
شم شوق ي صىح ري

|ضه طنط|معهد فنى

8228o6 لس طلعتـــ تـــ مر جوهر|كي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

6464o4 ى |لرحمن حس|ن محروس عبــــد |يم| ني 
ح|لفتـــ|عبــــد

ط|حقوق دمي

2325| لد صبــــرى مصطفى حسن|نس خ| هره|لق|هندستـــ 

4o5984 ل محمد حسن|محمد كم| لي|د سكندريه|ل|حقوق 

23o625 هلل|ن عبــــد|ن سعيد حمد|مرو د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

857873 ي| |مي 
سحق جرجس حبــــيسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

34675o م محمود محبــــوبــــ|ء هش|هن ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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238867 لفضيل|ن عيد محمود عبــــد|يم| ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

|6445 ي
د|لجو|حمد خرصى طه محمد عبــــد | |دئى ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|54824 ى |حمد |تـــفى  هيم|بــــر|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

263|77 وق ط ن|م|رق محمدى سعد |رسر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

752876 ل|هلل محمد عىل عىل  غ|عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

857449 ف فرغىلي ج|
ي|بــــ |رسر

هلل تـــوئى ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

6o57o| ى رض|ي لسيد سعيد|هيم |بــــر| |سمي  لمنصوره|ره |تـــج

22o732 شور|لدين عىل ع|ح |ن صل|نوره ى شمس|تـــج ره عي 

2o|43 وى|لدين سيد طنط|ء|لرحمن عل|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|38653 ى زر|ع| ئى رض|ه| يوستـــي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

79|839 لرحمن محمد|لسيد عبــــد |ء |عل زيق|لزق|عه |زر

88765o هلل نصيف فرج|مريم رزق  سيوط|ره |تـــج

|435|5 ندى رسور محمد محجوبــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|44|o ح مصطفى|لفتـــ|طف عبــــد|حمد ع| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

26872o لخول|مد |يمن ح|ء |لشيم| شمون|نوعيتـــ 

326235 لم|حمد س|لسيد |سندس  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

432349 لسيد|لحميد |ء أمجد عبــــد |ل| |علوم طنط

|389|o حمد محمد|نىه يحن  عىل  ى شمس|زر عه عي 

643523 هيم|بــــر|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  زيق|لزق|حقوق 

|73558 لمغيثــــ متـــولي|م عبــــد |عمر هش |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

77242 ي|دهم رفعتـــ محمد |
وى محمد|لمنى ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

284836 ى محمد غري|هدى  ن|حمد حسي  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

5o925o لسيد محمد محمود عىلي|محمود  سكندريه|ل|طبــــ 

334|56 لس عنتـــر خليفتـــ عبــــد لمسيح|كي  |حقوق بــــنه

86|95 لرؤف محمود|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

433o57 ي|لش|يه سعيد محمد عبــــد|
ى
ق |علوم طنط

2482|5 لنبــــى|حمد محمد عبــــد|ن |يم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4o7o32 ي زكري
ى سيد| سلىم مصطفى حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

264646 حمد|شد |للطيف ر|تـــفى محمد عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 
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|57552 حمد قطبــــ|يه محمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o3896 لعجىم محمد |ل |حمد كم| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

57897 |لش|ل قرئى عبــــد |رس جم|
ى
ق ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

54|86| زى|هيم مصطفى حج|بــــر|حمد صبــــىح | لشيخ|عه كفر |زر

|5|o85 لمنعم|لمنعم فوزى عبــــد |ن عبــــد |نوره ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6o|997 ح درويش|لفتـــ|بــــ وليد عبــــد|رح |ره طنط|تـــج

72223 محسن فوزى وهيبــــ| فيول لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

35|848 وي|لشن|ل |لع|لد عيد فتـــىحي عبــــد|خ عه مشتـــهر|زر

223735 منه ممدوح مصطفى محمد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4939o4 ي|لش|مد عبــــد |ل ح|لرحمن جم|عبــــد 
ى
ق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

288||7 ى سيد محمد عبــــد|ي لسميع|سمي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8o2665 ى محمد|بــــر| هيم محمد حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

835889 ىطي خليل|لع|مروه رشدي عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

9o9792 حمد  |بــــتـــ |سط ثــــ|لبــــ|ء عبــــد|شيم ج|هندستـــ سوه

7633|5 لمرىس|يه محمد عبــــده محمد | تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

427883 |ئى محمد سعيد رجبــــ جشه|م| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

5|||8o لسيد عىل عطيه|هيم |بــــر|حمد | ره دمنهور|تـــج

342||8 ي|لسيد مصطفى خف|طف |ندى ع ج  لمنصوره|حقوق 

62|664 حمد|هيم سيد |بــــر|حمد |حمد عىل | زيق|لزق|عه |زر

44|oo4 ىطي|لع|د حمدي عبــــد|عم| عل لشيخ|علوم كفر 

4|73o| لسيد|عثــــ |لبــــ|مصطفى عبــــيد عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

829642 نبــــ|محمد عدلي محمود ج ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

788785 سم|محمد محمود محمد ق ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

3344|4 ري|لعط|لدين سعد سيد |م |لرحمن حس|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|6448|  ح|
ى
لرحمن|مد عبــــد |حمد شوق هره|لق|هندستـــ 

82|983 مديحه محمد سعد محمد ي|بــــ |د|
|لمنى

|2925| ي|در |لق|رق رفعتـــ عبــــد |يوسف ط
لصيفى ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

754454 لرحمن|حمد عبــــد |ر مجدى |من تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

27|7o9 س عىل عيش|م عبــــ|فريده هش |ن طنط|سن|طبــــ 
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325986 ج  وديع ينى|يرينى ن| ن|بــــ حلو|د|

637884 هيم|بــــر|لغنى |هيم عبــــد|بــــر|حمد محمد | زيق|لزق|هندستـــ 

344897 لم حسن|هيم س|بــــر|رس |جر ي|ه ى شمس علوم عي 

|5273 لعبــــد|جرجس فتـــىح | مرثــــ دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|2o733 ج|هيم عج|بــــر|محمود حسن محمد  ى شمس| لسن عي 

64o749 يف محمد مصطفى محمد محمد رسر ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

6|45| دى|له|حمد عبــــد|ن |محمد شعبــــ ي سويف
هندستـــ بــــنى

26|8o7 ح رشيد فرج سلوم|لفتـــ|حمد عبــــد| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

8o|495 لبــــيبــــ| يىلي|دل |م ع|مري ره بــــنى سويف|تـــج

368|37 ي جم لعزم|بــــو|ل رزق |يحن  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

52273 ي
م عىل|م|ل|محمد محمد | دئى لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 

بــــ موجه|نتـــس|/سويف

357665 لسيد|ن محمد |يتـــ محمد سليم| |طبــــ بــــنه

36|o65 ر|لبــــيط|هيم موىس موىس |بــــر|محمود  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7536|8 ض|لع|دل محمد |دين ع|ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27|293 يبــــ|ح سعد عطيه تـــ|طمه صل|ف |صيدله طنط

32o683 متـــ محمد محمد|س|محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

257834 يف فوزى  |لبــــن|محمود رسر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

427472 وس|ندر|شنودتـــ فكتـــور حليم  |ره طنط|تـــج

26843o لصغي |حمد |هيم |بــــر|مصطفى  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

492682 ى|بــــو |ح |لفتـــ|حمد محمود عبــــد|ن |مرو لعني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4o624 صف|م ن|رضوى محمد س هره|لق|بــــ |د|

6|289| ى صبــــرى صل|م |ح زىك حن|رولي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|5o6o5 مه محمد|ج  سل|محمد ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

87772| ن  |ل رمض|لع|لمنعم عبــــد|يه عبــــد| سيوط|بــــ |د|

234985 حمد مهلل حسن محمود|لرحمن |عبــــد هره|لق|ره |تـــج

525|63 ى مي  هيم|فكرى فوزى وهبــــتـــ إبــــر| كي  سكندريه|ل|هندستـــ 

4|48o8 نوبــــي|لبــــ|محمد مسعد محمود  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2|7625 لجندى|م محمود محمد |محمود بــــس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

44|28o لروينى|حمد |حمد |كرم محمد | لشيخ|ره كفر |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 10402 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

53o||6 دريس|حمد |لسيد عىل سيد |فرحه  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

24o78| حمد عمرو سمي  شندى محمد| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

3333| لسيد محمد غيثــــ|لح |هلل ص|منتـــ  هره|لق|طبــــ 

6|o887 بــــو قيد|ئى |لكيل|لمقصود |محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

7o|292 عر|لش|لمنعم محمد |د عبــــد |لمنعم عم|عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

2|9996 ء محمد عىل محمد|دع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

833765 مي  حسن|ن |ء رمض|ل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

688874  عبــــد |حمد |
ى
 محمد|لبــــ|يمن شوق

ى
ق لسويس|طبــــ 

8383|| ل يوسف|محمد يوسف كم |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

7o4o26 بــــو عربــــ سعد|لغنيىم |حمد مجدى | لمنصوره|هندستـــ 

|545o2 لس  مه موريس عبــــده|س|كي  ى شمس هندستـــ عي 

4|6479 لكريم|هيم عبــــد|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|متـــ |س| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

652o4 ه عبــــد | لحميد|بــــ جمعه عبــــد |لتـــو|مي  لفيوم|بــــ |د|

899o59 هلل بــــطرس  |مكرم خلف | دون|م ج|ره سوه|تـــج

633679 م سعد بــــيومي|سعد هش ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

3|7424 لرحمن|بــــ حمدى غريبــــ عبــــد|شه ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

3269|3 ر حسن خليل|ن مختـــ|نوره ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

449527 ود|لعوضى د|هر |عىل م |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4289o7 يد|محمد عزتـــ محمد عىل ز |طبــــ طنط

683826 لمرىسي|د |رس رش|ء ي|ل| لشيخ|بــــ كفر |د|

8|5949 د محمد خلف|محمد عم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

675|22 حمد محمد عطيه لبــــيبــــ| لمنصوره|ره |تـــج

|42235 هر|يوسف محمد نعيم ط ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

8|2767 ي
فوزي| مجد حن| |فروئى ي|علوم 

|لمنى

8ooo4 لعزيز|لرحمن عبــــد |ء محمود عبــــد |رس| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

2568o| هيم بــــدر|بــــر|ن بــــدر |يم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

266653 لحليم|لسيد عبــــد|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد |ء |وف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7o|99| م|هيم حسن محمد سل|بــــر|هيم محمد |بــــر| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

85|369 ى |مروه  حمد|حمد حسي  سيوط|ره |تـــج
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475975 لسيد مصطفى|ء ممدوح محمد |عىلي تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

25o8|4 لد|هيم خ|بــــر|مصطفى محمد مصطفى  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

9|88o| |  ر وحيد قديس حن|نو| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6846o| عيل|سم|هيم محمد |بــــر|ء محمد |رس| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

88|78o ج فهىم  |لرحمن محمود تـــ|عبــــد سيوط|بــــ |د|

435242 لصيفى|حمد محمود بــــدوى |بــــسنتـــ  سكندريه|ل|حقوق 

839o5o لروبــــي|رس محمد |لح|هدير عبــــد ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

5|3664 ه|فظ |حمد ح| ي محمد أبــــو خرصى
لسعدئى معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

2423o6 ر مصطفى محمد مصطفى|من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

24|928 ى محمد |ي حمد عىلي نجم|سمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

883987 لصبــــور |لصبــــور محمود عبــــد|يه عبــــد| سيوط|تـــربــــيتـــ 

2229o8 حمد فتـــىح عىل|فتـــىح  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

52|483 ر محمد صبــــىح جمعتـــ حسن|من بــــ دمنهور|د|

2482o8 بــــ|عيل محمد حج|سم|جر رجبــــ |ه تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

77385o هيم عفيفى|بــــر|مؤمن محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

3|8|64 بــــيتـــر منصور بــــدير منصور ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6o4233 هيم يوسف|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|محمد  |هندستـــ طنط

29529| يف ن رتـــ|بــــو حلقتـــ بــــش|غبــــ  |رص ر|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

78o392 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|ح |سيل صل| زيق|لزق|نوعيتـــ 

8|7||6 ن فكري محمد|حمد رمض| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

259563 مد عفيفى|رص ح|لن|لبــــنى عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|4|776 لرحيم محمد|لرحيم محمد عبــــد |محمد عبــــد  هره|لق|ر |ثــــ|

786o53 حمد|لحميد عىل |حمد عبــــد |يه | زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

838658 ي|د| ندر|س
ن|ل لبــــيبــــ مرج|ئى ن|كليتـــ طبــــ أسو

5|o|26 ح|لمل|م محمد عىل |د عص|ي| سكندريه|ل|طبــــ 

9|5655 مينه محمد عمرو محمد | ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

86|575 م|حمد هم|م |محمد هش دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

422342 ى محمد فرج محمد حوسي  تـــمريض فرع مطروح 

679427 ي
تـــيه|دى شح|له|دل مصطفى عبــــد |ع| دئى لمنصوره|ل |طف|ض |ري

864582 مل سليم|محمد ليسي ك ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ
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|5388 ن لوصيف|لعظيم محمد محمد |عبــــد | مي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

22o465 م|لدين سل|ل |سل عمرو محمد جم|بــــ ن|هندستـــ حلو

767679 ي
حمد حسن عىلي| |دئى لعريش|تـــربــــيتـــ 

|27567 ر|لعط|حمد محمد |محمد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

35554| حمد محمد عمر|ح |سم ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

349237 هلل محمد حسن مرىس|عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

423675 تـــه|حمد محمد محمود شح|مريم  سكندريه|ل|صيدله 

52382| ى عبــــد |حمد عبــــد |محمود  هلل|لعزيز حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4|8552 دى محمد|لحم|مصطفى | لي|د لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23|59o للطيف|حمد محمود عبــــد|م |بــــ هش|مه هره|لق|هندستـــ 

626|56 حمد|د محمد |لرحمن محمد فؤ|عبــــد ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

292384 ر|لجز|بــــر عبــــده |محمد ج س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

755785 لرحمن أحمد|لدين عبــــد |م |ء حس|ل| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|4549o محمد محسن محمد عىل بــــدوى ى شمس|د| بــــ عي 

45|429 ص|لقص|لعليم محمد |محمد عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

254526 ن زينهم عىل زينهم|رس رمض|ي تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

8o8|75 لحليم عىلي|لح عبــــد|زينبــــ ف سيوط|ره |تـــج

25878| ن|محمد عىل سليم| محمد رض معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

676865 لخي |بــــو |لسيد |حمد |لسيد |حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

439o53 لعزيز غلوش|لسميع عبــــد |محمود عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

229o3o هلل محمود عمر|ن عبــــد|يم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

637433 هيم|بــــر|فظ |لسعيد عىل ح|منيه | زيق|لزق|ره |تـــج

4469o6 حون|بــــو ط|هيم |بــــر|ن |لسيد رمض|ر |عم سكندريه|ل|حقوق 

438925 ي محمد|حمد رمض|
ن بــــسيوئى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

7229| ى ى محمد حسي  خلود حسي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

23oo8| هيم|بــــر|لرحمن |م عبــــد|م|م |سل| هره|لق|ره |تـــج

343oo|  سيد|لش|حمد محمد عبــــد|
ى
ق ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

49932| هلل|زق حسبــــ |لر|يه كرم عبــــد | بــــ دمنهور|د|
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539o2 حد|لو|عبــــد | بــــر عط|هر ص|هبــــتـــ م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|434o| لسيد|هلل محمد محمد |منتـــ  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

5||7| ى|يوسف محمد سعد  مي  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

526892 حمد محمد متـــول|هيم سعيد |بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7o5265  |طمه حسن |ف
ى
هيم صقر|بــــر|لدسوق لمنصوره|حقوق 

867964 هر|لط|لسعدي |زق |لر|عدي عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

44|733 لم|حمد س|حمد |يه طه | سكندريه|ل|صيدله 

5oo263 يف  هيم صديق|بــــر|صديق رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||4778 |لش|حمد محمد عيد عبــــد |محمد 
ى
ق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2428|9 لمحسن|دهم سيد محمد عبــــد| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|52|o| حمد|لدين محمد |م |حبــــيبــــه عص هره|لق|هندستـــ 

4498|5 م رشدى خليل|عمر هش |ره طنط|تـــج

7o9o97 ز|لبــــ|لمعىط |يمن يوسف عبــــد |حمد | لمنصوره|هندستـــ 

266272 لمنعم محمد|يه رجبــــ عبــــد| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

358o36 لد جنيدى محمد|سل خ|بــــ ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

92447 هيم|بــــر|يمن عىل زينهم |عىل  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

4o8o69 لمرشدى|ح محمد عىل محمد |صبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

429792 ن|ح مصطفى سعف|لفتـــ|مصطفى عبــــد  |ن طنط|سن|طبــــ 

9|48o| لحسن عىل سيد عىل  | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4443o7 حمد عبــــده|لد محمد |ريم خ ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|7758o شد|عيل ر|سم|سعد |ح |حمد صل| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

36o295 |عيل |سم|لدين محمد |د |محمود محمد عم
لبــــرى

|نوعيتـــ بــــنه

9|23o7 حمد محمود |طمه رجبــــ |ف ج|تـــربــــيتـــ سوه

349ooo لم سيد|لح س|مينتـــ محمد ص| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

782394 ى |لبــــ|ء عبــــد |سم|  حسي 
ى
عيل|سم|ق زيق|لزق|بــــ |د|

527254 م عزتـــ محمد محمود بــــكر|أنغ ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

8o768 ف حميده عبــــد |ء |سم| ح|لفتـــ|ل عبــــد |لع|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o74|4 لم|دق س|ئى مجدى ذىك ص|م| سكندريه|ل|بــــ |د|
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8o985o تـــه|محمد عيسي عيد شح ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

78972| ى|لرحمن فتـــىح سيد ج|عبــــد  د حسي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

636|99 بــــ محمد|لوه|ن عبــــد|لرحمن رمض|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

26|2|7 هيم محمد|بــــر|لنبــــى |د عبــــد|جه ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

|55472 هلل|طف محمود وهبــــ |ندى ع ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

49759 لدين|در حبــــ |لق|رم عبــــد |حمد ك| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

36o649 ن|لرحيم عمر|هيم عبــــد|بــــر| |محمد رض ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

84o88 ي|ر
محمد حسن محمد| ئى بــــ بــــنى سويف|د|

32oo86 ى عبــــد|عمرو ح لمؤمن|تـــم حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

77o49o لحكيم مصطفى|عىل محمد بــــيوم عبــــد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

48oo7| لجنبــــيىه|م |لسل|ح عبــــد |محمد صل ضتـــ دمنهور|علوم ري

77269o هلل|حمد وجيه عىل عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

859675 ه عط| سيد| هر عط|لز|عبــــد| مي  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

442889 ى لو|سمي  محبــــ | دون|م يه|مي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

3629o ده حسن|لد حم|محمد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|2o6oo  نبــــيه|م
ى
يكل يوسف شوق هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

259|69 م|لسل|م يوسف محمد عبــــد|بــــتـــس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6|3428 لسيس|ح |لفتـــ|لسيد محمد عبــــد|أحمد وليد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

425838 حمد سليم زيتـــون|حمد |ن |نور سكندريه|ل|ره |تـــج

923863 وى |فرحه محمد محمود مك ج|تـــربــــيتـــ سوه

23796 ل|لع|حمد عبــــد |حمد مجدى |  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

75835o لغنى محمد|زينبــــ عمر عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2|534o بــــو سنه|حمد |حمد عمر محمد |يه | ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

33|9|7 يف | بــــ|لتـــو|لسيد عبــــد|حمد رسر |ره بــــنه|تـــج

78527| لرحمن متـــول|ء فرج سعيد عبــــد|سم| زيق|لزق|عه |زر

8592|7 لحسيبــــ|رص عبــــد|لن|لرحمن عبــــد|م عبــــد|له| ي|بــــ |د|
|لمنى

537o23 ى عىل محمد|حمد صل| ح حسي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

647473 عيل نرص|سم|ل رفعتـــ |ل جم|نه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

622869 مل محمد|لسيد ك|ل |فري ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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64749 ى حم|ي حمد|لمنعم |ده عبــــد |سمي  بــــ بــــنى سويف|د|

52|422 لعظيم مريم|سهيلتـــ محمد عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

893635 حمد حسن محمد |م |هي سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

23574o ئى|ليم|لسيد عىل |مه |س|يه | |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

|2|699 هيم محمد يوسف|بــــر|هيم حمدى |بــــر| هره|لق|ر |ثــــ|

838847 هيم|بــــر|ء حمدي فهىمي |ل| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6869|2 هيم محمود|بــــر|محمد نبــــيل  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

622|6 ئى محمد ميهوبــــ زىك|م| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6|4o58 حمد عيشتـــ|بــــسمتـــ محمد ربــــيع محمد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

633249 عيل|سم|لحليم فتـــىح خليل |عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

357339 طر|لسيد خ|حمد محمد |محمد  عه مشتـــهر|زر

633|99 م نشأتـــ حسن متـــولي|غر زيق|لزق|بــــ |د|

6|2737 ر موىس منصور موىس حويدق|من تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4o2342 لحليم محمد|ن عبــــد |نيس رضو|نىح  | سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|2323| مد|مد حسن ح|ء ح|ل| ى شمس|تـــج ره عي 

35|6|8 ر|ن نو|هد وجيه تـــوفيق سليم|ن ى شمس| لسن عي 

8o8o|3 فظ|لسيد محمد ح|ء |سم| صيدله بــــنى سويف

632|49 هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد |ن |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

4|52o| ى  جزر صبــــح| لتـــن|بــــو|لسيد |نيفي  سكندريه|ل|حقوق 

322597 لح سلوم|مح سيد ص|ر س|من ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

444o53 فظ|يمن جمعتـــ ح|ن |نوره لشيخ|بــــ كفر |د|

287843 ن محمد غريبــــ خليف|ن شعبــــ|يم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

53378o ن|هيم طه عثــــم|بــــر|عمر محمد  |بــــ طنط|د|

876oo4 عمرو محمد محمود عىل   سيوط|تـــربــــيتـــ 

68|7oo تـــ|لزي|لق عبــــده |لخ|م عبــــد |لسل|عمرو عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

826874 محمد سيد محمد سيد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8463oo حمد عمر|بــــر |ء ج|ل| ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

4o57|6 ه صبــــىحي ذىكي عبــــد | لموجود|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|529o ى عىل عبــــد |ي ى غبــــ|بــــو |لحميد |سمي  ىسر|لعني  علوم دمنهور

6469o7 حمد يونس|حمد |ل |لد محمد كم|مريم خ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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5oo27 د قرئى محمد|طف عم|ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9o4||8 حمد منصور |هدير فرج  ج|بــــ سوه|د|

279335 لصعوه|م |حمد عل|ن |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

69399| لطيبــــ|لسعيد مأمون |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

83887o لدين يشي|ء |نبــــيل بــــه| رن دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

449322 حمد|م |م عل|م|لرحمن محمد |عبــــد  |هندستـــ طنط

8|596| لم|هيثــــم خليفه محمد س ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

543854 يمن فرج خليفه محمد|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3486o| هيم حسن|بــــر|رص |سيف ن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

457375 ئى|لعجو|لتـــ محمود أحمد |ه لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|24o| لعليم عىل|لد عبــــد|عمر خ ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

45|593 ى عىل |حمد عىل | يف|مي  لشر لشيخ|هندستـــ كفر 

89|5|5 لمتـــجىلي |حميده بــــكر حسن عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

7o4|3o جور|لرؤف فتـــىح م|حمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

48|629 لم|هلل س|محمد مجدي عيد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o73|6 ى|ك |لضبــــع سيف حن| |رمي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

267894 ن|لسيد سعد عرف|ن |رمض ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

86745 حمد عىل|هيم |بــــر|ره |س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6|7528 وى|لزفتـــ|لسعيد عىل |يمن |ر |مي ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

3|8842 ده|حمد عبــــ|لد |ء خ|نجل ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

52844| لطويل|محمد حسنى فرج  سكندريه|ل|حقوق 

39372 ى|محمد ع دل جمعه محمد حسي  هرتـــ |لق|تـــمريض 

|65|79 لمنعم عيد عىلي|منى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|2o85o ى|محمود  حمد محمود حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|622o لنمر|ر بــــشي  محمد عىل |من معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

8242| ى|لرحمن ر|عبــــد فتـــ رجبــــ حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76oo7| هيم|بــــر|مصطفى عىل محمد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

7o|8o6 لعزيز|تـــ عبــــد |لشح|لعزيز |سومه عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

338937 سود|ل|بــــ |لتـــو|ىط عبــــد|لع|د عبــــد|لتـــ فؤ|ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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44|469 لطويله|م |لسل|محمد سعد عىلي عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

96728 ى حفنى حسن|بــــس م حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8o566 حمد|لد عىل |هلل خ|عبــــد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

886763 د |ك فؤ|لفى سدر|بــــى |غ| سيوط|ره |تـــج

867o67 ر|لنج|حمد |حمد محمد |محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3742|6 حمد|م ممدوح حمدى |سل| ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

6|5764 ف |بــــ |مه حمد خلف|رسر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

232262 ف محمد قطبــــ حسن|محمد  رسر هره|لق|ره |تـــج

897552 هيم |بــــر|ن |م خليفه رمض|بــــتـــس| ج|ره سوه|تـــج

479493 لحفيظ|هلل حسن رجبــــ حسن عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

|57696 ئى|سيد كيل| ر رض|من ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

77986| بــــوزيد|ح حسن |لفتـــ|لحكيم عبــــد |ره عبــــد |س تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

6352o2 لفتـــوح|بــــو|ن مصلىح مرىس عىل |نوره زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

354584 لسميع|هيم عبــــد|بــــر|لسميع |رحمتـــ عبــــد عه مشتـــهر|زر

79|992 حمد|لسيد |محمود محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

855286 حد|لو|لفتـــوح محمد عبــــد|بــــو|محمد  حقوق بــــنى سويف

|59727 وق سيد  لسيد مىك|لنيل |بــــو |رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

352|78 ل|لع|حمد عىل محمد عبــــد| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

487o|7 ى |عمر محمود محمد  ظه|بــــ|حمد |مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

789626 يف محمد عزبــــ عمر رسر لمنصوره|حقوق 

|52346 لسعيد|لعزيز |رق عبــــد |محمود ط ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

339633 لسيد|لمنصف |لمنصف سعيد عبــــد|عبــــد زيق|لزق|صيدله 

8o55o7 ف عبــــد|ء |نجل لبــــصي  مهدي|رسر ي|نوعيتـــ 
|لمنى

35|745 ين محمد  ف عبــــد|رسر لعظيم مصطفى|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|o388 لخول|لحميد |حمد عبــــد |مه |س| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

255279 ي|ر
مل|محمد فريد محمد ك| ئى تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

439694 ي محمد  لسيد يونس|ميسون خي  لشيخ|ره كفر |تـــج

|7|6|o مه عىل محمد|س|حبــــيبــــه  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

5|6|66 خ|لطبــــ|د محمد يوسف |جر عم|ه تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور
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7|63o6 دى|لحم|وى |لطح|دى |لحم|سهيله  لمنصوره|نوعيتـــ 

8o8537 محمد زين محمد سيد ره بــــنى سويف|تـــج

47589| لحليم شلبــــى|محسن محمد سمي  عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

67982 لسيد|لحميد |ء نجدى عبــــد |شيم لفيوم|بــــ |د|

34o738 وه|دى حل|له|مل عبــــد|محمود سعيد ك ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

693889 |لمو|لسيد |حمد متـــحتـــ محمد |
ى
ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|49787 هيم|بــــر|لدين |محمد سمي  نور  هره|لق|ر |ثــــ|

38552 ل|لجد|شىم |لد حلىم ه|يه خ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

37427o حمد|خىلي |لد|حمد |محمود  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

235352 ن بــــدوى|مز رجبــــ شعبــــ|ر ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|9923 ف محمد |بــــ |مه لسيد|رسر هره|لق|حقوق 

34657o ى عبــــد|هبــــتـــ  ى |لنبــــى |مي  لم|بــــوس|مي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

36567o ي|يمن عبــــد|زن |م
للطيف لطفى  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|

ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

4428o6 وى|لمنط|لمندوه |لسيد |م |رهف عص |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

438424 ع|لرف|بــــدين عىل |حمدع|لسيد |بــــدين |ع لمنصوره|حقوق 

3|2478 تـــوفيق محمد سعد| هبــــتـــ زكري |بــــ بــــنه|د|

9|3847 سحق حبــــيبــــ رى  |مح |س سيوط|حقوق 

49o3oo لعليم محمد|فجر حسن عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

69|859 ن|هيم محمد سليم|بــــر|هيم محمد |بــــر| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

228584 وق و لمنحول|مر |ئل شهدى ع|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

445457 هيم|بــــر|لقصود |م محمد عبــــد|ريه ره دمنهور|تـــج

433793 د|لضي|لسيد |لسيد عمر|عزتـــ  |حقوق طنط

|3o742 ره|حمد صبــــرى عم|محمد  ن|حقوق حلو

38345 لجرو|ش |حمد رو|متـــ |بــــر سل|محمد ص كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

296|o2 بــــه|لمقصود محمد غر|يوسف سيد عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

62|42 ن حسن محمد|در شعبــــ|لق|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

75o53o د بــــدوى|محمد سيد عو عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

2787o6 عيل غنيم |سم|هيم |بــــر|هبــــه فخرى  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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372743 هيم محمد|بــــر|ج |جر فر|ه ى شمس حقوق عي 

779425 هيم قورتـــ|بــــر|حمد |ن سعد |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

48|766 حمد عوض|لد فهىم |محمد خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

632o|9 تـــه|دى محمد شح|له|ر محسن |من ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

825682 ي سيد شح
دي|تـــه بــــغد|مصطفى تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

886732 ى خ|ي رص |لن|لد عىل عبــــد|سمي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

|5o365 لفيوم|دق |حه وفن|ىسي م|م سنيوتـــ ف|دى س|ف

525997 د محمد عىل سعيد محمود|زي سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

877o5 رص عيد جمعه|محمد ن ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

97365 حمد|هبــــه محمد سيد  لمنصوره|حقوق 

|24o94 هلل| |بــــو شنبــــ عط| |ميشيل عط ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

243663 هيم|بــــر|بــــ |لتـــو|ده سيد عبــــد|غ ن|بــــ حلو|د|

4488o3 بــــينى عبــــيد رحيم|دل |ء ع|شيم لشر ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

252|6| ن|لسميع محمود رمض|دل عبــــد |سميه ع ي صىح بــــنه
|معهد فنى

79|278 ع عىل|لرف|لعوضى | |م رض|س ى شمس حقوق عي 

492447 ي زىك 
ي زىك مصطفى

ري|نص|ل|مصطفى ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

2|2733 د|لسيد حش|حمد محمد | ى شمس|تـــج ره عي 

|46253 مل|مر محمد مدحتـــ محمد ك|يه تـــ| هره|لق|م |عل|

4293o6 للطيف محمد شكر|نعمه عبــــد  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

6o|2|5 يد |بــــو|ره يشي محمد |س ى لبــــيىلي|لي  |عه طنط|زر

6o797| م تـــوفيق فوده|هدير هش لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4783|6 شم|لدين ه|ء |شم عل|ه| ن|نرف سكندريه|ل|حقوق 

|674o7 ورى سيف|ح مغ|محمود نج ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

779528 لمطلبــــ|هيم عبــــد|بــــر|عيل |سم|ندى  زيق|لزق|بــــ |د|

6|4629 مد ربــــيع ربــــيع|طمه ربــــيع ح|ف |تـــربــــيتـــ طنط

4|9o73 زي محمد|حسن محمد فهىمي مغ ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

||93o3 دى|لد حسن سيد محمد بــــغد|خ ى شمس طبــــ عي 

457o7o لصعيدى|شم |هيم صبــــىح ه|بــــر| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6oo98 مروه ممدوح محمد سيد تـــربــــيتـــ بــــنى سويف
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8287o حمد عبــــده|رتـــ سيد |س ن|بــــ حلو|د|

9|586 ف رج|عمر  لح|ء ص|رسر لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

7o485 لح|هيم محمد ص|بــــر|حمد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3443o ي|هيم عىلي |بــــر|سط |لبــــ|مصطفى محمد عبــــد
لففى ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 

لهرم|بــــ

|3o533 ح|لفتـــ|لعظيم عبــــد |يه مدحتـــ عبــــد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5265o حمد|مر يىح |محمد ع ره بــــنى سويف|تـــج

334886 ء محمد عفيفى مصطفى|شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9oo|23 دى |له|م محمد عبــــد|محمد عص ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

68|o43 ى |بــــو |محمود  لمتـــولي|لحسن |بــــو |لعني  لمنصوره|بــــ |د|

439o49 مه عىل|حمد سل|محمد مصطفى سيد  لشيخ|تـــمريض كفر 

|5|6|| ى|تـــفى ن در محمد خي  ى شمس| لسن عي 

7o4527 هلل نرص|د محمد عبــــد |مروه عم زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

7o58|8 لسيد|للطيف |لسيد عبــــد | |حمد رض| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2462o ى محمد محمد عبــــد |ي ل|لع|سمي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

355826 ل سيد منصور|محمد كم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

848685 ي بــــشي  عىلي|منه 
هلل مصطفى ن|تـــمريض أسو

28226| ف س|جوزيف  م ليمون|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

222|o9 س|زق عبــــ|لر|ء عبــــد|نسمه عل هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|32o78 ى|د |حمد فؤ|ء |ل| مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

452|7 ىط|لع|حمد سيد سعد عبــــد | ن|تـــربــــيتـــ حلو

2592oo ه ه| لىح عىل|ئى عبــــد|مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

27||89 لقوى خليل|يز محمد عبــــد |همس ف ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|47668 م محمد عىلي عىلي|وس هره|لق|ره |تـــج

9o25|7 ي|ر
ل محمد محمد |كم| ئى ج|حقوق سوه

9o7|4o ن |لحميد حفنى سليم|هبــــه عبــــد ج|بــــ سوه|د|

754o|2 لحليم|رق محمد طلعتـــ عبــــد |ن ط|نور لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

475o6| بــــى|مه عبــــد |س|ضىح محمد  لمحسن رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

4775o بــــر عبــــده محمد|حمد ص| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

823896 لفضيل|حمد عبــــد|ح |ندي صل ي|بــــ |د|
|لمنى
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93247 م|بــــر عىلي عل|نور محمد ص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8784|| حمد  |هلل |رحمه مصطفى عبــــد سيوط|ره |تـــج

922o64 ل |لحميد رج|ن بــــخيتـــ عبــــد|يم| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3|23|3 ي |
يد|حمد محمد ز|حمد مصطفى ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

3|76|o لسيد|سند | م زكري|حس لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

782854 م موىس محمد عىل|لرحمن س|عبــــد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

43|o27 دتـــ|ل زي|ح وجدى كم|سم |بــــ طنط|د|

6|97o8 سعد عوض طلبــــه محمد عمر عيطه ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

639736 ل محمد عىل|ل محمد جم|جم ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

4626|8 ر|لنج|لجليل ذىكي |محمد عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4|o45| ف محمد |محمد  ن|لسيد سلط|رسر |حقوق طنط

|59344 حمد|محمود رأفتـــ يوسف  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

877298 |  ء وليم ويص|بــــى بــــه|غ| سيوط|ره |تـــج

|26272 ل سعيد|عمر محمود جل دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

259985 بــــر معوض موىس|جر ص|ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7|oo66 ى حسن |ريه لمتـــول|لسعيد |م حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

689o24 لدين عىل محمد عدوى|هيم بــــدر |بــــر|حمد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7833o7 ى|محمد ي رس محمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4554 ن جعفر|بــــ عثــــم|يه|يوسف  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

287936 دريس|هيم |بــــر|لسيد |هلل |عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8|8386 مح محمد|حسن محمد مس سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5458|| لسيد عىل|د منتـــرص |زي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

358o|4 لعزيز|مح سمي  عبــــد|عمرو س ى شمس هندستـــ عي 

248|35 بــــ|رقيه رزق مرىس مصطفى حج ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

57937 هيم|بــــر|ن سيد |لرحمن رمض|عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|5|32 لس سمي  نعوم مق ر|كي  ى شمس|د| بــــ عي 

86ooo4 ئيل|دي ممدوح جوده ميخ|ف ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

52|582 ي
بــــو حبــــيل|دى |له|محمد عيد محمد عبــــد| دئى سكندريه|ل|عه |زر

2|8368 هيم|بــــر|ء يوسف حمدى |عىلي ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 
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79|5o| هلل مصطفى|بــــ مصطفى عبــــد |رح زيق|لزق|حقوق 

462o2| بــــودشيش|رحمه مسعد فتـــىح محمد  لمنصوره|علوم 

6|5595 وى|لعشم|ج رأفتـــ أحمد |لح|لد |خ حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

253o57 وى|لشعر|لح |هر ص|نىح  ط| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|37|4| لد عمرو عمر روبــــى|خ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

497928 ن|ن عثــــم|ن أيمن شعبــــ|إيم |حقوق طنط

284754 هلل محمود|محمود عبــــد| لي|د رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

6o948 ن|م عفتـــ رسور سليم|سه لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

648625 هيم محمود|بــــر|كر |مروه ش تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

43855o م|لغن|هيم موىسي |بــــر|حمد محمد | لشيخ|علوم كفر 

||993o لمرصى|حبــــيبــــه محمد محمد محمد  هره|لق|ره |تـــج

696589 فظ|مه جوده محمد ح|سل طبــــ بــــورسعيد

33296| عيس محمد عيس نعيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9o5387 للطيف عوض  |لدين عبــــد|ل |يه كم| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8|3|3| ل|لدين محمد سيد جل|سيف  ي|طبــــ 
|لمنى

|6668o لمنعم عليىم|هلل محمد عبــــد |منتـــ  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

4|5573 لحوىسر|هيم خليل |بــــر|م |لدين عص|م |حس لشيخ|ره كفر |تـــج

69656o لسعود مصطفى|بــــو |مح محمد |س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

242568 هيم عويس|بــــر|محمود عربــــى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7637o6 لسيد|ء محمد مسعد محمد |رس| علوم بــــورسعيد

5o4355 هيم|بــــر|لحميد |مريم محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

83499| محمد جعفر محمد موىسي |هندستـــ قن

7o5246 |حمد مهن|حمد |لعظيم |د حمدى عبــــد |عم  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

638|6o لحليم محمد|ن محمود عبــــد |نوره ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

37o654 ى |ي هلل|حمد عيد عىل عوض |سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

325347 هيم|بــــر|حمد |محمد مجدى  ن|بــــ حلو|د|

63o6|2 ف جل|هيم |بــــر| ف|بــــر|ل |رسر هيم رسر ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

339|o6 ي عبــــد|م|
لطوجى|حمد |بــــي |لنبــــي عر|ئى |تـــمريض بــــنه
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788629 تـــربــــى|ل|لدين محمد |رنيم محمد عز  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

36o796 حمد عرفه|حمد متـــولي |مريم  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|77822 ي|حمد سعد عبــــد |
لحميد مصطفى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

37|495 دى حبــــش|له|عيل عبــــد|سم|عيل |سم|خلود  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

879463 ل |لع|حمد عبــــد|ندى بــــدر  سيوط|عه |زر

8|928 |لمحسن |هيم عبــــد|بــــر|لمحسن |عبــــد| نور
بــــوشن

ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|48|47 ي جمعتـــ عىلي
عمرو عفيفى ن|هندستـــ حلو

67572 حمد عىلي|لرحمن |محمد عبــــد  لفيوم|هندستـــ 

2|256o ى عبــــد لسيد|عمر نبــــيل حسي   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

8|54o3 ل محمد|حمد كم|ره محمد |س ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

453o|4 سم|مصطفى محمد فتـــىح محمد ق لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

8387o9 ى|ف| رين|م يق وليم سفي  قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

24798 حمد حسن محمود|م |ريه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

877o2 ن محمد عىل|محمد شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|77|7 ى ش| ي|كر محمد محمد |لحسي 
بــــينى لشر |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

52563| فظ|لح|حمد يشي محمد عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o8o94 ن محمد|حمد غنيم رمض|فوزيه  ي منش. تـــ.ك
تـــ بــــحريه بــــور سعيد|فنى

453558 لمنعم أحمد|محمد محبــــ عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

484437 لدين بــــكرى بــــسيوئى محمد|نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

92o67o مي  عوض عدل عوض | ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

9|46o3 مل محمد |كريم محمد ك تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

87o287 ن حسن|هند محمد رمض لمنصوره|حقوق 

32|3| عيل|سم|لمنعم محمد |يمن عبــــد |م |حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

785654 لسيد محمود عطيتـــ|ء |سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

843795 حمد محمود|بــــر |هبــــه ج ن|سو|تـــربــــيتـــ 

3549o ن سعد فضل|حمد يشى رمض| هره|لق|ره |تـــج

|65234 زق محمد|لر|تـــسنيم محمد عبــــد  هره|لق|علوم 

8o|47 لليثــــى|لمنعم |دل عبــــد |ء ع|لشيم| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 
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432595 هيم محمود عبــــيد|بــــر|لد |رحمه خ |صيدله طنط

6|6822 ي |لفتـــوح محمد |بــــو |ن |رو
ى
لبــــسيوئى|لدسوق ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

768842 لحكيم مصطفى مشعل|محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

87762 حمد تـــوفيق جمعه تـــوفيق| لفيوم|صيدلتـــ 

27o992 ه | |مل محمد |حمد ك|مي 
ى
لدسوق تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

3696o4 هم|حمد حمدى محمد عبــــد ربــــه در| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8642o4 هلل|رس سمي  مغربــــي عبــــد|ي |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

47573| مد|هيم ح|بــــر|لرحمن طه محمد |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

49|366 لرؤف خليل|د سمي  محروس عبــــد |جه عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

6o446 عيل|سم|عمر سيد يوسف  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

447323 حمد|رك مصطفى |ء خميس مبــــ|آل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45334o صف|حمد يونس ن|محمد محسن  لشيخ|هندستـــ كفر 

8366|| ن|ء محمد سعيد حس|وف دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

33|863 لرحمن محمود نرص حمود|عبــــد |علوم بــــنه

322|24 حمد|للطيف |يدى محمد عبــــد|ه ى شمس|تـــج ره عي 

4o65|7 ى حسن قن وى حسن|هدى حسي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|67663 ى محمد|ي ى سيد حسي  سمي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|4673o لحميد|روق عبــــد |ء عىل ف|عل عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

49754| ره|رس بــــسيوئى بــــش|هدير ف ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

78995o ن|حمد محمد سليم|سلىم  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

249735 ه رض زى|عىل حج| ني  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

922673 ه | لمول |هيم محمد عبــــد|بــــر|مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

43425o ق|لح |د ص|خلود عم وي|لشر |ره طنط|تـــج

|2o399 لفيوم|لرحيم |يحن  محمد مصطفى عبــــد   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

643487 هلل تـــميىم|ري عبــــد|لبــــ|لد عبــــد|خ ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

867243 ن د عزيز|محبــــ ميل| مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4|2243 ي|محمد سيد محمد  ر|لىح  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o527| لبــــرع|هيم |بــــر|لسيد |لبــــرعي |ء |عىلي لمنصوره|علوم 
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36575 هلل|هلل محمد عبــــد |بــــ عبــــد |رح هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

6638o ء محمد سيد محمد بــــدر|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

2522|7 ئى|لبــــر|ندى عيد محمد محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|6763| ى|عبــــد  هلل محسن عىل حسي  ى شمس هندستـــ عي 

346248 ي محمد ع
هيم خليل|بــــر|شور |مصطفى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

495253 ن منصور|رجبــــ محمد رضو ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

9o2687 ى |ء ممدوح محمد حس|نجل ني  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

756432 م حسن محمد|محمد س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|44832 ي محمد بــــيومي
ى
هند محمد صدق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|49|53 ى حسن|رق |طمه ط|ف مي  ى شمس|د| بــــ عي 

|2299o هلل سعد رزق|يفن مدحتـــ رزق |م ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

88669o د |ن مر|عزه فرغىل شعبــــ سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

8o4325 ل خليل|يه محمود جم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

44oo64 لحميد|هيم بــــدير عبــــد |بــــر|سهيله  لشيخ|علوم كفر 

33o672 لعليم|ل عبــــد|تـــم كم|ندى ح زيق|لزق|صيدله 

2|6o68 حمد|مر |مه عبــــدربــــه ع|س|ن |رو هره|لق|هندستـــ 

882393 لبــــصي   |هيم عبــــد|بــــر|ره عيد |س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32||5o ن|م سليم|رق تـــيسي  تـــم|ط دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

284239 ف |جر |ه لمجيد|حمد محمد عبــــد|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7||6o9 لصنع|لحسينى محمد |لسيد |ل |محمد جم لمنصوره|حقوق 

7|699| ه شعبــــ| لبــــسطويسي|لدرينى |ن |مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

32|3o7 |د حن|فؤ| حن| بــــول ى شمس|تـــج ره عي 

76o233 لحمد محمود|بــــو |حمد محمد | لمنصوره|حقوق 

5o942o لق زغلول|لخ|زى عبــــد |حمد يشى حج| بــــ دمنهور|د|

8|o46| دق|نوبــــ ممدوح محروس ص|بــــ| ي|هندستـــ 
|لمنى

|64o46 لحميد محمود|لد عبــــد |حمد خ| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

68934o ي
لسيد متـــول|هيم |بــــر|حمد | |دئى لمنصوره|ره |تـــج

45|896 |ري حسن |نص|ل|ل قطبــــ |ن محمد جم|يم|

ي
لريفى

لشيخ|هندستـــ كفر 

25|39o لونيس|فظ عبــــد|محمود محمد ح تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

7328o لرحيم مصطفى|محمد مصطفى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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32o93| ئيل|بــــيشوي مجدي شكري جبــــر ن|معهد فنى تـــمريض حلو

2373o5 لمعبــــود عىل|مريم محمد عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3|38|o هلل شحرور|لدين عبــــد|ء |محمد بــــه تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

34224 مصطفى حسن محمد حسن تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

3337| لرحيم محمد|لرحيم زىك عبــــد |ء عبــــد |رس| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

3|7285 حمد محمد|م محمد |ريه ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

24999| ر مبــــروك محمد نصي |من ي صىح بــــنه
|معهد فنى

894463 للطيف عىل |يه عىل عبــــد| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

7748o| ن عىل مشتـــهري ربــــيع|عمر محمود حمد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

86734| ي|وي حس|مروه محمد جد
ئى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4o7584 يف  لرحيم|هيم عبــــد|بــــر|م رسر سكندريه|ل|حقوق 

892239 ى |ر |لستـــ|عبــــد| زكري حمد حسي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

|64762 ء محمود عىل محمود|شيم تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

49365o وى|لبــــطر|هيم |بــــر|متـــ محمود |س|محمود  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

429589 مه عىل قنديل|س|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

2|5o87 ى |عمرو ط حمد|رق سيد حسي  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

33529 ى محمد عبــــد  ىط محمد صبــــيح|لع|حني  ى شمس| لسن عي 

626893 ى هل|ي هيم محمد مصطفى|بــــر|ل |سمي  زيق|لزق|حقوق 

486o6o ى هش ى|بــــو |م محمد محمد |نرمي  لعني  سكندريه|ل|بــــ |د|

248899 د|ر أبــــو عي|لستـــ|ل عبــــد|ء كم|سم| ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

|39572 هلل|بــــ |مريم مدحتـــ طلعتـــ ج ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26533| هيم|بــــر|لمحسن |مصطفى محمد عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

84534o عزتـــ عزيز رسجيوس| مرثــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

85o52o ه | حمد|حمد مهدي |مي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

253889 هيم مرزبــــه|بــــر|ء محمود |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

249829 ح ونس|لفتـــ|ن عىل عبــــد|يم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

78o348 مهديه عىل محمود موىس حزين زيق|لزق|بــــ |د|

9o|o43 ى ن|ي ن |للطيف عثــــم|رص عبــــد|سمي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

846244 هيم مهدي|بــــر|تـــن محمد |ف ن|سو|تـــربــــيتـــ 
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7853|8 تـــ عىل محمد|عىل بــــرك زيق|لزق|بــــ |د|

4o9|7o حمد كشك|ر تـــوفيق |مختـــ| ر|ي |نوعيتـــ طنط

896799 د حبــــسر  |د عي|عم| تـــرين|ك ج|تـــربــــيتـــ سوه

25524 لعزيز|مريم محمد محمد عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

372269 |نوبــــ عزتـــ صليبــــ حن|بــــ| ى شمس علوم عي 

492826 نرص محمد عىل نرص محمد م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

74957 |ن عط|لحميد عثــــم|سلىمي محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6||853 هيم متـــول|بــــر|هيم محمد |بــــر| |حقوق طنط

354688 مر|حمد ع|حمد مصطفى |مي  ى شمس علوم عي 

236288 ه ح| ي|زم محمد حلىم عن|مي 
ئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44639| لصمد|عيل مرزوق عبــــد |سم|حمد | سكندريه|ل|بــــ |د|

76298o فع مصطفى|لش|رق محمد |د ط|جه ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

|3|728 د|ثــــروتـــ نجيبــــ ج| رين|م ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|57378 شم|جر عطيه عىل ه|ه ن|بــــ حلو|د|

696637 ي|ر
نتـــ|زق شبــــ|لر|فريد مني  محمد عبــــد | ئى لمنصوره|صيدله 

367437 دي|له|محمد صبــــىحي عبــــد| صف |طبــــ بــــنه

678|5o لدعدع|جر عطيه عبــــده محمد |ه لمنصوره|حقوق 

245642 هيم محمد صبــــح|بــــر|محمد  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

345558 |ش|حمدبــــ|لرحمن |زىك عبــــد| نور ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|5228 ع محمد عىل|يوسف محمد رف هره|لق|حقوق 

259243 بــــ|لتـــو|ء محمود طه عبــــد|هن ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

26678 ل محمد|طف كم|كريم ع ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|77429 د محمد عىل مؤمن|زي مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

353554 ف سعد |مجد | هيم|بــــر|رسر |نوعيتـــ بــــنه

8|4753 مه محمد محمد|س|طمه |ف ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

7o3663 طر|بــــ محمد خ|لوه|ء عبــــد |محمد عل زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

34|734 م|م|هلل يوسف |زينبــــ عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

499379 لمقصود|لرحمن عبــــد|منيه أحمد عبــــد| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

47585 حمد بــــدوى|عبــــده ربــــيع  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6o2767 م|لسيد سل|لسعيد |يمن | |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ
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239ooo منى مجدى سيد حسن يوسف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

74o67 ه محمود سيد محمد| مي  لفيوم|نوعيتـــ 

|82|9 ي محمد معوض
ي محمد حسن حسنى

يمنى ى شمس| لسن عي 

856792 مل|مي عيد مكرم ك|ر دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

247829 حسن رجبــــ حسن مغربــــى لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

6|6243 لعزبــــ|يتـــ رشدى طه | ط|بــــ دمي|د|

265|88 م محمود محمد جوهر|محمد عص ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

856245 ي عبــــد
للطيف|مي محمد مصطفى ي|علوم 

|لمنى

5|4533 بــــو طلحتـــ|فرج خليل | مه سكندريه|ل|علوم 

528229 رس سعيد كوتـــه|سعيد ي دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

8o6o7 هلل|بــــى عبــــد |حمد رك|بــــى |رك ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

346843 ن|د جعفر مرىس عثــــم|ء عو|دع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|9286 بــــد غنيم|ر سعيد ذىكي ع|من |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

623275 كر|هيم ش|بــــر|ح |لرحمن محمد صل|عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

924242 ن |حمد رشو|مروه حسن  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

842|53 ل محمد|ر كم|لستـــ|منه عبــــد| ن|سو|بــــ |د|

669|4 هلل|بــــتـــ فرج |مه ثــــ|س|نه |دمي لفيوم|تـــربــــيتـــ 

545724 ل|لع|محمود محمد أحمد محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

84462| زق صبــــري محمد|لر|طمه عبــــد|ف ن|هندستـــ أسو

69|2oo لمني |لسيد |خلود نور نور  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

265o87 لعظيم|يمن عفيفى عبــــد|مصطفى  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

24249 ه سيد عبــــد | لرحمن محمد|مي  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

26|29 ى |حمد محمود |محمود  لخصوض|مي   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

243487 شد حميد|د ر|ء عم|حسن دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

228|83 ف عبــــد|مريم  ي|رص د|لن|رسر
ل|ئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

546|8 رع قرئى|بــــر ز|ء ص|دع ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

337343 ي نزيه رزق | شد|هلل ن|نىح  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4762|6 هيم يوسف|نغم مجدي إبــــر سكندريه|ل|ره |تـــج
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5o3o35 مد خلف|رص ح|كريمتـــ ن ي|بــــ |د|
|لمنى

822o83 بــــتـــ|بــــ ثــــ|لوه|وي عبــــد|ر سعد|زه| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

44824 ن|زينبــــ محمد محمد سليم هره|لق|صيدله 

4363|6 ويش|حمد ج|حمد مدحتـــ عىل | لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

2549o4 حمد مشعل|لسيد |ء |ل| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

689o82 در محمد محمود سمره|لق|م عبــــد |بــــس ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

28|974 تـــه|لرحمن محسن يوسف شح|عبــــد |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

|63529 لسيد|ح |لفتـــ|د عبــــد |عم| رن ه ى نوعيتـــ جي 

89555o لسيد  |حمد عزتـــ فتـــىح | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

3398|7 ن محمد|ن عىل سلم|نوره ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|6o372 تـــم محمد عىلي محمد|ح ى شمس هندستـــ عي 

6|9588 بــــرأحمد نجم|جر رزق ص|ه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

83339o ى|م عبــــد|حس لرحيم محمد حسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

2639|2 لد محمد عىل هديهد|سلىم خ ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4925|  فتـــىح ش| ند
ى
فع|دسوق ي تـــمريض 

هره  |لق|م |ور|معهد فنى

7o24|3 لسعيد محمد |ح |لد صل|ء خ|لزهر|طمه |ف
خميس

زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

267||4 لرحيم|عيل عبــــد|سم|محمد شفيق | عل ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

236379 يمن محمد محمد محمود| |رن ى شمس|زر عه عي 

243547  محمود |فري
ى
حمد|ل دسوق ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

562o3 لحليم|حمد عبــــد |ن |ئشتـــ شعبــــ|ع ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

849877 حمد محمد|م |ء حس|رس| دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

62o464 ر|لف|آيه نرص عىل شلبــــى  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

256|93 ى محمد |مصطفى  وى|لحلف|مي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

23o|97 م محمد نور محمد|د هش|زي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

33o483 لسيد حسن محمد|حمد |يتـــ | |بــــ بــــنه|د|

84o546 لجليل|ء محمد حسن عبــــد|هن |نوعيتـــ موسيقيه قن

9|6883 ى | يه محمود حسن حسي  سيوط|بــــ |د|

25629| شمس محمود شمس جمعه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

792436 ى عبــــد |يه | ل|لع|حمد خي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر
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328466 لحفيظ|حمد محمود حسن عبــــد| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

54|9|2 م شعيبــــ|لسل|دق عبــــد|لص|محمد عبــــد ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

223897 حمد|مد |مجدى ح| لي|ع هره|لق|ره |تـــج

6o59o2 لشحم|لحميد |حمد محسن محمد عبــــد | لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

692|23 لعزيز|محمد نبــــيل جوده فهىم عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

6o4667 مل بــــسيسه|رق ك|ره ط|س |ره طنط|تـــج

74o64 بــــ جوده|لتـــو|ء محمود عبــــد |سم| لفيوم|بــــ |د|

2836o| حمد محمد عيسي|ر مجدى |مي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o|64o ي محمد شعيبــــ رفعتـــ|م|
ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

8|573 ح|لفتـــ|حمد فتـــىح عبــــد|محمد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

6|2446 لنرص|بــــو |ء فتـــىح محمد مصطفى |رس| |ره طنط|تـــج

283923 لد محمد حسن صبــــرى|عمر خ |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

|75348 د محمود عىل|نس محمد فؤ|ن تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

768937 ن|لم سليم|حمد س|ء سيد |لشيم| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

352825 لق عبــــده|لخ|حمد عبــــد|محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

222779 ن محمد|محمد محمود محمد رضو ن|تـــربــــيتـــ حلو

7o32o9 بــــوزيد|يوسف موىس يوسف | مه لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

5o4437 ن|حمد رمض|سمر سعيد عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

87o597 حمد|هيم |بــــر|م محمد |سل| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|2522o ن|لسيد مصطفى شعبــــ|مصطفى  ى شمس حقوق عي 

272|44 حمد|وى |لتـــفى ف|م عفيفى |ر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

87o|73 ي عبــــد|ف
ن|زق عثــــم|لر|طمه مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

526|27 بــــ|لتـــو|حمد عبــــد |حمد محمد |محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

847929 ى|ء رمض|سم| ي حسي 
ن مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

84477o لدين|لمرصي علم |طف |ء ع|سم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

3|88oo ي خ| لحميد|لسيد عبــــد|لد |نىح  ى شمس| لسن عي 

25679| لعجىم|لسيد محمد |ء |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

764976 |لسق|حمد محمد محمد | طبــــ بــــورسعيد

252|o4 حمد عيش|ن فريد |ء رمض|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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6o4598 مه|لسيد سل|مه محمد |س|ن |نور لمنصوره|بــــ |د|

777884 ى|ريم محمد عبــــد  هلل محمد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

875o|8 حمد |مروه صفوتـــ فتـــىح  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

29|3o9 وى|لمعرص|مه محمد |س|م |سل| ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

8o|559 ف فر|محمد  ج محمد|رسر سيوط|ره |تـــج

48|43| حمد عىل|حمد محمد |د |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68o7|6 للـه|حمد عبــــد |حمد عبــــود |سلىم  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

785424 لسعيد|حمد صفوتـــ |مريم  زيق|لزق|حقوق 

3o267 هيم محمد عبــــدربــــه|بــــر|زينبــــ سمي   هره|لق|بــــ |د|

64|466 ي |يه |
لسيد|حمد مصطفى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|o748 وى|لشه|مد |جد ح|ء م|رس| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

8|o|68 لم|حمد خليفه س|خليفه  حقوق بــــنى سويف

7844|3 ن|هلل متـــول دهش|د عبــــد |ء عم|سم| زيق|لزق|طبــــ 

83|455 ى|محمود عنتـــر جل ل حسي  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

7o3433 ه محمد | |لعر|حمد محمود محمد |مي 
ى
ق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

358763 ى عمرو |ي ى|سمي  حمد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

362o3| رس محمد حسن|لدين ي|سيف  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

69899o لسيد|وى محمد |لششتـــ|روفيده محمود  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

88|379 ل |لع|ل محمد عبــــد |ر جم|زه| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6o|44 بــــد|محمد نبــــيل عيد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

878876 مديحه محمد محمود محمد  سيوط|تـــربــــيتـــ 

422934 ز|لقز|حمد محمد عىل |ء |ول سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

826983 ىطي محمود|لع|عىلي يوسف عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6|6492 مبــــول|ستـــ|ل|لحليم |حمد أحمد عبــــد | ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

328364 ي عبــــد
حمد|بــــ |لتـــو|محمود مصطفى |ره بــــنه|تـــج

83|88| ن|بــــوعىلي حس|محمد محمود  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

5578| د|لجو|حمد محمود عبــــد |ء |حسن لفيوم|نوعيتـــ 

629744 زق خليل مرع|لر|صم عبــــد |رحمه ع زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

42o6o در محمد|لق|م عبــــد|مريم عص تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج
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6o667| لىح خليفه|أحمد محمد عبــــد  |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

4836o9 ي |ه
لرحمن|حمد عبــــد |يدي مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

67864o وع|له عىل مط|ل|ل عبــــد |مريم كم لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

78|3o8 لدين محمد مبــــروك|ل |ئى جم|محمود ه ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

4o32o3 لففى|حمد محمود محمد عىل |هنده |ش سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

823988 ي|ر
ي محمود تـــوفيق| ئى

حنفى ي|بــــ |د|
|لمنى

5298o4 |لزرق|لسيد |حمد عمرو مصطفى | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

8589|4 لرحيم محمد|بــــر عبــــد|بــــ ج|رح ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

88529o ى محمد  روفيده ممدوح عشر سيوط|طبــــ 

364332 هلل|هلل نرص|بــــ |دل ج|محبــــ ع ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

789536 ف حلىمي عىلي عثــــم|حمد | لجندى|ن |رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

45oo29 لكريم حسن|حمد حسنى عبــــد|محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6882|o تـــ|لشح|سم |هلل ق|ضىح محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

274772 حمد معوض|رص |لن|سيد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

68|56| هلل مصطفى|هلل عبــــد |هلل عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

|7o7o| زق|لر|زق مني  عبــــد |لر|م عبــــد |حل| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

895528 محمد عىل محمود محمد   ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

||8793 ف س| |سنتـــي م شلبــــى|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

96825 ى|لفتـــ|ح عبــــد |صبــــ ح محمد حسي  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

485543 لمسيح|عبــــد| تـــ حن|لشح|جرجس | رين|م سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

697o9o حمد|هيم |بــــر|لسيد |صم ذىك |ع لمنصوره|هندستـــ 

|34824 حمد|حمد |لدين |هيثــــم عز  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

864o73 لك فهيم|جح م|مه ن|س| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|3|697 ىط|لمع|بــــو|لسيد |يمن |سلىم  ى شمس| لسن عي 

9626o لحميد|عبــــد | حمد حمدى يىحي| |حقوق بــــنه

896558 حمد  |لنعيم |بــــتـــ عبــــد|يه ثــــ| ج|ره سوه|تـــج

6||32o مر صقر|لدين ع|ء |عل| ر|ي لمنصوره|ره |تـــج

52229| بــــو زيد|بــــوزيد محمد |ء محمود |رس| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 
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259oo9 لسيد محمود محمد عوض|در |ن ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

3|7o2| ى|مي  ثــــروتـــ جميل | مي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

8786o8 رس عىل سيد عىل |ف ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

822o|3 ل حسن|ء محمود جل|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

443o78 ن مرع عىل محمد مرع|نوره ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

263866 لليثــــي عىل|يه عنتـــر محمود | |نوعيتـــ بــــنه

4o2687 ى وهبــــه مصطفى| منيه حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|342o5 ل محمد|مه جم|س|م |ريه ى شمس| لسن عي 

252545 ى عبــــد د جوهر|لجو|لمنعم عبــــد|نرمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o99|4 ى عم حمد |لسيد |د |حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

769|82 ن|لم|دل محمود س|ء ع|دع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

37o443 يوسف حسن يوسف محمود ى شمس حقوق عي 

486647 حمد|لح |لح حمدى ص|ص سكندريه|ل|حقوق 

69|268 وى|لزرق|حمد محمد |لسيد |ل |نو لمنصوره|ره |تـــج

34397 لم|مصطفى يونس محمود س |حقوق بــــنه

265|36  عبــــد |س|د |زي
ى
لحرصى|هلل |مه شوق ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7724|7 ل محمد عىل عطيه|حسن جل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

434525 م|هيم حم|بــــر|هيم |بــــر|ره |س |علوم طنط

|6|2o2 يمن محمد محمد|ح |سم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3335o| ى محمد|محمد رمض ن حسي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6448o5 جه|لخو|لرؤف |حمد يوسف عبــــد|مريم  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

34492o مر|م محمد سيد ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

234|49 لحميد حمدى|عبــــد| لرحمن حمدى رض|عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

7oo726 حمد زلطه|ء مدحتـــ فتـــىح محمد |عل زيق|لزق|طبــــ 

84|8|7 ي عص
ي عبــــد|مصطفى

يم|لد|م مصطفى ن|سو|حقوق 

364|| ئى سيد محمد|م ه|سل| ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

889973 رص نبــــيه صليبــــ |فيبــــى ن سيوط|نوعيتـــ فنيه 

5o7498 ن ن|ن شعبــــ|محمد رمض| مي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

65775 ف عىل مرىس|هلل |عبــــد رسر لفيوم|تـــربــــيتـــ 
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49o4|9 تـــ  هلل|م عبــــد|م|لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|ني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49o839 ى|ن جمعه سليم|نوره ن جمعه  خبــــي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

697o88 زى|ر محمد حج|لغف|لد عبــــد |رق خ|ط لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

45o748 ن|لبــــهلو|عزيزتـــ حمدي محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|25o44 لعزيز|بــــسنتـــ حمدى محمد عبــــد  ى شمس حقوق عي 

|6oo|3 عيل|سم|بــــر |حمد محمود ج| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

36749 رك|بــــيل مبــــ|رحمه محمد ق ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

98o|2 عيل رجبــــ خليفتـــ|سم|عىل  سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

2o364 حمد محمد|يوسف عمرو  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|45o46 لعزيز|حمد عبــــد |ء محمد |شيم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

26o227 م|ر سل|لغف|زم حمدى عبــــد|هلل ح|هبــــه  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

8355| م|م|محمود محمد محمود  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|484|8 مد محمد|حمد ح|ء |سم| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

5|72|7 لبــــسوم|ل |بــــ كم|لوه|عبــــد | رن عه دمنهور|زر

478968 وى|لبــــرم|هيم |بــــر|لرحمن سعد محمد |عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

887574 حمد عىل |ن |بــــ رمض|رح سيوط|بــــ |د|

59453 ن|حمد محمد حلىم حس| حقوق بــــنى سويف

|766o2 تـــه|م محمد محمود شح|نغ| ن|بــــ حلو|د|

255284 للطيف عىل|حمد عبــــد |رق |م ط|ريه تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3229|o ىط|لع|ن تـــوفيق عبــــد|ر ري|من ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

7755o4 ر|هيم عم|بــــر|ئى |محمد ه زيق|لزق|ره |تـــج

694242 لمتـــول حسن|م محمد |سل|يمن | لمنصوره|هندستـــ 

7|o546 لدغيدى|مجدى محمد طلعتـــ معروف | رند لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

42oo76 ف|حمد شو|حمد محمد |خلود  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

24|447 ى|منيه كم| ل محمد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

36o753 فظ عمر|لح|مي محمد عبــــد|ريم س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4853|6 د|د محمود حم|رس فؤ|نىح  ي| سكندريه|ل|ره |تـــج

265|79 محمد رأفتـــ محمد عىل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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77|359 ي|ر
هلل جوده|ح عبــــد |لفتـــ|عبــــد | ئى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

33946 لعزيز|رق محمد عبــــد |هبــــه ط هره|لق|حقوق 

9o8249 مر محمود مصطفى |ده ع|غ ج|بــــ سوه|د|

8oo|93 ي |حمد |عىلي 
هيم|بــــر|لمصطفى ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

242274 ل|لجم|ل محمد محمود |جر كم|ه هره|لق|عه |زر

2647|8 لسكرى|لحميد |حمد بــــليغ عبــــد | |ر|ي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6o3|43 حمد دوسه|م محمد |بــــسنتـــ هش |تـــربــــيتـــ طنط

4||o74 ى|هيم ش|بــــر|هيم |بــــر|حمد | |لي|د هي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

483595 حمد|لدين فوزي بــــدر|م |ن عص|ريم|ن تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|63297 ى|مه |س|سمر  لسيد بــــحي  ى شمس|زر عه عي 

|6o663 ه|لل|حمد محمد عبــــد |محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6oo77 حمد|ء عمر سيد |شيم |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

645|52 ن|ن محمد سليم|سليم| محمد رض ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

9|4|69 حمد  |بــــسنتـــ محمد محمد  سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25686|  |لبــــ|م عبــــد|ءه عص|بــــر
ى
لبــــربــــري|ق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

476584 بــــر أحمد محمود|حمدى ج| لي|د سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62|974 هلل||حمد محمد محمد عط|ن |نوره ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

634o35 ف | ضى|لق|لسيد عىل حسن |رسر ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

659|| لسيد|حمد |محمد سيد  ره بــــنى سويف|تـــج

758238 شد|م فرج رشيد محمد ر|ريه لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

238|64 حمد|لمول سيد |يمن عبــــد|سلىم  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

63335o لنبــــى محمد نزيه عطيه|محمد عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

6||o54 لديبــــ|ش |لدمرد|يه محمد | لمنصوره|صيدله 

9o3437 |  لوف|بــــو|حمد محمد محمود | ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

77738o د|حمد محمد ج|م سعيد  زيق|لزق|بــــ |د|

88766|  |سم|ء |عل
ى
عيل فرغىل دسوق ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

759848 للطيف|ل عبــــد |لع|لحميد عبــــد |ء عبــــد |دع لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

24955o ى س|ي د مصطفى عمر|م مر|سمي  ى شمس| لسن عي 

86|925 م محمد حسن محمد|سل| ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى
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4o74o2 ح هديه|لفتـــ|حمد عبــــد |لسيد |ء |نجل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|2327 لرحمن محمود محمد محمد |عبــــد ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

77347| رص عىل|لن|ل عبــــد |لع|لد عبــــد |ده خ|غ ى شمس صيدله عي 

526|92 لمجيد|ل عبــــد |لع|محمود حمدى محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|4875 هيم|بــــر|ل سعيد |عىل جم عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

63|854 لفتـــوح|بــــو |لدين محمد |ح |ن صل|يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2632|6 دى|لسيد ش|ء ميىم محمد |شيم |تـــربــــيتـــ بــــنه

|8253 ر محمدين|يوسف سيد مختـــ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

476|75 لنمرىسي|مد |بــــسمتـــ وليد ح سكندريه|ل|ره |تـــج

777||| ف عبــــد |م |سل| لحليم عطيه|رسر زيق|لزق|هندستـــ 

278477 لشكور|م عىل عبــــد|ء عص|عىلي |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|74597 د|حمد محمد حم|لد |ء خ|ل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

43|929 ريم محمد عطيه محمد حسن |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

778o97 حد|لو|حمد غنيم عبــــد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o8529 ق|حمد |حمد |هديل محمود  وى|لشر |طبــــ طنط

|46498 هلل|حمد سيد سيف |ء |سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

259359 م|لد قطبــــ سل|خلود خ ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4o3632 ف|حمد  خل|حمد غريبــــ محمد |لرحمن |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

86|642 ي عبــــد
ي عبــــد|مصطفى

لرحيم|لرحمن مصطفى كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

26|93| تـــه|عيل شح|سم|لعظيم |لدين عبــــد|ء|محمد بــــه لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

778255 ه يىح | دق|لسيد ص|مي  زيق |لزق|تـــمريض 

6|22|2 ن عىل غنيم|مروتـــ مصطفى سكر |صيدله طنط

77|9|5 ق|لحميد محمد |مه محمود عبــــد |س| وى|لشر زيق|لزق|نوعيتـــ 

3256|3 يتـــ محمود محمد عىلي| ى شمس|د| بــــ عي 

33869 م|لسل|ن عبــــد |ل رمض|ء جم|رس| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

77257 لرحمن حمدى محمد عبــــده|عبــــد  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

755826 دم|وي |لح|هيم |بــــر|حمد |ن |نوره ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

7o4364 دق سليم|لحميد ص|عبــــد | ندى رض زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3226o2 لدين|ضى نور |لر|م عبــــد|هلل عص|منتـــ  هره|لق|ره |تـــج
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357276 ح عىلي|لفتـــ|هبــــتـــ محمد عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

68|o8| لملك محمد نرص|رس وليد عبــــد |ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62239o لرحمن جبــــل|زق عبــــد |لر|ر عبــــد |مي ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

|25244 لدين|حمد نور|سلىم مجدى  ى شمس|تـــج ره عي 

48262o دريس|لسيد |هلل وحيد عىل |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42957| لمغربــــي|كرم محمد كرم  |طبــــ طنط

437278 هيم نويىح |بــــر|م سعد محمد سعد |وس لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|6469o حمد محمد|محمد مصطفى  هره|لق|حقوق 

893294 حمد |ج |ء حمدى فر|ول سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

35|o99 حمد مصطفى|هر |لظ|م عبــــد|ريه ى شمس علوم عي 

5||584 وى|لطح|وى |لمقصود منش|رص عبــــد|حمد ن| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7828|9 ى خ|ي |لمنعم محمد |لد محمد عبــــد |سمي 

ي
وى|لمنى

عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

23|2|8 رثــــ|لو|حمد محمد عبــــد|محمد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

269993 ع|لسبــــ|ح عىل |لفتـــ|حمد عبــــد| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

||6o3o يوسف| ئ  حن|محبــــ رج ى شمس هندستـــ عي 

527634 هيم|بــــر|حمد |منى محمد عبــــده  سكندريه|ل|بــــ |د|

759|73 حمد|محمد ممدوح محمد  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

834235 حمد محمد|محمد سيد  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

5242|5 ى|لد|مل سعيد عبــــد| يم عىل عشر إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

7o95|7 بــــو زيد|لعز |بــــو |حمد محمد | لمنصوره|بــــ |د|

698223 ن|محمد زهر| ل رض|نه لمنصوره|علوم 

8795|6 ى حسن|بــــر حس|حمد ج| ني  سيوط|حقوق 

766595 لعظيم غريبــــ|مصطفى محمود عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

258684 لحميد خليفه|ء محمد عبــــد |محمد عل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

48423| ى|محمد عبــــد لكريم محمد محمد حسي  سكندريه|ل|حقوق 

42o22o لسعيد|دتـــ محمد يوسف |مي لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

5|3632 ى |يىح  لسيد معيقل محمد|مي  ره دمنهور|تـــج

855924 ى محمد | مه حمد|حسي  ي|علوم 
|لمنى

2o3|6 محمد بــــكرى| مصطفى رض ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

53oo62 ن|محمد خرصى محمد صديق رسح ضتـــ دمنهور|علوم ري
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864426 |لوف|بــــو|حمد |عىلي حيدر  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

276969 ن محمد خليل|هدير رمض هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|64563 حمد|محمد صبــــري محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

423oo3 هيم|بــــر|جر حمدى محمود |ه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4o97o2 د|حمد محمد رش|مه |س|ء |شيم |نوعيتـــ طنط

4|o957 لسيد|لسيد تـــوفيق | |ر|ي |ره طنط|تـــج

637764 ى|ور محمد |يتـــ دل| مي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

628|96 جح|لحميد ر|دل سليم عبــــد |محمود ع ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

7|o944 ف|بــــر|يحن  مجدى محمود  هيم رسر لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

6434o3 ن|لبــــديع محمد محمد كيو|حمد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

267544 ى ش|ل ش|ء جم|رس| ى|هي  هي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2644o9 منيه يوسف محمد عىل يوسف| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

546648 هلل حمد|مروتـــ عوض محمود فتـــح  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|4793 حمد محمد|فتـــ |سهيله ر ن|علوم حلو

338|62 ل محمود عىل عفيفى|حمد جم| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4o5286 لنبــــي|لمعىطي عبــــد |حمد عبــــد |لد |خ إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

639753 مل مني  عطيتـــ|هلل ك|منتـــ  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7|33o4 ديدى|لصن|حمد |يوسف محمود يوسف  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

49o|76 مل حمدي محمد محمد جزر| سكندريه|ل|ره |تـــج

26746| مر|ح خليفه سند ع|سم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

25o674 ن|ىط محمد رمض|لع|جر محمد عبــــد|ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7||727 ش|لفر|لسيد محمد |دل |طف ع|ع لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

35|o8| تـــ عىل محمود محمد عبــــد| هلل|مي  ى شمس صيدله عي 

678297 ن|هلل عمر|مروج محمود عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

9o339o حمد محمد |ميه فهىم |س دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

46||42 بــــ|لوه|هيم عبــــد |بــــر|بــــر محمد |محمد ج |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|66783 محمد محمد محمد| رول ن|فنون جميله فنون حلو

487467 ن|لرشيدى محمد سليم|زم محمد |ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|43542 ق|لرز|ن فتـــىح عبــــد |حمد شعبــــ| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

35734| لنوري|هيم |بــــر|محمد رجبــــ فرج  زيق|لزق|صيدله 
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69o673 لمعىط|تـــ محمد عبــــد |لشح|يدى |ه لمنصوره|بــــ |د|

464637 ى |م تـــ|ن فرح|هيم عجبــــ|بــــر|بــــ |يه|رتـــي  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|7|459 يف مصطفى جل|عبــــد  ل|لرحمن رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o9372 ى مصطفى حموده| حمد حسني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

36823 حمد|ئى فتـــىح |جر ه|ه ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

262522 لسيد عىل|رق يىح |ط |نوعيتـــ بــــنه

|2|576 ح|لفتـــ|لعزيز عبــــد |ء يىحي عبــــد |رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o4o63 فظ|لعزيز ح|ء محمد محمود عبــــد|بــــر لمنصوره|علوم 

|66|2| لرحمن|هلل محمد حمدى عبــــد |عبــــد  ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

|6|877 بــــسنتـــ سنوىسي نرص سنوىسي ى شمس علوم عي 

3|444| حمد محمد|لسيد |محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

862|43 ي شح
حمد|تـــ عش |مصطفى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

34687o ى حسن حسن محمد |ي لجمل|سمي  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

7653o لسيد محمود محمد|بــــسمتـــ  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|9879 لمرىس| |طمتـــ وليد رض|ف ط|بــــ دمي|د|

6o6o56 وى|لهند|ح |أحمد محمد صل |بــــ طنط|د|

44|o68  سعف|كر |هلل ش|منه 
ى
ن|لدسوق لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

452942 لعزيز حميد|عيل عبــــد|سم|هيم |بــــر| لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

3|6425 زى|ىط محمد حج|لع|هبــــتـــ محمد عبــــد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

344oo3 حمد جويىل|رس |د ي|زي منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

627|2 ل طه سيد|تـــغريد جم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

787446 ثــــروتـــ محمد صقر| نور ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

52|649 حمد محمد رزق|رق |ء ط|شيم بــــ دمنهور|د|

3545o هيم|بــــر|بــــر حمزه |ص| دين كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

6o6797 لحليم نمي |ح عبــــد |محمود مصبــــ |هندستـــ طنط

865756 حمد بــــدري محمد|ء |رس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5|2545 تـــى|لزن|حمد نبــــيل فتـــىح | عه دمنهور|زر

8|78o9 ل سعد جرجس|ندي جم|س |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

34227o ن محمد|د حسنى عثــــم|يتـــ عم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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4o64|4 هيم|بــــر|ه |لل|بــــر عبــــد|بــــسنتـــ ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|62764 لمنعم عىل حسن|لرحمن عىل عبــــد |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27o9|o هبــــه محمود محمد محمد فرج ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5367| لملك|جوني  صفوتـــ فرج عبــــد  طبــــ بــــنى سويف

643o89 لعزيز|ن عبــــد|ل محمد عثــــم|نو زيق|لزق|طبــــ 

45o785 لشورى|لمقصود |لعزيز فتـــوح عبــــد |عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

63o79o ىط محمد عفيفى|لع|ل عبــــد |مصطفى جم ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

899394 هيم |بــــر|بــــوعقربــــ |هيم محمد |بــــر| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5||7|5 بــــو عبــــيد|حمد محمد حسن |محمد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

6|3626 ع ريه|لسبــــ|س |لعبــــ|بــــو |ح |أحمد صل زيق|لزق|عه |زر

8o8832 هيم|بــــر|لحميد |لسعدي عبــــد|حمد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

354|82 ندى محمد سيد عزبــــ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

68o962 ى|بــــر ش|عمر محمود ص هي  لمنصوره|بــــ |د|

826o|o ن محمد|حمد رمض|ر |مي دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

329433 ف حلىم عبــــد|ء |دع لرحمن|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

34779o عيل بــــيوم|سم|كريم طه  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

867652 لمحسن محمود|حمد عبــــد|م |سل| سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

92396 س عيسي|ن عبــــ|محمود سلط ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

449356 ن|لسيد يشى محمد عثــــم|محمد  |هندستـــ طنط

89o454 بــــ |محمد شهدى دردير دي سيوط|صيدلتـــ 

437834 |لعل|بــــو |محمد | لعل|بــــو |رس |ن ي|يم| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|22838 يوسف محمد فتـــىح محمد متـــول ن|حقوق حلو

|68724 جر محمد حسنى عطيه|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

334648 هيم|بــــر|روق محمود |حمد محمد ف| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

689443 ف عبــــد |ل |بــــتـــه| لعزيز عبــــيد عزبــــ|رسر لمنصوره|عه |زر

883272 لحفيظ مرىسي |وليد محمد عبــــد ج|بــــ سوه|د|

68|928 ح محمد محمود مرىس|رحمه صل لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3|o9o رحمه محمود محمد زىكي هره|لق|بــــ |د|

878732  محمد فهىم |
ى
حمد شوق ي صىح ري

سيوط|ضه |معهد فنى
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7o6346 ى |ي بــــينى|لحسن محمود |بــــو |سمي  لشر لمنصوره|بــــ |د|

34|87| وى|حمد طنط|تـــفى مجدى محمد  |علوم بــــنه

255396 لحكيم جمعه|لعزيز عبــــد|ء يىح عبــــد|ل| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

79|353 تـــ|لشح|هلل |هلل محمود عبــــد |عبــــد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

258836 يف مر|عبــــد لبــــوه|د |لرحمن رسر ى شمس طبــــ عي 

323397 هلل|لوليد محمدي عبــــد|محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

66396 ى| يه ربــــيع سعد حسي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

42|97o لنجدي|محمد | هدي رض ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

344876 لمشتـــول|هلل حسن |رس عبــــد|ندى ي |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

34|2|| للطيف عىل|لمعىط عبــــد|لسيد عبــــد|ىط |لع|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

67oo4 بــــوبــــكر|ء حسن محمد |لزهر|طمتـــ |ف  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

88595o سم |هيم محمود ق|بــــر|محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

88|488 ى بــــتـــ سعد  |ك ثــــ|مل| كرستـــي  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

43|o39 ل وحيد نبــــيه حيدر|من ط|بــــ دمي|د|

|2555| ن سعد عىلي محمد|ريه|م ى شمس| لسن عي 

434483 جد|لحميد يوسف م|بــــ عبــــد|لوه|رضوى عبــــد لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

925o24 رميس قديس |وميل |طف |ع ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

46o8oo هيم ربــــيع عىلي شوشه|إبــــر |حقوق طنط

68o32 عىل ربــــيع سيد| رن ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

2286o2 ى كرم شح|ك تـــه بــــخيتـــ|رولي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

638798 طمه محمد بــــخيتـــ سعيد سليم|ف زيق|لزق|علوم 

59838 ن مرىس|محمد سيد شعبــــ صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

358985 فع|لش|لنبــــى |حمد محمد عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

5o7538 حمد حبــــيبــــ|حمد سيد |ء مجدى محمد |رس| سكندريه|ل|ره |تـــج

5978o ف | لجيد|حمد سيد عبــــد |رسر سيوط|ره |تـــج

285684 لبــــ|حمد غ|لبــــ |ن غ|عثــــم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

334729 لعزيز|لسيد عبــــد|حمد محمد عبــــد| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

25o4o4 ى |ي وري فهىم عرفه|هيم مغ|بــــر|سمي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

Thursday, September 6, 2018 Page 10434 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

76|46| حمد عىل|حمد |عمر  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

486877 حمد|عيل |سم|لسيد |ء |لدين عل|نور  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

753237 هلل|لمنعم عبــــد |تـــم عبــــد |تـــم محمد ح|ح تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4|2236 س|لنح|حمد |عىل نبــــيل  |ره طنط|تـــج

276943 ل منصور محمد|سميه جم شمون|نوعيتـــ 

446387 لرحيم|حمد عبــــد |مل |ل ك|محمد جم ره دمنهور|تـــج

88|3|7 موىس طلعتـــ فهيم مسعود  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

8o4639 ن ي|لد محمد عبــــد|خ| مي 
لغنى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

4435o4 ي|حمد بــــدر |م |حمد عص|
ى
لدسوق |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 

لشيخ

633|85 هيم|بــــر|ء محمد محمود |دع زيق|لزق|بــــ |د|

689o54 رودى|لبــــ|حمد محمود |حمد محمد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|3743 ف عبــــد|عمر  لنحريرى|حد |لو|رسر ى شمس صيدله عي 

336|25 م|حد عىل سل|لو|تـــسنيم محمد عبــــد |بــــ بــــنه|د|

||9925 ى جرجس| صموئيل حلىم حن| يوستـــي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

63227o ى|د يوسف بــــش|ريف عم|م زيق|لزق|ره |تـــج

84|865 حمد|حمد |دي |له|ء عبــــد|لىمي دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4|9859 للبــــودى|رس حسنى موىس محمد |ي لشيخ|بــــ كفر |د|

5|2o|7 ف |حمد | حمد دغيدى|رسر بــــ دمنهور|د|

374|5 هر محمد|لظ|دل عبــــد|محمد ع ن|بــــ حلو|د|

7o3936 هيم محمد عطيه|بــــر|ج  |مصطفى ن دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

8|47|4 لملك|هلل عبــــد|د|تـــسبــــيح مجدي ج ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

6782|9 لمهدى عىل|لمعىط محمد |بــــسنتـــ عبــــد  لمنصوره|عه |زر

482|65 بــــ|لد ربــــيع عىل عىل |خ ض|لشر ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

4o4429 بــــد|لدين مجدي سعد نعيم ع|م |حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o827o ى طلبــــه|عبــــد  هلل محمد فتـــىح حسني  |بــــ طنط|د|

48|794 لمنعم مرىسي|مد عبــــد |حمد ح| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|53|3o حمد|حمد غريبــــ |ذ |مع هره|لق|ره |تـــج

789468 لعزيز|لدين متـــول عبــــد|ء|محمد عل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

84|6|o ئم محمد|لد|ح عبــــد|م صل|سل| ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

322679 د محمود عىل|حمد فؤ|ء |لزهر|طمه |ف ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 
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2|6o8o شه|لعربــــى عك|مر محمد |حمد تـــ| ن|حقوق حلو

649738 حمد|تـــ محروس محمد سيد |لشح|م |حس زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

442795 دى عيس|له|نور عبــــد |جد |رحمه م |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|4869 حمد عىلي|لدين |م |ندي عص|س هره|لق|ره |تـــج

3296o2 هيم|بــــر|ن |لسيد عثــــم|بــــدر  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

9oo42o بــــ حسن |لوه|محمد محمود عبــــد ج|هندستـــ سوه

68|436 حمد مدحتـــ محمود صبــــرى جمعتـــ| لمنصوره|هندستـــ 

23|o93 ى عزبــــ|سيف  لدين عزتـــ محمد حسي  هره|لق|علوم 

|77326 لحميد|لحميد محمد عبــــد |حمد محمد عبــــد | |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

24995| وق محمد محمد  وى|لهلبــــ|رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

6848o8 حمد|دى محمد |له|ده محمد عبــــد |مي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

837564 بــــر يوسف|عيل ج|سم|ء |سم| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

4o9544 للطيف محمد عـىل عـوض|أحمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3234|7 لرحمن فكرى عىل خرصى|يوسف عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

542o94 وع|ه محمد مط|لل|حمد عبــــد|لؤي  سكندريه|ل|طبــــ 

338733 هيم|بــــر|م مصطفى محمد |مروتـــ سل زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

|4o387 حمد|يمن محمد نظي  |سهيله  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

859|33 سم محمد محمود|م بــــ|سه حقوق بــــنى سويف

5275|5 كرم زىك محمود قره|ريج | ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

2275o ى |عبــــد للطيف|حمد عبــــد|لرحمن حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o973| لديىه|بــــ |لتـــو|يز سعد محمد عبــــد |جر ف|ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8396|6 لنبــــي محمد عىلي|عيل عبــــد|سم| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|6936| ره|هيم بــــش|بــــر|رحمه يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

86369 ن عىل|ر شعبــــ|محمود مختـــ لفيوم|طبــــ 

355638 عيل|سم|لدين |عىل عز | رن عه مشتـــهر|زر

85o5|o ي محمد عوض|حمد ن| ج  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

9o23o7 لرحيم |م عبــــد|يمن تـــم|محمد  ج|حقوق سوه

6836oo ف محمد عبــــد |محمد  لعزيز مصطفى|رسر ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

4|o429 ور|لمج|لسيد |ل |لع|لسيد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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483|3 م نبــــيه فريد|س| فيول هره|لق|ره |تـــج

33|993 هيم|بــــر|تـــ |لشح|هيم |بــــر|م |سه |نوعيتـــ بــــنه

|59953 ى فرنسيس| يىلي| |رين|م بــــشر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

9o527 يم|لد|ن سيد عيد عبــــد |شعبــــ ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

677878 حمد|محمد عميد محمد  لمنصوره|حقوق 

88|4|9 ي محفوظ 
ى
هدير محمد دسوق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|7o24 دي فرغىلي عىلي|حمد ن| ي|بــــ |د|
|لمنى

3394|7 ي محمد عبــــد|طمتـــ محمود عبــــد|ف
ي|لغنى

لغنى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|44839 فظ|شم ح|حمد ه|مروه  ن|تـــربــــيتـــ حلو

892537 ى يعقوبــــ د|دمي ي|نه بــــشر
ل |ئى سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

246688 لعزيز بــــدوى عىل|هيم عبــــد|بــــر|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

5o6272 عيل عليوتـــ عىل|سم|حمد |ن |نوره سكندريه|ل|بــــ |د|

247965 ه سليم| ئى|لكيل|ن |ن عىل سليم|مي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6787|o لخميس|حمد |حمد |ن محمد |رو لمنصوره|حقوق 

62o792 شد|لخرصى محمد يوسف ر|يز |ء ف|إرس ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

85976o م محمد سيد|م|حمد محمد | حقوق بــــنى سويف

6368oo هيم|بــــر|حمد |هلل محمد |عبــــد زيق|لزق|طبــــ 

|7662 عي|هيم رف|بــــر|سعيد محمد  هره|لق|حقوق 

4o3o9o حمد محمد|لعزيز |مصطفى زىك عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5226o حمد قرئى محمد|ن |يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8627o7 لسيد|ن |لدين سليم|د |عم| لي|د دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

29224 هيم عجىم سيد|بــــر|حمد |دهم | هرتـــ |لق|تـــمريض 

78|245 لسيد محمد|وى |لشبــــر|محمد محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o3|o هند محفوظ فرج سيد بــــ بــــنى سويف|د|

636o|o حمد|تـــ عوض |لشح|ء |سلىم عل زيق|لزق|حقوق 

623965 لحق محمود نجيد|د |يمن ج|ندي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

26325| لسيد محمود يونس|منيه | ي صىح بــــنه
|معهد فنى

545|23 ل|لع|لرحمن عبــــد|لحميد عبــــد|ء عبــــد|عل سكندريه|ل|حقوق 

8o9836 لسيد فهىمي|حمد |محمد  سيوط|ره |تـــج

439753 كر|لرحمن عىل عس|لرحمن عبــــد|جر عبــــد|ه لشيخ|علوم كفر 
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359|54 لسيد مصطفى مدبــــول|مصطفى  ى شمس|تـــج ره عي 

8o367| ن|لم سيد رضو|جر س|ه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

684o77 لجمل|ح سعد عىل |محمد صل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35537o
ى
سهيلتـــ محمود محمد شوق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

879635 حمد  |لدين محمد صديق |م |حس سيوط|حقوق 

284528 ه بــــل| ى محمد|مي  ل حسي  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

34862 حمد|بــــ عىل محمود |يه|محمد  هره|لق|ره |تـــج

4o3432 حمد|ندى مسعد حسن مصطفى  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

86||7 حمد محمود محمد مصطفى| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

|48327 بــــو مندور|هلل |عبــــي  محمود عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

858754 وز عم لكريم|رف عبــــد|لع|د محمد |في  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

|2535| غبــــ شكرى|جون وجدى ر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

6o8429 ضى|لق|حمد |لعزيز |حمد عبــــد |مريم  |ره طنط|تـــج

35o6o5 ح مصطفى سيد محمد سعد|سم ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

859272 لرحمن|لحميد عبــــد|بــــنوره موىسي عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

5||237 ئى|لبــــرقم|ل رزق سعد محمد |كم علوم دمنهور

462534 ف ح|محمد  بــــر|هيم ج|بــــر|فظ محمد |رسر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|77452 ف |ريز |م منصور| يىلي|رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

427|8o لجمل|لمنعم محمد |ندي محمد عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8653|7 ف | |دين حمد عىلي محمد|رسر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

2467|9 |لبــــ|لمجيد عبــــد |لدين عيد عبــــد |ء|محمد عل
ى
ق ج|بــــ سوه|د|

3|85o2 وق محمد  حمد متـــول|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8637|5 ي فيليبــــ ر| غبــــ نظي |نىح  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

84957o يد|مه عمر ز|س|مريم  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

5|7787 ن|مل عثــــم|طمتـــ مسعد ك|ف ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

77935o هيم|بــــر|لحميد |م عبــــد |لحميد هش|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88|282 طف حسن عىل |نهي  ع سيوط|ره |تـــج

638835 ميس مصطفى محمد محمود حسن|ه زيق|لزق|بــــ |د|

87265 لحميد|هلل محمد عىل عبــــد|عبــــد لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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45o654 ى|مجد فوزى |مريم  مي  |ضتـــ طنط|علوم ري

783654 حمد عىل|حمد ربــــيع | ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

3|||37 ل|م مرقص سوري|مرقص س ى شمس|تـــج ره عي 

63o489 لحميد محمد|حمد ممدوح محمد عبــــد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

84659| ر محمد|ر سمي  مختـــ|مختـــ ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

924389 مه |بــــوش|عزه فوزى زىك  ج|بــــ سوه|د|

354o|8 ف صبــــىحي |منيتـــ | حمد|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

332|2 لد محمد محمد عىل|هلل خ|منه  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

25||45 ح عيد|لفتـــ|بــــر عبــــد|مح ص|س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4972|8 ى|ديتـــ محمد عبــــد|ن لحميد  حسي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

83392| شور|لحسن ع|بــــو|حمد |يه | دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|77|o| لرحمن|للطيف عبــــد |لد عبــــد |طمه خ|ف رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

37|2oo  عىلي عىلي|دع
ء شديد مصطفى دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|

ه ى جي 

2458|3 ل|لع|ن عبــــد|ل محمد سليم|محمد جم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

279942  يحن  مبــــروك 
لسعيد|مصطفى ي صن. تـــ.ك

لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

|769o7 سط|لبــــ|بــــد حنفى عبــــد |رضوى ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

478643 يوبــــ|يوبــــ محمود |محمد محمود  سكندريه|ل|هندستـــ 

|348o8 حمد|ر محمد |محمد مختـــ ى شمس حقوق عي 

45o26o وى|لشه|لم |ج  س|حمد ن| |هندستـــ طنط

6o||3| وى|لسعد|ذ |لد مع|ذ خ|مع ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

794o53 هلل|هيم عبــــد|بــــر|لد |هيم خ|بــــر| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4|6759 ل|لشو|حمد محمود |ء محمد |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

834||3 ى عربــــي |ي د|حمد ج|سمي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

43||52 سم|حمد ق|حمد سيد|م |ء س|سم| |بــــ طنط|د|

255998 أبــــوعبــــيه| محمد منجود عط ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

5894| م|د مبــــروك تـــم|ء عم|دع سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

78947 يبــــ عىل|هند عيد تـــ ى شمس حقوق عي 

78o|63 عيل عيد حسن|سم|محمد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 
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6385|7 ى إبــــر لسيد محمود|هيم |خلود حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

262493 حمد|نور عليىم |ل |محمد جم |ره بــــنه|تـــج

4|3|26 ر|لجز|لسيد |لد |خ| نور |تـــربــــيتـــ طنط

697o2 لحليم|حمد عبــــد |لحليم |محمود عبــــد  لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

346934 لعزيز محمد زىك|د عبــــد|عم |حقوق بــــنه

6|5727 محمد محمد عىلي شنشن ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

785356 لم محمد|لسيد س|لم |س زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

639o66 دى أفندى|له|محمد محمود فهىم  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

33389| لسيد|لفتـــوح |بــــو|لد |محمود خ |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

439585 ج|لسيد يونس محمد حج|سمر  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

2525|8 ى سعيد عبــــد|ي د|لجو|لحميد عبــــد|سمي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

52892o  ش|لحص|لمنعم |يوسف عبــــد 
ى
ى|ق هي  لشيخ|هندستـــ كفر 

|49746 ي|عبــــد 
لرحمن محمد سعيد حفنى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8|2396 دي سنوىسي فرج|مؤمن ن حقوق بــــنى سويف

353o44 لعظيم محمد|لرحمن فرج عبــــد|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9o3332 ى |ي حمد عىط محمد |سمي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

4|o254 لخول|ن |رس محمد عزتـــ محمود سليم|ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26o7oo عيل|سم|ح محمد |دق صل|طمه محمد ص|ف ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

684425 نم|نم عوض غ|حمد محمد غ| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

862959 لكريم محمد|د |سط ج|لبــــ|عبــــد| رند دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8o68|3 ى حم|ي لمجيد|بــــ عبــــد|لوه|ده عبــــد|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|78222 لحميد حنفى|ر فتـــىح عبــــد|من ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

89624| هيم  |بــــر|طمه محمد يوسف |ف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

854859 ن|لسيد مهر|لدين |حمد محمد نور | ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

287287 نس|للطيف |يه محمد عبــــد| شمون|نوعيتـــ 

44oo99 لسنهورى|فوزيه طلحه حسن  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

527559 عيل|سم|ن |لسيد عثــــم|هيم |بــــر|سلىمي  سكندريه|ل|هندستـــ 

47786o ى|هيم محمد ش|بــــر|در |كريم ن ىك|هي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

24|427 لبــــطل|دل نمر محمد|ء ع|سم| هره|لق|ر |ثــــ|
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7836o لمجيد|لدين محمود عبــــد |م |يه حس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|7655 وق عز  لمجيد|لعزيز عبــــد |لدين عبــــد |رسر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7|526o حمد محمد|لسيد |يوسف محمد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

||8843 لمجد|بــــو |لفضل |بــــو |فرحه محمود  هره|لق|علوم 

79236 تـــتـــ|بــــر محمود شح|روق ص|ف ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

688||7 ح|لفتـــ|حد عبــــد |لو|طه عبــــد | ر|ي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

753o6o م سليم|يم|عمرو سليم  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

6o|o39 سم|ن ق|حمد طه شعبــــ| ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

3478o7 بــــ|لوه|مصطفى مرع محمود عبــــد ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

||63o4 ي مني |تـــفى 
دهم حسنى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|53487 ى ي| جي 
ى
ى عبــــد |ل |حزق هلل|مي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

84|4o9 لحميد محمد عمر| بــــسمه عبــــد ن|سو|بــــ |د|

5o4693 لسيد أحمد محمد|مروتـــ محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

4842o4 ي|محمود محمد | حمد رض|
لزينى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23|o79 ى رجبــــ  لسيد خليل|رجبــــ حسي  عه مشتـــهر|زر

695|76 ى سند|د سند |م عم|مر مي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

53997 لمنعم سعيد|بــــدين عبــــد|لع|محمود زين  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

57493 لبــــر|لرؤف عبــــد |م عىل عبــــد |هي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|47526 ممدوح سعد مصطفى سيد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

267382 ى محمد حمزه محمد عم|ي ر|سمي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

27|||9 لليثــــى|بــــ |لوه|حمد عبــــد |طمه حمدى |ف ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

899467 حمد |هيم |بــــر|نم |لد غ|خ ج|ره سوه|تـــج

838624 لدين|ء |حمد فتـــىحي عل|ربــــي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

576|o ل|عيد محمد جل| عل تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

496629 وى|لشن|زى |لحميد غ|بــــرين محمود عبــــد|ص تـــربــــيتـــ دمنهور

925o2o ى |حمد عبــــد| لرحيم محمد حسي  |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

5473o3 فتـــ سيف|حمد ر|محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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9ooo38 مه سعد محمد |س|عمر  ج|حقوق سوه

8|3275 لحكيم|جح سعيد عبــــد|م ن|سل| ي|هندستـــ 
|لمنى

8|o245 هيم محمد|بــــر|محمود محسن  ي|بــــ |د|
|لمنى

764446 ى|ر ع|عم طف طعيمه محمد ستـــي  علوم بــــورسعيد

3|4793 حمد رزق|لعزيز |حمد عبــــد| ى شمس|د| بــــ عي 

3642o7 حمد|محمد حسن محمد  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

|24oo8 حمد عىل عيس|حمد |هيم |بــــر|زينه  هره|لق|علوم 

767368 ر|لنش|لح |لسيد ص|ء فتـــىح |سم| لعريش|بــــ |د|

636894 ى |م  لسيد محمد محمد|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

276643 ن|ل مىح سلط|ن جم|نور ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

52742 للطيف|لدين عبــــد |محمود محمد نرص  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

6456|9  |أم
ى
لبــــهنس|هيم |بــــر|ئى محمد شوق هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|5o65o لد محمد سمي |عمر خ هره|لق|ره |تـــج

22928| هلل محمد|ن عبــــد|رمض| ند هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

328227 لمنعم  معوض|محمد  محسن  عبــــد |حقوق بــــنه

337|42 ن|هيم سليم|بــــر|رق |نس ط|ن |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

9|345o سم فخرى سيدهم  |تـــي  بــــ|فلوبــــ زيق|لزق|حقوق 

|4o45| ى |م عبــــد |نس س|ن لطيبــــ|لعزيز حسي  ن|بــــ حلو|د|

8483o7 زق حسن محمود|لر|محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

8|4592 لد محمد|لد محمد خ|خ ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

4893|7 م محمد عىل|سميتـــ عص عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5789| بــــى|مبــــ|حمد |م |حمد هش| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

487|22 هيم|بــــر|لسيد قطبــــ |لرحمن بــــشر |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

259473 لخي |بــــو|هيم |بــــر|لمنعم |نشين عبــــد شمون|نوعيتـــ 

89573o ه ع| للطيف قبــــيض |طف عبــــد|مي  ج|صيدلتـــ سوه

623442 مد عوض|ئ  فتـــىح ح|منى رج ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

664|4 لرحمن|دى عبــــد |رحمه مصطفى حمدى ن لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

5o|3o8 لنعيم عنتـــر|بــــر عبــــد|حمد ص| |عه طنط|زر
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7747o3 ره|لجندى عم|رس عوده |ي| ر|ي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|6682 لمنعم عجور|م محمود فوزى عبــــد |محمود هش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

778678 ن محمدعيس|هيم محمد حمد|بــــر| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

7|o448 ح محمود|لفتـــ|ء محمد رزق عبــــد |رس| لمنصوره|بــــ |د|

64497o بــــو عربــــ|لعزيز |م كرم محمد عبــــد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

3|65o3 بــــ حمدى محمد عمر فحل|رح ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

9o3|3 حد|لو|حمد عبــــد |لمحسن |ء عبــــد |سم| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

78o569 ي|بــــر|
هيم محمد حسن|بــــر|ء |هيم ضى تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

32669| م محمد محمد عىل محمد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

789885 ي|لديد|لسيد محمد عىلي | |دين
موئى ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

78o789 هلل|حمد عبــــد|حمد محمد | | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

36o23| ل محمد مصيلىح شعيبــــ|حمد جم| |ره بــــنه|تـــج

23o767 ل|لع|سعد عبــــد|رص |نس ن| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

88678| حمد محمد |وى |مل ص| سيوط|تـــربــــيتـــ 

258597 لم|هيم س|بــــر|هيم نبــــيل |بــــر| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

847422 حمد جبــــريل|ء فتـــىحي |لىمي ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

792286 ح عىل حسن حجر|ليىل نظىم صل  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

63o3o7 ء محمد موىس مهدى|حمد عل| زيق|لزق|هندستـــ 

5o4729 تـــ|لمقصود حلق|بــــرين جبــــريل صبــــرى عبــــد |ص لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

772737 لدع|لرحمن |لرحمن محمد عبــــد |بــــسمه عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

|7632| يف |عبــــد  د|حمد حسن فؤ|لرحمن رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|5|55 فتـــ فتـــىحي عبــــوده|زينبــــ ر سيوط|عه |زر

836||2 ي عبــــد
حمد محمود|ح |لفتـــ|مصطفى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

637736 هلل محمد سعيد عىل|ء عبــــد |شيم زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

6232o4 لمعىط محسن|حمد عبــــد |ن |بــــ ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|76o72 د|لجو|تـــ عبــــد |يوسف سمي  شح تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

856235 سكندر|س |غط| جده رض|م ي|بــــ |د|
|لمنى
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693256 هلل| |هيم محمد عط|بــــر|م |منى عص لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

22o99| ن|لحميد عثــــم|دل عبــــد|محمد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

346556 لنرص حسن عىل|درتـــ سيف |ن |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

378o6 ى|من ر سعيد سعد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|554o د|بــــ فؤ|لوه|سيد محمد عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

4oo377 حمد|لمرىسي |حمد |معتـــز  سكندريه|ل|ره |تـــج

263373 ى عيش|ء محمد رشدى |حسن مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

475426 وي|بــــر طنط|هلل محمود ج|منه  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

4|8656 تـــ|بــــر خليفه شتـــ|محمود ج لشيخ|ره كفر |تـــج

28374 ى  ى محمد حسي  لسيد|حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

855265 للطيف محمد|محمد صبــــىحي عبــــد حقوق بــــنى سويف

697757 زق|لر|مه فتـــىح محمد عبــــد |س|سمر  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9||o5o لسيد|دل محمد |محمد ع ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

497264 حبــــيبــــتـــ محمد طلبــــتـــ منتـــرص معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

773267 م عىل محمد عىلي|ر عص|مي ى شمس|د| بــــ عي 

8|4|42 حمد|لد عيسي |لرحمن خ|عبــــد لفيوم|حقوق 

439425 حمد طه محمود عويضه|يه | لشيخ|عه كفر |زر

232o84 بــــر|محمد هيثــــم محمد ص هره|لق|هندستـــ 

7oo898 لشمخ|ره |لسيد عم|ء محمد |رس| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

34o49o عي|ء محمد محمود سبــــ|شيم |ره بــــنه|تـــج

7oo734 كىم|لح|لحميد سعد |د فتـــىح عبــــد |فتـــىح رش زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

275|9| يف  ى|بــــر|هدير رسر هيم سيد حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

||7o7o نور|ل محمد |لد جل|رقيتـــ خ ن|بــــ حلو|د|

87o342 ى صبــــىحي سعيد متـــوس نرمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

539|56 ح|لىمي|حمد |م |لسل|لسعيد عبــــد |حمد | سكندريه|ل|علوم 

4o29| م عمرو عىل محمد عىل|سل| ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

868578 لحليم|حمد عبــــد|ل |حمد جم| دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

857437 م محمد|م|م |حمد حس| ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

3||793 ف محمد عىل محمد |خلود  لحمزى|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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798o4 هيم|بــــر|زم يشى سيد |ح كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

42382| ى|لد حمدى شعبــــ|زم خ|ح ن حسي  سكندريه|ل|علوم 

6||93o ى|لمليك ش|ء منصور عبــــد |آل هي  |بــــ طنط|د|

9|574o ى محمود عبــــد|ي لعظيم محمود  |سمي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

7||744 لسيد فرح|لسيد عىل |ء |رس| لمنصوره|حقوق 

526367 ى محمد رجبــــ حسن محمد حسي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

88o24| ف صبــــره محمد  |عمر  رسر سيوط|ره |تـــج

693656 لديسىط|حمد |مد |محمود ح لمنصوره|عه |زر

|2758o فظ|ح| ن محمد رض|مرو  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

2|9396 لمنعم محمد|خديجه محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

89498 حمد|ح |لفتـــ|سلىم سيد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

777999 ز|لسيد در|فظ |رق ح|ن ط|رو زيق|لزق|نوعيتـــ 

52755| بــــ مدئى|لد بــــدوي دي|ن خ|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o2929 لروؤف حسن مصطفى|م مجدى عبــــد |حس سكندريه|ل|ره |تـــج

5437o ل سيد|محمد عمرو كم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4|2734 ر|لنج|لسيد |لسيد |بــــسنتـــ مجدى  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|6588| مريم محمد موىس ربــــيع لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

8o3662 ن مجدي سعيد بــــطرس| مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6||559 ل|لش|حمد |د سيد |ل فؤ|يه جم| |بــــ طنط|د|

42896| م|حمد قطبــــ عل|يده |ع |بــــ طنط|د|

5o9668 لمطلبــــ|لمحسن عبــــد |لد عبــــد |محمد خ ي|س|معهد در لسكر ج| |تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولوج 
سيوط |

479984 هلل حسن عوض|ج  مجدى عبــــد |م سكندريه|ل|ره |تـــج

78599 يف ص|س لح حسن|ره رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o3925 ي|لفتـــ|حمد صديق عبــــد |عمرو 
ل|ح جى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

92479o لليثــــى  |حمد |ره فتـــىح |س ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

682633 رق محمد محمد صديق|مروه ط لمنصوره|بــــ |د|

9o||o| ف عبــــد|يدى |ه لرحيم محمود  |رسر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|54347 لحفيظ |لحميد عبــــد |زم عبــــد |لحميد ح|عبــــد 
محمد

تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|22|7 لليف|بــــو |متـــ حلىم مرىس |س|محمود  سكندريه|ل|طبــــ 
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8o4759 د مسعود|دروسيس مجدي ج| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

772366 ى ه|ي بــــر|ئى محمد ج|سمي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

6798|6 تـــ|حمد مخلص محمد محمد بــــهج| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

293627 ى حش|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد د|لرحمن حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

696675 ن|روق محمد رمض|م منصور ف|سل| لمنصوره|بــــ |د|

5||96o هلل|بــــ |مد محمد ج|محمود ح ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8538oo ى|ل |جم| لي|د حمد حسي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

833438 حمد|ن |طف حس|ن ع|حس دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

859523 لحكيم|ن محمدرفعتـــ عبــــد|محمد رمض بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

92o662 زهي  محمود محمد محمد   لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

84o943 لح|لرحمن سعد ص|تـــن عبــــد|ف ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

263949 لحليم نور|ر طلعتـــ سعد عبــــد|من ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

678387 در|لق|ح عبــــد |لفتـــ|هلل سعد عبــــد |هلل عبــــد |منه  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

785976 ئى|هو|ل|محمود نبــــيل صبــــرى محمود  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

339359 مي|لمعبــــود محمود تـــه|لمعبــــود عبــــد|محمد عبــــد |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

3|8865 ن|حمد سلومه سليم|يتـــ | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2343|3 مي عىل|حمد عىل س|لؤى  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|2573o لرحمن محمد فتـــوح ضيف|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

45|734 هيم عىل محمد سعيد|بــــر|محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

284|36 لس  هيم فرج|بــــر|كمل |كي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

444o5| بــــينى|دل عىل محمد |ع| نور لشر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

73295 ئى صموئيل يعقوبــــ|م ه|بــــر| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o6326 هلل عىل عزوز|دل عبــــد |يه ع| إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

8o8564 ي محمد 
لنور عىلي|بــــو|مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

69|555 حمد محمد يوسف سيد طبــــل|ن |رو لمنصوره|عه |زر

238|98 ين عىل عثــــم حمد|د |ن حم|شي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|59|| حمد|رس محمد حلىم محمد |سيف ي مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

832483 رس|ر ف|رك فك|زينبــــ مبــــ دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

2674|3 ش|لرحيم محمد حو|مينه محمد عبــــد| شمون|نوعيتـــ 
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252746 ي|ر
ف محمود ذىك| |ئى رسر تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

775||6 مد مندوه عش|ح| مد رض|ح زيق|لزق|هندستـــ 

645575 لبــــربــــرى|نسمه عىل منصور  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

53o89 حمد قطبــــ|رغده محمد  ن|صيدله حلو

452|o2 تـــ محمد |عبــــد  ه|لنج|بــــو |هلل صبــــرى خي  ط|بــــ دمي|د|

|2o363 مه محمد حنفى|س|يوسف  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

8958|5 كر |هند محمد شكرى ش ج|طبــــ سوه

23445o لح|ر مصطفى عىل ص|محمد مختـــ ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

7o85o4 ر|لغف|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |هدير  لمنصورتـــ |تـــمريض 

233o3 ن|لرحيم عثــــم|ن عبــــد |لرحيم عثــــم|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

24953o لقلىل|رضوى محمد سعيد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

685753 وى|لبــــحر|تـــ |لسعيد بــــرك|سوسو محمد  لمنصوره|صيدله 

5o5633 يد عىل مرىس|بــــو|لرحمن عىل |عبــــد ى لي  سكندريه|ل|بــــ |د|

9652o ء معوض سيد محمد|ول ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3276o| لعزيز|حمد عبــــد|رس |ن ي|رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

886559 حمد |بــــ محمد |يه|عمر  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

62|586 ى عص|ي م|م|ل|مد|م محمد ح|سمي  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

478|o| حمد|يمن غريبــــ محمد |فرح  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

33|823 ى|رص حسن ن|ن رص حسي  |بــــ بــــنه|د|

|4o5o| ى|ء حمدى زيد|رس| ن حسني  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

848o94 حمد حسن|ء محمد |لزهر| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

338o2 حمد|ن محمد عىل |رو هره|لق|بــــ |د|

827|8o لنبــــي|ئل سيد محمد حسبــــ |و ج|ره سوه|تـــج

4336|| لحكيم منصور|سمي  محمود عبــــد  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

456|2o لحميد كشك|حمد عبــــد |محمد عمرو  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

33|996 هيم محمود|بــــر|ن |ء حمد|شيم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

247852 ر|لعزيز جس|ر عبــــد|جس| يه رض| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

36o454 لصغي |س |لدين عبــــ|ئى كرم عز |م| |علوم بــــنه
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3|8259 هيم|بــــر|سم مجدى محمد عىل |بــــ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4|7|96 مر|صم محمود محمد ع|ع لشيخ|ره كفر |تـــج

255|82  |ي| ن|ر
ى
لبــــسيوئى|رس شوق تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

344922 ن|للبــــ|د محمود |متـــ عو|رص سل|ء ن|سم| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

854o38 لصمد|حمد حسن محمد عبــــد| ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

246523 رق فتـــىح هيكل|مي  ط| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

27o886 ن|ع رضو|لسبــــ|جر مجدى |ه ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

324795 لعزيز|بــــ عبــــد|لوه|محمود محمد عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

|2|7o3 ي |بــــر|حمد |
هيم|بــــر|هيم بــــسيوئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

92o645 محمود فقي  محمود محمد  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

6356|9 لمعىط|حمد عدل عبــــد|ن |يم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

767535 ن محمود حمدى محمود|نوره لعريش|تـــربــــيتـــ 

75|225 حمد|لد محمد |جر خ|ه لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

689843 ىط|لمع|بــــو |نور |بــــ محمد |رح لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

355396 هيم|بــــر|رس عوض |مروتـــ ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o||7| يوبــــ|رق يوسف عىل |حمد ط| |بــــ طنط|د|

823228 ل مزيون|ن نبــــيل كم|حن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|47534 س محمد عىل|يوسف محمد عبــــ ن|بــــ حلو|د|

482877 ل|لع|حمد عبــــد |دل |ن ع|رو سكندريه|ل|ره |تـــج

485559 لمنعم عيس محمد عيس|ر عبــــد|من لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o89oo لسيد عطيه|لدين محمد |ء |حمد عل| ره دمنهور|تـــج

8|82o8 عيل محمد|سم|شور |محمد ع ي|عه |زر
|لمنى

64|43| ى|حمد عىل ش|تـــه |يه شح| هي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

86288 ىط|لع|هلل عبــــد |م محمد عبــــد |س لفيوم|لعلوم |ر |د

6287|8 حمد جوده عىل عطيه| زيق|لزق|صيدله 

529o96 ق|لحميد |حمد محمد عىل عبــــد| وى|لشر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

76|257 نس|لطو|هلل |حمد محمد سعيد عبــــد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6o8528 وى|لششتـــ|رق طه |هدير ط |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

Thursday, September 6, 2018 Page 10448 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

332|3o ى |ح ي|لفتـــ|طمتـــ عبــــد|ف حمد عىلي|سي  زيق|لزق|صيدله 

|69466 لس ميل يبــــى|تـــه عج|د شح|كي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23|794 ى|د محمود |زي حمد حسي  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

365649 لسيدعىل|حد |لو|م وحيد عبــــد|حس ج|بــــ سوه|د|

4oo555 م|م|ل|لسيد طه |ر مجدى |من ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

684233 ىس|لشبــــ|دى صبــــرى محمود |ء ه|رس| لمنصوره|بــــ |د|

255o36 لحفيظ|لرحمن عبــــد|يمن عبــــد|ء |ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|56839 حمد|لعزيز |ل عبــــد |كريم طل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4973o| هلل محمد عرص|محمد فتـــح | نور تـــربــــيتـــ دمنهور

488898 لعزبــــ|يوسف محمد ممدوح محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

246598 لشيخ|حمد محمد وليد سعد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

858|66 م محمد|لسل|جي عبــــد|ء ض|ل| ي|بــــ |د|
|لمنى

4|5456 ج |هلل خف|ن عبــــده عبــــد|محمود شعبــــ لشيخ|بــــ كفر |د|

5373|9 لسيد محمد محمود|ن |نوره عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8395|6 ى محمد|سم |ج لطيبــــ حسي  ج|ره سوه|تـــج

27|286 لمزين|لرحمن محمد |ء محمد عبــــد |شيم شمون|نوعيتـــ 

859782 ي|ء خ|ل|
لد عزتـــ مصطفى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

7|o769 لمرصى|لسيد محمد محمد عىل |م |حس معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

446632 ن|لسيد حس|لسيد |محمود عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6386| نوبــــ رفعتـــ حكيم خليل بــــطرس|بــــ| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

89o939 مد محمود |دل ح|ء ع|شيم ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8757|2 لدين محمود محمد مصطفى  |م |حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

535858 ن|عيل عثــــم|سم|ن |لدين عثــــم|بــــسمتـــ نرص  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

36668 ر|لغف|بــــتـــ عبــــد|ندى مصطفى ثــــ ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

8|9oo| ء عيد محمد حسن|رس| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4522| ىط فرج|لع|حمد محمد عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|343|| رس محمد محمد|ء ي|سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

877787 حمد محروس سيد  |نسمه  سيوط|تـــربــــيتـــ 

3|7256 عيل|سم|ء حسن |هلل عل|منتـــ  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

92432| ذل  |لش|لقبــــيض |ء محمد |صف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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858697 حمد|ن محمد |لي شعبــــ|هل ي|صيدلتـــ 
|لمنى

488o9| هيم|بــــر|حمد حسن خليل |م |سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5o|o38 غ|لصبــــ|لحميد فهىم |حمد عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

82|674 ي| صف زكري|ن| رين|م
مهنى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

447o27 حمد |لعظيم سيد|حمد عبــــد|م سيد|سل|
لدين|نور

سكندريه|ل|هندستـــ 

52658o ف سيد|ء |بــــر لسعود مشعل|بــــو|حمد |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o5399 رتـــ|لسيد محمود حسن عىل عم|فتـــىح  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

676255 بــــسمه محمد مصطفى محمد خليل لمنصوره|طبــــ 

4|7948 لوكيل|ن بــــسيوئى مصطفى |ر محمد رمض|من لشيخ|بــــ كفر |د|

76|86o م محسن سيد محمد حقوق بــــورسعيد

4|8849 لق محمد|لخ|ن محمد عبــــد|نوره لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

922|o7 دق بــــيوم |سعد ص|ميس |ل ج|بــــ سوه|د|

42|o86 تـــ ج| هلل|د|هلل موىس ج|د|مي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

9|8374 دى محمد |له|مصطفى محمود عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

359946 ى هلل كرم منس|مكرم | يوستـــي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

|24952 لسيد|نور |د |حمد عم| ى شمس هندستـــ عي 

698436 حمد جوهر|حمد متـــول |ء |سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

48o46 بــــوعيطه|محمد نبــــيل محمد  هره|لق|حقوق 

5|5|53 دل كبــــي  عزبــــ كبــــي |ندى ع ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8o|3|2 شد|ل محمد عمر ر|بــــتـــه| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

922|oo ى عص نيوس شكرى |رم|م |نيفي  ج|بــــ سوه|د|

53545 يكل نصيف فتـــىح نصيف|م ي سويف
تـــمريض  بــــنى

782|97 لسيد حسن|م مصطفى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83955o ى شح تـــ|حبــــيبــــه محمد حسي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

8||885 وي حبــــيبــــ مرزوق|جمعه شعر ي|بــــ |د|
|لمنى

223894 حمد|بــــر موهوبــــ |ء ص|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

438874 ى عبــــد |محمد سيف  لمجيد بــــدر|لنرص خي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

22|846 ي
ف | |دئى هلل|لعزبــــ عبــــد|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5|3o64 لجيسر|هيم |بــــر|كرم محمد سعد  تـــربــــيتـــ دمنهور
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639564 لسعيد محمود|لسيد محمد |ر |من صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

3oo9| هلل محمد|مه عبــــد |س|سلىمي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

257|o حمد|هيم |بــــر|حمد |ء |سم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

75o5|6 حمد|مد محمد |عمر ح عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

9|2464 لعزيز محمد |حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ج|طبــــ سوه

9o29o9 ل محمد |م حسن جل|حس ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

887423 سحق جيد |مريم سعد  سيوط|علوم 

9|4955 ف |عمرو  حمد محمود  |رسر  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

7372|  مسعود|م عم|سل|
ى
د شوق لفيوم|هندستـــ 

7o|893 زى|هيم عز|بــــر|لسيد محمد |هيم |بــــر| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

589|5 حمد|سط محمد |لبــــ|ء عبــــد |سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

7789o لدين سيد|ء |حمد محمد صف| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

5|496 د|لجو|جر رجبــــ قرئى عبــــد|ه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

44|227 لغنى محمد شلبــــى|د عبــــد |م مدحتـــ فؤ|حس لشيخ|طبــــ كفر 

48976| ف|حمد خل|ف |هدى مجدي خل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

435o|o أحمد محمد أحمد للو لشيخ|بــــ كفر |د|

6o359o ح |لفتـــ|لحكيم عبــــد |لمعىط عبــــد |آيه عبــــد 
بــــ|خط

|بــــ طنط|د|

294|o| |لنج|بــــو|محسن حسن عىل مصطفى  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

438566 لكريم|م عىل عبــــد|حمد هش| لشيخ|عه كفر |زر

4632|8 |لص|هيم |بــــر|للطيف |محمود عبــــد
ى
ق |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 

لشيخ

|26|26 رك محمد|مبــــ|ء |هلل عل|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9o846| ي|ر
هيم محمد  |بــــر|لدين |ء |عل| ئى ج|طبــــ سوه

753o4o هيم|بــــر|ح محمد |لفتـــ|حمد عبــــد | عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

7o4629  
ى
وى|لغربــــ|عمر مجدى شوق زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

5o3o89 لسيد عىل محمد عريبــــى|منيه عىلي | سكندريه|ل|عه |زر

4|964 مر|بــــو ع|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد |ء |ل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|4o|6 نتـــ|لعظيم زه|ن محمد عبــــد |نوره |بــــ طنط|د|
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864o|8 ك ذىكي|لمل|سعد عبــــد|سل |بــــ لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

42569| ج|حمد ض|هيم |بــــر|حمد |ن |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

846352 ي سيد بــــدري| رول
مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

792||9 ى |ي مه حسنى محمد عىل|س|سمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8384| بــــ|بــــ حميده دي|عمرو دي صيدله بــــنى سويف

692672 مد فوده|لمنعم ح|نهله محمود عبــــد  لمنصوره|حقوق 

496o37 ئى|لطيبــــ|رس خليل محمد |ن ي|إيم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|789|5 حمد|حمد عىلي |عمر  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9|87oo م محمد |بــــوبــــكر تـــه|لرحمن |عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

6|5865 لجنيدى|حمد عوض |عمرو سمي   معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

787238 ن|تـــ سليم|لسيد فرح|م |سل| زيق|لزق|حقوق 

76|278 عيل|سم|حمد |روضه غريبــــ  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

8|3256 لحليم|حمد عبــــد|ن |م شعبــــ|هش ي|عه |زر
|لمنى

|778|8 حمد|حمد يوسف |طمه |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

222867 ل|شور غز|م محمد ع|دى عص|ش هره|لق|ره |تـــج

425o33 ن|حمد محمد رجبــــ عثــــم|يه | ن|سو|علوم 

8228o| ن محمد|لد سليم|عمرو خ ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

482777 ف فوزى بــــرزى محمد|ء |سم| رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5767o م|لسل|حسن صبــــىحي حسن عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

5|9|o3 ل|د درويش غز|ن محمود ج|دين رمض|ن |بــــ طنط|د|

57686 لسيد|محمد وجيه محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

33387| لس يشى موريس حن |كي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|7o25| لمسيح جندى|طف عبــــد |نوبــــ ع|بــــ| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7|23|7 لدين|لدين متـــول عىل |لسيد يونس |لسيد ربــــيع | ره بــــور سعيد|تـــج

864|8| ي
يمن محمد محمد|لدين |ء|ضى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

3||757 لمطلبــــ|روق عبــــد|ء ف|محمد عل ى شمس علوم عي 

|7o232 نوبــــ شكل مسعود موىسي|بــــ| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

682|99 لمنعم محمد محمد|حمد عبــــد |يه | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

92487o ن |بــــوضيف زيد|حمد |زم |ح ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 
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69523| ى|حمد محمد عطيه محمد | لعشر لمنصوره|ره |تـــج

48382 ي ص|زيد م
ي|بــــر م|ضى

ضى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

824679 هلل| |حمد عط|ل |حمد كم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

89768o لرحمن  |لفضيل عبــــد|ء محسن عبــــد|ول ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

52||22 بــــتـــي|لتـــو|ر محمد محمد |ء مختـــ|إرس ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

29262 ي عبــــد|محمود سل لرحيم|متـــ عشر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7|7349 لعمريىط|ح |لفتـــ|يدى عبــــد |لع|هلل |حمد عبــــد | ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6|67|4 ى|مي أيمن فوزي ي سي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

436|96 حمد سعيد|لحسينى |محمد سعد  سكندريه|ل|حقوق 

778|42 هلل|محمود فتـــىح محمد عوض  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

435o59 لحلو|مد محمود |محمد محمود ح سكندريه|ل|طبــــ 

9o8o97 لربــــ جيد عبــــيد |د |ج| رين|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|46586 لد عىل محمد|دهم خ| لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

695257 هلل عمر|د عطيتـــ |محمود ج لمنصوره|ره |تـــج

39566 حمد سمي  محمد محمد|يوسف  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

52783| لرحيم|هلل مصطفى عبــــد |فتـــح | س زكري|ريم ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|7o|53 ى محمود شعبــــ|ي م|لسل|ن عبــــد |سمي  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8357|8 حمد محمد|حمد عىلي | ن|سو|حقوق 

489645 حمد|ن عطيتـــ سيد |بــــ رمض|ربــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

875587 ف محمود ق|لرحمن |عبــــد سم |رسر سيوط|ره |تـــج

287855 ل|لع|ء سعيد محمد عبــــد|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

||865| لدين محمد محمد|م |ره عص|س لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

775389 ى محمد محمد نبــــيل حسي  |ره بــــنه|تـــج

534939 حمد محمد|حمد سعيد |د |سع كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|38|33 حمد محمد سعيد محمد ظريف| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7655o9 لقصبــــى|ل محمد |لع|ل عبــــد |دهم جم| هندستـــ بــــور سعيد

9242|5 مر |حمد ع|ء محمد |عىلي ج|بــــ سوه|د|

844327 لكريم|حمد فتـــىحي عبــــد|هلل |عبــــد ن|هندستـــ أسو
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29624 رص حميد محمد|لن|ل عبــــد |جم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6|9456 ل|ر هل|لغف|مريم نرص عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4o5925 ل|لجم|مريم مدحتـــ محمود عىل  سكندريه|ل|ره |تـــج

68o52o بــــى|لخط|ح |لفتـــ|محمود مليح عىل عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

3973| هيم|بــــر|هيم |بــــر|مد محمود |ح |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|45o68 دى|له|روق عبــــد |يوسف عمرو ف كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

5|2oo7 ى مصطفى   حسي 
ر|هيم بــــك|بــــر|مصطفى ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

79o424 حمد عىل|ليىل عىل  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

2783o7 لموجود محمود|حمد عبــــد|هلل |عبــــد كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

428o43 وق شح وى|لعشم|هلل محمد |تـــه عبــــد|رسر |بــــ طنط|د|

|66882 حمد|د |ء سمي  فؤ|شيم هره|لق|هندستـــ 

443||7 لسيد |ىط عوض محمد |لع|خلود عبــــد
لموجود|عبــــد

لشيخ|بــــ كفر |د|

7||8o8 لسيد شندل|يىح |لجر|لعربــــى حسن  |ن |رو لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

42554o د|د فتـــىح عىل ج|تـــفى فؤ سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

838o87 ي حسن حج
وي|ج بــــسط|مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

234677 ف عبــــد|تـــم |ح  محمد عىل|لبــــ|رسر
ى
ق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2335|9 هيم|بــــر|بــــر فضل |طمه ص|ف هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2426o| د|سحق عي|بــــ |يه|ن |ستـــيف| ن|صيدله حلو

84||34 هيم محمد|بــــر|هر |م| ند دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|9|72 ل محمد سيد حميده|تـــم كم|هلل ح|منه  صيدله بــــنى سويف

52495 ى|لدين محمود مصطفى |ح |ندى صل لعمي  لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

784569 هيم|بــــر|هيم محمد جميل |بــــر|ده |حم هره|لق|ج طبــــيع |عل

643442 هيم|بــــر|لسيد محمد |لسميع |محمد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

3||68| هلل حسن|محمد حسن عبــــد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

847689 لمجيد محمد|لحكيم عبــــد|رضوي عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

632937 لشيخ|هيم عىل |بــــر|سندس حسنى حسنى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

225496 هيم|بــــر|حمد محمد سيد |طمه |ف ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

5|72o لح محمد محمود|ء ص|ل| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

2856o حمد|مهدي عىلي مهدي  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى
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|22238 لسيد سيد أحمد|زينه محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

492376 حمد جوده|محمد صبــــرى سيد  سكندريه|ل|ره |تـــج

68|386 لعدل|م عبــــده |لسل|م عبــــد |محمد هش لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

69992| هيم|بــــر|تـــه |رص شح|وحيد ن تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

824724 ي|بــــ جرجس بــــش|يه|ديفيد  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

35|947 لدين جوده محمد سعيد جوده|نور  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

79|95o ضل عىل بــــيوم|بــــرين ف|ص عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

32|73| ى |حمد عبــــد| هيم|بــــر|لعزيز حسي  |حقوق بــــنه

868388 ي|لودود |سيه عبــــد|
حمد مد ئى ي لتـــرميم |

قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

4o92o2 لسيد رصد|لمطلبــــ |لسيد عبــــد|هدير  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9o5839  محمد |محمد 
ى
حمد شوق ي |

ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

7o8346 لعليم محمد رزق|ء بــــكر عبــــد |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

62o755 م|ألم|م محمد |ألم|محمود محمود  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6o7365 لبــــنى|لسيد |لوزه نبــــيل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3|2672  زىكي|حمد تـــ|
ى مر حسي  ى شمس|زر عه عي 

876994 لشهيد|هلل عبــــد|رفعتـــ سعد | رين|م سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

425o78 وي|لقرص|رس عىلي محمود |هلل ي|منه  سكندريه|ل|علوم 

|6o833 لشوربــــىح |محمود محمد عىل  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|5649 ى د مني  قديس|عم| مي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7|585o د|لجو|لحسينى عبــــد |هيم محمود |بــــر|ء |رس| لمنصوره|حقوق 

476435 حمد|حمد محمد رشدي محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|39458 ئى|لفرج|لحميد |ح عبــــد |لفتـــ|م عبــــد |مريم عص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

239|97 عيل محمد فرج|سم|دين محمد |ن |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

5||o|8 لحفيظ|سعد محمد عطيتـــ عبــــد  عه دمنهور|زر

28465| لرسول|لسيد عبــــد|لرسول |عبــــد| لي|د ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

||7725 در|لق|شم عبــــد |محمود محمد ه  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

843527 كريم سمي  سعد محمد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

4963|3 حد بــــدوى|لو|هيم عبــــد|بــــر|حد |لو|ء عبــــد|ل| تـــربــــيتـــ دمنهور
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34oo2| لمقصود|ح عبــــد|لفتـــ|فتـــ عبــــد|خلود ر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

32o298 لسيد|دى |له|لدين عبــــد|م |مصطفى عص ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|378 ل محمود عىل|ء جم|لزهر|طمتـــ |ف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

335435 لغنى مصطفى|عىل مصطفى عبــــد| دين ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

698o3 لسيد|خلود بــــكرى عيد  ن|حقوق حلو

227o84 لربــــ|د|ر ج|لستـــ|محمود حلىم عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

842437 لد محمد محمد|مريم خ هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o73| لكريم|م عبــــد|لسل|كريم يىح عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

66346 دل فرج سند جبــــره|ريو ع|م تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

8572o5 فظ|د ح|لجو|ن عبــــد|يه شعبــــ| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

|587|7 روق|رق محمد ف|هلل ط|منتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|45383 ي عبــــد |عبــــد  لمنعم عىل|لرحمن يحن  هره|لق|بــــ |د|

|38o6| حمد|عيل |سم|لمطلبــــ |ء نبــــيل عبــــد |عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

238|33 لح|ح محمد خي  ص|صل| رن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

635||| هيم محمد|بــــر|لمحسن |رس عبــــد|يه ي| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2|4o68 ى ميد|مريم هيثــــم محمد  ن|مي  هره|لق|ره |تـــج

899257 حمد محمد عىل محمد | دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|33886 سمي  جميل نخلتـــ| رين|م  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

2438|5  محمد عك
ى
ن|شه شعبــــ|بــــسمه شوق ن|تـــربــــيتـــ حلو

259266 مد|هيم ح|بــــر|مد |ر ح|من ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

5o42o5 ى ع طف سعيد أحمد|حني  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

79o785 ه عبــــد | للتـــ|لحليم عبــــد|حمد عبــــد |لحليم |مي  حقوق بــــورسعيد

48|739 هيم|بــــر|ىك عجىم |يوسف محمود ذ سكندريه|ل|ره |تـــج

6798o4 ي|لسيد |ن حسن حسن |يم|
لزينى ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |

سبــــتـــ منصورتـــ|مح

5|8862 حمد حمزه حسون|نغم فتـــىحي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

7847oo ن مسلم|لسيد سليم|منيه | زيق|لزق|نوعيتـــ 

62929| حمد|لعزيز سيد|ء محمد مصطفى عبــــد |سم| زيق|لزق|هندستـــ 

5|7227 در عىل غريبــــ|ء ن|سم| بــــ دمنهور|د|

4o63|6 ن منصور أحمد موىسي محمد|يم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

84685o ي|لفتـــ|م عبــــد|بــــس ح حسن خرصى ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى
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634294 زى|م فكرى حج|سمر س زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7567|8 هلل|ل نرص|هلل جل|ل نرص|جل حقوق بــــورسعيد

2327|8 لعزيز حسن|لمحسن عبــــد |هيم عبــــد|بــــر|ء |شيم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

87|4o هيم|بــــر|عمر فيصل | يش ن|حقوق حلو

7o37|2 حمد محمود عطيه عبــــده|محمود  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

78o58 ى حسن|هيم ص|بــــر|حمد | بــــر حسي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9o|682 هيم عدل جندي |بــــر| |دين ج|صيدلتـــ سوه

4926|6 ىطي|لح|لحكيم |ل غريبــــ عبــــد|عمي  جم بــــ دمنهور|د|

|76|57 لسيد|لق محمد |لخ|ده عبــــد |غ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

284o76 ه|لل|لحليم عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

257535 هيم عطيه شعله|بــــر|مروه فهىم  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

37|325 لسميع محمد|لد عبــــد|عمر خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

223569 د|لجو|ح عبــــد|بــــسنتـــ محمد مفتـــ هره|لق|حقوق 

44|297 مر|لم ع|حمدي محمد س |حقوق طنط

4o4623  محمد زلط|لص|ل |حمد جم|
ى
ق سكندريه|ل|بــــ |د|

3|4263 لرحمن|حمد محمد عبــــد|محمد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

|7|28| تـــغريد محمد عىل حموده بــــدوى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

426632 بــــو عمر|سلىم بــــهجتـــ فوزى محمد  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

3|6499 ر|لجز|م محمد محمد |س| دين هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4945o2 لدين خليفتـــ|رق نرص |مح ط|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

79o4o5 لحمد|بــــو |هلل حبــــيبــــ |ندى عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43o94 بــــ محمد مصطفى|هيم رجبــــ خط|بــــر|حمد | ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

7o|424 ه س| حمد خرصى|حمد محمد سيد |م سيد |مي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

885444 حمد سيد |نجوى سيد  سيوط|عه |زر

46o576 ن|ربــــيع محمد محمد ريح| مه |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

24o78o د|لجو|لعزيز عبــــد|حمد عىل عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o757 ى |كريم سيد حس د|لحد|ني  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

537oo6 حمد موىس|محمد سمي  محمد  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش
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|8|95 يف يشي محمد حسن| حمد رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

46569 لح|هلل ص|سمر حسن عبــــد  هره|لق|حقوق 

|67o28 ى|محمد صبــــري عثــــم ن حسي  هره|لق|ره |تـــج

43o867 هيم|رتـــ مصطفى محمود محمد إبــــر|س |ره طنط|تـــج

6|2366 ن|م محمد محمد عثــــم|هش| نور |تـــربــــيتـــ بــــنه

9|6565 ك  |دى لمع مس|ن| رين|م سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

84o84| |لوف|بــــو|لدين |رف عز|ء ع|ل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

43o446 ه ع دل بــــدوى محمد|ني  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

435349 ى|محمد محمد | ن ذكري|يم| لزهي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

523486 لجليل|هلل عبــــد |حمد عوض |محمد  سكندريه|ل|حقوق 

8582o8 خر|د موريس ز|بــــرسوم عم |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

72o62 وق عبــــد  لرحمن|ن عبــــد |لرحمن شعبــــ|رسر لفيوم|تـــربــــيتـــ 

34o88|  محمد سليم|هيم |بــــر|حمد |
ى
ن عىل|لدسوق ى شمس|تـــج ره عي 

6o42o بــــر جوده|هبــــه فتـــىح ص ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

4364|7 هلل مسعد|لمنعم محمد عبــــد |حمد عبــــد | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

79o3o7 ى |ن ع|نوره حمد|دل عشر ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

832773 ى محمود|زي د محفوظ حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

49o663 هيم محمد محمد غنيم|بــــر|يه | سكندريه|ل|بــــ |د|

69|969 لق|لخ|لق محمد عبــــد |لخ|عبــــد | محمد زكري ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

84972 سط|لبــــ|لجيد عبــــد |نور عبــــد |محمود  صيدله بــــنى سويف

48282 شور مرىس|ع| حبــــيبــــه رض هره|لق|ره |تـــج

894|98 حمد سعيد |كر |منى ش ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

48o572 لسيد|ن |هلل شعبــــ|د عبــــد|محمد رش تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

525|38 ى|لرحمن محمد ش|دل عبــــد |ء ع|لشيم| هي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7|3|7 هيم|بــــر|ئل محمود |محمد و عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

484729 هلل|مصطفى وجيه مصطفى عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o|o64 لسيد متـــول بــــدر|لسيد |ذ |مع ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

492567 |لبــــن|لسيد |لحسينى |د محمد |زي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

77682o ر|لزه|بــــر |م ص|يه س| زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ
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896o|o رف |خلود محمد محمود ع ج|ره سوه|تـــج

4|97|7 حد محمد|لو|هر عبــــد|عىلي م لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

543838 ى|عمر شعبــــ ى محمود حسي  ن حسي  |حقوق طنط

32559o وي|لغمر|ضى محمد مصطفى |ن ر|يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

637282 تـــ|لزي|حمد |لد محمد مني  |حمد خ| زيق|لزق|ره |تـــج

644624 رتـــ|بــــو زيد عم|لسيد |دل |ئى ع|م| |حقوق طنط

86|623 ى محمود عىلي محمد حسي  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

36oo42 تـــ|حمد شح|محمد سيد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8|75|3 ى|هند حسن محمد حس ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

4||475 ف محمد |محمد  ر|لنج|رسر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

9225o6 ن |لسم|لمجيد |لرحمن فتـــىح عبــــد|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

92|928 لطيف محمد |حمد عبــــد|م |سل| ج|حقوق سوه

278o3o ء عىل محمد خليفه|شيم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

677|43 لسيد عىل|لسيد عىل |حمد عىل | لمنصوره|ره |تـــج

235423 ى|تـــي  مل|فلوبــــ |ك صليبــــ مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7839|8 لق|لخ|حمد عبــــد|يدى محمد |ه  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

833|23 حمد|ء حمدي عىلي |وف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

486244 ى عىل حسن عىل ظريفه|ي سمي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|848| ء فريد محمود حنفى|حسن هره|لق|ره |تـــج

6o2788 ن|بــــو سليم|ن |مح محمد رمض|عمر س لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

266235 م محمد محمد مرىس|ن س|نوره ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

3753| ن|يد|ن ز|بــــوبــــكر سليم|متـــ |س|عمرو  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|34|7o يع|بــــد عىل ط|يه ع| ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

64|o6 يه محمد محمد عىل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

86|8o| سلىمي عىلي محمود عوض ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

9|4o65 يتـــ ممدوح ويص متـــى  | مي  سيوط|نوعيتـــ فنيه 

692o7| ى عبــــد |لرحمن |عبــــد  ى |لىح |لحسي  بــــع|لتـــ|مي  هندستـــ بــــور سعيد

2466o4 كرى|لش|حمد |هيم |بــــر|مه |س| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

33855 ى عبــــد |مه |س|ء |ثــــن فظ عليوه|لح|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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24o542 حمد|حمد |مح سيد |ح س|سم ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

856463 لد محمد تـــوفيق حسن|خ ره بــــنى سويف|تـــج

2|322 ى حسن شه|نىه مصطفى  لدين|بــــ |مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|65|74 مريم نرص محمود مندور ى شمس| لسن عي 

7o4|3 حمد سعد|ممدوح فتـــىح | ند لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|3938 وق حمدى فتـــىحي  ن|لغلبــــ|لسيد |رسر |تـــربــــيتـــ طنط

5863o دل محمد محمود|ر ع|مي علوم بــــنى سويف

|56o|9 ف سيد حنفى|يه | رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

79|oo9 حمد|روق محمد |يوسف عزتـــ ف  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

679677 لمجيد|نسيم عبــــد | ذ رض|مع لمنصوره|طبــــ 

82o|33 ق|لرز|دي فتـــىحي عبــــد|كريم ن ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

6oo434 ي عبــــد|تـــن جم|ف
بــــوغربــــيه|لمجيد عىل |ل بــــسيوئى |بــــ طنط|د|

357oo2 ي |
حمد|لسيد |حمد مصطفى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

44|88| عيل|سم|حمد |حد |لو|جر عبــــد |ه لشيخ|بــــ كفر |د|

5|o468 د|لجو|لعزيز عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

254243 عيل صقر|سم|هيم |بــــر|طف |تـــسنيم ع ى شمس| لسن عي 

792426 لم|لعزيز س|لعزيز عزتـــ عبــــد |عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

85|238 مد سيد محمد|يه ح| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

8|2|29 م|لسل|هيم عبــــد|بــــر|حمد |صهيبــــ  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

476937 لديسىط|رس سعد |يوسف ي سكندريه|ل|علوم 

8623| ه ص| لجليل|ن عبــــد |لح سليم|مي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

33743| لشورى|بــــ محمد |لوه|ء عبــــد|حمد عل| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

5o3365 لديبــــ|لحميد حسن |رؤى وليد حسن عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

|45566 هيم|بــــر|حمد سيد |حمد سيد | ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

8o9o79 للطيف|لح عبــــد|للطيف ص|حمد عبــــد| ره بــــنى سويف|تـــج

27|96| ه | هيم|بــــر|عيل |سم|لليثــــى |لسيد |مي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6o4289 ى|هيم ل|بــــر|ح محمد |حمد صل| شي  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|39755 ى |م|ف |عف لدويك|م محمد حسني  هره|لق|ر |ثــــ|

342o94 بــــ|لسيد دي|لسيد فهيم |ر |من عه مشتـــهر|زر

27|6o4 مر|لعزبــــ محمد ع|يدى مجدى |ه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 
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4366|3 ر|لنج|ل محمود محمود |يتـــ جم| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

838oo5 لرحيم|حمد عبــــد|حمد محمد | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

369774 ء محمود سعيد محمد|ول ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

258923 لحليم حبــــيبــــ|لد عبــــد|محمود خ شمون|نوعيتـــ فنيه 

33o67 لرحمن محمود موىس|منه عبــــد  هره|لق|م |عل|

|432|2 ي |خ حمد عىل|لد يحن  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|28292 لرؤوف يوسف|عمر محمود عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

637673 تـــ سند محمد عبــــد | ح|لفتـــ|مي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

3552|5 دل محمد حسن|سمر ع ى شمس|د| بــــ عي 

6|7o5| حمد محمد عسل|سلىم  ط|بــــ دمي|د|

4o9326 ن شنيشن|يز رضو|حمد ف|ر سيد |أثــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

322584 ى |حمد ي|جدتـــ محمد |م لفيوم|سي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

43666| ي
لسيد|مد |ن ح|لسعيد رمض| |دئى |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 

لشيخ

256|49 لففى|لمول |هلل عبــــد|عبــــده فتـــح  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

857|7o مل|تـــه ك|ويرس شح|مريم س صيدله بــــنى سويف

2|248| هيم سيد|بــــر|دل |مصطفى ع وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

|426|9 ى ع  |دل |نرمي 
ى
فع|لش|حمد |لدسوق ى شمس|تـــج ره عي 

778757 للتـــ|هلل محمد عبــــد|محمد عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

7o4649 ن|ن سليم|محمود محمد حمدى سليم لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8|942o م|لد عىلي هم|ر خ|من هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

638967 لرحمن عطيه|ن سمي  عبــــد|يم| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

759275 هيم|رق محمد إبــــر|ء ط|ل| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|25674 ر|م نو|زم محمود س|ح| رن هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

763|o2 ندى محمد نرص مصطفى عيس بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

8o7422 حمد|لد محمد |محمد خ ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

78|75 ن حمد|بــــر محمد |ج| مي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

42o258 حمد جمعه|رقيتـــ محمد جمعه  لشيخ|بــــ كفر |د|

48oo44 ئيل|وس ميخ|ندر|ميل خليل |نوبــــ |بــــ| سيوط|هندستـــ 
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|54296 لعظيم|لرحمن مجدى مصطفى عبــــد |عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|6482| ى سيد حسن|دع ء حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

355|78 هلل| |مل عط|د عىل ك|جه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

5o69o3 لحليم|لحميد عبــــد|لسيد عبــــد |لسيد |رضوى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

435396 لمىك|هلل |لعزيز عبــــد|ء عبــــد|رس| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

44697o لرحمن|بــــر عبــــد |محمود نبــــيل ج |ضتـــ طنط|علوم ري

3646|7 در بــــندق|لق|حمد عبــــد|لسيد |رتـــ |س وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

45o397 بــــ موىس|لوه|دل عبــــد |يوسف ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|6587 د|حمد حم|ئى عىل |أم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

3334o6 حمد|مل |مل ك|لد ك|خ حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

285|35 لسيد|هيم |بــــر|لرحمن محمد محمد |عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

74294 جنه محمد محمود عىل لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|5o948 بــــ محمد|لتـــو|لغنى عبــــد |ندى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

773|78 لمجد|بــــو|م حمدى |زم عص|ح لفيوم|هندستـــ 

26739 لحميد|مد عبــــد |د ح|يه جه| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

756o86 نسمه محسن محمد محمود ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

2832|5 ى |محمد حس ى|حمد فرج حس|ني  ني  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

42429| لدين محمود|ح |لدين صل|م |حمد محمد حس| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|59957 ى |ندى محمد  ى|مي  مي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

6oo8o9 ى|هيم |هلل إبــــر|مه عبــــد |س|م |ريه لهمشر |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

36|599 ى محمد |ي بــــوسعده|م حسن |م|سمي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

22|oo حمد محمد|ن مجدى |نوره ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

7o|o46 ىط عويس منصور|لمع|بــــو |ل |محمد جم زيق|لزق|هندستـــ 

487657 ن محمود|لد محمد رشو|محمد خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

272845 ن عزيز رزق|سمع| ندر|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

449723 ل خلف|لع|يز مصطفى عبــــد|مصطفى ف |هندستـــ طنط

27o969 حمد سليم|تـــه سيد|ح شح|ء صل|سم| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

26oo72 لسيد عبــــده|هدير عيد  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

Thursday, September 6, 2018 Page 10462 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

858898 ى|يه ه| ي عيسي حسي 
ئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

236795 ل محمد محمود|ن كم|يم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

86823| ى |محمد  حمد|حمد حسي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|5732| ى محمد  م|لش|منى يشى حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

772857 لدين يوسف|ئى عىل |كريم ه ى شمس|تـــج ره عي 

2|5883 صم محمد مرىس|ليىل ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|2579 لسيد|لمقصود عبــــده |حمد جميل عبــــد| سكندريه|ل|طبــــ 

6947|7 ف محمد كم|هبــــه  لفتـــوح|بــــو |ل |رسر لمنصوره|ره |تـــج

|32|9o ن|لدين محمد محمد سليم|ء |شمس عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

82|569 لس لولي معزوز ملك كي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8|4o5| هيم سيد|بــــر|حمد محمد | ي|بــــ |د|
|لمنى

642393 ل|هيم هل|بــــر|ل |لرحمن نسيم هل|عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

335o23 |هيم |بــــر|م |حسنتـــ عص
ى
لدسوق ى شمس|د| بــــ عي 

|7|736 ى |يم| حمد عىل|ن سعد حسي  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

85695o ى|ح ق|عمرو صل سم حسي  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

77833o لمقصود|مه عبــــد|لرحمن محمد سل|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

85535o ف |كريم  مل|ميل ك|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

495|6| لوكيل|مصطفى صبــــرى مصطفى حسن  ره دمنهور|تـــج

23|528 لق|لخ|لمجيد عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

|32o46 هر حسن|خلود طلعتـــ م ن|حقوق حلو

|4582o حمد|زى موىس سيد |مه حج|سل ن|بــــ حلو|د|

68|2|o نه|هر عىل شبــــ|دل ط|لدين ع|ء |بــــه لمنصوره|عه |زر

422888 يف|لد عبــــد |رحمه خ لعليم رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

323o96 ى سليم|عيل |سم|ء |ل| ن|حمد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7|7|32 محسن محمد محسن محمد حسن عجينه زيق|لزق|بــــ |د|

7o4856 لمنعم عىل|ء عىل عبــــد |عل| ند زيق|لزق|عه |زر

|7|43| حمد فتـــىح يحن  حسن| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

84o987 ىطي|لع|نبــــيل محمد عبــــد| نور ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

75|534 لمغربــــي|حمد |لدين |حمد محمد عز | هندستـــ بــــور سعيد

9o885 ي | ن|ر لليل عمر|بــــو |يحن  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف
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|35o4o محمد ثــــروتـــ يشى منصور ى شمس|د| بــــ عي 

4o7|58 نيس|مح محمد فتـــيحتـــ |رحمه س سكندريه|ل|بــــ |د|

677456 يف |بــــر| |لسعيد |هيم محمد |بــــر|هيم رسر
لمغربــــى

لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

78o62o لسيد عيس|هيم |بــــر|بــــسمه محمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

498|44 وى|لغربــــ|حمد |ده محمد |ندى حم |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

|45288 حمد|كريم محمد عىلي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

43|56 بــــر محمد|رق ص|محمد ط هره|لق|ره |تـــج

4|8oo9 رى|لبــــند|هيم |بــــر|ندى محمد منصور  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

246289 بــــو خوخه|لنبــــى |لسيد عبــــد|هيم |بــــر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

9oo378 ن |د رشو|هيم فؤ|بــــر|د |فؤ ج|بــــ سوه|د|

6|4793 ن محمد سيد أحمد عرص|نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

69o748 هلل|لحميد عبــــد |ئى عفيفى عبــــد |م| لمنصوره|نوعيتـــ 

5737| م|ده عرفه عويس عىل تـــم|غ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

43729o لسعيد حسن عرفه عىل|ء |لشيم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

227o7| حمد|محمد مجدى محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

24|498 صد|لشهيد ق|نه بــــطرس عبــــد|دمي هره|لق|حقوق 

769|78 حمد رشيد محمد|ء |رس| لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

4479o8 حمد|لحمد |بــــو|ر |لستـــ|لعزيز عبــــد|رقيه عبــــد لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

888388 حمد  |سلىم سيد محمد  سيوط|صيدلتـــ 

2|44|8 يف تـــفى محمد |ريه حمد|م رسر لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

632887 لرحمن محمد|ل عبــــد |عمرو جم زيق|لزق|ره |تـــج

352|64 ر|حمد سعيد فهيم نص| |ره بــــنه|تـــج

2|9676 هلل|د|ف ج|محروس خل| رين|م ى شمس| لسن عي 

236258 لم محمد|ء سيد محمد س|رس| هره|لق|عه |زر

2|8635 ى طف مرزوق جيد|ع| يوستـــي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

499o36 لد مسعد حموده|يه خ| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

44|344 لسيد|وي |لطنط|م |محمد عص لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

46|368 ح حسن قريعتـــ|لفتـــ|نشين حسن عبــــد  |صيدله طنط

6o4732 ف|هلل |ئل عبــــد|م و|وس لسيد رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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6oo7o4 نه|ء محمد مصطفى يوسف جن|سم| |تـــربــــيتـــ طنط

8|66|8 ي|يمن ج|بــــيتـــر  د بــــشر ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

4|68o| ى|يه مج| هد محمد عىل حسي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8o2298 ي 
حمد|غبــــ |حمد ر|مصطفى ي|ضتـــ |علوم ري

|لمنى

86o35 لعظيم|مح محمد محمود عبــــد |س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

69|78 بــــر مرىسي|تـــم ج|ر ح|من بــــ بــــنى سويف|د|

33278o در موىس|لق|ر عبــــد|م مختـــ|حمد هش| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

764723 لجندى|هيم |بــــر|لسيد محمود |ده |مي بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

7767|8 ح|لفتـــ|لرحمن عبــــد|محمود تـــيسي  عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

62953o حمد عىل محمد|ء |رس| زيق |لزق|تـــمريض 

4|9|32 بــــو حشيش|هيم |بــــر|ن |محمد محمود رضو ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

62o|82 ه محمود ي| ى محمود |مي  لظريف|سي  ط|حقوق دمي

878o47 ن عىل حسن سيد  |نوره سيوط|ره |تـــج

8o7o29 زينبــــ خلف محمود عىلي ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

88854| شم |شم عىل ه|ن ه|حن سيوط|بــــ |د|

83686 حمد|حمد سعد زغلول |ء |صف بــــ بــــنى سويف|د|

772o82 لحليم حسن محمد|مل عبــــد |مصطفى ك لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

266|89 ى فرج محمد  خي 
تـــفى |بــــ بــــنه|د|

789726 ى محمد سيد| حمد خي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

45|o39 لمنعم بــــدير|لمنعم محمد عبــــد|م عبــــد|حس ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

265267 تـــ|لدين عرف|حمد محمد سعد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

284226 ين هلل| |ئى يوسف حن|روم| في  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

33948| لعظيم بــــربــــش|بــــ محمد عزتـــ عبــــد|يه|ء |دع عه مشتـــهر|زر

63|242 ى عىل|لسيد عبــــد |م |ريه هلل حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

888942  محمد |بــــسمه ع
ى
دل صدق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7887o9 ى محمد ذكرى|يدى ر|ه ئف حسي  سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|نظم بــــ

245284 حمد|حمد سيد |منيه | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

256726 ن محمد محمد نجم|نوره ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

23948| جر محمد وجيه عزبــــ|ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

22o2o7 لسيد وهبــــى|نور |لدين |د|يوسف عم ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ
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5369|9 حلىم بــــيوم سعد| سم رض|بــــ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33767| ف | لشيىم|بــــ محمد |لوه|حمد عبــــد|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

347637 شور حموده|شور ربــــيع ع|عمر ع ى شمس|تـــج ره عي 

4||972 ن|يز جرجس سمع|مي  ف| |بــــ طنط|د|

7|o52| س|لنح|بــــسمله محمد محمود مصطفى  لمنصوره|صيدله 

527379 |لعل|بــــو |ن مسعد محمد محمد |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

4287o6 بــــولبــــده|در محمد |لق|ء عىل عبــــد|رس| |حقوق طنط

3656|| حمد|هيم |بــــر|لد |هيم خ|بــــر| ن|سو|بــــ |د|

|2|586 ى حسن|بــــر|هيم مجدي |بــــر| هيم حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|996 ى|زق |لر|ج عبــــد |د حج|جه مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2348o3 م|ن ضي|ض عثــــم|ن ري|ئى عثــــم|يوسف ه لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

827644 ى عبــــد|ء جبــــريل حس|ول هلل|ني  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|4|823 لسيد|د |محمد سيد فؤ هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

757297 هلل|عيل نرص |ل إسم|لع|له ثــــروتـــ عبــــد |ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

249|98 زى|ح حج|لفتـــ|د عىل عبــــد|جه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

772287 لففى|لعزيز محمد عطيه |يمن عبــــد |ريم  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|229|2 ى خليل بــــ |بــــ|حبــــيبــــتـــ سعيد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6476o8 ء أحمد محمد عطوتـــ|آل زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

9o9825 لربــــ |د |بــــر ج|محمد جمعه ص ج|بــــ سوه|د|

4597|8 لسيد|رق محمد بــــدر |م ط|ريه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

63oo3 هيم|بــــر|يشى سعيد يوسف  ي سويف
هندستـــ بــــنى

|67|44 لمجيد|رص عبــــد |ىطي ن|لع|ر محفوظ عبــــد |مي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7oo||o لعجىم|لحليم |روق عبــــد |ح ف|محمد صل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

329||6 لمنعم|ء محمد فتـــىح عبــــد|رس| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

2|3o4o ف |هدير  لرحمن|لبــــدوى عبــــد |لسيد |رسر ى شمس| لسن عي 

4||656 وي|لبــــرم|ن محمد |ل رمض|ر جم|من |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

85|2o2 س|هلل سيد محمد غيط|عبــــد سيوط|طبــــ 

5o7552 تـــ محمود محمد فندى عبــــد للطيف|أمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

4449o| لسيد|لعزيز |لد عىل عبــــد |خ ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر
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76|277 لسيد مصطفى محمد|ن |رو بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

|48o62 حمد مزيد|مي  محمد |ل|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2|5624 ألشقر|بــــرعىل |مه ج|س|زم |ح ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2537o5 ف عبــــد|يوسف  ر|لجليل مختـــ|رسر عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

8|6996 لحميد|طف عبــــد|ء محمد ع|شيم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

48443o م محمد محمود شمخ|محمد هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

824o4| لنعيم|عىلي صفوتـــ عىلي عبــــد ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

76|696 لسيد|لعزيز |حمد عبــــد |محمد  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

442955 لسيد عىل|لقصبــــى |نسمه محمد  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

33|885 وي|رق محمد محمد طنط|محمد ط | معهد فنى تـــمريض بــــنه

687836 ين سمي  محمد رزق شي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6387o6 ن|لسيد رسح|سلىم نرص حسن  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

39o32 لنرص جهيم|سط سيف |لبــــ|عبــــد | رن ه ى نوعيتـــ جي 

757o|| حمد|لسيد محمود |يه | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8o5659 ده رجبــــ فولي عىلي|غ ي|نوعيتـــ 
|لمنى

22o239 ى|هيم |بــــر|يمن نبــــيل |عمرو  لخرصى ى شمس صيدله عي 

25o648 محمد بــــهجتـــ خليل| م رض ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

677745 لغول|مد محمود |رق ح|محمود ط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

476o22 حمد|لرحيم محمد |حمد عبــــد |حبــــيبــــه  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

4|o367 ي |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد
عيل|سم|هلل مصطفى |ره طنط|تـــج

465784 ح عىل خليل|ء صل|سم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

36633| رى محمد|لبــــ|بــــر عبــــد|هدى ص سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

883336 لنظي   |ر عيون فرغىل عبــــد|من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

34455| ر|لحج|ن مجدى محمد محمد |مرو |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

62o76o در|لق|لفتـــوح عبــــد |ء محمد أبــــو |إرس ط|حقوق دمي

477295 ي سعد زىك عط|
هلل| |حمد مصطفى سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

|3435o د|ج| م نبــــيل عط|ريه|م ى شمس|تـــج ره عي 

8o845| دهم منسي|ن |دهم رمض| لمنصوره|حقوق 
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6o5589 لسعيد|م محمود |عمرو عص |ره طنط|تـــج

3|3o59 ف محمد عىل|عىل  رسر ى شمس حقوق عي 

682o37 لح|ن محمد موىس خليل ص|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

762o|2 دى محمد|له|زن عبــــد |مريم م ى شمس حقوق عي 

29355| ج|لح|حمد |ن |محمد عثــــم ن|حقوق حلو

86|543 ور|ستـــ|ل |دل كم|بــــيتـــر ع دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

777737 ر|لنج|للطيف |هيم عبــــد |بــــر|جوده  زيق|لزق|طبــــ 

6o2962 ل|لع|ل محمد عبــــد |لع|ء محمد عبــــد |ل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7838|9 رى|لهو|لسيد |حمد |ضى |ر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

48o73o لسيد عىلي|ل محمد |ر جم|مي سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

295248 ن|ن محمد رشو|ن محمود نعم|نعم لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

339o57 لحميد|ل محمد عبــــد|ر هل|من ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

86825| ل محمد ربــــيع محمد|ن جم|جه دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

9o2593 ى |لح|ء محمد عبــــد|سم| فظ خضي  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

4|599o لسيد عطيه|ك عبــــد|ن مل|حن لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

9|6652 هيم  |بــــر|حسن عىل حسن  سيوط|ضتـــ |علوم ري

857879 جر سيد محمد سيد|ه ي|عه |زر
|لمنى

237679 ى ى|روم| كرستـــي   عطيه سيفي 
ئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

322352 حمد|حمد محمود |ل |ن جم|يم| ى شمس|زر عه عي 

|39652 ن|حمد ري|م عطيتـــو عىل |ريه سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

|67537 رق صبــــىح محمد|محمد ط وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

449977 بــــوليله|بــــ |لوه|لسيد عبــــد|سلىم محمد  |حقوق طنط

772942 لحرصى|ن نظي  |مح سليم|لدين س|سيف  ى شمس علوم عي 

359|o6 د|لجو|ن عبــــد|بــــو بــــكر عثــــم|ن |عثــــم |ره بــــنه|تـــج

446|94 ف عم| وى بــــحر|لص|حمد |د |رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

488o3o ى|لسيد|لد مدحتـــ |يوسف خ لعشر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

92o268 حمد غريبــــ  |يه خلف | ج|بــــ سوه|د|

3o72| ى طه محمد هند عشر ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

23o459 لرحمن|محمد ثــــروتـــ محمد عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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22o8o2 لعزيز محمد|م عبــــد|ن حس|يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

52o639 دي|له|ح عبــــد |لفتـــ|عبــــد | رضوى رض تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

363342 ف عبــــد|محمود  م عىل|لسل|رسر ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

847334 ه عويس فتـــىحي عبــــد| ي|مي 
لرضى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

8|836 حمد|لدين محمد |محمد مىح  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

236292 ه محمد عبــــد| لسيد|هلل |مي  لفيوم|عه |زر

637798 دى|له|محمد أسعد سعيد  زيق|لزق|ره |تـــج

28|229 م محمود محمود محمد|هلل هش|منه  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

9o6638 ي
ن محمد |ء نعم|م ضى ج|صيدلتـــ سوه

693362 وي|لنفر|صف |صف ن|بــــ ن|يه|ريم  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

494487 حربــــى| لعل|بــــو|ل زىك |محمد جم قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

485o6| حمد نظىم محمود|د |حمد مر| إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

3|3758 سم حسن|لق|بــــو |عمر محمود  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

4o7749 هلل محمد|يمن نعمه |هلل |منتـــ  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

228639 فظ|لديبــــ ح|ده محمد |مي لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4933o| نور دغش|متـــ |س|نور محمد | ره دمنهور|تـــج

249749 ى عزتـــ شعبــــ|ي |لور|ن |سمي 
ى
ق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

657|5 ن عىل|حمد يحن  سلط| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|792 حمد قرئى|يوسف رجبــــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

352335 س|لمتـــجىلي عبــــ|عبــــد| م رض|هش ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7|7539 ى خليفه|لزهر|طمه |ف ء محمد حسي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8|79|2 ف ر|ء |سم| لرحيم|شد عبــــد|رسر ي|علوم 
|لمنى

686299 هيم|بــــر|لحميد |لحميد رجبــــ عبــــد |حمد عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

49|3|5 لحميد|لسيد عبــــد |ل |ن هل|رو |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

|6o7o3 لرحمن مرىس|حمد عبــــد |لرحيم |حمد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

64o9o3 وونه|حمد ق|لسيد عىل |ر يشى |عم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

645|7o ره|بــــورسر|لغنى |لد عبــــد|حمد خ| لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|64664 حمد عىل|لرحمن حمدى |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

62oo3 عطيتـــ خميس عطيتـــ مرىس ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

|3o996 لحميد|روق عبــــد |م ف|يوسف حس ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

757863 س عزتـــ محمود محمد|ين| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

4o4||| لحليم بــــكرى|حمد عبــــد |لرحمن سعيد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

894277 ن محمود محمد عىل |يم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

4o8894 لشهيد محمود عيد|ل عبــــد |ن جم|إيم ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

628885 حمد عىل|لصبــــور |لد عبــــد|خلود خ زيق|لزق|هندستـــ 

7633o3 ى ص|ي هر|مد محمد ز|لح ح|سمي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

3578|6 بــــينى|ء محمد عىل خرصى |شيم لشر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9|9243 وصفى عىل وصفى حسن   ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

26368| د عىل عفيفى فرج|ء فؤ|عىلي لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|2523| لم|ء عمرو عوض مأمون س|ل| ى شمس حقوق عي 

6o68o ن|لنبــــي شعبــــ|نور عبــــد|محمد  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

25o966 حمد عيس|محمد سعيد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4|9|28 لسعيد عىل محمد ندير|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|4538 ى |حمد | ى قندبــــوله|مي  مي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

7o7233 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|عبــــي  محمد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

699|22 ى عل لسعيد شعي |ء معتـــصم |نرمي  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

825834 د|ح مر|حمد صل|نىهي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

33825o لسيد عيد فرو|ن محمد |محمد شعبــــ ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|7975 لدين محمد|ح |ئل صل|نه و|جم هره|لق|هندستـــ 

|2853| لم|لسيد س|مد |دهم صبــــرى ح| ى شمس حقوق عي 

7o|287 لسيد مرىس|لرحمن مصطفى مرىس |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

|64252 مل سعيد|محمود فتـــىحي ك هره|لق|بــــ |د|

29|64 تـــى|بــــ دول|لوه|حمد عنتـــر عبــــد | هره|لق|حقوق 

2|4297 ل حسن محمد|محمود جم ن|حقوق حلو

247869 زى|زىحج|لىح حج|حمد عبــــد|ء |رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

364626 لسيد محمد|سندس نبــــيل محمود  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

2|9|o للطيف|مي محمد عبــــد |هنده س|ش رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح
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6o243o ض محمد|صفيه مجدى ري هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2358o5 هيم عىلي|بــــر|حمد |يمن |ن |رو ى شمس| لسن عي 

44oo35 ي |ريم محرز شعبــــ
هيم|بــــر|ن بــــسيوئى لشيخ|بــــ كفر |د|

9|46o7 لدين  |لحفيظ عزيز |محمد مصطفى عبــــد سيوط|حقوق 

493o67 أحمد درويش| محمد زكري ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

8|oo|7 تـــه شفيق|ل شح|ء جم|سم| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4o592| ح محمود غنيم|لفتـــ|نسيه ربــــيع عبــــد |بــــ سكندريه|ل|بــــ |د|

789558 د|لجل|لعزيز |لعزيز محمد عبــــد |عمر عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

77o|| حمد مصطفى محمد جمعه| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

785928 دى|له|كريم مدحتـــ محمد محمد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

3426o4 نور محمد|لمنعم |مريم عبــــد زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

9|o248 تـــتـــ |هيم شح|بــــر|ندى نبــــيل |س سيوط|ره |تـــج

7o3237 بــــوجبــــل|ح فهيم |وليد صل ى شمس| لسن عي 

9o533 ر|لغف|ن زينهم عبــــد |هلل شعبــــ|عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

232824 لسيد|نور |رص |لن|مريم عبــــد ن|علوم حلو

4|885 هيم|بــــر|حمد |محمد محمود  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

43|738 زق صومع|لر|لسيد متـــول عبــــد |مصطفى  |ره طنط|تـــج

329496 ى  لجندي|مه |لسيد محمد حلىم سل|نرمي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

894o3o ى  دين| مي 
ى
ري |عطيه صدق ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

92|||3 حمد  |خىل |دل د|حمد ع| سيوط|عه |زر

8449o2 بــــر عىلي|يه خميس ج|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

6|6752 حمد حسن حمزتـــ|لدين |د |ن عم|نور سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

7o3557 لروؤف|هلل عبــــد |يدى عبــــد |لع|يه محمد | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5o7|5o فظ عيسي|ن ح|سلىم محمد عثــــم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8324| م قطبــــ|م|فوزيتـــ بــــدر  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

292484 لصبــــىح|ء سمي  مبــــروك |صف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

36|73 ف| ف محمود محمد رسر مينه رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

75oo3 لنبــــي صديق|دل عبــــد|محمد ع هره|لق|حقوق 

443976 ى محمد محمود | رن وى|لعشم|خي  لشيخ|عه كفر |زر
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426398 حمد مرىسي محمد عىل|هلل |منه  سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

6938o7 طور|دل س|ميه محمد ع|س لمنصوره|حقوق 

6|o|62 وي|لبــــرم|ن فتـــىحي فرج |رو |طبــــ طنط

773|64 بــــو يوسف|لدين محمد محمد |ء |حمد عل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o829| لس ميل زر|د جرجس ع|كي  |تـــربــــيتـــ طنط

857722 هم|يوسف م هر يوسف مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

688883  عبــــ|حمد منتـــرص |
ى
لزلوع|س |لدسوق لمنصوره|طبــــ 

38547 لسيد|زى |ن عزتـــ غ|يم| هره|لق|ره |تـــج

43246 تـــ|حمد سيد محمد فرح| ن|علوم حلو

35|22 هيم|بــــر|رى |لمنعم بــــند|حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

446949 محمد عىلي موىس محمود ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

2472|6 كريم حسن زىك عبــــده ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

45|328 لم عمر|عمر فتـــىحي س سكندريه|ل|ره |تـــج

877457 ى كميل عبــــيد فرج  شي  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

42984| لسيد محمد غنيم|لسيد محمد | ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

272695 ى فريد ج د جرس|نورسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6|635o هلل|لغنى عبــــد|هلل عبــــد |م عبــــد|حمد هش| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

426|86 وي|لطر|هيم حسن |بــــر|سلىم يشى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

286o57 محمد حسن سليم يوسف ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|2326 لسيد زمزم|لمنعم |محمد وحيد عبــــد |ره طنط|تـــج

7o957| حمد|عىل عبــــده | ن رض|يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

43892| وى|لزنط|حمد محمد | |لرض|يوسف حسن  لشيخ|ره كفر |تـــج

42o996 ى |رس| ى|ء وجيه حسي  حمد حسي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

53o3o5 ي|لمسلم|أروى محمد أحمد 
ئى ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

259376 ره بــــدر|لد محمد عم|ل خ|نو تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

865922 مل خليفه|ء كريم ك|رس| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

758o29 محمد محمود سليم محمد سليم عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

33o7o4 لقرش|يمنى محمود يوسف محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8|o854 حمد|ء محمد عىلي |لشيم| ي|بــــ |د|
|لمنى

327754 لمنعم سعيد حسن|فرحه محمد عبــــد ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى
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25|7o| ى|د ممدوح عىل عبــــد |زي لحميد حسي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

786|83 لسيد|ن محمود محمد مصطفى |نوره ج|بــــ سوه|د|

86453| حمد محمد|مي  |ل|لرحمن |عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6|79o5 سجود عىل حسن عىل ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

238283 بــــوزيد|منى سيد محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2277|6 ي|ر
ن محمد|محمود محمد سليم| ئى سيه|نوعيتـــ عبــــ

297|5 ى سعد محمد عىل جودتـــ حسني  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

26o774 ن محروس|لد حمد|هدير خ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o55|4 لد سعد زغلول حلىم عطيه|هلل خ|منتـــ  سكندريه|ل|ره |تـــج

273329 مل محمد|ء محمد ك|سم| دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

7o4825 حمد|رص محمد مهدى سيد  |لن|عبــــد | هند|ش زيق|لزق|بــــ |د|

83478| مد|حمد ح|لحكم |محمد عبــــد ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

52|77| حمد|مح عىل محمد |يه س| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

847|82 ء عبــــده حسن محمد|سم| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

3264|9 لسيد|م |لسل|لحميد عبــــد|ء عبــــد|رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

237366 لم|حمد س|ندى محمود محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o|o|7 لموج |لمول عيس |حمد مصطفى عبــــد | لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

|2894o ك جندي|بــــيتـــر فيليبــــ مل هره|لق|صيدله 

62699o هيم|بــــر|لعزيز |هدير محمد بــــسيوئى عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

679528  |لمو|محمود 
ى
بــــينى|حمد |حمد |لسيد |ق لشر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

852752 ي لمعي|ثــــيو مرزق بــــش|م ي|صيدلتـــ 
|لمنى

5o6644 تـــ|حمد محمد بــــرك|ندي محمد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

247|79 |رق حبــــسر مهن|حمد ط| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6297o7 ن|لم|لمنعم محمد س|مه عبــــد |س|عمرو  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

339559 رتـــ محمد محمد محمد|س عه مشتـــهر|زر

26o4|2 لعزيز مسعود|طف عبــــد|ء ع|رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

45o3|9 ى محمد محمود|عبــــد هلل محمد أمي  |حقوق طنط

488985 لسيد خرصى|ء محمد محمد |رس| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

2|785 م|هدي مدبــــولي محمود عل هره|لق|ره |تـــج

7o3346 و|لك|لمتـــول عىل |رق |حمد ط| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

82oo29 مل|زر ك|مل ع|مريم ك ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى
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24642| ر|لنج|حمد مصطفى |ء |عل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

64o799 موئى|لديد|لسعيد محمد |يوسف محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9|o7|8 بــــوضيف محمد |هلل محمد |منتـــ  ج|صيدلتـــ سوه

84|26| س|لسيد عبــــ|لد |سميه خ ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

254o9 حمد|بــــ |لوه|يه منتـــرص عبــــد | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

754o6o ح|لفتـــ|د عبــــد |رس فؤ|تـــسنيم ي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5o3865 لطيبــــ|حمد |حمد محمد محمود | سكندريه|ل|علوم 

765924 هيم|بــــر|سلىم عىل عىل محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6984|o حمد خليل|لعزيز ذكرى محمد |عبــــد  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

5|2o77 لعزيز بــــردلتـــ|حمد عبــــد|عيل سعيد |سم| ره دمنهور|تـــج

365986 لحكيم زىك|م مليك عبــــد|هش ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

456|48 حمد محمد|دل |محمد ع ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

62o428 س|جر حسينى محمد حو|ه لشيخ|عه كفر |زر

88726o هيم |بــــر|تـــه |س شح|مريم عبــــ سيوط|تـــربــــيتـــ 

8o4782 تـــه|لرحمن شح|ء مدحتـــ عبــــد|ل| ره بــــنى سويف|تـــج

354o58 س|حمد عبــــ|ن رفعتـــ |حن |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

9o32o6 لحسن |بــــو|بــــ |لتـــو|رص عبــــد|لن|هبــــه عبــــد ج|صيدلتـــ سوه

2|4976 ن|لم|لسيد س|محمد فتـــىح  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|9685 |لنج|بــــو |د حسن محمد |م عم ن|حقوق حلو

9254o5 هيم محمد  |بــــر|لدين |محمد عز  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

7o7|36 ىطي|لمع|بــــو |لسيد |هر |ن م|يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|6949 بــــع عىل حيده|لتـــ|بــــوبــــكر |محمود محمد  لمنصوره|ره |تـــج

44493 ق|سح|د |ك ج|ك مل|مريم مل ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

84665 ي|ر
بــــ محمد سيد|لتـــو|عمر عبــــد | ئى بــــ بــــنى سويف|د|

9o|o|| هيم |بــــر|مريم ممدوح سنور  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|45473 بــــد|لرحمن عىل محمد ع|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|5425o حمد محمد|لرحمن صبــــرى |عبــــد  ى شمس علوم عي 

|39452 لق|لخ|لسيد عبــــد |رس |سمر ي ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

489582 ه موىس|لل|ء محمد محمد عبــــد |إرس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

329885 لسيد|هيم |بــــر|لسيد |ن |رو |ره بــــنه|تـــج
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6397| لرؤف|ح بــــكرى عبــــد|محمود صل لفيوم |تـــمريض 

4o5346 لح بــــحر جبــــريل|ن كريم ص|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

434784 ر|لنج|لحليم |منى محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

88379o هلل  |عيل محمود عبــــد|سم|يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

3264|7 ح|لفتـــ|حمد محمد عبــــد|م محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6ooo45 مه|رص مصطفى عيسوى سل|ء ن|ل| سيوط|هندستـــ 

8o2629 ى|ء مدحتـــ |سم| حمد حسي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

63|844 هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|منيتـــ | زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

42988| يد |بــــو |لمجد |بــــو |دل |محمد ع ى حمد|لي  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

482695 لسيد|حمد |منيتـــ مدحتـــ | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|44o9 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد |هيم عبــــد|بــــر|ء |رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

423938 بــــ|لرحمن شه|لحميد عبــــد |ء نور عبــــد |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

37376 لصمد|حمد محمد عرص عبــــد|هند  ى شمس|زر عه عي 

2274|8 حمد|لسيد |لسيد محمد |محمد  هره|لق|حقوق 

23|o22 هلل يوسف|سم فوزى فرج |بــــ هره|لق|علوم 

|2o953 ي|ر زىك د|دو| |رين|م
ل|ئى ن|صيدله حلو

859646 تـــه|جورج سيف سعيد شح ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

676452 هيم|بــــر|لعزيز |ن سمي  عبــــد |نوره صيدلتـــ بــــورسعيد

64o86 ن محمد|هيم عثــــم|بــــر|ل |م| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

346847 وق  لعزم|بــــو|لسيد محمد |حمد |رسر رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

433395 ر مصطفى حمد|لستـــ|سم وجيه عبــــد|بــــ لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

845326 نم|در محمود غ|لق|ء عبــــد|شيم ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

34o633 ي
ي محمد |لش|صبــــري عبــــد| دئى

ى
حمد|ق ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

5||432 م|حمد سل|لحميد |لحميد أحمد عبــــد |عبــــد  تـــمريض دمنهور

676227 ى سبــــع|ن محسن |يم| لسعيد حسي  لمنصوره|صيدله 

623o4| ن|حمد سمي  محمد محمد نعم| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

2|8|58 لمحسن عسكر|بــــ عبــــد|يه|عمر  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

|223o7 بــــتـــ دلوعتـــ|د ثــــ|دى فؤ|ف هره|لق|صيدله 

3|3477  خليل|زينتـــ 
ى
حمد محمود شكرى دسوق ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 

ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و
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8|2|o| |يد يسي حن|فرحه ع لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

8426o لعزيز|ق عبــــد |سح|هلل محمد |عبــــد  ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

285|2 لفضيل محمد|هيم عبــــد |بــــر|مؤمن  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

|539o5 لعز مهنى|بــــو |لرحمن |مه عبــــد |س| ى شمس| لسن عي 

68|2o5 رف محمود|م نزيه ع|م هش|سل| لمنصوره|نوعيتـــ موسيقيه 

3|583o جر سعد نور خلف|ه ى شمس حقوق عي 

485765 وى|لطنط|حمد محمد محمد |ره |س سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

9o2|58 ن لظىم نصىح خليل | مي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

35o275 لحميد|ح عبــــد|ل صل|ح جم|صل ى شمس حقوق عي 

48847o |لل|هلل عبــــد|رس محمد فتـــح |محمود ي ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

43o3o| دو|دل حسن ج|ن ع|رو |علوم طنط

422995 هلل حمد|لفضيل عبــــد |مريم عبــــد  لسويس|معتـــ |علوم ج

554|3 حمد|بــــر |م ج|كريم عص ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

76|925 ي|من
لدين عىل محمد عىل|ء |ر محمد ضى لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

362688 ف ف|ندى  روق نويسر|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

83266o عي|لسبــــ|تـــ |يش عرف|رضوه ع ج|بــــ سوه|د|

446468 حمد|محمد طه بــــيوم  سكندريه|ل|هندستـــ 

676|o6 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |ره محمد محمود |س لمنصوره|عه |زر

883o9| هر |لظ|د عبــــد|هر حم|لظ|ء عبــــد|شيم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

896o35 م |هيم شلق|بــــر|لد |ن خ|نوره تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

345287 دق|محمد كريم محمد ص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|22427 بــــو جبــــل|دى سيد |له|مصطفى ممدوح عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|3493| ي|دهم حسن عبــــد |
لعليم مصطفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2453|9 ى عبــــد|وف ن|لمحسن سليم|ء حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

889976 حمد محمد |كريمه محمد  سيوط|تـــمريض 

26996o ى |سل| وى|لشعر|هيم |بــــر|م حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

345458 ن|لسيد شعل|محمد حسن عىل  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3|8987 لد حمدي محمد|خلود خ ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

|2884o حمد|رق عىل |عىل ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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34||52 شور|هلل ع|هيم سيد عبــــد|بــــر|حمد | |ضتـــ بــــنه|علوم ري

53o442 ي
محمد محمد حسن عىل قدرى| دئى لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

36|5| ن سيد حسن شيكو|منيه رشو| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4||696 ر|لجز|يه عىلي مرىسي | وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

694246 م|ل|لسيد |حمد | |كريم رض رسر زيق|لزق|هندستـــ 

3|7|4| لبــــدوى|لسيد |لرحمن منتـــرص |عبــــد |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

859o34 حمد عىلي|جح |بــــ ن|رح ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|33644 ي |مي
حمد فهىمي|ده مصطفى هره|لق|حقوق 

632|65  |هيم |بــــر|ل |بــــسنتـــ جم
ى
لسيد محمد|لدسوق زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6||26 لمولي|لحميد عبــــد |حمد محمد عبــــد | دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8o36oo ل حسن محمد|ء جم|ل| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6799oo تـــه|حمد شح|هيم |بــــر|هيم حيدر |بــــر| لمنصوره|حقوق 

79476 ى|ن حس|حمد رضو|رحمتـــ  ني  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

4|2724 ي|ن مرىسي كيل|لسيد رمض|ن |يم|
ئى |بــــ طنط|د|

6|953| ح عرنسه|لفتـــ|لسيد عبــــد |ء عوض |ل| ره بــــور سعيد|تـــج

367386 ي
ج|لسيد حسنى محمد فر| |دئى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|36438 عمر فوزى| يوسف رض كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

783o59 لحميد|عيل عبــــد |سم|ء محمود |شيم زيق|لزق|بــــ |د|

3375o9 طمتـــ محمد محمد محمد سليم|ف |نوعيتـــ بــــنه

44o885 متـــ|لد حسن عيد سل|م خ|سل| لشيخ|تـــمريض كفر 

6o8559 لعزم|بــــو |ل |رص كم|لن|آيه عبــــد  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

78567 ح|لفتـــ|ح حسن عبــــد|لفتـــ|مصطفى عبــــد لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

75o435 در|لق|هيم حسن فهىم عبــــد |بــــر| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

5o8753 هر مىح عىل خميس|دل م|ع ن|سو|علوم 

9o4693 هيم درويش |بــــر|يه محمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

3352|9 مصطفى عىل محمد| ن|ر ى شمس|تـــج ره عي 

4o362 لمعىطي|هدير محمد عىلي عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

36224| حمد|هيم |بــــر|دل |لدين ع|ء |بــــه ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

8695| لمنىح  جودتـــ|د حسن عبــــد |جه لفيوم|طبــــ 
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|349o6 يوسف محمد سمي  عبــــده هره|لق|ره |تـــج

9oo276 حمد محمد |ل |د جم|زي |ج طبــــيع قن|عل

266493 بــــو عيد|مد محمد عفيفى |ء ح|رس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4o5424 لشمندى|لسميع بــــيسم |سلىم عبــــد  م بــــنى سويف|إعل

345749 لرحمن|حمد عىل عبــــد|سهيلتـــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

447976 لرحمن محمود|لرحمن محمود عبــــد |مريم عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

267|42 هلل|ل عبــــد|ء رجبــــ و|رس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

633|8| عيل|سم|لسيد |تـــسنيم محمد  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

3666o حمد|ربــــيع عىلي | ند ن|تـــربــــيتـــ حلو

359756 در مرىسي|لق|مي عبــــد|ء س|سم| ى شمس صيدله عي 

6|354 رجي محمد|محمد فتـــىحي ج ي سويف
تـــمريض  بــــنى

69223o ي|بــــ|ل|رحمه محمد محمد محمد  صي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2|3o39 لسيد تـــرىك|جر عىل |ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

328995 دق خربــــوش|لص|ح عدلي عبــــد|محمد صل ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

823222 در|لق|حمد عبــــد|هيم |بــــر|د |جه سيوط|طبــــ 

7885|3 ن تـــى|لزن|حمد |لد |حمد خ| |مي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4|845 شور عىلي|حمد محمد ع| هرتـــ |لق|تـــمريض 

44788| حمد|لسيد |سهيلتـــ محمد محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

368558 لعزيز حمزه|محمد رفعتـــ عبــــد |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

2559o7 شور محمد عيد|محمد ع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

256254 لمقصود|ح عبــــد|لفتـــ|محمود محمد عبــــد ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

|226oo بــــر|حمد ج|بــــر |بــــ ج|يه|محمد  هره|لق|صيدله 

694984 لحديدى|حمد |ر |لغف|طمه عىل عبــــد |ف |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|68363 ي
وئى سكندر|مني  تـــوفيق | في  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 

|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و
(رتـــ|د

5577o محمد محمود محمد سيد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

628829 لحميد محمد عبــــده|نىح  عبــــد| زيق|لزق|علوم 

|7349o لمعىط|هيم عبــــد |بــــر|در |خلود ن |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

27|7o8 ى محمود عىل سيد |طمه |ف حمد|مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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4492|3 ن|جد مدحتـــ مني  سليم|م لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

|4539o ى  حمد|عمرو محمد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5||49o نوبــــى|هيم |بــــر|محمود عىل محمود  لشر بــــ دمنهور|د|

4|9483 ن|ل محمد مصطفى زيد|رتـــ جم|س لشيخ|بــــ كفر |د|

33o|6 د|لسيد حم|ن صبــــىح |يم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

255657 ر|لغف|لحميد عبــــد|ن عبــــد|د رمض|زي ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

693346 ن|طر زيد|يه محمد محمد خ| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

327525 فع محمد|سندس محمد ن ى شمس|تـــج ره عي 

48525o لسيد حسن|لنبــــى |هلل محمد عبــــد |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6o487 حمد محمود حمدى محمود| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

8823oo طمه محمد سيد عىل |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

25||27 بــــو شنبــــ|مصطفى محمد شبــــل  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

3|335 هيم|بــــر|ن |حمد رمض|منيتـــ | هره|لق|ره |تـــج

8o8869 ف محمد س|لدين |ح |صل لم|رسر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

636352 لحليم عىل|هلل عبــــد|لسعيد عبــــد|محمد  زيق |لزق|تـــمريض 

249822 ن تـــعيلبــــ|ل رمض|ن بــــل|يم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

495259 لعليم عىل سمك|محمد رزق عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

683749 بــــينى جمعه|دل فتـــىح |حمد ع| لشر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

46352o لجوهرى|وى |لبــــدر|د |ء عم|ل| لشيخ|علوم كفر 

3583|o ي|لحفيظ |يزتـــ محمد عبــــد|ف
بــــينى لشر ى شمس| لسن عي 

|2655o شور|هلل محمد ع|محمد عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|5oooo لجليل|حمد عبــــد |حمد فتـــىح | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3||o48 لمقصود|لرحمن سعيد قنديل عبــــد|عبــــد ى شمس حقوق عي 

89643o لرحمن |خديجه ممدوح مصطفى عبــــد ج|ره سوه|تـــج

263o27 ن|هيم عمر|بــــر|ء عزتـــ محمد |سم| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

523379 حمد سكورى|نور عبــــده |فتـــ |دهم ر| ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

848|62 حمد محمد محمود محمد| ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

694977 لرسول|ء محمد عبــــده عبــــد |عىلي لمنصورتـــ |تـــمريض 

438465 لسيد بــــدر|أحمد محسن سعد  لشيخ|ره كفر |تـــج

826|o9 ي فتـــىحي عبــــد|ل|
هلل وزيري|ء مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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523234 ن|طمتـــ محسن سعد سعد رضو|ف عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

826634 هلل مسعود|ن سعيد محمد سعد |نوره |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

4|8747 لمجيد|لبــــسيوئى عبــــد |هيم محمد |بــــر|ء |شيم لشيخ|بــــ كفر |د|

8o7668 بــــ|لبــــ|بــــوغنيمه فتـــح |دي |هند ن ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

2|682| ئل محمد رفعتـــ نصي |و| هن ى شمس|تـــج ره عي 

|34o54 مه عىل|مد سل|هد ح|ش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|8|84 فظ|لح|لقوى عبــــد|لسيد عبــــد|لرحمن |عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4|5969 ى  ويش|ج| لعط|بــــو |لفتـــوح |لسيد أبــــو|نرمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

48552| ى |ن رمض|رو ن|حمد عثــــم|ن حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

448|39 تـــ عل لدين زىك محمود|ء |ني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

248752 |لسيد دبــــ|لد |ء خ|لشيم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

356949 حمد|دي محمد محمد سيد |مي ه |علوم بــــنه

355883 هدير نبــــيل حسن محمد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|6|346 ر يونس محمد يونس|مي ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

85o365 ى محمد محمود يوسف حسي  ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

79894 رق فتـــىحي محمد|محمد ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|53795 ف بــــدر بــــيوم|ن |ريم|ن رسر ى شمس حقوق عي 

643747 ى  لفتـــوح عىلي|بــــو |يمن |حسي  زيق|لزق|حقوق 

75|963 ى|دى محمد ف|ش| سم ئق حسي  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

68|93o هلل| |لسيد عط|يمن فوزى |رضوى  لمنصوره|ره |تـــج

52647o د|لضي|حمد |هيم |بــــر|زم مصطفى |ح ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

885|4o حمد محمد |كبــــر |ل|هند محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

325863 لعزبــــ|بــــرين صبــــرى جوده |ص ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

7o8464 ره محمد رأفتـــ محمد محمد|س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

339894 لخول|لمطلبــــ |ن عبــــد|حمد مسعد رمض| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5||44| تـــ|لزي|د عىل بــــسيوئى |عىل عم سكندريه|ل|طبــــ 

3|5964 لعزيز|لدين محمود عبــــد|د نرص |جه ى شمس|زر عه عي 

3|5775 هيم|بــــر|جر محمد تـــوفيق جمعه |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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7976o هيم محمود عنبــــر|بــــر|د |محمد عم |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|22643 لحميد|ه محمد محمود عبــــد |م هره|لق|بــــ |د|

259984 لغزول|عيل عزتـــ محمد |سم|جر |ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

63276o ح تـــوفيق|رقيه محمد صل |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

|55|92 ن خلف|رمض| م رض|حل| ى شمس|تـــج ره عي 

62984 حمد جمعه محمد|مي  | ره بــــنى سويف|تـــج

73|76 ر محمد محمد|ء مختـــ|شيم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

834945 ئيل كريم سعد حلىمي|ميخ دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

89982 ل|سعد منصور هل|مصطفى  هره|لق|ره |تـــج

3|3464 حمد حسن|هر |مجد ط| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|74|36 هلل|حمد عبــــد |لتـــونس |يوسف  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

2395|2 لحليم|حمد عبــــد|رق |يه ط| هره|لق|عه |زر

4885o6 زم محمد حنفى محمود عىل صبــــىح|ح دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

64o7o6 لسيد|هيم محمد |بــــر|ء |عل تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

76o584 زينبــــ محمد فهىم محمود ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

259794 ن|هلل شعبــــ|لمرضى عبــــد|جر عبــــد|ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

373649 ء حسن عىلي محمد|حسن هره|لق|لعلوم ج |ر |د

66395 حمد|س مصطفى سيد |ين| لفيوم|لعلوم |ر |د

446|o3 لغيط شلبــــى|بــــو |ل |عمر صفوتـــ كم ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

2|4632 د محمود|حمد رش|م |حمد هش| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|59367 ل حبــــيبــــ|لع|يه محمد شلبــــى عبــــد | ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

7o8934 لرحمن|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

44o758 |حمد مو|د محمد |منيتـــ عم|
ى
ق لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

497854 رص|لن|لحكيم عبــــد |جر سمي  عبــــد |ه |حقوق طنط

|64793 هدير محمد خلف محمد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|838o لمجيد|لرحمن محمد عبــــد |حبــــيبــــه محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

252oo2 ن|حمد محمد شعبــــ|لرحمن |عبــــد لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

6oo359 |محمد جميل قطبــــ شتـــ |ره طنط|تـــج
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2|6o72 ن|ج  محمد سليم|م ن|يدى محمد هش|ه ى شمس|تـــج ره عي 

7oo5o5 لمجيد|محمد عبــــد | خلود رض لمنصوره|حقوق 

9|9628 يف محمود  حمد محمود |رسر ج|بــــ سوه|د|

687988 ضى|لسيد محمد ر|يه محمد | لمنصوره|بــــ |د|

5o4|22 لح|در ص|لق|لح عبــــد |حبــــيبــــه حسيبــــ ص سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

5936| ن|ن خلف حس|حمد شعبــــ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

33o63o لحميد محمود|سهيلتـــ محمود عبــــد زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

6888oo مون|لنبــــى بــــدير م|ح محمد عبــــد |صل لمنصوره|ره |تـــج

67527 هيم|بــــر|مي  معوض |محمد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

66654 حمد|حمد |ل |كم| رن لفيوم|تـــربــــيتـــ 

4744| لحليم|هيم محمود عبــــد|بــــر|طمتـــ |ف ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

822259 يه حمد|بــــد |رص ع|لن|ن عبــــد|رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

78573o ى|لسيد هل|يه | ل حسني  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

32o779 لسيد|مح عىل |لدين س|سيف  هره|لق|ره |تـــج

34483 ي يوسف رضو|هيم |بــــر| |سلىم رض
ى
ن|لدسوق كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

4|4927 وي|لص|ن |دل محمد رمض|ع سكندريه|ل|ره |تـــج

6o7854 وى|لطح|لكريم |هيم عبــــد |مل إبــــر| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6o375 م|م|م عبــــده |م|محمد  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

|2867| نس فريد محمد فريد| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

24|64 لعظيم محمد عىلي|م عبــــد |هلل عص|منتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|67495 لم|لحكيم س|ء محمد عبــــد |شيم ى شمس|تـــج ره عي 

64oo43 فظ|رس فتـــىح ح|بــــسنتـــ ي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

633698 شم|حمد ه|م |لسل|زق عبــــد|لر|ء عبــــد|سم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

5o677| حمد عىل|لرحيم |حمد عبــــد|ن |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

782|o6 لسيد محمد محمد|در |ن ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

77|6|3 لم|ل محمد س|ر كم|من زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

||5467 لسعدئى|لرحمن |ئى  عبــــد |ء ه|ل| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

4o3766 ف محمد علوى ل|محمد  ى|رسر شي  سكندريه|ل|ره |تـــج

7o6527 وق محمد محمد  هيم سعيد|بــــر|رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

892526 ن |مد فرح|يه محمد ح| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 
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444|8| لق|لخ|لبــــدوى عبــــد|محمد محمد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

7|5353 لنبــــى محمد عفيفى|ل عبــــد |يه جم| لمنصوره|حقوق 

46385o حمد جمعه|ء صبــــرى حسن |سن لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7724o4 لمعبــــود بــــيوم|م محمد حبــــيبــــ عبــــد |هش لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

832643 بــــوستـــه|هلل |يه منصور فضل | دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

|3898 حمد|دى عبــــده محمد |ش دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

2234o3 لد بــــدر عىل قويشتـــى|لدين خ|ء|عل ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

75675 ى عيد ج|ي لح|هلل ص|د|سمي  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

54576o حمد محمود محمد|حمد مصطفى | لمنصوره|حقوق 

85435o لدين درويش|ل شمس |شمس جم حقوق بــــنى سويف

4o954| لد سعـيد حنفى|أحمد خ ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

337522 ى|ميمتـــ عرفه محمود حس| ني  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|2667  |زي
ى
ى شوق ن|م|هيم |بــــر|د حسي  |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|

لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

587|7 ى|حمد عىلي فوزي | مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

266o| محمد| مصطفى رفعتـــ وف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2589| هلل بــــدر|ن بــــدر عبــــد |رو هره|لق|م |عل|

485949 لنبــــى فتـــىح أحمد حسن|زينبــــ عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|74873 ى |ي د|لطيبــــى ج|وى |لبــــحر|سمي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8337o5 هيم يوسف|بــــر|ر حسن |من دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

|5554 بــــو زيد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |ر |من ى شمس| لسن عي 

5o4255 ى تـــوفيق|ي| ي|ه رس محمد أمي  سكندريه|ل|عه |زر

677|44 عي|لرف|بــــ محمد |لوه|جد عبــــد |حمد م| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|8952 ح محمد  |د صل|لد مر|خ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|263|6 ن محمد|زينبــــ محمد رمض وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

699359 مد|لسعيد وصفى ح|هدى  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

52958 ن|حمد سكر|ر |م مختـــ|سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|378o9 رفعتـــ فرج نجيبــــ| بــــول ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3696o لحسن|بــــو|حمد سنوىس |ره |س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

432862 د فخر|ندي وليد فؤ |ن طنط|سن|طبــــ 
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8|o3|6 د وليم فرج|نجليوس عم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6o6|89 حمد محمود عفيفى|لرحمن محمد |عبــــد  |بــــ طنط|د|

6|587o هي|لطو|ن محمد |عيسي شعبــــ ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

3|82|o ى محمد|حمد خلف مهدي | مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5oo78 ل قرئى محمد|محمود جم ره بــــنى سويف|تـــج

|68696 م محمود محمد|نور عص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|5653 كر|لي ش|مي  بــــطرس غ| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

847766 حمد عىلي|در |لق|منيه عبــــد| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

759637 لحليم|بــــ عىل عبــــد |يه خط| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

33o363 ي
ف صل| |دئى لدين محمد|ح |رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

3399|8 بــــ محمد منصور|لوه|عمرو طه عبــــد |علوم بــــنه

82|5o7 يف بــــولس لبــــيبــــ| ى رسر بــــوسيفي  ي|بــــ |د|
|لمنى

8o8584 ي نرص محمد مو| ي|حمد خي 
ى
ق ي|علوم 

|لمنى

782|46 ف عبــــد |محمد  وى|لص|لمنعم |رسر تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

296o|4 فظ|لح|لكريم عبــــد|لحكيم عبــــد|محمود عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|494| يم|لد|لسيد عبــــد|دل |محمد ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2825| ل محمد محمد عىلي|م جم|ريه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|2643| لسيد|م سمي  محمد |سل| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

463745 لسعيد|لسيد |نم عىل |ه لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8262| ف |لدين |تـــفى  ن|حمد عمر|رسر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

2|66o2 ره|م محمد شبــــل محمد عم|لدين عص|بــــ |شه ى شمس|تـــج ره عي 

835989 ى محمود عبــــد|ي ح محمد|لفتـــ|سمي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

23737 بــــ محمد محمد|لوه|لدين عبــــد |ء |محمد عل ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

898374 ل يوسف محمد |روق جم|ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

499557 هيم رزه|بــــر|هلل |لد عبــــد|خلود خ عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

537487 د|د يوسف عي|ل رش|محمد كم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34968o هيم يشي محمد يوسف|بــــر| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

||59|8 ف رش|نهله  وع|د مط|رسر ى شمس حقوق عي 
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5o5858 هيم|بــــر|حمد |رق سيد|عمر ط سكندريه|ل|بــــ |د|

7|o595  عيس|هيم |بــــر|مريم محمد 
ى
لدسوق طبــــ بــــنى سويف

49|33 حمد جمعه سيد|محمد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8528o9 روق محمد|م ف|زم حس|ح لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

45|765 محمود مصطفى فوزى مصطفى حسن ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8|44|| هر محمد|لرحمن محمد م|عبــــد ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

4449| ر محمود خرصى|لغف|طمه محمد محمود عبــــد|ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o|336 يد|ح ز|لفتـــ|حمد عبــــد|محمد عطيتـــ  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

784247 لعزيز|حمد عبــــد|م محمد |سل| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

|4|o76 لسعيد محمود|ء محمد |ر عل|عم ى شمس حقوق عي 

248843 لطوجى|حمد |محمد | دين ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

52294 |لملك حن|هيم عبــــد|بــــر|رن |ك لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o8|43 لسعيد عىل|عيل |سم|حمدى محمود  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

3|8||8 تـــتـــ|شم شح|بــــو ه|هلل سيد |عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o5685 هد فوده|ح مج|لفتـــ|ر سمي  عبــــد|من لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

453o65 لسعيد محمد سيف محمد|رق |ط لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

2o553 هيم|بــــر|ج |دل فر|ل ع|بــــل ن|تـــربــــيتـــ حلو

5|35o8 هيم|بــــر|ك شفيق قنديل |مل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6o67o5 لخول|لرحمن محمد تـــوفيق |عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

9|o9o7 لزهرى |لحفيظ |ء عبــــد|محمد عل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|25967 حمد متـــول|فريده عمرو سيد  ى شمس|تـــج ره عي 

695744 ن|هيم عثــــم|بــــر|هيم صبــــرى |بــــر|ن |نوره لمنصوره|حقوق 

872|8 بــــسمه حمدي متـــولي مهدي لفيوم|بــــ |د|

334545 لرحمن|حمد عبــــد|هيم محمد |بــــر| عه مشتـــهر|زر

6o36|7 فع خليل|لش|مريم محمد  |صيدله طنط

647365 ل|لع|ح عبــــد|لفتـــ|ل عبــــد|روحيه جم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

446285 بــــو علفه|لسيد |بــــر |د حسن ج|زي سكندريه|ل|بــــ |د|

|55668 حمد حسن|ن |ء رمض|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

222569 ى |ي ى عىل|يه|سمي  بــــ حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

638425 حبــــيبــــه محمد عطيه محمد غنيم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 10485 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

72985 هلل|بــــ |لعزيز ج|حمد عبــــد |حمد محمد | لفيوم|صيدلتـــ 

48563| لعزيز|رق فوزى عبــــد |فرح ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82828| ى|عبــــد هلل محمد صديق حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|o|o9 لديبــــ|محمد محمد محمد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

7o6744 حمد|رق فتـــىح محمود سيد |فتـــىح ط لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

77|43| ى أحمد محمد عيس|ي ى يشى حسي  سمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4426o4 بــــينى|حمد محمد |زينبــــ محمد  لشر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

637539 حمد|لمنعم |لرحمن عبــــد|ء عبــــد|رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

26|8o4 ل|ل هل|رق مليىح  وص|حمد ط| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|56765 هلل محمد|ح عبــــد |لفتـــ|حمد رأفتـــ عبــــد | ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

2367|5 ى ط عر|لش|رق نبــــيل |نرمي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

856676 حمد|هيم |بــــر|حمد |ن |يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

49||4 زق سعيد محمد|لر|حسن عبــــد  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

64||97 هيم|بــــر|لسيد محمد |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

27o74| حمد محمد فتـــوح رسور|محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

25o889 لدين|بــــ |ح شه|لفتـــ|مصطفى حمدى عبــــد ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

624o62 لسعيد|لسعيد عبــــده |لح |د ص|عم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

79|3o9 ح محمد عىل|لفتـــ|لدين عبــــد |ء |حمد محمد عل|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

887398 ى لسيد |ئى رشدى عبــــد|ه| مي  سيوط|ره |تـــج

54387| رون|لعزيز ه|در عبــــده محمد عبــــد|ن |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

67288 حمد|حمد |ن حمدى |ري لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

||6843 لسيد حسن|لسيد |حمد |محمد  ن|بــــ حلو|د|

52||78 ن|مد دبــــي|ن سعد محمد ح|إيم سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

7o7727 لس ه ق|سح|ئى صبــــىح |كي  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

78675o ي|بــــح محمد |سلىم ر
لحسينى زيق|لزق|حقوق 

428o27 ى|نور سل|سم محمد |ء بــــ|سم طي  |بــــ طنط|د|

33o234 ن|لحليم محمد بــــدر|لد عبــــد|ء خ|ل| ى شمس| لسن عي 

77o8o4 لكريم|سمر صبــــىح محمد حسن عبــــد زيق|لزق|صيدله 

|54392 روق محمد|رق ف|محمد ط ى شمس حقوق عي 
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|584o8 س|مه سيد عبــــ|س|خلود  ن|تـــربــــيتـــ حلو

4859o9 لمجيد|بــــر محمد عبــــد |حبــــيبــــتـــ لطفى ج |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

239292 بــــر محمد سيد|بــــوىس محمد ص ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

345392 ى سعيد  ي|حسي   يحن 
ى لسيد حسي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

6|435 ن محمد|حمد رمض|كريم  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

437637 ر|لعط|عمر محمد عىل عىل  لشيخ|طبــــ كفر 

426487 لدين فهيم عىل بــــسيوئى|د|عم| عل سكندريه|ل|بــــ |د|

274226 سم|مريم محمد محمد محمود ق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

892669 حمد  |مل |سم عمر ك|بــــ ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

344o25 عيس محمود| تـــ رض|ي| سيه|نوعيتـــ عبــــ

2336|2 ى ميخ|د |عم| رين|م سحق|ئيل |مي  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

33|692 ى|هلل |لد رجبــــ عبــــد|ء خ|سم| مي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

776936 لعزيز|منى سعد بــــيوم عبــــد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

5o3|6| ج|زق عيسي رس|لر|سلىمي عيس عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

247458 و|كريم  حمد عىل بــــي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

247o3 هلل|لغيط عبــــد |بــــو |يبــــ |م تـــ|مي عص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5333o| ن عطيتـــ|لد سليم|عمر خ سكندريه|ل|ره |تـــج

447766 ى محمد |ه حمد|جر يحن  حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

49o|57 و|لعمر|هلل |لحميد عبــــد |لدين عبــــد |نورين نور  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o4o96 وى|لمعل|حسن عىل حسن عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44o|22 حمد محمد مصطفى|هلل محسن |منتـــ  لشيخ|بــــ كفر |د|

7o3|54 لعجرودى|لسيد |هيم محمد |بــــر|ن محمد |رز لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

||57|3 ي|ه
لحليم عبــــده |م محمد عبــــد |محمد هش| ئى

|شط
ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

76||29 ن|سلىم محمد رجبــــ شعبــــ ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

856649 بــــ|مي دي|بــــ شلق|ده شه|حم سيوط|حقوق 

4o6|2 لسيد عىل|ن عيد |يم| هره|لق|بــــ |د|

8|8926 ل يسي سعيد|كم| رين|م ي|بــــ |د|
|لمنى

3278|| ل|لع|لسيد عبــــد| |حمد رض| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

827726 ف عبــــد|حمد | حمد|ح |لفتـــ|رسر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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||5628 بــــي|زق عر|لر|لمحرز عبــــد |محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

32o459 بــــدين|لمول ع|ض عبــــد|محمد نبــــيل ري ى شمس صيدله عي 

285462 للطيف|ر عبــــد|لستـــ|للطيف عبــــد|له عبــــد|ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6483o| رجريتـــ مجدى جورج  مسعود|م زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

257o73 وق  لعظيم|يمن محمد عبــــد|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5||997 هلل عوض|محمد رجبــــ حسن عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

77889| بــــوزيد|عيل محمد |سم|معتـــمد | ر|ي زيق|لزق|بــــ |د|

4o|8o| حمد|لم سيد |بــــر س|لرحمن محمد ج|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

893622 يه  لرحمن |مه سيد عبــــد|س|خي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

434857 لق رسور|لخ|عبــــد | ء رض|سن |علوم طنط

7|5598  ح|هلل |م عبــــد |سل|
ى
فظ|لدسوق ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

3|8777 حمد حسن عىل|لهدى |نور  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|33|5 مصطفى أبــــوزيد| مصطفى رض| رض لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

63oo3o لحكيم عىل|حمد محمد عبــــد | لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

36o934 ي|لسيد عبــــد|مي |ء س|شيم
لغنى |تـــربــــيتـــ بــــنه

|5|937 ن جودتـــ محمد|ء شعبــــ|شيم هره|لق|ره |تـــج

42|282 وى|لزفتـــ|محمد ممدوح موىسي محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

256954 رع|لمس|م |ء محمود محمد س|ل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

82738| مد|هلل ح|عد عبــــد|سيد مس دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

247689 لفضل|لعزيز أبــــو |لحميد عبــــد |محمد محسن عبــــد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

87578 هلل|حمد عبــــد|رص |لن|ذ عبــــد|مع لفيوم|طبــــ 

|29984 لنور|لبــــي  عبــــد |دل |نس ع|ن لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

458o9 حمد محمد زىك|د |سه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|6|37 مل جبــــر  |م محمد ك|ريه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7683|2 ىط قنديل|لع|لمول عبــــد |يه عبــــد | لعريش|تـــربــــيتـــ 

34|378 ح|لفتـــ|د عبــــد|در زىك عو|كريم ن |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8455|6 حمد عىلي محمود|رحمه  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

495998 ء عىلي محمد حسن|آل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|3o95o بــــ|لوه|ن عبــــد |محمود محمد زهر ى شمس حقوق عي 

479|67 لسيد|يوسف محمد مصطفى محمود  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

Thursday, September 6, 2018 Page 10488 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

756434 هلل|روق نرص |محمد سعد ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

484569 |مهند 
ى
حمد محمد مسلم دسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33|987 لم|حمد س|لمرضى |م عبــــد|ريه |بــــ بــــنه|د|

287968 لسيد قنصوه|م محمد |محمد س دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

43o875 ن|سلىم سمي  مرىسي زي ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

675655 لسعيد محمد|مد محمود |يوسف ح ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

7|5||o هيم|بــــر|دق |هلل ص|ندى عبــــد  لمنصوره|حقوق 

59787 حمد|حمد جوده |م |حس بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

333282 مه عزوز محمد|س|ء |ل| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

643626 لرحيم|لرحيم منصور عبــــد |منصور محمد عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

697o65 لسيد محمد عبــــدربــــه|ن |لسيد رضو| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|33o56 ف محمد محمود | رى|لقبــــ|رسر د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

542263 عيل|سم|عيل |سم|فرحتـــ محمد خليفتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48|462 حمد|بــــ |لوه|لد عبــــد |لرحمن خ|عبــــد  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

254283 بــــوسيف|ء محمود عىل مصطفى |عىلي ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

2329o2 هلل محروس|رحمه محروس عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

72525 ن|ن محمود عرف|حمد سليم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

545765 ن حسن محمد|ء شعبــــ|عىل عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

484753 هلل|مد عبــــد|لسيد ح|لرحمن مصطفى |عبــــد إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

|58994 ي محمد فرج سندس يحن  هره|لق|صيدله 

6o7942 لمبــــيض|لسيد |در |لق|ن عبــــد |منه سليم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6286o6 هيم|لسيد إبــــر|حمد ظريف | زيق|لزق|طبــــ 

429o4o ل|لخل|لسيد |دل عيد |منيه ع| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|9773 ذل|لش|رك |حمد مبــــ|ر سعيد |من تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

3|2664 لحميد|مريم محمد زينهم عبــــد ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

92349o محمد عىل درويش محمد  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

7o8|82 يف مني  محمد عوض عبــــ س|رسر لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

44|349 ى محمود محمد محمود محمد حسي  لشيخ|ره كفر |تـــج

27795 حمد|عمر محمد فرج  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى
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85466o لم|لم محمد س|محمد س دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

64545o م|بــــو هم|لمحمدى محمد |منيه وحيد | |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

863|26 بــــي|حمد عر|مي  |ل|ء عبــــده محمد |ل| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

3||22o لرحمن|رضوى سيد مصطفى عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

277939 هلل|ن عوض |ك سليم|م مل|حل| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

248485 ن|لد شبــــل محمد سعف|ء خ|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|56292 حمد حموده|يمن سيد سيد | تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

237449 حمد| |رق زكري|ن ط|يم| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

675247 ش|لفر|حمد محمد |د |ي| لمنصوره|ره |تـــج

64|337 ى س  حسي 
ى مصطفى لم|حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

5|75|3 ر|ء محسن عىل عم|وف بــــ دمنهور|د|

622|69 لمرىسي|محمود بــــدر بــــدر  ي منش. تـــ.ك
تـــ بــــحريه بــــور سعيد|فنى

64|893 ئل مصطفى عطيه حسن|و دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4988|2 لخي |بــــو|رص عىل |لن|ء عبــــد|ول بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

43394o ل|لمجيد غ|لسميع عبــــد|ن عبــــد|نشين رمض |نوعيتـــ طنط

326589 لعليم محمود|حبــــيبــــتـــ سعيد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

5o428o لفضيل أحمد|حبــــيبــــتـــ محمد أحمد عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

256729 ء عىل مصطفى صهيون|سم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

26o9o5 لعزيز|عيل عبــــد|سم|حمد |ء |شيم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

44|776 ر|ل مرىس شنق|روضه جم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

48o423 ن|محمد سعيد بــــكري سيلم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

333369 حمد مغربــــي محمود مدبــــولي| ى شمس|تـــج ره عي 

6|8643 لخميس|متـــ |سل| حمد رض| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

886473 لس مجدى محروس شح تـــتـــ |كي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|62|5 تـــ|تـــ مدح|لد مدح|منى خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26oo64 ى عبــــد ن|ل محمد عثــــم|لع|نرمي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

448o47 ل|حمد هل|ر محمود فوزى |من سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

79|96| لسيد|لبــــديع |ن عبــــد |حمد رمض| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

5457o هلل محمد|ء سعيد نرص |رس| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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792458 ف و| ح|لفتـــ|ئل فتـــىح عبــــد|رسر زيق|لزق|حقوق 

54228 ن|هر عثــــم|لظ|حمد عبــــد |هر |لظ|عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

263349 يم|لد|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ء محمد عبــــد |رس| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|4345| ر حسن|رس مختـــ|حبــــيبــــتـــ ي ى شمس حقوق عي 

75429o لمجيد|لمجيد محمد عىل عبــــد |ء عبــــد |رس| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

459|79 د مرع|لجو|بــــ مرع عبــــد|يه|يتـــ | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

33426| حمد سيد عىلي عىلي| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

89o529 رى |يز زخ|ل ف|جد جم|م سيوط|بــــ |د|

432899 ندى شفيق أحمد حظ |تـــربــــيتـــ طنط

496|o4 ئى|لطيبــــ|ل محمد |أحمد كم| دين سكندريه|ل|بــــ |د|

26o743 س|لنح|عيل |سم|د |ندى فؤ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|28|86 ى عىل|لرحمن محمد |عبــــد  مي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|5332| حمد|د |بــــثــــينه مجدى فؤ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

829545 بــــر يس|ممدوح ج| رند قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

697759 ه حسن محمود حسن سمي  لمنصوره|حقوق 

54o486 ى حم|لسيد عبــــد |هلل |منتـــ ده بــــعيط|لمعي  |حقوق طنط

8488|5 حمد|هلل عىلي |حمد فتـــح | ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

27o8o7 ح سمرى|لفتـــ|مل عبــــد|ء ك|سم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

285428 فظ حسن|حمد ح|تـــن |ف ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

447|34 يمن أحمد أحمد محمد|زم |ح ج|بــــ سوه|د|

49|243 ضى|ضى موىس م|حبــــيبــــتـــ محمود محمد م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88|437 لد عىل مصطفى  |عىل خ هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

3|9247 ن محمد|محمد عثــــم| هند|ش ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5|36|o ن محمد|م حمدي رمض|سل| ره دمنهور|تـــج

6|2278 وى|لشه|هلل فريد |م عبــــد|لسيد حس| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

64249| م عفيفى عفيفى|محمد عص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43|696 لمعىط رزق عيس|محمود محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

268783 لمقصود أبــــو زينتـــ|لسيد عبــــد|يه | ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4|2587 بــــينى عبــــد |حمد |م |ء هش|شيم |بــــ |لوه|لشر
ى لخرصى

ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

89459 تـــ محمد  زق|لر|حمد عبــــد |ني  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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234o27 حمد|ن حنفى محمود |م شعبــــ|حس  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

3||54o ح|لفتـــ|طف عطيه عبــــد|هلل ع|عبــــد هره|لق|حقوق 

26o5|3 ىط|لع|فوزيه سعودى مسعود عبــــد لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7635o5 لفرتـــ|هيم |بــــر|هبــــه محمد محمد  ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

43738 زينبــــ محمود حسن رجبــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28959 حمد محمود|لدين لبــــيبــــ |م |حس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

626o7 حمد محمد|ده |يوسف حم ي سويف
هندستـــ بــــنى

68o|7 لح عىل|ح ص|د صل|جه ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

6874o6 ر|م مختـــ|لسل|يه محمد عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

534668 ر|ن عم|لحليم سليم|هيم عبــــد|بــــر|يه | عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

85|498 هيم|بــــر|لعزبــــ |ره يشي |س سيوط|صيدلتـــ 

77|375 ن محمد|لد محمد علو|خ| نور زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

525897 ى|حمد حس|مد |حمد محمد ح| ني  سكندريه|ل|حقوق 

3|3782 ى| حمد حمدى فتـــىح حسي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

|75527 مل محمد|ن مصطفى ك|نوره ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

69288o لمني |يدى حلىم موىس موىس |ه لمنصوره|علوم 

244738 ل جنيدى|حمد سمي  كم| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

459565 هيم محمد|بــــر|روق |ن يشي ف|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|485| ى  هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد |حسي  هره|لق|هندستـــ 

68|33 عيل محمد|سم|ء محمد |عل لفيوم|علوم 

5|o353 هلل|هيم خي |بــــر|هيم مني  |بــــر| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

75|o92 رق محمد عمر|رحمه ط لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

859o48 نور وجدي بــــيومي|ح |سم سيوط|ره |تـــج

78o33| حد|لو|در عبــــد|لق|م عبــــد |ن عص|رو زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|64o52 حمد عقل محمد عقل| هره|لق|ره |تـــج

843357 ى حسن عبــــد ي حسي 
جد|لم|منى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

685296 در|لق|لعظيم نظىم عبــــد |لدين عبــــد |د|ن عم|رو لمنصوره|بــــ |د|

78385 |ندن|هيتـــىح  تـــش| جود|ء بــــوبــــ|سم| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

25622 ل فريد محمود|منى جل هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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694849 ي|حمد محمد |بــــ |هيتـــ|م
حمد عفيفى لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

4779|7 ج|لسم|هلل |عمر محمود محمد عبــــد  علوم بــــورسعيد

4o32|o ى عجميه|طمتـــ و|ف ئل بــــكر حسي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

8o5||5 ك|لمل|يوبــــ عبــــد|دل |ع| دين ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

53o452 لسيد عىل قنديل|عصمتـــ محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

626866 ن فع|لش|هيم عيس |حسن إبــــر| مي  زيق|لزق|حقوق 

642933 لسيد جعفر|ىط |لع|ح عبــــد |يه صل| زيق|لزق|علوم 

5||696 لمطلبــــ عنبــــ|عمرو محمد عمرو عبــــد |علوم طنط

35|252 حمد محمود حسن|محمد  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

3879| لسميع|ج  عبــــد|بــــتـــ خف|محمد ثــــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

542o|o رك عىلي|دتـــ حمدي مبــــ|رق حم|ط |حقوق طنط

35433o هيم|بــــر|لسيد |م |زينبــــ حس ى شمس|تـــج ره عي 

9oo6o| لبــــدرى محمد |رضوى ربــــيع  ج|صيدلتـــ سوه

697339 فع|لش|لسعيد بــــدوى |محمد بــــدوى  لمنصوره|هندستـــ 

346567 ى عم د فرج حبــــيبــــ|نيفي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3||48| حمد|لدين تـــفى محمد |هلل نرص |عبــــد سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

47584| هلل فرج جودتـــ|مي صفوتـــ عبــــد |ر إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

|48437 ح|لفتـــ|ن عبــــد |ئى شعبــــ|بــــسنتـــ ه ى شمس|د| بــــ عي 

|5|385 هيم محمد|بــــر|ن رفعتـــ |يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

245683 ي
لمعبــــود أبــــو يوسف|ء يوسف عبــــد|ضى ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

2226o8 لغنى|حد عبــــد|لو|ئى عبــــد|وعد ه ى شمس|د| بــــ عي 

2589o5 در|لق|ح عبــــد|لفتـــ|حمد محمود عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

225|48 ى |س|ن |رو هيم عىل|بــــر|مه حسي  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

7o4678 ى|لسيد محمد ش|ء |عل هي  زيق|لزق|حقوق 

756oo6 م|هيم شلق|بــــر|هيم عدوى |بــــر| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

76674o لحميد جبــــريل|لد عبــــد |محمد خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

4o9268 ن|هلل زيد|هدير سعد طلعتـــ عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

257892 ر|م عم|لسل|بــــر عبــــد|حمد ج|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر
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27794| لعليم سعد|حمد عبــــد|تـــفى  لفيوم|لعلوم |ر |د

523762 هيم|بــــر|لسعيد |هيم محمد |محمد إبــــر سكندريه|ل|هندستـــ 

23o283 م سيد مبــــروك حسن مبــــروك|لسل|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2263oo حمد|سعيد يوسف سعيد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64o587 محمد نبــــيل محمد محمد زيق|لزق|بــــ |د|

326425 حمد|حمد ربــــيع |ندى  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

493964 ى| حمد رض| محمد رزق حسني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

327529 ل يوسف محمد|بــــرين جم|ص ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

62927o حمد بــــىه محمد|محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

487633 حمد|شد سيد |زن محمد رفعتـــ ر|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4422|8 س يوسف|در عبــــ|لق|لسيد عبــــد|رق |ط |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

347788 ر|حمد فهىم حنفى نو|كريم  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6|9|4| لمر|تـــه |لحميد شح|ندى محمود عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

5|o6o4 ل|لرج|لسعيد |نبــــيل محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

698323 تـــه|لنبــــوى شح|ن محمد |طمه رمض|ف لمنصوره|نوعيتـــ 

4o8994 ىطي موىسي|لع|محمود موىسي عبــــد  |ره طنط|تـــج

768332 بــــ|لسيد عيس دي|ل |ن جم|نور لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|ooo6 لرحمن|يوبــــ عبــــد |هد |مروه مجدى مج لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

9o47o8 لسيد |لحميد |ء ممدوح عبــــد|شيم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

875758 لدين محمد محفوظ  |ه |محمد بــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

247o65 ي|هلل |محمد مصطفى فتـــح 
لبــــسيوئى ي صىح بــــنه

|معهد فنى

8o6879 تـــ|حسن فرح| هبــــه رض ج|بــــ سوه|د|

78|7|3 |هلل عط|بــــ |ء محمد ج|زهر زيق|لزق|نوعيتـــ 

48|56o لحليم|هيم صفوتـــ يوسف عبــــد|بــــر|محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

435939 |لعل|بــــو |هلل |ن نرص رجبــــ عبــــد |يم| لشيخ|عه كفر |زر

89o7o8 حمد |بــــر يوسف |يدى ص|ه سيوط|حقوق 

324934 وى|ح شن|لفتـــ|هلل طه عبــــد|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|5772 تـــ نده|لحميد فرح|ن عبــــد|ندى رمض تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|26649 حمد|محمود كرم سيد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف
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535797 لحميد محمود|محمد جمعه عبــــد | دين عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

373264 لد حسن وزيرى|حمد خ| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

4o3865 لدين محمود حسن عوض|م |حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

272895 ى يم صموئيل|فر|صموئيل | يوستـــي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

75|5|2 دي|لص|روق |ف| روق محمد رض|ف ره بــــور سعيد|تـــج

6|6|5| بــــو رجبــــ|محمد محمد فوزي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

3322|2 لسيد|بــــو زيد محمد |محمد ربــــيع  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|45753 ح محمد|حمد حسن صل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9||445 لسيد | |ل زكري|لع|ن عبــــد|مرو ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

772425 لسميع|لحميد رجبــــ عبــــد|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد 
| 

ى
لنشوق

زيق|لزق|حقوق 

6|8o89 ى|لمع|بــــو |يز |سمر ف ىط بــــحي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

42264 بــــو جنديه|حمد |نور محمد |م |حس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

62438 تـــ | هلل|حمد صبــــرى سيف |مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6242o2 يف عبــــد |خ حمد|لمقصود |لد رسر ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

25357o لنبــــى عيد|هر حسبــــ |محبــــوبــــه م تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

83449o حمد|زينبــــ محسن حسن  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2694o2 |لش|حمد عبــــد|ء مصطفى |سم|
ى
ق |بــــ طنط|د|

6|82|o لمتـــول بــــصل|هر رجبــــ |طمه م|ف لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

264999 لسعود|بــــو |هلل نبــــيه |هلل وحيد عبــــد|عبــــد لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

7o4|7 حمد|دق |حمد ص| |نور لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

676545 ي
مد زىك زهرتـــ|لعظيم ح|عبــــد | دئى لمنصوره|ره |تـــج

|462o ي يوسف محمد عىل ع|معتـــز عبــــد 
نوس|لغنى هره|لق|هندستـــ 

292952 ج|لسيد فر|لنبــــى |تـــن عمر عبــــد|ف تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

885858 د |لجو|للطيف عبــــد|ن عىل عبــــد|يم| ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

33|92| لسيد عمري|لسيد |حمد محمد | |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|4o89| ن|هلل رمض|منى منتـــرص حمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

366|92 مريم مجدى فوزى فهيم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

245|6o ه سعد عبــــد| للطيف|بــــ عبــــد|لتـــو|مي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

26|652 ى عمر|حمد رمزى محمد | مي  |حقوق بــــنه
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|54322 حمد صبــــىح نعيم عىل| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

4o6|94 لعزيز|لمجيد عبــــد|دل عبــــد|رحمه ع سكندريه|ل|بــــ |د|

4936|7 بــــ|حمد محمد حمودتـــ خط| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

76397o لدين|لعظيم محمد شمس |حمد عبــــد |ريم  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

456|| حمد|مؤمن محمد شكري  ن|هندستـــ حلو

63o887 در|لق|ذ محمد مصطفى عبــــد |مع ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

699994 بــــ|لمنعم خط|ئى عبــــد |ئى ه|م| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

4o4453 ي حربــــي ح|لرحمن قذ|عبــــد 
ى
حد|لو|فظ عبــــد |ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

859267 ي محسن موىسي حسن|م|
ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

23o838 هلل|حمد عبــــد|جد |حمد م| هره|لق|ج طبــــيع |عل

33o279 لحليم محمود|هيم عبــــد|بــــر|شهد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6o5o3o لففى|لمقصود محمد |حمد عبــــد |نىه  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

543o3 مصطفى سنجر| لوف|بــــو |دل |حمد ع| ره بــــنى سويف|تـــج

7|56o3 هر محمود محمد محمد|رأفتـــ م س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

328337 ى ذىك محمد  لدمهوج |محمد حسي  |ره بــــنه|تـــج

3|2|56 لنوري|يمن محمد محمود |د |زي |ره بــــنه|تـــج

98477 ى|م محمود عبــــد |حس لعظيم حسي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

682539 لدين|ن تـــفى |لسيد رمض|رس |يزه ي|ف لمنصوره|ره |تـــج

353279 مون|حمد م|حمدى محمد  ى شمس| لسن عي 

49o|45 لبــــصي  محمد|ن عبــــد |منى رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|29o9o هلل|مي  فكرى عبــــد |فكرى  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|4948 ى|بــــش| نىح  سمي  ويص| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

63429| لمعىط|تـــى محمدعبــــد|ره محمد نج|س زيق |لزق|تـــمريض 

282345 ر|حمد جس|حمد |لسيد |حمد | |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

27233o لعزبــــ|عمر مدحتـــ محمد عىل  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|7736 ي صبــــىحي عبــــد |أم
ضي|لنبــــ|م |لسل|ئى بــــ دمنهور|د|

255599 د|لضي|حمد مصطفى |يوسف  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

22|928 للطيف محمد|لح عبــــد |ن عزتـــ ص|نوره ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

45|567 محمد أحمد سعد خليل بــــحبــــح سكندريه|ل|هندستـــ 

9|7228 ن |ن حفىطى شفيق سلم|حن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 
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2333o6 وق عبــــد لمعىط|لمعىط حسن عبــــد|رسر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

7|7352 ى|لسيد |مصطفى  لسعيد عبــــده بــــحي  |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

|7497o لعزيز بــــكرى|د عبــــد |هبــــه عم دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

877|65 ف زين محمود  |منيه | رسر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

89o775 ي|ر
مصطفى محمد سيد | ئى سيوط|تـــمريض 

|5633| ى عيد سيد عيد حسي  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

|69874 لمجيد حسن نرص|حمد محمد عبــــد | ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

24235| قظ|لح|لح فتـــىح عبــــد |جر ص|ه ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

32|7|7 لسيد|مصطفى محمد محمود  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|9244 لمعىط|محمد طه محمد زىكي عبــــد  ى شمس حقوق عي 

272482 ن|للطيف عتـــم|للطيف بــــدوى عبــــد|عبــــد ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

|53789 بــــ|لوه|للطيف عبــــد |حمد عبــــد |مروه   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

857478 هلل|ء محمد عبــــد|محمد عل ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

766435 لم|ن س|ن حميد|عمر محمد سليم عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

||4838 بــــ|لوه|لدين عبــــد |لدين سعد|ء |هد عل|ن سيه|نوعيتـــ عبــــ

233776 لسيد عطيتـــ محمد|مصطفى غريبــــ  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

49o|8 فهىم محمد فهيم محمود هره|لق|هندستـــ 

|49|o| زق محمد|لر|مروه مجدى عبــــد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

5o2793 حمد|ء محمود فرغىلي |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

684o73 حمد عيس|حمد |يمن |محمد  لمنصوره|بــــ |د|

|25|82 ى حسن|لرحمن صل|عبــــد  ح حسي  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

83829 هند محمد سيد تـــوفيق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

49o42| حمد منصور|جر سعيد |ه لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

84|o26 لسيد|ري |لبــــ|ل عبــــد|ح كم|نج لمنصوره|حقوق 

46o|2 ن خميس ربــــيع منصور|نوره ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|8o|8 لخول|لسيد |يمن سعد |عمرو  هره|لق|حقوق 

83|73 لد محمد ربــــيع عىل|خ ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ
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|67o5o شور محمد سعد|شور ع|رق ع|ط سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

283886 لسيد عىل|شور |لد ع|محمد خ ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

6o747| وى|لشن|لحميد |رس شكرى عبــــد |ي لمنصوره|بــــ |د|

345|92 بــــومعن|لسيد محمد |م |ندى عص ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

537492 ي سل|ح عبــــد |طف صل|محمد ع
متـــ|لغنى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

848474 ه | ى|مي  حمد حسن حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

8646|9 لرحيم|لدين محمد عبــــد|د|ء عم|حسن زيق|لزق|حقوق 

3562oo هيم|بــــر|بــــر عيس |طف ج|محمد ع | معهد فنى تـــمريض بــــنه

847488 لبــــ محمد|لط|تـــم محمد عبــــد|ح ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

7727oo ف |بــــر|هلل محمد |محمد عبــــد  لدين|هيم رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

258496 ن|حمد مسعد رمض|محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

6o4|oo ى|لجد|ن |لسعيد شعبــــ|مه |س|كريم  |ره طنط|تـــج

43|464 ئيل|ئى صليبــــ عيد ميخ|جرجس روم |بــــ طنط|د|

48275 تـــه مصطفى|يه محمد شح| لفيوم|عه |زر

854|89 د محمد عىلي نجيبــــ|زي ي|علوم 
|لمنى

|77448 حمد محمد|هيم |بــــر|ء |رضوى عل ى شمس حقوق عي 

88764| هيم  |بــــر|لدين محمد |محمود نور  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

774o94 حمد سيد عىل|بــــر |ء ص|حسن ى شمس صيدله عي 

|255o6 مل مرىس|مل حمدى ك|ك ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4266oo ي
حمد مصطفى|د محمد |نه| دئى سكندريه|ل|ره |تـــج

693755 د عجينه|للطيف ج|حمد عبــــد |مد |ئى ح|م| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

29|82 عيل|سم|مه |مه محمود سل|سل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88423 حمد|لحميد |محمود فوزى عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

785283 لرحمن حسن محمد|م عبــــد |ريه زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

759247 ن|لسم|لمجد |بــــو |محمد غريبــــ  زيق|لزق|حقوق 

6479o8 طف فتـــىح غريبــــ|محمد ع زيق|لزق|هندستـــ 

252|57 لشوى|لحميد |ره نبــــيل عبــــد|س ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

367564 ى|لنرص ي|زهور سيف  زم حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

75545o لق|لخ|حمد عبــــد|رحمه عيد سيد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

699345 هيم|بــــر|لحق |د |هيم ج|بــــر|ل |ء جم|رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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72488 حد|لو|محمد عبــــد| عىل رض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

638398 لرحمن|بــــدين عبــــد |لرحمن ع|حمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27o8|8 ه يحن  عبــــد| د|لحميد مر|مي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

235o96 ن زىك|مصطفى سيد رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

35686| ح محمد عىلي|لفتـــ|ء عىلي عبــــد|سم| |تـــمريض بــــنه

777385 ء محمود عطيه محمود|وف زيق|لزق|نوعيتـــ 

85o|8 ه ط| هلل|رق يوسف عبــــد |مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

262744 لحميد خليل|لعزيز عبــــد |عبــــد| محمد رض لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

4953oo ى عبــــد|لستـــ|متـــ عبــــد|أس هلل|ر حسي   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

257|58 ى محمود |ي ه|لمليىح  |سمي  بــــو خرصى ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

768548 هيم محمد|بــــر|ده |محمد حم عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

5|o42 م عىل|م س|محمد عص ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

287326 لح|هيم خليل ص|بــــر|ر |من ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

694798 ض محمود يوسف|طف ري|يمنى ع لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

44|438 لسمرور|م عىل رجبــــ بــــيوم |سل| لشيخ|عه كفر |زر

||8955 دي|له|زم نبــــيل محمود عبــــد |دهم ح| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|5|443 عيل|سم|لدين بــــدر |د نور|جه ى شمس|د| بــــ عي 

237|98 لحميد|حمد عبــــد|م صديق |ريه عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

232332 لسبــــىك|كريم مصطفى محمد مصطفى  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

|857| حمد محمد|زم |فريده ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

858o27 ي محمد محمد عبــــد
دي|له|مصطفى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

36354| حمد حسن|طمتـــ محمود |ف ن|بــــ حلو|د|

8|o264 سحق|ئيل نبــــيل لبــــيبــــ |ميخ ره بــــنى سويف|تـــج

|23957 ى |هلل محمود |منتـــ  ق|مي  وى|لشر هره|لق|بــــ |د|

87947| مد |لكريم ح|م عبــــد|محمد س زيق|لزق|حقوق 

25o2o2 لحميد عىل|حمد عبــــد|ده |غ لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

242798 دى|له|محمد نبــــيل عبــــده عبــــد هره|لق|حقوق 

|74|55 لرحيم|محمود وجيه عبــــده عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|32324 ن|لجليل سليم|عبــــد | يه رض| هره|لق|علوم 
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|69375 عيل|سم|مد |حمد ح|عمر  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

8o|324 ي عبــــد
لعليم محمد|ضىحي رضى ي|بــــ |د|

|لمنى

5289|9 س|لعس|د |لجو|ح عبــــد |يوسف صل لشيخ|هندستـــ كفر 

24|84o لعزيز ذىك|طمه يوسف عبــــد|ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|27|2| بــــرى|لج|ندى محمود بــــيوم  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

42|335 م|يع محمد محمد يوسف ضي|آيه ط لشيخ|بــــ كفر |د|

27937 منتـــ غنيم محمد غنيم ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

633886 لروبــــى|لدين عىل حسن |م |عىل حس زيق|لزق|بــــ |د|

|7|994 لرحمن عزبــــ محمود|عمر عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

27|6|9 لشوج |وى |لص|د فتـــىح بــــسيوئى |جه تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

85629o وي|تـــ فهىمي بــــبــــ|ردين نش|ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

83o|35 هر محمود|لظ|هدير محمود عبــــد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

263867 لح|يه محمود عىل ص| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

9o87o7 لسيد |فتـــ عىل |حمدر|محمد  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|22o29 ع|لسبــــ|لدين لبــــيبــــ |ء |ئى بــــه|دين ه|ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2666o8 لسيد خليفه|منى رجبــــ  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

679358 هيم|بــــر|حمد |حمد |محمد سمي   زيق|لزق|هندستـــ 

2|74o9 لحميد|جد محمد عبــــد|مهره م هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

23o72| ن|حمد محمد زيد|رس |يوسف ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|253|| هيم|بــــر|لحليم |حمد عبــــد |ء |رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|3295| لسيد|ملكه محمود بــــدير  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

785|93 ر|لعط|ل محمد |لع|حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

||9859 ئيل|مل ميخ|ئى ك|بــــيشوى ه ى شمس هندستـــ عي 

4o8934 لسيد حسن|ن |ن محمد رمض|رمض |بــــ طنط|د|

63o96 لحفيظ محمد|عمرو جمعتـــ عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

5|o842 ق|عيل |عيل محمد أسم|أسم وي|لشر بــــ دمنهور|د|

839743 ن|حمد حس|ن منصور |حس دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

694o25 لشوربــــىح |لحكيم |محمد محمد عبــــد  لمنصوره|علوم 

|7593o ل|شد بــــس|وحيد ن| ري|م ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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|5846| حمد| |لد زكري|هدير خ |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

832529 لخليل محمد محمود|هيم |بــــر|حسن  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8o77|6 للطيف|ن يوسف عبــــد|ء شعبــــ|ل| ره بــــنى سويف|تـــج

43849o م|ل محمد سل|وليد محمد كم م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

9o9465 ى شد |ل منصور ن|جم| كرمي  ج|بــــ سوه|د|

536646 حمد|حمد طلعتـــ محمد عىل | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43|4|6 لجوهرى|لسيد |مل |لسعيد ك|حمد | لتـــعدين بــــمطروح|لبــــتـــرول و|علوم 

|5o4|7 حمد|عيل حسن |سم|ن |مرو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

76ooo9 لخول|ن |جر محمد نبــــوى حس|ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

767855 لعزيز|جر عيد حسن عبــــد|ه ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

2323| ى|ن هش|مرو م محمد حسي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

835647 لمولي|لصغي  عبــــد|حمد محمود | دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

||9726 ى|هلل فتـــىحي محمود |منتـــ  مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

838933 ي عبــــد|رس|
لمنعم سيد|ء مصطفى قرص|ل|فنون جميله فنون 

2|9899 ى|يه محمد ص|هد لح حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

|59687 لمحسن حسن|لحميد عبــــد |تـــفى عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|4|o|6 ى عبــــ|طمه س|ف س|لم حسي  ن|حقوق حلو

|77o79 لدين|ح |بــــ محمد صل|يه|ء |ل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

29o877 حمد شلبــــي حسن محمود| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

3oooo2 حمد سيد مصطفى محمد حسن| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

69o33 مح جمعه ربــــيع|روضه س لفيوم|نوعيتـــ 

275o52 لمحسن|دى محمد خلف عبــــد |ف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

45294| ف أس مه كمون|لمنعم سل|مه عبــــد|أرسر لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

777593 لم|لرحمن محمد محمد محمد س|منيه عبــــد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

344654 تـــ خ| ن|للبــــ|بــــر |لد محمد ص|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o72|4 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |محمد أنيس  |ره طنط|تـــج

267289 ه | تـــ|لشح|لسيد |مه |س|مي  |نوعيتـــ بــــنه

2o357 لكريم|هلل عبــــد |يوسف سعيد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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48|5|5 م|لد زغلول عىل هم|عمر خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22|767 وق خ لعزيز زىك|لد عبــــد|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

37298 لمنعم|لسيد عبــــد |لدين |هدير سعد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2836oo ل|ل زىكي جل|بــــ يحن  كم|رح  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

752|3| لجمل|تـــه محمد |هلل مصطفى محمد شح|منه  ى شمس علوم عي 

|7o744 ىط|لع|دتـــ عبــــد |هيم حم|بــــر|لق |لخ|عبــــد  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

64|5o6 لسيد محمد|محمد حسن  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

323496 بــــ|لوه|ن حسن عىلي محمد عبــــد|نور ى شمس حقوق عي 

66624 لغنى محمد|حمد عبــــد |ح |خلود صل لفيوم|طبــــ 

4758o3 ئل محمد محمد شلبــــى|عمر محمد و سكندريه|ل|ره |تـــج

|76574 ي
لح|لح محمود ص|ص| دئى هره|لق|حقوق 

43||32 ل|لحبــــ|م محمد بــــسيوئى |سل|ندى  |بــــ طنط|د|

||9254 ك|م مس|د ظريف س|عم| ري|م ى شمس|تـــج ره عي 

8o947o ى عبــــد|ل نج|جم لعليم|تـــي حسي  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|7|66 ى|د م|جورج ميل هر كيى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|8346 حمد|هيم عىلي |بــــر|محمد  ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

493627 وى|لقمح|د طلعتـــ عيد |زي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

636534 مه مرىسي محمد|س|محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

6o964| لذىك عمر|مر مصطفى |سميه تـــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2599|4 |ك حن|رى منصور مل|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

258493 ر حسن خضي |لستـــ|عمرو عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

894459 هلل عوض حسن  |ن عبــــد|يم| سيوط|بــــ |د|

54o29o م ممدوح عمر محمود حسن|وئ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o9858 لشيشينى|م محمد فتـــىح بــــسيوئى  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|45579 لحليم|ن عبــــد |تـــيم كرم سليم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

33|656 مد محمد جمعه|محمود مجدى ح |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

449296 حد|لو|مه محمد عبــــد |س|حسن  |حقوق طنط

326922 لعزيز عىل|م محمد عبــــد|هي ى شمس|د| بــــ عي 

5||33o ي |لص|عىلي رجبــــ عىلي 
ى
ر|لنج|ق ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

3724oo لحميد|در عبــــد|لق|حمد عبــــد|ء |عل ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى
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426282 ن|لمنعم مرج|رق عبــــد |ر ط|من سكندريه|ل|حقوق 

69o393 حمد|حد |لو|ل عبــــد |ء جم|لشيم| ط|بــــ دمي|د|

25|45 ي
طف عطيتـــ موىس|ع| فبــــروئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

484898 لرحمن|ل عبــــد |لع|لىح محمد عبــــد|مح عبــــد|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

259356 هيم|بــــر|لرحمن محمد |يه محمد عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

75|5|6 دهم يوسف صبــــرى يوسف محمد| حقوق بــــورسعيد

682494 مه محمد|ن سل|يه شعبــــ| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

877o6| هلل  |يوسف فكرى عبــــد| رين|م هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

||59o5 نيس|ستـــ|يق |رتـــ فوزى ف|س |ره بــــنه|تـــج

||599| روق يوسف|سم ف|نوبــــ بــــ|بــــ| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

427o28 ثــــروتـــ لبــــيبــــ يوسف محمد| عل تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

488428 لرحيم محمد|لرحيم محمد عبــــد |عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22276o ف سيد عبــــد|لرحمن |عبــــد در|لق|رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9|8o73 حمد  |در |لق|ء فوزى عبــــد|شيم سيوط|بــــ |د|

833669 ي محمد محمود|يم|
ن مصطفى |نوعيتـــ فنيه قن

7o25o2 ن|لسيد محمد سليم|لدين |ل |لسعيد جم|سلىم 
 وتـــيد

|لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

4|5o72 لصعيدي|د عىل |عىلي رش| رن لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

64323 ضىح سيد سعيد فرج لفيوم|تـــربــــيتـــ 

3|6795 حمد|مر |بــــو ع|حمد |سلىم  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6|o86o مل|بــــوك|هيم |بــــر|ن محمد |يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

229736 ىط|لع|هيم غريبــــ عبــــد|بــــر|حمد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

637923 وى|لغنى مك|لرحمن عبــــد|ء محمد عبــــد|رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69475| وق  ف |رسر لمول|هيم عبــــد |بــــر|رسر ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

35o|94 مه فرج محمود|له سل|ه عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|75425 هيم|بــــر|لسيد |لرحمن |محمد سعد عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|6|o8| حمد|لحميد يونس |م عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7o4|44 دى|لن|محمد عطيه عطيه | ند زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

4oo582 ى محمود يوسف حمودتـــ|ي سمي  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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4|72o5 ألودن|لسيد |لرحمن عمر محمد |عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

35364 فظ|س ح|ممدوح عبــــ| هويد هرتـــ |لق|تـــمريض 

7|6252 لمرىس|مصطفى ممدوح رزق  لمنصوره|علوم 

452853 در بــــدوي|لق|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

268683 لم|ل س|م محمد جم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4|5o52 نوبــــي|ل |لع|م عبــــد|ن عص|يم| لشر لشيخ|ره كفر |تـــج

89226| ح حسن محمد |محمد صل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

67o7o ى| |دين  حسي 
يمن مصطفى لفيوم|لعلوم |ر |د

28o67 شور|لد محمد ع|ء خ|عىلي ن|ضتـــ حلو|علوم ري

44|599 زينبــــ عىل محمد بــــسيوئى لشيخ|بــــ كفر |د|

5o72| بــــ|لتـــو|لعزيز عبــــد|متـــ عبــــد|س|م |هش ره بــــنى سويف|تـــج

|528|2 ن لسيد|محمد سعيد عطيه | مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

537343 ل محمد شقرف|زم هل|م ح|ريه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22396| لحق|در عبــــد|لق|د محمد عبــــد|سع ن|بــــ حلو|د|

552o| متـــ|ع سل|حمد رف|محمود  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

48872| لرحمن محمد حسن مدبــــول عىل|عبــــد  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

922785 محمد ممدوح محمد محمود  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

|3o873 لرحمن|لحليم عبــــد |م عبــــد |حمد عص| ى شمس|د| بــــ عي 

87773 يوبــــ|حمد محمد |لرحمن |عبــــد  لفيوم|طبــــ 

49388o ىس|لشبــــ|لسيد |لسيد |حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|45328 حمد|محمد يوسف سيد  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

356294 ى عبــــد|محمد | مصطفى رض لعزيز|مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

498o|o لربــــ|د |لعزيز ج|ء عيد عبــــد |دع بــــ دمنهور|د|

773|7o م محمد بــــكرى متـــبــــول بــــكرى|سل| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

6347o6 لمنعم|ئى حسن عبــــد|حمد ه| ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

68635 لعزيز جمعه حسن|بــــ عبــــد |لتـــو|عبــــد  لفيوم|ر |ثــــ|

635|84 للطيف|عيل عبــــد|سم|حمد |م |دين حس|ن زيق|لزق|بــــ |د|

8488|| ى |هش هيم|بــــر|حمد |م حسني  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

7o77|9 نور محمد محمود رسور|لد |خ ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 
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8569|5 لمجد محمود|بــــو|بــــر |محمد ص ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

4254|4 ره|هلل عم|بــــ |غدير محمد محمد ج سكندريه|ل|علوم 

496763 عيل|سم|لمنعم عىل |ء عبــــد|تـــغريد عل ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

86455o رك محمد|رص مبــــ|لن|حمد عبــــد| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

886952 لفضيل |عبــــد| ر عىل عط|من سيوط|حقوق 

876|85 يف  ف سيد محمد |رسر رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

279355 سود|ل|لعظيم |تـــ معتـــمد عبــــد|ي| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|4o7| د|لجو|لىم ممدوح صبــــىح عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

69394 بــــي|ر عر|لغف|حمد عبــــد |سميه  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

439388 وى|لصنف|بــــ محمد |لوه|منيه محمد عبــــد | ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

899373 للطيف محمد محمد |يه عبــــد| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

433333 لرحيم|لرحيم رجبــــ عبــــد|عمر عبــــد |بــــ طنط|د|

885287 ى هلل  |سعد | يمن رض| |روجي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o822 حمد|حمدي مجدي حمدي  سيوط|ره |تـــج

48|99| ى رمض ن|محمد أيمن أمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8oo||8 ى محمد|فرح  حمد حسي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

7o39|7 ف سعد ح|جر |ه هيم|بــــر|فظ |رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

643|65 لحميد سليم محمد|لرحيم عبــــد |ن عبــــد |يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77243| م|لسيد عز|بــــ محمد محمد |يه|محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

|32242 لعليم محمود|مريم محمود عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

863|4| بــــ|حمد ىطي|مرزوق | عل دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

24o|27 ى عىل محمد|دق |لص|هلل محمد |عبــــد حمد خي   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

|23274 لموجود|زن محمد فرغىل عبــــد |م ى شمس|تـــج ره عي 

64o874 د|لحد|لرحمن حسن |حمد عبــــد |بــــ |شه لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

768998 ى  ى|بــــر|ندره حسي  هيم حسي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

265ooo  فريد عزبــــ
ى
عىل شوق | معهد فنى تـــمريض بــــنه

32||96 محمود عزتـــ محمد حموده حسن ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|5|392 عيل حسن|سم|طف |ر ع|مي ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6336|o بــــ عجىم|لوه|لم عبــــد |يدى س|ه زيق|لزق|صيدله 

77o749 حمد عوكل|لسيد محمد |ر |يثــــ| زيق|لزق|ره |تـــج
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3o979 ى سيد محمد رحمه حسي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

7|33o9 لنور|بــــو |لحديدى |ل |عزه جم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

86273 ي عىلي|عبــــد
لرحمن سعد عشر ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

|7628| يوسف فتـــىح محمد حنفى سيد لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

5||667 د عبــــيد|لجو|لعزيز عبــــد|عبــــده أحمد عبــــد |صيدله طنط

349|32 د|رص صبــــىحي عو|طمتـــ ن|ف ى شمس|د| بــــ عي 

35|776 تـــ نور | ر|لنج|لدين سعيد محمد |مي  عه مشتـــهر|زر

4|7488 وى|لشه|للطيف |فتـــىح مرزوق عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|28|4o س|مريم لمع بــــدر رزق غط ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

7554o6 وري|لمغ|رس محمد |جر ي|ه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

9o7277 حمد |حمد محمود |بــــ |شه ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

34|o4 دى|له|لعزيز عبــــد |تـــم عبــــد |شهد ح |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

896433 حمد |ء غريبــــ محمد |صف ج|ره سوه|تـــج

6o9o49 وى|لشن|لسيد |يز |محمد ف |ره طنط|تـــج

246236 لسيد عوض|ن |ء عثــــم|محمد عل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

44723o ف محمد عبــــد |د |زي لسيد|لحميد |رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

42363 د محمد محمود|م حم|ريه هره|لق|بــــ |د|

47847| لنبــــى|ح عبــــد|لفتـــ|ل أحمد عبــــد|بــــسمتـــ جم سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

8|399| ي عبــــد
ي ربــــيعي مصطفى

زق|لر|مصطفى ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

8o5492 بــــر|لج|مه محمد عبــــد|س|ره |س هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

448484 حمد محمد محمد درويش|محمد  ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

|2|87| حمد|حمد محمد |بــــتـــول  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|42|3| ى عط ى| يوسف حسي  حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|2864  محمود |لبــــ|ن محمد عبــــد|سليم
ى
|ق

ى
لدسوق ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

225558 |غ|هدير محمد محمد فهىم محمد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

76|3oo سم محمد|شور ق|طمه ع|ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8oo|69 حمد محمود|بــــسمله محمد سيد  قرص|ل|فنون جميله فنون 

835o3 لعظيم|حمد ربــــيع فتـــىح عبــــد | لفيوم|ر |ثــــ|

|39734 بــــسمله حسن عىل حسن مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع
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4o9876 عيل عطيه شويح|سم|محمد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

479o96 محمد حسن مرصى عىل حسن لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

828475 لسيد|حمد |ر سيد |من ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|63|32 لحميد مصطفى|هدى محمد عبــــد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

7|3232 هيم|بــــر|ر |ر مختـــ|مختـــ| رن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

222847  حسن عبــــد
ى
لرحمن|تـــوفيق دسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o6484 هيم مصطفى|بــــر|حمد |مريم نرص حسن  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6oo8|8 لعزبــــ|هيم |بــــر|ره سعيد فتـــىح |س ي صىح طنط
|معهد فنى

85|272 ي|ر
حمد محمود عىلي| |ئى سيوط|تـــمريض 

334922 هلل محمود محمد محمود|منتـــ  |بــــ بــــنه|د|

32||45 لق سيد حسن|لخ|لد عبــــد|د خ|زي ى شمس هندستـــ عي 

85495 لمجيد|ن مصطفى عبــــد |يه شعبــــ| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

|6332| هيم|بــــر|ء محمد سيد |ل| ى شمس هندستـــ عي 

357o83 لسيد|وى |وى جودتـــ هند|م هند|سل| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

47276 فظ|مريم سعيد رجبــــ ح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2|8o88 ل|لع|محمد سيد محمد عبــــد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

4465o7 ج|هيم فر|بــــر|رق |محمد ط سكندريه|ل|بــــ |د|

428|82 ى خليل |وس بــــو كريمه|م رأفتـــ حسي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o84|8 ن فرج محمود|محمود عثــــم ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|2o5|5 سيد| م زكري|كر|بــــسنتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o5972 ي ح مل مرقص|رس ك|منىح  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

783825 لصعيدى|لم محمد |لم سعد س|عمر س زيق|لزق|حقوق 

|7o923 لخولي|لمعىطي |هر عبــــد |محمد م سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

257|73 ن|لعزيز وهد|لرحمن عبــــد|ريم عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

2766|6  عبــــد
ى
عفيفى| لعل|بــــو |دق |لص|رفيده شوق  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|

كتـــوبــــر

85834| ي عبــــد|عىلي عبــــد
ي|لحميد عبــــد|لغنى

لغنى س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

9|9o96 محمد حسن عطيه عىلي  سيوط|علوم 

3295o6 ى جم|ي ل عىل حسبــــ تـــبــــع|سمي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

3|8359 حمد|بــــ |لوه|حمد عبــــد|سعيد  ى شمس|د| بــــ عي 
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24|||9 هلل|هيم عوض |بــــر|هلل |دى عوض |ف ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

28o28 ى|رح بــــ جبــــريل يوسف حسي  سيوط|عه |زر

6383|8 حمد عىل عفيفى|حمد محمد |محمود  زيق|لزق|ره |تـــج

|55334 ده رزق محمد زرق محمد|مي ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

8977o| ى  لسيد محمد |سيد حسي  ج|حقوق سوه

|382|9 ف | حمد محمد نرص|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

427823 يد حبــــيبــــ|بــــو|طف  |لوحود ع|منى عبــــد  ى لي  |طبــــ طنط

9o674| ى بــــدوى محمد ك|ي مل يوسف|سمي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

753|68 در|لق|حمد جوده عبــــد|محمد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

269552 هلل غنيم|لد عبــــد|هدير خ ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4848o8 هلل|د|حمد عىل محمد ج|محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

53o389 تـــ|هيم رزق بــــرك|بــــر|عزيزه  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

64o839 حمد معوض|در محمد |لق|حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o288o هيم جمعه|بــــر|ح محمد |لفتـــ|عمر عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

32o465 يوبــــ|لمهدى |يوسف محمد عبــــد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

829492 در محمد|لق|تـــه عبــــد|محمد شح دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

628867 ى مسلم عبــــد|ص لرحمن محجوبــــ|دق حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

43639| ن حسن بــــشر|عمر محمد حس لشيخ|ره كفر |تـــج

3|5676 لعربــــى محمد|لسيد |سلىم محمد  ى شمس حقوق عي 

92455 ى محمد ج| لمول|د |نس حسي  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

632|8 هيم خليل محمد|بــــر|م |حس ره بــــنى سويف|تـــج

|3568|  حسن متـــولي حسن
ى نرمي  ى شمس علوم عي 

895477 هلل  |جرجس شنوده فخرى نرص  ج|هندستـــ سوه

425554 لمجيد|لعليم عبــــد |رضوى حمدى عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

327756 لبــــديع عيد|مصطفى عبــــد| رضوى رض ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

43o|5| |لعل|بــــو |در |لق|ء محمد حلىم عبــــد |عىلي |حقوق طنط

8985|3 ئيل |فىل كرم صبــــىح روف|بــــ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4|oo87 م فتـــىح شمردل|فتـــىح عص |بــــ طنط|د|

7o9577 حد مونس|لو|لسيد عبــــد |س محمد |ين| سكندريه|ل|صيدله 
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||929o وليد عزتـــ لبــــيبــــ| ندر|س هره|لق|عه |زر

26|737 لمقصود|حمد عبــــد|محمد حسن  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

5273|o لرحمن|ندى متـــول محمد عبــــد سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

62o345 ين ن لسيد محمد حموده|رص |رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4o5|43 ن|فظ رضو|د ح|مه حم|س|عمر  سكندريه|ل|ره |تـــج

32o|4o مد محمد|هلل سعيد ح|منتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|4863 حمد|حمد يوسف |لسيد |حمد |يوسف  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|533o9 مه عىل|نىح  لطفى سل| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9|4939  فهيم  
ى
لس وجيه شوق كي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

48766o محمد سعيد محمود محمد حسن سكندريه|ل|حقوق 

878|7o ئيل ثــــروتـــ بــــرتـــى نظي   |مهر سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

428||| ف |م  ى|حمد محمد |رسر وى|لجي  |تـــربــــيتـــ طنط

547o3 بــــر مصطفى|جر حسنى ج|ه صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

68oo7 لعزيز خميس|ء عبــــد |منيه بــــه| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89|28| تـــى موىس |ء محمد زن|ول سيوط|بــــ |د|

359978 تـــ محمد عبــــد| بــــر|هلل ص|مي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

87oo| لعظيم|ن عبــــد |لد شعبــــ|رق خ|ط دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|4|282 ى سمي  فوزى فخري كرستـــي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

323626 ن|حمد رمض|كرم محمود |ن |نور ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

258522 لسيد محمود عىل سعيد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6|6o75 دى تـــعيلبــــ|لبــــغد|بــــع |لتـــ|ر |عم ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

28o8|4 تـــم محمد عىل|مصطفى ح |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

76889o حمد محمد يونس|ن |يم| ط|ر دمي|ثــــ|

876|4o ف كم|لرحمن |عبــــد ل محمود  |رسر سيوط|ضتـــ |علوم ري

23|873 هيم عىل محمد|بــــر|رص |لرحمن ن|عبــــد هره|لق|حقوق 

4o459 لح طلبــــه|نور محمود ص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78|933 ه متـــول  هيم محمد|بــــر|ني  زيق|لزق|عه |زر

|68358 مجدي نرصي يوسف| مونيك تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5||5| حمد|ن مصطفى فتـــىح |مرو ي سويف
هندستـــ بــــنى
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8o4287 حمد|لحكيم |ل عبــــد|ء جم|رس| سيوط|حقوق 

4|8369 طمه رجبــــ سعد محمد عوض|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

9|546 حمد|هيم |بــــر|ن محمد |ريم|ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|27o55 محمد زىك محمد مصطفى ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

7|6646 هيم عىل سعدتـــ|بــــر|ح |هيم صل|بــــر|ح |صل لمنصوره|هندستـــ 

85565o مل|ن رجبــــ محمد ك|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

525|37 لبــــديع أحمد نرص|ء نرص عبــــد|آل سكندريه|ل|هندستـــ 

3|2665 ر محمد|رس مختـــ|يدي ي|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

459839 لدبــــور|حمد محمود محمد محمود يوسف | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

4|32oo ل|هيم غ|بــــر|ح |جر نج|ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|9466 محمد فتـــىح جميع| عل ى شمس|تـــج ره عي 

||9492 لدين|لعزيز محمد شمس |حمد عبــــد |ن |بــــره ى شمس|تـــج ره عي 

343827 ل|لعس|حمد محمد |لرحمن محمد |عبــــد وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

354838 س|م سعيد زىك محمد عبــــ|س| رول ى شمس علوم عي 

237352 لمطلبــــ|لد محمد محمد عبــــد |ندى خ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

265953 د|لجو|ن عبــــد|هيم محمد سمي  سليم|بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

282799 حمد|شم |حمد محمد ه|ء |رس| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

344o74 ن|ن عثــــم|لسيد سليم|يوسف عزتـــ  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

24oo24 ه|لل|حمد محمد عبــــد|محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

235479 هيم مصطفى|بــــر|محمد مسعد  هره|لق|هندستـــ 

249o92 لميىه|رق يحن  |ء ط|رس| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

78|3|9 |لسيد |لعزيز محمد|بــــو فندود عبــــد |ن |دي|
لحوتـــ

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

86629 لسيد روبــــى|حمد |رحمه  سيوط|عه |زر

523754 حمد مخلوف|حمد |ح |لفتـــ|كريم عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6383|7 حمد محمد|هيم |بــــر|حمد |محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

349624 لسيد|م |ندى محمد س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

278984 فع|لن|هيم |بــــر|ن محمد |هلل رمض|منه  شمون|نوعيتـــ فنيه 

9oo2|2 هيم |بــــر|زق |لر|ء عبــــد|محمد عل ج|طبــــ بــــيطرى سوه

64666 سمر سعيد يوسف محمود ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

69o8o5 لسبــــروتـــ|هلل عىل |هلل محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|علوم 
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|5567 ء محمد حسن محمد|رس| هره|لق|هندستـــ 

347|96 حمد|لعظيم |لحليم عبــــد|لد عبــــد|ن خ|يم| |حقوق بــــنه

374o8 لحميد|كريم محمد محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o75o6 ن |حمد عثــــم|محمد صبــــرى  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

7923|7 لسيد هلول|لنور |بــــو |ء منصور |ول لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

628|75 حمد عطيه حسن عطيه| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

684|33 ى|مجدى | مه لسعيد عوض حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

775|88 طر|لبــــربــــرى خ|م محمدلبــــيبــــ |حس زيق|لزق|بــــ |د|

6|23o2 ف قدرى مرىس محمد | لسيد|رسر زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

7|54| رق محمود محمد|يوسف ط بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9o4956 زم محمد |رئيسه محمد ح ج|ره سوه|تـــج

57996 د|ر عي|م مختـــ|ر عص|مختـــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

26|38| م|م|م |لسل|لد عبــــد|ن خ|رو ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

37|592 حمد|مصطفى سيد حسن  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6|48|4 لح عطيتـــ|غبــــ ص|لح ر|ص |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

43|34| لمهدي|ن مسعد عوض محمد |يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8o|65| يه جمعه محمود جمعه| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

|4386 بــــ محمود محمد|لوه|عمرو عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

5|o269 لسيدبــــهنس|عيل |سم|لد |حمد خ| سكندريه|ل|طبــــ 

69556| لشورى|ح محمد |لفتـــ|يمنى محمود عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

924|22 لمحسن محمد |ج عبــــد|لحج|بــــو|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7|6o9 ل|لع|د محمد عبــــد |لجو|حمدي عبــــد  لفيوم|حقوق 

322773 حمد|هلل محمد محمد عبــــده |منتـــ  هره|لق|م |عل|

447234 هيم عىل|بــــر|لرحمن محمد عنتـــر |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

834346 ي عيد|لوه|عبــــد
ى
بــــ مجدي دسوق |هندستـــ قن

85423o ن رس عزيز|هر ف|م| مي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

83o8| لعظيم|بــــر عبــــد |رص ج|لن|لد عبــــد |خ صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

624o|4 بــــينى شبــــ|ء عىل |عل| ند نه|لشر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

627363 ى عىل |حمد | ى مهدى|مي  مي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

832648 لرحمن|لموجود محمد عبــــد|ه عبــــد|نج دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن
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646289 لفيوم|لسيد |لسيد |ء |رس| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

755559 هيم|بــــر|لسيد |لسيد محمد | عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

45556 عيل بــــكرى|سم|لد |عمر خ ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

8|8643 سلوي ربــــيع حسن محمد ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

4|6959 ي|ر
لخبــــى|م |لسل|رق عبــــد |ط| ئى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

|66543 ن|حمد عىل رشو|طف |ره ع|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

632693 ه | هيم|بــــر|بــــ عىل |يه|مي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

2o794 ل|لع|حد محمد عبــــد |لو|فتـــىح محمد عبــــد  ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

8537o4 ي|جر سيد ه|ه
شم مهنى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

7o249 ى|لع|شم عبــــد |ء ه|شيم ر|ىط مي  لفيوم|بــــ |د|

679667 ل|لجبــــ|محمد سعد سعد معوض  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

34854o لم نرص منسي|بــــسنتـــ س ى شمس حقوق عي 

6|459o ل يونس|لع|لحسينى عبــــد|محمود  |هندستـــ طنط

84682o حمد حسن|محمود سعدي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

32|o78 سم|حمد ق|ل محمد |كم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|743o9 لسيد|حمد |محمد | رن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

69|297 ر محمد|لغف|هيم عبــــد |بــــر|م |سل| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

339379 ي عم|م|
هد محمد|لحسن مج|بــــو |د |ئى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

7o93|2 لبــــيىلي|لسيد |للطيف |م عبــــد |حمد س| لمنصوره|هندستـــ 

|5292o حمد|لعظيم |حمد عبــــد |هيم |بــــر| هره|لق|ره |تـــج

685543 ق|لعزيز |ن محمد عبــــد |يم| وي|لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5o|353 ى|در عبــــد|لق|حمد عبــــد|صم |ع لحميد حسني  سكندريه|ل|عه |زر

828338 لحفيظ محمود صديق|سيد عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8993o9 ى مرع |مصطفى سيد ي سي  ج|عه سوه|زر

69683o هيم بــــكرى|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

542432 لحميد جمعه|سعد عبــــد| مه سكندريه|ل|حقوق 

268323 يف|بــــر|رق محمد |ط هيم رسر شمون|نوعيتـــ 

|37542 لس ع مل يوسف|طف ك|كي  ى شمس طبــــ عي 

227|o3 ى مجدى بــــطرس بــــدروس| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

336364 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|هدير سيد  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 
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453747 سعد خليل سعد خليل لشيخ|هندستـــ كفر 

359355 حمد|ن |هر سليم|هلل م|عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

77593o هيم محمد|بــــر|ده عيس |غ زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

46323o لخي |بــــو |محمد مدحتـــ محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4|7879 حمد غريبــــ|ء عىل |جر عل|ه لشيخ|بــــ كفر |د|

4|o363 ي |بــــلتـــ| د رض|زي وي|لص|ج  |ره طنط|تـــج

842649 مع محمد|حمد محمد ج| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

34|389 لكريم|لسيد عبــــد|ضى محمد |محمد ر ى شمس|تـــج ره عي 

9|73o8 رس |بــــر ف|هر ج|لظ|محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

358o8o ف محمد عبــــد|بــــ |شه لحكم|رسر مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o|66o لنقيبــــ|بــــ |لوه|لمجيد عبــــد |لسيد عبــــد |جر |ه لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

5o8254 م محمود|لسل|هلل عبــــد |سحر محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|282|o  عىلي |ج
ى ز|حمد فو|سمي  هره|لق|صيدله 

55563 حمد محمد محمود حسن| ره بــــنى سويف|تـــج

787575 ى محمد كريم محمد حسي  سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

442232 ىك محمود|هلل محمد محمود ز|عبــــد لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

35|553 لح|لعظيم محمد ص|حمد عبــــد|محمود  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

33397 مر محمد|سلىم نرص ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

342965 متـــ|هر سل|لظ|متـــ محمد عبــــد|محمد سل ى شمس علوم عي 

496553 لعزيز|ء ممدوح معوض عبــــد |إرس |ره طنط|تـــج

256o23 هلل عبــــده بــــشتـــه|صم عبــــد|ع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|39oo6 وق صل هيم|بــــر|لحليم |ح عبــــد |رسر ى شمس هندستـــ عي 

8344|9 ي 
لصغي |ح |حمد تـــمس|مصطفى دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

|67o69 مر|س ع|حمد عبــــ|ء |حمد عل| ى شمس صيدله عي 

694o5o ل محمد|حمد محمود بــــل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

326655 وق عبــــد لمجيد|در عبــــد|لق|لمجيد عبــــد|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

33o2| ى ن|ج لسيد|د |ض ج|جح ري|كلي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|48o7 لخول|حمد محمد محمد | |ره طنط|تـــج

64873 ن|محمد رجبــــ عطيتـــ سليم لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

857975 ج|لعزيز فر|ج عبــــد|عزه فر ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى
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28533o ى سعيد عسيىل يوسف حسي  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

6|4639 لحميد عمر|حمد محمد عبــــد | |ره طنط|تـــج

3583o6 هيم محمد|بــــر|ء محمد |عىلي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o95o4  محمد سمي  محمد رمض
ن|مصطفى |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|

ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|64433 بــــ|لتـــو|هيم عبــــد |بــــر|كريم سيد  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9o38o4 حمد |حمد عمر | |هويد ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

484579 هلل|ر فرج |لستـــ|هيم عبــــد |بــــر|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6oo58| ل فتـــىح محمد صقر|محمد جم لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

7o|38o لروينى|لغنى |لسعيد عبــــد |لد محمد |محمد خ زيق|لزق|ره |تـــج

25255 ى ص حمد|دق |بــــسمه حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

22o9o3 نورين مجدى محمد محمود ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5o6942 لمهر|هيم محمد |بــــر|هلل سعيد |منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23|487 ى ك| مل محمود|حمد خي  ن|بــــ حلو|د|

675284 لح عىل|ئى محمد فتـــىح ص|محمد ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62|529 هيم عبــــيد|ره أحمد إبــــر|س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

284753 لسيد|حمد |بــــسنتـــ وحيد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

483725 هلل فرج خميس عىل زيتـــون|منه  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

338888 لسيد|ىط |لع|مينتـــ فتـــىح محمد عبــــد| |تـــربــــيتـــ بــــنه

8|5278 ى وجيه وليم تـــوفيق| كرمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

|48|36 ى محمود|لص|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  لحي  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

692295 حمد محمود حسن|هلل |مريم محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

642o3o ن|وى محمد عىل عىلي|لشبــــر|ئى محمد |م| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

485263 دين محمود حسن محمود درويش|ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

642326 لسيد|لم |ح س|ليىل صل زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

346635 لغنى|لسيد عبــــد|ل |ن كم|نوره هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6724o ن|ل محمد عىل عىل رسل|نه لفيوم|عه |زر

685489 ن|ىط سليم|لع|ن عبــــد |عزه مني  سليم لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

4|28o9 هيم|بــــر|فرح محمد عىل محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

45o434 م|لغن|لغنى |حمد محمد عبــــد | |ره طنط|تـــج

32876| هيم بــــدوى|بــــر|حمد |محمد  |كليتـــ هندستـــ بــــنه
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4|3476 محمد عىل خلف| هلل رض|هبــــه  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

227o83 ى تـــوفيق محمد محمود حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

8o|942 حمد|هر محمد |محمود ط ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

47778 عىل محمد عيد عىل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o7583 ى |ل |ن جم|رو ى حسي  لحريرى|لحسي  سكندريه|ل|طبــــ 

62|522 لعبــــد|هيم محمد |ء محمد إبــــر|أسم ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

3|9o|8 لسيد|ء محمد |ول| سم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

762o93 س|لعبــــ|بــــو |هيم عبــــده مرىسي |بــــر|حمد | ره بــــور سعيد|تـــج

42|54 ي
حمد|ل |لع|فريد عبــــد | دئى هره|لق|ره |تـــج

328537 لعزيز عويس|لعزيز محسن عبــــد|عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

3557o9 ن فوزى|رس زهر|حبــــيبــــتـــ ي ى شمس|د| بــــ عي 

447735 ن|ض بــــخيتـــ مرج|ردين يشى ري|ن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

22254o د مجدى فهىم صبــــيحه|زي ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

883573 هد وحيد رمزى متـــى |ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

353722 لمعىط مصيلىح|هيم عبــــد|بــــر|هيم |بــــر| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

243o4| ر|لغف|ر فتـــىح عبــــد|لغف|حمد عبــــد| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

|65o26 ح محمود معوض خليفتـــ|سم هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

7o323| لحميد|هلل عبــــد |لحميد عبــــد |لسيد عبــــد |محمد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

35|53o ي
هيم محمد|بــــر|لدين |ء |زينبــــ ضى ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

|424o ي
ي ثــــ| دئى

بــــتـــ|سيد حسينى ن|بــــ حلو|د|

863987 هر|لمجد ط|بــــو|رص |ء ن|ول ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|9964 لمجيد|ح عىل عبــــد |حمد صل| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4|232o هلل صبــــىح حسن أبــــو غنيم|عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8|74|2 لمسيح حكيم|ريمون مجدي عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

2652o9 ود|لق د|لخ|مصطفى مولد عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

764655 ه | وى|لغربــــ|لسيد رمزى محمد |مي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

677257 لخول|هيم محمد |بــــر|كريم رشدى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5o4464 وى|لحلف|غبــــ محمد|هلل محمد ر|آيتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

632o23 ى|منه  ى محمد حسي  هلل حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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3447|8 يف جل لشيىم|د |ل عو|نسمتـــ محمد رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

49|o8| حمد|لصبــــور حسن |ر حسن عبــــد |من سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

623983 هيم خرصى|بــــر|هبــــه محمد محمد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

3383|2 ى |بــــر|ء |سم| ى|بــــر|هيم حسي  هيم حسي  شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

88o72o ى | ف فوزى ثــــ|يفيلي  بــــتـــ |رسر سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

329278 لمقصود حميده|در عبــــد|لق|شهدتـــ عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

46o74o ي|لق|ح |لفتـــ|ن خميس فرج عبــــد |يم|
ضى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

235||8 رى|لبــــ|حمد محمد عبــــد|يوسف  ى شمس|زر عه عي 

8ooo38 ى |ي هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|سمي  ن|سو|بــــ |د|

4||739 ئى|لفخر|لسيد محمد مشينه | |يش ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

28o465 لدين محمد مسلم|ل |لسيد جم|لد |ر خ|من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

238432 حمد محمد|كرم |نىح  | هره|لق|بــــ |د|

49475| لمقصود دغيم|لفتـــوح عبــــد|بــــو|نور |حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

9|o668 للطيف |م خلف عبــــد|م عص ج|بــــ سوه|د|

257o3| هيم أبــــو يوسف|بــــر|رضوى يوسف  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

4|23|5 د فتـــوح رجبــــ|د عم|زي |ره طنط|تـــج

5o767o حمد|لرحمن |يه مصطفى عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|6|57 م|م|هر |زن محمد ط|م لمنصوره|حقوق 

6|978o ن بــــدوى|لسيد سليم|فظ |طمه ح|ف ط|حقوق دمي

264499 د|لدين حلىم حم|ء|جر عل|ه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

25234 عيل|سم|ن |رحمه عربــــى رمض حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|7957 ح|لفتـــ|ح مصطفى عبــــد |لفتـــ|رقيه عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

338o9 ء طه محمد طه|شيم هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

853o77 لح|لعليم ص|لدين عبــــد|ره مىحي |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

646229 رج|هر محمد نو|لد م|خ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

546468 ي محمد أبــــو 
ي|لعزم محمد |مصطفى لشوج  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع

سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

9o9656 لعزيز محمد |ل عبــــد|بــــوبــــكر جم| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

895925 لسيد  |لرحيم |ل عبــــد|ء جم|شيم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

44|295 ض|لبــــل|لسيد محمد |حمدى سمي   لشيخ|تـــمريض كفر 

4o836o ن|حمد سليم| |حمد محمد رض| |ره طنط|تـــج
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545857 |كريم جرجس محروس حن لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

698||o لقوي|لحفيظ عبــــد |ئل عبــــد |عبــــي  و زيق|لزق|طبــــ 

67888o دى|له|لسيد عبــــد |لمهدى |ره عىل |س ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

859289 ي محمود عمر عبــــد
لرحمن|منى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

477374 هلل محسن محمد محمود عىل|منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o8|2| ريم محمد صبــــرى عىل محمد سكندريه|ل|ره |تـــج

48462o مه|سم سل|سم خميس ق|لد ق|خ سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

58o62 لدين حسن سيد|د|حسن عم ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

4|34|o ئى|لحلو|هيم |بــــر|حمد محمد |روضه  |ره طنط|تـــج

483625 حمد|بــــر بــــسيوئى |ء محمد ج|سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|4885 صم سعيد محمد|عمر ع ى شمس|د| بــــ عي 

8o||65 طف حسن عىلي|حور ع ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

22|748 بــــو بــــكر|وى مصطفى محمد |مصطفى مك هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

447776 ل|لع|لمطلبــــ عبــــد|يه سعيد محمد عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

4o29o6 روىطي|لط|ن |ن رمض|م محمد رمض|بــــس بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

628957 لمعبــــود|عيل عبــــد |سم|سلىم سليم  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

792449 ي|لسيد محمدعبــــد |ن |لسيد عثــــم|
لغنى ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

35772o حمد|لمجيد |حمد محمد محفوظ عبــــد| |بــــ بــــنه|د|

28o8|5 ن|د كرم جىمي|جون عم ى شمس حقوق عي 

5|528 ح فهيم|يمن صل|نو |ج بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9|5|o8 ى |زينبــــ مصطفى حس حمد |ني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

255363 ره|ط عم|يق قش|تـــ ف|لشح|يه محمد | تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

33|4o3 بــــر معروف|بــــر معروف ص|ص ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|7o525 موىس محمد عىل حسن| مه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

777828 لجيد|هيم |مهند محمود لطفى إبــــر زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

437937 لحليم حسن شلبــــى|ء عزيز عبــــد |سم لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

2|9896 ن حسن|بــــ رمض|يه|ر |من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

853o79 ض عيسي|ء سيد ري|شيم ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

7o8965 رس محمود فرج عىل|ء ي|رس| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

5o6826 ح|لسيد محمود مفتـــ|م |هلل عص|منتـــ  سكندريه|ل|علوم 
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75932o ي|ر
م|محمد عبــــد ربــــه سل| ئى لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

8423| ن محمود سيد|هلل رضو|عبــــد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

643o2 جمعتـــ دبــــيىك نوح| رض ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

5o239| هيم|بــــر|حمد مصطفى محمد |محمد  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

46o8o4 ى |س|بــــ |يه| رى|لنص|وي |لص|متـــ حسي  |صيدله طنط

|84o| مه نجم|سل| م زكري|يوسف حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8355|8 ي سيد محمود 
بــــوزيد|لطفى قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

497727 لدمنهورى|آيه محمد حسن  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

235336 ى|زم فرج حسن |ح مي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

253546 بــــوبــــكر|لسيد |ء محمد |سم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

63|38| ه سعيد قطبــــ عبــــد  بــــ|لوه|ني  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8|47|7 للطيف|هيم عبــــد|بــــر|خلود رجبــــ  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8|93o4 ي يوسف مرقس ج| لسيد|د |نىح  سيوط|حقوق 

77o7| ف محمود عبــــد |ء |فد لعليم|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||877o هيم|بــــر|شم |لد سيد ه|شم خ|ه هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

878473 حمد |لرحمن |ل عبــــد|محمود كم سيوط|حقوق 

646342 لزقزوق|م |إلم|هد |يوسف مج ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

49469o ر|لنش|ن |روق محمد محمد رضو|ف ره دمنهور|تـــج

3|4o8| ى |عبــــد عيل|سم|هيم محمد |بــــر|هلل حسي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

68|o46 ىط|لع|ىط محمد عبــــد |لع|محمود حسن عبــــد  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

8o86|7 فتـــ ذىكي بــــولس|بــــيشوي ر ي|تـــمريض 
| لمنى

695o4| دل حسن حسن عىل محمد|سعد ع ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

234295 |لبــــ|كريم بــــكر فضل عبــــد
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o9453 رى|لغبــــ|ندى محمد محمد أحمد  لمنصوره|ره |تـــج

783655 مه|لحميد سل|مه عبــــد |حمد عىل سل| لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

7||645 ن|هيم حس|بــــر|شم |حمد حمدى ه| تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

||8872 تـــى|ل سعد زن|محمد كم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

239o75 ك|دى صديق سدر|تـــريزه ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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895278 تـــبــــ خله  |د ر|ندرو مر| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

627458 زى|لسيد عز|م |ء عص|شيم زيق|لزق|بــــ |د|

|77593 لدين|حمد وليد محمد مىح | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

232763 تـــ|وع شح|ن عزتـــ مط|يم| هره|لق|عه |زر

77o462 ف |هر |ش تـــ جمعه منصور|لشح|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

64o378  عىلي|آل
ى ء محمد محمد حسي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

624225 ل|لىكي|حمد |حمد |لسيد |لد |كريم خ ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

8355o9 طف سيد محمد|سيد ع ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

35|2o5 لصعيدى|ع محمد محمد |محمد رف ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

848699 ى|بــــر|بــــر |هيم ج|بــــر| هيم حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

326o| ن|حمد رمض|حمد سيد |يىحي  هره|لق|عه |زر

7|||23 ى محمد عبــــد |ي للطيف محمد حسن|سمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

763|79 ن|حمد سليم|ل |هند جم تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

525926 ن|ن نعيم سليم|سحق سليم| سكندريه|ل|ره |تـــج

538967 لحميد عىل|لسيد عبــــد |رق |طمه ط|ف عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

326897 ئى مصطفى محمد|هلل ه|منتـــ  ى شمس صيدله عي 

5oo256 رى|لصبــــ|حمد عيد محمد | |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

4o272o حمد عمر خليفه|بــــر |ء ج|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

268o52 لجمل|بــــر |ح ج|لفتـــ|بــــر عبــــد|ج ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|54|77 دق عيد|لص|م عبــــد |حمد س| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

834329 ى محمود محمد | ى محمد|ل|مي  مي  |هندستـــ قن

6o3o4o لجندى|بــــر |ص| سمي  رض ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2|2878 لحميد عبــــدربــــه|محمد ممدوح عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|6|449 لمطلبــــ|حسن محمد محمد عبــــد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

22o553 ى عبــــده |مصطفى  ى|مي  مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

542o9 لدين|رص سيد زين |ن ن|رمض ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

88|8|8 ن  |ل يوسف عثــــم|محمد جم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|56427 ن|ن رضو|حمد رمض|ح |لفتـــ|كريم عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 
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4o2o44 ن|م  رضو|س شلق|حمد سعيد عبــــ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3ooo|3 د|حمد ج|د |عمر عم لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

4o6468 |لعل|بــــو |حمد |ح محمود |صبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

623944 ف عبــــد |هلل |منه  |م |لسل|لعزيز عبــــد |رسر
ج|لمل

لمنصوره|طبــــ 

7824|3 عيل|سم|حمد |مون |شمس محمد م زيق|لزق|بــــ |د|

5o297| ل|ن قطبــــ محمد مش|ندي شعبــــ |حقوق طنط

852533 ي موريس ك|ره ن|س مل|ج  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

875852 هلل|حمد خلف |لدين |م |حمد حس| سيوط|نوعيتـــ فنيه 

3||97 ي
هلل|بــــ |هلل محمد ج|حمد عبــــد | |دئى لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

773o93 لرحيم|هلل عبــــد|ح عبــــد |هلل صل|عبــــد  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|7657 ف محمود فروح|لدين |سيف  رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|22292 لدين محمد|م |حمد عص|ندى  هره|لق|حقوق 

|34258 لحكيم محمد يونس|ديه محمد عبــــد |ن ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

283784 دو|حمد محمد ج|زن محمد |م ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

832o38 حمد|لحفيظ |طمه محمد عبــــد|ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7o9995 حمد عطيتـــ|ء محمد محمد |شيم لمنصوره|بــــ |د|

3|2||6  سليم|مريم س
ى
ن|مح شوق |كليتـــ هندستـــ بــــنه

822554 ي
ي محمد مصطفى

خلود مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

23oo42 حمد|حمد محمد حسن | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|534 رص سعد محمد|ن ن|نوره ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

752|23 لحليم|لد مهدى عبــــد |حمد خ| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

853954 ف صل|لرحمن |عبــــد ح سيد|رسر لمنصوره|حقوق 

8|8554 ى|محمد نور سيد حس ني  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

77o349 زى|مصطفى محمد نجيبــــ عىل حسن حج زيق|لزق|عه |زر

86339| ي محمود|حمد عبــــد|وليد 
لغنى ن|هندستـــ أسو

46o|28 لسيد جويه|د عبــــد |لسيد فؤ|مريم  |حقوق طنط

4o838| ق|لسيد محمد محمد |محمد  وى|لشر |بــــ طنط|د|

8o4758 لحميد|ن محمد عبــــد|م رمض|حل| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى
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6o33o3 وى|لقن|لحليم |حمد عبــــد |محمود  لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

646828 يف|ن سمي  محمد فتـــىح |نور حمد رسر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

77o|35 ئى|هو|ل|لسيد |لسيد |بــــر |محمد ص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

3||38| ع|لسبــــ|ئى حمزه محمد محمد |م| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5|7932 لمسينى|حمد |نور |م |ء عص|ل| طبــــ بــــيطرى دمنهور

4||755 بــــىلي|لبــــ|هيم |بــــر|لسيد |مريم مجدى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

262o24 |مد |ن ح|ن محمد شعبــــ|شعبــــ
ى
لدسوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o6||7 لرخ|لمنعم محمد |لسيد عبــــد |حمد | لمنصوره|ره |تـــج

54|682 مر|لرحمن ع|لرحمن رفيق عبــــد|عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

329279 مي محمود|ء سعيد س|شيم |نوعيتـــ بــــنه

|9685 د|لجو|ن سعيد عبــــد |يوسف رمض ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

62|236 حمد بــــكر|هد يوسف محمود |ن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|3886o هيم|بــــر|مريم خلف عيد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6o53o5 لدعروئى|هيم |بــــر|لنبــــى |مريم عبــــد  |حقوق طنط

8652|8 حمد محمد|محمد دنقل  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

925363 س  |ن عبــــ|حمد سعد عمر| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

635268 تـــ|وى فرح|لص|هلل |يمن عبــــد|ء |ل| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

32494| عىل محمد فتـــىح محمد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

79243| ه | لسيد مصطفى أحمد|مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

836|42 لكريم خليفه|د|ن ج|ء رمض|دع دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

75288| ل عليوه|لع|محمد سعيد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

69o788 ى ري|حمد | ف حسي  ض|رسر لمنصورتـــ |تـــمريض 

485oo7 مل عىل محمد منصور|حمد ك|مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o|o|2 هيم|بــــر|تـــ حسن شفيق حسن |نج |بــــ طنط|د|

42|366 لسعود تـــرىك|بــــو |لحميد |سميه عبــــد  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

697299 لعزيز|ل سليم عبــــد |م كم|ء هش|سم| لمنصورتـــ |تـــمريض 

8|2332 هيم محمد|بــــر|م |محمد عص ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

8o3o94 حمد|لمحسن |ء نبــــيل عبــــد|سم| ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

2|4737 ن سيد جمعه|ريم رمض لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

32|9o2 لعظيم|ر يس عبــــد|حبــــيبــــتـــ مختـــ تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ
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86o485 لدين محمد|ر عىلي مىحي |عم ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

24294o ف | ئ  بــــكر|حمد محمد رج|رسر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|39892 تـــ|لمطلبــــ بــــرك|مجدى تـــوفيق عبــــد | رن هره|لق|ر |ثــــ|

62o272 ن|لرحمن مدحتـــ محمد منصور زي|عبــــد  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

24|765 حمد محمد|مه محمود |س| |لي|د هره|لق|بــــ |د|

7||857 بــــ|للطيف عىل خط|لسعود عبــــد |بــــو | |ند لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

352375 ي حمدي رمض|م|
ن محمد|ئى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|3733 محمد وليد محمد محمد موىس ره دمنهور|تـــج

5o675 ف |ريو |م س|هيم غط|بــــر|رسر علوم بــــنى سويف

|72957 لسيد|د يوسف عطيه |كريم عم |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

464225 هلل|عمر يوسف عرفه حبــــ  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8||8|8 مي|ئيل س|وي ميخ|ئيل بــــبــــ|مهر  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

33|686 ى عبــــد  خي 
ى|فظ |لرؤف ح|مصطفى مي  |بــــ بــــنه|د|

5oo|49 بــــوحسن|لحميد عىل |لسيد عبــــد|هلل |عبــــد ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

66536 ء تـــوبــــه حمدى محمود|رس| لفيوم |تـــمريض 

755669 ى حم|ي ح محمد|لفتـــ|ده عبــــد |سمي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

896322 ج  |لدين عبــــده فر|منيه نور | ج|تـــربــــيتـــ سوه

5285o عيل عىل محمد|سم|ء |شيم طبــــ بــــنى سويف

8487o2 ف عبــــد| ي عىلي د|لش|رسر
ى
ود|ق ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

52o492 لحميد|س عبــــد |يه نبــــيل عبــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

22679| حمد محمود محمد|سيف  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|7888 ى |ي ود|يمن حلىم محمد د|سمي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

349|oo لمطلبــــ منس|لمطلبــــ عبــــد|بــــسنتـــ عمرو عبــــد ى شمس|زر عه عي 

35o9o2 ل|ن مصطفى محمد سعيد كم|نوره |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7943o ى|س رتـــ سمي  عبــــده حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

357554 هيم|بــــر|در |لق|ح عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5o5689 ك شنودتـــ|فتـــ متـــرى سدر|ر| بــــول سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77|534 هلل حسن|ء حسن عبــــد |ول زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

27257o هيم محمد رشيدى|بــــر|محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

639687 هيم|بــــر|لسيد |ل مبــــروك |فري زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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232|65 ف |يحن   لعزبــــ عفيفى|حمد |رسر ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

352584 س|لنور عبــــ|بــــو|حمديه حمدى  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

36|68| ن فكرى محمد|ن شعبــــ|نوره عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

453o86 ك جرجس عبــــده|لنده مل لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

83o6o| ى| |هلل سيد عط|عبــــد مي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

7|692o نيس|نيس فوزى |مريم  ط|بــــ دمي|د|

|5869| ه | مد حفنى|لمكس ح|مي  ن|بــــ حلو|د|

349784 حمد|لدين حسن |كريم محمد مىح  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

45|434 لعسيىل|هيم محمد عىل  |بــــر|ن |ريه|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

87o226 ى|لرحمن |عبــــد حمد محمد حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

4997o9 للطيف|لم حسن عبــــد |ن س|يم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o7777 ي|ر
طر|لسيد محمود سعيد خ| |ئى سكندريه|ل|ره |تـــج

4|3445 دق محمد|لص|محمد عبــــد| أروى زكري |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9o6643 لدين محمود محمد  |ل مىح |نه كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

628o22 ء محمود مهدى مصطفى|أسم زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|27o35 حمد|حمد نبــــيل حسن حسن | |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

56o7| هلل|حمد عبــــد |حمد حمدي | ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

8298o9 كرم سعد متـــوشلح| |يوحن دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

24o6o7 بــــ مصطفى سيد محمد|يه| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8|68o ىسر|لطو|مل |فتـــ ك|منيه ر| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

648788 لرشيدى|هيم محمد محمد |بــــر|محمد سمي   لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2|3|9 لح طلبــــتـــ محمد|ندى ص هره|لق|م |عل|

|3o|96 لجليل|يمن منصور عبــــد |سلىمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

34399o ن|لق محمدحس|لخ|م عبــــد|د هش|زي ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|426|7 وي عقيله|لص|هيم |بــــر|ن |منه شعبــــ ى شمس هندستـــ عي 

857o23 ل|لع|حمد حسن محمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

434395 هيم عمر|بــــر|كريمتـــ عيد محمد  |بــــ طنط|د|

6847|3 د|لسعيد عبــــده حم|لسعيد |سلىم  هندستـــ بــــور سعيد

5|9553 ز|لعزيز كر|م سعيد محمد عبــــد |وس ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

695|62 ض حسن سليم|ء محمد ري|دع ط|ر دمي|ثــــ|
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492693 لنبــــى|هيم عبــــد |بــــر|عيل |سم|مصطفى محمد  ره دمنهور|تـــج

3|8o4 هيم|بــــر|هر |ن محمد م|رو هره|لق|ر |ثــــ|

697o49 حمد سنور|دل فتـــىح |حمد ع| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o9276 لمتـــول جميل|حمد محمد | ى شمس طبــــ عي 

236955 ه شعبــــ| ن محمد قرئى|مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8|2537 ى ميل شد|د محروس ن|كرستـــي  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

8552| د|لجو|هيم محمد روبــــى عبــــد |بــــر| س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

6|3857 مر يونس|لحميد ع|هلل مجدى عبــــد|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3367o9 ن|هدى محمود محمد سود ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

88||73 ك جرجس |لمل|د عبــــد|نىح  ميل| سيوط|بــــ |د|

334947 حمد رجبــــ عزبــــ|نىه  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

26o2|3 ن|ح عمر|لفتـــ|حمد عبــــد |نور سيد |ر |من تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

237oo| رع محمد سيد|ر محمد ز|من هره|لق|بــــ |د|

752933 م|هيم عىل عل|بــــر|لدين محمد |سيف  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8|o774 فريد ثــــروتـــ فريد محمد ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

5|62|3 هيم عميش|بــــر|ء محمود |سم| طبــــ بــــيطرى دمنهور

||6322 حمد|س |خلود محمد عبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4o5324 هيم|بــــر|بــــ محمد |لوه|محمود محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|o4|7 ى  موئى|لسل|حمد |رفعتـــ حسني  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9|3985 ل  |لع|ل محمد عبــــد|لع|ن عبــــد|وجد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6979|5 ه ع| لمقصود|لعز عبــــد |بــــو |طف |مي  لمنصورتـــ |تـــمريض 

9|5884 بــــتـــ |لحميد ثــــ|لرحيم حشمتـــ عبــــد|عبــــد سيوط|بــــ |د|

226o5| لسيد|لم |روق س|لم ف|سيف س ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

836982 ى|لن|يه عبــــد| رص محمود سيفي  |نوعيتـــ قن

682699 ج |مد خف|دى ح|له|عبــــد | رض| ر|ي ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

33|387 ى|يتـــبــــ|لسيد ق|طمتـــ صفوتـــ |ف ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

|4476 ى عبــــد|منه  ى|لفتـــ|هلل حسني  ح عبــــيد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

262373 |ئى |لخن|م مصطفى |عمر عص
ى
لدسوق ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

645oo8 ه | مر|لسعيد ع|ن |لسعيد حمد|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

367948 متـــ رفعتـــ حنفى محمود|س| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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9|549o حمد مجدى محمد مني  محمد  | سيوط|علوم 

229896 ى|رق محمد محمد |ط مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

64|5|9 ى |موئى |لديد|م |كر| موئى|لديد|مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

|5564o لحميد|ندى منصور حبــــيبــــ عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

64298 ن|مل سليم|حمد ك| |ن|ر لفيوم|بــــ |د|

||6347 ممدوح وديع قسطور| مونيك هره|لق|ر |ثــــ|

29|2o8 حمد موىس|رس موىس |ف دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

4o|963 لرحمن محمود سعد محمد محمد|عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

55773 حمد|محمود فتـــىحي سيد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

5|7466 لمنعم فهيم|ن عبــــد|طمتـــ رمض|ف |حقوق طنط

82|75 وق محمد محمود ج مع|رسر هره|لق|بــــ |د|

26o547 لموجود بــــيوم|جر مصطفى عبــــد|ه لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|484 لحمد محمد|بــــو |بــــسمله محمد  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|62697 لحميد|دل معوض عبــــد |حمد ع| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

2236|o لعزيز محمد مصطفى|لدين عبــــد|مروه نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8866|8 حمد محمد |حمد محمد | سيوط|طبــــ 

4o9938 ي عبــــد|لش|نم عبــــد|ه
ى
ى|لش|ق ي حسي 

ى
ق |حقوق طنط

4436|5 ه عبــــد| در|لق|لسيد عبــــد|للطيف |مي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

3|6|28 ى ج|يمنى  هلل|د |حمد حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2|2885 نور|رق سمي  |يوسف ط |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

64|2o7 نىح  محمود محمد محمد| زيق|لزق|ره |تـــج

526|o8 لس سمي  ف يز شمشون  بــــولس|كي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

332273 وق  لعظيم غنيم محمد|حمد عبــــد|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

26o648  محمد
ى
رضوى محمد شوق شمون|نوعيتـــ 

5o|758 بــــو عجيلتـــ|حمد |ء صبــــرى |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

354945 بــــر|حمد محمد ج|نعمتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

72|o9 بــــ|لتـــو|مه مصطفى عبــــد|مروه سل ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

755|22 دق عىل|لص|لد |مروه خ عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

6o|58 حمد قرئى|طف |ء ع|سم| علوم بــــنى سويف
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|5o378 حمد|لحميد |تـــ عبــــد |م شح|سل| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

283992 لعزيز|دل عقل عبــــد|محمد ع ن|تـــربــــيتـــ حلو

6o|88| هلل|ء محمد محمد عبــــد |آل |نوعيتـــ فنيه طنط

6|859 هلل|متـــ عبــــد |روق سل|مروتـــ ف طبــــ بــــنى سويف

843475 ى محمد عبــــد لحفيظ|محمد حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85o95 كر عىلي|ن سيد ش|يم| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

8||6o7 ى|بــــدور عىلي حس ى حسي  ني  ي|بــــ |د|
|لمنى

482947 روق حسن|لسيد ف|مريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|38|44 د|لجو|حمد قرئى عبــــد |لدين |بــــدر  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

8274o| مد|هلل ح|لسعود عبــــد|بــــو|محمد  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

8699o| حمد|ل محمد |لرحمن جم|عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ 

25588| لكمشيسر|لد محمد |مصطفى خ هره|لق|ر |ثــــ|

343835 حمد|لغفور سيد |حمد عبــــد|محمد  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

336756 لمقصود|ح عبــــد|لفتـــ|لجليل عبــــد|حمد عبــــد| ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

45o38| ى نوس|ود ف|مح صبــــىح د|س| مي  |ضتـــ طنط|علوم ري

8677|5 مد دردير|عمرو جمعه ح ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

4||758 ي عبــــده | ند
بــــوهبــــل|حسنى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

86|7o2 حمد|حمد محمود حسن | ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

3439|8 م|م|م محمد |م|لد |ل خ|نه دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

7825|8 هيم|بــــر|لد محمد |هلل خ|حمد سيف | زيق |لزق|تـــمريض 

28o65o لسيد سعد محمود|رص |ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

69372 هلل|لسيد عبــــد |هلل عبــــد |يه عبــــد | لفيوم|علوم 

69o546 لدكروري|هيم |بــــر|هيم رأفتـــ |بــــر| لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

8846|o محمود سليم فرغىل عىل  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

526658 لحليم|عيل حسن عبــــد |سم|طه  سكندريه|ل|هندستـــ 

65839 لسيد|لرحمن |محمود محمد عبــــد لفيوم|بــــ |د|

896|85 ى  |ئى حسن شعبــــ|م| ن حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o|583 بــــودهبــــ |ر |دل عم|طمه ع|ف ي صىح سوه
ج|معهد فنى
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|2o859 فظ|فظ محمد ح|لد ح|حمد خ| لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

3|7275 وق  ف عويس محمود|رسر رسر هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

695|6| |حمد نجيبــــ |لبــــربــــرى |ء |دع
ى
لدسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|58579 لسيد|حمد |يدى محمد |ه ن|علوم حلو

8|98|9 حمد محمد|ن معروف |يم| سيوط|عه |زر

23439o هيم|بــــر|لم |لم محمد س|محمد س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89778o مصطفى سليم سيد | ند ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

4998|| س مسعود|ن عبــــ|عبــــي  عمر تـــربــــيتـــ دمنهور

229679 |لعل|بــــو|ل تـــوفيق |يه جم| ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

23444| محمد مجدى سيدهم محمد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|9839 م مصطفى عىل|يدى هش|ه ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|4479| ل|لع|حمد محمد حسن عبــــد |م |هي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|7682 يف محمد ص ى|دق ل|رسر شي  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

44893o لخول|عيل |سم|م |محمد س |هندستـــ طنط

476376 لرحمن|ح مصطفى عبــــد |محمد صل لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

|5o5|9 مد عىل|محمد سعيد ح ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

4573|4 لحوىسر|حمد محمد خميس |هدير  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

78445o |حمد شط|لسيد |تـــسنيم  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

|5o368 لد نجيبــــ جيد|نوبــــ خ|بــــ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|44732 عيل|سم|طف عيد |مريم ع هره|لق|ر |ثــــ|

5|4oo4 ل|وى هل|لص|ء محمد سعد |إرس هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

283479 لرحيم حسن|حمد عبــــد|سلىم  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

76|654 لسيد محمد|دل |محمد ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4oo|o9 هلل|دل رمزى محمد عبــــد |فرح ع |ره طنط|تـــج

8|8596 حمد|لح |جنه محمد ص ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

895544 لعزيز  |مصطفى محمد فريد عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4788o7 لربــــ حسن عبــــيد|د |لرحمن عىل ج|عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

7|5o46 عيل|سم|حمد |لدين طه |ء |ء عل|سم| لمنصوره|حقوق 

7o7355 دي|لن|حمد |هيم |بــــر|منى محمد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري
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|25|68 لدين محمد رزق|ل |حمد جم|د |ي| ى شمس حقوق عي 

6|98o7 ف عبــــده يحن  رش د|أرسر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6|8769 ح|لفتـــ|د عبــــد |لجو|محمد وليد محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

499562 حمد|ل |لع|ن عبــــد|ء رضو|شيم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|2464o ر|حمد نص|فتـــىح محمد فتـــىح  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7|639o يس|لدين مصطفى فتـــىح ح|سيف  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

45|2|4 م|حمد محمد فرج ضي| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

753956  عىل|هيم |بــــر|سلسبــــيل محمد 
ى
لدسوق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

525|95 ى|هيم وليم جرس بــــش|بــــر|مريم  سكندريه|ل|بــــ |د|

8|274 رى|هدير مجدى رزق هو ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|7|76| ين رأفتـــ جرجس لبــــيبــــ| في  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

2422|5 ن حمدى محمد صبــــري عىلي|رو هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

265o33 حمد قنصوه|حمد محمد | زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

86|92 لعظيم|ىط عبــــد |لع|دق عبــــد |حمد ص| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

329o|| مر مطر|هيم ع|بــــر|محمود محمد  زيق|لزق|حقوق 

4|4873 بــــو عجيله|تـــ طلعتـــ |لشح|ء |ل| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|366o2 لرحمن|مر سيد حسنى عبــــد |مصطفى تـــ د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

7683|4 ى |ء ك|حسن وى|لهند|مل محمد حسي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

68|2|5 لحليم|لحليم رجبــــ عبــــد |رجبــــ عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

93567 لرحمن|لرحمن سيد عبــــد|محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

32o|33 لسيد|حمد سمي  |ندى  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|69947 لمجيد|لسيد عبــــد |ء عتـــريس |عمرو عل ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

49588o لمدخوم|هلل |م فتـــح |لسل|ن بــــدر عبــــد |يم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

492o29 ر|لنج|حمد عىل |لسيد محمد |ندى  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

53729 ن عىل سيد رفعتـــ|نوره حقوق بــــنى سويف

45o658 للطيف |ح عبــــد |لفتـــ|لرحيم عبــــد |ء عبــــد |رس|
بــــكر

|حقوق طنط

336248 تـــ محمد مجد|لشح| |ن|ر ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

526935 شد شحبــــر|شد ر|سعيد ر سكندريه|ل|هندستـــ 
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|27333 لحميد|لحميد سعيد عبــــد |شمس عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

266|68 ن يوسف قطبــــ عىل|ء رمض|سم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

793523 د|لم عو|ن س|هيم سليم سليم|بــــر| سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

|4473| حمد بــــدوى حسن|مريم سيد  ن|فنون جميله فنون حلو

253896 ره|دق سم|لدين ص|ء|ر عل|مي شمون|نوعيتـــ 

45442 لحميد|روق محمد عبــــد |لحميد ف|عبــــد  هره|لق|عه |زر

65584 د|محمود محروس محمود محمد عي ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

6|656| ن|محمد محمود محمد سلط تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

9o2456 ى  حمد محمد |محمد حسي  سيوط|صيدلتـــ 

44388 غبــــ|لعزيز ر|غبــــ عبــــد |مصطفى ر هره|لق|عه |زر

84|o52 ف عبــــد|حسن  وي|لدشن|لحفيظ |رسر دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

677|o3 نه|بــــو شبــــ|مصطفى عوض مصطفى  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

6o3985 بــــوريه|بــــ |لوه|لسيد عبــــد|طف |بــــ ع|لوه|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o3|37 بــــى|لعر|دى |له|طر عبــــد |يه خ| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

23899| مد|مه محمد ح|س|طمه |ف هره|لق|بــــ |د|

426684 هيم|بــــر|لمحسن عبــــده |رق عبــــد |ن ط|نور تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

489o2o ف عبــــد |يه | ىط|لع|ر عبــــد |لغف|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

499458 ى |ي ر محمد|لستـــ|لسعيد عبــــد |سمي  |حقوق طنط

|69744 لفريد مجدى|د |نوبــــ عم|بــــ| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

4o2|46 رى محمد بــــيوم|لقبــــ|م محمد |ء هش|روميس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|249|4 لسيد طلبــــتـــ|لد |يوسف خ ى شمس حقوق عي 

76||3|  ص|ص
ى
لح جبــــر|بــــرين كريم دسوق بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

لسويس|بــــ

35289 لمنعم محمود منصور|ر عبــــد|من هره|لق|ن |سن|طبــــ 

|38526 لسيد|سلىم يحن  سيد مرىس  ن|بــــ حلو|د|

|36984 محمد عىل محمد| رض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|436o7 ف ع|حبــــيبــــه  تـــه|مر شح|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

326424 ل محمد|حمد جل|م  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

44||7 بــــ|لتـــو|محمد مصطفى ربــــيع عبــــد  هره|لق|بــــ |د|
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8|5423 دي حسن محمد|بــــوو|طمه |ف ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

352975 مد عربــــ|محمد عىل ح ى شمس طبــــ عي 

5|5852 مل بــــصيله|ن محمد حمدي ك|إيم سيوط|عه |زر

42o987 عزيزه أحمد لطفى رزق لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7557|5 للطيف|هيم عبــــد |بــــر|سعد محمود  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

846946 ي ص|يم|
لح خليفه|ن مصطفى ن|سو|بــــ |د|

23962 هيم|بــــر|ر مجدي محمد محمد |من ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

2589|o وى|لمعد|ل ذىك |لسيد جم| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

85o854 لبــــرنس سنوىسي|سهيله محمد محمد  سيوط|ره |تـــج

2|9o3 لسيد عىلي|م |سلىمي هش هره|لق|بــــ |د|

546|o3 نىح  محمود سليم مصطفى عىل| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

37748 لروبــــى|م محمد محمد |هش هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

6|985o ف فهىم هويدى أمنيتـــ أرسر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

648425 ف عبــــد|ء |ل| لنرص|بــــو|لمنعم |رسر ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o8656 لحميد|لمنعم عبــــد |يه وطنى عبــــد | |بــــ طنط|د|

48o42 لدين فريد محروس|ء|محمد عل هره|لق|لعلوم ج |ر |د

834492 لحسن محمد خليل|بــــو|ء |شيم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

36|9o ى شكيو|لعزيز حس|ر محمد عبــــد|من ني  تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

633|54 حد|لو|وى عبــــد |لسيد طنط|ء |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

|28|65 لسيد|حمد محمد |محمد  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

28499o |لعل|بــــو|محمد عىلي | لعل|بــــو|ممدوح  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

|442o8 ئشه محمد سمي  محمد|ع ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

882982 هيم محمد |بــــر|حمد محمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34992o حمد|خلود محمد محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

645255 عيل عطيه|سم|رهف مصطفى  |بــــ طنط|د|

4489|8 سعيد أيمن سعيد بــــريك عوض ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|6||24 ء يشى فوزى مصطفى|ل| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|6659o ه مختـــ| لم عىل|حمد س|ر |مي  ن|حقوق حلو

523945 عيل محمد عىل|سم|لرحمن محمد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

637523 حمد|لسيد عىل |لسيد |ره |س زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 
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8o5|86 ر محمد|لستـــ|دي يوسف عبــــد|ش ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

2549o8 طر|كر عىل نجم خ|منيه ش| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

637777 لسيد|ن |رأفتـــ سليم| ند زيق |لزق|تـــمريض 

443456 ر|لجز|لغنى سيد أحمد |مصطفى محمود عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

76oo72 لحميد محمد|مصطفى محمد عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

324828 حمد حسن محمد سعيد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

835o8o حمد|هلل |رقيه محمد عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7o3854 لخول|هيم |بــــر|رس محمد |حمد ي| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8o7o98 ه ح| ى|مي  ى حسي  فظ حسي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

773726 ن|لسميع عىلي عثــــم|ن عبــــد |ندى سليم زيق|لزق|بــــ |د|

455|o ح عتـــريس|لفتـــ|حمد سيد عبــــد | ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

352o7| هلل سعد|حمد عبــــد|طمتـــ |ف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2|||2 لجليل|حمد عبــــد |هيم |بــــر|يوسف  هره|لق|هندستـــ 

496o3o وى|لمحل|أمنيتـــ سمي  محمد عىل  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|o|29 عي|لسبــــ|حمد |يوسف محمد  |ره طنط|تـــج

367328 هلل بــــدوى|ئى حسن عبــــد|رهف ه |حقوق بــــنه

235238 ى عبــــد حمد|لحميد سيد |مهند حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

4o237o مل|س محمد ك|لعبــــ|خلود محمد أبــــو  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

857227 لد بــــرعي محمد|حبــــيبــــه خ ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

6o43o9 كتـــ|لس|ئى |ليم|حمد |حمد |سل |بــــ ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

786243 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |عمرو محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4oo346 زق|لر|وي عبــــد |دق ض|نم ص|غ ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|43o28 حمد|لسيد |تـــن محمد |ف تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

237427 ى محمد فوزى عىل|ي سمي  لفيوم|لعلوم |ر |د

|53|3 مل|ل ك|فتـــ كم|ندى ر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

82864 ن|ن رضو|عبــــي  رجبــــ رضو دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

48699| لموج |بــــ |لتـــو|د عبــــد |دل مصطفى محمد رش|ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||6277  صدف
ى
ق |بــــيشوى مجدى مشر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف
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56245 ف رمض|خلود  ن مصطفى|رسر |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

4|99o9 ى|هيم محمود |بــــر|هيم مجدي |بــــر| لبــــحي  |حقوق طنط

35724 هيم بــــسه|بــــر|حمد |محمد محمود محمد  هره|لق|ره |تـــج

68o949 ى فوده|عبــــد  ى محمد حسني  هلل حسني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|46282 يف محجوبــــ مهدي ص لح|فرحه رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

328|53 محمد بــــهجتـــ| لبــــن|هلل حسن |عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

352876 ى |هيم |بــــر|سل |بــــ ي|مي 
لحسينى ى شمس  تـــمريض عي 

5o794 دى جوده|محمد سيد ن معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

5|oo45 لبــــربــــري|حمد |محمد يىحي  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

33o77 مر|هر ع|ن ممدوح م|نوره هره|لق|بــــ |د|

637497 لسيد حسن|د |هبــــه عم ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

7|o275 وى|لسل|وى |لسل|ر محمد |من لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8465|| ن|عيل موىسي سليم|سم|حمد | ن|سو|بــــ |د|

82o828 لس عم سكندر|د زغلول |كي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

682948 لسحتـــ|حمد |نىح  رأفتـــ محمود | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|2|62o لدين فوزي محمد|م |لد حس|خ هره|لق|حقوق 

36o3o لنبــــى يوسف|مريم محمد محمود عبــــد هرتـــ |لق|تـــمريض 

857482 بــــر محمد|م محمد ج|محمود حس ي|بــــ |د|
|لمنى

4855|6 لربــــ بــــدر|د |ء محمود عطيتـــ ج|رج سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3597|7 وق ع طف معروف مرىس|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

63346| ح|لفتـــ|مل عبــــد|عزيز ك| ند زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

855787 لمرصي|طف حسن |منه ع| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

238963 لمجيد|لنبــــى حسن عبــــد|ن عبــــد|حن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

343367 ي|لزلبــــ|ن محمد |مصطفى سعيد سليم
ئى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

286927 هيم|بــــر|لحميد |لحميد عبــــد|محمود عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

287oo2 لديبــــ|هلل |يمن محمد عبــــد |حمد | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

527o65 ئى|لغيط|هيم محمد |بــــر|محمد حسن  سكندريه|ل|بــــ |د|

889o|6 ى سيد حس|لرحمن حس|عبــــد ى |ني  ني  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

684999 ىط|لمع|بــــو |لمتـــول |لسيد |ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

257494 صف|منيه محمود محمد ن| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى
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37|796 يم|مه غن|لغنى سل|مح عبــــد|صفيتـــ س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

36|69o لسيد|لسيد عىل |عمر  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

7754|| حمد موىس|مصطفى محمود  زيق|لزق|ره |تـــج

758||5 بــــو بــــكر|ضى |ل ر|حمد جم| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

7o78o4 لمتـــول|لسيد |حمد |ندى محمد  لمنصوره|حقوق 

48934| م|لتـــه|حمد |لسيد |فرح  سكندريه|ل|حقوق 

633527 منه عمر بــــخيتـــ محمد| زيق|لزق|ره |تـــج

8649o ل محمد|لع|هيم عبــــد |بــــر|لحميد |عبــــد  لفيوم|حقوق 

865428 يوسف محمد يوسف محمد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|54574 مي  سيد محمود حسن| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3685|7 ن|م فوزي محمد سليم|تـــ عص|نج رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

922939 هيم |بــــر|س ثــــروتـــ ينى |تـــوم ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

42o26o ن|حد محمود حس|لو|زينبــــ عبــــوده عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

363o34 ي ن| رين|م
روز|فضل حفىطى وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

72337 |لبــــ|ضىح حسن محمد عبــــد 
ى
ق لفيوم|تـــربــــيتـــ 

49o678 عيل|سم|ن |ن شعبــــ|نور رمض|ره |س سكندريه|ل|ره |تـــج

923284 لعظيم محمد |ء محمد عبــــد|لزهر| ج|بــــ سوه|د|

53o644 هيم وهبــــه|بــــر|زىك | ئى زكري|م| ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

258499 محمد رجبــــ محمد مدبــــول لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

23|88o رف|هلل ع|حمد عبــــد|هلل |عبــــد هره|لق|ره |تـــج

54o2o2 حمد مجدى محمد موىس عىل| سكندريه|ل|بــــ |د|

4899|o هيم محمود محمد|بــــر|جر |ه سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

355|3 وى|وى محمود ص|عمر جمعه ص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7688|5 م عىلي|عمر عىل سل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

|278|9 بــــو عيطتـــ|مريم عمرو محمود  ى شمس|تـــج ره عي 

698o99 م|م|ل|لد محمد ربــــيع محمد |ء خ|شيم لمنصوره|صيدله 

||53|| ملك سمي  سعد عسل ى شمس|تـــج ره عي 

696346 وى|لطنط|لمهدى |حمد |رضوى  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

76959o حمد موىس|لدين |حمد سعد نور | سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |
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54|9|7 ىسر|لسيدغبــــ|م |لسل|محمد قدرى عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|55|29 ه ح مد|مد فهىمي ح|ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

43|734 وع|محمد محمود محمد مط ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

4o8256 ي|لبــــ|هيم محمد مصطفى عبــــد |بــــر|لرحمن |عبــــد 
ى
ق |ره طنط|تـــج

6o79o4 ره حسن عىل محمد بــــدر|س |حقوق طنط

2367| ى خ|ي لجول|ح محمد |لفتـــ|لد عبــــد |سي  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

6o3583 ه عم| ف |لخ|د عبــــد |مي  لدين|لق رسر |بــــ طنط|د|

282758 ى ي|ي حمد|لحفيظ |رس عبــــد|سمي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

632279 ن|يوبــــ دمي|ن صبــــىحي |مري زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

776338 لحميد|دل زىك عبــــد |بــــسمه ع زيق|لزق|علوم 

84oo76 ي
هند ممدوح تـــوفيق عفيفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

442|83 |لوف|بــــو |ر محمد |لغف|مه محمد عبــــد|س| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

768252 لسميع|هلل عبــــد|ل عبــــد |تـــسنيم جم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

842538 حمد عنبــــر|بــــر |طمه ص|ف دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8|92o3 ف عيسوي محمد| |ند رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

|2o587 ي|د حلىم د|يوسف ميل
ل|ئى ى شمس|تـــج ره عي 

49|632 م|لمعىط فرج عز|لد طه عىل عبــــد|خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||7294 يز مسعد|د ف|ن عم|ج ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

357|57 س|لحكم عبــــ|حمد عبــــد|فرحتـــ  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

82o336 ى جبــــر عبــــد|ي لجيد|لصبــــور عبــــد|سمي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4|828 رس عبــــده سيد عبــــده|ي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

869488 فع|لن|لم محمد عبــــد|نعمه س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

3874o ى زي|م |سل| ف حسي  دتـــ|رسر كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

23o886 ى ى محمد حسي  محمد حسي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

256335 ف |حمد |محمود  لدين|لسيد رسر ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

543||| د|ء بــــدوى بــــدوى محمد شد|شيم |حقوق طنط

845||9 حمد|ريج سيد محمود | ن|سو|تـــربــــيتـــ 

682849 هيم حربــــ|بــــر|هدى طه  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

29379 لحميد منصور|حمد محمد جمعه عبــــد | ن|هندستـــ حلو
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892436 محمد ثــــروتـــ محمد محمد  سيوط|بــــ |د|

57973 لعظيم|حمد مبــــروك عبــــد |محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

52|689 ل|لكريم فوزى هل|ء عبــــد|رس| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|993| حمد|لعظيم |لد عبــــد|يوسف خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|6|o8o حمد|لسيد |ده |م حم ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o2563 حمد|بــــوزيد |حمد |لرحيم |هلل عبــــد |عبــــد  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

6o8867 وى|لرخ|نعمه بــــهلول محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

32o322 هيم|بــــر|هلل |رق عبــــد|م ط|ريه د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

3|9288 ى بــــغد|جر |ه ف حسي  دى|رسر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

7647o2 سعد|ك |لمل|كر عبــــد |هيم ش|بــــر| |رين|م بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

92589 ج |مل ن|فتـــ ك|هدير ر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

774335 للبــــودى|دل محمد محمود |محمد ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36o882 ن وهبــــتـــ|مي رشو|محمود س |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

337o55 مجد سعد محمد|ل |م| رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

|2|269 حمد|لرحمن تـــوفيق تـــوفيق |عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|56o49 ى هيم عوض|بــــر|عوض | يوستـــي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3253|| دي|لح|حمد |رق سيد |هلل ط|عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|5o595 ل محمد|ن جل|بــــ عثــــم|يه|كريم محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

526739 محمود حمدى محمد خلف ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

8|7o65 دي حسن محمد|يه ن| ي|عه |زر
|لمنى

229433 دى|له|رق حنفى عبــــد|ء ط|ل| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

847663 ء محمد عىلي بــــدوي|سم| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

35735 ل جرجس|ج  غ|بــــشوى ن تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

67425 ن|حمد محمد رضو|محمد  لفيوم|حقوق 

|64249 لدهبــــ|بــــو|ء محمود |محمود عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33785| رس محمد فتـــىح عطيه|محمد ي عه مشتـــهر|زر

827462 فظ|لح|هلل سيد عبــــد|م حمد|سل| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

634865 هيم|بــــر|حمد عمرو محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 
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453296 حمد نوفل|حمد حسن |عمر  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

436969 وي|دك|ل|عيل محمد |سم|ندي محمد  لشيخ|تـــمريض كفر 

698|4o هلل|حمد عوض |لخي  |بــــو |مروه محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

7588o4 حمد يوسف محمد|حمد | مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

442738 ن قورتـــ|هر محمد عىل سليم|ن م|يم| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

778o49 سط حسن عليوتـــ|لبــــ|حبــــيبــــه عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||59|2 يف صبــــرى يوسف| رين|م رسر ى شمس|تـــج ره عي 

4|9|43 ن|شد زيد|هيم ر|بــــر|د |هيم عم|بــــر| سكندريه|ل|حقوق 

329465 محمد فتـــىح محمد طعيمتـــ| لي|د |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|48986 بــــ|لبــــ|لسعود فتـــح |بــــو|هبــــه عنتـــر  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48592 فعي|بــــر ش|مل عيد ج| هره|لق|علوم 

24454 ي|ر
لمعىط|هيم محمدى عبــــد |بــــر| |ئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

37o9| هيم مرىس|بــــر|بــــ |لتـــو|لد عبــــد |يوسف خ ن|حقوق حلو

7o6o73 ج|ج محمود فر|لسيد فر|منى  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

2|8o64 ح|لفتـــ|مه محمد محمود عبــــد |س|محمد  هره|لق|حقوق 

|56o5o لعظيم|هيم محمد عبــــد |بــــر|حمد | |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

529o58 للطيف|نور عبــــد |دل |بــــ ع|لوه|عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

837o2 حمد|حمد |رع |نسمه بــــدوى ز ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

855665 م|لسل|عرفه محمد عرفه عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

2|243| دى|لرحمن نف|حمد عبــــد|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

256433 لحفى|ويه عىل |محمد مع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

9o|88 ى محمد محمد بــــدوى حسي  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

462866 حمد|هلل |هدير محمد عبــــد  ي|بــــ |د|
|لمنى

74|o| هلل|حمد حسن خلف |يه | ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|8385 وى|لشعر|روق |عيل ف|سم|روق |ف ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

36822| لمعبــــود|حمد محمد عبــــد|رضوى  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

632929 ن|م عمر لبــــيبــــ عمر بــــدر|ريه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

68o957 لسيد|عمر سعد نرص محمد  لمنصوره|بــــ |د|
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324678 لجمس|حمد |حمد صبــــىحي |محمد  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4282o9 س|حمد محمد حو|ء خميس |سم| |علوم طنط

|5o53 لسيد عطيتـــ|حمد مدحتـــ | دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

236898 لمنعم محمود حسن|مل عبــــد| ن|بــــ حلو|د|

632273 وس|در|دل حلىمي |ع| رين|م زيق|لزق|عه |زر

223724 ه|لل|ء خلف حلىم عبــــد|شيم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

443o8| لسعيد عطيه حمزه|جر طلبــــ |ه ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

476o37 هيم|بــــر|فظ |لسيد ح|حمد |هلل |هبــــتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|4492 دي حسن|محمد محمد حشمتـــ بــــغد سيوط|ره |تـــج

768846 حمد محمود|ل |محمد كم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

853|22 لح|رويس خليل حبــــيبــــ ص ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

353434 هر نجيبــــ قلدس|مح م|س |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|4729 هلل محمد محمد|لد عبــــد |معتـــز خ هره|لق|ره |تـــج

8|42|7 محمد محمود عنتـــر خلف سيوط|حقوق 

894275 هلل جنيدى  |ن قطبــــ عبــــد|يم| سيوط|نوعيتـــ 

27369| لعظيم محمد|بــــر عبــــد|حمد ج| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

77|866 حمد|ه فكرى محمد |ء بــــ|شيم زيق|لزق|بــــ |د|

883362 ى  |مصطفى  حمد محمد حسي  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

|32849 ى سوري|ك ل|ل جرجس سوري|رولي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

22668o بــــر|ح محمود ميمون ص|صل هره|لق|هندستـــ 

62472o لبــــرجيس|لسعيد عوض جمعه |لرحمن |عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

8844|4 مد محمد |ء محمد ح|لشيم| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

882634 لحكيم |م عبــــد|لسل|محمد عبــــد| ر|ي سيوط|حقوق 

4o4448 ى صبــــىحي محمود محمد حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77885o هيم|بــــر|م لطفى |صفيه س زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

483772 لرحمن|ح تـــوفيق عىل عبــــد|كوثــــر صل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

359777 ى|ن محمود صل|يم| ح حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

48374 ف عيد رمض| ن حسن|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

85o525 ف قن|يه | لرحمن|وي عبــــد|رسر دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
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48|795 لنبــــى|هلل فرج عبــــد |بــــ |حمد حسنى ج| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|65259 حمد|هيم |بــــر|ء سيد حسن |شيم ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

78o383 دق محمد|لص|هيم |بــــر|هبــــه محمد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

84429| ذ يوسف حسن عبــــده|مع ن|كليتـــ طبــــ أسو

8|2336 يف محمد محمد شلق مي|رسر سيوط|ره |تـــج

5o7495 حمد|در |لق|در محمد عبــــد |لق|ر عبــــد |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|25496 ئيل|تـــه ميخ|ستـــي  فخرى شح|م ى شمس|تـــج ره عي 

644999 رم بــــسيوئى|لمك|بــــو |ن محمد |نوره لمنصوره|عه |زر

6356o طمه محمد محمود حسن|ف تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|4596| مريم عوض محمد معوض تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

243|76 عرص|ل|لح مصطفى |ء محمد ص|لزهر| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o6|53 ن|لرؤف يوسف عثــــم|متـــ عبــــد |لرؤف أس|عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

4627|3 ى|بــــو |زم محمد يوسف عىل |ح لعيني  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26742o لدين|ح نجم |لفتـــ|ن فوزى عبــــد|يم| |صيدله طنط

|43354 حمد|يح |سلىم محمد س ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o6o68 حمد|بــــو غنيم |ح عطيه |ء صل|سم| ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

826339 حمد|ء حسن محمد |سم| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

635479 مر محمد مصطفى|لسيد ع|طمه |ف زيق|لزق|صيدله 

834336 لي|مز رشدي لبــــيبــــ غ|ر ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

449478 لسيد محمد عجيبــــتـــ|طف |محمد ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

635|37 هد|رجبــــ محمود مج| ن|ر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4o8898 م|لحفيظ عل|حمد عبــــد|آيه منجود  |تـــربــــيتـــ طنط

773867 هيم محمد محمد|بــــر|حمد محمد | ى شمس حقوق عي 

7o34o2 لشهبــــتـــ|لعزيز |منيه محمد مسعد عبــــد | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

||8o75 تـــه|ول شح|جول سيمون ش ى شمس حقوق عي 

22|959 لمنعم|رق محمد عبــــد|طمه ط|ف ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

759927 لغريبــــ بــــكرى|عيل محمد |سم|ء |رس| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى
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266452 بــــ رفعتـــ عبــــد ربــــه حسن|يه|يدى |ه لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

479998 سلىمي عمرو محمد طه محمد أحمد سكندريه|ل|هندستـــ 

634656 لحميد محمد|مد عبــــد|محمود محمد ح زيق|لزق|صيدله 

628564 ن|هيم رمض|بــــر|مصطفى محمد محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

6oo3o7 ر|هلل أحمد عم|حمد عبــــد | |بــــ طنط|د|

22|429 تـــه محمد|م شح|حمد حس| هره|لق|حقوق 

4o84|4 عيل خرصى|سم|رق حسن |حسن ط |تـــربــــيتـــ طنط

364346 ف عم| لدين صبــــرى سعيد|د |رسر ى شمس حقوق عي 

6|8394 ى فتـــىحي صبــــح محمد حسي  ط|بــــ دمي|د|

226339 بــــتـــ محمود|جد محمود ثــــ|م هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|48489 حمد محمدين|حمد عىل |عزتـــ  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6385|9 لسيد حسن|ح |لفتـــ|منصور عبــــد| لي|د عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5|74o5 ئى|لتـــلو|عيل مصطفى محمد |سم|بــــسنتـــ  سكندريه|ل|حقوق 

4o7265 لق|لخ|لق عبــــد|لخ|هيم  عبــــد|بــــر|لد |خ| رن عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

8253o2 ي|ر
 عىلي | ئى

ى حمد|حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

27|769 م|وى هش|لشنتـــن|م فتـــىح |ل عص|نه تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

542655 جليل|ئى عبــــد |در علو|لق|عزتـــ عبــــد  بــــ دمنهور|د|

6|7468 ه | لعدل|سعد عىل |مي  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

42657| ى |ي د|لدين مصطفى ج|ل |حمد كم|سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

|523o6 لس مر هيم|بــــر|كر |د ش|كي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7|533 حمد|لمول |ئى عبــــد|مصطفى ه دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|75724 حمد|حمد |حمد مصطفى | ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

26|285 تـــن فوزى محمود نجم|ف ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

887o84 لدين حسن محمد  |ح |ء صل|ل| سيوط|طبــــ 

236|o| ن للطيف|للطيف عىل عبــــد|عبــــد| مي  ى شمس| لسن عي 

449479 ئى|لطن|لرحيم حسن |هلل عبــــد |محمد عبــــد |ره طنط|تـــج

|4429 ف فكري محمد|تـــ |نج رسر ى شمس|د| بــــ عي 

463526 ى  لمهدى محمد|لمهدى |بــــشر لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|
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247|46 لنوه|هد مصطفى |هد مصطفى مج|مج ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

54|733 ي|لحليم ربــــيع |ل عبــــد |محمد أحمد جم لبــــحي  |حقوق طنط

5|5535 ي|حمد |در |لق|حمد عبــــد |حفصه 
لبــــلبــــوىسر عه دمنهور|زر

6|3974 رتـــى|لح|هيم |بــــر|هيم يىح |بــــر|حمد | |صيدله طنط

27|5o2 وى|لشبــــر|لجليل |ح حسن عبــــد|نىه صل تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

32o634 ى سليم|عبــــد ن|لرحمن صبــــىح حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

689229 لقط|حمد |لسيد محمد |عمر نجيبــــ  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|9979 للطيف |للطيف عبــــد |لدين عبــــد |جر سعد |ه
لم|س

ط|بــــ دمي|د|

772358 در|لق|ل سعيد عبــــيد عبــــد|هدير جم زيق|لزق|ره |تـــج

27oo34 بــــوزيد نور|محمد خليفه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

869553 ن|لطيبــــ عثــــم|رص |لن|لد عبــــد|خ ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

256865 |ن محمد جوده |ن زهر|حن
ى
لدسوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7o37o6 لجوهرى|محمود حبــــيبــــ مصطفى | نور لمنصوره|هندستـــ 

7|3|87 لم|حمد س|حمد مصطفى محمد |محمد  لمنصوره|طبــــ 

487292 عيل|سم|هيم |بــــر|ل |لد كم|د خ|عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o|6|o ح|لفتـــ|هلل عبــــد|حمد فتـــح |سلىم  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|6978| عيل|سم|آلخر |رس عبــــد |محمد ي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

85o966 نور فضيل|تـــن محمد |ف دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

9o2642 دل عىل محروس  |هلل ع|عبــــد ج|حقوق سوه

86o248 لس  يق مسعد|يمن ف|كي  زيق|لزق|حقوق 

56242 حمد محمد|يتـــ محمد فرج | ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

8994|3 لرحمن محمد |حمد عبــــد|ء |حسن ج|طبــــ سوه

4885|7 بــــر نوح|بــــر محمد ص|ص عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|8|76 ن|د رمض|رس رش|د ي|رش ن|صيدله حلو

85o654 لسعود جمعه|بــــو|مي |محمد س سيوط|ره |تـــج

885933 لحليم |لمعتـــمد عبــــد|ل عبــــد|لع|كريم عبــــد سيوط|حقوق 

5o7468 حمد|در |لق|در محمد عبــــد |لق|سمر عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

89||46 هيم |بــــر|ر سيد عىل |مي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85o43o ي محمد عبــــد
ر محمد|لغف|مصطفى سيوط|حقوق 

33o9|2 لمنعم|م سعيد عبــــد|سعيد حس |حقوق بــــنه
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489553  |رمزى محمد | ر|ي
ى
لففى|لدسوق لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

693636 هيم جبــــر|بــــر|حلىم محمد حلىم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

23693o مه|در سل|لق|م سعيد عبــــد |منه عص ى شمس هندستـــ عي 

77o536 نس محمد محمد|محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

2|3|67 ن لحميد بــــكي |بــــكي  عبــــد| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

255492 بــــوزيد شلبــــى|ء سعيد |شيم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

329348 تـــفى محمد فتـــىح محمد |بــــ بــــنه|د|

|6|437 وى|لص|مسعود | يه محمد رض| ى شمس|زر عه عي 

847o8o هيم|بــــر|تـــ ربــــيع |ء شح|رس| ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

6oo65| ن|بــــوسليم|لق |لخ|ح عبــــد |عمرو صل |طبــــ طنط

529434 رى|نص|ل|لحليم |د صبــــىح محمد عبــــد|زي ضتـــ دمنهور|علوم ري

2727o4 م|م|ل|هر يوسف عبــــد|يمنى م لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

8|8o67 حمد|زم محمد يوسف |ح ي|طبــــ 
|لمنى

885936 ن |د سليم|لجو|حمد عبــــد|محمد  سيوط|ره |تـــج

234852 ف |زن |م لحميد|ج عبــــد|لحج|بــــو|رسر ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

6o4376 لبــــ حسن|ن محمد غ|محمود مرو ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

6|9328 وى|لش|محمد يوسف وهيبــــ يوسف  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

845366 ح محمد|لفتـــ|طمه محمد عبــــد|ف ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6|97|o ى|هر فريد |هيم ط|بــــر|حمد | لبــــحي  ط|بــــ دمي|د|

859846 ي|ج عيد فرج|عيسي حج
ئى ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

63o235 مح محمد جوهرى|محمد س زيق|لزق|علوم 

373||5 لرشيد محمد عفيفى|ل عبــــد|ن جم|يم| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

|37878 لمطلبــــ|لسيد عبــــد |عمر محمد محمد  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

373353 لمؤمن فرج نوفل|محمد رفعتـــ عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

5|7638 شقر|ل|حمد |ح |هبــــتـــ صل بــــ دمنهور|د|

3||898 ف زكري|عمرو  لعزيز|عبــــد| رسر ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

78279 ندى محمد محمود رجبــــ كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

7o9834 لسعيد محمد يوسف|بــــدين |لع|يه محمد زين | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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546432 تـــه سيف|محمد محمود شح ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6867o8 ى رضو|دى محمد عبــــد |ش ن|للطيف حسي  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

67737 يمن محمد حلىم|بــــسنتـــ  حقوق بــــنى سويف

73948 ي|ر
ن|بــــ فتـــىح رمض|لتـــو|عبــــد | ئى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

4|2|67 شور|لسيد محمد ع|مصطفى محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|26oo6 دق|هيم ص|بــــر|بــــ |يه|ى |مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

68|9o9 لخول|بــــسنتـــ يسن محمد يسن  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

25o459 ي|ر
|زق محمد ند|لر|رق عبــــد|ط| ئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

646946 ى|للطيف |م أحمد أحمد  عبــــد |سل| لعشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76||9o بــــر موىس مسلم|ء ص|شيم لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

|66363 ي ص|محمد ن بــــر محمد|ج  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

27|7oo لم عيس|سهيله سعيد بــــسيوئى س ي صىح بــــنه
|معهد فنى

335o34 لجوهرى|دى |له|هيم |بــــر|رؤى  ى شمس|تـــج ره عي 

5o9477 لونيس مبــــروك فرج|مي عبــــد |محمد س ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|42264 لعزيز|لسيد عبــــد |لد |ن خ|رز ى شمس|د| بــــ عي 

4969o7 ل طلبــــه مرشدي|جر أيمن جم|ه بــــ دمنهور|د|

6|7239 لعز|بــــو |زق |لر|رس محمد عبــــد |يه ي| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

528982 عمر غنيم فهىم غنيم عىلي سكندريه|ل|هندستـــ 

626577 ى |رس سعيد حس|رحمه ي هيم|بــــر|ني  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|7|739 هيم محمد حفنى|بــــر|ل |خلود جم |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

3238|6 لغنى|لد محمد عبــــد|حمد خ| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

859o86 هيم|بــــر|ن محمود |ل رمض|من ي|نوعيتـــ 
|لمنى

42575o ن وجيه رشدي يوسف عوض| مي  سكندريه|ل|طبــــ 

8o4983 هر|مه يوسف ز|س|مي  ي|تـــمريض 
| لمنى

9||369 لسيد |ن صديق |حمد رمض| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

76o256 هلل|ج  نرص|دل محمود حر|عمر ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

437859 ف جم|بــــسمتـــ  رميح| لوف|بــــو|لدين |ل |رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

35447o حمد|تـــ مصطفى |لشح| |ر|ي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o262| سم|هلل مجدى عىل ق|منه  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 
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479852 ل|لع|لسيد عبــــد |ل |يوسف محمد جم سكندريه|ل|هندستـــ 

3ooo3o حمد|فع محمد سيد |لش|محمد  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

9o|3|5 ى |لل|ن حنفى عبــــد|يم| ه حسي  سيوط|ره |تـــج

|5o|35 لجويىلي|حسن عىلي حسن  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|6||| هلل محمد|حمد عبــــد|جر |ه هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

43o389 هيم جمعتـــ|بــــر|هيم محمد |بــــر|هلل |منتـــ  |علوم طنط

|45|44 هيم محمد مرىس سليم|بــــر|زم |ح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

547952 بــــوزيد|ىطي |لع|رضوى حلىمي عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

762|32 ي|لبــــرد|ئل محمد عبــــده |د و|زي
ئى ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

8o6582 ود رزق|يدي عيسي د|ه ي|صيدلتـــ 
|لمنى

4|6|48 ج|در در|لق|هدير محمد محمد عبــــد  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

62|959 ز|هلل مصطفى حج|ء مصطفى عوض |ل| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

855793 در|لق|هيم عبــــد|بــــر|م محمد |بــــس ي|بــــ |د|
|لمنى

|64395 هلل|بــــ |ح ج|دي صبــــ|نوبــــ ن|بــــ| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|3947| ل محمد نوير|لع|ء بــــخيتـــ عبــــد |رس| هره|لق|ج طبــــيع |عل

28576| ى عمر|لم |محمد طه س مي  ى شمس|زر عه عي 

6396o2 حمد|حمد محمد |ء |سم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

||69o8 ديوس|قل|بــــسنتـــ فتـــىحي شبــــيبــــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

537o| د لبــــيبــــ|لجو|ء عبــــد |عبــــي  عل بــــ بــــنى سويف|د|

33||8| لعظيم حسن فهيم|م عبــــد|حمد س| |بــــ بــــنه|د|

8o6767 لسيد|ن خميس |ء شعبــــ|حسن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6ooo57 ف|محسن محمد طه خل| هن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

79279 مل|م محمد ك|حمد س| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

48396 هيم|بــــر|د |د سمىح فؤ|فؤ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|58364 حمد|لمنعم حسن |ء عبــــد |سم| ى شمس| لسن عي 

|9879 وتـــ|لحديد حسن حل|بــــو |رس |رس ف|ف ن|بــــ حلو|د|

487374 ر حسن|لغف|ن عبــــد|رس شعبــــ|م ف|هش ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

848659 ن عىلي محمد|محمد رمض ن|تـــمريض أسو

6|8297 بــــو يوسف|لسيد |لرحمن فكرى فتـــىح |عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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755|67 ي
ن|د سليم|حمد ور|ء |عل| دئى حقوق بــــورسعيد

332482 ى|لق حس|لخ|بــــر عبــــد|منيتـــ ج| ني  لفيوم|ر |ثــــ|

759399 ه عل| هيم محمد|بــــر|لدين |ء |مي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

45225| حمد|هيم محمد |بــــر|مه |س|هيم |بــــر| لشيخ|هندستـــ كفر 

55887 لمجيد|حمد نرص تـــوفيق عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

27o755 ذ فتـــىح يونس مشعل|مع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6|o85o وى|لسعد|تـــ |فظ فرح|ح| رن ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

528697 لسيد|ن حسن |محمد حسن شعبــــ بــــ دمنهور|د|

763564 ى سليم|م هم|هبــــه س ن|م حسي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

3|6975 محمد عىل حسن عىل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

632||5 تـــ|لشح|م طه محمد |ء محمد س|رس| زيق|لزق|حقوق 

82485| ي|بــــ سعيد فهىمي بــــش|يوس |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

25o898 يف|لد مرضى |حمد خ| لشر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

67879| حمد|هيم |بــــر|لسيد |ن |شعبــــ| مه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|oo59 ده|ن جمعه عبــــ|هيم عثــــم|بــــر|ء |رس| هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

7778|5 هلل محمد خليل|محمد حسنى عبــــد  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

867o7 لنبــــى عىل|د عبــــد|عىل ج لفيوم|عه |زر

7||o79 |لل|حمد عبــــد |لسموج |دل محمد |دل ع|ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77356| ن|حمد رمض|هيم |بــــر|حمد |هلل |منه  ى شمس حقوق عي 

37|247 لجليل|ج عبــــد|ن محمود فر|نوره رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

373|25 ن|ن شفيق سليم|ن سليم|يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

77|852 م|حمد ضي|ن |سليم| حمد رض|ن |يم| زيق|لزق|علوم 

786|o3 ر مصطفى|لغف|حمد عبــــد |ح |سم ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

2857o5 سلىم محمد سيد تـــوفيق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6||983 يف  هيم محمد|بــــر|بــــدر رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

75|352 للطيف محمود|كوثــــر محمود محمد عبــــد  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|4o|| ي|متـــ |س| |رن حمد حلىم بــــحي  هره|لق|ره |تـــج

895373 لمنعم |لنعيم عبــــد|د عبــــد|محمد فؤ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 10544 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

48279o هيم|بــــر|رس محمد محمود |ء ي|ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

675o32 ن|هيم عتـــم|بــــر|للطيف |هيم عبــــد |بــــر|عمر  لمنصوره|طبــــ 

66o89 هلل|دل ربــــيع عبــــد |محمد ع ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

252458 ي|ر
لحقر|سمي  فتـــىح | ئى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

426ooo حد|لو|حمد مصطفى فهىم عبــــد |منيه مصطفى | سكندريه|ل|بــــ |د|

94277 ده مصطفى فتـــىح عطيه|غ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

46o27| حمد فهىم مصطفى|هلل |منتـــرص بــــ لعريش|بــــ |د|

8996|4  محمد عىلي 
منى عوئى ج|ره سوه|تـــج

||993| ي
ف ص| |دئى لحميد|بــــر عبــــد |رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

49o586 لرحمن|فرحه محمد موىس محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

233243 ى محمود ربــــيع|ء |رس| حمد حسي  هره|لق|بــــ |د|

|2|668 لسيد محمود|حمد |لسيد |حمد | دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|38598 ئى|شور يم|طف ع|هلل ع|منتـــ  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|64345 ه|لل|للطيف عىل عبــــد |م عبــــد |سل| هره|لق|ره |تـــج

||537o سم عدل سعد|كريم بــــ ى شمس علوم عي 

48o682 ح محمد|لفتـــ|حمد عبــــد |ن محمد |رو إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

2|56o8 لم|هيم س|ل إبــــر|هيم كم|بــــر|حمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4oo94 ر|عيل حلىم صف|سم|سعيد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|6|7o3 ى  ى حسنى حسي  حمد|حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4867|6 هيم|بــــر|رس محمد سعيد محمد |ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

||9|5o رد متـــوشلح|يم ي|فر|نوبــــ |بــــ| ى شمس علوم عي 

7o64o7 ج|لح فر|هيم ص|بــــر|مروه محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|4|728 طف حسن مرىس|حمد ع| ى شمس صيدله عي 

76|499 لسيد مرزوق|لسيد |نىه مجدى  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

8o362 مصطفى محمد مصطفى عمر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

477245 لمغربــــي|لدين ذىكي |ل |عمر محمد جم سكندريه|ل|علوم 

23o28o لمرصى|لرحمن مصطفى محمود سيد |عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

623787 |لنرص |بــــو |تـــم فوزى محمد |طمه ح|ف
وى|لحفن

ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

422oo8 ضى محمد|لر|يه محروس عبــــد| سكندريه|ل|حقوق 

7|872 ه عبــــد  د|لجو|لمعىط عبــــد |لحكيم عبــــد |ني  لفيوم|لعلوم |ر |د
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3|366 |لك|مصطفى محفوظ عبــــد | ر|ي
ى
ق هره|لق|علوم 

92|||2 حمد |حسن فهىم حسن  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

365795 ز|فو| يوسف محمد عط دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

26o574 ليه|بــــو ع|م |لسل|لرحمن عبــــد|جر عبــــد|ه شمون|نوعيتـــ 

7|547| ر|لنج|هيم |بــــر|ل محمد |حمد جم| ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

3|32o8 رق فتـــىح حسن|محمد ط ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

349228 بــــونجله|رق محمد |متـــ ط|س| سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

7|575o |ل |لرج|ء طلعتـــ عز|شيم
ى
لدسوق لمنصوره|حقوق 

688369 حمد|مد محمد |دى ح|له|ل عبــــد |نه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

485oo| ف |يمن | لسيد|حمد محمود |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o8772 هيم|رف محمد إبــــر|ء ع|سم| |بــــ طنط|د|

6538o شم|ل فوزى عيد ه|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

5o2282 هيم|بــــر|زق |لر|هيم مصطفى عبــــد |بــــر| سكندريه|ل|عه |زر

2352o| رص|لرحمن محمد ن|تـــم عبــــد|لرحمن ح|عبــــد هره|لق|حقوق 

|38925 ى ي|ي لسيد|رس محمد |سمي  ى شمس|زر عه عي 

86568| بــــر|لحميد ج|محمد سعيد عبــــد ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

62o||8 ه حسن حسن  ن|للبــــ|هيم |بــــر|سمي  ط|ر دمي|ثــــ|

783285 لحليم|هيم عبــــد|بــــر|نور فوزى  زيق|لزق|عه |زر

686|72 تـــ|لسيد بــــرك|هيم سعد |بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

868|74 ي |ن| بــــول هيم وديع|بــــر|ج  |نوعيتـــ موسيقيه قن

85o||8 ى|يوسف  حمد بــــخيتـــ حسي  ي|لسن |
|لمنى

55374 ح محمد|عىل محمد مصبــــ صيدله بــــنى سويف

887523 حمد |لنظي  |ده سمي  عبــــد|مي سيوط|حقوق 

646383 ج |هيم |بــــر|م |محمد س لخرصى لمنصوره|حقوق 

9|o434 كريم عوئى فهىم بــــدوى  ج|بــــ سوه|د|

|73486 رص محمد عىل|هدير ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|44874 ى نبــــيل  هر|هيم ط|بــــر|نرمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4885|9 ن محمد|هر رضو|ط| هر رض|ط م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 
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4258|2 عىل| عىل زكري| سلىم زكري |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

5|597o ي ح|أم
ى |لم|مد عبــــد |ئى ل|لج|لك حسي  علوم دمنهور

258|55 لنبــــي|محمود صبــــرى محمود محمد عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

85292| روق محمد|رص ف|لن|حمد عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

792624 لكوم|ن |ن حلىم محمد رمض|يم| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

483o99 لسيد محمود|سلىم عىلي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o652 ن محمد محمد|محمد شعبــــ تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

68828| ى |حج| يه رض| تـــ|لشح|ج حسي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

338424 هلل|مر سعيد سندعبــــد|س| سم زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

44|9|5 حمد فرج|هلل |ء محمد عبــــد |لشيم| لشيخ|عه كفر |زر

|494|4 ف محمد ف|م |حس روق محمود|رسر دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

482|48 حمد|لسيد سيد |حمد |حمد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75246o لرحيم عىل محمد عيس|محمد عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4o443| لم|جح س|بــــور|م محمد حسن |حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2239o3 لد عيس بــــدر|ندى خ هره|لق|بــــ |د|

846258 ى رمض ن محمود كلىحي|نرمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

8|3878 لرحيم|ء فرغىلي عبــــد|محمد عل ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

232946 لرحيم|حمد عبــــد|يه نبــــيل | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o9895 ه مصطفى طه | لشيخ عىلي|مي  لمنصوره|بــــ |د|

5o726 لس|دلف ثــــ|م |بــــر| بــــتـــ كي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

9|o||o ى |ي ف محمد عبــــد|سمي  ل |لع|رسر ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

773422 لدين|ل |ء فتـــوح نسيم عطيه جم|سم| ى شمس|د| بــــ عي 

4535|9 لسيد محمد|لرحمن حلىم |عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

492748 سم|لعزيز ق|محمد خميس محمد عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

45327 ن محمد|محمود محمد رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

34o359 ي|دل |محمد ع
لصغي  مصطفى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

892o96 للطيف محمد |ء زغلول عبــــد|دع سيوط|حقوق 

7|52o6 لموج |ح |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |محمد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

439295 ى ممدوح رش وى|د هند|نرمي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ
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79oo4 لسيد|يوسف سعيد تـــوفيق  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

272969 ض|ل جرجس ري|مريم كم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4o4477 لنبــــى|عطيتـــ عىل عبــــد| عىل رض ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|6357| هيم|بــــر|م |لسل|رس عبــــد |عمرو ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

72864 وق عويس محمد مس عد|رسر لفيوم|طبــــ 

4|69|| ى |ي ر|حمد نو|ل |يمن كم|سمي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

843633 ى دق حبــــيبــــ|نور ص| |مي  |ج طبــــيع قن|عل

8o9772 ي | لرحمن|لسعود عبــــد|بــــو|يه محن  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

539o76 در|لق|لرؤوف محمد عبــــد |لد عبــــد |د خ|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63487o حمد حسن|حمد محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

356887 تـــ عيسي|لشح|ء |بــــسنتـــ عل |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

322677 ى رزق ين جرجس بــــشر شي  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

533o9 ء سيد فكرى عويس|شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

765728 تـــه|حمد شح|حمد |حمد |يه | ره بــــور سعيد|تـــج

624255 مه|حمد حم|م |م|ل|لد |دل خ|لد ع|خ ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

45o675 لحميد محمد مسعود|مه عبــــد |س|ن |نوره |هندستـــ طنط

777288 لحميد|شم عبــــد |حمد ه|شم |ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

68|438 حمد|هر |لظ|دى عبــــد |حمد ن| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

52892 محمد حسن محمد| ر|ي ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

79937 لمحمدى رزق|يوسف محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

682226 عيل|سم|ل محمد |خلود جم لمنصوره|نوعيتـــ 

336985 ل عىل|حمد كم|يوسف  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

8824o7 لح  |هلل ص|ح رزق |سيمون ضي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3oo9oo ديبــــ|ل|لسيد محمد |لد |خلود خ عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

7o3|47  عربــــ|هر |حمد م|تـــسنيم 
ى
لدسوق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

442343 هيم زيد|بــــر|لعزيز محمد |حمد عبــــد|وليد  لشيخ|تـــمريض كفر 

|22547 مد محمود|م ح|م محمد حس|ريه د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

283948 ج|حمد حج|م نبــــيل |حمد هش| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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439943 بــــ|م غل|لسل|لسيد عبــــد|م |لسل|ن عبــــد|يم| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

3|4|62  فؤ|
ى
لعزيز|د عبــــد|حمد شوق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

62o663 لىحي|لم|لحديدى |لسيد |لسيد |ء عىل |آل ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

84376 ل محمد طه|محمد جم ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

357|3| لسيد|هلل عىل |ن عبــــد|يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|528|5 عيل|سم|لفضيل |ندى طه عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|4555 يوسف سيد حسن صديق حقوق بــــنى سويف

829723 ي عبــــد
م محمد|لسل|سمر مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6o|358 ه ف| لسيد عزه|يد |مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3|5|o9 ء سيد محمد|محمد بــــه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

758822 حمد مصطفى عوض رجبــــ| لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

4633o3 |بــــ عبــــد |لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|حمد عبــــد|
لرحمن

لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

7845o2 حمد|لسيد |لبــــنى محمد مرىس  زيق|لزق|حقوق 

3|93|4 د منصور|حبــــيبــــتـــ مرزوق مر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

836399 حمد|ذلي |لش|لد |سهي  خ دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

93||4 ي ميخ|نوبــــ س|بــــ|
ى
ئيل|لم صدق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o|5|4 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد |حمد عبــــد |م |بــــتـــس|
ن| سليم

زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|2o942 ي|
ديبــــ|نور صفوتـــ | |وليفى هره|لق|صيدله 

|69426 محمد عيد مصطفى محمد تـــعلبــــ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|26o8| ن|حمد قمص|لدين محمد |ح |صل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3oo7oo محمود محمد محمود فتـــىح نجم زيق|لزق|عه |زر

27o92o لعيسوى|د |لسيد عو|يه محمود | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5989| لرحمن حسن سيد حسن|عبــــد  حقوق بــــنى سويف

5o385o مد مصطفى|س ح|مهند حسن عبــــ طبــــ بــــيطرى فرع مطروح

5o79|4 ن|لعظيم رضو|حمد عبــــد |ر |من لشيخ|بــــ كفر |د|

762995 ي
حمد محمد حسن|عىل | دئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7|456 م|يد هم|لد محمود محمد ع|خ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

263|93 د مصطفى صبــــره|هدى محمد رش ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ
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76394 ى |هلل |يتـــ عبــــد | حمد|مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

842344 حمد محمود|حمد سيد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

58357 ى|ندى ربــــيع عمر حس ني  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

28394 دل حسن عفيفى محمد|لدين ع|ء |عل ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

4||263 ف بــــسيوئى زي|عبــــي   ده|رسر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|44929 لمقصود|د عبــــد |ل محمد فؤ|رتـــ جل|س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

679643 ف عفيفى عبــــده | وري|لمغ|رسر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

33|ooo ى|د مهدى |سمر فؤ مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

|6o333 فظ|لح|ش عبــــد |لدمرد|لسيد |حمد | هره|لق|هندستـــ 

8|89|6 ى ي ك|ن| كرستـــي  يوبــــ|مل |ج  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

9o4o3o ن |لصغي  عثــــم|لشكور |محمد عبــــد قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

6|378o وى|لعم|حمد |هلل |حمد عبــــد| |نور |بــــ طنط|د|

2452o9 مل|لمعز محمد ك|مريم عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|4|672 لمنعم|تـــم محمد عبــــد |حمد ح| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

6993o لسيد محمد|رص |محمد ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|47o8 لعظيم محمد|لد عبــــد|طمه خ|ف هره|لق|بــــ |د|

34o343 ن|لدين عزتـــ محمد عطيه شعبــــ|د |عم | معهد فنى تـــمريض بــــنه

447848 ل|لدنش|سحر أحمد محمد  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

83o3|6 س عىلي|وي عبــــ|محمد قن ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

2|3237 ى |شهد  ف حسني  حمد عىل|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

478732 ف محمد محمود|محمد  رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

869744 لح|لحسن محمد ص|بــــو|ء |سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

34|o8| ويرس|ئيل س|يكل وجدى ميخ|م ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

42827o يه|لسيد بــــن|لسيد محمود |جر |ه |تـــربــــيتـــ طنط

9o4537 لس مسعود  يوبــــ مسعود |كي  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

42435| غبــــ|حمد سمي  ر|عيل |سم|محمد  سيوط|بــــ |د|

75||68 لعزيز|ض عبــــد |لسيد محمد ري| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

8o9333 هلل|ن حسن عبــــد|ده شعبــــ|غ ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

24|oo9 ى مل|رمزى ك| رض| مي  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج
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6|o773 لمتـــولي جوهر|عىلي بــــدوي | رش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|3|5 عيد سيد طه محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

492o32 بــــو كليله|نور محمد عبــــده |ميه |س ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

545666 لونيس|دل خميس عبــــد |م ع|سل| |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

3|472o ح سيد مصطفى|يوسف صل ى شمس هندستـــ عي 

228|57 وق  ف عىل عبــــد|رسر هلل|رسر دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

84|287 يف حسن محمد| |مىلي|ك لشر تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

86345o ل|لع|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|ن |مرو ج|ره سوه|تـــج

72o57 ى |سوز ن|حمد عثــــم|ن حسي  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

69oo84 حمد|مروه مجدى عنتـــر  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

892833 حمد محمود خليفه بــــخيتـــ | ج|بــــ سوه|د|

34||74 لحميد حسن|ئى محمد عبــــد|حمد ه| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

764|82 |جد وليم حن|نه م|دمي طبــــ بــــورسعيد

76||98 حمد|يمن محمود |مريم  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

45o376 لخول|زى |هيم غ|بــــر|د صفوتـــ |من |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

59744 هيم محمد سيد سعيد|بــــر| ره بــــنى سويف|تـــج

447o34 زم حمدى سعد محمد عرفه|ح سكندريه|ل|هندستـــ 

62554 يد|ل ع|حمد كم|دهم | ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

87745 حمد محمود|حمد | |ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

347739 ى محمد خليل |ء |فد ع|لس|لدين حسي  |ره بــــنه|تـــج

7|5766 لرفيع شلبــــى|ء سمي  بــــكر عبــــد |ل| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

6o6778 فظ عبــــيد|محمد محمود ح لمنصوره|هندستـــ 

27|496 لم حويتـــ|هيم طه س|بــــر|عبــــي   ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

335|8 بــــ|حمد نرص غر|كرم | |يش هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8|o56| هيم محمد سعيد|بــــر|ء |رس| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

64776o ى ع|ي طف حميدو عطيه|سمي  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

774783 لسيد خليل|لدين عجيبــــ محمد |د |حمد عم| زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

89695o ي
ى
سيف رفله سيف | سوق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4|7757 ي عبــــد |يم|
لوكيل|هلل |لعزيز عبــــد |ن مصطفى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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6|3456 لشوربــــىح |حمد |رق |لرحمن ط|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4oo927 شور|لسيد ع|عيل عبــــد|سم|ن |هدير سليم سكندريه|ل|بــــ |د|

9oo655 ى |مريم  يمن غندور بــــشر ج|طبــــ بــــيطرى سوه

476o9o ى محمد عثــــم|ي ي|سمي 
ن محمد مصطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

62o927 هلل|لمنعم محمد عبــــد |سم حمدى عبــــد|بــــ طبــــ بــــورسعيد

25434 لدين مني  حسنى|م |منى حس ى شمس| لسن عي 

|4326o ى و|ي ن محمد|ئل حمد|سمي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

7|2488 ي|لحسينى حسن خف|لد محمود |خ ج  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

43|78 ف سعيد سيد|مصطفى  رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78o88| محمد عىل محمد مصطفى ره بــــور سعيد|تـــج

24754 |بــــر عبــــد | ن ص|يم|
ى
لرحمن دسوق ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

82oooo لبــــديع محمد|محمدطلعتـــ عبــــد| رن ي|هندستـــ 
|لمنى

542769 ج |لعزيز ن|هلل عبــــد |ء فتـــح |سم| بــــ دمنهور|د|

862oo7 ي |لر|ن عبــــد|يم|
حمد عىلي|ضى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

||59|7 ى عىل  ى عىل سليم|نرمي  ن|لزهي  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

683937 لسعود|بــــو|ء محمود رفعتـــ |وف تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

45o53o لضبــــع|بــــ |لوه|هلل محمد عبــــد |عبــــد |هندستـــ طنط

8554o2 ى|ح عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|حسن هلل حسي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

2|8782 مدي|لح|هلل محمود |حمد عبــــد|محمود  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6o424o ف محمد |محمد  نورحشيش|رسر لشيخ|هندستـــ كفر 

|7396 لحميد محمد عىل|سهيلتـــ عبــــد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

923227 د جورجيوس |س ميل|لقمص لوك|ستـــي  | ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

48o894 لىح|لمهيمن محمد عبــــد |مروتـــ سمي  عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64o|22 عليه محمود محمد محمود مأموئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

479744 م|لدين تـــم|م عىل |حمد هم|م |هم ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

2|3o7| ر|لستـــ|ندى محمد محمود عبــــد ن|طبــــ حلو

6|7692 ل|لىح أحمد |محمود محمد عبــــد  ى وى|لميى ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

462||2 بــــو يوسف|ح |لفتـــ|م يىح عبــــد |هش لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|348o9 لح|ئل سيد ص|محمد و ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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688667 زى|لمنعم محمد غ|حمد فكرى عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

366433 ىط|لع|س عبــــد|جر حنفى عبــــ|ه هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

86|572 ر محمد محمد|محمد مختـــ لمنصوره|حقوق 

3||354 ئيل|نيس ميخ|نيس نبــــيه |مي  | ى شمس|تـــج ره عي 

43o|99 ر|بــــرهيم متـــولي محمد محمود بــــك|ء |ل| |بــــ طنط|د|

2|9688 م سيد محمد مدبــــول|ر عص|مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

63|934 ده|لعظيم متـــول عبــــ|ره سمي  عبــــد |س زيق|لزق|بــــ |د|

22732 ي|عبــــد 
حمد|بــــي |ن عر|ء عثــــم|لرحمن ضى دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

449556 ره|ض عم|س ري|ن عبــــ|مرو |بــــ طنط|د|

85|344 ى سيد|يم| ن محمد حسي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

4573|2 حمد خميس|منيه عىل محمد | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

498|87  رمض|هيم |ء إبــــر|سم|
ى
ن|لسعيد دسوق تـــربــــيتـــ دمنهور

642497 ى عىل ق بــــيل|محمد محمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o||7o لفضيل خميس|محمد خميس عبــــد  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

2453|7 د خليل محمود محمد|هند رش ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9|2337 دى  |له|حمد عبــــد|ن |م حس|سل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

234o8o دق|مح يشى لويز ص|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|3|o5o مه|طف رأفتـــ سل|نوبــــ ع|بــــ| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

689749 سلىم يحن  محمد طلعتـــ محمد لمنصوره|حقوق 

7|2o22 لشى|رس خميس خميس |صفيه ي لمنصوره|حقوق 

529o5o حمد عبــــدتـــ|ح |لفتـــ|طف عبــــد |حمد ع| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

694|9 حمد|ن |د رمض|جر فؤ|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

893624 ي
ل زهرى خليفتـــ |كم| دئى سيوط|حقوق 

|27878 ء صبــــىح صديق مصطفى|ل| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

28|882 ى ذىك حسنى محمود محمد حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|3|68 لرحمن|لمنعم عبــــد|رق عبــــد|لدين ط|نور  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|66462 هيم جمعه|بــــر|ن سيد |عن هره|لق|م |عل|

45o|6| بــــ|ن رح|محمد محمود محمد محمود سليم ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

349o54 لحميد|حمد سعد عبــــد| |نور ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

Thursday, September 6, 2018 Page 10553 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

624|9| ى|لحس|وع |وع مط|د مط|حمد عم| ني  ط|هندستـــ دمي

7o2|o| سم زغلول|هلل مسعد عىل ق|عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

924394 حمد  |حمد خلف |م |سل| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

24742 ء فوزى محمود|ء بــــه|لشيم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|8979 لمتـــول محمد عىل جبــــريل|ء |إرس ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

477546 ى خميس|بــــو |لسيد |ر محمد |مي لعيني  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

375o|9 ف|لسل|رس ممدوح عبــــد|ي م محمد مشر ى شمس|د| بــــ عي 

364357 لرحمن يحن  عيد حفنى طه|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23|539 ى نرص|عىل  ى سليم|لدين |مي  ن|مي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4o9275 ر|لنج|هيم خليل |بــــر|ل |ء كم|رس| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

76964| ى ص|ل|حمد محمد | بــــر محمد|مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

8944o9 تـــي |م فكرى زىك زن|كر| سيوط|بــــ |د|

|5|5o| طف مخلوف محمد|طمه ع|ف ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

7|62o3 ئيل|م صمو|هر س|دى م|ف لمنصوره|هندستـــ 

2823|8 ى نرص ج| ى|لحسي  بــــر حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

7o5595 تـــى|لبــــجل|لسيد |ل محمد |حمد جم| لمنصوره|ره |تـــج

488o9o عيل|سم|حمد |زى |دهم محمد حج| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4724o بــــو رسيع|نور سعد |يتـــ | هره|لق|ره |تـــج

53o4o9 نور محمود رفعتـــ يوسف ره دمنهور|تـــج

869|4| كوبــــ مجدي يعقوبــــ لبــــيبــــ|ج ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

9oo7|3 لد محمد منصور |روى خ| ج|بــــ سوه|د|

76999o ى|ندى محمد ع بــــد حسني  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

768|66 ن|د حمد|رق محمد حم|ط| عل لعريش|تـــربــــيتـــ 

842||2 هلل|مي  عبــــد|ل|يمن محمد |لرحمن |عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5732o ن|للطيف رسح|ن محمد عبــــد |ره شعبــــ|س طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

89|o6o حسن غيط يس | لي|د ي صىح 
سيوط|معهد فنى

877o|2 فظ  |لح|هبــــه حسن خلف عبــــد سيوط|بــــ |د|

24o55o ن|ديه خميس عىل حسن رمض|ن ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|63976 لمنعم محمود|لدين عبــــد |ء |محمود عل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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92|847 بــــ فرج |لوه|حمد عبــــد|مصطفى  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

424838 بــــ|لعزيز خط|لمنعم عبــــد |طف عبــــد |حمد ع| سكندريه|ل|عه |زر

845485 حمد|نفيسه عىلي محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|596o9 حمد محمد عطيتـــ|جر |ه ن|فنون جميله فنون حلو

886o39 حمد |بــــ محمد سيد |رح سيوط|تـــمريض 

4256|4 ف |لغف|حمد عبــــد |لدين |د عز |جه لدين|ر رسر سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

885223 لحميد سيد |ن فتـــىح عبــــد|يم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

279276 لعزيز محمد|لد عبــــد|خلود خ تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

636482 لسيد عيد|لحميد |لسيد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

6o|4o2 بــــ|حمد نبــــيه دي|محمود  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6768o9 ى|ل |محمد حسن جم مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o7486 لمنعم|بــــ عبــــد|لبــــ|مه فتـــح |حمد سل| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

2826|6 م|حمد محمد سل|لد |خلود خ ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

787223 ه عبــــد  بــــ|لحميد محمد دي|لغنى عبــــد |ني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|38522 لسميع فرج|سحر محسن محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6225|7 |ن مصطفى رخ|آيه محمد سليم ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

52o438 لعسكرى|هلل |حمد عبــــد |ء |سم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|74o56 حمد محمد|دل |محمد ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9||359 هيم |بــــر|حمد |بــــتـــ |هيم ثــــ|بــــر| ج|بــــ سوه|د|

43o963 لرحمن|حمد حسنى عبــــد |نم |ه ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

7866|9 س|ل عبــــ|مصطفى رأفتـــ كم | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

854|48 لمطلبــــ محمد|حمد عبــــد|لمطلبــــ |عبــــد ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

352648 ى  ى محمد حسي  هيم|بــــر|حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3252|o ن سيد|هيم سليم|بــــر|يوسف  ى شمس|د| بــــ عي 

784422 لد|عد خ|م مس|لسل|ء عبــــد |لشيم|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

4o3249 جح|هيم ر|بــــر|ء محمود محمد |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|2686 لنمل|رى محمد حسن |نص|ل|مصطفى  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

3|6653 ن جورج بــــطرس فخرى| مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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9o95|6 لحميد |هدير نبــــيل عمر عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

48o98o ي|ر
لسيد|هلل |بــــ |حمد فويلح ج| |ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

226|6o س|در عبــــ|لق|ل عبــــد|محمد جم ن|حقوق حلو

9o9943 س |هيم عبــــ|بــــر|ء محمد |لىمي ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

43389o ل محمود غنيم|خلود جم لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

23o6|8 لم|دى س|له|محمود مصطفى عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

239856 ن|حمد نبــــيل محمد عىل سلم| ى شمس علوم عي 

636o3 لفضيل|هبــــه هندى جوده عبــــد طبــــ بــــنى سويف

8|766 هيم|بــــر|مد |لنبــــى ح|بــــ عبــــد |رح ن|بــــ حلو|د|

6|887 حمد|لرحمن |بــــر عبــــد |تـــ ص|نج ي سويف
تـــمريض  بــــنى

524|9| ل|لسيد هل|ل محمد |مريم هل ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

54o|78  |عبــــد
ى
دق|حمد ص|لرحمن شوق سكندريه|ل|علوم 

327o3o هيم|بــــر|لمجيد |حمد عبــــد|ن صبــــرى |رو لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

|9824 بــــ|لوه|د عبــــد |لد فؤ|ل خ|جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|2653 ى |ي متـــ تـــوفيق محمد|س|سمي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

8656|6 لعزيز محمد|لعزيز محمود عبــــد|عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

2477|7 لسمنى|ن |ن رسل|حمد شعبــــ| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

446952 م محمود عىل|لسل|محمد محمود عبــــد  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

8o9||7 لعظيم محمد|محمد محمود عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|64868 لمحسن رزق|بــــر عبــــد |كريمه ص ى شمس|د| بــــ عي 

692o82 لرحمن مني  محمد محمد جلهوم|عبــــد  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

7652o5 حمد مصطفى|لعزيز |ىط عبــــد |كريم محمد مع ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

89566| سكندر |لح عزيز |ص| دين ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4|97|4 لسيد محمد صقر|د |م صبــــري فؤ|عص ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

677576 لسعيد محمود عمر سعيد|هلل محمد |عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

227o3| لرحمن|مه محمد عبــــد|س|كريم  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

84o|79 ى|لرحمن |لسعدي عبــــد|ن |يم| مي  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

4o4|98 يف|عبــــد هلل محمد عىل رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36794 هلل حنفى محمد عىل|منتـــ  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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334785 مل سعيد محمود محمد| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

527653 نصىحي نصيف ملك عطيه| فيول هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|48324 لحميد يوسف|ء محمد عبــــد |شيم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

484756 هلل|رك جرجس موىس عبــــد|م لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

62|582 نم|ز عىل غ|لبــــ|تـــ |لشح|هدير  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

53324 ن|م عويس محمد عثــــم|سل| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

5o7377 للطيف مرىس|م ممدوح سعد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

57282 ي|ر
ى مرزوق| ئى ى محمد حسي  حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

69558| ر|ل نص|لع|حمد محمد عبــــد |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

25|2|4 ي
وى|لخرصى|هيم |بــــر|د |ء عم|ضى لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

83|4oo ي محمد|م |رحمه هش
لدين مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

287787 لحليم بــــدر|حمد محمد عبــــد| شمون|نوعيتـــ 

5|2|79 لصمد محمد منصور|دل عبــــد |محمد ع عه دمنهور|زر

3|9426 دل محمد قنديل|ر ع|من ى شمس|تـــج ره عي 

6342oo عجىم أحمد محمد عجىم ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

28|8|3 يمن محمد بــــكر|مل | ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

48o85o حمد محمد عىل|ن |رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

675|9 عمر محمد يوسف محمد ره بــــنى سويف|تـــج

|72623 هيم|بــــر|لبــــسيوئى |م محمد |طمه حس|ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|459o8 م عىل عىل|مريم عل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

448|o6 حمد|جر محمد محمود حسن |ه سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

393|| لسعود|بــــو|لسيد |مه |حمد سل| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|36279 يف ه|رضوى ه شم|شم رسر |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

68797 لشفيع محمود غريبــــ|طمتـــ عبــــد |ف ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

877484 لمجيد |م حسن محمد عبــــد |ريه سيوط|حقوق 

785822 م|حمد رزق عيس غريبــــ عز| زيق|لزق|ره |تـــج

499553 لبــــيىل|ل |لع|لسيد محمد عبــــد|ن |نوره سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

237|99 زينبــــ مجدى محمد سعد محمد مصطفى ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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349|o6 ن|تـــ نبــــه|ء محمد شح|دع ى شمس|تـــج ره عي 

|33543 حمد عىل|تـــم |عمرو ح ى شمس|تـــج ره عي 

7534|9 ن رزق|لسيد عبــــده سليم|محمود  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

79|||9 لسيد شتـــيوى|رص |لن|ء عبــــد |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

324|56 ى|بــــو|دى |له|دى محمد عبــــد|له|عبــــد لعني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7|o953 لسيد|لحسينى مسعد محمد |محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|6964o بــــ|لتـــو|لرحمن عبــــد |عبــــي  عمر عبــــد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

9o847| ل زكرى حميد |م جم|سه ج|بــــ سوه|د|

484889 هر|للطيف ط|لعزيز عبــــد |حمد محمد عبــــد | سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

9oo249 | لعل|بــــو|ل محمود |حمد جم| ج|طبــــ سوه

4|o4|| ي|
مي  رسىم فكري خليفى |ره طنط|تـــج

4373|| ن|لسيد  حمد|حمد |لسيد |ره |س لشيخ|بــــ كفر |د|

82o8o2 هلل طلعتـــ مفضل محرم|عبــــد ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

5o3855 بــــو يوسف|هيم |بــــر|عيل |سم|يوسف محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

335529 لمنعم محمد محمد|ء عبــــد|سم| هره|لق|م |عل|

6o3||8 لشيخ|لد محمد |ء خ|سم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|7oo9| زينبــــ سعيد خميس سعد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

8o4|69 هيم|بــــر|م حشمتـــ محمد |حل| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

75|o64 بــــى سمي  نجيبــــ|ريو ه|م لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

6|8o97 ى|هيم ي|بــــر|ل |ء كم|شيم سي  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

366436 ى |ي ى|بــــر|سمي  هيم محمد عشر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

66289 ن|دى رمض|ن ن|محمد رمض لفيوم|ضتـــ |علوم ري

49o8oo ن|هيم عجل|بــــر|تـــه |هيم شح|بــــر| |عل إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

4644o9 ع|لدين بــــدوى رف|ء |بــــ عل|يه| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

89298| ىسر حسن عطيتـــ |لنقر|كريم  سيوط|ره |تـــج

|3o898 ن فهيم سعد فهيم|شعبــــ لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

757|66 دى محمد محمد|له|طمه محمود |ف ره بــــور سعيد|تـــج

7722|7 هيم|بــــر|هيم |بــــر|ح |ء محمد صل|رس| زيق|لزق|صيدله 

356867 لم|حمد س|يمن خميس |منيتـــ | عه مشتـــهر|زر
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32|o7|  عبــــد|لبــــ|عمر عبــــد
ى
|لبــــ|لحليم عبــــد|ق

ى
ق ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 

تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

6398|o لسيد|حمد محمد عىل |هيم |بــــر|ء |ل| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

787|77 هيم|بــــر|لمنعم |هيم عبــــد |بــــر|محمد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

84742| ى ره|ك بــــش|لمل|جرجس عبــــد| كرستـــي  ن|تـــمريض أسو

8o6857 ى |رح ى| |لوف|بــــو|بــــ حسي  مي  حقوق بــــنى سويف

8499|5 حمد عمر مدبــــولي|سندس  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|66225 هيم|بــــر|لعزيز |حمد محمود عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

696638 حمد محمد|بــــ محمد سيد |رح لمنصوره|ره |تـــج

786o|| عىل حسن| عىل رض ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

66457 ن عزتـــ جميل متـــرى مسعد| مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

52972 هلل|لك محمود محمد عبــــد|م طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

84548 رص محمد|لن|ء سيد عبــــد |رس| ي سويف
هندستـــ بــــنى

23482o حمد|لسيد محمد |م |سل| هره|لق|ره |تـــج

2266|4 لسميع|لحليم حلىم عبــــد|كرم عبــــد| ن|بــــ حلو|د|

75273 ى محمد|ل شعبــــ|جل| ن فتـــىح حسي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

25255o رس|مل صبــــرى ف|ك| يش هره|لق|م |عل|

7383o لحميد|ر عبــــد|لحميد عم|ر عبــــد|عم ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

8|657| يد نصيف|يق ع|حيل ف|ر ي|بــــ |د|
|لمنى

33|6|| ن محمد|بــــ عثــــم|لوه|ئى عبــــد|هلل ه|منتـــ  |تـــمريض بــــنه

2333o8 ف عبــــد|عبــــي   ى|لحميد بــــيوم ش|رسر هي  ن|بــــ حلو|د|

3|95|7 حمد بــــدير|م |هدير هش ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

232733 |دى محمد |له|لدين عبــــد|ء|م عل|حل|
سىط|لدي

هرتـــ |لق|تـــمريض 

6o4835 م|لسيد عم|حمد سعد | |ن|ر |تـــربــــيتـــ طنط

642227 لرسول محمد|لد عىل عبــــد |خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6o5799 لعزيز عىل غزه|ن محمد عبــــد |نوره |تـــربــــيتـــ طنط

626944 لدين|حمد علم |مه |س|سهر  زيق|لزق|ره |تـــج

93285 ف كم|له |ه لسعود|بــــو |ل |رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

535255 زى|ح محمد عوض غ|هنده صل|ش عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|4543 بــــينى د|حمد |لد |محمود خ ود|لشر ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

283|77 يوبــــ|يوسف وجيه جبــــرتـــ شنودتـــ  هره|لق|ره |تـــج

436|49 م محمد مرع|لتـــه|سعيد وليد  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

4|5388 |لبــــ|لمهدي عبــــد |هيم |بــــر|محمد محمود 
ى
ق لشيخ|بــــ كفر |د|

|2o886 لشبــــينى|لسيد محمد |بــــ محمد |يه|سهيله  ن|حقوق حلو

|43o9 م|لسل|م مجدى لطفى عبــــد |حس ن|هندستـــ حلو

64929| محمد حمزه محمد محمد محمد سليم زيق|لزق|ره |تـــج

359824 د|ك عي|دل مل|ندي ع|س ى شمس علوم عي 

92o434 بــــ  |محمود صفوتـــ محمود دي ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

499648 سم|لسعيد متـــولي عبــــده ق|ضىح  تـــربــــيتـــ دمنهور

479446 لم|عيل عىل س|سم|يوسف عمرو  سكندريه|ل|ره |تـــج

3|32|9  بــــدوى بــــدوى|لبــــ|ندى رفعتـــ عبــــد
ى
ق وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

846|23 حمد|ل |دريس جم|ل |جم وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

7|7436 لبــــ|لسيد محمد ط|لحكيم |حمد عبــــد | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

695o24 هيم موىس|بــــر|د |لجو|هيم محمد عبــــد |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

9o353o غو  |هلل تـــن|نه وفدى سعد |دمي ج|بــــ سوه|د|

65883 لرحمن محمد محمد جمعه|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

4|939o لعزيز محمد|لعزيز محمد عبــــد |ن عبــــد |حن لشيخ|بــــ كفر |د|

7o2386 حمد موىس|لشهيد |ء محمد عبــــد |ل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7|2456 ىط|لمع|بــــو |عىل عىل | ر|ي لمنصوره|حقوق 

479872 در عمرو|لق|هيم عبــــد |بــــر|لرحمن محمد |عبــــد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|63443 هلل|بــــ |منيه وحيد حسن ج| ن|هندستـــ حلو

695673 د عىل|هيم ج|بــــر|هيم |بــــر|ء |سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27o895 وى|لشطل|لحفنى |ل |حمد كم|ء |وف ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

692632 لبــــط|ىط فريد |لع|د محمد عبــــد |منى عم ره بــــور سعيد|تـــج

235864 ف حسن عو|طمه |ف د حسن|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

475325 لمهدى بــــدوى|ن عىل |يش|لرحمن |عبــــد |ره طنط|تـــج

2225o9 مصطفى محمد مصطفى عىل عبــــده د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و
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58969 لح|ء موىس سعيد ص|صف بــــ بــــنى سويف|د|

2|o92 ي|مصطفى محمد ع
طف حنفى  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|

كتـــوبــــر

878597 بــــ |لوه|يمن محمد محمد عبــــد| سيوط|تـــربــــيتـــ 

698297 ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|هيم |بــــر|منيه | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

28|246 لرحمن|لرحمن حسن عبــــد|هدير عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34|6o8 ح مصطفى عتـــلم|لفتـــ|رق عبــــد|ء ط|صف ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

65742 دق|حمدى محمد حمدى ص لفيوم|حقوق 

85387 حمد|حمد |بــــ فريد |يه| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

385|6 مي سيد محمود محمد هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

857767 حمد|لرحمن سيد محمد |عبــــد ي|علوم 
|لمنى

22|279 رك عىل حسن|لرحمن مبــــ|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

24267o د|محمود محمد محمود رش ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

76236 لمقصود|تـــه عبــــد |ء قطبــــ شح|شيم لفيوم|بــــ |د|

34438o محمد يوسف بــــيوم زغله| عمر محمد رض  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

56365 حمد محجوبــــ|سم |هلل ق|عمر عبــــد أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

|62377 حمد|م |دهم محمد هم| سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

83695 ى سيد قرئى|رس| ء عشر ن|حقوق حلو

9o44|2 ده محمد محمود |لد حم|خ ي صىح سوه
ج|معهد فنى

68||33 |لعزيز |فع عبــــد |لش|لرحمن وحيد |عبــــد 
فعي|لش

لمنصوره|ره |تـــج

328575 مر محمود محمد بــــدر|محمود تـــ |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|557 دى عوده عىل|ء ن|رس| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

3446|3 يتـــ|لخرص|لسيد مصلح |يتـــ محمد | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

62|989 هيم عوض|بــــر|لفتـــوح |بــــو|م مجدى |سل| ط|هندستـــ دمي

4236o5 ى سعيد عبــــد|ي وى|لر|لحميد |سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

54|936 وى|لغربــــ|بــــ |لوه|لدين فتـــىح عبــــد|حمد بــــدر| |حقوق طنط

83697o ه|لل|رص سعد عبــــد|لن|ء عبــــد|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

524o9o حمد|بــــوزيد |مع |ن ج|يم| |ضتـــ طنط|علوم ري

|6o32 لمعىط|حمد عبــــد |سلىم وليد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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43538| ى ص لنرصى عىل|لح أبــــو|نرمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

75875o حمد|بــــر |م محمد ص|سل| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|47436 حمد حسن|محمود محمد تـــوفيق  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

854o22 ي|هد محمدربــــيع شح|ن
تـــه تـــوئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

77296o لرحيم|لعظيم عبــــد|ح عبــــد |كريم صل  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

252229 لكريم يوسف|محمد عبــــد| دين تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

27288o قمر يحن  يوسف سليم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

436o42 ى جمعتـــ عىل عصفور|ي سمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

645665 ى|كريم محمد عبــــد لمطلبــــ محمود بــــحي  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

||56|7 ين محمود شكري  |حمد عط|كريم شي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3763o لعزيز جمعه مبــــروك|لد عبــــد |يمن خ| ن|حقوق حلو

2569o9 ي
د|لحد|زى مصطفى |ندى ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

29448 ل صبــــري يوسف|محمد جم هره|لق|هندستـــ 

6|5745 ف رجبــــ  ق|محمود أرسر وى|لشر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7o39|3 ى محمد  هيم|بــــر|ل |لسيد هل|نيفي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

343o27 لمنعم بــــركه|رق عبــــد|عمرو ط |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

783o|| ى| مي  محمد محمد حسي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

267734 كبــــى|لمر|حمد |لسيد محمد | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8o|8|4 لليل|بــــو|ل محمد |حمد جم| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

226957 روق مهنى|لد ف|زم خ|ح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o72o9 ن|بــــو سليم|مل عىل وجيد مبــــروك | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

489677 |يوبــــ حن|سيمون سعيد جندي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

24724| ئى|لشلق|لسيد |دل |محمود ع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

228556 رص محمد|لن|عيل عبــــد|سم|ره |س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

82798| لسيد موىسي|تـــ |روي بــــرك| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o6572 حمد|نرص محمود محمد | ند لمنصوره|ره |تـــج

489|42 حمد|بــــر عبــــيد |لد ج|ندى خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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349224 حمد جمعه|رس |حمد ف| |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

43|724 ف محمدعبــــد  ر|لجع|دي |له|محمد أرسر |علوم طنط

327527 يد|مل محمد يوسف ف|سهيلتـــ ك مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

368834 ى يشى ح|ي شم|مد ه|سمي  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

95554 ي محمد |
ى
هيم|بــــر|حمد عزتـــ مرزوق ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

63o483 ل|لع|ح منصور عبــــد |حمد صل| زيق|لزق|حقوق 

9|8357 حمد |بــــ |لتـــو|حمد محمد عبــــد| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

6253o9 دى|لص|ن |د رمض|خديجه محمود رش زيق|لزق|صيدله 

264246 لسيد بــــيوم|ء بــــيوم |رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

779||4 حسن محمود حسن محمد عطيه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

628||8 فتـــىح صفوتـــ فتـــىح عطيه زيق|لزق|حقوق 

3337|7 حمد|لرحمن عيد محمد |عبــــد ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

4o52o2 ىطي محمد|لع|ىطي فتـــىحي عبــــد |لع|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5793o هيم|بــــر|ض محمد محمد |رق ري|ط ره بــــنى سويف|تـــج

875876 حمد  |لدين |ح |حمد محمد صل| سيوط|تـــمريض 

286595 ف رمض| |دين ده|ن سع|رسر ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

486993 بــــ|لوه|لحليم عبــــد |مه عبــــد |س|لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

372582 هلل|لمنعم عبــــد|لسيد عبــــد|يتـــ | |حقوق بــــنه

85346| خىلي|لحكيم د|هبــــه موىسي عبــــد ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

|7|972 حمد|مؤمن سيد حسن  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

6|89|6 وندى|لل|أيمن محمد | ر|ي ط|بــــ دمي|د|

523748 هيم|بــــر|لنبــــى |رس وسيم محمد عبــــد |ف سكندريه|ل|بــــ |د|

769o8o هلل|ء طه عىل نرص|وف عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

268|49 ى|فتـــىح محمد فتـــىح  بــــوحسي  سكندريه|ل|صيدله 

272|4| زر|غو ع|بــــتـــن|جوزيف | بــــول ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

64|594 لحميد|م حلىم عبــــد |محمد هش زيق|لزق|ره |تـــج

683645 لدين|م |د حمدى حس|ء عم|عل لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

489|o4 ى فرج فوزى مرزوق| كرستـــي  سكندريه|ل|بــــ |د|

775o43 ح يوسف محمود|لرحمن عىل صل|عبــــد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر
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337o8 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|لد |خلود خ هره|لق|بــــ |د|

423949 لسيد محمود|لسيد محمود | |ن|جوم سكندريه|ل|ره |تـــج

35598o ح|س مصبــــ|ن عبــــ|كوثــــر رضو دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

79o928 مر|مر جميل ع|بــــرين ع|ص لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

7634|2 حمد|بــــتـــ |س ثــــ|ل عبــــ|ندى جم بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

24|89o لحكيم مدبــــولي محمد كحيل|نىه عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

22o|5 ي|ر
روق منصور|ن ف|رمض| ئى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o66o9 ن|حمد رشو|ء مصطفى محمد |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

668|8 تـــ|ىط فرح|لع|حمد عبــــد |ن |نوره لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

5334o6 شور|ن حمودتـــ ع|رق رمض|لرحمن ط|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3379|| هلل|بــــ حسن عبــــد|لوه|بــــ محمد عبــــد|شه |بــــنه| هندستـــ شبــــر

69939o د|لضي|لسيد |مل |ء مدحتـــ ك|رس| لمنصورتـــ |تـــمريض 

28o449 حمد|د ذىك |سندس محمد فؤ ن|بــــ حلو|د|

5|75o5 ه عبــــد  ئى|للق|لمنعم |لمنعم حسن عبــــد |ني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

924429 ى كر |طف زىك ش|ع| مي  ج|طبــــ سوه

9|5485 لدين عرفه محمد  |ل |حمد جم| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

46274| ى نرص لبــــيبــــ جيد نرص| مي  لشيخ|طبــــ كفر 

|6774| ى محمد محمد عبــــده |ي لسيد|سمي  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

3|8|6| ف|سم|عيل حمدى |سم| عيل مشر ى شمس صيدله عي 

487726 لخي |بــــو |خي  | ولسن نبــــيل زك م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

752572 ل محمد|حمد محمد كم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3|7677 لصمد|لصمد محمود عبــــد|م عبــــد|سل| ن|تـــربــــيتـــ حلو

75394o ف عىل محمد| |دين رسر ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
ستـــ|لدر|)ريتـــ |د|علوم . لعريش ش|بــــمدينتـــ 
|لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر|م | للع

(عيليتـــ|سم|ل|لبــــديل بــــ

|2399o تـــم مصطفى عبــــدربــــه|مهند ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

485|82 ف ج| للطيف مصطفى|بــــر عبــــد |يه أرسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4o4o|5 م|للطيف محمد سل|مصطفى متـــول عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|32|5| ن|بــــتـــ رشو|رضوى سعد ثــــ ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

523423 حمد|لحفيظ محمد |حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|
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7|596| تـــ غيثــــ|د فرج بــــدير  عرف|جه ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

|8348 محمد سعيد حسن محمد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

7558|3 حسنى حسن عىل| عل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

|72oo9 لبــــديوى|عيل محمد |سم|وى محمد |لص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|67425 ى |حمد خ| حمد|لد محمد خي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

9|2784 حمد |منى محسن محمد رفعتـــ  ج|تـــربــــيتـــ سوه

8599|o ى ثــــروتـــ كرم يوسف| مي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

786634 هيم سليم|بــــر|مصطفى محمود محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89|738 للطيف |مل عبــــد|محمود مصطفى ك ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

7765|9 ى محمد محمد سلىم سليم|ي ن|سمي  زيق|لزق|هندستـــ 

|65|42 ي|ر
يف فؤ| ئى د حسن حسن|رسر هره|لق|بــــ |د|

5|8|35 د|لضي|ج  |نسمه فتـــىح ن ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

832224 لعزيز|ر عبــــد|لستـــ|رضوي فتـــىحي عبــــد ي للفن|
|دق قن|لفنى

3|59|3 ل محمد عوض|يمن جل|ء |رس| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

54|99o حمد محمد محمود عىل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4776|o لدين مصطفى عىل غربــــيتـــ|ء |عل| رن سكندريه|ل|علوم 

882766 لمجيد  |بــــوبــــكر محمود عبــــد|له |ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|38|8 ح|لفتـــ|حمد محمد سعد عبــــد| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

825293 حمد|لحميد عىلي |يه عبــــد| ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

889297 لحميد محمد |لربــــ عبــــد|د |محمود ج ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

82o954 لحميد محمد|صهيبــــ محمد عبــــد ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

67o35 مل|حمد ك|صم |هدير ع تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

|53o|4 حمد|لرحمن مزيون حسن |عبــــد  هرتـــ |لق|تـــمريض 

857o9o زق محمد|لر|رص عبــــد|حمد ن| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|2|255 هيم|بــــر|لسيد |ن محمد فهىم |مرو ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|39oo2 هيم|بــــر|لسيد |ء عيد |سم ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7584o5 لم|بــــر درويش س|ص| عل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

|38796 مه حلىم جرجس|س|ندى |س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|3|929 ندى محمد خليفه محمد خليفه ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 
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476572 ر|لغف|در عبــــد |لق|ر حمدى عبــــد|مي سكندريه|ل|ره |تـــج

7928| لسيد|هلل محمد عبــــد |دل عبــــد |هلل ع|عبــــد  ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

877865 تـــه |شم شح|ئى ه|ر ه|مي سيوط|نوعيتـــ 

||9474 ن محمد عىل|لمنعم حمد|محمد عبــــد  ى شمس حقوق عي 

|73472 ىطي|لمع|بــــو |دل جمعه |هلل ع|منتـــ  ن|بــــ حلو|د|

|55o84 هلل نرص مصطفى حسن|منتـــ  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

823699 هيم|بــــر|هيم وديع |بــــر|ويسىلي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

85|3o7 مل محمد|دي ك|له|ء عبــــد|رس| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

529872 يوسف أيمن أحمد تـــوفيق سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

44297 لمجيد|م محمد عبــــد |عمرو هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|3oo2 عمر عبــــده محمود محمدين حسن لمنصوره|بــــ |د|

347773 د|م عو|م|لغنى |م عبــــد|م| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

2382|3 روق محمد عىل|بــــ ف|يه|طمه |ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9o7|33 حمد  |لدين |مي  سعد |ل|ء |شيم ج|تـــربــــيتـــ سوه

64548o لحلوج |ئى |ح كيل|ئى صل|كيل ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

23o4|5 لس ه |لي بــــسط|ج  غ|ئى ر|كي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23|429 س خليل|حمد فوزى عبــــ| هره|لق|علوم 

269373 حمد مصطفى حبــــيبــــ| |دين ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8952|2  |ه
ى
ف عجيبــــ بــــ|رق سيىلي |رسر ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

254496 حمد|ح |م صل|محمد س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

687oo8 لكريم محمد عيد|محمد محسوبــــ عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

26o979 لرسول سعده|ل عبــــد|جم| لي|د ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4|8947 مر|هلل محمد ع|ء عبــــد|محمد عل لشيخ|بــــ كفر |د|

834226 ي|لرج|عمرو محمود عبــــد ل طي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8|5o97 ى ي نرص| كرستـــي 
لس لطفى كي  ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

792732 ل|جر سيد سعد محمد مرس|ه ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

38|4| لسيد محمد|هيم |بــــر|م |حس ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

8294o8 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ن |نوره ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

84392| حمد|عيل |سم|هلل فوزي |عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 10566 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

||6889 ر|لغف|ء محمد محمود عبــــد |رس| هره|لق|عه |زر

43488| لشويخ|لرحمن |مد عبــــد|ندى ح |صيدله طنط

45396 بــــينى  ى|م |م|محمود رسر مي  هره|لق|بــــ |د|

877789 حمد  |نىه حسن محمد  سيوط|علوم 

228589 لمجيد|لسميع فضل عبــــد|ده عبــــد|غ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o37|3 ف عبــــد |مصطفى  ق|مر بــــشن|لوحيد ع|رسر لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

922o28 سيمون منصور صبــــىح بــــولس |ن| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o5927 ن|لمسيح سليم|در عوض يعقوبــــ عبــــد |ن لمنصوره|بــــ |د|

479588 لقوي|دم عبــــد|لسيد |لدين طوسن |سيف  سكندريه|ل|ره |تـــج

256|73 لففى|ئل فريد |محمود و ي صىح بــــنه
|معهد فنى

5o2|o7 م حسن سعد حسن|حس |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

764985 لمغربــــى|دل محمد |عمرو ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

4o5969 بــــسنتـــ ميىم حلىم فهىم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44|2|6 بــــ|لخش|هيم محمد |بــــر|هيم رجبــــ |بــــر| لشيخ|بــــ كفر |د|

426696 لحميد|ئى عبــــد |لورد|لسيد |يدى صبــــرى |ه لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

766223 ى |هوفيله  ى عيس|حمد |مي  مي  ره بــــور سعيد|تـــج

77o8|o ن شبــــيبــــ|سهيله شبــــيبــــ سليم |طبــــ بــــيطرى بــــنه

77362 لعدوى|لسيد |هلل |ر سيد عبــــد |عم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5826o ف محمد حمدى و|ئى |م| ل|رسر بــــ بــــنى سويف|د|

6|9464 هيم|بــــر|ورى |لمغ|ندى مجدى  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

48568o يه غريبــــ خميس غريبــــ| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

646|4| ى محمد يوسف محمد حسي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

7o938 يز شفيق مصطفى|ء ف|رس| لفيوم|علوم 

5o269| لسيد|لنعيم |هلل محمد عبــــد |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4753o لعظيم عىل|ل عبــــد|ح جم|لفتـــ|عبــــد هره|لق|بــــ |د|

59543 هيم|بــــر|تـــ سيد عيد |نج بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|6778| لدين محمد|ل |لرحمن لؤى جم|عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

52|882 هيم عىل محمد عىل بــــلح|بــــر|شذى  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

62948| ف جوده طلبــــه | |لسيد ند|رسر زيق|لزق|عه |زر
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347635 س جنيدى|لد جنيدي عبــــ|عمر خ ى شمس|د| بــــ عي 

24436o حمد محمد محمد مصطفى|محمد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

62|478 بــــ عىل|دى عق|محمود ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

223588 ده|زهره يحن  محمد زي هره|لق|بــــ |د|

249838 هيم|بــــر|لمعىط |لعزيز عبــــد|يم عبــــد|ن ه|يم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4|9936 عيل|سم|صف |لسيد ن|صف |بــــ ن|يه| لشيخ|بــــ كفر |د|

793533 ى|حمد حسن حسن ش|م محمد |عص هي  زيق|لزق|حقوق 

335635 ء مسعد جمعه بــــيوم|ل| ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

55885 لحميد|هلل عبــــد ||حمد مجدى عط| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

2|65o6 ن|عمرو محمود محمد علو |بــــنه| هندستـــ شبــــر

646352 زق|لر|ل محمد حلىم عبــــد |حمد جم| حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

|448|6 مل|مل محمود ك|يه ك| هره|لق|ره |تـــج

6|2295 ج|لعزيز محمد حج|حمد عبــــد | |هندستـــ طنط

84o2o دق هندى|محمد حسن ص بــــ بــــنى سويف|د|

53o|45 ح مصطفى|سلسبــــيل مصطفى صل بــــ دمنهور|د|

3o8|3 لحميد عىلي|سلىم محمد عبــــد  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

476327 ل|لرج|لسيد قطبــــ |عمر سمي   ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

462o|| ي |عبــــد 
لسيد يحن |هيم |بــــر|لغنى ي |

سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

348654 لغنى|ل عبــــد|لع|ئى محمود عبــــد|محمود ه |تـــربــــيتـــ بــــنه

24o8oo طره عىل حسن|رص بــــخ|م ن|سل| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

82|8o4 ود موىسي|لدين د|د |محمد عم سيوط|حقوق 

3236|8 فظ|محمد عىل ح| رن ى شمس هندستـــ عي 

33o543 لجوهرى|لسيد |م محمد |ء س|رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

92453o دى ممدوح ثــــروتـــ متـــرى  |ف ي صىح سوه
ج|معهد فنى

7o9347 لسيد عىل عىل شعيبــــ|حمد |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

23273o هند حسن محمد محمد هره|لق|بــــ |د|

6o5oo4 |لعط|بــــو|لسيد |لمحسن نزيه |ندى عبــــد لمنصوره|بــــ |د|

4o42o4 حمد|محمد رفعتـــ حسن عىلي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

368627 هلل||جرجس محروس مرزوق عط |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 
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7o575o مد محمد|م ح|محمد س لمنصوره|هندستـــ 

2|264o هيم فهىم شلبــــى|بــــر|ء |حمد ول| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

497287 يل|حمد ط|هيم |بــــر|ر |من تـــربــــيتـــ دمنهور

9|3656 ى  |لد محمود |محمد خ مي  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

687578 لسيد سعد متـــول عزه|ن |نوره لمنصوره|بــــ |د|

55o63 لحليم|حمد كليبــــ عبــــد|ء |وف بــــ بــــنى سويف|د|

336459 بــــو زيد|لبــــدرى |رص |رتـــ ن|س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7o9478 ي|محمود | ندى رض
بــــينى لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|4393 ده|نور حم|لسيد |ره |س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

357269 تـــ  بــــ|هيم جودتـــ دي|بــــر|ني  عه مشتـــهر|زر

95624 رص سيد محمد|لن|محمد عبــــد  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

524859 حمد تـــوفيق محمد رسور|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

283766 عمر محمد سند محمد عىل دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

88|2|6 عىل قضبــــ محمد عىلي  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

272957 لد شمروخ محمد|رحمه خ ن|سو|تـــربــــيتـــ 

764564 لنبــــوى جوهر|محمد محمود محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

54|672 ر محمد عىلي عقبــــه|لستـــ|ده نرص عبــــد |حم دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

2725o3 س رجبــــ|ر عبــــ|لغف|محمد عبــــد ن|حقوق حلو

535795 وى|مه سعيد حسن سعد|س|يدى |ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

838866 ئيل|د ميخ|د عي|نه ميل|دمي |نوعيتـــ فنيه قن

36378| |بــــر|حمد مجدى |
ى
هيم دسوق ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ ى جي 

8|4362 ي|ىطي قذ|لع|ل عبــــد|م جم|حس
ى
ق  بــــ|لي |لع|

ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

2347o7 لحميد جوده|حمد عبــــد|لحميد |عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

238925 ن|حمد سليم|روى عمرو محمد | ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

268888 ن|خلود محمد مصطفى سلط ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

823322 لمنعم محمد|ليىلي محمد عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

23o992 |لنج|بــــو|لعظيم |حمد يحن  عىل عبــــد| هره|لق|ج طبــــيع |عل

7|2546 ف فتـــىح محمدمحمد |ء |ل| لعيله|بــــو |رسر زيق|لزق|عه |زر

77559 لسيد|حد |لو|لسيد عبــــد|فرحتـــ  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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4263| بــــوبــــكر|محمد عيد سيد خميس  هره|لق|ره |تـــج

885o3| | لعل|بــــو|حمد محمد | |رض ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

542362 ي|ر
لسيد محمد عىل بــــشي |ممدوح | ئى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

776626 حون|لعزيز ط|بــــسمتـــ محمد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

9|966| ف  حمد  |لد بــــكرى |لدين خ|رسر ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

835332 ي سعيد|م
يسه محمد مصطفى |نوعيتـــ قن

23|55| عمرو محمود حسن عرفه هره|لق|حقوق 

|3|9|4 ن|حمد عثــــم|ن محمد |نوره ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

879273 حمد |لحليم |حمد عبــــد|ر |من سيوط|طبــــ بــــيطرى 

||53|3 لبــــرتـــ لبــــيبــــ|رس |ئيل ي|مهر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

77|o88 زق بــــعلل|لر|لسيد محمد عبــــد|هدير  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

9|9|86 ن |لم|ن س|مهر| حمد زكري| ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

6894|8 طف عىل نبــــيه محمد|ن ع|نوره لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69|727 دى|لبــــغد|لبــــيوم |م ربــــيع ربــــيع |سل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

49625 ن محمد|يق سلط|ء ف|سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8|o265 ى زر|بــــطرس مريس ع| مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4o75|2 حمد محمد|ل |د كم|ر فؤ|من سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

4|8785 ل|لحميد غ|ح سعد عبــــد|ء صل|ول لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6263| لعظيم محمد|س محفوظ عبــــد |ين| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2|6638 لحميد|حمد عمرو رأفتـــ محمد عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

4o89o4 حمد|هيم سعد |بــــر|نور |طمتـــ |ف |حقوق طنط

534576 لسيد محمد |ر ثــــروتـــ محمد |من سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

445423 ه|لل|حمد محمد محمد عبــــد |مروه  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

538||4 ن|هيم محمد محمد طم|إبــــر| ن|ر ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

8o9o7 ى|حمد محمد عىلي عىلي حس| ني  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

352|6| م|لسل|ل محمد محمد عىل عبــــد|حمد جم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6482o3 لسيد محمد عبــــده|لحميد |ء محمد عبــــد |ل| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

27o476 مر|هيم ع|بــــر|هلل ذىك |بــــر عوض |ص ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

327535 حمد عىل محمد|طمتـــ |ف ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 
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35253| حمد|حمد محمد |سنيورتـــ  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7||7o6 ل حموده|لحميد مصطفى كم|محمد عبــــد  لسويس|هندستـــ 

48o795 لىح|لم|لصمد |لسيد عبــــد|ء محمد |سم| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

494|63 لنرص|حمد عمر محمد سيف |عمر  ره دمنهور|تـــج

69478 هيم محمد|بــــر|ل |محمد جم لفيوم|ضتـــ |علوم ري

|58o57 هيم|بــــر| |هيم زكري|بــــر|يه | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

92696 حمد|محمد حلىمي | لي|د ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|59899 لنوبــــى|حمد |تـــم |جر ح|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

323537 ن|لح سمع|يوسف زىك ص| رين|م ى شمس|زر عه عي 

7o|894 لم|هيم س|بــــر|ئى قرىسر |هيم ه|بــــر| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

826575 طمه محمد حسن محمد|ف دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

66||3 ض يوسف|لدين ري|ء|محمود عل لفيوم|طبــــ 

626684 زى|ن محمد محمد عطيه حج|حن زيق|لزق|بــــ |د|

622o8o هيم|محمد رأفتـــ إبــــر| رأفتـــ رض ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3|953 ى|م خ|سل| لد عمر حسي  ن|بــــ حلو|د|

483634 لعزيز سعد خليل|لدين عبــــد |غنوتـــ سعد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

5352o8 حمد|م محمد محمود بــــكرى |سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

765333 ى |محمد صل ي عيس|ح محمد أمي 
ى
لدسوق ره بــــور سعيد|تـــج

9o38oo شم |محمد محمود ه| نور ج |تـــمريض سوه

78|5|| وى حسينى|لشبــــر|د محمد محمد |سع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

88o749 حمد موىس  |ء سيد |ل| سيوط|بــــ |د|

89|833 لكريم  |د|هلل ج|رى رفعتـــ فضل |م سيوط|تـــربــــيتـــ 

44o464 وي|لزو|ر طه |عيل مختـــ|سم| |رويد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2|484o لشيىم|لسيد |حمد |حمد محمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

634254 لسيد عطيه|ء عطيه | ل| زيق |لزق|تـــمريض 

62o5o9 لكريم عىل حموده|لكريم عبــــد |ن عبــــد |حن ط|بــــ دمي|د|

249684 ر|لبــــز|سلىم محمد غريبــــ محمد شبــــل  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

2|3o68 ى|هلل |منه  حمد رزق حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

544346 لنميس|لحميد |حمد عبــــد |ئى |ريم ه بــــ دمنهور|د|

Thursday, September 6, 2018 Page 10571 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

294944 حمد عىل محمد مقلد|عىل  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9||o6o لمجيد |لسيد عبــــد|ء عىل |رس| ج|تـــربــــيتـــ سوه

54|973 ي إبــــر|إبــــر
ى
لرحمن|هيم عبــــد |هيم شوق عه دمنهور|زر

2992oo دق|لد محمد ص|لعزيز خ|عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

485332 محمد محمد حسن حسن| ن|ر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4895o9 مل سعد|دى ك|ن| فيول سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|38237 رص|لن|مد عبــــد |هيم ح|بــــر|محمود  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69368| لحليم|د فهيم عبــــد |د رش|محمد رش لمنصوره|هندستـــ 

||9752 ل|نطونيوس جورج عزيز بــــسك|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

5259|7 ن حبــــش|م محمد نعم|حمد هش| ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

695o|o ى نرص شح تـــه عىل يوسف|نرمي  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

373688 ى كميل ص|ج |دق حن|كلي  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

9246|6 دل محمود صبــــره |محمد ع ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|2947 لعظيم|كر عبــــد|طف ش|يتـــ ع| ى شمس| لسن عي 

9|23|9 ى عىل |ول ء عىل حسي  ج|ره سوه|تـــج

5347|8 ر|هيم دويد|بــــر|حمد |ح محمد سيد |سلىم صل م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

845269  عىلي عبــــد|ي
ى لعظيم عىلي|سمي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

843933 ف حلىمي |محمد  هيم|بــــر|رسر قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

4924|4 ئى|لنيد|شد عىل |د ر|زي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

865o79 لعزيز عيسي محمد|م عبــــد|حس دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

78642o  
ى
بــــ|هيم محمود دي|بــــر|محمد شوق زيق|لزق|حقوق 

|7o999 لسميع|يه فوزى محروس عبــــد | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7o297 |لعل|بــــو|حمد محمود محمد | ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

|46422 سلىم وحيد محمد عىل هره|لق|ره |تـــج

63|722 عيل محمد|سم|ن فوزى محمد |نوره قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

356|7o هيم جبــــل|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|حمد | |طبــــ بــــنه

9|7358 لحميد |دل محمد عبــــد|مصطفى ع ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى
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4o572| |حبــــيبــــه أحمد أنور أحمد ند عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6884|2 هيم|بــــر|ن |هيم رمض|بــــر|ئل |بــــ و|رح لمنصوره|بــــ |د|

|733o| دق لبــــيبــــ|محمود مدحتـــ طه ص ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

7779o5 بــــ مصطفى|لتـــو|كرم عبــــد |فرحه  زيق|لزق|بــــ |د|

882|45 هيم  |بــــر|نجيليوس ممدوح عزيز | سيوط|ره |تـــج

5|292o لعظينى|بــــر |عمرو مشحوتـــ ج ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

846289 ي محمد عىلي|رس|
ء مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

7558o6 لحليم|حمد محمد عبــــد |سهيله  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|64769 لرحمن|لسيد عبــــد |هر |يزه محمد ز|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

629293 ف محمد عطيه |رحمه  |لعل|بــــو|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

|2897| مد|مر محمد ح|محمد تـــ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

54|535 حمد نعيم|حمد |رس |حمد ي| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

784||| لنبــــى جنيدى حسن|محمد عبــــد  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

68288| بــــينى|لحميد محمد |عمرو شلبــــى عبــــد  لشر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

95278 ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| ن خليل|هلل محمد رمض|عبــــد  | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

63o32 ى وهبــــتـــ|م رى عيس بــــشر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7|o472 ي|لكف|د |ل عبــــده فؤ|ء نبــــيل جل|لشيم|
ى
ق لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|44668 در صبــــىح محمد حنفى|ن ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

522287 دق|لص|للطيف عبــــد |هبــــه خميس عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

773289 حمد أحمد|ده |منيه حم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

283222 مد|مه مصطفى ح|مصطفى سل ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

539622 ن|ل زي|لع|لسيد محمد عبــــد|محمد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6|434| دى|لن|ج  |لبــــلتـــ|لسعيد فهىم |ء |زهر ى شمس| لسن عي 

|74632 ل|لعربــــ هل|يمن عز |يوسف  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

773o73 ى سند|خ لد سعيد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

889478 م محمود خليفه |عىل عص سيوط|تـــمريض 

4o297 محمد فرج محمد| رض وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|7377| حمد|ح |لفتـــ|يمن عبــــد |لكريم |عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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7|5654 لليثــــى|لسيد عوض حسن |يه مصطفى | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

29o47| م|لسل|م مجدى حمدى عبــــد|هش تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

243877 لد سعيد عىل|مروه خ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

354977 ربــــيع عىل محمد| ر|ي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

339o|6 حمد محمد يوسف|ء |رس| |ره بــــنه|تـــج

7ooo| ى|هلل بــــش|مريم نبــــيل عبــــد ي|لسن |
|لمنى

86799| م سعدي عىلي يوسف|كر| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

9o4688 ى |تـــ عص|ي| م سيد حسي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

24o79o ج|لصبــــ|رس محمد محمد |حمد ي| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

68984 ح شندى محمد|هلل صل|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3224|4 لح|حمد محمد ص|م |حبــــيبــــتـــ هش لمنصوره|حقوق 

79o43 ى عبــــد  هر|لعزيز عىلي ط|عمرو حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|359 مريم مصطفى محمود عىل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4o4|o4 لرحمن|د محمود محفوظ عبــــد|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o8o44 لصغي |حمد |لمنعم |م عبــــد |ره س|س لشيخ|عه كفر |زر

373249 عيل محمد|سم|بــــوبــــكر |محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|52985 ى عبــــد |بــــر| لق|لخ|هيم حمدى حسي  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

858o6o ى د خليل|فتـــ عي|ر| مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|59629 ى ع|ي لحميد عىل|دل عبــــد |سمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

63oo2 د|لجو|لعظيم عبــــد |لعظيم محمد عبــــد |عبــــد  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

|54746 ئى جميل صبــــىح|ميشيل ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

45836 ف عبــــد |مريم  بــــر محمد|لج|رسر ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|7698o ح|لفتـــ|م عبــــد |لسل|مد عبــــد |م ح|سل| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

6994o5 حمد موىس محمد|عيل |سم|خلود  صيدلتـــ بــــورسعيد

9o63o| ء محمد فتـــىح دردير |لشيم| ج|بــــ سوه|د|

689oo9 بــــى|يل عر|لسميع ن|يل عبــــد |مصطفى ن لمنصوره|ره |تـــج

7o5433 فظ|ل ح|لرج|ح عز |لودود صل|مصطفى عبــــد  لمنصوره|حقوق 

68o462  |ن |حمد عثــــم|
ى
|هيم |بــــر|لدسوق

ى
لدسوق تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 

سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

36999| ن صبــــيح عودتـــ|ء محمد سليم|سم| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
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6o5552 ه محمد عبــــد رك|ر عىل عطيه مبــــ|لغف|سمي  لمنصوره|بــــ |د|

698o45 لسيد محمد عمر|حمد |ريم  زيق|لزق|ره |تـــج

78454o ن تـــميىمي غريبــــ عىلي غريبــــ|نوره زيق|لزق|نوعيتـــ 

44|766 ى|م مصطفى |لسل|ضيه محمد عبــــد |ر لخرصى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

684899 بــــينى|لقوى |ل عبــــد |جح جم|محمود ن لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

838258 ق ي محمد رسر
وي|محمد مصطفى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

3||578 تـــه عىل|ن محمد شح|محمد رمض ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

555|o حمد|ن محمد |طمه رمض|ف ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

|43985 لحكيم |لرحمن عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد 
لرحمن|عبــــد 

 |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

8|237o ن خلف فلبــــس مرش|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

5|69|9 ي
عر|لش|دل |محمد ع| دئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

255o38 لسيد|د محمد |ء فؤ|ل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

27734| ف |رس| لدين|ء علوى محمود مصطفى رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8||o5o هلل|لح فضل ضيف |ن ص|يم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|55648 |لق |لخ|نده محمود نجيبــــ محمد عبــــد |ر
وى|لشبــــر

ى شمس علوم عي 

8643o2 محسن نصيف حبــــيبــــ| رين|م ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

4o472 د|د ج|ثــــروتـــ محمدي ج ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

22677| رس جمعه محمد|حمد ي| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

92|o|6 هر محمد |لظ|لفول عبــــد|غدير  ج|عه سوه|زر

5|525| لجندى|لسيد |لمجيد |مد عبــــد |هــدى ح تـــمريض دمنهور

434557 وى عبــــيد|لششتـــ|حمد |ء |رس| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5o223| ج |لبــــلتـــ|لمنعم محمد |لدين مجدي عبــــد |مهند  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|7|2|8 ى|ل عبــــد |حمد جم| لمجيد حسي  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

5o9899 ن|لعرص|هيم عىل |بــــر|هيم عىل |بــــر| عه دمنهور|زر

8446|4 حمد|ده عبــــده |ء حم|ول ن|تـــمريض أسو

5o34o9 لحميد|للطيف عبــــد |لحميد عبــــد |عبــــد | رودين سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

7|2483  |لحسينى محمد |لسيد |
ى
هيم|بــــر|لدسوق ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

24799o لم|بــــو س|سمر محمد شبــــل  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

765627 لحميد محمد|لسيد محمد عبــــد |حمد | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد
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696532 لبــــرى|منيه محمود محمد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6o49|5 بــــرى|لج|ن |م محمود شعبــــ|ء عص|شيم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|7636| عيل|سم|ن |دهم محمد عثــــم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|4o356 حمد|ل محمود |ده جم|مي ى شمس|تـــج ره عي 

|62284  |طف عر|زينبــــ ع
ى
بــــو زيد|ق هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7||4| ى ل عزيز|عزيز غبــــري| مي  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

634627 بــــ|مح محمد خط|كريم س زيق|لزق|صيدله 

629648 وى|لقيش|هبــــه حسن حسن عطيه عىل  زيق|لزق|صيدله 

28676| ف سعيد عبــــد |ره |س لحميد رجبــــ|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

864253 حنس| شعي|سمي  | بــــول سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o8956 لسيد عىل عوض|س |محمود عبــــ لمنصوره|هندستـــ 

895978 |  جميل جرس حن| ري|م ج|علوم سوه

286348 م محمد فتـــىح حرحش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

27453 لمعىط محمد|مريم محمد عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|39225 حبــــيبــــه محمد عيس حسن هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

538723 لعظيم|لونيس عبــــد|ح عبــــد|مر صل|حمد ع| سيوط|بــــ |د|

2254o2 لرحمن|لىح محمد عبــــد|ء عبــــد|رس| ن|حقوق حلو

2|7o93 نور مصطفى|حمد |يدى |ه هره|لق|م |عل|

432|o6 لصغي |بــــر محمد تـــوفيق |دل ج|ندى ع ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

24|o28 هيم|بــــر|حمد |عيل فتـــىح |سم|يوسف   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

53262 محمد ربــــيع سيد يوسف ره بــــنى سويف|تـــج

75|55o ي|يوسف و ئل حسن نرص عشر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

825o39 هر دنقل|لظ|لرحمن حسن عبــــد|عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

679437 وى|لبــــهنس|م |لسل|ن عبــــد |م رمض|عزه س لمنصوره|بــــ |د|

59457 م|لسل|حمد محمد عبــــد |بــــ |يه| ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

8|9483 حمد|لرحمن |د عبــــد|ره فؤ|س سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

269|53 لعبــــد|مروه محمد عىل  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|32226 ئيل عوض|درس ميخ|تـــ| رين|م ن|بــــ حلو|د|

|7|98| ى س| مه|لم سل|حمد حسي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ
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8o9429 ى عيد سعد ميخ ئيل|نرمي  م بــــنى سويف|إعل

462236 مي|لش|عثــــ مصطفى |لبــــ|م مصطفى عبــــد|وس ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

886|48 ى |رح بــــ رجبــــ محمد حسي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

63o8| لونيس|يوبــــ عيد محمد عبــــد | ره بــــنى سويف|تـــج

22o29 وى|مجدى محمد مك| صف دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

62o8|o هيم يوسف بــــدوى|بــــر|حمد |ء |حسن سكندريه|ل|صيدله 

4o54o5 لعزيز|غزوه عىلي موىس عبــــد  بــــ دمنهور|د|

882446 ى جم لربــــ متـــى  |د|ل ج|نرمي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

7883o3 حمد محمد خلف|ء |حمد عل|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

488o86 حمد محمد محمد|حمد وليد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

4|873o ى عرفه عىل|حن ن حسي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|67587 هيم محمد|بــــر|ء فتـــىح |حسن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

836572 يع|حمد ط|ن |ء زيد|شيم دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

332575 ل عفيفى|لع|يتـــ سمي  جوده عبــــد| |بــــ بــــنه|د|

7|397 |لبــــ|زق عبــــد |لر|زق فرج عبــــد |لر|عبــــد 
ى
ق لفيوم|لعلوم |ر |د

4o7o28 م|حمد عل|هلل |در عبــــد |ن ن|رو سكندريه|ل|بــــ |د|

495|36 لمجيد |م عبــــد |لسل|لمجيد عبــــد |ء عبــــد |عل
ي|بــــلتـــ ج 

ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2422|| زق محمد|لر|محن  عبــــد| ند|ر عه مشتـــهر|زر

|7945 حمد منصور|در |لق|مه عبــــد |س|سلىم  هره|لق|ره |تـــج

342495 سعيد طلعتـــ سعيد بــــيوم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

27|239 من|لض|طف محمد نرص |ن ع|يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

33272| لتـــرىك|لعزيز |د عبــــد|يمن رش|د |رش |حقوق بــــنه

778435 ف عبــــد |يمن | دى|له|دى |له|رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|7o36 هلل حسن عىل|رنيم عىل عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

859259 د محمد موىسي|محمد عم ي|تـــمريض 
| لمنى

256994 ر|لنش| |بــــسنتـــ حمدى زكري ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

823774 لودود|ء سعد يوسف عبــــد|سم| ي|علوم 
|لمنى

7|649 لمنعم عىل|هلل عىل عبــــد|عبــــد لفيوم|تـــربــــيتـــ 

64o346 لسيد محمد محمد|ء |نجل زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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6236|o للطيف|هدير محسن فرج عبــــد  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

|3474 لحفنى|ع |لسبــــ|م |م س|ريه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9o6739 حمد  |هلل |ء محمود عبــــد|وف ج|أللسن سوه|كليتـــ 

692223 لرحمن عوف|لرحمن عرفه عبــــد |عبــــد | دين لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

27o896 ى|د ل|لجو|وفيه محمد عبــــد شي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

88573o بــــتـــ محمد |ن محمود ثــــ|نوره سيوط|بــــ |د|

9o3653 طف فهىم محمد |بــــ ع|رح دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

6o8329 ف عبــــد|د |جه جهورى|ل|لعزيز |رسر |صيدله طنط

4o6489 بــــو حلوتـــ|هيم |بــــر|لسيد |هلل خميس |منتـــ  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

487763 لمعىطي عبــــد ربــــه|محمد عبــــد ربــــه عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62o9|9 ي عوف|حمد عم|
د حسن مصطفى لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

9|3892 لدين  |لرحيم نرص |لدين عبــــد|مصطفى نرص  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

278834 لجندى|بــــر |رون محمد ص|م ه|محمد عص ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6o66|3 لسيد دبــــور| |محمد رض لمنصوره|ره |تـــج

68849 ن|د رمض|حمد محمد فؤ| ره بــــنى سويف|تـــج

452656 هيم|بــــر|ره محمد مصطفى |س لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

9249o2 وى  |كر عيد طنط|بــــ ذ|ريح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|5|659 حمد محمد|ن حمدى |عن هره|لق|عه |زر

6922o6 |لعر|هيم |بــــر|هيم محمود |بــــر|د |جه
ى
ق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o3585 ى |ن عبــــد |يم| لشيختـــ|لحميد حسي  ط|معتـــ دمي|علوم ج

82|6|6 ل|لع|لد سيد عبــــد|حمد خ| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

3|6334 يف زىك شبــــل محمد بــــسنتـــ رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

293346 ي|لحميد |لحسينى عبــــد |ء رأفتـــ |رس|
لبــــلسر ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

629567 رسر|صف محمد مرىس مبــــ|ن ن|يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

64o972 لرحمن|للطيف عبــــد |حمد عبــــد | |يوسف رض ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

|55897 لرحمن|لد محمد عبــــد |ء خ|رس| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

43793| لدين|سلىم عوض يوسف محمد شمس  لشيخ|تـــمريض كفر 

44o963 هيم|بــــر|لسعيد فتـــىح |ن |يم| لشيخ|علوم كفر 

5o|744 هيم عىل|بــــر|ج  |لتـــ أحمد ن|ه سكندريه|ل|بــــ |د|
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266764 لحرصى|منيه عيد جميل | |بــــ طنط|د|

22768 حمد|حمد محمد |عمر  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

693546 لبــــسيوئى|لحميد محمد |عمر محمد عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

49627| ى عرفه مشك|لعزيز ي|سندس عبــــد ح|سي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

328694 ي عبــــد
مر|رى ع|لعزيز بــــند|عمر مصطفى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

446787 وى|لص|لسيد |هيم |بــــر|مجد |عمرو  سكندريه|ل|هندستـــ 

2|358o هلل|سلىم كرم محمد محمد فتـــح  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

9|9348 هر حسنى عطيفى  |لق|د عبــــد|جه ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8||354 ل محمد محمود|بــــرين جم|ص دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

7|67o3 ر|لق نص|لخ|لرحمن عبــــد |مصطفى مجدى عبــــد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

765|5o ن|لسعيد محمد محمد محمود عثــــم| سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

|296o| ن|حمد شعل|حمد مجدى محمد | لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

8|97o7 دق محمد|طه ص| سه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

69896o لعزيز محمد مصطفى|حمد عبــــد |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

84|632 لضوي|حمد |يوسف محمد محمود  ن|هندستـــ أسو

432476 ن أحمد قنصوتـــ|مريم بــــسيوئى عثــــم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o36|5 ن فرج|ل عثــــم|يوسف محمد مصطفى كم ره دمنهور|تـــج

7o2533 لسعيد عزبــــ عىل طبــــل|جر |ه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

38o65 س بــــيومي|لسيد عبــــ|حمد | ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

857o6| ي حشمتـــ ج
بــــر ليثــــي|مصطفى ي|معهد 

تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

5o8o94 ى |ء عبــــد |ندى عل لكردى|لعزيز حسي  سكندريه|ل|عه |زر

25o2|5 وى|ح طنط|لفتـــ|رس محمد عبــــد |ن ي|نور ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|2|8o7 در تـــرك|لق|عمر وليد مصطفى عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|22o6o ى صبــــرى رجبــــ عىل |ي لغيط|بــــو |سمي  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

345o76 تـــه عىل|لح شح|بــــ سيد ص|رح |نوعيتـــ بــــنه

82|5o6 هيم صموئيل|بــــر|م صموئيل |بــــر| ي|هندستـــ 
|لمنى

422|o| لبــــصيىل|حمدى محمود | ر|ل سكندريه|ل|صيدله 

48426o لعزيز بــــهنس|نور عبــــد|لسيد |نور | سكندريه|ل|ره |تـــج
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|9289 ض|بــــ عمرو يسن يوسف بــــي|هيتـــ|م لفيوم|حقوق 

836o53 حمد عىلي حسن|طمه |ف ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

75662| حمد محمد|خلود مجدى  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|76||9 ف |حمد | لسيد موىس|لسيد |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6342o7 ر|لنج|دى محمد محمد|له|حمد عبــــد |محمد  زيق |لزق|تـــمريض 

6|4695 بــــ|لبــــو|لق |لخ|زينبــــ فرج عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

2379o3 ء وحيد محمود محمود|رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o|885 ط|لبــــل|ح |لفتـــ|منيه عىل عبــــد| |ره طنط|تـــج

7|2oo3 يف|حمد |سلىم  حمد محمود عبــــده رسر لمنصوره|علوم 

5o8828 محمود محمد محمد شلضم سكندريه|ل|بــــ |د|

2|4867 حمد محمد عىل حسن|محمد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

88|8oo حمد محمد عىل  |عمر  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

5|622o تـــ | لعزيز مقلد|لسيد محمد عىل عبــــد|مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

28|35 م|م|م سيد |م|ن |مرو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

642o33 لحميد عىل|يمن عبــــد|يتـــ | زيق|لزق|بــــ |د|

2623o5 لم حسن|م حسن محمد س|حس ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|26844 لغنى محمد حسن|زن عبــــد |م وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

49o433 ى محمود سعد عىل مرىس|ي سمي  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

2|3|4o ئى|لميتـــكن|وليد محفوظ محمود | ر|ي هره|لق|ره |تـــج

452492 هيم|بــــر|لحميد |مصطفى رفعتـــ عبــــد ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

4o8486 يد ع|بــــو |محمد  ى لبــــسيوئى|مر |لي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

782376 للطيف عطيه|ن عطيه عبــــد |نوره زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

353676 ى ن عيل|سم|رص محمد |حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

4|3o52 د|هلل مجدي حلىمي حم|هبــــه  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|o998 دي|له|يمنى محمد فتـــىحي عبــــد  |ره طنط|تـــج

4o3o35 صف|شور عىلي ن|لرحمن محمود ع|عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

76|627 دي|م محمد ن|د هش|زي ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

6||8|6 ى عبــــد |ي هلل محمد تـــوفيق هندى|سمي  |بــــ طنط|د|

833|o6 لصغي |بــــر عيد محمد |محمد ص ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى
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23o6o هد|حمد مصطفى مج|مصطفى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

425363 ين ط لسكرى|دل |رق ع|شي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

336o39 حد حسن|لو|طمتـــ حسن عبــــد|ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

546288 ر|لنج|يمن عىلي محمد محمد |عىلي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|47|6 ض|د لمع ري|بــــيشوى عم هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

836||5 حمد|هيم محمدنور |بــــر|ء |رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

86288o ي|محمد شح
تـــه محمد حفنى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

||56o6 دق جورج |رك نبــــيل ص|م ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

767549 ص|لقص|رص مصطفى محمد |لن|عبــــد | هل لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

699674 ل محمد|لع|م مصطفى عبــــد |سل| لشيخ|بــــ كفر |د|

64|46 لي|د غ|مي عي|س| رين|م لفيوم|تـــربــــيتـــ 

229397 لمنعم محمود|لدين عبــــد|م |تـــغريد حس ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

497693 د محمد جوده|ء عم|زهر سكندريه|ل|حقوق 

5282oo لسيد عيد|س |لسيد عبــــ|ممدوح  ره دمنهور|تـــج

43|475 ى محمود  ع|لرف|حمد |حسي  |حقوق طنط

9|2|42 لم  |عىل عويضه عىل س ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8||927 دي عىلي|ء محمد ن|شيم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

239636 س|ندى نعيم يعقوبــــ يس متـــي ى شمس|د| بــــ عي 

766892 لح|لرحمن حمدى حسن حمدى ص|عبــــد  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

89594 يف  يمن جمعه محمد|رسر ن|معهد فنى تـــمريض حلو

22368 ه ممدوح مصطفى جل ل|ني  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

5|8454 لمجيد حمد|بــــر عبــــد |بــــ حسنى ص|رح ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

27446 م محمد|لسل|طمه سميح عبــــد |ف هره|لق|عه |زر

549|5 طمه محمود سعيد متـــولي|ف ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

|57266 حمد حسن|مح |شهرتـــ س ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

3358|| هر فرج محمد|د ط|سع ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

68o754 لمتـــول|دق |حمد ص|لعدل |ر |من لمنصوره|عه |زر

3|3444 ى ح|بــــش ى|ر محمد محمد حسي  فظ حسي  ى شمس حقوق عي 

35943 بــــومندور|حمد |ن |ندى محمد شعبــــ ن|بــــ حلو|د|

87|97 ىط محمد|لع|ل محمد عبــــد |بــــتـــه| لفيوم|بــــ |د|
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895766 عيل |سم|لعزيز |سميه عىل عبــــد ج|علوم سوه

9|855o ين غ شم  |لغنى ه|نم عبــــد|رسر سيوط|حقوق 

|7464o مد|ن ح|رق عثــــم|حمد ط| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

54||35 لنيل|بــــو |هيم |بــــر|حمد محمد |محمد عىل  بــــ دمنهور|د|

255366 مد هديه|ل محمد ح|د جم|جه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

759679 لسيد|زى محمد |ر عز|من تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|6449 ى عبــــد |محمد  د حرز|لجو|لخرصى ط|حقوق دمي

|57878 طف محمد يوسف|بــــرين ع|ص هره|لق|بــــ |د|

822852 ي|لرحمن عبــــد|حمد عبــــد|
لعزيز تـــوئى سيوط|ره |تـــج

524|5| م|لسل|هر محمد عبــــد |هدير ط سكندريه|ل|هندستـــ 

79373o وى|لص|حمد |ذ محمد محمد |مع  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

|39642 لم|رق محمد محمود س|منيه ط| ى شمس|د| بــــ عي 

4||938 لقلىل|حمد فتـــىح |حمد محمد | |بــــ طنط|د|

68987 ء محمود عىل محمد|عل لفيوم|هندستـــ 

648o35 حمد محمد محمد|نس | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

79o|55 ي س|منى عبــــد 
لم محمد|لغنى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

273|o روق عىلي|يه عيد ف| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|2934o  عىلي حسن عىلي
مصطفى |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع

وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

25o498 فع|لش|رس محمود |ي| ر|ي لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

777753 سم|لعزيز محمود ق|ئ  عبــــد|محمد رج ج|بــــ سوه|د|

585|3 ى|رح بــــ سيد محمد حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

2267o9 لس وصفى لمبــــى بــــسط حكيم| كي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|5956 م محمد طه محمد بــــدوى|سل| هره|لق|ره |تـــج

693|82 لحليم|لفتـــوح محمود محمد عبــــد |بــــو |رق |ط لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

79|7o5 دى|له|حمد محمد محمد عبــــد| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

777o78 ورى صبــــيح|حمد مغ|لرحمن |عبــــد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6762|2 ى|مد عىل |رق ح|منه ط| بــــو حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6353o6 بــــو ورده|ن حمدى حبــــيبــــ |يم| زيق |لزق|تـــمريض 
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28ooo زق|لر|ن محمد مرىسي عبــــد |نوره عه مشتـــهر|زر

765433 مصطفى محمود زىك محمود محمد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

||8625 لح حسونه|ء حسونه ص|رس| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

43o43 ل|حمد غ|لصبــــور |هيم عبــــد |بــــر|ره |س ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

77825| ئى|دى كيل|له|ء جوده عبــــد |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

428368 للطيف|لرسول عبــــد |ل مصطفى عبــــد|ن جم|يم| |طبــــ طنط

5o8924 مر|ح ع|لفتـــ|حمد عبــــد|ر |حمد مختـــ| لشيخ|عه كفر |زر

4|9337 منى محمد سعد بــــدر حسن ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

86|7|8 حمد|ن |بــــر عثــــم|لص|ن عبــــد|عثــــم |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

3|2486 ن فرج|دق يون|بــــيشوى ص |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

49||7 لدين|مي محمد نور |لد س|خ هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

63|78o لرحمن طه|ن طه عبــــد |نوره زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

3457o7 لخي |بــــو|حمد |ل |ح كم|ن صل|نوره ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

646oo8 لعزبــــى|ح محمد |حمد صل|هلل |منه  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

535289 لمدئى|لحميد حسن |جد عىل عبــــد |محروسه م ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

48422 لحميد محمد|مصطفى فرج عبــــد هره|لق|حقوق 

6877|o لعجىم|ح محمد عبــــده |حمد صل| لمنصوره|حقوق 

6o2o47 وى|لبــــر|حمد |هيم |بــــر|جر مصطفى |ه |نوعيتـــ طنط

4|o224 لح|زى ص|لد رجبــــ محمد غ|خ ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

9|o247 بــــتـــ |هر ثــــ|م ز|س| ندر|س ج|طبــــ سوه

2456o4 لسيس|حمد |تـــى |لزن|حمد | لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|3|663 لحليم عطيه|حبــــيبــــه مصطفى عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6|2353 لجوهرى|عيل |سم|حلىم محمود لبــــيبــــ  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

6365o3 للطيف محمد حسن|بــــ محمد عبــــد|شه لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

7765o9 نور عطيه|لسيد |بــــسنتـــ  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6o24|6 زينبــــ صبــــىح يونس محمد لمنصوره|ره |تـــج

9o563 شم|مح جعفر ه|مصطفى س كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

365554 لبــــ محمد|ن غ|محمد مجدى حس ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5o|646 لسميع|لمطلبــــ عبــــد|لسميع عبــــد|دتـــ عبــــد|مي سكندريه|ل|ره |تـــج

57422 لد محمود محمد|ر خ|من بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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688|65 ف عبــــد |محمد  لعزيز|لعزيز محمد عبــــد |رسر لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

77875o محمد حسنى عىل غريبــــ زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

922|45 ن ن بــــدروس  |دى دمي|ن| مي  ج|بــــ سوه|د|

|54|34 هيم|بــــر|لرؤوف |هيم عبــــد |بــــر|مصطفى  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

362358 يف شعبــــ لم|ضى س|ن ر|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3476|9 بــــوجندى|حمد سيد |لرحمن محمد |عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

329295 هيم متـــول|بــــر|بــــر |هلل عىل ج|منتـــ  هره|لق|ج طبــــيع |عل

542o66 هيم محمود|بــــر|لعزيز |حمد عبــــد | سكندريه|ل|حقوق 

|77824 لكريم|د |لمبــــدى ج|بــــر عبــــد |لرحمن ص|عبــــد  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

|683oo تـــتـــ|بــــيشوى مدحتـــ حبــــسر شح ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

262o92 رس حسن عىل|عمر ي |حقوق بــــنه

356|o4 لسمرى|حمد |ل |م هل|سل|ل|م |حمد ح| |حقوق بــــنه

242634 لرحمن محمد|عمر حسن عبــــد ن|حقوق حلو

3434o5 ى|طمتـــ رزق عطيتـــ |ف مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6o5o23 ى|هلل محمد ش|حمد عبــــد |نعمه  هي  |بــــ طنط|د|

374465 م محمد فتـــىح عبــــدربــــه|عمر هش لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

|34396 هيم سيد|بــــر|ضىح سيد  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

47289 م محمد|يمن عل|يتـــ | هره|لق|ره |تـــج

576|4 ى |تـــه حن|د شح|عم| لي  ره بــــنى سويف|تـــج

4|5537 ر|لنج|هيم محمد |بــــر|لسعيد |حمد | لشيخ|ره كفر |تـــج

325o75 هيم|بــــر|هيم سعد |بــــر|حمد | ى شمس حقوق عي 

5|7526 ل|حمد غز|لعربــــى |حمد |نس وليد |ن |حقوق طنط

3|2749 لمعىط|مه حمدى عىل عبــــد|س|حمد | ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

69|7o6 ي|بــــ |لوه|لعزيز عبــــد |حمد عبــــد | لهمشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3592o| رتـــ|ل بــــش|رس غ|نوبــــ ح|بــــ| ى شمس حقوق عي 

8|4|o9 لد سيد طلبــــه|حمدي خ ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

64639 ي|ر
حمد|محمود سيد | ئى ره بــــنى سويف|تـــج

35533 حمد|ن محمود |يوسف عيد رمض هره|لق|حقوق 

28272|  |ه
ى
لمعبــــود|عيل عبــــد|سم|جر دسوق لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
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258299 ىسر|ل رزق غبــــ|مصطفى جم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

5o949| روق محمد بــــرع|لحليم ف|محمود عبــــد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

|293|4 لحميد|لحليم عبــــد |مه عبــــد |س|محمد  ى شمس هندستـــ عي 

237467 ي
حمد عزيز|عزتـــ | دئى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

524532 لسيد|لسميع |ل عبــــد |لع|يوسف عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6|9597 تـــ عوض وردتـــ|لشح|ل |محمود جم معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4|4222 لح|لسيد ص|ء مجدي |سم| |تـــربــــيتـــ طنط

233423 ن هلل|صبــــرى خي  عبــــد| مي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

72767 حمد عيد محمد|ء |سم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o9898 عيل|سم|روق |سط ف|لبــــ|حمد عبــــد| ره بــــنى سويف|تـــج

235o38 ن|صل|مد خليل |مه ح|س|محمد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

244979 زق|لر|سمر حسن مبــــروك عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2755| هلل يونس| |ح يونس عط|صبــــ ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

6|624 ين ربــــيع طه عىل شي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

35|o66 روق محمد|محمد ف| ر|ي دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

3|8o63 لعزيز|د مصطفى عبــــد|مصطفى عم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

36o4|7 ده|حسينى حسن حسن حم| رش |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7o7673 حمد عوض|م عوض |ريه لمنصوره|بــــ |د|

9|o766 لس جورج حلىم زىك  كي  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

48569| ي|ر
س يونس|س عىل عبــــ|عبــــ| ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

86867| زينبــــ حسن محمد موىسي تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

7652|2 ج|مل فر|لسيد ك|م |سل|محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

249639 ف مختـــ|منيه | ر مدين|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

247889 لمرصى|بــــسنتـــ سعيد محمد عبــــده  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6|9488 يوسف محمود رشدى يوسف عطوه ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

269978 م يوسف ديبــــ|محمد س ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

23694 لسيد|لم |م س|سيف عص تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

76o562 ي|ن يىحي سعيد محمد |يم|
لسيد مصطفى ن|فنون جميله فنون حلو

882586 ح سيد عىل  |ر صل|من سيوط|صيدلتـــ 
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699225 هيم|بــــر|ن ممدوح مصطفى |يم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

8|34o2 هيم|بــــر|هيم عىلي |بــــر|حمد | ره بــــنى سويف|تـــج

28384o يز ظنى|م ف|يوسف عص دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

778328 ح منصور|يمن صل|لدين |ح |صل زيق|لزق|هندستـــ 

245733 صف|حمد مجدى عىل ن| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

79|398 ي|ر
لعظيم|لعظيم نرص عبــــد|عبــــد | ئى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|7o579 بــــينى|لزغبــــى محمد |مؤمن مصطفى محمد  لشر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

867723 عيل|سم|مل |حمد ك|سمر  |نوعيتـــ فنيه قن

265447 لبــــدرى|لسيد محمد زىك |عمرو  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

834|47 هيم|بــــر|عيل |سم|لمنتـــرص |ده عبــــد|غ دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

368654 بــــر خليل|لج|كريم سمي  عبــــد ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

48o453 ن|هيم سليم|بــــر|رس |محمد ي تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

534975 م|م سل|م|حمد محمد |بــــسنتـــ سعيد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

7o8245 ل|لع|بــــ محمد عىل عبــــد |يه|ل |س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5||434 ن|لسيد محمد محمد زيد|ح |لفتـــ|عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4|8374 ي |بــــر|رس |ر ي|من
ينى|لجن|هيم مصطفى لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

772499 ى|بــــر|لسيد |لعزيز حسن |محمد عبــــد  هيم حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

685264 لمحمدى بــــكر|لغفور |م عبــــد |منيه عص| لمنصوره|علوم 

6o8677 هدير حسن محمد عصفور لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4396|2 ء سمي  محمد أحمد|شيم ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

68o443 س|ل عبــــ|لغز|لسيد |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

423956 هلل|لسيد عبــــد |رحمه حمدى  سكندريه|ل|علوم 

3564|6 ئى|لتـــيج|حمد |محمود محمد  |تـــمريض بــــنه

567|8 كر|لبــــكرى ش|محمد محمود محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5|967 لمنعم عىل|طمه عىل عبــــد |ف بــــ بــــنى سويف|د|

92o386 ى م حليم فلتـــس |عص| يوستـــي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

42765 عيل حسن|سم|ل |ء جم|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2|4o4 هيم|بــــر|رس محمود |زينبــــ ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

342429 لم|تـــ س|محمود فرح| ء رض|شيم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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483|8| ى محمد عبــــد|بــــ|ل|ل |يه جم| لغنى|صي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

829|| ن بــــدوى|رق شعبــــ|لرحمن ط|عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

23|7|5 ن محمد|ل رمض|مه جم|س| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4648|8 ف  ف |بــــسمتـــ رسر لدين|بــــوضيف مبــــروك رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7oo338 |لسق|عيل |سم|ن جوده |مل رمض| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

675994 لشويىح|زق |لر|لحكيم عبــــد |ندى محمود عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

427922 ن|حمد عثــــم|حمد عبــــد ربــــه |س |ين| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8385|o بــــدين عىلي|لع|حمد زين |جر |ه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

26855| لسعدئى|م محمد شبــــل |محمود عص وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

3oo|98 ى رجبــــ كم|ي ل عىل|سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

68o9|7 رص|حمد ن|رق محمد عطيه |د ط|زي لمنصوره|ره |تـــج

8o4354 م محمد حسن|ج هش|ريتـــ ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

353o|4 لشنيىط|هيم |بــــر|هيم |بــــر|حمد ممدوح | ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

327|37 لمعبــــود عىل|لك عبــــد|لم|نسمتـــ عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|4|9o9 ر بــــيوم|لستـــ|لرحمن بــــيوم عبــــد |عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

9|9433 حمد |بــــسمه محمد بــــخيتـــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88|4|2 تـــر  |لس|ممدوح فتـــىح عبــــد| ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

95866 ر|حمد عم|تـــيسي  حسن  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

838o74 دي|ن عبــــ|لدين رمض|محمد نور ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

278953 لسعود|بــــو|لعزيز |ل عبــــد|مروه هل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

23696o ن|م رضو|دل عل|يه ع| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

438254 لفحل|عيل محمد |سم|بــــر |ن ص|يم| لشيخ|عه كفر |زر

2697o4 بــــ|ن محمد خط|هيم سليم|بــــر|حمدى  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

5|7|95 حمد محمد محمود|مريم محمد  تـــربــــيتـــ دمنهور

9||239 بــــ |بــــورح|ره محمود عوض |س ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

23o667 م نظيم سيد|مهند عص ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7639|o رق محمد عبــــده حسن|محمد ط عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|72254 هيم|بــــر|د |بــــيتـــر رؤف ميل تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

25o525 لعتـــر|حد مصطفى |لو|ء عبــــد|ل| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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|38o82 وى|بــــ محمد هند|يه|محمد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

67929| مجد حمدى مدين خليل محمد| ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

682225 ى  لدين|ل |لسيد فتـــىح جم|حني  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5o9436 زىك محمد زىك حميده معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|69oo2 |هيم رخ|بــــر|حمد |حمد محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|9633 لجميل|لدين محمد |هلل محمد سعد |يه | هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

5373|| لد حسن|لد عوض خ|ن خ|نوره |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

886967 ن سكندر |مح فريد |س| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

362|4| محمد حسن محمد سيد حسن لمنصوره|حقوق 

|777|7 حمد محمد|حمد |ح عمر |سم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

35725o نور|ه |لبــــ|نور محمد |دتـــ |غ |طبــــ بــــنه

3|2267 |لسيد |ر |لد مختـــ|خ
ى
حمد دسوق |علوم بــــنه

495965 ي|دع
ء بــــدوى محمد حسن حنفى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|74997 دق سيد خليل|ء سيد ص|وف ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|6937o لعزيز|لسيد عبــــد |د |محمود نه ن|حقوق حلو

252732 ف رمض|يه | زيه|ن ج|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

2|9395 ج|ن محمد مصطفى محمد محمد عج|يم| ى شمس|تـــج ره عي 

84o342 ن|لرحيم عمر|لسيد عبــــد|جر |ه دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

|52|88 شم محمد|ر سعيد ه|من ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

9398o ل ذىك|حمد جم|تـــفى  ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

63o|42 ى يوسف|محمود خ لد محمد خي  زيق|لزق|ره |تـــج

436423 ى|ل محمد ل|حمد فهىم جم| شي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

59o|o ء سيد حسن ميهوبــــ|هن لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|8o3| لم قنديل|لم س|ل عىل س|محمود كم ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

5o2892 ى|ن حس|ل مبــــروك محمد رمض|س ني  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

76o849 لرحيم|فرج عبــــد | ريم رض ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

5|o936 ف شح|حمد | ن|حمد سليم|تـــه |رسر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

225758 لدين|لضبــــع محمد نور|رق |ط ن|تـــربــــيتـــ حلو

83323 ي|لبــــ|مظهر محمود عبــــد | دين
ى
ق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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62756 م|دق تـــم|رتـــ مصطفى ص|س ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8568| هيم محمد|بــــر|حمد |م |هش كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

486o|9 لحليم عىل محمد|لدين عبــــد |ء |ر عل|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3635o6 حمد|ر |لغف|رتـــ عيد عبــــد|س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|452o لس ميل ض سعيد|د ري|كي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|6792 حمد محمود|هيم |بــــر|ن |نور هره|لق|ره |تـــج

|57|| لسيد سبــــله|لرحمن عمرو عىل |عبــــد  ن|هندستـــ حلو

69oo73 محمود يونس| هيم حسن زكري|بــــر|ء |صف لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

692794 م رزق|لسل|ء مجدى حبــــيبــــ عبــــد |رس| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4o2o78 هيم|بــــر|هلل أبــــو ستـــه |دي رشدي عبــــد |ف سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

4267o3 ى جميل يوسف يعقوبــــ| يوستـــي  سكندريه|ل|ره |تـــج

5o9o6 حمد قرئى محمد|عىل  بــــ بــــنى سويف|د|

65439 بــــر|ء سيد ص|عل| ند ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

843729 حمد جمعه بــــشي  محمد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

5249|6 بــــوزيد|محمد سمي  محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

|77|2 لسيد| |رص زكري|بــــ ن|هيتـــ|م هره|لق|حقوق 

626o64 تـــ|لشح|تـــ مصطفى |لشح|سم مصطفى |بــــ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|9799 ء محمد محمود خرصى|رس| سكندريه|ل|طبــــ 

8o963o ن|حمد عىلي عثــــم|حسن محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

685o29 ع|لرف|هيم محمدين |بــــر|لعزيز |مريم عبــــد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

4o6693 |لسق|ع محمد محمد بــــيوم |منى رف سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6|733o م|لش|لرحمن مصطفى |ديه عبــــد |ف ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

88o325 لدين محمد  |ل |د محمد جم|ي| سيوط|ره |تـــج

32o3|4 منيه صبــــىح سيد صبــــىح| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

2|49|4 روبــــيم|طف عطيه ش|م ع|ر هره|لق|ره |تـــج

826o59 محبــــ شنوده نسيم| ندر|س |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7|98o حد|لو|حمد عبــــد |بــــسمه نبــــيل  لفيوم |تـــمريض 

447|56 هلل عربــــ|لدين صديق فتـــح |ء |محمد عل ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

336837 لرحيم|ح فرج محمود عبــــد|صل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

649765 عيل|سم|ر |حمد محمد عم| زيق|لزق|ره |تـــج

2|4988 كر|مه محمد سيد خليل ش|س| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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8|933o بــــ مسعود مسعد|يه| |لي|د ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

92394o لمبــــدى  |ه عبــــد|لل|ع عبــــد|ه رف|لل|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

424646 عيل|سم|حمد سعيد عبــــده |سعيد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|43228 ى |ي حمد|ل |يمن جم|سمي  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

37o3o| ى|بــــر|هيم عىل |بــــر|رتـــ |ي هيم حسي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

56|oo متـــ محمد عىلي|محمود سل بــــ بــــنى سويف|د|

79|385 للطيف|ء جمعه محمد عبــــد|عل ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

46|59 حمد|حمد سعد ذىك | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4247o9 لحميد محمد خليفتـــ|حمد عبــــد|هيم |بــــر| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

8942|3 م فرغل |ل هش|يدى جم|ه ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

353o7 هيم|بــــر|حمد |ء محمود |سم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

326364 ن ممدوح تـــوفيق بــــطرس| مي  ى شمس علوم عي 

864395 حمد|زع |لحميد محمد من|عبــــد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

645o54 حسن عىل محمد حسن أبــــو جبــــل |حقوق طنط

776|3| للطيف محمد|جر سعيد عبــــد |ه زيق|لزق|ره |تـــج

|59|o6 لدين حسن عىلي|ل |حسن جل ى شمس|تـــج ره عي 

393|5 هيم|بــــر|هر يحن  خرصى |حمد م| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83|253 ل حكيم|بــــيشوي موريس كم ن|كليتـــ طبــــ أسو

5o528o م جنيدى جرجس|ئى هش|ميل روم| سكندريه|ل|علوم 

494362 د مندور طه|لجو|حمد مندور عبــــد | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

5|657| ه جميل | م|عيل عل|سم|مي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

42495| حمد عزتـــ أحمد حسن فرج| سكندريه|ل|علوم 

48266| ف كم|جر |ه وى|ل حمز|رسر دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

34o78 ى لربــــ|د |لمعز قدوس ج|محروس عبــــد | يوستـــي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

56746 ن محمد|ل رمض|حمد جم| حقوق بــــنى سويف

48528o لح بــــكرى|لدين مصطفى ص|ء |جر عل|ه سكندريه|ل|ره |تـــج

646274 ن|حمد محمد رمض|د |محمد عم لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

4|3564 ر|لق عم|لخ|محمد عبــــد | ند |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

357656 ي |ي
ى
ى محمد شوق لسيد محمد|سمي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

88oo75 ى|م ن درتـــه |محبــــ سمع| رتـــي  سيوط|طبــــ بــــيطرى 
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9|7|68 هيم |بــــر|ن سيد |بــــسنتـــ محمدطرز سيوط|بــــ |د|

84445o لحميد حسن|دل عبــــد|حبــــيبــــه ع ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

67936| وى|لغربــــ|ن |لمغنى رمض|محمود مجدى عبــــد  ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

245962 بــــى|لشر|لرحيم |لسيد محمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6|9o9 |لبــــ|هبــــتـــ محمد جمعه عبــــد 
ى
ق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

542|65 عيل|سم|م |لسل|هر عبــــد  |ئل م|و ن|علوم حلو

|5|296 حمد عىل|ندى رجبــــ  ى شمس|زر عه عي 

6|3|53 ي |بــــسنتـــ ه
ى|حمد ش|دى |له|ئى هي  |ضتـــ طنط|علوم ري

5|563 هيم|بــــر|بــــسمه عزتـــ قرئى  بــــ بــــنى سويف|د|

42|2| ل محمد عىل|رتـــ جم|س |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|74689 |عىل محمد مصطفى محمد 
ى
لدسوق ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

336748 لحكيم|ىط عبــــد|لع|عبــــد| حمد زكري| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

8568o4 دق|حمد محمد ص|م |سل| ي|بــــ |د|
|لمنى

438o|8 رى|لهو|فتـــ محمود |ء ر|نجل لشيخ|بــــ كفر |د|

5|2|72 |لسق|ن فتـــىح |محمد سليم تـــمريض دمنهور

6||5|6 ى عبــــد |ي  |م |لسل|سمي 
ى
تـــ|لدسوق بــــو عمي  لمنصوره|بــــ |د|

77o|8| يديه|حمد يوسف محمد ع|يوسف  زيق|لزق|حقوق 

444667 ن محمد يوسف|دق حس|هدى ص ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

5o3786 |لسيد محمد عبــــد |سط |لبــــ|لدين عبــــد |شمس 
لرحيم

سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

6|8257 ن|حمد محمد شعبــــ|حمد طلعتـــ | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

676564 لرحمن|محمد حسن محمد عبــــد | ر|ل لمنصوره|هندستـــ 

685794 منى محمد مصطفى محمد مصطفى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

345759 ن|هلل رضو|بــــر عبــــد|بــــسمتـــ محمد ص ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

777o69 لق|لخ|حمد مجدى تـــوفيق عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

632529 لسيد|هدير محمود محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3o587 مجدى محمد سعيد| ن|ر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

42o325 هيم|رؤى رفعتـــ طه إبــــر لمنصوره|حقوق 

765962 بــــ|لحط|هيم |بــــر|ندى عبــــده محمد  نوعيتـــ بــــور سعيد

339827 در|لق|زق عبــــد|لر|هبــــتـــ بــــيوم عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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782853 عيل|سم|لحكيم محمود |دل عبــــد |ع ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

8o2479 ي ف|رس |ف
روق محمد|لحسينى سيوط|حقوق 

85395| هيم|بــــر|لرحمن |لعزيز عبــــد|حمد عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

625372 لعزوئى|محمد منصور | عل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

773|6o لسيد محمد|حمد حسن | لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

494|49 حمد خليفتـــ|حمد محمد محمد | ره دمنهور|تـــج

5263|4 للطيف عطيه|هر محمد عبــــد|هيم م|بــــر| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

769o5| لم محمد عمر|ن س|محمود سليم ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

2948o5 حمد حسن|سحر عمرو  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

36579| ل|ج  غ|در ممدوح ن|ن لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

72697 ض روبــــى قطبــــ محمد|حمد عو| لفيوم|طبــــ 

6|7683 يف ن لقنيىلي|هيم |در إبــــر|رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

629588 حمدى مصطفى محمد مصطفى| رن زيق|لزق|ره |تـــج

28|675 لسيد|تـــ |لسيد فرح|مه |س| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

52|732 ي|أم
ي مسعود محمد  عىل عفيفى

ئى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5352|9 لسعود|بــــو |حمد |للطيف |حمد محمد عبــــد | |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

33783 لسعدى|لدين عىل |ح |رق صل|هبــــتـــ ط هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|4572 لح موىسي|مه سيد ص|س| ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

455o49 دى محمود|له|فرج بــــريك عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5374| هيم|بــــر|شم |رى ه|يشيه دين ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

24645| ئى|لكيل|مه عىل |س|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

6377|| حمد محمد|لسيد |رص |ن| رن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

649|29 حمد محمود عبــــده محمود| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

643344 هيم|بــــر|لرحمن |محمد مجدى عىل عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

84||3 لسيد زىك|مديحتـــ ممدوح  بــــ بــــنى سويف|د|

6|62o5 ر|لنج|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|محمود  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

4|88|9 مه|ء مرىس محمد بــــسطويس سل|ول لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

245536 ي|ر
حمد|ح محمد|حسنى صل| ئى هره|لق|حقوق 
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328|2o ن|حمد سليم|ن |حمد سليم| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

3|8739 حمد|لعظيم |لسيد عبــــد|يتـــ | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

443o2 م|م|بــــورسيع |محمد عبــــده  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|||53 ى محمد|حمد حس|ح |محمد صل ني  ن|صيدله حلو

7527o4 لمنعم محمد|لح محمد عبــــد |ص حقوق بــــورسعيد

7o7|o4 هيم محمد محمد|بــــر| |لي|د لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|8279 ى|سم|هلل حسن |عبــــد عيل حسي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

6292o| بــــوزيد|لحميد |م عبــــد|س| ري|م زيق|لزق|نوعيتـــ 

363855 لحميد محمد خليفتـــ|عىل عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

764249 حمد رزق|لقطبــــ محمد |بــــسنتـــ عوض  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

427o|7 وق ط شه|حمد عم|لمجيد |رق عبــــد|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

493873 لجمل|لحميد |ن فتـــىح محمد عبــــد|محمد رمض |حقوق طنط

75838o ئى|لم سيد علو|ء س|سم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

678375 هيم عىل محمد جمعه|بــــر|حمد |طمه |ف لمنصوره|حقوق 

3|3499 مه|ن عىلي محمد سل|منى سليم ى شمس طبــــ عي 

844753 حمد|حمد مهدي |محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

328873 لعزيز|لعزيز شحتـــه عبــــد|محمد عبــــد |بــــ طنط|د|

6oo485 لشبــــينى|هيم محمد |بــــر|ء صبــــىح |سم| |تـــربــــيتـــ طنط

|59682 لغنى|يه عىل حسن عبــــد | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o8299 ح|لفتـــ|لغنى عبــــد |لغنى محمد عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

8o4722 لروبــــي|لنبــــي مرزوق محمد |مروه عبــــد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

883487 لموجود |دل محمد عبــــد|لرحمن ع|عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

284548 شم مصطفى|ء مصطفى ه|سم| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

2696o3 رص|حمد ن|لعزم |بــــو|حمد |رحمه  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

497548 ى هش|ي م حسن حسن طوسون|سمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8|o|o9 لحميد|س عبــــد|لد سعيد عبــــ|خ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

785|46 محمد حسن| عبــــي  رض زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

8o8953 ئيل|ئيل روف|ئيل ميخ|لقس روف|جرجس  ي|علوم 
|لمنى

7o33o4 حمد خليل|لحميد |حمد عبــــد |هلل |منه  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8o5544 للطيف|ن عبــــد|للطيف عثــــم|محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى
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835o79 لصغي |ن فريد |رضوي عمر |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

868372 لجليل|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|يه | دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|33568 ح|لفتـــ|مصطفى محمد مصطفى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4|9239 لحميد قطبــــ|د عبــــد|ن مر|نوره حمد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8|38o مه سيد عىل|س|طمه |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|6|988 لرحمن عىلي|حمد محمد سعيد عبــــد | |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

82||9 لضوى|عىل ممدوح عىل  ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

433457 ل|لجبــــ|هيم محمد محمد |بــــر|مصطفى  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|35o48 لنعيم|محمود عىل محمود عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

|6244 ي|ن |رو
نور محمد مصطفى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2342|| لرحمن|طف عبــــد|شور ع|م ع|عص ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o9327 بــــ|هيم شمس خط|بــــر|هيم رزق |بــــر| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4535o8 لمنس|حمد|لسعيد |حمد مصطفى | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|6|562 ف ج|حبــــيبــــه  بــــر سعد|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

84|492 حمد محمد محمود|محمد  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

|47574 حمد محمد|ل |وليد جم ى شمس|زر عه عي 

|5|5|o لمنعم|مروه محمد عىل عفيفى عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9|4352 ح حسن  |لفتـــ|ء محمد عبــــد|ل| سيوط|تـــربــــيتـــ 

7634|5 ىط عوض|لع|لسيد عبــــد |دل |ن ع|نور بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

753263 هيم محمد صديق|بــــر|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8555|2 د صديق|لرحمن معوض رش|عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

42o2|6 هيم|بــــر|ذل |لش|رس |ء ي|شيم لشيخ|بــــ كفر |د|

689935 هيم محمد|بــــر|ل فوزى نصىح |من لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2o656 لد محمد حسن|محمد خ عه مشتـــهر|زر

63529 ء محسن فتـــىح محمد|سم| بــــ بــــنى سويف|د|

8|5246 لمجيد|لحميد عبــــد|محمد عبــــد| لي|د ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

23395 لمطلبــــ مبــــروك|حمد محمد عبــــد | رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

9|624| رى صديق بــــندرى  |هلل هو|عبــــد سيوط|نوعيتـــ 

37386o لمنعم|لرحمن عبــــد|رص عبــــد|لد ن|خ م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ
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856875 ي
لسيد عىلي|محمود | دئى سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|

لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

4o|933 عوض| حمد حمدى عط| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

487o9| لفضىل عىل|حمد عىل | سكندريه|ل|بــــ |د|

24|3|6 لدين محمد|ح |بــــ مصطفى صل|شه ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

34376 م سيد يىح|يوسف حس كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

58959 ي
كرم سمي  سيد| سيليفى ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

24293| لم|ل محمد فتـــىح س|بــــل هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

8o3946 د محمد ربــــيع عىلي|حمد عم| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

882|75 ضى عىل  |لر|لد عبــــد|هلل خ|عبــــد سيوط|صيدلتـــ 

75o796 حمد|رس مأمون |ر ي|عم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

266577 وق عم ن|د سعيد عثــــم|رسر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

5|3946 زمزم محمد محمد محمد قشيوط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

427825 ي شبــــ
للطيف|نتـــ عبــــد |ندي بــــسيوئى ي تـــمريض طنط

| معهد فنى

|536|9 ي
حمد|دي |عربــــي ن| دئى هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

266673 | 
ى
لطويل|يه حمدى شوق تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

2|979| ء محسن رجبــــ محمود محمود|هن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

28o823 ي|عبــــد
لعظيم|حمد محمد عبــــد |لدين |ء |هلل ضى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

9|o753 لرحيم عىل |م عىل عبــــد|حس دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

6o2527 مه غريبــــ محمد شهده|س|محمد  لمنصوره|حقوق 

446958 ى  محمد حسي 
محمد مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

36|68 ش|لعظيم سعيد محمد رو|ء كرم عبــــد |ل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

868329 ي رمض
ى
ن|محمد طه دسوق دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

543425 ح سعد عبــــده|نوره صل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3345|7 ف سيد |م |حس يف|حمد |رسر لشر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|4672o ل يونس|لمتـــع|لد محمد عبــــد |خ ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

7oo|53 حمد|حمد محمد |ء |رس| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

786839 دق|لص|حمد محمود عبــــد |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5433|7 ي|ر
رص|لمحسن بــــسيوئى ن|د عبــــد |رش| ئى ره دمنهور|تـــج

6844o9 لىك|لم|لرحمن |م عبــــد |لرحمن س|عبــــد | ر|ي ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 
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2|533o ل عفيفى|حمد جل|ر |مي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

325238 لنبــــي محمد|رس عبــــد|محمد ي ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

2625|5 لنبــــى بــــيوم عمر|رس عبــــد|حمد ي| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

434o82 مر|بــــدين ع|لع|هيم زين |بــــر|يمن |هدى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|66938 ن عنتـــر|حمد محمد رمض| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

348853 ض فرج|هيم عو|بــــر|شور |ع| عل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

32o95| حمد محمود|محمود حسنى  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

322|o2 ضى محمد|لر|ن سعد عبــــد|نوره ى شمس|تـــج ره عي 

78226| ى محمد محمد  لليثــــى|محمد بــــشر ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

8o967o ج|معتـــصم حمدي ذىكي محمد فر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

24o656 محمد محمود محمد محمود ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

4|758o وى|لنكل|هيم حسن |بــــر|لسيد |ء |وف لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

45o627 وى|لصلح|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |غدير  |هندستـــ طنط

784583 ر يىح صبــــرى محمد|من زيق|لزق|حقوق 

42936 مد|در ح|لق|ن عبــــد|عيد عثــــم| عل هره|لق|علوم 

438889 محمد شعيبــــ| لعل|بــــو |محمد مصطفى  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

485387 لرحمن|لجليل عبــــد |حمد عىل عبــــد|أمنيتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23ooo4 |حمد طه سيد عط| هره|لق|ره |تـــج

3|97|3 ى |مي لسيد مبــــروك|دتـــ يحن  بــــحي  ى شمس|د| بــــ عي 

5|44o ى| رين|م رسى يوسف حني  ره بــــنى سويف|تـــج

7o9486 م|م|ل|د محمد معوض |ن عم|نوره لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8965|| لسيد  |طف محمد |سلسبــــيل ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|8746 ى زكري|فريده  |حمد محمد محمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

835389 دل محمد رفعتـــ محمود|ن ع|نوره ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

43|488 ي يوسف حو
س|محمد يوسف محمد مصطفى ي للبــــرصي. تـــ.ك

لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

257oo9 وى|لكفر|هيم |بــــر|د محمد |جه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

845o58 وق فوزي عيد عبــــد للطيف|رسر ن|سو|تـــربــــيتـــ 

427o48 لمنجوج |رص محروس |هلل ن|منتـــ  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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686|43 للمع|لسيد |هيم |بــــر|يه حسنى | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

53o563 لشيخ|للـه |حمد عبــــد |تـــيسي   تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2565| ل|لع|لرحمن عبــــد |محمود عبــــد | ن|ر ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

682467 ن|د محمد سليم|فؤ| ء رض|رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8oo|76 ى عبــــد|محمد | دين ر|لستـــ|لحسي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

7o762o لعدل محمد|لسيد |بــــو بــــكر |محمد  لمنصوره|حقوق 

896o79 ء محمد عىل محمد |ثــــن ج|تـــربــــيتـــ سوه

4o72|7 ى |نىح  عدلي | ئيل|رس|مي  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

373659 حمد|روق |رق ف|دتـــ ط|مي |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

9o4736 حمد |لحميد |حمد عبــــد|هدير  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|37o83 ف سل|نوبــــ |بــــ| |مه حن|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

||8245 سكندر|دل صبــــىحي |رك ع|م تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

2|9|2 وق عبــــد  لرحيم عىل محمد عبــــد ربــــه|رسر ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3|66|8 ء عليوه عىلي عليوه رزق|ل| ى شمس|زر عه عي 

4o859o ى عبــــد |ف وى|لدهر|ح محمد |لفتـــ|طمتـــ حسي  |ره طنط|تـــج

8599o4 عىلي| محمود عط| نور ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

786o9 هيم|بــــر|بــــو رسيع |دل |ندى ع ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

6o764 ن عىلي|عمرو عىلي عمر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|776|6 لجليل|رق محمود حلىم عبــــد |حمد ط| ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

79|4oo فظ|لح|ء محمد يحن  عبــــد |عىلي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

678o73 ن سعيد|بــــر رمض|هيم ص|بــــر|م |سل| لمنصوره|بــــ |د|

342523 لعزيز|حسن سعيد محمد عبــــد ى شمس علوم عي 

8o8582 ى محمد عبــــد| لعظيم|حمد حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

2o64| هيم|بــــر|ن |حمد رمض|محمد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

679354 هيم جوهر|بــــر|لرحمن نرص |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

|6274 صد|لق|لسيد |صم |عمر ع  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

365978 ن|مصطفى كرم سيد رمض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

626679 هيم عبــــده محمد عىل|بــــر|لدين |م |بــــدر حس زيق|لزق|ره |تـــج

7o259| م|لسل|هلل عبــــد |يمن محمد مرتـــضى عبــــد |سلىم  زيق|لزق|طبــــ 
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2567|7 لجندي|لد عىل |ء خ|وف ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

852|53 ح عىلي|بــــ حسن صل|يه| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|47426 ى|هر محمد |محمد م مي  ن|بــــ حلو|د|

42ooo4 ىطي محمد موىسي|لع|ح عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

6384o2 ل|لع|م محمد عبــــده عبــــد|سل| زيق|لزق|ره |تـــج

3443|2 هيم|بــــر|ل عىلي |م جم|سل| ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

522336 شد|هلل ر|هيم عبــــد|لهدى محمود إبــــر|نور  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

6769|5 م|مد محمد ضي|مد محمد ح|ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

53oo37 تـــ محمد|محمد تـــوفيق محمد بــــرك بــــ دمنهور|د|

5o3839 لسعيد فوده|يمن محمدى |محمد  سكندريه|ل|صيدله 

7o4o78  عىل |لسعيد |كريم 
ى
لبــــرع|لدسوق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

44o66 ى|حمد حس|حمد سعد | ني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

287878 ن|حمد ملط|ن |م رمض ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|7778o ن|ل سليم|لع|عىل سيد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8779|5 ء محمد بــــيوم محمد |شيم سيوط|بــــ |د|

686426 بــــينى ص|لعظيم |لسيد عبــــد |حمد | لح|لشر لمنصوره|بــــ |د|

7o77o4 لرحمن|هيم محمود محمد عبــــد |بــــر| لمنصوره|حقوق 

64||8| منيتـــ حنفى محمود محمد محمد| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4974o7 ى محمد عبــــد |ي هلل بــــكر|سمي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

693787 لسيد|حمد |لسيد |لد |خلود خ لمنصوره|بــــ |د|

4678o ف محمد يشى|حبــــيبــــه  رسر هره|لق|ره |تـــج

|32o85 ف فوزى رزق|ئى |م| رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

83446| محمدين| لنج|بــــو|ذلي محمد |ش |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

8|3995 ي|لد منتـــرص شقر|خ
ي حفنى

ئى حقوق بــــنى سويف

5o467o تـــى|لزن|لمعىط |ن وليد عبــــد|نوره سكندريه|ل|طبــــ 

324287 ف |مهند  م|حمد عطيه عل|رسر هره|لق|بــــ |د|

695625 ى شعبــــ|لدين حس|ء |محمد عل ن فودتـــ|ني  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

446899 هلل|لمجيد عبــــد |هلل عبــــد |م عبــــد |هلل حس|عبــــد  |ضتـــ طنط|علوم ري

64o5|3 هيم|بــــر|لمجيد |لمنعم عىل عبــــد |د عبــــد |زي زيق|لزق|ره |تـــج

527584 ر محمود سيد مصطفى|من سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري
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4o8836 م|يه فوزى فتـــوح محمود سل| |بــــ طنط|د|

466o3 لمحسن|د عبــــد |ء سيد رش|ول هره|لق|حقوق 

255624 حمد صبــــرى مني  قنديل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

862|79 حمد منصور محمد|محمد  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|593|9 حمد|حمد عمر |محمد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

46494 لمعىط|ده نبــــيل فوزى عبــــد |مي ن|بــــ حلو|د|

7|556| لمجد|بــــو |لسيد |عمرو محمد عىل   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

52992| وى|لشبــــر|عمرو محمد عطيتـــ بــــسيوئى  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

764943 تـــ|لزي|حمد مصطفى |ن |نور ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|3o33 لعبــــد|دى محمد |له|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

878693 ميمه مصطفى محمد مصطفى | سيوط|بــــ |د|

779928 هيم|بــــر|ح محمد |لفتـــ|محمد عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8o5|54 ى|نور ن محمد يوسف حسي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

764|72 لعيسوى|منيه محمد سعد | نوعيتـــ بــــور سعيد

8|o368 م|لسل|لحليم عبــــد|لرحمن طلعتـــ عبــــد|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

887o34 ن  |لعليم رضو|مروه خليفه عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

56232 ء حربــــى عمر حمودتـــ|رس| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

766327 س حسن|ئل محمد مدحتـــ محمد عبــــ|حمد و| حقوق بــــورسعيد

326547 حمد|حمد |دل |ئى ع|م| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

228o36 س محمد|حمد عبــــ|فرح  هره|لق|حقوق 

642o89 لسيد|زينبــــ فتـــىح محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

246747 |لنج|بــــو|يمن نجيبــــ |مصطفى  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|4o4|5 يف د|ج ي|نو رسر
ل جيد|ئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|3o26 ل  |لع|لحميد عبــــد|ء فتـــىح عبــــد|شيم ج|حقوق سوه

762876 محمد فتـــىح فتـــىح عيد محمد بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

266349 حمد|ح رجبــــ محمد |م صل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

783766 لسيد|لىح |لعليم عبــــد|هلل عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

9|o2|2 ي
س |جرجس خليل كر| سلفى ج|طبــــ سوه

5|829o لرحيم محمد حبــــتـــ|لرحيم عبــــد|ء عبــــد|عىلي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 
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55625 لسميع محمد|جر محمد عبــــد|ه دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|4o35 هر محمد|د حمدى ط|جه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

89|49o هلل محمد  |ل عبــــد|عمرو كم سيوط|علوم 

638468 هيم|بــــر|لنبــــى خليل |خليل محمد عبــــد زيق|لزق|عه |زر

835233 يتـــن نبــــيل طنيوس مرقس| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

5|7o95 ف|نسمتـــ عوض  لسيد رسر سكندريه|ل|طبــــ 

3|9476 مي|لش|ريم معتـــز محمود محمد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

8|2o| ي|بــــر|رز |م مبــــ|هش
هيم حنفى د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

925739 ح  |نيس مفتـــ|بــــيشوى فيليبــــ  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

49529| حمد عىل حسن هويدى|هيم |بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

42o887 هلل|لحميد محمد حسن عبــــد |سهيله عبــــد |حقوق طنط

28453 حمد| |نور عط|حمد | هره|لق|حقوق 

|22494 ى عص|ي هيم|بــــر|مل |م ك|سمي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

687428 لدين |لدكرورى بــــدر |محمود محمد | رن لمنصوره|حقوق 

789466 ل|لع|ل عطيه عبــــد |لع|محمد عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

776887 ج|ء يحن  محمد رس|شيم زيق|لزق|نوعيتـــ 

|36728 لمجيد|حمد سيد عبــــد |ء |شيم ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

7o8998 ين عبــــد  لحميد حسن حسن مصطفى|شي  لمنصوره|ره |تـــج

25463| لوحش|م |لسل|ن عبــــد |محمود محمد رضو تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

67429 م سعد|م|محمد سعد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

694894 حمد محمد حبــــو|حمد |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

7o3o26 ى |ل|  عبــــيد|ء خي 
ى
لمرزوق لمنصوره|علوم 

2477|2 حمد حسن|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

338943 لحميد شعيبــــ|ن عبــــد|د رمض|رغدتـــ عم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6o7o|o ه نبــــيل عبــــد  لمزين|لحميد |أمي  لمنصوره|ره |تـــج

7537|8 ن محمد نرص محمود|فن| عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

|78|69 لكريم محمد|محمد محمود عبــــد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|27o96 فظ|دل ح|م ع|دين حس|ن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

84o355 ج محمد عىلي|لحج|بــــو|محمد  ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

236oo3 م|م|حمد |يمن |ء |رس| هره|لق|ره |تـــج
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266574 م محمد محمد يحن |س| سه |ره بــــنه|تـــج

26986 حمد ممدوح|هلل محمد |حبــــيبــــتـــ  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

9634| بــــو بــــكر|ئى عىل |ره كيل|س ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

347964 لحميدجمعه|وى عبــــد|ل فرم|محمد جم ى شمس|تـــج ره عي 

492742 لحميد|مل عبــــد |عمر حسن محمد ك بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5o7985 ي
بــــ|بــــ محمد دي|حمد دي| |دئى لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

879274 ف عىلي |ن عىل خل|نوره ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

429o48 ه قطبــــ محمد قطبــــ ند| |مي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

48554| بــــطرس بــــولس نجيبــــ سعيد| دون|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o|7o8 ن|بــــر مصطفى محمود سلط|مصطفى ص ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

7|2|44 لمرىس قورتـــ|لمنعم |لمنعم عبــــد |ل عبــــد |نو لمنصوره|هندستـــ 

84o99 ين و  |رسر
ى
|حمد و|ق

ى
ق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

42o442 ف|لق|بــــ محمد عبــــد|رح در محمد رسر لمنصوره|حقوق 

7o2489 وي|لسنط|لسيد محمد |يمن |رضوى  لمنصوره|بــــ |د|

8|7944 ي|م ك|س حس|ين|
مل مصطفى ي|عه |زر

|لمنى

82|947 م|نيس خز|م |ن خز|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

78|94 |من
ى
ل محمود فرغىل دسوق هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

87o893 ي محمد عوض خليل
مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

4o93|6 د|ن حم|ن يوسف سليم|يم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

88958| ج  حنفى عىل |ء ن|سم| سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

75239o ل|لنور غبــــري|جون مجدى عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

9oo245 يز بــــدروس |نوبــــ بــــخيتـــ ف|بــــ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

923|64  ف|ندى ع|س
ى
رس |طف شوق ج|ره سوه|تـــج

|23873 ي|مر عبــــد |هلل تـــ|منتـــ 
لعظيم بــــسيوئى |ره بــــنه|تـــج

88|85| للطيف عجىم  |ح عبــــد|مصطفى صل سيوط|حقوق 

257625 تـــ|ح فرح|لفتـــ|لد عبــــد|ح خ|لفتـــ|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

836|3o مد حسن|مل عىلي ح| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|2o|27 ن|لدين رضو|حمد سعد |هر |ل س|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

738|o بــــر نرص|لد ص|حمد خ| لفيوم|صيدلتـــ 

259853 لدين|حمد محمود نرص|ر |من |صيدله طنط
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8o766o ج|حمد جمعه فر|بــــ |رح ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

8oo299 ل عبــــده حسون|عمرو جم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

26837| لحسن|بــــو|لحفيظ |حمد عبــــد|محمد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

56277 ى سيد حس|ء حس|ول ى|ني  ني  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

4946|o غ|لصبــــ|محمد جميل عىلي عىلي  |ره طنط|تـــج

76834o حمد|ء نبــــيل فتـــىح حسنى سيد |رس| لعريش|تـــربــــيتـــ 

8638|2 ه عمر محمد | ن|حمد ري|مي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|59|94 حمد|مل مصطفى |مصطفى ك ى شمس|تـــج ره عي 

776ooo ن مصطفى عطيه محمد عطيه|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

46|o99  محمد نصي |
نىح  مصطفى ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

4o9|8o ح|لمل|لسيد |لسيد عىلي |ل |م| |حقوق طنط

92|668 يوبــــ بــــخيتـــ |رى شموس |م ج|بــــ سوه|د|

698oo5 ع|هيم نعن|بــــر|ء محمد مصطفى |دع ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

25o925 لحميد|لحديد عبــــد|بــــو|م محمد |بــــس ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

449437 ف محمد نرص |محمد  رم|لمك|بــــو|رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

779o38 لرحمن|منى عيد منصور عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

238478 بــــ|لوه|ل عبــــد|طمه سعيد مصطفى كم|ف ن|فنون جميله فنون حلو

|56835 عمرو موىس عىل موىس محمد ن|بــــ حلو|د|

48|oo4 م|عيل سل|سم|لمجيد |حمد عبــــد|ضىح  سكندريه|ل|حقوق 

3696o8 لصفتـــى|فظ |بــــر ح|كرم رجبــــ ص ى شمس حقوق عي 

2|9656 رج|لج|فع محمد |سلىم حمدى ش تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|25464 حمد محمد زين مىك|يمنى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

68597o لسيد حسن|ل |عزه جل لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

465932 حمد|م سيد|لسل|لسعيد عبــــد|محمد  |حقوق طنط

4|||88 لسيد سعد|مريم محمد أحمد  |حقوق طنط

89246o ى  محمود حسنى سيد حسي  سيوط|عه |زر

229762 لحليم محمود|لرحمن محمود عبــــد |عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|7943 لطنوبــــى|ده |ده محمد سع|طمه سع|ف لشيخ|نوعيتـــ كفر 

765283 ى|لش|لسيد محمد محمد | فع بــــحي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|
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6o497 حمد|لد محمد |محمود خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9257oo م ثــــروتـــ حمدى قنديل  |له| ج|عه سوه|زر

835294 ي محمد|زينبــــ رشدي حبــــ
ىسر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

243|9 د|لجو|طمه محمد عىلي عبــــد|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

37o765 ن|دل محمد محمد مرج|حمد ع| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2543o4  د|بــــر|نجوى 
ى
ود|هيم شوق ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

29|5| محمد صبــــري سعيد محمود ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

626659 بــــ|لوه|هلل عبــــد|ء سعودى عبــــد|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

545994 حمد|حمد محمود مسلم |هلل |عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

|49o85 ر ميىم محمد عويضه|من ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2|955 ي محمود 
هيم|بــــر|هيم |بــــر|منى ى شمس|تـــج ره عي 

443878 ئى|لفخر|لسيد محمد|نجوى محمد  ط|بــــ دمي|د|

6|7582 محمد سعد بــــدوي| دون|م ط|بــــ دمي|د|

7793o4 حمد|حمد محمد |دل |ع م بــــنى سويف|إعل

85736o لحميد|طف رجبــــ عبــــد|كريم ع ي|صيدلتـــ 
|لمنى

52|556 ئى|نور كيل|ن فهىم |ء رمض|ل| سكندريه|ل|طبــــ 

765|89 لجمل|عمرو حسن حسن محمد  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

445443 ل|لع|لسيد عبــــد |حمد |ء |أسم سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

429534 ي عبــــيد|حسن صبــــرى حموده 
لحسينى |طبــــ طنط

8|o2o7 روق محمد|ن ف|روق شعبــــ|ف لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

697978 تـــ|حمد فرح|ء محمود |ثــــن لمنصوره|ره |تـــج

92o364 هيم خليل |بــــر|سوسنه حسنى  ج|صيدلتـــ سوه

885788 بــــر عىل |م فوزى ج|سل| سيوط|ره |تـــج

6|29o| ف|لصو|د حسن محمد حسن |ود |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

28|5|4 ى| نىح  يحن  محمد حسي  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

|67457 لغنى|تـــ محمد عبــــد |لشح|لدين محمد |سيف  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

35598 لكريم|لكريم عطيه عبــــد|رس عبــــد|محمد ي هره|لق|حقوق 

6|2|o5 ل|لعتـــ|هيم |لح إبــــر|لص|هيم عىل |بــــر|ل |جم ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

37329 ي|ر
دي|له|لسميع عبــــد |عيد عبــــد | ئى هره|لق|ره |تـــج
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832743 ر محمد|لستـــ|مل يونس عبــــد| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

776835 ي|لسيد محمد ر|محمد محمود 
ضى ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

88|34o وى |ل رزق حص|جم| رين|م ي صىح 
سيوط|معهد فنى

263|24 لسيد خضي |كر محمد |طمه ش|ف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

879453 ي|ر
هر محمد نرص |ط| ئى سيوط|عه |زر

57|39 ى مس|ي ى حسي  عد سيد|سمي  ره بــــنى سويف|تـــج

|3553o ف عبــــ| |دين ن|س عثــــم|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

2|25o ف صبــــىحي رش|رحمه  د|رسر ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

45o662 ى  حمد حشيش|رضوى حسي  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

855538 روق فهيم|لدين ف|محمد عز سيوط|حقوق 

236o4| لجيد|هيم عبــــد|بــــر|ن محمد |حن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6|648o د|متـــ حم|ء شلبــــى سل|رس| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

37|373 بــــ نرص|لوه|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد سيه|نوعيتـــ عبــــ

8o3572 بــــدين محمود محمد|لع|محمد زين  ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

768584 حمد محمد|مجد محمد | هندستـــ بــــور سعيد

43o2o2 حمد طعيمتـــ|لدين |ح |ء صل|آل لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

5o379| جوهر جرجس| دي جوهر زكري|ف ى شمس علوم عي 

28o|37 ذل|لش|هلل |ج  محمد فرج |حمد محمد ن| سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

98267 ى تـــوفيق مصطفى محمد عشر د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

696|4 م|لسل|حمد رجبــــ جودتـــ عبــــد | لفيوم|علوم 

925|37 ى |س| مه حمدى محمد حلىم حسي  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

6337oo وى|لمرصف|هيم محمد |بــــر|لد |ء خ|ل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|o524 محمود عىلي محمود عىلي ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

484256 حمد عىل محمد|حمد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|543|3 سم|لق|بــــو |لمجد |بــــو |لمندوه |رس |يوسف ي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

54o349 حد|لو|لرحمن عبــــد|ء محمد عبــــد|ل| سكندريه|ل|علوم 

639699 هلل موىس|هيم عبــــد |بــــر|منى  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|24o77 ح|لفتـــ|عمرو محمود محمد عبــــد  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

||538| ي|عبــــد 
لدين أحمد عصمتـــ |ء |لرحمن محمد ضى

تـــرنول
ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

836787 لس نعيم فرنسيس بــــطرس كي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 
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4o295o حمد|محمد حميدو حسن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|69|4 هيم عبــــود |بــــر|عزتـــ | رين|م سيوط|بــــ |د|

26o|22 ن|لرشيد عثــــم|ره مهدى عبــــد|س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

62o548 حمد حمزه|رس تـــوفيق |م ي|هش لمنصوره|صيدله 

9|2439 ى | حمد محمد عىل حسي  ج|علوم سوه

|27746 لحديدى|حمد حسن |ن |ريم|ن هره|لق|م |عل|

4484|4 لسيد|هيم عىل |بــــر|رق |حمد ط| |هندستـــ طنط

7oo|34 هيم محمد|بــــر|هيم ممدوح |بــــر| لمنصوره|حقوق 

83|32| للطيف|بــــدين عبــــد|لع|حمد زين |رحمه  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

776772 ع|بــــو قرع محمد من|طمه سعيد |ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o8o8 ن محمد رشيدى|روقيه شعبــــ ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

7o4o33 م ستـــو|لسل|ل عبــــد |لغز|رس |يمن ف| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

6233o4 ي |حمد |ر |من
ى
هيم|بــــر|عيل |سم|لصوق ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

6o4|2| بــــ|لوه|هيم منسوبــــ عبــــد|بــــر|محمد سيد  |ره طنط|تـــج

3643o5 د عىلي|محمود محمد سيد ج ن|حقوق حلو

269782 كحل|ل|روق |محمد سعيد ف ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

3623o3 م|م|لدين محمد |ء |حمد عل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o|o55 دق|حمد محمد ص|سلىمي  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

||7|95 ه مجدى خليل  عيل حشيش|سم|شهي  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

367526 ى محمد عبــــد|ي هلل محمد|سمي  شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

44o739 وى|لقبــــل|منى مصطفى عبــــدربــــه محمد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

43o427 لغنى|لسيد عبــــد |ن محمد |ندى شعبــــ |ن طنط|سن|طبــــ 

422899 لحميد|سلىم منصور عىل عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|62o9o بــــو عمرتـــ|م محمد |م|م |محمد حس لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

622698  رزق|لمو|ح |ح محمد صل|صل
ى
ق ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

47992o وود|حمد د|نىح  محمود محمد | سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

7|29o| |لنج|بــــو |حمزه محمد محمود | يش لمنصوره|علوم 

4|8976 ن فضل فرج|متـــ رمض|س| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج
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246o|6 محمد محمود محمد أبــــو عيس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7739|3 لح عفيفى|حمد سعيد ص| لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

8o64o7 جي حسن|ن ض|خرصى سليم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|5279o ى|حمد محمد |بــــ |رح مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

77oo83 د سليم|د حسن محمد عي|عم زيق|لزق|بــــ |د|

444469 حمد وهيبــــ|لفتـــوح |بــــو |م حسن |مر |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

685473 ى عىل  بــــوليله|لسيد عىل محمد |حني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

762955 حمد محمد|منيه محمود حنفى | ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

5o|735 ل|دتـــ محمود محمد محمود بــــل|مي لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

64352| حمد|هيم متـــول |بــــر|هيم محمود |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

76569 لحميد محمد|د عبــــد |يمنى رش ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

7o958| بــــينى |ن |يه شعبــــ| بــــينى |لشر لسيد|لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

773252 هيم محمد نرص|بــــر|ئل |ره و|س ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

768|3 يمن محمد محمد|ذ |مع كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

4358| ف عىلي محمد|ندي 
رسر هره|لق|بــــ |د|

3|565o ف عبــــد|رحمتـــ  لعزيز|بــــ عبــــد|لتـــو|رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

|68849 هلل|مريم ممدوح محمد عبــــد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|74977 وس|ندر|د |مريم سمي  عي لفيوم|عه |زر

6|3oo5 زق سند درويش|لر|حمد عبــــد | لمنصوره|حقوق 

|66|8o حمد|مصطفى محمد حسن حسن  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

689828 ى حسن عبــــ|ي س محمد عمر|سمي  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

684675 دى|هيم ش|بــــر|صبــــرى محمد عىل | مه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

25|924 لسيد رجبــــ بــــلح|محمود  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

346573 تـــه|هيم شح|بــــر|ح |صل| ر|ي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

77772| لم|بــــر س|لم ص|حمد س| زيق|لزق|طبــــ 

9oo528 لعزيز |حمد عبــــد|ر محمد |من ج|بــــ سوه|د|

9o274 ن ممدوح محمد رجبــــ|نوره |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

6o427 حمد سعد محمد محمود| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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756o52 حمد محمد منصور|تـــغريد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

435499 ر|لنج|لمنعم |لحميد عبــــد |ء عبــــد |نجل لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

679755 حمد حسن|حمد ربــــيع محمد | لمنصوره|هندستـــ 

77353o هيم عىل|هدى محمود محمد إبــــر زيق|لزق|بــــ |د|

6|5326 لعدل|لغريبــــ | |لعليم زكري|مريم عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

422|43 ي|هلل عبــــد|ندى سيد عبــــد
لغنى تـــمريض فرع مطروح 

|245|3 م|لكريم محمد عل|حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

|63386 لمقصود|لمجيد عبــــد |صبــــىح عبــــد | سه ى شمس| لسن عي 

24356 ن|لمطلبــــ شعبــــ|لمطلبــــ عبــــد |عبــــد | رن هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

839398 حمد|بــــ يوسف |لوه|سليم عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

68|477 ش|لدمرد|ش |لدمرد|ربــــيع محمود  لمنصوره|بــــ |د|

622o35 ق|حمد |حمد محمد |سوميه  وى|لشر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

3544o3 هلل محمود محمد فرج|منتـــ  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

36o|2 حد محمد سعد|لو|بــــر عبــــد |ره ج|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8||578 حمد|ء تـــوفيق محمود |ل| ي|بــــ |د|
|لمنى

89833o حمد محمد صقر |عبــــي  محمود  ج|ره سوه|تـــج

829969 كر|مريم يعقوبــــ فوزي ش دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

234455 لسيد|لمحسن |محمد مصطفى عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|54529 ى عبــــد |بــــو بــــكر حس|مصطفى  لحميد|ني  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

5o5952 حمد طلبــــه|هيم |بــــر|لدين |ء|هيم عل|بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

64|756 ف محمد |وجيتـــ  لسيد محمد|رسر زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

88584o ى فهيم |فتـــ بــــش|ر| رين|م سيوط|تـــربــــيتـــ 

452357 هيم|بــــر|ل يوسف |حمد كم|ل |كم لشيخ|هندستـــ كفر 

8|o28o شد|د عوض ن|نوبــــ عم|بــــ| حقوق بــــنى سويف

32366| بــــر|لج|جح عبــــد|مريم شنوده ن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

334o38 ود|لنظي  د|مصطفى عيد عبــــد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

9|3686 وس  |جد تـــوفيق تـــ|ريو م|م ورصى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

86534| ي محمود|د محمد حس|زي
ئى |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|5|577 لرحيم|ده مصطفى فتـــىح عبــــد |مي ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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5359|9 بــــو سعد|مد فتـــىح عوض |م ح|ريه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

434666 لشعور|بــــو |ر محمد صديق |نه| |نوعيتـــ طنط

35|388 لرحمن محمود حسن|لرحمن عبــــد|طمتـــ عبــــد|ف ى شمس طبــــ عي 

244854 وى|لجبــــل|ريم محمد رجبــــ محمد  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

428234 لبــــع|شم محمد |لحميد ه|عبــــد| دين لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

822786 ن|ن سعد سليم|مح سليم|س معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

477356 لمجيد|محمد محمد عبــــد | ء رض|جيد سكندريه|ل|بــــ |د|

33395| هلل|زغلول عبــــد| ندرو رض| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o4398 ف |حمد | عيل عيس|سم|حمد |رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2833o8 د محمد|ح عو|محمد صل كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

825388 حمد عىلي|بــــ ثــــروتـــ |رح ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|23548 م نوح|ئل عص|تـــم و|ح ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

3568o4 حمد|هلل سيد |لح عبــــد|ء ص|شيم |تـــربــــيتـــ بــــنه

|77292 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|م |ن هش|مرو عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|48936 حمد حسن|هيم |بــــر|حسن | دين لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

23|5o2 ىط|لع|حمد عبــــد|دل |م ع|سل| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

2493o ي |يتـــ عبــــد |
ي|نور عبــــد |لغنى

لغنى ه ى نوعيتـــ جي 

765558 ي أبــــو |رس عبــــد |كريم ي
لنور|لغنى تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

لسويس |

853552 هيم|بــــر|رف |لع|مجد محمد|رف |ع ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

55|53 ي منصور حس|م ر|حس
ن|ضى بــــ بــــنى سويف|د|

83|o26 بــــوبــــكر محمد|لدين |ح |ء صل|ل| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

5|5|58 لمعىط|لسيد عبــــد |هلل عىل |ندى عبــــد تـــربــــيتـــ دمنهور

349326 هيم سعد|بــــر|رق حسن |م ط|حس |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

87597 ى ك|ي مل محمود محمد|سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

79|284 مل يوسف|ل ك|دى كم|ف مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|75o لدين محمد|ء محمد زين |دع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

759747 ضى عىل|لر|لد عبــــد |عزه خ لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
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246697 لغنى|حمد عبــــد|بــــ |يه|محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

766||| هيم جبــــر|بــــر|رس لطفى |ي| ر|ي تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

788o5o ي  هيم|بــــر|للطيف |لسيد عبــــد|يحن  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

634472 رق فريد عىل بــــسيوئى|ط زيق|لزق|ره |تـــج

7o7496 حمد فول|محمد محمود | ندى رض لمنصورتـــ |تـــمريض 

777|97 بــــيل|بــــ محمد محمود بــــيوم ق|ربــــ زيق|لزق|بــــ |د|

6o86|8 لسيد|حمد |ن محمد |يم| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

264864 در عيس|لق|لعظيم عبــــد|ء عبــــد|شيم |تـــربــــيتـــ بــــنه

6o3328 لمطلبــــ فوده|له حمدى عبــــد |ه ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

437|9 لديبــــ|عمر سعد مبــــروك  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|2|o44 ن محمد محمود هنيدى| مي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

222634 عيل متـــول|سم|حمد |مريم  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|22624 لخي |بــــو |لنبــــى عىل |حمد عبــــد |ح |صل ن|هندستـــ حلو

88247 ى سعد|ء |رس| ى سعد|وى |مي  وى|مي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

3|78o5 حمد|حمد فوزى |كريم  ى شمس حقوق عي 

345728 ل|لفج|ح محمد عىل |سلىمي صل ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

853858 تـــه|ن شح|لحميد حمد|دريه عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

7oo7|2 ى|لتـــه|حمد |هد |م محمد مج|حس م حسني  زيق|لزق|علوم 

4o5575 حمد محمد|زم |ندى ح |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

438667 ى |م كم|عمرو عص لجندى|ل حسي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

6|46o7 لمهيمن وكوك|لمهيمن حسن عبــــد |عبــــي  عبــــد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

9o8662 لسيد |حمد محمد حسن | ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

5|6o88 هيم عطيه|عبــــي  مصطفى مبــــروك إبــــر طبــــ بــــيطرى دمنهور

542839 هيم|بــــر|يه جمعه حسن محمد | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

753758 ك|لسم|م محمد محمود عىل |مر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6o3|4o ج |للطيف خف|يه عىل عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

52784| ش|لد حسن عىل مطر|ر خ|مي سكندريه|ل|هندستـــ 

857239 ن حسن|بــــد سلط|حمد ع| ي|بــــ |د|
|لمنى

|64|76 ى|ل محمد عبــــد |بــــل لحميد حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

78396| وى عىلي|لسعد|ندى مدحتـــ عىل  زيق|لزق|صيدله 
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|59664 مه محمد سيد|ء سل|ل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

83444 حمد|رص عويس |لن|ء عبــــد |شيم |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

48|5|3 لسيد محمد|بــــر |عمر ج تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|44|55 ى خ|ي لد سيف حنفى|سمي  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

449oo ى سيد رمض|ي ى|سمي  ن خليل حسي  هره|لق|حقوق 

494o4o حمد بــــدر|محمود مصطفى محمود  بــــ دمنهور|د|

783945 ى  هيم محمد سعد|بــــر|سلسبــــيل حسي  زيق|لزق|صيدله 

283265 رف|ل ع|لع|لحميد عبــــد |لحميد حسن عبــــد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

95594 م محمد خرصى محمد|عص ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

36o996 لم|لسيد س|د |فؤ| ند |حقوق بــــنه

8oo252 عيل|سم|لربــــ |د |ء سيد ج|سم| ن|سو|علوم 

24oo36 يف مصطفى عبــــد در زعيتـــر|لق|رسر سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

8|9|6 لففى|ح سيد |لفتـــ|حمد محسن عبــــد | ن|حقوق حلو

62|536 |لسق|هلل عىل محمد |منتـــ  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

37|493 حمد|ح |لفتـــ|رق عبــــد|جر ط|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|5332 حمد محمد عىل|دتـــ |مي ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

643943 لمنيس|هيم |بــــر|م |لسل|لسيد عبــــد | |نور زيق|لزق|بــــ |د|

642268 ي
هيم|بــــر|ل |لع|ح طه عبــــد|صل| دئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|22647 تـــسنيم خميس مرزوق خليل هره|لق|ن |سن|طبــــ 

629o36 حمد عفيفى|لسيد عبــــده |ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8||||| محمد| م رج|منتـــرص هم ي|بــــ |د|
|لمنى

5o9|75 ح|لفتـــ|لحميد عبــــد |مي عبــــد |محمد س بــــ دمنهور|د|

6oo927 عيل خرصى|سم|حمد |لفتـــوح |بــــو|هند محمد  |بــــ طنط|د|

3|5|6 ي  حمد|هيم |بــــر|سهيلتـــ بــــحي  هره|لق|طبــــ 

3433o4 بــــو عرف|حمد مصطفى محمد |منى  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

4|oo92 حمد|حمد عمر |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

479|37 ف محمد فهىم جمعه|ئل |و رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6892o4 حمد|لسيد |ن |محمود محمد رمض لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o3o88 زى|لمغ|محمد محمود محمد  |ره طنط|تـــج
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675327 كريم حسن محمد مسلم لمنصوره|حقوق 

529658 م|لعلق|لغنى |م عبــــد |لسل|لغنى عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

72366 ى وحيد سيد عبــــد|ي لحميد|سمي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

483382 وى|لطنط|لحفيظ |ن منصور عبــــد |يم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|479|| حمد بــــيومي|لرحمن محمد سيد |عبــــد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

85|247 حمد سيد|ئشه منصور |ع دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

6986|6 لسيد|هيم يوسف |بــــر|حمد |هيم |بــــر| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|7962 د محمود|م محمد محمود عو|سل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

73965 حد محمد|لو|جر محمد عبــــد|ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

778253 حمد|ء ربــــيع محمد سيد |ل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3336o| ى|بــــو |حمد محمد |م |سل| لعني  ى شمس|د| بــــ عي 

866||o بــــي|حمد عر|لدين |محمود سعد  زيق|لزق|حقوق 

22|469 رق سيد قرئى|محمد ط د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8328|| رك محمد محمد|مبــــ| دين دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

897|95 حمد |حمد محمد |ء |رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|66878 هيم|بــــر|ح |ء مجدي صل|عىلي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|46389 منه وحيد محمد طلبــــه| ن|حقوق حلو

|39867 ء رشدى محمود محمد جمعه|سم| ى شمس صيدله عي 

89325| د محمد خليل |فرحه رش سيوط|حقوق 

763||7 ه  فع|لش|حمد محمد غريبــــ |ني  نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

4|o|79 لح|هر محمد محمود ص|محمود م |تـــربــــيتـــ طنط

64o678 لرحمن حميده|طف عوض عبــــد |م ع|حس زيق|لزق|بــــ |د|

23595| ن قطبــــ محمد|نغم شعبــــ ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

476645 لسطوج|لموجود |م محمد عبــــد |طمتـــ عص|ف تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

767528 ى ح مد محمد عطيه|نرمي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

262992  |مل رمض|
ى
غويش| لعل|بــــو |ن شوق ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

||6354 بــــو سيف بــــطرس|يمن | |رين|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|48|5| هر محمد|حمد م|هر |م ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

5|4662 ئى|لحلو|لسعيد |ل |لسعيد كم|أمنيتـــ  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4o9442 طر|لنبــــي خ|ء محمد عبــــد |عل |ره طنط|تـــج
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37oo2o لرحمن|حسينى محمد حسينى عبــــد ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

2o879 ى محمد|حمد محمد | مي  هره|لق|هندستـــ 

2|83o| لعربــــى محمد عمر| |رن هره|لق|ره |تـــج

767|48 مد قرشوم|ن غريبــــ ح|رس رمض|ف لعريش|تـــربــــيتـــ 

9o||93 بــــوضيف عىل |حمد |م |سل| ج|تـــربــــيتـــ سوه

446757 حمد بــــدر|لرحمن مصطفى محمود |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

494|8o حمد قطبــــ|حمد قطبــــ |محمد  |حقوق طنط

84o538 لحميد|لد يوسف عبــــد|ء خ|سم| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

8|3297 ى عبــــد|محمد جم لعليم|ل حسي  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

76487o وق جم ن طعيمتـــ|لسيد سليم|ل |رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

868357 ن|هلل محمد عثــــم|يه عبــــد| |نوعيتـــ فنيه قن

68||o7 هلل|م فتـــىح محمد عبــــد |م هش|سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5|47| ق|د |جرجس ج| ريموند وى|لكريم رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o8456 ص|لقص|ن |مه حسنى عش|أحمد أس |بــــ طنط|د|

|756oo حمد حسن حسن|ء |رس| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|89|8 تـــم محمد عىل|محمد ح ن|تـــربــــيتـــ حلو

4|2874 لعزيز|زق عبــــد |لر|لسيد عبــــد |م |وس |ره طنط|تـــج

637693 عيل|سم|تـــه |ء تـــوكل محمد مني  شح|رس| |ره بــــنه|تـــج

43|5|9 لخول|لسيد |لسيد عىل |صم |ع |ره طنط|تـــج

52|7|4 ضى|در م|لق|لحميد عبــــد|ء محمود عبــــد |أسم سكندريه|ل|طبــــ 

443o9| لسيد|زى |لسيد غ|ره |ي لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

256362 مصطفى محمد بــــسيوئى جمعه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

266|59 حمد محمد يوسف|مح |يوسف س لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

4o|o9o هيم محمد محمود محمد|بــــر|محمد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4|8542 ئى|لعن|هيم عوض |بــــر|شم عوض |ه لشيخ|بــــ كفر |د|

24982 ئى|لدمر|لمرصى |كرم |مل | هره|لق|ره |تـــج

342283 م|لد محمد صبــــرى بــــيوم ضي|روض خ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8|6348 ي
رقيه فخري مسعد مصطفى حقوق بــــنى سويف

84433 ي
حمد رشدي حسن| |رئى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

2292oo در|لق|حمد محمود محمد عبــــد |يه | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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6298o4 هيم|بــــر|لحميد |هلل عبــــد |حمد محمد عوض | زيق|لزق|حقوق 

642786 لسيد حسن|طمتـــ ربــــيع |ف ى شمس| لسن عي 

8|8848 دي محمد عىلي|له|يه عبــــد| ي|لسن |
|لمنى

824947 حمد|لكريم محمد حسن |عبــــد |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

459|3o وى سعد|حمد سعد|محمد  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|3o|8 لخطيبــــ|حمد عىلي |م يوسف  |تـــربــــيتـــ طنط

32o8o5 ن محمد|لم|رس محمد س|ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o9|43 ج|محمد عىل محمود فر| رويد لمنصوره|ره |تـــج

52679| لرحمن|حمد عبــــد|حمد نبــــيل عطيه | سكندريه|ل|بــــ |د|

6|o724 |لبــــن|ورى |لمغ|م |ندى عص ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

862786 ي|لع|محمود عبــــد
ل محمد مدئى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

68o367 هيم محمد يوسف|بــــر|يمن مسعد | ى شمس طبــــ عي 

696978 ى|لح |هيم ص|بــــر|ع |لرف|محمد  لحرصى لمنصوره|صيدله 

7o45o8 شم|هيم جمعه حسن ه|بــــر| |نور زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

8372|| سىهي نوبــــي محمود يوسف تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

624623 لعزيز رويزق|لدين عبــــد |م |مريم عص سكندريه|ل|صيدله 

233763 يه موىس عىل|محمود تـــونس تـــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o3846 ل  بــــيه|لسيد هل|حمد حمدى | زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

693549 و|تـــ زو|لشح|ل محمد |محمد جم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

35|732 دو|ء سيد محمد محمد ج|سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

486662 حمد محمد|طف منصور |لرحمن ع|عبــــد ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

5|64|6 محمد متـــولي غريبــــ قشقوش| عل تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

52986 حمد عزتـــ حسن عىل| ي سويف
هندستـــ بــــنى

5o2332 يف محمد محمود عبــــد  يم|لد|رسر لعريش|بــــ |د|

28|88 لرحمن محمد|ن محمد عبــــد |رو هره|لق|بــــ |د|

433672 ل|لع|لمول عبــــد |د |محمد بــــدوى ج |عه طنط|زر

75o729  درغ|لش|م عبــــد |ل هش|بــــل
ى
م|ق تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

768o42 لسيد عبــــدتـــ|لسيد |ره |س ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|42294 در|لق|در محمد عبــــد |لق|بــــ عبــــد |رح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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2758|2 ه محمد ك| لسيد مصطفى|مل |مي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

782o|4 ه محمد مصطفى عبــــد  لمنعم عىل|ني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

273559 حمد|هلل مصطفى |س عبــــد|ين| دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

5o9|69 شه|تـــه خليل بــــ|محمد خليل شح ره دمنهور|تـــج

269|34 لحميد شلضم|فهىم عبــــد| عل ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|46o66 ن|لدين جلع|حمد عز |جر |ه ن|بــــ حلو|د|

44938o بــــتـــ|م محمد زىكي غر|محمد هش |هندستـــ طنط

638474 لعزيز محمد|هيم عبــــد|محمد إبــــر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

92323| ل جرجس فهىم |جم| دون|م ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

4o269o م عىل حسن|لسل|حبــــيبــــه عىلي عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

3|694o هيم|بــــر|محمد | لسيد زكري| هره|لق|حقوق 

832|49 ى|محمد عبــــده عبــــد لفضيل حسي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

8o|o37 ي|ء نبــــيل عبــــد|دع
لجليل مهنى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

342oo8 لدبــــيس|متـــ محمد |شبــــل سل| رش ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

68|833 ى|حمد |لسيد |حمد |نبــــيل  لمسي  لمنصوره|حقوق 

494435 يبــــ|لش|مد جوده |طف ح|محمد ع |بــــ طنط|د|

|7o4o8 هلل|شفيق مجدى شفيق رزق  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

|27o82 مل جوهر|هر محمد ك|يه م| ى شمس طبــــ عي 

675|2 لرحمن محمد سيد عرفه|عبــــد لفيوم|طبــــ 

828763 وي|لرحيم معل|ء محمد عبــــد|هن |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

36o497 ى|لفتـــ|رص عبــــد|ء ن|رس| ح حسني  ى شمس| لسن عي 

5o676 ويرس|للتـــ س| |يكل جـمـيـل عـطـ|م علوم بــــنى سويف

353423 م محمد سمي  فوزي|حس |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

898768 لسيد |يه محمد محمد | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

778473 لسيد|د |لسيد فؤ|ء |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

52||55 لشوئى|حمد |لسيد |ل |من سكندريه|ل|طبــــ 

786482 حمد|لكريم |رضوى محمد عبــــد  سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

63273o لسيد|حمد |م |مريم عص زيق|لزق|صيدله 
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547|86 حمد محمد عيس|محمد | لي|د سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

6847o8  |محمد 
ى
لحميد|لسيد عبــــد |لسيد محمد شوق لمنصوره|هندستـــ 

2299o2 لرحمن سمي  عىل زينهم عىل|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|6|384 لسميع عىل|لد عبــــد |ندى خ عه مشتـــهر|زر

4|79o8 ل أبــــو طبــــل|حمد جل|لسيد |ل |ن جل|إيم لشيخ|ره كفر |تـــج

5|6o7o تـــ سعيد  حمد رجبــــ محمد|سمي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

7|o23o دى|لبــــغد|هيم محمد |بــــر|حمد |هيم |بــــر|يه | لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

78o394 لرحمن|ح عبــــد|لفتـــ|لسيد عبــــد |ء |ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

75o85| لسيد|هلل يوسف محمد |دين عبــــد |ن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8|663| لمجيد محمد|تـــه عبــــد|لرحمن شح|عبــــد سيوط|ره |تـــج

623o8o ر|لنج|دق |لسعيد ص|محمد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

354669 لمرىس|لموجود |لمرىس عبــــد|ر |من عه مشتـــهر|زر

8966|8  محمد محمد  |دع
ى
ء صدق ج|حقوق سوه

68o48o حمد|لرحمن |دل عبــــد |عمر ع لمنصوره|حقوق 

348o8| م عىل|لسل|د عبــــد|متـــ عم|س| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4o6|7 م عىل|لسل|بــــسمه يىح عبــــد  سيه|نوعيتـــ عبــــ

435o8| لسعود محمد عليوه|بــــو |محمد  سكندريه|ل|علوم 

3|o55 ى مصطفى محمد سعيد بــــليدى|ي سمي  هره|لق|ر |ثــــ|

349434 محمد فتـــىح محمد عىل| ند |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

35o82| لمطلبــــ|د عبــــد|لمطلبــــ رش|عبــــد| ند ى شمس|د| بــــ عي 

|3||5| حمد|لسميع |محمود رفعتـــ عبــــد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

628773 هلل فرج|تـــ عبــــد|لشح|هلل |عبــــد زيق|لزق|حقوق 

|74926 لحليم|لحليم محمد عبــــد |ريم عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

68837| ى | لبــــسطويس حجر|لمرىس |حمد خي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

759355 زم محمد تـــوفيق|مريم ح لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

757734 ح حسن محمود|لفتـــ|جده عبــــد |م ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

8923o9 لرحمن |صفوتـــ عىل عبــــد| دين سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

||53o7 ى|د صليبــــ بــــش|جرجس عي| ري|م ى شمس|تـــج ره عي 

485729 لسيد صقر|ئى رجبــــ |م| إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

433859 لعزيز محمد|لرؤف عبــــد|حمد محمد عبــــد| |بــــ طنط|د|
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7|o648  محمد محلبــــ|حليم | ر|ي
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

693|7| نم|ء ود محمود محمود حسن غ|ول لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2|577o لمجيد سليم|ره عىل عبــــد|س تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

882779 ء معمر محمد عمر  |رس| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

69348| لدخميس|لسيد محمود |ل |يدى بــــل|ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

33564| د موىس|لسيد ج|يتـــ فوزى | ى شمس|تـــج ره عي 

3|9537 رق محمد حسنى|سلىم ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

||7853 تـــسنيم عصمتـــ متـــولي بــــيومي ى شمس هندستـــ عي 

5|7566 ء محمد محمد بــــلبــــع|رس| سكندريه|ل|طبــــ 

856o57 ي عىلي فرغىلي|ف
طمه مصطفى ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

7|6865 لحميد عجينه|لحميد عىل عبــــد |ن عبــــد |يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

366664 حمد|مصطفى محمد مصطفى  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

53|24 يه سيد|لد حلف|ر خ|مي بــــ بــــنى سويف|د|

29383 حمد درويش|لمنعم |حمد محمد عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

628258 لسيد عىل|دى |له|لسيد |خلود  زيق|لزق|بــــ |د|

3586o8 حمد عطيتـــ|لسعيد |ء |شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|69469 ى|حمد حس|ن |محمد رمض ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

238744 لنرص|ل سيد سيد سيف |منى جم هره|لق|علوم 

36|o58 بــــ|لوه|نور محمد عبــــد|محمد  هره|لق|هندستـــ 

32|95o ن|ل عثــــم|لدين جل|م |م عص|ريه ن|بــــ حلو|د|

3|2292 حمد|م حسن |لسل|ن حسن عبــــد|يم| ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

6928o6 لمهدى|م تـــوفيق |لسل|ره عبــــد |س لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

7|2393 هيم منس|بــــر|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ئى |م| لمنصوره|بــــ |د|

43724o ر|لنج|لم |لسعيد سعد س|ميه |س لشيخ|بــــ كفر |د|

4|687o هيم شلبــــى|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|مروه  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

698428 لد|لسيد خ|در |لق|طف عبــــد |مصطفى ع تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

86333o وي|لر|ن حسن |حمد رمض| دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

75637| لم|ن س|هلل سليم|ن عبــــد |نوره نوعيتـــ بــــور سعيد

8o2|89 ي|مه عبــــد|س|يوسف 
لمنعم عفيفى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

||5556 س|لهر|يحن  محمد محمود محمد عىل  ى شمس هندستـــ عي 
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82o226 ي عبــــد بــــ|لتـــو|محمود محمد يحن  ج|ره سوه|تـــج

23o923 م|م صموئيل ف|نوبــــ رفعتـــ ف|بــــ| ى شمس|زر عه عي 

766oo4 لسيد|هيم محمد |بــــر|منيه مجدى | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

77953 لتـــونس|حمد يوسف محمود محمد | دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

265o5 س محمد|محمد فرج عبــــ ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

3|888 حمد محمد|مح |ره س|س هره|لق|ر |ثــــ|

6797|o سعد محمد رزق| يه رض| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

436856 ى|دل محمد مصطفى ش|ء ع|أسم هي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

89o|4o ر |لك مق|ستـــم|رك موهوبــــ |م سيوط|حقوق 

5|||79 ف|هيم ق|بــــر|هيم محمود |إبــــر سم  فهيم رسر ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

499729 ره محمود محمد مهدى|س تـــربــــيتـــ دمنهور

34|76| لسيد حميدتـــ|حمد |رس |تـــن ف|ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2392|9 لدين رجبــــ صديق|ن نور|نوره لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9|3755 ن  |مصطفى ممدوح محمود عثــــم سيوط|بــــ |د|

867244 حمد|حمد محمد |ن |نوره ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

858349 لحكيم|لرحمن عبــــد|لحكيم عبــــد|م عبــــد|هش ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

4|378| رك عطيه بــــوش|مؤمن بــــهجتـــ مبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

289oo7 لد حسن حسن|وليد خ لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

693893 د|لجو|هلل عبــــد |هد عبــــد |حمد نرص مج| لمنصوره|بــــ |د|

7|6993 حمد محمود محمد شعي | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|58o5o لخول|ء حسن محمد |رس| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|7||| تـــ محمود|يز فرح|كريم محمد ف هره|لق|م |عل|

255o5| ود|ن يحن  جمعه د|يم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

73272 ف جمعتـــ ضيف |محمد  هلل|رسر لفيوم|بــــ |د|

864445 هلل|بــــدين عبــــد|لحسن سعد ع|بــــو| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

4896|9 ن محمد بــــديوى|يه شعبــــ| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

445264 لرسول|حمد عىل محمد حسبــــ |عىل  سكندريه|ل|هندستـــ 

|42829 حمد|ل |حمد جل|موده  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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679288 لسيد عمر شهيبــــ|ن |م رمض|سل| تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

33532o د تـــوفيق|ئى فؤ|حبــــيبــــتـــ ه ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

32273| لح سعد عبــــيد|هلل ص|منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

438564 هلل|زي عبــــد |حمد نبــــيل عىلي غ| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

682253 ن|تـــ رمض|لشح|لرحمن |لسيد عبــــد | |روين لمنصوره|بــــ |د|

|26|47 مه تـــوفيق محمد|س|حمد | ى شمس هندستـــ عي 

2|624o هلل|د عبــــد |بــــ تـــوفيق زغلول مر|يوسف رح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

62|668 ف |  شبــــل|بــــر|رسر
ى
هيم صدق لمنصوره|طبــــ 

826o33 طمه سيد موىسي محمود|ف ن|سو|بــــ |د|

2|593| ف حسن محمد|عمرو  رسر تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

498733 لع|لق|ر سعيد محمد |مي ى شمس| لسن عي 

8|499| ي|ندي ممدوح رمض
ن تـــوئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8o943| ل نصىحي فهيم عطيه|نو ي|نوعيتـــ 
|لمنى

9oo7o5 د نخله |شنوده فؤ| ن|يؤ ج|علوم سوه

69o526 ى|هلل طلعتـــ |منه  حمد محمد حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

35o23 لمحسن|ل عبــــد |حمد محمد كم| ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

426|76 لمقصود|تـــ عبــــد |لمقصود فرح|ريم عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

234884 ى محمد هيكل|يوسف محمد  مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

685o4o بــــ|لوه|لبــــهيىح  طه عبــــد |هدى مصطفى  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

534427 حمد|لضبــــع |لسيد |حمد | ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

794|56 لعيسوى|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|هدير  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3334|3 ن|طف عىل رمض|لدين ع|سيف  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

485856 ى|ر شكرى رشيدى عبــــد|مي لمنعم حسني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|7|8 ف هل| ى|ل محمد |رسر مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|6|353 حمد محمد|رق |مريم محمد ط سيه|نوعيتـــ عبــــ

447344 ل|لسيد أحمد كم|لد |سلىم خ سكندريه|ل|ره |تـــج

695365 دريس|دى |له|بــــو ريه عبــــد |هلل صفوتـــ |منه  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

339695 حمد|محمود محمد محمود  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

63o524 حمد حسن|لرحمن محمد |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 
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545287 ورى محمد|رق محمد مغ|زن ط|م سكندريه|ل|هندستـــ 

4233|9 عيل|سم|لسيد محمد |م |ء عص|رس| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

4856|7 ى |ن |ن رمض|رو لجندى|لسيد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

5o3985 حمد محمد محمد محمد|محمد  سكندريه|ل|حقوق 

493249 وي|لحن|هلل |دل يوسف عبــــد |حمد ع| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3|644| لد فوزى محمد|ء خ|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|56965 لدين محمود فتـــىح عىل|نور  هره|لق|ره |تـــج

835598 لد محمود عىلي|نسمه خ |نوعيتـــ فنيه قن

9o8457 لرحيم |س عبــــد|لنح|ء عىل |دع ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

63o37o حمد|حمد جوده عىل |لرحمن |عبــــد  دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

6o8224 ق|حمد |لسيد محمود | |ر|ي وى|لشر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

264||o هيم|بــــر|هلل حسن |ل عبــــد|طمه كم|ف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4353|4 جه|لبــــر|لسيد متـــول |م محمد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

2758o هيم عبــــده|بــــر|ملك عبــــده  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

849768 بــــر محمد|ء محمود ص|رس| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

622695 لمرضى مقلد|مي  محمد عبــــد | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

357|63 ف عزبــــ |هلل |منتـــ  هيم|بــــر|رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

5o68o2 لم|لمصيلىحي محمد س|رتـــ عمر محمد |س إلسكندريتـــ |تـــمريض 

5o7236 ي عىلي إبــــر|أم
هيم عىلي خميس دغيم |ئى سكندريه|ل|ره |تـــج

34|935 ف عىلي محمد عىل|ء |ل|
رسر ى شمس علوم عي 

|6272 ن|مه حس|د عمرو محمد سل|زي هره|لق|حقوق 

|64462 هيم يونس|بــــر|م محمد |هش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o6435 رص|محمد نرص عرفتـــ ن لمنصوره|علوم 

262634  |دهم سند |
ى
نيس محمد|لدسوق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|6|574 ر|جر عرفه قطبــــ محمد عم|ه ى شمس|د| بــــ عي 

7658o9 هلل خرصى محمد صديق عىل|منه  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

783827 رون|تـــه ه|كريم محمد محمد شح |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

77495 لسعيد محمد وهبــــتـــ|ئى |محمد ه تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

44o924 عيل|سم|حمد منىح  |محمود  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر
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75o5o6 ي محمد هل|د ر|زي
ل|ضى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

283254 زم مصطفى حسن محمد|ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

23924 حمد|ء سيد مهدي |دع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|29|3 هيم مسعد مسعد صبــــح|بــــر|ن |نوره هندستـــ بــــور سعيد

342954 ح سيد|لفتـــ|د فتـــىحي عبــــد|زي ى شمس|تـــج ره عي 

625|o5 لنجيىح|لم |مد س|مروج محمد ح وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|47572 حمد|مصطفى عىل محمود  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7588|o ئى|لجرو|ئى |لورد|حمد سمي  محمد | لسويس|هندستـــ 

|653o6 ن|مريم سيد محمد سليم ى شمس هندستـــ عي 

4o85|9 يف عص م|حمد ضي|طف |م ع|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

25o7o7 مريم عصمتـــ حليم عطيه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

22||42 لحليم|ن فتـــىح سيد عبــــد|نوره ى شمس صيدله عي 

|24||| لسعيد|ئل محمد |سحر و ى شمس|د| بــــ عي 

782224 در محمد|لق|لعظيم عبــــد |منيه عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

6|6637 لشتـــه|منتـــرص عطيتـــ عوض | رن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

799|3 سعد|ل تـــوفيق |د كم|جورج عم ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

427|o| حمد|دق |ء محمود ص|ول سكندريه|ل|ره |تـــج

692o|8 بــــينى |مد |حمد ح| وى|لغربــــ|لسيد |لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49|476 لمعىط|هبــــتـــ محمد حسنى عبــــد  لمنصوره|حقوق 

853o76 لح زير محمد|ص| رويد ي|بــــ |د|
|لمنى

9237o| دل حسن محمود |عىل ع لمنصوره|حقوق 

886o|o حمد محمد |دل |عزيز ع سيوط|ره |تـــج

|65o58 ى ط|ي |لعل|بــــو|د |رق فؤ|سمي  ه ى نوعيتـــ جي 

24|55| وق عص ن|ذل سيد سليم|م ش|رسر ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|o725 ى عبــــد |محمود  |لل|حمد رفعتـــ عبــــده يسي  لمنصوره|نوعيتـــ 

333658 م|م|ل|ن |مصطفى محمد محمد سلط ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|27964 يد|محمود هيثــــم محمود محمد ز ن|بــــ حلو|د|

7o3388 لمرشدى|هيم |بــــر|ح محمد |محمود صل تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

5464|9 لعدل|د جمعه |لجو|مي  عبــــد|لرحمن |عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

36844 قتـــ ز| لحسن|بــــو|يد تـــعلبــــ |رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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876697 حمد |فتـــ درويش |عىل ر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23996 حمد|لدين سيد |ء |ء عل|رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

445668 وى|لغز|رس عطيتـــ حسن |عىل ي سكندريه|ل|هندستـــ 

368264 لعزيز|شم عبــــد|هلل محمد ه|منتـــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9o2239 م |حمد عل|حمد طلعتـــ | ج|بــــ سوه|د|

5o488o |مل بــــدروس لوق|مريم ممدوح ك ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6o947| م أحمد محمد بــــدوي شكر|حس ي صىح طنط
|معهد فنى

842563 لفضل|بــــو|حمد |م |محمد عص ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

49|279 لسيد|ن محمد محمود محمد |رو سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

78667o ى محمد غ|يه | نم|حمد حسي  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

488964 ى سليم مه|ن سل|ديبــــ سليم|ن |نرمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|5ooo لمجيد|بــــتـــ عبــــد|لمجيد ثــــ|لرحمن عبــــد|عبــــد لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

82426 لمقصود|لعزيز عبــــد |رق عبــــد |طمه ط|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4||2|6 د|يز محمد حم|ن ف|نوره |بــــ طنط|د|

|25o4o زي|حمد محمد حج|يمن |ن |نوره ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

636o48 زق عىل|لر|حمد مصطفى عبــــد|لسيد | زيق|لزق|حقوق 

|62433 لغنى |ح عبــــد |لفتـــ|ر عبــــد |ح مختـــ|لفتـــ|عبــــد 
يف رسر

ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

|6439 ي|ن خ|نوره
ي حسنى

لد مني  مصطفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69927| حمدى يوسف محمد| ند لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

333554 |لعل|بــــو |ر |لستـــ|رس محمد عبــــد|ي |ره بــــنه|تـــج

6|9|52 يمنى حسن حسن حسن نجم ط|حقوق دمي

4oo653 ي|ر
ن|مصطفى محمد مصطفى ورش| ئى ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

25639 يرينى مجدى صبــــىحي متـــرى| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

525759 محمود محمد فوزى عىل يونس سكندريه|ل|ره |تـــج

|56494 ن حسن|م حسن رمض|حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5o7677 بــــر|بــــ ص|لتـــو|س محمود عبــــد |ن عبــــ|حن ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

695|96 حمد|ل |لع|حمد محمد محمد عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

83|o54 حمد عىلي|محمد | لي|د ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8||677 ي لبــــيبــــ|فيبــــي مل
ى
ك صدق ره بــــنى سويف|تـــج
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2oo49 بــــورسيع|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |حسن  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

33|5|2 لطوجى|لكريم |صد |مل مجدى ق| |بــــ بــــنه|د|

66456 ن وى|ض بــــيبــــ|لد عيس ري|خ| مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7535o2 هلل مصطفى|رضوى مصطفى عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6o|56 لحفيظ منصور|ء محمد عبــــد |رس| حقوق بــــنى سويف

784989 ل حسن |لع|لعزيز عبــــد|ل عبــــد |ء جم|لشيم|
منيع

زيق|لزق|ره |تـــج

4o7|44 ى حسنى|بــــر|يه ممدوح | هيم حسي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

27|396 يف|لسيد عبــــده |منيه سعيد | لشر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o5o52 ن|لطح|هيم يوسف مصطفى |بــــر|م |وس لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

49945| ر|لعط|حمد محمود |ر |من ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8o369o ى حسن سيد |ي هيم|بــــر|سمي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

85438o وق ط ى|رق محمود |رسر مي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7o3878 لجوهرى|لحميد محمد |ضى عبــــد |محمد ر لمنصوره|هندستـــ 

9247o| لدين محمود محمد  |ء مىح |ول ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7|7946 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|لعزيز |محمود عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

695|69 وق ط ن|هيم سليم|بــــر|حمد |رق |رسر زيق|لزق|عه |زر

8|4695 هر|لظ|ء عمرو محمد عبــــد|ل| حقوق بــــنى سويف

452623 ي|هنده محمد فتـــىح محمد |ش
لسجينى لشيخ|هندستـــ كفر 

348374 تـــ مسعد عبــــ| ق|س دقم|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

256233 دل محمد عسكر|محمد ع تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

38554 لعيسوى|هر |هر عىل م|يه م| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|54oo| مصطفى محمد سعد بــــيوم |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

2|6924 لرحمن|در لبــــيبــــ عبــــد |لق|مر عبــــد|رحمه س ى شمس|تـــج ره عي 

|5224| حمد|بــــتـــ عويس |ء ثــــ|شيم ى شمس|تـــج ره عي 

|3347o ر|لرحمن نص|مد عبــــد |د ح|مصطفى عم هره|لق|طبــــ 

452|49 وق سعد عبــــد ر|لنج|لحميد محمد |رسر لشيخ|هندستـــ كفر 

6o||8| ح مصطفى سند|محمد صل |عه طنط|زر

23389| س|هلل حو|م محمد عبــــد|حمد عص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

425556 ضى|ن عىل سعد عىل محمد م|رو سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 
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4|7325 هيم محمد هيكل|بــــر|هيم محمد |بــــر| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|43335 محمد يىح يس يس عوض ن|حقوق حلو

694992 فع|مريم عىل محمد درويش ن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

425553 بــــينى سليم|ء محمد |رض ن زوتـــيه|لشر سكندريه|ل|طبــــ 

79|223 للطيف|ل سعد عبــــد|حمد جم|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

28|966 فع|لش| |بــــو ري|سعد محمد سعد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

759987 س|لي| |م حن|س| رين|م لسويس|معتـــ |علوم ج

2|8355 حمد عفيفى محمد عفيفى|فرحه  هره|لق|عه |زر

442387 لرحمن|محمد حسنى عىل عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

328746 لدين شمس|ئى  سعد |م ه|سل| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

452|23 شم|حمد ه|حمد |ح |حمد صل| لشيخ|بــــ كفر |د|

|5o243 ف و| حمد قطبــــ|ئل محمد |رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

62o238 م شمخ|لسل|طف عبــــد |جر ع|ه ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

886827 حمد عىل |عىل | لي|د سيوط|بــــ |د|

28o2|| يف مدحتـــ |س هيم عىل|بــــر|ره رسر رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|3o9|o در موىس|لق|در حمدى عبــــد |لق|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o36|7 محمد صفوتـــ عىل محمد  ج|بــــ سوه|د|

649||o هيم|بــــر|ء محمد متـــول محمد |رس| هره|لق|ج طبــــيع |عل

9|9o97 لرحمن |دل محمد عبــــد|محمد ع ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

676422 حمد تـــوفيق محمود|مه |س|ء |نجل لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

284962 ن محمد غريبــــ|بــــ محمد شعبــــ|مه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

648432 ل|لىكي|عيل |سم|مون عىل محمد |بــــر م|عىل ج قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

6o623o لدن|لجليل |مر مأمون عبــــد |محمد تـــ |طبــــ بــــيطرى بــــنه

269o66 هر|وى ط|رص خرصى|بــــ ن|رح هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|7442| ن|ن سيد رضو|دى سيد رضو|ش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

266536 م|لموجود عل|بــــسمه رأفتـــ عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|48|4 ل عىل|لع|سلىم محمد عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

498492 |مي
ى ر ثــــروتـــ محمد مرع حسي  بــــ دمنهور|د|

3|68|o ل|لع|عبــــد| ل زكري|لع|ضىح عبــــد ى شمس علوم عي 
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2o24| لموجود|لحميد عبــــد |لرحيم عبــــد |محمد عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7ooo53 حمدى حموده|ل|ن منصور |يم| ى شمس| لسن عي 

|7748o مر|لرحمن محمد ع|هلل عبــــد |رك |نور تـــبــــ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|4267o ى صموئيل خليل ج هلل|د|كريستـــي  ى شمس حقوق عي 

78||52 لسيد محمد عزبــــ|محمد محسن  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

922949 حمد  |ن محمد |هلل رمض|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8|7227 رجي عمر|لج|لد مسعود |عز خ ره بــــنى سويف|تـــج

894465 ل محمد محمود |بــــسمه جل سيوط|حقوق 

|64848 بــــو زيد حسن|ره محمد |س ى شمس|تـــج ره عي 

7o|94 ن محمد|مروه محمد غيض لفيوم|بــــ |د|

23oo68 ى|حمد يشى عىل ي| سي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

24287| رس يشى طه|مصطفى ي دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

47853o وى|لغربــــ|لمتـــول |ئل |ن و|نوره سكندريه|ل|طبــــ 

767o|3 لديبــــ|د |يمن رش|م |هش ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

822|73 سحق|هيم |بــــر|م |سحق عص| ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

54|6o3 هيم خليفتـــ|بــــر|هيم محمد محمد|بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

272|95 وق  ن|حمد بــــدر|لحسن محمد |بــــو|رسر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6989o حمد محمد|رص |ن| يش لفيوم|عه |زر

485993 مل|بــــر ك|بــــر ج|مريم ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o|7o8 لنعيم جمعه  |هلل محمد عبــــد|عبــــد سيوط|حقوق 

648946 حمد عىل حسن يوسف|مودتـــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|3459 بــــوبــــكر بــــدر حسن|لدين |م |ن حس|نور مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

925537 حمد  |مي  |ل|حمد |مي  |ل| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

3348|7 هيم|بــــر|حبــــيبــــتـــ سيد محمد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7o665o لسيد محمد|لرحمن حمدى |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

86696 لغنى|ن عىل عبــــد |حمد رمض| ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

7|oo33 لمتـــول|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |حمد محمد |ن |نوره لمنصوره|حقوق 

269743 ف يوسف ه|محمد  شم|رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

84742o زق|لر|فرحه منصور محمد عبــــد لمنصوره|حقوق 

499o49 للـه هيكل|رم محمود فتـــح |ل ك|نه تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي
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78|392 حمد محمد|بــــر |ء ص|رو زيق|لزق|نوعيتـــ 

68o845 يمن متـــول سيد بــــهجتـــ|حمد | لمنصوره|ره |تـــج

447|8| لصفتـــى|حسن محمد حسن محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

77|476 عيل|سم|ل محمد |حمد كم|ء |سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

2|74|6 |حسن | فرح رض
ى
لدسوق لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

6475o2 هيم|بــــر|لشكور |عبــــد| حمد محسن ذكري| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

352o69 بــــ|لتـــو|ء محمد محمد عبــــد|شيم ى شمس حقوق عي 

779944 لعزيز|محمد عىل جمعه عبــــد زيق|لزق|عه |زر

695589 لسيد|سط |لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|مصطفى  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

239722 مد|ح ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|تـــفى  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|45927 بــــدين|ره محمد عىلي ع|نو هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

255392 مد مبــــروك محمد سعد|ء مبــــروك ح|سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|46o4 ل بــــهلول خليل|م كم|لد هش|خ هره|لق|هندستـــ 

853o2 ل|لد سيد محمود محمد عوض |م خ|حس لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

677|6| طف سمي  بــــدر|دهم ع| لمنصوره|طبــــ 

5o|8o حمد|ل عويس |لرحمن جم|عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

822|36 هيم|بــــر|ح |هيم صل|بــــر|ء |شيم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

89896 ل عىل|ن محمود جل|يم| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

3437o2 لمعبــــود عطيه|محمد صبــــىحي عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

5o4342 ى ملك مق| رين|م ر|سمي  بــــشر سكندريه|ل|علوم 

5o93|5 ي |معتـــز 
ي|لمغل|حمد مصطفى

ئى علوم دمنهور

27|3o4 ى|لسن|ود محمد |رس د|هلل ي|منه  في  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

84oo3 ي عيسي محمد|عبــــد 
لرحمن مصطفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

756o|9 حمد سيد أحمد|عزتـــ  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|4639| لحميد|مريم مصطفى محمد عبــــد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

55|34 بــــ|لوه|ن عبــــد |حمد فريج سليم| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

6|86|9 ن وي|لزرق|حمد محمد | |مي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|26472 لد حمدى نرص|خ| طيم|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7||577 تـــ|ل صبــــيح محمد بــــرك|عىل جم لمنصوره|حقوق 
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48827| زى|لسيد مبــــروك حموده حج|يحن   سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|24o9o س|هيم عبــــ|بــــر|حمد محمد | ى شمس هندستـــ عي 

49696 ه شعبــــ| شم|دى ه|ن ن|مي  ن|بــــ حلو|د|

457327 بــــ|بــــ محمد غل|محمد غل سكندريه|ل|حقوق 

8o22|3 ل|لع|بــــ عبــــد|لتـــو|حمد سيد عبــــد| ي|هندستـــ 
|لمنى

27o5| حمد|ره سيد محمد |س ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

22492 ر|لجز|زم محمد نجيبــــ محمد محمد |ح د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

346o73 ي
ى عبــــد|محمود | دئى ن|بــــ سمح|لوه|مي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|5|65| ن|حمد سعيد مأمون شعبــــ|سهيله  هره|لق|بــــ |د|

75o56| ن موىس|د حمد|زن جه|م تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

675|6| مد|ل ح|حمد عىل هل|يوسف  لمنصوره|علوم 

9245o| ى  ف تـــق|شي  | وى لوق|رسر ج|علوم سوه

6|2943 ل|لجم|حمد عبــــدتـــ |عمرو عبــــده  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

789763 م محمد شبــــل|م عص|ريه لمنصوره|حقوق 

6|2662 لسيد حمده|مصطفى محرز | حل |ره طنط|تـــج

356244 تـــتـــ|م شح|لتـــه|مل |ل ك|لد جم|خ |كليتـــ هندستـــ بــــنه

529697 وى حموده|لص|محمود حمدى محمود  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

9oo574 ف عىل محمد |تـــغريد  رسر تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

54|997 لمنعم قريطم|لمحسن عبــــد|م عبــــد|إسل عه دمنهور|زر

4o3978 بــــ عمر|مؤمن مجدى سعد خط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

778228 لسيد|هيم |بــــر|ن محمود |يم| زيق|لزق|حقوق 

7893|7 لسيد محمد محمود|هيم |بــــر|ء |سن تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4o3o95 ل|لع|لسيد عبــــد|لسيد عطيتـــ |حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

635984 هيم متـــول|بــــر|مد |محمود ح |ره بــــنه|تـــج

495o|8 ي محمد|
ى
حمد محمد نوق تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

62283| ه شعبــــ| ز|لبــــ|عيل |سم|ن |مي  حقوق بــــورسعيد

52|o93 مر|ده أحمد عىل ع|بــــ حم|رح عه دمنهور|زر

364392 ى|يوسف محمد مىك ش هي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

249252 د سعد محمد سعد|روضه عم ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 
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9o3847 حمد عىل |ن |محمد رمض ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

528496 زهرى|ل|حمد محمد يوسف |مؤمن  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

8536oo لسيد محمد|محمد مجدي محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|52895  |س
ى
حمد|رتـــ سيد يوسف دسوق ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

9244o8 سعيد بــــخيتـــ | زك| ريموند ج|تـــربــــيتـــ سوه

79o689 بــــيشوى بــــولس ذىك سعد جوده ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

32374| ي|ر
ره|لكريم عم|زم محمد عبــــد|ح| ئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

24|973 لبــــطل|ء يىح عبــــود محمود |دع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

252257 |غ|لعظيم عوض |لسيد عبــــد|طمه |ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

26437| لرحمن متـــول حسن|جر متـــول عبــــد|ه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

5|2628 ربــــيع محمد ربــــيع عىل شنيش |حقوق طنط

772685 لخصوض|بــــ |لوه|م محمد عبــــد |هش ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

344o35 حمد محمد عفيفى|حمد محمود | |ره بــــنه|تـــج

3352o| ل محمد|ن صفوتـــ كم|يم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

322683 هيم رزق|بــــر|بــــ محمد سيد |هيتـــ|م ى شمس هندستـــ عي 

77o986 تـــ|لد |خلود خ حمد خي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|2o764 ى|جون نبــــيل نسيم  مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

8|844| ى جم لكريم|سط عبــــد|لبــــ|ل عبــــد|نرمي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

677732 لىك|لم|لرحمن |ر عبــــد |لستـــ|لح عبــــد |يوسف ص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

54894 حمد|رص حسن |ئشتـــ ن|ع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

22759o مه حسن محمد|س|ء |سم| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o36o6 لسيد أحمد أبــــو زيد|ره نشأتـــ |س لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

867792 تـــه|حمد شح|دي |له|يوسف عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6o74o9 له|بــــو حو|لسيد |مل |لد ك|خ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

695699 لسيد محمد يوسف بــــلم|ن |حن لمنصوره|طبــــ 

5o9595 ح|لمل|محمد بــــشي  حسن حسن  سكندريه|ل|حقوق 

53o|oo ح|ن فل|حمد شعبــــ|هدير حلىم  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

42484 تـــ حسن|لحميد فرح|يوسف عبــــد هره|لق|ره |تـــج

4574o| فظ قمرتـــ|لحميد ح|حمد عبــــد|كريم  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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23|82| هيم فتـــىح خليفه|بــــر|دل |ع ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

2||35 محمد نبــــيل عىل درويش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|289|3  حليم|در م|ن
ى
هر شوق ى شمس|تـــج ره عي 

2|3433 حمد محمد محمد فرج|ريج | عه مشتـــهر|زر

346646 تـــ سلط| لحميد|هيم محمد عبــــد|بــــر|ن |مي  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

8587|4 م|ء رجبــــ محمد عز|هن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

225747 حمد|حمد موىس |سيف سمي   هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

366||9 وى محمود|ن بــــسط|م رمض|ريه |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

333234 بــــوبــــكر سلومه بــــكر محمد|ويه |ر شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

34o656 ر محمد عقدتـــ|ريم محمد مختـــ ى شمس طبــــ عي 

26|o7 ى |محمد  لكريم|عيل محمد عبــــد |سم|مي  هره|لق|علوم 

4465o9 د عىل خميس|محمد عيد فؤ سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

53727o ن|حمد محمد غزل|لحليم |هدير عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

33|65 لق مصطفى جعفر|لخ|بــــ عبــــد |يه|بــــسنتـــ  هره|لق|ره |تـــج

66582 ج|ن محمد عىل فر|يم| لفيوم|صيدلتـــ 

8|55o6 ى|ل| ء محمد موىسي حسي  ي|علوم 
|لمنى

9|74|| هيم  |بــــر| |عمر نصي  زكري ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

766523 رس|د  ج|نور عو|د |لرحمن عو|عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

283o3 روق عىلي|ء ف|لرحمن ول|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|955| لسيد|د |ن نبــــيل وليم ج|ج ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

88|258 ى |محمود س مح محمود حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

655|6 م حمدى يوسف|يوسف حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

759328 حمدمحمود|س |رق عبــــ|م ط|ريه لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

784459 ء محمد محمد خليل كليبــــ|دع زيق|لزق|بــــ |د|

865238 ل|بــــ هل|لوه|محمود محمد عبــــد ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

84|5o7 حمد محمد محمود|م |بــــتـــس| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

457o24 لديبــــ|لرحيم |د عبــــد|م رش|لرحمن س|عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

629738 ح حسينى عطيه لكشه|ء صل|رس| زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

Thursday, September 6, 2018 Page 10628 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

37|8|| هلل|لمنعم عبــــد|ن عبــــد|محمد رمض ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
ستـــ|لدر|)ريتـــ |د|علوم . لعريش ش|بــــمدينتـــ 
|لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر|م | للع

(عيليتـــ|سم|ل|لبــــديل بــــ

3||6|4 لكريم محمود|سلىم محمود عبــــد مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

922|53 حمد |شف |لك|ء محمد |شيم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

284684 سىم محمد مصطفى|ئل |يه و| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6464|7 |لد محمد شط|خ| ر|ي لمنصوره|حقوق 

6|999o لعدوى|حمد حمدى محمد | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

39228 هيم|بــــر|هر |لظ|ء محمد عبــــد |رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

835487 حمد|هبــــه سيد محمد  |نوعيتـــ فنيه قن

884o45 ن  |ن نعم|هيم شعبــــ|بــــر|محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

2447|6 د|لجو|عىل محمد عىل عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6|2648 ل|ن غز|هيم شعبــــ|بــــر|لد |آيه خ ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

493o8| ى|طف ط|حمد ع| هر حميده حسي  |حقوق طنط

22|6o9 مر|در ع|لق|رس عبــــد|محمد ي ى شمس| لسن عي 

772893 يف صبــــرى عزبــــ| حمد رسر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

74248 مل محمود|رضوى مصطفى ك ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4958o3 عيل|سم|ء محمود يوسف |عل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

223585 س زىك|لنح|د مصطفى |ريم عم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

822333 ى خله |بــــو|د |ميل ى|بــــو|ليمي  ليمي  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

5|53|2 لكريم|لحميد عبــــد |ضى عبــــد |ء ر|سم| بــــ دمنهور|د|

646556 وي|لطنط|حمد حسن محمد | ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

629|88 مه|هيم سل|بــــر|حمد |ره |س زيق|لزق|حقوق 

246|83 م|لنور عل|بــــو |لد محمد |صم خ|ع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

473o2 ديتـــ محمد ربــــيع قرئى|ف هره|لق|بــــ |د|

46292o در محمد|لق|لسيد عبــــد |مل | ط|بــــ دمي|د|

247565 لخي |بــــو|لحسينى محمد |محمود صبــــىح  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

342384 لسيد محمد عىل حسن|ء |رس| ى شمس|د| بــــ عي 

634883 دق محمد|ن ص|م رمض|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4|o656 ى|حمد حمدى عبــــد| لحميد بــــحي  |ره طنط|تـــج
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2694o| م|ء مصطفى محمد سل|رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|22o2o در|لق|تـــ عبــــد |هلل بــــرك|م عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

63|22o ي
لسيد|لسيد فتـــىح | |دئى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

33435| هيم|بــــر|بــــ |لوه|لكريم عبــــد|محمود عبــــد |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

5|o768 زي|هيم عطيتـــ حج|لرحمن أحمد إبــــر|عبــــد  ره دمنهور|تـــج

692523 لح|لسيد ص|هيم |بــــر|زينبــــ  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

59259 لعليم محمد|لرحمن عبــــد |ء عبــــد |صف لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

72|66 عيل محفوظ|سم|ندى محن   ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6oo6|3 ئى|لحلو|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|محمود  |ره طنط|تـــج

2|7|68 ى رف|يمن |حبــــيبــــه  ع|مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

437|2 لعظيم عكوش|محمود سعد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

|24|45 ي |ف
حمد|حمد |طمه مصطفى هره|لق|حقوق 

879o3| ى سعيد |ندرو س| م حني  سيوط|هندستـــ 

686457 لمقصود|حمد عبــــد |رص |مه ن|س| لمنصوره|هندستـــ 

7o7|39 لرحمن|ميىم محمود محمد عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

268642 ح|لمل|ن سعيد |ر رمض|نتـــص| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

675383 تـــ|لشح|حسن مصطفى حسن | لي|د لمنصوره|هندستـــ 

8|925o تـــه|ل محمود شح|ء جم|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

234255 د محمود|م فؤ|عمر عص رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

232925 هيم|بــــر|لدين محمد محمود |ل |ء جم|وف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

269589 يد|تـــه ز|ن محمود شح|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

8782| دى|له|دل محمد عبــــد |يه ع| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

2596o3 ى محمد محمود |ي لسعدئى|سمي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

85|2|8 حمد محمود محمد يوسف| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

82o923 حمد|محمد مؤمن مني   سيوط|حقوق 

629925 هيم|بــــر|لسيد محمد |محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4275o5 ى عمرو محمود فتـــح محمد حسي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4o48o2 تـــى|لمز|لسيد محمد محمد |مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|2779 للطيف |عبــــد| لنج|بــــو|حمد |مروه  ج|تـــربــــيتـــ سوه

69o64| ى خليل |لن|خلود عبــــد  فع|لش|رص مكي  لشيخ|عه كفر |زر
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33454 ى|بــــو |مد |رؤى حكم ح لعني  هره|لق|حقوق 

86442o لد معزوز محمود محمد|خ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

22o9| لسيد|ع |ن رف|لبــــنى رمض ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

54|345 هلل|ل مسعود حبــــ |محمد هل تـــمريض دمنهور

9o|o47 ه جم| لرحمن |ل محروس عبــــد|مي  سيوط|عه |زر

765936 هيم|بــــر|هيم |بــــر|محمد | ن|مرف نوعيتـــ موسيقيه بــــور سعيد

786423 م|مل محمد عل|محمد مصطفى ك ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

92|7|7 قنديل نبــــيل ولسن قنديل  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

|47|4 ىسر|لغبــــ|حمد محمد رفعتـــ | هره|لق|ره |تـــج

9|2433  ح|
ى
فظ محمد |حمد شوق دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6|3533 لخشن|لعزبــــ محمد |حمد |مصطفى  |حقوق طنط

685542 حمد|لسيد |هلل |ن سعد عبــــد |يم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|622|3 لرحمن|محمد سمي  محمد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

338262 هيم جندى|بــــر|هيم حسن |بــــر|حسن  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|598o| مه بــــيوم محمد|س|هبــــه  هره|لق|علوم 

699979 لسيد|لحميد |طف عبــــد |لحميد ع|عبــــد  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

685539 |لوف|بــــو |حمد |لسيد سعد |ن |يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

||7366 ى هيم|بــــر|د يوسف |ميل| مورجي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

898594 مه |حمزه حسن خلف محمد سل ج|علوم سوه

246887 لدين|م |دل يىح عىل حس|يىح ع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

528397 رى|لبــــ|حد حسن عبــــد|لو|د عبــــد|حد عم|لو|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|25937 تـــ|يوسف محمد محمد محمود فرح ى شمس هندستـــ عي 

||6oo9 ى |زم هن|ح  حسي 
هيم|بــــر|ئ  ى شمس هندستـــ عي 

545826 بــــوهديه|د |لجو|ل عبــــد|هيم كم|بــــر|ل |كم سيوط|بــــ |د|

4|7253 مر|حمد ع|لكريم |محمد حمدى عبــــد لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|9|68 حمد|عمرو فتـــىحي | ي|م ره بــــنى سويف|تـــج

|64|o9 ف رجبــــ محمد|كريم  رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

28o556 ى |ل| لمجد|بــــو|ء وليد حسي  هره|لق|حقوق 

43336|  |م محمد |هش
ى
ل|هيم هل|بــــر|لدسوق |بــــ طنط|د|

875|68 حمد ربــــيع عىلي |عمر  سيوط|بــــ |د|
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46465 ى|شتـــ |تـــن محمد عك|ف مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

645o2| ى مصطفى  هيم غنيم|بــــر|حسي  لمنصوره|بــــ |د|

767393 لمطرى|لعبــــد|ن تـــوفيق حميدو |يم| ى شمس| لسن عي 

8828|6 بــــ  |ج  جبــــر دي|ن ن|يم| سيوط|عه |زر

|34868 لرحمن|حمد سيد شندى عبــــد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|32684 ر|لغف|هلل عبــــد |دل عبــــد |حبــــيبــــتـــ ع ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

455|86 طمه حلىم حلىم محمد قنديل|ف عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2746o ي عبــــد |ن جم|ريم|ن زق|لر|ل يحن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|28745 حمد محمد خليل|مصطفى  ى شمس|تـــج ره عي 

527436 لسيد كمش|لسيد |ر حسن |مي لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

63||26 ى مط|ي وع محمد عمر|سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

638484 للطيف|لشيخ عبــــد|لد |محمد مدحتـــ خ زيق|لزق|عه |زر

25|377 ن محمد|ح رمض|محمد صل تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

264974 لعزيز|مل عبــــد|ل ك|محمد كم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

677o54 لعليم|هيم عبــــد |بــــر|ئى |هيم ه|بــــر| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|57o82 حمد|لمجيد |ء صبــــرى محمد عبــــد |عىلي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

687|7 لجيد|ر عبــــد |د مختـــ|لجو|ء عبــــد |دع ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

327222 وحيد فتـــىح محمد| نور هره|لق|ر |ثــــ|

445332 مؤمن مجدى محمد محمود محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52o535 ي عطيتـــ عبــــد |طمتـــ |ف
لعزيز|لعفيفى ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

35797| حمد|هلل حمدى عيد |عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

86372o لد محمد سيد|حبــــيبــــه خ سيوط|حقوق 

769825 ى|ر عطيه ش|لستـــ|مه عبــــد |زينبــــ سل هي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

455684 ن سحق فريز سعيد| |مي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

5|3644 جع|سم مر|ح ق|فرج مرتـــ عه دمنهور|زر

84o638 ي لبــــيبــــ
ى
بــــيشوي مشيل شوق هره|لق|طبــــ 

86o|96 لحليم|لد صفوتـــ عبــــد|محمود خ ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

8477|9 لسيد محمود|ر محمد |من ن|سو|تـــربــــيتـــ 

45997| بــــ|حمد فتـــىحي محمد خط|دهم | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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899263 لح |حمد ص|ء |عمرو عل ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

6o33o4 ى|بــــو|لسيد مصطفى |محمود  لعنيي  |ره طنط|تـــج

|25962 يد هل|بــــو |عيل |سم|محمد | ي|ه ى ل|لي  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

334383 م محمد بــــهنس|حمد عص| |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

366592 زق محمود|لر|بــــتـــ عبــــد|محمد ثــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|353o6 ى دى|ربــــ قل|ممدوح مح| مي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|325|o ن|رى رضو|لبــــ|ضىح رشدى عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

6oo67 لنبــــى فتـــىح فرج|ره عبــــد |س صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

626347 ى ج|ن عبــــد |نور هلل|بــــ |للطيف رجبــــ حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

76o458 ن|حمد محمد حس|ن |حس لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

269|9 ى|بــــو|ضى |لر|ء محمد عبــــد |سم| لحسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

767|2o وليد صبــــيح سمري صبــــيح هنيدى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

68233o جريس| سم مجدى حن|ريز بــــ|م ى شمس| لسن عي 

2577|5 ف  لمهر|محمد عىل رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

79ooo9 ي
محمد نبــــيل محمد مصطفى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26o62o لمجيد|لحميد عبــــد|رص عبــــد|لن|يه عبــــد| ن|طبــــ حلو

362o45 هيم عىل|بــــر|كريم عزتـــ محمد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

5o86o6 ى ق سم|محمد أحمد محمد أمي  سكندريه|ل|علوم 

885676 كه |دير ف|بــــ|نس سعيد |ن سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

773o7o لرحمن عيد|م حمدى عبــــد |حس زيق|لزق|حقوق 

699459 لسيد|لسيد منصور |منصور  ضتـــ|ري/دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

|32678 حمد|لحميد |لدين عبــــد |تـــغريد عز  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

344694 حمد|هيم |بــــر|لد محمدى |بــــ خ|هيتـــ|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

24238| هيم|بــــر|لم |دى محمد س|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

64|66 رس عويس مرىس|ر ي|مي لفيوم|تـــربــــيتـــ 

24o59 عيل محمد محمود|سم|محمد | دين ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4895o2 حمد يوسف|سلىم خميس  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

272846 ن|حمد سيد عثــــم|سلىم سيد  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر
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3268o6 مر|ح خليفه محمد ع|لفتـــ|ئى عبــــد|م| هره|لق|بــــ |د|

45679 حمد|د |روق فؤ|ره ف|س هره|لق|ره |تـــج

648496 لسيد|لرحمن محمد كرم متـــول |عبــــد لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|7659 ى  بــــحي 
محمود سمي  مصطفى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

546546 ن|هلل مرج|كر شكر|ئى محبــــ ش|رس| ط|بــــ دمي|د|

6|7947 بــــو عىل|لسعيد صبــــح |ر |من ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7|2226 لسيد حسن|حمد |هر |ء ط|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

54256| لحميد منيس|حمد عبــــد |نور نرص  لمنصوره|حقوق 

223553 بــــ|لتـــو|ر عبــــد|لغف|ء محمود عبــــد|ل| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

484397 هيم سعيد محمد|بــــر|لد سعيد |خ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

68|594 لمنعم خليفه|ن محمد عزتـــ عبــــد |مرو لمنصوره|هندستـــ 

|62|3| لعربــــي|محمود مجدي محمد محمد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

224237 م|ن محمد هم|جر رمض|ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9|5295 مصطفى سيد ربــــيع محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4595o طمه فتـــوح حنفى عىل|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

67423 حمد|ح |حمد صل|عمرو  لفيوم|بــــ |د|

5||56 م عىل|م|حمد |م |هش ضتـــ|ري/م بــــنى سويف|إعل

774oo8 ى ش ى|حبــــيبــــه حسن حسن حسي  هي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

79|38o حمد محن  عىل|لرحمن |عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

855|3o ح محمود متـــولي|ن صل|نوره ي|عه |زر
|لمنى

92o35| لجيد |حمد عبــــد|ء محمد |رس| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8o6756 هلل|ح يوسف رزق |يوسف نج ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

3|962o ئل منصور عطيتـــ|ن و|ريه|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8459oo حمد|حمد حسن |محمد  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|5673 لسيد كليبــــ|يوسف وليد  هره|لق|ره |تـــج

68o479 يمن تـــوفيق محمد|عمر  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

858927 ي |لك|هيم عبــــد|بــــر|ده |غ
ى
بــــوزيد|ق ي|بــــ |د|

|لمنى

287o32 ي|لمقصود |طف عبــــد|فوزيه ع
لطوجى ي صىح بــــنه

|معهد فنى

354396 ي مدكور|ر |من
حمد حنفى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

755629 ش|هيم حو|بــــر|رص |ندى ن ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى
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4o5753 هيم|بــــر|ده عطيه |ء حم|شيم ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

6o7|5| ن|حمد محمد محمد عىلي| |بــــ طنط|د|

338444 لوكيل|ح |لفتـــ|لسيد سعيد عبــــد|طمتـــ |ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

7796o4 بــــ|لوه|هلل عبــــد|لسيد عبــــد|حمد حسن | زيق|لزق|ره |تـــج

3225|3 وى|لعبــــك|تـــ خليل |ن شح|م رمض|وس ى شمس|تـــج ره عي 

26448| م خضي |م|منى مجدى  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

9o454o لسيد |محمد حمدى محمد  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

488o77 بــــوضيف|لمقصود |حمد محمد عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

634263 تـــ ص| دل مصطفى|بــــر ع|مي  زيق|لزق|عه |زر

329345 شم محمد عىل مليىح |يه ه| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7|66o2 زى|هيم محمدغ|بــــر|ده |منى حم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|2845o هيم محمد قرئى|بــــر|ل |حمد جم| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

276769 بــــي|مبــــ|ل|لحكيم |محمد متـــول عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

359237 بــــ|لوه|د عبــــد|دل عو|عمر ع ى شمس|تـــج ره عي 

7o74o4 ه عوض محمد | لقريسر عوض جبــــر|مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|76868 بــــر|س ص|حمد عبــــ|يه َ| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

24273| يد|لفضيل ز|لحليم عبــــد |ح عبــــد|محمد صل هره|لق|هندستـــ 

439|5o ن أيمن أحمد عىلي|نور لشيخ|طبــــ كفر 

5o9953 لحليم يونس|محمد محمود فتـــىحي عبــــد بــــ دمنهور|د|

693539 لم حمزه فرج|م نبــــيل س|حس ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

8o|2o9 بــــوبــــكر محمد|طمه محمود |ف ي|نوعيتـــ 
|لمنى

447372 هيم لبــــيبــــ|بــــر|لدين |هلل عز |منه  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

82o|43 لكريم عىلي|دل عبــــد|ء ع|سم| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

37o294 ر|لحج|ن |طمتـــ عىل محمد شعبــــ|ف لمنصوره|حقوق 

||9255 ئيل بــــولس|نبــــيل ميخ| ري|م ى شمس|تـــج ره عي 

4||93| لشقفى|حمد |حمد عمرو محمد | |ره طنط|تـــج

88546| لودود |جر محمد محمد عبــــد|ه سيوط|علوم 

2o||4 د حشمتـــ فريد|لرحمن عم|عبــــد  ج|ره سوه|تـــج

656|7 د|نور محفوظ مني  فوزى مر لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|3936 د|حمد محمد سيد عو| هره|لق|هندستـــ 
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|37893 لروؤف محمد|كريم مصطفى عبــــد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4438|7 لسميع|هلل عبــــد|بــــوشعيشع فتـــح |هدى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|48595 ه ربــــيع محمد  مد|هيم ح|بــــر|ني  ى شمس|زر عه عي 

782763 هلل محمد|حمد عبــــد |رحمه  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

69359| هيم|بــــر|د محمد عىل |لرحمن عم|عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

825o89 حمد|ر محمد |محمد نج ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

895o66 ح محمد محمد |محمد صل ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

465o8 ل رجبــــ محمود|هبــــه جم هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

52922 لحليم|لدين عبــــد|ل |لد جم|ء خ|عل دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3|6432 ى عبــــد|محمد ص| ر|ي لعزيز|لحي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

75522o لم|ء رجبــــ عىل س|سم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

684o67 بــــ محمد|لوه|لدين صبــــرى فوزى عبــــد |لؤى  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

642o22 هلل|ر عبــــد|لستـــ|وليد شحتـــتـــ عبــــد |ره بــــنه|تـــج

|22|5o  عبــــد |رس |كريم ي
ى
لمطلبــــ|لدسوق ن|بــــ حلو|د|

477978 حمد|حمد محمد محمد حسنى محمد | سكندريه|ل|حقوق 

779429 حمد حسن|حمد |يه | زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

64o48o زى|لحميد حج|لعزيز عبــــد |حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|o|69 ستـــيفن فوزى قديس فرح  ج|ره سوه|تـــج

483546 حمد مصطفى محمد منفى|سلىم  سكندريه|ل|حقوق 

687538 |بــــ محمود رخ|عمر يشى خط ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6o886| ن لخي |بــــو|هيم محمد |بــــر|نجيبــــ | مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

35924 حمد|هيم سيد |بــــر|طمه محمد محمود |ف ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

75447o قتـــ مؤمن | هيم محمد|بــــر|رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

75o9o8 لففى|هيم |بــــر|عيل محمود |سم| |دين لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

34o697 هيم خليل|بــــر|ء خليل |ء عل|رس| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

25222| لعظيم غنيم|طف عبــــد|ء ع|ل| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|75|86 حمد محسن حسن عىل محمد| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

5o3279 مل مصطفى|لوجينه ممدوح محمد ك إلسكندريتـــ |تـــمريض 

6622o لديبــــ|م |لسل|لموجود عبــــد |دهم صبــــرى عبــــد | ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

3|8222 لحميد محمد|حمد محمد عبــــد|دي |ش ن|تـــمريض  حلو

76o776 حمد مصطفى|هيم |بــــر| |عل لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
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6|72|2 هيم سعد|بــــر|بــــع |لتـــ|منيه محسن | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

69985 وى قطبــــ|يه عىل ضح| لفيوم|بــــ |د|

54|o8 صموئيل| در صموئيل رض|ن دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

3|562 |هرمحمد |لظ|لسميع عبــــد |بــــسنتـــ محمد عبــــد 
عر|لش

ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5295|7 ئى|لفخر|هيم حسن |روق خليل إبــــر|عمرو ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

497|4 لحق محمد|د|هلل ج|ره عبــــد |س هره|لق|لعلوم ج |ر |د

553o7 ر مندي|لستـــ|مريم سيد عبــــد  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

9o5635 مل |لد محمد ك|محمد خ ي صىح سوه
ج|معهد فنى

85953 ى |ي د|يمن سيد محمد رش|سمي  بــــ بــــنى سويف|د|

9|4||2 جر ممدوح حنفى طه  |ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

263783  عىل بــــدر|ء عبــــد |ره عل|س
ى
لوق هره|لق|ر |ثــــ|

775872 ء بــــربــــرى جوده محمد غيثــــ|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

324892 لعزيز|م عبــــد|لسل|رق عبــــد|د ط|زي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

84263 ل محمود محمد|كريم جم وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|48697 وس|ندر|دل يوسف |مريم ع عه مشتـــهر|زر

42927 ى |ء محمد |رس| ى عبــــد |مي  لرحيم|حمد حسي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

9o278o لسيد |ن مجدى بــــخيتـــ |يم| ج|طبــــ سوه

7o48o7 ى | |دين مد عبــــده|لسيد ح|مي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

284|82 لنبــــى|ء سعد عبــــد|لرحمن عل|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o4594 ن|لمجيد رضو|يمن عبــــد |لمجيد |عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

85866| ي|ركو د|م
ي|كر د|ل ش|ئى

ل|ئى تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

6|6656 وق حس لزغبــــى|حمد |م |رسر لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

27533| شد عطيه|جد فرج ن|م مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

9|8243 حمد عطيه  |عيل |سم|ره |س ي للفن|
|دق قن|لفنى

5o5373 فع|لش|لرحيم |محمد أحمد فرج عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

84472| حمد خرصى|ن |طمه سليم|ف دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

25|448 ز|ح سعيد در|حمد صل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

26467 ي عبــــد |هر عبــــد |عمر م
لعزيز|لغنى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

448o4o هيم|بــــر|مريم عمرو لطفى خليل  سكندريه|ل|هندستـــ 
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73653 م مسعد سيد محمد|حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

765999 لسيد|لسيد بــــدوي |ح |ء صل|سم| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

847768 عيل|سم|حمد |رص |ن ن|يم| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

49|354 هي سعيد|سمي  ز| يف| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

29o375 لدين زىك محمد|ح |م زىك محمد صل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32|462 عيل|سم|دتـــ |ن حم|دتـــ رمض|حم تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

48|o|6 لسيد محمد عىل|دل |ر ع|من عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

228o55 مريم محمد محمود محمد حسن عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

9||494 لمغيثــــ |ضى عبــــد|لر|ر محمود عبــــد|مي ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

356286 طر|تـــ معوض خ|لشح|محمد عنتـــر  |ره بــــنه|تـــج

|6785 م|رق فتـــىح عىل هم|ل ط|نه كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

33384 ن لسيد محمد عطيه| |مي  هره|لق|ره |تـــج

4o82| ح زلط|لفتـــ|محمود يوسف عبــــد  هره|لق|صيدله 

5|7376 ن|مل معروف عتـــم|ء ك|آل ره دمنهور|تـــج

|5849o هيم محمود|بــــر|سهيله مجدى  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

43o93| بــــو دشيش|ر |ر مجدي مختـــ|مي | تـــمريض طنط

645695 |لعزيز محمود معل|مهند محمد عبــــد |ره طنط|تـــج

42354 عيل فرغىل|سم|هلل |ء محمد عبــــد |سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2264| حمد|لحكيم |حمد محمد عبــــد | ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9583| حمد|حمد فتـــىح |هند  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|7566o سحر فونس بــــسيوئى جريس هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|2|4|8 لد محمد معروف|فرح خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

879424 بــــ مصطفى محمد بــــخيتـــ |رح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

623|29 مظهر محمد عىل طه فرج ط|حقوق دمي

7o3644  موىس|لش|لسيد عبــــد |لرحمن وجيه |عبــــد 
ى
ق تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 

بــــطموه

32|259 لحكم|محمود محمد صفوتـــ عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

688756 لزينى|لعوضى |لزينى محمد |حمد | لمنصوره|ره |تـــج
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22|9o8 م عىل|م|ن |ن رمض|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

446|9 لح خليل سليم|لد ص|منى خ ن|بــــ حلو|د|

373243 عمر محمد محمد بــــدوى ى شمس حقوق عي 

34|5|8 سكندر رمزي|نوبــــ وجيه |بــــ| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

752|63 حمد|لبــــدوى |لسيد |م |عمر هش ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

88887| ى سيد محمد  هنده عشر سيوط|تـــربــــيتـــ 

772o22 ن|ن محمد محمد عىل عثــــم|حمد بــــدر|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

695862 لمنعم حميد|لسيد عبــــد |محمد محمود  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

457568  إبــــر|لسعيد |ء |سم|
ى
وى|لح|هيم |لدسوق |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

لشيخ

89o|84 لحكم عىل |محمود عطيه عبــــد لمنصوره|حقوق 

25529 ر محمد حمدى محمد|من هره|لق|صيدله 

3337|| ي رجبــــ|خ
ى
لد محمد شوق ن|معتـــ حلو|ع ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

79|9|3 يف رأفتـــ س در|لق|لم عبــــد |رسر ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

488|8o د|لجو|لحليم سعد عبــــد|عبــــد| كريم رض |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

29|4|2 محمد محمود محمد مرىس| نور هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o3838 شد|ده ر|هلل فهىمي محمد زي|عبــــد لمنصوره|ره |تـــج

43773| روى عىل محمد عىل خرصى| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

63729 ي محمد|سل|
ى
م ممدوح يوسف صوق لفيوم|عه |زر

2735|5 بــــوبــــكر|ح |لفتـــ|لدين عبــــد|ء|محمد عل ن|طبــــ حلو

494|66 ري|لكعبــــ|لحفيظ محمد محمد |عمرو محمد عبــــد  بــــ دمنهور|د|

492579 زيتـــ|بــــو ج|حمد عىل نرص |لرحمن |عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

58|23 ن يونس عويس|محمد حمد ي سويف
تـــمريض  بــــنى

8||498 لعظيم|حمد محمود عبــــد|سميه  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5|2|69 زق بــــصل|لر|م محمد عبــــد|محمد س ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

255o28 لفضيل|حمد عبــــد |لمول |حمد عبــــد|ء |سم| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

4||378 عيل حمدي|سم|لمجيد محمد |مجد عبــــد |دهم | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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5|5248 ن رزق|عيل شعبــــ|سم|ن |هبـــــه شعبــــ ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

76|766 لسيد|مد فهىم |رحمه ح ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

86553o هيم|بــــر|بــــدين عىلي |طمه ع|ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2654|o ض محمد|حمد محمد ري| ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

75|264 ر|لغف|بــــ عبــــد |لوه|هر عبــــد |ن م|رو ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|27|66 لجندي|حمد محمود |حمد عمر | ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|77|99 لسيد|لد محمد محمد عىل |خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

832634 ي دحلبــــ عويضه محمد
مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|64695 م ربــــيع خليفه|م|لدين |نور  ن|حقوق حلو

753436  محمد |م |حس
ى
دق|لص|حمد شوق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5|8o7 ئى|لعن|لعزيز |محمود عبــــد | نور ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|5o6o7 م محمد محمود|محمود حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|5966 هد|حمد مج|طف |حبــــيبــــتـــ ع ن|تـــربــــيتـــ حلو

3276o6 |لنج|بــــو|مريم سعيد محمود محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

433686 |لنج|بــــو |حمد |حمد |محمد عىل  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

63924| ى محمد |ي لسيد|ن |لسيد نبــــيل رمض|سمي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

463oo3 وي|لزو|لحميد |لسيد عبــــد |ء |إرس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4344o9 هلل محمد بــــيوم نرص|ء عبــــد |رس| |بــــ طنط|د|

2|939 لمجيد|بــــ عبــــد|لوه|ء عبــــد|مريم عل هره|لق|حقوق 

56o59 ى |ي ن|حمد قرئى رمض|سمي  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

697945 ضل يونس|حمد ف|بــــ |يه|يه | زيق|لزق|بــــ |د|

49o222 لسيد محمد فرغىل|ن |أيتـــ رمض سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

4|7oo لنبــــى|لسيد عبــــد |حمد صبــــىحي | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

234746 لس نبــــيل فخرى فهىم كي  ى شمس|تـــج ره عي 

8324|9 هيم خليل|بــــر|ن عيد |ري|م تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

83845| لطيبــــ|حمد |ره محمد عىلي |س دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

44585o م|لسل|لرحمن محمود هيبــــه مصطفى عبــــد |عبــــد 
 هيبــــه

|بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

85256 د محمد|لجو|هلل محمد عبــــد|عبــــد ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف
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537275 تـــفى منصور محمود عوض رجبــــ |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

837235 ن حسن عطيه|ء عمر|هن تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

776883 بــــسمه نعيم مصطفى يوسف زيق|لزق|نوعيتـــ 

2527|6 د|بــــر حم|يمنى طلعتـــ ج تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

434884 ف |نسمتـــ  لجيد|حمد عبــــد|رسر |بــــ طنط|د|

|5873 حمد عطيه|حمد سعد |سليم  هره|لق|ره |تـــج

4oo58| ى محمد عبــــد |ي فظ بــــخيتـــ|لح|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35o932 بــــومصطفى|محمد مصطفى محمد حسن  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

76|446 حمد حمدى محمد|رص |لن|حمد عبــــد | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

47624| فظ محمد محمد|لح|حبــــيبــــتـــ يوسف عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

79|ooo لشلفه|م محمد |حمد هش| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

344384 بــــ|لوه|لحميد عبــــد|حمد محمد عبــــد|محمد  |ره بــــنه|تـــج

79o524 ى|حمد | لمهدى محمد حسي  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

6o3448 ن|لسيد سليم|لعظيم |ل عبــــد |نشوى كم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

783629 مه|بــــو سل|حمد محمد |حمد محمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6||42| م عجور|لسل|رتـــ صبــــري عبــــد |س لمنصوره|صيدله 

322583 م خليل يوسف خليل|حس| ليدي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

2|778| فظ|ىط ح|لع|لد محمد عبــــد |ريم خ هره|لق|ره |تـــج

34986 حمد محمد منصور|حمد عمرو | هره|لق|هندستـــ 

277468 لدين|لدين عيد علم |ح |محمد صل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

823932 لحميد سهل|لحكيم عبــــد|زينبــــ عبــــد ي|علوم 
|لمنى

8o834o ري محمد|جر فضل بــــش|ه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

76o639 هيم محمد محمد|بــــر|جر |ه ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

89524| لحميد |لحفيظ عبــــد|رص عبــــد|محمد ن تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

64o9o2 ى |ر ي|عم ى|رس حسي  حمد حسي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

42566| لسيد محمد|بــــ |جر خميس دي|ه سيوط|عه |زر

8|5o78 مجد زىكي عيد|ن |حن ره بــــنى سويف|تـــج

4275oo لحسن عىل|بــــو |لحسن عىل |بــــو |عمر  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

Thursday, September 6, 2018 Page 10641 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

3329| لرحمن|م حبــــسر محمد جمعه عبــــد |ريه هره|لق|حقوق 

494764 لعويدى|لسيد حمدى عىل |حمدى  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

45558 للطيف هندي|عمرو سيد محمد عبــــد هره|لق|هندستـــ 

8o597o ي محمد محمود محمد
مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

98o32 لحميد|حمد خزيم عبــــد|م |هش ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

|29784 محمد محسن يوسف مدبــــول دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

9|5|64 تـــى |مدحتـــ محمود محمد زن ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o3986 هيم محمد|بــــر|حمد |هيم |بــــر|رس |ي لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

897o3| نم |لم غ|ل س|محمد جم ج|بــــ سوه|د|

7792|| ره|لسيد محمد جبــــ| |م محمد رض|هي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

27o6o6 ل|لرم|تـــبــــ |لعربــــى ر|حمد عصمتـــ صدقه | ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

497929 ى |تـــه محمد |شح| دين لغنيىمي|مي  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

26|583 ف |لرحمن |عبــــد ن|حمد سليم|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

62294| لعزيز|لسيد عبــــد |حمد سمي  | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

346594 هلل عىل|بــــسمتـــ محمد عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|6667 |لرؤف |م عبــــد |لسل|هلل محمد عبــــد |عبــــد
بــــينى لشر

هره|لق|حقوق 

8|7oo8 ي يوسف| مه
رجبــــ تـــوئى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

78o68 ن|مر فرج رمض|ء تـــ|بــــر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

495883 د محمد محمدعيدريشه|ن عم|إيم |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

7o3784 هيم محمد صقر|بــــر|م |مجد هش| زيق|لزق|صيدله 

6o669 ي حسن معوض عبــــد |م|
بــــ|لوه|ئى لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 

سويف

8o2344 حمد شكري محمود محمد| سيوط|حقوق 

822929 ء رفعتـــ سيد|رس عل|ي سيوط|حقوق 

5|6oo ن صميده محمد|دره شعبــــ|ن لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|5229| ن جمعه محمد مرىس|نوره ن|ضتـــ حلو|علوم ري

842463 حمد|لسميع محمود |محمود عبــــد ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

9|4|54 دى  |له|لغنى عىل عبــــد|م عبــــد سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

678258 م شطيفتـــ|لسل|وعد محمد سعد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|
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775o99 د|ح فتـــىح حم|محمد فتـــىح صل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o5|26 لدين محمد بــــهجتـــ|ل |آدم مجدى جل إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

9oo757 سحق رزق |تـــه |نه شح|دمي ج|ره سوه|تـــج

246o87 دى|بــــر أبــــوش|يمن ج|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

22499o ى مجدى ف لم|يز س|حسي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

449572 هيم خليل عىل|بــــر|ء |بــــر |هندستـــ طنط

64877 لمعبــــود|محمد نبــــيل محمد عبــــد ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

697|8o ن|حمد نرص محمد عيد شعبــــ| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

345859 مر|حمد محمد ع|بــــر |ء ص|شيم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4595o7 لم محمد|م س|محمد عص سكندريه|ل|حقوق 

64695| هد|هد محمود محمد مج|يه مج| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

33|645 ي
هيم|بــــر|لدين |مه محمد سيف |س|ء |ضى مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

5o883o بــــ|عيل محمد خميس مبــــروك خط|سم| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

5|7o3o ن يوسف فهىم|دل سليم|مريم ع ره دمنهور|تـــج

88o33o هلل  |طف جميل عشم |دى ع|ف سيوط|ره |تـــج

428949 لميس|ن |يه مسعد شعبــــ| |ره طنط|تـــج

7o3|75  |ن محمود محمود |حن
ى
لبــــصيىل|لدسوق زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

6782o2 لسيد|حمد |للطيف |جر محمد عبــــد |ه لمنصوره|بــــ |د|

863|96 ى محمد |ع ي|لصغي  عبــــد|صم حسي 
لغنى ن|سو|حقوق 

355643 لح|ح ص|لفتـــ|رتـــ يشى عبــــد|س ى شمس  تـــمريض عي 

4||726 ى شوكتـــ محمد خلف|ي سمي  |نوعيتـــ فنيه طنط

6|||24 حمد رشدى فهيم محمد معروف| لمنصوره|حقوق 

45|797 لجليل مندور|لسيد عبــــد|ج  |حمدى ن ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

3oo4o6 نم|لزغبــــى حسن غ|دل |حمد ع| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|4568o ي|عبــــد 
لرحمن ممدوح زىكي عفيفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6oo46o ي عشوش|لعزيز ن|عبــــد| نور ج  |ره طنط|تـــج

22o76o لروءف مرىس|م محمد نبــــيل عبــــد |جر حس|ه ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

26o548 لعزيز|لمنعم صبــــيح عبــــد|هبــــه عبــــد لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

756755 لسيد محمد عىلي|يه | ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى
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83858o هلل|حمد محمد وهبــــ |تـــ |ي| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

485278 هلل|لدين محمد محمود عبــــد |جر سيف |ه سكندريه|ل|ره |تـــج

9o9324 عيل محمد خليفه |سم|ء محمد |لزهر|طمه |ف ج|أللسن سوه|كليتـــ 

23o963 هلل|هلل سيد محمد عبــــد|حمد عبــــد| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

6|455 مل|مل محمد ك|محمد ك ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

6465|7 ى |ي ن|لسيد شوم|سعد |سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

49|395 عيل|سم|بــــ فكرى |يه|ره |س عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o29o7 ه |لل|لسميع عىل عبــــد|م عبــــد|سل| ج|تـــربــــيتـــ سوه

5888o ى محمود| ى محمد حسي  لحسي  لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

3|3262 يف |ي ى رسر مر|لمجيد ع|د عبــــد|حمد فؤ|سمي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

763954 ن|لسم|لسيد عىل |ل |دولتـــ جم حقوق بــــورسعيد

3|3855 هيم|بــــر|طمتـــ ربــــيع محمد |ف |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4|2|99 يم|لد|هيم عبــــد|حمد محمد إبــــر| |ره طنط|تـــج

82|653 للطيف عىلي|عبــــد| منيه عط| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|57255 ء محمد حسن محمد مرىس|سم تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

344349 حمد عمر عىل|محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5242|o م مصطفى محمد عىل خليل|وس سكندريه|ل|هندستـــ 

22|777 ى |ي لمتـــجىل|لغنى عبــــد|حمد عبــــد|سمي  ن|بــــ حلو|د|

4|5oo7 مل|بــــوز|لد محمد عىلي |خ سكندريه|ل|ره |تـــج

64|595 لمعبــــود|هر محمد عبــــد |لط|محمد وجيه  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34|||2 لجمل|محمود مكرم محمد فتـــىح غنيم  ى شمس طبــــ عي 

639|92 ف عىل محمد|عىل  رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

36432o ىط جميل|لمع|بــــو|محمد جميل  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

4434|9 هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|طف |محمد ع |حقوق طنط

227923 ملك محسن محمد مرىس ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4458|8 عيل|سم|ل عطيتـــ |لع|يحن  مجدى عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

48o929 لشهود|بــــو|لحميد فرج |جر عىلي عبــــد |ه لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

97o2| سحر سمي  موىس صميدتـــ ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى
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524288 رص|لسيد ن|هيم |بــــر|جد |حمد م| ن|سو|بــــ |د|

4|656o لدين سعد رزق سعد موىسي|ء |بــــه لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

257299 هيم|بــــر|حمد | |ش|هيم بــــ|بــــر|يه | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4258o| ن حسن محمد حسن وزيرى|رو سكندريه|ل|عه |زر

2|5233 ن|روق حنفى سليم|لد ف|ندى خ هره|لق|ره |تـــج

2453|4 دى|له|لفتـــوح عبــــد|بــــو|ديه محمد |ن ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

925457 يف سيد فرغىل  |عم ر رسر ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

893388 حمد حمودى |رص |حمد ن| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

676968 تـــ|لحسن حر|بــــو |كريم محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

642644 ى|لحميد |لسيد عبــــد|يه | مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23o972 لم|لسيد س|حمد |حمد محمد | بــــ بــــنى سويف|د|

36|22 لخرصه|هيم |بــــر|لحكيم |م عبــــد|سل|مريم  هره|لق|علوم 

4|29o3 فظ|لح|هيم عبــــد |م سمي  محمد إبــــر |بــــ طنط|د|

76o5|7 ن محمود|عمر عىل سليم عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

78o929 لسيد حسن|ح  غريبــــ |محمد نج زيق|لزق|ره |تـــج

69||93 ف حسنى |ء |رس| ى|بــــو|حمد |رسر لعني  لمنصوره|نوعيتـــ 

5464o ي سيد|سميحه خميس فتـــي
ئى أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

366|9 لسيد مقبــــل|ل محمد |طمه جم|ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|2o2|9 دلي|لع|حمد محمد محمود | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7||944 لعز|بــــو |لعز محمد محمد |بــــو |ن |يم| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

7o58|4 لسعيد|لسيد فرج |لرحمن |عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

573|4 ن|سحق سليم|دل |رتـــ ع|س صيدله بــــنى سويف

353825 ك سمي  صبــــىحي مرقص|مل ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8874o9 ي|ر
حمد |م |لسل|لد عبــــد|خ| ئى سيوط|تـــربــــيتـــ 

7o795| لمتـــول|س |ل محمد عبــــ|هند كم تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

45|666 لكردى|رس محمد |مريم ي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

859565 ي محمد
ى
تـــغريد مبــــروك شوق ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

6||95o ه محمود سمي  عبــــد  ي |لش|سمي 
ى
لعتـــر|ق |علوم طنط

|42552 سم|ر مجدي عبــــده ق|مي ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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6752o| حمد صقر|هلل |ر نرص سعد |من لمنصوره|ره |تـــج

77|862 محمد عبــــده محمد مصطفى بــــرى| رن زيق|لزق|نوعيتـــ 

437||4 هيم مصطفى بــــعلول|بــــر|ن مصطفى |حن ي صىح طنط
|معهد فنى

34745| ى عزتـــ عبــــد لمسيح يوسف|كرستـــي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

8o443o زق|لر|هلل حمدي محمد عبــــد|منه  زيق|لزق|حقوق 

5o4346 د|لجو|د عبــــد |مروه محمد محمد ج سكندريه|ل|صيدله 

26822| عمرو عىل رجبــــ نرص تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

764889 لسيد أحمد|لح |لدين ص|ء |ندى عل تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8447| ئى وزير|ر زعزوع كيل|من ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

46|34 ى محمد حسن محمد|ي سمي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

6o57o4 سط حسن متـــول حسن|لبــــ|حمد عبــــد| لمنصوره|هندستـــ 

68|526 لفتـــوح|بــــو |لدين محمد فريد |ء |كريم محمد عل لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

775985 ي |رص عبــــد |ء ن|سم|
لسيد|لغنى زيق|لزق|نوعيتـــ 

35oo4 هيم|بــــر|هيم |بــــر|محمد حسنى  هره|لق|هندستـــ 

863362 ي
محمود محمد محمود مصطفى ي صن. تـــ.ك

ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

33o926  عبــــد|حمد ع|
ى
لمنعم دومتـــ|دل محمد شوق ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

753427 لحميد|حمد عبــــد |يوسف نرص  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

|7|738 حمد محمد عمر خليفتـــ|ء |ل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

823o33 ه حمدي عبــــد| لك محمد|لم|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

8oo388 ي |م |حس دي|بــــوزيد عبــــ|لدين يحن  ن|كليتـــ طبــــ أسو

25664| ن مصطفى حسن شويتـــه|يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

243o85 لرحمن|حمد عويس عبــــد|كريم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|77282 مصطفى محمد محمود يونس لمنصوره|حقوق 

752825 ل محمد جمعتـــ|حمد كم|كريم  حقوق بــــورسعيد

2859o6 ى|ن محمد محمد حس|د رمض|سع ني  ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

6o|62 ف يوسف ص|ء |ل| لح|رسر صيدله بــــنى سويف

8o5442 ي حبــــيبــــ حسبــــ |بــــرسوم روم
هلل|ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

78o843 لسيد أحمد|د محمد |عم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

49978| لسيد جوده|ء محمد |سم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

45o5oo لضوى|حمد جوده |مؤمن  |هندستـــ طنط
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|5o35o ى|بــــ |يوسف محمد ج هلل حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

53475| يف  ف محمد رمض|رسر دي|له|ن  عبــــد |رسر |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8487o4 ي تـــوفيق حسن|رمض
ن مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

3|6|8| ك بــــدري موىسي|م مل|بــــركس سيه|نوعيتـــ عبــــ

333888 هيم|بــــر|تـــه |محمد محمد شح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

365877 ه موىس|لل|رص عبــــد|لن|سل عبــــد|بــــ هره|لق|هندستـــ 

4|6o59 لرحمن فضل|لسعيد مصطفى عبــــد |ن |رز ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

299664 هيم معروف|بــــر|حمد |ل |بــــل |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

3|6|47 ف |رتـــ |س ن|لسيد علو|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

334772 دى|له|د عبــــد|لجو|رس عبــــد|ء ف|رس| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|6|799 هيم|بــــر|لدين محمود |ء |محمود عل ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

36o225 بــــ|لوه|هلل عبــــد|لسيد عبــــد|هلل |م عبــــد|سل| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

27584 ر محمد محمود محمود|من هره|لق|بــــ |د|

285649  بــــرسوم|ول
ى
ء صفوتـــ شوق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|58462 ى |ي حمد|هيم جمعه |بــــر|سمي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

286592 مجد حمدى عوكل|م |حل| شمون|نوعيتـــ 

4|2o9 ف زهي  ح|زهي   مد|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

24|483 ى|بــــر|د |د عم|جه هيم عىل حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

75o3|2 وي|لسحر|بــــدين نرص عبــــده |ندى ع وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

497oo6 عيل دومه|سم|ل |رحمه محمد كم تـــربــــيتـــ دمنهور

4o484o فورى|لك|در|لق|لد عىل عبــــد |لدين خ|م |حس سكندريه|ل|حقوق 

68o5o ج  محمد|هلل ن|طمتـــ سعد|ف ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

9o52o6 لبــــدرى حسن |مل صبــــرى | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

632839 ى عبــــد  لرحمن محمد|رفيده حسي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

|55445 ى عىل |يه يحن  | عيل|سم|مي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

3|24|o لعليم|محمد محمود محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

793736 لىح حسن متـــول|ل عبــــد |محمد جم قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

632459 ي|ر
لونيس محمد|طف عبــــد |ع| ئى لمنصوره|ل |طف|ض |ري
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75327o مل محمد|ح ك|محمد صل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

88o23o س  |مر ليشع تـــ|نوبــــ تـــ|بــــ| سيوط|طبــــ 

28|725 حمد حسن|حمد محمد | ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

828o|6 دق|لنعيم ص|لمحسن عبــــد|خلود عبــــد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

6|359o حمد|طف عىل محمد سيد |تـــفى ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

446967 محمود عىل محمود عىل طلبــــه سكندريه|ل|هندستـــ 

6o5695 مد مصطفى سعد|يمن ح| |نور |طبــــ طنط

836332 حمد|لدين حسن خليفه |سيف  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

838749 ي مر د فهىمي بــــطرس|مي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5o9864 ح|لفتـــ|محمود جمعه عىل عبــــد سكندريه|ل|علوم 

635857 حمد|هدى محرز متـــول  زيق|لزق|صيدله 

6439|2 لففى|د محمود |حمد فؤ|ره محمد |س زيق|لزق|بــــ |د|

5o3974 ل|لع|عىل حسن عىل حسن عبــــد سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6o9566 لرحمن|حمد أيمن وحيد عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

785293 هيم|بــــر|لرحمن محمد |م عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

867954 تـــ|حمد شح|رص |حمد ن| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

5|5487 هيم|بــــر|ئى محمد عوض فرج |م| علوم دمنهور

285246 د|لضي|محمد قدرى محمد محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

56969 للطيف|لعظيم عبــــد |ء سمي  عبــــد |دع بــــ بــــنى سويف|د|

9o3254 لسيد محمود  |ئى |لورد|هلل |عبــــد سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

233|97 هيم محمد|بــــر|حمد |ندى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32636o لدين مرىس محمود|ر سعيد سعد |من هره|لق|ر |ثــــ|

9o8556 ن |حمد سليم|جح |عمرو ر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4o6||4 ى ع|ي ى |دل |سمي  حمد|حمد |مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

334259 حمد|دتـــ خليل |حمد حم| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

32525o ل فلتـــس فريد|بــــيتـــر كم ن|بــــ حلو|د|

75o586 |نيوس حن|رم| |ء حن|سيمون عل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

62599 لغنى|لغنى محمود عبــــد|محمد عبــــد ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

699563 ن|حمد عوض شعبــــ|حمد محمد | ن|طبــــ حلو
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247237 تـــه|تـــ شح|ل محمد فرح|محمد هل تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

8|33o ى|محمد  سعد شلبــــى حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24|554 حمد|ء حسن تـــوفيق سيد |شيم هره|لق|ره |تـــج

76o9o9 لسيد|ل حلىم |جر جم|ه بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

2727|3 عيل|سم|حمد |لدين |م |ء عص|شيم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

73978 حمد يىح|يه سيد | لفيوم|لعلوم |ر |د

86|524 نور مسعود|هر |ريوس م|مك ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

3|84|5 بــــ|لوه|ل يوسف عبــــد|يوسف جم عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

75478o لعبــــد|لعزيز |هبــــه محمود عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3|473| م عطيتـــ شديد عطيتـــ|لرحمن هش|عبــــد ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

52642| هر متـــول|لدين محمد محمد ط|بــــدر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

2482o| لحميد دعبــــيس|لصبــــور عبــــد |ندى محمد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

2|4o|7 هلل عطيه|لدين عبــــد|م |رغده عص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o2494 ر حسن صديق عوض|نو| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

33|25| عيل محمد عيس|سم|رص |رغدتـــ ن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4999|o حمد|ء عيد فكرى |رس| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|3o||| ى ن رص لوتـــس مكسيموس|كرستـــي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7892|9 ن|د محمد سليم|محمد مر لمنصوره|حقوق 

66793 لجيد|لعظيم عبــــد|ندى رجبــــ عبــــد لفيوم|تـــربــــيتـــ 

438866 هيم|بــــر|لمنعم شلبــــي |محمد حسن عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

922|38 رى  |لبــــ|لدين عبــــد|د مىح |ء رش|رس| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

826823 ي صل
ح عىلي محمود|منى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

38923 ه|لل|ن عبــــد |حمد رمض|مصطفى  هره|لق|طبــــ 

3273o تـــه|غبــــ شح|نوبــــ سمي  ر|بــــ| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

33|326 ي عفيفى جعفر|طف عبــــد|ن ع|يم|
لغنى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

222|24 حمد يوسف|ء لطفى |سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

452329 |لفضيل محمد |لفضيل حمدى عبــــد |عبــــد 
هيم|بــــر

لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

485777 ن|حمد محمد رضو|طمه محمد |ف سكندريه|ل|ره |تـــج

424|93 لسبــــىك|زن محمد محمد |م ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 
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834324 لعزيز مغربــــي محمد|حمد عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|32o|9 ي
وئى سحق|م عدل |س| في  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

645258 ف عبــــد|ء |ل| م|لحليم عل|رسر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

525974 ل|لع|لعظيم عبــــد |حمدى فتـــىح عبــــد  ضتـــ دمنهور|علوم ري

23|626 حمد|رس |بــــ ف|يه|حمد | ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

9o2o2| لرحيم محمد |عىل عبــــد| هي ج|تـــربــــيتـــ سوه

9455| حمد|لعزيز محمود |هلل عبــــد|عبــــد ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

336838 د طه|رق حمدى فؤ|ط |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

846968 هلل|شهد محمد جمعه فتـــح  ن|تـــمريض أسو

447983 فظ محمد|د محمد ح|ندى عم سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4|97|5 لسيد عيد|د |م عوض ج|عص سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

639oo| لسيد|عىل محمد عىل محمد  زيق|لزق|حقوق 

353566 يف عبــــد لمعىط|لمنعم زىك عبــــد|رسر |حقوق بــــنه

359o38 هيم|بــــر|هيم محمود محمد |بــــر| ى شمس|تـــج ره عي 

625|34 وى|لدين محمد حفن|ل |فرح محمد جم زيق|لزق|طبــــ 

273o69 ن محمد|ح رمض|لفتـــ|طمه عبــــد|ف لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

|549|5 ى|هلل عل|يتـــ| ء عىل حسي  ى شمس| لسن عي 

3662o لسيد|طمه فتـــىح محمد |ف ى شمس| لسن عي 

86|64o حمد|محمد عىلي محمود  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

423989 ف|لصو|حمد |هلل سعيد محمد |منه  سكندريه|ل|علوم 

9335| بــــو بــــكر|بــــ |لوه|هر عبــــد |يتـــ م| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6879o9 م حمدى محمد محمد موىس ديبــــه|سل| لمنصوره|ره |تـــج

246457 ن|لسيد عىل شعل|ل |محمد جم ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

323973 هيم محمد فرج|بــــر|حمد |نهله   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

89o74o ه ن| لح سيد |رص ص|مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|676 ي محمد|له محمد ن|ه ج  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|642| هيم|بــــر|حمد خرصى |ميمتـــ ممدوح | معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|76659 ل|لع|لدين سيد محمد عبــــد |شمس  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |
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4oo763 ن|حمد رمض|سلىمي محمد أحمد  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

833893 حمد|حمد تـــوفيق |ء |سم| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3|9849 يه يف عىل حسن |شي  بــــوزيد|ن رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

62457| بــــو عىل|حمد حسن |هلل محمد |منه  ط|بــــ دمي|د|

77387| ن|لطح|م مصطفى محمد محمد |سل| |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

83447 م سليم عمر محمد سليم|وس صيدله بــــنى سويف

|5955o ح محمد|م صل|مريم هش ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

225669 ى|حمد | ف محمد حسني  رسر لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

294o9 ح عىلي محمد|ح محمد صل|صل ى شمس هندستـــ عي 

524o9| حمد|بــــر |هيم ج|ير|آيه  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

88|44o ى  |كم ى عىل حسي  ل حسي  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

425o3o ن|لطح|ن |ندى محمود محمد رمض سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

23795| هلل|بــــ |د صبــــرى ج|ء عم|عىلي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

83347 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|لعزيز |بــــسمتـــ عبــــد  صيدله بــــنى سويف

686862 هلل شعي |عبــــد | يوسف مجدى زكري ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

2|4482 ى عبــــد ى محمد حسي  لمقصود|حسي  هره|لق|ره |تـــج

36o|4 بــــر محمود دنقل محمد|سحر ص لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|6|339 مكرم عدلي خليفه| رين|م وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

6oo|59 شه|لعظيم ضبــــ|مد عبــــد |أحمد أيمن ح |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

296868 |حمد زكري| |ء زكري|سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o4o77 يف|لسيد |بــــ سعود |يه|مؤمن  لشر إلسكندريتـــ |تـــمريض 

229472 ى |دق |بــــر ص|فرح ص لبــــ|بــــو ط|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

44|899 ي|لق|رفيق حمدى محمد | ر|ي
ضى لشيخ|عه كفر |زر

22||47 ى|حمد ربــــيع حس|هدى  ني  ى شمس|د| بــــ عي 

|2o854 ر محمد|تـــم مختـــ|لدين ح|سيف  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

8o3997 هيم دردير|بــــر|محمود محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

6862o3 لعليم حسن عىلي|حسن محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

|73o7 در|لرحيم غ|رق عبــــد |لرحمن ط|عبــــد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

883869 ى |حمد موىس حس|ده |غ ني  سيوط|طبــــ بــــيطرى 
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54|878 ق|س سعد عبــــدربــــه حق|زم عبــــ|ح ره دمنهور|تـــج

|66596 لسيد|سلىم محمد عفيفى حسن  ن|بــــ حلو|د|

|23466 هلل حسن|لدين عبــــد |م |نور حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|7o8o| ه|لل|ن عبــــد |هر حمد|حمد م| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

632233 لرحمن|لسيد محمد عبــــد |ل |سمر جل زيق|لزق|حقوق 

528658 ن|لعزيز زيد|ل عبــــد |لد جل|محمد خ سكندريه|ل|هندستـــ 

6553| حمد|ح |موىس محمود صل لفيوم|هندستـــ 

9|3o6o لد كليبــــ محمد |محمود خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

26ooo5 للطيف|شور عبــــد|ء محمد ع|لشيم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

697533 ل|لغز|هر نبــــيه محمد |زينبــــ م لمنصوره|ره |تـــج

529729 لريش|بــــو |ن محمد بــــسيوئى |محمد رمض ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

698829 تـــ|دق فرح|ن محمد صبــــىح عنتـــر ص|يم| ن|صيدله حلو

252347 ل|لع|دى سيد عبــــد|له|ء عبــــد|شيم ى شمس طبــــ عي 

89436o ى محمد محمد رضو ن |حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|2o793 هيم|بــــر|ميل |بــــ |يه|رك |م ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

446672 لسيد|بــــر |بــــر محمد ج|ج ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

345o8o ن|محمد محمد شعبــــ| رويد ى شمس|د| بــــ عي 

884|o  عبــــد|لش|عىل عبــــد
ى
بــــ عىل|لوه|ق ي |

لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

225274 تـــ|مد بــــرك|ل ح|م كم|ريه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9o6954 لربــــ |د|لسيد ج|ل |طر جم|خ دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4||23o  محمد |ء محمد |ول
ى
لزينى|لدسوق |بــــ طنط|د|

6|956| لبــــردويل|إلتـــربــــي |هلل عىلي |ن عىل |إيم ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

253694 بــــو ذكرى|لسيد مليىح  |محمود وليد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2|9||5 ى عبــــد|مصطفى ي ه|لل|لودود عبــــد|سي  ى شمس حقوق عي 

2|29|3 ن|لمقصود عثــــم|لدين مصلح عبــــد |ء|زن عل|م ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

476585 ع|لرف|ح |لفتـــ|رغد محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

28798o حمد محمد حشكيل|محمود  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

624|75 لعوضى موىس|لعربــــي |دل |محمود ع ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

3|||68 وتـــ|لحميد محمد حل|عىل محمد عبــــد ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

4|o72o م|تـــتـــ عز|هيم غريبــــ شح|بــــر|رين |ك |ره طنط|تـــج
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64o572 هلل|محمد صبــــرى متـــول محمود عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

8o5953 ن|ده خلف عمر|عمرو حم ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|44238 لكريم|د|روضتـــ يشى عىل محمد ج تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

52oo49 ي|ر
لجمل|ىط |لع|لجليل عبــــد |عبــــد | ئى ره دمنهور|تـــج

3347|6 مر|لعليم ع|مر عبــــد|مصطفى ع هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

7o3o66 لذهبــــ|بــــو |لقوى |ء صبــــرى عبــــد |سم زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

6342o3 لعظيم عيسي|لسيد محمد عبــــد|كريم  زيق|لزق|ره |تـــج

|436o3 لدين رجبــــ جمعتـــ فوزي محمد|نور  ى شمس|د| بــــ عي 

9o939o ى بــــخيتـــ | هيم |بــــر|حمد |يه خي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

3|3792 لحميد موىس|فظ عبــــد|حمد ح| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

495487 رك|دى مبــــ|له|حد عبــــد |لو|محمد وليد عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6792|8 ف |محمد  لمتـــول محمود|رسر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

6o8o7 بــــو سيف|در عدلي |لق|بــــ عبــــد |رح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

327946 حمد يوسف عىل يوسف عىلي| عه مشتـــهر|زر

|59o62 ى عبــــد |عبــــد  هلل|لمنعم عبــــد |هلل حسي  ى شمس حقوق عي 

22|986 ى|حمد |رغده محمود محمد  لبــــحي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

882233 ى مدحتـــ موريس يس  | مي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

5o9552 ن|مبــــروك بــــدر محمد عىل سليم بــــ دمنهور|د|

768275 ن عطيه|طمه محمد سليم|ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

272o53 لبــــهىح |ل |لع|ره وليد طه عبــــد|س |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

5o2493 حمد|يوسف محمد أحمد محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

676874 غ|لصبــــ|لحليم |محمد عبــــد | حمد رض| لمنصوره|حقوق 

489982 بــــىل|لبــــ|هيم |بــــر|حمد غريبــــ |ن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

882o44 بــــر |لج|جعفر نظي  جعفر عبــــد سيوط|بــــ |د|

824595 ى |ده عبــــد|محمد حم حمد|لمعي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

499o37 لمغربــــى|حمد محمود |بــــسنتـــ عىل  ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

72763 ى |ء سيد ي|رس| عيل|سم|سي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

3||332 ى|رى |لبــــ|م محمد عبــــد|سلىم س ى لعجي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

753734 لنرص حفنى عىل|بــــو |حمد |خلود  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|9875 وق عرفتـــ عبــــد  لحميد سعد|رسر هره|لق|ج طبــــيع |عل
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|38985 ل فريد نجيبــــ|ن جم|جيل ن|معتـــ حلو|ع ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

336526 لسيد|هدى رجبــــ محمد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

338796 للطيف|للطيف محمد عبــــد|ن عبــــد|نوره |نوعيتـــ بــــنه

3675o2 لنرص|بــــو|لعظيم |حمد عبــــد|بــــ |يه|ن |رو ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4|2289 لهيتـــىم|صف |ل و|رس جل|ي |حقوق طنط

68|447 لسيد محمدى|لسيد محمدى |م |سل| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

898398 يف مصطفى |محمد  حمد |لشر ج|عه سوه|زر

264o8 ك جرجس|بــــيشوى غبــــروس سدر حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|6|64 طف محمد|م حمدي ع|سل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

64o443 هيم مرصى سعد|بــــر|ن سعيد |يم| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

522454 شور|حمد محمد ع|حمد |محمود  سكندريه|ل|طبــــ 

689657 ر عىل محمد عىل|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

546475 لسيد جمعتـــ|لق |لخ|للطيف عبــــد |حمد عبــــد | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

629849 ش محمد|لدمرد|حمد |رق محمد |ط زيق|لزق|ره |تـــج

626239 ء محمد بــــهجتـــ محمد مرىس|رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

787727 ى|ك| محمد رض مل حسي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

757374 عيل|سم|لعزيز |هبــــه خليل عبــــد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

3225|5 حمد حسن هيكل|نور | ر|ي ى شمس طبــــ عي 

2|8337 لرحيم|بــــدين محمد عبــــد |لع|مريم محمد زين  هره|لق|هندستـــ 

4o5|24 لعزيز صبــــرى|حمد وحيد مصطفى عبــــد| سكندريه|ل|بــــ |د|

488o55 حمد محمد فريد|تـــم |ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23|3o5 ي|م محمد |محمد هش
لعوضى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

834255 ي 
دي محمد|لسعود عبــــ|بــــو|مصطفى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

278464 ى| منيه محمد فتـــىح محمد حسي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

768757 ى محمد سعيد موىس حسي  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

668|5 حمد|ن محمد عىلي |نور لفيوم|طبــــ 

5o9|72 ن|حمد سليم|ن عىل |محمد رمض ط|معتـــ دمي|علوم ج

5o5|37 مه|س رجبــــ سل|م عبــــ|لرحمن عص|عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

328|66 ف م|هر |م لرحمن|هر عبــــد|رسر ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ
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425572 د فضليه|حمد فؤ|عهد عىل  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3|||87 ى|بــــو|عمرو محمد مصطفى  لعني  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

5693o ه سيد ربــــيع محمود| مي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

48o652 لجليل مبــــروك مبــــروك|يتـــ عبــــد | سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

9o538| ه ص| كر |زق ش|لر|لح عبــــد|مي  ج|بــــ سوه|د|

785|84 ى |هبــــه  ى سل|لسيد |مي  متـــ|مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

7|2o34 |ضى شتـــ|طمه موىس ر|ف لمنصوره|حقوق 

645|6o |لمو|ح |لفتـــ|ح مسعد عبــــد |لفتـــ|عبــــد 
ى
ق |حقوق طنط

5o878 حد|لو|حمد محمد عبــــد |د |زي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|742o| مريم عبــــد ربــــه سليم محمد تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

89239o ر عمر |لستـــ|بــــدين عبــــد|لع|م زين |حس سيوط|حقوق 

8o43o6 عي محمد|حمد رف|منه | ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

5o29|o هيم|بــــر|لسيد |ح |ء صل|شيم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

634484 ى|لرحمن محمد محمد |عبــــد مي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|2o527 د عبــــده عىل|دل محمد رش|ن ع|جيل ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

858574 حمد|تـــه |كريم خلف شح ي|طبــــ 
|لمنى

227876 ف |ء |رس| للطيف|لسيد عبــــد|رسر هره|لق|عه |زر

7o5489 ى محمود  حمد محمد صبــــح|حسي  لمنصوره|ره |تـــج

4o9286 لففى|ر |لغف|لعزيز محمد عبــــد|آيه مفرح عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

45||69 ف حلىم |حمد | ى سل|رسر مه|مي  |بــــ طنط|د|

5|6992 يف صبــــىحي تـــوفيق سيمون رسر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

5||392 لمجيد عىل هيبــــه|ن عبــــد |حمد نعم| سكندريه|ل|طبــــ 

|5o639 حمد بــــكر|يوسف محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

847459 محمد مجدي مجىلي محمد ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

85o474 ي |ء|ء عل|رس|
هيم|بــــر|لدين حسنى لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

69754o لمنعم محمد|لمنعم رأفتـــ عبــــد |ده عبــــد |غ لمنصوره|بــــ |د|

|43677 ى محمد |ريح هيم|بــــر|نه حسي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

752995 ن|لم|محمد مجدى محمد عىل س عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

28o4o6 يوسف سيد محمود خليل |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

Thursday, September 6, 2018 Page 10655 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7o67|7 بــــى|لعر|بــــى محمد |لعر|سل |بــــ ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8|76|o ه|لل|ن عبــــد|حمد شعبــــ|عمر  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5426o6 وى|لدسن|لسيد رزق مصطفى |ء |سم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

32o44o لجوينى|لسيد |حمد |لدين |لرحمن نرص |عبــــد هره|لق|طبــــ 

72|32 بــــ|لتـــو|منى محمد فكرى عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

7|2338 هلل|تـــ عبــــد |مد عرف|مريم محمد ح لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7542o| س قرنفل|ن محمد مصطفى عبــــ|نور عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

68968o لحكيم ذىك شلبــــى|دين ذىك عبــــد |ن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

85494| لعليم|لمعبــــود عبــــد|تـــ عبــــد|هر عرف|م ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

333438 لحميد|لرحمن سيد محمد عبــــد|عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

57488 هيم محمود|بــــر|هدير محمود  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

27|4o8 تـــ|لشح|لحميد |م عىل عبــــد|يه س| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

43444| ن|ح  رمض|لفتـــ|لعظيم عبــــد |ضىح طلعتـــ عبــــد  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|68734 حمد بــــندق|جد محمود |حمد م| هره|لق|حقوق 

79356o حد عىل|لو|حمد محمد عبــــد | ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

362847 ى لح|ك ص|لمل|سمي  عبــــد| مي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

894492 عيل |سم|هدى سيد عنتـــر  سيوط|علوم 

5|3936  محمد عبــــد|لبــــ|عبــــد| دين
ى
 سليم|لبــــ|ق

ى
ن|ق سكندريه|ل|حقوق 

923225 ى خ|ي لد حلىم محمد |سمي  ج|عه سوه|زر

4854o5 ى محمود يشى زىك محمد ج|ي د|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6627o لمجيد|لعزيز عبــــد |مح محمد عبــــد |مؤمن س هره|لق|بــــ |د|

273333 ه عىل محمد | حمد|مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3o834 بــــ|لتـــو|حمد عبــــد |محمد سيد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

753435 لرحمن|ثــــروتـــ محمد حسن عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

827o3| لنبــــي|حمد عبــــد|جح |حمد ن| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

9|o|7| يز مسعود |ئى ف|دى ه|ش ج|علوم سوه

6457|o ره|عىل حسن محمد  حسن عم |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

429658 لمعىطي محمد|هيم محمد فوزي عبــــد |بــــر| |ره طنط|تـــج

833959 رك عىلي محمود|زينبــــ مبــــ دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

434455 يد محمد أبــــو|ندى محمد أبــــو ى لفضل|لي  |نوعيتـــ طنط
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36958| لبــــرنس|محمود محمد محمود محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34489o ع|لرف|ن |هيم شعبــــ|بــــر|جر سعيد |ه ى شمس|د| بــــ عي 

52o568 لسيد موىس|شور |ء ع|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

5o8o72 هيم|بــــر|ذل |لش|مريم حمدي عبــــد ربــــه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|6538 هيم عىل|بــــر|هلل |محمد عبــــد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

2545|9 لعزم|بــــو|هيم |بــــر|محمد سعيد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

5|34o3 ن حمودتـــ|كريم عريف رمض تـــمريض دمنهور

|77434 ى  ى فتـــوح حسي  لسيد|محمد حسي  ى شمس حقوق عي 

4o3o99 ى|لسيد محمد | لسيد محمد عىل حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8477oo ه خ يم عىلي|لد|لد عبــــد|شهي  ن|تـــمريض أسو

328244 يف زكري|ه هيم|بــــر|لسيد | |شم رسر |بــــ بــــنه|د|

434877 م منصور|لسل|عبــــد | هلل رض|منه  |بــــ طنط|د|

|57|97 خلود سيد محمود عىل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|582o لفهيم  |لعزيز عبــــد|محمد سمي  عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

487952 ى|بــــر|ل |محمد جم هيم حسني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3897o بــــدين|م نبــــيل ع|لدين س|سيف  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

493o24 رون|لمقصود سعد ه|هيم عبــــد |بــــر|يمن | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

3|8896 بــــ|لوه|ن عبــــد|مروتـــ محمد رمض ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

687o55 ف محمد عثــــم|ن |حن نم|لسيد غ|ن |رسر لمنصوره|صيدله 

23o9|6 م|لسل|ء محمود عبــــد|يوسف عل هره|لق|حقوق 

287455  سمي  مصطفى حسن
مصطفى ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

3|4o94 سعد عىل حسن|محمد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

8|5364 لحسن|بــــو|م عىلي |لجم|خديجه  سيوط|حقوق 

|55938 عيل|سم|ل سيد |جم| رن تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

243248 ى محمود  ى قرئى|نرمي  مي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

28o745 مد|م حسن ح|عمر هش ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|2|9o| ى|ي لعظيم|ح عبــــد |رق صل|ط| سمي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

58729 بــــدين محمد|بــــر ع|دق ص|لص| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

32o7o5 محمد محمد حلىم عىل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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72268 ي جمعه محمد
محمد حنفى ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

43872| لدين وهبــــه محمد|ء عىلي فتـــح |محمد عل لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

332448 ى محمد|محمود مجدى حس ني  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

||9753 لشهيد|لشهيد عطيه عبــــد |بــــيشوى عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

463722 لبــــربــــرى|تـــ عىل عىل |لشح|لنبــــى |ء عبــــد|سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

8659|6 حمد موىسي|سيده موىسي  دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

225855 لحليم محمد عىل|محمد غندور عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8739| حمد محمد|لسيد |حمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

758o97 تـــه|م شح|لسل|م محمد عبــــد |حس لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

352888 ن شكرى خليله|شنودتـــ كسبــــ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8|277| لعزيز|ء سيد عبــــد|ء عل|لىمي سيوط|عه |زر

63469| ن|بــــتـــ سليم|حمد ثــــ|ن |حمد سليم| زيق|لزق|هندستـــ 

8659|5 حمد|د محمود |سمر فؤ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

332|52 دي محمد عىلي|له|نسمتـــ فتـــىحي محمد  |حقوق بــــنه

85o944 رز|بــــر جمعه مبــــ|ن ص|يم| سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

4o96|| ى سعيد قطبــــ |م لجندى|دلي  |بــــ طنط|د|

57|29 ك|د بــــربــــر مل|هدى عم  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

64362 ن ي |ع| مي 
ى
ديبــــ|طف شوق كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

2|2|oo ل|لحميد هل|حمد قدرى عبــــد|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

48o99| وى خلف|فظ عشم|عيل ح|سم|رتـــ |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|78743 لقط|لسيد عىل |يمن محمد |ء |رس| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

264259 خلود كرم محمدى عطوه حسن |تـــمريض بــــنه

8695o7 للطيف|ء محمد صديق عبــــد|شيم ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

28o72o لح|حمد ص|محمد مصطفى  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|36668 ح شمردن|لفتـــ|مريم محمد عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|4394 م  |وى عىل هم|لر|ء |شيم سيوط|ره |تـــج

7o9|77 |ج  عىل محمد زكري|ء ن|عىلي لمنصوره|ره |تـــج

23o378 بــــو شنبــــ|لعبــــد عىلي |مه |د محمود سل|فؤ ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

37|788 هيم|بــــر|هيم |بــــر|ل محمود حسن |نه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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83|883 مي  حزين محمد|ل|محمود  دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

|67379 وق ح حمد|ن |مد رمض|رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|38838 ى|م ن تـــوفيق حبــــسر|يحن  سلط| رتـــي  هره|لق|طبــــ 

88|592 هلل  |حمد محمد بــــدوى عبــــد| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

7o277| ر|لنج|ح |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

8|987 لد محمد حسن|عمر خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3o|92 ى ي ثــــ| يوستـــي 
ده|بــــتـــ قل|مرزق حسنى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

222|75 هيم|بــــر|دل عيس مجلع |ء ع|شيم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o782 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |ء مصطفى |سم| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

87o476 وي تـــوفيق|ن ص|هبــــه شعبــــ ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

49884 لعظيم|عىل رشدى محمد عبــــد  ن|تـــمريض  حلو

27|724 وى|لشن|نم |ندى مسعد فهىم غ |صيدله طنط

527o73 لسيد|مصطفى محسن مصطفى محمود  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

266655 ى وحيد محروس يونس|ي سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

73o4o س جرجس|يمن حبــــيبــــ غط| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

8o7684 ى محمد |شيم حمد|ء مكي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3568|5 ود جرجس|رى جرجس د|م زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9||568 لديبــــ محمود |نشين محمود  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

5o6234 بــــر|حد ص|لو|لعزيز عبــــد|لسيد عبــــد|رحمتـــ  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

73o47 هيم|بــــر|د حمدى رجبــــ |عم ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

852|3 عيل|سم|لعزيز |بــــوهشيمه عبــــد|لعزيز |عبــــد ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

259732 هلل|ن عبــــد|ن حمدى عثــــم|يم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|43|2o ن|لنبــــى سليم|ن محمد عبــــد |نوره زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

878|56 مل متـــى |طف ك|ع| رين|م سيوط|ره |تـــج

73894 حمد|حمد مجدى سيد | ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

5o7969 سكندر|مريم عزيز ضفي   سكندريه|ل|ره |تـــج

2|893o حمد|بــــ |لوه|حمد عبــــد|بــــ |لوه|عبــــد  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

429266 لففى|منى رجبــــ محمود  |علوم طنط

|7|26 ف سعيد ق|يوسف  لسيد|بــــيل  |رسر كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع
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89o492 حمد  |لدين محمد |ل |حمد كم| لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

26o723 بــــيه|لحكيم زل|هلل محمود عبــــد|منه  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

82|o29 هلل|هر محمد عبــــد|محمد م هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|9289 ح |تـــ محمد  مصبــــ|ح  بــــهج|هلل  مصبــــ|منتـــ  لشيخ|بــــ كفر |د|

|2|888 ى |ك هلل| |م عط|يمن س|رولي  هره|لق|ره |تـــج

3|8848 عي محمد|دل رف|ل ع|نو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

77|394 يه شكرى محمد محمود| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o|283 لخي |بــــو|ح عيد |لسيد صل|لرحمن |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

7o3565 س عليم عليم|لمنعم عبــــ|رحمه عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

537294 ه محمد | لسيد|هيم |بــــر|لسيد |مي  ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

883o73 م محمود |ع تـــه|ء فز|دع سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

33o475 ى|ء محمود عبــــد|رس| لحكيم حسي  |تـــمريض بــــنه

7o9o4o لسيد فودتـــ|يه محمد محمود | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

426843 عيل|سم|ح |لفتـــ|لحبــــسر عبــــد |سلسبــــيل  سكندريه|ل|حقوق 

69o32| لعزيز|ء محمد جمعه عبــــد |دع لمنصوره|بــــ |د|

255428 جن|حمد ط|ح محمود |ن نج|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|67445 ل|لفض|كريم مجدى محبــــ  ى شمس هندستـــ عي 

897599 لكريم |د |حمد ج|لكريم |د |حمد ج| ج|علوم سوه

493|99  محمود و|م
ى
|زن وليد شوق

ى
ق |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|

سكندريتـــ|ل

9|3625 حمد  |هلل |لدين عبــــد|ء|هلل عل|عبــــد سيوط|عه |زر

544435 ي عىلي|ن عطيتـــ ن|سوز ج  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

787342 د|ن محمد ج|مل رأفتـــ رمض| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

638566 ن|هيم محمد سليم|أيمن أنس إبــــر تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

228939 يز بــــطرس|رق ف|مريم ط لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

675876 لعوضى|لسيد |هلل محمد محمد |يه | لمنصوره|حقوق 

8o847 لحفيظ|فندى عبــــد |لحفيظ |دهم عبــــد | كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

89|82| ك فرج |لمل|ره وحيد عبــــد|س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|6||o| ى محمد طه عبــــد |ي بــــو حمر|لرحيم |سمي  ى شمس|تـــج ره عي 
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33|886 لىح حنفى|دل محمد عبــــد|محمد ع |طبــــ بــــنه

487687 ف محمود محمد |محمود  لنرص|بــــو|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|7o63 لمتـــول مسعد عويس|بــــرين |ص ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|39o8| مح يحن  مصطفى عطيه|روضه س ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

|6975| ليمنى|لسيد |لسيد |حمد |حسن  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

64494o ح عيس|لفتـــ|زق عبــــد |لر|محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o5932 هيم|بــــر|ن |ن محمد سليم|سليم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o98|3 ى |بــــوحم|حمد عدل | دى حسي  ج|علوم سوه

482|68 ن|ن عثــــم|لدين محمد موىس عمر|سيف  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

2|2376 لدين محمد حسن|عىل محمد حبــــ  لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

342o74 ي محفوظ يوسف عيد|ف
طمتـــ مصطفى سيه|نوعيتـــ عبــــ

4oo536 لح|سهيلتـــ عيد عيس ص سكندريه|ل|ره |تـــج

44o285 فع|لش|حمد |هيم |بــــر|ء |شيم لشيخ|بــــ كفر |د|

346377 عيل|سم|محمد محسن سعيد  ج|بــــ سوه|د|

89629| س |لسيد عبــــ|ن |ء عثــــم|شيم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

434457 ى س عيل|سم|م محمد مصطفى  |نرمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

229729 ى |م  لم|هيم س|بــــر|مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6o4399 لمنعم عىل حميد|لد عبــــد |حمد خ| |ره طنط|تـــج

6582o حمد محمد|محمد عىلي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

87859 ن فهيم|م سليم|دى س|ف ره بــــنى سويف|تـــج

35629o رى|لسيد عىل محمد زغ|محمود  |بــــ بــــنه|د|

|98|2 حمد فضل|حمد محسن محسبــــ | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

53569| لزغوى|محمود عوض يوسف يوسف محمد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

235232 د محمد|محمود رجبــــ ج دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

286926 بــــوسكينه|دى |له|مح عبــــد|محمود س تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

328452 ى|بــــر|لدين |د |مهند عم هيم محمد حسي  |طبــــ بــــنه

2845|| لنبــــى|بــــ ربــــيع عبــــد|يه|بــــ |رح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6|3522 هيم سنجر|بــــر|مه يوسف |س|يوسف  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ
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7586|6 ف محمد عبــــيد|محمد  رسر ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|48348 ى  حمد|مريم محمود حسي  هره|لق|ره |تـــج

8|7256 جرجس| ر حن|دو|يكل |م ي|بــــ |د|
|لمنى

334375 ى محمد بــــيوم محمد| حمد حسي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

92|448 لحليم |لد محمد عبــــد|حمد خ| ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

452o68 هيم حمود|بــــر|لد محمود |خ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

|6434 هيم محمد|بــــر|ئى |سلىمي ه هره|لق|م |عل|

3o|67 هيم|بــــر|ن شنوده عبــــده |نوره رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

8o3499 ي محمد شح
تـــه محمد|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

||8o56 لسندى|د شكرى سعيد |مريم عم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

254|7| ج|رضوى وحيد محمد رس لفيوم|لعلوم |ر |د

46476 هيم|بــــر|حمد |كريمتـــ سيد  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

9o262| لحليم |لحفيظ عبــــد|ل عبــــد|حمد جم| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

||94o9 كر|لنعيم طه ش|محمد عبــــد  ى شمس حقوق عي 

77622o لسيد|يمن محمد |ر |من زيق|لزق|علوم 

6|6|2o لسيد عرنسه|ل |محمد جل ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

5o|379 لس  ى جيد ج|كي  هلل|د|بــــرهيم بــــحي  سكندريه|ل|علوم 

845993 هيم|بــــر|حمد |زق |لر|ده عبــــد|حم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6o39| حمد بــــكرى|ء بــــكرى |شيم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

496953 خلود سمي  محمود محمد متـــول عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

449936 دق شكر|للطيف محمد ص|رشيدتـــ عبــــد  |بــــ طنط|د|

67997 ي |ء ن|رس| لعليم|بــــوجليل عبــــد |ج  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|5832o حمد محمود عىل|ن |يم| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

3oo67 ف عبــــد |رحمه  لمحسن محمد|رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

86939| حمد|لرحمن |محمد محجوبــــ عبــــد |ج طبــــيع قن|عل

7o|964 رى محمد|حمد بــــكر بــــند|عيس  زيق|لزق|بــــ |د|

69784o هيم|بــــر|حمد صبــــرى عىل |ريج مصطفى | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

3||59| ى  وق مجدى حسي  حمد حسن|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

445646 مه عطيه|مه عطيتـــ سل|س|يوسف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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853653 م محمد زىكي|م هش|ريه ي|بــــ |د|
|لمنى

335624 ى مدحتـــ محمد سليم|ي ن|سمي  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

6|o3|2 لعدوى|حمد |ل |ن جم|يم| لمنصوره|بــــ |د|

62745o بــــوزيد محمود|آيتـــ محمود  زيق|لزق|بــــ |د|

227863 هر|لظ|ن ممدوح محمد عبــــد|نوره ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

9o58|7 لعزيز حسن محمد |لكريم عبــــد|د |ج ج|ره سوه|تـــج

|63o78 لحميد|عبــــد | ده هدير زكري|غ ن|فنون جميله فنون حلو

282o96 ع|لرف|هد |لمج|هر |حمد م| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

43443 تـــ محمد | لفتـــوح معبــــد|بــــو |مي  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o7585 حمد نحله|رق محمد |حمد ط| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

422989 لرؤوف محمود|رتـــ محمد عبــــد |س ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

|4467o ج حسن|رس فر|يوسف ي كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

2224|3 لسيد|ز |لبــــ|لعليم |زم عبــــد|مروه ح هره|لق|ج طبــــيع |عل

9|6o94 لرحيم  |هيم عبــــد|بــــر|لرحيم محمد |عبــــد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

645o7 حمد فرج|هنده محمد |ش لفيوم|بــــ |د|

837456 بــــر يوسف|لج|لد جبــــريل عبــــد|خ تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

|59858 نبــــيل رتـــبــــى ذكرى| دين ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

8785o8 حمد محمد |حسن يوسف  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

245oo3 ه سيد عىل عبــــد | حد خليفه|لو|مي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

4798|7 يزيد| بــــ|بــــ محمد يعقوبــــ |يه|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o7532 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|لمجيد |ح عبــــد |صل| نور سكندريه|ل|بــــ |د|

35352o  محمد
ى
مصطفى محمد شوق |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 
ل|ألعم

229||8 هلل جرجس|هر نرص |م| رين|م ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

825o38 ي|لح |لح محمود ص|ص حمد خي  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

265825 فظ|لح|هيم عبــــد|بــــر|هيم نرص |بــــر| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|5698o لد حسن محمد حسن|حمد خ| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

24||4o هيم|بــــر|لمطلبــــ |محمد كرم عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|5o74| ف محمد عبــــد |رق |ط لجليل|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5||827 لخولي|حمد |هيم |بــــر|محمود محمد  عه دمنهور|زر
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2962| س سمي  خلف خليل|تـــوم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6|33|6 لم سليم|لغنى س|طف عبــــد|د ع|زي هره|لق|ج طبــــيع |عل

76297| |حمد |م |لسل|م عبــــد |لسل|يه محمد عبــــد |
ئى|لشج

عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

525786 ى نطونيوس|م سمي  تـــوفيق |هش| مي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

259o68 ي
فظ|ء محمود محمد ح|محمد ضى ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4829o7 م محمود محمد|سهيلتـــ عص عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o22o5 ر|لنج|در محمد |لق|م عبــــد |ره س|س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|45336 لدين|حمد زىك |هيم |بــــر|مصطفى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

839o42 لعدبــــ محمود|بــــو|لمدثــــر |جر |ه دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

67799o وى|لغربــــ|د |هيم ج|بــــر|لدين |م |كريم حس لمنصوره|حقوق 

6o6694 ح حسن ربــــيع|لسعيد صل|مر |س ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

64oo34 لرحيم عطيتـــ|ح عبــــد |آيه صل زيق|لزق|بــــ |د|

75o6o| ى|لعزيز حس|ح عبــــد|لفتـــ|بــــ عبــــد |يه|هلل |منه  ني  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

22735 لسيد|لمصيلىح |دل |لرحمن ع|عبــــد  هره|لق|حقوق 

54o492 ن|ن محمد سليم|بــــسنتـــ سليم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

755o6o حمد حسن عىلي|حسن  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

64384 د|لجو|بــــي عبــــد|حمد عر|هلل |هبــــه  لفيوم|علوم 

294o4| |حمد ثــــروتـــ محمد محمد عىل |لرحمن |عبــــد
شف|لك

دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

247478 |يس محمود منصور محمود حم تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

66||8 ي عبــــد 
ي|لبــــ|لرحمن عبــــد |محمود مصطفى

ى
ق لفيوم|بــــ |د|

26o557 لسميع|لعزيز عبــــد|ء منصور عبــــد|رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

856o38 هيم|بــــر|ن |محمد جمعه عثــــم ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

33|5|6 بــــو زيد|لسيد |مينتـــ محمد | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

3|3o97 ن |لعط|لحكيم |ء عبــــد|عل| مي 
ى
ق ى شمس|تـــج ره عي 

37668 عيل|سم|م |م|عيل |سم|محمود  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

753655 لح موىس|بــــر ص|يه ج| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|33o63 هيم|بــــر|وى |لديس|بــــ حسنى |شه وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

8o44o4 ى ح حبــــيبــــ متـــي|نج| كرستـــي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى
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4529|5 مي|لش|لد محمد يوسف |خ| مه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

632856 لحسينى |ر |لستـــ|لرحمن عبــــد|يده عبــــد|ع
مصطفى

زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|7o52o ى روس|روس سيد|سك|سعيد | مي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

64o|42 لدين|لبــــديع محمد رمزي شمس |مريم عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

354542 زمحمد|لبــــ|لم |ن محمد س|يم| ى شمس حقوق عي 

4|5|8 لق|لخ|س عبــــد |ن عبــــ|مريم شعبــــ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3|||53 لس  شد|مي  وصفى ن|ل|كي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3465o4 لعظيم|د عبــــد|لد رش|حبــــيبــــتـــ خ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o683o  |ره |س
ى
 |لدسوق

ى
 حبــــيبــــ|لدسوق

ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

69||37 حمد محمد حسن|نس سعيد | لمنصوره|عه |زر

243785 حمد|رق تـــوفيق |ره ط|س ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

788|2o هلل|حمد نرص|حمد نبــــيل غريبــــ | ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

6o4274 ل|حمد فض|هيم |بــــر|لدين سيد |نور |ره طنط|تـــج

92638 ي محمود
مي محمود عفيفى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

844o26 سم|لق|بــــو|لرحمن رشدي محمد |عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

9|55oo تـــم محمد محمود محمد  |ح سيوط|ره |تـــج

66992 ى حسنى سعد |ره س|س لسويفى|مح حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

322972 لرحمن|ء نبــــيل عوئى عبــــد|ول ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

22|862 لدين حسنى معوض|م |زينبــــ حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

237582 لمحسن|حمد عبــــد|م |مل هش| لفيوم|لعلوم |ر |د

||9832 ى ئيل|جورج بــــطرس ميخ| مي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

778975 رس محمد خليل يوسف|رحمه ي زيق|لزق|ره |تـــج

68ooo9 |لعل|بــــو |حمد |لسيد |حمد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

323373 ى|بــــ سل محمد جمعه حسي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

885267 ويرس |تـــه س|بــــر شح|ص| دين سيوط|علوم 

84527 ي محمد عىلي|حسن
ى
ء شوق هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8597o5 بــــ|بــــ مندوه ىطي|ريو ىطي|م ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى
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39536 لقطبــــ حسن|يوسف محمد صبــــىح   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

36349 ى|بــــو ح|لد رجبــــ |م خ|سل| مد حسي  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

866o7o د يونس|له يونس حد|ه ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

628736 لدين محمد|سلىم محمد فخر  زيق|لزق|بــــ |د|

|3683o هبــــه مصطفى سيد محمود دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

5|2o76 بــــو عىلي|عيل |سم|عيل جمعتـــ |سم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

256o42 لبــــدوى|نم |حمد حسنى غ| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7|o538 ف محمد |رحمه  هيم بــــدوى|بــــر|رسر لمنصوره|بــــ |د|

3558|o حسن| يحن  زكري| زكري |ره بــــنه|تـــج

2492oo بــــينى|لحميد |شم عبــــد|يمن ه|حبــــيبــــه  لشر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

243294 هيم|بــــر|ء مدحتـــ ذىك |لشيم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9||55| ن |لحمد سلم|بــــو|لسيد |يه | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7o4483 ء محمد محمد محمود خرصى|رس| |ره بــــنه|تـــج

2277oo مه زىك خليفه|س|حبــــيبــــه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4922o8 لسيد محمد حبــــيبــــه|حمد محمد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

82|862 لعزيز|لحكم عبــــد|بــــرين جبــــر عبــــد|ص ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

6|8|7| ى |ي لسيد يوسف ليل|سمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

9|2245 حمد |لرحمن |رص عبــــد|لن|عبــــد| رش ج|بــــ سوه|د|

2572|4 هيم مرع|بــــر|ن |يه شعبــــ| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|2|642 ى ص|نىه خ لح يعقوبــــ|لد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o3835 رى|لهو|ندى محمد منصور نرص  لمنصوره|علوم 

54|||9 ر|نس فهىم حسن عىل نص| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

693449 تـــربــــى|ل|محمد حمدى عوض  لمنصوره|حقوق 

232459 م سيد|لسل|يه نرص عبــــد| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

3|3446 لمجيد|حمد عبــــد|روق |لدين محمد ف|سيف  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|52498 م قرئى جمعتـــ محمود|عز هره|لق|ره |تـــج

|5o45| لبــــسوىسي|هيم عزتـــ رجبــــ |بــــر| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

26228o ى موىس مجدى ميشه حسي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

248o29 لح|عيل ص|سم|لسيد محمد |جر |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 
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679|8o لسعود|بــــو |حمد |يز |حمد مصطفى ف| لمنصوره|حقوق 

238298 ن  نعيم|مه عبــــد|س| |مي 
ى
هلل شوق دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

53378 بــــوخزيم عىل|تـــ |محمد نش ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

855792 ى محمد|سم| ء سيد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|4827 ى|لد عبــــد|مصطفى خ لعزيز حسي  هره|لق|م |عل|

5|84| دل محمد طه|هدير ع صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

3||||6 م محمد محمد|مريم عص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|296 ن|لسم|لحميد |حمد عبــــد |ن |نوره تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

223972 ن دل محمود محمود عىلي|ع| مي  ج|بــــ سوه|د|

349546 ي ح|
فظ|حمد سعيد لطفى ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

9|7|42 ى محمد  |ي ى عىل حسي  سمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

496769 ي|ر
عر|لش|حمد |صبــــرى محمد سيد | ئى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

4||257 وى|لشن|د |بــــ محمد رش|يه|ره |س |بــــ طنط|د|

|3834o متـــ|لعزيز سل|مه عبــــد |لعزيز سل|عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|3|968 هر|لظ|مل عبــــد |طمه حسن ك|ف ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

|38|| لرؤف|هيم عبــــد |بــــر|وع |م مط|بــــس ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6o2o4o لمحمدى محمد عيد|رق |ن ط|نوره |تـــربــــيتـــ طنط

4|893o لمرصى|ل يىح |يىح جم ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

7647|o لرحيم|م عبــــد |مريم محمد محمد عل نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

|48|67 لمجد|بــــو|لدين محمد نبــــيه |نور  هره|لق|هندستـــ 

37|637 حمد|دل محمد |جر ع|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

53|4o لحليم محمد|مه عبــــد|هلل سل|عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

|4o||| لبــــيوم|عيل |سم|حمد |سمر  ى شمس| لسن عي 

64o746 لرحمن|محمد سعد محمد عبــــد  زيق |لزق|تـــمريض 

44o|23 م|لسل|لمجيد عبــــد|هلل صبــــىح عبــــد|منه  لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

285399 ل|يمن محمد كم|بــــسنتـــ  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4524o م حمدى عتـــريس حسن|حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|546 لعظيم مصطفى|ء ربــــيع عبــــد|هن صيدله بــــنى سويف

92o424 م محمود عىل  |حسن تـــم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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4556|3 هيم|بــــر|ن محمد |لؤي سعيد رمض عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7749o محمد مجدى محمد حسن محمد ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

692o74 حمد|مخ صبــــرى |لرحمن ش|عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

772949 ل|لسيد جوده حسن غ|هلل |عبــــد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

25628 لسيد|جر سيد عيد |ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

232857 هيم سيد|بــــر|رص |هيم ن|بــــر|ن |نوره هره|لق|بــــ |د|

2689|2 ر|لنش|لمول |ر عزتـــ عبــــد|من ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6o4597 لفضل|م  محمد أبــــو |لسل|حمد عبــــد |ن |نور لمنصوره|بــــ |د|

252|2 عيس بــــخيتـــ عيس| ندر|س هره|لق|هندستـــ 

764285 ي|يحن  ممدوح مرىسي مرىسي 
لجبــــروئى ره بــــور سعيد|تـــج

|65263 ي|ضىح عمر ربــــيع  ى حمد كيى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3|5o86 يف خليل  ى|عمر رسر مي  ى شمس|د| بــــ عي 

3o557 هلل|يم عبــــد |لد|فع عبــــد |ن ن|يم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|482|7 ى سعيد عبــــد  م|لرحمن يسن ضي|نرمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4376|5 لمغربــــى|هيم |بــــر|ل |محمد جم لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

249oo7 زى|سمي  محمد حج| مىلي|ك ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

67599 يه محمود عىلي حسن| ره بــــنى سويف|تـــج

37|395 لدين|لسيد شمس |لعظيم |حمد عبــــد|ل |جم س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

88o53 دل عىل سيد|عىل ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8o4696 ي فؤ
ي|لبــــ|د عبــــد|سحر مصطفى

ى
ق ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 

ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و
تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى

ريتـــ|د|ل |

68968 دريس|محمود محمد فوزى  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

766425 |لعط|هيم أبــــو|وى إبــــر|لبــــدر|حمد محمد | لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

8|4938 حمد|طمه سيد حسن |ف ي|صيدلتـــ 
|لمنى

358|7 عيل محمد|سم|للطيف محمد |طمه عبــــد|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

53o5|2 د|لجو|لمجيد محمد عبــــد |همتـــ فضل عبــــد  |بــــ طنط|د|

8o286 ى ي|ي رس معوض عبــــدربــــه|سمي  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

9|79|7 ن عىل  |حمد سليم|شهد  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
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|39|82 ف فتـــىح ك|ء |رس| مل|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

|52o35 لبــــدرى|ح |لفتـــ|رس عبــــد |رتـــ ي|س هره|لق|عه |زر

3685o2 لعزيز|مل عبــــد|بــــ سمي  ك|رح ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

6o5||8 تـــى|لزن|ء محمد بــــهيج |ل| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

366o49 ل محمود|يتـــ جمعه هل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o66o9 ى دل معوض بــــدوى يوسف|ع| يوستـــي  لمنصوره|عه |زر

6454|7 ى محمود |ي ى ق|سمي  سم|لخضي  لمنصوره|حقوق 

899|o د مصطفى|لجو|لحميد عبــــد |ر محمد عبــــد |يثــــ| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

367264 ل|لع|م عيس محمد عىل عبــــد لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

22o959 رق حسنى محمد نجيده|شهد ط وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6|4824 ي|لدين ف|ء |كريم عل
|يق دئى |هندستـــ طنط

794o5| لسيد محمد سعد|حمد سعد | ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

23649| مروه مهدى عىل محمد هره|لق|عه |زر

8435|o لد|لدين خ|حمد عز |لرحمن |عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|767|| ن|ن رضو|لسميع جبــــر|م عبــــد |بــــس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

324622 هيم|بــــر|هلل محمد عبــــده |لدين عبــــد|ح |صل ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9242|4 لرحمن |بــــر حسن عبــــد|ء ص|عىلي ج|بــــ سوه|د|

78|555 لوكيل|هر محمد |لط|ء عزتـــ |سم| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

237382 ر محمد|لغف|م عبــــد|لتـــه|ن |نوره كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

234337 هلل|حمد عبــــد|حمد سعد |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

64o6o8 ى  محمد محمد حسن حسي 
مصطفى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

274773 حمد|لسيد |حمد |محمد مجدى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

69656| ف ج|لرحمن |عبــــد  هلل|بــــر عبــــد |رسر لمنصوره|حقوق 

63588| محمد جمعه محمد عنتـــر محمود ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

4|4|57 لجرشه|نم  |حمد غ|لمنعم |ء عبــــد|شيم |تـــربــــيتـــ طنط

25865 منى عزتـــ سيد محمد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

83|36o د|لدين فؤ|ح |حمد صل|محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

3|2726 ركو موىس نصىح عزيز|م ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 
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7o793 مل|لمهدي ك|تـــ عبــــد|محمد فرح ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

482297 ى محمد|رص |حمد ن| حمد حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|75625 لرحمن|لرحمن مصطفى عبــــد |هدى عبــــد  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

886|o7 س |رص عجيبــــ منتـــي|ريمون ن يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

|7o456 مجد يوسف لبــــيبــــ|ستـــيفن  هره|لق|علوم 

35854 ى|لع|لموجود عبــــد |هر عبــــد |ء م|لشيم| ل بــــحي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

695987 ن|لقشل|لرحمن |حمد وجدى محمد عبــــد | لمنصوره|حقوق 

4|2259 دل محمد ري|حمد ع| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

236847 تـــي|لمعز آي|ل عبــــد|شهد جم هره|لق|ره |تـــج

|29483 لس س ى مكسيموس|كي  م مكي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4428| ر مهنى|لستـــ|رق عبــــد |حمد ط| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|352oo مؤمن محمد زىك محمود هره|لق|حقوق 

44495 حمد|هيم سيد |بــــر|ر |من هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

76oo84 لجوهرى|حمد محمد فتـــىح | لسويس|هندستـــ 

693922 لدين|يز عبــــده عبــــده بــــدر|محمد ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

698|o9 ى |ئشه س|ع ن|صل|م حسني  لمنصوره|علوم 

6297o| ن|حمد سليم|ء سعيد محمد محمد |عل مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62|oo3 ل طه هويدى|لرج|م عز|ره س|س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

37|55o ف سيد محمدى ح|حمد | فظ|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4244|4 ف فوزي ج|حمد | مع|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

857958 ي|ردينه ربــــيع محمد ر
ضى ي|بــــ |د|

|لمنى

483547 عيل محمد محمود سليم|سم|سلىم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

869|67 يف خ لد يوسف حسن|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

626869 س|حمد مصطفى عبــــ|دين |ن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

628496 ين وهبــــى محمد وهبــــى  عيل|سم|رسر زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|4488 لعربــــى|م محمد |عص| رن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2574|9 ى |ي ن|يمن محمد فتـــىح رسل|سمي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

24o26o س مصطفى|لعبــــ|بــــو |طف محمد |مروه ع هره|لق|ره |تـــج

8o9748 حمد|مل |هلل ك|ل عبــــد|محمد جم ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

466|o6 لزعيم|كرم محمد محمد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ
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3|6|9 دى محمد|له|ء رجبــــ عبــــد |رس| هره|لق|صيدله 

326|73 ف فتـــح |سمر  هلل مرتـــضى|رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|5664 سن عزتـــ محمد محمد| مح ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|589o محمد فرغل محمد فرغل  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

25o899 لشيىم|حمد |بــــر |حمد ص| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

8|8434 لد فتـــىحي محمد|عيون خ ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

847678 ي |
حمد محمد|يه لطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|57444 يف  لسيد|حمد |رضوى رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

483598 هلل|رق محمد عبــــد |ط| ند عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5||757 فعي محمود|لش|در |لق|محمد صبــــىحي عبــــد |بــــ طنط|د|

4|4|84 هيم|بــــر|تـــه |لمحمدى شح|هيم |بــــر|ندى  |نوعيتـــ طنط

6335o8 لعزيز|لسيد محمد عبــــد |ل |جم |ره بــــنه|تـــج

756576 ه سليم ن|مه سليم|ن سل|ني  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

699|o حمد عبــــد ربــــه|م محمد |سل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

447|79 ي|ح زم محسن أحمد خي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

257283 وى زهره|ل عشم|جم| ر|ي تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|38969 م|منيه عزتـــ حلىم هم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

892|6o لد سيد حسن |ل خ|من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8|o|9o لسيد|حمد |لرحمن محمد |عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

6o9292 وى|لسعد|تـــ |رص فرح|لن|جد عبــــد|م لمنصوره|صيدله 

67252 فع|لش|م محمود |يدى س|ه بــــ بــــنى سويف|د|

9|7567 مد |ل ح|لع|م عبــــد|حمد هم| سيوط|حقوق 

83o5o7 د محمد|رس فؤ|حمد ي| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

544644 مد عوض حنفى|هدير خميس ح لمنصوره|حقوق 

|62628 حمد مصطفى|حمد مصطفى | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|26648 مد|محمد محمود محمد ح ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

326o62 ى|ن ي|يمن رمض|شمس  سي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

7|238 لعظيم|لسعدى عبــــد |سعد محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|52999 ن|بــــوبــــكر شعبــــ|رىء |بــــوبــــكر ط| هرتـــ |لق|تـــمريض 

36o76| وق سعد عبــــد بــــ|حمد خط|لعزيز |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

Thursday, September 6, 2018 Page 10671 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

3437o9  عبــــد|مصطفى 
ى
|لحميد |لدسوق

ى
لدسوق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

57999 ن محمود|لنبــــى شعبــــ|مصطفى عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

28467| م|در شلق|لق|هلل رجبــــ عبــــد|منه  هره|لق|صيدله 

5o9984 |لعزيزشتـــ|م محمد عطيه عبــــد|سل| عه دمنهور|زر

9|6324 سقورس |مل يوسف |بــــ ك|مه سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

69o785 لسيد|هلل عىل |ورده جوده عبــــد  لمنصوره|حقوق 

637697 محمد| ء محمود محمد عط|رس| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

326|29 | نور
ى
محمد سيد دسوق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

54|75o زى|لرحمن حج|لرحمن أحمد عبــــد|عبــــد  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

|565o2 |هيم |بــــر|ر |لستـــ|هيم عبــــد |بــــر|ر |لستـــ|عبــــد 
لديبــــ

هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|2526 عيل محمود|سم|رق |محمد ط ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

675o64 لمطلبــــ|لسيد عبــــد |م محمد |ن هش|مي |بــــ طنط|د|

|29253 ئيل ضبــــع فلتـــس|يوسف و ن|بــــ حلو|د|

3255o ه محمد|لل|لحكيم عبــــد|عمر عبــــد ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

2|587o |تـــه حن|شح| ريو حن|م لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

763o55 ف طه عبــــده |لبــــنى  ق|رسر وى|لشر بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

7||5|8 حمد طويلتـــ|ل |حمد كم|محمود  لمنصوره|ره |تـــج

4o|263 يد|بــــو|م حمدى محمد |سه ى لي  |حقوق طنط

2|469o ل عىل|لع|محمد محمود فوزى عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|55878 لسيد|حمد |م |در عص|ن كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

682853 لقصبــــى|حمد صبــــرى محمد محمد | لمنصوره|طبــــ 

42269| محمد بــــخيتـــ حسن محمدين ره دمنهور|تـــج

437426 لمرشدى|حمد |حمد حسن |حسن  لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

2|9529 لسيد|حمد |ن محمد |يم| هره|لق|طبــــ 

5|5643 س تـــوفيق|ندى مصطفى محمد عبــــ علوم دمنهور

2o376 دل بــــدرى مصطفى|حمد ع| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

629429 ن|س سليم|د عبــــ|رى عو|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8574| حد|لو|لدين يوسف عبــــد|مىح | ر|ي ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

33848o حمد|ر حمدي محمد محمد |من |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7|7259 فع|ن ن|فع نبــــه|مل حمدى ن| زيق|لزق|علوم 
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|345o9 ن|ن شعبــــ|هلل مصطفى رمض|هبــــتـــ  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

66|26 ي ع
شد|مر محمد محمود ر|مصطفى لفيوم|علوم 

444||| دى|لبــــغد|هيم |بــــر|حمد | |حمد رض| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

432259 ى|لسعيد ش|د عىل |سع هي  |عه طنط|زر

62o||7 د عمر بــــصله|دل فؤ|محمد ع| سج ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

47932| ى س|ل| م|لم محمد عل|ء حسي  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

4|66o7 لرحمن نرص سيد أحمد حميدتـــ|عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

868o7 يمن محمود عىلي|هلل |عبــــد  حقوق بــــنى سويف

26|237 لقوى|م عبــــد|لسل|مه عبــــد|طمه سل|ف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7633o6 ي|حمد |حمد |ء |رس|
ى
ض|لسيد ق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7929o كر|مصطفى ممدوح مصطفى ش ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

453362 لسيد موىس|لسيد موىس |در |ن لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

334955 حمد|كر سعيد |جر ش|ه ى شمس حقوق عي 

233493 هيم|حمد إبــــر|دى |لمنعم ن|ر عبــــد|من ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

49o9|8 ى مجدي |ي هيم محمد حسن|بــــر|سمي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

89558 تـــه عىل|ل شح|مروه محمد كم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

35|2|5 ن|هيم عثــــم|بــــر|هيم محمود محمد |بــــر| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|26354 دل محمد سعيد معربــــه|جر ع|ه ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

33757| لموجود قطبــــ|ح عبــــد|ء صل|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

52o562 لعظيم|يم عبــــد|لد|مريم محمد عبــــد لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

786o8o سط|لبــــ|لد محمد عبــــد|خلود خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76o575 ي|ر
ى| ئى محمد غريبــــ حسي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

25o|6| لشيشينى|ء سعيد محمد |ندى ول ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

439533 بــــومندور مرشدى خليل|روضه محمد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

76o52o دى عطيه يوسف تـــوفيق جرجس|ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

437o5| ن|لسيد شعبــــ|د |لجو|عبــــي  عىل عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

848457 بــــوزيد|حمد |لد |ء خ|سم| دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

4|8|43 م|لغن|ن |حمد شعبــــ|زم |ن ح|نوره لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|5376o در|لق|ن مصطفى موىس عبــــد |نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

45|o27 ق|لبــــرع |حمد |د |حمد عم| وى|لشر ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر
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83o529 شد جريس|سحق ن|صموئيل  |نوعيتـــ قن

859384 هلل|ندرو حليم حكيم فرج | ره بــــنى سويف|تـــج

44|687 ر|لنق|مل |ء محمد أحمد ك|آل لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|385o6 هيم سعد زغلول محمد|بــــر|رضوى  ى شمس|د| بــــ عي 

7527|8 لسعدى|حمد محمد |رص |مصطفى ن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

44676o لدين|ل |ن جم|عمر محسن فتـــىح سليم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

448o56 تـــه|نس عوئى حسنى فلتـــئوس شح|ن سكندريه|ل|هندستـــ 

|265|8 بــــدين|لع|م زين |لدين عص|سيف  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

49oo65 |لمقصود |لمقصود مجدى عبــــد |نروين عبــــد 
لهيتـــى

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

447397 حمد حمور|لد حسن محمد |سمر خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3||283 ين عبــــد لبــــدرى|رص فرج |لن|شي  ى شمس|د| بــــ عي 

23582o ض|ره وليد مندي ري|س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|2956 ر عىل |لستـــ|مصطفى سلومه عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

76||63 لسيد محمد عىلي|ء |سم| لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

5|o97 حمد محمد|مه |س|ل |بــــل ي سويف
هندستـــ بــــنى

7656|5 |لمنعم عبــــد |محمد عبــــد | يوسف محمد رض
زق|لر

هندستـــ بــــور سعيد

269o76 ره|لم عم|م س|رضوى بــــس ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

882|9| ريو مجدى مكرم مرزوق  |م سيوط|علوم 

366438 ش محمد|رجبــــ دمرد| ند|ر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|3343|  |لبــــ|م محمد عبــــد |هش
ى
حمد|ق ى شمس حقوق عي 

779738 ي
لسيد إدريس محمد|محمد | دئى تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

98368 لحكم عىل|ء نوضى عبــــد |رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7||558 لدين|لم علم |هيم س|بــــر|لم |لد س|خ لمنصوره|ره |تـــج

363345 هيم عىل محمد عىل|بــــر| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|32272 |لج|لسيد |ندى محمد محمود محمد 
ى
ق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

323372 ك|لمل|ئيل عبــــد|نطونيوس محبــــ موىس ميخ| ى شمس هندستـــ عي 

258o55 ح عزو|لفتـــ|رص عبــــد|م ن|سل| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

9|4643 حمد |لكريم | |ر محمد عط|مي سيوط|علوم 
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|838| لمرصى|هلل محمد |حمد عبــــد|طمه |ف هره|لق|حقوق 

|6|6|2 لحميد|يوسف فهىم محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6364| هلل|بــــ |ل قرئى ج|لطيفتـــ جم بــــ بــــنى سويف|د|

283993 لنعيم محمد مصطفى|محمد عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

765656 تـــه|حمد شح|لسيد |حمد |لرحمن |عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

3252o7 ى ويرس|هر ملوك س|م| مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

255865 لسيد دليبــــ|صم |حمد ع| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

26|736 هيم شلبــــى|بــــر|حمد |مجد |محمد  |ره بــــنه|تـــج

243223 ه  سعد يوسف|هلل |سعد عبــــد|سمي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

858633 ي عص
ي فهىمي|مصطفى

م مصطفى ي|طبــــ 
|لمنى

85955| ي سيد محمد خميس
مصطفى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

539263 ى معوض|بــــو|جر محمد محمود |ه لعني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3|865 هلل|ء عيد محمد عبــــد |شيم هره|لق|صيدله 

|4|768 لموجود|لعليم عبــــد |عىل حسن عبــــد  ى شمس علوم عي 

492583 هلل|دى عبــــد |له|ح عبــــد |لرحمن صل|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

759768 لسيد أحمد|ن محمد |نور لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

432232 لسيد شعيبــــ|ء عطيه |دع |صيدله طنط

245854 ضى|لق|دى |له|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

44|499 زق|لر|لفتـــوح عبــــد|بــــو| |مروتـــ رض لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

294988 لحميد مرىس|مصطفى محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

85295o لد جمعه نجيبــــ|حمد خ| ي|بــــ |د|
|لمنى

7o7|68 لصديق حرز|لدين |ء |بــــكر عل لمنصوره|حقوق 

62926 ح محمد|ده عىلي مفتـــ|غ ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

34|38| ى |حمد ل|محمد  ى|حمد ل|شي  شي  ى شمس|د| بــــ عي 

||8925 ى هلل|د |محمد طه محمد ج| لي  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

32o63o حمد|د |حمد رش|لرحمن |عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

|9839 ف بــــىه |لدين |سيف  حمد|لدين |رسر ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

442947 لكريم|ندى محمد لطفى زىك عبــــد لشيخ|نوعيتـــ كفر 

98388 هلل|بــــورسيع عبــــد |مروه مصطفى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2484oo لسيد|حمد يوسف |ء سعيد |دع ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 
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246255 م|لغن|محمود محمد محمود  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7|o623 ى محمد قشطه|نىه محمد  مي  لمنصوره|بــــ |د|

236849 حمد عبــــده|ء محمد |شيم هره|لق|هندستـــ 

225|3 ح محمود عبــــده|لرحمن صل|عبــــد  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

4|787 تـــ منجود|محمد رزق شح ن|حقوق حلو

5o95o9 ي|لحلو|ن جمعه محمود |يوسف شعبــــ
ئى سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

84|947 لرحيم|هيم محمود عبــــد|بــــر|محمود  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

7o8o22 لحميد عىلي|ء يشى عىل عبــــد |سم| لمنصوره|عه |زر

243468 عيل|سم|ن فريج |جر رمض|ه ن|معهد فنى تـــمريض حلو

3575|| ى جم|ي حمد|ل محمود |سمي  |بــــ بــــنه|د|

6|968o ي |آيتـــ 
ى
ي عبــــده |لدسوق

ى
لعدل|لدسوق ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش

تـــ|لبــــ|ط

77525o ج  سعيد جودتـــ|محمود ن ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

484298 لسيد محمد حمص|محمد صقر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

924|94 ن |بــــتـــ عثــــم|رص ثــــ|ء ن|سم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

334957 لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|جر محمد |ه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

444964  عىل عبــــد 
ى
هلل|محمود شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23o6|7 لمتـــول|محمود محمد محمد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

8|o374 دي|لعزيز ن|لعزيز فيصل عبــــد|عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

258|4 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|زينبــــ  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

85|244 لرحمن|ر عبــــد|لمختـــ|ن محمد عبــــد|حن لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

63979 ي عىلي 
عيل سعيد|سم|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

8|2657 ميمه سمي  خلف ذىكي| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

464582 لسيد|لسيد فوزى |عىل  سكندريه|ل|بــــ |د|

227||6 ريوس|هلل زىك مغ|نوبــــ فرج |بــــ| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7|2282 روئى|له|يىح عبــــده محمد |لجر|هبــــه محمد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

478245 ى محمد محمد |ره |نو لغمرى|لحسي  سكندريه|ل|حقوق 

76253o صم فوزى محمد فوزى شكر|ع معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3|7889 د|متـــ محمد ج|س|عىلي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ
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2|4854 لح|لمقصود ص|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

685|8 يف| حمد سليم عىل رسر لفيوم |تـــمريض 

524o|7 م عبــــده|لسل|محمد عبــــد | سوهند ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

432939 وى|لمتـــن|دى |له|مروتـــ يشى عبــــد  |بــــ طنط|د|

9|2936 للطيف فرج |ل عبــــد|للطيف جم|عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8363|7 حمد عىلي|بــــدين |هلل ع|منه  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2|59o7 لسيد|مه حسن |ئى سل|ه| ند ن|بــــ حلو|د|

5|7266 هلل محمود درويش|عبــــد | دين بــــ دمنهور|د|

5|5854 هيم|بــــر|لحسيبــــ |ن محمد عبــــد |يم| سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

695294 ي|هلل عىل عبــــد |عبــــد | عل
هلل مصطفى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5248|| هيم عىل|بــــر|متـــ |س|مصطفى  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

|42o64 لدين وهيدى|محمد مجدى نور  ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

6o4|2 يفه هوش ى طلبــــه|رسر م حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

||68o4 لدين عزيز متـــولي|ء |عىل عل ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

4||363 لكوم|هيم |بــــر|د |آيه عم |حقوق طنط

66878 ي|ر
د محمود|مصطفى فؤ| ئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

23o|8| ل محمد مرىس|حمزه محمد جم ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

22o822 ى عل|ي زى|لمنعم غ|ء عبــــد|سمي  تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

|5379| ر عىلي محمود حسن|من لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

52o2o ن خليل طه|جر رمض|ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

2362|o ى عىل محمود|من ر حسي  سيوط|عه |زر

4o|3o4 بــــ|هيم محمد شه|بــــر|لمجيد |ء عبــــد |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

887355 مي  |ره مرىس مصطفى |س سيوط|ره |تـــج

757o76 لسيد|ء مجدى محمد |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

5o547| لعزيز|حمد محمود عوض عبــــد | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

52o||8 وى|لقن|ر محمد محمد محمد |من تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

898827 م موىس زوين |ن عص|ريم|ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

689583 وع|ره عمرو محمود مط|س لمنصوره|طبــــ 

883|95 ح |لفتـــ|لعليم عبــــد|خلود فتـــىح عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 
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75|o85 ي|ه
ء مني  سيد|له ضى ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

637|35 يف محمد رأفتـــ عوض رسر زيق |لزق|تـــمريض 

|467| لسيد|مح حسن |رتـــ س|س هره|لق|بــــ |د|

496895 رس موىسي أحمد موىسي|ح ي|سم بــــ دمنهور|د|

69865| يم|لد|لسعيد عبــــد |يه محمد | لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

23|2o8 درس|مي  مستـــكىل تـــ|ريو |م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77o378 هيم محمد حسن|بــــر|رس |هيم ي|بــــر| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

85o799 هلل|ء محسن حسن عبــــد|رس| دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

26925 لعيسوى|حمد عىل |مل | ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

||8|44 نيس|ئى محمد |ه| هي مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

|37588 لسيد محمد عش|م حمدى |هش هره|لق|صيدله 

792692 ى ر حمد عىل|جح حربــــ يوسف |حسي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

2552o5 لفضيل|مح محمد عبــــد|مروه س ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

545882 ى  ح|لفتـــ|لسيد محمد عبــــد |نرمي  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

486397 حمد مخلوف|لسيد حسن |مروه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|73978 مل|لحميد ك|مل عبــــد |حمد ك| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

256456 لمقصود|ن عبــــد|لمقصود شعبــــ|ن عبــــد|يم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

848382 جد|لم|زينبــــ محمد زىكي عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6o726 بــــر سيد|ن ص|ء شعبــــ|دع لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

23|753 ر|ن نج|ود سليم|د| بــــول ى شمس|د| بــــ عي 

779887 هلل جمعه حسن خليفتـــ|ندى عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4|9276 |م |لسل|تـــ محمد  عبــــد |لشح|ميتـــ  محمد  |س
وى|بــــوشه

لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

542792 لبــــسوم|ل محمد |ء جم|ول بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

43o884 وق محمد عىل  ر|لعط|رسر |عه طنط|زر

85o655 هلل|محمد سيد محمد عبــــد سيوط|ره |تـــج

9o46|o لمنعم |حمد عبــــد|لعزيز جعفر |عبــــد ج|علوم سوه

687882 ه محمد ح لجمل|مد عمر |ني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

756o97 لرسول|لجليل عبــــد |ء يونس عبــــد |رس| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|7o7|3 لحميد|لسيد عبــــد |رق |بــــسمه ط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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97|38 هلل|حمد صبــــرى محفوظ عبــــد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|44|78 ي
حمد|زق نبــــيه |لر|حمد عبــــد | |دئى هره|لق|علوم 

762345 ن محمد|حمد ريح|هيم |بــــر|عمر  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

78o88o محمد عىل محمد عىل زيق|لزق|ره |تـــج

65342 حمد|مصطفى محمد سيد  لفيوم|بــــ |د|

4237o6 ى|رو ن محمد يوسف حسني  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6oo|35 د محمد سمي  جمعه|زي لمنصوره|هندستـــ 

2724| فظ|جر فهىمي حسن ح|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64854| حمد حسن|محمود حسن محمد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

432o99 يتـــ  مي  لويس صليبــــ خليل|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

224o86 ه طلعتـــ | ح|لفتـــ|م عبــــد|م|مي  هره|لق|ره |تـــج

355338 ح محمد|ء صل|بــــسنتـــ عل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|7296 ي 
بــــتـــ|حمد ثــــ|محمد مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

229635 لعجيىم|حمد محمد عىل |ن |يم| ى شمس|زر عه عي 

545928 مريم محمود عىل عيد جمعه سيوط|بــــ |د|

|39724 ى|حمد محمود |ندى  حمد حسي  ن|بــــ حلو|د|

895535 ل  |لع|عبــــد| لوف|بــــو|ل |مصطفى جم ج|تـــربــــيتـــ سوه

878976 ى |مه بــــش|ل سليم سل|س سيوط|نوعيتـــ 

6846|6 ه خ| لسعيد محمد|لد محمد |مي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

865935 مل محمد|حمد ك|يه | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

259377 ح بــــدير|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|نور محمد عبــــد تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

59oo| ن فيصل سيد ميهوبــــ|نوره بــــ بــــنى سويف|د|

43464| ى عبــــد  ى|لحميد حسن |نرمي  لحرصى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

46827 ع|ل رف|لرج|هلل عز|ء فرج |سم| هره|لق|صيدله 

28o749 يف  ل حسن|حمد حسن هل|رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6o35o3 لح|هلل ص|عمرو نشأتـــ عبــــد  |ره طنط|تـــج

87526 لحليم|لمحسن عبــــد|مروه محمد عبــــد لفيوم|نوعيتـــ 

4o2787 سم محمد|مه ق|س|له |ه ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

32o6oo ف |بــــ |يه| بــــ|لوه|حمد حلىم عبــــد|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4235o3 ى| |يرينى نبــــيل سمي  لبــــيبــــ هرمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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44433o لسيد  سكوتـــ|ء محمد محمد |عىلي سكندريه|ل|صيدله 

369866 لسيد|حمد محمد خليل | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4o239o ى|بــــ ي|هيم عمر خط|بــــر|ره |س سي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

76oo9o لرحيم|لدين عيد محمد عبــــد|سيف  لسويس|هندستـــ 

2|8345 ى|ي ر|م نص|لسل|لد عبــــد|خ| سمي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

833357 لمتـــجىلي محمود|محمد محمود عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

367527 ل محمد مصطفى|ئى جم|م| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

845o|3 ي مجدي يوسف عبــــد
لعظيم|مصطفى ن|هندستـــ أسو

762827 ي|هيم |بــــر|قوتـــ |حمد ي|
لزينى نوعيتـــ بــــور سعيد

484584 لسيد|ن |حمد عثــــم|لد |حمد خ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75o542 ى|مصطفى محمد مصطفى  مي  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

233o8o م|م|م محروس |م|حبــــيبــــه  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

89225| عىل سيد محمد محمد  ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

428939 للطيف موىس|ء عطيتـــ موىس عبــــد|ل| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

|69832 فهيم| د حن|عم| ري|م ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

44598o ن محمد جمعه|لرحمن أحمد رمض|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

488633 لحفيظ محمود|م عبــــد |لسل|د عبــــد |زي لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

263|65 ر محمد|لستـــ|ريج حسن عبــــد| |تـــربــــيتـــ بــــنه

6o5oo8 وى|لكفر|د عىلي |ندى عىلي رش لمنصوره|ره |تـــج

338553 ى مرشد محمد محمود |ي ي|سمي  لبــــحي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|6|o99 ف|لصو|جر يحن  عىلي محمد |ه ى شمس|تـــج ره عي 

||6789 ك|لمل|د يوسف عبــــد |مريم عم ى شمس|د| بــــ عي 

|54o9 متـــ|مي محمد سل|م تـــه|حس  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

5o5243 لهريدى|هيم عىل محمد عىل |بــــر| سكندريه|ل|علوم 

767|95 لزينى متـــول فرج|ل |ل كم|كم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

2428o7 شم|حمد محمد ه|مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3o747 ن عىلي حسن|طمتـــ رمض|ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

787o26 وي|لقمح|هيم |بــــر|حمد محمود |ن |يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2734o3 مع عبــــيد|رص ج|لن|يه عبــــد| سيوط|صيدلتـــ 
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2|95|2 ى محمد عبــــد  شور|لحليم ع|م محمد حسي  هره|لق|بــــ |د|

2|7723 حمد محمد مرعي|لحسن |بــــو|م |هلل هش|عبــــد ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

24|924 ى عبــــد|ي س |زى عبــــ|م حج|لسل|سمي 
م بــــدوى|لسل|عبــــد

كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|24|22 ى هلل| |بــــر عط|ثــــروتـــ ص| كرستـــي  هره|لق|بــــ |د|

349o|8 ي
يد محمد حسن|ع| دئى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8662o2 حسن محمد حسن عىلي ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|4o|65 ى محمد|ربــــ بــــ سعيد حسي  هره|لق|علوم 

76974| ل محمد محمد|هل| رن لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

3494|| س|ن سعيد عىل عبــــ|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

464|4 ه عبــــد | لعزيز طه محمود|مي  هره|لق|حقوق 

8o6744 ل محمود حسن|محمد جم |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

26o577 لحويىط|يمن عنتـــر |م |بــــتـــس| لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

7894| حمد|م |لسل|ل عبــــد |بــــسنتـــ جم تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

|438o7 لرحمن محمد|ء محمود مصطفى عبــــد |عل ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

44534 رص محمد محمود سيد|لن|ء عبــــد |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7o592o حمد|عيل |سم|لق |لخ|محمد ممدوح عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o7|2 ى محمود  بــــدر حسي 
مصطفى |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|

ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

263o46 صف|روضه سعيد محمد ن لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

754966 لسيد|م |لسل|لرحمن سمي  عبــــد |عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|8222 حمد رجبــــ|حبــــيبــــتـــ محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

254|5 هيم حسن|بــــر|وليد | رويد ن|تـــربــــيتـــ حلو

836244 لبــــدري محمود|ج محمد |وليد حج |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

255676 مع|هلل رجبــــ محمود ج|عبــــد لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

3|7254 حمد محمد عىل خليل|مريم  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

|52o67 رى حمىلي|ل قبــــ|ر جم|مي ه ى نوعيتـــ جي 

485o7| لعزيز خليل|حمد عيد عبــــد |عمر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|6228 حمد |محمود منصور حسن  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

526o98 يم|لد|هلل عبــــد |ل خي |فيصل كم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

768456 ف سعيد سلىم س| لم|رسر لعريش|تـــربــــيتـــ 
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8|7788 در|لق|حمد عبــــد|حمد |بــــسنتـــ  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

477|26 هلل|عيس محمد عيس محمد عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

62o3|| لعز|بــــو|لجليل محمد |ن عبــــده عبــــد|يم| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

358|87 تـــتـــ|لدين حسونتـــ شح|م |حمد حس| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

6||45 ن قرئى سعد|م رمض|حس بــــ بــــنى سويف|د|

323868 لسيد عىل|ج |لد حج|حمد خ| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78|762 محمد عزبــــ| جده ذىك محمد رض|م زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

82649 حمد محمود محمد|ل |بــــل هره|لق|طبــــ 

7o393| هلل|هيم عبــــد |بــــر|محمد مصطفى محمود  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

849837 ى د سعد فرح|فؤ| لوسي  سيوط|طبــــ 

62396| وى|لشه|هيم عيد |بــــر|محمد | ند لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

426988 لعزيز خرصى|لدين عبــــد|م |ن حس|رو سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

249o|8 هر شلبــــى زىك|مريم م شمون|نوعيتـــ 

857963 حمد عىلي|ره محمد |س سيوط|حقوق 

46oo9| هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|سلىم محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8238o3 لرحيم|ل محمد عبــــد|ء جم|شيم ي|لسن |
|لمنى

46376o لحليم سعيد|لد عبــــد|ء خ|رس| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

62935 ي 
ف ربــــيع حميده|منى رسر ره بــــنى سويف|تـــج

25|9oo مر|بــــر ع|لج|هيم عبــــد|بــــر|هلل |عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|23493 لدين شعتـــ|ن يحن  محمد محن  |نوره هره|لق|صيدله 

458o4o ن|لسيد سليم|لسعيد |يه محمود | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o2337 مصطفى محمد محمود يوسف  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

492569 د محمود محمد محمد مصطفى|زي عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35888o در|لق|لسيد عبــــد|ر |لستـــ|رضوى سيد عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

89o352 ل مفيد عكوش |يكل جم|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

8|o266 ى وس|يعقوبــــ فكري تـــد| مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

757948 لمنعم بــــكري|لد عبــــد |لرحمن خ|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

429265 وى|لنحر|ء محمد فتـــىح ذىك |عىلي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

283483 ى|ليه محمد فخرى |ع حمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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256626 حمد|بــــو |حمد |لصمد |ء عبــــد|رس| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

773443 |حمد عبــــد |حمد |رص |لن|ل عبــــد |حبــــيبــــه جم
در|لق

ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8627|7 ن|حمد رسل|ريم صفوتـــ  زيق|لزق|حقوق 

4|4548 لحريري|مد |يمن منصور ح| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

754736 هلل|لعظيم فرج |لد عبــــد |حمد خ| ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

2|89oo تـــ|لفتـــوح قطبــــ عرف|بــــو|لد |محمد خ ن|هندستـــ حلو

485954 بــــى|ن عىل عىل رسر|سديم محمد رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o|448 مىل|لش|هيم |بــــر|لمجد |بــــو|محمود  لمنصوره|حقوق 

778|2| للطيف مصيلىح|ء عبــــد |رس عل| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6925|2  محمد ع|هيم |بــــر| |رن
ى
شور|لدسوق ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

536|8 ن عرفه محمد|ء رمض|شيم أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

4952|7 هلل|بــــ |حمد ج|محمود أحمد محمد  ره دمنهور|تـــج

887|58 ى حمدى  لحليم |حمد عبــــد|نورسي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

536859 بــــو زيد|ح |لفتـــ|لمنعم عبــــد |بــــ عبــــد |يه|صبــــري  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|74|63 لرحمن يوسف|حمد مصطفى عبــــد | هره|لق|هندستـــ 

|6|259 لسيد|رص حسن |دين ن|ن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|22o6 لمقصود عيس|محمد محمود عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

68|794 لسيد محمد|ن |مجدى حمدى رمض لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

35o228 متـــ|حمد حمدى محمود مصطفى ش| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

773o6o ف ع| ى|طف جم|رسر ل حسي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

62|896 وى|لكفر|لعربــــى محمود |مريم  ط|بــــ دمي|د|

92o|6| هلل  |رون نرص |يمن ه|ندى |س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8|8395 عىلي| زي عط|محمد حج ي|بــــ |د|
|لمنى

478875 د|هلل مر|لد محمد عوض عبــــد |خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

773866 هيم عىل|بــــر|حمد عىل | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

68o233 خلود محمد محمود عىل محمود لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3452|7 ء سيد طه محمد جنيدى|شيم ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

69|984 لشيخ|هيم عىل |بــــر|لغيط |بــــو|محمد محمد  لمنصوره|بــــ |د|
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25o963 مول|لح|لسيد |يمن محمد |محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|236| |ر |محمد صبــــىح محمد مختـــ
ى
لدسوق تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2|3446 لسيد رسور|لسيد محمد |خلود  هره|لق|ره |تـــج

6426o4 لحميد|حمد محمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

6779|o ن|لسيد محمد عىل سليم|وسيم محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

268o54 رك|لسيد مبــــ|صبــــىح عزتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8974o4 لمحسن|حمد عبــــد|ن |يه رمض| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

778244 هيم|بــــر|لكريم |زق عبــــد |لر|عبــــد | ند زيق|لزق|بــــ |د|

8|29oo ي|ر
نصىحي مني  خليل| ئى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

23o573 مل محمد|ر ك|محمد مختـــ تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

244672 ر|مصطفى محمود محمد عم هره|لق|ره |تـــج

2222| حمد|بــــر حسن |زينبــــ ص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

86243 فظ|ئى ح|ندى مصطفى كيل لفيوم|عه |زر

684272 دق معوض|نور ص|حمد |محمد | لي|د لمنصوره|حقوق 

643o49 لسيد متـــول|لرحمن |مر عبــــد|مريم تـــ زيق|لزق|علوم 

3786o لكريم|لكريم رزق عبــــد|مروه عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

773377 لصمد عطيه|حمد عبــــد |ره |س ى شمس|تـــج ره عي 

338oo8 رس سعودى محمد مصلىح|ي |تـــربــــيتـــ بــــنه

767|68 بــــر جرير بــــكي |حمد محمد ص| هره|لق|ج طبــــيع |عل

276499 ر|لبــــز|د |لدين محمد رمزى فؤ|بــــ |شه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

479466 محمد حسن حسن محمد فوله سكندريه|ل|هندستـــ 

48|46| ل|لع|لسيد صقر عبــــد |لرحمن حمدي |عبــــد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2339|6 ور|حمد محمد لطفى حسن مج| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

63254| رحمه حمدي عىل خليل زيق|لزق|ره |تـــج

632o93 ى محمد محمد محمد |ي حمد|سمي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8||739 لربــــ|د |لبــــديع ج|ن عبــــد|ندي شعبــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7o2738 هيم حسن|بــــر|م حسن |نغم حس زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|5343 هر|لىح ط|رس عبــــد|حبــــيبــــه ي ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

45o|29 مد |عيل ح|سم|هيم |بــــر|لدين |م |محمد حس
حنفى

|هندستـــ طنط

|29535 لرحمن|ر عبــــد |لستـــ|هر عبــــد |مصطفى م ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر
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33554| تـــ سعيد مصطفى يوسف| مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|3o347 ه عل لدين سيد محمد|ء |سمي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

57984 محمد عصمتـــ مفيد محمد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|7269 ئى|لحلو|ن |لسيد سليم|قوتـــ |هيم ي|بــــر|هند  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

32479o لح رزق|زن محمد ص|م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|49o|o ي|ر
لدين|هيم شمس |بــــر|مجدى | ئى هره|لق|بــــ |د|

44o67o حمد|مد |لسيد ح|ء |عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

765|82 ف عوض محمد مسعد|عمر  رسر ره بــــور سعيد|تـــج

252o69 لففى|رق مصطفى |ل ط|م| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

63326o ح عىل سعيد|لفتـــ|سم عبــــد |حمد ق| زيق|لزق|نوعيتـــ 

458oo حمد|بــــى |مبــــ|حمد |ره |س ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

523962 رس|لسعدئى ف|حمد |عمر  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

284433 ى|لحميد |ندى محمد عبــــد مي  عه مشتـــهر|زر

26|426 م|لفتـــوح هم|بــــو|رص |محمد ن د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

227352 هيم|بــــر|لرحمن محمود صفوتـــ |عبــــد هره|لق|ره |تـــج

7|3|78 وى|لفد|حمد محمد |حمد |لد |خ ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

3653o4 ح|نور مفتـــ|منى سيد  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|52228 ي
ى عبــــ| دئى ن|س سليم|طه حسي  ن|بــــ حلو|د|

267822 بــــوعمر|هلل |حمد نرص عبــــد| شمون|نوعيتـــ 

323532 ل|ل صبــــىح جم|دتـــ جم|غ ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

68588 زق|لر|هلل عبــــد |دى عبــــد |له|عبــــد | رول لفيوم|لعلوم |ر |د

43|98| حمد|لصمد |حمد عبــــد |مه |س|مروه  |صيدله طنط

372466 حمد|محمد سيد | عيل ند|سم| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

7796o5 ى محمد |حمد حسن | لسيد|مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

345|62 ى|بــــر|ح |رق صل|مل ط| هيم حسني  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

433884 لعجورى|فع |لر|ن مصطفى عبــــد|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

29632| ء محمد محمود محمد|دع ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

862|4o ي
عيل محمد|سم|ن |ء سليم|ضى دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

868492 لمطلبــــ|لدين موىسي عبــــد|محمد مىحي  ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 
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629458 ج  محمد موىس|ء ن|عل| ر|ي زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

6776|9 ن|ن زيد|م محمد زيد|عمرو عص لمنصوره|هندستـــ 

84238 ى بــــدوى عبــــيد محمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7985| حمد محمد|للطيف سيد |محمد محمود عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7|oo2o ن|حمد شعبــــ|مد |ده ح|مي لمنصوره|حقوق 

7|oo9o لق|لخ|لسيد عبــــد |محمد | رن لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

86546o حمد محمد بــــربــــري|مل | |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|3|248 م حسن|لسل|م عبــــد |لسل|حمد سيد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

3736|9 لسيد|محمود حلىمي محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|69o74 م|لمجد سل|بــــو |م |صم سل|ع |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9|4744 حمد  |ن محمد |لم|محمد س سيوط|ره |تـــج

6527| حمد|مي  |ندى محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

479|8o هيم|بــــر|حمد صبــــىح محمد |رس |ف سكندريه|ل|هندستـــ 

9o2352 ن يوسف شيبــــه حسن |فن| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

426468 ي
لد سعد شفيق عىل|خ| دئى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

89|o56 لد |مل خ|ء محمد ك|حسن سيوط|ره |تـــج

898776 دل سيد |لد ع|ء خ|سن ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

759886 لعربــــى محمد سيد أحمد قيطو|ليىل  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

47975| لمجد|بــــو |لم |حمد س|لرحمن محمد |عبــــد  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6|33|7 ر|لبــــح|لغنى محمد |د كرم عبــــد|زي |تـــربــــيتـــ طنط

679o56 لد ذىك طه محمد|ذىك خ لمنصوره|ره |تـــج

|49456 ح سيد محمد|هر صل|لد م|خ هره|لق|حقوق 

697357 ف محمود ص|مصطفى  دق|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|3563o منيه درويش محمد درويش| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4o46o4 م|لسيد سل|لسعيد محمود |محمود  بــــ دمنهور|د|

63o246 هيم|بــــر|محمد يحن  محمود  زيق|لزق|صيدله 

7|7|o8 بــــو زيد عىل هيكل|ض |حمد ري|ره |س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9o74|5 بــــيشوى عصمتـــ فوزى محروص  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

49785| تـــ  لمزيودي|حمد محمد |ني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5|8856 ى  هيم عمر|بــــر|لق |لخ|هيم عبــــد |بــــر|نرمي  |ره طنط|تـــج
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495897  محمد عبــــدنمي | لي|د
مصطفى بــــ دمنهور|د|

255|2 لد محمد محمد|خ| ر|ل ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

337762 لدين|محمود رجبــــ علم | محمود رض |تـــربــــيتـــ بــــنه

25|o7o م محمد صبــــح|لرحمن س|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

6o2474 ى بــــدوى هدى محمد حسي  لشيخ|هندستـــ كفر 

792o3| تـــ عىل|محمد عىل عرف ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

6|o57| |لعل|بــــو |مريم عىلي محمد  لمنصوره|بــــ |د|

55|3| لمنعم عويس|ن عبــــد |حمد رمض| ي سويف
هندستـــ بــــنى

347735 ف عبــــد|هلل |عبــــد هيم|بــــر|هلل محمود |رسر ى شمس حقوق عي 

25986 تـــه|تـــه محمد شح|شح| نور ن|تـــربــــيتـــ حلو

26328 عود|لرحيم ق|سط عبــــد |لبــــ|حمد عبــــد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

359|58 ن|حمد محمود سليم|مصطفى محمد  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

698968 مد يوسف|ده محمد ح|مي ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

625384  عىل عىل|بــــر |محمد وليد ج
ى
لدسوق ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|49257 ندى محمود عىلي محمد لمنصوره|حقوق 

7o584| هلل|محمد محمد عىل محمد كرم  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

28|228 حمد|تـــه |م سيد شح|ريه ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

24543| شد|حمد ر|م حسنى محمود  هره|لق|بــــ |د|

52567 ميمتـــ محسن بــــكري عىلي| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

3|4923 هلل عىل محمد|محمد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

37||79 رتـــ مسعد محمد فتـــىح محمود|س ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

52577 ى عبــــد |س ي|هلل عبــــد |لي حسي 
لغنى حقوق بــــنى سويف

698|5 ن عىل|رص شعبــــ|رغده ن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

68837 ى ي|ي للطيف|لونيس عبــــد|رس عبــــد|سمي  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

247o|6 |لمو|حمد سعيد محمد نعيم |
ى
ق ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

493o37 لدقله|لرحمن بــــسيوئى |عمر عبــــد |حقوق طنط

3|7233 تـــ محمد عمر بــــسيوئى| مي  ى شمس حقوق عي 

675492 ن|للطيف زيد|ن سمي  عبــــد |رو لمنصوره|حقوق 

268735 ف فتـــىح د|ء |سم| ود|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 
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22|668 ى ك|حمد ي|محمود  وى|مل عشم|سي  هره|لق|حقوق 

2477o2 لد بــــيوم سعيد محمد مصطفى|خ تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

884385 م |م|ل|حمد خليفه عبــــد|محمد  سيوط|حقوق 

3|9|47 ن|مع شعبــــ|ندي محمد ج |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

8o52oo نيس لبــــيبــــ|بــــيشوي عصمتـــ  ي|علوم 
|لمنى

264|27 د زريعه|حمد ج|ء |سم| هره|لق|ج طبــــيع |عل

85849o هيم|بــــر|وهيبــــ | در رض|ن دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|526o |لبــــن|دتـــ محمد |رتـــ حم|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

63||72 ح تـــوفيق مسعد|لفتـــ|منيه محمد عبــــد | زيق|لزق|عه |زر

7oo3o6 لحميد|لحميد منصور عبــــد |حمد عبــــد | ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

36369o ن ئيل|رس|مني  فهيم | مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

53o|9o ي ع|ن| رين|م زر عزيز بــــقطر|ج  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

2|6926 هلل|نور حسبــــ |لسيد عمر محمد |مروه  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

9||959 ق |رص نظي  سبــــ|لن|ن عبــــد|يم| ج|بــــ سوه|د|

46225 عيل|سم|هيم محمد |بــــر|محمد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|69475 نوبــــ لبــــيبــــ فتـــىح لبــــيبــــ|بــــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

629475 ى |حمد |م |سل| حمد|مي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

9686| ف سعيد ص|هدير  لح|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

32o747 ف جبــــريل |يوسف  حمد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

222o87 لنبــــى|لعزيز محمود عبــــد |م عبــــد|هش| دين هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

633|33 هيم|بــــر|حمد محمود |محمد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

844899 حمد|لنعيم |م عىلي عبــــد|عص سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

429o32 لخول|ن عىل |ء شعبــــ|ل| |عه طنط|زر

9|53o3 فظ |لح|طف سيد عبــــد|سميه ع سيوط|صيدلتـــ 

|27744 لعزيز|حمد حلىم محمود عبــــد |م |مريم هش ى شمس حقوق عي 

5|95o6 ى مرىس حنفى ى رفيق حسي  نرمي  |طبــــ طنط

49oo78 ه وف ى ك|ني   حسي 
حمد|مل |ئ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85|||2 ه جم| حمد محسن|ل |مي  ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

|343|9 ى|بــــ |يه|ن |يم| حمد حسي  ج|بــــ سوه|د|
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357564 س|روق عبــــ|لعليم ف|ممدوح عبــــد |ره بــــنه|تـــج

26o26o ء سعيد فتـــىح محمود|رس| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

758893 لسيد|لسعيد |هر |محمد م لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|63298 وق صل وى محمد|لص|حمد |ح |رسر ى شمس طبــــ عي 

6344|5 لجوهرى|روق محمد |ف| حمد رض| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8275|4 ي عبــــد|له ه|ه
ي |لر|ئى

هيم|بــــر|ضى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

326o74 لسيد|نور محمد |فرحتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

79o973 لح|حمد ص|يمن نبــــيل | ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

4|||32 م|لسل|لغنى عبــــد |لد عبــــد |تـــفى خ ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

43o66o ي|لمسلم|لد أحمد |ء خ|لزهر|طمه |ف
ئى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

475||5 لعزيز|بــــسمله وليد حسن عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

337966 ي عيد 
ن محمد|لسيد عثــــم|مصطفى دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

267322 س عمرو سعد جبــــل|ين| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

757|o7 عيل|سم|ر |لغف|ن محمد عبــــد |يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

344994 هيم|بــــر|ن يوسف فضل محمد |يم| عه مشتـــهر|زر

72||9 لسيد عىل|لد |مريم خ لفيوم|علوم 

689237 د|لجو|لسيد عىل عبــــد |حمد محمد | لمنصوره|بــــ |د|

3325o7 لسيد|لح فتـــىح |م ص ط|بــــ دمي|د|

63|77 لحميد حسن|ء روبــــي عبــــد |دع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

5o6553 ل محمد حسن|رتـــ جم|س سكندريه|ل|عه |زر

5|4925 هيم عيسوى|بــــر|حمد |لسيد |ل محمد |س ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6|3o|2 لصعيدى|شور |ح محمد ع|لفتـــ|حمد عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

64557o لسيد جوده|مل |مصطفى محمود ك سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

357o89 بــــر|هيم مصلىحي ص|بــــر|لدين |م |حس دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

898436  عىلي |مريم 
حمد حسن لطفى ج|صيدلتـــ سوه

2|5655 هلل|بــــ |حمد محمد ج|ل |هلل جم|منه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

772364 ى سعد ف|ي يد|يد سعد ف|سمي  |ره بــــنه|تـــج

752392 لرحمن|ح عبــــد|لفتـــ|ل عبــــد |لد جم|خ ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ
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753376 ن حميد حسن|حمد سليم| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|7o927 لبــــلسر محمد فرج|حمد |محمود  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

637368 حمد مصطفى|ء حسن محمد |هن زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

4|6228 ى نبــــيل محمد موىس |ي لسيد|سمي  لشيخ|ره كفر |تـــج

8986|o عمر حسن محمود مغربــــى  ج|صيدلتـــ سوه

357||2 لعز محمد|بــــو |حمد محمد | ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

37262| لرحيم|تـــه عبــــد|ن شح|جر محمد عرف|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6364|4  محمد يحن  صفوتـــ عبــــد
لرؤف|مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

82474| هيم عىلي محمود|بــــر|هلل |عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

633|o2 لسيد|لمنعم |هبــــه محمد عبــــد زيق|لزق|حقوق 

453876 آيه مصطفى حسن وهبــــه درويش لشيخ|بــــ كفر |د|

25655o وق رمض ف|ن عبــــد|رسر لحليم رسر تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

898o83 لم |رص سعد س|ئى ن|م| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

265624 لحميد طه مـصطـفـى بـــــدوى|م عبــــد|سل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

879677 ئى عرفه |رص كيل|ن ن|حن سيوط|بــــ |د|

78489o  | ند
ى
لسيد فريد|صدق ي |

زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o9323 ي
ي | رئى

ى
حمد|محمد صدق ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

244259 ف محمد سيد عبــــد| لكريم|رسر هرتـــ |لق|تـــمريض 

|28529 ى عبــــد  لعظيم|يوسف محمد خي   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

234o75 م عىل|م|د سيد |زي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82732 مل عىل|حمد ك|ن |يم| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6475|o ى |كرم محمد ف|ء |ل| |لبــــن|روق محمد حسي  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

893942 لحليم عطيتـــ |حمد عبــــد|م |سل| سيوط|بــــ |د|

426935 لمجيد بــــدر محمد|ء عبــــد|ئى عل|م| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6o243| وى|لمشط|صفيه محمود محمد  لمنصوره|علوم 

762944 حمد|لمنعم فتـــىح عبــــده |ء عبــــد |ل| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

43|857 زى محمد|محمود نرص محمد حج |عه طنط|زر

882|68 لرحمن سيد  |د عبــــد|لرحمن رش|عبــــد سيوط|حقوق 

637365 حمد منصور|لسيد |محمد | نور هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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|38oo3 مه|لسيد سل|حمد فتـــىح |لدين |بــــ |شه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o3|33 هلل مأمون سعد|ن محمد عبــــد |نوره ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

82o578 بــــر يوسف محمد|نىهي ج ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

266||6 تـــه طعيمه|لمحسن شح|حمد مجدى عبــــد| |حقوق بــــنه

843222 ن محمد|حمد سليم|ء |سم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

72699 لمقصود|لغنى عبــــد |حمد محمدين عبــــد | لفيوم|علوم 

489964 |لبــــن|عيل يوسف |سم|يمن | |دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

697822 هيم وهبــــه|بــــر|لحميد |ن عبــــد |نوره لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

882o8| لىح سيد  |محمد عىل عبــــد سيوط|ره |تـــج

853887 لحليم|روق عبــــد|ل ف|ربــــي جم ي|طبــــ 
|لمنى

452269 زى|حمد فهىم فوزى نرص غ| لشيخ|بــــ كفر |د|

8|o|37 حمد صبــــىحي خليفه ضوي| حقوق بــــنى سويف

|26|49 ي|لمعتـــصم بــــ|
ي سيد بــــكر مصطفى

هلل مصطفى هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

2|752 دى|له|د عبــــد |طمه محمود ج|ف كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

645739 ى|رق عطيه فرج عىل ش|محمد ط هي  |هندستـــ طنط

6o9733 بــــوعبــــده|م محمد مصطفى |ريه لمنصوره|حقوق 

78|7o5 |عيل عط|سم|ن حمدى محمد سمي  |روف زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

7|55|7 د|لجو|لسعيد محمد عبــــد |منيه | ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

4o4264 لعزيز|لمنعم عبــــد |طف عبــــد |رس ع|ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o8927 ح عيد عىل|لدين ربــــيع صل|ح |صل لمنصوره|هندستـــ 

537o3o مخ زقيم مسعود|محمد محروس ش عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

336976 هيم|بــــر|ل محمود |مهند جم  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

8869o9 حمد |بــــ |طمه عىل دي|ف سيوط|عه |زر

82|985 مرفتـــ نبــــيل رجبــــ محمود ي|بــــ |د|
|لمنى

|72885 غبــــ|طف سمي  ر|ريو ع|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

648659 ين س هلل|لم محمد عبــــد|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

52o23 لمحفوظ|حمد عبــــد |جر فوزى |ه ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

244o45 د|ن محمد ج|حمد رمض|لملك |عبــــد هره|لق|ره |تـــج

92o245 شم  |ن ه|حبــــيبــــه محمد رمض ج|بــــ سوه|د|
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774|o3 وق  دق سعد|عيل ص|سم|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

634929 دى|لن|حمد |لمنعم |لمنعم مصطفى عبــــد|عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o8788 ور|هلل محمد محمد ش|نرص  تـــربــــيتـــ دمنهور

7|5474 لسيد|لك بــــكر |ء رجبــــ م|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

248||8 ى |ن |فن| هلل|لسيد خي |مي  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

675353 لعزيز فوده|لعزيز عبــــد |ء عبــــد |فرح عل لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

28|6| رس محمد محمد|ي| ند|ر ى شمس| لسن عي 

526395 ح|لفتـــ|ح عبــــد|لمحسن مصبــــ|معتـــز عبــــد ضتـــ دمنهور|علوم ري

63|558 هيم|بــــر|لنبــــى |يه سمي  عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

83|63| لحسن|بــــو|حمد محمد عيد | لمنصوره|حقوق 

54oo6 تـــ لطفى بــــخيتـــ عىل| مي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

43363| لبــــديع غنيم|محمد ثــــروتـــ عبــــد  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

783567 ى عبــــده محمد عبــــد مي  لكريم|ني  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

82o459 لس ص لسيد|هي عبــــد|بــــر ز|كي  سيوط|ره |تـــج

4|9283 حمد زويل|عيل |سم|ل حمدى |فري لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

342822 س|لمنطلبــــ عبــــ|حمد عبــــد|ء |ل| ى شمس|تـــج ره عي 

265772 لمهدى|يمن محمد |محمود  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

3562o5 د موىس|محمد مصطفى محمد ج |طبــــ بــــنه

334845 لبــــ عىل|بــــوط|لرحمن محمد |رضوى عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

25643 تـــفى نبــــيل سعد زغلول محمد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

47397 لسيد محمد|مصطفى مجدى  هره|لق|صيدله 

2483|7 طف محمد عوض|هلل ع|هبــــه  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

545833 هلل سيف|ن عبــــد|حمد مصطفى شعبــــ| سكندريه|ل|حقوق 

||9275 دير|بــــر سعيد أبــــ|ج| مورينو يوحن ى شمس|تـــج ره عي 

523729 قوتـــ محمد|هيم ي|بــــر|حمد |عىل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

493777 لد عىل جمعه عىل|مصطفى خ |حقوق طنط

682986 ى هجرس حسن  بــــينى|ضىح حسي  لشر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43|839 د|دل محمد عي|محمد ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|7o25o ر|لسيد عم|مصطفى محمود محمد  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

524|42 بــــوضيف مسلم عبــــد ربــــه|حمد |مريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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43|o46 |نشين رأفتـــ شعبــــ
ى
ن منوق ي صىح طنط

|معهد فنى

545|82 لكمشوىسر|لسيد |د |ء محمد فؤ|دع لعريش|بــــ |د|

8|5873 طف محمد محمد|ن ع|نوره ي|بــــ |د|
|لمنى

487339 حمد مخيمر|محمد مخيمر حسن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84565o حمد محمد|رص |لن|ء عبــــد|دع ن|تـــمريض أسو

359386 بــــر|م مصطفى ص|محمد عص ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

255523 هيم|بــــر|لحكيم |منى جمعه عبــــد تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o7447 وي|لمعن|ض محمد محمد |د ري|جه ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

69376 لمول|ئى ربــــيع مسعد عبــــد |تـــه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o52o6 بــــر عبــــده محمد|لمنعم ج|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

883996 د |هيم محمد مر|بــــر|ح |سم سيوط|بــــ |د|

244578 ن قميشه|حمد سليم|ن |محمد حسن سليم ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4o|8|5 عىل سيد عىل محمد سكندريه|ل|بــــ |د|

24644| شم منجود|حمد ه|مؤمن  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

85846| سم|بــــ ق|لوه|سم عبــــد|جر ق|ه ي|علوم 
|لمنى

7895o ى زعف|ن زينهم جمعه |نوره ن|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

445869 لجميل|مل محروس |سم سمي  ك|بــــ سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

6|55o6 وى|لكفر|هيم محمد عزم |بــــر|حمد | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|29746 لمنعم محمد|ل عبــــد |يوسف جم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|8749 ى سكر|عل| دين ء محمد فوزى حسي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

238984 لبــــيومي|لحميد |د محسن عبــــد|سع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

492945 ف |محمد  ن|عيل عىل عثــــم|سم|رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

84|722 |بــــ|د مني  س|بــــيتـــر عم |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

296|25 ئيل شنوده|جورج ميخ| ن|دي ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5|4642 يف|ء محمد عىل مصطفى |ل| لشر |علوم طنط

689|33 م|عيل زىك بــــدر عل|سم|عمرو محمد  ن|هندستـــ حلو

6942o3 لغنى|لعوضى عبــــد |تـــه |يمن شح|حمد | هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

222344 عيل محمود|سم|مه |س|ن |نوره هره|لق|م |عل|

686|76 شه|لمتـــول عك|ن |لسيد رمض|حمد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

789958 س عىل|نهله محمد عبــــ عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
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247o8 ن|ء فتـــىحي خلف سلط|نجل كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6978|7 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|حمد | |نور زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

52|78o رص يونس مقبــــول|آيه ن |ره طنط|تـــج

675743 ل محمد محمد يونس|لدين جم|نور  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

87587 شم محمد|ء رجبــــ ه|رس| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

5o5423 لرمسيس|حمد |حمد محمد |محمود محمد  سكندريه|ل|عه |زر

327243 لسيد|م |لسل|ء محمود عبــــد|عىلي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

246779 حمد وليد محمد يوسف| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

3|24o نىح  مجدي فهىم بــــطرس| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

|534|5 لبــــكرى|دل محمد |ء ع|سم| عه مشتـــهر|زر

7o|o|5 لم|حمد مرزوق محمد محمد مرزوق س| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

647763 ن|لسيد محمد رمض|سلىم  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

252|44 حمد|ن مصطفى |ء رمض|دع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

478676 لسيد|لحميد محمد |رق عبــــد |د ط|زي سكندريه|ل|هندستـــ 

2|686| لمنعم|مه متـــول عبــــد|س|بــــسمله  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

525843 د|لحميد ج|لسيد عبــــد |حمد |يوسف  سكندريه|ل|هندستـــ 

||7694 حمد|ر |ئى مختـــ|له ه|ه م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

37|248 ىع|لسيد سليم|طف |حمد ع|سندس  ن زعي  ى شمس حقوق عي 

35|65 لمعز|لرحمن عبــــد |حسنه محمد عبــــد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

5|o295 ن|لرحمن أحمد محمد سليم|عبــــد  ره دمنهور|تـــج

6o4875 يد|لحميد ع|لرؤوف عبــــد |ريم محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

767o88 وى|دهم محمد قن|ل|دل |ع ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

77|387 ح|لعزيزربــــ|سط عىل عبــــد |لبــــ|ء عبــــد |رس| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

3o554 ى|لسل|ن عبــــد |يم| م جمعتـــ حسي  ن|بــــ حلو|د|

9o5|8o حمد |م صبــــرى سيد |حس ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

483|82 آيه عىلي حسن محمد حسن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o525o محمد سيد عىلي محمد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|9645 ف محمود منصور|سلىم  رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|58479 ح|لفتـــ|لىحي عبــــد |ح عبــــد |لفتـــ|عبــــد | ن|ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|59545 مريم ظريف نرصى بــــطرس ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 
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85oo94 حمد|مون محمد |محمود م لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

637652 لسيد|هلل |مروه أحمد عبــــد زيق|لزق|نوعيتـــ 

335o97 حمد محمود محمود|ندى  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o8335 ه|حمد عبــــد |خلود  لعزيز حرحي  |نوعيتـــ طنط

295385 ء نرص محمود|زينبــــ عل كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

26o678 حه|ء حمدى محمد سم|شيم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

95633 لحليم|ل سيد عبــــد|محمود جم ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

26|5|| عىل محمد حسن موىس | معهد فنى تـــمريض بــــنه

856885 حمد خليل|ء ربــــيع |دع كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8479|7 بــــي|رق صبــــري مهلل عر|ط ن|تـــمريض أسو

849639 هيم سيد محمد|بــــر|ر |من لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

4|o33 شم|د عىل ه|ر عم|من ن|بــــ حلو|د|

3636o| ح محفوظ|لفتـــ|ضىح متـــول عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

449434 لمقصود عىلي شكر|كريم محمد عبــــد |هندستـــ طنط

362888 يمن محمد محمد|محمد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

|5o62| وى|لدين محمد محمود قن|سيف  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

66|28 مل|مل مصطفى ك|مصطفى ك أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

233329 مي|دى محمد س|مه محمد عبــــ|س|منيه | ن|بــــ حلو|د|

5o6837 ربــــه|لسيد مغ|لحميد |م عبــــد |سل|ندى  سكندريه|ل|صيدله 

52627 حمد محمد|جد بــــهجتـــ |س ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

5263|5 هيم مرىس|هيم مرىس إبــــر|بــــر| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

62o736 لدهرى|لصديق |حمد جبــــر جبــــر | ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

25o98| ل محمد لطفى|محمود جم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|65553 يز لوندي سعد|موىس م| رن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5o2586 عيل|سم|ن محمد |منيتـــ محمد ميد| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3579oo ى|لرحمن رشدى ي|هلل عبــــد|عبــــد سي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9o76|7 هيم |بــــر|يبــــى |لرؤوف عج|جرجس عبــــد ج|بــــ سوه|د|

62|o36 متـــ محمد محمد بــــدر|نسمتـــ أس ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

284856 لخولي|لىحي |لىح محمد عبــــد |منيه عبــــد| ن|حقوق حلو

4426o3 عيل وهبــــه|سم|لم عىلي |زينبــــ س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |
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|75392 ى|حمد حس|ن |ء حس|رس| ني  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

287838 ح جميل|لفتـــ|ء محمد عبــــد|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

69|843 مد|لمحمدى ح|ح |لفتـــ|رق عبــــد |مصطفى ط لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|2742 ح محمد موىس|منه رفعتـــ صل مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

4|o56| ن|لرحمن فتـــىح محمد رسح|عبــــد  ى شمس| لسن عي 

766772 حمد حموده|حمد محمود |محمود  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

883|68 ن |ن يوسف سمه|ء رمض|رس| سيوط|طبــــ 

3|5o|o لرحمن|حمد عبــــد|محمد سيد  ن|بــــ حلو|د|

|24|38 ين سند سند س لم|رسر ى شمس حقوق عي 

8866|3 هيم بــــوىسر مخلوف |بــــر|لرحمن |هيم عبــــد|بــــر| سيوط|حقوق 

3543|3 ي|ر
تـــ|رزق محمد فرح| ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

54379| ي فرج دلع|لص|دل |محمد ع
ى
بــــ|ق لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

6o4297 تـــ|حمد محمد محمد عويد| لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

223853 عيل|سم|ن حسن عىل |جيه لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

684649 لموج |لحميد |وى عبــــد |لطلح|ئى |زينبــــ ه لمنصوره|نوعيتـــ 

852o53 شهدي شفيق زىكي| رين|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

274|o |حبــــيبــــه سليم
ى
ن حسن صدق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

864|73 ي بــــولس|ريوس ممدوح ر|مك ج  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

3|257o محمود محمد خليفتـــ محمد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|46263 ي
هيم محمد|بــــر|حسن | دئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

247o59 ح|لبــــل|لق |لخ|ل عبــــد|لوص|محمد  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

47|35 ي|نوره
ن مدحتـــ نبــــيل قرئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

696544 ىط|لدم|م فتـــوح محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

25237o غ|لق |لخ|يوبــــ عبــــد|بــــرين |ص م|لرصى ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

452444 هيم خليل|بــــر|لسيد |لسيد مصطفى | لشيخ|بــــ كفر |د|

254258 ق|بــــر |محمود ص| رن وى|لشر هره|لق|ر |ثــــ|

822oo8 لرحمن|صفوتـــ يوسف عبــــد| يش ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4248|5 لكوىسر|هيم محمد |بــــر|در |محمد ن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

264|44 م|لسل|يمن مصيلىح عبــــد|يه | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9|56|6 طف رشيد منصور  |نه ع|ري|م سيوط|ره |تـــج
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|457o8 رس حسن محمد|لدين ي|ح |صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7|2794 ئى|لسعد|ر منصف |هيم مختـــ|بــــر|ء |سم| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

86|773 حمد|هيم عىلي |بــــر|ن |م رمض|سل| ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

343oo5 ي عبــــد|
حمد حيدر|لحميد |حمد مصطفى سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 

تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

447|53 لمول|أحمد عبــــد | محمد زكري سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|388 دى|له|روضه مجدى حسن عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

324o98 ن|لرحمن رمض|ن عبــــد|سم رمض|بــــ هره|لق|بــــ |د|

822o93 ى |منه | حمد|حمد حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

4|2946 ى حج|نىح  محمد محمود أبــــو | ج|لعني  |بــــ طنط|د|

7o927|  |حمد عبــــد |
ى
لحنفى|حمد |هلل محمد صدق لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

74o8o  ك|م
ى
ى شوق مل عيد|رلي  لفيوم |تـــمريض 

|56249 ل عىل سعيد|م جم|حس هره|لق|بــــ |د|

826375 محمد محمود تـــوفيق| رند دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

785857 ع|لمحروس محمد محروس رجبــــ سبــــ| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|38867  عبــــد 
ى
لسميع|مريم محمد شوق هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

9|487| د  |هر نعيم عي|م| رين|م سيوط|تـــربــــيتـــ 

256284 ىس|لعبــــ|حمد |حمد يوسف | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7725o8 ن حمره|عمر سليم| م رض|بــــتـــس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

8|oo29 لعظيم|لعظيم محمد عبــــد|يه عبــــد| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

2|33|8 هيم عفيفى|هيم يوسف إبــــر|بــــر|هلل |منه  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

688926 لجعيدى|ىط |لع|حمد محمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

|24449 ى عبــــودي|زي د عىل سعد حسي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

443654 م|م|م محمد |م|تـــسنيم محبــــ  لشيخ|طبــــ كفر 

268839 ي
لدعوىسر|زى صبــــىح |رحمه ئى لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

3585o| لرؤوف|ن عبــــد|عبــــي  محمود عثــــم مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

37o92| ى عبــــد|ي ن|هلل زىك محمد سليم|سمي  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

|5337| مريم بــــدوي عبــــده فهيم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

27o79o ء محمد محمد خضي |شيم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

825867 ه خ| لمعىطي|لد محمود عبــــد|مي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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6|8495 ل|لع|هلل أحمد محمد عبــــد |عبــــد  ط|حقوق دمي

77935 لم|حمد س|س |حمد محمد عبــــ| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|67|93 لرحمن|حمد عبــــد |لصمد |م عبــــد  سيه|نوعيتـــ عبــــ

9o74o8 م |حمد هم|لديبــــ |م |بــــس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

268637 ف فؤ|ئى |م| ن|لعري|د |رسر لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o954o در عىلي|لق|مد عبــــد |م ح|منى عص زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

7779|2 ح محمد تـــوفيق مرىس|ندى صل زيق|لزق|نوعيتـــ 

8263o4 بــــتـــ|مح نرصي ثــــ|س| دون|م دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

62o7|| ي
زى|لسعيد محمد حج|زى |حج| دئى ط|معتـــ دمي|علوم ج

26776 ى|لقيوم محمد |زهره عبــــد  مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

256878 لجندى|سلىم نبــــيل محمد سعيد  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

643o2| م|م|مه محمد منصور |س|ء |شيم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

529o|6 لمقصود هندي|محمد محمد عبــــد  ضتـــ دمنهور|علوم ري

267|o6 ن|ل شفيق سليم|ره جم|س ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

3|7844 يف محمد عىل|هش م رسر ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

2542|5 ى|دل محمود محمد ش|ء ع|ل| هي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

68|237 ز|لبــــ|لمرىس |حمد مسعد |عمر  لمنصوره|حقوق 

344|29 شد|عيل ر|سم|هلل |لسيد عبــــد|يتـــ | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

24||5 ين روبــــي مختـــ ر محمد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

885824 ك |لمل|مح عزيز عبــــد|ن س|يم| سيوط|حقوق 

87889| حمد محمد نصي   |لدين |م |حس ي صىح 
سيوط|معهد فنى

2686|7 لعزيز سلطح|ن سعد عبــــد|نوره لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

92|654 حمد |فظ |لح|له فتـــىح عبــــد|ه ج |تـــمريض سوه

894855 لس  تـــه |د شح|هيم صبــــىح ج|بــــر|كي  ج|ره سوه|تـــج

769|99 ن|لم|ره سعيد محمد س|س ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

832686 د محمد|لد محمد ج|خ |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

24|6o9 تـــتـــ|لسيد شح|بــــرهيم |ر سيد |من لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|7458 لصفتـــى|هيم محمد |بــــر|ء محمود |شيم عه دمنهور|زر

762|5| م مصطفى|عمر مصطفى هم بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

||8o3o م فوزى شنوده|عص| ن|دي ن|فنون جميله فنون حلو

75736| ف محمد |ن |يم| هيم|بــــر|رسر عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 
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863675 ح عىلي|لفتـــ|حمد عبــــد|زينبــــ  ج|بــــ سوه|د|

358875 ن فرغل محمد|ن رمض|يم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

836248 هيم|بــــر|لرحيم |يه محمد عبــــد| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

844772 ه ر| فتـــ محمد محمود|مي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o2888 |ع عبــــد |لرف|لعليم |ع عبــــد |لرف|محمد 
لرحيم بــــختـــيه

زيق|لزق|هندستـــ 

242455 للطيف|هيم محمد عبــــد|بــــر|مصطفى  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|65426 دريس|مه محمد |س|هدير  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6257o| ح محمد|لفتـــ|م عبــــد|ء عص|ل| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

757278 ى  لكريم محمد|لسيد عبــــد |بــــشر عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

9oo445 هلل  |بــــ |لكريم سيد محمد ج|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|67394 لمقصود|عبــــد | رق زكري|حمد ط| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

89o453 بــــوليلتـــ |حمد |محمد سيد  سيوط|طبــــ 

69526| بــــ|هيم خط|بــــر|حمد محمد |مسعد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

626|25 ح محمد عىل|حمد محمود صل| زيق|لزق|هندستـــ 

899525 ه |لل|حمد عبــــد|هبــــه عطيه  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

35|978 زق|لر|د محمود عبــــد|هلل عم|عبــــد |بــــ بــــنه|د|

36285o حمد محمود|لدين |ء |حمد عل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

684688 لسعيد محمد|ح |لفتـــ|لعزيز عبــــد |هدى عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

26466| لسكرى|د |هيم عو|بــــر|ره بــــشي  |س لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

834||2 لصغي  محمود|ء يوسف |ول ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

33533o لمنعم|ل عبــــد|تـــ جل|رحمتـــ بــــرك ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

248o87 حمد محمد غريبــــ|ء محمد |رس| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

4o||43 ف مصطفى |م |سل| بــــورخيصه|رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

79|3o2 هلل|لرحمن عبــــد |مر عبــــد |مريم تـــ ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

62|383 ى |يوبــــ |حمد |ره |س يوبــــ|مي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

63|392 يدى طه محمد نبــــيل طه|ه زيق|لزق|حقوق 

3||oo6 ي ن|زي
لرحمن|دي عبــــد|د مصطفى ى شمس حقوق عي 

347o38 ح محمد محمد|لفتـــ|حمد عبــــد| ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

624748 لعدل|هيم |بــــر|رس محمد |مه ي|س| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

49o6o7 ى سل هلل  صفيتـــ|مه محمد عبــــد|نرمي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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5|o688 ى متـــرى|ندرو ثــــروتـــ | مي  سكندريه|ل|طبــــ 

369|94  |لش|محمد عبــــد
ى
لسيد|وى |لسيد حفن|ق ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

43o693 ل|هيم محمد هل|بــــر|ء |ل| |نوعيتـــ طنط

893o|9 حمد |دل عىل |محمود ع سيوط|حقوق 

778638 لحميد محمد|محمد صبــــىح عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

|23942 ح محمد|لفتـــ|ح فوزى عبــــد |لفتـــ|يوسف عبــــد  هره|لق|حقوق 

3|3862 لرحمن مدحتـــ محمود عبــــيد|عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

885766 جورج رفعتـــ لمع جيد  سيوط|هندستـــ 

89|529 بــــوزيد محمد سيد |سحر  سيوط|علوم 

7o83o7 حمد لطفى|مح محمد |ء س|رس| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

88594| ن عىل محمد |محمد رمض سيوط|ره |تـــج

6|o9|7 ين فتـــىح حمدى ربــــيع عشر |صيدله طنط

7758o9 م|لتـــه|رس حسن |حمد ي| ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

479|23 لحنبــــوىسر|ل |لع|د محمد حسن عبــــد |زي سكندريه|ل|هندستـــ 

846225 لعظيم|لد محمد عبــــد|د خ|جه ن|سو|حقوق 

7|7337 لمقصود |بــــ عبــــد |لوه|هلل عبــــد |دل عبــــد |ع
قلقيلتـــ

ط|بــــ دمي|د|

622655 هيم|بــــر|عىل عبــــده | عل ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6369o| ى حس|ي ى محمد|م حس|سمي  ني  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

759|98 لرحمن|لحكيم عبــــد |م فرج عبــــد |سل| ى شمس حقوق عي 

452676 ر|لنج|زى |ندى عيد مصطفى غ لشيخ|بــــ كفر |د|

6|3|44 لبــــشبــــيسر|لفتـــوح محمود |بــــو|محمود محمد  |هندستـــ طنط

9o2524 حمد عىل |حمد |زهره  ج|علوم سوه

8o3962 يف  ى|يمن عبــــد|رسر لحكيم حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

33oo48 هيم|بــــر|لعظيم |هيم عبــــد|بــــر|تـــفى  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

636264 ن|حمد رمض|حمد حمدى | زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

2497|o فظ|لح|لرحمن عبــــد |فظ عبــــد|لح|هلل عبــــد|منه 
 عىل

ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

28326 فظ محمد|طف ح|محمد ع ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

6272o5 ن|م عطيه محمد عثــــم|جر س|ه زيق|لزق|بــــ |د|

32863o ف محمد عبــــد|حمد | لمنعم|رسر |ره بــــنه|تـــج
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465794 تـــه حطبــــ|مصطفى لطفى مصطفى شح لشيخ|هندستـــ كفر 

859367 تـــ محرم|د عرف|محمد عم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|63478 للطيف محسن|لسيد عبــــد |ئى |لرحمن ه|عبــــد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

4|26|8 مد|هلل ح|هيم عبــــد|بــــر|محمود | ند لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

624773 لدعدع|لسيد |ل محمد |لرحمن جم|عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

44|375 بــــويوسف|ح |لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ذ عبــــد|مع لشيخ|عه كفر |زر

45||23 بــــ|ر خط|لستـــ|مه عبــــد |س|د |زي ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2|7|27 يه محمد مسلم حبــــسر| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8o5|o3 لرحيم|ن عيد عبــــد|ء شعبــــ|رس| ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

483|7 هلل صليبــــ|لد عوض |مريم خ هره|لق|م |عل|

526277 ى ك|لسيد محمد | مل|لسيد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

|2|7|4 حد|لو|لدين محمد عبــــد |محمد سعد  ن|حقوق حلو

55o88 لمنعم عىل|ضى عبــــد|محمد ر ره بــــنى سويف|تـــج

|4996o عيل|سم|د |لجو|لرحمن محمود عبــــد |عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

25o567 ي |لبــــ|حمدي عبــــد |ل|تـــفى صبــــىح محمد 
ى
|ق
ي|لنعم

ئى
ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

3|9627 هيم|بــــر|د محمد محمد |ندى عم ى شمس| لسن عي 

22543o لرحيم|يه سيد عبــــده عبــــد| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

256723 ى خلف|ر عبــــد|من لحميد حسي  شمون|نوعيتـــ 

8ooo|3 يع|ح ط|هيم صل|بــــر|محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

92o528 ح محمود محمد |محمود صل ج|ضتـــ سوه|علوم ري

432625 بــــو عيده|د بــــسيوئى |ره محمد رش|س |علوم طنط

54666o مر|مل ع|لد ك|هند خ بــــ دمنهور|د|

33|425 لبــــدوى|حمد |محمود مدحتـــ  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4|2457 يل|مر ن|أمجد حلىمي يوسف ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

332922 ن|لعزيز سليم|طف عبــــد|محمد ع س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

282499 ى |ي مه محمود عىلي منيس |س|سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

24372| ى مجدى عبــــد|ي دى سيد|له|سمي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

498882 ق|ل عىل |مروه جم وى|لشر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

443942 ى |ح عثــــم|مي صل لبــــسيوئى|ن حسي  لشيخ|بــــ كفر |د|
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8645o| حمد|لك محمد |لم|محمد عبــــد سيوط|حقوق 

77|325 ىط|لسنبــــ|هيم |بــــر|للطيف |منى سعيد عبــــد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

46|o8| لرحمن طلبــــه|ريم طلبــــه عبــــد  |ره طنط|تـــج

354|6| ى|هلل عم|منتـــ  د حمدى حسني  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|5665 ى |ي ف ف|سمي  ل|لع|روق محمد عبــــد |رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

296673 حمد|لغنى |مل عبــــد|صفيه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|o95| لمغيثــــ |حمد عبــــد|ء محمد |عل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

368|78 لحميد|شم عبــــد|ل سمي  ه|من ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

7697|4 ج|لمقصود حج|رص رفعتـــ عبــــد |محمود ن ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

282787 ى ممدوح عبــــده حبــــيبــــ| يوستـــي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

696|o3 ر|غبــــ طوبــــ|م محمد ر|لسل|سلىم عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

4o9282 ه ن هيم خرصى|بــــر|ج  فهيم |أمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|6|7o8 هيم عمر|بــــر|لرؤف |د محمد عبــــد |زي د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

243332 هيم مصطفى|بــــر|يه عىل | ن|معهد فنى تـــمريض حلو

5|72o| ى  محمد حسي 
نعمتـــ مصطفى بــــ دمنهور|د|

442762 ى  س|لبــــلق|لسيد شعيشع محمد عىل |حني  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

35o595 يف محمد محمد|س رتـــ رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

526494 ن|حمد سعف|لمنعم |رق عبــــد|لمنعم ط|عبــــد إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

677o5| لمرىس|لح |بــــو ص|لمرىس |حمد |كرم | لمنصوره|حقوق 

|59o85 حمد سعيد تـــوفيق محمود| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

6838|3 لدين|حمد تـــفى |ل |لع|ن عبــــد |ء رمض|رس| لمنصوره|بــــ |د|

7|6|3 ن محمد|لد محمد رمض|خ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

758575 عمر عطيه عزتـــ عىل ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

79|939 حمد|م |لسل|دل عبــــد |م ع|سل| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

92|2o7 نويل فخرى متـــري |مح عم|س ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

87|653 لمنعم خرصى|لحسن محمود عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

355893 هلل محمود|هلل سيد عبــــد|عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

898|5| ضى |لر|حمد عبــــد|لد |جر خ|ه ج|تـــربــــيتـــ سوه
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3|7467 ى عىل حسن| حمد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

||8392 ى يوسف حمدى محمد محمد حسني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|75684 لحكيم|هر عبــــد |لظ|لد عبــــد |نىه خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

824946 ف عبــــد|لعظيم |عبــــد لعظيم محمود|رسر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9o3637 عيل |سم|حمد محمد |ء |ل| ج|تـــربــــيتـــ سوه

233742 لمجيد|م عبــــد|لد س|محمد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9ooo7| محمد مصطفى محمد عىل  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2492|3 |لنج|بــــو|سعيد عىل | لي|د ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

43|826 لرؤف عىل|د عبــــد |كريم محمد فؤ |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

5o|89o لحليم عىل عليوه|سلىم محمود عبــــد سكندريه|ل|عه |زر

58758 مل|هلل فتـــىحي ك|عىلي عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

26858| ى |محمود  لديبــــ|لسيد حسني  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

82|o7o ى|ص ي|في 
ز محمد سيد مصطفى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

834295 لمجيد عىلي|ىطي عبــــد|لع|عىلي عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

8||793 ى رجبــــ عبــــد|سم| بــــ|لوه|ء حسي  سيوط|ره |تـــج

2975o ى ص لح|يوسف سعيد مكي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

|44766 زق|لر|در عبــــد |زق ن|لر|ن عبــــد |رو وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

86o385 ف ف| |دين ق|سح|روق |رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

266598 ى |م |مروه حس لسيد|مي  |طبــــ بــــنه

7o8458 لحليم|لمطلبــــ عبــــد |روضه محمد عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

333|9| لدين|هيم عز |بــــر|هيم ممدوح |بــــر| |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

6o5o49 مول|لس|ن |م محمد نعم|ن هش|نوره لمنصوره|ره |تـــج

|6||83 محمد محمود| ن محمد زكري|نوره ى شمس|د| بــــ عي 

83o|o9 ق بــــسطوروس|سبــــ|يدي خليفه |ه |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

83|67 ور|محمد يىح يىح مج بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

922o54 ى دق موىس |فوزى ص| مي  ج|علوم سوه

822942 بــــر|لج|لرحمن عبــــد|محمد يشي عبــــد سيوط|ره |تـــج

|4o442 م|م|ر عمرو نرص |من ن|طبــــ حلو

89287o ل |لع|حمد عبــــد|لكريم |د|ن ج|يم| سيوط|حقوق 
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775376 ح محمد|لفتـــ|حمد عبــــد |محمد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

523875 هيم محمد سعد|بــــر|هيم بــــدر |بــــر| ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

|6||2o  طه| ر|ي
ى
محمد محمد شوق ى شمس|تـــج ره عي 

65427 ى|م محمد |طمه عص|ف مي  لفيوم |تـــمريض 

5258|6 بــــر يونس عىل محمد|محمد ج سكندريه|ل|هندستـــ 

69o6o8 لسيد رجبــــ|مه |س|كريم  لمنصوره|عه |زر

64665o لحميد هنيدي|هر محمد عبــــد |مريم ط ط|بــــ دمي|د|

434436 لففى|لمجيد  |سمر مسعد محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7|8|63 ل|لسيد محمد فض|س |لسيد عبــــ| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

67852o لي|هيم مش|بــــر|لسعيد |رص |مريم ن لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

5o64o5 لمول|د |لحكيم ج|حمد عبــــد |ده |غ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8695|3 حمد محمد|بــــر |زينبــــ ص ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

4o7o59 ن|محمد حنفى محمود سود| رن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

348557 لمهدي|د |طمتـــ محمد فؤ|ف ى شمس|تـــج ره عي 

447443 هيم|بــــر|تـــم سعد زىك |ر ح|مي تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

86o7|5 لكريم|حمد سعودي حلىمي عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

427855 حمد محمد نعنوش|ء محمود |سم| |ره طنط|تـــج

84888 ء سيد عىل محمد|صف حقوق بــــنى سويف

6|5754 رى|لغبــــ|ر |محمود محمد مختـــ ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

475953 ن|لسيد سليم|ح |لفتـــ|ندى عمرو عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

785o|5 لم|ن س|ل محمد عثــــم|لع|هدير عبــــد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

44o78 د جنيدى|حمد مصطفى رش| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|572|6 حمد|بــــ سيد فتـــىح |رح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|66o6o ن عىل|ح زيد|يوسف محمد صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|3|6o م|تـــه عل|هلل محمد شح|عبــــد | لي|د |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|655|4 وق سعد عبــــد  ي عبــــد |رسر
لمجيد|لغنى هره|لق|عه |زر

626882 حمد مصطفى|له حمدى سيد |ه زيق|لزق|نوعيتـــ 

7o4452 لسعيد يوسف|لسعيد محمد |مريم  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4o49oo لصمد|لسيد محمد عبــــد |محمد مصطفى  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6958o4 لمتـــول|ن موىس |حمد مصطفى شعبــــ| لمنصورتـــ |تـــمريض 

233543 ل|حمد جل|لكريم |زم عبــــد|يه ح| هره|لق|ره |تـــج
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4565oo يف محمد  لحسينى سيد أحمد|أحمد رسر |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

425o9o هلل|ح عبــــد |لفتـــ|يز عبــــد |جر ف|ه سكندريه|ل|علوم 

488948 ف محمد رجبــــ محمد حبــــلص|عف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|8379 لسعيد متـــول|لسيد |هلل |عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2o9|5 حمد|لمجيد |سم سعد عبــــد |بــــ ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

6|8249 لمرصى|حمد |هيم محمد |بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

882763 ى محسن سمي  مرزوق نرمي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

35|254 لسيد محمد|لسيد محمد |محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

245849 لرحمن سبــــيع|لعزيز عبــــد|م عبــــد |حمد س| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

537358 بــــ|م دي|ء تـــه|فرح عل دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

6|8654 ف محمد |عمر  ي|رسر
ى
لدسوق ي صىح ري

ضه بــــور سعيد|معهد فنى

2832|o ف |محمد  ف|بــــوضيف ش|رسر كر مشر هره|لق|حقوق 

349|3 لعزيز عيد|ر عطيتـــ عبــــد |بــــش هره|لق|حقوق 

257oo6 حمد حشيش|هيم |بــــر|د |جه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8o3o64 ى جيد نجيبــــ جيد| مي  ره بــــنى سويف|تـــج

4|68o6 ن|لمنعم مصطفى علو|لد عبــــد |بــــسمتـــ خ لشيخ|بــــ كفر |د|

|266o| محمد| يوسف يحن  زكري ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

786|54 ى|بــــو ق|لد محمد |ر خ|مي سم أمي  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

924865 ى|م  شكر |س| رتـــي 
ى
هلل  |م شوق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|22|68 ن|حمد سليم|لرحمن محمد محمد |عبــــد  هره|لق|طبــــ 

272587  |يه|محمد 
ى
حمد موىس|بــــ فوق لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

48|37 ى محمد محمد سويلم بــــشر ن|تـــربــــيتـــ حلو

29354 ي|لورد|هلل |مي عبــــد|محمد س
ئى ن|معتـــ حلو|ع ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

27|243 فع|لش|فع محمد |لش|هلل |يه | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

755557 لعزيز محمود|حمد منصور عبــــد | عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

8|4476 حمد|ن |لد رمض|محمد خ ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

88592o حمد |ه |لل|تـــ عبــــد|ع نش|رف سيوط|ره |تـــج

9o4oo8 بــــوضيف محمد |محمد محمود  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

622|oo لدكرورى|لسيد |لسيد محمد |م |هي لمنصوره|حقوق 
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|7o439 لسيد|حمد حسن |ده |مي سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

|253|7 ء|لدين بــــه|ل |بــــسمه مدحتـــ محمد جم |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

867882 هيم حسن|بــــر|دي |له|هيم عبــــد|بــــر| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

8o7|o4 لسيد محمد|هيم |بــــر|ن |يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

774778 حمد منس|لسيد عطيه |مصطفى  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

22||54 ى|ء فتـــىح حس|تـــفى عل ني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|228oo لق خليل|لخ|لرحمن محمود عبــــد |عبــــد  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

827674 حمد|ل محمود |ء جم|لشيم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

24|364 ى سيد حس|حمد عىل حس| ى|ني  ني  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

|3732| ن|حمد رسل|رص سيد |يوسف ن ن|حقوق حلو

6o|967 لجليل حفيضه|لمنعم عبــــد|ن عبــــد|حس| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

33o449 لح|حمد ص|حمد |نىه عمرو  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

85o9|5 حمد|م محمد حسن |حس ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

84o|25 يع|ر بــــدوي حسن ط|من |نوعيتـــ موسيقيه قن

|5348 يف عىل محمد| حمد رسر يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

638738 حمد مصطفى|دل مصطفى |ء ع|هن زيق|لزق|بــــ |د|

8o692| هلل عىلي|عىلي رجبــــ عبــــد حقوق بــــنى سويف

888436 فرنسيس حليم صليبــــ  | مرثــــ سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

773|22 ى| |م|وس|محمد  حمد حسي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

5|2oo8 د|عيل حم|سم|لسيد رجبــــ |در |ن |عه طنط|زر

48|o42 عيل|سم|م |لسل|عيل عبــــد|سم|جر |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|8543 ي 
لطوبــــىح |ندى عىلي طتـــ بــــسيوئى ره دمنهور|تـــج

26o685 لسبــــىكي|عبــــي  سعد فوزى  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

4|2|5o محمود محمد فتـــىح مصطفى |ره طنط|تـــج

835796 حمد|ري |لبــــ|د|هبــــه محمد ج |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

33o888 ئل يوسف عىل|ء و|عىلي ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

3|259o هيم|بــــر|محمد مني  محمد  كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح
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283o6| هلل|لنبــــى حسنى محمد عبــــد |مصطفى عبــــد |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

774o26 ن ئيل|جورج  ميخ| رض| مي  ى شمس| لسن عي 

|33595 دي سعيد|منيه محمد عبــــ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|52o25 ي|ر
نبــــيل محمد محمد| ئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|4o446 |ئيل جميل رفعتـــ بــــسط|مهر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8|2655 ه خ| لىحي|لمحسن عبــــد|لد عبــــد|مي  ي|عه |زر
|لمنى

877o85 ن عىل  |حمد سلط|يه | سيوط|ضتـــ |علوم ري

845569 حمد محمد|ري |لبــــ|ء عبــــد|شيم ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

83o793 هم فل|ريوس ظريف |مك ح|مي  هره|لق|طبــــ 

8272o| ى عبــــد حمد محمود|هلل |حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

3o68| لحميد|ر مني  محمد عبــــد |مي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

68|o26  محمد|ود |محمد محمود د
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

457924 لسيد محمود محمد جوده|ن فيض |نوره سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

83673o ي عطيه ه
ى
رون|جرجس دسوق  بــــ|لي |لع|

ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

|46497 عيل|سم|ن حمدى محمد |نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

26488 يف  لسيد محمد|محمد رسر ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

76|762 ف نور | |دين لدين محمد|رسر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

4268oo ى|بــــو |ن بــــدير |حمد رمض|آيه  لعيني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|o473 ى |تـــ عبــــد|عرف| سندريل لعزيز حسي  ج|حقوق سوه

|42895 م محمد جودتـــ|محمد س |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

8|o2o لح|ء ربــــيع حسن ص|ل| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

429682 ن|هيم حموده شعبــــ|بــــر|دل |محمد ع |علوم طنط

25898o هيم منصور محمد|بــــر|مر |مصطفى تـــ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3|5|76 ي تـــوفيق|حمد بــــه| ء خرصى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

685769 ل محمد|لرج|دل عز |ع| عل لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

887o99 ف حليم ج|ح |سم د |رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

|34323 لسيد| |لد عط|تـــفى خ هره|لق|ره |تـــج

347|52 بــــ يشى عوضى|يه|مي  | ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

63|424 عيل|سم|ج محمد عىل |لسيد فر|جر |ه زيق|لزق|ره |تـــج
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|38424 للطيف محمد عوف|لدين عبــــد |نريم عز  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|73|4 يىل حسن|رؤيه محمد حسن  ى ليى كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

42o|6| |حمد يونس رخ|نور | |ند ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

264967 لحليم|لصبــــور عبــــد|ل عبــــد|محمد جم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

859487 نور بــــولس|بــــليون |بــــيشوي ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|26372 ي
ى محمد محمد| |دئى لحسي  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|

ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 
لحربــــى

6o5422 ي|لدين |موندى سعد | ر|ي ر|لىح  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

68352| وق شكرى جمعه عبــــد  لبــــدوى|لحميد |رسر |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

8|7839 ى|م |دل طلعتـــ لوق|ع| رتـــي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

|43956 مد حسن|مد محمود ح|محمود ح ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

9o934| سم |جر محمد نرص محمد ق|ه ج|تـــربــــيتـــ سوه

326493 ين  ف |رسر لسيد عىل|رسر ى شمس حقوق عي 

342374 تـــه|هيم محمد شح|بــــر|ل |ندى جم حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

692529 لنبــــى محمد يوسف جمعتـــ|ره حسبــــ |س لمنصوره|عه |زر

2296o2 لربــــ|د|نور محمد سيد ج|طمه |ف ى شمس|د| بــــ عي 

6||97 محمد طه عىل محمد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|47846 حمد سيد|لد |محمد خ ن|هندستـــ حلو

8556o| هيم|بــــر|ن |ن زيد|هيم شعبــــ|بــــر| ي|بــــ |د|
|لمنى

786|92 ى|جر ممدوح يوسف محمد |ه مي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

643549 رجبــــ محمد محمد حسن عىل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|56o59 ن|لح عثــــم|لد عمر ص|خ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

482o45 لطويل|هيم |لعزيز إبــــر|محمد محمود عبــــد  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

6|8736 ئل محمود محمد سويدى|نعيم و ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

4|293 ى يمنى حسن محمد حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|624| ى جميل|ن عبــــد |يم| لرحمن حسي  ط|بــــ دمي|د|

|52222 لفتـــوح|بــــو |يه محمد سيد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

48373 ف عيد رجبــــ عىل| رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

53o6|9 وى بــــكر|لص|ر محمود |من تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج
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358|25 د|دل فكري عي|نوبــــ ع|بــــ| ى شمس|تـــج ره عي 

484273 ي |شه
يم|لد|حمد عبــــد|بــــ مجدي مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

443474 حمد|لغنى |رق محمد عبــــد|محمد ط لشيخ|طبــــ كفر 

647667 م عطيه عزبــــ|عص| ن|ر س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

778597 لسيد عيس|لسيد عيس | زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

6o3597 س|لقو|لبــــيىل |هر |م| لي|د |نوعيتـــ طنط

5o658| حمد محمد محمد|صفيه حسن  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

349367 لم حسن|د محمد س|زي ج|بــــ سوه|د|

34ooo لسيد عىل|م |يدى هش|ه ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|677| لموج |لسعيد محمود |ل |د جم|جه هره|لق|ره |تـــج

69236|  ر|وف
ى
لحجله|غبــــ |ء عطيه شوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

63836o ى |حمد محمد |عمر  لليثــــي|مي  زيق|لزق|هندستـــ 

6o5|95 لفيوم|ح |لفتـــ|محمد عبــــد | دين لمنصوره|بــــ |د|

329o97 لمجيد سعيد|محمد محمد جوده عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

62||94 يد|لسيد محمد ز|لمحسن |محمود عبــــد  ط|حقوق دمي

7o4|6o حمد|لجليل |حمد عبــــد |هلل |عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

||8995 ي ز|يوس خر|بــــ مني  خي  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

34||o5 محمد هيثــــم فتـــىح مصطفى عطيه ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

49|o96 رق درويش مصطفى|ندى ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

247467 |لمل|محمد معتـــز محمد  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|6542o ي|ن سيد عبــــد |نوره
لموجود حبــــسر ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|536o8 هند سيد حسن محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|327|7 ى |لدين |م |منى عص ى|لمرصى حسي  لشقي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

868|94 ي نبــــيه حلىمي|مونيوس روم|
ئى ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |

|لفنى

3|2836 وي|لشه|حمد |متـــ |س|لرحمن |عبــــد مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36429 محمد حسنى سيد سنوىس ى شمس علوم عي 

39o46 وق ن لحميد|رص سيد عبــــد |رسر لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

4o|633 لمجيد درويش|حمد صبــــرى عبــــده عبــــد | سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

9|745| لمجيد  |طف بــــخيتـــ عبــــد|ء ع|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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|29|97 ى |د |عم لطيبــــي|لدين محمد حسي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

485o23 للطيف عطيه|محمد عبــــد | رض تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

28o233 ل|لجبــــ|حمد |بــــتـــ |حمد محمد ثــــ| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

484492 لمول|هلل عبــــد |جي عبــــد |عىلي خميس ض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

232|92 ن|م محمد زيد|يوسف عص ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2242o9 ن|رحمه عوض سعد محمد عثــــم ن|بــــ حلو|د|

6|3643 تـــ محمود | ف |بــــر|مي  لدين|هيم محمد رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

498|93  محمد|لش|ض فوزى عبــــد|ء ري|ل|
ى
ق بــــ دمنهور|د|

||9272 وس مهنى|ندر|ل |يكل جم|م ى شمس حقوق عي 

323225 نيوس|ى ط|سعد بــــش|مريم  هره|لق|بــــ |د|

464755 ئى|لزلبــــ|عمر لطفى محمود محمد  سكندريه|ل|حقوق 

8o7|54 ن|ن عثــــم|لح رمض|ء ص|شيم ي|علوم 
|لمنى

3227o5 تـــ شح| لسيد|تـــه محمد |مي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

69o358 حمد|م محمد عىل |يس| |ر|ي ط|بــــ دمي|د|

643652 ه عبــــد | لم|لعظيم عىل س|مي  زيق|لزق|ره |تـــج

256o89 لرحمن|حمد محمد عبــــد|محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4ooo94 د زىك|ندى وليد رؤوف فؤ بــــ دمنهور|د|

|39|7| شد|لحكيم ر|ن حسن مصطفى عبــــد |نور ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

9oo475 لعزيز |حمد عبــــد|رحمه محمد  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

7|5899 لعز|بــــو |لغنى |يه مجدى محمودعبــــد | لمنصوره|طبــــ 

68325| هيم محمد حميده|بــــر|رق |ره ط|س لمنصوره|بــــ |د|

4|6|7 لسيد|م يونس |محمود س ن|حقوق حلو

34o27| ي عو|لش|ل عبــــد|سهيلتـــ كم
ى
د|ق |تـــربــــيتـــ بــــنه

||8424 ى منصور|لرحمن ن|عبــــد  رص حسي  ى شمس هندستـــ عي 

48863| مخ زقيم مسعود|لكريم ش|حمد عبــــد | سكندريه|ل|حقوق 

4|688 حمد|حمد |حمد حفنى | هره|لق|بــــ |د|

9|||37 ن عىل محمد |جر رمض|ه ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|35795 بــــ محمد|حمد دي|ء |رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

432226 س|لنح|حمد |ن مجدى |حن |نوعيتـــ طنط

82|857 لرحيم|رص عىلي عبــــد|لن|ن عبــــد|يم| ي|تـــمريض 
| لمنى
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5o464o ء فتـــىح درويش عزبــــ درويش|صف بــــ دمنهور|د|

269879 لحسينى شحرور|لمنعم محمد |محمود عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|33554 ي|مجدى 
ف يعقوبــــ بــــنى ى|رسر مي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

246944 ي|م محسن حسن |سل|
لشوئى ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7|5|82 ز|لبــــ|حمد |رس حسن |محمد ي لمنصوره|حقوق 

4o37|6 لحميد|كريم محمد نبــــيل عبــــد  ره دمنهور|تـــج

642582 ي|لمعجبــــ|حمد |حمد محمد |يوسف 
ئى زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

648o97 لسيد محمد محمد طمبــــه|م |سل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

49o92o لسيد عىل أحمد|ئى محمد |م| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3228|6 يتـــ جميل حسن معوض| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3|2233 لمنعم|دل محمد عبــــد|نىه ع ى شمس|د| بــــ عي 

5o2o3 نس عيد محمود جوده| ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

49955o در|لق|هلل عىل عبــــد |لدين عبــــد |د |ء عم|هد| |حقوق طنط

435|66 طر|محمود سعيد مرشدى أبــــو خ لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

4428o2 لصعيدى|ىط عىل محمود |لع|عبــــد | رن لشيخ|بــــ كفر |د|

7o298| ن|لغلبــــ|لمعىط |حمد عبــــد |ء محمد |عىلي زيق|لزق|بــــ |د|

2724oo ك|لمل|ئى يوسف عبــــد|ندرو ه| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|355|6 لرحمن|يه وليد مليىح  عبــــد |  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

757654 للطيف|ل عبــــد|لع|جر طلعتـــ عبــــد |ه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

365545 حمد محمد|دل عىلي |عمر ع ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

73569 لدين حميدتـــ عيد|مرفتـــ نور  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

4o8334 ر|هيم دويد|بــــر|ر |محمد يىح مختـــ |بــــ طنط|د|

82o646 لمعز|د عبــــد|رص فؤ|لن|د عبــــد|فؤ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

693453 ى  ى |بــــو |محمود حسي  ى زيد|بــــو |لعني  لعني  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

349|86 هيم|بــــر|حمد |ل |محمد جم |ره بــــنه|تـــج

2|9876 ي
ي ع| دئى

مر|محمد فهىم بــــسيوئى دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

78326 يد حبــــيبــــ|هلل سيد ف|منه  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

636976 لد جميل عىل|محمد خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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284959 لهلوتـــى|لسميع |رق محمد عبــــد |محمد ط ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

64o298 ن محمد|يه محمد رمض| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

243288 لمول|د |ن ج|ء محمد رمض|سم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

62222 لعزيز|حمد عبــــد |بــــسمتـــ طه  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4644|7 ى|بــــو |مريم حسن محمد حسن  لعني  سكندريه|ل|بــــ |د|

842o8o ح محمد حسن|لفتـــ|عبــــد| مه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

856|72 بــــ|لوه|ن قطبــــ عبــــد|ء رمض|سم| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

||6|62 لد فهىم محمد|زم خ|ح هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

264258 لسيد|بــــ |حكمتـــ محمد دي لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2642o رص خليفه|لن|حمدي عيد عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

2554|6 ره|يز عم|خميس ف| ء رض|شيم ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

339o86 ن محمد|طمتـــ محمد رمض|ف |نوعيتـــ بــــنه

355493 تـــ محمد ح| لصغي |مد |مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6473o8 لشيىم|هيم عطيه |بــــر|رق |محمد ط ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

42453 د زىك|دل رش|لرحمن ع|عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

76|58 م|عيل عل|سم|ل |ء جم|رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7|o393  |لعر|لحسينى |ء محمد |رس|
ى
لريس|لحسينى |ق لمنصوره|بــــ |د|

|6|55| ى فرح|هديل  ف حسي  تـــ سعيد|رسر ى شمس حقوق عي 

22765 ن|لق رمض|لخ|ن عبــــد |لق رمض|لخ|ر عبــــد |عم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3||482 لشوربــــىح |م حسن |م|م |محمد س ن|بــــ حلو|د|

426o|8 ي حسن سليم|بــــسمله بــــ
ن|سم مصطفى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

756566 حمد|طمه فتـــىح مصطفى سيد |ف بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

6o3785 لجعبــــرى|لسيد |هيم |بــــر|لسيد | |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

434883 جدر|ل|حمد محمد |نسمتـــ  |ره طنط|تـــج

878o|6 حمد محمد  |سعيد | رض سيوط|حقوق 

23o639 ل|لش|ل محمود محمود |مصطفى جم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

39538 مد عيد محروس|حمد محمود ح| سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

5|695| د|لجو|ن ممدوح حسن عىل عبــــد |رو تـــربــــيتـــ دمنهور
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593|6 سمر محمد محمود عتـــريس |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|23523 عيل|سم|هيم |بــــر|محمد يوسف  ن|حقوق حلو

63|3o8 ى|هر |مروه م لسيد حسي  زيق|لزق|طبــــ 

25259 حمد عىلي|ن محمود |حن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

887729 ن عىل  |ن نعم|عبــــي  ري سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

254o46 ل|لجم|هد |لمج|رق محمد |لرحمن ط|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7363| فظ|م ح|ن زغلول عل|فن| ن|حقوق حلو

25744 حمد فتـــىح حسن عزبــــ|مريم  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

897o94  عىلي |لر|سحر عىل عبــــد
ضى ج|تـــربــــيتـــ سوه

34527| ى رش د محمد|محمد حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6o5o33 ن محفوظ|لعربــــ رمض|رق عز |ط| نور لمنصوره|ره |تـــج

854597 يف عمر عبــــد|ط م|لسل|رق رسر ي|تـــمريض 
| لمنى

82585 ف عويس معوض|سمي   رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3|946o فظ|يتـــ محمد فوزى ح| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

84|58o حمد عىلي|مريم سيد  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

4o5835 ن|حمد حمد|ء سمي  |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

677955 لبــــشوتـــي|هلل فتـــىح محمود |ربــــيع عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

544643 ح محمود محمد عطيه|ده صل|غ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

75|978 حمد شلبــــى|خلود سعيد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|56|27 نور معروف|يوسف هيثــــم  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

87o47o بــــي|لمجيد رك|هلل عبــــد|ء عبــــد|شيم ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

|55o2| لربــــ|د |رص عوض ج|لن|ء عبــــد |شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2696o8 هلل بــــدر|بــــدر عبــــد| رند شمون|نوعيتـــ 

92o||| ى عىل |لع|منيه زين | بــــدين حسي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|29585 حمد|لسيد |مه |س|محمد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

784862 |لعط|بــــو |ء محمد سعد |ل| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|5o46 ضى|للطيف م|هلل عبــــد |لسعيد عبــــد |مريم  ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

|72758 ى تـــوفيق محمد نهله حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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79332o ر|لنج|لد |كر خ|محمد ش ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

855453 ي خليفه خليفه
محمد مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

48454| ى|لرحمن مجدي محمد ش|عبــــد  هي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84272 ن مصطفى|مصطفى محمود عىل عثــــم ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

69547o زى|فع حج|لر|زى عبــــد |م عزتـــ حج|له| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

68555| ذل|لش|د محمد عىل |يه عم| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

844o7o ي محمد
ي محمد مصطفى

مصطفى ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

842o|3 ي عبــــد
ي عبــــد|لع|مصطفى

هلل|ىطي مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|229|6 ه | ى عىل سلم|بــــر|مي  ن|هيم حسي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

|33o43 ى عبــــد | ن|لحميد حس|حمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6838|| حمد محمد|د |ء بــــليغ رش|رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|588 ف عبــــ|لرحمن |عبــــد  س محمد|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o3257 ض|لنف|هلل محمد |عبــــد | ر|ي لمنصوره|ره |تـــج

|73799 لدين مصطفى فهىم مصطفى|سيف  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

42548| نور|رئ محمد |ء ط|شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

844936 لرؤف فوزي|محمد عطيه عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|4269 ل نظي  سعيد |نه كم|دمي سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

85o|6o حمد سعيد محمد|لرحمن |عبــــد ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

|44|2o فظ عىل حميد|لد ح|سمر خ د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|53762 ضى|له مش|جر عطيه دربــــ|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

763684 دم|دم عمر |د |ء رش|شيم حقوق بــــورسعيد

9578o رينى مجدى جندى شلبــــى| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

68|432 ن|ن رمض|حمد محمد فتـــىح شعبــــ| لمنصوره|هندستـــ 

3744|3 لشكور|لغنى عبــــد|حمد عبــــد|محمود  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

359349 ى|د |تـــبــــ فؤ|م ر|ر مي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6279|8 ن|لد نبــــيه سيف رمض|ئى خ|أم زيق|لزق|بــــ |د|

453o7| ر محمد|لستـــ|ده عبــــد |هند حم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

843746 لعظيم|ن عبــــد|مه رضو|محمد سل ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

33o568 يتـــ محمد عىل محمد عسكر| |نوعيتـــ بــــنه
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88844| لرحمن  |حمد عبــــد|مروه محمد  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

88o88o بــــر محمد |ء محمد ج|رس| سيوط|تـــربــــيتـــ 

8|44o7 لرحيم|ور حسن عبــــد|لرحمن ش|عبــــد سيوط|ره |تـــج

3563|9 لسيد محمد يونس|حمد |لسيد | |ره بــــنه|تـــج

355242 ق نظي  جوهر|سح|ري |م |بــــ بــــنه|د|

273499 لكريم محمد شعيبــــ|حمد عبــــد| سيوط|حقوق 

64o5|| حمد|حسن محمود حسن محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

64o5|2 وى محمد سليم|لشبــــر|حمد |لد |خ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

34847o يف عبــــد|ي ى رسر ح محجوبــــ|لفتـــ|لرحمن عبــــد|سمي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

64472o حمد  عىل لبــــن|ىط |لع|حمد عبــــد | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

757546 ى عبــــد|لحميد |ء عبــــد |شيم لحميد|مي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28o42| لعظيم محمد مصطفى|يه عهدى عبــــد| ى شمس حقوق عي 

762982 ج|م محمد محمد حج|ن هش|حن نوعيتـــ موسيقيه بــــور سعيد

|266o8 لرحيم|حمد ممدوح حسن عبــــد | ى شمس علوم عي 

27|956 لسيد جمعه محمد|بــــ |يه|ء |رس| هره|لق|ر |ثــــ|

689389 شه|لحميد عم|لدين عبــــد |مريم محسن بــــدر  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

69538o ش|لدمرد|حمد مجدى محمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

766|o9  محمد |ل |هند جم
ى
|لبــــن|لدسوق ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

|5o284 هلل فتـــىح عوض عىل|عبــــد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

37|379 ى جمعه حسن| حمد حسي  |حقوق بــــنه

9||7o9 حمد  |لنرص |هلل عىل سيف |عبــــد ج|عه سوه|زر

92o692 ن  |د شمروخ رسل|محمود ج ج|بــــ سوه|د|

3|7437 لمقصود|لبــــدرى عبــــد|ل رجبــــ |جل م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

6o784| ء نرص محمد عويس|رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4752|o تـــ|بــــر بــــرك|مر نبــــيه ج|فرح محمد تـــ هره|لق|م |عل|

2879o5 ح|لفتـــ|مد عبــــد|س ح|هر عبــــ|ح ش|سم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|5o788 حمد|ح محمد |لفتـــ|م عبــــد |سل| هره|لق|حقوق 

249|7 لدين|لعزيز سيد عز |مريم عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

45o2oo  عبــــده موىس |بــــر|
ى
ز|لقز|هيم دسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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||87|9 ح عىل محمود|لرحمن صل|عبــــد  ى شمس حقوق عي 

335527 ء محمد فوزى محمد|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

7|2o23 زق|لر|حمد عبــــد |حمد |حمد |عبــــي   لمنصوره|حقوق 

8772o8 مل حليم  |ره يوسف ك|س سيوط|ره |تـــج

4o8329 محمد مدحتـــ صبــــىح محمد عيد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

758523 يه مبــــروك عىل منصور| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|64o94 م|لسل|حمد سيد عبــــد |هلل |عبــــد  هره|لق|حقوق 

563o2 م عىل محمد|حمد جد| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

699758 ه رض| لسيد|لعزيز |عبــــد | مي  سكندريه|ل|صيدله 

2|3272 ف |لرحيم |لدين عبــــد|ل |ريم جم لدين|حمد رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

27o253 بــــ خليفه|تـــى خليفه دي|محمود زن ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7o5|78 لسيد حسن|رق يحن  |ط| زكري زيق |لزق|تـــمريض 

359754 لحميد|م نرص عبــــد|ء هش|رس| هره|لق|ج طبــــيع |عل

62||o9 هيم|بــــر|ن |هيم عثــــم|بــــر| |محمد رض ط|هندستـــ دمي

9|974o لحسن  |بــــو|لفتـــوح |بــــو|محمد حسن  ج|بــــ سوه|د|

336695 لسيد|حسن عىل | عل ى شمس|د| بــــ عي 

348483 تـــ عىل ه| م|لسل|شم محمد عبــــد|مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

262||4 ى عبــــد|حمد عبــــد| للطيف|للطيف حسي  ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

|47747 لرؤف محمد|لد عبــــد |حمد خ| هره|لق|هندستـــ 

77665 لعزيز|عيل عبــــد |سم|م |بــــسنتـــ عص هره|لق|حقوق 

7o95o4 ى عزم محمود |ي ض|لدم|سمي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5o5999 حمد|عيل |سم|محمد خميس محمود  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

632658 ى  ي ري|نرمي 
ض|يمن وففى زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

846||| ي ك
ي مصطفى مل|محمد يحن  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

635o|6 حمد|هيم |بــــر|لحميد |مهند عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

859||2 ي|سم|هدي فكري 
عيل تـــوئى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

882655 لحميد |بــــ سعد عبــــد|تـــغريد دي سيوط|بــــ |د|

|5o648 لد سمي  عزوز|سمي  خ عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

8o4829 ري يوسف|لبــــرتـــ زخ| |ثــــري ره بــــنى سويف|تـــج

78o629 |لشو|ره محمد محمد |س
ى
دق هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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639o62 ره|لسيد عىل أحمد محمد عىل جد|محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

22o|56 حمد سليم| |لرحمن عط|عبــــد ى شمس حقوق عي 

|4|982 لفتـــوح|بــــو |م سعيد محمد |ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

29464 محمود محمد رئيس محمد  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

4|477| شد|مل محمد ر|سعيده ك معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

3|977o لحفيظ|ل عبــــد|سمي  كم| ر|ي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8o3367 ي|حمد عبــــد|محمود 
لمنعم عفيفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

53374 مه محمد تـــوفيق|محمد سل طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

858495 لرحيم|لدين عبــــد|لرحيم نرص |محمود عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o576 بــــر فكري عىلي|نىهي ص بــــ بــــنى سويف|د|

847679 لزهري|ج |يه يىحي حج| ن|سو|علوم 

7649|7 له|يه منصور سعد عىل هبــــ| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

224858 يف عىلي عبــــد  ر|لغف|عىل محمد رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

755ooo لسيد|لحميد |ئز عبــــد |سل ف|بــــ ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

56773 لصمد|هلل نرص عبــــد |حسن عبــــد  حقوق بــــنى سويف

882o|5 هيم |بــــر|يق |مصطفى محمد ف سيوط|صيدلتـــ 

|26|2o حمد محمد سعيد يوسف| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

4535|2 ل|دل أحمد بــــل|زم ع|ح ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

52o597 م مرىسي عىلي|منيتـــ عص| بــــ دمنهور|د|

633|25 ى محمد|لرحمن كم|عبــــد  ل حسي  زيق|لزق|حقوق 

886o35 ل |لع|حمد عبــــد|حبــــيبــــه عىل  سيوط|عه |زر

8o9294 بــــ|لوه|جح فكري عبــــد|محمد ن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

498747 ء طه أحمد طه|أل ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3734|6 ر محمد|لستـــ|حمد سعيد عبــــد| تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

563|2 حمد رجبــــ|حمد محمد | بــــ بــــنى سويف|د|

626825 تـــى محمد|م عىل محمد نج|ريه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

844o66 ي عبــــد
لرحمن عىلي مسعود|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

|6o498 ي محمد|م |حس
لدين عمرو حسنى ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 

تـــ| بــــمرصوف
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45o562 ن خميس|محمد مهدى رمض |بــــ طنط|د|

5352|4 نوبــــ جرجس شوربــــتـــ زىك رسور|بــــ| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

45|47 ى |م |ريه ل|لع|حمد عبــــد |مي  لفيوم|عه |زر

8o2279 لرحمن قطبــــ|محمد حسن عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

62437| سود|ل|لسيد |لسعيد |م |محمد عص عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

256542 م محمد نرص|لسل|ن محمد عبــــد |رو تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

689485 ه ط| ه|لز|رق منصور |مي  لمنصوره|حقوق 

|52553 يف عبــــد |رس| د|لعليم ج|ء رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6426o8 حمد حسن رزق|م محمد |عص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o4o97 حمد جبــــل|ندى محمد محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

525693 لم|ن يوسف رحيم س|عمر رمض بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

92|496 سعد سدرتـــ |ير فتـــىح |ن ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

4o9776 ى  ى محمود حسي  وق حسي  لطنوبــــى|رسر |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

73ooo نور محمد|لم |لرحمن س|عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|3222 حمد محمد|حمد محمود |تـــسنيم  ى شمس|تـــج ره عي 

72287 عيل محمد خميس|سم|حبــــيبــــه  لفيوم|حقوق 

83oo56 ى |له|ح عبــــد|سم لصغي |دي حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o5646 لخي |بــــو|محمد خميس حسن عىل  سكندريه|ل|عه |زر

269755 ر| لنج|هيم |بــــر|ل |مصطفى جم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

847968 مد محمد|م محمد ح|ريه ن|تـــمريض أسو

2|349o ئى|لحلو|ن نعيم محمد |نوره سيوط|ره |تـــج

|52382 ى ندى سعيد زىك حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

832869 حمد محمود|حمد محمد | ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

6464|9 يف|هيم محمد عىل |بــــر|محمد  لشر سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

46|657 لحلو|هدى طلعتـــ محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

45578 هيم|بــــر|محمود ربــــيع محمود  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

35797 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|دل عبــــد |يه ع| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

25||98 بــــو شنبــــ|مد |ن ح|مد شعبــــ|ح ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4|o428 هلل|رف محمد عبــــد |لسيد ع|س |عبــــ |تـــربــــيتـــ طنط

9o3927 هلل  |حمد محمد عبــــد|محمد  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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24||98 د|د فؤ|د مر|ن رش|سمع ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|489|| لمجيد|ح رجبــــ عبــــد |جر صل|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

487422 ل|حمد |لسيد محمد |هيم |بــــر|محمد  ى وى|لميى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o7876 ين د متـــري|مكرم فؤ| في  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

499o79 لح|عيل ص|سم|هيم |بــــر|عيل |سم|طمه |ف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

688464 فع|لش|حمد حسن |حسن  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

|63|59 لسيد|هيم |بــــر|ل |حمد محمد جم|جر |ه تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

28o4o بــــ محمدي|لتـــو|حسن عبــــد | عل هره|لق|بــــ |د|

|6oo2o م|م|ل|مه عمرو محمد عىل |س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|5o943 ى ج| ند مع|محمد حسني  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

|27829 هلل|س محمد عبــــد |ل عبــــ|ريم جم ن|هندستـــ حلو

|39863 يد|ء سعيد محمد محمد ز|رس| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

|75244 كر عىل|لرحمن ش|محمد مصطفى عبــــد  هره|لق|حقوق 

6|89|7 لزينى|ر |رس مختـــ|ي| ر|ي معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

863496 م محمد تـــوفيق|ندي حس ي صىح سوه
ج|معهد فنى

694388 لسيد حسن مصطفى| |مروه رض لمنصوره|ره |تـــج

7o5766 حمد محمد|ئل |محمد و ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|28o69 ف عىل محمد قن|لرحمن |عبــــد  وى|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

44o755 ى محمد عبــــد|ي ج|هيم حج|بــــر|لنبــــى |سمي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

786425 هيم محمد|بــــر|هيم |بــــر|محمود محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

856848 سحق|ح يوسف |يوسف نج ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

7o4|87 لسيد عيد|ن حسن |ن منعم شعبــــ|شعبــــ |ره طنط|تـــج

|28892 بــــر محمد|لكريم ص|محمد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

687956 لسعيد موىس|د محمد |ء عم|رس| لمنصوره|علوم 

88|796 عىل محمد محمود عىل   سيوط|ره |تـــج

43|7|o لمجيد لموض|لسيد عبــــد |لسيد محمد | |صيدله طنط

49o58o هيم|بــــر|لد محمد عطيتـــ |يده خ|ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4562o9 جر مصطفى محمد أحمد مصطفى|ه سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4o86o4 ى ممدوح مصطفى هل|ي ل|سمي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

Thursday, September 6, 2018 Page 10719 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

542|o| بــــوسنه|رجبــــ محمد عىل | محمد رض هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|8423 شم حسن|حمد ه|ره |س هره|لق|بــــ |د|

4o6728 لحسن|بــــو |ن |لحسن شعبــــ|بــــو |سمه | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

277347 للبــــنى|لمعىطي |لق عبــــد |لخ|ئى محمد عبــــد|م| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

49|54| تـــ|مروه سعيد مهدي سعد بــــرك عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|6229 لعزيز عمر|م سعيد عبــــد |حل| |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

6|759o لعدل|م |م|ل|لسيد |ندى  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

32o232 ح|لفتـــ|لمعىط عبــــد|هبــــتـــ عىل عبــــد |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

36589o ك|لمل|طف حلىم عبــــد|ركو ع|م ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

632694 ه عبــــد| لحميد متـــول شلبــــى|مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

53o562 هيم جعفر|بــــر|مد |بــــسنتـــ ح تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

75667| لعظيم|يوسف عبــــد| حمد رض| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|59345 بــــ|لتـــو|دل محمود عبــــد |محمود ع ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

25352| هيم سبــــيع|بــــر|عيل |سم|نهله  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

77o36o م مصطفى عىل محمد جمعه|هش لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

6o5|69 لبــــيوم|دى |له|هيم عبــــد |بــــر|دي |له|تـــفى عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

862|o3 ى بــــرسوم جرجس بــــرسموس| يوستـــي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

893578 حمد |حمد زىك |محمود  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

29352 ى|لفتـــ|زن محمد عبــــد |م ح حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

349456 حمد|لمنعم |حمد عبــــد|ء |رس| ى شمس طبــــ عي 

878o56 |  لعل|بــــو|ء محمد |رس| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

24558o وى|لسنبــــ|عطيه عىل عطيه  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

838628 ف |رحمه  عيل|سم|حمد |رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

4o873o ن مصطفى محمد|ديه مصطفى زهر|ن |بــــ طنط|د|

3|5444 ه محمد|لل|رتـــ نور عبــــد|س م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|346|3 هيم|بــــر|ندو فهيم مرزق |م تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

495868 ن حنفى|ن عطيتـــ فرح|أمل فرح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7348o لنبــــي|مل عبــــد |تـــ ربــــيع ك|ي| لفيوم|تـــربــــيتـــ 
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42o44 مه محمد|ده سعيد سل|غ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

892629 حمد |لعليم |حمد عبــــد|يدى |ه ي صىح 
سيوط|معهد فنى

632o89 لحميد|ر عبــــد |لستـــ|بــــدين عبــــد |م ع|وس زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

622887 در سيد طريه|لق|د عبــــد |ندى جه لمنصوره|صيدله 

64749| لنمر|ح |لفتـــ|لح محمد عبــــد|مل ص| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

25|563 ح|لمل|زق |لر|ل عبــــد|م جل|هش ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

32o684 حمد|متـــ محمود |س|محمد  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

422645 مد عىل|حمد ح|صبــــرى  سكندريه|ل|بــــ |د|

|79356 ن حسن|ليىل وحيد رمض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

363827 للطيف|عمر محمد فيض عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|9o9| ن|رص فتـــىحي شعبــــ|ميتـــ ن|س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

459o96 لدهبــــ|بــــو|ع |حمد رف|ن |نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

925o2| زر |مه مرزوق رزق ع|س| ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

|35869 لسيد|محمد محمد | ن|ر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|596|6 لم محمد|بــــ س|يه|يدى |ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

884295 ج  |مل رس|ح ك|محمد نج سيوط|عه |زر

842264 رص عىلي يوسف|لن|حمد عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

79o743 ي|لع|ح  عبــــد |مصطفى نج
ل مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o7|82 ن|حمد محمد رمض|هد |ن ي|عه |زر
|لمنى

483|44 لرحمن|حمد عبــــد |عيل |سم|دل |ع| ر|ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62|2o2 ن|رق لطفى ربــــيع سليم|خلود ط ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

52652o |لبــــن|محمد شلبــــى محمد شلبــــى  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

269o89 هيم خليفه|بــــر|حمد |زينبــــ  شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

844875 هيم|بــــر|لدين |م |رص حس|حمد ن| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

485|47 ه لحميد|ن حسن عىل عبــــد |مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

48o69 حمد|ل محمود |حمد جم| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

856236 د عويضه|ري منصور عي|م ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

25|257 هد|لش|محمد سعد محمد  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

28682| ره|لسيد جبــــ|يه عىل | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

89||45 م صبــــرى محمد مصطفى  سيوط|ره |تـــج
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|35o72 هلل|حمد عبــــد |حمد محمد | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8662o5 محمد عزتـــ محمد متـــولي ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

9|||7o ئى مصطفى عىل محمد |م| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

644663 ن|ن زهر|عىل محمد غمرى  حس تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

335259 ر|د نو|م فؤ|هلل هش|منتـــ  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

529o|5 لرحيم|محمد محسن عىل محمد عبــــد  ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

2655|2 ر|لجع|عيل عىل |سم|طف |مجد ع| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

42o445 لزمر|رغده بــــدير محمد بــــدير محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8|585| مريم زعزوع مبــــروك خلف ي|تـــمريض 
| لمنى

2362| ن|فع حسن رمض|لش|م |م|ل|ئل |يمن و| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|2883o مد عىل|لرحمن عىل ح|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

77595o لمنعم محمد |بــــدين عبــــد |لع|ل عىل زين |نو
طر|خ

 بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

7o|23o |هيم خليل |بــــر|محمود نبــــيل متـــول 
ى
لزق لمنصوره|ره |تـــج

|33||3 ح محمد|لفتـــ|دل عبــــد |محمد ع هره|لق|ره |تـــج

4o2729 ه عبــــد | ى|لحميد |مي  حمد محمد حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o|2|3 حمد |هيم |بــــر|دى |له|هيم عبــــد |بــــر|محمد 
غنيم

زيق|لزق|حقوق 

254877 ح|هلل مصبــــ|لمنعم عبــــد|رق عبــــد|ط |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

8o2433 لقوي عىلي|دل عبــــد|عمرو ع ره بــــنى سويف|تـــج

42|629 لسهيىل|لسيد |لسيد |ل |ره جم|س |ره طنط|تـــج

273474 بــــوبــــكر عىل|حمد محمود | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

696384 يش|لسعيد ع|ء فرج |فد لمنصوره|صيدله 

63995| ه صبــــرى محمد  حمد محمد|ني  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3675| ى نوس|مح حسنى ف|س| روجي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

884968 لحفيظ عىل |دل عبــــد|ريج ع| سيوط|تـــربــــيتـــ 

8|7o3 غر|حمد د|ن محمد |مريه ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

63622 حمد محمد|مهند ربــــيع  حقوق بــــنى سويف

456|78 حمد|لسيد |حمد بــــكر |بــــكر  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5266o3 نوبــــى |ه |لل|كريم محمد عبــــد  ر|لنج|لشر سكندريه|ل|بــــ |د|
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7792|  مني  عىل 
لرشيدى|مصطفى |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

35|68| لمحسن محمود|حمد عبــــد|محمود  ى شمس|تـــج ره عي 

3682o7 لقوي|رك عبــــد|شم مبــــ|هدير ه عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

352326 روق فهىم|مصطفى فهىم ف دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

783686 ندى صبــــىح مرغنى محمد زيق|لزق|بــــ |د|

69|744 سم|ئل رشدى زىك ق|م و|ر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68364 زق|لر|حمد محمد مهنى عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

|62|46 عي عيد|لرف|رف محمد |ع ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

239952 حمد|لدين |سل مصطفى عز|بــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

835|2| عزه عيسي سيد حسن دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

35726| ى عزبــــ|حمد محمود |مي  مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

5o4728 لغنى|لسيد محمد عبــــد|ء رجبــــ |شيم سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

68oo85 لغندور|لسيد محمد حسن |حمد | لمنصوره|حقوق 

5o4684 لنبــــى عىل محمد|زينبــــ عبــــد  سيوط|بــــ |د|

223524 هلل|حبــــيبــــه محمد محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

9|263| فظ |ح ح|لفتـــ|ء عبــــد|دى عل|ه سيوط|ره |تـــج

764|8| لمغربــــى|مد |حمد ح|هيم |بــــر| |لي|د نوعيتـــ بــــور سعيد

5393|| ي محمد تـــوتـــو|بــــ|ل|رتـــ مجدي |س صي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

88|479 ى محمد  |ره محمد حس|س ني  سيوط|بــــ |د|

486592 ى محمد عىل عبــــد |بــــ |لبــــ|سم أمي 
ى
ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6o357| لعزيز يوسف|ن سعد محمد عبــــد|حس| ي صىح طنط
|معهد فنى

463783 هيم|بــــر|لىح |ء حسن عبــــد |سن لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|7o468 مه محمد|فظ سل|لح|عمرو عبــــد  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

849972 حمد عبــــود|ج |هبــــه فر ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

|6o|69 ن صبــــىح محمد|لرحمن شعبــــ|عبــــد  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

35646 ف عبــــد |حمد | لمجيد محمد خليل زبــــينه|رسر هره|لق|بــــ |د|

249287 لمشد|سجده محمد محمد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

437942 م محمود عطيه|لسل|سهي  محمد عبــــد  ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

6o||9o |لسق|وى |لششتـــ|ذ وحيد عىل |مع |ره طنط|تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 10723 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

92||5| ى محمد تـــعلبــــ | حمد عشر لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

4o9227 لجندى|ن |كر مصطفى رمض|يه ش| |بــــ طنط|د|

779987 ى عبــــد | دين لسيد محمد|للطيف |حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

449||o وق محمد  لبــــوىسر| |هيم زكري|بــــر|رسر |بــــ طنط|د|

|8|96 ى زكري|لحميد |لد محمد عبــــد |خ |مي  هره|لق|هندستـــ 

2895|4 بــــوضيف|د صديق |حمد رش| |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

9|9oo6 م |حمد تـــم|ء ممدوح |عىلي سيوط|عه |زر

5o4625 محمد| د محمود رض|جه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

223|62 لس  لفونس مني  جرجس|كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

523975 ى مصبــــ ى محمد أبــــو |حسي  لمجد|ح حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

2243|8 لحميد|حمد محمد عبــــد|ورده  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64o485 حمد محمود عويس|لعزيز محمود |مه عبــــد |س| زيق|لزق|حقوق 

879295 جورج عزتـــ رسىم رزق   معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

|4o725 تـــه|حمد شح|محمد ممدوح حسن  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

69|926 لعزيز محمد سكره|لعزيز محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|علوم 

45o624 هيم محمد|بــــر|سمر سمي  محمد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

75o96| ف محمود |محمود  حمد|رسر عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

787367 حمد|هيم |بــــر|ئى |هدى ه ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

6o48o3 لم|بــــسنتـــ عمر محمد متـــول س |بــــ طنط|د|

6|732o لعصفورى|هيم |بــــر|رص |لن|ل عبــــد |عزه جم ط|بــــ دمي|د|

7|o|35 حمد محمد محمود عىلي|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

854659 لحكيم|رص عبــــد|لن|لد عبــــد|محمد خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

447859 |لحميد محمد حسن |دين حسن عبــــد|ن
ئى|سكندر|ل

سكندريه|ل|ره |تـــج

|7764| بــــ عويس جبــــريل|لوه|حمد محمد عبــــد | تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

6|3529 ع سعده|لسبــــ|عمرو فهىم محمد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

49537 بــــوزيد|لحميد |هيم خميس عبــــد |بــــر| هرتـــ |لق|تـــمريض 

44638o لد خميس عىلي حسن|يوسف خ سكندريه|ل|ره |تـــج

855o92 لد محمد عىلي|سهيله خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

5|3857 ى عىل |عمر م لشبــــريس|هر منصور حسي  ره دمنهور|تـــج
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623494 لزعطوط|هيم محمد منصور |بــــر|مروتـــ  ط|هندستـــ دمي

296o26 د|هر حم|لظ|عىل محمد عبــــد |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

5o33|8 لسعيد مرىسي|حمد |ن |رو لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

48|72| هلل|لمنعم محمد عبــــد |لدين مجدى عبــــد |نور  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

834o66 هلل|عيل عبــــد|سم|ن |ء رمض|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9|295o هيم |بــــر|ر عىل نظي  |مختـــ دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4o48o8 محمد حسن عىل عوض عىل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6639o لغنى|منيتـــ عىل محمد عبــــد | أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

7797o6 در|لق|ئى محمد عىل محمد عبــــد |م| زيق|لزق|نوعيتـــ 

758o63 مه عوده|لسيد سل|ء |عل عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

44972o  عبــــد 
ى
لمغنى|محمود محمد شوق |ضتـــ طنط|علوم ري

25967 فرحه مصطفى مهنى فرغىل هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

7|||72 ح|لنجدى قد|ن محمد محمد |يم| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

637o44 هيم|بــــر|للطيف |محمد عبــــد| سه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|29493 ي|ده د|ريو حربــــ زي|م
ل|ئى دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

273349 هلل حسن|دل عبــــد|صوفيه ع لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

329578 ح|لمل|ح |لفتـــ|ح شلبــــي عبــــد|لفتـــ|هندتـــ عبــــد|ش |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

255|25 ر|لنج|لحميد |مل عبــــد |ر رمزى ك|من تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

482394 ي|ن حر|رك زيد|مبــــ|هلل |عبــــد  ج  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o65o3 |لبــــ|حمد عىل عبــــد |ء |حمد عل|
ى
ق لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

757|4 م حسن عيد محمد|حس ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

493672 تـــبــــ|لك|م تـــوفيق محمد |محمد عص |حقوق طنط

|92o8 هدير محمد حسن حسن طبــــ بــــنى سويف

858394 ى|مي مندي عبــــد لحفيظ حسي  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

3483o| لحميد|رص محمد عبــــد|ء ن|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5|o946 حمد سمي  محمد عىل عطيه| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

69758 لعزيز عيد عبــــدربــــه|عبــــد| مه ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

675854 لم|ء رفعتـــ عىل عطيه س|رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|539o| لرحمن|حمد محمود محمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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462||| لطيبــــ|لسيد |هلل |رس عبــــد|م ي|هش |حقوق طنط

|624|6 حمد وليد شبــــل محمود| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

882477 ف صل|ء |رس| لدين مصطفى  |ح |رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

238788 هدير سعيد بــــكرى محمد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

844544 سم|بــــر ق|ء محمد ص|ول ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

44o9|8 عيل|سم|حمد محمد |لسيد فخرى | |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

6|||8o ىس|لشبــــ|لعزيز |عبــــد | ر رض|عم لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

898774 ن |كر عمر|حمد ش|سلىم  ج|تـــربــــيتـــ سوه

2|372 بــــق|لسيد س|لد محمد |يدى خ|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

42|63 ن|لسيد زهر|متـــ |س|ريم  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

27456o ر|لنج|ره يشى محمد عىل |س ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4|449 طف محمد عطيه|يوسف ع ى شمس صيدله عي 

84|o|2 ى |ي ر محمد حسن|لنج|سمي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

7593| دق|ىطي ص|لع|محمود جوده عبــــد ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

64258| ي|وجدي محمد وجدي ج
د مصطفى ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

332|4 دل حمدى محمود|م ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

868767 ي|رس|
لدين محمد|ء |ء محمد ضى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

288|98 مدينه محمد محمد شيك ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

43644 للطيف سيد|ء سيد عبــــد |لزهر| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

32867| ى بــــيوم محمد|م |محمد حس مي  |طبــــ بــــنه

78o7o5 ي|ر
لسيد محمد محمد خليل| |ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

477955 لم خليل|م س|لسل|م عبــــد |حمد س| سكندريه|ل|علوم 

923764 ى |لل|د عبــــد|ء شد|سم| ه حسي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9o2||5 ى |م ع|ريه طف محمد حسي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

362735 وليد سيد محمد محمود تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

8o3497 ي عىلي سيد 
بــــوخطوه|مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

422|24 لسيد|ر محمد عنتـــر محمد |من تـــمريض فرع مطروح 

435o52 ج |محمد حسن محمد ن لشيخ|بــــ كفر |د|

5o2876 د فتـــىحي حسن حسن|ن فؤ|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 10726 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

757853 ى|م رجبــــ حسن ش|حل| هي  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

886529 ى مل عوض |كميل ك| مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

||78|7 مه سيد محمد|س|هلل |عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

8o5227 ف عبــــد|حمد | لحميد عىلي|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

5|67o6 هلل|مي محمد عبــــد |س| ند ره دمنهور|تـــج

4298|2 يف|لد محمد |محمد خ بــــورسر ي صىح طنط
|معهد فنى

675|8 مل محمد|لمعز مصطفى ربــــيع ك|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

24o3o4 حون|شتـــ ط|لحسينى عك|مه |س| |ثــــري ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

299682 ى محمد نبــــيل محمد حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|4o649 لعظيم صقر|وى عبــــد |حمد مطر| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

786622 لسيد|مصطفى مندور مصطفى  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

5|5387 ره محمد|م عم|لسل|لدين عبــــد|ء |سلىمي عل معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|32263 ل حفنى|ر ممدوح مصطفى كم|مي هره|لق|بــــ |د|

9|7524 شم خلف جنيدى  |ه| نه سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

887595 ج |دى مرع فر|مروه ن سيوط|بــــ |د|

7ooo62 ي|ر
لدين|لسعيد خميس نور |رص |لن|عبــــد | ئى صيدلتـــ بــــورسعيد

6|6529 |لفتـــوح مو|بــــو |منى حبــــيبــــ 
ى
ق ط|بــــ دمي|د|

|73636 ي|د ه|زي
ي حسن مصطفى

ئى تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

687|49 لرحمن محمود|تـــم عزتـــ عبــــد |ح| لي|د لمنصوره|حقوق 

225495 لحديد|بــــو|ن عىل محمود |عن ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

2|52|| رضوى مجدى محمد عفيفى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

345897 م شكري محمد|رتـــ عص|س ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

54|599 هلل بــــدر|لحميد فتـــح |رس محمد عبــــد |ي سكندريه|ل|حقوق 

685|7 بــــر عىلي|مي ص|حمد س| ره بــــنى سويف|تـــج

2|95oo ر عىل|ل نص|يه جم| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

426374 ى عبــــد  إسم|لبــــ|لجي 
ى
 د|لبــــ|عيل عبــــد|ق

ى
ود|ق لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

3433|9 |بــــر|حمد |يدى |ه
ى
هيم دسوق زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

3|48o5 صد حسن|ئى ق|حمد ه| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77427 ل محمد يس عبــــده|محمد جم ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

765324 فع|لش|حمد|لسيد محمد |محمد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 
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84|665 هيم|بــــر|ن |حمد رمض|لرحمن |عبــــد ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

785859 ى محمود |ي|  خي 
هيم|بــــر|د لطفى زيق|لزق|ره |تـــج

757962 تـــتـــ حفنى|محمود وليد شح بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

6|o585 د|ندى أحمد عىل حم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|75326 للطيف|للطيف محمد عبــــد |ل عبــــد |نه |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

8o333o د|ل محروس ج|هلل جم|عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

266|45 م|محمد محمود عىل عز |ضتـــ بــــنه|علوم ري

3||65o ىسر|حمد محمدى غبــــ|متـــ |س|حمد | ى شمس علوم عي 

4o6862 بــــو زيد|حمد محمود |ن محمد |نوره تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

222449 ح|لفتـــ|لمنعم عبــــد|ندى مجدى عبــــد سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

8o3925 لليل|بــــو|لمنعم |ن سيد عبــــد|يم| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

7o2996 للطيف سليم|ندى محمود عطيه عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

878476 لح موىس |موىس محمد ص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

344|6o ى عبــــد|ي ى حسي  لحليم سنجر|زق عبــــد|لر|سمي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

827334 حمد| |لوف|بــــو|بــــدور نرص  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

772|o9 ه حس| د|م محمد حم|مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|2582 حمد |لحميد محمد |عبــــد| ر|ي ج|حقوق سوه

5|7244 ى|يمن صبــــري ش|ن |يم| هي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|23|26 عيل|سم|عيل محمد |سم|سمر  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

63|3o4 ن حلىم|م عفتـــ قزم|ئى س|ه| رين|م زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

3|3236 وز  ف عبــــد|في  س|سط عبــــ|لبــــ|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

92||85 للطيف محمد |ثــــويبــــه محمد عبــــد ج|طبــــ بــــيطرى سوه

|22|39 |لسيد مو|روق |رق ف|حمد ط|
ى
ق ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

34488| مر|لسيد محمد ع|ح |لفتـــ|نىه محمد عبــــد |علوم بــــنه

7|8|7| سم|لسيد ق|حمد محمد |س |ين| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

92o5o5 هيم  |بــــر|لرحيم |ىط عبــــد|لع|منتـــرص عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

484622 عيل|سم|لعزيز |لد عبــــد|د خ|زي سكندريه|ل|ره |تـــج

|39466 ى عل|ي لرحيم|ء فرج عبــــد |سمي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

643855 ن|حمد شعل|ز |حمد بــــ| |ند زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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8|2735 دق|مي ص|طف س|ندي ع|س ره بــــنى سويف|تـــج

755|39 ء غريبــــ محمد حسن|رس| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

7824|6 |ش|حمد بــــ|عيل |سم|رص |منى ن زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

883497 شم محمد |محمد سعد ه سيوط|ره |تـــج

43|6o8 محمد تـــوفيق محمد يونس سيد |ره طنط|تـــج

8387| ور حميدتـــ سيد|هيم مج|بــــر|يتـــ | |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

32793| ن|ن محمد سليم|محمود سليم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

536398 وق حيدر  ى|رسر لسيد حسني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|3625 ى عبــــد|ي لرحمن سعد|هلل محمد عبــــد |سمي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4379|9 جل|لجل|بــــو |هيم |بــــر|زينبــــ حمدي سعد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7|74|4 هلل محمد|لمهدى عبــــد |هلل |ء عبــــد |سم| زيق|لزق|عه |زر

7888o9 حميد|ح حربــــ |وليد صبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

636|83 ن|حمد عثــــم|بــــ مدحتـــ |يه| زيق|لزق|ره |تـــج

4783o4 ود|صليبــــ د| يىلي|مه |س|مريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o6|49 دي|عيل ش|سم|عيل محمد |سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

252626 لدين|بــــ |بــــر شه|ل ج|بــــسمه جم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|26338 لسيد|لسيد محمود |ن محمد |يم| ى شمس|د| بــــ عي 

|7o9|5 مر|ن محمد ع|نس|محمد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

3||oo8 ن|ح محمد سليم|هلل صل|عبــــد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

|32443 ي|
لملك|جورج مرقص عبــــد | وليفى ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

34o6oo حمد محمد متـــول سليم|عىلي  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|4o88 ي|لشح|ء |شيم ى نويىح  تـــ محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

263447 لعيسوى|م محمد |م|ء عزتـــ |ل| |نوعيتـــ بــــنه

899|56 حمد محمد |بــــ سيد |رح ج|بــــ سوه|د|

5423o لموجود|ح عبــــد |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|هلل |عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

6426o| حمد جمعتـــ محمد|رق |ط زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64843 ى ن ى عبــــد |حسي  زق|لر|رص حسي  ره بــــنى سويف|تـــج
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84|7o ىطي بــــخيتـــ عىل|لع|ر عبــــد |لستـــ|عبــــد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

357263 لسيد حنفى|لعزيز |ل عبــــد|ر جم|مي |طبــــ بــــنه

3|9535 ح عىل|لفتـــ|رتـــ محمد عبــــد|س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

256256 عيل عش|سم|در محمد |ن ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|29949 وى|م زكرى بــــبــــ|س| ري|م لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

333763 هيم|بــــر|هيم يوسف |بــــر|محمود  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

349765 شم عنتـــر عوض|حمد ه| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

77797o لدين|ج |هلل رس|ن ممدوح عبــــد |يم| زيق|لزق|صيدله 

5|8733 ر|لرحمن مرىس شنق|عبــــد| ء محمد رض|ثــــن |حقوق طنط

223368 عيل|سم|د حمدى |حمد عم| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2|9||4 ى عزتـــ محمد محمود مرىس محمد مجدى حسي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

923242 فظ رسجيوس  |يمن ح| |رين|م ج|ره سوه|تـــج

7||252 ى ن ى حسي  صف|صف ن|هدى حسي  لمنصوره|نوعيتـــ 

47876 ن|حمد محمود سيد سليم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5268o| ى|يز عبــــد|يمن ف|ده |حم لحميد حسي  ضتـــ دمنهور|علوم ري

2|6oo3 قتـــ حمدى عبــــد| لم|لمطلبــــ حسن س|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

|22885 مح خلف يوسف|جويس س ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

623329 حد|لو|حمد محمد محمد عىل عبــــد |محمد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|644|2 ن|د عري|ن عي|بــــيشوى عري يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

5o42o3 لرحمن أحمد|حبــــيبــــه عىلي عبــــد  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

4344o5 حمد هبــــيله|هيم مصطفى سيد |بــــر|هند  |حقوق طنط

3|638 لنبــــى محمد|حمد مصطفى عبــــد | ن|حقوق حلو

|38584 ى|بــــر|مريم محمد محمد  هيم حسي  ن|بــــ حلو|د|

892766 ن عبــــده عىلي |حمد سليم| ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

826|7| ف عبــــد|ء |لزهر|طمه |ف |لموجود |رسر
لسعود|بــــو

دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|62o32 ى| لعل|بــــو |ل |جل| لعل|بــــو | حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

757|24 ى  محمد سعيد حسي 
تـــفى |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ
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49o636 رى محمود نور|لبــــ|ل عبــــد |ن جم|رو سكندريه|ل|ره |تـــج

6376| لعزيز عطوه|م محمد منجود عبــــد|هش ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

8|353o هلل حسن|حمد مجدي فتـــح | ره بــــنى سويف|تـــج

4o682o لح|ن محمد ص|مريم رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

426|23 ي |م|
ى |مه |س|ئى ى حسي  ى|مي  مي  سكندريه|ل|علوم 

64o89 ي|
مل محمد رجبــــ محمد مصطفى لفيوم|ر |ثــــ|

876ooo لحسيبــــ  |لق عبــــد|لخ|لدين محمود عبــــد|بــــ |شه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|244o ل نعيم|لد جم|حمد خ| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

3|o978 طمتـــ مجدى محمد سعد|ف ى شمس|تـــج ره عي 

32|9o8 لق|لخ|رق محمد عىل عبــــد|ء ط|دع ى شمس|تـــج ره عي 

8|3925 سم حسن|ن محمد ق|نوره ي|نوعيتـــ 
|لمنى

6|6538 لعوف|حمد |حمد حسن | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

44|296 هيم|بــــر|لد محمد |حمدي خ ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

4446|4 حمد زىك بــــحور|هيم |بــــر|د |جه لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

27578| ى|لمقصود |ئى عبــــد|ه| رن مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

233434 محمد فوزى جوده| نور هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

772|79 لسيد مبــــروك|لسيد |ء شحتـــه |نجل كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

678544 د|عمر محمود عوض ج ط|بــــ دمي|د|

8443|6 هلل يشي تـــوفيق محمد|منه  ن|سو|علوم 

|59584 لجليل|حمد عبــــد |طف سيد |ندى ع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

54|o49 د|لحد|هيم محمد |بــــر|زم حسن |ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3256o| م|ل سيد محمد عىل هم|م| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

27o873 ن|ع رمض|لسبــــ|ر نبــــيل |من تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

7|7o52 حمد|حمد محمد |ء |سم| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

228oo9 حمد|لدين |ل |رس محمد جم|ي| رن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25248| ذ|م مع|م|لسميع |ر عبــــد|من ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

25268| لسميع ضبــــش|مجد محمد عبــــد |منه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|3363 وى|لمعرص|أحمد خلف متـــول خلف  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

336957 لقطبــــ|ن محمود |محمود زيد |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد
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2|7992 ى عبــــد|ء |سم هلل|لسيد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

648|8o سط|لبــــ|طمه سعيد محمد عبــــد |ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8395|7 ى يوسف حج حمد|ج |حسي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

78434 روق محمد حسن|رق ف|ط ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

77535 هيم|بــــر|خلود مجدى فتـــىح  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

5|284| بــــ|لوه|روق سعيد عبــــد|بــــ ف|لوه|محمد عبــــد |حقوق طنط

|74|23 حمد محمد|م |لسل|حمد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o48o عيل|سم|حمد |خلود محمد  لفيوم|بــــ |د|

3|8o86 ن|حمد محمد سعد صديق سليم| ى شمس| لسن عي 

632535 ى حس|ي م محمد محمد|سمي  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

863|74 لدين محمد|حمد نور |رق |ط |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7o65oo ى رضوه نبــــيل محمد محمد حسني  لمنصوره|علوم 

86o338 ي رفعتـــ طه|ف طمه يحن  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

79oo|| ن|م سليم|لسل|طف عبــــد |سعيد ع ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

257989 ره بــــدر|محمد مصطفى محمد عم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7||o77 ي|سم|هيم محمد |بــــر|زينبــــ 
ى
ض|عيل ق ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

684328 ج|لطن|لمتـــول |وى |لشبــــر|هيم |بــــر|ل |من لمنصوره|بــــ |د|

3||397 ى سليم|عمرو فرج | دين ن|مي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

25o5|9 لرحمن موىس|ء موىس عبــــد|سم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|7587 ع ذىك|لدين سبــــ|دى بــــدر |ش ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|27984 ون درس|مني  مسعود تـــ| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

525o45 ى شعبــــ|رس| ن|ء سمي  محمد حسي  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

688549 ي|ر
لديوي|لسعيد |تـــ  |لشح|جمعه | ئى لمنصوره|صيدله 

5o436 حد|لو|لرحمن محمد عبــــد |محمد عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

4885|| حمد|حمد سيد |هلل |م فتـــح |ده س|حم |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

23o729 يوسف محمد محمد عىلي عوض ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

7|o|34 تـــ|دى بــــرك|له|حمد عبــــد |محمد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

34868o ف عبــــد|محمد  لمجيد مكتـــى|لمجيد عبــــد|رسر ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

49o293 م محمود محمد محمد|شهد هش سكندريه|ل|ره |تـــج
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|59399 عي|لسبــــ|ء رأفتـــ حلىمي |رس| ى شمس|د| بــــ عي 

75o836 لصيفى|هيم عوض |بــــر|ء محمد |ل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

63o558 شنى|لدو|لسيد |لعربــــ سعيد |زن عز |م ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6986oo لسيد عويس|لديسىط |دل |ن ع|نور لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

75o62o حمد سكر|يمن |تـــفى  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

76|8o9 حمد خليل يىحي|محمد | ند وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

25753o م|هلل حم|ء شكرى عبــــد|شيم تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

28|8|5 ل سليم|يه محمود جم| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

7oo957 لحليم يوسف عىل|عبــــد | ئى ذكري|م| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

45o72| وى|لعشم|هيم |م محمد إبــــر|جر هش|ه ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

7o99|5 ع|لرف|لسيد محمد |بــــر |عيل ص|سم|ء |ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|56777 حمد محمد سمي  مصطفى| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

27o747 د مصطفى شند|محمد عم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

44|293 ى عبــــد ى سمي  حسي  هلل|حسي  ي صىح طنط
|معهد فنى

6o93|| بــــودبــــش|لد عبــــده حمدي |خ ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

|6|||6 ر سعيد محمد محمود|مي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

248543 يف|لرحمن |م عبــــد|ء عص|رس| لشر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

278989 ريق|لموجود مح|جر فتـــىح عبــــد|ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

638o23 ى حم ى عبــــد|حسي  ي|لديد|ل |لع|دتـــ حسي 
موئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|743o م|لسل|م عبــــد |لسل|لسيد عبــــد |ن |رو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

27|992 لسيد حسن حرحش|لسيد |مريم  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

53588o ي لويس صليبــــ بــــطرس|روم| رين|م
ئى لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|

ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

|42866 ء |لحسن ه| ي
يف|ئى حمد شلبــــى رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

42822o وى|لحلف|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|نىح  | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

499892 بــــخيتـــه فيصل سيد محمد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

572o2 لصمد|د بــــكر عبــــد |منيه عم| ره بــــنى سويف|تـــج

92627 در|لق|تـــتـــ عبــــد |ىط شح|لع|ن عبــــد |نوره سيه|نوعيتـــ عبــــ

864286 ي نبــــيل صموئيل عط| هلل||نىح  ن|سو|بــــ |د|

5|57o4 م|مد سل|حمد ح|ء محمد |شيم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|
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77247 هيم|بــــر|لمجيد |م محمد عبــــد |سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

63529| | 
ى
 شوق

ى
لسيد|حمد |منيه شوق ي صىح 

زيق|لزق|معهد فنى

484838 لدين حسن سعد خميس عىل|م |حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o66o| ى  |د |هدير عم لدين مغربــــى حسي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

875495 هد عىل حسن عىل |ن ج|صيدلتـــ سوه

5|5967 ي إبــــر|أم
هيم عىل أبــــو دريع|ئى معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

84o393 روفيده مجدي بــــرصي يوسف دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

5|6732 ن حنفى محمود|ن محمد رمض|نوره سكندريه|ل|طبــــ 

3|3||4 لعليم|لم عبــــد|سلىم محمد س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

69945| لسيد|لسعيد محمد |محمد حسنى  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7535o7  يوسف |سع
ى
لسيد|د شوق |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

348|7o ميمتـــ سعيد طه عطيه| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

896|26 ن |ن فتـــىح محمد عثــــم|ريم|ن ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4oo288 ئى|د كيل|د عزم فؤ|فؤ دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

855766 د بــــطرس|دل فؤ|ريتـــ ع|م ي|بــــ |د|
|لمنى

266|96 لجوهرى|ل |جم| رض| رن |تـــربــــيتـــ بــــنه

4|249| لنبــــى خميس|كريم محمد عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

4586|9 حمد|لسيد محمد |ن |يم| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|48o87 محمد زينهم محمد عبــــده هرتـــ |لق|تـــمريض 

495798  محمد |عبــــد 
ى
هيم|بــــر|لرحمن شوق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

856o92 حبــــيبــــه عىلي عىلي محمد لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

769o|5 دريس عىلي|رضوى يشى  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

63oo3| رى|ح بــــند|لفتـــ|حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|صيدله 

349o52 ى  ف عبــــد|نرمي  نم|لحميد غ|لحكيم عبــــد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

6o6|33 لففى|لعزيز |حمد محمد عبــــد | |ره طنط|تـــج

|66o43 تـــه|ح شح|عمرو محمد صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

75874| حمد محمد|يوسف طه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

45o47o لبــــرل|بــــ مجدي محمد محمد |يه| |ره طنط|تـــج

|58|o9 عيل|سم|عيل حسن |سم|ر |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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436874 |هيم مو|بــــر|لظريف محمد |آيه 
ى
ق |حقوق طنط

538|39 ر|لستـــ|ن رجبــــ عبــــد|ح رمض|سم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|7927 ل|لع|تـــ طلبــــه محمدعبــــد |لشح|ء |أل سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

483|63 ي صل|م|
ى تـــ|ئى يبــــ|ح محمد حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

33569 لرؤف شبــــل محمود|رفعتـــ عبــــد | رن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|42o2| حمد|لمنعم |عمر محمود عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

9o2435 ن محمد محمد |زم عمر|ح ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

8885o5 حمد محمود مرزوق سليم | سيوط|حقوق 

24258 هيم|بــــر|حمد محمد |تـــفى   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

52||8 ى عوض |شيم هلل|ء محمد حسي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

9|3979 ج  |لحمد فر|بــــو|طف |هلل ع|منتـــ  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|552|o هيم|بــــر|محمود محمد | دين ى شمس|تـــج ره عي 

6|3639 ى|لفتـــ|ء حمدي محمدعبــــد|آل ح حسن حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

443|93 بــــ بــــدير|لوه|سعد محمد عبــــد | سه |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

2555|7 ن|ج  عمر|هلل ن|يه عبــــد| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

287887 لسيس|س |ء محمد مجدى عبــــ|سم شمون|نوعيتـــ 

7o68o7 ئى|لزعفر|لسيد |ء |محمود عل لمنصوره|ره |تـــج

422538 لحوتـــ|فظ |ن شفيق  ح|يتـــ عرص| تـــمريض فرع مطروح 

24oo69 هيم|بــــر|بــــ حسن |لتـــو|حمد عبــــد| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

362582 دق|نور فكرى ص|ح |صبــــ تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

86399| ى وس|مجدي خليل تـــ| يوستـــي  ورصى |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

746|| ى| ى سيد حسي  يه حسي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

77o892 لرحمن بــــرغوتـــ|لرؤف عبــــد|هبــــه عمرو عبــــد  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

5356o8 لسيد محمود|لدين محمود |نور ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

2|745o لسيد|لدين سعيد |م |يدى حس|ه ى شمس|تـــج ره عي 

265495 صف|مد ن|ده ح|يوسف حم ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

85|4o7 ي عىلي من
لح|ع ص|لبــــنى لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

79|733 ح طلعتـــ عىلي عىل شلبــــى|د صل|زي لمنصوره|حقوق 

5|7894 هد|لغنى محمد مج|سمر صبــــرى عبــــد  |حقوق طنط
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782355 ف محمد سعد |سلىم  لدين|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4|3|5 |لش|حمد محمد عبــــد |ز |مع
ى
ق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

358573 حمد|لسيد |حمد |خديجتـــ  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

35|9|3 ي |جه
حمد بــــوشه|د محمود مصطفى هره|لق|ر |ثــــ|

355o66 ن|منيتـــ محمد رزق فرج شعبــــ| ى شمس|تـــج ره عي 

628|64 ح حسن حسن|محمود مصبــــ زيق|لزق|عه |زر

835747 ي محمد عبــــد
لمجيد|هلل عبــــد|مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

279|34 محمود محمد صديق نوح ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

767|74 ف فوزى عبــــد |مه |س| لرحمن|رسر ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

6o2269 لدين|بــــ نور |لوه|ء عبــــد |عل| ن|ر |بــــ طنط|د|

265475 ر|محمد مجدى محمد دويد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

35487o هيم|بــــر|ء جمعتـــ محمود |شيم ى شمس|تـــج ره عي 

429866 د|عمر محمود محمد محمد عي ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|475|3 ود محمد|محمد حسن د هره|لق|بــــ |د|

4|2689 م|حمد تـــوفيق سل| |ند |ره طنط|تـــج

4o7742 ى|م ل|بــــر خليفه غ|سمي  ج| رتـــي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

6436o9 لرحمن|رس هليل محمد عبــــد |ف زيق|لزق|صيدله 

88895| ي
| جد ظريف ذك|م| سلفى سيوط|تـــربــــيتـــ 

493753 محمد سعيد سعد موىس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

24362| لعزيز|للطيف عبــــد|ر مجدى عبــــد|من لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7o|2o3 وى|لسنط|لسيد محمد |م |عمر عص |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

487348 ل|د محمد جم|محمود فؤ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

845763 لسيد|يىحي محمود محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

635o42 لسيد|لسيد محمد |رس فوزى |ف عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

327o77 بــــسنتـــ عيد سيد قنديل تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

86|594 ي|حمد نرص شعبــــ|
ن مصطفى |هندستـــ قن

|4|8|6 لس روم ي|كي 
ى|ئى حليم بــــنى مي  هرتـــ |لق|تـــمريض 

755653 حمس لبــــيبــــ|يمن |نه |دمي عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

2|73|3 ع|ئى محمد رف|ن ه|نوره ى شمس|تـــج ره عي 

|65222 رف|هيم ع|بــــر|ن محمد |يم| هره|لق|ره |تـــج

68672| بــــينى|حمد ممدوح محمد |محمد  لشر لمنصوره|ره |تـــج
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762394 ود|حمد محمد د|حمد محمد | هندستـــ بــــور سعيد

77272| ل|لع|لموجود محمد عبــــد|جر سعد عبــــد |ه زيق|لزق|نوعيتـــ 

76|635 لهندي|حمد حسن محمد |لرحمن |عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

83395o ن عىلي محمود|رمض| رش دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

263375 ى س|ه سعيد عبــــد|جي لم|لجليل حسي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

638o38 د عىل|ل مر|لع|ن محمد عبــــد|مرو زيق|لزق|حقوق 

6939o6 دريس|هلل |لسيد عبــــد |رس |ر ي|عم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5o2|o4 ح|لمل|م محمد محمد |زم هش|ح سكندريه|ل|بــــ |د|

535654 لديبــــ|وى |لص|للطيف |ن صبــــىح عبــــد|مرو |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

767o9 يف  ى محمد|عمر رسر مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o2|47 ح محمود محمد|محمد صل ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

834866 لرحمن زىكي|دل عبــــد|لرحمن ع|عبــــد دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

448542 لقط|حمد محمد محمد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|7o886 ن|لدين محمود حمد|د |محمود عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

23422| ن مصطفى عىل|عىل سليم رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

358882 م محمد حسن|طمتـــ هش|ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

352787 حمد|لرحمن خلف محمد |عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

23|364 ى نيس|نيس فهىم | |مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|73865 ه خ| در|لق|لد عويس عبــــد |مي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6o996o لسحتـــ|حمد |لد |عمر خ لمنصوره|حقوق 

5o6|2 لمطلبــــ عىل|ل محمد عبــــد |حمد جم| طبــــ بــــنى سويف

522||2 لم خليل عوض|ء س|ل| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

686223 دل محمد حسن محمد خليفتـــ|عمر ع لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

356o8 س|مصطفى محمد محمود عبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o4855  عىلي عبــــد |رهف عص
ى لملك|م حسي  |ره طنط|تـــج

2|694| ئى|سلىم بــــشي  جمعه دير ن|هندستـــ حلو

|27865 لذكري مندور|م محمد |مؤمن حس |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

2|664| لزينى|حمد وفيق |كريم  هره|لق|علوم 
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64|374 لغنى محمد محجوبــــ|محمد ثــــروتـــ عبــــد زيق|لزق|صيدله 

28o982 يف قدرى عبــــد |ي ى رسر لمقدم|بــــتـــ |هلل ثــــ|سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

893|95 ى | ى |مبــــ|منيه حسي  بــــى حسي  سيوط|عه |زر

842627 حمد محمد|سيد | عل دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

3|5546 جر سيد محمد يوسف|ه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|59956 حمد|ندى عزتـــ سيد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

266733 لديبــــ|ل معوض |ضىح جل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o2668 محمد حسن محمد | دين ج|أللسن سوه|كليتـــ 

26|559 وى|لطنط|حمد محمد متـــول محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

4|2859 ح محمد مصطفى|بــــ مصبــــ|ن دي|نوره |تـــربــــيتـــ طنط

8|7|64 جورج عيد ونجد صليبــــ ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

438583 حمد|دق سيد |لص|لد عبــــد |مي  خ| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

4549o4 يف |س ميل عطيه|ره رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32o985 حمد محمد|لد رشدى |محمد خ سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

|4826| د وديع نجيبــــ|بــــسمه ميل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7587|8 محمد حسن مرىس أحمد ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|377|7 حمد|رس موىس |ر ي|عم سيه|نوعيتـــ عبــــ

482o24 لم|م محمد س|لسل|لرحمن عبــــد |محمد عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|486o3 ى سعد|رس| ء محمد بــــحي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6|9|63 دو|لعظيم ج|لعزيز عبــــد |أمنيتـــ منصور عبــــد  سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

6o458o لزير|نجوى محمود عىل عىل  |ره طنط|تـــج

496876 ى محمود نرص|آل ى نرص حسي  ء حسي  بــــ دمنهور|د|

64oo77 ن|هلل سليم|مصطفى رفعتـــ عبــــد | رن زيق|لزق|نوعيتـــ 

66236 يوبــــ بــــيوم مرىس|م |حس لفيوم|هندستـــ 

26o499 لبــــ|بــــوط|ن محمد |ء رمض|شيم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

233|35 ى| شذ ى يشى حسي  حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

54o8|o بــــح|بــــور|هلل |هلل عوض عبــــد|يه عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63547 هلل|بــــ |ن ج|م رمض|رضوه عص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

755435 ن يشى عىل زىك|يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 
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752922 لسيد|لسيد محمود |ل |بــــل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

75||o5 ن|لديبــــ سليم|دل |دى ع|ف ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

92o833 ل محمد |لع|حمد محمود عبــــد| لمنصوره|حقوق 

75|997 مريم محمود رمزى محمود ى شمس|تـــج ره عي 

545|25 م|لسل|ن محمد عبــــد |محمد شعبــــ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

425472 ىط غريبــــ|لع|ن فوزى محمود عبــــد |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

5|o3|5 يف |م حمدعوده|هيم |بــــر|زن رسر سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

449o59 ى|هيم عىل |أحمد إبــــر لحرصى ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|79|9o حمد محمد|لرحمن كرم سعد |عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

695766 |لعط|بــــو |لسيد |يوبــــ |حمد فكرى | |ره طنط|تـــج

253628 مل محمد|هر ك|د م|زي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

754788 شد|لر|لح |حمد ص|شد محسن |ر حقوق بــــورسعيد

78|789 لسيد|لسيد سعد |بــــ |يه|منه  زيق|لزق|بــــ |د|

32o7| م عىل زينهم|محمود عص هره|لق|حقوق 

|44|94 هدير حمدى سيد عفيفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

364o65 روق محمد|ن عزتـــ ف|نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|6865 ى ن|ي ن |دى محمد زيد|سمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

344263 | 
ى
حمد عبــــده|حمد محمد دسوق |تـــربــــيتـــ بــــنه

687984 بــــو زيد|ن مصطفى محمد |يم| لمنصوره|عه |زر

8o5976 مه محمد سيد|س|حمد | ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

255285 ن|لسن|ره محمد عىل |س شمون|نوعيتـــ 

5269|7 د محمود متـــول|لجو|لد عبــــد|م خ|سل| سكندريه|ل|بــــ |د|

89o695 مروه رجبــــ سيد محمد  سيوط|نوعيتـــ 

435362 ن غنيم|ج عثــــم|لح|د |ميه فؤ|س سكندريه|ل|صيدله 

2|984| هد حسن|وحيد مج| هي ى شمس|تـــج ره عي 

34885 حمد|حمد |رق |يوسف ط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

526684 حمد|محمود عىلي محمود  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

849822 لح|ح ص|لفتـــ|مه عبــــد|س|سندس  سيوط|طبــــ 

66863 ى عبــــد لعظيم سيد|يمنى حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|5653| ف سلط| بــــو جبــــل|بــــو ضيف محمود |ن |رسر ى شمس|تـــج ره عي 
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458|o5 فع|لش|زى |هلل غ|هلل عبــــد|تـــسنيم عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

442662 ن|حمد وهد|هبــــه رمزى عوض  لشيخ|بــــ كفر |د|

5|49|9 لحميد محمود محمد عبــــده|ره عبــــد |س ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8926o رق محمد محمد|ن ط|نوره كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|2756| لرحمن|مه محمود عبــــد |س| |ر|ي ى شمس|تـــج ره عي 

|5||8 لرحمن|رق مسعود عبــــد|محمد ط  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

784943 حمد عطيه|حمد محمد |ء |شيم ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

67322 ه | ح|لفتـــ|حمد سيد عبــــد |مي  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3o454 د|زق محمد حم|لر|لد عبــــد |ء خ|ل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

435o99 أمي  محمد محروس محمد عنتـــر سكندريه|ل|علوم 

|63452 لم|حمد س|جر محمود |ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

788|92 بــــ|محمد سمي  محمد محمد غر ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

4o2742 حمد عىل|خلود محمد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7ooo52 لم|زى س|لعزيز غ|ن مىح عبــــد |يم| لمنصورتـــ |تـــمريض 

637325 طر|لىح خ|حمد عبــــد |لسيد |يه | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

422o3| حمد رفعتـــ عبــــده|رحمه  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

543|3 د محمد|حمد نبــــيل رش| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

62o56o رى|م مصطفى مصطفى فق|ئى عص|أم ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

4o|767 ع محمد|بــــر رف|بــــر عجىم ج|ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

784267 ح|لفتـــ|لعظيم محمد عبــــد|م عبــــد |حل| ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

79o989 ى لطفى محمد بــــدوى  ن|حمد سليم|نفي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|75347 لد رفعتـــ عطيه|م خ ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

7o||o3 د|ل متـــول جو|حمد طه هل| زيق|لزق|ره |تـــج

4o88o5 حمد|لسيد |بــــو|هيم |بــــر|لنبــــى |ندى سعيد عبــــد 
لففى |

|بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3|38o8 هيم عفيفى|بــــر|لعزيز |رق عبــــد|محمد ط |نوعيتـــ بــــنه

252942 لشلنطيىط|لح |ل ص|مريم بــــل ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5|456 حمد سعد محمد|هلل |منتـــ  ره بــــنى سويف|تـــج

782|oo د محمد|لد محمد رش|محمد خ زيق|لزق|ره |تـــج
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827||3 حمد|ن |ده رمض|د حم|جه تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

35443| ى جم لبــــ|بــــوط|نور محمد |ل |نرمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

87|624 له سيد محمود محمد|ه ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

364646 تـــ مصطفى ع مر سليم|ني  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

759364 هلل عىل حسن محمد|منه  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

262875 لسيد عبــــيد|عىل ربــــيع محمد  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

32o842 يوسف محمد محمود محمد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

29o46o حمد محمد|ن |بــــ رمض|يه| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

67657 ى محمد|عبــــد لرحمن عمر حسي  ن|صيدله حلو

837522 ن عىلي محمود|ر رمض|نتـــص| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

5|88|3 وى|لدفر|طمه محمود فتـــىح عوض |ف بــــ دمنهور|د|

56238 ي صل|م|
ح صبــــىحي حسن|ئى ي سويف

تـــمريض  بــــنى

8384|4 لصغي  محمد|لرحمن |تـــ عبــــد|ي| دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

4|879| ي رجبــــ|لشو|لعزيز محمد |ء عبــــد |سم|
ى
دق لشيخ|بــــ كفر |د|

284o48 لمرصى|حمد |لحميد |ل عبــــد|د جل|زي  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

44382o زى|ل حسن غ|كم| هدير رض لشيخ|بــــ كفر |د|

696o79 شقر|ل|ن ممدوح عىل |يم| لمنصوره|علوم 

688|7| تـــ|لسيد بــــرك|لد نجيبــــ محمد |محمد خ لمنصوره|هندستـــ 

42447| حمد|لرؤف |لرؤف وجيه عبــــد|عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

5|2||7 ز|هلل در|هلل زغلول عبــــد|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

446924 جد مصطفى محروس غريبــــ|م سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

696343 لتـــ|بــــو غز|ن |مر سليم|رحمه تـــ زيق|لزق|عه |زر

6|5896 لفيومي|لسعيد |لدين |محمد زين  لمنصوره|صيدله 

345367 هلل|لمنعم محمود عبــــد|عىل محمود عبــــد ى شمس حقوق عي 

342699 مل عيس|لعزيز ك|م حسن عبــــد|حس تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

846254 ى منصور عبــــيد عط|م هلل| |دلي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

8597o| نجيلوس وهبــــه معزوز وهبــــه| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

7|2425 د|لضي|فظ |لسيد ح|رس محمد |ف لمنصوره|علوم 

69o3|2 ر|لسيد عوض نص|يه بــــكر | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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682359 عيل مصطفى|سم|هلل عىل محمد |منه  لمنصوره|حقوق 

766|69 لموجود|سلىم محمد يوسف عبــــد  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

893||| ضى |لر|م حسن عبــــد|كريمه عل سيوط|تـــربــــيتـــ 

|7373 محمود| سط زكري|لبــــ|محمد عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

498773 مر|لسيد ع|ره عىل |س ره دمنهور|تـــج

8o83o7 غبــــ فرج|يز ر|ف| مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

42768o ع|لرف|حمد |حمد طه محمد | |صيدله طنط

249466 ىسر|لحميد غبــــ|لدين عبــــد|ء|عل| ر|ي هره|لق|م |عل|

852672 رضوي سمي  وحيد عبــــده ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

8o4974 عيل محمد|سم|ر نرص |من ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

787o94 هيم|بــــر|ك عزيز |ئى مل|م| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2394o4 م|م|هدير محمد خضي   ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|54543 لرؤوف محمد|حمد محمد عبــــد | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

842o23 حمد|ن محمد |ء سلط|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

353725 ف |حمد | لسيد|حمد |رسر |ضتـــ بــــنه|علوم ري

878279 حمد |ر |هر مختـــ|مريم م معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

5|53|7 ى عبــــد|ل| لسيد حسن|هلل |ء حسي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|32|92 ل يحن |ء محمد جم|شيم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

885467 حمد سعد مكرم |هبــــه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|2|9|2 يمن يوسف محمد يوسف|يوسف  ى شمس حقوق عي 

683863 ل عبــــده|لع|ئل حلىم عبــــد |و| رن زيق|لزق|عه |زر

|5|469 لح|ريم سعيد تـــوفيق ص لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

352443 ن محمد حسن|مودتـــ حسن حس ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

767|oo هلل محمد محمود حسن حميدو|عبــــد  لعريش|تـــربــــيتـــ 

646297 ى  ف محمد |نرمي  لطويل|رسر ط|بــــ دمي|د|

2942| لعظيم مرىسي|هلل سيد عبــــد |عبــــد هره|لق|ره |تـــج

896473 حمد |لحميد |سعد عبــــد|ئى |م| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

328943 زي|زى محمد حج|ل حج|حمد جم| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

863|95 عيل|سم|لد عىلي محمد |خ دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6o5258 لسيد|لكردى |هيم محمد |بــــر|سمر  م بــــنى سويف|إعل

854|2| لموجود|ئم عبــــد|لد|ء ربــــيع عبــــد|دع ي|تـــمريض 
| لمنى

Thursday, September 6, 2018 Page 10742 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

648478 لسيد|م فوزى محمد |حمد حس| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

265386  عفيفى ش|لش|مصطفى عفيفى عبــــد 
ى
ى|ق هي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|38|72 حمد محمود|عمر محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6336| ء عمر محمد|مريم عل ن|بــــ حلو|د|

75268| لمعىط|شم عبــــد |بــــو ه|محمود محمد  ج|بــــ سوه|د|

|5o564 هلل مرىس|هيم محمد فتـــح |بــــر| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

246ooo ألشموئى|لمقصود |يز عبــــد|عىل ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

76o587 دل حميد محمود|سلىم ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

45o3o2 ى سليم|ح سليم|صل ن خويطر|ن حسي  |هندستـــ طنط

87988| له يوسف فتـــىح محمد  |ه ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

|575|2 ن محمد خليل|ندى محمود رمض ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

358262 حمد|لمنعم |رس عبــــد|ندى ي |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

76o277 لطيبــــ محمد|ل |لع|رف عبــــد |نبــــيل ع لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

39326 مر رجبــــ|هد ع|مر مج|ع ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

497267 ى  ف فتـــىح |حني  فظ|لح|لسيد عبــــد|رسر تـــربــــيتـــ دمنهور

424243 ضى عىل محمود وحيده|ر ر|عم سكندريه|ل|علوم 

846263 ى|بــــر|لدين |م |هدير حس هيم حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

2|376| ن|هيم عثــــم|بــــر|لدين |ح |ن صل|رو ى شمس حقوق عي 

675557 م عطيه تـــوفيق|محمد س لمنصوره|هندستـــ 

|38o9| حمد متـــول|محمد مدحتـــ محمد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

853367 حمد|بــــدين محمد |لع|وليد زين  ي|عه |زر
|لمنى

48492o ي|مصطفى صبــــرى عبــــد 
لونيس يوسف مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

46|323 لسيد عطيه غنيم|حمد |لسيد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

856o|4 ن|لرحمن ربــــيع محمد عثــــم|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

85oo6o حمد|س |حمد عبــــ|محمد  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

6oo29 ده محمود حسن|يه حم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

869833 ه مني  | هيم|بــــر|حمد |مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

6793o3 در محمد فلفل|لق|حمدى محمود عبــــد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

433392 هيم|بــــر|لىح |هيم عبــــد|بــــر|لسيد | |عه طنط|زر
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6899o9 ن|لعزيز سلط|د عبــــد |ئد فؤ|ع| لي|د لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4449|8 بــــ|عىلي محمود محمد خط سكندريه|ل|هندستـــ 

4|o826 ي محمد 
ى
لبــــلسر|ريم محمد شوق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

266398 عىل حسن بــــدر| ن|ر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|35|77 لفتـــح محمد|بــــو |هر مجدى |بــــ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3|73o| ن|لحميد سليم|م عبــــد|كر|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

54o27| رى بــــسيوئى|لبــــ|يتـــ محمد حلىم عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

64324o ن|لسيد رسح|مؤمن طلعتـــ  زيق |لزق|تـــمريض 

7686|| مه حسن|عيل سل|سم| |لن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7o3688 لم|ل حنفى س|لدين هل|ح |ل صل|هل زيق|لزق|هندستـــ 

767|5| ق|محمد حسن محمد حسن عىل  وى|لشر ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

42o454 ى عىل محمد قبــــيض|ريه م حسي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

764265 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد |ن |نور ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

89o|25 ه  |لل|لدين حلىم عبــــد|م |حمد حس| سيوط|حقوق 

|4|865 لحميد|لحميد محمد عبــــد |محمد عبــــد  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

523453 ن|لنعيم عىل عثــــم|عمر سعيد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

899858 ي
هيم |بــــر|عىل محمد | دئى ي تـــمريض سوه

ج |معهد فنى

7|7932 محمد محمد صقر| د زكري|زي ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

372574 لسيد|حمد |مي محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

546o4 لرحمن|لرحمن بــــدر عبــــد |يه عبــــد | لفيوم|لعلوم |ر |د

496399 ر|هلل صف|بــــر عبــــد|هلل ج|ء عبــــد|سم| بــــ دمنهور|د|

64963| لم|لسيد س|محمد محمد | دين زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

894827 هيم |بــــر|فكتـــور حبــــسر | بــــول ج|تـــربــــيتـــ سوه

4o||o5 ي|كريم سعد مبــــروك محمد 
حمد بــــسيوئى سكندريه|ل|حقوق 

699468 هيم|بــــر|ل محمد |م محمود جم لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4357| فتـــ حسن مرزوق|مريم ر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

235766 ن|لعليم نعم|زم محمد عبــــد |حبــــيبــــه ح وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|22322 بــــسليوس| رين جرجس حن|ك مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

|56639 هلل|هلل محمد عبــــد |لك عبــــد |م ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

69396 وق صل بــــ بــــريك|لتـــو|ح عبــــد |رسر لفيوم|صيدلتـــ 
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||732| سمي  وديع يوسف| ليدي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o4439 هلل شلتـــوتـــ|بــــ |مد ج|ل ح|ده جم|غ لمنصوره|ره |تـــج

867332 لرحيم|لرحيم يوسف عبــــد|ء عبــــد|شيم ن|سو|علوم 

56678 بــــ|لوه|بــــ فتـــىح عبــــد |لوه|ح عبــــد |صل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|26o43 ء محمد محمد|كريم عل ى شمس هندستـــ عي 

79726 ى يحن  خليل |ي هيم|بــــر|سمي  هره|لق|حقوق 

823842 ر|لستـــ|لسعود عبــــد|بــــو|دل |كريم ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64|3oo ى جم|ي لكريم محمد|ل محمد عبــــد|سمي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|4933 ي حس| عل
ن|عيد طرهوئى ي|عه |زر

|لمنى

43362o بــــ|لحز|هلل محمد عطيه |عبــــد |طبــــ طنط

5|4252 وى|لحص|حمد |خلود سعد محمود  سكندريه|ل|عه |زر

|942o لسيد عوض|بــــدين محمد |لع|مريم زين  ره بــــنى سويف|تـــج

478249 حمد محمد حسن|لدين |م |عص| لي|د سكندريه|ل|صيدله 

44629o حمد فريد مرىس محمد|رق |ط ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

449428 لمنعم|لعزيز عىل عبــــد |د أحمد عبــــد |زي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

54||o3 لكريم|لكريم فرج عبــــد |يمن عبــــد |كريم  ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

686499 لعزبــــ|لمتـــول |لرحمن محمد محمد |عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

68|o7| ى عبــــد |مهند  هر|لض|هيم |بــــر|لحكم |حمد خي  لمنصوره|حقوق 

2535|9 لموجود|هد عبــــد|ده رجبــــ مج|غ تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

244o3| ف|لسل|م محمد عبــــد|سل| م محمد مشر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

769729 حمد سعيد عليوه|بــــتـــول  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

42o72 لكريم|هلل عبــــد |م محمد عبــــد  ى شمس| لسن عي 

7o6o76 للطيف|للطيف محمد عبــــد |حمد محمد عبــــد | لمنصوره|حقوق 

|9o|| حمد|ن |م حس|محمد هش بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

||7o35 لمغربــــى|لسعيد |حمد |حمد |د |زي ى شمس حقوق عي 

898639 لكريم حنفى عىل |محمد عبــــد ج|طبــــ سوه

692749 زق|لر|لق عبــــد |لخ|زق عبــــد |لر|ء عبــــد |رو لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

76||82 لمنعم|مد عبــــد |ره عمرو ح|س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

42o335 يف|لفتـــ|هنده عبــــد|ش ح محمد محمد رسر لشيخ|ره كفر |تـــج
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52o652 ج|رتـــ محمد متـــول حج|س ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|29634 للطيف محمد|محمود سيد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7222o  عثــــم|ء |ل|
ى
ف شوق ن|رسر لفيوم|بــــ |د|

458o38 ن|حمد سليم|ء ربــــيع محمد |سم| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

5|9973 دى حسن عيس|له|ء مىح عبــــد |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

56354 للطيف عىل|لرحمن حسن عبــــد|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

4573oo ن|حمد محمد أحمد شوش| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

7677|o لرش|ن جميل |ريم عمر سليم لعريش|تـــربــــيتـــ 

896239 طمه حلىم محمد عىل  |ف ج|تـــربــــيتـــ سوه

|542o| لح|لسيد ص|رق |محمد ط ى شمس حقوق عي 

|72969 ف|لحميد خل|لحميد مصطفى عبــــد |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

485955 لح|هيم محمد ص|بــــر|د حمدى |سع سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

789956 محمد محمود عىل محمود |حقوق بــــنه

25784o بــــوزيد|تـــ |محمود محمد شح ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

54o2|3 ن|يمن محمد مصطفى شعبــــ|مر |س ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

488o2o ن|ن فكرى محمد عثــــم|م رمض|هش عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6243oo مه|ح سل|محمود محمد محمد صل ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

82684 هدى ربــــيع طه محمد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

635o85 لىح متـــول|لم عبــــد|م س|له| زيق|لزق|بــــ |د|

75428| ندى رشيدى بــــدوى رشيدي لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

3|6348 ى|رحمتـــ عبــــد لحميد محمد حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

337437 لحكم حمد|م حمد عىل عبــــد|سل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7564o6 لسيد شعيبــــ|عيل |سم|سهيل  زيق|لزق|حقوق 

335569 لسيد محمد|حمدى | رن ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

648284 م|لسل|رق عزتـــ عبــــد |مريم ط ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

32996o لحميد عىل|لمنعم عبــــد|يمنى محمود عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|52462 لسيد|لسيد سعيد |ء |رس| سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

236|86 ين و ئل عىل سعد|شي  هره|لق|ره |تـــج

|746o7 ن محمد|ل سليم|لع|ء عبــــد |عل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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|58593 |ك حن|لمل|هر عبــــد |جوني  م ن|بــــ حلو|د|

4o82o9 ف دمرد|حمد | ش عمر عمر|رسر بــــ دمنهور|د|

8|3579 ي سيد|مروه ممدوح 
لحسينى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

5|26o2 در|لق|لمنعم عبــــد|يز عىل عبــــد|حمد ف| لشيخ|عه كفر |زر

2462o3 ن جوده|حمد رضو|عمر فوزى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

359743 |ل وديع حن|مريم جم ى شمس|د| بــــ عي 

622974 طر|حمد خ|هيم |بــــر|لرحمن محمود |عبــــد  ط|حقوق دمي

29634 بــــر|لحليم ج|عبــــد | لد رض|خ ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

6262| لسيد محمود|ء معوض |ل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

33863| هيم عىل محمد محمد|بــــر|بــــسنتـــ  |بــــ بــــنه|د|

3665o3 يكل شنوده عبــــيد حكيم|م ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

337779 حمد مصطفى محمود محمد|مصطفى  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

697852 للطيف|س عبــــد |لدين محمود عبــــ|ء |ء عل|رس| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

357o85 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|يمن محمد | |ضتـــ بــــنه|علوم ري

49oo68 بــــ|يمن طه عيس |نور  تـــى|لشر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

647969 مر|محمد محمود محمد ع م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

8822|o لسيد  |لرحمن |حمد عبــــد|محمد مصطفى  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

592|7 لعليم عىلي سعيد|محمد عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

28334| حمد حميده|حمد محمد | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

7oo9o| ى |حد عن|لو|هلل عبــــد |س عبــــد |ين| ن حسي 
ن|عن

زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

25586| لديبــــ|محمود عىل عطيه  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

458|| هيم|بــــر|ح |لفتـــ|تـــ عبــــد |سهيله شح ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

4373o8 زى|لسعيد مصطفى عىل حج|رغده  ط|معتـــ دمي|علوم ج

699244 تـــه حسن|عيل شح|سم|ل حسن |س ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

42o564 حمد|لحميد حسن |ن عبــــد|صفيه رمض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49o893 د غيىط سدره|لورين ميل سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

74|84 ندى محمود عىل حسن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o3o46 يوسف محمد بــــدوى محمد عىل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

348|93 ين عيد عزوز سليم ن|رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 
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895273 يمن وصفى عيس  |نوبــــ |بــــ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4o866| در|لق|يم عبــــد |لد|لدين عبــــد |د |د عم|جه |تـــربــــيتـــ طنط

63485o لسيد|ن |لسيد رمض|حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

79o225 ف صبــــرى عبــــد|لرحمن |عبــــد  للطيف|رسر لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

358955 لجليل|لجليل محمد عبــــد|ء عبــــد|سم ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

865o25 ي عبــــد
فظ محمد|لح|ندي مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

3245|3 ى ف حسي  ى مشر محمد حسي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

8|3|7| لسيد|عمر محمد محمود  ي|تـــمريض 
| لمنى

33|936 لعزيز محمد محمود|لعزيز محمد عبــــد|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2669oo لسعود|بــــو|حبــــيبــــه سيد فتـــىح  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2|4o4| ى ح|م|دين |ن  حسي 
فظ|ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2323o2 للطيف مصطفى|يوسف محمد عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

4636|3 د|سع|ل|بــــو|ل زينهم محمد صبــــري |م| ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

6873|| ز|لبــــ|لمتـــجىل محمد |حمد محمود عبــــد | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

2384o9 ر حسن محمد|لح كر|ء ص|شيم ن|بــــ حلو|د|

3265o8 هيم عىل|بــــر|ل |هلل كم|منتـــ  ن|بــــ حلو|د|

679588 لسيد عبــــده|محمد محمود صبــــرى  لمنصوره|حقوق 

5|73|| هلل محمد محمود نجم|منتـــ  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

766755 م|ن حسن درغ|محمد عمر سليم لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

476927 حمد نرص|عمرو محمد محمد حسن  سكندريه|ل|حقوق 

26624 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد |محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

6|8633 ى|جر |ه حمد حسن يسي  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

4o9628 ئوىطي|رن|ل|منيتـــ زىك محمد | |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

896948 حمد طه |زينبــــ طه  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

69o6o4 دى|له|ل عبــــد |لع|هلل عبــــد |حمد عبــــد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6o824 حمد يونس|حمد كردى | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

75977o لسعيد محمد|بــــر |ن ص|نوره ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

4|86o تـــ|هيم محمد فرح|بــــر|بــــ |يه| هره|لق|ج طبــــيع |عل

5o|78o يف |يه م| حمد|هر رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|43|6| جد نصيف مفيد|ن م| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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533433 تـــ محمد بــــدر | بــــ محمد|لوه|لدين عبــــد |مي  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

9|2|39 حمد حمدى مريد  |حمدى  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

687358 ى |بــــر|رج |لج|ء |رس| هيم حسي  لمنصوره|نوعيتـــ 

6|2545 ج|لوش|ن يوسف |طف سليم|ء ع|آل |بــــ طنط|د|

877278 ر خلف جنيدى  |نو| مي  سيوط|علوم 

866|92 لحمد|بــــو|بــــر |لحمد ج|بــــو|ء |شيم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2|4|96 عمر عىل محمد منصور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

542656 هيم|بــــر|خميس محمد | عل بــــ دمنهور|د|

5o4423 يف محمد |جنتـــ  ح|لفل|حمد محمد |لشر إلسكندريتـــ |تـــمريض 

79o329 |ل غنيم عر|ندى جم
ى
ق ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لسويس|معتـــ |ئ 

447475 ح محمود سيف|لد صل|حبــــيبــــه خ |ره طنط|تـــج

345899 بــــي|نم صو|سحر محمد صبــــىحي غ ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

34933| مد|مد ح|لدين ح|ء |هلل عل|عبــــد ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

483354 ن عىل|لسيد عثــــم|هبــــتـــ سعيد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3495|5 لدين حسن زينهم|م |حمد عص| ى شمس|د| بــــ عي 

332233 ع|حمد محمد محمد عىل هز|لرحمن |عبــــد |حقوق بــــنه

63o546 عيل|سم|لدين محمود محمد |م نور |عمرو هش زيق|لزق|هندستـــ 

525o88 لعيسوى|ء محمد أحمد محمود |سم| سكندريه|ل|هندستـــ 

6o833 لمحسن|محمد ربــــيع حسن عبــــد  حقوق بــــنى سويف

629877 هيم مصطفى|بــــر|بــــو بــــكر |محمد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

42643| لم|حمد س|لم |ن مسعود س|نوره سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8475o| جد |لم|در عبــــد|لق|جد عبــــد|لم|عبــــد
دق|لص|عبــــد

ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|7||8 ح|لفتـــ|ح محمود عبــــد |لرحمن صل|عبــــد  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

87|673 عيل|سم|لمحسن محمد |محمد عبــــد لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

4o3872 |لسق|حمد |حمد مصطفى |د |زي سكندريه|ل|حقوق 

||6938 يكل جورج نسيم جرجس|م ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|65542 ى عبــــد |منيه حس| ى|لع|ني  ل حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

89598| لحفيظ |نور محمود عبــــد |ر |من ج|ره سوه|تـــج
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77|959 حمد|لرحمن |لدين عبــــد |م |مصطفى حس زيق|لزق|ره |تـــج

|47439 |لعل|بــــو |محمود محمد محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3677o7 لرحمن|محمود محمد محمود عبــــد |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

788568 لحميد محمود|رس حسن محمود عبــــد|ف ره بــــور سعيد|تـــج

77|462 محمود محمد بــــدر سليم عيد زيق|لزق|علوم 

239247 ح وهيدي|لفتـــ|ئى محمد نجيبــــ عبــــد |م| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

342994 مون عىل حسن|دل م|حمد ع| ى شمس|د| بــــ عي 

54o42 ج محمد|يه محمد مل| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

434o64 ق|ندى  لعربــــى محمد عيد|وى |لشر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

83289o ه|لل|هند حمدون محمد عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

893453 ى ل |هيم لبــــيبــــ غ|بــــر| |مي  سيوط|طبــــ 

33382o ي|لحميد عبــــد|حمد مصطفى عبــــد|
لغنى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o927| ى جمعه|شهي  خ لد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

624598 يد عبــــد|بــــو |ن |ن رضو|يم| ى |دى |له|لي 
وى|لحفن

ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

35235 ر|لىطي|دين محمد زينهم سيد |ن هره|لق|حقوق 

226334 د|دى رفعتـــ محمد حم|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

643737 لفضيل |ن عبــــد |لعزيز شعل|مه عبــــد |س|
ن|شعل

لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

888443 سكندر زىك تـــوفيق  | |ن|مري لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

43656o وى|لشه|م محمد |لسل|عبــــد | ء رض|رس| لشيخ|علوم كفر 

444395 م|هلل عز|جر عوض عبــــد |ه لشيخ|طبــــ كفر 

434|o3 لديبــــ|حمد حسن |لسيد |ء |سم| |بــــ طنط|د|

68683o هيم|بــــر|هيم |بــــر|ن محمد رزق |نوره ط|بــــ دمي|د|

49|285 لسنوىس محمود|لسنوىس خلف |هدى  سكندريه|ل|حقوق 

8442o6 هيم سيد مجىلي|بــــر|محمد  ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

879637 ن |لد محمد عجىم رشو|خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|72|3 لمطلبــــ حسن|يتـــ مصطفى عبــــد| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

75o75| لدين مصطفى|ل |كر مجدى جم|ش عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

855624 هيم|بــــر|محمد يىحي محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

Thursday, September 6, 2018 Page 10750 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4o2364 ه|حد محمود |لو|ل عبــــد |حبــــيبــــتـــ جم لصي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83937 بــــيتـــر نبــــيل محروس نجيبــــ بــــ بــــنى سويف|د|

|33774 ي|ر
لعزيز|لعزيز عىل عبــــد |عبــــد | ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

355|94 ل|نم محمد و|رحمتـــ غ ى شمس|د| بــــ عي 

|22oo2 نوس جيد|سطف|بــــيشوى جورج  ضتـــ|ري/م بــــنى سويف|إعل

7|7993 لسيد حسن|محسن محمد محمد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

4|6499 لعزيز يوسف قنديل|لعزيز محمد عبــــد|عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

684555 ض|لع|حمد |وى |لطلح|حمد |بــــ |يه|حمد | لمنصوره|بــــ |د|

4875o| ضورى|لن|عيل |سم|صم محمد |هيم ع|بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34334o تـــه|دتـــ رجبــــ حلىم شح|غ |ره بــــنه|تـــج

363377 |لعل|بــــو |مهند محمد زينهم  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

526855 ل|حمد محمد حسن و|مصطفى  سكندريه|ل|بــــ |د|

|65|78 ى قنديل|هلل عبــــد |منتـــ  لحميد حسني  |ره بــــنه|تـــج

647327 لمنعم محمد عطيه|ندى محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28o337 ل|محمود نبــــيل محمد جم ن|حقوق حلو

6|443o لمرىس حسن|لح محمد عطيه |ئى ص|م| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

827837 ى  ى|يوسف حسي  حمد حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2|433 ي
لمعبــــود|محمد حسن عبــــد | دئى هره|لق|ره |تـــج

7o475| عىل محمد| يمن زكري|ء |رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

757|34 ي
يد|لم ز|مصطفى غريبــــ س| دئى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

53o37| بــــو عجور|يمن محمد عىل |مروتـــ  سكندريه|ل|هندستـــ 

678|89 د|عيل حم|سم|م منتـــرص  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

367|73 لمجيد عيد|دهم محمد بــــدر عبــــد| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

6|8o72 لمرصى|حمد |هيم |بــــر|حمد |ن |رو ره بــــور سعيد|تـــج

279639 ي|ر
ح حويتـــ|لفتـــ|لمحسن عبــــد |ل عبــــد|جم| ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

765|68 رق محمد محمد عىلي عيد|ط ره بــــور سعيد|تـــج

|37582 ى ئيل بــــطرس|مجدى روف| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8|o736 ي |ط
حمد يوسف|رق مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5|953 حمد|بــــ محمود |لتـــو|عزتـــ عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

|7346 لرحمن محمد حسن جبــــر|عبــــد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر
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|3o|62 م عىل|لسل|حمد عبــــد |ء |رس| هره|لق|ره |تـــج

33285o هلل|هلل محمد عىل حسن عىل عبــــد|منتـــ  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

|68386 ل حنفى محمود|حبــــيبــــه جم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

433982 ه محمد محمد | لي|لد|هيم |بــــر|مي  |علوم طنط

64o5o| ر محمد عىل|لغف|د عبــــد |يمن عم| زيق|لزق|ره |تـــج

|7|53o هيم|بــــر|حمد محمد |لسيد |لرحمن |عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

479|56 يمن عىلي حسن عىل|عمرو  سكندريه|ل|هندستـــ 

485267 لنقىلي|د محمد |بــــر عىلي فؤ|ندى ص سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

752|o7 حمد محمد طلعتـــ|هلل |عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

5|376 هر|لظ|ن عبــــد |ء محمد سبــــيتـــ|لشيم| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

26oo8 هيم عىل|بــــر|هلل |س عبــــد |ين| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

698884 ر صبــــرى محمود محمد|لستـــ|ر عبــــد |من لمنصوره|حقوق 

|932| د مجدى طه محمد|مر لفيوم|حقوق 

37o27 لىحي سليم|م رفعتـــ عبــــد |سل| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|46767 ى  ى محمد حسي  حمد|حسي  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

62o|o| هيم مرع|بــــر|زق |لر|خلود محمد عبــــد  ط|حقوق دمي

44774 |لبــــ|لم عبــــد |لمهدى س|م عبــــد |ء حس|رس|
ى
ق هرتـــ |لق|تـــمريض 

7o3oo6 ن|ل سليم|يدى هيثــــم هل|ه لمنصوره|بــــ |د|

348|o3 زق|لر|رق سيد عبــــد|محمد ط ى شمس حقوق عي 

847943 ه شعبــــ| ن زىكي يونس|مي  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

6|9o62 لبــــدوى فتـــيح|ء بــــدوى محمد |رس| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

542664 تـــ يىحي محمد رمض لبــــيومي|ن |ني  ره دمنهور|تـــج

2o576 ف عبــــد |لدين |سيف  لبــــر|للتـــ عبــــد |رسر هره|لق|حقوق 

46756 لنبــــى|لمعىط عبــــد|ل عبــــد|محمد جم ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

826224 ي |ر محمد حج|من حمد|ج  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4o6498 ن مه زىك محمد|س| |مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2|95| ى مصطفى محمود يشى فطي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

9o5|5 هيم طه عىل|بــــر|ن |هدى شعبــــ تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

852|o3 ى|فتـــ |منيه ر| نور حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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7o65o6  عبــــده محمد|جم| رن
ى
ل شوق لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4o5943 حمد مصطفى|لسيد |ن |م شعبــــ|له| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3|7723 كريم سيد محمد عبــــده عيس سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

638397 حمد شفيق محمد فريد سيدأحمد| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

8|o563 ى محمد|د |ء رش|رس| مي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

23o8oo لرحمن|هلل عبــــد |حمد محمد عبــــد |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

37|9o8 لحميد محمد|لحميد عبــــد|حمد عبــــد| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7o7983 لم|لمرىس س|لسيد |ح |تـــم صل|ح صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

69o287 لعفيفى|هر عىل محمد |مجدى م ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

8|94|| لمسيح|سحق عبــــد|لمسيح |مريم عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

859576 ف سيد محمود|كريم خل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

899o9| ى صل|ي لسيد |ل |ح كم|سمي  سيوط|صيدلتـــ 

3468|o ى عىل نبــــيه|وف ء عىل حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3673o4 دق عىل|لص|مريم محسوبــــ عبــــد بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

|66o59 يف صل|ه لق|لخ|ح عبــــد |دى رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

75899o مصطفى عىل محمود محمد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

692|96 حون|بــــو ط|لسيد |يه محمد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|2445o ى|دى تـــيمور نور |ش لدين حسي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

682885 زق|لر|در عبــــد |لق|تـــ عبــــد |لشح|محمد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

43566o زى|محمد مصطفى شكرى حج سكندريه|ل|حقوق 

|46338 ئى|سلىم محمد عىل يم ى شمس|زر عه عي 

6|965 هلل|مه عبــــد |بــــو شهبــــه سل|لرحمن |عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

|6458| لرؤف|محمود مصطفى محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

92435 مل|مل حسن ك|م ك|سل| هره|لق|حقوق 

924|3o ن محمود  |لدين شعبــــ|ح |مصطفى صل ج |تـــمريض سوه

7o576o حمد يونس|محمد محمد محمد  لمنصوره|ره |تـــج

||479| عي|دل بــــيومي رف|لرحمن ع|عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

844|85 حمد|هلل محمد |حمد عوض | ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 
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7|o39o |بــــو |لحميد |لسيد عبــــد |ء |لزهر|طمه |ف
لصمد|لحسن عبــــد 

لمنصوره|ره |تـــج

423o6 عيل|سم|هلل |شور عبــــد|حمد ع|محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

28o555 |لعل|بــــو|ل |رس جل|ي| يش سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

497494 لمرصى|محمد فتـــىح عىل | طيم|ف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8|5476 مي|حمد جمعه تـــه|ندي  ي|علوم 
|لمنى

648877 ص|لخو|ن |ن نرص سليم|تـــم سليم|حمد ح| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

44342o مد|حمد محمد ح|طف |محمد ع لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

3394|6 بــــيض|ل|تـــه |لرحمن شح|طمتـــ محمد عبــــد|ف |نوعيتـــ بــــنه

34||9o لبــــسيوئى|حمد حسن محمد |حسن  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

62874| حمد|هيم |بــــر|ل |طمه جم|ف زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

372894 هلل|شم عبــــد|يه يوسف ه| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26|7|7 ح|لفتـــ|ج  محمد عفتـــ عبــــد|د ن|عم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7o5864 ر|لغف|لسيد عبــــد |ريم رجبــــ طلبــــه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2456oo لحميد|م يس محمد عبــــد|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|7o48 رق محمد سعيد|ط| رض لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|2472 فع|لش|هر محمد فرج |حمد م| عه دمنهور|زر

296489 فظ حموده بــــخيتـــ|عمر ح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7823o8 هلل حسن|لكريم عبــــد |م عبــــد |حس زيق|لزق|هندستـــ 

899|5 حمد|لمحسن |ن عبــــد |صل| |لي|د تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

836494 بــــ|حمد جل|دي |له|هلل عبــــد|عبــــد ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

8385|| ف يىحي محمد|جر |ه رسر |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

24|36 وز خ لسيد|حمد |لد |في  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

|73|6 شور منصور|م منصور ع|مر ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

238486 بــــر محمد|حمد ج|مريم  هره|لق|بــــ |د|

5368oo ف عبــــد |زي ى |د أرسر عيل|سم|هلل أمي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4366o3 نتـــ|لجليل أبــــو عي|منيه محمد محمد عبــــد | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 
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692|4o لشهيد|حمد |دى محمد محمد |ه ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

646922 ن|لميس محمد رأفتـــ فهيم سلم ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

5o6747 لسيد|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ندى عىل  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

853278 ر خليفه|جر خلف عم|ه ي|عه |زر
|لمنى

32|82o ن|نعمتـــ عىل عبــــيد مهر هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

7o5355 رف|لسيد ع|م |لسيد حس| لمنصوره|حقوق 

78|38| كر|حمد ش|ئى محمد |ه| دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

63o263 د|يوسف عمرو محمود رش ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

46253| در محمد حسن|لق|لرحمن أحمد عبــــد |عبــــد لشيخ|تـــمريض كفر 

|65628 ر محمد|لستـــ|حمد محمود عبــــد | تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

496688 هدير محمد سعد نرص عبــــيد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

482726 لسيد|لحليم |مريم نبــــيل عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

764577 ح|لفتـــ|ل عبــــد |لع|ل عبــــد |لع|د محمد عبــــد |زي حقوق بــــورسعيد

6|9|56 لم فريد|فريد س| رن ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

893599 د محمد محمد |مح رش|س ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

759oo6 ن|طف فرج سليم|تـــوئى ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

|56|96 لمجيد|مريم محمد سمي  عبــــد  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

7|86o لدين محمود حسن|ء |م عل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

75|8o نور محمد|زى |هيم حج|بــــر| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7oo|87 ى ن حمد|در عىل |نرمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

435276 حمد زغلول|لسيد سيد |ء عىل |لشيم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

89667o ي| دون|م
ى  |بــــليغ صفوتـــ بــــنى مي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

864894 م|لسل|محمد محمود محمد عبــــد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

4o8282 حمد عمر|لسيد |ء |عمر عل |بــــ طنط|د|

878297 رق سعد محمد |جر ط|ه سيوط|طبــــ 

632473 بــــ|هيم محمد كس|بــــر|سميه محمد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

8o85|o بــــ|لوه|بــــ سعد محمد عبــــد|لوه|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

479o|| ى ك|لمل|ويرس عبــــد |ك س|لمل|در عبــــد |ن| مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

4|6|44 دريس|لىح |لفتـــوح عبــــد |بــــو| |جر رض|ه لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|
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229|79 لمغنى|ء محمد عيد عبــــد|رس| عه مشتـــهر|زر

9o7669 دى بــــهجتـــ عشم عزيز |ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

9|4349 ى  |ل مرىس حس|ء جم|ول ني  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

455285 هيم بــــدوى|بــــر|محمد خليفه يوسف  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

359328 ى ك| مل محمد|حمد حسي  ى شمس حقوق عي 

4o3747 ى|لحكيم |لد مصطفى عبــــد |د خ|زي لقشي  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

25|842 ى|لمحسن ي|لمحسن عىل عبــــد|عبــــد سي  شمون|نوعيتـــ 

247742 لمهدى محمود عىل|د |عىل عم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8o7322 ي |لم عبــــد|عىلي س
فعي|لش|لغنى سيوط|ره |تـــج

9|o386 ى قن| وي |حمد قدرى حسي  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

839464 مي محمد|حمد تـــه|يوسف  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

254|37 هلل مصطفى|بــــر عبــــد |مصطفى ممدوح ص ي صىح بــــنه
|معهد فنى

82967 مر|مر ع|دى ع|ء ن|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o455| هلل|هيم عبــــد|بــــر|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

693o|5 م|لش|ء عىل محمد عىل عمرو |لشيم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o384| ن|بــــر حس|بــــر عىل ص|عىل ص لمنصوره|ره |تـــج

62o37o د عرنسه|لجو|د عبــــد |لجو|عىل عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|4678| ى عبــــد  لجليل|عىل حمدى حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|23|32 لمنعم سيد|لد عبــــد |ن خ|نوره ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

688683 حمد يوسف|حمد |لمنعم |حمد عبــــد |ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

85o782 ي عبــــد|م
ى موريس وصفى لمسيح|دلي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|2|79| نور صبــــىح محمد|رتـــ |س ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

249729 لقرش|هيم |بــــر|يمن |نىه  ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

62557| لحميد حسن|حمد وليد محمد عبــــد | زيق|لزق|عه |زر

6|2665 هيم|بــــر|مه فتـــىح أحمد |خلود أس |علوم طنط

2|5|68 ي|ر
ى|ئى محمد رش|ه| ئى د بــــخيتـــ حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5295|4 ن|للطيف عىل سلم|ر عبــــد|عمر مختـــ سكندريه|ل|هندستـــ 

89oo44 ل مصطفى محمد |ء جم|لزهر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

846299 ن عزبــــ|م رمض|م|ء |ل| ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 
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24ooo م محمد متـــولي|ء هش|رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

329o37 ى عبــــد|بــــو|حمد محمود | لعزيز|لعني  |ره بــــنه|تـــج

3||582 ف محمد سمي  ش|سلىم  ى|رسر هي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

922o85 دتـــ |يمن جميل قل|مريم  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

853649  عىلي
ى رحمه فرغىلي حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

223658 م محمد محمد|م|تـــن |ف  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

93599 لسيد|حلىم | لرحمن رض|عبــــد  ن|هندستـــ حلو

9o8576 ن حسن |لم|لرحيم س|عبــــد| دين ج|بــــ سوه|د|

694236 دى حليمه|له|حمد محمود محمد عبــــد | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

677|37 هيم|بــــر|لرحيم |دل عبــــد |حمد ع| لمنصوره|ره |تـــج

22o222 حمد بــــدرى|هيم |بــــر|محمد طه  ى شمس| لسن عي 

299767 ى|ر محمد |مي حمد محمد حسني  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|66448 يىل|لمن|ن محمد |ئى محمد سكر|م| ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

82|33o بــــيشوي عىلي نجيبــــ تـــوفيق ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

68o|2 عيل|سم|در |لق|يه خميس عبــــد | لفيوم|لعلوم |ر |د

62|27| حمد|عيل نجيبــــ عمر سيد |سم|منيه | ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

2o255 لعزيز|محمد محبــــ محمد عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

83o765 حمد|لدين محمد |ل |محمد كم |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

527666 لمخل|ل عبــــد |د غبــــري|ئيل ج|رفقه صمو ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

89322| لرحمن حسن منصور |ره عبــــد|س سيوط|بــــ |د|

648988 هلل محمد عبــــده محمد يوسف|عبــــد لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

79|3|8 عيل|سم|لدين محمد |ل |هبــــه محمد كم دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

347893 ع|حمد رف|ذ وليد محمد |مع ى شمس|د| بــــ عي 

679543 ن بــــ حسن|لشنه|ح |لفتـــ|عوض عبــــد | مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

534666 لمجيد|لسيد عبــــد |بــــر |يتـــ محمد ج| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8444o6 ى|لن|تـــوسل عبــــد رص جبــــر حسي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

646233 ن|مهند محمد محمد رمض حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي
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2|8275 |لسيد عىلي |هيم |بــــر|لرحمن محمد |عبــــد
دي|لحم

كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

3564o3 ي|دل محمد |محمد ع
ل|لسيد جى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

352|52 لسيد|لحفيظ |فتـــ عبــــد|مروتـــ ر ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

323o66 لسيد سويلم|لد عىل |بــــسمتـــ خ ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

332597 لسيد عليوه|لرؤف |م عبــــد|م هش |طبــــ بــــنه

42o752 ى يوسف| حسن رض سعد حسي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|42295 حمد حسن محمد| |رن ى شمس|د| بــــ عي 

|48|66 حمد|يمن محمد |بــــ |مه د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

4|o935 ن|لمقصود محمد عثــــم|ن محمد عبــــد |نوره |تـــربــــيتـــ طنط

24595 ى|سلىمي محمود  حمد محمد حسي  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

79|273 لح بــــهنس|لسيد محمد ص|بــــ |يه| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

76||6 لرحمن|محمد عويس ربــــيع عبــــد ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

|3|897 سط محمد|لبــــ|ر عبــــد |ر مختـــ|مي هره|لق|علوم 

642423 لح عىلي|حمد محمد ص|محمود  زيق|لزق|حقوق 

247299 ى|يمن محمود حسن ش|هيم |بــــر| هي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

327538 ن|ئل محمد شعبــــ|جدتـــ و|م ى شمس|د| بــــ عي 

629532 لىح|لص|حمد |لسيد |ء |رس| زيق|لزق|علوم 

269o94 لرحمن زين|م عبــــد|ره س|س ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

4o4457 م|لش|لونيس سليم |حمد عبــــد |هلل |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

94722 جر حسن عىل رجبــــ|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

626765 حمد مصطفى|ء محمد |مريم عل زيق|لزق|بــــ |د|

622566 لرحيم|سحر أيمن فتـــىح عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2|8925 هيم|بــــر|هيم |بــــر|هلل |حمد عبــــد| ن|تـــربــــيتـــ حلو

75685| ن|حمد محمد محمود سليم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

64|225 عرص|ل|لحميد |حمد عبــــد|يمن |ء |هن زيق|لزق|نوعيتـــ 

|6662o لجندى|بــــ |لوه|حبــــيبــــتـــ ممدوح عىل عبــــد  هره|لق|م |عل|

632227 لحليم خميس|لسيد محمد عبــــد|سلىم  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

484o58 هيم سعد محمود|بــــر|حسن | هن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3o429 ء عىل محمد عىل|رس| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر
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77|9o| ه حس ح محمد يونس|م صل|ني  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

352925 لعزبــــ|محمد | م رض|سل| ى شمس علوم عي 

74oo9 هدير فتـــىح صبــــىح عىل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|8787 دهم محمد رشدى محمد|فرح  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|66459 رتـــ سمي  محمد عىل|س هره|لق|بــــ |د|

|5|586 ي|رس|
لعزيز|لح عبــــد |لدين ص|ء |ء ضى ن|بــــ حلو|د|

639352 حمد عىل|هلل عبــــده |لد عبــــد|خ ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

35o277 ف طه عبــــد|طه  لمحسن|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8oo78 لد محمد جمعه|خ| نه ن|حقوق حلو

5||697 هلل|بــــ |ىطي ج|لع|ر عوض عبــــد |لستـــ|عوض عبــــد  عه دمنهور|زر

|2|249 لمجيد عىل|حمد عىل عبــــد |دهم | ى شمس|زر عه عي 

92o864 م |محمد رفعتـــ هريدى تـــم ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

255869 ن|مصطفى معوض محمد رمض ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4o4968 لم|در محمود س|لق|د يحن  عبــــد|زي |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

349|84 عيل محمد|سم|حمد عزتـــ | |ره بــــنه|تـــج

763o|5 زرمبــــه| لعل|بــــو | |لعل|بــــو |رنيم محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9|55|8 هيم  |بــــر|حمد محمد نجيبــــ |محمد  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

698266 لسيد|ن منصور |طه رمض| ر|ي |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|85o| ر|لغف|يد عبــــد|ن محمد ز|نوره هره|لق|صيدله 

422459 بــــينى|رق محمد |محمد ط لشر تـــمريض فرع مطروح 

234366 لجميل محمد عىل|ل محمد |محمد جم هره|لق|ره |تـــج

6|9664 عيل|مد إسم|م محمد ح|محمد هش ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

||48|5 عش|ل|حمد |ندى محمد محمد  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

432o7o لسنجفىل|ء مصطفى محمد مصطفى |آل |بــــ طنط|د|

5o2o2 م محمد ربــــيع محمد|م هش|سل| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

5o5844 م|بــــر حسن عل|م ج|يوسف عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|46244 هيم|بــــر|ن ممدوح مصطفى |نوره ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

278|4 ر|لغف|لسميع عبــــد|ل عبــــد|محمد جم ى شمس|زر عه عي 

923875 لد محمد رشيد يوسف |ره خ|س دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|24753 ن|رس فكرى سليم|دين ي|ن ى شمس|د| بــــ عي 
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326734 هدى مدحتـــ محسن محمد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

888365 حمد  |هلل |لدين عبــــد|بــــ نور|رح سيوط|صيدلتـــ 

6757| زق عىل|لر|حمد عبــــد|محمد  لفيوم|هندستـــ 

887|9| محمود محمد محمود بــــيومي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

|484o5 م شكرى محمد غنيم|هبــــه عص ى شمس|تـــج ره عي 

3||58 هيم|بــــر|مي زغلول |جر س|ه هره|لق|حقوق 

64o|53 لسيد|لمجيد محمد |هلل عبــــد |منتـــ  زيق|لزق|صيدله 

925o75 هر |لظ|لمقصود عبــــد|بــــوبــــكر عبــــد|تـــفى  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

33647| وق هش لمجيد|م سمي  بــــشي  عبــــد|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8382|9 لدين سعد يوسف|ء |عمرو عل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25585o لسعدئى|لسعدئى محمد |لد |محمد خ لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

345575 هيم|بــــر|رق يشى عطيه |ء ط|رس| ى شمس صيدله عي 

239252 هيم محمد|بــــر|خلود عفيفى  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

78oo42 ح مهدي|لفتـــ|محمد ممدوح عبــــد  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

49|o4 لحليم|حمد عبــــد |حمد محمد | ن|تـــربــــيتـــ حلو

24593o ىس|لشبــــ|نبــــيل صبــــرى سعيد  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

6|o663 نم|لرحيم غ|حمد عبــــد |جنه  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

7|722o لسيد|لد محمود |م خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

462|98 بــــ|آيه متـــولي محمد محمد غر لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

827o7 ى محمد عىل محمد|ي سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2364o5 لد محمد قنديل|ره خ|س كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7o47o  | ر|ي
ى
|هيم |بــــر|صوق

ى
لصوق لفيوم|صيدلتـــ 

366237 لسيد عىل|هلل محمد |منتـــ  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

32o422 دو|هيم ج|بــــر|هلل |ل عبــــد|هيم جم|بــــر| ى شمس|تـــج ره عي 

869373 ى  ى سليم|محمد حسي  ن|مي  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

369448 ى عل|حمد يوسف حس|سهيلتـــ فيصل  م|ني  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

834739 لحمد|بــــو|ذلي |لش|حمد |لرحمن |عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

22o27| بــــو رجيله|م عىل محمد عىل |محمود هش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2876o6 لصمد|لحميد عبــــد|سم رأفتـــ عبــــد|بــــ ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

479225 ك|لمل|تـــه عبــــد |سيمون جوزيف شح سكندريه|ل|هندستـــ 
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889876 ن |كر سليم|محمود محمد ش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

32|322 هيم|بــــر|د محمد خي  |زي |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

3|4364 ز|كريم عزتـــ عىل تـــمر هرتـــ |لق|تـــمريض 

543769 ن|هيم شعبــــ|بــــر|حمد |لدين |ل |حمد جم|لد |خ |حقوق طنط

894274 محمود محمد | ن زكري|يم| سيوط|بــــ |د|

3449o5 زق محمد نرص|لر|ء محمود عبــــد|وف هره|لق|ج طبــــيع |عل

258o95 ى  ى |حسي  بــــويوسف|لسيد حسي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

32955o هيم|بــــر|لعظيم عىل |طف عبــــد|طمتـــ ع|ف |طبــــ بــــنه

77|995 لمقصود|نور عبــــد |كريم محمد  زيق|لزق|عه |زر

26459o تـــه محمد يوسف|ندى بــــسيوئى شح ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|72893 ن|لحميد محمد عمر|حمد محمد عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o55o8 لسيد حسن عىل|هلل محمد |عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

28o978 ى مصيلىح|ء|ره بــــه|س لدين حسي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

845735 ى محمد يوسف عبــــد|ي لنعيم|سمي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

765|o7 |لمو|حمد |هر |طف ط|شهد ع
ى
ق هندستـــ بــــور سعيد

355333 يرينى وفيق وليم تـــوفيق| |حقوق بــــنه

492942 ن عمر|هيم طلبــــه رسل|بــــر|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

885o62 هيم محمود حسن |بــــر|سمر  سيوط|بــــ |د|

|4o878 |رق محمد |ريم ط
ى
لدسوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|o473 ء عنتـــر سعد عطيتـــ محمد|عل لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|37|73 لسيد عىل محمود|هلل محمد |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

27278o ضى|لق|فظ |لح|لسيد عبــــد|طمه محمد |ف ن|طبــــ حلو

|5oo69 لسيد|ر |لستـــ|بــــ محمد عبــــد |شه دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

35429 تـــ وهد ن رشدى محمد|ني  ن|بــــ حلو|د|

892333 ن |عيل سليم|سم|طمه محمد |ف سيوط|بــــ |د|

9|7o59 ه |لل|لك عبــــد|لم|لك محمد عبــــد|لم|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8925|4 ه ع| | طف مني  عط|مي  سيوط|نوعيتـــ فنيه 

8|93o6 لرحيم|لدين عبــــد|مه عز |س|ن |يم| سيوط|حقوق 

48|o5o ن|لسعر|حمد محمد |ء سعد |هن سكندريه|ل|حقوق 
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|6|593 ي فهيم|دى |ف يمن هيى |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|33587 لمقصود|لعليم عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|ء |رس| ى شمس|تـــج ره عي 

|352|5 لسيد|در |لق|محمد محمود عبــــد  ى شمس حقوق عي 

62276| ن|ح مسعد عىل زي|منيه صل| ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

7o422o ى |محمد عىل محمد حس حمد|ني  لمنصوره|طبــــ 

425983 لسيد عوض|ل محمود |ندي جم سكندريه|ل|ره |تـــج

34o|48 تـــه|تـــ محمد شح|حمد محمود شح| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

4|93o8 زى محمود|لمهيمن عىل مغ|أمل عبــــد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

5o4678 تـــ | تـــتـــ|لسيد شح|لسيد محمد |مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

2295o3 حد|لو|ء فوزى عىل عبــــد|رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|68678 لعدوى|لسيد محمد |تـــم |حمد ح| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

539||| موىس محمد موىس محمود موىس |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7o8583 محمد عىل| يه رض| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

774675 زى|ر محمد محمود محمود عز|مي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

875987 لمجيد محمد  |محمد طه عبــــد سيوط|حقوق 

85o8o7 ي |م|
حمد|هيم محمد |بــــر|ئى ي صىح 

سيوط|معهد فنى

25ooo4 د وجيه فهىم|عم| مونيك ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

229256 حمد|مد |طمه نرص ح|ف ى شمس|زر عه عي 

56o72 حمد|ل |لع|حمد ربــــيع عبــــد | تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

777|2| م|فظ تـــه|لنبــــوى سعيد ح|محمد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

8|o865 لمطلبــــ|مح محمد عيد |هلل س|منه  لفيوم|حقوق 

2o566 هلل مسعد|حمد عبــــد |لد |خ لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

79729 ف خليل عط|بــــ |لمه| |رسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

887553 ىطي |لع|لكريم عبــــد|ض عبــــد|لعو|ء عبــــد|سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

249824 ف|لصو|ن سعيد محمد |يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4oo58 ل محمد|مه كم|س|جر |ه كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

75|23| ي|ل|
لسيد|ء سعيد |ء ضى ى شمس حقوق عي 

492589 لسيد جنينتـــ|روق |دل ف|هلل ع|عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|76446 لنبــــى زىك محمد|رس عبــــد |ء ي|شيم ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

524|23 ي محمد عبــــد |هيم |بــــر|جر |ه
ى
لق|لخ|لدسوق سكندريه|ل|بــــ |د|

52|446 ل|لع|دل محمد عبــــد |ع| عل سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

8787|6 بــــوزيد فرغىل |ده عزتـــ |مي سيوط|بــــ |د|

23294o ه س| ن|مد رضو|مح محروس ح|مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

82|74 ى ع|ي هيم محمد|بــــر|مر بــــدر |سمي  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

9|4592 ى عبــــد|محمد جم لحميد |ل حسي   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

493o46 ف|محمود عىلي فوزى بــــهنسي جلق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

487594 ه|لبــــ|لسيد عبــــد |طه  ي مرىسي مي 
ى
ق سكندريه|ل|بــــ |د|

2|6|78 لبــــيوم|لدين |طف محمد سعد |عمر محمد ع ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

4|99| ف |بــــسنتـــ  حمد عىل|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

54428o لسيد سعيد فرغىل|نىح  عىل | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6754o8 ف|لرص|ل محمود |لسيد جم|لد |خ لمنصوره|ره |تـــج

635928 لحليم أحمد|روق عبــــد|بــــسمه ف |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|32297 هيم|بــــر|يمن عبــــده |هدير  ى شمس|د| بــــ عي 

26253o ل مصطفى|لع|ل محمد عبــــد |محمد جم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

688873 لسيد فوده|لسيد صبــــرى |حمد | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

783947 يد|حمد ف|هر محمد فهىم |سم زيق|لزق|عه |زر

687|27 لمرىس منصور|لمطلبــــ |لحميد عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

2|4498 ف جمعه |مؤمن  حمد محمد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

345|66 لنبــــى|عبــــد| ن رض|س سليم|ين| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5||64o يف ع رى|لسيد س|دل |رسر |طبــــ طنط

7946o ط|لسن|هدى سمي  يوسف عبــــده  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|3868 لحميد|لحميد محمد عبــــد|عىلي عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

756793 بــــ|لم دي|حمد س|يه | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

64953o لسيد عمرو|لحميد محمد |عبــــد تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

89oo87 لزهرى طه |م طه |ريه ي صىح 
سيوط|معهد فنى

859635 ى يز رمزي فوزي|م| روجي  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

26|37| لمنعم عبــــده|تـــ سعيد عبــــد|ي|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق
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294526 هلل|يمن مصطفى عبــــد|محمود  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

77666| بــــو عيد|لعزيز |حمد عبــــد |جر |ه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

5o86|9 ل|لغز|لحميد عىلي |لحميد جمعتـــ عبــــد|عبــــد طبــــ بــــيطرى دمنهور

49|o47 ى|ن بــــ|ره ممدوح محمد سليم|س رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

24843 ن عبــــده|م سليم|ر عص|من ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

2289|4 حمد طه محمد| |يش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o4574 سبــــ|مؤمن حسن عىل محمد ك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o43o5 ف |هيم |بــــر|  سليم|هيم |بــــر|رسر
ى
لدسوق ن|صيدله حلو

2|3683 ى | لموجود|لسيد عبــــد|مه محمود |س|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

488o5| محروس حسن بــــيوم| محمد رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

442897 لسعيد محمد|لعظيم |حمد عبــــد |مريم  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

44543 ه س| عيل|سم|ح |لفتـــ|م عبــــد |مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

52|443 ئشتـــ عىل سعد محمود سعيد عفش|ع سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

823o49 هلل محمد|يه يىحي عبــــد| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

832983 ي عبــــد|لر|معتـــصم عبــــد
حمد|للطيف |ضى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

439o|5 ي|رس عىل محمد |عىل ي
لروينى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

647528 محمود أحمد فوزى أبــــوزيد أحمد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22|445 لجليل حسن|سيف سيد عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

427686 طر|لد خليل مصطفى خ|م خ|حس |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

||94|7 عيل أحمد|سم|عيل عفيفى |سم|نىح  | ى شمس|تـــج ره عي 

758762 لحميد محمود|لرحمن رزق عبــــد |عبــــد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

649332 ن|هيم سليم|بــــر|حمد |تـــه |محمد شح | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o75o7 بــــوسعدتـــ|ن |رص سليم|ء ن|ل| |بــــ طنط|د|

78o339 وق لطفى محمد محمد رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|74749 مه|حمد سل|حمد يوسف | هره|لق|ره |تـــج

|3o2|8 بــــو زيد|محمد | مريم زكري ه ى نوعيتـــ جي 

|45276 لكريم جبــــر|عمر جبــــر عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3oo2|5 ي محمد إبــــر|حبــــيبــــتـــ محمد علو
هيم|ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||9572 ى عبــــد  ى|بــــسنتـــ حسي  لرحمن حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

Thursday, September 6, 2018 Page 10764 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

853739 لح|لنعيم ص|سندس فرج عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

8839|6 لس وجيه يعقوبــــ ميخ ئيل |كي  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

869|o9 ي رمض
ن حسن محمد عيسي|لبــــنى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

|69553 بــــ|حمد محمد رشيدى رح| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

|4o3|2 |خلود ممدوح عبــــد 
ى
لحميد دسوق ى شمس|تـــج ره عي 

8|5628 ي بــــريقع |م|
حمد يونس|ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

479|7  عبــــد |عبــــد 
ى
شم|للطيف ه|للطيف دسوق ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

534528 دق|حمد بــــدر ص|ن |شج| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

375|7 بــــى|محمد حلىم فضل رك هره|لق|بــــ |د|

257468 مريم محمد صبــــىح بــــشي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

346459 لرحمن|ن فهىم محمد عبــــد|نور ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7|3|4o ن|حمد عوض جو|كريم  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

6356o9 لم|بــــومسلم عىل حنفى س|ء |سم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6||o9o وي|لنمر|لحفيظ |حمد بــــدوي عبــــد | |ره طنط|تـــج

763677 ل|يق جندى غبــــري|جد ف|ره م|س لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

7|o782 لمقصود مقبــــل|ل عبــــد |لرحمن جم|عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

37o452 مد عبــــيد|هلل عبــــيد ح|هبــــتـــ  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

642585 بــــوشعيشع|للطيف حسن محمد |حمد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

33ooo7 هيم|بــــر|ل |هر جل|مريم م |بــــ بــــنه|د|

823933 حمد|ء عىلي محمد |صف ي|نوعيتـــ 
|لمنى

453537 هيم|بــــر|صم مسعد محمد |محمد ع لشيخ|ره كفر |تـــج

285|3| يه|رس محمد حسن عن|مز ي|ر |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

7679o2 دي|له|ن محمد سليم عبــــد |يم| ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

836233 حمد|حمد يوسف |يه | |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

496|37 لدمرج |للطيف |وع عبــــد|مريم سعيد مط سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7|7o75 لمتـــول مصطفى|ره مصطفى |س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o7269 حمد |حمد محمود |مروه  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

497364 ق|سميه  حمدتـــو  محمد   وي|لشر تـــربــــيتـــ دمنهور
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266o2|  عثــــم|حس
ى
ن ليلتـــ|م محمد صدق ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

357855 وى|لبــــط|هيم |بــــر|ل |هيم كم|بــــر|ل |كم ى شمس|تـــج ره عي 

3272| ن|محمود محمد مصطفى سليم هره|لق|هندستـــ 

324o2 حمد|محمود محمد محمود محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

72427 ى حسن عبــــد |شيم لمحسن|ء حسي  لفيوم|نوعيتـــ 

6752o4  عبــــد |لمطلبــــ |منه عبــــد 
ى
ر|لطو|لمطلبــــ |لدسوق لمنصوره|ره |تـــج

33o62 ن|حمد عىل سليم|د |مريم رش كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

367735 ن|لم|محمود محمد رجبــــ محمد س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

25552| جن|لعزيز محمد مبــــروك ط|ن عبــــد|نس| |عل تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

27|2|4 لصعيدى|عيل محمود |سم|م محمد |رقيه س تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

48o574 لق|لخ|سم سعد عبــــد|محمد صبــــىح ق ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

52|o66 ى|ل سعيد محمد |جم| ر|ي مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7|557| حمد عطوه|كرم |حمد | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

897o84 ن عىل |رؤى عبــــده زيد تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

4||33| ه محمد ص يد غ|بــــو|دق |ني  ى زى|لي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

543896 حمد مسعد حسن|هيم |بــــر|عيس  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

684867 ىس|لبــــلق|ر عىل |لغف|ضى عبــــد |حمد ر|هند  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

434|6 ن محمد|هلل محمود رمض|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|896 حمد محمود|ره يونس |س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|4565 ى ف|ش ى|هيم ش|بــــر|دى |له|ضل عبــــد|هي  هي  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

478o85 عيل فوزى|سم|عيل محمد |سم|مريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o284| مد محمد|حمد ح|حمد |زم |ح ج|هندستـــ سوه

8|4493 روق محمد|محمد محمد ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

26o|59 ودن|ل|لسيد |يمن محمود |ء |لزهر| لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

922696 نشوى فتـــىح مصطفى محمد  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|7|9o4 ل|لسيد غ|لدين |رق زين |سيف ط ى شمس|د| بــــ عي 

269o88 م محمد محمد بــــدر|ريه ي صىح بــــنه
|معهد فنى

54|ooo ئى|لمسلم|حمد محمد |حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

2567|2 هبــــه صبــــىح محمد خميس لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

883855 ي|ر
لعليم يوسف |ل عبــــد|جم| ئى سيوط|صيدلتـــ 
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63579 فظ|تـــ رزق مرزوق ح|ي| علوم بــــنى سويف

3oo232 حمد يوسف|لمنعم |محسن عبــــد | عل عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

452855 م عبــــده محمود|عمر حس لشيخ|هندستـــ كفر 

527539 خميس محمد فتـــيحتـــ محمد شلبــــى| لي|د سكندريه|ل|بــــ |د|

|685o تـــه|حمد فتـــىح محمد شح|عىل  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

286679 وى|لقل|رص محمد |محمد ن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7|66|2 ي|ر
لرحمن محمد|حسن عبــــد | ئى ي |

لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

544379 ي|ر
لعبــــد|ن |لحميد زيد|سمي  عبــــد | ئى بــــ دمنهور|د|

3594o9 ى م حكيم زىك|وس| مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

28|27o لحميد محمد|لد عبــــد|حمد خ| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

89||58 ل محمد محمد |يدى جم|ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83766 ى|عبــــد | دين ي حسي 
هلل قرئى ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

525892 ى خليفتـــ أحمد مجدى عىل حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

3|469o لمطلبــــ|هيم عبــــد|بــــر|متـــ |س|محمود  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

26668o لففى|مر |مد ع|ح| لي|د |علوم بــــنه

8o3826 ى |ي د بــــقطر|مه فؤ|س|سمي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

6|3955 دل محمد عىل كحيل|ع| مه |بــــ طنط|د|

|72624 ن|روق محمود رمض|طمه سيد ف|ف تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

4|6o89 ى |ي وي|لقرنش|حمد محمود محمد |سمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

8|8|78 حمد|حمد رجبــــ |محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

27747o لم عشيبــــه|لمقصود س|محمد عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

632o57 هيم|بــــر|لعزيز |نغم عىل عبــــد لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

25o93 سمر محمد محمود عىل بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

7o8735 لح شلبــــى|لقطبــــ عبــــده ص|محمد  لمنصوره|علوم 

37|832 مد محمد|م ح|محمود س |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

224o4| لحميد|دل محمود عىل عبــــد |ره ع|س بــــ بــــنى سويف|د|

6o3826 حمد|عيل سيد |سم|در |لق|لد محمد عبــــد |خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

352544 ى ن|ي تـــ عىل|رص عىل شح|سمي  ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

4o7959 لتـــرىك|حمد مصطفى |ء مصطفى |ل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

Thursday, September 6, 2018 Page 10767 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

692748 لزنبــــوخ|لسيد |لسيد |ل |رضوى كم معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

424642 دل سعيد متـــول متـــول|م ع|سل| إلسكندريتـــ |تـــمريض 

893|3 يف مني  عبــــد  ى|رسر لمنعم حسني  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

46454| لعليم محمد|لنعيم عبــــد |هلل محمد عبــــد |عبــــد  لفيوم|لعلوم |ر |د

7o59o| لسيد زهرى محمد|حمد محمود | ط|بــــ دمي|د|

4968o3 ى |ي ف|يمن ص|سمي  ى رسر بــــر حسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|34|55 هلل|درس يوسف حفظ |ئى تـــ|م| ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

848755 محمود محمد خليل محمود ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

3|2973 لكريم|دل سعيد عبــــد|ندى ع |بــــنه| هندستـــ شبــــر

78|8|6 حمد|هيم معوض |بــــر|ن |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

8o9686 جح فرج|هر ن|م| دين هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o5838 ل|لمطلبــــ  غ|لمقصود عبــــد |ء فتـــىح عبــــد |سم| سكندريه|ل|بــــ |د|

7279| عيل محمد محمد|سم|ده يوسف |غ ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

23475 ن|رمض| لعل|بــــو |حمد |كريم  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|2786o ذل|لش|هيم |بــــر|حمد طه |محمد  هره|لق|هندستـــ 

3652|4 لموجود|م محمد سعد عبــــد|ريه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|4o|73 يف محمد عبــــده|ه جر رسر ى شمس|د| بــــ عي 

48|6|6 م محمد عبــــد ربــــه|محمد عص سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

2|7942 حنفى محمد طه| يه زكري| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o|353 لرحمن يونس|لسميع عبــــد |ء عبــــد |سمر عل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

893335 يف كم ى عبــــ|رسر س |ل عشر ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

5|65|| م نرص درويش|سلىم عص علوم دمنهور

5o3o77 ى محمد|ن فرويز |ء رمض|سم| مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

3386|3 لحفيظ|لسيد عبــــد|لحفيظ عبــــد|يتـــ عبــــد| |تـــربــــيتـــ بــــنه

856297 حمد سعد محمد|ء |شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

244|77 طف محمود محمد|حسن ع هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6|3o39 ى |لفتـــ|محمد عبــــد  عيل|سم|ح حسي  |ره طنط|تـــج

|7648o ى رزق نظي  فندى|ج كلي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

85o87| عي|ري رف|لبــــ|منه رفعتـــ عبــــد ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى
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3322|7  س
ى
ي|محمود رفعتـــ دسوق

ى
لم دسوق |تـــمريض بــــنه

734|9 لي يس سيد يس|س لفيوم|نوعيتـــ 

883463 ى |حمد محمود | حمد |مي  سيوط|ره |تـــج

|64699 لدين حسن محمد|ء |حمد عل| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

8639oo ى |ء خ|رس| لعز|بــــو|لد حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

228|o8 لعظيم مصطفى|يه طه عبــــد| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

864283 ى مجدي ظريف بــــلبــــل| مي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

5o967| لنرص|بــــو |مح حمدون محمد |محمد س عه دمنهور|زر

782||9 للطيف|نس محمد محمود عبــــد | زيق|لزق|صيدله 

63733o لغريبــــ|فظ |لد مصطفى ح|خلود خ زيق|لزق|طبــــ 

45234o لغنى محمود|حمد محمد عبــــد |عمر  لشيخ|هندستـــ كفر 

|74226 ى عبــــد |رس| ى|لع|ء حسي  ىط حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7592|4 لدين محمد سليم|ء |لرحمن عل|عبــــد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

829927 لسيد|لح محمد |بــــسمه ص دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

68|o| حمد محمد معوض محمد| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

523o3 حمد|ر |لستـــ|هلل عىل عبــــد |منتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7|8o59 وى|لبــــحر|س |م مصطفى عبــــ|مصطفى حم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

637564 هلل|ج  محمد محمد عبــــد|زينبــــ ن زيق|لزق|نوعيتـــ 

7|||79 يه طلبــــه محمد مقبــــل سعد| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|3o922 هلل محمد|ل محمد عبــــد |كم هره|لق|ره |تـــج

23769| جرجس مرزوق رزق| رين|م ن|صيدله حلو

|35249 لعزيز|لعزيز عبــــد |م عبــــد |هلل حس|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

32284o حمد|حمد شلبــــي |حبــــيبــــتـــ  ى شمس حقوق عي 

|2|623 بــــدين عىل زىكي محمود|لع|عمر زين  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

3|27|2 ى|هلل عبــــد|عبــــد ى عشر لرحمن محمود حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

7|29|6 ر محمد محمد هتـــيىمي|ء مختـــ|ل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

237|79 دى|له|محمد سيد عبــــد| ن|ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|538o لربــــ  |د |محمود رجبــــ سيد ج ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

265726 هلل محمد يونس|حمد عبــــد| ى شمس| لسن عي 
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259448 لحمض|حد |لو|ن عبــــد |لمنعم رمض|رقيه عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2284| ن محمود|محمد فتـــىحي عمر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|2oo|8 لمجيد|لمنعم عبــــد |مه عبــــد |س| |هن ن|فنون جميله فنون حلو

275773 مل سيد|منى مجدى ك عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

|5646o لربــــ|د |لحميد ج|لدين حمدى عبــــد |نور  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

84|946 لمولي حسن|د|هيم ج|بــــر|محمود  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

854|32 حمد|لعزيز |ء رجبــــ عبــــد|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

248o63 ويش|لش|حمد |ن سيد |سميه رمض ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

884253 محمد منصور محمد وصفى   دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

828o43 سيمون رمزي محروس رسله |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

89o623 لحميد |دولف عبــــد|دى |له|حمد عبــــد| سيوط|بــــ |د|

453875 هلل|كر |لنبــــى محمد ذ|يه عيد عبــــد | لشيخ|بــــ كفر |د|

7o2o8o حمد محمود حلىم محمد محمد| زيق|لزق|ره |تـــج

675424 تـــ|لشح|محمد نبــــيل محمد  لمنصوره|طبــــ 

862223 لق حسن|لخ|هر عبــــد|محمود م |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

5||227 بــــو ج|حمد |ن |صف سليم|ن ن|سليم سكندريه|ل|حقوق 

5o|9|| شحط|ل|ن محمد عطيه |هبــــتـــ محمد رمض بــــ بــــنى سويف|د|

263||9 لففى|لحميد يوسف محمود |ره عبــــد|س |طبــــ بــــيطرى بــــنه

8539|| ك|مل سدر|دل ك|بــــولس ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o9585 مد قشقوش|روق ح|مل ف| |تـــربــــيتـــ طنط

282946 بــــ شفيق متـــى جرجس|يه|يوسف  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

9o54oo ن |حمد سليم|سهي  محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4o7|9 ر|لسيد نص|لسيد حسن | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8|5934 ي عبــــد|شه بــــ عىلي|لوه|بــــ خي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

358533 ندى محمود عىل حسن ى شمس|د| بــــ عي 

43|8|o لبــــديوى|م محمد عىل |س |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

45267o هيم|بــــر|لد محمد |هبــــه خ |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ
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|52594 حمد محمد|سيد | ن|ر تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

432978 ى غريبــــ حموده| يه حسي  ي صىح طنط
|معهد فنى

682632 مه|هيم سل|بــــر|مه |مروه سل ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

77|o48 تـــ|مك رم عىل محمود عىل مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

25o9|o ضى|حمد محمد محمود م| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6o|o5 م|م|د محمد |منه عم بــــ بــــنى سويف|د|

4|57o3 ر|هيم محمد نص|بــــر|محمد رفعتـــ  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

29845 ي ه
حمد|شم |محمود مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

887|6o ى مصطفى عبــــد|نوره هلل  |ن حسي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|2||3o ندى كرم محمود منصور هره|لق|ج طبــــيع |عل

2|543 حمد|زم محمود |سهيله ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

436369 بــــو معبــــد|زى |لسيد عطيتـــ مغ|م |سل| لمنصوره|حقوق 

|29539 مهند مسعد محمد حمودتـــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69ooo9 حد حمد|لو|لقصبــــى حسنى عبــــد |ء |رس| لمنصوره|صيدله 

339335 م|م|بــــر عىلي |حمد ص| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|5|3|3 ى عبــــد |ي لكريم|لكريم محمد عبــــد |سمي  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

69768o لح|لسيد محمد محمد ص|لسيده | لمنصوره|نوعيتـــ 

5o|6|3 وق  لدين آدم|حمد عز |رسر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

779o89 لسيد|حمد عيد أحمد حسن | |دين ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

32748o روق محمد بــــدوى|هلل ف|ء عبــــد|سم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o8643 ضى|ىط محمد ر|لع|ضى عبــــد |ن ر|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8o79o6 |مريم نبــــيل لطيف حن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

372764 يف ه|ه حمد|شم |جر رسر عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

8|7734 ي حسن محمد|من
ر مصطفى ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 

ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و
|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى

(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

4855o8 ى شه|رق محمد |حبــــيبــــتـــ ط لدين|بــــ |مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2367|3 حمد زىك|ندى محمد  هره|لق|بــــ |د|

|5|632 هلل|بــــ عوض |لوه|بــــر عبــــد |م ص|ريه هره|لق|طبــــ بــــيطرى 
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479487 عيل|سم|عىل مصطفى | لرحمن رض|عبــــد ن|هندستـــ حلو

823687 هلل|ج عبــــد|شم فر|عىلي ه ي|بــــ |د|
|لمنى

484549 لكريم عىل عىل خضي |د عبــــد|عمر عم سكندريه|ل|ره |تـــج

2|4|26 هيم عىل|بــــر|محمد وليد يوسف صديق  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

835|5o لحليم محمد|مريم محمد عبــــد قرص|ل|فنون جميله فنون 

63596| هلل|لرحمن موىس خي |حمد فكرى عبــــد| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

83862o لح|ن ص|م عثــــم|رؤي هش ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

325|o6 ل|ك غبــــري|لك سدر|ستـــم|نوبــــ |بــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

88233o لعليم  |هيم عبــــد|بــــر|دل |ء ع|رس| سيوط|بــــ |د|

865ooo لدين محمود|سميه محمد نور  سيوط|حقوق 

2863|5 ى عبــــد|ه هلل حسن|جر حسي  ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

7678|6 لعليم|ل محمد عبــــد|ندى جم لعريش|علوم 

449448 ى ج|حمد | بــــر|لسيد عىل حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

85o769 ود|حمد عىلي د| |دين ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

776399 لعظيم محمد|رص عبــــد |لن|سميه عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

242875 ل محمود|مصطفى سيد كم ن|معهد فنى تـــمريض حلو

49o945 ضىح محمد خميس عىل حسن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5|9o|2 دى|لبــــغد|حمد |مل محمد محمد عىل سيد | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

63|577 دى|له|لد متـــول محمد عبــــد |خلود خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5oo224 شور|مل ع|حمد ك|م |سل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

33439| لسيد خليل|حمد نشأتـــ | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3658|5 ن عىلي|لد عثــــم|حمد خ| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|552|8 ح سيد خليل|لفتـــ|لدين عبــــد |ح |سلىم صل وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

84|oo6 ى ي محمود حسن|هي 
ر مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|25759 هيم فتـــىح محمد|بــــر|بــــ |يه| |ن|ر ى شمس|تـــج ره عي 

536332 ح فهىم محمود هلل|سنتـــ صل|بــــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|582|2 حمد مسعود|حمد |مروه  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6862o2 يره|لحميد د|لسيد عبــــد |ىط |لع|حسن عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج
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82|733 مل فرغىلي|ء فرغل ك|سم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

49|547 يف محمد |منتـــ  بــــ|بــــو رح|حمد |هلل رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

334o68 لمعىط|حمد عبــــد|حمد عىل | |بــــ بــــنه|د|

37||76 هيم حسن|بــــر|ء حسن |رس| ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

642249 لد سعيد محمود|مصطفى خ زيق|لزق|هندستـــ 

|672|o ر زيد عىل|لستـــ|ء عىل عبــــد |ل| ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

838536 ي سيد 
ي مصطفى

لح|حمد ص|منى |نوعيتـــ موسيقيه قن

49|26 هيم|بــــر|م |رص عطيتـــ عل|لن|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

28|896 رص محمد حفنى|لمؤمن ن|عبــــد ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

77752| ن|م محمد عىلي سليم|طف تـــه|مصطفى ع زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

649769 ي|ر
عيل|سم|د |ء محمد فؤ|عل| ئى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

626o|8 هلل مسلم|رس محمد رجبــــ عبــــد|ي زيق|لزق|ره |تـــج

835849 ن|حمد سليم|حفصه عمر  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

282335 لد جنيدى محمد|ن خ|مرو هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

823398 ى |ي لحفيظ|حمد محمد عبــــد|سمي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

2|887 مد|لسيد ح|لبــــدرى |م |ريه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

639o35 دل محمد مصطفى|حمد ع| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4429o3 لمعىط|لمعىط محمد عبــــد|مريم عبــــد لشيخ|تـــمريض كفر 

856263 حمد محمد|ره محمود |س |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

87886o محمد موىس سيد محمد  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|3o79 ف محمد فهيم|ء |رس| رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

65499 ح|لفتـــ|ن محمد حسن عبــــد|نوره لفيوم|تـــربــــيتـــ 

255|86 وى|بــــدين عشم|لع|حمد زين |ره |س تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7o8248 |حمد حسنى |مد |سلىم حسنى ح
ى
لدسوق ره بــــور سعيد|تـــج

257o75 لمشد|ىط |لع|شهرتـــ محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4|79|5 م|ىط عل|لع|حمد عبــــد |رص |بــــسمه ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

222o59 هلل حسن عىل عزبــــ|سلىم عبــــد ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

68oo|2 حمد|دى محمود سيد |له|محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

8o3|77 عود|ء محمد محمد ق|شيم ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى
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7636|9 لمهدى|طمه محمود محمد |ف بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

63o3|3 ر|حمد مجىل نص|حمد محمد | زيق|لزق|هندستـــ 

9424| محمود عىل عطيه| مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2662|3 د نرص|د سعد عو|طمه عو|ف |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

869963 لفضل عىلي محمد|بــــو|ء |عل |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

7|2566 وي|لمحل|هيم |بــــر|لسعيد عبــــده |سمر عبــــده  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

679359 دل محمد محمد سعيد|محمد ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

33932 وي|لشن|يمن محمد معوض |ر |مي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|26o6| لدين محمد |ء |لدين محمد بــــه|سيف محمد عز 
لدين|فخر 

لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

676|8o ى |ي حمد يسن|لدين |يمن مىح |سمي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

475443 حمد خميس|دل محمود |نىه ع سكندريه|ل|ره |تـــج

339946 فيصل مجدى محمد عفيفى محمد عرص تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

4o376o لبــــكرى سليم|رس عمر فتـــوح فتـــوح |ج سكندريه|ل|ره |تـــج

839722 ى محمد|ء |شيم حمد حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

74429 لمجيد|لرحمن عبــــد|ح عبــــد|لرحمن صل|عبــــد رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

536376 حمد محمود|د ذىك |مريم عم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o2832 ل موىس حسن|د جم|جه سكندريه|ل|بــــ |د|

36968 يبــــ|لش|طمه محمود محمد محمد|ف هره|لق|بــــ |د|

6|836o بــــك|حمد ح|لسيد |يوسف محمد  ط|بــــ دمي|د|

6||9|6 ن|رم شعبــــ|لمك|بــــو |م محمد |م س|حس |تـــربــــيتـــ بــــنه

5o45o ى كم| لدين حسن|ل |حمد حسي  سيوط|حقوق 

283o38 حمد|ق محمود |لرز|محمد عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5248o| د|دل نظي  رفيله ج|محمود ع سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

25o573 خلود محمد مصطفى حنيجل تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

4|o|8| س|لسعيد عبــــ|حمد محمد |مصطفى  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

765582 هيم مرع|بــــر|محمد عىل حسنى  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

4|89|4 شور|رفيق شبــــل عنتـــر ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4|o9|9 ح|لفتـــ|نسيمتـــ محمود محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

86oo33 ي محمد عبــــد
عيل|سم|هلل |مصطفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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264834 ئى|لفخر|فرحه عزتـــ حسنى حسن  هره|لق|ج طبــــيع |عل

449|4 ن عزتـــ محمود عيس عيد|نور ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

88684o لعزيز |لعظيم عبــــد|عمرو عبــــد| دين سيوط|طبــــ 

58332 ين نيس جرجس|جرجس | في  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

48532| بــــسمتـــ مني  زغلول لنديوس سكندريه|ل|ره |تـــج

92o278 للطيف  |ل محمود عبــــد|لع|مروه عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|3652| بــــتـــ|لرحمن محمدى منصور ثــــ|عبــــد  منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

8o|69| تـــه|عىلي محمد عىلي شح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

43225| لسيد هره|زينبــــ محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

|57825 بــــر رزق|ندى رزق ص ج|بــــ سوه|د|

485o73 ن|لعربــــ حسن ريح|عمر يحن  عز  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

695o9o ف عبــــد |يه | وى|لطنط|ح محمود |لفتـــ|رسر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

7o73o7 د|لجو|حمد محمد عبــــد |ن |يم| هره|لق|م |عل|

|45558 هيم عطويتـــ|بــــر|هيم عىل |بــــر| ن|هندستـــ حلو

3554o هيم|بــــر|لمحسن زىك |حمد جعفر عبــــد | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

43684o ى ح|ي بــــو|حد |لو|تـــم حسن مصطفى عبــــد |سمي 
ه|لنج |

لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

36o553 لسعد|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|لحميد |ر عبــــد|مي |حقوق بــــنه

44o3o2 ى سعيد |ي هي|لز|لسيد محمود |سمي  لمنصوره|حقوق 

42o247 لسيد|لبــــيىلي |حمد |يه مجدي | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6o|944 وي|لصفط|ن |ن مصطفى سليم|نوره |طبــــ بــــيطرى بــــنه

33897| لم حمد سليم|لد س|ء خ|حسن عه مشتـــهر|زر

29889 لحميد|لحميد محمد عبــــد |حمد عبــــد | د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

3o436 لمنعم مصطفى حسن|يه عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

6828o3 لمطحنتـــ|هيم |بــــر|لمتـــول |دهم نزيه | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

7o9334 عيل|سم|عيل |سم|عيل محمد |سم|ء |عل لمنصوره|حقوق 

546474 ر|لنج|حمد |م |سل|د |زي ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

4o28o| ي 
ن|مل ربــــيع مرج|حمد ك|مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

54oo7| لمجيد|لدين عبــــد|بــــ |لسيد شه|لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|56o67 |بــــ |ر محمد خط|لغف|هر عبــــد |حمد م|
وي|لشبــــر

ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

Thursday, September 6, 2018 Page 10775 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

88|||7 حمد |دل سيد |ن ع|نوره ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

||7o38 ض|لعو|رس محمود محمد عبــــد |عمر ي ن|ضتـــ حلو|علوم ري

759357 م|ر حمدى محمد تـــه|من لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

4795o5 لجديىل|طف |لدين ع|ح |محمد صل ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

438233 م|لغن|مريم حلىم محمد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

856485 ي بــــطرس عي| د يسي|نىح  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

|8|6| ي|لدين |ر سيف |مي
لسيد محمود عوئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

853964 حمد محمد|لرحمن مؤمن |عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

3o5o6 لوليىل|لموجود |رص عبــــد |لن|ن عبــــد |نور هره|لق|بــــ |د|

3o547 ه محمد رمزي محمد عثــــم| ن|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

352658 حمد طه محمد|طه  ى شمس|تـــج ره عي 

29o355 لمول|مر عبــــد|ض ع|ندى ري ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9|3||8 لرحيم |لصبــــور عبــــد|لمحسن عبــــد|بــــ عبــــد|يه| ج|حقوق سوه

4928o4 لسيد|لرؤف |ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد|محمد  ره دمنهور|تـــج

436o|| عيل خليفتـــ|سم|لدين |ء |عل| ند ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

885|59 هلل  |حمد مصطفى عبــــد|ء |رس| سيوط|تـــربــــيتـــ 

86987 ر عىلي|لستـــ|ء عىلي عبــــد |شيم لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|27488 ى|لد ف|مريم خ روق حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|2|6|2 ي عبــــد |س|حمد |
لعزيز|مه حسنى ى شمس هندستـــ عي 

352|82 حمد|حمد |حمد محمد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5o99|3 ف ح|مد |ح بــــونعمه|مد سعد |رسر ره دمنهور|تـــج

523o6 حمد|بــــ محمد |يه|م  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

43|99o ي |مريم ع نيس|دل جورج  |ره طنط|تـــج

|55633 بــــ محمد|لتـــو|سميحه محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

858228 ى عبــــد ى|له|محمد حسي  دي حسي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

9o5|97 حمد |لمجيد |ل عبــــد|محمود جم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

843464 وي محمد|لنبــــر|بــــوبــــكر |لرحمن |عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

344365 لحليم|لحليم عىل عبــــد|حمد مصطفى عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

697253 للطيف|ده طه عبــــد |طه حم ج|بــــ سوه|د|
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346625 فظ|بــــ محمد ح|يه|ندى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

758538  يوسف محمد | ند
ى
هيم|بــــر|محمد شوق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2643o7 ه | ف|لغنى متـــول خل|لسيد عبــــد|مي  |ره بــــنه|تـــج

769626 وى|لنو|ىط |لع|م عبــــد |محمد عص عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

883|65 ى  |عبــــد ى نمر حسي  هلل حسي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

898||5 هيم يؤنس |بــــر|ق |سح|بــــيشوى  ج|صيدلتـــ سوه

|75395 وق و ي محمود|رسر
عر قرئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o2|28 بــــى|لعر|محمد مصطفى محمد حسن  |ره طنط|تـــج

339|6 وق بــــه حمد محمد|لدين محمد |ء |رسر ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3|6o3| ين د جرس|صبــــرى ج| في  هره|لق|م |عل|

238759 ئى رزق|در كرم|لق|ندى عبــــد هره|لق|صيدله 

6o|o98 مصطفى محسن شلبــــى محمود فودتـــ لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

43896 ف محمود محمد |حمد | ر|لنج|رسر دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

698892 لمعىط|رس زغلول محمد عبــــد |ف لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|32|3| ح حسنى محمد |لفتـــ|خلود محمد تـــوفيق عبــــد 
تـــوفيق

ى شمس|تـــج ره عي 

496944 ء سعيد محمد بــــيومي محمد محمد|ول بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|4|26| ن محمد|ن محمد زمق|محمد رمض ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

529o6 ى فتـــىح| حمد فتـــىح حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

45525 حمد|ن تـــوفيق |م شعبــــ|سل| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

6793o| قوتـــ حميده|حسن محمد محمد صبــــرى ي شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

676365 ى عبــــد |لد |طمه خ|ف وى|لشعر|لحميد |مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

282638 ن|ل مهر|طمه بــــخيتـــ غز|ف د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

|43344 محمد سيد محمد فتـــىحي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

322|o5 لمول|د |ض ج|ن فتـــىح ري|نوره ى شمس|تـــج ره عي 

|23496 تـــم محمد حمدى محمد|مريم ح ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

52||53 تـــ|ح بــــرك|لفتـــ|حمد محمود عبــــد |طمتـــ |ف تـــربــــيتـــ دمنهور
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26874 جد جودتـــ يوسف|هدى م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8692|6 ى|لحفيظ رزق |خديجه عبــــد مي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o875 لشورتـــ|لسيد خليل |حمد |ء |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

69558o لعوضى عطيتـــ|حمد |محمد  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

27|67| ن سعيد محمد شكر|يم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9|8939 لم صبــــره |حسن صبــــره س ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

484323 لم|هيم محمد س|بــــر|يوسف عجىم  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8794o4 حد محمد |لو|م سيد عبــــد|حس سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

359564 د|يوسف ج| رتـــ زكري|س |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

|2|362 لعظيم حسن|م حسن عبــــد |حس هره|لق|ره |تـــج

28o7o8 رك|لسيد مبــــ|بــــر |لرحمن حسن ص|عبــــد مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

6o499 محمود محمد محمد مسعود صيدله بــــنى سويف

685233 لدحدوح|هيم |بــــر|لعزيز محمود |محمود عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

877635 ل  |لع|ء محمد محمد عبــــد|لزهر|طمه |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

26|2|8 ل|لد|ل |د جم|عم| لي|د شمون|نوعيتـــ 

9o2259 حمد محمود محمد عىل | ج|بــــ سوه|د|

78oo|8 ي|بــــه
ء محمد محمد سعدوئى زيق|لزق|نوعيتـــ 

428|27 ر|لنج|زق محمد |لر|ديه عبــــد |ن |عه طنط|زر

83|555 ل|لرج|هلل عبــــد|لحكيم خلف |محمد عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

85597 تـــقوى محمد نعيم عويس لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

765847 حمد عىل حسن|ء محمد |ول ره بــــور سعيد|تـــج

57267 ى|ء |دع حمد محمد حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

763994 هيم زينه|بــــر|لمنعم محمد |ندى عبــــد  نوعيتـــ بــــور سعيد

78298o عيل محمد|سم|لسيد |عيل |سم| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

845296 لكريم|ء ميشه محمد عبــــد|رس| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

485352 ن|هيم عوض سليم|بــــر|مملوك | دون|م ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

29659 لمجيد|د عبــــد |حمد فؤ|هلل سند |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|27|68 ي عبــــد |زي
ره|دي عم|له|د مصطفى وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

422|3o ى  محمود خضي 
منى مصطفى ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 
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496988 بــــ|ء سعد مرزوق محمد غر|رو ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|7|343 لسيد تـــوفيق|عمر تـــوفيق  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

2o|49 عىل عزتـــ عىل مصطفى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

247497 هيم محمد حسن هيكل|بــــر|حمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|5625| ن محمد محمود|سلم|حمزه  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23o355 ج|حمد سيد فر|عمر عىل  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

3|58o7 ى فؤ| د|يتـــ محمد حسني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

76|524 ن|م حمدى محمد حسن سعف|مر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

8|7535 لرشيد رشدي|ء محمد عبــــد|سم| ي|علوم 
|لمنى

675933  |لر|سلوى عبــــد 
ى
لدين|ج |حمد رس|زق شوق لمنصوره|ره |تـــج

647988 ش|لدمرد|دل فتـــىح محمد |محمد ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|69566 ف زكري|محمد  سيد| رسر سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

226728 ف محمود فهيم|محمود  رسر هره|لق|حقوق 

27|23o لم|م س|م|ل|تـــه |دل شح|ء ع|ل| لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

779359 حمد محمد محسوبــــ|محمد  زيق|لزق|عه |زر

9o|5| حمد|م |لسل|ن عبــــد |لد رمض|خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

863423 لرحيم|حمد محمد عبــــد|لرحمن |عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9|ooo4 حمد محمد |ر |محمد مختـــ لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

69638| مل|تـــن بــــدير محمد قز|ف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3|9o|2 مد محمد|م ح|تـــفى هش ى شمس هندستـــ عي 

8|9oo8 ن حسن محمد محمد|شج| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

85ooo6 م سمي  محمود عىلي|سل| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

287828 لبــــقىل|هلل |فتـــىح محمد فتـــح  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

3||524 م محمد عويس|رق محمد س|ن ط|يم| ى شمس هندستـــ عي 

|45768 ى محمود محمد بــــسطويس حسي  ى شمس| لسن عي 

92o|42 حمد محمد |م محمود |بــــتـــس| ج|تـــربــــيتـــ سوه

8|2o|o جح محمد|م بــــدري ر|له| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

6oo355 ن|حمد محمود زهر|عىل  |ره طنط|تـــج

|5972o بــــ محمد|لتـــو|سلىمي مجدي عبــــد  ى شمس| لسن عي 
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4|765o  مختـــ|سلوى 
ى
لنبــــى|هيم حسبــــ |بــــر|ر |لدسوق لشيخ|ره كفر |تـــج

|24o75 حمد|د |لرحمن محمود ج|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o9642 وق رض ئى شلبــــى فوده|ليم| |رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

485479 حمد عىل|ن محمد محمود |نوره سكندريه|ل|ره |تـــج

5o3973 ن|حمد سليم|هد |لرحمن محمد مج|عبــــد سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

76o7|4 ف محمد عبــــيد|م  رسر لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

22234| روق وهبــــه|لدين ف|م |مريم حس ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

23o|4 لكريم|د |هلل ج|لسميع عبــــد |سيف عبــــد  هره|لق|حقوق 

6296o7 رسر|حمد مبــــ|بــــرين محمد يوسف |ص زيق|لزق|طبــــ 

24484| مد حسن رحومه|حمد محمد ح|ء |دع ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

372395 يم محمد|لد|ل عبــــد|حمد جم| لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

54|977 ش|سعد محمد قرو| أحمد زكري عه دمنهور|زر

759o28 حمد|در محمد |لق|مصطفى عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

857|4 ى|بــــر|يمن سعيد | هيم محمد حسي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

6|9|58 زى|هلل محمد أبــــوحج|لد عبــــد|ء خ|رس| ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

43343| مد قنصوه|لسيد ح|محمد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

3|2|28 متـــ|حمد ش|عيل |سم|قدرى محمد  |حقوق بــــنه

282333 محمود محمد محمد عطيه ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

2|7|o2 تـــه|لسيد شح|زم |رغده ح ى شمس|د| بــــ عي 

7o4566 لحليم|لرحمن طلبــــه عبــــد |حمد عبــــد |سيد  زيق|لزق|صيدله 

34|873 لقشوىطي|لسيد مصطفى |لح |ص| لي|د ى شمس صيدله عي 

889859 لدين  |حمد فرغىل نرص |محمد  سيوط|حقوق 

33|o36 هيم محمد|بــــر|ن صبــــىح |يم| |نوعيتـــ بــــنه

658|8 لعليم|ن عبــــد|بــــ رمض|لتـــو|محمد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8|8968 تـــه|تـــه عىلي شح|ن شح|نوره ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|5|||7 حمد|للطيف |ن عبــــد |ء رمض|ل| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8o58|| روق محمود|ل ف|ل جم|نه ي|بــــ |د|
|لمنى

477425 ن|سعد محمد ورش|لدين |م |ن حس|رو سكندريه|ل|ره |تـــج

5o6|36 هيم|بــــر|هيم محمد مهدى |بــــر| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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5|9649 عيل وقيع|سم|دل سعد |سهي  ع تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

867245 ي محروص |م|
ن|حمد زيد|ئى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

452o24 لمحسن محمد موىس|محمد عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

4|273 هلل|لسيد فتـــح |م |طمه س|ف هره|لق|ر |ثــــ|

2856|5 |دل عىل عط|ع| مه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

84528| حمد حسن يوسف|منيه | ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|49283 لحميد|وى عبــــد |لشن|لؤى محمد  ن|حقوق حلو

3|6292 ر|لكم|هيم حسن محمد |بــــر|جر |ه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

223489 ع|لمعىط محمد رف|لرحمن سمي  عبــــد|عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

7669o|  |عبــــد 
ى
|هلل محمد دسوق

ى
لعبــــد دسوق هندستـــ بــــور سعيد

26898| لخول|ء محمد محمد |ل| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

88o864 حمد سيد زيد |سيد  سيوط|تـــربــــيتـــ 

272672 زينبــــ غريبــــ بــــيوم محمد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

6o2479 تـــه|لعظيم عىل شح|ديه عبــــد|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

428399 لعزيز رميح|هيم عبــــد|بــــر|لدين |ء بــــك  |عىلي |طبــــ بــــيطرى بــــنه

69o68 ح سعيد|لفتـــ|ن عبــــد |ء رمض|رس| لفيوم|صيدلتـــ 

9o98|2  عبــــد|حمد عبــــد|
ى
هلل  |هلل دسوق ج|علوم سوه

42o782 لعزيز حسن|م محمد عبــــد |دل عص|ع لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

372467 ف عبــــد| لشيخ|ح |لفتـــ|هلل عبــــد|رسر |حقوق بــــنه

3283o2 ىط محمد|لمع|بــــو |لرحمن محمد محمد |عبــــد |ره بــــنه|تـــج

68||22 د وليد يوسف محمد محمد|زي لمنصوره|ره |تـــج

|25799 خله| جون مجدي بــــخيتـــ حن ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

296978 حمد|حمد |محمد محمود  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2|258o حمد|عمر صبــــرى عمر  ى شمس|تـــج ره عي 

249244 روبــــ|ح ق|لفتـــ|مح عبــــد|ن س|رو ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8|7234 ى  ي|سم|عمرو حسي 
عيل مهنى ره بــــنى سويف|تـــج

833993 مد|لصبــــور ح|رص عبــــد|لن|ر عبــــد|من ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

5|8893 وى|لشن|حمد محمود |وردتـــ زغلول  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

5||82| هلل قنون|م محمد فتـــح |محمود عص |علوم طنط
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|6o528 ى |ريو |م ف حني  سعد|رسر مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34o38o ى محجوبــــ محمد محجوبــــ حسي  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

485|68 لنبــــى مرىس|حمد عبــــد |بــــ |يه|ء |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||6o2| بــــيل|لرحمن محمد ق|عمر عمرو عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

4|92o4 لمغربــــى|ده محمود |منه حم لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

53o77 هلل محمد|بــــ |يه محمد ج| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

235897 لسيد|ز |لبــــ|لسيد |ر |من ى شمس| لسن عي 

|55o68 ن سنوىس|دل عمر|مريم ع ى شمس|تـــج ره عي 

838543 ف سعدي خليل| |ر|ي رسر |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4597o6 لحميد حسن محمد|مل حسن عبــــد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|64o43 ف قرئى محمد|حمد | رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

258oo| لمجيد|هلل عبــــد|لد عبــــد|محمد خ ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

22o74| لسميع محمود يوسف|هبــــه حسن عبــــد هره|لق|ره |تـــج

92o72o د طلعتـــ رشدى مهنى |ي| سيوط|صيدلتـــ 

7o3569 رى|لهو|لعزيز |حمد محمد عبــــد |م |ن هش|رو كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7|7285 ك|حمد |بــــ |يه|محمود  لسيد رسر تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

48893| لسيد|ف عبــــد|بــــوشن|ء محمد |دع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|8429 ي محمد محمد|م فرنو|سه
ئى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

447656 شه|ر بــــ|لغف|ر عبــــد |لغف|مح عبــــد |رؤى س سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

3o|25 رثــــ|ن محمود ح|مروه عمر ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

48o5o7 لسيد ربــــيع محمد رسور|لد |خ سكندريه|ل|حقوق 

923|4o نىح  رأفتـــ نرصى متـــرى| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

32o59o م|م|م محمد سمي  |سل| هره|لق|حقوق 

646733 متـــ|لمنعم سل|أمنيتـــ فريد عبــــد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

69644 ى عبــــد |عبــــد  هلل محفوظ|هلل حسي  لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

298539 مد|حمد محمد ح|ء |رس| لمنصوره|حقوق 

777324 يف|محمد نبــــيل عنتـــر  لسيد رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

82|799 طه حمدي طه محمد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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338745 لسيد كشك|لطوجى |م |مريم هش كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

479345 ف صل لسميع|ح أحمد عبــــد |ريم أرسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

845886 عيل|سم|حمد |هلل محمود |عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

3227|9 لسيد|مل |هندتـــ حمدى محمد ك|ش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

857o46 ي ج|عبــــد
ى
|د حن|لمسيح صدق سيوط|ره |تـــج

758o96 لدين منصور|م حسن نور |حس ن|صيدله حلو

755o97 لسيد أحمد|حمد |ن |يم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

225|26 منيه مسعد نظي  عفيفى مرىس| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

834o38 ى|ل| ء محمد محمد حسي  |هندستـــ قن

26|63o در|لق|لدين عبــــد|در مىح |لق|مصطفى عبــــد دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

539|9| سندس مبــــروك خميس محمد محمد عوض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

237|92 رضوى عيد عىل محمد فليفل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

756967 متـــ|هيم سل|بــــر|لسيد |محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

259744 لعليم|هيم عبــــد|بــــر|ن |بــــسمه شعبــــ شمون|نوعيتـــ 

283947 حمد محمد حسن|م |حمد هش| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|445o ج|ن ميم|هيم سليم|بــــر|لدين محمد |سيف  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|74o5| لعزيز حسن|ل عبــــد |عمر جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

545265 لمنعم محمد قبــــيض محمد|محمد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

342739 لعزيز|لد محمد عبــــد|م خ|سل| |تـــربــــيتـــ بــــنه

8|2649 حمد عبــــود|منيه سيد | ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4|o483 لرحمن كدش|لسيد عبــــد |لسيد |مصطفى وليد  |ره طنط|تـــج

7|2882 لحسينى عبــــده شلبــــى|ن محمد |نوره لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

498o8| ي عبــــد |يم| لحليم عبــــده|ن خي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|2926 لسيد|لسيد محمد|مصطفى | هن |ره طنط|تـــج

834297 ي |س|عمر 
حمد|مه مصطفى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

26343 لعظيم|ئل محمد عبــــد |لد و|خ تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

257889 ضى|لق|مي  محمد شفيق |ل|حمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

449976 هيم محمد سنبــــل|بــــر|لد |رتـــ خ|س |هندستـــ طنط

3|499o حمد عرفتـــ|يوسف صبــــرى  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

6454|5 |لنج|بــــو |رتـــ ذىك عىل |س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |
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4o379 ي|ر
|حمد عىل رض|لحليم |عبــــد | ئى ن|بــــ حلو|د|

857|64 ود|د بــــولس د|ري عم|م ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|55988 لسميع|مه محمد عبــــد |س|نشوى   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

226|42 ف رمض|زن |م لعظيم|ن عبــــد|رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

25o357 وق حم فظ|لح|لغنى عبــــد|ده عبــــد|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2556|9 ن معىط|ل رمض|حمد جم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

5|88| تـــ مختـــ| ر جمعتـــ محمود|مي  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

768|78 ه حسن محمد حسن  هيم|بــــر|ني  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

4o|687 ن|لسيد رضو|ل |لع|محمد سمي  عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

87o294  عىلي محمد نور|
ى لحسي  ن|تـــمريض أسو

696|o2 لجليل زلمه|حمد عبــــد |لرحيم |سعديه عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

2583| عيل|سم|ء عىل طه |شيم ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|6o929  عىلي عبــــد | |دين
هلل|حمد مصطفى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|o233 لم|لم عىلي س|محمود محمد س علوم بــــورسعيد

8o779| مل محمد|ك| خلود رض ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

5o585| لم محمد|حمد س|حمد محمد | سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

9|828o تـــه فهيم |ريم بــــهيج شح سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

94324 ي|ر
حمد|حمد محمد |م |س| ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

255387 ن|لمجيد عمر|ء سعيد محمد عبــــد|رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

3254o| متـــ محمد|محمود عمرو سل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8o2o8o م|لسل|لرحمن محمد محمود عبــــد|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

765653 لفضل|بــــو |لم |لم محمد س|س تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

5|3o5 لحميد|رق عىل عبــــد |عزتـــ ط تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

475|7 هلل خرصى|ل جمعه عبــــد |بــــل هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

8o77o5 يف محمد|رس| ء محمد رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

5o5599 لس عيد  ن يعقوبــــ|هيم سليم|بــــر|كي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|26488 لحميد عىل|ورى عبــــد |لمغ|حمد | |نور ى شمس| لسن عي 

9242o |لكف|حمد |لشفوق |نور عبــــد |عمرو 
ى
ق لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

32|2|4 هيم|بــــر|محمود | يوسف يحن  زكري ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|6o645 ن|لرحمن محمد محمد سليم|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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46|529 ى |ي لدين|حمد بــــدر |حمد سعد |سمي  |حقوق طنط

|53894 حمد مجدى محمود محمد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|34o47 لركيبــــى|بــــر |بــــر ج|مصطفى ص ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

6oo88| ى |ن نم|لسيد محمد غ|ديه حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

823683 بــــ|هيم لملوم دي|بــــر|ء |عل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

887|47 ويرس |يبــــى فريج س|عج| رين|م سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

698o46 بــــدين عبــــده|لع|يمن زين |ريم  لمنصوره|طبــــ 

869o57 ي|سلىمي عرفه 
حمد مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

245o93 لمجد|بــــو|ح |ل صل|ء كم|دع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

492o22 لغنى|يه سمي  سعد مصطفى عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

689779 د|لسيد مسعد مر|بــــر |حوريه ص ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

6o7897 لبــــدرى|ضى |لسيد ر|حمد |ء |رون ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

89|o22 ى سليم |م ش|له| ى حسي  هي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|736o ف |حبــــيبــــه  لسيد|هلل |لسيد عبــــد |رسر ى شمس هندستـــ عي 

5o53|6 لسيد|رس جميع محمود |د ي|زي سكندريه|ل|صيدله 

689324 هيم|بــــر|لشيخ |لحسن |بــــو |يه محمود محمد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

864|85 حمد|للطيف |حمد عنتـــر عبــــد| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|59539 مريم حسن محمد حسن ى شمس| لسن عي 

4|2798 د مصطفى|د محمد شلبــــي محمد رش|عبــــي  عم |بــــ طنط|د|

83|827 ف عبــــده فر|د |زي ج|رسر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

236oo8 حمد محمود|ء محمد |رس| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|52733 وى|هلل قن|لجليل عىل عبــــد |محمد عبــــد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

888466 حمد  |ندى خلف محمد  سيوط|بــــ |د|

766oo7 ه محمد محمد مصطفى | ىس|لعبــــ|مي  ره بــــور سعيد|تـــج

484857 ر|لغف|حمد عبــــد |ن |لق شعبــــ|لخ|عمرو عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

5|8o96 ئى|لكسبــــ|لفتـــوح محمد |بــــو|ر |من ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

76|393 ل بــــشي  عىل|ء كم|رس| بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

369982 ح موىس غريبــــ|ليىلي صل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

829922 ي فتـــىحي يوسف جبــــره| نىح  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

3345|4 بــــيشوي نسيم عيد فليتـــه ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 
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36538 جح موىس عمر|يه ن| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

79389o زق|لر|لرحمن محمد عبــــد|لد عبــــد|محمد خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64o688 حمد محمدين|سعيد محمدين  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|5948 ى |لحس|ن |هدى محمد شعبــــ لسيد|ني  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

479276 بــــ|محمد محمود محمد شه| ر|ي سكندريه|ل|هندستـــ 

845356 لد عىلي عدلي|خ| هي قرص|ل|فنون جميله فنون 

3|3629 ى محمد|ل ي|م| رس حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

8|835o حمد محمد|محمد حسن  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

626692 هيم يوسف|بــــر|يمن |ن |رو زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

642o95 هيم محجوبــــ|بــــر|موئى |لديد|يدى |ه زيق|لزق|بــــ |د|

7||o|9 عي|ع رف|لقعق|فع |لش|ل |ء كم|رس| لمنصوره|عه |زر

36|oo4 ف سعيد عبــــد|حمد | لنبــــى|رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|53469 ى |ي لسيد محمد|حمد |سمي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

9||o48 بــــتـــ محمود  |ل ثــــ|م جم|هش ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

45655| هلل محفوظ مدكور|هلل عبــــد|محمد عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

62|323 ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|محمد محبــــ سمي   ط|حقوق دمي

|7o588 هيم جهينى|بــــر|رق |محمد ط هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o9697 لحميد زعي |لسيد عبــــد|در |ن سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

878586 لح محمد  |مل ص|مصطفى ك ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

679725 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ح سعد |سم لمنصوره|حقوق 

7924o5 ن|سميه محمد حسن سليم زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

3|4o97 ف محمد عبــــد|محمد  ح|لفتـــ|رسر لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

9|558| لنبــــى بــــكر محمد  |جر عبــــد|ه سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

768294 ى|بــــ|ل|لد مرىس محمد |ميس خ|ه صي  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

4o6954 نىح  عىل محمد عىل معوض| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

626257 ه | |حمد سعيد كف|مي 
ى
ق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

689435 وى|لبــــطر|ىط |لع|يمنى صفوتـــ بــــدير عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ 

|3965| فظ|حمد ح|ريم محسن  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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34343 لرحمن حنفى|حنفى عبــــد | دين هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7||739 لزينى|حمد حسن |لسيد حسونه | لمنصوره|حقوق 

427722 ل|ر هل|لغف|ج  عبــــد |أحمد ن |طبــــ طنط

|55353 ى |ي لحليم|حمد محمد عبــــد |لنور |بــــو |سمي  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

339545 ن ممدوح محمد محمد عىلي|نوره | معهد فنى تـــمريض بــــنه

448|78 بــــر زىك محمد أحمد|طمتـــ ص|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22|267 سط|لبــــ|يوسف محمود محمد محمود عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7|6924 وى محمد|لشبــــر|مه |س|ديه |ن لمنصوره|حقوق 

26o879 ه مجدى عبــــده | ذل|لش|مي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|o827 محمد عمرو فتـــىح عىل قشطتـــ ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

4972oo لطي |هيم |بــــر|ضى محمد |ر ر|من سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

24447 لعزيز|ن عبــــد |حس| ء رض|دع عه مشتـــهر|زر

227647 لبــــيه|لسيد محمد متـــول |ء |لزهر|طمه |ف ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

68535o حمد عىل|يمن عىل |نشوى  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

327||6 غبــــ|م لمع ر|مريم هش لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|28567 حمد محمود|لد |ن خ|نور ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

253444 مه|بــــسمه يحن  خليل محمود عل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

678587 ود|لسيد د|لسيد فضل |محمد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

7894oo محمد محمود عطيه محمود ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

52|856 ي إبــــر|لبــــ|زكيه صبــــىحي عبــــد
ى
هيم|ق عه دمنهور|زر

885752 لح |لح محمد ص|يه ص| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|9||4 بــــوزيد|لحميد سيد محمود |عبــــد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

44244| رس محمد عىل محمد حموده|ي لشيخ|ره كفر |تـــج

4|2o56 لحمد فرج محمود|بــــو|لحمد |بــــو |عمر محمد  |ره طنط|تـــج

2|7|85 لرحمن محمود عىل خليل|ء عبــــد|رس| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

25|o45 د|د صبــــرى حم|حمد عم| |ن طنط|سن|طبــــ 

4393|7 يف عبــــد| ر|ي يف محمود رسر م|لسل|رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

|5oo47 حمد محمد سيد محمد عىل| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|5|6| هيم منصور سعيد|بــــر|مح |م س|مر ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

697288 لحميد|ء عطيه محمود عبــــد |م بــــه|وس لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|44||5 حمد عىل|لحميد |ره عىل عبــــد |س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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92o63| حمد  |ن |ء رشدى رشو|سم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o82o5 لحريرى|س أحمد |فرح محمد عبــــ سكندريه|ل|علوم 

5o2o4 طـف فكرى عزيز|بــــيشوى عـ لمنصوره|حقوق 

3o|6|o دم حمد|طف وحيد محمد|عو ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

63oo38 لنور|لد زىك سليم عبــــد |م خ|سل| زيق|لزق|ره |تـــج

8682|4 |لوف|بــــو|حمد حسن |صم |ع |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

843385 هر محمد|لط|يدي محمد |ه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

28294o لدين محمد يوسف|ء|محمد عل ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

89oo97 بــــتـــ |مجد محفوظ ثــــ| |ن|روف سيوط|ره |تـــج

4|362o ر يوسف شلبــــي|ر عمر مختـــ|مختـــ |بــــ طنط|د|

2268oo لمنعم محمد|لد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69223 حمد عبــــيد معوض|د |جه ن|حقوق حلو

26o489 ن|رحمه عزتـــ محمد عزم عثــــم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|29247 محمود كرم حنفى محمد ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|6|6o| دى|ر ش|دى عم|مر ش|تـــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8992o5 لحليم |م مجدى محمد عمر عبــــد|ريه ي صىح سوه
ج|معهد فنى

5o84| طف محمود|يمن ع|حمد | صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

26225| ى|عمرو كم ى مي  ل درويش حسي  |علوم بــــنه

4o6686 لعزيز|ر مدين محمد عبــــد|من سكندريه|ل|بــــ |د|

253|48 ن محمد مطر|نس| |عل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

262|92 ده|لسيد رسر|لرحمن |يمن محمد عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

73762 يه جمعه محمود محمد| لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

6435|2 لسيد عىل|عزه حسن  زيق|لزق|صيدله 

8o6388 ى|م مدحتـــ سمي  لبــــيبــــ| رتـــي  ره بــــنى سويف|تـــج

258o59 |لعل|بــــو|م محمد رمزى |حس تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

5|669| هلل حمدي حسن شتـــله|منتـــ  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

29||89 ن بــــكر|لزعم|طه سيد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

646769 بــــ|عوض | يه رض| ض شلبــــى|لشر ط|بــــ دمي|د|

7o5436 لجندى|ح |لفتـــ|د عبــــد |حمد رش|يوسف  لمنصوره|حقوق 
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6|28|3 دل مسعد محمود فوده|ن ع|نوره كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

285767 ل|لع|لبــــصي  عبــــد|مصطفى سعيد عبــــد ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

356876 هلل|يتـــ حسن محمود عبــــد| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

35||o2 رتـــ محمد عىل محمد|س ى شمس صيدله عي 

254356 ى  يف حسني  ر|لجز|زينبــــ رسر ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

268|22 ل عىل مشعل|محمود كم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

462oo حمد|لق |لخ|طه عىل عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2|4977 للطيف|لحميد عبــــد|رس عبــــد|محمد ي هره|لق|ره |تـــج

4|5586 زق سعد زعي |لر|دل عبــــد |ء ع|عل لشيخ|ره كفر |تـــج

445395 ه   هل|حمد محمد |أمي 
ى
ل|لدسوق ضتـــ دمنهور|علوم ري

8oo588 ي عبــــد|د ن|زي سط نوبــــي|لبــــ|ج  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

3|2877 ر محمد|لستـــ|لحميد عبــــد|حمد عبــــد| بــــ بــــنى سويف|د|

78358o ر عطيه محمد عطيتـــ|زه| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

324o64 ى|حمد طه عىل حس| ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|26296 مصطفى مقبــــل| مصطفى رض ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

|6|9|4 ى عبــــد |لزهر|طمتـــ |ف ى|ء حسني  لمنعم حسني  ى شمس هندستـــ عي 

32397 حمد|هيم |بــــر|حمد |محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

677274 لصعيدى|لسعيد |لسعيد عىل |محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

629o|6 د|لعزيز عطيه عىل مر|لد عبــــد|ء خ|رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

3729|6 ىط محمد|لع|ندى محمد عبــــد |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

7o9||8  شعل|يمن مخلوف | |عل
ى
ن|لدسوق لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

26737| حسنى نور بــــدوى| نور ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

23956o لسيد محمود|طف محمد |طمه ع|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

889735 مل |لبــــي  مجدى عبــــيد ك| سيوط|ره |تـــج

3oo487 لسيد|هر سيد حسن |م م|ريه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

266|3 بــــو|لعليم |بــــ عبــــد |لوه|يمن عبــــد |لرحمن |عبــــد 
لنور |

ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

493865 رون|هيم ه|بــــر|يمن |مي  | |حقوق طنط

89|845 لموجود محمد |طف عبــــد|ع| ند سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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38427 هيم رشيد|بــــر|فتـــ |ندى ر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68535 ىطي بــــشي |لع|ق عبــــد|ىطي عل|لع|عبــــد لفيوم|طبــــ 

7o4538 هر|مد محمد ز|لمنعم ح|حمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

48|5|4 لحليم|بــــ عبــــد|لوه|عمر حسن عبــــد سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4o4522 لح بــــيوم محمد|ن ص|محمد رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o9o96 دل جرجس يوسف جرجس|د ع|عم |علوم طنط

78o492 م|لسيد ضي|م محمد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3|4499 لسيد مرزوق|لنبــــى |هيم عبــــد|بــــر|حمد | ن|ضتـــ حلو|علوم ري

875o|7 ف محمد فرغىل |مريم خل سيوط|بــــ |د|

2|3652 هلل|لمحسن عبــــد|هلل عبــــد|مصطفى عبــــد هره|لق|ره |تـــج

76564o حمد شوشتـــ|لسعيد |لدين |ء |مه عل|س| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

262367 هلل|لسيد محمد عبــــد|هلل |عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

8oo585 ى رمض| حمد محمد|ن |لحسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

4867|8 ر حنفى|يز مختـــ|يز شحتـــه ف|ف ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|4273o ف محمد حسنى| |نور رسر ى شمس|تـــج ره عي 

777635 دى محمد صقر|له|هدير فتـــىح  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

882726 لمنعم ذىك|ئى عبــــد|رحمه كيل سيوط|تـــربــــيتـــ 

5o6822 هلل|ر محمد سعيد تـــوفيق عبــــد |من سكندريه|ل|علوم 

79||65 هيم|بــــر|حمد محمد محمد |هبــــه  زيق|لزق|حقوق 

84|8| لعزيز|متـــ ربــــيع رجبــــ عبــــد |ش لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

8o|793 ى مكرم ونيس ن|م شد|رلي  ي|طبــــ 
|لمنى

84398| عيل|سم|لرحمن |دل عبــــد|محمد ع سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

4944|7 لح|لم ص|لعزيز س|حمد عبــــد|محمد  |بــــ طنط|د|

|4836o ل|هلل محمد محمود حسن غ|منتـــ  ن|بــــ حلو|د|

5o92o8 هيم|بــــر|محمد عىل خضي   بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

688oo3 ج|م محمد رس|بــــ عص|رح طبــــ بــــورسعيد

63|75 حمد|لد محمد |تـــسنيم خ صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8369o4 حمد دردير|ن محمد |حن تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

89969| لسيد عوض |م محمد |سل| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى
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8|9832 سندس محمد محمود محمد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

374332 لمصيلىح|لمصيلىح محمود |محمد  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

24847 م صبــــىح محمود|هلل عص|منه  هره|لق|بــــ |د|

|27782 ود|لسيد د|ئى حسن محمد |كريم ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6||754 رك|ل مبــــ|لع|مد عبــــد|ديه ح|ن ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6889|3  محمد |لبــــ|محمد عبــــد | رض
ى
بــــو شعيشع|ق لمنصوره|صيدله 

772o|o ن|محمد محمود محمد محمود عتـــم زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

|65455 ض|عيل ري|سم|ض |رقيتـــ ري ن|تـــربــــيتـــ حلو

|52223 ر|لزه|لم عىل |حمد محمد س|بــــرنسيسه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5352|3 ى محمد محمود متـــول محمود حسي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

49o395 در|لق|ر محمد رجبــــ عبــــد |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

789o9 حسن محمد سعيد| دين ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

273272 دل جمعه يوسف|محمد ش دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

7o72|| ه عيد | بــــو زيد حسن|مي  لمنصوره|علوم 

346658 لعزيزشقرتـــ|هلل عبــــد|د فتـــح |ء عم|سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

87228 حمد|بــــ محمد |لتـــو|طمتـــ عبــــد |ف لفيوم|علوم 

5|o237 |لل|تـــم محمد عبــــد |مصطفى ح ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

2394|o ىط عطوه|لع|رص عبــــد |لن|ل عبــــد|جم| ر|ي دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

259825 صف|د محمد ن|سمر عم هره|لق|ر |ثــــ|

29375 لعزيز|لعزيز ربــــيع عبــــد |حمد عبــــد | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

253968 وي|لشبــــر|لعزيز|ل عبــــد|رس محمد جل|حمد ي| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

487o9 هر|لظ|لرءوف عبــــد|ده عبــــد|محمود حم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8826|6 د |لجو|ء بــــدر يونس عبــــد|لشيم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

489739 ى ى زىك حسي  ندى محمود حسي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6|o58o م سعيد مصطفى ملحه |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

6839o2 لسيد عىل|حمد محمد |مريم  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

363647 ل|حمد جل|ل |حبــــيبــــتـــ جل |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

4oo329 هيم|بــــر|لبــــديع |زم نرص عبــــد|ح سكندريه|ل|حقوق 

|7327| ى |جد |م ف حسي  حمد|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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64|846 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|لعزيز |ن عبــــد|ن شعبــــ|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

75|5|o زي|لح حج|عمر فريد فريد ص ره بــــور سعيد|تـــج

68288o عمر سعد جبــــر مندوه لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

428463 وع|عيل مط|سم|حمد |م محمد سيد |له| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|48529 ى محمد|جر عيد |ه مي  ن|بــــ حلو|د|

437778 لفيومي|لسيد حسن |م |ء هش|ل| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

42495 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|6766 ن|دى سليم|له|لحليم عبــــد|يتـــ عبــــد| ى شمس|زر عه عي 

|46o62 هد|ندى هيثــــم سعيد مج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|5|5|7 بــــو زيد|هلل مجدى فتـــىح |منتـــ  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6927|o لرحمن|حمد عبــــد |لغنى |هدير محمود عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

783o66 لم محمد|م س|م|مجد |ندى  زيق|لزق|بــــ |د|

|63754 ج|دل محمد رس|حمد ع|مريم  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

924555 تـــ |س بــــهج|لعبــــ|بــــو|طف |لرحمن ع|عبــــد ج|حقوق سوه

6|363o ي متـــول عىل|هيم |بــــر|محمد 
بــــينى لشر | معهد فنى تـــمريض بــــنه

28o393 ف محمد سيد عويس خضي |محمد  رسر ن|حقوق حلو

|3o6o5  جورج |يه| |رين|م
ى
بــــ شوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

82o5|3 حمد ربــــيع ذىكي عىلي| ي|بــــ |د|
|لمنى

622386 تـــ محمد عيس|لشح|ر مأمون محمد |من ط|بــــ دمي|د|

767|44 ى ح ي|لشيتـــ|مد حسن حسن |حسي 
ئى لعريش|تـــربــــيتـــ 

8o9549 ى|ء ع|بــــه دل حمدي حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

6|o986 لحسينى رزق|محمود محمد محمود  |هندستـــ طنط

|67273 ن|صل|هيم حسن |بــــر|مر |حمد تـــ| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

3726|4 ن صف|ض و|يز ري|رءوف ف| مي  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

38||2 محمد عىل رزق محمد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

832486 حمد|ن |حمد عش|شذي  ن|سو|علوم 

449895 د|لجو|هيم عىل عبــــد |ر أيمن إبــــر|من ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

69876o لدين مكرم ذىك محمد|ء |بــــه| ند لمنصوره|ره |تـــج

22o84o لعظيم جودتـــ|لسعيد عبــــد |حمد محمد |حبــــيبــــه  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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773237 ى | ه حسي  لم|م س|م|مي  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

237782 هيم جمعه|بــــر|ل |ئل كم|ره و|س عه مشتـــهر|زر

8|9493 هيم|بــــر|ل |لد هل|هند خ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8|72o8 ن|بــــ حس|لتـــو|بــــ عيد عبــــد|لتـــو|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

76o699 ح|لفتـــ|لمجيد عبــــد |مه عبــــد |س|طمه |ف لسويس|معتـــ |علوم ج

543456 د جمعه|يه محمد عي| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

772|o7 لمحسن سبــــع|لحميد عبــــد |منيه عبــــد | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|26o73 مد عز|مر رشدى ح|يدى تـــ|ه ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

2828o9 ى محمد محمد|جر ع|ه طف حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

42456 لمجيد|بــــو بــــكر عبــــد |لعزيز |هلل عبــــد |عبــــد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

39o92 هدير عىلي سيد عىل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

636637  محمد عبــــد|
ى
 شوق

ى
ل|لع|يمن شوق زيق|لزق|حقوق 

2|3895 هيم|بــــر|حمد |لرحمن نرص |عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

826|oo ء عبــــيد سيد عىلي|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|63624 حمد|رحمه يحن  خليف  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

758|62 لم عمرو|عيل عىل س|سم|ر |من عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

499495 ن سعد عطيه حبــــيبــــ|آيه شعبــــ ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|28o45 بــــ محمد عفيفى|يه|حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

684748 دو شوربــــه|هيم ج|بــــر|هيم محمد |بــــر| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6898|7 لمجيد محمد سعد|ن محمد عبــــد |نهله رمض لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6356|o ى بــــند|ء |سم| ى |رى |مي  حمد|مي  هره|لق|م |عل|

63|25 لكريم عىل|ن عبــــد |م شعبــــ|حس ن|حقوق حلو

62o359 لحق|هيم عبــــد|هلل إبــــر|تـــه عبــــد|حمد شح| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

677542 ي|لعر|لمرىس يوسف |لعزيز |مح عبــــد |س
ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

69|257 وق محمد  لعزيز عتـــلم|هيم عبــــد |بــــر|رسر لمنصوره|علوم 

22o4o هيم|بــــر|جر حسن محمد |ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

26222 حمد محمود|مي  منصور | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8|5768 ح عدوي|حمد صل|مل | ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4o3473 دل محمد قطبــــ|مينه ع| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 
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684|85 د|مه عي|لرحمن محمد محمود محمد سل|عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

8683|9 هيم|بــــر|مي  سليم |ل|وليد  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

492832 أحمد أحمد محمود محمد سعد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

336o93 ى حمد|ي ن محمد محمدين|سمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

88|792 ن  |حمد عثــــم|ء |عىل عل سيوط|حقوق 

8||o92 حمد عرص عىلي|محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

444669 بــــ عىل بــــقرتـــ|لوه|هدير عىل عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

7o9743 ن|حمد عثــــم|محمد ربــــيع محمد  لمنصوره|بــــ |د|

|34493 م عزم عيس|عص| مونيك هره|لق|ر |ثــــ|

|29696 لرحيم محمد|عبــــد | لدين رض|نور  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

243ooo لمعىط|شه عبــــد|سعد عك|مه |س| بــــ بــــنى سويف|د|

434|84 مه|حمد حم|ل |ء جم|رس| |صيدله طنط

3||49o لبــــيىل|لسيد |لحنفى |ره محمد |س كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

75439| لرحيم|حمد عبــــد |ن عربــــى |نوره عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

76239| مه محمد محمد محمد عىل|س|حمد | ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

92396o لسيد حسن مدئى محمد | ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

3|6274 يد|بــــو |ر |سط مختـــ|لبــــ|ر عبــــد|من ى لي  ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

3o3|5 لرحمن محمد|بــــر عبــــد|ء ص|هن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|793 هلل|لسيد عبــــد|ن |محمد شعبــــ هره|لق|ره |تـــج

638586 حمد محمود متـــولي عىلي| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

85282o زق|لر|بــــر محمد عبــــد|طه ص ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

354972 د|دى ج|له|هدى طه عبــــد ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

8o8755 ف سيف |زم |ح لمجيد|لنرص عبــــد|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

32|353 حمد|ن |هلل محمد شعبــــ|عبــــد ى شمس حقوق عي 

3oo8o يوبــــ فرج|زينه عمرو  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

242o5 ن بــــيوم|ن حمد|ن نعم|نور ى شمس|تـــج ره عي 

76892 لمتـــجىلي|محمد مكرم سيد عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

35|44 حمد عطيه|لد |هلل خ|نور هره|لق|بــــ |د|

355683 ن سيد حمزه حسن|نور ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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|44226 ى  ى كرم حسي  ى|بــــر|حسي  هيم حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

767|54 هيم|مل محمد إبــــر|هيم جمعه ك|بــــر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

876387 ن محجوبــــ  |يوسف محمد رمض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

4639|5 ىط|لع|لعليم مصطفى عبــــد |ل عبــــد |آيه كم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

495464 لرؤف|لسيد حسن عبــــد |حمد محمد | ره دمنهور|تـــج

7639|7 بــــو زيد|شم |لعظيم ه|محمد محمود عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8||263 محمود خلف محمود محمد ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

2229oo هيم|بــــر|طف طه |ئى ع|عمر ه هره|لق|ره |تـــج

43|8o7 حمزه سعيد سيد أحمد حيدرتـــ |ره طنط|تـــج

33|8o6 لحفيظ|حمد عيس عبــــد|محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|9236 متـــ مني  يوسف|وس| |ريموند ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7|5872 حمد طلعتـــ محمد عوض عوض| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

9o3744 حمد |حمد عمر |ن |يم| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

76|58o عوض محمد عوض عفيفى| رويد لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

64|473 ن محمد|سلىم يشى رمض زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

62273 ى|سم| ء حسن عبــــود حسي  صيدله بــــنى سويف

337224 لس بــــرسوم ونيس محروس كي  ى شمس|تـــج ره عي 

46|4o4 هلل|بــــ |حمد ج|مروه محمد سيد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

69323o ىط عوض|لمع|بــــو|ئى |لورد|ء فهىم |سم| ط|ر دمي|ثــــ|

4||37o لمهدى|م محمد |سلىم هش هره|لق|م |عل|

3|64o7 لغمرى حسن|م |ندى عص ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

357588 حمد مصطفى محمد عىل| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

687|55 م محمد متـــول|م بــــهر|عهد بــــهر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9|7496 ثــــروتـــ بــــولس عوض  | دون|م سيوط|بــــ |د|

529273 بــــتـــ حسن زعي |عمرو منصور ثــــ لشيخ|هندستـــ كفر 

3||352 وى|لبــــحر|طف |حمد وفيق ع|يوسف  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

87o296 طه متـــولي محمود محمد ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

88o|83 لد فوزى قطبــــ |ندى خ سيوط|ره |تـــج

497423 للطيف|ء يشى سعد عبــــد |رس| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

534754 هيم|بــــر|محمد حسن عجىم خليل  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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272o67 حمد|فرحه عىل حسن عىل سيد  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|56797 بــــوزيد تـــوفيق|زم حمدى |ح ن|حقوق حلو

483427 عيل|سم|ندى محمد محمود  سكندريه|ل|ره |تـــج

5|33|8 لم|للطيف س|لكريم عبــــد|حمد عبــــد | سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

5|976 نور محمد محمد|مروه  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5o76|7 ن جمعتـــ خميس مؤمن|مريم شعبــــ لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

246588 لبــــربــــرى|حمد |حمد محمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

96256 هر حسن|لظ|مصطفى يسن عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

364697 |يىلي|يز ظريف |مريم م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

759348 س|ء محمود رجبــــ عبــــ|عىلي لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

4|||34 عيل|سم|لغفور محمد |ء محمد عبــــد |ثــــن |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

857o68 نوبــــ ممدوح سعد وهبــــه|بــــ| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|2o9|o لسيد|لرؤف |مه عبــــد |س|كريم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

333966 لسميع خليل|طف محسن عبــــد|ع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7745o2 ء محمد نجيبــــ محمد محمد دغيدي|دع زيق|لزق|نوعيتـــ 

95273 حد|لو|شور جمعتـــ عبــــد|ء ع|عل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4358o5 بــــو فوده|نسمه محمد حسن عىل  لمنصوره|علوم 

77285| يف حسن محمد عمر رسر زيق|لزق|ره |تـــج

8||5|o بــــ|لوه|حمد محمد عبــــد|ليىلي  ي|بــــ |د|
|لمنى

32o863 لدين محمد|م محمود علم |حمد س| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

769376 محمد محمود عىل محمود |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

42263| ن|ح رضو|م أحمد صل|هش سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

857o2o هيم محمد|بــــر|هيم محمد |بــــر| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|5752| جر ثــــروتـــ سعد محمد حسن|ه هره|لق|حقوق 

43|o94 لسيد محمد جعفر|بــــ مصطفى |رح ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

36335o ي|محمد 
يمن سيد مصطفى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

48o674 م عىل|محمود سيد عل| دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o4988 هلل  |د |هيم ج|بــــر|مريم نرصى  ج|بــــ سوه|د|

98|3| ح|لفتـــ|ن حمزتـــ حسن عبــــد |نوره كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

||529| بــــى|لعر|مه |ئ  سل|در محمد وف|ن ن|رو ى شمس|تـــج ره عي 

Thursday, September 6, 2018 Page 10796 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8|o464 لح|ح ص|م صل|حمد حس| ي|هندستـــ 
|لمنى

4o|84o حمد|د |لسيد فؤ|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

353667 طف عزيز جرجس|بــــشوى ع ى شمس علوم عي 

288|o| حمد متـــول|ل |هيم جم|بــــر| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

777878 لوكيل|لرحمن |لد محمد عبــــد |رحمه خ زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

245623 ى عىل عبــــد| عر|لو|لعليم |لحسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

74449 حمد فرج|مه |هلل سل|عبــــد | رش كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3|9248 وق فؤ مد محمود|د ح|رسر هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

2275o3 لمجيد قوشتـــي|مصطفى مجدى عبــــد هره|لق|حقوق 

8|2896 لرحيم|ء عىلي محمود عبــــد|لشيم| ي|هندستـــ 
|لمنى

22|o99 ح|لفتـــ|ء محمد فولي عبــــد|سم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7oo228 للطيف عىل محمد|ن عبــــد |يم| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8o9437 ى جم|ي ن|ل محمد عثــــم|سمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

|575o7 لشيخ|لمعىط |هيم عبــــد |بــــر|حمد |ندى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

44oo6 ىطي|لع|حمد سمي  محمد عبــــد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

86358 حمد عيد|يمن |محمد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

239392 م|لسل|لح حسن عبــــد|نىه ص هره|لق|ره |تـــج

779628 لعزيز صبــــرى عمر|صبــــرى عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

9|6564 ى ى  |ل مكنوتـــه بــــش|جم| جورجي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

229549 لسعود عرفه|بــــو|هلل محمود |منه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

758556 لشكور محمد|لحفيظ عبــــد |يدى عبــــد |ه عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

5|59o| هلل|هبــــتـــ كرم حسن عىلي عبــــد  بــــ دمنهور|د|

68578o ى |جده محمود |م لديبــــ|ز وصيف |لبــــ|مي  لمنصوره|حقوق 

76|5oo ل|لجم|رق محمد حسن |ط| نور ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

357724 هلل|يمن جودتـــ عبــــد|ء |سم| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

227792 ف عبــــود عىل كف|سلىم  |رسر
ى
ق هره|لق|بــــ |د|

88|325 ه عص| زق محمد |لر|م عبــــد|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2347o5 رس محمد محمد|ده ف|عبــــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|4999 ف|غ دتـــ رجبــــ أنور أحمد رسر بــــ دمنهور|د|

776723 بــــ|لسيد دي|يمن محمد |هيم |بــــر| لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |
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|7||45 ى ى محمد حسي  محمود حسي  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

54o249 لحفيظ|زق عبــــد|لر|ن عبــــده عبــــد|يم| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6363o3 ن|لمنعم محمد سليم|م نبــــيل عبــــد|سل| زيق|لزق|ره |تـــج

9o22|o حمد  |ده حسنى بــــخيتـــ |مي ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

82769 حمد|ح |لفتـــ|ن عبــــد|محمود رمض ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

254768 وى|لبــــكر|هيم مصطفى |بــــر|لسيد |حمد | ي صىح بــــنه
|معهد فنى

488637 عيل|سم|لمنعم محسن محمد |عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

75259o  طه شطورى
ى
طه شوق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

373|96 ح|لفتـــ|لد محمود عبــــد|لرحمن خ|عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|25|59 ل|لع|مح عىل محمد عبــــد |حمد س| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

24|696 حمد|هيم |بــــر|ء محمد |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

756673 لعزيز عىلي|حمد محمود عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|3498o لسيد عطيفه|حمد |مجد |حمد | هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

88768o هيم |بــــر|مبــــروك محفوظ | رض سيوط|تـــربــــيتـــ 

772|o4 لم محمد|لم محمد س|ئى س|م| زيق|لزق|حقوق 

867628 لطيبــــ محمود صقر|حمد | ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

523|2o ى زيد|يه| ن|بــــ حمدى حسني  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|7|474 حمد|ن |مصطفى محمد شعبــــ ج|بــــ سوه|د|

9o3876 فظ محمد  |لح|م محمد عبــــد|هش ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

5||397 لصعيدى|هلل |د عبــــد|لجو|متـــ محمد عبــــد|س| سكندريه|ل|علوم 

87o557 مد محمود|هلل سيد ح|عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

78o669 يم|لد|ء غريبــــ يوسف عبــــد |رس| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

2598o6 وى|ء محمد محمد فرم|رس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9|4|86 حمد محمد  |ن سعد |نوره ي صىح 
سيوط|معهد فنى

6|3|8| ى|بــــر|لسيد عىل | |نىه رض هيم حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

256o9| للمع|ل محمد |محمد جل ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

2|7546 يف |مر حمد محمد|د رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

78||34 فع|لش|عيل محمد محمد |سم|محمد  زيق|لزق|طبــــ 

3574o7 يف|لفتـــ|مد عبــــد|ء محمد ح|رس| ح رسر |بــــ بــــنه|د|

4438o3 لسيد محمد عيس متـــول|ن محمد |نوره لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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6oo759 رى|لعي|يه محمود فتـــىح محمود | |عه طنط|زر

228927 دولتـــ محمد محمود عىل هره|لق|بــــ |د|

676668 ي
 يسن|محمد حسن | دئى

ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|4o77 وق عبــــد  لمجيد محمد محمد عوض|رسر |حقوق طنط

76958o ين صبــــرى  عيل|سم|لسيد |رسر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35o85o مي|هيم تـــه|بــــر|رس |ء ف|سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|269| لحميد سلوم|ن عبــــد |ندى رمض ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5466|o بــــ|مل دي|هيم ك|بــــر|دل |ء ع|سم| سكندريه|ل|حقوق 

253252 جد|لمرضى م|عىل عبــــد| ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

3|4536 لسيد|تـــ |لشح|لسيد |عمر  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

688o|2 هيم|بــــر|حمد |روق |م حسن ف|ريه لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

839443 ن محمد سيد|حمد رمض| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

886|57 ى |لفتـــ|ر نبــــيل عبــــد|من ح حسي  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|44853 مه يىح محمدين|س|هلل |منتـــ  تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

78277| لعزيز حسن|حمد عبــــد|لسيد |ره |س زيق|لزق|بــــ |د|

677654 غنى|لفتـــ|محمد رسور عبــــد  ح مي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

479o63 حمد|متـــ |محمد صبــــري رجبــــ سل سكندريه|ل|هندستـــ 

76o863 س حفنى|بــــر عبــــ|ضىح ص لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

647345 حمد محمد حموده|لدين |د |ء عم|ل| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

648|99 لحميد جميل|ء محمود عبــــد |سم| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

444263 هد|هيم يوسف محمد مج|بــــر|ن |يم| لشيخ|طبــــ كفر 

6787o9 بــــ فتـــوح رزق|يه| |رن دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

882632 هبــــه ممدوح محمد موىس  سيوط|تـــربــــيتـــ 

44o993 ف |سلىم  هيم مصطفى|بــــر|رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

699256 ن|لعوضى شعبــــ|ن |ء شعبــــ|عىلي لمنصوره|حقوق 

878|o4 ى نجيبــــ |مريم بــــ سم بــــشر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8258|5 عيل محمد حلىمي|سم|بــــ |رح دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

24|65 هلل جمعتـــ|ئى عبــــد |هلل ه|منتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|64o9 دل نجيبــــ مسعد |نشين ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62542o لق محمد|لخ|ئل محمود عبــــد |رس و|ف زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر
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6|9|48 هيم|بــــر|سم رزق |يدى بــــ|ه ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

54668o لم قريطم|لح محمود س|حمد ص|ء |ل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

75383o ه | حمد|لحليم سيد |مه منصور عبــــد |س|مي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

8o7564 لرسول|ر عبــــد|لستـــ|لرسول عبــــد|ده عبــــد|غ ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

357o29 ح محمد|لفتـــ|رق عبــــد|محمد ط |ره بــــنه|تـــج

4oo9o6 د محمد محمد بــــربــــوش|ء عم|هن سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

94278 لغنى|ء مصطفى محمد عبــــد |لزهر|طمتـــ |ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62o73o ن|ل زيد|ن فوزى كم|نوره معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4|584 تـــه|هيم شح|بــــر|ح |محمد صل ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

638982 ى حسنى|ل |هند جم مي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

828996 ى حسن مروه عبــــده حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

699486 لم|لم محمود س|ل ممدوح س|بــــل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

533332 بــــر غريبــــ محمد غريبــــ|مصطفى ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|28423 ى عبــــد |يه|سميه  لغنى|بــــ حسي  ن|طبــــ حلو

5||666 لرحيم|بــــ عبــــد|لوه|بــــ محمود عبــــد|لوه|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

29o|5 ف طه عبــــد|روق |ف وى|لشه|لعظيم |رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7639o2 ل|د خلف غبــــري|م ميل|يكل س|م |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

75567| حمد محمد|محمد | يش لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

629|4o لنبــــى جوده عطيه|ء عبــــد|رس| زيق|لزق|صيدله 

4o486| مح محمود موىس|ق محمد س|لرز|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

278527 للطيف محمد خميس|لدين عبــــد|م |مروه حس |نوعيتـــ بــــنه

67359 |محمود عبــــد
ى
هلل رزق صوق لفيوم|هندستـــ 

7|436 ن|لسيد حس|ن |حس| رش لفيوم|حقوق 

6|8972 تـــه|م شح|لسل|هيم عبــــد |بــــر|محمد | ر|ي ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

77|||o لسيد|لدين |ل |دل محمد كم|ء ع|رس| زيق |لزق|تـــمريض 

4|o24| لخول|لسيد |هلل مصطفى محمد |عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8673|8 س محمد|بــــثــــينه بــــدوي عبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

78|399 ل|لع|للطيف عبــــد|حمد عبــــد |ريم  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

523||6 لجليل|ن خميس عبــــد|م رمض|سل| لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري
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269|o ح|لفتـــ|حمد محمود عبــــد |ء |سم| هره|لق|حقوق 

22o|68  جميل|لش|لد محمد عبــــد |حمد خ|
ى
ق ى شمس|تـــج ره عي 

6|4248 زق عوض|لر|هيم عبــــد |بــــر|فريده  |بــــ طنط|د|

253oo4 جر مسعد فتـــىح مسعود|ه هره|لق|ر |ثــــ|

759o|| نور محمد|هلل محمد |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

24842 ر سيد محمد قنيبــــر|من ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4o|999 ل|ل محمد كم|محمد كم سكندريه|ل|بــــ |د|

|6|549 ن هلل|هيم عبــــد |بــــر|محمد | مي  ى شمس|تـــج ره عي 

8537o5 ء زين طه محمد|ل| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

436|85 فع|لسيد ن|يمن محمد |محمد  لشيخ|علوم كفر 

52926 لرحمن فتـــىح عىل|كريم عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2|74o7 ن|حمد عصمتـــ محمد سليم|مريم  ى شمس حقوق عي 

9246|4 بــــر |مد ص|حمد ح|محمد  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

2|6o2| ى |حمد ي|فرح  ره|حمد حر|سي  هره|لق|بــــ |د|

63o566 دى|له|مح محمد طلعتـــ محمد |محمد س زيق|لزق|هندستـــ 

32|o39 مر بــــخيتـــ|مح بــــخيتـــ تـــ|س ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

279|o2 لطوجى|لغنى |هيم عبــــد|بــــر|لرحمن |عبــــد ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

343475 ح محمد|لفتـــ|م محمد عبــــد|ريه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

833622 لدين محمد محمد|محمد سعد  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

85o634 لم|لرحمن سيد محمد س|عبــــد سيوط|ره |تـــج

775|96 لسميع|لحليم عبــــد |ء عبــــد |م عل|عص زيق|لزق|بــــ |د|

|4269| هيم|بــــر|ن |حمد رمض|ء |رج ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

359675 ل محمد عىلي|ن كم|نوره ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

878625 حمد سيد |م |ل س|م| سيوط|حقوق 

296|94 ى|يه | حمد حسن حسني  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

9|5686 ل  |لع|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|ء |ل| سيوط|صيدلتـــ 

363437 لح|حمد عىل ص|خلود  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

47884o حمد|لد عىل محمد |محمد خ لشيخ|بــــ كفر |د|

9|2oo2 حمد |مرع محمود | نوه ج|حقوق سوه

6349o9 بــــى|دق عر|لص|سعيد محمد سعيد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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|8o87 يف محمد عل بــــ|لتـــو|ء عبــــد |رسر هره|لق|حقوق 

325o46 ف عبــــد|لدين |نور  حمد|هلل |رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3|2697 |مح نسيم بــــسط|مريم س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|548o7 لم|حمد محمد س|ء |رس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

5o698o تـــتـــ خليل|يدي محمد متـــولي شح|ه سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

864599 بــــر|محمد فتـــىحي محمد ص ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

227|44 لخولي|دهم سيد محمد عىل | ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

444742 بــــتـــ تـــوفيق مرقص|جورج ثــــ سكندريه|ل|هندستـــ 

|66568 ح محمد|لفتـــ|حبــــيبــــه محمد عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

896496 ضل زيد  |حمد ف|بــــ |رح ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8o93| حمد|حبــــيبــــتـــ مصطفى محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

778355 ي
لعظيم|شحتـــه محمود عبــــد | دئى زيق|لزق|نوعيتـــ 

2|3664 لحليم|حمد سعيد عبــــد|عمر  ى شمس طبــــ عي 

335|6| مد|د ح|منى محمد رش ى شمس|د| بــــ عي 

6|4622 محمود مسعد عطيه عطيه محمود ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

34|33| لسيد محمد محمد حبــــيبــــ|حمد | ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

443o28 رى عىل قطبــــ|لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|أمل  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|52|79 د نرص محمد محمود مصطفى|سع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

93|35 لجليل محمد|يمن محمد عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2596o6 س عىل|هلل عبــــ|ء عبــــد|رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8|859| زق|لر|يه نرص فضل عبــــد| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

4o|334 ج|لش|مريم صبــــرى عىل  سكندريه|ل|حقوق 

64637 محمد ربــــيع محمد| ن|ر لفيوم|صيدلتـــ 

86o293 كر|ستـــي  نصىحي رزق ش| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

62998o لسيد|مه فرج محمد |س|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75|698 محمود مبــــروك| حمد رض| لسويس|معتـــ |علوم ج

5o6598 زق|لر|مروه محمد جميل عبــــد  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

284|59 م|م|ل محمد |محمود سيد هل لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2737|5 ى نرص|ف لدين محمد|طمه حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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48577 لجيد|ل محمد عبــــد|جر هل|ه ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

23|4|5 د|لحد|لرحمن وليد فتـــىح سعد|عبــــد هره|لق|حقوق 

27349o ل|لع|محمود سمي  مجهود مصطفى عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

72376 هلل|ر محمود عويس عبــــد|من ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

4o3o|8 لحبــــسر|ن |رس شعبــــ|مؤمن ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49659o م خليف|لسل|حبــــيبــــه متـــول محمد عبــــد  بــــ دمنهور|د|

|66645 ح|هيم صبــــ|بــــر|محمد | دين ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

86o284 هلل|ر ميش عبــــد|ده عم|غ ي|بــــ |د|
|لمنى

2|8428 ى هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر| |لي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

44o282 وق ع هيم خليفه|بــــر|هلل |طف فتـــح |رسر لشيخ|تـــمريض كفر 

782746 لسيد|هيم |بــــر|لد حسن |تـــ خ|ي| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5||423 د|سعد محمد سعد عوض مر بــــ دمنهور|د|

49||64 يه محمد عىل محمد عىل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|9868 حمد|لد عىل |عمر خ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

545425 ج  محمود|مريم محمود ن لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

483455 شور|هيم ع|بــــر|لعزيز |حمد عبــــد |ء |عىلي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

753652 ى عبــــد |ن |يم| ف حسي  لرحمن|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

8774|9 حمد  |رص يوسف |لن|ء عبــــد|ول سيوط|حقوق 

276767 يش|لغ|لسيد |ئى |كريم ه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

226475 بــــ محمد سعيد|يه|محمود  هره|لق|ره |تـــج

442392 حمد |دى محمد |له|م فتـــوح عبــــد|محمد هش
لم|س

لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

5723| طف سيد محمد|ن ع|يم| بــــ بــــنى سويف|د|

|5|53 |لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|م |خلود عص
ى
ق وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

869o|5 هلل يوسف محمود يوسف|منه  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

625797 لطوجى محمود|هيم محمد |بــــر|هيم محمد |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|39836 بــــتـــ جرجس|ندى لطيف ثــــ|س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

533684 بــــ|لخش|هيم |بــــر|لسيد محمد |عمر مجدي  سكندريه|ل|حقوق 

76|o8 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

479o58 فظ|ن ح|هر دمي|جد م|رك م|م ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر
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87644o هلل حسن  |حمد حسن عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

3|94| يوسف محمود عبــــده محمد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

677484 هيم|بــــر|مد |حمد محمد محمد ح| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

792674 عيل عىل عز|سم|حمد محمد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

547937 لح|ء حمدى عزتـــ حسن ص|سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|62o| لهلف|حمدى فريد حمدى  لمنصوره|هندستـــ 

|329o2 يم|لد|ج  عبــــد |لسيد محمود بــــلتـــ|حميده  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

87o363 ى حسن حسن محمد حسي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

3oo9o| ى نبــــيل محمد كم ل جبــــريل|نرمي  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

77733| ل|لجبــــ|بــــر محمد |م محمد ص|بــــتـــس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

898445 حمد |هيم |بــــر|ندى رفعتـــ محمد  ج|حقوق سوه

|9o5o ى محمد سعيد عىل|ي سمي  طبــــ بــــنى سويف

763898 حمد محمد محمد جمعه|كريم  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7763o3 ن|هيم سليم|بــــر|نور |منيه | زيق|لزق|علوم 

45|649 ى|مصطفى جم ى عىل حسي  ل حسنى حسي  لشيخ|ره كفر |تـــج

8o9738 |جرجس حن| صموئيل رض ي|عه |زر
|لمنى

76544o ع|لبــــي|مد |لسعيد ح|حمد محمد | صيدلتـــ بــــورسعيد

75o889 لمعىط عىلي حسن|ل عبــــد |محمد جم لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

33|7|7 ل|لرج|لسيد عز |ن محمد |يم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

842642 دي حسن عبــــيد|له|عبــــد| نه دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

94355 ن|لعزيز سليم|ن عبــــد |ء سليم|لزهر|طمتـــ |ف ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|3524 لحفيظ|حمد جمعه محمد مصطفى عبــــد| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

25o7oo د يوسف|ك فؤ|نه مل|دمي ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

895965 طف تـــوفيق فرغىل  |ن وليد ع|نور ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

79|663 تـــ عىل|لسيد عرف|ل |بــــو بــــكر كم| زيق|لزق|بــــ |د|

296874 م خرصى|لسل|ن ربــــيع عبــــد|يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

694466 رحمه نرص محمود محمد هجرس لمنصوره|نوعيتـــ 

6378|4 ى عىل محمد محمد زينبــــ حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

325|96 حمد حسن|دل |مصطفى ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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4369o4 ن فتـــىح محمد فلفل|ده رمض|غ ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7773|| هيم قنديل|بــــر|حمد |كمل |محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

3|5|5o ف فتـــىحي درثــــه|نوبــــ |بــــ| رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

355548 هيم|بــــر|هيم |بــــر|طمتـــ محمد |ف عه مشتـــهر|زر

544368 لجندى|تـــه |ل محمد شح|م سعيد جل|ريه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

895439 حمد  |هيم |بــــر|حمد |لدين |م |حس ج|علوم سوه

6|9739 هلل|ره جمعه منيع طلبــــه عبــــد |س ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

55o2o لحميد|لموجود عبــــد |لعظيم عبــــد |ثــــويبــــتـــ عبــــد  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|62|52 كر لبــــيبــــ بــــولس|مجدى ش كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

452355 حمد عىل|هلل فتـــىح |كريم عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

4945|7 |لعظيم ند|ح محمد عبــــد|محمد صل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

464328 فع|لش|بــــر محمد |فع ج|لش|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28o548 س محمد خليل|يحن  محمد عبــــ د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

9o9|29 ل يوسف محمد |لع|كريم عبــــد ج|صيدلتـــ سوه

|722o6 ف محمد عىل|محمد  رسر |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

|58295 جر عوض محمد فهىم محمد|ه ى شمس علوم عي 

26o468 لسيد فرج|ء بــــدر |ل| مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

6474o8 ى سعيد بــــكر |ي لرحيم|لصديق محمد عبــــد|سمي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|47|o لفتـــوح|بــــو|هيم |بــــر|بــــ |يه|در |ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

847868 ء ربــــيع فوزي محمد|لزهر| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

8897|| ى جم|ي ل صديق منصور |سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3596|9 ئيل|مل ميخ|ئيل ك|ميخ| رين|م زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

345924 عيل محمد|سم|حمد |لهدي يحن  |نور  ى شمس علوم عي 

899743 ه عىل | لسيد عىل |مي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2825o4 ه عل| هلل|لدين محمد عبــــد|ء|مي  ن|حقوق حلو

527493 عطيتـــ| ل رزق عط|ردين جم|ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

44842 ن محمد|ء يونس محيسن حس|صف ى شمس|زر عه عي 

862o97 تـــي|بــــ محمد محمد زن|هيتـــ|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

||75|| ل محمد|لع|دل عبــــد |ء ع|ل| ى شمس|تـــج ره عي 

686785 حمد خليفه|ح |لفتـــ|لد مسعد عبــــد |خ ى شمس طبــــ عي 
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25726| هلل عبــــده شلبــــى|ء عبــــد|شيم شمون|نوعيتـــ 

27o957 حمد|لعليىم سيد |ح |لفتـــ|ريج محمد عبــــد| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

3289o6 هيم|بــــر|لنبــــي عىلي محمد |مصطفى عبــــد |حقوق بــــنه

4o9|99 ن |رى عرف|نص|ل|يوبــــ |ن محمد |نوره
لمجيد|عبــــد

تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

69||4| وري|لمغ|د محمد |محمد عم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o|oo7 نه سمي  حبــــيبــــ بــــرتـــله |مري ي صىح سوه
ج|معهد فنى

627864 لسيد حسن بــــدوي|حمد |محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

|4289o وى|لبــــشل|هيم |بــــر|ل |كم| ل رض|كم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

876279 حمد محمد  |هلل محمد |عبــــد سيوط|حقوق 

4478| ء سعيد محمود عوده|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

678534 حمد محمد محمود محمد معروف| لمنصوره|ره |تـــج

643479 حمد حمدى صديق عىل| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

37|254 ى|لحميد عبــــد|نسمتـــ عبــــد لسميع حسي  |حقوق بــــنه

8|7o64 ري|لبــــ|لدين عبــــد|ج |ن تـــ|يه شعبــــ| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

625477 لنبــــى مصطفى خليل|م عبــــد |حمد هش| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28879 كر|حمد محمد ش|محمد  هره|لق|ره |تـــج

8|9879 ي |من
ى
سكندر|ره يوسف شوق ي|صيدلتـــ 

|لمنى

885|6o لمطلبــــ |روق عبــــد|بــــ ف|يه|ء |رس| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

79|649 لحميد|لحميد عوده عبــــد|حمد عبــــد | قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

7o692o مل يوسف|بــــ ك|يه|مل | لمنصوره|ره |تـــج

45|877  عبــــد|ط
ى
ن|هلل عىل مرو|رق دسوق ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

77o946 هيم محمد|بــــر|حمد |ء سعيد سيد |ل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

625465 لنويىهي|رس جميل محمود |ن ي|نوره زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5|6784 ر|ء محمد محمد عم|رس| بــــ دمنهور|د|

2|23| حمد حسن|يه محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

624232 |لنج|بــــو |حسن | لنج|بــــو |محمد حسن  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

5|66|5 ي
ئى|للق|محمد محمود | دئى سكندريه|ل|طبــــ 

268826 لمنعم مصطفى|حمد عبــــد|يه | |ن طنط|سن|طبــــ 

895745 ي
عد |هيم مس|بــــر|لبــــدرى |محمد | دئى ج|بــــ سوه|د|
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4o632o لرحمن حسن عجىمي رجبــــ|حبــــيبــــتـــ عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|67489 زق محمد|لر|منيه يوسف عبــــد | ى شمس| لسن عي 

3o4o5 ي مجدى عبــــد 
لحكيم|لحكم عبــــد |يمنى ن|تـــربــــيتـــ حلو

6|47o5 ى|ف محمد طلخ|عف ن حسي  |بــــ طنط|د|

84o599 هيم يىحي|بــــر|محمود سهري  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

369735 عيل|سم|حمد |دل |ن ع|يم| سيه|نوعيتـــ عبــــ

767586 لمجيد محمد|ء مصطفى عبــــد |سم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

222837 لمنعم مصطفى|رس سيد عبــــد |نور ي| هره|لق|ره |تـــج

697592 ي|زينبــــ 
لعدوى|زى |لسيد محمد ئى طبــــ بــــورسعيد

34o5|8 ى رض|ي د|تـــ عو|فرح| سمي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

263345 ر|لنج|لعزيز |حمد عبــــد|ء |رس| شمون|نوعيتـــ 

776497 ى |ي لعظيم|ر عبــــد |لغف|يمن عبــــد |سمي  زيق|لزق|علوم 

846527 ن|لدين متـــولي سليم|ء |ء عل|شيم ن|سو|بــــ |د|

273477 حمد|ل عبــــيد |م كم|سل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

36o5o3 لدهبــــ|بــــو |هيم |بــــر|هيم عىل |بــــر|ئى |م| |علوم بــــنه

323|oo ي ك|م|
مل محمود عىلي|ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|57997 د قلتـــه|ل ميشيل عي|س ه ى نوعيتـــ جي 

543||7 ى|حمد محمود ش|عيل |سم|دتـــ |مي هي  ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

5|7678 ي|لفتـــ|يه محمد محمد عبــــد|
ى
ض|ح ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

22|622 م|حمد محمود هم|لرحمن |عبــــد هره|لق|ره |تـــج

698992 ن|رس محمد عطيه سليم|ره ي|س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

28|oo لدين|يوسف سيد عطيه سيد صفى  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

852575 حمد|بــــ محمود سعدي |رح ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4o5427 ل محمود موىس|ضىح محمد س |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

228624 حمد بــــكر|وى |هيم فرم|بــــر|ر |من ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

528|42 ن جميع|هيم  رمض|بــــر|عىل بــــكر  سكندريه|ل|هندستـــ 

698392 لسيد محمد|حمد |سلىم  لمنصوره|حقوق 

368883 لمجيد مدبــــول|تـــ عبــــد|رضوى شح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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8o377| ف س|ئشه |ع |لعل|بــــو|لم |رسر سيوط|عه |زر

46477 حمد فهىم محمد|كريمه  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6989|2 فع|ر ن|ر مني  مختـــ|ل مختـــ|م| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

||8298 عىل حسن عىل حسن ى شمس حقوق عي 

893o|2 ن |محمد مصطفى حسن عمر سيوط|حقوق 

8|o744 ي جم
ل فهىمي محمد|مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|7433 لقديم|لعظيم حسن |عبــــد | محمد رض زيق|لزق|عه |زر

7o5|72 هيم محمد غيثــــ|بــــر|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

682453 لمهدى فتـــوح محمد|دل |ع| ر|ي لمنصوره|بــــ |د|

9|2576 ى عز لطفى سمع ن |نيفي  ج|ره سوه|تـــج

438436 جور|عمرو مرتـــضى محمود محمد م لشيخ|ره كفر |تـــج

|25824 روق محمود|ئى ف|ر ه|مي ى شمس|تـــج ره عي 

6o432| ى|لرحمن محروس مصطفى |عبــــد لبــــحي  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

327725 ف عبــــد|يدى |ه لمنعم محفوظ|رسر ى شمس حقوق عي 

3636| لمهدى|حمد |لرحمن محمد |عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|75824 فظ|للطيف ح|حمد وليد عبــــد | ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

53437 تـــ ربــــيع عزم عبــــد | لغنى|مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

424225 رس بــــدر مرىسي محمد|لدين ي|بــــدر  سكندريه|ل|حقوق 

85944 لدين يوسف عىل|ء |مريم بــــه لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

68|o82 ن|مد رسح|يحن  عىل محمد ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35o67 عيل تـــفى عىل|سم|محمود   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

786837 د|بــــل ج|لكريم ق|م عبــــد |د هش|زي ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

622564 م|لش|حمد |ن عىل |رحمه عثــــم ره بــــور سعيد|تـــج

2|4654 لرحيم|حمد محمود عبــــد|محمد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

523656 ى|لسيد ح|م محمد |سل| فظ حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

236777 ى عمرو فر|ي ج|ج محمد محمد فر|سمي  هره|لق|هندستـــ 

758756 لسيد حسن محمد|دى |له|م عبــــد |حس لسويس|معتـــ |علوم ج

5|8467 وى|لقلتـــ| |لغنى عط|رتـــ محمود عبــــد|س بــــ دمنهور|د|

894484 ل |لع|بــــوزيد عبــــد|م يشى  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

Thursday, September 6, 2018 Page 10808 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

3|97o7 ف عبــــد|هلل |منتـــ  دق|دى ص|له|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

49572o هيم|بــــر|محمد فكرى محمد  سكندريه|ل|حقوق 

8o7|3| ن محمد|رؤي محمد رمض ره بــــنى سويف|تـــج

533672 عيل|لسيد إسم|محمود محمد أحمد  سكندريه|ل|حقوق 

|74832 لق|لخ|يمن محمود عبــــد |حمد | ن|حقوق حلو

6o4|77 لكفوري|ج |ن فر|م عطو|لسل|حمد محمد عبــــد | |حقوق طنط

625|9o ن لدين عىل |ل |هيم جم|هر إبــــر|لسيد م| |مي 
محمد

 طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

434o84 دى|رق عبــــده و|هدير ط ي صىح طنط
|معهد فنى

4|693 هيم|بــــر|لعزيز |عبــــد | حمد رض| هره|لق|ره |تـــج

52395 لحميد سيد|محمد عبــــد | دين صيدله بــــنى سويف

62|9o2 رى|لنص|مد |محمد ح| كريم رض ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

3|672| فتـــ محمد محمد|منتـــ ر ى شمس|د| بــــ عي 

882888 لعزيز  |ء يوسف محمد عبــــد|عىلي سيوط|علوم 

528||9 لحميد خليل |م عبــــد|لسل|حمد محمد عبــــد |
زيتـــون

ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

7799|3 ى |حمد |يمنى  ي|حمد حسي 
لففى زيق|لزق|طبــــ 

6337o| لمنعم|لحليم عبــــد |دل عبــــد |ء ع|ل| لمنصوره|حقوق 

86685 حمد|لسيد |ج |فر| صف تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

76o539 لمجد مرصى|بــــو |لد |ء خ|رس| ى شمس حقوق عي 

82277| ي|زق مرد|لر|حمد عبــــد|
ش مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

535842 حمد محمد عىل|مرفتـــ محمد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|5793 ى عبــــد|لميس محمد  بــــ|لوه|مي  هره|لق|بــــ |د|

8|3o| تـــ محمد | لغنى|عبــــد | لعل|بــــو|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

265696  محمد
ى
عمر محمد صدق ي|هندستـــ 

|لمنى

222254 ى يوسف عبــــد|ي لحميد مصطفى|سمي  ى شمس| لسن عي 

9o6547 م |لسل|ر محمد عىل عبــــد|من ج|علوم سوه

8437o2 ي هش
حمد|م زىكي |مصطفى سيوط|ره |تـــج

32|77 س|يوسف معتـــز محمد طلعتـــ عبــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4453o9 لبــــحه|لرحمن |لمحسن عبــــد |حمد عبــــد |محمود  سكندريه|ل|هندستـــ 

5|84o9 بــــيس|ن جمعتـــ حلىم محمود تـــر|يم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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42294o ء حمدى محمد عىل|شيم إلسكندريتـــ |تـــمريض 

222265 وق سليم ن يوسف محمد|رسر ن|بــــ حلو|د|

789|6 فظ|لح|لسيد عبــــد|لد |ن خ|نور ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

9|4525 لعظيم محمد |لكريم عبــــد|ندى عبــــد سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

494o33 رى|لعق|محمد محمود محمد سيف  بــــ دمنهور|د|

356889 رى|لفتـــوح بــــند|بــــو|لمنعم |تـــقوى عبــــد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

6|8722 ئى|لطهر|لد معوض |لد خ|خ| عل ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

2|775 بــــتـــ مدبــــول|دل ثــــ|ندى ع ن|حقوق حلو

792894 بــــدين درويش|ره محمد ع|س |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

835|35 حمد محمد|طمه محمد |ف دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

789934 هلل عىل|هلل محمد عبــــد |يه | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

63||92 دى|لبــــغد|لسيد عيس عيس محمد |يه | زيق |لزق|تـــمريض 

|52|6 لسطوج|لرحمن محمد عبــــده |عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

42846| يم|لد|لسيد محمود عبــــد|بــــر |ء ص|لشيم| |ره طنط|تـــج

35||3| بــــ|دل بــــدير محمد |ل ع|مي  ض|لشر ى شمس|تـــج ره عي 

|2|622 بــــو زيد|لدين عىلي |م |زم عص|بــــ ح|شه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

83|o9 رق منتـــرص محمود بــــيومي|ط حقوق بــــنى سويف

83|5|o ى | حمد|حمد |حمد حسي  سيوط|حقوق 

687|4o لصمد عبــــد ربــــه حسن|ء مجدى عبــــد |لىمي لمنصوره|هندستـــ 

2593| س|ندى يشى حنفى عبــــ هره|لق|عه |زر

26889 ء حسن محمود محمد|رس| هره|لق|بــــ |د|

627939 لمحسن|مه محمد عبــــد |س|ء |ول زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

682|54 ى|ء عىل عىل عطيه |سم| لزهي  لمنصوره|بــــ |د|

6|8887 لزقزوق|سلىم محمد محمد  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

3|6326 ز عطيه|لبــــ|تـــه |لد شح|يتـــ خ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5397| ن|ن سليم|حمد سلط|ذ |مع علوم بــــنى سويف

775465 هيم|بــــر|لرحمن |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

2|33o5 ء حسن محمود حسن|ل| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

43795 ن|حمد عثــــم|ن |ل عثــــم|م| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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226682 د|بــــو عي|لحميد |لرحمن حسن عبــــد|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

34o754 هيم|بــــر|ء محمد متـــول |رس| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8o343| حسن محمد حسن مرىسي ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

25||3 لعزيز محمد|ر محن  عبــــد |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

34o323 د خليل|لجو|محمود محمد محمود عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

6|47|o مروه محمد طلعتـــ عرص |تـــربــــيتـــ طنط

44o987 بــــ محمد عرفتـــ|لوه|ن عبــــد|م رمض|ريه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3|7462 حمد|هيم |بــــر|هيم سيد |بــــر| تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

2676|4 بــــر زىك|ن ج|رضوى رمض ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

336549 لم محمد|حمد س|يل |ط| دين |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8885|o م سعيد حسن محمد |حس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

62258 حمد سيد قطبــــ| |ند حقوق بــــنى سويف

2|8|6 حمد|هيم |بــــر|منه حسن | لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

69o552 ى محمد ع ى حسي  لجليل|رف عبــــد |حسي  لمنصوره|هندستـــ 

33o56| تـــ سيد عطيتـــ عىل حسن| مي  |علوم بــــنه

256733 ى|لفتـــ|بــــ عبــــده عبــــد|ربــــ ح مي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6o9o3 م|م|لمنعم عىل |ء عبــــد |رس| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3426o2 لرؤف محمود مرع|طمتـــ حسن عبــــد|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4275o8 هيم هتـــهوتـــ|بــــر|هيم حمدى |بــــر|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

697272 ن|لسيد حس|لعزيز |ن عبــــد |محمد حس لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3|22|3 حمد عىل|لرحيم |جر عبــــد|ه ى شمس حقوق عي 

678979 بــــ محمود|لوه|حمد منصور عبــــد |بــــسمه  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

633229 هيم عطيه|بــــر|حمد صبــــىح يوسف | زيق|لزق|حقوق 

32|932 ى محمد|رضوى حلىم  حمد حسي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

4o4473 حمد محمد|م حسن |لدين هش|ء |عل ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

8797|2 حمد |مه لطفى |س|يمنى  سيوط|عه |زر

7|5425 ل|لسيد و|لسيد عىل |عىل  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

6292|2 لسيد بــــيوم|حمد |منى  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|77955 ي|ر
ي |لد |خ| ئى

بــــي|لعر|لحسينى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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||57|4 ئل صموئيل تـــوفيق|و| هن ى شمس|د| بــــ عي 

52|257 لم عىل|لسيد س|مريم مجدى  سكندريه|ل|طبــــ 

77o55o ى  لدق|محمد سمي  عشر ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4oo826 حمد|ل |لع|ن عبــــد |دل شعبــــ|ع سكندريه|ل|ره |تـــج

692o73 |لىح |ن ربــــيع عبــــد |مد رمض|لرحمن ح|عبــــد 
وي|لبــــدر

ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

823893 حمد محمد|مر |ر ع|من ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|29|7| ى نجيبــــ بــــيشوى رأفتـــ سيفي  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

2483o7 نور محمد طه عيد| |ند |ن طنط|سن|طبــــ 

6o676| ل|لسيد محمد بــــل|طف |محمد ع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2823|o ل سعد شكر|م جم|ر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

78o4oo ء محمد جمعه سعيد|ل| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

89972| محمود مصطفى خليفه عىل  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

33||33 لرحيم محمود حشيش|د عبــــد|محمد عم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

364324 ى|حمد | حمد فتـــىحي حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2|8599 ى سليم|دل عبــــد|ن ع|يم| ن|لمرضى حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6oo4|5 دى|بــــوش|نور محمد |زينبــــ محمود  |بــــ طنط|د|

43o794 تـــ حمدى عبــــد| لسيد|ج |م فر|لسل|مي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

69|o97 ى|بــــو|لزينى |بــــ |لوه|حمد مجدى عبــــد | لعني  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2|85oo مه تـــوفيق يوسف فهىم|س|حمد | تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

4966|2 لمقدم|دق |لص|جد محمد |م| رويد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|79297 رك|زق مبــــ|لر|حمد عبــــد |محمود  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

9o92o7 ن |لحليم حمد|دل عبــــد|لرحمن ع|عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

4895o لحليم|لحميد محمد عبــــد|نعمتـــ عبــــد ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

259345 لمقصود|حمد عبــــد|لسيد |ء |سم| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

758o77 ن|محمد محمود محمد سليم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6333|| هر حسن نجم|لط|يشى حسن محمد  زيق|لزق|حقوق 

72674 لسيد|ر |لغف|ن عوض عبــــد |م رضو|حس لفيوم|حقوق 

6|5998 ف | لىك|لم|حمد رجبــــ |رسر حقوق بــــورسعيد

477824 حمد فخرى عىل متـــول|عىل  سكندريه|ل|ره |تـــج

675223 ه ن لمهندس|هيم |بــــر|لغنى |رص عبــــد |ني  لمنصوره|ره |تـــج
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5o|46o محمد محمود حسن مصطفى مصطفى سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|7824| لق|لخ|محمد وليد محمد عبــــد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

82|827 هيم موىسي|بــــر|مه رزق |س| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

436754 حمد طه محسن|ر حمدى |من عه مشتـــهر|زر

8o648 ف عزيز حبــــيبــــ|نوبــــ |بــــ| رسر هره|لق|بــــ |د|

|55992 ف نج|ن |نوره ز|لقز|ح عىلي |رسر لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8536|2 ي محمد 
هيم دردير|بــــر|مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

23754| لنبــــى|ح عبــــد|لفتـــ|ره يشى عبــــد|س هره|لق|صيدله 

6385|6 تـــ منصور خليل|حكمتـــ فرح زيق|لزق|حقوق 

475oo7 شوح|ل|لحكيم محمود |حمد عبــــد|دهم | سكندريه|ل|بــــ |د|

494|43 سم|مل يوسف ق|ن ك|حمد رمض| |حقوق طنط

||9634 دق زىك|لص|محمد زىك عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8856o6 لحميد فرج |ء محمود عبــــد|سم| سيوط|صيدلتـــ 

|5487| لحمد تـــوفيق|بــــو |حمد |ندى  ن|تـــربــــيتـــ حلو

347239 لسيد|ض عىل |لد ري|محمد خ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

779o48 ندى محمد سليم عفيفى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6|62|| لبــــدرى|م عبــــده عىل |سل| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

488343 ن|مل رضو|رق محمد ك|محمد ط سكندريه|ل|بــــ |د|

247|37 طه محمد عىل حسن بــــيبــــرس تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

53568 للطيف|بــــوهشيمه عبــــد |ل |د جم|زي ي سويف
هندستـــ بــــنى

353|44 هيم محمود|بــــر|حمد منتـــرص | |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|3439 بــــوعبــــده|لد محمد حموده عىلي |خ |ضتـــ طنط|علوم ري

76243| حمد|هيم |بــــر|محمد عيد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

53|47 ء سيد حسن|محمد عل ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

3258|| جر جميل محمد عبــــدربــــه|ه ى شمس|زر عه عي 

239|87 منى حسن محمود محمد سعد هره|لق|بــــ |د|

447334 حمد زويل|لرحمن يوسف سيد |ندى عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|3||9o هيم|بــــر|مؤمن عىل عىل  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

6o436| ىط|لمع|بــــو|هلل |محمد محمد بــــدير عبــــد لمنصوره|هندستـــ 

77o428 ى|بــــر|ل |لسيد جم| هيم محمد حسي  لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |
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25o2o6 حمد|هيم لبــــيبــــ |بــــر|مروه مجدى  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

852879 لس  ف س|كي  مي بــــرسوم|رسر ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

7|5252 حمد يسن|ل |دل مصطفى كم|محمد ع لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

22o869 لم|ج  س|لسيد ن|حمد صبــــرى |يمنى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|3479 لرسول |بــــر عبــــد|حمد ج|مصطفى  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

22o929 يه نه|بــــو زه|للطيف محمد |ن يحن  عبــــد|مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

78o9o3 لمجيد|حمد عبــــد|حمد محمد | ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

||753| لسيد بــــدوى|لد محمد|ن خ|نور ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

297246 لحلبــــى|هر |لظ|ء صبــــىح عبــــد|سم شمون|نوعيتـــ 

852598 ي |ء عم|رس| ى|د يحن  مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

36444o لغنى|ئ  عبــــد|فتـــ رج|لرحمن ر|عبــــد مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

|69o55 حمد|لدين محمد |مريم كرم  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

639428 لسيد طلبــــه|رس |لرحمن ي|عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

647977 لعزيز محمد محمد|مصطفى عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|7|73o ده|مد حم|لدين ح|ء |عل| ن|ر لمنصوره|حقوق 

|46248 بــــو عمر|لكريم محمد |لسيد عبــــد |ن |يم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

428835 |لحم|د محمد |حمد فتـــىح فؤ|
ى
ق |ره طنط|تـــج

7o|584 لعظيم محمد مطر|لد عبــــد |سلىم خ زيق|لزق|ره |تـــج

2624|8  عل|
ى
 رضو|لسيد |ء |لدسوق

ى
ن|لدسوق |ضتـــ بــــنه|علوم ري

833|56 ى مهر|ي ن|لبــــ سليم|ن غ|سمي  دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

76o6o9 ن|بــــر رشو|لج|ن عبــــد |مروه شعبــــ ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

23252 لحليم محمد|يوسف محمد عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

24||42 لعزم|بــــو |محمد مجدى محمد محمد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

36|||6 ل عبــــد|ح محمد سيف |سم ى لرحيم|لي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

82799o رثــــ|لو|بــــي عبــــد|ء محمد عر|سم| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|67o26 حمد|بــــ خميس عىل |شه ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

689238 لحميد|حمد محمد عبــــد |نس محمد | لمنصوره|نوعيتـــ 

54394 ى|شم سعيد ه|ه شم حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

526887 للطيف|ضى عبــــد|لر|للطيف عبــــد|مصطفى عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 
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9|6553 ى ع|ي طف عىل محمد |سمي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

495226 م|لسل|ح عبــــد |م صل|حمد س| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

537576 هيم|بــــر|هلل محمد |بــــ |لمنعم ج|عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

6o4559 لمجيد محمد مطحنه|مريم محمد عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7767o8 لرحمن|دى عبــــد |له|دل عبــــد |يمن ع| زيق|لزق|عه |زر

43356| وى|لمحل|هلل  محمد |ن عبــــد|هلل شعبــــ|عبــــد |حقوق طنط

685o54 ل|لنح|حمد |لحميد |ر محمد عبــــد |نز ي منش. تـــ.ك
تـــ بــــحريه بــــور سعيد|فنى

36ooo8 سكندر|بــــدير جبــــره | رين|م |بــــنه| هندستـــ شبــــر

9oo93| حمد |ل محمد |ر جم|من ج|تـــربــــيتـــ سوه

4|568o هيم نبــــيه عىل طنش|بــــر|لد |خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

48989  عويس|لبــــ|محمود محمود عبــــد
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8627|o ي|تـــ عبــــد|ء بــــرك|دع
لعزيز حنفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|5982 تـــ رمزي محمد عىلي عبــــد | لرحمن|مي  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

245|58 بــــوبــــكر|وى |ء محمود مك|سم| ضتـــ|ري/م بــــنى سويف|إعل

375o48 لحكيم|تـــم سيد عبــــد|لدين ح|سيف  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

344595 لسعود غريبــــ|بــــو|ل |م محمود جل|سل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

497984 ويتـــ|لقوى رسور كر|ء خميس عبــــد |ل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

444482 عيل وهيبــــ|سم|لسعيد |م مديح  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4995o5 تـــتـــ عمرو|آيتـــ نبــــيل شح |حقوق طنط

4o7678 ء تـــوفيق محمد نظىم محمد|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45|322 لرءوف طليس|حمد عبــــد |هلل |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

242587 حمد عزوز|رق سعد |حمد ط| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|38785 ر|لنج|ن محمد |حمد عثــــم| |رن مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

856522 ل|سوري| دي حن|د ن|ردين مر|ن ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

27|6|5 لرحمن|يه محمد فهىم مرىس عبــــد | ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6o6o9o ى مرع م|محمد حسن  ضى|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4|7946 ف |مريم  م|لش|هيم |بــــر|حمد |رسر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

487458 مد|لعزيز محمد ح|هر محمد عبــــد|حمد م| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|6229| ر|لستـــ|لرءوف عبــــد |ن محمد عبــــد |نوره ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

8|55o8 ي وليم مكرم ص| دق|نىح  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

637647 دى محمد|له|أيه محمود  زيق|لزق|نوعيتـــ 
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825597 بــــتـــ|رحمه محمد محمد ثــــ دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

8|286o شه|حمد عك|جر محمود |ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76923  عزيز يوسف|م
ى
رك عزيز شوق سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 

دى|لمع |

245o85 ى محمد| ه يوسف حسي  مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

5|3o47 زى عيد محمد مرىس|ء غ|عل سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

7o7978 ن|حمد محمد سليم|جد |م م|سل| لمنصوره|حقوق 

47366 طف مسمح عىل|محمود ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|76467 م يونس عىل درويش|هش| دين هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

332642 لجليل محمد|محمد خليفه عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

248662 زى|رى محمود حج|لبــــ|منى حمدى عبــــد  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

756895 ر محمد|لرحمن محسن محمد مختـــ|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3464o8 لحميد|ن محمد خلف عبــــد|يتـــ رمض| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

347268 ى محمود مصطفى هل ل|محمود حسني  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

754523 ى|م دل شفيق ذىك|ع| رتـــي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

525o24 ىط محمد منصور|لع|محمود يشى عبــــد ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

427|25 د فتـــىحي عطيتـــ شعله|ن فؤ|نوره سكندريه|ل|بــــ |د|

527649 بــــر حسن مخلوف|لسيد ج|سلىم حسن  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

8|9|53 لح|مخلص مكرم ص| رين|م ي|صيدلتـــ 
|لمنى

623877 لد حمدى محمود|يه خ| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

62397o |لسعيد شتـــ|يمن عىل |نهي   لمنصوره|طبــــ 

24729| لصمد|لدين محمد ورورى عبــــد|د|محمد عم لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

5|9o7| بــــر|لص|ن |بــــر شعبــــ|لص|ء |شيم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4888|| لرحمن|لسيد عبــــد|عىلي حسن عىلي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|3|76 هلل كريم|ل عبــــد|ل كم|أحمد جم طبــــ بــــيطرى دمنهور

843722 لودود|لرحمن عبــــد|حمد عبــــد|محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

885o56 حمد |ره سمي  خليل |س سيوط|بــــ |د|

527497 م|حمد عم|ن مصطفى |هدى رمض ط|بــــ دمي|د|

238288 لعزيز بــــدوى|ن عبــــد|م شعبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|69923 ضى محمود|لر|حمد رشدى عبــــد | ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

76o679 رضوى محمود عىل حسن لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج
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699246 سلىم حمدى طه محمد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4o4o32 ي|سم م|هيم ق|بــــر|لد محمد |خ
ضى سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

75427| ي
مه زوين|محمود فتـــىح سل| دئى |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

9o9|4| هيم محمود |بــــر|محمد سيد خلف  ج |تـــمريض سوه

464|7| ن ى|محمد محمد حس| مي  ني  ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

75547o لرحمن|ن عبــــد|مروه سيد شعبــــ عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

3|2784 وي|ن منط|لرحمن محمد رمض|عبــــد سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

4|7294 ف عىل يوسف  وى|لزو|محمود مشر لشيخ|بــــ كفر |د|

|6|355 ح خليفه سعد مصطفى|يه صل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

27|625 لرحمن عسكر|ل عبــــد |يمن كم|ء |شيم تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

42992| يف ح مد يونس|م ح|لسل|مد عبــــد|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8763o3 ى |ء |عل شم  |حمد ه|مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

249454 ف|م خل|لسل|هبــــه شكرى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

428464 لمليس|مل حمدى قطبــــ محروس | |علوم طنط

|42955 ى|بــــر|زم |محمد ح هيم حسني  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6952o4 د|هيم حم|بــــر|لحميد |طف عبــــد |محمد ع |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

536o5o ي|عمرو نبــــيل محمود محمد 
لحوىسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

678537 للطيف|عيل عبــــد |سم|رس |عيل ي|سم| لمنصوره|علوم 

894228 ى عم|ي حمد  |لدين محمد |د |سمي  سيوط|بــــ |د|

266474 ن|مل محمد شديد ريح|ك| ند ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

64|889 لم|حمد س|لسيد |لسيد وجيه | تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

8o84o| د|لجو|شور محمد عبــــد|بــــ ع|رح ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

7o3589 ى  وي|سكندر رزق بــــبــــ|مريم بــــشر زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

794o52 حمد مصيلىح مصطفى|محمد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

||6684 لسيد|لمقصود |حمد سعيد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

834|52 لطيفه بــــخيتـــ محمود كبــــي  دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

642543 لعظيم مهدى|لعظيم مهدى عبــــد|عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

5|5687 ئى مصطفى محمد مبــــروك خليف|م| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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876826  عبــــد|دع
ى
رص |لن|ء مصطفى شوق سيوط|طبــــ 

9|2|89 لحفيظ محمد|رص عبــــد|حمد ن| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|5o696 حمد عىل|ن |م شعبــــ|سل| هره|لق|ره |تـــج

|583o4 ي
لسيد|لرحمن |مي  عبــــد | |دئى ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

55323 ى سعيد بــــيبــــ|ي وي محمد|سمي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|32||6 وى|ىسر منش|لنج|تـــفى كرم محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

329327 لمقصود|وعد وليد فتـــىحي عبــــد |بــــ بــــنه|د|

9|667o لحكيم عيد |محمد يشى عبــــد يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

33856o لد مطر محمد مطر|ء خ|رو |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

26424 حمد|سليم محمد سليم  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

629ooo لسيد|بــــومسلم |م |لسل|د عبــــد|فؤ زيق|لزق|ره |تـــج

|25|o8 لحسينى|صف |لد محمد ن|خ| هن ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

493254 ىط عشيبــــه|لع|ن عبــــد |تـــه رمض|مصطفى شح عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

475266 لبــــسيوئى|لسيد |هيم محمد |بــــر|مريم محمد  سكندريه|ل|عه |زر

|37522 ن|عمر محمد سيد شعبــــ ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

84339o لمقصود عىلي|هلل عبــــد|هدي عبــــد ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

5|o47 تـــبــــ|حمد ر|لق |لخ|محمود عبــــد  حقوق بــــنى سويف

779969 حمد|لدين |ل |لد جم|خ| رن زيق|لزق|حقوق 

72969  رمض
ى
|يوسف صوق

ى
ن صوق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8|o322 لد محمد عىلي محمد|بــــ خ|يه| ي|طبــــ 
|لمنى

8o7647 هلل بــــدوي|عبــــد| حمد رض| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

264|65 ضىح صبــــىح محمود عفيفى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

523936 لنبــــوى عىل|سم عىل محمد |بــــ زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

854475 هلل||لحفيظ جمعه عط|جمعه عبــــد دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

78693 لجليل درويش|م وحيد عبــــد |ريه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

767697 ي|م سعد |عص| رن
لدين مصطفى لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

895475 تـــه رفله |صبــــرى شح| بــــول تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

54758 لعز يوسف يونس|بــــو |ء |ل| بــــ بــــنى سويف|د|

49o428 در حسن عىلي محمد|لق|ء عبــــد |وف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

239|59 حمد|ن |حمد عثــــم|ء |لىمي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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54|932 لحبــــيبــــى|دى محمد |له|مصطفى محمود عىل عبــــد ن|علوم حلو

37|392 حمد وحيد محمدى عبــــده سيد خليفتـــ| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

684583 لسيد خليل|محمد عىل  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|6|58 ن|بــــ زيد|لتـــو|عيل عبــــد |سم|م |محمد هش هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

6o5357 ى|مد |هيم ح|بــــر|م |نس هش|ن لبــــحي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

52667o عمرو محمد فتـــىح فرج خليل سكندريه|ل|هندستـــ 

23o984 ده|لمقصود عبــــ|حمد نبــــيل عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

82|658 هيم|بــــر|حمد |ل |ن جم|يم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|65oo7 لعزيز|لد حسن عبــــد |يه خ| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

26|o44 ه خ| لبــــكل|عيل |سم|لد محمد |مي  ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

64|385 لسيد|ء محمد محمد |إرس زيق|لزق|بــــ |د|

228296 فظ|در ح|لق|ن عبــــد|طمه شعبــــ|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4|4|27 بــــ|لسيد خط|حمد مصطفى |ن |نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

877674 لعليم  |نشين طلعتـــ محمد عبــــد سيوط|حقوق 

25|434 بــــو عزيز|م فتـــىح |محمد س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8694|| حمد|جد |لم|نشين محمود محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

247|7o هلل|د |لعزيز ج|رق عبــــد|هيم ط|بــــر| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

278976 ي
عيل يوسف|سم|طف |ع| دئى تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9|9657 شم سيد |ن ه|يوسف رمض كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

9o9|84 دير|بــــ|ئيل |رس|بــــرآم حسنى | ج|ضتـــ سوه|علوم ري

4|87o9 ي |رس|
ج |لسيد بــــلتـــ|ء محمد مصطفى لشيخ|بــــ كفر |د|

8|4o84 ك|نور محروس سدر| |بــــول ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

4|29| لقوى عىل|حمد عبــــد|هدير  لفيوم|لعلوم |ر |د

8|9595 لمجيد عىلي|عيل عبــــد|سم|بــــسمه  ي|بــــ |د|
|لمنى

883583 وس |نه تـــ|هيل درس |ر تـــ|دو|ورصى سيوط|نوعيتـــ 

76o872 ى|تـــم سعيد محمد ش|ميس ح|ل هي  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

69o|44 ن|لمجيد رمض|ن عبــــد |محمود سمي  بــــدر لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6||958 ن|رق محمد شعبــــ|مروه ط |تـــربــــيتـــ بــــنه

493||3 زى|لمغ|تـــه محمد |م شح|ء عص|بــــه |حقوق طنط

4749o جدتـــ محمود هندى محمد|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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42o348 زق|لر|تـــ عبــــد|لشح|م محمد |ء حس|لىمي لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

9o7778 بــــر محمد |حمد ص|سليم  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

36968| طتـــ|حمد بــــ|يتـــ مجدى | ى شمس حقوق عي 

757872 م محمد|لسل|رحمه عىل عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

527475 وق محمد محمد ه م|شم مصطفى سل|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89937| ه عبــــود عبــــد| ن |سط عمر|لبــــ|مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4773|5 لديبــــ|لرحمن زىك مصطفى زىك |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

9oo496 لسيد |هيم عىل |بــــر| |ر|ي ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

7|267o لمرصي|هيم طلعتـــ محمد |بــــر|م |عص س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

|677o5 لق|لخ|لسيد عبــــد |ئى |يوسف ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

96267 ف عىل محمد|زم |ح رسر لمنصوره|حقوق 

6|o757 ه عبــــد| ي عبــــد|مي 
ويل|مد ح|زق ح|لر|لغنى |بــــ طنط|د|

54527o محمد مصطفى فهىم عيس |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

675o57 يد|لعزيز ف|يد عبــــد |ندى ف لمنصوره|طبــــ 

28698o ر|لغف|م عبــــد|لسل|ل عبــــد|عمر مع ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

66954 حمد|ل محمد |جم| ند لفيوم|علوم 

649|57 حمد|ورى محمد |لسيد مغ|منى  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

6|8693 ى  لخنينى|عبــــي  محمد حسي  ط|بــــ دمي|د|

5|54o| ء مجدي رمزي محمد جمعتـــ|شيم |حقوق طنط

62788| زق|لر|لدين محمد عبــــد |عمر أحمد محمد سعد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

65238 لمنصف|ده محمد بــــدير عبــــد |غ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

643o44 لحفيظ|حمد عزوز عبــــد|مروه  زيق|لزق|نوعيتـــ 

5|3|34 محمود محمد محمود عىل عىل عه دمنهور|زر

|47894 لرحمن|حمد عبــــد |يوسف محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|33o3o عيل محمد|سم|م |عيل هش|سم| لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

282|92 لح|محمود محمد عىل محمد ص ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

4|7636 هيم درويش|لسيد عيد إبــــر|ن |رو |حقوق طنط

8|49|5 وق عبــــد رص عىلي بــــيومي|لن|رسر ي|تـــمريض 
| لمنى

683978 بــــى يوسف|لعر|ن |محمد رمض تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 
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25|7o لحسيبــــ حسن|مريم محمد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

495o5| ذ حبــــيبــــ محجوبــــ حبــــيبــــ|مع بــــ دمنهور|د|

63385o لم|لم غنيم س|حمد س| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|45344 مصطفى محمد لطفى محمود لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

54385 لمقصود|محمود محمد عويس عبــــد تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5o8522 لوزيرى|حمد محمود صبــــىح محمد | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|535o8 ر يوسف محمد محمد|من لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

4|5847 وق أس هيم|د سعد إبــــر|لجو|متـــ عبــــد |رسر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

628|5| وق حم ده محمود حسن|رسر لمنصوره|حقوق 

439375 مه|مل صبــــرى محمود رجبــــ سل| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

5|624o لمجيد زيد|ن عبــــد|محمد شعبــــ| رن تـــربــــيتـــ دمنهور

43|876 ر|لنج|ح |لفتـــ|عبــــد | حمد رض| |ره طنط|تـــج

78oo99 حمد مصطفى|ء مصطفى |رس| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

6|9753 هيم عوض|بــــر|ورى |لمغ|محمد | نور ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

79|o8o له|بــــوطو|حمد | |م رض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

764743 ألمي |عيل محمد |سم|ندى محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

877727 ح عىل  |د عيد صل|جه ي صىح 
سيوط|معهد فنى

464753 بــــ|لحليم غل|لرحيم عبــــد|محمود عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

223|72 ى |لد |محمد خ م|لش|حمد محمود حسي  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

233o8 طر|لحميد خ|ئى محمد عبــــد |ء ه|عل عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

7o5573 بــــر|حمد ص|حمد |حمد محمد |محمود  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

45||79 ى|لحليم |تـــ عبــــد|لشح|مصطفى  بــــوحسي  |هندستـــ طنط

|2o97o نور فهىمي|م |ره حس|س هره|لق|ره |تـــج

328338 ل محمد|محمد حمدى كم ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

24|95 ندى محمود يوسف محمود ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6794|6 مه|لق سل|لخ|لق محمد عبــــد |لخ|مل عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

625246 يف  ى مصطفى|رسر حمد حسي  زيق|لزق|طبــــ 

3|2275 سم|لسيد محمدى عىل ق|لرحمن |عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

54o2|7 ن|لعظيم سليم|ح عبــــد |لفتـــ|م عبــــد |كريم عص ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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9o59|9 جورج شوكتـــ عدل عوض  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

248523 ج|محمد محمد حج| مه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|54832 ي
هد|لح درويش مج|ص| دئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23|84o هلل|لد قرئى مرىس عبــــد|لرحمن خ|عبــــد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

334432 لم|لرحمن س|ء فتـــىح سعد عبــــد|عل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o6435 حمد|ء عىل مخيمر عىل |رس| لمنصوره|بــــ |د|

3|4663 لدين متـــول|ح |لد صل|محمد خ ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

36o536 لسيس|هيم |بــــر|حمد |ء وحيد عبــــده |سم عه مشتـــهر|زر

7||887 لطي |رق محمد مسعد عبــــده |ط| ر|ي لمنصوره|ره |تـــج

33o396 لمجدوبــــى|هيم موىس |بــــر|ح |سلىم نج ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7542o7 لدين محمد رشدى|ء |جر عل|ه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

86442| ي عىلي
ى
طه ممدوح صدق ي صىح سوه

ج|معهد فنى

|4585 لدين|د وجيه محمد محمد شمس |زي |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

524676 هيم محمد عىل|بــــر|ئى |عمرو ه لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

4292|9 |لبــــن|لرحمن |عيل عبــــد|سم|جر |ه |ن طنط|سن|طبــــ 

775345 ئيل|دل مجدى ميخ|ع| بــــول |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

3|35oo رثــــ|لو|لمنعم عبــــد|ئل عبــــد|يدى و|ه ى شمس|تـــج ره عي 

676|89 هيم فودتـــ|بــــر|لمنعم |ن عبــــد |ء رمض|رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76|784 سلىم محمد سعيد هدى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8764o3 ى محمد عىل  |خ لد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7892| لمقصود|لمحسن عبــــد|دل عبــــد|هديل ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|o||2 بــــ طه|لوه|محمد مصطفى عبــــد لمنصوره|طبــــ 

687764 ج|لجليل مصطفى رس|مصطفى محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

862o4| حمد|ح محمد |هدير صل |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

884393 لموجود  |هلل عبــــد|ن عبــــد|محمد رمض  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

889733 هر عىل عمر |م م|سل| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|8822 لسيد|حمد |ئل |عبــــي  و هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7|23o8 |لنور |بــــو |لنور |بــــو|لسيد |ء |لزهر|طمه |ف
لعيسوى

ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر
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258832 مر|لسيد أبــــوع|مد |م ح|حس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

27o8|9 لدقن|در |لق|مينه مجدى عبــــد| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|3|733 بــــ مجدى محمد مهدى عنبــــر|هيتـــ|م ن|تـــربــــيتـــ حلو

69|648 لظريف محمد محمد حربــــ|مريم محمد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

527772 بــــر|يمن محمود محمد محمد ج|ورده  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

54436 حمد محمد فهىمي عىلي| ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

223987 لسعودى|لغنى |حمد عىل عبــــد|بــــدور  ى شمس| لسن عي 

2|2967 هلل|لد محمد محمد عبــــد |سلىم خ ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

5|375o تـــه|رس سعيد محمد عطيه زن|ي سكندريه|ل|طبــــ 

22|358 ى عبــــد |حمد |يوسف  لعظيم رسور|مي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

9o2349 حمد  |لدين محمد |ل |ء جم|سم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

268o8o فظ محمد|لح|لسيد عبــــد|محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7o44o2 ه رض| لمقصود|محمد طلبــــه عبــــد | مي  لمنصوره|بــــ |د|

478669 دل صديق عوض|بــــولس ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|36292 ف طه | |سم حمد|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

495462 م|لسل|لسعيد عبــــد|هلل |يوسف عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|32899 وى|لطنط|ن عىل خليفه |يم| ج|بــــ سوه|د|

63827| هيم|طف محمد إبــــر|مه محمود ع|س| زيق|لزق|ره |تـــج

477|89 هيم|بــــر|لدين محمد خميس حسن |ء |عل سكندريه|ل|عه |زر

225897 حمد|مصطفى محمود حسن  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

356955 لسيد|حمد |لحميد |عبــــد| نور ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

475994 للطيف عىل|لد محمد عبــــد|خلود خ سكندريه|ل|ره |تـــج

7|7||4 حمد محمد عرفه نرص|محمد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6||258 مل|لعزيز ك|محمد سمي  عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

7862o7 ى محمد عطوه يوسف|ي ى حسي  سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

92|9|| لمرىسي |حمد |هيثــــم سعد  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6|729 لفضل|بــــو |منيتـــ محمود محمد | بــــ بــــنى سويف|د|

7|7o2o وى|لشعر|حمد محمد محمود محمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

7o94o9 لسيد|لق |لخ|لسيد عبــــد |حمد |لسيد | لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي
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|26537 لمنعم|عبــــد | ء عط|حمد عل| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

7687o9 ى بــــل ل|لم بــــل|ل س|رني  ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

4o7o56 لعزيز|هيم محمد عبــــد|بــــر|منيه نبــــيل | |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

7oo464 ن|ل رمض|لع|لسيد محمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

6262o| ن|ح عىلي|لفتـــ|ل عبــــد|كم| محمود رض سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

547|84 زق  محمد|لر|هيم عبــــد |بــــر|ل محمود |نو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

55922 هليل سلومتـــ هليل محمد حقوق بــــنى سويف

9o3|96 لد محمد محمد |ندى خ ج|علوم سوه

436o38 ئى|لتـــلبــــ|ح |لفتـــ|هند محمد عبــــد سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

899o57 بــــولس نعيم معوض | دون|م ج|تـــربــــيتـــ سوه

879556 حمد |ئى مصطفى فتـــىح |م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

476o2| جيمون مكرم نعيم سعيد خليل سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

36|27o رضوى سيد حسن محمد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

32733o ل عيد جمعه|جم| دين ى شمس|د| بــــ عي 

495436 ف عبــــد|محمد  لمنعم محمد|رسر |حقوق طنط

752959 ن|لسيد محمد ميد|لسيد |رس |ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|285|5 حمد مني |حمد محمود |عمر  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

342788 لطويل|حمد محمود |لد |محمد خ |بــــنه| هندستـــ شبــــر

823667 ي |عىلي لدين محمد|ء عىلي محن  سيوط|ره |تـــج

2|8459 حمد محمد|تـــم |يمنى ح هره|لق|ره |تـــج

9855| لسميع|حمد مصطفى محمد عبــــد | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

44|o52 هر فتـــىح عىل|م| ر|ي لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

776o42 ي
دى|له|لعظيم |مجدى عبــــد | رئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

787784 م|م|ره محمد محمود فتـــىحي |س ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8|9|58 بــــ يىحي دكروري محمد رشدي|بــــ مه|هيتـــ|م ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

4352o5 حمد جعفر|ح |سمر صل لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

76445| ي محمد حم|
يف حسنى ده|حمد رسر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6|o277 هيم يونس محمد|بــــر|نس | ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى
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335658 بــــوشوشتـــ عىل|لد |حبــــيبــــتـــ خ دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

642o2o ر|لغف|لكريم عبــــد|لد عبــــد|محمد خ زيق|لزق|عه |زر

|7|o8o لسيد|لميس محمد نبــــيل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|227|9 فظ|حمد ح|د |سيف جه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

644987 ن|عي محمد محمد جي|لرف|طمه |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

328598 هيم محمد|بــــر|حمد |هيم |بــــر| |حقوق بــــنه

246963 ر أبــــوزنتـــ|لستـــ|عىل محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

482|4o زق يوسف|لر|يوسف مصطفى عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|25993 ي
ن|لرحمن محمود عمر|لد عبــــد |خ| دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

57274 ي
لحميد|لح عبــــد |يمن ص| |دئى علوم بــــنى سويف

24974| ن|لمقصود أبــــوزيد|ل عبــــد|هبــــه جل لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

478323 ن|لعظيم سليم|أحمد صقر عبــــد | ند سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

2454o3 ر محمود محمد سيد|بــــ بــــك|رح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|53244 لبــــكرى|هيم عنتـــر |بــــر|م |ده س|غ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

867378 ي موىسي|لبــــ|محمد محمود عبــــد
ى
ق ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

227992 ي
حمد|لصمد |بــــدين عبــــد|لع|زين | دئى ي |

لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|5659 ى |لتـــو|ل عبــــد|م| حمد |بــــ حسي  سيوط|طبــــ 

24379| در|لق|دل منصور عبــــد|ع| عل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8537oo هيم محمود|بــــر|حسنه منتـــرص  ي|بــــ |د|
|لمنى

488332 هيم حسن|بــــر|م فتـــىح |لسل|عمر عبــــد سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

35954| لسيد|ىط بــــيوم |لع|بــــ عبــــد|رح ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

78|52o هلل طلعتـــ ملىك محمد|منه  زيق|لزق|بــــ |د|

68734 لمجيد مرىس|هدى جبــــر عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

78o89| ل|لع|حمد عبــــد|محمود جوده  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4|7543 ح|لحميد عىل صحص|حمد عبــــد|مصطفى  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

|722o3 للطيف محمد|محمد محمود عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4328| لنور|بــــو |مه |شتـــ سل|لمحسن عك|مصطفى عبــــد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

695892 فظ محمود قمبــــر|لحميد ح|محمود عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

48734 ن|حمد عثــــم|حمد محمد | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4o2464 ه  ى عبــــد |ني  ي أمي  لعزيز|لخرصى سكندريه|ل|ره |تـــج
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||9|2| لضبــــع|لد نجيبــــ |يه خ| ى شمس|تـــج ره عي 

|3o34o هيم|بــــر|لدين |ل |مه جم|س|د |جه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7|5824 ى جمعه |ي ن سويلم|هيم رمض|بــــر|سمي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

25o|73 لسعيد محمد فرج|ح محمد عبــــد|سم ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

458224 بــــينى|ء عىل عىل غندور |ل| لشر لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

635428 ن|سحر محمد طه سليم زيق |لزق|تـــمريض 

5o7586 ن|بــــر عىل سليم|رق ج|ن ط|رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|66862 حمد|س محمد |ء مجدى عبــــ|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

69458 ى عبــــد  لقوى|لمنعم عبــــد |رجبــــ عشر ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

772684 حمد عىل|م |لسل|محمود وحيد عبــــد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2864o9 حمد فهىم حسن|لرحمن |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

7|6683 لعيوىط|مد |حمد محمد ح|هلل |هبــــه  لمنصوره|هندستـــ 

895|44 ى  محمد يحن  محمد حسي  ج|عه سوه|زر

|8939 يف عبــــد | سم لمجيد|لحميد عبــــد |رسر هره|لق|م |عل|

683o3o هلل|لعزيز عبــــد |هر عبــــد |م م|جر هش|ه ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

677|| م|سكندر س|تـــي  رفعتـــ |فيلوبــــ ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6|2225 لمجيد دبــــدوبــــ|لعليم عبــــد|هلل عبــــد|حمد عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

|32798 لسعيد|لد محمد |جر خ|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

762|o2 ى جل| حمد|هلل |لدين عبــــد |ل |حمد حسي  سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

886223 ه ك بــــ|لوه|هر عبــــد|لظ|مل عبــــد|مشي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

8o958 ه عبــــد | للطيف|لحكيم عبــــد |لعزيز عبــــد |مي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|44627 بــــوزيد|حمد |حمد لطفى |لطفى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|65|9 لرحمن |لق عبــــد |لخ|در عبــــد |لق|صم عبــــد |ع
هويدى

لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

||52|o حمد حمزه|مل محمد | ى شمس حقوق عي 

7|6o34 لريس|تـــه حسن حسن |محمد محمود شح لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

7|6658 لعدل|هلل |تـــ عبــــد |لشح|طف |ع| عل لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

84685| هلل|م حسن عوض عبــــد|حس ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

882549 ء محمد عىل محمدين  |شيم ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|75o69 لحميد|طمه يوسف محمد عبــــد |ف ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 
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|346|| ى|لح|عمرو محمد عبــــد  فظ حسي  ى شمس حقوق عي 

867o58 لحليم|حمد محمود عبــــد|مدثــــر  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

8954|4 ود سيدهم |كريم سيدهم د ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

73573 ن سيد|مريم سيد رمض لفيوم|صيدلتـــ 

9|96|8 بــــتـــ سعيد |بــــيشوى ممدوح ثــــ ج|عه سوه|زر

762428 حمد حسن سعيد|محمد حسن  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

9|85| حمد|لرحمن محمود محمد |عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

43|848 ى |بــــو |حمد |محمود  لفقس|لعني  |حقوق طنط

639926 هيم شلبــــى|بــــر|هلل |م منصور عبــــد زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

227793 ى|رس |م ي|غر لسيد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

489|33 ر محروس منصور محروس|مي سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

428536 ئى صميده|لقوى صميدتـــ علو|ندى عبــــد |صيدله طنط

7o28o7 حمد عىل محمد|دهم محمد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|5o42o معتـــز محمد محمود عىل هره|لق|حقوق 

666oo لرحمن|يه محمد معوض عبــــد | لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

883|o7 حمد |د |محمود فؤ| مه سيوط|تـــربــــيتـــ 

|7||2| ف|لتـــو|لد محمد عبــــد |خ ى رسر بــــ حسي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

8o|95| ي س
لم محمد خليل|مصطفى حقوق بــــنى سويف

332356 لم|لم محمد س|لسيد س|هد |ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3|5o84 ن|هلل دردير زيد|عمر خلف  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

27885| لمهيمن حسن|محمد مىح عبــــد |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

4o45o| لبــــيىل|كريم محمد محمد أحمد مرىسي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

358744 فظ|لغنى ح|بــــ عبــــد|يه|حمد |  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

62895 مد|مد عىلي ح|يتـــ ح| ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

258748 حمد شكرى جمعه محمد| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

8|3|92 ى عبــــد|لفتـــ|مؤمن عبــــد ح|لفتـــ|ح حسي  ي|عه |زر
|لمنى

2|377| ى  عيل رسور|سم|هيم خليل |بــــر|حني  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 
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4o4269 د محمد|هيم حسن فؤ|بــــر| سكندريه|ل|ره |تـــج

4o6363 م|قوتـــ سل|هيم ي|بــــر|ء حمدى |صف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

776332 ل محمد|يه محمد جم| زيق|لزق|طبــــ 

4o5o37 دهم عمرو محمد سعيد آدم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

369393 در محمود محمود صبــــره|لق|د عبــــد|وع| شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

8o96o8 حمد سعد محمد سعيد| ره بــــنى سويف|تـــج

267768 ضى|مد ر|محمد طلعتـــ ح ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

882476 حمد  |حمد عيد |ء |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|5|57 مل|د فوزي ك|ره عم|س ي|نوعيتـــ 
|لمنى

848|39 ي 
حمد|هيم محمد |بــــر|مصطفى ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

54|922 بــــوزينه|لم |حمد س|محمد نظىم  ره دمنهور|تـــج

5o3734 هلل محمد خميس|ل عبــــد |هلل كم|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

89oo37 ل |لع|ل عبــــده عبــــد|لع|محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

834895 ي|محمد 
حمد محمد حنفى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

79|42| د عليوه|ندى نبــــيل عو زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

227896 س|رس سيد عبــــ|ن ي|رو ن|بــــ حلو|د|

297558 ى منصور ع|ح نوس|زم حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o838| تـــ |بــــوزيد فرح|ئى يوسف |م| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

755487 تـــ يوسف محمد|ن عرف|يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

625592 لجليل|لرحمن عىل عبــــد|ء عبــــد |كريم عل لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

836237 لكريم سعيد|د|حسن عىلي ج دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

9|o688 در |لق|لحليم عبــــد|ئل عبــــد|يه و| ج|صيدلتـــ سوه

22o3o2 لسيد محمود عيد|عمر محمد  ى شمس هندستـــ عي 

2o595 للطيف|م سعد عبــــد |لرحمن عص|عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

34883| ن مبــــروك|خلود محمود شعبــــ ى شمس حقوق عي 

689|o4 مل|م محمد محمد ك|رق س|ط لمنصوره|هندستـــ 

496|67 حمد محمد عىل منس|يمنى  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26333 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|م |سل| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

293|78 ه|ر| حمد رض| سم صي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|9782 ن|رق نبــــوى محمد رمض|هلل ط|منه  ط|حقوق دمي
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3433o2 طه|هر محمد بــــ|لظ|ر مدحتـــ عبــــد|من ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o4352 |فوزيه سمي  معوض عىل عط لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

45358o هيم بــــدوى عىل|بــــر|لحميد |هيم عبــــد|بــــر| لشيخ|هندستـــ كفر 

|52563 ه | ح سعيد|لفتـــ|حمد عبــــد |مي  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

9|o72o تـــه |لملك شح|م خلف عبــــد ج|بــــ سوه|د|

|44942 ن|هدير نرص سيد شعبــــ هره|لق|ر |ثــــ|

9o394o ء حلىم محمد محمد |صف ج|تـــربــــيتـــ سوه

76499| ى  لقدوىس|محمد صفوتـــ مسعد محمد أمي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

24o69 رحمه محمد محمود محمود ى شمس| لسن عي 

4826|6 د محمود|لجو|ر محمود عبــــد|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o9|o2 دق|هلل ص|بــــ مؤمن عبــــد|لوه|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4o2o|4 لسيد زىكي|حمد |مؤمن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34239| ي|سم|
ي مصطفى

ى
ي شوق

ء مصطفى ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

7|978 ى عبــــد  للطيف|بــــسمه رجبــــ عشر ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6276o5 رضوى محمود محمد حمد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|262|  عبــــد|سلوى 
ى
هلل|يمن شوق زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

6o765 ي 
ى|عمرو قرئى ى حسي  مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|777o| هلل|ئيل نرص |بــــيشوى مجدى ميخ ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

5|5439 لكوم|لسيد حسن عىل |ن |نوره بــــ دمنهور|د|

76593| لسمليىح |حمد عىل |ف عىل |عف ره بــــور سعيد|تـــج

434368 لمزين|طف شفيق |ء ع|وف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|5|3| هلل محمود مرزوق|ء فتـــىح فتـــح |نجل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7o|7|6 هلل عيسي|لسيد عبــــد |مريم محمود  زيق|لزق|هندستـــ 

6o3o43 لشوره|لعزيز |طف محمد عبــــد |ع زيق|لزق|عه |زر

76|884 لرحيم|يمن سيد عبــــد |طمه |ف لسويس|هندستـــ 

4||99| لس م مل|هلل ك|هر عبــــد |كي  |ره طنط|تـــج

6387|4 سم|لق|بــــو |محمد مهدى | مريم رض سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

492777 لسيد سليم|حمد محمود محمد محمود | بــــ دمنهور|د|

|4|948 ىط|لع|لمعىط عبــــد |هيثــــم مدحتـــ عبــــد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر
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2|3997 بــــ|سلىم سيد سعيد دي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

48o9|3 ى|دتـــ محمد زىكي عبــــد |مي لحكيم حسي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|7|7 ء سيد سعيد محمد|سم| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

753o67 |هيم |بــــر|ن |محمد عثــــم
ى
لدسوق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

636528 د|حمد محمد حم|بــــوبــــكر |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77874|  حسينى |لش|زن عبــــد |م
ى
هيم|بــــر|ق زيق|لزق|هندستـــ 

763438 ف | |رويد ن عوض|لسم|بــــو ضيف |رسر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

4o4545 ى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د| محمد محمود محمد محمود حسي 

835293 سم يوسف|لق|بــــو|زينبــــ رشدي  |نوعيتـــ فنيه قن

52949o د|لسيد حسن محمد ج|حسن  |هندستـــ طنط

783297 م محمد|لسل|ء محمد عبــــد |شيم زيق|لزق|هندستـــ 

46o72 ن عزيز عىل حسن|كريم هره|لق|بــــ |د|

2867|5 ى ي| ى طوطح|رس |مي  مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

38365 ن|لسيد عمر|نبــــوي | ء رض|ل| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

74229 حمد|بــــ زىكي |يه|عمر  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4o8947 ن عيد|ن محمد شعبــــ|شعبــــ |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

|4854| ى ن|ي لسيد عىل|لحميد |رص عبــــد |سمي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

356343 لسيد|لسيد طلبــــتـــ محمد |محمد  |حقوق بــــنه

782767 هيم حسن محمد عبــــده|بــــر|ن |رو زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

424682 لطوجى|حمد |ن |رص رسل|لرحمن ن|عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

229579 عيل سيد|سم|جر مصطفى |ه لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

676436 سم|ندى محمود حسن محمود ق ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

2|9399 خىل|لد|ده |رف حم|رين ع|ل ى شمس| لسن عي 

362279 ن|ح رضو|ن صل|محمود رمض |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

7o4885 جوده محمود عطيه| ئى رض|م| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|9o85 رص حسن عىل|م ن|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

848248 حمد محمود|لدين جمعه |ء|حمد بــــه| ن|سو|حقوق 

5|8|26 ى زردق|بــــر|نجوى  هيم محمد حسي  سكندريه|ل|طبــــ 

529792 ى|بــــو |سط نرص عىل |لبــــ|كريم عبــــد  لعني  سكندريه|ل|هندستـــ 
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5|362o عمرو منصور حميده عطيتـــ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

247666 ر|لحميد دويد|ر عبــــد |لغف|حمد يىح عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

86527 هيم محمد|بــــر|كريم محمد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

428226 بــــو عيسي|عي محمد |لرف|يه محمد | |صيدله طنط

6|24o7 لليثــــى|مصطفى حسن حسن | دين |بــــ طنط|د|

26|46 هيم عىل|بــــر|رتـــ رفعتـــ |س ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

856457 حمد|شم |در ه|لق|هدير عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7o587| ن|ن سليم|مح فرج رمض|ء س|عىلي لمنصوره|بــــ |د|

545243 حمد|حمد مصطفى |حمد عىل | سكندريه|ل|هندستـــ 

24758 يم|لد|رى عبــــد |لبــــ|بــــسنتـــ محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

627227 مي  محمد محمد مهدى مرىس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

|35294 يف  ف صبــــرى عي|رسر د|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6|82|3 ن|محمد محمد كيو| مرن ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

75|o7o هيم|بــــر|س عىلي |رك عبــــ|محمد مبــــ د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8|4842 حمد محمد بــــدر|ء |ل| ي|بــــ |د|
|لمنى

49o384 مريم رأفتـــ سيد محمد عىل سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

4756o هيم|بــــر|عيل |سم|حمد |محمود  سيوط|بــــ |د|

769547 فظ|لح|ن عبــــد|هنده عيس علو|ش لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

9o|833 بــــ محمد سعد سيد |رح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

695548 هيم|بــــر|مه |هيم سل|بــــر|ل محمد |نو لمنصوره|عه |زر

867638 د|د عي|دل فؤ|حبــــيبــــه ع ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

|5o743 هيم|بــــر|ن |لرحمن سعيد شعبــــ|عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

893623 ن محمود محمد |ء حمد|دع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8o54o9 ي محمد مصدق عبــــد
لصبــــور|بــــ عبــــد|لتـــو|مصطفى حقوق بــــنى سويف

2|5656 ن عيل|سم|لسيد محروس | |مي  |ن طنط|سن|طبــــ 

2822|6 مل محمود مرىس|هلل ك|عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

86|5|2 ش|لرحيم دمرد|حمد عبــــد|محمد  ي للفن|
|دق قن|لفنى

832933 ى|ه جر محمد محمد حسي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

837529 لجليل|لي سعد عبــــد|بــــسمه غز |نوعيتـــ موسيقيه قن
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7637|o هيم محمد|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|منيه | حقوق بــــورسعيد

|398|5 رق سعد عىل حسن|ط| هي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2o883 وتـــ|حمد مصطفى حل|حمد مصطفى | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

245354 عدليه بــــدوى محمد محمد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8|9||4 رد سعد يوسف|دو|سيمون  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

867|58 تـــ حسبــــ|لحكم شح|ء عبــــد|رس| سيوط|عه |زر

52oo5o ذل|لش|لسيد محمد |بــــ |رح تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

5o9932 س محمود|لمنعم محمد طوسون عبــــ|عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

7|5|36 بــــ|لسعيد دي|بــــر محمود |يوسف ج لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5o7625 ن|لسيد محمد رمض|ر محمود |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

66584 ل محمود|ن مصطفى كم|يم| ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

7|277| لنجدى|حمد |ج |بــــو فر|لسيد |حمد |ء |روميس لمنصوره|بــــ |د|

365282 د|لرحيم ج|تـــ محمد عبــــد|نعم |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

628699 يف أحمد وصفى عبــــد |عبــــد  لرحمن|لرحمن رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|8456 لسيد محمدى|لد |يوسف خ ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

538268 ى مسعد عبــــد |ي لحميد شلبــــى|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

325573 لضوى|لدين |رضوى محمد علم  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

36o437 حمد|نشين سمي  محمد سعد  |بــــ بــــنه|د|

26o435 لمنعم جمعتـــ نرص|هلل نرص عبــــد|منه  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7546o5 ى|رون |حمد ه|ء |رس| حمد حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6|7973 لح|هيم جمعتـــ ص|بــــر|ندى  ط|حقوق دمي

4442o4 بــــوليلتـــ|هلل محمد عىل |عبــــد  |حقوق طنط

923734 وع |وع عىل مط|حمد مط| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

787549 حمد|ل سيد |لع|حمد محمد عىل عبــــد| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

58|75 يف محفوظ بــــكري| حمد رسر ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

9222o2 ى مطيع عزم مسعد  | مي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|75597 ف مسعد رضو|حمد | ن|رسر ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

9|3967 ل  |نور محمد كم|ء |سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

86|88o سحر سيد عطيه عىلي |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع
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3|36o5 لسيد حسن|د |حمد عم| ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

|6|oo6 حمد|منه محمود محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

35|4|9 ج|لمؤمن حج|دل محمد عبــــد|منيتـــ ع| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

62ooo3 ل|ح بــــل|لفتـــ|رص يوسف عبــــد |د ن|زي ط|حقوق دمي

79o64 لدين عىل|حمد محمد عز| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|73663 ح حسن|ح مسعد صل|صل كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

764oo7 ىس|لعبــــ|لسيد |يمنى محمود محمود  ره بــــور سعيد|تـــج

8o|8o4 ن|حمد عرفه محمد خلف عثــــم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|7668o م|م|حمد |ء |ئى عل|م| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

452o72 |هلل حنفى محمود |عبــــد 
ى
بــــودسوق لشيخ|هندستـــ كفر 

7|6959 ن|حمد سليم|لسيد |طف |ن ع|يم| لمنصوره|بــــ |د|

693632 حمد|م سعد يىح |عيل س|سم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

525655 ى محمد حج|بــــر|د |زي ج|هيم حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|2342 عيل محمود نصي |سم|ل |حمد جم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|56829 ى عبــــده |عمر عم هيم|بــــر|د حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4887|4 ف محمد عبــــد|يوسف  هلل منصور|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

52628o يف هش م عىل حسن طه|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

33|o|4 لمنعم|ن محمد طه عبــــد|وجد هره|لق|م |عل|

75o4oo ى | ن|حس|حمد |حمد فطي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

688655 لبــــيىل|لسيد |منى صبــــرى محمد  ط|ر دمي|ثــــ|

9|828| لحليم |حمد عبــــد|ح سمي  |سم سيوط|حقوق 

634947 لغنى عىل محمد|دل عبــــد|كريم ع ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

89|o92 ي |شيم
ء سمي  عىل حفنى سيوط|عه |زر

26|84o لسكرى|جد |م محمد م|سل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

786o55 ف رش|يه | حمد|لسيد |د |رسر  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

349|34 لحميد|هلل عبــــد|ء مصطفى عبــــد|لزهر|طمه |ف
 سعد

ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

358245 ي|ح| رن
|تـــم محمد محمد دئى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|8986 ل محمد محمد|محمد جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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27o696 لنور|بــــو |دل محمد ذىك |م ع|سل| |صيدله طنط

8||899 لح|ن ص|سلم|عمرو عيد  حقوق بــــنى سويف

539o68 لم|حمد عىل س|ن |م رمض|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

43o5o7 م محمد محمود محمد بــــكر|مر |ره طنط|تـــج

23o78| لحكيم عطيه|رق رأفتـــ عبــــد|ط سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

46o|76 لدين محمد|ج |لد محمد تـــ|آيه خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

529|98 لي|لي هل|د حمدى محمود هل|عم ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

479947 مر|ن ع|لحميد شعبــــ|رس عبــــد |ن ي|نور ج|بــــ سوه|د|

|2|636 ى تـــه|ن مسعود شح|يون| يوستـــي  هره|لق|ره |تـــج

8|4823 هيم محمد خليفه|بــــر|ء |رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5463o2 بــــ|بــــو مسلم دي|لمنعم |هلل محمد عبــــد |عبــــد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

645335 وى|لشن|لمدئى |لسيد |ء |بــــه ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

89o666 ن محمد جمعه سقىط |يم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

22747 د فوزي حسن|هلل عم|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

624735  |محمد مسعد 
ى
لصعيدى|هيم |بــــر|لدسوق ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

4644|5 ن|لسيد سليم|بــــسمله حسن خليل  |بــــ طنط|د|

4|5897 ى سليم|بــــر|حمد |نور  هيم حسني  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

523897 هيم محمد عبــــد ربــــه محمد|بــــر|عمر  |ضتـــ طنط|علوم ري

|2325o لمحسن|م عوض عبــــد |هدى عص ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6299oo حمد|لسيد |ء جوده |محمد عل زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

484843 حمد|مل |لك|بــــ سعيد عبــــد |شه ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

294838 لحليم عفيفى|ء سيد عبــــد |لزهر|طمه |ف عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

88|8o4 ن  |لعزيز عثــــم|عمرو محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

482|26 يحن  محمد رفعتـــ فوزي محمود م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

786992 ن|وحيد يونس وحيد يونس سليم زيق|لزق|بــــ |د|

6|969o لمقصود|تـــه عبــــد|ل شح|ر جم|من ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

7o6558 يح|لس|هيم محمد |بــــر|لمعتـــصم |منى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

832278 مي طلبــــ|لحميد تـــه|ن عبــــد|نوره ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

3|55| وه|حمد حل|ن محمدى |لرو| هره|لق|حقوق 
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48o528 لس سمي  سيدهم لوندى كي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|4||98 ف  حمد محمد|ندى مشر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|33425 تـــه|هلل شح|ج  رمسيس شكر|ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|5767 رهف عطيه محمد زقزوق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

32595 لمجيد بــــسيوئى|لمنعم عبــــد |مصطفى عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

243535 سلوى محمد سمي  محمد ن|بــــ حلو|د|

766285 ى خليل خليل|حمد حس|ن حسن |رو ني  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|9499 ه|لطو|لسيد |محروس | لي|د ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4oo537 وق خ عيل محمد|سم|لد |رسر ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2338|5 ف محمود عىلي |حمد |
|لعل|بــــو |رسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

88o7o9 فظ |لح|حمد عبــــد|لنبــــى |ء عبــــد|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

48o443 للطيف|محمد محسن محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o268 مه|حمد محمد محمود سل|مل | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

853o69 بــــوزيد|حمد |بــــوبــــكر |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o25|o مه محمد عبــــده |ء محمد سل|لزهر|طمه |ف
رى|رس

لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

524o23 ربــــى|لشو|لحكيم |حمد محمد عبــــد|لينه  سكندريه|ل|بــــ |د|

5|7865 لملك يوسف|دل شفيق عبــــد|ع| رين|م معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

69|277 ي|هيم فوزى محمد |بــــر|
بــــينى لشر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|5393 حمد محمد|حمد محمود |محمد  هره|لق|ره |تـــج

449|| بــــو رسيع|بــــو رسيع حنفى |هلل |منه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

64298| ن|ح محمود عثــــم|صل| رن زيق|لزق|بــــ |د|

542366 طف عيد محمود|ره ع|س لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

78||5o محمد عىل محمد عىل تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|65446 حمد|حمد |تـــفى مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

836592 ج بــــدري متـــولي|ر حج|من ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

62982o عيل|سم|ن يوسف |م شعبــــ|م عص|سل| زيق|لزق|بــــ |د|

4388o محمود جمعه حمدي جمعه |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

7|2785 ز|ر محمود تـــمر|ر مختـــ|هند مختـــ لمنصوره|بــــ |د|

6oo52o ق|ن عىل |حمد بــــكر شعبــــ| وى|لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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757273 ه يشى | عيل|سم|عيل محمد |سم|مي  حقوق بــــورسعيد

894937 بــــر مرىس |حمد ص|محمد  ج|بــــ سوه|د|

72288 نم|دى رجبــــ غ|حبــــيبــــه ن لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

825o54 لمجيد|لحميد عبــــد|محمد خليل عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

624456 ل|حمد و|حمد |دل |ن ع|إيم لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

|6|648 عمرو محمد يوسف حسن| رن ى شمس|تـــج ره عي 

865939 ئيل|غبــــ روف|مريد ر| دين ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

694594 لسمرى|رف |رق محمد ع|تـــفى ط لمنصوره|ره |تـــج

767253 وى|هيم مك|بــــر|هيم |بــــر|وى |محمد مك ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

9||38 هلل محمود محمد|هند عبــــد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

6o6949 زى|زى محمد محمود حج|للطيف حج|عبــــد |بــــ طنط|د|

49987| رى|لهو|حمد |لصمد |حمد عبــــد|نشوى  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

867|35 هيم|بــــر|ىطي |لع|هيم محمد عبــــد|بــــر|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

6o963o ه محمد | تـــ فضل موىس|لشح|مي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

442794 |ش|لمنعم محمد متـــول بــــ|رحمه عبــــد  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|2767o طف سمي  تـــوفيق|ن ع|رو ى شمس|تـــج ره عي 

7556o6 ء محمد عىلي|عل| رش عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

892356 لحليم محمد |د عبــــد|له مر|ه سيوط|ره |تـــج

259357 ر|يه وجيه حسن سعد دويد| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

7837o7 ل محمد نعيم مصطفى سعيد|ء جل|زهر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

246459 ى شفيق عبــــد در|لق|محمد حسني  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

24833 ىطي يوسف عىلي|لع|لد عبــــد |مريم خ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4563|3 صف شنوده|بــــيتـــر وصفى عزيز و سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

477279 حمد|ن |محمود محمد محمود شعبــــ بــــ دمنهور|د|

699o46 عوه|ىط ك|لع|لسعيد عبــــد |د |عم| لي|د لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

697573 ى فتـــح |ء رأفتـــ محمد |سم| هلل|مي  لمنصوره|عه |زر

44o89 وى جمعتـــ|لحفيظ سعد|ل عبــــد |زم جم|ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o74|9 ى|دي بــــبــــ|ف يده حني  وي بــــشر ره بــــنى سويف|تـــج
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9|o682 قتـــ خ| لحميد |لد محمد عبــــد|رسر ج|طبــــ سوه

2o|29 لرحمن عبــــده|لرحمن محمود عبــــد |عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

893374 هيم شنوده |بــــر|هيم يوسف |بــــر| سيوط|طبــــ بــــيطرى 

5|7||3 ه زكري عىل عويضتـــ| ني  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

75336 سحق|جد معوض |مريم م ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

775o2 ى |مصطفى  حمد|حمد خليف حسني  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

4935|| مصطفى محمد حسن سنجر سكندريه|ل|حقوق 

5o229| ن حسن|ل شعبــــ|ن هل|حمد شعبــــ| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

5o27o7 ح|لفتـــ|ح محمد محمد عبــــد |نج سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|44|22 ى |سندس ع ى حسي  حمد|طف حسني  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

8o6783 ن|هيم عثــــم|بــــر|لجيد |ء عبــــد|شيم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

7893| ن محمد|مريم محمد رمض ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7|5742 لحميد|لسعيد صبــــرى عبــــد |ل |م| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

35o585 لشيىم محمود محمد|رحمتـــ  |بــــ بــــنه|د|

628o53 ى جوده محمد عىل|ي ى خي  سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

5268|4 هيم عىل محمد|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

86|7|3 حمد محمد|ء محمد |ول |نوعيتـــ فنيه قن

|5||35 لحليم|عيل محمد عبــــد |سم|بــــسمه  هره|لق|بــــ |د|

5238|4 وع|لنبــــى مط|لجوهرى عبــــد |رص |محمد ن سكندريه|ل|حقوق 

||868| سم|ن محمد ق|عثــــم| محمود رض كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

6|||67 لرحيم|حمد عبــــد |هيم |بــــر|م |حس لمنصوره|حقوق 

|7|568 م|لحميد مصطفى ظل|مل عبــــد | ى شمس| لسن عي 

253357 ن|لطح|ء محمد عىل يوسف |ل| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

33539 حمد مسعود|نزيه عىل | عل هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

2|42|4 حمد خرصى|يوسف سيد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

545974 وي|لشعر|حمد |حمد حمدي محمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

85624 لعزيز|ىط عبــــد|لع|م عبــــد|محمد هش لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o9948 هيم خيشه|د إبــــر|هيم عم|إبــــر لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

648567 هيم رجبــــ|بــــر|ئى رجبــــ محمود |م| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o8737 طر|محمد عىل محمد عيد خ ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى
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8893|6 ر مصطفى |لغف|دق عبــــد|لص|يه | سيوط|حقوق 

|378|4 هيم|بــــر|بــــر |ح ص|بــــيشوى صل ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

778322 حمد|حمد فضل |رق |حمد ط| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|69593 لس رفعتـــ فتـــىح صموئيل كي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o83|5 حمد|آيه سمي  محمد لبــــيبــــ  لمنصوره|علوم 

|8|66 وي|لحن|ل سعيد |محمود عمر كم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|566o| لحميد|لحميد عبــــد |لد عبــــد |مه خ|س| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

268376 ل شبــــل فرس|محمد جم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6|7349 در|لق|حمد عبــــد |لدين |م |مريم حس ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

279o92 ل|لغز|م حسن محمد |حس |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

77o||9 دى|له|لسيد لطفى محمد عبــــد |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

|2946o ح مصطفى|لفتـــ|عمر عىل عبــــد  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

56786 حمد|م |طه عويس تـــه طبــــ بــــنى سويف

9o8422 لرحمن |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد| ند ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|7775| للطيف حسن|حمد عبــــد |محمد  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

64449 ح|لفتـــ|حمدى محمد عبــــد | دين لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

244o55 حمد|ضى سعيد محمد |محمد ر هره|لق|ن |سن|طبــــ 

3|462o  |لبــــ|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد
ى
عيل|سم|ق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

352263 ى|لغف|روق عبــــد|مجدى سند ف ر حسي  ى شمس حقوق عي 

883246 لبــــديع |لحكيم عبــــد|محمود محمد عبــــد ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

9oo833 حمد |م محمود |ندى هش سيوط|ره |تـــج

456349 حمد|در |لق|حمد عبــــد|ن مجدى |مرو إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

758396 ي
لجليل|لكريم عبــــد|لحسينى عبــــد | |دئى ي تـــمريض 

عيليه  |سم|ل|معهد فنى

884882 لكريم  |حمد عبــــد|هلل سيد |عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|35|4 سمي  زىكي حبــــيبــــ| رين|م سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

2|9373 لخطيبــــ|حمد |د محمد |مه محمد رش|س|محمد  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

425||o نم|هلل غ|رص فتـــح |ن ن|رو سكندريه|ل|صيدله 
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824537 زم بــــرىسي|روق ح|بــــرىسي ف دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

284588 ى|حمد محمد شلبــــى حس|ندى  ني  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

87754 |لبــــ|حمد سعد محمد عبــــد |
ى
ق ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

56762 ئى|لق يونس كيل|لخ|م عبــــد |سل| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

25764 هيم|بــــر|عيل |سم|ح |ء صل|رس| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

57|5| هيم|بــــر|بــــوهشيمه |لد |ء خ|رس| حقوق بــــنى سويف

433537 ل|لش|لحميد |محمد جميل عبــــد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

29654 بــــ|لسيد عىل غل|لرحمن محمود |عبــــد  سيوط|بــــ |د|

684699 |فظ وف|م محمد ح|حمد س| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

479627 ل مندور محمد عمر|عمر جم زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

8875|5 ي
 شح|فيفى

ى
تـــه |ن جرجس شوق ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5o6452 هلل| |ء خميس محمد محمود عط|هن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|5359 |حمد ند|هلل سعد |حمد عبــــد|حمد | لمنصوره|حقوق 

832798 ي|رس|
ي يوسف مصطفى

ء مصطفى سيوط|حقوق 

89o458 هيم |بــــر|ن محمد |محمد عثــــم سيوط|طبــــ 

4949o2 لخطيبــــ|لعزيز |حمد محمد عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

225848 لغنى|لمنعم محمد عبــــد|محمد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

246o72 سم|م مصطفى محمود ق|لسل|لرحمن عبــــد|عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4278|9 لبــــرل|حمد محمد |لسعود |بــــو |ء |شيم |بــــ طنط|د|

628939 ف سعيد عبــــد|محمود  له جسد|ل|رسر  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

67|88 هيم عويس|بــــر|ء حسنى |حسن لفيوم|بــــ |د|

25o766 تـــى|م محفوظ زن|تـــفى هش ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7865o4 ف عبــــد|ر |من لحميد|جد عبــــد|لو|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

356799 حمد محمود منصور|سلىم  زيق|لزق|بــــ |د|

82o749 رس|ف| د حن|مجد عم| ره بــــنى سويف|تـــج

3257o5 ف محمد |هبــــتـــ  حمد|رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

3|48o3 لمجيد|ل عبــــد|حمد مصطفى كم| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

3264o| ى محمد |ي لحميد|هيم عبــــد|بــــر|سمي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

449o34 محمد ثــــروتـــ أحمد عىل بــــليكع لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري
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4o6658 هيم|بــــر|ن موىس حسن محمد |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

682987 ن|ل رضو|ن هل|ضىح محمد رضو لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|4o4|8 خلف محمود| بــــ رض|رح ى شمس|تـــج ره عي 

686332 دى|لن|لحميد |رق عبــــد |لحميد ط|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|875 ف |ر |مي ن|عيل رمض|سم|رسر هره|لق|م |عل|

838952 مل تـــوفيق|ء محمد ك|رس| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

62793| ىطي محمد|لع|مح محمود عبــــد |س| شهند زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6858o2 لذىك|ج  |لخف|نجوى محمد محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|4|78 لم  حشيش|بــــ س|لوه|هبــــه محمد عبــــد |حقوق طنط

4|7544 ى|ل |موىس هل حمد موىس جمي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

885||o ى ج بــــر |منى عىل حسي  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

77|3|2 لحكيم محمد محمد سيد أحمد|خلود عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

65752 بــــ صموئيل شفيق|لتـــو|صموئيل عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

45|9oo |لنبــــى أغ|فع عبــــد |بــــ ن|يه| |رن دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

678843 ى محمد|ن محمد جم|يم| ل حسني  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

855o8 ن محمد محمود|ء شعبــــ|نجل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7933o8 ى كم|ي لخليىل|ل عبــــيد محمود |سمي  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

244937 للطيف|ل عيد عبــــد|ف جم|عف ن|معهد فنى تـــمريض حلو

79o239 لح محمد نور|ج ص|لحج|بــــو |محمود  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

63|935 لسيد محمد|ح |ره صل|س قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

366348 هيم|بــــر|ر |لستـــ|مريم خلف عبــــد |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

8293o9 ن|محمود عىلي محمد سليم دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

745|8 لحليم|ح عبــــد |لفتـــ|رتـــ سمي  عبــــد |س سيوط|بــــ |د|

432394 د|لحد|ن عىل |سعيد شعبــــ| لي|د ي صىح طنط
|معهد فنى

43|254 لرحيم|ح محمد عبــــد |محمد مصبــــ هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

53|56 ى |دهم | حمد|حمد حسي  حقوق بــــنى سويف

23952o ل محمود مصطفى|د جم|جه ن|بــــ حلو|د|

78489|  عبــــد|نه
ى
ل|لع|ل حسن دسوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

45o9o4 يف عنتـــر عبــــد| لعكل|لرشيد |حمد رسر |بــــ طنط|د|
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|2|4o9 روق محمود عىل|د ف|ن عم|نوره لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3|8o5 لسنجلفى|لعزيز عىل |يه محمود عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|55493 هيم قطبــــ|بــــر|ن |بــــسمله رمض هره|لق|ر |ثــــ|

892273 ح محمود محمد |محمود صل سيوط|حقوق 

|59884 لدين نرص|د سعد |مريم عم ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

776395 ى|هيم |بــــر|رس |سلىم ي  حسي 
ى
لدسوق |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|43|o6 ين شعبــــ حمد|لم |ن حسن س|شي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|76363 حمد|لرحمن رجبــــ سيد |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

248oo لعظيم|محمد عبــــد | رتـــ رض|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

295493 بــــتـــ حكيم|دل ثــــ|درين ع|ن سيه|نوعيتـــ عبــــ

832755 ي 
ن|حمد عثــــم|عبــــي  حسنى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

326327 لرحمن محمود|طمتـــ محمود عبــــد|ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o|686 ف محمد محمد عىل جبــــر|مل | رسر لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

27|462 ى |ي م|م|م خليل |م|سمي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

72683 لق|لخ|لسيد عبــــد|لق |لخ|عمر عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

6o3|oo مح بــــكر محرز|مصطفى س |حقوق طنط

329479 مر|حمد ع|لدين فتـــىح |ء |ح عل|سم زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

25|5|4 دق|لص|لسيد حلىم عبــــد|حمد | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

426453 م جوهر|لتـــه|هيم متـــول |بــــر|له |ص| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

372o6 ه | فظ|لح|حمد عبــــد |هيم |بــــر|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o4389 ى ك|لمل|ى عبــــد|طف تـــوفيق بــــش|ع| مي  ط|بــــ دمي|د|

69o692 ى |حسن  |حمد حسي 
ى
لدسوق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|3|536 دى محمد|له|لد |عمرو خ ن|ضتـــ حلو|علوم ري

32|7o| رس محمد حسن|محمد ي ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|534|6 ء فوزي فرغل محمد|سم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|473| لدين|ج |دو مرىس تـــ|ن ج|منى زيد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|262o ن |رح سمع|لج|ل |ريو جم|م ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

7894o ن محمد موىس|ء شعبــــ|سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2963|9 مرمر خليل نصيف حبــــيبــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|449|8 لمجيد|حمد محمد عبــــد |ء |رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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6oo977 سنتـــ بــــكر أبــــوبــــكر سعيد|بــــ |نوعيتـــ فنيه طنط

488o7 حمد|لمنىح  |حمد عبــــد |م |له| ن|تـــربــــيتـــ حلو

6o7o83 لرؤف محمد صقر|حسن عبــــد تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

876989 هر تـــوفيق فرج|رجريتـــ م|م سيوط|علوم 

5|6376 ى عيد رجبــــ عبــــد|ي لسيد رحيم|سمي  بــــ دمنهور|د|

|583|5 ن|سلىم محمد ربــــيع وهد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

689|8 وى محمد|م حسن ص|حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

684857 لعزيز |لمهدى عبــــد |ف مصطفى محمد |عف
شه|عم

ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

54|72| سم|لحميد ق|هيم محمد عبــــد |بــــر|ء |در عل|ن لشيخ|عه كفر |زر

9o9949 ن |دق عىلي|لسيد ص|ء |وف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

2|2249 بــــومسلم|هد |حمد مج|لرحمن |عبــــد ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

|62224 ر|م محمد مختـــ|سل|يحن   ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

||9766 بــــ|لوه|بــــ جودتـــ عبــــد |لوه|حمد عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

24792| د|مد ج|حمد ح|طمه |ف ي صىح بــــنه
|معهد فنى

6o92o6 ن|لعري|حمد محمد أبــــو بــــكر | لمنصوره|بــــ |د|

8896o8 ع |ر جبــــره رف|خلود بــــد سيوط|حقوق 

89895o حمد |ج |ء عىل فر|لزهر|طمه |ف ج|عه سوه|زر

689278 لسميع|محمد نبــــيل محمد عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

4799|8 مل مرىس|لدين محمد ك|ح |صل| مه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

888395 ن قطبــــ سيد قطبــــ  |سوز معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

24474 مه محمد|لدين سل|سلىم محن   هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||7|76 م مرصى نظي |هش| ريموند هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

358852 ي محمد بــــكي |مر
م نبــــيل محمد حسنى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

677877 لحميد عوض|للطيف عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32o792 ى عبــــد|هلل مدحتـــ |عبــــد د|لجو|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

|59824 لمول|لدين عبــــد |بــــتـــ سعد |مروه ثــــ ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

2|2446 ل|لع|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ء محمد عبــــد|عل ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

7|o529 لسيد محمد|تـــه |لسيد شح|ء |دع لمنصوره|طبــــ 

25975o س|لدعبــــ|لعظيم |لنبــــى عبــــد|عبــــد| دين ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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8472o يوسف سيد عىل يوسف ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

45o784 م محمد ضيف|لسل|م عبــــد |حس |بــــ طنط|د|

476o4 ى عبــــد|م سيد |هش لمقصود|مي  ى شمس| لسن عي 

838o9o د يوسف|طف فؤ|مصعبــــ ع |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

8|358| ر عىلي مخلوف محمد عىلي|من ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

343424 |هيم |بــــر|حمد محمد |
ى
لدسوق ى شمس حقوق عي 

637329 هيم|بــــر|لسعيد |حمد جودتـــ |د |جه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|3445o ي
لد محمد حسن|خ| دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5|7543 رضوى خميس محمد قبــــيصه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

28433o بــــ|لتـــو|حمد عبــــد|لدين |ريم نجم  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

|282|6 ل يونس|مه جل|س|ندى  ى شمس حقوق عي 

43|4o| نوبــــ سليم عزيز شنوده|بــــ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

223||5 مر|هيم ع|بــــر|لمطلبــــ |حمد ممدوح عبــــد| هره|لق|هندستـــ 

346297 ى |مصطفى   حسي 
ن|لطح|يمن مصطفى ى شمس|زر عه عي 

4||984 د|هيم محمد حم|بــــر|حمد محمد محمد | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

64o422 ى عل|ي عيل محمد عىلي|سم|لدين محمد |ء |سمي  زيق|لزق|عه |زر

35|296 لسميع محمد خليل|هلل عبــــد|ء عبــــد|دع |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

89447| م محمد |هيم عل|بــــر|بــــ |رح سيوط|صيدلتـــ 

27485 لحق محمود|رق عبــــد |منيه ط| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4938| ى|ل |خلود وحيد جل مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

24769| ح بــــدير|لفتـــ|محمود عبــــد| محمود رض ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

773857 بــــوعىل|هيم محمد |بــــر|محمود سمي   زيق|لزق|ره |تـــج

325785 حمد|طمتـــ منتـــرص محمد |ف ى شمس صيدله عي 

5|3o78 ح|لسعيد ضيف مبــــروك مصبــــ|محمد  عه مشتـــهر|زر

52|9o7 لزين عىل|دتـــ محمود عبــــد|غ سكندريه|ل|صيدله 

26o895 ه|رحمه محمد عبــــد لمنعم شعي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

59569 ء محمد عويس تـــوفيق|سم| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

9|6889 هيم محمد |بــــر|ل |جم| دين سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78|965 ى |ي ر|لستـــ|حمد عبــــد|لسيد |سمي  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

|37378 م وهيبــــ|نوبــــ رأفتـــ س|بــــ| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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23|667 شم|حمد عىل ه|حمد عىل | هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

7||56| س شهيبــــ|لد فتـــوح مسعد عبــــ|خ لمنصوره|ره |تـــج

54|o89 لمقصود محمد قنديل|حمد سعيد عبــــد | ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

33996| ى نرص  لدين يوسف محمود مهدى|حني  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4776|2 م|بــــتـــ هم|تـــم سيد ثــــ|ن ح|رو سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

322862 هيم حسن|بــــر|م حسن |ريه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o8784 ى فكرى |يم| تـــه|حمد شح|ن عوضي  لمنصوره|ره |تـــج

3636|o بــــ عىل|لوه|ء محمد عبــــد|حسن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

629|o6 ن|ر محمد سليم|م محمد مختـــ|سل| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

449467 لشوربــــىح |عىل محمد عىل محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

|599oo لق محمود|لخ|لدين عبــــد |ح |جر صل|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|384| ئى مرع|ليم|لعزيز |لسيد عبــــد|لعزيز |عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

895857 لعزيز محمد |حمد عبــــد|ندى  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

242|53 شكرى محمد فتـــىح| نور لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

363655 ح حسن|لفتـــ|زق عبــــد|لر|عبــــد| دين تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

623829 ى فريد محمد مبــــروك| روي خي  ى شمس| لسن عي 

7o95|o مه محمد محرم|س|حمد | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

9o4428 ى عبــــد ى |محمد حسي  للطيف حسي  ج|حقوق سوه

5266o4 لس  غبــــ|ميل شنوده ر|كي  سكندريه|ل|بــــ |د|

752356 هلل|ع محمد عبــــد|يوسف رف تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

777494 هيم|هيم محمد إبــــر|بــــر|طف |محمد ع زيق|لزق|ره |تـــج

8456o9 لح محمد|للطيف محمد ص|حمد عبــــد| ن|تـــمريض أسو

2|3282 رى|بــــي|ل|لد محمد محمد |هلل خ|منه  ى شمس طبــــ عي 

7|7653 لرحمن|م عبــــد |لسل|م عوض عبــــد |ريه ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

372537 ضيتـــ محمد حسن سيد|ر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

827483 ي عنتـــر محمد 
حمد|مصطفى |هندستـــ قن

4468o6 لنعيم|هر محمد عبــــد |م محمود ط|سل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

224|85 م|لسل|ده قرئى عبــــد|نهله حم هره|لق|ن |سن|طبــــ 

247623 لحق محمد|لحق محمد عبــــد |م عبــــد|حس ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

878254 حمد عىلي |يه عمرو | سيوط|صيدلتـــ 
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5o96|5 ن|حمد عمر|عيل محمد |سم|حمد | ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

846|44 ى |محمد  حمد|حمد حسي  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

67747 ر|حمد محمد عم|ر |من لفيوم|صيدلتـــ 

|74852 لمجد عبــــدربــــه|بــــو|رق |محمد ط سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

266689 حمد|لعجىم |يمن محمد |ء |شيم ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

44o62 ى |حمد جم| بــــورسيع|ل حسي  هره|لق|حقوق 

82|974 هلل محمد|ء عزتـــ عبــــد|شيم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4782o3 لعدوى|حمد |لمنعم مصطفى |ء عبــــد|سم سكندريه|ل|علوم 

35363o لسيد سعد|رق |يوسف ط |تـــربــــيتـــ بــــنه

7294| لق|لخ|لق روبــــى عبــــد |لخ|تـــ عبــــد |شح لفيوم|تـــربــــيتـــ 

43||75 ى سعد|بــــر|محمد | ند هيم حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

76o|32 حمد حسن محمود|ندى  لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

863o68 حمد|دق |رص ص|لن|محمود عبــــد لمنصوره|حقوق 

87o5|3 وي|حمد محمد قن|لحميد |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o2886 روق مبــــروك|يوسف محمد ف ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4459|6 لدكروري|لق |لخ|هيم عبــــد |بــــر|يوسف عبــــده  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

||8553 ى عبــــد | رن حمد|لحميد |محمد خرصى سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

82o37o ي عبــــد
ي محمد عوئى

لرحيم|مصطفى ي|علوم 
|لمنى

522|5| ي
ن|هيم محمد سليم|بــــر| |دئى تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

9|7oo3 حمد |ده محمد |محمد حم سيوط|حقوق 

358237 ل حسن|لع|تـــفى محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

27o357 ى |م |لسل|هيم عبــــد|بــــر|فتـــىح  لسيد|مي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

792383 طف نرص درويش|حمد ع| ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

6996|4 لسيد محمد عىل|هد |خلود مج لمنصورتـــ |تـــمريض 

|28|68 هر محمود|لظ|حمد عبــــد |عمر  عه مشتـــهر|زر

44o569 هلل|د|حمد ج|حبــــيبــــه كرم  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

24|44 حمد محمد|لد |مريم خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

833779 دي خليل|له|ن محمد عبــــد|يم| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

483432 لم|هلل س|عي عبــــد |ن صبــــىحي رف|نوره لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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252678 هلل محمد حمدى دندوح|منه  شمون|نوعيتـــ 

25o375 ف|بــــر خل|ر هيثــــم عىل ص|من ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

642456 لسيد|لسيد |ل عىل |لرحمن جم|عبــــد زيق|لزق|حقوق 

78o|69 حمد محمد|ن |محمد رضو ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

445723 ليمنى|لمنعم |هدير ممدوح عبــــد  بــــ دمنهور|د|

8356oo ي|بــــوبــــكر |جر محمود |ه
لشهي  خليل مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|4|367 حمد|كريم مرزوق عىلي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

764239  تـــوفيق متـــول
ى
ندى محمد شوق بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

332o79 لد محمد فهىم|خلود خ |ره بــــنه|تـــج

|77|45 بــــر محمد محمود|طمه ص|ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2o597 هيم خليل|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد  ن|علوم حلو

7893|9 حمد منصور عليوه|لحكيم |ء عبــــد |شيم زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|63284  مخيمر|هي
ى
م محمد صدق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

638938 لسيد|هلل محمد |جر عبــــد |ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6323|| ى|لعزيز فتـــوح حس|نجوى عبــــد ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

784377 دل عىل محمود|ع| نه زيق|لزق|بــــ |د|

785|52 محمد محمود قطبــــ حسن| نور هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

28o4|7 لعليم حمد|دين حمد عبــــد|ن كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

495|33 ى |عبــــد ى|هلل يسي  حمد حسن يسي  |حقوق طنط

853624 در عىلي|لق|ء عبــــد|ندي عل ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

476388 روق محمد مرىس|بــــ ف|يه|عمر  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|4737| عيل|سم|هلل |لد عبــــد |ر خ|عم هره|لق|ره |تـــج

9|622o لرحمن |ل عبــــد|لع|عمر سيد عبــــد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

2336o3 ي
مد|دل محمد ح|ع| دئى ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 

لهرم|بــــ

479459 ي|هيم |بــــر|م محمد محمد طه |عز
لففى سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

845|92 مد|هيم ح|بــــر|مد |ء ح|حسن ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

9o8855 ن بــــخيتـــ |كرم جبــــر|ن |نوره ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

92|672 س |بــــر قد|بــــ حسنى ص|يه| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4269o م|م|حمد سعيد فتـــىح سيد | ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

869575 بــــر|حمد رفعتـــ محمود ج| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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265455 ف حسن يسن|محمد  رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

695644 هيم|بــــر|دى فوده |له|حمد عبــــد |ره |س لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

893|o6 حمد يوسف |هيم |بــــر|فرحه  سيوط|حقوق 

9|3833 رى  |لرحمن بــــد|رى عبــــد|محمد بــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

54|422 هيم سعد|بــــر|معتـــز عمرو  |علوم طنط

54|956 ى محمود منصور وهبــــه حسي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8|945| فظ|ن رجبــــ محمد ح|نوره سيوط|ره |تـــج

33|427 ج |لسيد ن|مصطفى نبــــيل  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8|4|o5 ى  ى عيد|بــــو|حسي  در|لق|لجود حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4564oo ن|لسيد رمض|ن سمي  |نوره دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

9|772o ي |لعظيم محمد عبــــد|عمر عبــــد
لغنى سيوط|ضتـــ |علوم ري

3573oo لحليم|هد فتـــىح حسن عبــــد|ن |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7739|6 ع محمود عوض|حمد محمد رف| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4|7|89 تـــى|ضى ربــــيع عيسوى |ربــــيع ر لنشر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

5||77o |للطيف |ر عبــــد|لستـــ|لصمد عبــــد|محمد عبــــد
ر|لنج

ج|عه سوه|زر

249o33 م|محمد مصطفى عل| ند لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

425452 ن أيمن محمد فرغىلي غريبــــ|يم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

834825 هيم عىلي|بــــر|رص |لن|حمد عبــــد| ن|سو|حقوق 

828343 ى|لعظيم |عود عبــــد|رس ق|ف مي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

69o974 لرحمن|طف محمد عبــــد |ع| مه ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

3762| حمد|لحليم |حمد عيد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

4778o| هيم عىل خليفتـــ|بــــر|حمد |هلل |عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

7o9298 مد محمد حسن|لىح ح|محمد ممدوح عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

892983 لس ن ىط |لع|لمسيح عبــــد|رص عبــــد|كي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

345629 حمد|لسيد عىل |ء |لشيم| ى شمس|زر عه عي 

2282o| دق محمود|لص|هيم عبــــد|بــــر|ء |نجل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o649| ر|لنج|لسيد |لعزيز |نىح  صبــــرى عبــــد| سكندريه|ل|علوم 

4|89| ح محمد|لفتـــ|ن عبــــد |محمود شعبــــ هره|لق|طبــــ 
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|6226| حمد عىل عىل قنديل|هبــــه  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

374|33 عيل محمد|سم|ل محمد |بــــل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|9o37 |لرحمن شتـــ|حمد عبــــد|يه جميل | معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|2589o ي
بــــي|لج|م محمد جميل |عص| دئى ى شمس|تـــج ره عي 

5oo88| لجليل|لحكيم عبــــد|ن محمد عبــــد|يم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3546o9 دق|ئل كريم ص|و| ن|سلف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

923322 لدين تـــوفيق محمود  |ل |ن جم|يم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

44o744 لسيد محمد عىلي|م |لسل|ن عبــــد|نوره لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3734|2 دريس|م محمد |لرحمن عمرو س|عبــــد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

8858o2 لس صبــــىح ز ه عبــــده |كي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7||93o لتـــ|فع غز|لش|منه محمد طه | زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5oo54 حمد|لمنعم |لد عبــــد |كريم خ بــــ بــــنى سويف|د|

676|52 ن|لسيد رضو|ندى محمد محمد  لمنصوره|حقوق 

54326| لرحمن عىل حشيش|عبــــي  عىلي عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

43o2o| ء خليل محمد خليل|آل |طبــــ طنط

9227o| بــــ |حمد محمد دي|ء |سم| ج|بــــ سوه|د|

2837o5 حمد|لىح |حمد عبــــد|ل |جم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

484942 ى  ى رجبــــ حسي  هيم حسن|بــــر|حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3||5o3 ن ى|مل| مي  يبــــى|عج| ك رشدى مي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

25|o9o ى  لجندى|لسيد |محمد حسي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

477969 ي عزتـــ عىل 
وى|لسخ|حمد |مصطفى |. دق فرع مطروح ج|حتـــ وفن|ىسي

سكندريتـــ|ل

||6689 بــــ صبــــىحي سيد|يه|م |حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o326 حمد|مد |مريم مصطفى ح ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

462266 ه حسن محمد | لبــــوه|هيم |بــــر|مي  ي صىح طنط
|معهد فنى

2|5396 حمد محمود|حمد سيد |ن |يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4o526o ر طلبــــه عىلي|لغف|حمد طلبــــه عبــــد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

786658 حمد|حمد عىل |ء |سم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

827|3| ى حسن|عزه حج ي حسي  ج  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4o7o7o ى محمد عبــــد |ي لسطوجي|لمجيد حسن |سمي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 
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77|478 لسيد مظلوم|حمد |يه | زيق|لزق|بــــ |د|

24576o  فتـــح |رق |ط
ى
 بــــدر|هلل |لدسوق

ى
لدسوق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

43733| فع|هيم ن|بــــر|ن مصطفى |ن رمض|نوره لشيخ|ره كفر |تـــج

425|7| ح حسن سليم|لفتـــ|ندى نبــــيل عبــــد  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

8o9853 ح محمود محمد عىلي|سم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

855457 لعظيم|هيم عبــــد|بــــر|رس محمد |ي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

923534 لرحمن محمد |ء محمد عبــــد |شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76o952 ى ن مي  رص عزيز نسيم|جي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

76o563 عيل|سم|حمد محمد |يه | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

865|27 حمد|ىطي |لع|حمد محمد عبــــد| ي للفن|
|دق قن|لفنى

|39745 ريم محمد محمود محمد خليل ى شمس|تـــج ره عي 

354649 ى ه|ك ئى جميل سعيد|رولي  ى شمس|د| بــــ عي 

86o689 ن|ن عىلي رضو|ء شعبــــ|لشيم| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

44|4o2 لعليم|مل سعد عبــــد|لحميد ك|عبــــد لشيخ|نوعيتـــ كفر 

793522 لجليل|لحميد عبــــد|يوسف محمد عبــــد  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

|2o878 يه مسعد عطيه مسعد محمد| هره|لق|ره |تـــج

25o3o5 ه رمض| لملط|هيم |بــــر|ن حسن |مي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

42|476 حمد شميس|ده محمد |محمد حم ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

676334 ر عىل|م مختـــ|سلىم هش صيدلتـــ بــــورسعيد

9758o ى محمد عبــــد  ح|لفتـــ|ندى حسي  ج|بــــ سوه|د|

63o|3o حمد|شم |بــــو ه|هلل |محمد عبــــد  زيق|لزق|علوم 

35o482 ى عىل س لم|محمد حسي  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

435522 يم درويش|لد|لد محمد عبــــد |هدير خ سكندريه|ل|صيدله 

84o27o لرحيم محمد|لدين عبــــد|بــــ مىحي |شه دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

4o235 م|لسل|دل محمد عبــــد|محمود ع هره|لق|ره |تـــج

82o675 ن حسن|محمد عزتـــ شعبــــ تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

882o9 حمد|لبــــدرى |ء يحن  حسن |سم| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

59833 هلل محمود جوده|محمد حمد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

282525 كر|ل ش|ميشيل كم| رين|م ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و
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63o375 |بــــر عبــــد |لرحمن محمد سعيد عنتـــر ص|عبــــد 
لرحمن

زيق|لزق|هندستـــ 

482339 ي|س|هلل |عبــــد
متـــ محمد محمد عفيفى |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|67|38 حمد محمد يوسف|ره |س ن|فنون جميله فنون حلو

4434o4 م|مد سل|حمد ح|لسيد |محمد  لشيخ|طبــــ كفر 

545865 ى عبــــد|ي لمنعم محمد |لمنعم عيد عبــــد|سمي 
يد|ف

سكندريه|ل|حقوق 

|6299 حمد محمود محمد محمد عيس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|458o2 در مصطفى محمد سيد|ن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

277448 ف |م محمد عبــــد|سل| لدين|لعليم رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

446856 لسيد|لد رجبــــ عيسوى |سم خ|بــــ سكندريه|ل|هندستـــ 

6|7393 دين محمد مصطفى سميسم|ن ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

|2|78o ى|طف مىحي |منيه ع| لدين حسي  هره|لق|هندستـــ 

|29694 ف زكري|بــــ |مه سيد| رسر رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

222988 عىل محسن بــــيوم محمد ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

847|44 ي محمد محمود|ه
جر مصطفى ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

93266 لبــــ|بــــو ط|رس خلف محمد |ء ي|سم| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

68|6o4 تـــ|لعزيز جمعه بــــرك|مل عبــــد |لدين ك|نور  لمنصوره|بــــ |د|

7o27|6 وى|لشن|لسيد محمد |حمد |سلىم  لمنصوره|حقوق 

5o2725 ل|لرج|لسيد عز |لسيد |جر |ه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

924623 لسيد |حمد |لد |حمد خ| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

867838 ى  ى قزم|س|سفي  ن|مه سفي  |نوعيتـــ موسيقيه قن

8364|6 ن|هيم بــــكر محمد بــــدر|بــــر| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|27o88 لسوليه|حمد يوسف محمد |سلىم  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

44|925 دى|له|ىط عبــــد|لع|آيتـــ محمد فريد عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

788226 ى عبــــد للطيف محمد|مروه محمود حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

|3o976 لسعيد|محمد يىحي محمد  هره|لق|حقوق 

2238|4 ى رحمه يشى محمد محمد حسي  هره|لق|حقوق 

793|44 هيم تـــومه|بــــر|هيم |بــــر|بــــ |يه|لرحمن |عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6974o| س|حمد عبــــ|لسيد |حمد | زيق|لزق|ره |تـــج
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765397 ل محمد|لع|لسيد محمد عبــــد |لعزيز |عبــــد  علوم بــــورسعيد

|264o5 لشيخ|لبــــديع |تـــم عبــــد |محمد ح ى شمس حقوق عي 

833645 ء يوسف عىلي محمود|رس| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

4|6875 يد|لعزيز محمد محمد ف|ر عبــــد|من لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

634|o9 لعزيز|مصطفى نبــــيل فتـــىح عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

|6|2o6 لغنى|لق محمود عبــــد |لخ|ندى عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

882239   |لبــــ|حمد يوسف عبــــد|يوسف 
ى
ق سيوط|حقوق 

4758o7 حمد خليل|هلل |رس عبــــد |كريم ي سكندريه|ل|ره |تـــج

488654  محمد |
ى
نوئى|لبــــتـــ|حمد شوق |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

4|267| لشنشورى|ل |تـــفى محمد جل ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

647536 لم|لرحمن س|ل عبــــد |حمد جم| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

2344o6 |لعل|بــــو|حمد |دل |محمد ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

698283 هيم|بــــر|منى محمد فتـــىح  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|4|84 حمد محمود  |لد |ر خ|مي سيوط|حقوق 

7o253| لبــــسطويسي|لعزبــــ |هيم |بــــر|ل مسعد |نو زيق|لزق|بــــ |د|

954o3 محمد خميس عىلي زىكي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3|6889 لكريم|حمد سعد عبــــد|سندس  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

8|5383 ى|يز محمود حس|ف| رن ني  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

236776 ى سمي  شعبــــ|ي ن محمود|سمي  هره|لق|هندستـــ 

4o|23| حمد|لسيد عطيتـــ |رتـــ |س |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

29248| هر|لط|رق محمد |مريم ط عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25|o95 ف |محمد س لدين|م سعيد رسر ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|64384 |لعل|بــــو |د |لجو|لرحمن عبــــد |مصطفى عبــــد  هره|لق|عه |زر

6|5748 محمود شكرى طه رزق ط|حقوق دمي

6|5327 ى|لسيد |حمد يشى محمد | لوتـــي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

9o3446 حمد |هر محمد |لط|م |حس ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

69o669 م|لسل|تـــ عبــــد |لشح|ل عوض محمد|نه زيق|لزق|طبــــ 

258268 هلل يوسف|مؤمن يوسف عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

263527 لبــــدوى|رق محمد |ن ط|ريم|ن |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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436993 لشيخ|هيم |بــــر|ن مسعد مسعود |يم| لشيخ|بــــ كفر |د|

478|54 وى|لشه|مر |هيم ع|بــــر|مر |سميه ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o92|3 م|م|ل|لسيد |حمد محمد صبــــرى محمد | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

5547| حمد محمد|ح |ء صل|سم| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4942|5 وى|لبــــستـــ|مر خميس يوسف |يوسف تـــ ره دمنهور|تـــج

67928| حمد|لحق |حمد محمد عبــــد | لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

884|32   |لش|شه عبــــد|رحمه محمد عك
ى
ق سيوط|تـــمريض 

8|4225 حمد|لد محمود |محمود خ ره بــــنى سويف|تـــج

527o56 حمد محمد سعيد|لمنعم |لرحمن حسن عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

682629 ره|هيم صديق حسن رسر|بــــر|طيمه محمد |ف لمنصوره|حقوق 

4o4o28 ن|لعزيز عثــــم|زم خميس عبــــد|ح سكندريه|ل|ره |تـــج

|35||o لمجيد|ن عىل عبــــد |حمد رمض| ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

442|3| م|ض صديق يوسف ضي|محمد ري لشيخ|تـــمريض كفر 

64o7|8 لعزيز مصطفى عبــــده|عمر مصطفى عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

86246| د شلبــــي|هلل ج|محمد خلف  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7o979| ء مصطفى محمد مصطفى|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

256|76 لنبــــى|لسيد محمد حسبــــ |در محمد |ن تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

879239 ل محمود حسن محمود |بــــل سيوط|عه |زر

6o2292 لفتـــوح عبــــد ربــــه|بــــو |ن عىل |نوره لمنصوره|حقوق 

2|9324 هلل|لسيد عبــــد|مه |س|م |سل| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

83o549 لس جم هلل|ل حلىمي فضل |كي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|56o5 حمد|بــــو بــــكر سيد |ن |يم| هره|لق|ره |تـــج

4745o تـــ رض| محمد عىل| مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|o2o3 لففى|فتـــىح محمد | محمد رض لتـــعدين بــــمطروح|لبــــتـــرول و|علوم 

235979 لسيد هيكل|لبــــدرى |د |يدى فؤ|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

48o543 ل محمد|محمد مدحتـــ محمد كم سكندريه|ل|بــــ |د|

3|8282 يف محمد مصطفى  لففى|عمرو رسر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

36944| لي محمد|لي محمد و|و كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7258| ى فرح|ي كر|ن ش|تـــ سليم|سمي  ي|لسن |
|لمنى

77|482 لسيد محمد جودتـــ عوض|خلود  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 
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|59|75 ن|محمد وحيد سيد سليم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

633769 لجندى|ح محمد |لفتـــ|حمد عبــــد|ء |ل| زيق |لزق|تـــمريض 

27|867 ى عبــــد |ر عبــــد|مي لنبــــى خرصى|لنبــــى حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

35229| لمجيد|طف محمد عبــــد|محمد ع |حقوق بــــنه

4|4297 لمهيمن محمد يوسف|سلىم محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

284594 ه محمود عىل محمود موىسي ني  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

44|964 لخي |بــــو|هيم |بــــر|لسيد |دين |ن لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

524624 هيم|بــــر|لسيد |لسيد جمعه |حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

837486 ي| دهم محمد عبــــده خرصى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

2|9o99 لمحسن محمود|حمد محمود عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

829836 هلل عبــــده محمد|محمود خلف  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

5oo78| ي
لففى|طف عرفه محروس |ع| دئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8|5289 مريم عيسي عيد عيسي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

338279 لديك|لحميد |محمود فتـــىح صبــــىح عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8853|9 وق سمي  محمد رمض ن |رسر سيوط|طبــــ 

35|o|5 حمد|هيم محمد |بــــر|زينبــــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7|97| ن محمد|ل شعبــــ|يه كم| لفيوم|عه |زر

76224o ن|مصطفى محسن مرزوق مصطفى سلط بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

33o|9 حمد|لغيط |بــــو |يه محمد | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

646387 ى|ئى عىل حمد|م| ن حسي  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

78|2o9 ر|حسن محمد حسن سليم عم ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

436|o8 لسيد محجوبــــ|هيم |بــــر|لسعيد |حمد | لشيخ|ره كفر |تـــج

24o|43 لحليم|د عبــــد|دل فؤ|د ع|فؤ ى شمس هندستـــ عي 

649688 هلل|عيل عبــــد|سم| |ء زكري|هن تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6o3837 ي عىل مقبــــل|ليم|هلل عىلي |عبــــد
ئى لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|52796 ين سعيد حنفى محمود شي  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

6772|3 ئى|هو|ل|لدين |ل |م جم|لرحمن حس|عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

33|o59 لسعيد|رص مغربــــى |ء ن|شيم | معهد فنى تـــمريض بــــنه

832|75 |لعل|بــــو|م عىلي محمد |عص ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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5oo9oo دق|لص|رص عىل عبــــد|لن|طمه عبــــد|ف عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8775o6 لدين محمد عىل  |م |ندى حس سيوط|بــــ |د|

365o8 م|ن خلف عل|يوسف رمض ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

783oo2 حمد محمد|لد |محمد خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34o6|| لسيد|حمد |حمد طلبــــتـــ |محمد جميل  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6o5|72 لجندى|جنه عصمتـــ عىل عىل  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

34353 هلل محمد فرج|رحمه عبــــد  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

59593 ف| |ند|ر حمد يوسف مشر حقوق بــــنى سويف

5o3396 لعزيز|م محمود عبــــد|ن هش|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

848484 حمد|ن يوسف |يه رمض| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

63749 حمد محمد يوسف|محمد صبــــري  لفيوم|حقوق 

7||46 ء سعد يوسف حميدتـــ|سم| لفيوم|بــــ |د|

893288 لرحمن فرج |هبــــه محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

77||42 ه محمود سليم| ئى|ألهو|ن |ن سليم|مي  زيق |لزق|تـــمريض 

878425 شهد معمر محمد فكرى   سيوط|بــــ |د|

52497o ئى|لكن|ر فرج |لغف|دل عبــــد|يىحي ع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

442763 ى عبــــد   |لبــــ|حني 
ى
 |لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|ق

ى
|ق
وى|لشن

لشيخ|بــــ كفر |د|

23745 محمد| لعل|بــــو |يمن محمد |حمد | لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

683886 لسيد موىس|ج |شهد محروس فر لمنصوره|حقوق 

69259| حمد|مل متـــول |قمر حمدى ك لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|o4|9 لمنعم محمد|حمد عبــــد|محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

5o7|9o ى|لدين |ء محن  |رس| حمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

423838 غبــــ شلبــــى|لق ر|لخ|حمد عبــــد |عمرو  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6|8|74 ر سليم|لسيد مختـــ|يمنى  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

477745 يف  |لفونس حن|مريم رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

6o8248 د|لضي|للطيف |ء عبــــد |ء عل|رس| لمنصوره|صيدله 

686927  |حمد |يه |
ى
لسيد محمد|لدسوق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2o3|2 ف عىل يحن |مصطفى  رسر ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ
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|525| دريس|حمد |ن حسن |مهند رمض |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|295|4 ىط|لع|م محمد عبــــد |محمد عص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

59535 دق|ر سيد محمد ص|من بــــ بــــنى سويف|د|

864585 ن|تـــ محمد عثــــم|محمود نش |هندستـــ قن

9oo996 ى |حمد |طف |طمه ع|ف مي  ج |تـــمريض سوه

|9352 ف فو|سلىمي  ز|ز محمود فو|رسر لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

9o8o|8 لمسيح |ل حكيم عبــــد|يوسف كم ج|هندستـــ سوه

6|23|5 وى|لشعر|حمد تـــوفيق مرىس |محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

82452 ود عىل مرىس|يزه د|ف م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

4|9376 ى خلف |هر محمد |ن ط|يم| هلل|مي  لشيخ|ره كفر |تـــج

345o78  عىلي
ى رحمتـــ محمد حسي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

222874 ى|عبــــد لرحمن سيد حسن حسني  هره|لق|ر |ثــــ|

632646 لسيد|لسيد سعيد |مي  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

4|43|5 لدعمه|لق |لخ|هيم عبــــد|بــــر|يتـــ | ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

256595  عبــــد
ى
ضى|لحليم أبــــو ر|ريم شوق شمون|نوعيتـــ 

829563 ئيل|دل عدلي ميخ|ع| دون|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

526426 ى |حمد |دل |ع ى|حمد |لخضي  لخضي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|45564 لغنى|حمد عبــــد |م |حمد س| ى شمس هندستـــ عي 

839873 حمد محمد رشيد محمد|هلل |عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

678833 ن|حمد بــــخيتـــ محمد زيد|منيه محمد | لمنصورتـــ |تـــمريض 

63375o لرحمن|لحميد محمود سعيد محمود عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

|696o7 ى محمد|محمد محسن  مي  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

|438o6 عصمتـــ محمد عىل محمد عىل ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

354579 تـــ طلبــــتـــ|عيل عىلي شح|سم|بــــ |رح ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

48o482 ى زين |ي للطيف|حمد عبــــد|بــــدين |لع|سي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

367549 ح محمد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

876|97 حمد |بــــتـــ |محمد حمدى ثــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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|789|3 ل|لجبــــ|فظ |لح|لرحمن محمد عىل عبــــد |عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

37|623 ي|ر
سيد يوسف محمد خليل| ئى ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

435423 وى|لمك|د قدرى |ن عم|يم| لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

24|73 ي ممدوح 
لسيد محمود|منى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2o334 ى مل عزيز|ئى ك|ه| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

496oo3 نم وهبــــه حسون|ن مصطفى غ|إيم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|775 لسيد|ر |متـــ مختـــ|س|فخرى  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|45423 حمد متـــول|م حسن محمد |هش هره|لق|ر |ثــــ|

245|53 ن محمد|هدى عطوه رمض ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

87o|o2 ي محمود|لق|يه عبــــد|
در مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

773922 ئ  محمد فرج|م محمد رج|سل| ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

|59489 م حسنى عىل|زينبــــ عص لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

35o79o حمد سعد عىل|تـــن |ف ى شمس|زر عه عي 

373267 هيم|بــــر|دم قطبــــ مبــــروك | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7769|8 ين  لسعيد|ن |مه رمض|س|رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

8279o2 ى |مع م|لحمد عل|بــــو|ز حسي  |ج طبــــيع قن|عل

435297 دى|لبــــغد|د |ع ج|ء من|شيم سكندريه|ل|بــــ |د|

|74687 ى|لمجيد حس|لد عىل عبــــد |عىل خ ني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8222o3 لملك|د |ء جمعه فخري ج|لزهر| ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

695o|9 بــــورى|لش|هيم حسن |بــــر|مه |س|م |وس لمنصوره|ل |طف|ض |ري

88332| لح  |زم عىل ص|تـــغريد محمد ح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

245537 ن محمد سعيد عويس|رو ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

7o4493 م حموده محمد يوسف|ميه عص|س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|5773 ين عبــــد ربــــه إسم لبــــيه|عيل محمد |رسر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|2o39o ن|للبــــ|ر محمد |هلل مجدى مختـــ|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

833346 د محمد|عيل محمد فؤ|سم| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

479267 ري|م مك|يمن حسنى س|رن |ك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o8o85 ن لمنعم محمد|رق محمد عبــــد |ط| مي  سكندريه|ل|عه |زر
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844467 حمد محمد|لدين |ج |فرحه رس ن|سو|تـــربــــيتـــ 

222748 مد|ل ح|ح كم|لفتـــ|ل عبــــد|بــــل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|4472| ن طلعتـــ سيد محمد|غفر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

442455 لحورى|هيم |بــــر|لفتـــوح |بــــو |حمد محمد | لشيخ|طبــــ كفر 

268632 ج |دل صبــــىح خف|ء ع|سم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7o8564 لسيد محمود|ن محمد |رو لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26||o6 ي|خ| دين
ى
ض|لد عىل ق شمون|نوعيتـــ 

2|5o47 هيم يوسف|بــــر|تـــه |وى شح|دى بــــبــــ|ف هره|لق|حقوق 

68||9| لسعيد|حمد مصطفى محمد عىل | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

27852 بــــر حسن|ل سيد ج|من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

66o28 م محمد|لسل|لرحمن يوسف عبــــد|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

453785 ى مج ى حسي  د|لحد|هد |محمد حسي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

55|83 ى|م |لسل|بــــتـــ عبــــد|محمد ثــــ مي  ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

877223 بــــوضيف محمد  |محمد | مه سيوط|نوعيتـــ فنيه 

8454|4 روس عبــــيد|سك|ح |ري صل|روزم |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

32o828 لسميع|حمد فتـــىح عبــــد|محمود  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

78924 رون مهنى|ء يىح ه|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

335336 نور|حمد |هيم |بــــر|رتـــ |س هره|لق|لعلوم ج |ر |د

833o|5 لرحيم حسن|هلل محمد عبــــد|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

334|82 ح|حمد محمود صل|يمن |حمد | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8563|3 ف ربــــيع محمد|حمد | رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o|2|| متـــول محمد يونس| كريم محروس رض زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

329746 ى|لمنعم |م عبــــد|ء س|سم| مي  |حقوق بــــنه

82|779 ي عبــــد|خ
م محمود|لسل|لد مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

23|o87 للطيف|هيم عبــــد|بــــر|رس |د ي|زي هره|لق|حقوق 

483243 لم|ن محمد أحمد عىل محمد س|رو سكندريه|ل|بــــ |د|

62oo9| لغريبــــ|ن عطيه |دل وهد|ء ع|سم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

255o74 وى|لطمل|حمد عىل | |دين تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

||6946 حمد خليل|حمد |عمرو  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 
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329422 ي|محمد | طمتـــ رض|ف
لطوجى |بــــ بــــنه|د|

3|29o7 يمن لطفى محمد|ر |عم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

34o373 حمد|ح |لفتـــ|در عبــــد|لق|مصطفى عبــــد |بــــ بــــنه|د|

772578 تـــ محمد عبــــده مصطفى|ء شح|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

479545 ئى محمد مرىس|حمد ه|عمر  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

68264 ل|ح جل|لد مفتـــ|ء خ|شيم لفيوم|تـــربــــيتـــ 

7oo3|6 هيم|بــــر|دل يونس |هيم ع|بــــر| لمنصوره|نوعيتـــ 

765o7 لح محمد|لد ص|عمر خ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6227o5 هلل|لرحيم فرغل عبــــد |ح عبــــد |كريم صل ط|حقوق دمي

788232 لرحيم|عيل عبــــد|سم|حمد |هبــــه  سيوط|بــــ |د|

24o963 لسيد|بــــر |ئى ج|محمد ه |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|4648| م حلىم محمد|هنده حس|ش ن|حقوق حلو

29952 ضى|لر|يمن محمود عبــــد |ء |سم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

7o|83o حمد|تـــه محمد |لسيد شح|يه | زيق|لزق|بــــ |د|

7585o4 لسيد فرج محمد|ده |مي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

|49778 لعزيز|محمد حسنى محمود عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||5735 حمد محمود|سلىم محمود  هره|لق|م |عل|

|378|2 ل|بــــتـــ غ|بــــر ثــــ|بــــيتـــر ص ى شمس هندستـــ عي 

77734o ر|لنج|ن |محمد سليم| ء رض|ل| زيق|لزق|حقوق 

54356| لح|رحمه سعد يونس ص ره دمنهور|تـــج

8o6584 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|هدي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

49o476 لسيد محمد|دل عىل |يه ع| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4||o2o ر|لجز|د |رتـــ موىس فؤ|س |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

||6955 لحكيم فرج|لحكيم محسن عبــــد |عبــــد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

638849 ل محمد تـــوفيق حسن|ء كم|ل| |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

842oo9 لسيد محمد|لموجود |محمد عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

67299 زى|لرحيم حج|م جمعتـــ عبــــد |ء س|رس| لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|8|49 عزيز| مدحتـــ حن| ندر|س كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

77|295 ى |ي لحليم بــــكر|لدين عبــــد|ح |مه صل|س|سمي  زيق|لزق|عه |زر
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7||768 ه حسن معن مصطفى | لخول|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

||64|7 ى|دل عبــــد |جون ع لملك حني  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

324457 تـــم زىك محمد متـــول|محمود ح هره|لق|لعلوم ج |ر |د

256345 ن|لم|يم س|لد|حمد عبــــد|يم |لد|عبــــد تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

6|o|33 لقرموط|هيم |بــــر|ء محمد |ل| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

642943 حمد|حمد محمد |بــــسمه  زيق|لزق|صيدله 

6o5956 لغنى شقي |لسيد عبــــد |لغنى |عمر عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25|833 د|لحميد عىل محمد عي|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|687|5 لرشيد|حمد محمد عبــــد |م |بــــسنتـــ عل حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

83oo62 بــــي|مبــــ|بــــي محمود |مبــــ|ء |شيم دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

66789 لمجيد|فتـــىح عىل عبــــد | ند لفيوم |تـــمريض 

3|2o36 ي محمد|د محمد |زي
لطوجى |طبــــ بــــنه

5|238o تـــ|لزي|د محمد حسن |زي سكندريه|ل|علوم 

2|9352 ى محمد|حمد محمد قرئى | مي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

682296 د سعد|د فؤ|سيمون عم لمنصوره|علوم 

259294 |بــــر|طمه حسنى |ف
ى
هيم دسوق تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

223o5 ن|س محمد حمد|لرحيم عبــــ|ر عبــــد |مي هره|لق|حقوق 

24956o حمد فرج موىس|ن |يم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

335o| مل محمد|رس مصطفى ك|ي| مه كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

294997 ي عىلي|محمد صل
ي مصطفى

ح مصطفى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|673|3 حمد|م |لسل|عزيزه حسن عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

762566 م شعيبــــ|لسل|ن عبــــد |محمد حس بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

332672 بــــ|لوه|لسيد عىل عبــــد|ء صبــــرى عىل |رس| |تـــمريض بــــنه

477642 ف محمد |مريم  لصبــــري محمد عيسي|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

|37346 ئى|لسم|حمد |لرحمن |لد عبــــد |عمرو خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9222o7 لحمزه محمد محمد عىل  | لمنصوره|حقوق 

|28|o7 هيم|بــــر|مر مسعود |طمه تـــ|ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

77||76 لحميد|سعد عبــــد |لسميع |عبــــد | دين ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

345246 حمد عىل محمود محمود يونس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|42529 يد نجم|هلل مصطفى ز|منتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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7o3444 وي|لمك|ء محمد محسوبــــ محمد |شيم زيق|لزق|بــــ |د|

774584 ش|لدمرد|ش محمد |لدمرد|ئى نجدى |م| زيق|لزق|نوعيتـــ 

779736 ء رجبــــ محمد متـــول سليم|دع زيق|لزق|بــــ |د|

|6|766 دتـــ|هيم حم|بــــر|حمد حسن |عمر  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

826o35 ي |ل حج|جم| نور لصغي |ج  |نوعيتـــ فنيه قن

7o43| ه صل| ى|مي  ح جمعه حسي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

6oo42| ي فتـــىحي عبــــد |سه يم|لد|در عبــــد |لق|م خي  |تـــربــــيتـــ طنط

496|82 لم|لحليم س|أمنيتـــ محمد بــــسيوئى عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

63o567 لشيخ|لم |لدين س|محمد سعد  زيق|لزق|هندستـــ 

26o828 مروه عصمتـــ عىل قرقوش ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

87|674 حمد سيد|سمر سيد  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

4927|3 لسيد فرج|حمد متـــول محمد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6|6336 ى محمد سعد محمد|ي سمي  ط|حقوق دمي

53277 لحكيم عويس|ئى محمد عبــــد |م| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

37o62| ى ى محمد حسي  وق حسي  رسر ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

7o69|3 لمنعم|ز عبــــد |لبــــ|يم |لد|ء عبــــد |سم| لمنصوره|بــــ |د|

8|6569 ء سيد حسن عوض|دع ي|نوعيتـــ 
|لمنى

635263 ى سليم|سم| ن|ء مجدى حسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

487395 ى محمود| |زكري لسيد محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

686o93 ي| لي|د
زى|عىل محمد ئى لفيوم|هندستـــ 

75758 ف عبــــد |هلل |عبــــد  هلل محمد|رسر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

44796| لسيد مصطفى|لسيد مصطفى |حبــــيبــــتـــ  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

447|o5  محمد محمد عىلي
مصطفى |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 

لشيخ

3||o7o ن|رمض| دل سيد نج|هلل ع|منتـــ  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|5||82 هيم|بــــر|لسيد |ر معمر |من ن|حقوق حلو

444487 يف|مل |ن محمود ك|نوره لشر لشيخ|بــــ كفر |د|

3357o4 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|مريم عيس محمد  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6o8684 لسيد حبــــيش|لسيد |حمد |ء |رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7766o ء كرم زىكي محمود|رس| ى شمس علوم عي 
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63o974 ى  لسيد|هيم |بــــر|زق |لر|حمد عبــــد |حني  زيق|لزق|بــــ |د|

62o277 ه|بــــر|هيم |بــــر|مجدى  ى هيم محمود معي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4o9349 لمجيد|مد محمد عبــــد |بــــ ح|رح لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

235289 لد|حمد خ|شور |نم ع|حمد غ| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

694o76 ف|ء ف|عمرو عل روق حسن رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

527|83 هيم فتـــىح محمود|بــــر|محمد محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

|32247 تـــ|حمد فرح|حمد |هلل |منه  هره|لق|ر |ثــــ|

69678o لسعيد|حمد |م محمد |محمد عص سيوط|هندستـــ 

683695 ن سويلم|هيم رمض|بــــر|يه جمعه | لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

35|627 د|لجو|يتـــ مسعد شوقتـــ عبــــد| ى شمس| لسن عي 

4|9o8| عىل نبــــيل عىل بــــدر |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

29797 حمد سيد عىلي محمد| ى شمس|زر عه عي 

9|o623 كر محمد |حمد ش|مهند  ج|ره سوه|تـــج

436757 ح محمد محمد عبــــده حجر|لفتـــ|ر عبــــد|من لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3|2455 ى عط د|هلل حش||محمد سيد خي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

52446 حمد|حمد |ده محمد |غ ره بــــنى سويف|تـــج

75o95| ندرو عصمتـــ زىك سعد| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

69|589 حمد|هيم سيد |بــــر|لسيد |يشيه محمد  لمنصوره|حقوق 

535457 حمد|لسيد |رق عبــــده |ن ط|نوره عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

32527o حمد فتـــىح محمد سعد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

96649 يف زىك | دين حمد|رسر ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

9o8229 ين  ه حسن |لل|لسعود عبــــد|بــــو|شي  سيوط|عه |زر

242869 ن محمد|ل رمض|مصطفى جم ن|هندستـــ حلو

3|76|2 هيم فتـــىح|بــــر|لد حمزتـــ |خ هره|لق|حقوق 

444582 ط|لقلف|لسيد محمد |شم |ألفتـــ ه لشيخ|عه كفر |زر

625444 غبــــ حسن|لرحمن ر|لرحمن يحن  عبــــد |عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

677938 لزقم|لسيد منصور محمد  |لسيد رشدى | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

639|7| هيم|بــــر|ح |حمد مصبــــ|لد |محمد خ لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

|78|8| د محمود|ن محمد عو|يم| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ
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58388 بــــر حسن محمد|ص ج|خل| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

79878 هيم صديق|بــــر|طف |م ع|سل| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

5o4767 بــــ عوض|ل خط|ء صبــــرى كم|رس| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|42|33 حمد|ن |رق رمض|حمد ط| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|494|3 لدين محمد|ح |م محمد صل|بــــس هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||6975 ى  س| مي 
ى
م يوسف|شوق هره|لق|حقوق 

4289o طمه نبــــيل حلىم محفوظ|ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9o4942 ه ع| شد جودتـــ |دل ن|مي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|o886 بــــىل|لغر|مد محمد |مد ح|هلل ح|منتـــ  |تـــربــــيتـــ طنط

3355o9 رع موىس|متـــ مز|سل| نور ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

782||4 وى|لطلخ|هلل |ز محمد عبــــد|لبــــ|حمد محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

675923 ن|ره سمي  محمد محمد حس|س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

86|84o مروه خليفه محمود سيد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

9o4o36 حمد |ل محمد |روى كم| ج |تـــمريض سوه

79383| لعزيز عىل|ل عبــــد |محمد جم زيق|لزق|حقوق 

329822 ى موىس|من ى حسي  ر محمد حسي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|772o4 لشيخ|لعظيم |عمرو محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|36o62 لسيد|منى محمد عرفتـــ  ى شمس حقوق عي 

769929 حمد|حمد سيد محمد | د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

43|25 لديبــــ|لحميد حسن |لحميد محمد عبــــد |عبــــد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

626685 لسيد محمد محمد يوسف|خلود  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

75659o لقوى|م عبــــد|لسل|بــــر عبــــد |ء ص|رس| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

4|4o45 د سكر|لجو|ء سمي  مني  عبــــد|سن |نوعيتـــ طنط

923o23 نور دردير  |محمود حمدى  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

33o756 روده|حمد ش|تـــم محمود |ح| يش |كليتـــ هندستـــ بــــنه

7o9oo4 لمول|مد عبــــد |ء مجدى ح|سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8246|9 ن عويضه يوسف عويضه|مرو |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|35956 حمد محمد|ن |ء شعبــــ|سم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9|9o48 لشبــــيتـــى محمد خليل |هنده |ش سيوط|تـــربــــيتـــ 

42982o لبــــرلس|محمد مصطفى محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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|386|| لعزيز|لغنى عبــــد |ده محمد عبــــد |مي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|69987 ر|لغف|هيم سعد عبــــد |بــــر|محمد  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

343o84 لحميد محمد فتـــوح|حمد عبــــد|ء |سم| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

226827 لسيد عىل عيد|لد |زن خ|م ط|بــــ دمي|د|

9|4657 شم  |لرحمن محمد محمد ه|عبــــد ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

84956| حمد محمد|سهيله محمد  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

892938 حمد محمد |ل |حمد كم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

294968 ى ى حسن حسي  حسنى حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o254| لدين|محمد مصطفى سعد محمد مىح  |بــــ طنط|د|

8|o988 منيه رجبــــ محمد محمود| سيوط|عه |زر

6|32o2 لنقيبــــ|لكريم |لدين عبــــد|محمود رفعتـــ عز |ره طنط|تـــج

84394o يوسف مجدي يعقوبــــ بــــولس ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

64|365 ى مكرم |ي مد محمد|بــــوح|سمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|2|77 لحميد  |هر عبــــد|محمد كليبــــ ط ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

||9576 نغم معتـــز محمد عمر محمد ى شمس|د| بــــ عي 

7587o4 زي|رص محمد زغلول مغ|كريم ن عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

44|833 ن|لم عمر|مريم نشأتـــ رزق محمود س لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

849953 وق  يمن رجبــــ محمد|رسر سيوط|تـــمريض 

|744o5 م محمود خليل|لرحمن س|عبــــد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

9|293o لدين عىل  |ل عصمتـــ نور |طل ج|بــــ سوه|د|

6|3ooo لدين|لحميد علم |نسمتـــ سعيد عبــــد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

428329 لرسول دومه|ن رجبــــ عبــــد|نوره |ن طنط|سن|طبــــ 

89|oo| ن |دى محروس دمي|م ن|بــــتـــس| سيوط|تـــربــــيتـــ 

|54882 ن محمود عىل محمد|نوره ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5838o ى سيد محمد سيد|ي سمي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

687769 زي|لغنى حلىم سيبــــويه غ|حمد عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

449o3| مل نصيف|يكل مجدى ك|م |بــــ طنط|د|

4o7385 هيم|بــــر|لسيد |لح |لسيد ص|هدير  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|44|97 ى مصطفى جم|ي لدين مصطفى|ل |سمي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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5446o4 تـــ|حمد بــــرك|هلل |جر عبــــد|ه طبــــ بــــيطرى دمنهور

394oo يد|لحميد محمد ف|محمد مديح عبــــد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3928| لكريم|هيم عبــــد |بــــر|ن خليل |يم| هره|لق|حقوق 

2|7878 ن|م محمد زىكي عىلي رمض|هلل عص|منه   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

3|7|56 ى|بــــل ل وحيد خليل حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

868|87 مي |ل|لعزيز |حمد حسن عبــــد| دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

|26729 حمد ذكرى|ض |يمن ري|عىل محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

|5|737 بــــ رمزى|لتـــو|م عبــــد |عص| ن|جىمي ه ى نوعيتـــ جي 

2|7769 زينبــــ سيد محمود عىل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

262378 ضى|مر م|محمد سعيد محمد ع لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

7|5o33 ه | ش|لدمرد|لعظيم |لسعيد عبــــد |مي  لمنصوره|حقوق 

|58635 ى|لعزيز فهىمي حس|طمه محمد عبــــد |ف ني  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

9o6796 طف فوزى محمد |قمر ع دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

249o44 م|لش|لد مصطفى |يدى خ|ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

897|o9 ى قديس |مجدى | رين|م مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

|24633 يف طه عبــــد  ى رسر لرحمن|حني  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

9|6434 ل |ء نجيبــــ محمد جل|حسن سيوط|عه |زر

7|58|7 وق محمد سعد عىل  لمرىس|رسر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6727o ى |رس| ود|لمصيلىح د|ء معتـــز حسي  لفيوم|بــــ |د|

7576o| ى عبــــد |منيه | ري|لبــــ|حمد حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

83o|2| لعزيز|ر محمود عبــــد|مل نج| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

354273 لبــــربــــري|هيم |بــــر|هيم |بــــر|د |يتـــ عم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

824|43 لنظي  محمد|نسمه محمد عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

4o8856 ره|لفتـــح زين عم|بــــو |هلل محمد |ره عبــــد |س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

288|59 ء عبــــيد محمد محمود|شيم |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|43|68 ي|م كم|ريز س|م
ل فهيم حبــــسر ى شمس|د| بــــ عي 

767||9 ي سعيد|هش
م فرج مرضى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

49429o محمد منصور سعد محمد عشيبــــه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

28654o ن|لسيد رسل|لعزيز |ء عبــــد|رس| شمون|نوعيتـــ 
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|73o73 ل|حمد غز|حمد زىك |يوسف  هره|لق|حقوق 

|5o65 يمن طه محمود|لدين |سيف  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|888 لعظيم محمد|بــــر عبــــد |م ج|ريه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7o62o7 ى عىل طتـــ|دل |م ع|حل| مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

493524 ئيل|يوسف محبــــ مكرم إرس |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3|5984 لسيد|لصديق محمد |بــــوبــــكر|رحمتـــ  هره|لق|بــــ |د|

64|oo9 ذل|لش|ن عىل |ن محمد شعبــــ|شعبــــ ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

233|64 ي
لدين فتـــىح محمد|ء |مروه ضى ن|بــــ حلو|د|

4933|8 حمد مصطفى|لدين |ل |حمد كم|عىل  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

45|782 لسيد عمرو|محمد محمود مصطفى  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

|6|42o بــــر مصطفى حسن|ح ص|صل ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

6|o477 هيم عىل عيـطه|بــــر|عىل | ديـن لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7524o8 هيم|بــــر|حد |لو|هيم عبــــد |بــــر|دل |ع عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

66|34 شم محمد|مصطفى محمد ه لفيوم|علوم 

334978 ى شعبــــ|ي لحميد|ن سعد عبــــد|سمي  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

|7233 مل محمود عوض|محمد محمود ك هره|لق|ره |تـــج

883727 ى محمود |محمود عل ء خي  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

77627| بــــينى محمود|ء محمود |رس| لشر زيق|لزق|علوم 

5o3994 يف  لمطلبــــ|س محمد عبــــد|لنح|محمود رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

246234 لعربــــى|لم |لمرضى س|محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6492|3 ه وليد | لرحمن|هيم محمد عبــــد |بــــر|مي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

265|82 محمد صبــــىح فتـــىح خرصى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4366o7 ه محمد | ن|بــــو عطو|لسعيد محمد |هيم |بــــر|مي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

332774 لم بــــدوى|ن س|م شعبــــ|محمود عص |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8oo76 لرحيم|مد عبــــد |نس مجدى ح|ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

56|68 ء حمدى محمد محمد قرئى|سم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7o9o22 حمد|لسيد |محمد عرفه  لمنصوره|ره |تـــج

45o7o حمد عىل|مصطفى محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

845345 جي فهىمي|حمد ض| |مه ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

79684 ي|ر
بــــ سيد|لوه|ج عبــــد |حج| ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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4o|75| ن|مد دغم|لمهيمن ح|حمد عبــــد |مه |س| سكندريه|ل|بــــ |د|

6|o64| لسيد محمد|ء أحمد محمد |إرس لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

7826|7 مصطفى محسن مصطفى خليل مصطفى سيوط|بــــ |د|

|2476o ف|لشو|لمتـــول |حمد |ء |رس| ى شمس هندستـــ عي 

6o528o ين ى| في  وليم سليم فرج| مي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|524| ى عىل|شه بــــ محمد حسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

3|9|75 ى منصور|هبــــتـــ  لسيد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

36775 حمد محمد يوسف|طف |عو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

825|o| ي محمد رشو|عبــــد
ن|لرحمن حسنى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

35|68 هيم|بــــر|حمد |حلىم | دين هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2497o هيم|بــــر|هلل  |هدير  محمد  عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|58484 للطيف محمود|لد عبــــد |زينبــــ خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|7745 يتـــ سعد محمد سعد شلبــــي| علوم دمنهور

7oo26 ي|ر
حمد فرج|ح |حمد صل| |ئى لفيوم|بــــ |د|

233345 ى|بــــر|مد |خديجه ح هيم مرىسي حسي  هره|لق|عه |زر

247626 ر محمد عىل|لستـــ|ر مجدى عبــــد|لستـــ|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

284254 هيم|بــــر|تـــم فوزى محمد |ن ح|نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4834|7 لحفنى|حمد محمود محمد |هلل |منتـــ  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

633599 ظه|بــــ|بــــر |لد محمد محمد ص|لبــــنى خ زيق|لزق|بــــ |د|

76o2o3 لعظيم عىل|عمر محمد عبــــد  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

486886 وى|لص|ن متـــول عىل |م عثــــم|هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5||54o رى حسن|لبــــند|أحمد سيد صبــــرى  |حقوق طنط

68466 ق|لرز|لدين محمود عبــــد |ح |د صل|جه لفيوم|طبــــ 

78976| هلل|مح محمد عوض |بــــسنتـــ س عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

23o999 حمد|يمن منصور |م |سل| ن|تـــربــــيتـــ حلو

392|6 ى|ف طمه رشدى محمد حسي  هره|لق|علوم 

37o794 لمنعم|لمحسن عبــــد|لمنعم عبــــد|بــــسنتـــ عبــــد منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

3|6564 رق محمود محمد|مريم ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

33293o لنبــــى محمد|محمود نظىم عبــــد دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

8683o7 ي محمد عبــــد| م|
حمد|لمنعم |ئى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

6||8o6 ر|لزه|ل محروس عىل |نو زيق|لزق|عه |زر
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86o336 لنعيم|لحسيبــــ عبــــد|طمه محمود عبــــد|ف ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

875|29 حمد فتـــىح محمد |ره |س سيوط|بــــ |د|

823684 لحميد|حمد عىلي عبــــد|عىلي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|2635o مريم مشيل سعيد منصور ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

254638 حمد|لمقصود |م سعد عبــــد |ميشه س |ن طنط|سن|طبــــ 

8|o6|7 لخرصى محمد|ل مؤمن محمد |نه ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|72|8 فظ|لح|ل عبــــد |فظ كم|لح|كريم عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

69o972 د محمود محمد عطوه|لجو|ر عبــــد |من ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

2238|9 دل عزيز شيتـــ|مريم ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2688|5 دو|مل حسنى مصطفى ج| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|978o ى عيس|لرحمن |محمد عيد عبــــد مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3545|8 تـــ ع| ن|لنبــــي طه سليم|دل عبــــد|مي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

283654 لسيد|دل مصطفى |مصطفى ع كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

68|452 دى|له|يوبــــ يوسف عبــــد |م محسن |سل| لفيوم|هندستـــ 

45627 نديم بــــدر محمد صقر ن|بــــ حلو|د|

854596 يف مدين محمد  حمد|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

494232 ح عوض|لفتـــ|فهىم بــــشي  فهيم عبــــد  ره دمنهور|تـــج

2|5545 طف يونس عىل خليل|فريده ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|77964 ه محمد حسن|لل|ء محمد عبــــد |ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

83|796 س|حمد محمد عبــــ|مؤمن  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

98o55 لجيد|محمد مصطفى سعد عبــــد ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

238756 لعزيز|لسيد عبــــدربــــه عبــــد|ندى  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

87o729 لق محمد|لخ|بــــر عبــــد|لد ج|خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

63777o هلل محمد محمد|ن عبــــد|خلود سليم زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

623o|4 لبــــسنديىل|ر |لغف|هلل محمد عبــــد |محمد عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

526762 لحميد|لحميد عىل عبــــد|عىل عبــــد ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

36|32o لصمد|حمد عبــــد|ل |بــــسمه جم عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

9567o س|كريم محمد فضل عبــــ لفيوم|عه |زر

6|93o2 بــــ|لرحمن محسن |عبــــد  ئى|لغيط|ض |لشر ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 
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436469 وع|هيم محمد سليم مط|بــــر|محمود  لشيخ|طبــــ كفر 

4482|7 ف فؤ|رو لسيد جويه|د عبــــد |ن أرسر سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

843o69 ي م
هر بــــدري خوجىلي|تـــفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|47535 يوسف محمد محمد عىل رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

3|8o|o كريم محمد حسن محمد عبــــده لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

626|6| هلل مصطفى|هلل محمد عبــــد|عبــــد عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

25569| لشوربــــىح |حمد حسن |محمد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

694|66 لدين|هيم شمس |بــــر|دهم مجدى محمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8544o3 ف ص|وليد  ي|رسر
وي مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

6|9|22 د جعفر|مريم ربــــيع محمد رش ره بــــور سعيد|تـــج

|29938 ي
وئى هيم|بــــر|رتـــ |ك بــــش|لمل|عبــــد | في  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

67o29 لمقصود|فع ربــــيع بــــردى عبــــد |سهيلتـــ ش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|57384 طف|حمد ع|هدى محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|57497 هلل مصطفى عىل مصطفى|منتـــ  ن|بــــ حلو|د|

2|3859 |بــــ عبــــد |لوه|حمد محمد عبــــد|للطيف |عبــــد
للطيف

ى شمس|تـــج ره عي 

7o|3|| ى |محمد خ حمد حطبــــتـــ|لد حسي  لمنصوره|هندستـــ 

8567oo ن|ريو مجدي سيد يون|م سيوط|ره |تـــج

78o529 هيم|بــــر|لسيد |لسيد محمد |ح محمد |صل زيق|لزق|طبــــ 

3|5|99 هلل|بــــيشوى يشى فوزى رزق  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

26|2|5 ى|بــــوتـــ ن رزق|لقس فليمون يون| |مي  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

765635 لمنىح  عطويتـــ|لحميد |حمد عيد عبــــد | ره بــــور سعيد|تـــج

644875 صف|ل ن|تـــر كم|ن س|ريه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|63324 د|هيم حش|بــــر|هيم |بــــر|سمر  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

5|634| طلبــــتـــ خليفتـــ عوض| عل سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

5o|478 بــــر|جع ص|لنبــــى مر|حمد عبــــد | عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

6|3332 لق زىك محمد جمعه|لخ|عمرو عبــــد ط|بــــ دمي|د|

357284 ى فتـــىح عبــــد|ي ح عىل عىل|لفتـــ|سمي  |نوعيتـــ بــــنه

88|57| ى هم|ريم هل م |ل حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

85o6o3 لمنعم مرىسي|حمد سمي  عبــــد| لجديد|دي |لو|طبــــ بــــيطرى فرع 
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52683| حمد|لسيد يس |حمد |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

778|89 لنور|بــــو|مر طه |ده ع|غ ى شمس| لسن عي 

4485|| ر|لجز|ن محمد |لد سليم|حمد خ| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

5o689 لمقصود|لد محمد عبــــد|محمد خ بــــ بــــنى سويف|د|

333945 ف كم|م |سل| ف|ل خل|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3|8|88 ل|لع|رق سيد عبــــد|محمد ط ى شمس|تـــج ره عي 

493699 حمد نرص محمد حبــــيبــــ| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

642|o4 ى|هيم محمد حس|بــــر|ن |حمد رمض| ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

768|6 ف محمد عىل|مصطفى  رسر رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

4242o3 هيم|بــــر|لدين عطوتـــ محمد |ء |محمد عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

684o82 ز|لبــــ|دق |محمد محمد صبــــرى ص لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

453778 ربــــ|لق|د |هيم محمد ج|بــــر|محمد  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

88|526 ى شعبــــ حمد  |ن يونس |حسي  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

5o4347 نور صبــــىحي عوض بــــرسوم|م |ن عص|مري سكندريه|ل|ره |تـــج

5o32|3 لسيد|لسيد قبــــيضي |محمود | مه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

452|36 زي|غ| زي يوسف عط|ء غ|ل| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

423658 ح محمد محمد|لفتـــ|حمد عبــــد | |دين سكندريه|ل|علوم 

8423o هلل|لرحمن محمود سيد عبــــد |عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

255352 ح جمعه يوسف|لفتـــ|رك عبــــد|مل مبــــ| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

264538 م بــــيوم عطيه عىل|سل|ئى |م| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9oo||o حمد محمد |ج |عمرو ض ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|3624| لحميد|عبــــد | يوسف محمد رض لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

3452|8 لبــــيوم حسن محمد جبــــر|لد عىل |نىه خ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6839o5 لعفيفى|هيم عوض |بــــر|ئد |مريم ر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

54376o ل محمود محمد مصطفى|محمد كم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

678956 حمد شفيق محمود|لملك |جد عبــــد |ء م|رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|23|99 لدين محمد عىل مدين|نور  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

6o3233 زى|لرحيم محمد حج|ندى عبــــد  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

265878 سعيد حظ سعيد بــــدر |بــــ بــــنه|د|
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23878o ن|م عثــــم|لسل|لد سيد عبــــد |جر خ|ه ى شمس علوم عي 

258595 ح|لفتـــ|لمعىط عبــــد|مصطفى محمد محمود عبــــد شمون|نوعيتـــ 

776755 ل|هلل محمد هل|رص عبــــد |منيه ن| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

698332 لسعيد مصطفى|ر مجدى محمد |مي لمنصوره|بــــ |د|

35868o حمد|ل |لع|لد عبــــد|يتـــ خ| ى شمس|د| بــــ عي 

|74|4 لعزبــــ|هدى طلعتـــ طه  هره|لق|بــــ |د|

8oo9| دق عىل|لص|يه مسعد عىل | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3||o6| ى رفعتـــ جرس يوسف| جي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

775876 عيل محمد|سم|هر |ء م|ل| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4554o6 ىط|لع|ن مبــــروك عبــــد|حمد رمض| دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

46|678 ي |حن
لدين|لسيد سيف |ن حسنى تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

84677o هلل سيد|ء سيد فتـــح |رس| ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

5o262o ي|ر
حمد|هلل | |مد حمدن|ح| ئى سكندريه|ل|بــــ |د|

|85o4 لرحمن|لحميد عبــــد |لرحمن عبــــد |ن عبــــد |رو ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

44o378 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|ريم عىل  لشيخ|بــــ كفر |د|

82955| يوسف محمد| ره زكري|س دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

56o84 ي|سيد محمد ج
بــــر مصطفى بــــ بــــنى سويف|د|

2596oo ى عبــــد|ي ح|لفتـــ|بــــ عبــــد|ح خط|لفتـــ|سمي  شمون|نوعيتـــ 

||4758 ى عط|ه ق|هلل | |جر حسي  وى|لشر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

428577 تـــه رجبــــ|ء مصطفى محمد شح|دع |تـــربــــيتـــ طنط

9|o569 ج |بــــوعج|حمد |م محمود |محمود هش ج|ره سوه|تـــج

28623 لمجيد|زى عبــــد |هلل مصطفى حج|عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

23o843 دى|له|بــــر عبــــد|دهم عىل ج| هره|لق|حقوق 

854257 م محمود موىسي محمود|سل| ي|تـــمريض 
| لمنى

4247|4 |لسق|حمد |لسيد حسن |حسن  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

3383o3 ى|م محمد |ء عص|رس| حمد بــــحي  |نوعيتـــ بــــنه

6|2949 بــــى|بــــى خط|لمنعم خط|لسيد عبــــد |محمد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|25389 دى|له|حمد مدحتـــ عبــــد |بــــ |يه|حمد | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

2|5o6 م|لسل|رس عبــــد |يتـــ محمد ف| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|292o5 لنبــــى|لمنعم محمد عبــــد |عمرو محمدعبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح
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7o8393 لمتـــول|لسيد محمد |حمد محمد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

775397 لسيد مصطفى عىل عنبــــه|محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6583 ن|رس|ن وليم |رك عري|م د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

63235o مه|لسيد منصور محمود سل|ء |سم| زيق|لزق|ره |تـــج

6o8532 ن|لدين صديق بــــستـــ|د |هند عم ي صىح طنط
|معهد فنى

675497 لسعيد|حمد |مح لطفى |س| هن ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4o8o5o لح|مه سعيد ميهوبــــ ص|ء سل|سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42|474 ل زغيمر|لع|كريم ممدوح عبــــد ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

4|738o |لمو|دتـــ محمد معوض |محمد حم
ى
ق ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

42247 م|لسيد سل|ن خميس |حمد رمض| هره|لق|ره |تـــج

752429 لعزيز|هيم صبــــىح عبــــد |بــــر|كريم  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8786|7 مي  محمود محمد |ل|محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|8o76 حمد مرىس|يمن نعيم سيد | |حقوق طنط

55723 ى|محمد بــــدوى عبــــد  لحليم حسي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

55679 ن متـــول سيد|عمرو شعبــــ ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

774o67 حمد نوح|لصغي  |يمن محمد |منه  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

493884 تـــ|ح عىل بــــرك|أحمد صل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

829745 ى|ل |مريم مشيل كم مي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6882oo م|يه سعد محمد عىل بــــره| لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

268oo8 لوكيل|لعزيز |لزينى عبــــد|مجدى  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

82287o لعظيم|لعظيم فتـــىحي عبــــد|ده عبــــد|حم ي|تـــمريض 
| لمنى

4532|3 مد حسن|حمد حسن ح| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

43o|92 جه مصطفى محمود|م مصطفى خف|إسل |بــــ طنط|د|

|55|43 بــــينى|ء يوسف |يدى عل|ه لشر لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

45|6| فع عىل|طمتـــ عىل ش|ف هره|لق|صيدله 

852757 ى سحق|ك |لمل|فوزي عبــــد| مي  حقوق بــــنى سويف

425o93 حمد متـــولي محمد|خميس | ر|ي سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

48o332 ف محمود طه خليل | حمد|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج
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42o|28 ن|طمه سعيد محمد عىل عمر|ف ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

475254 جويس جرجس رشدى حبــــسر سكندريه|ل|طبــــ 

8|2248 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

57|7o ء سعيد سيد عىل|سم| ره بــــنى سويف|تـــج

65562 ح|لفتـــ|حمد عيد مرزوق عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

223|28 عيل|سم|لموجود |م عبــــد|زم عص|ح ن|حقوق حلو

8|2745 حمد صديق محمد|ء |شيم ي|عه |زر
|لمنى

84|2o3 حمد محمد|لسيد |ء |رس| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

498438 ن|ل رشو|لمنعم محمد جل|ن عبــــد|يم| بــــ دمنهور|د|

5|o935 ف |حمد | ز|لقز|حمد مصطفى |رسر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

544289 ن|لرحمن بــــدر|حمد سعد عبــــد|ء |دع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

32666| ل|لع|دى عبــــد|له|ل عبــــد|لع|عبــــد| عل ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

258928 لعظيم|ح عبــــد|حمد مصبــــ|م |حس تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

62o887 وى|لحفن|لعزبــــ |ء فتـــىح محمد |رس| ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

|7o936 حمد|يق مصطفى |ئى ف|م| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4|469 كر محمد|ر معوض ش|عم ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

792|27 بــــ|لوه|دي عبــــد |له|عيد محمد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

|44oo9 ى |منيه ع| حمد|طف حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

87oo93 حمد حسن محمد|ر |بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o5|o2 رى|لخم|لسيد محمد متـــول |حمد | سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

6o329o زى|لد فكرى طه حج|محمد خ ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

7|2576 هيم محمد|بــــر|هلل نشأتـــ زهرى |منه  لمنصوره|بــــ |د|

7oo9o5 لم|لمنعم س|هيم عبــــد |بــــر|يه محمد | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6678| لدين سيد|ح |ر محمد صل|مي لفيوم|بــــ |د|

793o95 ن|ل محمد عثــــم|ن كم|نوره لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

896|92 لعليم  |رى عبــــد|بــــ|رحمه صبــــرى  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

884353 بــــ |لتـــو|ل عبــــد|لعظيم كم|حمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4o32| دى|له|حمد عبــــد |سلىم محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

264473 ى عبــــد لبــــليدى|لحميد |مريم حسني  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

5|6586 لدمنهورى|م محمد |ن هش|يم| تـــربــــيتـــ دمنهور
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479o24 لغيط|بــــو |ل مصطفى |يوسف عمرو كم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

637654 لعزيز يوسف|محمد عبــــد | ند زيق|لزق|بــــ |د|

9|6466 ل صديق تـــوفيق |جر جم|ه سيوط|بــــ |د|

773||9 لسيد|در |لق|حمد عبــــد |محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

85928| ء محمد موىسي محمد|هن سيوط|حقوق 

263o54 لحكيم|نجيبــــ عىل عبــــد| سه |تـــمريض بــــنه

68|8|8 ن|حمد سليم|لدين يسن |م |حمد حس|يسن  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

27o36 ن محمد عىل محمد|رو لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

757949 ده|هلل عيد عوده عي|عبــــد  حقوق بــــورسعيد

23o327 تـــه|عىل محمد عىل شح |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

536o96 ي حس|ده محمد مو|حسن حم
ى
ى|ق ني  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

495|64 د|لق محمد عي|لخ|لدين محمود عبــــد |نور  ره دمنهور|تـــج

2657|| لـلـه|محمد مصطفى محمود مـحـمـد عـبـــــد  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

622999 ى وجيه بــــرك|مصطفى  تـــ عيد|مي  لمنصوره|هندستـــ 

5|5349 غ|لصبــــ|هيم |بــــر|ن خميس |بــــسمتـــ شعبــــ عه دمنهور|زر

528349 ئيل جورج|فىلي أميل ميخ|بــــ ضتـــ دمنهور|علوم ري

29572| ى محمود  وق حسي  ش|لسيد |رسر بــــي|لشر ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

637o22 لمصلىحي|يدى محمد محمد |ه زيق|لزق|حقوق 

4858o4 ل|ر عبــــد|لغف|هلل عبــــد |ح عبــــد |ن صل|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27|929 ى جم س مليىح |ل مليىح  عبــــ|نرمي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|4947 د|لضي|ل يوسف |محمد جل لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

488873 محمود حسن محمود حسن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o7|48 ن محمد|مح محمود مدئى رمض|ره س|س تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

5356o7 عيل|سم|مؤمن سعيد محمد عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52ooo لد سيد حسن|ء خ|نجل زيق|لزق|حقوق 

633287 عي|لرف|حمد |لسيد|عي يوسف |لرف|جدتـــ |م زيق|لزق|بــــ |د|

763o45 لطيبــــ|حمد فهىم محمد |سهيله  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

325o22 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمود  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

7|664| ن|هيم سليم|بــــر|ن |حمد سليم|محمد  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى
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9o36o3 عيل |سم|عىل حفىطى عىل  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

32o953 فع|رص محمود ش|محمود ن ى شمس|زر عه عي 

9|4247 هلل  |لمنعم عبــــد|سلىم زين عبــــد سيوط|صيدلتـــ 

|7457o ر|لغف|عيل محمد محمود عبــــد |سم|يه | لمنصوره|حقوق 

56oo2 ى شعبــــ ى|ن عبــــود حس|حني  ني  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5o2999 تـــتـــ|لسيد شح|تـــتـــ |وعد وسيم شح سيوط|عه |زر

|27495 يف زىكي سعودي سلوي رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

239659 فع|تـــ سيد ش|بــــرك| رحمه زكري هره|لق|بــــ |د|

28|737 لد حسن محمد حسن|لرحمن خ|عبــــد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

5|4o68 ر|ن سعد محمد صف|رضوى رمض سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

75788o لمنعم محمود|د محمود عبــــد |سع عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o5258 لرحمن|حمد خميس سعيد سعيد عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

43778| لحرصى|هر رزق محمد |ء م|لزهر| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

363453 شد سعيد|وس ن|ندر| |مونيك ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

353428 يف محمد |خ سعد|لد رسر ى شمس|د| بــــ عي 

758595 ه سعيد | حمد|لسيد |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

3574o لمجيد|مد عبــــد |لمجيد ح|مد عبــــد |ح هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

645434 محمد فتـــوح محمد موىس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|9349  خي |حن
هلل|ن محمد نجيبــــ مصطفى ن|حقوق حلو

48|497 لسيد محمد|دل محمد |لدين ع|م |عص عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34|968 هيم|بــــر|تـــ معوض |س شح|ين| ى شمس|تـــج ره عي 

4o587| محمد محمود| حمد زكري| |رن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4o|642 ف |دهم | ل|حمد غ|حمد |حمد |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52544 هيم|بــــر|حمد ذىك |روضتـــ  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

79o38 د|نور محمود حد|حمد | هره|لق|علوم 

9o8|75 هلل  |لسيد خلف عبــــد|يه | ج|تـــربــــيتـــ سوه

848582 حمد|لدين |هيم مىحي |بــــر| |ند معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

355583 هيم|بــــر|حمد |ندى سيد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5997| حمد محمد قنديل|محمد عىل  ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى
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68282| لعدوي|هيم |بــــر|تـــ |لشح|د محمد |فؤ لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5223|8 وق محمد حسن  عيل|سم|رسر طبــــ بــــيطرى دمنهور

684742 لقولنجيىلي|لقوى |لسعيد عبــــد |ل |لسعيد جم| ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

348623 لم|لسيد محمد س|هر |حمد م| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8||o26 لمسيح|ئق عبــــد|هلل ف|م عط|بــــر| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

867886 د|لكريم محمود ج|حمد عبــــد| ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

774|68 حمد محمد|لمنعم |حمد عبــــد | ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

7o733| تـــم محمود محمد ميشتـــ|ره ح|س ى شمس| لسن عي 

7o977| زى|سم محمد حج|لمجيد ق|رق عبــــد |م ط|هش لمنصوره|هندستـــ 

|57789 حمد زينهم|سلىم محمود  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

636829 عيل زين|سم|نسمه محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

|42o87 ى|لدين مصطفى |م |يوسف حس مي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

9|5793 رص |لن|تـــه عبــــد|لمحسن شح|ن عبــــد|يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o4589 ن محمد|حمد بــــيومي سليم|متـــ |س| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2896o2 مل|د محمد ك|عمرو فؤ| لي|د ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

86o66o ي تـــسن|سم|
ء بــــدر تـــوئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

638766 ه عص| ن|م محمود عثــــم|مي  زيق|لزق|علوم 

767649 حمد|بــــسمه محمد بــــهيج عىل  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

462286 ص|لقص|هيم محمد عىل |بــــر|هند  لشيخ|بــــ كفر |د|

|5697o ي مختـــ|هلل ه|عبــــد 
عي|ر رف|ئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

324793 حمد|لسيد |م محمد |محمد عص ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

227482 بــــ|لمجيد كس|هلل محمد عبــــد|عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

54|554 يبــــى|لرك|مه عىل محمد |س|عىل  |علوم طنط

756829 ل بــــكري|لسيد جل|لد |رشيد خ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

483oo رص محمد محمد|سلوى ن ى شمس علوم عي 

345256 سم|لسيد محمد ق|طه  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6|2543 لنبــــى مرع|لنبــــى عبــــد |ء محمد عبــــد |أسم |تـــمريض بــــنه

522|7 هند جمعه سيد محمد بــــ بــــنى سويف|د|

33822| بــــينى|لرحمن محمد محمود محمدى |عبــــد لشر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

685599 ى مصطفى|لحس|س |مروه محمد عبــــ ني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 10875 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4|5393 م|لتـــه|م |لسل|م عبــــد|لتـــه|محمود محمد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

487323 س عىل مخلوف|هلل عبــــ|بــــر عبــــد|محمد ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

785|55 ح عىل|لفتـــ|ء محمود عبــــد |هن زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

7779|o بــــرهيم حبــــيبــــ|ده جوده حبــــيبــــ |مي زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

537|54 عيل|سم|لعظيم |حمد عطيه عبــــد |نىح  | حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

897264 وق خلف محمد ه شم |رسر ي صىح سوه
ج|معهد فنى

4o946o لسيد أحمد رسور|هيم طلعتـــ |إبــــر |ره طنط|تـــج

|587|3 ى|مريم يحن  سند هند وى حسني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|683 لد عيد محمد|هدير خ ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9|842| ئى حلىم  |صم جندى فرج|ع سيوط|حقوق 

477729 دل أنور عوض أبــــو هيبــــ|شهد ع سكندريه|ل|حقوق 

44o584 لفتـــوح محمد|بــــو |سم |ر بــــ|من ج|بــــ سوه|د|

439763 بــــ|لخش|س |لمحمدى عبــــ|يدى طلحه |ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

229|7o ى محمد عبــــد|ي بــــتـــ|لمنعم ثــــ|سمي  هره|لق|علوم 

68o628 لغندور|لعدل |لعدل |حمد محمد |ء |سم| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

845777 حمد يسن|د طه |جه ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|57|8 لرحمن|حمد سعد عىل عبــــد | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

924439 حمد |لضبــــع محمود |ء |دع ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

334o24 لد جبــــر محمود|محمود خ ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

246563 لمىح عجرمه|يوسف محمد عبــــد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

96854 لحكيم محمد|عبــــي  وحيد عبــــد  ج|بــــ سوه|د|

33639 د محمد|رق فؤ|ر ط|من ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|676o6 لد محمد مغربــــى|زم خ|ح ى شمس حقوق عي 

834|44 لمعىطي|حمد محمد عبــــد|ره |س دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

5o|342 لعزيز محمد عمر|رص عبــــد|لد ن|خ سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

893844 ى حم|ي حمد  |د محمد |سمي  سيوط|بــــ |د|

|4||3 بــــ عمرو محفوظ حسن محمد محفوظ|مه ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

76o387 محمد حلىم درويش محمد ي صن. تـــ.ك
ى|لعبــــد شم|ع بــــي |فنى ء|ل سي 

325827 ى عبــــد|ي هر|لط|بــــ محمد |لوه|سمي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

434482 ل|لع|فتـــىح عطيه يوسف عبــــد| دين ي صىح طنط
|معهد فنى
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|25868 وي|لشه|ن |صم محمد محمود عثــــم|ع وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|7o93o دق حسن|لص|محمود محمد عبــــد   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

443|42 ن هلل|لجوهري حسن عبــــد |أكمل | مي  ط|ر دمي|ثــــ|

624ooo لد|يز خ|ن محسن محمد ف|يم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|27823 م مجيبــــ سيد|نور هش هره|لق|طبــــ 

6o5973 ف سند عبــــ لبــــدوي|س |محمد أرسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62848o مر|لسيد ع|هلل |لخي  عبــــد |بــــو |يه | زيق|لزق|علوم 

8563o5 ى|م د|سعد لبــــيبــــ عي| رتـــي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

46o427 ف  عيل|سم|لدين |منى محمد رسر ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

447o54 ف |هلل |عبــــد  ن|حمد سليم|هيم |بــــر|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76o289 لق|لخ|لق جوده عبــــد|لخ|جوده عبــــد  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

2|33o6 لمشد|لدين |حمد بــــدر|حبــــيبــــه  ن|هندستـــ حلو

367427 لم|لم محمد س|لنبــــى س|ن عبــــد|يم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

52|76 حمد نرص مبــــروك|ره |س صيدله بــــنى سويف

895479 عيل  |سم|حمد عىل |لدين |محمود مىح  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

|35772 يف حسن مهدى رضوى رسر دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

254976 ى |ي ى حس|حمد حس|سمي  ى |ني  لمجد|بــــو|ني  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

757oo3 ى |م|  حسي 
لسيد عرفه سليم|ئى تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

9o87o8 لمجيد |سعد محمد عبــــد|محمد  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

52885| هلل عقده|بــــدين عبــــد |لع|حمد زين | لشيخ|هندستـــ كفر 

478893 ى|ن شعبــــ|مرو ن عىلي خليل حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

772386 ىط محمد|لع|م محمد عبــــد |حمد عص| ى شمس| لسن عي 

28|827 م|لسل|حمد عبــــد|حمد |هديل  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

75|598 ي|ف
ى جرجس عط|دى جورج بــــنى هلل| |مي  ى شمس| لسن عي 

885226 هيم محمد محمود |بــــر|يه | سيوط|بــــ |د|

429|97 ن لرؤف زهرتـــ|د سعيد عبــــد |عم| مي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3|59o5 لعظيم|لحفيظ محمد عبــــد|جر عبــــد|ه سيه|نوعيتـــ عبــــ

7528|8 زق|لر|هلل عبــــد |حمد محمد عبــــد | ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

33|989 لسيد|هيم |بــــر|رص |لن|رتـــ عبــــد|س ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

759695 لعزيز|حمد عبــــد |ن محمد |نوره لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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69o553 هيم |بــــر|بــــ |لوه|هيم عبــــد |بــــر|بــــ |لوه|عبــــد 
محمد

ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

698o25 لسيد بــــدوي|حمد فتـــىح |لسيد |رحمه  لمنصوره|بــــ |د|

679788 هيم|بــــر|لعزيز |ن عىل محمد عبــــد |يم| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|6893 ي|ده نصي  محمد عبــــد|مي
لغنى ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

تـــ بــــنى

||76o| عيل|سم|مد يحن  |عيل ح|سم|منى  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

2679|2 لعبــــد|محمد لطفى محمد  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

682787 حمد|لسيد محمد |م |لسل|عبــــد | ند زيق|لزق|عه |زر

499|63 دى منصور|له|ليىل سعيد عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

33|o29 لحميد|هلل عبــــد|ن عبــــد|ئى شعبــــ|م| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8|3276 |دي حن|د ن|بــــشوي مر ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

6||22| حمد حلىم بــــدير جده| ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

63o|4| ل|لع|يمن محمود عبــــد |محمود  زيق|لزق|ره |تـــج

77696| لدين عزتـــ محمد عىل|سيف  زيق|لزق|ره |تـــج

3324o3 لحميد|حسن محمود حسن عبــــد |ره بــــنه|تـــج

67528o هيم|بــــر|ح |لفتـــ|ء عبــــد |محمد عل لمنصوره|هندستـــ 

53335 لرحمن|م عزتـــ سيد عبــــد |هش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o9899 ى |ئى رمزى وهيبــــ رسر|ه بــــي  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

53|96 م|د تـــم|لجو|د محمد عبــــد |جه طبــــ بــــنى سويف

92|268 حمد |مصطفى فتـــىح محمد  ج |تـــمريض سوه

23579 م|م رجبــــ محمد هم|يوسف هم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

433o|7 دى عكر|له|ر محمد عبــــد|من |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

2|5324 در|لق|ء عىل حنفى عبــــد|عىلي ى شمس|زر عه عي 

327372 لغنى|ل عبــــد|ء محمد مصطفى كم|لىمي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|628|o هيم|بــــر|لمنصف |محمود محمد عبــــد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

89484 شم|تـــسنيم محمد زىك محمود ه ى شمس| لسن عي 

|48o67 حمد محمد خلف حسن| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6386o9  ج
ى
تـــ محمد دسوق هلل|بــــ |ني  زيق|لزق|بــــ |د|

49o3o6 لحليم|حمد عبــــد |حمد محمد |مريم  سكندريه|ل|بــــ |د|

49672o ين حمدى عبــــد  ح يونس|لفتـــ|شي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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5o|6o4 ي |م ي|ريه
ى|رس يوسف مصطفى لنجي  بــــ دمنهور|د|

89o967 حمد |حمد |ر حسن |من سيوط|تـــربــــيتـــ 

||9763 ى  سمي  بــــديع|ه| مي 
ئى لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 

(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

25o656 لبــــلسر|لق |لخ|طف عبــــد|ء ع|نجل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

347939 لو|هيم بــــح|بــــر|هلل عمر |عبــــد |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

625359 غ|لصبــــ|هيم عبــــده |بــــر|مه |س|شهد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

24o9|9 ف صل|محمد  م|لسل|ح عبــــد|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8559|2 ي عبــــد|حمد محمد ر|
ل|لع|ضى ي|بــــ |د|

|لمنى

6o5483 ى عىل عىل سل|ي مه مندى|سمي  |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

638385  عىل عبــــد
ى
لرحيم|محمود محمد شوق زيق|لزق|هندستـــ 

288|43 هر|لط|مصطفى دنقل دردير  ج|بــــ سوه|د|

|3236o سعد رزق|د |ن عم|ر|م لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

8o795o لسيد محمد|نسمه فتـــىحي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3483o4 لمطلبــــ|م عبــــد|لسل|ل عبــــد|ء جم|ل| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

32459o يق زىكي|فتـــ ف|نطونيوس ر| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

788o42 ى محمد صبــــىح ري|ي ض|سمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

679847 بــــينى|هيم |بــــر|روق |ن محمد ف|يم| لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8293|8 ه سيد|لل|رص عبــــد|لن|ء عبــــد|سم| دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

69o|26 حمد عىل محمود|عىل  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|72935 ى ه|م |ء عص|هن شم|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

428243 يف حسن |ريه ل|لفو|هيم |بــــر|م رسر |نوعيتـــ فنيه طنط

788934 هيم عىل|بــــر|محمود عىل محمود  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2336|7 بــــ|ئى محمد عىل خط|هدير ه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

77876 ل|ح هل|ل صل|لؤى هل |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|37963 ك موىس شكرى منصور عبــــده|مل ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

698349 ى |ي هيم|بــــر|عيل عىل |سم|حمد |سمي  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|23979 لبــــرديس|حمد متـــول مصطفى |ن |نور هره|لق|ره |تـــج

868oo6 ه منتـــرص عبــــد| ى|د |لجو|مي  مي  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

7o86|8 لسيد|س |رق عبــــ|س ط|ين| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى
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6o6536 لمحسن|ل محمد محمود تـــوفيق عبــــد |بــــل |هندستـــ طنط

338985 وي|لبــــرم|لسيد |لد محمد |ء خ|لزهر|طمه |ف | معهد فنى تـــمريض بــــنه

682824 ف محمد محمود عبــــد |محمد  لعزيز|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

222|2 حمد|ء محمد مسعد |سم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|455o4 ى  ى|عمر سعيد حسي  مي  هره|لق|حقوق 

|3|434 لس بــــخيتـــ عبــــد  لمعىط عزيز|كي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

9|9oo ف محمد |ن |مرو لفتـــوح محيسن|بــــو |رسر ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|699o2 حمد|ىطي |لع|لدين عبــــد |ء |صم محمد عل|ع هره|لق|حقوق 

8o7||4 هلل زىكي|حمد عبــــد|يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

778453 حمد جودتـــ|ء جوده |رس| زيق|لزق|حقوق 

|27962 دهم محمود عىل محمد| هره|لق|صيدله 

344||8 لعليم|لمقصود عبــــد|ن محمد عبــــد|نوره ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|75935 ئى|ح كيل|لفتـــ|در عبــــد |لق|له عبــــد |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

426966 يف عبــــد |جه هيم|بــــر|لعزيز عرفتـــ |د رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6o2876 نم|هيم غ|بــــر|لرحمن |محمد محمد محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5o5792 لونيس عبــــيد|نور عبــــد|حمد محمد | سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

3447|o لكريم|لسيد عبــــد|لد حسن |م خ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

887324 در |لق|رس محمد عبــــد|طف ي|ع سيوط|ره |تـــج

49o248 ن|لسيد محمد عطيه زي| |دين سكندريه|ل|بــــ |د|

695873 هد|حمد حسن محمد حسن مج| لمنصوره|ره |تـــج

87o587 ى |تـــن شعبــــ|ف حمد|ن حسي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

63|||| ى |دل عىل حس|يدى ع|ه لشوبــــىك|ني  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

||5922 ى لسيد|ن عبــــد |سليم| رض| يوستـــي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

87o465 ء حسن عىلي محمد|لشيم| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

348479 قتـــ عميد | بــــ|لوه|ن عبــــد|لدين رمض|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

539227 نور محمد منسي|ء سعيد |سم| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

334o7o ف حسن محمد عىل| رسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

32|o66 ء محمد يوسف محمد محمود|عل ن|حقوق حلو

|4o483 بــــر جرجس|مريم مفيد ج ن|هندستـــ حلو

|4886o ن|م سليم|م|محمد | دين ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

Thursday, September 6, 2018 Page 10880 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

33o355 هيم|بــــر|لغنى |تـــفى رفعتـــ عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9|5957 لمجيد |حمد عبــــد|لؤى محمد  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

|2|8|7 ف محمد محمد خلف|يوسف  رسر ى شمس| لسن عي 

777643 ر محمد محمد فتـــىحي يوسف|من هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

634489 حمد|هيم محمود محمد |بــــر|هلل |عبــــد زيق|لزق|حقوق 

3|8756 ى|رتـــ ن|س رص فوزى حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4775o2 ر محمود محمد عىلي محمد|من سكندريه|ل|بــــ |د|

6o7296 ى|م |لسل|محمود عىل عبــــد لبــــحي  ي صىح طنط
|معهد فنى

78|o55 لسيد|محمد حسينى محمد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

285885 حمد بــــشي |بــــ حمدى |رح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

896273 ى صل|ي ى محمد  |ح |سمي  لدين حسي  ج|طبــــ سوه

48585o ود|رفعتـــ فرح مه| رين|م سكندريه|ل|حقوق 

329o48 |ح محمد |لفتـــ|ح محمد عيد عبــــد|لفتـــ|عبــــد
ى زهره لخرصى

|لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

92352o مصطفى محمد مصطفى محمد   ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

86592o حمد|محمد خميس محمد  |هندستـــ قن

24699| ن|رص محمد حمد|محمد ن ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

5|385o هلل|ل محمد عبــــد|زم محمد كم|ح عه دمنهور|زر

776o|8 مر|طف محمود حمدى ع|ع| حل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54489 رق مصطفى متـــول|ر ط|عم ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

33oo| ى محمد فتـــىح |ي ى|لسيد |سمي  مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6969o4 تـــ|حمد صبــــرى محمود محمد بــــرك| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

5|28oo لح|نور عىل موىس ص|ل|لعزيز |ن عبــــد|عثــــم |حقوق طنط

7o22o6 عيل|سم|بــــ محمد |حمد خط|سلسبــــيل فتـــىح  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|66777 م|م|د محمد فريد |جه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6943o| ف |عزه  لمنس|لمحمدى |لسيد |رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|7588 مريم عىل محمد هريدى ره دمنهور|تـــج

638278 ح محمد|لفتـــ|لسيد محمد عىل عبــــد| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى
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85o532 ي|ر
حمد مقبــــول|محمد | ئى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

4o2548 ى عىل جوده|بــــو |جر محمد عوض |ه لعيني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75685o ن عىلي|مه مهر|بــــو ش|د |حمد عم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

264353 ح سعد|لفتـــ|روق عبــــد|لد ف|ده خ|مي ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

48|o57 لسيد|ء خلف ملتـــم |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|76296 د عزبــــ|لجو|حمد سعيد عبــــد | هره|لق|حقوق 

8778o5 س مصطفى  |محمد عبــــ| ر|ي سيوط|تـــربــــيتـــ 

|697| د مصطفى عىل عيس|رويده عم ن|بــــ حلو|د|

6|9638 لمحجوبــــ عجم|د حمدي مكروم |زي  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

358|75 حمد|مح عىلي |حمد س| ى شمس حقوق عي 

326842 ي
لسيد|دل |محمد ع| دئى ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

286337 لعظيم محمد|نشوى نبــــيل عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

67726o لمجيد|لمجيد محمد عبــــد |كريم محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

35|638 ن|ن سعد شعبــــ|ح شعبــــ|صبــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

254292 ىط محمد مرعي|لع|مريم محمد عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6o8|3o وع|حد مط|لو|هر مرزوق عبــــد|مريم س |تـــربــــيتـــ طنط

232|54 ى |ه تـــفى حن|ز| مي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

2485o2 بــــ سعيد عىل بــــدر|رح ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

87348 هيم محمد|بــــر|لسيد |سميتـــ  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

428856 لرحيم|أحمد عفيفى محمد محمد عبــــد  |علوم طنط

8453|2 مي |ل|لرحيم |ء سيد عبــــد|دع ن|سو|تـــربــــيتـــ 

4o2349 لمطلبــــ|لسيد  محمد عبــــد |يتـــ حمدى | سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

329536 ل شعيبــــ محمد شعيبــــ|خلود كم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|o776 تـــ|لشح|لسيد محمد محمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

349666 دق|لص|حمد عبــــد|جر محمد |ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|7535 د|ء رش|حبــــيبــــه محمد عل هره|لق|ره |تـــج

7552o5 لرودى|لسيد محمد |نسمه محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

74o74 حد مصطفى|لو|محمد عبــــد | دين لفيوم|عه |زر

426o36 قوتـــ|روق بــــكر ي|م ف|ن حس|رو لمنصوره|حقوق 
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477825 ى|لسعيد محمد ش|مه |س|عمر  هي  سكندريه|ل|ره |تـــج

327947 لق|لخ|لرحمن عبــــد|هلل عبــــد|لفيصل عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2452oo ه حم| حمد|لحميد |ده عبــــد|مي  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

69o2oo هيم|بــــر|ل محمد |جم| دين لمنصوره|نوعيتـــ 

79o478 محمد حلىم ممدوح مرىس ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

869242 ن|در سليم|لق|حمد عبــــد|ندي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|4|o63 وى|لتـــط|لسيد |بــــ |يه|لدين |سيف  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

4|8296 بــــل|لسيد ق|حمد بــــدير |محمود  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

334o|| م محمد محمد|محمد س هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

9|3945 لسيد  |ل محمد |ء جم|لزهر|طمه |ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

9||26o بــــر محمد |ح ج|لفتـــ|طمه عبــــد|ف ي صىح سوه
ج|معهد فنى

43|594 هيم طه طعيمه|بــــر|حمد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

499325 لحفيظ|لحميد محمد عبــــد|م عبــــد|خلود عص بــــ دمنهور|د|

|4889| لحكيم|رق محمد عبــــد |رحمه ط ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

54464| م مصطفى عطيه محمد|ريه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

426|74 نىك|لخ|ن محمد حسن عىل |رو سكندريه|ل|علوم 

4ooo66 مه محمود متـــول زعلوك|س|ء |جيد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

85588 حمد سيد|ح |محمود صل رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

9o87|2 ن |لسم|ن |محمد رجبــــ حس ج|بــــ سوه|د|

75o4o4 ن|ندرو مجدى تـــوفيق بــــنه| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3576o8 ن|ء مسعود محمد مرو|رس| |نوعيتـــ بــــنه

35|365 ف |ن |يم| لدين|حمد حمدى عىل رسر |علوم بــــنه

828|28 هلل|دي عبــــد|لمشو|لملقبــــ |مل محمد محمد | دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

56o|5 لمجيد|م عبــــيد عبــــد|لسل|عبــــي  عبــــد لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

7|785o ويه|لمتـــول كر|لمتـــول |لسعيد | |نور لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

779445 حمد حسن|لدين |د |عم| عل زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

895998 للطيف |ن محمد عبــــد|ء رمض|سم| ج|بــــ سوه|د|

826o4o حمد عىلي محمد|ء |سم| دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

248689 زق|لر|لعظيم قطبــــ عبــــد|له عبــــد|ه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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28|995 ر|لنج|هيم مصطفى |بــــر|حمد |محمد  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

4o339o لد فهىم محمد زىك|ر خ|من تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

533668 لمقصود|دهم محمد طه عبــــد | سكندريه|ل|حقوق 

87o29o ي حسن عىلي
حمزه مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

|6o984 حبــــيبــــتـــ محمد سيد يوسف ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

68726o ي|لعتـــبــــ|دى |له|ء يشى عطيه عبــــد |شيم
ئى لمنصوره|ره |تـــج

|59765 ي|منتـــ 
تـــتـــ|زى محمد شح|هلل ئى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

839429 ي محمد|لبــــ|هلل محمود عبــــد|عبــــد
ى
ق دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

249845 ى|بــــو|فتـــىح محمد | يه رض| لعني  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

484566 لجمل|تـــه |تـــه محمد شح|رق شح|مصطفى ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|6252 ن|لرؤوف محمد شعبــــ|عمر مدحتـــ عبــــد ن|هندستـــ أسو

265o84 حمد|هيم |بــــر|محمود محمد  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

484862 لس ميل نس خليل|نور سلو|د |كي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2347|7 لرحمن محمد|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

696966 |لوف|بــــو |هيم |بــــر|عمر جمعه جوده  لمنصوره|ره |تـــج

449327 حمد محمد أبــــو مسلم|عىل  |هندستـــ طنط

5|6o57 ع|رتـــ أحمد عطيتـــ محمود شج|س معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

838o8 هيم|بــــر|محمد فيصل عزبــــ  لمنصوره|حقوق 

6o848| ر|لسيد عم|ندى محمود محمود  |تـــربــــيتـــ طنط

|64|5 طر|لدين محمود خ|م |يه حس| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

789649 ر محمد محمود|لستـــ|رق محمد عبــــد |ط ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

823872 للطيف|د عبــــد|هلل رش|عمر عبــــد سيوط|ره |تـــج

32|263 هيم|بــــر|مصطفى محمد مسعد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

372o3o محمد سيد حسن محمد محمد ضيف ى شمس صيدله عي 

5o6765 ى جليد|آل  أمي 
ن|ء محمد شفيع مصطفى سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

862652 ي زىكي محمود 
بــــوجبــــل|منى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

24o777 لسعود|بــــو|روق |حمد عزتـــ ف| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

9|37o| شم |مل ه|شم ك|لد ه|خ ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 
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45||28 ل|لو|حمد محمد |عمر  |ضتـــ طنط|علوم ري

753829 لدين يوسف|ء يوسف سيف |ل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8|3|43 لحفيظ|لرحمن عيسي محمد عبــــد|عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

543344 لديبــــ|بــــ |لوه|ء يىح عبــــد |ل| |حقوق طنط

|47789 حمد|ج |لدين مصطفى فر|سيف  هره|لق|هندستـــ 

662|7 وي|رص محمد ص|حمد ن| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

42o826 وى|مد هند|حمد ح|ء عىل |ل| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

8o8o92 ي عط|يه محمد |
عدلي| لمدئى ي|طبــــ 

|لمنى

647337 هيم|بــــر|هيم خليل |بــــر|م |محمود عص | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2844oo لرحمن|ده محمود عبــــد |لح حم|نسمه ص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|535|8 مه سعد حسن|هدير سل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

49756 لم|ح محمود حلىمي س|سم هره|لق|حقوق 

639556 مد|حمد محمد فتـــىح ح|ف |عف زيق|لزق|حقوق 

7|6336 لسيد|ح شفيق |محمود صل لمنصوره|حقوق 

69||92 بــــينى طر|ء مسعد محمد |عل بــــيه|لشر لمنصوره|حقوق 

279824 ي|للق|فظ |روق ح|م ف|يمنى س
ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

6o942| هلل عىل عوض عىل|مصطفى عبــــد لمنصوره|حقوق 

|7o593 م محمد|م|محمد محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|8|79 بــــ|لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|د عبــــد |فؤ لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

688947 م عدل وليم سعيد|ف لمنصوره|علوم 

7oo723 وى|لغربــــ|لسيد محمد |لرحمن محمد |عبــــد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

7o4588 لمحسن|رس قنديل عبــــد |محمد ي زيق|لزق|طبــــ 

86o65| م محمد|لسل|فرحه فتـــىحي عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

23oo87 لم|لد محمود س|م خ|سل| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

453o88 ه محمد  وى|لسعيد هند|ني  لشيخ|بــــ كفر |د|

52|43o ء حسن محمود محمد شلضم|شيم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

785429 حمد محمد|صبــــرى | ند زيق|لزق|بــــ |د|

2|6984 فرح محمد محمد محمد خليل ى شمس|تـــج ره عي 

6o576| حمد عىلي|ل معروف |لجل|دق |ص لمنصوره|ره |تـــج
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4o|899 |لرحمن |لق عبــــد|لخ|مصطفى حمدى عبــــد
عيل|سم

سكندريه|ل|ره |تـــج

856426 سعد|مل |ك| رض| رين|م ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

52|6|9 م|لسل|م عيس عبــــد |لسل|ء عبــــد |هن سكندريه|ل|حقوق 

326oo2 ن خليفه سعيد|تـــفى فتـــح عثــــم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|66859 لحيكم|ره سعيد حلىم عبــــد |س ن|بــــ حلو|د|

647647 لرحمن فرج|حمد محمد عبــــد|رقيه  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

9|8757 تـــه هريدى |ن محمود شح|يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

245|66 لغنى|لحكيم محمد عبــــد|عبــــد| دين هره|لق|هندستـــ 

89|827 ى |ء فوزى نفى رسر|صف بــــي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

868|48 كريم محمد محمد يونس عىلي |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

775724 مر|لغنى ع|مر عبــــد |محمد ع زيق|لزق|طبــــ 

84942 دم|حمد |شم |محمد ه ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8866|6 لرحيم |ل عبــــد|لع|دى عبــــد|له|حمد عبــــد| معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

42|o53 ه عم م|لسل|يم عبــــد |لد|د عبــــد |ني  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

924493 ى عزتـــ فخرى جريس  | كرستـــي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

426965 لسيد|لسيد محمد |د |جه سكندريه|ل|ره |تـــج

6|636| يد|للطيف ف|لرحمن عىل عبــــد |عبــــد ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

24268o ر|ئل محيسن منصور نص|و ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6|442| |لش|ء عزتـــ حلىم عبــــد|سم|
ى
ق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

782289 محمد محمود حسن محمد دحروج زيق|لزق|ره |تـــج

78382o حمد نجم|حمد حسن | |ذكري تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

786573 لم محمود|لم محمود س|س |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

343396 د|لم عو|دل س|ء ع|شيم |تـــربــــيتـــ بــــنه

88||46 مد حسن |ح ح|طمه صل|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|55|78 حمد عىلي سيد| |ن|ر ن|بــــ حلو|د|

225938 بــــو زيد يحن |بــــر |ل ص|حمد جم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

684279 ي|ر
لفى|ل|لمهدى |تـــ |تـــ بــــرك|د بــــرك|عم| ئى ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

29465 لحميد|ح عبــــد|لفتـــ|محمود محمد عبــــد هره|لق|حقوق 

9o74| لعظيم|هيم عبــــد |بــــر|ل |هنيه جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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3|2ooo لرحيم|ل عبــــد|لع|رص عبــــد|هبــــتـــ ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4ooo64 هر|بــــ محمد عىل ز|يه| |ل|ج سكندريه|ل|طبــــ 

9o2468 حمد  |در |لق|هلل عبــــد|محمود فتـــح  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

8787o8 شد |تـــرين سعيد موىس ن|ك سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

6o2o26 حمد|دى سيد |له|م محمد عبــــد |منى حس |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

924|o6 عيل |سم|بــــر |محمد رفعتـــ ص ج|بــــ سوه|د|

9|7|63 لد جمعه محمد |مصطفى خ |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

79ooo3 ن|هلل سليم|لسيد فضل |لرحمن |عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

843848 لرحيم|مد عبــــد|ل ح|م كم|ريه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

255298 ى فكرى عىل  لسيد عيس|نرمي  شمون|نوعيتـــ فنيه 

85o928 لرحمن حسن|محمد محمد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

492766 زي|ل غ|مؤمن محمد جل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

3368|4 ى جم ى|حسي  ى حسي  ل حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

88729| مكرم لبــــيبــــ نصيف | رض ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

374o3 لعديس|لعزيز |لعزيز سيد عبــــد|عبــــد هره|لق|بــــ |د|

4336|8 هيم عىل عطيه|بــــر|لعليم |لعليم عبــــد |عبــــد  |صيدله طنط

78|||6 هيم حسن|بــــر|م حسن |س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

86257 ه مخلف محمد عبــــد | لصمد|مي  ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

882989 رص |لن|تـــه عبــــد|لمحسن شح|م عبــــد|سل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

623o|3 |لعر|لعليم |فيصل محمد عبــــد 
ى
ق ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

773858 دريس|سط |لبــــ|لحميد عبــــد |مصطفى عبــــد  ى شمس صيدله عي 

|38652 ح|لفتـــ|مدى عبــــد |لح|ح |يمنى صل سيه|نوعيتـــ عبــــ

4o2o3o هيم منصور|بــــر|بــــر |زن مسعد ج|م ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

847|93 هيم|بــــر|لمسيح |لي سمي  عبــــد|س ن|تـــمريض أسو

488o2| حمد مسلم|م عىل مسلم |هش ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

28|277 لعظيم|محمد محمد مصطفى عبــــد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

269584 حمد محمد عيس|ن |يم| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

625646 |لفتـــوح محمد عىل |بــــو |مه محمد |س|دى |ش
|لسق

ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 
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636435 يف|هيم محمود عبــــد|بــــر|حمد | لرحيم رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|39376 لق|لخ|ن عبــــد |نىه صبــــرى سليم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

449763 س|لنح|لحسينى محمد عرفتـــ |لدين |م |حس |ضتـــ طنط|علوم ري

622969 لسيد محمد تـــوفيق عمر|لرحمن |عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

9|94o2 للطيف محمد |كر عبــــد|لش|رس عبــــد|ي ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

64|589 حمد|هلل عىل سيد |محمد عىل عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

62528| لرحيم متـــول بــــيوم|مل عبــــد|حمد ك| زيق|لزق|هندستـــ 

875o28 لغنى  |رس عىل عبــــد|حمد ي| ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

329o36 ل يوسف|لع|حمد محمد يوسف عبــــد| |تـــربــــيتـــ بــــنه

9|9263 ج محمد |س محمد فر|ين| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

688|94 حمد|لسيد |ء سعيد |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

456535 لمقصود محمد|يمن محمد عبــــد| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

3|98oo جح فريد|ل ن|مريم كم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

544429 ر مسعود عوض مسعود|لستـــ|بــــسمه عبــــد  عه دمنهور|زر

8|973o حمد فرغىلي محمد|صفيه  ي|عه |زر
|لمنى

75|95| لسيد|ل محمد |بــــسنتـــ سيد جل وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

6|79| حمد نوفل قطبــــ|رحمتـــ  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

45o48o شد|لد حسن ر|حمد خ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

75|257 رق محمد سيد|ء ط|رس| بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

8|8258 ي صليبــــ موىسي صموئيل بــــشر ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

|76575 ي
د حسن عىل|عم| دئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7|495 لدين|محمد سعيد محمود محمود بــــدر  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|58863 عيل طوسون|سم|رحمه فتـــىح  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

57945 مل سعيد|هلل روبــــى ك|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

435845 ح سعيد فتـــىح خليفه|صبــــ |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

226346 حمد عيس|حمد محمد |محمود  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و
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8956o3 ى محمد |بــــو |محمود محمد  لعلمي  ج|علوم سوه

242466 لجليل|ج عبــــد|ل فر|ء كم|سم| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|o823 م|ن هم|م عثــــم|دهم هم|ن |روف ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

3|3o46 لفتـــوح|بــــو |م مصطفى |حمد هش| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

225686 حمد|هيم |بــــر|حمد محروس | هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

7o4765 لح|تـــ طه ص|طف بــــهج|ء ع|سم| زيق|لزق|علوم 

7o333| لفتـــوح|بــــو|ء نبــــيل صبــــرى يونس |ول لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

24oo48  محمد بــــك|س|محمد 
ى
ر|مه صوق دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

67758 دى|له|لسيد عبــــد |حمد محمد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

684687 لففى|حمد |حمد |تـــ |لشح|حمد |هلل |هبــــه  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|397o |ن محمود محمد ند|رو لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

84oo94 لمجد|بــــو|لنبــــي |ل عبــــد|د جم|جه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2398|2 لعوضى جبــــر|لرحمن محمد محمود |عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

7o6242 ى  مر|لمتـــول ع|لمتـــول محمد |حني  لمنصوره|بــــ |د|

4528|4 لسيد عىل سليم|حمد محمد |لرحمن |عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

4o6632 م مصطفى عىل|حبــــيبــــه هش سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7o7564 لمرىسي|ح محمد |لفتـــ|طف عبــــد |له ع|ه لمنصوره|بــــ |د|

252633 ي|ر
بــــر عطيه|محمود ج| ئى ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8o5272 بــــ|لوه|لشكور عبــــد|حمد محمد عبــــد| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

846269 لحميد|لحسن خليل عبــــد|ء |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

27|394 ى يونس|ئى م|م| هر محمد حسي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

44|849 هيم محمد مرصي|بــــر|م فتـــىح  لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

4o895 لمنعم حسن|مل حسن عبــــد | هره|لق|حقوق 

45322 لنبــــى|لح سعد عبــــد|محمود ص هره|لق|ره |تـــج

9o3228 حمد |ر محمود عىل |من ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

334o27 حمد محمد|هلل |محمود عبــــد |ره بــــنه|تـــج

7797oo لسيد محمد|ء مصطفى |ل| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

246273 وى|لعقبــــ|ئى عىل حسن |م ه|هش ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

876838 ى هش|ي عيل |سم|تـــه |م شح|سمي  سيوط|بــــ |د|
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259994 للطيف|لموجود عبــــد|ن عبــــد|ء رضو|رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

34936| بــــ|عمرو محمود محمد دي ى شمس طبــــ عي 

2332o7 ى ع مي  دل عبــــده زىك يوسف|ني  ن|تـــربــــيتـــ حلو

768o26 ى|يه مصطفى جرير عبــــ| س حسي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

44|789 هيم|بــــر|لسيد |ح |لفتـــ|سلوى عىلي عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

283994 ج |لمنعم خف|ن عبــــد|دى عثــــم|له|محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o87o8 وى|لمشط|لسيد يوسف |مه |س|ره |س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o4247 حمد مهدى محمد مهدى مرىس| ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

86954o لسيد محمود|حمد |بــــوبــــكر | لمنصوره|حقوق 

26o794 هلل|سيمون عبــــده فتـــىح فرج |ن| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

46oo49 |لمو|حمد |ن محمد |سلىم رمض
ى
ق سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4|2379 يف  |تـــ مهن|لشح|عمرو رسر ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|37726  
ى
ل|لفض|عمرو وليد شوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

432285 مريم عىل مصطفى رجبــــ |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

2843|3 تـــه|نس محمد بــــكر شح|ندى  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3o28| لصيد جرجس|مريم مخلص  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|577| بــــرين محمود محمود حسن |ص ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

238398 لسيد حسن|لسيد يحن  |منيه حسن | هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

7|2764 ي|ر
لح|محمود عىل عىل ص| ئى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2438o9 للطيف|شه عبــــد|ء محمد عك|سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

542|68 لعزيز|ل عبــــده عبــــد|محمد كم لمنصوره|حقوق 

287496 م محمد لطفى مسلم|حس ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

82533 ى محمد | |محمد محمد رض ى|مي  وى|لجي  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

86o357 ي عبــــد
لجليل|لكريم عبــــد|ندي مصطفى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

435869 لكريم|حمد عبــــد|هيم |بــــر|م محمد |بــــتـــس| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

9o2577 هلل  |لرحمن حسن محمد عبــــد|عبــــد تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

233487 يه سمي  بــــدوى محمد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

475o2 حمد محمد خليل|حمد رجبــــ | هره|لق|ره |تـــج

5439o| ى ر|ل |محمد كم ضى|مي  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش
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35o545 ئى محمد سعيد حسن|م| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

437593 لبــــرى|هلل |مل عبــــد |لد ك|محمد خ لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

256|o6 هيم عىل|بــــر|رثــــ |لو|هيم عبــــد|بــــر| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|28825 م عىل|لسل|لرحمن حسن عبــــد |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

839574 فرحه سيد حسن محمد دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

74o63 لحليم|ء عىلي فكري عبــــد |رس| لفيوم|عه |زر

34827 هلل محمد|لد مصطفى فتـــح |خ هره|لق|حقوق 

22o23| لمقصود جبــــر|حمد محمد عبــــد| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6998o2 سلوى متـــول محمد متـــول علوم بــــورسعيد

2348o| حمد|يوسف محمد خليل خليل  هره|لق|بــــ |د|

355878 لسيد|ندى سعيد محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

637947 لبــــدرى|وى عىل |لشبــــر|حمد | زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

384|3 م|لسل|م يوسف عبــــد|طمه هش|ف هره|لق|بــــ |د|

24|69o ى|رس| ى محمود حسي  ء حسي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

83926 لحميد محمد|ن محمود عبــــد |حمد حمد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

679656 م عزتـــ تـــوفيق مصطفى|عزتـــ عص لمنصوره|طبــــ 

858o4 للطيف|ن عبــــد|مه شعبــــ|س|محمود  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

48754 محمود ربــــيع محمود محمد هره|لق|صيدله 

4537|9 ي جلهوم|حمد كرم ر|
ضى لشيخ|هندستـــ كفر 

6299|3 لمجيد|لسيد عبــــد |محمد ممدوح رجبــــ  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

859527 ل محمد|لع|جي عبــــد|م ض|حس بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6864o شم|محمد محسن محمد ه لفيوم|تـــربــــيتـــ 

||8574 بــــو نعمه|حمد |لحميد |ء عبــــد |بــــسنتـــ عل د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

6o8369  حل|حمد |مه |ره أس|س
ى
وه|لدسوق |تـــربــــيتـــ طنط

2699o5 لكريم خليفه شوشه|يمن عبــــد |لكريم |عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

753996 حمد|ده سعد محمد |مي تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

77|594 ف محمد |ء |رس| هيم|بــــر|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

38355 لسيد|منتـــرص محمود محمد مرىس  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

886963 ى  م سعد محمد حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

2878|2 ل|محمد شبــــل محمد عىل هل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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494665 ى خرصى|حمد مفيد محمد | مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|248o3 وق  هيم|بــــر|هيم سعيد |بــــر|رسر هره|لق|هندستـــ 

822625 هلل|بــــر عبــــد|لج|بــــر عىلي عبــــد|لج|عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

48o226 ئيل|هر وجيه ميخ|رتـــن م|م سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

777|8| ر|لجع|ئى محمد فتـــىح |م| زيق|لزق|صيدله 

7|649| لسيد|جد محمود سعد |مريم م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

499773 ح فرج|لفتـــ|هدير محمد عبــــد بــــ دمنهور|د|

7o7458 وق  ح|لفتـــ|لعيسوى عبــــد |حمد |رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

564|o هيم محمد|بــــر|م |م|هيم |بــــر|مصطفى  حقوق بــــنى سويف

782323 محمد فرج عىل محمد زيق|لزق|هندستـــ 

2|9||9 ضى محمد|حمد ر|عىل  ى شمس|تـــج ره عي 

|6|674 لعظيم|لفتـــح عبــــد |بــــو |فرحه محمد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|6|32| لد سعد عطيه|ن خ|نور تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

48o342 هيم عفيفى سيد|بــــر|رس عفيفى |ج ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

54226| رم هجرس|لمك|بــــو |حمد |ء محمد |شيم سكندريه|ل|بــــ |د|

9o4|o9 لسيد  |حمد |هلل |نىه فرج  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|666|3 لديبــــ|شم محمد تـــوفيق |ن ه|روى عثــــم| ن|حقوق حلو

|343o7 للطيف|لسيد مسعد عبــــد | |مه ى شمس صيدله عي 

77o2o3 هيم|بــــر|لمؤمن جمعه |لد عبــــد |حمد خ| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|35o36 حمد|ل مصطفى |زن جم|م ى شمس هندستـــ عي 

4984o8 مه|لقوى محمد سل|دل عبــــد|ء ع|إرس تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|38|35 ن|لمعبــــود شعبــــ|حمد محن  عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9oo488 | لعل|بــــو|ر |ندى حمدى مختـــ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|72584 وع|وع محمد محمود مط|هلل مط|منتـــ  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

8|4o74 ي ميخ|
ى
ك|لمل|ئيل عبــــد|ندرو شوق ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

3o268 حمد|حمد |لد |سلىم خ هره|لق|حقوق 

22334 ر|لنج|حمد سمي  عبــــده عفيفى | ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

253646 در عىل سويد|لق|عىل عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

483284 ف ص|مروتـــ  ن|م شعبــــ|لسل|بــــر عبــــد |رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

487o|o ل محمد فريد عيس|عمر جم سكندريه|ل|حقوق 
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28|599 مد|حبــــيبــــه نشأتـــ عىل محمد ح ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

9257|7 م محمود خليفه محمد|سل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

486736   د
ى
لس وحيد شوق تـــه|ود شح|كي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

497394 هيم جعفر|ن مصطفى إبــــر|نوره تـــربــــيتـــ دمنهور

|48596 م|مد سل|هيم محمد ح|بــــر|جر |ه هره|لق|بــــ |د|

543o| وتـــ|لد محمد حل|حمد خ| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

237726 رص فخرى بــــخيتـــ|ر ن|مي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

845896 ي فتـــىحي ج
هلل|د|فتـــىحي مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

8|52o3 ى زين |ي ش|لدين بــــل|بــــدين نور |لع|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

25|39 ى ط|ي تـــ|هلل فرح|رق عبــــد |سمي  هره|لق|بــــ |د|

5o3373 عبــــي  وليد خميس محمد خليل لشيخ|عه كفر |زر

6|o436 وق عبــــد  جح محمد نرص|لىح ر|رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|984 هيم|بــــر|ر جميل محمد |من بــــ بــــنى سويف|د|

6826| ف ف|ء |شيم بــــ|لوه|يد عبــــد |رسر ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

|62842 ي|للطيف محمود |هلل محمود عبــــد |منتـــ  ر|لىح  ى شمس|تـــج ره عي 

6o5o|2 شور|حمد حسن ع|ندى محمد  لمنصوره|ره |تـــج

7o8446  |ء |دع
ى
حمد|لسيد شوق لمنصوره|صيدله 

|233|5 زق محمد|لر|مغفره محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9o9o59 لرحيم مصطفى |شم عبــــد|ح ه|لفتـــ|م عبــــد|هش ج|ره سوه|تـــج

8|8o8o ي سعيد ن|روم
جح عبــــده|ئى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

|2o|o| |هلل حن|عوض | رفيق حن| ميلسي ى شمس|تـــج ره عي 

698248 عيل محمد|سم|روق |بــــ ف|يه|يدى |ه لمنصوره|حقوق 

86|96| حمد|ء محمد زىكي |ل| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

94397 حمد|لد عىلي |جر خ|ه لمنصوره|حقوق 

3|4568 حمد سيد|حمد |ل |حمد جم| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

83866| ي ص|ندي روم|س
ده|بــــر قل|ئى ن|علوم حلو

4|4|| تـــ|لشح|يمن محمد |ئل |و هره|لق|ره |تـــج

|7253 ن وي|لحمز|بــــر |جد ص|م| مي  هره|لق|ره |تـــج

7|6673 ل|لع|ن مصطفى عبــــد |هدير رمض لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 
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292335 ل مدينه|يمن محمد جل|يه | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4396o5 وق  لسيد عبــــد|هلل |لمحسن عبــــد |بــــ عبــــد |يه|رسر
هلل |

لشيخ|بــــ كفر |د|

8395o| لطيبــــ|ر محمد |هد مختـــ|ن |نوعيتـــ قن

|4o896 دي عىلي|له|ل سيد عبــــد |نو كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8|379 لحكيم محمد يوسف|نغم عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

69|4|7 لديسىطي|حمد شهيد عطيه موىس | لمنصوره|بــــ |د|

486372 زي محمد|جر مصطفى محمود حج|ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84||7| لسيد عىلي|حمد |لرحمن |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6o85o2 ه خ حمد|حمد مرىس |لد |ني  |بــــ طنط|د|

628279 لسيد|جر سمي  محمد عىل |ه زيق|لزق|حقوق 

|68772 هيم|بــــر|هيم خليل |بــــر|ء محمود |عىلي كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7o|32| لعجىم|محمد عزتـــ حسن عىل  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o9o95 لعظيم عىل حميده|لسيد عبــــد|د رجبــــ |عم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|63294 سعد محمد| ن عط|رو هره|لق|بــــ |د|

64854 لكريم|مد عبــــد |حمد ح|لرحمن |عبــــد  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

|4o||8 ي
هيم|بــــر|دق |مه ص|س| |سيلفى |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

2|8|47 ن|بــــوضيف محمد سليم|د |محمد رش هره|لق|بــــ |د|

83o|78 ي زىكي |لر|عبــــد| دين
عيل|سم|ضى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

355743 فظ|لح|ر محمد عبــــد|لغف|ء عبــــد|رس| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

265647 ديبــــ رسور معوض|يكل |م |طبــــ بــــنه

77893 سيوس|طن|د |بــــيشوي يعقوبــــ ج |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

9o|658 ربــــيع بــــدرى حسن | ن|ر ج|تـــربــــيتـــ سوه

627752 ف فوزى عبــــده  هلل|بــــو عبــــد |عمر أرسر زيق|لزق|طبــــ 

|38|8o دق محمد|لص|مجد عبــــد |محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8|2o76 كرم عيد محمد خليفه ره بــــنى سويف|تـــج

62395| د|ن محمد |م محمد رمض لموج  متـــي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

434559 بــــىل|لبــــ|ر عىل |لستـــ|ء عبــــد |رس| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

54598 ن محمد محمد عىلي|يم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

Thursday, September 6, 2018 Page 10894 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

3289| ن|د رضو|لجو|حمد عبــــد|رص |بــــ ن|مه هره|لق|هندستـــ 

4834|9 ف لبــــيبــــ عزيز جريس| |مور رسر سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

934o5 تـــ | لحميد|لسعيد عبــــد |حمد |مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3366|o لسيد|بــــ محمد |يه|مريم  |بــــ بــــنه|د|

87oo7 حمد|م حميدتـــ |لسل|عمر عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

43983| ل محمد عمر|سهيله محمد كم ج|بــــ سوه|د|

4877|6 حمد حمودتـــ|مؤمن رجبــــ حمدى  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

25o367 لنور|بــــو |دل زىك |ء ع|فد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

2|6792 ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|لعظيم |ئل عبــــد|حبــــيبــــه و دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

239o73 لسعود|بــــو |بــــسمله عمرو محمد محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

86o8o3 ى محمد|مروتـــ عبــــد  لحكيم خي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o4695 لدين عىلي محمد|م |ره عص|س ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

|47937 صف محمد عىل|محمود ن ى شمس هندستـــ عي 

|2|925 ي
عىل كرم فرج قطبــــ نويسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8797o حمد محمد سيد محمد| ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

528673 م|لسل|ن محمد عبــــد|حمد سعيد سليم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

425o4 تـــم مكرم بــــسيوئى|حمد ح| ن|حقوق حلو

8||772 ى ى ج| يوستـــي  د|رؤوف حني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|722o ف عبــــد|هلل |عبــــد لرحمن|لحميد عبــــد|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8326o6 ن تـــوفيق عىلي|حمد حمد| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

5687o ن عىل|زى سليم|لدين حج|ء |عل ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

7||789 م|لنظ|مد |حمد نسيم ح|ن |حن لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|37o|2 حمد محمود|عىل محمد عىل  ن|بــــ حلو|د|

878936 ى حسن سيد | مل حسي  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

6|4|79 عيل|ن إسم|ن حسنى رمض|محمد رمض |ضتـــ طنط|علوم ري

62354| لسيد سبــــيع|ء محمد |دع ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

9|8o4o سليم عىل | صف| سه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

35997o هلل|هلل جميل صديق رزق |منتـــ  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

2467|6 لرحمن محمد محمود|محمد عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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832o3| هلل|لمجد عبــــد|بــــو|عبــــي  محمود  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

27|37 حمد|لد محمد |مروه خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7836o9 لمنعم محمد حسن|ء محمد عبــــد |ل| زيق|لزق|حقوق 

9|o529 للطيف |لحميد عبــــد|يمن عبــــد|عمر  ج|حقوق سوه

85oo67 عيل|سم|مد |محمد حمدي ح ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

793749 ل حسن|حمد جم|لرحمن |عبــــد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

283956 مه|رص شتـــيوى سل|لد ن|خ |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

43o986 ضى|لسيد م|حمد |هلل |منه  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

84|899 ى عبــــد ى|لر|محمد حسي  زق حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

628898 لسيد|عيل فهيم عىلي |سم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24844o ح|لفتـــوح عطيه صل|بــــو|ن حسنى |نوره تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

63o|47 حمد عىل|لدين محمود |ء |محمود عل زيق|لزق|علوم 

5o7685 هيم|بــــر|لعزيز عوض |ميه محمد عبــــد |س تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

355o55 ى ط|ي ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|رق |سمي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

884o22 ى محمد |ي نور محمد |سمي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

9o5o49 ي|ر
لجندى |هر |صفوتـــ م| ئى ج|تـــربــــيتـــ سوه

647773 لسيد محمد|حمد محمد | قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

36|598 ر كرم غريبــــ مسعود|من كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

33843o هلل|بــــ |هلل ج|بــــ |لد ج|شمس خ |نوعيتـــ بــــنه

635473 لسيد محمود عليوه|ده |غ زيق|لزق|طبــــ 

6239o9 ي سمي  |رتـــ ه|س
|لسق|لعزبــــ عىل |ئى لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

7663o5 وى|لحفن|لسيد عىل محمد |ل |ندى جل ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

43245| ى|ده |غ حمد رجبــــ حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2728o5 ن ك يوسف|ئيل مل|روف| مي  سيوط|صيدلتـــ 

784664 ى عبــــد |عبــــد  جي|لسم|لعزيز |هلل حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

498o32 مر|ع محمدع|هيم رف|بــــر|طمتـــ |ف لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

68o99 س محمد|حمد محمد عبــــ| لفيوم|حقوق 

6|94|9 لمتـــول جبــــر جزر|حمد محمود | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

684277 لمغربــــل|محمود محمود عىل | دين ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

26o238 ليش|بــــو|حمد |لحميد |ء وليد عبــــد|ول هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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279|o5 لسيد|لسيد مبــــروك |هلل |عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

229364 زى|لسيد غ|لسيد فتـــىح |ده |غ هره|لق|بــــ |د|

||6663 ى غبــــور|ى بــــش|ن مجدى بــــش|ريه|م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

243|32 لنبــــى محمد محمد|محمد عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4|5642 |مل وف|د ك|لجو|محمد عبــــد  |حقوق طنط

|3|934 لم|لسيد حلىم س|ر |من ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

686o7 ح|لرحمن سيد مفتـــ|كريمه عبــــد ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

73642 د|سحق عي|كرم |كرمه  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

493488 ى محمد  |لشقر|محمد محمود حسي  بــــ دمنهور|د|

|5||53 ف مصطفى |رتـــ |س لمتـــول|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

69377 م|لسل|نور محمد عبــــد |د |جه لفيوم|بــــ |د|

||83o7 |م لوق|مه س|س|يوسف  ن|هندستـــ حلو

487424 لسويفى|لسيد خرصى محمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

7853|| لسيد محمد|هيم |بــــر|زم |ح ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o8752 تـــ عيد|بــــو زيد بــــرك|ء عرفه |رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

854854 د|لجو|لسيد محمد عبــــد|بــــوبــــكر | ي|علوم 
|لمنى

4|5455 مه محمود محمد غنيم|س|محمود  لشيخ|بــــ كفر |د|

85oo69 لسيد|لد محمد |محمد خ دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

336387 تـــ  لمعبــــود محمد|حمد عبــــد|ني  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

|23754 لمرشدى|م |لسل|روق عبــــد |حمد ف|م |هش هره|لق|ره |تـــج

689949 لسعيد حشيش|ىط |لمع|بــــو |هبــــه  لمنصوره|حقوق 

855o77 ي|للطيف عبــــد|حمد عبــــد|رحمه 
لغنى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

629683 لسيد يوسف|لعزيز |ل عبــــد|زم جم|ح زيق|لزق|هندستـــ 

7665o8 ى ري ى مصطفى |حسي  زى|لعز|ض حسي  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

82||99 بــــوسيف|لد رجبــــ محمود |خ ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

23632| بــــ|لحسينى حج|بــــسمه نزيه  هره|لق|ره |تـــج

82|595 ي عزيز
مريم زىكي لفى ي|بــــ |د|

|لمنى

852|57 ي عيد عبــــد
رجي|لحكيم ج|مصطفى د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

89oo27 ن |لىح سليم|زق عبــــد|لر|حمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9o87|5 لمطلبــــ |ه عبــــد|لل|ح عبــــد|محمد صل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج
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336o82 حمد|د سيد |رش| هبــــتـــ رض ى شمس| لسن عي 

483635  تـــوفيق|ك
ى
تـــرين سعد شوق ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

26|98o |حمد |حمد لبــــيبــــ |محمود 
ى
لدسوق |بــــ بــــنه|د|

8|523| مر|ح ع|لفتـــ|ن محمد نجيبــــ عبــــد|يم| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

3|7983 يف خ لحكيم|لد محمد عبــــد|رسر لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|29943 ى م|ك جد شكري لطيف|رولي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

37953 ى|لغنى رمض|عبــــد ن محمود حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4454o5 لحميد|در عبــــد |لق|بــــسنتـــ محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

337|o رحمه عزتـــ محمد خليل كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|42672 ى ن م محمد|م|در محمود |نرمي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

8o7977 هدير محمد سعودي عطيه ي|بــــ |د|
|لمنى

43543 روق محمود|ء ف|رضوي عل هره|لق|ره |تـــج

|24634 وق عص هيم|بــــر|هيم |بــــر|م |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

286|87 حمد مبــــروك محمود|ن |سليم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4|37|8 لشىسي|حمد |مل |لسعيد ك|حمد | |بــــ طنط|د|

329|86 هيم فوزى|بــــر|حبــــيبــــتـــ محمد  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

|54o8| حمد|ل |رق كم|عمر ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

88236| لىح  |حمد عبــــد|يه محمد | سيوط|بــــ |د|

6226oo محمد محمد رزق محمد ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

|32o4o ن|هيم عجل|بــــر|هيم محمد |بــــر|مينه | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|3822 ن|ن ثــــروتـــ حسن حس|مرو سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|74785 لسيد|حمد |حمد حسن | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3742|4 ن|لحليم مرىس عثــــم|يمن عبــــد|لدين |نور  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

29577 متـــ سعد محمد|س|هيم |بــــر| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

39272 لرؤوف عبــــد ربــــه|ممدوح عبــــد | رن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

475o44 هلل| |ئيل عط|ميل يوسف ميخ| |يوحن سكندريه|ل|ره |تـــج

5266|8 حمد|بــــ |محمد محمود دي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8437|3 لح ربــــيع|مه ص|س|هيم |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

2337|4 يد|بــــو|لعيون |بــــو|عمر رأفتـــ  ى لي  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

Thursday, September 6, 2018 Page 10898 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

446945 لسيد خليل|رق محمد |محمد ط تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

28667| لمجيد عيد|دل خليل عبــــد|ع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|7|5| بــــ|لبــــ|تـــه فتـــح |مصطفى محمد شح سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

|73928 لحميد|حمد عبــــد |رس |بــــسنتـــ ي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

824659 لحميد محمد|حمد عبــــد|ذ |مع دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

794oo6 ىس|ح بــــل|م مصبــــ|ره حس|س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

25|964 محمود سعيد مصطفى مرع ى شمس طبــــ عي 

|65|29 ي محمد عبــــد |يم|
ى
لرحمن|ن شوق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|37279 تـــه|حمد شح|حمد محمود |ن |مرو تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

792963 هيم عىل|بــــر|ل محمد حسن |دل عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

89o357 س |عيل عبــــ|سم|مد |محمد ح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o2838 ى|لمتـــول |حمد |م |حمد هش| لعشر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

697983 ود|ن صبــــىح جرجس د|حن لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2o552 بــــوزيد|لنبــــى |لد عبــــد |ل خ|بــــل سيوط|عه |زر

69o958 ر|لغف|ر عىل عبــــد |لغف|محمد عبــــد  لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

89|536 وق  لرحيم مصطفى |حمد عبــــد|رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

676734 ده|حمد زي|حمد مدحتـــ | لمنصوره|حقوق 

8o55o8 هلل محمد|ء فتـــىحي عبــــد|نجل ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

685462 زن عزم عىل|ندى م لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|444|9
ى
محمود مصطفى محمد شوق ى شمس حقوق عي 

26o4|7 م|در سل|لق|مل عبــــد|رس ك|منيه ي| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

||6744 ف موىس |زي هيم|بــــر|د رسر هره|لق|ره |تـــج

42457 ل|لع|نور محمد عبــــد |هلل محمد |عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

645668 لشيخ|لسيد |يمن محمد  |حمد | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|8382 عمر محمد بــــيوم محمد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|2756o ى|د خ|مه لد رمزى حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

98662 ى|نور  ى محمد حسي  لدين حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

29452 بــــ|لتـــو|هلل عبــــود عبــــد |محمد عبــــد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

82|692 ي|
حمد مكرم سيد مصطفى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

8|2545 ى|مروه رمض ن سيد حسي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى
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348434 هيم فرج|بــــر|لحميد |هدير ممدوح عبــــد |بــــ بــــنه|د|

83284 مل|ل محمد ك|سمر جم |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

326372 محمد غنيىم| نهي  رض هره|لق|ر |ثــــ|

87o352 هيم|بــــر|ن عىلي |ويه رضو|ر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

224335 لق عمر|لخ|روق عبــــد |م ف|حمد عص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|8|85 هيم سعد عبــــدربــــه|بــــر|حمد |  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

|2|479 يف يوسف محمد|ي ى رسر سمي  هره|لق|م |عل|

25586o هلل|مه مصطفى حسبــــ |محمود سل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

482454 قتـــ عص ن|ح عثــــم|لفتـــ|م عبــــد |أرسر سكندريه|ل|ره |تـــج

89o355 هر |لظ|حمد فرج عبــــد|محمد  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

858239 هيم|بــــر|سحق |ن |مرقس قنع كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

3||2|2 رى|لبــــ|بــــر عبــــد|محمود محمد ج |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

438773 لسيد محمد موىس|مهند محمد  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

34o47o ى  ى طلبــــتـــ بــــحي  لخي |بــــو|بــــسمتـــ بــــحي  |نوعيتـــ بــــنه

2446|o د خليل|لجو|د عبــــد |ن رش|مصطفى رمض ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

649499 لسيد محمد عىل| |دين قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

5o3o9 حمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |مصطفى  ره بــــنى سويف|تـــج

|57778 ن مصطفى|روق سليم|حمد ف|رضوى  ن|تـــربــــيتـــ حلو

4856o فتـــ محمد ري م|م|ض |مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6763|| ى خ|س لد عبــــدربــــه|ره حمدى حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4|333 در محمود|لق|نور عبــــد |ء |شيم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

692||6 ق|لحميد |محمد عبــــد  شد|لحميد ر|وى عبــــد |لشر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

497438 ق|رص محمد محمد |لن|ر عبــــد |نتـــص| وى|لشر بــــ دمنهور|د|

3423o4 لسيد سويلم بــــيوم|حمد |مروتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

878|26 ن محمد صديق  |مروه رمض سيوط|بــــ |د|

9|4544 تـــه  |ه نسيم بــــخيتـــ شح|نج سيوط|بــــ |د|

857467 حمد محمد|هيم |بــــر|عىلي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|7o78 حمد عليوه عىل عرفه|محمود | ند تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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26o946 دى|لرسول أبــــوش|ء عنتـــر عبــــد|سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

233522 ى|م بــــولس موىس يعقوبــــ| رتـــي  ن|بــــ حلو|د|

84|83| محمد حسن محمد محمود ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

278996 ي|ر
ن|بــــ حمدى حس|يه| |ئى شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

5|4399 ى|تـــه عىل |سلىم فوزى شح لزهي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|5566 رى|لقم|ح |لفتـــ|تـــم محمود عبــــد |حمد ح| لشيخ|بــــ كفر |د|

368696 هيم|بــــر|ر حسن |لنج|حمدى  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

6|7565 ل|لبــــد|تـــسنيم محمد محمود  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|7497 ئى نظيف عىل|مريم ه هره|لق|ره |تـــج

|37o47 لسيد فرج|لمقصود |رس عبــــد |محمد ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

83|59o ل|لع|وي عبــــد|م محمود كحل|هش  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

896324 ه فرج محمد محمد | مي  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

34368o لرحيم حسن|رص عبــــد|لن|د عبــــد|زي د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

5o857| حمد سعد تـــوتـــو|هيم |بــــر|محمد  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

8297|8 ى زينبــــ رفعتـــ محمد حسي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

356548 لعزيز|دق عبــــد|لص|لسعيد |لعزيز |سلىم عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|793|5  عىلي|حمد رمض|يوسف 
ى ن حسي  لعريش|بــــ |د|

785532 |روق عط|د ف|روق عم|ف عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

344974 هيم|بــــر|ء محمد سعيد محمد |عىلي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|245o| مد رجبــــ|د ح|سلىم محمد فؤ هره|لق|ره |تـــج

75||28 ن عيس حسن عيس|نوره كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

5|8394 ح عىل شلتـــوتـــ|لفتـــ|تـــ محمد عبــــد |ي| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

68755 ه مصطفى محمد عىل| مي  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

75o996 ن محمد مصطفى سليم|نور عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

42|926 ى حس|ي وى|لطنط|لدين محمد محمد |م |سمي  سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

62o798  رف|هيم محمد |أمل إبــــر
ى
ع|لدسوق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

64o||o ين محمود محمد عبــــد  شم|بــــوه|لحميد |رسر زيق|لزق|بــــ |د|

272454 ن|م مصطفى عثــــم|مصطفى س لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

3||886 غ|لصبــــ|حمد محمد |لسيد |دل |ع ى شمس هندستـــ عي 

2|64|4 ى |مصطفى  ل|لع|حمد عبــــد |يمن خي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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54382 لعزيز|لعزيز حسن عبــــد |محمود عبــــد  صيدله بــــنى سويف

|38254 م محمد|م|طف عرفه |محمد ع مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

63o9o6 ن عىل|هيم سليم|بــــر|دل |ء ع|رس| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

6o7749 مريم محمود فتـــىح محمد عىل |تـــربــــيتـــ طنط

255697 ىط شعيبــــ|لع|محمد سعيد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o5986 لمغنى|ن |محمد رأفتـــ محمد سليم |ره طنط|تـــج

439o2| |لل|هيم عبــــد|بــــر|لسعيد |ل أحمد |كم |حقوق طنط

2|5|oo لمرصى|مل |هيم ك|بــــر|د |دى عم|ف هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

645639 م عقل|م|لسيد |حمد محمد | |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

|28867 لس س ل عزيز|ويرس كم|كي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

229686 لحميد محمود محمد|رقيه عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9|9898 لحميد  |بــــر عبــــد|حمد ج|محمد  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

637o64 حمد عىل|لحسينى |مينه | ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

||58|5 |لش|رس محمود عبــــد |سهيله ي
ى
ق ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

87o42o يح|لس|زق |لر|دل عبــــد|زينبــــ ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|635o لمني |لمتـــول |محمد موىس  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

69oo86 لرحمن|عيل عبــــد |سم|ر حسنى |من لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

767793 ج|در فر|لق|لعزيز عبــــد |هلل عبــــد |منه  لعريش|تـــربــــيتـــ 

6853o4 لتـــ|لىح غز|هيم عبــــد |بــــر|لعزيز |سلىم عبــــد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

526482 ى|شه بــــ فتـــىح حسن عىل حسي  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

6o7497 حمد محمد محمد سعده| |صيدله طنط

53727 ج |يم ن|لد|رس عبــــد|نىه ي تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

65459 ى روضه ربــــيع محمود حسي  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

6o9259 لح|بــــوص|بــــر |محمود مسعد ص لمنصوره|طبــــ 

869574 لح|دق ص|م ص|م|حمد | ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

7637|6  متـــول|حمد |ن محمد |يم|
ى
لدسوق علوم بــــورسعيد

9||582 ه |لل|ز عبــــد|محمد خلف ممتـــ دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

783o22 م عىل محمد محمد|محمد حس زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69o769 هيم|بــــر|د |م ج|منى عص لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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362oo8 لحميد|لحميد محمد عبــــد|يوسف عبــــد تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

237629 زىك محمد زىك محمد| دين سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

87234  عىلي|ندي م
ى جد حسي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

6o68|7 عيل فوده|سم|ل طه |حمد جم| |ره طنط|تـــج

7835|4 يم خليل|لد|لبــــديع عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69839| لدين محمد سنور|ء |ل عل|س لمنصوره|علوم 

446526 |سعيد حسن سعيد حسن 
ى
لدسوق سكندريه|ل|بــــ |د|

358492 حمد محمد|رس |جر ي|ه |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

246||8 ء سعد غنيم|رس عل|ي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

893oo6 ن |لعزيز سليم|لول عبــــد|محمد عبــــد سيوط|ره |تـــج

25569o دى عقيله|له|هيم عبــــد|بــــر|محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|26823 يف سعيد عىل|رو ن رسر ى شمس علوم عي 

9o3269 بــــوعمره عيس |لسيد |محمود  ج|ضتـــ سوه|علوم ري

3|2759 د حمدي محمد مصطفى|عم ى شمس|تـــج ره عي 

9|2644 لسيد محمد محمد  |جر |ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

36o357 ي|هيم |بــــر|حمد |محمد ممدوح 
لعفيفى |حقوق بــــنه

6|3472 لمقمر|ح محمد مصطفى |لفتـــ|عمر عبــــد |ضتـــ طنط|علوم ري

65|83 ى|حمد |ن |مريم رمض مي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

779533 هيم|بــــر|لدين فتـــىح |جر سعد |ه زيق|لزق|عه |زر

8253| لمحسن|ن حسن عبــــد |محمد سلط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o|268 وى|لرشد|دل محمد |ع| عل لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68856 ى خليل عىل خليل خبــــي  ره بــــنى سويف|تـــج

685879 ر|لنج|لزىك |دل |ن ع|رو لشيخ|هندستـــ كفر 

434|85 لشيخ|لم |فظ س|ء محمد ح|رس| |بــــ طنط|د|

346479 لق محمد مسعد|لخ|ء صبــــرى عبــــد|سم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

43o929 روق عقده|ح ف|لفتـــ|م عبــــد |علوم طنط

87573| لمعتـــصم محمد صديق|مصطفى  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

6336o7 فع|لش|ندى سعيد محمد  زيق|لزق|عه |زر

265||8 حمد قطبــــ طه خليل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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|6|924 ين خليل عبــــد |خ لمجيد|لد رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

45|43| ىس|لعبــــ|محمود سمي  عىل  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

62|65| حمد بــــدوى|نور محمد |س |ين| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o5524 لعبــــد|مؤمن حسن حسن عىل  سكندريه|ل|حقوق 

85o|7 ي حسبــــ |
لعزيز|لنبــــي عبــــد |مل قرئى بــــ بــــنى سويف|د|

4|7425 ف محمد |عبــــد ى|لسيد ش|لرحمن أرسر هي  لشيخ|ره كفر |تـــج

8|5662 حمد|حمد نبــــيل |ء |صف ي|بــــ |د|
|لمنى

79|759 د|لجو|در عبــــد |لق|ء رجبــــ عبــــد |رج زيق|لزق|بــــ |د|

|6||38 ي
لديبــــ|حمد عىل |فتـــىح | دئى ن|تـــربــــيتـــ حلو

|428|5 ه|لل|ر محمد سيد عبــــد |من لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

689o87 حسن محمود حسن محمود حسن ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

443826 هيم|بــــر|بــــتـــ |م نبــــيل محمد ثــــ|هي لشيخ|بــــ كفر |د|

387o3 ل|لع|لسيد عبــــد |محمدى | سه ن|بــــ حلو|د|

4o8672 يف|محمد مصطفى محمد | دين لشر |ره طنط|تـــج

423498 عيل محمد|سم|منيه محمد | سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

284|55 لد|محمد مصطفى سعيد محمد خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2564|2 ل|ل محمد بــــل|محمد جم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|43o58 لعزيز|ل عبــــد |رس كم|سلىم ي دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

7|5233 لسيد|هيم محمود |بــــر| |رض ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

247328 مد صقر|حمدى محمود ح ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

462857 ن|هيم زعف|بــــر|هلل |ورد عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

34|273 وى|لعم|حمد |مصطفى محمود سعيد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

2448o| ى محمد رحومه|س ى مؤمن حسي  ره حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52475o حمد|بــــو |حمد |مه محمد محمد |س|د |زي |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

9o3449 متـــ |بــــوش|دل محمد شلبــــى |ع دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

85|47| لجيد|لجيد يوسف عبــــد|محمود عبــــد سيوط|حقوق 

3355o8 عيل يحن |سم|رص |لن|ل عبــــد|جم| نور ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|7o39o ى جم ى|حسي  ى طلبــــه حسي  ل حسي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد
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477855 ل|لع|حمد محمد محمد عبــــد|هلل |عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

9|6|o| هيم حمد  |بــــر|هيم منصور |بــــر| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

|2|o72 |لعل|بــــو |حمد |مد |حمد ح|فريده  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

9o7525 حمد |مل |حمد ك|محمود  ج|بــــ سوه|د|

26|79| حون|هيم ط|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد | ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

528|5 لد|بــــوبــــكر خ|لحميد |ن عبــــد |يم| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2265o| ى ي|ي تـــ|رس محمد عرف|سي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8|9o|6 ل ملك|ل وهبــــه كم|م| ي|علوم 
|لمنى

27322| ذل محمود|لحسن ش|بــــو|م |حس دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

337|8 ن|طمه محمد محمود محمد رمض|ف ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

838736 ى محفوظ محمد ي حسي 
منى قرص|ل|فنون جميله فنون 

432335 ن|لسيد عىل شبــــل زيد|ء |رس| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

32556o هر|دى ط|له|نس مني  عبــــد|  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

9o2228 لرؤف |هيم صفوتـــ محمد عبــــد|بــــر| ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

|68673 بــــ|محمود مصطفى محمود محمد دي دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

447958 هيم نعيم|بــــر|م تـــوفيق |ر س|يثــــ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|78676 هلل|م محمد مرىس مرىس حسبــــ |سل| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

9|o26o ن دل زىك شفيق |ع| مي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

49787 ر سعودى|محمد سعودى عم ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

357oo9 ى رشدي رشدي ممدوح حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

438962 ج |لسيد ن|لكريم |لسيد عبــــد|حمد | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

3o664 هيم محمد|بــــر|ل |ر جم|من ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

34492 حمد|م |لسل|رق خميس عبــــد|هبــــه ط ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

4|5344 ف |رق |ط لكوم|نور حمدى |رسر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

45|86o لمعىط يوسف عرص|محمد ذكرى عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

497939 لمقصود عطيه|ن طلعتـــ عبــــد|يم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|
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2|86|8 لسيد سعد محمود|نشين  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

898367 ؤوس|ديبــــ فلتـــ|مه |س|ستـــيفن | ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

896966 د شفيق قديس |نوبــــ رش|بــــ| ج|تـــربــــيتـــ سوه

47852o ل|لجم|ح عىل |دل صل|ن ع|رو معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

262693 ى محمد  |محمد فهىم حسي 
ى
لدسوق ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

2||46 وي|لمعبــــود شعر|م حمدي عبــــد |س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|62|6 مل محمد |لرحمن مصطفى ك|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85o663 حمد|لدين محمد |محمد عز  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

785837 لسيد نجم|حمد |حمد محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

783o98 ل محمد محمد حسن|جم| دين زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|55|57 ى محمود |ي بــــوزيد|لعزبــــ |سمي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

92o6|6 حمد |ر |حمد مختـــ|ر |مختـــ ج|طبــــ بــــيطرى سوه

679285 |هيم |بــــر|د |لجو|ء عبــــد |دم محمد عل|
لمرشدى

لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|9367 ن|ل عيس رمض|سلىم جم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4o7726 هنده محمد بــــسيوئى عبــــده عىل|ش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

353o89 ن عطيتـــ محمد|محمود شعبــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

772897 لصعيدى|هلل |حمد محمود محمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

7||o62 هيم|بــــر|ع |لقعق|وى |لمك|هيم |بــــر|لسعيد | لمنصوره|هندستـــ 

545o| ي سليم|حمد عبــــد |محمد 
ن|لغنى ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

3|6|96 ي|سلىم سيد 
حمد مصطفى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

853577 ل سيد حسن|زم جم|ح ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

26oo77 ى عيد رمض|ي ن عىل|سمي  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

648537 د|كريم محمد فرج عوض ج قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|4735| م|هيم ليسي ضي|بــــر|رق عىلي |ط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|45559 عيل|سم|هيم |بــــر|لدين |رص |هيم ن|بــــر| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

7573|4 ى جم مي  هيم|بــــر|ل حسن |ني  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

2|9923 حمد|للطيف |لعزيز عبــــد|حمد عبــــد|بــــ |رح ى شمس|د| بــــ عي 

696762 ن عيد|ن مرو|يمن مرو|حمد | هندستـــ بــــور سعيد

|628o4 زى|مد حج|هيم محمد ح|بــــر|حمد | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

9o263| ى |حمد محمد عبــــد| لسميع حسي  ج|ره سوه|تـــج
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3242|7 مد عىل|ل ح|محمد جم م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

697878 هيم|بــــر|ن عبــــده |ء محمد سليم|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

25844| لحميد محمد|حسن محمود عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|37|66 ى حموده|ء |لرحمن عل|عبــــد  لدين خضي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

43o632 رى|لبــــند|رى محمد |لبــــند|مينتـــ شفيق | |بــــ طنط|د|

|3753| لسيد رزق|روق |لسيد ف|روق |ف هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

427832 ى |ي ف |سمي  لسنهوري|لدين |حمد محمد رسر |علوم طنط

5|796 لسيد|هلل عبــــد |يز عبــــد |ف| مرثــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

324253 حمد|رس محمد حسن |محمد ي ى شمس|تـــج ره عي 

353282 للطيف|للطيف خلف عبــــد|خلف عبــــد |بــــ بــــنه|د|

6|584| |ل رخ|مه محمد جل|س|لرحمن |عبــــد ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

|78|8o د محمد|لدين رش|ء |ن عل|نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

87o666 عيل|سم|حمد مغربــــي |محمد  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

3|8852 ي|هيم عن|بــــر|حمد |هلل |هبــــتـــ 
ئى دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

2|7286 لفيوم|بــــر فهىم |حمد ج|ره |س هره|لق|م |عل|

|3438| جر عىل سعد محمد|ه ى شمس|د| بــــ عي 

2239o5 ى|نشين عبــــد لرحمن يوسف حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|3426 د|لجو|طمتـــ مجدي محمد عبــــد |ف ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

476||o لسيد درويش|متـــ |س|شهد  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2633|7 ره محمد فتـــىح مرع|س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

75o823 ف محمد محمد حسن كحوش|تـــفى  رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

92363 ن|لرحمن يىح شيبــــتـــ سليم|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

68o|22 ي|ر
لحبــــسر|لحبــــسر محمد |محمد | ئى لمنصوره|بــــ |د|

6o3245 وى|لرخ|حمد |ن محمد |نوره |بــــ طنط|د|

535966 وق طتـــ فريد عمر حسن رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|25922 حمد محمود يحن |يحن   هره|لق|ره |تـــج

5|5483 هيم|بــــر|لجيد |لمطلبــــ عبــــد |ء محمد عبــــد |ل| بــــ دمنهور|د|

|59342 محمود حنفى محمود محمدحسن ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

Thursday, September 6, 2018 Page 10907 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|49938 د|لجو|لمقصود عبــــد |حمد محمد عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

7o4826 يف عبــــد  وق رسر زق موىس عىل|لر|رسر زيق |لزق|تـــمريض 

33||| لسيد|م يوسف |مروه هش هره|لق|حقوق 

8867|2 رع عىل |ده ز|هلل حم|منتـــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

497|5o لديبــــ|بــــ |ن رجبــــ عىلي دي|يم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|58674 طمه سيد محمد حسن|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

83|68o حمد محمد حسن محمد| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

253||6 ي|لمقصود عبــــد|ن عبــــد|حن
|لعظيم دئى تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o2236 لشوج |ن حسن |حسن رمض| ر|ي ي صىح طنط
|معهد فنى

693266 هد|سعد تـــرىك عبــــدربــــه مج|حمد | ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

285394 لمجيد|محمد عبــــد| يه زكري| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2|45o2 لصغي |عمر حسن محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

483256 ن رسور|لم|شور رسور س|سلىم ع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o869| وق عبــــد  |لش|لمحمدى عبــــد |لمنعم |رسر
ى
ق لمنصوره|حقوق 

8o79o8 هلل|ن لويس رزق |مريم يون ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

886898 حمد خليفه عمر | |عل سيوط|تـــربــــيتـــ 

26oo83 ن|ء طه سعيد زهر|ل| شمون|نوعيتـــ 

528|o9 سم|هيم ق|بــــر|مي عىلي |حمد س| |ره طنط|تـــج

|674o2 حمد عىل|عمرو محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

478839 محمد بــــدر سعد زغلول محمد عىل سكندريه|ل|هندستـــ 

4267o4 هيم أحمد حسن فتـــيحه|بــــر|نىح  | لسويس|معتـــ |علوم ج

478|5| ن|ح سليم|لفتـــ|ريم سعيد عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

9o2947 رون |حمد ه|م خلف |له| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

86479| عيل|سم|دي |عبــــ| لعل|بــــو|كريمه  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6o83o| د|يمن بــــكر محمد طر|ن |يم| لمنصوره|بــــ |د|

77387o حمد|حمد سيد |ن |م رمض|سل| ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

442273 بــــرهيم|سم |محمد جمعه جميل ق سكندريه|ل|صيدله 

425283 ى  هيم بــــيوم|بــــر|بــــ محمد |يه|لجي  سكندريه|ل|بــــ |د|

7677o7 ن|هلل محمود عثــــم|روضه طلعتـــ عبــــد  لعريش|تـــربــــيتـــ 

9o9268 ح محمود |رص صل|سمي  ن ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى
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894o3| ى بــــر سعد |كتـــشيى ج| مي  سيوط|ره |تـــج

97|o3 ن|محمد مىح محمد عثــــم ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

322488 حمد|عيل |سم|دل |ندى ع ى شمس|د| بــــ عي 

4|oo59 وى|لشهد|حمد محمد محمد | |بــــ طنط|د|

252365 م محمد عرفه|د س|جه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

9|7659 لمحسن |بــــتـــ عبــــد|هلل جميل ثــــ|منتـــ  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

|4|95| د محمد|ئى فؤ|وليد ه ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

6224o2 لمدئى|هر رزق |جر ط|ه ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

32799| هيم محمد|بــــر|حمد |هيم |بــــر| عه مشتـــهر|زر

|65668 لمقصود سيد|محمود يسن عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

433o|2 يد |بــــو|رس |مروتـــ ي ى بــــو سعده|لبــــرع |لي  |بــــ طنط|د|

4o3o34 لرحمن حسنى محمد محمد قريش|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4o68o5 |لوف|بــــو |حمد زىكي |طمه |ف عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o99o لمجيد|حمد عبــــد |ل مجدي |بــــل طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

236o27 ن محمد|لصبــــور رمض|بــــسمله عبــــد هره|لق|حقوق 

||6443 حسن| ن زكري|ن رمض|نوره هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7858|o ف |حمد | وى|لدر|حمد |رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28|6oo ي
در معوض|لق|مجدى عبــــد| دئى د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

336285 لمنعم|حمد عبــــد|لمنعم |عبــــد| نور ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

8||7o| لمنعم محمود|ل عبــــد|مروه جم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

23o265  خليفتـــ خليل|عبــــد
ى
لرحمن فريد شوق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

5459|6 ض|لعليم ري|رحمه محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

52oo58 د|لضي|حمد |م حسن محمد |ريه تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

247428 ىط|لدم|لسيد |رص |لسيد ن| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

763563 حمد مهدى|لد زىك |هلل خ|هبــــه  علوم بــــورسعيد

293o48 ن محمد عيسوى|محمد رمض سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

6256|2 ن|ء محمود محمد غريبــــ وهد|أسم زيق|لزق|طبــــ 

8|o65o ى فتـــح |يم| بــــ محمد|لبــــ|ن حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

2289|8 لد محمد محمد عيد|روه خ| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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87887| وحيد سيد محمد | لي|د سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

833o4 مل حسن|لق ك|لخ|هبــــه عبــــد ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

45o346 شد|عمر مؤمن عىل ر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7o772o ى محمد ميشه عبــــده |ش هيم|بــــر|هي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

883735 لمعتـــمد |ن عبــــد|حمد بــــدر رمض| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

82o386 ن محمد|طف رمض|ر ع|نتـــص| سيوط|طبــــ 

5o|7o| حمد|وى |لر|عىل | ء رض|دع إلسكندريتـــ |تـــمريض 

865|29 حمد حسن جوده|تـــ |ي|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

7o28o9 هيم |بــــر|م محمد محمود محمود |سل| زيق|لزق|علوم 

67927| ر|لغف|ر حسن عبــــد |لغف|حمد حسن عبــــد | لمنصوره|حقوق 

7|2822 ي
لزينى|لسيد زغلول | |دئى بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

43|772 للبــــن|بــــو|غبــــ |مصطفى مىح ر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

8|24|9 ي غيثــــ|دريس كيل|مريم 
ئى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

262387 هيم|بــــر|دى خليل |له|ئى عبــــد|محمود خن ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

627o4| مل خليل|محمد ك| ند زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|67|33 ى |ي ى|لستـــ|لسيد عبــــد |سمي  ر حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

39|84 قتـــ خ| ر|لغف|لد محمد عوض عبــــد |رسر ن|تـــمريض  حلو

8434o8 لمعىطي|عيل عبــــد|سم|حمدي | عل ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

683648 تـــ|لزي|هيم |بــــر|هيم |بــــر|عمر مسعد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

83o|36 لحسن|بــــو|بــــوبــــكر |ء سعد |وف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

69823| لمتـــول عيد|ئل |و| نور ط|بــــ دمي|د|

236|9| لسيد|هلل |محمود محمد حرز | عل ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3535|o هلل محمود|مدحتـــ محمد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

28o785 ى فرغىل حسن عمر حسن حسي   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

786452 نه|لسيد خش|ن |ن عىلي|هر فرح|م م|بــــتـــس| زيق|لزق|حقوق 

3463|9 حمد شعيبــــ|حمد محمد |محمد  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

49784o لمعىطي|عبــــد | ندي محمد رض تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

687774 د|هيم ج|بــــر|ن محمود |ء بــــدر|سم| لمنصوره|ره |تـــج

885592 ى رمزى سعد رزق  نرمي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7775| هلل شلبــــى|حمد حمدى عبــــد | دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|
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3|3o9| ى|مريم مصطفى محمد  حمد حسني  ى شمس| لسن عي 

7975o حمد|لكريم |دل محمد عبــــد |حمزه ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|4677 ن|مل سيد رمض|دهم ك| ن|تـــربــــيتـــ حلو

7|2938 |لبــــن|حمد عوض |حمد |نور مجدى  ط|ر دمي|ثــــ|

8548|5 بــــ بــــشر|لوه|حسن وفدي عبــــد لمنصوره|حقوق 

|37793 دل عىل خليل|حمد ع| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4o8oo2 لسيد|جر يوسف مرشدى |ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

486962 ى|متـــ محمد منصور محمد حس|س| ني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6o342 هلل|صم محمد فتـــح |حمد ع| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

896|86 لمجيد محمد  |ن عبــــد|ئى زهر|م| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|3529| ى|فىل ممدوح لويس بــــش|بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2398|o ج|ج حسن فر|محمد مجدى فر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4625o2 لجمل|ده |حمد حم|حمد محمد | |حقوق طنط

265|o4 ألشوح|حمد حمدى فتـــىح | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

77o74o لم|لحليم س|نور عبــــد|رص محمد |منيه ن| زيق|لزق|بــــ |د|

7o6668 حمد|لمهدى |ضى محمد |محمود ر ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

6|9657 ى  ي حسي  دي|لبــــ|محمد خي  |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|42o94 ف جم|ل |جم لح|ل ص|رسر |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

8|759o مريم وهبــــه حبــــيبــــ بــــطرس سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

45o366 لديبــــ|فظ شفيق مصطفى |مصطفى ح |هندستـــ طنط

|483|| لطويل|هلل طه |سلىم محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

675658 لسيد عىل عيد|لرحمن رمزى |عبــــد  هره|لق|م |عل|

234235 ن|حمد قمص|م سعد |م|عمر  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6247|3 لدين|لق عىلي |لخ|حمد نرص عبــــد | ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

6966|8 س|لنح|حمد |ىط |لع|ئى فريد عبــــد |م| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7o72|7 لسيد|بــــو شعيشع |هد |بــــو شعيشع مج|يه | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

367|89 لمؤمن سعد|محمد يشى عبــــد لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

||5425 د بــــطرس يوسف|در فؤ|فريده ن هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

274574 ن خميس مصطفى|طف عش|تـــيسي  ع هره|لق|علوم 
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779664 لسيد موىس صبــــرتـــ|هلل |ذ محمد عبــــد|مع زيق|لزق|عه |زر

23|96| ي عبــــدربــــه|بــــر|كريم 
هيم فرج مهنى هره|لق|حقوق 

|74733 مصطفى محمود تـــوفيق محمد ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

227632 رحمه مهنى بــــدر مهنى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7|6254 حمد مصطفى|ح مصطفى سيد |لفتـــ|ره عبــــد |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|34736 دل يعقوبــــ لبــــيبــــ|يمن ع| ى شمس|تـــج ره عي 

237o95 حمد|رس |ح ف|ن صل|يم| ن|بــــ حلو|د|

37o79 لمجيد|رص عبــــد|لن|ل عبــــد|محمود جم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|45o96 فظ|لح|لمنعم حسن عبــــد |تـــم عبــــد |ح ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

867o79 لمنعم فلهم محمود|د عبــــد|زي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

85|o28 بــــوبــــكر|لد محمد |ره خ|س ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

433482 هلل خليل||لسيد عط|م رفعتـــ |سل| ى شمس صيدله عي 

34|236 د بــــيوم شلبــــى|لسيد رش|محمد  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

342793 تـــ رمض| ن حسن درويش|مي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8oo3o8 حمد موىسي|حمد محمود محمد | ن|هندستـــ أسو

|647o8 محمد مصطفى عىل طه ن|سو|بــــ |د|

77928| لم|لرحمن س|مح عبــــدين عبــــد |له س|ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o|6|4 لح|نبــــيه رزق ص| رض| رين|م زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

68933| لشوبــــىك|ح |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|تـــقيه عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8|8oo9 لرحمن محمد|حمد عنتـــر عبــــد| ي|عه |زر
|لمنى

|3992o ى|لعظيم ل|محمد عبــــد | مه شي  هره|لق|عه |زر

226662 عيل محمود|سم|عيل محمود |سم| هره|لق|هندستـــ 

5299oo يد|م محمد عىل ف|حمد إله| سكندريه|ل|هندستـــ 

769o66 ى|يه مط| وع عىل حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6o6373 هيم محمد|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد  لمنصوره|عه |زر

8275o3 ن|بــــيل سليم|رص ق|لن|بــــ عبــــد|رح |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8o48o9 |سحق حن|يىمي مىحي | |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

344793 ح فرج محمود شلبــــى|ن نج|يم| ى شمس|زر عه عي 

328479 لم|لسيد س|حمد |يمن |محمد  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

6o4o|3 لعزيز|محمود مصطفى محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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7|7372 فظ|محمد عبــــده سمي  عبــــده ح تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

6o9673 ء أحمد محمد إدريس|سم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

754626 ي
حمد محمد|وى |ف| رض| دئى ي تـــمريض 

عيليه  |سم|ل|معهد فنى

2864o3 حمد سمي  محمد صبــــيح| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

536837 ظم مجدى حسن محمد عيس|ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2o989 لسيد|لد حمدى |عمر خ كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

32o82| حمد محمد|لد محمد |محمد خ لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

693o|8 بــــينى |حمد |ن |يم| حمد رزق بــــدوى|لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

853625 محمد حسن حموده| نور ي|بــــ |د|
|لمنى

354854 طف فهىم عوض|سلىم ع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|6|573 لسيد خليفه|بــــر محمد حسن |لهدى ج|نور  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|56359 فظ|لح|محمود عرفه خلف عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

9o8764 لنعيم |ن محمد عبــــد|خلود حمد ج|حقوق سوه

5|7o39 ن|لحميد شعبــــ|د محمد عبــــد|ر فؤ|من بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8|o955 ه|لل|ن محمد عبــــد|ء رمض|رس| سيوط|ره |تـــج

432383 |لبــــن|لرحمن |لرحمن عبــــد |تـــفى محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

63|383 ه طه عبــــد  ى|حمد |لحميد |ني  مي  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

68oo68 حمد مصطفى|دل جمعه |ندى ع لمنصورتـــ |تـــمريض 

6|589 لحميد|يه مصطفى سيد عبــــد | ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8o|24 ئيل|روق ميخ|م ف|ردين عص|ن ن|بــــ حلو|د|

874|5 لمول|ر عبــــد|لغف|عمر محجوبــــ عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

855|45 ي عبــــد|له|ء عبــــد|سم|
دي|له|دي قوضى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

44|274 |لبــــن|ن محمد عىل |حمد نعم| |حقوق طنط

|64o7o جوزيف نصيف ذكري شنودتـــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6923|o ى  لمهدى حسن عىل|منه حسي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4255o7 ء محمد جمعه عبــــده محمد جوده|وف سكندريه|ل|بــــ |د|

4o|354 ل|لع|ن أنور محمد خليل عبــــد |عن |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

448727 تـــه|محمد حمدى رجبــــ شح |هندستـــ طنط

482246 فع|لكريم ر|ر عبــــد |لستـــ|هلل عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 
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842629 حمد محمود حسن|طمه |ف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5o6|92 هلل حميدتـــ سلومه|م عبــــد|هلل عص|عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

84796| لرسول حسن|دل عبــــد|ء ع|دع ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

475889 حمد خميس حموده حسن|عمر  سكندريه|ل|بــــ |د|

6o|o9 ن|لنبــــى بــــهلول سليم|م عبــــد صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

92959 تـــ محمد|لهدي محمد بــــرك|نور تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|785| بــــر محمد|حمد ج|لرحمن |عبــــد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

5552o حمد محمد سيد|ندى  صيدله بــــنى سويف

||6|93 لح|بــــ مرىس محمد ص|يه|كريم  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

856552 لنور|فتـــ حبــــيبــــ عبــــد|سم ر|بــــ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7o9|37 لوصيف|د محمد |حمد فؤ|ئى |م| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|8|3 حمد|كر |محمود معوض ش ن|فنون جميله فنون حلو

79298o مه غريبــــ محمد عىل موىس|س| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

98||| لمجيد|لمول عبــــد |يتـــ مصطفى عبــــد | ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|3|43| بــــ محمود|لرحمن محمود دي|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

772973 لد محمد عرفه|محمد خ ى شمس|تـــج ره عي 

85o9o5 ف محمد سيدهم|بــــ |رح رسر لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

84294 ف س|ديه |ن لم عىل|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

36339o س|ستـــيفن حسنى رشدى غط| ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

2239|6 هلل يوسف|يه محمد عبــــد| ن|بــــ حلو|د|

|38|95 لعزيز|للطيف عبــــد |محمد وحيد عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|38853 مروه سعيد محمد محمد عىل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5oo42 لرحمن فوزى محمد|هلل عبــــد |عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

6o5686 لمغنى عوض|لمحسن عبــــد|ر طه عبــــد|من لمنصوره|عه |زر

49|oo6 ه | لخي |حمد محمد عىل عبــــد|مي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

6957o4 حمد محمد|هيم |بــــر|مجدى | لي|د لمنصورتـــ |تـــمريض 

826686 ى ش|ن نور|يم| ذلي|لدين حسي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

33249o بــــ|لوه|لمنعم عبــــد|بــــد عبــــد|ضىح ع |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

883663 بــــوخليفتـــ |لحكيم |بــــر عبــــد|رفيده ص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 
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88|28| حمد |ن |محمود عثــــم| مه سيوط|تـــربــــيتـــ 

862624 لمجد|بــــو|هر |لط|لمجد |بــــو|عمرو  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

282|56 لس سليم نور مغ نيوس|رم|ريوس |كي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

248|67 لح|لرحمن محمود حمد ص|يه عبــــد| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

758972 ن|حمد ميد|ح محمد محمد |محمد صل ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

432542 رق شبــــل فريد زلهف|ط| ر|ي |حقوق طنط

479763 ي مصطفى|حمد جم|
ل محمود حفنى سكندريه|ل|هندستـــ 

77|888 حمد عىل|لدين |ح |جر هيثــــم صل|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

24823| ى سعد |حمد |زينبــــ  ي|لفخر|مي 
ئى ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|327|4 |لبــــ|ئى فوزى عبــــد |مريم ه
ى
ق ه ى نوعيتـــ جي 

8o257 عيل|سم|مل محمد |مروه ك عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

82564 ح عىل محمد عىل|سم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27252 هيم محمود|بــــر|هبــــه محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

687275 |لوف|بــــو|هلل |ن فرج عبــــد |نوره لمنصوره|بــــ |د|

754783 دل محمد محمود محمد|هينور ع|م وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

247793 ل|لمعىط قبــــ|محمود سمي  محمود عبــــد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

682286 دى|ن و|ئى محمود عمر|ء ه|سم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

258587 لعزيز أبــــو عمتـــ|د عىل عبــــد|زي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

||7843 روق محمد|بــــ ف|يه|سلىمي  ى شمس|د| بــــ عي 

|4469 د|لجو|محمد عبــــد | حبــــيبــــه رض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

428554 ن|ل فهيم سليم|ء عوض كم|آل لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

2766|5 ي|ر
|لبــــن|محمد لطفى قطبــــ | ئى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6|8|5o لسيد سليم|لدين |ء |عل| نور ط|بــــ دمي|د|

|3|77| لدين عىل حسن محمود|ل |نغم جم ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

2945o8 لعزيز|تـــ عبــــد|لعزيز عرف|عمر عبــــد تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

34o97| لدريدى|هيم |بــــر|لدين محمد |م |محمد عص ى شمس|د| بــــ عي 

8o8o29 س عيسوي|يز عبــــ|ء ف|لزهر| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6|6779 خرص|ل|روق |لسيد ف|يمنى  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 10915 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2|2|7| در عطيه عىل عطيتـــ|محمد ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

77|458 لسيد|طر |طر عيد خ|محمد خ ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

28679o |يه مصطفى محمود |
ى
لزقزوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

325326 لس جرجس ش وس|ندر|كر |كي  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

9o5626 وي |هند عبــــده محمد قن ج|بــــ سوه|د|

36935| ن|لقط|لسيد |لمطلبــــ |لسيد عبــــد|محمد  ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

7665|o م حمدى محمود عروج|حمدى حس ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

2|7437 لرحيم|حمد تـــوفيق عبــــد|هلل |منه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

353o9| لسيد|متـــ |محمود محمد سل |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

|393|4 ى| ري|م ى| مي  م|فر| |فكرى مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

344568 د عمرو محمد محمد محمود يسن|زي ى شمس|د| بــــ عي 

629359 ف عبــــده |محمود  هيم جنديه|بــــر|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

25927o ن ء مؤمن محمد|بــــه| مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

923459 بــــ  |سنج| ل عط|حسن جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

268o42 محمود محمد حمدى فريد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8o45o ن|هيم عطيه مصطفى شعبــــ|بــــر|مصطفى  هره|لق|ره |تـــج

|38726 ف صل| |ر|ي ذل|لش|لدين |ح |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

6o4963 بــــو شلبــــى|حمد |هيم |بــــر|ر محمد |من لمنصوره|حقوق 

3289oo لحفيظ|محمد مني  محمد عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|76724 لحميد|حمد عبــــد |هلل سيد |عبــــد  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

433846 جدر|ل|لرحمن |عبــــد| محمود رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

567|o حمد محمد|محمد سيد  ره بــــنى سويف|تـــج

88369| روز |ضى ن|مريم سمي  ر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

25885o للبــــودى|لمنعم |محمود حسن عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

6|79oo |ره حسنى محمد ند|س ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

5o99|5 لم|حمد سعيد حسن س|ده |حم لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

676939 |لسيد عىل |هد |لسيد مج|رق |ط
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

497|o| لمرصي|حمد |م ممدوح محمد |رحمه حس لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4529o5 ضى|ء فتـــىح أحمد ر|ل| لشيخ|بــــ كفر |د|
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|692o5 حمد|د |هيم حم|بــــر|ء |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

355o86 لم|لنبــــى س|سط عبــــد |لبــــ|م عبــــد|ريه ى شمس|د| بــــ عي 

|43727 ل|ن معتـــصم محمد كم|نوره تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

699|7| لمرىس|ء محمد عىل |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7o256o عيل عويس|سم|لحسينى محمد |حمد |ئى |م| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

4|43o صم محمد هليل عبــــده|ع عه مشتـــهر|زر

29622 سم عيد بــــحر محمد|ج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

267369 ى ن ر|در عىل فول عم|نرمي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

33256o |لبــــ|لسيد محمد عبــــد|ح مجدى |صبــــ
ى
ق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8|2|49 ي عىلي محمد|زهر
ء مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

698|o8 وى|لمحسن|ضىح منصور جوده سعد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

4|9379 لخي |بــــو |لمنعم حسن |ن محمد عبــــد |يم| لشيخ|ره كفر |تـــج

36oo2 هلل|مد عبــــد |حبــــيبــــه معتـــز ح ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

52o883 لرحيم|لحميد أبــــوشوشتـــ عبــــد |ر محمد عبــــد |من تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4|||44 ي |رضوى ه
حمد مهنى|ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

27o39o ن|لسيد سليم|محمد محمود محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|77755 محمد مصطفى سيد مرىسي ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o3284 ح|لفتـــ|م عبــــد |لسل|م محمد عبــــد |ره حس|س
صور|ل |

|بــــ طنط|د|

528692 لحميد عيد كريم|در عبــــد |ن بــــ دمنهور|د|

493963 زى|حمد خميس محمد محمد مغ| ره دمنهور|تـــج

|6|878 هلل|بــــ |لمحسن قطبــــ ج|بــــسنتـــ عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

63o|35 لغنى|هلل عبــــد |محمد نبــــيل عبــــد  زيق|لزق|علوم 

2437|o بــــتـــ مسعد|هلل ثــــ|ن سيد عبــــد|حن ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

8884o3 عزه رأفتـــ مصطفى محمود   ي صىح 
سيوط|معهد فنى

245245 حمد ربــــيع|ء ربــــيع |دع ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|55252 لطوجى|ء محمد خليل |هن هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

23747| ي|ر
ح|لفتـــ|حمد عىل عبــــد| |ئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|25355 لدين حلىمي|ح |م صل|عمر هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

46|oo4 يد|بــــو |مل |متـــ ك|س|حمد | ى لي  |حقوق طنط

355982 ظريف وهيبــــ حبــــيبــــ| ري|م د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 
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437876 ر|لنج|حمد |لمنعم |ده عبــــد|ء حم|دع لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

22|8|| لعزيز سيد|حمد عبــــد|ن |نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|34|44 ن|ء سيد تـــوفيق رمض|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|5o886 لوحيد سيد|عبــــد | رحمه رض ن|حقوق حلو

22o|25 لكريم عىلي|د |طمه عىل مخلوف ج|ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

423553 وق سعد عىل مصطفى عىل رسر لعريش|بــــ |د|

683|95 لسيد لبــــيبــــ جبــــر جبــــر|ء |رس| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

495485 مر|لمنعم ع|محمد مصطفى عبــــد  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

245423 حمد عمر محمود محمد|طمه |ف ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

52o724 بــــ|لوه|رس محمد عبــــد|ء ي|دع بــــ دمنهور|د|

865337 رق فوزي عىلي حسن|م ط|حس ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

35|632 ي
دي محمود محمد|ن| دئى ى شمس صيدله عي 

|997o لبــــيوم|حمد |حمد |حمد طلعتـــ | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

57738 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|يس  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

898784 حمد محمد |ح |ء صل|شيم ج|ره سوه|تـــج

|7648 عيل مدكور|سم|لسعود |بــــو |ئى |ن ه|رو ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

92|267 يمن جميل فوزى يس | ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6|76o5 ى | ل|حمد محسن حسني  ى وي|لميى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

634o|8 م صبــــىح عبــــده|حمد عص| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o7867 بــــوزيد |محمد عفيفى ربــــيع  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

3595o9 د حكيم حبــــيبــــ|يرينى ميل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

75o88| زى|هيم محمد حج|بــــر|حمد محمد زىك | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3|654| وى|عزتـــ سيد محمد حفن ى شمس|تـــج ره عي 

853699  عىلي |يه ن|
ى لطويل|دي حسي  حقوق بــــنى سويف

7o9|48 هيم|بــــر|لمنس |لسعيد |ر عبــــده |من ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

876783 لدين  |محمود محمد سعد زين  سيوط|هندستـــ 

53o52 لرحيم|لكريم عبــــد |طمه محمود عبــــد |ف سيوط|بــــ |د|

4|3|38 يل|مر ن|ء محمد يوسف ع|أسم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|24387 بــــ فهىم سعيد بــــكر|هبــــه مه ن|بــــ حلو|د|
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|38534 لرحمن|حمد محمد عبــــد |شهد  ى شمس حقوق عي 

832|o| ل|لع|ن عبــــد|بــــر عمر|ر ص|من سيوط|حقوق 

26835| عمر محمد محمد عفيفى ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|32o45 فظ محمود|ن محروس ح|جيه  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

47o|3 بــــري|لج|لحليم |ح عبــــد |لفتـــ|لد عبــــد |م خ|هش ن|هندستـــ حلو

98552 هيم|بــــر|م محمود محمد |سل| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

494727 بــــون|لغنى محمد ص|مصطفى محمود عبــــد  ره دمنهور|تـــج

863494 ي عج يبــــي لمعي فهىمي|مي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

2|2738 ى ع|مجد |لدين |سيف  حمد بــــدر|دل عطيه |مي 
لدين |

ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

489295 لحميد|لد محمد عبــــد |رؤى خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

779848 حمد محمد عىلي|هلل |ء عبــــد |دع ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

4272o لعزيز عويس|ل عربــــى عبــــد|محمود جم لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

52o753 مس|لتـــر|لعزيزعىل |ء محمد عبــــد |رس| بــــ دمنهور|د|

848o56 لنبــــي موىسي|هيم حسبــــ |بــــر|ء |شيم ن|سو|تـــربــــيتـــ 

843543 بــــوبــــكر|محمد غريبــــ محمود  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

523462 ن|هيم طه سليم|بــــر|عمرو محمد  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

8498|4 ن محمد محمود محمد|رو سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

73539 حمد خميس|م ممدوح |ريه لفيوم |تـــمريض 

3478o| لعزيز عىل|محمد مصطفى عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

52|24 م جمعه عيد سيد|مر لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

53o66o عبــــي  مصطفى أحمد مصطفى سكندريه|ل|هندستـــ 

26|56o لم|مل محمود س|حمد محمود ك| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|477o5 ج|حمد عىلي فر|م |حس دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|28|55 لحميد سيد|لدين عبــــد |مريم نور  ن|هندستـــ حلو

89|825 بــــر محمد حسن |ء ص|شيم سيوط|ره |تـــج

3o89o بــــو موىس|ر |لستـــ|لسيد عبــــد |بــــسمه  لفيوم|عه |زر

3|8476 ي
عيل مصطفى|سم|ح |صل| دئى |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

257466 م|لحك|هيم |بــــر|ء محمد |لىمي ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

86|59 شم|ح ه|لفتـــ|يه محمد عبــــد | لفيوم|نوعيتـــ فنيه 
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|35972 نور سيد|يمن | |لي|د |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

436|55 هيم|بــــر|لسيد |ج |يمن حج|لرحمن |عبــــد لشيخ|طبــــ كفر 

62849| ى جمعه عثــــم|س ن|ره جمعه حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

4642|5 هيم|بــــر|لمنعم |ن عبــــد|حمد رمض| ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

357623 ن|لرحمن عثــــم|حمد عبــــد| |دين هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

7699o8 ن محمود صبــــرى فكرى|نور ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

524o88 هلل|يتـــ صفوتـــ محمد عطيتـــ عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

232|67 حمد فتـــىح محمد حسن|يوسف  سيوط|بــــ |د|

|54894 ي|رس|
ء محمد محمد حسنى ى شمس|د| بــــ عي 

64|322 هيم|بــــر|بــــ محمد |لوه|محمد عبــــد لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

763222 ي
ير|لبــــ|حمد حسن |حمد نرص |محمد | دئى بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

7o5362 لحليم محمد حسوبــــه|زم محسن فرج عبــــد |ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

475|65 فهىم| بــــ يحن  زكري|يه|دهم | سكندريه|ل|ره |تـــج

75o9o7 د محمد منصور أحمد|زي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

848427 ي محمود محمد
نعمه مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

869979 ى ن|ق بــــخيتـــ دمي|سح| |كرمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

787o|o هلل|لشكور عطيه عوض |لحميد عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

78o3|4 طف ربــــيع محمد|ن ع|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

2|49o8 ن|حمد محمد محمد سليم|يوسف  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

636326 عيل|سم|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|هلل |عبــــد زيق|لزق|طبــــ 

766|63 سكندر مرزوق|طف لبــــيبــــ |ع| ندر|س معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6|9257 د|لمرىس مر|محمود محمد مصطفى  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

43484o د|لسيد ج|ح |جنتـــ صل |تـــربــــيتـــ طنط

443283 ى  |للطيف |للطيف عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|نورسي 
ر|لعط

لشيخ|بــــ كفر |د|

|6837 محمد عقيىل محمود عقيىل ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

5|3792 نم|لحميد غ|ل محمود عبــــد|محمود جل لفيوم|لعلوم |ر |د

759228 عمر محمد محمد طه لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

44767o لرسول|هلل عصمتـــ بــــخيتـــ عبــــد |منه  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

85784o ك|لمل|بــــيتـــر مدحتـــ سعد عبــــد لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 
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28|o|4 بــــ|لوه|لد محمد عبــــد|مل خ| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

89|o89 بــــتـــ محمد |مصطفى ثــــ| سه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

835784 ن محمد عمر|يزه شعبــــ|ف ج|بــــ سوه|د|

635o9| لحليم محمد محمد|منيه طلعتـــ عبــــد| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|5478o لبــــكرى|لرحمن عىل |سلىم عىل عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8o4978 هلل|هلل عبــــده محمد عبــــد|منه  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

85942o لمجيد|دي عبــــد|له|ل عبــــد|محمد جم ي|تـــمريض 
| لمنى

9|8727 لدين عىل محمد  |ح |محمد صل ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

624732 ي |محمد طلعتـــ 
جه|لخو|لسيد |لحسينى ي صىح بــــور سعيد

معهد فنى

4o574 لصمد|هر عبــــد|دل م|يوسف ع ن|معهد فنى تـــمريض حلو

23|53 ي|سم|عيل سمي  |سم|
عيل مصطفى هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

|7|788 هيم|بــــر|حمد |ن قدرى |يوسف شعبــــ تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

754488 لسيد|حمد |يه محمود | عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ 

5oo277 يس|لس|ء محمد |لدين عل|سيف  بــــ دمنهور|د|

9|7586 فظ |لح|حمد حسن عبــــد|محمود  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

63938 لمطلبــــ|حمد عبــــد |هلل محمد |عبــــد  لفيوم |تـــمريض 

33969| حمد|محمد طه محمد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

25o626 هلل|حمد خلف |لبــــنى محمد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

62832 ى محمود سعد زغلول عبــــد |ي لصمد|سمي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

44o2o7 هلل|حد عبــــد |لو|لسيد عبــــد |يه | لشيخ|طبــــ كفر 

||7648 مون|محمد يشى محمد م ى شمس|د| بــــ عي 

6987o4 لعوضى|لم |بــــ س|لوه|محمد محمود عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

||8|92 مل بــــشتـــه|وجيتـــ ك| رين|م |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

27|864 ج |لعزيز بــــلتـــ|رم عبــــد|لمك|بــــو|ده |غ ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

43895| لسيد محمد|عىلي محمد  لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

6o7257 لمسلىمي|مي محمد |ن س|يم| |بــــ طنط|د|

324o94 د سويحتـــ|نطونيوس رزق ج| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

6o96o4 فظ|لح|لسعيد محمد عبــــد |محمود  لمنصوره|هندستـــ 
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53|o9 ي عبــــد |ء عبــــد |لىمي
ي حسنى

ىطي|لع|لغنى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

765885 ق وليم فهىم|سح| |ن|جوس ره بــــور سعيد|تـــج

5|53o5 لسيد شلبــــى|لح |لبــــسيوئى ص|م |ء عص|رس| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

757325 لح|هلل ص|لسيد عبــــد |هلل |عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|49474 نم|محمود محمد زىك غ ضتـــ|ري/م بــــنى سويف|إعل

3|9678 هيم|بــــر|د محمد |م محمد رش|سه سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

4o7558 وق   عىل|رسر
ى
ف دسوق رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|o3|7 ئى|لزلبــــ|شم |حمد ه|محمد  بــــ دمنهور|د|

2533|6 لجخه|لعليم |لحميد عبــــد |رحمه محمد عبــــد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

5o397o ل منصور|لع|ن عبــــد|مح مصطفى عثــــم|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76||55 حمد مصطفى|يه محمد |هد |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|35826 لعزيز|م سعيد عبــــد |مريم عص ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|32873 ح محمد حمودتـــ|لفتـــ|مح عبــــد |جر س|ه لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

462726 فتـــىحي محمد فتـــىح هميسه |حقوق طنط

453o|5 ن|هلل سليم|ئى عبــــد|يشى ه لشيخ|هندستـــ كفر 

7649|| للطيف محمد هريدى|حمد عبــــد |ء |سم| ره بــــور سعيد|تـــج

28|4o| لد حسن عىل حسن|حمد خ| ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

255627 رسر|حمد عبــــد| لحكيم محمود رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

358o29 هيم بــــدر|بــــر|حمد |ح |حمد صل| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

85o552 هلل عوض|لدين عبــــد|عبــــي  مىحي  لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

64488 لمقصود|هيم عبــــد |بــــر|صم |يه ع| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

74o54 لغنى|بــــ مهدى عبــــد|لتـــو|مروه عبــــد لفيوم|تـــربــــيتـــ 

2|67|8 لحسينى|محمد يحن  رجبــــ  ى شمس|تـــج ره عي 

477267 غو|دل سدره نوس تـــن|دى ع|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36957o لقرنفيىل|لسيد |لق |لخ|حمد عبــــد|كريم  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8o9o73 ف حمدي فرح|حمد | تـــ|رسر ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

475875 ي محمود محمد
مصطفى محمود حنفى سكندريه|ل|ره |تـــج

57385 ى ي عبــــد |بــــر| |كرستـــي 
ى
ك|لمل|هيم صدق بــــ بــــنى سويف|د|

634243 لسميع موىس|ء محمود عبــــد|رس| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى
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347659 لحليم|لنبــــى عبــــد|طف عبــــد|محمد ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9o5489 لدين مصطفى عربــــى  |م |زينبــــ حس ج|ره سوه|تـــج

3|8|98 ئى|لكيل|لحفيظ |مصطفى محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

535634 ى  ى |حسي  هيم|بــــر|حمد |حمد حسي  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

622245 ى|رضوى ه  محمود حسي 
ئى مصطفى ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 

بــــبــــورسعيد

29o|9| رس عزيز محمد|مصطفى ي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

346642 ن عىل محمد|يمن عثــــم|هند  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|66422 ي محمد|محمود عىلي عبــــد 
لمرضى ن|بــــ حلو|د|

|5|o36 ي
ى محمد | دئى حمد|سعيد حسي  هره|لق|ره |تـــج

|2|o9| هلل|مه زكرى عبــــد |س|رلوس |ك ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

265|48 لبــــيوم زين|لرحمن محمد محمد |عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

779865 رص محمد عىل منصور|ن| سم زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

4o|672 لعظيم|فهد محمد خلف عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7597 ف محمد محمود|عمر  رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|33o75 هيم|بــــر|تـــ |هلل فرح|تـــ عبــــد |فرح ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

||8444 ج|مد فر|زم محسن ح|ح وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6o|9|7 لحليم|لعزيز عبــــد |رص عبــــد |لن|ء عبــــد |أسم |صيدله طنط

773732 ئى عدل ليمون|يدى ه|ه ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

8935|3 ز |حمد فو|ل فتـــىح |ره جل|س سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

282876 رتـــ|د يسي بــــش|دل ميل|بــــيشوى ع |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|28239 ي عبــــد 
ى مصطفى ح محمود|لفتـــ|حسي  هره|لق|بــــ |د|

2||64 لعزيز|حمد محمد عبــــد |ء |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2687|8 لتـــريس|زى |يمن غ|ء |رس| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

55|o6 ن|رجبــــ محمود رجبــــ حس ي سويف
تـــمريض  بــــنى

3|62o4 حمد عيد|متـــ |س|لؤه  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

9|264| لحليم |لحسن عبــــد|بــــو|لعليم |هند عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|2|339 لسيد عىل حسن|رق |نغم ط ى شمس حقوق عي 

4o476| رق طه عىل حلىم|محمد ط ره دمنهور|تـــج
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2|2629 حمد بــــدوى|حمد حسن محمد محمد | ى شمس حقوق عي 

265446 لحليم نصي |عىل سعد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

34263| حمد محمد محمود|تـــفى حمدى  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

7537|2 لسيد|لسيد محمد |ء |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6o979| ي|ر
حسن قنديل| رض| ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8283o3 ن|ل عثــــم|ن هل|ل عثــــم|هل |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

858989 لمجيد|ح عبــــد|لفتـــ|لمجيد عبــــد|ء عبــــد|ل| سيوط|عه |زر

9oo846 ل عويضه |لع|لسيد عبــــد|م |وئ سيوط|ره |تـــج

|3o757 س|يمن محمد عبــــ|لدين |نور  هره|لق|ره |تـــج

485489 حمد|لسيد محمد |بــــدين |لع|ء زين |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|23798 لم سعيد|حمد س|مه |س|ن |مرو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|68392 لس ط لسعد|بــــو|د |رق فؤ|كي  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

92o244 عيل  |سم|لعزيز |يه محمود عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

246o84 ن|لم|عمرو محمد محمد س ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

29|4o5 طف عيد جمعه|ء ع|ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o444 ن عىل محمد|عىل رمض بــــ بــــنى سويف|د|

497499 ى|لحميد |مروه محمود فتـــىح عبــــد  لمسي  بــــ دمنهور|د|

425783 لمجيد محمد|س عمر عبــــد|ين| سكندريه|ل|ره |تـــج

2567|8 لحميد شويتـــه|رق عبــــد|ن ط|نور ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5o2899 بــــ|تـــ  دي|سمر محمد عز إلسكندريتـــ |تـــمريض 

852o|7 فعي |لش|لدين |نىهي محمد محمد بــــىهي 
رص|لن|عبــــد

بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

264575 هيم|بــــر|ح عبــــده |لفتـــ|لد عبــــد|طمه خ|ف لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

248667 هيم بــــسيوئى|بــــر|لرحيم |م حسنى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

283757 بــــتـــ مهنى عىل|عىل ثــــ كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

5426o3 ى ممدوح مسعود عبــــد  لجليل|يسمي  سكندريه|ل|حقوق 

4|783o ى شتـــ|لحميد |ء عىل عبــــد|عىلي |مي  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

2|3393 وز  عيل|سم|هيم زغلول |بــــر|حمد |في  ى شمس|تـــج ره عي 

6o7476 لسيد سعده|لسيد |ء |لشيم| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9|8632 ى جميل ج لربــــ عىلي |د|حسي  سيوط|تـــمريض 
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432|57 لعجىمي|ء عىل حسن |ن عل|نور |بــــ طنط|د|

|3835 محمود حنفى حنفى محمود ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|28322 رضوى عىل بــــدر عىل غريبــــ تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

6oo984 بــــوريتـــ|ح |لفتـــ|ل عبــــد|جل| رن ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

493996 |ح محمد س|م صل|س
ى
م محمود شوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

249788 ن|لم|لمقصود س|ء مصطفى عبــــد|رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

3|4895 لس س م عوض فلتـــس|كي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

893626 ي|ر
هلل  |دهم حسن عبــــد|ل| |ئى سيوط|بــــ |د|

2|3978 ف حسن |ره |س عيل|سم|لسيد |رسر هره|لق|ره |تـــج

7ooo8 له طه طلبــــه محمد|ه لفيوم|حقوق 

4783|5 لموجود|لحكيم عبــــد |حمد محمود عبــــد |ندى  سكندريه|ل|ره |تـــج

754334 زى|بــــوزيد غ|دى حسن محمد |هن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9|5547 رون  |لطيبــــى ه|محمد شوكتـــ محمد  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

44|282 م|لسل|لسعيد عبــــد|م |لسل|لسعيد عبــــد| لشيخ|ره كفر |تـــج

|377o| ن حسن|حمد سليم|لرحمن |عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

27958 لفضيل|لسيد عبــــد |بــــر |ص| نور ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

222876 لسيد محمد محمود|لرحمن محمد |عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

692629 |لبــــن|نيس طلبــــه |حمد |منى  لمنصوره|بــــ |د|

2884| يونس حسن| محمد زكري| زكري هره|لق|ره |تـــج

626948 وق  ف محروس محمد مصطفى|رسر رسر زيق|لزق|ره |تـــج

5o5356 ن|لسعيد محمد سلط|رس أيمن |ف سكندريه|ل|ره |تـــج

633235 هيم|بــــر|ن |محمد سليم شعبــــ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45o6|| هد|لربــــ مج|د |تـــفى رمزى محمد ج |ضتـــ طنط|علوم ري

82887o م|حمد محمد هم|محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

8|596 م|لسل|دق عبــــد|لص|هدير محمد عبــــد هره|لق|حقوق 

45|673 ر|لف|ن |ح حس|طمه ربــــ|ف لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|64276 ف صل|يوسف  ى|ح |رسر مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|9448 لسيد|لح |مل ص|دى ك|له|عبــــد | دين ط|بــــ دمي|د|

357358 هيم|بــــر|حمد سعيد مصطفى خليل | كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

78|829 حمد عدوي|لد |جر خ|ه زيق|لزق|حقوق 
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538|4| ص|لقص|زق |لر|حمد محمود عبــــد|يه | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7392o لكريم|لمنعم محمود عبــــد |يوسف عبــــد  لفيوم |تـــمريض 

9|o923 نوبــــ مجدى بــــديع لبــــيبــــ |بــــ| ج|حقوق سوه

|6o83o تـــ|لزي|حمد |محمود سمي  محمود  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|45o62 ض حسن|هيم عو|بــــر|د |هيم عم|بــــر| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

6|7972 لبــــهنس|لسيد |ديه محمود |ن ط|بــــ دمي|د|

33583| ئيل|ل ميخ|هر كم|ش| رين|م ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3|4|9| لبــــرعي|ح |لفتـــ|بــــ مدحتـــ عبــــد|يه| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2785o| ن بــــيوم|هر رمض|ء ط|رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

9|5378 لودود  |هيم عبــــد|بــــر|محمد نرص  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

499536 ر هيبــــه حسن منصور مسعد|من عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

53365 هلل فتـــىح عيد محمد|عبــــد ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|659| د محمود|لجليل فؤ|ن عبــــد |آيه شعبــــ لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

4o8454 ه|بــــر|هيم |بــــر|ن |محمد سليم شي  هيم رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

986|4 صف|لعظيم ن|يمن عبــــد | |دين تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|987o د|حمد حم|لفتـــوح |بــــو|محسن | ر|ي ى شمس|تـــج ره عي 

82|855 ح|لفتـــ|ن سعد عىلي عبــــد|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

8o22|5 لعظيم زىكي محمد|بــــر عبــــد|لج|حمد عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

2|56o هلل|د فرج |جد عي|مريم م هره|لق|حقوق 

42o8|6 ء محمد عطيه عىل عىل|رس| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

32o26 دل بــــكرى حسن|حمد ع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

24352o ي
ن فهيم|عوض رمض| دئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6767o9 شم يونس|هلل ه|محمد عبــــد | دين لمنصوره|حقوق 

|66|53 محمد مجدى محمد محمد هره|لق|حقوق 

||9999 ئيل سيدهم|سمي  ميخ| رين|م ى شمس|تـــج ره عي 

35727 هلل عىل|حمد محمود فتـــح |يوسف  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

779525 ده محمد عبــــده محمد|مي زيق|لزق|علوم 

236592 ح|م مفتـــ|لسل|حمد محمد عبــــد |هلل |هبــــه  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o4796 لدين|يه محمد حسن شمس | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

Thursday, September 6, 2018 Page 10926 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2|9456 لشوريتـــ|ره محمد طلعتـــ |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

426887 ن نرص فوزى نرص عوض| مي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

634268 ن عىل سعيد عىل|يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

6339|7 م مدحتـــ حسن مدكور|هش ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

879636 ى عبــــد|لد |خ ف خي  ي |رسر
لمغنى سيوط|علوم 

|74992 لق|لخ|ده فتـــىح عبــــد |ندى حم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

46557o بــــون|ن محمد ص|محمد رمض لشيخ|ره كفر |تـــج

685|87 وى|لهند|حمد مصطفى |يدى مصطفى |ه لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

753458 حمد عبــــده محمد أحمد شوشتـــ| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

623367 ى|ي ى|محمد عبــــده عبــــد| سمي  للطيف بــــحي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

32323o ر عمر حسن محمد|من ى شمس علوم عي 

44822o خليل فهىم عوض خليل| رين|م سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

68274o وق  ن|يمن مرع يحن  عثــــم|رسر لمنصوره|بــــ |د|

||5736 وى محمد|س بــــدر|ء عبــــ|سم ى شمس| لسن عي 

25453| ن|د رشو|د حم|حمد حلىم رش| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|68685 سهيله محمد محمد حسن ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

865925 لدين محمد|لدين نور |زيه نرص |حج |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

427oo2 لق|لخ|لق محمد عبــــد|لخ|حمد عبــــد|زينبــــ  سكندريه|ل|صيدله 

23|3|| لعزيز|حمد عبــــد|محمد يشى  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4|6553 ى|حمد |هلل |لفضيل عبــــد|حمد عبــــد| مي  لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

67667o رحمه حمدى قطبــــ محمد لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|o374 ى|هيم ش|بــــر|يمن مهدى |محمد  هي  |تـــربــــيتـــ طنط

257458 لمجيد|سهيله عرفه محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5o9797 صم محمد محمود عىل قنديل|ع عه دمنهور|زر

79355o لسيد عوده منصور|لسيد |محمود   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

6|4792 ن طلعتـــ أبــــو ريه زغلول|نوره |ره طنط|تـــج

852o55 ي
ى مدحتـــ جرجس |بــــنى نوس|سطف|مي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 

مس |خ.تـــ

|64758 ح|لفتـــ|سهيله سعيد فتـــىح عبــــد  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

68|||7 حسن محمد حسن عطيه محمد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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839|63 روس|سك|مل |ك| زكري| رين|م دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|26773 ن فرج منصور|ئى شعبــــ|م| ى شمس| لسن عي 

3ooo33 حمد|لسيد |م |عمر عص ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

8o472 ى|لع|لموجود عبــــد|هر عبــــد|محمد م ل بــــحي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

848648 م حسن بــــدري حسن|حس ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

53668 بــــسنتـــ عزيز سعد فهيم ره بــــنى سويف|تـــج

45|745 ن|رك عمر|هيم مبــــ|بــــر|ل |محمد جم ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

24|64o هلل|ق نجيبــــ قصد |سح|ردين |ن ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

35o7|6 ن محمد|حمد سليم|ء |رس| ى شمس|د| بــــ عي 

24283| هلل محمد| |هلل رسىم عط| |عط ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|587|o هلل|دل فتـــىحي عبــــد |طمه ع|ف ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

63|57o ن|ن محمد عثــــم|ن عثــــم|بــــي زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

266o86 تـــم|لسيد ح|تـــه حسن |شح |طبــــ بــــيطرى بــــنه

278825 لدويك|حمد يوسف يوسف | |بــــ بــــنه|د|

|22685 ى م رشدى رفله|س| مي  هره|لق|علوم 

825o|| ي عبــــد
لرحيم|عىلي محمود مصطفى دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

27|797 لمتـــول|لسيد محمد |ن محمد |يم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

8o4224 ي عىلي|عىلي ء عىلي يحن  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

7o957 ه محمد حميده سعيد| مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

356||| ن|لسيد سلط|ح |حمد صل| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

|46257 لرحمن|هلل عبــــد |تـــفى حسن عبــــد  هره|لق|م |عل|

23669o ر|لف|م |لسل|لسيد عبــــد |حمد |سهيله  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

836o73 حمد|لحسن محمد عىلي |بــــو| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

9||277 ه |لل|حمد محمد عبــــد|ر |من ج|ره سوه|تـــج

284895 مد|بــــ ح|لوه|ئى عبــــد|نور ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5||463 ى محمد مخلوف|محمد  يمن خي  سكندريه|ل|طبــــ 

856|69 دق|لعظيم ص|لعظيم محمود عبــــد|عبــــد لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

68o374 لح صبــــرى محمد محمد عبــــده|ص ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

698373 لحليم|لسعيد محمود عبــــد |ن سمي  |نور ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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4||38o ر|لنج|هيم يوسف |بــــر|م محسن |سل| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|484o2 ر|هلل عم|جر مصطفى عبــــد |ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

823649 ى محمود|دي |ندي ن مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

258543 هر|لظ|مصطفى محمد محمود عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

256446 ض|هيم ري|بــــر|رس |كريمه ي ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

87792| زق |لر|لنبــــى عبــــد|هيم حسبــــ |بــــر|مريم  سيوط|تـــربــــيتـــ 

8987o2 هلل محمد  |رس عبــــد|محمد ي ج|علوم سوه

5|746| لمجيد|ئى محمد محمد عبــــد |عبــــي  ه بــــ دمنهور|د|

829934 ن قط بــــدروس|نه يون|دمي تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

4934|4 ي|
حمد محمد محمد لطفى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5|852| ل|لع|هيم محمود عبــــد |بــــر|هلل معتـــمد |منتـــ  علوم دمنهور

32|924 ى بــــرك|حمد |بــــ |رح تـــ|حمد حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

425|72 ف صل|نوره لصفتـــى|لمجيد |ح عبــــد |ن أرسر ط|معتـــ دمي|علوم ج

4|o667 تـــميم سمي  محمد حلىم حنفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

83o|59 ي | نور حمدي عىلي|نىح  ن|سو|بــــ |د|

2424o5 حمد|ء سيد خلف |حسن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

499o8 م|لسل|يز عبــــد |حمد ف|محمد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

354235 حمد عفيفى|ح |لفتـــ|ء محمد عبــــد|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|2oo54 ن عز عطيه فريد| مي  عه مشتـــهر|زر

753997 تـــم حمدى مهدى محمود|ر ح|مي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

352|36 دريس محمد|عمرو محمد  عه مشتـــهر|زر

693459 ه | لحوره|بــــو زيد |مه |لسيد سل|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|3o954 لحكيم|مصطفى محمد شفيق عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

2|5382 ض|بــــسنتـــ مجدى جميل ري ى شمس|تـــج ره عي 

4ooo36 ه ه ى أحمد|سمي   حسي 
ئى سكندريه|ل|بــــ |د|

8|995o ه  مد|د ح|مه فؤ|س|ني  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

|4477o هلل محمود|بــــ عبــــد |يه|سلىمي  هره|لق|ره |تـــج

862843 ى|يد |تـــوحيده عبــــده ز مي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

76338o لبــــيوم محمد شتـــيوى|ء محمد |مريم عل نوعيتـــ بــــور سعيد

|6779 لسيد فرج|ح |لفتـــ|ن فوزى عبــــد |مريه لفيوم|دق |حه وفن|ىسي
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25483 رضوى محمود يوسف محمود هره|لق|حقوق 

6|3|25 ى إيه ى عىل|حسي  ى حسي  بــــ حسي  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

2486|2 هيم عطيه|بــــر|ريم حلىم  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

37o5|6 حمد محمد بــــدوى|لتـــ محمد |ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|2|o39  سمي  محمد|دن ه|ش
ئى هره|لق|بــــ |د|

767338 لسيد|لسيد محمود |لد |محمد خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

87633 ى|خ ر حسن|لد فتـــىح مي  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

296|2o حمد سيد حسن|ن محمد |نور |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

437635 د|لجو|سعد أحمد سعد عبــــد  |ره طنط|تـــج

22899 ل محمود محمد|م جم|هش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|4|o32 مر|مر فتـــىح تـــ|تـــرين تـــ|ك تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

368o82 هيم موىس|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  |حقوق بــــنه

333393 شد|بــــيشوى فكتـــور لطفى ن ى شمس حقوق عي 

|577|| ف |ندى  عيل محمد|سم|رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

346262 ي عبــــد|سل حس|بــــ
رس|م ف|لسل|م مصطفى |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

4858|o لمجيد محمد |ح عبــــد |لفتـــ|يدى محمد عبــــد |ه
خل

عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7oo24| ف عبــــد |ر |من م عيس|لسل|رسر لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

6|7247 ك فهىم خليل|ن مل|حن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

495o64 مد|لد محمد حسن ح|بــــوخ|هيم |بــــر| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

4o3222 ى محمود محمد م حسي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

77656 لح محمود|طف ص|جر ع|ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

322o89 لقرصى|هيم |بــــر|ندى محمود  ى شمس حقوق عي 

2|86o5 لبــــديع عبــــيد|لسيد عبــــد|ن |رو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|9o69 حمد سعيد محمد|سعيد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8o|o39 ي
لرحيم|حمد محمود عبــــد| |دئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|363|8 بــــ حنفى محمود عيد|هيتـــ|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|2987 هيم|بــــر|مد قطبــــ |م عزوز ح|حس عه دمنهور|زر

24877o طمه مجدى عيد محمد|ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

857522 لح رشيد|لد ص|خلود خ ي|بــــ |د|
|لمنى
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26456 لح|لعزيز ص|ء حسن عبــــد|عل هره|لق|ره |تـــج

882943 حمد عمر  |جر عمر |ه سيوط|تـــربــــيتـــ 

268633 لخول|ض |هلل ري|ء عبــــد|سم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6|9366 للطيف متـــول خليف|لعزيز عبــــد |ئى عبــــد |م| ط|معتـــ دمي|علوم ج

769586 ه  ف صبــــىح مصطفى رد|سمي  د|رسر ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

677849 بــــو ليله|كريم حسنى محمد عىل  لمنصوره|حقوق 

6o5748 لجليل|ن عبــــد |ر رشو|لستـــ|مح عبــــد |كريم س |ره طنط|تـــج

|76746 ف محمد |محمد  نور|رسر لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

8|3o53 ي رجبــــ عن|يوسف عن
ي|ئى

ئى سيوط|حقوق 

337329 رق عىلي حسن|هدير ط |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|8959 لم عىل|هيم س|بــــر|بــــر |ء ص|رس| ن|بــــ حلو|د|

3429o7 مد|لح ح|لح محمد محمود ص|ص ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2772|| لجليل منصور|مد عبــــد |سلسبــــيل محمد ح شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

862o6 بــــ|يوسف قيس موىس دي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o625o حمد خليل|لمنعم |محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

42226 ن|لمقصود سليم|ن مجدى عبــــد |حن هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

773457 ي يحن |روضه محمد عىل عبــــد
لغنى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

84624o ه  حمد سيد محمود|شهي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

265246 هيم|بــــر|حمد |لمحسن |لعزيز محمد عبــــد |عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

452364 بــــو عيشتـــ|هيم |بــــر|متـــ صبــــىح |س|محمد  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

6|2387 هلل|م عبــــد |لتـــه|م محمد |لتـــه|م |هي سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

322563 بــــوزيد|هيم |بــــر|لدين محمود |د |رتـــ عم|س لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

77oo58 حمد محمد|لحميد |طه عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|6538 لق|لخ|لحفيظ عبــــد|لد عبــــد|حمد خ| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

4o84| عيل|سم|هلل |لد عبــــد |م خ|سل| ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

6322o3 ن|رحمه سعيد غنيىم سليم مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

679352 ده محمد نبــــيه درويش|لرحمن عبــــ|عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

68495| ن|لح رمض|مد ص|ء نبــــيل ح|عل لمنصوره|عه |زر

44o62o ض|لبــــل|لغنى |حد عبــــد |لو|هر عبــــد |بــــ| رن لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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3|5663 ن|ء فرغىلي سليم|رتـــ بــــه|س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

226984 ى صبــــىح عبــــد لق|لخ|صبــــىح حسي  ن|حقوق حلو

676o63 ه ع| |لعل|بــــو |دل بــــدير |مي  لمنصوره|حقوق 

24325o هيم حسن|بــــر|عيل |سم|هلل |عبــــد| نور ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5o77o| عيل جمعه|سم|مريم جمعتـــ مصطفى  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|67799 ح محمد عىل|نرص صل| ن|لو ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

853839 ي حسن
ي محمود حبــــسر

منى ي|بــــ |د|
|لمنى

896356 طس |بــــر بــــل|ممدوح ص| ندر|س ج|طبــــ سوه

7|6266 لعدوى|ن حمدى عوض |نوره لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7o9o|9 هيم|بــــر|مد |روق ح|مؤمن ف |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

55222 ى |ء |دع ى |مي  للطيف|بــــو سيف عبــــد |مي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

868|64 ي محمد عبــــد
حمد|ح |لفتـــ|يمنى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

9|73o4 ى |عبــــده حسن  حمد حسي   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

7|oo43 لديبــــ|د عىل  |هبــــه سمي  فوزى رش زيق|لزق|عه |زر

2|64|8 ى يوسف محمد حسن عىلي حسي  ى شمس علوم عي 

9|6464 ن |ح حس|ن سيد صل|نوره سيوط|ره |تـــج

|4363 ء سعيد محمد محمد|عىلي هره|لق|ره |تـــج

5o6997 لقنجه|لخي  |بــــو |لخي  محمد |بــــو |منيتـــ | سكندريه|ل|ره |تـــج

7o585o لسيد عىل|هيم |بــــر|ء محمود زىك |سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5o9893 ن محمد|مل شعبــــ|رس كرم ك|ي ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

259249 لعسكري|حمد |ء محمد |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|44o6 لعظيم محمود|مصطفى محمود محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

636544 هر|حمد ز|لسيد |لد |محمد خ لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

3|629o لحليم|ن سعيد مبــــروك عبــــد|نوره هره|لق|بــــ |د|

33|87| ف عبــــد|لمنعم |عبــــد ي|لمنعم عر|رسر
ى
ق |علوم بــــنه

345966 متـــ محمود بــــريك|محمد صبــــري سل زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

9o8|24 لنبــــي |ن بــــكرى محمد عبــــد|نوره ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

32|||5 مد|هيم ح|بــــر|لسيد |يوسف  ى شمس هندستـــ عي 

337o88 مد|لم ح|لد س|خ| دين لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

36452| تـــه محمد|ل شح|ل محمد جل|جل |حقوق بــــنه

Thursday, September 6, 2018 Page 10932 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

92249o حمد |محمد شوكتـــ محمود  ج|حقوق سوه

22593 هيم خليل|بــــر|هيم خليل |بــــر| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

48377o لرحمن|لعزيز عبــــد |دل عبــــد |عزتـــ ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

772696 هر نبــــوى محمد فرغىل ربــــيع|م ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

7o4343 لسيد عبــــدربــــه حسن| |سلوى رض ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|2355| مه|بــــ محمد محمد ش|يه|لد |خ دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

63|467 ل|لع|حمد عبــــد |ندى محمد محمد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

677562 ح|لفتـــ|م عىل عبــــد |م|ل|لرحمن محمد |عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

265589 لح|ح ص|لحميد صل|محمد عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|8645 لمرصي|هلل حسن |ل عبــــد |سل جم|بــــ ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|47852 لطيبــــ|د |لح فؤ|محمد ص ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

428335 بــــ|ن محمد رح|ر محمد سليم|بــــر| |طبــــ طنط

525|36 ى سعيد عبــــد |ي |هر محمد |لظ|سمي 
ى
لدسوق سكندريه|ل|هندستـــ 

6o866 محمد منصور عزوز عىل ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

264586 ع|م فتـــىح محمد فتـــىح رف |تـــربــــيتـــ بــــنه

6959|9 لمرىس|لمرىس عىل |لد |مؤمن خ لمنصوره|طبــــ 

3693o2 لديبــــ|لرحمن |بــــ عبــــد|لوه|زي عبــــد|هلل مغ|عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

7o65o7 د|لجو|لسميع عبــــد |حمد عبــــد |لمجيد |عبــــد | رن لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|8236 ر|مختـــ| جر محمد زكري|ه ن|بــــ حلو|د|

684536 زل|ل|لدين محمود محمد |ج |محمود تـــ ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

|6o|93 ى|مح سمي  |ندرو س| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

27o4|5 ود|مصطفى نرص خليل عيسوى د ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

445746 لسيد|حمد |ندى محمد محمود  سكندريه|ل|هندستـــ 

48579 هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع مل|ل ك|دي كم|له|هدير عبــــد
تـــ|بــــمرصوف

77464o لحكيم محمد|رضوى تـــوفيق محمود عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

32o944 ىط|لمع|بــــو |محمد طلعتـــ محمد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

5|475 ديبــــ صليبــــ|ل |نسي كم|ن لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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8527o2 للطيف|بــــر عبــــد|ندي محمد ج سيوط|عه |زر

54692 ن محمد سعد|نعمه شعبــــ تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

689792 حمد محمد|سميحه عىل  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

24o88o بــــوزيد|دى |له|لسيد عبــــد|ر |عم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9266| لنرص|صمع  سيف  |حمد محمد |ء |رس| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

88389| ى بــــه|ي هيم طه  |بــــر|لدين |ء |سمي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

632oo8 لعزيز|دل فكرى عبــــد |مريم ع زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

32895o دتـــ|در زي|لق|ء فتـــىح عبــــد|حمد عل| |ره بــــنه|تـــج

223o7o م عوئى عىل|حمد عص| ى شمس هندستـــ عي 

46|865 س مني  عىلي بــــدوي|ين| لمنصوره|حقوق 

42334 لسيد زرزور|ش |ء محمد رو|شيم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

79oo39 ل عيس عىلي|محمد جم لمنصوره|حقوق 

4|4o39 ى منصور  حمد منصور خليل|حني  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2o596 هلل|لرحمن عوض محمود حسبــــو عبــــد |عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

897996 ه |لل|بــــدين عبــــد|لع|ح زين |محمد صل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

7738|5 هيم محمد يوسف|بــــر|يوسف محمد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

447588 ى سمي  |ي لم قنديل|هيم س|بــــر|سمي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

43o|32 دى|بــــو ش|لرؤف |ل عبــــد |ء جم|رس| |ره طنط|تـــج

9|o25o ي
وئى ى جميل | |في  يمن بــــشر مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2|7374 لق|لخ|لدين عبــــد |ء محمد عز |ن عل|نوره ى شمس|د| بــــ عي 

78356 لنبــــى|مد عبــــد |ل ح|منيه جم| لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5|4729 ر|لنج|ر |ن محمد فوزى مختـــ|يم| بــــ دمنهور|د|

526485 لبــــيىل|لسيد |مد |حمد ح|لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

5o2|69 لسيد|لسيد محسن |محسن  سكندريه|ل|بــــ |د|

3297o9 ى|ندى |س مجد مجدى ذىك حني  ى شمس| لسن عي 

88658 لحميد عىل|ء عىل عبــــد |هن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|8736 ى وحيد  لصعيدى|حمد |حني  ره دمنهور|تـــج

25o|84 ى|لفتـــ|منيه عبــــد| ح محمد محمد حسني  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|44798 معوض| سمي  عزيز حن| ن|سيلف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

33|5o| ي رمض
لعزم محمد|بــــو |ن محمد |مصطفى ي صىح ري

|ضه بــــنه|معهد فنى

Thursday, September 6, 2018 Page 10934 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

44|929 ن مبــــروك عىل نوفل|يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|46524 ى مصطفى|س|حسن  مه حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8496o4 لد|لق سعيد خ|لخ|مل عبــــد| سيوط|تـــمريض 

826453 ي محمد|مي ر محمود خرصى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

43o|38 ى شح|يه|رغده  تـــه|بــــ حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

823||4 هيم|بــــر|ر مدحتـــ خليل |من ي|بــــ |د|
|لمنى

5634| در|لق|ن عبــــد |سعيد خلف رمض حقوق بــــنى سويف

5o59|3 حمد محمد|محمد مصطفى محمد  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

852853 م|لسل|مح عىلي عبــــد|حمد س| ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

|53742 هيم محمد|بــــر|حمد |طمه |ف رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

648752 هيم عىل يوسف|بــــر|لحسينى |هيم |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

22o5o4 لرحيم|جد محمود عبــــد |لرحمن فخر م|عبــــد وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

8297|7 ي
زينبــــ رشيد عىلي شقيفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

354949 لجليل|لجليل نرص عبــــد|عبــــد| نور ى شمس|د| بــــ عي 

|46845 زى|حمد غ|لعزيز |ء مسعود عبــــد |رس| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

2|9567 وى يحن |لعشم|هيم محمد |بــــر|كرمه  ى شمس|د| بــــ عي 

476|6 تـــ|م فرح|م|م خليل |م|محمد  ن|بــــ حلو|د|

784383 د|ل محمد فؤ|ن جم|نوره زيق|لزق|بــــ |د|

33|579 هيم حسن|بــــر|هلل |ء عبــــد|ل| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|58383 ن بــــو زيد|لم |ح س|صل| مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4o2447 هيم|بــــر|ر مجدى سعد مصطفى |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4374|7 ى|ح ش|لفتـــ|حمد محمد محمود عبــــد | هي  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

34327 لمرصى عفيفى|وحيد فريد  هره|لق|ره |تـــج

98674 ره خليفتـــ متـــول خليفتـــ|س ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

49462o رص رفعتـــ طلبــــه قمح|محمد ن |ره طنط|تـــج

828992 حمد|لسيد محمد |ء |صف ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|2o739 ى  ى يوسف|بــــو |مريم حسي  لخي  حسي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|7|468 محمد رزق محمد رزق مصطفى تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

356566 لسيد|ىط |لمع|بــــو |فتـــحيتـــ عرفه  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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8|29|4 نوبــــ ملك فهيم يوسف|بــــ| ره بــــنى سويف|تـــج

9|646| حمدى يىح محمد | ند سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o999o عمر محمد عوض محمد متـــول بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5|8255 لجندى|ن محمد خليل |رمض| لي|د تـــمريض دمنهور

32|234 ى كم ى|لدين |ل |حسي  حمد حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

337|4o ف جم|ر |مي ل محمود|رسر عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

232496 يد|لسيد ز|عىل محمد | دين هره|لق|بــــ |د|

346574 ى |ي يم|لد|عيل عبــــد|سم|عيل محمد |سم|سمي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2|9397 ي
ر|لسح|محمد ممدوح محمود | دئى هره|لق|ره |تـــج

759o97 لسيد|محمد عىل خليفه  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

48257 هيم عىل|بــــر|يمن |ئى |م| ن|بــــ حلو|د|

9o|66o د |م ج|سم ف|بــــ| رين|م ج|بــــ سوه|د|

|4382| هلل حسن|لد سيد عبــــد |حمد خ| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

69o664 ع|لرف|ن محمد |منى محمد رمض ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

6o269| مول|لس|هيم |بــــر|حمد محمد عىل | لمنصوره|صيدله 

838322 عيل|سم|لمولي |لكريم عبــــد|حمد عبــــد| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

876|53  ج|محمود 
ى
بــــر محمد  |لدسوق سيوط|هندستـــ 

83347| عيل|سم|بــــر وهبــــي |ء ص|صف |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

2772o8 ي|ر
وحيد محمد محمد شتـــله| ئى شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

499439 لغنى موىس|م فوزى عبــــد |ء عص|أسم سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6o4||2 وع|د سعد مط|محمد جه لمنصوره|علوم 

|7o|56 بــــو عيد|هيم |بــــر|د حسنى |جه ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

54766 دق|دق سيد ص|مل ص| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

229947 مد حسن|يوسف مجدى ح هره|لق|ره |تـــج

349o72 هيم محمد|بــــر|م محمد |م حس|وس |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

|4o82o حمد رشيد|حمد |محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

496936 لعزيز أحمد|لحميد عبــــد |ديتـــ محمد عبــــد |ن عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

63|273 لحليم مرىس|لسيد عطيه عبــــد |سهي   عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5o|474  مسعود عوض |لص|حمد |
ى
ز|لقز|ق ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر
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7o4|93 محمد سعيد شحتـــه مصلىح غريبــــ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85|36o حمد سيد يونس سيد| سيوط|ره |تـــج

649276 يم|لسيد غن|حمد |حمد محمد |محمود  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9|7788 لمجيد هريدى  |ح عبــــد|محمد صل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6o|26 مل خلف|جر سيد ك|ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

827|92 م سعد عيد|حم| هويد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7o6827 بــــينى|طف محمد نعيم |ع| دين لشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6244|9 س محمد|جح عبــــ|يدي محمد ن|ه لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|34||3 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|محمود سيد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|3978o بــــو زيد|لسيد |وعد محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|7|9|5 ى خ|ي ى عرفه|لد |سمي  لسيد حسي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

4226oo لعليم مندى عىل|هلل عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

475334 ك|لمل|ديبــــ عبــــد |د هيكل |عم ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

4o|o6 ن|م محمد زي|مصطفى س ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

854842 لسيد|لجليل |ج عبــــد|نور فر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

36o492 ى حم|ء |رس| ده|لسيد محمد حسني  |نوعيتـــ بــــنه

62o472 لحميد|لسيد عىل عبــــد |هبــــه  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

7537o4 عيل محمد|سم|هبــــه محمد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

763385 ن م|لش|ل عىل عبــــده |كم| مي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

232895 حمد سيد حسن|بــــدور محسن  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|2473| ر|حمد مختـــ|عيل |سم|حبــــيبــــه  ج|ره سوه|تـــج

786o62 لسيد رجبــــ|يه محمد | زيق|لزق|بــــ |د|

7625|8 ئى|يم كيل|لد|ء حموده عبــــد |حمد عل| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

594|o ى|ن |حمد ربــــيع رمض| مي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|72862 ى محمد در ج|هدى حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

256948 لنوري|طف مصطفى |ء ع|ل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

5|2732 م|لسل|د عبــــد|لضي|ن محمد |مرو ره دمنهور|تـــج

766865 يف| لدين محمد محسن |ء |حسن عل لشر ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

425628 وق عىل  هلل|حمد عىل عبــــد |رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 
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3746| شور|حمد محمد ع|محمد  هره|لق|حقوق 

758o9| ى| ى بــــحي  حمد عىل حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

7o22|o |ء محمد حمدى محمد عبــــد |لزهر|طمه |ف
لمقصود عزبــــيه

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o7|89 هيم|بــــر|هيم محمود |بــــر|ء |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6495|5 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد مصطفى  زيق|لزق|حقوق 

49|559 ن|لسيد عمر|لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|ن |نوره عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o5882 ي |محمد  ف خي  عيل|سم|رسر صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

357o73 ن|حمد تـــوفيق رمض|م |حمد عص| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

33o586 سىطي|لدي|وى محمد محمد |حمد قن| |حل زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

253695 م|ر عل|لستـــ|كرم عبــــد|مصطفى  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

6|6953 هيم محمد كركر|بــــر|ء محمد |رس| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

234332 هيم|بــــر|بــــر |هيم ج|بــــر|محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o5452 تـــه|يوسف سعيد محمد عىل شح سكندريه|ل|حقوق 

782o92 عىل محمود يشى عىل عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

2866o4 ن بــــدوى قميحه|جر رمض|ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5459o8 وع|لعظيم مط|م عىل عبــــد|ندى هش ط|بــــ دمي|د|

|32232 حمد محمد ربــــيع خليفه|مريم  ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

645479 لقط|لمنعم عىل |عىل عبــــد لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

295843 ى عىل  عيل|سم|عمرو حسي  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7||693 ي|ئل مصطفى محمد |عمر و
ط|لىحى ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8|5o47 ن محمد عىلي|ن شعبــــ|نوره ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

627877 لبــــرى|هيم |بــــر|لسيد |سم محمد |بــــ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

|56565 ى |سل| ى|بــــر|م حسي  هيم حسي  هره|لق|حقوق 

2|2o48 ي|لعن|د محمد |لدين هيثــــم فؤ|سيف 
ئى ن|حقوق حلو

4o6875 ى صل|ي ن|ح محمد مهر|سمي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

45598 ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|رق |هيم ط|بــــر| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

627897 وي|لعشم|حمد |هيم |بــــر|ئى |سلىم ه زيق|لزق|حقوق 
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9o8|o3 لدين  |حمد حسن سعد |ر |من ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

4o6|95 لغنى|لسيد عبــــد |رص |لن|رضوى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

424442 |لعل|بــــو |محمد سيد محمد سيد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2|6452 ف محمد جبــــر حسن|يوسف  رسر ى شمس هندستـــ عي 

3378o2 م منصور محمد|لسل|هر عبــــد|حمد م| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

68o852 هيم|بــــر|زق محمد |لر|حمد رزق عبــــد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4|459| در عمر|لق|در بــــسيوئى عبــــد|لق|عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5|o263 ىسر|لنقر|د |يوسف محمد محمود فؤ سكندريه|ل|حقوق 

7776|o وق ع ىس|لنقبــــ|م نبــــوى حسن |دل تـــه|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

266299 طمه وحيد رجبــــ محمود|ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

36o|5| لد متـــول خليل|ندى خ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

46494o وى عبــــده|لص|محمود محمد محمد  |بــــ طنط|د|

87o753 لمجيد|لح عبــــد|حمد ص|طمه |ف ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

366oo5 هيم|بــــر|يمن سيد |م |سل| ن|حقوق حلو

859253 لرحمن|تـــم عبــــد|بــــ ح|لتـــو|جبــــر عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8|5|6o ي|سهيله ربــــيع محمد ر
ضى ي|بــــ |د|

|لمنى

246477 لنرص|بــــو |لحميد |محمد محمد عىل عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

458o44 بــــينى|حمد |لعزيز |حمد عبــــد |ء |شيم لشر لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4|o598 هلل| |لسيد عط|ن محمد |محمد شعبــــ |بــــ طنط|د|

76574o مل|ل ك|كمل كم|نه |دمي نوعيتـــ بــــور سعيد

543547 لنبــــى معوض|منيتـــ مصطفى عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

5|2|52 ف عىل مبــــ|محمد  رك|رسر ى شمس طبــــ عي 

3|4|29 عي|حمد رف|مصطفى رزق  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

8662oo بــــيسنتـــي كريم وهيبــــ عبــــيد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

862o74 ي|ر
ىطي محمد|لع|د عبــــد|عو| ئى |نوعيتـــ فنيه قن

834o25 لضوي محمد حسن|هدي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

48|73 وق محمد منصور عىل رسر بــــ بــــنى سويف|د|

252977 يف عبــــد| ند |لمنعم |رسر
ى
لبــــرق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5o|789 لجمل|عيل |سم|لحميد |دل عبــــد |ء ع|دع لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|6|5o ن|لمجيد زيد|لصبــــور محمد عبــــد |ء عبــــد |هن لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 
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263435 لعزيز|م محمود محمد عبــــد|هدير س ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|65457 ى|رتـــ ط|س رق مني  حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

885958 هلل  |لكريم محمد عبــــد|م عبــــد|هش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

229o88 م محمود|هنده محمد هم|ش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

64798o ح محمود|مصطفى محمود صل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

528474  محمد غبــــ|لحص|تـــع |محمود بــــ
ى
ىسر|ق ضتـــ دمنهور|علوم ري

23o54| |م محمود |محمد عص
ى
حمد دسوق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

34364o د حسن خليل|ء جمعه حم|ل| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|5|88o يف محمود محمد |منتـــ  لجنيدى|هلل رسر هره|لق|ره |تـــج

8|6447 ى دي نجيبــــ|يز ن|ف| مي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

778243 ن رزق|مريم رزق سليم زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

423489 ى|هيم محمد |بــــر|ء |سم| حمد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

7644o2 ن|حمد عثــــم|يوسف حمدى محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

357478 لمشحم|رى حسن |لبــــ|ل عبــــد|ء جم|شيم | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|4245| ي محمد |ف
حمد |طمه مصطفى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

28852 لم مصطفى|ح محمد س|صل دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

24427| لمحسن|حمد محمد عبــــد|محمد  هره|لق|حقوق 

876342 حمد  |مه محمد |وس|لدين |بــــ |شه سيوط|ره |تـــج

68oo89 ن فوده|ل سليم|مجد جم| لمنصوره|هندستـــ 

8256oo هيم|بــــر|لمتـــجىلي محمد |ء عبــــد|شيم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|29o26 س|ل عبــــ|م جل|مهند عص هره|لق|علوم 

3729|| حمد حسن|هلل سمي  |منتـــ سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|34o74 عيل|سم|رق عىل |دى ط|ه ى شمس|تـــج ره عي 

8o9|92 للطيف|رس حسن عبــــد|ء ف|دع ي|طبــــ 
|لمنى

527732 هلل خليل|هلل محمد عبــــد|يه عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

682o44 ى|ح محمد |لفتـــ|جر عبــــد |ه لضهي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|657| م حسن مرىس|هلل س|منتـــ  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4o|252 هلل|بــــر ضيف |د ص|ء عي|دع سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

788229 عيل|سم|ح محمد |ن عبــــده صل|نوره عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 
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82945 لبــــر محمود|لرحمن طه عبــــد|عبــــد هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

679o47 وى|لسلك|لحسينى |حمد |يمن |سل |بــــ لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9|28o| حمد |لمريد |عيل عبــــده عبــــد|سم| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

475863 م|لسل|لح عبــــد |حمد ص|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85622| ي|ر
حمد|حمد حسن | |ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

5|7225 ن|لمجيدعىطي|هيم عبــــد|بــــر|ء محمد |سم| تـــربــــيتـــ دمنهور

7|759o وى|لمجل|سمر عيد عيد عبــــده  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7892o7 عيل|سم|حمد محروس محمد مسلم | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|37936 زق|لر|ن حسن عبــــد |محمد عىل رضو ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|343|o ل محمد مرع|ء جم|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

267895 مه|هلل سل|رس فتـــح |بــــ ي|شه ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

545|3 محمد عىل سيد محمد عىل  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

76289| زن|لنعيم محمد م|يوسف مصطفى عبــــد  ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

899653 ل بــــدرى بــــخيتـــ  |ريو جم|م ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

7582o4 ى|ي حمد حسن|لمنعم |محمد عبــــد | سمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

332657 دل محمود محمد كريتـــ|سهي  ع ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

428647 طون|ن محمد ق|ء محمد سليم|ول |عه طنط|زر

3|328| س|خنوخ نجيبــــ دري| |بــــ|بــــرن |ره بــــنه|تـــج

2357|o دق|دق سيد ص|ء ص|ل| ى شمس| لسن عي 

494o44 ضى|لق|ل محمد |لدين محمد جم|نور |حقوق طنط

8oo2oo بــــي|صم رك|ر محمد ع|يثــــ| ن|سو|بــــ |د|

758o95 ضى|لرحمن ر|يز عبــــد |مي  ف| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

923656 حمد |بــــر حميد |ء ص|بــــه ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

7423| ي عبــــ|عمرو ن ج|لحج|بــــو|س |ج  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|86oo حمد|لد مصطفى |عمرو خ هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|66954 رص|مه سعد ن|لعمده سل| |سه هره|لق|ره |تـــج

|94o2 لمجيد|يوبــــ محمد عبــــد|محمد عىل  ره بــــنى سويف|تـــج

69o362 حمد عىل محمد عىل| لمنصوره|هندستـــ 

684oo9 فع|لش|فع حسن |لش|مح |ميس س|ر ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

885537 مل  |دل محمد ك|تـــغريد ع سيوط|تـــربــــيتـــ 
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5|838 لعظيم عىلي|ل عبــــد |هدير جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

287283 ي|لق|لعزيز |ده محمد عبــــد|غ
ضى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

359o5o لرحمن يوسف|حمد سيد عبــــد| ى شمس حقوق عي 

5o987 ى عوض ى جرجس بــــشر بــــشر أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

5o2268 هلل| |م يوسف خلف عط|ف سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

5o4267 ي|
مني  فوزي مسعد جرجس| فروئى سكندريه|ل|صيدله 

269562 حمدعىل|ل محمد |ئى جم|م| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|o97o ى محمد حبــــيبــــ أحمد محمد محمد حسي  ط|بــــ دمي|د|

4|o642 ن|ح بــــدر|لفتـــ|طف عبــــد|ح ع|لفتـــ|عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

432o46 هلل فرج|ئى فرج رزق |نه ه|دمي |نوعيتـــ فنيه طنط

8599o5 لنعيم|لحميد عبــــد|ده حسن عبــــد|حم  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

9o973| لزهرى  |فظ |سعد ح| ند ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

428387 بــــ|ن خط|لسيد سليم|مه |س|ره |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8653|| ود|رص محمد د|مل ن| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

33o6oo لدين عىل عرفه|م |رحمتـــ حس زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

834259 ي عبــــد
لقوضي|ح محمد |لفتـــ|مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

85599o ف |محمد  لشيىمي|هيم |بــــر|م |م|رسر ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

44984 لمقصود|ن عبــــد |عمر محمد عثــــم ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

429o47 ه ع| لنبــــى|دل زىك عبــــد|مي  |ره طنط|تـــج

7oo5o2 لم حبــــيبــــ|ح س|يه صل| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

35324 زينبــــ حنفى محمود محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

253835 ل|لع|ر مرتـــضى محمد عبــــد|من |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

62356 مروتـــ ميهوبــــ حبــــسر حسن |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

6o|936 ذل|لش|لرحمن |لصمد عبــــد |ء عبــــد |عىلي لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

3|9333 قمر محمد محمود طه ن|بــــ حلو|د|

26759 ل حسن|لع|للطيف عبــــد |ء عبــــد |دع هره|لق|ره |تـــج

49|oo3 ن|حمد محمد سليم|ء محمد |ل| إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

45o32| هيم شقي |بــــر|هلل محمد مصطفى |عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 
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4ooo74 ر زىك|دو|ر فهىم |دو|رى |م سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3348oo تـــتـــ عىل|يتـــ فتـــىح شح| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|6867 هر فريد|ئل محمد ط|مريم و ى شمس|تـــج ره عي 

329233 حمد محمد|هلل |منيتـــ عبــــد| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

87o9oo ح حسن محمد|ء صل|سم| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

479o2| ن|بــــو زيدعثــــم|يوسف صبــــىح محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

863284 سحق|ك |هلل مس|مجدي فرج  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

426|o8 ف فتـــىحي محمد أبــــو ديبــــ| ر|ي أرسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|63o63 حمد|لرؤف |تـــفى محمد عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

6o266 هلل نسيم|مي عبــــد|مريم س ن|فنون جميله فنون حلو

642278 ى عبــــد|ي ى|لن|سمي  رص فرج حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

626o95 ر|حمد نص|ر |محمد مختـــ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

37o433  يسن|لبــــ|لعزيز عبــــد|ن عبــــد|نوره
ى
ق ى شمس|تـــج ره عي 

424|44 ىط قطبــــ حسن|لع|رق عبــــد |محمود ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

777363 صبــــرى حسن| رضوى رض زيق|لزق|بــــ |د|

2375|2 يز عدل بــــخيتـــ|ردين ف|ن  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

339422 ي|دتـــ مجدي محمد محمد |مي
لعفيفى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

8|3837 ى حسن|هلل حس|بــــ |ء ج|وف ني  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

6oo756 ي|لدر|فعي محمد |لش|ن |يه شعبــــ|
جينى ي تـــمريض طنط

| معهد فنى

69|399 وي|لبــــل|لسيد |حمد |لعربــــى |ر |مي طبــــ بــــورسعيد

772327 وى|هيم محمد فرم|بــــر|لدين |مريم مىح  زيق|لزق|بــــ |د|

627452 خلود محمد لطفى متـــول ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8874o6 لح |لمعز ص|ن حمدى عبــــد|حن سيوط|ره |تـــج

64oo82 ف|لبــــديع محمد عس|ريم سعد عبــــد تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

87o736 كر محمد|محمد حمدي ش ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

446|3o هلل|حمد عبــــده عوض |نس | سكندريه|ل|هندستـــ 

439754 لموصل|حمد |لدين |ء |جر عل|ه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

37|982 زينبــــ حسن محمد حسن |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o|994 هيم|بــــر|ح محمد محمود |محمد صل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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46|67o ف عبــــد|يه | هيم يىحي|بــــر|لحفيظ |رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

57575 لس مل بــــسخرون زىك|ك |كي  بــــ بــــنى سويف|د|

263772 تـــه|ن شح|لسعود رمض|بــــو|يمن |يه | تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

69692| لمرعشىل|لعزيز |رس محمد عبــــد |حمد ي| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

679325 جن|بــــو ط|محمد حسبــــو محمد حسبــــو  لمنصوره|هندستـــ 

9|3|65 محمود عنتـــر شفيق عىل  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

875o|3 بــــتـــ  |لدين حسن ثــــ|م |عص| مه سيوط|صيدلتـــ 

476639 متـــ محمد حنفى محمود|س|هلل |هبــــتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

768767 لم|مل منصور س|محمود ك لعريش|تـــربــــيتـــ 

424853 ى عبــــد |د ه|زي ي حسي 
ي مو|ئى

|لغنى
ى
ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

922593 دق وزيرى |نبــــيل حسن ص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7849o3 م|ل ضي|لع|ح عبــــد |لفتـــ|مل عوئى عبــــد | زيق|لزق|نوعيتـــ 

|22o73 ى|حمد بــــسىم حس|زم |ح ني  ى شمس حقوق عي 

|59898 ن وليد محمد يوسف|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

869883 هلل| |حمد محمد حمدن|محمد  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6|596 نتـــ لطفى زىك عبــــده|جىمي ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6o3639 ى شفتـــوره|حمد عبــــد | لعزيز حسي  |ره طنط|تـــج

2367|| ىط|لع|تـــع محمد عبــــد|ندى بــــ هره|لق|عه |زر

|78367 هيم|بــــر|م محمد خرصى محمد |مر لمنصوره|حقوق 

327645 هلل|ل لمع رزق |نطونيوس جم| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

47576 ى محمود محمد حموده|حس م حسي  هره|لق|بــــ |د|

68|272 سم|لعزيز ق|لرءوف محمد عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|عه |زر

9|63o لوثــــ|فرج عدلي فرج ثــــ دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

266544 لدين|لعزيز صفى |ء حسن محمود عبــــد |حسن |حقوق بــــنه

29857 لحفيظ|هيم عبــــد |بــــر|ح |حمد صبــــ| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

683|97 |لعط|هيم |بــــر|در محسن |ن| ىسي|
ى
ق لمنصوره|ل |طف|ض |ري

85635o لم|حمد سعيد محمد س| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

34o|86 حمد|ل |حمد محمد كم| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

64688| ى مر|ي لفيوم|حمد |لرحيم |د عبــــد |سمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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|4923 در محمد|لق|يىح حسنى عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

633399 تـــ|م فتـــىح مصيلىح فرح|آيتـــ س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

448534 لغيط|بــــو|لرحيم محمد |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

343o4o  |لبــــ|لد محمد عبــــد|محمد خ
ى
لعوضى|ق سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 

تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

7o38|7 بــــر لطفى عطيه عطيتـــ|م ص|ريه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|72872 لخليفى|هيم |بــــر|س |هيم عبــــ|بــــر|ل |بــــل ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8423|5 لح|ء عبــــدربــــه محمد ص|شف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4592|3 مد|ء جبــــريل حميده ح|عل سكندريه|ل|حقوق 

78|o65 ل|لع|بــــر عبــــد|لص|ح محمد |محمد صل زيق|لزق|علوم 

|67382 حمد محمد|حمد |ر |من ى شمس|تـــج ره عي 

674o2 حمد عىلي محمد حسن| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

894o76 شور متـــولي |لد ع|نهله خ سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

3|2425 ي
لسيد|ن |رس فوزى رمض|ي| دئى ى شمس حقوق عي 

|797| ى س لحميد محمد|م عبــــد |حسي  |حقوق بــــنه

6o8324 لبــــسيوئى|هيم محمد |بــــر|تـــسنيم  |طبــــ طنط

5o9oo9 لسيد فرج|لسيد سعد |سعد  بــــ دمنهور|د|

5o5926 ل|لمنعم يوسف درويش رح|يوسف محمد عبــــد |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

839488 تـــ|ج فهىمي شح|ء حج|صف |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

922252 لبــــتـــول محمد خلف محمد | ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

44o2|9 لجرم|هيم |بــــر|هلل مخيمر |عبــــد| دين لشيخ|تـــمريض كفر 

9|487o لرحمن  |ء محمد عىل عبــــد|شيم سيوط|حقوق 

249228 ى |هلل |بــــ |زم ج|بــــ ح|رح لدين|حمد بــــىه |مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|47|2 حمد محمد بــــدوى|حمد محمد | هره|لق|ج طبــــيع |عل

346282 ى|محمد رفيق  حمد حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

494369 در جويىلي|لق|متـــ محمد عبــــد|س| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

233o74 عيل|سم|لمجيد |بــــسمله مرزوق عبــــد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

3|o973 م|م محمد تـــه|نىح  عص| ى شمس|د| بــــ عي 

|25432 ى محبــــ ميشيل مرقس| مي  ى شمس هندستـــ عي 
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882672 لربــــ |د|طمه مصطفى محمد ج|ف سيوط|تـــمريض 

|44859 بــــو بــــكر محمد عمر|ء |سم| هره|لق|طبــــ 

63753| حمد سمي  شحتـــو مهدى| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8795o3 رص يونس مرىس  |ن ن|نوره ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|45557 لدين طه|رس عز|يوسف ي هره|لق|ره |تـــج

894542 د |د بــــسيوئى عو|عو| رش سيوط|تـــربــــيتـــ 

9|3|29 لعربــــى درويش |ح |بــــ صل|شه سيوط|حقوق 

48523o لسيد محمد|حمد |ء محمد |شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

684o95 هيم|بــــر|هيم محمود |بــــر|يىح  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

86473| هلل موىسي محمود| |يه عط| دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

69884 م جوده قطبــــ محمد|وس لفيوم|صيدلتـــ 

852|o4 ي |لر|ء فولي عبــــد|رس|
ن|لسم|ضى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

228652 ن عبــــدربــــه|ندى سيد حمد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

2|82|9 ى ك|نوبــــ م|بــــ| |مل حن|جد بــــشر ن|هندستـــ حلو

7||28o ح|مه قد|حمد محمد موىس سل| زيق|لزق|هندستـــ 

233739 حمد|تـــ يونس |هيم شح|بــــر|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|72292 ضى|لق|حمد |حمد بــــدير محمد |  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

36582| ل محمد|ل كم|حمد جم| ن|حقوق حلو

4o93o3 لعويضى|م بــــيوم محمد محمد |ندى س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2559|| ل يسن مرع|لع|يسن عبــــد سيوط|هندستـــ 

78|787 بــــ|مه شندى محمد دي|هلل محمود سل|منه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

253437 ئى دومه نرص ميهوبــــ|م| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

778266 هلل|حمد عبــــد |هدير كرم  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|46394 تـــ|ئى نرص محمد بــــرك|م| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|28989 لمقصود|حمد عبــــد |د |حمد عم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

83965 ى حسن محمود|محمود  حمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

82368| لرحمن عيسي محمد عيسي|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

3o575 حمد محمد|كر |حبــــيبــــه ش ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

356369 حمد|هيم |بــــر|دل |هيم ع|بــــر| |ره بــــنه|تـــج

6o4495 لسنوىس|هيم محمد |بــــر|يه فرج | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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4395|| دو|هيم ج|بــــر|وى |لششتـــ|رضوى سمي   ط|بــــ دمي|د|

854o55 ح محمد محمود|كريم صل عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

82484o ي |ريوس ه|مك
نيس زىكي|ئى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

9|5727 لرحمن  |لرحمن عبــــد|دل عبــــد|هلل ع|منتـــ  سيوط|حقوق 

49|629 ل حمدى محمد محمد عىل|و سكندريه|ل|ره |تـــج

28723| هيم أنور مصطفى|م إبــــر|عمرو س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

772|39 هيم|بــــر|ن |مصطفى سليم| ره رض|س تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3442o| حمد حميد|هلل |يوسف عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6764|2 ئى|لشعر|بــــ |لوه|حمد عبــــد |ده يشى |مي |ره طنط|تـــج

8|2o7o حمد محمد|حمد محمد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

492963 ن|محمد عىلي محمد عىل ريح تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

528|o3 لسقيىلي|حمد |لسيد |لسيد |حمد | ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

49866o ه عطيه فتـــح  مه|هلل مصطفى سل|أمي  ره دمنهور|تـــج

7|22oo هيم مصطفى محمود مصطفى نجم|بــــر| ره بــــور سعيد|تـــج

86293o مد عىلي|ر ح|لستـــ|ء عبــــد|ول |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

899o34 بــــر متـــى |وى ج|نه ر|دمي ي صىح سوه
ج|معهد فنى

68|774 لمقصود|م عبــــد |سمي  شكرى س ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

8|735| فتـــ محمد|د محمدر|يوسف عم ره بــــنى سويف|تـــج

6o62o مي|لد محمود تـــه|ء خ|زهر صيدله بــــنى سويف

|43898 محمد عىل شيخون عىل ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

233467 هيم|هر محمود محمد إبــــر|ن م|حن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

24o685 بــــتـــ|فظ ثــــ|فظ عىل ح|هدى ح تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

5o3752 يوسف عيد فهىم مصطفى سكندريه|ل|حقوق 

543443 ن|هيم حمد|بــــر|لعزيز |ء حسنى عبــــد|سم| زيق|لزق|عه |زر

495957 ن أحمد|لفتـــ خميس محمد شعبــــ| ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

649||8 زينبــــ سعد محمد محمود عطيه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

223933 ى عبــــد |دل |خلود ع لرحيم|حمد خرصى لفيوم|عه |زر

5||o46 عيل |سم|بــــ |لوه|هيم عبــــد |بــــر|بــــ |لوه|عبــــد
شم|ه

ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

62678| ى |ي هيم|بــــر|حمد محمد محمد |سمي  زيق|لزق|بــــ |د|
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494o|7 |لحميد |ح عبــــد|لفتـــ|ء محمد عبــــد|محمد بــــه
لجوى

ره دمنهور|تـــج

52684o محمد حمدى محمد مسعد محمد متـــول سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

495954 لسيد بــــكرى مرىسي|ء سعيد |أسم سكندريه|ل|بــــ |د|

49659| ر|لنج|لمغنى |حبــــيبــــه محمد محمود عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

8o3699 لعليم|ء سليم عبــــد|عل| دين ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

4oo748 ى هيثــــم مرىس  هيم|بــــر|حني  سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

6o2775  سعيد|لسعيد |رس |سعيد ي
ى
لدسوق ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

652|2 حمد سيد رجبــــ|بــــسمه  لفيوم |تـــمريض 

7798|5 ن|حمد سليم|زن |حمد م|مل | زيق|لزق|ره |تـــج

44|62| زي|هيم عىلي محمد حج|بــــر|جر |ه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

23|5o5 ي عبــــيد|مه بــــش|جون سل ن|هندستـــ حلو

|528o| ل|لع|فظ عبــــد |كريمه حسن ح |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

252245 ر مصطفى صمول|لغف|نوره محمود عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

647693 ن|ن عثــــم|لسيد عثــــم|لحميد |كريم عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44|545 لحميد جمعه|لسيد عبــــد|رتـــ محمد |س لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

58|46 لفضيل|ن عبــــد|ن سلط|محمود عف ره بــــنى سويف|تـــج

|49o33 حمد|هيم |بــــر|ل |منيه جم| هره|لق|حقوق 

766o96 ى|مل محمد عبــــده |ندى ك بــــو حسي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

239o85 تـــه|رص محمد شح|ن| لي|د هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

244959 ه عم| ئيل|د عيد ميخ|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o2574 |لرحمن محمد جح|لسيد مصطفى عبــــد | |دين زيق|لزق|حقوق 

82o49o ي|ر
لسميع|د عبــــد|لجو|ح عبــــد|صل| ئى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

768|99 يه سعد محمود محمد خليل| لعريش|تـــربــــيتـــ 

27248| لفضل محمد|لرحمن محمد أبــــو |عبــــد سيوط|حقوق 

5o|o28 لفرل|م |لسل|لمنعم عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|د |جه ريتـــ|لنوبــــ|تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
 ج دمنهور

8366o7 مد يسن|هبــــه حموده ح تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

328437 هيم غنيم|بــــر|لسيد حلىم |هيم |بــــر|محمد  زيق|لزق|صيدله 

685|o8 ن|مد مصطفى قط|هيم ح|بــــر|محمد  لمنصوره|بــــ |د|

638792 بــــ|م دي|م|حمد |رس |سلىم ي زيق|لزق|بــــ |د|
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68o599 لسيد|حمد |لمتـــول |كريمه سعد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

334928 بــــ عطيه محمد|يه|ر |مي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

326||6 حمد محمد|لدين |مىح | ند ى شمس حقوق عي 

234583 وى|لبــــهنس|حمد |حمد محمد |يوسف  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

9|937o لعزيز فتـــىح محمد |ل عبــــد|من سيوط|نوعيتـــ 

33263 هيم|بــــر|لدين محمد |م |حمد حس|يه | هره|لق|عه |زر

|47483 حمد|هيم |بــــر|ل |حمد جم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||58|4 سهيله حمدى غريبــــ يوسف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6|9o83 ر محمد عىل|لغف|لسميع عبــــد|ن عبــــد|إيم ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

|6o72| م|حمد س|حمد عمرو | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

25o86o ى|ئى عبــــد|ن ه|رو هلل حسن حسي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

33955o مي|لعظيم تـــه|ر عبــــد|لغف|مي عبــــد|لتـــ س|ه |بــــ بــــنه|د|

69262| لي|لبــــد|مد |هيم ح|بــــر|ح |لفتـــ|هلل عبــــد |منه  لمنصوره|نوعيتـــ 

|45o45 لق|لخ|هيم عبــــد |بــــر|رق |حبــــيبــــتـــ ط لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8o7498 ى عبــــد|محمود عبــــد لقوي|هلل حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

29526| ى عبــــد  لطفل|هلل |محمد محمد حسي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

4|8883 ر محمد محمد محمود غلوش|من لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

688582 ى محمود |بــــو |هيم |بــــر|محمود  هيم|بــــر|لعني  لمنصوره|هندستـــ 

2|5||2 ى ميشيل مرقص لوس| مي  هره|لق|ره |تـــج

227|64 رى عىلي|لبــــ|حمد محمد عبــــد|سيد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

442|94 لسيد عىل طه|رص |لن|بــــدوى عبــــد |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

447437 ه عبــــد | لعزيز|رص سعد عبــــد |لن|مي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

832|74 وي|لر|وي |د ف|لجو|م عبــــد|عص دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8|8595 ي صموئيل |ج بــــسخرون|نو منىح  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6332o2 هيم محمد|بــــر|فوزيتـــ محمد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

39269 لجليل|ح عبــــد |لفتـــ|ل عبــــد |حبــــيبــــه كم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34o589 حمد|بــــو|حمد |حمد محمد |م |سل| |ره بــــنه|تـــج

84||5o ى ص|حمد ن| لح|جح حسني  ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

762669 يدتـــ|بــــر|رس عبــــده |لد ي|خ هيم رسر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد
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35429o جميلتـــ سيد محمد سيد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

37796 ن محمد خليل|طمه حمد|ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2324|6 فظ|لرحمن ح|ء سيد عبــــد|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5|9798  مرعي|إرس
ء مبــــروك أحمد مصطفى تـــمريض دمنهور

|53656 يد|نور ز|دل |يه ع| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

768489 هيم|بــــر|بــــ |لوه|حمد محمد عبــــد | لعريش|علوم 

3|4836 جرجس مكرم نعيم صموئيل سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

8247o7 ى|درس ر|تـــ لنور|عبــــد| فتـــ مي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

85o586 ذلي عمر|محمد سيد ش سيوط|حقوق 

8o6||9 ي معوض
جون مسعود تـــفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

544654 د قطبــــ|لجو|ن عبــــد|د سليم|ن عم|ريم|ن |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

489682 لسيد محمد حسن|هيم |بــــر|ء يوسف |شيم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4595o| ف محمد عىل |لرحمن |عبــــد  لبــــريدى|رسر سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

238284 ن|تـــه عن|حمد شح|د |ثــــروتـــ فؤ| مه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

369455 ف عبــــد|عمر  لسيس|م |م|ح محمد |لفتـــ|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6933oo ف محمد |عمرو  ل|لش|حمد |رسر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4294|2 ن جبــــر|يمن يوسف عرف|مؤمن  |علوم طنط

8o6|44 ي شح|يدي نجيبــــ ن|ه تـــه|ج  ي|بــــ |د|
|لمنى

28726o مرزوق محمود عفيفى| ضح ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9oo556 زع |لنبــــى من|مل محمد حسبــــ | ج|صيدلتـــ سوه

82||72 ل حلىمي عىلي جبــــل|م| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

7845o| يف |فرح ع حمد عىلي|دل رسر زيق|لزق|طبــــ 

44735o تـــ|لشح|هيم |هيم محمود إبــــر|هلل إبــــر|منه  سكندريه|ل|هندستـــ 

|47737 لربــــ عىلي|د |يوسف طه عىلي ج ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

847592 حمد|لرحيم |ء محمد عبــــد|هد|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

845747 هر|لظ|حمد عبــــد|رق |د ط|زي ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

7386o فتـــ عبــــد لرحمن عىل عطيه|مي  لفيوم|بــــ |د|

45|2o9 يد عرفتـــ|بــــو|لدين |ء|محمود عل ى لي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط
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339494 تـــ محمد عيسوي|لشح|رنيم محمد محمد  |نوعيتـــ بــــنه

34o444 لرؤوف محمد|ء سعيد عبــــد|سم| |طبــــ بــــنه

897499 ز |رف فو|مل ع|مصطفى ك ج|ره سوه|تـــج

89o598 لم |مصطفى وجدى محمود س ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

453oo2 لسيد|لد محمد سعيد |خ لشيخ|بــــ كفر |د|

35693o جد شلبــــى محمد|مرفتـــ م |نوعيتـــ بــــنه

849873 دم حسن|هدير محمد  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

865545 حمد فهيم محمد|محمد  دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

78|656 لسيد منصور|هلل |د عبــــد |جه تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

855o72 هلل|حمد عبــــد|ممدوح | دين سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|86o7 لنبــــي محمد|محمد عبــــد| لي|د ي|صيدلتـــ 
|لمنى

698|59 تـــ|لسعيد فرح|ل محمود |ر جم|من لمنصوره|صيدله 

484865 د موىس محمد|حمد ج|محمد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

57452 ى ميل كر|د نسيم ش|نرمي  حقوق بــــنى سويف

325558 محمود جمعه منصور عىل دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

8552|o ى جم|ي ي عبــــد|ل ر|سمي 
لحليم|ضى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

892777 ن سليم |عىل محمد حس ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

44o3|3 بــــوشعيشع يوسف|نىح  عزتـــ يىح | زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

2666o| لعليم محمد|مريم محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|26336 ن|هيم حس|بــــر|ح |هدير صل ى شمس صيدله عي 

4|9958 لبــــرعي|لرحمن محمد جوده محمد |عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

835|o6 لعظيم|رس محمود عبــــد|سميه ي |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5o34|6 لم|لم صبــــىح س|مه س|س|م |وس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

273729 ي|دم |ى |حمد سيد|
وين|ىسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

85969| لرحمن|مروه فتـــىحي عىلي محمد عبــــد ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

79359o ف|ل محمد فتـــىح عبــــد|نه لحميد رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|65|5 ى|هيم محمود |بــــر|شهد  لمسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

475992 لكريم|لدين عطيه عبــــد|ء|جميله عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|23|82 طر متـــول محمود|حمد خ| ى شمس|تـــج ره عي 
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4o58|o ره|لمقصود عىل عم|م محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

76oo96 حمد محمد|عمر محمود  لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

757|46 لحميد مصطفى|ريم حبــــيبــــ عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

3|644o ء حمزتـــ عطيتـــ محمد|رس| هره|لق|بــــ |د|

876935 د حسن  |لجو|مروه حسن عبــــد سيوط|بــــ |د|

447558 ى عز|ي هيم|بــــر|لدين حسن |سمي  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

8622|3 حمد|لحميد |لرحمن غريبــــ عبــــد|عبــــد دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

23579o سيد عفيفى سيد عيد| دين هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

853836 ه|لل|ر ربــــيع محمد عبــــد|من ي|بــــ |د|
|لمنى

3254o8 هيم محمد|بــــر|هيم محمد |بــــر| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

343|3| ى|زينبــــ جم ل محمد محمود حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

62o424 ى|و| ند ئل صبــــرى عشر ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

229o3| ل|لجبــــ|ع |لسيد فز|م |ن عص|يم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7846oo سم|لسيد ق|ن |هبــــه سليم ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

886349 محمد ربــــيع عىل خليل  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|3372o ح حسن|لفتـــ|م عبــــد |حمد عص| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

427o49 لسيد|لدين |ل |م كم|هلل عص|منه  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

869|8| لد محمد يوسف|حمد خ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

682725 د|لحد|رقيه محمد مصطفى  لمنصوره|حقوق 

||55o7 ح|لفتـــ|مني  محمد مني  عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

|7|969 لسيد|حمد |صم |هيم ع|بــــر| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|3|746 لح|هيم ص|بــــر|ر حسن |من تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

245843 هيم خليفه|بــــر|هلل |هيم عبــــد|بــــر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

924643 لمجد |بــــو|بــــوضيف |لصبــــور |عىل عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|344|3 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |لد |ء خ|هن ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

756438 محمد عبــــد ربــــه عطيه عيد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o8|33 لضبــــع طه محمد |هدير  ج|بــــ سوه|د|

857267 لبــــ|بــــوط|حمد |ل |ده هل|حم ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى
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446273 لسيد|ن |حمد عمر|هيم |بــــر|م |سل| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

853|97 حمد|نور |مل محمد | ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6o|868 نوبــــى عبــــد |لنبــــى |محمد مدحتـــ عبــــد  د|لجو|لشر ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

488373 لسيد محمد محمود|م سعيد |حس سكندريه|ل|ره |تـــج

27o828 لبــــدوي|م فتـــىح |يه س| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|652o8 ح محمد|لفتـــ|ن محمد عبــــد |نوره ى شمس|زر عه عي 

25666 س|قد| دل حن|ن ع|ر|م ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

366243 ىط|للطيف لو|ء عوض عبــــد|سم| |حقوق بــــنه

538223 لرحمن|لصمد عبــــد|حمد عبــــد|عبــــي   عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33|574 لسيد|روق |رغدتـــ ممدوح ف |حقوق بــــنه

26279 لسيد مزيد|هيم |بــــر|رضوى  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

234323 حمد محمد شكر|رق |زن ط|م ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o38|4 للطيف |لسيد محمد عبــــد|حمد | ج|ضتـــ سوه|علوم ري

9|48|9 لمعتـــمد عىل محمود  |عىل عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

8|66o4 ى ع|ي دل عىلي محمد|سمي  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

923258 لسميع محمد  |حمد عبــــد|م  ج|بــــ سوه|د|

7|oo85 دى|لحم|لعزيز |ء حسن حمدى عبــــد |سم| لمنصوره|حقوق 

5|o98| |لبــــن|حمد مدحتـــ مصطفى محمد | عه دمنهور|زر

|5426 لعزيز|حمد عبــــد|مروه محمد  هره|لق|ره |تـــج

8|6o9o هيم يوسف|بــــر|محمد مخلوف  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|37867 لنبــــى|حمد سعيد عبــــد |ء |عل ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

439272 ن محمد بــــسطويس|يزه رمض|ف لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

79929 ف|لسيد فتـــىح خل|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o53oo لعزيز حسن|مه عبــــد|س|محمد  صيدله بــــنى سويف

675337 ل|مش| حمد محمد زكري| لمنصوره|طبــــ 

23284 ى محمد  ى سمي  حسي  ر|لنج|حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|o95o  |رق |ط
ى
 |لدسوق

ى
لنرص|بــــو|لدسوق ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 

لمنصورتـــ|بــــ

62o86 ى|محمود محمد هل ل عشر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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267667 وى|لطلبــــ|ل محمد |هيم جل|بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8633| يه|لد طرف|ء مسعود خ|سم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6oo62| لبــــديوى|لسيد |لسيد |مصطفى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

843863 ي عبــــد|من
هر|لط|يم |لد|ر مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

5|3546 ي إبــــر|زم ن|ح هلل|د |هيم ج|ج  بــــ دمنهور|د|

428227 لكوه|لسعيد محمد |م |بــــسنتـــ س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

22584o ر عىل|محمد سعيد محمد نص |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

23684| لخولي|ن |سهر محمود شعبــــ ن|فنون جميله فنون حلو

222899 لمعىط|عمر مني  محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

92388 محمد محسن محمد مرىس سيه|نوعيتـــ عبــــ

|65577 حمد عىلي|حسن | نور هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83584o بــــر عىلي محمد|ن ص|يم| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|35oo2 بــــيشوى كريم حليم سعد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|3|567 هيم حسن|بــــر|طف |يوسف ع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

322954 لسيد|حمد |حمد سيد |جر |ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

232534 لرسول|ضى عبــــد|لر|دل عبــــد|سلىم ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76|855 وز رض ق| في  وي|عىل رسر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

9|533 حمد|لق |لخ|حمد عبــــد |لد |خ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

2937| ل محمد|لدين كم|م |حمد حس| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

34o|24 ل|لع|دى عبــــد|له|ن رجبــــ عبــــد|محمد حس لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

46258o لدربــــكىل|بــــ |دل دي|ده حسنى ع|مي لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

429233 ى |ي لسيد بــــربــــش|حمد |لسيد |سمي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

34274| ف محمود | حمد محمد|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

649476 لم|مه عىل أحمد س|س|ح |سم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

249926 هلل|هلل محمد خي |سحر عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4|2634 ي|لعو|لجوهري |عي |مي محمد رف
ئى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

|5876| ن|يع سليم|ر عيد ط|من ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

685933 لبــــ|بــــو ط|لسيد محمد |هدى محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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787|55 للطيف محمود|م عبــــد |حمد س| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

752438 |لحميد مسعد شط|حمد محمد عبــــد|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|29|83 ىط سعد|لع|لدين عبــــد |ء |د عل|زي ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

79o445 ن محمود|ن محمد رمض|نوره لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

2483| ى مروتـــ فرج محمود روبــــي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|539o6 هلل|لسعيد عبــــد |ئل |م و|سل| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

88|344 ل |لع|ن عبــــد|ن سمي  سليم|نوره سيوط|تـــربــــيتـــ 

43o4|o لسيد محمد قربــــتـــ|دتـــ عىل |مي |علوم طنط

865246 مد|ن محفوظ ح|هيم رضو|بــــر| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

282|5o لرحيم عىل|صديق محمد عبــــد لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

76432o ى|ي لعزيز حنوتـــ|رس محمد عبــــد |ي| سمي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

373899 لغنى عرفتـــ|محمود عبــــد| سمر رض ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6o6565 ف محمد |هلل |عبــــد  لي|لغز|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

78|65| هيم|بــــر|لمجد محمود |بــــو |تـــسنيم  زيق|لزق|طبــــ 

|35859 جح حكيم|رص ن|مريم ن هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

75o655 لمرصى|حمد |ل محمد |ء جم|عصم عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

5363o8 ى درويش|نوره حمدى درويش حس ني  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

|4259o ي |م
ى
ى|بــــو |رينتـــ ثــــروتـــ شوق ليمي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

64798| بــــو |حمد محمد |لسيد |طف |م ع|سل|ل|نور 
زيد

لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

523738 هيم|بــــر|عمر محمد حسن محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

238742 لد عصمتـــ سيد سيد|هلل خ|منه  ن|بــــ حلو|د|

43867o رى|لهو|وع |بــــر مط|عمرو مصطفى ج لشيخ|بــــ كفر |د|

62836o لعزيز|مه عبــــد |لعزيز سل|مه عبــــد |سل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

483o|9 ى|دى ج|له|لسيد عبــــد| |ن رض|نوره هي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

59o35 ه ربــــيع محمد محمد| مي  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

5245o9 حمد محمد|لحميد |محمد عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

7677|7 ف|حمد خل|لمنعم |زينبــــ عبــــد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

362o6o لغنى|محمد مصطفى محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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368278 ى|م ى فخرى | رتـــي  سكندر|بــــشر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

3|5768 لعزيز|لعليم عبــــد|لد عبــــد|ن خ|نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|3|6|3 بــــ|فظ كس|م ح|م|حمد |ن |نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

428o73 هلل عطيه|لسيد حسن عبــــد|يزه |ف |صيدله طنط

8o|66 ع|لحميد رف|طمه عىل عبــــد |ف هره|لق|علوم 

783oo6  محمود عبــــد |لشو|حمد |
ى
لمعىط محمد|دق زيق|لزق|حقوق 

||9488 ج  نشأتـــ حسن فرغىل محمد|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

348375 تـــ يشى رمض| ن مرىس ركيبــــتـــ|مي  ى شمس علوم عي 

4828|4 ن محمد عطيتـــ عىلي|يم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

427735 لم عويضه|عىلي أحمد عىلي  س لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

3oooo| فظ|دق ح|وليد عىل ص سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

52o783 تـــ عىل ح| د|فظ عىل فص|مي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

878|82 منيه حسن محمد سيد  | سيوط|بــــ |د|

62o2|4 وق عبــــد   |لك|لمعىط عبــــد |رسر
ى
ز|لبــــ|ق ط|حقوق دمي

89696| هلل  | |د حن|رى نصىح عي|م ي صىح سوه
ج|معهد فنى

89o|52 ف عيد محمد | |سه رسر سيوط|نوعيتـــ 

44356 يمن مخيمر حسن|محمود  هره|لق|ره |تـــج

49265| ى زىك محمود|محمد زىك  مي  بــــ دمنهور|د|

82|58| لمسيح|ن عبــــد|لمسيح عرف|سنتـــ عبــــد|بــــ ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

25845o ى صبــــرى يوسف|محمد  مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

78o34| ن|ح محمد عمر|ح صل|صبــــ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

499o93 ى محمد عبــــد |ي لبــــهو|زق |لر|هلل عبــــد|سمي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

32o8|3 خوم|جد جرجس بــــ|ركو م|م ى شمس|تـــج ره عي 

57o|9 سوسنه جرجس سعد جرجس ره بــــنى سويف|تـــج

9o|95| حمد  |محمود محمد محمود  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

77|368 لسيد عىل سطوج عىل|طمه |ف زيق|لزق|نوعيتـــ 

76325o |لمنعم صبــــح رخ|حمد عبــــد |سمر  تـــمريض بــــور سعيد 

629o54 هلل فرج|لسيد عبــــد |ح |ريم صل زيق|لزق|نوعيتـــ 

775675 لسيد|رق محمود |حمد ط| ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 
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8|785 هيم|بــــر|هلل |رتـــ عبــــد |عمر سم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

423529 ن حمدي محمد محمد|رو سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

437432 ح محمد منصور|لفتـــ|طف عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

4|7229 ل|لجم|ن |عمر يشى رمض |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

7|7862 ى|لعزيز ل|م محمد محمد عبــــد |ر شي  ره بــــور سعيد|تـــج

32847| ن|ن محمد عثــــم|لد محمد عثــــم|خ |حقوق طنط

9o2487 بــــوزيد |ل محمود |ء جم|لشيم| دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

772994 للطيف|هيم عبــــد|بــــر|لجليل |يوسف عبــــد  ى شمس علوم عي 

338o74 لسيد|لسعيد |د |در عم|ن |حقوق بــــنه

8|8524 ى رمض|ي زي|ن محمود حج|سمي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

485673 لمطلبــــ |بــــ عبــــد|لتـــو|لمطلبــــ عبــــد|ء عبــــد|سم|
س|حو

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

79276| ى |ي لدين|ل |روق محمد جم|حمد ف|سمي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

75o3o هيم|بــــر|عمر صبــــرى حسن  هره|لق|حقوق 

867465 لرحيم محمود محمد|يوسف عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8996o5 ى|م ل لحىطى يسي |جم| رتـــي  ج|بــــ سوه|د|

6o93o2 ر|لسيد دويد|محمود عزتـــ  لمنصوره|بــــ |د|

9oo6o6 لمعبــــود |ن عبــــد|لسيد حس|ء |زهر ي صىح سوه
ج|معهد فنى

287|56 وى|لص|لسيد حسن |حسن  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

6o25|8 للطيف غديه|لسيد عبــــد |كرم منىح   ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

69472| لعيسوى|لعظيم |هيم عبــــد |بــــر|لد |ء خ|هن لمنصورتـــ |تـــمريض 

229225 ى محمد رضوى محمد حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4655|7 ن|لطح|لمعىط |م محمد عبــــد |حس سكندريه|ل|هندستـــ 

628989 زق|لر|لبــــديع محمد عبــــد|ل عبــــد|مي  جم| ى شمس| لسن عي 

58663 تـــه|هبــــه سيد قطبــــ شح ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

684o46 لبــــسيوئى|بــــوبــــكر عطوه |حمد سمي  | لمنصوره|بــــ |د|

642|5o هيم محمد حسن|بــــر|وى |لشبــــر| زيق|لزق|حقوق 

33|o|| لسعيد محمد|يدى محمد |ه |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

8529o8 ي جم
ى|مصطفى ي حسي 

ل مصطفى دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8344|4 حمد|حمد منصور |عمرو  سيوط|حقوق 
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2562|8 مد|رق فتـــىح ح|محمد ط ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

83o854 نور| لوف|بــــو|هلل يوسف |عبــــد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

498|29 بــــيس|سعيد محمود تـــر| ء رض|دع بــــ دمنهور|د|

29|o28 متـــ|عيل محمود سل|سم|ء محمد |لزهر|طمه |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|495o8 تـــم حسنى محمود|مريم ح ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

334898 م عيد|م|حمد عيد |ليىل  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

339892 لسيد عبــــيد|حمد محمود محمد | | معهد فنى تـــمريض بــــنه

84|864 هلل|ح عبــــد|لفتـــ|طمه محمد عبــــد|ف ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

24733o حمد مره|لسيد |د سمي  |زي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

536387 هيم|بــــر|لمنعم |حمد فتـــىح عبــــد|تـــغريد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o5o25 هلل|بــــ |ك رمزى ج|نوبــــ مل|بــــ| سكندريه|ل|بــــ |د|

839492 هيم|بــــر|طمه عىلي رجبــــ |ف |نوعيتـــ موسيقيه قن

774244 عيل|سم|رس محمد حسنى |حسن ي زيق|لزق|هندستـــ 

824|o9 هر|لظ|حمد عبــــد|لرحمن صبــــىحي |عبــــد سيوط|عه |زر

287342 ه محمود محمد شعـي  سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|4978 ذل|لش|هدى سمي  محمد  هره|لق|هندستـــ 

789658 د|لجو|طف عبــــد |محمد شحتـــه محمد ع عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

23895| ى|لق|بــــو|ء |نىح  عل| سم حسي  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

7o945o م|م|ل|لسيد عىل |محمد عىل | دين لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

69|642 لعدل محمد|ر |ريم محمد مختـــ دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

88272| ف عبــــد|هر |جو بــــ محمد  |لتـــو|رسر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|329 ي|لش|در حسن عبــــد|ن ن|نوره
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

327||2 |لبــــ|بــــ عبــــد|لتـــو|مريم حسن عبــــد
ى
ق ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7o827 حمد محمد جبــــر|محمد  لفيوم|هندستـــ 

46o56 مه|لم يىح سل|ء س|رج هره|لق|صيدله 

882336 هلل  |ء هنى نتـــع عبــــد|رس| سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

36722o ف رش|م |هش د محمد فرج|رسر ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

5o4388 م مغربــــي|ل محمد فتـــىحي تـــم|نه سكندريه|ل|صيدله 
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8636oo ء حسن محمود عش|رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

88|95o تـــ  |يمن جميل شح|نوبــــ |بــــ| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

6986|8 بــــو زيد|هيم |بــــر|بــــو زيد |هيم |بــــر|حمد | ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

286585 لرسول|يه محمد دردير عبــــد| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

7o8323 حمد نبــــيه|ئى صبــــرى |ف ه|عف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

49o972 م محمد رجبــــ|لسل|هيم عبــــد |بــــر|مينه | سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|5ooo4 ي
ي خليل|لدين |ء |ضى

مجد مصطفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|24474 رص فتـــىحي محمود|لن|دين عبــــد |ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

634342 لسيد|ضى جوده |هبــــه ر ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

523432 زق|لر|د محمد عبــــد|ء فؤ|لرحمن عل|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

537353  سمي  لطفى محمد بــــدوى|تـــه
ئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|5o486 مد محمد|لرحمن مصطفى ح|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o|74o ى|م ئيل|هيم ميخ|بــــر|سحق | |رتـــي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

|445o3 لدين محمد|يمن بــــدر |مصطفى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

54o535 ن محمود|ر محمد محمود سليم|مي لمنصوره|حقوق 

26396o لمنعم عفيفى|منه محمد عبــــد هره|لق|م |عل|

||5856 لسيد مصطفى|دهم يحن  | ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

8264| لمعىط|م محمد عىل عبــــد |هش ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

888o74 هيم |بــــر|محمود مدحتـــ مدبــــول  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

637342 طر|بــــو طه محمد خ|ء مصطفى |شيم ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

643|58 حمد عمر محمد محمد|نوره  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

8o733 مل عىل عشيبــــه|م ك|ء س|ل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

344oo2 سم|لم محمد ق|حمد س|لحسن سيد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7|27o6 حمد|ن |هر عثــــم|ن محمد م|سوز لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

8|o793 لربــــ|د|لنبــــي ج|ر محمد عبــــد|من لسويس|معتـــ |علوم ج

6992o3 ه حمدى تـــوفيق | لسيد|مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|o49| ئى|لكن|رق فريد محمد |تـــ ط|ي| ط|بــــ دمي|د|

335322 ر خميس|لدين نز|م |خلود حس ى شمس|د| بــــ عي 

63732o ه ي| لسيد|لمحسن |رس محمد عبــــد |مي  زيق|لزق|ره |تـــج
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697893 لشيخ|لحسينى محمدعمر عىل |ء محمد |ل| لمنصوره|ره |تـــج

9o732 بــــ|لوه|حمد حسن عبــــد |قمر  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7562|4 حمد|لد محمود |مصطفى خ ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

5|o6|5 ن|هيم عثــــم|بــــر|تـــه |حمد شح| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

77878 لعظيم|محمد عبــــد| محمد رض ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

832472 شبــــيبــــ| لوف|بــــو|يه فضل | ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

2387|6 حمد مىك|حمد |لم |ء محمد س|لزهر|طمه |ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o8262 لشوره|د |لجو|لرحمن فوزى طه عبــــد|عبــــد |ره طنط|تـــج

6o7728 سم|لد محمد غريبــــ ق|دتـــ خ|غ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

823o67  عمر عىلي|رح
ى بــــ حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

79|9oo ى |ي حمد محمود أحمد|سمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

526488 ى|لمدئى |لرحمن سمي  محمد |عبــــد مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

32|o24 لغنى|م محمد يىح عبــــد|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

237696 موريس موىس معوض| رين|م ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8759o4 حمد طلعتـــ متـــول محفوظ | سيوط|صيدلتـــ 

533824 لم|هيم س|بــــر|ل |ء كم|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

86o3|| لحميد|ن عبــــد|د شعبــــ|يه رش| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6329o5 ح|حمد محمد مصبــــ|لسيد |ء سعيد |رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|3o765 للطيف|نور محمود عبــــد |حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

676888 هيم خميس|بــــر|حمد |حمد محمد | لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

49|3|o للمع|حمد |لنعيم محمد |خلود مصطفى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

863524 ن|ندي محمود محمد محمدعلو |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

348|33 لد محمد محمد|محمد خ ى شمس صيدله عي 

58472 حمد|حمد سيد |ح |يه صل| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

43oo54 فع|لش|لموجود |ئل عبــــد |حمد و|عمر  |علوم طنط

25o38| ى جم لدين محمد زىك عىل|ل |نرمي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

68|8|4 ويش|مهند عمرو محمد محمد ج لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|7875 د محمد محمد عمر|حمد حم|جر |ه لشيخ|بــــ كفر |د|

4856|9 بــــر|هيم ج|بــــر|لسيد |ريم  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

5424o3 لح|مل شفيق ص|ء مصطفى ك|سم| لمنصوره|حقوق 
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85442o ى عبــــد لحكيم سيد|رص عبــــد|لن|نرمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

25|38o ن|دى زهر|له|ح عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

767o74 حمد عيد|حمد يشى | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

8o6864 ن حسن عىلي|ء رمض|عىلي ي|تـــمريض 
| لمنى

492696 لحميد متـــول|منصور عىل منصور عبــــد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

825||6 هيم سعيد فخري محمد|بــــر| ي للفن|
|دق قن|لفنى

36488 ل خلف محمد|لع|محمد عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

232322 هيم|بــــر|لرحمن تـــوبــــه موىس |عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

356838 حمد عىل حسن محمد|جر |ه |تـــربــــيتـــ بــــنه

787688 ح محمد عبــــده|هيم مصبــــ|بــــر| زيق|لزق|بــــ |د|

263575 ى  تـــه|لسيد عىل شح|حمد |بــــشر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

64o694 |طف سعيد |ع
ى
حمد محمد دسوق زيق|لزق|ره |تـــج

494767 يد|لغنى ز|عبــــد| لغنى زكري|عبــــد| زكري تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

2|4379 |ن حبــــيبــــ حن|مه سليم|س|ريز |م هره|لق|بــــ |د|

766o6o سلىم محمد محمد محمد حبــــيبــــ تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

428538 لحليم سعيد|رثــــ عبــــد |لو|دتـــ عبــــد |حم| نور |حقوق طنط

494o36 ل|لنح|حمد محمد |محمود  سكندريه|ل|حقوق 

353988 لعزيز|يوسف سيد محمد عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|459o5 ين  حمد محمد عىل|شي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o5689 لمغنى عوض|مد عبــــد|ندى حمدى ح لمنصوره|صيدله 

854o68 مل سنوىسي|مه محمد ك|س| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

78295| لسيد|لسيد بــــكرى |خلود  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6o7|74 زى|هيم حج|بــــر|هلل |محمد عبــــد |ره طنط|تـــج

78797o لزغوي|لرحمن محمد محمود |عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

643676 |ن وف|محمد سلط| سحر وف زيق|لزق|بــــ |د|

85|o78 هيم|بــــر|لعزيز |لرؤف عبــــد|طمه عبــــد|ف لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

|26925 س حلىم|زينه وليد عزيز عبــــ هره|لق|حقوق 

6o378o  محمد |لبــــ|لسيد عبــــد|مصطفى 
ى
بــــوعيطه|ق لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

832oo5 لدين محمد محمد|د |ء عم|دع |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو
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9|4769 لصغي  عىل منصور  |يه محمد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|77o35 لملك|د عبــــد |حسن محمود فؤ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

||7572 در محمد|لق|يوسف محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

5o|453 س|لنبــــى عىل عبــــ|حمد عبــــد|محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

33985o ى |حمد حسن حس| ق|لسيد |ني  وى|لشر ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

9|9|99 ى  حمد محمد عىل |حسي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

528733 هيم عودتـــ|بــــر|لد محمد فتـــىح |حمد خ| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

6377o4 لعزيز محمد عوض|ن نبــــيل عبــــد |يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4323|o هد|لش|نسمه حسن عىل  |ره طنط|تـــج

2|87oo لعليم خرصى محمود خرصى|حمد عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

8|6475 ك|لمل|نه عيسي نبــــيل عبــــد|دمي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|6673 زي|د محمد حج|لسعيد فؤ|د |سع لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|6852o |لعزيز |لسيد عبــــد |ل محمد |حمد جم|
رى|نص|ل

لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

487865 لق|لخ|دهم محمد سعد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o5|5 مريم نظىمي عزيز صليبــــ هره|لق|ر |ثــــ|

6|23o5 ى حسن محمد بــــكرى حسي  |ضتـــ طنط|علوم ري

887oo4 حمد  |هلل |د |ضى ج|لر|ء عبــــد|ول سيوط|نوعيتـــ فنيه 

45|73| بــــو |لرؤف محمود محمد عرفه |ل محمد عبــــد |كم
بــــكر

ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

7685o8 يل|حسن محمد حسن محمد ط هره|لق|ج طبــــيع |عل

764847 بــــو زيد|بــــ منصور محمد |يه|يه | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

279327 ى |ي نبــــ|بــــو ج|حمد |حمد |سمي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6|7858 يه محمد عىل معروف| ط|حقوق دمي

42|649 |لبــــن|لغنى |ء محمد عىل عبــــد|هن ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

885995 ى عبــــد د |لجو|هبــــه ممدوح حسي  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|25245 حمد حسن|رق عىل |ئشه ط|ع ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

79oo97 م ربــــيع محمد موىسي|حمد عص| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

52|o27 مول|لص|لسميع عىلي |قدرى عبــــد | رند زيق|لزق|عه |زر

86|633 لحمد|بــــو|ده سعد |حمد حم| ضتـــ|ري/ن|سو|عه |زر

283223 ن|ن بــــدر|ذ سيد رضو|مع ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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|7o526  ر|ء س|رس|
ى
شد|مح شوق ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 

|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و
(رتـــ|د

885569 لسيد |خديجه محمد عىل  سيوط|بــــ |د|

|73438 ىط|لدم|حمد |م عىل |سه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

78|782 ر سعد محمد حسن مقيبــــل|من زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

24957| ي
ل|تـــى غز|هيم نج|بــــر| |دئى ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

4|58oo ن|لقشل|مه محمد جمعه قطبــــ |س|خلود  لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

8|6955 لس رض عزيز بــــديع| كي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

8o3995 ن|بــــ محمود سليم|يه|محمود  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

8443o5 يبــــ|لش|ئيل |بــــ ميخ|يه|نه |دمي ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

4282|2 ئى|لحلو|حمد |ء محمد محمود |ل| |علوم طنط

22o7|2 يف طلعتـــ | مه ن|حمد رضو|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

69|546 بــــينى يوسف|نم طه |د غ|جه لشر ط|بــــ دمي|د|

7|56|o هيم|بــــر|س  |س عبــــ|مل عبــــ|محمد ك تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|25622 م خليل|لسل|ح عبــــد |محمد صل ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

857933 هلل محمد|ل عبــــد|منيه جم| سيوط|حقوق 

245875 ج عىل|لح|هيم |بــــر|ل |سمي  جم لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

6oo9|o لمعىط خليفتـــ سعد|له خليفتـــ عبــــد|ه |صيدله طنط

|86|6 ي و|م|
بــــ|لوه|روق عبــــد |ئل ف|ئى هره|لق|ره |تـــج

76|o32 ى عمر عبــــد |ي هلل|لمول محمد عبــــد |سمي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

5o9|43 لمنعم عرفتـــ|متـــ عىلي عبــــد |محمد أس ره دمنهور|تـــج

25o637 ره|ل مليىح  س|ر جم|من ي صىح بــــنه
|معهد فنى

226o3| لصمد محمد|ئى محمد عبــــد |لد ه|خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

49||48 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|حمد |ء |رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

526392 عيل|سم|بــــوزيد |لحميد |حمد عبــــد|مصطفى  سكندريه|ل|هندستـــ 

6|oo28 مر|هيم ع|بــــر|لمنعم |ء محمود عبــــد|شيم | تـــمريض طنط

6o2346 فظ|يسه محمد يوسف ح|م |تـــربــــيتـــ طنط

4567oo ى محمود |محمد  بــــوحبــــسه|عيل |سم|لخرصى ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 
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279324 هيم|بــــر|نم كرم سعيد |ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9oo72| فظ |ء محمود عمر ح|رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4o4385 وع|لجليل مط|لسيد شفيق عبــــد|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

356|54 ر|محمد عىل محمد عىل نو |ره بــــنه|تـــج

3686oo حمد حسن محمد حسن محمد| ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

87o896 ى محمد حسن يوسف حسي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

64|683 لمنعم عىل محمد عىل جبــــر|محمود عبــــد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|26|72 لدين محمد حسن|ء |ده عل|مي ى شمس|تـــج ره عي 

645587 لبــــدوى|لسيد |خديجتـــ محسن متـــول  |نوعيتـــ بــــنه

6o76o6 ى محمد|ء يشى حس|إرس ني  |ره طنط|تـــج

354344 ف عبــــد|سلىم  لرحيم محمد رزق|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

784245 ل|لع|هلل عبــــد|حمد موىس عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

756229 لنبــــى مفضل|ل عبــــد |لع|محمود عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|32||o ي| دل رض|بــــسنتـــ ع جورج  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

328959 لمحسن محمود محمد عبــــده|رق عبــــد|مجد ط| |حقوق بــــنه

|5o9o4 وق عبــــد  حمد حسن|لمنعم |رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3|2556 ن|ن محمد عثــــم|حمد عثــــم| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|566|o لد وليد رشدى حسنى حسن|خ تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

25|49|  
ى
بــــ|لبــــو|لسيد |محمد شوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

تـــ|د|لس|ئ 

3494|4 لرحمن|هيم محمدعبــــد|بــــر|رص |ن ن|يم| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

9o44o7 فع مرىس |ن ن|ل شعبــــ|جم |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

76867o ن|لم حمد|ء محمد س|عىلي طبــــ بــــورسعيد

335272 ن محمد محمد|نىه شعبــــ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7543oo محمد| رضوى محمد زكري زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6487o| حمد|لسيد |حمد |يه | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

646634 لشبــــىك|هيم |بــــر|در محمود |ئى ن|م| ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

456443 لمقصود|مل عبــــد |سلىم مصطفى ك ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

7|7323 ي|ر
حمد|حمد عىل عىل | |ئى لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 
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478|46 فع|حمد ش|حمد محمود |بــــسنتـــ  سكندريه|ل|عه |زر

44242 ن|حمد رمض|حمد محمد | ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

|368|3 ي ربــــيع |ربــــيع 
ي|لسيد بــــسيوئى

لحنفى |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

7797|2 ه | ف محمد |مي  لسيد متـــولي|رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

336279 لم زىك|بــــر س|منى ص |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7o5348 هلل|حمد محمد عبــــد |دهم محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

436578 لجمل|دى |له|ء فتـــىح عبــــد |سم| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

79o559 ى عبــــد |يمن عمر|محمد  لرحمن|ن حسي  ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

67678o متـــ|هيم سل|بــــر|لىح |هلل محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

7o4|48 نوبــــ حلىم نبــــيل حلىم|بــــ| لمنصوره|حقوق 

25468o ى|لعزيز ش|لعزيز محمد عبــــد |حمد عبــــد| هي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

769778 طر|حمد عىل خ|هند محمد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

626838 س|ئشه مصطفى محمد عبــــ|ع ي|لسن |
|لمنى

25o462 ألكول|طف محمد |رحمه ع لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

35|7o6 لدين سعد حمزه|م عز |سعد عل |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2432|5 ح عىل محمد|لفتـــ|ره محمود عبــــد|س ن|بــــ حلو|د|

922925 حمد موىس |ح |حمد صل| ج|عه سوه|زر

6337|2 دق|لص|رق حسن |ن ط|حن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

343|85 فع|لش|ريج محمد محمد | ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

85883o ن|ن محمد عثــــم|مريم عثــــم ي|عه |زر
|لمنى

8|7o|o ي محمد|ن عبــــد|ريم|ن
لنبــــي مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

455o9  سيد عبــــد |حمد س|
ى
هلل|م شوق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42537o ى جم|ي ل أحمد محمد سعيد|سمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

23|625 ى عبــــد|حمد | يز|ح بــــر|لفتـــ|يمن حسي  هره|لق|هندستـــ 

83|859 |لوف|بــــو|لحمد |بــــو|م محمود |حس ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

335767 وي|لغربــــ|ل محمد |ل جم|م| ى شمس|تـــج ره عي 

||8699 ئى عزتـــ مورى|روجيه ه |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

558o4 فع|ئى سيد ش|ء ه|ل| بــــ بــــنى سويف|د|

767477 لرحمن|عيل عبــــد |سم|لرحمن |شهد عبــــد  لعريش|بــــ |د|

47o22 لمقصود|بــــسمتـــ محسن فتـــىح عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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338397 ى |رحمتـــ   حسي 
ل|لد|يمن عفيفى |ره بــــنه|تـــج

259764 لسيد أبــــو ريه|رص |شمس ن ي صىح بــــنه
|معهد فنى

56397 بــــ|لبــــ|م محمدفتـــح |هيم شلق|بــــر|محمود  حقوق بــــنى سويف

688659 ى ع حمد|لسعيد |حمد |طف |نرمي  لمنصوره|بــــ |د|

448|oo سكندر بــــخيتـــ|ردين وليم فهيم |ن سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

49|239 |د محمد محمود |هيم رش|بــــر| |هن
ى
ق لمشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2428o9 مصطفى بــــدوى حسن عويس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

294|85 ى عبــــد ل|لع|لفضيل عبــــد|ضىح حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2355|3 در|لق|ل عبــــد|مصطفى محمد مصطفى كم ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|8656 |هلل |د |لحميد محمد ج|ء محمد عبــــد|سم|
لغنيىم

تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

336536 ح|لفتـــ|عيل عبــــد|سم|ء محمد |رس| |بــــ بــــنه|د|

|6o539 لغنى|لعزيز عبــــد |لد عبــــد |محمد خ ى شمس|تـــج ره عي 

68|||| هر|لظ|لمجيد عبــــد |سم محمد عبــــده عبــــد |بــــ لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|53972 تـــ محمد عىل|محمد عرف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

58|69 عيل سيد محمد|سم|حمد | ن|هندستـــ حلو

|743o| ه شعبــــ| ى عوف|مي  ن حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

835677 يه حربــــ عبــــده عيد| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

347295 ء عزتـــ عبــــده محمود|رس| سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

4o6753 حمد|لرحيم محمد سيد |لسيد عبــــد |خلود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

884346 حمد  |محمد محمود يونس  سيوط|هندستـــ 

53|54 لصمد محمد|حمد محمد عبــــد | تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4o5654 بــــدين|لع|يمن عىل حسن |مريم  سكندريه|ل|بــــ |د|

4oo||| جوزيف يشى يوسف| رين|م سكندريه|ل|هندستـــ 

6o|564 ى ص|ي لبــــربــــرى|لح سعد |سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6|24|5 لسيد جوشن|لمتـــول |سلىم فتـــىح  |بــــ طنط|د|

69682 ي طه عبــــد |
لسميع|حمد مصطفى لفيوم|نوعيتـــ 

2839|o لح محمد حمزه|حمد ص| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

6o99|6 ح يونس|لفتـــ|عبــــد| ء محمد رض|عىلي لمنصوره|علوم 

448239 ى محمد ك س|مل محمد عبــــ|حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

629|9o لبــــىه متـــول|ره متـــول |س زيق|لزق|طبــــ 
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846575 ى دهبــــ يسن| حمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|68882 ى يوسف وهبــــه وهبــــه فرج|ك رولي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

8|68|2 حمد عويس|ندي محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4o9643 لسيد شتـــيوي|لح |م محمد ص|سل| |تـــربــــيتـــ طنط

9|463o ن |ء جميل محمد عثــــم|عل ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

24775o هتـــ|لبــــ|ن شبــــل عىل |محمد رمض ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

772622 هلل جبــــر|لم نعمه |لسيد حنفى س|ره |س زيق|لزق|علوم 

2|8526 حمد أبــــو خضي |بــــ |يه|عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33423o طف محمد حسينى سويلم|محمد ع |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7o258| بــــو زيد|ل |لحميد هل|ل مصطفى عبــــد |رضوى هل زيق|لزق|بــــ |د|

325|9o حمد|محمود محمد سيد  ى شمس علوم عي 

2543| ى سعد|هلل س|منتـــ  م حسي  هره|لق|عه |زر

28956 ن|لغفورسليم|هيم عبــــد |بــــر|زم سمي  |ح دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

68|4|6 لحميد محمد|دى عبــــد |له|حمد | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

9|7977 در |رك لطيف حسنى ن|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

754|98 ده|هيم عي|بــــر|رق حسينى |نىه ط عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

7686|5 ى م|هر |ندى ط ي|لسيد حسي 
ضى ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 

لسويس

862627 ي قن|م|
ي قن|وي عبــــد|ئى

وي|لغنى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

29573| ه جم| د|لجو|ن عبــــد |د زيد|ل رش|مي  منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

9|474o بــــتـــ  |عىل محمد عىل ثــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

699356 ن|حمد عثــــم|لسيد |ندى  لمنصوره|بــــ |د|

776424 بــــى|بــــ عر|بــــو بــــكر دي|بــــ |هيتـــ|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

85o625 هيم|بــــر|لح |حمد ص|لدين |م |حس صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

523599 دل عطيتـــ عىل|كريم ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

546455 دئى|لفد|لم |محمود سمي  محمد س ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

2236|9 لسيد|هيم |بــــر|ل محروس |من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25573 يف|لدين محمد |ل |فرحه كم لشر هره|لق|علوم 

|48933 دم عىل|ل |ئى جم|حبــــيبــــه ه ى شمس|تـــج ره عي 

33|32o عر|لش|يتـــ محمود محمد سعيد | |علوم بــــنه
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4454o9 لسيد|بــــ محمد |لوه|طف عبــــد |ع| ن|ر لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

36o788 ن مظلوم|مح محمد عىل رمض|ن س|نور |بــــ بــــنه|د|

92oo82 حمد |ده رفعتـــ محمد |مي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

45ooo| ى محمد صبــــيح نهله خي  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

679oo8 ى|يه صبــــىح عىل عىل | لعشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

759835 بــــتـــ|لرحمن ثــــ|حمد عبــــد |يه | لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

86|752 عيل محمد|سم|مر |محمود ع سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

677537 لسيد|ن عوض |بــــ عثــــم|يه|د |زي ي|هندستـــ 
|لمنى

498259 ف |سم|عيل قدرى |سم|ليىل  لدين|عيل رسر |حقوق طنط

9|o779 ن عىل |مل عثــــم|محمد ك ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

3264o2 ى ه|ي ئى محمد محمد|سمي  ن|بــــ حلو|د|

7|79oo |لمجيد |لمجيد عبــــد |م عبــــد |لسل|يحن  عبــــد 
وى|لبــــر

لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

||69|6 هيم|بــــر|ن محمد سعيد |ديه|ن تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

||982| لس جرجس  سعد جرجس|كي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

4o3893 شم|بــــو ه|لرحمن محمود محمود محمد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

687536 ى عبــــد |لسل|عمر عىل عبــــد  دي|له|م حسي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

45o67| لعزيز محمد مصطفى مصطفى|هلل عبــــد |منه  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

76o9| ر|وى عم|لرحمن مصطفى ص|عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

249o97 ق|ح |ء صل|ء عل|رس| وى|لشر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8o|3o7 لحكيم|ن محمد مهدي عبــــد|ريم|ن ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

6oo886 لشورى|دل ذىك |ندى ع صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

4o7|3 لعزيز|لحميد عبــــد |لسيد عبــــد |م |سل| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

436567 هلل|لرحيم بــــهنسي عبــــد |ح عبــــد|ء محمد صل|رس| لشيخ|ره كفر |تـــج

|28429 ر محمد|م محمد مختـــ|ن هش|جيل ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

227884 ل|لع|لد محمد عىل عبــــد |ن خ|يم| ى شمس|زر عه عي 

9o8o77 حمد |عيل |سم|ء حمدى |شيم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

242683 لعظيم متـــول|حمد عبــــد|عمرو  ى شمس|زر عه عي 
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6o3825 حمد مطحنه|لد رأفتـــ حسن سيد |خ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

448o35 لحسن|بــــو |ن |هلل سليم|سلىم عبــــد  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

2847o2 حمد|ء محمد عمر محمود |سم تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

775539 لرحمن|لسيد غريبــــ عبــــد|محمد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

322279 ى|مروتـــ خ لد عرفه حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|5|7o8 حد|لو|ن عبــــد |ن مجدى رمض|نوره ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

266829 ج|ل معوض فر|نور جم|ريم  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

224o58 ل|لهل|حمد |رق رفعتـــ |مريم ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

823284 ي 
ى
|نيس ويص|سوسنه صدق ي|صيدلتـــ 

|لمنى

755o59 م عبــــده مصطفى محمد|سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

646447 هيم محمد سمك|بــــر|دل |رس ع|ف |حقوق طنط

438873 محمد سمي  محمد عطيه |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

342459 ى وحيد محمد ربــــيع عبــــد م|لسل|نرمي  |بــــ بــــنه|د|

689633  جرجس|لبــــ|مل عبــــد |مح ك|س| دون|م
ى
ق ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

698565 هيم عىل|بــــر|هيم |بــــر|ء |سلىم عل ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

53346 حمد محمد محمود حسن| ره بــــنى سويف|تـــج

7|2|38 لمحجوبــــ|رحمه عىل عىل محمد عىل  لمنصوره|حقوق 

|696o8 لم محمود حسن|محمد محمود س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

24|886 لبــــ|بــــوط|ندى محمد نرص محمد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

4|||69 لحميد يوسف|هيم عبــــد |بــــر|تـــن محمد |ف |تـــربــــيتـــ طنط

3|2626 حمد|لرؤف |م عبــــد|ر عص|من ى شمس صيدله عي 

8|6862 حمد حسن محمد|ء |سم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

9|225o ن عىل |زع سليم|ن من|سوز ج|بــــ سوه|د|

425544 هلل|لسيد عبــــد |د |خلود عم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

68o59| فظ|لح|دى عبــــد |له|سمر محمد يونس عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

629993 ل|مل غز|حمد ك|رق |نور ط زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|4539 ج  محسن بــــديع مهنى  |م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68346| هيم|بــــر|وى |لغرق|طمه محمد منصور |ف لمنصوره|بــــ |د|

89|676 ل محمد |لع|محمود عمر عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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6o6359 ئى|ليم|لعربــــى |هلل محمد |ح عبــــد |صل ي صىح طنط
|معهد فنى

8298|o لرحيم|ء محمد محمد عبــــد|لشيم| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

236979 لرحيم|لصبــــور عبــــد|جح عبــــد|ره ن|س ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

8o6o62 ف صل|نهله  ح نجيبــــ|رسر ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

25794| لنبــــى زنون|رق عبــــد|محمد ط ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

854o53 ل عىلي عمر|ده جم|غ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5|5|oo ري|بــــي|ل|ن |رس محمد زي|هلل ي|منتـــ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

479|46 فعي|لش|متـــ محمد |س|حمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

368335 ي |
ي|ل|يرينى مي  جرجس بــــشر ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

828476 ي ح
لطيبــــ|ح |زم فل|منى دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

36o678 عيل خرصى|سم|هيم |بــــر| |حمد زكري| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

759|38 حمد|عمر محمود محمد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

863946 هيم|بــــر|حمد |طمه سليم |ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7o7746 عيل|سم|لسيد |عيل محمد |سم|محمد  لمنصوره|حقوق 

438|67 هيم|بــــر|بــــو|فتـــحيه محمد فريد محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

862987 لمجد محمد|بــــو|ن حشمتـــ |حن |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6|768o ن|للبــــ|حمد محمد | |رض ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

687||4 ذل محمد|لش|هلل |طف عبــــد |حمد ع| ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

25o|62 لسيد بــــدر|بــــ رفعتـــ |يه| |هن |كليتـــ هندستـــ بــــنه

7884o5 لمطلبــــ|فريده نشأتـــ عويس عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

85o74| هلل سيد|سيد عبــــد| نه ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

754o2 محمد محمود رجبــــ محمد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

2379|9 خلود ممدوح محمد عوده هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34774o ن|حمد عثــــم|ن |كريم عثــــم ى شمس طبــــ عي 

247o3| ي فتـــح |مه مصطفى |س|
بــــ|لبــــ|لسيد مصطفى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

64933| ل|لع|حمد عبــــد |لسيد |محمد | محمد رض لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8873| ن|يه مصطفى محمد رمض| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2786|3 ى مجدى |ي هيم محمود|بــــر|سمي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

49226o لحميد محمود|لسيد محمود عبــــد|محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي
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495292 هيم حسن مقبــــول حسن سويد|بــــر| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

333668 زق|لر|ل فهىم عبــــد|عمر كم دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4|2o22 ف محمد بــــسيوئى|لرحمن |عبــــد رسر |ره طنط|تـــج

86266o م|م|هيم |بــــر|ىطي |لع|ء عبــــد|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

247549 ود|حمد سعيد د|محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|32772 |لعل|بــــو|لدين محمود محمد |ء |منيه عل| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

89|696 حمد محمد محمود عىل | ي صىح 
سيوط|معهد فنى

534533 ف محمد |يه | مي |ل|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8|873| لكريم|محمد عبــــد| ر رض|من ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

543263 لمنصف محمود موىس|مريم محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

862543 ى|محمد ممدوح مش لي حسي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

32o729 وي|لسل|لعزيز |حمد عبــــد|حمد |لدين |محن   ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

62242o لسيد|لسيد محمود |هيم نبــــيل |بــــر| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

832462 يوبــــ|ء موىسي محمد محمد |لشيم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|34756 لمطلبــــ|لسيد عبــــد |لمنتـــرص |حمد |د |زي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

284|74 ل|لمقصود بــــل|ل عبــــد|لع|حمد عبــــد| ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

|753|8 هلل|ض عبــــد |لعو|حمد عىل عبــــد |ر |مي ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

757o4 ر عىل|لستـــ|حمد عيد عبــــد | سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

2|7626 رى|لبــــ|لعمرى عبــــد |م محمد |مصطفى هش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

429576 لخليفى|لسيد |هيم |بــــر|رق |كريم ط |تـــربــــيتـــ طنط

|67256 ف طه محمود|حمد | رسر تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

446|78 لسيد أحمد فهىمي|أحمد عمرو  سكندريه|ل|هندستـــ 

33|792 حمد طبــــل|لمنعم محمد |هلل عبــــد|عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

853838 بــــوزيد|م صفوتـــ |هلل حس|منه  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

3|6|58 فع|لش|ن |يمن شعبــــ|ديتـــ |ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

28283 ن صبــــىح|حمد صبــــىح شعبــــ| هره|لق|ره |تـــج

282||8 ه|لل|لعليم عبــــد|بــــر عبــــد|م ص|سل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2|7||7 ي|ه
حمد|طف محمد |ع| ئى هره|لق|صيدله 
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6786o5  وجدى محمد بــــيومي|مريم ه
ئى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2|7oo لحليم|حمد عبــــد|لد |ندى خ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|738o7 ه ح| مد محمدين محمد عىل|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

623855 ى | تـــ رجبــــ خي  ن|لقمص|بــــو |لبــــرع |مي  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

338972 هيم زغلول|بــــر|ل |حمد جم|خلود  |بــــ بــــنه|د|

92||78 ح عىل سيد |لفتـــ|ء عبــــد|رس| سيوط|صيدلتـــ 

|73526 ندى محمد فتـــىحي محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6868|5 لسيد حمده|بــــد |طمه ع|ف لمنصوره|عه |زر

5o979o  |سعيد إبــــر
ى
هيم عمرو|بــــر|هيم دسوق ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

4249o ر|حمد محمود محمد دويد|حمد محمود | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o9729 هيم عىلي|بــــر|رص |لن|هيم عبــــد|بــــر| ي|علوم 
|لمنى

483278 لعليم|مل لطفى عبــــد |فرحه ك سكندريه|ل|بــــ |د|

4o8957 وى|لص|زى محمد |مصطفى محمد حج |بــــ طنط|د|

2|26o5 يز نرص|ئى ف|ه| ندري| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

32|989 بــــ|طف يىح خط|ء ع|شيم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5|74|9 لسيد سعد كحله| |دين بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

62434| ي سليم|لسيد |لسعيد |ن |نور
ى
ن|لدسوق ط|بــــ دمي|د|

776658 للطيف عىل|رس عبــــد |ي| نور زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

764384 لمنعم مصطفى مصطفى|د عبــــد |محمد عم ره بــــور سعيد|تـــج

|5|627 حون|د محمود عىل ط|رحمه عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

232976 هلل|هلل رجبــــ سعد عبــــد|منه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

287574 لبــــهنسي|ح |لفتـــ|ئى محمد عبــــد |جر ه|ه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|5o734 لح|بــــ مصطفى فرغىل ص|يه| هره|لق|هندستـــ 

6|2924 س|متـــ حو|حمد عفيفى سل| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

895577 د عىل عبــــد ربــــه |عىل رش ج|حقوق سوه

88|24o ىط  |لع|ىط محمود عبــــد|لع|محمود عبــــد سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

864685 ى ي حسي 
ي محمد مصطفى

مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2696|7 بــــوسعد|لنعيم |سلىم عزتـــ عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|7487| هيم حسن|بــــر|ن رجبــــ |نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

237385 لحميد|لحميد محروس عبــــد|ن عبــــد|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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|32564 ن معوض|نطون يون|ئيل |مهر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

33|7oo مر يوسف|لسيد ع|خلود  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

48248| لننى|لحليم |يه فتـــىح عبــــد | سكندريه|ل|ره |تـــج

88|856 بــــ عيد  |لوه|مصطفى محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36o38| وق طه عبــــد بــــ|ر غر|لغف|ر عبــــد|لغف|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

755656 لرحمن|زينبــــ سعيد عيد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

6o5324  محمود|هيم |بــــر| |هلل رض|منتـــ 
ى
لدسوق لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

9|5287 ه جم| ع  |ل بــــدر سبــــ|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25789 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|حبــــيبــــه  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

||5939 وى |لششتـــ|حمد محمد مجدى محمد مسعد |
س|غط

ى شمس|تـــج ره عي 

758|77 لنبــــى|هيم عبــــد|بــــر|حسن | ر|ي عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

8o9o8o حمد محمد حسن مرىسي| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

368|o3 ف |محمد  ى محمد|لحس|رسر ني  |حقوق بــــنه

34295| لشقري|رس محمد مصطفى |ل ي|بــــل تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

69oo6o مد جمعتـــ|لعزيز ح|سلىم عىل عبــــد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

4o929| محمد موىسي| محمد زكري| رويد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8538|3 ود|زينبــــ رجبــــ تـــوفيق د ي|بــــ |د|
|لمنى

5o9998 لديبــــ|مد |مه عوض ح|محمد سل سكندريه|ل|حقوق 

|73963 حمد|حمد عدل |مه |س| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

626935 حمد عوض|حمد محمود عزتـــ |سلىم  ى شمس| لسن عي 

7678o| لبــــيك|رس محمود |حمد ي|لدين |ء |منى عل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

||84|6 هيم|بــــر|هيم محمد مرىس مرىس |بــــر| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

896425 ف كم|ء |ل| ن |ل عثــــم|رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

3|693o لم محمد|حمد س|جر |ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|3o39 ضى|لق|لعزيز حربــــ فتـــىح محمود |عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

2|4962 لحميد|م فتـــىح عبــــد|م عص|ر ى شمس|تـــج ره عي 

626726 لرحمن|ح عبــــد|رق صل|ط| ند زيق|لزق|ره |تـــج

|65|o8 قتـــ | ف يوسف حسن|رسر رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|5o|5 لصبــــور محمد|محمد عبــــد| رش ي|نوعيتـــ 
|لمنى
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255596 لحرصى|لسيد مصطفى ربــــيع |مصطفى  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

9o|4| د|لدين ج|ل |ن كم|حمد شعبــــ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|8899 لسيد|ن |لمنعم رمض|م عبــــد|ر حس|من ى شمس|د| بــــ عي 

4|9848 لعربــــ|لمعىط محمود عز |محمد مجدى عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

6o7o|4 وى|لرخ|لسيد محمد |مه |آيه أس ي صىح طنط
|معهد فنى

6o56o9 لمغنى عوض|لمحسن عبــــد|مد عبــــد|آيتـــ ح لمنصوره|ل |طف|ض |ري

353955 هلل منصور|لفتـــوح عبــــد|بــــو |ئى |محمد ه |ره بــــنه|تـــج

|45|35 س|د عبــــ|دل رش|م ع|سل| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

296|3o بــــ مصطفى حسن محسبــــ|يه|عهد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

82o774 ي|لش|د محسن عبــــد|زي
ي مصطفى

ى
ق ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

39344 لبــــر|محمد عمرو سيد عبــــد هره|لق|حقوق 

88o3o2 هيم |بــــر|محمد مصطفى فرج  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

879286 ى سيد عبــــد|رس| ل  |لع|ء حسي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

85558| لمجيد|بــــوبــــكر عبــــد|لد |ء خ|لشيم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

756|42 |م سلىم ل|منى عز
ى
ق ي صىح 

عيليه|سم|معهد فنى

9|853| لح |يق ص|د ف|مريم عي سيوط|بــــ |د|

37oo77 م مصطفى محمود|بــــسنتـــ عص |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3288|| هيم|بــــر|لسيد |روق |حمد سعيد ف| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

7o8|84 لسيد حسن عىل|مريم محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o6457 لمجيد|هيم عبــــد |بــــر|مل مجدى عبــــده | لمنصورتـــ |تـــمريض 

7|o628 ه عبــــد  هلل|لحميد حمدى محمود عط|ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3|3849 هيم عبــــد ربــــتـــ|بــــر|م |عمر هش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

338698  |لبــــ|د حلىم محمد عبــــد|سع
ى
لشيوى|ق دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

823|8o حمد|منيه خلف مسعد | ي|بــــ |د|
|لمنى

792o26 لسيد محمد|هلل |لسيد عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

6|39o6 لمقتـــدر يونس|لسعيد عبــــد |محمد  |ره طنط|تـــج

256637 هلل|بــــ |ن صبــــىح سند ج|يم| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

98486 ن|لىح شعبــــ|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

866234 بــــي سعدي محمد|مه عر|س| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

832689 ج محمد|ج محمد فر|فر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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|548|3 هلل محمد|ء محمد عبــــد |ل| ى شمس|تـــج ره عي 

84|257 هلل|ره حمزه محمد عبــــد|س ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

626|64 ر|هيم نص|بــــر|لسيد عىل |عىل  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

3|9827 حمد|ل سيد |لع|يتـــ مصطفى عبــــد| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49449o ن|ر سلم|لغف|هلل محمد عبــــد |محمد فتـــح  |ره طنط|تـــج

54o|64 ن|ره سليم|تـــه بــــش|د شح|رفن ميل|م سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

352429 يس|لس|لمحسن محمد |بــــوبــــكر عبــــد|ئشتـــ |ع ى شمس حقوق عي 

64|728 هيم|بــــر|لسيد محمد |دي |له|عبــــد | ند زيق|لزق|ره |تـــج

3|65o س|بــــو ر|مر مصطفى |مصطفى تـــ لفيوم|عه |زر

6452o5 ى كم|ي ن|ل محمد بــــدر|سمي  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

3525oo لحميد|حمد محمد عبــــد|محمد  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

694998 لحديدي|م حسن محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8258|2 نور|بــــح |خلود محمد ر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2|96o7 لدين فتـــىح محمد|ح |دين صل|ن ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5|273| لمول|لمول عبــــد|محمود نبــــيل فتـــىح عبــــد ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

26829o لح|ن ص|لد رضو|حمد خ| لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

3|8492 فتـــىحي محمد زغلول| رن لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

626246 قتـــ ح لسيد عبــــده محمد|فظ |أرسر زيق|لزق|بــــ |د|

9|854o ل محمد  |لع|لمجيد عبــــد|طمه عبــــد|ف ي صىح 
سيوط|معهد فنى

8|7756 ي عبــــد|
للطيف عىلي|روي مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

434654 عيل يونس|سم|ء عيد |ول |طبــــ طنط

262363 لمحسن صبــــىح محمدى مسلم|صبــــىح عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|3698 لسعيد عىل|يد |طه محمد ز سكندريه|ل|طبــــ 

836973 رص يونس حسن|لن|م عبــــد|له| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o4393 حمد|ء مخلوف محمد |شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

764425 ش|حمد سعيد ش|يحن   ره بــــور سعيد|تـــج

2|6266 ف متـــول|لدين حس|م |حس م متـــول رسر د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

63o846 مه|لسيد سل|لد |لسيد خ| زيق|لزق|حقوق 

92ooo5 ى عبــــد|ء رمض|رس| لرحمن  |ن حسي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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477992 يف محمود  د|لوق|ن |لسيد عثــــم|رسر لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

633494 مدمتـــول|لسيد ح|لرشيد |محمد عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

8|99|| ن صفوتـــ موىسي سيدهم| مي  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

26|874 لبــــكرى عبــــد|سط |لبــــ|سط محمود عبــــد|لبــــ|عبــــد
ل|لع |

ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

2|9527 زى|ح حج|لفتـــ|لملك عبــــد|ء عبــــد|ل| ى شمس علوم عي 

8692|3 سم محمد|محمد عيسي ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6o935| ى مصطفى سويد|عبــــد  ن|لرحمن حسي  لمنصوره|بــــ |د|

|53827 وى|لسيد محمد شعر|حمد محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

83|oo3 ريق|حمد محمد سعد مح| |دين دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4o46oo ئيل جرجس|ل روف|جد مجدى كم|م |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

922992 ل بــــيومي |د كم|محمد زي ج|عه سوه|زر

337262 كر|مي  وجيه ثــــروتـــ ش|ل| ى شمس|د| بــــ عي 

356259 ف سمي  |عمر  |هيم |بــــر|رسر
ى
لدسوق |حقوق بــــنه

47644 حمد|لحكيم سعيد سيد |طمه عبــــد|ف ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

446|4 م|م|لد محمد حسن |هلل خ|منه  هره|لق|بــــ |د|

762422 لكردى|هيم درويش |بــــر|حمد |محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8o6o46 سحق وهبــــه|وهبــــه | رين|م ي|تـــمريض 
| لمنى

243399 لغنى مصطفى|حمد عبــــد|عبــــي   لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|29989 حمد محمد|لنعيم |حمد عبــــد | |نور ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|2673 ي
ود|لعزبــــ د|ن |ئى سليم|ه| دئى زيق|لزق|عه |زر

4|o638 ن|سعد حسن عىل بــــدر |بــــ طنط|د|

3|745o هلل|د عبــــد|لرحيم حم|محمد عبــــد سيوط|هندستـــ 

839737 لح|حمد محمد محمود ص| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

435885 هيم عسل|بــــر|لعزيز |لعزيز عبــــد|م عبــــد|ريه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

33524| لعزبــــ مرىس|حمد |ء |شيم ى شمس|د| بــــ عي 

86747 م|لسل|ل فتـــىح عطيه عبــــد |س لفيوم|لعلوم |ر |د

628472 در|لق|لسيد عبــــد |ن |مل رمض|ئى ك|م| زيق|لزق|بــــ |د|

3ooo| ى  فع|لش|نور سمي  حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

79o8| ن عىلي محمد|لعري|حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

434676 عيل|سم|حمد |لرحمن محمد |يه | |ره طنط|تـــج
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|23o34 هلل|لسيد محمود محمد عبــــد |كوثــــر  هره|لق|حقوق 

38334 لسيد|حمد |حمد محمد | ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

3|8|5| س|يوسف يشى محمد عبــــ لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

32o46| لنبــــى عىل|ن عبــــد|محمود سلط هره|لق|طبــــ 

|44927 ئى فتـــىح صديق|ه| ند|ر لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

85798| |سمي  نصيف حن| ليدي ي|بــــ |د|
|لمنى

857|oo هلل|ح محمد عبــــد|ء سم|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

4|752o ر|لنج|يوسف مجدى حسن محمد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

855763 حمد|حمد محمد |محمود  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

85976| م محمد سيد محمود|حس ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

5o8696 ى|محمد سعد | محمد رض لزهي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7854o3 حمد محبــــوبــــ|ء مصطفى |سم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2|552 حمد|حمد حسن |شمس  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2864|| د|حمد حش|لسيد |لرحمن محمد |عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

8o55|4 جر خلف محمود سيد|ه ي|صيدلتـــ 
|لمنى

79oooo حمد حسن|لرحمن |ن عبــــد |ريم|ن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

38926 حمد محمد|لد |حمد خ| هره|لق|هندستـــ 

64|552 محمد محمود محمد درويش زيق|لزق|حقوق 

7o37o8 وى|لخلف|بــــ |لوه|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

9o4444 حمد |ن عمر |مصطفى شعبــــ دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

79|983 لد محمد منصور محمد|خ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

476659 ف سعد |ذكرى  هلل|لسيد عبــــد |رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

32o652 لق محمد|لخ|حمد عبــــد|ر |عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

52655o در غنيم|لق|حمد محمد عبــــد|معتـــز  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

829994 فظ جرجس|نطونيوس محسن ح| ن|سو|حقوق 

2|7299 لخي |بــــو|لنبــــوى |هلل محمد |هبــــه عبــــد ى شمس طبــــ عي 

966o7 ك|لمل|نور فوزى عبــــد |ك |مل دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

772523 هد|ن محمود محمد محمود مج|يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

826|24 حمد|بــــسمه سيد محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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4o5646 ف |سلىمي  لسيد حسن بــــيوم|رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

268777 ه س| ر|لجز|لعزيز |مح عبــــد|مي  |ن طنط|سن|طبــــ 

355822 مح سعيد حسن|زن س|م |بــــ بــــنه|د|

6|5o4 بــــ|لتـــو|لرحمن محمد فتـــىح عبــــد|عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

866o8o هلل طه|حمد عبــــد|ل |من دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

42o745 هد|لسيد يوسف محمد مج|محمد يوسف  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4454o2 م حسن حسن عمر|يه هش| سكندريه|ل|هندستـــ 

9o4625 ن |مرج| جرجس فوزى حن ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

9o374 لكريم فيصل|ن عبــــد |ن رمض|يم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

296476 |لبــــ|ح عبــــد|محمد فرج صل
ى
ق |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|

مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

8o236o لمغيثــــ محمد|عىلي حمدي عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

68o952 لسيد|رص عىل عسل |لن|عىل عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

6o6o|7 حمد|لسيد |دل |محمود أيمن ع |ره طنط|تـــج

43359o لقوى شمخ|هيم محمد عبــــد |بــــر| |صيدله طنط

9o98o5 لديبــــ محمود |ن |رحمه رمض ج|تـــربــــيتـــ سوه

536372 بــــوطه|حمد عىل |ن حسن |رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|268|3 حمد عىل يوسف|بــــو بــــكر |محمد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

348972 ى عبــــد|محمد | ر|ي |لش|مي 
ى
ق ى شمس|د| بــــ عي 

5396|2 لكوه|ج  |مصطفى محمود جمعه ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o722| لعزيز |لغنى عبــــد|لعزيز عبــــد|ده عبــــد|غ ج|ره سوه|تـــج

6|7377 شه|بــــو عم|حمد |لدين |ن عز |مي ط|حقوق دمي

6o6663 ى|حمد عبــــد | لسميع محمود حسي  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

8482|9 حمد|محمود جمعه حسن   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

249oo3 بــــر|لج|دل مصطفى عبــــد|ع| عل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7|5565 ف |مي  | مد|لسيد ح|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3364o2 لسيد ظريف جرجس|فيبــــى عبــــد ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

|29|94 ف محمد عبــــد |هلل |عبــــد  هلل|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

842567 ى سمي  شكري جرس| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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|47693 وي|مد شعر|رق محمود ح|عمر ط ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

526335 بــــوزيد|حمد|حسن سيد محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48327| بــــ|لوه|بــــ عبــــد|لوه|صفيه سعيد محمد عبــــد سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7o||2o ز|صم محمد حلىم محمود تـــمر|ع زيق|لزق|ره |تـــج

535264 د حسن محمد محمود|جه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|7o32 فظ|مد محمد ح|مريم محمد ح تـــربــــيتـــ دمنهور

63||o7 لسيد مصطفى|كرم |يدى |ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

84o52 مه عمر محمد تـــوفيق|سل لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

366o|| م|لش|حمد محمد |ل |م جم|عص ى شمس حقوق عي 

782|67 م|لسل|لرحمن عبــــد |لسيد عبــــد |يه | ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

426388 ى|ر جم|من ل صديق عزبــــ حسني  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

487922 نم|بــــ غ|لسيد خط|هلل |عىل عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o66o9 لخطيبــــ|محمد أيمن سليم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

77|724 ى ى محمد حسي  نىه نبــــيل حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o9o96 لديبــــ|جر سعد معزوز |ه ي صىح طنط
|معهد فنى

782o65 ن|هبــــه عىل محمد سليم زيق|لزق|بــــ |د|

84oo64 لربــــ|د|حمد ج|ء سعد |رس| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

28|85| حمد|حمد جمعه محمد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o55|8 لسعدئى|لمقتـــدرمحمد |دل عبــــد |هلل ع|منه  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

63483o يوسف مجدى يوسف منصور زيق|لزق|هندستـــ 

297562 لسيد|د محمد فتـــىح |عم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

45o|3 يش رزق|لعزيز ع|يىح عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

89|344 حمد محمد |ضى |لر|عمرو عبــــد ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

779999 سم محمد|لق|بــــو |ندى بــــيوم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

678987 ى |سم هيم محمد محمد مجر|بــــر|ح حسي  لمنصوره|حقوق 

629346 ف |محمد  هلل|هلل عبــــد |تـــ عبــــد |لشح|رسر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

3|49o7 حمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|محمد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

68844 حمد|ن سعيد |حمد رمض| لفيوم|بــــ |د|

543444 تـــ|لغنى بــــرك|لغنى محمد عبــــد|ء عبــــد|سم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9o7|54 لحميد |د عبــــد|عمر صبــــرى فؤ ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى
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834oo9 ى مسعد يوسف صديق نرمي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

3467o7 يف محمد عيد ف وق رسر رس|رسر ى شمس حقوق عي 

9o592o ي|جورج ع
ى
ل |دل عجيبــــ حزق قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

|54572 لديبــــ|ح |لفتـــ|حمد محمود عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|67523 بــــشي | لد زكري|عمر خ ى شمس|تـــج ره عي 

285|7o ي
سيد يوسف محمود| دئى د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

4623|o لسيد محمود سعيد|محمود | رض |حقوق طنط

264389  ج|هيم |بــــر|د |ء ج|رس|
ى
د|لدسوق |نوعيتـــ بــــنه

282o7 لم|بــــو س|لم |لسيد س|م محمد |محمد س |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

49827 لحليم|ضى محمد عبــــد|عبــــي  ر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|7|385 لسيد عزتـــ خليل|حمد | ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

84533 وق جم هلل سيد|ل مصطفى عبــــد |رسر طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

685284 حمد رجبــــ كشك|ل |خلود جم لمنصوره|بــــ |د|

8935o| فتـــ محمود عىل بــــخيتـــ |ر| دين زيق|لزق|حقوق 

852|74 لنوبــــي|هيم سمي  محمد |بــــر| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4|859o نم|ن غ|لمول سليم|لحكيم عبــــد |منى عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

366|o2 سط محمد|لبــــ|حمد عبــــد|ن |نور ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|56824 حد|لو|د عبــــد |حد فؤ|لو|ر عبــــد |عم |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|5648 حمد عليوه|لدين |محمد مىح  هره|لق|ره |تـــج

4436oo مل محمد محمود يوسف سعد| لشيخ|تـــمريض كفر 

263454 ى در|يمن فوزى |يه | ز|مي  |ره بــــنه|تـــج

6oo499 لنويىه|م غنيم جبــــر |ريم س |بــــ طنط|د|

86898 هلل|ل سيد عبــــد |حمد جم|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

235764 لعليم|حمد سيد عبــــد|حبــــيبــــه  ن|تـــربــــيتـــ حلو

27234| بــــر محمد صديق|محمد ج ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

454oo3 زى دردره|لد محمد حج|عبــــي  خ لشيخ|بــــ كفر |د|

897339 ن |حسن صبــــرى محمد مهر ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

682978 ز محمد|لبــــ| |م زكري|سحر حس لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7869|5 لي|لجبــــ|لسيد|د |هر محمد رش|ن م|نوره زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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5|43|| ن|للبــــ|حمد |هيم محمود |بــــر|ء |رس| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

8|6488 د سيد|منتـــرص رش| عل ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

622|o| يف ربــــيع إبــــر|ي هيم محمد|ره رسر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

363763 ي|ر
ى حسن| ئى محمد حسي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

5|4288 ل|لجم|م سعيد حسن محمد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

2|9o9o ى|لعزيز |يوسف محمد عبــــد مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|7|33| هيم|بــــر|لنبــــى |هيم عبــــد |بــــر|هلل |عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

48|8|3 ى |رص ش|حمد ن| ى|حمد حسن ش|هي  هي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|77577 زم مصطفى محمد مصطفى|ح كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

4o9693 ن نرص|ره حمدى شعبــــ|س هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

9o75|3 حمد محمد |لمجيد |محمد عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|526|7 وق  حمد رجبــــ عىل|رسر دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|48459 محمد رشدى محمد| ن|ر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

33684| دل فهىم نجيبــــ فهىم|ع ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

888258 لرحيم حسن  |حمد عبــــد|سلىم  سيوط|تـــربــــيتـــ 

85o257 هلل عبــــدربــــه|كرم خلف |لرحمن |عبــــد ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

33776o ر|لغف|هلل عبــــد|بــــر عبــــد|محمود ج |ره بــــنه|تـــج

73o42 رص جمعه جوده|م ن|حس ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

542354 هلل محمود حسن|يه محمد عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

79o24 لوليىل|لسيد طلبــــتـــ |حمد |محمود  هره|لق|حقوق 

847948 ي|حمد عبــــده بــــ|يه | رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

246533 مه محمد عبــــيد|س|محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

9|3824 لس شكرى نعيم عج يبــــى |كي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

484o6| ى محمد|سم| ء يوسف محمود حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|3|25 وى|لشن|م |م نرص س|س لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

25725| ر|حمد حسن نص|حبــــيبــــه  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

7|5429 هيم محمد فوده|بــــر|يمن |هيم |بــــر| ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

26o37| لحليم|لعظيم عبــــد|سعيد عبــــد| لي|د ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 
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2|5496 للطيف|د عبــــد |نور حمدى محمد فؤ  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

839o92 لس جورج نسيم لطف  هلل|كي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

268|62 بــــر محمود عبــــده|محمود ج ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

546245 لعزيز محمد بــــلبــــع|لعزيز أحمد عبــــد|عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

8o239| ي ج
هيم محمد|بــــر|بــــر |مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

23|262 ح عىل مصطفى|محمد صل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23955 سليوس|ذكرى فكرى بــــ| رين|م دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

7|5373 لحسينى|لحسينى |د محمد |سع ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

3|8755 لسيد|رق محمد |رتـــ ط|س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

789679 ي عبــــد|عبــــد 
هلل|لرحمن محمد محمود مصطفى ي |

رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

433|27 ى أحمد عبــــد |ي |د |سع|ل|بــــو |للطيف |سمي 
ألشقر

|بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6|25|2 لبــــهوتـــى|دل سعد عطيه |منى ع |ره طنط|تـــج

6o95|9 م|لرحيم حم|ره سمي  عبــــد |س ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

75293o ى|لسيد هم|د |زي م حسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

32224| حد|لو|سلىم مدحتـــ عزبــــ عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

759589 وز  لسيد بــــخيتـــ سعد|في  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

452683 ى محمد غ|رس| زى|ء حسي  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

683|29 هلل عبــــد|عبــــد | لعل|بــــو |مد |لسيد ح|جده |م
هلل |

لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

627o84 ى عبــــد ى صبــــرى حسي  ى|لق|حسي  در حسي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

78598 لعظيم|ره رزق محمد عبــــد |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

753266 حمد|لم |ل س|محمد جم عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|o893 ج |لضبــــع فر|حمد |محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

767972 ج  محمد|لحميد ن|م عبــــد |مريم عص ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

6759o2 ي|ر
هيم سبــــيع|بــــر|محمد نبــــيل | ئى لمنصوره|بــــ |د|

846938 ء محمود محمد بــــدوي|سم| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

4oo744 تـــ محمد رجبــــ | لموج  طه|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

272292 يمن سيد بــــدوى|هيم |بــــر| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

9o679o دى |حربــــى مفيد عبــــ| صف ج|تـــربــــيتـــ سوه
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|73|9| لوكيل|لحميد |لحميد محمد عبــــد |عبــــد  |حقوق بــــنه

|5o37 ر|لوتـــ|بــــر مصطفى |لد فتـــىح ج|شذى خ هره|لق|هندستـــ 

42o838 لمرىس بــــدر|نيس معروف |ن |يم| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84|||4 لمنعم محمود|ج عبــــد|محمود فر |نوعيتـــ فنيه قن

8|6535 رص عطيه محمد|لرحمن ن|عبــــد حقوق بــــنى سويف

4o43o6 لجنيدى|حمد |لمنعم محمد |ء عبــــد|هلل بــــه|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

696287 وي|لطنط|لحنفى |محمد نزيه  |بــــ طنط|د|

3338|| هيم|بــــر|متـــ منصور |حمد سل| ى شمس|تـــج ره عي 

|3oo68 حمد عىل|لدين |يه بــــدر | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

542454 لففى|حمد محروس |ء |ل| ن|سو|بــــ |د|

7638o5  تـــوفيق |
ى
هلل|لتـــوئى عطيه |يه شوق تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

23o59| فعي|حمد فرج عىل ش|محمود  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

646889 عمر حسنى فهىم محرم ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|5828| لعزيز|ح عبــــد |فرح مجدى صل هره|لق|علوم 

8o97|3 تـــه وهبــــه|شح| رض| مي  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

8|5282 ى|م عيد تـــوفيق صليبــــ| رتـــي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

42|77| ى حموده|محمد محمد  مي  معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

2|63| يف خليل ك| سم مل|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

48o8|o رى|لعق|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|ن |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

425833 لصفتـــى|حمد |يمن محمد |هلل |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|5476 هيم|بــــر|حمد جمعه عبــــده |طف |عو هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

494|o6 ج|محمد بــــسيوئى محمد حسن حج ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|42|o محمد عىلي فتـــىحي محمود ره بــــنى سويف|تـــج

249675 ده|ده بــــيوم عىل حم|زينبــــ حم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

463|o7 لسيد عىل|للطيف |دل عبــــد |ء ع|سم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

36o42 ل|حمد هل|لحكيم |مر عبــــد|ندى ع ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

37o497 مصطفى محمد سعيد سيد يوسف عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

6|798| لبــــرلس|هيم |بــــر|لد محمد |نىه خ ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 
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253|44 هلل مصطفى سعد|رضوى عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|6o5o| لرؤف|لدين محمد عبــــد |م |د حس|زي كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7|33o6 د رشدى|نور رش| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3o492 م سعيد محمد|ليىل حس هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

432o3| يف محمد عبــــد |رو زق|لر|ن رسر |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

634|58 هيم مصطفى محمد|بــــر|م |ء عص|عىلي زيق|لزق|نوعيتـــ 

88852| ى  محمد فرغىل عطيه حسي  سيوط|حقوق 

7|5823 ود|جر فكرى حسن د|ه لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

648296 لد غمرى مرىس|ء خ|ل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

922493 مصطفى رجبــــ محمد محمود  ج|بــــ سوه|د|

863|76 ه محمد|لل|طف عبــــد|محمد ع ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

|7o788 حمد|لدين |ل |لد جل|يوسف خ تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|76|9| حمدعيس|حمد عطيه |منه  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

85975| محمود حربــــي محمد محمد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

4876|9 لسيد محمد جمعه| |عمر زكري سكندريه|ل|حقوق 

273575 مروه حسن محمد حسن لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

875674 لحفيظ |لحفيظ عبــــد|حمد حربــــى عبــــد| ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

898529 ن |ل محمد عثــــم|محمد جم ج|تـــربــــيتـــ سوه

5o4696 هلل|هلل يشى مصطفى عبــــد |منتـــ  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

83o923 ىطي محمد|لع|عيل عبــــد|سم|ء |هن ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4o537| لغنى|منى مسعد محمود عبــــد  هره|لق|م |عل|

7o9||5 لمتـــول|بــــر |لمتـــول ص|هيم |بــــر|ن |يم| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

89|949 يق حبــــيبــــ |يز ف|م| مرن سيوط|بــــ |د|

75o35 بــــ حسن يسن محمود|شه ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

24929o مي  عبــــده مخيمر|سلىم  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

94|45 ى خليل|سط |لبــــ|ل عبــــد|لرحمن جم|عبــــد مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

849794 ح|لفتـــ|يه محمد فتـــىحي عبــــد| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

7o382o تـــ|لشح|ئى  محمد عطيه |ميه ه|س زيق|لزق|ره |تـــج

2542|3 م|مه عوض سل|س|ء |ل| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 
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8oo533 مه|حمد سل|ل |محمد جم ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

7o4579 هد|م محمد مج|محمد س زيق|لزق|عه |زر

7o5266 لغريبــــ|لحميد |تـــ عبــــد |منى عرف لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|4424 حمد عىلي محمد|مريم  هره|لق|عه |زر

448|7 مد عىل مخلوف|رضوى سعيد ح هره|لق|طبــــ 

8362|3 ذلي محمد|لش|رص |لن|لد عبــــد|خ ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

2342|8 حمد حسن|عىل حسن  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

77548| لغنى|لح عبــــد|لغنى ص|كريم عبــــد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

434496 لبــــيوم|هيم |بــــر|تـــ محمد فتـــىح |نج ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3|9354 لتـــعلبــــ|د عىل |يد ج|نور ز ى شمس|تـــج ره عي 

254378 لمقيىمي|رفيده ممدوح محمد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

75||64 حمد حفنى|رس |حمد ي| لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

85|o49 ه عربــــي عبــــ| س مسعود|مي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

4ooo65 لد محمد مرغنى عىل|د خ|جه سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

78294o حمد عىل|ل محمد |ء جم|ل| زيق |لزق|تـــمريض 

|293o5 ح متـــول|لفتـــ|كريم مصطفى عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

533682 ي محمد |عمر 
ف لطفى حمد|رسر سكندريه|ل|حقوق 

83266| ين جمعه محمد رض هلل| |شي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

238386 ى حمدى عبــــود محمد عبــــد |ي هلل|سمي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

|63533 وق سيد محمد محمد  حمد|رسر هره|لق|ر |ثــــ|

49997o ي |طف ن|ن ع|يم| دريس|لسيد |ج  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3o542 وليد عىل شفيق| رن رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

9oo848 ى بــــخيتـــ قبــــيض مغربــــى |ي سمي  ج|علوم سوه

326797 ى حسن عزبــــ|ء حسن حس|سم| ني  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|445|| حمد مصطفى|هيم ممدوح |بــــر| هره|لق|هندستـــ 

848733 س طه|لنح|ء عطيتـــو |لىمي ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

629287 لعرينى|حمد |حمد |حمد مصطفى |مصطفى  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

623368 ف حسن عبــــد  عيل|سم|لمجيد |نور أرسر ط|بــــ دمي|د|
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7|23o5 ى مسعد عىل عىل حسن|ره |س مي  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

443688 لسيد محمد فلفل|لىح |عبــــد| بــــ رض|رح لشيخ|تـــمريض كفر 

79229 د محسن عىل وزيرى|زي كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

36o565 م|هيم عز|بــــر|لرحمن |ن عبــــد|ء رمض|ول |طبــــ بــــيطرى بــــنه

484578 هر حكيم بــــخيتـــ عطيه|نوبــــ م|بــــ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

337775 ن|وى رسح|محمود مسعد فرم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

763552 س محمد|م محمد عبــــ|هلل عص|منه  ره بــــور سعيد|تـــج

56438 حمد حسن محمد رفعتـــ عىل| حقوق بــــنى سويف

|6|798 ى |محمد هش لخول|حمد |م حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7|73o| ز|مه محمد محمد جم|س|زينبــــ  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

844|69 ي ح
رون|فظ ه|كريم مصطفى ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

26|562 حمد|لكريم |ن عبــــد|حمد وليد رمض| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

64|992 لسيد|مد محمد |ء ح|سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

63o27| تـــ|لشح|هيم |بــــر|طف |هيم ع|بــــر| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

699649 هيم عىل|بــــر|محمود محمد محمود  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

4o3686 ى|لدين محمد فوزى |مهند سيف  لجنتـــي  سكندريه|ل|ره |تـــج

75o692 ن هلل|د |ن وهيبــــ ج|سليم| مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2475o5 لم|لمجيد س|حمد سعيد عبــــد| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

7o2957 لمهر|زق |لر|لق عبــــد |لخ|مل عنتـــر عبــــد | زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

86oo44 تـــه|ء محمود شح|د عل|فؤ تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

696332 ل|قوتـــ محمد مش|يه ي| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4|566o لحسينى عبــــد|لدين |ل |رق محمود كم|حمد ط|
زق|لر |

لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

262243 نوىس|لع|م مصطفى |لسل|حمد وجيه عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

62o9|4 هيم سعيد|بــــر|رى |لبــــ|هر عبــــد |هيم ط|بــــر| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

92o93| ى| شنوده مدحتـــ حن | مي  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

9o|||7 ل |لع|مه عبــــد|لبــــدرى سل|م |سل| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

886736 ى م|ي لحليم |ضى عىل عبــــد|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

344o6o لحميد|م حسن منصور عبــــد|حس ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

227458 يد |بــــو|عيل |سم| ى يد|بــــو|عيل |سم|لي  ى لي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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249534 موئى|لسل|حمد |تـــم محمد |سلىم ح ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

36393 ى ل عطيه منصور|جم| مي  هره|لق|ره |تـــج

877o22 ء بــــدوى محمود محمد  |ل| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

6o5266 حمد|ن |حمد سليم|ء عطيه |شيم |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

69|364 لبــــيىل|لسيد |ل محمد |ئى محمد كم|م| لمنصوره|بــــ |د|

255328 هلل|د|لحليم محمد ج|عبــــي  عبــــد ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

8499|9 هيم دغبــــوش|بــــر|ر |لمختـــ|عزه عبــــد لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

923562 ن |حمد حسن عىل رسل| لسويس|معتـــ |علوم ج

7|336 حمد|لسيد |ء ميهوبــــ |هن لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

237832 ى عم مل|د جرجس ك|جوزفي  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

4|2|29 تـــه|ضل شح|حمد ف|محمد مصطفى  |حقوق طنط

245o7o ن جمعه حسن جمعه|نوره هره|لق|ج طبــــيع |عل

766334 هيم جمعتـــ|بــــر|محمود محمد عوض  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

268|46 س رزق|هيم عبــــ|بــــر|س |عبــــ |صيدله طنط

34569| لسيد محمد|ئى مجدى |ر ه|من عه مشتـــهر|زر

9o8|44 للطيف |لد عىل عبــــد|ء خ|شيم ج|بــــ سوه|د|

||977o لبــــدوى|هيم |بــــر|حمد محمد |م |حس ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

488896 ف محمد محمد |يوسف  بــــوحنه|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6468| ضىح محمود حلىمي مصطفى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

844o29 حمد|هلل سيد محمد |عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|9847 ر|حمد عم|ر فوزى |محمد عم لشيخ|بــــ كفر |د|

6296|7 ج|لخي  محمد شفيق حج|بــــو |ر |من هره|لق|ج طبــــيع |عل

645549 لمنعم|مريم محمد محمد عطيه عبــــد  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

69|o| تـــع|م محمد بــــ|يه س| لفيوم|لعلوم |ر |د

4248o4 حمد محمد|بــــو عىل |لدين |ح |محمد صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64o278 لمنعم|حمد عبــــد|ء محمد جوده |رس| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|33449 هيم|بــــر|نوبــــ رأفتـــ زىك |بــــ| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

3|2243 د|لجو|لرحمن يشي محمود عبــــد|عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|33325 يوسف محمود عىلي فهىمي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 10987 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

428975 لشويفى|لد محمد عىل |ء خ|وف |بــــ طنط|د|

686438 لمنعم محمد محمد خليفتـــ|حمد عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

368o95 د|د ج|لد محمد ج|خ ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

35443 م محمد محمود بــــسيوئى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

923858 ى  ى عطيه سفي  سيمون سفي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

833826 ء محمد عىلي محمد|شيم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

45o428 هيم مقلد|بــــر| |هيم رض|بــــر| |ضتـــ طنط|علوم ري

449o|3 ف يوسف بــــدر|خ لد أرسر ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

5o9579 لجمل|ن عويضه |هر رمض|أحمد م طبــــ بــــيطرى دمنهور

4647o3 ر عىل حسن|د نص|عمرو فؤ سيوط|بــــ |د|

373|8o وى|لغربــــ|لحميد |ئى سعيد عبــــد|م| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|7269o م|م|حمد ربــــيع محمد فرج | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4||668 ن ى أغ|طف محمد |ع| مي  |مي  |نوعيتـــ طنط

|53774 ن محمد|يه محمد شعبــــ| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|57428 لعز|بــــو |رص مهدى |د ن|جه هره|لق|بــــ |د|

778883 ى محمد|هبــــه شحتـــه  مي  زيق|لزق|بــــ |د|

284|o9 بــــر لطفى يوسف|سيف ص هره|لق|حقوق 

359886 هيم|بــــر|هلل |هيم عبــــد|بــــر|ر |من ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|45224 لحميد|رص محمد عبــــد |حمد ن| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

372494 للطيف محمد|م عبــــد|مصطفى هش ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

2|5329 ل عوض أبــــو ريه|محمد كم| مه هره|لق|بــــ |د|

546||5 زق|لر|لسيد عبــــد |ثــــروتـــ | دين تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

445o3o ه كم هيم محمد|بــــر|ل محمد |ني  سكندريه|ل|حقوق 

2|7258 لىم مصطفى محمود محمد عزم ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

32355o ن ق| |مي  ف جرجس رسر وى|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6|9487 ضى|لق|مد |لسيد ح|ح |لسيد صل|يوسف  لمنصورتـــ |تـــمريض 

24593 م عىل متـــول محمد|ريه هره|لق|حقوق 

476282 ى ط|ي رق محمد مصطفى|سمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

9||9o2 مد |د حمدى محمد ح|عم ج|ره سوه|تـــج

83|933 ي محمد|لش|رص عبــــد|لن|ديه عبــــد|ش
ى
ق دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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35|o58 يمن عربــــي محمد|جر |ه ى شمس|د| بــــ عي 

634872 حمد محمد بــــكرى محمد بــــكرى| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

859625 عىلي حسن عىلي عىلي محمد ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

||6474 هلل حسن|ن محمد عبــــد |رو ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

777947 بــــق|يمن مصطفى عزبــــ س|ء |رس| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

898744 يع  |حمد محروص ط|لد |خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|3774o لغنى محمد حلىم عفيفى|محمد عبــــد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

352353 م|هيم محمد سل|بــــر|مجدى محمود  عه مشتـــهر|زر

7|7738 لسعيد موىسي|حد |لو|ح عبــــد |تـــسنيم صل لمنصوره|حقوق 

|6o756 بــــ|لوه|لمهيمن عبــــد |م عبــــد |حمد عص| ن|بــــ حلو|د|

34|963 هيم|بــــر|ل محمد |دل كم|ن ع|يم| عه مشتـــهر|زر

68oo59 |مروه محمد محمد عىل عوض شط لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7o3266 لبــــهلول|م عبــــده محمد |بــــسمله عص زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

6253|9 لديبــــ|مد نرص |حمد جوده ح| زيق|لزق|علوم 

8393|9 د حبــــيبــــ|د فؤ|ندرو ميل| ن|سو|بــــ |د|

7o4549 د محمد|محمد عربــــى ج زيق|لزق|ره |تـــج

33662 ى نج|بــــ |يه|شذي  ه|حمد حسي  هره|لق|بــــ |د|

|58o9o لحليم|لدين عبــــد |ل |هر جم|ره بــــ|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

49o8|7 حمد|مريم محمود درويش محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

7oo769 ى صبــــرى عبــــد |ي هلل محمد شعيبــــ|سي  زيق|لزق|طبــــ 

5|9||9 لمنشد|لغيط |بــــو|لحميد |لتـــ عبــــد|ه |حقوق طنط

226855 لصبــــور محمد|ل عبــــد|محمود بــــل ن|بــــ حلو|د|

5|657o ه | ف |مي  بــــو عيس|لفتـــوح |بــــو |رسر تـــربــــيتـــ دمنهور

|75334 ح عىل محمد|هدير صل دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

848|o4 حمد حسن منصور|ن |جيه ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

249277 س|لنح|ره لطفى تـــوفيق |س ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

765|2 لرحمن|حمد عبــــد |لرحمن |حمد عبــــد | سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

|5o9|3 لد محمد محمود|عهود خ هره|لق|ره |تـــج

4|734 لحميد محمود|ئل عبــــد |فتـــ و|ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|2887|  سعيد|رسللينو مل|م
ى
ك شوق هره|لق|بــــ |د|
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8o84o لحميد|عيل عبــــد|سم|لرحمن كرم |عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o4699 رحمه سعد عىل يونس  ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

9o3983 لرحمن |م زىك عبــــد|لرحمن عص|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

3|2o29 در عمر مصطفى|لق|لد عبــــد|حمد خ| |طبــــ بــــنه

627o32 |حمد كف|رس عطيه |حمد ي|ئى |م|
ى
ق ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

|58442 لح|ح ص|لفتـــ|د عبــــد |ده محمد فؤ|مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|6475| ي حسن|رفيده جم
ل طوجى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|5o55 لعزيز|ن عبــــد|يه هديه سليم| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o47|7 وى|ء محمد عشم|جر بــــه|ه |ره طنط|تـــج

2563|o ألسود|لمجيد |محمد محمد عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

2|9|97 لوكيل|سيف يحن  عطيه  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

|34987 حمد|يد |حمد سمي  ف| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

|5|65o م محمد محمود فرغىل|سه هره|لق|صيدله 

|62725 ن محمد|حمد رمض|عمرو  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

483599 ل|لع|مد محمد عبــــد |ندى ح عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

529294 م حموده|محمد سعيد بــــره بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

443778 وى|لخرصى|لعزيز |لد محمد عبــــد |هلل خ|منتـــ  لشيخ|بــــ كفر |د|

495258 ئى|لزلبــــ|لسيد |محمد خميس  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

329954 بــــو عفيفى|لرحمن فرج |هدير عبــــد زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

282554 دق محمد بــــدوى|ندى محمد ص ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

266839 |لعل|لمعبــــود عىل أبــــو |حمد عبــــد|طمه |ف ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

679|o لجيد|حمد عبــــد |مر |حمد ع| لفيوم|صيدلتـــ 

92o837 ئق فكرى |فتـــ ف|ء ر|بــــه ج|بــــ سوه|د|

356597 ن مخيمر مدئى|جر شعبــــ|ه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

25o28| خ|لطبــــ|حمد يشي |مه |س|م |بــــتـــس| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

358|38 حمد سعد عىل|در |ن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7|2474 لسيد|حمد عوض |هيم نرص |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

76339o وى|لشن|ندى محمد عبــــده محمد  نوعيتـــ بــــور سعيد

|63339 حمد|لمعىط |ئل عبــــد |ريم و ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

Thursday, September 6, 2018 Page 10990 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|6878 لمقصود خليل محمد|سعيد عبــــد | ن|ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|247| لرسول|حمد عبــــد|ن سعد |يم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

249|42 ه عبــــد| خ|هد عبــــده |رص مج|لن|مي  لشر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

5o9o37 يف|لرحمن شبــــل عبــــد|عبــــد  هلل محمد رسر زيق|لزق|عه |زر

325726 |لعزيز |لعليم عبــــد|لمنعم عبــــد|ده عبــــد|مه
ن|لقط

ى شمس علوم عي 

696633 حمد محمد|رق محمد سيد |ء ط|دع لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

363243 ح|لفتـــ|لحليم عبــــد|عيل مدحتـــ عبــــد|سم| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|4|95o حمد محمد فريد|وليد  ى شمس هندستـــ عي 

26268o بــــ|لوه|مه غريبــــ عبــــد|ر محمد سل|عم |ره بــــنه|تـــج

|66554 ف محمد محمد عبــــد |ندى  ح|لقتـــ|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

643247 يد|نه ز|ع شبــــ|ء رف|ل| زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

36466 هيم سمي  مبــــروك مصطفى|بــــر| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

32|47 ل حسن|بــــ جل|يه|عصمتـــ  هره|لق|حقوق 

856|32 لبــــصي |ن عيد خلف عبــــد|نوره ي|عه |زر
|لمنى

7o9693 لح|حمد محمد ص|مه محمد |س| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

6|2|o7 س|حمد حو|ن سيد |لدين مصطفى رمض|سيف  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4o|7|6 حمد|هيم سيد |بــــر|حمد |هيم سيد |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

92482| حمد محمد |محمود عىل  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9o4o47 ه | لسيد |حمد محمد |مي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

2592|7 حمد محمد|حمد |ن سيد |ء رمض|شيم ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

63|43| حمد|هيم |بــــر|ع |ئى حمدى رف|م| زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

533o93 ن|س سليم|ن عبــــ|دل سليم|عمرو ع |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

343462 زى|هلل عز|م محمود خلف |كر| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

845o43 حمد|عيل محمود |سم|هيم |بــــر| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

6|5|9| لكتـــبــــي| |هلل فتـــىحي زكري|منه  ى شمس| لسن عي 

487942 ى|بــــر|حمد |محمد  هيم محمد حسي  سكندريه|ل|حقوق 

4|4584 وى|لحمر|حمد |حمد |حمدى  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

66587 يه بــــكرى محفوظ محمد| لفيوم|بــــ |د|

329o|9 مر|حمد ع|لدين |د |ر محمد عم|نز |بــــ بــــنه|د|
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529865 ي عبــــد
للطيف محمد|محمود مصطفى ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

تـــ|بــــ لبــــحي 

23|65 ى عيسي|سيف  حمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

57397 سليم حبــــيبــــ| حن| رين|م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

839946 ندي ممدوح محمد تـــوقيق ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

769735 ي
ش|لدمرد|لعزيز |ئى عبــــد |ه| دئى لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

8|6323 كر|ن فتـــىحي ش|محمد شعبــــ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

2|5|69 لدين فوزى موىس|م |عص| رن لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

3|4959 ف نصيف عبــــد|مصطفى  لنور|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

226|o6 م|لدين محمد تـــه|د|عىل عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|9476 جه|ن خف|م رمض|لسل|ر محمد عبــــد |من |طبــــ طنط

4o2679 ى |ي حمد|س |حمد عبــــ|حمد |سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

344o28 ل سعيد محمد محمد موىس|لع|رحمتـــ عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|7582 ن محمد عمر|ء رمض|سن ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|859o لحليم|در عبــــد |لق|حمد عبــــد |عمر  هره|لق|حقوق 

63o552 هيم|بــــر|لسيد |م |لسل|لحليم عبــــد |كريم عبــــد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

8o4745 ه  ي|ني 
حمد حلىمي مهنى ي|لسن |

|لمنى

|38657 ن|م محمد وهد|لسل|مل محمود عبــــد | ى شمس علوم عي 

366458 ده|محمد محمد حم| لرحمن رض|ء |ل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

27|37o لشيشينى|ندى بــــسيوئى محمود غنيىم  شمون|نوعيتـــ 

|6|49o يمن حسن عىل|هلل |عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o4o2o حمد|د |حمد مر|ح |ذ صل|مع |ره طنط|تـــج

892969 لح  |هلل سعيد محمد ص|عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

239898 يف عبــــد  |لش|يوسف رسر
ى
لبــــ|بــــوط|ق هره|لق|حقوق 

|32o6| ي|ميل
لمسيح فهيم|جورج عبــــد | ئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

764o48 |لعل|بــــو |لحميد |لحميد فتـــىح عبــــد |عبــــد | دين تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

789o79 حمد عطيتـــ|حمد |ح |لفتـــ|عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

522868 ى |ي بــــوجهل|مل محمود |حمد ك|سمي  بــــ دمنهور|د|

2|8778 ر|لنج|لحميد |عمرو محمد عبــــد ى شمس صيدله عي 

4o|5| ي محمد|لد عبــــد |سلىم خ
لغنى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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245oo5 لمجيد|حد عبــــد |لو|يه فرج سيد عبــــد | ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

84|938 حمد|لرحمن |لمنعم محمود عبــــد|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

44o327 دق محمود عمر|لسيد ص|سوميتـــ  لشيخ|عه كفر |زر

43974o ى|بــــو |ن محمد ممدوح محمد |نوره لعني  لشيخ|بــــ كفر |د|

544234 حمد|لسيد |للطيف |عمرو ممدوح عبــــد تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

2|5o|9 ف محمود محمد محمد|يوسف  رسر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8574o5 ي محمد |محمود ه
هيم|بــــر|ئى ي تـــمريض 

ي|معهد فنى
| لمنى

78|262 ن|د حمد|ن ج|م حمد|هش لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

2|27||  عىل |ل |محمد جم
ى
ح|لمل|لدسوق ى شمس هندستـــ عي 

36576 ن|طف محمد عتـــم|رحمه ع ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

657|7 نور محمد|دهم محمد | سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

77|255 لعزيز جميل|لحميد عبــــد |م عبــــد |ه س|نج ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

92o|67 ء محمد بــــخيتـــ محمد  |ل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5o|oo8 لصعيدى|م محمد عىل |غر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

424595 هلل دردير عبــــد ربــــتـــ دردير محمد|عبــــد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

239639 ف محمد عبــــد |ل |جل| د|د ج|لجو|رسر هره|لق|ره |تـــج

|3936o ن نبــــيل سمي  فكرى| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

54266| لحفيظ محمد عىل|ل عبــــد |جم| نور ره دمنهور|تـــج

9o8375 ى |ي د  |لجو|نور حلىم عبــــد|سمي  ج|علوم سوه

25|698 بــــ|لحميد خط|هر سمي  عبــــد|بــــ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

||7|25 د حسن|هيم فؤ|بــــر|حمد | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|6726 رص قرئى حميده محمد|ن ن|نوره هره|لق|حقوق 

239469 ح محمد رزق|ندى صل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5||7o2 هيم صدقتـــ|بــــر|رص |مل ن|ك لعريش|بــــ |د|

|52||3 حمد|ل |هلل محمود جم|منتـــ  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|6234 هلل|رق محمد عبــــد|طمتـــ ط|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

488827 ى|بــــر عبــــد |لسيد ج|رس |ف لحكيم حسي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|5o43 ئيل منصور |مريم منصور ميخ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

44978 هلل محمد عبــــده سيد|عبــــد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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335466 حمد|ن |طمتـــ جمعه رمض|ف رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

886755 بــــتـــ |ء سيد مغربــــى ثــــ|سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

46o6oo ضى|دل محمود يوسف م|هلل ع|منتـــ  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6238o4 لحديدى|ن |هيم دهش|بــــر|دل |ع| ند ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

789375 ل|هيم جل|بــــر|هيم محمد محمد محمد |بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

479578 لسيد|س |س محمد عبــــ|محمد عبــــ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

237694 روق يوسف|د ف|عم| رين|م ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

434834 بــــسمتـــ طلبــــ محمود جبــــريل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

89|5|3 ى |ع |ئى رف|تـــه حمد حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

|39895 ف محمد عبــــد |ن |رو هلل|رسر هره|لق|علوم 

7oo4|4 لرحمن حسن|لسيد عبــــد |حسن  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

332627 هيم|بــــر|حمد |ح خليفه |حمد صل| |حقوق بــــنه

256883 لسيد هجرس|ء محمد |عصم لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

48526o ن لسيد درويش مصطفى|مصطفى | مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4439| حمد سليم سعد سليم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6932oo لحسينى|لسيد |حمد |ئل |حمد و| لمنصوره|بــــ |د|

622256 عبــــي  فكرى محمد حسن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

69395| وى|لدمر|هيم |بــــر| |هيم رض|بــــر|حمد | لمنصوره|بــــ |د|

423983 د حسن|در فؤ|لق|ر محمد عبــــد |من سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

33|96o حمد عيد محمد|ء |رس| |نوعيتـــ بــــنه

|4|335 ى|لدين محمد |ح |د صل|ز مي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

438|2 فريدتـــ محمد عنتـــر محمود ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

68678o ف عبــــد |حمد | ز|لبــــ|لحميد محمد |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

76556 ي |صهيبــــ عل
حمد محمد|ء مصطفى دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

86897 مصطفى محمد مهدى بــــكرى ن|حقوق حلو

26|74o لم محمد|هيم س|بــــر|لم |محمد س ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|7363| محمود| محمد سمي  زكري تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

334255 ف حلىم |حمد | لسيد|رسر ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 
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|47757 لكريم|لعليم عىل عبــــد |حمد عبــــد | ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|56587 مد|ح ح|لفتـــ|مد عبــــد |حمد ح| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

5|o3|4 لس نبــــيل سعد  هيم منس|بــــر|كي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9o8762 لتـــعلبــــ |وى |ئيل كل|ن ميخ|حن ج|ره سوه|تـــج

46842 لعزيز قرئى|هر عبــــد |خلود م ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

633o69 لكريم محمد خليل|دى عبــــد |له|محمود عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

497763 وي|لبــــشل|لسيد |محمد | رن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

683o7o د فتـــىح عوض محمد|صم عم|ع لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3|8o25 محمد رجبــــ محمد محمود هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3585|7 ف مصطفى سليم|يتـــ | رسر ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

755882 سلىم عبــــده غريبــــ حسن عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

3|4454 ن|حمد سليم|لسيد |محمود  ى شمس|تـــج ره عي 

3487|| حمد|لمنعم سيد|دل محمد عبــــد|ع| مه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

22oo95 وى|زى بــــسط|فريده مدحتـــ مغ ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

522o|4 ي محمد|لنبــــي ن|يدي مستـــور عبــــد|ه ج  بــــ دمنهور|د|

684|4| للطيف|حمد عبــــد |للطيف |عبــــد | نور لمنصوره|ره |تـــج

5|3|7 ح محمود|لفتـــ|لد عبــــد |ر خ|من ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

247|47 ي|حمد |لسيد |محمد 
ط|لىحى عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

7o4552 مد عىل|لد محمد ح|مصطفى خ زيق|لزق|ره |تـــج

|7o|47 لحنفى|س |لعبــــ|بــــو|ح |سلىم صل  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

9|6862 س كتـــبــــي |جر عىل عبــــ|ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6|o797 رتـــ|لحليم عم|ده عبــــد |ء حم|لزهر|طمتـــ |ف لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

497432 لشنيىط|ء محمد محمد فوزى |أل ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|73||9 ى جم|ي ى|ل عىل |سمي  مي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

542346 ى زىك |رس| لخي |بــــو|حمد |ء خي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|2|678 هلل عىلي|حمد رفعتـــ خلف |كريم  ى شمس حقوق عي 

338557 تـــ عبــــد|  عبــــد|لبــــ|مي 
ى
|لبــــ|لمعىط عبــــد|ق

ى
ق عه مشتـــهر|زر

9|o|59 مر خيله جورج  |مر ميشيل تـــ|تـــ ج|صيدلتـــ سوه
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23|594 نور عىل عمر محمد ن|بــــ حلو|د|

92|3o2 مد  |حمد ح|ء عىل |وف زيق|لزق|حقوق 

|35o4| م محمد بــــكر مدبــــولي|محمد حس ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

688727 حمد|زى |لمغ|زى |لمغ|خلود فهىم  لمنصوره|حقوق 

|4534o لعظيم حسن|عبــــد | مصطفى رض ى شمس| لسن عي 

597o5 وق يونس سعد عبــــد  للطيف|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

69oo2o لرحيم|ل محمد عبــــد |مل جل| لمنصوره|صيدله 

4o8336 |روق عىل جشه|حمد ف|محمود  ى شمس| لسن عي 

754432 نه ظريف مرتـــىح  معوض|دمي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7o9854 هيم|بــــر|حمد |ء محمد محمد |لزهر|طمه |ف
عيل|سم |

ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

27||88 ينى|لجن|هيم |بــــر|رس محمد |هدير ي ي صىح بــــنه
|معهد فنى

432345 زى|ء عيد خميس غ|سم| سكندريه|ل|صيدله 

|2842o ن|لسيد مرج|لحميد |ره محمد عبــــد |س ن|صيدله حلو

86|5o| فظ|لمنعم ح|لد عبــــد|حمد خ| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|29259 لبــــرعي معوض|لسيد |حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

893274 ن |ن محمد وهم|نسمه سلم سيوط|حقوق 

47237 تـــ عبــــد | لمعىط محمد|م عبــــد |لسل|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

692o6o زق|لر|سعد محمد سعد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|78o ف محمد عىل|محمد  رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

84|658 ن|د عيسي محمد رمض|زي ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

3|69|8 حمد|حمد سيد |ء |شيم ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

82487o شور متـــولي|حمد ع|عىلي  سيوط|ره |تـــج

4||764 هلل محمد محمود|ح غريبــــ حسنى عبــــد|صبــــ |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

345|89 د|شور عو|رص ع|ن| ند ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3363|7 يتـــ ربــــيع مصطفى حسن| ى شمس حقوق عي 

|2429o محمد مني  غريبــــ حسن حسن تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

7o8267 ه عىل  حمد|لحسينى |حمد |ني  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|44o76 حمد|بــــر |ر محمد ج|من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

679|42 حمد محمد مني  محمد جويىل| لمنصوره|حقوق 
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6343o7 دى|لسيد بــــغد|غدير عىل  زيق|لزق|صيدله 

4|3885 لم|هيم محمد س|بــــر|ح |لفتـــ|عبــــد |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

9o8o44 ك |سحق سدر|طف |نىح  ع| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|59o63 هلل سبــــع محمد سبــــع|عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6oo577 حمد بــــيوم زلع|محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

42476 مل|لدين ك|مل |محمود محمد ك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

25666| لطوجى|لنبــــى |م حمدى عبــــد|ريه ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|3256| م|منى سعيد محمد هم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

3||87o ي|م فتـــىحي عبــــد|لرحمن عص|عبــــد
لغنى ى شمس صيدله عي 

68899o س نبــــيه عىل|محمد نبــــيه عبــــ لمنصوره|علوم 

3|7595 لدين|للطيف عىل |يمن عبــــد|نور  ى شمس| لسن عي 

678356 هيم رجبــــ|بــــر|هيم |بــــر|د محمد |جه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3||946 ى ميل ن|غبــــ سليم|د ر|كريستـــي  ى شمس صيدله عي 

88oo63 هيم |بــــر|بــــسمه حسينى سميح محمد  سيوط|صيدلتـــ 

339o58 لسيد رسور|حمدى عزبــــ | مه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

63363o ى حسن محمد حسن حسني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|5853 ى|سطف|مريم عدلي  |نوس مي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

5466o3 لعزيز هيبــــه|سعد عىلي عبــــد| مه سكندريه|ل|حقوق 

4495|8 لخول|عيل متـــول |سم|لرحمن محمود |عبــــد  |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

87826| ء حسن محمد محمد |دع سيوط|علوم 

2|44o9 حمد|لعزيز |شم عبــــد |يمن ه|يمنى  هره|لق|بــــ |د|

||9533 حمد حمودتـــ|ن محمد حسن |مرو ى شمس هندستـــ عي 

27o484 لحفنى|هيم |بــــر|نور |ن |هيم شعبــــ|بــــر| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

846296 تـــه|حمد شح|ء محمد |سم| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

5|5735 ي شد|ن |يم|
د|لسيد محمد عبــــده بــــسيوئى معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

626258 ه عبــــد| ى |لن|مي  ل|لش|رص محمد حسن حسي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

77|865 تـــ|ره مسعد عيس محمد عرف|س زيق|لزق|علوم 

62894| ي 
ي |م|محمود حفنى

م|م|م حفنى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

445||7 لدرينى|حمد محمود |م محمد |حمد هش|زم |ح سكندريه|ل|هندستـــ 

692297 ى|ح |مريم مصبــــ  حسي 
ى
لدسوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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78||58 ى|لفتـــ|مصطفى يوسف عبــــد  ح حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|5||7 أحمد مسعد بــــصل| حل لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|36o29 يدى حنفى محمد محمد حسن|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8775o8 در تـــوفيق  |لق|هبــــه بــــخيتـــ عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

3653|6 وى|لبــــحر|حمد جمعه |منتـــ مصطفى  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|55488 لغنى|زق عبــــد |لر|نىح  محمد عبــــد | ى شمس|د| بــــ عي 

|6|839 حمد محمد محمود|هلل |رحمه  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

498838 ضى محمود|ن محمود ر|يم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

5|o565 لفيوم|محمد نرص محمود  بــــ دمنهور|د|

786782 يف ع|ي ى مبــــروك رسر يش|سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

266543 ف عبــــد| |ثــــري ح أبــــو ديبــــ|لفتـــ|رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

7o5872 وى|لبــــطر|دل نرص محمد |ء ع|عىلي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|787|7 يه محمد سيد محمود| ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

8882o5 لحسن سيد |بــــو|م هديه |ريه سيوط|بــــ |د|

89628| حمد |ن |لبــــدرى عثــــم|يه محمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

88297| ل عزتـــ شفيق |نوبــــ جم|بــــ| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|53776 لمحسن محمد|يمن عبــــد |رتـــ |س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|o7|o وى|لشه|هلل محمد |هلل عبــــد|منتـــ  لمنصوره|عه |زر

2|5|97 زى|حمد حج|حمد |نىح  | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

525|7 تـــ هش ن محمد|م محمد سكر|ني  حقوق بــــنى سويف

29o676 ى| |رين|م مكسيموس| نور هرمي  ن|بــــ حلو|د|

449838 ن|ء عيسي جبــــر|فرح عل |هندستـــ طنط

372286 يوسف مدحتـــ يوسف ذىك تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

224452 يه|شور حم|مه مظهر ع|س| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

624o99  عىل |لش|حمد عبــــد |حمد |
ى
لجندى|ق لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

677o3o هيم خليل|بــــر|مهند عىل  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

7o9|4| لح|لسيد محمد ص|يه سميح | |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

6||759 لنبــــى|بــــ عبــــد |لوه|م عبــــد |نم عص|ه |طبــــ طنط

785o65 ل|لع|ن محمد فهيد عبــــد|نوره زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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36562| مي قلدس فريج|يكل س|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

56o36 هدير محمد محمود محمد ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2357|8 م|لسل|هيم عبــــد|بــــر|ل |منيه جم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

62o436 س|روق حو|متـــ أيمن ف|أس لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|758|8 حمد|حمد محمد |حمد حسن | لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

264693 ى| ند وجيه فرج حسي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

44o276 ف عبــــد| |ن|ر لمقصود|ح عبــــد|لفتـــ|رسر ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

762883 لمرصي|محمود حلىمي محمود محمود  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

6o8725 ى|لششتـــ|أمل حمدى  وى حسي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

452545 ذل|لش|هلل |لد طه عبــــد|خ لشيخ|هندستـــ كفر 

543952 ى صل| وى عطيه|ح هند|مي  لمنصوره|حقوق 

8|2634 لرحمن|لحميد عبــــد|ء حسن عبــــد|ل| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

7o2|98 ي|ر
لحفنى|بــــر محمد |تـــم ج|ح| ئى زيق|لزق|بــــ |د|

6|o57o ق|زى مش|زن غ|بــــ م|هيتـــ|م لمنصوره|حقوق 

327285 حمد|هلل |هلل فتـــىحي عوض |ء عوض |سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

447635 ن ل|هيم سوري|بــــر|ظريف مرزوق | مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7ooo54 لسيد محمد|يه عىل محمد | سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

44|267 لمجيد محمد|حمد محمد عبــــد| لشيخ|عه كفر |زر

859||6 ي عبــــد|عبــــد| دين
هلل|هلل حسنى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

249476 وى|لطنط|شفيق | يمن زكري| |يش ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

547|7o لقوى عفيفى|لدين سعيد عبــــد |د |رضوى عم ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

455948  محمد محمود متـــولي| يش
مصطفى ي للفن|

سكندريه|ل|دق |لفنى

|77|6o ى محمد محمد محمود حسن|ي سمي  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

63577| لسعيد صديق حسبــــو|مصطفى  زيق|لزق|ره |تـــج

2878o6 لعزيز جنه|هيم عبــــد|بــــر|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

477547 وز وليد  لسيد|هيم محمد |بــــر|ني  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

246|89 لدين|ح بــــىه |لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|عبــــد |بــــ طنط|د|

5o3o39 هلل|هلل عبــــد |مريم صفوتـــ عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|
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45|872 ف مج| هد عطيه محمد فضيله|رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

2|4o73 ى|زينه عمرو محمود محمد  لخرصى هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

85958| ج سيد محمد|يمن فر| سيوط|ره |تـــج

869765 لمعىطي|حمد عبــــد|محمد حسن  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

63|o73 مه|حمد سل|يمن |ندى  ى شمس| لسن عي 

337643 لمقصود|هيم محمد عبــــد|بــــر|هيم محمد |بــــر| |حقوق بــــنه

586o7 ن جنيدى|مروه عىل رمض تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

2566o3 ل|لفو|هلل مصطفى محمود |منه  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9|5732 ى كم مي  ل محمد مهنى  |ني  سيوط|ره |تـــج

79322o ن|لمسيح جوده سليم|دل عبــــد |مريم ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|24293 ح|لفتـــ|حمد محمود صبــــىح عبــــد |  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

59779 مل|ىط ك|لع|م محمد عبــــد |سل| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8o339| م|بــــر هم|حمد سيد ص| حقوق بــــنى سويف

6822o9 ن|هيم محمد زيد|بــــر|يه محمد | لمنصوره|بــــ |د|

63725| ى عطيتـــ عبــــدربــــه|عزتـــ  حمد حسني  زيق|لزق|بــــ |د|

923946 ن |طف حميىل عثــــم|م ع|هش سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

7|7493 هلل|حمد محمد عبــــد |رس |محمد ي دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

2337|| لوكيل|تـــه |عىل محمد محمد شح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

52272 نتـــ طلعتـــ نصيف ونس|دمي لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|357o2 ي
هيم|بــــر|لدين محمد |ل |جم| دئى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

42224o هيم|بــــر|لرحمن |ء رفعتـــ عىل عبــــد|رس| طبــــ بــــيطرى فرع مطروح

885949 مل مهنى |محمد وجيه ك سيوط|ره |تـــج

|62429 لدين حسنى محمد يوسف|م |م حس|ر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

6866o3 د|حمد محمد ج|محمد محمود  لمنصوره|هندستـــ 

48o563 حمد محمد فوزي عبــــده| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

754654 لسيد محمد|منى فتـــىح  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

899427 م محمد |حمد تـــم|ده |مي ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7o5432 لجليل محمد|محمود محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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24374| تـــه محمد عىل|ئى عىل شح|م| ن|بــــ حلو|د|

4857o8 هيم|بــــر|عيل |سم|حمد |ر محمد |مي سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

67978| لحفيظ موىسي|عىل سمي  عىل عبــــد  لمنصوره|حقوق 

7o2374 ه محمد ط هر محمد رشيد|ني  |بــــ طنط|د|

44583 هلل|لصغي  شمروخ عبــــد |سلىم محمد محمد  هره|لق|م |عل|

35o735 ج  زىك|حمد ن|ء |لشيم| |ره بــــنه|تـــج

6o475| دى|لعبــــ|مل حسن |ء حسن ك|سم| لمنصوره|صيدله 

|386oo  عىلي|هلل كرم عبــــد |منتـــ 
ى لعزيز حسي  هره|لق|بــــ |د|

94465 مر فكرى محمد يونس|ع تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

8o96|| لموجود|لرحيم عبــــد|حمد عربــــي عبــــد| حقوق بــــنى سويف

|75589 ى محمد عبــــد | مه لقوي|حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

852694 ي عبــــد|ل| لرحمن|لسميع عبــــد|ء محن  حقوق بــــنى سويف

2|4564 درس عطيه|د تـــ|يفيتـــ عم| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

77723| حمد محروس مسلىم محمد جندى| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

43779| ن|هلل محمد علو|دل عوض |مل ع| لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

847883 هيم|بــــر|بــــ محمود |لوه|حمد عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

492227 لم محمد عيد شقيدف|محمد س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

863o96 لىحي|لدين عبــــد|ح |ء محمود صل|نجل دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

|49|93 لمرىس|لعزيز |ن عبــــد |لد شعبــــ|عمر خ هره|لق|هندستـــ 

899784 ه مهر| ن محمد عىل |مي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

2286|o لمسيح|نور عبــــد|عدل | رين|م ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

45628o ى عثــــم|تـــ محمد حس|ي| ن|ني  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

249994 ل محمد عجور|هلل جم|منه  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

9|974| لرحمن محمد  |محمد سعد عبــــد سيوط|حقوق 

47873 لعليم|لحليم عبــــد |حمد محمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

645462 لنبــــى حسن|ندى محمد عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

675o28 فظ بــــحبــــح|فظ ح|رس ح|لدين ي|سيف  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7688|9 كريم محمد محمود فرغىل ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى
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867926 تـــ|ن عبــــده موىسي شح|يم| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|46495 د|لمعىط ج|ل مكرم عبــــد |م| ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

7o74|| زى محمد|د حمدى حج|ن عم|يم| لمنصوره|بــــ |د|

79o6o2 لسيد شليل|لسعيد |ندى محمد محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

873|o لح محمد|طمه موىس ص|ف لفيوم|علوم 

5|5|78 ط|لبــــل|رس فتـــىحي محمود |ندي ي ره دمنهور|تـــج

62725 ى حبــــسر|حمد |ء |دع مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|28|o لعظيم لقمه|هيم عبــــد |بــــر|ندى عىل  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

7|365 ي|ر
ن|تـــ عثــــم|رجبــــ شح| ئى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

942o6 م|لسل|حمد عبــــد |روق |محمد سعيد ف  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

6|597| بــــينى|سعد |حمد محمد محمد | لشر ط|هندستـــ دمي

895228 ج  |لدين فرج فر|ء |د عل|زي ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

857744 ن سليم|تـــه سلم|حمد شح| ي|لسن |
|لمنى

784992 ج|لرحمن محمد رو|ن سعيد عبــــد |يم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5o9735 رك|لسيد مبــــ|لسيد محمد |حمد | علوم دمنهور

764o3o حمد عىلي فرح|حمد مسعد محمد |ء |ل| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

4293|o ل|لجبــــ|ء رفعتـــ سعيد |سم| ي صىح طنط
|معهد فنى

3454o| متـــ يوسف عبــــده خضي |س|لرحمن |عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8||344 س|هيم عبــــ|بــــر| |بــــطه رض ي|بــــ |د|
|لمنى

8752|2 لعليم محمد |مه عبــــد|س|عمر  سيوط|هندستـــ 

28|868 م محمد عىل محمد غريبــــ|بــــس ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

68o626 تـــ محمد|لشح|يز محمد |ء ف|رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|75889 وز  شم شيبــــتـــ|حمد حلىم ه|في  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

852|o7 ه محمد بــــه| تـــ|لدين محمد عرف|ء |مي  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

227755 حمد فرغىل حسن|منه  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

695398 لح|هيم محمد ص|بــــر|فريد منصور  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

89676o هر  |لظ|لدين خليفه عبــــد|ء |منيه عل| ج|عه سوه|زر

2258|6 ى|م محمد ي|مؤمن س سي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

63o775 هيم عىل|بــــر|محمود عىل  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o699o ى |ي لسيد|ج |لسيد فر|سمي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى
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8|2892 د فرج مدكور|يه عم| ره بــــنى سويف|تـــج

327226 لسيد|لمطلبــــ |ل عبــــد|جر جم|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8465|4 حمد|لرحمن حلىمي سيد |عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|9363 لسيد|ل |لد كم|هلل خ|هبــــتـــ  لفيوم|صيدلتـــ 

856o32 حمد محمد|هبــــه عىلي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

77779o ى مصطفى |حسن مصطفى  نس|لطو|مي  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

62o896 حمد جلبــــى عىل|رضوى صبــــرى  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|7o43o ف عبــــد |ء |رس| لنبــــى فتـــوح|رسر تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

43o237 ن|لسم|يتـــ مسعد محمد صبــــرى | | تـــمريض طنط

7783| حسن| لوف|بــــو |محمد عىل  ن|بــــ حلو|د|

7575|o د|لضي|لمجيد محمد |تـــقوى محمد عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

329|o5 زى|تـــ حج|لشح|لعزيز |لسيد عبــــد|يوسف  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

435|35 حمد سعد محمد قنيطر| لشيخ|بــــ كفر |د|

235o2 حمد|لسيد | |محمد رض دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

499545 ى فرج محمد عيس عبــــد لجليل|نرمي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|22|4 زى خليل|زى حج|عمرو وليد حج ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

4779o9 ف ف|نطون | روق جرجس|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

363|8 حمد|هيم |بــــر|محمود عىل  ى شمس حقوق عي 

69oo95 هيم|بــــر|محمد عىل | نور لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

73932 بــــو رويش|د |حمد مر|محمد  لفيوم|حقوق 

27o3|4 يف| حمد وليد متـــول فريد رسر ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

263||6 لسيد أبــــو سليم|لسيد محمد |رضوى  |ره بــــنه|تـــج

24886 لغيط بــــدوى|بــــو |ل |جر كم|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8654|4 مل محمد عىلي|محمد ك ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

8o5235 هلل|ن عبــــد|ج رمض|م حج|حس ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

832947 ى محمد عبــــد|ي حمد|لموجود |سمي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

643372 در|لق|عىلي محمد عىلي عبــــد لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

|6|7|| حمد محمود|حمد محمد عصمتـــ |طه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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234475 ى محمود  حمد|محمود حسي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2959|2 ي|هيم |بــــر|هيم عىل |بــــر| |لد رض|خ
ى
لدسوق  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|

كتـــوبــــر

482o|8 هيم|بــــر|رق محمد عيد |محمد ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

244o97 حمد محمد|د محمود |م رش|هش هره|لق|هندستـــ 

429|65 ى |س|طمه |ف وى|لص|مه حسي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

24826| حمد|ء خليفى محمد |سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

646|33 زى|لغ|بــــع |لتـــ|ء عىل |لزهر|طمه |ف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|44949 حمد محمد|حبــــيبــــه محسن  هره|لق|ره |تـــج

684o3| تـــ|سم محمد طلعتـــ يوسف بــــرك|يدى بــــ|ه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

86o||7 لمولي فرغىلي فريد|د |ء ج|سم| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

4|5o6o زى|ر شكرى مصطفى حج|من سكندريه|ل|حقوق 

752793 حمد عمر|عمر حسن  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

6o23|7 لبــــقرى|لد طلعتـــ مصطفى |ء خ|رس| ي صىح طنط
|معهد فنى

88347| ل |هيم غ|بــــر|بــــ زىك |يه| سيوط|بــــ |د|

245373 لعزيز حسن|ل عبــــد|ء جم|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28||64 لمنعم محمود|لوسنده سيد عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

23|576 ن|تـــ محمد سويد|لشح|محمد وهبــــه  ن|هندستـــ حلو

|56958 ف محمد جمعتـــ|مصطفى  رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

83|5| عيل|سم|لحميد |حمد عىل عبــــد | حقوق بــــنى سويف

898422 حمد |بــــ خلف محمد |رح هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6968o2 لسيد محمد عىل|حمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|62236 ى|خلود خ لد عيد حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

68o772 در|لق|لسعيد عبــــد |حمد محمود |ندى  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|66773 يه محمود محمد عىل| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

236|98 ى|لكريم |جده محمود عبــــد|م مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|69|3 ي
لغنى|وليد فرج عبــــد| دئى ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

357754 ي|وف
ء محمد مصطفى محمد عفيفى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

28|o78 سعد|جد محمد |لد م|خ |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

7o394 ى عىل ميهوبــــ|خلود حس ني  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

895673 لسيد |لح |طف ص|ر ع|من ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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45342o وى|لعشم|وى يونس محمد |لعشم|ء |لىمي ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

7596|| عىل بــــشي  عىلي| لي|د لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

548|8 ي بــــكري مصطفى بــــكري
تـــفى حقوق بــــنى سويف

42457| بــــى مصطفى|بــــى محمد عر|رس عر|ف |بــــ طنط|د|

436476 ى نوس|مجدى فرج ف| مي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

75357| ي
عىل عىل مرغنى| دئى حقوق بــــورسعيد

|55745 فظ|م محمود ح|ندى س ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

4o722o متـــ|حمد عىل سل|يتـــ | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

67672 فهيم| مه عط|دى سل|ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

257776 لشهوبــــى|لمجيد|سعيد سعد سعيد عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

9|6238 هيم محفوظ |بــــر|ج عرفه |رس معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

368885 هيم|بــــر|حمد |ن |ء رمض|رس| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

789o6 ء سيد محمد حسن|سم| سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

439252 لروينى|ل مصطفى |ره كم|س لشيخ|طبــــ كفر 

499623 بــــ|س عىلي دره|مي عبــــ|ء س|رس| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

24|94| ى|مجد سيد ي|ن |رو سي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o||77 لد يوسف حسن عشوش|لرحمن خ|عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

334942 لم طه خليل|ندى مجدى س ى شمس|تـــج ره عي 

33o556 ي عبــــد|م|
ن|لعظيم دهش|ئى مصطفى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

8o436 لؤى عىل عطيه مليىح  محمد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

5o5355 |لسق|لسيد |عيل عىل |سم|رس |ف سكندريه|ل|ره |تـــج

|67||4 ح|لفتـــ|مجدي محمود عبــــد | دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o9959 ى | ى|يه حسني  لسيد حسني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

26o434 ن|لسيد عمر|ر محمود |من لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

366o59 ل مصطفى|يد جل|نىه ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

46o866 لم|لحميد قطبــــ س|ء عبــــد|شيم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

924o69 لسيد  |لسيد ظريف عبــــد|ئيل عبــــد|روف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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23|786 لمحسن رشدى عىل|رشدى عبــــد هره|لق|هندستـــ 

238565 لعزيز عمر|ر محمود عبــــد|من هره|لق|علوم 

369826 حمد|لحكيم محمد |رس عبــــد|رحمتـــ ي تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

245|2| ء فتـــىح محمد محمد|سم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

328626 هيم|بــــر|تـــ يىح |يحن  نش |ره بــــنه|تـــج

9|o328 لس رش د لبــــيبــــ جرجس |كي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

345o|3 د عبــــيد|لسيد عو|م |هدير عص ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

73|24 هبــــتـــ محسن محمد عىل لفيوم|تـــربــــيتـــ 

86|687 هلل|حمد حسن نرص |ن |نوره دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

369833 دل مصطفى محمد ربــــيع|يتـــ ع| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

526438 قوتـــ|ن مصطفى حسن حسن ي|مرو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5|85o ى ن|ي رص محمد محمد|سمي  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

435284 لريش|بــــو|لسعيد |ء عىلي |دع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

5|698o لجويىل|لسيد طلعتـــ |سمر  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

68o56| ه | ر|عم| حمد عط|حمد |مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

699293 ى|د |م عم|سل| لعوضى حسن حسي  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

229|34 ل خليفه|لع|هلل سيد محمد عبــــد |منه  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|7395 ن محمد يوسف علوش|ريم|ن معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|59o64 وي|لشن|لسيد |حمد مرغنى |عمر  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

352877 يز جبــــره|بــــولس نبــــيل ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6898o دي|له|بــــ عبــــد |لتـــو|بــــ محمد عبــــد |لتـــو|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

8o8|92 بــــ|لوه|لبــــدري عبــــد|سمر عىلي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4539|7 ن|ح دخ|لفتـــ|بــــوزيد محمد عبــــد|حلىم  لشيخ|بــــ كفر |د|

526378 تـــ|بــــودوح عرف|محمد محمود حسن  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|539o4 حمد|مه سعد حسنى |س| ن|تـــربــــيتـــ حلو

333|59 زى|م محمود سعيد حج|هش ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

2|5oo| ح|دى تـــمس|له|حمد عبــــد |عمر حسن  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

429|9o د|عيل عي|سم|رى |نص|عيل |سم|م  |طبــــ طنط

|52|43 ح|لفتـــ|سلسبــــيل محمد حميده بــــيومي عبــــد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

262o|4 لمليىح |هيم |بــــر|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|عمر  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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87o282 ح محمد مجدي|محمد صل ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4|3665 د|هيم ج|بــــر|لىح |لسيد عبــــد|محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5o2848 لعزيز|در عبــــد |لق|لدين عبــــد |ح |خلود صل لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

2377|| م أرميس|س| بــــ|مريم نبــــيل بــــض ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7|5387 ي
رق محمود عوض|ء ط|ضى لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

327326 ي
ن|ثــــروتـــ محمد جوده عثــــم| دئى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

25|554 لحفيظ نرص|لسيد عبــــد|محمد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

44o23 س|ل محمد عبــــ|سمي  جم ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

497725 ن نبــــيل محمد عريف|يم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

3|4846 ريمون عصمتـــ فـوزي فــريج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

897397 حمد  |د |لدين ج|ن نور |نوره ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

23o34o حد|لو|يمن وهبــــه محمد عبــــد |عمر  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|56o5 سعد  |ء عدل |ره عل|س سيوط|نوعيتـــ 

5o258o ى|ء سيد محمد |لشيم| مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|39744 لعزيز|لسيد عبــــد |ن محمود |رو ى شمس| لسن عي 

7||722 لنور|بــــو |لغنى |رس محمود فهىم عبــــد |ي لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

639348 حمد سعيد يوسف محمد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45o733 رزق| فيكتـــور حن| رين|م |هندستـــ طنط

2|45|6 |لدين عبــــد |ل |حمد كم|يمن |لرحمن |عبــــد
ح|لفتـــ

ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8o6293 هيم محمد|بــــر|سهيله محمود  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

|54o32 مل|حمد ك|حمد محمد | هره|لق|حقوق 

6967o9 ى سيد |لشيم|  حسي 
حمد عوض|ء لطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

3726o6 ى|لفتـــ|رس عبــــد|لبــــنى ي ح حسي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

654|2 د|لجو|ن محمود عبــــد |ء شعبــــ|دع لفيوم |تـــمريض 

4255|8 ن|لبــــطر|لصمد |حمد عبــــد |لصمد |فوزيتـــ عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

5o4794 زى|لسميع غ|طف عبــــد |ع| رويد سكندريه|ل|حقوق 

5|8|83 عيل|سم|بــــو|حمد عىل |فتـــ فتـــىح |ء ر|رس| طبــــ بــــيطرى دمنهور

|6|482 ن|رق فتـــىح محمد بــــدر|حمد ط| ى شمس|تـــج ره عي 

535796 حمد|در حسن |لق|لعظيم عبــــد|ن عبــــد|يم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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883944 ء عىل حسنى حسن  |ول سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5326| حمد|حمد سيد |لرحمن |عبــــد  لفيوم|ر |ثــــ|

858832 مريم ممدوح صبــــىحي يعقوبــــ ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

696989 لسيد نرص|محمد حمدى محمد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

895476 شد فرج |د ن|س عي|تـــوم ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

|5762o يه نبــــيل عبــــد ربــــه موىس مصطفى| هره|لق|علوم 

3|7543 لمنعم عليوه|محمد عليوه عبــــد هره|لق|ره |تـــج

75299o بــــر|هلل محمد ص|محمد عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

698859 حمد|للطيف |هيم عبــــد |بــــر|للطيف |جر عبــــد |ه لمنصوره|بــــ |د|

87o757 لكريم|جر حسون محمود عبــــد|ه لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

238o3| ف |مل | ى|م|رسر م عىل حسني  ن|حقوق حلو

7846|8 ىط|لع|لعزيز عبــــد|لكريم عبــــد |لد عبــــد |خ عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

92|39| لمسيح رشدى قسطندى |جورج عبــــد ج|ره سوه|تـــج

243998 للطيف|حمد عبــــد|محمد زين  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

882o77 حد  |لو|د عبــــد|تـــه فؤ|محمد شح سيوط|بــــ |د|

755o33 ف عىل ذىك|عىل  رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6o7686 لنعيم|لحميد عبــــد |رس عبــــد |رحمه ي ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

237o23 ح|حمد صل|جر سعيد |ه هره|لق|بــــ |د|

8399|8 ي محمد
تـــغريد محمد مصطفى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

33|664 حمد خرصى محمد| |ش|حمد بــــ| |حقوق بــــنه

37o93  محمد عبــــد
ى
ر|لغف|يوسف شوق هره|لق|حقوق 

|49|69 ف |مصطفى  هيم|بــــر|هيم |بــــر|رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|33o66 ى|لرحمن |لدين عبــــد |لرحمن علم |عبــــد  مي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

23229o لمجيد محمد|يوسف محمد عبــــد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9|7o94 قص |مرفتـــ مرزوق لبــــيبــــ قري تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

264o96 ه محمد رزق | حمد|مي  ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

8464o2 ره|ري بــــش|موىسي زخ| رين|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|4235o لعزيز محمد عىل|حمد عبــــد |ندى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7|824| هيم جرجس|بــــر|هلل |ن عبــــد |جوىسي لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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744|4 ن محمد|حمد عثــــم|محمد  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

|42766 قيم|ر يو|طف مق|ئيل ع|مهر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6969o تـــم عىل موىس|لرحمن ح|عبــــد ج|بــــ سوه|د|

|389|6 ه  حمد محمد فرغىل|ني  هره|لق|صيدله 

767864 بــــ شمس مىك نجدى|لتـــو|هدى عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|2432| ن|تـــه شوم|ل عمرو سيد شح|جل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

54542| ي
مه|لسيد سليم محمد سل| |دئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

7o28|4 در|لق|حمد عبــــد |لسيد سمي  |حسن  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78|693 ح  فرج|لفتـــ|لخليل عبــــد |هيم |بــــر| |رن زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

44o9o2 دتـــ عىلي محمد|دتـــ حم|محمد حم لشيخ|بــــ كفر |د|

76|88 د محمد|لحه ممدوح رش|ص لفيوم|لعلوم |ر |د

6|9899 ه لطفى لطفى أحمد سل مه|ني  ط|حقوق دمي

6756o9 ى|نىه مدحتـــ محمد ي سي  لمنصوره|طبــــ 

4o5788 ى هش لغنى|م محمود محمود عبــــد |حني  سكندريه|ل|بــــ |د|

8|9|4 ن|محمد مجدى عىل سلط هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85o324 در|مبــــ|بــــ يوسف |لوه|حمد عبــــد| ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

263627 ى|بــــو |حمد |مد |ملكه فرج ح لعني  |نوعيتـــ بــــنه

772|7o ل|ر محسن محمد سويلم هل|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

43|723 لي|لجبــــ|ر |لستـــ|متـــ عبــــد |س|محمد  |ره طنط|تـــج

53o56o لزقيىطي|منجود | يه زكري| ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

69|o|6 حمد متـــول سعد|نده |ر لمنصوره|حقوق 

|5o|o9 حمد زىك|عيل |سم|محمود  لعريش|بــــ |د|

67266 هيم|بــــر|حمد |ن |ده مصطفى رمض|مي لفيوم|بــــ |د|

49|59o تـــ|محمد ممدوح عطيتـــو شح ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

44o543 ه محمود محمود ح| مد|مي  |علوم طنط

5o9484 ي|لنبــــى جبــــر يوسف غبــــ|محمد عزتـــ عبــــد 
ىسر ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

784|92 هر محمد فتـــىح عىل حسبــــو يوسف|م زيق|لزق|ره |تـــج

73726 سط|لبــــ|ر عبــــد|لستـــ|سط عبــــد |لبــــ|محمد عبــــد  لفيوم|هندستـــ 

4842o9 عيل طه|سم|عيل طه |سم| سكندريه|ل|حقوق 

8o9o78 ه بــــور محمد|ح ش|حمد صل| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى
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633252 ىسر|لخر|م يوسف |لسل|ء محمد عبــــد |عل ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

8267o| هيم محمد|بــــر|فرح يوسف  |هندستـــ قن

68682| لفى حندوسه|ل|م محمد |جده هش|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

785634 للطيف|لمبــــدي عبــــد |ئى غريبــــ عبــــد |م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

83746o ي|بــــر|د |هلل عو|عبــــد
هيم مصطفى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

86374o ري عزتـــ عزيز مرزوق|م |نوعيتـــ قن

65637 ف قطبــــ معوض|كريم  رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34874o ى محمد |بــــسمتـــ  حمد|مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

524795 ل|لمتـــع|حمد عبــــد|محمد عمرو محمد سعيد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

339oo8 مريم حسن جوده محمد موىسي عه مشتـــهر|زر

3366o6 لىك|لم|حمد |طمتـــ محمد |ف ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4o66o م|ع عز|مصطفى صبــــىح محمود رف رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

53436o دى|ىط بــــغد|لع|حمد عزتـــ عبــــد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|5782 هد|يوسف سعد فهىم مج عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6o2842 حمد حمدى فوده|دل |حمدى ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

343674 ح|لعزيز منصور صبــــ|حمد منصور عبــــد| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2546o8 يد|د محمد عىلي ف|هلل فؤ|عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2|7252 ح|لفتـــ|عبــــد| لد رض|حبــــيبــــه خ ى شمس| لسن عي 

8o5832 ي
د محمد|لدين محمد رش|ء |ضى ي رى ورصف ومس. تـــ.ك

سيوط|حه |فنى

|273o3 ى|لعزيز عطيه ل|يوسف عبــــد  شي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

844869 مر حسن|ء بــــدري ع|شيم ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

22253o حمد|فظ |ح ح|روق محمد صل|محمد ف ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

43o755 لرحمن دبــــور|محسن عبــــد | رن |ن طنط|سن|طبــــ 

6|7o89 |لنج|بــــو|مريم محمد محمد زىك  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6454o| لد|لرؤف خ|دل عبــــد |محمد ع ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

7o8598 |لبــــ|يمن محمود عبــــد |ء |هن
ى
ق لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

437237 وى|لنحر|م فكرى محمد محمد |ريه ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

3|5452 ن|ن رسح|حمد رمض|ح |سم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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776662 لعزم|بــــو |ن |حمد محمد شعبــــ|جر |ه زيق |لزق|تـــمريض 

82|42| ي |ن ي محمد|مجد ن|ج  ج  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

442478 محمد حسن| رس جميل زكري|ف لشيخ|طبــــ كفر 

845987 مه|بــــيشوي سمي  سعد سل ن|كليتـــ طبــــ أسو

|5o2o7 هيم|بــــر|لدين |ح |محمد يوسف صل هره|لق|حقوق 

869788 ي|ر
حمد يوسف|رجبــــ | ئى ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4o732o صف|يشي سند و| رين|م سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

43|5o7 ئى|للبــــ|عيل محمد |سم|د محمد |زي |علوم طنط

7|2246 لعجىم|يه محمد محمد محمد | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

778284 لرحمن فهىم|طف عبــــد |حمد ع| ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

64|67| عرص|ل|ل فتـــىحي عمر |عمر جم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45259 ف محمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ح|لفتـــ|رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

|39928 لنبــــى محمد|د محمد عبــــد |نىه فؤ ى شمس|زر عه عي 

9o8633 ى |ن |لسم|ن عفتـــ |لسم| مي  ج|حقوق سوه

6428o تـــقوى محمد محمود سعيد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

685262 فظ|م عىل ح|صف س|ئى ن|م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

835|22 حمد|سم |عزه محمد ق |نوعيتـــ فنيه قن

677489 حمد|لمتـــول |لحليم |ج  عبــــد |حمد ن| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

848545 ده رجبــــ فهىمي عىلي|غ ن|سو|تـــربــــيتـــ 

862762 حمد|حمد |ل |لد جم|خ ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6o4498 يه مسعد زىك سليم مصطفى| لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

4o435 تـــ سعيد محمد | حمد|مي  هره|لق|بــــ |د|

324o58 يف محمد ح| مد|حمد رسر ى شمس|تـــج ره عي 

4929|9 دل نبــــيل محمد محمد سعيد|ع |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

|26o49 هيم سيد|بــــر|ء محمد |رس| مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

685||9 محمد محمد سيد محمود لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22|oo4 م نجدى|محمد ممدوح تـــم هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

26873| ديه محمد محمود درويش|ن ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

27278| هلل|لليس عبــــد|ء |فرح عل قرص|ل|فنون جميله فنون 

89252 هلل|لدين محمد عبــــد|يه نرص| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى
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233659 فع|لش|حمد يشى سعد زغلول | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

257379 لحفيظ جبــــريل|ئشه محمود عبــــد|ع تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|4956 ج|هيم حج|بــــر|هر |دهم م| ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

349o43 لو|لسيد بــــح|لحكيم محمدى |ر عبــــد|من ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

36439| هيم|بــــر|ن |يوسف محمد عثــــم ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

494|36 هيم|بــــر|لم |بــــرهيم س|ل |هيم كم|بــــر| تـــربــــيتـــ دمنهور

68299| لعدوى|هيم |بــــر|يمن يوسف |ده |غ لمنصوره|بــــ |د|

6|2832 ىس|لعس|لبــــسيوئى |بــــسنتـــ محمود تـــوفيق  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

|54388 بــــر محمد|ن ص|محمد شعبــــ ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

7o4|23 مل كسبــــر|هلل ك|م عبــــد |يه س| |ره بــــنه|تـــج

853o55 لعزيز|حمد رجبــــ خلف عبــــد| ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

648958 عيل|سم|لمقصود |لسيد عبــــد|ء |لشيم| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

33637o حمد|هلل |منيتـــ ممدوح عبــــد| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

36o867 د محمود بــــدر|م عم|سل| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7553|6 ج|دى حسن فر|هدير عبــــ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

7o5774 لمعىط|لحميد عبــــد |ح محمد عبــــد |محمود صل لمنصوره|هندستـــ 

359698 م محمد مصطفى مرىس|وس |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

359o|o فع محمد|م محمد ش|حس ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

79|32| لفتـــوح بــــىه محمد|بــــو |طف محمد |يه ع| زيق|لزق|بــــ |د|

232387 منى محمد مصطفى محمود ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

35667| لعزيز|لكريم عبــــد|لعزيز عبــــد|ل عبــــد|من ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o3|4o قتـــ عم لح تـــوفيق محمد|لدين ص|د |أرسر سكندريه|ل|بــــ |د|

|27|57 هلل محمود سعيد محمود|عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|227| ى حج|بــــو|محمود محمد محمود حسن  ج|لعني  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

86562| لحسن عىلي سعيد طه| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

268o95 ح محسن|لفتـــ|لد عبــــد|حمد خ| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

232747 ء فرج حسن سيد|سم| هره|لق|ره |تـــج

438563 هيم عىل طلحه|بــــر|رص |حمد ن| لشيخ|طبــــ كفر 

3|8767 ى|مريم ع زر|ع| دل مي  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

84o36 هلل|لد طه فتـــح |د خ|زي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|47847 مي محمد سيد|محمد س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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369672 بــــوكريمه|دى |له|هيم محمد |بــــر|دى |له|هدير  ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

686724 حمد عىل مدئى|محمد عىل  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

356457 لسيد فرج عىل|محمد  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|92o7 مد|حمد حمدى خليل ح|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

28792o هلل|لسيد محمد عبــــد|حمد | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|64424 لسيد|ن |هلل محمد عثــــم|عبــــد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

835642 ى|حمدي  ى محمد حسي  مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4293|| حمد غريبــــه|د |ء زين عق|سم| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

546|2| لسيد|جح فهىم عبــــد|دل ن|ع| رين|م ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

2526|o عيل|سم|بــــو |لد حميدو |ن خ|يم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

435465  سيد سلط|سم
ى
ن|ح دسوق سكندريه|ل|حقوق 

88o726 ء محمد عىل |زينبــــ عل سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

262376 ى بــــدوى|محمد بــــدوى  مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|6526o مه|د سل|لدين ج|ء |ء عل|شيم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

63o766 حمد محمد بــــدوى|محمود حسن  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|447o م|لدين عىل محمد محمد عل|ء |لهدى عل|نور  عه مشتـــهر|زر

529662 لمرصى|عىل محمد عىل  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

626362 ليش|بــــو|ن |زم نعم|ج  ح|يدى ن|ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2764o م حسن|ن سيد شلق|رمض| رن سيه|نوعيتـــ عبــــ

4|o858 لريدى|ء مسعد فكرى |عىلي ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|25366 ف | ف محمد فؤ|رسر د محمد عبــــده|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

536o68 جح فوزى حبــــيبــــ يوسف|مح ن|س ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

|25383 ى هلل|لملك فرج رزق |مجدى عبــــد | مي  هره|لق|ره |تـــج

7o4|86 ى ن حمد حسن|لسيد |رص |حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

2628o7 ل|لع|لمنعم عبــــد|لسيد عبــــد|محمد  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

338359 م|ن محمد طه حسن دو|يم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

49897 قوري|لرسول ع|دي نرص عبــــد|ه ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

857774 مي ليسي|جح شلق|عمر ن ي|صيدلتـــ 
|لمنى

2|67o| شف|عيل محمد ك|سم|لدين |م |يوسف عص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|778o بــــ|لوه|لدين عبــــد|ل |لرحمن طه جم|عبــــد ن|هندستـــ حلو

782545 عىل محمد عىل غريبــــ زيق|لزق|حقوق 
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44o|85 زى|زى بــــكر غ|هبــــه محمد غ لشيخ|بــــ كفر |د|

34363 ى|م محمد ي|م|حمد |ندى  سي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

36327o لسعيد|هلل |محمد محمود عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

449432 خ|لسل|هلل |هلل محمد عبــــد |عبــــد  |هندستـــ طنط

579o8 هلل|هلل مني  عبــــد |نطونيوس عبــــد | ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

295876  عبــــد|س|
ى
زق|لر|مه محمد دسوق |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

لشيخ

879335 ن دق حبــــيبــــ |رفيق ص| مي  سيوط|حقوق 

5463|8 ن|لحميد رمض|حمد عىل حسن عبــــد | بــــ دمنهور|د|

4559o2 ن|حمد متـــول رشو|هلل محمد |عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

49|32 سكندر|هيم |بــــر|بــــتـــ |ل ثــــ|غ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

465632 ن|مد عثــــم|يمن محمود ح|محمود  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

234744 بــــر محمد حسن|رس ج|كريم ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

23||oo يف نرص عبــــد حمد|لمعتـــمد |رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6286o9 هيم حسن|بــــر|حمد محمد محمود | زيق|لزق|صيدله 

68383o لق حسن|لخ|لسيد عبــــد |ئى |م| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

32o47 نبــــيل فهيم نسيم| رين|م هره|لق|صيدله 

5285|o نم|حمد محمود فهىم محمد غ| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4497o| ى حس|فظ |لسيد ح|محمد  ى|مي  ني  |ره طنط|تـــج

284446 هلل|حمد عبــــد |يمن محمد فهىمي |يه | هره|لق|حقوق 

48982| حمد محمد|لنعيم |د عبــــد|ندى حم |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

67949 هلل فرج|هلل حلىمي عبــــد |عبــــد  لفيوم|هندستـــ 

5|3484 هيم مشعل|بــــر|هلل |لح عبــــد|محمود ص زيق|لزق|عه |زر

62||25 لحديدى|لحميد |مد عبــــد |محمود محمد ح ط|هندستـــ دمي

35|875 ضل|محمد محمد حسن ف |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2|69|| فع|لش|د محمد |سلىم فؤ هره|لق|ره |تـــج

4|493 لصبــــور|د يىح محمد عبــــد |جه هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6|3785 هلل عوض|لنبــــى محمد عبــــد|حمد عبــــد| |طبــــ طنط

|3|486 لحميد عيد محمد|حمد عبــــد |يوسف  هره|لق|حقوق 

|549oo لعظيم|ء محمد محمود عبــــد |ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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7o25|5 |لديبــــ بــــطرس |لمسيح |يمن عبــــد | |رين|م
هيم|بــــر

ى شمس| لسن عي 

4569o7 ل حسن|محمود كم| ند عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

|69788 حمد محمد|قصن  محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7|o288 لدين|لد محرز محمد مىح |جر خ|ه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

68675| لجندى|ح |لفتـــ|رق حلىم عبــــد |حلىم ط لمنصوره|بــــ |د|

359845 م عنتـــر محمد|طمتـــ عص|ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o9oo4 س محمد حسن|د مصطفى عبــــ|زي سكندريه|ل|حقوق 

|433oo فظ|لغنى ح|لد عبــــد |ل خ|من ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|389| لليثــــى|بــــ |لوه|حمد سمي  عبــــد | |ره طنط|تـــج

5|9o43 هلل|لقوى عبــــد|لح محمد عبــــد|ن ص|حن بــــ دمنهور|د|

|22665 حمد بــــحر|نور محمد |ء محمد |ل| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|3362| ونيك رق سمي  مني |ط| في  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

2|339o حمد يوسف عجىم|ء |عىلي لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

2|o|| ي|كريم محمد رف
عي حنفى هره|لق|ره |تـــج

847|49 مه محمود محمد|س|محمد  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

3|893o لدين محمد|ن سمي  نرص |يم| ى شمس صيدله عي 

27o|78 |لسيد عط|يمن محمدى |لد |خ ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

5|32|6 ذل|لش|هلل عبــــيد |لد عبــــد|متـــ خ|أس عه مشتـــهر|زر

4|o639 ود|هيم د|بــــر|زق |لر|لدين عبــــد|سعد |تـــربــــيتـــ طنط

3|4325 حمد|حمد نجم سيد |مصطفى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

22838o لنعيم|هلل عبــــد|منه رجبــــ عبــــد هره|لق|بــــ |د|

83|779 ي
س بــــخيتـــ|لدين محمد عبــــ|ء |ضى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

3oo27 لموجود|ل محمود شبــــيبــــ عبــــد |م| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|48428 م|لسل|نىح  مدحتـــ قرئى عبــــد | هره|لق|حقوق 

258335 لعجرودى|صف |رق ن|حمد ط| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

328886 حمد|حمد محمد |رس |م ي|سل| |بــــ بــــنه|د|

88o|76 ثــــروتـــ سليم تـــوفيق | دون|م سيوط|بــــ |د|

847339 لرحيم محمد محمود|ر عبــــد|من ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

43oo74 عيل|سم|حمد محمد حسن |ء |سم| |ن طنط|سن|طبــــ 

|345|| رص محمد عىل|هدى ن ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو
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648o|8 س عطيه مصطفى|حمد ربــــيع عبــــ| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

823o99 حمد محمد محمود|طمه |ف سيوط|ره |تـــج

33o|44 لهمم عىلي عبــــدربــــتـــ|بــــو|ل |بــــسمتـــ جم زيق|لزق|صيدله 

23423 حمد|لح |حمد حنفى ص|م |ر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

33|536 ن|لحليم سليم|رتـــ مصطفى عبــــد|س |تـــربــــيتـــ بــــنه

2724o لم|جر طه محمد طتـــ س|ه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

233944 بــــر|رد ص|دو|يمن | |رمي| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o83o6 ء محمد ع|ن ه|يم| شور|ئى لمنصوره|علوم 

69757o حمد|لعظيم |حمد عبــــد |دريس |يوسف  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7643o9 س|لجبــــ|م |لسل|مح محمود عبــــد |س| رن صيدلتـــ بــــورسعيد

3|3873 شد|يمن جمعتـــ ر|لرحمن |عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

33o433 ر|ر محمود نو|رس محمد مختـــ|هلل ي|منتـــ  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6o4o77 هر|عيل عطيه ز|سم|سيف مصطفى  لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

534383 عيل عىل فرج|سم|محمود مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

693552 لرحمن|وى عبــــد |لشه|لمتـــول |رس |محمد ي معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|6554 ي
حمد|نبــــيل حسن | دئى ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

828|3| ى كم| عيل|سم|لدين |ل |منيه حسي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

7|65o| لسيد عيد|دل محبــــ |محمد ع لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

26o372 ي
وى|سمي  شفيق مك| دئى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7o|52o  |رس|
ى
وى محمد|لص|تـــ |لشح|ء شوق لمنصوره|بــــ |د|

97248 شم سيد|هيم ه|بــــر|شم |ه س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

4o3885 ن|لعري|لحميد |حمد محمود عبــــد |لرحمن |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

5|9834 م|لر|لمنعم |عيل عبــــد |ن إسم|إيم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

44o258 هلل عىل موىس|دل عبــــد|ء ع|رس| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

297o77  |ح |مصطفى صل
ى
ن |لسيد سليم|لدسوق ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 

لهرم|بــــ

77||66 مه عىل|لم سل|جميله محمد س زيق|لزق|ره |تـــج

924383 ف حلىم |محمد  م |لشلق|رسر ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

254564 لغيط محمد|بــــو|ل |محمد جم |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

286437 لسعود|بــــو|هيم محمد |بــــر|حمد | ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى
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37o874 هيم محمود|بــــر|لمجيد |حمد نرص عبــــد| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

8332|6 تـــ|شور شح|ء محمود ع|شيم ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

8959o7 دق  |مل رشدى ص|ك| رين|م تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

4568o6 هلل|بــــ |لعزيز ج|رق محمد عبــــد |محمود ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

348|6| لم|در صبــــىحي سعيد س|ن |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

5o8234 م|فظ متـــول تـــم|سميتـــ محمد ح سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

55258 ى |ي ح خلف|حمد صل|سمي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

9o4242 بــــر محمود |حمد ج|ء |ل| ج|ره سوه|تـــج

264585 ق|حمد |دل محمود |هلل ع|منه  وى|لشر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

75258o لسيد محمود|لسيد وليد | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

488|9| |ر حن|مق| يز حن|م ف|ريو س|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

327o26 لحميد سليم|ويتـــ محمد عبــــد|ر لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

||824o هلل|د|جد لبــــيبــــ عوض ج|مريم م ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

|5|47o ن|ن عبــــده سليم|لحميد سليم|ريم عبــــد  سيه|نوعيتـــ عبــــ

23oo46 ى خط|حمد محمد ش| بــــ|هي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

27o459 ن|ن سليم|ن سليم|ل سليم|محمد جم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4755| ى عبــــد حمد|ل |لع|محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8|o543 جد سمي  جرجس|فىلي م|بــــ ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

52583o حمد محمد محمود محمد|م |حس سكندريه|ل|هندستـــ 

|295o6 لسيد|د |لجو|محمد سيد عبــــد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

4|62|| لشيخ|هيم |بــــر|هيم |بــــر|لي يشي |س |حقوق طنط

22|262 تـــ محمد عىلي|محمد عىل عز ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

332826 م عىل غريبــــ عىل|هدير س |صيدله طنط

786964 هيم|بــــر|ل عبــــده |لرحمن جم|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

483oo2 لرحيم|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |ندى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|7|95 ح صديق|د صل|ح عم|صل ره بــــنى سويف|تـــج

4|3o|3 د|ن ج|محمد زغلول رمض| فرح رض |ره طنط|تـــج
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52o224 شد|صبــــىح محمد ر| عل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|28969 ف فؤ|ركو |م د ذىك|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|39832 بــــ محمود عىل|لوه|م محمود عبــــد |ريه ى شمس| لسن عي 

4|35|4 زى|بــــوحج|لعزيز |بــــسمه عىل عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|4684o هلل|يدى محمد محمد عبــــد |ه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5o96|2 ن|لرحمن حس|هيم عبــــد |بــــر|هيم خميس |بــــر| لشيخ|عه كفر |زر

4|5|27 ي
ص|لقص|حمد |حمد | |دئى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

647|o7 ح|لفتـــ|كر محمد حلىم عبــــد|حمد ش|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

6779o5 بــــينى|مصطفى محمود مصطفى محمد  لشر م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

434|3| لعكل|بــــو زيد موىس |نيس |ن |رو |تـــربــــيتـــ طنط

624466 جي|لمل|سم |سلىمي أنس وهبــــه ق ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

357o78 لسيد|حمد مصطفى ضيف | |ضتـــ بــــنه|علوم ري

759774 وز حس لعليم|لدين محمد عبــــد |م |ني  لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

7o6563 هلل مصطفى|م محمد عبــــد  ن|طبــــ حلو

|38423 ى  بــــو بــــكر|ح |لفتـــ|بــــو بــــكر عبــــد |نرمي  هره|لق|ره |تـــج

86oo9| لرحمن|بــــر محمد عبــــد|ده ص|مي لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

27739 حمد صبــــىح محمد محمد حسن| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

7o|88| لعزيز محمد عىل|لسعيد عبــــد |ح |سم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

365639 خر محمد|ل|حمد وليد عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

34|64|  سعيد محمد |لبــــ|سط عبــــد|لبــــ|ء عبــــد|رس|
ى
|ق

لسنتـــريس
|بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

846|59 حمد|حيد |لدين |ل |حمد جم| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

236887 بــــ عليوه|لوه|هدى سعيد عبــــد هره|لق|هندستـــ 

6oo496 ي|ر
بــــر|فرج سعيد ج| ئى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

|52o38 سلىم عىل محمود عىل ن|تـــمريض  حلو

9oo544 حمد |ء عمر محمد |سم| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

297o| ص محمود|محمد حسن خو تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

352588 لمنعم فريد|ح عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|سم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

Thursday, September 6, 2018 Page 11018 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4562|| لم|حمد س|ل |ن نعيم كم|رو تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

4244o6 بــــ|لعزيز عىلي خط|ء عبــــد |حمد عل| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

338|4o متـــ فتـــىحي مهدي|س|فتـــىحي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

264||4 لعزيز محمود|مروه محمود عبــــد |ره بــــنه|تـــج

9|2o|5 حمد |لمجد |بــــو|بــــ |لوه|م عبــــد|بــــس ج|علوم سوه

758978 لغنى مصطفى|محمد مصطفى عبــــد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

866|59 و محمد|عمرو محمود سق ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|33426 هيم|بــــر|ز |در نبــــيل عز|ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|3383 ي عىلي|لوه|عبــــد 
بــــ محمد حنفى سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

527566 ى عطيه حليم لطفى سليم ن موىس|كرستـــي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

524987 حمد|لسيد |س |مه عبــــ|س|محمد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

23699| طمه عزتـــ محمد محمد|ف ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|26|5o ن زىكي|لرحمن محمد نبــــيه رمض|عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|634 حمد فريد|لدين |ح |حمد صل|لدين |ح |صل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||6327 مني  حليم وهبــــه جرجس| مونيك ى شمس حقوق عي 

5o4864  محمد|لبــــ|رق محمود عبــــد |د ط|جه
ى
ق سكندريه|ل|بــــ |د|

83o|3o ن|لرحمن رضو|لدين عبــــد|د |طمه عم|ف ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

8647|| لمجد|بــــو|نور عدلي |ء |حسن دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

539727 حمد عقولتـــ محمد مصطفى|مريم  سكندريه|ل|حقوق 

648379 لسيد|لسيد يوسف |د |نه ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|2723 لدين|حمد زين |لسعودى عىل |ن |يم| |بــــ طنط|د|

675765 لسيد غزي|لد |ء محمد فهىم خ|سم| لمنصوره|ره |تـــج

5|8933 ف مصطفى خليل | |دين ظر|لن|هيم |بــــر|رسر سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

4344|8 ه ص صل|لسيد عوض و|م |بــــر أم|أمي  ي صىح طنط
|معهد فنى

496693 ز|لقز|زق |لر|لحميد عبــــد |جد عبــــد |م| ر|ي تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6oo3|3 لفرخ|م بــــسيوئى يوسف زىك |سل| |ره طنط|تـــج

634688 لسيد محمد|لد محمد |حمد خ| زيق|لزق|هندستـــ 

|63427 مد محمد|هيم ح|بــــر|يه | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

434|54 وي تـــوفيق رجبــــ|لطنط|م |هلل هش|منه  |علوم طنط

4|9948 وى|لبــــل|زغلول عزتـــ وجيه محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج
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624394 ره|هيم عم|بــــر|ره محمود |ء عم|إرس ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

4|9oo9 در|لق|دل تـــوفيق عبــــد|ر ع|عم لشيخ|ره كفر |تـــج

225863 ل حسن|لع|محمد محمود عبــــد ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

893788 حمد محمد  |ء حسن |سم| سيوط|عه |زر

28|o5o محمد عدل محمد عدل تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

86|6o| حمد|لرحمن عىلي محمد |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6|4|55 لدين|لسيد عز|زم محمد |ح |هندستـــ طنط

256976 هيم يوسف|بــــر|م |ن عص|يم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

477549 نم|لحفنى غ|حمد محمد |رس |ميمه ي| سكندريه|ل|عه |زر

|63474 وي منصور|حمد محمود قن| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

698457 ره محمود محمود حسن جوهر|س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|22449 تـــ|سلىمي صبــــىحي محمود بــــرك ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

35o82o بــــورصتـــ|متـــ حمدي محمد |س|تـــ |نج ى شمس|د| بــــ عي 

533o97 ئ  محمد|لدين رج|ء |م عل|عص |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

236||3 حمد|حمد |حمد مصطفى |جر |ه هره|لق|حقوق 

348247 ع|لسبــــ|لسيد محمد |رتـــ عمرو |س ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

495547 محمد رجبــــ عىل سعيد تـــربــــيتـــ دمنهور

67753 ى هش|ي د|م محمد رش|سمي  لفيوم|بــــ |د|

64|o58 مر|محمد محمود عىلي ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8||346 حمد عىلي|ن محمود |حن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33752| تـــ محمد | ضل|ن ف|هدبــــ|مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

28429|  مصطفى محمد عبــــد 
ى
لحميد|فرحه شوق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7868oo دى|منصور فتـــىح بــــغد| ر|ي زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

479954 ى خ|ي لد حسن محمد حسن|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

833o79 ى ى محمد حسي  ي حسي 
مصطفى |هندستـــ قن

438569 ن|لح محمود طول|ح ص|مه صل|س| لشيخ|طبــــ كفر 

234|8 لد سيد عدل محمد|خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

29649 حمد محمد محمد جعفر|لرحمن |عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

788262 ي
روق عبــــيد|هيم ف|بــــر| |دئى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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538|56 هيم عىل جزر|بــــر|ن |م حس|وس عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o58o9 هيم عىل عيد|بــــر|محمود عىل  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

67765o س|لن|بــــو |حمد |محمد ذىك صبــــرى ذىك  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5o|44 لس  ف س|كي  ل|م غ|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

767582 صف|لمنىح  ن|ء مبــــروك عوض عبــــد |سم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

755633 لرحيم|لرحيم محمد عبــــد |ن عبــــد |نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

675|6o هيم|بــــر|لم |حمد س|لم |لدين س|نور لمنصوره|ره |تـــج

25869| لم|بــــر س|لم ص|ئى س|ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

439438 وى|حمد محمد شه|يه محمد | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

765||7 هلل|هيم محمد عبــــد |بــــر|حمد |هيم |بــــر| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

3584o2 م|لسل|رق حسن عبــــد|ط| ند ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

79273 بــــ محمد|لبــــ|لد فتـــح |يوسف خ هره|لق|هندستـــ 

83|332 يف | ي|لبــــ|حمد عبــــد|حمد رسر
ى
ق ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6o787 محمد عزتـــ سيد قرئى ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

694396 ي|لمسلم|حمد |منى جمعه محمد 
ئى ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى

775557 ى |هيم |بــــر|حمد |  حسني 
ى
عيل|سم|لدسوق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

زيق|لزق|بــــ

5o7974 لقوى مسلم|دين عزتـــ عبــــد |ن عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

88333| تـــرين عوض صديق عوض  |ك سيوط|نوعيتـــ 

6o96o6 لزغبــــي|هيم |بــــر|هيم |بــــر|لخي  |بــــو |مصطفى  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

6|2o56 وق عبــــد لبــــ|بــــوط|لمنعم |لمنعم عبــــد|رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|37|5o هلل عبــــدربــــه|د محمود عبــــد |زي ى شمس حقوق عي 

476o6 متـــ|د سل|حمد حسن رش| ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

9o3629 ى محمود |ي ى |حمد ي|سي  سي  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

8o49o6 سلىمي حسن محمد سطوجي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6457o9 لموج |لحميد |طف حلىم عبــــد|محمد ع |حقوق طنط

233655 مل|حمد محمود محمد ك| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6||o84  |لدين |م |ء حس|هن
ى
وى|لمعد|لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

5o3337 لرحمن موىس|عبــــد| ء رض|أسم إلسكندريتـــ |تـــمريض 
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43355 ن|حمد سليم|نىح  محمد | ن|بــــ حلو|د|

|39|98 يمن صبــــىح فرج منصور|ريه |يل| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|46686 بــــيتـــ|م مبــــروك طر|ء س|رس| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

69648| ى ج|رضو هلل|د |ن محمد حسي  ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

3|9822 ر محمد|لغف|حمد عبــــد|ء |رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

43844o لس فوزي ك ن جرجس|مل جبــــر|كي  لشيخ|ره كفر |تـــج

443|2| هلل|د |هيم ج|لمطلبــــ إبــــر|عىل عبــــد | دين لمنصوره|حقوق 

544543 دل|لع|لحميد محمد |ء محمود عبــــد |رس| ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

8925|6 ه ممتـــ| حمد حسن |ز |مي  سيوط|علوم 

479899 ى|ن ي|رو رس محمد محروس عجي  سكندريه|ل|هندستـــ 

67539 لرعو|لسيد |يمن |مصطفى  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|34o4 ن|حمد رمض|لرحمن مدحتـــ |عبــــد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

9|8|72 لنبــــى |لصبــــور عبــــد|بــــ محمد عبــــد|ريح لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

488|8 مل|هيم ك|بــــر|م |هلل هش|يتـــ | ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

44oo6| سميه عىل يوسف عىل |حقوق طنط

888246 ى عبــــد|ن عبــــد|رو هلل  |هلل حسي  سيوط|ره |تـــج

28257 حمد جوده|هلل محمد |منه  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

33o96 ى|ئى عىل محمد عىل ش|م| هي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6o642 دل سيد عىل حسن|لرحمن ع|عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|5o668 لعليم|لسيد محمد عبــــد |لد |لرحمن خ|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

259329 ده رجبــــ سعيد سعد|غ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2382o6 ضىح محمد عزتـــ محمد لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

844484 لح|لدين ص|هند جمعه سعد ن|سو|تـــربــــيتـــ 

9|74o9 مصطفى حسنى فرغىل محمد   سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o673o ن|ده محمد محمد رمض|حم ره بــــنى سويف|تـــج

65697 ي |
ى
هيم|بــــر|حمد سيد دسوق ي سويف|تـــربــــيتـــ ري

ى بــــنى ضيه بــــني 

49o|78 فع|لش|بــــ حميدتـــ |لوه|مل محمد عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o4o32 | |هيم ند|بــــر|لرحمن |هيم محمد عبــــد|بــــر|
عيل|سم

لمنصوره|ن |سن|طبــــ 
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2o373 ي 
ى
حمد|يوسف وحيد شوق ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

348o56 حمد قطيط|دل محمد |لرحمن ع|عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

46o44| هلل|مد عبــــد|هلل ح|نده عبــــد|ر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

724|5 يه سعيد محمد معبــــد| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

269398 لسميع|له رزق فرج عبــــد|ه ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

53368 هلل|كريم رجبــــ بــــدوى عبــــد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

92368o ره  |هلل بــــش|د |ن ج|س|نوبــــ ن|بــــ| ج|عه سوه|زر

26754| ه وحيد رجبــــ عبــــد لغنى|ني  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

7757|| لعزيز خليل عوض|حمد عبــــد | زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

7ooo33 لعسوى|حمد |عيل |سم|حمد |ء |سم| لمنصوره|صيدله 

9o5283 د محمود |ر فريد ج|من ي صىح سوه
ج|معهد فنى

68662| بــــ شلبــــى|لوه|م حسن عبــــد |ء س|لبــــر| لمنصوره|بــــ |د|

27o324 لوكيل|ض |حمد ري|حسن محمد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6244|| حمد|مريم محسن محمد مني  عقل  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

339883 حد|لو|حمد عبــــد|حمد رجبــــ | هره|لق|ج طبــــيع |عل

26|377 رص عىل غيثــــ|لن|ء عبــــد|دع تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

475737 هيم محمد|بــــر|عمر ممدوح سعد  سكندريه|ل|ره |تـــج

284796 م|لسل|زم محمود عبــــد|ء ح|سم| ن|حقوق حلو

645559 لجعبــــرى|هيم محمد |حمد إبــــر|كريم  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

92464 ي محمد عبــــد 
م|لسل|لق عبــــد |لخ|مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

924|o7 ى عىل  محمود عليوه خضي  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

23597| مد|جر رأفتـــ محمد ح|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

48|oo6 حمد|ء محمود حسن حبــــسر |عىلي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

442|48 لبــــيىل حسن|لبــــيىل |هيم محمد |بــــر| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

337296 ورى|لمغ|ر محمد |يوسف مختـــ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|6oo29 لطوجى|ل محمد |لد بــــل|خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|7|o65 لمجيد|حمد عبــــد |حمد |محمد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

248954 ضى|لرحمن عىل ر|ن عىل عبــــد |يم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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9o9889 مد  |لدين ح|طه محمود نور  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

327453 ر يوسف محمد عىل حسن|من ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

79o566 لحسينى محمد سمره|ل |حمد جم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4o4|66 لجندى|هيم حسن |بــــر|مصطفى ممدوح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35843o حمد|محمد سيد سنوىس | لي|د ى شمس طبــــ عي 

4|6|24 ر سليم|لستـــ|لصمد محمد عبــــد |بــــرين عبــــد |ص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|75|8 ل عبــــده|م كم|ملك عص هره|لق|ج طبــــيع |عل

358493 ل حسن مهدى|هدير كم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

338366 م|لسل|حمدعبــــد|ن |بــــسنتـــ عىل رمض |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

686|92 ر|لجز|ن منصور |حمد منصور رمض| لمنصوره|بــــ |د|

9o7545 حمد |لبــــر محمد |مصطفى عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

4866|9 هيم|بــــر|حمد |ح |م صل|حس بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

49966| ف محمد ص| |مه هيم جمعتـــ|بــــر|بــــر |رسر تـــربــــيتـــ دمنهور

|64o45 هيم سيد|بــــر|مد |حمد ح| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|53468 دل محمد عفيفى|هدى ع ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

9o|oo| وس |ندر|ئى وهيبــــ |روم| دون|م ي صىح سوه
ج|معهد فنى

259862 حمد محمود|د |لجو|ء عبــــد|ل| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

24o7|o هيم|بــــر|حمد محمود |مريم  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

2|798| زم حسن عىل|روى ح| هره|لق|ره |تـــج

6863|4 ل|لش|لسيد |دل عنتـــر |م ع|سل| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

832984 |تـــ محروس لوق|ستـــي  نش| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

342|65 ن|هيم عىل شعل|بــــر|ء عىل |ل| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|54883 هدى عىل حمدى محمد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o748| حمد|للطيف |للطيف محمد عبــــد |هلل عبــــد |منه 
| وف

لمنصوره|حقوق 

7|82||  محمود ص|
ى
لح|نىح  صدق ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |

سبــــتـــ منصورتـــ|مح

862oo در|لق|م محمود عبــــد|محمد عص ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6|85| هلل|ن خلف |طمتـــ محمد سليم|ف ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

76oo5o لرحيم|مروه سعيد محمد عبــــد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

7o68o8 لسيد محمود محمد|محمود محمد  لمنصوره|بــــ |د|
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|3|269 هيم سعيد|بــــر|لد |لدين خ|بــــدر  هره|لق|ره |تـــج

77298| محمد عطيه عليوه عطيتـــ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

494284 لحفيظ غنيم|ن محمد عبــــد |محمد رضو بــــ دمنهور|د|

627587 هيم محمد|بــــر|م |م عص|حس ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

694oo ن حمد|لد سليم|ضىح خ لفيوم|تـــربــــيتـــ 

67362 |لبــــ|منيه محمد فتـــىح عبــــد |
ى
ق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

248|45 لوكيل|ر عزتـــ بــــدر |من ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|4|568 رص فخرى عىل|لن|نشين عبــــد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

223628 عيل|سم|نور |م |هش| ند هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

332574 تـــ عبــــد| حمد رزق|لرحمن رزق |مي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

9o2422 ل |لع|حمد عبــــد|حمد عىل | ج |تـــمريض سوه

|22889 م فتـــىح عىل|ن عص|رو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|27853 حمد|دى |له|رس عبــــد |حمد ي| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

432||7 ى |بــــ |يه|ل |نو ى بــــل|مي  ل|مي  |عه طنط|زر

3368|3 حسن محمد حسن محمد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

756424 حمد محمد|لسيد |محمد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|37795 لطوجى|حمد محمد حسنى | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|62672 م محمد فرج|م|نور محمد  هره|لق|عه |زر

252o86 بــــر محمد شديد|دى ج|له|ء عبــــد|شيم لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

84|389 حمد|محمد محمود بــــكري  سيوط|عه |زر

7o4o8o حمد عىل|هيم |بــــر|هيم |بــــر|محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

78o866 لسيد|م عىلي |لسل|محمد حلىمي عبــــد  لمنصوره|حقوق 

877565 حمد سعد حسن |ندي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

339722 وق رض لكريم|لرحمن عبــــد|عبــــد| رسر |نوعيتـــ بــــنه

48737 جمعه محمد سيد يوسف ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

49|524 كر خلتـــ|وديع ش| ريموند |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9|836o مد |حمد ح|طف |بــــ ع|شه ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

7o6384 حمد| |حمد وهبــــه زكري|س سيد |ين| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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29|47 ى سليم |ل|محمد  ى|ل|مي  مي  هره|لق|ره |تـــج

78|269 حمد محمد عىل محمد مصطفى| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4o25oo حمد محمود|م محمود |س حس|ين| سكندريه|ل|حقوق 

9||o6| هد سعيد |ء محسن مج|رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|328|| حمد حبــــيبــــ|يه حمدى | ى شمس| لسن عي 

|58824 حمد محمد مليم محمود|هلل |منتـــ  هره|لق|حقوق 

769854 ى  عيل|سم|مه عفيفى |س|نرمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

848742 ى معوض|لن|رجي عبــــد|لج| رص حسني  ن|سو|حقوق 

68|685 |لد شط|هلل محمود محمود خ|عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

778426 لحميد معروف|معروف عبــــد | يش ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

22|899 هيم|بــــر|ء خليل |ندى عل هره|لق|ر |ثــــ|

|6|22o هيم محمود|بــــر|لعظيم |يه عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|3248 ى  بــــوزيد|فرح صبــــىح حسي  ى شمس| لسن عي 

|64o62 دهم ربــــيع عىل فرغىل| ن|حقوق حلو

494o39 لبــــيىل|لسيد |دل محمود |محمود ع ره دمنهور|تـــج

893973 ق|لمسيح صفوتـــ شح|عبــــد وي |تـــه رسر ي صىح 
سيوط|معهد فنى

79o988 لدين بــــيبــــى|ن عز يز |بــــسمتـــ رمض ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

4433o5 |ىط محمد |لمع|بــــو|ىط حسن |لمع|بــــو|
ىط|لمع|بــــو

لشيخ|عه كفر |زر

7727|8 لصعيدى|زينبــــ خليل محمد خليل  زيق|لزق|بــــ |د|

9oo584 هيم محمد |بــــر|ء محمد |دع ي صىح سوه
ج|معهد فنى

882926 ن  |لسيد حس|م محمد  سيوط|طبــــ 

|76752 هلل عقل|هلل حمدى عبــــد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

24324| م|م|هيم جمعه |بــــر|ده |مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

754755 يع سعد|مر ط|منه ع| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

83o6o8 وي|محمود سمي  عىلي معد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

349356 لد جمعتـــ يوسف|ر خ|عم |ره بــــنه|تـــج

|64466 دل عوض|د ع|نوبــــ ميل|بــــ| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o7564 كر خليل عوض|ئى ش|نو ه|ج سكندريه|ل|علوم 

693344 هلل|لحميد عبــــد |مل عبــــد |لسيد ك|يه | لمنصوره|ل |طف|ض |ري
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|29254 ف|لكل|لسيد |لنبــــي |يوسف يحن  عبــــد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

63655| لمنعم|هر محمد عبــــد|طف ط|محمد ع ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

7|5492 هيم طه|بــــر|عىل محمد طه  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

856645 لصمد|محمد ثــــروتـــ محمد عبــــد ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|475o| حمد|لحميد عىلي |لرحمن محمود عبــــد |عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

488554 محمد عىل سعد عىل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

366oo| لق|لخ|ذ محمد فتـــىح عبــــد|مع ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|5|2|2 هدى مجدى خليل محمد ن|بــــ حلو|د|

779598 ي
محمد محمود محمد محمود حسينى زيق|لزق|ره |تـــج

44o767  محمد ربــــيع|لسيد |آيه محمد 
ى
لدسوق |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 

لشيخ

7o9325 لحليم محمد|م لطيف عبــــد |يمن عص| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

252|37 ي|تـــفى محمد 
ف محمد ئى ضى|زى م|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8|8o22 ي محمد محمود|
دهم مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

846232 تـــ ملىطي|لي يوسف شح|س ن|سو|تـــربــــيتـــ 

8o|385 مل|لدين ك|ء |ء سعيد عل|لزهر|طمه |ف ي|نوعيتـــ 
|لمنى

44548o لجيد|لعظيم عبــــد |لسيد عبــــد |ندى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

432o63 ي 
وي|لحفن|ض |لسيد ري|آيه مصطفى |صيدله طنط

5|o574 ن|ل محمد رضو|محمود كم |حقوق طنط

478|36 ى هبــــه محمد محمد حسني  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

272878 ي
روس|روق سيد|سمي  ف| سيلفى هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

827285 بــــر|م طلعتـــ سيد ج|سل| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

243692 ى|لرحمن ك|ده عبــــد|غ مل حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

499o9| لنبــــى فريج|لد محمد عبــــد|هند خ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

24o9o عيل مصطفى محمد|سم|ره |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

646|3| مه خضي |هند سعد سل ط|حقوق دمي

7656o| جمعتـــ| نور رشدى محمد زكري ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

4|9697 يمن عىلي نظي  عىلي| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

675o38  محمود محمد|محمود 
ى
حمد شوق طبــــ بــــورسعيد
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687|78 حمد|لغنى محمد |بــــر عبــــد |ن ص|نوره لمنصوره|صيدله 

322288 |حمد عبــــد|هلل |منتـــ 
ى
لمحسن دسوق ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

35||9 ء حسن عىل|تـــسنيم عل هره|لق|ره |تـــج

36||97 تـــ|ن محمود محمد بــــرك|نوره |تـــربــــيتـــ بــــنه

7o7o77 ن|محمد محمود محمد عربــــ ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|56553 ى جبــــ|م ل|زن محمد سعيد حسي  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|28462 ى مرىس محمود محمد حسي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

257373 وق  ر|لجع|حمد |حمد |رسر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

333|29 حمد|لعزيز |هيم عبــــد|بــــر|منتـــ  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|64298 بــــ|حسن محمد حسن محمد تـــر ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

527342 ضىل عىل|لف|لدين متـــول |ء|سهيلتـــ عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89|58o عىل يونس جمعه يحن    سيوط|حقوق 

|63385 هيم|بــــر|سلوى ربــــيع خليل  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3693o8 غ|لصبــــ|د |ل معوض ج|يتـــ جل| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

278992 بــــ|لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|ن عبــــد |رو |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

776559 هيم|بــــر|جر مجدى جوده |ه زيق|لزق|حقوق 

777|33 ى غزه  حسي 
مصطفى محمد مصطفى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

زيق|لزق|بــــ

46|3|8 غو|لسعيد عىل بــــغ|هد |در مج|ن ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

767937 ى موىس |ي زى|هيم حج|بــــر|حمد |سمي  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

2|67|3 يف محمد |ل |جم د|لسيد ج|لدين رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6|5975 ز|لبــــ|حمد محمد محمود | ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

||6373 هلل| |م محمد عط|هلل س|هبــــتـــ  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

68|334 لبــــسيوئى|حمد محمد هيثــــم محمد حلىم | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84948 ن|للطيف سليم|حمد محمود عبــــد | صيدله بــــنى سويف

6|2o47 ى|ء محمد رشدى محمود محمد ش|رس| هي  |بــــ طنط|د|

|63o77 روق سيد|لدين ف|د |هبــــه عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

765459 لس  ن|ديبــــ  بــــخيتـــ سمع|مه |س|كي  صيدلتـــ بــــورسعيد

|648o5 هلل|حمد عبــــد |ميمه محمد نرصسيد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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635876 ح|لفتـــ|ح سمي  محمد عبــــد|لفتـــ|عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

524565 حمد سيد|كريم محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

498o55 ئى|لنيد|لحميد |حمد عبــــد|لحميد |نهلتـــ عبــــد ره دمنهور|تـــج

22|69 ندى محمد جميل محمد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

33o76| هيم جوده|بــــر|حمد سمي  | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|2o2 ى حلىم |محمد  ى حسي  حمد|حمد حسي  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

49o5|o ن|ء حسن رجبــــ محمد شعبــــ|رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

88827| لق  |لخ|ن عبــــد|ئشه يحن  عثــــم|ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

326873 لسعود يوسف|بــــو |ء محمد |عصم هره|لق|علوم 

6o99o9 م بــــدرتـــ|لسل|رتـــ منصور عبــــد|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

446473 ن|د محمد حسن عمر|رق فؤ|محمود ط سكندريه|ل|هندستـــ 

84|o74 لح|لمنعم ص|بــــدين عبــــد|لع|زينبــــ زين  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

|62793 لحميد|حمد محمد محمود عبــــد | هره|لق|علوم 

9|9|72 ح حسن محمد |لفتـــ|حسن عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|2467o لحسن|بــــو |لحكيم حفنى |رق عبــــد |يوسف ط وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

8|4839 ر محمد محمد|ء مختـــ|سم| سيوط|عه |زر

52643o لسيد|حمد سيد محمد |هلل |عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

355o45 وى|لبــــحر|محمد | دل عط|نبــــيلتـــ ع |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|62458 لم|ح س|لفتـــ|م عبــــد |محمد هش ن|حقوق حلو

3245|8 م محمد محمود|م|لدين |د |محمد عم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

635939 هيم|بــــر|منى مسعد محمود  زيق|لزق|بــــ |د|

45o|7 د جندى|جرجس فوزى عي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

868796 ن محمود|حمد رضو|رق |ط ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

8662|5 حمد|طف يونس |ن ع|يم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|45488 حمد|ل محمد |لع|محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

446923 مد رجبــــ عىل محمد|لؤى ح |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

9723o بــــ شهيبــــ|لتـــو|بــــر عبــــد |م ص|سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8967o| مريم نبــــيل وليم خله   ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

497636 ى  ع|د زنبــــ|لجو|لعربــــي عزتـــ عبــــد|حني  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

528742 حمد حسن ختـــعن|لعزيز |حمد عبــــد | ره دمنهور|تـــج
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724|6 حمد محمد|يه سيد | لفيوم|تـــربــــيتـــ 

5o3o|3 ن مبــــروك|لدين محمد رمض|ء عز |ل| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

357853 عمر محمود محمد مرىسي ى شمس حقوق عي 

|68457 حمد|زق |لر|حمد عبــــد |محمود  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

3327oo شد|حمد معوض ر|نعيمتـــ صبــــري  |نوعيتـــ بــــنه

4869|7 متـــ|متـــ عوض سل|لرحمن سل|عبــــد  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

623o33 صف|ره وهيبــــ ميشيل و|س ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

453o3| لعزيز|محمود ممدوح أحمد عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6|38o4 |ر |لغف|لرؤف عبــــد|ن حمدى عبــــد|يم|
لشوربــــىح 

ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

85598| ل|هر كم|مي م|ن س|ريم|ن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

844225 ى ن|مي بــــهن|سعيد س| مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

853|o7 هلل حسن حسن|عيل عبــــد|سم| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

6o4238 لفضل|بــــو|ر |لغف|حمد مسعد عبــــد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

86o34o ى|م ى|ميشيل ن| رتـــي  شد حني  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

62o589 لزميتـــى|لمجيد محمد |مه عبــــد |مريم سل ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|3|35| ى عبــــده محمود عمرو حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

627485 لمقصود|يتـــ محمد عبــــد|أحمد هد ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

338578 هلل|تـــم عطيتـــ عبــــد|ء ح|سم| |نوعيتـــ بــــنه

869969 ن|سم عويس عىلي|ن ق|يم| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|o323 قس |دى نبــــيل نرصى قري|ف دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

65279 ئى|لعزيز كيل|لحميد محمد عبــــد |عبــــد  لفيوم|حقوق 

86726o هلل عىلي محمود|هند عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

9o|3|4 لحق |هيم عبــــد|بــــر|لسيد |ن |يم| ج |تـــمريض سوه

76643| ر|ن سند عم|هيم زيد|بــــر|سند  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

279o66 هيم فرج|بــــر|لنرص محمد |حمد سيف | ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

36|o28 لىح|محمد ممدوح محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

|493|o عيل عجوه|سم|لدين |ل |م جل|بــــس  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|4o246 د محمد|حمد فؤ|هدير  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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49o5oo ي|هلل خ|منتـــ 
م حسن محمد|لد جى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

27273| وى|لدفر|لسيد محمد محمد |لسيد |ء |سم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

223|64 لغنى محمود محمد|رق عبــــد|مؤمن ط ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

2737|9 ه سعيد عىل موىس| مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

54|94| لمعىط|حمد محمد عبــــد|حمد محمد | سكندريه|ل|حقوق 

675784 ي
حمد|يمن منصور | |دئى لمنصوره|بــــ |د|

428424 بــــوزيد|لقوى قطبــــ |ندى سمي  عبــــد |بــــ طنط|د|

24o459 صف|جنه سعيد حمدى عطيه ن مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

256767 هلل رسور|بــــسنتـــ محمد عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

34373 ي|بــــر|كريم محمد 
هيم بــــسيوئى سيوط|بــــ |د|

46|36| لبــــدوى|لسعيد |منى محمد  |بــــ طنط|د|

32|7|2 مصطفى بــــدرى محمد حميد يوسف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

236336 لسيد|حمد |لدين |ج |حبــــيبــــه رس هره|لق|عه |زر

||6963 س تـــوفيق|رص عبــــ|ندرو ن| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

247837 ود|لسيد د|محمد عزتـــ سعيد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o4742 ف |ء |رس| هيم يونس|بــــر|لسيد |رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

679843 ن صبــــح|ء مصطفى يىح عثــــم|سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83|994 لرحيم محمود|مه عبــــد|س|يه | دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4o2996 لجمل|حمد محمود عىل |لسيد |عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|4|2 حمد| |ندي محمد زكري هره|لق|بــــ |د|

4|o78| ل|لبــــد|م |حمد س|جنه محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

7734|2 لحليم|حمد محمد عبــــد | |يش ى شمس| لسن عي 

6o46|| طور|مه فهىم متـــول س|س| |هن لمنصوره|ره |تـــج

7o366o لعظيم|لسيد صبــــيح عبــــد |محمد صبــــيح  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

278576 دل محمد محمود حمود|تـــسنيم ع لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|6|8|o حمد محمد|حمد محمد |ء |ل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68o249 لسعيد|لمؤمن |م عبــــد |تـــن عص|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3||263 محمد| حمد محمد رض|م |ريه ى شمس|زر عه عي 
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4577o| زى|بــــر عىل غ|لعزيز ص|م عبــــد|حس لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

542873 ى فرج محمد  لسعيد فرج هندى|حني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|58258 لسيد|حمد يحن  |تـــسنيم محمود  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

859493 تـــه|صموئيل سمي  صموئيل شح ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|o785 وى|لشن|لسيد عىل |رم |محمد ك طبــــ بــــيطرى دمنهور

32|344 دل محمد محمد عطيتـــ|لرحمن ع|عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8|9494 لرحمن زىكي|رص عبــــد|م ن|بــــتـــس| ي|لسن |
|لمنى

7o|359 لصيفى|لسيد |لد عطيه |مه خ|س| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

638442 لسيد أحمد مهدى|نىه  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

489436 وى|لشعر|م خميس محمد عىل |هبــــتـــ هش |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

69729o لدين محمد |لسعيد محمد شمس |بــــ |لوه|عبــــد 
عمر

ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

326965 حمد|حمد |منتـــ سعيد | ى شمس|د| بــــ عي 

479397 س محمد عطيه|فرحتـــ محمد عبــــ سكندريه|ل|ره |تـــج

768898 ى محمود|س ره سعيد حسي  لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

7o4385 مه|د متـــول حسن سل|حمد فؤ|ء |رس| زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

37|633 ى سعد مهدى ندى خي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45o4|2 لح|ر ص|لغف|حمد عبــــد |محمد  |ضتـــ طنط|علوم ري

|52o42 وق ط هيم|بــــر|وى |رق عشم|رسر هره|لق|عه |زر

|24965 ي 
ى
هيم|بــــر|سيف عمرو شوق سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 

تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

76o549 لد عطيه محمد|منيه خ| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

28o868 لعزيز|هيم حسن عبــــد|بــــر|ء |شيم تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

62928| ر محمد|لغف|محمد عىل عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

94738 حمد محمد|هلل |عبــــي  عمرو عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

253o62 لرحمن|لرحمن محمود عبــــد|يه عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

282896 حمد|د عمر محمد |زي  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

2365o3 بــــ|لوه|مريم محسن محمد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

6||o63 س|لنح|ء محمود محبــــ |شيم | تـــمريض طنط

869252 حمد|هيم |بــــر|حمد |لرحمن |عبــــد ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 
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44396o تـــه|لمول شح|ء فهيم محمد عبــــد|لشيم| لشيخ|بــــ كفر |د|

685|95 رق فتـــوح عوض محمد|حمد ط| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|3235| وق حسن محمود محمد رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2876|5 لرحمن يحن  محمد قنديل|عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6o82o5 لغنى|لحميد عبــــد|جر محمد محمد عبــــد |ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

359o22 د|حمد عو|محمد مصطفى  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

488|o| حمد|لسيد |م محمد |يمن عص| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8||77 ع|لرف|حمد طه فتـــىح | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o5433 هلل عيس|هيم عبــــد|هلل إبــــر|ندى عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7o8|98 ه | دق عىل|ز محمود ص|لبــــ|مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|68768 ه  ح محمد|حمد صل|ني  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

4o2963 حمد محمود|م |يحن  محمد س تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

258545 ن|لحليم سليم|د عبــــد|حمد رش| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|63oo7 لحليم|سلىم محمد فتـــىح عبــــد  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

524|4| ن بــــخيتـــ|رسيل عزم سليم|م سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

33o|83 لنبــــى|م زىك حسبــــ |ر س|من |تـــمريض بــــنه

6994o ى|لسيد |مه محمد |س| مي  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

37845 ي|ر
مل|لد محمود ك|خ| ئى ي تـــمريض 

هره|لق|معهد فنى

9o8|6 د جمعتـــ|هلل جمعتـــ رش|عبــــد  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

84|683 محمود عىلي محمود محمد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3|747 هلل|ر رجبــــ عفيفى عبــــد |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

35|4o8 تـــ سليم ن محمد|حمد سليم|ن |ني  ى شمس صيدله عي 

626552 لسيد|م حمدى محمد |بــــسنتـــ س تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|4|3|7 ى|محمد منتـــرص  حمد محمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

|54577 بــــوزيد|لعزيز |لسيد عبــــد |بــــ |يه| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

27936| للمع|زينبــــ محمد عىل حسن  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

498884 صف|مروه مبــــروك عىل ن تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6924|4 ه | لسيد|تـــ |لشح|يمن |مي  سيوط|عه |زر

632288 ح حسنى محمد|ر صل|من زيق|لزق|عه |زر
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647926 لسيد|لمقصود |حمد محمد عبــــد |  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

777666 لبــــ|بــــو ط|ر غنيىم |لستـــ|يمن عبــــد |لدين |سيف  زيق|لزق|بــــ |د|

75o2| لمجيد|ل فهىمي عبــــد |حمد جم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7576|2 للطيف|ضى عبــــد|لر|حبــــيبــــه محمد عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|49372 لمليىح |هيم |بــــر|نور |هدير  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69744o لسيد حسن|حمد |ل يونس |محمد جم ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

822399 لكريم|ن عبــــد|عيل سليم|سم|محمد  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

5|8899 هلل عىل جمعه خليفه|ء محمود عبــــد|ول تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|47673 ي|لفتـــ|لد عبــــد |حمد خ| ح يحن  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4|827 لحليم|لسيد سند عبــــد |هيكل  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

696||| وق محمد عبــــد  ن|لقشل|لمنعم مصطفى |رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o7o95 ي خميس جمعه ح
مد عطيه|منى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43o|33 |ن|حمد رفعتـــ محمد مول|نىح  | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

443432 ود|هيم د|بــــر|لمنصف |محمد فتـــىحي عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

33|2|2 هلل عبــــد ربــــه جمعه|محمود رفعتـــ عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|49873 لدين حمدي محمد|ء |حمد عل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75|oo7 هيم جمعتـــ|بــــر|لد |محمد خ لمنصوره|حقوق 

479372 ى ح ن|ن عثــــم|مد عثــــم|نرمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5873o ى محمد ربــــيع محمد|ي سمي  ن|بــــ حلو|د|

5|78| هيم|بــــر|رق محمد |ء ط|شيم بــــ بــــنى سويف|د|

854925 ه محمد عبــــد| لعظيم محمد|مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|7952 حمد عىل محمد جوده|دين |ن ن|فنون جميله فنون حلو

685565 ي
محمد صبــــرى محمد محمد|  دئى لمنصوره|بــــ |د|

9o332o ى|جه د محمود يحن  خضي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|6o3|8 لمؤمن محمد|دل عبــــد |محمد ع لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

8o7386 لدين منصور مسعود منصور|ء |بــــه ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

4oo866 رك|متـــ محمد ذىك محمد مبــــ|سل سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

852925 ي محمد محمد|زي د يحن  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

696o|8 لغريبــــ بــــندق|لعظيم |لسعيد عبــــد |رحمه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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755333 ى|منصف | دين لسيد محمد حسي  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

242o8 لد محمد شلبــــى|ن خ|نوره هره|لق|بــــ |د|

7746o5 ح جمعه|يه سعيد صل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

|492o8 حمد|حمد عىل |نغم مجدى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o8473 لسيد|لعزيز محمد |ض عبــــد|ندى ري |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7|6282 ل|ميمه حسن محمد حسن بــــل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

329492 لمحسن |ر عبــــد|لغف|لرحمن عبــــد|دتـــ عبــــد|مي
معوض

|تـــربــــيتـــ بــــنه

8648|6 ى ف هلل|رس عبــــد|محمد يسي  سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

29|476 ه | حمد محمد|بــــ فكري |يه|مي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

9o973o بــــتـــ  |مل ثــــ|عبــــده ك| د|رين ج|بــــ سوه|د|

|78693 ظه|بــــ|حمد |لحكيم محمد |سمر عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3|o2| ر محمود فهىم محمد|من ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

2734o4 حمد عيس موىس|يه عيس | لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

|2o858 هلل|حمد محمد عوض |محمد سليم محمد  سيه|نوعيتـــ عبــــ

8837o8 ى عبــــد|ء جم|هن رص |لن|ل خي  سيوط|تـــمريض 

6o8645 |لعو|لحميد ربــــيع عىل |طمه عبــــد|ف
ى
ق ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|

| دوليتـــ طنط

4766o| دق|هلل ص|هلل عبــــد|هلل عبــــد|منتـــ  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

263|64 زى|تـــ سعد حج|ن فرح|م شعبــــ|وس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|26593 ى ضىح حسن يوسف حسني  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

89o236 مل سيد |دى ك|له|ن عبــــد|نوره ج|بــــ سوه|د|

52o767 لمطلبــــ هويدي|هلل عبــــد|ء فرج عبــــد|آل تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

5o8o42 ل|لع|لسيد عبــــد |حمد |ريم  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

32|5|7 رى محمود عىل|لبــــ|رس عبــــد|ف ن|حقوق حلو

||7o46 ميل صبــــىح يوسف|بــــيشوى  هره|لق|هندستـــ 

4823o| لرحمن مصطفى محمد عيد حسن|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

296863 ن جندى|تـــسنيم جندى رسح ن|بــــ حلو|د|

7835|2 هيم محمود محمد عىل|بــــر|محمد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|35356 هلل|لنبــــي سنوىس عبــــد |مصطفى عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

836o7o حمد|حمد محمد |ورده  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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756885 جوري|لبــــ|لسيد|مه محمد |س|حمد | ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس

92o538 مر محمود  |مد ع|ريم ح ج|أللسن سوه|كليتـــ 

635938 در|لق|لسيد عبــــد|ر محمد |من زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

6o585 ن|ل سليم|لع|ل عبــــد |لع|ر عبــــد |بــــر| بــــ بــــنى سويف|د|

8|4965 ي حسن |مروه ن حمد|ج  ي|طبــــ 
|لمنى

3342o2 زق محمد|لر|م زىكي عبــــد|زىكي عص ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|7224 ى  ى|حمد رمض|حسي  ن سيد حسني  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

847o4o ى عبــــد| ن|لحميد محمد عثــــم|لحسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

76o553 ى | ه حسي  ى|مي  حمد حسي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

56549 بــــر عىل|ضى ج|مصطفى ر لمنصوره|حقوق 

494977 م|هيم محمد عل|بــــر|محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

96583 هر|هر جرجس نسيم م|م ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|32252 لمحسن سعيد جبــــر|هلل عبــــد |منه  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

453ooo ل محمد فوزى يوسف|بــــل ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

||5|2| ي
 جرجس| |سيلفى

ى
يمن صدق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

449243 هلل|د |لرحمن عىل ج|محمد عىل عبــــد  |بــــ طنط|د|

6o9386 لسيد زىك|وليد نبــــيل  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

7853o9 لسيد عىل|لسيد وجيه | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

32844o عي|لسبــــ|تـــم محمد حلىمي |محمد ح |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

639872 ن|ل محمد محمد سليم|ن جم|رو زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4|3434 حمد|ن محمد فوزى |نوره |ره طنط|تـــج

325992 ديبــــ صديق|ئيل |س صم|ين| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

692o87 لدين|لرحيم علم |هلل فرج عوض عبــــد |عبــــد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

62724o لسيد محمد درهوس|ئى محمد |عمر ه زيق|لزق|صيدله 

7||543 حمد محمد رفعتـــ عىل حنتـــ| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

637257 للطيف بــــدر|ء محمد مصطفى عبــــد|ند زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|7683 ن|محمد مدحتـــ محمد رمض هره|لق|ره |تـــج

693322 بــــو زيد خضي |لسيد محمد |ء |رس| لمنصوره|علوم 

3|4368 لعزيز|محمود محمد عىلي عبــــد ى شمس حقوق عي 
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62|||5 ن|لدهش|لحسينى محمد |محمد عىل  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

7723o6 لم مصطفى|ء سعودى محمد س|شيم زيق|لزق|بــــ |د|

286|48 عيل|سم|عيل رزق |سم|هلل |ء عبــــد|عل ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

6856o6 ل|لد|مد |حمد ح|م |ر عص|من لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

434354 لعزم دغش|بــــو|جر مصطفى محمد |ه ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

69|3|| ى كم ى|ل |محمود حسي  لدين بــــدير حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

272856 ى|رق |دين ط|ن حمد بــــيوم بــــحي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

42843o لشورى|لفتـــح |بــــو |ندى محمود  |بــــ طنط|د|

844435 رص فهىمي سيد|لن|عبــــد| ر|ي |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|48935 لسيد يشى عوض| |لي|د ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

632795 مل جمعه|مل محمد ك|ك ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

339|o2 ر|لحليم سعيد دويد|ء سعيد عبــــد|رس| زيق|لزق|صيدله 

854|8| ي عبــــد|
لمحسن|حمد خلف تـــوئى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

48288 زق|لر|عبــــد | محمد عط| رش هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|4o942 سمر سنوىس منصور سنوىس لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

349834 ى|لد عليوه حس|هلل خ|عبــــد ني  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|4o394 هبــــه فيصل محمود محمد نجم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2|283o ح|لفتـــ|ل محمد عبــــد|يمن جم|حمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|29436 زق|لر|لسيد محمود عبــــد |طه  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

76o939 لسيد|لرحيم |حمد عبــــد |يه | لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

|6o8|3 لسيد|عمر رأفتـــ محمود  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

3|6644 رق عدروس محمد عدروس|ء ط|شيم ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

2|82|8 هيم|بــــر|لنفيىل |د رفعتـــ |زي هره|لق|ره |تـــج

423597 هلل|در حمد |لق|ل عبــــد |ندي كم سكندريه|ل|علوم 

|69|64 لد محمد حسن|حمد خ| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

76456o حمد سعد شتـــيوى|محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

|4572o هلل|لسيد عبــــد | |عمرو رض تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

9oo64| مل بــــدروس |ل ك|تـــرين كم|ك ج|ره سوه|تـــج

25o64| ى|من  حسني 
ر مجدى مصطفى |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 
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7|227o  ر
ى
عيل|سم|شد حسن |مروه شوق ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى

8o5|89 لس م تـــه|نوئيل شح|جد عم|كي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

752795 فتـــىح محمد فتـــىح محمد خليفتـــ عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

3723o| حمد|ل محمد |حمد جم| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

758o9 ل عىل عوض|جم| ر|ي ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

63953o بــــسمه سعيد محمد سعيد تـــوفيق ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

77|93o ى عزبــــ|حمد حس|ح محمود |لفتـــ|دل عبــــد |ع ني  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

476|96 قوتـــ محمد|بــــ ي|لوه|لميس مهند عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

4o2|62 ن|لسيد محمد رمض|ء |رس| بــــ دمنهور|د|

5o9565 م|لسل|ل عىل عبــــد |يوسف كم لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

366248 عيل|سم|ء محمد محمد |رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

628427 لمجيد|تـــ عبــــد |لشح|درى سعيد |جر |ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|2248 تـــه|لعزبــــ شح|لرحمن |يه عبــــد|م هد|سه |بــــ طنط|د|

627||3 لحميد|لدين عبــــد|ح |ل صل|محمد كم زيق|لزق|بــــ |د|

4457|o لمجيد|لرحمن عبــــد |ح عبــــده عبــــد |ء صل|شيم سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

35o2o4 لجندى|ر وليد حسنى |من ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

8585|3 ي|حمد محمد كيل|مه |س|
ئى ي|علوم 

|لمنى

357859 حمد عىل|محمد عىلي  ى شمس|تـــج ره عي 

636766 وى|لص|ل |مه مصطفى كم|س|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54o||9 ل|لع|لحمد محمد عبــــد |بــــو |يمن محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

37o|4 لطويل|لسميع |حمد فكرى عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

63356| ف |هيم |بــــر| هيم عسل|بــــر|رسر زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

89344o دل محمد محمد مصبــــح |محمود ع ي صىح 
سيوط|معهد فنى

483324 نسي مجدي فتـــىحي متـــولي محمد|ن ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

324243 هر|حمد ط|محمد محمود  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|27||2 ى بــــند|لدين |ح |مصطفى صل| لي|ع رى|مي  هره|لق|هندستـــ 

|34|79 حبــــيبــــه سعيد عوض عىل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

259495 سندس محمد محمود محمد حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

7o6852 ى محمد ري|ي ض|ض ري|سمي  لمنصوره|ره |تـــج

|96o3 ى |ك ف فوزي منصور|رولي  رسر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي
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688o|4 ج|م طه محمد طه رس|ريه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

846|2o شم محمد فرج|حمد ه| ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6o3o72 هيم عىل خرصى|بــــر|لسيد |محمد  لمنصوره|علوم 

56525 د معوض عيد|محمد ثــــروتـــ حم ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

78325o حمد محمد محمد|فتـــحيه  زيق|لزق|نوعيتـــ 

4|95o5 ى |ي هيم خليل|بــــر|نور محمد |سمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

|47374 لمول|عبــــد | لعل|بــــو |بــــر |عمر ص ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|3574| مل|ير ك|نىح  نبــــيل ن| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

636769  |محمد عر
ى
هيم|بــــر|لمحمدى |ق زيق|لزق|ره |تـــج

895634 ى  |هر محمد حس|مصطفى م ني  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|29o88 ل|لفو|م |لسل|عيس عمرو عبــــد  ن|طبــــ حلو

88o24o حمد جعيص  |م محمد |عزتـــ عص سيوط|ره |تـــج

||7887 مريم رأفتـــ عدلي نصيف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o5493 ي جمعه|ح ر|سمر نج
ضى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

525799 ن عىل|لسيد شعبــــ|يوسف محمد  لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52|2|4 لىح|هلل عبــــد|در عبــــد|لق|عمر عبــــد| ند تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

9oo3|9 لسيد عربــــى |رص |لن|محمد عبــــد ج|طبــــ بــــيطرى سوه

7o2969 لمرىس|حمد |هلل |ن محمد عبــــد |حن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

327o2o بــــسنتـــ فرج حسن سيد دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

54|47| حمد محمد محمد عىل خليل عقدتـــ| بــــ دمنهور|د|

26|929 وى|لهند|لسيد |يمن |محمد  |ره بــــنه|تـــج

683679 لسيد محمد|ء محمد |سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

84|||3 لعزيز محمد سعد|محمود عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

829||o ر|هلل فك|لرحيم عبــــد|ئشه عبــــد|ع ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

264579 لسكرى|د |هيم عو|بــــر|مه |س|مريم  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5o2333 يف محمود عبــــد  لنبــــي|در عبــــد |لق|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4277o7 زى|حمد حج|ر |لغف|حمد عبــــد|محمود  ي صىح طنط
|معهد فنى

7oo233 هلل محمد|ح عبــــد |هلل صل|عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

683364 للطيف|حمد عبــــد |ندى محمود محمد  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

445367 محمود محمد حميدو محمود محمد سكندريه|ل|بــــ |د|
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7o7562 لبــــيومي|هيم |بــــر|لسيد فكرى |ندى  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

2|9287 هيم|بــــر|بــــ |لوه|طف عبــــد|محمد ع هره|لق|ن |سن|طبــــ 

2|2969 عيل طلبــــه محمد|سم|هر |ر م|من ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

778|73 ى عمرو|منيه عمرو ش| هي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7o3o92 د|هيم محمد ج|بــــر|هلل |هلل عبــــد |منه  لمنصوره|ره |تـــج

7|6222 حمد|لسعيد |عيل عىل |سم|ء |سم| لمنصوره|حقوق 

68779| زق|لر|حمد عبــــد |لسعود |بــــو |ن |يم| لمنصوره|ره |تـــج

5892o بــــوزيد محمد|ج |ئى فر|م| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

59784 ن|مل سمع|سم رؤوف ك|بــــ حقوق بــــنى سويف

234|7o حمد|لكريم |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

766689 ف |لرحمن |عبــــد  شف|لك|حمد حمدى |رسر لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

77|775 مد حسن يونس|بــــ ح|يه|حمد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

2|35o9 حمد عفيفى رزق|م محمود  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

34|262 د|زق عي|لر|حمد عبــــد|لحكيم |محمود عبــــد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

278867 محمود حسنى محمد منصور |حقوق بــــنه

349736 هيم|بــــر|لحسينى |حد |لو|محمد عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5o373| رص|لحليم عىلي ن|لحليم حسن عبــــد|عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

82o753 لمتـــجىلي|ن محمد عبــــد|د كسبــــ|ي| ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

5|3756 زى خرصى|لرحمن غ|يد عبــــد|لرحمن ز|عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

638362 ل|لع|لسيد عبــــد|كريم محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

33|765 وى سويلم|هلل مصلح هند|حمد خي | |ره بــــنه|تـــج

69|289 مه|هيم حسن سل|بــــر|محمد رجبــــ  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

69o387 محمود محمد صبــــره محمد لمنصوره|هندستـــ 

|6298| ن|ن عثــــم|مه عثــــم|س| |ر|ي ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

229o47 ن|لرحيم مهر|ء صفوتـــ عبــــد|حسن ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|7o435 در|لق|م عطيتـــ عبــــد |سلىم س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|666o لمنشد|لح |حمد سيد ص|محمد  ى شمس هندستـــ عي 

682752 حمد رزق|حمد |ن |ى رمض|مون لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

6o5972 ف حلىم |محمد  بــــو يوسف|لسيد |رسر لمنصوره|ره |تـــج

75383 لمجيد|ل عبــــد |لع|حمد عزوز عبــــد | ره بــــنى سويف|تـــج
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|6|658 |ش|لعزيز بــــ|نىح  محسن عبــــد | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

5|7747 ج |هيم بــــلتـــ|عيل سعد إبــــر|سم|ن |يم| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

784873 حمد|هيم |بــــر|يه مجدى | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

33|o52 لحميد|بــــدوى عبــــد| رتـــ رض|س | معهد فنى تـــمريض بــــنه

8||o75 ي محمد|حمد ربــــيع عبــــد|
لغنى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

89|3|9 لرحمن حسن  |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد لمنصوره|حقوق 

|55|69 يع|ء محمود محمد ط|ل| ى شمس|زر عه عي 

326476 لنبــــى مصطفى|لد عبــــد|ر خ|نو| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

867874 ى محمد ج لكريم|بــــر عبــــد|حسي  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

68|5|6 ى|ف رس عىل محمد عىل حسني  سيوط|هندستـــ 

792o79 وي|يمن عىل حسن بــــهنس|ء |وف زيق|لزق|ره |تـــج

832682 دي|هلل بــــغد|م فتـــىحي وهبــــ |سل| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7||o55 م سكر|لسل|تـــ عبــــد |لشح|هدير ربــــيع  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|6754 عيل|سم|حمد |يمن مصطفى |يوسف  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o2|25 لسيد محمد |بــــرين محمد |ص ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

443528 ى محمد حس|لحس|لمقصود |محمد عبــــد ى|ني  ني  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

75|973 ه محمد رسح هلل محمد|ن عبــــد |ني  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

349473 ح|لفتـــ|د عبــــد|ء مصطفى فؤ|نجل ى شمس طبــــ عي 

335|39 مصطفى| تـــفى سيد عط ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

94427 حمد|حمد محمد |ن |نوره ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

29393 ن|رق سيد عثــــم|مجد ط| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

34|2o9 |ن |لحميد سكر|لرحمن مصطفى عبــــد|عبــــد
هيم|بــــر

ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

755566 لحميد|ن عبــــد |ن ربــــيع سليم|سليم عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

8o6458 لعليم|ن سيد عبــــد|سيد سلم سيوط|حقوق 

54375| ى|يمن عبــــد|هلل |عبــــد لحميد محروس حسي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

648539 هيم خميس|بــــر|محمد مصطفى  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

752728 حمد|لرحمن |ل عبــــد |حمد جم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

68|4oo هيم محمد|بــــر|يوسف عىل  لمنصوره|بــــ |د|

759352 رى|طمه محمد رشد خض|ف ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

72|39 ده محمد درويش محمد|مي لفيوم|بــــ |د|
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264543 بــــ|نور مدبــــولي دي|د |ن عم|يم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

4|4996 له|محمود حسن محمود حسن دربــــ لشيخ|ره كفر |تـــج

738|6 ى |عبــــد |لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|لرحمن حسي 
ى
ق لفيوم|طبــــ 

9|5589 هيم  |بــــر|لمجد سيد |بــــو|ء |لشيم| سيوط|حقوق 

|5884 حمد محمد|طف عىل |شمس ع دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7o35o3 لديبــــ|هيم |بــــر|ح عىل |لفتـــ|سلىم عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

23o587 حمد|ج عىل |لحج|بــــو|محمود  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

8776o6 لوثــــ  |ك ثــــ|لمل|ممدوح عبــــد| تـــريز سيوط|تـــربــــيتـــ 

33|475 لعدس|حمد |م |م|رق |حمد ط| |بــــ بــــنه|د|

3|36o2 محمد خلف محمد خلف ى شمس|تـــج ره عي 

253982 لح|هلل محمد ص|مجد عبــــد|هلل |عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

43996o حمد محمد|يه عىل | لشيخ|بــــ كفر |د|

783365 د جبــــر محمد جبــــر|عم| نور زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

86775| يع|حمد ط|طمه محمد |ف |نوعيتـــ فنيه قن

429732 وى|لكفر|روق عىل |يز ف|محمد ف |ره طنط|تـــج

536924 ف ك|محمد  مل محمد مصطفى|رسر ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

|54o|3 لسيد|لسيد محمد |يوسف  ن|تـــربــــيتـــ حلو

8796|5 حمد |ىط |لع|ء ممدوح عبــــد|وف سيوط|بــــ |د|

5|oo56 عيل جعدور|سم|تـــه |محمود محمد شح |حقوق طنط

52827o س|لجم|لسيد |خليل محمود خليل  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

783494 بــــينى |مريم  حمد محمد|لشر زيق|لزق|بــــ |د|

84258 ل محمود محمد|لرحمن جم|عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

258822 ف|دل |حمد ع| حمد رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|2|463 ن|ء محمد مصطفى رمض|رس| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|4729o ل محمود حسن|حمد بــــل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

85o294 لمعز محمد|مه عبــــد|س|محمد  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

783426 محمد فتـــىح موىس| م رض|سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

86o5oo ى محمد |ي وي|حمد محمد بــــهنس|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى
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33|5|| ي محمد |م|
هيم غنيىم|بــــر|ئى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

222294 ى عبــــده سعيد|هلل عبــــد|منه  لرحمن حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

3||o3 لشكور|روق عبــــد |لبــــنى محمد ف ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

446|o6 لبــــدرى|هيم محمد |بــــر|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6256|9 لق يوسف مصطفى|لخ|ره سعيد عبــــد|س زيق|لزق|طبــــ 

67766| بــــى|لشه|در |لق|محمد طه عبــــد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|43822 م|حمد طلعتـــ محمد عص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

84|745 ف عىلي محمد|عىلي 
رسر ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

337755 لعزيز عىل سنجر|ج  عبــــد|محمد ن |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

73882 |لبــــ|محمود سعيد يوسف عبــــد
ى
ق م بــــنى سويف|إعل

4493|| لتـــرىك|حمد |مر يوسف |بــــ تـــ|شه ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

4762o8 ي محمد محمد |ر ه|مي
لخطيبــــ|ئى ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 

لسويس

257849 س|لنح|لمجد |بــــو|لد محمد |مصطفى خ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6||68 بــــ|لوه|هلل سيد محمود عبــــد |عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o899| ر|لجز|محمد مصطفى محمد محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

494oo3 ى|لرحمن منتـــرص فتـــىح |عبــــد لسفي  ره دمنهور|تـــج

889888 هيثــــم جعفر زغلول عىلي  سيوط|عه |زر

76342o لملىك|ء محمود خليل محمود |رس| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9oo8oo نوس |سطف|مريم رأفتـــ مني   ج|طبــــ سوه

87744 ن لسيد|د|د موريس ج|عم| مي  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

|259o2 س محمد|ر محمود عبــــ|مي هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6|4246 بــــو شوشتـــ|حمد |لح |ل ص|جم| عل لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

69842o حمد|لرحمن مصطفى |محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|8346 بــــو جمعه|حمد حسن |محمود  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

646449 هيم حموده|لجليل إبــــر|در محمد عبــــد |ن ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|32542 طف ميشيل بــــولس|مريم ع هره|لق|علوم 

865998 ي حميد 
لرحمن|عيل عبــــد|سم|منى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

862864 ي|لش|لحفيظ عبــــد|هيم محمد عبــــد|بــــر|
ى
ق |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

Thursday, September 6, 2018 Page 11043 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

78o774 حمد|هيم |بــــر|لسيد |حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

675432 ف|لرص|ل محمود |لسيد جم| |م|ر لمنصوره|ره |تـــج

83o364 ن|حمدعش|لدين حلىمي |ل |د جم|نه |نوعيتـــ قن

52|539 ء عطيتـــ خميس محمد|ول ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

82o92| لمجيد|لدين سيد عبــــد|د |محمد عم لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

349639 ى يوسف|م |يتـــ عص| مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

489o4o ر|هيم نص|بــــر|لسيد |ء وليد |دع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

46976 لم|حمد محمود س|م |سل| ن|هندستـــ حلو

36|o|8 لسيد|لرحمن وجيه بــــيوم |عبــــد |ره بــــنه|تـــج

752o8o ي|ر
لم أحمد|دل س|ع| ئى ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

قيتـــ| -  لشر

344|o4 در|لق|ن محمدى عبــــد|بــــسنتـــ شعبــــ زيق|لزق|حقوق 

6|682o لجوخ|بــــو |وليد سعد محمد | رن ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

5||o73 حمد فرج|محمد أحمد عبــــده  عه دمنهور|زر

23o876 لعزيز|حمد عبــــد|رص |لن|رس عبــــد|ف هره|لق|علوم 

9|o684 م |م|مل محمد يوسف | ج|ره سوه|تـــج

35287 لمحسن|لمحسن سيد عبــــد |مريم عبــــد  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

642|o عد|لسيد محمود مس| |رن لفيوم|بــــ |د|

256||4 نم|حمد غ|لسيد |ن |زيد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

237o4 لم|لمجيد س|لمجيد حسن عبــــد |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

369828 ي|ح زيد|لفتـــ|ء فتـــىح عبــــد|رس|
ن عفيفى ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

779|47 حمد|د محسن رزق محمد |زي زيق|لزق|طبــــ 

8658|6 ق|حمد |لفضل |بــــو|حمد | وي|لشر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|55627 لم|لسيد س|هد |بــــوىس ز ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

563o5 ى|حمد ر| فتـــ سيد حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

638473 روق محمد|روق محمد ف|ف زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

78o778 ن|ل محمد شعبــــ|حمد جم| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

6o52|7 لصفىط|حمد |محمد عىل | رن ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

23|564 لعزبــــ|عيل |سم|محمد سعيد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3428o5 مريم عىل حسن سيد ى شمس حقوق عي 

885325 بــــر محمود |ج ج|ء ض|شيم سيوط|علوم 
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63|65| لنبــــى خميس|عيل عبــــد |سم|صفيه  زيق|لزق|حقوق 

|57945 ين مني  عبــــد  هيم|بــــر|سط |لبــــ|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

227428 لحليم|بــــ عبــــد|لوه|رق عبــــد|رس ط|ي ن|تـــربــــيتـــ حلو

9|48o7 ل محمد  |لع|مصطفى خليفه عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

489734 لمطلبــــ|م سعد عبــــد |لسل|عبــــد | ند عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|7985 بــــو سعده|ن حسن عزتـــ |نوره ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

235566 ضل تـــوفيق|حمد محمد ف|لرحمن |عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

322249 ن محمود|ء سيد شعبــــ|شيم |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

675|o4 لسبــــع فوده|لكريم |م عبــــد |ء عص|ل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|22763 يمن نعيم نجيبــــ|جرجس  ن|حقوق حلو

4|39o5 لجمل|لمنعم |رس عبــــد|حمدى ي لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78237| لحكم عىل محمد|ندى عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

883549 لم |حمد س|جح |ء ن|صف ي للفن|
|دق قن|لفنى

4o832 لحميد|لرحمن عبــــد|مصطفى محمود عبــــد لفيوم|عه |زر

5373o5 لعربــــى|لعزيز |م أحمد عيس عبــــد|سه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

684525 لسيد رجبــــ|م |حمد س| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|54|85 يف عل| ق|حمد مصطفى |م |دهم رسر وى|لشر ى شمس طبــــ عي 

|2oo98 ر|لسيد عىلي دويد|مجدي | مه مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

325575 ف |ميتـــ |س حمد محمد|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6ooo48 يف حسن |ه بــــو هبــــه|جر رسر لمنصوره|هندستـــ 

4|7242 حمد محمد نرص|حمد |محمد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4|4o27 حمد حلىمي محمد يونس|هدى رفعتـــ  |ره طنط|تـــج

852829 ي عبــــد
لمجيد خليل|عمر هنى ي|بــــ |د|

|لمنى

22377| حمد مرىس|ء موىس |رس| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

96785 ن موىس فرغىل|يمن شعبــــ| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|38o|8 لعزيز عبــــد ربــــه|يوسف محمد عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

64927| لبــــدرى مرىس محمد|محمد فكرى  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

697782 تـــ|هيم بــــرك|بــــر|مريم محروس  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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49642 وى|د فتـــىح منش|ره عم|س ى شمس| لسن عي 

295|o2 | ن رض|ريم|ن
ى
سعيد دسوق عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| | شبــــر

86273o طمه خلف محمد خلف|ف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

634785 لسيد عىل|لد محمود |محمد خ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

444472 ر|مروتـــ محمد عىل محمد طوبــــ لشيخ|بــــ كفر |د|

34o2|7 د سيد|ء سيد حم|شيم |بــــ بــــنه|د|

46o25 عيل بــــدوى|سم|هدير سيد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8555o7 س نسيم متـــري|لي|ن |ري|م ي|بــــ |د|
|لمنى

278o88 ف نوح |هبــــه  عيل|سم|رسر تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3295|2 ي|سم|
ء بــــديع محمد محمد صفى | معهد فنى تـــمريض بــــنه

775385 هلل|هلل عبــــد|دل عبــــد |محمد ع وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

69o576 د|حمد ج|لحميد |لسيد عبــــد |لحميد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

75oo| محمد شكرى طلبــــه مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

3479o9 حمد فتـــوح|لكريم |حمد سمي  عبــــد| |حقوق بــــنه

79999 ن عىل محمد يوسف|عمرو محمد عثــــم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

76533 ن|مد زيد|روق ح|ن ف|منيتـــ شعبــــ| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7|6974 وى|لعشم|وى محمود |لعشم|هلل طه |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

64|687 ج|لمل|لرحمن محمد |لمنعم عبــــد |وليد عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

893768 حمد  |رص خليفه |حمد ن| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9||443 لسيد |محمود مصطفى محمد  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

49|4o8 لحريرى|حمد محمد معروف |سوميه  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|58838 هدير محمد عىل محمد مرزوق هره|لق|حقوق 

349352 لمؤمن|لمنعم عبــــد|عيل صبــــىح عبــــد|سم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4ooo43 ى ن هلل| |ج  جورج بــــهيج عط|كرستـــي  سكندريه|ل|بــــ |د|

892778 روق محمد |عمر محمد ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

76239o ن|زق محمد سليم|لر|هيم عبــــد |بــــر|حمد | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

424354 ء تـــوفيق محمد حسن|محمد عل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

626276 عيل عطيه|سم|ئى |آيه ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

688o69 مد|لسيد ح|مريم حسن  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى
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75|932 ح عىلي نعيم سعد|لفتـــ|ء عىل عبــــد |رس| ى شمس|تـــج ره عي 

32894 ده|هيم حسن زي|بــــر|در |ن هره|لق|ره |تـــج

82527| عمر محمد يوسف طه دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

476|72 تـــ ط لحديدي|بــــر عوض |ل ص|رق هل|أمي  سكندريه|ل|حقوق 

25743o ه صبــــىح محمد غنيم| مي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

77955 رص بــــدر محمد|بــــدر ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

489252 لسيد خميس محمود محمد|خلود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|6686 د|لحد|ن |ء شعبــــ|ر عل|من تـــربــــيتـــ دمنهور

44o836 لخميسي|لسيد حسن |محمد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

385|2 لشهيد|ك عبــــد |مريم مجدي مل ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

7o7446 حمد|م حلىم جمعه |ريه لمنصوره|حقوق 

43289 بــــورسيع مرىس|حمد رجبــــ معتـــمد | ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

65738 لسيد|ر |م بــــكري مختـــ|حس ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

345688 هيم بــــيومي|بــــر|هيم سعيد |بــــر|ر |من لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

55989 ضى حميدتـــ محمود|ء ر|سم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8o|659 ي محمود|ء ح|سم
مد حنفى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

4793|5 ي عىلي س
مي عىلي|يمنى سكندريه|ل|نوعيتـــ 

|7o878 ى محمود حس|لم حس|س ى|ني  ني  لمنصوره|حقوق 

|5|95o مرح محمد حسن محمد شلبــــى هره|لق|عه |زر

75|295 ى| دين رجبــــ سعد حسي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

326528 يف محمد  فع|لش|حبــــيبــــتـــ رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|845| ر عبــــده لطفى طه|عم ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

436463 ر|لنج|حمد |لسيد سيد |محمد عىل  لشيخ|طبــــ كفر 

|24768 حمد|مد |د حمدى ح|حمد عم| ن|حقوق حلو

439|4| ن ي|ل محمد محمد |جم| مي 
ط|لىحى لشيخ|عه كفر |زر

433o97 ده|لسيد محمد سع|ضىح  |طبــــ طنط

9o2323 لرؤف |محمد فتـــىح محمد عبــــد ج|حقوق سوه

78999|  ن|هيم |بــــر|ن محمد |نوره
ى
فع|لدسوق عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

49684 لمحسن|هيم عبــــد |بــــر|م عيد |بــــتـــس| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|486o2 دل محمد لطفى عىل|ء ع|رس| هره|لق|بــــ |د|
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343256 حمد بــــدوى|دل |رقيتـــ ع ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

4446|| بــــو شنبــــ|يه محمد عىل عبــــدربــــه | لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

766o92 ل محمد|لع|هلل عبــــد |م عبــــد |نس عص|ن تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

354738 ى محمود محمد عيد سليم|ي ن|سمي  |علوم بــــنه

35662o تـــ خ| فع|لش|هيم |بــــر|لد محمد |مي  |ره بــــنه|تـــج

69|792 ف رزق عثــــم|زن |م ن|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|ooo7 لجليل عىلي|محمد عىلي عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

327444 لعليم|لعليم محمد عبــــد|ئى عبــــد|م| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

6o8332 لح|هيم ص|بــــر|لمأمون |ء |حسن لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

885369 ى ع|م طف حبــــسر عزيز |رلي  سيوط|علوم 

228239 د|رص يىحي ج|لن|ل عبــــد|مروه جم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|986 حمد|هيم |بــــر|رس |ن ي|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o9||3 ن حسن زهره|حمد رمض| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5|4654 د حسن|أمل أحمد سعيد ج ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

75534o روق محمد|ندى محمد ف عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22o25| وى|لغربــــ|حمد |لسيد |هيم |بــــر|لسيد |حمد | ى شمس صيدله عي 

778o62 حد غنيىم|لو|لسيد عبــــد | |ر|ي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

9o7|5o ى شح|بــــو|يوبــــ |صبــــرى  تـــتـــ |ليمي  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

4o2353 ى ص|ن |يم| لرحيم|دق عبــــد |مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

686|23 هيم جوهر|بــــر|حمدى محمد | ر|ي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

459998 م خليل|هيم خليل ف|بــــر|خليل  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

447o3| م سعد|م|لغنى |هر سعيد عبــــد |بــــ سكندريه|ل|ره |تـــج

475o67 ج|لسم|نور محمد محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

8o9|23 ي عبــــد| محمود رض
د|لجو|وففى ره بــــنى سويف|تـــج

2|5432 لحليم عىل حسن|يمن عبــــد|ن |يم| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8o78o6 حمد|محمود سيد | دين ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4|47o| دي|لبــــغد|طمه عىلي سعد |ف لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

678o92 حمد|لحميد |ح عبــــد |لحميد مصبــــ|ء عبــــد |رس| لمنصوره|حقوق 

494623 د رحيم|محمد يونس رش سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ
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6496|o ى محمد ف|ي ز|روق بــــ|سمي  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

3353|8 حمد محمد|م |بــــسنتـــ عص |حقوق بــــنه

493924 زي|لسيد حج|لد |محمد خ ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

755o|| حمد|لسيد |لق |لخ|ندى عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|98|7 لمغربــــى|ء مصطفى رحيم محمد |ل| تـــمريض دمنهور

527367 تـــ | لطورينى|حمد حسن يوسف حسن |مي  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|55798 حسن محمد حسن يوسف ى شمس|تـــج ره عي 

46227 فظ|ل عىلي ح|محمد جم هره|لق|ره |تـــج

283277 هلل|لرحمن منتـــرص محمد عبــــد|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

53462 حمد|بــــر سيد |رتـــ ج|س بــــ بــــنى سويف|د|

232634 تـــ سيد|م شح|س| نور لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

356289 يف|حمد ف|محمود  روق محمد رسر ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

695778 دى|له|مصطفى حمدين محمد عىل عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o4637 صف |يشى رفعتـــ عزيز و ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

835572 مل محمد|بــــ عىلي ك|رح دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

6889|5 لجمل|حمد |د محمد مرىس عىل |زي لمنصوره|عه |زر

824|94 حمد|مح |حمد مس|ء |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

889o24 ى عبــــد|ع لحكيم |ئشه حسن حسي  سيوط|بــــ |د|

695492 لبــــسيوئى|لمنعم |ن محمد عبــــد |محمد سلم لمنصوره|ره |تـــج

9oo28o للطيف |لرؤف عبــــد|ن حربــــى عبــــد|شعبــــ ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

285634 لمنعم محمد|يه محمد يحن  عبــــد| تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

5|2898 ف سعد محمد سعد يوسف أرسر |عه طنط|زر

679234 حمد|رس جعفر شلبــــى |محمد ي لمنصوره|علوم 

8o|529 ن|ح عثــــم|لفتـــ|عيل عبــــد|سم|هبــــه  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

272872 حمد|بــــ |لوه|لدين عبــــد|بــــ |ء شه|دع |هندستـــ قن

639|33 ن|ن محمد رمض|محمد جمعه رمض |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

323|68 رص مرىس محمد|لن|يدى عبــــد|ه ن|بــــ حلو|د|

84|84o حمد|وي |لص|يم |لد|خلود عبــــد دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

265429 ح|لفتـــ|بــــ عبــــد|لوه|هيم عبــــد|بــــر|لد |خ سيوط|بــــ |د|

54855 ل قطبــــ|لع|ل عبــــد |بــــ جم|ريح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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6|4334 فع|لش|ل |لع|لد محمد عبــــد|بــــ خ|ربــــ لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

43332| ي عبــــد |دي |ش
هيم منصور|لعزيز إبــــر|لحسينى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

34o493 لحميد|لحميد عطيتـــ عبــــد|طمتـــ عبــــد|ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

699342 لسيد محمد|دل |لسيد ع| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5|3o83 ك|لسم|ل سعد خويطر |محمد جم طبــــ بــــيطرى دمنهور

535743 ي|لشلق|ده |هيم حم|بــــر|حمد |
ئى ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

89o995 ى سليم|ي ن محمد حسن |سمي  سيوط|بــــ |د|

54577o حمد مرىس|محمد وليد يوسف  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

646|53 لديبــــ|حمد |ندى محمود  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

7529o9 ىط|حمد محمد غريبــــ مع| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||7o25 ى لمسيح عزيز|م عبــــد |عص| مي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

5|8635 وي|لعزيز شه|ء محمد عبــــد |رس| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|35595 ى ي|ي لعوضى|رس يحن  محمود |سمي  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9o7o55 لدهبــــ يوسف |بــــو|بــــ طلعتـــ |شه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

755883 د حسن محمد|سلىم عم عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

256822 لح|م حمدى مصطفى ص|مر |بــــ طنط|د|

9||o76 حمد محمود طلبــــ |يه | ج|بــــ سوه|د|

4492|6 ل|لع|محمد تـــوفيق محمد تـــوفيق عبــــد  |حقوق طنط

263o99 لشوئى|حمد |حد |لو|بــــر عبــــد|م ص|مي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6|7779 لرحمن محمد حربــــ|م عبــــد |رحمتـــ عص ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

6|74o6 هلل|ظوغىل حنفى عبــــد|ندى محمد ل ط|حقوق دمي

|28348 هيم|بــــر|روق |لد ف|خ| دين ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

76o476 ل|محمد محمد زغلول مصطفى كم ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

233|3 هيم|بــــر|ن عىل |عمر شعبــــ ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

77795o لسيد حسن|م مصطفى |ء هش|رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

75o4o3 عيل|سم|لح |رص ص|م ن|سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

9||488 مد بــــيوم |دل ح|ء ع|عىلي ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4|2o|3 يف  ف محمد كم|رسر هيم|بــــر|لسيد |ل |رسر |بــــ طنط|د|

96484 لح حسن|عىل سيد ص بــــ بــــنى سويف|د|

6966oo لسميع محمد يوسف|م عبــــد |محمد حس لمنصوره|عه |زر
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694774 ه محمد | لسيد قنديل|حمد |مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

23723o ف |ء |شيم ى|بــــر|رسر هيم حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9||688 ى خ حمد |لد محمد |نرمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78o533 م محمد|لسل|ن عبــــد|حمد رمض|لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

689o4o لديسىطي|لسيد |حمد |حمد سعد | لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

25o3o ى  حمد|مريم محمد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

426959 لحليم محمد خرصى|بــــسنتـــ عىلي عبــــد إلسكندريتـــ |تـــمريض 

6229o9 |لص|لجليل |يمن عبــــد |يه |
ى
ق ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

698o56 ن|ح حسن محمد طم|ره صل|س زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|52|4 ح محمد|لفتـــ|نس محمد عبــــد | ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

638oo4 ر|لرحمن عم|لسيد عبــــد|حمد | زيق|لزق|هندستـــ 

|2o569 عيل|سم|جر خليل حسن |ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

833489 حمد|ىطي محمود |لع|كريم عبــــد |هندستـــ قن

52737 م|ل محمد تـــم|محمد جم ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

3|3|56 هيم|بــــر|محمود نبــــيل محمد محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

493584 ن|رص محمد رمض|محمود ن ره دمنهور|تـــج

8o96| ر|لغف|لعزيز عبــــد |بــــر عبــــد |ج| سه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2|6694 ل مدبــــول|حمد محمد جم| ى شمس حقوق عي 

35345| لسيد|لرحمن مسعد سليم |عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

9o9648 ن |دل حموده ظهر|ع| دين ج|تـــربــــيتـــ سوه

354399 حمد|لعزيز |ر مجدي عبــــد|من ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

|7o92 هلل|د|حمد ج|لد محمد |بــــ خ|يه| هره|لق|ره |تـــج

|54o85 ل|حمد محمود هل|عمر محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8687o4 ف |د |زي وي|لنوبــــي قن|رسر ن|هندستـــ أسو

335883 لحليم|طف عبــــد|لحليم ع|ء عبــــد|شيم ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

758||8 ن|حمد محمد محمد سليم| ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

2626| حمد عىل|مجدى | لي|د هره|لق|حقوق 

9o29o| ن صديق |رص عثــــم|هيم ن|بــــر| ج|ره سوه|تـــج

46oo2o د يوسف شكري|ح محمد فؤ|د صل|فؤ سكندريه|ل|حقوق 

64|924  سمي  
ى|مصطفى حمد عىل حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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877825 ي|ر
ر سيد محمد  |مختـــ| ئى زيق|لزق|حقوق 

96743 لعظيم جمعتـــ|م عبــــد |محمد عص ي للفن|
|دق قن|لفنى

863733 س|شد دري|ء قدىسي ن|صف ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

4o3965 لع|بــــو |لغنى |لعزيز عبــــد |محمود محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

87473 د|لجو|د عبــــد |ل محمد رش|بــــتـــه| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

885344 بــــتـــ محمد |طف ثــــ|عهد ع سيوط|بــــ |د|

325234 بــــر|بــــر عىل ص|محمد ج ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

29588| هيم|بــــر|لنبــــي |عيل عبــــد|سم|محمود  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8|2|72 ره صبــــىحي محمد عىلي|س ي|علوم 
|لمنى

358995 ك|يوبــــ سدر|د |نوبــــ عم|بــــ| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

862726 ى محمود|شيم ء عدلي حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|5855 ى عبــــد |حلوه محمد  دى|له|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

492485 هيم مرشدى|هيم محمد إبــــر|محمد إبــــر سكندريه|ل|بــــ |د|

758374 لرحيم عىل محمد عيس|دين عبــــد |ن تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|3|879 ك عوض|لمل|م عبــــد |س| رين|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

682228 د عدل عبــــده عىل|ء عم|دع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|2o58 ف سعد |عمرو  موئى|لسل|رسر |تـــربــــيتـــ طنط

446867 هيم خليل|بــــر|هلل سعد |حلىم عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

455|2o لصغي |لد محمد |محمود خ ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

696|6 حمد نبــــيل|رق |حمد ط| لفيوم|بــــ |د|

229784 محمد سيد مهنى محمد ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

764o57 لسيد درويش|لسيد |زينبــــ محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

767o76 ف قدرى | هيم محمود يعقوبــــ|بــــر|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

253294 لحسن|بــــو|رس عفيفى |سهيله ي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|7|389 ن|هيم مسعد سلط|بــــر|م محمد |سل| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

7o2o32 لحميد|لمهدى عبــــد |حمد |محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

62o942 لدكرورى|بــــ عبــــده |لوه|بــــ نبــــيل عبــــد |لوه|عبــــد  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

852o2| ي د|هلل ر|عبــــد
ن|خىلي عثــــم|ضى ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

| |لمنى
لجديدتـــ
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677835 ي|د صفوتـــ صديق د|عم
ل|ئى لمنصوره|بــــ |د|

224862 حمد محمد|لدين عىل |ء|عمر بــــه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|96o ف |ء |سم| م محمد|م|رسر هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

252574 وق صل ح محمد عنبــــ|رسر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

62|527 لعبــــد|لسميع معوض |ء معوض عبــــد |دع ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8673o9 حمد محمد|ء ثــــروتـــ |رس| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

767|94 نم|كرم يشى محمود غ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

||6962 روز|ندرو مدحتـــ حلىم ن| هره|لق|علوم 

434326 ه ن فتـــىح محروس مرع|مي  |صيدله طنط

49394| ف محمد قنديل مصطفى أرسر كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

26o66o ف محمد |ره |س س|لنح|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

864o77 مكرم وكيل فهىمي| يىلي| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

683857 شور|وى ع|لبــــدر|م |لسل|خلود محمد عبــــد  ج|بــــ سوه|د|

789974 هلل عطيه|لح عبــــد |هلل ص|عبــــد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

69o|8 وى|ح جد|لفتـــ|يه محمد عبــــد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

24o88| لسيد|حمد |لملك |عمر حسنى عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

426|9| ين حسن محمود محمد حسن غل بــــ|شي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

68o445 تـــ|لشح|هيم |بــــر|ل |محمد جم ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

|68963 ى عىل حسن ع رف|يوسف محمد خضي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|2947 خر|د ز|بــــيشوي وجيه فؤ |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

28|o|6 ى|لمنعم صديق حس|بــــدور عبــــد ني  ى شمس|د| بــــ عي 

545o5 هيم حسن|بــــر|لد |محمد خ ي سويف
هندستـــ بــــنى

526226 ى حسن عىل خليل معتـــز حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

765655 لعزم|بــــو |دل وليد يونس تـــوفيق |ع ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

54|575 عيل جزر|سم|محمد قطبــــ محمد  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

23766 هيم|بــــر|هلل |هلل محمد عبــــد |عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

496o58 عي|ء ممدوح سميح عىل رف|رس| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

856796 حمد|لرحمن |ء محمد عبــــد|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى
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6o|535 ف |مصطفى  |لبــــن|ود |حمد د|رسر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

8o86| ي قطبــــ|
حمد محمد مصطفى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

32|622 ئى محمد سعيد محمد|مهند ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4673| حمد محمد بــــشي |محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3522|| لمؤمن|زم مصطفى سيد عبــــد|ح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

359588 وق محمد سعد  لدين محمد|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

4896|4 ف|لعزيز شح|حمد عبــــد |ن معوض |يم| تـــتـــ رسر سكندريه|ل|حقوق 

334|63 لسيد|لعزيز |لنبــــى عبــــد|محمد عبــــد تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

5|9|8| وى|لنحر|ل موىس |طف كم|ء ع|سم| |ره طنط|تـــج

364553 ء لطفى فوزى عىل فرج|سم| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

36o8oo ى |سم| ح|هيم محمد سو|بــــر|ء حسي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

5463|5 حمد وفيق عتـــلم|ن |مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

636567 ف زيد عىل محمود|محمود  رسر لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

676o64 ه محمد فرج | ن|لغلبــــ|هيم |بــــر|مي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

8|28oo روز نجيبــــ|مريم مجدي ن لفيوم|طبــــ 

7|3o93 لسيد عىل محمود خرصى|حمد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

694297 هلل|لسيد عبــــد |لىح |لسيد عبــــد |ء |شيم لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

237|38 دى|له|ىط عبــــد|لع|د طلعتـــ عبــــد|جه منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

3|8457 لعزيز سعد|بــــسملتـــ حسن عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

6336|9 حمد موىس سعيد عسل| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

335468 م عيد|م|حمد |رس بــــيوم |طمتـــ ي|ف ى شمس حقوق عي 

32o|2| تـــ نور | حمد سيد|لدين |مي  ن|بــــ حلو|د|

8|6477 تـــه|وس شح|ندر|ح |نج| ند|ر ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

326687 بــــورسيع|هيم جمعتـــ |بــــر|منى  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|5573 لعزيز متـــولي |تـــه عبــــد |لعزيز شح|سكره عبــــد 
محمد

بــــ دمنهور|د|

692325  سليم|لمو|ل متـــول |ندى جم
ى
ن|ق لمنصوره|حقوق 

522225 رى موىس|م غم|لسل|ورده نرص عبــــد بــــ دمنهور|د|

52|263 ن غريبــــ|دتـــ خميس شعبــــ|مي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

9o5997 حمد |محمد خلف محمد  ج|طبــــ سوه
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69999o محمود موىس عىل محمودمحمد ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

898346 د |مر حم|لحكيم ع|هلل عبــــد|منتـــ  ج|حقوق سوه

2|667o ى عبــــد|عبــــد لرحمن عرفه|لرحمن حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o2622 يبــــ|ل عطيه تـــ|م جل|ء هش|عل لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

894247 م عىل محمود سيد |حس ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

8o5465 ي عىلي عبــــد
ي عبــــد|لبــــ|مصطفى

ى
لعزيز|ق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|75667 لرحيم محمد|عىل عبــــد | نور تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|8937 كر |هيم ش|بــــر|رص |يدى ن|ه سيوط|ره |تـــج

6333o7 حمد محمد|رس حمزتـــ محمد |ف زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

24765 د|لجو|ل عبــــد |لع|رس عبــــد |حبــــيبــــتـــ ي ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

355357 ى | |رن عيل|سم|حمد حسي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|29473 لجمل|دى طلعتـــ نرصى |ف ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6o74o3 س|حمد محمد رجبــــ عبــــ| لمنصوره|هندستـــ 

|6||45 ح عصفور|لفتـــ|لحكيم عبــــد |ره سمي  عبــــد |س ى شمس|تـــج ره عي 

4o8823 ن|محمود سمي  زيد| ثــــري ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4373|3 ريه|لم|ع |لسبــــ|لسيد |حمد |سهيله  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

42758 عيل|سم|طمه محمود يونس |ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8o92|5 سم حسن|دي ق|م ن|عز بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|447o7 هيم محمد مصطفى|بــــر|سعيد | دين ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

325753 حمد عيس|د |لسيد فؤ|لد |خلود خ ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

77o679 فظ|هيم ح|بــــر|م محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

4|o43o رم|لمك|لرحمن محمد يونس أبــــو |عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|5726o وق جم ى |لسيد |ل |رسر لسيد|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7587o9 هيم سعد عىل|بــــر|محمد  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

|248|3 ى عز |حبــــيبــــه محمد حسن  لدين|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

3|7464 هلل محمد|مه عبــــد|س|حمد | ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8562|5 ي عم| وي|بــــبــــ| د حن|نىح  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

686679 للطيف محمد عمر |حمد محبــــ محمد عبــــد | هندستـــ بــــور سعيد

54|7|o لعجىم|لسيد |لسعيد محمد |محمود  |بــــ طنط|د|

4o2936 لسيد|ن |هلل محمود محمد شعبــــ|عبــــد |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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5o6427 لعزيز محمد شعيبــــ|ر محمود عبــــد |من سكندريه|ل|عه |زر

3|4o35 لصمد|ح نبــــيه عبــــد|در رم|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

776o48 هلل محمود|ره محمد عبــــد |س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

247454 جه|ح خف|رس صل|ر ي|عم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6853o3 |هيم |بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر|ل |س
ىط|لمع|بــــو

ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

255393 عيل فهىم عيد محمد|سم|ء |ل| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

6|7695 دل|لعو|يز يحن  |يحن  ف ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5|7oo7 زم حسن عوده|ن ح|غفر عه دمنهور|زر

435653 لمنعم شليم|لحميد حسن عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

49|2|8 لعظيم عرفه|رك عبــــد|جر محسن مبــــ|ه عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

487463 تـــتـــ|لسيد شح|دهم محمود خميس | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|48o39 حمد محمد|نور محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

875||4 تـــم محمد عىل |محمد ح سيوط|طبــــ بــــيطرى 

442352 لرحمن|لنبــــى عبــــد |لسيد عبــــد |هيم |بــــر| لشيخ|ره كفر |تـــج

9|2766 زينبــــ محمد عىل محمد  ج|عه سوه|زر

43252o ى عبــــد |نوره لعزبــــ|لعزيز يوسف |ن حسي  |بــــ طنط|د|

345oo9 ليل|هلل محمد عىل زغ|ء عبــــد|سم| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6o994| عي|لرف|م |لسل|لرحمن عبــــد|هبــــه عبــــد لمنصوره|بــــ |د|

85728 لبــــ|بــــوط|ل عويس |محمد هل ن|حقوق حلو

548293 يف  بــــو شعره|نور |يوسف رسر ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

|7|88| مه|لسيد رزق سل|م مصطفى |مر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

324629 ى|د |لجو|د سيد عبــــد|لجو|عبــــد مي  سيوط|بــــ |د|

4|6234 بــــ|لخش|حمد |دل محمد |ن ع|يم| |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

4o882o ى محمود |ي لعزيز شلفوطه|لسيد عبــــد|سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

354|74 م عىل|لسل|مي محمد عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8|948 لمقصود خليل|دى عمر عبــــد |ء ن|دع ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

67577o ه محمد عبــــد | وى|دق عشم|لص|مي  لمنصوره|بــــ |د|

|54679 حمد|لعزيز |حمد عبــــد |محمود  ن|بــــ حلو|د|

446435 هيم تـــوفيق محمد|بــــر|هيم محمود |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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8o9372 حمد محمد|لرحمن رجبــــ |عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

676|4| ن ق| |مي  لمنس محمد منس|وى |لشر لمنصوره|حقوق 

4o677o ى عبــــ|ن عبــــ|رو س|س حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|638| نوبــــ جورج مؤنس شلبــــي|بــــ| ي|علوم 
|لمنى

75542| لصبــــور|ء محمد حسن عبــــد|رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

275235 سط|لبــــ|دل يحن  عبــــد|ن ع|نوره كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

89o587 محمد خليل محمد درويش  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

882999 لمحسن |لمحسن ممدوح يوسف عبــــد|عبــــد سيوط|ره |تـــج

3229o3 ل نجيبــــ وسليدس|نتـــ جم|مري ى شمس| لسن عي 

79o557 تـــه محمد مصطفى|ل محمد شح|جم ضه بــــور سعيد|ري/تـــربــــيتـــ

|46785 لرحمن|هلل عبــــد |عمر محمود عبــــد كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

68|485 مد|لمنعم ح|صبــــرى مصطفى صبــــرى عبــــد  لمنصوره|حقوق 

699962 تـــه|لسيد محمد شح|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o745| مبــــروك ربــــيع حسن| رض ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

256766 بــــ|لرحمن خط|ء عبــــد|بــــسمله عل ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

27|287 ن|لمليىح  سلط|ء مصطفى عىل |شيم ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

45372 ن بــــرع|بــــ سعيد نعم|لوه|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|4449 |  مريم بــــخيتـــ فهىم عط سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2872o سعيد حسن سعيد حسن هره|لق|ر |ثــــ|

33453o بــــوزيد|مل سليم |مل محمود ك|ك |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

529827 ف محمد عبــــد |بــــوبــــكر | ذل|لش|بــــ |لوه|رسر ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

34942| ل محمود محمد|جم| دين ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

645475 محمد نظيم محمد محجوبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5|4862 لسيد قنديل|لرحمن |ء عبــــد |عل| رن سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

6oo33 د ممدوح محمد عويس|جه أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

|6o2|8 عمر محمد فتـــىحي شعيبــــ ى شمس|تـــج ره عي 

325932 هلل محمود فوزي محمود|منتـــ  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

6oo|8o  خي  |ندى محمد عشم
لدين|وى مصطفى |صيدله طنط

5285|5 لغنى|لغنى سعيد عبــــد|سعيد عبــــد ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

9|8965 |  محمود عيد خلف عط ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 
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4|5o92 هلل عطيه|ل عبــــد |مل جم| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

848|8 س مرصى|لدين عبــــ|ل |حمد جم| حقوق بــــنى سويف

357425 حمد محمد عمرو|شمس محمد  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

||533o ي
ء محمد صبــــرى|فرح ضى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

68o877 بــــومسلم روميسر|در |لق|هيم عبــــد |بــــر|م |سل| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

622446 لعدوى|زق |لر|حمد عبــــد |ن |رس رمض|ف ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

623728  شتـــ|لسيد|هر |م| مه
ى
|لدسوق ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6o4596 لمهدى|نور محمد محمود مصطفى  |ره طنط|تـــج

6|o29o ى|لعزيز |لعزيز عبــــد|محمد عبــــد لحسني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9|o6o4 عيل |سم|عىل محمد عىل  ج|طبــــ سوه

6376|2 رس محمد عىلي|عبــــي  ي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48|386 ل|لع|م عبــــد|هلل سل|م محمد عبــــد |إسل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o7|37 حمد|لسيد |محمود سعد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

24o|73 ر عدل فهيم|دو|بــــيشوى  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

8|2485 ي عىلي|جه
د محمد مصطفى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

82o748 |لور|لحميد حسن |لرحمن عبــــد|م عبــــد|سل|
ى
ق ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

43|96 لح|لم ص|هيم س|بــــر|م حسن |هش ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

76|996 ي
ف | |دئى لح|هيم ص|بــــر|رسر بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

لسويس|بــــ

627259 لسيد عطيه|محمود سعيد محمد  زيق|لزق|صيدله 

23294| ه سعيد حنفى عبــــد| لحميد|مي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

526936 ه|لل|سعيد سمي  سعد حسن عىل عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

343446 لمنعم محمود|م عبــــد|لمنعم عص|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

78643 يف|رق عىل |سمر ط لشر دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

353529 لحكم|هيم عبــــد|بــــر|وليد حمدى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|o829 لحنفى|زينبــــ حمدى محمد  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

259242 لعزيز مبــــروك|هبــــه محمد عبــــد |صيدله طنط

33|5|9 ف نبــــيه ص|يتـــ | بــــر|رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

836|62 حمد|ء محمود عىلي |صف دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

3||8|6 ن|مز محمد حس|دين محمد محمد ر|ن ى شمس هندستـــ عي 
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84o959 ى|ك| زكري| دون|م مل فلسطي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

7o|o84 لسيد متـــول عوده|ره |ح عم|ره صل|س لمنصوره|بــــ |د|

42325| وى|لشن|لعزيز محمد |يمن عبــــد |محمد  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

7o4355 حمد|مروه محمد مرتـــضى محمد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

8957o5 ل |لع|بــــر عبــــد|حمد ج|روى | ج|طبــــ بــــيطرى سوه

684o38 لدرينى موجه|حمد |م |كر|حمد | لمنصوره|بــــ |د|

685678 س|حمد غط|مح لطفى |ميمه س| لمنصوره|بــــ |د|

687233 لعزيز|ل عبــــد |تـــ كم|لشح|مل | لمنصوره|حقوق 

3368o7 مر|حمد ع|مر |زم ع|ح |حقوق بــــنه

899o76 لسيد |حمد محمود |هلل |منتـــ  ج|بــــ سوه|د|

8|6637 يف|فريد محمود محمد فريد  لشر ره بــــنى سويف|تـــج

5|2634 شور|د ع|لجو|مل عبــــد|لسعيد ك|مح |سعيد س |حقوق طنط

55574 هلل|ن عبــــد|ضى رمض|محمد ر ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

636582 حمد|ن |لرحيم رمض|ج  عبــــد |ئى ن|ه زيق|لزق|حقوق 

694367 لرحمن عىل رزيق|مصطفى عبــــد | دين لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

642356 حمد|لسميع |حمد عبــــد |حمد | زيق|لزق|بــــ |د|

4o4459 ى|عبــــد  ى سعد حسي  هلل حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|39o97 ى|نيس |رين محروس |ك مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77o|84 دى نوح|له|لدين محمد |مجد يوسف عز|يوسف  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68|626 ى|دل |حمد ع| لسيد حسي  لمنصوره|هندستـــ 

75535o يف|ء ع|رس| دل عبــــده رسر ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

465|2 د|حمد ج|هبــــه يسن  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64324| لمجيد|لسيد عبــــد|حمد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27|6oo ن|ندى محمد حسن محمد سليم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

759645 لنعيم|ء عىل عبــــده محمد عبــــد |دع لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

78976 ي
محمود حمدي محمود حسنى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

85||28 محمد جبــــريل منصور عىلي صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8|8772 نوره حسن محمد حسن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

236558 لمجيد محمد|ح عبــــد|ندى صل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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3|64oo ل|لد|هيم |بــــر|م |م|بــــر |منتـــ ص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

245o42 هلل|ن عبــــد|ن سيد شعبــــ|يم| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

82o555 روضه عمر خليفه محمد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

77367o وي|لطنط|وى محمد |لطنط|وى |لطنط|زينبــــ  زيق|لزق|عه |زر

3|6729 ندى حسن محمود حسن محمد لفيوم|عه |زر

63|873 لىح محمد عنبــــر|بــــسنتـــ سمي  عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

6o7o|3 ى ش|ين| دى|س ربــــيع حسي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

2|9242 ى|محمد جم ل حسن حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o|994 لبــــقرى|ح محمود |لفتـــ|حمد سمي  عبــــد | ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

77o83o |بــــر|لبــــنى حسن 
ى
هيم دسوق زيق|لزق|علوم 

87o355 ي
دل جبــــريل محمد|ع| رئى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

3|9oo7 |لعزبــــ |لعزبــــ لطفى |منيتـــ |
ى
لدسوق ن|بــــ حلو|د|

4o67o5 حمد|لرحمن |ل عبــــد |لرحمن كم|ندى عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

|32898 ه رض| هيم يوغرى|بــــر|محمد | مي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

86|o6 م محمد نبــــيل محمد فريد عليوه|ن ر|نوره  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

4234o5 لكريم عىل|ء عىل عبــــد |شيم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

635423 |لمع|ره محمود محمد أبــــو |س
ى
ىط دسوق ي تـــمريض 

زيق |لزق|معهد فنى

8|2245 ي|جد شعبــــ|لرحمن م|عبــــد
ن مهنى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

9o95o8 لسعود |بــــو|جر رجبــــ عبــــده |ه ج|ره سوه|تـــج

8o3953 لسيد فهيم|ح عبــــد|بــــيشوي صل دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6822o| لمرىس|لمقصود |فع عبــــد |لر|يه | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2557|| ن|ر وهد|لغف|محمد فوزى عبــــد ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

775894 يه صبــــىح محمد أحمد سعد| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5|7954 ه عبــــد| لعليم يوسف محمد زعلوك|مي  بــــ دمنهور|د|

69|243 حمد|حمد حسن |لسيد |ن |يم| لمنصوره|عه |زر

|375|| ش|لدمرد|لمعبــــود |رق عبــــد |هلل ط|عبــــد  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

863242 |ىطي |لع|هند حسن عبــــد
ى مي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

764|77 لفى|ل|دق |لسيد ص|م |يه عص| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

3|2o49 ي| متـــ زكري|س|لرحمن |عبــــد
عفيفى |كليتـــ هندستـــ بــــنه

7869o ي
م سيد عبــــده|هش| دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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924297 يه خليفه محمود محمد  | ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

5497o رع سيد|ندى سعيد ز تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

493623 ن|لد محمود محمد عتـــم|خ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

3|5864 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|سلىم سيد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

37o396 دق|لص|حمد سمي  عبــــد|ء |لزهر|طمه |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8499|4 ي محمود|سمر وف ي محمد بــــشر
ئ  سيوط|حقوق 

643749 ف |سعد  بــــينى|لسيد سعد |رسر لشر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

227585 هيم|بــــر|يوسف محمد محمود محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

232635 لمقصود محمود|لم عبــــد|ن س|نور كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

337823 ش|للطيف حو|للطيف سيدعبــــد|سيد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

682595 لسيد محمد|حمد محمد |ء |رس| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6o5429 ى محمد |ي ن|ح رمض|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|سمي  |نوعيتـــ طنط

92o948 ئيل|بــــيتـــر عبــــده سيدره ميخ ج|ره سوه|تـــج

45o3o6 لحميد عىل شعي |م عبــــد|لرحمن س|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

27754 تـــتـــ|د محمد محمد شح|زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

836793 لدين محمد حلبــــي|ل |محمد كم دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

8|2434 لس صفوتـــ عزيز يون ن|كي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

3326|8 هيم|بــــر|لمنىح  منصور |هر عبــــد|محمد م |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

824575 لرحيم سعد عىلي|عمر عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3693o3 ي عبــــد| بــــسمتـــ رض
هيم|بــــر|لمحسن |حسينى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

28638| ن|عثــــم| لعل|بــــو|لرحمن |سم عبــــد|بــــ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o53o ى ن|ي بــــ محمد|لتـــو|رص عبــــد|سمي  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

537||3 يف عبــــ لغريبــــ|س |محمد رسر ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

64o254 عيل|سم|لحميد |عيل عبــــد |سم|محمد | دين زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

35o37| ى حس|حمد سليم| ى|ن محمد حسي  ني  ى شمس  تـــمريض عي 

6|4483 ن|لسيد بــــدر|لمرصى |لم |سميه س |تـــربــــيتـــ طنط

8|o734 ي عبــــد|لد عبــــد|حمد خ|
لعزيز|لغنى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

857o32 ى  لحكيم عىلي|حمد عبــــد|حسي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

527248 هر خليفه|لظ|ء محمد محمد عبــــد|رس| ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر
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89o983 ى نبــــيل عري هيم |بــــر|ن |نيفي  سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

524|54 لح|حمد ص|حمد بــــكر |ء |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o9438 لجمل|لم |لم س|رشيده سعد س |تـــربــــيتـــ طنط

|67339 حمد محمد مصطفى حسن|ندى  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8|4|o2 هلل|محمود عبــــد| م رض|حس ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

283o5o زق|لر|م عبــــد|رس ش|محمد ي  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

5||37| ق|م يوسف |م|حمد | وى|لشر بــــ دمنهور|د|

9|5495 ل عىل  |عيل عىل جم|سم| سيوط|ره |تـــج

63|o84 لحميد زىك|لهدى زىك عبــــد |نور  زيق|لزق|حقوق 

8|6622 ن عزيز|رص يون|جورج ن لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

6|7|o| س|ىط حو|ىط مع|هلل مع|منه  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|75249 عيل|سم|لمشهورى |لنبــــى |هلل عبــــد |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2569o| ود|د محسوبــــ د|فؤ| ند ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

885429 لدين حسنى محمد  |ل |م كم ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

36o797 ح عرفه|لفتـــ|ر مجدي محمد عبــــد|من |حقوق بــــنه

892o66 دق محمد |ل محمد ص|لع|عبــــد سيوط|ره |تـــج

4388|4 هيم محمود|بــــر|هيم فتـــىحي |هر إبــــر|بــــ لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

228|73 حمد|لرحمن |حمد عبــــد|فوزيه  هره|لق|بــــ |د|

|55976 لجيد|حسن عبــــد | م رض سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

7924o2 ى|سلىم محمد فتـــىح  مي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

893795 دل محمود عطيه  |ن ع|يم| سيوط|عه |زر

53o5o3 ى محمود محمد  مي  يد زيتـــح|بــــو|ني  ى ر|لي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2242o7 شطوجى|ل|حبــــيبــــه محمود محمد محمد  هره|لق|طبــــ 

63273| مريم عمر مني  محمد عىل حجي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

7o9327 لي|لسيد محمد محمد غ|م |حس ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

4|593o ى محمد حمزه محمد حمزه|ي سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4oo684 لمول|هلل محجوبــــ عبــــد|محمد عبــــد ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

337|56 د محمود|لجو|عبــــد| جر زكري|ه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

785989 جح|تـــ طلبــــ ر|ز بــــرك|لحسن فو| لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى
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5587| ى|ل حس|لع|طف عبــــد |هدير ع ني  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|6|4o م حسن محمود|زن عص|م ن|هندستـــ حلو

856647 ى روز نجيبــــ|مجدي ن| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

684474 ه نبــــيل محمد ن| ن|فع رضو|مي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

695753 نور جنيدى|نور |هدى  لمنصوره|عه |زر

36||98 ه خ حمد نرص|حمد |لد |ني  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6625| ن عىلي|ن رمض|لرحمن شعبــــ|عبــــد  لفيوم|هندستـــ 

447758 لجمس|لمجيد |حمد عبــــد|رتـــ |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4775|8 حمد|محمد محمد فوزي | دين سكندريه|ل|بــــ |د|

234||9 حمد حنفى|ء محمود |رق عل|ط |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

7o367| فعي|لش|سط محمود يىح |لبــــ|محمد محمود عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

34o23| لحق محمد|هيم عبــــد|بــــر|لد |هدير خ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

547297 |مد عطيه و|لسيد ح|د |عم
ى
ق عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

8|5o32 ي عزتـــ ف|م|
جح|روق ر|ئى ره بــــنى سويف|تـــج

8663|8 حمد محمد محمد محمد|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

5o958o لرحيم أحمد موىس|أحمد مجدى عبــــد  علوم دمنهور

339o25 تـــ|لشح|هيم |بــــر|مل محمد | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

267464 سمر سمي  يوسف زرزور شمون|نوعيتـــ 

366875 لدهبــــ|بــــو|د |حمد مر|ء |سم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7895|5 ى|لحس|تـــ فوزى محمد |ره عرف|س ني  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

32964 ف |يه | يد |بــــو|رسر ى ل|لش|لي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

633983 لمعىط موىس عىل|م عبــــد |محمد هش زيق|لزق|طبــــ 

344|28 تـــ خ| لحميد|لد محمد عبــــد|مي  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

449787 لرحيم محروس|حمد عبــــد|يوسف  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

62286| لففى|لسعيد محمد |سمر قدرى  ط|بــــ دمي|د|

3479|6 لسميع|م سيد نجدى عبــــد|سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

762365 لبــــيوم|لد حسن محمد |محمد خ ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

26355o ي|ر
هيم|بــــر|محمود محمد | ئى |ره بــــنه|تـــج

3o663 ف محمد |ر |من نور|رسر |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن
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77882| لسيد محمد|مجدى | دين قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

433767 لمصلىح مقلد|محمد سمي   ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

485|52 د|ندى بــــسيوئى محمد محمد حم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

443|96 مد محمد عىل موىس|ء محمد ح|شيم |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

23386| ىط|لع|حمد عبــــد|حمد سيد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

762556 لحميد|للطيف رزق عبــــد|رق محمد عبــــد |ط حقوق بــــورسعيد

8o796 لحفيظ|للطيف عبــــد |م محمود عبــــد |سل| |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

|7oo3| لمحسن|رثــــ عبــــد |لو|مروه محسن عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

267|79 وق  ف مىح |رسر لسيد|لحميد |لدين عبــــد|رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

775577 يم|لد|رق محمد عبــــد |م ط|سل| |ره بــــنه|تـــج

82o788 حمد سعد نرص|لرحمن |عبــــد ي|صيدلتـــ 
|لمنى

426343 هيم نجم|بــــر|م محمد محمد |هش| رودين سكندريه|ل|علوم 

|58o22 م|هلل محمد عل|هلل عبــــد |منتـــ  هره|لق|بــــ |د|

|5656| ى| حمد محمد عزيز زهي  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

4o8625 لسيد|هيم حسن يوسف |بــــر|ء |ل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

344999 ى عو|سمر  د عوده|لسيد حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

759|o| مد عىل حسن|محمد مصطفى ح ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

253833 لففى|لمطلبــــ |لد عبــــد|خلود خ ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

259963 عيل محمد|سم|ء طه |شيم ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

895o85 ى فرغل |مصطفى رشدى  مي  ج|ره سوه|تـــج

|49227 رق سعيد محمد خليف|يه ط| هره|لق|علوم 

869388 لدين|لدين عبــــده مىحي | ح |هلل عمر صل|عبــــد قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

4|56o8 ر|لنج|لسعيد |هيم |بــــر|أحمد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

642466 ى|بــــر|محمد  هيم محمد حسني  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

2|35|8 م عىل محمود خرصى|ره حس|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

435883 لهىل|عيل سعد |سم| |لي|د |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

5o869o ىسر|لخر|ل |هيم محمد كم|بــــر|ل |كم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|56853 مد محمد عطيتـــ|محمد ح ن|حقوق حلو
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9|o594 لرحيم |دق عبــــد|حمد محمد ص| سيوط|علوم 

4|6|o9 جح|ن محمود محمد ر|يه رمض| لشيخ|ره كفر |تـــج

85353o لرحمن محمد قطبــــ محمد|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

842496 ى سيد بــــغد|ي دي محمد|سمي  |نوعيتـــ فنيه قن

57225 م|م|حمد محمد |ن |يم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4|22o| لكريم|لسيد عبــــد |لسيد محمد عىل | |ره طنط|تـــج

627268 ى|بــــو|ء صبــــرى محمد منصور |سم| لعني  زيق |لزق|تـــمريض 

248935 لم|حمد محمد س|ء محمد |رس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2462oo لمقصود|لعزيز عبــــد|لدين عبــــد|م |عمر حس عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

||9479 م|م|م فهىم |م|يوسف  ى شمس حقوق عي 

5o3926 ى لسيد|نسيم سعد عيس عبــــد | مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

26|o34 ن|لقط|م محمد |هدى هش ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6368|9 ف محمد فهيم عبــــد|رحمه  ل|لمتـــع|رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

5||8o7 |لسق|در محمد |لق|حمد عبــــد|محمود  |علوم طنط

8o73|6 هيم|بــــر|ح سيف |لرحمن صل|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

869o52 لفضيل محمد|حمد عبــــد|رفيده  ن|سو|بــــ |د|

|29547 ئى عيد فرج|دى ه|ه ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

752929 لسيد محمد|ه مصطفى |لل|لد عبــــد |خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7778|4 لرحمن|لرحمن خليل عبــــد |محمد حسن عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

77773o ى |حمد مجدى محمد | ضى|لق|مي  زيق |لزق|تـــمريض 

5|o679 ر|لعط|لعزيز فتـــىح |ن عبــــد |مرو طبــــ بــــيطرى دمنهور

687862 لذىك|لرسول محمد |عبــــد | ند لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

77oo49 ف محمد عىل |مح |س ط|لعي|رسر ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

496555 ى محمد|هيم |بــــر|ء |ل| حمد حسي  تـــربــــيتـــ دمنهور

4o2254 مد|حد ح|لو|سمر حسن عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

776|7| ى موىسي|فتـــ |يرينى ر| مي  زيق|لزق|طبــــ 

639779 شد|طمتـــ محمد محمود أحمد ر|ف زيق|لزق|ره |تـــج

68o232 لسيد| |لنج|بــــو |ن |خلود شعبــــ لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

35o8o7 م عربــــى محمد|مريم عص |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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79||74 ى عبــــد | ى هيكل|حمد حسي  لغنى حسي  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

323|o6 لمحسن محمد|لدين عبــــد|د |بــــسمتـــ عم ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|5o477 حمد|د محمد سيد |زي ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|5o68 هيم حسن|بــــر|لد |محمد خ هره|لق|ره |تـــج

|48o7o يمن وهبــــه محروس وهبــــه| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

523682 ن محمد مرىسي محمد|لد شعبــــ|خ سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

492622 لعزيز محمد نصي |كريم صبــــري عبــــد ره دمنهور|تـــج

433994 تـــم محروس يوسف|يه ح| |طبــــ طنط

63o468 لحميد|لحميد عبــــد |رق عبــــد |ز ط|مع |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

629244 حمد محمد حسن عبــــده| زيق|لزق|هندستـــ 

4o7789 بــــ|حمد محمد دي|دل عمر |عمر ع ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

2428o| ل|طف سعيد جل|محمود ع ن|تـــربــــيتـــ حلو

8||563 حمد|ل |ن هل|ء عثــــم|ول ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

32|85o ح|لفتـــ|ح عبــــد|ء محمد صل|رس| هره|لق|ر |ثــــ|

344745 لسيس|ح محمد |دل صبــــ|ر ع|من ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

637ooo هيم|بــــر|ن |عىل فتـــىح رمض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|9673 لموجود |لجليل عبــــد|مه عبــــد|س|د |ي| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7534oo لبــــقىل|كريم نرص محمود  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

827972 عمر محمد حلىمي عمر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

758339 تـــ|ن عىل محمد بــــرك|يم| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

444|75 د|لحد|د فتـــىح سعد  |محمد رش سكندريه|ل|حقوق 

49o936 لصعيدى|لرحمن |ح عبــــد |لفتـــ|محمد عبــــد | رن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4367||  عىلي|سلىم محمد ج
بــــر مصطفى لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7928|3 س محمد عزبــــ|لسيد عبــــ|س |ين| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

54735 م|م|زق |لر|ل مصطفى عبــــد |نه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

52o332 ص|لقص|لسيد |لحميد عىل |ره عبــــد|س ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

2|5349 ه محمد عبــــد| ى|لعظيم عىل حس|مي  ني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

634939 هيم|بــــر|هيم فريد |بــــر|دل |عمرو ع زيق|لزق|حقوق 

4578| دى|لبــــغد|حمد سعد |ن |حن منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

25872| لعزم|هلل محمد فوزى أبــــو|عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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||7496 يمن محمود عىلي|محمد  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

4363o5 ي|بــــر|زىكي 
هيم زىكي عفيفى لشيخ|تـــمريض كفر 

5|378| رك|كريم محمد محمد محمود مبــــ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

37459 ي غ|عمرو 
نم|حمد لطفى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

||9649 ف|ر منط|سندس مختـــ وي رسر تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

449862 د محمد جعيصتـــ|ئى فؤ|م| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

84585o هيم|بــــر|بــــر ذىكي |مه ص|س| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

5o2423 هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|محمود رجبــــ  سكندريه|ل|عه |زر

449o22 م|لمجيد عل|لمجيد محمد عيد عبــــد |عبــــد  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

33|5|o حمد|لرشيد محمد سيد |م عبــــد|ء هش|ل| |تـــربــــيتـــ بــــنه

24596o |لسيد |بــــر |لسيد ج|
ى

لرع لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

364964 حمد فوزى|حمد |م |محمد س ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

|7399 حمد محمد محمد|ندى  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

288o|3 حمد رسور|ر |لستـــ|طمه عبــــد|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|8597 لسيد محمد بــــدوى|يتـــ محمد رزق |هد ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

894o9o ف فتـــىح فرغىل |ء |سم| رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

849659 حمد|هلل |رص عبــــد|يدي ن|ه لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

25295 ن محمد مدبــــولي محمد عىلي|يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

836753 ريوس فيليبــــ عدلي دوس|مك لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

64o|92 حمد محمد|بــــ |لوه|رق عبــــد|نغم ط ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6|8575 لسيد أحمد ونس|ء |آل ط|بــــ دمي|د|

5356|9 |لحميد شتـــ|نس سعيد محمود عبــــد | سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

7559o7 كر|ئى سعد ش|طمه ه|ف تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

252568 ن حنفى محمد|نس|ره |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

525883 نم|حمد عزتـــ فرج محمود غ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|4o75 ميه محمود موىس محمد جنينتـــ|س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

54|537 مر|دلي ع|لع|م محمد محمد عىل |إسل سكندريه|ل|صيدله 

3|9o63 حمد|حمد محمد |تـــفى  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 
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49|367 للطيف|حمد محمد عبــــد|لدين |د نور |جه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

485oo2 ى ف|فيلوبــــ يز فلتـــس جريس|تـــي  بــــشر سكندريه|ل|ره |تـــج

53o4o م|حمد عىلي عز| |دين ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

223o2| ف عبــــد|دهم | در|لق|لمنعم عبــــد|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

622546 هيم مصطفى|بــــر|هيم |بــــر|محمود محمد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

9o|688 لحليم |محمد صبــــرى محمد عبــــد ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

62729| لبــــيىل|حمد محمد محمد |تـــسنيم  زيق |لزق|تـــمريض 

755292 وق عزتـــ عبــــد  ح محمود|لفتـــ|رسر عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

779|7 بــــ|لتـــو|نم محمد عبــــد|محمد غ هره|لق|حقوق 

536756 لضبــــع|مه حسن |محمود حسن سل دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

778634 لحميد محمد|بــــ عبــــد |يه|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|892| لمعبــــود محمد صديق|عمرو عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6o29o8 ه|لق |لخ|لدين مصطفى محمد عبــــد |نور  بــــو رصى |تـــربــــيتـــ طنط

83733 حمد|ل خليفتـــ |عىل جم ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

|5o27o ي
لدين محمد عىلي عطيتـــ ضيف|ء |ضى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|9887 لسيد عيد|طمتـــ محمد |ف ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4926o4 لرسول|لعظيم عبــــد|حمد عبــــد|عىل  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7o7664 لحميد|م عبــــد |رس عل|ن ي|جيه لمنصوره|بــــ |د|

625299 لمسلىم|لسيد حسن |تـــم عدل |محمد ح زيق|لزق|هندستـــ 

24999 لي جرجس|لمعي غ| دين دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

4457|3 ل|لع|لح عبــــد |طمه محمد عىل ص|ف سكندريه|ل|بــــ |د|

769388 متـــ قريبــــتـــ|ن سل|لم|ن س|م عوض سليم|هش لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

547o|3 لسيد|ء حسن محمد |سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|8988 ئى|لسود|بــــخيتـــ | ن محمد عط|رمض ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

355793 ف تـــوفيق |ء |ل| ى|رسر مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

52o447 لبــــلكيىمي|لمجيد |لمجيد محمد عبــــد |خلود عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5o9737 لدرس|م محمد محمد |حمد حس| تـــربــــيتـــ دمنهور

4o4|45 لسيد منصور|حمد |ده |محمد حم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36|||3 لسيد بــــدوى|وليد | دين |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

85o967 حمد|بــــر حسن |طمه ص|ف صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف
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|4727o ح رشيدى|لفتـــ|لد عبــــد |محمود خ هره|لق|بــــ |د|

4o3295 حمد شمس|لسيد محمد |ء |دع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

277262 هلل|حمد سعيد عىل مبــــروك عبــــد | كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|348|9 حمد|ر |لغف|مصطفى محمد عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

935|o يوسف عمر يوسف عمر مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

76o9|6 هيم|بــــر|هيم |بــــر|لد |خ| ر|ي بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

26|682 لسيد محمد بــــدوى|سم |د بــــ|زي زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

6|877o رج|مصطفى محمد أحمد نو لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

372978 ى |مروه محمد  حمد|مي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

87573 لرحمن محمود|م محمد عبــــد |سل| ن|حقوق حلو

|76269 هر|ح ط|لفتـــ|دل عبــــد |حمد ع| رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

785||9 ف عبــــد |در |ن لعظيم متـــول|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

225773 |بــــو |لسيد |رس |لح|بــــو |لرحمن محمد |عبــــد
رس|لح

ى شمس| لسن عي 

543776  ممدوح عبــــد
ى
رى|ح محمد هو|لفتـــ|شوق لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

8|2|3o ي محمد|عبــــد
ى
لرحمن محمد شوق ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

46638 ن محمد|سميه مهدى رمض هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

83|o93 ي|لبــــ|د محمد عبــــد|ء عم|لزهر|طمه |ف
ى
ق ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

33|577 لم|لسيد س|لسيد عىل |ء |رس| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

922|7| مر |شم محمد ع|ء ه|سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|446o5 للطيف|رس عمر عبــــد |عمر ي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4|||4| ي|ر
|محمود أحمد عط| ئى |بــــ طنط|د|

26o45| ق|لدقم|عىل محمد | م رض|ريه شمون|نوعيتـــ 

777866 ف محمد محمود | |ثــــري لسيد|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

7o|5|2 لحنفى|لعزيز |لمجيد عبــــد |مه عبــــد |س|يمنى  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

6|957|  أبــــوسمرتـــ عىلي حبــــيبــــ|ميتـــ |س
لسيد مصطفى ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

865769 لح عبــــيد موىسي|ء محمد ص|دع دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

269|24 ى منصور نص|شيم ر|ء حسي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

856337 لحميد|حمد عبــــد|حسن | لي|د ي|بــــ |د|
|لمنى

776988 ى محمدى ضيف   حسي 
هلل|مصطفى كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |
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43o77| ور|لعزيز مج|لعزيز محمد عبــــد |ء عبــــد |رس| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5o4796 هيم بــــسيوئى|بــــر|لمجد |بــــو |سلىم  سكندريه|ل|عه |زر

633336 لمقصود معوض محمد|عبــــد | نه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

363384 لعظيم|طف محمد عبــــد|مدثــــر ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3||o3o حمد بــــيوم|لدين |د |حمد عم| تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

24|279 ل|لع|سم محمد محمود عبــــد |محمد ق ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

478|49 رغده كرم محمد حيدر سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

26o472 ن|بــــر عجل|ن عىل ص|يم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

683|24 لجليل محمد حسن|طمه فتـــىح عبــــد |ف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|68936 لحليم|ل عبــــد |ل محمد جم|م| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

337854 ف |محمود  لسعيد مرىس عمرو|رسر لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

843552 ي محمد سل
سط|لبــــ|مه عبــــد|مصطفى قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

75|665 دى حبــــيبــــ يوسف|نوبــــ ف|بــــ| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

5o2338 مه|لسيد سل|متـــ |حمد سل|صم |ع لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|55299 سلىم عمرو عىلي حسن هره|لق|ج طبــــيع |عل

277922 دل محمد جميل محمد|ريم محمد ع شمون|نوعيتـــ 

924928 لحكيم محمد محمد  |لدين عبــــد|عز  ج|علوم سوه

4875o6 وى|لص|للطيف |حمد جمعه محمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o4822 ره يوسف عىل محمد عىل|س ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

224o3o ل عىل|لع|ن عبــــد |ء محمد شعبــــ|دع هره|لق|حقوق 

8|7o|3 حسن محمد حسن| نور ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|5o6|8 م|طف حمدى س|حمدى ع ن|بــــ حلو|د|

8o4233 مل بــــرسوم|صبــــىحي ك| رين|م ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

85799 لمنعم محمد|ن عبــــد|محمد زهر دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

9o869| للطيف |لرحيم فوزى حلىم عبــــد|عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

229928 محمد سيد محمد سيد حسن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4378o5 ه عبــــد| نم|رص قطبــــ قطبــــ غ|لن|مي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

5235o4 حمد محمود يوسف|دل |محمد ع م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|63882 حمد|ن |حمد سيد حلبــــى حمد| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د
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828278 وي|للطيف قن|وي عبــــد|للطيف قن|عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8o3937 |س نبــــيه حن|م غط|بــــر| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

3|||77 ي 
ن|حمد عثــــم|هيم سيد |بــــر|مصطفى ى شمس حقوق عي 

768933 لم محمد|مه س|س|ء |ل| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

878o76 ن د بــــولس |صبــــرى مر| مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|78533 ن مصيلىح محمد|محمد رمض ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

44o||o لخي |بــــو |هيم |بــــر|هلل |ن عبــــد |مريم شعبــــ |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

62o||2 رى|لهو|عيل منصور |سم|ريم  ط|بــــ دمي|د|

|37449 ضل|حمد محمد ف|يمن |حمد | ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

79|556 وى|يحن  عبــــده يحن  محمد عشم زيق|لزق|حقوق 

436268 ره|عم| للطيف عط|حمد عبــــد|بــــر |ج ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

7329o حمد بــــشي |مصطفى محسن  لفيوم|حقوق 

87o2|3 حد|لو|للطيف عىلي عبــــد|حمد عبــــد| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8|94|5 ش|ن هو|رص سليم|مريم ن ي|لسن |
|لمنى

328375 هلل محمد|حمد بــــكر عىل عبــــد| |بــــ بــــنه|د|

2284o9 ق وى عطيه|نىه عطيه رسر ى شمس|زر عه عي 

695626 ء محمد محمود محمد بــــنه|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

8o473| ح|لفتـــ|لرحيم محمد عبــــد|ر عبــــد|من ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

9oo|o9 حمد بــــخيتـــ |لد |عمرو خ ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

884o25 حمد |حمد محمد |منى  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|6876o مي  فتـــىح نرص طه|حمد | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

435228 د|زم محمد عي|ح| ر|ي لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

332727 م محمد موىس|لد عص|خ |طبــــ بــــنه

78o879 هيم محمد|بــــر|لسيد |ء |محمد عل زيق|لزق|ره |تـــج

34o896 عيل يوسف|سم|حمد كرم محمد | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8|8|84 لدين محمد محمد|ء |محمد بــــه صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

757427 ر محمد محمد|لستـــ|عد عبــــد |مس تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|26598 ز|لبــــ|هيم |بــــر|محمد | لينه رض ى شمس هندستـــ عي 

||6499 غبــــ|لعزيز ر|مه عبــــد |س| |ند|م| هره|لق|م |عل|
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6|2276 رق أحمد محمود عيس|حمد ط| رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

767o43 يف عبــــد  ج|لسيد فر|هيم |بــــر|لمنعم |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

6292o4 لسيد فرغىل|لسيد محمد |ر |من زيق|لزق|طبــــ 

527756 س|لحميد محمد عبــــ|فتـــحيه سمي  عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

57895 ى|لن|ل عبــــد |مه جم|س| رص حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

424993 ن|محمد محمد أحمد سليم| دين سكندريه|ل|علوم 

529439 بــــ حميدتـــ|لوه|حمد عبــــد |هلل |حمد هيبــــتـــ | ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

687742 هيم |بــــر|حمد محمد |لسيد |دى |له|عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

5437|9 هيم مىكي|بــــر|لسيد |أحمد محمد  |حقوق طنط

886o4| ى |زهره مصطفى عبــــد لنعيم حسي  سيوط|عه |زر

6o4o|5 وى محمود|لششتـــ|ر عزتـــ عزتـــ |مختـــ لمنصوره|عه |زر

893753 بــــوعىل بــــكر  |ء فوزى |شيم سيوط|حقوق 

897245 | وحيد ذكرى بــــسط| دين ج|صيدلتـــ سوه

6|7o45 تـــ|ره محمد محمد بــــرك|س ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

43o9|9 فع|لش|لغنى |زم محمد عبــــد |هلل ح|منتـــ  |تـــربــــيتـــ طنط

|9997 ي عبــــد |
للطيف فرج|حمد مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

44459 تـــ رض| ل|زىك جل| مي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

285558 وق خ حمد|لد محمد محمد |رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o73|| م|لسل|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

87835| حمد  |يتـــى محمد عيد | ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

32569o  عىلي|هلل عبــــد|لد عبــــد|ندى خ
لغنى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|584o3 ي سيد
بــــسنتـــ حمدى مصطفى دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

ريتـــ|تـــ إد|معلوم

335362 ل عىل حسن|جر جم|ه |بــــ بــــنه|د|

34|2o5 م |لسل|لحميد عبــــد|لحميد وليد عبــــد|عبــــد
حموده

ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

757382 لعظيم|حمد محمد سمي  عبــــد | حقوق بــــورسعيد

337667 حمد محمد يوسف محمد يوسف| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

354|94 فظ|تـــوفيق ح| ن رض|نوره ى شمس|تـــج ره عي 

6o486 ى محمد عبــــد ل|لع|عمرو حسي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

69374| لغنى عطوه|حمد محمد عبــــد | |ر|ي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

26|848 وى|لبــــحر|لسيد |هيم |بــــر|ن |يمن شعبــــ| ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 
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6977| عيل محمود|سم|ء رجبــــ |رس| ره بــــنى سويف|تـــج

2|4547 فريده محروس خرصى محمد مهنى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

678735 ه ح| م عمر عمر|م|ل|زم مصطفى |مي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8o8|78 ح عطيه|هيم مفتـــ|بــــر|ره |س سيوط|حقوق 

8||543 لحميد محمد|نسيبــــه محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

6ooo|6  محمد |محمد 
ى
 ي|لدسوق

ى
قوتـــ|لدسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

||47o4 ى حسبــــو محمود سعيد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

448|7| هيم عز|بــــر|هيم محمد |بــــر|سلىم  سكندريه|ل|ره |تـــج

885|8| هلل عىل  |ء بــــدر قصد |ل| سيوط|تـــمريض 

325397 م|محمد عزتـــ عزتـــ هم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

22o232 حمد مصطفى خليل مصطفى| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4933o5 دى|له|م حسن محمد حسن عبــــد|حس تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

332oo8 دل سليم عودتـــ|مريم ع |حقوق بــــنه

28625| لموجود|يه رجبــــ محمد عبــــد| هره|لق|ر |ثــــ|

42|993 تـــ بــــريك عبــــد | در حمد|لق|مي  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

48|889 حمد|ن |روق شعبــــ|رق وليد ف|ط سكندريه|ل|ره |تـــج

95576 مرىس| لح زكري|ص| زكري ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3579o8 كريم محمد عيد مصطفى وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

476442 رس مجدي قمر عىلي قمر|ف |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

52||4| لبــــرعي|لسيد |رقيتـــ محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

36o635 محمد ممدوح سعيد يس محمد مرىس |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

69|72| ن|رس وفيق سليم|حمد ي| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o8253 حمد محمد عىل|لسيد |ف |عف صيدلتـــ بــــورسعيد

48523| حمد محمد بــــهنس|ء محمد |شيم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

328382 لعزيز محمد محروس|لعزيز محمد وحيد عبــــد|عبــــد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

279468 طف محمد تـــوفيق خليل|محمد ع تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

448o3| ع|هلل رف|ن عبــــد |رتـــ رمض|س سكندريه|ل|هندستـــ 

54|7o7 لمجد|هيم أبــــو|بــــر|هلل |محمد مجدى عبــــد |طبــــ طنط
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546792 يع|حمد نعيم ط|ر |لستـــ|تـــم عبــــد|ح ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

45o492 محمد صبــــىح فتـــىح محمد |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

527|78 ف حسن عبــــد |محمد  در حسن|لق|رسر سكندريه|ل|حقوق 

4o3o53 م محمد محمد نحلتـــ|حمد عص| سكندريه|ل|ره |تـــج

329366 وى|لحمل|لسيد |م |رتـــ هش|س |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

777|25 ر خلف رسيه|لستـــ|محمد عمر عبــــد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

5|o426 بــــوخطوتـــ|بــــو خطوتـــ عىلي |م حسن |حس سكندريه|ل|علوم 

698o4| تـــ|ىط فرح|لع|رهف صبــــرى عبــــد  لمنصوره|حقوق 

6|5385 ل|لعتـــ|ل محمود |منه كم لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

3|2284 لبــــيوم محمود|هيم محمد |بــــر|بــــدرين  عه مشتـــهر|زر

76756o ى|ي لعزيز عبــــيد مطر|عبــــد | سمي  تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

44oo|9 ي محمد ش| رن
ى|بــــسيوئى هي  لشيخ|عه كفر |زر

463769 نه|لىح محمد شبــــ|طمه محمد عبــــد |ف لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

52289| وى|لقرنش|لمنعم عىل |مل مصطفى عبــــد| بــــ دمنهور|د|

|559|2 لعربــــى|م سيد |يه هش| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

257685 ف مصطفى أبــــوغنيم|حمد | رسر ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

33626| سندس محمود متـــولي محمدمتـــولي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|3o|23 لفى حبــــيبــــ|مه |س| |رين|م ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4642|8 محمود عبــــده محمود صيوح ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

43285| يف عبــــد  د|ل حم|لع|سلىمي رسر | تـــمريض طنط

282337 هر|لط|لدين ولد |محمد عزيز | مصطفى رض هره|لق|حقوق 

449928 د|لعق|دين محمد سمي  أحمد |ن |هندستـــ طنط

349773 تـــ بــــيومي|ل شح|سيد كم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4|77|2 لسعود|بــــو |هدير بــــسيوئى ممدوح  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

694|69 ى|زق متـــول ش|لر|ء عبــــد |حمد عل| هي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4||73o لد عطيه عطيه صبــــيحه|مل خ| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

823595 لحسيبــــ|ر عبــــد|يه صفوتـــ عم| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

8o488o لحسن|بــــو|ريم فخري محمد  ي|طبــــ 
|لمنى

6449|o د عىلي|حمد حمدي محمد ج| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 
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|43933 هيم|بــــر|س |م محمد عبــــ|د س|زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

52o77 لعظيم|لح حسنى عبــــد |ء ص|سم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

248964 ى |تـــفى محمد حس لخطيبــــ|ني  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

77o45| ى محمد غنيىم عبــــد  ر|لنج|سط |لبــــ|حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

3|5654 ن|هلل عثــــم|عبــــد| عط| رن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

23424| لد عيد حسن|عمر خ ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4|89|| د|لم مر|عيل س|سم|ل |بــــل لشيخ|نوعيتـــ كفر 

7o3385 لجوهرى حسن مزو|د مسعد |محمد عم زيق|لزق|هندستـــ 

4o55o ض محمد|هيم ري|بــــر|عمرو  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

758962 حمد حسن|ل حسن |عمرو جم ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

267359 ف|لرحمن خل|رس عبــــد|ليىل ي شمون|نوعيتـــ فنيه 

6o7676 جد|للطيف م|ح عبــــد|لفتـــ|م عبــــد |س| دين |تـــربــــيتـــ طنط

676767 يف ط  محمود|رق حسن |رسر
ى
لدسوق لمنصوره|ره |تـــج

36427o ذ محمود عبــــده محمود|مع ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

24|797 دم|م محمد عىل محمد |ريه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

52677| دل محمد يوسف|لدين ع|نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o9|2o مل محمد عطيه|مح ك|مل س|ك بــــ دمنهور|د|

632345 لسعود|بــــو |يحن  محمد | ر|ي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

27o27|  محن  بــــيوم محمد عىل
مصطفى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7|595| حمد محمد|مريم حسن  لمنصوره|حقوق 

768653 ي
حميدتـــ|لكريم |ئل عبــــد |و| دئى لعريش|علوم 

345382 حمد نبــــيل جوده محمد مصطفى| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

92|98| ه  |لل|لرحمن عبــــد|حمد عبــــد|لد |خ ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o73o7 وى|لم|لنبــــى محمد |ء عبــــد |أسم | تـــمريض طنط

9o452| م محمد محمد محمود |سل| ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

6269|| ى|بــــ ى|مسعد بــــخيتـــ مسعد بــــش| رثــــي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6468o5 زى|محمد مسعد محمد حج |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

4o57oo وى|لزو|لسيد مصطفى عىل حسن |ن |نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o6239 مد محجوبــــ حسن|زينبــــ عىلي ح سكندريه|ل|علوم 
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494927 ء محمد رجبــــ عىل رجبــــ|محمد عل عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

372324 د|لد عبــــدربــــه عو|مل خ|ك |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

692o4o لخميس|هيم |بــــر|رس تـــوفيق |تـــوفيق ي ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

259288 ى|حمد |هلل |ن عبــــد|يم| مي  شمون|نوعيتـــ 

64|464 لكريم|دل رجبــــ عبــــد|تـــ ع|ي| زيق|لزق|بــــ |د|

|77|83 س محمد|هر عبــــ|لظ|م عبــــد |سل| مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

87o48 ى محمد| حمد حسن حسي  ن|حقوق حلو

4o|883 بــــر عىل|حه ج|محمود سم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

452593 وى|لشه|لمقصود محمد |هيم عبــــد|بــــر|دهم | ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

7||o54 لدين|لعظيم نور |نم رفيق مسعد عبــــد |ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

32|36 ر |لستـــ|لدين عبــــد |مح نرص |لدين س|سيف 
محمد

هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

825933 هيم محمد|بــــر|طمه محمد |ف ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

499936 رك|حمد مبــــ|ء فتـــىح محمود سيد |شيم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

649558 حمد عىل|لسيد |لسيد محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

768895 مه مريحيل|ود سل|ء د|حسن لعريش|تـــربــــيتـــ 

|62o|7 بــــر سيد|ء ص|محمد عل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

24|685 لرؤف|لحميد عبــــد|ئى عبــــد|يمنى ه لمنصوره|حقوق 

2875o7 حمد طه|سمر محمود  |تـــربــــيتـــ بــــنه

75|96o شد|ندى سمي  نصيف ن|س ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

273o43 مل|بــــدين ك|لع|م زين |هدى عص ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

835394 ى|جر جل|ه ل زروق حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

3|756 ى|هلل جم|منه  ل محمد حسي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

249993 ئى|لسود|ل محمد فرج |من ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|42344 مل|دل ك|طف ع|مريم ع هره|لق|ره |تـــج

35o328 لسيد|ح |لفتـــ|محمد فتـــىح عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

362768 هلل سعد|ل عبــــد|هلل جم|عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

283352 لسميع|حمد محمد عبــــد|محمد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

22oo7| يل|لحميد ن|ء عزيز عبــــد|رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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4|345o لق|لخ|لبــــسيوئى عبــــد|دل |مل ع| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

|62944 لدين عىل|عىل نور | ر|ي هره|لق|بــــ |د|

9257o| ى ن  |لغول سليم|ن |سليم| جورجي  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

456|3  عبــــد |محمد 
ى
د|لجو|حمد شوق هره|لق|ره |تـــج

8||o82 حمد|ل |د جم|حمد عو| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

264729 نوىس|لع|م |لسل|مروه مصطفى عبــــد |حقوق بــــنه

788742 هيم حمدى|بــــر|م حمدى |حمدى عص سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|نظم بــــ

336o2o لملقبــــ|محمد محمد | رن ى شمس|د| بــــ عي 

2232|6 شور|وى محمد عىل ع|محمد شعر هره|لق|هندستـــ 

2|7|93 لق|لخ|ء عمرو محمد عبــــد|رس| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

6o7334 ى  ح|لقطبــــ رم|بــــسمه خي  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

4392oo ى منصور|د |منيه فؤ| حمد حسي  سكندريه|ل|طبــــ 

4478o8 حمد محمد|لدين |ر محمد سعد |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77634o دى|لن|دى |له|بــــسنتـــ محمد محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

49895o لشيخ|عيل |سم|ء حمدي |ل| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o9672 وى|لشن|محمد سعد مسعود مبــــروك  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

5o6437 ى|لم عبــــد |د س|ندى عم لرحمن حسي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|79332 ى محمد  ى حنفى|حسي  مي  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|59666 هيم|بــــر|در محمد |لق|ء عبــــد |ل| ن|بــــ حلو|د|

244426 ل مرع محمد|حمد جم| ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

64|5o2 حمد محمد|م |هلل س|عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

283457 ي
فوزى مؤمن حسن| دئى ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7o9996 د|ء محمد محمد عىل حم|شيم كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

856oo8 ح|لفتـــ|ن محمد عبــــد|ن رمض|يم| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

785o86 دق سعيد|لص|حمد محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

635954 لحليم|ح عبــــد|لفتـــ|محمود حمدى عبــــد زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3||78| هيم|بــــر|بــــ |لوه|م عبــــد|بــــ هش|لوه|عبــــد  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

||5|5| رين وليد محمد فتـــىح عىل|د ى شمس|تـــج ره عي 
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|46523 ف سعيد محمد|م |حس رسر تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

344972 وق س ى ثــــ|رسر بــــتـــ|م غريبــــ حسي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

832o98 ي|لسل|سلىمي محمد عبــــد
م مصطفى ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

829o8 عىل| سعد زكري| زكري |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

2449|3 لدين|هيم سعد |بــــر|ح |هدير محمد صل ن|حقوق حلو

|7|73| مه|م مجدى منصور عىل سل|ريه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

233432 ى نرص حمد|لدين سيد |نرمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

767472 وق ن يدى|لع|لىح درويش |رص عبــــد |رسر لعريش|تـــربــــيتـــ 

68o529  محمود|ن |هيم رمض|بــــر|نور |
ى
لدسوق لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

488235 ن|حمد خميس مصطفى سليم|محمود  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|o6| حمد محمود مخلوف|جر |ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

233|o6 لنبــــى|بــــر عبــــد|عبــــده ج| رن ن|بــــ حلو|د|

6|4o|3 لجندى|طف |طف ع|محمود ع |طبــــ طنط

839325 يح يونس|لس|د محمد |زي ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

365783 لسيد|ر |لستـــ|محمود محمد عبــــد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5o|76| لبــــدرى|بــــ |لوه|م يوسف عبــــد |كر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o996o ى محمد بــــرك|محمود ع تـــ|صم خي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

278372 |لسيد |حمد |محمد 
ى
لدسوق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6oo3| ح|لفتـــ|ل عبــــد |ن كم|بــــسمه شعبــــ بــــ بــــنى سويف|د|

899788 ن هلل  | |ئى كريم عط|ه| مي  |نوعيتـــ فنيه قن

646596 ى|سم أحمد أحمد |آيه ق لصي  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

545775 يف نرص محمد حسن|حمد | لشر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5o4|25 بــــر متـــول محمود محمد|ج| لي|د سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

465948 بــــو زهره|حمد |حمد محمود عيد | |حقوق طنط

236982 لرسول|عبــــد| سهيله محمد زكري هره|لق|ره |تـــج

349587 لمجيد|ن سيد حسن عبــــد|ء شعبــــ|سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

95378 ه محمد عثــــم| لزغبــــى|ن |مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

456554 رى بــــسيوئى|لبــــ|محمد محمد صبــــىح عبــــد ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

5|8328 لخول|لدين محمد حسن عىل |م |ل حس|نه سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 
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7o|924 حمد محمود خرصى|ء محمد |محمد عل زيق|لزق|ره |تـــج

838369 ي 
حمد|حمد محمد |مصطفى |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 
سبــــ|لح

285924 ء عىل حسن محمد|رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8|2497 بــــوزيد|ن |بــــ محمود رمض|رح ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

64|838 ن|نور سليم|ل|لسيد محمد |ء |آل زيق|لزق|بــــ |د|

439849 صوري|لدن|ندى عوض محفوظ  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

7o6226 ه محمود عبــــد | بــــينى رمض|لمنعم |مي  ن|لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

227953 بــــدين زيد حسن|لكريم ع|ء عبــــد|سم| ى شمس| لسن عي 

355784 طمتـــ محمود جعفر محمود|ف |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

364925 حمد|ل |لد جل|زم خ|ح ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

257593 ى|لستـــ|محمد وجيه عبــــد ر حسني  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|287| روق محمد |بــــ عزتـــ ف|رح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

||9548 ى |مي تـــتـــ|عيل شح|سم|ر حسني  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

332|56 ض مصطفى|لحفيظ ري|ن عبــــد|نوره |علوم بــــنه

|767|3 ج  فرج|ل ن|سمي  جم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2274o لسيد|لمعىط |لرحمن مدحتـــ عبــــد |عبــــد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

233oo2 س|لمجيد عبــــ|لد عبــــد|ن خ|يم| هره|لق|بــــ |د|

6o346 لرحمن عىل محمد محمود|عبــــد ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

825327 ي|ن محمد |نوره
حمد مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

223||4 حمد محمود محمد محمود| سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

26475 ى |حمد |حمد |هر |م لشيىم|مي  هره|لق|حقوق 

7|5o|o لسيد|هيم محمود بــــيوم |بــــر|محمد  لمنصوره|حقوق 

53458o دى|حمد حسن بــــغد|لموجود |ء عبــــد |ول دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

9|2339 حمد  |ء منصور عىل |سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

388|7 تـــه|لعزيز شح|محمود حسن عبــــد  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

5|7|74 لسعود زلط|بــــو |بــــر عبــــده |رحمه ص طبــــ بــــيطرى دمنهور
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7o464| عيل|سم|ل محمد |محمد كم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

22o2oo لعليم محمود|لمنعم عبــــد |لد عبــــد|محمد خ وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

6322|2 هيم|بــــر|ن محمد نويىه محمد |رو زيق|لزق|بــــ |د|

355835 سيد محمد سيد محمد ى شمس حقوق عي 

676||| ع|لس|هيم يوسف |بــــر|هنده هيثــــم |ش لمنصوره|ره |تـــج

678||5 هيم جوهر|بــــر|ره مصطفى |س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

523968 روق مأمون حشيش|ئى  ف|حمد ه| سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|4|33 نورى|ديبــــ ش|نس |نوبــــ |بــــ| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

269|o5 ده|مد حم|ن ح|سمر رمض ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

77754| فظ|ح محمد ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|كريم  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

627996 ل متـــولي|ن هل|سليم| ن رض|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

92782 ى  ف |حسي  عيل محمد|سم|رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

84926 هيم|بــــر|لحفيظ |ىط عبــــد|لع|محمد عبــــد |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

2o|26 لمغنى|ح عبــــد |لفتـــ|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

57836 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|عبــــي   بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

756894 بــــوزيد|ح مخيمر |بــــر صل|ص لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6|87|o هر محمد عىلي عوض|هر ط|طمتـــ ط|ف ط|بــــ دمي|د|

|27828 هلل|لعزيز عبــــد |محمد عبــــد | يش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|23567 هيم|بــــر|ن |حمد عثــــم|لدين |عز  هره|لق|هندستـــ 

878679 شم فرغىل |شم عبــــده ه|ه سيوط|حقوق 

48675| لطويل|لسيد محمد |لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|محمد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

54235| لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|بــــ |لوه|منيه عىل عبــــد| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

753335 مد زىك|حمد محمد ح| |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

229||9 هيم|بــــر|ده طه |مروه حم ى شمس|د| بــــ عي 

823o23 هلل حلىمي حميد|ء عبــــد|ل| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|65o2| لحليم|حمد عبــــد |رتـــ محمد |س ى شمس علوم عي 

488|o3 هيم بــــخيتـــ|بــــر|لح خليل |م ص|بــــس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

266548 ي
لحميد جوهر|ر عبــــد |صبــــىح مختـــ| دئى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

894853 هيم |بــــر|دى فكتـــور حبــــسر |ف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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|3668o ج|ن عيد سيد حج|يم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8|3434 ي عبــــد|
حمد|لعزيز |يه مصطفى ي|عه |زر

|لمنى

77|254 دى|لبــــغد|لحميد |ر محمود محمد عبــــد |مي ى شمس| لسن عي 

6|o588 |لمو|مد |ن ح|ندى محمد زيد
ى
ق لمنصوره|بــــ |د|

|33o4| ى محسن محمد |ي حمد|سمي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

536644 د|لجو|مد عبــــد |حمد رجبــــ ح| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

7o3964 ج|لسيد عج|حمد |لسعيد |م  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

247363 لق محمد مىك|لخ|محمد مجدى عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4||9|o لمتـــيتـــ|م محمد |لسل|هيم عبــــد|بــــر|حمد | |حقوق طنط

2|444| لرحمن محمد موىس|حمد عبــــد|هلل |منه  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|2|473 سهيله عمرو فريد حسن ن|بــــ حلو|د|

698974 بــــوزيد|لعوضى |هيم |بــــر|لرحمن عرفه |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

7o6578 هلل عىل|رق عبــــد |ندى ط لمنصوره|صيدله 

|47398 حمد|ل سيد |محمد جم |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

6o2857 دى|لرم|لحسينى |لسعيد |هيم |بــــر|رس |ف لمنصوره|هندستـــ 

835396 ي|دس عزقل|ه كر|لل|جر عبــــد|ه
ئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4oo427 مه جمعه بــــدر نوح|س| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

443|| بــــ محمد|لتـــو|مد عبــــد |حمد ح| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

844365 ف محمد |مه |س| عيل|سم|رسر ن|سو|حقوق 

9|3742 شد  |لر|بــــ محمد صديق عبــــد|لوه|عبــــد سيوط|حقوق 

247927 لحكيم عمر|ل عبــــد|مريم جم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

899387 هلل عطيه صليبــــ  |ضيف | رين|م ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6o4567 فظ حسن|تـــبــــ ح|ر| هلل عط|منتـــ  لمنصوره|بــــ |د|

28276o خلود محمد سعد محمد سيه|نوعيتـــ عبــــ

28434 ي محسن 
لسيد محمد|مصطفى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

237946 وق ح يبــــ|لش|س متـــول |مد عبــــ|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|5|37 ل فهىمي|رق جم|بــــدور ط ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

778524 لنبــــى سعد عىل|عمرو عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

479|39 ى مرىس|عىل محمد خ لد عىل حسي  |ره طنط|تـــج

362394 س|لنح|لغنى |ئى عبــــد|رحمتـــ ه لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|
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|234|| ي
|حمد عبــــد | |بــــ محمد رض|يه|لدين |ء |ضى

بــــ|لوه
هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6oo6o هلل موىس|رغده بــــدوى عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

69||42 بــــينى |مصطفى  ي|لسيد |لشر
بــــينى لشر لمنصوره|علوم 

36|2o3 عبــــي  زىك محمود زىك |ره بــــنه|تـــج

|59425 ح يوسف عطيه|مينه صل| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

852o44 حمد سيد خليل محمد| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

4o4689 ف محسن ك|محمد  مل محمد|رسر دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

695649 لرحمن عبــــده|لد حسن عبــــد |ء خ|صف لمنصوره|بــــ |د|

34|o65 هلل عىل محمود عىل بــــيوم|عبــــد زيق|لزق|عه |زر

238297 لمنعم محمود محمود حشيش|ر عبــــد|مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

624359 لمطلبــــ حسن|بــــو بــــكر عبــــد |هيم |بــــر|ء |لشيم| ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

77|37| مريم عمر مصطفى محمد حموده  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

479o2o للطيف|ن جمعه عبــــد |يوسف رمض ضتـــ|ري/دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

5o6675 ى صل|ي ح بــــدرى سيد أحمد|سمي  سيوط|بــــ |د|

6655| هيم|بــــر|شم |دتـــ ه|ء حم|سم| لفيوم |تـــمريض 

|36o25 ضى|ن سيد يونس ر|نوره ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

859|6| ن ن|ثــــروتـــ رمسيس عجبــــ| مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

254426 د|لحد|روق |زم ف|ن ح|نوره ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

24|486 هيم|بــــر|حمد غريبــــ محمد |حبــــيبــــه  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

24o3o9 هيم|بــــر|لحكم |د عبــــد|لجو|ريم عبــــد ى شمس حقوق عي 

2|3322 لمنعم|حمد عبــــد|ل |جر جم|ه  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

|46576 بــــر محمد|م محمود ص|وس لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

78o486 تـــ|لشح|مل |ن محمد ك|يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|773 لسيد محمد عىلي|كريم  هره|لق|حقوق 

6|2368 لح محمد عوض|حمد محمد ص| |ضتـــ طنط|علوم ري

37358 مروه نبــــيل محمد عىل مسعود هره|لق|علوم 

4o|967 لرمسيسي|هلل محمد محمد محمود |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4347|6 ى|لمحمدى ش|ندى محمد  هي  |طبــــ طنط

37|295 مه درويش|ح فتـــىح سل|محمد صل |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د
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8868|6 حمد |حمد محمد |د |جه سيوط|طبــــ بــــيطرى 

6o5o82 يد|ل فوزى محمود ز|ء بــــل|ول |بــــ طنط|د|

7|o579 ر|مه شبــــ|لسيد زغىل سل|ء |عىلي ط|بــــ دمي|د|

3|5563 ح عىل|لفتـــ|حمد عبــــد|همستـــ  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

2|5683 ل  س|لملك غط|ل عبــــد |يمن سوري|شي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7666oo يوسف محمود عيد يوسف قويدر لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68569| لبــــيوم|عيل |سم|ئى |س ه|ين| صيدلتـــ بــــورسعيد

4358o3 ئى|لحميد حسن عن|ندى مصطفى عبــــد |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

9o9o|3 ى عىل| حمد محمود خضي  ج|ره سوه|تـــج

43||7| يد |بــــو|ده |سهيله حم ى لبــــشبــــيسر|لي  |ره طنط|تـــج

83o528 هيم|بــــر|لح محمد طلعتـــ |ص دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

26o748 ى عىل عبــــد لنبــــى سعيد|نرمي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

88||5o لكريم جودتـــ |د |حمد ج| |ر|ي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

42787| لخول|لم |هيم س|بــــر|ء محمد |ل| |نوعيتـــ فنيه طنط

7|7676 ف مسعود عبــــد |جر |ه لىح|رسر لمنصوره|حقوق 

77988| م حسن عىلي|ر هش|من زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

922o49 يد محمد |محمود محمد ز لمنصوره|حقوق 

8|5|86 حمد عبــــد|ن |مي رمض ي|تـــمريض 
| لمنى

|22625 لدين محمد حسن|لرحمن حسن سعد |عبــــد  ن|هندستـــ حلو

8||7|7 حمد عمر|ء |ر عل|من ي|بــــ |د|
|لمنى

33o|5| ي
دق|لص|لمطلبــــ محمدى عبــــد|عبــــد| دئى عه مشتـــهر|زر

85o527 ن عمر|هر بــــدر|تـــسنيم ز لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

895984 هيم موىس  |بــــر|ن محمود |نوره ج|بــــ سوه|د|

4o6o26 ه سمي  قبــــ د|هيم حم|بــــر|رى |سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

642o29 لسيد|ء محمد أحمد محمود |آل زيق|لزق|حقوق 

5|6487 لمنعم أبــــوخوخه|ن سعد عبــــد|إيم ره دمنهور|تـــج

286688 رس زىك مدين|حمد ي| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

35249o بــــ|حمد محمد حسن مصطفى حج| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

48934 لح رجبــــ|طمه سيد ص|ف هره|لق|حقوق 

834oo5 م محمود|لسل|حمد عبــــد|ندي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى
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|6o|56 لدين عىل|ح |يوسف محمد صل تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

697583 ى|بــــر|خلود معتـــمد  هيم حسي  لمنصوره|بــــ |د|

766926  محمد|لص|لرحمن |حمد عبــــد |محمد 
ى
ق عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|54368 بــــتـــ فهىم|م ثــــ|دى عص|ف ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

48|674 ن|حمد محمد عثــــم|محمود ممدوح  سكندريه|ل|بــــ |د|

4o4229 هيم محمد|بــــر|حمد |لدين |سيف  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|33634 لم|لم تـــوفيق س|مروه س دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

274572 لسيد|م محمد |ندى هش ن|بــــ حلو|د|

6|322 شم|ح ه|لفتـــ|م عبــــد|لسل|كريم عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

843683 لس ر فتـــ ظريف يوسف|كي  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

2226|6 ين عبــــد م|لرحمن هند|بــــدور شي  هره|لق|حقوق 

489686 لحميد حسن|يمن عبــــد |طمتـــ |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

238462 مه محمود فهىمي محمود|س|سلىم   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

342563 لسيد جمعتـــ|حمد |حمد |لسيد |در |ن يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

6oo|5o كر|بــــو عس|د |لسيد ج|د |محمد ج |ره طنط|تـــج

355946 حمد محمد عىل|حمد |ء |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5o949 لشيىم|س محمد |مصطفى محمود عبــــ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

32839o زق عىلي|لر|محمود نبــــيل عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

458645 مد جعفر|للطيف ح|نبــــيل عبــــد| عل لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|78434 ن هلل|د|م عبــــده جيد ج|عص| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2598o5 زق منصور|لر|هلل عبــــد|ر عبــــد|زه| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

366596 هلل حسنى مصطفى محمود|عبــــد ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|76469 لديبــــ|م فوده |لسل|عبــــد | بــــرين زكري|ص ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

859594 ي محمد فريز عىلي
مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

7|5|58 زى|لسيــد حج|حمد |م |رس عص|ي لمنصوره|حقوق 

||7328 ح عىل|لفتـــ|ره سعيد عبــــد |س هره|لق|ره |تـــج

4|9234 نيس محمد مصطفى|لدين |م |ر حس|من لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|2|478 رق محمد درويش|همسه ط ى شمس|تـــج ره عي 

9|7956 ن |لسميع سلط|حمد عبــــد|مه |س| سيوط|حقوق 

Thursday, September 6, 2018 Page 11084 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

45383 ح|لفتـــ|لحكيم عبــــد |ل عبــــد |محمد جل هره|لق|ره |تـــج

223992 د|مد مر|حمد محمود ح|سلىم  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

457|73 ح|لفتـــ|لسيد محروس عبــــد |بــــر |زكيه ص لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

354387 بــــ|لوه|بــــ رزق عبــــد|لوه|مروتـــ عبــــد ى شمس| لسن عي 

3ooo34 هيم محمد محمد|بــــر|لحميد |م عبــــد |هش ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

52565| لعزيز عطيه|حمدى محمد عبــــد  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

529999 لس زىك  هيم زىكي|بــــر|كي  سكندريه|ل|هندستـــ 

5o897 د|لرحمن محمد نبــــيل محمد رش|عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

44o256 ى عىل مصطفى عىل س|ي لم|سمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

529922 در|لق|لكريم عبــــد|حمدى عبــــد|ل|محمد  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

36342o حمد|لنبــــي غريبــــ |ح عبــــد|لفتـــ|عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

837o33 ه محمد|لل|حمد محمد عبــــد| |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

773668 لرحيم|مه عبــــد |لرحيم سل|رحمه عبــــد  زيق|لزق|علوم 

5o47oo ى ي مي  لمجيد|لح عبــــد|هيم ص|بــــر|رس |ني  لعريش|علوم 

438533 وى|لشه| |وى فرج ند|حمد شه| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

75|472 ى|لعزيز |لد عبــــد |شهد خ لطي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

492833 لعبــــد|ن رجبــــ محمد |أحمد رمض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|25o77 ن|ل محمد رضو|هلل جم|منتـــ  ى شمس حقوق عي 

228674 ل محمد|جر سيد كم|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

35|827 عمر بــــيوم عىل سيد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8|o532 ل|ئيل سوري|طف ميخ|ميشيل ع |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

5|58|7 ى مرضى عبــــد لمول|للطيف عبــــد|نيفي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5o|582 للطيف|د نرص محمود عبــــد |جه سكندريه|ل|علوم 

834776 حمد|محمد خميس عربــــي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

52o64| لنوبــــى فرج|رهف محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

5|8984 لخويسىك|لمقصود خليل |عيل عبــــد|سم|هبــــه  بــــ دمنهور|د|

77|48o لعوضى|محمد محمود | بــــثــــينه رض سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

683623 لحكم|حمد محمد حسن عبــــد | لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 
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342385 مه|مد عىل سل|ء ح|رس| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

759735 ى|محمد | ريم رض مي  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

97723 بــــ|لوه|ء سعد محمد عبــــد |سم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

43672o ل|لفو|بــــدين |لع|حمد عىلي زين |سهيله  لشيخ|علوم كفر 

278o33 ى|بــــو|ده رجبــــ مصطفى |غ لعني  شمون|نوعيتـــ 

335532 ء محمد فتـــىحي عىلي|ل| هره|لق|م |عل|

6893o5 ه | تـــ|ل بــــرك|لع|حمد عبــــد |هيم |بــــر|مي  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

2|849 حمد|د يحن  محمد |جه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

238228 ف غبــــ|ليىل  ن|لرحمن سويد|ىسر عبــــد |رسر هره|لق|ره |تـــج

5o32o| عيل|سم|حمد |لم |ر محمد س|من سكندريه|ل|بــــ |د|

784865 لرحمن|ل عبــــد |لع|هيم عبــــد |بــــر|مل | زيق|لزق|حقوق 

9o4532 ى |مح سعد ر|س شد حسي  ج|ره سوه|تـــج

|5437| حمد سيد|ع |رق رف|لؤى ط كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

5|285 ره عرفه عىلي سيد|س لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

244|7 ن|ء سيد محمد عمر|سم| هرتـــ |لق|تـــمريض 

4872o هد محمد|منصور محمد مج هره|لق|م |عل|

876784 لدين سعد محمد  |محمود محن   سيوط|هندستـــ 

6928|6 ن|ل سليم|لع|ر عبــــد |هبــــه مختـــ لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6|5655 عمر موىس محمد فريخه ط|حقوق دمي

8233|2 حمد|لحميد |حمد عبــــد|فدوي  سيوط|ره |تـــج

2582o للطيف|فع عبــــد |ره نبــــيل ش|س كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

89|66o در |لق|ض عبــــد|ن ري|محمد رمض ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

648o52 حمد زىك حسن|عيد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

448664 بــــو حطبــــ|س محمد |محمود محمد عبــــ |ره بــــنه|تـــج

7o26o ن|ن رمض|مروه محمد زيد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

362478 منيتـــ سعيد سيد عىل| |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

9oo867 شنوده نعيم حبــــيبــــ | رين|م ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

52o33 د رزق|حمد فؤ|هند  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|67424 حمد محمد سمي  فريد| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي
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2695|9 غ|لصبــــ|ء محمد محمد |عىلي لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

84o78o ه بــــه| حمد محمد|لدين |ء |مي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

33|357 لحميد|طمتـــ محمد صبــــىحي عبــــد|ف |علوم بــــنه

27829 هلل|منيه فرغىل فريج عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

678|9 د|لرحمن محمود سيد مر|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

852893 ى صف|رلي و|مي ش|س| مي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

863788 |لوف|بــــو|رس حسن |حسن ي |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

843742 لد حسن عىلي|محمد خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|62642 مؤمن محمد بــــدر محمد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8||9o3 لس يون عزيز| ن حن|كي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

757363 هلل|ن حسن عبــــد |لسيد شعبــــ|يه | |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

25o796 هيم محمد قوقه|بــــر|هيم محمد |بــــر| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

49o4|4 ف عبــــد |نشوي  ي رشو|رسر
ن|لمقصود حفنى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|45699 ف عىل محمد عىل|زم |ح رسر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

8|2|69 تـــه حسن|رضوي محمود شح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

67986o ج |هيم خف|بــــر|ج  |ل خف|ن جل|نوره لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8983|4 حمد |خلود عىل مصطفى  ج|علوم سوه

75788 سلىم ممدوح محمود محمد لفيوم|بــــ |د|

4o7|43 زق محمد محمد فرج|لر|ن عبــــد |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83422| د محمد|د محمد ج|عم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

2578o3 ن فليفل|هيم شعبــــ|بــــر|محمد  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

92295| ج محمد  |هلل محمد فر|عبــــد ج|طبــــ سوه

7857o3 هد|لعليم مج|لحكيم عبــــد |يونس عبــــد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

786o|o ى |بــــر|لسيد |ل |لرحمن جم|عبــــد  |هيم حسي 
ر|لنج

| بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|3987 هلل عقل|لعظيم عبــــد|م محمد عبــــد |سل| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

778o7 لمطلبــــ عبــــده|ىط عبــــد |لع|محمد عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

||75o9 لكوم|حمد محمد |حمد |جر |ه ى شمس|تـــج ره عي 

23639| هيم|بــــر|م عيد |ريم هش ى شمس|تـــج ره عي 
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5|7o4| تـــ|لزي|م |لسل|لمنعم عبــــد |ل عبــــد |من بــــ دمنهور|د|

246392 لجمل|م تـــوفيق |د هش|زي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

687483 عيل|سم|لمقصود محمود |مه عبــــد |س|ن |نوره لمنصوره|ره |تـــج

68o9oo ى ح|ح بــــو ورده|مد يس طه |مد حسي  لمنصوره|بــــ |د|

7|7|27 ى سعودى|لجو|هيم عبــــد |بــــر|ء |هن د حسني  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

5|58|4 ر|لنج|لم فرج |ن منصور س|نوره بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

364728 رتـــ محمود عمر محمدين|س ى شمس حقوق عي 

256479 لوكيل|نشين محمود جمعه  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

8|46|7 عمر محمد يوسف محمد ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

859|7| ي عبــــد|وف
لحفيظ سطوجي|ء مصطفى ي|معهد 

تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

869o78 لحسن|بــــو|لح |دل محمد ص|جر ع|ه دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

6737o لحميد|لقوى عبــــد|عمر عبــــد| ند لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|7676 ف محمد عل|ن |نوره م|رسر ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

27o|53 حمد|حمد محمد يحن  محمود | تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

432o78 هلل|يمن جرجس عوض | |نجيليك| |نوعيتـــ موسيقيه طنط

332|67 ى |ي ن محمد|م زهر|سل|سمي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9|395| ف وديع سل| |رين|م مه  |رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

9|o9oo ه |لل|حمد عبــــد|محمد حسنى  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|83|4 ل محمد|عيل جل|سم|ن محمد |يم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7864o6 ق|لبــــحل|لم |لحميد س|هلل نبــــيل عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

52|986 ي ط|لحليم عبــــد|ء عبــــد|ند
يل|لغنى عه دمنهور|زر

4o3|97 مه عطيه|رس عطيه سل|ن ي|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23|9o6 لحفيظ محمد|عيل عبــــد |سم|عىل محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

54oo46 دي ممدوح سيدهم سيف سيدهم|ف ن|علوم حلو

4|9o43 حمد سعد|ده محمد |محمود حم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

52|254 حمد|لمعىط سيد |ن عبــــد |ء بــــدر|عىلي بــــ دمنهور|د|

7o842| لعزيز|ل عبــــد |لدين كم|ن نرص |مرو لمنصوره|عه |زر

5|3|27 حمد|لمنعم محمد |محمود عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

459|42 ه ي| هيم|بــــر|هلل |رس عبــــد|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|69965 ئى|لحلو|ل زهي  |حمد محمد جل| هره|لق|حقوق 
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4|o758 حمد صقر|هيم |بــــر|مه |س|ئى |م| |بــــ طنط|د|

6o2687 لرشيدى|ع محمد |لرف|لدين |م |حمد عص| ي صىح طنط
|معهد فنى

84|224 ي عبــــد|م|
بــــي|هيم رك|بــــر|لصبــــور |ئى |نوعيتـــ فنيه قن

68oo69 ى|بــــو |ح عوض |لفتـــ|ندى عوض عبــــد  لعني  لمنصوره|بــــ |د|

6879| ين س ف|لم عيد خل|رسر ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

772299 ف محمد حسن موىس|سمر  رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

48746| عيل|سم|عيل محمد |سم|حمد محمود | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

427o87 زق حسن|لر|ىط عبــــد |لمع|بــــو |هبــــه  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

5o394| بــــومره|ن |لعزيز رشيد سليم|م عبــــد|حس سكندريه|ل|عه |زر

844656 ى|يه | حمد محمد حسي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

86|988 هنده محمد ذىكي موىسي|ش دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2766o4 لد تـــوفيق عسكر|ئر خ|بــــش شمون|نوعيتـــ 

883443 لمجيد  |لحكيم عبــــد|مر عبــــد|ء ع|ول سيوط|بــــ |د|

248oo| هيم طه|بــــر|للطيف |لم عبــــد |ر س|من ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4394o5 لحق|حد سعد |لو|عبــــد | يتـــ رض| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|69887 مصطفى محمد سعيد محمد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

3||492 ش|لدمرد|هيم |بــــر|ر مجدى |مي هره|لق|ره |تـــج

5249o| عيل عطيتـــ عيد|سم|عمر يوسف  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

6|395o يف |مروتـــ جم دى|له|حمد عبــــد|ل رسر |تـــربــــيتـــ طنط

27|8o3 ر|لنج|لرحمن |ء بــــدوى عبــــد|حسن هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6242o3 م|لش|دل فتـــىح عوض |لد ع|خ ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7788oo منيه محمد عليوه محمد| زيق|لزق|بــــ |د|

869773 د سيد بــــدري محمد|زي ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|24227 حمد|حمد تـــوفيق |سلىم  هره|لق|ر |ثــــ|

767848 حمد فتـــىح محمد عيد|جر |ه لعريش|تـــربــــيتـــ 

7|773| لوصيف|حمد |مد |حمد ح|سلىم  لمنصوره|نوعيتـــ موسيقيه 

69723 ى|يه جم| ل محمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|67|5 يد|لنبــــى ق|ج عبــــد|هلل محمد فر|منه  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

34o24| ن|لسيد رمض|حمد محمد |ل محمد |فري عه مشتـــهر|زر
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479975 له|لمنعم دربــــ|محمود عبــــد | رن سكندريه|ل|هندستـــ 

4|886 ن حسن|محمد محمود حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9oo965 ي|ر
لرحيم |حمد عبــــد|لد |خ| ئى ج|تـــربــــيتـــ سوه

268992 وى|لعشم|لكريم |منيه نبــــيل عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8o5o36 ي 
ه مصطفى ي عبــــد|ني 

لحميد|لحسينى دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

|4386o ج|حمد فر|ل مصطفى |مصطفى جم رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

868672 عيل|سم|ره جبــــريل محمد |س دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

7988| ي فر|
ج|وي فر|ج قن|لحسينى ى شمس ي تـــمريض عي 

معهد فنى

6278|9 ن د مرىسي|حمد فؤ|ئل |و| مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8o4|58 محمد خلف محمود محمد ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

427353 د|لجو|حمد عبــــد|خلود عيد  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

8o9|8 سعد|د |رس فؤ|ندرو ف| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|43222 ى| جولي ئيل|مسعد ميخ| مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

23|6o2 ى|ل |يوسف محمد كم مي  ى شمس|تـــج ره عي 

|23577 ن|د محمد رضو|يه عو| تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

8o6678 ن وليم بــــولس|ء سليم|هن ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

752|58 ف جم| حمد|هلل |ل عبــــد |رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

57977 محمد حسن محمد طه ره بــــنى سويف|تـــج

295266 لغفور عوض محمد|محمود عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6428o2 لعزيز أحمد|لسيد عبــــد |م  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

365965 حمد عىل طه|محمد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

|63544 م محمد صبــــرى|هلل عص|منتـــ  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

3o5o| ن|هلل محمد نبــــيه سكر|منتـــ  هره|لق|ره |تـــج

765668 لس مجدى متـــي لمسيح|س عطيه عبــــد |كي  هندستـــ بــــور سعيد

335|2 لمقصود|حمد فوزي عبــــد |سلىم  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|22942 لكريم موىس|مح عبــــد |فرح س هره|لق|عه |زر

6|7o|3 ي
لغول|لسيد |دل |ع| دئى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

528394 عيل|سم|لعزبــــ |لق |لخ|م عبــــد|هلل عص|عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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756292 ن|مد حمد|جمعه حسن ح| دين نوعيتـــ بــــور سعيد

32634o ئيل|رى جرجس صبــــرى ميخ|م ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

628o9o ح|لفتـــ|حمد عبــــد|رس |رضوى ي زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

34829| ف هدير محمد محمود محمد رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

68778| ى|لسعيد عبــــد |ء |ل| لعزيز حسي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

28|968 لق|لخ|حمد عبــــد|سيف وليد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4493o8 لربــــ عبــــيد|د |هلل ج|لم عبــــد |س |هندستـــ طنط

8o9oo3 ى هيم|بــــر|هلل ||هيم عط|بــــر| |مي  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

|6|4|2 حمد|ز |بــــوفو|رص |لن|محمد عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

33973| لسيد بــــيوم|ر محمد |من |نوعيتـــ بــــنه

8|3672 هدير محمد سعد محمد ي|تـــمريض 
| لمنى

|35o6o بــــ محمد محمود مخلوف|مه ى شمس هندستـــ عي 

85426 ل مجدى عىل منصور|س لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8|8988  عىلي حسن| يش
ى حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

6|35o7 حمد|هيم سيد|بــــر|لحليم |لسيد عبــــد|محمود  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

525787 ع|لرف|ح |لفتـــ|دل عبــــد |در ع|ن سكندريه|ل|بــــ |د|

|67|79 لح|د ص|لجو|هلل عبــــد |ء عبــــد |هن ى شمس علوم عي 

4||999 حسن عزتـــ حسن عطيه |بــــ طنط|د|

253277 ئى|لدك|حمد |طمه عيد |ف |ضتـــ بــــنه|علوم ري

4875|| ل|بــــ غ|لوه|لحميد عبــــد |حمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

642873 حمد محمد|روق |لسيد ف|ء |ل| زيق|لزق|نوعيتـــ 

893528 روق محمد |دل ف|بــــرين ع|ص سيوط|بــــ |د|

5647| هيم|بــــر|هيم |بــــر|م سيد |حس ره بــــنى سويف|تـــج

825483 |لصف|بــــو|لدين |جح سعد |حمد ن| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

696767 ى|م |سل| حمد محمود حسي  لمنصوره|هندستـــ 

3|2o32 لمعىطي|هلل عبــــد|م عبــــد|حمد هش| |بــــ بــــنه|د|

75|277 لبــــسطويس|د محمد غريبــــ محمد |زي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7665|6 مد|ل يوسف ح|سمي  سيد كم سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

48473| ف محمد عبــــد|لدين |نور لق|لخ|لعزيزعبــــد|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

43964| لدين|ل |لد محمد جم|طمه خ|ف لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل
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522|84 لسيد شبــــل|ء حوده |عىلي سكندريه|ل|طبــــ 

75|882 هيم محمد|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

52595 بــــ جنيدى|لتـــو|سيد عبــــد| ند ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

|23o76 بــــوشعيشع|لسعيد |مه |س|يوسف  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

625953  مهدى |هيم |بــــر|لرحمن ممدوح |عبــــد
ى
لدسوق
ى|أبــــو لعني 

زيق|لزق|حقوق 

23||98 حمد حسن|لدين محمد |كريم مىح  هره|لق|حقوق 

|939o ن دق|د ص|دل عي|ع| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

896757 ى| شد  |شد نظىم ن|بــــيثــــ ن|لي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

3o326 ي|ء |ل|
حمد محمد مصطفى هره|لق|حقوق 

5o5746 يم|لد|هيم محمد حسن عبــــد|بــــر|حمد | سيوط|عه |زر

646796 ي |لمو|ج |ل رس|رقيه كم
ى
وى|لمحل|ق حقوق بــــورسعيد

77|884 ه محمود محمد محمد  لسيد|ني  زيق|لزق|عه |زر

8|o458 حمد|دل رجبــــ |يوسف ع ي|عه |زر
|لمنى

838437 حمد|يوسف محمود | ن|ر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

82755o مد محمد|مل غريبــــ ح| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

87656o ى  |  صبــــره حسي 
حمد مصطفى سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

47885o لحرصى|لسيد |حمد حمدى محمد فهىم | |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

5472o| حمد رزق|لسيد سيد |حمد |رضوى  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32o924 هلل طه عىل محمد|حمد عبــــد| هره|لق|ره |تـــج

68||96 هيم عيس|بــــر|مجد طه |مه |س| لمنصوره|ره |تـــج

|7o|25 لنعيم طلبــــه|لد عبــــد |خلود خ ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

4|9685 ي|لسيد أحمد حسن كن|ئد سعد |هيم ر|إبــــر
ئى لشيخ|بــــ كفر |د|

8768|6 لعظيم عىل |د صفوتـــ عبــــد|رين سيوط|بــــ |د|

35|266 ن|بــــوعف|لرحمن |ن محمود عبــــد|محمود رمض ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

2843|4 ض|ء محمد حسن ري|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|72o| ن جوهر|ء رجبــــ رمض|ل| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

772493 ف شعبــــ|محمد  |لح عط|ن ص|رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

52|4o8 بــــو ركبــــتـــ|هيم رزق |بــــر|رتـــ |س ره دمنهور|تـــج
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544663 ئى|لحليم علو|ن محمد عبــــد |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

77o496 حمد عسل|مد |ء ح|عمر عل زيق|لزق|هندستـــ 

42o82o وى|لطنط|حمد عىل |لعزيز |ء عبــــد|سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

896326 لعظيم |لرحمن عبــــد|ج عبــــد|ح حج|نشر| ج|بــــ سوه|د|

8o7642 سعودي محجوبــــ| ن عط|يم| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

49o|66 لسيد محمد أحمد جودتـــ |هيم |بــــر|ء |رس| سكندريه|ل|ره |تـــج

3254o4 حمد|مصطفى محمد عبــــده  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

52||8| وى|لم|تـــغريد مقبــــول بــــعيص حسن  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|44365 رك|هيم مبــــ|بــــر|حمد |محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

259478 لسيد محمد|م |يدى س|ه شمون|نوعيتـــ 

332|87 ن|لدهش|ح |لفتـــ|بــــ محمد عبــــد|لوه|محمد عبــــد |بــــ بــــنه|د|

423683 حمد|حمد جمعه فتـــوح |م  ج|بــــ سوه|د|

2oo7| د عربــــى محمود محمد|زي ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

23||47 لرحمن محمد|صم عبــــد|لدين ع|عز هره|لق|ن |سن|طبــــ 

74582 دهم محمود|لرحمن محمد |عبــــد ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

47953| بــــىل|لغر|حسن | آمن فوزى زكري سكندريه|ل|هندستـــ 

4939o3 لرحمن بــــشر رزق يونس رزق|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

223|84 ع محمد|ئى رف|محمد ه لمنصوره|حقوق 

27||62 ن|لسيد شلبــــى سليم|ندى وليد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4o3778 مد محمد يحن |حمد ح|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43697| لسيد درويش عطيه|لد |نغم خ لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

898o9o للطيف |لحمد عبــــد|بــــو|حميده شلبــــى  ج|تـــربــــيتـــ سوه

236|4o لدين|ء سعد محمد سعيد عز|ل| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

6o4|74 لحبــــيبــــى|د |لجو|بــــر عبــــد|حمد محمد ج| لمنصوره|هندستـــ 

4o8677 ره|لعزيز غبــــ|لعزيز محمد عبــــد |بــــ عبــــد |ربــــ |بــــ طنط|د|

|5866o ل محمد عىل محمود|م| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o9863 حمد محمد محمد حبــــيبــــ| لمنصوره|صيدله 

636|7 لىحي|ن عبــــد |محمود عطيه شعبــــ ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

32o42 ئى زىك رجبــــ|يدى ه|ه ى شمس|زر عه عي 
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7|687o ن|ن محمود فتـــوحه مصطفى شعبــــ|يم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

494394 وى|لبــــكس|شم |دل عيد زىك ه|ع |حقوق طنط

75|442 ىط|لبــــرص|دل محمد حسن |ع| هن ره بــــور سعيد|تـــج

6|24o2 لحليم محمد بــــخيتـــ|ن عبــــد|د شعبــــ|جه |تـــربــــيتـــ طنط

2368o9 ن سيد مصطفى|ء شعبــــ|دع ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

789688 ل|لع|لسيد عبــــد |عمر محمد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

37||96 لحميد|حبــــيبــــتـــ سعيد محمد عبــــد ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

75o4|5 ل صقر|م كم|سل|عمر  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8|7585 د عيد فهىمي|عبــــي  ميل ره بــــنى سويف|تـــج

||7o9o ل محمد|حمد جل|ن |نوره ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

32395 لسيد|مل |روق محمود ك|ف د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

9|82|o لنظي  |حمد محمد محمد |محمد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|7||76 لدين يوسف عىلي|ح |ن صل|ريم|ن |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

49768o حمد سعد سويسه|حمد |ندي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

4|o73 لرؤف عقربــــ|رص عبــــد |ن| ر|ي ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

879|54 سط  |لبــــ|لنعيم عبــــد|م عبــــد|محمد عص ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

367362 م|حمد محمد عل|هدير محمد  |بــــ بــــنه|د|

266o|7 ل بــــيوم عمر|ئى محمد كم|حمد ه| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|4988o ف|لسيد عس|لسيد محمد | ن|بــــ حلو|د|

237746 هلل|لخي  ليثــــى عبــــد|بــــو|هبــــه  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

25727| ن هلل| |م فرج عط|س| مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|29856 س|لي|س فخري |لي|ره |س |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

762234 |حمد عىلي ند|لسيد |حمد |محمود  ره بــــور سعيد|تـــج

359436 لسيد|تـــ |يتـــ محمد فرح| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

482837 لح|لمجيد ص|حمد عبــــد |لدين |ح |حبــــيبــــتـــ صل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84582o هيم|بــــر|هلل |يوسف محمد عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

26599| ج|مل عج|ىط ك|لع|ل عبــــد|حمد كم| عه مشتـــهر|زر

2|9||8 دق عىل|حمد سمي  ص| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 
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42|326 ه صل| ح|ح عىل عىل صل|مي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

849774 ي ط|م|
رق حسن عىلي|ئى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

82465o لي عيسي|ل غز|محمد جم دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

3|6429 م بــــطرس|دل خز|ع| ن|هيل |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

4479o4 تـــه|ح شح|لفتـــ|جد عبــــد|م| لي|د |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

|78625 هيم|بــــر|ر |لستـــ|محمد مزيون عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7||8o2 لبــــدرى|محمد فوزى محمد | دين لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o|864 حد محمد|لو|ء عبــــد |محمد عل سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

4oo863 ج|ح عىل حج|لفتـــ|لرحمن عبــــد|حمد عبــــد| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

83|679 حمد فكري يوسف محمد| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

245497 ي|حمد عبــــد|ء |شيم
ى
تـــى|لعظيم ق ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6o66o5 ف عبــــد  ى|در |لق|محمد أرسر لسيد حسني  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2824o يف |ندى  حمد|حمد رسر ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

2|6475 |حمد مرىس ند|يوسف محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|4o662 بــــتـــ مملوك|بــــر ثــــ|بــــتـــ ص|ثــــ ن|حقوق حلو

7|o696 س|لنح|هيم |بــــر|هيم |بــــر|رق فكرى |ط لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

229576 لحميد|لدين محمد عبــــد|ح |ن صل|نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

522|46 بــــو زيد|للطيف |رس عبــــد |ء ي|حسن لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

7o|22o زى|مه حج|محمد فتـــىح سل زيق|لزق|صيدله 

6o4o73 لنمورى|مصطفى | حمد رض|د |زي |علوم طنط

6|o435 لمطلبــــ|ئق عبــــد |لع|ل محمد |ره كم|س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8323o4 لس ع ض|ديبــــ ري|دل |كي  دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

||5258 هر|يمن محمد ط|ن |ريه|م هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

485973 وق محمد عىل محمد عىل رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

62829o د محمد طلعتـــ محمد|حمد عم| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

4|||49 ق|زينبــــ مصطفى منصور  وى|لشر |بــــ طنط|د|

75|863 لعزيز|لسيد محمد عبــــد|لرحمن |عبــــد  ى شمس علوم عي 

26o33 حمد جمعه|حمد حسن عطيه | ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|68378 لرحمن|لرحمن محمود عبــــد |حمد محمد عبــــد | ى شمس حقوق عي 

Thursday, September 6, 2018 Page 11095 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

775|44 لعظيم خليل|ل عبــــد |ء جم|صف زيق|لزق|بــــ |د|

336446 ي
م سعيد حنفى|هش| دئى ى شمس|د| بــــ عي 

3|55|4 حمد|شم |دل ه|ع| مه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|4249 لرؤف حبــــيبــــ|مروتـــ مصطفى عبــــد |نوعيتـــ موسيقيه طنط

49o6|3 لمنعم محمد جويده|طف عبــــد |ع| نور ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

5o338o لرحمن محمد|هلل متـــول محمد عبــــد|منتـــ  ج|بــــ سوه|د|

685558 ن|حمد طرم|لدين طه |ء |د عل|جه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|3o|39 هيم|بــــر|م صبــــىح |ر| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

633o3o مه|لسيد سل|محمد ربــــيع  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

842oo2 لكريم|حمد عبــــد|ح |عمر صل ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

94|7| تـــ جيد|نوبــــ سعيد شح|بــــ| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

686939 |لمو|حد |لو|لدين سعيد عبــــد |م |عزه عص
ى
ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

8|o95 حمد محمود محمد محمود| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

36965o وى|لشن|حمد فرج محمد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

442759 لمصىل|هيم |بــــر|دى |له|هيم عبــــد |بــــر|ء |حسن |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

546658 لففى|لعزيز |م أحمد عبــــد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

82o694 ي فوزي محمد
ي حسنى

مصطفى ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4593|o لعدل|لعدل |دل محمد |زن ع|م سكندريه|ل|بــــ |د|

7|o6o6 لمهدى فوده|تـــم محمد |ح| ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

773o62 حمد مظلوم حسن|حمد |يمن | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|4||3 دل عىلي محمد|لد ع|خ سيوط|ره |تـــج

|39866 |لنج|بــــو |بــــر |ء رجبــــ ج|سم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

248848 تـــتـــ|لسيد شح|لعزيز |لسيد عبــــد|ريم  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

226745 ى عدل ك|ي لمجيد|مل محمد عبــــد |سي  هره|لق|هندستـــ 

7|2o93 ل|نىه فرج محمد خليل ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

482|76 لسيد|لعزيز محمد |لعزيز محمود عبــــد |عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34477 لسعود|بــــو|لحميد محمد عيد |رحمه عبــــد  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

685o42  رمض|لعر|يمنى 
ى
 يوسف|لعر|ن |ق

ى
ق |بــــ طنط|د|
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924432 زق |لر|ه عبــــد|لل|ء عىل عبــــد|سم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

77542o وى|لص|حمد |نس محمد محمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

337|64 هيم محمد|بــــر|هند حسن  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4429|7 لم|وى س|لص|م محمد |منى حس لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

75|672 ى فهىم كريم عمرو حسي  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

882984 ن |حمد محمد مرع حس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

35|925 ن|ر سيد محروس سليم|من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

622444 لم|ل عىل س|عمر محمد جل معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|57848 م|لغن|لسيد |هلل |ن فتـــح |كريم ن|بــــ حلو|د|

2497o6 لنحتـــه|مريم مدبــــول حسن محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

9o7482 غبــــ |لسيد محمد ر|د |فؤ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|3||23 حمد مصطفى|عمرو حمدى  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

|78977 دير|بــــ|يكل سمي  رسور |م هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

635574 ف |جر |ه لكريم|حمد عبــــد |رسر ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

256o|| ظه|لحميد بــــ|حمد ربــــيع عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

645285 لمنس|هيم |بــــر|م مصطفى محمد |ريه ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o|923 ح محمود عقل |مل صل| ج|ضتـــ سوه|علوم ري

6|373o  مدكور|لبــــ|محمود محمد محمود عبــــد
ى
ق ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 

لشيخ |

43|82o ع|لتـــبــــ|حمد يوسف |عمر  |ره طنط|تـــج

43|89 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|مصطفى محمود  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

789457 حمد|هيم يوسف سيد |بــــر|لسيد |مل | زيق|لزق|حقوق 

4446|3 لمعىط محمد بــــكرى|ئى محمد عبــــد |تـــه |حقوق طنط

2|9o| لمجيد|سلىمي محمد سعد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

346857 هيم محمد حموده|بــــر|حمد |مريم  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|9464 د عىل محمد|ء عم|سم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

82o995 لحكيم|يل عبــــد|محمد محمود ن سيوط|ره |تـــج

82|85o لكريم|دي عبــــد|هلل ن|وليد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

3|5724 شد|ئى بــــطرس ن|مريم ه |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

538956 لم|لع|ء خميس عيس محمد |ل| لشيخ|عه كفر |زر
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244o98 د|بــــ حم|لوه|لدين عبــــد|ح |وليد صل وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

84442o لح|حمد ص|تـــ |ء عرف|لزهر|طمه |ف ن|سو|حقوق 

45759 حمد محمد محمود|ء |ل| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4963o3 ر مصطفى سعد محمد نوفل|من عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64|428 لبــــحري|معتـــز محمد محمد محمود  زيق|لزق|هندستـــ 

54o385 ى رضو|حبــــيبــــه  ن|حمد محمد حسي  سيوط|بــــ |د|

4o552| ر|لغف|للطيف عبــــد |ندى سعد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

53o39o بــــ|ر بــــكر محمد غر|من بــــ دمنهور|د|

68o466 ل|لهل|ن |م رمض|دهم عص| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

62o884 لحلو|لمهدى محمد |وليد محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

77378o لعزيز|لسيد محمد عبــــد |محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

7739o هيم محمد|بــــر|بــــ |يه|جد |م هره|لق|حقوق 

829695 ن دوس|بــــسنتـــ جرجس مسعود بــــهم |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

62234| ل|لجم|لسيد |خلود رجبــــ جمعه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

854646 لليل|بــــو|لسعدي |ء دردير |رس| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

265|53 لىح|هلل عبــــد|هلل محمد عبــــد|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

884992 ه صفوتـــ ج| لربــــ عيس |د|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68272 حمد خرصى|حمد | |نور |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

|54428 يف عبــــد  لحميد|ضل عبــــد |لف|يوسف رسر ى شمس هندستـــ عي 

344459 لعليم|دى عبــــد|له|م محمد |محمد هش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|79432 لفتـــوح|بــــو|م محمد |حمد حس| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

2478|5 لمرشدى عفيفى|لصبــــور |محمود محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

898386 للطيف |بــــسمله مدحتـــ محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

68496o بــــى|مبــــ|هيم |بــــر|ن |لحكيم شعبــــ|كريم عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

769952 م محمد جمعتـــ|محمد سل ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

33|23o ر|لغف|لعزيز عبــــد|يمن عبــــد|منيتـــ | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

76355o تـــ|لزي|لرحمن |روق عبــــد |مريم محمد ف ره بــــور سعيد|تـــج

7|5o94 لحليم|حمد فتـــىح عبــــد |ن |نوره لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

358584 ى|حمد حس|رص |لن|فرح عبــــد ني  ى شمس| لسن عي 
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3337o8 لسيد متـــول|رس |م ف|حس |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

323|26 سلىم سعد بــــدر محمد ن|فنون جميله فنون حلو

86629| ى|لر|هلل عبــــد|دي عبــــد|هن زق حسي  سيوط|حقوق 

54o228 لسيد|للطيف |م محمود عبــــد |حس لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

8o56|7 هلل سيد|شور عبــــد|هلل ع|عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

868274 ي عبــــد
م|لسل|لسيد عبــــد|رص |لن|منى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

87o263 |ريوس عدلي جرجس تـــوم|مك ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

539368 ف محمد عبــــد| ى |لع|رسر يف|ل حسي  لشر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

466|o3 در|لق|هيم عبــــد|بــــر|هيم |بــــر|دى |ه |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

||9597 عيل|سم|حمد |محمد محمد سيد  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

8388|8 ى ف منصور زخ| |تـــرفي  ري|رسر دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

63|444 ى عبــــد | دين لعزيز|نشأتـــ حسي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

685876 لحسينى|لجليل |رق عبــــد |ط| دين لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

33|o3 لسيد روبــــى|محمود | رند هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

855466 حمد حسن|حمد عىلي | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

498522 لحليم محمد|ىط عبــــد |لع|مر عبــــد |ء ع|هن تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

56383 لكريم عىل محمد|محمد حسن عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

78544| لسيد|طف عىل |ع| ر|ي ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6oo|o| عيل زرد|سم|ئ  |عيل رج|سم|عمرو  |ره طنط|تـــج

49oo27 د جرجس|ل ج|نطونيوس كم| |رين|م سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|362|4 لعقيىل|ء سيد محمد |تـــفى عل ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

7|653 نم|لدين محمد قرتـــى غ|ء|عل ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

6o566o م|حمد بــــره|لمحمدى |لسيد |ن |يم| لمنصوره|عه |زر

6o85o| د|لحد|ن محمد محمد |نوره |بــــ طنط|د|

77|98| هيم|بــــر|حمد سعودى |سم محمد |بــــ زيق|لزق|طبــــ 

8|9484 ي فرغىلي سليم ن|عهد يحن  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

543329 ن|ن محمد بــــدر|ئل بــــدر|لميس و بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

87547 حمد حميده|له محسن |ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

65|38 ن|عىل محمد عوض شعبــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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463|o6 لعبــــد|لسيد محمد يوسف |هلل عىل |منه  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|24448 ر|لغف|لمجيد عبــــد |ه مصطفى عبــــد |بــــ دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

68573o ي|ر
حمد محمد شلبــــى|ء محمد |عل| ئى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|29835 ن ممدوح مني  جبــــره| مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

28o727 ي|لق|ل لطفى |محمد جم
ضى ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 

|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و
(رتـــ|د

26|4|6 لرحيم محمد|كريم محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

53497 هند محمود محمد جمعتـــ حقوق بــــنى سويف

688762 دى محمد|له|بــــ عزتـــ عبــــد |يه|حمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3|6798 در|لق|حمد عبــــد|سلىم محمد  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|5474| متـــ محمد|بــــو ش|محمد ممدوح  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

6o5758 ء فتـــىح عىل|مه عل|س| لمنصوره|ره |تـــج

28o|58 لمنعم حسن فرج|لدين عبــــد|د|حمد عم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

32o3o2 ج|حمد محمد حج|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

45o579 ر|لنج|لسيد |هلل عيد محمد |عبــــد  |ضتـــ طنط|علوم ري

6o3o97 محمود محمد محمود بــــرسيمه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

49o6o6 ندى محمد خميس محمد عيد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

435934 ن رفعتـــ محمد خليل|يم| لشيخ|بــــ كفر |د|

272899 لحسن محمود|بــــو|سلىم محمد  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

62868 ى عبــــد |دتـــ رجبــــ |غ لمنعم|مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|2289| |س
ى
ندرين رفيق رأفتـــ شوق ن|حقوق حلو

5|6|54 ر|هيم نص|بــــر|هيم محمد |بــــر|ن |نوره معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

27o773 فظ|لح|حمد عبــــد |هيم |بــــر|يه طه | م بــــنى سويف|إعل

45738 لرحمن|لمنعم عبــــد|لد عبــــد|هبــــه خ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

42o786 لسيد|لسيد محمد محمد |لد |عمر خ لشيخ|ره كفر |تـــج

3266o| نتـــ فكتـــور بــــطرس حبــــيبــــ|دمي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

757282 حمد|محمد | رضوى رض عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

689||2 حمد منصور|لرحمن محمود |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

487783 هيم صليبــــ|بــــر|بــــيشوى مكرم عزيز  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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8|452o ي جم
هلل|م عبــــد|لسل|ل عبــــد|مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6|6428 ع|لسبــــ|س |لعبــــ|لمرىس أبــــو |ن |هد بــــدر|ن ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

98|58 ل محمد|طف كم|زينبــــ ع لفيوم|تـــربــــيتـــ 

895o89 ن عبــــده |حمد شعبــــ|مهند  ج|عه سوه|زر

3|7958 ي ج| لعزيز|بــــر عبــــد|حمد يحن  هره|لق|بــــ |د|

86o2|4 ه حم| لرشيد كريم|ده عبــــد|مي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

2865o2 مي|لش|لسيد فهىم |ذكرى  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

76oo8o لسعيد|حمد عوئى |عمرو  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

4932o2 ن|حمد محمود عثــــم|محمد محمود  تـــربــــيتـــ دمنهور

646|7 لسميع|يه فوزي سيد عبــــد | لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

772|8o هيم|بــــر|لحليم |در عبــــد |ن| ند زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

27|o42 ى طه | |ن رض|حن ج|لصبــــ|مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|8258 ي
ر محمود|لستـــ|محمود عبــــد| دئى سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

482252 در محمد عىل حسن|محمد ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62|6|2 ح|لفتـــ|هر عيد عبــــد |ض م|ء ري|سم| ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

622289 |م حسن محمد عويس شط|عص ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

426o8| حمد|رص محمد |لن|ر عبــــد|من سكندريه|ل|بــــ |د|

835925 ى |ل| لمجد محمد|بــــو|ء حسي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

34|829 هدي عطيتـــ رزق عطيه حسن |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6|46o محمد محمود يونس محمد ن|حقوق حلو

23|933 ن|عمر عيد محمد سليم هره|لق|هندستـــ 

87|597 هلل محمد|محمد حمدي عبــــد سيوط|حقوق 

6535| لد سيد محمد|ء خ|سم| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

325939 يز صليبــــ|ح ف|صل| نور ن|بــــ حلو|د|

946oo ئل سمي  سنوىس|حمد و| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

678|74 ف عبــــد |ره |س ري|حمد هو|لمجيد |رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

356||o هلل|لحميد عبــــد|حمد سمي  عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2|6o38 س عمر|هيم عبــــ|بــــر|ن |نوره ن|بــــ حلو|د|

2|578 لموىسر|حمد |ل |لع|رس عبــــد |ندى ي هره|لق|علوم 

524|2 ن|لعليم زي|زينبــــ عيد عبــــد  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى
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26496o لحليم|لحليم متـــول عبــــد|عمرو عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|2||4| سىط|لدي|ممدوح محمد متـــول | مه لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

542345 لحميد محمد للو|ء حمدى عبــــد|رس| بــــ دمنهور|د|

8|6|9o لس نبــــيل عبــــده  لقمص جرجس|كي  سيوط|ره |تـــج

|77o7| ح|لفتـــ|يوسف سمي  محمود عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

523765 طف عىل|حمد ع|محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

63|4o9 ى نبــــيل سعدون محمد عيس|ي سمي  زيق|لزق|علوم 

9|o898 ن  |هلل عثــــم|ل عبــــد|محمد جم وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

75464| وق محمود محمد محمد رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

34o4|4 ح|لفتـــ|روفيدتـــ يوسف محمود عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

37346 حمد|رس سعيد سيد |عليتـــ ي لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2oo3o هلل|بــــرنس محمد محمود عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

258382 حون|هيم محمد ط|بــــر|محمد حسن  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

477334 بــــ|لعزيزخط|لدين عبــــد|نىح  كريم نور | سيوط|بــــ |د|

23|65| حمد مصطفى|دل |حمد ع| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

432852 تـــ|لزي|لسيد |لح |لسيد ص|سهيله  |تـــربــــيتـــ طنط

|5|533 لموجود|نوره عىل محمد عىل عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

854533 س|هيم عبــــ|بــــر|ن |محمد رمض ي|علوم 
|لمنى

6o42o4 ن|ئى محمد سلم|ليم|ئى |ليم|د |زي |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

323363 حمد|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

85|236 ي عبــــد|م|
لح|د سعيد ص|لجو|ئى صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

3|44|9 ي|حمدي عم
د حمدي حنفى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6|6875 لدين|بــــ |لدين شه|بــــ |ندى محمد شه ط|معتـــ دمي|علوم ج

7o3529 وى|لشعر|هيم نرص |بــــر|ن رأفتـــ |حس| زيق|لزق|علوم 

7644o3 حمد بــــلبــــول|يوسف محمد محمد  حقوق بــــورسعيد

9|433 لسيد طلبــــتـــ|ج  |م ن|هش دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

782744 ه عىل | لودود محمد|حمد عبــــد |مي  زيق|لزق|عه |زر

45456 حد تـــرىك|لو|محمد حربــــ عبــــد هره|لق|حقوق 

6o277| لموج |حمد محمد |م محمد |حس لمنصوره|هندستـــ 

763238 بــــو زيد|لمبــــدى |ره فوزى عبــــد |س بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد
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432843 ن|سعيد محمد محمود عثــــم| رن |ره طنط|تـــج

9o69o6 حمد |مل محمد سعيد | ج|بــــ سوه|د|

269275 لسنديوئى|روق |موده يشى ف لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

465864 ر|لنج|م مصطفى محمد عىل |ريه لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|59|2 حمد عىل|ر |لستـــ|حمد عبــــد |عىل  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

35o|62 ئى|لشلق|هبــــتـــ حسن محمود  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

847988 عبــــي  محمود محمد محمود ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

773526 ن|حمد محمد دهش|م |ر س|مي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

36o9o5 لم|حمد س|لدين |ل |بــــ طلعتـــ حربــــ محمد كم|شه |طبــــ بــــنه

68o|37 مد محمد سعيد|مد محمد ح|ح لمنصوره|بــــ |د|

|8|55 يه حسن حلىمي حسن|  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

6|o9oo دتـــ|تـــه شو|حمد مصطفى أحمد شح| لمنصوره|ره |تـــج

32o659 لد|لد سنوىس خ|عمر خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8o|722 ن|عيل عىلي سليم|سم|عىلي  ره بــــنى سويف|تـــج

858827 مفرح لبــــيبــــ جرجس| رين|م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

49662| م|هيم محمد سل|بــــر|سعيده سعيد  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|22255 لغنى|لغنى غريبــــ عبــــد |نسمه عبــــد  هره|لق|ر |ثــــ|

6837o2 حمد منصور|لسيد |لد |ن خ|رو لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|477 حمد محمد|مصطفى محمود  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

445437 ندى وحيد عىل عبــــده عىل سكندريه|ل|هندستـــ 

437764 يل|لدين محمد ط|ح |ء محمد صل|سم| لشيخ|تـــمريض كفر 

352|7o طف سيد سعد|حمد ع| |حقوق بــــنه

335988 دى|له|تـــ محمد عبــــد|يتـــ نش| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

483o63 لسيد|رون فيلبــــس بــــطرس |إنىح  ه سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

296o5o ل نجيبــــ خليل|ئى كم|جد ه|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

23267| ى مجدى عبــــد|ي  محمد عىل|لش|سمي 
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o7|96 للطيف محمود |محمد محمود عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

6343| دى|له|حمد عبــــد|محمد حسن  ره بــــنى سويف|تـــج

943|5 حمد خليل|ن |هنده رمض|ش ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|78o3 لنبــــي محمد|حمد عبــــد|م |ريه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى
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356745 ى عبــــد|هيم |بــــر|ء |سم| بــــ|لوه|مي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

332788 لشيخ|لغنى |ح عبــــد|حمد محمد صل|عمر  |حقوق بــــنه

77386| رك|حمد مبــــ|لد |لرحمن خ|عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

3oo|82 ض دوبــــل|يه سعيد ري| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

||9969 ن تـــه|فكتـــور حكيم جرجس شح| في  ى شمس هندستـــ عي 

|7o2|o ح|لفتـــ|حمد عبــــد |محمد محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6o52|4 ل|لهل|حمد |ء |عل| رن لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6o938o عيل|سم|بــــو |لرحمن مصطفى |محمد سيف  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

766873 لتـــلمس|خليل محمد خليل محمود  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

7|678| عيل|سم|بــــوعوف |م |لد عص|خ لمنصوره|حقوق 

868873 |هيم رض|بــــر|ء يشي |رس| ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

857|34 حمد|سخ |ح ر|خلود نج ي|صيدلتـــ 
|لمنى

7o2786 ض|لدم|ل محمد محمد |محمد جم لمنصوره|بــــ |د|

764ooo بــــو صي |حمد |حمد |رفعتـــ | نور |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

93433 حمد|لكريم |د |لعظيم ج|حمد عبــــد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|48o6 ود|لمحسن سعيد محمد د|ريم عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

757724 هر مكرم ذىك|سنتـــ م|بــــ عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

|35|56 لسيد مصطفى|ء |مصطفى عل هره|لق|حقوق 

28359o ى يونس عمر|محمد  ن|حمد حسي  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

762266 لسيد   محمد قهوه|وى |لطنط|حمد |عمر  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3257|2 حمد|يز |محمد ف| ر|ي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o8565 ل|لسيد بــــل|لسيد |عىل مجدى  سكندريه|ل|بــــ |د|

7o844o حمد|هيم |بــــر|ن |هيم عثــــم|بــــر|يه | لمنصوره|بــــ |د|

8753o7 سعد |كر |طف ش|دى ع|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3422o4 ح محمد غنيتـــ|لفتـــ|د محمد عبــــد|سع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|53o8 لمرصى|د حمدى |بــــ عم|رح ط|حقوق دمي

37o244 ن|للبــــ|حد |لو|لسيد عبــــد|ل محمد |بــــل ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

367284 ف  هيم|بــــر|حمد |لدين |بــــسنتـــ رسر |بــــ بــــنه|د|

7|7558 فرحه عمرو محمد خليل محمد لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

83965| ل|حمد فتـــىحي محمود جل| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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3|5293 هلل محمد|تـــم عبــــد|بــــسنتـــ ح ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

28o776 ف محمد|لط|حمد |يوسف  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

372557 هيم حسن عىلي|بــــر|مينتـــ سعد | دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

8|o484 د فتـــىحي سيد فهىمي|زي لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|37697 لحسينى|لحسينى |لحسينى |هر |ش ن|هندستـــ حلو

646523 سبــــ|محمود محمد مصطفى محمود ك ط|حقوق دمي

5o|69| |لحميد |هيم عبــــد|بــــر|مل |يتـــ مصطفى ك|
بــــوجلوه

|بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

349656 لعيسوى|طمتـــ محمد مصطفى |ف ى شمس علوم عي 

25|327 تـــه|ح شح|لفتـــ|محمود رفعتـــ عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|6o|9 ن|لبــــطر|لح |لحميد ص|عبــــد | نور ن|فنون جميله فنون حلو

329|65 لحميد|م عبــــد|لسل|نس عمرو عبــــد|ن |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

68o828 ر|لنج|هيم سمي  رزق |بــــر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

226565 ل|ج  فوزى بــــس|رتـــن ر|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o387 لعيسوى|حمد |لدين |رص |نبــــيل ن لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

7||435 ز|لعزيز حر|روق عبــــد |حمد محمد ف| تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

79466 ى فهيم|رس| ء محمود حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

696578 ود|محمود سعد عيد د| مه لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|68337 ى جم ى حسن محمد|لن|ل عبــــد |حسي  رص حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|47358 لرحمن عطيه محمد عطيه|عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

48o779 ى موريس عزيز موىس حن |نيفي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

83389| ي سليم|رس|
ن محسن|ء مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

455625 للطيف|لسيد عبــــد |حمد |مصطفى  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

334793 تـــ | عيل حسن محمد|سم|مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8|9343 ف محمد شح|رضوي  ى|تـــه |رسر مي  ره بــــنى سويف|تـــج

26o959 م عبــــده نجم|منيه س| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|6|78| حمد|بــــ مصطفى |يه|لرحمن |عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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442|o2 هلل|د |هيم محمد ج|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|حمد | |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

35o457 وى|لحلف|لرحمن محمد محمود محمد |عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

353942 هلل|د |دى ج|له|ح عبــــد|محمد صل ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

62|387 لح مبــــروك|لسيد ص|لي محمد |س ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

84|3o9 حمد|له يوسف عىلي |ه دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

834775 هر محمد|لظ|بــــ عبــــد|محمد خط ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

6245|7 لمنس|حمد عوض |بــــد |يوسف ع ط|هندستـــ دمي

49524 لحليم|در محمد عبــــد |لق|محمد عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

229542 هلل|عيل رجبــــ محمد عبــــد |سم|طمه |ف كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8|7228 ء محسن مكرم شفيق|عل حقوق بــــنى سويف

646|78 يغ|لص|لسيد |ر زىك |بــــر| لمنصوره|حقوق 

6o6o26 وى|لششتـــ|م مسعد بــــدير |مسعد عص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

228664 لغنى|عبــــد| يمن زكري| |نور سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|o379 لسيد محمود |هلل حمدى |منتـــ  ج|صيدلتـــ سوه

|3|7o4 ي
ه ضى ء عبــــده محمد|سمي  ن|بــــ حلو|د|

25|o|5 طف فهيم يوسف|بــــيشوى ع سكندريه|ل|صيدله 

278357 ف |ممدوح  عيل رزق|سم|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o62|9 حمد محمد عوض|سندس فوزى  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5|4754 حمد محمد نرص|بــــسمتـــ محمد  تـــربــــيتـــ دمنهور

68o5o7 مد محمود|فظ ح|ح فرج ح|صبــــ لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

2735|3 مد|ذل عىل ح|عىل ش لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

828936 ى  ح فهىمي|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|نرمي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7o7342 حمد|لسعيد |لعظيم |عبــــد | عل لمنصوره|حقوق 

7o7736 لمنعم مصطفى|حمد عبــــد |محمود  لمنصوره|هندستـــ 

67526 ف |محمد  ى|رسر لسيد خطي  لفيوم|صيدلتـــ 

68676 للطيف عىلي|محمد عىلي عبــــد لفيوم|تـــربــــيتـــ 

75o763 حمد|ج |م محمد رس|بــــس ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

69|697 لسيد بــــسطويسي|هيم محمد |بــــر|حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

72987 لحليم|حمد محمد محمود عبــــد | لفيوم|بــــ |د|

7|5|| حد|لو|لرحمن محمد عىل عبــــد|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 
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|62445 لحميد|م محمد سعيد عبــــد |سل| ى شمس هندستـــ عي 

9|8o72 رؤيه عىل محمد قطبــــ   ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7|65o6 و س|ن |يم| لم عمر|مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

829284 وز عبــــد للطيف|هلل محمود عبــــد|في  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6o55o| ي عبــــد|زم عبــــد|ن ح|رو
لكريم|لمنعم بــــسيوئى ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

9|4476 حمد  |لدين محمد |حمد شمس | ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

924584 حمد عىل  |محمد عىل  ج|صيدلتـــ سوه

542694 ر|لنج|لح محمد عىل |نعمه عبــــده ص ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

54447| د هيبــــتـــ|لجو|منيتـــ حسن عبــــد| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

2|3o6 حمد|تـــ حسن |منه شح هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

896449 حمد عىل |ره صبــــىح |س لسويس|طبــــ 

|3823 م مصطفى محمد مصطفى|هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|8886 هيم|بــــر|لسعيد |سهيلتـــ محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|264|7 م محمد حبــــيبــــ|لرحمن عص|عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

4||2|5 وي خليفتـــ|لشن|ن |ن سليم|نوره |تـــربــــيتـــ طنط

||475o هيم عىل|بــــر|زينبــــ فوزى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

365785 لحليم|ح عبــــد|لفتـــ|مه عبــــد|س|مصطفى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

345o58 هيم زغله|بــــر|لسيد محمد محمد |يتـــ | ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

493574 لحليم عيد|م عىل عبــــد |عىل عص ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|4o544 هيم فهىمي|بــــر|م حسن |م عص|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5o|5o8 بــــوهديمتـــ|عىلي محمود عىلي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

6473o6 هيم|بــــر|س محمود |مه عبــــ|س|مؤمن  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

3|||62 عيل محمد|سم|رس محمد |ي ى شمس|تـــج ره عي 

27o|77 ف عبــــد|لد |خ |لبــــ|ن عبــــد|ح رمض|لفتـــ|رسر
ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

443|67 حمد محمد متـــول محمد خرصى|ء |ل| لشيخ|بــــ كفر |د|

255567 لعريس|لحميد |لرحمن عىل عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

769794 هيم محمد سعد|بــــر|ء |لشيم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

34|365 لرحمن نبــــيل فرغىلي عوض جمعه|عبــــد ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

|66896 لسيد حسن|هيم |بــــر|مريم  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

268|7 مد|م ح|م|مد |مريم ح ن|حقوق حلو
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83o|64 وي|يع قن|ن عوض ط|يم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

695762 بــــيل|هيم ق|بــــر|هبــــه عبــــده محمد  لمنصوره|هندستـــ 

9o38|5 حمد |حمد رفعتـــ سيد | ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

3||22 لسيد|رك |لسيد مبــــ|ن |نوره ن|بــــ حلو|د|

6o2789 ف|لسيد |د |عمر عم لسيد رسر |هندستـــ طنط

53o645 بــــوسيف|لغنى بــــسيوئى |ن عبــــد|يم| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

8967o3 ج يوسف  |لحج|بــــو|ل |ر جم|من ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|34o42 يوسف محمد عوض عبــــد ربــــه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

247867 هر عيد|لظ|منى رجبــــ عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

767o82 هلل|م عوض |لسل|حمد عبــــد |د محمد |زي لتـــعدين بــــمطروح|لبــــتـــرول و|علوم 

35o343 لنيل|بــــو|هيم |بــــر|مصطفى محمود محمد  |تـــربــــيتـــ بــــنه

458|5| |لعط|لغنى فودتـــ |دتـــ محمد عبــــد|غ
ى
ق م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

76425o حمد هديه|رحمه سيد فرغىل  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

633o2o ن|لسيد محمود سليم|ئى |ح ه|صل عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

79256 عمر حسن مدبــــول خليل ن|سو|بــــ |د|

|77768 س|محمد محسن محمود عبــــ ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

86|74| فظ سعد وزيري|محمود ح سيوط|حقوق 

335996 لم|لم سيد س|خلود س ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

692o2o لعزيز منصور|لد عبــــد |حمد خ| ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

25|27o لمنعم رزق|محمد عيد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

2859|4 ن حمد محمد|هيم |بــــر| |مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

75||94 لسيد|لحكم |حمد عبــــد |مهند  لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

679786 عي|لرف|نىح  فهىم فتـــىح عطيه | لمنصوره|حقوق 

8|549| ى ممدوح بــــىهي  حمد خشبــــه|لدين |نيفي  حقوق بــــنى سويف

2|8625 ونيك رى|ري زخ|ل مسد|نشأتـــ كم| في  ج|بــــ سوه|د|

82o325 بــــ محمد|لتـــو|يق عبــــد|ن ف|يم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|2327o رم محمود محمد|مصطفى ك ى شمس|تـــج ره عي 

524897 م|لحليم ضي|در عبــــد|لق|ء سعيد عبــــد|عل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

48666 لرحمن حمدى عيس بــــيوم|عبــــد لفيوم|بــــ |د|
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23325o ف عىل حسن ع|ء |ل| بــــدين|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

897o89 تـــه |رغده خليفه محمد شح ج|تـــربــــيتـــ سوه

|4643 طف محمد عربــــ|ن محمد ع|نور هره|لق|بــــ |د|

4476o6 ي
لعزيز|بــــر عبــــد|لمجيد ص|عبــــد| دئى سكندريه|ل|هندستـــ 

869oo7 ي محمود |م|
حمد محمود|ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

353|99 ن|هيم سليم|بــــر|محمد صبــــىح  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|8o46 ن محمد|هيم محمد سليم|إبــــر| ند لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7o6249 لجندى|ن محمود محمد |محمود رمض| دين لمنصوره|طبــــ 

492587  عبــــد |لص|هلل |عبــــد 
ى
زى|هلل غ|ق سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

6o9|85 ل|لع|لعزيز عبــــد |ل عبــــد|م محمد جم|حس تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

68649o م|سعيد سعد عطيه بــــره لمنصوره|هندستـــ 

4|285o طر|لش|ل |لع|ل حسن عبــــد |لع|ندى عبــــد  |ره طنط|تـــج

8|59|4 لم محمود|م فرج س|سل| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

686436 ى|حمد سعد مخيمر ل| شي  لمنصوره|بــــ |د|

685732 ي|ر
ق|للطيف محمد |محمد عبــــد | ئى وى|لشر لمنصوره|حقوق 

8o9276 لحفيظ|لمنعم عبــــد|لحكيم عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

266699 لوكيل|لق يوسف |لخ|رفعتـــ عبــــد | ند لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

756396 لسيد محمد|حسن سمي   ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

329729 ف عبــــد|ن |نوره ي|لعظيم محمد |رسر
لففى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|9373 لعزم|بــــو |لسيد|لحميد |ن رجبــــ عبــــد|يم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

675356 لد عىل عبــــده|منى محمد خ لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

459o62 لم محمد هديه|لسيد س|هلل |عبــــد  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

|5329 فعي|لش|حمد حسن |يوسف محمد فتـــىح  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

84892 ض|لخي  ري|بــــو |هيم |بــــر| |عل تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

785636 لعزيز|لد محمود عبــــد |ن خ|نوره عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|26o8 ص|لقص|ل سليم عىل |ء جم|سم| |بــــ طنط|د|

7o8989 ى محمد عبــــد |ء |ند |لحنفى |ح |لفتـــ|لحسي 
لمهندس

لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

7o9548 لسيد|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ن |يوسف رمض ره بــــور سعيد|تـــج

||8896 لمجيد|لرؤف عبــــد |لد وليد عبــــد |خ |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د
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534535 هلل|هلل عبــــد |ن عبــــد |حمد شعبــــ|بــــسمتـــ  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

6o3|54 لففى|لسيد |ء سميح |دع لمنصوره|بــــ |د|

6899o2 ه حمدين | م|لخز|هيم محمد |بــــر|مي  لمنصوره|بــــ |د|

64|42| حمد|ن |دل عثــــم|يدي ع|ه زيق|لزق|بــــ |د|

5|5634 ء محمد حسن مصطفى|نجل بــــ دمنهور|د|

24o673 در صديق|لق|حمد نجدى عبــــد| بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

77697o لسيد|بــــ |لبــــ|ح فتـــىح |مصطفى صل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3227|5 لغنى متـــول|رقيتـــ سعيد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

5|9o54 لقوى نوح|ح عبــــد|لفتـــ|لنبــــى عبــــد|عبــــد| رض |بــــ طنط|د|

242656 ي
لطيبــــى|ء محمد |محمد ضى ن|تـــربــــيتـــ حلو

527|9| د|لسيد محمد عي|م |م عص|هش سكندريه|ل|هندستـــ 

96923 هيم محمد|بــــر|هر |محمد م حقوق بــــنى سويف

72944 ر|لسيد عم|لرحمن محمود |عبــــد لفيوم|بــــ |د|

52433 وق عمرو  حمد طه|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

455925 لجليل|هيم تـــوفيق عبــــد |بــــر|محمد محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68|379 حمد خليفه|هلل |د عبــــد |محمد عم لمنصوره|طبــــ 

47599| هيم|بــــر|ئى خليفه |تـــفى ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

684234 ى |ء ي|رس| هيم|بــــر|رس محمد حسي  لمنصوره|نوعيتـــ 

25428o لحريري|لد محمد |ء خ|عصم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

875|2| بــــ |لوه|ندى عىل محمود عبــــد سيوط|حقوق 

637734 لسيد|تـــم محمد محمد|محمد ح ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

53772o لد خميس مصطفى نرص|خ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

222979 لرحمن|لسيد عبــــد|يوسف محمد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

492297 لريوي|محمد فتـــىحي فتـــىحي محمد  بــــ دمنهور|د|

894895 ن |لحميد محمد محمود رضو|محمود عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

837545 حمد|لمنعم طه |ده عبــــد|غ ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

857773 دهس|ل|تـــبــــ |در ر|لق|عىلي عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى
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2928|6 ي|
حمد محمود عىل محمود عفيفى |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |

لجديدتـــ

699929 لسيد|سلىم محمد فهىم محمد  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

445284 حمد عطيه|ل |محمد جم ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|32997 يمن محمد مصطفى|جر |ه ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

772462 ى|حمد محمود عبــــد | لعزيز حسي  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4895o| لح|حمد ص|زينبــــ محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|22o27 لرحمن|در عبــــد |لق|حمد عبــــد |سلىم محمد  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

644|3 هيم|بــــر|م محمد رجبــــ عىل |ريه لفيوم|بــــ |د|

76oo68 زق|لر|بــــ عبــــد |لوه|لدين عبــــد |محمد نرص  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

649|8| ر محمد محمدعىل|لستـــ|ح عبــــد|سم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8556o4 ح محمد|لفتـــ|لد عبــــد|محمد خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|28352 ر|حمد مختـــ|ر |ن سمي  محمد مختـــ|نور ى شمس صيدله عي 

7o43o4 لسيد عىل حسن شوشه|مصطفى محمد  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

485268 ندى وحيد أحمد بــــيوم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84255o لمنعم|هيم عبــــد|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

853882 فع عىلي|لن|ء محمد عبــــد|سم| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

98562 ن|يشى سيد جمعه شعبــــ تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

5|2o78 ل|لعس|عيل محمد |سم|عيل صبــــرى |سم| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

348746 متـــ بــــيوم|م سل|زينبــــ س ى شمس علوم عي 

6789o4 ى لدين عىل نيل|حمدى مىح | لي  لمنصوره|بــــ |د|

4825|9 رحمتـــ محمد فوزى بــــكرى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

428373 لقط|هيم |بــــر|لغنى |تـــغريد محمد عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

876o58 يوسف محمد فرغىل حسن   ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

6|3663 يف رشدى خليل عل م|سميه رسر هره|لق|صيدله 

5|||38 هلل||حمد عط|د |محمود زي |حقوق طنط

73o79 تـــ | لرحمن|حمد سليم محمد عبــــد |مي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

364229 لسيد|حمد مبــــروك |لرحمن |عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

755954 هيم|بــــر|حمد |ح محمد سيد |لفتـــ|عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |
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42448o ى|للطيف |هيم عبــــد |بــــر|محمود  لشبــــشي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

2326|4 م|ن تـــم|م عثــــم|ن عص|ريم|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

489|96 ن|هلل سليم|عيل عبــــد |سم|ل محمود |م| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

266636 بــــر يوسف عفيفى|لج|ن رأفتـــ عبــــد |نوره |طبــــ بــــيطرى بــــنه

9|27o3 فظ |حمد حسن ح|ء |رج ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4o878| هلل|هيم محمود محمد عبــــد|بــــر|ن |ن رمض|إيم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2|654 حمد محمد منصور|طمتـــ |ف ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

5|o396 لبــــدوي|حمد وجيه زىكي | |حقوق طنط

6988o4 حمد|هيم محمد |بــــر|حمد مصطفى | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7555|5 لحميد|لسعيد عبــــد |هلل يشى |عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

877856 لحكم |حمد محمد عبــــد|ريم  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

324424 رم|لمك|بــــو |لسيد |كريم مجدى  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

6o5389 لنرص|بــــو |د محمد يوسف |لجو|ن عبــــد |نور |نوعيتـــ فنيه طنط

848o63 حمد عىلي|نفيسه محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

247o88 ف|د |ي| يمن رجبــــ رسر  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

7|6356 لحنطور|لح |ء محمد ص|لىمي لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|3434 ىس|لبــــلق|ح محمد |لفتـــ|تـــم حسن عبــــد|ح ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

33o766 كر محمود محمد|يمن ش| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

54|4|o ق|حمد محمد مسعد | وى|لشر طبــــ بــــيطرى دمنهور

4|535o ن|ن خليفتـــ سليم|لسيد رمض|لرحمن |عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

||6544 هيم موىس|بــــر|ريم موىس  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

248499 شد|لغنى ر|يه محمد عبــــد| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7oo94o لليثــــى|حمد خليل |هيم |بــــر|طه  زيق|لزق|ره |تـــج

8o5o4o لحميد|وي لمعي عبــــد|جر بــــدر|ه ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

8632|7 ل|لع|ن فوزي محمد عبــــد|يم| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

496333 جمعه درويش محمد درويش| دين ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

3|2o38 رك عهدى جرجس عطيه|م |طبــــ بــــنه

64|796 ى هش ل|لع|م محمد محمد محمد عبــــد|نرمي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

444|64 |لسيد مهن|بــــدين |لع|هيم زين |بــــر|محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج
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|86o4 لعظيم|م فتـــىحي عبــــد |لرحمن عص|عبــــد  هره|لق|حقوق 

335o94 لعزيز|حمد عبــــد|تـــم |ر ح|مي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

77973 عمر سيد محمد فرج ى شمس حقوق عي 

696949 ى رجبــــ  حمد محمد|رجبــــ نمي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

2o766 د محمد|مي  محمد حم| ن|بــــ حلو|د|

834328 بــــي محمود|لن|بــــي محمد |لن| ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

4624o8 ه  لبــــيس|لسعيد محمد عمر |ني  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|45947 ه|لل|هيم عبــــد |بــــر|عبــــي  حسن  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

|39473 لديبــــ|هلل حسن |ء محمد عبــــد |رس| هره|لق|بــــ |د|

7o6286 لسيد|حمد |لح |حمد ص|ضىح  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

5o758 تـــتـــ|نطونيوس بــــهجتـــ وليم شح| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6|7628 س|لنح|هر |رق يحن  ط|ط ط|حقوق دمي

77578| ن|لسيد محمد مرج|محمد سمي   زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

45o432 ى ص| لح|حمد رمزى فتـــىح حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

539299 لم|للطيف س|حمد عبــــد|م  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

28379o عيل|سم|لد حلىم |محمد خ دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

42o897 ج|لسم|فع |لش|حمد |ده محمد |غ لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

246497 مه|مصطفى رجبــــ محمد سل |صيدله طنط

464529 ى|حمد محمود حس|م |محمد س ني  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|55575 تـــه|حمد بــــكر شح|طف |شمس ع هره|لق|ر |ثــــ|

|57827 فظ فهىم محمد|نعمه ح عه مشتـــهر|زر

5o8|46 لنعيم|لنرص عبــــد |حمد سيف |مروتـــ  سكندريه|ل|ره |تـــج

|6|9|8 حمد|ل |لع|ء حسن عبــــد |ول ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

6367| لرحمن|دهم ممدوح محمد عبــــد | لفيوم|حقوق 

42278 للطيف|ح عبــــد|لفتـــ|ن عبــــد|محمد رمض ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7|o6|2 ل|لش|طف عىل عقل عقل |ندى ع لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

8257|2 ي ع|م|
دل منصور محمود|ئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

||8477 لدين نجيبــــ محمد تـــوفيق|م |لرحمن عص|عبــــد  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم
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4592|o ن محمد|طف جمعه سليم|أحمد ع ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4659o8 ى وى|لعزيز مك|رص بــــسيوئى عبــــد|ن| لي  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

8239o6 ح محمد|حسن محمد صل ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

32o4o9 لسيد حسن عىل|لحكيم |يدى عبــــد|ه تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

7574|9 دتـــ|لنبــــى حسن حم|د محمد عبــــد |زي ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|44543 هيم|بــــر|رق محمود |محمود ط هره|لق|هندستـــ 

786o29 دريس|ء حمدى حسن محمد |سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

497222 بــــ محمد أبــــو شعره|لوه|ن أحمد عبــــد |نوره ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

||52o2 ى مجىل|ميل بــــش|بــــ |يه|مريم  ى شمس|د| بــــ عي 

7|5548 لرحمن|حمد محمد عىل عبــــد |رغده  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

492848 هلل أحمد بــــسيم سطوج قطبــــ|عبــــد  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

|62647 يف عبــــد  لغنى لبــــيبــــ|محمد رسر ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

6o6957 هلل|د|ن مصطفى شبــــل ج|جيه |بــــ طنط|د|

88o485 ل |لع|حمد عبــــد|مه |س|حمد | سيوط|علوم 

769335 ر|لنج|حمد |هلل |عيل عبــــد |سم|حمد | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

4|o748 لخطيبــــ|ن |لدين رمض|ل |لد جم|ء خ|سم| |تـــربــــيتـــ طنط

77985| لسيد مصطفى سليم|دل |ع| دين زيق|لزق|علوم 

84o9|5 هلل|لمجد عبــــد|بــــو|ره محمود |س ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

525988 د أيمن فتـــىح جبــــر أحمد|زي ضتـــ دمنهور|علوم ري

248763 لم|مد حلىم س|ء ح|حسن ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4|9834 حمد فوده|حمد مصطفى محمد |محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

324o2| لدين عىل|لدين عز |ء |محمد محمد عل ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|6|o95 حمد|لمنعم سيد |م محمود عبــــد |مريم حس ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

458424 لح|بــــو ص|لمعىطي |حمد عبــــد |عزتـــ | ر|ي لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

846937 هيم|بــــر|هر |رص ط|لن|ء عبــــد|سم| ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

|6|899 هلل|ن عبــــد |هلل شعبــــ|عبــــد | رن ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

4886o6 حمد عىل|زق |لر|لد وليد عبــــد |خ |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

87o878 ي سيد حسن 
حمد|مصطفى ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 
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78o886 محمد محمود محمد حسن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

638525 م|هر قطبــــ كر|رحمتـــ م زيق|لزق|عه |زر

54o|58 ى  ف عبــــد|حسي  م|لسل|لعليم محمود عبــــد|رسر سكندريه|ل|حقوق 

479|44 ى|دل محمد محسن |مصطفى ع مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

47823o عيل|سم|حمد محمد |دل |سلىم ع سكندريه|ل|ره |تـــج

9|245| م منصور محمود محمد |سل| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

8592| هلل سيد|رق عبــــد |ء ط|شيم |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

|4|54 در محمد رزق|لق|مه محمود عبــــد |س| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7o8775 ه | هيم عطيه|بــــر|لعزبــــ |مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

88966|  غ| مرثــــ
ى
سحق |يس |هرق ي صىح 

سيوط|معهد فنى

43|525 لكوم|لد محمود |لرحمن خ|عبــــد |ره طنط|تـــج

52o434 م|ل محمد أحمد محمد سل|إبــــتـــه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

52493o حمد|ن حسبــــ |دق عش|يوسف ص سيوط|بــــ |د|

7|7||8 ى|حمد سعد فرج سعد ش|ئى |م| هي  لمنصوره|حقوق 

76o556 ه محمد مختـــ| ر سعد|مي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

349|47 متـــ|سل| ن محمد شحتـــتـــ زكري|نوره |طبــــ بــــيطرى بــــنه

432295 ى|لرحيم |لسعيد عبــــد |هلل |منه  لبــــحي  |صيدله طنط

236962 لرحمن|يه مجدى مصطفى عبــــد| سيه|نوعيتـــ عبــــ

3542o5 در|لق|در موىس محجوبــــ عبــــد|لق|جر عبــــد |ه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|62oo3 م|سيد محمد سيد عز بــــ بــــنى سويف|د|

259656 م غنيم|م س|م عص|بــــتـــس| شمون|نوعيتـــ 

43|622 لسيد|لمقصود |دل شكرى عبــــد |محمد ع ي صىح طنط
|معهد فنى

877445 هيم مصطفى |بــــر|طمه مصطفى |ف سيوط|عه |زر

9|7|5 لعزيز|مي  محمد عبــــد |ده |غ ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

87o699 ء|رق عىلي محمد لو|حمد محمد ط| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|7o465 فظ|حمد عىل ح|لد |د خ|زي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o|55| حمد |يه محمد محمد | ي صىح سوه
ج|معهد فنى

854886 لعظيم|لنبــــي عبــــد|عمر رجبــــ عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

33o887 هلل محمد|عبــــي  صبــــري عبــــد |علوم بــــنه

685772 لشبــــىل|لعليم |تـــن محمد عطيه عبــــد |ف ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى
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62482 هر سيد يونس|ء م|زهر ي سويف
تـــمريض  بــــنى

4438o4 ه  ى عبــــد|ني  هيم عمر|ىط إبــــر|لع|مي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

338o32 ى|محمد  حمد فتـــىح حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o487| حمد|يم |لد|ئل عبــــد|و| رن ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

828469 ي 
حمد محمد|عبــــي  لطفى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

4o6549 ل محمد|لع|دل عبــــد |يه ع| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

776869 هيم|بــــر|ن |لم|محمد محمد س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

9o9544 لغنى |حمد عبــــد|ء يشى |رس| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

54o|45 كريم رجبــــ محمد بــــدرى محمد |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

899235 ى |لق|ء عبــــد|هن در عىل حسي  ج|ره سوه|تـــج

88|465 ل محمد  |لع|يه مصطفى عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

286586 ى |لوه|بــــسمه عبــــد عيل عمر|سم|بــــ حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2526|7 ف متـــول |يه | ر|لنش|رسر تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|66589 لح|حمد ص|مر حسن |ء ع|ل| عه مشتـــهر|زر

|5577 عيل|سم|روق |حمد ف|سلىم  هره|لق|ره |تـــج

279668 ق|حمد |حمد محمد |سمر  وي|لشر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

24979o هيم|بــــر|لمعىط |لعزيز عبــــد|يم عبــــد|ء ه|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7634o9 هيم|بــــر|لزهرى |ل |ء محمد كم|شيم هندستـــ بــــور سعيد

28|||| لحليم|م حسنى عبــــد|رس عص|ي لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

52o782 تـــ سمي  إبــــر ي بــــلتـــ|لبــــ|هيم عبــــد |أمي 
ى
ي|ق ج  |ره طنط|تـــج

8|9|76 ن محمد|عيل عثــــم|سم|ر |من ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

493686 مي مبــــروك نرص|حمد س| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

893376 ى عىل رمض| ن |حمد حسي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

8|68o4 حمد محمد|عمرو محمد  ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

5|9562 ق|شم محمد |ء محمد ه|ول وى|لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

46|33 ى |ي لجندى|حمد محمد محمد |سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

265498 لمسيح|عبــــد | لمسيح عط|يوسف مسعد عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

||6o8| لبــــقىل|ن |رق سليم|منه ط| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7847|2 هيم|بــــر|ز |م بــــ|لسل|يه عبــــد | زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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42|989 د|لسيد حم|ئى حسن محمد |م| |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

7866|| ن|محمد يوسف موىس سليم ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

335576 ل محمد|م كم|سلىم س |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

424736 حمد|رق محمد |حمد ط| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|39726 بــــر محمد عىل خليل|ء ج|ل| ى شمس| لسن عي 

753858 حمد|ره محمد محمد |س عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|2o282 لس مدحتـــ حن هيم|بــــر| |كي  ى شمس هندستـــ عي 

329963 عيل مصلىح|سم|هيم |بــــر|ء |ل| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2532o4 وى|لص|حمد عطيه |ن |يم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

877983 م محمود  |لسل|ء محمود عبــــد|ول سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

334647 عيل|سم|مد |حمد ح|حمد محمد | |ضتـــ بــــنه|علوم ري

6992o9 لسيد|ء محمود تـــوفيق |سم| لمنصوره|نوعيتـــ 

5o|29 حمد|د عىل يىح |زي ره بــــنى سويف|تـــج

273o6| ى ف فيليبــــ نصيف| |روجي  رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

|3288o رم|لمك|بــــو |لحميد |محمد مسعد عبــــد | هل ى شمس| لسن عي 

646925 بــــ|لوه|د سعد محمد عبــــد |ء جه|شيم ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ فنيه ج

869753 ري|سليوس مسد|مريم جرجس بــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

259o52 ل محمد حسن|م كم|سل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

643899 لبــــيىل|تـــ حسن فتـــىح مصبــــح |رؤي ى شمس طبــــ عي 

|536o3 لنبــــي|رق محمد عبــــد |يدى ط|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

687797  عبــــد |لبــــ|يه سعد عبــــد |
ى
لرحمن عىل|ق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

858589 ف محمد رشو|محمد  ن|رسر سيوط|حقوق 

|7582| ي|سم رجبــــ سيد عبــــد |بــــ
لغنى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

759956 ي
بــــ محمد|لوه|محمود عبــــد | دئى لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

223o7 ى حس|ي عيل|سم|م سعيد |سمي  هره|لق|هندستـــ 

8|32|o حمد محمد|محمد خلف  ره بــــنى سويف|تـــج

75238o هيم محمد|بــــر|يد |م ع|سل| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

62795o ي
هيم|بــــر|ء محمد حسن |يىح أحمد ضى زيق|لزق|نوعيتـــ 

634|4o ى عبــــد|محمد صل هيم|بــــر|لحميد |ح حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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346|28  شبــــيبــــ|لح ل|م سيد ص|هش
ى
ق ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

869o94 ي|ر
لعزيز عىلي|فتـــىحي عبــــد| ئى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7o3763 رى|لهو|ح محمد محمد |م صل|مر لمنصوره|ره |تـــج

679472 هلل محمود عىل فرغىل عىل|عبــــد  لمنصوره|عه |زر

496|87 تـــ مسعد إبــــر غبــــ فرج|هيم ر|أمي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

285973 ن عيد عدوى|يه شعبــــ| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

238242 حمد عىل|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|مريم عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

84983 بــــ يوسف محمد|لتـــو|يوسف عبــــد حقوق بــــنى سويف

626895 م|لسيد خز|لسيد عيد |ء |رس| زيق|لزق|عه |زر

4o935o ى عبــــد |لق |لخ|بــــ عبــــد |رح لعبــــد|حد |لو|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

24o3|| ف حسن عىل|م |مر رسر هره|لق|ره |تـــج

773|93 ى |ف ى محمود حسي  حمد|رس حسي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

||9o55 د قطبــــ|يمن فؤ|لرحمن |عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

75235o ح  حسن سليم|محمود نج عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

329887 م|بــــر محمد ضي|ن طلعتـــ ج|رو ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6||oo6 لشيخ|لغمري |لرحمن محمد |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

5o59|8 مصطفى محمد محمد فتـــيحه |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

676922 وى|لششتـــ|د |ح رش|لفتـــ|لد محمد عبــــد |خ لمنصوره|حقوق 

75o888 ي محمد |لسيد |حمد |محمد 
لعربــــى مصطفى

درويش
ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

353|o4 ى |دل وليم حن|ع| مي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

8345o9 |لوف|بــــو|محمد | مي زكري |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

835748 ر فوزي سعودي|لجبــــ|وليد عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|66|82 لونيس|لد محمد عبــــد |يوسف خ يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

372334 ن|لحكيم عىل عطو|محمد عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

339o95 لد|لسيد خ|شور |نشوى ع ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6o6995 لمطحنه|ء محمد حسن |رس| |بــــ طنط|د|

3267|| رون عىل|نرصه عىل ه ى شمس حقوق عي 

79|976 در|لق|حمد عبــــد|لنبــــى |لسيد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 
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84|673 هلل|بــــ عبــــد|لوه|هلل محمد عبــــد|عمر عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

229|o8 ى ى زخ|بــــو |مه صبــــرى |س| |كرستـــي  رى|ليمي  ه ى نوعيتـــ جي 

46|855 |هلل عيس |ء نبــــيل عبــــد |أسم
ى
لدسوق ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

354o42 عيل|سم|يتـــ محمود محمد | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

7o2|76 مه|ل بــــدير محمد عىل حم|م| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

877|4| لسعيد محمد محمد منيبــــ |حمد |طمه |ف سيوط|طبــــ 

369o7 حمد محمود|م وليد محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

57o73 هيم حسن|بــــر|يز |مروتـــ ف حقوق بــــنى سويف

877277 لونيس محمد  |لدين عبــــد|ء |ده عل|مي سيوط|بــــ |د|

36646o تـــ مصطفى عبــــد| ر محمد|لغف|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

79|o2| لدق|لبــــدرى محمد |هلل محمد محمد |عبــــد  ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

925o65 مصطفى عبــــده حمدى فهيم  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

77|897 لسيد حسن|بــــر |بــــ ص|يه|منيه | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

83o934 لشكور عىلي|م عبــــد|تـــ حم|ي| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7292| ى|نور حس|دل |حمد ع| ني  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

857468 ى|عىلي خ لد عىلي حسي  ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

9ooo89 لد محمد عمر |حمد خ| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

854695 حمد محمد|وي محمد |لشعر|محمد  حقوق بــــنى سويف

767942 لخليىلي|ده |مل حسن حم|ء ك|رس| لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

64|4o2 لسيد|ل محمد حسن |س زيق|لزق|بــــ |د|

88o79| ن |ىط فرح|لع|ن عبــــد|نه فرح|فرح سيوط|تـــربــــيتـــ 

29oo9 هلل سعيد|ئل بــــخيتـــ عبــــد |عمر و ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

839864 حمد|مه عبــــده عىلي |س| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8o38|8 عيل محمد|سم|رس |جر ي|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

7|||8o هيم|بــــر|لمرىس |دل عىل |يه ع| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6o9662 ي|ر
بــــوزيد|دى |له|محمد | ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

65o62 سعودى محمود سعودى محمود ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

7937o8 خ عىل|ء سعيد حسن |رس| بــــورسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23277| لحفيظ|يه فرج محمد عبــــد| هره|لق|بــــ |د|

326584 ح|لفتـــ|عيل عبــــد|سم|رق |تـــفى ط هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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2399o8 لفضيل صديق|ن عبــــد|لرحمن رمض|عبــــد |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

5|98o6 ء فوزى محمد محرم|سم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

69672| ل محروس محمد محمد ليله|جل لمنصوره|علوم 

4|5838 |لمغ|سلىم محمد عىل حسن 
ى

ع لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

446o2| ضل|حمد ف|د محمد |زي سكندريه|ل|ره |تـــج

9o5368 ن |جح عثــــم|مي  ر|ل|محمود  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

7644oo ى محمد حسن|م ط|هش رق حسني  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

52574 لعزيز|تـــم عويس عبــــد |ح| رن بــــ بــــنى سويف|د|

64o9| ه|لبــــ|حمد |ن محمد |منيتـــ محمد رمض| لفيوم|بــــ |د|

3396oo هيم|بــــر|كريم صبــــرى محمد  |ره بــــنه|تـــج

775778 ل محمد محمود|محمد جم ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

6o4679 لعبــــد|حمد حسن |ضىح حسن  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

62o525 تـــع|لبــــ|حمد |لسيد |ندى ثــــروتـــ  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

87o372 دي|دق بــــغد|لص|ج عبــــد|فر| زكري م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

486o2o م|لسل|ر ممدوح محمد عبــــد|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85o357 حمد محمد|ل |محمد جم ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

883743 ف جرجس فهىم |سعد | رسر ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

772485 مه حسن|لسعيد سل|هيم |بــــر|رس |ف ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

35752o لعزبــــ خليل| |ي|رس عط|ن ي|يم| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

6258o2 ر|لعط|حمد |د |حمدفؤ|م |ن هش|مرو زيق|لزق|حقوق 

76547o س|حمد حو|حمد عيس |محمود  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|669o7 ىطي|لع|بــــر عبــــد |لد ص|تـــسنيم خ ن|حقوق حلو

83853 مل حسن|ء محمد ك|ول ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

697537 ى|د |لجو|يوسف عبــــد | سم رض|سم لعشر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

6o242o حمد عىل|د حسنى |سع |بــــ طنط|د|

4|8o47 عيل غمرى|سم|ن صبــــىح |نوره لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7524|7 لرحمن|عىل عمرو عىل عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6o3665 ى رزق ط|ي ل|هر محمد هل|سمي  لمنصوره|هندستـــ 

6|84|8 ى|دق محمد |حمد نبــــيل ص| وي|لجي  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ
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|64396 ى |بــــر| ى|بــــر|هيم حسي  هيم حسي  ن|بــــ حلو|د|

5|7|52 ى|ي ق|ن |محمود محمد سليم| سمي  وي|لشر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

29o482 يف يوسف رجبــــ محمد رسر ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

78|9o8 لم|لمنعم محمد س|لحبــــسر عبــــد |ره محمد |س زيق|لزق|بــــ |د|

869872 لسيد|بــــي حسن |هلل رك|عبــــد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

8|||84 حمد طه|مل محمد | ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4575|2 د|لسعيد حش|حسن مصلح  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

78767| حه|لسيد مصطفى تـــف|لمنعم |ء عبــــد |وف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

256646 تـــه|يه محمد عطيه شح| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

64949| دى|له|حمد |دى حسينى |له| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

7o4562 لسيد|لسيد محمد |هلل |م عبــــد |سل| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|58o74 بــــو بــــكر|حمد محمد |ء |دع ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

33762 لمجيد يوسف عطيه|حمد عبــــد |سلىم  هره|لق|م |عل|

235936 ن لد مصطفى نويتـــو|خ| مي  هره|لق|ره |تـــج

3|3|69 ى حسن  عر|لش|عمر محمد حسي  ى شمس|زر عه عي 

|72347 هيم سيد|بــــر|يمن |طمه |ف تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

243|7| حمد تـــوفيق تـــوفيق عريبــــه|ء |ل| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

3|455| رتـــ|محمود حمدى محمد عم ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

27|o|5 هلل موىس| |لحميد عط|هيم عبــــد|بــــر|يه | لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

28o778 بــــو رجيله|لد فوزى عىل |عمر خ |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

373536 ى ط لسيد حسن|رق |نيفي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

456|6| د|م مر|للطيف عل|ل خميس عبــــد |كم ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

69564o هلل رجبــــ سعيد|هيم عبــــد |بــــر|يه | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

54||23 سعيد محمد أحمد بــــيومي سكندريه|ل|حقوق 

353565 يف عبــــد لسيد|زق فتـــوح |لر|رسر تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

4|4977 مل سعد زلط|يوسف مصطفى ك لشيخ|نوعيتـــ كفر 

645547 ن|مرىس شعل| ء ذكري|سن |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7965o يد|حمد محمد ف|سلىم صبــــىح  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|95o8 ف عمر طلبــــه عمر محرم| رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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8|9236 مل جرس|د ك|ميل| يؤن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

826|79 ين نيوس بــــقطر|مح م|س| في  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

43352| مل محمد درويش|مد ك|محمود ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

334538 لمحسن|م محمد عبــــد|محمود هش |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|25o89 فعي|لش|لم محمد محمد |حمد س|ن |نوره سيوط|عه |زر

8825o3 تـــ حسن محمد حسن  |ي| سيوط|ره |تـــج

37272o مينتـــ حمدى محمد عطيه| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

2oo98 ف |لرحمن |عبــــد  حمد|لنوبــــي |رسر ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o7289 ط|لبــــل|حمد |محمد بــــشي   |عه طنط|زر

77849o بــــتـــ|لبــــدوى ثــــ|لسيد |م |ن عص|نوره زيق|لزق|علوم 

33|||4 ح|لفتـــ|لنبــــى عبــــد|لدين عبــــد|ء |سمي  عل |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

382o9 ف |لدين |م |حس بــــ|لسيد سعيد دي|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|2336 لرشيدى|حمد محمد عىل محمد |عمرو  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

54o396 لسيد محمد عىل|ندى محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|84|9 ف مصطفى حسن|ء |رس| رسر لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

5o487| در محمد|لق|لعربــــى عبــــد |در |لق|د عبــــد |سع سكندريه|ل|عه |زر

7o3678 بــــوزيد|مد |د محمد ح|محمود عم تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

84|674 ي عبــــد|عمرو خ
لحميد|لد حنفى ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

44o|o6 لعظيم|م محمود محمد عبــــد|مر لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

3782| لصمد|لصمد رجبــــ عبــــد |عبــــد | نور ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

29625 ح مهنى خلف|م صل|حس ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

694827 د|د محمد مر|د محمد مر|مر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o6o62 حمد|ر |لغف|محمود حسن عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

435o58 ل|محمد محمد عبــــده بــــل سكندريه|ل|طبــــ 

7o4|3| م محمد صبــــرى محمود محمود|سل| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8o67o3 ء محمد رفعتـــ محمد|دع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

227576 هيم جمعه|بــــر|لغنى |بــــ عبــــد|يه|لرحمن |عبــــد  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر
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284842 زينبــــ سعيد حلىم عوض معوض لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

6o6668 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|أحمد محمد  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

638||8 لحميد محمد عىلي|محمد صبــــري عبــــد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|2o746 ين ع حمد|س |طف عبــــ|شي  هره|لق|بــــ |د|

2|56| هلل|لفضيل حسبــــ |مريم ممدوح عبــــد  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

8238|3 |يز مرقص حن|مريم ف ي|علوم 
|لمنى

9|9646 ل |لع|محمد محمد محمود عبــــد ج|بــــ سوه|د|

527269 فظ محمد|ج ح|حمد ض| |دين سكندريه|ل|هندستـــ 

645||9 محمد موىس عىل موىس لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9|7433 بــــر متـــول  |مه ج|س|خلود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|682| لقوي|حمد عبــــد|بــــ عزتـــ |يه| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

88|6o| ل سيد |لع|مصطفى سيد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54844 ي|ر
لمحسن|حمد عبــــد |لح |ص| ئى بــــ بــــنى سويف|د|

23685| در|لق|سعد سيد عبــــد|ئشه |ع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|48953 س|لرحمن عبــــ|سىه سيد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o929| حمد|هيم |بــــر|ل |محمد جم ره بــــنى سويف|تـــج

787532 ه  هيم|بــــر|لسيد عىل محمدعىلي |ني  زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

87949o ن محسن يونس مرىس  |يم| سيوط|بــــ |د|

||8949 ن|دل محمد محمود عن|هبــــه ع ى شمس هندستـــ عي 

886722 لح يوسف |يوسف ص| ند سيوط|بــــ |د|

3678o6 سم|لمنعم ق|مه عبــــد|ء سل|رس| سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

3245oo لدين محمد|حمد مدحتـــ مىح | ن|معتـــ حلو|ع ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

222625 للطيف محمد|حمد عبــــد|منه  ى شمس|تـــج ره عي 

4o468| لنبــــى|حمد عبــــد|هيم |بــــر|حمد |رس |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|692| ر|هلل عم|لد محروس فتـــح |أمل خ لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

43oo65 لبــــهنس|لحميد محمود حسن |ن عبــــد |رو |صيدله طنط

265853 لبــــدرى|محمد | محمد زكري سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

82278| لمسيح رزق|ندرو مجدي عبــــد| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

335o64 لق فرج|لخ|عبــــد| شهد محمد رض كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع
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6o484o ىسر|لغبــــ|لبــــسيوئى |رحمه ثــــروتـــ رفعتـــ  م بــــنى سويف|إعل

337423 لعز|بــــو|لم |ر محمد س|من ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

892645 ى ع|ي حمد |طف محمود |سمي  سيوط|طبــــ 

|38568 ر صموئيل|د مق|ن عم|ري|م ى شمس|د| بــــ عي 

5|542o لمهدى|دل محمد محمد |ر ع|من بــــ دمنهور|د|

69895 د حسن|خلود محمد عو ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

343925 وى|لمعل|حمد |زق |لر|س صبــــىح عبــــد|ين| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

33o83 مد محمد|حمد محمد ح|هند  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

246358 حمد مجدى محمد عجوه| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

25|465 |لبــــن|دى |له|عبــــد| محمد رض لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|22289 عيل|سم|لمنعم |لح عبــــد |منه ص هره|لق|حقوق 

27436| له|ئل محمود عىلي دربــــ|عمر و ن|حقوق حلو

4|3563 ن محمد محليس|ندى رمض لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9o53|6 ى نبــــيل لبــــيبــــ فهيم | مي  سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

478932 لصمد|هيم عىلي عبــــد|بــــر|محمود محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

6942|o ى|لع|ل جمعه عبــــد |مي  جم| ل حسي  ن|صيدله حلو

5o97o7 تـــ|لزي|هيم سعد |بــــر|حمد |حمد محمد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

9|3535 ل عىل محمود  |عىل جم ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

9|2oo7 لرؤوف محمد محمود |هيم عبــــد|بــــر| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

442266 ف محمود محمد دح|محمد  نه|رسر لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

5o39|5 حمد|حمد محمود |يمن |محمود  سكندريه|ل|عه |زر

||5|54 محروس| رتـــ محروس لوق|س ى شمس|تـــج ره عي 

6o|987 لعرسه|ن |م رمض|لسل|ن عبــــد |يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o5659 شم|دل محمد ه|سم ع|بــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26323 حمد محمد|لد |حمد خ| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

94o64 هيم|بــــر|مصطفى محمد مصطفى محمد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

62o948 لرحيم عمر|ض عبــــد |ئل ري|كريم و ط|حقوق دمي

5|8484  |ء محمود |شيم
ى
بــــحر|ل|حمد دسوق سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

886o62 طف شكرى حسن |محمد ع سيوط|هندستـــ 

53|76 ل|لع|لمنعم عبــــد|ل عبــــد|لع|عىل عبــــد ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ
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23966| ن محمد سليم سليم|رو ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3|4795 ل فهىم|لع|لكريم عبــــد|حمد عبــــد|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

2637o5 زق محمد|لر|م سعيد عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

43455 ل|ل هل|ء صبــــرى كم|حسن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

844958 حمد|ح محمد |طه صل ن|سو|حقوق 

867942 لسيد|د محمد |لجو|طمه عبــــد|ف دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

624o8o تـــى|ن زن|لقمص|لمولي محمد أبــــو|محمد عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

5435|6 هيم|بــــر|مد محمد |هلل ح|ء عبــــد|شيم بــــ دمنهور|د|

345552 للطيف محمد|ح عبــــد|مريم صل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

782555 هلل محمد|حمد عبــــد|هلل |محمد عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

9|26o2 لدين  |ح خلف نور |هر فتـــ|ش ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

69863| ن عىل محمد|عىل محمد سعف لمنصوره|هندستـــ 

9o59o هلل محمد|رع عبــــد|ن ز|يم| حقوق بــــنى سويف

84968 محمد عيد عىلي محمود ي سويف
تـــمريض  بــــنى

8o9322 هلل فرج|لعظيم عبــــد|عبــــد| رند ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|33|92 لسيد|لنرص محمد |بــــو |مي  | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

834335 ى  ي|لش|حسي 
ذلي عيضه حفنى |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

دى|لو

329526 د|لجو|ح عبــــد|لفتـــ|ن عبــــد|ء حس|ن عل|يم| |علوم بــــنه

2824|4 حمد قطبــــ|لمنعم |جر عبــــد|ه تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

|4|839 عيل|سم|هر يونس محمد |يوسف م ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8622|9 لمطلبــــ|هيم عىلي عبــــد|بــــر|محمد  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

88o237  صديق  |س|جون 
ى
مه صدق سيوط|ره |تـــج

692o79 ن|لرحمن محمد محمد عىل يوسف كيو|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

7|7|7 ر|لستـــ|ن رجبــــ عبــــد |محمود رمض لفيوم|عه |زر

333473 ف عبــــد|كريم  هيم|بــــر|لكريم |رسر رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

246o7| ضل|لعظيم ف|ن عبــــد|رق زيد|ط لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

2375o7 بــــ|لوه|دل حنفى عبــــد|مريم ع عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم
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2|7o66 ي
دق|هيم ص|بــــر|لدين |م |حس| دئى ى شمس|تـــج ره عي 

754o86 رى عىل|مروه ممدوح عىل بــــند لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

6|6445 لمر|هيم |بــــر|عىل عىل  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4|o66o لحميد|حمد سمي  حسن محمد عبــــد| |ره طنط|تـــج

867649 ن|حمد حسن محمد حس| زيق|لزق|حقوق 

9||8|o ي
لحميد محمد|ء مىح عبــــد|ضى ي |

ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

3||249 ين جد سمي  نجيبــــ|م| في  |ره بــــنه|تـــج

438262 ى ه در مرىس|لق|زق عبــــد|لر|ئى عبــــد|حني  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

5|49|6 هيم موىس|بــــر|رتـــ عىل محمد |سـ طبــــ بــــيطرى دمنهور

254oo9 ل|لجم|حمد عىل |مصطفى  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|58679 ن محمد تـــوفيق تـــوفيق| مي  ن|حقوق حلو

4o8444 س|ر محمد حو|لنش|محمد محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

322797 هيم|بــــر|ء ربــــيع محمد |ل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

64|264 م محمد سعيد عطيه|ختـــ زيق|لزق|نوعيتـــ 

354o79 ل عىلي زىكي|جم| دين ى شمس|تـــج ره عي 

5o7294 يف|ن |رو ف محمد حسن رسر رسر |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

6|4o97 ى|من ر تـــوفيق حلىم حسي  |تـــمريض بــــنه

7|o2o5 ى|ئى حس|ليم|لسيد محمد |محمد  ني  لمنصوره|علوم 

769|83 هيم|بــــر|ن |لم|ن س|ء سليم|سم| لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

7|3|27 لعجىم|هلل |هيم عبــــد |بــــر|هلل |عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

375o7| لحكيم|تـــ يشى |وليد نش وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

4o|32o ن|هيم عثــــم|بــــر|ح |لفتـــ|ء سعد عبــــد |وف ره دمنهور|تـــج

|73475 ي
حمد عطيه|محمود | دئى ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

4|7587 هلل|ء ربــــيع مرىس مصطفى نعمه |رس| |حقوق طنط

||552| روبــــيم|رزق ش| نور نقول|در |كريم ن ى شمس|تـــج ره عي 

48|4|4 سم|لسيد محمد ق|هيم |بــــر|م حسن |حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8424|3 ي محمود|لر|ره سيد عبــــد|س
ضى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

4|9227 لسويع|حمد |لسعيد |سمر  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

638|4| متـــ|فع محمد سل|لش|آيه محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

|6o99| ف عبــــد |ريم  لحكيم حسن|رسر ن|بــــ حلو|د|

Thursday, September 6, 2018 Page 11126 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

22|78o ر|لسيد نص|ء محمد محمد |رس| ن|بــــ حلو|د|

633374 هلل محمد|لسيد عبــــد|هلل |عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62|473 لفتـــوح محمد خلف|بــــو|محمد مسعد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

44739| متـــ محمد قطبــــ|س|يتـــ | |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

75|2|| وق  حمد مصطفى|حمد محمد |رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|575o8 س|حمد حسن عبــــ|ندى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|66oo| لمجيد محمد|حمد حمدى عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

775338 ى|بــــ عطيه |يه|دهم | لخرصى ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

29o67 لم|حمد بــــيوم س|محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5232o9 لحليم محمود|دل حسن عبــــد |عمر ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

634235 م سمي  عىل عطوه|بــــتـــس| زيق |لزق|تـــمريض 

2595o8 هلل عبــــده|ء مدحتـــ عبــــد|رس| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

54||87 هيم|بــــر|لرحمن محمد محمد |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

835|55 هلل|ر محمد تـــوفيق عبــــد|من ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6838o| لدكرورى|مل محمد |مهند ك |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5|o343 جد محمد نور|لم|لسميع عبــــد |شم عبــــد|ه ره دمنهور|تـــج

3|23o7 ن محمود يوسف درويش| مي  |صيدله طنط

8|5|74 ح|لفتـــ|كر عبــــد|لد ش|مروه خ ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

8o4752 حمد|هديل محمد خليفه  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

895|5o يف |ع |مصطفى رفعتـــ محمد رف لشر ج|ره سوه|تـــج

87|572 حمد|رس عىلي محمد |ي |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

429448 بــــو عز|يمن عىلي |عىل  |ره طنط|تـــج

3||639 ن فرج|م عىل رضو|زم محمد حس|ح لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

776765 دي أحمد|له|لسيد عبــــد|ره سعيد |س ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

9o68o3 ي| لوق| مرثــــ
ى
ل جرجس |حزق ج|بــــ سوه|د|

28538| ء حسن سعد حسن|رس| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

62|995 لرحيم عمر|ئى مصطفى عبــــد |در ه|ن لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

5|8623 بــــوشنبــــ|لسيد |أروى صبــــرى  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ
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6|4597 بــــ|لسيد دي|لغنى |ئى محمد عبــــد|أم ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

|65|33 ن|ن سليم|يه يوسف سليم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|8227 جن|بــــو ط|ن حمدى حميدتـــ محمد |يم| لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

5o4354 ى  حمد يوسف|مريم محمد حسي  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|69527 ء مصطفى مصطفى|مصطفى عل كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4382o ن حسن|ن شعبــــ|ن شعبــــ|نوره ى شمس علوم عي 

24626o د|لجو|ل محمد عبــــد|مصطفى جم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

34|494 حمد|م سليم محمد متـــول |هش |طبــــ بــــيطرى بــــنه

67o87 ف محمد سعد|ء |عىلي رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

327349 ي|لسيد كيل|سندس محمد يوسف 
ئى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

784o|o متـــ|هيم سل|بــــر|بــــسنتـــ حسن  زيق|لزق|نوعيتـــ 

97733 لمول|حمد محمد عبــــد|ن |نور ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

774|56 شد|ن ر|شد حمد|لد ر|خ م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

4|58o5 هلل| |هيم حسن عط|بــــر|ئى |خلود ه ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

247592 لففى|در |لق|دل عبــــد|م حسنى ع|حس ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

244927 هيم|بــــر|لعزيز محمد |ن عبــــد|يم| ن|بــــ حلو|د|

783868 ل حسن عىلي|حمد كم|لسيد |ء |دع قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

5|9826 ه تـــوفيق لبــــيبــــ حن| عبــــده| مي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

45|922 ز|لرؤف در|لعزيز عبــــد |سلىم عبــــد  |حقوق طنط

24443o ى عبــــد|حمد ي| حمد محمد|لعزيز |سي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|58o28 لدين عزتـــ محمود|ء |م عل ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

83288 لعليم|لحليم عبــــد |لد عبــــد |مريم خ ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

|39362 حمد|حمد حلىم |ديه حسن |ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o3538 يف |منتـــ  لجليند|وى |لغربــــ|هلل رسر |نوعيتـــ طنط

52|o3o دي|فظ محمد عيسي بــــغد|رتـــ محمد ح|س بــــ دمنهور|د|

853|7| ي 
لعمده وحيد عبــــده|مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

633o72 ف عبــــد |عمرو  |لبــــ|لحميد عبــــد |رسر
ى
ق ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

9|3765 بــــوزيد  |لد حسنى |عىل خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

229477 هلل|حمد قوشتـــي محمد عبــــد |منه  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 
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|4|339 ن|د يون|ل عي|نوبــــ جم|بــــ| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

7|o928 لحليم عبــــد ربــــه|لدين عىل عبــــد |محمد نور  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

622387 ىط|لمع|بــــو |حمد مسعد |منى  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

38388 لروس|بــــو|لسيد |عزتـــ عوض | دين ن|بــــ حلو|د|

255272 د عىل فرج|لجو|ئى فرج عبــــد|م| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|62899 ى |ي لسيد|حمد حسن |سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

|54332 لعزيز|نم عبــــد |م مصطفى غ|سل| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

86979 ي محمد عبــــد|ه
لسميع|جر مصطفى لفيوم |تـــمريض 

527435 م|ده وليد يس مصطفى سل|مي سيوط|بــــ |د|

877|47 م فرغىل خرصى |لسل|مروه عبــــد سيوط|طبــــ بــــيطرى 

337|o| لحميد|لعزيز عبــــد|م زغلول عبــــد|ريه ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

42255| لدين زيتـــون|لمنعم سعد |ر عبــــد|من سكندريه|ل|علوم 

635645 لغنى|د محمد عبــــد|ن عم|يم| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

3|28|5 ى|م خليفه نجيبــــ سعد| رتـــي  عه مشتـــهر|زر

682|74 لفتـــوح|بــــو|د |لجو|ئى جوده عبــــد |م| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9647| م محمد سيد محمد|سل| بــــ بــــنى سويف|د|

28745o بــــ|م|حمد محمد محمد | ش|م رسر |ره بــــنه|تـــج

88275o دوس  |ل عدل ق|مريم جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76|9|3 ير|لبــــ|محمد محمود محمد محمود  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

|282o2 ع|رف| دى زكري|نهله ن ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

287464 لسيد جعفر|لسيد محمد | |تـــربــــيتـــ بــــنه

5o6768 تـــ محمد عبــــد | هيم|بــــر|د محمد |لجو|مي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

645|3o تـــ|لفح|محمد فتـــىح محمد حسن  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

699828 مل محمود|ندى يىح ك لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8o5275 لرحيم|لرشيد عبــــد|م رفعتـــ عبــــد|سل| ي|طبــــ 
|لمنى

2266|3 ل عىل قطبــــ محمد|م جم|سل| هره|لق|عه |زر

3592|2 حمد كرم عطيه حسن| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33|64| هيم|بــــر|هلل غنيىم |حمد صبــــري عبــــد| سيوط|بــــ |د|

22597 ف |حمد | لصغي |حمد بــــيومي |هيم |بــــر|رسر ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ
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49|o37 دل مرىس مصطفى|ن ع|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

853894 وز فرغىلي عبــــد م|لرحمن تـــم|في  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4|97o3 وي سعد|لص|وري |لمغ|حمد |مي |ر ط|بــــ دمي|د|

524986 لسيد محمود حسن|هر |م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

87696o ه | حمد محمد سويفى  |مي  سيوط|عه |زر

|354o8 دل عطيه عمر|محمود ع |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

25526| ى ش|سم ى مس|ء سعد حسي  عد|هي  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

88252| ن زىك  |زىك عثــــم| دين سيوط|بــــ |د|

58876 حمد محمد حسن محمد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|33495 لس سليم هلل|ن لبــــيبــــ حسبــــ |كي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

5o37o9 ي محمد
طه محمد طه حفنى سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

49266 عيل|سم|مل رجبــــ محمود | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|6o852 ر محمد|لستـــ|لد عبــــد |سهيله خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o9589 ه جل| لبــــرى|ل محمد |مي  |حقوق طنط

624o37 لغنى محمد عبــــده|متـــ محمد عبــــد |س| ط|حقوق دمي

6o8389 زق بــــخيتـــه|لر|كر عبــــد|ل ش|سميه جم لمنصوره|صيدله 

368|9 لحميد يوسف|جر سيد عبــــد|ه هره|لق|بــــ |د|

|37396 جون مبــــروك وليم جرجس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

69|58 هيم عبــــيد|بــــر|ء محمد |شيم لفيوم|حقوق 

295||| ى|لد تـــه|خلود خ م حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

687599 لسيد خليفه|هلل |هلل محمد عبــــد |عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

24o292 مريم محمود عىل مرغنى هره|لق|م |عل|

5o8o|5 ى عل ي محمد |حني 
لبــــطل|ء محمد لطفى تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

8o6622 عيل|سم|ن محمود |بــــ عثــــم|رح ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|36|86 ى|بــــر حم|هلل ج|منتـــ  د حسي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

694384 لعوضى زريق|هيم |بــــر|لد |طمه خ|ف لمنصوره|علوم 

7|2396 ف |يه | ج|تـــ محمود حج|د|لس|رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

6776o7 وى|لبــــهنس|دل محمد عىل |عمر ع ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

|43662 حمد عىل محمد|يه | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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6369|6 ن|ء محمد ذىك رمض|سم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

24842o لم|حمد س|طمه محمد عىل |ف ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

22o639 هلل|حمد محمد عبــــد |طف |يه ع| ى شمس| لسن عي 

757788 ح محمود محمد|حمد صل| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

4625|5 تـــ|لزي|هيم |بــــر|وع |دل مط|هيم ع|بــــر| |حقوق طنط

362|63 ي عبــــد|لدمرد|متـــ |س| للطيف |ش يحن  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

63o49| وى|لبــــحر|دهم محمد زين يونس | ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

264329 بــــدين|لسيد ع|لسيد لبــــيبــــ |سهي   ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|28666 عيل|سم|لعزيز |حمد محمود عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

24|76o هلل|د |م ج|لسل|حبــــيبــــه محمد عبــــد ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

923232 رى سنيد حشمتـــ بــــهيج |م ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8|6584 لمعز محمد محمد|ح عبــــد|صبــــ ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

32632| يه لقوى|لق عبــــد|لخ|لد عبــــد|ن خ|رسر هره|لق|ره |تـــج

3|6923 لرحمن|شم عبــــد|مه ه|س|م  هره|لق|هندستـــ 

243543 روق محمد|بــــر ف|ده ص|غ ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

346387 مه|هيم سل|بــــر|متـــ |ذ موىس سل|مع تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

87769| ء سيد عىل سيد  |رس| سيوط|بــــ |د|

79o|32 هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|محمد  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

|387o5 حمد|م عمر رأفتـــ |ريه ى شمس علوم عي 

6488o| ي حسن صبــــرى|م حسن |هش
لسيد حسنى | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

83723| ي سعد |لبــــ|نعمه عبــــد
هلل|سط قطنى |نوعيتـــ فنيه قن

854oo2 ى سليم|ط رق يىحي حسي  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

4|4o4| ء شكرى محفوظ محمد جنيدى|دع |تـــربــــيتـــ طنط

65425 هيم|بــــر|لسيد |ل |ء جم|عىلي لفيوم|صيدلتـــ 

767|7 لح|مه محمود محمد ص|س|محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

845793 لمعىطي|ء سيد محمود عبــــد|شيم ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|5o629 هلل|لد سنوىس محمود عبــــد |محمد خ ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4397o4 ي منصور ص|لشو|ندى 
ى
دئى|لمر|لح |دق لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4o7999 فريده خليل خليل عىل موىس تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري
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76495| ئى فوزى فوزى عوض|هلل ه|منه  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

762874 ن|لسيد عبــــده أصل|ح |محمد صل تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

46o844 ر|لنش|متـــ محمد |س|هند  |حقوق طنط

533776 لبــــربــــرى|لغنى |لرحمن مرىس عبــــد |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

85o9|9 ل محمد محمد|عمرو جم سيوط|ره |تـــج

4o5927 ن هلل|لمسيح عبــــد|د عبــــد |ميل| مي  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

498o59 ميش|لمنعم ن|لبــــ محمد عبــــد|ن غ|نوره سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5726o ور|ء حمدى محمد مج|حسن ره بــــنى سويف|تـــج

756927 لم حسن|لم س|كريم س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

699o62 لجمله|مه |ره منتـــرص محمد سل|س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

456234 لحليم|هلل سعد عبــــد |سلىم عبــــد دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

533o96 بــــو شوشه|لمنعم عطيه |لمنعم عبــــد |محمد عبــــد  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

8|7626 لدين محمد|ج |ء محمد تـــ|شيم ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

||86|| شور|ء محمد محمود محمد ع|ل| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

53o4|4 ن وى|نعيم شكرى بــــبــــ| مي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

228835 ى|م مفيد حليم جندى| رتـــي  تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

4o7234 فظ محمد|ج ح|بــــسمتـــ محمد ض تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

486o|o لحميد|هيم عىل عبــــد |بــــر|م  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33772o د بــــدر|لسيد عو|حمد |محمد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

922554 لدين محمد  |ج |حمد محمد رس| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

5427o حمد|ح |لفتـــ|محمود سعيد عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

57988 حمد|محمد مصطفى محمد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|9|o4 ح مرىس|لفتـــ|يوسف سعيد عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

8o7332 جح عدوي|حمد ن|محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

75|o77 لرحيم سعد|مه مصطفى عبــــد |س|م |ريه بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

428898 ن|لعج|لحمد |تـــ |كريم أيمن شيبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7795oo عيل محمد|سم|هيم |بــــر|ء |دع زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

87857| تـــم هريدى محمد |حمد ح| سيوط|ضتـــ |علوم ري
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322485 ف عبــــد|ندى  وه|بــــو حل|ل |لع|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

2|9742 فظ حسنى|ح| نور مصطفى زكري ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9|2532 ء محمد مصطفى محمود |حسن ج|حقوق سوه

224224 حمد محمد|طمه ممدوح محمد |ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6o468 لمنعم|رص تـــونس عبــــد |م ن|هش ى شمس|تـــج ره عي 

3|7992 بــــر يوسف|ص| لرحمن رض|عبــــد لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

52o8|4 حمد غنيم|ء حسن حسن |دع ره دمنهور|تـــج

43|93| بــــو شليبــــ|مد محمد |ل ح|زينبــــ طل |ره طنط|تـــج

444228 ضى|لق|لخي  |بــــو |ء رجبــــ نرص |رس| لشيخ|علوم كفر 

765474 بــــع|لتـــ|مصطفى مجدى محمد حسن  ره بــــور سعيد|تـــج

5o6888 رثــــ محمد|لو|بــــسمتـــ محمود محمد عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

38855 ى |هلل ر|عبــــد لمرصى|ضى حسي  ن|حقوق حلو

692o99 ي|لعر|د مسعد |رق محمد فؤ|عمرو ط
ى
ق لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|2o98 ر|لسيد عم|رق محمد |ط معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

7775o4 م سمي  فتـــىح غنيم محمد|سل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

28|888 لمنعم محمود|م عبــــد|لرحمن عص|عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

338|2| حمد سعيد مسلم حسن| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

328665 ر|لجع|لسيد |وليد عنتـــر محمد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

7|6733 لبــــ|بــــو ط|حمد محمد عطيه |عمرو   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

9|o52| م محمود عبــــيد  |هلل سمي  محمود هم|عبــــد ج|علوم سوه

2752o7 هيم محمد بــــيوم|بــــر| |رن كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

343o65 ر|هيم نص|بــــر|ن محمد متـــولي |مرو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

264478 هيم|بــــر|لحميد |هلل محمد طه عبــــد|منه  |طبــــ بــــنه

83884| حمد|حمد محمد |د |عم ن|سو|علوم 

322693 نم|لسيد غ|روق |لد ف|ل خ|نه ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

23685 لرؤوف|رص محمد عبــــد |زم ن|ح هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|o3|2 حمد رجبــــ محمد|م |سل| ي|علوم 
|لمنى

446|32 هيم مصطفى|بــــر|لحميد |د عبــــد |زي سكندريه|ل|هندستـــ 

|3|28o |ن مو|ئى نبــــه|رؤوف ه
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o9632 لشورى|هلل محمد محروس |س عبــــد|ين| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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5o247 كرم وجيد بــــطرس|لبــــي  | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

36o675 عيل عىل عىل|سم|محمود محمود  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

84|246 ي
بــــوجهر|مد |لسيد ح| |دئى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54|3oo لجندي|مد |هيم ح|بــــر|حمد محمد عبــــد ربــــه | ج|بــــ سوه|د|

845844 سط صغي |لبــــ|هر عبــــد|حمد م| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

369724 هيم كرم|بــــر|تـــ معوض |مل شح| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

857862 حسن حمد محمد| لي|د ي|بــــ |د|
|لمنى

9o4726 ن |نجوى كرم عىل زيد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

899|54 ى محمد |خلود  حمد خي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

829628 لس قديس وديع يو قيم|كي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

|57355 حمد محمد|ن ممدوح |نور هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

845593 ى|ح |لفتـــ|ء عبــــد|دع حمد حسي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

28o62| ريز|دى جرجس عزتـــ بــــ|ف ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

88499o ه | ن |دق رشو|هيم ص|بــــر|مي  سيوط|بــــ |د|

4|52o7 ر|لنج|هيم |بــــر|هر منصور |جر م|ه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

68997| ن|لسيد سليم|حمد |حمد يشى | لمنصورتـــ |تـــمريض 

25748 حمد عىل|حمد |ر |مي ن|بــــ حلو|د|

428552 بــــ|عيل خط|سم|ء محمد |سم| ى شمس صيدله عي 

839486 هيم|بــــر|ء عىلي فرشوىطي |شيم دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6242|6 لمجيد عمر|شم عبــــد|هلل ه|م عبــــد|عص ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3|9o3 لعزيز|طف عبــــد |يمن ع|سيف  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

777|29 بــــ محمد محمد|لوه|لد عبــــد |محمود خ ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7o6297 د يسن مصطفى مصطفى|مروه عم لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

36o453 ر|عيل حسن محمد نص|سم|ء |سم| عه مشتـــهر|زر

|758o3 دى|له|طف عبــــد |دى ع|له|حمد عبــــد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

779763 وق عبــــد  ل|لع|ل عبــــده عبــــد |لع|رسر زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

75355 ف عبــــ|ن |نوره س سيد|رسر لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|52849 ن مغيثــــ محمد|ر شعبــــ|من ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم
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64737| وق  ري|لعظيم بــــند|يمن عبــــد|رسر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

435429 ى|أيه عىل عىل عىل  لزهي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

5438|4 هلل|عيل فتـــح |سم|عيل يشى |سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3356|8 لسيد مهدى|لم |جر س|ه ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

688388 زى|للطيف حج|زى عبــــد |م حج|ء عص|سم| لمنصوره|بــــ |د|

7939o6 ى|محمد  لسيد محمد حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

885|74 ن |ن عىل ري|ء زي|سم| سيوط|صيدلتـــ 

755|94 لد متـــول عىل|مريم خ |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

5|2443 لدين|حمد محمود خي |محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

87|538 حمد عطيه محمد|ء |ل| دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

78o|77 ى|محمد يحن  محمد حس ني  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|69258 وى|لطح|لعزيز |م عبــــد |لسل|بــــثــــينه عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9o6984 ين سيف  لحميد|لنرص محمد عبــــد|شي  ج|بــــ سوه|د|

239724 ى عبــــد|حور صل ح|لفتـــ|ح حسي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

355296 لسيد|لد محمد |هدير خ ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

2|8444 روبــــيم خليل|مجدى ش| ري|م هرتـــ |لق|تـــمريض 

4|5744 ص|لقف|حمد محمد |ء فتـــوح |سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

887968 نوبــــ فليمون فخرى شنوده |بــــ| سيوط|طبــــ 

82852 دل خليل بــــدوى|محمد ع ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

899|59 لرحمن |حمد عبــــد|سلىم سيد  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

8982|o ي
ح محمد |لفتـــ|ء عبــــد|محمد ضى ج|حقوق سوه

3246|7 لحميد عىل|لدين عىل عبــــد|سيف  ى شمس حقوق عي 

3647| هيم|بــــر|لعزيز |م فتـــىح عبــــد |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

84|92o هيم|بــــر|لكريم |تـــغريد عىلي عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

3269o9 ن|محمد عىل نعم| نور ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7o68o5 ف |محمود  ور|لسيد ش|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

55696 يم|لد|هلل عبــــد |بــــ عبــــد |لتـــو|حمد عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

54|434 لمرصى|لسيد |لعزيز |حسن محمود عبــــد طبــــ بــــيطرى دمنهور

4|2249 لصعيدي|محمود فرج مرىسي محمود  |ره طنط|تـــج

6|3682 لمنعم بــــلطيه|د عبــــد |ن عم|نوره |بــــ طنط|د|
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8|666 لدين مصطفى مصطفى|م نور|هش ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

754726 ن محمد|سيف محمد رمض عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

22684| بــــ|لوه|م عىل عبــــد|محمد حس هره|لق|هندستـــ 

8|923 هيم محمد|بــــر|لد خليل |يوسف خ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

447337 حمد محمد محمد زريق|ء |رس| سكندريه|ل|هندستـــ 

86o36 بــــ|لتـــو|لسيد عبــــد |رم |حمد ك| بــــ بــــنى سويف|د|

278294 لسيد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|بــــ |يه| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4325| ضى محمد حسن|لر|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

424|49 د|هيم ج|بــــر|يوسف سعيد  سكندريه|ل|ره |تـــج

3|3926 ود|مصطفى عمر محمد عمر د رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

49o6|8 نم محمد مونس|هدى منصور غ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

92793 ل|لع|حمد محمد عبــــد |بــــ |يه| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4784o3 لريوى|مؤمن محمد طلبــــتـــ  سكندريه|ل|عه |زر

857989 ى |منه  بــــوزيد|هلل محمد حسي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

498523 لجمل|ل |لع|ء محمد عىل عبــــد |ول ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

75o958 ي|محمد 
ف تـــعى سم|ن ق|رسر عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

9o9524 حمد |مل |رجبــــ صبــــرى ك| ر|ي ج|بــــ سوه|د|

684||4 لفى|ل|ن |بــــ سعد عثــــم|يه|خلود  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

897785 مل يوسف |نسمه يوسف ك ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|2|475 لمنعم|رس محمد عبــــد |ن ي|نور هره|لق|م |عل|

8o6|62 ي|بــــومع|حمد |ن |هلل شعبــــ|عبــــد
ئى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

38729 ح محمد حسن|حمد محمد صل| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

9|76|2 ر |سمي  وهيبــــ مق| نه سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

858667 حمد|حمد عىلي |محمود  ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

86o35o ن ن|طف سعد سليم|ع| مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

38732 دى|له|حمد محمود عىل عبــــد | منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

459595 ض جريس منصور|سمي  ري| رين|م سكندريه|ل|بــــ |د|

498525 ى عبــــدتـــ مبــــروك محمد |ي جري|لح|سمي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4389o3 ي ر
ي |محمود مصطفى

ي مصطفى
لمزين|ضى لشيخ|ره كفر |تـــج

6|7662 لمتـــول|ن |ن محمد مرو|مرو ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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7o667o ن|هيم رمض|بــــر|مصطفى سعد  لمنصوره|ره |تـــج

|5||8| ر محمد محمد قرئى|من ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

7|5|6| مي |ل|ن |حمد حسن رضو|هيم |بــــر| لمنصوره|حقوق 

39687 م محمد عىل|حمد حس| تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

63o|86 حمد|لعزيز |حمد مصطفى عبــــد | لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

2|o55 لدين محمد مرىسي|ء |محمد عل هره|لق|ره |تـــج

626o59 هيم حسن|بــــر|ن |م سليم|م عص|سل| زيق|لزق|حقوق 

|74522 وود محمد|هيم د|بــــر|يه | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

78566 مل زينهم|رس محمد ك|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|7676 لعزيز مسعد|دل عبــــد|م ع|سل| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

348o67 دي|م ش|م|محمد مجدي حسن  ج|بــــ سوه|د|

7|2255 ى بــــرك|زينبــــ  لحديدى|تـــ حسن |لحسي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

429882 يد|بــــو |ن |طف رمض|محمد ع ى لي  |تـــربــــيتـــ طنط

544552 ن|لطح|هلل عبــــده |ره فتـــح |س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|523o5 ل|لع|حمد سيد محمد محمد عبــــد | هره|لق|حقوق 

2223o4 |هيم |بــــر|مريم محمود 
ى
لدسوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

785582 بــــوزيد|سم |ج ق|خديجه حج عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|46225 حمد|سهيله تـــيسي  عىلي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

475o3 دى|م صبــــرى ن|حمد س| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

42o562 ف | |مه لرحمن|لسيد يونس عبــــد |رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

26|324 ف مسعد |م |سل| عيل|سم|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|62948 ه محمود محمد عبــــد | ح|لفتـــ|مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|7|563 ي عيد
سمر مجدي حنفى هره|لق|م |عل|

29633o ن|ح رضو|لفتـــ|جر محمود عبــــد |ه ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

843|38 نسمه سمي  بــــيومي حسن ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|63|45 وق محمد  بــــ|لوه|حمد عبــــد |رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

764|47 م|د محمود فوزى محمود عل|نه بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

626923 محمد مصطفى| يمن زكري| |رن زيق|لزق|بــــ |د|

76|84| ن|لسم|بــــ رجبــــ |يه| |رن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

4o||3o ر عىل|لغف|لحميد عبــــد |هيم عبــــد |إبــــر سكندريه|ل|بــــ |د|
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55694 حمد سيد عىل معوض| ره بــــنى سويف|تـــج

527826 ي
رق محمد مصطفى|ط| دئى سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

475695 يوسف محمد صبــــىح محمد حسن لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

5o2642 رق عطيتـــ محمد عىل|م ط|ريه إلسكندريتـــ |تـــمريض 

56|79 يتـــ مسعود عىل محمد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

27||| هلل يونس عطيه|ء فتـــح |لزهر|طمه |ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

49o268 لحليم|لسيد عبــــد |لدين |د |متـــ عم|رغده أس سكندريه|ل|بــــ |د|

868684 ي محمد عبــــد
لرحيم|لمجيد عبــــد|منى ن|سو|بــــ |د|

895663 هلل  |كرم محمد عبــــد| رند ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7768o2 هلل|هلل نعمه |زينبــــ محمد عبــــد  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o9|65 محمد مدحتـــ محمد فهىم حسن ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|493|9 يوسف عمرو محمد نبــــيل هره|لق|ره |تـــج

22o6|5 ي|ر
ى عىل ش| ئى ى|محمود حسي  هي  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

4438o9 ى|ل عبــــد|نم كم|ه  حسي 
لمجيد مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2|294 هيم|بــــر|مريم سعيد محمود  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|75447 هلل|بــــدين عبــــد |دل ع|ذ ع|مع هره|لق|حقوق 

369292 ي|دي عبــــد|له|محمد مىحي عبــــد
لغنى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|54|3o  محمد|محمود محمد 
ى
حمد شوق ى شمس|تـــج ره عي 

27|3|| ى  ف جرجس ميخ|نرمي  ئيل|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|2o|24 ي|مريم س
ى تـــوفيق|مح بــــنى مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

686o74 ه  حمد خرصى|عيل |سم|لسيد |ني  لمنصوره|علوم 

272592 لدين محجوبــــ|ل |حمد محمد جم| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3|4||| لسيد|هيم |بــــر|در |محمد ن ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

688|oo م متـــول محمد متـــول|ندى عص زيق|لزق|عه |زر

687377 بــــ|مد دي|لسعيد فهيم ح|ئى |م| لمنصوره|ره |تـــج

|42242 حمد|لرحمن |لد فرغىل عبــــد |م خ|حس ط|بــــ دمي|د|

5o248o ى|محمد  حمد يونس حسي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

327795 ل محمد|لع|حمد عبــــد|عمرو  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

28933 م محمد|م|حمد محمد | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7o|o5o بــــو زيد دقيقتـــ|بــــو زيد |محمد حسينى  سيوط|هندستـــ 
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438894 د|لجو|ضى عبــــد |لسيد ر|محمود  سكندريه|ل|طبــــ 

66|oo مل|مل فتـــىح ك|محمد ك لفيوم|طبــــ 

792o76 ه حمدى عبــــد  د محمد|لجو|ني  زيق|لزق|علوم 

268o|o د|لجو|لجيد عبــــد|حمد عبــــد|محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

84|47| هيم محمود تـــوفيق|بــــر| |نه دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

4|58|6 د|هلل عىلي حش|محمد فتـــح | دين لشيخ|بــــ كفر |د|

4643|9 لجندى|مؤمن محمد خليل خليل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

685573 زق|لر|هيم عبــــد |بــــر|لسعيد |رهف  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

479354 حمد عقيىل|حمد محمد |ضىح  سكندريه|ل|هندستـــ 

42o|4 ح|لفتـــ|لمجيد عبــــد |بــــ صبــــىحي عبــــد |رح كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

29682| ن|حمد سليم|محمد عىل  ج|بــــ سوه|د|

4o839o ذل|لش|لعليم |محمود محمد عىل عبــــد |ره طنط|تـــج

362488 حد محمد سعد|لو|سمر بــــكر عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3|88o7 لدين|ن نور |مد حمد|ن ح|يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

899|4| حمد سيد |ليش |بــــو|ء |عىلي ج|تـــربــــيتـــ سوه

9o4|25 ى عبــــد|ي لمول |لمول حسن عبــــد|سمي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

4o558 ش|محمد سمي  مبــــروك رو ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

27o874 د|لفتـــوح حم|بــــو|منى سعيد  |ن طنط|سن|طبــــ 

688252 |لحليم |لد فتـــىح عبــــد |محمد خ
ى
لدسوق لمنصوره|حقوق 

3|4o3 ن مصطفى محمد مصطفى|رو هره|لق|ره |تـــج

||753o لصبــــور محمد|دل عبــــد |ر ع|مي هره|لق|م |عل|

49658o ع|عيل رف|سم|حمد |ن محمد |يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

62|4|3 لمرىس|هلل محمد طلبــــه محمد |منه  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

|474|2 هلل||بــــر يوسف عط|محمد ص ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

644952 كريم سعد سعد محمد حمزه |حقوق طنط

5|o464 هلل رجبــــ مرع محمد|عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

48|394 هيم محمد طعمه|ل إبــــر|أيمن جم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|76o7 در|لق|شور عىل عبــــد|متـــ ع|س| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6754o3 ى رمض| لسيد|ن محمد |حمد حسي  لمنصوره|حقوق 
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44o2|6 ي
د|لضي|لمعبــــود |هيم عبــــد|بــــر| |دئى ط|بــــ دمي|د|

3o9o4 لفتـــوح حسن|بــــو |ره بــــيومي |س هره|لق|ره |تـــج

924744 لرحيم |عيل عبــــد|سم|هيم |بــــر|كريمه  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

77|288 ر|لزه|هيم محمد |بــــر|رص |جر ن|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

438442 لصعيدى|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|7369 ي محمود عبــــد 
لحميد عزبــــ|مصطفى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

76|749 لعليم|ء محمود بــــدر عبــــد |ل| ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

787|65 د محمد محمود|لد عم|خ ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

8|665 ض|لسيد ري|لنبــــى |مصطفى عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

777|72  | هويد
ى
حمد|محمود شوق ي |

زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o|999 لمغربــــى|مجد حسن محمد | |رن |تـــربــــيتـــ طنط

2828|| ه عيد عبــــد|  محمد|لش|مي 
ى
ق عه مشتـــهر|زر

86|6|9 دل محمود سليم|محمود ع ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

424827 ر|لنج|ر حلىمي |مصطفى سعيد مختـــ |عه طنط|زر

347559 وى|لشه|حمد عوض |محمد نبــــيل  ى شمس|تـــج ره عي 

449o43 محمد مجدى محمد عىل بــــليكع تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

475268 رق مصطفى خميس محمود|ملك ط سكندريه|ل|ره |تـــج

628775 حمدعمر|لعزيز |ل عبــــد|عمر جم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

792424 حمد|رجبــــ ممدوح عىل  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

69o684 لعزيز|دل سعد عبــــد |حسن ع |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

236846 ين  ى عبــــد|رسر م محمد نوفل|لسل|مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|74787 |لرحمن سمي  محمود عط|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|5|o26 لدين|لد خليفتـــ نور|يه خ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|5o|56 لمنعم حسن محمد|ح عبــــد |مه صل|س| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|||48 |لرؤوف زكري|ئف عبــــد|لرؤوف ر|عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

45o9|o وي|لبــــشل|حمد محمد محمد |دهم | |هندستـــ طنط

429o|o ئى|لمسلم|لرحمن |عيل أحمد عبــــد |ء إسم|ول |بــــ طنط|د|

6|57|8 ق|لعز|حمد محمد |محمد عىل  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7o9o3 هيم|بــــر|هلل |ء محمد عبــــد |شيم لفيوم|حقوق 

6o63|| هلل غنيم|حمد عبــــد |حمد محمد | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 
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685o86 لصعيدى|حمد |لنبــــى |لدين عبــــد |ء|لد عل|خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3|5765 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|ح |لفتـــ|نهلتـــ عبــــد ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

||6937 هيم|بــــر|لرحمن |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4897|3 لحميد|حمد عبــــد |لحميد سيد |ر محمد عبــــد |من م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

4983|5 ى شح|من تـــتـــ|ر محمد محمد حسي  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|7o|33 هلل محمد|هيم عبــــد |بــــر|ليىل  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2888o ي حميد|محمد 
حمد محمود مصطفى هره|لق|م |عل|

62532| لحليم|ح محمد عبــــد|حمد صل|عمرو  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

|36939 ن|م سليم|م|هيم سمي  |بــــر| ى شمس|تـــج ره عي 

52o427 ه محمد محمد عبــــد لديبــــ|لرسول |ني  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

622855 ن|حمد يشى سليم|ريم  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

887228 لحكم مصطفى |م عبــــد|محمدحس| دين سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85o86o حمد محمد محمود|ء |عىلي ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

2|25o7 ن|لغلبــــ|عيل |سم|ر |لستـــ|م رجبــــ عبــــد |سل| ى شمس|تـــج ره عي 

8332|3 لسيد|جح فرج عبــــد|ره ن|س دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

67867o ى |حمد محمد عبــــد | لسيد|لبــــديع حسي  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

58583 طمه مبــــروك محمد مسعد|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

5o|827 ف شحتـــتـــ محمود عبــــد ربــــه|طمتـــ |ف رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

46o87o |لبــــن|تـــ |مه محمد محمد فرح|أس |طبــــ بــــيطرى بــــنه

85o|4o حمد محمد عيد محمد| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

778454 فتـــ محمود محمد|ء ر|رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

24366o بــــ عيد|لتـــو|ره محمد عبــــد|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|77|96 بــــو زيد محمد|محمود عىل  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

68o78 ن سيد|حمد شعبــــ|هبــــه  لفيوم |تـــمريض 

2|8372 ى محمود|م |لسل|دل عبــــد|ع| صبــــ مي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

8o87o للطيف|شم عبــــد|محمد سمي  ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

362662 ره|هر عم|لظ|نسمتـــ سمي  عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

26o636 ن|لمجيد عجل|ل عبــــد|جم| لي|د ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8|o677 لحميد|رص محمد عبــــد|م ن|ريه ي|عه |زر
|لمنى

|28624 بــــى|مبــــ|ل|عيل |سم|رق |حمد ط| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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43o547 ر|لجز|لسيد محمد |نىح  | |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9o3454 لس عيد ذ ىك عطيه |كي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

6263o7 مل|لم ك|س| سمر رض ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

76o333 بــــو حطبــــ|حسن سيد حسن عىل  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

366|44 ى فرح|نوره ن|ن محمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

69897 لمسيح عزم يوسف|نتـــ عبــــد |دمي بــــ بــــنى سويف|د|

8338o3 ي|م| دين
ى
ي دسوق

هر دكروئى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8397o9 ن حزين|هلل حمد|هد سعد |ن ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

87|692 لرحمن|د محمد محمود عبــــد|سع لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

536352 |لعل|بــــو|لدين مرىس |ح |مح صل|رنيم س تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

828686 لمحسن حسن|دهم عبــــد|ل|لمحسن |عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

835||8 ي|ص
ى خليل مصطفى بــــرين حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8o4839 ى|لسل|رص عبــــد|لن|عبــــد| حل م حسي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

33o42o لسيد ممدوح عىل|م |مر |بــــ بــــنه|د|

|3238| ل|لع|لد سيد عبــــد |ندى خ ى شمس|د| بــــ عي 

758885 ى|مل ي|محمد صبــــرى ك سي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

7o5644 مه|حمد وجدى سعد سل| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

537286 ىطي|لع|ريم محمود ربــــيع يوسف عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

248o|| ع|لسبــــ|هلل |لحميد عبــــد |رق عبــــد|يدى ط|ه تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

35|735 لعزيز حمزتـــ|م عبــــد|منيتـــ عل| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

||7397 هيم|بــــر|ن |لفونس عري|يرينى | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

359o88 رق مصطفى سعد|م ط|حس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

27o462 ن|ن سليم|دل سليم|محمد ع ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

35228 لحليم مصطفى|حمد عبــــد|م |مر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

4536o2 زي|ل محمد عىلي غ|محمد كم ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

28298 حمد رشدى محمد|رق |ط هره|لق|حقوق 

32o986 للطيف محمد عىلي|ء عبــــد|محمد عل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

337562 ى|م |سعد ويص| رى مي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

697754 لسعيد عىل|سلىم محمد عطيه  لمنصوره|بــــ |د|
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44o865 ى سكندر|تـــ صبــــىحي |لشح| |مي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

2562o8 لدين|بــــ |حمد حسن محمد شه| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

5o6389 ي|سمر 
لرحمن|ن عبــــد |لسيد تـــعى سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

853347 ى ص لح|عىلي محمد حسي  ي|طبــــ 
|لمنى

8469|6 ن محمد|بــــوبــــكر عثــــم| |يش ن|سو|تـــربــــيتـــ 

49437o لمغربــــى|م |لسل|متـــ محمود محمد عبــــد|أس ط|ر دمي|ثــــ|

6|856| ي|لتـــو|مي |م محمد س|د هش|زي رج  لمنصوره|صيدله 

325798 زق|لر|لسيد عبــــد|حمد | |مه هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

364868 ى|س|لرحمن |عبــــد مه سعد حسني  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

8562|3 ه سعيد خلف سيد| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

86o238 ي محمد |حس
مع|بــــوج|م مصطفى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|44|63 فع|لش|يوسف محمد قدرى يوسف | صف ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

338798 تـــ حمدي  لحميد|لسيد عبــــد|ني  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

65834 ف محمود حسن|محمود  رسر دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

243855 ل|لجم|م حسنى عبــــده |ء عص|ل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

894927 لموجود |ل منصور عبــــد|لد جم|خ ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

697o|| عيل محمود محمد|سم|محمود  صيدلتـــ بــــورسعيد

479762 ي|لم محمد |هيم محمد س|بــــر| لبــــوقي  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

85|26o رز محمد|هلل مبــــ|مي  عبــــد| سيوط|تـــمريض 

52763 ي
ح محمد|لد صل|خ| دئى لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

368467 يف|مصطفى سيد عثــــم ن محمد رسر ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

78||42 حمد حسن|محمد صبــــرى  زيق|لزق|طبــــ 

23732 ن محمود|يوسف مصطفى شعبــــ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

57689 هيم محمد|بــــر|در عيد |ن ره بــــنى سويف|تـــج

3|67o6 ر|عيل نص|سم|هيم حسن |بــــر|سيدتـــ  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

7o22o9 ر|لزم|م |لتـــه|لدين |ء نرص|صف لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

686684 عيل |سم|ج  |م حسن محمد ن|حس لمنصوره|بــــ |د|

4||774 غبــــ|ح ر|لفتـــ|ريم هيثــــم محمد عبــــد  |حقوق طنط

885o32 هيم |بــــر|هيم سيد |بــــر|رضوى  سيوط|تـــربــــيتـــ 

886|25 بــــوبــــكر عىل |بــــوبــــكر سعد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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4o438 هلل محمد|ء سعيد عبــــد |شيم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69|549 خلود حمزه محمود شويقه ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

9o24|9 بــــى |ن محمد عر|حمد شعبــــ| ج |تـــمريض سوه

342o|| مل حبــــيبــــ|حمد ك|رضوى محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5o9466 دى يوسف هويدى|له|كريم محمد يوسف عبــــد عه دمنهور|زر

8395o3 ي |نىهي فخري  لضوي|لطي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

439465 هيم محمد مصطفى|بــــر|رق |د ط|جه لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

773|87 ل جنيدى|لك محمد كم|لرحمن م|عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

||895| ي عم|هيم صل|بــــر| ر|ح حسن مليىح  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5o5|28 ن محمد|ن رمض|د رمض|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

643599 لدين محمد عىل|ل |حمد محمد جم|سمرى  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

5|6969 ل|لعز|طه | رتـــ محمد زكري|س ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|23744 ى عبــــد |بــــسنتـــ عبــــد  هلل|لسميع خضي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

358989 لرحمن يشى محمود محمد|عبــــد |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

763248 لدين مسعد عشعش|محمد نرص | سم تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

544646 ه شعبــــ بــــيع|ن محمد محمد جر|أمي  |حقوق طنط

633364 فع|لش|لمنعم |لد عبــــد|حمد خ| زيق|لزق|بــــ |د|

442769 لد منيس عىل منيس|خ| لي|د لشيخ|بــــ كفر |د|

2|3562 حمد|لهم محمود |م |مر ى شمس حقوق عي 

25827o طف سعيد عىل شنبــــ|محمود ع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4|o798 ى| |رض| دين حمد شكرى خي  |ره طنط|تـــج

8o78o4 ي
زق|لر|محمد عىلي عبــــد| دئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

534o|| لنور|مه عبــــد |ل سل|زر كم|ع سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

9|o2o9 م |لقمص يوسف فرنسيس س|دوريس  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

89444| حمد |تـــى |ئى زن|حمد ه| سيوط|بــــ |د|

2|6436 ى  له|ن غنيم دربــــ|يمن محمد سليم|حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

494o57 ر|لسيد محمد دويد|حمد محمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5o5987 هيم|بــــر|حمد محمد |لمنعم محمد |عمرو عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|79o97 مصطفى مجدى مصطفى مرىس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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69758| ى رضو|حبــــيبــــه عبــــده ح ن|فظ حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|229| وى|ورى منش|بــــر مغ|هدير ص عه مشتـــهر|زر

5o89o9 لسيد|رك |لسيد مبــــ|حمد محمد | ط|بــــ دمي|د|

|65874 عزيز جريشه| فدى ذكري تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

92486o شم |عيل ه|سم|حمد |ن |يم| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3|6|48 لعزيز|لعزيز عبــــد|لد عبــــد|سندس خ ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

42394o حمد|ل مصطفى |ء جم|ل| سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

36|34 يع|لمجيد ط|حمد عبــــد|لمجيد |ر عبــــد|مي هره|لق|ج طبــــيع |عل

4o563 حمد|لمجيد |محمد قطبــــ عبــــد سيوط|عه |زر

774638 م|لحميد سل|رق عبــــد |رحمه ط لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

3|9o67 حمد محمود قطبــــ|ن |حن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

48734o لحليم عمر|لمنعم عبــــد|م عبــــد|محمد هش عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5993| حمد رجبــــ سيد مرع| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

7o6443 حمد عىل صبــــح|ء محمود محمد |سم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

67643o يف محمد محمود  لعربــــى|ندى رسر لمنصوره|ره |تـــج

3595|8 بــــر|رس سيد ج|بــــسمتـــ ي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

35|736 تـــ عبــــد| يش عىل|لنبــــى محمد ع|مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4325o4 ن هيم جرجس|بــــر|صبــــرى | مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5236o يتـــ محمد معوض محمد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

9||5|| ج  فوزى عوض |ريمون ن ج|بــــ سوه|د|

428o38 لسيد عيس مرع|لدين |م |سهيله حس |صيدله طنط

2|592 لحسن|بــــو |ن |لرحمن سليم|دتـــ عبــــد |هدى حم ن|بــــ حلو|د|

495|89 لقرش|ه |لل|لرحيم عبــــد|محمد عبــــد ره دمنهور|تـــج

685926 ن بــــو زينه محمد بــــنه|محمد | مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

496|6o لجميل|حمد |دل محمد |ع| نور ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

23|427 رص|لن|عبــــد| رص رض|لن|حمد عبــــد| هره|لق|صيدله 

246478 م|لش|محمد محمود فهىم  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

6|2|77 ن|هيم وهد|بــــر|لعزيز |هيم عبــــد|بــــر|ن |يم| |بــــ طنط|د|

6||394 لجمل|لغنى |لد عبــــد |خ| دين لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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2|6544 لدين فتـــىح محمد عىل|فتـــىح بــــدر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

6o5659 ى عبــــد|روق ي|رص ف|نىح  ن| لجليل|سي  |طبــــ طنط

8o|734 حمد عىلي|ن خلف |حن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6o6o87 |ش|بــــ محمد بــــ|محمد إيه |ره طنط|تـــج

4|o|o هيم عيسي|بــــر|لسيد | |عل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

476687 |ط| رول
ى
هر محمد دسوق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|4oo4 ح|لفتـــ|تـــ رجبــــ محمود عبــــد |ي| هره|لق|بــــ |د|

645o62 ى|مصطفى محمود محمد فتـــىحي  لعشر |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

62oo24 ضل زىك حموده|محمد محمد ف ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

8o4||3 حمد|دم محمود |يوسف  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

26|973 لحسن|بــــو|محمد وحيد قطبــــ  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

4565|8 ج|لقوى محمد حج|ح عبــــد|لفتـــ|ل عبــــد|نه |ره طنط|تـــج

|69549 لم محمدين|ل س|حمد جم| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

5236|5 ى عىل | هيم محمد|بــــر|حمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3o|55 حمد عىل|هلل |ندى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

527345 وق محمد محمود شعبــــ ن كمش|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

599o7 ن|حمد رضو|ل |محمد جم دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

69o545 مد|د عىل ح|عم| ر|ي لمنصوره|ره |تـــج

436392 ي طم
ن|عمرو محمد محمد مصطفى حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن

ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

39|38 ى سليم|شيم ء عىل حسي  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

|38763 وى منصور|جيه مجدي طىلي|بــــيل ن|علوم حلو

6834o4 لرشيدى|لسيد |مجد لبــــيبــــ |ء |لزهر|طمه |ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

67587| ه رض| م|لحسينى ضي|هيم |بــــر| |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

76757| شم محمد فرج|بــــوه|ل محمد |ء جم|رس| لعريش|تـــربــــيتـــ 

837288 دي زكي |رص عبــــ|لن|بــــسمه عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

7743oo ف سعد |نىه  هيم|بــــر|حمد |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8o64|5 لس مل تـــه|ك عبــــده شح|كي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

822||8 لحفيظ|بــــ ربــــيع فرغىلي عبــــد|رح ي|بــــ |د|
|لمنى
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4788oo ى غريبــــ |بــــر| حمد|هيم غريبــــ حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

293499 لي محمد|هلل عىل غز|منه  ن|سو|بــــ |د|

85|2o ي
ن|حمد مبــــروك رمض| |رئى صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

755628 ى حسن ندى عيس عشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22939o حمد|سم |لد ق|ن خ|يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o6437 لسيد محمد|لبــــديع |ج  عبــــد |ء ن|رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o5899 ن|لكريم عىلي سليم|ره عبــــد|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

547955 لعزيز نصي |رس عمر عبــــد|ء ي|دع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8558|4 لحميد حسن|حمد محمود عبــــد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

886oo5 زع حمزه |ل من|حمزه هل سيوط|عه |زر

268947 لعزيز عيد|ندى كرم عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

527299 م محمد|م|رس محمود |هلل ي|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26243| هلل لبــــيبــــ شندى حسينى|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

522367 ميه|د محمد ش|ن بــــدر ج|ء شعبــــ|حسن بــــ دمنهور|د|

8o672 لمنعم مبــــروك|ن محسن عبــــد |يم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

8|2675 حمد|حمد محمد |يه | ي|طبــــ 
|لمنى

322242 وى موىس|لص|صبــــرى بــــكي  | سه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4464|3 م محمد تـــوفيق|دي عص|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

28|8|8 ئى|لمحسن محمود فرج|ره سيد عبــــد|س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|35336  مدبــــول
ى
يحن  حسن شوق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|6|9|9 لحكيم|لد محمد عبــــد |خ| ر|ي ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

493366 بــــو دريع|لمنعم |عبــــد | لرحمن رض|عبــــد  |حقوق طنط

256862 قرع|ل|رى |لبــــند|بــــسنتـــ محمد  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|562o3 ل محمد|لع|منى سيد عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

24|o42 م متـــول|لسل|يوسف مصطفى عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

2|5|84 حمد محمود خميس|نور  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

686626 حمدى محمد حمدى فكرى محمد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

227784 ى عم|ي مد|د حسن ح|سمي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4272|| لصيفى|لعليم |لرحمن رجبــــ عبــــد |حمد عبــــد | سكندريه|ل|ره |تـــج
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3327|7 ى  ج|حمد حج|مؤمن محمد حسي  |حقوق بــــنه

5|22|| متـــ|م محمد عىل سل|محمد هش ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

5o9283 ن يوسف|محمود محمد محمود رمض بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

878272 وق  ف |رسر حمد محمود |رسر سيوط|ره |تـــج

6|6324 ع|لسيد محمد زر|موده  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

8|479o حمد|ندي سيد محمد  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

433oo6 ر|لعزيز عم|ء لطفى عبــــد|شيم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

252478 هلل|لعظيم عط|ء عمرو عبــــد|عىلي تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

89|5o5 ه | حمد محمد سيد |مي  سيوط|صيدلتـــ 

87o743 ي|ء |لشيم|
ي مصطفى

ف مدئى رسر ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

27oo78 لرحمن|در عبــــد|لق|حمد سعد عبــــد|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

387|6 ف ع|حمد | رص|شور ن|رسر سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

752945 هيم|بــــر|هلل محمد محمد |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

233929  |حمد ن|
ى
حمد|جح صدق ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4o4247 ن زيتـــون|حمد سليم|حمد |م |محمد عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6o88o ي|ر
محمد سيد حسن| ئى ى شمس|د| بــــ عي 

739o7 محمد عىل لطفى تـــوفيق لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

846994 ح|لد عىلي تـــمس|عىلي خ ن|سو|حقوق 

769789 ن|ء مىح محمد محمد سليم|رس| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

4436|2 ه ع| وى|لسعد|لغنى محمد |دل عبــــد|مي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

9|69o6 ف عطيه حس|طمه |ف ى |رسر ني  سيوط|حقوق 

77965o |لعل|بــــو| |لعل|بــــو | |محمد رض ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

9o8775 لرحيم  |ن عبــــد|لدين حمد|م شمس |ريه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

459|76 لمجيد|لدين قبــــيض عبــــد |ء سعد |صف ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

6o3|2o لموج |لغفور |ء عبــــد |ء عل|سم| لمنصوره|عه |زر

638438 ح|لفتـــ|ئل محمد عبــــد|ر و|من زيق|لزق|بــــ |د|

|22923 صف مسعود قيرص|نه ن|دمي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

682275 مد محمد|هيم فهيم ح|بــــر|فه |سل لمنصوره|صيدله 

6|9485 در|لق|لمنعم محمد حسنى عبــــد|محمود عبــــد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|5|232 ق|سح|بــــتـــ |تـــريزتـــ جرجس ثــــ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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|66o67 يف يىح زكرى عبــــد  ىط|لع|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o6578 |لعل|بــــو |مل عوض |ء محمد ك|شيم سكندريه|ل|بــــ |د|

693445 و|صم حمدى محمد محمد زو|ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

823957 لحميد سهل|د عبــــد|لجو|ء عبــــد|شيم ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

486657 هلل|حمد عبــــد|لرحمن |لد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

222o4| م|رق مصيلىح محمد عز|ط| ر|ي ن|تـــربــــيتـــ حلو

64287| لسيد حسينى مرىس|ء |ل| زيق|لزق|علوم 

854238 ي|ء عبــــد|رس|
لنبــــي محمد حفنى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

327877 د|د فتـــىح عو|محمد عو |حقوق بــــنه

76|387 در|لق|م عبــــد |ن عل|مه رمض|س|دين |ن لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

7oo85o بــــينى دحروج|حمد |حمد لطفى |محمد  لشر لمنصوره|هندستـــ 

762|8| ده|محمود يشى محمد عوض رم ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

56893 دق|بــــر ص|ء محمد ص|رس| بــــ بــــنى سويف|د|

|58|7 بــــينى |هر |رتـــ سمي  ط|س حمد|لشر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

484525 تـــ محمد خميس|لشح|لسيد |مه |س|م |سل| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6|o729 تـــه|ن شح|ندى نبــــيل حمد |بــــ طنط|د|

32|3o5 ن|نس محمد سيد سلط| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

627|o| بــــ|لتـــو|تـــم محمد صبــــرى عبــــد|محمد ح زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|82|3 حمد|مل |ء ك|محمد عل ي|عه |زر
|لمنى

6|o35| ج|لحليم رس|مروتـــ محمد عبــــد ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

337o|o حمد|محمود سمي  محمد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|6335 هيم وجيه محمود|بــــر|رضوى محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

226427 مل سيد|حمد ك|هلل |عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

25638o لشوربــــىح |ح |لفتـــ|محمد فوزى عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

22o226 لعرينى|لسيد حسن |دل |مصطفى وليد ع ى شمس|تـــج ره عي 

463|o2  عبــــد|ن |حن
ى
 يوسف|لقوى |لدسوق

ى
لدسوق لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

6|7o38 ء محمد محمد صبــــرى|زهر ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

528435 د قدح|لجو|عيل محمد عبــــد|سم|محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 
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38487 لح سعد محمد|رحمه ص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|35o52 ف حسن محمد|مصطفى  رسر  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

338o24 لمنعم|لسيد عبــــد|رس |لسيد ي| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

763|43 بــــو زيد|م |لسل|حمد متـــول عبــــد |بــــسنتـــ  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

8783o3 ى محمد عبــــد|خلود ص لرحمن |لحي  سيوط|بــــ |د|

|47976 عيل|سم|فظ |ح ح|فظ صل|ح ن|بــــ حلو|د|

342958 لعزيز حلىم محمود قدر|عمر عبــــد ى شمس صيدله عي 

|45573 ىطي|لع|مل عبــــد |ئل ك|حمد و| ن|سو|بــــ |د|

698782 زينبــــ محمد حسن يوسف عميش لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6o8984 ر|لنج|لحميد عبــــدربــــه |ندى عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

6|3o76 لرحيم عىل|لموجود عبــــد |حمد محمد عبــــد| زيق|لزق|عه |زر

24|449 ه | ن|هلل مرج|حمد عىل عبــــد |مي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

445665 لرحمن يشى حسن محمد محمد|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7||983 لشى|وى عبــــده محمد |لشبــــر|د |ج| رش لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

845334 بــــدين محمد|ء حمدي ع|لزهر|طمه |ف ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

322959 د محمد|جر ميىم فؤ|ه |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

|4|878 مه محمود محمد|س|حمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

77|522 ديه|بــــر|مريم فرج  هيم عىل رسر زيق|لزق|علوم 

529349 زى|لحج|ل سعد |دى جم|ه ره دمنهور|تـــج

878|47 ف تـــ|رجريتـــ |م مل  |درس ك|رسر سيوط|طبــــ بــــيطرى 

284892 لد محمد محمد|ر خ|من ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

922||5 ضى بــــدرى |لر|حمد عنبــــر عبــــد| ج|هندستـــ سوه

|58778 ف |ره |س عيل عىل|سم|رسر هره|لق|بــــ |د|

7o57| لمول|لم عبــــد|لمول س|عىل عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

826|4o مي خليل عفتـــ|محمد س| رن دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

723|9 ل|لع|حمد عىل عبــــد |ئى |م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

6|9556 قيش|لغنى مصطفى مصطفى قر|طف عبــــد|م ع|إله ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

36627 حمد|هيم |بــــر|مروه سيد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

Thursday, September 6, 2018 Page 11150 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

896||6 ف |ر |من د |حمد حم|رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2952|5 دل طلبــــه عىل طلبــــه|حمد ع| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

879||o |  د ظريف ويص|نيوس عم|رس| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

9743| حمد|لرحمن |حمد عبــــد |طه  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9|5|95 نور محمد  |عيل |سم|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2299|6  ق
ى
ي محمود|عمر شوق

سم عفيفى ن|بــــ حلو|د|

|745|2 هيم|بــــر|هلل |حمد عبــــد |ميس مصطفى |ه |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

5o5552 لعزم|بــــو |فظ محمد |مح ح|عمر س سكندريه|ل|بــــ |د|

754452 ك|لمل|ل لبــــيبــــ عبــــد|مريم كم عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|45577 لمقصود|عيل حسن عبــــد |سم|د |ي| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

236229 دى|لن|ندى محمد عيس  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

2|7692 ف محمد حسن عيد|كريم  رسر ن|هندستـــ حلو

869o98 قتـــ نوبــــي يوسف | حمد|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

324363 وى|لص|ئل محمد |دهم و| ن|بــــ حلو|د|

8644o3 وي|هيم هند|بــــر|ء |محمد عل ن|سو|بــــ |د|

8795|| ى مختـــ|له| لرؤف|ر عبــــد|م حسي  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

698578 لشوج |ن |عيل سليم|سم|تـــ |لشح|طمه |ف لمنصوره|ل |طف|ض |ري

53o8o2 ل محمد محمود سعيد|من ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

646782 ف محمد عبــــد |عمر  ح|زي مصبــــ|ىطي غ|لع|رسر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

78|o7| محمد فتـــىح محمود محمد متـــولي نجم زيق|لزق|علوم 

534|9 ج|ل فر|ء عىل كم|دع بــــ بــــنى سويف|د|

4|8587 لنبــــى|حمد محمد عبــــد |بــــرين |ص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7527|9 للطيف|هيم عبــــد |بــــر|بــــ حسنى |مه ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

697562 طف محمد مصطفى محمد|محمد ع ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

7|739| لسيد محمد رزق|يه محمد | ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6839|6 ى|دل عوض عبــــد |منى ع لحميد حسي  لمنصوره|بــــ |د|

84o975 ن مني  نبــــيه ملك| مي  ن|سو|علوم 

447oo9 لنبــــى|حمد رزق محمد رزق فضل | سكندريه|ل|هندستـــ 

2288o4 لح|حمد ص|لمجيد |سلىم مصطفى عبــــد ى شمس| لسن عي 
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6797|8 بــــى|لعر|بــــى فريد |لعر|حمد | |رند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

232689 لح محمد سيد|حمد ص|جر |ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6|8o86 لنمر|نور |سعده نصىح  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

483o|4 لحسن|بــــو |هيم |بــــر|ن محمد |نعمه رمض |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

22|5o| لرحمن|ح سعد عبــــد|سيف صل ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

329o5| هيم مطر|بــــر|مر |طف جوده ع|م ع|عص |ره بــــنه|تـــج

77692 للطيف|لد محمد عبــــد |بــــعه خ|ر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

499436 رتـــ|دى عم|له|ء محمد عبــــد |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4788o2 هيم|بــــر|وى |م محمد قن|دهم هش| |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

4|7674 |لمو|حمد |لق |لخ|لق عبــــد |لخ|هلل عبــــد |منه 
ى
ق لشيخ|بــــ كفر |د|

24||73 لسيد|زق |لر|مل عبــــد|عمر ك هره|لق|حقوق 

8286o7 ي |لر|م عبــــد|هش
هيم حسن|بــــر|ضى ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

7o3895 ف يوسف محمد حر|يوسف  ز|رسر ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

546795 لجليل|لعزيز عبــــد|مي  مجدى عبــــد| ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

258469 مه محمد قطبــــ|حمد سل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

75|677 ن غريبــــ حسن عىل|رو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

9|663o حمد |حمد |م يحن  |سل| سيوط|ره |تـــج

6262o5 حمد|لسيد |محمود فخرى حسيبــــ  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

238985 ف م|سلىم  هر خليفه|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

235874 حمد|ر |لستـــ|رق عبــــد|فرحه ط هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

83523| ي خ| حمد|لد محمود |نىح  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

24o489 لمجيد يوسف|لحميد عبــــد |جد عبــــد|م| ر|س ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

52|98| مه محمد رشدى|س|ر |مي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

85995 ى بــــرك|سندس حمدى  بــــو زيد|تـــ |مي  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

346442 ي شفيق عزيز|ه| رين|م
ئى لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

329782 لسيد حسن عىل|رفيدتـــ ممدوح حسن  |بــــ بــــنه|د|

845684 حمد محمد|لحليم |محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

675o52 ف |بــــر|مريم  لغريبــــ|هيم مشر لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 
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698868 لبــــسيوئى محمد|ندى فتـــىح محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

822ooo ك|لمل|نوسه صموئيل يوسف عبــــد ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

488452 صف|حمد ن|لحليم مدحتـــ فريد |عبــــد لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

867o7| حمد عىلي|ن |حمد رضو| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

6o64o5 بــــو سعده|حمد فريد |محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

|79265 ى محمد  لحليم|حمد عبــــد |حسي  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

7o966o ه محمود  |لسعيد محمد|ني 
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

9o8534 ق وى محمود  |بــــخيتـــه محمود رسر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o4o82 هيم|بــــر|حمد |حمد |حمد يشى | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o6o74 هلل|لغنى سعد |شكرى عبــــد | حمد رض| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|6968 ى |يسه خلف حس|م حمد  |ني  سيوط|حقوق 

342o55 لشقري|مه |لمنعم سل|حمد عبــــد| |صف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

849968 ندي مجدي محمد حسن مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

899825 حمد خلف محمدين |محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8o378o ك|لمل|حبــــيبــــ عبــــد| رض| رين|م ي|بــــ |د|
|لمنى

33|6|2 ح|لفتـــ|هيم محمد عبــــد|بــــر|م |منى س |بــــ بــــنه|د|

847972 مد|حمد ح|زينبــــ محمد  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

765224 يف يىح محمد مصطفى حربــــ محمد رسر ره بــــور سعيد|تـــج

892382 لرحمن عىل هريدى |مه سيد عبــــد|س| سيوط|طبــــ بــــيطرى 

833477 ر عصمتـــ عىلي محمد|من دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

2|563o لحكيم عيد|سم عبــــد|يوسف بــــ |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

823775 ح حسن موىسي|ء صل|سم| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

2|66|3 لرحمن خرصى|يوسف محمد عبــــد ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

34o4|8 هيم|بــــر|شمس محمود نرص  |بــــ بــــنه|د|

|3o469 وى|لشبــــر|هر محمد |ر م|مي |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

598|3 لرحمن محمد محمد جنيدى|عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4o5|9 عود|لمتـــجىل ق|لمنعم عبــــد|عبــــد| نور تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

76|264 م حلىم تـــوفيق|عمر عص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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435|7o لقن|لمجيد |ل عبــــد |ر جم|نتـــص| سكندريه|ل|علوم 

3|9o66 لسيد|هيم |بــــر|لسيد |حبــــيبــــتـــ  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

2|5444 ى |ريم و ف|هيم عس|بــــر|ئل محمد خي  هره|لق|ره |تـــج

4995o2 د|لمنعم عي|هدير محمود عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

2|3938 لقوى|در نظىم عبــــد|حمد ن| ى شمس هندستـــ عي 

||679| ي
لدين|م |حمد حس|حمد محمد | |دئى سيه|نوعيتـــ عبــــ

|7|849 ر جوئى|مجدى مق| ن|يو |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

686246  مج|لش|عبــــد | م عط|محمد س
ى
هد|ق لمنصوره|بــــ |د|

|63o44 ى|هيم |بــــر|رق |سمر ط لعشر هره|لق|بــــ |د|

83|782 لرحمن سيد محمد محمود|عبــــد |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

82|334 د رشيد لبــــيبــــ|بــــيمن عم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

623o59 هيم محمد|بــــر|ح زىك |حسن صل ط|حقوق دمي

696o24 وق  بــــى|ن عر|لعدوى رمض|لسيد |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69o533 دى|له|لقصبــــى عبــــد |هلل محمد |ه عبــــد |نج لمنصوره|بــــ |د|

|29o68 ف |لرحمن |عبــــد  بــــ|لوه|حمد عبــــد |رسر هره|لق|صيدله 

648747 لم|فع س|لش|محمد عىل حسن  زيق|لزق|حقوق 

779964 عيل يوسف|سم|عيل محمد |سم|ن |جيه ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|23946 لخي |بــــو |حمد مجدى محمد محمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4787oo د محمد حسن درويش|لسيد رش|محمد  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

528749 ر|لف|ح محمد |لفتـــ|حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

28|457 وي|محمد سيد محمد هند |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6485|3 م محمد محمد|محمود عص |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

6|8|35 ره|لسيد شبــــ|هلل محمود محمود |منه  طبــــ بــــورسعيد

|498o8 ح محمود|محمود سعد صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|35o46 لمعىط|محمد مني  محمد عبــــد  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

636373 لحليم مصطفى عىل|محمد سمي  عبــــد زيق|لزق|صيدله 
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89|43| لفضيل |س سيد عبــــد|ء عبــــ|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o5o3 لحفيظ|لعزيز عبــــد |مصطفى محمد عبــــد  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

6o784o ى|ء مصطفى فهىم رمض|رس| ن حسني  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2|7447 نور فوزى مرىس|ر |مي ى شمس حقوق عي 

7696|o ى عبــــد |ط يف خي  لعزيز|رق رسر زيق|لزق|حقوق 

5|4289 عيل محمد  محمد كويلتـــ|ء إسم|ميس سكندريه|ل|ره |تـــج

68893| بــــينى عبــــد |لرحمن محمد |عبــــد  |لق |لخ|لشر
بــــينى لشر

لمنصوره|طبــــ 

45755 تـــ|هيم محمد بــــرك|بــــر|ء |سم| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

42o742 لبــــرى|حمد محمد |مد |محمد ح لمنصوره|حقوق 

263||8 لبــــكرى|عيل |سم|عيل حمزه |سم|ره |س | معهد فنى تـــمريض بــــنه

2423o4 عيل|سم|مه |ره سمي  سل|س ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

642883 لسيد شلبــــى|م شلبــــى |له| زيق|لزق|طبــــ 

3|3875 هيم موىس|بــــر|ل |س كم|تـــوم سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

898ooo مل محمد |مصطفى محمد ك ج|ره سوه|تـــج

2|4442 صبــــرى فريج سعد| مونيك ى شمس|زر عه عي 

879552 شم دردير |روى سيد ه| سيوط|حقوق 

4|o879 هيم موىس|بــــر|لسيد محمد |ر |من |تـــربــــيتـــ طنط

373747 سيد عىل| م رض|بــــتـــس| تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

6|4574 لمغربــــى|لمهيمن |هلل عبــــد|لد عبــــد|عمرو خ |هندستـــ طنط

769763 هلل|ن عبــــد |حمد حمد|هلل |منه  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

829622 هلل||سط حمدي عط|لبــــ|ء عبــــد|عل تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

5o4o88 هيم فرغىل|بــــر|محمد فرغىل  زيق|لزق|عه |زر

76o974 لسيد سعيد خليل|سلىم  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

3||7o8 هيم مصطفى|بــــر|د مصطفى |سع ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

2|7839 لسيد|ندى محمد محمود  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

354o4| لسميع حسن|لدين عبــــد|يتـــ محمود شمس | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

648499 لسيد محمد عىل|لرحمن |هلل عبــــد|عبــــد ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

885793 فظ |لح|بــــ عبــــد|لتـــو|حمد عبــــد|ده |حم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

82o|| وق محمد محمود عبــــد  ح|لفتـــ|رسر هره|لق|حقوق 
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79|94o لسيد|م محمد |بــــ عص|شه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|6o332 ف عبــــد |حمد | حمد|للطيف |رسر  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

56975 ن|حمد مدحتـــ طه عثــــم| |دين ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

792665 لمنىح |لسيد محمد | |وليد رض ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

7o59o7 م عبــــده|لسل|لم عبــــد |ء س|لم عل|س لمنصوره|علوم 

||9889 لرحمن|حمد سعيد محمد عبــــد |طف |ريم ع ن|فنون جميله فنون حلو

34245| عيل عمر|سم|عيل محمود |سم|مي  ى شمس علوم عي 

856377 عىلي محمد حسن محمود هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

787397 حمد محمد|حمد مصطفى | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

822|49 ن سحق|هيم |بــــر|م |عص| مي  سيوط|ره |تـــج

358898 يف وليد  حمد محمد|رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

62o85| ىط حمزه عىل جمل|لع|حمد حمزه عبــــد | ط|حقوق دمي

2468o4 لحميد يوسف|لكريم عبــــد|محمد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

35|9o3 جر حمدى سعد محمد عىل حسن|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

68799| دي|لحم|ن |لسيد رمض|بــــسنتـــ  لمنصوره|بــــ |د|

4o4983 لدين حسن عىل حسن|د |رس عم|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7678o6 ئل عطيه محمود عطيه|ده ن|مي لعريش|تـــربــــيتـــ 

223784 بــــو زيد مصطفى|لعزيز |منى محمود عبــــد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

2|2o98 لففى|لعزيز سيد محمد |ئل عبــــد|عمرو و ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

||92|5 لس وليد صليبــــ عوض كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

85863 فتـــىح محمد| معتـــز رض ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

79|665 لد محمد غريبــــ محمد عسكر|حمد خ| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

34o68| لعظيم|لحليم عبــــد|د عبــــد|سلسبــــيل عم |بــــ بــــنه|د|

4|248o وي|لسنبــــ|لرحمن محمد محمد عىلي |عبــــد  |حقوق طنط

62o89o عيل|سم|وى محمد عىل |لطنط|م محمد |له| ط|بــــ دمي|د|

334o4 هيم|بــــر|ن محمد محمد |ن شعبــــ|نوره ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

622327 هلل عيس|م عبــــد |ن هش|يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر
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33983| متـــ سيد محمد|ء سل|وف |ره بــــنه|تـــج

847253 لمجيد|حمد عبــــد|د محمد عبــــده |زي ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8|37|9 هلل|ر عبــــد|لغف|كريم مرعي عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

833372 ى|فرحه محمد  حمد حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

9o92|6 ى |حمد حس|كريم  حمد |ني  ج|ضتـــ سوه|علوم ري

9o2294 د محمد  |حمد فؤ|لدين |د |عم ج|ره سوه|تـــج

5o9995 هيم محمد بــــهجتـــ|بــــر|محمد بــــهجتـــ  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

635o73 ن|لدهش|هيم |بــــر|ء محمد محمود |سم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|43322 ن|ئى رمض|حمد عمر كيل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8|843o ين زكري هيم|بــــر|محمد | شي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2625|2 يف|حمد فتـــىح عبــــد| لمؤمن قطبــــ رسر |حقوق بــــنه

85623| وق صل حمد|ح رجبــــ |رسر ي|طبــــ 
|لمنى

524|65 يوبــــ|ن |آيتـــ حمدى سليم سكندريه|ل|هندستـــ 

4o2573 حمد حبــــسر عىل|ن |يم| ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

44oo2 ى سعيد | لعل|بــــو | بــــوحموده|حمد |حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

252o82 ف محمد حو| |دين ش|رسر لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

88223 حمد|بــــر محمد |ء ص|شيم ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

8|7||| مل|لد خلف ك|حمد خ| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6865|5 ى|بــــو|كريم عىل سعد عىل  لعني  لمنصوره|هندستـــ 

|49994 لطيبــــ جمعه حسن|مصطفى  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

823|26 ن|جر نرص عمر سلط|ه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

924|35 د مسعد |ك ج|لمل|س عبــــد|تـــوم ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

4o37o3 زى محسن|لدين بــــدوى غ|د |د عم|زي سكندريه|ل|ره |تـــج

6842o7 فد بــــحبــــح|محمد سمي  محمد ن لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

25|259 ذ|لمع|ح سعيد بــــسيوئى |محمد صل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o6659 ئى|لكن|لد حمدين |أحمد خ ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

437695 لق|لخ|ل عبــــد |محمد أحمد كم |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|22492 بــــ|لوه|حمد محمد عبــــد |رتـــ |س ج|بــــ سوه|د|

6|5747 لبــــربــــي |محمود رجبــــ رجبــــ  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

627463 هيم|بــــر|محمد محمد | ر رض|من زيق|لزق|حقوق 
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756529 هلل|هلل خليل عبــــد|ء عبــــد |رس| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

758442 لرحمن محمود|لد عبــــد |فتـــىح خ حقوق بــــورسعيد

366846 حمد فهىم|ء محمد |شيم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

37|792 يف خلود محمد محمود محمد رسر سيه|نوعيتـــ عبــــ

25596o ر|لسميع دويد|ل عبــــد|لسميع جم|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

428979 ده|ء محمد محمد عبــــ|أسم ي|لسن |
|لمنى

|32|39 ي
د|يه مر|مي  هد| |دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o47|2 حمد عمر مصطفى|يه محمد | زيق|لزق|حقوق 

5o858| ن|لح رمض|لدين محمد ص|ء |محمد عل سكندريه|ل|علوم 

843272 ى|رحمه محمد ع شور حسني  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

43856o |لعظيم محمد عبــــد |حمد محمد يشى عبــــد |
لعظيم

لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

783999 عيل محمدعىل|سم|هيم |بــــر|عيل |سم| زيق|لزق|صيدله 

64758| لحكيم محمد|عبــــد | زم رض|ح عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5o5636 هيم|بــــر|رس محمد محمود |لرحمن ي|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|25754 ئل طلعتـــ مصطفى|ندى و ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

22|56 ف سمي  عط|مريم  |رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|46349 ل سعد حسن|هبــــه كم ى شمس علوم عي 

232o44 لحميد|حمد عبــــد|دل |محمد ع هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

753o3| حمد محمد عىل|كريم  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

82923| مي  محمود محمد|ل|لد محمد|خ ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6o958o محمد عىل جعفر| م رض|حس تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

33o|82 ء محمد عقل|مريم عل ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

42882 حمد|ح عزتـــ سيد محمد |صبــــ ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

886oo2 محمد عىلي | نور زكري| سيوط|عه |زر

|2245| لسيد|للطيف محمد |سهي  عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

689882 بــــينى عبــــد |لعزيز |عبــــد  لسيد متـــول|لعزيز |لشر لمنصوره|بــــ |د|

237866 ح فكرى جيد|مريم صل ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

5o9594 محمد أحمد محمد بــــدوي حجر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

894o5o ل  |لع|ن عبــــد|محمد سعيد سليم سيوط|حقوق 

849827 وق ن بــــر|رص ربــــيع ص|رسر لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 
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|74268 وق محمد  حمد حموده|لسيد |رسر لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

484523 ي |لبــــ|م عبــــد |حمد هش|
ى
لسيد|حمد |ق سكندريه|ل|ره |تـــج

77698o ود|دل محسن سعيد محمد د|ع لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

639||| ى |ع  محمود حسي 
ى
|طف محمود أحمد شوق

جورى|لبــــ
زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

45o93| حد|لو|يش محمد فوزى محمد عبــــد|محمود  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

3396|7 نور جمعه|حمد جمعه | |حقوق بــــنه

476284 ى ل|ك غبــــري|لمل|خر عبــــد |نبــــيل ز| يوستـــي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

22386| حمد محمد|هيم |بــــر|ء |سن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

33|744 لعيلتـــ|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|متـــ |س|جر |ه |بــــ بــــنه|د|

|53934 لكيىك|لرحمن محمد سمي  |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

824666 لس|نوبــــ و|بــــ| ئل سمي  كي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

782884 مه|هيم عىلي سل|بــــر|عىل حسن  زيق|لزق|صيدله 

52o626 هيم فلفله|بــــر|خلود محمد محمد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

48792o ح عىل سليم|لفتـــ|ء عبــــد |عل سكندريه|ل|بــــ |د|

2|674 حمد|رق خليل |ط| رن هره|لق|بــــ |د|

5o892| نم مرير|حمد محمد غ| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4|6646 ل|لد |ء خ|لزهر| ى بــــوزيد مغي  م بــــنى سويف|إعل

27o5|| زى عبــــده|لرحمن محمد حج|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2|6|53 هيم|بــــر|مد |م ح|لدين س|م |ل عص|جم م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

4233|5 لسيد محمد مصطفى|حمد |ء |رس| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

3522oo لسيد محمد|ن |مجد سليم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

23o99| حمد وحيد فتـــىح تـــوئى| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|7|4 ن|م حمزتـــ محمد عثــــم|له|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

84||24 بــــر طه|عىلي ج| رن |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

436|95 ر|رزق ربــــيع د| محمد رض لشيخ|ره كفر |تـــج

3259o8 دل خليفه عىل|رحمتـــ ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|4696| رس مجدى محمود محمد|ي لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

7o8999 فع|لش|فع عىل |لش|لميس  لمنصوره|بــــ |د|

754695 سكندر|درس |ئيل مجدى تـــ|مهر لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

239368 |لش|حمد عبــــد|ر سعيد |من
ى
ق ن|حقوق حلو

26|o2| ح عفيفى|لفتـــ|لد عبــــد|ندى خ لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

97563 عيل محمد|سم|رجبــــ | دين تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|8594 د|لجو|ل محمود عبــــد|ء محمود جل|ل| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

84||62 ى سل ى|حسي  م محمد حسني  سيوط|حقوق 

4|534| ل|لع|زق محمود عبــــد |لر|ل عبــــد |سهيل جم |حقوق طنط

8oo4|4 ي|محمد عبــــد
لحليم عىلي مرغنى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

639463 لسيد|حمد |دل |بــــسنتـــ ع عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

34344 حمد محمد|رس |رحمه ي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

49o287 هيم مصطفى|بــــر|سميحتـــ مرىسي مرىسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

883424 د حسن  |حمد حم|مريم  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

689425 هيم عسكر|بــــر|لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|ء |هن لمنصوره|بــــ |د|

53898 ر جودتـــ|يمن مختـــ|ندى  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|4o349 بــــو عوف|لدين محمد صبــــرى محمود |ء |ر بــــه|من عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

3554o5 ف محمد محمد|ر |من رسر ى شمس|تـــج ره عي 

4725o هيم تـــوفيق محمد|بــــر|ء |شيم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

29959 حمد محمد|ن محروس |يم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

626564 ي
مه حسن عطيه محمد|س| |دئى تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7|o454 هد|هد محمد مج|ورى مج|لمغ|ء |سم| زيق|لزق|عه |زر

|6|46| ش|لحو|لمنعم عبــــد |طف عبــــد |عمر ع ى شمس|تـــج ره عي 

32o574 ن محمد|حمد محمد جهل| ى شمس|تـــج ره عي 

349763 حمد|لسيد |حمد محمود | |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

858965 ء محمود محمد محمود|سم| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

34|3o4 ل|لع|ح شمس عبــــد|رص صل|كريم ن |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|7294o ن ى|حمد |م |حس| مي  حمد حسي  هره|لق|حقوق 

325632 ي|ر
لد محمد عمر|خ| ئى ن|تـــربــــيتـــ حلو
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36257| ن|ء عيد محمود مسلم سليم|رس| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

|669| سيد مرىس| يوسف رض ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

687|35 مي |ل|ل |لفض|مي  محمد |ل|ريم  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

6|73o3 وى|لسحر|هيم |بــــر|لدين |ء |سحر عل ط|ر دمي|ثــــ|

262344 لصعيدى عبــــده |جد محمود |لرحمن م|عبــــد
ن|زيد

تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6o65|3 يوبــــ|حمد محمد طلعتـــ | |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

634o4| لسمنودى|حمد |د محمد سعد |خل زيق|لزق|هندستـــ 

327|82 شور|هيم محمد ع|بــــر|ء مصطفى |رس| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

692|98 يس|ل فرج موىس ح|حمد كم|يه محمود | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

83376o لح حسن|ل ص|ء جم|سم| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5o4|43 هيم|بــــر|لعزيز |لسيد عبــــد |لعزيز |رتـــ عبــــد |س سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4276|5 لسيد عليوه|هيم |بــــر|لسيد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

89|35| لرحمن |م خلف عبــــد|محمد تـــه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

493|47 مد خرصى|لنبــــى ح|عبــــد| م رض|سل| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

897227 ى |بــــر رو|لدين ص|س عز |ين| ج|عه سوه|زر

759||7 زر|زر منصور ع|در ع|ن تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

336o42 ى محمد|طيمتـــ سمي  ي|ف سي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

766o22 ن|لد عىل رشو|خ| ن|ر تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

543873 لسيد محمد|لسيد فتـــىح | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|75|33 حمد محمد حسن|عىل  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

8372|6 ي|لق|ء محمد سعيد |شيم
ضى ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

847264 حمد خميس محمد طه| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

775324  |لسيد محمد عر|هيم |بــــر|
ى
ئى|لجن|ق زيق|لزق|حقوق 

495566 حمد عىل|لمعبــــود غيثــــ |رجبــــ عبــــد ره دمنهور|تـــج

|5o634 ن محمد|هلل محمد سليم|معتـــز بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4826o5 هيم مصطفى|بــــر|حمد حسنى |ر |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

87855o د |بــــر ج|حمد ص|ء |شيم سيوط|بــــ |د|

357736 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|لغنى |عبــــد| مه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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438225 حمد مصطفى عيس|ن |سوز لشيخ|بــــ كفر |د|

6o672o لحميد محمد عبــــده|لد عبــــد |عمر خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

859952 يد موىسي|نسمه محمد ق |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

778248 هيم فريد مجد|بــــر|هدير  زيق|لزق|علوم 

|36334 م محمد محمد طلبــــ كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

84475 هيم|بــــر|ح |لتـــ محمد صل|ه ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

5|3757 ى|بــــو |لح |حمد ص|محمد  لعيني  سكندريه|ل|حقوق 

77|6o5 مد سعيد محمد|رحمه ح زيق|لزق|علوم 

867884 حمد محمد|سط |لبــــ|حمد عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

2|3444 ى|ح موىس عليوه |بــــسمله صل لهمشر ى شمس|تـــج ره عي 

7||4o3 لسيد عوض|هيم |بــــر|د |جر جه|ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o52|9 ى ء بــــديع عبــــده|بــــه| مي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

2oo54 س سعيد محمد|حسن هر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8372|o  عىلي|سن
ى ء عصمتـــ حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

28o372 بــــ|لبــــ|لسيد فتـــح |حمد محمد |محمد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

3293o7 لسيد محمد|ل تـــوفيق |نه |تـــربــــيتـــ بــــنه

9o5889 ئيل |ئى يشى جبــــره ميخ|رس| ج|تـــربــــيتـــ سوه

852o3| لدين محمد|ل |رق جم|لرحمن ط|عبــــد ن|سو|بــــ |د|

6|6259 لكيىك|حمد عىل حسن | |رن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5o9734 لسعدئى|ر |لغف|لسيد محمد عبــــد |حمد | عه دمنهور|زر

|6|69 ى|لح |حمد ص|ملك  مي  هره|لق|بــــ |د|

35o49| لنبــــي رزق|محمد منصور عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8943o9 لصبــــور حسن محمد |ء عبــــد|رس| سيوط|بــــ |د|

359859 ى|م عزيز جرجس| رض| رتـــي  ى شمس|د| بــــ عي 

78|o|3 دى|له|لعظيم عبــــد |لعظيم محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

4o229| ي |من
لحميد|لمجد عبــــد|بــــو |ر مصطفى إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

527673 ك|لمل|مر جرس عبــــد |تـــرين ظريف تـــ|ك سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6335|| حمد|لسيد |حمد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|6236 وع|لق مط|لخ|لمحسن عبــــد |بــــ عبــــد |رح ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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|58293 هيم|بــــر|لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|ن |نور ى شمس|زر عه عي 

8|6392 ف حشمتـــ شح| ي|رسر
تـــه مهنى ي|نوعيتـــ موسيقيه 

|لمنى

||8|66 دل خله عوض|ع| رين|م ن|فنون جميله فنون حلو

62523o جح محمد محمد|لؤى ر زيق|لزق|صيدله 

9o829 بــــ|لوه|مصطفى عىل محمد عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|48293 حمد عربــــى|يمن محمود |ن |رو ى شمس| لسن عي 

42489 هلل|حمد عىل حسن عبــــد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

82||65 مل محمود|رص ك|ن ن|نوره سيوط|حقوق 

2575|4 هيم جزر|بــــر|ئى |جميله ه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7663o4 ف عبــــد |ندى  لرحيم|لرحيم محمود عبــــد |رسر ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

2547o9 لحفيظ فضل|ح عبــــد|لفتـــ|هلل عبــــد|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

35|464 هيم زعيمه|بــــر|لسميع |هيم عبــــد|بــــر|حمدي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

752o66 عيل|سم|محمد عىل محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

26|697 لحليم بــــيوم|حمد جميل عبــــد |لرحمن |عبــــد كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

332844 لغنى عيس|لدين عبــــد|ل |لغنى جم|سلىم عبــــد |حقوق بــــنه

5|9|7 لعظيم|رس عبــــد |م ف|عل| دين لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

245|o9 مديحه يونس عىل يونس |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

|28386 لمجىل|ضى عبــــد |زم مصطفى ر|ح ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

36o258 بــــ|لوه|ر عبــــد|لغف|ن عبــــد|محمد حمد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8o6369 لعزيز محروس|م طه عبــــد|حل| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

32287| بــــوسعد|م سعيد محمد |سه ى شمس| لسن عي 

396o7 لحميد مندور|حمد عىل عبــــد |ن |رو كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

355592 هيم|بــــر|هيم |بــــر|م |جر س|ه ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

3|7o|| لسيد عرفه|دل محمد |زم ع|ح تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

49o45 ى|حمد حلىم |ء |شيم مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

253377 ن خليف|ح رمض|صل| دين تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

753|22 حمد سعد حسن محمد| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

5o4||5 هيم مسعود|بــــر|م محمد |آيتـــ عص سكندريه|ل|بــــ |د|
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233578 لمنعم|سعد نرص عبــــد |يوسف محمد  ن|حقوق حلو

892226 م |م حسن محمد لم|حس ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

677898 ن محمد موىس|لح رمض|مصطفى ص لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

445695 بــــر محمد محمود عىل|مروتـــ ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63|77| لمنعم محمود|ء مجدى محمد عبــــد |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

|76857 ن|لعظيم عىل عثــــم|هلل عبــــد |منتـــ  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

858235 حمد|محمد مجدي محمد  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

6o5644 لمتـــول قديس|لرحمن متـــول عىل |عبــــد |طبــــ طنط

54|82| ي|محمد مصطفى 
حمد عفيفى دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

69|954 م|لسيد يىح عل|كريم  لمنصوره|بــــ |د|

22|338  |هلل |سيف 
ى
لسيد|لسيد شوق ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

25294| لبــــش|ن |لسيد رضو|مريم  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

89823 ن فتـــىح رويع|ر رمض|من ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

5o7832 لسعدئى|يمن محمد حسن   |هلل |منتـــ سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|25882 لق|لخ|د عبــــد |مه فؤ|س|محمد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

925|29 وى |وى ف|لرحيم محمد قن|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

53o4o7 ى|هلل مصطفى صل|منه  ح محمد حسي  بــــ دمنهور|د|

7o275| ى عمرو |ي |لسعيد حموده |هيم |بــــر|سمي 
دى|لبــــغد

لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7799|| ثــــروتـــ عىل عليوتـــ حسن| ر|ي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

52o679 |لزفز|در |لق|هيم عبــــد |بــــر|مروتـــ 
ى
ق ى شمس| لسن عي 

76||66 لدين|حمد سعد|ء رجبــــ |ل| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

236838 ن|لبــــطر|ء ممدوح يحن  محمد |سم ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

687o9| فع محمود حنفى|لر|نسيبــــه محسن  ى شمس طبــــ عي 

4993|8 د|هيم ج|بــــر|هيم عوض |بــــر|يه | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|29|2o لمقصود|محمد مجدى قيس عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

326582 ج|ن محمد عيد حج|يم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

53998 هيم|بــــر|لدين محمد |م |مصطفى حس ي سويف
هندستـــ بــــنى

|5|594 رم منصور|لمك|بــــو|ء عىل |سم| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

4|55|6 |لبــــن|حمد محمد |ء |لد عل|خ ط|ر دمي|ثــــ|
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5o32o3 لسيد|لم |ء فهىمي س|هلل عل|منتـــ  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6322|8 عيل حسن|سم|م حسن |ريه زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

679376 ى صديق عبــــد |محمد عبــــد  لمنعم|لمنعم خي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

9|74|6 س محمود  |بــــر عبــــ|كريم ج سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52495| لسيد مرىس محمد|عمرو مرىس  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

59o93 ى|دى قرئى |ن ن|نوره مي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|3334o ف محمود محمد|حمد محمد | رسر هره|لق|حقوق 

9o2798 حمد |للطيف |بــــدين عبــــد|ع| رش ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

278582  بــــرك|لمحمدى |دل |ء ع|رج
ى
تـــ|لدسوق شمون|نوعيتـــ فنيه 

62o975 تـــ عزيز يوسف يوسف عطوه أمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

3|786| حمد عقيل|حمد محمود |محمود  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

627773 يد|لدين عىلي مصطفى حسن ف|ء|عل زيق|لزق|صيدله 

4965|7 نعمه أحمد محمد أحمد حربــــ تـــربــــيتـــ دمنهور

356462 فظ|لح|هلل عبــــد|ن عبــــد|محمد رمض |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8468o2 بــــوضيف سيد|هدي فتـــىحي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

4oo64o  نوح|لص|يتـــ نوح |
ى
ق سكندريتـــ|ل|نوعيتـــ فنيتـــ بــــفرع مطروح ج 

34583 عيل|سم|عيل محمد |سم|زم |ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6||66 حمد محفوظ|دتـــ |هلل حم|عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

753955 حمد فريد محمد|د |سع تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

||8673 لسيد|زن مصطفى عىل مصطفى |م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

447647 لرحيم|ن فرج عبــــد |حمد رمض|يه | ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

43|o| حمد|حمد نبــــيل سيد | هره|لق|ره |تـــج

6964oo لنجول|لحميد |ر عىل عبــــد |من لمنصوره|حقوق 

433688 ى محمد | لعربــــى|حمد خي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

25o348 ف نبــــوي حسن قرلتـــ|د |سع رسر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

6o46| لحميد|حمد عبــــد|رثــــ |لو|محمود عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6|o548 بــــسنتـــ محمد عبــــده محمد لمنصوره|بــــ |د|

3|5469 ف |ضىح  د|لجو|لسيد عبــــد|رسر ن|حقوق حلو
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3|35|7 |لبــــن|د |رحمتـــ حمدى محمد رش ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

268359 لحليم عيس|حمد عبــــد|كريم  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

4o9325 لح|م سعيد فرج ص|وس ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

675479 ئى|ليم|لغنى محمد |لحق عبــــد |عمر عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

272o|9 لسبــــىك|هد |حمد مج|ن |ء رمض|ل| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

754946 لسيد|هيم |بــــر|ء محمد |ل| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6239o حمد|ح |لفتـــ|ل عبــــد |محمد جم ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

863762 ى محمود فؤ د عويضه|نيفي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8|2599 ي عىلي سيد عىلي
يمنى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

44644| ر|د نو|لحميد ج|رس محمدعبــــد |حمد ي| ن|سو|بــــ |د|

24854o طرش|ل|حمد |م |ء س|رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|77o63 فتـــىح محمد فتـــىحي سيد تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

77558| لعظيم|م مصطفى عبــــد|د س|بــــج |ره بــــنه|تـــج

246829 للحلح|حمد سمي  محمود مصطفى | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

448769 |لبــــن|هيم |بــــر|دل سعيد |سعيد ع |بــــ طنط|د|

475685 حمد سعد محمد سعد|سعد  سكندريه|ل|ره |تـــج

28|4o3 لحليم|نور عبــــد|حمد محمد | ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

266738 ن ض عوض|سمي  ري| مي  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

8782|6 بــــوجبــــل  |يمنى محسن محمد غريبــــ  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

464548 لس وصفى شكرى خليل كي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

68967 لد|لحكيم خ|محمود محمد عبــــد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

624|54 لمجيد عطيه|حمد عطيه عبــــد |محمد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

9|3889 حمد محمود |محمد طلعتـــ  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

344|72 زينبــــ محمود محمد عىل محمد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

699278 هلل|حمد عبــــد |ن محمد محمد |نوره لمنصوره|نوعيتـــ 

3265o2 سكندر جريس|ذىك | ن|مري ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

2752o9 لسيد محمد|حمد |ره |س ن|تـــربــــيتـــ حلو

|4o9|| ي|لغري|بــــر |لج|حد عبــــد |لو|منيه محمد عبــــد |
ئى ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 

|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و
(لتـــسويق

9|3473 بــــولس شفيق بــــولس | تـــريز ج|بــــ سوه|د|
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|5||o7 ء ربــــيع سيد محمد|رس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

35|63| |لسق|ن يونس محمد |ء شعبــــ|دع | معهد فنى تـــمريض بــــنه

78398| |لعل|بــــو |يمن محمد محمود |يدى |ه زيق|لزق|حقوق 

684383 لمجيد|هر عبــــد |لظ|سعد عبــــد |محمد  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|4|||2 ى|م|وليد محمد  م حسي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

3oo|88 ن|لميس ممدوح محمد سلط رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

6o852 ى|هلل حس|رسور محمد عبــــد  ني  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

268536 لدين|عمر محمد موىس محمد نرص ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

35|88o حمد سيد| |لعل|بــــو|لجميل |مصطفى محمد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

82326 لحليم محمد|ء عىل عبــــد |سم| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

9o9945 حمد محمود |طف |مريم ع ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

352953 دل سيد مرىسي|عمر ع ى شمس|د| بــــ عي 

2|7o49 ر|بــــو ن|لعزيز محمد |حمد عبــــد|مريم  ى شمس| لسن عي 

45242 ل محمد محمود|حسن كم هره|لق|ره |تـــج

38o76 لسيد محمد|حمد يشى | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

878844 حمد  |ن محمد |ل عثــــم|من سيوط|ره |تـــج

6o5639 حمد|حمد عىل |ء رزق |وف لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4|392| حمد|ض عطيتـــ شيخ |هيم ري|بــــر| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|63357 حمد|سلىم سيد محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7563|2 لدين|يل نور|نسمه محمود ن عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

6235|8 لسيد عوض محمد عوض|رحمه  |ره طنط|تـــج

89972 ى|ن جمعه |محمد طلعتـــ شعبــــ لبــــحي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|263o لغنى حسن|لحميد عبــــد |لد عبــــد |منه خ |تـــربــــيتـــ طنط

68|o99 د|حمد مجدى محمد فؤ| |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

|62679 ضى سليم|لر|حمد عبــــد |يوسف  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

885557 بــــ سيد موىس |لتـــو|ء عبــــد|سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

426546 لوكيل|م محمود حنفى |سمر عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|o457 ف |يوسف  لي|بــــسخرون غ|رسر ي|علوم 
|لمنى

9|o592 هيم محمود |بــــر|ء |حمد عل| ج|طبــــ بــــيطرى سوه
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2249o9 حمد عىلي|دل سيد |محمد ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

492356 لرخ|حمد |لرحمن منىح  محمود |عبــــد ى شمس| لسن عي 

|46878 د عوض|سط عو|لبــــ|د عبــــد |زي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|5452o  سمي  |محمد ه
حمد|ئى ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 

مس|لخ

9o366o ح فتـــىح عىل محمد |سم ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

695776  عبــــد |محمد مصطفى محمد 
ى
لنبــــى|لدسوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7865|7 وى|هيم عشم|بــــر|هند نبــــيل محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o425| ن ديوس|قل|مشيل سيحه | مي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

46|634 لعزيز سليم|لرحمن طه محمد رفعتـــ عبــــد|عبــــد |ره طنط|تـــج

896|36 هلل  |لرحمن عبــــد|لح عبــــد|جر ص|ه سيوط|عه |زر

68892| ي
لرحيم|لمتـــول عبــــد |لدين نصىح |ء |ضى صيدلتـــ بــــورسعيد

453268 وى|لص|ضى عىل |بــــ ر|شه لشيخ|هندستـــ كفر 

43|5|8 ي محمد طه |ع
عيل|سم|بــــو |دل مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

536347 ن|ن عىل رضو|خلود عىل رضو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

83426| ي فهىمي حس
ي |مصطفى

حمد|ئى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7733o| ىط سعد|لع|لدين مصطفى عبــــد |رحمه سعد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

286943 صف شيبــــه|تـــ محمد ن|لشح|محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5|7636 م|لحم|يمن حسنى |جر |ه معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

85o768 ي بــــس|هر ش|نه م|دمي
ى
لي|ق لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

|9|37 نجىل|يز |رق ف|ندرو ط| لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

494452 ى |محمود محمد محمود ح ي|مد حسي 
ى
ق لصي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|2645 نم|لح غ|يمن محمد ص|آيه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4oo483 بــــر|هر ونيس ج|ء ط|سم| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

46o577 حمد محمد جمعه|م  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

694595 لدين محمد محمد بــــدوى|ل |ء جم|حسن لمنصوره|عه |زر

487|89 محمود عىل محمد عىل زينهم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8|3o34 وي|لحميد قن|محمود محمد محمد عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

4|5623 عيل محمد|سم|ح نرص |م صل|لسل|عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

6o4|86 يد|لمجد ع|بــــو|لسيد |لسيد محمد | |بــــ طنط|د|

238634 ن مبــــروك|يه محمد علو| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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|2|68| يمن محمد حسن|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|6946 لحميد عسل|ء نشأتـــ عبــــد |رو |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

92oo96 س |حمد عبــــ|ح رفعتـــ |سم ج|بــــ سوه|د|

32||74 ركو مكرم لبــــيبــــ عويضه|م |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

3275o| ى محمد خليفه|تـــفى م جد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6|2257 ف أبــــو | دين لكريم|ن عبــــد |لفتـــوح سليم|أرسر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

862553 ي ر|ه
ي يو|ئى قيم|فتـــ خي  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

9oo47o هلل خليفه  |لسيد سعد |رؤيه  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

94o73 ى  لمجد حسن|بــــو|محمود حسي  هرتـــ |لق|تـــمريض 

49745| لحميد سهيم|بــــسمه مجدى عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7ooo45 س|لق عبــــ|لخ|منيه محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

3565o| ح|لفتـــ|لعزيز عبــــد|لفتـــ محمد عبــــد| |بــــ بــــنه|د|

759673 هيم|بــــر|محمود | مريم رض لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

3524|3 حمد|ر |لغف|رحمتـــ مجدى عبــــد لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

266592 ى محمد محمود محروس ز|ف يد|طمه حسي  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|43834 ل|لع|ء سيد مدبــــول عبــــد |سيد عل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

23o2o4 حمد سمي  بــــدوى|لدين |سيف  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4|9oo2 م عمر عبــــده|لسل|م محمد عبــــد|لسل|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

779o2| ح حسن محمد|مروه صل زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

7546o2 هدى محمد محمد غريبــــ ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

544592 بــــو حمد|حمد |ر طه |كريمه مختـــ ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|4oo3 لصبــــرى|لنرص|بــــو |مريم محمد محمد   |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|38968 منيه سيد محمد سيد| ى شمس|تـــج ره عي 

358775 حمد ول عىل تـــوى|بــــتـــول  ى شمس|تـــج ره عي 

859oo مل|يكل وجدي فكري ك|م ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

2263|4 ح|لفتـــ|عيل عبــــد|سم|يوسف طه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78oo79 هيم|بــــ إبــــر|هيم دي|بــــر|ء |شيم ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

23o32| ى  ى محمود حسي  حمد|عىل حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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79o3o ن محمد|رص رمض|لرحمن ن|عبــــد  هره|لق|حقوق 

228793 زينبــــ محمد حنفى محمد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

43o28| لعدوى|أحمد فتـــىح أحمد | رن |بــــ طنط|د|

3497|5 ف عبــــد|لرحمن |عبــــد لعزيز يوسف|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

246396 هر مصطفى محمد موىس|ش ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

42937 ى|حمد |دم |ن |طمه شعبــــ|ف وى|لجي  هرتـــ |لق|تـــمريض 

8o|462 ي عبــــد|ف
م عىلي|لسل|طمه مصطفى ي|لسن |

|لمنى

635922 م فكرى متـــول|ئى حس|أم زيق|لزق|نوعيتـــ 

6768o4 سم|ل ق|عيل كم|سم|محمد  لمنصوره|حقوق 

|45997 لحميد محمد|ن محمد عبــــد |يم| سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

358o28 حمد سعيد نعيم سعيد| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

5|7659 تـــ محمود بــــرغش|لشح|مريم محمود حسن  ره دمنهور|تـــج

878|o9 ه لطيف ج د جرجس  |مني  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

758764 نم نوبــــى جمعه|لرحمن غ|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

29263| زم رزق كشك|محمد ح شمون|نوعيتـــ فنيه 

|56243 شور عىل|م ع|حمد عص| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|2|962 ي
وئى ك سعد|لمل|رشدى عبــــد | في  هره|لق|ره |تـــج

26|32 هلل زغبــــر|لدين محمد عبــــد |ء |يوسف عل |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

9|3658 حمد  |ن |محمد فرغىل حمد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|o797 ن |حمد عثــــم|ن |لد عثــــم|يحن  خ ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

8|o|54 مل|دل يسي ك|مي  ع| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

677548 ن بــــدر|صم مصطفى محمد سليم|ع لمنصوره|هندستـــ 

6o2247 لعدوى يوسف|ع |لرف|دل |ده ع|غ لشيخ|بــــ كفر |د|

628849 هيم|بــــر|مشي  فرج | رين|م زيق|لزق|ره |تـــج

57o99 حمد محمد|حمد |نجفه  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

69oo22 بــــينى|ح حسن |لفتـــ|مل عبــــد | لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6oo72 وق حسن عبــــد  يف|لق حسن |لخ|رسر لشر ره بــــنى سويف|تـــج

4o53|8 م|هيم عل|بــــر|محمد محمود محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

88o897 حمد |يه محمود محمد سيد | سيوط|تـــربــــيتـــ 
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478936 لسعود|بــــو|متـــ محمد عبــــده |س|يوسف  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

4|4384 هلل عىلي عسكر|هلل مجدى عبــــد|منه  |حقوق طنط

|2|827 هلل|حمد عىل عبــــد |حد محمد |لو|عمر عبــــد  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

322529 ء سعيد حسن محمد|لشيم| ى شمس|د| بــــ عي 

5o335| لدين أحمد محمد عمر|م |خديجتـــ عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

232878 د حمدى حسن|حبــــيبــــه عم هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

87o|oo جح عبــــده يشي|ء ن|رس| ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

77o857 ن|م حسن سيد حسن علو|مي  زيق|لزق|علوم 

634995 ن|ل سليم|لع|ن عبــــد|محمود سليم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78527o ن|لسيد سليم|حمد |محمد | ر|ي زيق|لزق|حقوق 

44865o هلل|هلل فتـــح |هلل عبــــد |هلل فتـــح |محمد عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

895548 م |م|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

34643o ز حمدى محمد زريق|رتـــ ممتـــ|س م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

769454 لم حسن|لد س|هيم خ|بــــر| لعريش|تـــربــــيتـــ 

9oo679 لحميد |لنعيم عبــــد|د عبــــد|رش| ند |ج طبــــيع قن|عل

245227 ر مرتـــضى رشدى يوسف|مي ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

2778o9 هلل|ن محمود عبــــد|محمود رمض ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

888496 ن  |طف رزق مرج|ع| ري|م سيوط|هندستـــ 

6|9659 لمعتـــز محمد عىلي| |محمد رض لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

368395 ى ف يز سعد عطيه|كريستـــي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

366|79 لحميد|لمنعم عبــــد|ء حمدى عبــــد|شيم ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

883542 نجيبــــ مسعود | د حن|سع سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

867o69 ف صموئيل حبــــيبــــ|م |بــــر| رسر ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

35272 حمد|ل |حمد جل|رضوى  هره|لق|حقوق 

4|5578 لغنى محمد|دل محمد ربــــيع عبــــد |ع لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

||9633 هيم|بــــر|حمد عبــــده |لرحمن |عبــــد   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

|2o68o رك جرجس حليم يس|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

86483o ي حمتـــو عمر
محمود مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع
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446865 ى|رق حسن عبــــد |حسن ط هلل حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o342| لرؤف محمد حربــــ|حمد عبــــد |ء |ل| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

257226 لصفىط|حمد معوض |ندى  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

453|55 ي ك
ي|هيم محمد |بــــر|مل |حسنى

لبــــشبــــيسر ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

4484|8 ى |بــــو |حمد مجدى محمد | لشوره|لعيني  |هندستـــ طنط

838537 ه  ل محمد|حمد كم|ني  قرص|ل|فنون جميله فنون 

|45628 ف محمد طه|هيثــــم  رسر هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

5278|6 ئى|لتـــلبــــ|مريم موىس محمد محمد  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

6o4273 ى |ن مول|لس|حمد |وى |لششتـــ|رص حسي  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

6o4649 لجندى|حمد محمود |محمد | جن لمنصوره|حقوق 

3|2286 وق  مه محمد حلىم|س|رسر |ره بــــنه|تـــج

2377| بــــ|لتـــو|م عبــــد |لسل|كريم سيد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

|62487 م|سعد محمد غن| محمد عط هره|لق|بــــ |د|

7o747o لحميد صبــــح عىل|مروه عىل عبــــد  لمنصوره|عه |زر

5||642 د|لجو|مل محمود عبــــد |لد ك|لدين خ|بــــ |شه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

35o995 لعظيم|ء محمد جبــــر عبــــد|سم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

697|5 لعزيز عىل|ء عيد عبــــد |سم| لفيوم|بــــ |د|

6453| مل|مح مصطفى ك|م س ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

69|794 ى |بــــر|هيم |بــــر|محمد  هيم|بــــر|هيم معي  ط|بــــ دمي|د|

6654o لح لملوم بــــريك|ء ص|رس| لفيوم|عه |زر

676339 م|لش|ء خليل يوسف يوسف |سم لمنصوره|علوم 

642239 لسيد|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد|محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

752529 ل عمر طلعتـــ يوسف|بــــل عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

479748 فظ|ئل محمد عبــــده ح|محمد و سكندريه|ل|ره |تـــج

6o8999 بــــوه|بــــر ح|لق ص|لخ|ده عبــــد |غ |علوم طنط

8o3957 لعزيز|بــــ عبــــد|لوه|م طه عبــــد|حس ي|بــــ |د|
|لمنى

425239 دق محمد منصور|حمد ص|تـــفى  سكندريه|ل|طبــــ 

49854| د محمد عبــــده عصفور|دل فؤ|ن ع|حن ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

5||76 ل|لع|لعليم عبــــد |حمد سيد عبــــد | ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

9||9oo عىل محمد حسن عىل  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن
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4472|| ى عطيه| رؤف زكري| مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

924436 هيم |بــــر|حمد |لديبــــ |يه | ج|علوم سوه

232o85 ن|محمد وجيه محمد عثــــم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

484897 لم|لم محمد س|كر س|لم ش|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

286oo8 يف محمد هليل سليم|ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4325|5 لصفتـــى|حمد |ئى |ندى ه |صيدله طنط

897437 لحميد |معتـــصم محمد تـــوفيق عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

255874 م|م ضي|لسل|حمد فوزى عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

633362 ى شعبــــ|حمد | ى|ن |مي  مي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

279823 لعزيز|حمد عبــــد|تـــ |بــــرك| يش ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

763655 ى |ي لسيد|لدين عىل |ل |لسيد كم|سمي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

8|42o4 لد|دل حلىمي خ|محمد ع حقوق بــــنى سويف

323538 زق محمد|لر|مريم عفيفى عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2o755 حمد محمد شعيبــــ|حمد محمد | ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

822478 حمد|ن |هلل محمد زيد|عبــــد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

878874 ى |لد |ره خ|س حمد |مي  ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

84799| لم حسن عىلي|طمه س|ف ن|تـــمريض أسو

|5o624 دق|لص|لسيد |عمر محمود  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

752o77 حمد عىل محمد نرص|يوسف  ى شمس|تـــج ره عي 

466|5 ج|لفر|حمد عبــــد|هيم |بــــر|طمتـــ |ف ن|حقوق حلو

6373o6 حمد|هيم عىل |بــــر|هيم |بــــر|ء |سم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7|845 ين سيد  حمد محمد|شي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

445475 لشيخ|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|ر نظىم |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28|382 م|حمد عل|يز |محمد ف س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

449o85 لسنوىس حبــــيبــــ|محمد | دين ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

32|855 ء ربــــيع محمد حبــــيبــــ|ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

83672o مي|لربــــ تـــه|د |حمد محمد ج| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

23o989  عىل|حمد ه|
ى
ئى شوق هره|لق|حقوق 
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6o7|o8 لمبــــيض|ن خليل عىل |محمد سليم |ره طنط|تـــج

6839|o لعقده|لرؤف |لرؤف محمود عبــــد |مريم عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

53o|o4 ل سعد محمد كوزو|آيتـــ كم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

59639 ى عبــــد |ل| عيل|سم|لحميد |ء محمد خي  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

|66368 ى| مصطفى عط موىسي حسي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|6736o ه لدين قطبــــ عىل|م |ن حس|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

5o263o هيم|بــــر|ل |هيم كم|بــــر|ن سعد |رو سكندريه|ل|ره |تـــج

|898| لمول|ل محمد عبــــد |بــــ جم|يه| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

333526 هيم|بــــر|حمد نبــــوى |محمود  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3||8|o هيم محمد حسن عليوه|بــــر|لحميد |ن عبــــد|رو هره|لق|بــــ |د|

35855o لسيد|ل |جنتـــ طه كم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

53636| ى محمد  محمد حسي 
تـــفى مصطفى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

446479 نديم وليد وجيه محمود غنيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69|48o ي|حمد | |لعط|بــــو |رق |ن ط|رو ج 
لخرصى لمنصوره|ره |تـــج

82o85o ي
لنعيم|لدين محمد عبــــد|ء |محمد ضى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

423|25 لمنتـــرص شلش|لمنتـــرص محمد عبــــد|محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

868782 ي حسن|طمه محمود |ف لطي  |نوعيتـــ فنيه قن

84o893 لسيد|لكريم |هلل عبــــد|عبــــد| دين سيوط|عه |زر

8o283o للطيف محمد|حمد عبــــد|محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

9o3674 لمول |عيل محمد عبــــد|سم|له |ه تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

922888 لس ن  خليل|كي 
ى
ق دى مشر ي للفن|

سكندريه|ل|دق |لفنى

4o9753 ى | هيم هشهش|بــــر|لسيد |يه حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

836876 ه|لل|مي عبــــد|ء حسن تـــه|رس| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

2|42o| لد محمد ربــــيع شديد|محمد خ ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

34847 ن حسن|عمر عبــــيد شعبــــ هره|لق|حقوق 

768423 لسيد محمد عىل|محمد يىح  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

76983| وى|لدستـــ|لرحمن |ح عبــــد |صل| عل ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

4|||27 لحميد عىل حزين|بــــسمتـــ عىل عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

3|2559 متـــ|متـــ محمد سل|بــــيومي سل ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

539265 هيم|بــــر|هبــــه أحمد محمد عىل  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|
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32439| لدين محمد مسعد محمد غنيم|سيف  ى شمس علوم عي 

827443 ي عبــــد|لر|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد
ل|لرج|ضى ن|كليتـــ طبــــ أسو

4|42o|  |عصمتـــ 
ى
م|م|ل|حمد شوق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

737|7 ى محمد عبــــد لعظيم|هيثــــم حسي  لفيوم |تـــمريض 

3|4243 ج|لعظيم حج|لدين عبــــد|د |عمر عم ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

4526| ل محمد|لرحمن عزتـــ كم|عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

9|2669 لسيد |لحمد |بــــو|حمد |محمد  ج|بــــ سوه|د|

877956 للطيف  |حمد محمود عبــــد|خلود  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o5|27 لدين محمد محمود|رص نور|م ن|سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22339 بــــ|ل غل|لع|رص عبــــد|مصطفى ن ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|26278 ف عبــــد |لدين |نور  لحميد|ح عبــــد |لفتـــ|رسر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

456393 ن|يه حسن عىل نوح زيد| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|453o5 ى|لد محمد |محمد خ مي  هره|لق|ره |تـــج

777446 ح شلبــــى|لفتـــ|دل عبــــد |نىه ع زيق|لزق|بــــ |د|

846245 لعزيز محمد|لسيد عبــــد|طمه |ف ن|سو|تـــربــــيتـــ 

78||84 لرؤف ذىك|ح عبــــد |حمد صل| زيق|لزق|حقوق 

9o2o|2 لمنعم محمد |ء ممدوح عبــــد|لىمي تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|4o64| ل عىلي|لع|حمد حمدى عبــــد | رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

43|744 هلل|ك جرجس رمسيس رزق |مل |عه طنط|زر

827244 ي|لر|لد محمد محمود عبــــد|خ
ضى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

782383 لسيد يوسف|هبــــه زىك  زيق|لزق|ره |تـــج

7o5o67 لسيد سنبــــل|لحميد |لسيد عبــــد |رص |ء ن|لشيم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

6o8277 بــــ|لمتـــول خط|ئى مصطفى |أم |بــــ طنط|د|

5|864o ىطي|لع|لمقصود عبــــد |لسعيد عبــــد |ء |أسم تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

9|7434 ى عىل  |ء |دع حمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

283836 ىط|لع|بــــ عبــــد|لد خط|يوسف خ ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

3456|6 ن|لسيد حسن شعل|جر محمد |ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

627o97 لحليم|لحميد متـــول عبــــد|كريم محمد عبــــد زيق|لزق|حقوق 
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864538 لرحمن عش|ن عبــــد|عمر شعبــــ دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

6|9o56 |لزل|هيم نزيه |بــــر|يمنى 
ى
ق ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4966o4 ي|عمرو عىلي ك| دين
مل بــــسيوئى ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش

دمنهور

324479 ي  لجميل محمود|يوسف خي  ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

259o64 هيم|بــــر|حمد عىل |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

435772 ي|للق|حمد |لسيد |حمد |بــــ |رح
ئى لشيخ|ره كفر |تـــج

5|324o ى|لعزيز أبــــو |حمدى سبــــيتـــه عىل عبــــد  لعني  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

5|4356 |لعل|بــــو|حمد |ن محمد محمد |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

36285 د محمد|يمن رش|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6|9747 مل محمد يوسف|ح مصطفى ك|طمه صل|ف ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

239646 هيم|بــــر|ن |ل سلم|مل جم| ن|طبــــ حلو

4843|7 دى|له|دى محمد محمد عبــــد |ه سكندريه|ل|ره |تـــج

77|o8o ه نظ ى ح|م |ني  فظ شكري|لدين حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

7o9|64 بــــ|محمد محمد سعد زغىل محمد سنج لمنصوره|علوم 

433534 ل محمد حموده|لسيد جل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

779o74 ى فتـــىح عطيه بــــسيوئى حس|ي ى|سمي  ني  زيق|لزق|طبــــ 

539o66  عثــــم|لش|حمد مصطفى عبــــد |
ى
ن|ق |عه طنط|زر

283899 لمطلبــــ ربــــيع|محمود محمد عبــــد تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

482879 حمد|لدين |دل محمد عز|ن ع|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24o838 شعيبــــ نور شعيبــــ نور هندى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

47897 ى عبــــد |لد |خ زق|لر|حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

76696o مه|لعبــــد حسن سل|ء |محمد عل عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

78452 لعزيز محمود|مؤمن محمد عبــــد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

63749| تـــه|مروه محمود حسن محمود شح زيق|لزق|نوعيتـــ 

272298 بــــ|لوه|لعزبــــ عبــــد|حمد محمود | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

322747 ن|ل لبــــيبــــ حمد|ء جم|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|2o7oo لمسيح سيدهم|مجدي عبــــد | رين|م ن|فنون جميله فنون حلو

22o788 لحميد محمود|حمد عبــــد|جده |م ى شمس|تـــج ره عي 

265|5| لسيد بــــعرور|لعزيز |ل عبــــد|هلل جم|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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7o935| لمجيد|لمجيد طلبــــه عبــــد |لسيد عبــــد |محمد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

4|4348 ع|لر|لمصلىح |ء محمد |سم| |حقوق طنط

7648o8 زى|حج| لعط|بــــو |طمه محمد محمد |ف بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

878927 حمد سيد |ء محمد |رس| سيوط|تـــربــــيتـــ 

262787 لمقصود منس|حمد عبــــد |لرحمن محمد |عبــــد تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

592o4 ى | حمد حبــــيبــــ محمد|مي  حقوق بــــنى سويف

68669o لعيسوى|رى محمد محمد |لبــــ|ء عبــــد |عل لمنصوره|هندستـــ 

263476 لرحيم|لعظيم عبــــد|حمد عبــــد|م |سه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|55998 بــــ|لتـــو|جر حمدى فكرى عبــــد |ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

335o85 حمد عيد|سط |لبــــ|مريم عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

692677 لبــــلشه|هيم عىل |بــــر|فظ |ن ح|نوره ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

3795| ي|عبــــد لرحمن سيد يوسف بــــحي  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

2662o2 وق زهدى مر لحفيظ محمود|د عبــــد |رسر شمون|نوعيتـــ 

33|567 هيم عبــــد ربــــتـــ|بــــر|جر مجدى |ه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

3359|| ي عبــــد|رس|
لرحمن|لق عبــــد|لخ|ء مصطفى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7||833 |عزه سمي  محمد محمد بــــلل لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

42782| لعزيز سعد|مد عبــــد |ن ح|صفوه رمض |بــــ طنط|د|

3|3863 رص محمد محمد مبــــروك|لن|محمد عبــــد رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

|53|25 محمد مصطفى محمود مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

856372 لسيد|لفتـــوح محمد |بــــو|مه |س| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

5||85o لدين أحمد صبــــىحي أحمد مقلد|نور  تـــمريض دمنهور

8949o8 ى رص عبــــيد قلدس |ن| مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

62924 وق نبــــيل محمد  حمد|رسر ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

524oo9 تـــه|هلل شح|ن فخري محمود عبــــد |رو سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

76848| حمد محمد|ن |حمد سليم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

769997 ى |منى عىل  لحمد|بــــو|مي  لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

79|282 هيم|بــــر|لسيد محمد |حمد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

79948 ى عىل عبــــد لحليم عىل|محمد حسي  هره|لق|بــــ |د|

|58o23 حمد|ء محمود |هلل عل|منتـــ  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل
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82o467 ي عبــــد
لح|دي محمد ص|له|مصطفى سيوط|ره |تـــج

6|3735 لسيد زغلول|ل سعد |م جم|هش تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

8375|7 لكريم|م سعد كشك عبــــد|له| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

69o868 للطيف|د محمد عبــــد |زينبــــ عم لمنصوره|طبــــ 

44|58o بــــدين عىل|ل ربــــيع ع|هل| ر|ي لشيخ|نوعيتـــ كفر 

856325 محمد ممدوح محمد ذىكي سيوط|حقوق 

25o|97 نم محمد|محمد غ| سلىم رض ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

485436 ى |حسن محمد | رن طبــــى|لش|مي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

335953 د محروس محمود|هند عم ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

753o|5 د|نور محمد سيد محمد ج تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

5o2o74 م|لشلق|لحميد محمد محمد |حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o7366 لسعود|بــــو|ن |حمد محمد شعبــــ|ر |من سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

426969 هيم|بــــر|لعظيم محمد |هلل عبــــد |ن عبــــد |حن سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

72463 لعليم|موزه عويس قرئى عبــــد لفيوم |تـــمريض 

||789o | 
ى
ى عبــــد |بــــو |حمد شوق ىط|لع|لعيني  ى شمس حقوق عي 

|5o524 بــــر محمد فتـــىح طعيمه|محمد ص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

924657 هيم |بــــر|فتـــ بــــكرى |يوسف ر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

83676 لعظيم عىل|بــــر عبــــد |ن ج|حن لفيوم|لعلوم |ر |د

243256 فظ غريبــــ|لمجيد ح|جر محمد عبــــد|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5|775o هلل|هلل حمدي نعمتـــ |ن عبــــد|إيم |حقوق طنط

846676 ي 
مه عبــــده سليم|س|مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

3279oo هيم جوده محمد مسعود|بــــر|هيم محمد |بــــر| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

92465o لحليم |لسيد عبــــد|ن |محمد رمض ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8677o| محمود سعدي نور| عل سيوط|حقوق 

|28772 ى|لسعيد ش|مي  |دهم | هي  هره|لق|ره |تـــج

253935 لبــــوىسر|لسيد فهيم |رس |ف تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

28|298 ح|لفتـــ|طف محمد عمر عبــــد |محمد ع ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|468|5 يوبــــ|يوبــــ سمي  |نوبــــ |بــــ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

92o363 هيم |بــــر|ه |لل|م عىل عبــــد|سه ج|بــــ سوه|د|

9o6538 لحميد مرىس |ر حسن عبــــد|من ج|تـــربــــيتـــ سوه
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3627|5 ئل محمد عفيفى|محمد و كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

273697 حمد|بــــر |ء حمدى ج|ل| دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

|6286o ي|لش|ر محمود عىل عبــــد |من
ى
ق ن|تـــربــــيتـــ حلو

6395|3 لدين|حمد حسنى مىح |ء |آل زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

322874 وق  ل|لع|زى عبــــد|بــــر حج|حمد ص|رسر رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

4756o9 لرحيم محمد|دل عبــــد |ء ع|شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o78|3 ى|هبــــه يشى محمد  لبــــحي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

9o629 ى حسن مودتـــ محمود حسي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

686236 لدين محمدوفيق شعي |ء |مجدى محمد عل لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

49664o لوكيل|ح محمد |طمه محمد صل|ف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|293|7 ف عىل |محمد  حمد|رسر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

38527 ء ثــــروتـــ عىل محمد|رس| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

443o6o س موىس|عيل محمد عبــــ|سم|مريم  لشيخ|علوم كفر 

7o47|7 يمن محمد محمود عىل| |دين زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|2833o هيم محمود|بــــر|ندى مصطفى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o4632 لنبــــى|عيل عبــــد |سم|لحميد |محمد حسنى عبــــد  زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

2596o7 لسيد محمد عىلي|ء محمد |رس| لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

9oo28| لدين  |لدين محمد علم |رق علم |ط تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

684939 د|بــــى حم|رص محمد عر|حمد ن| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

7o3478 سمر|ل|ل مصطفى |م كم|سل| زيق|لزق|ره |تـــج

9|999| ن  |لدين فوزى عمر|ء |هند بــــه ج|بــــ سوه|د|

3o938 عيل|سم|حمد محمد |يمنى  هره|لق|ر |ثــــ|

234736 هيم|بــــر|مل |عمر محمد ك لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

||6833 ل محمد رشدي|حمد كم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

764748 م|مد ضي|هيم ح|بــــر|ن سيد |نوره بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

885663 ل |ن مبــــروك ونيس غبــــري|نوره سيوط|تـــربــــيتـــ 

524654 ف سمي  حسن عف|دي |ش رتـــ|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

||69o5 ى|لحسينى |لسيد |رق |ء ط|ل| لعشر ى شمس هندستـــ عي 

|38482 بــــرى|لج|ل محمد |خلود جم هره|لق|ره |تـــج

9|76o9 ن بــــر عزيز جرجس |ج| مي  سيوط|بــــ |د|
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475293 وتـــ|حمد حل|م |حمد هش| سكندريه|ل|ره |تـــج

924876 م عىل محفوظ |م|عىل  زيق|لزق|حقوق 

344353 لمول|لمول محمد خي  عبــــد|محمد عبــــد ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

268383 ه|محمد رمض ن جبــــر صي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

443o4 حمد|لسعيد |ء |محمود بــــه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

62o445 ن|لسيد نعم|لسيد |محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

886|77 ديفيد رؤوف لبــــيبــــ جندى  سيوط|ره |تـــج

497668 ل|رق محمد محمد غز|م ط|مر بــــ دمنهور|د|

34|9|3 ي محمد |
لسيد عليوتـــ|روي مصطفى كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

686665 لسيد بــــدر زينه|عمر سعد  |بــــ طنط|د|

766883 ص|لقص|لح حسن |د ص|لح رش|ص تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

7o5943 ل|مل وجيه محمد حسن | ى وى|لميى ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

9|8227 ى محمد محمد ري|ي ن |سمي  سيوط|علوم 

8278|5 ي ط
ى
يع|محمد معتـــمد شوق لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

484964 حمد|ن محمد مصطفى |محمد رمض ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

354o89 ف سليم| |رن ن|ن محمد سليم|رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

329|39 ء محمد عوض حسن|دع |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

25|979 ر حسن|لستـــ|هد محمد عبــــد|مج ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9|9367 حمد |لبــــعر |بــــو|لمعىط |كريم عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

533|3 بــــر فيصل|فتـــىحي ص| مه ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|36378 مي  محمد|ل|مي  محمد |ل|ء |شيم ى شمس| لسن عي 

24268 لمنعم محمود|م عبــــد |بــــ عص|رح هره|لق|حقوق 

54|5o9 بــــو عجور|كريم فتـــىح محمد محمد  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

48o37o لرحمن معوض|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد ن|سو|بــــ |د|

6oo|34 مل|لسعيد ك|دهم محمد | لمنصوره|ره |تـــج

3|4397 حمد محفوظ محمد|محمود  عه مشتـــهر|زر

545232 بــــو جمعه|بــــر عىل محمد |حمد ج| سكندريه|ل|بــــ |د|

649|o4 لحديدى محمد|حمد زغلول محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

339|7o لسميع محمود منصور|هبــــتـــ عبــــد عه مشتـــهر|زر

2359o7 لي|لعليم محمد محمد و|ل عبــــد|هلل جم|منه  هره|لق|ره |تـــج
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425653 لحكيم مقلد|لمنعم عبــــد |رس عبــــد |لتـــ ي|ه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

757o|o تـــ|لشح|ن محمود عطيه |يم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

522o38 ى س|ي ى عشر لم عىل|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

3|4o66 هلل|رص حسن عبــــد|حسن ن |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

|593o7 حمد|لمنعم |هيم عبــــد |بــــر|لمنعم |عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

87oo2 بــــ|لتـــو|لرحمن عىل محمد عبــــد|عبــــد لفيوم|حقوق 

4265o9 ى محمد منصور عبــــ لوكيل|س |نرمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

425|6 ن فرح|حمد محمد شعبــــ| هره|لق|بــــ |د|

696298 لبــــري|رس محمد |يحن  ي |طبــــ طنط

6|756o ه | بــــر|لص|زى |حمد غ|مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

42759o هلل قرقش|لسيد عبــــد|رس |لسيد ي| ي صىح طنط
|معهد فنى

792278 د|رص محمد فؤ|ء ن|عل س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

257678 للطيف|محمد عىل محمد عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

6|5965 غبــــ أحمدغنيم|أحمد محمد ر ط|حقوق دمي

436227 ى عبــــد  ى|محمود حسي  لعزيز مرىس حسني  لشيخ|علوم كفر 

77826| عطيتـــ| ء محمود زكري|شيم زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

355255 هلل عزيز|مريم عزيز حسبــــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6o526o ش|لمعىط كبــــ|لح عبــــد|محمد حسن ص| سن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|6668 ر|لنج|حمد |لعزيز |تـــم عبــــد |حمد ح| هره|لق|هندستـــ 

|3|939 لمحسن|ن عبــــد |ء محمد سلط|رس| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

42|258 هلل محمد سعد|كرم ممدوح فتـــح  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

49783o تـــتـــ محمود|ر محمد فتـــىحي شح|مي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|7o6o4 لزغبــــى|لسيد عزبــــ |لسيد عزبــــ | ى شمس هندستـــ عي 

8o|o33 هيم|بــــر|هلل |رص عبــــد|ن ن|حن ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

7o4265 ف صل|ح |صل حد|لو|ح عىل عبــــد |رسر لمنصوره|هندستـــ 

683575 ى | ر|لغف|حمد عبــــد |لسيد |لحسي  لمنصوره|ره |تـــج

33o9|| ح|لفتـــ|لد رفعتـــ فهىم عبــــد|خ |ره بــــنه|تـــج

357843 لحليم|م عزتـــ عبــــد|سل|متـــ |س| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

49742| لطويل|حمد |ء رجبــــ محمد |رس| تـــربــــيتـــ دمنهور

46447| لمنعم موىس|حمد عبــــد |حمد محمد | |بــــ طنط|د|
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635787 ي|ر
فهيم شفيق عزم| ئى زيق|لزق|بــــ |د|

22353 بــــ محمد سيد محمود|يه|ن |نور  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

336575 صم يوسف مصطفى مرع|ء ع|رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

333775 هلل|مصطفى محمد جميل فرج  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

773365 ي
ل محمود|لع|هيم عبــــد |بــــر| |دئى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

448233 رى|وى بــــند|لرحمن عىل سعد|عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|49633 در|لق|حمد عبــــد |م محمد |ر هش|من دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

766795 ى عزتـــ|حمد عل|معتـــز  ء حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

773266 لىك|لم|بــــ |لوه|لد خليل عبــــد |م خ ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

352o72 حد|لو|لحميد محمد عبــــد|طمتـــ عبــــد|ف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5o4655 ى|س ل|حمد عىل عبــــ|ر |من شي  لشيخ|بــــ كفر |د|

|398o9 بــــ|مر سمي  محمود حسن خط|ر تـــ|مي ى شمس|د| بــــ عي 

86|72o حمد|بــــسمه نبــــيل محمد  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

432676 ه محمد محمود محمد عتـــم| ن|مي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

4|9273 ضى |لق|ح  صديق  |صل| رن لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

45o632 كرم مندوه حسن عطوه|مريم  |هندستـــ طنط

|25oo2 لمقصود عيد|لدين عبــــد |ل |سل وليد جل|بــــ ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

49|55o دق موىس|لص|ر مجدى عيد عبــــد |مي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

884646 مد |حمد سعيد علم ح| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|74895 ن|زينبــــ سيد تـــوفيق عثــــم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|72|o3 ر|دولف سعيد مق|نه سعيد |يولي سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

45|8|5 لدكرورى|لد مسعود عطيه عىل |خ لشيخ|هندستـــ كفر 

77o327 لصهبــــى|لحميد |محمد فتـــىح عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

|7842 ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|طف |يوسف ع هره|لق|حقوق 

637367 هيم بــــدوى|بــــر|لق محمد |لخ|هدى عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

2|o|2 ي عبــــد 
عيل|سم|لعزيز |كريم مصطفى ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

7o253 للطيف محمود|طمتـــ محمد عبــــد|ف لفيوم|علوم 

88o85| تـــ |حمد صبــــىح خلف شح| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

89|433 هيم |بــــر|لنظي  |ضى عبــــد|لر|ء عبــــد|شيم سيوط|تـــربــــيتـــ 
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|24584 ل|ندى مدحتـــ مصطفى كم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4|57o9 |ح مىهي|لفتـــ|هر عبــــد |ح ط|لفتـــ|محمد عبــــد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|76489 دى|له|ن صبــــرى مصطفى عبــــد |نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7|5794 |لسيد محمد قطبــــ عط|يه | |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

3|36o9 لمسيح|عبــــد| س جرجس حن|تـــوم ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

758o43 ي|ليم|عمر محمود محمد محمود 
ئى عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

9o|4o6 لمسيح |هيم جرجس عبــــد|بــــر|جرجس  ج|هندستـــ سوه

336254 لمجيد عىلي|رتـــ رجبــــ عبــــد|س ى شمس|د| بــــ عي 

338394 ح|لفتـــ|ر محمد عبــــد|لبــــ|ل عبــــد|بــــ جم|رح |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8499|| حمد محمد|طف |ع| ند|ر دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

52623 ن|لدين عثــــم|مر بــــدر |زم ع|ح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

527o75 ي بــــش|مهند محمد محمود 
ر|لبــــسيوئى سكندريه|ل|هندستـــ 

45o685 هيم سليم|بــــر|آيه محمود  |ضتـــ طنط|علوم ري

67893 لم|ن س|ن شعبــــ|محمد رمض كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|45|74 ي سعيد عبــــد |محمد عبــــد 
ي|لغنى

لغنى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|37|3 لجوهرى|ل |رس نبــــيل هل|كريم ي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

858726 دريس محمد|طمه حسن |ف ي|هندستـــ 
|لمنى

8966|4 لسيد  |د |رص فؤ|يه ن| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|48o9| ح سعيد|لفتـــ|محمود سيد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

446|| لحميد|لرحمن محمد عبــــد |دل عبــــد |ر ع|من ن|بــــ حلو|د|

6896o لمقصود|حمد عبــــد|محمد مصطفى  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

|5324| لرحمن|ء محمد فتـــىحي عبــــد |شيم هره|لق|ر |ثــــ|

9o2336 حمد محمد |محمود عزتـــ  ج|ره سوه|تـــج

697|36 رق محمد حسن|محمد ط لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o|3|8 ء نبــــيل فتـــوح رجبــــ|لشيم| |بــــ طنط|د|

23992| فر|حمد عىل مس|يوسف عىل  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

84298 د محمد|ء عىل فؤ|سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

35266| لسعود|بــــو|لرحمن حسن محمد عىل |عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

278526 در سند|لق|يزه وجدى عبــــد|ف |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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555o4 عزه سيد معوض طه بــــ بــــنى سويف|د|

63385| لحميد|لعظيم عبــــد |حمد سعد عبــــد | زيق|لزق|نوعيتـــ 

23o3o5 حمد|لمنعم عطيه |لمنعم محمد عبــــد|عبــــد |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

96732 بــــ|م حسن محمد دي|حس س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

|2|626 هلل|مي محمد فتـــح |محمود س |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

3547o3 هلل بــــدوي|ن حسن عبــــد|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

27o77o ر|لنج|لح محمد|ن طلعتـــ ص|يم| شمون|نوعيتـــ 

3|3|82 ن|ض  محمود محمد  سليم|ري لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

85o562 حمد حسن سيد|مه |س| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

622359 |لنبــــى ند|نه جمعه عبــــد |ريح ط|حقوق دمي

6o4|54  عبــــد|هيم |بــــر|
ى
لبــــيىل|لرحمن |لدسوق ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|2oo79 لد حسن محمد|ندى خ كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

229483 حمد|لسيد |نسمه خليفه  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|55883 ى|م عىل طلبــــتـــ عىل ش|هش هي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

759o8o لس حربــــى ثــــ بــــتـــ وديع|كي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|39785 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ء |رس| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o9736 ن|لسيد محمود رسح|هدير محمد  |نوعيتـــ طنط

|6|2|4 قتـــ زكري| عيد محمد| رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7659o7 ل|لرم|هيم محمد حسن |بــــر|ن محمد |رو ره بــــور سعيد|تـــج

257832 جه|لعزيز أبــــوعج|م عبــــد|محمود س تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3675o5 لخي |بــــو|م |م|لعربــــى |م محمد|م|طمتـــ |ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

266649 ن|مد حس|لدين ح|ح |هديل صل ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

28|58| عيل|سم|لحميد |لحميد فوزى عبــــد |ضىح عبــــد ن|بــــ حلو|د|

45|o8o لسعيد|هيم |بــــر|هيم مخلص |بــــر| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

6o7638 د محمد ملش|لجو|ن سعد عبــــد|يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

696o75 يع رش|د |ئى رش|م| د|لشر لمنصوره|صيدله 

639587 ن|بــــ رمض|لوه|عطيه عبــــد | ر|ي زيق|لزق|حقوق 

32623o لسيد عزبــــ|لسيد |رحمتـــ  هره|لق|بــــ |د|

|5o455 يمن حمدى حسن|حمد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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2327|2 نه نبــــيل مكرم حبــــيبــــ|دمي ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

22724| |لعل|بــــو |ن محمود محمد |محمد شعبــــ ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

64244| ل|لع|حمد محمد عمر محمد عبــــد | زيق|لزق|طبــــ 

697868 حمد|لسيد سيد |عبــــده | ء رض|سم| لمنصوره|علوم 

|63o3o حمد|زق |لر|حمد عبــــد |حبــــيبــــتـــ  ن|تـــربــــيتـــ حلو

47636o ح محمد عبــــده عىل|محمد صل سكندريه|ل|ره |تـــج

856423 ك سمي  عيسي|بــــيشوي مل لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

3||o66 ى عبــــ س|زينبــــ محمد خي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5|549| رك|لمطلبــــ مبــــ|حمد عطيه عبــــد |منيه | سكندريه|ل|صيدله 

778796 للطيف|ل عبــــد|ئى محمد كم|م| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

63|498 لحرصى|ح |لفتـــ|ء محمد محمد عبــــد |رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o9|78 |لسق|هيم محمد |بــــر|بــــ |يه|ء |ول |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5o3965 لمؤمن بــــيوم|روق عبــــد |بــــ ف|يه|أحمد  ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

5|7583 لح|هر محمد ص|ن م|رو علوم دمنهور

5|8598 ى خط|يم| ى رجبــــ حسي  بــــ|ن حسي  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|277|2 ي حسن|منى حسنى محمد رمض
ن حسنى ى شمس|د| بــــ عي 

2o53o رثــــ سيد|لو|حمد محمد عبــــد | عه مشتـــهر|زر

862575 لعظيم محمد|عمرو مجدي عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

492898 ف محمد | حمد|للطيف |حمد عبــــد |رسر |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

4|3|42 يد |خلود أبــــو  ى لدح|لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|لي  |بــــ طنط|د|

62o222 ئى|لبــــستـــ|دق |حمد ص|مروه  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

236392 هيم|بــــر|ئى |ئل محمود ه|ريم و ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

9o|6o8 حمد |لسيد |حمد |هدير  ج|بــــ سوه|د|

52|957 لعظيم|ر سمي  محمد عبــــد|من سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

693663 لغنى عطوه|حمد محمود محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

888o64 لحميد |رص محمد عبــــد|محمد ن سيوط|عه |زر

484676 تـــه محمد|حمد حمزه شح|بــــ |مه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4964|8 تـــ | س|لسيد فتـــىح تـــوفيق حو|مي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

2|4356 هيم|بــــر|لسيد |ن محمد |نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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366455 هيم محمد|بــــر|ء محمد |رس| ن|حقوق حلو

75|5o| ن|حمد حمدى فتـــىح محمد سليم| حقوق بــــورسعيد

|27292 تـــه|حمد سمي  محمد شح| ى شمس صيدله عي 

773727 لمعىطي|حمد محمد عبــــد |ن |نوره ى شمس علوم عي 

6|2395 بــــ هيكل|لوه|ن محمد طه عبــــد|يم| |تـــربــــيتـــ طنط

86987| ي محمد عوض|عبــــد
لرحمن مصطفى  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر

757642 لسيد|لمجيد |تـــ عبــــد |ندى بــــرك عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

433752 ى شعبــــ|دل يشى |ع ن|مي  |صيدله طنط

75|977 دل|لع|يمن سعيد محمد |ن |يم|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

22|996 حمد|ح محمد محمد |ن صل|يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5388| يوسف مدحتـــ سيد عويس دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

373385 ى عزتـــ عزيز شنوده| جي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

676829 بــــدين|ن ع|نم زهر|ز غ|لبــــ|محمود  لمنصوره|بــــ |د|

8|8o6o هيم جرجس|بــــر|جورج وجيه  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

26oo8o ى نرص |ي لسيد محمد نرص|سمي  |صيدله طنط

||6o89 لبــــي  فرج عطيتـــ|تـــرن |ك ن|فنون جميله فنون حلو

6|o8o| بــــيل|تـــم محمد موىس ق|م ح|مر لمنصوره|علوم 

6|7o36 لىك|لم|حمد حسن |ريم  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

7o33|o لحميد طلبــــه|م عبــــد |لسل|سعد عبــــد | ند لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

7|597| وى|لسنط|حمد |حمد عىل محمود | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|563 مد|حمد عطيه قرئى ح| لفيوم|عه |زر

9o2728 للطيف|زى عبــــد|تـــه عيد حج|شح ج|طبــــ سوه

9|77|9 حمد عطيه |عىل عطيه  سيوط|هندستـــ 

37395 رص عبــــده عطيه|لن|جر عبــــد |ه ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

7788|6 تـــه محمد محمد|لمنعم شح|خلود عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

8|6789 د مكسيموس|عي| عط| مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

432962 ر|لجز|لسيد |ء مدحتـــ |سم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

92572 ى صفوتـــ محمود محمد رني  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

868o9| حمد|ل محمد |ن جم|نوره ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى
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5|8295 بــــوخوختـــ|عيل |سم|لسيد |م |لسل|طمتـــ عبــــد|ف سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

752689 هيم منصور|بــــر|لرحمن |ذ عبــــد |مع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

436475 حمد عىل محمد حسن|مؤمن  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

645362 ف محمد صل|ح |صل ح|رسر |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

6o643 ن سيد حسن|لبــــنى شعبــــ لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

329o69 لعظيم مصلىح|لسيد عبــــد|لعظيم |حمد عبــــد| |حقوق بــــنه

8766o7 ى عبــــد هلل  |محمود حسن حسي  سيوط|حقوق 

439878 مه|هيم محمد سل|بــــر|حمد |ء |سم| ط|بــــ دمي|د|

7794o3 حمد محجوبــــ|محمود محمد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

52235 ن سيد|ء قرئى عش|سم| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

8934o8 حمد سيد محمود |رق |ط سيوط|طبــــ 

||8637 ن هر نسيم يؤنس|م| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

425944 لحميد محمد|منيه فتـــىح عبــــد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

777829 ن|لرحمن محمد سليم|ج  عىل عبــــد|ن تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

325842 دل محمد|حمد ع|طمتـــ |ف ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

3|9654 لفرج حسن|بــــو |حمد محمد |د |جه ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

439586 ي محمد ح|ير|سمر 
مد|هيم مصطفى |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 

لشيخ

273532 حمد محمد محمود|د |زي لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

632358 هلل|هلل محمد عبــــد|مريم عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|3||74 طه يوسف طه حسن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|6o4| لسيد صقر|حمد |ئل |ره و|س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

675926 ظتـــ|بــــ|لدين |دل نرص |بــــ ع|يه|بــــ |سح لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

762o97 |بــــو |ر |لغف|هيم عبــــد |بــــر|لحسينى |حمد |
لليف

حقوق بــــورسعيد

|49288 ل محمد|يوسف محمد جل هره|لق|ره |تـــج

367837 ى محمد عبــــد|ي لحلو|لحميد |سمي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8876|| ى سيد |ه جر محمد حسي  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 
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453985 ن|ح محمد عتـــم|لفتـــ|محمد جميل عبــــد ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

9|oo52 ه |لل|لرحيم عىل عبــــد|ء عبــــد|حسن ج|علوم سوه

43569| لمغربــــى|لحكيم محمد خليل |متـــ عبــــد|س| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

629875 حمد|مه حسن |س|ذن |م زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o9798 نعيم سعيد | دى عط|ف ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

478622 ف محروس عىل دهيس|حمد | رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

843o2o ى سليم وس|ن سعيد متـــ|سولي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

337252 عيل|سم|هلل مصطفى |م عبــــد|هش |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

75482o ل|ل محمد عيد جم|محمد جم |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

675565 د محمد|لدين فهىم رش|ء |حمد عل| لفيوم|هندستـــ 

24589 ي فهىمي|خلود خ
لد مصطفى ج|بــــ سوه|د|

23o924 ئى حليم فرح|نوبــــ روم|بــــ| هره|لق|عه |زر

8622o5 ن|هيم حسن حمد|بــــر|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

334477 دق عوض|مه مهدى ص|س|محن   |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

787496 ي|ء صل|حسن
ى
ح محمد محمد دسوق زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

92o45o حمد |رق محمد |هلل ط|منتـــ  سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

84o65| لنبــــي محمود|لد رجبــــ عبــــد|خ دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4|7548 ج|لسم|حبــــيبــــه عمرو محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

247539 خىل|لمن|ر مخلص محمد |عم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4966|3 هلل خرصى|لد محمد عبــــد|ريم خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

772344 م|م|مجدى عزوز محمد | نوه عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77o|98 بــــ عليوتـــ محمد قورتـــ|يه|حمد | زيق|لزق|طبــــ 

443o92 ى |ي د سعيد|عيل عىل حم|سم|سمي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

432677 ع|لرف|حمد |لق |لخ|ميمه عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

425o32 لعسكري|ء محمد يونس |ل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

56o|6 ى|ء سيد عبــــد|عىلي هلل حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

7|2976 لريس|ن |حمد سليم|م |هيم س|بــــر| لمنصوره|حقوق 

3|87|| مل محمد|منتـــ مصطفى ك ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4o7|3| لسيد متـــول|حمد |هبــــه محمد  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي
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886858 لعليم |حمد عبــــد|رنيم هيثــــم  سيوط|ره |تـــج

42o84o ر|لسيد عم|صم محمود |ن ع|إيم لشيخ|نوعيتـــ كفر 

76|533 مد|لد محمد ح|جر خ|ه لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

698582 ل|ن هل|ن شعبــــ|ن رمض|سن شعبــــ|مح ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

58o49 حد محمد|لو|ش محمد عبــــد |لدمرد| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|44349 لدين سعد مصطفى|ء |مصطفى عل هره|لق|حقوق 

2|9565 هيم|بــــر|لحميد محمد خليل |يدى عبــــد|ه ى شمس|د| بــــ عي 

3|4853 لدين محمد|ح |هيم صل|بــــر|ح |صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

453897 لجليل|لقطبــــ عبــــد |ل |نم جم|ه ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

64o685 حمد|هلل محمد |سعد محمود عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

84o435 دل سيد عمر|ع| عل ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

7oo5|7 لمجد|بــــو |لم |د س|ريم عم ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

4257|o ف محمد رمض|رحمتـــ  حمد|ن |رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

4o3254 حمد حنفى محمد|ء سمي  |آل سكندريه|ل|بــــ |د|

373847 هدير حسن محمد مصطفى |حقوق بــــنه

7o|3o5 هيم شفيق بــــحر|بــــر|حمد |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

27o5|6 ر|لنج|لسيد عىل |محمد عىل  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

24|33 |لهن|بــــو|حمد |طمه نبــــيل فكرى |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

834256 ي 
حمد|وي |حمد ر|مصطفى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9|2229 ح محمد |لفتـــ|رف عبــــد|لع|ء |رس| ج|بــــ سوه|د|

|6|oo بــــر جميل عشم|دى ص|ف هره|لق|هندستـــ 

2|3|4 ى|بــــر|نبــــيل | ند هيم حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

|4o392 ى شعل|حمد محمد |جر |ه ن|حمد حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

766996 مه جوده|مد سل|محمود مدحتـــ ح ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

323|94 لربــــ حسن|د |بــــر ج|لد ج|خلود خ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|44o73 حمد محمد|ده خليل |غ  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4|5|45 رتـــ أحمد سعيد أحمد بــــدير|س لشيخ|نوعيتـــ كفر 

245286 لربــــ|د |تـــ سيد ج|ن شح|يم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

8553|5 لقمص|مي بــــولس |يعقوبــــ س| بــــول ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
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63oo23 لمطلبــــ|لرؤف عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |حمد عبــــد | زيق |لزق|تـــمريض 

69864| شف|ن حسن ك|محمد رجبــــ عثــــم لمنصوره|هندستـــ 

6283|5 ى |محمد ي روىط|لط|رس محمد حسي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

83976o ف  ى رسر ي|لر|دي عبــــد|له|لدين عبــــد|حسي 
ضى دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

8|8o37 ي ع|
ى|طف حج|لحسينى ج حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

636o3| بــــ|لسيد منصور مرىس خط|ء |ول زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

893o4| هلل  |وى سعد |لجرز|ل |م جم|هش سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

686653 لم|لم محمد س|ح س|م صل|سل| لمنصوره|بــــ |د|

4o394o محمد حمدي بــــيومي محمد بــــدوى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

678487 لعش|لح |هيم ص|بــــر|لح |ص ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

89|92| مر |ره ديهوم محمد تـــ|س سيوط|علوم 

84o95o هلل محمود|لدين فرج |طمه عز|ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

2|52o5 دى|له|م محمد عبــــد|ء عص|حسن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

753294 ي
هيم|بــــر|لدين محمود |ء |كريم ضى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

287o99 ئى|لقرم|لمنصف |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

223||7 حمد|هيم |بــــر|مه |س|دهم | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

52|448 ي محمد شح|ء ه|عىلي
تـــه صقر|ئى ط|معتـــ دمي|علوم ج

22466| ن|لسم|ح |محمد مصطفى صل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

252567 ي
خ|لطبــــ|لدين حلىم |ء |رحمه ضى ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

56|76 تـــ بــــيومي سيد بــــيومي|ي| ره بــــنى سويف|تـــج

8|2|5o تـــه محمد |ئشه محمود شح|ع لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

896495 ي|ر
نم  |ممدوح محمود غ| ئى ج|تـــربــــيتـــ سوه

6o349| ف عزتـــ محمد دي|حمد | بــــ|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

752833 لسعيد مصطفى|حمد |محمود  ره بــــور سعيد|تـــج

89275| لرحمن محمود محمد  |ل عبــــد|ء جم|دع سيوط|ره |تـــج

9|32o7 يبــــ عوض |مه عوض تـــ|سل ج|بــــ سوه|د|

753798 وق محسن محمد محمد شح تـــه|رسر |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

53|44 لعظيم|ح سيد عبــــد|زن صل|م ره بــــنى سويف|تـــج

6|3o6| س محمد|محمد عبــــ| بــــ رض|ربــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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479525 ج|لم مصطفى محمد فر|حمد س| سكندريه|ل|هندستـــ 

766964 وى|لزربــــ|ده حسن |هر حم|محمد م لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

33o28o ى محمد |ء محمد حس|شيم لعدوي|ني  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2|8269 هلل|بــــو بــــكر عبــــد |د |بــــوبــــكر حسن رش|حسن  ن|هندستـــ حلو

46|392 ه و ح مطر|لفتـــ|ئل عبــــد |ني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

525839 ىط|لع|حمد عبــــد |محمود حمدى ربــــيع  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

792683 بــــ|لوه|لعزيز عبــــد |محمود محمد عبــــد  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

79o|66 ن عطيتـــ|هيم سليم|بــــر|م |سل| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

26o6o6 ري|لجه|لمجيد |حمد عبــــد|ن |يم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

886|7o م مصطفى حسن محمد |سل| سيوط|ره |تـــج

2|8|33 حمد خليل|مصطفى محمد  هره|لق|ره |تـــج

25|3o7 لدين|بــــ |يز شه|م سمي  ف|هش ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

637o2o ى رأفتـــ محمد عبــــد دي عىل|له|نفي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

66385 لسيد|ء محمد ربــــيع |ل| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

679994 س عبــــده|هيم عىل عبــــ|بــــر|حمد | لمنصوره|صيدله 

32|o69 حمد مصطفى محمد|عمر  ى شمس|تـــج ره عي 

354o36 بــــتـــ|بــــون|لسيد |عىلي | يتـــ رض| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2642| هلل|د عبــــد |لجو|حمدي محمد حمدي عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

37|83o زق محمود|لر|هيم عبــــد|بــــر|محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

838o5 ضى محمد|حمد ر|محمد  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

233248 قتـــ ع| |ىط بــــيوم ند|لع|دل عبــــد|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84oo2o حمد عىلي محمد|مريم  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

7||338 حمد محمد مقبــــل|محمود طلبــــه  لمنصوره|هندستـــ 

459248 لعظيم محمد عبــــده سند|حمد عبــــد| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

24|448 منيه منصور صبــــىح منصور| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|74o| لشيىم|لحميد عىل |محمد يوسف عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

4992o6 لمقصود سعيد|لمجيد عبــــد |مدحتـــ عبــــد | رش تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

892276 ل محمد |لع|حمد عبــــد|مصطفى  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o||8o ل رجبــــ|لد كم|محمود خ سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 
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|23875 حمد رفعتـــ محمد درويش|رس |سلىم ي هره|لق|حقوق 

847|oo ي |جه
حمد عىلي|د مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6o|o|7 ح موىسي|لفتـــ|لعزيز عىلي عبــــد|جر عبــــد|ه |بــــ طنط|د|

498549 لسيد عطيه|هد |ء مج|شمس عل |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

766635 يف|حمد محمد زىك محمد | لشر ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

62o454  ص|محمد محمود تـــوكل 
ى
بــــر|لدسوق ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

446755 |لرحمن محمد محمد  |لرحمن كرم عبــــد|عبــــد
ر|لعط

سكندريه|ل|بــــ |د|

4|6528 وى|لطنط|لحميد محمد |محمد محمود عبــــد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

442996 ى |ي ي|تـــ عبــــد|لشح|حمد |سمي 
لغنى |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 

لشيخ

5o|528 ي|لمعىط محمود س|محمود عبــــد 
ى

تـــى|لم ع سكندريه|ل|طبــــ 

25636| يف  ى |محمد رسر وى|لص|مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

54573 لعزيز|حمد محمد عبــــد |ء |سم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

222239 هلل|تـــفى محمد محمود عبــــد هره|لق|حقوق 

88o|93 لق  |لخ|لدين عبــــد|ل |حمد مدحتـــ عىل جم| سيوط|حقوق 

33|477 لرشيد عىلي|حمد محمد عبــــد| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

4235o2 ن|لسم|حمد |لنظي  |ىط عبــــد|لع|يه عبــــد | سكندريه|ل|صيدله 

686|77 س|لحميد غط|لمنعم عبــــد |لسيد عبــــد |حمد | لمنصوره|بــــ |د|

7o7687 حمد|هيم |بــــر|حمد |ح |فرحه صل لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

535894 وى|لمنش|لرحمن |ندى محمد عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

755886 حمد|ميس موىس عىل |ل عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52562| لىحي|لم|حمد |تـــتـــ |لمنعم شح|حمد عبــــد| بــــ دمنهور|د|

||63o5 ى حبــــيبــــتـــ مصطفى نرص حسي  هره|لق|بــــ |د|

85o764 ل محمد سفينه|ء جم|دع دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

26879| ئى|لعليم علو|تـــ محمد عبــــد |ره عرف|س ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

2|5726 ن|محمد ممدوح محمد محمد عثــــم  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

35544| حمد محمود|ن محمد |نوره |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|22324 حمد حمزتـــ|لد |ن خ|نوره هره|لق|م |عل|

7||8o| |لسق|لمتـــول |لدين |طف نرص |ع| دين لمنصوره|ره |تـــج
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7|7298 ى|حمد ي|ر |حمد مختـــ|رحمه  سي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

495|7 لمنطلبــــ|حمد عىل عبــــد |محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|52o6o ل فرغىل|يمن جل|ر |من ن|تـــربــــيتـــ حلو

689o25 بــــينى |لحكيم |هيم عبــــد |بــــر|حمد | حمد |لشر
ود|د

لشيخ|هندستـــ كفر 

9o9867 لديبــــ محمود |د |لجو|طمه عبــــد|ف ج|بــــ سوه|د|

9|3699 ن محمد بــــخيتـــ |محمد رمض سيوط|علوم 

83o|o3 ى|نج ه رجبــــ حلىمي حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6o6733 فظ عىل كركه|حمد ح|محمد  |نوعيتـــ طنط

4||9o6 هلل|هلل محمد عبــــد|هيم عبــــد|بــــر| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

68|655 سط بــــكر|لبــــ|لمنعم عبــــد |زم محمود عبــــد |ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

342244 هيم|بــــر|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|مريم  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

52o|93 هيم بــــدر بــــدر|بــــر|آيه  |علوم طنط

34385o ي حسن 
لسيد حسن|مصطفى تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

4o8o9 لجزيرى|لمجيد |حمد عبــــد|محمود  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

||6664 مه|م سل|دل س|ئيل ع|مهر سيه|نوعيتـــ عبــــ

6o77o4 ى|حمد |ئى محمود |ره ه|س لبــــحي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|7o663 لسميع|لمجيد عبــــد |لسميع عبــــد |نور عبــــد  تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

894o9 عيل|سم|بــــ |لوه|حمد عبــــد |بــــ |شه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

67634 لرحمن يوسف|لد عبــــد|ن خ|نور |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

84o526 لنوبــــي|حمد عبــــيد |طمه |ف ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

45|3o ى |هيم حن|بــــر|ممدوح | يوستـــي  هره|لق|بــــ |د|

|26839 حمد مجدى محمد محمد| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|39o84 ى |رص حس|ميه ن|س لسويس|ني  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

77o663 طمه محمد مصطفى حسن سعد|ف زيق|لزق|ره |تـــج

|2|928 مد|بــــر ح|م ص|حس| ي|ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

675o35 ن|هيم رمض|بــــر|لد |محمد خ لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

263364 طيه|لسيد محمد ش|مينه نرص | |تـــربــــيتـــ بــــنه

55583 ي|لبــــ|عمرو سيد حميده عبــــد
ى
ق لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

25|688 ن موىس|لسيد سليم|حمد | ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

475935 لسيد مرىس عىل|سلىم عىل  سكندريه|ل|بــــ |د|
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|67|42 ل محمود|حمد جم|يزه |ف سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

75|o93 لمعىط|در عبــــد |لق|د عبــــد |رضوى عم لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

4|45|9 ي|هي عطيتـــ |عطيتـــ بــــ
لسخينى سكندريه|ل|ره |تـــج

4|8556 مر|د ع|لجو|للطيف رجبــــ عبــــد|ح رجبــــ عبــــد|سم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6o|633 لجخو|هلل محمود |د فرج |ء عم|أسم لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

2|456 بــــوزيد|بــــ |لتـــو|عيل عبــــد |سم|طمتـــ |ف هره|لق|عه |زر

698697 لكريم محمد|يم عبــــد |لد|حمد عبــــد | زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

2|7|64 ي|ر
ل|ح صبــــىح غبــــري|صل| ئى ى شمس|تـــج ره عي 

9|27o5 كر سيف |ء ش|م بــــه|ريه سيوط|حقوق 

79|6|9 هيم عطيه|بــــر|يمنى محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

7o34|o لنبــــوى|در عىل |لق|لحميد عبــــد |ء عبــــد |سن لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|53o24 لعزيز محمد|محمد سعيد عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

463oo هلل حسنى عويس محمد|عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

4o8472 طف محمود بــــكر|محمود ع |بــــ طنط|د|

8o497| مه عىلي حسن|س|ر |من ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

|7o979 لطور|هيم عىل |بــــر|لمجد |بــــو|رس |ي| نور حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

787833 ر|هيم عم|مصطفى محمد عىل إبــــر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

774764 لنبــــى مدبــــولي محمد|طف عبــــد |حمد ع| زيق|لزق|عه |زر

4o|746 حمد حسن محمدين|حمد محمود | سكندريه|ل|ره |تـــج

838|87 د ذكري|رق ميل|ديفيد ط |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

528558 ئى مرزوق طلبــــه حسن|مي  ه| ضتـــ دمنهور|علوم ري

2996o ل محمد|ن محمد جم|يم| ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

|328|2 حمد|نور |د |يه عم| هره|لق|بــــ |د|

34583o ف سيد عبــــده رضو|يوسف  ن|رسر مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76o736 بــــوضيف|رس محمد |ي| يش لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

2549|7 دى جمعه|له|يه جمعه محمد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

2866|4 ي|ه
وى|لحن|ل زىك |جم| ئى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3322o| شه|ئى عفيفى غنيىم بــــ|حمد ه| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

757347 حمد|حمد |د |عم| رويد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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|663o3 لرحمن يحن  محمد لطفى|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o92o2 بــــ محمد عىل منصور|لوه|محمد عبــــد  علوم دمنهور

4356o2 ر|لفح|حمد |وليد محمود خليل  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

4949o ى عويس محمد عويس|ي سمي  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

35|3o7 ء محمود محمد محمود موىس|شيم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

5|8576 ل|لجبــــ|هيم |بــــر|حد |لو|هيم عبــــد |بــــر|هبــــه  عه دمنهور|زر

22oo3| ه محمد س لم عىل بــــدوى|ني  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

264|96 لسيد سيد محمد|هدير  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

44|o33 ى|هيم ش|بــــر|محمود قطبــــ | نه هي  لشيخ|ره كفر |تـــج

758288 ن|يه محمود مصطفى بــــخيتـــ مهر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

75992o هيم|بــــر|هدير عىل محمد  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

|7292| عي عىل|ء سيد عىلي رف|رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

769oo2 حد محمد|لو|ن سعيد عبــــد |نوره نوعيتـــ بــــور سعيد

696987 ى عبــــد  |هيم مو|بــــر|لحميد |محمد حسي 
ى
ق طبــــ بــــورسعيد

4o676| لح حسن|رحمتـــ رجبــــ صديق ص |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

766284 يمن حسن محمد حمليط|رنيم  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

866o7| ي سعيد عر|لحس|حمد محمد |
بــــي|ئى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

329|79 هر|لط|طف محمد |ء ع|ل| |ره بــــنه|تـــج

33868o بــــ|بــــر|دي |له|ن محمد |رو ش|هيم عىل رسر سيوط|عه |زر

6399|8 لرحمن|لسيد عىلي عبــــد|ل |هلل جم|منتـــ  زيق|لزق|حقوق 

678484 هيم|بــــر|لسيد رزق |حمد |دهم | لمنصوره|حقوق 

64|6o8 ن|ء مصطفى محمود محمد سليم|رس| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

9|||35 دل حسن محمد |نوره ع ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

452685 رص فتـــىح حسن|بــــ ن|ربــــ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

7oo759 ي|ء مصطفى سيد |مصطفى عل
حمد مصطفى زيق|لزق|علوم 

692898 لديبــــ|فع |حمدى رمزى عىل ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

763o25 د|لحد|بــــع |لتـــ|لسيد |حمدى | روهند ره بــــور سعيد|تـــج

869366 ي محمد نور|
لدين|حمد مصطفى لمنصوره|حقوق 

623233 ن وى|لشعر|مل |محمد ك| مي  ط|حقوق دمي
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23988 ى عص|ي هلل|ل عوض |م كم|سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89||o2 ء محمود محمد عىل |عىلي سيوط|بــــ |د|

|59443 للطيف|ن عبــــد |ن محمود ريح|بــــستـــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

353377 لمجيد|ج  عبــــد|بــــر ن|ج  ص|ن ى شمس|تـــج ره عي 

32||7| حمد|كريم حسن منصور  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

33656| ك|لمل|م قوتـــه عبــــد|ج  هش|م ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

3|842| حمد حفنى|طف |ء ع|رس| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

6796o4 لسيد|ىط |لسيد مع|ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8|869 لعزيز محمد|ن عبــــد |عىلي شعبــــ| رش لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

439732 عي|لرف|عيل سعد |سم|ن |نور لشيخ|عه كفر |زر

3o478 ى|ره رمض|س ن رزق حسي  هره|لق|ره |تـــج

3|735| هلل محمد|حمد محمد عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

88o43o ل |فكيه وفدى كم| ري|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7794|5 ء كرم عىل مسلم|ل| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

32827| ده محمد محمد معوض|دهم حم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

773853 حمد محمود محمد|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

49596 حمزتـــ محمد مهدى محمد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

6|7|75 لعزوئى|هيم |هيم إبــــر|يدى إبــــر|ه ط|بــــ دمي|د|

9o4695 س |تـــم لطفى عبــــ|د ح|جه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

9|4699 ى  |حسن عىل ج بــــر حسي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

885o8| زق |لر|طمه طه عمرو عبــــد|ف ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

||8439 هيم يونس|بــــر|حمد عىل | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

696478 بــــو قرع|لسعيد حسن |هر |كرم م| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|52||o د|لسميع ج|مريم حمدى عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

492429 حمد محمد جميع|محمد  |حقوق طنط

|7438 ى|لفتـــ|ليلتـــ عبــــد  ح حسن حسي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6336|5 لرحمن|سمينه محمد مسلم عبــــد |ي زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

9|222| لرحيم  |لدين عبــــد|روق عز |محمد ف ج|ره سوه|تـــج

35o86|  بــــيومي مصطفى|نو
ره مصطفى هره|لق|ر |ثــــ|

|28797 ى|د ش|لجو|لد عبــــد |م خ|حس هي  هره|لق|بــــ |د|
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26|23| تـــه جمعه قمر|سميه شح لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

7896oo حمد محمد محمود محمد| ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

4252|4 لمجيد|لعظيم عىلي عبــــد|سلىم حمدي عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|9244 ى عويس ى حمدى حسي  حسي  ي سويف
هندستـــ بــــنى

22|3| ف عبــــد |رتـــ |س هيم|بــــر|لنبــــى |رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

48ooo حمد مصطفى محمد محمد| لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

9|8o84 حمد  |ن زغلول |م رمض|ريه سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3|86o8 تـــ عبــــد| لرحمن|بــــ فرغىلي عبــــد|لتـــو|مي  ن|تـــمريض  حلو

|54425 هيم|بــــر|رص سيد |يشى ن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7|23o| لعزبــــى|حمد |للطيف |تـــ رأفتـــ عبــــد |ي| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

27|469  |يم|
ى
ف |ن شوق لدين|لبــــيوم رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

788678 ى رضو| ن|حمد خليل محمد خليل حسي  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

6o25oo مه|هيم سل|بــــر|د |د محمد رش|رش ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3||3|7 لحميد عىل|ل عبــــد|محمد كم ن|حقوق حلو

332637 ى |زي ى|بــــر|د مدحتـــ بــــحي  هيم بــــحي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

496389 هلل|روى فتـــىح مصطفى عىل عبــــد| عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

75|39| ف |ذ |مع هر|لط|لنوبــــي محمد أبــــو |رسر ره بــــور سعيد|تـــج

8|4654 ي ن
لعزيز|رص سيد عبــــد|مصطفى ي|ضتـــ |علوم ري

|لمنى

783895 هيم|بــــر|حمد |ل محمود |ء جم|عىلي زيق|لزق|نوعيتـــ 

8o7394 ي|م حسن محمد عىلي عبــــد|حس
لغنى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7o484| ر|عيل نص|سم|لسيد محمد |مريم محمد  لمنصوره|عه |زر

645656 لسيد عسكر|ندى مجدى محمد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

47982| محمد مجدى فكرى سليم يوسف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|83|4 بــــ|حمد غر|حمد |محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8o|583 ليىلي محمد عمر يوسف ي|نوعيتـــ 
|لمنى

353628 ي|دل عوض |م ع|هش
لبــــسيوئى ى شمس|د| بــــ عي 

64334 ي |ف
حمد محمد|طمه مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لفيوم|ئ 

256737 ى|لخي  عبــــد|بــــو|ر |من للطيف مي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

8o7|| لعزيز|لد سيد عبــــد |هبــــه خ ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

339957 لعدوى|هيم |بــــر|د |مصطفى محمد عو ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -
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75255o د محمد محمود|محمد فؤ ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

63o948 ن|س محمد مني  عطيه سليم|ين| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

89|4o6 هيم |بــــر|بــــسمه مكرم عىل  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|5o395 عمر رجبــــ خليل مرىس ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

644633 ف مصطفى يوسف عبــــد |مريم  لحميد|رسر |بــــ طنط|د|

65o99 ف محمود سيد|كريم  رسر ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

768794 بــــو دهبــــ أحمد|حمد |م |سل| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

8o|39 لسيد|روق |م ف|ئله محمد هش|ن  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

3248|4 ن عىلي|لد عثــــم|محمد خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83o449 لجندي بــــكري|عيل |سم|لعظيم |ء عبــــد|شيم ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

248497 ويش|لش|تـــه |ن شح|يه سليم| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

295648 ى عىل|م|حمد محمد | م حسني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

793|| حمد محمود|حمد محمد | ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

27327| لكريم عبــــدربــــه محمد خليل|د|محمد ج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5294o حمد مصطفى محمد|مصطفى  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

78o462 حمد|ندى محمد موىس  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

342869 ي محمود|ء هش|رس|
م حنفى ى شمس صيدله عي 

29496 لمقصود|دى عبــــد |له|لمقصود عبــــد |عىل عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9o7783 بــــتـــ عىل |لرحمن عىل ثــــ|عبــــد ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

4|9394 ي
لسبــــىكي|بــــ فوزي محمد |يه| |دئى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

844o44 هلل|هلل عوض |سم عبــــد|لق|بــــو|محمد  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

494244 ف جم|حمد | |ل مبــــروك |رسر
ى
لدسوق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|3425| ن|لطح|هلل محمود فوزى محمد |منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

479755 ىسر|لدمرد|ح |لفتـــ|لد أحمد عبــــد |محمد خ سكندريه|ل|هندستـــ 

7o9o78 لسيد خليل|لسيد |خلود جمعه محمد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

442883 لقن|لمتـــول |در سعد |لق|ل عبــــد|فري لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

363669 ى محمد ن|لد |ن خ|نوره يل|مي  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

|75862 لسيد|م محمد |م|م |حمد هش| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

362233 ح|لفتـــ|ح حسن عبــــد|لفتـــ|م عبــــد|سل| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o2843 هيم موىس|بــــر|حبــــيبــــه موىس  بــــ دمنهور|د|
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824672 هيم|بــــر|حمد |حمد سيد | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|569|2 هلل|هيم عبــــد |بــــر|هيم عىلي |بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|436| |آيه محمد فرج محمد ند ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4|4377 لرحمن|لعزم عبــــد|بــــو|سعيد | دين لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8|9853 ل طه محمد|مريم جم ي|علوم 
|لمنى

5o2368 عمر عىلي عمر عىلي محمد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5|44|9 بــــو زيد|هيم |بــــر|ء مخيمر |عىلي سكندريه|ل|طبــــ 

77|74| د محمد عىل مسعود|لد عم|خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

429249 ى عبــــد | حبــــيبــــه بــــن بــــيل لنبــــى|محمد حسي  |بــــ طنط|د|

69o67 ر|لغف|لسيد عبــــد |ء حسن |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

624698 نو|د محمود رزق عربــــ|محمود جه لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

45o|25 ئى|لسود|ورى |م مغ|م|محمد  لعريش|بــــ |د|

75|478 ف |هلل |منه  ى عز |رسر لدين محمود|مي  علوم بــــورسعيد

4o5573 يم وجيه عزم بــــش روبــــيم|ى ش|مي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

8863|5 حمد |ن |حمد عثــــم|دهم | سيوط|حقوق 

677855 ف عبــــد |جد |م لغنيىم|ح محمد حسن |لفتـــ|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

636|32 لسيد|ن محمود محمد |نوره زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

63|8|6 مر|هيم ع|بــــر|م محروس |ء س|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

32429| ى هلل|ك رزق رزق |مل| مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7735o حمد|ح سيد |حمد صل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

26||39 ى بــــولس عبــــده منصور| يوستـــي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

63o24o لبــــىه|هلل محمد |محمد فوزى عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

37||8| رتـــ عىل محمود محمد|س ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

|6896o ضى|لق|م |لسل|حمد عبــــد |بــــ |يه|عمر  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

899565 ود |نويل د|مل صفوتـــ عم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7o9392 لىح عىل عىل|محمد جمعه عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

5|375 ي ي|ل|
ى عبــــد |ء مصطفى ح|لفتـــ|سي  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

تـــ بــــنى

3|489 س|حمد عبــــ|رص |ندى ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

427478 ضى|زق محمد ر|لر|زق مصطفى عبــــد |لر|عبــــد  |حقوق طنط
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8o9868  عىلي محمد عبــــد
ى للطيف|حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

638634 هيم|بــــر|ء محمد حسينى عمر |سم| زيق |لزق|تـــمريض 

9|4729 ى  |بــــر حس|م حسن ج|حس ني  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

285o56 هيم|بــــر|حمد |لسميع |ندى عبــــد كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

485883 ن|ء محمد ربــــيع عىل سلط|آل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

862499 لحميد|د عبــــد|زق ج|لر|مر عبــــد|ع زيق|لزق|حقوق 

||9779 ى ئيل|مل ميخ|مدحتـــ ك| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9o4858 دى |له|لسيد محمد عبــــد| |مه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

639857 هيم|بــــر|هيم موىس |بــــر|خديجتـــ  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

459922 ض|هيم ري|بــــر|ذل |لش|هيم |بــــر| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

256452 لشوربــــىح |حمد |لسيد |ء |سم| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

3||4|3 ف جم|ل |جم س|ل عبــــ|رسر |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

5o853| ز|بــــر حر|حمد ج|تـــم فرج |ح سكندريه|ل|ره |تـــج

497||| عيل|سم|حمد زىكي |بــــرين يىحي |ص ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

646|25 لح خلف|هند عبــــده ص حقوق بــــورسعيد

759664 ضى عىل|لر|لد عبــــد |ء خ|شيم ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

27|5o| ل|حمد هل|نشين لبــــيبــــ يوسف سيد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

232494 ى عمرو| دين ربــــيع حسي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

274323 لم|لحميد طه محمد س|ل عبــــد|سلىم جل ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

||92oo درس منصور|جورج معوض تـــ| مونيك ى شمس| لسن عي 

33|225 ورى يوسف زىك|حمد مغ|ء |ل| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8|6857 ي رمض|ن د عطيه|ن حد|ج  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8775o7 هيم  |بــــر|ن محمد خليل |نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|9559 س|لعظيم سيد عبــــ|هلل سمي  عبــــد|هبــــه  ى شمس علوم عي 

27858 لحديد|بــــو|لسيد عىل |ندى  هره|لق|ره |تـــج

4o7844 بــــى|حمد محمود رك|حمد عيد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o399o ر|لنج|مل |لشيخ ك|ل |محمد فخرى مصطفى كم سكندريه|ل|بــــ |د|
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825|26 ى عبــــد لمحسن|س عبــــد|هلل عبــــ|حسي  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

682996 در |لق|حمدى عبــــد |ل|در |لق|طمه عبــــد |ف
ل|هل

لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6||o|9 لقصي |ليىل محمد فرج  |تـــربــــيتـــ طنط

|9545 يف |ن لمنسي|حمد منصور |دين رسر هره|لق|بــــ |د|

49334| ن جويد|لعزيز سليم|تـــه عبــــد|مدئى شح سكندريه|ل|حقوق 

633827 |بــــو |هلل |بــــ |لمنعم محمد ج|حمد عبــــد|محمد 
لسعود

زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

||474| ف ك|لد |خ مل محمد يونس|رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

37o758 م|لش|محمد مسعد حسن عىل  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

29|55 ي طلعتـــ جبــــريل سليم
ن|مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

55937 رك|هلل مبــــ|هلل عطيتـــ عبــــد |عبــــد  علوم بــــنى سويف

67874| ن|ير|لسيد |لبــــدوى محمود |لسيد |يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

83352o ي ق|ي
بــــوبــــكر|سم |رس مصطفى ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 

(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

42|434 لسبــــيع|لوكيل محمد حسن |ره محمد عبــــد |س لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6oo76o يه مصطفى محمد مصطفى عبــــده| |عه طنط|زر

|28468 لذهبــــى|مه محمد |س| |عل ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|73376 ي|سعيد ي
ى
رس محمد عىلي دسوق ي |

لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o6988 رق خرصى طه خرصى|مريم ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3642|5 لسيد|د محمد |حمد عم| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

445946 لسيد|لد خميس |محمد خ ضتـــ دمنهور|علوم ري

83o26o هدير سليم محمد سليم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

36o3o| ف|م عبــــد|سل|  رسر
ى
للطيف محمد دسوق ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

439683 هيم جبــــريل|بــــر|ل |م محمد مصطفى كم لشيخ|بــــ كفر |د|

5o|446 وى|لعشم|عمر طه حسن  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

43||94 رك|هيم مبــــ|محمود إبــــر| رن |نوعيتـــ فنيه طنط

435283 م|لعزيز غن|لد عبــــد |ء خ|دع لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

755368 حمد|لد محمد |رؤيه خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

|2o976 ئيل|ر روف|هلل مق|بــــ عبــــد |يده شه|ع هره|لق|ره |تـــج

4o6635 حمد|لسيد |حوريه محمد حسن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 11201 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

29o|48 ح|هد مصبــــ|حمد مج|لحميد |كريم عبــــد لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

7672o6 ء محمد أحمد|محمد عل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

477224 لدين|رى فتـــىح عز |لهو|محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

2|6374 مد|حمد محمد ح|ذ |مع ى شمس هندستـــ عي 

7o3793 لشيخ|رق حنفى متـــول |معتـــز ط زيق|لزق|علوم 

543675 حمد محمد عىل حميد|محمد  ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

86298 لعزيز|ل ربــــيع عبــــد|محمود هل ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

|29|72 ن|بــــيشوى رفعتـــ نصيف سليم سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

625|75 ى عبــــد  دق|لص|لحميد أحمد حسن |نرمي  زيق|لزق|علوم 

|53382 موىس| ر موىس زكري|مي هره|لق|طبــــ 

4o848 لحكيم|لحكيم سيد عبــــد |حمد عبــــد | ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

43oo47 ئى|لكيل|لبــــ |بــــو ط|نس عىل عىل | |طبــــ طنط

4|9357 ي شح|م|
لمحص|تـــه محمد محمد |ئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8987o3 حمد |لد محسن |محمود خ ج|علوم سوه

678794 حمد|نجوى حسن عىل حسن  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

36449 لح|ص| لدين يس بــــد|ح |حمد صل| هره|لق|ره |تـــج

86597| ن|ل بــــهيج رضو|ل جم|من |هندستـــ قن

|565|3 ل محمد|لع|محمد محمود عبــــد  هرتـــ |لق|تـــمريض 

32o856 لسيد|لد حسن حسن |زن خ|م ى شمس علوم عي 

438539 لسعود|بــــو |هلل طلبــــه |دل عبــــد |حمد ع| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

42646 تـــ محفوظ|لرحمن حسنى بــــرك|عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|4|723 لعزيز|لدين عبــــد |ل |يوسف مصطفى جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

88358 حمد|محمود محمد محمود  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

453354 بــــ|هيم دي|بــــر|هيم محمد |بــــر|مصطفى  لشيخ|هندستـــ كفر 

5289|5 لعزيز محمود|مل عبــــد |م محمد ك|سل|ل|نور  ره دمنهور|تـــج

84o896 لنعيم|هيم عبــــد|بــــر|رون |ه| دين |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

238994 ئل محمد عبــــده|طمه و|ف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2557o8 يز معوض سعيده|محمد ف ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

529368 ف خ| له|لد فهىم محمد دربــــ|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 
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25|o57 لح|بــــيطر ظريف حلىم ص ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

889737 لحميد محمد |ن عبــــد|ل حمد|جم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

232983 ه حمد مرزوق|ن |بــــ عثــــم|يه|ن |مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

629565 ن مصطفى محمد بــــطيخ|إيم |ره بــــنه|تـــج

63236o  |هدير 
ى
هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد شوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

29o7o5 ء محمد محمود غنيم|ل| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

8o6|o لسعودى|مه محمد |س|عمرو  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|26395 ى محمد سعد محمد حسي  هره|لق|حقوق 

479|25 ر|لغف|لدين عبــــد |ح |رق صل|لدين ط|ح |صل
 محمد

سكندريه|ل|هندستـــ 

479527 حمد فتـــىح محمد مصطفى شلبــــى| سكندريه|ل|حقوق 

6|479 ى عبــــد|ه ي محمد حسي 
بــــ|لتـــو|ئى تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 

بــــطموه

885242 ى مكرم شفيق موىس |ج كلي  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

339937 لرحمن|لسيد غريبــــ عبــــد|ل |محمود جم ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

4448o2 ندي نبــــيل فكري جبــــره|س ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

372599 ف عبــــد|سندس  لسميع محمد|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

343624 لم|مرس|دق ع|لص|فتـــ |منيتـــ ر| |بــــ بــــنه|د|

6o7852 ف |ء هش|ل| لدين|م محمدى رسر |ره طنط|تـــج

826548 ى|لد عبــــد|سلىمي خ لرحمن حسي  |ج طبــــيع قن|عل

756243 هيم|بــــر|ئى محمد |يه ه| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

2493o9 ع|لنعن|سهيله مسعد عىل  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

787264 وى|لقيش|هلل |لدين عزتـــ عبــــد|د |عهد عم |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

|399o4 لعزيز|لدين حسن عبــــد |سهيله نجم  هرتـــ |لق|تـــمريض 

45536 لد عىل محمد|سيد خ ن|بــــ حلو|د|

25|854 ج |فظ |محمد صبــــرى ح لخرصى شمون|نوعيتـــ 

849662 حمد|لد مهدي |هدير خ دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

4o86o8 لدكرورى|هيم |بــــر|لعزيز |حمد عبــــد |ء |رس| |حقوق طنط

4|6o9o ى حلىمي طه |ي ن|هيم رمض|بــــر|سمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|39|49 حمد عىل|هلل |جد عبــــد |طمه م|ف ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

267295 ن|لق سليم|لخ|مريم محروس رجبــــ عبــــد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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9o52o3 ل محمود محمد |ء جم|رس| ج|تـــربــــيتـــ سوه

422533 لمتـــول محمد|ء حسن |رس| سكندريه|ل|ره |تـــج

42426 ى |مد حس|م ح|سل| يونس| لنج|بــــو|ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

427452 لسيد عبــــده|لسيد محمد قطبــــ | |صيدله طنط

2859| ن|س عثــــم|عمر زينهم عبــــ ى شمس|د| بــــ عي 

6|9273 ح محمد رجبــــ|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

775322 دق قنديل|لص|رق عبــــد |مهتـــدى ط زيق|لزق|بــــ |د|

7543o4 ل يوسف|لع|دى عبــــد|له|ره محمد |س |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

5o396| لملك|ئى جورج صبــــىح جرجس عبــــد|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3|7342 ي مجدي عبــــد
ر محمد|لستـــ|مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

893526 لحليم عطيتـــ |حمد عبــــد|بــــرين |ص سيوط|بــــ |د|

262624 ىط|لع|لنبــــى عبــــد|مه عبــــد|س|حمد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7o3522 د|ضل عي|فظ محمد ف|محمد ح زيق |لزق|تـــمريض 

7o83| لد محمد مصطفى|محمد خ لفيوم|هندستـــ 

768347 حمد جمعه|لسيد |ئى محمد |م| لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

4|3|97 لنرص|بــــو |حمد محمد |ن محمد |نوره |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

|2688o ي حلىمي زىكي|بــــيشوي ه
ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3347o| مد|حمد ح|محمد سعيد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|5o539 لحميد|سعد محمود عبــــد |محمود  هره|لق|بــــ |د|

649|74 لسيد|هلل |يه سعيد محمد عبــــد | عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

88|7o4 هيم |بــــر|حمد |طف |حمد ع| سيوط|صيدلتـــ 

34|662 تـــ | بــــوشوك|هيم عىل عىل |بــــر|مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

87o692 بــــر محمد نوفل|حمد ج| ن|سو|بــــ |د|

9|8992 لمول |حمد عبــــد|لمول |مه عبــــد|س| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

2546o ه عبــــد | رص محمد مصطفى|لن|مي  هره|لق|ره |تـــج

4522|3 لمغربــــي|ء محمد |د عل|زي |ره طنط|تـــج

355222 لمطلبــــ|مل عبــــد|م ك|ء عص|شيم ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

778558 لسيد محمد|دل |وليد ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|3249 ره|ن محمد محمد ر|هلل سمي  رمض|عبــــد  |ره طنط|تـــج
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9|446| لرحيم عىل  |م حسن عبــــد|حس سيوط|بــــ |د|

7|o74| لعز|بــــو |لدين مصطفى |ح |لد صل|حمد خ| صيدلتـــ بــــورسعيد

3496|2 هيم محمود خليل جنديتـــ|بــــر|مريم  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

48264| مر|حمد ع|هيم محمد |بــــر|ندى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o972| لجنيد محمد|حمد |حمد |عىل  لمنصوره|هندستـــ 

437|66 |حمد محمد شتـــ|ل محمد |نه |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

25|69o ش|لحو|م عيد |حمد س| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

438668 ي ش|عمرو عص
ى|م محمد بــــسيوئى هي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 

لشيخ

68oo| بــــر|بــــر ج|ء محمد ج|سم| لفيوم|عه |زر

62|22o ل محمد|ن هل|ل سليم|محمد هل ط|ر دمي|ثــــ|

448o42 م|ح تـــوكل سل|مريم محمد صل سكندريه|ل|هندستـــ 

6o744o بــــوزيد|وى |لشن|د |م زي|حل| لمنصوره|بــــ |د|

2|7345 ى |ي يد حسن|يمن ف|سمي  ى شمس هندستـــ عي 

|3458 مل|رس محمد ك|محمود ي لفيوم|بــــ |د|

32356| ف محمد محمد|هدير  رسر ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

3248o6  عطوه|لدين |سيف 
ى
حمد شوق ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

|22o95 لشيخ|لسيد منصور |روق |لدين ف|يوسف فخر  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|4o684 لرحمن محمد سيد مصطفى|عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

498528 نم|لسيد غ|يمنى يشى أحمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

43oo73 ف  هلل |ز |لمجيد ف|هيم عبــــد |بــــر|سلىم أرسر
ن|شوم

|ره طنط|تـــج

|3|4o2 لقرش|حمد محمود |بــــ محمود |يه| عه مشتـــهر|زر

246o9 |لعل|بــــو |دق |ر ص|ندى مختـــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

636o39 حمد حمدتـــه عطوه محمود| هره|لق|ج طبــــيع |عل

72|7o حمد قرئى|ح |نشين صل ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

35344o ي
حمد|حمد |ء حسن |ضى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6o|94o ورى|منى محمد محمد  ى لجيى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2o878 لسيد مصطفى|حمد محمد | بــــ بــــنى سويف|د|

4o6383 ي محمد|بــــر|لسيد |ء |سم|
ى
هيم دسوق سكندريه|ل|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 11205 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4|5346 لمنعم جمعه|عبــــد | دل صبــــرى زكري|ع |حقوق طنط

756337 وق  حمد سيد عىل|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

823886 لبــــديع|ء حسن محمد عبــــد|سم سيوط|ره |تـــج

446625 لرحيم|لعزيز عبــــد| عبــــد محمد مبــــروك حسن |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

753862 ي|سلىم محسن 
حمد حنفى عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ 

2349|9 ر|لغف|حمد محمد عيد عبــــد| ن|تـــربــــيتـــ حلو

68764o وى|لدهر|تـــ |لشح|هلل عطيه |منه  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

47555| نيس|نوبــــ وديع عدلي |بــــ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|9425 ح|فريده سعد عىل محمد صل  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

26647o ن|سن يشى عبــــدربــــه سلط|مح |تـــربــــيتـــ بــــنه

35933o لنبــــى|لمطلبــــ عبــــد|طف عبــــد|حمد ع| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

47524| ى |لدين |م |يش عص ى مصطفى|بــــو |مي  لعني  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

537|8| ن|ح محمد عمر|لسيد صل|مريم  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

|62795 لنبــــى|لمرضى عبــــد |رس عبــــد |حمد ي| ن|علوم حلو

||4744 ى|عمر محمد محمد  لسيد حسي  ن|حقوق حلو

42865 ن|هيم محمد زعف|بــــر|ء نجم |دع هره|لق|حقوق 

5o4334 ح حسن حسن أحمد|عزه صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49949| يل|هلل ط|ء سعيد عطيه عبــــد|إرس ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

92o237 ن محمود بــــكرى محمد  |نوره ج|عه سوه|زر

2879o4 ل محمد محمد غنيم|زينبــــ كم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

697953 حمد|لسعود |بــــو |يه صبــــىح صبــــىح | لمنصوره|بــــ |د|

682755 |لرحمن عبــــد |لسيد عبــــد |للطيف |عبــــد | ند
للطيف

لمنصوره|حقوق 

825|85 جر محمد رشيدي محمد|ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o43o6 هيم|بــــر|مه محمد عزيز |س| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

437|75 لم|هلل س|ن محمد عبــــد|هدير رمض لشيخ|تـــمريض كفر 

9|8495 ل |لبــــصي  جل|ء محمد عبــــد|ل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

846549 ي|ء محمد جم|لزهر|طمه |ف ل خي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6ooo3| ف محمد |ن |نور لحميد|لمتـــول عبــــد |رسر |طبــــ طنط

Thursday, September 6, 2018 Page 11206 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

28582 يف سعيد  ن|م سعيد سليم|م|رسر ن|بــــ حلو|د|

637332 لدركس|حمد حسن |حسن | دين زيق|لزق|ره |تـــج

8o628o د|جد حليم عي|يفتـــ م| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

344632 حمد|ن سعيد معوض |نوره لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8o8|85 تـــه طنيوس|ندي صموئيل شح|س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2|5o64 لمول|لكريم عبــــد|د |دل ج|مهند ع هره|لق|عه |زر

44|878 لدين|ن عىل أحمد محمد نور |نوره لشيخ|عه كفر |زر

429|27 ج|لتـــمس|زينبــــ عىل حسن محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

3867o ز|لقز|طمه محمد طه عمر |ف ى شمس|زر عه عي 

538242 نوبــــ|ك جرجس بــــ|مل| رول|م لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

44o3|9 حمد يوسف|لنبــــي |م عبــــد|خلود عص |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

7|2o85 لعلىمي|لمرىس |لسعيد |ندى طه  لمنصوره|ره |تـــج

|62888 لرحمن|منى عىل بــــدوى محمد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

342923 لحليم|لعظيم عبــــد|زق عبــــد|لر|محمد عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

57485 ن حسن محمد|هدى شعبــــ ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

9o999o دى منصور شفيق حكيم |ف ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

23|46| هيم حنبــــول|بــــر|جد |لم|ل عبــــد |محمد جل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

452o5 ىطي|لع|حمد حفنى محمود عبــــد | ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

2576o4 محمد عيد محمود محمود تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

6o||37 ف |مروه سعيد عبــــد لدين|لمحسن رسر ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

39547 ذل|لش|لسيد محمد |ء |محمد عل  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

834o62 ي محمد|بــــو|ء |رس|
لحسن مصطفى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

884679 | تـــكل| يىلي|ء |ديفيد بــــه سيوط|صيدلتـــ 

|47|42 هيم|بــــر|ح عىلي |ء صل|سم| لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

628325 وق نشأتـــ محمد  حمد فرج|رسر  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

7o3493 ئيل عطيه رزق|د ميخ|سيمون مر|ن| زيق|لزق|بــــ |د|

5|o2o كريم سيد محمد سيد سيوط|طبــــ بــــيطرى 

272327 حمد|د حمدى صديق |عم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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62|7|3 م عمر|لد س|سحر خ ط|معتـــ دمي|علوم ج

|48825 م|رتـــ نشأتـــ مصطفى عل|س ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

845572 حمد|ن |ن عثــــم|جر عثــــم|ه ن|تـــمريض أسو

487276 |لبــــن|لسيد |س محمد |لرحمن محمد عبــــ|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3586|7 ن|ن محمد سويلم رمض|نور ى شمس|تـــج ره عي 

632525 ى حسن |يدى |ه جورى|لبــــ|حمد خي  زيق|لزق|بــــ |د|

6|98|| لىح|لصو|حمد |لد |د خ|زي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

864889 يح عىلي|لس|لسعود |بــــو|ده |حم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6|o799 ره جعفر|طمه محمد عم|ف لمنصوره|بــــ |د|

28778o هلل محمود محمد يونس|عبــــد لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

7774o3 هر طه عطيه|لط|يه محمد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|46892 لطيبــــ|هلل |م محمد جبــــر |حس ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

29o475 حمد عىل|لنبــــوى |مه |س|محمد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

268232 محمد شبــــل محمد حسن ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

4o44o3 بــــو زيد|ح عيس |لفتـــ|حمد محمد عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

434|59 رس محمد متـــولي محفوظ|م ي لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

7|5o36 ي|حمدحسن |هلل |حمد عبــــد | |دين
ى
لدسوق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

78|443 لحميد عىل|ء محمد عبــــد |نجل زيق|لزق|ره |تـــج

|74745 د|حسن محمد حسن فؤ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8o7|84 لنبــــي|م عبــــد|لسل|ء فتـــىحي عبــــد|نجل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

283867 بــــ حبــــيبــــ محمد حبــــيبــــ|يه|حبــــيبــــ  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

8|o|67 حمد حسن|ر |لد مختـــ|خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3254|8 لمنعم محمد يوسف|حمد عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

499244 وز ع لنعيم فرج|دل عبــــد|ني  بــــ دمنهور|د|

37o2o5 لحكيم|شوكتـــ محمد مصلح عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

232852 ى مصطفى ى محمود فوزى حسي  نرمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

67745 ينول ر رزق يعقوبــــ|مختـــ| كي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

7834o4 ن|لمجيد مصطفى عثــــم|ء عبــــد |سم| زيق|لزق|صيدله 

437o55 للطيف فضل|محمد عبــــد | زكري| مه |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

463389 ى|س ى محمد حسي  رتـــ أحمد حسي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 
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25|o94 م حسن نجم|محمد س ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

7872o8 لمقدم|لرحمن عطيه |يه سمي  عبــــد | زيق|لزق|نوعيتـــ 

766959 ى |ء |محمد عل دم|حمد |لدين حسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6|82|8 ر محمد زغلول زغلول|من ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

45|752 بــــو |لحميد |لحميد محمد عبــــد |محمد عبــــد 
حون|ط

ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

3|8|56 ح|لفتـــ|حمد رمزي محمد عبــــد| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

|22558 ه حسن محمد ممدوح ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7|28o4 لسيد محمد بــــقشيش|ن |يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24|297 لعربــــ|حمد محمد قدرى عز| ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

27|976 ف محمد|رحمه  حمد حنفى|رسر لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

223|o ي|حمد |حمد محمد |لد |خ
|بــــودئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

366347 حمد حسن|مروتـــ حسن  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8oo|o2 حمد|لرحيم |لد عبــــد|خ| لي|د ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

6358|5 لرحمن وهبــــه بــــكرمحمد|محمد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5|4|39 ن|لسكر|ل محمد |ء جم|وف سكندريه|ل|صيدله 

426|47 لسيد|لدين |بــــتـــ سعد|حبــــيبــــه حسن ثــــ سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

9o9559 حمد محمد |لسيد |ء |وف ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

89o588 مد |محمد سعد مرع ح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

75568 لحميد|رس عطوه عبــــد|عطوه ي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

823|66 رون|حمد محمد ربــــيع ه|ء |لشيم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

779749 ف محمد حسينى عبــــد|ريم  يم|لد|رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|375o8 هيم|بــــر|حمد محمد |لرحمن وليد |عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

643458 رق يوسف محمد|ن ط|رو زيق|لزق|حقوق 

2842|o بــــر|لج|بــــسنتـــ خي  محمد عبــــد ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

5o6556 مه|حمد محمد سل|حمد |سلىم  سكندريه|ل|عه |زر

777889 لديرى|حمد |رق محمد |سلىم ط زيق|لزق|ره |تـــج

65984 ى|م |حس  حسي 
حمد مصطفى لفيوم|صيدلتـــ 

835o62 يع|روق ط|ء حمزه ف|حسن ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5o62|3 ح|لسو|ح محمد محمد |مل صل| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|
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675o22 لعزيز فوده|لعزيز عبــــد |هلل عبــــد |دهم عبــــد | لمنصوره|حقوق 

8|6992 ين رفعتـــ عبــــد ي محمد|رسر
لغنى ي|لسن |

|لمنى

838|6 لمجيد|سيد قرئى عبــــد | دين علوم بــــنى سويف

629|49 لسيد|لعوضى |ء مني  عوض |آل زيق|لزق|بــــ |د|

856889 ي|لحميد محمود |تـــ عبــــد|ء نش|عصم لقشي  زيق|لزق|حقوق 

22|525 ف حنفى حسن|كريم  رسر هره|لق|ر |ثــــ|

636o33 ل|حمد هل|مه محمود |سل| ر|ي زيق|لزق|ره |تـــج

5|6oo| لق|لخ|ن محمد عبــــد|ن حس|يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

258652 ن|حمد محمد زينهم سليم| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7|74o8 هلل محمد|ل عيس عبــــد |جل عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

5||329 ر|لرؤف نص|لرؤف فهيم عبــــد|ء عبــــد|عل بــــ دمنهور|د|

24|349 عيل محمد|سم|مصطفى سعيد مصطفى  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

755869 ل|لش|لسيد محمد بــــيوم |هلل |ن بــــ|يم| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|72782 ى عبــــد |يه عبــــد | هلل|هلل حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

539332 متـــ عطيتـــ|يمن محمد سل|فرحتـــ  ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

5|7525 رى|ح هو|رس صل|م ي لشيخ|عه كفر |زر

35||57 د|بــــو زيد مر|حمد حمدى محمد | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6|8269 ف محمدين غندر|م |سل| رسر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

48|74|  عىلي 
حمد|يوسف مدحتـــ مصطفى سكندريه|ل|ره |تـــج

3464|4 ن|ش سليم|هيم غبــــ|بــــر|لد |حبــــيبــــتـــ خ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|5486| ر محمد عيد مصطفى|من ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

867627 ى|بــــو|حمد | لفتـــوح عىلي حسي  دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

69o3|6 بــــوزيد|لمقصود |هر حمدى عبــــد |جو لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4965|5 نم|ندى عىل حسن عىل غ لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

7736o6 ء سيد عىل محمد|صف ى شمس|د| بــــ عي 

2|2646 د|حمد محمد حسن عو| ى شمس|تـــج ره عي 

447oo لسعد|بــــو|لم |س س|لم عبــــ|طمتـــ س|ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

34o32 للطيف محمد|ئى سيد عبــــد |ندى ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

63o533 ح يس|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج
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3|252o هيم محمد|بــــر|محمد محمد  ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

366549 لرحمن صبــــرى عيد مصطفى|عبــــد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

829|77 لمطلبــــ|لليثــــي عبــــد|لمنعم |بــــ عبــــد|ريح دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

3|6335 لسيد|حمد | |تـــفى زكري ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|435| مر|لعظيم ع|مر عبــــد |رص ع|لن|ء عبــــد|عىلي |نوعيتـــ طنط

6o4|5o |لبــــن|لسيد عىل |ل |نبــــيل نض لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

353267 ن صديق|لد رضو|نس خ| ى شمس| لسن عي 

2|9763 ى|لحميد حس|ضى عبــــد|زينبــــ ر ني  ى شمس|تـــج ره عي 

|65693 ي ك|جورج ن مل منصور|ج  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|628 لعظيم|ئل طلعتـــ مبــــروك عبــــد|و ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

79|958 وى محمد|لشبــــر|ء محمد |شيم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7o7|6| حمد|بــــو مسلم سيد |لعظيم |حمد رجبــــ عبــــد | لمنصوره|حقوق 

82||o محمد قرئى بــــيوم محمد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

765o82 لديسىط محمد|فرحه محمد حنضل  ره بــــور سعيد|تـــج

52837 زينبــــ مصطفى محمد فيضى علوم بــــنى سويف

327573 حمد|يدى عىل محمد |ه ى شمس حقوق عي 

5|9558 هيم بــــدر|بــــر|لدين |ح |بــــر صل|ء ص|ول عه دمنهور|زر

|473|7 بــــ شمندي|حمد دي|نس وليد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

425586 هلل|حمد عبــــد |م محمد |هر حم|مي م إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

5o9o23 بــــ شكرى محمد سنبــــل|شه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

847797 لحميد|بــــون عبــــد|د ص|لدين حم|م |حس ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

63|833 ء محمد طه محمد محمد|ل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3426o5 ر محمد عىل حسن هكلتـــ|من زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|75386 مه|مه محمد سل|م سل |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

269396 ورى|بــــوبــــكر يونس |ن |حن ى لجيى ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

7o5674 رج |لنو|حمد |لد عيد محمد فتـــىح |خ لسويس|هندستـــ 

883|38 حمد |حمد محمد |لرحمن |عبــــد سيوط|عه |زر

5242|9 ى  حسي 
حبــــيبــــه محمد حسن مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

247445 ى ع|لستـــ|لرحمن محمود عبــــد |عبــــد مر|ر حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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693786 لبــــىه رزق عىل|خلود حسن  لمنصوره|بــــ |د|

5|9677 ي|ر
ىسر|لنقر|محمود محمد محمود | ئى تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

756782 لم|لسيد س|هد |ء مج|رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

3|2777 رص فتـــىح فرج محمد|حمد ن| ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

49o6o2 ز|هيم عىل محمد فو|بــــر|ندى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|3587 ح|لدين طلعتـــ صبــــ|د |جر عم|ه ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

34|694 لصفتـــي|حمد |لسيد |بــــدور محمد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

79o24| ى عىل|لرحمن |عبــــد  حمد بــــحي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

546636 لمرصى|د |سهيله محمد محمد رش |حقوق طنط

|264o8 مد|لدين محمد ح|يوسف مجد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5|468 ن|لدين عثــــم|ح |تـــم صل|م ح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

23|o59 حمد سيد|م محمد |حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

45|449 لحنفى|للطيف |تـــ حنفى محمد عبــــد |نج |ضتـــ طنط|علوم ري

7o8985 لرحمن|لمتـــول عبــــد |لسعيد |لسيد |منى  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

269939 ى يونس|رق |كريم ط لسيد حسي  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

6|7689 بــــينى |محمد أحمد  ى|حمد |لشر لعشر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

236||9 ح عىل عىل|لفتـــ|لد عبــــد|هدير خ هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

822o8| تـــه|د محمد شح|حمد فؤ|ن |مرو لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

4||367 نم|لمرىس غ|رص |ن ن|رو |حقوق طنط

785393 ل محمد|لع|حمد عبــــد |رس |ف زيق|لزق|حقوق 

754292 هلل سليم محمد|لدين عبــــد |د |ء عم|ل| |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

9o44o6 ود |بــــيتـــر يشى ذكرى د ج|علوم سوه

8o3275 ي|نوبــــ |بــــ| ف وهيبــــ جورج 
رسر سيوط|ره |تـــج

377oo وى|لقه|بــــو زيد |حمد |عزتـــ حربــــى  هره|لق|حقوق 

33272 ى عبــــد  لرؤوف محمد منصور|حبــــيبــــه حسي  لفيوم|عه |زر

438973 لسبــــح|بــــو|لىحي قطبــــ |حمد عبــــد| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

86367o حمد عىلي محمد|د |جه تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

2|5|45 روق محمد|روق محمد ف|ف هره|لق|هندستـــ 
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286442 بــــتـــ|يمن محمد عىل عبــــده ثــــ|بــــ |يه| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|74859 د سيد سيد حميده|جه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

853353 لس فرج زىكي بــــرسوم كي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

222548 لسيد محمد حميد|ئى |يدى ه|ه وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

456252 حمد طه|حمدي محمد | مه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

535959 حمد|حمد محمود |سلىم  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

7o43o9 لمرىس|حمد |ن سعد |مؤمن رمض زيق|لزق|هندستـــ 

5o542o ى عىل موىس سليم ن|محمود حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

479995 ى حس لسيد|لبــــديع |لسيد عبــــد |لدين |م |لجي  ره دمنهور|تـــج

636576 لعزيز|ن عبــــد|م شعبــــ|محمود هش ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

42o323 لسيد محمد|هلل |لسيد عطيتـــ |ن |رو لشيخ|بــــ كفر |د|

79|o95 هيم متـــول محمد|بــــر|ئى |زينبــــ ه زيق|لزق|عه |زر

354383 دق|فتـــ نبــــيل ص|ر| دون|م ى شمس|تـــج ره عي 

628462 لحليم|لحليم حسن عبــــد |نور عبــــد |ء |رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

322966 هيم حسن|بــــر|هدير محمد  ى شمس حقوق عي 

7558o8 وق بــــدري محمد محمود رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

237295 ك سعد عطيه|مريم سعد مل هره|لق|حقوق 

52o677 ى جورج |م ر سعد|دو|رلي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4942|o لحوتـــى|لفتـــوح |بــــو |مصطفى معتـــمد  ره دمنهور|تـــج

642794 تـــه|لسيد محمد شح|ر |من | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5|984o رتـــ|حمد عم|دل محمد |يه ع| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

48o873 ى |لسيد |ء |شيم هيم محمود|بــــر|مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

68|299 لنعيم|لنعيم فرغىل عبــــد |محمود محمد عبــــد  لمنصوره|علوم 

475|o عيل|سم|حمد |دي |حمد ن| هره|لق|حقوق 

3|9334 دق|ن حسن محمد ص|كريم هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

4o4874 لمقصود محمد عبــــده|هيم عبــــد |بــــر|عمرو  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

693522 هلل|د |لسيد ج|هر |نغم نبــــيل ط لمنصوره|بــــ |د|

63475| لعز|بــــو|حمد |ل حسن |لرحمن هل|عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 
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8|5994 ه|لل|هلل عبــــد|طمه عىلي عبــــد|ف ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

763654 يمن سعيد محمد شتـــيوى|ورده  حقوق بــــورسعيد

9||632 ى خلف  عيل |سم|خلف حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

366568 لسيد|عىل مصطفى عىل عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8o78o7 وي|شد بــــبــــ|نبــــيل ن| دين ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

624454 ه  شد|مد ر|لسيد عطيه ح|أمي  لمنصوره|صيدله 

7oo89o لبــــرى|لحميد محمد |عبــــد | حسن رض لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

6|2o95 هيم بــــكر|بــــر|رس محمد |ي| نور لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|37489 لمنعم محمد|لد عبــــد |زم خ|ح ى شمس|تـــج ره عي 

54499 كريم عيد عويس محمد ج|بــــ سوه|د|

|563|3 حمد|ن |لرحمن محمد سليم|عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

366563 حمد حمدى عيد محمد| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

843945 ف فتـــح |د |نه حمد|هلل |رسر ج|بــــ سوه|د|

23|752 لدين محمد|ل |حمد كم|ل محمد |بــــل هره|لق|بــــ |د|

9o|9o| لكريم |د|حمد ج|رص |فرحه ن ج|عه سوه|زر

7o26o5 لجوهري| |لعل|بــــو|م عىل |هش| عل زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

893688 عىلي | كريمه محمود عط سيوط|تـــمريض 

699556 حمد|يمن صديق محمد |محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

456338 رك|هلل عيد مبــــ|هيم عبــــد |بــــر|محمد  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

3549o2 سعد|ن سمي  عزبــــ |مري ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|48544 ى محمد عىل  س|لنح|يمنى محمد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

763756 حمد حسن|د |حمد فؤ|ن |رو بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

5|34o7 لح|ل يىح عىل ص|كم لشيخ|عه كفر |زر

22o77| حمد| |هيم رض|بــــر|ستـــبــــرق | ى شمس|تـــج ره عي 

258763 لعزيز رجبــــ|لرحمن رجبــــ عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

82332o حلىمي مرقص صليبــــ| لور ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

9|4oo7 حمد |نسمه محمد محمد  سيوط|هندستـــ 

68||93 لعزيز|حمد عبــــد |ئل |حمد و| لمنصوره|صيدله 

844357 ن|حمد عثــــم|ره محمود |س ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

774434 ن محمد تـــوفيق|عمر محمد سليم زيق|لزق|هندستـــ 

354524 ف عطيتـــ محمد|يتـــ | رسر ى شمس|د| بــــ عي 
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276794 لسيد فرج|يوسف فوزى  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

4989o8 محمدى زىك محمد بــــكر| دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

483447 ى عمر|لرز|حبــــيبــــتـــ محمود عبــــد ق حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

79|293 لعزيز سليم عيس|حمد عبــــد |لعزيز |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o87| ي|رق |محمد ط
حمد مصطفى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|4|25 مح مدحتـــ نمر ملك|س ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

273568 حمد حسن|لدين |ء|رقيه بــــه ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

598oo لجليل سيد طه|سيد عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

452772 ى|ي شد|لبــــديع ر|ح عبــــد |صل| سمي  لشيخ|هندستـــ كفر 

328876 هيم|بــــر|لعليم |هر عبــــد|محمد م |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

25o937 ح|لمل|د |ئل فؤ|دى و|ش ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

6|224| تـــه|لعزيز شح|لدين عبــــد|محمود محمد سعد زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8|8635 هيم خلف يونس|بــــر|م |ريه ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

36574 لسيد عىل|لد |نيه خ|ر تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

246|79  حمدى عىل 
ى
ى|بــــو|شوق لعني  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

235|35 ى |لدين حس|ح |حمد صل| حمد|ني  ى شمس|زر عه عي 

447652 ي|ر
ل|لع|حمد محمود عبــــد| |ئى ن|سو|ضتـــ |علوم ري

923oo8 حمد |لحميد |حمد عبــــد|عىل  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8677o6 هيم محمود|بــــر|لفتـــىحي |ندي محمد  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

48946| لسيد حميدتـــ|م |لسل|ء محمد عبــــد|سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|55o47 ى نوس|مجدي شنودتـــ ف| كرستـــي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

2454o9 ى |س ر|هيم نص|بــــر|بــــوزيد |ره حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|4778 وق ممدوح فؤ لجليل|د عبــــد |رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

354o85 لشيخ|لسيد عفيفى |صم |رحمتـــ ع ى شمس|د| بــــ عي 

|667o4 لسيد|ح |لفتـــ|مريم محمد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

227587 لحميد عىل|ء جمعه عبــــد|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

225437 لسيد خرصى|بــــسمله سيد نظي   تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o685| لم|بــــوس|حمد |لسيد |عمرو محمد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

83286| ى|مر |لد ع|تـــن خ|ف مي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8o9857 مي|رص محمود شلق|لن|يدي عبــــد|ه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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||5383 مد درويش|لغنى ح|مر عبــــد |عىل تـــ ى شمس هندستـــ عي 

887684 مد منصور |لبــــنى محمد ح ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|6o429 بــــو زيد|هيم |بــــر|ح |محمد صل |بــــنه| هندستـــ شبــــر

296o5| لبــــدرى|لبــــدرى محمود |محمد  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|6623| حمد|س |رص عبــــ|م ن|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

37||7| حمد محمد سيد خليل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8o674 سط حسن|لبــــ|يه محمود عبــــد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o3323 ل|لع|ح عبــــد |لفتـــ|طف عبــــد |طمتـــ ع|ف لشيخ|بــــ كفر |د|

423693 هيم|بــــر|لمنعم |نعمه رمزى عبــــد سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

859836 هلل|لحميد عبــــد|ء محمد عبــــد|حسن ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

34887| نغم محمود فريد محمود منس كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

253o63 ن شلبــــى|يه مجدى رضو| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

483336 دى|لن|لمجيد |لحميد عبــــد |بــــر عبــــد |ندي ص ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

362562 ح مدبــــول|لفتـــ|مريم سيد عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

63o954 حمد ربــــيع محمد|طف |يه ع| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

88597o هلل  |ل تـــوفيق عبــــد|رؤى جم سيوط|بــــ |د|

|4o82 لمغربــــى|نرص عىل | ند هره|لق|هندستـــ 

68553| هيم قنديل|بــــر| |ن عط|مل محمد رمض| لمنصوره|حقوق 

224o26 خلود حسن عىل حسن هره|لق|ر |ثــــ|

4o8o52 هد|قمر محمد سعد حموده مج سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

|2o82o ى محمود|هلل محمود |منتـــ  مي  هره|لق|ره |تـــج

539688 زق سعيد|لر|لحميد عبــــد|لسعيد عبــــد|ن |عن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4638o لمنعم محمد|رؤى عمرو عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

3|8o82 بــــ|لوه|حمد عبــــد|رق |حمد ط| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

869o|6 ي نور
حمد جمعه|لدين |منى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8497|6 ل سيد|لع|حمد عبــــد|ريم  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

267948 مد محفوظ|ل ح|مصطفى كم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

9|9|7| ل |هر جل|حمد محمد م| سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

4|o296 حمد|مد |حمد ح|مؤمن خلف  |تـــربــــيتـــ طنط

Thursday, September 6, 2018 Page 11216 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

686844 دو|ىط ج|لع|مد عبــــد |هيم ح|بــــر|مد |ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

66645 ن محمد|رضوه عيد رمض لفيوم |تـــمريض 

553|8 لعزيز مرىسي|جر طلعتـــ عبــــد |ه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

325826 حمد|ء وليد مبــــروك |رس| ن|بــــ حلو|د|

4o8795 لمنعم محمد يىح|سهيله شكرى عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

22827| ء نبــــيل محمد عىل|ل| ى شمس|زر عه عي 

78225| ى محمد محمد محمد|ي سمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

646843 |لنج|ء عبــــده أبــــو |ء عل|رس| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6|2379 ن|لبــــكرى عثــــم|لغنى |ح عبــــد|لفتـــ|م عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

425742 ن|ن محمد مهر|هلل محمد مهر|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27368o رك حسن|ده سعد مبــــ|مي لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

333964 لح|لح ص|رس ص|لح ي|ص ى شمس|تـــج ره عي 

|79245 ح شبــــل|لفتـــ|هر عبــــد |ره م|س ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

7o675o زق|لر|يمن فتـــىح عبــــد |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

|53989 ى |محمود عم لشيخ عىل|د خي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o|6o9 لرؤف|رتـــ محمد بــــريك منصور عبــــد|س سكندريه|ل|صيدله 

6o9o53 تـــ شنبــــ|لشح| |فريد رض ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

68o75| لخميس|لسيد |حد |لو|لسيد عبــــد |مريم  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

88248| لحكيم  |ء ظريف يوسف عبــــد|رس| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

323o|| بــــ محمد|لوه|عبــــد| رتـــ رض|س ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8|4||4 لد محمد محمد حسن|خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

899695 ى عمر عبــــد|ش لغنى عىل |هي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5|o4oo ي|متـــ عىلي بــــدوي عىلي |أس لخرصى سكندريه|ل|طبــــ 

3o629 ىط|لع|ل محروس عبــــد |ء جم|شيم ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4o7445 حمد|تـــغريد محمد محمد مرىس  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

487o7o ك|لمل|بــــ يشى فوزى متـــرى عبــــد|يوس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8||8o3 هيم|بــــر|ده شتـــيوي |له حم|س ي|بــــ |د|
|لمنى

62o338 ي
عيل جمعه|سم|لعربــــى | |دئى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6894o9 هيم|بــــر|لعزيز |لعزيز محمد عبــــد |نعمه عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

237259 ف كم|كريمه  هيم|بــــر|لدين |ل |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 11217 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

242927 محمود محمد حميد سليم لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

879ooo م دوس |ئى س|مريم ه ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

|29699 لرسول|ن محمد عبــــد |يوسف رمض ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

44o3o9 لرحيم بــــسيوئى يوسف|ء عمر عبــــد|آل لشيخ|علوم كفر 

7o|846 ى | |عر| لدين زكري|حمد محمد خي 
ى
ق زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5562o نعمتـــ حليم جرجس خليل تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5|2778 ف عوض فرج حبــــور|مه |س| رسر سكندريه|ل|طبــــ 

77o5o6 هلل محمد عطوه محمد عيس|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

9|32oo بــــى |مبــــ|ل |لع|تـــحيه محمد عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

254872 ى|حمد محمد سعيد محمد حس| ني  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

87|596 ده يونس موىسي|يونس حم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

625335 يمن مصطفى عىل|مصطفى  زيق|لزق|حقوق 

846772 لعزيز محمود|هلل عبــــد|ء عبــــد|سم| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

24835 لمنعم حسن|مح عبــــد|مريم س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7684|2 ي محمد |لبــــ|محمد عىل عبــــد 
ى
لمرىسي|ق ي صىح 

عيليه|سم|معهد فنى

26997o ضى|لحميد أبــــور|د عبــــد|د محمد فؤ|فؤ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

894834 ديفيد منتـــرص نصىح حكيم  ج|تـــربــــيتـــ سوه

|3|8o9 لسيد|سميه فتـــىح عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7o||5o ى متـــول بــــشي   عىل حسي 
محمد مصطفى زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

3|9558 س عىل|بــــسنتـــ سيد عبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

485|77 ف ج|منيه | للطيف مصطفى|بــــر عبــــد |رسر سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

65235 لسيد|رس منصور عبــــد |ره ي|س لفيوم|بــــ |د|

|2||86 هلل حلىمي محمد|م عبــــد |هش ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

|756|7 ن عزيز عزم عزيز|ريه|م |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

3o735 ء حسن عمر حسن|ل| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

677o79 س|هلل عىل محمد عبــــ|عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

|39|o5 لجليل|لعزيز عبــــد |حمد عبــــد |ن |نور ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

68632| ن|لح بــــدير محمود زيد|لدين ص|بــــدر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

42225o ل|لمظ|لسعيد |حسن محمد | ند ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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457o85 ى | هيم خلف|بــــر|حمد صبــــىح حسي  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

85|338 ل محمد|حمدي سيد جل دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

9o2375 لفضل محمد |بــــو|حمد |ره |س ج|تـــربــــيتـــ سوه

92389o شم عبــــده محمد  |هند ه سيوط|حقوق 

827365 ى هل| ل|حمد محمود حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|66345 رس حسن مرىس حسن|يوسف ي ى شمس حقوق عي 

783592 هلل محمود|رحمه عىل عبــــد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

792|52 ف حمدى سعد محمد| رسر زيق|لزق|عه |زر

7877|3 هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|عمرو محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

782465 حمد خليفه|عمي  محمد نجيبــــ  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

6o9246 لسيد دبــــور|محمد صبــــرى  لمنصوره|طبــــ 

7|5555 لفتـــوح مصطفى|بــــو |طف |لفتـــوح ع|بــــو |طف |ع س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

9o6394 ي |ل|
ء محمد فتـــىح محمد مصطفى ج|بــــ سوه|د|

222439 ر|حمد محمود نو|ء |نغم عل ى شمس طبــــ عي 

5||o54 مه فرج|عىل وجيتـــ عىل سل سكندريه|ل|صيدله 

5o57o6 لحسن|بــــو|لرحمن زىك يس عىل |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7o238 حمد|ل |لو|زى عبــــد |كريم حج ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

37o872 حمد عزتـــ سيد حسن| سيوط|بــــ |د|

69o639 م شحتـــو|لسل|لمؤمن عبــــد |نور عبــــد |خلود  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

357254 حمد محمد نديم| |مروتـــ رض |طبــــ بــــنه

693499 ى |بــــو |مد |محمد محمد ح بــــ|لعني  ض|لشر لمنصوره|بــــ |د|

2596|2 دى|له|لسيد عبــــد|ل |ئى جم|م| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

635|97 ى جم لعزيز|ل محمد عبــــد|نرمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

357||| لمقصود|مصطفى محمود محمد عبــــد تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

8|9374 رزق| عبــــي  سيف زكري ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

348|42 ر|لرؤف نص|لكريم عبــــد|حمد محمد عبــــد| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|43856 محمد محمود محمد سفينتـــ ن|حقوق حلو

356746 للطيف|للطيف عبــــد|حمد عبــــد|ء |سم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|25o| وز حس وى|لبــــرم|م محمد جوده |في  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|462o9 در|لق|رص محمد عبــــد |ء ن|دع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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4o7659 لزغبــــى|حمد |عيل فكرى |سم|بــــسنتـــ  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

2586|9 حمد سمي  سعيد جعفر| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

887o5| ن حسن |مل حسن شعبــــ| سيوط|ره |تـــج

|56322 يف عزتـــ فؤ لشورى|د |عىل رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5o98o5 لديبــــ|د يوسف |ر فؤ|لستـــ|لحميد عبــــد|عبــــد ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

27o|7 لح عيسوى|ح ص|بــــ صل|رح ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

43o|98 وى سمك|لهند|ل |هيم بــــل|بــــر|ء |ل| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

43697 دي ربــــيع عبــــده|محمد ن لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

75|2|8 م محمد عوض|مريم عص لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

264484 ضى|هيم محمد عبــــد ربــــه م|بــــر|نجوى  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o7473 ى|ح مر|لفتـــ|ملك محسن عبــــد  د حسني  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

26336 دق حفنى|لص|م فتـــىح عبــــد |حس ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

756686 لعظيم|لعليم محمد عبــــد|سمي  عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

525||8 مه محمود عىل محمود|س|ر |من ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

488755 ئى|لكيل|دق فهىمي |متـــ محمد ص|س| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5563o ي
حمد|م محمد |هش| دئى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

37o7o8 حمد|ده محمد سعيد |مي عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

4285o2 عيل يىح|سم|هبــــه محمد محمد  |بــــ طنط|د|

236753 عر|لش|لد نبــــيل محمد |خلود خ ه ى نوعيتـــ جي 

277775 ى عبــــد| ى |لىح |مي  لسيد|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

83o557 محمد حسن محمد حسن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7||2|3 ن طه|درمحمد سليم|لق|مروه مدحتـــ محمد عبــــد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

2848o عيل|سم|حسن محمد عتـــريس  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

254825 لمسيدى|هيم حميدتـــ |بــــر|م |حمد س| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

54|5o6 لدين|لسيد بــــكر زين |يد |ن ز|سلط تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

766|38 ى|ي| دين رس محمود محمد شلبــــى عشر ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

|6|4|4 بــــو كبــــشه|هيم بــــدير محمد |بــــر|عيل |سم| ى شمس حقوق عي 

488385 هلل|د |حمد ج|شد |حمد ر|محمد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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6967|4 يوضه|ن سعد |م رمض لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

23o|8 لد محمد عىل|لرحمن خ|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

267943 وى|ر محمد هند|محمد مختـــ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

835o67 حمد|رص محمد |لن|ء عبــــد|دع |نوعيتـــ قن

6876o2 لسيد|رق عيد محمد |كريم ط لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

358895 لحميد عىل محمد|بــــ عبــــد|لوه|عبــــد |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

52|398 لملوي|يد سعد |روفيده محمد ز ط|معتـــ دمي|علوم ج

46935 ي|سم|حمد |
ى بــــسيوئى عيل حسي  هره|لق|صيدله 

4|8922 لسيد محمد بــــسطويس|كريم محمد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

423628 لم|لدين غريبــــ محمد س|ء |جر عل|ه تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

7o2733 لحنفى|هلل |حمد عبــــد |م |هلل هش|منه  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

4292o| زق طه|لر|بــــسيوئى عبــــد | ند |صيدله طنط

7o3392 لنبــــى|حمد عبــــد |حمد سيد |حمد |مصطفى  لمنصوره|هندستـــ 

8o3|26 س محمد عىلي حسن|ين| ي|بــــ |د|
|لمنى

43592 مر|هند صبــــىحي ربــــيع ع ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

626534 لحليم|زق عبــــد|لر|هيم عبــــد|بــــر|منيه | زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|23926 ى |حن| شعي|رؤوف | يوستـــي  هره|لق|ره |تـــج

57272 رص محمد محمد|ء ن|دع علوم بــــنى سويف

893429 دى |حمد نف|محمد فوزى  سيوط|صيدلتـــ 

78|776 مريم محمود عىل محمد زيق|لزق|عه |زر

67499 م|سل|د |لدين فؤ|د|م عم|سل| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

694872 كم|لمتـــول حسن ح|حمد عبــــده | لمنصوره|طبــــ 

6786|7 ى|لرحمن |لبــــديع عبــــد |يه مبــــروك عبــــد | لعشر كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

4942|2 عيل محمد عسل|سم|ممدوح سعيد  |حقوق طنط

422976 هيم|بــــر|ء محمد مىح |لشيم| سكندريه|ل|صيدله 

2362|3 ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد|هلل صل|منه  ن|تـــربــــيتـــ حلو

69o29 بــــعه فتـــىح محمود محمد|ر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

84728o لويز يوسف| بــــشوي ذكري حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

2|6929 حمد|رص عمر |هلل ن|منه  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|
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63o967 لحميد|م رأفتـــ عبــــد |تـــيسي  عص زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8o4569 لليل|بــــو|هيم محمد |بــــر|جر |ه تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

492272 م وحيدتـــ|لسل|هلل جمعتـــ عبــــد |عبــــد  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

|9|5o حمد|سط حلىم |لبــــ|محمد عبــــد  شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

853o|2 لحسن|بــــو|ن خليفه |سلىمي سليم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

648||6 ح|لسو|لمنعم عجىم |مريم جمعه عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

45563| لسيد درويش|ء محمد محمود محمد |رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o8564 ى عبــــد|يم| يد |بــــو|ل |لع|ن حسي  ى لقديم|لي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

7o7||9 فتـــ محمد فتـــىح عبــــده شعبــــ ن|مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

643385 هيم|بــــر|لسيد |ح |لفتـــ|هبــــه عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9ooo47 كريم محمد عىل محمد  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

753466 ي|رس عبــــد |ي
لبــــصي  صديق مصطفى عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| | شبــــر

3377o2 م|لش|هلل |ئى عبــــد|هلل ه|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

778552 رص|ىطي ن|لع|م عبــــد |محمد هش زيق|لزق|ره |تـــج

7||35 ح مهدي|لفتـــ|مر عبــــد|محمد تـــ لفيوم|هندستـــ 

459558 م|لحميد هم|م عبــــد|م هم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|6o|85 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد |حمد عبــــد | لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

22|253 لم|رق عيد س|مؤمن ط دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|67286 ن صبــــىح شبــــل محمد|ريم|ن ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

5|5625 لرحيم يونس|للطيف عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|م  تـــربــــيتـــ دمنهور

2874|o بــــى|مبــــ|عيل |سم|محمد محمود  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

22|534 س محمود|محمد حسنى عبــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|246| بــــى |زع معبــــد عر|بــــ من|شه ج|طبــــ بــــيطرى سوه

778596 شور|لسيد محمد سليم ع|حمد |لسيد | زيق|لزق|علوم 

95|6o ن درويش|محمد حمدى رمض ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

48|775 در محمد|لق|مصطفى مجدى عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7|7498 ن|بــــو بــــكر محمد نرص شعبــــ|عىل  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

33525| هيم عىل|بــــر|جدتـــ عىل |م ى شمس|تـــج ره عي 
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5|7943 عر|لش| |أمل يحن  زكري بــــ دمنهور|د|

|35338 حمد زىك موىس|يوسف سيد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2335|2 ي|رص محمد عيد |زينبــــ ن
لسيد قرئى وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

5|o58| لروينى|محمود مصطفى عىل  زيق|لزق|عه |زر

|62822 حمد بــــشي | |عمر زكري هره|لق|هندستـــ 

|7782 عزيز سعد سمي  حبــــيبــــ رزق كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

62o|86 هيم حبــــيسر|بــــر|بــــ |يه|آيه  ط|معتـــ دمي|علوم ج

82746 م|لسل|ح شعيبــــ عبــــد |جر صل|ه ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4268o9 هيم|بــــر|بــــسمه محمد فتـــىح مصطفى  سكندريه|ل|بــــ |د|

9|53|8 ن  |يه بــــكرى عىل عثــــم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82|8|3 ي|ر
خليفه محمد يوسف| ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

897739 ض قلد |هر ري|ن م|يم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

34|437 محمود رجبــــ سعيد موىسي ى شمس علوم عي 

3588|| ي |حمد ن| هيم رحىمي|بــــر|ج  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

2598|| روق يوسف|لمجيد ف|بــــ عبــــد|رح ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

268255 نه|حمد طبــــ|حمد عزتـــ | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|62979 حمد متـــول|مه جودتـــ |س|جر |ه ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

3|3884 مسعد محمد محمد| دين |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

5336|5 ئى شنودتـــ خليل|دى ه|ش سكندريه|ل|هندستـــ 

495662 دل محمد عوض بــــدر|محمد ع ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|54|43 لحكيم|حمد عبــــد |لحكيم |يحن  عبــــد  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

767755 لطنجي |عيل مصطفى صبــــرى |سم|محمد | صبــــ لعريش|تـــربــــيتـــ 

3||||3 فع زىك|لدين ش|د |يدى عم|ه ى شمس هندستـــ عي 

2|3o87 يف نبــــيل نصي  حبــــيبــــه رسر ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

87o683 ى عبــــد  عىلي|حسي 
ى لكريم حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

9|98|| مد  |لحمد ح|بــــو|بــــر |كريم ص ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6o8||5 م|م|ل|هيم |بــــر|طمه صبــــىح |ف | تـــمريض طنط

328798 ل محمد|لع|لرحمن وليد عبــــد|عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم
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879387 ن عىل حسن عبــــد ربــــه |حن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

5232o| ي محمد حسن |
ق|دهم مصطفى وى|لشر لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

5|2o3o لبــــ|بــــو ط|حمد ربــــيع زىكي مصطفى | طبــــ بــــيطرى دمنهور

325436 ىط محمد|لع|رس حربــــى عبــــد|ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o689 دتـــ محمود عويس عىل|حم |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

24768o لقشتـــ|بــــ |لوه|ن عبــــد|بــــ رمض|لوه|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|882| ل عيس محمد معروف|من ط|بــــ دمي|د|

249465 ظه|لونيس بــــ|ربــــيع عبــــد| ر|ي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

77||62 ق|سم حفنى أحمد |يه محمود ق| وى|لشر زيق|لزق|عه |زر

368365 ء سعيد حسن محمد|شيم ى شمس|د| بــــ عي 

7o|6|3 حليم فرج موىس مرقص| رين|م لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|48342 دل محمد محمد حمودتـــ|مريم ع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8|2853 حمد طه سيد|جر |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

637397 هيم|بــــر|لصمد محمد |ح محمد عبــــد |صل زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

852|5o ن|در رمض|لق|ر عبــــد|حمد مختـــ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4259|4 ي تـــن|ك
ى
ي شوق ى خي  تـــه|غو شح|رولي  سكندريه|ل|ره |تـــج

896768 هيم  |بــــر|لبــــسيوئى |بــــ |يه|تـــفى  ج|بــــ سوه|د|

66535 ي محمد|ء |رس|
حمد مصطفى طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

452882 هيم|بــــر|تـــ |هيم فرح|بــــر|لد |خ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

5o6322 ن مرىس|يه خميس عمر| سكندريه|ل|عه |زر

8oo399 وس|ندر|مجدي رمزي | ندر|س ج|ره سوه|تـــج

79|788 ى بــــرعي |من وي|لشبــــر|ر خي  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

827o|5 ى نرص |هلل |هبــــه  ى|مي  مي  |نوعيتـــ فنيه قن

254669 محمد مخلص ذىك ربــــيع ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

27oo99 حمد|حمد مصطفى |ل |محمود جم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7623|6 د|محمود عبــــده عبــــده حسن حم هره|لق|ج طبــــيع |عل

854|6 ن|لعزيز عثــــم|م تـــوبــــه عبــــد |هش ن|حقوق حلو

637575 ح|لفتـــ|هيم عىل عبــــد|بــــر|ل |نه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

43o379 مريم محمد عيد محمد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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76|959 رك|محمد حسن محمود مبــــ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

68398o لغريبــــ|دل حسن |محمد ع ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

85o832 ي عىلي محمد عبــــد
هلل|تـــفى لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

52777 ض مسعد|حمد ري|ر |من م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

429o| رق محمد حسن|مريم ط ى شمس| لسن عي 

|475o ر|لجز|حمد |مد |عىل محمد ح ن|هندستـــ حلو

|5839 حمد خميس|ل |لجل|حمد شبــــل |جر |ه |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

4o4339 مؤمن محمود حنفى محمود مرىس |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

424678 ن مرىس|جح سليم|ن ن|سليم سيوط|عه |زر

3624|7 لسيد|لمنعم |رتـــ محمد عبــــد|س |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

|2o||9 |ن حن|يمن جبــــر|رن |ك ى شمس|تـــج ره عي 

643684 حمد|ل محمود محمد |من عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

9|2788 حمد |ضل |م ف|ن س|نور ج|طبــــ سوه

826689 ي|ر
ي|لدين |ل |كم| ئى

حمد مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

776225 كر موىس عطيه|حمد ش|هلل |منه  زيق|لزق|علوم 

3697|2 لمطلبــــ سعدون|لسيد عبــــد|لمطلبــــ |ء عبــــد|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

34443| حمد عطيه|مه محمد |س|يمن | ى شمس|تـــج ره عي 

|55549 لم متـــول|طف س|بــــدور ع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

695579 ح عىل حسن|لفتـــ|عىل حسن عبــــد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

494252 دريس|لرحمن |دريس عبــــد |يز |حمد ف| تـــربــــيتـــ دمنهور

533744 لسيد|نسيه محمد شوقتـــ أحمد |بــــ ج|بــــ سوه|د|

9o4753 ده |لرحيم حم|ء عوض عبــــد|سم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

7|2762 لنبــــى  حسن منصور|حمد محمد عبــــد |ء |دع لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

695922 مىل|لع|لجوهرى |لد حمزه |محمد خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o7362 وي|لفيش|لسيد |ح |فوزيه صل |علوم طنط

|75567 زينبــــ عزتـــ حسنى محمد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|75945 يف ج|مهيتـــ وى|لكل|بــــر |بــــ رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

339|o ي
ن|ن محمد شعبــــ|محمد شعبــــ| دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8267|9 يوسف منصور يوسف حسن دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|
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52o47 ى|رق |ء ط|رس| حمد حسي  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

|3|o6o لح محمود|لح محمد ص|ص دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

6o5|38 لبــــرع|م |له|مح |ن س|يم| |نوعيتـــ طنط

4o4655 مه|لسيد وهبــــه سل|سليم  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

759o24 حمد موىس|نور |محمود  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|3393o للطيف حسن|حمد حسن عبــــد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2822o2 وى|لمحل|لدين محمد عوض |حمد بــــدر| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|389o| بــــري|لج|ء موىسي |دين عل|ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o3947 هيم عسكر|بــــر|زم |هيم ح|بــــر| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

255426 لحميد فتـــىح مدكور|عبــــد| رض| ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

45|763 حمد|محمود محمد جمعتـــ محمد  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

7o9494 لنبــــى|هدير سمي  محمد حسبــــ  لمنصوره|ره |تـــج

3|54o7 هيم|بــــر|تـــفى مصطفى محمد  ن|بــــ حلو|د|

26o976 حمد|وى أبــــو |لص|حبــــيبــــه حسن  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

854288 لد سيد صديق|حمد خ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

792|o| ره محمد|محمد عم| نور عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

89|84 حمد|شم |حمد محمود ه|يوسف  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

823669 ي|م عبــــد|لسل|لرحمن عبــــد|عبــــد| مه
لغنى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|9828 حمد|حمد عىل |حسن  هره|لق|حقوق 

92|o28 ضل |نىه حسن محمود ف ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

2|465 حمد محمد|هلل محمد |منه  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

25|86 ك فهيم حنس|ن مل|ري|م ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

838487 سم محمود|لنوبــــي ق|مريم  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5269o7 رى|لبــــ|لمقصود عبــــد|حمد عزيز محمد عبــــد| سكندريه|ل|هندستـــ 

44|832 هيم عطيه|بــــر|مريم مجدي معوض  لشيخ|ره كفر |تـــج

69|344 وي|لعشم|لسيد محمد يسن طه | لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

52638o رتـــ|حمد محمد عم|حمد عىلي |محمود  سكندريه|ل|هندستـــ 

9o8222 طف لبــــيبــــ حكيم |ح ع|سم ج|حقوق سوه

26o|o2 ن ثــــروتـــ عصمتـــ فوده|يم| شمون|نوعيتـــ 
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49|338 هيم|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|ء مصطفى |سم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4o6o3 سيف جندى عطوتـــ حسن مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

45722o لعزيز رشدي عسكر|د عبــــد|محمد فؤ ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

52242| ل محمد عىل|ر جم|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

7o3|o3 مه|جد محمد سل|نور م زيق|لزق|بــــ |د|

258768 لرحمن وحيد محمد بــــدوى|عبــــد |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

293oo مد|م رفيق بــــدير ح|هش هره|لق|ن |سن|طبــــ 

78o8|3 د|لجو|مل عبــــد |حسن محمد ك ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

9o|46| حمد |ل عىل |حمد جم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|57o3o حد ليثــــى|لو|لد عبــــد |محمد خ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

3|3o|| تـــ فوزى جرجس|هيم نش|بــــر| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

648355 لعزيز محمود شفيق|ء عبــــد |سم| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

527579 س|مريم كرم عرصه متـــي سكندريه|ل|هندستـــ 

458629 عيل أبــــو زيد محمد جمعه|سم|ح |صبــــ لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

493857 مل عبــــد ربــــه خليفتـــ|يحن  ك ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|322| لم|رق محمود فهىم س|يه ط| ى شمس|د| بــــ عي 

|5|992 ف عبــــد |ن |يم| بــــو رسيع|لعزيز |رسر هره|لق|صيدله 

44262 لمجيد|لدين عبــــد |ح |محمد مجدى صل ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

77|6|8 د|لجو|م محمد عبــــد|هش| ند عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

9o7386 حمد محمد حسن محمد | ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

878244 ف |ن |نوره حمد |حمد |رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

365969 مل|ن عىلي ك|محمد رمض ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

243o79 هلل|سط عوض |لبــــ|دل بــــدوى عبــــد|ع ى شمس|تـــج ره عي 

|3|388 ى محمد عبــــده|عبــــد  لرحمن حسي  هره|لق|عه |زر

26|9|7 لبــــيوم|د |لد رش|محسن خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

35|239 ر|لغف|حمد عبــــد|ح حسن محمد |صل ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى
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3|4|95 م جرجس|بــــيشوى جرجس س وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

86248 د|بــــر محمد عو|حمد ص| لفيوم|عه |زر

5o4765 بــــر عىل|يمنى محمد صبــــىح ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7587|9 ده محمد فهيم|محمد حم وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

8|2682 هيم|بــــر|لحليم مرعي |بــــسمه عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6o7898 |هيم |بــــر|م أحمد |ريه
ى
لدسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

772387 ى |د |حمد عم| لسيد حبــــش|حمد |مي  زيق|لزق|ره |تـــج

6|2892 لمحمدى مصطفى كشك|ر مصطفى |هي|م لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

24726| ج|لرحمن تـــ|حمد عبــــد|حمد وجيه | تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

53o|87  مرىس |هيم |بــــر|فرحتـــ محمد 
ى
لجمل|لدسوق سكندريه|ل|هندستـــ 

499|53 لعظيم|ء يىح سعيد عبــــد |شيم بــــ دمنهور|د|

66659 ى |ن محمد عيد |رو بــــوزيد|مي  لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

5|343 ل طه محمد|هدى جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|43643 ى معوض|بــــ قدرى ع|رح شور جمعه حسي  ن|هندستـــ حلو

3|2|85 م ممدوح محمد محمد|سل| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8794| ر|ر شليل عم|رغدتـــ عم بــــ بــــنى سويف|د|

9o7548 لك محمد |مصطفى محمود م ج|حقوق سوه

45o442 ر|لنج|ن محمد |رق رمض|ن ط|رمض |ضتـــ طنط|علوم ري

3|6826 منى سعيد عىل حسن ى شمس طبــــ عي 

3582|7 دل يوسف خليل|محمد ع ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

253997 ز|لمع|محمد فتـــىح محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

46699 لحميد|ن عبــــد |ن عثــــم|محمد شعبــــ ى شمس|تـــج ره عي 

247|o6 م مصطفى حشكيل|محمد س ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

25o33 هلل محمود عبــــده محمد|منتـــ  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

685936 ى عىل محمود عىل حسن حشيش|ي سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9||263 حمد |نور |ضل |كريمه ف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9oo38 بــــر محمد|ن بــــدر ص|نوره ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

4975o3 حمد حسن ختـــعن|هلل |منتـــ  تـــربــــيتـــ دمنهور

6o9333 ن|لعري|حمد |حمد محمد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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44|464 س حرويس|س عبــــ|لمنعم محمد عبــــ|عبــــد |حقوق طنط

232427 بــــر عىل محمد|لد ج|م خ|له| ى شمس|تـــج ره عي 

78o464 ى  لسيد سليم سليم عليوه|نرمي  زيق|لزق|بــــ |د|

766887 س|لدبــــ|صم محمد عبــــده محمد |ع لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

46498 ى عبــــد |فرح| ند م|لسل|تـــ حسي  هره|لق|بــــ |د|

5|3988 ل|ن خميس محمد بــــل|جر شعبــــ|ه ره دمنهور|تـــج

|28783 يف فوزي غط|بــــ س|فىل رسر ى شمس|تـــج ره عي 

6o28|7 بــــ غيدتـــ|لوه|مصطفى محمود فهىم عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o8662 ق|لدقم|لعزيز |لعزيز عبــــد|لد محمد عبــــد|خ ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

444326 ى رزق|حمد ج|ء |شيم هي  لشيخ|ره كفر |تـــج

863889 بــــرين محمد عويس عىلي|ص |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

96754 حمد|لنعيم طه |حمد عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

876498 سط عىل  |لبــــ|طف عبــــد|محمد ع سيوط|حقوق 

9o543o لرحمن |حمد عبــــد|فتـــ |حمد ر| سيوط|صيدلتـــ 

488485 هلل|ح سعد محمد نرص |حمد صل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32||6| هيم|بــــر|لدين صبــــىح |د |عىل عم ى شمس هندستـــ عي 

2o556 لرحمن|ح عبــــد |لفتـــ|رق عبــــد |رس ط|ج هره|لق|عه |زر

437|88 لرحيم |عثــــ عبــــد |لبــــ|لمنعم عبــــد |ء عبــــد |ل|
شلبــــى

لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5|6972 سلىم حسن عىل نجم تـــربــــيتـــ دمنهور

3||o79 بــــ عىل|لوه|رتـــ محمد عبــــد|س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

478339 ى|زينه وليد محمد عبــــ س حسي  سكندريه|ل|عه |زر

22368o عيل|سم|لحميد محمد |سلىم محمود عبــــد ن|بــــ حلو|د|

32322| ريز مجدى لمع رسكيس|م ى شمس|تـــج ره عي 

6793|o د|لضي|هلل محمد مبــــروك عىل |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

32o228 مل|رتـــ عيسي فهىمي ك|س وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

4458|6 ى|لحفيظ محمد |ج  عبــــد |ن حمد حسي  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

682oo2 لسيد عطيه عىل|ده محمود |مي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

544285 لم|وى س|لص|رق محمود |ء ط|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

452473 لجندى|هيم مصطفى محمود |بــــر|محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

Thursday, September 6, 2018 Page 11229 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

46||2| م|عيل أحمد موىس هم|ندى إسم |ره طنط|تـــج

6o464| مل محمد مصطفى|يه مسعد ك| |نوعيتـــ طنط

27oo64 لودود|ح عبــــد|هر صل|هلل م|عبــــد عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

775o6 ئى صبــــىح عفيفى|مصطفى ه |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

336958 لمصلىح|محمود سمي  محمود  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

6o5|8 ف عىل |عىلي  حمد|رسر تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

5392o7 ئى محمد|هيم محمد علو|بــــر|ندى  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

33789o هد|حمد نبــــيل حمزه مصطفى مج| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

77o387 |لعل|بــــو |لحميد محمد |مح عبــــد |حمد س|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

649672 ى عثــــم|سم| ى|ء حسي  ن حسي  لمنصوره|حقوق 

678287 وى حسن|لص|م |لسل|ره محمد عبــــد |س لمنصوره|بــــ |د|

676o5| لسيد|ء محمود طلعتـــ محمد |رس| لمنصوره|بــــ |د|

6o593o يوبــــ|زر |رق سعد ع|مي ط|س |ره طنط|تـــج

82856| حمد|لحميد |لسيد عبــــد|لحميد |عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

9||698 لجليل  |لدين عبــــد|م منتـــرص صلح |سل| سكندريه|ل|صيدله 

645256 |لبــــرع |ن |لحن|ريج صبــــرى عبــــد|
ى
لدسوق لمنصوره|حقوق 

77724| لعزيز عتـــريس|ده عبــــد |محمد حم زيق|لزق|حقوق 

7o4783 ح محمد فرج|لفتـــ|ن عبــــد |يم| زيق|لزق|حقوق 

|36477 ئيل|ئيل رزق ميخ|نطونيوس ميخ| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|66|5| لحميد محمود|لكريم عبــــد |محمد عبــــد  ن|هندستـــ حلو

4o998 لح|ء مصطفى صبــــىح ص|شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2o833 لسيد|لنبــــوى |ئل محمد |مصطفى و ه ى نوعيتـــ جي 

36|||9 لسيد محمد متـــول| |عل |علوم بــــنه

|5|254 ء محمد سعيد مصطفى|رس| هره|لق|بــــ |د|

697894 رص محمد|ء منصور ن|ل| لمنصوره|نوعيتـــ 

|33|o5 هلل محمد|هلل نبــــيه عبــــد |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

526o|7 وى|لحمر|لسيد |لسيد فوزى |لرحمن |عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

5o3o84 لرحيم|حمد عبــــد |ئى محمود محمد |م| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|
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4||64 هيم|بــــر|د |د عربــــى فؤ|فؤ عه مشتـــهر|زر

23782o ى خلف |م محمد يحن  |بــــتـــس| هلل|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

497533 لسنتـــريس|حمد |حمد |جر |ه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|2923| دلي محمد|لع|سط |لبــــ|محمد عبــــد  ن|هندستـــ حلو

463323 شم|لمنعم ه|عبــــد| لمنعم رض|عبــــد |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

675|89 دى محمد|له|لسيد عبــــد |مأمون | سم لمنصوره|حقوق 

6|o336 وق محمد محمد  بــــوحطبــــ|رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|4264 حمد|دى مخلص محمد |ش ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5o|27 حمد عىل طه|د |زي تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8o|7|| ل محمد خليفه|يه جم| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

6o2929 يف عىل عىل محمد  لجندى|رسر |ره طنط|تـــج

354654 ي ج| رين|م
ى
هلل|د |بــــهجتـــ صدق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

323955 تـــه|لسيد شح|دهم |ء |شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

45222o لجريدى|هيم أحمد |ء إبــــر|عمر عل ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

84477| حمد|ء محمد بــــشي  |سم| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

2735o3 ح سعيد عىل|زم صل|ح ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|39o72 عيل|سم|يه محمود حلبــــى | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

776822 ن|ر رمض|لزه|بــــر |سمي  ص| دين زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

433o88 د|ل ج|لكريم كم|سلىمي عبــــد  |حقوق طنط

4|8358 در محمود محمد مبــــروك|لق|سلىم عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|39|76 لحميد|تـــ عبــــد |لشح|هدير محمد يوسف  ى شمس|تـــج ره عي 

536|3 ن|للطيف سليم|ن عبــــد |زينبــــ سليم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

3|6484 هيم|بــــر| |بــــسنتـــ سيد زكري هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7|6486 لمبــــدى مرتـــضى محمد|ء عبــــد |سم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

236o78 حمد صفوتـــ حلىم محمد حسن|ليىل  هره|لق|حقوق 

2|9276 هلل|محمد جميل محمد عبــــد هره|لق|حقوق 

4|2|53 ر|محمود محمد محمد محمود نو |بــــ طنط|د|

|4|9o4 ي
لحكيم مصطفى|م عبــــد |لدين عص|ء |ضى تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

4o6766 ن|لحميد سليم|لدين عبــــد|يمن محمود عز| |رن إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم
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832|52 محمود جبــــريل عجىمي جبــــريل ي للفن|
|دق قن|لفنى

6|6379 |لسيد |هيم |بــــر|لحميد |مد عبــــد |منيه ح|
ض|لع

ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

823927 ى طه محمد| مل يسي  ي|علوم 
|لمنى

543668 لسوىس|د محمد محمد محمد |زي سكندريه|ل|حقوق 

756o42 لح|مل محمود سليم ص| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

623|27 لعزيز|وي مصطفى مصطفى عبــــد |لكحل|محمود  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

642726 ف فكرى متـــول|منيه | رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

699767 لمرىس|لمجيد |حمد عبــــد |يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

223545 ن|جر مصطفى حسن محمد رمض|ه هره|لق|ر |ثــــ|

29485 حمد خلف| |عمر زكري ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|7oo58 لق عىلي عربــــ|لخ|دل عبــــد |يمنى ع ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6|5|96 لكبــــبــــىح |لسعيد |ج  |ندى ن ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

765494 ل عىل أنور|رق كم|حمد ط| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

|4738| عمر محمد سيد طه تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

89|85o حمد |لجليل |نسمه محمد عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

845|6o ر|لدين فتـــىحي مختـــ|له نرص|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

4|7769 ى  ي ج|لشو|حني 
ى
ي عىلي|دق

بــــر بــــسيوئى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

35o567 حمد يوسف|م |بــــسنتـــ عص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o9332 لحميد شعيبــــ|حمد عبــــد|عبــــي   ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

488868 |لسق|محمد مصطفى حسن خليل  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

763644  محمد |ن حسن |نوره
ى
لسيد|لدسوق حقوق بــــورسعيد

6o8o58 هيم طلبــــه|بــــر|ء طلبــــه |دع |بــــ طنط|د|

2324|9 ء عربــــى طلعتـــ عبــــود|سم| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

757245 ن|لسيد سليم|هيم |بــــر|لسيد | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|5oo2 لكريم|لصبــــور عبــــد |مه عبــــد |س|حور  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

628544 ربــــ|لسيد محمد شو|هيم |بــــر|حمد حسن | زيق|لزق|ره |تـــج

7oo27 ي|ر
حمد|لحميد |حمد عبــــد | |ئى لفيوم|لعلوم |ر |د

453o89 هلل|دتـــ حموده محمد فتـــح |غ ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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286394 ن|هيم حس|بــــر|محمد محمود عىل  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

2|9758 لسيد عىل مصطفى|حمد | |لي|د ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

257764 لسيد محمد|ن |لسيد شعبــــ| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

27o6o5 لكريدى|حمد صبــــرى محمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

754752 حمد|رص عىل |لن|ره عبــــد |س وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

83|867 ى محمد|نور |لرحمن |عبــــد مي  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

|28475 ن|م حربــــى مسعد سليم|ن حس|نور وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

356692 هيم|بــــر|هدير جودتـــ عىل  سيوط|بــــ |د|

9455o لحومي|لحميد عىلي |حمد عبــــد |لعزيز |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

879425 زينبــــ محمد عىل محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

42o4|7 هيم|بــــر|ن محمد عىل |ن شعبــــ|نوره لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

762787 لعليدي|دتـــ |ده حم|حمد حم|محمد  هندستـــ بــــور سعيد

|59698 بــــوزيد عمر|هيم |بــــر|ء |دع ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

43o352 لرميس|ده محمد محمود محمد |غ |صيدله طنط

255653 ح محمد محروس|لفتـــ|لد عبــــد|خ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3624| ج|ج سعد حج|سعد حج ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5236o8 ى|يوسف مصطفى محمد  مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|7394 لسيد|كر |ره سيد ش|س هره|لق|ره |تـــج

22|44 حد|لو|ل حسن عبــــد |شهد كم ن|بــــ حلو|د|

26348o لعزبــــ|لعزبــــ تـــوفيق |طف |ء ع|شيم ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

75o28 ي وهبــــه سليم|جم
ن|ل حنفى هره|لق|حقوق 

43|2o8 ن|ن فريد مأمون طول|عن |ره طنط|تـــج

6|4274 طر|لسيد خ|مريم محمد مندوه  |حقوق طنط

242|68 ى رض|ي بــــتـــ شفيق|ثــــ| سمي  ى شمس|زر عه عي 

233|22 سلىم محمد بــــدوى صبــــىح هره|لق|حقوق 

54432o ء فرج خميس فرج محمد خليف|ول عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

828o4 حمد محمد محمود|ن |يم| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

697o27 مر|حمد محمد حسن ع|رس |ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|2526 حمد|حمد |لمنعم |بــــ عبــــد |يه|حمد | لمنصوره|حقوق 

9746| لرحمن محمود|م محمد عبــــد |حس ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
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43o323 يف عثــــم ن|ن محمد عثــــم|سلىم رسر |ره طنط|تـــج

52o454 مح متـــول مصطفى|سميتـــ س علوم دمنهور

4|59|5 ود|ل محمد د|هبــــه محمد جم لشيخ|نوعيتـــ كفر 

45o922 ى |هيم |بــــر|كريم  هيم رجبــــ|بــــر|مي  |هندستـــ طنط

773629 بــــ تـــوفيق|لتـــو|يه مجدى عبــــد | ى شمس|د| بــــ عي 

499257 حمد منتـــرص|حمد عفيفى |يمن |يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

6435o8 حمد محمد|بــــ منصور |رح لمنصوره|حقوق 

82723o ي|ن مىح |مرو
لدين عىلي مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8867o لعظيم|لنبــــى محمد عبــــد |حمد عبــــد | ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|2|46o سط مهدى|لبــــ|بــــر عبــــد |م ج|حس ى شمس|د| بــــ عي 

446335 ى عىل عبــــد |محمد خ لكريم|لد حسي  |ضتـــ طنط|علوم ري

227963 دق يوسف|ص| لعل|بــــو|يه | ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

639928 هيم|بــــر|لحميد محمد |ده عبــــد|مي لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

266972 لسعود|بــــو|لعليم |ء محمد عبــــد|رس| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

62287o هر موىس|محسن م| ن|ل ره بــــور سعيد|تـــج

78|878 لسيد محمد|ن سعيد |يم| زيق|لزق|ره |تـــج

3|8283 عمرو عىل محمد مصطفى ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

6o6964 د|لضي|حمد |لسيد |ن |نور دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

679o92  حمزه|هيم |بــــر|لسيد |محمد 
ى
لدسوق ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

3796| فظ|فظ محمد ح|محمد ح دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

4|3o89 وى|لشن|لحميد |ن عبــــد |رمض| ند لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77497| جورى|لبــــ|م |لسل|لسيد عبــــد |م |عمرو هش  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

5|728| لحسينى قنديل|رتـــ محمد طه |س ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5824| ى  مسيحتـــ| مي 
ى
نمر شوق ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

26o2o9 رى جرجس صبــــىح جرجس سعد|م ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

2386o4 حمد محمد|لرحمن محمد |ء عبــــد|سم| ى شمس حقوق عي 

4|66|9 وي أحمد بــــسيوئى عبــــيد|لشن|حمد | لشيخ|ره كفر |تـــج

632582 ل عىل|رق محمد جل|نىح  ط| زيق|لزق|عه |زر
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|47993 لرحمن مدحتـــ محمد حسن|عبــــد  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

247639 لسيد|ح |لفتـــ|ر عبــــد |لغف|نور عبــــد|حمد | لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

4o3||8 هيم هيكل|بــــر|در صبــــرى رجبــــ |ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

225535 حمد|ل حسن |ندى جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

35295o م محمود|م|م محمود |م|لمحسن |عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

34o757 م يوسف|م|د |حمد ج|محمد  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

495463 يوسف موىس عبــــدربــــه قريطم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

494o| لرسول|ن سطوج عبــــد|لهدى شعبــــ|نور  ن|تـــربــــيتـــ حلو

4|72o2 ف عبــــد |لرحمن |عبــــد |لحميد |درعبــــد |لق|رسر
لنرصى|بــــو

لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8237|9 هلل|لربــــ عبــــد|د|د ج|لجو|ء عبــــد|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

44|29o |هيم عىل عىل مو|م إبــــر|حس
ى
ق لشيخ|بــــ كفر |د|

752483 س محمد|لنح|مصطفى محمود مصطفى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

357556 محمد مىح عىل جوده عىل ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

3732|5 تـــ مصطفى محمد|دهم عرف| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

788827 ي سعد يعقوبــــ  جورج 
ى نرمي  ي|معهد 

تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

48|787 ف عىلي حسن مبــــروك|حمد |
رسر |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7ooo|5 ن عىل عىل|مر عثــــم|تـــ لمنصوره|صيدله 

369353 لبــــربــــرى|محمد فرج محمد فرج   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

|63435 وي|لمجيد فرم|عبــــد | جر رض|ه ى شمس|د| بــــ عي 

48665o لك |لم|لحميد عبــــد|لحميد محمد عبــــد|عبــــد
ضى|م

ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

9o5|96 بــــ عطيتـــ |بــــورح|محمد رجبــــ  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

4||646 لسيد محمود|ء وجيه |شيم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

355278 تـــ عمر|نورتـــ عمر فرح ى شمس حقوق عي 

336499 لعزيز|م منصور محمد عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|58895 منيه حسن محمود محمد| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|938| بــــو زيد|لعزيز محمد|محمد محمود عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

5583| لدين|رع سيد زين |زينبــــ ز بــــ بــــنى سويف|د|

8|7|8 ى شبــــل فتـــىح مصطفى|ي سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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366|68 لغريبــــ|د رجبــــ |ء عم|ل| سيه|نوعيتـــ عبــــ

5|oo86 ضى|لق|حمد محمد |هيم محروس سيد |بــــر| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

35o39o دي|له|متـــ محمد عبــــد|س|محمد  ى شمس طبــــ عي 

|7646 مر|لعزيز ع|حبــــيبــــه محمد عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

63o6o5 ه|يوسف محمد نديم  حمد محمد عمي  زيق|لزق|هندستـــ 

32||56 لسيد عىل|لرحمن محمود بــــدوى |عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

477o56 ر محمد يوسف طه محمد|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

863o58 ي | ثــــري
ي|مصطفى

حمد مصطفى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

79o|92 يوسف محمود سيد فرج لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

5oo876 لسكنيدى|حمد |حمد حمدى |منيه | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

853529 ن|ء محمد سليم|لرحمن عل|عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

784787 م|م|لحفنى |لسيد |ريم فوزى  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

4443|2 لدين|بــــ |ن محمد شه|ره رجبــــ رمض|س لشيخ|ره كفر |تـــج

8o6878 ح|لفتـــ|حد عبــــد|لو|لد عبــــد|هبــــه خ ي|بــــ |د|
|لمنى

34883 لجليل|ن عبــــد |يمن رمض|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

832343 ي محمد |محمد عبــــد
ي |لغنى

هيم بــــكري|بــــر|لعفيفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7o6592 مد حندوس|جر فتـــىح ح|ه لمنصوره|بــــ |د|

37855 وق مدحتـــ محمد مبــــروك رسر ن|حقوق حلو

|49758 حمد عىل عىل|عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

84795 هيم محمد عىل محمد|بــــر|صم |ع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

924632 كر بــــدرس |نطونيوس نبــــيل ش| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

84473 ى محمود|ن محمود |نوره مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

893|79 ن |ل محمود سلط|قض جم سيوط|حقوق 

23o857 حمد مصطفى|سعد مصطفى سعد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|4o4o هيم|بــــر|لدين حسن |سلىم سيف  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

786623 ى سويلم|محمد خليفتـــ فتـــىح  مي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

4|o93o لعدوي|هيم |بــــر|روق |هيم ف|بــــر|نوره  |ره طنط|تـــج

34|45 شم شطورى|لدين ه|ء |ء بــــه|رس| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|4383| ي جرجس |روم
ر شفيق|دو|ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2625|8 ء محمد مصطفى مصطفى|بــــه |تـــربــــيتـــ بــــنه
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2|4626 حمد|حمد عىل خطيبــــ سيد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|8775 ج حنفى|مح حج|يوسف س هره|لق|ره |تـــج

7||7|4 ش|لفر|رس محمد زىك محمد |محمد ي معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8||68 م|لسل|عبــــلتـــ محمد رشدى عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

425338 لدين خليل|ل |ئل كم|بــــ و|هيتـــ|م سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5|2525 لرحيم عىل|محمد محمد عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

264525  محمد يوسف|لمنعم |هدى عبــــد
ى
لدسوق شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

3o|87 ي عجىمي محمد عبــــدربــــه|ي
ى مصطفى سمي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

427o6 ى عبــــد |عبــــد  |بــــ قطبــــ محمد |لوه|لرحمن حسي 
لجندى

ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|2568 لد ممدوح محمد حسن|محمد خ ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

297|23 ن|يمن محمود فوزى شعبــــ|ن |نوره ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

|3976 لدين|لد محمود نور|طمتـــ خ|ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o3827 وق مجدى سيد  لسيد|حمد محجوبــــ |رسر زيق|لزق|ره |تـــج

436438 ئى|لزرق|لرحمن |لرحمن محمد نرص عبــــد |عبــــد  لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

|6665o ل محمد حسن|سلىم محمد كم ن|تـــربــــيتـــ حلو

5|2489 ي صبــــري بــــدروس
صبــــري حسنى ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

54237| وق  لطوبــــىح |هيم |بــــر|حمد |بــــر |حمد ص|رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|7|57 لمغنى|حمد محمد لطفى مصطفى | لشيخ|ره كفر |تـــج

38o97 حد|لو|لنبــــى عبــــد |للطيف عبــــد |لنبــــى عبــــد|عبــــد هره|لق|حقوق 

252664 سعودى فهىم عطيه| رين|م ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8o262 عمر سيد محمد سيد تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

9|||7| ئى ممدوح طه محمود |م| ج|طبــــ سوه

6oo68| لبــــهوتـــى|حمد |حمد |ء حسن |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

75549| هيم|بــــر|هبــــه شحتـــه خليل  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

4826o8 ل|لع|ر سعيد بــــخيتـــ عبــــد |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

334582 ج|لمجيد قطبــــ حج|رق عبــــد|محمد ط سيه|نوعيتـــ عبــــ

7o4oo7 لدعبــــس|هلل |حمد عبــــد |منى محمد  زيق |لزق|تـــمريض 

5|2|73 ر|لنج|ن |تـــتـــ محمد سليم|محمد شح سكندريه|ل|طبــــ 

47747| لسيد|در|لق|لسيد عبــــد|هيم |بــــر|مريم  سكندريه|ل|بــــ |د|
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78857o ر|لنج|م محمد محمد |محمد حس معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3|6843 وى|لغربــــ|ن موىس سمي  موىس |نور ى شمس|تـــج ره عي 

836854 حمد سيد|ح |لفتـــ|م عبــــد|سل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

642769 للطيف عبــــده|لعزيز أحمد عبــــد |رتـــ عبــــد |س زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4|5568 ئى|لسود|حمد مبــــروك |حمد محمد | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

488o3 فظ|لرؤف رشدى ح|ء عبــــد |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

496|o| ج|لسم|هيم |بــــر|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ء |دع سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

26o669 ن|مل رسح|ل ك|سلىم جم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2|43|o لعزيز خليل|هيم عبــــد|بــــر|هلل |منه  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|35o44 يف محمد|محمد محمود  لشر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7826|9 لحميد حسن|لدين عبــــد |ح |ء صل|رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

695|68 هيم|بــــر|ن |ره محمد رمض|س لمنصوره|علوم 

6379o6 ط|لعي|لمجيد محمود محمد متـــولي |حمد عبــــد| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

2|92o4 ى|ن حس|هلل عثــــم|عمر نبــــيل عبــــد ني  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

482|9 مر قرئى|دل ع|ندى ع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o944 م مصطفى|م حسن عز|سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

837||7 وي خليل|حمد دندر|طمه |ف ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

7oo|74 ره محمد منصور محمد|س لمنصوره|بــــ |د|

777296 ح حسن محمد حسن|لفتـــ|حمد عبــــد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

369599 لشعيبــــى|حمد حسن محمد | ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

92465 روق حسن حمدى|يوسف حسن ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

774824 هيم وهبــــه|بــــر|ن |ء محمد سليم|سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6963o4 بــــر بــــكر|ص محمد ج|خل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

68543o ى عىل|هيم |بــــر|لدين محمد |نور  مي  |ره طنط|تـــج

4o85o7 ن|ض رمض|حمد خرصى ري| |بــــ طنط|د|

888337 ف شنوده نصيف  | |جول رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o734o وى|لهند|ء محمد سعد |دع لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

923|5o لطيبــــ محمد |خلود محمد  ج|حقوق سوه

365775 بــــح|لمجد ر|بــــو|هر |محمد م ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

865697 لمريد محمد|سمر سيد عبــــد |نوعيتـــ فنيه قن
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868|2o ي |لطيبــــ حس|م |ريه
لعزبــــ|ئى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

68|6|o ىط|مش|ل|هيم محمد |بــــر|يوسف محمد  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

2|8386 حمد محمد زهي |ره محمد |س ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

78468| د محمد|لجو|مه نبــــيل عبــــد |س| زيق|لزق|هندستـــ 

7827|4 ه  حمد مصطفى|حمد مصطفى |ني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o7533 ى محمد |ي لسيد|لدين |لسيد تـــفى |سمي  لمنصوره|بــــ |د|

293222 يه محمد محمد خربــــوش| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

35||2o لنرص|بــــو |رم رجبــــ |قمر ك هره|لق|ج طبــــيع |عل

4o24o3 وق ن رص محمد رزق محمد|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

779339 ر محمد|لستـــ|حمد صبــــرى عبــــد | زيق |لزق|تـــمريض 

|6oo99 ن محمود|ل شعبــــ|يوسف جم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|47695 لم محمود|محمد مسعد س ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

34|328 جتـــ|لخو|حمد يوسف |متـــ |س|حمد | ى شمس|تـــج ره عي 

43479 ن وهبــــه|د رمض|ر عم|من ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

68576| ى بــــستـــ|لحس|لدرينى |هلل |ء عطيه |شيم ن|ني  لمنصوره|بــــ |د|

|5o6o8 حمد|لمتـــجىل |دل عبــــد |محمود ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

678863 هد ورده|ن مج|مه سليم|س|رؤى  لمنصوره|علوم 

|22464 ندى حمدى خليل عىل ى شمس| لسن عي 

4882o5 بــــوعطيه|لسيد |محمد رجبــــ حسن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

766898 حمد هريدى|لعزيز |بــــو ضيف عبــــد |لعزيز |عبــــد  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

37562 للطيف|لحكيم عبــــد |هند موىس عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

49o825 |نبــــيله محمد محمد عىلي رض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

42|786 ي سل|حمد |
ف مصطفى مه|رسر سكندريه|ل|علوم 

9o655| شم |هلل محمد سيد ه|منتـــ  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5323| هلل|بــــ |يمن قرئى ج|لعليم |عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6||646 در حميدتـــ|لق|هيم عبــــد |بــــر|حمد | |حقوق طنط

7|5227 زل|بــــو ن|لسيد عىل |هيم |بــــر|مجد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

836582 ىطي سعيد|لع|فرحه مهدي عبــــد دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

877o89 ن  |عيل حمد|سم|لد |خ| ند سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4287|6 هلل|نشين محمد عىلي عبــــد  |حقوق طنط
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82|64o محمد محمود محمد عوف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

3|3274 مريم ممدوح تـــوفيق شفيق |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

62o225 ز|لقز|ر |لغف|ئل عبــــد |مريم و ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

265|o7 ى|م عبــــد |حمد س| لمنعم موىس حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

247o6| لبــــسيوئى|مد |دل ح|محمد ع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|395o6 ن|نتـــ نرص وليم رزق سليم|دمي ى شمس|تـــج ره عي 

24679o حمد حسن|حمد صبــــرى |عمر  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

6|o283 لديبــــ|تـــ عىل |لشح|عىل  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

75863o دق محمود|ح ص|يه صل| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

4996|9 ى |ي عيل|سم|لمقصود |عيل عبــــد |سم|سمي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

827o46 ي زكري|عبــــد
لي|لغ|محمد عبــــد| لغنى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

8|o327 سمي  جرجس ذىكي| بــــول ره بــــنى سويف|تـــج

2576|9 لمجيد|لرشيد عبــــد|لمجيد عبــــد|ل عبــــد|بــــل ي صىح بــــنه
|معهد فنى

784738 ه  لطيبــــ|للطيف |حمد عبــــد |مشي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

429865 لشيخ|لعزيز |لرحيم عبــــد|ل عبــــد|عمر جم |ن طنط|سن|طبــــ 

4978|4 ي|لسيد حسن |ر |من
لمسينى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

24297 د|حمد محمد عو|منه  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

4326|o فع|لش|مد |هلل ح|ن عبــــد |رو ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

87|62| لرؤف|حمد عبــــد|لرؤف |له عبــــد|ه سيوط|صيدلتـــ 

7o7432 ي
لعزبــــ متـــولي|يمن متـــول | |دئى |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 

لمنصورتـــ

47642o لم|زق محمد س|لر|يوسف محمد عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

63|464 ف محمد ي|ندى  ى عبــــد |رسر زق|لر|سي  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

9|7o65 حمد |لد محمد |ئى خ|م| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

783765 لسيد عطيه محمد جمعه|محمد  زيق|لزق|حقوق 

64|725 لسيد عىلي يوسف|حمد |مريم  هره|لق|ج طبــــيع |عل

|68463 |س ذىك |لسيد عبــــ|ره |س
ى
لدسوق رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع

دي|لمع|بــــ

325849 ء حمدى عطيه محمد|ل| ى شمس|تـــج ره عي 

493569 لجزيرى|حمد محمد تـــوفيق |لرحمن |عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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6o9o59 فع|لش|حمد محمد |آيه  |بــــ طنط|د|

6793oo ن|ن جميل عىل سليم|جميل سليم لفيوم|هندستـــ 

8o|894 د|هلل نسيم عي|دي عبــــد|ف ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

5o82o9  سعد جريس| دون|م
ى
سمي  صدق سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

53735 بــــر محمد|جر لطفى ج|ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

45642o  عيد|هيم |بــــر|دل |ن ع|يم|
ى
لدسوق لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

ألسكندريتـــ|بــــ

268573 هيم|بــــر|هيم محروس |بــــر|لد |خ لعريش|بــــ |د|

7643o|  ص|ص
ى
حمد محمود عبــــيد|بــــر |ق ره بــــور سعيد|تـــج

278o23 ح حبــــيبــــ|لفتـــ|لسيد عبــــد|يه | شمون|نوعيتـــ 

763872 تـــنى|لكتـــ|لسيد محمد |مه محمد |س| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

687|3o هيم|بــــر|ن |محمد عمر جمعه بــــدر لمنصوره|حقوق 

89946 عود عيد|فتـــ ق|سهيلتـــ ر ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

483439 ى محمد رأفتـــ محمد |ي لسيد|سمي  بــــ بــــنى سويف|د|

7882|5 ء محمد محمود خلف|شيم معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

343o89 عي|لسج|دهم |مل محمود | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

844989 هيم|بــــر|حمد عوض |وليد  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

864997 ن|لمنعم رسل|عبــــد| بــــ زكري|رح دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

39952 هيم|بــــر|ن |هيم عثــــم|بــــر|حمد |كريم  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

248395 لنبــــى محمد عقل|د عبــــد|جه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

35935| لرحيم فرغىل|سيف مصطفى عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

69324| ى م ج |حمد |لرحمن |جد عبــــد |حني  لخرصى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5o4754 بــــ عطيه|لوه|لد محمد عبــــد|خ| ثــــري سكندريه|ل|عه |زر

396|5 حمد|لدين عمر |ء |سيل عل| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

363656 لكريم مرىس|قيتـــ مرىس عبــــد|ر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

694433 لمنعم فرج محمود|لسيد عبــــد |ء |ل| لمنصوره|بــــ |د|

53476 شم|ل محمود ه|عبــــي  كم ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

544334 ود|حمد عيسي د|ندى محمد  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

5o6oo3 لبــــشبــــيسر|لسيد |حمد |لعزيز |محمد عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

34o963 س|هيم غيط|بــــر|محمد سعيد عزتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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3279|3 طر|لعزيز خ|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد |بــــ بــــنه|د|

899|83 ى  فوزى محمد عىل حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

78644| حمد عمر|حمد محمد |محمود حسن   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

628577 للطيف|ء محمود محمود عبــــد |لشيم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

43367o لعربــــى|محفوظ يوسف معوض  |صيدله طنط

82o34| ك|لمل|جوزيف نبــــيل يوسف عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

43o696 ي|لن|لكريم أحمد |أمنيتـــ حمدى عبــــد 
ى

ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8|6|48 لم محمود|لم محمد س|س ي|علوم 
|لمنى

|5o853 بــــر|ء محمود محمد ج|لشيم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

638234 ن|لسيد رسح|حمد |مصطفى محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

83o567 ح محمد عىلي|لفتـــ|محمد عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6259|3 حمد عىل|حمد سمي  | زيق|لزق|ره |تـــج

755769 مريم محمد حسن محمد عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

54o325 بــــ عىل محمد|لوه|ح عبــــد|سم دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

43|568 لحليم رجبــــ صبــــره|كريم مجدى عبــــد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

353o99 وى|لرسول سعد|مصطفى عيد عبــــد |بــــ طنط|د|

84468o در محمد مزمل|حمد ن|يه | ن|سو|حقوق 

8o2|76 ى ف ف| |مي  روق لبــــيبــــ|رسر سيوط|ره |تـــج

269|3| ره|حمد عم|بــــر |عبــــي  ج ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8586o8 ي خلف عثــــم
بــــوزيد|ن |مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

892278 مصطفى رفعتـــ خلف سيد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

372357 د محمد|لرحمن ذىك ج|عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

9o5398 د |محمد صفوتـــ ج| سه ج|ره سوه|تـــج

4o595o ر|حمد عىلي سعد زيتـــح|يه | سكندريه|ل|بــــ |د|

8o3223 ى س مي ثــــروتـــ صموئيل|نيفي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

63o446 مر مصطفى|بــــو ع|محمد مصطفى  ج|بــــ سوه|د|

39|43 هيم|بــــر|حمد محمد فتـــوح |طمه |ف لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

5o|759 هيم|بــــر|لموجود خليل |ء عبــــد |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

879795 ى   محمد بــــدر سيد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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4o5452 لطوبــــىح |هيم |هيم يوسف حسن إبــــر|فرح إبــــر سكندريه|ل|ره |تـــج

485o95 لىح بــــسيوئى|مؤمن محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|374o7 ن|ن رشو|لرحمن رضو|دل عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  لفيوم|عه |زر

372753 ى محمد  مد|حمد ح|حني  ى شمس|زر عه عي 

262758 هيم محمود يوسف|بــــر|حمد | |كليتـــ هندستـــ بــــنه

69|228 ر|لف|بــــ |لوه|لسيد عبــــد |م |عمرو عص صيدلتـــ بــــورسعيد

6945o ى عبــــد  عشي 
لعليم|محمد مصطفى ي |

رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

3|9795 سم|ن حسن ق|ء رمض|عىلي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8855o ى عبــــد  ى عبــــ|لبــــ|حسي  س|سط حسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

6o3659 لعزيز|رص محمد عبــــد |لن|محمد عبــــد  |هندستـــ طنط

836o79 حمد|حمد سعيد |سعيد  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

8944|4 لحليم عىل |حمد عبــــد|يه | سيوط|حقوق 

8|987o م رؤوف فنجري يوسف|مريه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

843||4 ي|م
ى
ي سمي  |ه| رق

|رمي|ئى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

54|423 ط|لبــــط|هيم |بــــر|يوسف محمد  |حقوق طنط

3||34 ح محمد|لفتـــ|لد عبــــد |ء خ|رس| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

54|o2| طف كوزو|محمد عطيه مسعد ع ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

4|92o7 مه عىل حسن|م سل|لسل|له عبــــد|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

255o|3 زق|لر|هيم محمد عبــــد|بــــر|جر |ه تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

843|34 ن|لدين محمد عثــــم|ح |صل| ند ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8o3645 زق|لر|رس عىلي عبــــد|طمه ي|ف ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

24|462 هلل|ف عبــــد|هلل خل|ن عبــــد|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

779438 ى فرح| رن ح حسن|لفتـــ|ن عبــــد|حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22798o نيتـــ وسىل سويحتـــ جندي جريس|ج ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

8|5|68 فظ|لح|د محمود عبــــد|عزه عم ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

846346 ي|ر
دق عىلي|محمد ص| ئى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

22635o بــــورسيع محمد حسن|حمد |مصطفى  ى شمس| لسن عي 

6935|6 ى |سم بــــ|ىط رزق |لمع|بــــو |ح حسي  ضي|لشر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

524|36 دى|م محمد عىل ش|لسل|حبــــيبــــتـــ محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26o5|| حد|لو|طمه نبــــيل فرج عبــــد|ف ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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675454 ى حندوسه|بــــو |مد |مه ح|س|يدى |ه لعني  لمنصوره|طبــــ 

|53o58 سل محمد مصطفى سويفى|بــــ هره|لق|هندستـــ 

8|7372 |نوبــــ ممدوح عيد حن|بــــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|669|4 تـــ|لمنعم بــــرك|ء عبــــد |ء عل|شيم تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

46o|oo ى|رضوى ع دل حسنى حسي  ي|عه |زر
|لمنى

324o6| ي |حمد صل|
ى
ي|حمد |ح دسوق لبــــنىح  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

9oo8|3 ه محمد |لل|م محمود عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

|4873 بــــ|لوه|طمتـــ محمود محمد عبــــد|ف هره|لق|ره |تـــج

852o34 زي|فعي مغ|لش|لدين محمد |م |حمد حس| لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

6o9o|3 بــــو محمد|د محمد |حمد فؤ| |هندستـــ طنط

36|87 حمد|لرحمن سيد |م عبــــد|طمه س|ف هره|لق|حقوق 

9322| بــــتـــ|لرحمن حنفى محمود ثــــ|عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|3o2|o رحمه قنديل فرج قنديل ى شمس| لسن عي 

72945 لسيد|رق عىل |عىل ط ره بــــنى سويف|تـــج

|6562 مريم عمرو محمد حميدو هره|لق|علوم 

6o2968 ن|لعزيز شعبــــ|يه محمد عبــــد | |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|39882 لحميد محمد محمد|حبــــيبــــه محمود عبــــد  ى شمس حقوق عي 

842393 ري عىلي|لبــــ|ن سيد عبــــد|يم| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

687634 حمد|بــــر محمود |سهيله ص لمنصوره|بــــ |د|

53688 ره محمد محمد عطيه|س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

3|9484 حمد|لسيد |سندس لطفى  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

338379 زق|لر|هلل محمد عبــــد|عبــــد| لي|د |تـــربــــيتـــ بــــنه

285774 نوبــــ سمي  فتـــىح يعقوبــــ|بــــ| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

3|82|9 ي|د
غبــــ|مني  ر| ل رض|ئى ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2575o8 |لحسينى مهن|يه عزتـــ | ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|2775| ر|هيم بــــك|بــــر|لرحيم |مي عبــــد |حمد س| ى شمس هندستـــ عي 

25|329 لففى|حمد مصطفى محمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

856525 د صبــــح|لجو|ربــــيع عبــــد| نه ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

7|7||o تـــتـــ|لرحمن شح|رص عبــــد |حمد ن|هيم |بــــر| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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623768 ي|ر
 |لمو|عطيه عىل | ئى

ى
لصديق|ق ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

22|4|4 مد عىل|حمد مظهر عىل ح| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

782328 بــــ عىل محمد|محمود شه ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

2|7595 د محمد|حمد فؤ|مصطفى محمد  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

4|o6|4 حمد|لعظيم |محمود مصطفى محمد عبــــد |ره طنط|تـــج

27744| لدين محمد بــــدر|ء|هيم عل|بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|9o28 مريم أيمن صبــــرى فهيم بــــشتـــو ط|حقوق دمي

87993|  عبــــد|يم|
ى
لحميد |ن محمود صدق سيوط|تـــربــــيتـــ 

4335o6 فظ نجله|لبــــيوم ح|محمد  |عه طنط|زر

826o55 ي|ر
دق|لص|حمد |محمود | ئى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

2228o ن|ل عطيه رمض|محمد كم ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

332374 دى عىل محمد|له|ء رجبــــ |سم| |بــــ بــــنه|د|

897o47 ى خليل عوض بــــخيتـــ | مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

43663o لصعيدى|لسيد محمد مسعود |يه | لشيخ|علوم كفر 

|48o89 رق محمد موينه|محمد ط ى شمس|تـــج ره عي 

343485 محفوظ شلبــــى| تـــغريد رض ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

|45767 ى  ى محمد حسي  حمد|حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

766|52 ن عىل محمد|يمن شعبــــ| |رودين لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

496832 ئى|لحلو|هيم محمود |بــــر|ء طه |رس| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

284857 م صبــــىح محمود|يه ر| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|688o هيم شمسيه|بــــر|ح غريبــــ |ن صل|يم| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

333449 لمرىس درويش|هلل محمد |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|68647 لد محمود فريد زمزم|محمود خ دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

83553| حمد يوسف عىلي|محمود  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

838499 در بــــيومي|لق|رص عبــــد|لن|مي عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|66o65 ل حنفى|ر جل|ل مختـــ|جل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

864|33 ريوس عزتـــ عزيز مجلع|مك ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

764644 لرحيم|حمد عبــــد |د محمود يحن  |زي هندستـــ بــــور سعيد
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|6|o35 ي|ر
طف حمدى حسن|ع| ئى ى شمس طبــــ عي 

8||623 ي
ديوس|قل|هر |دل م|ع| دئى ي|بــــ |د|

|لمنى

4234|7 لسيد خليل|لعزيز |ح عبــــد |طمه صل|ف بــــ دمنهور|د|

682647 لسيد|س |لسيد عبــــ|ندى مصطفى  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8869|| لحكيم عىلي |طمه محمد عبــــد|ف سيوط|عه |زر

22967| وى|لشن|مل محمد |نعمه صبــــرى ك تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7oo7|5 بــــو زيد يوسف|م عطيه |لدين هش|سيف  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

97|44 ضى محمد|ضى محمد ر|ر ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

543|33 يل|ره محمد محمد مصطفى ط|س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

764585 حمد محمود عىل حسن حسن| صيدلتـــ بــــورسعيد

425259 ي محمد حسن محمود محمد
تـــفى سكندريه|ل|صيدله 

9|8o82 بــــوذهبــــ  |محمود | يه زكري| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|6528| ر محفوظ محمد|م مختـــ ن|بــــ حلو|د|

5534| ل عىل محمد|دهم جم| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|46938 حمد|لمنعم |حمد محمد عبــــد | لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

5346o زهرتـــ محمود محمد محمود بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

4o8255 م|لسل|هيم غريبــــ محمد عبــــد|بــــر|لرحمن |عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

698o29 مد|هر ح|للطيف ط|رحمه عبــــد  لمنصوره|علوم 

85o455 بــــوبــــكر|حمد |حمد محمود | صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

526546 لعرقسوس|حمد محمد |مصطفى محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

684666 شوح|ل|لحميد |ن عبــــد |ده نبــــيل بــــدر|غ لمنصوره|ل |طف|ض |ري

876825 لعليم |ن سيد محمد عبــــد|يم| سيوط|صيدلتـــ 

63778o ى  مي  مجد مصطفى محمد سعيد|ني  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6||682 زق|لر|يحن  محمد عبــــد| دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

333684 تـــتـــ|حمد شح|م |حمد عص| ى شمس|د| بــــ عي 

893634 هند محمود عىل بــــكر  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

788746 محمد حمدى محمود محمد بــــكي  لمنصوره|حقوق 

347647 حمد|لنبــــى سيد سيد |لؤى سيد عبــــد ى شمس حقوق عي 

27||8| مه|حد سل|لو|نم سمي  فوزى عبــــد |ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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7o59|5 هيم|بــــر|تـــم فتـــىح محمد |محمد ح لمنصوره|بــــ |د|

753|4o ل عىل محمد يوسف|لع|مح عبــــد |س عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

487873 ف عبــــد| للطيف محمد|لرحيم محمد عبــــد|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|2763 ى |رو ي|هيم |بــــر|ن سمي  حسني  لحلوج  |بــــ طنط|د|

347256 تـــى|لزي|ح محمد |يمن رجبــــ صل| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|6oo|o حمد محسن عبــــده حسن| تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

8|994 تـــ سليم| ن|لح سليم|ن ص|مي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

232562 متـــ|بــــ عرفه سيد سيد سل|يه|تـــن |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

33o57o كرم عديل جورج | ري|يل| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

4237|3 لطبــــر|ندى محمد محمد قطبــــ  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

42635 لخول|بــــوبــــكر محمود |لرحمن |بــــوبــــكر عبــــد | هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

2475o6 ن|حمد سعيد مصيلىح رضو| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

2|7829 هيم محمدلطيف|بــــر|نور محمد  هره|لق|ره |تـــج

24|7o5 ى عىل|سم| ء سيد حسي  هره|لق|بــــ |د|

9o6896 ى محمود خلف |حل| هلل  |م خي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

364736 لمطلبــــ|ء فتـــىح عبــــد|ر عل|من ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|55||7 ندى محمد سعيد محمد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6||o5o لقصي |ن محمد شفيق |يم| |ره طنط|تـــج

344o9o حمد|حمد محمود عىل حسن | سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

434586 ضى|لق|حمد |فتـــ |ن ر|حن ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

7o698o لسيد|دى |له|ميس محمود عبــــد |ه لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

624o4 حمد|ن |ح سليم|لرحمن صل|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

836872 ه|لل|جي محمد عبــــد|حمد ض| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|7473| لدين حسن|لعزيز محمد سعد |محمود عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

77777|  محمد|لرحمن سعيد عر|حمد عبــــد |
ى
ق زيق|لزق|ره |تـــج

6778|3 بــــ|لوه|ح عىل محمد عىل عىل عبــــد |صل دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

322o58 لسعيد محمد محمد|ئل |هلل و|منتـــ  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4o642o لحميد|لسيد فتـــىح عبــــد |رق |حبــــيبــــتـــ ط عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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33559o متـــ محمد يوسف|س| |ي|م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6o887o لبــــقرى|لىح |نىه محمد عبــــد  |حقوق طنط

63|233 لمقصود محمد|محمد عبــــد | رن زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

77o837 ه|لل|م معوض حسن عبــــد|مريم هش زيق|لزق|صيدله 

529546 لننى|لسيد |حمد |محمود  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

347764 ح محمد محمد|حمد صل| ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

|57224 بــــر محمد|ل ص|رضوى جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

47637o حمد خليفه|دل محمد |لدين ع|نور سكندريه|ل|ره |تـــج

428966 ن|ش شعبــــ|ش سيد دمرد|طمتـــ دمرد|ف |بــــ طنط|د|

273595 لمبــــدى|ل عبــــد|مريم يوسف كم ن|بــــ حلو|د|

6o55o5 لغريبــــ|لغريبــــ مصطفى |م |روضه عص |ضتـــ طنط|علوم ري

866o2 لروبــــى محمد|مصطفى محمد  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

482|4 محمد عبــــده سيد| ند بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

648634 حمد محمد سليم|لحكيم |بــــسمه عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

248|3o رك|ن عزتـــ وجيه محمد مبــــ|يم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2655o9 تـــه فخي |س شح|م عبــــ|سل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

643263 لكريم|منى محمد محمد عبــــد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

784o32 ل عمر محمد|لع|حمد عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

6o2252 لبــــيىل|لسيد منصور |رحمه محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

267993 حمد سعد|حمد محمد | ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

7642|6 لمرصى|حمد محمد |حمد |د |ن عم|نوره تـــمريض بــــور سعيد 

|69658 ر لويس بــــولس|دو| |مونيك ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

526o54 لمجد بــــدوى|بــــو |عىل مجدى عىل  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

69589o يد|لسيد ف|هيم |بــــر|محمد محمد  لمنصوره|بــــ |د|

|333|2 مل|ل محمود ك|محمد جم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

75|||4 حمد موىس|رون |لرحمن ه|عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

25|66o بــــ عىل مقلد|لوه|م عبــــد|بــــ س|لوه|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

84o99o ري محمد حسن|ن هو|نوره ن|كليتـــ طبــــ أسو

32383 يد|لحسن مصطفى محمد نبــــيل محمد سيد ز| لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |
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3526o8 ى| جر رض|ه حسن حسي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4|4|74 ره|حمد محمود عم|ن |نوره ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

763362 بــــ|لحط|حمد |حمد |ء مسعد |دع بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8984o8  كلىح عثــــم
ى
ن |عمر صدق ج|حقوق سوه

428882 لجمس|لمجيد |ن عبــــد |صم رشو|متـــ ع|سل ي صىح طنط
|معهد فنى

6o8o27 رى|لقط|طف أحمد |ن ع|يم| |عه طنط|زر

2225o4 حمد محمد حفنى|د |زي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|29oo3 يف محمد صبــــري عبــــد  لعزيز|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

487||7 حمد|لمقصود |بــــ محرم غريبــــ عبــــد |شه سكندريه|ل|بــــ |د|

66573 ه شعبــــ| ن محمود محمد|مي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|58|94 لحميد|ربــــيع طه عبــــد | دين هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

46774 منيه حسن محمد حسن| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

77853| لسيد|حمد سعد |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

348325 وق محمود محمد  ى|رسر لدمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

67478 لعزيز|محمود مجدى محمد عبــــد  لفيوم|ضتـــ |علوم ري

694888 مد|مد عىل محمد ح|عىل ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7o6|8 در عزبــــ|لق|بــــر عبــــد |تـــ ص|ل|جم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

752oo2 لريس|ود|حمد د|دين نشأتـــ |ن ى شمس|د| بــــ عي 

|39552 ى|م ره|د عزيز بــــش|عم| رتـــي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5o6o56 لرحمن محمد محمود فريد يوسف|عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

836942 ف حسن ه| ه|لل|شم عبــــد|رسر ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

324|4 ض مبــــروك سعيد|حمد ري| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|2862| لق حسن|لخ|م عبــــد |ندى هش هره|لق|حقوق 

33o55o ن|هيم شعل|بــــر|بــــر محمد |ء ص|ل| |طبــــ بــــنه

3433| هلل|هلل عىل عبــــد|لرحمن يوسف عبــــد|عبــــد كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

8o27|4 لصمد|حمد محمد عبــــد|د |زي ي|طبــــ 
|لمنى

898|68 هلل  |يمن صبــــىح فرج |ل |كم ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

7o72|6 |حمد ند|هيم محمد |بــــر|ن محمود |يم| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|722o| لرحمن محمد عىل مصطفى|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

822oo5 لرحمن|ورده عىلي حسن عبــــد ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى
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2363o6 يه سيد محمد محمد| ن|تـــربــــيتـــ حلو

2682o م مهتـــدى محمود|م|ر |من ى شمس| لسن عي 

9|4749 محمد وجيه بــــدر بــــكر   ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

296325 ي متـــولي عفيفى |ي
ى رفعتـــ حنفى لسبــــىك|سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

857949 ي سيف |ن| جيسيك لمسيح فريد|ج  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

|6|87 حمد عىل محمد|د |زي ى شمس| لسن عي 

4|69|7 قتـــ س لمشد|لرحيم محمد |م عبــــد |أرسر لشيخ|بــــ كفر |د|

9|3o7o ن لبــــيبــــ |ح سليم|وليد صل ج|بــــ سوه|د|

5|8763 ئى|لصف|ريم محمد عىل محمد  |علوم طنط

8o4772 لرحيم|حمد محمد عبــــد|ء |سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8373o8 لرحمن|لدين عبــــد|حمد سعد |هدي  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

326858 ى جوده  عيل|سم|زينبــــ حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|39|o2 هلل حلىم صبــــيح منصور|منتـــ  ى شمس| لسن عي 

4326o5 د بــــكر|حمد محمد فؤ|ن |رو |ره طنط|تـــج

854555 لرحيم|هيم عبــــد|بــــر|حمد |هبــــه  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

7584o2 لم محمد|م محمد س|سه عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

8o3|97 ي|نه ثــــ|مري بــــتـــ صموئيل جورج  ره بــــنى سويف|تـــج

7o|93| ف عىل حسن محمد سل|يوسف  مه|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

423|6 هلل|ر محمدخلف |مصطفى محمد مختـــ هره|لق|هندستـــ 

8o4|3| وهبــــه| حن| س رض|تـــوم ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

46283 بــــوبــــكر|سعد سعيد محمد | هره|لق|ره |تـــج

323o52 عيل|سم|حمد مصطفى سيد |جر |ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

28326| ى|د مصطفى سيد |زي حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

348273 ي عىلي|منتـــ 
هلل محمد مصطفى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

349o62 جد محمود حسن|جر م|ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

768967 متـــ|هلل سل|هلل نرص |م عبــــد |ريه ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

9|2o93 ى ع|م رى |لقمص زخ|طف نظيم |رلي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

456|43 تـــتـــ|لسيد محمد شح|حمد سمي  | لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ
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24o954 عيل|سم|لعظيم عىل |محمد فهىم عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

654o8 يه عيد محمد جمعتـــ| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

427599 ه|م محمد عىل عبــــد|سل|ل|سيف  لصمد عىل خي  |صيدله طنط

6||98 ضل|محمد عزم محمد ف ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

53o||7 هيم|بــــر|ليىل محمد محمود  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

7|43o تـــ محمد محمود | حمد|مي  لفيوم|بــــ |د|

|635|6 ن مرزوق محمد محمد|مرو هره|لق|هندستـــ 

8o2757 لحكيم|ر يىحي قطبــــ عبــــد|من ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

822|67 ي محمد|نوره
ن محمد عفيفى سيوط|ره |تـــج

785o8| وى محمود|لشبــــر|وى |لشبــــر|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

64238  سمي  م|م
ى
هر تـــوفيق|رق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

758865 هيم|لسيد إبــــر |عمر محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

833o75 ل|لع|محمد محمود يوسف عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

22669o صف|لسيد ن|لرحمن منصور |عبــــد  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

3446|2 لرحمن محمود|لعزيز عبــــد|لرحمن عبــــد|يتـــ عبــــد| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

824o69 بــــ مزيون|لتـــو|طف عبــــد|محمد ع حقوق بــــنى سويف

888647 يمن محمد تـــوفيق |حمد | سيوط|حقوق 

43oo25 ي غنيم|رس مصطفى عبــــد |ر ي|عم
لمغنى |حقوق طنط

43oo2| ئى|لزمر|لد حمدى محمد محمد |خ لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

67699 ف سيد عبــــد|محمد  لحميد|رسر لفيوم|حقوق 

244338 عيل محمود تـــوفيق حسن مسلىم|سم| هرتـــ |لق|تـــمريض 

22o783 مي  محمود|ل|حمد |ء |سلىم عل |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

68||2o ئى|لكن|لحسينى محمد |تـــم |د ح|زي لمنصوره|حقوق 

8o6o8o ي كم|لزهر|
ى
ى صدق ل|ء حسي  ي|نوعيتـــ 

|لمنى

292934 لعفيفى|ح صبــــىح رجبــــ |صبــــ ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

483623 ى وليد كم|ي لدين محمد|ل |سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42267 ىط|لع|لنبــــى عبــــد|لسيد عبــــد|لرحمن سعيد |عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

8269o6 عبــــي  منصور عىلي محمد |نوعيتـــ قن

|2433o لق شبــــل|لخ|بــــ عبــــد |يه|رس |ف ى شمس حقوق عي 
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859339 ي
هيثــــم فتـــىحي يوسف تـــوئى سيوط|نوعيتـــ فنيه 

78992| ى محمود مرىس عىل|ي سمي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

3|2983 لمجيد |هيم عبــــد|بــــر|لمجيد |هيم عبــــد|بــــر|
بــــ|دي

|ره بــــنه|تـــج

265242 لحليم عىل|د عبــــد|لحليم عم|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

244439 لحميد عىل مرزوق|طه عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

27oo48 ر|لسيد نص|د |لجو|رق عبــــد|حمد ط| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|26597 حمد|ء مصطفى تـــوفيق |لىمي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

3273|o ى|لمقصود عطيه ش|بــــسملتـــ محمد عبــــد هي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

7|8o62 |لعدروىس عىل |هر |هيم محمد ط|بــــر|ن |رو
لدين

لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

6oo56 ف |بــــ |رح حمد عىل|رسر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

28o23| د محمود|مني  محمد مني  مر |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

3|7496 ن|ئى حسن عىل رضو|سيف ه لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

22999 حمد|م حربــــي عىلي |سل| ن|تـــربــــيتـــ حلو

92o|| عىل سعيد عىل سليم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

357864 لحميد|ح عبــــد|يمن صل|حمد | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

222229 لرحمن|لرحمن حسن عبــــد|عبــــد| ر|ي ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

452|o3 رم|لمك|بــــو |بــــ |لوه|بــــ رجبــــ عبــــد |لوه|عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

35|63 لسيد عىل جودتـــ|تـــسنيم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

24684o لدعبــــس|لسيد عىل |لسيد محمود | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5o2|29 ن|هيم يوسف سليم|بــــر|حمد |لدين |سيف  سكندريه|ل|عه |زر

322769 لسيد|ئل محمد |مريم و ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2|47|7 لمرصى|حمد |ء زينهم محمد |ل| هره|لق|علوم 

8|753 يد|هلل ز|ج فرج ضيف |ض ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

327759 حمد محمد نرص عليوه|يه | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

25|o29  رد|محمود 
ى
د|حمد شوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

تـــ|د|لس|ئ 

259668 حون|ن محمد شفيق ط|يم| شمون|نوعيتـــ 

|2o|23 نس|هر سلو|ن جورج م|ري|م ن|علوم حلو
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344643 مر|لمنعم عمرع|ء محسن عبــــد|سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3655|8 لحكم|محمد سعيد جمعه عبــــد سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

5|9|2o ىطي جبــــريل|لع|رص عبــــد|لن|له عبــــد |ه ره دمنهور|تـــج

76|424 حمد|كر |ح ش|ن صل|نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

283262 زق محمد|لر|بــــر عبــــد|لدين ص|سيف  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

762249 لشمنهوري|لرحمن فتـــىح عىلي |حمد عبــــد | ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

835o74 رؤي عىلي ربــــيع محمد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|664|9 |حمد عط|محمود حنفى  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

83|7oo حمد|لرحمن سيد محمد |عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

832||3 لمجيد|لمجد عبــــد|بــــو|م |نىهي هم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

352o6 ف |جر |ه لسيد|ج |لحج|بــــو|رسر ن|بــــ حلو|د|

752569 هلل|د |لسميع ج|حمد عىل عبــــد | عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|68222 ى رمزى مر|ش د|هر حسي  ن|حقوق حلو

236345 لفتـــوح|بــــو|لصديق |هيم |بــــر|لسيد |خلود  هره|لق|بــــ |د|

2|6o46 ز حسن|م غ|ء محمد مصطفى س|ل| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

9354| ض|مه ري|رق سل|هلل ط|عبــــد  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

923722 ف سعد |سعد  حمد |رسر ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

2588|6 ف |حمد | لسيد|لسيد رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

92o644 لسيد |لحليم محمدين |محمود عبــــد ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

68946o  ريه|لسيد محمد |ء محمد |سم|
ى
لدسوق لمنصوره|حقوق 

45|366 |كر أغ|د محمد ش|رش لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

542995 ط|لقلف|لرحيم محمد |هلل عبــــد|سلىم عبــــد ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

62|349 هيم محمد فرج|بــــر|منيه محمد | لمنصوره|صيدله 

882o62 فظ  |لح|لمنعم عبــــد|مؤمن مصطفى عبــــد سيوط|ره |تـــج

6o3854 لدين|حمد نرص |مجدي مجدي  لمنصوره|ره |تـــج

5o47|5 لسيد حميدو|محسن عىل | دين إلسكندريتـــ |تـــمريض 

6855|7 ن تـــوكل سعد محمد منصور|يم| لمنصوره|حقوق 

636|96 حمد|لق محمد سيد |لخ|لق محمد عبــــد|لخ|عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

438622 لمغنى|حمد يوسف |لرحمن |عبــــد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ
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782o37 هيم|بــــر|فظ |ء محمد ح|حسن زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

677674 محمد محمد محمد محمد سنبــــل لمنصوره|هندستـــ 

9|49|| مل محمد |لدين ك|ح |حمد صل| سيوط|هندستـــ 

88o3o5 ى محمد عزتـــ من|ي ع سيد |سي  سيوط|حقوق 

2427oo جمعه سيد جمعه سليم هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

349355 لرحمن محمد محمد خليفتـــ|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|76o89 ر|هيم عىلي نو|بــــر|لدين |ء |محمد عل ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

696o74 ل|حمد و|وى |لص|ء محمد |لشيم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6o4489 لد حسن زىك حسن|ن خ|يم| |بــــ طنط|د|

3|3973 ى|مريم ح تـــم محمد حسي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

3|4976 ى ف لمع عي| |مي  د|رسر هره|لق|حقوق 

|9459 ه محمود عوض حسن| مي  لفيوم|طبــــ 

|3338| ن|وى محمد رضو|دل بــــسط|ء ع|عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

96467 حمد|حمد مبــــروك يوسف | ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

45o|35 عيل|مي نبــــيل حسن إسم|محمد ر |حقوق طنط

859o23 لرحمن|ح عبــــد|ء محسن صل|دع ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

59853 مد قرئى|حمد ح|مصطفى  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

899576 ىط قبــــيض محمد |لع|خلود عبــــد سيوط|عه |زر

7o624o ى|بــــو |لسعيد محمد |لسيد |ن |حن لعيني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4883oo فظ عمر|حمد عمر ح|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64|983 لمقصود|محمد محمود عىل عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

78343| لعزيز|ل عبــــد|ل محمد كم|كم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|24335 حمد|معتـــز محمد محمود  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

75|926 ى عبــــد|محمد ع هر|لظ|دل حسي  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

756|92 ى عبــــد لنبــــى|محمد مدحتـــ حسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

43o893 لليل|لعزيز أبــــو |د محمد عبــــد |جه| عل ي صىح طنط
|معهد فنى

4o8956 حمد سليم|يمن فرج سيد |محمود  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|6|73| ر|لنج|لحميد |رس مسعد عبــــد |ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62|674 ش|لدش|تـــ |لشح|م عىل |عىل هش لشيخ|عه كفر |زر

5393o9 ي
لصغي  حسن مرصى|زم محمد |ح| دئى سكندريه|ل|حقوق 
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433878 ه نور | بــــ|لدين شه|لسيد نرص |لدين |مي  ي صىح طنط
|معهد فنى

9775| ء محمود عويس حميده|سن لفيوم|لعلوم |ر |د

7o2558 لكريم |لعظيم عبــــد |لعظيم عبــــد |ء عبــــد |ل|
م|عل

زيق|لزق|بــــ |د|

2o99| لليثــــى محمد|لد محمد |عمر خ تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

6|o862 ي|ر
لخول|مصطفى محمود | ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

647878 هيم|بــــر|حمد محمد مدحتـــ محمد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

422769 بــــو جبــــل|ل |رص كم|م ن|ريه تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

42o99o ره|ل أحمد جبــــ|منى جم لشيخ|بــــ كفر |د|

57357 ح محمد|هلل صل|ء عبــــد |شيم بــــ بــــنى سويف|د|

7o934| لغريبــــ مصطفى مصطفى|هيم |بــــر|مؤمن  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

5|97o تـــبــــ|ن محمد ر|حظ شعبــــ|لو ي سويف
تـــمريض  بــــنى

489524 زق|لر|هلل محمد حسن عبــــد |منتـــ  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

646246 زى|بــــو حج|محمد محمد طه | لي|ف ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

6875o ن|سحق رمض|مل نبــــيل | لفيوم|ر |ثــــ|

|37724 هيم محمد سويلم|بــــر|عمر يحن   ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3544|6 ش|لدمرد|حمد |ر محفوظ محمد |مي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

786676 لمنعم محمود|حبــــيبــــه عمرو محمود عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|527| حمد  |لربــــ |د |رص ج|لن|ل عبــــد|جم سيوط|هندستـــ 

|32|63 م|م|لد محمد |ريم خ ى شمس|تـــج ره عي 

422744 ه|ج  |محمد مسعد ن بــــوصي  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

34|564 ى|لسيد |لمنعم |دل عبــــد|محمد ع لعشي  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

7|7434 وى|لطنط|تـــ |لشح|ن |محمد شعبــــ زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

684|39 لسيد|ندى محمد عىل عىل  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

338773 لحق|لعظيم محمد عبــــد|د عبــــد|عم| ند |ره بــــنه|تـــج

|649o ن|م محمد رشو|لسل|نىه عمر عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

5|o336 لمنصف دويس|مصطفى محمد عبــــد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

3|9526 تـــ | هيم عبــــدللطيف محمود|بــــر|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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69o3o ي|ر
يط رجبــــ شلبــــى|ظ| ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لفيوم|ئ 

62258| بــــر عوض يوسف|عىل محمد ج ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

36283 لخميس|لخميس محمود |محمد  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

323oo8 لديبــــ|ن |م محمد عثــــم|ريم هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

878oo2 هلل  |يه |دى حم|له|دى عبــــد|له|س محمد|ين| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

84642 يمن فتـــىحي ميهوبــــ|لرحمن |عبــــد  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

238593 هيم|بــــر|لسيد |ء سعيد |رس| ن|بــــ حلو|د|

4o5968 هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|بــــسنتـــ محمد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|43434 بــــ حسن محمد منصور|رح ن|تـــربــــيتـــ حلو

|29939 ي
وئى فرج سنيوتـــ فرج| في  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

58573 ء بــــدوى محمد بــــدوى|عىلي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|8443 ى|حمد حسن |لرحمن محسن |عبــــد  لخرصى ط|بــــ دمي|د|

6|2394 بــــو عوض|د |لجو|هيم مسعد عبــــد|بــــر|ن |يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

44843 ن خليل|محمد رمض| عل ن|بــــ حلو|د|

678878 لبــــطه|لسيد عمر |لح |ره ص|س لمنصوره|حقوق 

68738 ح عىل|لفتـــ|ء مصطفى عبــــد|ول ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

286oo2 ى|محمد  حمد سعيد حسي  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

249436 لشبــــينى|ن محمد سعيد |نوره ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

35|o9 حمد رزق|روه محمد سيد| ن|حقوق حلو

5o957 عيل|سم|بــــ |لتـــو|عيل عبــــد|سم|يوسف  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

6578| بــــ|لوه|بــــ محمد مجدي عبــــد|لوه|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

484346 ف شعبــــ|لرحمن |عبــــد  لسيد|حمد |ن |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36o|62 لحسينى محمد مرزوق|هبــــتـــ  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

227962 ن عيد تـــرك عىل|يم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

537585 لمقصود محيسن|حمد عبــــد|محمد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

4o4977 بــــ|لوه|لحميد عبــــد |عمر محمد سعيد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7676|5 ه س| ح|لم محمد محمودصبــــ|مي  لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

9o|2|7 حمد فتـــىح محمد |محمود  ج|بــــ سوه|د|

3567o6 ن|هيم رسح|بــــر|حمد محمد |ر |مي |ره بــــنه|تـــج
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6|5689 لبــــربــــي |م |لسل|لسيد عبــــد |محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4832oo زق محمد محمد محمود|لر|حبــــيبــــه عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

6o4588 س محمد عيد|ندى عزتـــ عبــــ ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

639265 عيل فتـــوح محمد محمد|سم|محمد  زيق|لزق|حقوق 

775966 ى وليد عىل محمد|ي سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

3o362 يف  ده|هيم حم|بــــر|سهيله رسر ن|بــــ حلو|د|

4569o ء مجدى محمد محمد|شيم ن|تـــربــــيتـــ حلو

369847 تـــ ح| هيم|بــــر|مد |هيم ح|بــــر|مد |مي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

62o765 لشوربــــىح |حمد |حمد عيد |حمد |مروه  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

548o7o ى  ل|لفو|هيم محمد |بــــر|حمد |حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4354o2 لعربــــى|ء حسونه محمد عمر |سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

246338 ى محمد عمر| ن|حمد خي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

227o9 لدين عمر محمد|هلل نرص |سيف  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

676223 لبــــلىكي|حمد|ح |لفتـــ|ن سمي  عبــــد |يم| لمنصورتـــ |تـــمريض 

|72|7 دم|لنعيم محمد |لد عبــــد |عمر خ هره|لق|ره |تـــج

69|o86 تـــه|س محمد عىل شح|لنح|مريم محمد  طبــــ بــــورسعيد

82|9|3 حمد|محمد سيد محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|5|283 ن محمد عىلي|مريم مرو هره|لق|بــــ |د|

692489 ي
لصديق عىل جمعتـــ|مسعد فتـــوح | دئى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6|4373 ى زكري|ي لدين|ل |جم| رفعتـــ زكري| سمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

777|23 دوس|لسيد ق|ر |لغف|محمد رشدي عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

9oo334 ى  حمد |رف |لع|مصطفى عشر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5|4723 ي|هر نجيبــــ عىلي ر|ن م|إيم
ضى معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

324|59 ى عىل حلىم عىل حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

223939 لعزيز محمد|فرح محمد عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

339668 بــــو بــــكر عىلي|مر سعيد |س |بــــنه| هندستـــ شبــــر

258764 ن|بــــر رسل|لرحمن صبــــىح ج|عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

33|92 حمد محمد بــــيوم|ره محمد |س ى شمس|د| بــــ عي 

6|9994 لجعيدى|حمد فيصل محمد محمد | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

534565 لسيد مبــــروك|در |لق|هر عبــــد |يتـــ م| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 
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853755 ن ي فهيم جرجس| مي  يحن  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

756274 لمجيد|م فوزى عوض عبــــد|حل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

893924 م منتـــرص محمد محمد |هش ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

43633o ن مصطفى|ر رمزى عمر عثــــم|عم |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

5|o733 مل حربــــ|رق طلعتـــ ك|يوسف ط سكندريه|ل|حقوق 

64|3o8 لسيد محمد|لح |مه ص|س| زيق|لزق|هندستـــ 

26729| حمد|لدين سيد |ء زىك شمس |ء عل|دع ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

856365 سمر محمد طه محمد |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

629542 لغمرى|ء أيمن محمد محمد |ل| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

49368| ل|عيل محمد عىلي هل|سم|حمد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

28389| ن|محمد محسن محمد عثــــم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

37||5o لد محمد عويس|مصطفى خ ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

256o3| لكريدى|م تـــوفيق |محمد س شمون|نوعيتـــ 

24682| ئى مصطفى حبــــيبــــ|نور ه ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

488|74 هيم محمد|بــــر|لدين محمود |م |عمرو عص ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

9o27o| ى محمود |حمد سمي  حس| ني  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

869596 ره|ئيل نصيف بــــش|ريو ميخ|م ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

8663o6 ء ثــــروتـــ محمد تـــوفيق|ل| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

365595 لحميد مخلف|ل عبــــد|عمرو جم ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

355882 رق فوزي محمد|منتـــ ط ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

6424|9 د محمود محمد محمود|محمد عم زيق|لزق|حقوق 

|2587o م|م بــــهر|م|ل|م |عمر هش ى شمس|تـــج ره عي 

23644| وق م جد محمد عىل|رسر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

786564 ف |مه |س| عيل محمود|سم|رسر سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

253547 هلل حموده|ء يونس عبــــد|سم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|5o5|2 حمد فوزى سيد|محمد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

4oo36o در|لق|م عوض عبــــد |لسل|محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج
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6o9567 ره|ل ممدوح محمد عم|حمد بــــل| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

9o974o ل  |لغنى هل|ل عبــــد|ده جم|حم ج |تـــمريض سوه

845232 هيم|بــــر|طمه فكري عمر |ف ن|سو|تـــربــــيتـــ 

2o6o7 س|س بــــرع عبــــ|هلل عبــــ|عبــــد  ن|صيدله حلو

7o87o7 لسيد خليفه|لسيد يشى |يدى |ه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8o59o9 سحق عبــــيد|مريم مرزق  ي|بــــ |د|
|لمنى

43|38 ء صبــــرى رزق رسور|عل هره|لق|ره |تـــج

849738 حمد|حمد محمد |ر |مي دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

259523 ن محمد فوزى محمد محمد|يم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

784329 دى|له|ن عبــــد|عمر| سلىم رض عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

434853 ن|لرؤف رسح|رتـــ تـــوحيد عبــــد |س |طبــــ طنط

499596 لعظيم|لقوى عبــــد |يه مبــــروك عبــــد | تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

5|2o7o ى مختـــ|م |سل| ى عويس زيد|ر|مي  ن|مي  عه دمنهور|زر

||7944 رس يشى يوسف|رك ي|م ى شمس هندستـــ عي 

||9288 ى فريد حلىم ينى بــــش ى|شي  ى شمس|تـــج ره عي 

637o42 ي عبــــد| |ن|ر
ل|لع|حمد مصطفى وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

923o72 طف سعد تـــوفيق |محمد ع ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

3253o8 لعظيم|د عبــــد|هلل رش|لرحمن عبــــد|عبــــد تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

|455|8 لنبــــى سيد عىل|حمد عبــــد | ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

765234 ى|لسعيد |لسعيد |محمد محمد  لخضي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

642575 محمود عبــــده محمد محمود ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|7o822 ى مدحتـــ ذكرى معوض| مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6o7o| لملك|ر صبــــىح عبــــد |دو|نوبــــ |بــــ| هره|لق|حقوق 

6792o بــــر روبــــى عىل طه|ج ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

789939 حمد|منيه محمد حسن | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

638436 ف محمد |ف لسيد|طمتـــ أرسر زيق|لزق|بــــ |د|

4o9346 لعظيم|لد محمد عبــــد |خلود خ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

436372 لرؤف عبــــده زقزوق|د عبــــد|زم فؤ|ح ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

235o85 محمود صبــــرى محمود سيد هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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529|52 ى درويش مصطفى |محمد  ئى|لتـــلو|لحسي  ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

4|8697 للطيف|عىل محمد عىل عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|56849 بــــرى فهيم|لج|لسيد |محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

728o4 هدير محمد عىل طه عىل ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

8229|| در|لق|هلل عبــــد|حمد عبــــد|محمود  حقوق بــــنى سويف

33o786 لسيد|د |د حسن فؤ|فؤ |تـــمريض بــــنه

686465 ف | ن|يمن فتـــىح عبــــده نعم|رسر هندستـــ بــــور سعيد

8|2|42 ي عبــــد
ي|لن|مصطفى

فظ|ن ح|رص تـــعى م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

84775 حمد|هيم سمي  عىل |بــــر| حقوق بــــنى سويف

|42256 حمد محمود|لدين |ل |ء جم|سم| ى شمس|تـــج ره عي 

|43o36 ه  حمد|لموجود |حمد عبــــد |مني  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

32|o86 سيىل|د صبــــىح بــــ|رك ميل|م لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

86232| لمنعم|لرحيم عبــــد|س عبــــد|س عبــــ|ين| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

352665 لسيد|لعزيز |لعزيز حسن عبــــد|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6298|4 لسيد عىل|رس |حمد ي| زيق|لزق|ره |تـــج

5o559| |كر شكرى ش|نوبــــ ش|بــــ|
ى
ق كر مشر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

349787 حمد طه محمد|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

||9489 لحميد|مه عنتـــر عبــــد |س|يوسف  ى شمس حقوق عي 

8274|2 عيل محمد|سم|محمد عبــــيد  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

88554| ى  |رح بــــ ممدوح سعيد حسي  سيوط|ره |تـــج

4o74o9 ن|لح سلط|ق ص|لرز|لد عبــــد |ء خ|سم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|73972 ى عبــــد | ن|م شعبــــ|لسل|حمد خي  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

769|o| حد|لو|هلل نبــــيل حسن عبــــد |منه  لعريش|تـــربــــيتـــ 

268o58 لمقصود|محمد حسن صقر عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

335599 كر عطيتـــ|ممدوح ش| مونيك هره|لق|ر |ثــــ|

77256 سم بــــيومي عىل|حمد ق|لرحمن |عبــــد  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم
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63898| دى محمد محمد جبــــر|له|هند  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o9234 ن|لسعيد سليم|هيم |بــــر|رق وفيق |ط لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

52|o22 ئى|تـــوفيق عريف بــــر| ء مهن|دع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

325746 ر|لغف|م سيد عبــــد|يتـــ عص| هره|لق|حقوق 

887424 دل عبــــوده صبــــره |ر ع|من سيوط|تـــمريض 

2|883| ن|ح عىل عمر|محمود صل ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

8||66| ين عبــــد ي ص|رسر
لح محمد|لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

23o628 هيم|بــــر|روق |ن مجدى ف|مرو هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

68252o ى|رو ن بــــدير بــــدير محمد حسي  زيق|لزق|طبــــ 

32579o ي عبــــد
ى
هلل|مريم ثــــروتـــ شوق ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

699|64 لسيد|حمد محمد تـــوفيق | لمنصوره|ره |تـــج

62743| تـــ عىل|ء سليم عىل فرح|رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

45|628 هيم محمد حمد|بــــر|محمد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

52o63o ي|مي |ء س|دع
لسيد مصطفى تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

9|625o مه سمي  تـــوفيق نسيم |س|مجدى  سيوط|حقوق 

69||3| مد|هلل ح|ثــــروتـــ عبــــد | ند لمنصوره|نوعيتـــ 

|29|8o حمد|د |لح حم|د ص|حم هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

75|o98 لىح عىل|ن محمد عبــــد |نوره لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

|43|4 عيل|سم|لمنعم |حبــــيبــــتـــ عمرو عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|58|4| لك|لم|م رشدى عبــــد |منيه هش| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

836995 رحمه فوزي محمود محمد تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

273487 بــــر حسن|محمد منتـــرص ج ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

229o79 فع|م حسن ش|سلىم س هره|لق|صيدله 

|69783 عرص|ل|ل سعد بــــيوم |مهند جم هره|لق|حقوق 

628||o لق|لخ|بــــر عبــــد |م ص|حمد س| زيق|لزق|هندستـــ 

26627o ف عبــــد|يه | زق فرج|لر|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9o4o89 لسىك |حمد |عيل |سم|بــــرين |ص ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4o334 ي|ر
فظ فرج|ء ح|عل| ئى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|73443 ع|لرف|م محمد |جر عص|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

686|3o لحليم محمد فتـــح|محمد عبــــد | رن لمنصوره|ره |تـــج

5443oo حون|مروه محمود محمد محمود أبــــو ط |حقوق طنط
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6434o8 عيل محمدين|سم|حسن محمد عوض  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2282o4 ندى حسن يوسف سيد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|55o|6 وق عص |لوف|بــــو | |لوف|بــــو |م |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

696253 سط|لبــــ|حمد عبــــد |لدين عىل |ح |صل لمنصوره|طبــــ 

3|8792 هلل|ء حسن سعد عبــــد|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

693o9| |د عبــــد |لجو|د عبــــد |لجو|محمد سمي  عبــــد 
لرحمن

ى شمس| لسن عي 

784o6 دل خميس مرىس|ء ع|عىلي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|49276 سعيد محمود بــــكي  محمد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|57o72 لسيد|شم |حمد ه|ن |رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o5443 رص عىل خرصى|لن|جر عبــــد |ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

496868 بــــو حميده|ن رزق عىل بــــيوم |رو تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

||6547  عوض|ك
ى
تـــرين مرصى صدق هره|لق|ره |تـــج

33|332 زق عبــــد ربــــه قربــــتـــ|لر|ل عبــــد|ن جم|حن عه مشتـــهر|زر

877269 لعليم  |لرحيم عبــــد|طمه محمد عبــــد|ف سيوط|بــــ |د|

774|o6 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|حمد |طمه |ف ى شمس|د| بــــ عي 

338335 د|د ج|لحميد عو|د عبــــد|مينتـــ عو| |حقوق بــــنه

6|4849 ره|وى عم|لحفن|لمحسن |زم عبــــد|محمود ح ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o|836 مد متـــول بــــدوى|ده ح|حم| دين زيق|لزق|بــــ |د|

|43o83 بــــو شعيشع|لد محمد محمد |ء خ|رس| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

57288 لسيد محمد|ن |رحمتـــ رمض ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

34669 لد مصطفى محمد|رغد خ هره|لق|ره |تـــج

|637o9 هلل قطبــــ قطبــــ|رق عبــــد |يوسف ط ى شمس حقوق عي 

3677|2 لرحيم عبــــده عىل|محمود محمد عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|38o92 حمد محمد|محمد مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

24384o ن حسن تـــوحيد حسن|نوره ن|علوم حلو

|24686 ى|ي ل محمود|دل جل|ع| سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

5|9985 بــــ خليل|لوه|ء محمد حسن عبــــد |آل بــــ دمنهور|د|

|25449 لرحمن|سلىم محمد طلعتـــ عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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6o|4|| يمن محمد بــــرغوتـــ|ن |يم| |بــــ طنط|د|

867733 لح رشيدي|ندي محمود ص ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

9o3574 شم |د محمد ه|حمد رش| ج|ره سوه|تـــج

|52666 ي|جر عزتـــ مبــــروك ف|ه
زع مصطفى ي |

لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|4368 مر|م ع|لسل|مد عبــــد|حمد ح|يمنى  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|5o362 لجيد|لدين سيد محمد عبــــد |عز  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

269846 ر|لجز|لرحمن عمر |لرحمن وجيه عبــــد |عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

546739 صف|فهيم رميس و| رويس رض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|638oo لرحمن|لمول عبــــد |ن نجدى عبــــد |نور ى شمس هندستـــ عي 

|662o6 لصمد|لحكم عبــــد |محمود محمد عبــــد  ن|حقوق حلو

295925 لسعود سعد عىل|بــــو|ء |عل ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

8o575 لمجد عىل|بــــو|لد عىل |محمد خ |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

6o4|72 شم|لفتـــوح ه|حمد محمد أبــــو | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

675588 لد محمد سمي  متـــول|كريم خ لمنصوره|ره |تـــج

|6688 ى محمد عبــــد  شه|لغفور محمد عك|حسي  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o4573 تـــ|حمد عرف|هلل تـــيسي  |عبــــد  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

855|32  فوكيه زىكي عبــــد
ى هلل|نيفي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

5o857 م سيد|لسل|حمد محمد عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

266944 تـــه|لسيد شح|لسيد جبــــر |هلل |منه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3449o3 ئيل|لسيد ميخ|ئيل عبــــد|نتـــ ميخ|هيل ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

786284 شتـــ|حمد عك|مه |س|ندى  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|55439 لحميد سند|حمد محمد عبــــد |ء |رس| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

276963 لح|ل ص|لع|زمرد سعيد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62476| بــــوحسن|حمدمحمد |ر محسن |عم ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

333778 ى رق نظي  غطس|ط| مي  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8653|o لمنعم|بــــيل عبــــد|رك ق|مبــــ|ء |سم| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

5o327o لرحيم|لحميد عبــــد |روفيده محمد عبــــد إلسكندريتـــ |تـــمريض 

422469 لمجيد خليفه|لحليم عبــــد|حمد عبــــد|محمد  تـــمريض فرع مطروح 
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8|2223 |ره جمعه سعد عط|س ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

59589 مد|هيم ح|بــــر|ء جمعه |دع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

222443 ى رفعتـــ |ي حمد رزق بــــهنسي|سمي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

685o77 لسعيد|ىط |لع|مر عبــــد |لحكيم ع|م عبــــد |سل|
 قرشم

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5||o43 |لسق|لغنى |در عبــــد|لق|در وسيم عبــــد|لق|عبــــد بــــ دمنهور|د|

35758o لرحمن |لسعود عبــــد|بــــو|محمد خليل محمد 
ن|رسح

هره|لق|ج طبــــيع |عل

33863o ى محمد|بــــسملتـــ صل ح حسي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9|6|4o ي|ف
ئى  |وى علو|طمه محروس منى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o4669 هلل محمد محمد مصطفى يوسف|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22o693 ي
 ي|بــــ |يه| |دئى

ى
ى |حمد شوق حمد|سي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 

 مدينتـــ نرص

2|6875 دى|لعبــــ|هيم |بــــر|مل محمود |هلل |يه | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

37o25 حمد|دل محمود |مه ع|س| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

62339| تـــه|هلل مفيد محمد شح|بــــسمتـــ عبــــد  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

4o656o حمد محمد منصور|رحمه منصور  سكندريه|ل|حقوق 

635oo| زى|محمود فكرى مدحتـــ حج زيق|لزق|ره |تـــج

696734 در عليوتـــ|لق|هيم عبــــد |بــــر|ء |ل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

97558 بــــ|لوه|هلل عبــــد |ء ربــــيع عبــــد |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4799|7 ئى|لزلبــــ|ل |لع|هلل مجدى عبــــد |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23842 ن|ل عثــــم|يمن محمد كم|محمد  ن|حقوق حلو

9|7669 مه عىل |حمد حمدى سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

893226 لسميع |لصغي  عبــــد|بــــ |سحر غل ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

779827 هلل|هلل بــــدوى عبــــد |يه حسن عبــــد | زيق |لزق|تـــمريض 

766|| لعبــــد|مل |فرح مجدى محمد ك هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5oo728 لعزيز|لمحسن عبــــد|حمد عبــــد|دل |خلود ع تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

28|25o تـــه حسن|رق شح|حمد ط| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

367828 وق ط ذل|لش|لسيد منصور |رق |رسر |نوعيتـــ بــــنه
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4492o5 |لعزيز |لدين حمدى عبــــد |م |د حس|زي
ق وى|لشر

|هندستـــ طنط

862562 ى|حمد |مؤمن  بــــوشوشه حسي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

236789 هلل|ء محمود نرص محمد عبــــد |ل| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

5|8o35 لطيبــــ|رى عطيه عوض |هو| رش بــــ دمنهور|د|

37|888 ي محمود عبــــد وق يحن 
لمعىطي|رسر ي |

|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

5|9374 م عيس|لسل|ح سعيد عبــــد |م صل|ريه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3952| مر|رس محمد ع|لح|حمد عبــــد |ن |مرو هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

64o857 ى|سم محمد محمد |بــــ مي  زيق|لزق|ره |تـــج

6oo39 بــــو زيد|حمد |ن |شعبــــ| لي|د |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

4997|4 د|ح أحمد فؤ|لفتـــ|آيه عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

33646o ل محمد محمود محمد|د جم|سع ى شمس|د| بــــ عي 

6|99o7 لمنس|لعز |بــــو |هيم وليد |إبــــر ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

36o267 د حربــــى|د مصطفى عو|مصطفى عو  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

448686 ى|بــــو |بــــ |لوه|لدين محمود محمد عبــــد |نور  لعني  |بــــ طنط|د|

68646o ىط|لع|عيل عبــــد |سم|مح |م س|سل| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

498354 ن|لحميد شعل|حمد عبــــد|ء فتـــىح |سم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8874|4 روق فرغىلي |سميحه محمد ف سيوط|طبــــ 

38483 محمود عىلي محمود| لي|د ى شمس| لسن عي 

877293 ى خميس محمد  |رس| ء حسي  سيوط|عه |زر

766636 هلل فرج|حمد محمد سعيد عبــــد| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

69|25o هلل||زق عط|لر|لحميد عبــــد |ن ربــــيع عبــــد |جيه ط|بــــ دمي|د|

62|9|3 ل|لش|بــــع عىل |لتـــ|رس وليد |ف ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

3|474 ه|لل|لسيد عبــــد |هلل محمود |يه عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

8o6o3 لمقصود|حمد عبــــد |حمد طه | ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

7|5o|8 ى عبــــد |ي لزقرد|لعزيز |لسعيد عبــــد |لعزيز |سمي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

77744| حد|لو|لمنعم محمد عبــــد |عبــــد | ند زيق |لزق|تـــمريض 

295o85 ن وليم ذىك فريج| مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

694965 ن|محمد عجل| ره رض|س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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899|37 حمد | |محمد يحن  زكري ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

758483 كريم محمد حمزه محمد عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

96oo6 يف   مصطفى |هيم |بــــر|رسر
ى
حمد|لدسوق سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 

لهرم|ره | سق

84|3|5 ن محمد حسن|حمد رمض| هره|لق|هندستـــ 

425oo6 ن خليف|ن رشو|بــــر عثــــم|ندى ج ره دمنهور|تـــج

8467o8 حمد|مد |لحسن ح|بــــو|ل |كم عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

78594o لرحمن عىل|ل محمد عبــــد|محمد جم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

324554 ى زي|هر حسن |حمد م| ده|مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

698826 ه عبــــده جمعه عبــــد | لعليم محمد |مي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

4|6683 لسيد|س |س فكري عبــــ|مي عبــــ لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

82678| ي |
حمد محمود|ميمه مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6||96 ن|بــــر عويس قمص|محمد ص ره بــــنى سويف|تـــج

329438 لرحمن|لسيد محمود عبــــد| |نور |بــــ بــــنه|د|

899733 بــــ |ريج محمد عبــــده حج| سيوط|حقوق 

2568o5 بــــو شوشه|هلل |لسيد فتـــح |يه | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o4423 لق|لخ|لق متـــول عبــــد |لخ|حمد عبــــد |ره |س زيق|لزق|بــــ |د|

64|73| ح|ح محمد مصبــــ|ن مصبــــ|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4883|7 هيم|بــــر|يمن محمد حسن |مؤمن  سكندريه|ل|ره |تـــج

528|6 |لبــــن|لليثــــى |بــــ |يه|هلل |يه | تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7ooo78 هلل عىل محمد|ده عبــــد |غ ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

6|8783 ي|
بــــوسمره|لدين |ء |يه عىل ضى ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ط|معتـــ دمي|ئ 

46o867 هيم طبــــله|بــــر|عيل قطبــــ |سم| |عل |حقوق طنط

282792 ن|د شعبــــ|منيه مصطفى فؤ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|5593 ئل فهىم محمد|زن و|م ى شمس|د| بــــ عي 

2|6279 ود|مح جوزيف د|يكل س|م ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

42o749 وى|لص|لزينى يونس |هلل |حمد عبــــد| لشيخ|بــــ كفر |د|

|53275 حمد|هلل |يه مصطفى عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

427469 يوبــــ|ن |عيل عثــــم|سم|سيف هيثــــم  |عه طنط|زر

4|4985 |لحميد |لمعىط عبــــد|هلل محمد عبــــد|عبــــد
ع|لرف

لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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368455 لرسول يونس|حمد عبــــد|عىل محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

372|32 ل يوسف عىلي|منيه جم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

625|43 ى |هلل |منه  حمد محمد حسن|لحسي  زيق|لزق|بــــ |د|

349435 ي
ضل|لدين مني  ف|ء |ندى ضى تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

24|oo3 ي|ج  حبــــيبــــ غبــــ|مصطفى ن
ىسر ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع

تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

254957 حمد|لد محمد |خ| مه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

524282 حمد خليل|نغم خليل محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o78o3 بــــوبــــكر |بــــتـــ |محمد عنتـــر ثــــ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

72o29 بــــ|لبــــ|لسيد فتـــح |دل |ع| رن لفيوم|عه |زر

363259 ح|لفتـــ|حمد سيد محمد عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

685|8o م حسن|لسل|حمد حلىم عبــــد |نهله  لمنصوره|حقوق 

|42355 لسعيد|لسيد |مه |س|م |وس ى شمس|تـــج ره عي 

628348 هلل|د|لحليم ج|لسيد حسن عبــــد|م |سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

779597 محمد محمد عىل حسينى زيق|لزق|ره |تـــج

52o|36 هيم مسعود|بــــر|لغرينى |حمد محمد |ندى  علوم دمنهور

877556 مل محمد |ل ك|ر جم|من سيوط|تـــربــــيتـــ 

46|4|3 وق إبــــر لسيد|هيم |بــــر|د |هيم رش|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

783828 لد خليل|دل خ|حمد ع|محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

354o97 هلل|رتـــ حنفى محمود فرج |س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

334o45 مه|لحميد سل|هيثــــم رجبــــ عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

28577 لحميد|م محمد فهىمي عبــــد |سل| هره|لق|ر |ثــــ|

9|266o لحميد مرىس |لحميد محمد عبــــد|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

9o2o98 هلل  | |هلل رزق عط| |نىح  عط| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

53o544 هلل محمد محجوبــــ|حمد عبــــد|ء |شيم لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

287879 ف محمد سل|نجوى  مه خليفه|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

276646 ح|لفتـــ|جر مدحتـــ جوهرى عبــــد|ه تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

27o559 ج |لبــــلتـــ|حمد حفنى مصطفى |يوسف  هره|لق|صيدله 

878o6 ي عبــــد |رتـــ |س
ى
لسميع|حمد شوق كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

875734 زر  |ىس ع|سط|بــــتـــ |م ثــــ|بــــر| سيوط|ره |تـــج
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5258o4 لدين مجدى عىلي محمد غنيم|عىل  سكندريه|ل|هندستـــ 

239|67 حمد منصور محمد|مريم  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

54o4|8 ن|يز حمد|م خرصى ى ف|م|حبــــيبــــه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

869776 ى عثــــم|ل|ر سيد |كر ن|مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

44393| وق فرح لوكيل محمد|تـــ عبــــد |رسر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

2|656o لسيد قطبــــ|حمد |يوسف محمد محمود  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

2|9645 ي
ر|لنج|م محمود |هش| دئى هره|لق|م |عل|

76o938 لحميد|ن محمد سعيد عبــــد |يم| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

25|2o| لجندى|حمد |م نبــــيل |حس ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|3|9|2 ن سمي  لطفى جرجس|نوره ى شمس علوم عي 

3739|8 محمود صبــــرى سعيد محمد |حقوق بــــنه

692666 س محمد|ندى هيثــــم عزتـــ عبــــ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

485467 مي محمد محمود محمد عىل |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

5o2344 ف عبــــد |لرحمن |عبــــد  ى|لحميد |رسر لكوم حسي  سكندريه|ل|حقوق 

753o|7 ل طه|ن كم|ئل مرو|و لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2446o6 محمود مجدى محمود شعيبــــ ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

52|46 ء رجبــــ صديق عىل|سم| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

|45274 ى عزتـــ عبــــد |عمر  لعزيز|مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|694o شم|يز ه|ح ف|يوسف صل هره|لق|ره |تـــج

228225 ى بــــدوى عىل بــــريرتـــ|ي سمي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|2852 لمطلبــــ بــــدر|لعزيز عبــــد|محمد نشأتـــ عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

892493 حمد |دل عمر |ء ع|رس| سيوط|بــــ |د|

85956| ي |س ه|ين|
س محمد|ليش عبــــ|بــــو|ئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

885956 حمد فرغل |مصطفى محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||6455 حمد|ل |طمه حسن كم|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7o8587 زى|هيم غ|بــــر|لسيد | |لي|د ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

4|25o| ن عىل شتـــلتـــ|محمد سليم ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

9o7678 لس  د عزم |هض فؤ|لن|كي  ج|بــــ سوه|د|

23397o ف ع| |لبــــ|دل مديح عبــــد|رسر
ى
ق د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|626o6 هيم|بــــر|طف صبــــىح |حمدى ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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4269o8 ن|هيم رضو|بــــر|لسيد |هلل مصطفى |هبــــتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

869384 لد محمد يوسف|حمد خ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4882o ن غريبــــ|ن سمي  رمض|يم| ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

9o6|96 محمود معبــــد محمد معبــــد  ج|ره سوه|تـــج

828969 حمد|لحميد محمد |حمدي عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8249|7 ي شفيق|فىلي مل|بــــ
ى
ك شوق |هندستـــ قن

7586|| حمد| |هدى منصور زكري ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

7o3o59 يف|در |ن ن|رو ى سعد رسر مي  زيق|لزق|طبــــ 

494528 طه نرص عىل سيف قطبــــ |حقوق طنط

|683|3 هيم|بــــر|مل |هلل مصطفى ك|سيف  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

8344|3 لحسن مغربــــي درويش|بــــو|لرحمن |عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

86o675 ى|ء محمد مهدي |دع مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

256|6 تـــ|ح فرح|لفتـــ|روق عبــــد |ل ف|فري هره|لق|ره |تـــج

495o3 حمد|خليفه فتـــىح محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

888865 حمد |تـــه |ء سيد شح|ند سيوط|علوم 

8|3|86 ي شنوده لس عزتـــ بــــشر كي  ره بــــنى سويف|تـــج

7oo3o9 لدين محمد فتـــىح محمد متـــول|م |مي  حس| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|3897o لمولي|طف سيد سيد عبــــد |نىح  ع| ى شمس|د| بــــ عي 

9o6689 ى عىل عبــــد| لرحيم|يه حسي  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

437755 |هلل |ن عبــــد |م ريح|لسل|ء خليل عبــــد |سم|
ئى|لسود

لشيخ|بــــ كفر |د|

248|66 لحميد موىس عىل|س رجبــــ عبــــد|ين| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|3492o روق سعيد حسن|عمر محمد ف ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3o||o حمد|لدين محمود |م |فرحه حس هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4752o5 ى ص بــــر|حبــــيبــــه محمد محمود حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

75385o  محمد|هيم |بــــر|ن محمد |رو
ى
لدسوق عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

49954| د عجوتـــ|لجو|مد عبــــد|ندى أحمد ح بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|36986 ئى|لزرق|لم |هلل س|لم فتـــح |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|5642 ن محمد  |ح زهر|ديه صل|ن ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

497o98 نعيم نعيم نعيم بــــدر| دين بــــ دمنهور|د|
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355o95 دي|لرم|هلل |ء سعيد عبــــد|شيم ى شمس|د| بــــ عي 

27824 ن|بــــخيتـــ عري| لوف|بــــو|ء |سم| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|65727 ن حمدى فريد مرىسي|مرو هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26o2|8 لرحمن عطيه|هلل عىل عبــــد|منه  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

338||9 ف عبــــد|حمد | لعزيز عبــــده|رسر ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

|26|93 ل|ئى فرح بــــسك|تـــي  ه|فيلوبــــ رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

8684o8 للىهي|حمد عبــــد|م محمد |هش ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

43|945 زي|لسيد حج|لد |سلىم خ |ره طنط|تـــج

5|8629 بــــوعيطه|م رزق |ء س|رس| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

77o5|7 يع محمد|لدين ط|ح |ئل صل|كريم و ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

77|9o7 ن حسن|حمد علو|يمن |حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

896|3| ى |سعد |ن |نوره حمد حسي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

26|864 ح|لفتـــ|لمحسن عبــــد|يق عبــــد|د ف|زي |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8||5|8 ى|مريم ع دل شفيق حني  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

87698o ين مجدى عبــــده عبــــد لرحيم  |رسر سيوط|ره |تـــج

5o9623 شور جمعتـــ صقر|حمد ع| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

5|9|5 لمنعم محمد|لد عبــــد |خ| دين ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

5|7637 هيم صقر|بــــر|جر محمد سعد |ه عه دمنهور|زر

674|5 ف شعبــــ|سيد  بــــ|لتـــو|ن عبــــد |رسر لفيوم|بــــ |د|

|26|22 ى فخرى سليم|ف ن|دى سيفي  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

546436 حمد حشيش|لسيد |حمد سعيد | |حقوق طنط

5o8|6| ى محمد عبــــد | ر|ي لموجود|محمد حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8o66|7 حمد عىلي|ء محمد |ل| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

8|5253 د|رفقه مسعود خلف عي ي|بــــ |د|
|لمنى

3828| ل محمد|حمد كم|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

95496 ى ص|ريم صل م|لح عل|ح حسي  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

546347 ح عليق|لفتـــ|شم عبــــد |محمد ه سكندريه|ل|هندستـــ 

2|89o9 مد محمد|ل رشيد ح|محمود جم ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 
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6|63o6 حمد|خلود محمد بــــخيتـــ  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

35895 حد|لو|ر محمد عبــــد |لد نص|ن خ|رو هره|لق|ره |تـــج

|66588 بــــ|لوه|هيم عبــــد |بــــر|ء سمي  |سم| ن|بــــ حلو|د|

442669 ى|عيل محمد ي|سم|هند محمد  سي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|284o4 م مصطفى عليو|فرح س ن|تـــربــــيتـــ حلو

9o3772 ين محمد  بــــوزيد |لسيد |رسر ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

432o59 لسطيحه|لمرىس محمود |آيه  |ره طنط|تـــج

8o364| عىلي محمود| ء رض|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

26|796 |لبــــ|ش عبــــد|لد حو|حمد خ|
ى
ق ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 

تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

2|275| لح|محمد مدثــــر حسن ص ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

4o4257 مه|مه محمد سل|مصطفى سل سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

24|359 حمد|ح |لفتـــ|حمد بــــدوى عبــــد| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

42997 دل عىل محمد شعيبــــ|ئى ع|م| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4826|2 هيم محمد حميدو|بــــر|ر محمد |من سكندريه|ل|حقوق 

892625 ى مجدى ح هيم |بــــر|فظ |نيفي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|58562 لسيد| |مريم سعيد زكري هره|لق|ره |تـــج

246933 تـــ|لزي|حمد |لمنعم سيد |حمد عبــــد| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

29234 ى|لد |خ لسيد غريبــــ حسي  هره|لق|طبــــ 

3|7o87 لعظيم|حمد عبــــد|م |خلود هش رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

59o99 بــــ جبــــر محمد|لتـــو|هبــــه عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

446678 حمد|رق محمود محمد |طلعتـــ ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54o||8 ن طلبــــ|لزهري سليم|حمد ممدوح | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|3454o ى|بــــ بــــكر خليفه ي|رح سي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

887225 هلل  |ن عنتـــر عبــــد|ء عثــــم|دع سيوط|حقوق 

52289o ح|لفتـــ|تـــبــــ عبــــد|تـــ ر|مريم فرح سكندريه|ل|حقوق 

5|4598 لحميد|حمد عبــــد |نور سمي  |ء |سم| بــــ دمنهور|د|

|5699| ى|حمد محمد ف| روق حسي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

49549o ل|لغز|مصطفى عىل مصطفى عىل  بــــ دمنهور|د|

4|93|8 وى|لشس|حمد |حمد | |لسعود وف|بــــو |بــــسمه  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 
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452486 وى|لزفتـــ|محمد محمود محمد عطيه  لشيخ|ره كفر |تـــج

772375 زى|لعزيز محمد محمد عز|رضوى عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

287753 ل|نور محمد غز|محمد  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

37692 مل|بــــر ك|لعزيز ص|حسن سمي  عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

9375o ن|لتـــميىم سويد|لتـــميىم |م |ن س|يم| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6||756 زي|ء محمد سيد أحمد حج|نجل |تـــربــــيتـــ طنط

62|944 دهم|ل|حمد محمد |دى |له|ندى عبــــد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

|27924 م|حمد عل|عمر محمد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

7|o4|4 |ع قض|لقعق|ل عىل |زينبــــ جم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

675976 ن لعظيم|حمد عبــــد |م |محمد هش| مي  لمنصوره|حقوق 

6o7682 ي|ر
ف رمض| |ئى ينى|لجن|هلل |ن عبــــد |رسر |تـــربــــيتـــ طنط

|63969 ى  يس|لح|يمن سيد محمد |نرمي  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

4|96o4 ن|هيم سليم|بــــر|هيم |بــــر|ئل |هيم و|بــــر| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

5|8758 لديبــــ|حمد محمود خليل | |رن ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

32953| كه|لسيد عبــــد|ن |جيه لحميد رسر |ره بــــنه|تـــج

8|9287 ي ن|م|
ي بــــطرس بــــ|ئى رح|ج  ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

484859 ل|م بــــل|عمرو محمد محمود س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

528963 بــــ|ن دي|لد عىل سعد شعبــــ|خ سكندريه|ل|هندستـــ 

883o99 لحكيم محمد |مروه سيد عبــــد سيوط|بــــ |د|

4778|| حمد مجدى سعد عىل كشي | سكندريه|ل|حقوق 

429|74 ق|ن موىس |مريم حربــــى شعبــــ وى|لشر ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

339548 زى|لمغ|حمد |لحكم محمود |جر عبــــد|ه |ره بــــنه|تـــج

457|7| حمد محمود سعيد|لسيد |هلل |منه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|49|35 ن|ود سليم|حمد د|م  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

85o327 لحميد محمد|حمد محمد عبــــد| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

6358|2 هيم|بــــر|ح |هيم صل|بــــر|محمد  زيق|لزق|علوم 

497352 ي
لرحمن|لد محمد عبــــد |خ| دئى تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

22o84 ء حسن سيد عطيتـــ|عىلي ى شمس|زر عه عي 

62|9o ى عبــــد |رس شعبــــ|ي بــــ|لتـــو|ن حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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628625 لبــــ|محمود حسن محمد محمد أبــــوط ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

773872 نس محمد محمد محمود| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

8o|42| ن نرص صقر|ره عمر|س ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|35659 هلل مصطفى|حمد حمد|ن |يم| ن|طبــــ حلو

498439 ن محمد محمدعىل عصفور|يم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

44|7|4 ن حمدين سعد محمد يوسف|يم| لشيخ|علوم كفر 

357625 ي عبــــد| دين
لرحمن|محمد مصطفى |نوعيتـــ بــــنه

7o4974 ى|رضو| حمد رض| ن محمود حسي  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

92433 هره|لق|حقوق  عيل|سم|لمجيد |لعزيز عبــــد |متـــ عبــــد |س|

94|62 ن|لجيد شعبــــ|طف عبــــد|هلل ع|عبــــد |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

4835|7 ى عىل منصور| لي|د خميس حسني  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

6|3984 ع|لسبــــ|سم |حمد محمد ق| |ره طنط|تـــج

875226 م  |لسل|لدين محمد عبــــد|رحمه عز  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

248364 ى عطيه ج|ه لحق|د |جر عطيه حسي  شمون|نوعيتـــ 

|32o|4 در|لق|ء محمد سعد عبــــد |شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|2|48 بــــوعيسي|هيم محمد محمد |محمد إبــــر ره دمنهور|تـــج

364323 هيم عليوتـــ|بــــر|ج  |هيم ن|بــــر| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

3|4444 ى منصور منصور محمد حسي  هره|لق|حقوق 

64735 لبــــ|بــــوط|له مصطفى محمد |ه لفيوم|لعلوم |ر |د

5|oo42 حمد سليم طه|محمد صبــــىحي  بــــ دمنهور|د|

|43974 ى ى| مي  |رفعتـــ لمع مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

697372 |ده ش|مي
ى
كر محمود شوق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

||74o8 در موىسي مسعود|ندى ن|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|4o929 ى ل خله|يز هل|ف| روجي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|8o27 ح فرح|لفتـــ|بــــى عبــــد |صيل عر|ئى |م| صيدلتـــ بــــورسعيد

|2|39| دم|حمد |يىح سيد يىح  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9o39o| هلل محمد زعفر  |م فتـــح |سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|3473 يه|ن محمد عىل هد|نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

324232 لعليم|لغنى عبــــد|لعليم عبــــد|محمد عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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75|32| ي شح
تـــه|عمرو محمد مصطفى مصطفى ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

6335o| حمد|لحميد |يتـــ سعيد عبــــد| زيق|لزق|بــــ |د|

7||982 هيم حرز|بــــر|رحمه محمد محمد  لمنصوره|نوعيتـــ 

84|25o هيم محمد|بــــر|ن |زينبــــ رمض ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

76546| لكحىك|دل زغلول خليل |مؤمن ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

45|8|6 ن|حمد محمد عطيه رمض|رق |ط لشيخ|بــــ كفر |د|

682|27 س حسن|ندى حسن محمد عبــــ لمنصوره|ره |تـــج

76743 محمد مجدي محمد محمود |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

434o68 مه|لغنى سل|ل تـــوفيق عبــــد|نه |علوم طنط

|6o669 بــــو حسن|لعظيم |محمد سيد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

33|626 حد|لو|لدين عبــــد|محمد عزيز | هويد هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

284|79 حمد|لح سعيد زىك |سعيد ص هره|لق|حقوق 

357o22 لسيد|للطيف |هيم عبــــد|بــــر|محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o859o ره محمود فهىم محمد|س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|6928 ح فتـــىح عبــــده|كريم صل هره|لق|عه |زر

489557 لديبــــ|حسن محمد | يش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

684423 حمد|تـــ عىل سيد |لشح|حمد عىل | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6227o6 هيم|بــــر|ر |لغف|كريم محمد حسن عبــــد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

347457 شور محمد|م محمد ع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

476|74 ى|بــــ ف|لوه|م يحن  محمود عبــــد |كي  بــــ رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

75|525 لبــــطوط|لرحمن مجدى عوض حسن |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

24|425 لق|لخ|ر عبــــد|م مختـــ|ء س|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|4278| ن جح|زق ر|لر||ىط عبــــد|لمع|بــــو|مه |س| |مي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6o2674 لبــــكرى|لمعىط |ل عبــــد |در جم|ن |طبــــ طنط

8|9794 |عيد زكري زكري| رين|م لمنصوره|حقوق 

5238|o ى|لم ش|محمد مسعد أحمد س هي  سكندريه|ل|بــــ |د|

346756 حد عىل|لو|حمد عطيه عبــــد|ء |رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

777667 حد|لو|لغنى عبــــد|عبــــد | دى محمد رض|ش |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o||o2 رق فتـــوحه محمد مصطفى|حمد ط| لمنصوره|ره |تـــج

6|5353 يف عل ي عىل |لبــــ|ء محمد عبــــد |رسر
ى
لدين|ق معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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24o54 ي
عيل|سم|مي |محمد س| دئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

688255 لمرصى|لغنى |طف محمد عبــــد |محمد ع لمنصوره|بــــ |د|

|22o49 م|لسيد هم|نىح  مصطفى | ن|تـــربــــيتـــ حلو

3|9527 حمد|شم |ن عيد ه|يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2288|o دل سيد محمد بــــدوى|سهيله ع هره|لق|م |عل|

3|5748 دين محمد محمد عطيتـــ|ن م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

87o|69 ء يىحي بــــشي  محمد|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

867o39 حمد|تـــ محمد محمد |عرف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o3|9| ف جمعه عبــــد |مريم  لعزيز|رسر سكندريه|ل|علوم 

7o6||3 لعدل محجوبــــ|لعدل محمد |ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

77326| مر رسور|لحميد ع|مر عبــــد|مد ع|طمه ح|ف ى شمس|تـــج ره عي 

498o57 ف عبــــد |ن |نوره |دى |له|م عبــــد|لسل|رسر
وى|لمحل

م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

6|7|87 ى|ي ن|محمد محمود سويد| سمي  ط|ر دمي|ثــــ|

7o9459 وى|لشن|حمد عىل |لرءوف |ء عبــــد |عىلي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6o5o77 ى محمد ق|هدير ح سم|زم حسي  |نوعيتـــ موسيقيه طنط

2953o5 لكريم محمد|ل عبــــد |لرحيم جم|عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

498894 م|لقوى سل|لقوى عبــــد|عبــــد| ر|ي تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

248o58 لصمد|مد عبــــد|هيم ح|لدين إبــــر|د|زينبــــ عم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

346o5 م|لسيد سل|كريم محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

38o66 هيم|بــــر|د محمد |حمد ج| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

25396o ى عىل|لسيد غريبــــ حس|حمد | ني  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6925|| لم|هيم س|بــــر|رقيه عىل سعد  ط|بــــ دمي|د|

88|7o5 هيم تـــوفيق |بــــر|حمد محمد | سيوط|صيدلتـــ 

695772 لعيوىط|لرحمن طه محمود موىس |عبــــد  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

4433o7 ى|بــــر|حمد | هيم محمد زىك حسني  |حقوق طنط

|52725 رأفتـــ محمد طه عىل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

69|46| جىح|لر|محمد لطفى شفيق  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

67757 لم|هيم س|بــــر|ح |حمد صل| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

28||49 لرحمن محمد|مريم محمد عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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7775|o لحليم|لرحمن محمود محمد محمود عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

283342 عيل عىل محمد|سم|ر |حمد مختـــ| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|597|| محمود محمد| رضوى زكري تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5393|9 ي عبــــد |س
عي شلبــــى|لسبــــ|دي |له|ره مصطفى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|3||95 ف |مصطفى  حمد|حمد عمر |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

464243 حمد عىل|حمد عيد | بــــ دمنهور|د|

69o838 در|لق|در محمد عبــــد |لق|منيه عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8756|6 لجيوىسر مهنى|حمد |م |سل| زيق|لزق|حقوق 

9o3482 ى جرجس  ى بــــديع بــــشر مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

2|9|76 تـــه|محمد محمود محمد شح هره|لق|علوم 

36o936 لسيد|مي  سليم |طمتـــ |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

442537 لسيد|وى أحمد |لششتـــ|عيل |سم|ر |زه| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

7o837o سلىم عيد عمر مقبــــل لمنصوره|بــــ |د|

|6757o ح محمود|لفتـــ|حمد عبــــد |ن |رو هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o9996 لسيد دبــــور|د |د ج|لرحمن ج|عبــــد لمنصوره|عه |زر

9|2o86 س يوسف |لنح|دل |صبــــرين ع ج|تـــربــــيتـــ سوه

25482o ى|بــــر|هيم محمد |بــــر| هيم محمد حسي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

537|5o لبــــحه|مصطفى محمد مصطفى | ند سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

496689 بــــو عيد|لسيد |لسيد مرىس |همستـــ جودتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3||o69 |ك نقول|لمل|طف عبــــد|ع| رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

766o27 |لحليم |حمد عبــــد |هيم |بــــر|لد |رحمه خ
لبــــسيوئى

بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

494939 ى|ي ي حسي 
ى
ى رفعتـــ صدق سي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

47689 هلل|بــــ |مل ج|بــــر ك|ص| دين ن|بــــ حلو|د|

2|4o75 ى| لد زكري|مريم خ حسي  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

233943 ى عىل محمود|دهم هش| م حسي  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

24||o2 ل|دل محمد كم|لرحمن ع|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

64o|28 حمد|حمد |طمتـــ محمد |ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o2588 يف | تـــ رسر للطيف|هرعبــــد|حمد م|مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

44784 بــــو |حمد |روق محمد |لف|ء محمد عمر|سم|
لبــــ|ط

ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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282387 ه عبــــد| لعزيز|ن عبــــد|لعزيز سليم|مي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4874o3 ف ربــــيع محمد |لرحمن |عبــــد غ|لصبــــ|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22678| ندرو سمي  جرجس خليل| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|3o385 هلل|ن رزق |لكس|صموئيل مجدى يحن   كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

764795 ن|حمد محمد سليم|يمن |ن |رو ره بــــور سعيد|تـــج

34|425 لسميع|هلل عبــــد|هلل محمد عبــــد|عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

24o|8| ف محمد سيف محمد|لرحمن |عبــــد رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3332|3 لسيد|ء منصور منصور محمد |رس| |حقوق بــــنه

266253 لحليم صبــــيحه|نور عبــــد|ء |رس| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

5|4979 لليل|م أبــــو|لسل|ء محمود عبــــد |صف ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

342233 ي
تـــ|لسيد عبــــد| |دئى لعزيز عىل خرصى ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

|48284 ر|لجز|بــــ سيد غريبــــ سيد محمد |رح ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|6287 تـــ|حمد محمد محمد فرح|مصطفى  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

42|36| |لسيد مهن|بــــدين |لع|د محمد زين |سع لشيخ|بــــ كفر |د|

84|759 لشكور محمد بــــدر|محمد عبــــد ن|سو|علوم 

528928 هيم محمد مسلم|بــــر|حمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

|42653 هيم حمودتـــ|بــــر|مه حسن |س|بــــسنتـــ  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

348274 لرحمن|متـــ عبــــد|م شلبــــى سل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8272|6 رك فكري|ء ممدوح مبــــ|عل ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

8459|5 محمد محمود عىلي محمد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

3|2242 خر|طف كرم ز|تـــريك ع|بــــ ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

23267o ى عربــــى عبــــد|ي لق|لخ|ح عبــــد|لفتـــ|سمي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o4629 تـــى|لزن|منيه محمد بــــهيج | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

629427 حمد عطيه محمد عطيه|تـــن |ف زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

355977 عيل|سم|حمد محمد |طمتـــ محمد |ف ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|85|4 م|عىل منصورى عىل عل كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

|52|9o حمد|ر محمد محمد عيس |من ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

83o||5  محمد عىلي عثــــم|ي
ى ن|سمي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|3o5| |لبــــن|لحميد |ن محمد عبــــد |نوره |بــــ طنط|د|

|2|566 لدين محمود|ل |ئى جم|يدى ه|ه ى شمس|تـــج ره عي 
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34o|73 ى|حمد |محمد طه  مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

679|56 لمنعم يوسف كشك|هيم عبــــد |بــــر|محمد  لمنصوره|ره |تـــج

6o3578 لعظيم حمودتـــ|لمنعم عبــــد |ء عبــــد |سم| لمنصوره|علوم 

8382|7 حمد عطيتـــو محمود|عمرو  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

776383 حمد|ء يوسف سليم |زهر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

444249 ى عىل |آل حمد عنوس|ء خي  لشيخ|ره كفر |تـــج

84442 ف متـــولي حميده|يدي |ه
رسر ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

27|548 لقربــــه|لعزيز |سعيد عبــــد| نور ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

843867 ى|نوره ي حسي 
ن عنتـــر مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

453748 زي|حمد غ|سعد محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

45698 حمد|يوبــــ |زق |لر|ده عبــــد|غ ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

26o3|3 ى س لمقصود|م خليل عبــــد|نرمي  هره|لق|ر |ثــــ|

|42393 مر محمود محمود|منى تـــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

78o|4 حمد|ن |حمد عثــــم|دهم عىل | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

48526 سم|ل محمد ق|ره جم|س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

53o529 |حمد شتـــ|دى |له|عبــــد | هي |بــــ طنط|د|

7o5685 حمد|ن محمد |هيم شعبــــ|بــــر|ن |شعبــــ لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|58243 ى|ء ط|رس| رق محمد حسي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

7o56|9 ى |حمد رجبــــ | حمد عىل|مي  لمنصوره|هندستـــ 

|65|66 م|لسل|مي محمد مرىسي عبــــد |مروه س ن|بــــ حلو|د|

368285 ى|ن مجدى |نوره حمد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

328629 ف ف|حمد | روق محمد تـــوفيق|رسر |ره بــــنه|تـــج

|7667o بــــ حمدى طيفور عبــــده عىل|رح عه مشتـــهر|زر

9o|8|8 مه |لسيد سل|جح |محمد ن قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

257||o شم محمود|س فتـــىح ه|ر عبــــ|من ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|48565 ى سليم|يحن  عىل | لي|د ن|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

838544 ن|دق حس|لص|م عدلي |بــــتـــس| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

887277 هيم |بــــر|نور |ل|لمنصف محمد |ء عبــــد|هن سيوط|تـــمريض 

684|o4 ه محمد محمد | مر|لسعيد ع|مي  لمنصوره|بــــ |د|

|436|o لسيد زويل|لسعيد |رق محمد |مريم ط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

62|437 دو|لمقصود ج|ء حمدى عبــــد |وف ط|حقوق دمي
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6|82|7 وى|لدقن|شور |شور ع|ر ع|من لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

34833 يف عىل |عبــــد  حمد|لرحمن رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24|994 حمد سليم|ندى محمود فوزى  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

827368 م حمدي سعد شمروخ|سل| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

38486 ي|ر
ز|لقز|لعزيز |ن عبــــد |ربــــيع شعبــــ| ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

258495 حمد|لسيد |حمد |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

577|8 لحكيم|عىل جمعه عىل عبــــد ن|حقوق حلو

|4o864 لعزيز|ل عبــــد |ن مصطفى محمد كم|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

475787 لمجد|بــــو |حمد محمد |حمد محمد | لشيخ|بــــ كفر |د|

22376o ر|لنج|دل حسن محمد |تـــفى ع ن|بــــ حلو|د|

3|9o39 ى عبــــد|سم| لرحمن|ء محمد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4824|| م|م عجىم عل|كريم عجىم عل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

628o38 لسميع عزبــــ|لسميع صبــــرى عبــــد |فتـــحيه عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

8o9695 رص محمد محمد|ء ن|شيم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

359o9o مز صبــــىح تـــوفيق سعد|ر ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

2|67o9 ل عىل|لدين كم|م |لعزيز حس|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8687o2 ي|سل|
ي محمد حفنى

م حسينى سيوط|حقوق 

8|||68 لحميد|بــــر عبــــد|لد ج|عمرو خ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

92o4o9 ى ئيل |جميل شكرى جبــــر| مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

763o47 حمد عىل|ء حمدى محمد |عىلي لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

8|5835 ن|بــــي شوبــــك سليم|لشل|بــــو|لطيفه  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

2|2|86 ىك|لحر|حمد مرىس حسن |م |لسل|حمد عبــــد| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

48o444 محمد محمد مصطفى مصطفى غنيم ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|6||74 لحليم محمد|ندى مجدى عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

693874 ى |ي تـــ عوض عبــــده حسن|لشح|سمي  لمنصوره|بــــ |د|

786762 ن|ن محمد سلط|مريم عىل سلط  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

497o86 ى محمد عىل محمد |ي لوكيل|سمي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

774533 م|ندى شحتـــه محمد محمد ضي زيق|لزق|نوعيتـــ 

6o2627 ن|مل جرجس سليم|ك ك|تـــي  مل|فيلوبــــ لمنصوره|ره |تـــج
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6o2o96 عيل|سم|هيم |بــــر|ح |مل محمد صل| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

778465 تـــ عجىم|لشح|رق محمد |ء ط|شيم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|2|224 ي
د عىل محمد|لدين فؤ|ء |محمد ضى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|499 ى رضو|ء مشو|ل| ن|دى حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

764324 لعزيز أبــــو بــــكر|بــــو بــــكر عبــــد |حمد | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

486738 غبــــ|صبــــىح فهىم ر| لوق سكندريه|ل|ره |تـــج

695278 فظ يوسف|ن صبــــرى ح|يم| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

5o4854 لحميد|نىه حمدى محمود عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

|5o869 يه حسن عىل محمد| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|72873 ن|ل عىل عثــــم|م كم|حس لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

9o3352 لسيد |رص محمود |لن|محمد عبــــد ج|عه سوه|زر

|2|354 دل حسن محمد|دين ع|ن ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

52994 بــــر سيد حسن|مح ص|س ي سويف
هندستـــ بــــنى

4997|2 ي عبــــد |ين|
لمنعم|س رجبــــ محمد مصطفى |حقوق طنط

4|355o ن|لمنعم عثــــم|ء محمد عبــــد|هد| |حقوق طنط

|5943o لنعيم محمد|ن مصطفى عبــــد |يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

447755 حمد عىل محمد عىل مرشدى|ن |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

693o65 لجويىل|حمد |ىط |لمع|بــــو |لصديق |حمد | ط|بــــ دمي|د|

249|79 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد |بــــسمه  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

479842 ى ف زىك فهىمي | |مي  نيس فرج|رسر |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

789o|9 لميىه|هيم |بــــر|طمه سمي  عبــــده |ف لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

633|75 عيل|سم|آيه حسن محمد  زيق |لزق|تـــمريض 

37599 ى محمد |ي لمقصود|حمد رزق عبــــد |سمي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

358|4o د محمد|حمد رجبــــ فؤ| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7994o لمنعم|ح عمرو حسن عبــــد |صل لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|4779o حمد سعد معوض|صم |ع ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

777479 |لرحمن |لعزيز عبــــد |حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد 
حمد

ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

825283 ى |رس| عيل|سم|ء عىلي حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

3378|3 لعظيم عىلي|لسيد عبــــد|م حسن |حس عه مشتـــهر|زر
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638576 حمد محمود|لسيد |در |ن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

843962 رون محمود محمد|حمد ه| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

4||4o2 حمد شلبــــى|مل |رص ك|يوسف ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

73o89 ي
لقوى|ض عبــــد |عيد ري| دئى لفيوم|تـــربــــيتـــ 

632356 م|د محمد عبــــده ضي|تـــن جه|ف ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

||6o74 حمد يوسف|ئى محمد فخرى |عمر ه لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

438o36 لم|هلل س|ل حلىم عوض |ن بــــل|نوره لشيخ|نوعيتـــ كفر 

8|2597 ى ربــــيع محمد عبــــد|ي للطيف|سمي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

26|o|5 ن|بــــد حمد|رق ع|هلل ط|منه  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

323|4| ن سعد نجيبــــ سعد|ري|م ى شمس|تـــج ره عي 

|4724| لرحمن|م محمد عبــــد |لدين عص|سيف  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

53o|96 لسيد محمد عىل|حد |لو|لسيد عبــــد|ر |من سكندريه|ل|هندستـــ 

855298 بــــ|لوه|لعظيم عبــــد|ربــــيع محمد عبــــد سيوط|ره |تـــج

85o778 لكريم|تـــن محمد عىلي عبــــد|ف دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

68333 يل عىل|ده خلف ن|غ لفيوم|بــــ |د|

2|3379 وق عبــــد دق|لص|رص محمد |لن|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

|66325 لرحمن محمد فوزي محمد|عبــــد  هره|لق|عه |زر

788223 ه عبــــد  لسيد|لعزيز |ل عبــــد |لع|ني  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

32764 خليل| لعل|بــــو |لسيد |ورى |لسيد مغ| ن|حقوق حلو

2684o| محمد مجدى محمود نوفل ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

43o2|o عيل|سم|ل محمد سمي  محمد |م| |صيدله طنط

633|7 لعظيم طلبــــه|لعظيم مبــــروك عبــــد|عبــــد دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8o64|| لرحمن|لرحمن محمد محمد عبــــد|عبــــد ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

4847|3 ل موىس|غبــــري| دى سعد زكري|ف سكندريه|ل|ره |تـــج

|78495 وق خ لحميد|لد سعد عبــــد |رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

63|63 ىطي حسن|لع|ء محمود عبــــد |سم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

35773 |لسق|محمود محمد محمود محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

35o464 لمعز فرج|هلل محمد عبــــد|عبــــد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

5|6384 هيم|بــــر|وري |حمد مغ| |ند لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل
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|3524| لمعز عىل|هر عبــــد |حمد م| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|2395o يف ك|عبــــد  لق|لخ|حمد عبــــد |مل |لرحمن رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

775289 محمد فتـــىح جوده محمد زيق|لزق|بــــ |د|

58668 شم محمد|هدى عىل ه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

89|332 حمد |ل |لع|ده عبــــد|م حم|حس سيوط|ره |تـــج

222o37 هبــــه محمود عبــــده حسن لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

824643 د محمد محمود محمد|زي دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5o6923 ى|م جد فرج بــــرسوم فرج|م| رسيلي  زيق|لزق|عه |زر

42448 وى|رق وليد عيد هند|ط هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

425o26 د|هيم بــــسيوئى محمود حش|بــــر|رنيم  سكندريه|ل|بــــ |د|

4|6692 تـــ عقل|ح فرح|لفتـــ|ء عبــــد|وف ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6428|| در مصطفى|لق|نشين محمود عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44582o هيم  بــــسيوئى يونس|بــــر|م محمد |حمد هش| ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

6o9435 بــــو ريه عيس|يه محمد طه | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

9o9756 د  |لجو|حمد عبــــد|دى |له|بــــسمه عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|55o|4 وق ط هلل|بــــ |لسيد ج|رق |رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

33o9o3 لحميد|محمود محمود عبــــد| ر|ي | معهد فنى تـــمريض بــــنه

364664  زكري|ع
ى
محمود حسن| ئشتـــ فوق ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

22239| ره حمدى سيد يوسف|س عه مشتـــهر|زر

69|543 و|لق زو|لخ|يه محمود عبــــد | لمنصوره|علوم 

479228 ن|لسيد محمد عثــــم|ر محمد |مي سيوط|بــــ |د|

787854 ي
ن محمد|ن زيد|ر سليم|عم| دئى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5236oo م محمد محمد فليفل|محمد عص سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

3||465 ر عزبــــ|لستـــ|لرحمن هيثــــم محمد عبــــد|عبــــد ن|حقوق حلو

6|8848 |لسيد |مه |أحمد أس
ى
لدسوق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

3|2298 م|عمرو وجيه مهدى مصطفى ضي |طبــــ بــــنه

24435 لمنعم عىل|بــــسمتـــ سعيد عبــــد  هره|لق|علوم 

84729 بــــ عوض|لتـــو|ء جميل عبــــد |شيم بــــ بــــنى سويف|د|

893o2 رص فتـــىح عىل محمد|لن|محمد عبــــد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر
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675848 محمد سعد حسن| يش لمنصوره|بــــ |د|

48|94 ع سيد|طمه محمود من|ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

538|89 هلل محمد عبــــده|م عبــــد|لسل|هلل عبــــد |منه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8o383 لرحيم عىل|منيه عيد عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

446|o9  |محمد محمود 
ى
ق|حمد شوق وى|لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

429772 لعزيز|سط عبــــد |لبــــ|مه عبــــد |س|لعزيز |عبــــد 
لديبــــ |

ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

46o558 يد|بــــو |لد محمد خليل |خلود خ ى لي  |بــــ طنط|د|

3|783| لعليم|بــــر عبــــد|ل ج|بــــر جم|ج هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

3378|6 ى  نه|ن شن|هيم حسن رضو|بــــر|حسي  ن|سو|بــــ |د|

25824 دى سيد|مر ن|سميه ع هره|لق|حقوق 

8588o6 لعزيز|ن عىلي عبــــد|ء رمض|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

48oo64 هيم|بــــر|يوبــــ |مجد |رتـــن |م سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

35o5oo بــــ حسن مرع|لتـــو|محمود محمد عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3||5o6 ن عىل|ن عىل سليم|ن رمض|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

349|96 ي عبــــد|دهم رمض|
لعزيز|ن مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

649o67 لسيد بــــشي |حمد محمود محمد |  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

7o|989 ف محن  محمود |يوسف  لسيد|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o72o3 ن |ئى عيد محمد رضو|ه |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3646o7 ي
هلل|بــــ |تـــ محمود ج|لشح|محمود محمد | دئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

84oo45 بــــي|حمد سمي  محمد عر| ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

|596|o لحكيم فهىم|لد عبــــد |جر خ|ه ى شمس|د| بــــ عي 

4o2o8 |م محمود محمد عىل رض|سل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

63629| زى|لمنعم محمد يوسف حج|أحمد محمد عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

|64934 رق مصطفى يوسف|يمنى ط ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

524||5 ى |هلل |منه  حمد محمد|لسيد حسي  |ضتـــ طنط|علوم ري

768749 هيم|بــــر|عيل |سم|عمرو محمد محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

497566 ق|ن محمود |حمد رمض|منيه | وي|لشر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|57879 م|م|روق |م ف|م|ح |صبــــ ى شمس|د| بــــ عي 
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5o5455 ن محمد نمي |يوسف محمد رمض سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

3499|4 لسيد|حمد عبــــده |يتـــ | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

48o742 لبــــرجيس|جر محمد عىل حسن |ه إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

894586 فظ عرندس |محمود محمد ح سيوط|بــــ |د|

7o9969 ود|لسيد د|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر| |خلود رض ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

75|555 لنعيم|سليم عبــــد | لد عط|رحمه خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

47862o هيم متـــولي|بــــر|هيم محمد |بــــر| سكندريه|ل|حقوق 

7|4o| لسيد|محمد سعد عىل  لفيوم|بــــ |د|

5445o م لملوم محمد لملوم|حس يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

4o7252 ي|ر
لسيد|لسيد محمود | |ئى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

426242 ي محمد|لص|مد |حمد ح|ندى 
ى
ق سكندريه|ل|علوم 

3447o7 منى محمد جمعه محمد خليفه ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

7oo688 لرحمن|لمرىس عبــــد |محمود سمي  محمد  |ره طنط|تـــج

355|75 لد محمود خليل|تـــغريد خ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5465|2 ى|لرحمن أبــــو |م سعيد عبــــد|عص لعني  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

33|o56 وق عبــــد لمنعم|لمنعم محمد عبــــد|رسر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

22|35| حمد عدل محمد سيد| مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|8232 ى|بــــو |حمد |ح |نسمه نج لعني  حقوق بــــورسعيد

857574 عيل|سم|دي محمد |نور ن ي|بــــ |د|
|لمنى

|73422 ي محمد|ليىل 
حمد حنفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

754865 رحمه محمد محمود يوسف ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

7687|o مه|م محمد سل|لسل|ن عبــــد |رو تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

633855 حمد محمد سمي  نظيم| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3499o9 لرحمن|دتـــ بــــدر عبــــد|ء حم|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8oo622 ي محمود عبــــد
لحكيم محمود|مصطفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

253685 لسيد|محمود سميح محمود  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

||83o9 منقريوس| د حن|عم| جلوري هره|لق|م |عل|

3||856 ن|م|رق سعيد محمد |نور ط د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و
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476|o4 حمد|م فوزي |لسل|حمد عبــــد|ن |رو سكندريه|ل|حقوق 

8|797 هيم|بــــر|لموجود |عر عبــــد |م و|هش ن|بــــ حلو|د|

8|5343 نور مرزوق|نيسيمون مجدي | ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8258o2 ء سيد حسن محمود|رس| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|63o9| سلىم محمد حنفى محمود ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

488238 حمد|لسيد |هيم |بــــر|م |محمود حس سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

33o|72 حد يوسف|لو|لسيد عبــــد|حد |لو|سنيلتـــ عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

788572 حمد منصور|مح محمد |محمود س ره بــــور سعيد|تـــج

46|3|o يكل مجدى صبــــىح عطيتـــ خليل|م ج|بــــ سوه|د|

|2|3o9 هلل محمد|نسمه عزمي عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

848o47 لكريم|حمد عبــــد|حمد |يه | ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|75|83 بــــ|لوه|محمد محمود عبــــد | نور |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

4|7495 وى|لفرم|لسعيد |محمد ثــــروتـــ  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

55o93 لم|حمد حسن س|محمود  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|67o99 فظ|د ح|لجو|لرحمن رجبــــ عبــــد |عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

429|| ن حنفى محمود حسن|رمض| مه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

489597 ي محمود شعبــــ| تـــ يحن  هيم|بــــر|ن |مي  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

4o6|o2 هيم|بــــر|هيم عىلي |بــــر|حمد |جر |ه سكندريه|ل|حقوق 

476o46 لسيد|لسيد عىل |لهدى |نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2335| فتـــىح سيد فتـــىح عىل  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

839442 لنوبــــي|لحسن سهري محمد |بــــو| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

43466 ى رمض|ربــــ هيم|بــــر|ن |بــــ حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6945o6 هيم|بــــر|هيم نرص |بــــر|مر |ندى تـــ لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

262293 حمد|حمد عبــــدربــــه |جد محمد |م |ره بــــنه|تـــج

6|o742 لتـــ|لىكي|ئى مصطفى |ء ه|ول لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8887o| ن |لرحمن عثــــم|ئى خلف عبــــد|م| سيوط|بــــ |د|

6|4477 ن|لسيد بــــدر|لمرصى |زينبــــ سعد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9|9979 ى|ش حمد |دل رجبــــ |ز ع|هي  زيق|لزق|حقوق 

896722 ن ن بــــدرى  |رفعتـــ سليم| مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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8778o4 لرحمن  |رص عبــــد|ل ن|ء جم|ول سيوط|حقوق 

885o5| هلل  |د |زينبــــ محمود حسن ج ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

776o64 وق خ دل محمد|لد ع|رسر زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

82529 لحليم|لحميد عبــــد|كريم محمود عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

2332|9 ى|ح عبــــد|لفتـــ|هدير عمر عبــــد هلل أمي  ن|فنون جميله فنون حلو

495437 لدين عفش|ح |لسعيد محمد صل|محمد  بــــ دمنهور|د|

237997 دل محمد جويه|ع| ر|ي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

||8966 حمد|م حسن سيد |حس ى شمس|زر عه عي 

37o637 ن فكرى محمود|مصطفى رضو لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

445o4 وع|هلل محمد مط|متـــ عبــــد|ندى سل هره|لق|ره |تـــج

4942o7 وى|لنكل|محمود محمد محمدعىل حسن  سكندريه|ل|حقوق 

437423 |ش|دى محمد عىل بــــ|له|ل عبــــد |بــــل لشيخ|ره كفر |تـــج

327938 مه محمود عمرى|حمد سل| |حقوق بــــنه

497|34 خرس|ل|ن |ندى حمدى محمد رمض بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4o542o يد|حمد زىكي ز|يمنى محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

868o3 ل حميده عوض|حمد كم| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

4837| حمد عىل|حمد عمر | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o52|2 حمد فضل|لسيد |حمد |نور  بــــ دمنهور|د|

|4o6|5 مل لمع|مل ثــــروتـــ ك|ك تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|6o749 للطيف|لحكيم عبــــد |محمد مصطفى عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

765628 حمد|د سيد |حمد فؤ|مر |حمد تـــ| هندستـــ بــــور سعيد

268969 |لقوى أبــــورض|رص عبــــد|ء ن|رس| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

628996 ج|لحميد محمد فر|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

242553 عيل|سم|زق |لر|لد عبــــد|كريم خ لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

35766| تـــ محمد | ي |هيم |بــــر|مي 
ى
حمد|لدسوق ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

435|6| ليمنى|رص عطيتـــ |لن|محمد عبــــد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|59547 حمد فضل|مريم عىل  ن|بــــ حلو|د|

94469 م محمد سنوىس|هلل عص|عبــــد ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

25424o عيل تـــرىك|سم|بــــسمه مجدى محمود  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

5|4|37 ح مرىس قشيوط|لفتـــ|م أحمد عبــــد |وس سكندريه|ل|ره |تـــج
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244753 حمد|محمد مسعد محمد  هرتـــ |لق|تـــمريض 

6|5534 حمد نرص|حمد محمد | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

349232 عيل خليفه|سم|لنبــــى |لد عبــــد|خ |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

222633 لكريم|د سيد محمد عبــــد|جه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|3o35 ل محمود |حمد محمود كم| ج|ره سوه|تـــج

4o688o لق|لخ|ء محمد فضل عبــــد |أسم |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

5|7o52 لشيىمي|لرؤف |لسيد عبــــد |ن |منى رمض بــــ دمنهور|د|

5|89o6 ى محمد |ي د|لجو|هيم عبــــد|بــــر|سمي  ره دمنهور|تـــج

|4o|54 لسيد فوزى عطيه|هبــــه  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8o9oo4 ى ي|بــــر| |رض| مي  هيم بــــشر ره بــــنى سويف|تـــج

869448 ر|ميشيل فخري مق| رين|م ي|بــــ |د|
|لمنى

7|o422 لحلو|لعوضى محمد |لحسينى محمد |طمه |ف لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

869||3 لغفور|بــــسنتـــ شلبــــي محمد عبــــد ن|سو|بــــ |د|

4o|637 لرحمن محمد محمود|حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6277|5 رى|لبــــ|لدين عبــــد |د |هر عم|بــــ س|يه| زيق|لزق|ره |تـــج

836||8 حمد محمد|رص |لن|ء عبــــد|رس| دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

9o8727 بــــدين |ل خليفه ع|محمود جم ج|تـــربــــيتـــ سوه

782o| ن محمد رشدى خليفتـــ|نوره لمنصوره|حقوق 

59724 ي |ف
حمد عبــــود|طمتـــ مصطفى علوم بــــنى سويف

489445 لديبــــ|ء عرفه محمد |ول سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25oo3 ي|لبــــلتـــ|زق |لر|لدين عبــــد |عز| ربــــ ج  ن|فنون جميله فنون حلو

9o473 لدين حلىم عرفتـــ|ح |شمس صل ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

54oo|9 لرحمن|در محمد فريد عبــــد |محمد ن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|5oo2o لسيد عىلي|زم عىل |ح وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

3|9879 حمد محمد|هيم |بــــر|رتـــ |س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

685348 ى|ندى عىل  حمد عىل عوضي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

629o82 طر|لسيد عطيه عبــــده خ|جر |ه زيق|لزق|بــــ |د|

686425 هيم|بــــر|هلل درويش |حمد عبــــد |حمد | لمنصوره|بــــ |د|

63o842 ن|هيم سليم|بــــر|هيم |بــــر|حمد جميل | لمنصوره|حقوق 

Thursday, September 6, 2018 Page 11287 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7567|4 ى|حمد | حمد محمد حسي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

4|2633 وى|لعشم|هيم |بــــر|لحميد |محمد عبــــد | مه |تـــربــــيتـــ طنط

766549 لبــــيك|حمد |مه مصطفى |س|محمد  لعريش|بــــ |د|

2|77o4 لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|هيم |بــــر|هلل |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|34|8 لمسدى|وى |لطنط|دل أحمد |أحمد ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7o4|7o مصطفى سعد جوده محمد يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

|568|| لرحمن|لح عبــــد |لدين محمد ص|بــــ |شه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

85697| مل|م عىلي محمد ك|بــــس بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

682|43 حه|ر محمد سم|لغف|ل عبــــد |ء جم|رس| لمنصوره|علوم 

|2|29| ن م|ل س|م كم|حس| مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

25338 ف ح|مرفتـــ  فظ محروس عىل|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

25|8o7 هيم|بــــر|هلل |هيم عبــــد|بــــر|رق |ط ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

526946 حه|لمل|لسيد |لرحمن قطبــــ محمود |عبــــد ضتـــ دمنهور|علوم ري

2|8952 هيم|بــــر|تـــ |مح فرح|محمد س ى شمس|تـــج ره عي 

359o24 لرحمن|ئل عىل عبــــد|محمد و وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

9|3443 د سيد محمد  |حمد رش| سيوط|ره |تـــج

5|774 ي محمد عبــــد |سم
ح|لفتـــ|ح مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

77|6o4 ئى|لىحي|هلل جوده |ء عبــــد |دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

642935 لسيد|ن |لرحمن حلىم عثــــم|يه عبــــد| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|857| ك صليبــــ|سحق مل|ليىلي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

5o9989 ح عوض يوسف|عمر محمد صل تـــربــــيتـــ دمنهور

438775 ي|حمد محمد |تـــ |نش لزهي  لشيخ|ره كفر |تـــج

6|45|| ن|رون محمد عرف|ه| ند زيق|لزق|علوم 

9o957| بــــتـــ عيس|ر محمد ثــــ|من ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

24838| ه | ف عبــــد|مي  ح|لعظيم عىل صبــــ|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

353689 للطيف|لعروىسي عبــــد|يمن |عمر  ى شمس علوم عي 

634428 حمد|حمد محمد |حمد محمد | زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

82o745 ي|ستـــيفن صموئيل ن| دي بــــشر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

88|265 ى |لس|ء حسن عبــــد|رس| تـــر حسي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

7o9754 لعزيز|جح محمود محمد عبــــد |محمد ن ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

257232 ر|لرحمن يشى نص|هبــــه عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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898265 للطيف |رص محمد عبــــد|مه ن|س| لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

355o58 ل|عيل محمد جل|سم|هيم |بــــر|ن |حس| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

|63695 حمد|نور محسن محمود سيد  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

54626| ن|فظ شعبــــ|مل ح|مصطفى محمود ك سكندريه|ل|حقوق 

32o7o7 ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|محمد مصطفى  ى شمس حقوق عي 

347|o9 ن|ر خليل عري|دو| |مرن ى شمس حقوق عي 

52576o لحميد محمد|محمود محمد محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

754425 قيه حسنى|بــــو ط|بــــسنتـــ محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

437|69 رق محمد سليمه|ن محمد ط|نوره |حقوق طنط

2|93oo تـــه|م شح|لسل|م عبــــد|م|م |سل| ى شمس هندستـــ عي 

432o9 لسيد شلبــــى|حمد محمد |هيم |بــــر| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

69363 ء محمد محمود عىل|سم| لفيوم|لعلوم |ر |د

462|2o فع|د ن|لجو|هلل عبــــد|هلل محمد فتـــح |فتـــح  لشيخ|بــــ كفر |د|

||87|| ن|محمد عيد عبــــده محمد سليم ن|طبــــ حلو

632274 هيم وديع|بــــر|وديع | رين|م زيق|لزق|علوم 

27o42o لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|ئى |هيم ه|بــــر|ئى |ه ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

59263 لرحمن|ح عبــــد |لدين مفتـــ|ج |طمه رس|ف دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

9o967 بــــورند|بــــ سيد |محمد كس دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

26497 حمد|ح |لفتـــ|رص عبــــد |لن|محمد عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

623654 ي
بــــينى |بــــ |لوه|وليد عبــــد | دئى لدموه|لشر ي صىح بــــور سعيد

معهد فنى

339652 م فوزى محمد|حمد س| ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

628242 محمد سعيد حسن عطيه محمد زيق |لزق|تـــمريض 

697527 لعوضى|ح |لعوضى صل|منيه | لمنصوره|نوعيتـــ 

695637 ه | دى|لن|ن |هيم عثــــم|بــــر|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

753555 يىم صفوتـــ صليبــــ مرعشىل| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

2|2579 ضى|لق|سم طه |طه بــــ د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

69352 هلل|ل محمد عبــــد |ء جم|رس| لفيوم |تـــمريض 

35o682 لعزيز حسن|م محمد عبــــد|وس |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

429258 لسمدوئى|ل محمود |ن محمد جم|رو |ره طنط|تـــج
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7o9232 ي|حمد |لد محمد محمد |خ لخليىح  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|52|63 عيل|سم|هيم |بــــر|لد |ء خ|ل| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

||9o77 لجليل|حمد محمد عبــــد |جر |ه هره|لق|م |عل|

44357| ن|حمد عثــــم|لسيد بــــشي  سيد |ء |سم| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

7o2294 وق بــــند لرحيم|رى عبــــد |رى محمد بــــند|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|23997 ى|زم حسنى محمد |ريم ح مي  هره|لق|ره |تـــج

329374  عيد |لد عر|يدتـــ خ|ع
ى
لسيد|ق عه مشتـــهر|زر

444324 هد|فع مج|لش|ربــــيع | سه سكندريه|ل|حقوق 

2|o6| حمد|محمد محسن عطيتـــ  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

76859| ن|مد سليم|لد ح|محمد خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8||785 ل زىكي|رص كم|لن|ر عبــــد|من ي|بــــ |د|
|لمنى

7|7659 رى مصطفى|لبــــ|سلىم محمد مسعد عبــــد  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

36o45o ى س|ي لرهيوى|هلل محمد |م عبــــد|سمي  سيوط|بــــ |د|

884|35 ين ع لسيد جرس  |د |دل ج|شي  سيوط|حقوق 

326o26 رحمتـــ بــــدوى عيد سيد لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

2|36|7 لرحمن|بــــ عبــــد|لوه|عبــــد| ء زكري|رس| ى شمس علوم عي 

|3836 مصطفى نبــــيل مصطفى محمد عمر ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

4463o4 ل شكر|لع|هيم محمد عبــــد |بــــر|هلل |عبــــد  بــــ دمنهور|د|

2576o2 لحفيظ محمود|لحفيظ محمد عبــــد|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

367522 ء محمد غريبــــ محمد|حسن ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

866||9 يه|للطيف تـــ|سمر حسن عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

9o5476 حمد |س |حمد عبــــ|حليمه  ج|عه سوه|زر

4|384 هلل|لعظيم عبــــد|لعظيم سعيد عبــــد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

773|38 دى|له|محمد يحن  محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

369398 ى عبــــد|سم| هلل حسن|ء حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

683567 وى|لمنش|هيم حسن |بــــر|رق محمد |ندى ط لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|67856 لوصيف|هند محمود محمد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

4784o2 ع|محمد محمد محمد محمد رف سكندريه|ل|علوم 
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68774| ن|للطيف رسح|للطيف سعد حسن عبــــد |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

9o8o|3 هيثــــم نبــــيل محمود عىل  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

773697 لرحمن عىل غنيم|هلل محمد عبــــد |مه | زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

8|576 ن|لنبــــي سعد محمد سليم|يوسف عبــــد ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

6o2453 هد|لحميد محمد مج|عبــــد | نور |ره طنط|تـــج

923843 لمبــــدى محمد |حمد عبــــد|م |له| ج|بــــ سوه|د|

4o8693 ى محمود حسن رخ|سه |م حسي  |نوعيتـــ طنط

434|99 ى |ء حمدى ف|ل| لمرصى|روق حسي  ي صىح طنط
|معهد فنى

862629 ى محمد|بــــو|ن |يم| لسعود حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

478557 لقط|بــــر حسن عطيه |ندى ص بــــ دمنهور|د|

|46684 ى بــــتـــ|ن ثــــ|مه سمع|س| |يوستـــي  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

694224 لسيد عىل|محمد مجدى عىل  لمنصوره|صيدله 

762|83 لكردي|لدين مسعد محمد |ح |مسعد صل معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

634|39 هيم|بــــر|محمد سعيد محمد  زيق|لزق|حقوق 

|6||37 حمد يونس|ء يحن  |دع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

257855 وى|لحفن|ن سعد |دى شعبــــ|ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2oo36 زر|فتـــ حليم ع|بــــيتـــر ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8o4433 دق|هلل محمد محفوظ محمد ص|منه  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

256962 ه شعبــــ| ح فوده|ن صل|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|3o972 ف|ح خل|لفتـــ|لسميع عبــــد |كريم عبــــد  ن|حقوق حلو

|5||84 رق محمد محمد|هلل ط|منتـــ  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

338287 لدين محمد سعد|رص عز |لن|ء عبــــد|رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

63785o لدين حسن|تـــ حسن محن  |جن زيق |لزق|تـــمريض 

|62567 لمجيد عبــــدتـــ|حمد بــــهجتـــ عبــــد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

3296|7 لم بــــدوى|ن س|محمد شعبــــ| دين |بــــ بــــنه|د|

827o74 بــــر سعيد|محمود محمد ج دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

22694| حمد|هلل |مه عبــــد|س|م |سل| ن|حقوق حلو

|74295 لق محمد|لخ|ن عبــــد |ندى شعبــــ سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

264255 يه رزق فتـــىح محمد| شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

||7472 يد|لرحمن محمد حسن تـــوفيق ز|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج
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|6235 لمنعم|هلل عبــــد |رص عبــــد |مريم ن كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

4||46o لففى|محمد عمرو حسن  |ره طنط|تـــج

|55563 لسبــــىك|لعيسوى |م مجدى منصور محمد |ريه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

49885| لشخيبــــى|حمد |ندى محروس موىس  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

86o7o8 لرحمن محمد|حمد محمد عبــــد| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

3||8o3 ل|ئيل غ|دل ميخ|ع| رين|م ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

756696 ى|بــــر|هلل |محمد عبــــد  هيم حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

29|5o7 رك|م محسن مبــــ|ء هش|ل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35735| تـــ محمد|لشح|رى |لبــــ|يمن عبــــد|حمد | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

343397 لمقصود|لمقصود محمود عبــــد|طمتـــ عبــــد|ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

26o473 ن عىل منصور عىل|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

28429 ي 
هيم|بــــر|هيم |بــــر|محمود مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4445o3 لعزيز جمعه|لسيد محمد عبــــد |ر |عم ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|5o5 ف |يمنى  لبــــ حسن|بــــوط|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

5|4325 حمد مرزوق|سعد |م |ء هش|رس| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

437488 هيم محمد مرع|بــــر|هيم سمي  |بــــر| لشيخ|علوم كفر 

432|63 بــــودريع|حمد محمد |ء |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|22|4 يم|لد|حمد محمد عىل محمد عبــــد |ل |من |بــــ طنط|د|

259564 دل عىل سعد|لطيفه ع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

3||456 سم|لدين ممدوح محمد ق|ء |عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

335593 مريم سمي  فهيم بــــطرس ى شمس|تـــج ره عي 

8789|5 لدين  |روق زين |ح ف|لفتـــ|مصطفى عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

7|24o| لسيد شلبــــى|ر |سعد مختـــ| دين لمنصوره|حقوق 

286o89 هلل محمود سعيد|محمد يوسف عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

67745o ف تـــوكل شعبــــ|يوسف  لغرورى|ن |رسر لمنصوره|هندستـــ 

7o6824 لمنعم|دل يوسف عبــــد |خلود ع لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

37o353 ل|وفيق حلىم بــــدير غبــــري ى شمس|تـــج ره عي 

63|687 للطيف|م مصطفى عبــــد|لسل|هلل عبــــد|منه  زيق|لزق|بــــ |د|

494534 قورى|لن|لمعىط محمد |ء عبــــد |كريم عل |ره طنط|تـــج

757237 دل محمد محمود|محمد ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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5|397 ر مصطفى|لفق|حمد ذو |خلود مصطفى  ره بــــنى سويف|تـــج

478336 هيم محمد|بــــر|نور |ندي حمدي  سكندريه|ل|بــــ |د|

438|9o ى رمض|ي ي بــــكر|ن عبــــد |سمي 
لمرضى لشيخ|نوعيتـــ كفر 

226466 |مد رسر|محمد محمد ح
ى
ق سيه|نوعيتـــ عبــــ

2|97|| ئى|لورد|جد محمد |حمد م|همسه  هره|لق|بــــ |د|

82|786 ن تـــوفيق محمد|محمود شعبــــ ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

4o8667 خلود صبــــىح عىل حسن خليل |بــــ طنط|د|

83|389 ي بــــرك| ر محمد|تـــ مختـــ|نىح  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

638272 لديبــــ|حمد نرص |مه نرص |س| زيق|لزق|طبــــ 

6483|o ى|د |عم| ند|ر حمد حسي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

232|28 شور محمد سيد عيد|مصطفى ع ن|حقوق حلو

226873 وى|بــــو ستـــه جد|وليد حنفى محمود  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

768o55 حمد|لكريم |د |بــــر ج|ضىح ص ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|49455 لسيد سويلم|تـــم |دهم ح| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

825245 لمولي محمد|د |د رزق ج|جه |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

253298 ر|لنج|حمد مرع |ء |وف |بــــ طنط|د|

447488 لنيىل|مه أنور عىل |س|سلسبــــيل  سكندريه|ل|بــــ |د|

|672| ى  حمد|رضوى عمر حسي  هره|لق|علوم 

337234 ن|هيم عثــــم|بــــر|ن |محمد شعبــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|8549 ى يوسف عبــــد |ي ئ |لبــــه|م |لسل|سمي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

4o4568 ي|لسميع عىل |مصطفى عىل عبــــد 
لعوئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3398o4 لسيد|حمد |تـــم |ر ح|مي |علوم بــــنه

35o5|6 يوسف محمود سيد سيد حسن ن|سو|بــــ |د|

3|967o لد محمد مصطفى|م خ|ريه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

53486 مد|ق محمد عرفتـــ ح|ميثــــ طبــــ بــــنى سويف

254o66 مل طلبــــه منصور|لد ك|محمد خ لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

8575|o حمد|مد محمد |ن ح|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

458232 ر|لف|هيم حسن |بــــر|ء محمد |ول |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ
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626476 ى |ي لمنعم|ح عبــــد |لسيد صل|سمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

898279 حمد بــــدوى |ح |رؤى صل ج|طبــــ سوه

5|8579 دريس|ن |ن محمدرضو|م مجدى عثــــم|وس لمنصوره|علوم 

635378 لسيد شكور حسن محمد| |دين |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

25749o رك|ل عىل مبــــ|شمس جل ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

34454 وى|لسعد|ر |لغف|لدين وصفى عبــــد|ء|محمد عل ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4o779 م|لسل|لفضيل عبــــد|محمد سعيد عبــــد هرتـــ |لق|تـــمريض 

682283 لعظيم|لسيد عبــــد |سلوى وليد محمد  لمنصوره|ره |تـــج

9o4645 ل خرصى  |لع|حمد عبــــد|هلل |عبــــد شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

23||o8 ضل|دل سمي  محمد عزيز ف|ع ن|تـــربــــيتـــ حلو

447|96 ل محمود|لع|لسيد عبــــد|حمد |زن |م سكندريه|ل|بــــ |د|

246395 لخطيبــــ|بــــوبــــكر |لد |سيف خ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

88|2o3 ن |مل وهم|عىل ك| نور سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6345|3 لحليم|لدين حمدى عبــــد|د|كريم عم زيق|لزق|ره |تـــج

268845 ف جل|طمه |ف هيم|بــــر|ل |رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

43|726 لمرصى|ل محمد محمد |محمد جم |ره طنط|تـــج

44|o26 ي رجبــــ
مي رجبــــ حسنى لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

4756|3 مه|بــــ محمد رجبــــ محمد محمد سل|هيتـــ|م سكندريه|ل|حقوق 

238o27 د مصطفى|رس محمد فؤ|ء ي|ل| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

6|4|2 ى رجبــــ عيد صديق حسي  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

28359 ن|ن سليم|م رمض|حمد هش| هره|لق|بــــ |د|

355797 رق محمود نرص|رضوى ط ى شمس حقوق عي 

|6862 حمد محمد حسن عىل|حكمتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o9|3| لس بــــديع شفيق ويص | كي  ج|بــــ سوه|د|

||9427 نشين محمود محسن حسن محمد ى شمس|تـــج ره عي 

5|4989 عزيزتـــ محمد سعد محمد حبــــيبــــ ره دمنهور|تـــج

254|22 نم|لرحيم غ|مه محمد عبــــد |س|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

33933 ش|لدمرد|س ربــــيع |دين عبــــ|ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69|665 حمد مطر|حمد |مه |س|ء |سم| صيدلتـــ بــــورسعيد
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|7o5|4 يوسف محمد زىك محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|6654 شم|مي محمد ه|سهيلتـــ س ط|بــــ دمي|د|

68o3o6 لمرىس|د مصطفى |ره عم|س لمنصوره|هندستـــ 

82375 تـــ مندى|حمد شح|خديجتـــ  هرتـــ |لق|تـــمريض 

867|96 حمد|لمجد |بــــو|لحمد |بــــو|طمه |ف سيوط|ره |تـــج

528299 هلل|رس سمي  عبــــد |هيم ي|بــــر| ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

8|o287 ي ك|م م|بــــر|
ى
مل|هر صدق ره بــــنى سويف|تـــج

44356o لمجيد محمد|ن فوزى عبــــد|ء رمض|رس| لشيخ|عه كفر |زر

4772| لنبــــى|جمعه محمد عبــــد| ند هره|لق|بــــ |د|

686373 ح|لدرد|ئ  طه |لرج|محمد سعد  لمنصوره|ره |تـــج

22|9|3 تـــه|دى شح|له|ح عبــــد|جر صل|ه ى شمس|د| بــــ عي 

778o59 د|لجو|لعليم محمد عبــــد|منى حمدى عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

8|486o ي|لملك د|وي عبــــد|نسيمون بــــبــــ|
ل|ئى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

3|668o لعظيم محمد|ء يحن  عبــــد|لشيم| لفيوم|عه |زر

489|o8 عيل|سم|ن |لقوى عثــــم|ليىل طلعتـــ عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

7o2682 نوس|مجد نبــــيه يعقوبــــ ف| |مونيك زيق|لزق|هندستـــ 

267|37 ح شلبــــى|لفتـــ|طف عبــــد|ع| دين  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

337|66 ء محمد سعيد محمد|ول  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4o9232 لففى|لقوى |لفتـــح عبــــد |بــــو|حبــــيبــــه يشى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2|47o7 ى|حبــــيبــــه محمد محمود حسنى  حمد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

526659 هيم رجبــــ|بــــر|لمنعم |ن عبــــد|دل شعبــــ|ع سكندريه|ل|هندستـــ 

322754 هيم|بــــر|ىط محمد |لع|جنتـــ فريد عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

446659 م متـــول غريبــــ|حمد عص| سكندريه|ل|هندستـــ 

363o59 حمد|ن سيد |رضوى سيد رمض ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

2483|6 ن|هيم شيل|بــــر|حد |لو|ل عبــــد|ن جم|نوره ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

756778 رص محمد عجىم|نرصه ن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

36238 لعظيم|ن عبــــد |رق رمض|ن ط|رمض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7757o7 يوسف عمر محمد محمد زيق|لزق|ره |تـــج

|47464 هلل|ح محمود عبــــد |هيثــــم صل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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49o426 هبــــه محمد عىلي خرصى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

323o42 ن ي جيد| مي 
رفعتـــ لحىطى تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

49|oo7 ه عبــــد| م|لحليم عل|ل محمد عبــــد|لع|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

87|5|2 لعليم|تـــبــــ عبــــد|ميمه عربــــي ر| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

7|26|4 ىط  حسن |لمع|بــــو |ىط محمد |لع|محمد عبــــد 
د|حم

لمنصوره|هندستـــ 

9oo|72 د عرندس |بــــيشوى صفوتـــ ميل سيوط|صيدلتـــ 

638998 ن|لم سليم|لسيد س|حمد محمد | زيق |لزق|تـــمريض 

448535 لجليل|لمجيد عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|لمجيد |عبــــد |هندستـــ طنط

443|65 ى محمد مندور|ء ش|سم| كر حسي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

7|559 بــــ|لتـــو|ضل عبــــد |بــــ ف|لتـــو|حمد عبــــد | ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

8||545 لد محمد عىلي|ن خ|نوره ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|25724 ح محمد|مه صل|س|حمد | لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

895235 لس |م يوسف فؤ|ف د كي  سيوط|ره |تـــج

2|28|4 لبــــسيوئى|ن محمود |تـــم سليم|محمد ح هره|لق|م |عل|

2|34|5 يدى|لع|لسيد |رص زىك |يه ن| ى شمس|تـــج ره عي 

428347 لعزيز عيس|حمد عبــــد |لسيد |ء |سم| |بــــ طنط|د|

678489 لسيد|ىط |لمع|بــــو |لسيد |هيم |بــــر|عمر  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

642528 حمد|لسميع |حمد عبــــد|حمد محمد | لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

9o468| جح محمد حمودتـــ |ء ن|لشيم| ج|ره سوه|تـــج

23o536 حد|لو|عيل عبــــد|سم|حد |لو|محمد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

2474o9 ى محمد حش|حمد |هيم |بــــر| د|مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

865957 نسي رفعتـــ وليم بــــطرس|ن دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

353443 لحليم محمد|لسيد عبــــد|لرحمن |عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

85||26 ى محمد حسن نرص| لحسي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|5o826 لحميد فرج|يوسف محمد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

8o8967 لرحمن سعيد محمد عيد|عبــــد ن|صيدله حلو

482395 رون|وى ه|لمنش|هلل حسن |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35|395 |غ|حمد محمد يوسف |هلل |منتـــ  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

345737 لسعودى|ل محمد محمد |ء كم|لشيم| ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 
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36o4o لصعيدى|لونيس محمد عىل |لد عبــــد|ء خ|ميس كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2438|7 حمد جنيدى|لد |خ| لي|د هره|لق|صيدله 

8|o66o ن حسن محمد عىلي|جيه ي|بــــ |د|
|لمنى

365749 يف مصطفى بــــرك لم|تـــ س|رسر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

36|32 لحميد يوسف|م عمر محمد عبــــد ن|بــــ حلو|د|

493|o9 ف محمد هند ىط|لع|وى حميدتـــ عبــــد |أرسر سكندريه|ل|حقوق 

629o| ن فتـــىح مبــــروك|يه رمض| طبــــ بــــنى سويف

326386 ى|ن يشى عمر حس|نوره ني  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

825358 حمد|ء حسن محمد |رس| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

5o2828 لم|لرحمن س|بــــسملتـــ عنتـــر محمد عبــــد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

5288oo ئى|لزلبــــ|هيم |بــــر|هيم |بــــر|محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

63889o ي
هيم عىل|بــــر|لعظيم |تـــم عبــــد |ح| دئى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

9o8443 ضى |لر|ج  سليم عبــــد|ن ن|يم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|42229 رس محمود محمد|محمد ي تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4378o مر|لم عيد ع|ر س|نتـــص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

36|35 ف |ديه |ن هد|لش|لسيد |حمد |رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

2|387| ن|بــــر شعبــــ|د ص|محمد فؤ تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

443|63 وى|لطنط|لعيسوى |لسيد |دل |ء ع|رس| لشيخ|علوم كفر 

8o225 لسيد|عمر رجبــــ محمد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|57894 ى رويع  حمد|هيم |بــــر|نفي  ن|حقوق حلو

234294 عيل|سم|حمد |هيم |بــــر|كريم  هره|لق|ره |تـــج

37o57o حمد محمد|وليد محمد  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

3o55o حمد محمد|ن تـــوفيق |يم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

357392 لغنى حسن|محمد حسن محمد عبــــد تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

685238 هيم حسن|بــــر|يىح غنيم محمد  لمنصوره|بــــ |د|

8|7285 ل محمود|لع|لمنعم عبــــد|محمد عبــــد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

899288 هيم بــــخيتـــ عىل |بــــر|ح |صبــــ سيوط|حقوق 

|3oo54 ن|لجليل حس|سيد عبــــد | نور تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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226o72 ود|حمد د|لعزيز |عبــــد| لرحمن زكري|عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

62o876 هلل||هلل محمد عط||محمد عيد عط ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

52338o بــــر محمود حسن|دهم محمد ج| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

89o4oo حمد عيد تـــوئى عىل | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|395o3 يد محمود|ن حسن ز|حن ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

325o52 ى جم|ي هيم|بــــر|ل سعيد |سي  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

354994 حمد|لمجيد |ء محمد عبــــد|رس| |حقوق بــــنه

2|8o26 ى|لدين |بــــ |حمد شه| حمد حسي  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

5o554o هيم|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|ربــــيع  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

636428 حمد|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر| ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

898672 لمجيد |يوسف محمد محمود عبــــد هره|لق|طبــــ 

837o34 ي غط
س|بــــبــــنوده جرجس حبــــسر ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

8|767 لدين حلىم غمرى|م |ره عص|س عه مشتـــهر|زر

224944 ى | لعل|بــــو|حمد |مصطفى  حمد|حسي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

5|226| هيم محمد دويس|بــــر|ن |هيم رمض|بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

844498 ن|ل محمد زيد|منيه جم| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

7|766o ن|لسيد رمض|ن |لسيد رمض|هند  لمنصوره|علوم 

43627o لرحيم مخلوف|رجبــــ محمد محمد عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

7637|8 ق عمر|حمد سبــــ|يه محمد | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

779832 هلل عىلي|يه محمد محمد عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

||6364 ن رس|د نسيم ف|ميل| مي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

77|o67 ده محمد سعدوئى|يمن حم| |ند زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

52oo2 ى سيد ي حسني 
نجوي حفنى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

53|83 لحسن|بــــو |ل عيد |طمه بــــل|ف ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

22o586 لسيد محمد|لرحمن |ن عبــــد|نوره مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

3|7949 لرحمن|حمد محمد جمعتـــ عبــــد| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

7643o8 ردينه عطيه محمد عوض عوض ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

82o484 لحكيم مرىسي|خلود محروس عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

79||5o لسيد|ح محمود فتـــىح محمد |لفتـــ|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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479848 حمد محمد صبــــىح صبــــىح عقيل|يوسف  سكندريه|ل|هندستـــ 

633636 لجرف|حمد |لرحمن مصطفى |عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

489944 لرحمن|س محمد فرغىل عبــــد |ين| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4288|9 س|لتـــر|لرشيد |هيم عبــــد |لحسن إبــــر| عه مشتـــهر|زر

8228o9 لس موريس عبــــد لسيد|د |هلل ج|كي  سيوط|ره |تـــج

333267 لغريبــــ|لسيد |جر حمدى |ه زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

62282o مل خليل|مل ك|مصطفى ك ط|حقوق دمي

7o9758 دى|له|محمود عبــــد | محمود رض لمنصوره|حقوق 

34579o ي عبــــد|حمد ه|
ح حسن|لفتـــ|ئى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

858o62 |م نبــــيل وديع حن|بــــر| ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

283o4o هيم|بــــر|محمد عىل فضيل  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

8|6624 يم|لعز|بــــو|حسن محمد حسن  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

834257 ي حمدي محمد 
دق|لص|مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

33o2|6 ي |هيم |بــــر|سلىم 
لبــــدوى|حمد عفيفى |بــــنه| هندستـــ شبــــر

47794o يف نسيم | لم|هبــــم س|بــــر|حمد رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

|3785o لشيخ|هلل يوسف |حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|27558 حمد|عيل |سم|مريم مخيمر  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

49o22| خر تـــوفيق|إنىح  فكتـــر ف م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

6|4485 سهيله سمي  مصطفى عىل درويش |تـــربــــيتـــ طنط

|22o36 ى |ي ف زكري|سمي  مد|ح| رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

542o22 لرحمن عطيتـــ|بــــح عبــــد|عمر ر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

246965 دل مليىح  أبــــوسعيدتـــ|ر ع|عم تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6o7794 |للطيف |للطيف منسوبــــ عبــــد |ن عبــــد |نور
لصفتـــى

|ره طنط|تـــج

829753 ن لعظيم|لحكيم عبــــد|كرم عبــــد| مي  سيوط|ره |تـــج

89245| حمد  |هلل |محمد محمود عبــــد سيوط|حقوق 

88|6o8 تـــتـــ |ح محمد شح|ء صل|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

69428| ر|لنج|هيم |بــــر|عيل |سم|ن حسن |يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

343452 محمد سعيد محمد محمدى ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى
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6939o7 فع|لش|لسيد بــــدوى |زم |عمرو ح ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|3567| هلل كرومر||مح عط|س| ليدي مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7|6ooo مصطفى مرىس بــــدوى محمد| رن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23695| مل نعيم شنوده سيدهم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

649o2 لنبــــي|لسيد عبــــد|لونيس |لرحمن عبــــد|عبــــد لفيوم|بــــ |د|

2853o6 لريس|حمد حسن |لد |حمد خ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33o|22 لمجيد فتـــوح|ء عبــــد|ء عل|رس| |تـــمريض بــــنه

4458|3 لرحيم|ضى عبــــد |لر|حمد محمود عبــــد |محمود  سكندريه|ل|هندستـــ 

2|6765 لبــــصي |ح عبــــد|حمد عمرو صل| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

886989 لدين  |جر رفعتـــ عىل علم |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

5o74|3 لهلبــــ|م فتـــىح |ن هش|نوره سكندريه|ل|علوم 

894|84 ى |جده |م حمد عىل حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89635| ه |لل|لسعود عىل عبــــد|بــــو|ره |س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

27o642 لسبــــىك|د سعيد عىل بــــيوم |عم لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

247|63 لدين|زين | مصطفى محمد صبــــىح ند ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

354279 ن رفعتـــ محمد عىلي|يم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

767659 ده عوده يوسف قويدر|تـــفى حم لعريش|تـــربــــيتـــ 

527|27 حمد مرىس|هيم محمد |بــــر|لدين |نور  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|3263  |بــــو زيد |عمر 
ى
 خليل|لدسوق

ى
لدسوق دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

|783|3 د|لمحسن ج|محسن محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3563|4 حمد مصطفى مرىس عزبــــ| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

695288 نه|زى محمد شبــــ|رص غ|ره ن|س لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

4|5|64 هلل عوض عكه|عزه فتـــح  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

23463| ن|يز مرج|نز رأفتـــ ف|يوه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

23275 لعز|بــــو |بــــ |لبــــ|لد فتـــح |م خ|سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|65o23 ره سيد طه خليل|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

84|3|9 حمد محمد|جح |دي ن|له|عبــــد ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

682o34 ل|م محمود مش|ن عص|نوره لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|48oo| هر نجيبــــ|لظ|لدين صبــــري عبــــد |عز  هره|لق|بــــ |د|
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|5447| ده سمي  عبــــده|د حم|زي تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

888429 ج  شفيق  |مح ن|س| رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

252|48 لسيد|لحميد عىل |بــــ عبــــد|رح ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

367532 لحميد|بــــ عبــــد|لوه|هبــــتـــ صبــــىح عبــــد لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

529268 عمر محمد رزق مرىس جمعه سكندريه|ل|هندستـــ 

7o|o32 شد|رق فتـــىح محمد ر|د ط|زي لمنصوره|هندستـــ 

687|o5 لديسىط محمد|ء محمد محمد |وف لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|25843 ي عبــــد |يمن حسن |
ى
ح|لفتـــ|حمد شوق دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

76895o لديبــــ|رق محمد محمود |بــــسنتـــ ط لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

8659o5 مد|فهيم حسن فهىمي ح دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

5493| مروتـــ مصطفى محمد سعيد ن|علوم حلو

23327o ر محمد رحيم|ء رحيم عم|شيم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

44o244 دى|بــــسيوئى محمود عوض زبــــ| ند لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

3|85|6 طمتـــ محمد عيد  محمود|ف لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

757463 حمد|لسيد|محمد محمود سعد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

846o66 محمد يوسف محمود محمد ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

6|6343 لبــــربــــي |هيم |بــــر|لعربــــي |هيم |بــــر| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|24|62 |لحليم |لدين عبــــد |ل |لدين محمد جم|ل |جم
لففى

ى شمس| لسن عي 

6427|3 لحق|د|لسيد محمد ج|ء |رس| زيق|لزق|حقوق 

345322 د|لحميد محمود مر|ح عبــــد|هلل صل|عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

4528| هيم|بــــر|بــــ |لتـــو|لكريم عبــــد |عىل عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|62427 لعوضى|هيم |بــــر|م |هيم س|بــــر| ى شمس هندستـــ عي 

259534 م|حمد درغ|لعزيز |تـــفى رفعتـــ عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7||68 د جودتـــ|ن حم|ن رمض|نوره لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

85o39| ي|زي
د سعيد محمد بــــسيوئى سيوط|صيدلتـــ 

3|238 هلل محمد حسن|فتـــ خلف |ئى ر|م| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|52937 ن|لسيد مهر|حمد محمود | لفيوم|بــــ |د|

8o3873 ي فوزي عىلي|ن ن|حس| ج  ي|بــــ |د|
|لمنى

9o25o| لسيد |رص عىل |لن|يه عبــــد| ج|تـــربــــيتـــ سوه
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7oo838 ل محمد|جد محمد محمود هل|م ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

449oo9 لففى|لدين |فظ مسعود نرص |ح ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

68|425 دل محمد عيس|حمد ع| ي|هندستـــ 
|لمنى

636944 لعزبــــ|ندى حسنى محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

|72395 هلل محمود|حمد عبــــد |سلىم  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

483796 بــــ|دل محمد غل|نسمتـــ ع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4473o لمليىح |ل عىل محمد محمد |منى جم هره|لق|بــــ |د|

37763 حمد محمد|يتـــ رجبــــ | ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

85o472 لولي حسن|ء عبــــد|ر عل|زه| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

69|428 ف عبــــد |محمد  زيد|ىط بــــ|لمع|بــــو |لعليم |رسر ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6o5766 م فضل|لسل|وسيم محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

228439 ن لحميد|م محمود عبــــد|عص| مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

259767 مر|ج  نوح ع|ء ن|شيم تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4434o5 ن|لسيد عىل رمض|محمد  لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

|5o925 مد|هيم ح|بــــر|فرح محمود   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

352643 لسيد|زم مسعد عىل |ح |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|63458 لمنعم سيد عبــــده|سلىم عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

234829 حسن محمود حسن محمود تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|56|88 لحميد|مل عيد محمود عبــــد | سيه|نوعيتـــ عبــــ

4o4452 لسيد|حمد |ن محمد |لرحمن شعبــــ|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|6758 رتـــ محمد محمود خضي |س بــــ دمنهور|د|

2|3953 مصطفى محمد مصطفى كشك هره|لق|حقوق 

924569 دق |لص|م محمد |يه هش| ج|علوم سوه

756622 لمنعم|بــــ عبــــد|لوه|خلود محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2723|3 لرحيم محمد|د محمد عبــــد|زي ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

882792 هلل فرغىل  |ء فرغىل عبــــد|ل| سيوط|بــــ |د|

677923 لعزيز|لعزيز متـــول عبــــد |حمد عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

857757 ي|لستـــ|ئل عبــــد|م و|حس
ر مهنى ي|تـــمريض 

| لمنى

6964|6 عرج|ل|حمد |ندى سمي   لمنصوره|ره |تـــج
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87o|4o حمد|وي |بــــتـــ ص|محمود ثــــ ن|سو|بــــ |د|

25782o بــــ|لوه|حمد عبــــد|لعليم |محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

352383 لسيس|لمطلبــــ |حمد عبــــد|يتـــ | ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

33|733 هلل|هيم عبــــد|بــــر|ء عمر |فيح |بــــ بــــنه|د|

353o28 حسن سمي  حسن يوسف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5786o نوبــــ صفوتـــ ذىك وهبــــه|بــــ| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

33877 لح عىل|حمد ص|د |جه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7872o| لسيد|ره |كريم محمد محمد عم لمنصوره|حقوق 

24368 تـــه|كريمه محمد محمد محمد شح ى شمس|زر عه عي 

77765o ى عبــــد |حمد حس| ي حس|هلل |ني 
ى سليم|لمدئى ني  زيق|لزق|ره |تـــج

233539 حمد|حمد بــــهجتـــ |ء |رس| ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

|7627 هيم عيسوى|بــــر|لعزيز |ندى محمود عبــــد هره|لق|ن |سن|طبــــ 

864||7 لمجيد محمد محمد|محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|53973 ف محمد محمد عزتـــ مشر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

322686 ل|ئيل سوري|رس|د |ئيل عم|مهر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6275|2 وى نبــــيه|مصطفى أحمد قمح زيق|لزق|عه |زر

638|4o ل|لع|ل حفنى عبــــد |لع|آيه فتـــىح عبــــد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|64757 فظ|حمد محمد ح|سمر  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82|644 ي 
عيل|سم|محمود محمد تـــوئى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

22|453 ف محمود |محمد  حمد محمد|رسر هره|لق|حقوق 

346687 عيل|سم|محمود محمد | رض ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

222o|5 هيم|بــــر|ء حسن عىل |سحر عل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4|853 متـــ نبــــيه محمد عبــــد ربــــه|س| ى شمس حقوق عي 

|668o8 لحليم محمود|بــــ عبــــد |لوه|ندى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|694o2 ى |لدين عبــــده |سيف  عيل|سم|مي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

684494 حمد|لحميد  |بــــو مسلم عبــــد |ره سعد |س ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

272743 ه صل| حمد|ح محمود |مي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|79256 لكويتـــى|ن |لمرضى زيد|محمود محمد عبــــد رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

34573o وق  طتـــ|حمد حسن محمد بــــ|رسر ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 
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449757 لح|ن ص|ضل رمض|حمد محمد ف| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|4597| دل سيد محمد|ندى ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|62398 هلل|حمد محمود عبــــد |د |زي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o8957 ي عىلي|ح
زم حمدي قرئى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

683246 لفضل عىل|بــــو |يمن عىل |م |ريه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|66257 بــــ سعيد عىلي|يه|عىل  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

227|7 د|طه وليد نجيبــــ حم ن|حقوق حلو

26|34| لعزيز|كريم محمد عىل عبــــد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

428459 ء نرص محروس نرص زعي |سم| |طبــــ طنط

83o36 د مصطفى|لجو|حمد مصطفى عبــــد | طبــــ بــــنى سويف

7|262o بــــ|لعزبــــى غل|رق محمد محمد |محمود ط ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

255289 وق ه هيم محمد عىل|بــــر|ئى |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

423265 لسعدئى|لصغي  عوض |لسعدئى محمد |محمود  سكندريه|ل|طبــــ 

764535 د|بــــيشوى عزيز فهىم شمروخ ج حقوق بــــورسعيد

792246 زى|منيه يحن  محمد عىل حج| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5453o لحميد قرئى|محمود عيد عبــــد يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

9oo8|8 | لك عط|لم|حمد عبــــد| |ند ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

24o79 رى صديق|م عزتـــ زخ|ريه ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

633964 وى|هر هند|م| عمر رض زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

55oo| حمد|ع |هدير عىل رف ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

856747 لملك|دي يعقوبــــ عبــــد|مريم ن ي|بــــ |د|
|لمنى

488o22 لعزيز|لحميد عبــــد |ر مني  عبــــد |وليد مختـــ |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

7oo469 ح حسن محمد|لفتـــ|جد عبــــد |م ن|صيدله حلو

425726 م لطفى محمد محمود|ء حس|شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7656|6 لرحيم|حمد عبــــد |رثــــ |لو|يوسف محمد عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

347962 يمن سيد عيد|محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

262|88 لعظيم |بــــ عبــــد|لوه|م محمد عبــــد|سل|
بــــ|لوه|عبــــد

|ره بــــنه|تـــج

257558 لمقصود|م عبــــد|م|ل|ئ  |محمود رج تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7|953 ى|حمد محمد |ن |يم| مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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48o68o هيم|بــــر|هلل |د |رحمتـــ محمد ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69|3o6 ى محمد  ى نبــــيه حسي  |لبــــن|محمد حسي  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

629o8 دي محمود|جمعه بــــغد| لي|د هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

88227| رون  |لطيبــــى ه|محمود شوكتـــ محمد  سيوط|هندستـــ 

3294|7 لمنعم محمود|رق عبــــد|رغدتـــ ط ط|بــــ دمي|د|

64o898 لدين حسن صبــــيح عوض|هلل محمد بــــىه |عبــــد  زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

228|o5 ي|
ود|ن د|ك سليم|مل| وليفى ن|حقوق حلو

757457 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|كريم محمد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

2479o3 تـــي|للو|زهره عيد محمد جمعه  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4|oo62  |سل|
ى
يف|لسيد |م محمد شوق لشر |ره طنط|تـــج

8o3o|2 هيم|بــــر|يد |عمرو محمود ز ي|صيدلتـــ 
|لمنى

2478o لحليم|ن عبــــد |ل شعل|لع|عبــــد | دين ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8|oo68 حمد|لم |محمد جمعه س ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

78247| لح|حمد ص|زق |لر|ل محمد عبــــد |كم سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

7|286 هلل|ن مصطفى عبــــد |محمد شعبــــ تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

88465 لسيد موىس|يوسف محمد  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

449|85 لليثــــى|هيم |إبــــر| عمر رض |هندستـــ طنط

5o9835 تـــبــــ مرع دميس|بــــر ر|محمد ج ره دمنهور|تـــج

94496 لح|بــــوص|للطيف |تـــ عبــــد|منصور عرف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6||||2 ى|هلل |حسن أيمن عبــــد لعشر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9|oo2 ن|ن سليم|ل سلط|تـــفى جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

22|952 لعظيم|لسعدى محمد عبــــد |سلىم محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

237243 لق|لخ|طمه حفنى بــــشي  عبــــد|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|58|33 ق|حمد|دهم |جر محمد |ه وى|لشر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

5o64|o لمقصود|لعليم عبــــد |طمه محمد عبــــد |ف سكندريه|ل|عه |زر

698945 حد ذىك|لو|لدين عبــــد |م |م حس ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

8768o| ي |ح سيد و|ء صل|سم|
ى
ق سيوط|تـــربــــيتـــ 

754o47 ء سيد عطيه محمد|ل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

52374| لغنى|حمد عبــــد |عمر محمد يشى  ضتـــ دمنهور|علوم ري
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78|o4o لحليم|مد عبــــد |هيم ح|بــــر|محمد  زيق|لزق|صيدله 

887768 لس ع تـــتـــ |ضى شح|طف ر|كي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

427o|o حمد|ن |ل أحمد رمض|سلىم جم إلسكندريتـــ |تـــمريض 

82479o لسعود حسن|بــــو|لد |محمد خ دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

6225| ن رزق|لخي  رمض|بــــو |منى  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

259982 ن|د مسعد رمض|عم| نور ى شمس| لسن عي 

6|7949 شد عيس|يمن ر|ر |من ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

86388| مه عيد|ره عوض سل|س |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

336253 ف محمد |رتـــ |س حمد|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4935o7 لقزق|طف مصطفى |مصطفى ع ره دمنهور|تـــج

862o99 مريم عىلي محمد محمد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

43oo48 ج|حمد محمود حج|زم |ح |حقوق طنط

|62o86 مون منصور|لد م|مون خ|م تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

7|o43| لظريف|ء محمد |له عل|ه لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

44286 ى سمي  | ى عبــــد |مي  لرحمن|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o5379 وى جوده|لششتـــ|ندى يحن   لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|37827 ى عزيز سليم ن محمود|حسي  ن|حقوق حلو

692774 ح صقر|لفتـــ|حمد محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8oo232 لحكيم سعد عىلي|سعد عبــــد زيق|لزق|حقوق 

8oo54o ر محمود|ر محمد مختـــ|مختـــ دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|65899 بــــوبــــكر حسن|حمد |يه | ن|بــــ حلو|د|

9|4263 هلل  |ء طلعتـــ حسن عبــــد|حسن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

274355 مل|بــــر ك|يمن زينهم ج| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

339625 ف عبــــد|م |حس حمد|لق سيد |لخ|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2|8246 لي|د نمر غ|فيد مني  مر|د هره|لق|عه |زر

857o56 ح|لفتـــ|محمد سيد محمد عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

3427o7 لعزيز|لسيد محمد عبــــد|محمد سعيد  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|2o985 ف حسن حسنى |عمر  م|هيم عز|بــــر|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o28oo يف  ل|هيم مصطفى و|بــــر|محمد رسر لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

623975 عي|لرف|لسيد |حمد |د |ن حسن ج|نوره زيق|لزق|عه |زر
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4|o683  |حمد |لسيد |محمد 
ى
لمرىس|لدسوق ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|

| دوليتـــ طنط

8o5884 ى رس ذىكي|جرجس ح| مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

835767 ي
ىطي|لع|سعيد محمد عبــــد| دئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

486ooo ى مريم يحن  رفعتـــ أمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||8|75 ء مرتـــضى محمد مرتـــضى|سم| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

225|89 هيم|بــــر|منيه خميس محمد عىل | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

338759 حمد عرص|هلل محسن فتـــىحي |منتـــ  |نوعيتـــ بــــنه

4o8226 لحميد محمود|حمد نرص محمد عبــــد| هره|لق|م |عل|

8895|| محمد سمي  محمد محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|697|9 لح|دل سيد ص|لدين ع|م |عص مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

44588 وق مصطفى  حمد شفيق|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4972o7 م|ح حم|لفتـــ|لمقصود عبــــد |أمنيتـــ محمد عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

6|5728 |مد ند|محمد محمد محمد ح ط|حقوق دمي

6353o9 لعزيز أحمد|ن رجبــــ عبــــد|يم| زيق|لزق|ره |تـــج

6|8482 لجحر|هيم |بــــر|رس زغلول |ي ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4o8249 يف  لنبــــي|غبــــ عبــــد|لشوره ر|سعيد رسر |حقوق طنط

334o23 ر|لغف|نس عبــــد|رس |محمد ي ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

24993| لدين|ل |هيم جم|بــــر|ن |سلىم شعبــــ ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4o478 ف عبــــد|ر |عم |لعل|بــــو|م |لسل|رسر سيه|نوعيتـــ عبــــ

32626| حمد خلف|للطيف |ء عبــــد|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

24863|  شتـــيتـــ|شيم
ى
ء محمد شوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|6ooo8 ه|بــــر|لرحمن |هيم عبــــد |بــــر|جد |حمد م| ى شمس حقوق عي 

|74|74 لسيد|لعظيم |رتـــ سميح عبــــد |س عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

339527 لح|م ص|لح عل|ر مصطفى ص|من |نوعيتـــ بــــنه

8983|5 شم |لبــــدرى ه|حمدى | دين ج|صيدلتـــ سوه

324526 حمد|شم |حمد ه|شم |ه ه ى نوعيتـــ جي 

854|57 طف فتـــىحي محمود|حمد ع| ي|عه |زر
|لمنى

4o36| ؤد|مل د|سط ك|لبــــ|هدى عبــــد هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د
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36o32| بــــورجبــــ|دل حسن عىل |حمد ع| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

759226 حمد غريبــــ|عمر حسن  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

25655| لمسلوتـــ|ح محمود وهبــــه |صبــــ ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4|5563 حمد عبــــده|مه |نرص سل لشيخ|ره كفر |تـــج

774799 لعزيز محمد عليوه|ء عبــــد |عليوه عل ج|بــــ سوه|د|

359855 ي تـــوفيق سليم|س| دون|م
ى
ن|مي صدق |طبــــ بــــيطرى بــــنه

27344o حمد|ح محمد |ر صل|من دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

79369| طه|هلل حسن بــــل|ء فكري عبــــد|رس| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6264o ى|هلل عبــــد |رحمتـــ عبــــد  هلل حسي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8o5977 بــــر محمد|حمد جمل ج| ي|طبــــ 
|لمنى

77|o98 حمد عوئى محمد رحمتـــ|م |بــــتـــس| زيق|لزق|بــــ |د|

|44244 حمد|ن مجدى محمد |يم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

368824 لدين محمد عبــــده|مريم عز  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

5o2868 لحليم |لفضيل عبــــد |رص عبــــد |رضوى ن
در|لق|عبــــد

لمنصوره|علوم 

3573o7 ل|ىط هل|لع|م فهىم عبــــد|حمد س| ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

83oo97 مريم محمد عدلي فخري ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|5o4|o د محمد حسن|محمد عم هره|لق|صيدله 

8|o68| ر|بــــونه|د عمر |لجو|ره عبــــد|س ي|عه |زر
|لمنى

867829 لس عم ي عزيز|كي  د بــــشر ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

2355o هلل محمد|معتـــز مجدى عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

63o387 طر|هلل محمود محمد خ|عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|9273 مح عيد محمود|ن س|نوره لفيوم|حقوق 

||3o3 ل|لع|د عبــــد|ل فؤ|لع|محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

338882 مه|حمد سل|ء سمي  محمد |سم| |نوعيتـــ بــــنه

759786 لسيد|لرحيم |حمد عبــــد |يه | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27o62 حمد محمد عىل|سلىم سمي   ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

9o4967 ن |سيمون موريس جريس سليم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|3o353 در|لق|حبــــيبــــتـــ مصطفى بــــدر عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 11308 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8o847| حمد|ن |بــــ محمود رمض|يه| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

698|44 ئى|لطن|لغنى محمد |مريم رجبــــ عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ 

|6|896 حد محمد|لو|محمد عبــــد | ر|ي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|3|o| لصمد|لعزيز فتـــىحي محمد عبــــد|محمد عبــــد تـــربــــيتـــ دمنهور

645786 لسعودى|لفتـــوح ذىك |بــــو|مهند فتـــوح  لمنصوره|حقوق 

|57335 ن|لد عيس سلط|ندى خ ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|98o4 ح محمد عوض|لفتـــ|حمد رجبــــ عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

76o692 وق محمد ف لسيد|روق |رسر بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

4o7284 لعليم|رتـــ أبــــو خزيم يونس عبــــد|س عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

47998| ئيل|ى ميخ|جورج عبــــده بــــش| جولي |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

9o|77 حمد|ن |محمود محمد سليم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

643o|9 فظ عطيه عىل|لح|شهد حفنى عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

23725o لم|طمه محمد عطيه س|ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

49o346 لعزيز عوض|ئى عوض عبــــد |ه| د|هون |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

252657 ى محمد |ضىح عص لمرصى|م حسي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

26|4o ى محمد عبــــد |بــــسنتـــ ع لحليم|طف حسي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

54223 ى |لرحمن شعبــــ|عبــــد  بــــورسيع|ن يسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4o8o45 فيفى لبــــيبــــ حليم نرص ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

5||o|9 هيم سعيد موىس|بــــر|نور |سعيد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

7o4o36 هلل|حمد عبــــد |لد محمد لطفى |مح خ|س زيق|لزق|هندستـــ 

4o3284 در|لق|لمطلبــــ عبــــد |در عبــــد |لق|حبــــيبــــه عبــــد  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

4|6958 ي
ئى|لرحم|موىس عرفه محمد | دئى لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

7526|6 طف محمد دردير|ن ع|مرو عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

6982o4 حمد شوشه|نه |هيم شبــــ|بــــر|ندى  لمنصوره|عه |زر

328576 ي ج|محمود حس
د|د محمد ج|ئى |كليتـــ هندستـــ بــــنه

48792 بــــ|لتـــو|دل طه عبــــد |مصطفى ع ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى
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78|256 ل|لع|عيل مرىس عبــــد|سم|مح |مدحتـــ س ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

68|646 ره|لنبــــى طه عم|دهم محمود عبــــد | ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

48623 روق عبــــده|د ف|طمه عم|ف ن|بــــ حلو|د|

6o4999 هيم مصطفى|بــــر|لسيد محمد |ندى  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

845672 ن|عيل عثــــم|سم|نىهي عىلي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

54257| يتـــ|ل محمد |هند جم لحرصى سكندريه|ل|حقوق 

9o5o68 ل بــــخيتـــ |غندور كم| رين|م ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7o56o7 لبــــهوتـــى|حمد محمد |لسيد |حمد | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

85o533 حمد|لكريم شتـــيوي |عبــــد| رن لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

76625o هيم|بــــر|نور |فرحه محمد  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

543953 حمد عبــــده|بــــ |لوه|م محمد عبــــد|سل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|3|549 لحميد محمد مصيلىح|محمد عبــــد  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

777|73 لسيد محروس بــــصي |ء محمود |وف زيق|لزق|نوعيتـــ 

534o9o لعزيزمتـــول|جر محمد سعد عبــــد |ه عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

8|3323 لحميد دكروري عىلي|لرحمن عىلي عبــــد|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

45535 ى  حمد محمد|سعيد حسي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

2463o ى سليم|هلل |لح عبــــد |ء ص|رس| ن|مي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

23o553 هلل عىل محمد|د |محمد مجدى ج تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

32|36o لد محمد خليل|عمر خ ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

75o989 ر|لغف|ء محمد عبــــد |ن عل|نور لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

626932 ف عطيه س|ره |س لم|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|53669 در حسن|لق|ل حسن عبــــد |س ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

7o794| هيم عوض|بــــر|تـــ محمد |لشح|عمر  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

2|26|6 ض|لق ري|لخ|مه عبــــد|س|بــــ |مه هره|لق|حقوق 

432o2| صف|هيم ن|بــــر|در |لق|ل عبــــد |رحمه جم |بــــ طنط|د|

45o6|2 ف عطيه ضي|حبــــيبــــه  م|رسر |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|52434 ى محمد| حمد مهدي حسي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

84|||9 ه | حمد|حمد حسن |مي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف
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|7|79o دريس خليل|ئى |حسن ه |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

83o39 سعد معوض|ندرو محروس | ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

|286o8 يوسف محسن محمد يحن  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

9|o23 رق محمد تـــوفيق|يدى ط|ه ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

48|4|| هيم|بــــر|لسيد محمود |م |زم عص|ح سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

858462 ن حشمتـــ نجيبــــ|هبــــه رمض ي|نوعيتـــ 
|لمنى

43|878 ي ح
ى
مد موىس|أحمد شوق |طبــــ بــــيطرى بــــنه

7664|8 حمد|لرسول |حمد عبــــد |لدين |د |فرح عم ره بــــور سعيد|تـــج

82oo|4 ن حسن عبــــده محمدعىلي|نوره ي|بــــ |د|
|لمنى

359248 لس عبــــد وس|لمسيح ظريف فلتـــ|كي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|6964| ى ميخ يق صليبــــ|ئيل ف|كرستـــي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

266449 بــــو ديبــــ|لسيد |لد تـــوفيق |جر خ|ه شمون|نوعيتـــ 

75|97o ف مرىسي|يمن صل|ندى  ح رسر ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

2938| كر محمد|حمد محمد ش| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

688688 |حمد عبــــد |لدين |مح محمد مىح |ن س|جيه
لعزيز

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

427888 لجمل|عيل |سم|حمد متـــول |مل | |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|45325 م محمد حسن|محمد هش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

53257 م محمد سيد محمد|سل| بــــ بــــنى سويف|د|

|3335o بــــدين سيد|لع|تـــ سيد زين |بــــرك ى شمس حقوق عي 

2|9|49 وى|لطح|هلل سعود |هيم عبــــد |بــــر|عمر محمود  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

22727 ف محمد |لرحمن |عبــــد  عيل|سم|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8856|5 هيم |بــــر|م جرجس |كر|نىح  | معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

4863o هلل|هيم عبــــد |بــــر|ندى جمعه  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

9o6o6 حمد فتـــىح مندى|ريم  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

97553 وق  ض|لسيد محمود ري|رسر سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

495|92 لديبــــ|حمد |حمد |محمد لطفى  بــــ دمنهور|د|
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423872 م يوسف مصطفى|ء هش|سم| إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

244277 ن بــــهنس|محمد محروس رمض ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

6|629o وى|لعشم|حمد |هند فكرى سيد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

27242 بــــو جمعه|جر محمد تـــوفيق |ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|39oo8 ين ي م عنتـــر|رس تـــم|رسر ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

7||686 لطي |لرحمن عبــــده محمد حسن |عبــــد  لفيوم|هندستـــ 

349532 |ي|لحميد عط|حمد عبــــد|عىل  |ره بــــنه|تـــج

4838|3 عيل محمد محمود|سم|يوسف عمرو  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

268552 ن|لعزيز مهر|مصطفى زغلول عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

64572o لخشن|حمد طلعتـــ فتـــىح | لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

647398 هلل|در محمد محمد حسن عبــــد|ن ن|نوره قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

28o6|7 ى يوسف|معتـــز عص م حسي  هره|لق|حقوق 

5|3676 ري|لهو|حمد محمد |ح |مه صل|س| ن|علوم حلو

88364 |لعل|بــــو|سلىم جمعتـــ متـــول  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

642522 ى س| لم|حمد سمي  حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

64||47 حمد محمد منصور|محمد  زيق|لزق|حقوق 

234252 عيل|سم|لعزيز |حمد عبــــد|لعزيز |عمر عبــــد ن|بــــ حلو|د|

783|55 زى|دى عز|له|حمد عزتـــ محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|93| يز محمود|دل ف|ء ع|ل| لفيوم|علوم 

9|93|4 لعزيز درويش |ل عبــــد|كم| مه سيوط|حقوق 

768289 فظ|لرحمن ح|لد عبــــد |ن خ|نور زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

3|8336 لسيد محمد|حمد محمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

68987| متـــ|هيم سل|بــــر|بــــ |لوه|هيم عبــــد |بــــر|حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

324||2 ى س م طلعتـــ محمد|حسي  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

78239| ء حسينى جمعه حربــــى|رس| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

5||626 لخولي|هيم شبــــل |بــــر|محمد | رض لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

9o6872 ل جودتـــ |ج  جل|محمد ن ج|ره سوه|تـــج

6|6o49 يف عبــــد  ح محمد عبــــيد|لفتـــ|رسر ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

232375 محمد| لوف|بــــو|رق |تـــسنيم ط ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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45o284 ى|هيم فتـــىح ش|بــــر|تـــم |ح هي  |هندستـــ طنط

488o29 ح رجبــــ|لفتـــ|لد عبــــد |يوسف خ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|47o7 بــــو ريده|لرحمن |م محمد محمد عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

77o832 لحكيم محمد غنيىم|حمد عبــــد |م |مر |ره بــــنه|تـــج

45628| حبــــيبــــه عىل محمد طه محمد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o55|| لح|شد ص|رى سمي  تـــوفيق ر|م ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

3494|2 لسيد|هر ربــــيع |ن ط|يم| |حقوق بــــنه

|72766 م محمد سعيد يوسف|سل| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

22|8o9 حمد|ندى عطيه محمود  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|26558 زم يوسف عبــــده|رحمه ح ى شمس|د| بــــ عي 

84628 لحميد|حمد عبــــد |رس |زم ي|ح علوم بــــنى سويف

69o674 هيم|بــــر|هلل |يدى سعد محمد فتـــح |ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

526o47 هلل عىل|هلل عيس عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

48726 حمد|لمنىح  |يوسف محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

778549 حمد|لعزيز محمد |محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

87343 ن ربــــيع بــــيوم سعد|يم| لفيوم |تـــمريض 

|9989 حمد مجدى محمد محمد متـــول| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

482|93 بــــر محمد رجبــــ|متـــ ج|س|محمد  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

4|978o لبــــشبــــسر|لمجيد محمد |لسيد عبــــد|عمر  لشيخ|ره كفر |تـــج

|56762 غبــــ|حمد ر|ء |حمد بــــه| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

89684o ن  |لرحمن سليم|هيم عبــــد|بــــر|مروه  ج|ضتـــ سوه|علوم ري

9o2828 حمد محمد |منى محمود  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

|5676 هلل|د |لحميد ج|حسن صبــــىح عبــــد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

546275 لعسكري|لسيد |لعزيز |لرحمن فتـــىح عبــــد |عبــــد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

363286 تـــي|ي|رص محروس |عىلي ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

526|53 تـــى|لزن|لدين محمود محمود |ج |محمد رس ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

632397 لعزيز|هيم محمد عبــــد |بــــر|هلل |منتـــ  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8o8|25 خلود محمد محمد عىلي تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

456292 لسيد محمود عىل|سلىم محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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3|5||8 ن عىلي|طف شعبــــ|محمد ع ى شمس|د| بــــ عي 

33o894 دق|رس ص|نىه محمود ف |بــــ بــــنه|د|

|5967| ى|منيه ممدوح | نور عبــــدتـــ حسي  عه مشتـــهر|زر

8|9325 لرحيم حسن|دل عبــــد|ء ع|حسن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

27|24 لحكيم محمد|رص عبــــد|طمه ن|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

845982 حمد عىلي|لحسن سيد | ن|سو|تـــربــــيتـــ 

433429 ضى|حمد متـــولي بــــهجتـــ ر|محمد  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

68246o ى مني  سليم|ي ى|سمي  ن محمد حسي  لمنصوره|عه |زر

96944 طمه سيد حسن سيد|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

746|4 يه محمود محمد محمد| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

444|3| ر مبــــروك|لغف|بــــ فوزى رزق عبــــد |يه| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

425339 لسيد صبــــرى|بــــر |لسيد ج|هلل |منه  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

628985 رق عبــــده محمد محمد عطيه|حمد ط| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

763834 لبــــويس|زق عىل |لر|ل عبــــد |محمد جم لمنصوره|حقوق 

848|94 مد حسن|عىلي سيد ح ن|سو|بــــ |د|

5oo796 بــــر رجبــــ محمد يونس|يدى ج|ه ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

|52|58 زى محمد|يز حج|ء ف|رس| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

689585 لعليم|يز مصطفى عبــــد |ره ف|س ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

3292|3 هيم|بــــر|عىلي | نور رض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25|4|o زى|رس فوزى حج|مصطفى ي ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7o|273 ن عطيه فودتـــ|ل رمض|ن جم|رمض ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

272|2| حمد محمد مصطفى عىل| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

63o|5| ى |ئى محمد |ن ه|مرو لسيد|مي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

492329 م محمد محمد كشك|سل| بــــ دمنهور|د|

68|oo5 لسيد|محمد حسن محمود عىل  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

643632 لجد|س |حمد عبــــ|س |ء عبــــ|رس| زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

886255 لحميد |عبــــده زىك عبــــد| يش سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

789827 ى  حمد سيد|سلىم خي  عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

635o43 بــــ|لوه|كريم سعيد فتـــىح عبــــد عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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35223o حمد محمد|هلل |حمد عبــــد|فع |ش لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

7|2624 وى|لطنط|حمد |حمد |ح |ن صل|يم| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

8|359o د صليبــــ بــــولس|هيم عي|بــــر| ي|طبــــ 
|لمنى

486393 ى عىل |ريه لنيل|بــــو|م ممدوح حسي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

47892o رس عىل محمد عىل|عمرو ي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

333478 ع|لسبــــ|بــــرى |لج|رص |مؤمن ن |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3479oo م يوسف يوسف|يوسف حس دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6|7369 لعصفورى|منى محمد محمد عىل  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

7o48|| ئى|م فتـــىح محمد عن|رحمه س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

266696 ذل|لش|حمد |هلل محمد |منه  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

438o3 ه سعد| ي محمد|وي ن|مي  ج  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

37||o م عىلي|لسل|س عبــــد |متـــ عبــــ|د سل|زي ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|55396 لفهيم|يمن محمد عبــــد |حبــــيبــــه  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

865o2 حمد فرج|ض |تـــ ري|جي ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

62o858 لمول يوسف|لمنعم عبــــد |د عبــــد |د عم|زي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6||862 ى فكرى عبــــد | دين هلل|حسي  |حقوق طنط

2|8426 ى محروس عبــــد |س|ه |نج لحليم|مه خي  هره|لق|ر |ثــــ|

|56o24 مل|يمن سيد ك|رضوى  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4o6968 حمد|لكريم |لسيد عبــــد |ن |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

238748 هلل| |درس عط|ق تـــ|سح|مجدى | مونيك ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|2|98  عىلي سكر
ن عىلي غنيم|مصطفى زيق|لزق|حقوق 

82o548 لرسول|حمد طه عبــــد|ء |لشيم| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

7784o لغنى|جد ممدوح عبــــد |حمد م| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

94|6o ى محمود |زي ر|لشع|د محمد خليل حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|5754 ل|لجم|ئ  |ل بــــه|لجم|ئ  |يزه بــــه|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|9796 م|لدين عل|مصطفى حمدى زين  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

2284o4 دل عزيز|ندى صبــــىح ع|س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

257843 لغنى|ر عبــــد|ر محمد مختـــ|مختـــ تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

22863 ع|س سيد رف|محمود سيد عبــــ  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر
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477879 ي|ر
يس|لس|لسيد |لدين محمد |ء |م ضى سكندريه|ل|طبــــ 

7754o9 ف |مصطفى محمد حمدى  لدين|حمد رسر زيق|لزق|ره |تـــج

8597oo مه تـــوفيق جرجس بــــطرس|س| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7|5|49 م|لسل|لمرىس عبــــد |مد |د ح|حمد عم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7|244o لعجىم|لسعود |بــــو |هيم |بــــر| |رن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

522876 لحفيظ حسن سعد|مه عبــــد|س| |دين سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

845o77 ي عبــــد|ن عبــــد|يم|
دي|له|لعزيز مصطفى |ج طبــــيع قن|عل

5|4387 ى|لمنعم ل|ن محمد عبــــد|رو شي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

42265o مد حمدون  شلبــــى|هلل فوزى ح|عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

7|7oo7 رجبــــ محمد رجبــــ فرج ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

23794o لسيد|لمنعم |حمد عبــــد| |سم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

889423 حمد |د |لرحمن سيد فؤ|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

23575| حمد|لنعيم |طف عبــــد|يه ع| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

78o47| لح|يشى محمد ص| نور زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

868o32 ج|لحج|بــــو|هيم |بــــر|لمنعم |م عبــــد|ريه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

445522 لسيد|مد |م محمود ح|نسمه عص سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

432869 بــــورزه|لسيد عىل |يدى عىل |ه |علوم طنط

2|63|3 حد|لو|يم عبــــد|لد|لرحمن محمد محمدعبــــد|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

497783 وق ط لطنيىحى|مر |ع| رق زكري|رسر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

2|686o حمد محمد ذكرى|يه | ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس

79|872 هيم محمد|بــــر|تـــه |لدين شح|م |سهر عص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8|4587 لحكيم محمد|ح عبــــد|زم صل|ح ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

|6o|72 ى  هيم|بــــر|محمد حمدى حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

645553 ى رشدى عبــــد |ي لرحمن عرص|د عبــــد |لجو|سمي  |بــــ طنط|د|

296|9| هيم|بــــر|ل |ل كم|يدى هل|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o564o لدين محمد محمد يوسف|ح |نورين صل سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

47634| بــــو سنه|لدين مني  عبــــده |د|حمد عم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

778336 لمقصود|لمقصود مظهر عبــــد |محمد عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5233o حمد فهىمي محمد|هلل |منتـــ  ره بــــنى سويف|تـــج

893|43 ل سيد خليفه |ء كم|ول ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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856|35 لق منصور|لخ|تـــم عبــــد|محمد ح ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

|48oo3 لسيد|عيل |سم|هلل عىل |عىل عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

228588 لدين|ل |تـــه جم|طف سيد شح|عو ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

83o334 هلل عىلي|دم |م خ|يه هم| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

923|43 بــــ |ل دي|حمد كم|يه | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

526357 ى|يكل مني  رسىم بــــش|م سكندريه|ل|حقوق 

754548 دل عىل حفنى|هند ع حقوق بــــورسعيد

825|9| ي|لر|ل عىلي عبــــد|محمد جم
ضى دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

68o252 لمتـــول|هلل |للطيف عبــــد |مريم عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

272663 ى رش| لي|د د محمد بــــدوى|خي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

367479 ي|مر م|ل عىل محمد ع|ن جم|يم|
ضى |حقوق بــــنه

477984 ى عبــــد|زم |ح زي|لرحمن حج|حمد حسي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

68|2o2 م محمد موىس عىلي|سل| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

44o384 وى|لشه|ح محمد بــــسيوئى |لفتـــ|دى عبــــد|ف لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

528|o8 ز|حمد خميس محمد محمد حر| سكندريه|ل|بــــ |د|

5|2oo3 در محمد عيسي|لق|محمود عبــــد  |عه طنط|زر

|5|343 هيم|بــــر|لحميد حسن |هلل عبــــد |منتـــ  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

2|297| حمد محمد|نغم مجدى محمد نرص  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

9|2658 لد جودتـــ محمد محمود |خ ج|حقوق سوه

9|o486 لبــــ محمد |بــــوط|بــــو بــــكر حمدى | ج|حقوق سوه

|7o9|2 ر|لنج|حمد عىل |عىل حمدى عىل  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

|59||3 حمد|دي |له|لدين مىحي عبــــد |سيف  ى شمس|تـــج ره عي 

85874 ى  سعد عوض|د بــــ|عم| مي 
ى
ق حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن

ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|3|85| حمد|رضوى محمد محمود  هره|لق|بــــ |د|

6o8568 مريم مجدى محمد محمد عطيه لمنصوره|ره |تـــج

2|2435 لهميىم|مل محمد |يوسف محمود ك ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o|486 لسيد بــــسيوئى خرصى|محمود محمد  |ره طنط|تـــج

449279 حمد وليد محمد محمد مصلىحي| |هندستـــ طنط

282265 للطيف سيد|د محمود عبــــد|زي كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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754763 مل محمد|سلىم محمد ك لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

9o382o حمد محمد محمد محمد | ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

8|929| ي |
حمد|منه مجدي مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

|35|65 بــــينى|لمحسن |محمد حسنى عبــــد  لشر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|4853o لحميد مرىس|م عبــــد |له هش|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o737 ى|نورتـــ حمدي عىل  مي  بــــ بــــنى سويف|د|

|5|3o3 وى|لعز|جر صبــــرى محمود محمود|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

299749 مد|س ح|لدين عبــــ|ء|هند عل ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

64397| ي|ر
سمي  محمد مصطفى عيد| ئى زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|2798 ى محمد |ي ن صديق |لسم|سمي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

|745o7 م مجدى عىل محمد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|77|o6 ن|مريم محمد رجبــــ وهد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

85742| فتـــ محمد|م محمد ر|هش ي|بــــ |د|
|لمنى

7|66o8 هلل| |لسيد عط|سط محمود |لبــــ|مروه عبــــد  لمنصوره|حقوق 

257896 م|حمد محمد سل| |حمد زكري| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

262788 لعليىم|للطيف |يمن عبــــد|للطيف |عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|68293 ي|لح|محمد رأفتـــ محمد 
ى
ق دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

63|996 ى |م هيم مسعود|بــــر|هيم عدل |بــــر|رلي  زيق|لزق|ره |تـــج

8|5428 روق فريد|فليبــــ ف| فيول علوم بــــورسعيد

347745 ف ف|محمد  روق بــــيومي|رسر ى شمس حقوق عي 

3587o4 ف عبــــد|مريم  لح|هلل عبــــده ص|رسر مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|74626 لمعز|لحميد عبــــد |ن عبــــد |محمد شعبــــ ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

448824 ي|سعيدتـــ محمد عمر محمد  رتـــ|لىح  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7o72o2 هيم|بــــر|م محمد محمد |سل|م |هش لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

6o77o3 ن|حمد محمد حص|ره محمود |س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9|o532 حمد |ل |لع|فظ عبــــد|كريم ح ج|حقوق سوه

26|239 ف|لمجيد خل|طمه محمود عبــــد|ف ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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257ooo لطوجى|ح خليفه |تـــفى صل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|78952 حمد|ل |لع|لدين محمد عبــــد |نور  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

22572 زم محمد محمد|مهند ح كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

357668 لحميد عمر|ن محمد عبــــد|يم| |تـــمريض بــــنه

8465o8 وي|دي ربــــيع قن|له|رقيه عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

943|o لمعىط|مه محمود عبــــد |س|جميله  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

895339 محمد خليفه عىل محمد  ج|تـــربــــيتـــ سوه

756o4 تـــ محمد صبــــىحي محمود| مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o784| هيم تـــوفيق جلو|بــــر|ندى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|257o  محمد |لبــــ|عيد عبــــد| ند
ى
ق ج|علوم سوه

252892 ىسر|بــــو ن|زينبــــ وجيه سعيد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

278o85 د|لجو|لشهيد عبــــد|لمنعم عبــــد|ن عبــــد|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

675794 ن|رحمه نبــــيل محمود محمد عثــــم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

256348 فع خي |لش|حمد |مؤمن  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

5o78o8 دل عوئى محمد محمد|فرح ع سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6|425 ى فر|عىل شعبــــ ج|ن حسي   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

6893|8 لمجيد|د عبــــد |بــــهذ| يه رض| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

83946| لمطلبــــ|لطيبــــ عبــــد|محمود محمد  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

46o6|5 هلل|مد حسبــــ |حمد سعد ح|ء |إرس |حقوق طنط

5o4323 لخطيبــــ|حمد عىل |متـــ |سلىم أس سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

847783 ى|حمد |عيل |سم|ر |من مي  ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

758674 ى ك|ش مل|دى محمد حسي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

5|8842 ن ي|هيم |بــــر|ن محمود |رمض| مي 
لبــــلقينى ره دمنهور|تـــج

8|7625 ء خلف محمد محمود|شيم ي|طبــــ 
|لمنى

64o86o ح محمد مرع|لفتـــ|م عبــــد |زم س|ح زيق|لزق|ره |تـــج

25675| ى|خلود محمد  لسيد مي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

633343 حمد حسن|در |لق|رق عبــــد |حمد ط| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

24|828 لجمل|هيم |بــــر|عيل |سم|حمد |صفوه  ن|حقوق حلو

34769 ى عبــــد|ي ح دهبــــ|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|سمي  هره|لق|صيدله 

|444|5 د محمد طلبــــه|محمد عم هره|لق|عه |زر
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686634 حمد |لدين |لرحمن محمود محمد عز |عبــــد 
دق|ص

لمنصوره|بــــ |د|

353672 عيل|سم|رص محمد |حسن ن |طبــــ بــــيطرى بــــنه

29o674 ندى محمد حسنى حسن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

838893 لعزيز|حمد عبــــده عبــــد|تـــن |ف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

65|3| ى محمد|عبــــد لرحمن سعد حسي  لفيوم|هندستـــ 

837|48 رص عىلي عطيه|حمد ن| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

324469 مصطفى مسعود سعودى مسعود ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

757o2| ي
هلل عوض|محمد عبــــد | دئى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

333665 حمد|رص بــــدرى |م ن|سل| |علوم بــــنه

|26647 ح مصطفى|دل صل|محمد ع سيه|نوعيتـــ عبــــ

|38485 خلود مصطفى محمد مصطفى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

||59|3 د|فظ فؤ|لح|يمن عبــــد |ر |من ى شمس حقوق عي 

342479 بــــ|حمد خط|حمد |ليىل مجدى سيد  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

3595o6 لسيد|يتـــ محمد عفيفى | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o|78o زى|لعك|هلل |حمد طلبــــتـــ عبــــد |د |زي سكندريه|ل|بــــ |د|

||5349 يف محمود |منتـــ   رمض|لمو|هلل رسر
ى
ن|ق وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

782|7| حمد|يه محمد حسينى | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8|86o| مح محمود|ء حسن مس|حسن لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

4436|8 ه فتـــىح حسن | لسيد عيس|مي  لشيخ|ره كفر |تـــج

23o|28 حمد|سل محمد حسن محمد |بــــ |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

32o442 مه|لعزيز محمد سل|عبــــد| لعزيز زكري|عبــــد هره|لق|ن |سن|طبــــ 

2|6|2o ره|هيم حسن محمود نو|بــــر| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

7oo425 وى محمد|لطنط|د |محمود عم لمنصوره|هندستـــ 

68o||3 بــــينى|زق عرفه |لر|ن عبــــد |رس شعبــــ|ف لشر لمنصوره|ره |تـــج

7o8542 لسيد محمد|دى |له|ره |س تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

2|2993 بــــر فرج|سلىم فوزى ص  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

4o3959 ح محمود|لفتـــ|ل عبــــد |محمود جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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35o22| بــــوعربــــ|هيم |بــــر|حمد زىك |هيم |بــــر| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9|36o4 لدين محمد عطيه  |ل |محمد جم سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75328| لسيد|لسيد محمد |رس |ي عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

494686 لنبــــي|مل عبــــد|لعزيز ك|عمر عبــــد بــــ دمنهور|د|

6479o4 لح|لعليم ص|م عبــــد |لسيد س|هلل |كرم  زيق|لزق|ره |تـــج

7o94|o هيم|بــــر|لسعيد |حمد |لسعيد |ل |جم لمنصوره|حقوق 

435o88 ى أبــــو ج زيتـــ|محمد مىح حسي  سكندريه|ل|علوم 

3678|7 هلل غنيم محمود غنيم محمد|منه  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

62o|5| حد|لو|حمد محمد عبــــد |حمدى حمدى  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

859352 ي محمد|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد
لغنى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

43|564 ف |كريم  ر|لعزيز عم|هيم عبــــد|بــــر|رسر بــــ دمنهور|د|

3||988 ر محمد|لستـــ|حمد عبــــد|محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6946|2 در عرفه|لق|رقيه محمد منصور عبــــد  لمنصوره|علوم 

|238o3 حمد محمد عىل رجبــــ|ن |رو هره|لق|ره |تـــج

33939o لرحمن|لرحمن محمد مهنى عبــــد|رس عبــــد|يتـــ ي| |تـــربــــيتـــ بــــنه

687|o8 لرحمن|محمد متـــول عبــــد | ر|ي لمنصورتـــ |تـــمريض 

858662 مي  جميل متـــوشلح|ير |م كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

887538 بــــر محمد |بــــر عىل ص|ص سيوط|عه |زر

9|o|42 لس ن  |كي 
ى
يوبــــ |رص شوق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|73255 دى|له|رص عبــــد |لن|ل عبــــد |حمد جم| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

343694 كريم عقل حلىمي معيقل زيق|لزق|بــــ |د|

2|867 لحسن|بــــو |حمد |مه |س| |دين ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

328563 لنرص|بــــو|محمد رفعتـــ محمود محمد  |ره بــــنه|تـــج

529232 ح أبــــوحشيش|لفتـــ|أحمد محمد عبــــد ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

434o89 ن|رس محمد عثــــم|ي| ر|ي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o549| هلل|ن عبــــد |ل رمض|لع|طه عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

675783 ي
لبــــسيوئى|لسيد |حمد |حمد | |دئى لمنصوره|ره |تـــج

369o4 زق|لر|دل تـــوفيق عبــــد |ر ع|من هره|لق|بــــ |د|

754272 لقلبــــي|حمد |ق |لرز|حمد عبــــد |يشى | ن|ر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 11321 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

343887 لسيد|مد |مه ح|لسيد سل|حمد | ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

4283o3 |لسق|هيم |بــــر|لعزيز |هلل محمد عبــــد |منتـــ  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

3|622o عيل محمد|سم|ل خرصى سيد |نه ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

4o|o79 لمول|يز محمود عبــــد |محمود ف سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

427564 هيم سليم|بــــر|هيم حسن |بــــر|مصطفى  |بــــ طنط|د|

3|2646 ر مجدي سعد حسن|من هره|لق|م |عل|

4oo5|4 م|لسل|د محمد عبــــد|دل فؤ|بــــ ع|رح سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

27372 لرحمن|حمد محمود عبــــد |مه |س|جر |ه ن|بــــ حلو|د|

266837 ي| ده رض|غ
ى
ض|عىل حسن ق |بــــ بــــنه|د|

285528 لنعيم|م عدل عبــــد|ره هش|س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

786|66 ندى مدحتـــ محمود محمد سلىم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

47355 روق محمد|ن ف|روق شعبــــ|ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43727o م ممدوح يوسف سعد|ن هش|نوره لشيخ|عه كفر |زر

9o7528 ى  حمد محمد |محمود حسي  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

845858 ى حمدي فكري  لضوي|حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

5|8836 ئى|لجرو|در |لق|ن حسن عبــــد|م مرو عه دمنهور|زر

488333 لشهيد|ك خليل عبــــد|دى رأفتـــ مل|ف سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

495|42 ف |محمد  وى|هيم عشم|بــــر|رسر بــــ دمنهور|د|

5|8o24 دتـــ|لمنعم جر|محمود محمد عبــــد | دين تـــمريض دمنهور

353449 حمد|بــــر |لرحمن مجدي ص|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4549o ل محمد محمد|م جم|حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|5|466 هلل|حمد فضل |حمد حلىم | |رن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

33o667 حمد|لرحمن فتـــىح |ديتـــ عبــــد|ن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

637429 لبــــربــــرى|محمد فتـــوح فتـــىح محمد  زيق|لزق|حقوق 

529753 محمد خلف محمد شعيبــــ محمد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|3867 لرحمن حمود|لمنعم عبــــد|محمود عبــــد لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

25|898 شد|شه ر|لرحمن محمد عك|عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

26o3o ف شح|هلل |هبــــه  لسيد|تـــه محمد |رسر هره|لق|بــــ |د|

5|ooo2 لمول|بــــ حسنى عبــــد|لوه|محمد عبــــد سكندريه|ل|حقوق 
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677457 |هيم محمد شمس |بــــر|لدين |هيم شمس |بــــر|
لدين

ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

36o9|3 وي|لبــــج|لسيد نجدى |د |محمود عم |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

289795 هلل محمد عيس قنبــــر|كريم محمد فتـــح  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7||845 وي|لمك|تـــه |مريم نرص مصطفى شح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

77|o47 ؤد|مريم محمود محمد محمود د زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

3385| ن|بــــر رضو|موده محمد ص ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

2724|5 ي حن|ريو جورج ه|م
ى
|رق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

478|8 دتـــ مجدى سعيد محمد|مي د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

489|77 ى خميس ش|ي لسيد|لرحمن |كر عبــــد |سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8352o2 ء عيد محمد محمود|رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

639883 حمد|حمد حسن |سلوى محسن  زيق|لزق|بــــ |د|

848584 لحكيم ضوي محمد|عبــــد| ند ي|صيدلتـــ 
|لمنى

|34249 عيل|سم|دل بــــيوم |هلل ع|منتـــ  هره|لق|ر |ثــــ|

6oo325 ح محمد سيف|لرحمن مصبــــ|عبــــد  |ره طنط|تـــج

7o5648 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |ح |لفتـــ|م عبــــد |سل| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

48o|2 لسيد|لرحمن |ل عبــــد |لرحمن جم|عبــــد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

778|95 د|هلل عبــــده محمد ج|منه  زيق|لزق|حقوق 

3|6565 متـــ|لعزيز محمود سل|مريم عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

234|o2 لسيد|لدين مجدى محمد |سيف  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

338o28 لمؤمن محمود|ن عبــــد|هلل شعبــــ|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

77592 ي محمد |م|
حمد محمد|ئى م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ

357886 ى محمد عبــــد|زي لموجود|د خي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6|75o2 ع|لفر|بــــع |لتـــ|حمد |سميه  ط|هندستـــ دمي

|32|5o هيم شوره|بــــر|تـــ |لشح|لدين |م |رضوى حس هره|لق|بــــ |د|

783o65 لرحمن|لسيد عبــــد |لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|ندى  زيق|لزق|ره |تـــج

5368| متـــ محمد|ل سل|بــــ كم|ربــــ |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

6o247o يفه عبــــد  ىط سعد خليل|لع|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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68|59| م|م|ل|لسيد |محمود نرص  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

492648 ن|لطح|لجليل |محمد رأفتـــ محمد عبــــد ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

56349 هلل|د حميده عبــــد |هيم حم|بــــر|رق |ط سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|o583 يد |بــــو |حمد |حمد |محمد  ى وي|لخرصى|لي  |ره طنط|تـــج

76|8|| حمد|ورى حسن |مغ| ند لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

225|8 حمد|لدين وحيد محمد |عز  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

433675 بــــ|محمد مسعد فتـــىح خط |عه طنط|زر

4o4829 حمد محمد مصطفى محمد معتـــوق| سكندريه|ل|ره |تـــج

69953| لعزيز|لعزيز جمعه عبــــد |زينبــــ عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4|99o3  شعيبــــ  متـــولي|مصطفى جم
ل مصطفى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

753539 لضوى محمود|ن مصطفى |نوره وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

475929 مر|لسيد ع|د |حمد ج|حبــــيبــــه  سكندريه|ل|بــــ |د|

236963 متـــول| لمول|بــــسمه محمد محمود عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

272458 لح|هيم محمد ص|بــــر|هيم محمد |بــــر| ن|هندستـــ حلو

4|4294 سم|هيم ق|بــــر|ر |لستـــ|ء محمد عبــــد |ل| |بــــ طنط|د|

|26298 س|لنح|يه محمد مصطفى | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

892222 عيل |سم|لرحمن |عيل عبــــد|سم|يمن | د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

4o4849 لحميد محمد|وي عبــــد |م  شعر|ن  عص|رمض لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

692345 لعزم|بــــو |لسيد محمد |جر صبــــرى |ه لمنصوره|بــــ |د|

59875 ل|لجبــــ|لمؤمن |د عبــــد |حمد عم| ره بــــنى سويف|تـــج

68o|23 لمرىس|زىك عىل | عزه رض لمنصوره|حقوق 

4oo357 وي|ل أحمد قن|لع|محمد سعيد عبــــد  م بــــنى سويف|إعل

332|9| محمد عىل محمد طه صبــــيح ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

6389o| عزم عدل فرج رسكيس| رين|م زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o6834 لدين|لسعيد محمد عىل شمس |لد |خ |بــــ طنط|د|

|2|8|9 ي فؤ|مي ه|ر
د بــــيومي|ئى ن|حقوق حلو

|24327 لعزيز|بــــ محمد وجدى محمد عبــــد |لوه|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

546597 ى |منيه محمد |  |مي 
ى
لفتـــوح|بــــو|لدسوق بــــ دمنهور|د|

|58985 بــــ قرئى|لتـــو|بــــر عبــــد |ن ص|نوره ن|تـــربــــيتـــ حلو
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34|382 ح محمد ليلتـــ|لفتـــ|لسيد عبــــد|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

278o|4 وى|لفيش|حمد |مريم محمود  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

259o|7 تـــ فريد|ء فرح|حمد عل| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

268337 ن سليم|هلل طلعتـــ رسل|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

8|||67 مي محمد|حمد شلق|هلل |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o5|o8 لحميد حسن|منيه سمي  عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

||74|2 طف موريس نسيم|ن ع|ري|م ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

368255 لسيد|ء لبــــيبــــ محمد |لىمي |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

229272 حمد عيس|لمنعم |مريم ممدوح عبــــد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

2|6o5 لرحمن|د حمدى محمد عبــــد |جه ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

|24o64 ي|يمن سعد |محمد 
لسعدئى |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

368328 مد|يدي وحيد فتـــىحي ح|ه رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

826649 ي عىلي|س|هدير 
مه خرصى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

25489o لحمد|بــــ شيبــــه |لوه|ود عبــــد|نبــــيل د ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

434299 مر|فظ ع|ر ممدوح نجيبــــ محمد ح|عم |عه طنط|زر

63335| |ش|ن بــــ|بــــتـــ عثــــم|م محمد ثــــ|محمد عص زيق|لزق|حقوق 

8886|2 حمد عىل |ح |لفتـــ|بــــ عبــــد|رح ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

4o7o72 حمد|ن |هيم عىل رشو|بــــر|ء |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o622| هيم|بــــر|ء محمد مصطفى عبــــده |ل| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

883485 طف سعد سليم  |هلل ع|عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

822o24 لحكيم|بــــوزيد عبــــد|رص |حمد ن| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

648276 ن|لسيد حسن رمض|يه | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

85867| ي فرغل عبــــد
لحفيظ سيد|مصطفى ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|

تـــ| بــــمرصوف

6o3o33 لدين|ى |هر |حمد ز|لدين |م |حس |بــــ طنط|د|

324596 |لبــــ|حمد منصور عبــــد|حسن 
ى
ق ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

2|83|9 م|لسل|ئ  عبــــد|حمد رج|ندى محمد نبــــيل  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

5429o4 لح|لعظيم محمد فرج ص|لدين عبــــد |هدى مىح  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

843|o ه ربــــيع حسن | هيم|بــــر|مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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5o492 ى طه|حسن  حمد حسي  يتـــ|ل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج  |لمجمع | مي 

9||557 هلل  |ضى عبــــد|لر|ن فرج عبــــد|جيه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9|6789 لرحمن |لرحمن سيد عبــــد|مصطفى عبــــد لمنصوره|حقوق 

4237|o ى|م ر|ى مق|لوندى بــــش| زكري| رتـــي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

765376 ىط بــــكر|لع|حمد محمد عبــــد | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

45676|  
ى
حمد مسعود|هيم |بــــر|نسمه شوق |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

لشيخ

343775 ضل حسن|ء صبــــىح ف|شيم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

685o46 ىط|لمع|بــــو |بــــر طه |م ص|حمد هش| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

54568 لعزيز عىلي|م عبــــد |در عص|ن حقوق بــــنى سويف

3556|4 تـــ محمد عبــــد| ح محمد|لفتـــ|مي  ى شمس طبــــ عي 

6264o6 تـــفى سعد محمد سعد زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8||56| بــــوليفه|ر جمعه |هدير مختـــ ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

|64||4 حمد حسن|حمد محمد عزتـــ |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

43486 بــــ|لوه|ندى فتـــىحي زىكي عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|5|672 حمد محمد|م |ر عص|من هره|لق|ن |سن|طبــــ 

|2||2o ى شبــــ يف حسي  نه|مريم رسر هره|لق|بــــ |د|

8557|3 حد|لو|دل محمد محمد عبــــد|لدين ع|ل |جم ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

|29o96 ي|ركو صبــــري صل|م ح بــــشر ن|بــــ حلو|د|

|744|9 بــــ محمود محمد محمود|مه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

62|o33 ح|لمد|ندى مدحتـــ عىلي عبــــد ربــــه أحمد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

259695 حون|ندى نرص محمد جمعه ط شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

85oo85 هلل|محمد محمود محمد عبــــد لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

476988 لسعيد |بــــدين محمد |لع|لرحمن زين |عبــــد 
محمود عسكر

بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

43o9|2 شقر|ل|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|مريم  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|89o ى  د|لجو|عيل عبــــد|سم|محمود حسي  هره|لق|صيدله 

456295 |لحليم عبــــد |بــــ مصطفى عبــــد|لوه|هلل عبــــد|منتـــ 
لرحيم

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

536936 ى|لمنعم |د عبــــد|لمنعم عم|عبــــد  لسيد حسني  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|9232 ى ف|ح |لوف|بــــو|يز |زم حسي  ى شمس حقوق عي 
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7o9|57 لسيد|طف محمد |ل وحيد ع|بــــل لمنصوره|علوم 

4442|3 ي|لق|تـــ محمد محمد نرص |محمد عرف
ضى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

434|88 ق|لسيد |لسيد |ء وجدى |رس| وى|لشر |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

22976| لرحمن محمد محمد ذىك|عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

27686 لحليم|لفضيل عبــــد |ل عبــــد |يه جم| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

344666 بــــسنتـــ محمد سيد محمد جمعه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

68|472 ي|ج محمد |زم حج|لد ح|خ
ى
لدسوق هندستـــ بــــور سعيد

64|448 لعزيز|محمد وجيه محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

36o786 ي|مي محمد حسن ح
مد مصطفى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

6|9432 رى|لبــــ|حمد عبــــد |ل |ل جل|محمد جل ط|بــــ دمي|د|

679244 بــــر|لج|لودود عبــــد |رق عبــــد |يوسف ط سيوط|بــــ |د|

698324 ح محمود|ر صل|لسيد مختـــ|فوز  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

3|o95| م محمد محمود|حمد عص| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|632|6 حمد|لد محمد عنتـــر |ن خ|نوره هره|لق|بــــ |د|

|7855| ى|ن |دهم محمد رمض| مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

858|64 ي عثــــم|محمود م
ن|جد حفنى حقوق بــــنى سويف

|523oo لس مجدى عبــــد  مه|لسيد سعد سل|كي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|5899o هيم|بــــر|ن خليل |ح رمض|سم ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

58793 محمود مصطفى مرىس محمد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|5639 عيل  |سم|طمه محمد عيد |ف سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

868556 هبــــه محمد محمود عىلي ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

8784o6 هيم  |بــــر|رفعتـــ محمد | لي|د سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|24o29 د|لحليم حد|رس عبــــد |نبــــيله ي هره|لق|ره |تـــج

432o|5 ن لفونس|د سمي  |عم| مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|72238 بــــيتـــر صبــــرى فخرى رمسيس |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

337272 لموجود|تـــ معروف عبــــد|كريم عرف |ره بــــنه|تـــج

|2o226 ي|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد 
لمنعم عفيفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|3|752 ل|لع|لم عبــــد |ل س|هلل جم|منتـــ  هره|لق|ره |تـــج

4|o423 ي 
ى
ي محمد شوق

ى
لم|هيم س|بــــر|شوق |بــــ طنط|د|

35o239 لسيد خليفه تـــوفيق|حمد محمد | ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 
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629|o5 م محمد بــــشي  سليم فهيم|سل| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

43|755 يش|لغ|هيم |بــــر|حمد مصطفى | |طبــــ طنط

486936 مر محمود أحمد|مؤمن تـــ سكندريه|ل|بــــ |د|

776656 لسيد|لم |لسيد س| |نور ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

28|62 ي|ر
لجليل|فتـــ عبــــد |حمد ر| |ئى هره|لق|بــــ |د|

642|o9 ئى|لسعيد فرج|لسيد |لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

82|95o ي حموده عىلي|
يه فوزي مهنى ي|بــــ |د|

|لمنى

52o72 د|لجو|حمد محمد عبــــد |م |بــــتـــس| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

7o5626 لمتـــول|لسيد |لمجيد |ء عبــــد |حمد عل| لمنصوره|حقوق 

8779o6 لمجيد سيد |رضوى محمد عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

567o3 حمد|حمد متـــول |محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2|6644 هلل محمد سيد سعيد|ن عبــــد|مرو ى شمس|تـــج ره عي 

3597o5 لعزيز خميس|لحميد عبــــد|منيتـــ عبــــد| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

246676 زم فكرى عيس|عمرو ح ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

29478 روق سيد|يوسف محمود ف هره|لق|حقوق 

886|45 ل طه محمد |ء جل|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

675583 حمد حلوه|جد محمد |د م|زي لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

|75269 لليل|لق محمد غز|لخ|مصطفى محمود عبــــد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

27|593 ر|لنج|بــــوعمر |لفتـــوح |بــــو|ضىح محمد  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

862o85 وق  حمد مرزوق محمد|رسر |نوعيتـــ فنيه قن

375o84 حمد عبــــده خليفه عليوه|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4298|6 ي|م |لسل|م عبــــد |لسل|محمد عبــــد  ر|لىح  |ره طنط|تـــج

892o48 حمد محمود |ر سمي  |من سيوط|تـــربــــيتـــ 

66435 لمحسن|ن عبــــد |ء محروس شعبــــ|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

8o9|79 د|لجو|د عبــــد|ر عدلي فؤ|زه| ره بــــنى سويف|تـــج

845oo7 د|يق زىكي ج|مرقس ف ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

2|2262 ى|هيم مهدى ش|بــــر|مه |س|م |سل| هي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

682553 ى |هيم حمدى |بــــر|مريم  هيم|بــــر|لحسي  ى شمس| لسن عي 

644765 لىح حموده|ن محمود عبــــد |نوره |بــــ طنط|د|
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7o5|43 ر|لنج|لنبــــى |للطيف عبــــد |ء محمد عبــــد |لزهر| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

|2334| م محمد حسن|بــــسنتـــ عص وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

39637 ن حسن|ن مهر|ء شعبــــ|ن عل|شعبــــ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

343676 حمد عيد|لسيد |يمن شكرى | |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

635796 حمد|ع |لر|حمد |تـــم |منى ح زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5388o9 نسر|لقل|لحليم جوده |ئشه عوض عبــــد|ع ن|سو|بــــ |د|

6964|4 وى|ج|ل|لسيد يوسف عىل | |ند لمنصوره|ل |طف|ض |ري

829968 مريم نبــــيل فوزي جرجس دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

24|827 لعز محمد|بــــو|ء سمي  |صف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|8523 ف محمد خليل|ن |رو رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3|93o6 سط|لبــــ|ء محمد عىل عبــــد|رس| ى شمس علوم عي 

7o33|5 ى محمود س فظ عىل|لح|م عبــــد |نرمي  زيق|لزق|بــــ |د|

549|3 لسيد|هيم |بــــر|طمتـــ عيد |ف بــــ بــــنى سويف|د|

48o999 وى|لص|للطيف |للطيف عبــــد|سيده عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5263|6 د|حمد حم|هيم |بــــر|ح |هيم نج|بــــر| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

272773 س مصطفى|سط عبــــ|لبــــ|ء عبــــد|شيم ن|علوم حلو

6|24|9 لنقيبــــ|لرحمن |ر عبــــد|لغف|ل عبــــد |ء جم|شيم |بــــ طنط|د|

42|69o هلل|د|ن ج|ح رمض|لفتـــ|فتـــىح عبــــد| ثــــري |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

875|95 ف ذىك عفيفى محمد |ريم  رسر سيوط|ره |تـــج

322o68 لصمد|لمنعم محمد عبــــد|م مجدى عبــــد هره|لق|بــــ |د|

9237|6 بــــه يوسف حن|مك | ريوس رسر ج|عه سوه|زر

6o|584 لسيد مفلح عطيتـــ|يدي |ه ي صىح طنط
|معهد فنى

23|o4| جورج مدحتـــ حبــــيبــــ بــــولس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

362733 ىط|لع|د عبــــد|لجو|محمد ممدوح عبــــد |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

74252 زينبــــ سمي  معوض عيس هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

699o|2 ي|طه محمد ج
ى
ض|بــــر طه ق لمنصوره|علوم 

48257o وق محمد  ن|فع حس|لش|هيم |بــــر|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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55954 لسميع|ل مبــــروك عبــــد |بــــدر هل |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

466o46 لشيخ|هيم نرص |بــــر|هيم نرص |بــــر| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

695336 يوسف خليفتـــ| لنج|بــــو |ء محمود |رس| لمنصوره|صيدله 

68|828 قنديل| لعزيز عط|لعزيز مصطفى عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

346462 م|م|ن محسن حسن |نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|68864 هيم|بــــر|يحن  محمد خليل  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

792929 لرحمن|لمحمدى عبــــد |بــــخيتـــ | لي|د عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

24845o ئى|لكيل|ء وحيد محمد |ول ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|44626 ل|لع|روق عبــــد |مر ف|روق تـــ|ف هره|لق|هندستـــ 

48855| ى|بــــو|حمد |دل عىل |محمد ع لعني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

648443 لسيد محمد|محمد عرفه  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

785997 جوده محمد محمد درويش| رض عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

328|96 بــــوزيد|حمد محمد محمد شكر | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

573|7 ل فرج حبــــيبــــ|ره جم|س تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4o|o|8 ج  مسعود|زم حسن ن|لرحمن ح|عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

|4o74| لكريم حسن|مصطفى محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

238268 ح|لفتـــ|شم محمد عبــــد|ر محمد ه|من ن|بــــ حلو|د|

773656 ن|لسيد سليم|ن |لد سليم|ء خ|ل| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

44|2|| حمد غريبــــ عىل|محمد رأفتـــ  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

26982o در منتـــرص|لق|در يوسف عبــــد |لق|يوسف عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2|6|94 لد حمدى حسن خليفه|يوسف خ ى شمس حقوق عي 

23626o ئى|بــــورسيع محمد عن|ء عىل |رس| ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

489489 لسيد حسن عطيه|بــــ حمدى |رح سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

68o|9o دى|له|هلل  عبــــد |ح عبــــد |حمد صل| لمنصوره|صيدله 

22o68| ي
لبــــربــــرى|رق نوبــــى |ط| دئى ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

96643 ء قرئى سيد عىل|سم| ره بــــنى سويف|تـــج

766477 بــــوشيتـــه|د |لدين مصطفى عو|م |حمد حس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

876598 م محمد يوسف  |محمد عص سيوط|حقوق 

6o896o بــــوسعد|محمد | ء رض|رس| |بــــ طنط|د|
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675325 ى |ي ف محمد عبــــده |سمي  تـــه|لسيد شح|رسر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

563o3 عيل عىل|سم|س |ل عبــــ|حمد جم| بــــ بــــنى سويف|د|

|64445 ىط|لع|م طه عبــــد |محمد عص ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

325867 ف محمد |كريمتـــ  دق|لص|رسر ى شمس حقوق عي 

766763 لبــــندى|حمد عىل |محمد منصور  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

69o67| هيم|بــــر|ن فريد محمود عطيه |نوره لمنصوره|صيدله 

545966 لد محمود عىل خليل|حمد خ| لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

3|527 ى |دل محمود حس|ر محمود ع|من لسيد|ني  هره|لق|صيدله 

354638 لسعيد|لمقصود |محمد عبــــد| عل |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

863367 ن خليل يوسف معوض|حن دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

434o|3 ود|حمد د|لحميد |تـــ عبــــد |خي  ي صىح طنط
|معهد فنى

|5299o ن|ن سليم|هلل محمود سليم|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

334|72 ى |ي د محمد|حمد فؤ|سي  ى شمس|تـــج ره عي 

6663o حمد عىل|ء سعيد |دع لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

639223 وى|لكريم هند|روضه محمد محمد عبــــد لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

267o4o هيم فتـــىح محمد|بــــر|مجد |ندى  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

9|||36 لرحمن |موهوبــــ عبــــد| ن عط|نوريه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|29786 ى غبــــ|ده يوسف ر|حم| مي  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

6824o4 ن|ن رزق عىل زيد|شعبــــ| ن رض|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

44883o ن|دى يوسف عتـــم|له|نىح  يوسف عبــــد| |ضتـــ طنط|علوم ري

4|o576 هيم|بــــر|كريم محمد مرىس  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3|8o43 لعزيز|بــــر عبــــد|محمد مصطفى ج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

372||3 مه حسن محمد|س|يه |  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

677|64 م يوسف|م|ل|مه يوسف محمد |س| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|7582o ي|لق |لخ|ل عبــــد |حمد كم|
لحسينى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

24323| هلل محمد|طمه سيد عبــــد|ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

4|oo27 لمرصى|لغريبــــ زىك |عمر محمد محمد  |حقوق طنط

793537 حمد|رق فتـــىح محمد |محمد ط زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|257| ل محمد عىل خليل|حمد محمد كم| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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7o7729 حمد عىل محمد خليل|محمد  لمنصوره|ره |تـــج

436823 بــــونور|م محفوظ غريبــــ |لسل|جر عبــــد |ه لشيخ|بــــ كفر |د|

248532 ى محمد شبــــل ذىك |ي وى|لسخ|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

52988 ن محمد|متـــ محمد رمض|س| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

499776 ى سعيد محمد محمد |ي ي|لق|سمي 
ضى تـــربــــيتـــ دمنهور

|24297 لسيد|دل محمد |سيف ع ى شمس|تـــج ره عي 

496624 د محمد محمود|سلوى رش تـــربــــيتـــ دمنهور

|3997| دق|روق ص|م ف|عص| ر|ي ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

2835oo ن سيد محمد خليل|يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

823636 ي|لستـــ|ء عبــــد|صف
حمد| |ر دئى ي|طبــــ 

|لمنى

7oo866 هيم مصطفى خليفتـــ|بــــر|محمد مصطفى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

632653 هيم عوض|بــــر|ديه عوض |ن زيق|لزق|بــــ |د|

8576o5 محمد عمر محمد عمر س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

4ooo33 ف عبــــد | رن ن يونس|بــــ عثــــم|لوه|أرسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

257487 ى مجدى عبــــد|ي بــــو حفيشه|ح |لفتـــ|سمي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

36o|9 م|لرحمن محمود تـــه|ء عبــــد |شيم هره|لق|بــــ |د|

6|6764 هد|هدى محمود محمود حسن مج ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ موسيقيه ج

765|98 ف عبــــد |كريم  لحميد محمد شمس|رسر ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

63o4|4 هد|مد هد|للطيف ح|بــــ عبــــد |يه|محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

257|34 لسيد خليل|نور |ن |نوره ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

9o|244 هلل  | |لمعز عط|هلل عبــــد| |مريم عط ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6|o924 س يونس|محمد سعد عبــــ |ره طنط|تـــج

84||33 ي عبــــد
لرحيم عىلي عىلي|منى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

753|96 ن|لموجود عثــــم|لحميد عبــــد |حمد عبــــد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|3|782 لرحمن محمد|دل عبــــد |يدى ع|ه ى شمس|د| بــــ عي 

4229|4 لفضيل مصطفى|ن عبــــد |منى شعبــــ سكندريه|ل|عه |زر

85|46o لرحمن|لرحمن عبــــد|هدي محمد عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|53592 سم|ندى محمد محمود ق ن|بــــ حلو|د|

628539 لحليم|هر زىك عبــــد |نبــــيل زىك ط زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34989 م محمد عىلي حسن|سل| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

Thursday, September 6, 2018 Page 11332 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

34||2| هيم عطيتـــ|بــــر|مصطفى محمد محفوظ  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

5|7785 حمد محمد أحمد مرىس|تـــن |ف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

68|478 لعرقسوس|وى |لشه|لح |لسيد ص| |رض لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3228o3 حمد محمد حسن|يمن |منيتـــ | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4923o8 لجيد|حمد عبــــد|ن |محمد رمض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

762559 ى|لسل|حمد محمد عبــــد |عمر  م محمد حسي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

498|96 م محمد |لسل|م محمود عبــــد|لسل|ل عبــــد|م|
ر|دويد

معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

262353 حمد محمد حسن عىل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

46o369 م فتـــىح محمد خليل|لبــــنى هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5o|7| حمد|حمد محمد |عمر  ن|حقوق حلو

26o497 د منصور|هيم رش|بــــر|سلىم  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

78oo7o لمعىط|بــــ عبــــد |لوه|لمعىط عبــــد |ر عبــــد |يثــــ| زيق|لزق|بــــ |د|

755o2o ن در نبــــيل إسكندر|ن| مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

34o995 هيم عطيه|بــــر|يوسف محمد رجبــــ  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

||5477 حمد|مه صبــــىح |س|سهيله  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

3369o6 د سيد|محمد رشدى رش دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

73778 ن محمد|رتـــ عيد شعبــــ|س م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

6o2||4 يف |دع كتـــ|لس|لمنس |حمد |ء رسر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

52o7o8 م بــــدوى عىل محمود|ء سل|وف تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|29863 حمد فهىم فرج|فرح  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4|7684 يف|لرءوف |م عبــــد |دين عص|ن لشر لشيخ|بــــ كفر |د|

4o894 ن|لسيد مرج|لد |ئى خ|م| ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

746o3 ش محمد|بــــورو|ء محمد |ل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8532o5 ي|لبــــ|ن سيد سيد عبــــد|يم|
ى
ق ي تـــمريض 

ي|معهد فنى
| لمنى

282|99 دل سيد متـــول مرىس|ء ع|عل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

649392 مصطفى فيصل محمد مصطفى لمنصوره|حقوق 

96392 محمود حسن حسنى مصطفى| ند بــــ بــــنى سويف|د|

7644o5 ل|لع|ل محمود عبــــد |لع|حمد محمد عبــــد | ره بــــور سعيد|تـــج

346o98 لسيد|نور محمد |لمنعم |نور عبــــد| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

266826 ي|ر
لدين خضي |لدين نور|نور| ئى ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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7|249| لعزبــــي|حمد محمد |رق |ط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4oo868 عيل|سم|د عوض |لجو|هلل عبــــد |عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

4o98|3 د|ره صبــــري محمد حسن مر|س ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

9|4|44 لرحيم  |عزه سيد حسن عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

24o42 ن سيد|ن مجدى حس|حن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|467| ى|لسل|ء محمد عبــــد |منيه عل| م حسي  ره دمنهور|تـــج

636655 لرحمن|لعزيز عبــــد|لسيد عبــــد |لعزيز |عبــــد لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

853293 لد عىلي محمد|كريم خ ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

54775 ه رضو| حمد|ن عىل |مي  بــــ بــــنى سويف|د|

7o9289 لسيد عىل عبــــده موىس|عمر  لمنصوره|ره |تـــج

7|3|3o حمد سعده|محمد نرص محمد  لمنصوره|حقوق 

|6432 حمد|هيم |بــــر|ن رجبــــ سيد |رو هره|لق|ره |تـــج

27o337 ى |عبــــد |ن ند|حمد سليم|لرحمن خي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6o3|29 ه | |لمو|يمن محمد |مي 
ى
ق |طبــــ طنط

694o|6 لبــــديوى|د محمد |محمد رش لمنصوره|نوعيتـــ 

|88o7 رس سمي  محمد|سمي  ي ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

4o4834 دهم ممدوح محمد محمد حسن| سكندريه|ل|ره |تـــج

765437 وى|لسحر|م رجبــــ محمود محمد |يوسف عص لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

859987 ي عبــــد| محمد عط
ى
لجليل|صدق ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

478685 لرحمن مصطفى محمود محمد بــــركه|عبــــد  |ضتـــ طنط|علوم ري

83|3|| ل موىسي عىلي|منه كم |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

357286 ى محمد سليم|ي حمد|ن محمد |سمي  |ره بــــنه|تـــج

42|o9 حمد|هلل |هند صبــــىحي فتـــح  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

79|24 تـــه محمد|بــــ محمد شح|شه ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

8o46o| هلل|شد عبــــد|ء نزهي ن|سن ي|تـــمريض 
| لمنى

775545 ر|محمد مجدى محمد نص زيق|لزق|هندستـــ 

296428 ى |محمود  هيم|بــــر|حمد حسني  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

2234| لكريم|ن عبــــد |لدين رضو|د |حمد عم| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 
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4|4724 هيم محمد متـــول|بــــر|د محمد |سع سكندريه|ل|ره |تـــج

|54827 ف |ن |جيه حمد محمد|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

329262 ي سليم
حمد|ن |رقيتـــ مصطفى |ره بــــنه|تـــج

4o56|9 يد|حمد ز|ل |لد كم|ندي خ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|26294 يد|ء محمود ق|محمد عل ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

97873 حمدوهبــــتـــ|كريم محمود محمد  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

429763 لد محمد فرج|متـــ خ|س| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

|28364 هلل|محمد سيد محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|8298 م متـــول  |عبــــي  عىل تـــم سيوط|صيدلتـــ 

42|685 وق  ط|لقلف|هلل |لجيد عبــــد |حمد عبــــد |رسر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|55o8 لحكيم|م حسنى عىل |ره هش|س هره|لق|م |عل|

|779o ر|لبــــش|حمد |مريم محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o3669 لح محمد|ده محمد ص|محمد حم |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

22487 دي|ل يوسف محمد عبــــ|بــــل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|2624 ه  ىط|لع|غبــــ عبــــد|هيم ر|بــــر|أمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

28369o ي |
حمد|حمد محمود مرغنى ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

26|648 لحفنى|لعليم محمد |لسيد عبــــد|حمد | |علوم بــــنه

489274 لديبــــ مهنى|رحمه محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|7949 تـــ|لعزم بــــرك|بــــو|يمن |مريم  ى شمس|د| بــــ عي 

45o578 ص|لقص|عيل |سم|دل |هلل ع|عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

5o5337 ن محمد|هلل مرو|هلل محمد عبــــد|عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

462o2 |لنبــــى عيس |لنبــــي عبــــد |لمنعم عبــــد |عبــــد 
عرج|ل

ن|حقوق حلو

|34956 ر حسن|لستـــ|لد عبــــد |مؤمن خ ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

48o852 لحميد أحمد محمد أحمد|ن عبــــد |رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2o39o دل محمد محمود|محمد ع لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

638258 لسيد محمد بــــكرى|ء |حمد عل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

786524 ي
ل محمد حسن يوسف|ء جم|عنى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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48|348 حمد عىل يوسف محمد مرىس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||5937 بــــو زيد|حمد حسن |حمد حسن | ى شمس حقوق عي 

22|o6 هبــــه خميس عىل مصطفى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

6|895o لسيد عىل مظهر|بــــر |هدير ص ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

|49769 ن|ن عثــــم|حمد سليم|كريم  ن|حقوق حلو

|7o888 ل حسن تـــوفيق|هر كم|محمد م ى شمس حقوق عي 

4825|5 ى محمد حميده|رح بــــ سمي  حسي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

49772o ن ملوك|يتـــ نبــــيل محمد شعبــــ| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

627oo لليثــــى|ل |حمد كم|ن |يم| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

6|8248 هيم عويضه|بــــر|لد |هيم خ|بــــر| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

244558 رق محمد فهىم حمزه حسن|ط ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

27o457 لمجيد حويتـــ|مه محمد عبــــد|س|محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|75878 محمود فتـــىح نظي  محمد ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

3446o9 ي جم|م|
|لعل|بــــو|حمد |ل محمد فتـــىح |ئى |بــــ بــــنه|د|

6||332 ى|ح محمد ش|ء صل|رس| هي  لمنصوره|بــــ |د|

697557 ى|يد محمد س|لم ف|س لم  حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

238o24 ء محمد حسن سنوىس|ل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9o6o89 ل |ن غ|فتـــ نعم|بــــيشوى ر ج|هندستـــ سوه

924|42 حمد محمد  |هلل محمد |عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

36859 هيم|بــــر|لد صبــــىح |خلود خ ن|تـــربــــيتـــ حلو

69576| ى|بــــو|هد |بــــسمه محمد محمد مج لعني  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

9|7369  بــــسط|ش
ى
| دى محسن شوق سيوط|بــــ |د|

7|3|7| ى|حمد | لغريبــــ عطيه يوسف بــــحي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62o3o5 مل حزه|هدى محمد محمد ك لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

2|66o6 ى |محمد ح لعجىمي|مد محمد تـــوفيق حسني  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7|68o7 هيم سيف|بــــر|هيم |بــــر|محمد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

762863 هيم|بــــر|لدردير محمد |يىح |لجر|مه |س|محمد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

75397| د محمد محمد|طمه رش|ف عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

25||9 لجوهري|لرحمن عىلي |د مجدي عبــــد |مه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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48o5o| حمد|دل معبــــدي |متـــ ع|س| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

447388 هيم|بــــر|حمد |ندى محمد حسن  سكندريه|ل|بــــ |د|

35939 حمد طلبــــه|ل |ندى جم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|77|| فظ نمي |لدين ح|ل عز|محمد جم لعريش|بــــ |د|

358|28 نور فرج|مي صفوتـــ |ر ى شمس|تـــج ره عي 

6753|2 ل محمد|لع|منى نبــــيل عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

485296 ى|حمد سليم |ف |عف حمد حسي  ى شمس| لسن عي 

|694| حمد|مر  محمد سيد سيد |س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

432799 ي|ء محمد كيل|مريم عل
ئى |بــــ طنط|د|

5|57|3 لعربــــ|بــــو|م محمد مصطفى محمود |د س|عتـــم| عه دمنهور|زر

26|323 ح محمد|د نج|حمد عم| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

647|o3 لسيد|هيم محمد |بــــر|حمد |رهف  |ره بــــنه|تـــج

84633 محمود حسن سعد حسن |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

4828|9 يه سعد زغلول عيس حسن| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

3356o6 حمد|ل زىك |ندى جم تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

8453|4 مي |ل|بــــ |لطو|ر |نج| دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

5o69|4 فرى|لع|محمد محمد | صف سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

92364| بــــيل وديد سعيد  |نوبــــ ه|بــــ| ج|بــــ سوه|د|

9o8723 لحميد |ل محسبــــ عبــــد|محمد كم ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

2649o ي عبــــد |محمد ط
لعظيم|رق قرئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

39982 م صبــــىح عىل منصور|هلل س|عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

648399 |بــــر محمد ند|مصطفى ص ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

238oo5 ف عبــــد|ء |رس| ح عيس|لفتـــ|رسر هره|لق|بــــ |د|

2565|5 لصغي |ح |لفتـــ|لعربــــ عبــــد|ء عز |سم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

5o85o5 هيم محمد محمد سنيور|بــــر|حمد | سكندريه|ل|عه |زر

255228 ف |ء |سم| لزقيىط|د |لضي|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

3|46o3 حمد|حسن محمود محمد وهبــــه  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

447|52 لسطوج|م محمد |لسل|لد عبــــد |محمد خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5o693 حمد|هيم |بــــر|م |حمد عص| هره|لق|ره |تـــج

283928 لرحمن|نور عبــــده عبــــد|محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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449o62 متـــ|ىط سل|لع|بــــر خليل عبــــد |م ج|إسل |هندستـــ طنط

3|89| ندى محروس محمد محمد هره|لق|ره |تـــج

68|o|2 ن محمد عوض|محمد رمض لمنصوره|بــــ |د|

76o644 ن|بــــ رمض|لوه|هبــــه كرم عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9|4674 ى مهر|بــــ|ن |محمود مهر ن  |صي  سيوط|حقوق 

4o7985 عيل بــــسيوئى|سم|ح |هدير مصبــــ لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

223o35 ك|لمل|لمسيح كرومل عزيز عبــــد|عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

7839oo عيل|سم|هلل |هيم عبــــد|بــــر|ر محمد |من زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

432747 يمنى عىل محمد هطل |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

62743o ى |إرس لسيد|لسيد عليوتـــ |ء حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9oo|2| ن |ر رضو|لستـــ|ئ  عبــــد|محمد رج ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

9|373| وى  |طف محمد قن|م ع|سل| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

83288| ي جعفر
ى
ي حسن شوق

محمد مصطفى |هندستـــ قن

638828 ه س |عيل محمد |سم|لرحمن |لم عبــــد |ني 
رى|لغف

زيق|لزق|ره |تـــج

476|o3 هيم محمود|بــــر|لرحيم محمود |رنيم عبــــد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

8o2o25 ك بــــولس|ري مل|بــــولس م ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

4|5553 ح|دل مفتـــ|حمد محمد ع|محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

4|7345 زي|لحميد مغ|نس محمد عبــــد| لشيخ|ره كفر |تـــج

6o7933 مد|لحليم ح|مريم أحمد محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7552o9 هلل معوض|جر سمي  عبــــد |ه عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o6858 تـــ|نشوى نشأتـــ محمد حموده عريق سكندريه|ل|ره |تـــج

5|628| ن|ل صديق شعبــــ|دل كم|ء ع|ل| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

5|7|65 ز|لقز|لسيد فتـــىح |بــــسنتـــ  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

6o8642 ضى|بــــور|حمد |حمد |طمه |ف لمنصوره|حقوق 

267|o2 يمن رجبــــ فهيم|ن |رو |طبــــ بــــيطرى بــــنه

543249 ي |لص|ن |يم|
ى
ى سعدون|ق مي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

899|o9 حمد  |حمد محمود |م |ريه ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3657o9 حمد|لرحمن |حمد محمد عبــــد| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

7559o9 ي
مريم عدوى حسن مصطفى هره|لق|ر |ثــــ|

574o7 ى|ن |مروه سمي  حمد مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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265957 لكريم محمدى|ن عبــــد|حمد رمض| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7||936 ه طه عىل محمد شح| تـــه|مي  لمنصوره|ره |تـــج

254967 يد|سعد حسيبــــ ق| نور لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

7|o|59 ى  تـــ|لسيد |بــــسمه حسي  حمد حسن عمي  لمنصوره|حقوق 

23|22 دي عوده|له|مل عبــــد|محمد ك ى شمس|تـــج ره عي 

248882 لرحمن محمد فرج|ل عبــــد|ل كم|نه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7587oo لد فرج أحمد|كريم خ لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

93|o8 بــــ|رص محمد محمود حج|محمد ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|2937 دى|لرحمن ش|هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

92||63 ورده حمدى سيد محمد  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

54o77 لحميد|حمد محمد عبــــد |ء |ل| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

32|4o عيل|سم|لدين محمد محمد |رق نور |ط سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

48o9|4 هيم|بــــر|لسيد خليل |ده محمود |مي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5oo893 ف محمد محمد|روضه  رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4487o ربــــيع عىلي محمد| يش هره|لق|ره |تـــج

|2||83 للطيف|دل محمد عبــــد |كريم ع كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2368|5 حمد|بــــر |حمد ص|بــــ |رح ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

2593|5 هيم|بــــر|زق |لر|هيم عبــــد|بــــر|ن |حن ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

266428 ن|هيم سلط|بــــر|للطيف |مروه محمود عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

786759 هيم|بــــر|لقوى |لد عبــــد |مروه خ ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

|27335 ى عبــــد  ى محمد|محمد حسي  هلل حسي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

37o2|5 ن|هيم محمد سليم|بــــر|هيم مصطفى |بــــر| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

543|57 لع|لق|أميمتـــ عىل محمد حسن  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

68767o حمد|ن |رص رمض|لن|مريم عبــــد  لمنصوره|حقوق 

7o4544 حمد|ل متـــول عمر سيد |هلل جم|عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

||6o42 سم تـــوفيق بــــرسوم|يوسف بــــ هره|لق|حقوق 

65o48 ى تـــه|صبــــىح تـــوفيق شح| يوستـــي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o4892 هيم|بــــر|لحفيظ |هيم عبــــد |بــــر|ره |س زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

84355 ل محمود محمد|ء جم|شيم ي سويف
هندستـــ بــــنى
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3|8o73 لمعىط محمد|يوسف سيد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

69o953 حمد|ل عىل |حمد كم|عمرو  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

33227| لحميد متـــول سعد|ح عبــــد|سلىم صل شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

449446 وى|لقسط|هيم محمد محمد |بــــر|حمد | |هندستـــ طنط

|57334 د مرىس|لد رش|ندى خ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

758424 هلل|ر عمر خرصى سعد|من عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

5|3o57 ء قنديل عىلي حميدتـــ|عمر عل زيق|لزق|عه |زر

645o|6 لسيد قطرى|هيم |بــــر|حمد |ء |رس| |حقوق طنط

7|58o8 لخطيبــــ|لسيد |حمد مدحتـــ محمود | ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

7oo8o لح يسن محمد|حمد ص| لفيوم|بــــ |د|

625||2 لسيد محمد مهيدي|آيه أحمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

79846 لسويدى|هلل |م عبــــد|عىل هم د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

33|349 ين صل بــــ|لوه|ح مصطفى عبــــد|شي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

7o6253 ي|ر
محمد عىل عىل محمد| ئى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

53445 لجيد|يه عىلي محمود عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

899o22 ى | ر|ي ى محمود حسي  حسي  ج |تـــمريض سوه

|757|5 ن|ر سليم|لغف|محمد سيد عبــــد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o4253 نور|هر فتـــىحي |ديه م|ن ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

832876 هلل فرج موىسي دردير|عبــــد ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

42587 لمجيد يوسف|مد عبــــد |لمجيد ح|مد عبــــد |ح ى شمس|زر عه عي 

9||683 ن عبــــيد لبــــيبــــ |مريم رسح ج|تـــربــــيتـــ سوه

45824 هيم|بــــر|فريده وليد محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|329o |ش|لمجيد بــــ|هيم رجبــــ محمود عبــــد|بــــر| |علوم طنط

|4||28 نه|حمد طبــــ|م جبــــر |دى هش|ه ى شمس حقوق عي 

883978 حمد |ح سعد |محمد صل سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

49o|54 ى صل لدين عسكر محمد عىل|ح |نرمي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

2222o8 ي|مهيتـــ
ن|ء مصطفى زىك عىل عثــــم|بــــ ضى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

779835 ج|حمد حج|هيم |بــــر|يه وجيتـــ | زيق|لزق|صيدله 

5o53o3 نور محمود مسعود|م محمد محمد |حس سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

234243 حمد محمود|عمر سيد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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332868 لسيد|مي  مسعود محمود |هدير  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

675|o2 م|زى بــــره|لدين غ|د|محمد عم لمنصوره|حقوق 

345754 حمد سيد محمود عفيفى|جر |ه |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7|936 حمد|ئى مدحتـــ محمود |م| حقوق بــــنى سويف

64o792 وى|لشن|موئى غريبــــ |لديد|بــــر |ذ ج|مع ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

2353|9 ف نعم|يمن | هيم|بــــر|ن |رسر ن|بــــ حلو|د|

7o2884 هلل|حمد سعد |هيم |بــــر|محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5357|4 لفتـــوح بــــيوم عىل|يوسف محمد أبــــو  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|65|5 هلل|بــــ |بــــ بــــهيج ج|يه|بــــيشوى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7|337 ى |ي لمهدى|حمد محمد |سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

2442| تـــ عبــــد | ن|حمد شعبــــ|در |لق|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

648559 لمقصود حسن|ن محمد محمد عبــــد|نوره قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

4496|3 يف مصطفى  وى|لشن|مصطفى رسر |هندستـــ طنط

2338o5 زق|لر|ح عبــــد|لفتـــ|هيم عزتـــ عبــــد|بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

82545| لمنعم|مروه حسن يوسف عبــــد |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

765565 ف |محمد  ى |رسر لسيس|لسعيد حسي  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

334683 ى |عمر صبــــرى  وى|لسيد عشم|مي  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

2|24|5 دى|لو|م محمد طي  |محمد حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

89|569 رص فتـــىح محمد |لعزيز ن|عبــــد سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

253967 حمد محمد حسن محمد| |ن طنط|سن|طبــــ 

5|2274 ح حسن بــــدوى|حمد محمد صل| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

3|8422 م|بــــدين تـــم|طف ع|ء ع|رس| ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

356o|4 بــــوسيف|لسيد |حمد |حمد |تـــ |ي| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6832|7 لعز|بــــو |تـــم عىل |بــــسنتـــ ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3534o8 لسيد|لدين |ح |حمد محمد صل| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

||8|o8 ئى لطيف عويضه|مريم ه ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

42557| هلل|شهد عىلي محمد مصطفى عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

|5o568 حمد|لدين عمر |ء |حمد عل| لمنصوره|حقوق 

4729o شم|ء عمر يىحي ه|دع هره|لق|علوم 
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762865 ف يوسف يوسف عيد|محمد  رسر تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

322836 لرحمن|لرحيم عبــــد|تـــفى عمر عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5333|o لمنعم محمود مظهر|حبــــيبــــه محمود عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7536|| هلل|حمد عطيتـــ |هيم |بــــر|منى  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4o|756 عيل عطيه|سم|عيل محمد |سم| سكندريه|ل|بــــ |د|

689357 بــــو بــــيه سيد محمد يوسف|ره |س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

692936 حمد محمد نعيم محمد كرم| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

224|9o ز|حمد مع|ء محمد |رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|37693 دهم محمد بــــدر|د |زي ن|بــــ حلو|د|

545499 ى|حمد عبــــد |مز مصطفى |ر لنبــــى حسي  بــــ دمنهور|د|

5o7|37 وي|لرخ|ل محمد |محمد محمد كم| لي|د سكندريه|ل|صيدله 

42435 ر|لمجيد محمد عم|زم حمدى عبــــد |ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

65o78 م|لسل|حمد عىل عبــــد|م |هش لفيوم|حقوق 

878532 لمجيد بــــكر |ء محروس عبــــد|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|29546 هيم|بــــر|م |م|لدين منتـــرص |نور  ى شمس هندستـــ عي 

458342 بــــو سليم|هيم |بــــر|مد |هيم ح|بــــر| |دين لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

333984 هلل|ل وهبــــ |لع|عىل سليم عبــــد ى شمس حقوق عي 

232346 لم|در س|لق|حمد مصطفى عبــــد |مصطفى  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|37844 ن|زق محمد سليم|لر|لد عبــــد |مر خ|س ن|حقوق حلو

8|97o9 م عطيه محمد سهيل|سه ي|بــــ |د|
|لمنى

27|2|5 لزغبــــى|م |م|ن |ل سليم|ء جم|سم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3|394| هلل|حمد محمد وهبــــ |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

257272 ي|هيم عبــــده |بــــر|ديه |ن
وى|لمنى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

354|99 فعي|لش|لسيد |م |م|حمد سمي  |جر |ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

623o97 لعيلتـــ|بــــو |حمد عىل عىل |دم | ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس

829999 رص عرص مرصي|لن|محمد عبــــد |هندستـــ قن

8|4944 ن خلف|كريمه فتـــىحي شعبــــ ي|علوم 
|لمنى

6|992 د|لجو|م عبــــد |لرحمن خميس تـــم|عبــــد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

5o37o| هيم|بــــر|ن |حمد محمد رمض| سكندريه|ل|حقوق 
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476827 لعزبــــ بــــدر|لمنعم |ر يشى عبــــد|مي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

426845 بــــو سمره|سلىم وليد محروس محمد  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

29553 ى|لد سعد حس|محمد خ ني  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

794|2 حمد|ن محمد |حمد عمر|رحمتـــ  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

863o46 ي ن
حمد|رص محمد |مصطفى لمنصوره|حقوق 

23|449 لرحمن محمود حنفى محمد شلبــــى|عبــــد ن|بــــ حلو|د|

8o4|oo محمد مجدي يوسف طه سيوط|حقوق 

35362 بــــوحسن|د |حمد رش|مريم  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

35ooo9 عي|متـــ محمد حسن رف|س|ء |ول ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o249| لسيد عزتـــ محمد متـــول|منيتـــ | سكندريه|ل|بــــ |د|

444443 طروش|ل|ن عمر عمر حسن |يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

623622 ى حلىم عىلي موىس عمرو حسي  ط|حقوق دمي

6o57o3 حمد|لحميد سيد |ء عطيتـــ عبــــد |حمد بــــه| لمنصوره|هندستـــ 

544528 ن|ء محمد خليل رضو|رس| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

235397 دق|لدين ص|بــــ كرم عز|لوه|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

342|23 لعظيم محمود|يمن عبــــد|ل |نو ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

475329 لجلول|حمد |لعزيز |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

776675 لكوم|هيم |بــــر|تـــ محمد |لشح|ء |شيم زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

7|o668 تـــ|د |حمد ج|سلىم  لمول طه خضي  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

483|6 لق محمد نرص|لخ|مروه عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

5o27|9 لسيد|لسيد قبــــيضي |ن محمد |نور ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

525|47 ي
ي عبــــد | دئى

للطيف أحمد|مدحتـــ حسنى سكندريه|ل|هندستـــ 

8|o9|2 ل عىلي محمد|ده جم|غ ي|تـــمريض 
| لمنى

7||7|9 لسيد|لمهدى |محمود محمد محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

4o296 لحميد|مل عبــــد |م كرم ك|حس تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

3476oo هيم حمدي محمد محمد|بــــر|حمدي  ى شمس|تـــج ره عي 

834777 محمد رجبــــ محمود عىلي ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

85o22 س درويش مصطفى محمود|ين| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

539666 س|متـــ عبــــ|لسيد سل|ء محمد |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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693756 لديبــــ|لىح |ئى عطيه عبــــد |م| لمنصوره|بــــ |د|

|3494| يمن محمد حسن|سيف  ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

349288 ى عبــــد|ف لعزيز حسن عفيفى|طمتـــ حسي  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

249|8 حمد|عيل |سم|لعزيز عىلي |مريم عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

5o579| مه محمد|هلل سل|حمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

856336 حمد|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|تـــغريد  ي|علوم 
|لمنى

76o578 لعزيز عىلي|عبــــد | ش|رقيه سيد بــــ ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

|29272 لمنعم|حمد عبــــد |حمد مجدى | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

24||85 رص حسنى محمد|حمد ن| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

5o33o ل محمد دردير|لد جم|خ ره بــــنى سويف|تـــج

86492| تـــ|ه شح|لل|تـــ عبــــد|هلل شح|عبــــد لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

46595o طر|حمد محمد خ|حمد محمد | لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

6466|2 ئ |لصف|حمد محمود |ن يشى |يم| لمنصوره|حقوق 

25436o وى|لفيش|عبــــي  حلىم محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5o9|48 ف شح|محمد  بــــ|لسيد دي|تـــه |رسر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|29|69 حمد|محمد | م رض|بــــس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

35o24o ى| حمد محمد حسن حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

427889 يم سليم|لد|حمد عبــــد|مل حسن سيد | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

29792 ئى محمد عيس|مصطفى ه هره|لق|حقوق 

8258|8 هيم عىلي معتـــوق|بــــر|زينبــــ  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

3252|4 حمد|لمقصود عىلي |يوسف عبــــد ى شمس|زر عه عي 

5o3975 لرحمن|لرحمن مرىس عبــــد|ر عبــــد|عم سكندريه|ل|عه |زر

6887o د رزق|رم ميل|رك ك|كل لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|73|39 لطويل|بــــسمله خليل طه خليل  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

485938 لخطيبــــ|د |لحد|حمد |لسعيد |ن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44|637 لفتـــوح محمد|بــــو |صف محمد |ن| دين لشيخ|تـــمريض كفر 

8o2423 لكريم|ن عبــــد|لكريم سلط|ن عبــــد|سلط ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

7o72|5 حمد شتـــيه|ن محمد محمد |يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5264| لس مجيد سمي  عبــــده كي  حقوق بــــنى سويف

38338 لصمد بــــدوى|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى
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684663  عن|لحق |يده محمد عبــــد |ع
ى
ن|لدسوق ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى

266365 هيم|بــــر|ء صبــــىح رجبــــ |رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

352932 لسيد|لسيد عىل |م |حس هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8o7426 حمد|لرؤف |محمد مجدي عبــــد سيوط|حقوق 

8352|3 وي عبــــده خليل|ء غربــــ|سم| دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

822558 خىلي|لحكيم د|م محسن عبــــد|ريه ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

|76|o6 بــــو موىس محمد|حمد حميدو | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

869o5| هيم|بــــر|دل سيد |رتـــيبــــه ع ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

685823 ن محمد محمد عىل|جر شعبــــ|ه لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

692|49 لمرىس ذكرى|لسيد |ء عوض |رس| لمنصوره|نوعيتـــ 

|543|6 سم عىل|ر ق|هيم مختـــ|بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

643|83 ف |ندى  موئى|لسل|هيم |بــــر|حمد |رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4629o دل وفدي ربــــيع|زم ع|ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

89o37o لحميد محمد |محمد مصطفى عبــــد سيوط|حقوق 

5oo95 حمد|لمنعم |لد عبــــد |يوسف خ بــــ بــــنى سويف|د|

26854 هلل|بــــ |د ج|بــــو زيد مر|ن |نوره هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|778| ينى|لجن|حمد عىل |مه عىل |س|جر |ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

343435 ى ى عيد حسني  كريم مجدى حسني  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

853262 حمد|مروه عمر محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

8337| ى|ح |م صل نور محمد حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

2634o5 ن|ن رضو|ن سليم|تـــن محمد سليم|ف |حقوق بــــنه

49249o بــــو شوشتـــ|لمنعم محمد |لمنعم عبــــد |محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

683768 لغنى فطيم|مه عبــــد |س|سل |بــــ لمنصوره|صيدله 

|73279 حمد عمرو سيد محمود| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

3256o7 ي |تـــ عبــــد|ي|
عيل|سم|لرسول مصطفى تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 

ريتـــ|لتـــج

7|6649 لسيد|بــــو |بــــر محمد |ء محمد ص|دع لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

69994| لسيد محمود عبــــده جبــــل|حمد | تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

|6849o لسيد|ن |لمجيد شعبــــ|د عبــــد |زي لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8495o8 هيم|بــــر|ء محسن حسبــــ |سم| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 
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296242 ي
لرحمن محمد|لح عبــــد |مجدى ص| دئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

7539o7 ن|رك شعبــــ|ء مصطفى مبــــ|ل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

42|86| دى|بــــوش|لعزيز |يمن عبــــد|رس |ف سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

2||22 حمد|رس سيد |يوسف ي ى شمس هندستـــ عي 

688|27 م|لحميد بــــهر|حمد عبــــد |حمد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

2|966o لرشيد|تـــى عبــــد |ئل محمد نج|سلىم و ى شمس|د| بــــ عي 

7o2772 هل|ل|لسيد سيد |حمد محمد محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

|7o99o ء جمعه قرئى موىس|دع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

45|826 ضى|لق|هر فتـــىح |حمد م| ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

527338 ح محمد متـــول|زينبــــ صل سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7o37|4 ى |لمنعم |مصطفى محمود عبــــد  ى|مي  لزهي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

43|5|| حمد|لسيد |دل |حمد محمد ع|سيف  |بــــ طنط|د|

49o638 لشوربــــىح |ن مصطفى محمود محمد |رو م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

4o8799 ص|لقص|لنبــــى |لنبــــى عبــــد |لم عبــــد |منى س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

486oo لحميد|در عبــــد |لق|ن محمد عبــــد |يم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

2|4882 ئى|لزرق|لرحيم |حمد مجدى محمد عبــــد | هره|لق|حقوق 

28526 لكومي|حمد |حمد |محمد سيد  هره|لق|ره |تـــج

756982 عيل|لمطلبــــ إسم|لد عبــــد |نس خ| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

||98|8 م بــــولس قلتـــه|ئى س|دى ه|ف |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

89353| ق مصبــــح|لرز|بــــر عبــــد|ج| عل سيوط|بــــ |د|

|2772| ش|لدمرد|لدين محمود |ح |يمن صل|لدين |نور  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5o444o عيل|سم|لعزيز |يمن عبــــد |مريم  سكندريه|ل|ره |تـــج

|64266 حمد محمد|معتـــز محمد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7674|| هيم|بــــر|يه مصطفى عيد | لعريش|تـــربــــيتـــ 

449252 ف |حمد | هيم خليل|بــــر|رسر |ره طنط|تـــج

647397 ل عىل محمد|ن فتـــىح جم|نوره لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

62|284 ر|لنج|ح |حمد صل|ندى  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

677o4 س حسن|لح حسن عبــــ|حمد ص| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 11346 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

359699 ى خ|ي هلل|لد محمد فرج |سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|5|3|4 ى محمد عبــــد |ي مل|لرحمن ك|سمي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9o53|2 محمد فتـــوح محمود بــــهجه  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|5|362 زق حسينى محمد|لر|ن عبــــد |نور ن|فنون جميله فنون حلو

869|52 س|لي|ح |لفتـــ|ري عبــــد|رك زخ|م ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

9o8742 حمد وزيري |مصطفى محمود  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

768743 ن|هيم سليم|بــــر|لمنعم |هلل عبــــد |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7o8925 هيم|بــــر|ح محمد |لح رم|ص ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

855473 محمد حمدي محمد محمد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

84|96 ل عىل مبــــروك|محمد كم ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

25|28 ن عبــــده|جر حسن سليم|ه ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4|3827 |لعر|لسيد |للطيف |يوسف عبــــد 
ى
ق |ره طنط|تـــج

3462|8 لشوج |ئى محمد مصطفى محمد |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

78||94 ألنور عىل عطيه|حمد محمود | زيق|لزق|هندستـــ 

|52o93 ى|دل عبــــد |يمنى ع هلل حسي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

436666 بــــوصقر|لسعيد عىل محمد | |دين لشيخ|تـــمريض كفر 

338323 لمقصود|ن عبــــد|ل مصطفى سليم|م| |ره بــــنه|تـــج

6o9383 لم|محمد منصور مسعد س ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|5|396 للطيف|ل عبــــد |لع|ح عبــــد |م صل|وس ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

2456|7 ذل|لش|مد |حمد محمد ح| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

4393|| تـــه|لحميد شح|لرحمن عبــــد|له عبــــد|ه لشيخ|بــــ كفر |د|

|456o4 د|رق محمد عو|ل ط|كم ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

495564 هيم|بــــر|هيم منصور |بــــر|م |هش |حقوق طنط

445434 ر|لغف|حمد عبــــد|ندى حموده  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

488924 لجندي|لحميد |م عبــــد|لسل|ن محمود عبــــد|إيم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o475 لد ميهوبــــ محمد ميهوبــــ|خ طبــــ بــــنى سويف

49o236 وى عيس|لسيد عرج|رص |حبــــيبــــتـــ ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|548o3 حمد حمزه|هبــــه حمزه  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

87o324 دل محمد مىكي|ء ع|رس| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

3|3|43  سمي  
ى عبــــد|بــــو |تـــفى ل|لع|لعيني  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 
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448735 ر|لد محمد محمد نص|محمود خ ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

87559 لحفيظ|م عبــــد|لسل|مصطفى عبــــد | نور تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

352o84 لعزيز ذىكي|جر سعد عبــــد|ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

485659 وق محمود عبــــد بــــى|لعر|ر |لغف|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

959o3 هيم|بــــر|ء سعد محمد |سم| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

||6|33 لد رسور محمود|فريده خ ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

638|2 لكريم رحيم|هيم عبــــد |بــــر|حمد خليل | وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

2|2883 ل حسنى|لد جل|لدين خ|نور ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

86|824 هيم|بــــر|حمد |ل |زينبــــ جم |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

9|79|3 بــــتـــ حسن  |سم ثــــ|محمد ق ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

88o977 مصطفى حسن مصطفى محمد  سيوط|حقوق 

6o6o|9 ذلي|لش|حمد |لسيد |هيم |بــــر|مي |محمود س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

425685 هيم|بــــر|ن |هيم عش|بــــر|هد |منيه مج| سكندريه|ل|ره |تـــج

826994 ى خنوخ موىسي|د |عم| مي  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

88o276 ي|سل خ|بــــ
د  |لد لطفى عنى سيوط|هندستـــ 

|29373 لكريم|حمد محمد سعد عبــــد | ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

36929o ر|لنج|ده عزتـــ عفيفى |عزتـــ حم ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

443496 لرحمن|لمحسن عبــــد |لسيد عبــــد |مصطفى  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

52|656 مد|بــــو ح|ر محمد |بــــر مختـــ|ندى ج |حقوق طنط

89462 تـــ حمدى | هلل||عيل عط|سم|مي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

8|39o8 د|لجو|حمد عبــــد|رق |ء ط|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

|568| س محمود|مر عبــــ|لرحمن ع|عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

54968 حمد محمد بــــيوم|ندى  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

287692 ه | مد جمعه|نور ح|مي  |نوعيتـــ بــــنه

5|o374 لجيد أحمد|لعزيز عبــــد  |أحمد عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|7697 هيم تـــوفيق|بــــر|بــــ |يه|هلل |منه  شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

54o33| بــــوعجيله|حمد محمد محمد |مريم  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

223336 ن خلف|محمد سيد شعبــــ لفيوم|لعلوم |ر |د
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6o|6|3 تـــ|حمد محمود عطيتـــ محمد بــــرك| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

438288 صف|د ن|زى فؤ|محمدمغ| يه رض| ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

|69569 ح عىل بــــكر|محمد صل |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

4255|| ى مصطفى مصطفى عبــــد|ي ل|لع|سمي  سكندريه|ل|حقوق 

762622 محمد حموده محمد حموده شلبــــى هندستـــ بــــور سعيد

754743 لعزيز|حمد عبــــد |هيم |بــــر|محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

3|82|4 ي|م خ|سل|
لد محمد حفنى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

8o2o|9 نطونيوس مرقص يوسف بــــولس| ي|بــــ |د|
|لمنى

|46|26 هيم محمد|بــــر|حمد |نىح  | ى شمس علوم عي 

|78|83 ل|لمنعم هل|لد محمد عبــــد |خلود خ ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

47|48 ى خليل|لرشيد |زينبــــ عبــــد  مي  ى شمس|زر عه عي 

|85o2 هلل|لسيد عبــــد | |رض| رن هره|لق|حقوق 

5|o456 م|لرحمن سعيد حنفى محمود حم|عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

836464 حمد|عيل فنجري |سم|ء |لىمي دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

423446 ى محمود بــــخيتـــ|منه  هلل محمد حسي  بــــ دمنهور|د|

8|344o دي حسن|لن|م محمد |ريه ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

63352| ى |ء |ل| دى|لن|لسيد حسي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

92366 عمرو فيصل مصطفى محمد ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

2|7624 لسميع|يمن حسنى عبــــد|محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2429o3 هيم عىل|بــــر|محمد عيد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

357||4 حمد|لدين عزبــــ |ح |ء صل|رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

6o|959 |حمد ند|م |لسل|ء عبــــد|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|53234 لنبــــى|لسيد حسبــــ |زينبــــ سعيد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

35699o  محمد عىلي محمد|ي
ى سمي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4|o643 يس|لس|حمد محمد محمد |دى |له|عىل  |ره طنط|تـــج

|77o5| لجمل|م |م|لعظيم |لجمل عبــــد |حمد | عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

7|69o5 رتـــ|ره حسن عم|حمد عم|يه | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75|667 ود|هيم د|بــــر|ج  |حمد ن| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج
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2|473o ر شقره|م مختـــ|ء محمد عص|ل| هره|لق|بــــ |د|

72988 ى|بــــر|حمد محمود | هيم حسي  لفيوم|حقوق 

86|836 م|م|ل|طمه محمود سليم عبــــد|ف دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

8286o ىط|لع|بــــسمتـــ ربــــيع سيد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

256229 ورى فريد قمح|هلل مغ|عبــــد لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

26487 هيم|بــــر|محمد سعيد عىلي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

35948 رص محمد|لن|حمد عبــــد|رص |لن|عبــــد| نور ن|تـــربــــيتـــ حلو

63|92o لحميد|لحكيم عبــــد|ء عبــــد|رغده عل زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o658| ن|لطح|لحميد محمد |لمقصود عبــــد |ر عبــــد |من سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

89|4|3 ضى سيد |لر|لد عبــــد|خ| دين سيوط|ره |تـــج

75689o ري سليم|لبــــ|حمد محمود عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

234|3| عيل|سم|لحليم |زم عبــــد|لحليم ح|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

222662 حمد|لد مصطفى محمد |يه خ| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

4|4||o هيم بــــخيتـــ|بــــر|بــــسمه بــــخيتـــ  |تـــربــــيتـــ طنط

83377o لسميع|ن عبــــد|م حمدي رضو|له| |نوعيتـــ قن

5434o6 لجوهرى|حد |لو|عىل عبــــد| نور ج|بــــ سوه|د|

5ooo84 د حميده صقر|محمد مسعد فؤ |حقوق طنط

|4o364 ردين مدحتـــ مشيل بــــطرس|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|59469 ي
م متـــول|لسل|لسيد عبــــد | |دئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

893735 عيل  |سم|محمد مجدى عىل  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

26|62| لشوئى|بــــ |لتـــو|در عبــــد|محمد ن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

324229 لسيد سيد|طف |محمد ع هره|لق|حقوق 

87o3|7 حمد طه|زم محمود |ح ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8362|6 حمد|للطيف |حمد عبــــد|هلل |عبــــد ج|بــــ سوه|د|

832649 ي
نوره عىلي جمعه حفنى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

52|o54 ده بــــسيوئى يوسف|بــــسيوئى حم| ند ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

9|9429 ى |تـــه |سط شح|لبــــ|حمد عبــــد| مي  سيوط|حقوق 

246998 لجحش|محمود قطبــــ حسن عىل  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

53o677 لع|لض|لسعيد |ن |لسعيد محمد رمض| سكندريه|ل|حقوق 

539o85 لسيد محمد|يز عىلي |عىل ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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5|7252 حمد دعبــــيس|بــــسمتـــ فتـــىحي عىلي  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

7598|o رس محمد محمد|ي| ر|ي لسويس|هندستـــ 

622252 ين مصطفى  ى|شي  حمد محمد حسي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

424462 لفضيل|ه عبــــد |لل|لدين صبــــىح عبــــد |نور  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

3229o8 عيل|سم|لد يوسف |مريم خ ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|64o79 ه|لل|وى حلىم عبــــد |دف|لد |خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

26o897 لي|لهل|عيل |سم|عيد | رند ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4o5357 حمد|نورين عىل محمد عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

66975 حمد عىل محمد|بــــسنتـــ  بــــ بــــنى سويف|د|

267537 حمد محمد عمر|منيه محمد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2|96|3 ىط عىل|لمع|بــــو |مل |كرم ك|ميمه | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|34529 هيم عىل يوسف|بــــر|حمد |ن |يم| ى شمس علوم عي 

82|466 ى تـــه|سحق فرج شح| |كرستـــي  ي|طبــــ 
|لمنى

488254 ن|مصطفى مدحتـــ محمود محمد عىطي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

56947 هلل يوسف|بــــدين فتـــح |لع|يه زين | بــــ بــــنى سويف|د|

735o| لعليم|لسيد عبــــد |بــــر |خديجه ج لفيوم|بــــ |د|

758o|6 ل|لع|كريم سليم محمد عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

76o73o محمد| جر وحيد عط|ه ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

269486 لسيد محجوبــــ|د |ء فؤ|دع ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

6o9|o6 ودن|ل|ىط |لع|لرحمن صبــــىح عبــــد|عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

49823 فظ|ل ح|مح غز|يه س| هره|لق|ره |تـــج

77743o ى محمد |ف هيم|بــــر|طمه سعيد حسي  زيق |لزق|تـــمريض 

242724 ل|لع|لرؤف بــــشي  عبــــد |محمد بــــشي  عبــــد هره|لق|حقوق 

693892 وى|لمرس|ش |لدمرد|لرحيم |حمد نشأتـــ عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

6|5733 ضى جبــــه|محمد محمود محمد ر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

254785  يونس عبــــد|لقذ|يونس 
ى
بــــو كليبــــ|لغنى |ق تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

86534o ريمون سعيد شلبــــي صموئيل لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

5o427 تـــه سيد|بــــر شح|محمد ج تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4278o4 لسليسىل|ن سعد |ء رمض|سم| |بــــ طنط|د|

73656 لصغي  عىلي|ن |هلل رمض|عبــــد ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى
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5288|7 لسعيد محمود خرصى مهدى|ء |محمد عل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

877844 حمد تـــوفيق محمود |ء |عصم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

245865 ي
ى ميل|بــــنى لمسيح|د حليم عبــــد|مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

77o2|3 ضى|لر|حمد حفنى عبــــد |ح |لفتـــ|حمد عبــــد | زيق|لزق|عه |زر

9o586 حمد|لمحسن |ء سمي  عبــــد |سم| لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

324o66 لعزيز|لعليم عبــــد|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

373392 ى محمد شح وق حسي  تـــه|رسر لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

27o87o ف |مريم مصطفى صبــــىح  لدين|حمد رسر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

5247|8 تـــ|لسيد محمد صبــــىح بــــرك|يوسف محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

9oo465 لدين عىل  |ل |تـــم جم|ح| لي|د ج|حقوق سوه

368537 |لبــــ|حسن نبــــيل حسن عبــــد
ى
ق |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

543|38 ره|م محمد محمد مصطفى عم|وس |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

677584 ى شعل|عص ن|م محمد محمد حسي  لمنصوره|حقوق 

23375| ح|لفتـــ|ح حسن عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9o2467 در |لق|ل عبــــد|لع|محمود عنتـــر عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

4883o ي شعبــــ
هر|لظ|ن رزق عبــــد |تـــفى ن|بــــ حلو|د|

7o8442 هلل|بــــ عبــــد |لوه|هلل عبــــد |يه عبــــد | لمنصوره|حقوق 

68|o25 ى|بــــو |جد رزق |محمد م لعني  لمنصوره|بــــ |د|

7763oo م|دى عل|له|لد عبــــد |مل خ| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

762o39 فظ|ن ح|رمض| ر رض|من بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

8o3o4| محمد محسن محمد محمد سيوط|علوم 

356494 ورى|ورى محمود مغ|ء مغ|رس| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

285648 بــــوعليوه|حمد |لرحيم |جر حسن عبــــد|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

496984 مل خليل|مل فتـــىحي ك|ن ك|يم| تـــربــــيتـــ دمنهور

|7o453 هيم|بــــر|يمن جميل |جون  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8oo|92 لمجيد|هر عبــــد|حمد م|زم |ح ن|سو|حقوق 

697452 ن|محمد يوسف محمد محمد بــــدر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى
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268238 له|محمد نبــــيل محمد غز ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

4o4952 ن|حس| ل زكري|حمد محمد كم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89568o ن محمد |يمن رمض|ن |نوره ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

53o|34 ي بــــونس
ندى فوزي مصطفى ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

تـــ|بــــ لبــــحي 

7o3764 مل محمود|م فتـــىح محمد ك|مر زيق|لزق|ره |تـــج

525o2 ن|ندى محمد عىل رمض طبــــ بــــنى سويف

5|852o |من
ى
 محمد محمد دسوق

ى
ل دسوق بــــ دمنهور|د|

675263 حمد ورده|حمد مسعد |كريم  لمنصوره|هندستـــ 

337359 |لش|حمد عبــــد|رضوتـــ سيد محمود 
ى
ق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

699235 ى|س ي|يىح عبــــ| لي|د سي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|26|62 ن|ن بــــدوي محمد حس|يم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

63762| هيم|بــــر|أحمد محمد عبــــده محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

69|94| ى |عىل  ع|حمد رف|لسيد |لخرصى ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

85655 ن|لقوى عىلي زيد|لحميد عبــــد |حمد عبــــد | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

445957 هيم|بــــر|حمد محمد شبــــل | سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

857883 لس جم هيم|بــــر|ل عزيز |كي  ي|هندستـــ 
|لمنى

8838|8 حمد |بــــوزيد |نىه سيد  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

75527o ى عبــــد|ء جم|ل| ح|لفتـــ|ل حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5o5834 ي عبــــد
ل|لنبــــي عبــــده رح|مصطفى عبــــده مصطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

|33849 دى|ن حم|محمد عىل محمد عىل رشو دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|4o634  
ى
ص|لقص|حمد عبــــده |يوسف محمد شوق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

497|24 |لعط|بــــو |لسيد|حمد حسن |ر |من تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|68835 در|لق|سمي  محمد وجيه عبــــد  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

352779 عيل|سم|لمنعم |عيل عبــــد|سم|حسن  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

44o727 ين عبــــد لمنعم محمد قطبــــ خرصى|شي  لشيخ|تـــمريض كفر 

768968 د عمر|م مصطفى عو|ريه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

59764 ىط سيد|لع|لحميد عبــــد |حمد عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

863|54 ديفيد نصيف خليل جندي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

859534 ي محمد|سم|
ى
ء حلىمي شوق ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

64942| ن|سعد عىل محمد سليم|ء عىل |شيم قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر
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48755o حمد عىل|ل محمود |بــــل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45548 هلل محمد فتـــىح عبــــده|عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

24o|92 رس|محمد محمود محمد محمود ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

773445 ف محمد |رين |د حمد|بــــو خليل محمد |رسر ى شمس طبــــ عي 

87543| نور عىل |ئل |ئى و|م| دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

9o4694 حمد محمد |تـــسبــــيح محمد  ج|ره سوه|تـــج

897297 تـــى حسن  |لزن|هلل |خلف | ند ج|أللسن سوه|كليتـــ 

44342 ى سيد |ي حمد يونس محمد|سي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

53o||4 رضوى سعد محمود محمد عبــــده ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

8o9o7o ي عبــــد|هيم |بــــر|
ى
هلل|لسيد صدق ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

9|o43o ي|عم
لدين محمد عىل  |ء |د ضى سيوط|حقوق 

3|4|4 تـــه محمود|حمد شح|جر |ه هره|لق|حقوق 

3235o7 ى محمد ف بــــوحطبــــ|روق |حني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

82935 هيم|بــــر|زم خميس عيس |ح ى شمس|زر عه عي 

639682 ف محمد |طمه |ف لسيد|رسر ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

78543| ر|لم ن|لسيد س|هيم |بــــر|لسيد |نسمه  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

752322 لرحمن سيد حسن|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

54294o ى محمد عىل زعي |ن |يم| مي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|685|| ر|م محمد صبــــرى عم|سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|4759 ى ط ى|لفتـــ|رق مرىس عبــــد|بــــشر ح حسي  |ره طنط|تـــج

7o6|83 م|لسل|بــــ محمد عبــــد |يه|ح |سم لمنصوره|بــــ |د|

67o26 فعي|حمد عيد ش|ء |ل| ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

285483 ى عبــــد لعزيز|بــــدور شكرى حسي  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

257638 لرحيم|لحليم عبــــد|حمد عبــــد|محمود  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

635369 محمد حسن محمد| لي|د زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

678|27 لحديدى|حمد عىل |حمد |ح |ليىل صل لمنصوره|ره |تـــج

69o327 ل|لع|هلل عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|زينبــــ  لشيخ|بــــ كفر |د|

3|5252 محمد عمرو فوزى محمود مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

248872  
ى
غ|لصبــــ|هيم محمد |بــــر|ملكه شوق ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 
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237226 ين حمدى ذىك جمعه شي  هره|لق|ره |تـــج

|2|267 حمد محمد|بــــ محمد |شه هره|لق|هندستـــ 

487764 هيم|بــــر|محمد وليد محمد محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88545| لنظي  عجىم |نور عبــــد|نعمه  سيوط|بــــ |د|

9||9o4 يه عىل |لكريم حم|د|عمر ج دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

34|652 ح ريه|لفتـــ|د عبــــد|ء محمد فؤ|ل| سيه|نوعيتـــ عبــــ

5o262 بــــ|لتـــو|بــــ حسن عبــــد |لتـــو|حمد عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

635528 لحليم عطيه|روق عبــــد|لحليم ف|عبــــد| ند زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

79o||3 ندى سعيد محمد محمود عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2997o م|لحميد محمد ضي|هلل ممدوح عبــــد |منتـــ  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

256432 بــــ|لغر|هر محمد |محمد م ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5o7289 ن|ن يعقوبــــ عثــــم|شكرى عثــــم| رن سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

92|5|o ل محمد |لع|رحمه محمد عبــــد ج|بــــ سوه|د|

9o243o حمد |لبــــدرى محمود محمد | ي صىح سوه
ج|معهد فنى

332638 حمد حبــــل|لمنعم عىل سيد |د حمدى عبــــد|عم ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

44339 حمد|م سيد |سل|محمود  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

5o88|| حمد حليبــــتـــ|حمد |ء سعد |عل ره دمنهور|تـــج

33|68| لعزيز محمد|مل عبــــد|م ك|مل س|ك |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

825|83 شم|حمد ه|ن |ندي رضو ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

546797  محمد جمعه 
ى
لعيص|بــــو|محمد شوق سكندريه|ل|حقوق 

49489 ى عبــــد|ي زق|لر|لمحسن حسن عبــــد|سمي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

499767 ن|ل رمض|ن محمد كم|نوره بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

358|7o لم|حمد محمد س|يوسف  عه مشتـــهر|زر

782o55 ح محمود محمد|ندى صل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

8|589 لحميد|لغنى عبــــد |م محمد عبــــد |سل| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

349433 متـــ عيد محمد|ن سل|ريم|ن ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

44|55| ى|سلىم نرص عبــــد لحميد حسي  لشيخ|تـــمريض كفر 

4o6o69 حمد|حمد مصطفى |هلل |منه  سكندريه|ل|حقوق 
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638435 تـــن محمود حسينى محمد جمعه|ف زيق|لزق|حقوق 

|5o385 روق حسن|لد جمعه ف|خ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

687o9o نزهه حمدى محمد محمد نور لمنصوره|حقوق 

494493 لجندى|هيم فتـــوح مصطفى |بــــر|مؤمن  |ره طنط|تـــج

|28774 لمجيد يوسف|لحميد عبــــد |م عبــــد |سل| هره|لق|ره |تـــج

236443 وق محمد  ن|حمد رمض|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

32338o نوبــــى|لنبــــى |ء عبــــد|دل عل|ع لشر لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

4869o6 لحميد|لدين عبــــد |م محمد عزيز |حمد حس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|o58 لهريدى|هيم |بــــر|محمد | نور ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

84||3o زق محمد|لر|لجليل عبــــد|هلل عبــــد|منه  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

325|28 ج |ج  عزوز بــــخو|م بــــخو|سل| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

368665 مه محمد متـــول|س|عمر  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

475385 لمنعم خريوش|هيم فهىم عبــــد |بــــر|يوسف  سكندريه|ل|هندستـــ 

|3|688 لدين طريح|د |م رش|ريم هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4889o7 ي يونس عبــــد|ء ن|رس| لحفيظ|ج  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

493673 ل بــــرغش|محمد عىلي بــــل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

233868 عيل|سم|ن مهدى |حمد شعبــــ| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4858|9 ى |ي ف |سمي  ى عىل سل|لسيد |رسر مه|مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85862| ى ي|نظىمي ن| مي 
در ينى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

346457 ح محمد مبــــروك محمد|نعمتـــ صل |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

264495 لمنعم|طف محمد عبــــد|ن ع|نوره |تـــمريض بــــنه

|49798 هيم|بــــر|هر مصطفى |محمد م ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4887o| مل محمود عىل|ن محمد ك|مرو سكندريه|ل|ره |تـــج

23648 لمقصود|لسيد عبــــد |ن |لرحمن رمض|عبــــد  ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

|76638 للطيف|لحسينى عبــــد |تـــم |بــــسنتـــ ح ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|53974 محمد عطيه محمد محمد عبــــد ربــــه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

758276 لسيد|وي |لص|لسيد |يدى محمد |ه حقوق بــــورسعيد

77o4|| ىط|لع|روق عىل عىل عبــــد |حمد محمود ف| زيق|لزق|حقوق 

82554| ي محمود جيل
ي ه|مصطفى

شم|ئى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 
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35747| حمد مرىس|حمد مرىسي |روضتـــ  |تـــربــــيتـــ بــــنه

85||73 هيم محمد|بــــر|رص |لن|ره عبــــد|س ي صىح 
سيوط|معهد فنى

854843 هلل|لح عبــــد|مل عيد ص| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

763o|6 ى|لسيد عىل |هيم |بــــر|ن |رو لعشر نوعيتـــ بــــور سعيد

9o6|63 لد محمود بــــدوى محمود |خ ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

447985 ي|لسود|رس حسن محمد محمد |ن محمد ي|نور
ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

755239 هيم نرص|بــــر|ره بــــكرى |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

64243| لرحيم|ل محمد عبــــد|هيم جم|بــــر| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4|9838 م وهبــــه|لسيد محمد س|محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

6|526 م|لسل|ن محمد عبــــد |تـــيسي  شعبــــ صيدله بــــنى سويف

|24568 لم|روق س|رس محمد ف|ج ى شمس حقوق عي 

6o9|5 حمد محمد|هدى محمد  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4o53|4 بــــتـــ|محمد مجدى محمود حسن ثــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|4438 عيل |سم|ن محمد سيد |يم| سيوط|بــــ |د|

687995 بــــ|لوه|بــــ بــــدير عبــــد |لوه|ن عبــــد |حن لمنصوره|علوم 

3||743 مد محمد|زم ح|مريم محمد ح مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

784677 ع|حمد سبــــ|حمد فتـــىح | ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

63763 ئيل|رد ميخ|دو|تـــ |م نش|بــــر|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

4287|9 ى محمد |نوره حمد|لغول |ن حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

696322 ه محمود عبــــد | لديبــــ|لحميد |مي  لمنصوره|صيدله 

8538|o ن|ء محمد محمود سلم|رميثــــ ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

27835| حمد|هيم |بــــر|مصطفى مجدى عزتـــ  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

9||93| لعظيم عىل |محمود عىل عبــــد ج|بــــ سوه|د|

57462 ف حسن |ن |نوره حمد|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

|659o7 ن فرج|مه حمد|س|سهيله  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

455652 ن|لكريم سليم|د|ن ج|طف سليم|ن ع|ري|م عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

48426| دهم|بــــ حسن رجبــــ محمد |يه| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5o8936 لريفى|لسيد |لعزيز |لسيد عبــــد |متـــ |س| سكندريه|ل|طبــــ 

427726 لرحمن سمي  محمد عمرو|عبــــد صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف
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9|3849 هلل  | |يوبــــ عط|د نشأتـــ |عم سيوط|حقوق 

345442 لغنيىم|محمود محمد حسن محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

2664| ود|ن د|ندرو سيدهم سليم| ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

76|868 حمد|ن |له سعيد عثــــم|ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3945| رص حمدى محمد|لن|ريم عبــــد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

84253| ى |حمد حبــــ| ي حسي 
هيم|بــــر|ىسر سيوط|حقوق 

4o8832 ف  يد عىل|هيم أبــــو |بــــر|هدير أرسر ى لي  |بــــ طنط|د|

264232 حمد|لسيد |لسيد فتـــىح |مريم  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|2283o  |لش|عبــــد | عىل رض
ى
هيم|بــــر|ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6927o2 لحميد حسن عمر|عبــــد | نم رض|ه لمنصوره|بــــ |د|

262648 زق محمد حسن|لر|محمد سعيد عبــــد لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

346437 حمد|لسيد |يمن |م |سه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

49o|62 عيل محمد|سم|ئى فتـــىح |هدير ه تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

452o||  ح|لش|ده عبــــد|مح حم|س
ى
مد حرفوش|ق زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7929|6 لم|رس موىس س|عىل ي عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

683864 ف جمعه محمود |ن |رو |لبــــن|حمد  |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8o992| ي شعبــــ|ن ن|شعبــــ ن محمد|ج  سيوط|حقوق 

4o|842  حسن|لبــــ|نور عبــــد|محمد 
ى
ق سكندريه|ل|حقوق 

337963 لميىهي|رتـــ |محمود مجدي عم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

868377 حمد|هيم حسن سيد |بــــر| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

9|8739 رى خميس  |لبــــ|ل عبــــد|محمد جم ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

9|2837 ف عبــــد| ضى مدئى حسبــــ |لر|رسر  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|386|5 يف|ن دين حسن محمد مجدى حسن رسر سيه|نوعيتـــ عبــــ

26766o ده رجبــــ محمد محمد عىل|غ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

432|32 ى ض|دى وصفى ري|ف| هيلي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

5|9957 هيم|بــــر|بــــو عتـــيق |ء محمد |رس| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|4272o لكريم|مه محمد سعد عبــــد |س| |مه ى شمس|تـــج ره عي 

9o2||8 هيم |بــــر|لسيد |ره رجبــــ |س ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

6935o7 ى محمد |م|  حسي 
وى|لبــــهنس|ئى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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7635o6 همسه نرص محمد محمود هلهول تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

822342 ي|لتـــو|ن عبــــد|مه رمض|س|
بــــ مصطفى ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

759|48 روق مصطفى|محمد حسن ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

9oo44| وجيه محمود خليفه محمود  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

528339 ج|ح محمد رس|لفتـــ|م سعد عبــــد |إسل سكندريه|ل|هندستـــ 

639829 لعظيم عمرو|ر عبــــد|حمد مختـــ|م |ن حس|يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

358453 ف |مروتـــ  لسيد محمود|رسر رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

8o8o38 حمد محمد|حمد |مل | ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

4|o536 حمد مسعد ربــــيع محمد عىل| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

6796|o لودود|لسيد محمد عبــــد |سمر  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|478|8 لعدوي|لدين محمد عطيتـــ |ء |عمر عل ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4o|9o5 لنبــــى|عبــــد | مكرم سيد زكري سكندريه|ل|بــــ |د|

328o43 هيم|بــــر|لم |مح س|حمد س| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

6|45o حسن| محمد سيد زكري سيوط|حقوق 

69975| يمن محمد محمود|ئى |م| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

32637 د|لضي|ح يسن |لفتـــ|حمد عبــــد | هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

843949 حمد|هلل |تـــسبــــيح موىسي عوض  ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

8|7775 ه محمود عبــــد| يز|بــــ ف|لوه|مي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4|3654 ى |لرحمن |عبــــد لففى|هيم |بــــر|حمد |مي  |ره طنط|تـــج

|6|o78 ى|حمد |هلل |منتـــ  لسيد حسي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

76|599 هيم|بــــر|دل مصطفى |حمد ع| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

64|5|2 عيل|سم|عيل محمد |سم|ء |رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

27797 لسيد عيس|لد تـــوفيق |يوسف خ هره|لق|حقوق 

779|29 تـــه|د شح|حمد زغلول مر| زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

32774o ن|بــــ شعبــــ|لتـــو|مصطفى عبــــد| لي|د ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6333o8 ىس|لسيد ر|د |متـــ محمد عو|س|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

4779o8 وى|لسنط|حمد |لمنعم |حمد عبــــد |ن |مرو ره دمنهور|تـــج

|7|67 حمد|رضوى عىل حفنى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33o938 حمدى|لمنعم |بــــ عبــــد|لوه|لدين عبــــد|د |عم |ره بــــنه|تـــج
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7o39|8 ج محمد نرص شلتـــوتـــ|لحج|بــــو|م |حس ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

88857| بــــد |ر محمد ع|عمر مختـــ سيوط|صيدلتـــ 

4249|9 د موىس|دهم محمد موىس ج| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

685946 ر|عيل نص|سم|لسيد |ن مجدى |يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|2|644 فظ|لح|يه محسن سعد عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

48|9o3 لنرص|لرحمن سعيد فتـــىح خليل سيف |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|88o7 ى محمد خ|ء حس|رس| لد|ني  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

457554 أللفى|حمدى منصور محمد محمد | يش |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

|57932 ى عبــــ|ه س سفينه|جر حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4235o7 ف محمد عبــــد |س |أين لحميد|رسر سكندريه|ل|عه |زر

4o2723 حمد سعد شلبــــى غنيم|ء |سم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4326|3 م|لسل|محمد سمي  محمد عبــــد | رودين |بــــ طنط|د|

349o56 لحميد سعد|هلل عبــــد|محمد عبــــد| نور ى شمس|تـــج ره عي 

3|5875 ن|طف حلىمي سليم|ع| فيول ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o4244 ى محمد  دى|لهندى ش|محمد خي  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

348446 روق محمد سيد|ف| طمتـــ عط|ف ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

22|46 نور يوسف|م |ن عص|غزل هره|لق|بــــ |د|

754|44 حمد|لسيد محمود | |دين عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

62255 م|لحميد تـــم|ديتـــ فتـــىحي عبــــد |ن ره بــــنى سويف|تـــج

8o|876 لجيد عىلي|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

368394 فريدتـــ عيس حموده عيس ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

848783 هي محمد|لل|ح عبــــد|خلود صل ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

67697 لس جبــــر د|شه| ن حن|كي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

22oo7o بــــو عيشه|هيم |بــــر|ر محمود محمد |بــــر| ى شمس| لسن عي 

4987| للطيف محمد|حمد رجبــــ عبــــد | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

923744  عىل |لش|محمود عبــــد
ى
حمد  |ق ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|4o5o حمد حمدي محمود محمد| ى شمس حقوق عي 

628|29 يمن معوض عىل|حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

686355 |ل |لع|لحميد عبــــد |رس محمد عبــــد |ف
ق وى|لشر

لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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6|7333 قمر يوسف محمد عبــــيد ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

447587 لرحيم|حمد عبــــد |هيم |بــــر|ن |نىه رمض سكندريه|ل|هندستـــ 

637o76 ي 
لموجود محمد|لسيد عبــــد|منى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4|27|2 ر|هيم عم|بــــر|لمنىح  |حمد عبــــد |ء |سم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3364o3 ى لح خله|كرم ص| |كرستـــي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

44o249 لجندي|حمد محمد |هلل |ن عبــــد|نوره لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

79o75o ن|لم|ن س|لم حمد|محمد س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

|75|35 ح|لفتـــ|م محمود عبــــد |محمود عص ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

834796 ي 
لرحيم|حمد مرزوق عبــــد|مصطفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

9|||2| وهيبــــ خليل حكيم | مرثــــ ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|5o95 ى|م رمنيوس|وى |هيم معز|بــــر| |رتـــي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

82425 بــــ|لبــــ|لحليم فتـــح |لحليم سعد عبــــد |ء عبــــد |رس| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2263|8 حمد محمد|رق |حمد ط| ى شمس|تـــج ره عي 

63o597 لدين |ح |م محمد فكرى صل|لدين هش|رص |ن
عوض

زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o3686 لموج |هلل |ورى عبــــد |لمغ|لسيد |در |ن تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

2|6657 عمرو فوزى فتـــىح عريبــــى ى شمس هندستـــ عي 

76o992 هلل| |ئيل عط|ن رفعتـــ ميخ|ري|م لسويس|معتـــ |علوم ج

464739 ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

527o52 مه|لد محمود محمد بــــسيوئى سل|خ سكندريه|ل|هندستـــ 

427349 ن|ح محمد حسنى زهر|ن صل|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|6425 ره|بــــو دبــــ|هر |نبــــيل ط| صف ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

923|35 س محمد |ن عبــــ|ء رمض|سم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

3339|2 نم|هيم غ|بــــر|هيم |بــــر|هيم رفيق |بــــر| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

64|9o5 لرحمن عىل|لسيد محمد عبــــد|ء |صف زيق|لزق|حقوق 

7o225| ن|هيم عثــــم|بــــر|ن محمد |يم| زيق|لزق|عه |زر

6|4|38 لرحمن حسن عفصه|لسيد عبــــد |حمد | |هندستـــ طنط

49o864 ه فر| هيم|بــــر|ج عىل |مي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

533285 فتـــىح عمرو فتـــىح وهبــــه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

357969 لعزيز|لد حسن عوض عبــــد|خ مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع
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8553o6 ى  ي محمد حسي 
لسنوىسي|مصطفى ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 

ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و
تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى

ريتـــ|د|ل |

829o36 لفضل محمد|بــــو|ح |لصبــــ|حمد | ن|سو|حقوق 

75o455 لعزيز محمود|لسيد عبــــد |عمر  لسويس|طبــــ 

|55|| هلل  فضل|لد  عبــــد |ضىح  خ هره|لق|بــــ |د|

792892 لعزيز|بــــ يشى تـــوفيق محمد عبــــد |رح عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2463|8 ء محمد بــــدر|محمد عل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|25746 لحميد محمد|تـــم عبــــد |مهند ح ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

52|5| ئى سعد سيد متـــول|م| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

92|282 ى سيد ح|ي مد سعيد |سمي  ج|صيدلتـــ سوه

|4o759 لرحمن|حمد محمد محمد عبــــد | ى شمس حقوق عي 

784|94 لعدل|هيم محمد محمود |بــــر|محمد  زيق|لزق|طبــــ 

3|5455 لحميد|ء لطفى عبــــد|ن عل|سوز لمنصوره|حقوق 

88o3o7 حمد |لمعبــــود |رق عبــــد|بــــ ط|رح سيوط|حقوق 

7774|7 م عرفه مىك|لسل|كمل عبــــد |سهيله  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6323|5 لمنعم|لكريم عبــــد |مه عبــــد |س|ندى  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

243574 ن محمد|عد رمض|ء س|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2875o9 حمد عبــــده سويلم|طمه |ف |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

256o43 د|حمد رجبــــ محمود عي| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

759625 دى محمد|له|ء وسىم عبــــد |ل| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

859556 ن محمود عىلي|ء شعبــــ|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

899824 للطيف |نور عبــــد|حمد |محمد  ج |تـــمريض سوه

689233 هيم|بــــر|لنبــــوى |مصطفى يونس  لمنصوره|بــــ |د|

899|o4 لسيد |نور |يمن |منيه | ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

527688 يمن محمد محمد حيدق| |ر|ي ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

667o5 ن محمد خليل|رص رمض|لن|ء عبــــد |شيم لفيوم|علوم 

3|o82 م فرج|لسل|تـــ محمد عبــــد |ي| ن|تـــربــــيتـــ حلو

5o572 كريم محمد عيد مرىسي ره بــــنى سويف|تـــج

43o438 ي|لجليل |ن أحمد محمود عبــــد |نور
لزينى |علوم طنط
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2372o4 |ش|بــــو بــــ|ح نجدى محمد |ره صبــــ|س ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

9|93o5 هلل محمد  | |ء سيد عط|شيم ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

485554 مريم حسن عىل حفنى عىل محمود سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

879|o9 حمد محمد بــــكر محمد  | معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

|3|784 ى رسح ن مرىس|هدير حسي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6o4686 |دى |لن|لمعىط |هيم عبــــد |بــــر|ن |ريم|ك
ج |لبــــلتـــ

لمنصوره|بــــ |د|

9|29|2 د محمد |حمد حمدى ج| ج|ره سوه|تـــج

5|5855 لحليم|لحليم سعد عبــــد |ن محمد عبــــد |إيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

244oo2 هيم محمد|بــــر|لصغي  |محمد محمد  ن|حقوق حلو

832583 بــــوزيد|بــــوزيد رزق |يه | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

3|642| جر مجدى عىل عىل غريبــــ|ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

9|9439 ل فتـــىح هريدى  |محمد جم ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|78o88 عيل|سم|يه مجدى محمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|378o ي مجدي عبــــده مل ك|مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

72595 لرحيم|يتـــ محمد ربــــيع عبــــد | لفيوم|عه |زر

286236 ي|لم |م س|لسل|مه عبــــد|هلل سل|منه 
لسعدئى ي |

لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o6856 لحميد يوسف|ندى يوسف محمد عبــــد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

28|528 لرحمن محمد|عبــــد | لد رض|م خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

59|67 ج محمد|مر فر|د ع|عم علوم بــــنى سويف

4|9988 ي محمد حشيش|محمد 
لبــــسيوئى ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

84|594 حمد|ن محمد سيد |هدي سلط ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

622573 ح|لفتـــ|ل عبــــد |ل جل|ل جم|نه ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

65|2| م|لسل|هيم بــــدوى عىل عبــــد |بــــر| ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

23o939 مر|لم ع|لسعيد س|حمد | ى شمس|زر عه عي 

362728 لرحيم|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد|دهم | مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

|493o| ىط|لع|لرحمن يشى محمد عبــــد |عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

238342 س|هيم عبــــ|بــــر|لد |نورين خ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

22965 مد|بــــ محمد ح|يه|سيف  لفيوم|عه |زر
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4o62|2 حمد محمود محمد مبــــروك|سلىم  سكندريه|ل|حقوق 

66452 حمد عىل|يمن |م  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

434o66 ى  ح مشهور|لفتـــ|لمرصى عبــــد |نرمي  |بــــ طنط|د|

252o93 سم|ورى ق|لمغ|حمد محمد |دره |ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

478o5| ىس|لعبــــ|هلل |سعد فتـــح |محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

|5|529 ندى محمود سيد جنيدى ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|3452 ن|لهبــــي|لعظيم |زق محمود عبــــد|لر|عبــــد |هندستـــ طنط

223o9 ين محمد جل|جل لدين|ل |ل شي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

222743 حمد حسن|لحميد |رس عبــــد|حمد محمد ي| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

879o8| ه مصطفى محمد عبــــد| لحميد |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

||5862 زق|لر|يمن طه عبــــد |زن |م ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

35892 لبــــردوئى|م |لسل|دل محمد عبــــد |ع| رن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o469| حمد|ء محمود عزتـــ محمود |سم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|4799 ى |ي ى عبــــده |سمي  لمشد|مي  |تـــربــــيتـــ طنط

29|758 حمد|حمد سعد |منى  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

4|766 كر|حمد عس|مه عمر |عمر سل هره|لق|ره |تـــج

7o47o8 يمن محمد ذىك عىل|يه | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o85|4 حمد بــــكرى  |لدين |ن عز |نوره ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2453o3 هلل|مد عبــــد|ح ح|عزيزه صل ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

359244 لس روم ئى وديع محروس|كي  عه مشتـــهر|زر

449892 لطيبــــى|لنبــــى |لسيد عبــــد|ن |مريم شعبــــ |بــــ طنط|د|

259728 لمرصى|هيم |بــــر|م |نىح  هش| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

774549 ريفى|لمح|زم حسن |دى ح|هن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|55|| لسيد|محمد صبــــرى محمد  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

27o793 هيم محمدعربــــ|بــــر|طمه محمد |ف تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

53o2|9 حمد|ل |لع|لسيد عبــــد|رق |ط| رن بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

848383 زينبــــ محمود محمد محمود ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

34o879 لصفتـــى|فظ |بــــر ح|هيم فوزى ص|بــــر| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

325375 ى حس ى عبــــد|حسي  ر|لستـــ|م حسي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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773855 ح|د تـــوفيق محمد صحص|محمد فؤ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

74445 لمعىط|ل معوض عبــــد |يه سمي  جم| هره|لق|حقوق 

252||5 لحميد جوده|ن عبــــد|منيه رمض| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

768876 ح|لسو|هيم |هيم إبــــر|بــــر|مه |س|لرحمن |عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

5232o2 دى موىس|دل لمع عبــــ|بــــيشوى ع سكندريه|ل|بــــ |د|

876863 لح  |تـــ يشى سيد ص|ي| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|4|25 بــــر مليىح  سحبــــل|م ج|مصطفى س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2966o4 حمد عىل|سلىم محمد عىل  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

784758 ن|تـــتـــ محمد دهش|ء شح|سم| زيق|لزق|بــــ |د|

||6o23 ى جرجس|يه|دى |ف بــــ بــــشر ن|هندستـــ حلو

4878o5 لبــــطش|لمنعم |عمرو محمد خميس عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75485o هيم|بــــر|يمنى مصطفى محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

826|65 هيم سيد|بــــر|ضىحي حمدي  دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

7745|2 حمد مصطفى|لسعيد |لد محمد |ره خ|س زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4o25|5 لدين سعد محمد|لسيد نور | |عل سكندريه|ل|حقوق 

423495 هلل|ل سعد فتـــح |منه جم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

85363o بــــ|لوه|ل محمد عبــــد|ء جم|رس| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

69o5o4 لعزيز حسن|يه مصطفى جوده عبــــد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

628|84 هيم|بــــر|لمعىط |هيم عبــــد|بــــر|لرحمن |عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

829972 ر مسعود حمدي محمد|من ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

9o2|o4 لمطلبــــ محمد محمد |عبــــد| لي|د ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6|o3o5 بــــو خليل عمريتـــ|هيم |بــــر|م |سل| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

|6o62 ى محمد عبــــد |ي ى عثــــم|لفتـــ|سمي  ن|ح حسي  هره|لق|بــــ |د|

223875 حمد|ح محمد |وعد صل ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

59o85 حمد|حمد محمود |مروه  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

787624 هيم|بــــر|حمد |ء محمد |سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o4o78 لرحمن|لرحمن عىلي عبــــد |حمد عىلي عبــــد| سكندريه|ل|بــــ |د|

4648o8 ن جوده|ل سليم|لع|لسيد عبــــد |د |جه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

78o439 ن|هيم سليم|بــــر|بــــتـــ |عبــــي  ثــــ زيق|لزق|عه |زر

6448|3 ش|لفر|لسيد |ندى محمد محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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83823 ي محمد|مريم محمد ر
ضى ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

تـــ بــــنى

238|3o لقوى|رضوى عىل عمر عبــــد هره|لق|ره |تـــج

324263 محمود عىل محمد محمد مصطفى سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

6|6276 ن مو|طف محمد د|ع| مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

878o88 بــــتـــ  |مد مصطفى ثــــ|بــــوىس ح سيوط|ره |تـــج

344645 لغنى|لمؤمن عبــــد|ء محمد مصلح عبــــد|سم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|38o3 زق سيد|لر|عمر محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|9885 حمد|هلل محمد محمد فتـــىحي |منه  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

4|5358 وى دردير|ر عرج|لستـــ|ء محمد عبــــد |عل لشيخ|بــــ كفر |د|

7o69o8 لسيد يوسف|ن |ء رمض|رس| لمنصوره|طبــــ 

9|643o در |لق|لك عبــــد|لم|ئى عبــــد|د كيل|جه سيوط|ره |تـــج

77o623 لدين محمد حفنى|حمد سعد |يه | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

833454 محمد محروص عطيتـــو فرغىلي دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

767o27 تـــ|ن عىل عرف|رس يونس سليم|يونس ي ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4788|2 لعليم|عمر حسن محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

87548| لكريم عىل |لرحمن عىل عبــــد|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

|6o224 طوم|رس سليم فهد ح|ف ن|حقوق حلو

36o7o7 ن|حمد سليم|محمود مدحتـــ محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8oo|73 حمد|لنبــــي |ل عبــــد|لشهي  جم|حمد محمد | ن|كليتـــ طبــــ أسو

64o925 لسيد|حمد عىل |تـــح |لف|محمد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

8o|57o لحكيم|حمد عبــــد|ء حسن |حسن ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

|22893 لخول|ئل عىل محمود حسن |سلىم و ن|بــــ حلو|د|

776946 م|لسل|لحكيم عبــــد |ء عبــــد |لرحمن عل|عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

346o|o ل|سيد خضي  زىك هل| ند|ر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

427|24 م|لسل|م محمد عبــــد |لسل|نسمتـــ عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

475379 ن|م غيض|لسل|م محمد عبــــد |لسل|وليد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o9|79 لدرىس|لسيد |ل |حمد جل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|4949| لنبــــى سعيد|حمد عبــــد |منيه | سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

636388 محمد عمرو محمد محمد زيق|لزق|طبــــ 

675228 لمرىس|سط |لبــــ|حمد عزتـــ عبــــد | |هي ج|أللسن سوه|كليتـــ 
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4|4|72 ه|لسبــــ|لغنى |ندي نبــــيل عبــــد ى عي عجي  |نوعيتـــ طنط

844954 حمد محمد|ن |لمعتـــصم سليم| ن|سو|بــــ |د|

364763 رتـــ محمد عىل بــــخيتـــ|س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|6284 حمد جمل|ن |جر حمد|ه ط|بــــ دمي|د|

3|5994 فعي|د ش|ثــــر محمد عو|م |ريه ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

|77o9 ي
وى|لعك|مجدى محمود | دئى هره|لق|ره |تـــج

5|3o22 تـــ|رق فتـــىح حمزتـــ عمرى بــــرك|ط عه دمنهور|زر

28735o للطيف أبــــو خليل|يمن عبــــد|نبــــيهه  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3|592| روق عىل|هيم ف|بــــر|ء |سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9672o |تـــبــــ محمد عط|حمد ر| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|6467 ن|هيم زيد|بــــر|هيم |بــــر|ء |سم| تـــربــــيتـــ دمنهور

432537 لسيد خميس|هلل |هدير عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

7882o زينبــــ سيد سعيد محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

87692| حمد محمد  |سلىم وليد  سيوط|ره |تـــج

5o6o|8 ى|يوسف طلعتـــ عىل رمض ن عىل حسني  سكندريه|ل|عه |زر

26|242 ر|لنج|لحميد محمد |مريم عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|26o|8 مه سيد متـــولي|س| |رن ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

4|2|88 ي |يوسف رج
هيم عىلي سعودي|بــــر|ئ  |تـــربــــيتـــ طنط

4|54o6 هيم|بــــر|ئى |ن كيل|ن رمض|يوسف رمض لشيخ|ره كفر |تـــج

677962 رق محمد محمد زىك عيد|ط لمنصوره|بــــ |د|

6354o5 لسيد فتـــىح محمود|م |ريه لمنصوره|حقوق 

8|o936 يه ربــــيع عىلي محمد| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

639757 لعزيز|جر محمد أحمد عبــــد |ه زيق|لزق|بــــ |د|

95o49 مد بــــدوى|روق ح|جر سعيد ف|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

637232 ف عبــــد |يه | لعظيم محمد حسن|رسر لمنصوره|بــــ |د|

683|o8 دى|لبــــغد|لسيد |حمد | |رن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3496oo ض عىل محمد مرىس|سلوى ري سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|62| هيم|بــــر|دريس |سمي  | عل ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

253952 لدين|م |مصطفى مرضى سعيد حس ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 
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|357o4 هلل|د محمد عبــــد |م محمد رش|ن محمد هش|رو دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

266|2 لمول|دتـــ عبــــد |دتـــ محمود عبــــ|عبــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|948 لمجيد|لمجيد محمود عبــــد |يوسف عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

9|4977 هيم  |بــــر|للطيف |لدين عبــــد|م |جد حس|م تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

4|75|9 |لسيد ند|يوسف سمي   لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

537432 ل جمعه عبــــده فرج|ء كم|شيم تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

42o24 روق صديق|لد ف|زينبــــ خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

235ooo ن|لعظيم محمد سليم|هلل محمد عبــــد|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

|5o627 مد|لح ح|مد ص|مؤمن ح هره|لق|حقوق 

6235|o هيم محمد لبــــن|بــــر|لمروه | ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

859566 ي|خلف فوزي عبــــد| لي|د
لغنى ي تـــمريض 

ي|معهد فنى
| لمنى

78253o تـــه محمد|لسيد شح|يمن |لسيد | زيق|لزق|عه |زر

36oo39 ى محمد|م |سل| حمد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|7554 مر محروس عطيه نجيبــــ|ع ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

267774 ل|لد صبــــىح غ|حمد خ| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

9|2937 للطيف عىل |لنعيم محمد عبــــد|عبــــد ج|حقوق سوه

767346 حمد زىك|دى |محمود ن تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

863o28 ى بــــدوي محمد بــــدوي|ي سمي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

234||o حمد|لدين |حمد نور|لدين |بــــ |شه كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

69998 بــــ|لوه|حمد عبــــد |حمد |سمر  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

88o3o6 ف محمدين عبــــد|يوسف  للطيف |رسر سيوط|حقوق 

347444 حمد سليم|ء جمعه |شيم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

49|989 ئيل|ميخ| جوزيف عجيبــــ حن| ندر|س |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

27||75 ر|للطيف حسن نص|جر حمدى عبــــد |ه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

432846 ر|لنش|م |هر أم|زينبــــ م |تـــربــــيتـــ طنط

4758|| ي|لق|حمد محمد |محمد 
ضى م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|6325| ن محمود مصطفى|ء سيد عثــــم|ل| هره|لق|عه |زر

52o37 معوض محمد معوض| ر|ي صيدله بــــنى سويف
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639|44 وى|ل مك|م محمد غز|محمد هش زيق|لزق|طبــــ 

23448o فظ|حمد ح|دل |محمود ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

773745 ل|لع|حمد عبــــد |منيه عىل حسن | زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4426|7 ين عبــــد  لرحمن|لرؤف حسن عبــــد |لىحي عبــــد |شي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

697855 ى|لسيد ش|ء محسن عىل |رس| هي  لمنصوره|عه |زر

224669 ىط|لع|ل محمد عبــــد|محمود جم ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

5o6825 لح|يمن محمود عىلي ص|هلل |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

426927 م|لسل|يم أحمد عبــــد|لد|رص عبــــد|ء ن|إرس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

94574 بــــينى|ح |لفتـــ|عيل عبــــد |سم|محمد  لشر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

37|33 هيم|بــــر|لسيد |لعزيز |هيم عبــــد |بــــر| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

637676 لجليل|لعربــــي محمد عبــــد |لسيد |رق |ط| ند زيق|لزق|حقوق 

244|34 هلل|حمد عبــــده محمد عبــــد|عبــــده  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

6387|9 حمد حسن|بــــيه |م محمود طر زيق|لزق|بــــ |د|

24|955 لسيد|حمد |حمد مؤمن |نور  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

23896o ى محمد |حبــــيبــــه محمد  ى|لحسني  لحسني  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

879958 ي|ر
حمد  |رفعتـــ حسن | ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6869o7 مي |ل|هلل |مي  عبــــد |ل|طف |محمد ع لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

632||| ل|لع|متـــ محمد عبــــد |س|ء |رس| زيق|لزق|صيدله 

627776 د طه طه|لحد|حمد |ل |مؤمن كم هره|لق|ج طبــــيع |عل

259669 لح منصور|ن محمد ص|يم| شمون|نوعيتـــ 

65o58 روق محمد|حمد نبــــيل ف| لفيوم|حقوق 

886388 مرىس  | لوف|بــــو|لدين |ء |حمد بــــه| سيوط|حقوق 

637632 لرحيم بــــيومي|لسيد عبــــد|محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

8464o| لس تـــ| رين|م وس قليدوس|كي  ورصى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

642o97  عبــــد|لبــــ|هدير محمدشكرى عبــــد
ى
بــــ|لوه|ق زيق|لزق|بــــ |د|

|78679 هيم|بــــر|ن |حمد عثــــم|لد |خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|5o9 يز متـــى سعد|نىح  ف| بــــ بــــنى سويف|د|

49|556 ل|هلل مرس|نعمتـــ خميس خلف  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|o479 عيل |سم|مي  محمد مظهر |ل|ن محمد |نوره ج|حقوق سوه

827824 ي صل
ي |مصطفى

حمد|ح مرتـــضى |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد
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344576 ى حس ى|محمد خليفه محمد حسي  ني  ى شمس|تـــج ره عي 

445|85 خي | طف زك|بــــيشوى ع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

639729 رى محمد|مريم ربــــيع محمد بــــند ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس

222359  محمد عىلي|ره |س
ى
ف دسوق رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

265257 دل محمد عمر خليفه|رس ع|ي |حقوق بــــنه

53o|29 يد فريد جوده|ء جبــــريل أبــــو|شيم ى لي  سكندريه|ل|حقوق 

||566| لمسيح|م عزيز عبــــد |بــــسنتـــ عص هره|لق|ره |تـــج

3345|| م محمود جمعه محمد|سل| ى شمس|د| بــــ عي 

356626 لدين|حمد حسن سعد |ن |يم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

5oo57 لخطيبــــ|لدين يوسف |ح |زن محمود محمد صل|م ره بــــنى سويف|تـــج

5382o3 ك|لسم|ود سعد |تـــه د|ء شح|نجل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|66687 هلل|س عبــــد |حمد عبــــ|م  ن|بــــ حلو|د|

87698 مي جبــــريل|لد|هلل جودتـــ |ن عبــــد |روف رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

8|8232 ل يوسف محمد|محمود جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

845275 ى حسن|للطيف |عبــــد| دين مي  ن|سو|بــــ |د|

9|6o58 س  |ر عبــــ|لستـــ|ج عبــــد|ن محمد فر|نوره ي|لسن |
|لمنى

63|532 ه صبــــىح مصطفى محمد محمد| مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o4974 م|م|ل|لمرىسي |لنبــــوى |هيم |بــــر|منى  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

772oo4 لسيد|مع |هلل ج|محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

258575 شد|لسيد ر|لسيد محمد |محمود  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

272724 لحسن محمد سليم|بــــو|ندى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

792o4| ن|لم سليم|مجدى محمد س  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4|375 مه سعيد عطيه عطيه|س| هره|لق|ره |تـــج

69|8oo ف نج|محمد  لعزبــــ|ح بــــدر |رسر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

8793o4 ى عبــــد|رس| لرسول  |م عبــــد|لسل|ء حسي  سيوط|عه |زر

34342o يد|دل فتـــىح ز|عمر ع ى شمس حقوق عي 

83698| بــــوزيد|هيم |بــــر|جي |يه ض| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

89o457 لحسن محمد |بــــو|ل |لع|محمد عبــــد سيوط|حقوق 
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8647o8 لفهيم|حمد |لد |يه خ| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

843255 ى|بــــسمله  ف محجوبــــ حسي  رسر ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|25825 فتـــ خ حمد|زى |حمد مغ|لد |مي  ى شمس|تـــج ره عي 

8559o7 مي|محمد سعيد محمد شلق ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

2|3922 لعظيم محمد عىلي|محمود عزتـــ عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

63|23| للطيف خليل|رقيه بــــكرى فوزى عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6|7639 وى|لحن|لد |رق خ|كريم ط ط|بــــ دمي|د|

763929 هيم|بــــر|صهيبــــ مجدى فتـــىح محمود  ره بــــور سعيد|تـــج

46o28 بــــوبــــكر مصطفى|هدير مصطفى  هره|لق|ره |تـــج

6|9344 لحميد شلبــــى|لسيدعبــــد|حمد |سحر  ط|ر دمي|ثــــ|

22986| حمد محمد|لسميع حنفى |هيم عبــــد|بــــر| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

25238o ئى|لزرق|لبــــكرى جمعه | |مه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

267392 ش|لدل|لسيد |ء محمود |رس| |نوعيتـــ بــــنه

2|4o|9 حمد محمد سيد|عزه  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|7o82| لعزيز محفوظ|مه عبــــد |س|هلل |عبــــد  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

447648 لرحيم|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |بــــسنتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3543|4 ي|بــــ مجدى محمد عبــــد|رح
لغنى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

676395 يف مصطفى عبــــد |من |لحسينى |ح |لفتـــ|ر رسر
لليثــــى

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o8877 مي|رس سعد تـــه|لمحسن ي|عبــــد حقوق بــــنى سويف

425875 لرحمن|ر محمد عبــــد |لستـــ|ئى محمود عبــــد |م| سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

526833 فظ|لح|حمد محمد عبــــد|محمد  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

357|82 لكريم|دل عبــــد|لكريم ع|هدير عبــــد شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

843||5 ي|م
ى
ق ري شكري زكري مشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

253666 ره|لمحسن عم|طف عبــــد|محمد ع ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|4297| لمنعم|ئى محمد عبــــد |محمد ه |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

8o||33 ى |ء |ل| حمد|حمد حسي  ي|عه |زر
|لمنى

8||63o يمن جرجس فهيم| |رن ره بــــنى سويف|تـــج

7o8327 تـــ|لشح|ن |حمد مجدى رمض| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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758|o9 هيم|بــــر|حمد |محمود محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

8|2869 هبــــه فرغل مرعي عىلي ي|طبــــ 
|لمنى

452o78 |هيم محمد |بــــر|محمد 
ى
بــــودسوق ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4|29o4 م|م|د محمد محمد |م عم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

447463 للطيف محمد|لدين عبــــد |ح |ن محمد صل|إيم سكندريه|ل|هندستـــ 

7o28|| ره|يمن يحن  محمود عن|سل |بــــ لمنصوره|صيدله 

42o948 بــــر عيد عىل|ء محمود ص|وف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o3682 تـــى|للطيف محمد |ء عبــــد|رس| لنشر |نوعيتـــ طنط

|58732 ء سيد حنفى محمود|رس| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

769584 ي
لعظيم عبــــد ربــــه|لسيد عبــــد |محمد | دئى  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر

5o73|| حمد|لسيد |بــــر |رتـــ حمدي ج|س سكندريه|ل|بــــ |د|

3592o2 لسيد|فتـــ بــــشر عبــــد|نوبــــ ر|بــــ| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

26|o|8 رى|لبــــ|حمد عبــــد|حمد محمد |منى  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

235o79 ف محمود طه|محمود  رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

452754 زى فوده|زى عىل غ|هلل غ|عبــــد  |حقوق طنط

259493 حمد|لحميد سيد |ن عبــــد|خديجه شعبــــ تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6o5255 لسيد منصور سعيد|بــــر |سلىم ص |تـــربــــيتـــ طنط

|38357 ل عىلي محمد|حمد هل|محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

35538| لرحمن يوسف|ضىح محمود عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

84599 لبــــنى محمد فوزى محمد بــــ بــــنى سويف|د|

9553| بــــ|بــــو خط|طف محمد عىل |عبــــي  ع |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4233o9  عىل عىلي
ى ن|دى عىلي|له|ن عبــــد |نرمي  سكندريه|ل|صيدله 

69o888 لحسن|بــــو |هيم محمد |بــــر|مروه  لمنصورتـــ |تـــمريض 

7548|5 مر|ر محمود عمر ع|هيم مختـــ|بــــر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

5|6444 حمد حلىمي شمه|م |كر| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7oo659 لعظيم|ىسر عبــــد |لغبــــ|لد حسن محمد |خ زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

24|433 ى فهىم|ن ه|فن|  حسي 
ئى ي |

لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

425oo3 هيم محمد|بــــر|مريم مصطفى محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5463|3 طف فهىمي خميس|محمد ع |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ
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792476 لجوهرى|ر حسن محمد |ء عم|دع لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

779758 حمد|رس حسن |ح ي|سم زيق|لزق|بــــ |د|

|4o|99 ح|لفتـــ|ن عبــــد |جر محمود سليم|ه ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

7|5892 حمد|ز سيد |لبــــ|م محمود |محمود عص لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

336o88 لرحمن|بــــ عبــــد|ء حسن خط|وف رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

2237|6 مه جمعه|م سل|عص| رن ن|تـــربــــيتـــ حلو

77994| مه فتـــىح محمد|س|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

5|8679 ى|عي ش|عيل محمد رف|سم|أمنيتـــ  هي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

784555 وي مقبــــل|عيل مك|سم|لكريم |يشيه عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

422529 لقصبــــى|هيم عبــــده |بــــر|مي |م س|ريه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

46o|6o ن|ن رشو|لعزيز سليم|ل سعد عبــــد|نو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o8233 ى محمد حسن عبــــد| لحميد عطيه|لحسي  ى شمس| لسن عي 

45|63o لبــــ|بــــو ط|يمن محمود |محمد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

5|46oo مر يونس|ء حسن محمود طه ع|سم| تـــربــــيتـــ دمنهور

834|78 حمد|هيم محمود |بــــر|حمد | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

843752 ي صل
حمد محمود|ح |مصطفى س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

866|27 ي|لربــــ حبــــ|د|لربــــ منصور ج|د |ج
ىسر ي صن. تـــ.ك

|ع قن|فنى

636997 سط عىلي|لبــــ|مد عبــــد |م ح|حس ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

57667 ف ي| ى منصور |رسر حمد|سي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

785o74 ر محمد محمود غريبــــ|من زيق|لزق|بــــ |د|

76o332 ى|ح زم محمد زىك حسي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

888985 ى محمد بــــه لدين سيد محمد  |ء |نرمي  سيوط|صيدلتـــ 

63767o لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|ء محمود |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

238598 ئى عىل طلبــــه|ء ه|رس| ن|بــــ حلو|د|

46274o د|لحد|حمد |لدين عوض |ذ محمد عز |مع لشيخ|ره كفر |تـــج

679o| م|لسل|حمد محمد عبــــد |هيم |بــــر| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

34766| لعربــــى|لعزيز |د عبــــد|محمد محرم فؤ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

54||2 لمجيد|د محمد حمدى عبــــد |زي ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 
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35o895 وى|هيم شعر|بــــر|لسيد |مريم محمد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

784oo3 تـــه|مل محمد شح|حمد ك|مصطفى  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

448o|o لعزيز|م مصطفى عبــــد |مريم هش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|7656| لمنعم محمد|يمن عبــــد |منيه | سيه|نوعيتـــ عبــــ

224o3| لحفيظ|لمنعم محمد عبــــد|رؤيه عبــــد تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

62|9|6 ن|لطح|ن |حمد محمد رسل|ء |رس| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4284|| ندحو|لد عطيتـــ حسن |منى خ |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

688699 ى ك|ف ى|لسعيد |مل |يزه حسي  مي  لمنصوره|عه |زر

|4o58o ي نعيم س|نعيم ه
ك|م مس|ئى ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 

|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و
(لتـــسويق

34o749 ين عمر  يف|شي  حمد رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3484|6 سوىس|لبــــ|متـــ عىل |ندى صبــــرى سل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

42o699 ق متـــول حسن|لرز|محمد محمود عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

4|o276 لملىكي|دل محمد |محمد ع ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

676977 ىط بــــحيلق|لمع|بــــو |حمد محمد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

774235 هيم|بــــر| |مه ند|س|محمد  لسويس|طبــــ 

37|265 ى ط رق محمد محمود|نرمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|75o5 ف صبــــرى محمود |حمد | لخميس|رسر ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

443232 هيم|بــــر|رس محمد عبــــده |موده ي |حقوق طنط

||5|83 ف |ليىل  هيم محمد مرزوق|بــــر|رسر هره|لق|بــــ |د|

789326 يد حسن|هيم سويلم ز|بــــر| لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

9|2444 ل محمد |لع|حمد يىح عبــــد| ج|طبــــ سوه

2776o9 هلل بــــرسوم|در عبــــد|مريم ن ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

465458 لمتـــولي سليم|لق |لخ|هر عبــــد|حمد م| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

|74675 يمن محمد محمود|محمد  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

769852 حمد|ندى سعيد محمد  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

296227 حمد|طمه حمدى جمعه محمود |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

779o59 يدى سمي  محمود طه|ه زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 
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762462 ك|لمل|لمسيح عبــــيد عبــــد |ندرو جرجس عبــــد | ره بــــور سعيد|تـــج

3|77o4 ى قطبــــ|عبــــد لرحمن حسنى حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2o446 ف  د محمد محمد عرفه|لدين عم|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

484966 رم|لمك|بــــو |لسيد |محمد مجدى  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

884|28 نه نصفى تـــوفيلس متـــرى  |دمي سيوط|بــــ |د|

86445| هيم محمد|بــــر|مي  |هلل |عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

5|2954 ل عوض فرج|م كم|ل عص|كم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

886734 ى عىل عبــــد|ي لمنطلبــــ حسن |سمي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

8|947| لودود|هر فوزي عبــــد|ره ز|ي ي|بــــ |د|
|لمنى

844349 هيم سيد|بــــر|هد |عمرو مج ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

32456 ن محمد|لد شعبــــ|كريم خ ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

478o63 جد|لم|فظ عبــــد|لح|ء محمد حسن عبــــد|لشيم| سكندريه|ل|علوم 

238372 يد|لغيط ف|بــــو|هدير محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33|8|o لسيد محمد عوض|لحميد |محمد عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

876292 لد عىل حسن |مصطفى خ سيوط|هندستـــ 

|5557o تـــ|يد بــــرك|حمد ز|ره محمد |س ى شمس حقوق عي 

75|568 قتـــ مجدى متـــول مختـــ| ر|رسر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|3o624 حمد سيد|ن سمي  |نوره ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

338236 لم|حمد عوض عيد يونس س| |تـــربــــيتـــ بــــنه

77|o57 لدين محمد حلىم عىل|محن  | مه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|294|6 هلل خليل|جورج رفعتـــ نرص  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|329|3 يمن مصطفى محمد|ضىح  ى شمس|د| بــــ عي 

9|2626 حمد |ح محمود |محمد صل شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

68o|66 دى|له|ره ثــــروتـــ سعد عبــــد |س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

869o|8 لدين|حمد محمد بــــدر|ن |نوره |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

9oo|38 حمد بــــري |حمد حمدى | ج|ره سوه|تـــج

247|67 ن|يوسف محمود مصلىح عمر شمون|نوعيتـــ 

836662 سط|لبــــ|حمد عبــــيد عبــــد|ده |غ دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

635o77 هيم|بــــر|حد |لو|ء وليد عبــــد|سم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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225|34 ر وهبــــه|لغف|رق عبــــد |حمد ط|هلل |منه  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

85o23o ي |لقذ|محمد 
ى
نس شعيبــــ|ق |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|

لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

877353 نور ينى  |رى يوسف |م سيوط|ره |تـــج

895876 لكريم |لوكيل عىل عبــــد|ه عبــــد|نج ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

6o3696 ر يوسف|لغف|هيم يوسف عبــــد|بــــر| ي صىح طنط
|معهد فنى

348o3| لعزيز|محمود حلىم سيد عبــــد ى شمس طبــــ عي 

7535oo لمنعم|لسيد متـــول عبــــد |رضوى  ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

8294o9 هر محمد|همتـــ محمد م |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

52o358 ىسي|لعبــــ|ن حمدي محمد |نوره ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

443592 لرحمن|كر محمد عبــــد|ش| ء رض|لشيم| سكندريه|ل|حقوق 

|7o69 حمد عبــــده|رق |هلل ط|هبــــتـــ  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

239943 ن|لم|حمد أحمد س|بــــونصي  |حمد | د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8|o828 ى يوسف| سمي  حن| لي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

36797| |لسق|لسيد خليل |حمد محمد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6244|8 ه عبــــد  ي عبــــد |ني 
ي عبــــد|لغنى

ق|ح تـــقتـــ|لفتـــ|لغنى ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

6975oo ى عبــــد |ي ى عبــــد |هلل ي|سي  لقط|هلل |سي  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

636992 لقطبــــ|ل محمد |حمد جم| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

62424 ن حسن رزق|حمد شعبــــ|  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

6o556 حمد جمعه|هيم |بــــر| |رض دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

9o4|o7 حمد |ندى يونس محمود  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

5|6224 ف عبــــ|ن |يم| ره|هلل عم|س عبــــد|رسر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

2585|3 حمد سعيد محمدى محمود| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

698333 ن ى | مي  لسيد يوسف|حسي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

86977|  عىلي|
ى دهم يوسف حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

33o52 ف رضو|ده |غ يم|لعم|بــــو |ن |رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

776484 تـــ|حمد بــــرك|تـــ |جر بــــرك|ه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

357842 لحميد|لحميد محمد عبــــد|حمد عبــــد| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 
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77o3|8 رق محمود عىل عرفه|محمد ط ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

369456 م|لسل|محمد عوض محمد عبــــد سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

33|96| دق|حمد فتـــىح ص|ء |رس| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

83|3|4 لدين محمد محمد|ل |ن جم|نور ن|سو|حقوق 

429475 |حمد شتـــ|م |حمد س|زم |ح ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

476o63 ى سليم|لستـــ|بــــسنتـــ عبــــد  ن عىلي|ر حسي  |ره طنط|تـــج

3o|69 ل عفيفى|لع|جر حمدى عبــــد |ه لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5252|4 لي|لجبــــ|حمد محمد |مل | سكندريه|ل|ره |تـــج

864o43 لس مل ك شفيق قديس|كي   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

7oo884 ن محمد محمد نرص|حمد عثــــم|يوسف  |ره بــــنه|تـــج

87o974 مرىسي عىلي مرىسي| رن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

453235 لعسيىل|لرحمن |روق سعد عبــــد |ئل ف|حمد و| لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

28249o ئيل نجيبــــ عزيز|مريم ميخ  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

337265 حمد مصطفى|رص |لن|محمد عبــــد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

6o9653 لمتـــول|لمتـــول محمد |هند محمد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

25o47| ين سمي  عىل سل م|رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

236758 زق|لر|لعزيز عبــــد|ء عبــــد|سلىم عل ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

8|4557 لمنعم فهىمي|يوسف محمد عبــــد ي|صيدلتـــ 
|لمنى

342328 ى سليم محمد عبــــد ربــــه محمد|ي سمي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|24724 لكريم|يس وليد محمد عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

82o588 حمد بــــخيتـــ|لدين |ء|حمد بــــه| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|4332o ي محمد|م عمر عبــــد |سل|
لغنى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

7o26|5 ل متـــول يوسف|مروه نبــــيل هل مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

8|33o4 سيد محمد سيد بــــكر ي|بــــ |د|
|لمنى

858693 حمد|لسعود |بــــو|محمد ربــــيع  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

788266 طف شيبــــتـــ|حمد ع|سلىم  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

693678 ف سليم|محمد  هيم|بــــر|ن |رسر ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

695o6| لمجد|بــــو |لىح محمد |محسن يوسف عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

826387 هلل محمد| |سلىمي محمد عط دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 
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32388 لحميد|ل عبــــد |نور جل|لدين |سيف  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

47|95 وى|هيم منش|بــــر|هر |متـــ م|س| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

862694 ي خلف |م|
حمد محمد|هلل |ئى ن|سو|بــــ |د|

879|o6 نوبــــ فكرى ظريف حبــــيبــــ  |بــــ| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

257|o5 ي
د|لجو|حمد عبــــد|لدين |ء |مريم ضى ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|5259 لعظيم|هيم عبــــد |بــــر|رق |رحمتـــ ط ى شمس|د| بــــ عي 

3|589o هيم|بــــر|منى سيد محمد سيد  ن|صيدله حلو

88572 ى س ى قطبــــ |حسي  هيم|بــــر|م حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62|253 لسيد عىل نرص|حمد |حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o55|o لمرىس|ل محمود تـــوفيق |ر جم|عم لمنصوره|طبــــ 

838|o2 لنوبــــي|لمنعم محمد |م عبــــد|سل| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

494637 لسيد عيسي|يوسف محمد  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

8o9|36 دق حسن|لعنود محمد ص| ره بــــنى سويف|تـــج

42|466 لخطيبــــ|د عيد عزمي يوسف |زي |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

86o37| ن محمد|ن وحيد عش|نوره بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

43376 لم|ده محمود س|حم| دين هره|لق|بــــ |د|

9|8264 د عىل رشدى محمد |جه لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

285485 بــــ|لوه|لمنعم عبــــد|د سيد عبــــد|جه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8366o3 هلل حسن|حمد عبــــد|له |ه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5o739| بــــ|لغر|طف عىل عىل |دين ع|ن سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

9699| بــــر أحمد|ح ج|م صل|عص |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

5|87|o لعزيز عبــــدربــــه|ن صبــــىح ممدوح عبــــد|يم| بــــ دمنهور|د|

732oo د|حمد فؤ|م محمود  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8|8823 ي عثــــم|لر|ء بــــرنس عبــــد|ل|
ن|ضى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

59469 لح|يمن محمد ص|ر |عم ي|هندستـــ 
|لمنى

345499 ي|لفتـــ|رق عبــــد|ندى ط
ح عفيفى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o5o82 لسعيد مسعود|لرحمن يحن  |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|26779 ى|لص|ندى محمد عبــــد  دق محمد حسي  ى شمس طبــــ عي 

5o9523 لسيد عىل|رس |مهند ي طبــــ بــــيطرى دمنهور
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22|92 لضوى|عيل محمد |سم|تـــغريد  ن|علوم حلو

488236 حمد|لسيد |مه غريبــــ |س|محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

462|29 د جمعه عىل مدكور|لجو|هيم عبــــد|بــــر| لشيخ|عه كفر |زر

6|7455 يف محمد فريد زيد|ي ى رسر سمي  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

432398 ي
لسيد|ع |لرف|لسيد محمد نبــــيه | |دئى |بــــ طنط|د|

5o48o3 لرحمن حسن|طمتـــ فرج خليفتـــ عبــــد|ف سكندريه|ل|بــــ |د|

7o|956  سليم|د محمود محمد |زي
ى
لدسوق زيق |لزق|تـــمريض 

498662 وى|لقل|لنبــــى |لعزيز عبــــد |ن عبــــد |يم| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

92377o لضبــــع محروس |ئى |بــــسنتـــ روم ج|ره سوه|تـــج

44|7o7 ه عزتـــ محمود | فع|لش|مي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

2|232o ف محمد | ح|لفتـــ|حمد عبــــد|رسر ى شمس هندستـــ عي 

|55||3 ى|ندى ظ فر تـــوفيق محمد حسني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|9|4 هلل|زق عبــــد|لر|ن عبــــد |هدير رمض تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

259739 تـــم محمد سعده|يه ح| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

23o776 حمد|لحميد |لدين محمد عبــــد|سيف  ى شمس| لسن عي 

7o894o وى عىل محمد|لمك|محمد سمي   ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

3333|| ن|لم|هلل س|ره محمد عبــــد|س |بــــ بــــنه|د|

6|2o93 ج|لوش|ضىح مصطفى متـــول طلبــــه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

525998  محمود محمد خضي |زي
د محمد مصطفى سكندريه|ل|هندستـــ 

7o|7|4 لحميد|بــــ فتـــىح محمد عبــــد |يه|بــــ |هيتـــ|م |بــــ طنط|د|

5|6o32 لديبــــ|ده رحومه |حم| لي|د معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

484582 حمد|لسيد |لسيد |لسيد |يمن |حمد | ى شمس| لسن عي 

263834 ف عفيفى|حمد عبــــد|ء |ل| لحفيظ مشر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

7o|553 فع|لش|هيم |بــــر|فع |لش|هيم |بــــر|تـــسبــــيح  زيق|لزق|حقوق 

75o592 لمسيح|د عبــــد |طف ج|ع| لور عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

492684 حمد حبــــيبــــ|لحميد |بــــ عبــــد |لوه|ن عبــــد |مرو تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

24|275 تـــ|لحق بــــرك|لرحمن محمود عبــــد|عبــــد لفيوم|لعلوم |ر |د

8|2974 ي عبــــد|شم عبــــد|لرحمن ه|عبــــد
لحميد|لغنى ره بــــنى سويف|تـــج

5373o9 لسيد سعيد محمود يوسف|منى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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299695 لسيد|حمد |لسيد |رس |محمد ف |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

335475 ء محمد محمد|مريم عل ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7|2533 هيم سليم|بــــر|حمد |م |لرحمن عص|عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

855275 ى ف | |مي  خنوخ|ليشع |رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

279597 سه|حمد محمد نح|حبــــيبــــه مسعود  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

542768 عيل|سم|ء جمعه محمد |سم| سكندريه|ل|حقوق 

788279 ي|محمود خليل | ند
ى
لدسوق ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

753892 مل|ح محمود ك|لفتـــ|مه عبــــد |س|ء |رس| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4288o| لدين|محمود مصطفى محمد علم  |طبــــ طنط

647o2 ن محمد عىل|م سليم لفيوم|عه |زر

423444 بــــو ضيف محمد محمد|لسيد |هلل |منه  سكندريه|ل|بــــ |د|

495o6 ى عبــــد|عبــــود حس لرحمن|للطيف عبــــد|ني  هره|لق|ره |تـــج

4||735 ى|ء نرص محمد محمد ش|وف هي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4949o| ي حبــــ|لشهيد غيط|حمد فتـــىح عبــــد|
س|ئى ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|64333 ى|حمد جم| ل خلف حسي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

266885 ه ع| ل|لع|دل مدئى عبــــد|مي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6|o|7o سهيله محمد عىل عيس لمنصوره|ره |تـــج

89585o لدين محمد  |مريم محمود سعد  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

764844 ن عوض|حمد محمد حمد|يه | علوم بــــورسعيد

36|56 ن سعد فضل|زينبــــ سعد رمض ن|بــــ حلو|د|

6454o4 لرحمن|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد|ح |لفتـــ|عبــــد لمنصوره|صيدله 

|46489 م|م|حمد قطبــــ |ندى  ى شمس|زر عه عي 

857233 يمن قديس عزيز| |رين|م تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

86o789 ئى محمد|حمد ممدوح كيل| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|246o| حمد محمد|ح |رتـــ صل|س ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

35664| ي
هيم صقر|بــــر|مدحتـــ متـــول | دئى |تـــربــــيتـــ بــــنه

|33o47 ر محمد|لح مختـــ|حمد ص| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

76|282 ف |طمه |ف حمد|لسيد |رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

427o68 ل|لفو|ندى مصطفى مصطفى عمر  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

92o|46 لدين  |ل |طف عىل جم|طمه ع|ف ج|بــــ سوه|د|
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465|48 لبــــري|لسيد محمد |رق |ط ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

32o28| لجمل|هيم |بــــر|م |لسل|هيم عبــــد|بــــر|حمد | لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

28o959 ر محمد زهره|د مختـــ|لجو|عمر عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

635594 |رق شح|ط| ر|ي
ى
تـــه دسوق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62374o |لسعيد رخ|لسعيد |سيل محمد | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

349454 شم|بــــوه|ندى عمر مصطفى  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|38|82 من|تـــتـــ م|محمد جمعه شح ى شمس|تـــج ره عي 

42826| لدبــــتـــ|لحميد مصطفى عىل |لبــــنى عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

|8378 ى فو|محمود محسن  ز|مي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

63|382 ه ط بــــو زيد|ع |بــــ رف|لوه|رق عبــــد |ني  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

29549| هيم حمزه|بــــر|ل |مريم جم ن|بــــ حلو|د|

5o|32 ل قرئى|لد كم|لرحمن خ|عبــــد  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

329996 لرحمن عىلي|م عبــــد|ن عص|يم| |حقوق بــــنه

448968 ي |عبــــد  ي|هيم عىل |بــــر|هلل خي  لمسي  |هندستـــ طنط

43447 بــــ|لتـــو|هيم سيد عبــــد |بــــر|يه | ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|499o دهم|هيم |بــــر|حمد |دهم |لرحمن |عبــــد  شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

352826 لسيد|حمد فتـــىح عطيه |محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

|48oo6 ى فتـــىحي زىكي عمرو حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6364o9 لسعود |بــــو|بــــ |لوه|لحميد عبــــد|مصطفى عبــــد
بــــ|لوه|عبــــد

زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|2869 لس تـــ هيم|بــــر|مر رسىم |كي  ى شمس|تـــج ره عي 

44426| ه فتـــىح | هيم|بــــر|حمد |لسيد |مي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|52547 لرحمن محمد محمدى محمد|عبــــد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

63679o ف عبــــد  لرحمن|لمجيد عبــــد |شهنده رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3742o9 ى|دل محروس |بــــيشوى ع مي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

546|22 د محمد|ه رش|لل|بــــسمه بــــدرى عبــــد سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

6o453 ي محمد
عمرو محمد قرئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

354o|3 ي جم|م|
ي|ئى

ى
ل صبــــىحي شوق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|28876 ريو يوسف عدل يوسف|م ى شمس|تـــج ره عي 
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255|64 ى عىل مصطفى مح|ي ريق|سمي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4o4663 حمد|لمجيد |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

25|9o8 لشقيدى|لمقصود |هيم عبــــد|بــــر|كريم  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

226375 دق|لص|حمد سمي  نسيم محمد | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

775939 لسيد|لمنعم |ل عبــــد |ر جم|من زيق|لزق|نوعيتـــ 

|63334 ى نرص |نوره لدين محمد|ن حسي  ى شمس حقوق عي 

898793 حمد |س |ر مني  عبــــ|من ج|تـــربــــيتـــ سوه

3898| دم|م محمد |رس عو|محمود ي ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

5o4o6o ي محمد|بــــ|هيم |بــــر|ن |محمود مهر صي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

84|679 لمولي|محمد حسن محمد عبــــد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

694322 عيل|سم|حمد |حمد محمد |هدير  ط|ر دمي|ثــــ|

9|8|58 ى |صم عىل |ء ع|سم| مي  سيوط|بــــ |د|

9|9|24 حمد حمودى |يدى سمي  |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|2||67 حمد|لرحمن |سلىم مجدى عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

778o44 ى عبــــد |ء حس|شيم ى رشتـــه|لمجيد حس|ني  ني  زيق|لزق|نوعيتـــ 

749|4 محمد محمود محمد محمود ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|22798 ى عبــــد |عبــــد  ى عبــــد |لوه|لرحمن حسي  |بــــ حسي 
بــــ|لوه

هره|لق|هندستـــ 

44|739 ي|لمقصود |يه محمد عبــــده عبــــد |
لدقيفى لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

5o452| حمد خليل|ره يحن  محمد |س ن|سو|بــــ |د|

6o8488 ق|محمد | ل رض|نه وى|لشر |صيدله طنط

6o462 ي محمد
محمود محمد عفيفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

774786 لم|حمد محمد س|حمد محمود | زيق|لزق|هندستـــ 

|44922 ف فؤ|جر |ه لحميد|د عبــــد |رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

788534 حمد شلبــــى|لعربــــى |لسيد محمد |مريم  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3|494| حمد بــــكري محمد|محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

683984 ن عيد|س رمض|محمد محمد عبــــ لمنصوره|هندستـــ 

337895 د|لجو|عيل عبــــد|سم|ل |لع|عيل عبــــد|سم| ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

888928 لح |ن ص|محمد عىل عمر سيوط|حقوق 

3|4237 يف سيد سلىم عمر رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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7o7767  حم|وه |بــــو حل|لسيد |حمد |
ى
د|لدسوق لمنصوره|صيدله 

564|3 مصطفى محسن محمد محمد ره بــــنى سويف|تـــج

348|23 ى عبــــد|خ بــــودوح|للطيف |لد حسي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5o4274 آن جورج فخري صليبــــ سكندريه|ل|علوم 

|4o2o6 بــــسمه مصطفى درويش مصطفى ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

762|8 بــــ محمد جودتـــ|لتـــو|ء عبــــد|ول لفيوم|حقوق 

2|3579 بــــ|لوه|روضه محمد عىل عبــــد ى شمس| لسن عي 

496476 ن|لي سليم|د غ|دل ميل|ندي ع|س ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

254342 ى |ي لضوى|لسيد رجبــــ محمد |سمي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

697o5o ر|لنج|هيم |بــــر|دل محمد |حمد ع| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

54o3|5 ىط خليل|لع|ن عبــــد |ىط شعبــــ|لع|ن عبــــد |بــــن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|6634| حمد|مصطفى خميس سيد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6929|8 عرفه جمعه| محمود رض تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

5o7849 ه ه ئى محمد محمد مرىسي|ني  سكندريه|ل|ره |تـــج

54|738 هيم محمود|بــــر|ء |هيم بــــه|بــــر| |عه طنط|زر

9756| لسيد محمود|دى |ن ن|يم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

7|3|47 م|لق محمد هند|لخ|مه محمد عبــــد |س| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

43|727 ي|حمد |محمد ربــــيع موىس 
لحبــــسر |صيدله طنط

6|943o لم|در محمد محمد عىل س|لرحمن ن|عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

43|452 يز جرجس|أندرو أيمن ف |ره طنط|تـــج

5296o7 |لحميد |لمجيد عبــــد |لمجيد أحمد عبــــد |عبــــد 
ذلي|لش

ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

255669 لديبــــ|لرحمن حمدى حسن |عبــــد |ن طنط|سن|طبــــ 

|76374 م|لسل|لبــــصي  عبــــد |يوسف محمد عبــــد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

647632 ن عطيه|حمد وجيه رمض| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

44oo74 ي غ|حمد |ء |شيم
د|زي عو|لبــــردينى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|44752 ى هش م شكرى وهبــــتـــ|هيلي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

|2|577 لمجيد|جد مرىس عبــــد |م| دين ن|هندستـــ حلو

429985 دل محمد عىل أبــــوزينه|ع |صيدله طنط

37o65 بــــ|لسيد خط|هيم عبــــد|بــــر|ن |محمد شعبــــ هره|لق|ره |تـــج
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68o649 ئى نشأتـــ شفيق حلىم محمد|م| لمنصوره|حقوق 

4|6o33 لرحمن ليمونه|لدين محمدعبــــد |ء مىحي |ل| لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

5oo273 لجمل|لسيد |يوسف مجدى  بــــ دمنهور|د|

|43469 لقوي|لحميد عبــــد |ديه عيد عبــــد |ش ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

3|42o6 هلل|لسيد عوض |ء محمد |لد عل|خ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

246o49 محمد محمود متـــول زيد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|477|9 يمن عىل محمد|عىل  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

54|228 نم|لم غ|هيم س|بــــر|لم |لم س|محمد س ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

23|7o8 لعزيز|حمد يحن  يونس عبــــد| هره|لق|ره |تـــج

526|58 لسيد|ح خميس محمد |محمد صل سكندريه|ل|بــــ |د|

6|7579 شور|ع| ليىل حمدى زكري لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

75267| در|لق|تـــه عبــــد |در شح|لق|محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5||778 د محمد موىس عنبــــ|محمد عم تـــربــــيتـــ دمنهور

773o|9 لفتـــوح|بــــو|لسيد |محمد صبــــرى  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

36o44 ح محمود عىل|لفتـــ|ل عبــــد|نشين جم ى شمس| لسن عي 

48|943 دي حسن|له|هلل عبــــد |حمد عبــــد |عمر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23o466 سن|لمح|هلل أبــــو|مد عبــــد|محمد ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

832644 ن|حمد عثــــم|مد |سحر ح ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

24587| لمليىح |لفتـــوح |بــــو|لد رسىم |خ لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

26787 حمد|لسيد |عزتـــ | هند|ش تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

628|6| ن محمد عبــــدربــــه|هديه رمض ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|3|849 لرحمن|عيل عبــــد |سم|رحمه محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|858 ن محمد|حنفى سليم| لي|د ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8|8379 حمد نجيبــــ|حمد نجيبــــ | ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

35262| ى محمد| حمد رفعتـــ حسي  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

8o3625 رك|لمنعم مبــــ|ئل عبــــد|رحمه و ي|بــــ |د|
|لمنى

4|79|| لسميع منصور|هيم عبــــد|بــــر|يه | لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

646727 دي|لحم|ىطي |لمع|لد أبــــو |خ| نور عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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|65|22 ن|زق عثــــم|لر|روي كرم عبــــد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|78763 حسن محمد حسن عىل ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

543325 وق محمد عىل ن رص|رسر ره دمنهور|تـــج

34888 دى|يوسف محمد سمي  بــــغد د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

492265 لحكيم|محمد ممدوح محمود عبــــد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

8449o9 ى|ن دمرد|بــــسمله شعبــــ ش حسي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

4599|3 |لفيوم عبــــد |لدين محمد نبــــيل |ل |أحمد كم
للطيف

تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

248446 هبــــه مسعود ربــــيع مسعود ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2436o6 دل سعد سيد|م ع|ريه ى شمس|زر عه عي 

6|3o24 لعيسوى|بــــوزيد |لق |لخ|حمد سعيد عبــــد | |ره طنط|تـــج

322937 زق|لر|عيل عبــــد|سم|ندى محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

4|4696 لجندى|ر مصطفى |لستـــ|بــــرين محمد عبــــد |ص لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

52698o د|ن عيد محمد حم|محمد رمض سكندريه|ل|ره |تـــج

8|2476 لكريم محمود|يه خلف فضل | صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

844564 ى ج|خلود خ هلل|د|لد حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

5|737 ح محمد|يه محمد صل| بــــ بــــنى سويف|د|

2|42| منيتـــ مدحتـــ عيس عوض| ى شمس علوم عي 

785|75 هيم|بــــر|هيم |بــــر|طمه عبــــده |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6|9|76 زى|مريم محمد محمد محمد غ ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4o3|o3 حمد عىل|هيم |بــــر|م |دل س|ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

365767 بــــوزيد|ن محمد |محمد رمض رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

845488 ي 
هيم عىلي|بــــر|نوره مصطفى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

6o6232 لشيوى|هلل |ل عىل عبــــد |محمد جم ي صىح طنط
|معهد فنى

3|6255 س|بــــر عبــــ|ل ص|بــــ جم|رح هره|لق|ره |تـــج

428656 ى ف| ي حسي 
ى بــــسيوئى يد|حمد حسي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

353228 حمد محمد حمزتـــ محمد| ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف
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363775 هلل محمود خليل|هيم فتـــح |بــــر|حمد | |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

274233 هيم محمد سليم|بــــر|لعزيز |جر عبــــد|ه هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

328434 يمن متـــولي معوض مليىح |رس |ف عه مشتـــهر|زر

73957 ى|من ى مي  ر جنيدى|ر حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|262| ل|لعزبــــز محمد جم|ل عيد عبــــد |جم طبــــ بــــيطرى دمنهور

27o929 ف محمد محمد حسن|زينبــــ  رسر لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o233 سندس محمود سيد محمود لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

288|83 فظ|لح|هيم عبــــد|بــــر|محمود محمد  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

42785| لديبــــ|ء محمد محمد |ء عل|سم| |عه طنط|زر

329953 لنمر|لدين يوسف محمود |د |هدى عم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

83|742 ي 
رك حسن|مبــــ|عيل |سم|مصطفى |نوعيتـــ فنيه قن

9|2562  عىل بــــديوى |لش|ر عبــــد|من
ى
ق ج|عه سوه|زر

46266o ي |ء |لشيم|
ذلي|لش|حمد بــــسيوئى لشيخ|بــــ كفر |د|

2|84|2 د|ره محسن سعد محمد ج|س دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

2|6733 ئى سعد محمد عوض|كريم ه مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

7893|| ى |ي حمد محمد|بــــو فندود |سمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7o3|o7 يمن محمد محمد عىل غنيم|جر |ه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

768244 لق|لخ|ن سيد خليفتـــ عبــــد |يم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

676655 ئى|لكن|لرحمن |لبــــديع محمد عبــــد |ئى عبــــد |م| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

32o|o7 ى منصور|محمد عثــــم ن حسي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

642|25 ق متـــول|لرز|لسيد عبــــد |حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

45954| لد غريبــــ محمد غريبــــ|ء خ|رس| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

26o|64 حمد|لحميد سيد |مد محمد عبــــد |ن ح|يم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

8o5868 لحكيم|حمد عبــــد|لد |زم خ|ح ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

24254|  |لبــــ|عبــــد
ى
|لبــــ|حمد جمعه عبــــد|ق

ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

249ooo وى|لشن|حمد |ن |ئشه سليم|ع شمون|نوعيتـــ 

5|8435 ن محمد محمد عىل زعي |جيه ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

922689 ل |لع|ل محمد عبــــد|جميله جم ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

25oo|| لحليم|بــــ عبــــد|لتـــو|لدين عبــــد|ل |دين جم|ن |بــــ طنط|د|

3|9576 لقط|لم |ن حمدي صبــــىحي س|نوره ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

Thursday, September 6, 2018 Page 11386 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

533763 لح|ن ص|مي عثــــم|آرس أيمن س سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

757873 ى رضوى محمد محمود حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

49o375 ن|ور سليم|م مج|لسل|تـــه عبــــد|شح| ميىلي|ك تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

4734| لمنعم|ح عبــــد |لفتـــ|حمد محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4o9|4 ه مصطفى عرفه محمد| مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2394o7 حمد متـــول|هنيه محمد عىل  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o5352 يمن محمد موىسي|محمد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

87983 ى عبــــد | بــــ لطفى|لوه|حمد عشر ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

694583 لد|ل عطيه خ|روق جل|يه ف| زيق|لزق|عه |زر

88|774 لمول  |د |لحفيظ ج|لح عبــــد|لحفيظ ص|عبــــد سيوط|حقوق 

782247 لسيد منصور|محمد | ر|ي زيق|لزق|علوم 

44o5o8 ح|لفتـــ|ئى عبــــد |يز كيل|وجيه ف لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

335|44 وى|رحمتـــ سيد عىل معد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

779543 يم|لد|هدير محمود حسن عبــــد قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

3|8367 لعزيز عيس|متـــ عبــــد|س|لعزيز |عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

77|969 ن محمد|ل عصفور رمض|حمد جم| ج|بــــ سوه|د|

7|o764 هيم|بــــر|لسيد محمد |مي  وليد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

264o94 ه | ف |مي  م|لسل|هيم عبــــد|بــــر|رسر لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3|4482 ف محمد |د |عم لمتـــولي|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

85779o دل وهبــــه|مدحتـــ خميس ع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|2286o كر|ئى عيس ش|سم ه|بــــ سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

894382 ل محمد  |سيد محمد كم سيوط|حقوق 

7753o| حمد زىك|حمد سعيد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

224463 زق|لر|هيم محمد عبــــد|بــــر|لسيد | دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

32o4|3 ن|هلل محمد سليم|دل عبــــد|مريم ع ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

695777 حمد|م |م|ل|لعوضى محمد |محمود  لمنصوره|بــــ |د|

2693o ل|حمد جل| |لعل|بــــو |منيه | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

77o5|9 ف فتـــىح سليم|مؤمن  وى|لحمل|ن |رسر ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

22|578 هيم|بــــر|مصطفى مجدى مصطفى  هره|لق|ره |تـــج
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7|2927 ن|حمد محمد  سليم|حمد |يه | لمنصوره|طبــــ 

323|92 زق جبــــر|لر|حبــــيبــــتـــ محمود عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

543772 حسن يشى حسن عىل حسن هليل |ره طنط|تـــج

54464o ر|ء سعيد حسنى نو|شيم ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

7878|8 حمد خليل|لسيد شلبــــى شلبــــى | زيق|لزق|بــــ |د|

252o68 تـــ|لحميد فرح|ن عىل عبــــد |ء شعبــــ|سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

828457 دي عىلي|له|رص عبــــد|لن|حبــــيبــــه عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

859794 هلل محمد|طف خلف |ن ع|نور ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

675528 حمد|عيل |سم|مد |عيل ح|سم|هلل محمد |منه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|9532 م|م|ل|لدين |مح نرص |مل س| تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

88o24 لىح|لبــــيوم عبــــد |عىل محمد | رض لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

526|86 هلل محمد يوسف|محمد يوسف عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

3|8588 هيم|بــــر|مر |يمن ع|ء |رس| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

73775 جح محمد عىل|زينبــــ ن لفيوم |تـــمريض 

325||| سيىل|هيم بــــ|بــــر|م نرص |بــــر| ى شمس|تـــج ره عي 

8467|4 حمد|رص زىكي |لن|محمد عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

2494o ف عبــــد |رؤيتـــ  ي|رسر
هلل مصطفى ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

265|5 لسيد|حمد |ن |محمود رمض هره|لق|ره |تـــج

356777 لسيد|ل فتـــوح |خلود جم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

54|96o حمد|لدين أحمد عىلي سيد |م |أحمد عص ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

62o745 لكريم|ن عبــــد |حمد محمد رمض| ط|بــــ دمي|د|

2493|4 وق عبــــد م|لسل|م عىل عبــــد|لسل|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7592o9 هلل محمود|لحميد فوزى فضل |عبــــد  لسويس|هندستـــ 

25429| لمجيد عىل عويس|شور عبــــد|مريم ع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

5o5974 تـــى|لزن|مه خليفه |بــــوش|رق عزتـــ |ط سكندريه|ل|عه |زر

826278 ه محمد | ي عبــــد|مي 
ىطي|لع|لبــــسيوئى |نوعيتـــ قن

|72262 ف صل|عمر  حمد|لدين |ح |رسر لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

5|o633 لبــــوهي|لسعيد أحمد |عمر  ره دمنهور|تـــج

||9746 دق فرغىلي|حمد ص|ندى مجدى  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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|56362 ى محمد مصطفى|ن ممدوح ي|مرو سي  لمنصوره|حقوق 

629622 هلل فتـــىحي محمد محمد حلبــــي|منه  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8452| ن يوسف طه|ء رمض|سم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

886687 ى |ء نرص محمد |شيم مي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

|63366 م|م|حمد منصور |ندى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|5o48 تـــ عىل خليل إبــــر ليتـــ|هيم ط|أمي  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

67o|o بــــ|لخش|م |م|حمد |مريم محمد  لفيوم|هندستـــ 

|753|7 رس مهدى محمد|هلل ي|منتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6842|9 لحوتـــ|لسيد |عيل |سم|لسيد |محمود  لمنصوره|طبــــ 

846998 دريس محمود|لحميد |ء عبــــد|سم| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

48|69| د|لسيد محمد رش|مصطفى  سكندريه|ل|حقوق 

33589| ر سمي  سعيد خليفه|من |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5|46|2 لمقصود يوسف|دل يوسف عبــــد|ء ع|سم| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

924246 لسيد  |يه حمدى محمد | ي صىح سوه
ج|معهد فنى

32|552 متـــ|بــــ محمد سل|حمد خط|عمرو  ن|تـــمريض  حلو

833o48 لرحمن|هلل عبــــد|لمجد وهبــــ |بــــو|بــــرين |ص دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

4622| لموجود صبــــره|دل عبــــد|سبــــ ع|ك هره|لق|ره |تـــج

6o376|  تـــوفيق |لعط|محمد 
ى
بــــوزيد محمد|ق كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك

سبــــ | ح

8o|o45 حمد|رفيده مجدي محمد  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

7o83o6 تـــ|منصور ثــــروتـــ محمد بــــهج ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

86o|36 ي عبــــد
ى|مصطفى لمهيمن محمد حسي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن

ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

87|534 حمد|عيل |سم|لد |خلود خ لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

426324 بــــ طلبــــ|لوه|موىس عبــــد | دين سكندريه|ل|بــــ |د|

687686 حمد|لدين محمد محمد سيد |بــــ |شه لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

683363 لعليم|لحكيم عبــــد |ندى محمد فتـــىح عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

87o553 لحمد محمد يوسف|بــــو|محمود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6498o لق|لخ|لىح عبــــد|ء فرج عبــــد|عىلي لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o87|8 ف محمد |حمد |يوسف  ض|لع|حمد |رسر سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

5|7o5| ل مصوره|دي كم|له|منه عبــــد علوم دمنهور
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4||68| د عىل خميس|عىل رش| ر|ي |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9o346o ى عبــــد لرحيم محمد |محمود عشر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

3oo93 لجليل|سميه محمد حميده عبــــد  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

6|7939 ج|لوش|مروه محمد عمر  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

4|||28 د|لجو|هيم عبــــد |بــــر|بــــسمه محمد  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

28|69 وى|لطحط|لودود |ئل عبــــد|مريم و هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

52|855 ه|لل|م عوض فرج عبــــد|ريه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

689o89 بــــوزيد|ل |لع|حمد عبــــد |لسيد |لد |خ لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

233679 حسن وليد حسن محمد حسن ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

|7o928 حمد|عيل محمود |سم|محمود  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

67952o ى عبــــد |م حس|حس |لرحيم |بــــ عبــــد |لتـــو|ني 
عيل|سم

لمنصوره|هندستـــ 

2|9574 هيم|بــــر|لسيد محمد |هدى  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6|56|3 لسويدى|د مصطفى مصطفى |زي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|5oo5o حمد|حمد محمود محمد | ن|هندستـــ حلو

8o2958 هلل|د حسبــــ |بــــيشوي سعد عي ي|تـــمريض 
| لمنى

232o48 لجليل|لجليل سيد عبــــد|محمد عبــــد هره|لق|هندستـــ 

487947 نم|هلل غ|حمد محمد عبــــد|محمد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

||726| حمد|لحميد |مح عبــــد |هيم س|بــــر| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

692773 د هويدي|لجو|د عطيه عبــــد |لجو|حمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

237|37 هلل|لد محمد خلف |د خ|جه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|38o7 حمد رجبــــ مرعي خميس| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

629449 ه خليل حسنى خليل  لسيد|ني  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|7o|2 حمزتـــ محمد حمزه حسن هره|لق|ره |تـــج

492759 محمود عىل سعد عبــــد ربــــه نصي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

683357 لعليم|هلل مصطفى محمد محمود عبــــد |منه  لمنصوره|علوم 

3395|6 هيم|بــــر|كريمتـــ حسن عزتـــ حسن  |نوعيتـــ بــــنه

69849o حمد محمد مصطفى مصطفى| لمنصورتـــ |تـــمريض 

89||53 حمد |مد حسن |ندى ح سيوط|تـــربــــيتـــ 
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765o23 ج|ج عىل حج|رق حج|محمد ط هندستـــ بــــور سعيد

84586 ى محمد|حمد |ء |ول مي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

865o75 ي عبــــد
حمد|لحميد |سمر بــــسيوئى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8oo446 ء صفوتـــ محمد فنجري|شيم ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

|24978 بــــر|تـــ ج|بــــ بــــرك|يه|ريو |م ن|حقوق حلو

6|5565 ف | لسيد|ن |يمن رمض|رسر ط|حقوق دمي

7599|5 هلل|لموجود عبــــد|وى عبــــد |جر هند|ه ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

||892o حمد|لىح |ن محمود عبــــد |يم| ى شمس|تـــج ره عي 

5424o5 لبــــديوى|ر عىل |لستـــ|ء خميس عبــــد |لشيم| بــــ دمنهور|د|

3468o4 حمد|هلل |بــــ عبــــد|يه|ندى  ى شمس حقوق عي 

6oo26 يف عىل |ين| حمد|س رسر صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

89o9o3 هلل  |ل دردير عبــــد|تـــ جم|ي| سيوط|تـــربــــيتـــ 

5o55|| تـــه محمد|محمد سعيد محمد شح سكندريه|ل|بــــ |د|

22|246 لرحيم|حمد عبــــد |لرحيم |دهم محمد عبــــد| ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

43|35 ى سيد ص|عبــــد  لح هيبــــه|هلل حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|3||| لزعويىل|محمد عىل محمد  سكندريه|ل|طبــــ 

488478 ود|حمد د|لح |لسيد ص|هيم |بــــر|حمد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

443875 حمد|مريم حسنى أحمد محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

494887 مل صليبــــ|د يوسف ك|يوسف عم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

769|57 ن|ندى عىل محمد سلم طبــــ بــــورسعيد

83867o ي ر هيم|بــــر|سم |سوسنه بــــشر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

23279 يمن يىح سيد تـــوفيق محمد| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8762|8 حمد |ر |لرحمن مختـــ|محمود عبــــد معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

62o636 هلل|بــــ عبــــد|لوه|ل محمد عبــــد |ن كم|يم| ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

6335| محمد رجبــــ سعد مبــــروك سيوط|ره |تـــج

25|679 لغيط|بــــو|لسيد |لسيد محمد |مصطفى  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|77592 ل|لع|لق عبــــد |لخ|ء عبــــد |حمد عل| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|2|33o لتـــحيوى|عمر محمد سعيد | رن  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر
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774525 حمد رزق|ء مصطفى |لىمي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

75o974 سعد|لدين |ء |شهد محمد بــــه لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

6|4544 لديبــــ|حمد |ده عطيه |حمد حم| |هندستـــ طنط

5o6232 ي|ر
ف صبــــىحي ك| |ئى مل غنيم|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|24|5| لعزيز|بــــ عبــــد |لتـــو|رص عبــــد |رتـــ ن|س ن|بــــ حلو|د|

|7739o ن|حمد سليم|بــــ |يه|نور  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

785295 لنور|بــــو|د محمود محمد |نه زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

855539 محمود وجدي حسن محمد حقوق بــــنى سويف

|48276 هيثــــم محمد مني  قطبــــ| لي|د هره|لق|بــــ |د|

7|625| مر|مه حسن محمد ع|س|حمد | لشيخ|ره كفر |تـــج

458234 زى محمد محسن|ء سعد مغ|شيم لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

6399o9 نوس|ف| ل شكرى حن|مريم جم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

758537 لسميع|بــــو زيد عبــــد |حمد |م |مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

846335 لرحيم صغي |حبــــيبــــه محمد عبــــد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

693992 لفى|ل|لسيد |لرحمن جوده محمود |عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

459539 وق ط ي محمد محمد|رسر
رق بــــسيوئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

844644 بــــي محمد|ر محمد عر|زه| ن|سو|بــــ |د|

7||225 بــــو زيد|حمد |حمد |لسيد |م  ط|بــــ دمي|د|

774883 مر|شه محمد ع|ء محمد عك|سم| زيق|لزق|عه |زر

262728 لفتـــوح|بــــو|لق |لخ|لفتـــوح عبــــد|بــــو|م |حس تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

262o78 ف | لجز|لعزيز |هيم عبــــد|بــــر|رسر ن|طبــــ حلو

28779o لسيد محمد خرصى|محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

693o92 ن|لفتـــوح رمض|بــــو |حمد |رس |محمد ي لمنصوره|حقوق 

29||95 ى ج ى زينهم حسي  د مرىس|حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

226|4| ف عدل زخ|رك |م رى|رسر عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

34o3o3 ن محمد سليم|م محمد شعبــــ|سل| |ره بــــنه|تـــج

4o8378 لحق|د|عيل ج|سم|لحق |د|حمد ج|محمد  |بــــ طنط|د|

349|89 حمد حسن صبــــىح يوسف| |ره بــــنه|تـــج

353649 هلل|لسيد عبــــد|حمد محمد | |ره بــــنه|تـــج
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22|285 ى ح|مؤمن محمد  مد|حمد حسني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4768|| لحنطور|هيم محمد |بــــر|محمد عىل  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

32o|3| عيل|سم|عيل محمد |سم|ء |حسن ى شمس حقوق عي 

4oo736 |ش|ده محمد وجيه بــــ|حم ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

864242 ى ي |ه| مي 
لس|ئى نور كي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

52|757 لدين بــــدر|مر سعد|ن تـــ|يم| عه دمنهور|زر

54o288 هند طه عيد عمر محمد ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

688858 لمرشدى|ل سعد نبــــيه |يوسف جم لمنصوره|بــــ |د|

|6729| ى ص|ي لمقصود محمد رسور|بــــر عبــــد |سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

78|528  عبــــد |ه
ى
لسيد مصطفى|ر |لستـــ|يدى شوق عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

349869 ج عيد|لح|لسيد |مصطفى مجدى سعيد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

698423 ل دبــــور|لسيد  محمد  هل|محمود   لمنصوره|ره |تـــج

633742 لجليل|حمد عبــــد|يمن |حمد | زيق|لزق|طبــــ 

|3443 لدين|تـــح محمد مىح |لف|بــــ سعد |رح ن|بــــ حلو|د|

49o46o لكريم|لعزيز عبــــد |رق محمد عبــــد |هلل ط|منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

624|98 لعزيز عوض|لد محمود عبــــد |متـــ خ|س| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|336|2 لرؤف|ح عبــــد |لفتـــ|دل عبــــد |رتـــ ع|س هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4452|9 حمد|هر سقىط |دل م|أدهم ع سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

25o227 بــــدوى عيد| لنج|بــــو|جر سمي  |ه ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

9|35o3 ى |ل محمد |ل جل|جل مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

69o5o5 زى|لمغ|حمد عىل |ن |جيه لمنصوره|عه |زر

65o89 دق|كرم فتـــىح ص|م |سل| ن|حقوق حلو

775789 ورى|محمود محمد شحتـــه مغ زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

34|o27 لعربــــى|ح محمد |حمد عىل صل| لفيوم|ر |ثــــ|

447o94 ن عىلي|محمد يشي محمد عثــــم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88o437 كر |مجدى وهبــــه ش| مي  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

68425o لحليم جوده|لحليم عبــــد |هر عبــــد |منيه بــــ| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

4647o| ح مصطفى|لفتـــ|محمد مجدي محمود عبــــد  لمنصوره|حقوق 

589o6 حمد حسن|كرم محمد | معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

356583 لمقصود|لسيد حمزه عبــــد| |ند |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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438847 حمد محمد|ئل |ر و|عم ط|بــــ دمي|د|

87o52o لي جرجس|د غ|مرقص ميل  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

458625 زيزى حميدو بــــدير محمد بــــدر |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

|6728| |لغنى محمد عبــــد |مريم محمد رفعتـــ محمد عبــــد 
دي|له

هره|لق|بــــ |د|

8|2256 يه محمد سيد محمد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

847||7 هيم|بــــر|حمد محمد |طمه |ف ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

5967| لعظيم محمد هديه|حمد عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

49o8o7 ن|صف سليم|ن و|د عري|فيبــــى عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

63o398 |دى رؤف صبــــح حن|ف زيق|لزق|هندستـــ 

|73o6o س شبــــل عىلي|ئل عبــــ|عمر و ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

62882 ن فوزي محمد|ء رمض|سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|2|4o ن تـــوفيق  |ن عيد رضو|رضو ج|ره سوه|تـــج

5497| هيم محمد|بــــر|حمد |نىه  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

9|8268 م |طمه ممدوح محمود هم|ف ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9oo3|| كمل محمد زىكي|محمد  سيوط|ره |تـــج

24799| لبــــهنس|ن |ن محمد سليم|م شعبــــ|سه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

639o22 هيم|لدين محمد إبــــر|حمد محمد شهر |رحمه  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

922o88 بــــوبــــكر |ن |ر بــــكر عثــــم|من ج|علوم سوه

|54469 لسيد|نور |لد صبــــىح |خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|27378 لعربــــى|لسيد |حمد | |رويد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

894477 ل بــــيوم |ن مجدى كم|كريم ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

8|6587 بــــر تـــوفيق|طف ج|ع| ليدي ي|نوعيتـــ 
|لمنى

8778oo |  لعل|بــــو|هدير محمد محمد  سيوط|بــــ |د|

|2868o لد يىحي حسن فرج|خ ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

56888 ف عبــــد |ء |رس| لكريم محمد|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

83454o مد|ن ح|ن حسن رشو|حن دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

485654  عطيتـــ مدكور|ن ممدوح و|جيه
ى
ق |حقوق طنط

686849 وى|لبــــدر|در |لق|لسيد عبــــد |كريم  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

267|52 لسميع محمد حميده|ن محمود عبــــد|يم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى
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857625 لعيد|بــــو|لسيد عقيله |حمد عبــــد| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

4|4o93 ي ن|نىه فتـــىح عو
يل|د بــــسيوئى ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

883oo8 لمهدى صفوتـــ حسن |حمد |محمد  سيوط|بــــ |د|

28|292 حمد محمد حنفى|هلل |عبــــد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

776922 هر محمد|لظ|طف عبــــد |ده ع|غ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

58o68 ى |خ م عبــــيد|م|لد حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|63|3| ه محمد حبــــيسر تـــم م|ني  ن|حقوق حلو

424832 ى|رس محمد ثــــ|ي بــــتـــ محمد حسي  زيق|لزق|عه |زر

22o728 ذل|لش|ل |لع|ح عبــــد|لميس صل ى شمس حقوق عي 

|4276 لرحيم حسن|ن عبــــد |محمد رمض |ره بــــنه|تـــج

64274o ح|لفتـــ|طف عبــــد |يه محمد ع| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

69|252 |حمد من|مد |د ح|خلود عم لمنصوره|ره |تـــج

4522|7 لعيسوي|لعزيز محمد |هيم عبــــد|لعزيز إبــــر|عبــــد |حقوق طنط

4972|4 سمر محمد سعيد زغلوله تـــربــــيتـــ دمنهور

6|76|3 لحميد|م محمد محمود عبــــد |إسل ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|569|6 ح|لفتـــ|م عزمي عبــــد |حمد عص| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7853| لحميد عىلي|لعزيز عبــــد |لدين عبــــد |ء |عل ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

8|3oo7 حمد محمد ربــــيع|محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

|48763 ى|هر تـــوفيق ل|بــــ م|رح شي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2653o7 صبــــرى قديره| محمد زكري |ره بــــنه|تـــج

237399 للطيف صبــــره|جر محمد عبــــد|ه ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

77o8o| ه|لل|حمد عبــــد|لرحمن محفوظ |سلىم عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

8845|7 حمد محمد سيد محمود | سيوط|حقوق 

84462 ء عىلي محمد محمد|شيم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

542753 وي|لدفر|س محمد سعيد |إين بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

||9846 ح|لفتـــ|لدين عبــــد |ل |حمد جل|عمر  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5o228o عيل|سم|ج |هيم ض|بــــر|هيم محمد |بــــر| ط|بــــ دمي|د|

449324 وى|لبــــط|هلل |حمد عبــــد |هلل |عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

822768 ن|ز شندي سليم|حمد در| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 
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34o355 حمد محمد قربــــوص|ن |محمد شعبــــ |صيدله طنط

429726 هد|لمغنى مج|حمد عبــــد |عمرو  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

368o38 لسميع فهيم|ح عبــــد|محمد صل لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

676739 لسيد موىس|غبــــ |حمد ر|م |سل| لمنصوره|حقوق 

5|8o93 ى|مريم رمزى محمد حسن  لزهي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

697598 لعزيز محمود|صفيه محمود عبــــد  لمنصوره|علوم 

533o5 ى مؤمن|م كم|ريه ل عشر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

333999 عيل|سم|فظ |م ح|زن عص|م |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

||6337 لمقصود|د فوزى عبــــد |ن عم|نور هره|لق|ره |تـــج

5o44|9 ي عبــــد| لسيد محمد محمد|م |لسل|نىح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6o3|6 مي |ل|لد محمد |محمد خ ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

75o494 سم|حمد ق|حمد |حمد |م |سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

46o27 لرحمن محمد|هدير محمد عبــــد ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

863463 ه|لل|ر عبــــد|لستـــ|ن محروس عبــــد|يم| ن|سو|علوم 

355o67 تـــ عىلي حسن محمد| مي  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8|227| لدين محمد|رغده محمد محمد مىحي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

778273 فع محمود حسن|سهيله ش عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26743| ى |يه ي| بــــ|لسيد خط|سي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|34346 د عىل محمد|طمه عم|ف ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

23o47o بــــح مرىس|ده ر|محمد حم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

892993 حمد بــــخيتـــ |ل |محمد جم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6|5|59 لفيوم|مد متـــول |ر ح|عم ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

34723| ره|يمن حسن محمد عم|حسن  ى شمس حقوق عي 

92|446 ى |ئى مكرم |نوبــــ ه|بــــ| مي  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

||7665 لسيد|بــــ سيد محمود |لوه|عبــــد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

839257 |دو|ج| لوف|بــــو|ل |حمد جم| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

9|976 دح مصطفى|عمر محسن م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

227236 هلل|لم فرج |لم محمد س|محمد س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

78244o ى محمد عبــــد | لرحمن|حمد محمود حسي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

|22429 بــــر|مه رشدى ص|س|در |ن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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4o26o8 حمد حسن محمد|رضوى محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

642293 حمد|لحليم |دل عبــــد|كريم ع زيق|لزق|حقوق 

243|58 لكريم|مصطفى سعيد سيد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

46784 ن سعيد|سيد شعبــــ| لي|د ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

26o855 سم|هلل محمد فتـــىح ق|منه  شمون|نوعيتـــ 

43|28 لعزيز|م عبــــد |بــــو خز|لرحمن عىل |عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|2398 نور محمود|محمد يىحي  ي|عه |زر
|لمنى

288o|| لعيوىط|لرحمن |ميه محمد عبــــدربــــه عبــــد |س ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

6|845o بــــو مصطفى|مه |رص سل|عىل ن ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6o6|4 دل سيد يسن|بــــ ع|رح بــــ بــــنى سويف|د|

8o5|26 عيل|سم|عيل تـــوفيق |سم|ضىحي  ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

32543o حمد|لرحمن خليفتـــ محمد |عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o9oo ى|للطيف حس|يمن عبــــد |هلل |عبــــد  ني  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

88674 ي
مه|م لبــــيبــــ سل|ل س|دئى ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

684o72 لسيد محمد عىل عمر|محمد  لمنصوره|بــــ |د|

6|9o77 ه | ى|هيم عبــــد |بــــر|هيم |بــــر|مي  لعزيز حسي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

678554 فع|هيم ن|بــــر|هيم محمد |بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5443o8 ى مصطفى عبــــد |ي شقر|ل|م محمود |لسل|سمي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7729o3 |لش|هلل سعيد محمد عبــــد |عبــــد 
ى
ق  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |

ره|د |

9o9343 لرحيم |رص عيد عبــــد|جر ن|ه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

64|436 هيم|بــــر|لحميد |حمد عبــــد|هيم |بــــر| زيق|لزق|ره |تـــج

542|73 وي|لغربــــ|م |لسل|حمد عبــــد |هيم محمد |بــــر| ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

|32347 لد عىل عيد|سهي  خ هره|لق|ره |تـــج

85926 طف بــــسيوئى محمد|ع| ر|ي ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

755884 وق عىل حسنى محمود رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

755987 هيم|بــــر|هلل سعيد محمود |عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

4o9528 لسيد|ن خميس |زن شعبــــ|م |ره طنط|تـــج

543333 ى عبــــد  ل|ط حسن بــــل|زق بــــس|لر|نرمي  سكندريه|ل|طبــــ 

3|8573 طمتـــ عربــــي يحن  محمود|ف ى شمس|تـــج ره عي 
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|45862 زق بــــرع|لر|بــــر عبــــد |محمد ص ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

8|9o9o ى ي سمي  ف| روجي 
يز|وصفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45992o حمد|لسيد |هيم محمد |بــــر|يوسف  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

498328 رص|لعليم ن|ء عبــــده محمد عبــــد |سن تـــربــــيتـــ دمنهور

3485|9 يف سيد  ض|حمد عو|ندى رسر سيه|نوعيتـــ عبــــ

|59673 ه و| لحليم|لعظيم عبــــد |ئل عبــــد |مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|52774 ه فرج محمد حميده| مي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

59648 حمد مصطفى عبــــود محمد| بــــ بــــنى سويف|د|

759o9o هيم|بــــر|لسيد |لد |محمد خ عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|6395 عيل محمود|سم|مريم يحن   ى شمس| لسن عي 

7|o6|4 ز|لبــــ|حمد |لمتـــول منصور |ندى محمد محمد  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

297|92 ر|حمد مشحوتـــ نص|محمد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

685||6 م|لسل|د فرغىل عبــــد |محمد فؤ لمنصوره|حقوق 

5|o5|2 ري|حمد س|محمد حسن  سكندريه|ل|حقوق 

8|8924 لي|لي ذىكي غ|غ| رين|م ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

27|822 لمتـــول|لسيد محمد |لد |مريم خ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6375o4 ف | لدين|حمد محمد مصطفى رسر تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

32578 لرسول|حمد عبــــد |لسيد |محمد عبــــده  هرتـــ |لق|تـــمريض 

42528o نه|لحميد  أبــــوعي|لدين محمد عبــــد |ء |رحمتـــ بــــه ى شمس| لسن عي 

922958 حمد |روق |روق محمد ف|ف ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

777475 حمد وليد مهدى محمود عقيل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|27722 هلل|حمد عبــــد |م حسن |هش ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

35|7o2 عيل|سم|دى فرج |م ش|سل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2|6947 نور محمود|مريم يشى محمد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

762722 لسيد محمد مطر|يمن |دهم | ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

52o464 وى|لتـــل| |لعل|بــــو|حمد |مريم حمدى  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

82663o ر محمد|لنج|لدين |ل |نهله كم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6|44o5 حمد زميتـــر|مصطفى محمود محمد سيد  |تـــربــــيتـــ طنط
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357o79 |م عر|م|م |حمد هش|
ى
ق |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

23o6o7 حمد|ح عدل |محمود عدل صل لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

448|o9 حمد بــــيىل بــــسطويس|ن |رمض| يش سكندريه|ل|هندستـــ 

64o827 ل|لع|حمد لطفى حسنى عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|39643 ه يوسف زيتـــون بــــخيتـــ| مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

89|o78 ى |رفقه مرزوق لول  مي  زيق|لزق|حقوق 

4|8927 محمود رزق محمد عطيه غله لشيخ|بــــ كفر |د|

677975 هلل|لسيد عبــــد |بــــ |لتـــو|ن عبــــد |عمر ري لمنصوره|حقوق 

877937 هلل  |يه |لعزيز حم|ر حمدى عبــــد|من سيوط|حقوق 

|64453 لسيد|حمد |محمود محمد  هره|لق|هندستـــ 

9|6934 ى |بــــوبــــكر هم|عهد  م حسي  ج|بــــ سوه|د|

8o7523 ن محمد معبــــد|حمد شعبــــ| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

63|394 حمد|لسيد |هبــــه رجبــــ  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

53535 لحميد|لدين محفوظ عبــــد |د |م عم|حس ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

232o4 فظ|لح|ل محمد عبــــد|محمد جم كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

342293 ح عىل|لفتـــ|در عبــــد|لق|ح سيد عبــــد|صبــــ |تـــربــــيتـــ بــــنه

265665 لمحسن تــــوفـيـق يـونـس|بــــر عبــــد|محمود ص ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

5|o677 يف حم ن|ده عتـــم|محمد رسر سكندريه|ل|صيدله 

85o|94 ي 
حمد بــــيوض محمد|مصطفى ي صىح 

سيوط|معهد فنى

8|8634 دي مكرم كرم|ريمونده ن ي|تـــمريض 
| لمنى

8593o6 دي|له|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|سم |بــــ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

54276| م|ج سل|حمد فر|ء |عىلي علوم دمنهور

8|7363 لعزيز|در جمعه عبــــد|لق|محمد عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

787o96 بــــرهيم عطيه متـــول|لسيد |يه | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|28456 د فوزى فرج محمد|محمد عم ن|هندستـــ حلو

337o76 بــــ|لوه|لد محمد عبــــد|بــــسنتـــ خ منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

244899 لمقصود|نسمه سعيد حسن عبــــد هره|لق|بــــ |د|

6975o9 لسعيد بــــرغوثــــ|هيم |بــــر|لسعيد |حمد | لمنصوره|نوعيتـــ 

637428 بــــو مندور|ن |بــــو مندور سليم|ن |محمد سليم ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

8||997 ي لويس ف|ئيل ه|ميخ
يز|ئى تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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9o52|9 رك |م مبــــ|لسل|رك عبــــد|ره مبــــ|س ج|تـــربــــيتـــ سوه

2|53|2 هيم|بــــر|رس عىل عىل |ندى ي ن|بــــ حلو|د|

855292 س محمد|رف عبــــ|محمود ع حقوق بــــنى سويف

||722o حمد|لحميد |لحميد محمد عبــــد |عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

332862 لجندى|حمد يسن محمد | |ر|ي |ره بــــنه|تـــج

|57|6 هيم|بــــر|عيل |سم|لد |حمد خ| لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

8o79|8 مل|هلل ك|ل عزمي رزق |من ره بــــنى سويف|تـــج

5457|| ن عىل مصطفى|حمد شعبــــ|لرحمن |عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|23359 لرحمن محمد|ء محمد عبــــد |رس| ى شمس حقوق عي 

235984 ن محمد|لدين شعبــــ|بــــ |هبــــه شه ن|تـــربــــيتـــ حلو

825677 محمد رجبــــ مرعي محمد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

5257oo م |لسل|م عبــــد|لسل|ل عبــــد|رس جم|ف
لرؤف|عبــــد

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

887255 ى | دى عزيز حن|ن| مرتـــي  سيوط|بــــ |د|

83o278 هلل|ه فضل |لل|لفضل عبــــد|بــــو|مريم  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|3588o حمد متـــول|در |ن ن|نوره ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4976o| ى صل يف|ض |ح ري|م خي  لشر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

6|4345 يف عبــــد ح محمد ربــــيع|لفتـــ|سمر رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

65o84 لعزيز|ن عطيه عبــــد |حمد شعبــــ| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

889984 حمد |حمد لطفى |ر |من سيوط|تـــربــــيتـــ 

7769o8 بــــ|لسيد دي|يمن |يه | زيق|لزق|نوعيتـــ 

|24223 ي
لدين محمد فهىم|م |حس| دئى هره|لق|م |عل|

439967 لسيد|يه محمد يوسف محمد | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

42|3|| ى حم|بــــ|ل|حمد |ء عىل |رس| مو|صي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

84567 للطيف|م طه عبــــد |محمد عص ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

|3358o د وليم دوس|ريز ميل|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|65|6 تـــ|لشح|منيه وليد فتـــىح | ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

899|27 عيل عىل |سم|م مصطفى |هم ج|ره سوه|تـــج

23935o حمد سعيد|رق محمد |فرح ط ن|بــــ حلو|د|
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5424o دل محمد محمد|عىلي ع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

696632 لميىمي|محمد محمد مصطفى | لي|د ى شمس طبــــ عي 

4oo584 هيم|بــــر|ل |لتـــوئى كم|يمنى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|7344 حمد قمح|هلل محمد |ء رزق |وف ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

26584 ح|لفتـــ|حمدي مسعد عطيتـــ عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

756o57 ن|هيم عرف|بــــر|ن |ء خليل عرف|دع تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

767777 يف سمي  محمود  بــــ|ليىل رسر ض|لشر لعريش|تـــربــــيتـــ 

448859 ي|ر
حمد محمد  فرغىل|هيم |بــــر| |ئى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

529397 لمجيد عيس|عيل عبــــد|سم|كريم بــــيوم بــــيوم  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

765575 لم|حمد س|لد |لد خ|محمد خ هندستـــ بــــور سعيد

49657o  حس|يتـــ |
ى
|يمن دسوق

ى
ى دسوق ني  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|4428o ل محمد|لع|عىل محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

857245 شور فرج سيد|محمد ع ي|طبــــ 
|لمنى

|6||4 حمد|م سيد |ل س|حمد كم|نىح  | هره|لق|بــــ |د|

33|o69 د|لمقصود عو|هر عبــــد|ط| مه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

||755o ن|رس محمد محمود عثــــم|لرحمن ي|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

23o432 هر عىل|لظ|حمد حسن عبــــد |محمد  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

758o8| هلل محمود محمد|محمود عوض  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

475749 لكريم|محمد عىل محمد عىل  عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|53927 ن|لرحمن سمي  حسن رشو|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|4765 م محمود|لسل|ن عبــــد|مروه رمض ي|نوعيتـــ 
|لمنى

373|26 لجد|لسيد |لسعيد |م |عىلي هش |بــــ بــــنه|د|

477492 مجد محمود محمد| |رن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

695397 لسعيدعمر|لمهدى |لسعيد |عمرو  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

84322 عيل|سم|هيم |بــــر|ء مبــــروك |حسن ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

5|o885 لعزيز صوله|يوسف مبــــروك يوسف عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

79495 ى |حمد | |ر|ي حمد|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

46975 ر هيكل|لغف|لمحسن عبــــد |لد عبــــد |متـــ خ|س| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|23|58 هيم|بــــر|حمد |سلىم محمد  ن|بــــ حلو|د|
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||9o69 ى|لحج|بــــو |ء |سم| ج محمد حلىم حسي  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

|6oo8| لحليم|زق عبــــد |لر|د عبــــد |محمد عم ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o773o لسيد|لعزيز |حمد عبــــد |عيل |سم|محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

9||o25 حمد |مصطفى محمود سليم  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

83374 لنرص سعيد|لعظيم سيف |ن سعيد عبــــد |نوره ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3539|2 تـــ|شم بــــرك|ري ه|لهو|كريم  |ره بــــنه|تـــج

|734o8 دي محمد محمد جبــــريل|هن سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

3232|2 وق خميس محمد عبــــد ر|ح نص|لفتـــ|رسر ن|بــــ حلو|د|

629392 حمد|لم |حمد س|م |بــــسنتـــ حس زيق|لزق|نوعيتـــ 

42o|67 ن|ندى سعيد محمد سعيد زيد لشيخ|بــــ كفر |د|

24o9|  عثــــم|هيم |بــــر|رص |ره ن|س
ى
ن|لدسوق هره|لق|بــــ |د|

478453 حمد محمد مصطفى زغلول|عمر  سكندريه|ل|طبــــ 

327oo4 يف |ه حمد وهبــــه|جر رسر ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

332o4 هيم عبــــده ليس|بــــر|طمه |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5|8oo6 ن محمد سعد محمدأحمد|جيه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4|6o22 ى محمد |ي لرجيىل|ع محمد |لسبــــ|سمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7797|9 لسيد سعيد|ن عرفه |يم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

263444 ألجهورى|ء يوسف محمود طه |رس| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

5o33o| د|لنظي  حم|ره مصطفى محمد عبــــد |ي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

776|59 بــــ|حمد غر|حمد |ء محمد |سم| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|4936| ن|حبــــيبــــه محمود محمد سليم هره|لق|طبــــ 

6o992 لمعتـــمد محمد|رص عبــــد |لن|ء عبــــد |عل ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|oo5o ه   عبــــد|حمد |ني 
ى
لح|لمنصف ص|لدسوق ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|

| دوليتـــ طنط

5|9842 ن أحمد حسن محمد نرص|حن ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

844|34 هر|لظ|دي مؤمن دردير عبــــد|له|عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|56686 دل محمود محمد|حمد ع| |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

239o84 ف |خلود  هيم محمد|بــــر|رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

459838 لخول|ع حسن |لرف|حمد |هيم |بــــر| ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى
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24639| لعزيز|بــــر عبــــد|ج| د رض|زي ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7ooo43  |ئى عبــــد |م|
ى
بــــومندور|لمحسن شوق لمنصوره|ل |طف|ض |ري

869768 للطيف عىلي محمود|ن عبــــد|حن ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

6ooo4o  محمد شديد|زي
ى
د وليد شوق لمنصوره|هندستـــ 

33o372 لحميد محمد|هيم عبــــد|بــــر|رحمتـــ  |نوعيتـــ بــــنه

|4436o ل|حمد جم|لدين |م |عمر حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

435495 ن فع|منتـــرص محمد ن| مي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

||7296 د حبــــيبــــ|جوزيف نبــــيل عي وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

8437o9 حمد محمد|بــــ |لوه|حمد عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

258569 لنبــــى محمد|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

8|o|36 د|حمد سيد محمد ج| ي|بــــ |د|
|لمنى

44525o دق|لص|هيم |بــــر| |هيم عط|بــــر|لرحمن |عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

75797o نور محمد|حمد محمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

7533|5 لح مصطفى|زم محمد مصطفى ص|ح ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

7o9627  سليم|لبــــ|يمن عبــــد |مريم 
ى
ن|ق لمنصوره|علوم 

233o85 ح حسن محمد|حسن صل| حل لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

4226|6 لرحمن طه أحمد حسن أحمد|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

4||o88 ى|ي وى|لصفط|لسيد |محمد محمد | سمي  |تـــربــــيتـــ طنط

7o7oo7 لرحمن مصطفى|لرحمن نظىم عبــــد |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

3o827 ف ربــــيع عبــــ|ء |لىمي س|رسر هره|لق|بــــ |د|

249988 لدهيىم|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |مريم نبــــيل  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

88968o د خله |هد صفوتـــ فؤ|ن سيوط|بــــ |د|

757|78 هيم|بــــر|طف محمد محمد |ع| مه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

68o|| ن حمدى بــــعزق محمد|يم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

3||4|6 لم|بــــ يوسف س|يه|لدين |سيف  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

528927 هيم محمد بــــصل|بــــر|حمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

6899o4 لمقصود|لسيد عبــــد |م |ن بــــس|يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o9779 م|حمد عل|هيم |بــــر|دل |ر ع|من |نوعيتـــ طنط

88|7|5 لنعيم  |حمد عبــــد|حمد رجبــــ | سيوط|حقوق 

36o262 س|لسيد عبــــ|س |ل عبــــ|محمود جم ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 
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44|749 ى|بــــو |ح |لفتـــ|ن حلىم عبــــد |حن لعيني  لشيخ|ره كفر |تـــج

5|733o تـــ عبــــد   عبــــد |لش|ني 
ى
د|لمقصود محمد مر|ق تـــربــــيتـــ دمنهور

422o57 بــــح سعد|طف ر|ره ع|س |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

285893 ى سيد محمد عبــــد|ي لمجيد|سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

339729 متـــ فتـــىحي يوسف|وس|مريم  |نوعيتـــ بــــنه

68oo38 وى|لشبــــر|حمد |ح |وى نج|لشبــــر|بــــثــــينه  لمنصورتـــ |تـــمريض 

|75|5o م|م|شور نرص |ع| لي|د مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

897248 ذل |د ش|بــــ سيد فؤ|رح ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

772775 هلل|ل نبــــيل محمد عبــــد |عمر كم |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

35|892 سهي  سمي  محمد حسبــــ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

784963 لعزيز عىلي سليم|محمد عىل عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

525o69 لنبــــى|فرحتـــ سعيد عبــــده محمد عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

86o482 ن|ء عيد محمد عثــــم|سن ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

68o687 مه|لسيد سل|بــــسمه محمد عطيه  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

33|94o لىح|لحليم عبــــد|م صبــــىح عبــــد|عص |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

42o727 عي|لسبــــ|عي مصطفى |لسبــــ|مصطفى  لشيخ|بــــ كفر |د|

697353 لسيد محمود محمد فرج|رحيم  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

|274|9 لمعبــــود|زم محمد عبــــد |عمرو ح ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|469|2 هر محمد|لظ|يوسف فوزى عبــــد  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

495o9 لم|لم بــــدر س|عمر س ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

286958 ى محمد |سم لـله|د|لسميع ج|لسيد عبــــد |ء خي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|o24 ن بــــكرى عجىم|ر رمض|من ي|بــــ |د|
|لمنى

2|6994 مد|م ح|لدين س|م |ن عص|نوره مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

25722o لعبــــد|لجمل |طف |عبــــي  ع ي صىح بــــنه
|معهد فنى

239326 يمن بــــهجتـــ محمود|ل |س ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

77732|  عطيه|محمد محمود عبــــد 
ى
هلل دسوق زيق|لزق|هندستـــ 

|66782 هلل|روضه مني  سعد محمد عبــــد  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

842435 ى خليل|ف طمه محمد حسي  قرص|ل|فنون جميله فنون 
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|59276 دق|لص|م سعيد فوزى عبــــد |سل| ج|بــــ سوه|د|

8o8535 عىلي زىكي| محمد رض لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

44|o| يف محمد سيد محمد عبــــد  لمقصود|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|6o5o رس|حمد ف|م |له|حمد |مروه  ى شمس| لسن عي 

763729  |ن |رو
ى
عيل|سم|لسيد محمد |لدسوق حقوق بــــورسعيد

487998 لبــــ|بــــو ط|لبــــ محمد |بــــوط|مصطفى صبــــري  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

767383 در|لق|لمعبــــود محمد عبــــد |ء عبــــد |لشيم| لعريش|تـــربــــيتـــ 

783o33 ي|لسيد محمد م|مه حسن |س|
ضى تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

لسويس |

7o9o64 زق|لر|محمود محمد منصور عبــــد  ن|صيدله حلو

2|6633 ف نج|محمد  ن|لقط|ح |رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6336o3 لحميد|ح عبــــد |لد صل|منى خ زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

499479 وى|لسعد|مل |هيم ك|بــــر|مل |ك| عل سكندريه|ل|حقوق 

34|66| ود|لمؤمن د|لمؤمن عبــــد|منيتـــ عبــــد| ى شمس حقوق عي 

5o9342 هيم ونس|بــــر|محمد | حمد رض| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

324762 هيم|بــــر|لسيد |دل عبــــد|نوبــــ ع|بــــ| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8||4|| ى سعد|ر ع|من دل حسي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

645o84 زى|هيم حج|بــــر|مه عىل |س|معتـــز  |حقوق طنط

636469 ز فرج|حمد منصور بــــ| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

772o9o هيم|بــــر|طر محمد مهدى |ء خ|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

2|42|6 ى ص|ئل |عمر و عيل|سم|دق محمد |مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

85444 عيل طوسن|سم|د طوسن |جه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

493679 هلل|هيم عبــــد|بــــر|رس |هيم ي|بــــر| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8|oo54 ح|لفتـــ|لحكيم عبــــد|جر محمد عبــــد|ه ره بــــنى سويف|تـــج

37|32| ن|لدين محمد سيد عبــــده سبــــتـــ|م |حس |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

75o852 لم|لسيد محمد محمد س|ندى محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

835o63 هيم|بــــر|لنعيم |ء طلعتـــ عبــــد|حسن ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

82956o رق محمود محمد|لطيفه ط دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

687|23 لدين شحتـــو عرفه|م عز |لتـــه|صم |ع لمنصوره|نوعيتـــ 

228675 ن|شم شوم|جر سيد ه|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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847897 ن سليم|م زيد|هلل هش|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

6|5923 وليد مجدى محمد عىل ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6468|6 ء محمد محمد عوض|سم| سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

247475 لدين رشدى شتـــله|د|مصطفى عم لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

9|63|8 ر محمد صديق |لغف|محمد عبــــد ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

3|893 لحميد حسن|رغد وليد عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

|63o74 س حميده|طمه حسنى عبــــ|ف ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

882735 تـــه كريم  |ء محمد شح|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|99o5 ي
لغنى|سعيد جمعه عبــــد| رئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

53962| هلل|لرحمن محمود محمد محمود عبــــد|عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|22632 ر|لجز|بــــ عزتـــ محمد عىلي |يه|ن |مرو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

227887 بــــ|لوه|حمد بــــدوى عبــــد|تـــغريد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7oo389 وى|لطنط|لسيد |ر نبــــيل |من لمنصوره|حقوق 

4|5734 لبــــ|بــــو ط|عيل |سم|ده عىل |ئى حم|ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|4973 ى|حمد |لد محمد |محمد خ لبــــحي  هره|لق|حقوق 

844243 لح|حمد محمد ص|حمد محمد | ج|ره سوه|تـــج

58|9o ي ممدوح محمد محمد|
لحسينى ي|هندستـــ 

|لمنى

3677|6 حمد|لح |حمد ص|لرحمن |عبــــد لمنصوره|حقوق 

75245| ج |لد محمد حر|محمد خ عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

843467 حمد|حمد محمد |هلل |عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

264823 لجمس|ل |ل فتـــىح هل|ره هل|س |علوم بــــنه

626375 هلل|هلل سليم عبــــد|ء محمد عبــــد|رس| زيق|لزق|عه |زر

86|794 ه عبــــد| حمد حلوي|لرحيم حسن |مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6328|5 لسيس|لمنعم عىلي |ء محمد عبــــد|سم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

6899|8 لمتـــول|حمد محمد |سهي  محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

63o657 ن|لسيد عطيه جبــــر|لسيد ثــــروتـــ عطيه | زيق|لزق|ره |تـــج

26547o م جعفر|لسل|لعزيز عبــــد |ء عبــــد |محمد عل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9|5239 حمد  |مل محمد مصطفى | سيوط|بــــ |د|

7|2|48 ى مهنى حلىم |ي لعزبــــى|حمد |سمي  هندستـــ بــــور سعيد

77o|83 لدين محمد حفنى|مجد سعد |يوسف  زيق|لزق|حقوق 
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|249o5 ف عبــــد |محمد  ر|بــــ بــــك|لوه|رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

79o273 تـــغريد نرص خليفتـــ محمد ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

33673| ن مهنى جندى|عزم سمع| رين|م ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5o2949 بــــر محمد عىلي|ئى ج|هلل ه|منه  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

9o4||3 هلل محمد  | |رص عط|ن ن|نوره ج|صيدلتـــ سوه

6|4747 لروبــــى|حمد محمد |محمود سيد |طبــــ طنط

7||769 ه رجبــــ | هيم|بــــر|لغريبــــ |لغريبــــ |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

836483 مي  محمد|ل|حمد محمد |ء |ول دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2|6o33 يتـــ ممدوح عي روز|د سعيد ن|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

|5|652 لرحمن|س عبــــد |لرحمن عبــــ|سوسن عبــــد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

4263o6 ع|بــــر رف|لدين ج|آيتـــ مىحي  ن|علوم حلو

5|4384  عبــــد |رو
ى
لقوى يونس|ن شوق سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

24o893 لمحسن خليل سيد|عمرو عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

||4782 حمد عىلي|حمد |هلل مدحتـــ |يتـــ | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o824| ي
س يوسف|هيم يوسف عبــــ|بــــر| |دئى لمنصوره|بــــ |د|

4o5893 لعزيز|لد منصور عبــــد |مريم خ سكندريه|ل|حقوق 

349|o4 م|م|حبــــيبــــتـــ محمد طه  ى شمس| لسن عي 

6|o845 حمد طلبــــه محمد حسن|م  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

678295 هر عطيه يوسف يوسف|ئشه م|ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4o3358 وق فوزى  ل فرج|لع|هيم عبــــد |بــــر|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|63|87 ن فرج|ء مدحتـــ عدل محمد عدل يون|ل| ى شمس|د| بــــ عي 

766|67 ن|ن محمد سليم|سلىم محمد سليم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

786o7| ف |بــــسمه  هيم|بــــر|لعزيز |لسيد عبــــد |رسر ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

9227|| حمد |ندى رشدى محمد  ج|علوم سوه

4o||8 ى ن ى حسن|حسي  رص حسي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

26536| لبــــرع|س |مر سعيد عبــــ|د تـــ|زي لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

784866 ن|منيه طه محمود عىلي سليم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o466| هيم محمد|بــــر|ن |محمد سليم| مه لشيخ|عه كفر |زر

|248o8 ود|م محمد د|هش| هن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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|27||9 |لسيد |لكريم |م عبــــد |هلل هش|منتـــ 
تـــ|د|لسع|بــــو

ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

62|679 ىط محمد|لع|لنبــــى عبــــد |رس رفيق عبــــد |ف ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

78677o لنبــــي جبــــل|لعزيز طه عبــــد |ندى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2323|7 ى خ ى عوض|حسي  لد حسي  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

3262|4 هند مصطفى محمد حنفى ن|علوم حلو

25|23o لنبــــى رزق|رص عبــــد|هلل ن|عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

64o|8 سعد عوض|بــــيشوى نبــــيل  لفيوم|هندستـــ 

|56447 حمد بــــهنس|محمد نبــــيه محمد  هره|لق|حقوق 

96722 ن خلف عوض|حمد شعبــــ| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|539o8 ف |نور | نور سيد|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

|24||3 ن|د جرجس ن|ميل| مونيك ن|بــــ حلو|د|

8|5o59 ين مني  جرجس لبــــيبــــ رسر سيوط|حقوق 

332772 لدين جبــــر|لدين محمد نور |محمد محمد نور  ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

5o5978 ى|حمد |دم |لرحمن |عبــــد دم حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

26658o ف محمد |ء |شيم هيم مغيثــــ|بــــر|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

853429 حمد صبــــري عبــــدربــــه|رضوي  ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

78267| ن|لسيد محمود عثــــم|حمد |ن |رو بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

444549 لجليل  مدكور|لحليم عبــــد |عبــــد | ء رض|عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

89|o58 ى عبــــد ه حسي  در |لق|هر عبــــد|لظ|خرصى سيوط|حقوق 

844o2| لح|شد ص|د محمد ر|زي ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

3468o9 وى|لح|ح محمد |لفتـــ|هبــــتـــ محمد عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

494o5o |عيل |سم|لسيد |يوسف محمد 
ى
لحوق |ره طنط|تـــج

8o8|94 سميه ممدوح حليم محمد ي|عه |زر
|لمنى

|25637 ج|لسم|ن |هيم محمد سليم|بــــر|هر |يوسف م ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

8o8722 د|لجو|لدين عبــــد|لموجود نرص |نرص عبــــد سيوط|حقوق 

54|348 رتـــ|لحليم عىلي عم|محمود محمد عبــــد  |حقوق طنط

359542 م محسن محمد حسن|بــــ هش|رح ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

335o39 لسيد محمد|رحمتـــ حمدى  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

234395 لغفور|محمد سمي  محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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442423 حمد مرع|لمنعم |عبــــد| لمنعم رض|عبــــد لشيخ|تـــمريض كفر 

889675 لمعبــــود محمود |ر مصطفى عبــــد|من ي صىح 
سيوط|معهد فنى

5|7324 لروم|لعزيز |نىه محمد عبــــد  بــــ دمنهور|د|

4245o4 ى رشيد محمد يف حسي  عمر رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

9o574o ى يوحن سعد |هيم |بــــر| |نرمي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

8||338 لسيد|تـــه |عىلي محمود شح ره بــــنى سويف|تـــج

698539 ه ص| دق|عيل ص|سم|دق |مي  لمنصوره|علوم 

|3o3|3 ء موىس محمد موىس|رس| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|78955 مح محمد عىل|حمد س| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

5o753| |بــــور|لحميد |لعزيز عبــــد |عد عبــــد |مي مس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o5286 ر |لغف|ىط عبــــد|لع|ل عبــــد|ندى جم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

682835 ى|ن |لمجيد شعبــــ|ن عبــــد |ن رمض|يم| لعشر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

77592o لسيد|ل |لسيد جم|سمر  زيق|لزق|نوعيتـــ 

7|6298 لعزيز خليل محمد|ئى نرص عبــــد |م| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

789|97 ل|لع|حمد عبــــد|حمد محمد |محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7||o24 طر|لمهدى خ|حمد يوسف |ء |لشيم| لمنصوره|علوم 

496o8o وى|لمنش|حمد |م |ء عص|رس| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4284|3 ط|لبــــل|لبــــدرى |شم |لبــــدرى ه| |مه |عه طنط|زر

4o4o87 هلل مسلم|لمهدى فتـــح |عيل |سم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

69685o عي|لس|هيم عىل |بــــر|لسيد |محمد  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

|5o337 ى سعد|عوض فوزى | مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

73997 هيم|بــــر|ل محمد |ر جم|من لفيوم|بــــ |د|

86o7o د|لجو|لرحمن مصطفى طه عبــــد |عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8|2897 ي يوسف سعد|مريم ن ج  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

89295| حمد |رس عىل |يمن ي| سيوط|ره |تـــج

78|482 لسيد عىل|رص |ء ن|سم| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

75|353 لسيد|لح |حمد محمد ص|ندى  حقوق بــــورسعيد

68659 ن|حمد معوض زيد|لرحمن |عبــــد لفيوم|علوم 

696|27 شقر|ل|لحميد محمد |ء محمد عبــــد |ند لشيخ|بــــ كفر |د|
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5|5||8 م|لسل|لحميد |م مصطفى محمد عبــــد سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

644733 وى|لبــــرم|مصطفى حمدى محمد  |بــــ طنط|د|

2374|6 هيم حسن|بــــر|ن |رمض| ر|ي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

923839 حمد  |بــــ |لوه|حمد عبــــد|هلل |يه | ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5|6|96 لم|لحميد س|ن عبــــد|رق حس|هدى ط تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

43o24| ل سعد بــــشي |ن جم|يم| |صيدله طنط

34o3|2 هلل|بــــ |لسيد ج|هلل |بــــ |عىل ج ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

866||4 د محمد|لسيد فؤ|ن عبــــد|حن دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6982o9 لعوضى|للطيف |لسعيد عبــــد |دل |ندى ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

823563 بــــ|لوه|يمن محمد عبــــد|ن |حن ي|بــــ |د|
|لمنى

62o427 جه|لخو|لسعيد |لعزيز |ن عبــــد |نوره ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

336464 لسيد|سلىم محمد زىك  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

637464 لبــــليىه|ل محمد |ء جم|وف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

75|4o9 م|كريم سمي  عبــــده مصطفى حم ره بــــور سعيد|تـــج

757356 ء عىل محمد عىل|وف عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

285||7 م|م|مل |حمد ك|ء |رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

752o98 مد|لبــــدوى ح|مه |س|حمد | زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

75584o |لسيد حسن ند|لعزيز |لسيد عبــــد | وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|33692 ن هيم|بــــر|نبــــيل عوض | مي  سيوط|عه |زر

459o89 ن|سط عثــــم|لبــــ|ل عبــــد|سندس بــــل ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4486oo لح|حمد ص|حمد محمد | |حمد رض| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

8639o4 ف |ء |ل| ى|رسر حمد حسي  |نوعيتـــ موسيقيه قن

338|96 لح محمد رشيد حسن|محمد ص |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8678|| ى عمرو محمد محمود حسي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

4o8293 ز|حمد در|لدين |ح |ل صل|زن كم|م |بــــ طنط|د|

4|97oo لمعىط|حمد عبــــد |لسعيد يونس |حسن  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

9o3967 حمد محمد محمود محمد | ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

7|o778 س|لنح|ح |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |سيف عل لمنصوره|عه |زر

4|o|23 ل|لجم|لسيد |لظريف |نظىم  |بــــ طنط|د|

239|84 لموجود|هلل محمد قدرى عبــــد|منه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9||368 لكبــــي  |ش محمد |حمد حمدى بــــكتـــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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449o33 |حمد طه محمد |محمد 
ى
لحوق ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

7||39o وى|لنبــــر|دى |له|حمد يوسف عبــــد |منيه | لمنصوره|بــــ |د|

7o6255 |لمو|رحمه محمود محمد عىل 
ى
ق لمنصوره|بــــ |د|

63377| حمد موىس|عطيه | منيه رض| زيق|لزق|بــــ |د|

35o|o9 لد محمد زغلول|محمد خ |ره بــــنه|تـــج

4oo323 وس|ندر|ميل جون نبــــيل | سكندريه|ل|ره |تـــج

85973| بــــ عىلي بــــكري محمد|ريح ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

76229| |حمد محمد شط|بــــ |يه|حمد | طبــــ بــــورسعيد

|37475 بــــيل|بــــرسوم فوزى عيس ق لفيوم|عه |زر

58932 للطيف|ن عبــــد |يه محمود شعبــــ| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

264796 ف |بــــر|دل محمد |ء ع|لشيم| لدين|هيم رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

497784 لصمد خورشيد|حمد عبــــد |ء |شيم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6o472 ى|حمد معوض عبــــد | لعليم حسي  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

|35633 ف محمود عزتـــ|ن |يم| رسر ى شمس حقوق عي 

29396 ن|لدين بــــدوى عثــــم|ء |زم عل|ح ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|37o65 ى لكريم|د|بــــر ج|ئى ج|ه| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|52457 حمد|م محمد محمود  ى شمس|زر عه عي 

696573 ج|لجر|ن سعيد محمد |يم| لمنصوره|بــــ |د|

752983 لسيد عيد عطيتـــ|محمد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

6o742| |محمد سمي  محمد جح |بــــ طنط|د|

477942 لس عم ى|د عبــــد |كي  هلل تـــوفيق حني  سكندريه|ل|ره |تـــج

4|9937 لسيد|لي |لو|لسيد عبــــد|ل |سل جم|بــــ لشيخ|بــــ كفر |د|

6|88o7 بــــو عطيه|هيم |بــــر|ء محمد |شيم ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

7694|o نور محمد خليل|ه |نج ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

82|227 لنظي |تـــه عبــــد|دي شح|عىلي ن ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

346286 تـــى|لزي|بــــد محمد محمد |محمد ع ى شمس علوم عي 

34oo32 ل|لع|لطوجى مصطفى عبــــد|ن |م رمض|ريه | معهد فنى تـــمريض بــــنه

45235o ى|لسيد قطبــــ |لرؤف |عمرو عبــــد  لعشر لشيخ|هندستـــ كفر 

768|74 ن م محمد حليم|هش| مي  لعريش|بــــ |د|

539649 حمد محمد موىس|ن مؤمن |نور سكندريه|ل|طبــــ 

56o27 لسيد جرجس|مريم فوزى عبــــد ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى
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77|999 ن|لصغي  علو|حمد |محمد حلىم  زيق|لزق|ره |تـــج

865oo7 حمد|لمقصود |بــــدين عبــــد|لع|نجوي زين  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

337|5o حمد|حمد |ن محمد |نور زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

76|776 حمد عىل محمد|م |ريه لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

762o83 بــــ|دق دي|لص|رص عبــــد |لن|ضىح عبــــد  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

4o8669 ن|خلود محمد محمد عىل رمض |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8o66|4 هلل خليفه|ف فتـــح |ء خل|سم| ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

8958|8 ى عبــــد| ر|ي لموجود |محمد حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

487867 ف |م |سل| ع|لسبــــ|لسيد محمد |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

29868 ى|لرحمن مجدي ص|عبــــد  لح حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22|353 فظ|فظ محمد ح|هلل محمود ح|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|45863 لرحمن|لرحمن سيد عبــــد |محمد عبــــد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

7|7oo سم|محمد عزتـــ خليفه ق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8349o3 ى |محمد خ حمد|لد حسي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

465347 لخول|لحسيبــــ |هيم عبــــد |ن إبــــر|إيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

364269 للطيف|حمد عبــــد|مصطفى حمودتـــ فكرى  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

7o|oo| ى |ي هيم|بــــر|هيم حسينى |بــــر|سمي  زيق|لزق|طبــــ 

7o8|69 ى|ن |محمود محمد حسن رمض لعشر لمنصوره|هندستـــ 

6|664 سم|لق|بــــو |حمد سيد | |مه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

87o5o6 زينبــــ بــــدري يوسف مىكي ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

75274| ضى|حسن غريبــــ غريبــــ محمد ر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4o3496 لعزيز محمد مصطفى|م مصطفى عبــــد |مر لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|3|777 لسنور|لحميد رشدى عمر |جر عبــــد |ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

267769 محمد نرص مسعود حمد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|73936 لسيد|دل مني  |د ع|عم دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

6|8oo3 |لعط|بــــو|لعدوى |لسيد |ء محمد |ول ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

||6594 حمد|بــــتـــ |محمد حمدى ثــــ ن|حقوق حلو

48945 روق تـــوفيق|ر محمد ف|من ن|علوم حلو

8|4329 م سيد حسن محمد|سل| ي|تـــمريض 
| لمنى
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362422  |ف
ى
هيم|بــــر|لسيد |طمتـــ دسوق تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

4|4534 ف | ج|هيم لبــــيبــــ عىل فر|بــــر|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

8489|| ي محمد 
حمد|زينبــــ مهنى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

4725| هيم|بــــر|بــــ |لتـــو|م عبــــد |ضىح عص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o74o6 حمد|دل سعد محمد سيد |ء ع|إرس إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

86|9o| يع|ل ط|لطيبــــ كم|طف |ع دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

33794| هيم|بــــر|محمد سمي  طه  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

425|37 بــــ محمد أبــــو عىل|يه|منه  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

627o86 يف ي وى|لبــــرم|لمجيد |تـــ عبــــد|لشح|رس |رسر زيق|لزق|بــــ |د|

675683 لحميد|مصطفى محمد مصطفى عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

9o9|95 حمد |د |يمن ج|م |حس دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

||9o38 عيل|سم|عيل |سم|م |حمد حس| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

756257 عيل محمود|سم|ر حربــــى |من ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

8o|485 هلل حسن|بــــ |د حسن ج|جه ي|تـــمريض 
| لمنى

3454|5 ى فهىم عليوه  لخي |بــــو|فهىم خي  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2548o5 لم|نور سعيد س|طف |رق ع|ط تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6|5|o3 لح|عىل أيمن عىل ص ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|6|523 لخطيبــــ|فريده وليد محمد محمود  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9|9846 رس حسن محمود محمد |ف ج|بــــ سوه|د|

629829 هيم عطيه|بــــر|رس |زم ي|ح زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

7oo99o ود|هيم د|بــــر|ح |ر عىل صل|من هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|7668| حمد بــــدير|زينه محمد مني   ج|بــــ سوه|د|

38|o7 لسيد حسن|محمد سعد  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

8|262| ل محمد|لع|ء محمد عبــــد|رس| ي|تـــمريض 
| لمنى

6878|9 لمحجوبــــ|هيم |بــــر|يمن محمد |م |ريه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|o459 ر كشك|لغف|محمد مجدى عبــــد هره|لق|م |عل|

524544 هلل بــــخيتـــ|لمريد عبــــد |لدين محمد عبــــد |سيف  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9o6653 س تـــوفيق |حمد عبــــ|ن |نوره ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

|23328 حمد|رصمحمد محمدسيد |ميسون ن مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

9529| بــــر محمود|حمد كرم ص| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و
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42o446 ي |لفتـــوح |بــــو| |رن
ى
ي |لدسوق

ى
ي|لدسوق لطبــــىح  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

263355 نه|لحميد عىل شبــــ|ء عىل عبــــد|لشيم| |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

3|745| ىطي|لع|ن عبــــد|محمد محمود عثــــم ى شمس|تـــج ره عي 

628524 مح موريس عدل منصور صليبــــ|س زيق|لزق|هندستـــ 

27|774 لق بــــدوى|لخ|لق محمد عبــــد|لخ|ء عبــــد|ول تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

32776| ى|لبــــ |جر ط|ه حمد حسي  لمنصوره|حقوق 

333|22 لسيد عىل مصطفى|عىل | هويد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8639|| لحليم|لنظي  عبــــد|ده عبــــد|ن حم|يم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|7367 حمد محمود موىس|محمود   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

9|7642 هيم بــــولس |بــــر|جح |نوبــــ ن|بــــ| سيوط|بــــ |د|

27|323 ى خ|ي رك|لحميد مبــــ|لد محمد عبــــد|سمي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

3273|3 ن|بــــسنتـــ محمد محمود محمد شعل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

754495 لرحيم|لرحيم عىل عبــــد |عبــــد | ن|ر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76o546 رى|لبــــدوى خض|لسيد |ئل |ء و|ل| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

75o69 تـــه|رحمه رجبــــ فرج شح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

34o874 لعظيم|د عبــــد|محمود مجدى فؤ ى شمس|تـــج ره عي 

7o593| ف |ء |رس| لسيد|لسيد محمد محمد |رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

823o66 حمد محمود محمد|بــــ |رح ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

2|5o|3 م محمد محمود|سل|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

73962 لكريم|حمد محمود عبــــد| |ند لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|6675 نور عىل|م محسن |عمر هش ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

267944 لحق|م محمد عبــــد|محمود حس تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6o7829 ى رأفتـــ حسنى عبــــد|ي ن|لق زعف|لخ|سمي  |تـــربــــيتـــ طنط

68|oo6 لحسينى|لحليم |محمد حسنى عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4o826| |لرحمن عىل مصطفى جشه|عبــــد |بــــ طنط|د|

22o396 وى|لشن|لسيد |هيم عبــــد|بــــر|لحكيم |عمر عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9o7877 ن |ن خليل عثــــم|م عثــــم|حس ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

367472 ل سعد وهيدى يوسف|م جم|هش عه مشتـــهر|زر

7o936| ن|هيم رمض|بــــر|حمد |محمد معوض محمد  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 
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83235 هيم|بــــر|ء ربــــيع يونس |رس| بــــ بــــنى سويف|د|

354253 عيل|سم|لدين مصطفى |مل نور | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

676o72 يد|يه محمد محمد محمد عىل ز| لمنصوره|علوم 

237474 هيم خي |بــــر|حمد |وليد | رش د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

3o|42 ن صموئيل مني  زىكي| مي  ن|بــــ حلو|د|

324522 ي 
بــــ|لغنى خط|حمد عليوه عبــــد|مصطفى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

897259 حمد محمد |حمد |ره |س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|75673 روق تـــحيف|رص ف|طمه ن|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|4282 وى|لشن|ع |لر|لسعيد |حمد | هره|لق|ر |ثــــ|

622|o5 عمرو محمود رزق مصطفى ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

6o638o وى|لنو|هلل محمد يوسف |عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

867826 تـــ | هر|لط|حمد |حمد خي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|759o6 ى |م جم لسيد|ل حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

69oo56 ىط محمد|لمع|بــــو |د |ره عم|س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7|579o ين رض ش|لفر|ن محمد |رمض| شي  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

3o329 ي سليم|م|
ن عوده|لحميد سلم|ن عبــــد |ئى ن|تـــربــــيتـــ حلو

|4399o حمد عمر محمود|زن |م ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

5|23o6 م|م سل|لسل|محمود محمد عبــــد  |عه طنط|زر

7o6|96 محمد عىل جمعه| ن رض|نور لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

334o5| حمد|ح |لفتـــ|لمجيد عبــــد|يوسف محمد عبــــد ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

8|8933 تـــه|مريم سعد حلىمي شح ي|بــــ |د|
|لمنى

7o285| لعزيز محمد محمود شعيبــــ|حمد عبــــد | زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

3293o| حمد|تـــ |لشح|لغنى |ديتـــ عبــــد|ن |بــــ بــــنه|د|

875548 طف بــــطرس قطرى |شنوده ع سيوط|تـــربــــيتـــ 

64635o لخنينى|لسيد |عمر بــــديع  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

853275 ي ص|نوره
ى
دق|ن ربــــيع دسوق حقوق بــــنى سويف

83462| م محمود|م|ل|محمد فكري عبــــد |هندستـــ قن

5|3286 ض|للطيف ري|محمد صبــــرى عبــــد  |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

8|777o بــــدين|وي ع|مل عىلي سعد| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى
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29352| لحسينى محمد|جر وحيد |ه |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

8|6o3| بــــوبــــكر|د سيد |هديل حم ي|تـــمريض 
| لمنى

92o582 م |عزم بــــطرس ف| رين|م ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

42o649 لعيسوى|حمد محمد |لحميد عىل |عبــــد ط|بــــ دمي|د|

24|773 ي
صفوتـــ محمد جبــــر| دئى ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

2869o6 لحميد حبــــيبــــ|عبــــد| لحميد زكري|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2722o3 لصغي |هيم يوسف |بــــر|مريم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

7|||5o لنمر|للطيف عويضه |حمد عبــــد |محمد  لمنصوره|طبــــ 

6o5928 حمد نبــــيه|لد نبــــيه |خ |بــــ طنط|د|

7oooo2 هيم معوض|بــــر|سمر عىل  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

63o259 حمد محمد|ح |لفتـــ|ميشه ممدوح عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

42oo86 ى|لسيد عىل |لسيد |لسيد |رضوى  لقرقي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

7o8758 هيم|بــــر|هيم |بــــر|ء محمد |سم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

22|o75 م عزتـــ حلىم فضل ى شمس|تـــج ره عي 

3o35o هيم|بــــر| |لعط|بــــو |ن محمد محمد |رو لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

256438 لديبــــ|لعظيم |هيم عبــــد|بــــر|ء |لشيم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

88634| لس جميل فؤ د بــــولس |كي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

78o723 دى|له|هلل عبــــد|لسيد عبــــد|ء محمد |عىلي زيق|لزق|صيدله 

245737 لىح|هيم عبــــد|بــــر|ح |لفتـــ|مه عبــــد|س| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

3|3335 حمد محمود|ميمتـــ سمي  محمود | سيه|نوعيتـــ عبــــ

46259 هيم|بــــر|م يوسف |يوسف س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

775257 ى محمد|بــــتـــ |حمد ثــــ| مي  زيق|لزق|هندستـــ 

492933 ي |رص صل|لن|عبــــد
ى
ي|لص|ح دسوق

ى
ق لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

ألسكندريتـــ|بــــ

8768|5 لمنعم حسنى محمد |عبــــد| رن سيوط|ره |تـــج

267226 ه ك| لديبــــ|لسيد|حمد |مل |مي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

684oo7 لدرس|لسيد |حمد |ل |يه جم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

493o59 رس محمد فتـــىحي محمد بــــهنسي|أحمد ي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

88o777 ى  معتـــصم محمود حسن حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

784|45 لبــــديع محمد|حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 
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9o9252 حمد  |ه محمد |لل|محمود خميس عبــــد ج|ره سوه|تـــج

35o323 بــــوزيد|لسيد |مل |لرحمن ك|محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

23574| ف |يه | مه|حمد سل|هيم |بــــر|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|937o ه هش| لزغبــــى|زق |لر|م مصطفى عبــــد |مي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

35|676 لسيد منصور خرصى|محمد فتـــىح  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

|42428 ف محمد س|حبــــيبــــه  لم|رسر ى شمس| لسن عي 

6o|985 وى حنفى|لشبــــر|ن بــــكرى |يم| لمنصوره|بــــ |د|

87o26| حمد|بــــر محمد |حسن ج دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

5o4668 لمعىطي|عيل عبــــد|سم|نور |نوره  سكندريه|ل|بــــ |د|

838574 ه سعد محمد | ذلي|لش|لسهري |مي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

57932 ل حسن جوده طه|طل ره بــــنى سويف|تـــج

2|2679 م سمي  سعيد طه عجيله|سل| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

49579 لح|محمود محمد غنيم ص ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

838|3o سط حسن محمد|لبــــ|حمد عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

354453 لمحمدى عىل|م |جر عص|ه ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

4283o4 ن|لحميد عثــــم|هلل عبــــد|در عبــــد|لق|هلل عبــــد|منه  |طبــــ طنط

88|857 در  |لق|مصطفى محمود عىل عبــــد سيوط|حقوق 

697886 هلل|لمتـــول عبــــد |سيل متـــول عوض | لمنصوره|صيدله 

|75248 لمنعم محمد|ح عبــــد |لرحمن صل|عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2|83o زم عيس جودتـــ|هلل ح|يتـــ | تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

343727 ل|لم بــــل|خلود صبــــري س ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4o5637 لسيد|لعزيز عىل |لدين عبــــد |م محمد محن   سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

346468 شم محمد|بــــو ه|فتـــ محمد |هدير ر لفيوم|ر |ثــــ|

4o3o3| لدين مجدى محروس أحمد عبــــود|سيف  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33943| لرحمن|لرحمن محمد عبــــد|ن محمد عبــــد|نور |تـــربــــيتـــ بــــنه

5o9643 لحليم بــــدوى|نور عبــــد |م محمد |حس سكندريه|ل|طبــــ 

4o388 ن محمود|لسم|م |ء حس|صف هره|لق|حقوق 

3393|5 ورى محمود بــــيوم|رس مغ|محمد ي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4o2864 عيل|سم|حمد محمود محمد |نعمه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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487246 لدين |لسيد سيف |ىط |لع|م عبــــد|حس
ىط|لع|عبــــد

لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

626787 لجوهرى|حد |لو|ء محسن عبــــد |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

228758 يف محمد حسن| لي|د رسر ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|67438 لبــــنى|لرحيم |دى عبــــد |له|م عبــــد |سل س|بــــ ى شمس حقوق عي 

3526o3 هدى عىل محمود محمد صقر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|284| حمد حسن|ء |ندي عل لفيوم|ر |ثــــ|

9|82|8 لسيد |لجليل |لسيد عبــــد|لد |خ ج|أللسن سوه|كليتـــ 

7777o6 حمد|حمد عطيه |ر |مختـــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78o453 م طلعتـــ عبــــده غريبــــ زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

485|9| ن سيد أحمد|ئل مصطفى سليم|حبــــيبــــه و سكندريه|ل|ره |تـــج

859762 لعزيز|روق عبــــد|طه سيد ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3|7845 لح|حمد محمد ص|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|732 ر مجدى محمد عىل|مي لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

698843 لسيد|تـــم محمد محمد |ح| عل لمنصوره|نوعيتـــ 

6o85|| ى محمد بــــ|د |جر عم|ه ل|مي  لمنصوره|بــــ |د|

9|7359 مل يوسف |مصطفى يوسف ك ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|4|247 حمد حسن|م |م|عمر كرم  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

827276 محمود عىلي محمد عىلي ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

854362 ي فتـــىحي عبــــد
حمد|م |لسل|مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

224o73 ه محمود معوض محمد ني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

624264 لعيسوى|ن محمد محمد محمد |يم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

68335o لبــــربــــرى|ن محمد |مريم محمود رمض لمنصوره|ره |تـــج

22|o47 لعزيز|ن عبــــد|ن شعبــــ|م رمض|بــــتـــس| ن|بــــ حلو|د|

44o264 ل عيس مرىس|منيه جل| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

779375 عيل عيس|سم|حمد حسنى | زيق|لزق|هندستـــ 

3|9|95 ى ي عبــــد|كرم م| |يوستـــي 
لمسيح|ضى ى شمس|تـــج ره عي 

|47438 م|محمود محمد شيخون تـــم |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

8o652| بــــوبــــكر|لم محمد |محمد س ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

765677 حمد عفيفى|م حسن |سل|محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي
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23297o لخديوي|حد |لو|مروه نبــــيل محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

32884o لسيد|هلل |بــــ |سعيد محمد ج |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

849758 لمقصود|بــــ عبــــد|ن دي|هبــــه عثــــم دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

35328o رص فتـــىح يوسف|لن|لد عبــــد|خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9o55o2 هلل  |دل رزق عبــــد|ع| رين|م ج|طبــــ بــــيطرى سوه

2673o6 لشيخ عىل|م محمد |ء هش|ل| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

786749 ف طنط|سلىم  وى عطيتـــ|رسر سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

843566 ي محمد|عبــــد لرحمن محمد خرصى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

697332 حمد محمد محمد درويش| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o9|93 للطيف|ء رجبــــ عبــــد|رؤي رض ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

43|57| لس ر ن|زر سليم|فتـــ فهىم ع|كي  |ره طنط|تـــج

26395o  وهبــــ|ر عبــــد|من
ى
لحكيم صدق هره|لق|ن |سن|طبــــ 

845498 حمد عىلي|زيد |لي|بــــو|هند  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

529o54 لجمل|حمد محمد محمود | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

9|863o | بــــولس مرزوق عزيز لوق سيوط|ره |تـــج

||6648 م عدل يوسف سعد|درس س|تـــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o3836 بــــوضيف  |ن محمد |هلل رمض|عبــــد ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

4o7553 س خليل|ء محمد محمد عبــــ|رس| ى شمس| لسن عي 

3|495o ى|لدين |محمود محمد سعد  مي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

33o84o ى|لسيد ي|جر بــــدوى |ه سي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

4o666| شموئى|ل|حمد |لسيد محمد |رتـــ |س سكندريه|ل|حقوق 

374446 ه ك| رم محمود محمد|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

46553o |لبــــن|مل عىل |لد ك|عمر خ سكندريه|ل|حقوق 

764|o3 حمد مصطفى حربــــ|ن محمد |يم| ره بــــور سعيد|تـــج

63o472 مد فهىم|حمد ح|م |هش زيق|لزق|هندستـــ 

773239 ه محمد بــــه| لمنعم |لدين عبــــد |ء |مي 
ن|لمجيد سليم|عبــــد

زيق|لزق|بــــ |د|

5345|5 حمد|معتـــز حسن محمود عىل  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44|796 وق فوزى محمد عطيه  هيم|بــــر|رسر لشيخ|طبــــ كفر 
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3|7o58 ن|حمدعثــــم|منى سعيد محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2385o3 لسيد|لسميع |حمد عبــــد |د |م عم هره|لق|ر |ثــــ|

6947|4 قر|لن|جر نظي  متـــول محمود |ه لمنصوره|صيدله 

6o9577 هيم|بــــر|لسيد |رس محمد |متـــ ف|س| لمنصوره|هندستـــ 

692968 وى|لشن|لسيد |لحليم |ئل عبــــد |ر و|من لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

877|59 ي
دل عشم متـــي |ع| سلفى سيوط|بــــ |د|

825437 ن محمد|محمد محمود سلط ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

458653 ي عبــــد|لورد|حمد |مي  |
بــــو شعيشع|در |لق|ئى ي للفن|

سكندريه|ل|دق |لفنى

7o627| مد|لسيد ح|ره محمد |س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

634o|4 بــــوسنه|لمنعم محمود |حمد سعيد عبــــد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

4o8763 هيم سمك|بــــر|حمد |لد |خ| هي ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8|o572 لمجد|بــــو|حمد محمد |ل |م| ي|بــــ |د|
|لمنى

75563o ى  عيل|سم|لسيد محمد |نرمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

769755 ىط طعيمتـــ|لع|طمه محمد عبــــد |ف لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

323865 عيل|سم|يوبــــ |محمد محمد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

257444 هلل شكشوك|مي  عبــــد|ل|تـــحيه  شمون|نوعيتـــ 

7|2332 ي
حمد عىل عىل حسن| |دئى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

67557| ن ى|محمود عمر عبــــد | مي  لمقصود عشر لمنصوره|صيدله 

858673 م مدحتـــ حسن نجيبــــ|هش بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|6|94| لحسن محمد محمود|ء |رس| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

|78266 شد|لسيد ر|مي  |حمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2558o3 لحكيم سلطح|حمد عبــــد|محمود  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|2|46| شد|حمد ر|يمن |كريم  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

677o3 ئيل|ى ميخ|ل بــــش|م مجدى كم|بــــر| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

28|362 حمد|مصطفى محسن محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6496|6 هلل|عيل عبــــد|سم|ء ثــــروتـــ |ل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

482o99 بــــ عمر|لوه|رك عبــــد |مصطفى محمد مبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي
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94o97 لعزيز محمد عىل بــــدر|بــــدر عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

425665 ى|هدى  ف حسن خليفتـــ حسي  رسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7o59o3 لعدل|هيم |بــــر|م مسعد |م عص|سل| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

77o9|| د|لعزيز حد|نور عبــــد |ء |رس| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

|5799| ف فتـــح | |رن هلل محمد|رسر ى شمس| لسن عي 

27||53 بــــر محمد عمر|لد ج|دين خ|ن ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

375o49 غبــــ يس محمد|بــــر ر|هلل ص|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o77o6 ى | لمتـــول محمد جمعه|حمد حسي  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

858o74 حمد محمد|لرحمن عىلي |عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|495|4 ي|نجل
حمد|لدين محمد |ء |ء ضى ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

8o39|8 ي |هن
عيل محمد|سم|ء مصطفى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

97725 لحليم|ن عبــــد |س عىل رمض|ين| |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

446|59 بــــ|لوه|بــــ عجىمي عبــــد |لوه|يوسف عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

643235 ع عىل|حمد محمد رف| زيق|لزق|ره |تـــج

8|7876 لولي|حمد عبــــد|رص |نجوي ن ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

895853 لدين  |حمد سعد |لدين |منه عىل عز  ج|طبــــ سوه

47898| مل عزتـــىل|د ك|يكل عم|م سكندريه|ل|هندستـــ 

465|47 ى خ لرحمن|لحسينى عبــــد |لد |حسي  |حقوق طنط

3257|9 زى|سعد عز|ن صبــــىح |يم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

62|788 لد عوض محمد عوض|بــــ خ|رح ط|بــــ دمي|د|

|5|33| هيم عىل|بــــر|فع |سلىم ش ن|بــــ حلو|د|

3|8753 دهم|ل|ء حمدى محمد |زهر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8579o حمد|لرحمن محمد حلىمي |عبــــد ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

3743o| محمد معوض عىل محمد عىل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

326o94 بــــ|لتـــو|حمد مهنى عبــــد|ر |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

695943 لبــــديوى|لسيد محمد طه طه | لمنصوره|هندستـــ 

6999|8 مصطفى محمد محمد محمد سند لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

287859 خرس|ل|ن درويش خليل |يم| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

779679 لسيد|حلىم محمود حلىم محمود  زيق|لزق|هندستـــ 
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2|86| ء محمد محمود محمود|دع ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

699o52 ف محمد عبــــد | |دين لمتـــول|لحميد |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

338|32 يف ع لسيد|حد |لو|طف عبــــد|رسر ن|هندستـــ حلو

72686 هلل محمد|لسيد عبــــد |مؤمن  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

797o4 ئى فرج|لزعفر|لرحمن مصطفى |عبــــد لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

4|9|58 ي|عىلي محمود عىلي جبــــر 
لففى |حقوق طنط

697269 لحميد|فع عبــــد |لش|فع منصور |لش|دل |ع لمنصوره|ره |تـــج

347|92 لعزيز|حسن محمد حسن عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

33672 ر|حمد نص|مريم محمد  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

4|9434 ر محمود عيد حميده بــــكر|من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

497329 بــــوعجور|لسيد | |ء رض|آل تـــربــــيتـــ دمنهور

525958 لحميد|لحميد محمد حسن عبــــد|زم عبــــد |ح سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

24579o لحليم|م حسن محمد عبــــد|حس تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

8|84o4 ى|رس| ء فولي عىلي حسي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

89294| لزهرى |مد |حمد مظهر ح| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

427828 هيم محمد عمر|بــــر|يدي |ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o7699 هيم|بــــر|س |لحميد عبــــ|ء عبــــد|رس| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|6oo49 هر محمد|لظ|لد عبــــد |م خ|عص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

45247 فظ|لح|سعد محمد سعد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

289972 ي
د|لضي|لمنعم محمود |رزق عبــــد| رئى عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

669o5 ه خ ن|بــــ رضو|لتـــو|لد عبــــد |ني  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|689|| لسيد|لق |لخ|محمد حسن عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

686336 للطيف عبــــل|لرحمن سمي  عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

7|8o25 لدين|هيم محمد نور |بــــر|وه |بــــو حل|ء |شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

879|63 ل |لع|حمد عبــــد|ل |لع|محمد عبــــد سيوط|حقوق 

62925 وي|لحميد سعد|دتـــ عبــــد |ء حم|صف تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|32|35 د|لجو|لمؤمن شندى عبــــد |م عبــــد |ء حس|دع ى شمس| لسن عي 

82494o حمد|تـــ عطيتـــو |لرحمن بــــرك|عبــــد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

883726 دل محمد حربــــ |محمد ع لمنصوره|حقوق 

22|794 ى هلل|د|فوزى شفيق ج| روجي  هره|لق|ره |تـــج
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48o446 حمد عطيه|محمد مرزوق حسن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o4335 دريس|ل موىس |لرج|عمرو موىس عز لمنصوره|هندستـــ 

282357 هيم|بــــر|رس محمد |زن ي|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32882o حمد فوزى|تـــم |لرحمن ح|عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

89|756 تـــه |د روبــــيل محروص شح|عم سيوط|ضتـــ |علوم ري

6o484 ن|ن رجبــــ عثــــم|هلل عثــــم|عبــــد ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

479o55 بــــيل|لونيس ق|لجليل عبــــد |كريم محمد عبــــد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

356466 لخي |بــــو |هلل صديق |محمد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

494434 ز|لحميد عىل در|دل عبــــد|محمد ع ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

26458o ن|م رزق يوسف سليم|مريم س ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

282249 ى محمد عىل  ل|لجم|يوسف حسي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

677759 لسيد|در |لق|جد عبــــد |لم|حمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9233|6 ن محمد |ده مهر|ء عبــــ|هن سيوط|عه |زر

5||88 ن محمد|حسن محسن رمض سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o7347 عر|لش|لسيد |رس محمد |بــــ ي|هيتـــ|م تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

546293 بــــ محمد|ح عطيتـــ خط|عمر صل سكندريه|ل|حقوق 

5o3385 م هديتـــ عىل|لسل|ل عبــــد |ندى جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5o96o م محمد ذىك محمد|حس ره بــــنى سويف|تـــج

3o524 هيم|بــــر|دل محمد |ء ع|رس| هره|لق|ره |تـــج

6o2|96 مر|حمد ع|ح سيد |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|يه | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|53|9 ي بــــسطوروس منقريوس|م
رى حسنى ن|حقوق حلو

79o9o2 بــــر بــــيوم بــــسيوئى|عمرو ص ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

494368 متـــ سعيد فرج صقر|س| |ره طنط|تـــج

|39377 م|نىه يشى حلىم عل ن|بــــ حلو|د|

63o9|o لكريم|هيم عبــــد |بــــر|ء محمد |رس| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

922|8| ح محمد حسن |زينبــــ صل ج|بــــ سوه|د|

|46568 يمن مصطفى محمود|مصطفى  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

8o4486 لحفيظ|هند محمود سيد عبــــد ي|علوم 
|لمنى

2|2o5| حمد|لسيد |عيل لطفى |سم|يه | ى شمس| لسن عي 

8|29o9 ى|مل |ن محمود ك|فن| مي  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر
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7o3|43 ز|لبــــ|لمتـــول |هلل |لد محمد عوض |منيه خ| لمنصوره|بــــ |د|

4623o4 لرحمن|ل محمد محمد عبــــد|م كم|ريه لمنصوره|حقوق 

4|3525 ر|لجز|لمنعم |ن عىل عبــــد|نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

857254 لعزيز|دق عبــــد|رون ص|حمد ه| ي|لسن |
|لمنى

2942o ى عبــــد|عبــــد هلل محمد|لرحمن حسي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

24289o مه|هيم محمود سل|بــــر|محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7837oo لسيد حسن عطيتـــ|ء |لزهر| زيق|لزق|بــــ |د|

372477 لسيد محمد|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4o5235 ى |لجيد عل|محمود عبــــد  لغروبــــي|م حسني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3o|34 د جرجس بــــرسوم|مريم مجد فؤ هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

334588 حمد|رس محمد |محمد ي ى شمس|تـــج ره عي 

368o|7 |لعل|بــــو|هلل |بــــ |هيم ج|بــــر|لد |خ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o977| حمد كريم|حمد |حمد |ء |أسم |بــــ طنط|د|

776944 لحميد|د عبــــد |لجو|رص عبــــد |حمد ن| زيق|لزق|ره |تـــج

7o447o يف ص ه رسر يف |ني  لمشد|حمد |بــــر رسر زيق |لزق|تـــمريض 

|52o23 هيم عىل|بــــر|حمد | |ن|ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|36o38 ى  مي  ف سمي  بــــسيط|جي  رسر ى شمس|تـــج ره عي 

5785| حمد|محمد خلف محمد | مه ي سويف
هندستـــ بــــنى

6449o5 لبــــسيوئى|عيل |سم| |مريم رض |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6|9459  محمد |منه 
ى
لمنس|فع |لر|هلل شوق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

76o88| ى رجبــــ|هلل محمد |منه  مي  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

766547 شف|لك|هلل |حمد عبــــد|حمد محمد |محمد  لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4||775 ج|لم|لغريبــــ |رص |ره ن|س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78|624 ن غنيم|ن محمد محمد سليم|ن عثــــم|يم| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

849949 محمد فوزي محمد| رن لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

246|8 لحليم محمود|حمد عبــــد |بــــر |يه ج| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

842579 حمد|هلل بــــكري |ء عبــــد|شيم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

765o85 د سيف عزيز نرص|مريم عم طبــــ بــــورسعيد

776688 |لعل|بــــو|لسيد |ء مىح |حمد عل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|426o شد|رص عبــــد ن|ن| هدر ره بــــنى سويف|تـــج
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5|6266 حمد ربــــيع|له |ل|م ربــــيع فتـــح |حل| بــــ دمنهور|د|

77973o لعطوي|لعزيز محمد |رس عبــــد |ء ي|حسن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

424473 عىلي محمود عىلي رجبــــ مرعي ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

326534 نور بــــسيوئى|لسيد |ء |رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5725| حمد|ئر رجبــــ محمد |بــــص طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

27o|6 ف محمود نظيف|بــــ |رح رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|6|6|9 د لطيف سيحتـــ|ستـــيفن ميل مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

4|7553 ج |ء عىلي عرفه محمد بــــلتـــ|نجل لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

35285 طمتـــ سعد محمد محمد|ف ى شمس|زر عه عي 

25|55 لغنى|نور عبــــد |لغنى |تـــ عبــــد |ي| ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

885775 ي
دى عىل |رس ن|ي| دئى سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

3|93o| ى |ي حمد|حمد سعد |سمي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

93972 لبــــقىل|ل محمد عىل |ء جم|دع  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

437769 منيس| هيم وف|بــــر|هيم محمد |بــــر|ء |آل لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

854548 ىطي|لع|لحميد عبــــد|م عبــــد|لسل|لمه عبــــد|س ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

5|368| زق شيخ روحه|لر|حمد عبــــد |نور |ر |بــــش لشيخ|عه كفر |زر

68493o هيم يوسف|بــــر|مد |م طلبــــه ح|وس لمنصوره|حقوق 

885|38 حمد |حمد |ن |هدى عثــــم ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

9||648 حمد |لرحيم |ل عبــــد|محمد كم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

527438 هبــــتـــ مجدى رجبــــ يوسف محمد |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

88o497  عىل |زم عىل ل|ح
ى
ق سيوط|حقوق 

|34|49 فظ|لح|لسيد عنتـــر عبــــد |ء |سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

35oo28 ن|ن محمود رمض|لد عتـــم|ء خ|سم| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

45|266 ء محمد محمود  حشيش|ء عل|ل| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

87oo84 حمد|بــــسنتـــ عمر فرح  ن|سو|بــــ |د|

349277 لم مصطفى|مه س|س|جر |ه |تـــربــــيتـــ بــــنه

263779 لحميد دغيدى|حمد عبــــد |رمزى | رن ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

355833 حد|لو|حمد محمد عبــــد|حمدى  ى شمس|د| بــــ عي 

6o||64 للـه مبــــروك|ح عبــــد|لرحيم صل|مريم عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

623o23 لبــــكله|مد عطيه |بــــسمه سعيد ح ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |
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696489 ي| |عىل محمود زكري
لعفيفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5|547 حمد سيد|حمد |ء |رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

7||2|8 ف عبــــد |ر |من  محمد عىل جودتـــ|لش|رسر
ى
ق لمنصورتـــ |تـــمريض 

2598|5 لسيد|هلل |طمه حمدى عبــــد|ف شمون|نوعيتـــ 

|3|246 لعزيز|حمد حنفى حنفى عبــــد | ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

63949o رى|م بــــند|لتـــه|رى |يمنى بــــند ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

4o8462 تـــه محمد رجبــــ|لرحمن شح|أنس عبــــد |بــــ طنط|د|

2465o ن محمود|ن محمد عىلي|يم| هره|لق|م |عل|

9o4873 ح محمد درويش |لفتـــ|جر عبــــد|ه ج|بــــ سوه|د|

|35276 ن|عيل حمد|سم|هيم |بــــر|ن |هيم رمض|بــــر| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

79|355 يش|حمد عنتـــر محمد ع| زيق|لزق|بــــ |د|

|8747 ق|لسيد |يمن |هدى  وى|لشر سيوط|هندستـــ 

49498o لبــــرى|ن |زق رشو|لر|محمد عبــــد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

498989 ق|لمنعم |حمد عبــــد |مروتـــ  وى|لشر ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

285476 حمد هندي|ء يىح مصطفى |رس| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o9479 لسيد نجيبــــ|حمد |دل |ع ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

64262 لد|لق خ|لخ|منيه سيد عبــــد | لفيوم|تـــربــــيتـــ 

35o728 د سعد مهدى|ء عم|سم| ى شمس علوم عي 

6|8723 عيل|سم|لحميد حسن |هلل حسن عبــــد|منتـــ  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

35|489 شم|هيم ه|بــــر|لمقصود |محمد سيد عبــــد ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

7o8o23 ف فتـــىح محمد |ء |ل| لمليىح |رسر سكندريه|ل|صيدله 

68o773 ج|لسم|لسعيد |وى محمد |لشن|ندى  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

35o282 لعزيز مصلىح|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

325587 بــــورسيع محمد|جر محمد |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

43694 ف محفوظ عبــــد |محمد  لعزيز|رسر هره|لق|ره |تـــج

326854 لدين محمد|ح |رق صل|ن ط|رو ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

85229 ء يوسف محمد|يوسف عل حقوق بــــنى سويف

85|454 |لنج|بــــو|در |لق|تـــم محمد عبــــد|خلود ح لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

54|74o تـــ عىل يعقوبــــ|لشح|حمد | ره دمنهور|تـــج

6ooo7 حمد محمد|م |ن عص|فن| أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 
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336672 لرسول|ر محسن محمود عبــــد|مي |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|455o لدين محمد سعد|يحن  محمد محمد سعد  هره|لق|حقوق 

|9o93 هيم محمد محمد|بــــر|هدير  طبــــ بــــنى سويف

829oo4 حمد|للطيف |منه خلف عبــــد|ي دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4|53|5 ن محمد زين رسور|حمد رمض| لشيخ|ره كفر |تـــج

9o572o ى عىل سيد عىل |ي سمي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7|7678 لعزيز|هر عبــــد |ء ثــــروتـــ م|سم| ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

879737 رص عبــــدربــــه  |لن|ل عبــــد|لد جم|خ سيوط|ره |تـــج

6482|9 ذل|لش|لسيد |ذل |سلىم ش ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

6|362| بــــرمرع|لحميد ص|م عبــــد |ن عص|نوره |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

54o324 ن|لم|هيم محمد مصطفى س|بــــر|رتـــ |س سكندريه|ل|حقوق 

6oo427 لعزيز موىسي|لعزيز عبــــد|ء عبــــد|شيم |ره طنط|تـــج

886238 ن فريد |مي  جرجس سمع| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

5459|5 حمد فلوس|حمد مصطفى |هدى  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

62||75 ز|لبــــ|ن |رق منتـــرص محمد زيد|ط ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

27|637 لعزم|بــــو|لغنى |لنور عبــــد |بــــو |لغنى |ر عبــــد|من ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

323853 دل لبــــيبــــ بــــيوم|عمي  ع ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

6|o763 زق|لر|زق محمد عبــــد |لر|يه ذىك عبــــد| لمنصوره|بــــ |د|

785587 ره محمد فتـــىح عىل|س عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ 

752|48 هلل|ء عيس عبــــد |محمد عل زيق|لزق|صيدله 

9827| د|لجو|حمد عبــــد |حمد محمود | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|62883 ن|بــــوبــــكر عثــــم|مريم عمرو  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

843546 رص محمد لبــــيبــــ|لن|محمود عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

2|72o9 ف ك| |حل ضى|لق|مل |رسر ى شمس هندستـــ عي 

8o||o9 ي محمود|هدير 
حمد مصطفى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

628|87 هيم|بــــر|حمد |در لطفى |عمرو ن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34||59 بــــوزيد|مرزوق عىل | حمد رض| لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

77969| هلل صقر|ء لطفى محمد عبــــد|رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

6|o725 ن|ندى محمد بــــسطويس نعم لمنصوره|بــــ |د|
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758|43 جد|لم|هلل عبــــد |يه عىل عبــــد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|55552 شد|م رشدى ن|س| ن|جولي هره|لق|ر |ثــــ|

846594 يف محمد يوسف محمد رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

497738 ي عبــــد |خلود ن هلل عوض|ج  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

7o5439 مد|لرحمن محمد محمود ح|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3||64o رق محمد محمد محمود|ط تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

342888 ع|لمول محمد رف|حمد حمدى عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

84885| صبــــري عبــــده بــــدري| ند ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|398o5 حمد رزق|هيم |بــــر|ده محسن |غ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o457| لمقصود|زق عبــــد|لر|مصطفى محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2895|7 ن|لرحمن ريح|هيم عبــــد|بــــر|زن |م وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

25|929 د|لجو|لبــــكرى عبــــد|تـــم |مصطفى ح ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

76286| لمطرى|هيم |بــــر|ن |هيم سليم|بــــر|محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8o|74| ى|م سحق|ح |سحق نج| |رتـــي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

46859 دى حسن بــــدوى|مريم ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

33983 حمد|حمد مهنى |ل |ل جم|نه ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

626|77 محمد رأفتـــ موىس محمد عطيه ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

6|9277 ح محمد رجبــــ|لفتـــ|مه ربــــيع عبــــد |س| ط|هندستـــ دمي

3|4353 لمسيح|هلل سعد عبــــد|يق رزق |يوسف ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|6778 ن|لعظيم محمد سليم|حمد عبــــد |مريم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

233452 ى |ي ى حسي  للطيف|حمد عبــــد|سمي  هره|لق|ره |تـــج

7|o394 عيل|سم|حمد |رس حلىم |ء ي|رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

227|3 س|لح عبــــ|لح ممدوح ص|ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o4|83 لحمد|بــــو|حمد |هيم |بــــر|م |سل| بــــ دمنهور|د|

779544 ح محمد|لفتـــ|هند لبــــيبــــ عبــــد  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

3533|7  محمد|لبــــ|عمرو مسعد عبــــد
ى
ق ى شمس حقوق عي 

6o8355 لكردى|نرص طلعتـــ محمد | رن |بــــ طنط|د|

45|o23 لديبــــ|لسيد |هيم |لنرص إبــــر|هيم أبــــو|إبــــر |هندستـــ طنط

97o3o ن|هلل محمد عثــــم|ل فتـــح |م جم|سه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7o472 لصمد قطبــــ|ن عبــــد|يمنى شعبــــ لفيوم|تـــربــــيتـــ 
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9|7o2| | يىلي|عزتـــ نمر | دون|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

629895 لد|بــــتـــ خ|دل ثــــ|محمد ع زيق|لزق|بــــ |د|

62o789 ف فوزى دي|حمد | سم|بــــ ق|رسر ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

|52|86 ح محمد|ء صل|مريم عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6|395| لففى|حمد محمد |ر |من |بــــ طنط|د|

844497 لد ذكري محمد|مل خ| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

648278 هلل|لد فتـــىح عبــــد |بــــسمه خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

373839 ئى|لورد|مد عىل |مصطفى محمود ح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|52242 بــــو زيد|لسيد |ء محمد |شيم هره|لق|ن |سن|طبــــ 

673|2 صفوتـــ وهيبــــ زىك| ري|م  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

7|o|8| ى |ي لم|لسيد س|جد |لسيد س|سمي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6|8859 قتـــ عص| م عىل شميس|رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|4|78o ن|لصمد طول|محمود عمرو عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

35|494 بــــورسيع|ل عيد |ء جم|سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7o2323 مد محمود محمد|ئل ح|هلل و|منه  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

6|6247 يتـــ ممدوح محمود جمل| ط|بــــ دمي|د|

52382 فظ|لح|حبــــيبــــتـــ محمود عىلي عبــــد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

424658 فعي|حمد مصطفى ش|فعي |محمد ش ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

24o789 حمد موىس موىس محمد موىس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|42799 حمد بــــشي |دل |ره ع|س دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

77862| فعي|لش|فتـــىح محمد فتـــىح  زيق|لزق|حقوق 

|23|67 لسيد|لرؤوف |ندى محمد عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

9|||66 لحميد |ول عزيز عبــــد|ل|ء عبــــد|ل| ج|طبــــ سوه

362749 حمد عىل حسن|عىل  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

283797 حمد|ل |لع|دل عبــــد|محمد ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o867 لدحروج|حمد |طف |ء ع|رس| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|29o89 دى رفيق تـــوفيق قلد|ف كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

649589 ى عبــــد|سم|زينبــــ  لىح|عيل حسي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر
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3422| محمود محمد زىك محمد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

835888 لسميع محمد|ل عبــــد|مروه جم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5457o7 هيم|بــــر|هيم عزيز |بــــر|بــــيتـــر  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|299o| ى|بــــ ريمون رشدى سعد| رثــــي  هره|لق|ره |تـــج

23582 د خليل|م فؤ|نوبــــ عص|بــــ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|6798 لهيتـــى|ء عبــــده عبــــده محمد |سم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

767424 ي عىل سلىمي|لش|حور عبــــد 
ى
ق لعريش|تـــربــــيتـــ 

3|9463 ي عبــــد
لمجيد|بــــسنتـــ صبــــىحي مصطفى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

334328 حمد عطيه|محمد رفعتـــ  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

869226 هلل محمد| |لدين حمدن|حمد عز | ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

886355 حمد |بــــ |لوه|محمد فرج عبــــد سيوط|بــــ |د|

248o6o نون|هيم ك|بــــر|سلىم سعيد  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7694|9 يد عودتـــ|حمد ز|ئى |م| لعريش|علوم 

2664o| عيل محمد عبــــده|سم|رحمه  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7854| ى محمد محمود محمد حسني  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

46||24 ف|لسيد أحمد خل|م أحمد |ريه |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6938o3 ح|لفتـــ|هلل عبــــد |ح عبــــد |لفتـــ|ئل عبــــد |زينبــــ و لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8o|889 ي|لبــــ|طف عبــــد|عمر ع
ي عفيفى

ى
ق ره بــــنى سويف|تـــج

635374 ي
حون|لسيد ط|لدين محمد |ء |عل| دئى زيق|لزق|علوم 

8|3352 لمجيد|لم عبــــد|ج س|لم فر|س ره بــــنى سويف|تـــج

427528 لنرص|بــــو |مد |لعزيز ح|محمد حمدي عبــــد  ي صىح طنط
|معهد فنى

6463|3 بــــ محمد حسن|لوه|محمد عبــــد  سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

856o88 ره عىلي محمود عىلي|س ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

43o665 هلل|د فوزى طلبــــه عبــــد |مريم عم | تـــمريض طنط

6469o2 بــــ|لتـــو|لعليم عبــــد |رق عبــــد |ط| نور لمنصوره|حقوق 

338894 م|لغنى سل|م عبــــد|لسل|رص عبــــد|ن ن|يم| |حقوق بــــنه

446723 م مصطفى عبــــيد|لسل|مهند مصطفى عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

689o3o حمد حسن|لسيد |لسيد فتـــىح |حمد | لمنصوره|هندستـــ 

26|7|2 هيم|بــــر|ن |ن رسل|هلل محمود رسل|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

464262 ق|سم سليم حسن |ل ق|جم وى|لشر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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256o9 لدين محمد يوسف|زينبــــ مىح  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3o5|7 د|هيم حم|بــــر|ء محمد |وف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

369955 يف|حمد رش|ن محمود |نوره د رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|722 لعليم|يه محمد قرئى عبــــد | ن|تـــربــــيتـــ حلو

6|3538 لق|لخ|هيم عبــــد|بــــر|بــــ محمد |شه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

899|7| دق ديمتـــرى |هيم ص|بــــر|ن |سمع ج|طبــــ سوه

254o32 ن خرصى|حمد عىل رمض| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|77947 ه س| ىسر|ح غبــــ|لفتـــ|م عبــــد |مي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

76o2|9 يه جمعه بــــشندي محمد| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

425|5o حمد|هيم سيد |بــــر|حمد |يمنى  سكندريه|ل|علوم 

9oo2o7 حمد |لشكور |محمد ثــــروتـــ عبــــد ج|صيدلتـــ سوه

|3o595 للطيف|دل عبــــد |للطيف ع|سلسبــــيل عبــــد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

46|||2  عىل |رص محروس |مريم ن
ى
وى|لقرص|لدسوق |بــــ طنط|د|

324956 مد|لمعىط ح|عمرو طلعتـــ عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

685oo8 ز عرفه رخيه|لبــــ|رص |خديجه ن لمنصوره|ره |تـــج

5|9365 لليف|بــــو |ر محمد يوسف |مختـــ| رن |حقوق طنط

75679| هلل|ن عبــــد|ن سليم|ن بــــدر|يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

6||578 لغنى|لغنى محمد عبــــد |ر محمد عبــــد |من |بــــ طنط|د|

|75442 هيم محمد|بــــر|هيم كرم |بــــر| ى شمس|زر عه عي 

|56|25 محمود مهدى سيد مهدى منصور |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|49|3 نور عطيتـــ|لد |ردين خ|ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|58775 | 
ى
هيم|بــــر|يه محمد دسوق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4293o4 ي ممدوح |ممدوح ن| ند لكومي|ج  |علوم طنط

23932| هلل|حمد عبــــد|هلل سيد |ره عبــــد|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

436|7o دى جورج وليم تـــوفيق يوسف|ف لشيخ|ره كفر |تـــج

344476 لمطلبــــ|لسيد محمود عبــــد|حمد | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

32285 ل عىلي|لع|كرم طه عبــــد |كريم  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|5|468 ن فريد محمود فريد|رو ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 
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3576|o لسيد عىلي يوسف|دل |ء ع|سم| |ره بــــنه|تـــج

6279oo ر محمد محمود زىكي|شويك ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

778oo8 ق|لعليم عىل |ح عبــــد |سم وى|لشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4882o3 هلل|محمد بــــشر محمود محمود عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

5|4|49 س شعلتـــ|حمد عبــــ|مه |يتـــ سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

689o79 بــــينى|لسميع |بــــ محمد عبــــد |يه| لشر ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

|78477 حمد حسن|ل |ل جم|من رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

3572|o رق حسن عطيه حسن|منيتـــ ط| |بــــ بــــنه|د|

8956o4 هلل  |ذ محمود بــــخيتـــ عبــــد|مع دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

752636 حمد محمود|حمد محمد | لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

255456 عىل محمد مصطفى| ده رض|غ تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

5o4868 حمد|ن سعيد عىل محمد |رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|963| لعزيز حسن|طف عبــــد |يه ع| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

853655 بــــر|ره عىلي حسن ج|س ي|صيدلتـــ 
|لمنى

9o6738 لسميع |جر لطفى جبــــريل عبــــد|ه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

2645o9 لغنيىم|بــــر فرج |ء ص|رس| |بــــ بــــنه|د|

55o4o ض|ن عىل عىل ري|حن بــــ بــــنى سويف|د|

34|983 لوكيل|يمن محمد سعيد محمد |حبــــيبــــتـــ  عه مشتـــهر|زر

487485 حمد عىل حسن محمد|محمود  سكندريه|ل|ره |تـــج

846|5 لد حلىم تـــوفيق|محمد خ ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4358|4 دنه|لم|محمد محمود محمد | ر|ي لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

68|o66 لنمر|هيم |بــــر|لسيد |مصطفى فتـــىح  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o665| مريم حسنى فهىم مكسيموس  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

768982 ن|هلل سليم|هيم عبــــد |بــــر|طمه |ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

893o|4 شم |لزهرى ه|محمد هريدى  سيوط|ره |تـــج

8762o8 بــــر حسن |يوسف محمد ص ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

42o48o ن|م محمود محمد شعبــــ|م س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o8298 شد|ن حفنى ر|لدين رمض|م |عمر حس |حقوق طنط
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759|4o ى صل ح عىل|كريم حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

28|92 لعيسوى|م محمد مصطفى مصطفى  هره|لق|ره |تـــج

7||855 ن در محمد محمد فطي |ن| مي  ره بــــور سعيد|تـــج

68495o هلل محمد جلبــــى فهيم طه|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|2929 ي ص|
ي|لح عبــــد|حمد محمد لطفى

لغنى رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

2o733 د|نطونيوس عزتـــ عزيز عي| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|654o مد معروف|م محمد ح|جر عص|ه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

269|4o ىس|لعبــــ|ن حسن |طمه شعبــــ|ف ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4853|8 لرحيم|ن حمدى سيد عبــــد |يم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

236759 حمد|حمد |سلىم عىل محمد  هره|لق|هندستـــ 

328252 ن|حمد عفيفى سليم|لسيد |حمد | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2|64o8 س|رس حسن عبــــ|زن ي|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

73|o5 لسميع|ح عبــــد|سيد صل| مرن ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

4o9935 لبــــري|محمد محمد | نور |بــــ طنط|د|

85285o ى|لد |يوسف خ حمد حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

8|o|65 هلل|حمد عبــــد|بــــ |لوه|حمد عبــــد|لد |خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3567o5 لسيد|ليىل محمد متـــول  |حقوق بــــنه

849647 هلل|حمد فوزي عبــــد| |ند دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

7o|6o6 ن|هلل  سويد|لسيد محمد عبــــد |طمه |ف |ره بــــنه|تـــج

4|9742 هيم عىل خليفه خليفه|محمود إبــــر لشيخ|بــــ كفر |د|

|47389 حمد سعيد محمد|مؤمن  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

6o2645 لبــــسطويسي|م |إلم|مح محمد |محمد س لمنصوره|علوم 

765674 تـــ|بــــو كر|هيم |بــــر|حمد |حمد |محمد  هندستـــ بــــور سعيد

767||3 سحق|سم |محمد فوزى سعيد ق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

|5o956 لحق|لسيد محمد عبــــد |ن |نوره هره|لق|بــــ |د|

27o9o9 جر محمد فتـــىح عيد|ه |بــــ طنط|د|

|36o74 محمد سيد محمد خليفه| ر|ي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

32|46o بــــيشوى رفعتـــ عجيبــــ لبــــيبــــ ى شمس|تـــج ره عي 

245o|7 بــــورسيع حميده|طمه سيد محمد |ف ن|تـــربــــيتـــ حلو
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69362o مد|محمود محمد عطيه ح لمنصوره|ره |تـــج

85o64| لسيد مسعود عليوه|زن محمود |م سيوط|تـــمريض 

35o838 ضى|لرحمن بــــيومي ر|هند عبــــد |حقوق بــــنه

6||556 لحنفى|وى |روق عشم|ء عزتـــ ف|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4oo4|8 وى|لعس|زق محمد |لر|مصطفى محمد عبــــد معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

8o3343 كريم محسن محمود محمد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

22526 لحكيم محمود محمد|عمرو عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5||768 وى|لقل|لحميد |ج  عبــــد|لحميد ن|محمد عبــــد معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

53o3|5 ى ى|ع| جي  بــــطرس| دل عزيز مي  لشيخ|هندستـــ كفر 

5o|374 م محمد|لسل|حمد فتـــىح عبــــد|فتـــىح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

256622 ي|ن |ء صبــــىح رمض|رس|
لطوجى |صيدله طنط

25o73o لم منصور|هيم س|بــــر|محمد مصطفى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

23o|26 لسيد يوسف|ر |لغف|مه عبــــد|س|سل |بــــ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

8oo5|8 ي |حمد صل| لليل|بــــو|ح خي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

266746 ى|بــــ بــــر يونس|م محمد ص|كي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5777| ن طه محمد متـــول|حن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4|2|73 دى|بــــو ش|هيم |بــــر|هيم محمود |بــــر|مهند  |بــــ طنط|د|

782o58 هيم سليم|بــــر|لسيد |ن |نور زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|38o ى عرف تـــ|يوسف محمد حسي  حقوق بــــنى سويف

2662|5 لحبــــسر|طمه محمود محمد |ف |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6495|2 لعوضى|ح منصور |يوسف صل ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

7686|9 لم|هيم س|بــــر|حمد |هديل محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

898999 لبــــ |ل مصطفى محمود غ|نه ج|بــــ سوه|د|

52|929 ى|م هر صبــــري عوض|م| رتـــي  ره دمنهور|تـــج

23o26| حمد|مل عىلي |لرحمن عىل ك|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|2689 لحميد|د ربــــيع محمد عبــــد|جه ره بــــنى سويف|تـــج

78o36| دل محمد مصطفى|ل ع|نه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

72986 بــــ|لتـــو|حمد محمد طه عبــــد | لفيوم|علوم 

889||3 ى محمد |سل| م محمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

7o677| لبــــدوى محمد|م |لسل|ن عبــــد |محمود عثــــم لمنصوره|هندستـــ 
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844757 ي|لحميد شح|محمد عبــــد
تـــ حفنى ن|سو|بــــ |د|

865725 فتـــ محمد يونس موىسي|ر  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

353888 هيم|بــــر|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|لحميد |عبــــد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

4374|6 صيل|حمد محمد عبــــده بــــدوى | لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

6896o2 وق  ى|بــــر|هيم حسن |بــــر|رسر هيم حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|6772o لد محمد محمد|محمد خ مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6797|2 د|سع|ل|بــــو|لسيد محمود محمد |د |جه ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

897|56 ى مخيمر |خ ى خضي  لد حسي  ج|عه سوه|زر

867|9o لمجد|بــــو|م يوسف |سلىمي هش دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

9|4845 م عطيه بــــقطر |س| مرن سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

85248 حمد|تـــه |حمد شح|لد |خ بــــ بــــنى سويف|د|

233779 مصطفى محمد نبــــيل حمدى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

356752 لحبــــيبــــي|ء سعد غنيىم |ل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

92357 حمد عىل|عمر حربــــى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

54|776 حمد جنيدي|رص |يوسف ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2|7869 ح|لفتـــ|لعزيز عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|عبــــد| صف ى شمس هندستـــ عي 

59856 ر|مد نص|مصطفى عمر ح ره بــــنى سويف|تـــج

3|57|6 م|لسل|حمد عبــــد|مروتـــ محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|96|7 لدين أحمد محمد بــــعيلتـــ|ح |صل| نور ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

26||24 هيم محمد|بــــر|ن |عيله رمض ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

688475 ى|لحس|لح |لح عوض ص|تـــغريد ص ني  لمنصوره|بــــ |د|

|4823o لحليم|حمد عبــــد |ء سمي  |رس| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|76|49 حمد محمد|زينبــــ محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

222342 لدين محمد محمود|م |مريم عص هره|لق|م |عل|

|42|59 محمد سيد محمد محمد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

339236 ي|بــــر|هيم محمد |بــــر|
هيم عفيفى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

228733 شم|حمد محمد ه|يه | تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

44|792 ي رضو ن|ن رضو|سوسن طلعتـــ خي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

878842 لح  |رص لطفى محمد ص|لن|محمد عبــــد سيوط|هندستـــ 

242725  مصطفى
ى
ى دسوق محمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|
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6962|7 وع عىل عىل محمد|ضىح مط لمنصوره|بــــ |د|

546955 لسيد|بــــو|ء فتـــىح عىل محمد |لىمي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

326362 ن لح رزق|كرم ص| |مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

794o43 مه|ل حسن سل|لع|لسيد عبــــد |ء |دع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

63o847 ف غ|ندرو | ل نجيبــــ|رسر سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

6|o||7 لحميد فنون|محمود مصطفى عبــــد  |ره طنط|تـــج

54264| ي|رس|
يف جمعه محمد مصطفى ء رسر بــــ دمنهور|د|

542748 عيل|سم|حمد |يه محمد | |علوم بــــنه

46|87| مه موىس|مه سل|جر سل|ه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

875628 ج |د فر|لجو|م عىل عبــــد|عص سيوط|ره |تـــج

488676 لرحمن محمود عىل عيد جمعه|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o35|| حمد|هد سيد|ح مج|سعد صل| ر|ي زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

43264o بــــ|حمد محمد خط|ء |لزهر|طمه |ف |طبــــ طنط

254445 لق|لخ|لمحسن حسن عبــــد|ل عبــــد|يمن جم| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

8|3455 |د حن|ك عي|تـــرين مل|ك ي|تـــمريض 
| لمنى

9o83|7 بــــ عىل |لوه|نىه محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5||837 مصطفى جمعه أحمد عىل جمعه أبــــو عمر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

824787 بــــر|لسعدي ص|محمد حسن محمد دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

|78oo6 ى زكري|ي لسيد|محمود | سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

836686 ن|تـــه دمي|مريتـــ حشمتـــ شح ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

372|9 يوبــــ|لسيد |يه محمد مصطفى | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|3373 زى مسلم سعد|حسن حسن عز دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

479o89 لمول|در عبــــد |لق|د محمد عبــــد |حمد عم| |ضتـــ طنط|علوم ري

248o6 لرحمن محمود|ح عبــــد |لفتـــ|سلىم عبــــد  تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

642593 لسيد|وى |لشبــــر|م |لسيد حس| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

37o964 ي|لحميد عبــــد|زم عبــــد|ح
لحميد مصطفى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

92o828 د عىل |طف حم|حمد ع| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

488o36 وع|دل سعد محمد مط|هيم ع|بــــر| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7|7223  عنبــــره|ح محمود |لفتـــ|مريم عبــــد 
ى
لدسوق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

86586 در جودتـــ|لق|محمد رجبــــ عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|
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6o297| لتـــعلبــــى|هيم |بــــر|هلل |حبــــيبــــه سعيد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

7o324 حد|لو|بــــوبــــكر محمد عبــــد |مه |س| ن|صيدله حلو

8|69o6 ى ي يوسف| يوستـــي  عبــــدبــــشر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

7o4668 لسيد عفيفى محمد|لد |محمد خ ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

3475oo د عزم فهىم|ره ميل|س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5375o حمد طه محمد|لرحمن |عبــــد  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

346532 هيم|بــــر|سلسبــــيل عىل حسن  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4|o|55 يد |بــــو|حمد |ن |سمي  سليم ى دى|بــــوش|لي  |ره طنط|تـــج

64o9o4 لسيد|مل زىك محمد |عمر ك زيق|لزق|هندستـــ 

476633 يز مسعود دلوعه|يفن رفعتـــ ف|م سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6345o9 كريم أيمن محمد محمود أحمد زيق|لزق|بــــ |د|

2|2279 ى ح ئى|لشج|فظ |يوسف حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

26o239 للطيف|يمن محمود محمد عبــــد| |ر|ي تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

695258 زق|لر|لسيد عبــــد |رق |محمود ط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o4579 ف حسن |ء |ل| حمد|رسر ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

833o99 ن|ه رمض|لل|ن عبــــد|لد رمض|خ دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

687577 ي|لسعيد |محمد عوض | ند لموج  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44o95| تـــ يوسف عبــــد| لسيد|لعزيز |مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

536o94 بــــر|لج|ئى عىل مرىس عبــــد|عىل ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3|2|oo متـــ|در سل|لق|د عبــــد|هبــــتـــ عم |طبــــ بــــنه

49782o حمد عيسوي|حمد |هلل نبــــيل |منتـــ  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

465457 لجرج|ن سيد أحمد |عىلي سليم  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

74254 ى |سع حمد|نور |د حسي  تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

497497 ى أمي  لبــــيبــــ حن |كرستـــي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

33o493 د محمد|حبــــيبــــتـــ مجدى عو زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

5|2o4o لمنعم بــــدر|ء عبــــد |حمد عل| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

8o3475 ل فتـــىحي حسن|محمد جم ي|عه |زر
|لمنى

9|8836 سم |محمد مصطفى محمود ق سيوط|تـــمريض 

359||| حمد جوده محمد|عمرو  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد
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786278 هلل|ح وليد حنفى محمود عبــــد |سم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

237|29 ر سعد|لغف|تـــم محمد عبــــد |تـــسنيم ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4824|o ح محمد يوسف|لفتـــ|كريم شلبــــي عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

28|227 ن صديق|رضو| خديجه زكري ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

683898 مه|زق سل|لر|طمه محمد عبــــد |ف زيق|لزق|عه |زر

479o5| دم|لسيد خليفتـــ |لرحمن محمد |عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

||5725 ف س|مريم  م رسى|رسر ى شمس هندستـــ عي 

7o499o بــــ منصور|لوه|حمد عبــــد |ده |سعد حم زيق|لزق|هندستـــ 

68o54| لغنى|بــــر عبــــد |ل ص|يز جل|ده ف|غ لمنصوره|حقوق 

84|o97 هلل|لصبــــور عبــــد|ن عبــــد|ء عثــــم|ل| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4|o9o لسيد|مه |حمد سنوىس سل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

33573| م|لسل|عزتـــ حسن عبــــد| نور ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

62o|59 تـــه|لسعدئى شح|ن |لسيد عثــــم|هلل |عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

9o4389 ن محمد |لد عثــــم|حمد خ| سيوط|ره |تـــج

|5|o79 ى عبــــده فتـــىحي عبــــده غبــــري ل|نرمي  ن|حقوق حلو

|4|32| لبــــ|بــــو ط|لبــــ تـــوفيق |بــــو ط|ح |صل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|265o | 
ى
لمجيد|هيم عبــــد |بــــر|يه شوق |ره طنط|تـــج

2962o| عيل |سم|هلل |م محمد ربــــيع عبــــد|ريه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

438o| هيم عطيتـــ|بــــر|ء عيد |سم| هره|لق|بــــ |د|

6o757 لرحمن عىلي مرعي|م عبــــد |سل| ره بــــنى سويف|تـــج

6|9253 لغزنوى|محمد فضل فهيم  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

68239 بــــ|لتـــو|مل عبــــد |منيتـــ محمد ك| لفيوم|بــــ |د|

89784| ن |لعري|حمد |طف |ء ع|سم| ج|بــــ سوه|د|

3443o9 لحق|حمد عبــــد|حمد محمد | |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

786||3 ين سمي  عبــــد  ح|لفتـــ|حمد عبــــد|لحميد |شي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

857o|3 ري صديق جرجس|جد م|م ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|5437 هيم محمد|بــــر|هيم |بــــر|رق |ط| ر|ي ى شمس|تـــج ره عي 

|25o92 ف|بــــر| |رن هيم عىلي رسر ى شمس هندستـــ عي 

356577 دق محمود|لص|دتـــ محمد عبــــد|مي |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2|o5o عيل موىس|سم|ح |محمد صل هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر
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9o9222 زم ممدوح يسن سعيد |محمد ح ج|هندستـــ سوه

5297o6 س|لنح|لعزيز |هيم عبــــد|بــــر|لعزيز |بــــرهيم عبــــد| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

539336 عيل|سم|دل حسن |خديجه ع م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

6o23|3 ي|للطيف |ندى يونس عبــــده عبــــد
وى|لمنى لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

24|o58 ن|عىل سليم| ن زكري|حمد سليم| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

43|o7| حمد درويش|لعيسوى سيد |مل محمد | |نوعيتـــ طنط

2463o7 لشقسر|زق |لر|يوسف محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|25725 محمد مهدي عىلي محمد ن|حقوق حلو

222436 د حسن|م محمد محمود فؤ هره|لق|بــــ |د|

|43|47 لرحمن|يه فرج محمد عبــــد | لمنصوره|حقوق 

8oo|9| هلل مرىسي|د عوض |لحسن مر| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

263775 مر|شد محمد ع|مجدى ر| دين ى شمس| لسن عي 

5o6o73 هيم محمد|بــــر|يوسف خليل محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

5o432 حمد|ح |لفتـــ|محمد سيد عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2722| ى |حمد ي|ن |نور حمد|سي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o4948 ع|لعزيز محمد هز|حمد محمود عبــــد | كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7|239o  |رس|
ى
 شوق

ى
نيس حسن|ء شوق لمنصوره|حقوق 

5438|5 |هيم حسن |بــــر|هيم |بــــر|هلل محمد |عبــــد 
عيل|سم

|بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

253o67 لقصي |حمد طه |ء |دع لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

64644| لحميد فرح|محمد محمود محمود عبــــد  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

227322 ض|نوبــــ وديع نظىم ري|بــــ| ن|حقوق حلو

774845 فظ أحمد مصطفى|محمد ح| دين زيق|لزق|بــــ |د|

445|96 ى محمد مؤمن فتـــىح عىل حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

864642 هيم|بــــر|هلل يوسف محمود |منه  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

446652 لمطلبــــ|بــــر مرىس عبــــد|يوسف محمود ص سكندريه|ل|هندستـــ 

23749| وق عم هلل محمود|د حمد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

825oo| شم|لرؤف ه|حمد محمد عبــــد| |هندستـــ قن

772|36 لعزيز حسن|هيم عبــــد |بــــر|نه محمد |ريح زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

832244 ى محمود|نوره ن كرم حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|
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4474o4 ي
 مصطفى مرع|ح |رق صل|ط| دئى

ى
لدين دسوق سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

5|4756 بــــسمتـــ محمد محمود محفوظ بــــ دمنهور|د|

7o|72o وي|لمنبــــ|در |لق|م محمد عبــــد |ندى عص لفيوم|هندستـــ 

234459 رص جبــــر عىل فرج|محمد ن  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

84563 لعزيز|لد عىل عمر عبــــد |خ ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

62|797 هيم|بــــر|د |تـــ محمد ج|لشح|ء |ل| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

64|98 ن|ء لطفى محمود سيد طرخ|ول لفيوم|تـــربــــيتـــ 

3|68|6 |م لوق|قديس س| رين|م هره|لق|طبــــ 

79oo22 ح|لفتـــ|ئى سعيد عبــــد |ن ه|نوره عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

763964 حمد|محمد فتـــىح عىل | رودين معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

26576o لـميىه|ح |لفتـــ|لد جمعه عبــــد |محمد خ لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

5|o46o هيم|بــــر|حمد محمود |لرحمن محمد |عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

27|28 للطيف شبــــل|لعزيز عبــــد |ن عبــــد |كريم ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

897236 تـــغريد فوزى محمود محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

27|74 ن|حمد فريد سليم|منه  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|4475 ء مصطفى محمد مصطفى درويش|روميثــــ ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

92|775  محمد محمد عىلي 
مصطفى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

|4o693 ى| |عمر محمد زكري حمد حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

238|8| لسيد|روق |سميه سعيد ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

878378 ى ممدوح محمد عبــــد|ي ه  |لل|سمي  سيوط|بــــ |د|

4|95o4 ى |ي لدكرورى|لسيد |لسعيد |سمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6|2728 ل لطفى فهىم|غ| ليدي زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

45|5o2 ى |لعزيز |عبــــد  ى ط|مي  يل|مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

5|9o47 رس|ء لبــــيبــــ محمود حسن ف|دع ره دمنهور|تـــج

|548o8 ي|ء عل|رس|
ء محمد مصطفى هره|لق|ر |ثــــ|

3587|9 لحميد|د عبــــد| عمر محمد فؤ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

76689o |ده عبــــد |لرحمن بــــهجتـــ محمد حلىم حم|عبــــد 
لحليم

عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

682|33 لسيد|م سيف نرص |جر س|ه لمنصوره|بــــ |د|
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5o|883 ف عبــــد|خلود  در محمد|لق|رسر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

7|2555 لمتـــبــــول يوسف|لسعيد محمد | |رن لمنصوره|بــــ |د|

2423|o يد|د حسن ز|لجو|ن عبــــد|يم| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

2783| ف محمد محمود منصور|يتـــ | رسر ى شمس|تـــج ره عي 

445375 ه يشى | حمد محمد عىل|مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

839995 ن|حمد زيد|لد |خلود خ دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

6496o7 د محمد يونس|فؤ| نور ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

8o7o64 حمد|لموجود |حمد عبــــد|مريم  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|246 حمد عىل|ن حمدى |يم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

32|o|3 ي|حمد ن|لمنعم |هر عبــــد|حمد م| ج  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

9oo52| لفضل محمد |بــــو|صفيه محمد  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

783|45 قوتـــ|هر عبــــده ي|لظ|محمد عبــــد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

778696 حمد محسن محمد محمد| |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|26522  محمد|لش|عمر محمد عبــــد 
ى
ق ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 

|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و
(رتـــ|د

9ooo53 حمد |لمقصود |ل عبــــد|محمد جم ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

23|698 م مرتـــضى|حمد سل|رص |حمد ن| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7oo959 ن|لسيد عن|لد محمد |مل خ| زيق|لزق|صيدله 

679423 ى مصطفى| يه محمود زىك حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

542o3 متـــ محمد محمد يوسف|س| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

23o3|8 لمهدى|لمتـــول |لسيد |لسيد عبــــد|عىل  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

639533 هيم|بــــر|رق محمد |تـــفى ط زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

54|84| د|لجو|ح عبــــد|لفتـــ|عمرو محمد عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

79674 د|لجو|حمد مرىس حسن عبــــد |بــــوىس  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

253|5| وز عل ن|لحميد رمض|ء عبــــد|في  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|29973 م شفيق عرندس|س| مونيك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|995| لفضيل نبــــيه|ر نبــــيه محمد عبــــد|مي ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

279|6 لسيد عىل|حمد |ء |شيم |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن
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754|77 حمد|حمد مصطفى |مريم  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4447|| ى محمد محيل |ء عبــــد|لرحمن عل|عبــــد |لحسي 
بــــى|لرك

دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

26469o لخي |بــــو |ورى |هيم مغ|بــــر|ر عىل |مي |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

23o75| م|م|بــــى |مبــــ|يمن |كريم  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

677425 هلل|عيل عبــــد |سم|لسعيد |محمد سمي   لمنصوره|هندستـــ 

639o75 لمجد|بــــو|لكريم |ن عبــــد|محمود محمد مرج زيق|لزق|حقوق 

23o822 شد عىل|ذ نبــــيل محمد ر|مع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

438|3| وى|لقمح|هلل |هلل عبــــد|ء مصطفى عبــــد|لزهر| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

9o2765 رص خميس محمد |ء ن|رس| ج |تـــمريض سوه

|44|8o ل|لع|رقيه محمد نبــــيل عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

688o45 ل|لجم|هيم |بــــر|مد |لعزيز ح|ء عبــــد |صف لمنصوره|حقوق 

88|o73 ى |ل رجبــــ حس|محمد جم ني  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

462o|4 هيم|بــــر|عيل أبــــو |سم|ح عىل |ستـــفتـــ|ء |إرس سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

78988| نيتـــ عزيز زكرى شنوده|ج لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

496899 ي عط|فوزيتـــ عيد عبــــد 
|هلل بــــسيوئى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

853762 س|فتـــ محمد عبــــ|منه ر| ي|بــــ |د|
|لمنى

6oo|49 ى ع ىط|لع|طف محمود حلىم عبــــد |حسي  |حقوق طنط

7o3239 لسيد|بــــو زيد |لسيد |ء محمد |رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

448798 لدين|ح |حمد بــــسيوئى صل|روق |سميحه ف ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

33323| حمد|هيم |بــــر|خلود شحتـــه  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

243o59 لطفى طه حسن| محمد رض تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

25oo26 ن عطيه|ندى مجدى رمض ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

25363| سيف محمد رشدى محمد شمون|نوعيتـــ 

86o|98 ر ليسي|ن حمدي مختـــ|يم| ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

676|26 لم|دى س|له|هلل عبــــد |ل عبــــد |من لمنصوره|صيدله 

43|55o ورى|لسيد |دتـــ |تـــم عبــــ|عمر ح ى لجيى |بــــ طنط|د|

45|68 هيم عىل|بــــر|ر خليل |من هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|65473 درس|بــــتـــ بــــطرس تـــ|ثــــ| مونيك لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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52236 ف سعد محمد|بــــسنتـــ  رسر لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

487649 |ي|هيم قط|بــــر|حمد |لسيد |بــــى |مبــــ|محمد  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

6|oo33 ىط محمد|لع|لحفيظ عبــــد|حمد عبــــد|مريم  |بــــ طنط|د|

4o89|8 ن|لنبــــى رضو|حمد عىل عبــــد|بــــسنتـــ  |حقوق طنط

42o28o عيل|سم|ن محمد |جر رمض|ه لشيخ|ره كفر |تـــج

8|8966 شم|نور محمد سيد ه ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

43||58 ه | لحنفى|لسيد محمد |مي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|5798 ى وليد رفعتـــ  حمد موىس|لعليىمي |حني  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

5362| ف عيد دي|تـــرين |ك بــــ|رسر بــــ بــــنى سويف|د|

855326 ن|رق محمد رزق محمد رشو|ط ي|بــــ |د|
|لمنى

623o78 ف عىلي عبــــيد|محمد 
رسر ط|حقوق دمي

7||994 ى|شم عم|لسعيد ه|ره |س ره حسي  لمنصوره|بــــ |د|

35|86| ي|بــــد خف|حمد محمد رجبــــ ع| ج  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

849527 د محمد|ء محمد ج|هد| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

62478 لجيد محمد|دتـــ عبــــد |ء حم|حسن صيدله بــــنى سويف

777|o5 ن|لم|مصطفى درويش محمد س ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

234989 ن بــــيوم|دل رمض|لرحمن ع|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4836o6 لعظيم|فتـــىحي عبــــد | جر رض|ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

79o53| تـــر|رس مصطفى مصطفى حو|حمد ي| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

26898o بــــوحجر|لمجيد |ر عبــــد|لستـــ|ء عبــــد|ل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

769ooo لسيد محمد سعيد|بــــ |يه|ندى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

3|479o دل حسن عىل|حمد ع| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

3452|5 ى |لعسكرى حس|ء محمد |دع حمد|ني  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

298|2 لح|حمد محمد ص|لد |خ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4o|6|3 د|ن عي|لرحمن عدل|هيم عبــــد |بــــر|عمرو  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

53o55 س|حمدى محمد عبــــ| ند تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8|o|24 هلل محمد عىلي|ئل عبــــد|و ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

334873 ن عبــــدربــــه|م شعبــــ|سندس س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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9o6955 ن|ه سليم|لل|مي  عبــــد|ل|لد |خ ج|بــــ سوه|د|

523664 لسيد بــــدوي خرصى|لسيد محمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

847596 هيم محمد|بــــر|حمد |ره |س ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4|7349 |لنج|بــــو |در |لق|م حسن محمد عبــــد |حس ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

849528 ح معتـــوق محمود|س صل|ين| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

893o| بــــ محمد|لوه|م محمد عبــــد |بــــ هش|لوه|عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4432o5 لسيد|تـــ |هلل عرف|لسيد خي  |منى  لشيخ|تـــمريض كفر 

3||76 حمد حسن|ئل |فرح و  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

6|5726 ض|لع|لمقصود |محمد محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

78296 | دين
ى
ى صدق محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4o7933 لمليىح |لسيد |منيه ربــــيع | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|56|9 لشيخ|لعزيز |لعزيز عبــــد|م مني  عبــــد |حس لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

||92o| مل|ئى لبــــيبــــ ك|ه| مونيك هره|لق|علوم 

4o|28| لحميد|ن عبــــد |هلل يشى رمض|منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

862425 ه|لل|هلل عبــــد|زق حمد|لر|مروه عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

6o289| لرهبــــينى|هيم محمد |بــــر|م محمد |سل| لمنصوره|حقوق 

679829 ى منصور|رس محمد طربــــ|م ي|عص لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

32644o روق بــــكر|سلىم محمد ف ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

546439 دى|د زبــــ|لجو|لمجيد عبــــد|لد عبــــد |مه خ|س| مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

226932 حمد محمود مسلم محمود| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o38o8 در محمد|لق|ندي عىلي عبــــد ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

|66|68 لمعبــــود حسن|دل محمد عبــــد |ع ن|هندستـــ حلو

25438 ن د|مر نبــــيل فؤ|تـــ| مي  ى شمس|زر عه عي 

|54966 لرحمن|ده محمد محمد عبــــد |بــــ حم|رح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|68299 م مصطفى|م هم|حمد س| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o6272 ح|لفتـــ|ر محمد محمد فوزى عبــــد |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

846326 هيم|بــــر|ن ربــــيع سعيد |يم| ن|تـــمريض أسو

498936 ين محمد عبــــد حمدعيد|لسيد |شي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

7|8o|2 هيم   رجبــــ|بــــر|سعد  تـــوفيق |محمود محمد  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 
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|63447 ى|نور |لد |ريم خ مي  ى شمس حقوق عي 

3ooo5 حمد مبــــروك|ن وليد |نوره كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9o2987 ي|ر
لرحمن |يز محمد عبــــد|ف| ئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

27o628 حمد محمد عىل|طف فوزى |عمر ع ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

2346o5 م محمد عىل عمر|يوسف عص ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

48|6o4 ل|لع|دل محمد محمد عبــــد|محمد ع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

342887 تـــ|حمد محمد شح|حمد حمدى | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8475|| حمد محمد|محمد رجبــــ  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|4|725 ف جم|يوسف  لح|ل ص|رسر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8|7356 لعزيز|رص سعد عبــــد|حمد ن| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

852863 شد|د جورج ن|جوزيف عم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7o6o49 د|لضي|لد عىل عىل |محمد خ ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

26296 هدير وليد فرج زىك لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

44676 |لش|ن عبــــد |سمي  شعبــــ| لي|د
ى
ق هره|لق|عه |زر

2|4572 ي|ه
ى
ق  مشر

ى
يدى سمي  صدق ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

26958o لد محمد عىل|منيه خ| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

344264 حمد|لعزيز |حمد محمد عبــــد| |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

8|||89 ي عبــــد|لد عبــــد|حمد خ|
م|لسل|لمغنى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

5|8872 للطيف|لمجيد عبــــد|لسعيد محمد عبــــد|جر |ه ره دمنهور|تـــج

3|9452 تـــ ي| رس نبــــيل لبــــيبــــ|مي  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

262439 م|لعزيز سل|حمد عبــــد|محمد  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

85796 كريم مجدى حمىل محمد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

6o6|22 ن عبــــده خليل|حمد شعبــــ| لمنصوره|ره |تـــج

|58389  محمد عىلي سليم
ى نرمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

48486o لمجيد حسن|عمرو ممدوح عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4698o عيل|سم|م |م|ل |يوسف جم عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

5o3382 عيل|سم|هلل محمود صبــــىحي عىلي |منه  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

3478o4 م|لسل|محمود سعيد محمد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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||9o32 دي|له|لح محمد عبــــد |محمد ص| نور ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

326394 غو|يدى سمي  فوزى تـــن|ه ى شمس|د| بــــ عي 

646665 هيم محمد عيد|بــــر|مريم  ط|بــــ دمي|د|

85749| مون نمر عىلي|م م|هش حقوق بــــنى سويف

4395o4 هلل |م عبــــد |لسل|هيم عبــــد |بــــر|رحمه أحمد 
حمود

تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|78|o ي |مؤمن خ
حمد|لد حسنى ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 

تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

6|643 ى |حس| عل لفضل|بــــو |ن حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

3286|7 د|محمد رزق وفدى رش لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

4o843| بــــوعبــــيه|لد محمد محمد |خ |بــــ طنط|د|

9o2824 لمجيد |لسيد حسنى عبــــد|ر |من ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|233o6 لعزيز|حمد عبــــد |مهدى محمد  ى شمس هندستـــ عي 

8o6722 ح محمد|حمد محمد صل| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|6957| لىح|محمود مصطفى محمود عبــــد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

359|42 مد|لمنعم محمد ح|محمد عىل عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

4|6286 وى خرصى|هيم هند|بــــر|ل |سم جم|بــــ لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

877443 لح |حمد فرغىل ص|رحمه  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

527o27 ئى|لعن|لد فتـــىحي عىلي |عمر خ سكندريه|ل|هندستـــ 

523434 |هيم محمد محمد |بــــر|لرحمن محمد |عبــــد 
لسيس

سكندريه|ل|هندستـــ 

79366o لرحمن محمد ذكي  حزين|عبــــد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

245377 ء عيد محمد محمود|سم| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

275599 يف سعد محمد عمر رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

754476 هلل|ورى عبــــد|لمغ|م |ء هش|ل| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

2|2779 لسيد|لسيد يوسف |عمر  ى شمس حقوق عي 

4628|7 لشيىم|حمد |يه محمد مصطفى | لشيخ|نوعيتـــ كفر 
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357728 ف جودتـــ محمد|بــــسملتـــ  رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|34|5| قتـــ عبــــد | لسيد محمد|لمنعم |رسر لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

365958 د غريبــــ محمد|غريبــــ عم تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

37o888 هيم محمد يوسف|بــــر|حمد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

85o679 م|م|تـــم محمد |حمد ح| سيوط|هندستـــ 

|477o| لعزيز خرصى|حمد عمرو عبــــد | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

336||2 هيم|بــــر|متـــ جبــــر |س|مل | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

922993 ى | لرحيم |حمد عىل عبــــد|لحسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|27758 ل|عيل كم|سم|ر |لد محمود مختـــ|فرح خ ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

||962o للطيف محمد|هيم عبــــد |بــــر|يوسف محمد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

53o95 ى|ره س|س م محمد حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

22|o5 لمجيد|لح عبــــد |يدى محمد ص|ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

324853 ء غريبــــ مغربــــي|حمد ول| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

488378 لرحمن محمد بــــدر|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

84274 لد|لد رجبــــ خ|هيثــــم خ ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

849574 هلل|هيم عبــــد|بــــر|منه محمد  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

247543 وى|لخربــــ|فتـــىح معتـــز فتـــىح  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

7|7oo3 زي|لمجيد حج|لمتـــول عبــــد |متـــول محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

53o396 لغنيىم|لحميد |ض عبــــد|حبــــيبــــه محمد ري بــــ دمنهور|د|

789576 ى بــــكر|م عو|سل| د خليفه حسي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

568|4 لد محمد بــــدوى|محمد خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|35779 زق|لر|لحميد عبــــد |طمه محمود عبــــد |ف ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

784827 هيم|بــــر|حمد محمد |مح |س زيق|لزق|حقوق 

273574 ئى محمد حسن|فرحه حس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

626664 لسيد محمد محمد|ح |ء صل|سم| زيق|لزق|حقوق 

4382o4 ه جنيدى عبــــد| ر محمد جنيدى|لستـــ|مي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|883| ح|لفتـــ|دي عبــــد |له|م عبــــد |حبــــيبــــه هش ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

49547o |لزلبــــ|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|ل |محمد جم تـــربــــيتـــ دمنهور
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496|46 ى|منه  هلل مجدى محمد محمود حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4352o هيم عيس|بــــر|مل محمد | ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

242666 محمد مني  صديق خليل هره|لق|صيدله 

69o247 حمد|ىط |لع|حمد عبــــد | |دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

355|89 لسيد|لسيد عيد |رحمتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

95625 لصمد|هر عبــــد|لظ|ن عبــــد|محمد عري ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

48o245 حمد|بــــر |حمد محمد ج|د |زي ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

4869o4 يد سعد|بــــو |هيم |بــــر|رس |يوسف ي ى لي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

29o7| دى|له|دى محمد عبــــد |له|محمود عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

542|95 لشىس|لمنعم |محمد نشأتـــ صبــــىح عبــــد لسويس|معتـــ |علوم ج

7||896 ى عل|ي ز|ء مستـــجي  محمد حر|سمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

687||9 حمد|لسيد |لسعيد مصطفى |لسعيد مصطفى | هندستـــ بــــور سعيد

4o89|2 ى محمود |ول لحطيم|ء حسي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

263872 لسيد يوسف|لرحمن |تـــسنيم حسن عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6|o82| وي|لمحل|لبــــسطويسي |لد |جر خ|ه |تـــربــــيتـــ طنط

9o2494 حمد محمد |دل |ن ع|يم| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

4o4|35 ضى|حمد ر|حمد محمد |كريم  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|585oo م حسن محمد عويضه|م عص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

76852| م|يد سل|ر ز|لرحمن نص|عبــــد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

768696 هلل محمد|عيل عبــــد |سم|هبــــه  لعريش|علوم 

53834o ن|للطيف سليم|سعيد عبــــد | ر|ي عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62|555 ى محمد|ن ن|رو جح يونس أمي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

55474 ي محمد عىلي|ل|
ء حنفى علوم بــــنى سويف

48|846 بــــر عطيه عيس|مي ص|ن س|ج |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

34|857 ود|لسيد د|لسعيد |لد محمد |ئى خ|م| ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

62o9o6 يف جم| نور ىط|لبــــرص|حمد |لدين |ل |رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

83935 ف محمدعل| لعظيم محمد|ء عبــــد |رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

23473| رق محمد موىس عىل|عمر ط ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4|5|54 وي|لص|س |سلىمي حسن عبــــ معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري
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4254o5 د عبــــده|حمد فؤ|ر |مي سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

7o3598 لبــــسيوئى نرص|ندى محمد نرص محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

625328 ي مج|ء محمد عبــــد |يسن عل|
هد|لغنى زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|24383 ن|حمد سليم|م |سمر عص هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

42944 هيم مبــــروك|بــــر|ر |لغف|لد عبــــد|جر خ|ه هره|لق|حقوق 

6o6426 ن غنيم|محمد غنيم محمد حس |بــــ طنط|د|

864859 ي|ر
هلل|لحميد عبــــد|محمود عبــــد| ئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4|67|6 وي|لخرصى|مي محمد مصطفى محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4|3oo3 خرصى| لعل|ريم محمد زىك أبــــو  |نوعيتـــ طنط

3||978 ج|هيم حج|بــــر|محمود محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

32oo95 حمد سيد|حمد محمد | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

265397 بــــ رزق|لتـــو|حمد حمدى صبــــرى عبــــد | ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

||4847 يف محمود وحيد | لدين|حمد رسر ى شمس|د| بــــ عي 

444o7 حمد مندور|حمد بــــدير |محمد  هره|لق|حقوق 

6o|69o زى محمد سعد عىل عويضه|غ |بــــ طنط|د|

8469o2 هيم|بــــر|هلل |ئشه محمد عبــــد|ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|47974 ف فلتـــس حن|نطونيوس | |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3253o9 لرحمن عربــــى محمود محمد|عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

493236 متـــ عطيتـــ|ء سل|محمد شتـــ بــــ دمنهور|د|

6||37o ى محرم|لفتـــ|آيه عبــــد  ح حسي  لمنصوره|بــــ |د|

73876 لعزيز|بــــ حنفى عبــــد|لتـــو|محمد عبــــد لفيوم|حقوق 

3||76o وى|ن شعر|لدين محمود محمد سليم|بــــ |شه ى شمس|تـــج ره عي 

9o|o63 لسيد  |لسيد محمد |يه | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

697967 لم|مد محمد س|يه وصفى ح| صيدلتـــ بــــورسعيد

447oo7 حمد محمد|ل حسن |حمد جم| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

497923 ى |ء محمد عبــــد |أل لمقصود  بــــحي  ره دمنهور|تـــج

548o7| م|لسل|م سليم عبــــد |لسل|حمد عبــــد | |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

864836 ى حسن|ل|منيه محمد | مي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

326o|| لم|لم س|م س|خلود هش هره|لق|بــــ |د|
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6o3o75 ر|لنش|محمد حسن حسن  |طبــــ طنط

869935 |لوف|بــــو|حمد محمد |حمدي  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

7oo264 لمصيلىحي|ء ثــــروتـــ مسلم |رس| ط|بــــ دمي|د|

3|7525 عيل|سم|ل |لع|لدين عبــــد|عمر عز  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

769697 ن|مه سبــــيل سليم|حمد سل|محمد  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

22|835 بــــدور عبــــده تـــوفيق حسن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

343969 متـــ|ن محمد سل|خلود عىلي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

793o9o حمد|حمد لبــــيبــــ |هلل |منه  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

538|83 هيم غنيم|بــــر|رفعتـــ حميدو | دين عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

238536 در محمد عىل|لق|س عبــــد|ين| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6o8596 لسيد حنفى|مريم سمي   ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

48|8o7 ل خليل|حمد هل|حمد عيد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|99o9 ى محمد محمد عبــــد لكشىك|لعزيز |نرمي  طبــــ بــــيطرى دمنهور

444776 لبــــريدى|مد بــــسيوئى |ل ح|محمد كم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

686|47 |لبــــيوم رخ|ل محمد |روضه جم لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

844524 ي |تـــن جل|ف
عيل|سم|ل مرتـــضى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

839438 ي|لر|ىطي عبــــد|لع|ح حمدي عبــــد|صل
ضى دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

26o572 بــــو سنتـــ|هيم |بــــر|م |م س ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|6o53 ج |حمد ن|محمود حمدى | ج|ن هره|لق|بــــ |د|

2379|4 لدين|ح |مر محمد صل|بــــسنتـــ تـــ ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

625759 حمد محمد محمد أحمد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22|87| مجدى محمد عطيه| سه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9|3o4| لسيد |م فتـــىح محمد |حس ج|تـــربــــيتـــ سوه

447ooo ض|هيم عو|بــــر|ح |لفتـــ|يوسف محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

444465 أحمد أحمد عربــــ هرج| عل لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

5o4429 حمد موىس|هيم محمد |بــــر|ن |رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6o9499 ز|لبــــ|مه فتـــىحي |ن أس|إيم لمنصوره|علوم 

8o|86| ف عبــــد|د |زي ي|لرشيد عبــــد|رسر
لغنى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

6o96|7 سم|م تـــوفيق خليل ق|مي  هش| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 
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63998| ن|ء فتـــىحي محمد متـــولي سليم|رس| زيق|لزق|علوم 

23853o حمد|بــــر محمد |ل محمد ج|ء كم|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48oo9o بــــر يوسف موىس|تـــه ج|هلل شح|منتـــ  سكندريه|ل|حقوق 

35223 ى|سهيله رمض ن حسن حسني  هره|لق|حقوق 

|2658o ى|ل |ليىل كم لدين محمد حسي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

445938 ى تـــه|د شح|نبــــيل مر| مي  سكندريه|ل|حقوق 

226922 حمد عطيه خرصى عطيه| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

4o4||2 تـــه حسن| م شح| لرحمن عص|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

37|84| هيم فرج عصفور|بــــر|مه |محمد سل ى شمس|د| بــــ عي 

784o66 لغنى|لعزيز عبــــد|مد فتـــىح عبــــد |ح ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

423895 لدين|ل |بــــر محمد كم|ره ص|س سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

328736 لح|لعزيز محمد ص|يوسف عبــــد تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

6376oo هيم|بــــر|ل |لع|لنبــــي عبــــد |محمد عبــــد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|47579 لح|يد ص|حمد سعيد ز| هره|لق|حقوق 

48o845 هلل|عبــــد | لصف|بــــو |رحمتـــ حمدي درمىلي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

878o37 ي|ن
لدين محمد عىل  |ء |دين ضى سيوط|بــــ |د|

868246 س|ح عبــــ|لفتـــ|لدين عبــــد|ء|ن عل|يم| سيوط|عه |زر

3|3599 ى ك|محمود جم مل|ل حسي  ى شمس|زر عه عي 

27|967 لعزبــــ|د |مبــــروك ج| يه رض| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

4o7272 حمد|لرحيم |لسيد عبــــد |ن |ن رمض|رو بــــ دمنهور|د|

75746 بــــ محمد|لتـــو|محمود عىل عبــــد لفيوم|حقوق 

47658| حد|لو|حمد عبــــد|حمد فتـــىح |حبــــيبــــتـــ  ره دمنهور|تـــج

523774 ي|لبــــتـــ|لد رجبــــ محمد |محمد خ
نوئى سكندريه|ل|هندستـــ 

7|o233 حمد|ع |لسبــــ|م محمد |يه عص| لمنصورتـــ |تـــمريض 

6o7352 ي محمد عبــــد 
لحفيظ محمد|سهي  مصطفى ي صن. تـــ.ك

لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

436627 مل|بــــو ز|مر |لونيس ع|ن مخلص عبــــد |يم| لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

88|839 زق  |لر|هر هجرس عبــــد|محمود ز سيوط|حقوق 

7o7787 لمهدى|لمرىس |منيه محمد محمد | لمنصوره|صيدله 

3373o5 عيل|سم|مي |محمد س| رن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|5529|  بــــرسوم| |ريموند
ى
ف شوق رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5|82|9 ه محمد عبــــد | لمنعم فلفل|مي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 
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892349 ى صل ل |لع|ح محمود عبــــد|نرمي  سيوط|حقوق 

49392 حمد محمد|لد |ء خ|شيم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|7oo82  عبــــد |
ى
ر مصطفى|لغف|منيه شوق ن|بــــ حلو|د|

|2|9|6 يوسف محمد قرئى محمد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

6|o2o| بــــوعيس|حمد موىس | |نه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

697368 ي|تـــ |لشح|هيم |بــــر|ء |شيم
لحسينى لمنصوره|نوعيتـــ 

692689 هيم تـــوفيق عوض|بــــر|لسيد |جر |ه ط|بــــ دمي|د|

5|5337 وى|لشن|لسيد |ن |ن رمض|ن بــــدر|يم| ره دمنهور|تـــج

|27372 لم|م س|لسل|ئل عبــــد |عمر و ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

343374 مل محمد|لرحمن محمد ك|عبــــد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

8o7487 هلل عبــــدربــــه|حمد منصور عبــــد| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

227897 هيم|بــــر|لسيد |رص عىل |لن|ره عبــــد|س هره|لق|لعلوم ج |ر |د

43629| |م محمد شتـــ|لسل|لمنصف عبــــد |محمد عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

|64o84 يمن محمد عىل|لدين |سيف  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

62|955 ئى|لعن|لليثــــى |ئى |لعن|لسعيد |ء |سم| ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

62|246 هر|م ز|لسل|لسعيد عبــــد |محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

32|5|4 حسن مجدى محمد عىل ى شمس علوم عي 

493o9| ن|حمد زيد|محمد مصطفى محمد  بــــ دمنهور|د|

762686 ف |كريم  لمجيد|حمد مسعد عبــــد |رسر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

75459o ى|م بــــدرى حلىم عويضه| رتـــي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|54o4o لسيد|لم |رص س|حمد ن| ن|حقوق حلو

876|5| حمد  |لخي  |محمد فتـــىح عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

49885o ى ع| |ند مر|يمن مبــــروك حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4|25|2 تـــ|لحميد شتـــ|لحميد محمد عبــــد |محمود عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5293|5 ي خ
هلل|لد سعد خي  |مصطفى سكندريه|ل|هندستـــ 

2|7|84 حمد|مريم عمرو سيد  ى شمس|تـــج ره عي 

|652o3 مروه كرم سعيد مبــــروك هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

28|o5 س عىلي حربــــ|لدين عبــــ|م |عمر عص هره|لق|ره |تـــج

338|o9 بــــ محمد محمد|لوه|محمد عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 
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282688 رحمه محمد رجبــــ حسن عىل هره|لق|حقوق 

353289 لمنعم |عي بــــشي  عبــــد|لدين سبــــ|سيف 
لرحمن|عبــــد

م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

7|7|74 ح|لفتـــ|روق عبــــد |ء يحن  ف|دع س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

36|38 ى ف|لفتـــ|ح عبــــد|ندى صل يد|ح حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

89|oo7 لكريم |د |ء رفعتـــ منصور ج|رس| سيوط|علوم 

459o58 ن|بــــ سمي  مصطفى سليم|شه |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

836|44 ي
محمد خليفه سيد| دئى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

899564 د |ه حم|لل|ئى حنفى عبــــد|م| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|56656 س عبــــيد|ح عبــــ|محمد صل ى شمس|د| بــــ عي 

84568 حمد|لعليم |كرم عبــــد|محمود  حقوق بــــنى سويف

2596|8 نور منس محمد بــــدر|تـــفى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

268|3 ى|دل سعد ي|مروه ع سي  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

2368oo يد منصور نرص|دل ع|بــــسمه ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

833ooo دق|ل ثــــروتـــ معوض ص|من دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

235945 دى|لن|لسيد |رق |ندى ط هره|لق|ره |تـــج

2|6342 فع|لش|حمد قطبــــ |لدين |م |حمد عص| ن|هندستـــ حلو

786784 يحتـــ|لحميد |ء عبــــده عبــــد |سم| بــــورسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7o8725 صف|لسيد محمد محمد ن| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

925592 لد محمد محمد عىل  |خ ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

262|53 هيم|بــــر|محمد محروس محمود  |حقوق بــــنه

5o24|2 هلل عطيه يونس|لعزيز عبــــد |محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|67|9| ع|حمد رف|مروه محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|3|2o6 حمد|لحميد |يوسف محمد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

778893 ى |ي حمد سعد محمود عوض شمعه|سمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6367o5 محمود ربــــيع محمد مصطفى عىل ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

675728 ل|حمد ح|هيم |بــــر|لكريم محمد |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

9o66|7 طف محمد عىل |منيه ع| ج|بــــ سوه|د|

42oo63 لعزيز|ئل محمد عبــــد |منيه و| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

76o628 ن بــــينى|در |لق|عبــــده عبــــد | مي  لشر لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج
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26|53 ي عبــــد  وق خي  ىطي محمد|لع|رسر ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

465427 حمد فريد طه فرج| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

899o| وى|لفرم|مد محمود |رتـــ محمود ح|س ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

52o57| بــــر محمد|لعظيم ج|ء محمد عبــــد |رس| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

848878 عيل|سم|ن |عيل سليم|سم|ء |لشيم| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4|972 تـــ عم| س|لصمد عبــــ|د عبــــد |مي  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7667|9 لحليم محمود|ل محمود عبــــد|كريم جل ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

6894o3 لحميد مرىس|مد محمد عبــــد |ندى ح لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

349o|2 لسيد محمد|ء حسنى |حسن ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

22oooo لعزيز عطيه|لدين عبــــد|م |حس| رودين وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

4653o8 لشجرى|د محمد محمد |زي ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

924473 معتـــوق صديق محمد معتـــوق  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

4o5462 حمد عىل|م محروس محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4777|9 لمولي|حمد عبــــد|م محمد معوض |ريه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

324|8| دق|م محمد ص|عمرو س |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9|363| مل  |ل ك|رق محمد جم|محمد ط سيوط|حقوق 

4|8224  محمد بــــكر|لبــــ|م عبــــد|حمد عص|
ى
ق لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

54368 بــــ سيد عويس|لتـــو|محمد عبــــد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

3|8623 هلل|لسيد عبــــد|رحمتـــ محمد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

64543| لسيد محمد طه|محمد  لمنصوره|حقوق 

273234 تـــ|محمد غريبــــ فهيم شح سيوط|ره |تـــج

884576 لح |ل سعد ص|دى جم|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|673o| د|بــــسنتـــ محمود محمود عو وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

852944 دل عديل تـــوفيق|محمد ع ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

692567 لسيد بــــحلق|ء مجدى محمد |شيم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

283365 م محمد خليفه|محمد عص ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|7799| مد|ل ح|حمد كم|مريم  هره|لق|حقوق 

23798o ى ف لحميد محمد|روق عبــــد|ندى حسي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

97o|| لد فريز قطبــــ|محمد خ تـــربــــيتـــ بــــنى سويف
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855997 ى يوسف عبــــد|م| ي حسي 
لمنعم|ئى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

5o3453 ن|د شعل|حمد محمد رش|هلل |منه  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

832|4| لعزيز محمود|حمد عبــــد|محمد  دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

4977|8 |هلل |لحسينى عىل عبــــد|ح محمد |لفتـــ|يه عبــــد|
لحبــــروك

|حقوق طنط

2534o2 يف سعيد عم|ن ره|هد رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

27|oo5 ى|م ش|م|ن سمي  فهىم |يم| هي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

886924 مجد بــــولس جرجس | |رين|م سيوط|نوعيتـــ فنيه 

483677 ي
حمد سعيد عىلي| |دئى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

34757| ح|حمد بــــط|بــــدين محمدى |لع|يوسف زين  |ره بــــنه|تـــج

894|7| لعظيم عوض فرغل |عبــــي  عبــــد سيوط|بــــ |د|

|76939 ف كرم عيد|ء |شيم رسر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

||6998 هيم موىس|بــــر|حمد محمد رجبــــ | ى شمس هندستـــ عي 

432|o س موىس|هيم عبــــ|بــــر|حمد | هره|لق|ره |تـــج

|27625 لسمرى|وى |محمد محمد طنط| لي|د ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

536|o7 حمد|هيم حسن |بــــر|ل |لع|عمرو عبــــد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

5|9443 لدقله|هيم |بــــر|م محمد |لسل|ء يشى عبــــد |عىلي |ره طنط|تـــج

22933 ن|مه سيد عثــــم|س|سل |بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

765928 وق عبــــده عبــــده محمد  لهلوتـــى|رسر بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

63|8o9 حمد عوض|لمنعم محمد |آيه عبــــد زيق|لزق|عه |زر

675362 هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|حمد | لمنصوره|ره |تـــج

839342 ن محمد|ج رمض|لحج|بــــو|كرم  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|676o| لشمندى|لعليم |طف عبــــد |هبــــه ع وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

252o26 لمطلبــــ|تـــوفيق محمد محمد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

83o522 حمد|لد رجبــــ |رجبــــ خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o8o68 ي|ر
شد|نبــــيل محمد ر| ئى |بــــ طنط|د|

84888o هيم|بــــر|هلل |ء محمد عبــــد|لشيم| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

85735| هيم|بــــر|ن صليبــــ |عزتـــ دمي سيوط|حقوق 
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226||7 هيم|بــــر|عمر محمد عفيفى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o9752 وى|لسعد|حد زىك |لو|حمد عبــــد | طبــــ بــــيطرى دمنهور

|36238 هيم|بــــر|ن |هيم حمد|بــــر|محمود  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

26|224 لسيد|حمد محمد |ره |س لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7748|4 ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|لعزيز |حمد عبــــد |مصطفى   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

4|9468 ه محمد عبــــد  هلل|هلل محمد عبــــد |أمي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

263oo2 ف شعبــــ| |دين ن محمد|رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

675496 لح|هيم ص|بــــر|ل |رس كم|يدى ي|ه تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

243333 |يه محمد يىح زكري| هره|لق|طبــــ 

846267 ف عىلي محمد|ء |ول
رسر ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7oo98 هد|حمد محمد محمد مج|محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

5o589 ى عبــــد لقوى|محمد نبــــيل حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

273o4o لـمزيـن|هر محمد محمد |ر م|مي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

63|54 ي|ر
 عىلي|صل| ئى

ى ح حسي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|2o738 لبــــر معوض|بــــ عبــــد |يه|سلىم  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

777278 در|لق|مد عبــــد |لد ح|لرحمن خ|عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

||547| لجمل|كرم عىل حسن |فريده  ى شمس| لسن عي 

6o5864 لسيد تـــوفيق عطيتـــ|ن |نوره ط|بــــ دمي|د|

8269|o هلل|د |طمه محمود فرج ج|ف تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

33o7o8 م محمد حسن|سل|رحمتـــ  |بــــ بــــنه|د|

4875o7 حمد|حمد محمد |د |حمد رش| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8|434o لحكم محمد|م عبــــد|نس حس| ي|علوم 
|لمنى

7o|9|2 لعزيز متـــول|حمد متـــول حلىم عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

|647o محمود مجدى تـــوفيق محمود محمد هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

437o84 |لجليل عىل نج|ئى عىل عبــــد |م| لشيخ|علوم كفر 

843993 نوبــــ كميل وهيبــــ بــــخيتـــ|بــــ| |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

68o477 ى |لفتـــ|سعد عبــــد  لشيخ|ح فهيم حسي  لمنصوره|حقوق 

6o|o76  حس
ى
ي|محمد أحمد شوق

ء|ن أبــــوضى |هندستـــ طنط

678696 ر|لنج|لحليم |ر عبــــد |لغف|ن كريم عبــــد |رو ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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244535 لنرص|ن زىك سيف |حمد محمد شعبــــ| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

2|2o64 ى محمد زينهم محمد نيفي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8o6|2 لسيد|ل مصيلىح |محمد جم تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

536632 لشيخ|م محمد |ن هش|مرو عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36||7o يف حنفى حلف وق رسر در|لق|وى عبــــد|رسر |حقوق بــــنه

|2oo94 ك|لمل|ئى صليبــــ جرجس عبــــد |روم| ري|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

922245 للطيف |ن عبــــد|لرحيم سليم|حمد عبــــد| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|958| ء محمد ممدوح محمد|شيم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4|5422 م|لبــــشتـــ|بــــ خليل |لوه|م محمد عبــــد |سل| ره دمنهور|تـــج

5|3o69 در عزبــــ|ئى محمد ن|كريم ه ره دمنهور|تـــج

846546 حمد عىلي|ن تـــوفيق |رو سيوط|صيدلتـــ 

4882|o لعزبــــ|محمد صبــــىح وجدى محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

486|63  هل|مصطفى شعبــــ| دين
ى
ل|ن دسوق سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|

إيجوثــــ

6o26|8 لوزه|هلل محمد فتـــىح |عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4328o3 ن هلل| |لعيسوى عط|لعيسوى حسن | |مي  |بــــ طنط|د|

358254 ف محمد |ء |شيم مي|لتـــه|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

77597 حمد|يز |حمد ف|ء |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o8863 مه|مه سل|مه سل|ندى سل لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

258|29 ى|م |حس حمد عىل عشر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

856735 ي لبــــيبــــ|مح |س
ى
ميل صدق ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

36o285 ئى|لورد|مد عىل |عىل محمود ح |تـــربــــيتـــ بــــنه

6o995o ره|عم| هر عط|حمد م| |ضتـــ طنط|علوم ري

43o|5 مدحتـــ محمد محمود عىل| نور هره|لق|صيدله 

844448 حمد حلىمي خليل|بــــسنتـــ  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6o423| رك متـــرى بــــديع متـــرى بــــرسوم|م م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|48472 ى|ريم جم ل عوض محمد حسي  ن|فنون جميله فنون حلو

8ooo53 ميكل مني  دوس| دون|م دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5|8658 ء محمد عىل عىل هيبــــه|سم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى
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||6562 حمد محمود محمد|مؤمن  هره|لق|ره |تـــج

6o39|5 ء طلحه محمد طلحه|عزتـــ عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5o9445 ئى|لفخر|ذىك | حمد محمد رض|لرحمن |عبــــد  ره دمنهور|تـــج

334994 ف جوده محمد |ء |ل| حمد|رسر ى شمس علوم عي 

9o839| ي|ر
ن عليو |لسيد سليم| |ئى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

89o4o5 حمد محمد |مه سيد |س| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

29|392 بــــ مرىس|لتـــو|لسيد عبــــد|يه | ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

854869 مل محمد|ل ك|محمد جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

295398 هلل|هلل خميس عبــــد|ره عبــــد|س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

329664 هر|لظ|ح عبــــد|لفتـــ|عبــــد| رض| ند |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

542o83 ن عرقوبــــ|ن عىل سليم|لرحمن سليم|عبــــد ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

46|395 لمجد عىل|بــــو |لسيد |ء مجدى |رس| ج|بــــ سوه|د|

492378 بــــورجل|محمد عىل محمد محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|526 هد مرىس|للطيف مج|نشوى عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

239726 لجيد محمد سيد|حمد عبــــد|رحمه  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

52434 وق فتـــىح محمد يونس رسر ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

3oo22o مي |ل|هدير عىل محمود عىل  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3435|8 لطوجى|ج  محمد محمد |محمد ن |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

322o43 حمد محمود|ر منتـــرص |من ى شمس|تـــج ره عي 

635679 لعزيز|حمد عبــــد|بــــر |ء ص|رس| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

2|459o حمد محمد محرم|رق |تـــفى ط ى شمس|د| بــــ عي 

524942 دل جمعتـــ عطيتـــ عمر|لد ع|خ ضتـــ دمنهور|علوم ري

328363 حمد|لدين |ح |ء صل|محمود عل |حقوق بــــنه

|6|376 رم محمود سيد|ك| رن ى شمس|تـــج ره عي 

895o37 لفرغل بــــريقع |عمر عىل  سيوط|عه |زر

646927 ه  تـــع|لبــــ|س |حمد عبــــ|حمد |ني  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

634556 لسيد فتـــىح|محمد فتـــىح  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

327422 ن محروس وحيد متـــولي|نوره هره|لق|بــــ |د|

45o5|3 ى|لرحيم |لسيد محمد عبــــد | لبــــحي  |هندستـــ طنط
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349o7o لرحمن|حمد سعيد عبــــد|هند  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

86|844 ى | ند لسيد محمد|حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

34oo|3 لخول|لمطلبــــ |لمقصود بــــيوم عبــــد|ن عبــــد|يم| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

529469 هلل بــــشر|حمد محمد عبــــد| بــــ دمنهور|د|

57347 ين رفعتـــ سعد محمود رسر ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|6o576 كر حسن|م حسن ش|حس تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

||56|5 ف ذىكي مرىسي عبــــد |نس |
لرحمن|رسر ى شمس حقوق عي 

263|98 ه جوده محمد عبــــد| ل|لع|مي  ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

793865  عبــــ|عمر عم
ى
س|د محمد دسوق لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

767o3| ى عبــــد | لعيد حسن|بــــو |لحميد |حمد خي  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

334552 لسيد سليم|حمد محمد | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6|5622 لقندقىل|لدين |ح |لدين حسن صل|ح |صل ط|حقوق دمي

4|6284 ح حمد|لفتـــ|ن عبــــد|ر رمض|عم |حقوق طنط

84|o55 لحسن بــــكري|بــــو|حمد |محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6o2|72 ى |ه دى|لن|جر محمد عصمتـــ حسي  |بــــ طنط|د|

2222|o لبــــ|بــــو ط|ده محمود مصطفى محمود |مي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3424o4 تـــ ه| ي عبــــد|مي 
هلل|لسيد عبــــد|ح |لفتـــ|ئى ى شمس|زر عه عي 

347792 م|لعو|حمد تـــوفيق |محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

64582 ي|لبــــ|ء مصطفى سيد عبــــد |رس|
ى
ق لفيوم|تـــربــــيتـــ 

64862 هيم|بــــر|حمد |لح |عمر ص ره بــــنى سويف|تـــج

79985 ى|بــــر|مل لطفى |محمود ك هيم حسي  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

5435o6  سعد |لص|دى محمد |تـــغريد ه
ى
هلل|ق لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

45||29 لوكيل درويش|للطيف عبــــد |عمرو عبــــد  |بــــ طنط|د|

43246o بــــوزيد|ن |رس شعبــــ|طمه ي|ف ي صىح طنط
|معهد فنى

847523 ى|سم| ء حسن محمود حسي  ن|كليتـــ طبــــ أسو

78o|74 ى محمد|محمد عبــــد  لرحمن حسي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

428|38 حمد عبــــده|لعزيز |ندى عزتـــ عبــــد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

223423 ل|لع|حمد عىل حسن عبــــد|عىل  ى شمس|زر عه عي 

7oo237 ئل حميدو محمد عطيه|ء و|ل| لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

836o6o ي محمود شح
در|لق|تـــ عبــــد|منى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع
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5|5778 ل مبــــروك محمد صديق|ء جم|صف ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7|o862 ف|حمد رزق عبــــد | لحكيم رزق رسر ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

2452o8 ن|حمد دهش|طمه محمد |ف هره|لق|حقوق 

9||33 ىط|لع|لمهدى عبــــد |طمه محمد عبــــد |ف ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

495878 لحليم قشيوط|هلل مصطفى عبــــد|آيتـــ فتـــح  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

6|554o ي|حمد محمد محمد |
ط|لىحى ط|بــــ دمي|د|

8|6656 دي|له|محمد يىحي محمد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

8oo2|7 ري|د زخ|مل فؤ|ثــــيو ك|م ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

882872 ي
رمسيس مرزوق فهيم  | سلفى سيوط|طبــــ بــــيطرى 

|37|7| هلل سيد خليل سيد عزبــــ|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5|5966 للطيف|ن محمد عبــــد |ئى محمد رمض|أم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

426369 لموجود|لرحمن عبــــد|طمه محمد عبــــد|ف سكندريه|ل|علوم 

644669 حمد غنيم|كرم |م |سل| |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

7865|4 لنبــــى|هيم عىل عبــــد|بــــر|حلىم محمد | نور لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9|5528 حمد  |محمود عىل زهرى  سيوط|طبــــ 

45549 بــــ|لتـــو|لرحمن عبــــد |دل عبــــد |لرحمن ع|عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

7|668| لنبــــوى حسن جمعتـــ|عبــــي  حسن  لمنصوره|حقوق 

525343 حمد محمد|ء محمد |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

3|8479 لسيد حسن|سعيد | دين ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

7o|446 لسيس|لد سعد مصطفى |خلود خ لمنصوره|بــــ |د|

82o32 حمد حسن|يوسف منصور  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

3|88o9 هر|لظ|رثــــ عبــــد|لو|ن محمود عبــــد|يم| ن|حقوق حلو

382|3 د|لجو|مح حمدى عبــــد |حمدى س لفيوم|عه |زر

323|2o حمد|لسيد |ن ممدوح |رو ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

895234 حمد مصطفى محمد |عمر  ج|هندستـــ سوه

684|43 تـــ عطيه عرفه|لشح|ئل |يدى و|ه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

858263 حمد|لمعىطي محمد |عىلي عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

2|2373 د يوسف عىل|هر يوسف رش|بــــ ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

32|723 ن|شور محمد عثــــم|يوسف ع ن|بــــ حلو|د|

78586| مل|بــــو ك|م حسن فتـــىح |حس زيق|لزق|بــــ |د|
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|5|545 لسيد محمد|هدى محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

36|o26  محمد |لش|مه عبــــد|س سل|محمد عبــــ
ى
لكحل|ق ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 

تـــ|نظم معلوم

78|2o| م مصطفى|لسل|لسيد عبــــد |سم |بــــ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

756558 لد مصطفى سليم|م خ|ريه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6o2|8 هيم|بــــر|هلل |بــــ بــــدوي ضيف |رح ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

47628| ى ط|ي ع|رق حسن رف|سمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

226729 لمجيد|يمن محمود عبــــد|محمود  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|35722 ن حسن|ء مصطفى شعبــــ|عىلي ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

49|o9o هلل محمود|بــــر عبــــد |ر مجدى ص|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|24| لعزيز|م عيد عبــــد |ء وس|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6878|7 لسيد خليل|محمد جمعه | رويد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

866275 هلل|مد عبــــيد|محمد محمود ح ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

64323o ف محمد عبــــد|ء |هن لرحمن|رسر زيق|لزق|حقوق 

5|296o لعزيز|محمد منصور عىل عبــــد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

366856 م|م|لحليم |د عبــــد|هلل فؤ|منه  تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

6327o لح|حمد محمد لبــــيبــــ ص| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6|6847 لنبــــى|طمه مجدى محمد حسبــــ |ف لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

|78325 ه محمد محمود | د|حمد ج|مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2454o6 هلل طلوبــــه|هيم عبــــد|بــــر|زينبــــ  ن|تـــربــــيتـــ حلو

7o|649 مه|هلل سل|حسنى حسن عبــــد | ن|نور زيق|لزق|طبــــ 

5o|893 د|لجو|كريمتـــ مجدي خليل عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

439275 ح عىل محمد خليل|مروه صل |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

899|42 حمد |لسميع |يزه فريد عبــــد|ف ج|تـــربــــيتـــ سوه

6o66|| شم محمد|مد ه|لد ح|محمد خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3|3538 زق محمد|لر|حمد عبــــد|رضوى  ى شمس|تـــج ره عي 

692364 ف | |ر|ي ق|لمتـــول |رسر لسبــــع|وى |لشر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|6972| صيف|هر موريس ن|ركو م|م ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

838856 ه محمد ك| مل محمد|مي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|56|7| حمد محمد|يه حمدى | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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37o3oo حمد|حمد سيف |ء |وف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

699925 هيم|بــــر|حمد |لمتـــول |ن |يم| لمنصوره|نوعيتـــ 

226o76 لرحمن سيد فوزى سيد عطوه|عبــــد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

875|97 ء سيد |حمد رج|هلل |منتـــ  سيوط|صيدلتـــ 

686237 لقصبــــى|لسيد محمد |لذىك |محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6o2897 هيم محمد مصطفى شلبــــى|بــــر|م |حس ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|2586 هيم|بــــر|هلل |ل عبــــد |طف مصطفى كم|طه ع هره|لق|حقوق 

44536 ف عبــــد |لفتـــ | ي|لش|لحميد عبــــد |رسر
ى
ق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

||5999 مل|مه سعد ك|س|نتـــوئى | ى شمس هندستـــ عي 

77999| هيم نرص|بــــر|ء يوسف |رو زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

62898 دى|له|س عبــــد |دى عبــــ|له|ن عبــــد |يم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

683723 ن|لحميد رمض|محمد عبــــد | نور لمنصوره|بــــ |د|

62|o47 ي محمد |ه
ده|حمد عبــــ|له حسنى لمنصورتـــ |تـــمريض 

334766 م مصطفى محمد مصطفى|بــــتـــس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

33o426 جد محمد زىك|مريم م |تـــربــــيتـــ بــــنه

268588 هلل نبــــيل سعيد حبــــيشه|عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

|38776 ي
لسيد محمد|ل |جم| دئى ى شمس|د| بــــ عي 

453o74 بــــو نعيم|ن محمد عىل عىل |جيل لمنصوره|حقوق 

|28|o4 يف محمود رسل ن|سلىم رسر هره|لق|ره |تـــج

6|6823 لفيوم|مد |يمن محمد ح|ن |رو لمنصوره|صيدله 

43|669 ى|هيم صديق |بــــر|مصطفى محمود  لعشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

462289 دى |له|م عبــــد |لسل|هلل عبــــد|س عبــــد |ين|
هلل|عبــــد

|سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

832997 د|حمد ج|هبــــه محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4|469| ئى|م فتـــي|لسل|لد مهنى عبــــد |د خ|جه ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

3582|3 ي عيسي|يه|محمد 
بــــ حسنى سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 

تـــ |ره بــــمرصوف|سق

485|93 لنبــــى|عيل عبــــد |لنعيم إسم|خلود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

6|3493 ح محمد موىس|محمد رفعتـــ صل |هندستـــ طنط

495858 ربــــ فهىمي|دل مح|محمد ع بــــ دمنهور|د|

|52289 ن|ل سليم|د حسن كم|جه ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 
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277366 ف محمد سليم|طمه |ف ن|رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|7o549 ن مني  جوده عويضه| مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|45|3| شم شكرى|حمد ممدوح ه| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

335664 لحميد محمود|سعيد عبــــد| لي|د ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

699935 ن|لمتـــول شعبــــ|منى زينهم  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

59826 فتـــىح محمد سيد وهبــــه بــــ بــــنى سويف|د|

647753 ره محمود مصطفى محمد|س زيق|لزق|حقوق 

68343 ى سيد مهدى عىل|ي سمي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

64336 ري عدلي يعقوبــــ عدلي|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

525793 فظ|لح|لسيد خميس قطبــــ عبــــد |يوسف  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

894956 ى هيم زىك يوسف |بــــر| |مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4o4972 لرحمن مبــــروك|ن عبــــد |لرحمن محمد رمض|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78o422 ي فرح|رحمه 
ى|لددموئى ن حسي  زيق |لزق|تـــمريض 

769|49 لم|د محمد عىل س|جه هره|لق|ج طبــــيع |عل

9o4439 ى |طف حسن |محمود ع مي  ج|ره سوه|تـــج

693o98 ف |ئى ع|ئى ه|م| مه|لدين عىل ش|دل رسر لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|489o ى|سم|فرح محمد  عيل محمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

7|3||o ل|لع|لرحيم عبــــد |محمد عىل محمد عىل عبــــد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

63595 يل عىل محمد|ء ن|عىلي لفيوم|لعلوم |ر |د

|2646o لحليم|لمعىطي عبــــد |مي عبــــد |جر س|ه ى شمس|د| بــــ عي 

6o5743 لسيد|ح |لفتـــ|مريم رمزى محمد عبــــد |بــــ طنط|د|

6275o لحكيم|ن محمود مني  عبــــد |ريم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5o5383 بــــ خرصى|لحسينى دي|يمن |محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

|54778 لمجيد محمد|ريم محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

683o42 ن|لعزيز شوم|م عمرو محمد عبــــد |سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

359449 حمد|بــــر |مح ج|سلىم س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

36o898 ى عىلي عثــــم
ن|محمد بــــشر |ره بــــنه|تـــج

56472 ن عيس خليل|م عمر|حس طبــــ بــــنى سويف

869692 لنبــــي|تـــ حسبــــ |شح| بــــسمه عط ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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497376 يف |من حمد عبــــيد|ر رسر ره دمنهور|تـــج

78oo2| لرحمن عىل|ح عبــــد |حسن صل زيق|لزق|ره |تـــج

4o978o مه|ود ش|سمي  عبــــده د| ند صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

486955 ك خليل صليبــــ|ر سدر|دو|دمون | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4384|2 هيم|بــــر|لحميد |لسيد عبــــد|حمد مصطفى | لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

8555|7 ي|يز د|ف| ء رض|سن
ل|ئى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

428oo| لشوره|ن محمود محمد محمد |رو |ره طنط|تـــج

6|6998 ل|ل مخ|بــــ غبــــري|يه| |بــــريل|ج ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8766| ده محمد محمد يوسف|غ ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

|389o6 حمد|حمد |رس |ندى ي ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

784849 ن|ل محمد سلط|ء جم|عل ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

7636|5 لسيد شلبــــى|ح |سميه محمد صل عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7o||86 لغندور|لسيد |حمد |سل عيس |بــــ هره|لق|ج طبــــيع |عل

756857 ى|بــــو|لمولي |لرحمن عىل عبــــد|عبــــد  لعني  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

25297 هيم|بــــر|لبــــ |هيم غ|بــــر|يه | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

54|442 محمد غنيه| محمد رض بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

88o8|| ن |محمد مصطفى سليم فرح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

4o78|2 ى وف|لع|ج |محمود محمد تـــ ن|دهش| رفي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

329|89 لد محمد حسن|رحمتـــ خ |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

896427 ف كم|يه | ن |ل عثــــم|رسر ج|ره سوه|تـــج

32|76| بــــسمتـــ مجدى رجبــــ محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

23544| بــــ|لتـــو|لمنعم عبــــد|مه عبــــد|س|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

363263 لمنعم محمد|حمد نبــــيل عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

9o9776 ل  |لع|لسيد محمود عبــــد|ن |نوره دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

442373 زق|لر|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |طه  لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

428293 خلود محمد عيد خليل |صيدله طنط

272o47 وى|لحفن|مد |م ح|ن عص|رو ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|387o6 لسيد|لسيد محمد |ره |س هره|لق|حقوق 

524o52 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|در |لق|نور عبــــد |ء |أرس ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

836o26 ه حمدي محمد | حمد|مي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى
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42636| ن|حمد محمد سليم|سلىم محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

497528 ى|ن مفرح تـــوفيق |نور لمسي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5264|3 ن|حمد محمد عثــــم|حمد محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

699|48 ضل|لحنبــــىل ف|لعزيز |حمد رأفتـــ عبــــد | ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

493||o لصيىح|لكوم |لسيد عوض |لسيد | ره دمنهور|تـــج

343|4| دتـــ محمد لطفى محمد|غ زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

49949o ل|لج|ن محمد |حمد سليم|ء |وف بــــ دمنهور|د|

446253 لحميد محمود حسن|حمد سمي  عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

325o69 بــــر خلف|يوسف منصور ج ى شمس|د| بــــ عي 

4o6|39 ي |م|
عيل محمود فرج محمد|سم|ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|8225 ن|هلل حمد|ن أيوبــــ محمد ضيف |يم| تـــربــــيتـــ دمنهور

8o9463 فظ|سم ح|فتـــ ق|حمد ر| ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

7o6582 ن|لرحمن محمد سليم|ندى فهىم عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

768367 لرحمن بــــدوى|هلل محمد عبــــد |منه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

27677o لفرعوئى|محمود حلىم محمد محمود  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

43o8o| ف عطيه |يتـــ | تـــه|حمد شح|رسر |تـــربــــيتـــ طنط

42744 رس حسن سيد حميده|عىل ف ن|بــــ حلو|د|

||86|6 ره محمد بــــكر عمر|س ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

323o43 حمد فكري|هيم |بــــر|ندى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

844842 لدين رشدي عدلي|م |نس حس| مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

767656 هيم حمدى|بــــر|د |تـــسنيم مدحتـــ حم لعريش|تـــربــــيتـــ 

5|2744 حمد قويس|مهند ربــــيع مصطفى  سكندريه|ل|طبــــ 

65o53 ى مبــــروك|بــــر| ى يسي  هيم يسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3o822 لبــــسيوئى|لمهدى |طمتـــ محمد |ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o3756 مد سنبــــل|حمد ح|فتـــىح  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

5|6329 ين محمد جل ز|لقز|لحميد |ل عبــــد |شي  تـــربــــيتـــ دمنهور

854679 حمد|لحكيم |عىلي ربــــيع عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

6372o9 محمود عزبــــ محمد عىل عزبــــ زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5o8996 مر|ح ع|لفتـــ|تـــ عبــــد|رق فرح|د ط|زي بــــ دمنهور|د|
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|228o3 لحليم|حمد عبــــد |لسيد |عمر محمد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

837|32 ى نور |لعزيز محمد |عبــــد لدين|رضي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

2373|9 لغنى|بــــر عبــــد|حمد ص|هلل |منه  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|6o49| لسيد محمد محمد|م |سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

64378o عيل عىل محمد|حمد إسم| زيق|لزق|هندستـــ 

295848 ف |محمد  |لبــــ|لسيد عبــــد|رسر
ى
ق ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 

|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و
(رتـــ|د

7659|4 هيم غندر|بــــر|محمد حسن | روهند نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

253684 ن|هلل عمر|محمود سعد عبــــد شمون|نوعيتـــ 

6o794 ي عبــــد |ن سلط|يم|
لحكيم|ن قرئى ره بــــنى سويف|تـــج

7o42o4 حمد|محمود محمد حسن حسن  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

8|6693 ي عبــــد|محمد خف| هويد لحميد|ج  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

3585o4 ى وديد حن|م سعد| رلي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3475o3 ن حسن|سلسبــــيل نزيه رضو |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

497444 ئى|لحلو|ن محمد محمود |يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76585 نس محمود|بــــ |يه|حمد | سيه|نوعيتـــ عبــــ

22628o لحميد جمعه محمد|لح عبــــد|يوسف ص |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

62o235 لمشى|حمد |هلل |لسعيد عبــــد|نىه  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

332|39 لسيد عىلي|هيم محمد |بــــر|مريم  |نوعيتـــ بــــنه

4o4848 لدش|لعزيز |د عبــــد |لد يشي عق|خ سكندريه|ل|ره |تـــج

8|74|3 ى عوض محمد|لع|زين  بــــدين حسي  سيوط|حقوق 

97362 لحليم|شور سعد عبــــد|ع| ند لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|5592 لس ن رص فوزى عزم|كي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4869| ى|محمد رجبــــ غريبــــ  مي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

82655 لح محمد|دل ص|هلل ع|معتـــصم بــــ ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|59935 ي| رص رض|ن  خي 
مصطفى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6o396 ده سيد عيد سيد|غ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4|4359  عبــــ
ى
ى|بــــو |س |سلىم محمد دسوق لعني  |بــــ طنط|د|

835226 ن|كف محمد سليم|منيه ع| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى
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5292|3 هيم فضل|بــــر|حمد |لسعيد |حمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

6o2862 هيم حميده|بــــر|حمد |هيم |بــــر|محمد  |هندستـــ طنط

7o7326 لمتـــول عريضه|ل محمود |زيزى جم لمنصوره|ره |تـــج

273|42 هلل|لغنى عبــــد|لد عبــــد|حمد خ| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

9|2742 لرحمن |رس عمر محمود عبــــد|ف ي صىح سوه
ج|معهد فنى

775728 للطيف عطيه|محمد مجدى عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

9o4757 ى عبــــد|م|  محمد حسي 
هلل  |ئى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

4797o5 حمد قنديل|لسيد |لد |كريم خ ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

4|3|36 ى جل|ي ل أحمد كريمتـــ|سمي  |تـــربــــيتـــ طنط

|34369 حمد|هيم |بــــر|هبــــه محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o234o لوكيل|حمد محمد |م |ريه لمنصوره|ره |تـــج

|35833 ض|ندى وليد رفعتـــ ري ى شمس حقوق عي 

63|57 لعظيم|ء محمود سيد عبــــد |شيم بــــ بــــنى سويف|د|

7||93| له|حمد محمد فض|هيم |بــــر|منيه | لمنصوره|صيدله 

4828oo تـــ عمر| للطيف محمد أبــــو زيد|ن عبــــد |مي  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

622||9 ج|لسعيد سعد فر|يه أحمد محمد| ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

|5o963 هيم|بــــر|حمد |ء |هبــــه عل ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

388|| هلل محمود|ئم عبــــد |لعز|بــــو |محمود  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

632642 ل|لرحمن غ|منه محمود فهيم عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

537o|| ده|مد عطيه حم|لم ح|ده س|حم ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

245o94 ي|ر
لحميد|ن محمد عبــــد|رمض| ئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

697oo8 للطيف|للطيف طه عبــــد |م عبــــد |محمد هش لمنصوره|ره |تـــج

484882 مح يوسف عىلي|يوسف س سكندريه|ل|ره |تـــج

333566 مد|يوسف محمد فتـــىح حسن ح لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

6994| ي عبــــد |س|
لحميد|لحميد عبــــد |مه مصطفى لفيوم|علوم 

4o54o| هيم|بــــر|ل محروس |سهر محمد كم سكندريه|ل|ره |تـــج

25237 ر محمد|مريم محمد عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

699|73 لشيخ|هلل |حمد عبــــد |ن محمود |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

529334 لجمل|عيل |سم|صبــــرى محمد محمد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

32359 لمجيد|حمد عبــــد |لمجيد |لحسينى عبــــد | د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

33o2o2 دق عىل|لص|حمد عبــــد|هبــــتـــ  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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|7o986 لسميع|مد عبــــد |ن منصور ح|يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

239|26 ل|صم عىلي جل|مجد ع|سلىم  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54||o| يم|لد|حمد سعيد محمد عبــــد |سعيد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

764|35 يرى|لفط|هلل عىل |بــــ محمد عبــــد |يه|مريم  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

4|4262 ء سعد سويلم سويلم|وف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

63|776 لرحمن محمد سويلم|مل عبــــد |ره محمد ش|س زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

3|4|6 ء سيد محمود محمد|رس| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|5649| لعوضى|مه فتـــىح |س|م |سل| هره|لق|صيدله 

36939 ه بــــرىس سليم| حمد|ن |مي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|64962 يه مصطفى محمد محمد| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

7o5654 لسيد سعيد|لعدل |لسعيد |لعدل | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

358|32 ى عبــــد لسيد|لعليم |يوسف حسي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

332592 لمنعم محمد|ئشتـــ عليوتـــ عبــــد|ع |طبــــ بــــنه

7o9544 لعليم محمود|لدين محمود عبــــد |نور لمنصوره|ره |تـــج

69224o هلل|لسعيد عبــــد |لسعيد |لعزيز |زينبــــ عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o7853 تـــه|لسيد محمد شح|محمد صبــــرى  |ره طنط|تـــج

44|727 ن|زق سليم|لر|لجندى عبــــد |لرحمن |آيه  لشيخ|عه كفر |زر

622|26 فع|لش|لعزيز رزق |ئل عبــــد |م و|سه لمنصوره|صيدله 

69o||8  زكري|
ى
محمد عىل| لسيد صدق لشيخ|هندستـــ كفر 

628884 لعزيز|لمنعم عبــــد|ئى عزتـــ عبــــد|م| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

25|oo8 ن|رص محمد سليم|حمد ن| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4225o| لسيد مهدى محمد|ن |حن سكندريه|ل|بــــ |د|

|46545 د عبــــده|عمر عبــــده عو تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

8983o2 ى عبــــد|ي فظ خليفه |لرحمن ح|سمي  ج|طبــــ سوه

5425|5 ه ظه|بــــ|د محمد |لجو|ن محمد عبــــد |مي  ره دمنهور|تـــج

78286| دى عطوه|له|ن |محمد شعبــــ سيوط|ره |تـــج

|26588 لمجيد|لعظيم عبــــد |ح عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |رس| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|6|392 بــــ فخرى جبــــريل محمد|رح ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

375o37 حمد سعيد عليوه محمد|د |زي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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82224  رجبــــ ه| نور
ى
شم|شوق لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

2|6786 ن حسن محمد حسن|نور ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

695259 ن|عثــــم| لنج|بــــو |لفتـــوح |بــــو |دح |محمود م لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

867759 حمد|دلي |لع|حمد |يه | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

444578 لح|بــــوص|ء جميل عىل محمد |ل| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

489669 لبــــصي  محمد بــــخيتـــ|بــــر عبــــد|سلىم ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|23532 ى ك|حمد حس| شه|مل عك|م حسي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

834949 ى فؤ|سم|رس |ي د|عيل حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

868488 سكندر|دير |بــــ|جد مجدي |م ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77o88 هلل|حمدعبــــد |لسيد |حمد |لرحمن محمد |عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

43275o ج|هيم محمد حج|بــــر|ر محمد |أبــــر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

4386|4 ئيل شفيق جرجس|م ميخ|دي بــــس|ش لشيخ|ره كفر |تـــج

696857 ى  ى |محمد حسي  حمد|حمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|2254| لسيد|حمد يىحي |محمد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

329o99 ي|بــــر|محمود 
ى
هيم عىلي دسوق |ره بــــنه|تـــج

87|579 جي|لرحمن سيد محمد ض|عبــــد سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

7o2247 ن|حد شعبــــ|لو|لدين عبــــد |منيه محمد نرص | زيق |لزق|تـــمريض 

5|2632 ن|لونيس عىطي|هر عوض عبــــد |د م|زي طبــــ بــــيطرى دمنهور

766||4 ء محمود محمد محمود حسن|رس| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

266894 هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر| |يه رض| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

375o3 دل محمود عىلي|عمر ع هره|لق|علوم 

6457|6 ف محمد | |دين لدرينى|رسر |نوعيتـــ بــــنه

649692 هيم|بــــر|ل |ن جم|ل عثــــم|م| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

696|98 لبــــ|بــــو ط|محمد محمود محمد  لمنصوره|حقوق 

78685 لغنى|مل عبــــد |لغنى ك|يه عبــــد | دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

347297 تـــ محمد عىل محمد | لمليىح |مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

752|45 بــــ محمود محمد يوسف|شه |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

9o6867 حمد محمد محمود |محمد  ج|ره سوه|تـــج

4847|6 لس  سحق رشيد سعد|كي  سكندريه|ل|ره |تـــج
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832489 زق رزق|لر|هلل عبــــد|بــــ |ضىحي ج دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

84|375 وي نوبــــي|لنوبــــي ف|م |عص دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

488o27 حمد غريبــــ|هيم |بــــر|هيم يوسف |بــــر|يوسف  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

4997|o ح|هلل مفتـــ|ن سعد عطيتـــ فتـــح |يم| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

355869 ىطي مدبــــولي|لمع|بــــو |رس |زينبــــ ي عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

57424 ن محمد|تـــ سلط|ر عرف|من لمنصوره|حقوق 

825338 حمد موىسي|رص |لن|بــــوبــــكر عبــــد| لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

495396 عرمرصى|ن و|هلل سليم|ن نرص |سليم بــــ دمنهور|د|

26o23 |لق|م عبــــد |مريم عص
ى
در دسوق دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

355o|8 لمحسن|هيم عبــــد|بــــر|ن |م رضو|ريه |بــــ بــــنه|د|

3|686o د|لجو|هدير مجدى موىس عبــــد ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

68|376 لسعيد فهىم|محمد حسن محمد  صيدلتـــ بــــورسعيد

857o3| ن محمد مرىسي|ل رمض|جم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7|o9|3 مس|لتـــر|حمد |لسعيد |حمد |محمد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

5o5323 |لسيد |هيم |بــــر|لسيد |لرحمن |عبــــد 
وى|لمستـــك

بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

435o32 وه|لصبــــور زغ|هلل عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد  لشيخ|تـــمريض كفر 

43o357 وى|لبــــرم|لقطبــــ |م |طمه س|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

54|624 للمسي|لق |لخ|لحليم عبــــد |حمد محمد عبــــد| طبــــ بــــيطرى دمنهور

7727| هيم عىل|بــــر|ح |لفتـــ|عمر محمد عبــــد  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

8o|589 حمد|ح |حمد صل|ندي  م بــــنى سويف|إعل

4827oo ى|رص محمود سليم|لن|ن عبــــد |يم| ن حسي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

2|4296 ى ى محمد حسي  محمد محمود حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

49|o23 نور سعد|نه منتـــرص |دمي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|o394 لجوهرى|حمد |هر سيد |حمد ز| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

7|2|24 لعجىم|حمد محمد حسن |يمنى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|289o ى ق|سح|ك |رؤوف مل| يوستـــي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

23863 ىط شيخون محمد|لع|محمود عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

438957 ئى صديق سعد مرىس|ه لشيخ|تـــمريض كفر 
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6o578 ي عبــــد |ه
لحميد|جر محمد قرئى صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

336523 |لش|د محمد عبــــد|جر عم|ه
ى
ق |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

69|3o4 ن|ن عمر سليم|عمر فرج سليم تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

67476 دق حسن|محمد سيد عىل ص ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

|29256 ن|هيم محمود محمد سليم|بــــر| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|48632 وى|لبــــنه|ح فرج |تـــسنيم مصطفى صل هره|لق|صيدله 

483543 لمنعم عبــــد ربــــه|دل عبــــد |رتـــ ع|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28o78o سم محمد|رس كرم ق|ف ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

|74978 يه هر عدل تـــودرى|م م|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4o5|3o لسيد محمود عزبــــ|ل محمد |بــــل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

232o9 للطيف|حمد عبــــد |لحفيظ |محمد رجبــــ عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

66569 لمعىطي|منيتـــ محسن عطيه عبــــد | م بــــنى سويف|إعل

|4975| هيم حسن ربــــيع|بــــر|هلل |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

274324 در|لق|ن محمد عبــــد|جر رمض|ه ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

3739|2 دى حسن|له|رق محمد |حمد ط| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

694727 لكوم|لمتـــول |عيل محمود |سم|ء |ول لمنصوره|علوم 

293782 هلل خليل|در تـــيمور عبــــد|ن مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

85663| لرحيم|محمد خلف محمدرشدي عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o7ooo هيم موىس|بــــر|لمنعم |ء محمود عبــــد|أل |حقوق طنط

424875 ي|محمد محمود محمد محمد و
ى
ق ط|معتـــ دمي|علوم ج

679766 ز|لبــــ|حمد |لسيد محمود |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

33o256 ي
لسيد محمود|عنتـــر | دئى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

536979 محسن أحمد محمود محمد حمزتـــ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23o|42 هيم|بــــر|وى |دل بــــبــــ|بــــيشوى ع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|22845 لشيخ|زم فوزى |لدين ح|سيف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

434847 لشيخ|لعظيم |عبــــد | رضوى رض |صيدله طنط

29o498 |ل زكري|دل جم|ريو ع|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|o2|o لس جرجس تـــودري موىسي كي  ره بــــنى سويف|تـــج

5o3o24 ي|ر
حمد|لسيد عىل |حمدى | ئى سكندريه|ل|علوم 
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62|59o ل|لهو|د |حمد ج|آيه محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

44734| ن عىل عىل محمد عىل زريق|رو سكندريه|ل|ره |تـــج

|53544 ح فتـــىحي سيد|نىح  صل| ن|علوم حلو

7o992 لعظيم محمد|هيم عبــــد |بــــر| |رن لفيوم|علوم 

|29336 ىط|لع|ىط عىلي عبــــد |لع|محمود عبــــد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

883975 ي |لبــــ|حمد عبــــد|ء محمد |عل
ى
ق ي سويف|تـــربــــيتـــ ري

ى بــــنى ضيه بــــني 

27o674 لسعدوئى|حمد فتـــىح فتـــوح |فتـــىح  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

423987 هلل سعيد محمد حسن مصطفى|منتـــ  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

854547 ي|ر
لحليم|ر عبــــد|عىلي عم| ئى لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

355998 هيم عىل|بــــر|جر محمود عىل |ه رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

3|942 لعزيز مردن|ح عبــــد |حمد صل|ح |صل هره|لق|ره |تـــج

26o933 لميىهي|تـــ |لد بــــرك|هدير خ تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

224559 ن|هلل نعم|لد محمد عبــــد |هلل خ|عبــــد لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

256|43 ره|لغنى عم|لمجيد عبــــد|لغنى عبــــد|عبــــد عه مشتـــهر|زر

336|o2 ء محمود سيد محمود|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

774854 ن|ده رجبــــ محمد محمود عثــــم|غ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4o4699 حمد موىس|مد |محمد سعد ح سكندريه|ل|حقوق 

423929 تـــسنيم خميس سعد خليفه سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

7oo443 عيل|سم|لسعيد |لسعيد محمد | |ره طنط|تـــج

899723 ق محمد |لرز|هر عبــــد|مصطفى م ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

3772| ى |حمد مجدي | يد |بــــو|مي  ى ري|لسي|لي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

33993o ن|د محمود سليم|دل محمد فؤ|محمد ع | معهد فنى تـــمريض بــــنه

445465 لمول|بــــر عبــــد|لج|ن محمد عبــــد|طمه عرف|ف سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7566|2 هلل|ن سمي  محمد عبــــد|يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

346679 ن|لسيد جمعه محمد رمض|خلود  ى شمس|د| بــــ عي 

465976 لمنعم زيد|بــــوزيد محمد عبــــد |محمد  ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

5|7o3| لغندور|ح محمد |لفتـــ|مريم عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

28o57| ف عدل |محبــــ  ئيل|رس|رسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

543625 نوبــــى|حمد |لدين |ء|مريم عل لشر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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647363 حمد رمزى محمد|رضوى محمد  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

9|8945 فظ  |لح|م فتـــىح عبــــد|حمد س| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

63o39| دل محمد عىل|عىل ع زيق|لزق|هندستـــ 

285454 لمعبــــود عىل|نىه فوزى عبــــد |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

73259 مد|لعزيز ح|ح عبــــد |لعزيز مصبــــ|عبــــد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

335497 هيم عىل محمد|بــــر|ندى  سيه|نوعيتـــ عبــــ

534o2 ء محمد سيد حسن|عل ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

4o2|53 ع|سم|لغنى |عيل عبــــد |سم|هلل محروس |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

868o|6 د محمد محمد|لجو|بــــسنتـــ عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

44|496 ن|ل حسن محمد رمض|ء جم|صف |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

888668 تـــه  |حمد شح|ء حسن |سم| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

25|2o3 بــــوشنبــــ|حسن شفيق حسن  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

9|3946 للطيف محمد  |لد عبــــد|طمه خ|ف سيوط|بــــ |د|

238|94 وق كم ى محمد|رسر ل حسني  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

757548 ء محمد عىل محمود|شيم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5o874o ى رجبــــ عطيتـــ عثــــم لعدل|ن |حسي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

5o8826 م|محمود رمزى محمود عل سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

243878 ى سنوىس|ر رمض|من ن حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

756439 لحميد|لفتـــوح عبــــد|بــــو |ء |محمد عل عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44|277 حمد يوسف محمد يوسف رسور| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

77446o هلل|ه غريبــــ عبــــد|لل|لحسينى عبــــد |محمود  زيق|لزق|هندستـــ 

4|42o7 د|لنبــــى حم|محمد محمد عبــــد | ند |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3|43oo لحميد|محمد محمود محمد عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

687o26 |ح |لفتـــ|ح محمود عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |سم|
هيم|بــــر

لمنصوره|علوم 

246|4 رى حسن عىلي|لبــــ|م عبــــد|وس ن|بــــ حلو|د|

2642o8 ه  ر بــــدر زريعه|لغف|حمد عبــــد|شهي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

47899o لمملوك|حمد |حمد |محمد فوزي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|36583 لسيد محمد|م محمد |محمد عص تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|
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48|47o حمد عطوه|حمد |لرحمن فتـــىحي |عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

883845 ل |لعزيز جل|يه سمي  عبــــد| سيوط|بــــ |د|

238o25 لحميد عيس|ء نبــــيل عبــــد|ل| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

537224 ى عبــــد  لمنعم |لسعيد عبــــد |لمنعم محمد |حني 
عودتـــ

م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

5||752 هلل بــــكر| |لسيد عط|محمد سمي   |علوم طنط

32888|  |لبــــ|م عبــــد|حمد س|
ى
لديبــــ|لسيد محمد |ق |حقوق بــــنه

357445 ى|ل ش|لسطوجي هل|ء بــــدر |رس| هي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

32732 هيم محمد|بــــر|هيم حمدى |بــــر| ى شمس هندستـــ عي 

698492 لرحمن|م طلعتـــ محمد عبــــد |سل| لمنصوره|علوم 

525o62 هيم|بــــر|ن |ن عمرو محمد عثــــم|رو سكندريه|ل|هندستـــ 

69o858 لمقصود|لغنى عبــــد |در عبــــد |لق|خلود عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6||o38 ف عبــــد |هلل |عبــــد لنقيبــــ|لنبــــي |رسر |ره طنط|تـــج

6|7256 ي
ن|هيم محمود زهر|بــــر|هيم |بــــر| |دئى لمنصورتـــ |تـــمريض 

8ooo88 ى|ل |حمزه جم حمد حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

338|76 لعزيز عدوى|لسيد عبــــد|حمزتـــ محمد  |ره بــــنه|تـــج

6o2o9o ي|لمنس |لعربــــ |هيم عز |م إبــــر|بــــتـــس|
لبــــسيوئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

238|37 لرحيم عىل|ن محمد عبــــد|رو ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

848744 هلل|لعظيم عبــــد|شم عبــــد|ل ه|جم ن|تـــمريض أسو

|7294 بــــو زيد حسن محمد|حمد |د |زي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

492496 لق كعبــــيش|لخ|ئى عبــــد|لم علو|رى س|هو سكندريه|ل|حقوق 

45o389 ر|م محروس مصطفى محمد نص|هش ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

32o583 رك حسن|رص مبــــ|حمد ن| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

282352 لعظيم محمد|لد عبــــد|عىل خ ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

|5|765 هبــــه محمد عبــــد ربــــه محمد دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

233978 لمسيح بــــدير سعيد|ندرو عبــــد| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2332o4 نعمه محمد فتـــىح محمد فضل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

238689 يف  حمد|روضه صبــــرى رسر عه مشتـــهر|زر

68564 ف سعد| |يش وى عىل|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

49836o ى |ئى وجيه |م| لديبــــ|مي  بــــ دمنهور|د|
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4468o3 هيم|بــــر|مل مصطفى |حمد محمد ك| سكندريه|ل|حقوق 

8o9o49 لس ن ي عبــــده مجىلي|كي  ج  لمنصوره|حقوق 

526698 هيم|بــــر|لدين خليل |حمد عز|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7o547 مل|لفى ك|يمن | |ري|م سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

24263 ي
بــــر مصطفى شلبــــى|ج| دئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

333669 هيم محمد نور|بــــر|عمرو  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

459954 لعزيز|د عبــــد|محمود حمدى عو تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|599o3 م محمد سيد|هدير هش هره|لق|ره |تـــج

843232 ي كم|م|
شم|ل يوسف ه|ئى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

5|6835 تـــ محمد فؤ| ى لبــــده|د |مي  مي  بــــ دمنهور|د|

763947 حمد|ر |لغف|هيم محمد عبــــد |بــــر|بــــسمتـــ  نوعيتـــ بــــور سعيد

4o479 رتـــ|هيم عم|بــــر|ر ربــــيع |عم ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

|54687 ى محمد فؤ|ي د محمد|سي  ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

335427 ن|لدين محمد عثــــم|ل |د جم|جه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8o93|2 ي عم| نيوس|سحق ف|لدين |د |نىح  ره بــــنى سويف|تـــج

9|o7|7 بــــوضيف فرغىل |بــــوضيف محمد |هلل |منتـــ  ج|طبــــ سوه

63|379 ه  ف مصطفى عبــــد |ني  لم|لمعىط س|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

238945 ىط|لدمي|بــــ |لوه|حمد عبــــد |حمد |جر |ه هره|لق|بــــ |د|

|748o| لم|ئى جمعتـــ س|عمر ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

97736 ي عزتـــ معوض |م|
هيم|بــــر|ئى حقوق بــــنى سويف

7o4328 لمشد|حمد حسن سعيد |د |جه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

62642 هيم|بــــر|لحفيظ |فريد عبــــد | رن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

||674o ي|محمد مىحي 
لدين محمد مرتـــضى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

46|6o9 لحميد سليم|لسيد عبــــد|م |حمد س| |بــــ طنط|د|

|67754 ى محمد حس|يم| ى|ن حسي  ني  هره|لق|بــــ |د|

7|7377 ف محمد محروس جمعتـــ|جر |ه رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3367|2 ى ط|ي لرحمن عيد|رق عبــــد|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

333784 لرحمن عىل|وليد مرع عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|28oo| ي عبــــد 
هلل|موده محمد مصطفى ن|بــــ حلو|د|

327986 زى|هيم حج|بــــر|مصطفى محمد محمد  زيق|لزق|صيدله 
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6o4836 لعفيفى|دى |له|رق محمد عبــــد|ط| ن|ر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|48859 ي
محمد مصطفى محمد حسن| دئى |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

33|438 لحليم حسن مرىس|م حسن عبــــد|حس ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

3329|3 لق|لخ|مدي عبــــد|مجدي عىلي ح ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

62898| ف محمد محمود محمد شح|حمد | تـــه|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

923o85 محمد خلف خليفه محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

33o973 لسميع|هلل عبــــد|مصطفى محمود فتـــح  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

8|2o6 رص محمد عىلي|لن|لد عبــــد |خ ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

494234 ى|عيل محمود |سم|حمد |محمد  بــــوحسي  ره دمنهور|تـــج

274328 بــــو زيد|ع |يمن رف|ء |رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

32293o عيل|سم|حمد محمود |ندى  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

837347 ي ذكري|نوبــــ مح|بــــ|
ى
ربــــ شوق ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

462735 ى|م محمد محمود |محمد عص لهجي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

679893 فتـــ  ف |مي  د محمد|لحسينى رش|رسر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4o8784 ج|لح|حمد |لعزيز |لغنى عبــــد |ن عبــــد |يم| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2|4739 يه دل محمد عىل|ن ع|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

248849 ج|لمنصف محمد حج|م عبــــد|م س|ريه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|4o426 حمد|سندس مدحتـــ محمد  هره|لق|عه |زر

499o33 ل سعد خلف|ء جم|آل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8|4o22 ي رمض
ن محفوظ|محمد مصطفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

27958| لرحمن عىل|ح عبــــد|لفتـــ|رق عبــــد|ن ط|رو تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

877228 ن لدين محمد يوسف  |نرص | مي  سيوط|حقوق 

64||6| حمد محمد بــــرع|يه فتـــىح | زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

779847 ء سعد محمد سعد عىلي سعد|دع زيق|لزق|نوعيتـــ 

32|87| ه|لل|ه محمود عبــــد|لل|وى عبــــد|لجرز|يتـــ | ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

9|oo| وى|حمد محمد سعد|ن |يم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

8599o8 محمد مهتـــدي جمعه تـــوفيق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

837|86 ي عبــــد|لش|لدين محمد عبــــد|مىحي 
ى
دي|له|ق ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

78o54| هيم|بــــر|ر |لغف|عمرو وفيق عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

9|2o56 نيوس |رم|ره |نيوس بــــش|رم|نىح  | ج|صيدلتـــ سوه
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|27776 كس| رس سعيد محمد فكرى محمد عىل رسر ى شمس|تـــج ره عي 

499|33 ف  تـــ|عيل بــــرك|سم|لسعيد |خلود أرسر بــــ دمنهور|د|

24|6|4 حمد محمد عطيفى|هلل |منه  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

|42o8o لحميد فرج|لعزيز عبــــد |مصطفى محمود عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

626524 لهجرىس|حمد عىل |ء محمد |ل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

36o77| ر|ر فيصل نص|لغف|مروتـــ عبــــد كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

7o7283 لسيد|لبــــدوى |لسيد جمعه |هدى  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

633397 ن عزيز حسن حسن|يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

698o5o ي| م رض|ريه
متـــول لطفى لمنصوره|بــــ |د|

762694 مر|لم ع|لد محمد س|محمد خ معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

9|4785 لدين سيد نوفل  |ء |ده بــــه|غ سيوط|تـــربــــيتـــ 

639o83 لسيد مصطفى|حمد سعيد محمد | زيق|لزق|صيدله 

252o24 لعزيز بــــدر|مصطفى محمود عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7665|4 دى|لعي|ن |ئد سليم محمود سليم|ر ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

863262 لسيد|حمد |لرحمن عنتـــر |عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

882354 لعزيز  |جح عبــــد|رص ن|ن ن|يم| ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

|65|6| هلل محمد|سهيله عىلي عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

|36466 هيم|بــــر|حمد |ئى |حمد ه| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

8234| حمد محمد خليفه|دل |منى ع ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

482889 م رزق عىلي خميس|لسل|ريم عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

683|46 لسيد|حمد |هيم |بــــر|مه |س|ندى  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

226o4 لسيد| |لعل|بــــو |لد عطيه |حمد خ| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

685352 حمد|هيم |بــــر|هيم |بــــر|لفتـــوح |بــــو |نىه  لمنصوره|حقوق 

|2o264 هم|ثــــون |غ| لقس يوسف نظي  مي  هره|لق|حقوق 

265|25 لسيد مزيد|للطيف |لسيد عبــــد |يمن | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|4|87 هلل نعيم|ىط عبــــد |لع|زى عبــــد |نسمه غ |نوعيتـــ طنط

352|| ف رمض|ء |رس| ن مصطفى|رسر ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

24o6o3 لسيد عىل مخيمر|حمد نرص | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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78|882 هيم فرج|بــــر|مل فرج |يه ك| زيق|لزق|صيدله 

|6376o ى|هدير بــــدوى عبــــد  لمنعم حسي  ى شمس حقوق عي 

5o892 لد عىل محمد زىك|لرحمن خ|عبــــد  حقوق بــــنى سويف

446243 لوكيل|زى محمود |محسن حسن حج سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

356722 بــــدين مصطفى|ء محمد ع|لزهر|طمه |ف |بــــ بــــنه|د|

4o2553 ى حسن عبــــد|ي ل حسن|لع|سمي  لمنصوره|حقوق 

|76o|| متـــ|مه محمد سل|محمد سل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o9864 د مصطفى|ر عىل محمد ج|من لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

542265 لسيد مسعود طيلون| |هويد بــــ دمنهور|د|

7o6752 ضى محمد|لر|لد محمد عبــــد |محمد خ ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

762229 ى غنيم|محمد عل ء حسي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

3285|9 هيم مرىس عىل|بــــر|م محمود |سل| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

258223 ن|حمد فتـــي|لعليم |م جمعه عبــــد|سل| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

889957 حمد |ل محمد |ء جم|شيم ي صىح 
سيوط|معهد فنى

363o67 ل|لع|ل محمد عبــــد|سلىم جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|38692 م محمد محمد|ئى حس|م| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

24467o ن شويىم سيد|محمد رمض ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

7|o|43 ف |ء |رس| ن|حمد زيد|رسر ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

49|9o بــــو بــــكر|دى سيد |ء ن|زهر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

7oo|49 بــــينى |حمد |محمد  حمد|لشر ن|طبــــ حلو

75o94o بــــر|حمد ص|حمد محمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|56557 ى|حمد م| هر سعد حسي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

457|68 بــــد|ل محمد ع|لع|حمد عبــــد | |ل|دي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|2446 لمشى|لنور |بــــو |لسعود |بــــو |لفتـــوح |بــــو |عبــــي   لمنصوره|حقوق 

63o422 هلل فوده|بــــ |لسيد ج|لد |محمد خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|65342 ح محمود عىلي|لفتـــ|س عبــــد |هلل عبــــ|هبــــتـــ  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

46742 ر محمد سيد|لغف|ل عبــــد|هل هره|لق|حقوق 

79|79 م محمد محمود محمد|هش هره|لق|حقوق 

429699 للطيف جبــــر|عيل عبــــد |سم|حمد سمي  | |بــــ طنط|د|

7842o7 ن|ن حسن سليم|محمد سليم زيق|لزق|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 11478 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

878|89 ي|دمي
ى  |نه سعيد عدل بــــنى مي  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

43|798 لفقس|م محمود نرص |سل| ي صىح طنط
|معهد فنى

476|89 وق حسن شعبــــ هلل|ن حسن سعد |رسر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

69|247 لمني |هر محمد طه |يه م| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

756569 هيم محمد|بــــر|م جوده  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5396o| مصطفى جودتـــ محمد جودتـــ سكندريه|ل|بــــ |د|

89558| م لويس جبــــره  |دى عص|ف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

888o|2 زق فرغىل |لر|م مصطفى عبــــد|حس سيوط|صيدلتـــ 

9o2425 بــــوزيد عمر |حمد محمد | دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

524797 لم|لسيد مرشد س|محمد محمود  سكندريه|ل|هندستـــ 

328965 يف  حمد|لجوهري متـــبــــول |مه |س|رسر |ره بــــنه|تـــج

34754o لسعدئى|عمر محمد سيد بــــيوم  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

693492 |تـــربــــى |ل|لرحيم |لرحمن يشى عبــــد |عبــــد 
لنجدى

لمنصوره|بــــ |د|

694429 زى|هيم حج|بــــر|ن |بــــر حمد|هدى ج لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

227284 ن سيد|لد عثــــم|فع خ|ن ن|بــــ حلو|د|

9o|574 حمد حمزه محمود |ء |صف ج|حقوق سوه

7o335 ل|لع|حد عبــــد|لو|محمد ممدوح عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

||6333 ى عو د|روضه وليد حسي  هرتـــ |لق|تـــمريض 

77833 حمد|لمتـــجىل |ن محمود حلىم عبــــد|مرو ن|بــــ حلو|د|

67397 روق زىك|بــــ ف|يه|حمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|7o324 حمد|حمد محمد |هلل |منتـــ  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

768667 د|لجو|بــــو مسلم عبــــد|ن |ء شعبــــ|شيم طبــــ بــــورسعيد

253288 هيم قطبــــ نرص|بــــر| |ند تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

827997 ه خ| د|لد عبــــده فؤ|مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

447987 وى سعد|هلل فوزى بــــيوم قن|هبــــتـــ  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

494|38 يد|هيم حسن محمد حسن ف|بــــر|حمد | بــــ دمنهور|د|

477536 لمرىس|حمد محمود |ندى مصطفى  سكندريه|ل|بــــ |د|

97|93 ن محمد بــــدير|ن رمض|يم| بــــ بــــنى سويف|د|

69|736 ن|لعزيز سليم|لمجيد عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|بــــر |ج ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

4o8645 هيم محمد حرحش|بــــر|د |د رش|ن عم|يم| |بــــ طنط|د|
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643942 عيل|سم|للطيف محمد |م عبــــد |ندى هش زيق|لزق|طبــــ 

65o5o سم|لق|بــــو|م عىل سعيد |سه ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

8|o344 ي|لبــــدري عبــــد|م صبــــىحي |حس
لغنى ي|طبــــ 

|لمنى

543292 ل مجىلي دقش مجىل|رفقه جم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

27|34 ف عوض عبــــد | |رين|م ك|لمل|رسر ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|7623o ى ي|ي مه|رس محمود سل|سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

328997 فظ|لسميع ح|دل محروس عبــــد|محمد ع |تـــربــــيتـــ بــــنه

49|89 ى  حمد سليم|رحمتـــ حسي  ن|بــــ حلو|د|

56254 حمد|زينبــــ محمد حسن  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

3|9|79 ن سيد|هدي حسن حس ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

857825 محمد مكرم سنوىسي حسن ي|هندستـــ 
|لمنى

36568o ف محمد |محمد  لسيد|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

65576 ن خليفه|هلل سيد رمض|عبــــد ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

259568 هيم|بــــر|صم |م ع|ر عص|من ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

767476 شهد حسن محمد حسن لعريش|تـــربــــيتـــ 

95548 | 
ى
لىح|حمد فتـــىح عبــــد |حمد شوق ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ ى جي 

37o|9o ر|لستـــ|ن عبــــد|ل مهر|حمد جم| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

6|73o| لدرس|ره يحن  محمد |س ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

92485o ه مدكور |لل|يدى شوكتـــ عبــــد|ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

479376 فتـــ هندى|حمد ر|م محمد سعيد |ن حس|نور سكندريه|ل|هندستـــ 

7599o7 حمد عىل محمد|ندى  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

335|89 لحميد محمد|دل عبــــد|ء ع|سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

683765 للطيف|شد عبــــد |عيل ربــــيع ر|سم| لمنصوره|بــــ |د|

6o724 م|حمد تـــم|د محمد |جه بــــ بــــنى سويف|د|

76|327 لرحيم رموزى|محمد محمد عبــــد  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

852|68 ي |رس| حمد|دريس |ء يحن  ج|بــــ سوه|د|

24577| ى  ودن|ل|حمد |محمد سعد حسي  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

527395 حمد محمود بــــسيوئى مرىس|ندى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

637679 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|م |هيم عص|بــــر| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

776||o هيم|بــــر|يوبــــ |رق |ط| ند زيق|لزق|بــــ |د|
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754296 مد رجبــــ|بــــدور رسىم ح عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

34|574 ش|لدمرد|مصطفى سعد فتـــىحي محمد  |حقوق بــــنه

2o8oo ف عبــــد|محمد  لمنعم مصطفى محمد|رسر تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

425657 لكريم|د |م ج|لسل|حمد عبــــد |بــــ |يه|همس  ط|بــــ دمي|د|

|77o2o لسيد|لرحمن محفوظ |يوسف عبــــد  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

63|277 حمد|بــــ سيد |لوه|لح عبــــد |سيده ص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

694667 يف |لبــــدوى |حمد |مريم  لطوبــــىح |حمد رسر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

3|5266 لسيد|حمد |هيم |بــــر|ممدوح  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8||34 ى يوسف سبــــ|ي د|ع فؤ|سمي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

269349 لزغبــــى|هلل |ء صبــــىح فتـــح |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|8o46 ى|محمد مصطفى نوح  مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5692o ي عبــــد |م ه|
للطيف|شم يحن  مصطفى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

5|97|6 ع|لسبــــ|حمد |محمد محمد | ند |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

49768 بــــو رسيع|لعزيز |سيد محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

689224 هلل تـــرىك|لقيود عبــــد |بــــو|حمد |لسيد |يوسف  لشيخ|هندستـــ كفر 

7|oo92 هيم|بــــر|بــــو عوف |هيم عطيه |بــــر|ره |س لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

77|448 دق|لص|لمجيد محمد |م محمد عبــــد |سل| زيق|لزق|ره |تـــج

443322 لرحمن محمد عطيه|لرحمن عبــــد|حمد عبــــد| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

32||26 ى|حمد حس|حمد حسن | ني  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

422827 حمد محمد|م محمد |نع| سكندريه|ل|صيدله 

26|482 زق|لر|طف عبــــد|مصطفى صبــــىح ع |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8|2365 حمد فتـــىحي محمد|محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

7o8765 ن|ء رزق محمد زهر|ل| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|75486 ي|ر
د|لجو|ض عبــــد |ممدوح ري| ئى لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

834556 ي |لش|ء محمد عبــــد|شيم
ى
هيم|بــــر|ق دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

3455|3 يف| يتـــ مجدى سعيد مصطفى رسر ى شمس حقوق عي 

685937 هيم فوده|بــــر|زق |لر|ل عبــــد |ء كم|سم| لمنصوره|بــــ |د|

|29|62 ي|مه محمد عبــــد |س|
ى
لحميد دسوق ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|

تـــ| بــــمرصوف

9|29o7 هيم |بــــر|هيم عىل جبــــريل |بــــر| ج|ره سوه|تـــج
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97275 ىط حلىم|لع|مدحتـــ فرج عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

637877 ل محمد|طف جم|هيم ع|بــــر| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|59o5 ي|ىطي عىل م|لع|جر سمي  عبــــد |ه
ضى لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7o872o لمرىس|لحميد |حمد عبــــد |حمد فرج | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|3225o عيل|سم|لدين |م عز |هلل سل|منه  هره|لق|بــــ |د|

7759o ف سل| |ر|ي لدين|متـــ عىل |رسر لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

9|5258 ده مصطفى محمد عىل  |غ سيوط|تـــربــــيتـــ 

87925o ء مصطفى محمود عىل |سم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

6o9o|2 لرحمن عبــــده|م ربــــيع عبــــد |هش لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

82657 لونيس محمود|لرؤف عبــــد |حمد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

285529 وق حسنى عبــــد ر|لغف|سط عبــــد|لبــــ|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

264|88 ممدوح قطبــــ محمد| نور |تـــربــــيتـــ بــــنه

9|37|6 د محمد حلىم محمد  |ي| سيوط|حقوق 

266o54 سعد محمد سعد جمعه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

348365 ف حسن ح|ء |ل| فظ عطيتـــ|رسر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

8254o4 ج يوسف عىلي|لحج|بــــو| |عل دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

6oo4o6 جد عزتـــ عطيتـــ|تـــ م|رؤي |تـــربــــيتـــ طنط

9|3o47 حمد |لعزيز |لرحيم عبــــد|لعزيز عبــــد|عبــــد ج|حقوق سوه

367298 حمد معروف|ن |ء شعبــــ|دع ن|سو|بــــ |د|

77o3o6 هيم عىل|بــــر|لسيد عىل |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|63762 حمد|م |م|لدين |م |عص| لي|د عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

9794o رى|ر طه محمود غف|من بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|56899 لرشيد عىل|يوسف صبــــىح عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

47984o ل محمد رزق|مهند فريد كم سكندريه|ل|هندستـــ 

|46427 حمد|حمد قرئى |مريم مصطفى  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

24o877 عىل بــــكر عىل طلبــــتـــ محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

78|22 بــــى|مبــــ|هلل |ء فتـــىح عبــــد |ل| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

922635 هلل  | |حمدعط|حمد |حمد سيد|ل |جم ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى
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3|3|45 م عىل شديد عىلي|ن س|رو ى شمس هندستـــ عي 

85268o ف طه |ر |مي |لعل|بــــو|رسر ي|هندستـــ 
|لمنى

|57o87 ن|لحميد علو|لد عبــــد |طمه خ|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|694 بــــ|لتـــو|لرحمن شلبــــى عبــــد|محمد عبــــد طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

89o392 هيم |بــــر|هيم |بــــر|حمد خليل | سيوط|حقوق 

24692 ن|ن عىل رسل|طمه مني  رسل|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

67o6o ن محمد|ل شعبــــ|يه جم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o4482 لرحمن محمد |د عبــــد|محمود عو ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

4o3o44 فظ|لح|لقوى عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|يوسف  سكندريه|ل|ره |تـــج

627o2o ندى حسن مصطفى محمد عطيه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|38659 ف عبــــد |يه | لعزيز|لىح عبــــد |رسر ى شمس|د| بــــ عي 

889758 ر خليفه محمد خليفتـــ |مختـــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

526273 حمد محمود محمد محمد مصطفى| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

92||46 لموجود  |بــــ عبــــد|للطيف دي|عبــــد| نه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

254|o6 لمقيىم|سط عفيفى محمد |لبــــ|مه عبــــد|س| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

8o27o| لحكم|ده فتـــىحي عبــــد|حمد حم| ي|بــــ |د|
|لمنى

782662 لسيد عىل حسن|رحمه عوض  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

848|o3 ي عىلي|د تـــرىكي حس|جه
ئى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

775334 ن|حمد محمد محمود سليم| |ره بــــنه|تـــج

8o||92 ي
سوسنه فهىمي عبــــده قلينى ي|طبــــ 

|لمنى

338o47 لسيد مصطفى|ره محمود |حمد عم| لفيوم|عه |زر

|66357 ح|لفتـــ|لرحمن محمد جودتـــ عبــــد |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

28o32 لسيد|م سمي  |رغدتـــ عص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|34|2 ى مصطفى عىل عر بــــى|حسي  هره|لق|م |عل|

5o3876 ى ك ى محمد حسي  مل خميس|حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

755687 ى مصطفى سليم ن|محمد حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

92|9o2 بــــوضيف |لسيد |لسيد محمود | ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

36||77 در مبــــروك|لق|لم عبــــد|دهم محمد س| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8|96|o تـــه|هيم شح|بــــر|ن فتـــىحي |جيه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

775536 حمد عىل طه|مه |س|عمر  زيق|لزق|هندستـــ 
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6|o73 بــــ فهيم محمد|لتـــو|ء عبــــد |شيم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|5897 مريم مدحتـــ مني  بــــولس وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

689o37 لخريبــــى|حمد حسن فوزى حسن | لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

5867| ى|لرحمن |لد عبــــد|هدير خ مي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o|67| مر|لحنفى ع|لعزيز |لسعيد عبــــد |م |هدير س زيق|لزق|عه |زر

862325 لحميد خليفه محمد|منتـــىهي عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

62o689 ن|هيم سليم|بــــر|حمد عوض محمد | زيق|لزق|عه |زر

4o873 عر|حمد محمدو|ء فيصل |رس| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

922459 بــــر سعيد |ده صموئيل ص|بــــس سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

63oo59 وى|لشه|حمد |لحليم |زم عبــــد |ح زيق|لزق|طبــــ 

49574| لسيد محمد نصيبــــ|محمود سعد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8o|36o هر|لظ|د عبــــد|حمد فؤ|محمود  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

829996 ي فؤ
لس رزيفى د عوض|كي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|65783 زينبــــ ممدوح محمد محمد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4o|283 حمد|ن |بــــيوم رمض| ند سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

882827 لحكيم  |د عىل حسن عبــــد|جه سيوط|تـــربــــيتـــ 

7842o3 عيل|سم|محمد حسن حسن  زيق|لزق|عه |زر

4286o هلل عىل سعودى|حمد عبــــد |ء |دع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7765o7 تـــه|حمد شح|لد |له خ|ص| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4343|9 متـــ|وي سل|لششتـــ|د |لجو|هلل مجدى عبــــد|منه  |صيدله طنط

776293 بــــ|لتـــو|د محمد عبــــد |ء عم|لشيم| زيق|لزق|صيدله 

8o7846 حمد|هيم محمد |بــــر|ء |شيم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

538222 ح|لمل|لرؤف أبــــوزيد |م محمد عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

866237 حمد|ن |م محمد حمد|حس ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

244362 ى|م محمد يوسف |محمد حس لبــــحي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o5o38 طف محمد عويس|م ع|ء س|لشيم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

768925 هر|لط|لسميع محمد |ء عبــــد |رس| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5|2|47 بــــو بــــكر|در |لق|هيم محمد عبــــد|بــــر|محمد  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

7o2376 بــــ|لهبــــ|لصديق |لسيد |هبــــه محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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228879 لمقصود|ن سمي  محمود عبــــد|نور لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68|464 هيم|بــــر|نور وهبــــه |ج  |بــــيتـــر ن لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

63|8| لمجيد|ريم محمد يىحي عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

823926 ي |
لح|حمد ص|لفتـــ مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|7o3o حمد مصطفى|هيم |بــــر|ممدوح  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6372|9 ح|لفتـــ|لعزيز محمد عبــــد |ء محمد عبــــد |سم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

896|72 حمد محمد |ء |ء محمد بــــه|ول ج|صيدلتـــ سوه

836824 ى محمد عبــــ|منصور عبــــد دي|لمعي  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

283963 عيل|سم|م طه |طه هش لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

44o733 طمه عىل محمد محمد عىل|ف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8|7oo5 ي|مريم س
مي شكري قلينى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

328o9 لنرص|بــــو|هيم عبــــد ربــــه |بــــر|هلل |عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

2|3585 ي محمد|مه |س|بــــسمه 
ى
حمد شوق تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|

لمقطم|بــــ

|4497o ل|حمد محمد هل|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

248|38 لبــــسيوئى|ن محمود عىل |سلىم سليم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

264244 وق سمي  لطفى  لمجد|بــــو|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3267oo م محمد|م|هيم |بــــر|ندى  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

478766 حمد|خلود محمد شبــــل سيد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|25o99 حمد|لعزيز |لرحمن عبــــد |محمد عبــــد | هن ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

35649| ى|لسيد |ء محمد |رس| مي  شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

49743 مد|ندى محمد محمد ح ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

9o98o4 للطيف |لم محمد عبــــد|س| لي|د ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4o3263 مر|هيم ع|بــــر|حمد |هلل محمد |آيتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

759o46 مه نور|ل سل|م كم|سل| لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

|59684
ى
ي محمد صدق بــــسملتـــ يحن  هره|لق|بــــ |د|

5o3o76 ن|لسيد مهر|بــــر محمد |ء ج|سم| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

283384 حمد فهىم عىل مرىس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

827499 زم|بــــلقيس سعيد محمد مل دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|32555 لسيد|هيم |بــــر|هلل محمد |منتـــ  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى
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|2|548 م|م|لسيد |م |ء هش|دع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

444265 ف |ن |يم| لسعيد حسن فوده|رسر |ره طنط|تـــج

9|2228 در |لق|لنعيم عبــــد|رس محمد عبــــد|ي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

36o|65 لعزيز|هند محمد رجبــــ عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

335639 يف فؤ| حمد|د |يتـــ رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6o3482 حمد شلبــــى|حمد سيد |حمد |محمود سيد  |هندستـــ طنط

|3229| لسيد محمد|رس |جر ي|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

697o69 بــــ حسنى حسن محمود|يه| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2326o تـــ|مد شح|حمد ح|مد |ح ن|تـــربــــيتـــ حلو

28329o ئى|عمر مجدى محمد حسن كيل ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

228482 حمد محمد حسن|ن |يم| هره|لق|حقوق 

7oo75| لبــــلىكي|للطيف |روق عبــــد |محمود ذىك ف ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

4o4525 ل|لعزيز عىل هل|محمد سعيد عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

892392 ى عبــــد ى محمد حسي  هلل  |حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|o427 ر|لنج|حمد |محمد زينهم فتـــوح سيد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|66o5 |لبــــن|لسيد |لدين عزتـــ عىل |ح |صل ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

457565 لمقصود حمد محمد|مل محمد عبــــد | لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

25948| هلل عزبــــ|هدير عزبــــ عبــــد |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

3296| م|م|م عنتـــر |ء س|رس| ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

92o356 حمد |ن |رشيد رضو| دين ي صىح سوه
ج|معهد فنى

4|3643 ي|لعزبــــ |محمد ممدوح محمد 
د|لفى |بــــ طنط|د|

452|26 هيم|بــــر|حمد محمد صديق | ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6949o3 ي|بــــر|دل يوسف |محمد ع
ل|هيم جى لمنصوره|ره |تـــج

349877 لموجود محمد|ن محمد عبــــد|يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

762958 يد|نىح  مصطفى فتـــىح طه ق| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

87|582 حمد محمد يونس محمد| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

368345 لق|لخ|ر عبــــد|لستـــ|صم عبــــد|ء ع|لزهر|طمه |ف ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

8o969| ي|س
ى
د|لجو|تـــي ذىكي عبــــد|ره ق ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

347|63 لنبــــي محمود يوسف عىل هيكل|لد عبــــد|خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|5o9o8 حمد محمد|ضىح طه  هره|لق|بــــ |د|
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786842 ي|هلل محمد مصطفى محمد |عبــــد 
لحسينى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

268o3o لفتـــوح|بــــو|حمد |حمد شبــــل | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

56979 ي|ر
ربــــيع تـــوفيق سيد| ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

246423 ر|لنج|لعزيز |عىل محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

52|66o وع|هيم مط|هبــــتـــ محمد أحمد إبــــر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

9o2822 مه محمد قبــــيض |بــــوش|ر |من ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6753o| ئى محمد محمد عيس شندى|ه لمنصوره|حقوق 

279653 م|لعظيم سل|حمد محمود عبــــد |ء |دع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

686245 نوتـــي|لح|طه محمود | محمد رض لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5o4474 ن رأفتـــ محمد حسن عىل|رو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

3|6482 هيم|بــــر|لرحمن محمد |يمن عبــــد|بــــسنتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4792|5 ف |رتـــ |س حمد حسن|لسيد |رسر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|22445 مد محمد|ل ح|حمد كم|ن |رو ى شمس| لسن عي 

|6o5o3 ي ضوي|سيف 
لدين محمد مرغنى ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

33o359 هلل|د |تـــه ج|ج  شح|ن| ن|جولي |تـــربــــيتـــ بــــنه

624439 لخي |لمنعم أبــــو |لد عبــــد |محمد خ صيدلتـــ بــــورسعيد

68544 بــــ|لوه|ن محمد عبــــد |حمد زهر| لفيوم|هندستـــ 

495|oo ئى|لزرق|حمد محمد محمد |مصطفى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o|279 لدين عىلي|ح |جر محسن محمد صل|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

62o67| |لح محمد رض|سلىم ص ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8o52o ن|حمد محمد رمض|ء |سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

699849 لضيف|لبــــصي  |لضيف عبــــد |حمد | ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

77|874 لسيد يونس|هيم محمد |بــــر|ن |منى سليم زيق|لزق|نوعيتـــ 

69736o در|لق|فع عبــــد |لش|لح |مي  ص|ء |ل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|49|44 وى|لد محمد ص|بــــ خ|رح تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8o66o2 يف ع لدين|ر زين |لستـــ|دل عبــــد|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

636755 حمد|ن محمد |حمد شعبــــ| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

637484 حمد|فظ سيد |هيم محمد ح|بــــر|زينبــــ  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33o976 م رفعتـــ فهىم محمود سعد|ء عص|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3|9579 حمد حسن|رحمتـــ محمد  ن|فنون جميله فنون حلو
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232227 حمد محمد معبــــد|طف محمد |حمد ع| سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

95358 جر فوزى عىل سيد حسن|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

337747 ل حسن عىل هيكل|محمد محمد جل |حقوق بــــنه

526o76 لكريم|ح محمد عبــــد |عمر محمد صل سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

63o|89 لسيد عىل محمد حنفى|م |سل| زيق|لزق|طبــــ 

9o8|96 ي|ر
لكريم محمد |د|حمد ج| |ئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

762583 لح|هيم عيد ص|بــــر|هيم |بــــر|حمد | ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

77779| ى  فع|لش|لحميد محمد |حمد عبــــد |حسي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

859o76 فظ|مه طه ح|س|مروه  سيوط|حقوق 

698o28 م|لتـــه|حمد محمد |ن |رحمه رمض ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

775989 بــــو مسلم|لحميد |ء محمود عبــــد |ل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

84||86 حمد|لنعيم محمد |محمد عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

5275o2 لسيد محمد|محمد | ل رض|آم ن|سو|ضتـــ |علوم ري

77|784 لعزيز مهدى|لعزيز محمد عبــــد |ل عبــــد |جم ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

|635o6 مر|لسيد يوسف ع|حمد يوسف | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o7o53 لدين جمعتـــ محمد عىلي|سلىم مىحي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2459|o جح|محمد فتـــوح محمد ر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

9o9o33 هلل  |حمد خلف عبــــد|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3332oo لسيد|عوئى عىل عوئى عىل  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

774572 لم|لمهدي س|لمنعم محمد محمد |ء عبــــد |سم| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|77676 هيم|بــــر|مريم سيد محمود  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|48|64 حمد|مصطفى فريد محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

242549 لعزم |بــــو |لدين محمد |م |هلل محمد عص|عبــــد
محمود

ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

427549 هيم منصور|بــــر|ن |محمد محمود رمض ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4535|7 نم|لحميد غ|س عبــــد |ل عبــــ|س جم|عبــــ لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

642929 لسيد متـــول رزق محمد|يه | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o|39o هيم|بــــر|لكريم |بــــدين عبــــد|لع|ء زين |ول ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

37|3|5 ي|ر
لمنعم|لحميد عبــــد|لمنعم عبــــد|عبــــد| ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

253o83 سلىم وجيه حسن عجور ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى
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7|645| لسيد حمودتـــ|د |ء عم|ل| لمنصوره|حقوق 

4o7643 ن|مد رضو|م ممدوح ح سكندريه|ل|ره |تـــج

456|67 ف محمد |عبــــد  لصمد|لغريبــــ عبــــد |هلل رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o7o93 ن|ل عتـــم|ل أيمن كم|كم لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

765466 زي|ن حج|لدين محمد رمض|محمد عز  حقوق بــــورسعيد

349439 ر سعد محمد|ء مختـــ|ول ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9o3|6 ل|لع|لدين عبــــد |ن محمد سعد |يم| ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

8837o7 لحفيظ |مل محمد عبــــد|هبــــه ك سيوط|بــــ |د|

|84o8 هلل محمد خليل|م عبــــد |حل| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

5o4|27 ي
وي|دق قن|لص|مل عبــــد |ك| دئى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4o63|9 م ربــــيع عطيه محمد|تـــسنيم عص م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

675873 حمدجبــــر|مل |مح ك|نىح  س| لمنصوره|ره |تـــج

759o8| لكريم|لكريم محمود عبــــد|مؤمن عبــــد  |حقوق بــــنه

253|55 لففى|فع |لر|ندى طلعتـــ عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

32287 لس  هيم صبــــىح حبــــيبــــ|بــــر|كي  هره|لق|ره |تـــج

24o524 بــــ خليفه|جر عىل دي|ه دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

9|5864 لحفيظ |ن عبــــد|ء سيد رضو|لىمي ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

892o3o ل |لع|ل سيد عبــــد|لع|بــــرين عبــــد|ص سيوط|بــــ |د|

|7637| حمد|محمد عىل سيد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

245577 لشيخ|ر |لستـــ|يمن عبــــد|ر |لستـــ|عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

6||542 ن|دق رضو|نىح  محمد فتـــىح ص| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

227264 لم|كر س|محمود سيد ذ هره|لق|بــــ |د|

2843o8 هيم|بــــر|رحمه سعيد حمدى  ن|بــــ حلو|د|

782296 ف |حمد | لعربــــى|لسيد |رسر لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

87|5|9 هيم محمد يوسف|بــــر|ء |رس| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

34222 هيم|بــــر|لرحمن |محمود محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

24849| ه عبــــ| س مصطفى حمد|مي  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

59|4o للطيف|نبــــيل طه فهىم عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

|3o832 ل|لع|محمد سعيد هريدى عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 
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33|345 تـــ سل ر ربــــعتـــ|لغف|لعزيز عبــــد|متـــ عبــــد|سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|7797o رص محمد محمد|ء ن|سم| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

77o8o8 ن|لعزيز محمد رضو|سندس سعيد عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

447852 وي|لقرنش|للطيف سعد |ن عبــــد |مريم رمض سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

43349o ى ر لمزين|لسيد رجبــــ |ئد |حسي  ي صىح طنط
|معهد فنى

326o22 ي|ر
ف سعيد قشقوش| |ئى رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

235297 د|لجو|هيم عبــــد|بــــر|حمد محمود | ن|بــــ حلو|د|

773|oo لففى|هر محمد محمد |عىل م لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

6932|7 هيم شوشه|بــــر|لد حمدى |محمد خ لمنصوره|بــــ |د|

|2|592 يف محمد سمي  |عبــــد  هيم|بــــر|هلل رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o3988 هيم عىلي|بــــر|لسيد |ل |يوسف جم سكندريه|ل|ره |تـــج

285733 مل محمود غوينم|م محمد ك|سل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69o49o لبــــشي |ىط |لمع|بــــو |ء محمد |لشيم| لمنصوره|علوم 

97|26 ن محمد جودتـــ|محمد شعبــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

48|825 ن محمد|م محمد رمض|سل| سكندريه|ل|حقوق 

435692 ح محمود محمد حجر|سم صل|بــــ ج|بــــ سوه|د|

642o87 ى عىل عبــــد لمجيد عىل|بــــشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7593|3 دريس|حمد محمد | |ء رض|دع لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

8323|4 ود|ن د|ريوس عبــــده سليم|مك دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

236744  سعد عبــــد|ء |رس|
ى
للطيف|لدسوق هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

753373 لسعيد|لسيد محمد |حمد | تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

6926o9 د|عيل حم|سم|مريم محمد محمد  ط|بــــ دمي|د|

353673 ى  لحفيظ|ن عبــــد|لسيد رمض|حسي  ى شمس  تـــمريض عي 

837o6 لحليم|لسعيد سيد عبــــد |د محمد |زي دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

248|8o ن|لحكيم نعم|لحميد عبــــد|م عبــــد|ريه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

925386 ح  |لدين محمد مفتـــ|ء مىح |لشيم| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

92o886 كر |ريوس جوزيف قديس ش|مك ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

4354o3 |لعط|بــــو |ن محمد |ء رمض|سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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5|9692 تـــ  |لل|وى عبــــد |لص|وى محمود  |لص|أمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

838872 ى محمود|مه |س|م |ريه مي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

24456 حمد خليفه|رحمتـــ محمد  هره|لق|عه |زر

6827o| زيه|بــــو ج|هيم محمد |بــــر|حمد |ء |رس| ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

35|647 ى رض|ي ي|ح |لفتـــ|عدل عبــــد| سمي 
لسنديوئى ى شمس علوم عي 

3458|8 لعظيم|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|عبــــد ى شمس حقوق عي 

875293 حمد |لمعبــــود |هلل مؤمن عبــــد|منتـــ  ي|لسن |
|لمنى

|46539 شم|هيم ه|بــــر|ل |هلل جم|عبــــد  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

52876 د|لجو|حمد محمد عبــــد |ندى  علوم بــــنى سويف

2956|8 | 
ى
ديبــــ صليبــــ|نطونيوس فوق لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

85|99 ل|لع|ض عبــــد |حمد محمد ري| ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

678o95 ف عبــــد |ء |سم| ن|هيم شعبــــ|بــــر|لمنعم |رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4o6458 ي|لر|ن محمد عبــــد |لدين عش|سندس نجم 
ضى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

86o242 ي محمود|لرحمن محمد كيل|عبــــد
ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

348795 لد محمدى حسن|طمتـــ خ|ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

685oo هدى محمد عىل قطبــــ لفيوم|تـــربــــيتـــ 

33|o34 ف ع|ن |يم| بــــ|بــــدحج|بــــد محمدع|رسر |تـــمريض بــــنه

7925|5 مل متـــول|م ك|حمد حم| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

647489 ل|لسيد هل|ء حمدى محمد |هن زيق|لزق|بــــ |د|

86469o زم سيد محمد عىلي|ح لمنصوره|حقوق 

2|7o96 لحميد محمد غنيم|ميمه مصطفى عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

|65o97 بــــدين عىل|لع|حمد زين | |ميىلي|ك ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3|4||o لحليم مصطفى|محمد منصور عبــــد تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

493527 ر|لنش|د محمد |أحمد فؤ ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

844763 ي محمد
محمود مني  قرئى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|64|74 ىط|لع|بــــر عبــــد |ل ج|سم كم|بــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

46o822 هر محمد شويكه|لظ|حمد مرىسي عبــــد | |حقوق طنط

244268 لنور محمد|بــــو|هلل منتـــرص |عبــــد ن|معهد فنى تـــمريض حلو

38|6| عىل حسن عىل مرغنى حسن دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم
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7||779 بــــر|لص|هيم |بــــر|يه عمرو ثــــروتـــ | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6797|4 ر|ده نص|ده حليم حم|ء حم|دع لمنصورتـــ |تـــمريض 

|45|8| حمد محمد|دل |محمود ع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

785|29 م محمد|لسل|محمود حسن عىل عبــــد ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

89o2o6 سكندر |لمجد وسيىل |بــــو|بــــسمه  سيوط|تـــربــــيتـــ 

236774 د|روق عو|م ف|عص| ر|ي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o754o ى خميس شح|ل| ى|ء حسي  تـــتـــ حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|7846o مصطفى صديق محمد خليفتـــ ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

265896 محمود رشدى محمود زهو ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

896355 ى |ره مختـــ|س ر تـــوفيق حسي  ج|بــــ سوه|د|

836884 حمد|ء محمد محمود |لزهر| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8595o2 نور محمد محمد|محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|o856 سم|ن ق|لدين محمد سليم|ء |ضىح عل |تـــربــــيتـــ طنط

8o234o ف سيد تـــه|حمد | مي|رسر ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

3|929o م محمد محمد عيس|جر س|ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|3926 لم بــــدرطيلون|يه بــــدر س| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

542|34 د بــــريش|رس مر|ثــــروتـــ ي زيق|لزق|عه |زر

256783 رج |لفر|ح |لفتـــ|دل عبــــد|م ع ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

2|3368 مل بــــىه محمد خليل| ى شمس حقوق عي 

635|22 فظ|لح|دى عبــــد|له|لد محمود عبــــد|خلود خ ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

774o23 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ر |من زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

353645 حمد مصيلىحي|ح |حمد صل| ى شمس|د| بــــ عي 

9o4957 ي|ر
سكندر فهيم عطيتـــ | |ئى ج|تـــربــــيتـــ سوه

89832o زم محمد محمد |ن ح|رو ج|طبــــ بــــيطرى سوه

8|5625 خر|مجد عيد ز|وجيه  ي|هندستـــ 
|لمنى

68398| د|لضي|حمد |لسيد |محمد عدل  لمنصوره|حقوق 

442898 لبــــقرى|حمد منصور عىل |مريم  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

33|28 مه محمد حسن|س|ن |رو هره|لق|ر |ثــــ|

689944 لسيد بــــيىل|رص محمد |لن|ل عبــــد |نغم جم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

84576o ى محمد ص|هش لح|م حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

8|o978 لحميد حميده|دل محمد عبــــد|ع ره بــــنى سويف|تـــج
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682867 ف حموده | حمد محمد حموده|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

677976 دى|هيم ش|بــــر|للطيف |عمر عبــــد  لمنصوره|حقوق 

3372|6 هيم|بــــر|لق |لخ|م عبــــد|لق هش|لخ|عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

372274 يق جرجس|دل سمي  ف|ع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

629434 لسيد بــــيومي|لسيد |هلل محمد |منه  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

82o69o حمد|دي |له|وي عبــــد|محمود قن ره بــــنى سويف|تـــج

45927 ر محفوظ|لغف|محفوظ عبــــد | دين ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

833525 ى محمد|ء |رس| حمد حسي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

2|3434 ى يونس|و| سن ئل خي  ى شمس|تـــج ره عي 

26955| ى عبــــد لبــــ|بــــوط|لعزيز |هدير حسي  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

62oo66 لد منصور محمد مشه|خ ط|بــــ دمي|د|

847||6 ي 
هلل|حمد عبــــد|عزه مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

4oo924 طر|ن محمدين أنور خ|سوز سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7573| لسيد|ح |لفتـــ|عمر عىل عبــــد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

5o6592 وز محمد  حسن جمعه| حمد رض|في  سكندريه|ل|بــــ |د|

773683 هيم نجم|بــــر|يز محمد |ندى ف ى شمس صيدله عي 

8568o5 ي|لحفيظ شقر|ل عبــــد|مل جم|
ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

83326 رحمه بــــيوم محمد بــــيوم دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

637246 وى|لغربــــ|لكريم |رس مصطفى عبــــد |م ي|سه ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

788576 لدين شديد|ل |رق جم|تـــم ط|لد ح|خ ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

8|4656 ي محمد|مهند سعودي ر
ضى |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع

وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

|289o4 ى عبــــد   محمد حسن حسي 
ل|لع|مصطفى ى شمس| لسن عي 

3294o8 ن|سم شهو|مل محمد ق| ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

695884 لجوهرى|ح بــــدير |يمن نج|م |سل|ل|سيف  لمنصوره|ره |تـــج

6o7575 لبــــسه|لعزيز محمد |عيد عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

59772 ن عىل|دهم محمد رمض| بــــ بــــنى سويف|د|

8495o ن ذىك|حمد لقم|بــــ |يه| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

52o53 ف عويس |يه | حمد|رسر ن|هندستـــ حلو
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29||82 ن|ن خليفه رضو|حمد حسن رضو| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|554|5 وى|فرح حسن محمد مك ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

823934 ن|هيم سليم|بــــر|ن |ر سليم|من ي|بــــ |د|
|لمنى

6o364| هيم محمد حشيش|حمد محمد إبــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6||347 ي |م|
هيم شوشتـــ|بــــر|يمن |ئى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

63|76| دى|له|لسيد |م عىل |وس زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

272o43 ي
ى|حمد ش|لسيد |زق متـــول |لر|عبــــد| دئى هي  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

54|68| عيل|سم|هلل محمد |هلل محمد عبــــد|عبــــد  |عه طنط|زر

876777 لرحيم |بــــتـــ عبــــد|حمد ثــــ|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25572 لسيد عزبــــ|لد |فرح خ ى شمس| لسن عي 

|32342 دق|د ذىك ص|رتـــ عم|س ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|6255o ن|ح سليم|لفتـــ|ن عبــــد |عمرو سليم ى شمس|تـــج ره عي 

5|2842 ط|ء فرج بــــس|محمد عل سكندريه|ل|حقوق 

|63o29 ضل مصطفى|لف|د مصطفى محمد|جه ى شمس|تـــج ره عي 

643443 ل عوض|لع|للطيف محمود عبــــد |محمد عبــــد  لعريش|علوم 

493665 سكندر|رس محمد |شمس ي سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

79o|97 لسيد محمد|بــــر |مؤمن ج لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

77754o لرحمن سويلم|لعزيز عبــــد |رس عبــــد |ر ي|عم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8863o7 ن |ن سليم رمض|حمد رمض| سيوط|تـــربــــيتـــ 

4o9|83 لصفتـــي|حمد |هلل |حمد فتـــح | |رودين |بــــ طنط|د|

5|4|o9 عيل خميس|سم|هر سعد |هلل م|منه  سكندريه|ل|علوم 

|48359 ئى|لعسقل|حمد |هلل محمد طه |منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

82|965 ي|ر
ف |لر|صفوتـــ عبــــد| ئى لدين|زق رسر ي|بــــ |د|

|لمنى

8|9687 دي محمود عزمي|ره ن|س ي|علوم 
|لمنى

8o237| ي |زم محمد |محمد ح حمد|لعشر ي|بــــ |د|
|لمنى

447782 لففى|حمد محمد |ن مدحتـــ |جيل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3||475 زق|لر|ئل حسن عبــــد|محمد و ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

7785|5 لسيد غريبــــ|ده محمد |حم زيق|لزق|نوعيتـــ 

24|339 لسيد|لق |لخ|محمد سيد عبــــد ن|بــــ حلو|د|

269979 هلل|لحميد محمد حسبــــ |محمد عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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25|o9| حمد مشمشه|محمد حمدى  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

277626 وى عنبــــر|لص|ل |ء كم|وف لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

4||95o وي|لشن|حمد |حمد محمد محمود | |ره طنط|تـــج

8||895 هلل حسن محمد حسن|عبــــد سيوط|ره |تـــج

89o629 لمحسن |رق سيد عمر عبــــد|ط ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

623269 للطيف|لعزيز عبــــد|حمد وسيم عبــــد|تـــم |ح |ره بــــنه|تـــج

89594o ن  |ح محمد حس|يه صل| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

5|27o4 ره|يد رسر|محمد عىل محمد ز تـــربــــيتـــ دمنهور

|35832 ن حمدى محمد عىل|ريم|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

477o85 رتـــ|د نسيم بــــش|رتـــ ضي|إنىح  بــــش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|23o7 لبــــري|مصطفى محمود محمد  عه دمنهور|زر

6|3729 س|محمود محمد محمود حسن عبــــ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

772552 لحليم|ح عبــــد|لفتـــ|حمد محمد عبــــد|ده |غ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|4|5 حمد محمد|وى |زينبــــ طنط بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|6|5|2 ف فؤ|بــــ |مه د عىل|رسر ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

|34o6| ر|لغف|حمد ذىك عبــــد |محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|268| ء زىك زىك خلف|شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6oo738 حمد خليفتـــ|لعجىمي محمد |ن |يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

689636 م منتـــرص محمد حسن محمد|مر لمنصوره|عه |زر

4|2o4 لنبــــى|ج عبــــد |مه خليل فر|س| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

289o4 ع|عيل فز|سم|د |هيم عم|بــــر| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

324792 بــــر محمود|محمد طه ص ن|حقوق حلو

|3844o ن|هيم سليم|بــــر|لنبــــي |ء عبــــد |رس| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

9oo687 ن |ن حمد|ل شعبــــ|نوره جم تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

6|68o3 |لنج|ن أبــــو |آيتـــ رأفتـــ رمض ط|معتـــ دمي|علوم ج

4473o8 لغمرى|رص عىل |سحر ن |ضتـــ طنط|علوم ري

825795 هند مسلم محمد مسلم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

683|98 ى طلبــــه سليم| قتـــ حسي  ن|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|7o335 ى محمد|ه جر تـــوفيق حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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9|2729 لمجيد |ن عبــــد|حمد ذىك عثــــم| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

3|4893 ىط محمد|لع|كريم سيد عبــــد ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

922o34 بــــ |لوه|حمد عبــــد|بــــ |لوه|حمد عبــــد| ج|عه سوه|زر

5o5946 لحميد صقر|حمد عبــــد|ن محمد |مرو لشيخ|بــــ كفر |د|

69598| لسيد|تـــ جبــــر |لشح|لد |محمد خ لمنصوره|بــــ |د|

824767 لس عبــــيد ري ض مرقس|كي  سيوط|صيدلتـــ 

|8998 لعليم|بــــ عبــــد|لوه|محمد محمود عبــــد صيدله بــــنى سويف

9236|2 ى ى |ع| مي  ى سيفي  دل بــــشر ج|ره سوه|تـــج

677|7 حد|لو|ج مصطفى عبــــد|مصطفى فر لفيوم|حقوق 

6|9oo8 ى فتـــىح أحمد حويدق روحيتـــ حسي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

353937 ن|م لطفى عثــــم|محمد س |بــــنه| هندستـــ شبــــر

9|58o2 رص  |لن|هر مهدى عبــــد|مصطفى ط معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

4|4o6o وي|لمحل|لسيد |ح |لفتـــ|حمد عبــــد|م |كر| |حقوق طنط

647355 لسيد نرص|حمد |حمد محمد |خلود  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

83o527 يف يىحي حمد|زق |لر|عبــــد| رسر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4o583o حمد خليل بــــدر|مي خليل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

263o32 ه جم| ع|لرف|لعزيز |ل عبــــد|مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

4995|7 لح|ء محمد عيد محمد ص|ل| دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

6oo863 وى|لغربــــ|دل مدحتـــ محمود |مريم ع |ره طنط|تـــج

5237o9 حمد|لنرص |حمد سيف |لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

49|249 لعزيز|تـــ عبــــد|يمن محمد عرف|سلىم  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

3|3o29 لعزيز محمد|حمد محمد عبــــد| رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

6|o789 ي|محمد محمد | هند|ش لمسي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

9|o886 يف عويس بــــكرى  |عبــــد هلل رسر ج|ره سوه|تـــج

6865o| لسميع|ن عبــــد |لرحمن يوسف شعبــــ|عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

34|949 تـــ صل| دى غنيه|له|ح حسن عبــــد|مي  ى شمس طبــــ عي 

436752 يد غنيم|بــــو |بــــر |ر ج|من ى لي  عه مشتـــهر|زر

224oo7 نيلىل نبــــيل محمود محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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62683 ي وجيه |م|
ي سعد|لل|ئى

ى
وي|ق لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

356393 ي|محمد 
لمول|لدين عبــــد|ء |حمد ضى عه مشتـــهر|زر

698448 لد|دهم عطيه خ|د محمد |جه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o87o9 لسيد|ق رزق |لرز|ق محمد عبــــد |لرز|هدير عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

877|73 محسن ثــــروتـــ صديق  | لي|د سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

766|33 لمنعم جوده|رين محمد عبــــد |د نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

693723 لحليم|د فهيم عبــــد |د رش|رش| صف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

627oo3 لد عىل محمد بــــدر|بــــ خ|رح زيق|لزق|هندستـــ 

449263 ق|حمد |حمد سمي  | وى|لشر |هندستـــ طنط

894o6| حمد محمود |هر |ن م|يم| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

542659 ى مسعد سعيد رزق  لبــــ|بــــوط|نفي  ره دمنهور|تـــج

47o39 ى|لحكيم |عبــــد | سمر رض مي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4465o6 لسيد|لدين حسن يوسف |ح |محمد صل |ضتـــ طنط|علوم ري

5|4265 لزين|ء يشى عىل حسن أبــــو |شيم إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

776353 ي
د|لضي|هيم عىل محمد |بــــر| |دئى زيق|لزق|بــــ |د|

9|o28| ن |ن خلف محمد زيد|زيد سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

686353 لبــــسنديىل|لسيد |دى |له|عمرو محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

32593 عىل| ئى زكري|محمود ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|54859 تـــ|لزي|مريم عىل مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|8327 مد محمد|حمد ح|هلل |عبــــد لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

2|49o3 حمد|د |محمد مصطفى محمود حم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7733|3 لمنعم محمود محمد|ء عبــــد |شيم وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

||8848 ى محمد |يم| ر|لنج|ن عزتـــ حسي  ى شمس هندستـــ عي 

2|8o7| هيم|بــــر|مد شلبــــى |م ح|كريم عص ن|حقوق حلو

92o358 ه محمود |لل|ل عبــــد|رحمه جم ج|صيدلتـــ سوه

685744 لدمهوج |لعزيز |ره مجدى محمد عبــــد |س لمنصوره|ره |تـــج

228|2| ء مصطفى بــــيوم حسن|دع هره|لق|ر |ثــــ|

4337o8 در شلوع|لق|لسيد مصطفى  عبــــد |محمد  لفيوم|عه |زر

525o4 لحميد عطيه|رس عبــــد |ل ي|نه ره بــــنى سويف|تـــج

|3226| ف بــــش|ر |مي ره نظي |رسر  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر
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783364 ى عبــــد  حمد|لسيد |لكريم |نرمي  زيق|لزق|بــــ |د|

4o3754 لحميد هندى|لحميد مصطفى عبــــد |مصطفى عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

7|o573 |لل|لوصيف عبــــد |لمهدى |ء عىل |شيم لمنصوره|طبــــ 

52976| لعزيز شعتـــ|دل محمد محمد عبــــد|يوسف ع ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

246233 لسمنودى|لعليم محمد |محمد عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2|4558 حد|لو|ن محمد مصطفى محمد عبــــد |نوره ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

28583| هلل درويش محمد درويش|عبــــد ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

75o328 ل|لع|م محمد عبــــد |مريم حسن س نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

7|755 لحلييم زعزوع سنوىسي|حمد عبــــد | لفيوم|حقوق 

47|67 حمد عىل|م |مريم حس ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

465|72 شوره|كرم محمد |ح |صل حمد رسر ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

35o644 ي ص|ر محمد ر|من
لح|ضى ى شمس|تـــج ره عي 

2785|8 ن|عيل حس|سم|م مجدى |ريه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|8235 جر رمزي حموده حموده|ه ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

4o4o54 ن|رس مصطفى عوض محمد رضو|ف سكندريه|ل|ره |تـــج

83|876 ي سليم|لر|ل عبــــد|كم
ى
زق صدق |هندستـــ قن

42873 د حسن محمد رجبــــ|عم| رن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

259|38 حمد محمد سعد موىس| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

22|468 بــــ|حمد محمد دي|محمد  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

53873o هيم|بــــر|دق |دق محسن ص|هلل ص|عبــــد ره دمنهور|تـــج

5|56o3 لصفىطي|يزه محمد جوده يوسف |ف معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

299622 ن|ن سيد رمض|نور رمض عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

787ooo هيم|بــــر|لحميد عىل |محمود عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

68|468 لمجيد|ىط عبــــد |لع|مر عبــــد |لدين تـــ|م |حس لمنصوره|بــــ |د|

42438| دي محمد|له|رس محمد عبــــد |ج |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

24985 ف |يتـــ | |رسر
ى
حمد شوق ن|تـــربــــيتـــ حلو

8o36|2 زي طلبــــ|لدين حج|ء|يه عل| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|73|38 للطيف|س عبــــد |لنح|جر عمرو |ه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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52o256 وى|لح|لملك |هيم عبــــد |بــــر|ء سعيد |رس| بــــ دمنهور|د|

447|45 حمد عىل محمد|عىل  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

485589 بــــر|محمود محمد ج| رودين سكندريه|ل|بــــ |د|

865929 سم محمد|لق|بــــو|ء محمد |سم| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|3|664 لسيد|هيم محمود عبــــد |بــــر| |لي|د ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

838o|3 حمد محمد محمد|م |سل|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

25|8o9 لسيد حشيش|ع |ن رف|نس|محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

529|77 طرش|ل|هيم |حمد عيد عطيتـــ إبــــر| تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

42o9o7 ل عىل يوسف|جده جم|م لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

648|74 هلل|لمجيد محمد عبــــد|بــــ عبــــد |رح عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

342364 طمتـــ محمد محمود تـــوفيق|ف عه مشتـــهر|زر

|28647 لس ميل د رمسيس خله|كي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

923478 ن خليل |ل عرق|سحر كم ج|علوم سوه

8o2743 ي |رس عبــــد|خلود ي
هيم|بــــر|لغنى ي|تـــمريض 

| لمنى

27|325 |لدين محمد |ح |س حمدى محمد صل|ين|
من|لض

ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

|22749 ف عبــــد |سلىم  رسر|هلل حسن مبــــ|رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|3o559 ي|نور
عيل|سم|لدين رفعتـــ |ء |ن ضى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

922|64 ئيل |م عزيز ميخ|دى س|ف ج|بــــ سوه|د|

43||39 لجندى|لسيد مصطفى محمد |ن |نوره |بــــ طنط|د|

629264 م|لسل|ل عبــــده عبــــد|م جم|لسل|عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

856446 وق هش م عىلي محمد|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

78348o دق|لص|لحق محمد |دق ود|لص|عزه  لمنصوره|حقوق 

24|37| لحطيم|حمد |مد |نس حسنى ح| هره|لق|هندستـــ 

|26343 زق|لر|م عىلي عبــــد |ن هش|رو ن|تـــربــــيتـــ حلو

26o47 ئى|لحميد محمد فرج|لحميد محمد عبــــد |عبــــد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

3|44oo رق مصطفى جميل|محمود ط حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

635624 زى|لرحمن حج|ندي محمد محمود عبــــد |س زيق|لزق|عه |زر

5297o2 مصطفى محمد خرصى عىل خرصى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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57829 لفتـــوح محمد|بــــو |حمد |ره |س رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

46|38 رك سليم|خلود سيد مبــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

862948 دق| لرحيم ص|تـــ عبــــد|مروه عرف لمنصوره|حقوق 

3|8o74 لسيد|هيم |بــــر|ن |يوسف شعبــــ ى شمس حقوق عي 

3|6|53 ليف|م محمد مخ|م|عبــــده | لعل|بــــو |مروتـــ  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

86|627 سعد محمود وزيري|محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

82|323 دق|لرشيد ص|حمد محمد عبــــد| ره بــــنى سويف|تـــج

9783| حمد يوسف|محمد سعيد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

249378 هلل محمد يونس يونس|منه  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

428254 لبــــ|بــــو ط|لعزيز حسن |ء عبــــد |صف |صيدله طنط

4|32| م عىل محمد|س| ند|ر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|76544 لمعىط محمد|سندس محمد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

424674 حمد|لنعيم طه سيد |دل عبــــد|م ع|سل| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

37|6o2 لسيد|محمد حسن محمود عىل  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o|945 جر محمد أحمد صقر|ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

29673 متـــ سعد|عمرو سعد سل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|2347 ي |حمد عبــــد|ء |حسن
حمد|لغنى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

7o4695 لعزيز|ء محمد حمزه عبــــد |ل| زيق|لزق|ره |تـــج

448447 م محمد محمد عويس|لدين عص|سيف  |بــــ طنط|د|

862o53 ن ئيل جرجس|جرجس ميخ| مي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

298562 هيم يعقوبــــ|بــــر|حمد طه |يوسف  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

33|274 م|لرؤف سل|لمنعم عبــــد|مر عبــــد|مريم تـــ |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3487o2 لىح|لص|لمنعم عبــــد ربــــه |لد عبــــد|خ| دين تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

682685 لشوج |لحسينى |ء محمود حسنى |لىمي ط|بــــ دمي|د|

5||o55 لدين منصور|ج |لدين تـــ|ء |عىلي عل لشيخ|عه كفر |زر

845445 حمد|رس محمد |طمه ي|ف ن|سو|تـــربــــيتـــ 

44298o ي|ليم|لسيد |هر |هبــــه م
ئى |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 

لشيخ

368292 هيم صبــــرى محمد|بــــر|طمتـــ |ف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

492895 للطيف عبــــده|لمنعم عبــــد |رق عبــــد |مه ط|س| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|58|65 ديه مصطفى محمد شندى|ن ى شمس|د| بــــ عي 
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6oo5o ي|ر
هلل|لم عبــــد |بــــدين س|لع|زين | ئى بــــ بــــنى سويف|د|

825546 لي|مل محمد خديوي غز| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

34852 زهرى|ل|لد محمود محمد |عمرو خ هره|لق|حقوق 

483457 هيم عىلي محمد|بــــر|طمتـــ |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68928 ن سنوىس محمد|لرحمن سليم|عبــــد  لفيوم |تـــمريض 

54595| لجندى|لرحمن |حمد محمود طه عبــــد| |بــــ طنط|د|

6o5o6 عيل|سم|تـــوفيق رجبــــ تـــوفيق  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

3|7557 ي بــــدر عبــــد
لدين|لحكيم بــــدر |مصطفى ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

348563 ي عبــــد
فع حسن|بــــوش|لق |لخ|مهجه حنفى عه مشتـــهر|زر

5o6o|6 لرحيم|حمد عبــــد|حمد |م محمد |هش لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

853648 حمد محمد|مه |س|رحمه  ي|بــــ |د|
|لمنى

778782 ن|شم حسينى رضو|ء ه|رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

643|68 هلل|حمد محمد محمد عبــــد |يه | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9o2369 حمد |ل مرىس |رحمه كم ج|تـــربــــيتـــ سوه

62238 د|ء محمد خليفتـــ ج|سن ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

222298 حمد عبــــدربــــه|ن |ء شعبــــ|رس| ن|علوم حلو

23o986 فظ|تـــ عىل ح|حمد نش| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

855737 بــــر|حمد ج|مي |لرحمن س|عبــــد ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

67592o لجندى|لحسينى محمد |م |ريه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7o4456 ى سيد |من لمطلبــــ|حمد عبــــد |ر حسي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

4o9|54 لدبــــه|لحميد |لسيد عبــــد |د |بــــ عم|رح |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

36572| هيم|بــــر|حمد سيد محمود | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

894279 مل سيد  |لدين ك|ن مىح |حن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|77o76 ن|حمد سليم|ن |ء سليم|رس| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

825348 حمد|عىلي محسوبــــ محمد  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

89976 ن|دل سيد محمد رمض|لرحمن ع|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

836999 لصبــــور|ىطي محمود عبــــد|لع|زينبــــ عبــــد دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

8692oo ي
حمد عىلي|لدين محمد |ء|ضى ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

239868 لحميد|حمد عبــــد|حمد فتـــىح |يوسف  هره|لق|ره |تـــج

3oo383  |لبــــ|محمد محمد عبــــد
ى
هيم|بــــر|ق |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

Thursday, September 6, 2018 Page 11501 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7726o7 لجندى|ن |حمد رمض|طف سيد |ن ع|حن زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

242954 للطيف|هلل عبــــد|لد عبــــد|مصطفى خ هره|لق|ره |تـــج

9|2986 حمد |لسيد |وى |ن قن|حس |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

59o9o حمد|لمعبــــود |حمد عبــــد | |ند ره بــــنى سويف|تـــج

2|545| لرحمن شبــــيطه|حبــــيبــــه محمد محمود عبــــد  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

||5o93 حمد|لسيد |مر |نىح  س| هره|لق|طبــــ 

484853 لرحمن|لفيوم محمد عبــــد|لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7o532 محمد حسن محمدين| رن ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3o325 ئيل حرز|مجدي ميخ| فرين| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

688627 لخول|لم |ل س|حمد كم|لسيد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

8758| ى سيد|حم ده جمعه حسي  لفيوم|نوعيتـــ 

35|o47 عيل|سم|لنبــــى |منى كرم عبــــد |حقوق بــــنه

|68542 رس جلق|لح|حمد عبــــد |سمر  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

29o4| حمد مبــــروك عبــــد ربــــه|محمد حلىم  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

36626| حمد فهىم|م |ندى عص عه مشتـــهر|زر

6o78o4 جر حسن محمد عوض|ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|57494 ح محمد|لفتـــ|هلل حمدى عبــــد |منتـــ  هره|لق|بــــ |د|

86o39 لمقصود فتـــيح|لسيد عبــــد |حمد عويس | لمنصوره|حقوق 

|66377 |حمد زكري| |حمد زكري| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

|54|87 ى هش| حمد حسن|م |لحسي  ن|حقوق حلو

646826 ل|لهل|ح صبــــرى نرص |ده صل|مي ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

832677 فظ|هر ح|لظ|طمه عىلي عبــــد|ف دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

85o949 ي عىلي
ى
خلود عىلي دسوق لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

|57937 رص محمد طه|ء ن|رس| ن|بــــ حلو|د|

254|49 ن|لمجيد زهر|طف عبــــد|محمد ع |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

2532|9 عر|لو|لعزيز |سلىم مجدى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

836325 حمد عمر عىلي محمد| دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

247955 ف |ء |رس|  |رسر
ى
ن|لسيد سليم|لدسوق ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ
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6|6o7 لحليم|ض عبــــد |لحميد ري|عبــــد | دين أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

4454o7 لم|لد محمود س|خلود خ ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

9o2977 حمد سعد مرىس |ندى  ج|بــــ سوه|د|

358487 لعزيز حسن|مريم محمد عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

6o54o6 وى|سن|ل|حمد |جر مصطفى حسنى |ه ي صىح طنط
|معهد فنى

43o47 بــــوزيد|شور مسعود منصور |سمر ع هره|لق|ره |تـــج

333754 حمد|م محمد |محمد عص ى شمس|د| بــــ عي 

62326o لسيد|ع عبــــده |لسبــــ|لحفيظ |حمد عبــــد | ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

||6484 رق مكرم عطيتـــ|ط| لويز ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

433337 ل|حمد جل|دل ممدوح |رس ع|ف |حقوق طنط

6|9||7 لنيىل|عفتـــ محمد عىل عىل  صيدلتـــ بــــورسعيد

758253 ى|بــــو |هيم |بــــر|رى مقبــــول |م ليمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

42584o ع|لبــــي|ع |لرف|لدين محمد |م |ن عص|نوره بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7|||o لنبــــي|لحميد محمد حسبــــ |محمود عبــــد  لفيوم|علوم 

4|8797 ه  هيم مسعود عىلي|بــــر|أمي  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

9o8378 حمد |م |لسل|بــــوبــــكر عبــــد|ء |سم| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4|7228 لدين|هيم شمس |بــــر|م |عمر هش لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78o695 حمد|لعزيز |لحفيظ عبــــد|بــــسنتـــ مصطفى عبــــد  زيق|لزق|علوم 

7o3664 بــــوهولتـــ|ء فوده |محمد عل لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

32|88| لحليم محمد|لعليم عبــــد|ن عبــــد|يم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

24586 ى عبــــده|ء عبــــد |ل| لعزيز حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|27237 شم|س حلىم محمد ه|صم نبــــيل عبــــ|ع ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5|2367 ح|م صبــــ|لسل|لد عبــــد |حمد خ| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

775398 ن|محمود رفيق عبــــد ربــــه سليم زيق|لزق|ره |تـــج

899o48 ى عزتـــ |ل بــــهجتـــ |س مي  سيوط|ره |تـــج

4|2983 عيل|سم|د محمد |لجو|ء مجدى عبــــد |شيم |بــــ طنط|د|

|759|9 هيم|بــــر|حمد |هدير محمد  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

475o36 لمنعم|ل مرىس عبــــد |محمد مرىس كم لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

7826|| ن|حمد سعيد محمد حمد| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه
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||76|3 هيم|بــــر|حمد |هلل محمد |منتـــ  ن|حقوق حلو

36773| هلل|لسيد محمد فتـــح |لرحمن |عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

25575| بــــوشنيشن|لد محمد |حمد خ| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

8|5288 بــــ|لوه|حمد محمود عبــــد|مريم  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

63553 ل|لع|ن حسن عبــــد |سمر شعبــــ بــــ بــــنى سويف|د|

4982o7 لرحمن حشيش|شم عبــــد|هيم ه|بــــر|ن |يم| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

343278 حمد محرم|فتـــىح بــــيوم | سه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

336735 بــــوعمر|م |لسل|حمد عبــــد|ندى مصطفى  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

639379 لرحمن|يز محمد عبــــد |محمد ف زيق|لزق|بــــ |د|

648555 ى|ح حس|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|سحر عبــــد ني  تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

437447 هلل صقر|حمد عوض |كريم  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

5||445 ن|لطح|حمد |عمر حمدى خليل  سكندريه|ل|طبــــ 

76647 در|لق|ل عبــــد |لدين كم|ء |د بــــه|زي |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

|49295 ل عىل|هيم حسن كم|بــــر| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

88435 حمد|بــــسنتـــ عيد محمود  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8|897o د|حمد فؤ|جد |ن م|نوره ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

69o62| |حمد عىل محمد مو|ء |رس|
ى
ق لمنصوره|حقوق 

4976o3 مي|لحم|لمحسن |عبــــد | ندى رض تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

82o83| ي|لور|لحميد حسن |لرحمن عبــــد|مؤمن عبــــد
ى
ق ي|بــــ |د|

|لمنى

4o6o2 ء سعد محمود مرع|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|3868 حمد حكمتـــ|ء |حمد ول| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

36oo9| در|لق|حمد عبــــد|ء محمد |نجل ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

857425 د وليم نجيبــــ|م عم|وس مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

836|6| حمد|ء يوسف محمد |شيم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5444|o هيم قدوره|بــــر|لحكيم |رغده محمد عبــــد |حقوق طنط

34o976 مر|حمد ع|حمد محمد |محمود  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

26|972 لعزم|بــــو|در |لق|محمد وجدى عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

7o3637 ى عزبــــ عبــــده ضيف|تـــم محمد |ح مي  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

76o742 مل|لدين محمود ك|ء |ء عل|ل| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

833422 مر|ج ع|لحج|بــــو|بــــرين عبــــده |ص |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع
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633453 لعظيم|ريم نبــــيه فوزى عبــــد ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

8o9444 ى   عىلي|حسي 
ى حمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6o7848 لفى|ل|لحميد |حمد عبــــد |ء |آل لمنصوره|ل |طف|ض |ري

476977  محمود حل|مرو
ى
وتـــ|ن أحمد دسوق سكندريه|ل|ره |تـــج

7||262 ى محمد عبــــ|ي ف|سمي  س محمد مشر لمنصوره|صيدله 

8775|2 لعزيز |ل عبــــد |حمد جل|ء |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7939|9 لعزيز محمد|ل عبــــد |لعزيز جم|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26o873 ء عطيه خليل مبــــروك|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|75789 رص بــــيوم عىل|لرحمن ن|عبــــد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

5|8292 ى|هلل محمد عبــــد|ده عبــــد |غ هلل حسي  سكندريه|ل|طبــــ 

|46454 ه ن| ج  رجبــــ سيد|مي  هرتـــ |لق|تـــمريض 

636oo6 ي
لسيد محمد عوض|حمد | |دئى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|7|o9 ع|لنعن|لد |ر محمد خ|مي ط|بــــ دمي|د|

252674 بــــس|دل محمد ك|ر ع|من ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

523553 مصطفى سعيد متـــول محمد حسن ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

42337o وى جعفر|لص|رضوى حسن محمد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6|7o2| رحمه محمد سعد بــــلبــــول ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

678|99 ن مصطفى عىل حسن محمود|نوره لمنصوره|ره |تـــج

885559 لم |حمد س|ء عيون |ل| سيوط|بــــ |د|

7o836o ن|يه فضلون محمد محمد رسل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

2875o3 لمعبــــود يونس|سم عبــــد|لق|بــــو|م |ريه ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

892975 حمد |لسيد |دل |عىل ع سيوط|ره |تـــج

4o|29o |لوف|بــــو |لبــــدرى |د |ء رش|رس| سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

35385o لسيد|هلل |هر عبــــد|حمد م| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o5436 ى عبــــد|ء طلبــــه |هن هر|لظ|مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

2|77o6 لغنى|زم عىل عبــــد|يحن  ح ى شمس|تـــج ره عي 

8o8|63 وليم نصيف عزيز| رن هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|675o8 هيم حسن|بــــر|لسيد |لسيد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|594o لمؤمن|ىط عبــــد |لع|لسيد عبــــد |أحمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

79|88 هيم|بــــر|حمد محمد |م |سل| تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 
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923878 بــــرسوم صموئيل بــــرسوم | ن|دي ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

6|664| |لنج|بــــو |ر |لدين محمد مختـــ|ن عز |رو ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6o8384 لمرشدى شلبــــى|وى |لسعد| |ح رض|سم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

228787 لرسول|رص عبــــد|رضوى فتـــىح ن ن|تـــربــــيتـــ حلو

838o27 ديوس|قل|ض |ئف ممدوح ري|ر ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

4o32|9 لح|رس حميدو حميدو ص|هلل ي|منه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3|497| مه|ئى مصطفى سل|مصطفى ه ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

686o97 ل|لغ|د حمزه محمد |ن عم|رو لشيخ|هندستـــ كفر 

9o|638 ح معبــــد |لفتـــ|لسيد محمود عبــــد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

3|4669 ى |م |محمد عص دق|لص|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

||9822 لس فيليبــــ فيكتـــور ف يز|كي  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

896467 هلل  |ء حسن محمد عبــــد|سم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

2|8oo4 يف خ لحميد|حمد عبــــد|لد مني  |رسر ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

85o86| ل محمد حسن|طمه كم|ف ي صىح 
سيوط|معهد فنى

42o89| ين ن د|لعزيز حم|لحليم عبــــد |رص عبــــد|رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

76oo25 لسيد|ميمه وحيد محسن محمود | لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

637364 ى متـــول محمد متـــول ع مر|نرمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

3424|4 شم محمد|حمد ه|بــــسملتـــ  ى شمس صيدله عي 

3|864| وق عبــــد هلل|هلل محمد عبــــد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

428246 زق عجوه|لر|ن عبــــد|سحر رمض ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

856|7o هيم|بــــر|مد |زق ح|لر|عىلي عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

5|7|43 ن|لحميد حميد|لد عبــــد |خ| ر|ي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4oo587 لجمل|طف طه عليوه |يه ع| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

96393 ه|لوه|يه عيد عبــــد| بــــ محمود نقي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

3|7382 د|لضي|د فريد محمد محمد |فؤ ن|حقوق حلو

259388 حمد عىل مرزوق فرج|يه | تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

675669 ه محمود  لجليل|هيم عبــــد |بــــر|حمد |ني  لمنصوره|علوم 

|46|54 يف شعبــــ| عل ن حسن|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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485356 حمد مرىس|حمد محمد |مروتـــ  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

|26987 يف|طف |فريده عمرو ع لشر هره|لق|ره |تـــج

54o79 لصمد|بــــ عبــــد |لوه|حمد عبــــد |يه | طبــــ بــــنى سويف

845654 حمد عىلي محمود|ميه |س |ج طبــــيع قن|عل

|38977 ى | هلل|حمد عبــــد |يه محمود حسي  ى شمس هندستـــ عي 

7||2o| ى|س ى محمد معي  ره منصور معي  لمنصوره|طبــــ 

245o37 حمد مهدى|م محمود |له| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|5o927 بــــ جرجس يوسف|يه|ن |ري|م هره|لق|ر |ثــــ|

6o6783 لسيد|محمد مرع ممدوح  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

4|2||| مه|هيم محمد سل|بــــر|هلل |محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

844665 حمد|دق |لص|ء محمد عبــــد|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

8962|8 د  |لرؤف ج|لدين عبــــد|ء |يه بــــه| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|42|47 حمد|لح |هر ص|لرحمن ز|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

4|7853 لكريم|يمن محمد بــــدير عبــــد |م  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

628787 هيم|بــــر|هلل |ذ محمد عبــــد|مع زيق|لزق|ره |تـــج

28698| ى دغيدى عبــــ ده|عمرو تـــحسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

29|o| لمقصود وهبــــه|دتـــ سيد عبــــد |حمد حم| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

429235 ى متـــول محمد مرجونه|ي سمي  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

5|2|5o ر|حمد محمد بــــك|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

859296 ي عثــــم|محمد مجدي ن ن|ج  ي|بــــ |د|
|لمنى

25559 ن|لجوهرى محمد عثــــم| |هن هره|لق|ر |ثــــ|

|5498| در عىل|لق|حمد عبــــد |ن |رو كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3753o حمد|عمر حسن محمد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

863674 ن|لدين محمود رضو|ج |م تـــ|ريه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

295943 هيم|بــــر|كر |م ش|محمد عص ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

56|37 ء رجبــــ محمد|محمد عل صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

243o77 ى عبــــد ى عدل حسي  لحميد|حسي  هره|لق|ر |ثــــ|

|6o537 لحليم|يمن محمد عبــــد |محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ
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22|24 بــــر عفيفى محمد|ج| لي|د ى شمس|د| بــــ عي 

6|8985 دى|لن|ء يشى حسن |آل سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

864234 محمود عفتـــ محمد بــــديع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

24||3 يف  وق رسر لسيد عطيه|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2993oo |مح فؤ|عمر س
ى
د محمد شوق ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o5|22 لدروتـــينى|لرحمن عطيه |حمد عبــــد |ر محمد |من ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

5|oo33 لحميد مبــــروك درويش|حمد محمد عبــــد | عه دمنهور|زر

7o6||8 حمد عطيه|ء عطيه |دع لمنصورتـــ |تـــمريض 

43935| هيم|بــــر|هلل |زى فتـــح |ج حج|ء ض|آل لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6|96o7 لعثــــمىلي|ء وهبــــه وهبــــه وهبــــه |شيم ط|بــــ دمي|د|

693225 ل|لبــــرمبــــ|فع رزق محمد |محمد ن ره بــــور سعيد|تـــج

895383 لدين  |حمد محمد مصطفى عىل | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|78646 لنبــــى|لدين عبــــد |لدين محمد نور|نور  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

6o3295 ر|لنج|حمد |محمد صبــــىحي محمود  لمنصوره|هندستـــ 

4oo69 لحميد حسن|ء حمدى عبــــد |سم| ن|بــــ حلو|د|

6o653o لسيد جميل|لسيد مصطفى | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

527322 مع|هيم ج|بــــر|لمتـــول |لقطبــــ |رق |ء ط|هن سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|736o8 ن محمد|لد رمض|محمد خ |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

23583o هلل|بــــ |م محمد ج|سلىم س تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

25228| ى|عيل ش|سم|مه محمد |س|م |ريه هي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

49o984 لدين|ج |هيم رس|بــــر|ر محمد محمد |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

885677 ى ر لمسيح صليبــــ |فتـــ عبــــد|نرمي  سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

7o9o9 بــــر صبــــره|ده محمد ص|غ ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5|732o وى|لدفر|لسعيد |م محمد |ندى هش ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

483395 رحمه حسن محمد حسن دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

|3|673 لنبــــى|ق حسبــــ |سح|حمد |رحمه  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

||5663 يه لخشن|لحليم |حمد عبــــد |ن حسن |بــــي  ن|بــــ حلو|د|

3452oo ضى|لق|جر مجدى محمود محمود |ه ى شمس حقوق عي 

82|923 معتـــصم حسن محمد حسن ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى
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7o6|33 لحنبــــىل عىلي|منى مجدى محمد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

625264 ى شمس |بــــ |يه| ى|لدين |مي  مي  زيق|لزق|هندستـــ 

54ooo2 حمد محمد نظيم سعد| سكندريه|ل|ره |تـــج

7626o| ي|
وى|لص|لعظيم |لسيد عبــــد |لدين |ء |لسيد ضى ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

9|668o لم  |بــــتـــ س|لم ثــــ|عمر س ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

289|8 مر|هيم ع|بــــر|ن |حمد رمض| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|2oo68 ي جل|رتـــ ه|س
لدين محمود|ل |ئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

785349 بــــوزيد أحمد شعي |لمنعم |نس عبــــد | هره|لق|م |عل|

355562 لق عبــــد ربــــه|لخ|مروتـــ عزتـــ عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|36897 طف عمر متـــول عىل|هر ع|بــــ دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|4|o57 ربــــ|دل مأمون ش|زم ع|ح وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

|3556o ى حسنى |من لسيد|ر حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

3569|6 ي|لش|لحكيم عىلي عبــــد|ء عبــــد|شيم
ى
ق |ره بــــنه|تـــج

678532 ف فخرى عبــــده ص|حمد | لح|رسر لمنصوره|ره |تـــج

236oo| م سيف|لسل|ل عبــــد|ل جم|بــــتـــه| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

535987 لرحمن|ندى خميس عىل عبــــد  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

6485o4 ىط|لع|مؤمن سعيد محمد عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

426433 رف متـــولي|جر محمد ذىكي ع|ه سكندريه|ل|ره |تـــج

625342 لعزيز|لمنعم عبــــد|رق عبــــد|سل ط|بــــ ى شمس طبــــ عي 

635925 حمد فتـــىح فوده عىل|س |ين| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

897o97 وى فرغىل |لص|سميحه محمود  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

||9879 هيم|بــــر|مي  |مجد | |جيسيك ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7|26| بــــ خميس جمعه|لتـــو|م عبــــد |سل| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|372o4 حمد عزبــــ|لعظيم |لعزيز عبــــد |كريم عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

337943 لسيد|محمد سيد محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

366365 ل|لع|لصمد عبــــد|سط عبــــد|لبــــ|هلل عبــــد|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6||52o ج|مد فتـــوح در|آيه ح ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

425238 للطيف عبــــده|لدين عبــــد|ل |سنتـــ محمد كم|بــــ سكندريه|ل|علوم 
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2|8746 لح|م محمد ص|عمرو هش ن|تـــربــــيتـــ حلو

322659 هيم حسن|بــــر|يتـــ حسن | هره|لق|بــــ |د|

835587 حمد محمد|عزه محمد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

2334|o دتـــ|بــــر سن|لج|مريم رفعتـــ حسنى عبــــد  هره|لق|حقوق 

5o76|2 ى محمد|مر  حسي 
م محمد مصطفى سكندريه|ل|ره |تـــج

237232 لدين دهبــــ|ل |ء محمد كم|شيم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

45726| هلل صقر|ء محمد عبــــد|ل| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

434o48 لسيد عىل|لسيد خميس |ر |من |عه طنط|زر

756368 لد محمد حلىم|ندى خ عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

45877 حمد|م مسعد |ء عص|رس| هره|لق|علوم 

854428 بــــ|لوه|حمد عبــــد|زينبــــ محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

3|2522 لسيد|لحميد |حمد سيد عبــــد| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

5o997o مهند قطبــــ عىل قطبــــ قمح علوم دمنهور

3|6664 ل|لجم|هلل |جر مجدى رزق عبــــد|ه ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

8|926o عي محمد|يمن رف|جر |ه حقوق بــــنى سويف

34|97o ن|بــــسملتـــ محمد عىل متـــول شعل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8772|8 ل  |حمد جل|رص |تـــن ن|ف سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

352525 عيل|سم|عيل محمد |سم| |ن|ر |ره بــــنه|تـــج

2|2476 للطيف محمد|دل عبــــد|محمد ع ى شمس|تـــج ره عي 

634848 حمد محمد|لجميل |حمد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

762296 له|للطيف محمد نخ|حمد مجدى عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

||7|69 ردين سعد نعيم كوكبــــ|ن عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

83727| ن|زي حس|لصبــــور مغ|ء عبــــد|لشيم| دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

8|568| ه صبــــىحي ج| بــــر بــــطرس|مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

453o73 لحمد|بــــو|دل سعيد |د ع|جه لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||868o محمد محمود محمد عىل حسن وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

832896 عيل يونس|سم|ن |بــــوعش|ده |حم دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

58o8| س عبــــده|س مسلم عبــــ|عبــــ ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

828566 سط محمد عىلي|لبــــ|عربــــي عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى
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|223o8 م|لسل|هيم عبــــد |بــــر|رق |كريم ط ى شمس|تـــج ره عي 

|27o9| ر يونس|يد مختـــ|فرح ز ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

49492 حمد محمد|عيل |سم|حمد | ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o828o كر|مروه محمد عنتـــر ش لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

436|o4 |لمل|هيم محمد |بــــر|هيم نظىم |بــــر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

337397 ى ك|لمل|طف طوس عبــــد|ع| روجي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

3o352 زى|لمغ|ريم محمد صبــــرى محمد  ى شمس|زر عه عي 

529o|8 محمد محمود محمد زين ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

238694 حمد مىك|حمد |لم |زينبــــ محمد س ن|بــــ حلو|د|

5234o9 ن|لسيد رمض|ن مجدي |رمض تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

43|4|2 ي|ل محمد |لع|عيل عبــــد |حمد أسم| لبــــحي  |طبــــ طنط

23|688 لح|حمد محمد يوسف ص| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|8o93 هيم|بــــر|عيل |سم|حمد |عيل |سم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|6|592 ي عبــــد |ء |لرحمن عل|عبــــد 
|لدين محمد لطفى

لعظيم
|دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |

لجديدتـــ

4486|6 لجوهرى|هيم |بــــر|لدين |حمد بــــدر| |هندستـــ طنط

638529 ن|حمد عمر|هيم محمد فكرى |سلىم إبــــر زيق|لزق|نوعيتـــ 

5||5o6 ئى|لسم|مصطفى رفعتـــ محمد سعد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

894893 للطيف |ج  عبــــد|محمد يحن  ن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4||9o9 ن|لسم|حمد |لحميد |هيم عبــــد|بــــر|حمد | |تـــربــــيتـــ طنط

76|673 ز|لح در|مهند محمود ص لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

766588 حمد حموده|محمود محمد محمود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

685|34 ى عىل طه|شم محسن |م ه| مي  لمنصوره|ره |تـــج

8o678| لسيد مرزوق|لصغي  |سهيله جمعه  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

834254 حمد|ل محمود |محمود كم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

358o53 زق|لر|مد عبــــد|زق ح|لر|عمر عبــــد زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

2826o| ن|ن شديد محمد محمد سليم|نوره هره|لق|ره |تـــج

264969 هيم محمد|بــــر|ح |محمد صل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

68296o لمغربــــى|يه سعد محمد محمد | لمنصوره|بــــ |د|

478o76 حمد سليم عمر مرىس|روضه  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 
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647855 لمنعم عطيه سويلم|د عبــــد |عمرو عم زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

2636o8 رج|لج|هيم محمود |بــــر|ل |ندى جم شمون|نوعيتـــ 

342o88 د محمد|وى فؤ|مريم شبــــر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

69|894 حمد شليوه|هيم |بــــر|لسيد |يد |ل ف|جم ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

9o9927 دريس |دى |ء عوئى حم|رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4o796o لسيد سليم|هيم |بــــر|عيد | لي|د دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

79|853 ى|لع|ء عبــــد |رس| ل حسن حسي  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

59o2| ي |تـــتـــ كيل|ء شح|سم|
حمد|ئى لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

897489 د يسن موىس |لجو|مه عبــــد|س| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|7498 ن|رق محمد سليم|دين ط|ن هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

877554 حمد |ل عبــــده |م جم|مر سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

63324o حمد|ئل عىل |ء و|آل دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

42|956 در|لق|لرحيم عبــــد|كوثــــر محمد عبــــد سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

449272 زى|ل حج|حمد محمد جم| |هندستـــ طنط

83378| ن عىلي|لحسن رمض|بــــو|يه | |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

326o78 نيوس|فتـــ ط|يمن ر|رى |م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

22o98 محمد عطيتـــ حسن| نور هره|لق|ر |ثــــ|

678286 ره محسن فهىم حسن|س لمنصوره|ره |تـــج

47729o د|لعو|لحليم |مر عبــــد |عمر تـــ سكندريه|ل|طبــــ 

6o83o4  مصطفى شح|يم|
ى
تـــه|ن شوق |تـــربــــيتـــ طنط

862656 للطيف محمد|تـــ عبــــد|ل بــــرك|نو |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

3|7o3| لرحمن|بــــسيمتـــ حسن محمد عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8596o4 ي عبــــد| هلل محمد|حمد يحن  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

68o999 |مر فكرى محمود شط|محمد تـــ لمنصوره|بــــ |د|

8998|2 لرحمن صديق |لرحمن صديق عبــــد|عبــــد ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

3|46o4 عيل|سم|حمدى محمود محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

|8395 تـــ جرجس|م شح|هر س|بــــيتـــر م هره|لق|ر |ثــــ|

2959| دى حسن محمد|له|حمد عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8358|2 ن|عيل قبــــيل عثــــم|سم|ء |رس| قرص|ل|فنون جميله فنون 
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64|44| شم|بــــو ه|لىح حسن |حسن عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

|3998o لمليىح  عىل|حمد |لسيد |بــــسنتـــ محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

887o92 ء محمود قوشتـــى محمود |دع سيوط|بــــ |د|

|32683 لد طه حسن|حبــــيبــــتـــ خ ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

57786 حمد نجيد محمد|طمه |ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

6|7|38 لليثــــى|شور |م ع|ندى هش ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

864934 رك جعفر|م مبــــ|م|لد |خ لمنصوره|حقوق 

6865oo حمد سعيد منصور|لرحمن محمود |عبــــد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|6o985 ىطي|لع|حبــــيبــــتـــ محمود محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|9292 فظ|لح|حد عبــــد|لو|بــــ عبــــد|يه|منيه | ي|نوعيتـــ 
|لمنى

2|588o حمد محسن|ن |حمد رمض|رضوى  لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

3656o8 ل حسنى عىل|دى جم|ه لعريش|بــــ |د|

476o86 ي|نور ن محمد عىلي محمد عشر سكندريه|ل|بــــ |د|

6|7482 م عيس|لسل|لعزيز عبــــد|عبــــد| لي|د ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

3|2397 لسيد| |ش|لرحمن محمد عىل بــــ|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

332864 ى فؤ|ي بــــ|لتـــو|روق عبــــد|د ف|سمي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

268288 ن|ل محمود رضو|حمد جم| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

8o7764 ي|يه |
حمد فتـــىحي مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

464829 لخطيبــــ|دل محمد محمود |سميه ع م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

554oo يف رزق كم ل قرئى|رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

769489 ن درويش|حمد عثــــم|م حسن |حس لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

85264o تـــه|ل جرجس شح|ن جم|مري سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77o649 حمد محمود متـــول|ره وليد |س زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

43844| شوح|ل|ح |لفتـــ|ئل محمد عبــــد|زن و|م لشيخ|ره كفر |تـــج

6|2646 ى|هيم ش|بــــر|هيم |بــــر|ل |آيه جم هي  |تـــربــــيتـــ طنط

|3o494 ىطي سيد|لع|ء سيد عبــــد |سم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77||34 هيم حسن غريبــــ|بــــر|مل محمد | زيق|لزق|عه |زر

92o|2| نه عزتـــ يوسف عزيز  |دمي ج|بــــ سوه|د|

6288o6 ف عىل محمد | |مه رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|64575 هيم|بــــر|لعزيز |محمد مصطفى عبــــد  هره|لق|حقوق 
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69534o ل|لع|ء حسنى نرص عىل عبــــد |سم| لمنصوره|علوم 

24o869 لرحمن|رق سيد عبــــد|هلل ط|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

37o33 هلل محمد|بــــ |حمد ج|سم مصطفى |بــــ ن|تـــربــــيتـــ حلو

69o95o لسعيد محمد يوسف|د محمد |زي لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

44446o فر|ض| لمنعم شتـــ|سمر عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

498234 ي|ر
دى|لرم|حمد محمد |هيم |بــــر| |ئى |حقوق طنط

5|6o34 لنرص|ء أحمد عطيتـــ أبــــو |دع بــــ دمنهور|د|

35o|o8 لرحمن|لنبــــى عبــــد|حمد حسن عبــــد| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

75||o6 وي|لسيد شعر|مصطفى زىك زىك  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

63||2o حمد|حمد |هدير محمود  زيق|لزق|حقوق 

77|647 كريم سعيد فتـــىح محمد عىلي |ره بــــنه|تـــج

|3|2o7 ن|يوسف محمود محمد سليم ن|بــــ حلو|د|

7|85o ى|طمه عويس |ف لسيد حسي  لفيوم|بــــ |د|

6oo846 ن|هيم عىل غيض|بــــر|ن |ء رضو|عىلي ي صىح طنط
|معهد فنى

6ooo78 ره|لمنعم عم|دهم عبــــد | |تـــرنيم لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

96977 حمد محمد محمد سعيد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

826|3| ف محمود عبــــد|ء |دع لحميد|رسر دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|44533 لعظيم|طف محمد عبــــد |مصطفى ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

69|837 محمود فتـــىح محمود محمود مكيه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

37|22o ى|بــــو|هلل |لحميد عبــــد|محمد فيصل عبــــد لعني  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|57|2 ى ن|يون| دون|م شد|ن بــــشر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

338583 هيم|بــــر|هيم محسبــــ |بــــر|ء |ل| |ره بــــنه|تـــج

|38787 هيم عىل|بــــر|هيم محمد |بــــر|ريم  هره|لق|صيدله 

925o72 حمد |س |ء رفعتـــ عبــــ|هيد ج|بــــ سوه|د|

6o6||8 لسيد عزتـــ عىل عويضه|حمد | |ره طنط|تـــج

42532 بــــوشنبــــ|ود |ن د|لد سليم|ن خ|سليم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

259|36 لمول|رس هنيدى عبــــد|هنيدى ي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7|o357 حمد|لسيد |رص |ء ن|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

534479 هيم سعيد|بــــر|لرحمن عمرو |عبــــد  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

|69666 س بــــرسوم معوض|غط| دون|م كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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45|82 هدير محمود سيد محمد ى شمس|زر عه عي 

882378 رغده محمد مصطفى حمدين   سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

754665 ى|نىه صبــــرى  لسيد حسي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8445o5 حمد|دي سعد |يه بــــغد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

364433 ن بــــطرس|بــــيشوى نعيم سليم |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

878399 ريج عىل محمد فهىم  | سيوط|علوم 

24748 يف محمد ح| ي رسر فظ|نىح  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

358392 وق  لنبــــي|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد|رسر ى شمس صيدله عي 

52575 مل|ج  ك|محمد ن| رن ره بــــنى سويف|تـــج

349o68 ي عطيه ح
فظ|هدير شحتـــتـــ حفنى |بــــ بــــنه|د|

3|2o95 ي| نور
ء شفيق محمد|ضى |صيدله طنط

|7374 ئى سيد مدكور|محمود ه ى شمس طبــــ عي 

|473|9 د عىلي|ل رش|سم جم|بــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|6886 ل|ل محمد محمد جل|هلل جم|هبــــه  ط|معتـــ دمي|علوم ج

57|62 بــــ|لتـــو|عيل يوسف عبــــد |سم|ء |سم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

767876 ن|ن سعيد حسن سليم|وردش لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

43294 حمد محمود منصور|حمد مجدى | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

53o5|6 م|لغن|هيم |بــــر|هر |ن م|يم| |بــــ طنط|د|

|33964 لكريم|هيم سيد عبــــد |بــــر|لرحمن |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

346o|8 حمد|د |لنبــــى عو|ر بــــدوى عبــــد|من ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

42|864 رك مجدى لبــــيبــــ فرج|م سكندريه|ل|ره |تـــج

269827 لشقره|لعزبــــ |حمد رجبــــ محمد | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

675|66 دل رمزى معروف|منيه ع| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|64|34 لرءوف|هيم عبــــد |بــــر|مصطفى كريم  ن|بــــ حلو|د|

|23229 هلل|للطيف عبــــد |ن جميل عبــــد |نوره ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

24585| لجندى|لسيد |حمد سعيد | شمون|نوعيتـــ 

886367 بــــدر محمد | محمود محمد رض ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

433853 بــــ قرقر|لوه|لعظيم عبــــد |مصطفى عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

36o8o3 ضى|لق|مل |لرحمن ك|مل محمود عبــــد| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 
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646o3 حمد|منيه محمد محجوبــــ | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|8o63 لسيد محمد|لد |خ| رن كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

274|5 خلود محمود عىل محمد لفيوم|عه |زر

4|485 لفضيل|س عبــــد |ل عبــــ|ء هل|رس| لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|2777o |ريك|حمد ك|لعزيز محمد |م عبــــد |حمد عص| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

768375 ن|لسميع عثــــم|هدى صبــــىح سعيد عبــــد ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

77|933 تـــوفيق محمد مصطفى| لرحمن رض|عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

6|95|6 ن|زي| لسعيد شط|هلل محمد |حمد عبــــد | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|6o3o وى|لحن|لسيد محمد محمد |د |زي دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

373256 بــــي|مبــــ|عيل يوسف |سم|يوسف  ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

|2457| لغريبــــ|طف |لرحمن رسىم ع|عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

62823| لسيد محمد|حمد محمد | ط|معتـــ دمي|علوم ج

6|6855 مسعد أحمد حزتـــ| ر زكري|من ط|حقوق دمي

4999|7 لحميد|ء عزتـــ عبــــد |نىح  عل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

77783o لق|لخ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|لدين محمد عبــــد|نور  لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

77494o ى رض|ي محمد مصطفى كركور| سمي  زيق|لزق|حقوق 

7o3o7| وق مصطفى محمد عبــــد  لسيد بــــدر|ر |لغف|رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

224|7o هيم عطيه|بــــر|رؤوف | رويد ن|حقوق حلو

78|373 ل|در جل|لق|لسيد عبــــد |لد |خلود خ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

833868 حمد مرىسي|لملقبــــ رفعتـــ |ء محمد |ول دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

764284 لمتـــولي|ل |لع|ممدوح محمد عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

327654 ح محمد|لفتـــ|هر عبــــد|حمد م| ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

247368 ن|ح محمد شعبــــ|لدين صل|ء|محمود عل ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|4|9|6 هيم|بــــر|هيم |بــــر|مه |س|عىل  ى شمس هندستـــ عي 

23353| نعمه محمود زينهم سيد هره|لق|حقوق 

863247 ى معروف |ي لرحيم|بــــوزيد عبــــد|سمي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7754|7 حمد حسن سعيد محمد| زيق|لزق|ره |تـــج

82873 محمد| لد زكري|محمد خ ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

354386 عيل|سم|ح |ح صل|لفتـــ|مروتـــ عبــــد ى شمس| لسن عي 
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785633 ى محمد |ي هيم محمد|بــــر|سمي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

24|32 مي رؤف عدوى عيش|طمه س|ف ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

5o|8o5 حمد مندور|عيل |سم|حمد |سميتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|47585 هلل||حمد محمد حسنى عط| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

247o96 بــــوسعيده|ل محمد |سعيد وص ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

683278 ح مصطفى|لفتـــ|مريم محمد لطفى عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

25||67 بــــر قنديل|هيم يشى ج|بــــر| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

5293|6 لفيومي|ح |لفتـــ|معتـــز محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

476|92 ل حسن|لع|هيم عبــــد|بــــر|ء محمد |عىلي سكندريه|ل|بــــ |د|

48|34o ن|حمد مهر|سط |لبــــ|حمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

259653 ن|لعليم بــــدر|سلىم رجبــــ عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

363567 ي|لد مىح |هلل خ|منتـــ 
لدين بــــسيوئى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

269478 حمد عبــــدربــــه|ء مبــــروك |حسن ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

5o|67 لمجيد|لمجيد محمد عبــــد |يوسف عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|3|7|6 ن|رس عىل دهش|طمه ي|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o8|67 ج|لحج|بــــو|نور |ح |م صل|ريه ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

697678 ي|لعجو|د محمد |ء مر|ل|
ئى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|9o92 حمد  |هلل |يمن عبــــد|هلل |عبــــد سيوط|بــــ |د|

7o7748 لسعيد محمد |لسعيد محمد |محمد  لمنصوره|بــــ |د|

698354 ر|لف|ء محمد سعد زغلول |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

329|35 لمندور|بــــو |هيم |بــــر|ل |د جم|جه |نوعيتـــ بــــنه

476245 لحميد متـــول|نبــــيل محمد عبــــد | دين لشيخ|ره كفر |تـــج

|63248 ى عيد بــــكرى عيد|ي سمي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

273633 بــــر حسن|ر حسن ج|من ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

262597 لق|لخ|حمد حسنى عبــــد|محمود  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2598|o حمد|زق |لر|يه موىس عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

64892| لسيد جنيدى|حمد محمد |محمد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

|3746o ه| حمد محمد محمود ذىك عمي  ى شمس|تـــج ره عي 

28|9o لعزيز|عزه محمود حلىم عزتـــ عبــــد  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع
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|777|3 ي
لم|لسيد عىل س|محمد | رودئى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

522369 لدين|حمد عز|ن محمد |رو ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

56498 سحق|ل |لع|لرحمن مني  سيد عبــــد|عبــــد ن|حقوق حلو

262628 حمد حسن|ح |حمد صل| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

755|54 ن سيد محمد مصطفى|يم| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|24889 سعد|ج  زىك |ريز ن|م ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|6|9|7 جر حسن محمد حسن|ه ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

7|8||5 ي
وق محمد ضى ى |لدين محمد |ء |رسر حمد|مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5o5|7 عيل|سم|هيم مني  |بــــر|لدين |نور  ي سويف
هندستـــ بــــنى

35883 ي|ر
هلل||لحليم عط|بــــكر محمد عبــــد | ئى ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

6|5772 بــــ|م |لدين س|ح |نور صل ض|لشر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

34484 ن عيد عىلي|ديه رمض|ش هره|لق|حقوق 

|6|676  ي|بــــر|ن |نور
ى
ىط|لع|قوتـــ عبــــد |هيم شوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

29739 للطيف|م عبــــد |لسل|رق عبــــد |مصطفى ط ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

368764 ن|هلل عىل رشو|حمد نرص|بــــسنتـــ  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

83865 بــــر مصطفى مدكور|حمد ج| ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

6836o4 حمد محمد شعيبــــ|ن |د رمض|زي ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

|3|963 حمد|م عبــــده |م عص|ريه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

76647| ف عبــــد |حمد | يوبــــ|هيم |بــــر|لحميد |رسر لعريش|بــــ |د|

28|486 لنمر|لد محمد عىل |محمد خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

858383 ين  زق محمد|لر|حمد عبــــد|رسر ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

34|2o3 لففى|حمد عبــــده عىل |صم |ع |بــــنه| هندستـــ شبــــر

48557 بــــورسيع صقر| |منى رض ن|تـــربــــيتـــ حلو

695o22 رتـــ|هيم عم|بــــر|حمد تـــوفيق |هيم |بــــر| لفيوم|هندستـــ 

29255 لم|لسيد س|يمن سعيد |محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

354|o2 لبــــر عىل|سلسبــــيل عىل عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3oo7| حسن عىلي مرىس| رضو سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

48874| هيم عىل|بــــر|حمد عىل | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|779|7 لعزيز|حمد عبــــد |كريم محمد  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع
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769o83 ف عىل خليل|ميمه | رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

26792 ى|شيم ء سيد منصور حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

52o668 لعزيز درويش|طف عبــــد|ء ع|عىلي مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6o7|8 فظ|مرفتـــ سيد تـــوفيق ح بــــ بــــنى سويف|د|

63439| ى|يىح عص م محمد حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

363875 ى|سم|مي  حسن | عيل حسني  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

248o4o شد|ن ر|ن عثــــم|رقيه رمض ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7|69|o دى|له|بــــ عبــــد |دى خط|له|ء عبــــد |دع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

779955 حمد|م محمد |لسل|محمود عبــــد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

677658 ى |حمد |لسيد |رق |محمد ط م|م|ل|مي  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

267655 ى|لسيد ش|ىط |لع|م عبــــد|ن هش|يم| هي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

9o2677 فرحه درويش عىل درويش  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

328|o| م|لسل|محمد منصور محمود محمد عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

35972o تـــه|ن شح|ر زيد|لستـــ|ليىل عبــــد عه مشتـــهر|زر

5o27o م|جون صبــــىح سعد ف لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

64|87| كد|لسيد مصطفى و|ن |نسمه رمض زيق|لزق|صيدله 

496o4o آيه سمي  محمد محمد شويربــــ بــــ دمنهور|د|

9o6575 ف بــــدوى حسن |ندى  رسر ج|طبــــ سوه

68877o بــــينى|حمد محسن | لسيد محمد رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83275| ي|م |ره هش|س
حمد حفنى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4267|3 ي|ر
بــــو زيد|حمد |ح |لفتـــ|عىل عبــــد | ئى سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

772|5| لحليم|ر عبــــد |مل نص|ح ك|صبــــ هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6||847 ن|لحميد وهد|لعزيز عبــــد|ء عبــــد|رس| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

7|7|3 دق حسن|لص|محمود جمعه عبــــد لفيوم|علوم 

7o86o7 حمد محمد|مجد محمد | ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

67884o حمد|لحميد ذىك |حمد عبــــد |ن |يم| لمنصوره|علوم 

8o522| هيم ضيف|بــــر|ل |يوسف جم تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

89|3o8 ى سعيد محفوظ عبــــد لنبــــى  |نرمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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8525o2 د محمد محمود محمد|جه ي|بــــ |د|
|لمنى

7759oo ي
لفتـــوح|بــــو|ئل عنتـــر |و| دئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

52626o ل|لع|بــــر يوسف عبــــد |يوسف محمد ج |ره طنط|تـــج

|76o88 ى سليم لق|لخ|ن عبــــد |محمد حسي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

425887 بــــو عمره|بــــر |ء ج|مح رج|هلل س|تـــقوى  سكندريه|ل|بــــ |د|

449o24 متـــ عطيه قطبــــ|عمر أس |هندستـــ طنط

5o9743 متـــ عىل محمد قنديل|حمد سل| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

257377 ى|حمد محمد | |صف لخرصى تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|47822 عمرو محمد ربــــيع محمد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4|o22| لقطبــــ متـــول|لسيد |م |حس |تـــربــــيتـــ طنط

44994| ى|ي لحكيم نصي |لرؤف عبــــد|عبــــد| سمي  |هندستـــ طنط

643|96 لد مجدي سعيد منصور|خ ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|3|6|4 هيم|بــــر|ر |لغف|رق عبــــد |جر ط|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|8o24 حمد لطفى|صم |ر ع|عم هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

|64242 محمود حسن زغلول فهىمي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

78|o|6 لسيد عىل|لرحمن |هلل عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

6|5|o2 لجنيدي|لسيد |لد حمدي |خ ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|27255 هلل عىل نصي |يوسف عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

|6oo93 لمرصى حسن|وى |لص|مصطفى محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|54735 ح حمدي مرىسي|محمد صل وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

76||67 حمد|دق |لص|م محمد |ء س|ل| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

78|82o طر|لسيد محمد خ|ن فتـــىح |نوره زيق|لزق|ره |تـــج

266o6o حمد بــــيوم عىل|محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

324539 ح يوسف|لفتـــ|ل عبــــد|حمد جم| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

6363o2 در متـــول محمد|لق|حمد عبــــد|م |سل| زيق|لزق|بــــ |د|

629358 وع|حمد مط|بــــر |محمد نبــــيل ص زيق|لزق|حقوق 

52|8o بــــر محمد|سمر عزتـــ ج |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

78o842 م عطيتـــ|لسل|ل عبــــد |د جم|عم ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ
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|42377 ى|هيم |بــــر|مد |رتـــ ح|س مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

834499 تـــ|عيل شح|سم|تـــ |ء شح|صف دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

2485oo لخليفتـــ|حمد |حبــــيبــــه حسنى عىل  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

634757 ف|هلل مصطفى |عبــــد لعوضى عيد رسر زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

8o3639 هيم جمعه حسن|بــــر|ء |شيم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

||5693 ى وس|تـــد| يىلي|د |ميل| يوستـــي  ى شمس|تـــج ره عي 

||87oo حمد|حمد محمد |لدين |بــــ |شه ى شمس|تـــج ره عي 

4|8929 لشفيع|لنبــــى |محمود محمد يوسف عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

|5o484 حمد عىل|ح |لرحمن صل|عبــــد  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

642983 محمد متـــول عطيتـــ| رن زيق|لزق|صيدله 

833537 ى|لحميد قن|ن عبــــد|يم| وي حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

7|7o86 حمد|لحميد |لمنعم عبــــد |وليد عبــــد  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

8|52|o ئل حسيبــــ حسن|نسي و|ن ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

62|336 لح|لسيد ص|لغريبــــ منصور |منصور  ط|حقوق دمي

4o2453 يد|در أبــــو |لق|دل عبــــد |ندى ع ى لي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44289 م عىل محمد|م مصطفى كر|حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|479o هلل فرج|هيم عبــــد |بــــر|ر نزيه |من لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

34oo58 ى|ئى يونس محمد |طمتـــ ه|ف لبــــحي  |نوعيتـــ بــــنه

4376|o  محمود محمد شح
ى
تـــه|فريد شوق ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

8|6672 بــــ محمود محمد محمد|رح ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

5|7757 لبــــدرى|لمنعم |م عبــــد|بــــسنتـــ س سكندريه|ل|حقوق 

254|6| |ظ|حمد ظ|بــــر محمد |يه ج| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

896o96 هيم  |بــــر|لدين محمد |م |ريم حس ج|علوم سوه

7o7694 تـــه محمد|لد شح|هر خ|نبــــيله ط لمنصوره|صيدله 

43o545 يف عطيه عبــــد  ه رسر مر|ح ع|لفتـــ|أمي  |بــــ طنط|د|

78o864 هلل|يمن سمي  محمد عبــــد|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

239227 ظ|لم|لمنعم |لسيد عبــــد|له |ه |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

79|2|8 لس ع ر فكرى|دو|دل |كي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |
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84|62| حمد|محمد طه سيد  ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

48|524 بــــ|عمر مصطفى عىل حسن دي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

836862 حمد|حمد عىلي |محمد  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

2465o3 لسيد قشور|ممدوح خميس  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

485|8 لعظيم تـــوفيق|رحمه سيد عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

44882 لدين معبــــد|ل |جر ثــــروتـــ كم|ه هره|لق|عه |زر

43258|  حسن غز|حسن
ى
ل|ء حسن شوق |صيدله طنط

6|o298 لدرينى|لبــــيوم |لسيد |مصطفى  | تـــمريض طنط

|77243 نور متـــرى|رى فوزى |م لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o822| ن|هلل عطيه شعبــــ|طف عبــــد|م ع|وس لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

272937 حمد|بــــسنتـــ سعيد درويش  لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

8o52|3 ح|لفتـــ|لرشيد عبــــد|يوسف محمود عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

44o92o ري بــــسيوئى|لبــــ|زم محمد عبــــدربــــه عبــــد |ح لشيخ|تـــمريض كفر 

6984o ء محمود سعد محمود|شيم لفيوم|عه |زر

|74993 لبــــ|بــــو ط|لسيد |هلل |ندى سيد عبــــد  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

48|64| ى قبــــيضي|محمد ن رص حسني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|5582 د|لرحمن محمد أحمد عىل ج|عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

5369o9 لحفيظ خليفتـــ|فظ نبــــيه محمد عبــــد|نبــــيل ح عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

436592 نم|حمد غ|ح سيد |لفتـــ|ء محمود عبــــد |آل لشيخ|طبــــ كفر 

495932 |ندى مصطفى درويش سليم رخ تـــربــــيتـــ دمنهور

3|29|o ن|هلل سويد|كر مصطفى عبــــد|محمود ش ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

773622 هلل|ء حسن محمد ضيف |ل| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

37658 ل|كريم محمد سيد عىلي جل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5oo25 حمد|دى محمد |رق ن|ط بــــ بــــنى سويف|د|

6o3564 محمد عوض| محمد رض لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

44528|  |لبــــ|عيل عبــــد |سم|محمد 
ى
حمد عوض|ق ي صن. تـــ.ك

سكندريتـــ|ع |فنى

|55399 وى محمود|هيم عشم|بــــر| |رن ى شمس|د| بــــ عي 

4o9933 ش|هيم |بــــر|حمد |ر |من بــــي|لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7649o7 لح|م محمد مسعد ص|نىه عص تـــمريض بــــور سعيد 

Thursday, September 6, 2018 Page 11522 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8589|5 لرحيم|بــــوبــــكر عبــــد|ح |رفيده نج ي|عه |زر
|لمنى

294||8 يف|حمد |حمد محمد مهدى | لشر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43|577 لس وجيه ك صف|مل جرجس و|كي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

48|456 ن حسن|هر يوسف محمد عمر|ط سكندريه|ل|حقوق 

484388 ى محمد محمد |سل| لعربــــى|م حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

2999| لغنى|ل محمد عبــــد |هلل جل|منه  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|3o854 ك مني  خليل|مني  مل ى شمس|تـــج ره عي 

26|36o مل رزق|مه محمد عزتـــ ك|س|محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|3||3 لحلوج |ر |لستـــ|ء محمد عبــــد|عىلي |نوعيتـــ طنط

6||223 لد عىل عبــــده|حمد خ| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

8846|9 لرحيم |ه عبــــد|لل|حمد عبــــد|مصطفى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|69|o لمجيد|للطيف عبــــد|مه عبــــد|س|ره |س ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

682746 لسيد|مريم حسن محمد محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

682422 لسعود|بــــو |لسعيد عطيه |يدى عطيه |ه لمنصوره|حقوق 

|34469 لحفيظ بــــكرى|سلىم بــــكرى عبــــد  ى شمس| لسن عي 

|7o6|o هيم مندور|بــــر|لسيد |لرحمن |عبــــد  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

69|856 شد صديق|حمد ر|ل |لد جم|خ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2326|8 نور محمد|بــــوهريره |ندى  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

686o|3 هيم|بــــر|بــــر |م ص|رق بــــره|ط| دين ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

79585 عيل|سم|عيل |سم|مر |طمه ع|ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

35o235 رق شحوتـــ عيد شحوتـــ|حمد ط| ى شمس حقوق عي 

888675 حمد عىل |حمد سيد | ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

283579 مد حسن|مد سيد ح|ن ح|مرو دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

6|3o75 ورده أحمد معوض محمد حسن |تـــربــــيتـــ بــــنه

79o639 تـــ|لزي|مل رجبــــ |م ك|مصطفى ضي| رض عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6||665 لرحمن |لحليم عبــــد |لرحمن عبــــد |رتـــ عبــــد |س
ى|ش هي 

|بــــ طنط|د|

886965 ى | م يحن  زكري حسي  سيوط|ره |تـــج

357435 لحميد|ضى عبــــد|لر|لحميد عبــــد|ندى عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

325488 لسيد|هيم |بــــر|لرحيم |محمد عبــــد م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 
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476o97 ي|ر
لم|محمد حسن نرص س| ئى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|77oo7 ى|م عبــــ|محمد س س حسي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

92|43| حمد محمود |رس مصطفى |ف ج|حقوق سوه

828349 ل محمد محمود|ر جم|مختـــ |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

6935|8 ح|لفتـــ|يزه عىل يوسف عىل عبــــد |ف لمنصوره|علوم 

|4|556 حلىم صقر| م زكري|فرح حس ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

265537  
ى
لحبــــيبــــى|لسيد |محمد مسعد شوق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

68|o62 ل|لع|يمن زينهم سعد عبــــد |مصطفى  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

62425o لوصيف|وى |لمك|لجليل |رق حمدى عبــــد |ط سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

8o4267 ن محمد|جر خلف رمض|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

6|6573 لسيد مسعد حمودتـــ عيد|مي |ء س|إرس ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

245934 حمد عطيه|لعزيز |س عبــــد|دى عبــــ|ش تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

769995 لسيد|لرحمن |نبــــيل عبــــد | دين ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

287947 تـــى|لمق|هر محمد عىل عىل |لظ|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

432559 وى|لعشم|هيم |حمد محمد إبــــر|يه ّ| |علوم طنط

253789 ف أبــــوزيد محفوظ عل|يه | م|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|4|427 هيم|بــــر|هلل |م عوض |حمد هش| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

5o3438 لشيىمي|لسيد محمد محمود محمد |هلل |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

34o49 ه م| ى محمود|مي  هر حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

326oo4 ى |شـ| د بــــنبـــــل|جه حمد|هي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o5377 ن محمد حسن محمد محمد|إيم سكندريه|ل|ره |تـــج

4o9777 وق شعبــــ ع يوسف عيد|لسبــــ|ن |رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|6758o سلىمي عمرو سعيد محمود هره|لق|لعلوم ج |ر |د

84598o لرحمن|رص عدلي عبــــد|حمد ن| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

26|785 ل|لد|حمد |بــــوزيد سيد |لرحمن محمد |عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

789|2| بــــ|هلل خط|ن محمد محمود عبــــد|رو ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

258765 رق حلىم محمد|لرحمن ط|عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

856853 بــــطرس سعد| يىلي|مر |تـــ ي|عه |زر
|لمنى
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|744|| بــــر درويش|كريم محمود ج تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

52o326 لسعودى|در محمد |لق|ن مصطفى عبــــد|إيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

879oo2 لد محمد محمود |ر خ|من ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

222427 ل محمد عويس|ره جم|س هره|لق|صيدله 

6o8778 هيم سعد|بــــر|م عيس محمد |له| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

958|3 لغنى|د عبــــد |لجو|روق عبــــد |كريمه ف ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

4|6822 ن|حمد زهر|مل |ل ك|جم| رن لشيخ|بــــ كفر |د|

8o89|o هر|مدحتـــ موىسي مكرم ز ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

753442 ل|دى جميل محمد جل|له|عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

36||62 ف لطفى عبــــد|م  ره|زق عم|لر|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o9|77 ش|لفر|هيم |بــــر|مصطفى محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|62||4 ي|مه سعيد عبــــد |س|
ى
لمجيد دسوق ي للفن|

سكندريه|ل|دق |لفنى

6928|8 ى |ي ي|حمد |لسيد |مه |س|سمي 
بــــينى لشر لمنصوره|بــــ |د|

779589 ى شلبــــي|محمد رفعتـــ محمود حس ني  زيق|لزق|حقوق 

47393 حمد|محمد عىل محمد  ن|حقوق حلو

|656o2 حمد|ن |يدى محمد رمض|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8|5558 ى|م حسن بــــدر حس|حس ني  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

6o777 عدي عطيتـــ|لقوي س|لرحمن عبــــد |عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

5385| حمد|حمد صفوتـــ |زن |م حقوق بــــنى سويف

8o638o ود|نه جرجس صفوتـــ د|دمي ي|تـــمريض 
| لمنى

83o|86 ن سمي  محمد خليل|رو |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

5o5593 هيم|بــــر|شد |م سعيد ر|حمد عص| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7oo56| لمرىس محمد|محمود صبــــىح  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

755o2| يتـــ جورج وليم سعد مي  عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ 

76oo|8 لجزوى|م |لسل|حمد عبــــد |هيم |بــــر|ء |رس| حقوق بــــورسعيد

877||9 ه |لل|ن عبــــد|لد زيد|زينبــــ خ سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

6o5548 ر عىل عطيه|لغف|آيه محمد عبــــد لمنصوره|بــــ |د|

|54437 روق محمد عزم|م ف|حمد حس| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد
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884862 ن |هيم تـــوفيق سليم|بــــر|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

95653 ى حسن|محمد خ لد حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6742o ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|هلل جمعه |عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

7|5866 لسعيد قشوع|ل فتـــىح |ء جم|شيم ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

27|3|8 |حمد عط|لحميد |جر عبــــد|ه لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

3527o8 لحليم|حمد عبــــد|لحليم |محمد عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

79o96o لسيد محمود|ل |لع|ده عبــــد |حمد حم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

84o|8| حمد محمد|يه حميد | دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

92357o ن |حمد رضو|هر |حمد م| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|4648o ف صل|سلىم  لسيد|هيم |بــــر|ح |رسر ى شمس|زر عه عي 

256824 رثــــ دره|لو|لرحمن عبــــد|مريم عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|365o2 م|لتـــه|مل محمد |دى ك|ش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

34|68| لغنيىم|لسيد طه محمود |ن |يم| سيه|نوعيتـــ عبــــ

5o7o52 ي|هيم ن|بــــر|حمد |ره فهىم سيد |س ج  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

54357|  ف|ع
ى
مه|يز محمد سل|ئشه شوق لفيوم|لعلوم |ر |د

28267| هيم|بــــر|بــــ |لعزيز دي|ء عبــــد|سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

823|33 ى ن|ي هيم حميده|بــــر|دي |سمي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

69756o  طه 
ى
وى|لشه|محمد سعد شوق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

45299o ج  عىل|زى خف|محمود غ لشيخ|بــــ كفر |د|

449588 تـــ|لزي|لسيد |حمد |حمدى  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

64|7oo هيم محمد محمد|بــــر|ء محمد |لشيم| زيق|لزق|بــــ |د|

326469 ف شعبــــ|ء |رس| ن محمد|رسر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|42794 ن مدحتـــ عىلي محمود صبــــري|نوره ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

6o6782 شور|لعزيز ع|محمد مرزوق عبــــد  |ره طنط|تـــج

79|254 ف فتـــىح مصطفى |طمه |ف بــــو جندى|رسر ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

9|o|5| ئى وليم وهيبــــ |مي  ه| ج|طبــــ سوه

437|97 ه فرج عبــــد| ن|لسيد سليم|لحليم |مي  لشيخ|علوم كفر 

2oo23 ن عىل|م رضو|مي  حس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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229775 ى عمر سيد عىل محمد حسني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3552|o تـــ عىل|لشح|مي  |سلىم  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

77o644 د|ح ج|لفتـــ|ح مصطفى عبــــد|لفتـــ|م عبــــد |ريه زيق|لزق|ره |تـــج

|67524  متـــي|ف
ى
س|دى عزتـــ شوق ى شمس حقوق عي 

|728oo سعيد سيد سعيد سيد محمد د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

268625 لمنس|لجليل |ء سمي  عبــــد|رس| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

34572o ى عل|ي لخي |بــــو|عيل |سم|لدين محمد |ء |سمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|2o|63 ل حلىم شنوده|جم| رين|م ى شمس|تـــج ره عي 

9o2||| رى |رحيل كميل يوسف مك ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

693|36 هيم محمود مسعد|بــــر|ل |يه كم| لمنصوره|حقوق 

5o3o74  عبــــد |ء |سم|
ى
لد|بــــو خ|ح |لفتـــ|يمن شوق سكندريه|ل|علوم 

46839 بــــ مندي عطيتـــ|لتـــو|د عبــــد |جه ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

267379 ل|لع|ل حسن عبــــد |لع|حمد عبــــد|هدير  شمون|نوعيتـــ 

|4|395 حمد يحن |لق |لخ|لق نبــــيل عبــــد |لخ|عبــــد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

836o2 مل|ن سيد ك|س حس|ين| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

423925 حمد خليفه|محمود عىل | هويد سكندريه|ل|علوم 

|4237o نوس|تـــبــــ ف|م ر|س| ن|جولي هره|لق|ره |تـــج

2332o5 لسيد|حمد |مد |نغم وجيه ح هره|لق|بــــ |د|

36435o  محمد|م عبــــد|حس
ى
لنبــــى شوق ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

897396 ن مني  جيد |بــــهجتـــ | مي  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

7|7o77 يز|حمد فتـــىح ف|نبــــيله  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

43o98| ىسر|لغبــــ|مح عمر بــــديوى |سيل س| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

77o7o4 ى ع|للطيف |جر لطفى عبــــد |ه مر|مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

2968|4 ح محمد|لفتـــ|محمود مصطفى عبــــد سيوط|عه |زر

8|8564 بــــ عيد خليفه محمود|ربــــ ي|بــــ |د|
|لمنى

6oo584 محمد حمدى محمد موىس منس |ره طنط|تـــج

9345| لسيد|هيم |بــــر|لرحمن سيد حسن |عبــــد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

329643 د حسن|هيم رش|بــــر|ء |صف |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|56|75 وق ه ح محمد|ئى صل|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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889766 هلل  |رثــــ محمود عبــــد|لح|ء عبــــد|سم| سيوط|بــــ |د|

86337 ن عطيه|هيم سليم|بــــر| |ند ي للفن|
|دق قن|لفنى

75664| لحسن عطيه عوض|م  ره بــــور سعيد|تـــج

|58852 ن|رق سيد عثــــم|محمد ط ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

44|392 وى|لشن|لحميد |شم عبــــد|حمد محمد ه| لشيخ|ره كفر |تـــج

222453 ى|م خ|مر لد عيد حسي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

25995 لرزق دهبــــ|مصطفى عبــــد | ر|ي ى شمس|زر عه عي 

843479 لح|هلل ص|محمد محمود حسبــــ  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

4226|o وى|لمشط|لمنصف |أحمد فوزى عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

4|475 عيل محمد|سم|محمد معوض  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

68o2o2  جمعه جمعه|هلل  محمد |عبــــد 
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

|56467 ل حنفى بــــيوم موىس|حمد جم| ن|بــــ حلو|د|

443222 ي |لشو|لد أحمد |ء خ|أسم
ى
م|م|ل|دق لشيخ|عه كفر |زر

8|9943 ى|ن جم|نوره ل محمود حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

426822 يف عبــــد |دع م محمد|لسل|ء رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

867|99 ي محمد محمد|ف
طمه مصطفى قرص|ل|فنون جميله فنون 

767|59 ف حمدى عبــــد|حمد | لمقصود|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

65473 ن|ن رمض|حمد شعبــــ|ن |رمض عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

422924 ده محمد|لصغي  حم|ل محمد |نو ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85o495 يف عيد |شيم حمد|ء رسر دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

8295|| لموجود بــــخيتـــ|طف عبــــد|ء ع|رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6o4o27 لمقصود|هيم عىل عبــــد |رس إبــــر|ئل ي|و لمنصوره|بــــ |د|

483654 هلل|حمد محمد عبــــد |هيم |بــــر|يه | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|7273 ل|لع|ل محمد عبــــد |لع|يدى عيد عبــــد|ه هره|لق|ره |تـــج

684484 هيم|بــــر|لعوضى |لسيد |ء محمود |ثــــن لمنصوره|ره |تـــج

7||85 لجيد|هيم عبــــد |بــــر|طه | دين علوم بــــورسعيد

6o328 لمجيد|ده عمر محمدعبــــد |هبــــه حم بــــ بــــنى سويف|د|

6o7o57 روق محمد محمود نوفل|ف| مه |عه طنط|زر

9||7o4 تـــم منصور حمدى محمد |ح سيوط|علوم 

4o6o2| شقر|ل|حمد |سلىم سعيد سعيد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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284369 عيل محمد|سم|هنده محمد |ش كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

86|8|9 ه عبــــيد عبــــد| حمد|لعزيز |مي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

8o4825 ي ذىكي
ى
يف شوق تـــريز رسر ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

684||3 لق|لخ|لسيد محمد عبــــد |خديجه  لمنصوره|نوعيتـــ 

24o3| هيم|بــــر|لمنعم سيد |تـــسنيم عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

699956 د|د رمزى فؤ|حمد فؤ| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

25|2o2 ئى|لفتـــي|حمد حسن |حسن  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

346o75 ى|حمد حس|لمنعم |ليىل عبــــد ني  ى شمس علوم عي 

462827 لق|لخ|لق عىلي عبــــد|لخ|حمد عبــــد|م  لشيخ|بــــ كفر |د|

347495 لسيد محمد|رحمه سيد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

697473 ف محمد|حمد محمد |ح |صل رسر هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

623229 ي 
حمد عبــــيد|منى محمد مصطفى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

677776 لقليوبــــى|لسيد محمد |رق |دهم ط| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|2263 ى|بــــ رجبــــ ري|لوه|عبــــد ض عىل حسي  زيق|لزق|صيدله 

8o7939 ن هيم محمد|بــــر|محمد | مي  ره بــــنى سويف|تـــج

3496o| تـــ  عيل محمد محمد|سم|سمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

758485 ى عبــــد|محمد عل |لش|ء خي 
ى
ق عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

876457 م محمد فوزى جوده  |سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o8233 ده محسن محمد|تـــن حم|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

682884 وى|لشن|حمد |حمد موىس |محمد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

776969 ر|لغف|مدحتـــ معتـــمد محمود عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

35295| حمد فريد سويلم|عىل  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

334959 ى|جر محمد حسن |ه لسيد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

6|4o7o لبــــلقينى|لبــــيىل |رق |زينبــــ ط لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|4332| حمد حميده|محمود رجبــــ  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

364722 هيم|بــــر|م عىلي |لسل|ن محمد عبــــد|يم| ن|بــــ حلو|د|

82562o ى|حمد حس|ء عبــــده |سم| ني  دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

4o392o مل عىل عيس|لعوضى ك|مل |ك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

485935 لم طه|هيم محمد س|بــــر|ن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

835o88 ي عىلي|زينبــــ جمعه حس
ئى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د
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5o9o67 يد|هيم محمد ف|بــــر|لرحمن حمدى |عبــــد طبــــ بــــيطرى دمنهور

36o783  |منتـــ 
ى
لسيد شلبــــى|عيل |سم|هلل دسوق |بــــ بــــنه|د|

5457oo حمد|ل عدلي |حمد جم| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

53||5 سط محمد|لبــــ|حمد عبــــد|ن |نور بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|45|6o لسعيد محمد|بــــ |يه|عمر  ى شمس|تـــج ره عي 

34894 حمد حسن محمد|م |حس ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|7|o44 حمد|ده محمد |رتـــ حم|س دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

6oo4o4 ى| لي|د  عيسوي حضي 
حسن مصطفى هره|لق|م |عل|

4o5|44 حمد محمود عمر|رق |عمر ط سكندريه|ل|ره |تـــج

2o5|7 هيم|بــــر|حمد |ن |حمد شعبــــ| هره|لق|صيدله 

48554o ى هلل خليفه| |ئى عزتـــ عط|ه| كريستـــي  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

335366 حمد|لسيد سيد |د |لتـــ جه|ه |تـــربــــيتـــ بــــنه

526o44 هلل|مل حسن عبــــد |ل ك|هلل جم|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

55822 لجليل|منتـــرص عزتـــ عبــــد | لي|د بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

694634 ى محمد|سم  محمد حسي 
ء مصطفى ن|طبــــ حلو

922269 لصمد |ل عبــــد|بــــل|ء مصطفى |سم| دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

35o748 هيم|بــــر|بــــ عىلي |ن حج|يم| عه مشتـــهر|زر

853729 بــــسخرون|دل صبــــىحي |بــــسنتـــ ع ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

645692 مصطفى محمود محمد محمود عليوه ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

45|798 بــــ محمد يوسف بــــسيوئى سعيد|شه ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

|35o5| حمد|ن نبــــيل محمد |مرو وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

7933|6 وى|لحج|لح |لرحمن محمد حميد ص|عبــــد لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|9|58 وى|لمشط|لحكم مرع |ذ عبــــد|مع لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

636799 ح|لفتـــ|لبــــكرى عبــــد |ح مصطفى |لفتـــ|عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

237o48 مر محمد عىل|حمد ع|ء |سم| ى شمس| لسن عي 

7699o7 ي|فيم د|ر|ميدرونه يوسف ص
ل|ئى عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26939| م عىل عيد|ل س|نه تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

84472o ء محمد فتـــىحي محمود|لزهر|طمه |ف ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

|2o378 لجندى|هيم |بــــر|رس |م ي|حس د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و
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|5o248 حمد محمد|لرحمن |حمد عبــــد |ء |بــــه هره|لق|بــــ |د|

|52569 ن محمد مرىس|ن رمض|يم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|936o زى|مل سعيد حسن محمد حج| |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

26|29o حمد زوبــــع|مروه محمود  سيوط|بــــ |د|

4982o| ه مجدى زكري| هلل|يوسف عوض | مي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6377| لمقصود|لحميد عبــــد |حمد وهبــــه عبــــد | ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

25|9|9 لرحمن محمد عيد|محمد عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

825573 حمد|مد محمود |نوره ح دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

45|3o4 محمد زغلول| حمد محمد زكري| لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

783577 عيل|هلل محمود أسم|ء عبــــد |لىمي | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

72662 حمد محمد|لعظيم |هدير عبــــد |حقوق بــــنه

|7744 ف زيد |د |زي حمد|رسر هره|لق|بــــ |د|

76o489 جورج مجدى عبــــده يعقوبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|26767 ى  حمد مصطفى محمود|حني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7|65o4 لمصلىحي| |لعل|بــــو|لح |م ص|هش لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5|65|o لمشد|تـــه |رتـــ محمد محمد شح|س ره دمنهور|تـــج

2|94| حمد|مريم محمد محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

25645 ن محمود حسن محمد|جيه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

764728 ن حمد|لعربــــى محمد |لسيد |م |حس| مي  ره بــــور سعيد|تـــج

6o7o6o لعربــــى|لمرىس |رص |لن|ديه عبــــد |ن لمنصوره|بــــ |د|

478|65 هلل|لحليم عبــــد|دى عبــــد|له|همسه هيثــــم عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

6398o6 هلل| |حمد عط|لسيد |دل |ء محمد ع|سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

633928 ف محمد لطفى|حمد | رسر زيق|لزق|علوم 

|34733 لسيد|م مجدى حسن |سل| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5||632 م|د محمود طلبــــه ضي|د أكرم فؤ|زي |حقوق طنط

326o6o وق عص لعزيز عىل|م عبــــد|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o264 لسعود|بــــو|دى |له|لعزيز عبــــد|محمد عبــــد عه مشتـــهر|زر

259574 ن عمر|م سمي  رمض ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 
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244829 حمد محمدين|رس |ن ي|يم| هرتـــ |لق|تـــمريض 

8986|5  عبــــد|ف
ى
لنور |م رفعتـــ صدق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

84665o كر سيد|حمد ش|طمه |ف ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

223644 ى جم|ي حمد|بــــدين محمود |ل ع|سمي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

269o24 ح سعد مسلم|يه صل| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

34o574 للطيف يسن|ن عبــــد|محمد زهر| محمد عط |طبــــ بــــيطرى بــــنه

637477 لمرشدى|أمل مدحتـــ عىل مسيل  زيق|لزق|صيدله 

2|9347 لحميد يونس|يوسف محمد عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

|37o76 ح محمد نرص|لفتـــ|عبــــد | يوسف رض هره|لق|ره |تـــج

255579 ره|حمد مصطفى عم|عمر  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

2|2832 ى|س|محمد  مه صبــــىح عىل حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

482857 در محمد نحله|لق|حمد عبــــد |رحمه  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

67468 حمد متـــول|مي  محمود | ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

3||752 د|ن محمدعو|مر سليم|يوسف ع ن|بــــ حلو|د|

677223 م|م|ل|لعزيز |لعزيز محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

843997 ل|حمد جم|حمد محمد | ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

7o6538 ل|لع|لسميع عبــــد |مد عبــــد |جد ح|لبــــنى م ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

3|5928 م|حمد ذىك محمد سل|ء |ل| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7o22|5 هيم|بــــر|مريم سمي  يوسف  زيق|لزق|ره |تـــج

476729 لح|م محمد ص|رس نظ|ء ي|شيم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7|6554 يد|لحميد يوسف ز|ملك كرم عبــــد  لمنصوره|حقوق 

49735| مل بــــكي |خلود عىلي ك بــــ دمنهور|د|

||985| ك صليبــــ حبــــيبــــ|جورج مل ى شمس حقوق عي 

45245| ن خليفه|رس سعد سليم|سعد ي ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

242o6 ى طه|ن هش|نور م حسني  ن|تـــربــــيتـــ حلو

769224 لم|مه س|لم سل|محمد س ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

359|87 تـــتـــ|نوبــــ وليد يوسف شح|بــــ| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

4oo435 سح|لرحمن محمد عمر ك|عبــــد  ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

9|93|9 حمد خليفه |لمنعم |هبــــه عبــــد سيوط|بــــ |د|

9o33|2 ن |لرحيم مهر|ء محمد عبــــد|سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 
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229398 هيم|بــــر|م |لسل|حبــــيبــــه محمد عبــــد ن|حقوق حلو

753347 تـــ عىل محمد|مه شح|س| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

7632o6 ف |يه | ز|لغر|هيم محمد |بــــر|رسر صيدلتـــ بــــورسعيد

69396| لدغيدى|لمنعم |حمد فتـــىح عبــــد | لمنصوره|عه |زر

63695 ل معوض يوسف|محمد جم لفيوم|بــــ |د|

|7o448 هيم|بــــر|مريم محمد رشدي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

636274 لمقصود|لحميد محمد عبــــد|حمد عبــــد| زيق|لزق|علوم 

695738 ج|لقطبــــ رس|لقطبــــ |لسيد |ديه |ن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4372|6 ر|لمقصود عم|ئى محمد مبــــروك عبــــد|تـــه لشيخ|بــــ كفر |د|

2268|9 هيم|بــــر|د مصطفى محمد |د مصطفى فؤ|فؤ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3|6978 هيم|بــــر|لسعيد محمود محمد |محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

27o645 ره|غبــــ مليىح  س|محمد مجدى ر |هندستـــ طنط

|7424 تـــه|يمن محمد نظيم شح|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

426654 بــــخيتـــ وهبــــه حبــــيبــــ| رين|م سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

92o384 لحليم |فتـــ محمود عبــــد|له ر|ه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6o6|46 لسيد عيسي|لسيد محمد |م |سل| لعريش|بــــ |د|

87o57o ي طه |دع
هيم|بــــر|ء مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

235956 ن محمد بــــيوم حسن|نور هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4||483 |لبــــن|م محمد |لسل|هلل محمد عبــــد|عبــــد ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

8232|4 يه محمد حسن محمد| ي|تـــمريض 
| لمنى

8oo54| س|لرحيم سيد عبــــ|حمد عبــــد| ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

27o35o هلل|لعزبــــ عبــــد|عىل محمد عىل  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

782469
ى
كريم عىل محمد عىل دسوق  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |

ره|د |

4467o7 هيم|بــــر|زق محمد حسن محمد |لر|محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

3287| لعليم|محمد قدري محمد عبــــد   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

785o8 هيم|بــــر|محمد سمي  محمد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

538|8o ه عزم محمد حميده | ر|لعط|مي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

879955 حمد محمد  |حمد فرغىل | ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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8389o3 ده عىلي|ء عىلي حم|لىمي ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|54o7| حمد محمد|لرحمن محمد |عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

847|77 ي محمود عبــــد
حمد|لمجيد |مصطفى ن|سو|بــــ |د|

6|3|82 لنبــــى|هيم رزق عبــــد |بــــر|حمد | |لي|د |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|5o3o8 محمد سيد قرئى خليل رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

69o84o ه | لسيد|لحميد |لسيد عبــــد |مي  لمنصوره|حقوق 

776242 وى|لبــــش|ن محمد حلىم محمد|نوره |ره بــــنه|تـــج

8593|2 ه | ى|دي |هيم ن|بــــر|مي  مي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7553| لغنى|بــــ عبــــد|لتـــو|لغنى عبــــد|محمد عبــــد سيوط|ره |تـــج

27|84| ى |ء |رس| ى مسعود|مي  مي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

755o68 حمد محمد رجبــــ عطيه| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|4oo34 ل|لع|يه محمود بــــدري محمد عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

363874 حمد محمد عىلي|حمد محمد | |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

877559 وى |يوبــــ لويز تـــق| |مونيك ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7898o3 وق محمد حلىم تـــوفيق رسر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|468 لمجيد|تـــه معوض عبــــد |عىل شح ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

4o|o85 ن حسن|لح سلط|مصطفى ص ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

496628 ء محمد صبــــىحي سعد كريم|شيم تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

5248o8 ن محمود عىل محمد مرىس|مرو سكندريه|ل|هندستـــ 

779754 لحميد عطيتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ره |س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

634|44 رق محمد مصيلىح|ء ط|لزهر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8827|4 لد سجيع خليفه  |يه خ| سيوط|ره |تـــج

5|59o8 بــــ|هيم شه|بــــر|لمنعم |ء محمد عبــــد|رس| ره دمنهور|تـــج

62o459 وع|تـــى مط|لمكبــــ|متـــ |ء أس|إرس ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

9|932| ن |رثــــ حس|لو|ء محمود عبــــد|ول ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

62o532 بــــينى عوض|هدى محمد مصطفى  لشر ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

494|5o |لبــــن|هلل |رص محمود عبــــد|حمد ن| |حقوق طنط

22o486 لعزيز|دل فتـــىح محمد عبــــد|عمر ع وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

65548 لحليم|هلل سمي  زغلول عبــــد|منتـــ  ره بــــنى سويف|تـــج
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235487 لنعيم|ر عبــــد|حمد مختـــ|محمود  ن|بــــ حلو|د|

752275 لسيد خليل|لح |هيم ص|بــــر|م |هي زيق|لزق|حقوق 

|6|566 لسيد|بــــق |لسيد س|سمر  ى شمس|تـــج ره عي 

4324|7 ن يشى محمد شبــــل محمد يونس|رو لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

9o5525 حمد حسن |زق |لر|هند عبــــد ج|طبــــ سوه

|92o6 در|لق|حمد عبــــد |منيتـــ صفوتـــ | ره بــــنى سويف|تـــج

|77686 زق عىل|لر|ل عبــــد |ن جم|يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3226o لشبــــينى|لسيد |هيم ذىك |بــــر|ء |عل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

638953 هيم|بــــر|حمد سعيد عطيه |محمد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

268663 د ودن|لجو|حمد عبــــد|ره |س تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

776|o7 ر عمرو سعيد محمد|مي زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

372593 |ح محمد |روضتـــ صل
ى
لدسوق |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع

لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

33o4|6 لهدى|بــــو |لدين محمد |رص |طمتـــ ن|ف زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

48784| هيم|بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر|حمد خميس | سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

2229|| س محمد|حمد عبــــ|كريم  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|4433 تـــ|لزي|حمد رزق عىل | |رن هره|لق|ره |تـــج

4285o9 ى |بــــ|ل|ء |أسم حمد محمد رجبــــ|صي  |طبــــ طنط

856996 حمد محمد|يه رفعتـــ | لمنصوره|حقوق 

6894o7 ى مسعود رفعتـــ عمر محمد نرمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

273ooo ر|لنش|رق سعد عىل |رحمه ط ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

7o4|99 حمد محرم|مد |محمد محمد ح زيق|لزق|ره |تـــج

863539 بــــوجهيم|رحمه طلعتـــ محمد  ج|بــــ سوه|د|

857226 بــــر خلف|حمد ص|نه |جم ي|عه |زر
|لمنى

856656 لعزيز|م محمد محمد عبــــد|سل| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

34|467 لمعىط|لنبــــى عبــــد|سيد فتـــىح عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

637836 ر زىك محمد حسن عىل|بــــر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

442459 در محمد|لق|ج  عبــــد|حمد ن| لشيخ|طبــــ كفر 

5o6732 منتـــ محمد محمد حسن شلبــــى سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

44oo32 للطيف موىس|هيم عبــــد |بــــر|ن يوسف |رو تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري
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233553 ح سيد سعد|لفتـــ|لد عبــــد|كريم خ هره|لق|حقوق 

|82o8 ف |تـــسنيم  لحميد|حمد عبــــد |رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

22|o95 لسيد|لسيد عىل |جر |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

67|63 لروبــــى|لعليم |منيه حمدى عىل عبــــد | لفيوم|حقوق 

328782 ن|م يوسف عثــــم|سل|يوسف  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

4|2456 تـــه|لسيد مصطفى شح|لسيد مصطفى | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

56o48 ور|رتـــ محمد محمود مج|س طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

4|o348 بــــ|مد دي|معتـــصم محمد ح |ره طنط|تـــج

486866 ن شكرى|مؤمن نبــــيل رمض سكندريه|ل|حقوق 

64258o ي|لسميع محمد كف|نور فرج عبــــد
ى
ق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88o447 لدين محمد  |ح |بــــ محمد صل|يه|محمد  سيوط|ره |تـــج

4o8356 حمد سعيد محمد محمد عىل محفوظ| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|67586 ه زكري| لسيد محمد| |مي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

643572 حمد|يز |حمد صميده ف| زيق|لزق|حقوق 

333997 ي 
ى
بــــوجميل|كريم سعيد شوق ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

527o55 هلل|تـــ عبــــد|لسيد سعيد فرح|لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

3744|o بــــ|لد مأمون حسن حج|م خ|سل| لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

85854o ى جم|حم ل فولي|ده حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

37|62o ي
ل عىل|عىل كم| دئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77544 حمد عىل|حمد فهىم | |يش ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

854539 ى ك يوسف|يوسف مل| مي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

233o83 ى محمد|حبــــيبــــه مجدى  مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

245432 حمد قطبــــ جمعه|ن |ده رمض|مي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

896752 لدهبــــ محمد خليفه  |بــــو|م |بــــتـــس| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

693|95 رى|لغبــــ|لعوضى |دل محمود |وسيم ع لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

696628 لكريم|بــــسمه حموده فتـــىح عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

48754o ى محمد رجبــــ محمد عطيه| لحسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

|43|7 فهىمي محمد| ن رض|نوره ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

526||o لس ن وى|جح بــــخيتـــ حن|كي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

925o62 ى |حج زى دهبــــ فخرى حسي  سيوط|عه |زر
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32|478 لس حسنى  خنوخ منقريوس|كي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

23|54o لقبــــس|حمد مصطفى |د محسن |عم هره|لق|هندستـــ 

89975| ن |ن مصطفى سليم|ء سليم|حسن دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

42o779 لرحمن|لرحيم عبــــد|حمدي محمد عبــــد صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|63ooo ج|ج محمد فر|يه فر| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7936oo ر|لسيد بــــشك|ندى محمد حسن  زيق|لزق|بــــ |د|

499728 صف تـــوفيق مجىل|لن|ره عبــــد |س عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|445| ى محمد عبــــد |سلىم عبــــد هلل مبــــروك|هلل خي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|7358 شور|وى ع|ن عرج|م شعبــــ|دل حس|ع |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

263652 ر محمد|لستـــ|عبــــد| ء زكري|حسن | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|3379| سلىم محمد فهيم محمد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o|643 هيم|بــــر|تـــه |حمد محمد شح|م |سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77o728 ى سليم|د عبــــد |ء عم|ل| لرحمن حسي  |ره بــــنه|تـــج

33||26 |س |لدين عبــــ|ح |كريم محمود محمد صل
هيم|بــــر

|عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

543242 عرص|ل|هيم |بــــر|ء محمد محمود |شيم تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9|5974 ى |ط  حسي 
ى
رق مصطفى شوق سيوط|حقوق 

753265 هيم|بــــر|حمد سعيد |محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

36728| لعزيز محمود|ء محمد عبــــد|ل| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

925498 ئيل|صموئيل عزتـــ صموئيل ميخ  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

83297 ي|ن عبــــد|نوره
لنبــــي بــــدوي عفيفى بــــ بــــنى سويف|د|

23o2o8 لدين وليد محمد سيد كشيك|سيف  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4o4347 ن|وهيبــــ نبــــيل وهيبــــ دمي سكندريه|ل|بــــ |د|

2|56|4 ه|رس حسن |ر ي|عم بــــو خرصى ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

2642o9  |ء |شيم
ى
 عبــــد|لسيد |لدسوق

ى
لمطلبــــ|لدسوق ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

925oo2 ن |حمد سليم|سط محمد |لبــــ|عبــــد ج|علوم سوه

7|58|| لبــــطل|لسيد |لح |حمد حشمتـــ ص| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

26o852 لبــــرى|حمد مصطفى |ء |شيم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|555o لسيد|جر محمد محمود |ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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232864 دم يوسف حسن|هبــــه  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3637| حمد محمد|هيم |بــــر|محمد  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9|4333 لد سيد عىل عبــــيد |خ| عل سيوط|نوعيتـــ فنيه 

353o23 مح متـــى سيحه|س| بــــول دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

||9554 ف عبــــد |دين |ن لعزيز عبــــده|رسر ى شمس| لسن عي 

49396| ى مصطفى محمد ف| يد|حمد حسي  |. دق فرع مطروح ج|حتـــ وفن|ىسي
سكندريتـــ|ل

77|282 ى ل تـــه ذىك|مع شح|نيفي  زيق|لزق|بــــ |د|

9|6755 يف نور عبــــد|ط لمعبــــود |رق رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

862|76 هيم عىلي|بــــر|حمد محمد | ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

443964 لمصيلىح|ح |مل محمد صل| لشيخ|علوم كفر 

45||o5 لدين|بــــ |هلل محمد شه|محمد محمود عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

875783 محمد مدحتـــ محمد فول   سيوط|حقوق 

|28947 ن عىل|لدين عثــــم|ح |رق صل|م ط|حس ى شمس|د| بــــ عي 

3|53|8 ن|لمجيد رضو|لحميد عبــــد|جدتـــ محمد عبــــد|م ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|75338 وى|ء عىل سيد عىل عشم|سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

37|275 تـــ زكري لح|محمد ص| ني  ى شمس|د| بــــ عي 

27o38| ع|لسبــــ|ح محمد |لفتـــ|محمد طلعتـــ عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

68974 لمحسن|ىط عبــــد |لع|لمحسن عبــــد |حمد عبــــد | لفيوم|بــــ |د|

4|384o لرميس|مر فرج |سيف س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5o3476 حد طلبــــ|لو|حد وحيد عبــــد|لو|عبــــد لمنصوره|حقوق 

2922|2 لرحمن عفيفى|رق محمد عبــــد |ن ط|نور تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7o4592 لم|حمد محمد س|ح |در صل|ن ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

3|866 يوسف فكري يونس حسن عىل هره|لق|حقوق 

694882 لدحليش|لسيد عىل |مه |س| |رض ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

343||4 ه|د |جه حمد محمد سيد شعي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

48655 ن|لم حس|ل س|زم جم|ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

73o|4 لمجيد|يد عبــــد |لمجيد ز|محمد عبــــد  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

7o2556 بــــو كيفه|لحميد رجبــــ |ء عىل عبــــد |سم| لمنصوره|عه |زر

9|2459 مل حسن |لحميد ك|لد عبــــد|خ ج|صيدلتـــ سوه

Thursday, September 6, 2018 Page 11538 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6oo552 ي|لبــــلتـــ|لسيد |حمدى محمد حمدى  ج  |طبــــ طنط

6539o هيم|بــــر|متـــ |ء سيد سل|رس| لفيوم|بــــ |د|

287o47 هلل| |لعظيم فهيم عط|سلوى عبــــد ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

824757 وي|عمر محمد يىحي قن دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

33|8|5 ي سل|محمد ه
حمد|متـــ |ئى |ره بــــنه|تـــج

623347 محمد محمد نعم|س ن|ره سمي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8|4oo8 ي|د سمي  د|بــــيشوي ميل
ل|ئى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

49o223 لحميد|لعزيز عبــــد |لسيد عبــــد |ن |يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

7o833 ى عبــــد م محمد|لسل|محمد خي  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

367569 ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|بــــر |يتـــ ص| |نوعيتـــ بــــنه

9oo7o3 لحميد محمد |م مصطفى عبــــد|وس سيوط|عه |زر

3|499 ه | حمد عوض|حمد محمد |مي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

9454| م عبــــده|لسل|دل عبــــد|محمد ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|5547 هيم|بــــر|جر عمر محمد |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

635o3o لسيد|لسيد عطيه |لمحسن |لد عبــــد|خ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

677768 لمتـــول|حمد |لمتـــول |حمد محمود | ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

4383oo ي|ر
ف | |ئى لقلينى|د |لجو|هيم عبــــد|بــــر|رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

6344o2 هيم مصطفى|بــــر|هيم محمد |بــــر| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

9o63|5 لمجيد محمود |ئل عبــــد|ء و|حسن ج|ره سوه|تـــج

4236|5 لمنعم محمود|يتـــ حسن عبــــد | سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4oo888 هلل|لرحيم عبــــد|م عبــــد|ريم هش ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8467|o لح محمود|مه محمد ص|س|محمد  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

78354 ء محمد حسن محمد|ل| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

|34348 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد |لبــــنى عبــــد  هره|لق|حقوق 

79o586 د|لرحمن ج|بــــر محمود عبــــد |ن ص|روف ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

82o79| ده فرغل محمد|لرحمن حم|عبــــد سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

7o76|9 مل محمد|لعزيز محمد ك|عمر عبــــد  لمنصوره|عه |زر

357|67 لسيد|محمد | مي رض |حقوق بــــنه

89224o دل عىل محمد |تـــى ع|زن ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

49|237 حمد|رى |ق بــــدوى سن|لرز|ر عبــــد |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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82o955 ي عثــــم|ط
ي|رق مصطفى

ن مهنى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

247o5 م|م|هيم |بــــر|مجدي | مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

823o24 وود|ء فرغل محروس د|لشيم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

236449 لرحيم|ء سعد يونس عبــــد|شيم هره|لق|بــــ |د|

7689| ى حس هلل وفيق|لدين عبــــد|م |محمد حسي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

768||2 د مقبــــل|يه محمد عوده عي| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

9oo53o بــــ |لوه|ر محمد محمود عبــــد|مي ج|تـــربــــيتـــ سوه

857oo9 بــــ عىلي حسن|يه|جر |ه زيق|لزق|حقوق 

|59|33 لسيد|ل محمد عبــــد |هلل جم|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

764o37 ي هر|هيم |بــــر|ن محمد |يم|
ج |لحسينى تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

754224 بــــى|نبــــ|ل|حمد محمد |ء عمر |لزهر|طمه |ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3oo95 تـــه مجىل|مجىل شح| سوسن ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

264o65 ئيل|رى فرنسيس جرجس ميخ|م |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3|8752 بــــتـــ خليل|خليل ثــــ| ريموند ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8858|6 ئى |لرحمن محمود فرج|هيثــــم عبــــد سيوط|ره |تـــج

47o2o لرحمن عىل|م عبــــد |يه حس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|8825 حمد قطبــــ خرصى|ل محمد |مريم كم زيق|لزق|عه |زر

682386 حمد محمد حجر| |ندى رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4636o3 ى|تـــه |ل شح|آيه جم  حسي 
ى
لدسوق لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|7596o ن|حمد محمد عثــــم|هلل |منتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|252|7 ف فكرى فتـــىح عسكر|محمود  رسر ى شمس هندستـــ عي 

695226 ح حسن|لفتـــ|ن عبــــد |حمد رمض| لمنصوره|بــــ |د|

|673|2 ين ممدوح عبــــد  ى|لحميد حس|رسر ني  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

76o885 ن|عنتـــر محمد عثــــم| مه عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

5269o د محمود حمدى محمود|زي |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

852962 ي مبــــروك |عبــــد
هيم|بــــر|لرحمن مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

7864o8 د مصطفى|عمرو سعيد محمد رش ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|22454 ى|م رمزي منصور حلقتـــ| رتـــي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

725o3 ى مل صديق|عزتـــ ك| مي  بــــ بــــنى سويف|د|
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32535o محمد مصطفى حسن عطيه ى شمس|تـــج ره عي 

675878 ن عيد|يه عيد شعبــــ| لمنصوره|بــــ |د|

877735 لحكيم  |ل عبــــد|ممدوح كم| ن|ر سيوط|تـــربــــيتـــ 

629726 محمد عىل عىل محمد جمعه زيق|لزق|هندستـــ 

7|865 لعزيز|ندى رجبــــ محمد عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

683647 محمد حسنى محمد| عمر رض ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

26463 نور عىل|ل |لع|عمر عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

782o|5 لم|حمد عىل س|جر |ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

337663 ى |حمد محمد | بــــو عريضه|حمد حسني  |ره بــــنه|تـــج

|4o7|6 حمد حسن|محمد طلعتـــ  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

78548o م محمد مصيلىحي|ه عص|جي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

332854 لسميع|لدين عبــــد|ح |ندى محمد صل |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

7743o8 شد|هيم محمد ر|بــــر|شد محمد |حمد ر| زيق|لزق|ره |تـــج

827o47 حمد|لسيد |لكريم بــــدوي عبــــد|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

85||76 لم موىسي|ر فوزي س|من د شعبــــتـــ |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|تـــربــــويتـــ أسيوط بــــمرصف

528884 |لبــــن|ن محمد عىلي محمد |عثــــم سكندريه|ل|هندستـــ 

5284|o هيم حيدر|بــــر|د محمد |عمر عم ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

435528 |لبــــن|شم |م ه|س| هويد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6o3|42 ز|لبــــ|لبــــرى |لسيد |بــــسمه  لمنصوره|علوم 

8o363o لدين محمد|طف نرص |زينبــــ ع ي|بــــ |د|
|لمنى

69|439 ل|لو|ن |ح عىل سليم|ندى محمد صل لمنصوره|ره |تـــج

77|793 ن|محمد حسن فتـــىح حسن ري زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

68|448 هيم عىل|بــــر|هيم |بــــر|م حمدى |سل| ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

63555| ى مجدى ع متـــول| دل عط|نرمي  زيق|لزق|صيدله 

4599|6 حمد|حمد محمد محمود |لرحمن |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

48834| هيم|بــــر|لد محمد |محمد خ سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

3245|| لحليم حسن عوده|لحليم عبــــد|كريم عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

695739 ى|ج  محمود عىل |نجوى ن لبــــحي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4|2283 لروس|بــــو |زق محمد |لر|محمد عبــــد |بــــ طنط|د|
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5o3422 حمد محمود كريم رحيمه|آيه  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

637763 لسيد محمد|هلل |هيم عبــــد|بــــر|مينتـــ | زيق|لزق|حقوق 

829|76 لرحمن محمد|رحمه محمد عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

||9|47 دين مدحتـــ محمد عىل فوده|ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

77ooo9 ى |لحكيم ش|حمد عبــــد | ى|لسيد ش|هي  هي  ى شمس| لسن عي 

24854| ر|لزه|حمد |ء سعيد |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7|o483 ه | لسيد بــــيه|يمن محمد عمر |مي  لمنصوره|صيدله 

28979 ف زغلول عبــــد |بــــ |شه لحميد|رسر ن|حقوق حلو

78|4o5 لحليم|ره محمد محمد عبــــد |س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7833|o لك|لم|هيم محمد عبــــد |بــــر|وليد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

484279 لحليم|ن سعد محمد عبــــد|هلل رمض|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77952o لسيد مصطفى|حمد |منى ربــــيع  زيق|لزق|بــــ |د|

358464 نىه محمد فرج محمد ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

8922|4 رص قطبــــ محمود |حمد ن| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|4555| محمود عىلي خلف يوسف ى شمس هندستـــ عي 

|6967 هيم|بــــر|محمد محمود | ر|ي كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

678o5o ج حبــــيسر|لرحمن عزتـــ فهيم فر|عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

448o62 هيم درويش|ن إبــــر|هبــــتـــ رمض سكندريه|ل|هندستـــ 

632926 لقط|لسيد محمد عىل |ء |دع زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

688o44 حمد|لسيد |ل |لدين كم|ل |بــــرين جم|ص لمنصوره|بــــ |د|

|5928 ف محمد هندى |محمد  عيل|سم|رسر هره|لق|ره |تـــج

48o4| حمد|لدين محمود |م |محمد عص ى شمس|زر عه عي 

773o52 هيم عىل سعيد|بــــر|حمد مدحتـــ | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|574|| صىل|ن سيد محمد و|يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77o947 وي|لبــــنه|لسيد |دل خليل |ء ع|ل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

889o36 ل |لع|ف عبــــد|رص خل|لن|حسن عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

6869|7  مصطفى حس
ى
ى|محمود شوق ني  لمنصوره|حقوق 

|54o67 لسيد|لمنعم |حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

248777 در|لق|لمعىط عبــــد|لد عبــــد|هبــــه خ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8||o32 دل حسن محمود|محمد ع ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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883o82 د محمد محمد |حم| رش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

28|452 حسنى عىل حسنى عىل محمد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2329|7 ى مصطفى|ن جم|نوره ل خميس حسي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

478877 بــــر عىل محمود|لسيد ج|لدين |سيف  ي|بــــ |د|
|لمنى

7o5534 ف ف|محمد  لغيط|بــــو |روق |رسر لمنصوره|طبــــ 

62626| عيل|سم|حمد |هلل |حمد عبــــد |ن |يم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

62623 مل|ئى عيد ربــــيع ك|م| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4347o| لسيد منصور|ئشه محمد |ع |بــــ طنط|د|

685654 لمنعم|ن محمد عبــــد |لحميد زيد|ء عبــــد |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

352834 لسيد|محمد سيد محمود  ى شمس حقوق عي 

46|6|6 ف | بــــيل|هيم محمد فتـــىح ق|بــــر|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9o6679 لجندى عىل |رص |ء ن|سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

24|832 رق عىل حسن|ده ط|غ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5353|4 حمد|هيم |بــــر|محمود محمد | دين عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

896984 ف محمد عفيفى عبــــد| هلل  |رسر ج|تـــربــــيتـــ سوه

4|3326 لبــــمبــــى|لغنى |بــــر عبــــد|دل ص|محمود ع |حقوق طنط

|75992 ف ص|بــــيتـــر  بــــر رزق|رسر دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|726o8 لدين شوكتـــ محمد|م |هلل حس|نور  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

629|o4 ج عطيه|حمد يحن  محمد فتـــىح فر| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

26|26| لونيس عوض|مه عبــــد|ء سل|رس| شمون|نوعيتـــ 

|32548 ى عبــــد |حمد ص|ر |من رى|لبــــ|لحي  ى شمس|تـــج ره عي 

76|877 تـــه|حمد شح|بــــسنتـــ محمد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

6o7833 لشيوى|ء بــــسيوئى بــــسيوئى أحمد |رس| |ره طنط|تـــج

|39576 لدين فهىم|ل محمد سعد |هلل بــــل|منتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

482|23 ن سعد|يحن  حسن عىل شعبــــ سكندريه|ل|ره |تـــج

773|65 ر محمود|لغف|حمد عىل عبــــد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7867o9 ن رجبــــ متـــول محمد|نوره زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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69749| ف محمد |محمد  هيم فرج|بــــر|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

692|33 محمود محمد محمد يوسف لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

5o4386 لسيد محمد عىلي|نشوى محمد  سكندريه|ل|عه |زر

36496| مد نوح|لرحمن محمد ح|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4o46|2 لسعيد|حمد محمد |يوسف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34o937 لحميد عيد|هلل طه محمد عبــــد|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

273o|6 ى|م  يعقوبــــ زىك| رتـــي 
ى
شوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

67523o وى|بــــ محمد عشم|لتـــو|يمنى محمد عبــــد  لمنصوره|علوم 

7o4679 شم|بــــو ه|حمد محسن فكرى | زيق|لزق|هندستـــ 

4oo458 ل فتـــىح يوسف|سلسبــــيل جل ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|45469 يف عبــــد  لد محمد|لمنعم خ|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2344o5 د مرىس|لجو|رق عبــــد|محمد ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7835o3 مر|حمد محمد حسن ع| زيق|لزق|ره |تـــج

42o866 ي|ر
ده يوسف|محمد عبــــ| ئى لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

244928 حمد محمود سيد|ء حسن |سم| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

8o569 حمد متـــول|لد سيد |عمرو خ لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6776|2 هيم|بــــر|هيم |بــــر|لدين |عمر محمد سعد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

36292 هيم مىح|بــــر|ن محمد |محمد رمض ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

463744 ه محمد محمود محمد عىل ني  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

63|587 ي
لعزيز|حمد محمد عبــــد | |دئى ي |

رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

492437 ى عجوتـــ|محمد عبــــد  ى حسي  لحفيظ حسي  سكندريه|ل|حقوق 

923838 تـــه  |حمد شح|هيم |بــــر|مريم  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

5||||4 لخطيبــــ|لسيد |محمد محمد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

443o97 زى|لمغ|مد أحمد محمد |ء ح|إرس لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6||2|8 ف محمد |حمد | ى|رسر وي|لجي  |ره طنط|تـــج

268994 ه عبــــد| لحه|حمد ص|لرحمن |مي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4|6677 ء محمود مصطفى زعلوك|شف لشيخ|بــــ كفر |د|

2|6|24 تـــه|يمن محمد فهيم شح|سل |بــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

92o496 ى |محمد عىل نجيبــــ حس ني  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

8|7766 لمولي|سط عبــــد|لبــــ|د عبــــد|ن عم|شج| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى
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5|3|62 ي أحمد|ن عبــــ|يوسف شعبــــ
س بــــسيوئى ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

|42726 ى ص|ندى  وى|حمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

3|747| حمد|حمد صفوتـــ محمد | ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

326263 هلل محمد|ء مصطفى عبــــد|رس| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

7|557o بــــينى حسن|ل عزتـــ |محمد جم لشر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

7o6936 لمجيد|يمن محفوظ عبــــد | |ثــــري لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

32|993 حفنى عىل حفنى محمد| صف م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

68924o لحميد مصطفى محمد|د عبــــد |حسن فؤ لمنصوره|حقوق 

336846 م|بــــر محمد سل|لرحمن ص|عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8o8672 |لح عط|دل ص|عمرو ع لسويس|معتـــ |علوم ج

3|56oo م جوده حسن محمد|يتـــ س| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

62|799 ن|مد عثــــم|مد مني  ح|نسمه ح ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6984|3 لنرص|بــــو |ء محمد سعد |عىل عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|5|98 ي سلط|هند سمي  عبــــد
ن|لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

5|8|65 |لسق|حمد محمد |ء |هن سكندريه|ل|طبــــ 

47|55 هلل|ل عىلي عبــــد|ء جم|ول ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

2|5|78 حمد محمود|لعزيز |عبــــد| عل هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

34o|9| لبــــيس|حمد |ر |حمد محمد مختـــ|محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3482o لمنعم عبــــده|ئى عبــــد |حمد ه| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8884o6 لحميد  |هر محمود عبــــد|ء م|عىلي سيوط|تـــربــــيتـــ 

44684 ف محمد |رودينه  لمليىح|هيم محمد جبــــر |بــــر|رسر هره|لق|حقوق 

372|6 ن|حمد حس|لسيد |ن |يه شعبــــ| هره|لق|ره |تـــج

833322 عيل دردير|سم|لربــــ |د |ء ج|سم| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

8|5|35 مل|يه خليل سعيد ك| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

33|995  محمد صل
ى
وق شوق م|م|ح محمد |رسر |ره بــــنه|تـــج

34|o95 س|لمنعم عيد عبــــ|ن عبــــد|محمد سليم ى شمس|تـــج ره عي 

4|27o3 بــــو زيد|لدين |ح |لسيد صل|ء |رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

327974 ر|لم نو|محمد مصطفى عبــــده س |بــــ بــــنه|د|

8778|| مل  |لمنعم ك|ء حمزه عبــــد|لزهر| سيوط|بــــ |د|

6o7625 ه ربــــيع محمد  لعيسوى|أمي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي
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6927|2 ف حسن محمد غيثــــ|هند  رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4|5o99 ه محمد كم| ل|ل عىل مرس|ل مرس|مي  سكندريه|ل|حقوق 

52452o لسيد|حمد حسن |م حسن |حس لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

828o|| م|للطيف محمد عل|د عبــــد|جه دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

353347 هيم عىلي|بــــر|محمد عىلي  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

85658o م|مي نبــــيه خز|رسيلينو س|م ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

75o599 وى|لسحر|مل محمد |حمد ك|هلل |منه  عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

882264 س  |لي|يكل مجدى لمع |م دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

||9367 دق بــــطرس|د ص|رص فؤ|ندرو ن| ى شمس|تـــج ره عي 

|5oo46 ض|حمد محمد بــــدر ري| ن|حقوق حلو

4oo525 ى  لبــــدرى|ريم عصمتـــ خي  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|24o63 ذىكي| لعل|بــــو |رص |لرحمن ن|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o|68 ل|هيم عبــــده طه عبــــده مش|بــــر|مريم  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

2|9799 لرؤف محمد عطيه|هند مصطفى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|8o56 محمود محمد سيد محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3483|| لمعىط|بــــ عبــــد|لوه|هر عبــــد|يتـــ م| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8o62|2 ىطي|لع|ود عبــــد|ء سيد د|نجل ي|بــــ |د|
|لمنى

35833 شم جمعه|هيم ه|بــــر|ن |ن شعبــــ|نوره هره|لق|بــــ |د|

78943 لحميد|حمد عبــــد|لحميد |ء عبــــد|نجل لفيوم|لعلوم |ر |د

24o795 لدين|لسيد محمد عىل |حمد |لسيد |م |سل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|3275| حمد|يمن محمد |بــــسمله  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

5357o7 ف عبــــد  ق سعيد|لرز|لمحسن عبــــد |محمد أرسر دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

28728 حمد|لعليم |حمد عبــــد |سيف  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2623|7 حمد|هيم سيد |بــــر|محمد سمي   |ره بــــنه|تـــج

497559 لسيد|مح صبــــىح عبــــد |ء س|وف تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

52845o غبــــ|س ر|ج عبــــ|لص|محمد سمي   |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

27o6o2 ى ف ك| |مي  مل حليم منصور|رسر ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

829oo| حمد محمد|هدي محمود  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7539|8 رتـــ|ن عم|نىح  محمد زيد| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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22627 لم|ن س|ن سليم|حمد عثــــم|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

7||o22 ع|هيم رف|بــــر|هيم |بــــر|ل |ء جم|لزهر| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

46338 حمد|حمد صديق محمد | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

838772 م|م|لفضل |بــــو|م |م|هبــــه  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

285o64 ين وجدى عبــــد زق عوض|لر|شي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

765485 لرحمن أحمد|لمجيد عبــــد|هيم عبــــد |بــــر|حمد | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

3|8|94 محمود مجدي محمود مهدي هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

5o344o لرحمن موىسي|هر عبــــد|ن م|رو سكندريه|ل|علوم 

25278o ل|بــــوبــــكر و|م |يدى عز|ه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

95o67 ود|هند عوض محمد د تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

788345 ل|لع|س عبــــد|ل عبــــ|ره كم|س لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

347734 ى بــــيوم |لعزيز ص|عبــــد لسعدئى|لح حسي  ى شمس صيدله عي 

7o|792 لسيد رسيل|حمد |رق |يدى ط|ه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

677694 يد|لسعيد ز|ح |محمود محمد نج لشيخ|هندستـــ كفر 

49o424 ي منصور|يدي سمي  |ه
ى
ق سكندر مشر إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

7o4639 لعظيم|محمد صبــــىح محمد عبــــد  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

|3|92| هلل محمد|هيم عبــــد |بــــر|ره |ي هره|لق|بــــ |د|

326733 لملك|رص حسن عبــــد|هبــــتـــ ن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o5297 لفتـــوح|بــــو |مه محبــــ محسوبــــ |س|مريم  | تـــمريض طنط

5o9799 لعزيز خميس|لحميد عبــــد|لحميد رزق عبــــد|عبــــد بــــ دمنهور|د|

6|565| ف ي|عمر  لبــــربــــي |قوتـــ خليل |رسر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|5988 دل محمد محمد مصطفى|مصطفى ع  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

|39582 مد محمود سيد|م مصطفى ح ى شمس حقوق عي 

|4|858 لقوى حسن|لد عبــــد |عمر خ هره|لق|هندستـــ 

2749oo بــــى|حمد محمد عىل عر|م  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|384|9 ف محمد سعيد محمد|ندى  رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

63||48 عيل|سم|بــــر |لسيد ص|ء |سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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457229 بــــو ريشه|لسيد |لمصليىح |لسيد |حمد | |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

|59|5| سكندر|ركو سمي  هندى |م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

79o3o6 لرحمن|م سعيد عبــــد|ندى عص لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

475722 حمد مصطفى|لمنعم |حمد محمد عبــــد| سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

25225| ى كم|ي حمد|لعظيم سيد |ل عبــــد|سمي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

923745 هيم  |بــــر|حمد عىل مهنى | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|5o247 ن|مد عثــــم|مد ح|بــــكر ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

28645| يف  حمد محمد عمر|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

279253 ه عىل سعد | لعيسوى|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6393oo حمد محمد سعيد زىك| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|5585| لمنعم|لعزيز عبــــد |محمد سمي  عبــــد  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

6o4299 |حمد محمود عىل جح| |هندستـــ طنط

299|3 م|لرحمن حمدى عىل تـــم|عبــــد  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

4|9o67 لفتـــوح|بــــو|ل |حمد محمد جل| لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

4|564| ى |تـــه |محمد شح لحسنوئى|لسيد حسي  لشيخ|ره كفر |تـــج

6|3348 د|لسيد عبــــده عىل ج|محمود  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o828 ل طه محمد|م جم|سل| ره بــــنى سويف|تـــج

|23524 حمد محمد|هيم |بــــر|محمود  لمنصوره|حقوق 

459833 لسعدئى|لسيد جمعه |حبــــيبــــه  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

32222| م عىل|م|روق |مه ف|س| |رويد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

858|9o ر|لغف|حمد عبــــد|ح |حمد صل| ي|بــــ |د|
|لمنى

5|9o73 ء سمي  محمود صدقه|شيم تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|325o| لحميد حسن|محمود محمد عبــــد | سم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

249o52 ى عبــــ|ي لبــــرم|س طه |سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|6753 ف محروس عبــــد|ء |ل| لعزيز|رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

422944 ه ع سم|صم حسن محمود ق|ني  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4o9742 ن|بــــو زيد محمد زيد| |ء رض|وف لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

676275 لدين عوض محمد طلبــــه|ء |ء عل|دع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

27o847 ن|ح صبــــرى زيد|لفتـــ|دل عبــــد|ره ع|س لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

24826 هيم مصطفى|بــــر|طمه محمد |ف هره|لق|ر |ثــــ|
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3365o ى حسن|حمد ش|ء حسن |ل| هي   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

4|6o39 عر|لش|س |ن سمي  قطبــــ عبــــ|يم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8335o| ي عك
لرحمن|شه عبــــد|حسن مصطفى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

824976 لمجد|بــــو|هلل |محمد عىلي عبــــد |هندستـــ قن

|332o6 رس محمد عيسوى|م ي|له| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

338766 كشر|ل|لحق |طف محمد عبــــد|ع| مه |حقوق بــــنه

|66|24 لدين محمود فتـــىح|محبــــ معتـــز محبــــ  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

58774 ري|محمد ربــــيع جودتـــ بــــند ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

282o|9 مصطفى محمد مصطفى محمد تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

|53955 حمد|حمد حميد |محمد  ن|حقوق حلو

492384 رم|ح مح|لفتـــ|محمد محمد عبــــد لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

79|9|9 حمد جمعه|حمد نبــــيل | زيق|لزق|ره |تـــج

782993 تـــه|بــــر سيد عىلي محمدشح|محمد ص ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

94323 م وهبــــه|م|لدين مشهور |ء |هدير بــــه كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

2|o4o لغول|م حسن |م|لد |محمد خ ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

|8o2o ن عىلي حسن|محمد سعيد رمض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3|24| ى|بــــ| ى| نوبــــ مي  |جرجس مي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

682425 لحلو|حمد |در محمد |لق|يدى محمد عبــــد |ه لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

5|4o7 بــــو زيد|حمد |رق محمد |ط| ربــــ حقوق بــــنى سويف

35o6o| لم|لم محمود س|ن س|سلىم رمض عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

463o|6 لمقصود غنيم|مريم محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5||884 طر|طر محمد خ|محمد وليد خ |عه طنط|زر

34282o لم|ح غنيم س|هر صل|ء م|رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

368282 ى عبــــد بــــ عليوتـــ|لوه|ندى خي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

784589 هيم|بــــر|له خليل طلعتـــ خليل |ه ى شمس| لسن عي 

294939  عبــــد
ى
ي|لنبــــى محمد |محمد صدق

لطوجى ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

69|35o هيم|بــــر|لحليم |هلل عبــــد |هلل عىل عبــــد |عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

685964 ي
هيم عبــــده ذىك مصطفى طليبــــ|بــــر| |دئى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6o3||7 م|لش|لق |لخ|رس مصطفى عبــــد |ء ي|رس| ي صىح طنط
|معهد فنى
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758|o3 ن عىل محمد|عىل رمض ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

888759 ى عمر |حس م حسن حسي  سيوط|بــــ |د|

|2|467 ى عبــــد | لق|لخ|مل محمود حسني  هره|لق|حقوق 

53oo8o ن|جودتـــ محمد جودتـــ ديبــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

684757 رد|عيل متـــ|سم|لشكور |دى محمد عبــــد |ش لمنصوره|ره |تـــج

25672 حمد|ملك رزق حنفى  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7744o| حمد محمد حموده|مصطفى محمود  زيق|لزق|عه |زر

76|698 للطيف|بــــ محمد غريبــــ عبــــد |يه|حمد | لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

559|5 عيل محمد محمد|سم|محمد  حقوق بــــنى سويف

4294|6 وي|لقن|لحميد |مي محمود عبــــد |حمد س| |بــــ طنط|د|

679987 ن|لعزيز رمض|م محمد عبــــد |وس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25o423 لجزير|لسيد |م |لسل|جر سعد عبــــد |ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|598o4 هدير محمود محمد محمود هره|لق|بــــ |د|

8539|7 ي|لبــــ|ن عبــــده عبــــد|محمد رمض
ى
ق ي|لسن |

|لمنى

2|936 د|ل ج|رق جل|مريم ط هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33o969 لسيد|هلل |دى عبــــد|له|محمد عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

644694 لديبــــ|أيمن مصطفى | عل |حقوق طنط

9o3855 ن |ممدوح حلىم محمد رضو ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

6||484 ى|هيم |بــــر|حمد |ندى  لحشر |نوعيتـــ فنيه طنط

|5o87o يز محمد|يه صفوتـــ ف| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

478626 ن|ح رضو|ن صل|م رضو|سل| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

6o7|o3 ده موىس|وع عبــــ|ء مط|صف لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

|4o67 تـــ حس لغندور|لدين مصطفى خليل |م |ني  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

25o5|| ق|ء محمود صبــــرى |رس| وى|لشر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

679797 سم خليل محمود خليل|له بــــ|ه لمنصوره|ره |تـــج

27|276 هيم مصطفى|بــــر|ء عيد |ل عل|س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

773556 ن|لوريس موريس سعيد يون ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

764o|2 د|لرد|لسيد |د مصطفى محمد |رين |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

27o577 صبــــرى محمد محمد حرحش| رض لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 
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9|26o يم محمود|لص|عمر محمد  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

||9524 ى |زم ع|ح حمد|دل حسي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

869|43 فتـــ فتـــىحي جوهر|مي ر|ر ن|سو|بــــ |د|

46oo8 |لبــــ|نىه حمدى محمود عبــــد
ى
ق ن|تـــربــــيتـــ حلو

94o6o لسيد|لعليم |ح عبــــد|محمد صل ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

365|53  عىلي|رس|
ء حفنى مصطفى حفنى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

32|487 لد صبــــري موىسي|محمد خ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

||83|2 ىس|لسيد عىل بــــل|طمه حسن |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

79o343 لجندى|شهد مجدى محمد عىل  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

353869 رص محمد بــــدر|لن|م عبــــد|سل| ى شمس|د| بــــ عي 

28387 لرحمن محمد عيد محمد|عبــــد  هره|لق|حقوق 

675|o7 |يمن محمود محمد مو|مريم 
ى
ق لمنصوره|حقوق 

644779 لنبــــى|ن بــــدر محمد حسبــــ |يم| لمنصوره|حقوق 

|5895 نس|لدو|هيم |بــــر|محمد نبــــيه | نور هره|لق|طبــــ 

84o972 ىطي|لع|ه محمد عبــــد|ل|ل|ر عبــــد|مي لمنصوره|حقوق 

9|5|93  شمعون روف|ر
ى
ئيل  |م صدق ي تـــمريض 

سيوط |معهد فنى

344685 لمعبــــود|صف عبــــد|زم و|سلىم ح |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

28283| ف عبــــده شح|مريم  تـــه|رسر هره|لق|حقوق 

||9747 هلل سليط|حمد عبــــد |حمد عمرو | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6|69|7 وى|لبــــنه|م محمد |ريم هم ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

545788 يمن محمد حسنى بــــيوم|هلل |عبــــد ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

234264 عمر مدحتـــ جمعه منصور عمر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

6|9247 بــــ|عمر عىل محمد  رى|لبــــند|ض |لشر لمنصوره|صيدله 

456263 ف ك|ندى  هيم|بــــر|لم |مل س|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

73869 لرحمن|نس محمود عبــــد|لمنعم |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

23986o شد|زق ر|لر|دل عبــــد|يوسف ع كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

858652 بــــ محسن محمد حسن|شه ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

486754 مد محمد|حمد محمد ح|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|29oo7 لرحمن مجدي عيد عىلي|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج
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629298 لمسلىم|محمد حسن | ر|ي زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

487|58 لم مصطفى|محمد حسن عوض س ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

66|54 لغنى|ح طه عبــــد |حمد نج| طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

77o5o| ن|عمر محمد عىل حسن علو لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

4|o538 ح شلبــــى|لفتـــ|مه مسعد عبــــد |س| ى شمس| لسن عي 

78784| ح عطيه|ن محمد صل|حن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||748| در خليل عريشه|لق|ح عبــــد |حمد صل| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

28|87o خر|بــــيشوى صفوتـــ نعيم ز تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

37389 لحميد|مروه سعيد خميس عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o5787 مصطفى محمود محمد حسن هيكل لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9o646| | ئيل بــــسط|ك ميخ|لمل|ره عبــــد|س ج|حقوق سوه

369836 ي
حمد قشط|حمد حمدى | |دئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

6o|523 ف |نوره  ىط|لدم|هيم |بــــر|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

688995 م يوسف|محمد يوسف عل لسويس|طبــــ 

66924 د شفيق جرجس|سيمون عم لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

48|762 لرحمن|رس محمد محمود سليم عبــــد |ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7626|7 م|مؤمن مدحتـــ غريبــــ بــــديع تـــم هندستـــ بــــور سعيد

863|89 ر حميىلي|لستـــ|م حميىلي عبــــد|هي ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|46949 هيم|بــــر|ظم فرج فتـــىح |ك دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

82233o ي عبــــد
ل|لرج|لعزيز عبــــد|محمد مصطفى ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

28||4 ى|لحميد ش|محمد حمدى محمود عبــــد  هي  هره|لق|م |عل|

5|758| له|حمد غز|ء محمد سيد |ن عل|رو علوم دمنهور

29|489 ميجر نظىمي وظيف| ريموند هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

79|8oo بــــر|يه سعيد محمد محمد ص| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

288|8 حمد عبــــدربــــه|س |حمد عبــــ| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85o652 حمد|لد محمد |محمد خ لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

882639 ء رجبــــ محمد عىلي |سم| سيوط|بــــ |د|

4892|| ق|لسعيد محمد عىل |آيتـــ  وى|لشر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

83o6| حمد|مي محمود |محمد س ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى
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46|o|3 لحميد|لقوى عبــــد |زن حمدى عبــــد |م |حقوق طنط

6|o72| لعدوى صبــــولتـــ|حمد |ندى  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

4o627| وي|طف عىل محمود هند|ر محمد ع|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

627o75 ى عيس|لسل|ئى عبــــد|حمد ه| م حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

22848 هلل|محمد مصطفى محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

7o237| سكندر|حد |لو|مريم مجدى محمد عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

68|952 هلل|مح معوض عطوه عوض |س| سم لمنصوره|بــــ |د|

7|o562 ق|سلىم محمد محمود  لدغيدى|وى |لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

||5o92 دق|نور ص|ئل |مريم و ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

754oo2 ل محمد|لع|لدين عبــــد |م |ن حس|ريم|ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

5o7699 حمد|لسيد محمد |سن |مح بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6|2793 ي محمد 
مد|لغريبــــ ح|تـــ |لشح|يمنى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

87867o محمد سيد محمد محفوظ  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

7o2277 ن|حمد شوم|هيم |بــــر|بــــ |يه|رحمه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|36888 حمد|حمد محمد محمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

87o662 هلل|دم عوض |حمد |لعزيز |عبــــد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

6959|5 ج|لسيد رس|هلل |هلل محمد عبــــد |عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

49469 ى|نجوى محمد محمود حس ني  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

6328o8 ي محمد مصطفى محمد غريبــــ
مصطفى زيق|لزق|ره |تـــج

8|9|47 سمي  يوسف| رتـــينه رض|م ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

487|26 د|هيم حم|بــــر|ىط |لع|حمد عبــــد |هلل |عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

83o867 حمد|بــــر |لمنصف ص|محمد عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

|7|438 ف محمد محمد |محمد  حمد|رسر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

269|o7 |ل|هلل محمد عبــــد|سميه عبــــد لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

6769|3 دى|لزي|ح |دل صل|زم ع|ح لمنصوره|بــــ |د|

7525o6 حمد مصطفى|لرحمن محمد |عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

497585 ل|لك محمود غ|لم|ر محمود عبــــد|من معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

45659 د سيد محمود|ء عم|دع تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

89584o لجليل |بــــوزيد عبــــد|ره ممدوح |س ج|تـــربــــيتـــ سوه
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435229 جه|لخو|ح |لفتـــ|خميس عبــــد | ر|ي لشيخ|بــــ كفر |د|

92o558 وى |تـــه قن|محمود حلىم شح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

429877 لففى|ل |لع|محمد رزق محمد عبــــد لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

358498 ء عمرو مورو عليش حميده|رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o5973 هيم|بــــر|صبــــرى يحن  صبــــرى يحن   سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

675o53 د|لحد|س محمد |م عبــــ|مريم س لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

|2o726 د محمد بــــدر بــــدر محمد|زي دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

435oo تـــه محمد|شور شح|ء ع|عىلي ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

639768 دي|له|حمد |دل محمد |يه ع| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

335863 تـــتـــ|حمد شح|هر |ء ط|سم| ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

2|359o ن|د محمد عمر|حمد فؤ|سلىم  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

349695 م|لسل|حمد عبــــد|لسميع |متـــ حسن عبــــد|س| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

5o98o4 لمنعم عىل بــــدر|لمنعم عىلي عبــــد |عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

69o5o7 لمسيح حبــــيبــــ|وىس عبــــد |ندر| |دين لمنصوره|عه |زر

|45588 ى خليل|لرحمن ط|عبــــد  رق حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

4465|5 لسميع محمد|هيم محمد عبــــد |بــــر| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5o2847 لد نبــــيه طلبــــتـــ خرصى|خلود خ سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6o7768  محمد منصور 
ى
بــــونعمه|م شوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

85923| لحكيم|ن عبــــد|حمد محمد زي| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o6283 حمد عىل  |حمد عىل | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

435438 ى محمد عبــــد  بــــو ريده|ح |لفتـــ|حني  سكندريه|ل|بــــ |د|

83479| محمود محمد سعد محمود دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

24728 لنبــــي|د عبــــد |ء محمد فؤ|رس| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

7o|o|| ى حليقه| حمد مجدى محمد حسني  لمنصوره|هندستـــ 

|46722 بــــ|روق دي|حمد ف|سيف  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

334|7| ى بــــر يعقوبــــ|د ص|عم| مي  ى شمس علوم عي 

898224 هلل  |لدين عبــــد|بــــر نور|حمد ص| ج|طبــــ سوه

75o896 ى نعيم خلبــــوطتـــ حكيم| كريستـــي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

77577| لحميد|ئى طلعتـــ عبــــد |طف ه|ع زيق|لزق|هندستـــ 
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226|7o محمد حسن محمد حسن مصطفى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|49o43 ي
 |محمد | دئى

ى
لبــــرع|لدسوق ن|حقوق حلو

5897o لحميد طه|دل عبــــد |ء ع|عصم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|6o8|7 كريم عىل عنتـــر عىل وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

48734| يوبــــ|محمد وليد محمد عبــــدتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|4356 مروه بــــدير عىل محمد شلبــــى لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

84|288 ى شهيد فخري فهىمي| كرستـــي  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

6786oo ر|لغف|للطيف عبــــد |ر عبــــد |لغف|ره عبــــد |س
ى | لعشر

ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

438447  محمد محمد 
ى
لعدوى|محمد شوق ي|لسن |

|لمنى

2|6573 لعزيز جميل|ل مني  عبــــد |محمد كم ى شمس هندستـــ عي 

44o356 ن|لعزيز سلط|لرحمن عبــــد |لد عبــــد |خلود خ لشيخ|بــــ كفر |د|

26586| لجندى|رس معوض |محمد ي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

488788 لمنعم|سيد حنفى محمود عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6393|5 حمد شمروخ|حمد محمد |كريم  زيق|لزق|طبــــ 

|6o|4o عيل|سم|محمد سيد زىكي  هره|لق|بــــ |د|

237829 ى عبــــد|س|يه | بــــ|لتـــو|مه حسي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

78|224 هيم|بــــر|هلل محمد |عمر عبــــد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

||9o|| لحق|رس سعيد عبــــد |ن ي|رو ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

33|593 ي
ع|لسبــــ|نبــــيل محمود | دئى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

858o4| لدين محمد|ح |ن عفتـــ صل|يم| ي|عه |زر
|لمنى

85332| للطيف|مؤمن عمر محمد عبــــد ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

354793 لم|لدين س|ح |لم صل|يتـــ س| ى شمس|زر عه عي 

629984 حمد يوسف|ح فهىم |محمد شمس نج زيق|لزق|حقوق 

423569 ن|سليم| جميل وهبــــه حن| رين|م سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

766976 شف|لك|سعد |ل |م كم|محمد هش عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|27696 بــــى محمد|لحميد عر|ر مصطفى عبــــد |من ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

764|63 ف بــــخيتـــ جوده |ء |رس| حمد|رسر ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

62|5|9 ى صبــــرى |م |بــــتـــس| ه|بــــر|لحسي  شي  هيم رسر لمنصوره|حقوق 

428498 ى | مه للبــــنى|صبــــرى حسي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى
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2|4|2| |يق نجيبــــ نقول|يكل ف|م ن|بــــ حلو|د|

328842 فتـــ محمد عىل|محمود ر |كليتـــ هندستـــ بــــنه

86o|55 دي|له|هلل عبــــد|يه تـــيسي  عبــــد| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7oo|76 وق محمد  لمتـــول|لوصيف |رسر لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

786983 ن|مل رمض|محمد مصطفى ك لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

79|655 وي|لشبــــر|لحفيظ |مه عبــــد |س|محمد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

63|453 ئيل|صفوتـــ صبــــىح ميخ| ليدي زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

7o6o69 حمدى يونس جمعه جمعه| رن ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

687753 وى|لصفط|نور محمد |محمد  لمنصوره|بــــ |د|

|32868 هيم|بــــر|حمد مصطفى |ن |نوره ن|بــــ حلو|د|

7774o8 لحميد عىل|خلود مىح عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

349379 ل محمد|عمر فتـــىح كم ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

529o26 رع|لمس|ح سعيد |لفتـــ|محمود عبــــد  |حقوق طنط

|56394 وى|لشن|ن |لد عثــــم|ل خ|بــــل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|7487 مه محمد محمود|وس|نس | دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

643964 لحليم|لحليم محمد عبــــد|ره عبــــد|عم زيق|لزق|ره |تـــج

253|42 بــــو شنبــــ|هيم |بــــر|لد |ء خ|دع تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

22o7o8 هيم محمد|بــــر|جد |ريم م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|73363 حمد محمد محمد مصطفى|لد |خ ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|3||37 لمغيثــــ عىل|مجد عبــــد |محمد  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

3394|4 ي عىلي عفيفى عصفور|ف
طمتـــ عفيفى |بــــ بــــنه|د|

432585 ف عبــــد | |لي|د |لخول|حمد |لرحمن |رسر |بــــ طنط|د|

5o3|3 ي موىسي 
عيل|سم|يوسف مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

345638 تـــ | لسيد محمد عيسوى|حمد |مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

775792 هيم|بــــر|لدين |مصطفى محمد نور  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

483358 لسيد محمد جمعتـــ|هدى  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

35o833 ن حمدى حسن محمود|نوره |تـــربــــيتـــ بــــنه
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54o55| ه ممدوح عثــــم| ى ق|ن حس|مي  يد|ني  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

5o5885 ف عزيز بــــ|جون  نوبــــ|رسر بــــ دمنهور|د|

9228|o لدين محمد  |حمد نور |محمد  ج |تـــمريض سوه

37o|9| يف محمد عبــــد ى رسر يم|لد|حسي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

35432o هيم|بــــر|ء حسن |رقيتـــ عل ى شمس حقوق عي 

68|o2| ى محمد بــــدر محمد عرفه حسي  لمنصوره|ره |تـــج

5|9577 حمد|يمنى فوزى محمد عمر  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

355|48 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد|مل عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

33926 ى متـــول|حمد |مريم وليد  مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77o4o5 ن|حمد محمد جوده محمد عثــــم| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4|||64 يف|لد جم|ضىح خ ل بــــيوم رسر |تـــربــــيتـــ طنط

225856 لرؤوف|عبــــد| لوف|بــــو|محمد فتـــىح  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

756|2| لفتـــوح محمد|بــــو |رحمه محمد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

89o|57 ى يس شكرى نرص  هلل  |نفي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

78o8o3 م وليد مصطفى متـــول|سل| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

265877 بــــ|لدين دي|بــــ سعد |سعد دي |تـــربــــيتـــ بــــنه

443367 لم يوسف|د محمد يوسف س|زي لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|4893 مد|مد ح|دهم رشدى ح|هلل |منتـــ  ن|فنون جميله فنون حلو

5|68|6 ر|لنج|ء عبــــده محمد عبــــده |لشيم| بــــ دمنهور|د|

787683 وق محمد لطفى محمود عبــــد  لعزيز|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

776637 حمد|ن يوسف يوسف يوسف سيد |رو زيق|لزق|طبــــ 

4|259o يد بــــيوم|بــــو |هلل بــــيومي |طمه عبــــد |ف ى لي  |بــــ طنط|د|

2|7429 ر طلبــــه|لغف|دل عبــــد|ع| رن ن|حقوق حلو

7o876| ء مصطفى محمد مصطفى محمد|سم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

43o26| ن|لسيد رمض|لنرص |بــــو |د محمد محمد |جه |تـــربــــيتـــ طنط

42733 لحليم|د عبــــد |لرحمن محمد فؤ|عبــــد  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2372o3 ره سمي  فريد مرقص|س هره|لق|بــــ |د|

8o9335 بــــ|لوه|ل محمد محمد عبــــد|كم ي|بــــ |د|
|لمنى

779475 حمد|حمد حسن |ء |ل| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

256657 ل|رحمه ممدوح محمد غ |بــــ طنط|د|
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|545|4 ح|لفتـــ|سط عبــــد |لبــــ|هر عبــــد |محمد ط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

534526 ن|لسيد محمد محمد سليم|مصطفى محمد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

485o26 لسيد|ىسر |لسيد غبــــ|لرحمن محمد |عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

44997 شور|بــــ محمد ع|لتـــو|محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

83423o ن محمد|حمد سليم|محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

3||96o ي|
لسيد|حمد عوض |ء |حمد محمد ضى تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

4o8265 هيم ربــــيع|بــــر|حمد |لرحمن وليد |عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

244|4 كر درويش|ء درويش ش|رس| هرتـــ |لق|تـــمريض 

6oo322 ي عبــــد |بــــ
وى|لطنط|للطيف |هر بــــشي  لطفى |حقوق طنط

624|26 ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ئل عبــــد |م و|بــــس ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

488942 لسيد|دتـــ سعيد محمد |سميتـــ حم تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

285|79 م شحتـــو|لسل|لحليم عبــــد |منيه بــــهجتـــ عبــــد| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

752677 عيل|سم|هلل |حمد عبــــد |محمود  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

7|2|o| ن|لعري|ن محمد عىل عىل |نوره زيق|لزق|عه |زر

457537 لحبــــسر محمد محمد سعيد|حمد |محن   لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

76766| د محمود|حمد فؤ|تـــفى يشى  لعريش|تـــربــــيتـــ 

648668 ى عبــــد|هيم بــــكر عبــــد|بــــر| دى|له|لمعي  لمنصوره|حقوق 

628822 حمد|هيم |بــــر|حمد |ء |رس| زيق|لزق|حقوق 

265||| عيل|سم|لحكم محمود |حمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

77472o ح حسن|لفتـــ|لمنعم عبــــد |لسعيد عبــــد |طمه |ف زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

37|629 وي|لرحمن طنط|ئشتـــ قطبــــ عبــــد|ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76736 ن|ن سليم|دي محمود سليم|ش دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

23939o لجليل|لعظيم عبــــد|حمد عبــــد|نعمه  ن|بــــ حلو|د|

|44|26 ح|لفتـــ|ن عبــــد |ح سليم|لفتـــ|ن عبــــد |عن ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

8455o4 شد|ه ر|لل|لعليم عبــــد|ء عبــــد|وف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

8o4|59 حمد محسن محمود محمد| سيوط|ره |تـــج

9o649 ى|لمنعم ش|هدير محمد عبــــد هي  بــــ بــــنى سويف|د|

232o93 محمود حسن محمد محمد حسن لمع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|93o3 ى|لرحمن محمد |عبــــد حمد حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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64|453 ن|مل سليم|م محمد ك|هش زيق|لزق|بــــ |د|

6998|4 ح محمد|لفتـــ|لنرص عبــــد |بــــو |ل |فري لمنصوره|بــــ |د|

344|55 هيم محمد|بــــر|منى مجدى  ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

7o767| لحسينى|م |م|ل|محمد | رضوى رض لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6o7273 ى|هيم ش|بــــر|حمد محمد | هي  |بــــ طنط|د|

6oo925 تـــه|هيم شح|بــــر|همتـــ محمد  |علوم طنط

2|6852 لفنجرى|مل محمد حسنى محمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

42o4|o تـــى|لسيد زن|لسيد محمود |كوثــــر  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|492o6 بــــوسكينه|هلل عىل عىل |منتـــ  هره|لق|ره |تـــج

4o7335 ن|ر عىل محمود عىل زهر|من سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

889o2| ى |ء عبــــد|زم عل|ح لرسول حسي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6287|5 ى عبــــد  در|لق|م محمد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

9|9749 |  د عزم تـــكل|ميشيل عم ج|طبــــ سوه

|365|3 فظ|لح ح|فظ ص|لرحمن ح|عبــــد  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

|5o57| لح محمود|ئل ص|حمد و| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7||234 ح جوده محمود عىل|ندى نج زيق|لزق|طبــــ 

36387o ى |خ ى محمد حسي  رودى|لج|لد حسي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

9249|o فظ محمد طه  |لح|هلل عبــــد|عبــــد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|33553 س|س متـــي|يكل مرقص غط|م ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

326o98 لعزيز|لسيد عبــــد|ر محمد |من ى شمس|د| بــــ عي 

5o3774 بــــر يونس|لسيد ج|حمد | سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

6o796| عيل|سم|حمد حسن |ندى مصطفى  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

633342 ي |هيم ه|بــــر|
عيل عىلي|سم|لسيد |ئى | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2588|3 لسعدئى|هر محمد |محمد م هره|لق|م |عل|

237245 طمه رفعتـــ خلف محمد|ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

268678 ره|نور محمد عم|ر |من ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

4|5535 لرحيم محمد خلف|كرم عبــــد |يوسف  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

75||39 ن|لكريم حسن رمض|د عمر عبــــد |ي| لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

48837o عيل|سم|لمنعم |لسيد عبــــد|عيل |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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8o6875 كر|يز ش|د ف|ل ميل|نو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

9|8624 ل |لمتـــع|نعيمه حمدى محمود عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

92|637 ن  |ود سليم|رى صموئيل د|م ج|حقوق سوه

898635 حمد محمود |صم |محمد ع ج|طبــــ بــــيطرى سوه

79222| هر|لظ|حمد عبــــد |مصطفى فتـــىح  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

249|o| تـــه عىل|يمن شح|ء |سم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|64738 هلل|يه مصطفى بــــكري عبــــد | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

786744 لبــــدرى|رحمه محمد حسن عىل  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

438294 ن|يه محمد حسينى محمد كيو| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

3|7627 محمد سيد محمد صبــــىح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

923|99 لشهيد |تـــه عبــــد|لشهيد شح|مريم عبــــد ج|بــــ سوه|د|

32|363 ن عويس|عمر محمد شعبــــ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|588|2 ى |حمد |هلل |يتـــ | حمد|مي  هره|لق|صيدله 

842|7 للطيف رسور طه|بــــ عبــــد |يه| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

924|9| لحكيم |شم |حمد محمد ه|ن |نوره ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

863282 لرحيم|هلل عبــــد|لدين عبــــد|محمد مىحي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4o5554 ى عروس|ر محمد |مي لسيد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

227783 ى ص|ي بــــومسلم محمد|لح محمد |سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

859||9 ي محمد فوزي سيد
يمنى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|7828 حمد  |ضى بــــكر |لر|حمد عبــــد| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

768|3o ن محمد عىل محمد غيثــــ|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

523429 بــــو بــــكر|لرحمن خميس جمعتـــ محمد |عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

833536 زي|مل حج|زي ك|ن حج|يم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4|6244 |ن |لغنى سليم|ح عبــــد |لغنى صل|خلود عبــــد 
لشيخ يوسف

|بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6959o4 لطويل|هد سند |حمد محمد مج| لمنصوره|علوم 

3|65o9 لق|لخ|ح عبــــد|لفتـــ|عيل عبــــد|سم|رضوى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o4757 هلل عدوى|حمد عبــــد |بــــ |يه|ء |ل| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

8768o4 يرينى عنتـــر حلىم جرجس | سيوط|بــــ |د|
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49o|8o ى شكي | ى محمد حسي  ه حسي  مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

7o8794 فظ نمي |لدين ح|هيم عز |بــــر|ن |حن لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

368||2 ى|حمد محمد ش|د |لجو|م عبــــد|بــــس هي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

288|o9 ى عىل منصور مروه حسي  لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

452o9| وى عيس|ن هند|حمد رمض|محمد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

524572 بــــو عجيله|حمد |لعزيز سيد |ل عبــــد |حمد جم| سكندريه|ل|هندستـــ 

42o877 ف |س لدين|ره محمد عىلي تـــوفيق رسر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

868o6| طمه محمد يوسف محمد|ف دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

3|8874 ي|ر
ل محمد|لع|طف عبــــد|ع| ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|5|248 ه  لسعيد|لسيد |لسعيد |ني  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

429o6| عيل|سم|رى محمد |ألنص|دل |ن ع|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2358oo مد|دل سيد ح|رضوى ع ى شمس| لسن عي 

762743 لمغربــــى|مد |حمد ح|هيم |بــــر|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|4766| ي عبــــد |مصطفى خ
لونيس|لد مصطفى ن|علوم حلو

9||269 شم محمد |در ه|لق|مرح عبــــد ج|صيدلتـــ سوه

2947|5 ى |خ حمد|لد محمد حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

626785 ن|حمد زهر|ء حسن |رس| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|24286 لمنعم محمد|لد عبــــد |د خ|زي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o885 د|لجو|م محمود عبــــد |تـــ عص|عرف ي سويف
هندستـــ بــــنى

5o5738 ى ي | مي  ق مرزق سعيد|سح|خي  سكندريه|ل|بــــ |د|

|66|59 دل يوسف عىل|يوسف ع ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|5273o ل حسن محمد|محمد جم |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

43o7o6 ن موىس|يمن محمد رمض|خلود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

265237 يم|لد |م عبــــد |لسل|د عبــــد|زم عم|ح ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|26794 ن يم|لد|لرحمن عبــــد |محمد عبــــد | مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

684762 يق|لع|هيم يوسف محمد |بــــر|عمرو  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|8292 ى ن ج  نوفل|محمد محمد حسي  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

333637 ى|مون |بــــر م|محمد ص مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

236o79 هبــــ|لر|هلل |نظىم فوزى رزق | مرثــــ هره|لق|ر |ثــــ|
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4|6253 |لبــــن|حمد |لعزيز |ن عىل عبــــد |رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

755|3o ى|ل ص|نه بــــر محمود عىل حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|57985 ى محمد محمد ى حسي  حني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|926o لبــــطوىط|حمد محمد عىل |رس |ي لمنصوره|صيدله 

57333 ه عل د|لجو|لدين محمود عبــــد |ء |سمي  سيوط|ره |تـــج

639||4 لرحمن سعيد محمد حسن بــــكي |عبــــد زيق |لزق|تـــمريض 

||64o8 لد عىل تـــوفيق|بــــ خ|شه هره|لق|ره |تـــج

48|648 د|هيم محمد ج|بــــر|رس |محمد ي ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o834o ى عص|ي ن عىل  |لدين سليم|م |سمي  ج|بــــ سوه|د|

878o6| مي   |ل|ر مصطفى محمد |من سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

69|65o دى|له|هيم عبــــد |بــــر|هيم محمد |بــــر|م  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|53o75 لحليم|بــــو بــــكر عبــــد |عمر محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36o462 ى رمض|ن ي|يم| بــــوزيد|ن طه |سي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

27o753 ج |لعزيز ن|مصطفى بــــكرى عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|7o|3o ين ي مكرم سعد|ه| في 
ئى لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

49442o ف محمد عبــــد|محمد  رص|لعزيز ن|رسر |بــــ طنط|د|

4299o6 لشلبــــى|لجيوىسر | |حمد رض| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

82o644 تـــه|ل شح|د نبــــيل كم|عم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

753o48 لد وليد مىح خليفتـــ رزين|خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

63983| حمد محمد محمد|لد |ن خ|يم| زيق|لزق|حقوق 

7|o69o هيم محمد عبــــد ربــــه|بــــر|لد |ل خ|بــــل ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7||729 لسعيد عبــــده سعده|حد |لو|محمد عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

892253  ثــــ|دى |ف
ى
ف شوق بــــتـــ |رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

693593 |لعليم محمد  سيد |لرحمن محمود عبــــد |عبــــد 
حمد

لمنصوره|حقوق 

77325o  |هيم |بــــر|ره محمد |س
ى
ك|لحبــــ|لدسوق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

526|34 ف محمد محمود رجبــــ|محمد  رسر ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

69|896 لسيد محمد محمد عىل زيد|م |حس لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4oo534 سميتـــ رحومتـــ بــــشي  محمود سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

695253 زى|عيل حج|سم|مد |محمد محمد ح لمنصوره|ره |تـــج

68323| هيم|بــــر|لمحمدى فتـــىح | |دين لمنصوره|حقوق 
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34437o حمد|تـــم حسن |م ح|حس |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

68439| حمد حسون|لمنعم |د عبــــد |محمد عم تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

765|29 لشهيد|هلل عبــــد|حمد فتـــىح عبــــد | ره بــــور سعيد|تـــج

879428 لغنى |مريم محمد محمود عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9oo2o| حمد  |لدين |ء |حمد بــــه|محمد  ج|طبــــ سوه

787386 هلل|يه سعد محمد عبــــد| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

5|8o92 ف  لسعيد مرعي|مريم أرسر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4389o ى منصور ريم ربــــيع ربــــيع حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

48o589 ن محمود يوسف|زم رمض|ح عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34o||5 ل عىل عدروس|ل محمد جل|جل |ره بــــنه|تـــج

9oo265 غبــــ|بــــيتـــر صموئيل ولسن ر ج|علوم سوه

|457|| لرحمن محمد محمد متـــول|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

272755 يه محمود حسن محمود| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

255642 لمشد|ىط |لع|رس عبــــد|حمد ي| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

3|5839 حمد|ء عرفه محمد |رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

26|8oo لسيد زعي | |حمد زكري| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

426o|3 لبــــسيوئى|ء محمد وحيد محمود |ل| سكندريه|ل|بــــ |د|

46oo47 إميل فىل شملول| رين|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|34o2o ى شعبــــ  حسي 
ن محمد|مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

92o968 ف |بــــرين |ص لبــــدرى محمد |رسر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|35278 ن|حمد عىل رمض|حمد محمد | ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

|22323 لمقصود محمد|ندى ممدوح عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

428||5 لو|ر زل|ر صبــــىح مختـــ|م مختـــ ي صىح طنط
|معهد فنى

69o844 لقطبــــ|ن حسن رجبــــ |يم| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8o683| بــــوزيد|ن |ن عثــــم|محمد شعبــــ ره بــــنى سويف|تـــج

5|3797 ى|مصطفى أحمد أحمد أبــــو لعني  عه دمنهور|زر

|48435 لمجيد|يه مجدى محمد عبــــد | هره|لق|حقوق 

84o778 حمد|م عيد |م كلثــــوم سل| ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

||7682 قتـــ ط| حمد|رق سيد |رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو
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433o37 لمقىل|لقوي |لمول محمد عبــــد |ء عبــــد|رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|997 ن|لعزيز شعبــــ|حبــــيبــــتـــ سيد عبــــد  ى شمس| لسن عي 

69|565 فع|لش|ل محمود محمد |ء جم|عىلي لمنصوره|طبــــ 

535988 لعزيز محمد|ندى محمد محمود عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

442277 محمد رزق سليم رزق لشيخ|تـــمريض كفر 

24|98| محمد فتـــىح عىل| ره رض|س د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

435|24 للطيف محمد عىل غريبــــ|د نور عبــــد |زي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

2233o8 بــــى|لنش|حمد |لعليم |حمد عبــــد|هلل |عبــــد ن|بــــ حلو|د|

546|9 لجليل|لجليل عبــــد |هر عبــــد |ء م|دع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

267284 م محمود خليل|هبــــه محمد س |بــــ بــــنه|د|

754o5 ى د جميل نجيبــــ|ميل| مي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

69|475 ه محمد محمد عىلي| مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

677|65 ن|صل|هيم |بــــر|لمول |هيم عبــــد |بــــر|م |سل| لمنصوره|بــــ |د|

499792 ن عبــــده|ء لطفى زيد|نجل ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

68842o ضى|لسعيد محمد م|حمد | |عل دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

68637| ه|لد محمد مصطفى |محمد خ بــــوخرصى لمنصوره|حقوق 

|2o395 س|لد سيد عبــــ|عمر محمد خ  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

352552 م سيد محمد|حمد س| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

4|5967 ن ويش|لد محمد حمدين ج|خ| مي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

763233 وى|لمنش|ن عمرو حسن حلىم |روف ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

6|8789 لليثــــى|ل عىل |ن جم|حن ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

9|7333 ل |لع|لبــــسيط عبــــد|لد محمد عبــــد|خ سيوط|علوم 

7|735o حمد عبــــده عمر متـــول|د |عم دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

7oo|9o ى حس لدين عىل عوض|م |نيفي  لمنصوره|طبــــ 

|5346| حمد حسن|ندى عيد  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

33277o ى نرص ى محمد حسني  محمد حسني  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|6o345 ر|م محمد دويد|حمد عص| هره|لق|هندستـــ 

5|2524 لمعىط رزق|محمد مجدى محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

678496 بــــوسعده|حمد |رى سيد |لبــــند|محمود مصطفى  لمنصوره|حقوق 
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87|659 ى عبــــد حد|لو|مجدي محمد حسي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

9|7745 كر مصطفى |مر محمد ش|تـــ سيوط|تـــمريض 

6948|| ف ط|م ع|س لبــــ|دل مشر لمنصوره|ره |تـــج

23o66o م|لتـــه|ذ سعيد محمد |مع تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

626oo4 ن|طف محمد سليم|محمود ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77599o رس فوزى محمد|ء ي|ل| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|32598 ه   شقي |لبــــ|ل عبــــد |لسيد جم|ني 
 مصطفى

ى
ق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

37o332 لنبــــي محمد درويش|م عبــــد|سل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

64355o مر|حمد ع|مر |لسيد ع|هلل |عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

2474|o حمد|ر |لنج|ن |هيم شعبــــ|بــــر| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

37|345 ن لجلبــــ|محمد محمود سيد | مي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

677944 ى|تـــه بــــش|ل شح|مي  كم|ر |بــــش لمنصوره|ره |تـــج

28525| لمجيد|لمجيد سعد عبــــد|محمود عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

45o64 لعظيم عبــــده|محمد مهدى عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|67376 قل|لع|نور عمر محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

|66237 ى ي رس حسن محمد|حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|5|86 حمد محمد مهدي|متـــ |س| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5368o ي|ر
ضى محمود|حمد ر| |ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6344o5 هيم|بــــر|لسيد بــــديع |حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

|534|2 لم|ن قرئى س|رمض| يش ن|تـــمريض  حلو

26|64 ي محمود قطبــــ|نوره
ن سيد حنفى ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

تـــ بــــنى

252955 تـــ رسوه|لشح|لسيد محمد |هلل |منه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

244686 م عبــــود فوزى عبــــود|هش ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

89o8|4 مل |ح لمع ك|مريم صل سيوط|بــــ |د|

|3245| ئى يشى حمدى|يه ه| هره|لق|حقوق 

6o2o45 لحلو|ن |بــــ رمض|يه|جر |ه |بــــ طنط|د|

476634 ي محمود محمد 
حمد|مريم مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|249 ي محمد محمد | لزمر|نىح  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

832586 ي فؤ
د محمود|زينبــــ لطفى دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن
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78||65 لق|لخ|هيم حسن محمد عبــــد|بــــر| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|4922o ف |هلل |منتـــ  هيم|بــــر|هيم |بــــر|رسر مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

249963 ف ح|ده |غ ح|مد صل|رسر لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8o8335 بــــ|لوه|ج حسن عبــــد|ن فر|نوره لفيوم|ر |ثــــ|

263|73 ل |لع|لرحمن عبــــد|لرحمن عبــــد|حبــــيبــــه عبــــد
زى|حج

لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

88554 لم|هلل صبــــرى عيد س|عبــــد هره|لق|حقوق 

|48696 ورو|ستـــ|مريم سمي  نبــــيه  هره|لق|ره |تـــج

329o8 لعجوز|هر |ل محمد ط|حمد جم| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

357796 ر عيس محمد عطيه|لستـــ|م عبــــد|سل| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o4|39 ى| منيه مجدى عيس زىك حسني  |ره بــــنه|تـــج

348626 لسيد عزمي|دل |لسيد ع| |ره بــــنه|تـــج

77222 ى محمد حمدى تـــوفيق حسي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

45458 ي|محمد سعد محمد غز
لي  مصطفى ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

75|393 هيم محمد مصطفى محمد حمودتـــ|بــــر| حقوق بــــورسعيد

779368 د|هلل ج|محمد سعيد عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

6988oo لمنس|ن |ل عىل سليم|هلل جم|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

325|55 لد مصطفى محمد|عىل خ ى شمس|زر عه عي 

|36498 لسعود|بــــو |لسيد |سيد محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

49o679 لسيد بــــدوى|حمد |لسيد |ميه |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

236853 ف محمد كم|طمه |ف ح|لفتـــ|ل عبــــد|رسر هره|لق|ره |تـــج

426558 حمد عيد خليل|هلل محمد |منتـــ  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

|379|4 لسيد|لسميع |حمد عبــــد |محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

895982 حمد  |عيل |سم|ر يوسف |من ج|بــــ سوه|د|

2468o3 تـــى|ن زن|دل محمد عثــــم|محمد ع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

26o|25 م محمود عوض|ء حس|شيم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7766|2 ى |بــــر|لسيده | ق|هيم محمد خي  وى|لشر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o6|9 حمد|هلل |حمد طه عبــــد | تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5|5678 نور محمد يونس|لد |ء خ|ل| عه دمنهور|زر

8|o83| ى |ي لعزيز محمد|حمد عبــــد|سمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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86o272 ء نجيبــــ تـــوفيق|يوسف بــــه ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

|3|853 ف|ن ع|رو مر محمد رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

629332 هيم عويس|بــــر|ء مني  خليل |عل زيق|لزق|ره |تـــج

326793 هيم|بــــر|ل |لع|هيم عبــــد|بــــر|ء |رس| ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

77234 لم|حمد عربــــى سيد س| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

273357 وى|لر|طف محمود |مروه ع لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

845722 مد|لد عيسي ح|سلوي خ ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

43||4| ي محمد شمس |ه
لدين|نم مصطفى ي تـــمريض طنط

| معهد فنى

885692 لعزيز |مل عبــــد|دى ك|ده ن|حم سيوط|ره |تـــج

|29592 ى رشو  حسي 
ن ربــــيع|مصطفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|5296 حمد محمد|سمر عزتـــ  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

499976 ي|ر
ف فتـــىح مصطفى عبــــد| |ئى لق|لخ|رسر ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش

دمنهور

4o666 لشورى|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

2|9699 ى ط حمد|لعظيم |رق عبــــد|نرمي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

272o24 لعظيم عىل خليل|حمد عبــــد |ن |يم| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

364446 هلل صبــــىح دردير محمد|عبــــد تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

6467o6 |د سو|لضي|عيل |سم|لخي  |أبــــو | لي|د
ى
ق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

3||589 ي|رس|
ء محمد حسن محمد مصطفى ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

456668 وى|لتـــل|لعظيم محمد |ء محمد عبــــد |رس| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

689623 ده محمد سليم محمد محمد حسن|غ زيق|لزق|عه |زر

5|3296 لمنعم كحيل|لرحيم عبــــد|هيم محمد عبــــد|بــــر| سكندريه|ل|صيدله 

825|6| ى حسن|م| ي عدلي حسي 
ئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

783o|6 لحميد|عيل عبــــد |سم|م |عمر س زيق|لزق|طبــــ 

|29824 دل رشدى عطيه|ريز ع|م |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

7o6642 ى| حمد محمد محسوبــــ محمد عوضي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|23492 ن يونس|هلل سليم|ن وجدى عبــــد |نوره هره|لق|ره |تـــج

3639|9 ى|يوسف مجدي محمد  مي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

924253 ه ن| رص محمد عىل  |مي  ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 
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5|8624 لحبــــسر|حمد عوض |روى محمود | بــــ دمنهور|د|

443623 بــــى|مبــــ|د |حمد رش|ن |يم| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

5oo73 للطيف|ض عبــــد |محمد عىل ري تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

3o429 ل|لد|د |لجو|حمد عىل عبــــد|ر |من ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

77o46o ن درويش|لسيد سليم|هر |س ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

63|459 ى محمد|ل|طف محمد |منى ع مي  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

32|32o هلل|هلل سعد عبــــد|م محسن عبــــد|ر تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

258o49 س|حمد عبــــ|حمد خميس | تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

8||7|o هلل| |مريم مجدي يوسف عط صيدله بــــنى سويف

67o92 ى|لمنعم |يمن محمد عبــــد|طيمه |ف مي  لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

363677 ل صفوتـــ محمد عىل|م| ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

25666o يد|حمد ربــــيع ز|م |ريه لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

45o777 ي |حمد |طمه محمود |ف
بــــينى وي|لدبــــ|لشر |هندستـــ طنط

9o62o6 ل محمد موىس |حمد جم| ج|علوم سوه

238949 لزمر|لعزيز |رق عبــــد|منه ط| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

878349 ل سيد  |لع|حمد عبــــد|ء |لشيم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

343659 م|لسيد ضي|لسيد |محمود صبــــىحي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

49o683 لمعىط يوسف|سهيله محمد يوسف عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

868|4o ى|ء حسن عبــــد|سم| هلل حسي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

62676| لحليم|لحليم طلبــــه عبــــد|ليىل عبــــد زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

256658 تـــي|لزن|رقيه فكرى محمد  |طبــــ بــــنه

|62756 ى|حمد يشى | حمد محمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

867683 ف |هلل |عبــــد حمد خليل|رسر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

77578o يف | محمد زكري ظه|بــــ|محمد رسر لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

22o872 ح|لفتـــ|ء نشأتـــ فتـــوح عبــــد|سم| مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

2|7o26 رى|ئل عجيبــــ عز|و| مي  هره|لق|بــــ |د|

52|6|| ى|ديه صبــــىح ك|ن مل أمي  علوم دمنهور

775932 هر|لظ|لسيد عىل عبــــد |طمه |ف هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

4982|3 لعربــــى|ن صبــــرى عوض فيصل |يم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|
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499632 ىط موىس عسول|لع|منيتـــ سعد عبــــد | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9o3396 تـــ |بــــرين خلف جلبــــى عرف|ص ج|عه سوه|زر

658|3  محمد|محمد شعبــــ
ى
ن صوق ره بــــنى سويف|تـــج

676637 لد|ن محمد فتـــىح محمد خ|نوره لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

448|37 مه|حمد عىل سل|ر عىل سيد |مي سكندريه|ل|بــــ |د|

862239 شم محمد|سمر محمد ه دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

624493 س محمد|جح عبــــ|هدير محمد ن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

3o324 د حمدي حميده|ء عم|سم| ى شمس|زر عه عي 

84o866 ف عبــــد|يه | ن|لرحمن عمر|رسر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

899679 مه عىل  |هبــــه حسن سل عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

9|4868 ره طلعتـــ حلىم حنس  |س ي صىح 
سيوط|معهد فنى

4|9oo5 ء محمد عبــــد ربــــه محمد بــــدر|عل ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

829544 ى عبــــد بــــ|لوه|زق عبــــد|لر|رقيه حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

3|2296 لصديق|حمد |هلل |سيف محمد عبــــد ى شمس صيدله عي 

|5327| بــــورسيع خليفه|هدى محمد  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

8o3o66 ذ|هيثــــم محمد عىلي مع ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

682439 ئى|لح محمد ه|ئى عبــــده ص|ه| هن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

92o38| ى عىل عبــــد در محمد |لق|نرمي  ج|عه سوه|زر

22896| ن|ح زيد|يمن صل|تـــفى  هره|لق|ره |تـــج

5oo883 بــــوسويلم|نور عيد |بــــسنتـــ عيد  ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

|552o6 ى|ء |تـــفى عل حمد حسني  ى شمس|زر عه عي 

3328|5 لدهبــــ|بــــو|حمد |ن فرج محمد |روز |طبــــ بــــنه

22o89| سىم|لق|لسيد |د محمد محمد |مروه عم ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

497o72 حد|لو|حمد عبــــد |رق محمد |ء ط|سم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23|7o زق|لر|لرحمن وليد محمد عبــــد |عبــــد  هره|لق|حقوق 

63664| لعظيم|ن عبــــد|يمن رمض|حسن  زيق|لزق|ره |تـــج

256o35 ر|لسيد محمد نص|محمود  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

47864 ح خليف|لفتـــ|د عبــــد |حمد ج| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|72o5 شد|هيم محمد ر|بــــر|يدى |ه كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع
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234623 يوسف مني  عىل سليم |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|5558| لحميد|مل يوسف عبــــد |طمه ك|ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

764873 رف منصور|ء محمد فهىم ع|شيم تـــمريض بــــور سعيد 

2562|2 لدين|بــــ |حمد منصور عىل شه| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

75|898 عيل|سم|ضى |لر|ل عبــــد|رق كم|يوسف ط ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

28|958 ى|لحليم نرص|ج  عبــــد|يمن ن| لدين حسي  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

239o|5 ى محمد|ه جر منصور حسي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

74924 حمد محمد زينهم محمد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

63559| لحليم|لسميع عبــــد|ر عبــــد|لغف|هند عبــــد زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|78784 لحميد محمد|ر عبــــد |ن مختـــ|يم| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

342769 هيم|بــــر|ج سيد |لرحمن سيد فر|عبــــد لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

82|482 يحنس مستـــقيم حنس| رين|م ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

68o648 لشوى|حمد عىل عىل |لمهدى |ئى |م| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6oo27 م حميده|م|حمد |يه | لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

4oo28o عيل محمد|سم|حمد |هيم |بــــر| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

62977o وى|لح|عيل محمد محمد |سم|ئل |روضه و زيق|لزق|علوم 

77o665 وز ش |ي|لرحمن عط|فع تـــوفيق عبــــد|في  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

3684o| ى موىس سعيد|ء |رس| حمد حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

82||88 لربــــ|د|مريم حليم متـــي ج بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5752o مه حكيم يعقوبــــ|س|ندى |س سيوط|حقوق 

372739 خليل محمود محمد| مه ى شمس حقوق عي 

7o5987 لعدل|هر محمود محمود |رس ط|ئشه ي|ع لمنصوره|بــــ |د|

8|5857 ي حسن محمد زين 
بــــدين محمد|لع|منى ره بــــنى سويف|تـــج

77o473 |حمد عبــــد |لعزيز |لرحمن محمود عبــــد |عبــــد 
ح|لفتـــ

ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

34379 ى| حسن يحن  رض محمد حسي  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7823o6 ى|كرم ر| فتـــ خليل حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

6|9839 لمنعم هويدى|ذ محمود عبــــد |مع ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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68o6o9 ح عىل عىل|عيل صل|سم|تـــ |نعم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

428|o7 لشوبــــرى|بــــ محمد |لوه|منى محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

285o83 ن عىل|عمرو عثــــم| نور لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8|o795 هر محمد|حمد م|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

8o5339 ي هندي|س عم|تـــوم
د قلينى ي للفن|

دق بــــور سعيد|لفنى

784252 مه|لرحمن عىل سل|حمد عبــــد |عىل  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

346256 تـــى|لزي|ن محمد |ن رضو|حمد نعم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|6443| دى منصور معوض زىك|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

69254 عيل|سم|حمد محمد رجبــــ | لفيوم|حقوق 

|5|8o4 مد عىل|مد محمد ح|نىه ح ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5o225o ق سعد|سح|يوسف محمد نظي   سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

923933 ن محمد  |لدين سليم|ن نرص |سليم ج|ره سوه|تـــج

|43276 لسيد|ء محمد محمود |رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83273| ى عبــــد|ل|حمد محمد | ىطي|لع|مي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

78|998 ف |سهيله  لسيد صبــــح|لسيد |رسر زيق|لزق|ره |تـــج

639369 ى|حمد |ئل |حمد و| مي  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

4|5||6 لورد|بــــو|هيم |بــــر|حمد |در |يه ن| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

52o|o| ل|لد|لرؤف محمد |طمه محمد عبــــد |ف بــــ دمنهور|د|

8398|8 ي
ن|عىلي محمد حس| دئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

476o54 لم|لد محمد س|مريم خ سكندريه|ل|بــــ |د|

|666|2 ى عبــــد |ي لمنىح |لمعبــــود عبــــد |لرحمن عبــــد |سمي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

889734 مل |م محمد حسن ك|سل| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

245589 لجمل|حمد محمود |محمد صبــــىح  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

334797 لعزيز حسن|حمد عبــــد|يتـــ | ى شمس| لسن عي 

4|3444 ى|أروى  ف حموده حسي  رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

633629 بــــ|ح حسن خط|م صل|حس لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

898|48 ل حسن |لع|م حسن عبــــد ج|حقوق سوه

6o5264 وق  يغ|لص|حمد محمد محمد |رسر لمنصوره|ره |تـــج

24|428 هلل|يز |م محمد ف|ء عص|سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27o78o د|هيم حم|بــــر|حمديه محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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82|87o ي سمي  عبــــد
سط عبــــود|لبــــ|منى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

2|74|9 ن|روق محمد عثــــم|لمنعم ف|منى محمد عبــــد ى شمس صيدله عي 

76oo37 ى |س حمد سليم|ره حسي  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

|76932 رم محمود حفنى|محمود ك ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

427826 لصفىطي|حمد |ن محمد عيسي  |نوره |بــــ طنط|د|

62o829 رق محمد عيد عيد يوسف|ط ط|حقوق دمي

893433 محمد نبــــيل حسن عليوه سيوط|بــــ |د|

35994| ى |ي ق|سمي  وي|حمد فرج رسر ى شمس|د| بــــ عي 

6o356| هيم|بــــر|لصمد |لدين عبــــد |محمد جمعتـــ شمس  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

239867 هلل|د عبــــد|د محمد مر|مر ن|هندستـــ حلو

262o28 مل محمد بــــهنس|محمد ممدوح ك |تـــمريض بــــنه

6485| ي
دتـــ صديق محمد|ء حم|ضى لفيوم|حقوق 

|58845 ف محمد |محمد  عرص|ل|رم محمد |لمك|بــــو |رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o5|o8 ن|ع طم|لرف|عيل |سم|ء |رس| |تـــربــــيتـــ طنط

339369 م|م عل|م|روق |ء سيف ف|رس| |نوعيتـــ بــــنه

32o||| لحفيظ|يتـــ محمد محمود عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

879|23 هلل سيد محمد  |عبــــد| دين سيوط|تـــربــــيتـــ 

524247 لصبــــور سيد|لسيد عبــــد |ر |مي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

36|562 ح|لفتـــ|ره عبــــد|ل عم|محمد هل لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

3||769 د|لمنعم مر|دل عبــــد|حمد ع| ى شمس هندستـــ عي 

8||7|5 هيم عىلي|بــــر|حمد |ر |من ي|بــــ |د|
|لمنى

22o9o| لعفيفى|ندى محمد مصطفى محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

86772o ن|حمد زيد|رص |ء ن|دع  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

437469 ى عبــــد|م |محمود عص لكريم|حمد حسي  لشيخ|عه كفر |زر

7869o4 حمد نرص|ح |طف صل|طمه ع|ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

52365 لرحمن حسن|س حمدى عبــــد |ين| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

7|59o9 م محمد محمد شحتـــو|حمد س| لمنصوره|حقوق 

6oo44o صف|لمنعم ن|ح عبــــد |لفتـــ|ر عبــــد |من لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

32|899 ذل|حمد شفوق ش|حبــــيبــــتـــ  ن|بــــ حلو|د|

83493 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|ن محمود |يم| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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227526 ن|ىط مهر|لع|ح عبــــد|لفتـــ|سيد عبــــد حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

76|399 لدين|م محمد عىل نور |رؤى هش لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

676784 سكندر|ن |د نبــــيل سليم|عم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

248759 ى|يه صل| ح مصلىح أبــــو حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|72593 لسيد|جر محمد محمود |ه مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

526829 لس ن رص فكرى عوض|كي  سكندريه|ل|هندستـــ 

268o88 منصور عىل زىك عيد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

75272| ى محمد نرص يوسف حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

53557| لمنعم محمد|حمد نبــــيل عبــــد |دهم | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|275|o لمنعم محمد خليل|مريم عزتـــ عبــــد  هره|لق|حقوق 

688578 ع سويلم|لسبــــ|كرم محمد |عمر  لمنصوره|هندستـــ 

6|5646 ر حسن عىل شنشن|عم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

265573 بــــ|لرحمن محمد محمد ضبـــــ|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|483o| ح محمد|لفتـــ|رتـــ محسن عبــــد |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|9957 هيم  |بــــر|ح |ل صل|هلل جم|عبــــد سيوط|حقوق 

32|898 ى هلل فهيم|نبــــيل رزق | جورجي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|84o7 محمود محمد سيد عيس ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

444654 ئرل|لجز|حمد |ر |م محمد مختـــ |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

924725 ي|ر
لصمد |حمد محمد عبــــد| |ئى ج|بــــ سوه|د|

4o5456 ى|ندى محمد إبــــر هيم محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52684| ن|عيل عثــــم|سم|حمد |لد |محمد خ ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

23o4|3 لس ع |دل وليم فهىم حن|كي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8o526 حمد مصطفى|لمنىح  |حمد عبــــد|هلل |منه  هره|لق|حقوق 

6||726 تـــ عبــــده|لشح|م |محمد عص زيق|لزق|بــــ |د|

785583 ي
ل عبــــده عىل|جل| دئى |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

354872 لدين|وي مىح |لسعد|ن |ء شعبــــ|شيم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

49|23| مر|ن محمد حسن متـــول ع|رو |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

622826 قتـــ | هلل محمد|حمد عبــــد |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج
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8|5549 م يعقوبــــ بــــولس صليبــــ|بــــر| ره بــــنى سويف|تـــج

8oo286 لمجيد|فرحه وليد محمد عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

2549| سلىم محمد حلىم خرصى هره|لق|ره |تـــج

|2o7|o ى  يمن فرج جندى|شي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

677737 ى يوسف محمد حسن حسي  لمنصوره|هندستـــ 

77|699 هلل سعد محمد|ء عبــــد |سم| زيق |لزق|تـــمريض 

845344 ي محمد 
حمد محمد|منى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

|58|o6 لدين محمد|مريم محمد نور ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5|9873 وق بــــ س|لنح|سم أحمد محمد |رسر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

493636 لديبــــ|لحكيم |رس عبــــد |لرحمن ي|عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

257943 هيم|بــــر|ح محمد |لفتـــ|محمد عبــــد لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

4|3673 ن|حمد رضو|ن |مصطفى فتـــىح رضو |ره طنط|تـــج

63oo7o هيم|بــــر|ن |دل رمض|دل ع|ع زيق|لزق|ره |تـــج

26o66| س|لنح|م |لسل|ره رفعتـــ عبــــد|س تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

3|28|3 م|ن تـــم|حمد عمر|رتـــ عزتـــ |س ى شمس|تـــج ره عي 

|34385 لسيد|ن |لسيد رضو|بــــسنتـــ  ى شمس هندستـــ عي 

629762 ى ش|د حس|رق محمد رش|ء ط|آل مخ|ني  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

2285|| ى محمد حبــــيبــــه محمد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

835227 دي|ح بــــغد|لفتـــ|منيه محمد عنتـــر عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

256|25 فظ شكر|محمد مصطفى محمد ح تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7|64o9 لزير|لدين محمد محمد محمد |بــــدر لمنصورتـــ |تـــمريض 

|58487 ل|حمد جل|ره عىل |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

75|695 ن|غبــــ رمض|حمد ر|ندى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

49879| للـه|مروه محمد صبــــىح محمد خي  بــــ دمنهور|د|

763273 بــــتـــىل|بــــ |لوه|بــــر عبــــد |منى محمد ص لشر ره بــــور سعيد|تـــج

4oo372 ىطي|لع|مسعود رأفتـــ مسعود عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

697o|7 لسيد|لمحمدى محمد |محمود محمد  لمنصوره|صيدله 

829298 ل|لع|عي عبــــد|لكريم رف|د|ده ج|حم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6469|3 لخي |مي خرصى محمد أبــــو |ء س|أسم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7|3|9 مه|ء محمد صبــــره سل|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 
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85364| بــــوقفه|ره |بــــوغر|لرؤوف |ن عبــــد|يم| ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

89|97 ق|ء محمود غريبــــ |وف وى|لشر كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|22|9o حمد|رس مصطفى محمد |ج |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

482868 ي |رميثــــه ه
لسيد محمد عيد|ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|86o9 لدين|تـــه عمر زين |م شح|ء س|شيم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

456452 بــــر محمد عيد عىل|ن ج|يم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

475223 فظ|لح|م سيد عبــــد |لد تـــم|ء خ|سم| سكندريه|ل|علوم 

69o8o ء فتـــىح عبــــيد عىل|سم| لفيوم|لعلوم |ر |د

334998 تـــ | ي |حمد مو|مي 
ى
عيل|سم|ق ى شمس  تـــمريض عي 

5|6o92 وى|تـــه هند|ء شح|دتـــ صف|غ بــــ دمنهور|د|

78674| ي
روق عىلي محمد|محمد ف| دئى ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

2948|| عيل محمد|سم|ل |هبــــه جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|6274 ريطه|ئل مخ|متـــ و|س|ر |مي ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

497793 لشيخ|طمتـــ زغلول فوزى محمد |ف ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

2693|6 يع|م سعيد محمد  لشر تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

27|9|4 ى عطيه محمد عىل|ء |عىلي لدين حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

435|88 لغمرى|أيه حمدى محمد  سكندريه|ل|طبــــ 

335587 لسيد فوزى جوده|لميس  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|479oo لد عطيتـــ محمد|حمد خ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|o|89 ف |محمد  ظتـــ|بــــ|لسعيد |رسر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

||9523 وم روم غبــــ|تـــ ر|ئى شح|جي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

685|2o مد محمد عوف|لسيد محمود ح|محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36o5o8 دى|له|لنبــــي حسن عبــــد|ئى مسعد عبــــد|م| |طبــــ بــــنه

9o3658 حمد محمد |سلىم محمود  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

856|42 لد|لعزيز خ|حمد محمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

332|4o حمد|لحميد |فتـــ عبــــد|مريم ر مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

3353o7 ء محمد عيد محمد|رس| لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

54298 لمنعم عىل|حمد حسن عبــــد | ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر
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645476 ن محمد طريح|ن رمض|حمد رمض| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

7o36o4 لجمل|مد |دل عبــــده ح|هند ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6o8292 ه خرصى خرصى | لبــــقرى|مي  |طبــــ طنط

499757 لحديدى|لحميد محمد عىل |لد عبــــد |ر خ|من ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9o7873 حمد محمد |رص |م ن|هش دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|2o5o7 |حمد زكري|مر |ن تـــ|نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|38336 زهرى|ل|لدين محمد مصطفى |سيف  ى شمس حقوق عي 

253463 م|ء سعيد محمود عز|رس| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|2823 هر نخله بــــسطه|ئيل م|مهر ي|بــــ |د|
|لمنى

5|2453  يحن  سليم
بــــو زينه|هيم |بــــر|ن |مصطفى ج|بــــ سوه|د|

7o7962 ى|هيم حس|بــــر|ح |لفتـــ|م عبــــد |سلىم عص ني  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

25o577 وى|لسبــــخ|رى |لبــــ|رى عبــــد|لبــــ|عبــــد| دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|6649| ن|لحليم محمد رضو|تـــفى ممدوح عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7oo|22 لشوربــــىح |ن محمد |مريم عثــــم ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

8367o2 ى عزيز| مه يوحن|سل| يوستـــي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

44|54 عيل|سم|حمد مصطفى سعد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

27|4o9 جه|هيم خف|بــــر|لكريم |يه عبــــد| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

235833 سلىم محمود ربــــيع سعد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|457| محمد حسن حسن محمد  سيوط|تـــمريض 

26o99o ن|لحميد رمض|مح عبــــد|ره س|س ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|2|36| هيم|بــــر|هيم زينهم |بــــر|ج |حج دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

62|972 ى عص لشوربــــىح |م طلعتـــ |نرمي  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

4829|7 لمنعم محمد|ء عىلي عبــــد |شيم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|589|| ن|لحكيم رضو|هيم عبــــد |بــــر|محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

42295 لدويك|حمد عزتـــ محمد متـــولي |يوسف  هره|لق|علوم 

24539| لعظيم سيد محربــــ|مل عبــــد|ن ك|يم| بــــ بــــنى سويف|د|

23858 لمنعم|م محمد عبــــد |محمد هش هره|لق|هندستـــ 

|49392 لد|هيم محمد خ|بــــر|سهيله  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

645|27 لسيد محمود خليل|حمد محمود | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

864|69 ريو محسن فتـــوح فوزي|م كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |
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8265|9 تـــ|س شح|بــــ محمد عبــــ|رح دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

222669 يمن رأفتـــ محمود ربــــيع|خلود  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

||9577 ى محمود محمد محمود محمد|ي سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

3397|5 لسيد|رقيتـــ صبــــىح محمد  |نوعيتـــ بــــنه

4o6|9| هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|حسن | ن|ر |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

259474 ن|لعزيز فهىم حسن زهر|م عبــــد|ن حس|نور ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

33|57o ى |ي ف |سمي  لسيد مشهور|رسر |ره بــــنه|تـــج

44549 ل|لىكي|لعزيز |حمد فتـــىح عبــــد |تـــفى  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

429o27 ح سيد أحمد حسن|لفتـــ|قه محمد عبــــد|رسر| |ن طنط|سن|طبــــ 

787364 دي|له|يدى درويش محمد |ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o7366 حمد عىل |يمن |حمد | ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

696542 لسيد سيف|عزه محمد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

857oo7 حمد|لك |يمن م|ن |نور لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

5o2452 لموجود|يمن عمر عبــــد |سم |بــــ سكندريه|ل|عه |زر

8546|8 حمد حسن|ح موىسي |صبــــ ي|بــــ |د|
|لمنى

83|678 لمحسن عبــــده حسن|حمد عبــــد| ن|سو|حقوق 

437|78 سم|لريش ق|بــــو |بــــ |لوه|هند يوسف عبــــد  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

7o6|95 بــــينى |حمد |ن |نور لسيد|لشر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

478659 حمد محمد خي |حمد محمد | |ضتـــ طنط|علوم ري

4o952| ى أحمد إسم ى |أحمد حسي  وى|لنحر|عيل حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2|84|| د|حمد تـــوفيق مر| |رن هره|لق|ره |تـــج

94|25 م|لسل|ئل عبــــود عبــــد|عمر و هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

497|26 ر|لف|بــــوزيد |ر مرىس |من تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|79|7| تـــه محفوظ|دل شح|يه ع| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

86o38 بــــ|لبــــ|لد قرئى فتـــح |لح خ|ص ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

887982 لحميد |س عبــــد|حمد عزتـــ عبــــ| سيوط|طبــــ 

825643 د|ن عىلي مر|م سيد عثــــم|ريه ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

638733 ن|عىل عثــــم| له محمد زكري|ه زيق|لزق|بــــ |د|

9oo732 لعزيز |ء عىل محمود عبــــد|لشيم| ج|ره سوه|تـــج
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26855o ئى|لزرق|لدين محمد |محمد وحيد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|39398 لحميد محمد|ل عبــــد |ء محمد جم|سم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

46o633 لحميد منيس|محمد عبــــد| مصطفى رض |حقوق طنط

8o725 تـــه|لحميد شح|لحكيم عبــــد |م عبــــد  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

257||5 لحسينى محمود عيس|هر |ط| مه ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|64o93 تـــه فولي|لرحمن محمد شح|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6766|| ى|هيم محمد |بــــر|لسيد |يه | لعشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|7668 ن|دق عجل|عمر حلىم عيد ص هره|لق|حقوق 

23749 يف ع| ل بــــيوم|شور كم|حمد رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

426836 رى فرج|قبــــ| زكري| رويد سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

227638 زق محمود طه|لر|ره سيد عبــــد|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

63o232 ن|لعزيز سليم|تـــم عبــــد |محمد ح زيق|لزق|طبــــ 

772345 ى رشدى بــــيوم  لسيد|نرمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

84|726 لكريم رجبــــ|لدين عبــــد|ء|جعفر بــــه دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

226273 د|لجو|حمد محمد حسن عبــــد |يوسف  هره|لق|حقوق 

546536 ى ش|عمر سل مخ حسن|مه حسي  ضتـــ دمنهور|علوم ري

279o7o لرؤف عمروىس فنجوح|حمد عبــــد| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

62|847 حمد مسعود أحمد محمد حسن| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

453545 حمد عرفه|محمود عىل  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

5|4562 حمد محمود|لسيد|لسيد محمد |ء |رس| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|24263 هدى محمد زىك مرىس ى شمس|تـــج ره عي 

|66388 ف |لرحمن |عبــــد  ى|م|رسر م حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

896694 ى   مريم فيليبــــ قديس حني  ج|علوم سوه

75|47o لرحمن|رس محمد فوزى عبــــد |سهيله ي ره بــــور سعيد|تـــج

4889o9 لرحيم|لعزيز عبــــد |فتـــ سعد عبــــد |د ر|سع| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

335283 جر محمود لطفى محمود|ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

848846 لغفور يس|لفضل عبــــد|بــــو|طمه |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

67|78 شور|يه محمد سيد ع| لفيوم|بــــ |د|

5|o955 لشيتـــى|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|حمد عبــــد | سكندريه|ل|طبــــ 
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4|52|9 ى أحمد عبــــده أحمد |ي ىس|لعبــــ|سمي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

3|3o63 ى|محمد ثــــروتـــ رمض ن حسني  ى شمس حقوق عي 

6338o4 مه|م سيد محمد سل|س| ند زيق|لزق|ره |تـــج

457|7 ى  ى| لنج|بــــو|منتـــ حسني  حسني  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

422698 م|سم فرغىلي هم|لق|بــــو|رص |ن لشيخ|عه كفر |زر

4o2784 لنبــــى|نور عبــــد|لسيد |يحن  | نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

58295 ء نبــــيل عويس حسن|دع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

5|752| ر جمده|نبــــيل مختـــ| رويد بــــ دمنهور|د|

846555 لعزيز|ل عبــــد|مروه معوض هل ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

256874 لسيد عىل شعيبــــ|زينبــــ  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4625|| ن|ح محمد كرو|لفتـــ|محمد فتـــىحي عبــــد  ج|بــــ سوه|د|

87324 لعزيز|لعزيز جودتـــ عبــــد |بــــ عبــــد |شه لفيوم|تـــربــــيتـــ 

75953| ى ع|ي بــــ دكروئى|لوه|مر عبــــد |سمي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

446o8 لعزيز|روق عبــــد |مريم مصطفى ف كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

696942 لسيد|تـــه حسن |ل شح|م جم|حس ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6o84|9 هلل سند|قمر محمود عبــــد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|6|o89 ن|حمد عثــــم|رحمه محمود  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

646886 لح|ح خليل ص|لفتـــ|عبــــد | حمد رض| ره بــــور سعيد|تـــج

2492|o ى  ف سعد منصور|حني  رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4|5|72 لي|لفض|هلل |لحكيم فتـــح |رس عبــــد |مريم ي تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

49948| ح أحمد|لفتـــ|عبــــد| فرحتـــ رض ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

855o48 ن محمد سيد عىلي|فن| ره بــــنى سويف|تـــج

542o95 غبــــ ذىك|عدى ر|لس|محمد  زيق|لزق|عه |زر

83o|8o فظ|لح|موىسي محمد عبــــد| دين دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

45o59| يف يوسف  ق|يوسف رسر وى|لشر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

677328 ى عبــــد |رق |محمود ط ى|هلل |مي  مي  لمنصوره|علوم 

5455|4 ح محمد حسن|هيم حمدى صل|بــــر| سكندريه|ل|ره |تـــج

348o87 ن|لمجيد حس|ن عبــــد|حسن رمض ى شمس|د| بــــ عي 

254||4 لم|لرحمن سعيد محمود س|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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8o3564 لس لبــــيبــــ محروس ج هلل|بــــ |كي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2|9345 مه محمد محمد عىل|س|يوسف  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

|6o6|6 ى | لسعيد|حمد زىك حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

79334 ى|حمد رف| ع محمد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

782o7| لرحيم|حمد جميل حسن عبــــد| زيق|لزق|حقوق 

286698 ف |يمن | رح|لق|حمد |رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|68286 ى |لرحمن ن|عبــــد  ي حسي  حمد|ج  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

365866 لس ممدوح ميخ ئيل يس|كي  ى شمس هندستـــ عي 

336729 حمد محمد متـــول|محمد | عل |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6|3269 بــــ|لمنعم حسن غر|لد عبــــد|حمد خ| |بــــ طنط|د|

447874 ى|مينتـــ محمد | حمد محمد حسي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

23|745 هيم لبــــيبــــ|بــــر|نطونيوس يوسف | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7o8372 دى|له|طمه محمد عطيه عبــــد |ف لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

7|6o52 لمرىسي|لسيد سعد |سحر شلبــــى  |لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه 
لمنصورتـــ

6o2o9| بــــدين عىل عىل جعيطر|لع|م زين |بــــتـــس| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

2|629o ف محمود مصطفى محمد|محمود  رسر ى شمس حقوق عي 

8254o8 ء عىلي محمد حمزه|عىلي |ج طبــــيع قن|عل

2o|48 ن عىل|متـــ رمض|س|م |عص سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|55|2 عيل|سم|لسيد مصطفى |منى  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

62|559 حمد حسن|لسيد |لسيد |ء |وف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7874|8 يوبــــ عىلي|ن |يوبــــ سليم|رق |ط ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

236445 ى س مح عزيز عوض مرقس|شي  هره|لق|صيدله 

54584 ن|ر مرقص سليم|م نص|له| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

43o97o لمطلبــــ صقر|هيم عبــــد|بــــر|هدير  |علوم طنط

9o|599 لسيد |عىل محمد | مي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

843242 دل عدلي موىسي|يتـــن ع| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

335284 دق|لص|زق عبــــد|لر|يدى عربــــى عبــــد|ه ى شمس|تـــج ره عي 

768o2| ش|يه سعد بــــدير ط| لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

7||3|7 ف محمد ش|محمد  تـــ|فع عوض فرح|رسر ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

64o45o حمد عطيه|هيم سعد عبــــده |بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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8o386o عيل|سم|ل |طه هل| ند ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

222632 ه فرج محمد عبــــد| د|لجو|مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|598o ي|ر
ى محمد | ئى محمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9235o| لحميد  |ض عبــــد|لحميد ري|ض عبــــد|ري لمنصوره|حقوق 

|7264| لسيد|لمسيح عبــــد |يمن عبــــد |بــــسنتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

34|o83 م|لق طوجى عل|لخ|وي عبــــد|لشبــــر|حمد |محمد  ى شمس علوم عي 

332978 ي
محمد حلىم قمر| دئى ي |

لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

83659o ي ك
مل|مروه محمد مصطفى |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

69|5|2 لسلخ|لسيد |حمد عىل |عىل  لمنصوره|حقوق 

625927 م محمد جوده بــــكر بــــكر|سل| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

37292 تـــ مرىسي عىل عيد|جر عيد شح|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|43687 د محمد|ر رش|ء مختـــ|شيم ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

8|424 ح محمود|لفتـــ|بــــ عبــــد |يه| |دين تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

|29||6 ح|لفتـــ|لدين عطيه عبــــد |د |محمد عم ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4o|873 لحليم|حمد عبــــد |محمد محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

335779 ن مهنى جندى|نىح  عدل سمع| ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

|56579 فظ|يوسف منصور سيد ح هره|لق|هندستـــ 

244o93 حمد مصطفى غريبــــ|مصطفى  ى شمس|تـــج ره عي 

623|9o عيل|لسيد إسم|حمد |محمود  زيق|لزق|طبــــ 

282868 سم محمود عىل|لق|بــــو|محمود  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

|34|48 ن|ن رمض|هيم شعبــــ|بــــر|ء |سم| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

23|679 حمد محمد جمعه سيد كشك| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|68933 عمر فوزى حسن غريبــــ |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

496o8| ن محمد سليم|ء فرج سليم|إرس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|8833 عيل جمعتـــ|سم|هر |ن ط|يم| لشيخ|بــــ كفر |د|

623289 ج|مصطفى محمد عوض محمد رس ط|هندستـــ دمي

432|8 لسميع|ل عبــــد |حمد محمد كم| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

622|54 لسنوىس يوسف شعي |لسعيد |لد |خ ط|هندستـــ دمي

6|o756 يم|لد|ء محمد محمد عبــــد|آل لمنصوره|بــــ |د|
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8|795o حمد سيد|ء مىحي |سم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|52239 لمعىط|جد عبــــد |لم|ن عبــــد |سهيله سليم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|593|3 ديوس|قل|دى جميل مني  |ف ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

65966 لسيد|دهم عىل حسن محمود | لفيوم|طبــــ 

3|554o حمد سيد مرىس|ن |نوره تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

645496 لوكيل|محمد وديع | ر|ي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

28|44 ى|ل| ء مصطفى عويس حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

776829 حمد سعيد جوهرى|سعيد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

837543 لمجيد|بــــر عبــــد|لج|لعظيم عبــــد|عبــــد| عل دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2576o5 ن|لسيد سليم|محمد فتـــىح  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

686229 ن|د عىل حسن ريح|كريم عىل فؤ لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

624647 لمرصى|هيم محمد |بــــر|ء |مريم عل ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

7726o| لحميد|ن زىك عبــــد|يه محمد رمض| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

7547o8 ي|ر
مه عىلي|عيد سل| ئى عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

356944 هلل محمد نبــــيه سليم|منتـــ  |ره بــــنه|تـــج

359989 ي|ر
د مجىلي|معوض عو| ئى |ضتـــ بــــنه|علوم ري

7o4539 لم|د جوده عطيه س|حمد عم| زيق|لزق|ره |تـــج

3|58o5 هيم|بــــر|ئى محمود |منيتـــ ه| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

485697 لعدوى|هر زىك مصطفى |عبــــي  م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

338|74 سم|م محمد محمود محمد ق|سل| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

449736 ى |حمد ح| لخولي|لعيسوى |مد حسي  |هندستـــ طنط

266o98 ى|ر ش|لستـــ|ل عبــــد|محمد جم هي  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

358||7 بــــر سيد هريدي|محمد ج ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o9363 محمود حسن جعفر حسن ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

75o68o م|لش|يمنى حسن طلعتـــ حسن  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6|9665 ى |لحس|ن جبــــر |محمود رمض ر|لجز|ني  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2|8732 ىط معوض موىس|نوبــــ ع|بــــ| ى شمس|د| بــــ عي 

7729|2 رف|د ع|حمد عو|م |محمد حس ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|6547 لعزيز|ح عبــــد |لفتـــ|م عبــــد |لدين هش|نور  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه
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826756 ن|جي محمد حس|ورده ض ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4|8539 لعزيز محمد|هيم عبــــد|بــــر|لعزيز |محمود عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7|oo73 تـــى|لحلو|مروه محمد موىس موىس  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

83758 محمد رجبــــ محمد حلىم ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

6|6844 ل درويش |ل محمد كم|ء جم|لزهر|طمتـــ |ف
صميده

لمنصوره|طبــــ 

9o397| ى محمود | ى حس|مي  ى |مي  ني  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

682|66 د|لمنعم محمد عي|لسيد عبــــد |ء |ل| لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

7o6953 بــــينى عىل|ز |لبــــ|ء |شيم لشر لمنصوره|بــــ |د|

679739 رف حسن|لرحمن ع|حمد عبــــد |م  لمنصوره|بــــ |د|

76275 حمد وليد محمد محمود| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

678o8 لعليم|دل حسن عبــــد |م ع|حس عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68658 لد ربــــيع محمد|هلل خ|عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

|48442 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد |تـــفى عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

8965|3 مد|طف محمد ذىك ح|سلىم ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

33494 لم|لحميد س|لدين محمد عبــــد |م |رتـــ عص|س ن|بــــ حلو|د|

778496 ح  رجبــــ محمد|سلىم نج ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

6o62|5 ز|غبــــ حر|ل ر|ل فتـــىح كم|كم |تـــربــــيتـــ طنط

362|77 ى|لستـــ|هلل بــــسيوئى عبــــد|عبــــد ر حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

634o7 م|دق تـــم|م ص|رس تـــم|ج دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

|2|449 هيم|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|مصطفى  ن|حقوق حلو

237238 لمعىط|حمد محمد عبــــد |مه |س|تـــ |ي|عن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

766538 يف نعم ن هندى محمد|عمرو رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

4|2o9| لوكيل|مر |حمد محمد ع|محمد  |بــــ طنط|د|

3|4693 مر|حمد ع|م |محمود عص ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

825o24 در|لق|لخي  عبــــد|ج عبــــد|هيم فر|بــــر| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

9|o564 هلل محمد  |محمود حسن خلف  ج|طبــــ سوه

7o44|8 ل يحن  حسن سعيد|رحمه جم زيق|لزق|بــــ |د|

77o53 ى مريم عمرو محمد حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o8o36 هيم منصور|بــــر|لحميد |آيه محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|
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892639 لمجيد |حمد محمد عبــــد|هنود  سيوط|حقوق 

698757 در|لق|حمد عبــــد |لمنعم |بــــ عبــــد |رح ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

52o7o4 هدى محمد محمد عوض ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

6756o6 ن ل|لع|محمود محمد عبــــد | مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

8o2854 يوسف محمد يوسف مرىسي ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

24272 حمد|رتـــ محمد مرع |س كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

4|456o ضى|لق|لرحمن |لرحمن أحمد عبــــد |عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

4o79|7 هلل|د|ن ج|لعزيز حبــــسر رمض|ء عبــــد|رس| سكندريه|ل|حقوق 

8o598| لبــــصي  حسن|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|78296 ن|ح محمد سلم|لفتـــ|محمود محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

784244 حمد|لعليم سيد |حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

59389 ى|يمن صل|كريم  ح حسي  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|28378 لسيد|عيل |سم|بــــو زيد |عيل |سم|محمد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

42|94| لجميل|هيم محمد |بــــر|ل محمد |دل ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|7327 د|لضي|مه |ل سل|ن جم|نوره ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

529|85 ن|هيم زهر|محمد سعد درويش إبــــر |ضتـــ طنط|علوم ري

4298o2 ل|لفض|حمد |ح |رفعتـــ صل |علوم طنط

|29522 محمد مصطفى سعيد محمد ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

|76o45 للطيف|حمد عبــــد |حمد محمد | دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

8||663 لسيد|مل |حمد ك|ء |شيم ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

529oo| هيم محمد سليم|بــــر|لدين |ل |محمد جم سكندريه|ل|هندستـــ 

776955 لم حلوه|حمد عمرو محمد س| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

77355o لحليم|هيم حسن محمود عبــــد |بــــر|ره |س زيق|لزق|هندستـــ 

44442 ي خميس|بــــ ف|يه|ن |مرو
روق حبــــسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

843825 ي 
لدين|حمد علم |محمد مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

238942 لمجيد|لحميد عبــــد|لد عبــــد|خ| نور بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

67225 ى |من لمجيد|بــــوزيد عبــــد|ر حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

92|4o3 لسيد حسن |محمد حسن  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن
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38856 د محمد|هلل ممدوح فؤ|عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

7o3752 ق|ح محمد  عبــــده |رغده صل وى|لشر زيق|لزق|بــــ |د|

3|7923 ى حسن عىل|عمرو  لحسي  لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

66694 لمجيد|لدين عبــــد |ج |د محمد تـــ|سندس عم لفيوم|حقوق 

8o53o8 دل عىلي حسن|محمد ع ي|طبــــ 
|لمنى

63||94 لعزيز|هلل عبــــد |ل عبــــد |يه جم| زيق|لزق|علوم 

689655 عىل يىح| زكري| ر رض|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6322o8 وى عىل محمد محمد شكر|لشبــــر| |رن زيق|لزق|بــــ |د|

3|5534 وي|هلل قن|ندى محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|49236 حمد عىل محمد|لمنعم |ن عبــــد |نور ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

46o84o يد خمخم|بــــو|فتـــ محمد |ره ر|س ى لي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

8686|6 حمد سعد|مل |يه ك| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

3|4346 حمد|هيم محمد |بــــر|يحن   ى شمس|تـــج ره عي 

96789 محمد جودتـــ تـــوفيق سعيد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

759567 لسميع محمود|تـــفى عىل عبــــد  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

3262o4 شد|سكندر ن|يزتـــ نبــــيل |ف ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4252o7 ن|حمد محمد سليم|خلود سيد  ى شمس| لسن عي 

2422|3 لمول محمد حسن|بــــ محمد عبــــد|رح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7o|382 وى|لشعر|لبــــيوم |لغنى |محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

|73939 لرحمن|ر حسن عبــــد |لرحمن مختـــ|عبــــد  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

42576| لففى|ر   |لستـــ|نعمتـــ محمد سعد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

365|7 لسيد محمد|لد |ء خ|سم| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

675o8| لدين حبــــيبــــ عوف|ل |حمد جم|كريم  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

786589 لح|لونيس ص|ر محمد عبــــد|عم قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

355469 حمد|ضل سيد |ء جمعه ف|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

|2|862 سيمور سمي  صبــــىحي جورج  هره|لق|ره |تـــج

426o98 ن|هلل سليم| |هيم عط|بــــر|نسمه  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6||947 وى|لشن|لعزبــــ |ريم فوزى محمد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|34767 ى مك|لرحمن ع|عبــــد  وى|طف حسي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

693|o8 ى  روق فرج وطفتـــ|لسيد ف|نرمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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33o758 لسيد جمعتـــ سعد|حمد | |بــــ بــــنه|د|

25o42| ن بــــهجتـــ سعد عبــــده|ريم|ن |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

923569 سم |حمد ق|سم |حمد ق| ج|عه سوه|زر

7o98o7 حمد شلبــــى|هد |هيم مج|بــــر|ء |رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

84||22 در|لق|لسيد عبــــد|حمد |تـــقوي  |نوعيتـــ قن

294|o8 يكل ميشيل نبــــيه يعقوبــــ|م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

499o52 لودود حسن حسن|ء محمد عبــــد|رس| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|4462o عود خليل|د مجدى ق|زي هره|لق|حقوق 

3422o| لمنعم عىل بــــيومي|سط عبــــد|لبــــ|ء عبــــد|زهر |نوعيتـــ بــــنه

|64964 س|ئل مصطفى عبــــ|يه و| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6||697 ي محمد سمرتـــ|لبــــ|لرحمن موىسي عبــــد |عبــــد 
ى
ق |عه طنط|زر

5|748| حمد مدكور|منى حموده  ره دمنهور|تـــج

53834| هد|هيم مج|بــــر|هيم رأفتـــ |بــــر|مريم  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

276768 لحكيم|مه محمد عبــــد|س|محمد  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

482632 نم|م محمود محمد غ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

233|7 ن|حمد سلط|عمر محمود  هره|لق|حقوق 

529287 ف عىل حسن |محمد  لغبــــورى|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

24963o ن|ل زيد|م كم|ء س|رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

259535 هيم|بــــر|لرحيم |حكمتـــ نبــــيل عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|34393 ف عبــــد |سميه  للطيف|لرحيم عبــــد |رسر ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

4757o حمد حسن محمد سيد فرج| هره|لق|ره |تـــج

4o27|| حمد سعد|هيم محمد |بــــر|ندى  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

527o46 ف|حمد محمد | تـــ|لسيد رسر ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

78387o ي
لعزيز حسن|حمد عبــــد |ل |جم| دئى زيق|لزق|ره |تـــج

64493| شد|ل ر|حمد كم|كريم  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

22739o هيم عجوه|بــــر|ذ محمد |مع ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

642383 لسيد|لحليم |عيل عبــــد |سم|م |سل| زيق|لزق|ره |تـــج

6o2639 بــــو زيد محمد|لمنعم |ل عبــــد |محمد جم هره|لق|صيدله 

96364 ى|لعزيز |منيه طلعتـــ عبــــد | مي  بــــ بــــنى سويف|د|

8o95|4 د فرج|لجو|لسيد عبــــد|بــــ |رح ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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|8289 |سم|حمد |سلسبــــيل 
ى
عيل صدق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85o755 ه خ| لد محمد غريبــــ|مي  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

35767| د|لعزيز منصور حش|عبــــد| لي|د ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5374|6 لقوى ميهوبــــ|ليه فتـــىح عبــــد|ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

46o564 ره|م نو|لسل|ر عبــــد|لغف|حمد عبــــد|ن |رو |علوم طنط

47|58 حمد|ن |ل عثــــم|ء جم|دع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

63o769 لق محمد|لخ|محمود سعيد عبــــد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|74|7| ء محمد فخرى تـــوفيق|سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|3|87 لشمندى  |ف |ف عس|هلل خل|عبــــد ج|عه سوه|زر

445|47 محمود طه محمود محمد عىل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|75|3 لعمروىس|حمد |محمود نرص  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

635242 دى يوسف تـــوفيق|له|ء عبــــد|رس| زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

636942 ن فرج|ء محمود شعبــــ|نجل هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

47o2| يه سعيد عىل طلبــــه| هره|لق|بــــ |د|

|65329 لحميد يوسف|طف عبــــد |ع| عل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

536o56 حمد|جد |لم|در عبــــد|لق|محمد دهبــــ عبــــد |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

3|2474 لعيد|بــــو|هلل |حمد عبــــد|ن |سهيلتـــ رضو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

46|849 حون|ن أبــــو ط|ء محمد رمض|رض لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7727o6 هلل حسن حسن|حسن عبــــد  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

88984| حمد حسن |لمنعم |سيد عبــــد سيوط|صيدلتـــ 

83|349 بــــر محمد|م ص|لرحمن حم|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|499|o حد|لو|ن عبــــد |ىط شعبــــ|لع|محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

897o76 بــــ |لوه|يه يحن  محمد عبــــد| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

763748 ن لطفى|رس محمد سليم|هدير ي حقوق بــــورسعيد

|45874 ه فرغىل|لل|مصطفى سيد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

278552 لعزيز محمد حسن|دل عبــــد|ر ع|من |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

85o45| نم محمد|حمد عىلي غ| ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

5o8776 هلل أبــــو حجر|هلل محمد عبــــد |محمد عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

|7|3o4 مريم عىل محمد كرم عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ
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84oo46 حمد عىلي محمود محمد| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

||57|6 لسميع|حمد ربــــيع عبــــد |ء |سم| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

792646 ى|بــــر|محمد مجدى محمد  هيم حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

239624 جح سعد سيد|يه ن| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7585o حمد|لسيد |يمن |محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

76o|77 حمد عىل|ل |منيه جم| بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

524273 حمد بــــيوم محمد بــــيومي|مريم  سكندريه|ل|بــــ |د|

2|6649 حمد|حمد محمود |حمد يحن  | د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

357o59 ف مسعود عبــــد|وليد  ي|رسر
لغنى لسويس|معتـــ |علوم ج

2|5352 ي|ر
ن|محمود محمد سليم| ئى ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

367984 ل|لع|ح عبــــد|لفتـــ|ج  عبــــد|محمد ن ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7oo5|3 ي|ر
عيل|سم|محمد عيد | ئى لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

24894| حمد سعد|لقوى |دل عبــــد|مل ع| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

54o379 هلل يوسف|ض رزق |دل ري|مل ع| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

68|596 وى|لبــــهنس|عيل |سم|ل |مصطفى جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

23|672 ل عمر عمر منصور|حمد كم| هره|لق|هندستـــ 

443o8 هيم سيد|بــــر|م محمد |هش هره|لق|بــــ |د|

4o3446 حمد محمود عيس|حمد محمد |جر |ه سكندريه|ل|ره |تـــج

|3873 عمر محمد محمد زكري هره|لق|حقوق 

|44726 ى|م يمن شفيق سكله| |رتـــي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|48589 لبــــ محمد سعيد|رس ط|ر ي|من  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

5|8||4 فع|لش|هيم محمد|بــــر|منى خليفتـــ  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

834867 ي ف|لرحمن عبــــد|عبــــد
وي حميد|لغنى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

282373 ن|ء شوكتـــ شوكتـــ عثــــم|رس| رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

63o2o2 فع|لش|ح |لفتـــ|حمد محمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

54o5|9 ل فرغىلي|خلود محسن عىل جل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|26o27 ل شكرى محمد عىل|حمد جم| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

6252o2 م سعد محمد محجوبــــ|ن س|نور زيق|لزق|هندستـــ 
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62o7o| وي|لشن|سىطي ذىكي |لدي|ء |سم| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4o38|2 حمد يوسف|نور محمد|ئل |دهم و| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|44275 حمد مصطفى محمود|مريم مصطفى  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

489628  |لش|حبــــيبــــتـــ محمد شمس عبــــد
ى
هيم|بــــر|ق سكندريه|ل|ره |تـــج

4|655 ي عبــــد |رس|
لعزيز|ء محمد قرئى هره|لق|عه |زر

4375|| ف|هيم غ|بــــر|متـــ |س| زى محمد رسر |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

225877 ن|لدين محمد عثــــم|د|محمود عم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64468| حمد عضيمه|هيم محمود  |بــــر|محمد  |حقوق طنط

252869 لمرصى|ىط |لع|لد عبــــد|رؤى خ تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

2255|o لغنى محمود|مروه رفعتـــ عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

4o2992 لخي |بــــو |ل عىل معروف |لرحمن جل|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48|o38 رص عزتـــ حسن عىل|ن ن|نوره سكندريه|ل|حقوق 

|46584 ى|بــــر|حمد محمد | هيم حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

78o6oo ن|ن محمد سليم|محمد مجدى سليم ج|بــــ سوه|د|

269797 ح|لسو|هيم |بــــر|حمد سعد |ذ |مع ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

23722| لدين محمد محمود|هنده نور|ش ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8296|7 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|لد عبــــد|ح خ|لفتـــ|عبــــد |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

4943|8 نوبــــى|لرحمن |متـــ محمود عبــــد|س|مصطفى  لشر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

489599 وليم مسعد| إنىح  رض ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

67633| هيم ليله|بــــر|هلل |هلل عبــــد |سلىم عبــــد  لمنصوره|علوم 

323|86 سيمون سيدهم سمي  وهبــــه|ن| ن|علوم حلو

335o24 هيم|بــــر|لسيد |لدين |د |خلود عم لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

7o7977 وى فرج|لشبــــر|لسيد منصور |م |سل| لمنصوره|حقوق 

68o3|5 لق|لخ|لعزيز عبــــد |حمد ممدوح عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o8752 لسعيد محمد|سط |لبــــ|عبــــد | ند |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

842o24 لمنعم عيسي عىلي|ء عبــــد|لزهر| ن|سو|بــــ |د|

236o7 هيم|بــــر|محمد عمرو محمد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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762575 لدين|هيم نور |بــــر|رس محمد |محمد ي عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

542365 د دره|لجو|ن عبــــد|ن عوض رمض|رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3||73o ندى مجدى سعد محمد حسن ى شمس حقوق عي 

|23236 لعليم|ندى صفوتـــ محمد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

424262 لغندور|لد رفعتـــ |محمد خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

439o86 لم|بــــوس|حمد مصطفى عىل |محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

|65323 لمعبــــود جمعه|لد عبــــد |سلىم خ ن|هندستـــ حلو

|4|2o9 ى محمود محمد جم|ي لدين محمود|ل |سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

4|62o8 |لعزيز |لسيد عبــــد |لمولي |ء عبــــد |حسن
جوري|لبــــ

|بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6982|3 لسيد عىل|لحليم |ندى محمد عبــــد  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9|2|82 وع  |لسيد مط|طف |وع ع|مط ج|عه سوه|زر

222764 شور|تـــه ع| لرحمن محمد شح|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

526852 هيم محمود محمد|بــــر|محمود محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

95499 هلل عىل|ر ممدوح عبــــد |من هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

479|o6 حمد رمزى مرىس رزق مرىس هديتـــ| سكندريه|ل|هندستـــ 

24|7o| عيل محمد محمد خليل|سم|ء |سم| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

4o2597 ي
بــــو زيد|لسيد |ن عبــــد |رمض| دئى تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

9|3o5o ء رجبــــ حسن عىلي |عل ج|ره سوه|تـــج

7o86o3 لرحمن|حمد يوسف عبــــد |ح |حمد صل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

83||26 ن ي تـــوفيق فرح| |مي 
لفى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

777923 هيم جوده|ئل طه إبــــر|جر و|ه زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

45o|7o ف |محمود  حد|لو|مل عبــــد |لسيد ك|رسر |هندستـــ طنط

858||o مل سيد|مل ربــــيع ك|ك ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

2793o6 لغنى محرم|دى عطيه عبــــد|مر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|3o957 د سعد|بــــ ممدوح مر|مه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

529o8| مش|بــــر قط|حمد حسن ج| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

44662| له|هيم غز|بــــر|حمد |رق |محمد ط بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

344oo6 لحفنى|لسيد |محمد بــــدوى تـــوفيق  ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

899643 لدين محمد  |تـــ زىك |رس عرف|ي سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم
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7783|8 لح|هيم ص|بــــر|هيم عىل |بــــر| زيق|لزق|بــــ |د|

|6668| بــــ|لتـــو|در عبــــد |لق|ن محمود عبــــد |نوره ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

337274 محمد حسنى محمد محمد |بــــ بــــنه|د|

36o39o  |هدير محمود يوسف 
ى
م|لش|لدسوق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

694878 لمنس|حمد |لسيد |حمد |لسيد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

2289o7 مد|مد ح|م ح|عص| ر|ي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

43o827 د|لضي|لعزيز |ل عبــــد |حبــــيبــــه بــــل ي صىح طنط
|معهد فنى

92553| ده محمد خلف محمد  |حم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

79|634 حمد|حمد مصطفى فتـــىح |ء |زهر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

767o39 يد|لم ع|د س|هر محمد حم|لط| حقوق بــــورسعيد

23oo79 ف فتـــىح عىل|م |سل| رسر ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

839972 حمد|هيم |بــــر|م محمود |بــــتـــس| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

858o7| ن|ن سيف ريح|م زي|حس ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

892362 ى دي|ي بــــ سيد تـــميم |سمي  سيوط|بــــ |د|

4||7|o تـــ|لزي|لعزبــــ |هلل |ل عبــــد|ء جم|سم| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

6|6824 لسيد خلف|ن عبــــده |رو ط|حقوق دمي

286|93 هيم خليل عويس|بــــر|حمد |ء |لشيم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

239745 ل|غبــــ بــــولس غبــــري|مريم ممدوح ر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

443867 لعبــــد|هيم |بــــر|لد فضل |ء خ|إرس لشيخ|عه كفر |زر

269o6o د سعيد سليم|فؤ| دين ي صىح بــــنه
|معهد فنى

695o77 محمد محمود فتـــىح محمود سكر لفيوم|هندستـــ 

|4o25o ي
ف محمد محمدمحمد| |دئى رسر ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

6o7|76 عورى|لد|محمد فرج عطيه  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4638o ى ع|ي بــــو حجر|دل محمود محمود |سي  هره|لق|بــــ |د|

82253 ن|يه سيد محمد عثــــم| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

339526 ن عبــــده|هر يوسف عىل سليم|ر م|من | معهد فنى تـــمريض بــــنه

7525o3 ل عبــــده محمد|رق جم|ط لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

5o78o5 ف |طمه |ف وي|لسخ|لرحيم |حمد عبــــد |رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5o96oo دوم|لسيد ق|هيم |محمد سعيد إبــــر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

792324 حمد|لحكيم سيد |طف عبــــد |حسن ع  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |
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787965 حمد|ح عىلي |محمد عىل مصبــــ ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

62274 ى عبــــد |سم| ى|ء حسي  لنبــــى حسي  علوم بــــنى سويف

4835|9 ي
هيم محمد|بــــر|حمد محمد | |دئى إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

4826|| هلل|بــــ |د عيد ج|ر عم|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

448943 بــــ|لطو|ر |لستـــ|حمد فوزى عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8o226| ى فكري عبــــد|فكري ي لعزيز|سي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

85778| محمد خلف فرج سليم ي|صيدلتـــ 
|لمنى

9|795o غبــــ |مكرم صفوتـــ كرم ر قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

39o84 بــــحر|ل|ح حمزه |لفتـــ|ن محمود عبــــد|نور هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|26475 ف عبــــد |م  ح محمد|لفتـــ|رسر ى شمس حقوق عي 

2|7oo| نس سمي  طه حمود| |رودين ى شمس|تـــج ره عي 

5|56o4 وز عص حمد|لح |لسيد ص|م |في  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

488o66 لغنى|لرحمن عبــــد|لجليل عبــــد|عبــــد| حمد رض| |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

854962 حمد|لعزيز محمد |محمود عبــــد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

64oo92 |بــــر|وى |لشبــــر|ره منصور |س
ى
هيم دسوق زيق|لزق|طبــــ 

759555 ئى عىل محمد حسن|م| لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

786o66 تـــ|لشح|تـــ |يه وليد فرح| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

448488 يمن محمد بــــسيوئى|محمد  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|4o9o7 هيم عىل|بــــر|ء عىل |سم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

823875 لمعبــــود|لفتـــوح عبــــد|بــــو|محمد محمود  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

76|93o ى رجبــــ محمود وجيه|رس |دين ي|ن مي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

82oo8o ه محمود عبــــد| لمحسن|لعظيم عبــــد|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

|4o9|7 لىح|لىح محمد عبــــد |حمد عبــــد |بــــسنتـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|9296 لمرصى|سمي  محمد سمي   ره بــــور سعيد|تـــج

84|892 لنوبــــي حسن سليم|ء |صف ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

33o4o6 ي |تـــم عبــــد|ء ح|شيم
لصم|لغنى |ره بــــنه|تـــج

|4679| حمد|سط |لبــــ|ل عبــــد |محمد جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|6352| ف عىل |لدين |نور  ق|حمد |رسر وى|لشر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح
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43|97| هلل|د |لسيد محمد ج|لعزيز |ليىلي عبــــد  |علوم طنط

37652 تـــ|لحليم شح|حمد عبــــد|هلل |عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

827|43 ي محمد|جر عبــــد|ه
لرحيم مصطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

75356 حد محمد|لو|ن عىل حسن عبــــد |نوره ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

497568 تـــ محمد فؤ| د قطبــــ|مي  تـــربــــيتـــ دمنهور

|75335 لم|ن س|رق رمض|هدير ط |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

343696  محمد|لش|حمد فكري عبــــد|محمد 
ى
ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

768429 ن|مه سليم|فيصل جمعه سل ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

494|99 ن|ن سعيد عبــــده رشو|محمود رشو |ره طنط|تـــج

447499 تـــه|تـــه عىل شح|سعد شح| ر|ل سكندريه|ل|بــــ |د|

8o7o87 ي|حمد محمد |ء |سم|
لبــــقوىسر سيوط|عه |زر

33|64o لمقصود محمد|حمد عبــــد|ء |وف |نوعيتـــ بــــنه

774356 لحميد شويل|مهند محمد عبــــد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

4o59|6 ى أحمد محمد عبــــد |ي للطيف|ل عبــــد |لع|سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

75896| هيم|بــــر|لمعىط محمد |عمر مجدى عبــــد  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

55873 بــــ|لوه|ء حسن فرج عبــــد |ول علوم بــــنى سويف

|78344 لحميد|محمد عىلي محمد عبــــد | دين ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

328345 لسيد محمد|م |لسل|محمد فوزى عبــــد |حقوق بــــنه

|48894 ر|لستـــ|ده محمد عبــــد |ره حم|س هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7843o7 حمد سعد محمد سعد| |لي|د زيق|لزق|حقوق 

485763 ى|م ع|ريه طف حسنى حسن حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

247949 ق|هلل |بــــ |م يىح ج|ريه وى|لشر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

923|76 وى |لر|ء عمر محمد |شيم ج|علوم سوه

242853 بــــ جمعه|لتـــو|ل محمد عبــــد|بــــل يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

7|7|54 ى حمدى مهدى بــــرغش حني  لمنصوره|بــــ |د|

758992 لربــــ|د|لسيد محمد ج|يحن   لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

5392o4 ح سعدي سيد أحمد|منى صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o4588 مل محمد ربــــيع|مل ك|مروتـــ ك سكندريه|ل|عه |زر

464o8| ج|لسم|عيل |سم|هيم محمد |بــــر|رتـــ |س لشيخ|بــــ كفر |د|

869o67 حمد محمد|طمه عيد |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 
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774o|2 ى|هيم مني  ش|بــــر|مني  | رن هي  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

5|9o|5 فظ مرع|بــــر محمد ح|منيه ص| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8o2|26 ح جندي|د صل|رك ميل|م ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

33o343 لد محمد محمود عسكر|هلل خ|يتـــ | هره|لق|م |عل|

342|o حمد|لرحمن محمد محمد |عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

87848o ن حسن |ئى مجدى عثــــم|م| سيوط|تـــربــــيتـــ 

45|655 ي|لحميد عيسوى |هيم عبــــد|بــــر|ء |رس|
لطوجى ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4899|3 نم|لق محمود غ|لخ|م عبــــد |هبــــتـــ عص سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

323338 لمجيد|عىل محمد عىل عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o2|7o هيم|بــــر|لمنعم |هيم عبــــد|بــــر|ء |أسم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7|3o35 ى محمد فل|بــــ|ل|حسن محمود  |صي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8843o8 ه محمد محمود محمد  | مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

22|52| عىل محمود رزق محمد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|23845 فريده محمد فكرى محمد حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|45873 لرحيم|مصطفى حسن محمد عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|3246| ل حسن محمد حسن|تـــغريد كم هره|لق|ره |تـــج

624|7o زى|لسيد حج|لسيد |رس |محمد ي لمنصوره|صيدله 

78||3| ى محمود عبــــد |فريد  لحميد|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

75297o ى ش|م فع|زن سعد حسي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|66o74 لديبــــ|سط |لبــــ|ل عبــــد |محمد جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9||596 لسيد  |ل عوض |عمر جم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

32488| ع|لسبــــ|م حسن بــــكرى |حس ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8365|8 ي|د |تـــ حميد ج|ي|
لربــــ تـــكروئى دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

62|554 لفتـــوح محمد يوسف|أيمن أبــــو | رن ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

689277 ى ف يف يوسف|محمد حسي  يز رسر لفيوم|هندستـــ 

92o658 مح صبــــىح نصىح موىس |س ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

6o5888 حمد حسن محمد مسلم| |ره طنط|تـــج

824o79 ي عمر سعد محمد
مصطفى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

45o362 ي|طف |كريم محمد ع
ى
ق لصي  |ضتـــ طنط|علوم ري

6|8o83 ل|لغ|ل مصطفى مصطفى |س ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 
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9|4546 رص محروس جميل  |درس ح|تـــ سيوط|هندستـــ 

3387|6 كشر|ل|ح |لفتـــ|دل عبــــد|ء ع|شيم |تـــمريض بــــنه

785476 لد محمد|د خ|ء ج|عىلي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

695446 نه يوسف|بــــو شبــــ|يوسف محمود يوسف  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

4927| ن|ل فتـــىحي سليم|مديحتـــ جم ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

2473o لقوي|يم محمد عبــــد |لعز|بــــو |ء |سم| هره|لق|ره |تـــج

8787o4 ء بــــدوى عىل فرغىل |شيم سيوط|علوم 

6925o2 مد سعده|يز حسن ح|رحمه ف ط|بــــ دمي|د|

687892 حمد حمدى محمد محمد موىس ديبــــه| لمنصوره|ره |تـــج

|25999 ري|لبــــ|حمد عبــــد |مه |س|فرح  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

78o393 ن|هيم عىل رمض|بــــر|لسيد |ء |ل| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|693|2 ى|مل ش|د ك|محمد عم هي  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

2688|o لجزيرى|لحميد |بــــر عبــــد|ء ج|رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

9||587 ضى محمد |لر|تـــيسي  فتـــىح عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

64|6|o لحميد نمر|لعزيز عبــــد |د عبــــد |ء رش|أسم زيق|لزق|حقوق 

2o589 طه محمد طه| لرحمن رض|عبــــد  لفيوم|عه |زر

893532 لجيد |لرحمن محمد عبــــد|ده عبــــد|غ سيوط|تـــربــــيتـــ 

32742| للطيف|ح حسن عبــــد|ن صل|نوره ى شمس|تـــج ره عي 

6oo78 لحميد حسن|رس عبــــد |ء ف|شيم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|o634 ن|م عتـــم|عمرو وحيد صبــــىح عل ره دمنهور|تـــج

768883 لحليم|لحليم عبــــد|محمد طلعتـــ عبــــد  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

7o8397 ف محمد منصور | حمد|رسر لمنصوره|عه |زر

87o522 ء سليم يوسف محمد|سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

29|435 لففى|لرحمن |لد سيد محمد عبــــد |هلل خ|منه  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

297557 لسيد معوض حصوه|حمد | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

66832 دي عويس عىلي|جر ن|ه لفيوم|بــــ |د|

5|28|7 د|ن محمد ج|كرم رمض|محمد  بــــ دمنهور|د|

6o|638 لجخو|ء تـــوفيق حلىمي تـــوفيق |لشيم| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

63794 بــــ عيد|لتـــو|حمد عبــــد|محمود  لفيوم|هندستـــ 

22|72 لعزيز|لحسن عبــــد|بــــو|ل |رتـــ كم|نو هره|لق|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 11595 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

79394 لحليم|رم محمد عبــــد |لرحمن ك|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

882469 د  |لجو|عيل عبــــد|سم|محمد | يش سيوط|ره |تـــج

696968 لرحمن|ل لطفى محمد عبــــد |عمر كم زيق|لزق|ره |تـــج

787383 لسيد|ء عفتـــ حسن |ل| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

366o7| عيل|سم|عيل سيد |سم|يتـــ | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|242|3 لرحمن يوسف عىل حمزتـــ|عبــــد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

|4595 لي محمد|لغز|هلل محمد |عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

55648 بــــوبــــكر|منى محمد حميدتـــ  ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

23|732 ى محمد|سل|  محمد حسي 
م مصطفى سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 

تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

489887 ن مطر|دل تـــوفيق محمد سليم|ر ع|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

357587 روق خليفه|يوسف محمد ف |حقوق بــــنه

6|2763 للطيف خرصى|ع عبــــد |لسبــــ|ن |نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

634392 يم|لد|مه يوسف عبــــد|س|يوسف  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

78543o ى|بــــو|ندى عبــــده عبــــده محمد  لعني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2299o| لد نظيف محمد عىل|لرحمن خ|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o59o5 لسعود|بــــو |ش محمد |لدمرد|طه | ند سكندريه|ل|نوعيتـــ 

622366 وى|لشبــــر|ن |ل نعم|سميه عزيز جم ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

62|539 م سبــــلتـــ|لسل|فظ محمد عبــــد |م محمد ح ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|283o6 لدين عليوه محمد سعيد عليوه|سيف  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|48|28 ن|لد زهدي عثــــم|زهدي خ تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

9||286 عيل |سم|مد |للطيف ح|عبــــد| مه ج|طبــــ سوه

2|7376 حمد جميل|هلل |حمد عبــــد|مريم  هره|لق|ر |ثــــ|

9|493o سعد|كر |ئى  ش|مورين ه لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

47|49 حمد سعيد حسن|ء |شيم هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|242|5 روق عىل عبــــد ربــــه|ئل ف|محمد و ى شمس هندستـــ عي 

759o34 ل|لع|د عبــــد|لجو|لسيد عبــــد |حمد | لسويس|هندستـــ 

23525 لقوى|محمد مصطفى سعيد عبــــد  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

5|6585 ي|لسوس|ن محمد عىلي |يم|
ئى لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

|76o92 ى|لسميع حس|هلل عبــــد |لدين عبــــد |م |حس ني  ن|حقوق حلو
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3|8|7| لرحمن بــــدوي محروس محمد|عبــــد عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

899847 قتـــ منتـــرص عىل عبــــد| لمجيد |رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

28285o نوبــــ يحن  بــــدرى فهيم|بــــ| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

64476| هلل|رص ذىك حسبــــ |لن|محمد عبــــد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

7|5745 حمد|مد |مد هجرس ح|هلل ح|يه | لمنصوره|حقوق 

9|3577 لرحيم محمد  |ل عبــــد|لرحمن جل|عبــــد سيوط|ره |تـــج

|44792 م حسنى محمد عيد صقر|وئ هره|لق|ر |ثــــ|

9o8562 للطيف |حمد عبــــد|محمود محمد  ج|بــــ سوه|د|

|78355 هيم|بــــر|منى محمد رجبــــ معوض  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

369377 بــــوزيد فتـــىحي محمد|محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

453888 لدين|لحميد تـــفى |ل محمد عبــــد |مريم جم |ره بــــنه|تـــج

777826 |وى |هر محمد مك|وى محمد م|محمود مك
لسيد عطيتـــ

زيق|لزق|هندستـــ 

5|723 ى حسن| منيه نبــــيل حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7oo95 ى|رس عل|ر ي|عم م حسي  لفيوم|لعلوم |ر |د

52|496 عيل محمد|سم|كر |تـــ ش|نج بــــ دمنهور|د|

69733| حمد محمد سعد محمد محمد| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

7o5234 ل غيثــــ|لع|ل عبــــد |لع|رق عبــــد |نىه ط زيق|لزق|بــــ |د|

3295|5 لرسول متـــول|ء محمود عبــــد|ل| |طبــــ بــــنه

5|3429 سم بــــعيص|بــــر ق|لص|رس |محمد ج طبــــ بــــيطرى دمنهور

633329 رى|تـــ عطيتـــ بــــند|لشح|مه |س|ح |صبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

3256|8 متـــ|ن ظريف صليبــــ سل|جيه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o337| ق|حمد |قمر محمد عطيه  وى|لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o|9o2 رك|مصطفى محمد عىل محمد مبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23333| ي |
ي|منيه حنفى زىك حنفى لمسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o2338 حمد محمد |مصطفى محمود  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

5o6579 غ|لصبــــ|ء محمود محمود عىل حسن |شيم سكندريه|ل|صيدله 

875575 حمد سيد |بــــ سيد |مه سيوط|تـــربــــيتـــ 

225833 لرحمن|زى عبــــد|لد حج|محمد خ هره|لق|حقوق 

43543| آيه محمد محمد صقر سكندريه|ل|علوم 

343|47 ر فيصل سيد محمد|من ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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|29367 د|بــــو عي|دل طه |حمد ع| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8852|8 ن |لنعيم زيد|تـــ ممدوح عبــــد|ي| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

7o2958 لمرصى|لحليم |مل يحن  عزتـــ عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

325673 ك|لحمد سبــــ|بــــو|مريم صبــــىح  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

24853o حد محمد|لو|دل عبــــد|ء ع|هن لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

693769 حمد|هلل |هلل محمود عبــــد |س عبــــد |ين| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

449|2 لقهوج |هلل سيد محمد محمودعىل |منه  هره|لق|حقوق 

4|3|64 هلل محمود كريتـــ|رضوى محمد عبــــد  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

675o87 ف |وليد  ز|لبــــ|لسعيد |رسر ن|هندستـــ أسو

424878 محمود محمد خميس محمد معروف سكندريه|ل|طبــــ 

4|5776 بــــي|هيم عىل رسر|بــــر|بــــر |ن ج|يم| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|64|oo حمد محمد|بــــ محمود |لوه|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

23529 ن حنفى|مه عثــــم|س|محمود  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

283|26 لق عفيفى|لخ|هلل سمي  عبــــد|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7924| ن|هيم عثــــم|بــــر|حمد سعيد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

44|385 وع|هلل يوسف مط|حمد حسبــــ | لشيخ|طبــــ كفر 

84|493 ي حسن|محمد 
حمد مصطفى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

834956 بــــر يوسف|حمد محمد ج| دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

63o492 لسيد منصور|مه حسن |س| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

57679 هلل|لعظيم عبــــد|لعظيم حسن عبــــد|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

875878 ى  |لدين محمود جمعه حس|م |حس ني  سيوط|صيدلتـــ 

8o7o78 ى فر|هبــــه رجبــــ  ج|مي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

524827 حمد|لسيد |هيم |بــــر|لد |حمد خ| سكندريه|ل|هندستـــ 

8598o2 ميمه حسن عىلي حسن| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

693729 لسيد محمد|ر منتـــرص |من لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

373737 ى رحمتـــ مصطفى خميس حسي  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

3|6243 هيم حسن|بــــر|بــــثــــينتـــ محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

699836 ن|حمد سليم|نم مصطفى |ه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

794|34 لحويىط|ريم عوض متـــول  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9oo423 طف محمود |مصطفى محمد ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج
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366|83 ى روم |ى تـــوم|ئى بــــش|كرستـــي  ى شمس|تـــج ره عي 

8682o| هلل|لنوبــــي عبــــد|تـــم محمود |ح دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

924626 لرحيم |لمنعم حمدى عبــــد|حمد عبــــد| ج|صيدلتـــ سوه

6o544| وى|لزعبــــل|لرحيم |لسيد عبــــد |منه محمد  |ره طنط|تـــج

682|73 لغفور|لحسن عبــــد |بــــو|لدين |د|ل عم|م| لمنصوره|بــــ |د|

8ooo35 مخلص صموئيل حكيم| ميلسي ن|سو|علوم 

6|o3| ح عىل|م محمد صل|سل| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

869894 ى ئيل|سحق وهبــــه ميخ| |مي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

629487 لمحروق|ن بــــيوم |يمن محسن حسن سليم| زيق|لزق|بــــ |د|

845|88 ى | ي|بــــر|يه حسي 
هيم حفنى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

5|352o كر|لمجد محمد ش|بــــو|حمد | ره دمنهور|تـــج

42o93 ن سيد سيد|ن شعبــــ|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4632o8 ن|ح عمرو محمود سليم|صل لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

25866o لعزيز بــــيوم|هر عبــــد|م ط|سل| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

856563 ى|ن ي|رضو ى محمد حسي  سي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4o3856 لسيد|دق |سم طه رجبــــ ص|بــــ سكندريه|ل|ره |تـــج

9|8|69 لبــــ محمود |بــــوط|حمد |خلود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28547| س|روق عبــــ|محمد ف| ر|ي |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

675723 ن لمقصود منصور|لحميد عبــــد |وليد عبــــد | مي  لمنصوره|ره |تـــج

757888 لسيد عىل|فرح عىل  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|574o4 حمد|لحميد |حمد عبــــد |لد |منيه خ| ى شمس|د| بــــ عي 

24o953 هيم|بــــر|محمد عيد محمد محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

64293| حمد|لمعز |يه حلىم عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

28234o هيم حبــــيبــــ|بــــر|لسيد |معتـــز محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|52665 هيم محمد|بــــر|جر رفعتـــ |ه دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

486683 ن|لمنعم عثــــم|لمنعم مصطفى عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

487448 ى|ميل| يوحن جرجس| د خليفتـــ مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o25|9 هيم|بــــر|لرحيم محمد |لد عبــــد |فرحه خ م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

858893 لمعز|لحميد عبــــد|عبــــد| ن رض|يم| سيوط|عه |زر
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|2559o تـــ|دل فتـــوح فرح|محمد ع ى شمس|تـــج ره عي 

|59752 هيم|بــــر|هلل |ل عبــــد |جم| رين|م ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

784697 لسيد|حمد |ء محمد |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

9o536 لحليم|م محمد عبــــد |عمرو هش بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

882955 لح  |حمد ص|يمن |ء |ول سيوط|تـــربــــيتـــ 

534o54 هيم عرفتـــ|بــــر|منيتـــ محمد | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

28o783 شقر|ل|تـــ |در فرح|لق|جد عبــــد|لدين م|نور دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

5|o24o ق|هلل |مصطفى محمد عبــــد  وى|لشر لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

626o33 لمنعم محمد|لسيد عبــــد|هيم |بــــر| زيق|لزق|حقوق 

478442 ف محمود محمد|محمود  رسر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

54322 ر|لغف|حمد قرئى عبــــد |م |بــــس لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

4o3799 در محمد محمود|لق|حمد محمد عبــــد| لمنصوره|حقوق 

226576 ف|ح محمد فرح|محمد صل تـــ عىل رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o7244 وى محمد آدم |حمد بــــسط|ن |يم| سكندريه|ل|عه |زر

894|76 ن |م عثــــم|ل هم|طمه جم|ف ي صىح 
سيوط|معهد فنى

33389o لسيد|محمد محمود محمد  |بــــ بــــنه|د|

||9993 بــــيه|بــــو ر|هر |حمد عىلي م|رتـــ |س ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

76|557 ج|ج محمود فر|محمد فر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

527383 ى عبــــد  ى|سلىم وليد حسي  للطيف حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

6|5884 لي|لسيد هل|حمد |حمد |محمد  ط|حقوق دمي

9o2474 لسيد محمد |م خلف |حل| ج |تـــمريض سوه

63438| لدين سليم|ل |محمد نبــــيل محمد كم زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

42o222 هيم|بــــر|بــــ مىح |يه| |ند لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

3o288 لسيد|لسيد |م |هلل هش|منتـــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

25o67 ر|لجبــــ|هيم عبــــد |بــــر|ن عىل |يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8o5789 هلل|ده رجبــــ سيد عبــــد|غ ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

868|99 ديبــــ جرجس|دل |جورج ع ي|س|معهد در لسكر ج| |تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولوج 
سيوط |

774366 لسيد محمود شويل|ل |مه جم|س| زيق|لزق|صيدله 

755849 حمد|لدين |حمد سيف |لدين |سيف  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

89|535 هيم |بــــر|لرحيم محمود |عبــــد| سه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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626455 لعزيز|ن عبــــد|لعزيز بــــره|حمد محمد عبــــد|ندى  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

346937 حمد محمد عليوه|عمر  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

684o9 حمد محمد معوض|يه | لفيوم|تـــربــــيتـــ 

73879 رص ربــــيع عويس|محمد ن دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

3|656o مل|خنوخ ك|ج  |ن| رين|م وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

478362 ن|مد سلط|جر أحمد ح|ه سكندريه|ل|ره |تـــج

24oo46 لحميد|بــــ عبــــد|ل غل|عمر جم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

634944 هيم محمد محمد عىل بــــدر|بــــر|كريم  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

498262 بــــر محمد حسون|هيم ص|بــــر|مروه  تـــربــــيتـــ دمنهور

864948 لرحيم محمد محمد|نىهي عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

9o648| ن |ن سلم|حمد رمض|ء |شيم ج|ره سوه|تـــج

4|9382 لدين|لزينى سيف |يه محمد عزتـــ | لمنصوره|حقوق 

626724  زىك|ر |مي
ى
ف شوق رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|6o746 حمد|ر |لستـــ|محمد سيد عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

438959 لقرش|لسعيد | |هيم زكري|بــــر| لشيخ|تـــمريض كفر 

523678 ى محمد ك مل سيد|حسي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

9|5436 ن  |نور رشو|رس |محمد ي لمنصوره|حقوق 

335586 لنور|مل عبــــد|ئى ك|تـــرين ه|ك |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|o2|8 |لعل|بــــو |ل |حمد جل|ل |جل |تـــربــــيتـــ طنط

763334 لبــــدرى|هيم محمد |بــــر| |مريم سمي  زكري طبــــ بــــورسعيد

9o|469 حمد محمد عزوز محمود | سيوط|حقوق 

86o|68 ى|محمود ع طف فهىمي حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

757647 هيم|بــــر|لرحمن محمد |ل عبــــد |نه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

53oo29 م|لسل|حمد خليفتـــ عبــــد|صم |ع ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

6|6234 د|لضي|لحسينى |ر حسنى |عم ط|بــــ دمي|د|

|68232 ي|بــــ
ك|لمل|رفعتـــ متـــى عبــــد | تـــريسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

5|9958 لشيخ|ل |لع|ء محمد عبــــد|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

539|4 لىح|لسميع عبــــد |حمد محمد عبــــد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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865649 لمنعم|فهد خي  بــــهلول عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

28279o وى|لرحمن قن|ن عبــــد|ء رمض|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

67395 هلل عىل|تـــ محمد عبــــد |ي| لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

627553 ى   عبــــده|هيم |بــــر|م خي 
ى
لدسوق زيق |لزق|تـــمريض 

92o563 لعليم |لكريم عبــــد|عىل لطفى عبــــد ج|عه سوه|زر

87oo34 نعمه ربــــيع صغي  حسن ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

638248 لسيد غريبــــ عىلي|لسيد |حمد | زيق|لزق|طبــــ 

62|6o8 لصعبــــ|لحميد |رس يوسف عبــــد |محمد ي ط|حقوق دمي

245o69 ى  ى|نرمي  حمد عمر محمد حسي  هره|لق|بــــ |د|

679o33 لسيد عرفه|حمد محمود | لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

4||697 بــــو شنبــــ|عيل |سم|حمد |خلود  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

79|87 ي|در |لق|حمد عبــــد |حمد محمد |
بــــينى لشر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

23||7| بــــر عىل|عمر سعد ص هره|لق|حقوق 

62|o|5 ي|رق فتـــىحي محمد خف|مروه ط ج  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

52979| يىل|لخل|عمرو محمد عبــــده محمود  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

54347o ندى مىح سعد قنديل محمد ره دمنهور|تـــج

6|3|o3 ن|بــــر مىحي عطيه عثــــم|عبــــي  ص ى شمس طبــــ عي 

8|7674 ف ف|ء |سم| لرحمن|روق عبــــد|رسر ي|نوعيتـــ 
|لمنى

2|6775 |لدين عبــــد |ح |لرحمن محمد صل|ندى عبــــد
لرحمن حموده

ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

356|32 بــــوزيد|بــــوزيد عىل |لرحمن |عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

63223| سلىم مصطفى عطيه خليل زيق|لزق|علوم 

288|57 ج|ذل محمد عىل حج|يه ش| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

95823 حمد|لق |لخ|محمود عبــــد| ند هره|لق|لعلوم ج |ر |د

235o8o حمد|تـــ فهىم |محمود بــــرك هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

629864 لحديد|بــــو |حمد محمد |عمر بــــدر  زيق|لزق|بــــ |د|

635549 ى عبــــد لحليم|للطيف عبــــد|لحليم عبــــد|نرمي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

9|47|3 لحميد محمد  |زينبــــ صفوتـــ عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

764393 ي|لدين محمد |ء |محمود عل
ط|لىحى لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 

عيليتـــ|سم|ل|بــــ

2o274 م محمد محمود|محمد هش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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8o84|4 هلل محمد|مروه محمد حسبــــ  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

8|223o لسيد|بــــيشوي فيلبــــس جميل  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

2|4666 عىل موىس محمد موىس ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

627538 لرحمن|ن عبــــد|ن شعبــــ|سهيله رمض زيق|لزق|ره |تـــج

|27983 ى|م ر حمدى سيد محمد|هي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o2|2| ن متـــول|هيم شعبــــ|بــــر|محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

698633 ى محمد|لد محمد |عمر خ مي  لمنصوره|هندستـــ 

538335 ح محمد عىل طه|ح صل|سم دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

239|52 لرحمن محمود|طمه محمد عبــــد|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o9o86 هيم محمد حبــــيبــــ محمد|بــــر|ن |كريم ن|صيدله حلو

825|8 بــــ محمد|لتـــو|ح عبــــد |لفتـــ|بــــ عبــــد |رح دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

7o7474 ن محمد حرفوش|هيم عثــــم|بــــر|ر |من لمنصوره|ره |تـــج

64779 لسميع|حمد فتـــىح عبــــد |ريم  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

7o4975 ى| لحميد عبــــد |عبــــد | حمد رض| لعزيزحسي  لمنصوره|هندستـــ 

|6263o للطيف مصطفى|لحكيم عبــــد |م عبــــد |سل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|68234 ى نبــــيل رشدى نظي | مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83898o ى عبــــ|رضوي نجم  س|لدين حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

767333 لسيد|هلل |لسيد عبــــد|كريم مجدى  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

783963 مل محمد|ل محمد ك|ل جم|نه لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

5|6999 بــــرين نرص عىلي محمد نرص زعيتـــر|ص زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5o692o ى هلل متـــرى|رمسيس حلىمي رزق | كريستـــي  ج|بــــ سوه|د|

6|3838 ن|در دغم|لق|هلل عبــــد|جر عبــــد|ه |طبــــ طنط

9o3529 نه مكرم عوض فرج |دمي ي صىح سوه
ج|معهد فنى

832327 ى س ن|لحميد سليم|مي عبــــد|حسي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|4745| حمد|هلل مصطفى |مصطفى عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|25||5 لطوجى|لسيد |ضى |مه ر|س|سيف  ى شمس حقوق عي 

2282oo ن لىح|ل محمد عبــــد|جم| مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

479325 ي محمد |أم
د|بــــي ج|لسيد عر|ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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627554 ى|م عبــــد لصمد محمد محمد حسي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

87|5| سم|لق|بــــو |هيم |بــــر|ن |لحميد شعبــــ|عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

853967 دي فولي|له|هلل فولي عبــــد|عبــــد ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

633238 ل|لع|وليد محمد جودتـــ عبــــد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

684637 هيم|بــــر|لسيد شفيق محمد |لسعيد |ء |دع لمنصوره|بــــ |د|

6|8o53 ف محمد زكري|ء محمد |دع ن|عثــــم| رسر ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

|4596o |رق محمود عط|مريم ط هره|لق|حقوق 

489233 بــــينى|مجد محمد |بــــسنتـــ  لشر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|6446 تـــه |سمر محمد محمود شح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|53|| مريم عىل محمد عىل رزق لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

5|9868 هيم عىل عوض|بــــر|ره محمد |س تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

37529 د حمدي رجبــــ سيد|عم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

37o327 ر|لحج|ن |ء سعيد زىكي عثــــم|سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

683492 لصعبــــ|لسعيد |لسيد |غدير  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

76o479 محمود محمد لطفى قليع ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

245848 بــــو يوسف|لسيد محمود | |حمد رض| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

428o3o ه  د خرصى|حمد محمد فؤ|سمي  |عه طنط|زر

8|43| سم|د ق|بــــ فؤ|يه|جر |ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o75o3 بــــينى |ندى يشى  بــــينى|لشر لشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8285|8 ن|سط محمد سليم|لبــــ|ء عبــــد|شيم ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

36o459 ف عو|يتـــ | لبــــكش|د بــــيوم |رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6226o4 |زى رض|ر غ|دى مختـــ|لعق|سمر  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

45|952 ل|لفض|لسيد |لسيد عطيه |فضيله  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

48o467 ن|لعزيز مهر|بــــ محمود عبــــد |مه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8859o2 مي |هد محمد شلق|هيم مج|بــــر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

46o|53 تـــ ش| ى سيد ش|مي  ى س|هي  لم|هي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|4|65 ي محمد |متـــ محمد |س|محمد 
بــــو خطوه|لبــــسيوئى ن|حقوق حلو

355438 ش|لدمرد|يمن عمر |ن |نوره ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

32396o د محمود حسن|م عم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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5|875| ي|ر
ى|ح |لفتـــ|سعيد عبــــد| ئى حمد خضي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

83954| ي|م محمد |بــــتـــس|
حمد حفنى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

4|92o9 لح|لسيد ص|لسيد|يد |يد ع|ء ع|ول لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

494266 ىط محمد خليفه|لع|م محمود عبــــد|ر بــــ دمنهور|د|

25o355 سهيله محسن مصطفى حسن حسن لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

85o726 يل|ىطي محمود ن|لع|ء عبــــد|سم| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

4276o3 طف محمد عليوه|لرحمن محمد ع|عبــــد |علوم طنط

78|395 ى ى قل|ن| روجي  ده|رص بــــشر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

34473o ن|لح عثــــم|ن منصور ص|يم| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

46o|35 ن عىلي جميل|ح شعبــــ|لفتـــ|ن محمد عبــــد |يم| ن|سو|بــــ |د|

37|659 لسيد عطيه مبــــروك|منى  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|768|| بــــ|لكريم سنج|د |يه صبــــرى ج| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

755432 رك|ده سعيد مبــــ|ن حم|يم| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

786845 لسيد حسن بــــرعي|حمد |كريم  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

42567o ى محمود محمد |ي ك|لسم|تـــه |لسيد شح|سمي  سكندريه|ل|حقوق 

924842 ه |لل|لحميد عبــــد|رق فيصل عبــــد|ط ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

422723 ح ليله|ر صل|عمر مختـــ سكندريه|ل|ره |تـــج

|28789 دل يحن  جرجس|بــــيشوى ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

545|54  |هيم محمد |بــــر|محمد 
ى
هيم|بــــر|لدسوق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o9o83 ك |لمل|لبــــرتـــ عبــــد|جورج بــــهجتـــ  لسويس|معتـــ |علوم ج

43744 لسيد|طف حسينى |ندى ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

88734 لعزيز|ل عبــــد |لع|حبــــيبــــه فرج عبــــد  سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

|6|o73 ف عبــــد |سهيله  لمنعم عىلي|رسر ى شمس هندستـــ عي 

249523 لبــــر|بــــر نبــــوى طي |مل مجدى ص| سيوط|بــــ |د|

45783o ين محمد  يد |بــــو|رسر ى لسيد مصطفى|لي  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

358||8 مد محمد محمد|محمد ح دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|45o5 ف |عمر  لسعيد|لسعيد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7oo6|3 لسيد حسن| |محمد رض ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

25|o82 ى|حمد عىل ش|محمد  هي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى
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44787| م طوسون محمد|لسل|ء عمرو عبــــد|سم| سكندريه|ل|هندستـــ 

693|2 ء لطفى محمد حسن|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

||5648 ى|بــــو |عيل محمد |سم|نس |مريم محمد  لعني  ى شمس|تـــج ره عي 

8o8|o2 لعليم حسن|بــــوغنيمه عبــــد|بــــسمه  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

4|8329 سيمون مسعد نسيم أسعد|ن| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

689925 لزىك|لسيد متـــول |زق |لر|غنوه عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

4o565 لسيد يوسف عيسي|محمود  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

249575 لحليم|سعد عبــــد| م رض|ريه ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

253654 تـــه|لموجود شح|ح عبــــد|لفتـــ|كريم عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

924437 هيم |بــــر|بــــتـــ محمود |يه ثــــ| ج|بــــ سوه|د|

3|2785 ي|لد محمد حبــــيبــــ مو|عمر خ
ى
ق سيوط|بــــ |د|

44||25 لعزيز|هلل عبــــد |يمن عبــــد |ء |لشيم| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|34322 بــــسنتـــ يىحي فتـــىح محمد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

9||2o2 هلل  |هلل محمد عبــــد|تـــيسي  عبــــد ج|بــــ سوه|د|

|243o5 لعزيز|روق عبــــد |ئل ف|حمد و| ى شمس صيدله عي 

48798 بــــورسيع|حمد |ئى |ء ه|رس| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

5|45|8 ى محمد ح ور|مد ش|حني  سكندريه|ل|بــــ |د|

34o298 م بــــكتـــوتـــ|م|م |م|محمد | يش زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

782947 حمد|ن عىل محمود |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

764|8o |لسيد رخ|لخرصى |خلود محمد  صيدلتـــ بــــورسعيد

869465 لفخري عىلي|يز محمد |مينه ف| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9|o42o يف سعد خلف عبــــد بــــ |لوه|رسر سيوط|حقوق 

8o8723 شم|شم محمد سيد ه|ه ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

4||9o8 |هيم |بــــر|م مرىس |هيم وس|بــــر|
ى
لدسوق |بــــ طنط|د|

39|76 ى خ|ي لد محمد عيس معبــــد|سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

46o52| ى|لدين محمد عبــــد |نور  هلل محمد حسني  |عه طنط|زر

827o96  عىلي|ل|
ى ء محمد حسي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

|63392 ن|مريم محمود محمد سليم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

357466 يق عليوه نرص|طف ف|ن ع|حن |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 
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85|473 د|لجو|لحليم عبــــد|د عبــــد|لجو|ذكري عبــــد دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

282768 فظ|لح|لد عىل عبــــد|رحمه خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

48325 لحديد|بــــو |بــــر محمد |ديتـــ ص|ن ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

33o7|6 حمد|روق |م ف|ندى عص |بــــ بــــنه|د|

867997 ي سل|م|
حمد|هيم |بــــر|مه |ئى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

856943 خلف محمد خلف محمد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|73383 لد محمد عىل|محمد خ تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5o5222 عيل|سم|لسيد |يوسف عىل محمد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

546348 حمد محمود محمد ربــــيع|محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|76782 يه لزهرى|لبــــديع محمود |ن عبــــد |رسر ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o49|6 طف عيس حموده عىل|خلود ع زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6||83o د|حمد نبــــيه محمد ج| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

695o23 ي|حمد |حمد مصطفى |هيم |بــــر| لخليىح  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

287|44 حمد|د سيد |لجو|طف عبــــد|حمد ع| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|4855o ن|لجليل زيد|مه عبــــد |ء سل|لزهر|طمتـــ |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o7oo| مود|بــــوع|بــــر عطيوه |ندى عطيوه ج لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

4834|| د|لجو|ل عبــــد |لع|طمتـــ مجدي عبــــد |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|65|37 زق|لر|ل ربــــيع عبــــد |ء جم|حسن هره|لق|ر |ثــــ|

2684o ن لدين سيد يوسف|عز| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8753|4 كيوس |ئى  كميل ف|ه| ري|م سيوط|حقوق 

78o962 للطيف عىلي جمعه|حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

52392 مل سكله|مح ك|س| دون ره بــــنى سويف|تـــج

864858 هيم حسن محمود|بــــر|ء |دع دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|37369 ى ي|يوسف فكرى د| مي 
ل|ئى ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

425943 ي|دل جمعه عبــــد |ء ع|ل|
لغنى إلسكندريتـــ |تـــمريض 

69o82o ض|لقصبــــى ري|يوسف محمد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

5o2|9 م عيس|لرحمن فتـــىح سيد سل|عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

764367 عيل|سم|لرحيم |عيل عبــــد |سم|حمد |محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

6o74o6 ى|زم ربــــيع محمد ي|ح سي  |هندستـــ طنط
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7|6425 حمد خليفه|ل |طف جم|محمد ع ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

4|9oo| د حسن حسن|لرحمن عم|عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

284788 لسيد|هيم محمد |بــــر|سميحه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

77|689 ي|ر هش|من
م مصطفى محمد مصطفى زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

499649 ف عبــــد |عزتـــ  حط|رسر بــــى|هلل بــــشر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26833 حمد|لد فتـــىح |منه خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

334oo2 هيم محمد|بــــر|لمجد |بــــو|محمد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

82929| مر عمر|لرحيم ع|هدير عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

365736 ئيل|رس|نور | |بــــيتـــر زكري ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

349922 هيم عفيفى|بــــر|م |عل| دين تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

439538 م|لسل|رق عيد محمد عبــــد |ريم ط لشيخ|عه كفر |زر

4383|2 لقلينى|هيم محمد |بــــر|ن |مروه رمض لشيخ|بــــ كفر |د|

85|42 د|ن مر|ل شعبــــ|ء جم|سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

759|o4 عيل|سم|محمد يوسف سعد محمد  ى شمس هندستـــ عي 

92255| ح محمد يونس|محمد صل ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

22|6o6 هيم|بــــر|هيم |بــــر|هيم مدحتـــ |بــــر| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|642|9 كريم محمد محمد بــــهلول حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

8|2369 ه رض| لعظيم|محمد عبــــد| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

8||693 دل نسيم فهىمي|ع| رين|م ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

626|83 هيم|بــــر|عيل |سم|ىط |لع|محمد عبــــد ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

9o9349 لحسن |بــــو|س عىل |طف عبــــ|ر ع|بــــر| ج|بــــ سوه|د|

4|8739 لنبــــى|هيم عبــــد|بــــر|لمنعم تـــوفيق |رتـــ عبــــد|س لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8|7|27 حمد|لدين سيد |ل |حمد كم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

862686 لكريم محمد|د |سط ج|لبــــ|ء عبــــد|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

87528| ك |ئيل مل|مح جبــــر|س| ر|كل سيوط|ره |تـــج

264326 لسيد|لسيد متـــول |ره |س ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

62|8|o هيم أبــــو زيد|هيم إبــــر|خلود فهىمي إبــــر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|78243 ف عبــــد |حمد | لرؤف محمد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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449222 ى|هر ش|حمد م|يوسف  هي  |هندستـــ طنط

4o8734 مر|لم ع|لد سعيد س|ندى خ |تـــربــــيتـــ طنط

8529|9 ى|لرحمن محمود محمد حس|عبــــد ني  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

367366 شم|لمحسن محمد حربــــى ه|ل عبــــد|ء جم|سم| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

5o|4|6 لحميد سيد محمود|مؤمن عبــــد إلسكندريتـــ |تـــمريض 

779666 حمد|كر محمد عىل |ئى ش|ه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9|2653 لسيد محمد |لسيد محمود | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

69238o هيم |بــــر|زق |لر|زق عبــــد |لر|ء عبــــد |رس|
ن|سليم

لمنصوره|بــــ |د|

52869| جوري|لبــــ|لعليم |مصطفى محمد مصطفى عبــــد |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

6oo4o هيم|بــــر|هلل |محمود عبــــد | لي|د تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

265988 لحسن عىل محمد محمد|بــــو| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

5|2239 بــــيلتـــ|ن ي|مرو رس محمد محسبــــ رسر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

783357 بــــ رفعتـــ تـــوفيق محمد عىل|رح زيق|لزق|بــــ |د|

758o84 زق|لر|حمد محمد عبــــد|يىح  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

67249 يمن محمود عىل|جر |ه ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

72o26 مل عىل|رضوى حمدى ك لفيوم|بــــ |د|

5o9635 هلل|ن عبــــد |لم شعبــــ|م س|سل| سكندريه|ل|طبــــ 

3355o4 رس عوض عطيه|ندى ي ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7|5673 بــــ|مد كس|حمد ح|م |ر هش|مي لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

335457 رق محمود دبــــيىك|م ط|سه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7739|| زى|قطبــــ حج| هيم رض|بــــر| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

433849 لعزيز حنورتـــ|لرسول عبــــد |محمود نبــــيل عبــــد سيوط|بــــ |د|

49753 ى سعد يوسف|يز |ف| يوستـــي  هره|لق|علوم 

9o8777 ميه سمي  جرجس قعود |س ج|تـــربــــيتـــ سوه

32262| ىط|لع|حمد عبــــد|ىط |لع|حمد عبــــد|ن |نور سيه|نوعيتـــ عبــــ

9|2|6o حمد محمد  |لرشيد |ندى عبــــد ج|بــــ سوه|د|

335623 ى |ي حمد منصور محمد|سمي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

36287o د|لجو|ر عبــــد|لغف|محمد حسن عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|2566| ى فتـــىح محمود شلبــــى|نوره ن حسي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|
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57|o4 ندى محمد حسن سيد ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

2659|7 در|لق|ح عبــــد|لفتـــ|م عبــــد|هلل عص|عبــــد لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

8o8o4  |عمر 
ى
هيم|بــــر|لسيد شوق لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

44|235 زق|لر|هيم عبــــد|بــــر|لآله محمد |عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

2596|9 هلل|لمول عوض |خلود عوض عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

337727 م مصطفى|لسل|لسيد عبــــد|محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

626o88 هلل|لعظيم مصطفى عبــــد|محمد عبــــد زيق|لزق|عه |زر

|27559 م مصطفى محمد|مريم هش ى شمس|زر عه عي 

|42654 لسعدي محمد|حمد محمد |تـــسنيم  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

263|86 لسيد|شد |لسيد ر|له حسنى |ه لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o97o4 لسيد |بــــتـــ |لك ثــــ|يه م| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

245694 دق|لعزيز ص|لسيد عبــــد|در |ن ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

|42|54 ى محمد محمد عمرو نبــــيل حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o3244 ي|ء |سم|
ى
ض|لسيد عىل عىل فرج ق زيق|لزق|طبــــ 

|22932 |ئى ك|ندى ه|س
ى
ق مل مشر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

49o826 بــــر محمد|حسن ج| ند عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

862696 ه | د|زق ج|لر|حمد عبــــد|مي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

883o98 سعد |جرجس عطيه | مرن ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

438493 لففى|عيل |سم|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

6o695 ف حسن سلط|محمد  ن|رسر ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

686|88 وى|لجرج|حمد عيد عىل عىل | لمنصوره|ره |تـــج

4756o6 لسيد محمد بــــخيتـــ| |سلىم رض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o6378 د |حمد ج|ر سيد |زه| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|37446 موخ مهنى|بــــر| م ثــــروتـــ رسر حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

93585 ي
ء|محمود محمد طه محمد ضى د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

|69249 عمر وليد حسن محمد تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

776247 لسيد|هيم |بــــر|ل |له جم|ه زيق |لزق|تـــمريض 

893|28 مر محمد عمر |ن ع|نوره سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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526276 لعظيم متـــول|مه محمد فكرى عبــــد |س| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

362468 لسيد|لنبــــى محمود |ء عبــــد|شيم تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

429745 لدهبــــ|بــــو |لسيد |م |يوسف هش |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

28|22 ى |زي ى|د محمد حسي  لسيد حسي  هره|لق|ره |تـــج

89|345 لس ثــــروتـــ سمي  سعد  هلل  |كي  سيوط|حقوق 

|68872 لرحيم محمد يوسف|مح عبــــد |محبــــ محمد س ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

2o772 لنبــــى تـــوفيق|د محمد عبــــد |زي سيه|نوعيتـــ عبــــ

29|597 نم|هيم غ|بــــر|مجدى مصطفى خلف  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

9572o ن محمد|ذ محمد عثــــم|مع كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

75754 شم خليفه محمد|معتـــز ه م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

687|65 لحليم|وى عبــــد |لبــــدر|لد محمد |خ ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|76642 ى|ن حسن نج|رو ر حسي  لفيوم|عه |زر

223725 طمه سعيد عىل سعيد|ف هره|لق|حقوق 

423346 فظ محمد|لح|صم محمد عبــــد  |هلل ع|آيه  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

49|382 محمد| لعل|بــــو |رحمه عيد  سكندريه|ل|حقوق 

26483 |محمد 
ى
يمن محمد دسوق ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o|o48 هيم|بــــر|لسيد |هيم جوده |بــــر| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7|6285 لسيد|لبــــيىل |ل |رق جم|ط معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

23753 ى يىح | ى محمد نرص|مي  مي  هره|لق|هندستـــ 

36574| ل|لمعتـــصم محمد كم|حسن  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3362|7 ء محمد سعيد عىل|وف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

294||7 لعزيز|عمر يحن  عمر عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

26o998 لميىه|لسيد فهىم |ء |شيم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

43o3o2 لرؤف خليل|شور عبــــد|ن ع|رو لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

8|5248 سحق|نجىلي |مي |نه س|دمي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|625|3 فعي|م يسن ش|لدين هش|نور  ى شمس|تـــج ره عي 

6|4|7 س تـــوفيق|م عبــــ|لرحمن عص|عبــــد  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

2563o4 لخول|ن |ل سليم|محمد جم ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى
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793o22 حمد|لحميد عىل |ئى سيد عبــــد |تـــه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|4434 ه مصطفى مصطفى  ىط|لع|هيم عبــــد|بــــر|أمي  |بــــ طنط|د|

5|o989 مه محمد سعيد محمودخليل|س| لشيخ|عه كفر |زر

6436o2 لرحمن مقبــــل عىل|ح عبــــد |لرحمن صل|عبــــد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

88|o59 ل عىل سيد |نوره جم سيوط|تـــمريض 

88o532 ى |حس حمد|م مجدى حسي  سيوط|بــــ |د|

|449o ى|سلىم ي رس سعد حسني  هره|لق|حقوق 

39625 ن|مل عثــــم|يوسف سيد ك ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

9|5276 هلل خلف سيد  |حمد محمد عبــــد| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|6375| ى عمر محمود |ء |رس| بــــوسيف|لحسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

32o547 مل مسعد|نوبــــ وسيم ك|بــــ| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7636o4 لمقصود محمود|لسيد عبــــد|رس |يه ي| ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

76|692 لكريم|د |مصطفى غريبــــ عىل ج لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

96495 محمود بــــريك عىل حسن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

22856| ن محمد|ميه رجبــــ سيد سليم|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|26699 حمد|ئل عوده |ن و|نور ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

348649 يف | هيم خلف|بــــر|هيم |بــــر|حمد رسر ى شمس|تـــج ره عي 

|5oo9 ح محمد محمد يوسف|مريم صل هره|لق|بــــ |د|

46|7|9 يف|تـــ عبــــد|لشح|رس |ي لرحيم رسر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

243|67 حمد|هيم |بــــر|د |ء عم|سم| ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

62|579 ى محمد أحمد محمود  لهريىح |حني  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

924562 ر يوسف يونس محمد |ثــــ| ج|بــــ سوه|د|

6288|9 نجيبــــ محمود| محمد رض تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

328442 بــــدين طه|لع|لد محمد زين |محمد خ |علوم بــــنه

47529| فظ صديق بــــكر|حمد مدحتـــ ح| سكندريه|ل|ره |تـــج

32347 محمد| م عط|م عص|هش تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

686689 هيم مصطفى|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|هلل |عبــــد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

529oo7 لغندور|لسعيد |دل |محمد ع ضتـــ دمنهور|علوم ري
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3643o| هيم|بــــر|مح محمد |محمد س وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

59342 ن|م عىل حس|ل س|نه علوم بــــنى سويف

7873|o هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|عىل  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

453623 هيم عىل عىل رسور|بــــر|محمود  ي منش. تـــ.ك
تـــ بــــحريه بــــور سعيد|فنى

32944| ح محمد بــــيوم |لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|ء |رس|
زى|حج

شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

|8o34 ي|ر
لمجد|بــــو |ن |حمد شعبــــ| |ئى ن|تـــربــــيتـــ حلو

876999 بــــ مرتـــىح  حشىم  |يه|مريم  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

75o9o4 حمد مهدل|لمقصود |زن صفوتـــ عبــــد |م عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

62|o59 ف عبــــد|يمنى  ن|لعزيز عىل رمض|رسر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

887826 ى موريس فهىم زخ رى |شي  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

492838 ف محمد عر|أس |لعل|بــــى محمد أبــــو |مه أرسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36783| هلل|مه صبــــرى رزق |س|مريم  ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

|46|o يمن محمد فكرى|عمر  هره|لق|هندستـــ 

4|o976 لبــــ|بــــو ط|لسيد |لد |خلود خ |تـــربــــيتـــ طنط

6o2764 لسعيد رسكيس|حمد محمد فتـــىح | ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

|9682 لسيد|حمد |عمر محمد  هره|لق|بــــ |د|

497454 وى|لمك|لدين |تـــفى محمد محمد بــــىه  بــــ دمنهور|د|

329898 ل حشيش|سلىم يشى كم |تـــمريض بــــنه

||6957 ريو تـــوفيق حلىم تـــوفيق|م  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

479328 ي حمدي محمد إبــــر هيم أبــــو طورتـــ|إنىح  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|5o453 ن|مه يىحي رضو|س|حمد | هره|لق|هندستـــ 

83655 ن محمد|هلل سلط|رتـــ خلف |س ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

343257 وي|روق محمد طنط|رقيتـــ محمد ف هره|لق|ج طبــــيع |عل

|59383 ى|ن مصطفى ف|نوره روق حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9|642 ن|قوص سليم| ئيل يس|فليبــــ ميخ رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

25828 ين محمود محمد عبــــد  لغنى|رسر لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

789o7o لحميد|لق شحتـــه عبــــد|لخ|حمد عبــــد | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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7o8448 حمد|شور منصور |ذكيه ع لمنصوره|عه |زر

|77o|9 لديبــــ حكيم|وجدى حكيم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|38|28 سم|لعزيز ق|هر عبــــد |حمد م| لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

324483 هيم|بــــر|يوسف محمد سعيد مليىح   ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9o9o74 خليفه محمود | لعل|بــــو|مه ممدوح |س| ج |تـــمريض سوه

6654| ى|بــــ جمعه ي|لتـــو|ء عبــــد |رس| سي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

698|3| عيل|سم|ليىل عىل سعد عىل  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2778o5 ى ح|فظ |ح ى|فظ |مي  مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

332936 هلل بــــيوم|مصطفى يوسف عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

753535 ندى حمدى محمد يوسف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3|65|| لم|طه سيد محمود س| رن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

286774 ح|ليىل يشى عىل صل شمون|نوعيتـــ 

2953|6 ى شد مندى|ل ن|جم| مي  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

852|8 ىط|لع|ن عبــــد|طف عثــــم|محمد ع صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

27297 لنبــــي محمد|لد عبــــد |ء خ|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3oo586 ه نرص محمود متـــول| مي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|7482 هيم فتـــىح بــــسيوئى|بــــر|ء |عل لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

6483|4 لمول|بــــر محمد عبــــد |ص| نور هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

629385 م سعيد طلبــــه بــــسيوئى|ن هش|يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|2|932 س|حمد عبــــ|جر محمد |ه ى شمس علوم عي 

6o4933 ر محمود عبــــيد|طمه عطيه نص|ف |تـــربــــيتـــ طنط

425469 لسيد|ن |هيم سليم|بــــر|ل |ن جم|رو سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

7o8|28 هيم محمد عىل|بــــر|ء حمدى محمد |هن لمنصوره|حقوق 

|39264 ره فضل عىل فضل|س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

866||5 ي شبــــيبــــ|عبــــد| دين
هلل ضيفى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

266786 هلل حمدى موىس|طمه عبــــد|ف ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

62957| آيه رأفتـــ محمد عطيه نجيده زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

679638 لمتـــول|ىك  |لمتـــول ذ|رس |حمد ي| ى شمس| لسن عي 
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24558| زى|حمد حج|عىل مصطفى عىل  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

825592 هلل|دل عزبــــ عبــــد|ن ع|يم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

44o59 س محمد|هيم عبــــ|بــــر|حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

47274 محمد| ء عمر زكري|عىلي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2684|o بــــل|لمعىط ق|محمد يحن  عبــــد ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

2|73|8 ء صفوتـــ مصطفى محمد|ل| ى شمس|تـــج ره عي 

784668 لعزيز|هلل عبــــد|محمد حلىمي عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9oo793 جد عدل جرجس |م| رين|م سيوط|صيدلتـــ 

48387 رق محمد سعيد عيس|ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

646|o5 وى|لمك| |بــــ زكري|يه|عمر  ط|بــــ دمي|د|

|59493 م سعيد جمعتـــ|رتـــ حس|س ى شمس| لسن عي 

|473o6 لمقصود|عبــــد | حمد محمد زكري| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5o|484 عيل خميس|سم|دي |له|عيل عبــــد |سم|م |سل| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

2|64|6 هبــــم بــــطيشه|بــــر|هيم |بــــر|هيثــــم  ن|بــــ حلو|د|

|5o|64 لرحمن رجبــــ عىلي محمد|عبــــد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

348566 ى رمض ن محمد عىلي|نرمي  عه مشتـــهر|زر

||7|2o د|لجو|وى عبــــد |لسعد|حمد |جنتـــ  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

499955 ن|دل حسن رمض|ن ع|نوره بــــ دمنهور|د|

886485 لنبــــى فرغىل |ضى حسبــــ |محمد ر ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|25oo5 لسيد محمد|لرحمن مدحتـــ |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

756|55 حمد عيس|عيس | ر|ي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

|75262 ء سعد محمد محمود|محمد عل تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

25o436 ف |رس| لدين|ء محمد عىلي حسن رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3|8|82 لس بــــدري بــــخيتـــ عطيتـــ كي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|2627o هلل محمد|حمد عوض |ر |عم ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

4o9oo4 ن|ن سعف|ن سليم|حمد زغلول رمض| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

29325 ج|حمد نور محمد فر| هره|لق|هندستـــ 

56798 نرص| س سمي  حن|غط بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

684|9| حمد حسن|هيم |بــــر|عمر مدحتـــ  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

69o3|7 مد|لسيد ح|ء نرص |حسن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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8o23|o لد قطبــــ عىلي|بــــوخ|يوسف  ي|هندستـــ 
|لمنى

2|o32 مر محمد مصطفى|محمد تـــ ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

327o|7 ى| تـــ عمر محمد حسي  مي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

27795o ر عىل حلوه|لغف|تـــفى عبــــد |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

5||o88 ر|هيم نص|محمد حسن عىل عبــــده إبــــر طبــــ بــــيطرى دمنهور

876483 هلل  |هر فخرى رزق |رك م|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77|9|3 حمد شيحه|حمد محمد مجدى محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o775o ي سليم| ن|ن ظريف سليم|نىح  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44|284 ى | وى|لزفتـــ|ج محمد |لح|لسيد |لسيد حسي  لشيخ|تـــمريض كفر 

7||897 ى محمد كم|ي ىس صقر|لبــــل|ل |سمي  لمنصوره|حقوق 

||64o4 وى|بــــبــــ| د حن|عم| بــــول ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

254837 ى يوسف محمد صفوتـــ عىل حسي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

63o25| لرحمن|حمد عبــــد |حمد |محمود محمد محمود  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

677|66 لعزيز|حمد عبــــد |لرؤوف |حمد عبــــد |م |سل| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

627725 ن|لد حسن سليم|حبــــيبــــه خ كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

63oo62 لسيد|لسيد حمدى |حسنى  زيق|لزق|ره |تـــج

9|263o سليوس |در نبــــيل جرجس بــــ|ن ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

|295|5 لرؤف محمد|لدين عبــــد |ء |محمد عل ن|بــــ حلو|د|

254828 لبــــهنس|للطيف |ل عبــــد|حمد كم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

477343 ل|لغز|رس حنفى محمود محمد |سهيلتـــ ي سكندريه|ل|علوم 

68o295 مي  محسن عىل يوسف| لمنصوره|حقوق 

48o23| سكندر صليبــــ|بــــر فرج |ص| ن|سلف سكندريه|ل|بــــ |د|

27oo74 يف|كريم لطفى ح مد حسن رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

72|o2 بــــوبــــكر|لبــــنى محمد عويس  لفيوم|بــــ |د|

7676o| ل|لغز|ء مصطفى محمد خليل |لزهر| لعريش|تـــربــــيتـــ 

6|728 هيم|بــــر|منيتـــ عويس محروس | |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

769|69 ن|لم|لرحمن محمد س|عمر عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

85|49 حمد محمد|لد |بــــ خ|رح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|
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827o9 قيم|لسعد يو|بــــو |كرم | رين|م سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

9o3|83 ن |ح فخرى سليم|منى نج ج|عه سوه|زر

6|753 هيم|بــــر|ل طه |يه جم| طبــــ بــــنى سويف

|66244 ى|بــــ محمد محمد عىل ي|شه سي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5|2645 لحليم|لرحمن شبــــل يعقوبــــ عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|علوم 

338o95 لسيد|لمغنى |للطيف عبــــد|حمد عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

622o7 دل فهىم محمد|محمد ع حقوق بــــنى سويف

357||9 ى |سم| لسيد|ء محمد حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

863|82 حمد|حمد محمد |مل | |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

54964 ر حسن|لستـــ|بــــ عبــــد|لتـــو|ديتـــ عبــــد|ن علوم بــــنى سويف

6o|589 وي|لشن|لمجيد |ء عىلي بــــدير عبــــد|رس| |بــــ طنط|د|

4|679 ى بــــدر |ي حمد محمد|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|34||| محمود حمدى عىل محمد مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

54o347 بــــ|د دي|لجو|يمنى حسن ربــــيع عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

5|2565 ر|لغف|بــــدين عبــــد |سعد ع|محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

262593 حمد|يمن عىل |محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

28633 |محمد سيد ك
ى
مل بــــطور دسوق هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

2544|3 عيل|سم|هيم |بــــر|ء حمدي |مريم عل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

63259| لسيد محمود|س حمدى |ين| زيق|لزق|علوم 

|7697| حمد|هيم |بــــر|هلل محمود |عبــــد  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

777o9 لسميع|ن محمد عبــــد |حمد شعبــــ| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

78497| عيل محمد مصطفى|سم|حمد ممدوح | زيق|لزق|طبــــ 

792|68 لرحمن|دى مصطفى عبــــد|له|محمد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

84237 فظ|لح|ل محمد عبــــد|محمد جم |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|5o482 لرحمن حسن عىل محمود|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

623279 محمد عوض يوسف| لسيد عط|رس |ف ط|حقوق دمي

49984| خ|لطبــــ|لمنعم محمد عىلي |يه عبــــد| دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

836353 ل محمد حسن|ده كم|مي دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن
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634747 لحميد|وى عبــــد|لرحمن محمد طنط|عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

838633 حمد عىلي حسن| |رن دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

34797| لزعبــــي|محمد صبــــىح محمود حسن  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|42299 حمد|ره يحن  محمد |س ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

67522o لحديدى عبــــده|ن |م رضو|ن هش|نور لمنصوره|ره |تـــج

687664 ى متـــول عم|يوسف مصطفى عىل  شه|مي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

77oo8| لضبــــع|عىل محمد عىل عطيه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22|465 ل|لع|لحميد عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

759279 رك|مبــــ|للطيف |ء ممدوح عبــــد |لشيم| بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

44oo47 لغنى|تـــه عبــــد|ل صبــــىح شح|س لشيخ|بــــ كفر |د|

2o|69 د عىل مدكور|د مجدى فؤ|فؤ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33727o يم محمد|لد|عمر حمدى عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

777269 لسيد غنيم|لرحمن |دى عبــــد |له|حمد | زيق |لزق|تـــمريض 

85459o حمد|حمد خلف محمود | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

37|85| ج|لسيد عىل حج|ج |ن حج|يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9|5267 ى سيد   نعيمه سيد حسي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

6|o395  شح|لسيد |محمد 
ى
تـــه|لدسوق لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

8959|5  
ى
د  |لحد|نشوى محمد صدق ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

3424|7 لمنعم|لعظيم يوسف عبــــد|خلود عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

48835| لسيد محمود فتـــيحه|رس |حمد ف| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|78o5o دل محمد سيد|ردينتـــ ع لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

43|o8 بــــى|م محمد بــــشي  عر|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|7o8o5 حمد|محمد فتـــىحي محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4487o6 لصعيدى|لسيد |مر محمد |محمود ع |حقوق طنط

4|o353 لديبــــ|حمد عىل عطيه | |ره طنط|تـــج

64o54| د|لحميد محمود حم|عمرو محمود عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

833|o8 ن|لدين محمد حمد|ج |يشي تـــ دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

696|o9 لمتـــول|لسيد |م وجيه فوده |سه صيدلتـــ بــــورسعيد

|74285 روق عطيه|حمد ف|هلل |منتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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523566 ف محمد عىل هريدى|مؤمن  رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

228369 حمد|سميه كرم محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5334|o ل عرفتـــ|عيل كم|سم|محمد  سكندريه|ل|حقوق 

2|283| حمد|لدين محمد |ل |لد جم|م خ|ر هره|لق|علوم 

277938 وق  مي|لش|هيم رشدي |بــــر|عيل |سم|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5o9398 بــــرى|لج|حمد |د |لجو|م سعيد عبــــد |هش عه دمنهور|زر

63323o ى|م |سل| حمد قطبــــ حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

86o435 ي ن|روم
ى|بــــو|دي رؤوف |ئى ليمي  سيوط|نوعيتـــ فنيه 

346597 هيم عىل عىل|بــــر|حبــــيبــــتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

526288 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|عمر مصطفى  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

9||446 لرحيم |ح فهىم عبــــد|مصطفى صل |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

897256 حمد |م |لد تـــم|ريم خ ج|علوم سوه

6|972o لسيد بــــدوى|د |عىل رش| ند ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

273oo4 لح|لسيد ص|ره محمد |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

76967| ل|لسيد غ|لدين |ح |م صل|له|حمد | لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

373753 عىلي سمي  سيد محمد |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

9o9528 ى مرتـــضى ج|ي د مصطفى محمد |سمي  ج|ره سوه|تـــج

69|98 لسيد|رون |ه| جر زكري|ه بــــ بــــنى سويف|د|

283o99 لموجود محمود|هيم عبــــد|بــــر|حمد | ن|بــــ حلو|د|

272328 رى|لبــــ|مد عبــــد|يمن ح|عمر  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

|48222 ن|لدين شعبــــ|ئل عز |هدير و ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|7|56 ن|لفضيل رمض|حمد عبــــد |يوسف  هره|لق|ره |تـــج

8348o9 لصبــــور محمد محمود|هيم عبــــد|بــــر| لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

77o265 |لعل|بــــو|مسعد مرزوق | لرحمن رض|عبــــد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

4o74|2 يف |ل| لسيد|حمد محمد |ء رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4578|o |لسق|هلل حسن |رمزى محمد عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

296444 لرحيم|ن محمد عبــــد|رس رمض|ف ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o69o6 هيم|بــــر|ل |لمتـــع|هيم عبــــد|بــــر|حمد |حبــــيبــــه  سكندريه|ل|ره |تـــج

332o34 مر|لمرضى ع|لحكيم عبــــد|ء عبــــد|رس| زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر
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25397o لدين|بــــرمصطفى بــــدر|م محمد ج|سل| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

9|6888 لرؤف قطبــــ |لنبــــى عبــــد|ء عبــــد|دع سيوط|تـــربــــيتـــ 

869337 نيس زىكي|سعد |مي  | ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

3548o6 نيس حسن|هلل محمد حسن |جنتـــ  |علوم بــــنه

4427o7 وى|لقبــــل|لسيد |لد |تـــ خ|لشح|ئى |م| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

787957 ي محمد|يوسف ع
طف حنفى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

497226 هر|لعليم ز|حمد عبــــد |يمن |آيتـــ  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

7o5798 يوسف محمود محمد محمود صبــــرى لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

6o522o ى حفيضه|م حسنى |رنيم هش مي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

49|335 لرحيم|غبــــ عبــــد|ء سعيد أحمد ر|أسم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

237|34 لعزيز|لعزيز عىل عبــــد|ء عبــــد|ثــــن تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

25|945 ره|هيم عم|بــــر|هيم وجيه |بــــر| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6o658o ل|لع|عمر فتـــىح محمود عبــــد |حقوق طنط

63724| هيم|بــــر|مد عىلي محمود |ره ح|س زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

33o|5 ورى|هلل مغ|يمن عبــــد |ن |يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|9o22 تـــ هل| هيم حربــــى|بــــر|هلل |ل عبــــد|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

853|43 حمد عمر|عمر محمد  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

89624 حمد|لفضيل |دتـــ تـــوفيق عبــــد |غ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3446|9 ي
سم مرىس|مه مرىس ق|س| |دئى ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 

سبــــتـــ|مح

3|2|| ل عزوز|هيم كم|بــــر|منيتـــ | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|9297 ى |هن ى جمع|ء حسي  ن|غليي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

896627 لمحسن رجبــــ طه  |رحمه عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|6|72 فظ عىل|محمد ح| هي هره|لق|ره |تـــج

8459o2 حمد معوض سيد|محمد  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

496557 وى|لهلبــــ|حمد |د |مي رش|ء س|ل| بــــ دمنهور|د|

8|7o45 ى محمد سيد محمد حسي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|4oo56 ش محمودعىل|لدمرد|طمه مجدى |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|5723o هيم|بــــر|مل |ن محمد ك|رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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4o2627 لعزيز|لحكيم أنور عبــــد|سمر عبــــد سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

64748 هلل محمد|محمد عبــــد | ر|ي لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

769426 محمد محمد|يه موىس | لعريش|تـــربــــيتـــ 

5|6648 ي
ى|يز |دل ف|ع| سيلفى مي  طبــــ بــــيطرى دمنهور

26||73 ء مجدى لبــــيبــــ محمود|شيم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

354o3 هيم|بــــر|بــــ |لوه|حمد عبــــد |ل |م| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

47882| حمد عىل|لدين محمد |م |محمد عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

488955 ف عبــــد|ر |من ن|د محمود مهر|لجو|رسر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

2862o8 لعزيز محمد حسن رزق|لد عبــــد|مريم خ ج|بــــ سوه|د|

435265 ل|بــــو هل|ل |نسمه محمد هل لشيخ|تـــمريض كفر 

327386 تـــه|مريم صفوتـــ جرس شح تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

4||4|2 ن|بــــ عىل محمد سليم|يه| |ره طنط|تـــج

|752|7 ي عش|
ى حفنى حمد جمعه حسي  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|

ل|أعم

29765o رص محمد ربــــيع خليل|لن|ن محمد عبــــد|يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9|38|8 لح |نطونيوس ثــــروتـــ عدل ص| لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

688o35  شعبــــ|هيم |بــــر|سلىم محمود 
ى
ن|لدسوق ن|صيدله حلو

85834 لد سيد محمد  قدرى|لرحمن خ|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

348472 ء صبــــرى محمد عطيه محمد|رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

29336 هيم|بــــر|لد مصطفى حسن |خ  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

9o72o4 حمد محمد عىل |ء |رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

226638 لكريم محمد|حمد خلف عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2496o2 لحليم عطيه|هند محمد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

2|88o مل|طف ك|دل ع|رضوى ع ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

82963 شم حسن|زم ه|ن ح|نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

79o483 مه محمود حسنى حسن|س|يوسف  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

8o|387 بــــ|لوه|هلل بــــكري عبــــد|هلل عبــــد|نعمتـــ  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

8|5322 ض|ء زينهم بــــدر ري|رس| ي|طبــــ 
|لمنى

8|2287 مل محمود|حمزه محمد ك ره بــــنى سويف|تـــج

78427o رك|لسيد محمد عطيتـــ مبــــ|ء |رس| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 11621 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8795o8 دق محمد  |مه ص|محمود سل ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

697836 لبــــرع|عنتـــر محمد محمود | ر|ي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4793o8 فرحتـــ وليد عىل محمد عىل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

445663 حد مرىس|لو|لرحمن محمد محمود عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

336379 هلل|تـــم حسن عبــــد|مريم ح ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

783763 ج|لطن|حمد محمد |لسيد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

476655 لصعيدى|لحميد |ن حمدى محمد عبــــد |يم| سكندريه|ل|حقوق 

869254 ي ع
لي|لحميد محمد |طف عبــــد|مصطفى

ى لميى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o4678 ى عم د حبــــيبــــ مليكه جرجس|شي  |نوعيتـــ فنيه طنط

465863 ي|ر
عيل محمد|سم|محروس | ئى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7734oo هيم عىل غز|بــــر|هيم |بــــر|نور  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

33o96| ى|حمد | لسيد طه حسي  |حقوق بــــنه

2|832o لعجىم|ح محمد |حبــــيبــــه محمد مصبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|456|2 ى| محمد رض عبــــدتـــ حسي  ى شمس حقوق عي 

862|53 لحسن|بــــو|زينبــــ بــــدري سعيد  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

348|58 لمطلبــــ|هيم عبــــد|بــــر|لمنصف |محمد عبــــد ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

6895|9 حمد حسن مسعود|بــــسمه محمد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

773o|8 محمد حسنى سعيد مرىس ى شمس|تـــج ره عي 

432593 ي|ر
لسيد حسن|هيم |بــــر|تـــ |نش| ئى |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

37378o ء نبــــوى يمنى محمود|صف ى شمس| لسن عي 

7o8o88 ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|دل محمد |طف ع|عو لمنصوره|نوعيتـــ 

485443 لسيد عىل حسن محمد|سلىم  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

79|o65 ن ى سليم|لعظيم |لد عبــــد |خ| مي  لجلفى|ن |مي  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

768327 لسيد سليم|ء |مريم عل ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

286|62 لنبــــى محمد محمد عىل|عىل عبــــد سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

27355 لحميد مهدى|هلل مصطفى عبــــد |منتـــ  هره|لق|بــــ |د|

322877 ى ز وق حسني  ى|يد حس|رسر ني  ى شمس|تـــج ره عي 

758858 لدين يوسف محمد يوسف|عز  لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

67838| ف محمد |مريم  لبــــسيوئى تـــعلبــــ|رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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|465|| ى محمد |ي ف عبــــد |سمي  لحليم|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2282o3 ى |ندى  لسيد محمد|نيس حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

787775 ى محمد ج ن|ن بــــدر|بــــر سليم|حني  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

38489 ز|لقز|طف سعيد سنوىسي |م ع|ريه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8784o7 وى|ل محمد قن|محمد كم| دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

6|o665 لم|ح س|لفتـــ|ء عمرو عبــــد|حسن لمنصوره|بــــ |د|

4355|7 لمنعم رشدى|جر فوزى عبــــد |ه سكندريه|ل|بــــ |د|

7|6966 لدين زىك مصطفى يوسف|ء |محمد عل لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

3243o3 حمد|ن يوسف |يوسف شعبــــ ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

475686 لرحمن يوسف محمد يوسف جعفر|عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

246456 عر|لش|لسيد |لدين |ل |محمد جم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

24588| |ل |لرحمن سعيد هل|عبــــد
ى

لرع ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

48|384 زى|ن حج|ل شعبــــ|بــــ كم|لوه|م عبــــد |سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

835527 محمد محمود فنجري مغربــــي دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6o5997 بــــو حبــــيبــــ|لبــــسطويس |لمنعم عيد |محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

3|5929 حمد|حلىم | ء رض|ل| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

696o58 لبــــديع يونس طلحه|يمن عبــــد |محمود  لمنصوره|صيدله 

|3||6o لسيد|وى بــــخيتـــ |حمد ر| هره|لق|بــــ |د|

2|93|2 هلل|حمد عبــــد|م |لسل|د عبــــد|ن عم|مرو ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5||437 هلل حميدتـــ|هلل عبــــد|بــــرعبــــد|هلل ج|عبــــد تـــربــــيتـــ دمنهور

788784 ى نص ر حسن|عىل حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6||666 وى هدهود|لشه|وى |لشه|سلوى محمد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

854|23 ي|ر
روق فوزي|فوزي ف| ئى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

68986| ن|مه سلم|ن محمد سل|ح سلم|سم ج|بــــ سوه|د|

893666 ء عىل حسن محمد |سم| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

35o252 ى ك|سل| حمد فكتـــ|مل |م حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6|7294 ن معروف|حمد عثــــم|لسيد |روينه  ط|معتـــ دمي|علوم ج

|5654o لنور|بــــو |هر فتـــىح محمد |عمر م هره|لق|علوم 

63|494 د عىل محمد نرص|ء عم|رس| |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

49662o ج|لح|بــــو |ل محمد حسن |ره جل|د عم|سع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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268943 بــــوحجر|فظ |ر كرم ح|من تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

22|265 وليد سعد سعد محمد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

787|o7 يد محمد|م محمد ز|ريه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4873o9 ل|لع|حمد محمد عبــــد|رس محمد |ف ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

862|97 سط محمود|لبــــ|محمود محمد عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

58|4o حمد|محمد معوض زين  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

86o459 ى|لعو|رص عبــــد|محمد ن ض حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

77434o هيم محمد مسلم|بــــر|د |محمد عم زيق|لزق|ره |تـــج

|323oo لرسول|هند يشى محمد عبــــد  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

692653 لسيد|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|ندى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2657o4 هيم مرزوق|بــــر|م |محمد س ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

49|982 ن عبــــده عوض|خميس عمر| نور |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

24752| ف عبــــد|د |زي دى مبــــروك|له|رسر ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

2528o8 لنبــــى|رج حسبــــ |لج|ء محمد |ل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7||o98 |لسق|حمد|محمد سمي  محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|28977 ى عبــــد   حسي 
لرحيم|محمد مصطفى ى شمس|زر عه عي 

|45|52 يف سيد  بــــ|لبــــ|حمد فتـــح |رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|5|4| هيم|بــــر|ئى |لكيل|حمد رشدى محمد محمد | هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

49o646 هيم أحمد|بــــر|غبــــ |مريم حسن ر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33o964 ف محمد عبــــد|دل |ع بــــ|لسيد حج|لعزيز |رسر ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

228432 ق|سح|جرجس عزتـــ | ن|ر ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

9||9o5 ى |عمر حربــــى محمد حس ني  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

692449 بــــينى حموده|لسيد محمد |يه | لشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

2|8353 لسيد|ضى |لسيد ر|ره |س هره|لق|حقوق 

8o6929 لعظيم|هيم عبــــد|بــــر|لعظيم |ء عبــــد|لشيم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|7oo|o هيم|بــــر|لرسول |م عبــــد |م س ن|حقوق حلو

6|4o9o لمجد|بــــو |هيم |بــــر|طمه مجدى |ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

879527 سيد محمود محمد محمد  سيوط|ره |تـــج

77|88o ن|هيم محمد وهد|بــــر|لد |ندى خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|45979 دق|هلل ص|بــــ عبــــد |لوه|هبــــه عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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49o55| هيم|بــــر|قوتـــ |حمد حسن ي|رقيتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

678579 لجليل|ر عبــــد |لغف|محمد محمود عبــــد  لمنصوره|حقوق 

63|o33 لمطلبــــ|لمنعم عبــــد |ء محمد عبــــد |صف لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

776272 حمد عبــــيد|ء محمود عىل سيد |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

28343 هد|بــــر مج|ح ص|هيم صل|بــــر| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

432774 مر|مرى عىل ع|لغ| |رض| رن تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

76996o رتـــ|هلل نبــــيل يحن  محمود عن|عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|4o398 سلىم منصور عبــــده عطيه محمد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|5584 لرحمن هويدى|ل عبــــد |ئل كم|ر و |مي هره|لق|هندستـــ 

4o89o7 ر|نعمه نجيبــــ حنفى نص |تـــربــــيتـــ طنط

54|526 تـــ|محمود مرىسي إسم عيل عمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|63|o4 ى|لد حسن |جر خ|ه مي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

235676 للطيف غريبــــ|هلل طه عبــــد|منه  هره|لق|م |عل|

256476 عبــــي  محمود سعيد عطيه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8o2934 ف سليم|حمد | حمد|ن |رسر ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

684834 لفتـــوح زعزوع|بــــو|ء صبــــرى محمد |ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6382|o وى|لمعد|هلل |عمر ممدوح حسن عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

26652o ن غنيم|يمن حلىم عثــــم|يه | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|62874 ى|رو ى حسني  ن محمد حسن حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|49266 د مصطفى رستـــم|هند عم دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

523|78 ضىل عوده|لف|لنبــــى محمد |محمد عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

35|488 ود|لسيد د|در |لق|لد عبــــد|محمد خ |ضتـــ بــــنه|علوم ري

49778 دى رشدى محمد|محمود ن هره|لق|حقوق 

44o564 ى شم|لسيد |ء مصطفى |ل| ره|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

782747 لعزيز مصطفى عوض|ن عبــــد |تـــ شعبــــ|ي| زيق|لزق|بــــ |د|

678667 فظ|لح|فظ عىل عبــــد |لح|لسيد عبــــد |حمد | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|574|o لعزيز|د عبــــد |لد ج|ن خ|يم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

323|87 ن|يوبــــ جعفر عثــــم|يتـــ | ى شمس|د| بــــ عي 

365586 لمؤمن حسن مدبــــول|حسن عبــــد عه مشتـــهر|زر
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692839 لسيد عوض|لرحيم |عيل عبــــد |سم|يه | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

273|25 س محمد|لعبــــ|بــــو|حمد | |ر|ي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

26588| مد|رص عىل ح|عىل ن |تـــربــــيتـــ بــــنه

22722| روق محمد محمد|زن محمد ف|م لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43269 ى  عىل دهي 
مصطفى نرص حنفى عه مشتـــهر|زر

688692 م|لسيد محمد قس|دى |له|زينبــــ مأمون عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

47|38 ى|دى |جر ن|ه حمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

22||99 در|لق|مر طلعتـــ عبــــد|سلىم تـــ هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6|24o8 فظ عويس|لفتـــوح ح|بــــو |رغده وفيق  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

643369 ى محمد |ي وى|لص|عيل |سم|سمي  زيق|لزق|ره |تـــج

776429 بــــ سعيد جرجس|يه|مريم  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

45|||7 حمد محمد صبــــىح محمد حسونه| |بــــ طنط|د|

5o4269 تـــ|عيل عىل عرف|م إسم|ء إسل|آل سكندريه|ل|ره |تـــج

|75o8| لحميد محمد محمد|ء عبــــد |رس| سيه|نوعيتـــ عبــــ

4973|2 لنمر|لحميد |ء محمد عبــــد |رس| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

88o396 مل |مه خله ك|س|جوزيف  سيوط|ره |تـــج

45||2 مد بــــيومي|مروتـــ ربــــيع ح هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

22794 لس ميل هلل|د |روز ج|د فرج ن|كي  هره|لق|ره |تـــج

692885 ل|لىكي|لمتـــبــــول |حمد |لسيد |حمد | ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

853796 ح|لفتـــ|هلل محمد حمدي عبــــد|يه | ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

5356| لعزيز عويس|محمود محمد عبــــد |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|289oo لرحمن| يمن فتـــىح عبــــد|محمود  ى شمس|تـــج ره عي 

282986 لح محمد|بــــر ص|لح ص|ص ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

877626 حمد سيد  |لدين |م |سهيله عص معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

766596 ده مصطفى|ده محمد حم|ئل حم|و لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5|9244 تـــ عبــــد | زى|لجليل بــــيوم عىل حج|مي  |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

243627 ن قرئى بــــيوم|ندى شعبــــ ن|بــــ حلو|د|

342278 شم|هيم ه|بــــر|مل محفوظ |ء محمد ك|دع ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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249|72 م|لغريبــــ نرص عل|يه فتـــىح محمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

68oo64 ح نصىح عىل حسن|لفتـــ|منى عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

694o63 لطوبــــىح |بــــى |لعر|حمدى سعد تـــوفيق  لمنصوره|حقوق 

|7o665 م|م|حمد |يمن محمد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

486o29 هيم|بــــر|ندى سعيد محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4485|5 بــــ|لحميد خط|حمد عطيه محمد عبــــد| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

69372o ظه|بــــ|سلىم سمي  مصطفى محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

44|5o4 ح|لسيد عىلي مصبــــ|عىلي | ند لشيخ|بــــ كفر |د|

362294 لحق|محمد عىل محمد عبــــد ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

333|92 هيم محمد|بــــر|حمد سعيد | |بــــ بــــنه|د|

5|6899 مه|بــــر سل|لد ج|حبــــيبــــتـــ خ علوم دمنهور

697723 لد محمد محمود شوشه|خلود خ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

27274 ى |ي حمد تـــوئى ذىك|سمي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3|77o6 هلل حسن محمد|لرحمن عبــــد|عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

835473 حمد|هيم |بــــر|بــــ منتـــرص |رح ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4|3o47 مر|بــــوع|هيم |بــــر| |ليىل رض هره|لق|لعلوم ج |ر |د

855495 يز نسيم|سحق ف| |هويد ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

5262|9 مصطفى محمد غريبــــ سليم ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

2|6672 حمد ضوه|بــــوبــــكر محمد |عمر  ى شمس حقوق عي 

8o549 لسيد محمد محمد مغربــــى| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

68o8o2 م|لعزيز عز|لسيد عبــــد |ء محمد |ول لمنصوره|بــــ |د|

79|838 هلل مصطفى محمد مصطفى محمد|عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|37763 ى |هش م|م|م محمد حسي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

435825 تـــ فهيم أحمد  نوبــــى|أمي  لشر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

29559o ى|نور حس|هيم عرفه |بــــر| ني  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

343o9| ف |يتـــ | هر|لظ|حمد عبــــد|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

864566 ي |لر|حمد عبــــد|هلل |عبــــد
حمد|ضى |هندستـــ قن

422798 بــــرين خليل محمد أحمد|ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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5o57|2 لسيد|هلل |حمد عبــــد |لسيد |عمر  بــــ دمنهور|د|

26975 ي عبــــد |
حمد|لرحمن |يه مصطفى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

64|98o لمقصود محمد|محمد سند عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5222o9 هيم موىس|بــــر|ديتـــ فوزى |ن |عه طنط|زر

349574 حد محمد|لو|حمد عبــــد|محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

4788|5 لم|هلل س|لحكيم عبــــد |رس وحيد عبــــد |ف سكندريه|ل|هندستـــ 

6o3999 لشوئى|لسعيد محمد |رق |محمد ط ي صىح طنط
|معهد فنى

|62|9o لرشيد محمد|حمد محمد عبــــد | هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|o669 ي|ر
غ|لصبــــ|لحفنى |لدين محمد |ء |م ضى |بــــ طنط|د|

25o854 ن|لحميد وهد|هيم عبــــد|بــــر|هند  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

88457| ن |لبــــديع زىك حس|عمر عبــــد سيوط|حقوق 

499739 لحميد عىل|ء مبــــروك عبــــد|شيم تـــربــــيتـــ دمنهور

435|o5 لغول|حمد |عىل محمد محمد  سكندريه|ل|صيدله 

5|848| وق محمد عىلي 
بــــ|حمد شه|حمد |رسر سكندريه|ل|صيدله 

52|536 ي عوض عبــــد|هند ن لرحمن حمد|ج  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

294|87 حمد|حمد سيد |ء |رس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3|6372 وق ف لحليم|ن عبــــد|رس رضو|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|4o47o ي|ر
ى مصطفى ج| ئى د|محمد حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|57522 لد شكرى محمد|جر خ|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

67262 ل|لع|لحليم عبــــد|يمنى محمد يوسف عبــــد لفيوم|تـــربــــيتـــ 

227248 هلل حسن عىل|محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

496656 د|ع مر|لسبــــ|ن |لد عف|ر خ|من بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

33|764 لبــــر|ل محمد عبــــد|حمد جم| |ره بــــنه|تـــج

|58687 شم|ء محروس خليدي ه|رس| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

8234|| خىلي|هر محمود د|خلود م ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|57772 ى |دع ى سل|ء حسي  م|حمد حسي  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

2586o د|لجو|ر مهدى محمود عبــــد|من ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|282o6 منيه مصطفى سعيد محمد| هره|لق|صيدله 

26|557 لجندى|هيم |بــــر|د محمد |حمد فؤ| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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5246|9 حمد عيس|در مجدى مصطفى |ن سكندريه|ل|هندستـــ 

23589o هلل|د|جد فوزى ج|مريم م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|26856 بــــ محمد جميل|يه|ن |نوره ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

36o838 لعزيز|هيم مهدى عبــــد|بــــر| |مه |بــــ بــــنه|د|

5|4443 ل جمعه|رص جم|لن|عبــــد | مه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

495473 ي|لموجود |ن عبــــد|محمود شعبــــ
لسيد مصطفى ره دمنهور|تـــج

|29625 ف فرح|كريم  ن محمد|رسر هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|59o6| سعيد تـــوفيق سعيد تـــوفيق ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

6|2393 ه مجدى محمد | ى |لحس|مي  لبــــحبــــوح|ني  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

62366| لحرصى|د |د ج|سحر مدحتـــ ج ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

759563 م عزم خليفه|يه عص| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

4|82|6 ى عىل | ى عىل حسي  ى|حمد حسي  بــــوحسي  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

249868 لديبــــ|ل عىل عىل |تـــفى جم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9||854  |لش|بــــوزيد عبــــد|لسيد |حمد |
ى
ق ج|ره سوه|تـــج

7o969o هلل|حمد محمود محمد يوسف عبــــد | ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

639545 ي|ر
لم فرج|هيم س|بــــر|سعيد | ئى زيق|لزق|نوعيتـــ 

769|92 ن|لم|يه محمود محمد س| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|5|642 مه ربــــيع عفيفى|س|د |سع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o9795 وى|لبــــز|هيم |بــــر|موده أحمد فتـــوح  |بــــ طنط|د|

4o9797 لدين محمد محمد سعد|ء |ن عل|يم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

9o7363 رس |للطيف ح|هيم عبــــد|بــــر|حمد | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9232o2 ل |لع|لعليم عبــــد|لحليم عبــــد|هلل عبــــد|منتـــ  ج|بــــ سوه|د|

25o785 فع|لش|م |لسل|مل عبــــد |جر ميش ك|ه |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

349|38 ر قطبــــ سعد قطبــــ|من سيه|نوعيتـــ عبــــ

7o|992 مد خرصى|عيل ح|سم|هيم مرىس |بــــر| زيق|لزق|هندستـــ 

356|6o لحميد|ن عبــــد|محمود حمدى حمدى سليم |ره بــــنه|تـــج

4o5936 ء محمد فرغىل جمعه|رس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

5o8956 لسيد زلهف|مد |بــــر ح|لسيد ص| ره دمنهور|تـــج

7|52|o زينى|لمو|حمد |محمد عيد محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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349245 حمد عيد عيد|وجيه  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

59246 ن|تـــيسي  سعد سعيد سليم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|3739 ف  لسيد محمد|مصطفى أرسر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

26o832 ن هلل|مجدى جرجس رزق | مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

836o|6 حمد|محمود فنجري محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

34|o4| تـــه|م عزتـــ سيد محمد شح|سل| ى شمس حقوق عي 

|77|8o لفتـــوح|بــــو |حمد |حمد مجدى | دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

34||66 لخول|حمد |ل |حمد محمد سعيد جل| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

686|82 هيم قنديل|بــــر|حمد صبــــرى محمد | لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

2|7|37 تـــه|مريم مصطفى ربــــيع شح ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

633927 ف صبــــىح |حمد | هيم|بــــر|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

45o695 ي|د |د محمد سعيد محمد فؤ|فؤ| رودين
لمرصفى |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

|7o852 لسيد|ء حسن |حمد عل| رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

5|o293 لسكرى|لمعىط |لسعيد عبــــد|د محمد |زي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

883o65 لبــــديع |رص محمد عبــــد|حمد ن|يه | سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3344| بــــ|لتـــو|لعظيم عبــــد |جر خليل عبــــد |ه كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

753684 دل|رص محمد ع|هلل ن|منه  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

4|o6o5 م|م|لسيد |ئل فكرى |محمد و |بــــ طنط|د|

367679 لسيد|لد موىس |موىس خ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

333453 بــــر عىل|عرفتـــ عىل ج |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

34o424 لحق|لحكم عبــــد|طمتـــ محمود عبــــد|ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

3|89|2 ن سيد رجبــــ خلف|نوره ى شمس حقوق عي 

4|539o لرحمن|حمد محمود محمد عبــــد |محمود  لشيخ|بــــ كفر |د|

844594 هيم|بــــر|د |ر محمود فؤ|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

63633o ر|لعط|بــــ حسن |لوه|مه عبــــد|س|بــــ |لوه|عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85434o لعليم|ن محمد عبــــد|مه رمض|س| ي|عه |زر
|لمنى

9242|| ين عص لسيد |م خلف |شي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

25o48o مريم نجم محمد نجم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

49o49o لمعبــــود |لعظيم عبــــد |لمعبــــود عبــــد |رتـــ عبــــد |س
ج |خف

سكندريه|ل|بــــ |د|
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54639| ربــــيع محمد ربــــيع تـــوفيق ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

67688 ف ف|مريم  م|روق ف|رسر لفيوم|علوم 

||99o9 سكندر|د |دى فؤ|م ف|مري مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

769676 لرحمن حسن|حمد محمد عبــــد | ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

7698|3 لكشك|د عزم محمد |جه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

35522o وق عىل محمد عىل رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

273746 وكي |حليمه محمود موىس  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

626425 لرحيم بــــيوم|هيم عبــــد|بــــر|ره محمد |س زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

54998 هلل| |بــــر محمد عف|هدى ج علوم بــــنى سويف

63|785 لنبــــى|لدين عبــــد |ح |هر صل|ر م|يثــــ| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o7554 ه ط| حمد|رق محمد |مي  ج|بــــ سوه|د|

89283o حمد خرصى حنفى محمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

8|626| هر خلف محمد|خلف م ي|هندستـــ 
|لمنى

772273 حمد حسن|ن |لسيد سليم| |رش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

9|8434 هيم |بــــر|ء عىل محمود |ل| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8o8286 مريم وحيد يوسف فهيم سيوط|ره |تـــج

5|o287 ف عبــــد|د |زي ئى|لسوس|لرؤف |رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

3|442 عيل|سم|يمن محمد |مروه  هره|لق|حقوق 

8o9554 حسن محمد حسن سيد ره بــــنى سويف|تـــج

37293| وى|لكل|لبــــيوم |رق |طمه ط|ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

77385 لم|لنبــــى حسن س|يوسف عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|8988 لىح محمد محمود محمد|منى عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

625227 ر|لغف|روق عبــــد|لدين ف|د |عمرو عم زيق|لزق|ره |تـــج

3|54|o ى بــــتـــ|جميل بــــولس ثــــ| جوستـــي  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

925o7o بــــوبــــكر محمد |طمه عنتـــر |ف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

28476  بــــيومي|بــــل
ل طه مصطفى هره|لق|حقوق 

2|86|4 ز|دق در|دق عىل ص|ليىل ص ي|لسن |
|لمنى

7|6938 ى ع|ي ح|لسو|لمتـــول |طف محمد |سمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

92788 ى عىل حسن|ل  |حمد جم| لدين حسي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

622|79 يد|شم ف|ح ه|زينبــــ صل ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر
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7857|8 ل|لع|لشيىم مشهور عبــــد |كريم  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o6677 لبــــلعوىط|هيم |بــــر|مه مجدى |س| |ره طنط|تـــج

239327 هلل عىل|بــــوبــــكر عبــــد|سحر  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

83243 روى قرئى محمد عىل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

326957 لعزيز حسن|ء محمد عبــــد|رس| ى شمس حقوق عي 

33oo78 ف |رجريتـــ |م شد عطيه|نور ن|رسر |ره بــــنه|تـــج

543|8 فتـــ رشدي حبــــيبــــ|ندرو ر| ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

4|8842 لمقتـــدر مصطفى|ليىل محمد فهىم عبــــد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

534523 حمد|لمعىط سيد |عمر محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

494583 ي |لص|لسيد جمعه |م |حس
ى
قوري|لن|ق |بــــ طنط|د|

773283 مه|ء محمد عىل حسن سل|رس| لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

88893| حمد عطيه |محمود حمدى  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

876o7| ن  |حمد سليم|حمد محمد | ي صىح 
سيوط|معهد فنى

787||7 لح|م محمد ص|عزه س زيق|لزق|حقوق 

54262| ى عبــــ|رغدتـــ عيد  س بــــدر|مي  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

4847o9 فظ|عىل حسن صبــــىح محمد ح سكندريه|ل|ره |تـــج

2268o9 لسيد|لعليم |هلل حسن عبــــد|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

63887o لعزيز محمد|رص محمد عبــــد |مريم ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

84||73 دي نور|لرحمن عربــــي بــــغد|عبــــد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|25997 ي|ر
لروبــــي|روق |محمد ف| ئى |ره بــــنه|تـــج

86|529 ي ج|بــــو|حمد |
بــــر|لمجد مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

529596 بــــو دقيقه|ن |لمعىط رضو|محمد عيد عبــــد  |هندستـــ طنط

447837 ح|لفتـــ|هلل عبــــد |تـــسنيم محمد فتـــح  سكندريه|ل|بــــ |د|

847796 مد حسن|مد محمد ح|ح ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

542|56 محمود محمد محمود محمد سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

756634 لم|ىط س|لع|حمد عبــــد | |عل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2543|7 لكمشيسر|لسيد |هيم |بــــر|ندى محمد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

5o8542 حمد محمد منصور|لدين |بــــ |شه ط|ر دمي|ثــــ|

445236 |مح عيد محمد محمود عط|س سكندريه|ل|حقوق 

486666 حمد|لرحمن كرم سعد محمد |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

696386 هيم خليل|بــــر|هيم |بــــر|مروه  لمنصوره|حقوق 
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368|8 وى|لص|حمد | |جر رض|ه لفيوم|لعلوم |ر |د

|9974 ح|لفتـــ|لق عبــــد |لخ|دل عبــــد |حمد ع| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|4o38 ي عبــــد|
ى
ي عبــــد|لعظيم |بــــودسوق

ى
لعظيم|بــــودسوق ره بــــنى سويف|تـــج

8|6o73 ي|هلل شح|عبــــد
تـــه زين مصطفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

|4979o حمد|ن |محمد سيد محمد رشو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

32o793 ى|لوه|حمد عبــــد|بــــ |لوه|عبــــد بــــ حسني  ى شمس|تـــج ره عي 

64835 لسميع|لعزيز عبــــد |ن عبــــد |حمد رمض| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8769|9 زينبــــ رجبــــ عبــــده منصور   سيوط|بــــ |د|

636483 لرحمن خليل|لسيد عبــــد|م |لسيد عص| زيق|لزق|هندستـــ 

272343 هلل|ن سعد عبــــد|محمد رمض دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

69o4o4 ى|بــــو |ع |لرف|لحسينى |هند  لعني  لمنصوره|بــــ |د|

43|35o  مرج|سمر حمدى محمد 
ى
ن|لدسوق |بــــ طنط|د|

5o43o6 لحكيم عىلي محمود|ن رجبــــ عبــــد |رو ن|علوم حلو

|56767 ى عبــــد | ل|لع|حمد سيد حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|24o89 حمد سعيد فرج حسن| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

5|8337 للطيف منصور|ن عبــــد|ن منصور رمض|نوره ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|64344 ي محمد عبــــد | لمنعم|حمد يحن  ى شمس|زر عه عي 

9o4722 لحميد|لرحيم عبــــد |حمد عبــــد|هلل |منتـــ  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

2|4|57 ى محمد|محمد عىل  مي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

884|27 ن  |عيل نعم|سم|ء عىل |دع سيوط|تـــربــــيتـــ 

644827 لحميد|دل محمد عبــــد |أمنيه ع لمنصوره|حقوق 

69o|29 ى|عمرو عىل محمد عىل  لدمي  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

77o955 بــــو بــــكر محمود مصطفى|منيه | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

59768 لقوى|حمد عطيه رسور عبــــد | لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

6o7|62 لحليم محمد يوسف زوين|عبــــد لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

2|8884 لرحمن هديتـــ|لد عىل محمد عبــــد |خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

838852 عيل|سم|مل سعيد محمد | ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

856|5 حمد محمد|ن |ده رمض|حم ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

53|25 ك يعقوبــــ|لمل|عبــــد | ردين حن|ن بــــ بــــنى سويف|د|
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|9246 لدين|بــــ عز|لتـــو|زينبــــ عمر عبــــد  صيدله بــــنى سويف

343|o7 ر|بــــدر مسعود محمد مختـــ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

639784 لفتـــوح|بــــو |حمد محمود حمدي | |يش زيق|لزق|ره |تـــج

359o3 ه|لل|ىط عبــــد |لع|ل عبــــد |م كم|سل|سلىم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9224|| ى عىل  |حمد عز |ء |سم| لدين حسي  ج|عه سوه|زر

2533o6 ريق|لمنعم حسن مح|ن عبــــد|فن| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

8|2524 ي يوسف |ء ه|شيم
حمد|ئى ره بــــنى سويف|تـــج

434487 ر|ر نص|لستـــ|سلىم حمدى تـــوفيق عبــــد |حقوق طنط

7o2725 زى|هيم حج|بــــر|لد محمد |مديحه خ لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

752o48 ص|لقص|ن |رؤى سعد محمود نعم  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

4||4|9 مه عىل محمد مرزوق|س|عىل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2|99o| حمد|دى محمد |له|ء عبــــد|سم| ى شمس|تـــج ره عي 

864996 حمد|لد تـــوفيق |ء خ|دع |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

48595| لسيدخليفه|لسيد محمود |رتـــ |س سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3972o لحفيظ|حمد عبــــد |يوسف محمد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

64|8o| حمد|جر جمعه عىل |ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o|28| ى حسن عبــــد |عبــــد  د|لغنى حسن ج|لحميد خي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

354563 د|حمد فؤ|زم |ء ح|دع |بــــ بــــنه|د|

76o|4| ى عبــــد | بــــورسيع|هلل |لفتـــ حسي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

77|o99 ى |حمد |ء |رس| ج|حمد فر|مي  زيق|لزق|عه |زر

222372 ن|فضل محمود محمد عثــــم| مه ى شمس|تـــج ره عي 

349o3o ن|سيدتـــ يىح يوسف محمود شعبــــ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8o56o2 ي|ده حسن عبــــد|حمد حم|
لغنى ي|نوعيتـــ موسيقيه 

|لمنى

|3444| ن محمد|ح عثــــم|حبــــيبــــتـــ صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7o|9|o ل|دل عىل محمد بــــل|حمد ع| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26o362 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|م |د عص|جه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

858o38 ي صل
لم محمد محمود|ح س|مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

62o947 هيم عىل|بــــر|حمد |حمد |رس |ف ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

649538 ى|بــــر|ح محمد |لفتـــ|محمود عبــــد هيم حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 
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6o3336 بــــوهبــــه|ل |لهل|يمن |كريم  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

236659 ن|ح محمد رشو|لفتـــ|حبــــيبــــه عبــــد ن|بــــ حلو|د|

92|97| بــــوعىلي |هيم |بــــر|ل |رحمه جم ج|بــــ سوه|د|

763943 لريس|بــــ فوزى |لوه|ء محمد عبــــد |ل| ره بــــور سعيد|تـــج

32585| بــــ|لوه|دى محمد عبــــد|له|يتـــ عبــــد| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

489o4| ي
لعتـــر|ل محمد محمد عىل |جم| دئى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

849945 دق|حمد ص|م |خلود حس لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

835566 ي
حمد|لحمد عويس |بــــو| |دئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

35|4oo يم|مه غن|لرحمن سل|ئل عبــــد|دتـــ و|مي ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

849689 مل محمد عطيه محمد| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

883966 لمعبــــود مرىس |مر رجبــــ عبــــد|تـــ سيوط|نوعيتـــ فنيه 

866o8 ر محمد روبــــى محمد|من ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

446756 ى |لرحمن محمد ي|عبــــد |سي 
ى
لدسوق |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 

لشيخ

622o66 ق|منى صبــــرى سعد محمد  وى|لشر ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

69oo26 ه ممدوح فتـــوح عبــــد | لحميد|مي  لمنصوره|عه |زر

6oo642 عيل|سم|طف |دى ع|لن|طف |ع |ره طنط|تـــج

76|722 ر|لدين نج|ل |ل مصطفى كم|كم بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

6|7883 لمتـــول|هيم |بــــر|رحمه محمود  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

3283|4 عمر فتـــىح محمد حسن ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

834|87 م عيد عىلي خليل|سل| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4o87oo مد فهيم محمد|لد ح|ء خ|صف |تـــربــــيتـــ طنط

5o|9o3 لرسول|لسيد عبــــد|ء |دتـــ عل|مي بــــ دمنهور|د|

235378 لرحمن عزتـــ سيد محمد فرج|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

268|3| يوسف فتـــىح يوسف مشعل تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

485536 وق ص شوق|حمد بــــ|هلل |بــــر فتـــح |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

878374 رف  |م مصطفى محمد ع سيوط|تـــربــــيتـــ 

5o7|72 م حفنى|لد تـــه|منى خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

785o45 ف |محمد  وى|لسيد طنط|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

6384o5 ح محمود عىل سويد|لفتـــ|دى عبــــد|ف ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ
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896944 ى فهىم |ج سعد فهىم  |كلي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

55|97 ى يسن  حسي 
محمد مصطفى ي رى ورصف ومس. تـــ.ك

لمطريتـــ|حه |فنى

773o34 لمعبــــود|لحميد عبــــد|حمد عبــــد |حمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

4|676o وي|لشن|لمقصود مرىس |ء محمد عبــــد |أسم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

9o7o88 ن |طمه عىل عىل عليو|ف ج|بــــ سوه|د|

3246o7 لىح|لحميد عبــــد|لىح عبــــد|لد عبــــد|خ هره|لق|هندستـــ 

7o587o ل|لع|هر عبــــد |عزه محمد محمد ط لمنصوره|بــــ |د|

44|o28 حمد محمد|ء محمد |نجل لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

497o39 م عوض|لسل|لمنعم عبــــد |هدير نعيم عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

36o666 حمد عدس|حمد محمد سيد |هر جميل سيد |م عه مشتـــهر|زر

28|25 مه سيد خليل|س|سيد  هره|لق|ره |تـــج

4|o8o2 للبــــودى|هيم محمد محمود |رحمه إبــــر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

269393 لعزيز|ء مدهش سعيد عبــــد|وف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4645|9 بــــو ليله|حمد |حمد محمد |تـــم |ح إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

272oo5 ن|لمقصود رضو|هيم لبــــيبــــ عبــــد|بــــر|له |ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|75588 هلل|ء رجبــــ محمود عبــــد |دع ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

8o823| ح سيد محمد|بــــوصبــــ|ده |غ ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

72o93 لعزيز|لسيد محمود عبــــد|طمه |ف لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

755879 ف محمد عىلي|م |سل|
رسر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o3o5 ن|م حسنى سليم|هبــــه حس بــــ بــــنى سويف|د|

3|3229 رون|دم ه|حمد |ء |سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8o249| وي محمد|بــــوزيد سعد|محمود  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

77928o ه عبــــد  دى عطيه|له|دى محمد عبــــد |له|ني  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

774849 ى نص|شد مرشد محمود |ريم ر ر|مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

69578 دي|له|ح عبــــد |سيف محمد مفتـــ ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o49o9 وي|لطنط|محمود محمد ذىكي مرىسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

23454 حمد|عىل حمدى محمد  هره|لق|ره |تـــج

452462 قه|بــــوط|هيم |بــــر|لسيد |هلل |عبــــد ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8||386 هلل|سم عبــــد|هلل طه ق|عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

6o4674 وق محمد عبــــد  لمجيد|لرحمن عبــــد |رسر ى شمس| لسن عي 
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4479|8 نم|بــــى غ|ن محمد محمود عر|رو سكندريه|ل|هندستـــ 

233947 سحق فلتـــس|هيم |بــــر|سحق | تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

78734 حمد|د |دل رش|ء ع|وف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

477255 لجمل|لمنعم محمد |م عبــــد |ن محمد س|ك|ر سكندريه|ل|عه |زر

27|88o لمجد حبــــيبــــ|بــــو|هلل |لمجد عبــــد|بــــو|ء |ل| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

765o98 زى|لسيد محمود حج|رس |هدوى ي ره بــــور سعيد|تـــج

8678|5 ي محمد|محمد  لنوبــــي خرصى قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

675|94 وى|لسلك|حمد محمد |غدير  لمنصوره|علوم 

3643o8 ي س
لكريم|لرؤوف عبــــد|م عبــــد|مصطفى ى شمس حقوق عي 

36o27o لجندى|يوسف جميل محمود مصطفى  |ره بــــنه|تـــج

679767 حمد|لمهدى |تـــ محمد |محمد بــــرك ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

|63568 عىل فتـــىح عبــــده محمد تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

5265| شم عوض محمد|محمد ه ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

453o68 تـــ|لسيد بــــرك|محمود سعيد أحمد  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

76o777 محمود حسن مصطفى| عل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2|5o23 ى عبــــد|هيم عبــــد|بــــر| لبــــصي |للطيف حسي  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

64o8|4 حمد بــــدوي|مد |طف ح|حمد ع| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

|7o764 |حمد عىل رض|م |حس ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

2|3o4 لمعبــــود|هلل سيد متـــول عبــــد |منه  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4o557| ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|م محمد مصطفى  سكندريه|ل|ره |تـــج

8|oo| لعزيز|لنبــــى عبــــد|رق عبــــد|محمود ط ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

4|296| ويرس|ن س|نور يون|يحن  | ند|ر هره|لق|ر |ثــــ|

7o5|67 د|لسيد حم|لقوى |عبــــد | لقوى رض|عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

|24627 هيم وهبــــه|بــــر|مريم نبــــيل  ى شمس هندستـــ عي 

767|86 لمزين|هلل محمود |هلل محمود عبــــد |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

7564oo هيم خليل|بــــر|خليل محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

68||47 رك مجدى مني  متـــرى|م ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

878o75 خر |روق ز|مورين منتـــرص ف سيوط|صيدلتـــ 

634228 ل|رس محمد كم|محمد ي ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى
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445863 ى |لعزيز |محمود عبــــد  ح|لسو|حمد محمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|634|| بــــ|لوه|ل محمد عبــــد |م جم ى شمس صيدله عي 

6436o| ر|ن عم|ح مجدى بــــدر|صل زيق|لزق|طبــــ 

6853|5 لحسينى رميح|طمه محمد |ف لمنصوره|ره |تـــج

4|7|5| حمد عوض عبــــده|م |حمد عص| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|273|4 ن|لرحمن زيد|ر مدحتـــ قطبــــ عبــــد |من مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

2|367 حمد|مد محمود |ندى ح هره|لق|ره |تـــج

329|o4 ن|لعزيز عىل عثــــم|مصطفى محمد عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

275332 حمد مصطفى محمود مصطفى| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

479o59 مل زىك|م ك|رك هش|م سكندريه|ل|ره |تـــج

48|76 ى عص يز عزيز|م ف|شي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

27248o لرحمن قدرى سيد عىل|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|77oo6 هيم|بــــر|محمد رجبــــ محمد  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

7o66o7 ى محمد عبــــد |ي لسيد عنبــــر|لحميد |سمي  لمنصوره|ره |تـــج

48|884 صيىل|ل|رص حنفى |لدين ن|سيف  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

8|6436 ي محمد ن
ل|دي جم|محمد مصطفى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

59842 بــــر|محمد عمر محمد ج ره بــــنى سويف|تـــج

5o|652 در عىل|لق|حمد عبــــد |نجوى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

924|72 لمطلبــــ  |لنعيم عبــــد|مه عبــــد|س|محمود  ج |تـــمريض سوه

26|783 ن|عيل رشو|سم|رس عىل |رق ي|ط لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

777|47 د فوزى محمد عجوتـــ|جه ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

627695 لصمد عىل سعود|حمد عبــــد |مي  |  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

4o4498 ف عبــــد |كريم  زق محمد|لر|رسر بــــ دمنهور|د|

834344 تـــه|رك شح|مبــــ|تـــه |هلل شح|عبــــد |هندستـــ قن

858278 ن|د فرح فهىمي يون|ميل ي|صيدلتـــ 
|لمنى

629295 لعزيز|حمد عبــــد |مريم محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

47977 م محمد قرئى عويس|هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|o|33 تـــه|هيم شح|بــــر|ل |حمد جم| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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782369 حمد محمد محمود|ندى  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5|2863 لحليم بــــهنس|م هندى عبــــد |هندى عز سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

8|oo47 ئيل قعود نصيف|مريم ميخ ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

83332| |لعل|بــــو|هلل محمد |ممدوح خلف   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

488324 هيم|بــــر|لسيد |لدين |م |محمود حس سكندريه|ل|ره |تـــج

7699|6 ره جمعه رجبــــ محمد|س لسويس|طبــــ 

|27o3| مل محمد سعيد|حمد سمي  ك| ى شمس|تـــج ره عي 

6o35o2 ى  بــــو زيد|عيل |سم|عمرو حسي  لمنصوره|بــــ |د|

77o3o4 دريس|حمد محمد محمد |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

757598 لرحيم|ل عبــــد|س جل|ء عبــــ|لشيم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

232468 ع|ر رف|ح مختـــ|د صل|جه هره|لق|بــــ |د|

226699 لسيد متـــول|عمر عزتـــ  هره|لق|حقوق 

2|775| لح محمد|حمد ص|فيصل | ر|ي هره|لق|حقوق 

82|377 سحق عبــــده|سحق عبــــده | ي|تـــمريض 
| لمنى

5|378o لمعىط|عمرو محمد فتـــىح محمد عبــــد عه دمنهور|زر

8o5849 ي|ء محمد محمد عبــــد|لشيم|
لغنى تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

239647 منيه مهدى مصطفى معوض| هره|لق|عه |زر

|48355 لعزيز محمد|ر محمد عبــــد |من ن|بــــ حلو|د|

25|974 ض|لرص|ر رشدى |تـــم مختـــ|ح ي صىح بــــنه
|معهد فنى

76269o تـــه|لسيد محمد شح|محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

6758|6 لحميد بــــسيوئى|مريم هيثــــم عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

356397 ىط|لع|محمد ثــــروتـــ محمد عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

||7349 مريم مدحتـــ فوزى محمد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

37332 لصمد عرص|سط عرص عبــــد |لبــــ|رحمه عبــــد  هرتـــ |لق|تـــمريض 

23o458 مد|هيم ح|بــــر|يمن |محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48966 حمد عطوه|ن |ء سلط|ل| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

43o368 سكندر مرقس|أمجد | رين|م |بــــ طنط|د|

79|55o ر حسن|جد مختـــ|هبــــه م عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

765499 حمد شهده|حمد محمد | حقوق بــــورسعيد

244633 لكريم مسعود|حمد جمعه عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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476469 مد محمد|ن ح|دهم محمد عثــــم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

8o542| وق محمد سيد محمد رسر ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|5882| يدى محمد مصطفى محمد|ه ى شمس|زر عه عي 

43658o ق|عيل |سم|لمنعم |ء محمد عبــــد |سم| وي|لشر لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

527|94 ى  ى محمد حسي  ى|بــــو |يوسف حسي  لحسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

495|93 لمقصود |محمد محمود حميده محمودعبــــد
ى|ل شي 

|حقوق طنط

769725 لجيد جبــــريل|مه عبــــد|ن سل|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

646569 لسيد|حمد عبــــده |ن محسن |يم| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

477593 لرحمن حبــــكه|ء سعيد حسن عبــــد |هد| سكندريه|ل|حقوق 

3827| لعزيز|لسيد عبــــد |ربــــيع محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|27o83 لد محمد محمود|تـــفى خ ى شمس| لسن عي 

|65334 لسيد|مريم محمود محمد  هره|لق|هندستـــ 

424458 لرحمن محمد حسوبــــه|ن عبــــد |مرو سكندريه|ل|حقوق 

5|29|3 للطيف موىس|للطيف عىلي عبــــد|عبــــد  |حقوق طنط

|35586 لحميد عطوه|لد عبــــد |جر خ|ه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

3457| م|حمد سعد تـــم|رق |مريم ط هره|لق|ره |تـــج

233645 حمد|لد عيد |حمد خ| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

3|9546 لنبــــى محمد|بــــ عبــــد|يه|ر |من سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

287564 ن|زق عىل سلط|لر|جر عىل عبــــد|ه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

77o5o4 مح محفوظ محمد حسن|عمرو س عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3|34|5 لرحمن|جنتـــ محمد عىل عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

8345o| ى حسن محمود عزه حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

789357 ل عىل محمد وحش|لع|ء حسن عبــــد|لشيم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9o682o ن عىل مطرود محمد |نوره |ج طبــــيع قن|عل

7|6o|8 لمخزنىح |لعزيز |لعزيز محمد عبــــد |رحمه عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

489o|5 حمد|لدين مرىس |م |ن حس|يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

447479 زق محمد محمد محمد|لر|ن عبــــد |رو لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

|544o5 |لش|م محمود عبــــد |محمود هش
ى
ق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

69438 ئى عطيه|لح شلق|هبــــه ص بــــ بــــنى سويف|د|

778o32 فظ|لح|حمد زىك عبــــد|لسيد |هدير  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى
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52997| حمد محمود محمد|بــــ |شه |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

697772 لحنفى|طمه حسن يسن |ف لمنصوره|ره |تـــج

28364o هلل|لدين حسن عبــــد|بــــر نور|مؤمن ص كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

|288o4 لد سيد جمعتـــ سيد|خ رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

35763o ى |لص|عبــــي   دق|لص|دق حسي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

7o4784 ح|لفتـــ|لمعىط عبــــد |لسيد عبــــد |ن محمد |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

79|476 حمد نور غنيم|ح |ء صل|شيم قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

494354 لرحمن عوض|حمد محمد محمد عبــــد| |ره طنط|تـــج

694352 لشوج |لحميد حسن |ن وليد عبــــد |يم| ط|ر دمي|ثــــ|

336299 ن يوسف|ء زىك سليم|ول ى شمس|تـــج ره عي 

||5385 يف فريد فتـــىح حن|م |رك رسر ى شمس هندستـــ عي 

75o953 د وصفى محمد|د حم|زي عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

349723 لحميد عىلي|ن عبــــد|كريم رمض ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

28o545 لسيد|لعزيز |لدين مدحتـــ عبــــد|نور ى شمس حقوق عي 

82o854 ي|لح ن|محمد عىلي ص ج  ي|علوم 
|لمنى

|72693 مد|حمد محمود محمد ح| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9o737| للطيف |بــــيل عبــــد|لد ه|حمد خ| ج|ره سوه|تـــج

89o226 ى ج  نظي  |فتـــ ن|ر| كرستـــي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

229528 عيل يوسف محمد يوسف|سم|سلىم  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

68|622 بــــ|حمد |د |حمد جو| ض|لشر تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

35332| لم|حمد محمد س|محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6o7454 ى|ح ش|لفتـــ|ن محمد عبــــد|يم| هي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34453| لعزيز محمد هندى|تـــم عبــــد|محمد ح |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|7oo3o ى|بــــوتـــ درس|سحق تـــ|دل |ع| مي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|62352 ي|لو|يوسف عبــــد 
رثــــ محمد مصطفى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

||9878 هيم|بــــر|ئل محمد |جنى و وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

53o|97 لم|ر ربــــيع عىل س|من سكندريه|ل|هندستـــ 

26o335 ج حسن|هيم حج|بــــر|طمه |ف ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

Thursday, September 6, 2018 Page 11641 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

34o8o8 ن|حمد شعبــــ|ن |لد شعبــــ|خ ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

644974 م|عيل عىل حم|سم|رق |ن ط|نوره |نوعيتـــ فنيه طنط

6858|5 يف |نوره لق|لخ|لجميل عبــــد |ن رسر لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

356o33 تـــه|لمجيد شح|دولتـــ محمود عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

48o48 لحفيظ|هلل عبــــد |عبــــد | محمود رض ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4977o2 د|لجو|ء عمر محمد عبــــد |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

434899 ع جعفر|لسبــــ|لمنصف |ن حمدى عبــــد |يم| |بــــ طنط|د|

42|5o عيل|سم|لعزيز |خلود رزق عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

5o7o45 ى|ن محمود |رو حمد خلف حسني  سكندريه|ل|عه |زر

2554o9 مل|بــــ موىس ك|لتـــو|عبــــود عبــــد| لي|د تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

255662 هر محمد سعد عيس|ط ي صىح بــــنه
|معهد فنى

23856| لحسينى|هيم |بــــر|مريم مدحتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

24o733 بــــر محمد|ح ج|منى صل م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

629|56 زق|لر|حمد محمد عبــــد|منيه | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4229|o ه محمد سعد عىل حرويس مشي  |علوم طنط

234326 قوتـــ|لسيد ي|رس |زن ي|م تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|76675 در بــــدر|لق|مه عبــــد |نس سل|ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

693964 م|ل|هيم محمد |بــــر|حمد محمد | رسر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

329357  عبــــد|لبــــ|جد عبــــد|ن م|رو
ى
 بــــدر|لبــــ|ق

ى
ق زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6o|557 للطيف نبــــيه|لعزيز عبــــد |لبــــنى عبــــد |ره طنط|تـــج

862792 هيم|بــــر|حمد |عي |حسيبــــه رف لمنصوره|حقوق 

764947 ن|لعري|هيم |بــــر|حمد |م |عص| هن هندستـــ بــــور سعيد

8|463| ل محمود عىلي|محمد جم ي|هندستـــ 
|لمنى

785655 ى عبــــد|لزهر| ل|لع|ء محمد حسي  نوعيتـــ بــــور سعيد

3|8357 حمد|ل |لع|مح محمد عبــــد|س ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

3|7337 لجوهري|حمد محمد محمد |مصطفى  ى شمس حقوق عي 

489963 ي
هيم|بــــر|ممدوح طه عىل | دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75|573 لسيد مصطفى محمود أبــــو وردتـــ|ن |رو هندستـــ بــــور سعيد

6|47o3 ح|لفتـــ|لحليم محمدى محمد عبــــد |ئشه عبــــد |ع |بــــ طنط|د|

765722 حمد مسعد|حمد محمد |ئى |م| ره بــــور سعيد|تـــج
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4oo5| ى منصور|ر محروص حس|من ني  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

696|o5 ن|ح محمد سلط|لفتـــ|ن عبــــد |سلوى سلط ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8o8926 لنور|هيم عبــــد|بــــر|م موريس |بــــر| ي|طبــــ 
|لمنى

497698 هلل|هلل سعد خي |ندى خي   سكندريه|ل|حقوق 

28244o حمد|مد |سهيله محمود ح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

758942 لمقصود|هيم خليل عبــــد|بــــر|خليل  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

24|o|7 ى عبــــد|م سيد ش|هش لق|لخ|هي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4827|3 لح محمد|ن محمود ص|ميتـــ عثــــم|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52o6| ر معوض طه معوض|من ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

68o622 حمد|مد عىل |م عىل ح|بــــتـــس| لمنصوره|حقوق 

485279 م |لسل|لمنعم عبــــد |لعليم عبــــد |جر عبــــد |ه
ن|زيد

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|492o س|حد عبــــ|لو|ره محمد أحمد عبــــد |س ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

332o89 لم|هيم س|بــــر|ن محمد |بــــ سليم|رح |نوعيتـــ بــــنه

|29692 محمود سيد محمد عىل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|26|66 للطيف|ل عبــــد |لع|بــــر عبــــد |مريم ص كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

|23746 لمطلبــــ|بــــر جوده عبــــد |ن ص|كريم ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

3o364 حمد|حمد |ل |ء جم|صف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

87677o زم محمد سعد محمد |ح سيوط|حقوق 

37569 ك|لمل|مي  صفوتـــ عبــــد |بــــسنتـــ  هره|لق|بــــ |د|

78o333 هلل محمد|لحميد عبــــد |م عبــــد |ره س|س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

256692 دو|د ج|منى ممدوح رش ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

62433| لدعدع|مل خليل |بــــ محمد ك|يه|مروه  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

369574 ى|حمد عليوه خليل ش|لرحمن |عبــــد هي  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

677|47 |ر |لغف|حمد عبــــد |حمد محمد |
دى|لبــــغد|لسيد

لمنصوره|حقوق 

3253|6 ى|م|ء فوزي |عمر عل م حسي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

89678| حمد محمود  |محمود | روفيد ج|بــــ سوه|د|

7538o6 بــــ محمود|ء سمي  خي  عق|رس| تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |
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266|2o م|لسل|ح عبــــد|لفتـــ|م محمود عبــــد|حس ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8o727| در محمد|لق|ن عبــــد|حمد رمض| ره بــــنى سويف|تـــج

|69o64 |لىح شتـــ|لسيد عبــــد |حمد | كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

65596 ن|بــــ شعبــــ|لتـــو|دل عبــــد|محمد ع لفيوم|علوم 

86oo4| ح عىلي|لفتـــ|محمود محمود عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

5|94o وق ع لعليم|طف محمد عبــــد |رسر |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

63966o لسيد|حمد |لسيد |ريم تـــوفيق  علوم بــــورسعيد

||9|86 لس   د|كي 
ى
ف صدق ود|رسر ى شمس هندستـــ عي 

437567 زق حرفوش|لر|محمد مجدى محمد عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

7|8o82 يه|ن تـــ|لسيد عىل سليم|عىل  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

837492 لسيد|ل عبــــد|ل كم|لرحمن جم|عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

429652 جد يسن|لو|ر عبــــد |محمد مختـــ |ره طنط|تـــج

32oo53 هيم حمدي|بــــر|يمن محمد |ن |يم| ى شمس علوم عي 

642242 ى|حمد حس|لبــــصي  |محمد عبــــد  ني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|8732 محمد فرغىل حسن فرغىل   ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

75o|5 زق|لر|ل سيد عبــــد|محمود جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

46o5|3 لمرصي|لسيد |حمد عىلي |محمد  |ره طنط|تـــج

35o26 ف | هيم|بــــر|مه يوسف |س|رسر ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

8248|3 ن|ده محمد عىلي|محمود حم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

9|26|| ه |لل|مل عبــــد|ء محمد ك|عل ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

695863 |بــــو |ح |لفتـــ|بــــر عبــــد |ح ص|لفتـــ|محمود عبــــد 
|لعل

ره بــــور سعيد|تـــج

855274 ي عط
ربــــيع محمد| مصطفى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

|45266 لعظيم|حمد عبــــد |لدين |عىل بــــدر  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

3|8o9| لرحمن|حمد محمد عبــــد|م |سل| ى شمس|تـــج ره عي 

|32793 ر طلعتـــ فتـــىحي جمعتـــ محمد|من ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

2|4999 ف محمد |لرحمن |عبــــد ل|لش|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

9|9o7 ى|رس ع|ف طف حمودتـــ حسي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|33925 لنبــــى|ل عبــــد |لع|محمود محمد عبــــد  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 
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358233 دي|له|هيم |بــــر|لبــــديع |منيتـــ عبــــد| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

34|496 ح|لعظيم محمود صبــــ|ل عبــــد|حمد جم| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

76579| هيم شنوده|بــــر|وليد فوزى | دون|م ره بــــور سعيد|تـــج

8||85o ي جرجس|س لي نبــــيل بــــشر لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

|25986 لسعود|ه عىلي أبــــو |لل|لد عبــــد |زن خ|م ى شمس حقوق عي 

||6825 ي عبــــد |هيم محمد عبــــد |بــــر|
ل|لع|لغنى ى شمس صيدله عي 

84o|o8 لم|حمد س|ري |ء بــــد|صف دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

9o94|7 ي|ر
ه |لل|لحميد عبــــد|حمد خليفه عبــــد| |ئى تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

7o9286 |حمد |لدين محمد |ح |لدين صل|ح |صل
لبــــسيوئى

ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

4o9436 لبــــوىسر|للطيف محمد |حمد حسن عبــــد | ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

697o94 ن|لبــــديع رجبــــ عثــــم|لرحمن عبــــد |عبــــد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|33455 م لطفى نجيبــــ|وس|جورج  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6o5556 وى|لمك|تـــم حسن حموده |مريم ح لمنصوره|حقوق 

758243 ى|لعزيز شح|سميه عبــــد  تـــتـــ أمي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

67248 حمد  معوض|يمن عوض |جر |ه لفيوم|علوم 

68o579 ل|لع|ع عبــــد |لرف|حمد |ن محبــــ |حن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8|46|3 ل عنتـــر محمد|هلل جم|عبــــد ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

7o4749  عزبــــ|ي
ى
ى حسنى شوق سمي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5|39oo لمنعم يىح|لعظيم عبــــد|مصطفى عىل عبــــد سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

3o2|8 د معوض|سمر مصطفى محمد ج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

84oo2 لح محمد|م ص|لرحمن عص|عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

4|o229 سليم مصطفى محمد مصطفى سليم |ره طنط|تـــج

7|7o79 لق منصور|لخ|حمد عبــــد |م |سل| ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

829643 هلل|يتـــ |لحمد عط|بــــو|هلل |يتـــ |محمد عط دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

338549 ى |ي |لبــــ|ر محمود عبــــد|لغف|متـــ عبــــد|س|سمي 
ى
ق |نوعيتـــ بــــنه

2832o2 حمد|دل محمود عطيه |ع ن|هندستـــ حلو

78|943 ى عبــــد |ي لحميد|لم عبــــد|م س|لسل|سمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

495956 ئى|للبــــ|للطيف أحمد |ء حسن عبــــد |ل| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

243582 ه قرئى | حمد رسيع|مي  ن|علوم حلو

782257 لسيد عىل|لد محمد |خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 11645 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

856974 ى|لعظيم |م عبــــد|لدين عص|م |حس مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

67523| لسعيد|لحميد محمد |يمنى محمد عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

3||929 لمنعم قنديل|ن عبــــد|حمد رمض| |شذ ن|علوم حلو

3586o9 تـــ شلبــــى|م بــــرك|فرح هش |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5||894 يد عرفه |بــــو|زم |ح ى يد |بــــو |لي  ى ل|لحبــــ|لي  عه دمنهور|زر

488623 ى ى محمود حسي   حسن حسي 
مصطفى |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

8o3649 ود معوض|بــــتـــ د|ثــــ| رين|م دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

27o|o5 لصفىط|لسيد |ل محمد |مصطفى جم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

775272 فظ محمد|م محمد ح|سل| زيق|لزق|بــــ |د|

22o|87 ف محمود |مي  | ل|حمد هل|رسر |ره بــــنه|تـــج

|45899 لرسول|يمن حسن عبــــد |حبــــيبــــه  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

859|85 للطيف|ن عبــــد|ن مدين شعبــــ|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

|678o5 تـــ سيد|لد فرح|نعمه خ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

4776o8 هيم|لسيد أحمد إبــــر|رغدتـــ عىلي  سكندريه|ل|بــــ |د|

9|o425 حمد محمد نظي  |لرحمن |عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

9o|299 ء حسن عىل محمود |سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

895678 لحميد محمد |ندى فرج عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

6|o6o8 لوصيفى|حمد |لد |م خ|أنس لمنصوره|حقوق 

69o932 ى محمد محمد |ي لسعيد|سمي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

64898o هلل|حمد عبــــد|لسيد |لرحمن محمد |عبــــد قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

63942| ى |ي لسيد|لسيد محمد |سمي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

7o69o6 لحميد|لسيد عبــــد |ء حمدى |رس| لمنصوره|طبــــ 

3368|| ل حسن عىل|ل هل|حسن جم |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

57376 لحميد محمد|يمن عبــــد|طمه |ف |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

86o259 مر|ر ع|مر مختـــ|محمد ع حقوق بــــنى سويف

4234|9 لحميد محمد|لسيد عبــــد|طمه محمود |ف سكندريه|ل|بــــ |د|

4827|o ن محمود عيد يوسف|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o3858 ف محمد محمود |حمد | د|لعق|رسر سكندريه|ل|علوم 

25|337 درى|لن|هلل |محمد صبــــىح عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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28322 م عوض|ضى عيسوى تـــم|محمد ر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o6845 ى  |بــــر عبــــد|حمد ص| هلل حسي  ج|ره سوه|تـــج

6o6299 ى|لسعيد عزتـــ |حمد | بــــو حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

4|433o  يونس|لبــــ|رويضه عيس عبــــد
ى
ق |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4|5848 وق شح تـــه محمد|زق شح|لر|تـــه عبــــد |رسر معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

624o28 حمد محمد عمر|يمن |حمد | لمنصوره|ره |تـــج

6o96o9 |لعر|لبــــىه نرص |تـــ |لشح|نرص 
ى
ق |ضتـــ طنط|علوم ري

547o62 لرحمن نصي |طف عبــــد|سل ع|بــــ ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

845|33 لمنعم مرىسي|هلل عبــــد|عبــــد| دين ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

83822| تـــ فرح يعقوبــــ|دي بــــرك|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|625|9 ي|م د|جورج س
ل بــــطرس|ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9||898 هلل  |لكريم محمود عبــــد|علوى عبــــد ج|بــــ سوه|د|

449o87 ن|مه مسعد عىل سليم|س|ره |س ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

75973| ى|سم ص|لق|بــــو |ن |رو بــــر حسي  لمنصوره|حقوق 

4o7||8 لرحمن|لجليل عبــــد|هلل محمود عبــــد|منه  سكندريه|ل|بــــ |د|

3|7|3 ر|لد حسن مختـــ|حسن خ هره|لق|حقوق 

||7|98 ى ض|مون ري|مح بــــل|س| تـــريفي   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

52o443 صف|هيم ن|بــــر|لمنعم |س محمد عبــــد|ين| بــــ دمنهور|د|

2|9884 تـــ محمد|بــــدرى محمد شح| مه ى شمس|تـــج ره عي 

647729 ه فكرى فتـــىح  للبــــودى|هيم |بــــر|ني  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

4|75oo ى  ن|لسيد معوض سليم|محمد خي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

8784o8 |  لعل|بــــو|م |م|ل|حمد عبــــد| |ن|ر سيوط|ره |تـــج

|74644 زم محمد منصور عىلي|ح كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

4774|2 ى|رق عىلي |ء ط|رس| لسيد حسني  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

26o889 ر|ح مختـــ|لدين صل|د|عم| دين ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

645|32 دى|له|حمد عبــــد |هيم |بــــر|حمد |دى |ه |حقوق طنط

762|82 لمنعم|حمد عبــــد |ن سعيد عىل |مرو نوعيتـــ بــــور سعيد

528|52 لمقصود محمد شميس|لسيد عبــــد|محمد  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

5||3|4 ع|لس|لمنعم محمد |حمد قدرى عبــــد| سكندريه|ل|طبــــ 
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44|42 يف جمعه ح مد|يوسف رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

433525 ي|مصطفى محمد عبــــد 
|لعليم دئى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

42424| ر|دل عىلي مختـــ|م ع|عص ط|معتـــ دمي|علوم ج

264|37 ه محمد | حمد عفيفى|لسيد |مي  |حقوق بــــنه

346245 هلل زريق|د عبــــد|هلل عو|محمد عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

8o29|o حمد| |مروه بــــدر زكري ي|بــــ |د|
|لمنى

2294o لس يعقوبــــ عرف ي|ن د|كي 
ل|ئى ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع

مقطم

827||5 حمد|رس محمد |ي| دين د شعبــــتـــ |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|تـــربــــويتـــ أسيوط بــــمرصف

897892 ن ؤوس |سحق فلتـــ|سمرى | مي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

|469| ى محمد عبــــد| نور دى|له|مدحتـــ حسي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

437832 ي محمد |يم|
|لبــــن|ن معوض مصطفى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

22349 يف رفعتـــ قبــــود|ريه ن|م رسر |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

92|o45 لنرص |بــــو|عيل |سم|ء محمد |رس| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

6854|2 ل|حمد جل|لسيد |حمد |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

6|8o76 ى بــــو عوض|عوض عوض محمد | روجي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6o5565 كتـــ|لس|ل |لع|لسعيد عبــــد|ن |نور |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3522o3 لفقي |د عىل محمد عبــــده |ي| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9oo62| ى ع طف محمد |سندس حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

3|7537 ى طه محمد سمي  حسي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

69o243 شقر|ل|دق عىل |يه عىل ص| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

229668 عيل|سم|حمد | |لعل|بــــو|ه |نج هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

267829  عشم|
ى
ى|حمد شوق وى حسي  ي صىح بــــنه

|معهد فنى

7949| هرى موىس|لط|حمد |جر |ه ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|38o95 لمطلبــــ حمزتـــ|محمد ممدوح محمد عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

68o439 لرحمن محمد محمود محمد عطيه|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

498632 ن محفوظ|لصمد محمود رشو|جر محمود عبــــد |ه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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9o6636 ف عبــــد|ء |لزهر|طمه |ف لرحمن متـــول |رسر ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6|532 ين حمد لعظيم|ن سعد عبــــد |رسر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6984|2 دل عىل حسن عىل|عىل ع تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

292262 حمد عىل محمد محروس| |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

33979 ح محمد موىس|لفتـــ|ندى محمد عبــــد  ن|حقوق حلو

|78896 ى مصطفى| حمد عمرو حسي  سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

2|9599 لسيد|ر |لغف|لدين عبــــد|ء|ء عل|رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

826565 لحميد عىلي|طف عبــــد|ء ع|عىلي دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

492389 ى|تـــه |حمد شح|محمود  لزهي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

269272 ر درويش محمد شلضم|من لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6|3633 محمد مصطفى محمد عطيه مدكور |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o9494 لي|لمتـــول غ|لمعبــــود |مل محمود عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

75|823 ل|لجبــــ|ل |لع|حمد عبــــد |عيل |سم|محمد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

2427o2 مد|ح محمود ح|لد صل|خ ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

43286 لدين محمد كليبــــ|ل |حمد جم| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

493|75 محمد فتـــىح مصطفى درويش بــــرع ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

34|6|o ن زعيه|دى سليم|له|لسيد |طمتـــ |ف |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

|82oo حمد|عمرو سعد محمد موىسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

897942 زى |ن عىل محمود غ|ريم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

7633o9 لحميد ربــــيع|رس عبــــد |ء ي|رس| حقوق بــــورسعيد

5o|7o3 ي|ر
سعيد سعيد محمد يوسف| ئى سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

7o|39o ضي|لدم|لسيد |نور |محمود مصطفى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26998| لطىلي|بــــ بــــسيوئى |لوه|محمد عىل عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

356886 لمطلبــــ|ن مجدي جودتـــ عبــــد|يم| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

348482 تـــ سل| هيم مرىسي|بــــر|لق |لخ|متـــ عبــــد|مي  ى شمس| لسن عي 

676279 لسعيد|لعزيز |محمد عبــــد | دين لمنصوره|ره |تـــج

838442 ي| رن
ى حلىمي مصطفى حسي  ن|سو|بــــ |د|

|2695| لحميىلي|يد |سهيله محمد سيد ق ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

2|48o4 لحكيم|حمد محمد محمد عبــــد| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر
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262o64 ى سمي  نجيبــــ جرجس| هرمي  |ره بــــنه|تـــج

36o866 ف عبــــد|م |سل| لنبــــي محمدي|رسر |حقوق بــــنه

638743 ى عىل محمد عىل|ي سمي  زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

4533o3 حمد|در |لق|حمد عبــــد |در |لق|كريم عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

8o362o نه سمي  زىكي خليل|دمي ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

35oo9 هيم|بــــر|لدين يشى |محمود نور  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

428|85 لقديم|مه معتـــصم محمد |س| |ر|ي |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

787487 لسيد محمد حسن|ء محمود |سم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

854o94 د يوسف|طف عي|جرجس ع ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

9o2756 حمد |ل |لع|لسيد عبــــد|هيثــــم  ج|بــــ سوه|د|

63|446 دى|له|لسعيد |لدين محمد |م |ن حس|رو زيق|لزق|هندستـــ 

|24o98 ى محمود|بــــ |شه لدين مجدي حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

695824 |لعل|بــــو |هيم |بــــر|حبــــيبــــه محمود محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

683o74 ه هش| مىل|لطن|هيم |بــــر|م مصطفى محمد |مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|66738 مر|حمد سيد ع|شور |مريم ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

49o327 ن رس|لح|حمد |لدين |د |عم| مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

23o239 هيم|بــــر|حمد محمد |لرحمن |عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

88|393 لح محمد  |مه ص|س|د |جه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

87223 وق معبــــد  د|لجو|هيم عبــــد |بــــر|رسر لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

|4725o لحميد|عىل سعيد عىل عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|29252 حمد|م حموده |يوسف عص هره|لق|بــــ |د|

5343|9 هيم|بــــر|ل محمد |لعربــــى سعيد كم| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

7|74|8 بــــ|حمد دي|ء محمد متـــول |نجل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

9232|9 ى جم|ي رص منصور |لن|ل عبــــد|سمي  سيوط|عه |زر

772242 لسيد هلول|هلل غريبــــ |ن عبــــد |يم| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

62633| هيم|بــــر|لسيد |ده محمد |مي زيق|لزق|حقوق 

6|7o74 لسيد فريشح|لسيد |فريده  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|23667 رق محمد حسن|محمد ط هره|لق|هندستـــ 

9o3297 حمد |لحميد |حسن عمر عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o826o وه|هلل حل|ء محمد عبــــد|سم| لمنصوره|عه |زر
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646593 جد شفيق محمد|محمد م ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

33548o ر محمد فكرى محمود|من ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4|o652 ج|لطن|لسيد |لسيد |محمود  |بــــ طنط|د|

633|7| هيم|بــــر|حمد |لسيد |ن محمود |يم| زيق|لزق|حقوق 

|372o2 لد محمد عىل حسن|كريم خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8534| ن خليفتـــ|رس فتـــىح رمض|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9||43| مد |لحمد ح|بــــو|بــــر |محمد ص ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

44o64 حمد|د |حمد حمدي رش| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

835o49 ي |ر سيد حر|نو| عيل|سم|ج  |نوعيتـــ قن

448o49 د جمعه حسن|هلل حمدى رش|منتـــ  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

6|2978 ع|لسبــــ|مل |مصطفى محمد ك تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

333952 ندرو مدحتـــ بــــسيط خليل| لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

6o3654 لرءوف|حمد محمد عبــــد |عمرو  |ضتـــ طنط|علوم ري

478o52 ل|لع|فظ عبــــد |س ح|م عبــــ|محمد عص سكندريه|ل|حقوق 

9oo345 جه |حمد عو|يحن  محمد  ج|عه سوه|زر

694339 لمجيد|ض عىل عبــــد |ء عىل ري|ل| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

5488o وق عص م محمد نرص|رسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

535857 ى|ء محمود |سم| حمد حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|442o بــــ|لسيد دي|بــــ |هر دي|س ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

23|789 شم|صم حسن ه|د ع|زي ن|حقوق حلو

5|2|63 ق|هيم خليل |بــــر|محمد خليل  وي|لشر سكندريه|ل|طبــــ 

6226|8 بــــينى حطبــــ|ل عوض |ء جم|دع لشر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

358445 عيل|سم|سهيلتـــ محمد محمود  ى شمس  تـــمريض عي 

837|43 ى|حمد سعد | لعبــــدحسي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

45|394 بــــ|عيل خط|ح محمد إسم|لفتـــ|عبــــد  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

5o6|6o ن مشعل|لعزيز سليم|زن فتـــىح عبــــد|م بــــ دمنهور|د|

9|65o8 حمد عىل  |دل |نوره ع ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|7572o ى مرزوق بــــرك تـــ|يوسف مدحتـــ حسني  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق
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488778 هلل|لد محمد محمد عبــــد |خ سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

332|37 ئيل وليم جرجس|ريه صوم|م |ره بــــنه|تـــج

7|7767 ي
لمتـــول|لمتـــول |ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ء |ضى لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

358o|2 بــــ|لوه|عبــــد| لد عط|عمر خ يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

249494 ىط شلبــــى|لع|حمد عبــــد|بــــ |رح ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3|5947 ى|يتـــ محمد عبــــد| لغنى ديبــــ خضي  هره|لق|ره |تـــج

43|33 شور مدبــــول|حمد ع|هلل |عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

834343 لرحمن محمد عىلي محمود|عبــــد |هندستـــ قن

35|868 ح محمد|صم سيد صل|ع |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6o76|9 ر أحمد|لغف|أمنيه محمد عىل عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

87885| لمول |م فرغىل عبــــد|د عص|زي سيوط|حقوق 

|5o949 ي محمد
ندى محمود مصطفى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

885842 مريم عطيه فكرى صموئيل  سيوط|بــــ |د|

25324 ل|ل مصطفى كم|سهيله جم هره|لق|بــــ |د|

457o|9 ى عىل|بــــو|حمد |رق |حمد ط| لعني  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9||486 حمد مرىس |ء نزيه |شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49226| محمد بــــشي  حسن حسن حنفى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

84o|26 د|ر محمود محمد حم|من ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

6o7465 هلل سعده|لعيسوي عبــــد |عىلي  |بــــ طنط|د|

|54867 ر محمد عيسي حسن|مي ى شمس|د| بــــ عي 

3355|| لد سعد خليفه|ن خ|نوره |بــــ بــــنه|د|

922o69 ى |نه طلعتـــ لمع بــــش|دمي كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6o2o8 بــــ محمد|لتـــو|لحميد عبــــد |ء عبــــد |دع |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

8|||47 هر|لظ|ن عبــــد|زي شعبــــ|نعمه حج ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|74233 ه فؤ| د سعيد عزبــــ|مي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

757475 ن عيس|هيم نجيبــــ رمض|بــــر|حمد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

85|465 حمد عزمي محمد عطيه| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

633355 لد صقر مصيلىح صقر|ذ خ|مع زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

35986 يع|لح ط|حمد ص|ح |منيه صل| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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373937 لمجيد|حمد عبــــد|حمزه محمد سيد  ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

2|5256 لعزيزى|لسيد |حمد |سلىم  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

853||5 رص|لن|رص مرزوق عبــــد|لن|م عبــــد|حس حقوق بــــنى سويف

525669 حمد حنفى|لرحمن أيمن سيد |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

43|23 لح محمد هليل|ل ص|لح جم|ص هره|لق|ره |تـــج

7oo498 حمد|بــــ سيد |لوه|ن محمد عبــــد |يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

766243 حمد محمد كريم|م |رضوى هش ره بــــور سعيد|تـــج

8343|6 ي حسن ي محمود بــــيشر
مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

6|63o7 ف محمود |ء |دع |غ|ل|رسر ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

753898 وى حمدون|ء قن|ء عل|سم| ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

879536 ح محمد  |لفتـــ|لدين عبــــد|ء |عمرو عل سيوط|بــــ |د|

236697 ع|لحليم من|حمد عبــــد |م |مروه عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

77|529 ف منيبــــ عبــــد |جر |ه لحميد|رسر زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

828366 ي عبــــده سل
مه عطيه|فيفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

23675| د|حمد حم|حمد |بــــسنتـــ عبــــيد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|668o هيم|بــــر|م فتـــىحي |لدين حس|سيف  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

7o4o98 هيم|بــــر|بــــ |لحميد خط|نشين حمدى عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2854|4 مل دردير|هلل ك|رضوى سعيد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

24o89| ى|عمر محمد  حمد محمد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|47723 ن|عمر محمد حسن محمد سليم ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

37o43o هلل منتـــرص سيد منتـــرص|منتـــ  عه مشتـــهر|زر

894332 م  |لدين عل|سميه سيد نرص  سيوط|عه |زر

534377 م حبــــسر عىل درويش|محمد عص |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|32223 خر لبــــس|ن فيلبــــس ف|ري|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

792882 د|لضي|حمد محمد |حمد مصطفى | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

45||6o هلل| |حمد عط|لعزيز |ذ عبــــد |مع |هندستـــ طنط

895|o6 حمد |حمد محمد محمود | |ج طبــــيع قن|عل
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48487o ج|لح|لد بــــكر محمد|محمد خ سكندريه|ل|حقوق 

9o6244 ء محمد محمود |محمد عل دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

76722o وى|لغربــــ|هيم محمود تـــوفيق |بــــر|دى |ه لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

764753 لعز|بــــو |يدى محمد محسن عىل |ه بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

42944o تـــم رمزى شنوده|مي  ح| |علوم طنط

6334o م محمد|حمد تـــه|محمد  صيدله بــــنى سويف

37|799 بــــ خرصى|لوه|حمد عىل محمد عبــــد| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|3269| لصبــــور|حمد سيد عبــــد |رضوى  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

426485 لجليل محمد|د عبــــد |وى ج|لر|ء محمد |شيم سكندريه|ل|ره |تـــج

35644o هلل محمد| |لد سعيد عط|خ تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|324|5 لسيد محمد|دل |ر ع|من ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|35o6 ى|هيم عىلي |بــــر|عىلي  مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

76996| ي شعي 
محمد جوده حسنى لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

486622 حسن محمد حسن عبــــده محمد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|572|7 لسيد محمد|بــــ كرم |رح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4o5o35 دهم عىل فهىم محمد نوح| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|25297 بــــ متـــول|لتـــو|لمجيد عبــــد |هلل محمد عبــــد |منتـــ  ى شمس طبــــ عي 

524754 حمد|سعد طلعتـــ سعد  سكندريه|ل|ره |تـــج

858|72 ي سميح|لل|عبــــي  عبــــد
ه مهنى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

827274 محمد عبــــيد عىلي محمد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

7729o2 حمد محمود|لمقصود |مر محمد عبــــد |ع تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

2363o ى عبــــد  لمنعم محمد صبــــيح|محمد حسي  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

5342o د|لجو|بــــر عبــــد|نور ج|طمه |ف تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

864454 مؤمن محمود محمد عىلي ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

4o3868 تـــتـــ|لسيد شح|حسن عىل محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

35|oo9 ح|لفتـــ|روق عبــــد|م ف|خلود عص |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

9o6|34 لس رفعتـــ صبــــىح  سكندر|كي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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689366 |بــــ |عيل شه|سم|لحكيم |ره محمد عبــــد |س
لدين

لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

694o|3 لبــــهنس سليم|حمد |لسيد |محمد تـــوفيق  لمنصوره|ره |تـــج

245663 ل|لش|م موىس |موىس س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

82|457 سمر عيد زىكي محمد ي|عه |زر
|لمنى

485789 ش|حمد رو|م محمد |ر هش|من عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

273|82 سكندر|ئى نرص |ه| رين|م |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6|337| عيل محمد هندى|سم|عيل محروس |سم| |هندستـــ طنط

47537 شم حسن|عمرو سيد ه ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

5|3356 |غ|مل |م حسن محمد ك|حس |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

438|59 للطيف محمد حسن|ح عبــــد |لفتـــ|سهيله عبــــد  |حقوق طنط

|57954 عيل يوسف|سم|حمد حسن |روي | ن|بــــ حلو|د|

696o48 هيم زهره|بــــر|م مصطفى محمد |حس لمنصورتـــ |تـــمريض 

6o89o4 ن|ح سليم|لفتـــ|يدى فريد عبــــد |ه لمنصوره|حقوق 

3|4|2 ى عبــــد |منه  لحميد|هلل ممدوح حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|42o4 لسيد|تـــ |محمد نبــــيل بــــرك دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

27462 ى فوزي نور حسن حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

352744 ف محمد ثــــروتـــ|يوسف  رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

857844 ح خليفه زىكي|رفيع نج ي|نوعيتـــ 
|لمنى

64823o دى بــــيوم|له|هيم محمد |بــــر|ندى  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

227799 لشيخ|حمد |م |لسل|هيم عبــــد|بــــر|ن |نور سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

432786 ره|لشيخ عم|حمد |لسيد |سميه  |طبــــ طنط

8|493| عزه حسن محمد حسن ي|عه |زر
|لمنى

846787 ى|س|سندس  مه جعفر حسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

8574|6 ى لح|ح ص|دل صل|ع| مي  زيق|لزق|حقوق 

28o93o لسيد|للطيف محمد |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

6ooo66 ه عمر|لنج|بــــو |محمد محمد | رض ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

84o627 ى|لحسن عبــــد|مه |س| لحميد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

774245 عىل محمد عىل محمد ى شمس|تـــج ره عي 
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|32|67 هيم محمود|بــــر|رتـــ محمود |س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8654o| لطيبــــ محمد محمد|هلل |عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

6|824 وق محمود حس ى بــــدوي|رسر ني  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

498o63 حمد نعيم|تـــه سيد |لسعيد شح|جر |ه بــــ دمنهور|د|

2864o7 د جعفر محمد محمد زغلول|زي تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

5o7842 تـــه|لسيد محمد شح|مد |ندى ح سكندريه|ل|علوم 

|55oo در|لق|لصبــــور عبــــد |يه محمد عبــــد | هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

2|9494 ى محمد زين |ي حمد|بــــدين سيد |لع|سمي  ى شمس حقوق عي 

332534 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|هلل سعد |عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7|5266 بــــو حسن|ل حمدى عبــــده حسن |كم ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

|74||6 دل حمدى عمر|ن ع|مرو تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

482258 لرحمن فضل|بــــو بــــكر عبــــد |لرحمن |حمد عبــــد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

284985 حمد|لم |حمد س|محمد  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

6|6884 وى|لعشم|حمد |رص أبــــو بــــكر |جر ن|ه ره بــــور سعيد|تـــج

32o469 تـــه|ج  محمد شح|هيم ن|بــــر| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

9o2344 هلل محمد  |حمد عبــــد|رس |ي ج|حقوق سوه

93|79 حمد|لحسينى محمد |لحسينى محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9249|9 فظ |لح|ر عبــــد|لغف|ضى عبــــد|لر|فيفى عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

7679o8 ى عص لكريم|م محمود عبــــد|حني  لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

57479 حمد سعد|له مصطفى |ه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

853|26 ي|رق حمدي عبــــد|ط
ى
ي دسوق

لغنى ي|بــــ |د|
|لمنى

464685 ى|ء محمود فؤ|أسم د حسي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

239468 ى عو|ندى س د محمد|م حسي  هره|لق|بــــ |د|

543o7o ى |مروتـــ محمد  س|لنح|وى |لص|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

64o|9o ى جم ى|حمد حسن حس|ل |نرمي  ني  ج|بــــ سوه|د|

479785 قوتـــ|حمد ي|حمد حسن |حسن  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

88344o لرؤوف محمود محمد  |هدير عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o437o حمد سليم|ن |محمد محمود سليم عثــــم |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد
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8883o| شد  |هبــــه كميل عزتـــ ن ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

529o37 ي محمود عىلي فهىمي شمه
مصطفى ضتـــ دمنهور|علوم ري

854595 ى عبــــد  عىلي حسي 
ى دي|له|حسي  ي|تـــمريض 

| لمنى

|48978 ى|س| نور م رفعتـــ حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

86o|46 زق|لر|دي عبــــد|له|بــــ محمد عبــــد|ربــــ ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

344767 تـــ محمد لطفى عو| د فوده|مي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

679o2| هيم عىل عىل|بــــر|حمد تـــوفيق | لمنصوره|بــــ |د|

4832o5 ن|م محمد محمد شعبــــ|خلود عص ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

37|6o6 ح مرىس|لفتـــ|رص عبــــد|ح ن|لفتـــ|عبــــد |حقوق بــــنه

838269 ى مل بــــولس|صموئيل ك| مي  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

754468 ل|لجم|هيم |بــــر|لسيد |حمد |ء |رس| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

9o7772 لسيد |كر فكرى عبــــد|ش| بــــول ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

36689| حمد|رك |ده محمود مبــــ|مي ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

8o|3o2 لعزيز محمد|سلىمي يوسف عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

58o2o حمد طه محمد|حمد | ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

882382 م محمد محمود مقبــــول  |ريه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

3289|7 لح|ح ص|لفتـــ|لعزيز نجيبــــ عبــــد|عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

6899oo  عىل|ء محمد |ل|
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

759945 ى |يه عبــــده صبــــىح عبــــد| لسيد|لمعي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|3462| شف|لك|ح |م وحيد صل|هش ى شمس حقوق عي 

82o2|7 ي عبــــد
لمحسن|كريم محسن مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

2796o4 ين وجدى  لسيد عطيه|حمد |رسر ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

6o32|7 مروه موىس محمد شبــــند ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|5o4|9 لرحمن|عيل عبــــد |سم|لرحمن |مصطفى عبــــد  ن|تـــمريض  حلو

7o64|2 |لوف|بــــو |لسيد |حمد |هلل محمود |منه  لمنصوره|حقوق 

5|483| حمد|تـــتـــ يوسف |شح| دين سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

84526| حمد|جر يوسف محمد |ه دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

3287o4 ف|حمد | لسيد فكري رسر |قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 
ضتـــ|ري/دى|لو

4o9273 صف|حمد ن|لعزيز |لسيد عبــــد |ره |س |حقوق طنط
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8439|8 لصبــــور بــــرىسي|لد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد ن|هندستـــ أسو

|38|65 ى|د |م محمد فؤ|عص مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

49o757 م حسن|حبــــيبــــتـــ حسن نصي  شلق تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

69524o حمد متـــول|ر |لغف|حمد عبــــد |ر |لغف|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

775|4o بــــومسلم|بــــو زيد |لنبــــى محمد |رضوى عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

22|874 للطيف|ء حسن محمد عبــــد|شيم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|34485 ش|ن جمعه مرد|مريم عمر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

248847 زق|لر|دل فتـــىح عبــــد|روضه ع ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

86|5o2 د منصور|هيم فؤ|بــــر|عيل |سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o572o لغيط عبــــدربــــه|بــــو|لدين |د |محمد عم ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

65555 ن|ل رمض|محمد جم| مه لفيوم|عه |زر

5424|3 بــــر محمد رسور|ن ج|حبــــيبــــتـــ عدن ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

334242 مصطفى عمرو مصطفى عبــــد ربــــه |بــــنه| هندستـــ شبــــر

427747 ى  ف حسي  ى أرسر ئى|لزمر|حسي  |ره طنط|تـــج

|58|6o ى محمد  ى|سمر بــــشر مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

878o|7 ى محمد   رضوى محمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|5758 | لعل|بــــو|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|مصطفى  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52|95 ى|لرحمن طه |مروه عبــــد  مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

785927 هد|لش|هيم |بــــر|د |كريم محمد فؤ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2552|7 بــــينى |جح |طف ن|له ع|ه بــــينى|لشر لشر لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

694843 ئى|حمد محمود ه|ء |روميس لمنصوره|بــــ |د|

53663| لبــــصيىل|للطيف |ئى عبــــد|محمد غيط سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

5|4747 ى عبــــد|لعظيم |يه عبــــد| تـــ|لعظيم بــــرك|مي  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

884222 يق محمد |سعديه محمد ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

3|7932 لمجد|بــــو |لدين |سعد | هيم زكري|بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

84oo48 د حكيم قديس|ندرو ميل| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4894|4 ىط|لدم|ض |لمحسن ري|ل عبــــد|ن جم|نوره سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|4|3|8 نور محمد صبــــيح|نور محمد رأفتـــ | ى شمس حقوق عي 

835877 حمد محمد|بــــرين سعد |ص ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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43665| لمرصى|م محمد |حبــــيبــــتـــ هش تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

23|432 س|عيل عبــــ|سم|رس |م ي|سل| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

227763 ل|حمد د|ن محمد |ريم|ن هره|لق|حقوق 

4|68o7 بــــو طور|لحميد محمد خليل |بــــسمتـــ عبــــد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

7|79| ى  لعزيز|لسيد عبــــد |يوسف حسي  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

||8|52 وس|نه مجدى صموئيل تـــ|دمي ورصى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

845|93 ى  حمد|حليمه محمد حسي  ن|كليتـــ طبــــ أسو

863687 حمد محمود|مريم محمود  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

683557 |روز حن|ئى ن|م ه|ر لمنصوره|بــــ |د|

9|523| ن  |رص سيد سليم|محمد ن ي صىح 
سيوط|معهد فنى

7o2589 هيم عيد|بــــر|لسيد زىك | |ره رض|س زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

3||544 ن محمد|حمد زهر|م |ن عص|مرو بــــ بــــنى سويف|د|

5||453 لرحمن|ن حسن عبــــد |حمد شعبــــ|محمد  عه دمنهور|زر

245796 لصيح|ئى فوزى يوسف |مون ه|بــــ|رص تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4|5o89 لعزبــــ|للطيف |محمد عبــــد | ء رض|ل| سكندريه|ل|ره |تـــج

235752 لغفور محمد|ء عبــــد|يه عل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6oo856 بــــيىح |لكر|بــــوزيد محمود |كريمه محمود  |طبــــ طنط

284365 م عيد طه سيد|ريه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|9o64 لم محمد  |هلل س|ن عبــــد|نوره سيوط|بــــ |د|

7o3728 لمنعم خليل يوسف|م محمد عبــــد |حس زيق|لزق|ره |تـــج

426oo2 شه|بــــ بــــ|لعليم خط|د عبــــد |ء رش|سم سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

2685o حمد عىل|ندى يوسف  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

778293 للطيف مرعي|محمد محمود عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

89339| لمول |د |م حسن عىل ج|سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69o73| حمد|لسيد |زق |لر|حمد عبــــد |هلل |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

26353| بــــ عطيه|ح دي|لفتـــ|شم عبــــد|ء ه|سم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

2499|2 ن|هلل شوم|م عبــــد|م|نه |ريح ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

79oo28 ى |هلل |ن عبــــد |نريه لسيد|مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

475853 حمد|م خلف متـــول |عمر عص سكندريه|ل|ره |تـــج

326|34 يف محمد عبــــد|نوره لرحمن|ن رسر ى شمس|د| بــــ عي 
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87732o ي|ر
يوسف محروس محمود  | ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

539223 ى يوسف حسن |ي لرحمن|حمد عبــــد |سمي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

923o75 حمد |لديبــــ |حمد |ن |حمد رمض| ج|عه سوه|زر

25|o77 درى|لن|عمر محمد حسن  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

876677 حمد محمد |مصطفى منصور  سيوط|طبــــ 

485529 لعزيز سيد|ره سيد محمد عبــــد|س سكندريه|ل|ره |تـــج

523|6| زن عيد عىل يىح مرع|م لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

5o26|9 حمد محمد محمود محمد| |ند|ر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

36739 س|مر عبــــ|هيم مبــــروك ع|بــــر|ء |دع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|36|63 لحميد|ئى مصطفى عبــــد |سهيله ه ى شمس هندستـــ عي 

38474 وى|لقبــــل|س مصطفى محمد جمعه |ين| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

355466 ى ميشيل بــــخيتـــ نصيف| يوستـــي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|25889 قتـــ | ف مصطفى يسي|رسر رسر ى شمس|تـــج ره عي 

33|9|9 حمد بــــكر|حمد طلعتـــ فوزى حسن | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7828|| لعزيز سليم محمد|ل عبــــد |جر جم|ه زيق|لزق|بــــ |د|

355|54 تـــ طه ف| لم|روق س|مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

822863 حمد|لعظيم |حمد عبــــد|م |سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

452o98 لونيس موميتـــ|لعزيز عبــــد|م عبــــد|إسل لشيخ|هندستـــ كفر 

79339| يدي|لع|هيم |بــــر|م |لسل|عمرو محروس عبــــد  ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

7o45o4 شد|ن محمد ر|ديه محمد حمد|ن زيق|لزق|هندستـــ 

6o7837 بــــوميه|حمد |لسيد |ء محمد |رس| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

3|3728 لسيد|س |لمنعم عبــــ|رق عبــــد|ط| ر|ي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

487299 ن|لحميد تـــوفيق سليم|عمر مصطفى عبــــد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

9|3696 ى محمد  حسن محمد حسي  سيوط|تـــمريض 

37|929 لرحمن|لحميد عبــــد|لحميد عيس عبــــد|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

826982 حمد|لحسن محمد |هلل |عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

852548 هيم محمد|بــــر|مريم محسن  ي|بــــ |د|
|لمنى

63|42 بــــ|لوه|ء طه حلىمي عبــــد |رس| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

32456o عيل|سم|مد |حمد محمد ح| ى شمس هندستـــ عي 

259552 وق مجدى  هيم|بــــر|نور |رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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6957|5 ود|ن د|سلىم حسن محمد سليم لمنصوره|صيدله 

8|oo69 لد محمد محمد|محمد خ ي|تـــمريض 
| لمنى

252o32 لسيد بــــحلق|محمد مهدى  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

876263 لمعبــــود |ن عبــــد|يوسف محمد رمض زيق|لزق|حقوق 

9|3o6 لسيد|معتـــز رجبــــ محمد  حقوق بــــنى سويف

86759 زم محمد محمود محمد|ح لفيوم|بــــ |د|

637478 لح|منيه مني  محمد ص| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

78o397 حمد|لرحمن |لحميد عبــــد |ء عبــــد |ل| زيق|لزق|بــــ |د|

922847 حمد محمد  |معتـــز محمد  سيوط|حقوق 

269744 ن|ل محمد رمض|محمد جل ي صىح بــــنه
|معهد فنى

829928 ي ر
ى
شد|بــــسنتـــ جوزيف شوق دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

43|o57 ف|لصو|حمد محمد |ء سمي  |رس| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|22248 رس ممدوح محمد|ديه ي|ن هره|لق|م |عل|

6o434o لسيد شقوير|لدين |كريم محمد نور  |ضتـــ طنط|علوم ري

2|732 ن محمد|حسن عثــــم| رن كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|27o36 هد|لز|لعزيز |حمد يوسف عبــــد | ى شمس حقوق عي 

24o476 ي
لعزم عفيفى|بــــو |ورى |ممدوح مغ| دئى هره|لق|بــــ |د|

37o822 نه|د كتـــ|ل ج|لد جم|خ |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

24o|68 حمد محمد عىل زغل| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5|3563 سم|لق|لحكيم فتـــىحي |لرحمن عبــــد|عبــــد سيوط|عه |زر

344|37 ن محمود يونس|محمد سليم| رن  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

8858o4 لحميد محمد |ع عبــــد|محمد رف سيوط|ره |تـــج

9o5288 لهدى محسن محمود بــــهجتـــ |نور  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|37429 حمد|حمد محمد |مصطفى  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

4453|2 لرحمن|ل عبــــد |لع|محمود حمدى عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

23466o ح محمد يوسف|لفتـــ|حمد عبــــد| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

58546 سط محمود محمد|لبــــ|سلوى عبــــد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

|4972 لعزيز|هلل وحيد تـــوفيق عبــــد |منه  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

Thursday, September 6, 2018 Page 11661 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4486o7 حمد محمد جويىل|كريم معتـــمد سيد  |هندستـــ طنط

8828oo ئى حسن محمد حسن  |م| ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

446265 فظ|سط ح|لبــــ|رص عبــــد|حمد ن| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35789| لسيد|ن |لدين سيد سليم|سيف  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

789923 لغريبــــ|ن سيد محمد |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

|86o6 لد محمد زىكي محمد|خ لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|22|3| عيل|سم|عيل يحن  |سم| |رن ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

7o9889 ح عىلي|لفتـــ|ء محمد عىل عبــــد |وف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o88|3 لسيد محمود|ره محمد |س ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|26838 لخي |بــــو |ح |لفتـــ|لسيد عبــــد |سل |بــــ ى شمس علوم عي 

49779 حمد|مصطفى طلعتـــ محمد  هره|لق|حقوق 

3|3532 ل زىك|بــــ مصطفى جم|مهيتـــ |ره بــــنه|تـــج

3223o5 ل عىل حسن عىل|ندى جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

38656 حمد محمد|ء |زينبــــ عل هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

63o275 هيم عطيه|بــــر|رس |هيم ي|بــــر| زيق|لزق|هندستـــ 

|624|8 هيم سعد محمد|بــــر|هلل |عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

688265 لمرىس محمد يوسف|مصطفى شكرى  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

7o9|o7 ى  لمتـــبــــول محمود|محمد حسي  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

624o82 ى |محمد م لمندوه|لسيد |زن حسي  ط|ر دمي|ثــــ|

46458 ء محمد عىلي عوض|شيم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

||83oo ى|دى و|ف ئل بــــهيج بــــشر د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

27oo3o د|لضي|حمد |لحسينى |محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

694657 لمهدى|لسيد محمد عىل  |فيفى  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

434837 ن|لعزيز سليم|جد عبــــد|تـــفى م ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

487o83 لسيد سعيد|ن محمود |لسيد شعبــــ|حمد | سكندريه|ل|ره |تـــج

2586|2 بــــوعمر|رق محمدى عىل |محمد ط ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|5o|3o هيم|بــــر|لدين محمد |ء |حمد بــــه| هره|لق|هندستـــ 

3|3o48 حمد فوزى حنفى|حسن  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف
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8|o346 مل|مل محمد ك|لد ك|خ ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6o97|7 ى سليم خلود فرج فرج حسي  ي صىح طنط
|معهد فنى

68|699 ن متـــول حسن|لد رمض|عمرو خ ط|بــــ دمي|د|

62o|99 لعيله|بــــو |رحمه حليم محمود  ط|معتـــ دمي|علوم ج

68o857 لسيد|يد محمد |حمد طلعتـــ ف| لمنصوره|ره |تـــج

94783 فتـــىح سيد يوسف| ر|ي هره|لق|حقوق 

235285 لمقصود محمد|طف عبــــد|حمد ع| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

835826 ي|سم| ء مجدي محمد خي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

89927| بــــ محمد |حمد دي|روه | ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

88oo2o دل فتـــىح محمد |حمد ع| سيوط|حقوق 

|25944 ن عمرو حسن فوزى|ريه|م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|75467 حمد|لد صديق |ظم خ|ك ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

433||9 ى مرزوق|جر ع|ه دل محمد حسني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

249332 ش|لقش|لد محمود |ده خ|غ ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|5o57o ئى وفيق محمد|حمد ه| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

42o7o7 ن بــــخيتـــ|محمود محمد محمود سليم ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

4|98|3 لقلسر|دى عىل |له|حمد عمرو عبــــد| لشيخ|ره كفر |تـــج

882376 دل  |رس محمد ع|بــــ ي|رح سيوط|بــــ |د|

839842 يع|ن محمد ط|هيم حس|بــــر| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

34838o لم|لم محمد س|ن حسن س|يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

37|695 هلل|ر خلف |حمد مختـــ|محمد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

23439 لمعز|لرحمن عبــــد |لمعز عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

445|o9 هيم مخيمر|بــــر|س |دل عبــــ|م ع|سل| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

769243 لم سليم عيد|محمد س حقوق بــــورسعيد

767652 تـــسنيم فتـــىح جمعه عطيه لعريش|تـــربــــيتـــ 

423697 عيل|سم|مد |بــــدين ح|لع|ن زين |نوره سكندريه|ل|عه |زر

|9o49 ى ر|ي دى يس محمد عىل|له|ئد |سمي  لفيوم|طبــــ 

2785|9 هيم مصطفى فوده|بــــر|زينبــــ  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

332|o3 يف عبــــد|سم م محمد|لسل|ح رسر | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|7|6o7 ل|مجدى نعيم غبــــري| رين|م ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 
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25|o|9 ي|حمد سعيد |سعيد 
وى|لمنى ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

258438 بــــ محمود|لتـــو|دهم محمد عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|53o96 مل|مل عىل ك|محمود ك هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

267849 لففى|لعزيز |لرحمن عبــــد|لعزيز عبــــد|عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

24o|36 |لبــــ|مح محمد عبــــد|حمد س|
ى
ق ى شمس|تـــج ره عي 

|72364 ح جمعه|يمنى سيد صل وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

22|646 مل حسن خرصى|مصطفى محمد ك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

||8685 ف محمد عبــــد |مصطفى  لشيخ|ح |لفتـــ|رسر تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

3|6838 وى|لطنط|لسيد |هيم |بــــر|ندى محمد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

428497 م رميح|لسل|لسيد عبــــد|ر نبــــيل |من |عه طنط|زر

337|38 ح محمود|لفتـــ|م محمد عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

7o|5|7 لصينى|لسيد |لعزيز |روق عبــــد |لد ف|ء خ|رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

236983 وق حسن عىل  حمد|رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

46828  سمي  |م|
بــــوبــــكر محمد|ئى ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

822395 هيم|بــــر|هيم صبــــىحي |بــــر|در |ن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

33oo95 بــــ|لغنى محمود خط|ء عبــــد|ندى عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

425|49 يمن محمد حسن| |هل سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

297247 وى|لحلف|طمه عىل زىك |ف تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6832|| هيم|بــــر|ح |حمد صل|يه | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

495743 لس محروس  هيم بــــخيتـــ مسعود|بــــر|كي  سكندريه|ل|حقوق 

|2674o حسن مصطفى حسن محمد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

62o|83  عبــــد|ن |يم|
ى
لدين|لرحمن بــــدر|لدسوق ط|حقوق دمي

328||8 ر|لنج|لسيد |بــــ محمد |يه|حمد | |كليتـــ هندستـــ بــــنه

4|2|48 ى عبــــد |محمود محمد  لطيبــــ|لحليم |مي  |بــــ طنط|د|

4|7979 ن معوض محمد|ء حمد|رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

233393 لجليل|لدين محمد عبــــد|ء|ء عل|عىلي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

63o23| هلل|للطيف عبــــد |محمد ثــــروتـــ عبــــد  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

|3564| حمد جريش|لحليم سيد |رغد عبــــد  ى شمس علوم عي 

42|865 لسيد جمعه دبــــور|زن |م سكندريه|ل|صيدله 
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542783 ف عبــــد | |ن|ر وى|لص|لعزيز |رسر ره دمنهور|تـــج

6o4439 هلل|لرؤف عبــــد |هلل عبــــد |هلل حمدى عبــــد |عبــــد  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

693|2o وى|لشه|لسعيد |لسعيد |حمد |محمد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

26|47o |ل عر|مه كم|س|هلل |عبــــد
ى
ق عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

64|7|6 ى|هلل ز|ريم مصطفى عبــــد  يد محمد حسي  زيق|لزق|علوم 

26828 هلل حسن عزتـــ حسن|منتـــ  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

97562 لد محمد سيد|خ| دين بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

255292 حمد محمود محمد عىل|ده |غ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

625375 ه حس لعزيز محمد|لدين فكرى عبــــد|م |ني  زيق|لزق|ره |تـــج

262689 |لشكور محمد عبــــد |لدين عبــــد|م |محمد حس
بــــ|لوه

وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

892532 ى |خلود رفعتـــ عبــــد لرحيم حسي  سيوط|ره |تـــج

47928o لحليم|لحليم حسن عبــــد |ريم عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

2|84o2 ن|تـــم محمد عثــــم|ن ح|نور هره|لق|عه |زر

75|928 لزين|د محمدعىل |لجو|فع عبــــد |محمد ن لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

37||45 هلل عىلي صبــــىحي عىل غنيم|عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

327o84 ي
حمد|لمنعم |حمد عبــــد| |دئى ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

|7479o هيم|بــــر|حمد |لسيد |محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4343|3 لمرىسي|تـــ تـــوفيق |لشح|ر رجبــــ |من لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|3273 ي|لسيد س|هيم |بــــر|م |مريم س
لم حنفى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

894576 لرحمن |ل عبــــد|لع|قمر محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

529759 ى ى حسي  ى محمود محمد سيف خني  هره|لق|هندستـــ 

|6666| لحمد محمد|بــــو |حمد |جر |ه ى شمس| لسن عي 

283697 سمر|ل|هلل محمد سيد خليل محمد |لمعتـــزبــــ| لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

226|oo حمد مهنى|حمد محمد |عىل  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

858496 ي|نوبــــ د|بــــ|
وس|ل جندي تـــ|ئى ورصى تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

424|36 عيل|سم|سم فرغىل |لسيد ق|محمد  سكندريه|ل|علوم 

9|9|o5 لرحمن محمود |ء محمد عبــــد|ل| سيوط|بــــ |د|

6o499| ن م|مصطفى حسن عىل سل| مي  |بــــ طنط|د|

69476 لمرضى|سحق عبــــد|حمد |محمد  لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ
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345|o5 ن مجدى يوسف مصطفى|نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6373o هلل|بــــ |رص محمد ج|م ن|حس ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

|69|97 دى سيمون سمي  حبــــيبــــ|ف دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

45|83o لسنهورى|لرحمن حسن عطيه |عبــــد  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

824598 ي|مد دمر|لرحيم ح|محمد عبــــد
ئى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7o7|92 هيم محمود محمد عىل|بــــر|هيم |بــــر|حمد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

69o397 م رسور حسن محمد لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

25322 وى|لفرم|ن |لقمص|بــــو|سلوي نرص  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

|49oo9 عيل محمد|سم|شد |ر| ن|ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

62o84| لريس|حمد |عي |لرف|لسيد رزق |ء |دع ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

33|859 شد|ن حسن ر|دل متـــول حس|ع |تـــمريض بــــنه

6|o9|| ح حلىم محمد ملوحه|صل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2947|o هلل|لمنعم عبــــد|صم عمرو عبــــد|ع عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

886658 ن |لرحمن عثــــم|رص عبــــد|بــــسمه ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

3|3754 م مدحتـــ مصطفى محمد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|72924 ي
بــــر محمد سيد|محسن ص| دئى هره|لق|حقوق 

6|57o3 ين حس لح|بــــو ص|ن |محمد رسر ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

4|5334 حمد عىل محمود|لسيد |م |حس |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

36o26o ف |محمود  عيل محمد محمد ونيس|سم|رسر |بــــ بــــنه|د|

529672 ن|محمد أحمد محمد عتـــم ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

775959 لعظيم|لسيد عبــــد |حمد | |ر|ي زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

633828 لعزيز|لح عبــــد |محمد نبــــوى ص زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8|75o| ل محمود حسن|حسن جم ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

485239 حمد عىل منصور|ن |فريده محمد شعبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35334o بــــ محمد|لوه|ح عبــــد|محمد صل كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

752977 لمقصود عىل محمود|حمد عبــــد |محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

694699 لطيبــــ|عيل |سم|عيل |سم|لرحيم |ء عبــــد |نق لمنصوره|صيدله 

264626 بــــى|ألمبــــ|دى عىل |له|مل عىل عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4832o4 ن|زق عىل سليم|لر|لد عبــــد |خلود خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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438o6o ر|مد نو|لعزيز ح|هدير محمد عبــــد  لشيخ|طبــــ كفر 

236826 لسيد محمد|ريم نبــــيل عبــــد كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

483235 هيم|بــــر|حمد |لنبــــى |عبــــد | رند سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|6563 للطيف عىل خرصى|لسعيد عبــــد |للطيف |عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76247| وى|لهند|لسيد |دل عرفه |لرحمن ع|عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

||6574 مل|يز ك|ديفيد سميح ف ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

355|74 بــــوىس محمد عيد محمد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|2344 زى محمد|م حج|حمد عص| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

22|45| مه|طف محمد محمد سل|عمر ع ى شمس|تـــج ره عي 

857647 ويرس|لجليل س|عبــــد| يىلي|د |عم ي|بــــ |د|
|لمنى

7635o| لخولي|هيم شلبــــي محمد |بــــر|ن |نوره بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

26|o97 ى عبــــد|يم| هلل|لحميد خي |ن خي  شمون|نوعيتـــ 

434|8 لح محمد|مر ص|لح ع|ندى ص هره|لق|بــــ |د|

767o42 لبــــس|سعيد عوده عيد عوده  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

35|96o سلىم عمر محمد عمر بــــخيتـــ ى شمس|د| بــــ عي 

6245o| عر|لش|س |لسيد عبــــ|حمد محسن | ط|هندستـــ دمي

68||56 ى|هلل عثــــم|روق فرج |محمد ف ن حسني  لمنصوره|حقوق 

7532o8 طف عبــــده|كريم عزتـــ ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

88|222 | لعل|بــــو|لحميد ديوىسر |محمود عبــــد سيوط|بــــ |د|

685oo6 ل|لنح|لحميد |حمد عبــــد |خديجه  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

2|4o53 ن عىلي|روق عثــــم|رس ف|ء ي|غيد ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

7|o966 محمد حمدى حسن عبــــده حبــــسه لمنصوره|ره |تـــج

4|78|o حمد|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|ح |سم لشيخ|بــــ كفر |د|

269336 لزغبــــى|لرحمن |ء خليفه عبــــد|شيم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4876o9 لدين عىل|هلل حمدى سعد|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5259|8 لرحمن|ج عبــــد |لدولتـــ فر|رس قمر |حمد ي| سكندريه|ل|هندستـــ 

688222 ج حسن|لعزيز فر|حمد عبــــد | لمنصوره|نوعيتـــ 

78554| محمد جمعه جمل سعد |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

22||o| لح|لم|ل عوض |لع|ن مجدى عبــــد|يم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

328|9o ري|لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|ري |لبــــ|هيم عبــــد|بــــر| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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7|3|o7 ع|لرف|لسيد |لسيد |رق |محمد ط هندستـــ بــــور سعيد

878938 ه ج| ى حسن |د |مي  لكريم حسي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

335629 دى|له|ء سعد لطفى عبــــد|رس| ن|طبــــ حلو

336667 لسيد عطيه|دل فوزى عبــــد|تـــرين ع|ك ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

52644o مصطفى رجبــــ رزق ربــــيع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

822463 لعظيم|محمد سليم محمد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

692o55 لبــــيىل|لعزيز |لسيد عبــــد |لرحمن |د عبــــد |زي لمنصوره|هندستـــ 

294599 مه|ن سل|ن عطوه سليم|مريه |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

3|93|5 ي
ى محمد محمد| دئى حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|83| س محمد عىل|محمد عبــــ هره|لق|بــــ |د|

5||33| ى خليفه عمر فتـــىح فتـــىح حسي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

228226 ى خ|ي هيم|بــــر|حمد |لد |سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

26o567 ئى|لمسلم|سلىم سمي  بــــكر  شمون|نوعيتـــ 

5|6|7 ن محمود ربــــيع محمد|حن ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

88||94 هيم |بــــر|تـــ |لنعيم فرح|كوثــــر عبــــد سيوط|بــــ |د|

342867 لسيد|هدير ممدوح محمد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

335|36 ف محمد |بــــسمتـــ  هيم|بــــر|رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

449433 ر|لنج|لسيد فتـــىح حسن |عىل  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

79|248 ئيل|دل عزيز موىس ميخ|يدى ع|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

479o39 بــــيتـــ|مد رسر|هيم ح|بــــر|يمن حسن | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

|42584 عيل|سم|هيم |بــــر|ئل |رنيم و ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

882|42 در  |لق|تـــم صديق عبــــد|لصديق ح| سيوط|ره |تـــج

8876|4 ى حس| ر|ي ى |حسي  ن حسي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|6|459 ى |هيم محمد ش|بــــر|عمر  هيم|بــــر|هي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|5|243 ء محمد عىل محمد|عىلي هره|لق|ره |تـــج

3634o3 مد|حمد محمد محمد ح| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

345463 تـــ | حمد مصلح عىل|مي  |نوعيتـــ بــــنه

54o2o8 لحسن عىل حسن نوفل| إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد
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823538 لرحمن|حمد عبــــد|ح |ء صل|حسن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|6oo46 هلل خليل حسن خليل|عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|227|8 سم رفعتـــ روفس بــــطرس|بــــ سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

285o2| ده محمود محفوظ|م حم|م|حمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

292925 ر|لجز|لرحمن بــــيوم |لسيد عبــــد|ء |سم| شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

792332 ى ص|محمود محمد محمود  لح|مي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

329|88 ي
لحميد محمود عميش|لد عبــــد|خ| دئى |بــــ بــــنه|د|

|24837 مل|ئى نبــــيه ك|ر ه|مي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

84477 لحميد عىل|هبــــه عىل عبــــد  ج|بــــ سوه|د|

|47997 ىطي محمد|لع|هلل سيد عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|3245 ى نشأتـــ محمد مرتـــضى عبــــد |ي للطيف سليم|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

|6o944 ي|د |حمد فؤ|صفيه 
لبــــسيوئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

288|22 ي
ى | دئى حمد|سعيد حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

9o3o69 لسيد محمدين |ل |ذ جم|مع ج|ره سوه|تـــج

9oo887 يز |ضى ف|لر|ل عبــــد|ء جم|دع دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5o4264 سم مصطفى|لق|لسيد أبــــو |سم |لق|ء أبــــو |سم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4977|9 ر|بــــو زيتـــح|يتـــ عىل محمد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

25|47o لفقي |ئى محمود |م ه|هم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

863598 ى ن|هر جبــــره سمع|م| مي  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

4|oo57 حمد عمرو سعيد عزبــــ دره| |بــــ طنط|د|

5|3293 لعليم|وى عبــــد|لمك|لصمد محمد |هيم عبــــد|بــــر| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

328|27 در عمر|لق|حمد محسن محمد عبــــد| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

5|9|o| فتـــ عبــــد لمنصف حسن حسن عمر|مي  |حقوق طنط

||8597 ى ي|ي رس محمد حسنى محمد|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

65345 لم|ح س|لفتـــ|حمد عبــــد |ء |رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

636|o| هيم سعد|بــــر|ء زينهم |حسن زيق|لزق|ره |تـــج

|466|7 يط|لظ|ئى محمد |كريم ه |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

2|7274 ى مصطفى |يدى هش|ه لجندى|م حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

6o45o4 ى | رص عط|لن|عبــــد | لي|د لشنبــــه|حسي  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |
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843845 حمد|حمد |د سعيد |جه ن|سو|حقوق 

47739o حمد سويد|هيم |بــــر|ر سعد محمد |مي سكندريه|ل|صيدله 

368655 مهند محمد قنديل محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

44o8o للطيف|م محمد زىكي عبــــد |سل| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

6383o5 لمجيد نرص|ل محمود عبــــد|محمد جم ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

677934 ئى|لقرم|لسيد عيس |ئل |م و|سل| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|837o يع|لحميد محمد ط|لد عبــــد |شذى خ ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

247382 ن|ح محمد شعبــــ|لدين صل|ء|يوسف عل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

89576o لرحمن |فتـــ عبــــد|حمد ر|مح |ره س|س ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

763875 يل|لحميد حم|م محمد عبــــد |د حس|ي| سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

46|88 لعزيز حسن عىل تـــرىك|حسن عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5|3o8o لمقدر|هيم |بــــر|لحميد |محمد بــــهجتـــ عبــــد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

|4772 لرحيم|وى عبــــد |حمد بــــسط|يوسف  هره|لق|ره |تـــج

295246 يوسف مرقص جرجس جيد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8956|6 در  |لق|در محمد عبــــد|لق|محمد عبــــد ج|ره سوه|تـــج

698|23 طمه محمد تـــوفيق محمد تـــوفيق|ف لمنصوره|صيدله 

283645 محمد سيد محمد عىل تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

3727|| لد محمد زىك|دين خ|ن ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6|753| لدين محمد فتـــوح|د |دين عم|ن ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

|28474 م|لسل|لقوى عبــــد |سلىم وحيد عبــــد  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

42|o59 مر|رص فتـــىح محمد ع|ء ن|رس| لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

|38|45 لرحمن موىس|لد عبــــد |م خ|بــــس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

685o8| لبــــسيوئى|حمد |حمد |لسيد مدحتـــ | لمنصوره|حقوق 

23o299 حمد|د |هلل مجدى حم|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

843895 حمد محمد فوزي|ء |صف ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

757749 حمد|حمد عىل محمد | |دين تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|3o883 |لبــــ|حمد عبــــد |دل |م ع|سل|
ى
ق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

45o9o9 ي |رص عرفه |حمد ن| لشيخ|لمليىح  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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9oo633 لرؤف |ده حنفى محمود عبــــد|غ ج|بــــ سوه|د|

3398o9 مل|بــــ ك|لتـــو|ندى محمد عبــــد عه مشتـــهر|زر

4|5|44 فع|لش|هيم |بــــر|ده |م حم|ريه لشيخ|ره كفر |تـــج

5||25| د|حمد محمد حم| |محمد رض بــــ دمنهور|د|

3|7o52 دى سعيد|له|م |ء عص|عىلي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|265o لنبــــى حميدتـــ|س عبــــد|هلل سعيد عبــــ|عبــــد ره دمنهور|تـــج

353425 ى ص بــــر حسن عبــــدربــــه|حسي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

2|8|82 روق قرئى محمد|لف|لرحمن عمر |عبــــد هره|لق|ره |تـــج

|78998 لقلىلي|د محمد |بــــ عم|مه ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

86|78o فظ فيلبــــس|د ح|دي عم|ف ن|سو|بــــ |د|

4|283o  محمد |هيم |بــــر|هلل |منه 
ى
هيم|بــــر|لدسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7o99o5 لحسمنى|لسيد |حمد |حمد |ء محمد |رس| لمنصوره|عه |زر

85583 ن محمدسعد|لرحمن حمدى رمض|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

349254 لحميد|بــــر عبــــد|سهيلتـــ منتـــرص ص دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

677965 هيم|بــــر|در |لق|لرحمن عىل سمي  عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

755875 بــــ|لوه|بــــر عىلي عبــــد |محمود محمد ج عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

23582| ره يوسف وهبــــه يوسف|س هره|لق|م |عل|

26o6| ن|محمود حلىم فوزى سليم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

5|5887 ز|ل فو|لع|ح عبــــد |ر صل|من سكندريه|ل|حقوق 

896759 م محمود طه  |منيه عص| ج|ره سوه|تـــج

7o378 لد حسن جوده|ء خ|رس| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

4o54|4 حمد زويل|لرحمن يوسف سيد |نور عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

7o36|3 هلل محمد منصور زغلول|ل عبــــد |حمد جم| لمنصوره|هندستـــ 

628865 هلل|م محمد عطيتـــ عبــــد|سل| زيق|لزق|هندستـــ 

349458 هيم محمد|بــــر|ء محمد |رس| ى شمس  تـــمريض عي 

6894|4 هيم حسن محمد|بــــر|حمد |هيم |بــــر|ن |نوره لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6o|79| ر|لف|هيم |بــــر|لسيد |أيه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|79444 رس محمد عىل|محمد ي |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

284462 حلىم محمد عىل محمد| سه ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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94954 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|لنبــــى |حمد عبــــد | ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

24|345 لدين سعد قدرى|رص|محمد ن هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

624426 فع|لش|لسيد عىل |لسيد |ل |جم ط|حقوق دمي

84o868 لد حسن محمود|يه خ| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

6|92oo لمتـــول|لعظيم محمد |بــــر عبــــد |حمد ص| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

28687o لسيد تـــرىك|لسيد حمدى |حمدى  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

6o3438 لبــــسطويس|لبــــسطويس عيد |م |ء عص|شيم لمنصوره|طبــــ 

27762| لرحمن|لعليم عبــــد|جر سعيد عبــــد|ه شمون|نوعيتـــ 

67557 بــــر|ح ص|لفتـــ|لد عبــــد |م خ|حس لفيوم|هندستـــ 

345958 لجندي|محمد سيد سيد عىل  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

3239o |لبــــن|بــــ مجدى غريبــــ محمد |شه كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

2|4366 وق عبــــد رص بــــدوى محمود|لن|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

46452o حمد|م خليفه طه |خليفه حس |ضتـــ طنط|علوم ري

93968 ن|لميس محمد رزق رمض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

357462 ن محمد|ن حسن سليم|ن سليم|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

534642 هدى مصطفى عىل حسن خليفتـــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4|386 هيم|بــــر|لعظيم |ل عبــــد |م جم|سل| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

4o8438 عىل محمد عىل محمود بــــندق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|75498 ن عيد محمود يونس|يم| |حقوق بــــنه

229389 لسميع|تـــ محمد حسن عبــــد|ي| ى شمس هندستـــ عي 

675668 يف  لفيل|هيم |بــــر|ندى رسر لمنصوره|حقوق 

266522 ى|بــــر عوض ش|يه سعيد ص| هي  |تـــمريض بــــنه

7o5978 حمد|تـــبــــ محمد |نور ر|ح |سم لمنصوره|صيدله 

774|35 هيم|بــــر|هيم حفنى |بــــر|ر |بــــر| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

46|3|9 ج |هيم بــــلتـــ|بــــر|هيم |بــــر|م |م س|هش |حقوق طنط

438639 س|لنح|حمد |زى حسن |حمد مغ|هلل |عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

6294| ى جمعتـــ نعيم  حمد|نرمي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

853647 ل|لع|حمد عبــــد|بــــ محمود |رح ي|عه |زر
|لمنى

6|3|o8 لمطلبــــ محمد عيطه|فرج عبــــد| نور لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر
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2|3774 تـــه|وليد سيد محمد شح| ن|د ى شمس هندستـــ عي 

22|47 هلل|طمتـــ محمد محمود خلف |ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

779874 ى فرج حس|ضىح حس ى|ني  ني  زيق|لزق|حقوق 

448778 |لنج|بــــو|حمد |ر |لستـــ|ء محمد عبــــد|رس| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

2|2698 ل محمد محمود|رق كم|محمد ط تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

254|62 هلل|ىط عبــــد|لع|يه محمد عبــــد| شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

64667| وى|لبــــقل|م محمد |لسل|ن عبــــد |متـــ شعبــــ|س| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

62o667 لجليل|ن عبــــد |يتـــ وجيه عثــــم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

884255 ض  |م سبــــع ري|محمود شلق سيوط|تـــربــــيتـــ 

442726 ه محمد نوفل | لسيد محمد|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|56|39 ى |شمس خ لسيد|لد حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4o828| ي|ل عبــــده |عمر عبــــده كم لمليىح  |ره طنط|تـــج

8544|5 ى|ص ز محمد عمر حسن|في  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

7562|o محمد صبــــرى عىل عىل عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

826557 وق نرص رمض ى|رسر ن حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

232789 هلل| |دل مصطفى مصطفى عط|رقيه ع هره|لق|حقوق 

6347|9 هلل|رس سعد|د ف|بــــيتـــر ميل زيق|لزق|هندستـــ 

24436 بــــر عىلي عىلي|حمد ص|بــــسنتـــ  هره|لق|بــــ |د|

334544 ر محمد|يوسف محمود مختـــ |حقوق بــــنه

46665 حمد محمد محمد خليل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

325533 حمد|حمد محمد زغلول | ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

3246o8 لجوهرى|ح يوسف |لفتـــ|لد عبــــد|خ ى شمس|د| بــــ عي 

698972 در|لق|فع عبــــد |لش|لح |م ص|لح حس|ص ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6|7oo9 ي
|ح |لفتـــ|رزق عبــــد | دئى

ى
لدسوق ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

89o449 ن رزق |ل شعبــــ|محمد جم سيوط|تـــربــــيتـــ 

5546o ر|لغف|ء محمود محمد عبــــد |صف لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

253885 وى|لفيش|هيم |بــــر|ل محمد |طمه جم|ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

348465 ي|ي| ند رس محمد حسن عشر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

62|4|9 مح لطفى محمد جبــــر|ندى س ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

788||3 حمد منسي|ح رفعتـــ عنتـــر |صل عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|5o2|o محمد| مصطفى محمد زكري ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى
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|77628 ى |عمرو محمد  لسيد منس|مي  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

332882 لرحمن|ن عبــــد|ن عثــــم|م شهو|حمد س| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

624|34 ن|لسيد رمض|طف حلىم |لرحمن ع|عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

429984 رتـــ|م محمد قو|ح هش|صل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o4235 م|حمدعز|حمد محمد |محمد  |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

28o7o7 لدين|عيل زين |سم|عيل |سم|لرحمن |عبــــد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

353738 لرؤف محمود شلبــــى|حمد مجدى عبــــد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

88|2|| ن |ضل سيد سليم|ن ف|سليم ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

292846 هيم|بــــر|مح رزق محمود |حمد س| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6937o7 دى مندور فتـــوحه|له|يه زين عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|o225 لعزيز محمد يوسف|لد عبــــد|محمد خ ره بــــنى سويف|تـــج

489876 ى|لصمد عبــــد |هينور محمد عبــــد |م للطيف حسني  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

484598 ش|سم حو|حمد محمود محمد ق| سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

83874o ي
ج محمد|لحج|بــــو|محمد | موئى  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر

|76986 يف  يمن شلبــــى عىل|رسر كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

85265 جميل فرج فكرى فرج بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

65953 لحليم|حمد محمد سعد عبــــد | ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

949|2 عىل ممدوح عىل عىل دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

9o4844 للطيف |مد عبــــد|م ح|مروه عص ج|عه سوه|زر

63o65o ل سعد تـــوفيق مصطفى|م جم|سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

768674 ء محمد مصطفى صقر|لىمي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

449796 حسن محمد حسن بــــرغولتـــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

579o| لح|م عىل وزير ص|سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

683649 فع|لر|بــــع عبــــد |لتـــ|عمرو بــــشي   لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2|7832 لعزيز|ل مصطفى صبــــرى عبــــد|بــــتـــه| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

66378 لحميد عىلي محمد|ل عبــــد |لع|ء عبــــد |رس| لفيوم|بــــ |د|
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282o2 ى  حمد|هلل |حمد عبــــد |حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4322o7 لهلبــــى|هيم |بــــر|ن مسعد |يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

793722 ه | هيم يسن|بــــر|لسيد |ح |حمد صل|مي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

42799| لحليم عيس مرع|محمد عبــــد| رن | تـــمريض طنط

6386o6 لعزيز|طمتـــ عبــــده محمد عبــــد|ف زيق|لزق|بــــ |د|

2|239 دى منصور فضل|له|حبــــيبــــه عبــــد  ى شمس| لسن عي 

7665|8 يف محمود عي دى|د عي|دى حم|رسر لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

4|8967 يد |بــــو|لسيد |حمد محمد | ى هيم|بــــر|لي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

522277 ي|طمتـــ محمد ح|ف
مد محمد حنفى سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

86839 لح|ىطي بــــكري ص|لع|يتـــ عبــــد | لفيوم|لعلوم |ر |د

5|5379 ي|س رتـــ أيمن فتـــىحي خبــــي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|548o6 هلل محمود سكر|روى عبــــد | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

426o89 ن عيل|سم|لعزيز محمد |محمد عبــــد | مي  ط|معتـــ دمي|علوم ج

7o4987 ئى|لحلو|لسيد |د محمد |م عم|حس زيق|لزق|هندستـــ 

6|9945 ي
محمد محمد بــــرهوم| دئى ط|بــــ دمي|د|

96772 د|لجو|هلل عبــــد |حمد عبــــد |محمد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

42|438 م|لش|لغنى |لجيد عبــــد |لسيد عبــــد |طمتـــ |ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o6229 لحميد صقر|م مرزوق عبــــد |ء س|دع سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

64664o لديسىط|حمد |لد محمد |خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|28587 بــــ|يمن محمود دي|دين |ن ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

7o62|3 ل|لسيد بــــل|لسيد محمد |ء |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4oo495 ن|ن محمد محمد محمد علو|يم| سكندريه|ل|ره |تـــج

447o44 ئيل|رق صبــــرى فرج روف|صمويل ط |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

684896 عيل|سم|لرءوف حسن |محمد سعد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

323873 ل|دق مرس|نور ص|دق |عمرو ص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

636439 ضل|لعزيز ف|لسيد عبــــد|حمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

87376 لسيد شلبــــى|رص |لن|سيد عبــــد  ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

8o9337 ئيل|تـــه ميخ|مرمر طلعتـــ شح ره بــــنى سويف|تـــج

547o5| ى|بــــو|حمد عطيه |لسيد |ء |عل لعيني  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى
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429774 ل|لع|هلل عبــــدربــــه محمد عبــــدربــــه عبــــد|عبــــد ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

634668 هيم|بــــر|عمر محمد محمدين  زيق|لزق|ره |تـــج

6|6853 لسيد زعلوك|مريم محمد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

4|993o ي|سل|
ي مصطفى

م حمدي عوض مصطفى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

686334 د عبــــدربــــه مبــــروك|لجو|لسيد عبــــد |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ موسيقيه 

62o346 م|لش|ح |لفتـــ|لزين عبــــد |ء |شيم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

48329o حد|لو|مريم زىك محمد تـــوفيق عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

785277 حمد|لعزيز |ل عبــــد |ن جم|يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

48o892 رى سعد خليل سعد خليل|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|7582 لدين محمد صبــــىحي محمد |م |عمر عص
لق|لخ|عبــــد

ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

273|49 عيل سيد فتـــوح|سم|كريم  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

365ooo محمد يحن  محمد عىل محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

86434o ه | لي|بــــر هل|حمد ج|مي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

7525o2  عبــــد
ى
 مجدى شوق

ى
لق|لخ|شوق ي صىح 

عيليه|سم|معهد فنى

||6543 هيم|بــــر|يمن حمدى | |رن |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

88246| هلل متـــول محمد متـــول  |هبــــه  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4386o6 ن|ريمون مني  سعيد مرزوق سمع لمنصوره|علوم 

882o63 ئى يوسف  |لورد|رص |مؤمن ن سيوط|ره |تـــج

368767 حمد مصطفى محمود|ن |رو ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

84727o بــــوزيد محمد|حمد محمد | لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

476987 بــــر محمود|لرحمن أحمد سعيد ج|عبــــد  |حقوق طنط

834|48 هيم|بــــر|ده غريبــــ سيد |غ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4798o9 نكو|ئيل ي|مح ميخ|كريم س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76o945 ى|لحس|بــــسنتـــ محمد عىل  ني  لسويس|معتـــ |علوم ج

25o5oo ى مليىح  عبــــد|ي لزوبــــري|هلل |سمي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

263238 لسيد|ء صبــــىح عىل |ول |تـــربــــيتـــ بــــنه

9|56|4 حمد  |لمعتـــمد |ح عبــــد|طمه صل|ف سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

|5|462 للطيف محمد عىلي|رحمه مجدى عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o97o4 لدين|د محمد شمس |رأفتـــ رش| سم زكري|بــــ لمنصوره|حقوق 
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44|579 ي عبــــد|ء عبــــ|ول
ه بــــهنسي|لل|س حسنى لشيخ|عه كفر |زر

4o9|57 لكوه|هيم |بــــر|تـــه |ريم محمد شح |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|23547 ى|لل|م محمود عبــــد |سل| ه حسي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8458|6 ى |ي ي|سمي 
حمد محمد مصطفى ن|كليتـــ طبــــ أسو

9o6|64 ن |ل سليم|شد محسن جل|ر ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

5|78o5 لمجد|بــــو|ن خليل |ن شعبــــ|نور سكندريه|ل|صيدله 

69o4|3 بــــوزيد|حمد صبــــرى مخيمر | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4|399o |ىطي  |لمع|بــــو |ض |هلل ري|ء عبــــد |شيم
وى|لبــــحر

|تـــربــــيتـــ طفوله طنط

45|87| لسعيد مرىس حموده|حمد نبــــيل | ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

689|57 لم|للطيف س|لحليم عبــــد |يمن عبــــد |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

68453| لدين|بــــ |حمد محمد محمد محمد شه| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

7|2o7o ل صبــــيىحي|لع|هيم حسن عبــــد |بــــر|ء |نجل ط|ر دمي|ثــــ|

36|278 سط محمود محمد|لبــــ|ر عبــــد|مي هره|لق|هندستـــ 

638485 هيم محمد|بــــر|ح |محمد مصبــــ زيق|لزق|حقوق 

837292 ل محمد|لنرص كم|بــــو| |دين دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

493|62 بــــح|بــــور|رى سعد |لبــــ|ن عبــــد|لرحمن رمض|عبــــد |حقوق طنط

372oo4 لغنى|فتـــ زغلول عبــــد|جر ر|ه ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

58o7| تـــتـــ|ل شح|بــــ كم|لتـــو|ن عبــــد |رمض طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

36893 لمسيح|لخي  عبــــد |بــــو |ثــــروتـــ | ن|ري|م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

636866 يف يحن  ف ضل|محمود رسر زيق|لزق|بــــ |د|

92|o34 فظ محمدين |لحليم ح|ء عبــــد|هن ج|تـــربــــيتـــ سوه

49959o  محمد ح|يم|
ى
|لل|مد عبــــد |ن شوق عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

923o7o حمد مصطفى |ل |محمد جم عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

33565 ن|ء ممدوح محمد وهد|دع ن|تـــربــــيتـــ حلو

2528|5 ه جودتـــ | وى|لغز|لسيد |مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

35|262 ى محمد محمد محمود حسي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3375|9 تـــ حس| بــــتـــ|م محمود ثــــ|مي  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

3674o| وع|وع عوض مط|ن صبــــىح مط|حن |بــــ بــــنه|د|

48|63| قوتـــ|محمد مجدي مرىس ي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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3552o7 لسيد لطفى|ئى |رتـــ ه|س ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4o|o|2 درس|د بــــخيتـــ تـــ|بــــخيتـــ عم ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

452538 هلل عيس|م مصطفى عبــــد |سل| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

36226o للطيف متـــول|لد عبــــد|عمر خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|7o965 ن محمد|ئى محمد سلم|م| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2|2465 حمد|هلل سمي  سليم |عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|8725 |دق |لص|بــــ وجيه عبــــد|يه|لرحمن |عبــــد
ى|بــــو لعني 

هره|لق|حقوق 

33|7|6 هلل|بــــ |ء عزتـــ مرىس محمد ج|ل| |بــــ بــــنه|د|

349||3 ي|م صبــــري |ريه
ى
ى دسوق مي  ى شمس|تـــج ره عي 

9o84|6 هيم |بــــر|ن |عيل رضو|سم|ل |من ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

45|442 يد|بــــوز|لوكيل |ء سعد عبــــد |سن سكندريه|ل|هندستـــ 

763257 لطوبــــسر|ىط عىل |لمع|بــــو |عهد عىل  طبــــ بــــورسعيد

449472 ج|لم|لسيد عيد محمد |محمد  |ضتـــ طنط|علوم ري

268o5 شور|ن ع|طمه محمد رمض|ف رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

5|767 نرص عيد محمد| رن س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

|3o9oo حمد محمود عىلي حسن|دل |ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

355852 ى محمد|حمد ج|منيتـــ | هي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

24o628 حمد|لعزيز |حمد عبــــد|لعزيز |عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

84384| ن محمد|لكريم عش|يه عبــــد| ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

9|o298  |لحميد محمد |حبــــيبــــه محمد عبــــد
ى
ق لشر  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|

كتـــوبــــر

|288o9 رون فوزى عطيه|ريمون ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|24|26 د نبــــيه عىلي|هلل عم|منتـــ  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|3772 ره|لسيد عم|هلل |حمد عبــــد| |ره طنط|تـــج

9|29|o حمد  |هلل |حمد بــــدوى عبــــد| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

4o3276 سعد محمد عصفور|م |يه هش| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o|5|5 حمد محمد|حمد محمد |ء |رس| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

88|873 لرحمن  |د عبــــد|در فؤ|لق|حمد عبــــد| سيوط|بــــ |د|

|3o|2| دل صبــــىحي يوسف|ري ع|م هره|لق|بــــ |د|

256688 بــــوزيد|مريم عىل أبــــوزيد عىلي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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347978 ى عيد دويك|ل |محمد كم لدين حسي  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

9o7429 لسيد |م حمدى |حمدى تـــم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

24|87o ع|سم|ل |لع|حمد عىل عبــــد|منه  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

248248 يف|نوره ن خميس محمد بــــسيوئى رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7|2974 يدى محمد يوسف نرص عيد|ه لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

5424|4 ي
ى|لمنعم |عبــــد | دئى لسيد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

36843o لعدس|لحليم مصطفى |حمد سعيد عبــــد| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

245o2 ملك محمد سيد حسن ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

782343 ى| يه محمد عىل حسي  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

45o|o7 سحق جرجس|يكل حمدى لبــــيبــــ |م |هندستـــ طنط

688|9| مل|لسيد ك|م محمد |هش لمنصوره|هندستـــ 

789297 ى|حمد |سهيله مجدى  لسيد محمد حسي  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

7o6893 لمطلبــــ|رق محمد عبــــد |محمد ط لمنصورتـــ |تـــمريض 

|39464 ى |ي هبــــ|لمو|بــــو |عيل محمد |سم|سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7695|o بــــو زيد عوده عىل|ن محمد |مره ج|بــــ سوه|د|

|3|6|| ل|لع|لديدموئى محمد عبــــد |د محمد |دين فؤ|ن هره|لق|حقوق 

4|7472 لحليم كرم حلىم محمد عطيتـــ|عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

7o4673 هر|حمد محمد ط|محمود حمدى  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

8865o6 ن |د سيد عثــــم|محمود حم ي صىح 
سيوط|معهد فنى

44o986 حمد قنديل|هيم |بــــر|روضتـــ  لشيخ|علوم كفر 

639834 |هيم |بــــر|هيم |بــــر|يه |
ى
لسيد دسوق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|44|4 لنعيم|لرحمن ممدوح محمد عبــــد|عبــــد سيوط|ره |تـــج

5|o6o| مؤمن محمد ربــــيع طه عىل زهي  طبــــ بــــيطرى دمنهور

||6575 ف كرم عبــــد |دى |ف لمسيح|رسر هره|لق|ره |تـــج

4359|o لعزيز محمد متـــولي|ء فتـــىحي عبــــد |أسم |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

835584 ي محمد عبــــيد |ء حس|شيم
هلل|ئى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

|5493| عيل|سم|ل |بــــسمه محمد كم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

624367 هلل| |حمد حسن محمد عط|جر |ه ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي
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274774 بــــتـــ حسن قطبــــ|لدين ثــــ|محمد نور هره|لق|حقوق 

6|3649 ل هيكل|لع|لرسول عبــــد|ن محسن عبــــد |حن زيق|لزق|علوم 

452852 ح محمود|لفتـــ|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

477o22 ن |حمد محمود |هلل |محمد فريد عبــــد | مي 
لسمهودى

سكندريه|ل|ره |تـــج

269389 لمدولبــــ|حمد |لجيد |طمه عبــــد|ف ي صىح بــــنه
|معهد فنى

6o9537 |حمد شتـــ|ر محمود محمود سيد |من لمنصوره|صيدله 

487495 هلل|نوبــــ فهىم فوزى سعد |بــــ| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

33o897 لسيد|لسيد محمد |ن |نوره زيق|لزق|صيدله 

452528 لقديم|حمد محمد |حمد ربــــيع | لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

6897o2 |لعزيز |لحميد عبــــد |هلل عبــــد |نسمه عبــــد 
وى|لشن

لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|444|8 حمد|لعزيز |ر عبــــد |محمود مختـــ ى شمس|تـــج ره عي 

7o5882 ز|لبــــ|لسيد |ن |رمض| مه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5992| لحميد محمد|مصطفى رجبــــ عبــــد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

24|5o وس|ندر|مل بــــخيتـــ |مريم ك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|72|o منيتـــ عوض محمد يشى| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3|8474 ي
لسيد|مر سعيد |تـــ| دئى ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 

شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و
(نظم

6o8785 ي |يم|
لجندي|ن تـــيسي  مرغنى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

23o676 لرحيم محمد سليم|لد عبــــد|دى خ|ه ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

529558 لففى|رم عرفتـــ رسور|مصطفى ك |هندستـــ طنط

4872|4 حمد|لعزيز سيد |حمد سعيد عبــــد| |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

95923 ف عط|ديتـــ |ن قرئى| رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|676|4 ي|محمد محمود محمد 
حمد عفيفى ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

447953 قتـــ | حمد محمد|ن جمعتـــ |لريح|رسر سكندريه|ل|حقوق 

725o9 ن|هر محمد زي|لظ|حمد عبــــد | ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

4o2988 ن محمد|لق عثــــم|لخ|سعد محمد عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

34|o93 ن|س غريبــــ عمر|لد عبــــ|محمد خ |طبــــ بــــيطرى بــــنه

479964 ي كم
ل حسن محمد|مريم حسنى لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج
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453|64 لبــــيىل متـــول|هيم محمد |بــــر|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3627o3 ن|لمنعم سليم|ء صفوتـــ عبــــد|رس| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

5o7o3o ي
ن خليل|لد رمض|خ| دئى سكندريه|ل|عه |زر

7|5o58 در|لق|هند وليد سعد عبــــد  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9|4722 بــــ  |بــــ عىل دي|حمد دي| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6433|| هيم عىل|بــــر|م |مروتـــ س عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|66825 بــــ|تـــ قطبــــ خط|ء جميل فرح|سم| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

4o876o لدجوى|هر محمد بــــيوم |هدير م |تـــربــــيتـــ طنط

4|o539 حمد يوسف|لسيد متـــول |م |سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

33o288 ن|مجدى رشدى روم| رين|م |ره بــــنه|تـــج

35969| بــــ|لوه|هيم محمود عبــــد|بــــر|هدى  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

257977 ي
لصمد هويدى|لدين عبــــد|ء محمد نور|محمد ضى لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

44|5o7 فع|لش|لسيد |حمد |ء |رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

368754 د|بــــو رسيع عو|منيتـــ حسن | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

426452 دل محمود نجدى|ء ع|أسم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

692o4 حمد|حمد محمد |هدى  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

447o6o ود محمد|مه مسعود د|عمر سل سكندريه|ل|هندستـــ 

685464 لنبــــوى|حمد محمد | |نهله رض لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

497663 بــــوحليمتـــ|متـــ محمد |س|ن |رو بــــ دمنهور|د|

6|562| يف حسن حسن زيد رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

486723  عيسوى |م عر|كريم س
ى
لشبــــينى|ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23o|59 لدين يشى محمد محمد|م |حس تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|4o8o هلل صبــــري فتـــىحي عبــــدتـــ|منتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

48245| ى |سم| ى ج|ء حسي  لحق|د|لظريف حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|6475 لبــــسيوئى|ز محمد |متـــ ممتـــ|س| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4o2|35 محمد| لعل|بــــو |مؤمن خميس  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

5|o|98 هلل|بــــ |محمد حسنى عمر ج ره دمنهور|تـــج

424452 دريس|ن محمد محمود |محمد نعم سكندريه|ل|علوم 
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|4|99| لدين محمد عىل عىل|سيف  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

44528o حمد محمود عىل عطيه|محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

623653 ي
رزق محمودعوض| رض| دئى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

25356 نور محمود|بــــر |ندى ص هره|لق|ره |تـــج

8|6oo3 ي محمد ليسي عبــــد
لرحيم|منى ي|بــــ |د|

|لمنى

3|3733 لحليم|لدين عىل عبــــد|د |هلل عم|منتـــ  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

925o|| لحفيظ عمر |ء مدثــــر عبــــد|شيم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

327||9 لسيد|د |ر محمد فؤ|من ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

7559|8 لق خليل|لخ|هلل عبــــد |ن عبــــد |رو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

345433 ى |محمد ع لدرع|رف حسي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

478876 ف رمزي شح|ر لمرصى|تـــه |مز أرسر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6o4366 بــــو قمر|حمد |محمد نبــــيل مسعد  ى شمس هندستـــ عي 

83|5|4 حمد سمي  محمود محمد| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

3475o8 شم|د ه|م محمود عو ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

768|o2 لبــــهنس|لحميد |ء محروس عبــــد |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

68o|25  |هيم |بــــر|حمد |
ى
هيم|بــــر|لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|27|9o جد دهبــــ محمد|يمنى م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

675633 لسيد|لدين حمزه |ح |رص صل|رغد ن زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

6o957 حمد|طف رجبــــ |ء ع|صف طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

|468|8 نوبــــ ممدوح صليبــــ بــــسخرون|بــــ| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

632393 هلل|مريم بــــشي  محمود عوض  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|5489 جرس| م جرجس تـــلميذ حن|ري|م سيه|نوعيتـــ عبــــ

6o||6| ذل|لش|حمد |آيه محمد محمد |بــــ طنط|د|

867885 سط طه محمود|لبــــ|حمد عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|6674| ن محمد|هلل محمد سلط|منتـــ  هره|لق|حقوق 

6o7988 ح|لفتـــ|لعزيز عبــــد |رص عبــــد |لن|ء عبــــد |رس| | تـــمريض طنط

869oo4 لكريم محمد موىسي|د|جر ج|ه ن|سو|بــــ |د|

32o932 ن جندى|هيم محمد رضو|بــــر|م |حس هره|لق|حقوق 

3|9898 لسيد|بــــ |لوه|هلل محمود عبــــد|منتـــ  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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88o723 حمد سيد |خلود سيد  سيوط|صيدلتـــ 

68345 نعمه محمود محمد حسن ن|حقوق حلو

|47386 بــــ|ئى رزق دي|كريم ه هره|لق|ره |تـــج

|75494 لم|مل س|ل ك|هبــــه كم دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

4|2569 لسيد محمد عىلي|لسيد مسعد |ره |س |تـــربــــيتـــ طنط

63679| لعظيم مصطفى|ء محمد عبــــد|شيم زيق|لزق|بــــ |د|

2|7879 د|لجو|مر سيد محمد عبــــد|ن تـــ|نرىسي ى شمس|د| بــــ عي 

9|46o6 يل مصطفى  |ن ن|محمد شعبــــ زيق|لزق|حقوق 

3472o9 لدرع|حمد |حمد سمي  |ل |س رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

|66364 لمجيد|لرؤوف عبــــد |م عبــــد |محمد هش ن|ضتـــ حلو|علوم ري

75o878 ل|لع|ل سيد عبــــد |لع|ل سيد عبــــد |لع|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

489426 تـــ  مد سعد|روق ح|حمد ف|ني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7532o6 بــــيل|ك ه|د مل|مح عم|س عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|9937 ف |هيم |بــــر| |بــــر|رسر
ى
هيم دسوق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7869o7 حمد عمر|لد محمد |ر خ|من زيق|لزق|حقوق 

254577 مصطفى كريم يونس محمد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

32634| لسيد بــــولس|سحق عبــــد|ن |ري|م ى شمس|تـــج ره عي 

233926 تـــ|ن فرح|حمد مصطفى شعبــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

293436 وس|ندر|شنوده حشمتـــ فوزى  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

3|63o7 د|لجو|بــــو بــــكر محمد عبــــد|ء |سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|54232 حمد عىل موىس|حمد مدحتـــ | هرتـــ |لق|تـــمريض 

245455 ق هندى محمد عىل هندى|رز| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

||8587 لمجيد|حمد محمد عبــــد |مريم  هره|لق|ره |تـــج

358338 لسهول|لعربــــ |رص عز|لن|عبــــد| يش ى شمس|د| بــــ عي 

26o36o دى|له|هلل عبــــد|هر عبــــد|يه م| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

6o32| ن|هر وهبــــه سمع|م| دين معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

255655 محمد محمد زيد| رض ي صىح بــــنه
|معهد فنى

6|6992 بــــو قمر|لسيد |بــــلسم محمد  ط|بــــ دمي|د|

222o62 ف حيدر |يده |ع لسيد|رسر ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى
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332|47 لم|لعليم س|م عيد عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

5o4|o2 لعظيم|م عطيه عبــــد |محمد عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|o8|3 |لعزيز |لعزيز حمدى عبــــد |محمود عبــــد 
وى|لحفن

|حقوق طنط

4o6o85 ردين ممدوح لطيف نخيل|ن سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

6|5|76 ن محمود محمود كركر|رو ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

288|o7 ى|لسيد ي|ء |هيم عل|بــــر| سي  سيوط|هندستـــ 

7925oo ى سمح ى حسن محمد|حسي  ن حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

282669 فظ|مه محمد ح|س|ء |سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5248o4  |لش|ن عبــــد |مرو
ى
لمجيد حسن|لسيد عبــــد |ق |ضتـــ بــــنه|علوم ري

647932 حمد يىح محمد محمد عربــــ| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

42|99| منيتـــ عىل محمد فرغىل عوض| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

423227 ن|لسم|معوض | لرحمن زكري|عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6987o9 لحميد صديق|ن عبــــد |ء محمد عثــــم|ل| لمنصوره|عه |زر

25|3|| لجندى|ح |رق صل|يوسف ط ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

49374o ئى|لزلبــــ|هيم محمد |بــــر|محمد  بــــ دمنهور|د|

9|565| لحميد  |لبــــديع عبــــد|م عبــــد|ده عص|غ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

689955 ى حم|ي لسيد|روق |ده ف|سمي  لمنصوره|بــــ |د|

82o28o ي محمد منصور|ه
جر مصطفى ي|طبــــ 

|لمنى

2o722 هلل ممدوح عىل يوسف|عبــــد ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

57787 ى قطبــــ عبــــد |ف هلل|طمه حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

35o357 عيل|سم|لرحمن محمد متـــولي |عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

22537 لعظيم|حمد محمد عبــــد|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

253669 لعظيم|لغمرى عبــــد|لعظيم |محمد عبــــد كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

6343o8 حمد|حمد سيد|ح |طمه صل|ف ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

7|57o6 ح مرىس|لفتـــ|حمد عبــــد | |ندى رض ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

868764 ى ود عوض|كرم د| مي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|4|854 حمد فهىم|لدين محمد |سيف  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

333742 لعزيز|مل عبــــد|متـــ ك|س|محمد  ن|سو|بــــ |د|

894945 ن |لسم|هيم |بــــر|طف |محمود ع ج|بــــ سوه|د|
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33773o رتـــ|محمد حمدى محمد عىل عم |ره بــــنه|تـــج

332652 حمد|هيم سيد |بــــر|ن محمود محمد |يم| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

|474|9 حمد|محمد عرفه عيد  هره|لق|ره |تـــج

37727 لسيد|ىط |لع|كرم محمد عبــــد | هره|لق|هندستـــ 

686o9 ج  محمد|دريس ن|ء |لىمي ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

436632 عيل|سم|هيم |بــــر|لمنعم |يه رجبــــ عبــــد | لشيخ|نوعيتـــ كفر 

6337o7 م|لسل|ن صبــــىح محمد محمد عبــــد |يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|476|6 يد|لغنى ز|لرحمن مصطفى عبــــد |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

642965 متـــ|لعزيز سل|هيم عبــــد |بــــر| |دين زيق|لزق|بــــ |د|

446o82 لبــــدوى|م محمد محمد |محمد حس سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

4|5839 لريفى|حمد |رس يوسف |سلىم ي معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

62428 لجيد قطبــــ|م محمد عبــــد |بــــس معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

276|67 لعظيم|لرحمن عبــــد|هلل محمد عبــــد|عبــــد ن|حقوق حلو

3256o3 تـــ عبــــد| لسيد|م محمد |لسل|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

766|47 ى |ن |رو  حسي 
ى
دى|لبــــغد|هيم |بــــر|لدسوق صيدلتـــ بــــورسعيد

|22225 وى|رص معوض بــــبــــ|تـــي  ن|فلوبــــ لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

867|24 ريوس|رك صفوتـــ وهبــــه مغ|م |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

682o54 مه|حمد سل|ئى محمود |هدير ه لمنصوره|بــــ |د|

3295|3 م|حمد حك|لد |لدين خ|ء بــــىه |سم| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

8o7342 لحليم|هلل محمد عبــــد|محمد عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

86738o د|ء سعدي محمد ج|رس| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9|8o78 لمنعم  |بــــوبــــكر عبــــد|لرحمن |ء عبــــد|سم| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3346|7 حمد|حمد عىل |عمر  ى شمس علوم عي 

63o95 حمد خليفتـــ|ن جوده |عمر رمض ره بــــنى سويف|تـــج

783678 لنعيم سيد|ء سيد عبــــد|حسن زيق|لزق|بــــ |د|

883588 ى ع|ي ن بــــقوش |طف عمر|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

494488 ي|لرحمن عىلي |محمد جميل عبــــد 
لففى |ره طنط|تـــج

26932 حمد|يمن حسنى |منيه | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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75o944 هيم محمد|بــــر|هيم |بــــر|محمد  سكندريه|ل|صيدله 

79|6|o لعظيم عىل|لسيد عبــــد |م |حس دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

46o357 دم|عيل حسن |سم|ندى أحمد  سكندريه|ل|حقوق 

2|4||| حمد|لق محمد |لخ|حمد محمد عبــــد| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3|576o لمجيد ذىك متـــولي|ندى محمود عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

633o55 حمد|م |لسل|لبــــنى محمد عبــــد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

233745 ى عبــــ س|محمد سمي  حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

883366 ن مبــــروك  |يىح بــــدر حمد ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

6|2993 لعتـــر|د |لجو|رق محمود عبــــد |طمتـــ ط|ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

228764 ي
هيم|بــــر|ل |دل كم|ع| دئى ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

25|7oo ى|د مدحتـــ عبــــد|زي لرحمن حسي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

45|62 تـــه|لبــــنى سيد محمد شح ى شمس|زر عه عي 

237672 دق رزق|بــــر حسن ص|طمه ص|ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3492o6 محمد سمي  عىل مرىس ى شمس|تـــج ره عي 

67698 حمد ربــــيع تـــوفيق|محمد  لفيوم|حقوق 

883|3o لمطلبــــ |زغلول محمد عبــــد| رض ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|67767 دى نبــــيل فهيم محمد|ش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

252253 م محمد محمد عيد|بــــتـــس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

46|5o8 ذل|لش|م فرج |ء س|شيم |علوم طنط

6|725 ن يوسف مصطفى|مل شعبــــ| علوم بــــنى سويف

9o95|9 حد |لو|لرحمن عبــــد|لسيد عبــــد|م |وئ ج|تـــربــــيتـــ سوه

89945o لكريم |ن مصطفى محمد عبــــد|يم| ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

29296 ي|لحميد |حمد عبــــد|محمد 
لحسينى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

||9624 لرحمن محمد|مصطفى محمد عبــــد  ى شمس حقوق عي 

3|o954 دى عىل|له|سم عبــــد|ء بــــ|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

456277 ى محمد حرز|بــــ|محمد | مه صي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|26262 دى حسن|لعبــــ|لعليم |مه عمرو عبــــد |س| هره|لق|ره |تـــج

766394 هلل حسنى حسن جلهوم|منه  ره بــــور سعيد|تـــج

86o2|o ى|فهىمي  ف فهىمي حسي  رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

869534 حمد|ح يىحي |ندي صل ن|سو|بــــ |د|
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785|88 لدين يشى عنتـــر|ج |يه محمد رس| زيق|لزق|حقوق 

69|8|6 حمد شمس|لسعيد |لحميد |محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

76977| ن محمد سيد محمد عمر|نور ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

429|63 تـــ|بــــر| |عل هيم محمد عشر |حقوق طنط

6|32| ن محمد محمد|كريم شعبــــ ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

477436 ن|لسعيد حسن رمض|رس محمد |م ي|مر سكندريه|ل|بــــ |د|

524997 لسيد عىل|روق |لسيد ف|لرحمن |عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

9o|543 ه سمي  محمد سليم | مي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

5o4433 لربــــ|د |ريم مصطفى عىل ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7752|3 نتـــ|رص مصطفى جفل|محمد ن زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

695o89 س عيسي|هيم عبــــ|بــــر|ن |ن رمض|يم| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

845926 ر|محمود رفعتـــ محمود كر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6|5585 قنديل| ل زكري|لدين جم|م |حس لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

6||863 ىط حميده|لمع|بــــو|ن |لشهيد سليم|مروه عبــــد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

285948 ى |ي بــــ محمود|لوه|حمد عبــــد|سمي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

333553 م محمد محمود عىلي|هش دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

82544 سم سليم محمد|لرحمن ق|عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

273249 هيم|بــــر|س |ىط عبــــ|لع|حمد عبــــد| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

424336 ره|هلل زبــــ|س عبــــد|حمد مصطفى عبــــ| سكندريه|ل|ره |تـــج

647476 هيم يوسف|بــــر|ره محمد محمود |س زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

546647 ئى|لزمر|لحفيظ حسن |د عبــــد|حمد فؤ|ن |رو ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

52|84o يمن محروس محمد محجوبــــ| |رن سكندريه|ل|طبــــ 

6o9949 ر|حمد جبــــر محمد نص| لمنصوره|حقوق 

8543o7 محمود سعدون عمر جمعه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

627337 ن|حمد رمض|هلل |حمد عبــــد|ن |نوره ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

245598 لميىهي|مصطفى رأفتـــ عطيه  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4|o729 لجليل محمد يوسف|يه عبــــد | |ره طنط|تـــج

42582o لسيد محمد محمود|طمه |ف لشيخ|عه كفر |زر

34o235 ى |ء |ول ى ش|لسيد |مي  فع|مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

445352 ى حسن ك مل منسي|حسي  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ
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88o994 حمد محمد عىل محمد |ئى |م| سيوط|تـــمريض 

|3982 در محمد|لق|دل عبــــد |مريم ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|794o رص|عيل ن|سم|مل صبــــرى | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

522|o8 لحليم عبــــدربــــه|ء محمود عبــــد|سم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

885|29 ن محمد تـــوفيق زىك |نوره سيوط|حقوق 

633|29 لسيد|ن عىل محمد |عثــــم زيق|لزق|نوعيتـــ 

359|84 ي|درس تـــوفيق د|تـــ
ل تـــوفيق|ئى |علوم بــــنه

287o95 يف عبــــد| لصيفى|لمنصف |حمد رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4777|o ح|لفتـــ|لمنعم محمد عبــــد |رضوى محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|785|5 ى|لتـــو|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  بــــ بــــحي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

25384 لرحمن|روق عبــــد|مريم محمد ف ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

29538o ء طه محمود طه|رس| ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

54|o9| حمد|ح |لفتـــ|هر جمعتـــ عبــــد |حمد م| |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

437344 شد|ن محمد ر|ل عرف|ء جم|دع لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

838|42 ى|حمد محمد عبــــد| لمنعم حسي  ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

7o|866 وى|لمنش|لح |ن محمود مصطفى طه ص|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

7785|| حمد فصيح|دل |يمن ع| زيق|لزق|ره |تـــج

68656 ف سيد خليل|رق |ط رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2979o لسيد|لمجيد |محمد فرج عبــــد هره|لق|عه |زر

6288|5 ن|عيل سلط|سم|لسيد محمود |م |عص زيق|لزق|ره |تـــج

25|674 لففى|محمود حمدى فهيم  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

692|36 حمد موىسي|حمد |مصطفى وحيد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

842258 در|لق|لسيد عبــــد|ده محمد |ىسي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

836o|| هيم عىلي|بــــر|عمر سيد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

887|39 مل |للطيف لبــــيبــــ ك|يفتـــ عبــــد| سيوط|تـــربــــيتـــ 

|57285 ف عىل عبــــد |فريده  لمنعم|رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

37|687 يف|حمد |هيم محمد |بــــر|محمد  لشر  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

54oo65 حمد عمر|هيم |بــــر|محمد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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865o78 هر محمد عىلي محمد|لط| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

85426o هلل منتـــرص محمد خليل|عبــــد ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

475|24 مل شلبــــى|رتـــ  حسن ك|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3374o| حمد|سمر سيد محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8369o| حمد|لطيبــــ محمد |حمد |تـــغريد  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

638726 ل|لم غز|هلل س|لسيد عبــــد |لسيد |ل |نه زيق|لزق|حقوق 

678384 لسعود|بــــو |حمد محمد محمود |ر |من لمنصوره|حقوق 

|2|655 لفتـــوح محمد قنديل|بــــو |تـــسنيم فوزي محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

484287 هلل|هلل محمد عبــــد|عمرو عىل عبــــد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

78794| هيم|بــــر|مه |حمد محمد سل| ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

7682o6 ي|ر
ن|هر محمد شعبــــ|م| ئى لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

9o7228 هلل  |ل محمد رزق |جم| ر|ي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

499o|3 لسعدئى|لصمد |ح عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|شيم تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

784o69 ى جلهوم|حسن  ى حسي  لسيد حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

535347 مد محمد|هلل ح|حمد عىل عبــــد| |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

877493 لمجيد محمد |م عبــــد|ء عص|لزهر|طمه |ف سيوط|بــــ |د|

479232 ي
بــــوزيد|هيم |بــــر|حمدى | دئى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 

 مريوط

485o5| لشوربــــىح |ن |حمد عثــــم|ئى |دى ه|ه دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

88|27| رضوه محمد معتـــوق محمد  ي|لسن |
|لمنى

43o984 رق طه تـــوفيق|سلىم ط |عه طنط|زر

|33|35 زق|لر|زق محمد عبــــد |لر|ء عبــــد |ل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

42|74 لسيد|ل |لنبــــى كم|ضىح عبــــد  هره|لق|طبــــ 

4o5463 هيم|بــــر|حمد |ن بــــدري |ندى رضو سكندريه|ل|ره |تـــج

|2|2o2 مح محمد عىل|حمد س| هره|لق|هندستـــ 

86284| ي |ل محمد ر|لع|هبــــه عبــــد
لسيد|ضى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

762973 لىح|يه محمود محمد محمود عبــــد | حقوق بــــورسعيد

8o2o|8 رص جورجيوس سعيد|نطون ن| ي|صيدلتـــ 
|لمنى
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249789 دى|له|هيم عبــــد|بــــر|ء نبــــيل |رس| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

775734 ر محمد عفيفى|لغف|حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

6||365 لدرس|ل بــــدير |آيه جم لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4|46|3 هيم كرد|بــــر|طف رجبــــ |مه ع|س| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

865239 ي عىلي|
حمد محمد مصطفى ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

4272| محمود طلعتـــ سعد فخرى نصي  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

269||| لديبــــ|م عزتـــ صبــــرى |سه هره|لق|صيدله 

42o369 لدين|هدى محمد محمد محمد مىح  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

||6o98 ى|حمد |بــــر |سلىم محمد ص لحرصى ى شمس حقوق عي 

7o36|| ىط مصطفى|لمع|بــــو|لمنعم |لسيد عبــــد |حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

92o497 لحفيظ يوسف |لسعودى عبــــد|ء |سم| ج|بــــ سوه|د|

675694 ض|لدم|حمد حسن محمد حسن | لمنصوره|هندستـــ 

482|88 حمد|لرحمن |لسيد عبــــد |كريم  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

623764 ى عيس حسن ص لح|بــــسمه حسي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

497|32 ل دومه محمود حمد|جم| ند ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|7||4 ف مس|لتـــر|لسيد |محمد | ن|مي  ط|حقوق دمي

752654 يك|لقوى شبــــ|حمد عبــــد |هلل |عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

4|9o55 ذ قطبــــ عىل محمد مرىس|مع |حقوق طنط

425|87 شم|لدين محمد محمد ه|ء |عل| ر|ي سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

483o69 بــــسمه بــــخيتـــ عوض بــــخيتـــ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

477469 ى  ف محمد دي|سل|لجي  بــــ|م رسر سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

825997 محمد فتـــىحي محمد| رن دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

676532 ح عىل متـــول|لفتـــ|ء محمد عبــــد |ل| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

645348 بــــ|هيم فوزى عطيتـــ كس|بــــر| لمنصوره|حقوق 

486776 محمد غريبــــ محمد| محمد رض إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

348682 لعجوز|مصطفى حسن عىل حسن  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

542738 ل|عيل محمد هل|سم|ل |لتـــ جم|ه بــــ دمنهور|د|

7|6377 ىط|لبــــس|لم محمد |ء محسن س|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

633585 ى عبــــد |ل| هلل سليم عيس|ء حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

Thursday, September 6, 2018 Page 11690 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

69877| ل محمد|لع|لسعيد فوزى عبــــد |ء |رس| ن|طبــــ حلو

687768 ى محمود محمد|ي رس خي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

488938 درمحمد|لق|مد عبــــد|حمد ح|رضوى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

923898 عيل  |سم|ن |لدين رشو|م |محمد عص ن|سو|حقوق 

363447 حمد|فوزى | ء رض|صف ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

437|48 دى|له|حمد عبــــد |حمد عزتـــ |ر |من |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|444|| حمد|حمد محمد |محمد  هره|لق|ره |تـــج

7o878 لسيد|حمد |ء عيد |دع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

847457 ل محمد سعيد|لع|كريم عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

496o32 تـــ محمد  د|لجو|لسيد عبــــد |لسيد |أمي  بــــ دمنهور|د|

836324 حمد عبــــيد عىلي عبــــيد| |هندستـــ قن

77|639 لقط|لسيد |للطيف محمد |لسيد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

688||| بــــينى|ده |لعزيز عبــــ|د عبــــد |له عم|ه لشر لمنصوره|عه |زر

66o93 وي|لعزيز بــــهنس|لدين عبــــد |م |محمد عص هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|32295 هبــــه مجدى محمد محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

26928o ي|بــــ محمود |يه|ندى 
تـــ|لسر لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|2682| ن |مل شط|حمد ك|مل |ك| مي  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

86979| حمد محمد|ن محمد |نوره ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

42o847 جد سعد أحمد حسن|يه م| لمنصوره|حقوق 

84336| ح مغربــــي|لفتـــ|مي محمد عبــــد لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

499763 ى حمدى حسن فريجه نرمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

93|55 مد|لح محمد ح|سيد ص منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

|48822 ى|لد |رضوى خ حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

786|6| بــــ محمد حبــــسر جوهر|لوه|نبــــيله عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|2238 حمد|بــــ |لوه|رص عبــــد|ن ن|نوره ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

67637o ي|ف
طمه محمود محمد محمد مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

35o676 لعزيز|ن عبــــد|ل سليم|جر كم|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

33oo|3 ي عبــــد|مي 
لرحمن بــــدر|ح عبــــد|لفتـــ|ل لطفى |كليتـــ هندستـــ بــــنه

6|9|3o فش|لسعيد ط|لعربــــى ربــــيع |م  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

4o742o مر|لفتـــوح مهدى ع|بــــو |منيتـــ يحن  | سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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63589o لم|حمد س|لدين عىل |د |متـــول عم ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

6973|2 ل|لغز|لعربــــ محمود |مصطفى عز| رول لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8|94o2 ف ثــــ|مريم  بــــتـــ شفيق|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

429257 موس|بــــو ج|مصطفى محمد عبــــده | رن |حقوق طنط

48|373 حمد عفيفى عىل|تـــ |حمد نش| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

354877 مد محمود|لسيد ح|عبــــي   |بــــ بــــنه|د|

9|8348 ن |محمود يوسف محمد رشو ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

4339o6 وق جم ل محمود غنيم|رسر ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

25|264 لعزيز حجر|هلل عبــــد|محمد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4493|o يف ف هيم|بــــر|ل |روق جل|رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5|2948 لبــــ|بــــو ط|زق |لر|لسعيد عبــــد |سعيد صبــــىح  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|369o6 يمن محمد قمر|لدين |سيف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

364682 ح|لفتـــ|فع عبــــد|لر|ح عبــــد|لفتـــ|يتـــ عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5|23|| دى صبــــىح بــــدر|له|أحمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8|2343 عيل|سم|مروه وحيد عىلي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

23|73| هيم|بــــر|م مصطفى حفىطى عىل |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

49522 حمد|ح سيد |محمد صل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

63o576 شم|د ه|لسيد فؤ|شم |محمد ه زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

358679 ف رشدي عبــــد|يتـــ | لعليم|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|72738 ى | ر|ي د|لسيد ج|حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68|553 ن|لمتـــول رضو|محمد سمي  صديق  لمنصوره|حقوق 

428o62 ى عبــــد|طمه |ف ي|لحسي 
ى
ض|لبــــديع محمد ق |ره طنط|تـــج

642669 لحميد عىل|هلل مجدي محمد فهىمي عبــــد |منتـــ  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|69o34 ن|محمد محمود غريبــــ محمود سلط ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6o7325 ح حميده|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|آيه  لمنصوره|بــــ |د|

4o6|76 وى|لد عىل عشم|حبــــيبــــه خ سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

9|7242 | ىك حن|كه ز|منى مل سيوط|تـــربــــيتـــ 

4o6494 هيم محمد سعد|بــــر|دتـــ يشى |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

922953 هيم |بــــر|حمد |لسهول |لرحمن |عبــــد ج|صيدلتـــ سوه

8o454| ي | لي|د
لشيخ|حمد |مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى
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2477|9 لشىس|لسيد |لصمد عيد |حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

82336o د|فؤ| د زكري|ردين فؤ|ن ي|لسن |
|لمنى

9|6262 لنعيم |محمد مصطفى حسنى عبــــد ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

87o33| ن|ء نوبــــي محمود سليم|دع ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

62|4|8 لسيد|زق |لر|د عبــــد |فؤ| ندى رض حقوق بــــورسعيد

8||87 عيل محمد|سم|هلل محسن |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o25|9 بــــر حسن|تـــه ج|حمد شح|در |ن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

499543 فيه|بــــو و|لغنى |د عبــــد |ندين محمد محمد رش عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23342 محمد عطيه محمد محمد سيد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|7227 ى|ن |لسيد عثــــم| |نور مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|5858 وى محمد|ء مصطفى منط|عىلي تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

|23474 وى|لشن|حمد محمود |ن |نور ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4427o6 ر|حمد محمود محمد نص|ئى |م| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

9o|425 هيم سيد بــــدرى  |بــــر|م |سل| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

762286 تـــى|لزن|حمد محمد |معتـــز زغلول  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

6o496o |لحميد محمد شتـــ|مريم محمود عبــــد |نوعيتـــ طنط

3|833 ى عبــــد | ى|لسل|حمد بــــحي  م بــــحي  هره|لق|هندستـــ 

64o58 ى ض فهيم|عدل ري| مي  لفيوم|هندستـــ 

|8593 متـــ محمد|عمر سعد سل كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

82588| رس|حمد ف|بــــسمه نرص  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6o4|7| هيم عىل بــــسيوئى|بــــر|حمد محمد | |ضتـــ طنط|علوم ري

223869 هيم|بــــر|مد |هلل ح|رق عبــــد|ر ط|مي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

868344 حمد|ن |عمرو محمد عمر دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

5||oo5 لجوهرى|لحميد يوسف محمد |م عبــــد |حس تـــمريض دمنهور

|4|7o7 بــــينى|روق |روق محمد ف|ف لشر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2|6623 طر|زم محمد خ|د ح|ي| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

695o79 لعجىمي|حمد محمد مصطفى |مصطفى  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

26|o25 ى صل لخولي|لم |ح س|نرمي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

2626o9 لغنى محمد يوسف|ل عبــــد|حمد جم| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

2o6|4 مد محمد|لمنعم ح|هلل عبــــد|عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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2696|| لخول|د |لجو|زينبــــ محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5|o925 ل نرص|لع|حمد عوض عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

97457 ى عىل| حمد محمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

|43247 مرىسي| حمد عط|بــــسنتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

64o896 لدين|هلل محمد بــــدر|شور عبــــد |هلل ع|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

452362 س|لنح|حمد محمد عبــــده بــــسطويس |محمد  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

32839| بــــومسلم|لدين حسن |ء |م محمد بــــه|محمود هش |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|53882 ى ح|يمن |حمد | فظ|مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

325o34 بــــر محمد|ح ج|لفتـــ|مصطفى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

636|74 ىط|لع|حمد محمد جمعه عبــــد| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

224o28 عيل|سم|س |لنح|رق مصطفى |خلود ط هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|5o6|3 يوسف خلف بــــخيتـــ جبــــره ن|بــــ حلو|د|

9|4|o7 ء ممدوح غريبــــ محمد  |رس| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

885|22 زع |نسمه محمد تـــوفيق من سيوط|تـــربــــيتـــ 

487977 محمد محسن محمد رفعتـــ سكندريه|ل|حقوق 

4o658o ى|رق رمض|ر ط|من ن متـــول عشر عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

7899o8 هلل|هيم عبــــد |بــــر|ء |ء عل|ل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4|99o  محمد
ى
بــــسملتـــ وليد صوق كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

828463 نور تـــوفيق|ل|ء محمد |زهر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

482898 لسيد بــــدر|هيم |بــــر|ره محمد |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|3o95 م حسن تـــوفيق |م|م  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

82o|34 هلل|حمد عىلي عبــــد|محمد  سيوط|طبــــ 

|22837 ى |يوسف س حمد|م محمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

78663 لرحيم|مريم محسن حسن عبــــد كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

374|43 ف محمد |هدير  لسيد|رسر م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

62993| لحميد عزبــــ|محمود محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6497o9 حمد محمد محمد|دهم | ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|289o8 ى دل نمر عطيتـــ|ع| مي  هره|لق|ره |تـــج
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2548|o هيم|بــــر|محمد سعد محمد عىل سعد  سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

3|639o حمد|هر ربــــيع |مريم ط ى شمس|تـــج ره عي 

5o7o67 حمد حسن محمد|طمتـــ محمد |ف سكندريه|ل|بــــ |د|

772766 ى محمد محمود عىل سليم|ي ن|سمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4|553 لرحمن|بــــ وليد محمود عبــــد |رح هرتـــ |لق|تـــمريض 

7o8294 دل مقبــــل عىل عويضتـــ|عمرو ع لمنصوره|هندستـــ 

643|o| م عبــــده محمود محمد|ن عص|نوره زيق|لزق|نوعيتـــ 

6o7|3 محمد طه حبــــيسر حسن بــــ بــــنى سويف|د|

33|29 حمد|لدين محمد محمد |م |ن حس|رو هره|لق|بــــ |د|

2|88|o ى سعد عبــــد  حسي 
لحميد|مصطفى هره|لق|عه |زر

426o8o روق عىل|ر عىل ف|من سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

63o957 ى عىل  حمد|بــــسمه حسي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|422o| حسن محمود حسن عىل محمد ن|حقوق حلو

222|86 طمه محمود حسن فرغىل|ف كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

87666o حمد سيد محمد |محمد  سيوط|علوم 

257o|4 بــــى|مبــــ|لسيد |ن عيد |حن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

23|832 ى|لرحمن |عبــــد ف محمد محمد حسي  رسر هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|6448 بــــوعيش|فظ |فظ ح|هلل ح|عبــــد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

6o6325 ي محمد خليل |س|
ى
ق|مه شوق وي|لشر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

28384| ل|لرج|لدين حمدى سبــــع |د|يوسف عم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6853o2 ره طه عزتـــ طه محمد حسن|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

96469 رص معوض محمد|حمد ن| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

424852 لد سعد مصطفى عىل|د خ|زي سكندريه|ل|صيدله 

2|3285 مد حسن|ندى محمود صفوتـــ ح ى شمس|د| بــــ عي 

867656 هيم عىلي|بــــر|لدين محمود |ء|عل ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

883458 | نوبــــ عيد ذىك لوق|بــــ| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|756| ى  لدليل|حمد رجبــــ |نرمي  |حقوق طنط

76|249 ن|هيم محمد حسن بــــدر|بــــر|مصطفى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

89|559 لنعيم |مل سيد عبــــد|ك| نور سيوط|تـــربــــيتـــ 
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458|o8 هلل|مد عبــــد|زى ح|طمه غ|ف لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|64872 لحليم محمد|حمد عبــــد |مروه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3o2|3 حمد عىلي|مد |رضوى محمد ح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

32233 لعزيز|رق سمي  عبــــد |سمي  ط ى شمس|تـــج ره عي 

|42844 حمد|ليتـــ تـــرىك محمد |غ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

675345 حمد سنه|حمد محمد |مصطفى  |صيدله طنط

876853 د محمد فتـــىح عىل |جه سيوط|هندستـــ 

782547 ى وش|كريم رشدى عبــــد  ج|لمقصود حسي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

692737  عبــــد |لبــــ|لسيد عبــــد |بــــثــــينه مجدى 
ى
م |لسل|ق

شتـــ|عم
ط|بــــ دمي|د|

24o3|2 حمد عىل نور|مريم  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|72776 در محمد عىلي|لق|كريم هيثــــم عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

53776 حمد عوض محمد عىل| ن|هندستـــ حلو

43|536 يد|لمنعم ع|حمد عبــــد|لمنعم |عبــــد |علوم طنط

897o|3 ى عك شه |عمر فتـــىح حسي  ج|ره سوه|تـــج

96|26 ن|طمتـــ حلىم موىس شعبــــ|ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

36693| لحكيم محمد|جر محمد عبــــد|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

678o34 ى |هلل |بــــ |يوسف محمد ج لمسعد|لحسني  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|6344 در|لق|لدين أبــــو عجيلتـــ عبــــد|دتـــ نور |غ ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

54782o لعزيز محمود|هلل محمود عبــــد|عبــــد |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

4o7627 ل|حمد هل|عبــــي  عمرو عمر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4382o2 مي|لش|تـــ محمود |لشح|ل |م| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

76|oo9 طف متـــول عىل|ر ع|مي بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

635962 ف | عيل|سم|حمد كرم محمد رسر زيق|لزق|حقوق 

62o398 لرحمن جمعه|ء محمد عبــــد |دع ط|معتـــ دمي|علوم ج

3546|5 متـــ منصور|ح سيد سل|سم ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

27|397 ه | ره|بــــ عم|لوه|رتـــ عبــــد|حمد عم|مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|46o| لديبــــ|بــــ |لمول حج|بــــ عبــــد |حج| حل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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4o9468 يد|لمجيد محمد ز|لعزيز عبــــد |أحمد عبــــد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

7o2872 لمجيد |لحميد عبــــد |لرحمن عىل عبــــد |عبــــد 
ده|زي

ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

3|657o خ|لطبــــ|ر محمود حميدو عىل عىل |من سيوط|حقوق 

449o48 عيل حنوره|رس يوسف إسم|محمد ي لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

46275 |لبــــ|جمعه عبــــد | حمد رض|
ى
ق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o9686 مىل|لش|ء محمود مفرح محمود |دع ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

53635 بــــ محمود|لتـــو|ن فريد عبــــد |نوره لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

28|o74 ن|ل محمد عىل بــــدر حس|مؤمن جم ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

52|35 هلل|عيل فرج عبــــد|سم|جر |ه لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

237|4 ف صل|محمد  ل|حمد و|لسيد |ح |رسر ى شمس|زر عه عي 

768969 ن|ن سليم|لد سليم|ح خ|سم ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

273566 ي|ر
فرج محمد عىل| ئى ن|بــــ حلو|د|

35972 ف عبــــد |ء |رس| لونيس سعيد|رسر هره|لق|علوم 

888676 مصطفى | حمد سيد زكري| سيوط|حقوق 

52o|26 ره|حمد مرىس عم|م  لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

267857 ف محمد سليم|محمد  لغمرينى|ن |رسر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

7o|85o لمهدى|لسيد |حمد محمد |لسيد |لدين |ح |صل زيق |لزق|تـــمريض 

2667| هلل|حمد عبــــد |لرحمن محمد |عبــــد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

88657o ى |محمد عبــــد لحميد محمد حسي  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

6439o9 ي|للطيف |م جمعه عبــــد |ريه
لسيد مصطفى زيق|لزق|طبــــ 

8|2o97 لمنعم محمد|حمد عبــــد|ده |غ ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8|7|5 ف محمود محمد|هدير  رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52o3|2 ي|لفضيل |ح عبــــد |أمنيه صل
ى
لبــــرق ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

243382 ف |سلىم  لرسول|هيم عبــــد|بــــر|رسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

697||3 عوض محمد عوض محمد عىل ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

675932 لسيد حسن|لرحيم |سلىم عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|
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343994 ن محمد حسن عىل|محمد حس |حقوق بــــنه

768|5 لنعيم محمد|لد عبــــد |حمد خ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

756574 لعليم|ل عبــــد|لع|طف عبــــد |نشين ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

628o2 م|مر درغ|لد ع|نشين خ لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

476559 حمد محمد كريتـــ|ر |من |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

42462 مد|لح ح|تـــ ص|كريم شح هره|لق|ره |تـــج

257954 ر| مصطفى جمعه عيد نص ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

63442| لق|لخ|لرحمن عبــــد|دل عبــــد|حمد ع| زيق|لزق|نوعيتـــ 

4o275 د زويده|لجو|حمد جبــــريل فرج عبــــد | ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

865o|o ي ف|حمد صل|
وي|ح مصطفى ي صن. تـــ.ك

ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

3oo74o ء حسن عىل خرصى|ل| مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

64o528 حمد|لمنعم محمد |حمد عبــــد |لمنعم |عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

83o833 م خلف عىلي|مهند عص ن|سو|حقوق 

32oo76 دى|له|لد حسن عبــــد|لرحمن خ|عبــــد لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8|7874 تـــ|بــــ عرف|ل كس|ء جم|نجل سيوط|حقوق 

|7472| لرحمن محمد|بــــ عبــــد |يه|لرحمن |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|4933 لم محمد حسونه|محمد مصطفى س ى شمس|د| بــــ عي 

338993 لحليم محمد|تـــ عبــــد|لشح| |ندى رض كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

949|8 تـــ عليش|طف عيد فرح|محمد ع ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

9|o92o حمد |رس محمد |رون ي|ه ج|حقوق سوه

|2o2o4 سميه وليد جمعه جمجوم ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|56349 د محمد|م سيد ج|محمد عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

45|oo8 فظ|لحسينى ح|يمن |لحسينى | |ضتـــ طنط|علوم ري

||7o95 تـــه منصور|دل شح|ع| رين|م هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

229482 ل عىل|د محمد جل|ندى عم دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|3oo97 مل|ل يعقوبــــ ك|كم| ن|ر سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

866267 عمر فتـــىحي فوزي كبــــي  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

6||7|2 لجوهرى|لقوى |زق عبــــد |لر|حمد وحيد عبــــد| |عه طنط|زر
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764733 وى|لقن|حمد حسن يوسف |ندى  نوعيتـــ بــــور سعيد

43o768 لسيد غريبــــ|حمد |بــــر صبــــىح |ء ص|رس| |بــــ طنط|د|

687|6o |د عىل |عىل عم
ى
لدسوق لمنصوره|صيدله 

6967|| لىح|لىح محمد عبــــد |جميله عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

856459 سعد|شور |ح سمي  ع|سم لمنصوره|حقوق 

635|85 يم|لد|ر محمد عبــــد |لستـــ|نس عبــــد |ن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7534o5 ف عبــــد|محمد  هلل|لنظي  عبــــد|رسر حقوق بــــورسعيد

359926 ن|ل يوسف سمع|يدى جم|ه ى شمس|د| بــــ عي 

494864 رى|لهو|حمد محمد درويش |محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

78o972 در|لق|حمد عىل عبــــد|مه |س| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

522o48 لمجيد|لكريم عبــــد |ء محمد عبــــد |سم| سكندريه|ل|حقوق 

83783 هيم|بــــر|حمد |هلل |حبــــيبــــتـــ عبــــد  م بــــنى سويف|إعل

638722 ش عسكوره|لدمرد|حمد |لسيد |ندى  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o6|46 عيل|سم|تـــه |ح شح|لفتـــ|ل محمد عبــــد |بــــل |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

|5o459 دل محمد فوده|حمد ع| هره|لق|بــــ |د|

888844 لغنى |ر محمد عبــــد|لغف|كريمه عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

5|4324 ى |ل |ء مصطفى كم|رس| ئى|لطيبــــ|مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

7oo5o4 تـــم تـــوفيق سعد|ن ح|جيل لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

44686 مه|م عيس محمد عيس سل|ريه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

423543 لك|لك عىل م|ره م|س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

2|45|| محمد عمرو محمد محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|5766 هيم منصور|بــــر|حمد | |رن هره|لق|م |عل|

75247| لمجد|بــــو |لسيد يىح محمود |محمود  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|3878o بــــر|هيم ج|بــــر|ن |كسبــــ| ن|ر عه مشتـــهر|زر

|6o957 عيل|سم|هيم محمد |بــــر|م محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

864o37 ي |عمر 
حمد|حمد حنفى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7o29oo  محمد عيس|محمد محمود 
ى
لمرزوق ي رى ورصف ومس. تـــ.ك

|حه قن|فنى

48849 وق  فظ|حمد محمد ح|رسر ن|بــــ حلو|د|

|45o2 زى|مد سعد زغلول حج|عىل ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|8437 مل محمد صبــــىح محمد| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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248939 تـــ|حمد سعيد محمد فرح|ئى |م| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

27o528 بــــوزيد|لم |حمد س|لم |حمد س| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|4696 ح|لفتـــ|لرحمن عبــــد|محمود محمد عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

296|44 دل محمد يوسف عيد|هلل ع|منه  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

52564o هلل|هلل محمد عبــــد |نس جميل عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

445999 هيم محمد|بــــر|مه محمد |س|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82o4|9 ف فهيم |مريم  هيم|بــــر|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

88|o7o لحسيبــــ |لحسيبــــ تـــوفيق عبــــد|ل عبــــد|بــــل ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

682o4o ى رجبــــ عبــــد  مي  لسيد يوسف|لرحمن |ني  لمنصوره|حقوق 

79|863 لدين محمد محمد عطيه|د |ء عم|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

23ooo8 دل محمد عىل عىل|حمد ع| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5o5|25 دق معوض عويضه|م مجدى ص|ر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

642o6 ي محمد 
ى|بــــر|يمنى هيم محمد حسي  لفيوم|بــــ |د|

44549| مح محمد يوسف|ء س|لشيم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|3o8 ن|لدين عويس محمد عثــــم|ء|عل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

7|7529 له|ز غز|لبــــ|سل مسعد |ن بــــ|نوره لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

225|43 يف عىل عبــــد|ي ى رسر لمجيد|سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o34o3 لعظيم محمد حموده|ل عبــــد |يه جم| ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

2678o6 ل محمود|عيل كم|سم|ء |بــــر ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

77256o حمد|لسيد |سعيد محمد عىل | ند سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24o|69 ى |دهم محمد | حمد دردير|مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6435o4 يه عىل محمد محمد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

84349| ن|لدين عبــــده سليم|م |حمد عص| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|24556 لسعيد|بــــوبــــكر |محمد وليد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

|37952 حمد محمود محمد قسيط|مصطفى  ى شمس هندستـــ عي 

32|9|3 ي
لرسول|حسن مبــــروك عبــــد| دئى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

2459o3 لمرىس مزروع|لد |محمد خ |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

27957 لدين خليل|ح |نور محمد صل هره|لق|ره |تـــج

2474|3 مه مىح عيس|س|حمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 
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278o67 هيم عبــــيد|بــــر|ندى محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|6355 محمد| لوف|بــــو|لد محمد |عمر خ لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

337324 ر محمد زىكي سيد|مي ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

356757 ي ع|م|
ي|بــــر|طف |ئى

هيم محمد مصطفى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

25478o لسيد|لمنعم |محمود محمد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

35o462 هلل سيد عىل محمد|عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

4|4866 لد عىل محمد عىل|ندى خ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|5827 ى |خ لخميسي|لسيد رجبــــ |لد حسي  ط|حقوق دمي

7747o5 ى طلعتـــ محمد إبــــر|ي لطويل|هيم مرىس |سمي  ى شمس طبــــ عي 

92|o65 مل مجىل |بــــ محمود ك|رح ج|بــــ سوه|د|

333|77 ى|ء مبــــ|مصطفى عل رك حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

26|7| لسيد|ن |يمن رضو|يه | ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

853935 د|دي فوكيه عي|روجيه ن ي|علوم 
|لمنى

6o|o|6 ى|صم محمد ل|جر ع|ه شي  |بــــ طنط|د|

499245 ى عبــــد|جر محمود حس|ه هلل|ني  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

645o49 لغمرى|لعربــــ |حمد عز |حمد محمد | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8o7952 نعمه محمد حمدي عىلي ي|بــــ |د|
|لمنى

7|5|88 دى|له|لحميد عبــــد |در محمود محمد عبــــد |ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

893o36 ى عوض بــــدير جرجس | مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

43o995 ي |ء مختـــ|رس|
لبــــري|ر مصطفى |بــــ طنط|د|

|553|3 ى لملك|هيم عبــــد |بــــر|عزتـــ | كرستـــي  هره|لق|علوم 

4|o2o8 بــــو دفيه|لق محمود |لخ|لمغنى عبــــد |دم عبــــد | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|629o6 نيس غريبــــ|هلل |م عبــــد |ره هش|س ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

47|7o هيم شميلتـــ|بــــر|حمد قنفود |هيم يىح |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

26399o لد فرج شديد|ل خ|نه |بــــ بــــنه|د|

9|645 د|لحليم فؤ|حمد عبــــد |لدين |سيف  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7||63| لقدوىس|محمود محسن محمود محمود  لمنصوره|علوم 

6o7989 ل|د يوسف هل|ء عم|رس| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4o7273 هلل|ن عىلي محمد عىلي عبــــد|رو |ره طنط|تـــج
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4|oo85 ي قنديل
عمر مصطفى عمر مصطفى تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|

|طنط

8|9894 ن حسن|مي محمد رمض هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

85o6o9 حمد سعيد|حمد محمد | سيوط|تـــمريض 

|679|| بــــ|لوه|لدن محمد عبــــد|ء |محمد عل |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

26|282 وق عيد  للطيف|حمد عبــــد|رسر تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

896374 مريم جميل يوسف مليكه  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

9o8o6o هلل  | |لفى نصيف عط| |دين ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

5oo74 ن جوده|محمد مجدى رمض بــــ بــــنى سويف|د|

7|o444 ى |ء ط|رس| لعفيفى شلبــــى|رق خي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7568o9 ي عىلي عبــــد |حمد عبــــد |مريم 
لعليم|لغنى ي تـــمريض 

عيليه  |سم|ل|معهد فنى

776895 شم وهبــــه|له نعيم ه|ه زيق|لزق|نوعيتـــ 

6o968| ألديبــــ|لمحمدى |رفيف مصطفى  لمنصوره|ره |تـــج

22||28 حمد|ء مصطفى محمد |دع ن|بــــ حلو|د|

5|48o7 ف فرج إسم| |لي|د يف|رسر عيل رسر بــــ دمنهور|د|

3|4|63 ن|حمد عثــــم|رق |حمد ط| ى شمس|د| بــــ عي 

8372o ن|ن محمد زيد|مه زيد|س| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

897o37 نتـــ |محمد عىل محمد شبــــ ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

7593oo حمد|ه |لل|رص عبــــد |يه ن| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

498338 ج  محمد حسبــــو خرصى|ء ن|حسن دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6oo557 ع|لنعن|دق |دق محمود ص|ص |تـــربــــيتـــ طنط

235657 لرحيم|طف محمد عبــــد|شهد ع هره|لق|بــــ |د|

38|89 فتـــ حلىم محمد بــــدوى|حمد ر| هره|لق|حقوق 

694|3 يه منصور خميس|ء طرف|نجل ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

82|2|7 حمد عىلي|حمد سيد |  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|23932  عبــــد 
ى
وق محمد دسوق بــــ|لوه|رسر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7594|5 حمد عىل محمد|ف رءوف |عف ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

2|4884 لرحمن وهبــــه|حمد وهبــــه عبــــد| هره|لق|ره |تـــج

6|6578 ل مسعد بــــربــــر|ء جم|سم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

23259 وى|لطل|حمد محمد |لد |حمد خ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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83o936 بــــر محمد محمود|ن ص|يم| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

883|42 لحميد زىك |در يشى عبــــد|لق|عبــــد سيوط|عه |زر

7o6863 وى|لطنط|رق مصطفى |حمد ط| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|252|8 |محمود محمد فريد 
ى
لدسوق ى شمس|تـــج ره عي 

8464o3 ى ص|م |م حس|مر لح|لدين حسي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

69242o ه محمد موىس محمد موىس| مي  لمنصوره|عه |زر

6998o6 لسعيد محمد|عبــــي  محمد  لمنصوره|بــــ |د|

6794o8 ىط|لمع|بــــو |هيم |بــــر|هيم |بــــر|لسعيد |ل |هل لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

68556o هيم بــــحرى|بــــر|لمنعم |م عبــــد |ء حس|حسن لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

52|326 لحميد خليفتـــ|تـــه عبــــد|مل رفعتـــ شح| سكندريه|ل|حقوق 

78o289 لحميد رزق|محمود محمد عبــــد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

3|5328 د محمد محمد غنيىم|هلل عم|منتـــ  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

6o4|23 لرسول|رق سعد محمد |محمد ط |علوم طنط

|2926o هلل|حمد عبــــد |لد |حمد خ| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

9o9362 لعزيز|ل عبــــد|ء ممدوح كم|رس| ج|طبــــ بــــيطرى سوه

923263 ى|م ن  |سعد جرس سليم| |رتـــي  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

74382 ى دق عوض|خليل ص| مي  ى شمس|زر عه عي 

696o66 حمد عبــــد ربــــه طه|ن |ء رمض|رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

542822 دومتـــ|ندى طلعتـــ غريبــــ ق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|424| حمد محفوظ|رم محمود  |ن ك|يم| سكندريه|ل|طبــــ 

7||o6o لشبــــىلي|حمد |حمد |حمد محمد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

|72727 ء عىل حسن عىل سعد|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

763429 لليىل|لعربــــى |حمد |يه | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

7o4688 يف عبــــد |ء عبــــد |رس| لمعىط|لكريم رسر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8|83|5 ي|د
زر|ل مقبــــل مفيد ع|ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6278|o نطون|رل شفيق صبــــىح |م زيق|لزق|ره |تـــج

497o2| وى|لغربــــ|تـــتـــ |حمد شح|ئى |م| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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2535o لنعيم|ده مدحتـــ محمود عبــــد |مي هره|لق|بــــ |د|

5|5o9| ف محمد |هلل |منتـــ  لسيد درويش|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

46|328 بــــع|لمر|حمد محروس حسن | ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

66733 ى جم|ك ل سعد يعقوبــــ|رولي  لفيوم|طبــــ 

25322o ىسر|حمد غبــــ|سلوى فتـــىح  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

5422o د محمد|لرحمن سمي  رش|عبــــد  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

63586o لح محمد|ء عزتـــ ص|ول ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

228o87 لسيد حيده|مل |هبــــه سمي  ك ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8956o6 ى د موىس  |مدحتـــ فؤ| مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

22|833 هيم|فظ إبــــر|نور ح|دل |يه ع| هره|لق|بــــ |د|

24735 ي |سم|
هد|حمد مج|ء مصطفى ن|بــــ حلو|د|

4o652o بــــ|لمنعم محمد دي|هدير مجدي عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

823o97 طف حلىمي عمر محمد|عو ي|بــــ |د|
|لمنى

8o867o حمد|رص سعد |عمر ن ي|طبــــ 
|لمنى

5767| ى  حمد محمد محمد|حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

37oo6 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|هيم نجيبــــ عبــــد |بــــر| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

68oo5| لخي |بــــو |دق |حمد ص|ء محمد |شيم لمنصوره|بــــ |د|

6233| دتـــ مهدل معوض|ء حم|شيم ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

764|55 ف م|له |ه لسيد طعيمه|هر |رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

285949 ى عمر عويس عبــــد|ي زق|لر|سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

488872 لسيد|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد|محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

272o59  وتـــوتـــ|دل يوسف |ء ع|صف
ى
لدسوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|27683 تـــ|د فرح|حمد فؤ|تـــم |لينه ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

77922o ى|ء محمد |رس| لسيد محمد حسي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

6o58o4 ئى|ليم|حمد محمد عدل | ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

325458 حمد|لسميع |ئى عبــــد|محمد ه ن|حقوق حلو

7o|398 ى|ئى مصطفى عبــــد |د ه|زي لحميد محمد حسي  لمنصوره|علوم 

5|949 هيم|بــــر|حمد موىسي |ضىحي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|24499 ف |سلىمي  ش محمد|لدمرد|رسر ى شمس|د| بــــ عي 
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347947 ى شد|طف سعيد |ر ع|عم د|مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

339948 ء محمد عىل معروف|مجدى عل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

5|74o8 ج|حمد حج|حمد يوسف |حبــــيبــــتـــ  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

7o8o75 ن|د رمض|هلل ج|ره يىح عبــــد |س ط|ر دمي|ثــــ|

5|3593 لملوى|محمود محمد محمود عوض  عه دمنهور|زر

266|2| لطويل|لرحمن |لدين عبــــد|ء|رف عل|ع ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|25|33 لبــــيوم|لسيد |مح |يوسف س ى شمس|د| بــــ عي 

2872|4 دى|لحميد ش|مه عبــــد|س|عىل  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|4|669 در مليىح |لق|ء عبــــد |محمد عل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84622 حمد عويس محمد منصور| ره بــــنى سويف|تـــج

775835 حمد|لحفيظ |محمد محمود عبــــد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

628289 هيم|بــــر|لحميد محمد |م عبــــد|حمد عص| زيق|لزق|نوعيتـــ 

|5|o99 ى ع|ي حمد|حمد |دل |سمي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

348277 لسيد محمد|ديتـــ ثــــروتـــ |ن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

459528 ي ه|
ى|حمد مصطفى شم حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

236565 ندى مصطفى حسن مصطفى هره|لق|ره |تـــج

349233 مل|د ك|م محمد عو|ر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

78869o هلل|ن عبــــد |حمد حمد|يه محمد | تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

|4o2|5 وق محمد  هيم محمد رزق|بــــر|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

42|372 لزعيم|لمول محمد |لمنعم عبــــد |ء عبــــد |شيم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

344285 ر|لحج|ن سيد |حمد سمي  رمض| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

27|722 ى محمود |ه فتـــىح |نج لشيخ|مي  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

8982o4 عمر محمد عىل محمود  ج|طبــــ سوه

896775 ي
لدين محمد عىل  |د |عم| دئى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5o52|o ى هيم|بــــر|بــــطرس بــــخيتـــ | مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

478947 حمد سعيد عىل محمد|دهم | سكندريه|ل|حقوق 

|5|833 ل فخرى|يه مجدى كم| هره|لق|م |عل|

52o745 ف|لفتـــ|هيم عبــــد|ء محمد إبــــر|نجل ح رسر سكندريه|ل|حقوق 

25|768 بــــ|نم دي|ح فتـــوح غ|محمود نج ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

72o98 مل عىل حسن نوفل|طمه ك|ف ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى
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69|845 ى |معتـــز ي ى حج|هيم ي|بــــر|سي  زي|سي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5o|| يف|م محمد محسن |دتـــ هش|مي لشر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

43336 يوبــــ|ل عبــــده عىل |عبــــده جم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|o8o5 لففى|لسيد |يز محمد |مريم ف لمنصوره|بــــ |د|

6484o9 ئى فتـــىح مصلىح|نىه ه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

5|4276 ق|لدقم|تـــتـــ عىل |ء محمد شح|لىمي تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

262||3 هلل|هلل عوض |دل عبــــد|حمد ع| |ره بــــنه|تـــج

2o927 حمد|حسن محمد حسن  هره|لق|هندستـــ 

262272 عيل محمد عىل|سم|ل رأفتـــ |جم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

444875 حمد|س |معتـــز حمدي عبــــ سكندريه|ل|هندستـــ 

855493 لجندي|لعظيم |هبــــه مندي عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

|73o5 ى عبــــد  بــــو بــــكر|ئى |مل علو|لحكيم ك|حسي  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

6|8272 ى|بــــع |لتـــ|م نرص |سل| ى لجمي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

44755| ي جميل عيد ح|هلل ه|منتـــ 
مد|ئى سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

26|o4o ى محمد زىك |ي لففى|سمي  هره|لق|م |عل|

86o||| ف عبــــد| لعزيز|لعزيز محمد طلعتـــ عبــــد|رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

285977 حمد|لم عىل |ء س|سم| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

3588o3 حمد طه عىلي مهدي| ى شمس طبــــ عي 

356246 يف|د محمود شح|زي تـــه نعيم رسر |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

76|359 لس كم لنور|ل شكرى عبــــد |كي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

84384 حمد جودتـــ جمعتـــ|محمود  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

355639 لحكيم|ن قطبــــ عبــــد|ن حمد|رو |طبــــ بــــيطرى بــــنه

33o428 هر محمد حسن|مريم محمد ط |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7872|7  حفنى ص|نج
ى
لح|ه حفنى شوق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

629|23 محمد حموده محمد عطيه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2||28 لمجيد|د عبــــد |لدين حسن فؤ|دين عز |ن ى شمس|زر عه عي 

9o8353 هلل رزق  |ء مرزوق فضل |صف ج|ضتـــ سوه|علوم ري

288|o2 حمد|حمد رجبــــ مصطفى | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

526266 نوبــــ عبــــيد يوسف عبــــيد يوسف|بــــ| |ضتـــ طنط|علوم ري

2823|2 عمر سيد محمود محمد لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|657|8 لسيد بــــكر|د |محمد فؤ لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

82722 لونيس|هلل عيد عبــــد |حمد عبــــد | هره|لق|حقوق 

449oo5 ى ك|أحمد ي لجمل|مل |سي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

685974 يه ى|ن ي|مي  رس رزق حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

36||54 لسيس|حمد |حمد عىل |ء |حسن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

535342 ل|يدى محمد عبــــده عىل جم|ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|556o2 ندى عليوه محمد عليوه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

643835 عيل|سم|ء حسن سيد قنديل |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

82o94o ي
بــــيتـــر نبــــيل حبــــيبــــ ينى ي|ضتـــ |علوم ري

|لمنى

45o768 يتـــ محمد محمد عيس| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

92o|7o ى  |هلل مهر|ء عبــــد|رس| ن حسي  ج|عه سوه|زر

|38546 طمه سمي  محمد حسن|ف هره|لق|م |عل|

8o8566 ي محمود عبــــد
دريسي|ل|حمد |لعظيم |مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

697662 لبــــسيوئى|لحميد متـــول |ء عبــــد |ل| لمنصوره|حقوق 

3|4957 لدين عوض|حمد نور |مصطفى  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

356|26 لمجيد جبــــل|حمد عبــــد|بــــ |يه|لد |خ |حقوق بــــنه

545964 حمد محمود بــــدر محمود|محمود  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

249943 مه|مه حلىم سل|سيمون سل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

868633 ي طه|لر|حمد محمد عبــــد|
ضى ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |

|لفنى

635o56 محمد عزتـــ محمد حسن زيق|لزق|حقوق 

22|989 حمد|حمد |ء محمد |رس| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6||349 لح|بــــو ص|بــــو سمرتـــ |لحكيم |أمل عبــــد  لمنصوره|علوم 

52o994 هيم|بــــر|د |لضي|ل حمدى |ء جم|آل بــــ دمنهور|د|

9768| محمود عطيه محمود بــــريك ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

5|753o متـــ|حمد رفعتـــ سل|ريم  سكندريه|ل|طبــــ 

88|7o6 لمعىط |فع عبــــد|لمعىط ن|محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

44644o ن|لرحيم محمد عثــــم|حمد معتـــصم عبــــد | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|7o897 م سمي  محمد طه موىس|سل| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم
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32297 ى بــــكر ع|محمد  رف|مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2544| ى|ن ردين ممدوح تـــوفيق حني  هره|لق|صيدله 

5|oo8 لرحمن محمد فتـــىح محمد|عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

6o2|76 لفتـــوح محمد عطيه|بــــو|هدى مسعد  ي صىح طنط
|معهد فنى

|5o6| لعزيز|لدين عبــــد |ح |ئل صل|نور و هره|لق|هندستـــ 

26o568 لحميد|لعزيز عبــــد|عيل عبــــد|سم|ء |شيم شمون|نوعيتـــ 

4379oo ن|هيم طول|بــــر|هيم |بــــر|رص |ن ن|رو ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

54794 ن سعيد رجبــــ محمود|يم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

2436|9 م نسيم|ئيل س|مريم ميخ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

88o872 ي 
محمد عىل سيد مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

847o39 حمد سيد|حمد محمدي | ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

69|69o  عبــــدربــــه|زى |هيم حج|بــــر|
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

6o27o8 ود|م د|لسل|لحميد عبــــد |د عربــــى عبــــد |زي |بــــ طنط|د|

|24||o ن|هر سيد سليم|حوريتـــ م ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

5|3234 د|لجو|ر تـــوفيق عبــــد |لغف|جمعه عبــــد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

64oo3| ى سبــــ|يه | لم|عي سليم س|مي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4624o دق|حمد محمد ص|ر |مي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

26547| بــــ مغيثــــ|لوه|د عبــــد|محمد عم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

28799o لغتـــورى|حمد |لجعفرى |حمد | ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8636o بــــ محمود|لوه|حمد حسن عبــــد | ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

846789 لعزيز|هيم عبــــيد عبــــد|بــــر|ده |غ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

8|9962 ىطي محمد|لع|حمد عبــــد|هبــــه  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

66627 ي محمد عبــــد |ه| لي|د
هلل|ئى لفيوم|علوم 

76778| م|ده محمدغن|مروه محمد حم ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

7||55 لسيد طلبــــتـــ|رتـــ متـــولي |س لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35293o هيم|بــــر|جح عطيتـــ |جرجس ن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

32389| حمد خميس|ره محمود |س لمنصوره|حقوق 

77|92o مي  محمد جمعه عيد مهدى مرىس| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

643894 خلود محروس محمد عىل زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

528769 وى|لجن|مح محمد |د س|زي سكندريه|ل|هندستـــ 
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4|o464 بــــو بــــكر|محمد عىلي سعيد عىلي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

445|92 لسيد|حمد |لسيد |دل |محمد ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6844o4 لغريبــــ|لسيد |مروه محمد عيد  لمنصوره|نوعيتـــ 

|42o82 لحفيظ|مح حسن عبــــد |مني  س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

64734o حمد محمد حسن|بــــ |مه زيق|لزق|حقوق 

|69664 ن عىل|ء محمد شعبــــ|لزهر|طمتـــ |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

56584 ئيل|سحق عزيز ميخ|جون  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|5oo93 حمد سعد محمد|محمد  ن|بــــ حلو|د|

7o6484 لسيد|حمد عطيه |يه مصطفى | ى شمس| لسن عي 

3726o لم|طمه سعيد عطيه س|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

844924 لمقصود|لمقصود عطيه عبــــد|م عبــــد|بــــر| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

8375|| ء عمر حسن سيد|رس| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

883o3| لدين  |ر خليفه نرص |محمود مختـــ سيوط|ره |تـــج

7o8586 عيل|سم|د محمد حسينى عىل |جه لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|7|477 ى ره|ن بــــش|يوسف يون| مي  ن|حقوق حلو

762974 عي|لس|ر طه محمود |يه مختـــ| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

354859 ر|لف|ح محمد عىل |لفتـــ|عبــــد| سم ى شمس| لسن عي 

79856 ن زىك|حمد شعبــــ|مصطفى  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

|6|2|2 هيم محمود|بــــر|لعظيم |ء عبــــد |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|3o67 لدين|محمد كرم محمد محمود نور  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

688|99 ضى|لسيد محمد ر|منيه محمد | لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

84698o هر محمد|لظ|لدين عبــــد|ح |صل| مه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|5249 مد مصطفى|ئل لطفى ح|رؤى و ط|هندستـــ دمي

9|4688 رى عىل |لبــــ|لبــــديع عبــــد|م عبــــد|حس لمنصوره|حقوق 

867797  عىلي|حمد محمود |
ى مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

22845| هيم عزوز عىل محمد|بــــر|ء |رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42|395 لمرشدى|مخ |لرشيد محمد ش|عبــــد | مه لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

685o92  صل|س
ى
ح فرج مندور|مر شوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

9o9372 بــــر رزق محمود |منه ج| ج|بــــ سوه|د|
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29|26| بــــو بــــكر صميده|ن |كريم رمض ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

238o68 لسيد محمد|بــــسمه محمد  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

635|o8 لسيد محمد خرصى|يه محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|93o4 ف فوزى عبــــد |حمد | للطيف|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

7959| هيم محمد|بــــر|عيس | ند تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|69986 ي|مه د|دل سل|يكل ع|م
ل|ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

776444 م محمد مىك|لسل|رس عبــــد |منه ي زيق|لزق|بــــ |د|

25o264 ه|دل مخلوف حسن |ر محمد ع|من بــــو خرصى تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

253767 هلل|ل خلف |لع|مه عىل عبــــد |س|محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

67o69 عيل|سم|محمود محمد | لي|د لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

49792o ء عىلي أحمد بــــزينتـــ|أسم تـــربــــيتـــ دمنهور

487565 لبــــهنس|هيم محمد |بــــر|ير |لد ن|خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o85| بــــ|لوه|لمنعم عبــــد |حمد عىل عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

7o4653 س|ر عبــــ|لغف|لسيد عبــــد |مصطفى محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

4753oo ط|ر ربــــ|دج|م |ن س|نطو| سكندريه|ل|ره |تـــج

265762 لحميد محمد|دل عبــــد|محمد ع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

25289| لقصي |لعظيم محمد |زينبــــ عبــــد تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o2937 لمعىط|د عبــــد|لجو|هلل مسعود عبــــد|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

682|38 ى محمد رزق |ي لعدوى|هيم |بــــر|سمي  لمنصوره|بــــ |د|

8o2655 لحكيم|وي عبــــد|وي حسن شعر|شعر ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

326o23 لحميد|مد عبــــد|بــــ محمد ح|رح ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

77o95o ء محمود محمد ربــــيع يحن |ل| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

26o328 حمد عىل نرص|ره |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

4|o59 مليىح  محمد مليىح  عيد| نور ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

29424 ي كم|عىلي ه
تـــه|ل شح|ئى هره|لق|حقوق 

|256o3 هيم عىل|بــــر|ن |بــــ رؤوف سلط|شه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

784923 ل|لع|لسيد محمد عبــــد |حمد |له |ه زيق|لزق|ره |تـــج

462532 مد|ن مصطفى محمد ح|ء مرو|عل |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

234628 حمد حسن|يوسف وحيد محمد  هره|لق|ره |تـــج
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|7|6|| لسيد عزبــــ|ده ربــــيع |يدى حم|ه ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

88|248 تـــم محمود عمر صديق |ح سيوط|ره |تـــج

2633oo ء وليد خليل عبــــده|وف ي صىح بــــنه
|معهد فنى

826959 حسن نور حسن محمد |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

|4575| حمد|نور |يوسف محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

526394 ف عبــــد|معتـــز  عيل محمد|سم|لعزيز |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

492ooo لعزبــــ|لعزبــــ مصطفى |ره عىل |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4|682| د|هيم ج|بــــر|تـــم محمود |رحمه ح |حقوق طنط

477677 لبــــهنسي|ن ممدوح محمود محمد |نور سكندريه|ل|طبــــ 

27589 س|ضى عبــــ|منى محمد ر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|66743 ن محمد عىل|م وحيد رمض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64o928 محمد رجبــــ محمد عىل عىل حسن  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

694639 حمد عقل|ء مىح محمد |شيم لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

2549o3 بــــر فرج|ء مجدى فرج ص|سم| شمون|نوعيتـــ 

687o|7 لبــــكرى حسن عىل|لسيد |ء |رس| لمنصوره|بــــ |د|

867729 ي يوسف|م ركو جرجس حىح  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

765639 م|لدين مصطفى عل|حمد محمد نرص| هندستـــ بــــور سعيد

622226 ف لبــــيبــــ نبــــوى|منيه | رسر ط|بــــ دمي|د|

697682 بــــينى محمد |حمد |ل |م| حمد|لشر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8823|| ى |ي ف قطبــــ سيد |سمي  رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

528854 حمد دحدوح|ىط |لع|حمد محمد عبــــد | ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

88o92 هلل|لمحسن خلف |حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  حقوق بــــنى سويف

||5oo4 ن جودتـــ|عيل عثــــم|سم|لدين حسن |ء |رتـــ عل|س ى شمس حقوق عي 

68oo8| هيم|بــــر|ز |لبــــ|هيم سعد |بــــر|ء |ول لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o6o78 رف |ىط ع|لع|حمد محمد عبــــد| ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

252|4o لعزيز محمد فرج|نور عبــــد |حبــــيبــــه  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

44o|9 ى مج|لدهبــــ |بــــو |لد |خ هد|مي  هره|لق|حقوق 

52|857 رص محمد صديق|لن|زينبــــ عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

9|6o32 مروه مهنى محمد مهنى   سيوط|صيدلتـــ 
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7|o3|3 م محمود حسن يوسف|حس معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

22|o35 هيم محمد|بــــر|ء |سلىم وف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|97o2 م قطله|لسل|د عبــــد |لجو|ل عبــــد |يه جم| عه مشتـــهر|زر

6|3o3o د زغلول|لجو|مه عطيه عبــــد |س|نور | |بــــ طنط|د|

794o72 حمد محمد|ر |لستـــ|م عبــــد|هش عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|62|87 محمود سعد محمود فرغىلي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

698|87 ر عوض مصطفى عوض|مي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

255369 د|لعظيم حم|ح عبــــد|لفتـــ|ده رجبــــ عبــــد|غ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

88584 مون|ن محسن عىل م|رو لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

446|53 لعدل|بــــو |هيم محمد محمد محمد |بــــر|مؤمن  سكندريه|ل|ره |تـــج

5o3o59 لمنعم سعد رجبــــ محمد|ء عبــــد|شيم سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9|||99 يه يونس زىك بــــربــــري | ج|عه سوه|زر

4|4|47 مد درويش|تـــ حسن فتـــوح ح|ي| |بــــ طنط|د|

32o6|2 لد محمد محمد عىل طه|خ |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

5o5687 هلل||حمد عط|لسميع |طف عبــــد|بــــدر ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

924289 بــــى |هيم محمد عىل عر|بــــر| معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

269955 لعريف|لعظيم محمود |ن عبــــد|حمد شعبــــ| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

33|933 بــــق|م فوزى س|لدين هش|سيف  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

9|26|4 ن |حمد سليم|لسيد |ر |عم |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

82889o ى محمد|لد |ل خ|من مي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

77887| ندى عطيه منتـــرص عطيتـــ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

78o552 محمد ربــــيع محمد خليل زيق |لزق|تـــمريض 

6oo93| ى محمد جل|عص| ر|ي ل|م حسي  |ره طنط|تـــج

|39972 ء بــــيوم محمود عطيه|سم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

63|52o هلل بــــسيوئى|لسيد عبــــد |ئى |م| زيق|لزق|ره |تـــج

6|536| |مد رخ|لمنعم مصطفى ح|حمد عبــــد | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

834792 ي زيد
لرحيم|ن عبــــد|محمود مصطفى ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 

بــــبــــورسعيد

|54839 بــــوزيد عىلي|ل |ريم جم ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 
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43|836 ل|لغس|لد محمد |محمد خ ي صىح طنط
|معهد فنى

435|56  فهىم 
ى
لدويىح|محمد دسوق لشيخ|عه كفر |زر

855646 حمد محمد|هيم موىسي |بــــر|حمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

92o959 رس جندى  |يوسف حسنى ف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

839952 ي |ول
حمد|حمد سيد|ء مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

3557o2 ي |م|
بــــر|هيم ص|بــــر|حمد |ئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

542998 لشوئى|ء محمد محمد |شيم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4|788 ى|يحن  ي| محمد رض سي  هره|لق|ره |تـــج

362o|4 هيم حسن|بــــر|م حسن |حسن عص ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

4247o8 وى|لشن|لجوهرى |لدين عىل |ح |مصطفى صل سكندريه|ل|ره |تـــج

477o2| ن أكرم مصطفى أحمد شلبــــى| مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

8o8|66 فظ|زي ح|م رجبــــ حج|ريه ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

9o662 لعظيم رحيم|ل عبــــد |دتـــ جم|حم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

63|2o5 لسيد|بــــوىس سعيد حسن  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

635|44 دق عطيه مصطفى محمد مصطفى|لص|ره |س زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

845742 حمد|مد |ن ح|مد رمض|ح ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|34o76 هيم|بــــر|لح |م ص|م|حمد | ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

875427 لحميد |حمد محمود عبــــد|محمد  ج|حقوق سوه

8974|9 هيم حسن |بــــر|د صبــــرى |زي ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

78282| ز|لبــــ|حمد محمد |ء وليد |رس| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

3|2794 ي
رص صبــــىحي عىلي|ن| دئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6oo349 لسيد|حمد حميده |ن |حمد رمض| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6|34|| لدنديىط|رص |لن|لرحمن عبــــد|أحمد أيمن عبــــد ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

8487|7 حمد|ح محمد |وليد صل ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

53448| لرحمن مصطفى جمعه محمد|عبــــد  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

677348 ح  |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ح |لفتـــ|لدين عبــــد |نور 
ن|سلط

لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

||8672 لمسيح جيد|ريو مجدى عبــــد |م ى شمس|تـــج ره عي 

778942 لسيد محمد|ل |ن جم|يم| زيق|لزق|بــــ |د|
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633346 تـــ|مبــــروك رمزي محمد بــــرك| رض زيق|لزق|بــــ |د|

2665o7 لنوج|لسيد مصطفى |م صبــــىح |له| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

447o2o ن|حمد يحن  موىس محمود سلط| سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

875oo7 لد محمد حسن |يوسف خ سيوط|ره |تـــج

5o32|2 ل|لع|محمد عىلي عبــــد | مه سكندريه|ل|حقوق 

|67653 لسيد|ذل |لنبــــوى ش|م محمد |مر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4|7672 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |ر عبــــد |من |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8884o بــــ|لوه|حمد عبــــد |طف |حمد ع| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

45288 وى|لبــــرك|عمرو عيد عتـــريس  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9o4o97 هيم |بــــر|نور |م |ليىل عز ي صىح سوه
ج|معهد فنى

53o3|6 ن|حمد سليم|بــــو زيد عطيتـــ |حبــــيبــــتـــ  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

68|38o بــــ|لتـــو|د محمد عبــــد |محمد عم لمنصوره|بــــ |د|

|7o|87 ى|هلل |ئى عبــــد |لؤى ه مي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

272729 لم|عيل محمد محمد س|سم|ء |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

75427 ل سيد محمد|حمد جم| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

694999 فظ محمد محمود شلبــــي|لح|م عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

924959 دى |لسيد بــــغد|حمدى | لي|د ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7|8|57 غيتـــ|لن|حمد |لرحمن |حمد عبــــد |هدى  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

482|47 لح محمد|حمد فتـــىح محمد ص| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77658| لم سعد|لسيد س|سلىم  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

34o49| لبــــسيوئى|ح مصطفى منصور محمد |صبــــ |بــــ بــــنه|د|

678|66 ي
د محمد محمود منصور|عم| دئى لمنصوره|بــــ |د|

||6348 لمقصود موىسي|ء رأفتـــ عبــــد |سم| ى شمس|تـــج ره عي 

|2|4|2 لمحسن|حمد عبــــد |لد |يه خ| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

35494 لجمل|لحسيبــــ |ء جعفر عبــــد |جعفر بــــه ن|حقوق حلو

|5226 لد محمد عىل|عمر خ ى شمس حقوق عي 

5|6|47 لرسول|هيم عبــــد|بــــر|نسمتـــ جميل محمد  سكندريه|ل|طبــــ 

793335 لعليم مصطفى|دل عبــــد |ء ع|شيم لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

9|362 ن قطبــــ عىل|يه رشو| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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8924o4 ي
حمد  |ل محمد |لدين جم|ء |ضى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6||9|7 ى  لكريم|عبــــد | لعل|بــــو|حمد محمد محمد |حسي  |علوم بــــنه

696749 ء عطيه عسكر|عل| عل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9||6oo لربــــ  |د |ل ج|لدين كم|محمد علم  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

273425 بــــدين|حمد ع|فظ |لح|سهي  عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

29732 هلل|ر عبــــد |لستـــ|ئل عبــــد |محمود و |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

322779 مجد لطفى عىل|هدى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5||283 ى |بــــو |در أحمد |ن لسيد|حمد |لعني  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

677589 ط|فظ  بــــل|فظ عىل ح|عىل ح لمنصوره|ره |تـــج

2|8445 وى|لقرص|حمد محمود |ء سعيد |هن ى شمس طبــــ عي 

8|7339 ى ن|تـــه يون|مجدي شح| مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6268|2 سحق|سكندر |ىك ميشيل |ج زيق|لزق|ره |تـــج

6o3697 لمطلبــــ يوسف|لبــــيوم عبــــد|حمد | لمنصوره|بــــ |د|

46o7|o ن|لسيد يوسف عثــــم|لدين |ء |جر عل|ه |حقوق طنط

|7637 هيم|بــــر|فتـــىح محمد محمد | رن  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|32|76 س بــــطرس|ن غط|ندى عري|س ى شمس|تـــج ره عي 

286625 لدبــــتـــ|مل |لسيد ك|مل |نىه ك تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o2577 دل سليم فهىم|در ع|ن| ن|ر لمنصوره|ره |تـــج

9o9o4o ن |ح حسن عثــــم|لفتـــ|لحكيم عبــــد|محمد عبــــد ج|حقوق سوه

693o5 حمد|رم محمد |لمك|بــــو|مصطفى  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

66oo|  عبــــد |شه
ى
حمد|هلل |بــــ دسوق ي تـــمريض 

لفيوم|معهد فنى

5o6242 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|ره محمد |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76234| ن|للبــــ|هيم |بــــر|هيم |بــــر|عزتـــ محمد  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

5|3233 رص معوض محمد يوسف|لن|ل عبــــد|جم سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

683763 لدين|حمد تـــفى |نم |م فضل غ|سل| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

5222o6 ن|لمنعم عثــــم|عبــــد| منى رض معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

6o435o فظ|م محبــــ ح|محمد س لمنصوره|هندستـــ 

86|699 حمد حسن محمد|م |هش |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

638589 ن|لد سعيد فتـــىح محمد عثــــم|خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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92o266 ح سيد  |رق محمد صل|شهد ط ج|ره سوه|تـــج

7o|847 لحميد عىل صقر|د عبــــد |ل فؤ|بــــل زيق|لزق|علوم 

443o3| ن|يه عىل عمر محمد شعبــــ| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|52482 لسعيد محمود|ء |لسعيد عل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o8735 ي عبــــد|
لرحمن|حمد حمدي تـــوئى ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

| |لمنى
لجديدتـــ

8o27|o لكريم منصور|م محمد عبــــد|حس ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

76o327 م حشمتـــ شهدى|بــــيشوى عص عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

8759o3 فظ |لح|حمد حسن محمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84|565 لفضيل|ء محمد نوبــــي عبــــد|لزهر|طمه |ف ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

823757 ى |محمد  حمد|حمد حسي  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

87978o ى  |حمد محمد | حمد حسي  سيوط|تـــمريض 

|5487o لسيد عىلي أحمد|هيم |بــــر|ندى  ى شمس حقوق عي 

7824|4 هيم|بــــر|حمد حسن |عبــــي   ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

434|5 لرحيم حسن|هلل محمد عبــــد |منتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

854768 هلل محمود|سمر محمد عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

263442 لعبــــد|حمد |وى |لديس|ل |ء جم|رس| |تـــمريض بــــنه

9o38|3 فظ محمد  |لح|لدين عبــــد|ح |ر صل|من ج|ره سوه|تـــج

7o528| هيم|بــــر|لد بــــكر عىل |منيه خ| لمنصوره|علوم 

88o932 هلل  | |مر عط|يدى لمع تـــ|ه سيوط|تـــربــــيتـــ 

677242 ى محمد عطيه  شعيشع عمر حسي  سكندريه|ل|صيدله 

|52374 ي محمد بــــدوي|هيتـــ|م
بــــ مصطفى ن|حقوق حلو

5o9259 لجوهرى|لحميد محمد |محمود سعيد عبــــد  لمنصوره|علوم 

624355 بــــينى |يوسف محمد  ن|لمتـــول رضو|لشر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

7o32o6 حمد محمد نونو|هيم |بــــر|ل |س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|7|494 ج|روق فر|روق محمد ف|ف ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

834359 محمود سيد خضي  محمد |هندستـــ قن

||7796 لشهيد|سعد صبــــىح عبــــد |يدى |ه ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

4988|4 ي|لش|ء نبــــيل أحمد عبــــد |رس|
ى
ق ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش

دمنهور

3|9833 وز محمد ع تـــ|شور مصطفى شح|في  ى شمس|د| بــــ عي 

Thursday, September 6, 2018 Page 11716 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

347783 حمد مصطفى|هر |لعزيز م|عبــــد سيوط|بــــ |د|

7|o359 ى حسن عبــــد  لح|ل ص|لع|لحميد عبــــد |حني  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

62349 ن|طمتـــ محمد خميس عثــــم|ف ره بــــنى سويف|تـــج

642942 لسيد محمد|بــــدور محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

642928 د|لجو|لسيد فتـــىح عبــــد|يه | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

22493| ح عىل حسن|محمود صل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|8795 محمد يوسف معروف| دين ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

336744 لسيد|لنبــــى |لسيد عبــــد|حمد | ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

||7748 رق محمد تـــوحيد|لد ط|خ ى شمس حقوق عي 

48629 متـــ|ء بــــيومي سل|عل| ند هره|لق|لعلوم ج |ر |د

47364 فظ عمر|نور ح|ل|محمود حسن  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

85||2o ي خ|حمد خ|
لد|لد لطفى لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

845355 لح|جر منصور عبــــده ص|ه ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

62|3o5 ى|ح محمد عبــــده ش|جد صل|م هي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

324969 لس مكرم ن ن سكر|كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9|234o لرحيم  |لرحمن عبــــد|بــــ ثــــروتـــ عبــــد|رح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

249|||  فرج|سم|
ى
ء محمود شوق ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3293|o محمود مني  محمود| نور |تـــربــــيتـــ بــــنه

358644 |هيم |بــــر|نرجس محمود 
ى
لدسوق عه مشتـــهر|زر

|3o99o ل شيحه|د كم|محمد عم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

75|692 كر مرىسي عىلي|لد ش|ليىل خ لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|54848 لودود محمود محمد|ء عبــــد |شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

856569 هيم|بــــر|هلل محمود |رق عبــــد|ط ي|بــــ |د|
|لمنى

439|43 ر|لعط|حمد |ح |لفتـــ|دين محمد مني  عبــــد |ن لشيخ|ره كفر |تـــج

78898 مل|لنبــــى ك|ر غريبــــ عبــــد|مي ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o|343 لزنون|هيم |بــــر|ر متـــول |مصطفى مختـــ لمنصوره|هندستـــ 

247o38 ل|لع|بــــر عبــــد|ن ج|بــــر رمض|ج ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

843249 دق|لدين ص|ل نجم |يه جم| ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

3||966 حمد|حمد سمي  محمد |يوسف  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د
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23|569 م|لسل|يد عبــــد|محمد طه ف  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

78|4o9 حسنى محمد| م رض|سه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

769829 لقط|هيم |بــــر|حمد حسن |سلىم  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

42o358 بــــ|ه |نج لموج |ض محمد محمد |لشر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

7o659o د|لضي|لسيد |حمد محمد |ن |نوره ط|ر دمي|ثــــ|

68|638 ي|ل|لمنعم |م عبــــد |حمد محمد هش|
لفى لمنصوره|هندستـــ 

84|o93 حمد عىلي|جمعه سعيد  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

3|9|8o لمنعم محمود|فتـــ عبــــد|هدى ر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6968o| ض محمد|رس محمد ري|هيم ي|بــــر| لمنصوره|ره |تـــج

7539o9 لسعيد|حمد محمد |منيه | تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4572o4 م رجبــــ|لسل|لمصلىح عبــــد|د |عم| مه |بــــ طنط|د|

459988 لسيد|لحميد معوض |عبــــد| حمد رض| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

92||62 هيم خلف محمد |بــــر|نجوى  ج|ره سوه|تـــج

338|88 هلل| |حمد عط|لنور عيد |بــــو |عيد محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

545954 هيم عيسوى|بــــر|يوبــــ محمد |محمد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

35922o ف هش| ن|م درويش سليم|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

649363 ل محمد محمد حسن|بــــ جم|يه| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

46o599 لشوره|حمد |حمد محمد سيد|ر سيد |من هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

499o67 ى|ريج عمر عىل حس| ني  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

36o837 حمد|حمد عىل |لدين |ء |هلل عل|منتـــ  |ره بــــنه|تـــج

895|4| ن |هر حس|لظ|محمد مرتـــضى عبــــد ج|ره سوه|تـــج

8782o4 غبــــ  |مل ر|م ك|مورين س سيوط|بــــ |د|

48224| لبــــيىل|لسيد محمد |بــــر |نس ج| ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

86555o بــــوزيد محمد|لحميد |ء عبــــد|سم| زيق|لزق|حقوق 

||6293 ى حنس|وجدى بــــش| ري|م ى شمس| لسن عي 

33459| ن سيد فتـــىح عىل|مرو |تـــربــــيتـــ بــــنه

863||6 ى  لسيد طه عطيه|حسي  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

924326 حمد  |هدير عىل محمد  ج|ره سوه|تـــج

4486o8 ى رضو|لؤى محمد  د|ن حش|مي  |هندستـــ طنط

684o37 ف محمد عبــــد |حمد | ل|لجم|للطيف |رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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6664o حمد|رؤى محمد محمود  لفيوم|بــــ |د|

6o594o هيم|بــــر|رق محمد |لرحمن ط|عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

347598 حسن محروس حسن محمد سيد ى شمس|تـــج ره عي 

5|2276 لم محمد بــــرغش|سط س|لبــــ|أمي  عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

785|89 لمعىط محمد|حوريه فتـــىح عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|23|92 ي  سكندر|بــــيتـــر سمي  بــــشر ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

33486| ذل|لش|ن |حمد عثــــم|سلىم  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|9345 ي|ر
لدمس|لعزيز |لق عبــــد |لخ|محمد عبــــد| ئى |طبــــ طنط

48o359 د|لحميد محمد ميل|د عبــــد |زي ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

444556 يرل|لجز|لسيد |محمد حسن محمود  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

8|5229 وي|بــــتـــ تـــوفيق بــــبــــ|ثــــ| ندري|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

777279 ي|عبــــد 
دى|له|ء عيد عبــــد |لرحمن ضى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

334774 م|م|لمجيد |ء رجبــــ عبــــد|سم| ى شمس| لسن عي 

9oo36| لرحيم |م ربــــيع محمد عبــــد|سل| ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

7|2525 موئى|لسل|هيم |بــــر|هيم محمود |بــــر| ي|لسن |
|لمنى

49567| وى|وليم موريس يوسف بــــدر بــــ دمنهور|د|

634564 مل حمزه|صم فرج ك|محمود ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

348|78 تـــ سعودى|ء سيد شح|دع ى شمس| لسن عي 

5o9|46 ف جمعه سعد محمود مرع|محمد  رسر بــــ دمنهور|د|

3o27| وق محمد يشى  ى سيد|رسر مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

427555 م عىل|لسل|محمد مظلوم عزتـــ عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

484ooo حمد موىس|لسيد |منيه محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

775879 لحسينى|لحسينى محمد |ء |لشيم| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

624662 لزغبــــي|لعليم |حمد عبــــده سعد عبــــد | ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8638o| هلل|مد عبــــد|هلل ح|حرز| عل دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

9o4765 ه مجلع جرجس مجلع | مي  ج|علوم سوه

76o2|8  عىلي محمد|له|
م سيد حنفى لسويس|معتـــ |علوم ج

4o7|55 ي|ر
محمد محمد لبــــيبــــ خليل| ئى سكندريه|ل|ره |تـــج

484293 لحميد|هيم محمد عبــــد|بــــر|لسيد |محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

32|44 ى محمد|بــــر|حمد |هلل |عبــــد  هيم حسي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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436663 ي
يد عبــــد |بــــو |سمي  | دئى ى لمغربــــي|لعزيز |لي  لشيخ|بــــ كفر |د|

5|288 ف فؤ|ندى |س د حبــــيبــــ|رسر بــــ بــــنى سويف|د|

44||48 عيل عىل قطبــــ|سم|هدير  لشيخ|تـــمريض كفر 

3327|6 بــــ محمد محمد يوسف|لبــــ|تـــم فتـــح |عمرو ح ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

476|9 حد|لو|حمد عبــــد|حمد خليفتـــ |يوسف  ضتـــ|ري/ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

846993 ق|سح|نجيبــــ خي  | زكري ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

3|5658 لحميد|م محمد عبــــد|ن هش|رو ى شمس|تـــج ره عي 

6233o حمد محمد فرج|ء |شيم لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

44858| م|در عل|لق|م محمد مبــــروك عبــــد |حس |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

323498 ى مسعد معوض عبــــد|ي بــــ|لوه|سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

42749o بــــورسيع محمد|لعزيز |لعزيز محمد عبــــد|عبــــد  |بــــ طنط|د|

77686| ى|لعزيز ي|رس محمد عبــــد |ف سي  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

79||56 لسيد بــــسيوئى|ئى سعيد بــــسيوئى |م| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|5782 لسيد عىل|نىه محمد فضل  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

772725 زم عىل محمد عيس|سوميه ح ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

229442 ج|لرحيم فر|يه عىل عبــــد| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

642o46 ى  حمد|حمد منصور |نرمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

529665 ر|لنج|عمر فتـــح مبــــروك  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

776782 عر|لش|هيم |بــــر|حمد بــــيوم |هدير  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|52622 لسيد|د |م رش|يده حس|ع ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

4442|4 ي|لق|لىح |هيم عبــــد |بــــر|محمد عرفه 
ضى لشيخ|ره كفر |تـــج

8823|4 لجمل جميل |م محمود محمد |له| سيوط|صيدلتـــ 

894|73 ده ممدوح محمد سيد |غ سيوط|حقوق 

|5|57o لرحمن|ضى عبــــد |لرحمن ر|زينبــــ عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

6o73|| لقلىل|دل فتـــوح |ئى ع|م| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

92|||5 هلل|حمد عبــــد|محمد محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

232952 ل|لع|لمعتـــمد عبــــد|رحمه وليد عبــــد  ن|حقوق حلو

|58655 لد حسن حسن|هدى خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|78|5 حمد|مد |رق غريبــــ ح|محمد ط تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7o8778 س مسعد|ميمه حبــــيبــــ عطوه عبــــ| لمنصوره|بــــ |د|
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36224 لسيد|لسيد |م ممدوح عبــــد |سل| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

72323 ن صليبــــ|بــــتـــ سليم|نىح  ثــــ| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

347534 ديتـــ|لعو|هلل محمد عربــــى خليل |عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|2o64o شد|محمد مجدى محمود عىل ر ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

5o874 زم محمد حسن محمد|ح صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

75462| يه مني  محمود محمد| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

3||568 هلل محمد|ن يشى عبــــد|مرو ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

832879 ى عبــــد|محمد عبــــد ى|لمنعم عبــــد|لمعي  لمعي  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

763o46 ى عل|لل|ء حسن عبــــد |شيم م|ه حسني  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

34o|34 لعز|بــــو|حمد محمد محمد |ذ |مع |ره بــــنه|تـــج

767334 عىلي| د محمد زكري|هر نف|م عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

643839 لجليل عىل يوسف|بــــدين عبــــد |لع|منيه زين | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

478679 يف محمود مصطفى محمد  ط|لبــــل|رسر ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

637762 تـــ عبــــد| لحميد موىس|هلل عبــــد|مي  زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

|39874 نىح  محسن محمد محمد منصور| ى شمس حقوق عي 

922296 ن |تـــه عثــــم|حمد حسنى شح| ج|هندستـــ سوه

43846 حمد حسن حسن مصطفى| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

276772 بــــر عىل خربــــيش|هيثــــم ج ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

85372| حمد|ن |لمجيد عمر|ل عبــــد|بــــتـــه| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

25o332 ج|حمد تـــ|تـــفى فوزى  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|5|767 |لبــــ|حمد عبــــد |زينبــــ حسنى 
ى
ق حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن

ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

3o974 د|لجو|ء سيد لطيف عبــــد |دع ى شمس|زر عه عي 

|358|2 م|لسل|م مصطفى عبــــد |رغدتـــ هش ى شمس|تـــج ره عي 

24666o بــــو شوشه|هلل منصور قطبــــ |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

2479o4 ن|فظ عثــــم|ل محمد ح|ره جم|س ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

69|998 فع|لش|مهند محسن محمد محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|2o759 ى جد مفيد يوسف رزق|م| مي  هره|لق|م |عل|

2|5838 حمد سيد محمد| |ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 
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649|94 حمد|لعزيز سيد |لسيد محمد عبــــد|له |ه قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

4o368o  يحن  حنفى
يحن  حنفى سكندريه|ل|ره |تـــج

367|5| |لمر|لحميد |طف عبــــد|يوسف ع
ى

ع |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

4o46|| ى ى رزق حسي  مسعود حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

42o|89 لبــــيوم|لسيد |لرحمن محمد |هند عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

26|634 لملك|نوبــــ يوسف صبــــىح يوسف عبــــد |بــــ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8334|8 ي
ود|ن د|ل مهر|جم| دئى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

684229 ر|لف|هيم |بــــر|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ء |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

852872 كر|دق ش|مي ص|دق س|ص لمنصوره|حقوق 

4989o للطيف|لح عبــــد |محمد جمعه ص ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

266|4| لم|لحميد محمد س|هر عبــــد|محمد ط |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|469|5 ى حسن|بــــر|  حسي 
هيم مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o5778 فع|محمود عوض يىح عوض ن لمنصوره|هندستـــ 

487877 ى |لسيد |لدين |لسيد نور| لسيد|مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o7o53 م |رجبــــ رزق محمد عل ج|ره سوه|تـــج

4267o2 ح|لفتـــ|لعزيز عبــــد |ح عبــــد |لفتـــ|يمنى عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

84|o34 محمد سعدي طه سعد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4|o256 لحبــــسر|لمجيد فهىم |حمد عبــــد|كريم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|33765 ى ك|لمل|سمي  جرجس عبــــد | مي  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

479384 ى عثــــم ي حسي 
ي عمرو مصطفى

ن|يمنى سكندريه|ل|هندستـــ 

256|52 بــــوبــــكر رجبــــ|ل |لؤى كم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

75|o|| هيم متـــولي|بــــر|حمد |منى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

889644 ى |ل حس|ضىح جم حمد |ني  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

|33789 روس|سك|بــــر |ن ص|ن سمع|روش |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

359623 هلل صديق|عبــــد| مريم رض |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

63o8o| ئيل|ئيل رمزى تـــفى ميخ|ميخ زيق|لزق|بــــ |د|

853698 ن دكروري|ل عثــــم|س جم|ين| سيوط|حقوق 

|64268 ى ن حليم معوض|عري| مي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 
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|8|28 حمد حسن|ء مهدي |ل| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

495354 ل|لغز|لحليم |كرم سعد عبــــد |حقوق طنط

493826 ي
لحميد عمر|ء وجيه عبــــد|ضى ره دمنهور|تـــج

864o79 ل|لع|حمد عبــــد|م محمد |بــــس ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

78|557 تـــ|ء عىل محمد حسن بــــرك|سم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

887257 ن |لموجود وهم|مروه سيد عبــــد سيوط|بــــ |د|

3|4285 لسيد|دل فهىم |محمد ع ى شمس|د| بــــ عي 

|57465 وق س د|لجو|ن عبــــد |م سليم|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

779428 ي|لسيد |لعزيز |هلل عبــــد |س عبــــد |ين|
لحلينى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

776639 بــــو زيد خليفه محمد|ره |س زيق|لزق|علوم 

246967 لطويل|هيم |بــــر|هيم |بــــر|عمر  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7834|6 لسيد محمد|جر فتـــىح |ه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

69683 م|لسل|حمد عبــــد |حمد وليد | زيق|لزق|حقوق 

543|o4 لففى|لمقصود |لفتـــوح عبــــد|بــــو |حمد |آيه  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

277996  عبــــد
ى
بــــو موىس|لمجيد |هدير شوق شمون|نوعيتـــ فنيه 

6289|4 حمد|عىل غريبــــ عىل  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|o|43 تـــ نجيبــــ عزيز |ركو نش|م ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8592o5 ي عىلي محمود|شيم
ء حنفى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

69||8 م|لسل|ء زغلول عىل عبــــد |دع لفيوم|عه |زر

5o863 حمد|حمد فتـــىح |مه |س| ره بــــنى سويف|تـــج

69|5o4 لمعبــــود عىل فرج|حمد محمد عبــــد | لمنصوره|حقوق 

526o8o رس بــــدر بــــدر معوض|عمر ي ج|ضتـــ سوه|علوم ري

6|93|9 لمر|لسعيد عىل |بــــ |يه|يوسف  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

52239o يق مهنى|مح فرج ف|مريم س ط|بــــ دمي|د|

39664 |لمجيد |لمحسن عبــــد |م عبــــد |هبــــه س
وى|لعشم

هره|لق|حقوق 

276668 بــــ|لسيد دي|طف محمد |ره ع|س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o93o6 ل|لعس|م حسن |لسل|ندى موىس عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

86|8|6 لبــــس محمد|لق |لخ|منيه عبــــد| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

8|477o مريم جمعه محمد محمد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|39757 ف ف|ن |عن روق درويش|رسر ى شمس| لسن عي 
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4oo7|6 عمر وصفى سعيد متـــموح سكندريه|ل|ره |تـــج

|4o|84 ي
لحليم|د عبــــد |لجو|وليد عبــــد | دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7|8o4 مل|ئى محمد فتـــىح ك|م| لفيوم|بــــ |د|

63242o لمجيد|لحميد عبــــد|ء مصطفى عبــــد|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|74477 حمد|د |لجو|حمد عبــــد |ن |عمر رمض سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

35673o مون|ل جر|بــــوو|زق مصطفى |لر|ندى عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4o|299 للطيف|د عبــــد|تـــ أحمد فؤ|نج لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|72o77 لرحيم|حمد محمد عبــــد |ء |رس| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

24597o لبــــيوم|لفتـــوح |بــــو|هلل محمد |عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

|6522| لح|لح غنيم ص|ن ص|يم| هره|لق|علوم 

36|289 مد|مد محمد ح|هلل ح|منتـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|2693 لح محمد|رص ف|ن ن|حن هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

63983o ره|ن حسن محمد حسن عم|يم| زيق|لزق|حقوق 

|45952 ن محمد|ر رمض|طمه مختـــ|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

292|2 حمد شمشون فهىم محمود| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

63o4o7 تـــه|لسيد شح|حمد |محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

3|69o2 حمد حسن|لعظيم |منيتـــ محمد عبــــد| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

356974 لشنتـــورى|مل |ن محمد ك|مل شعبــــ| |بــــ بــــنه|د|

32o8o9 |لعل|بــــو |لسيد |كريم صبــــىح  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

628752 دى|له|ل سعيد عبــــد|سعيد محمد جم زيق|لزق|هندستـــ 

8796oo ر محمد بــــكر صديق |من سيوط|بــــ |د|

5|38|5 ي حم
لربــــ|د |ده ج|عمر مصطفى عه دمنهور|زر

4|75o2 ن|هيم عثــــم|بــــر|محمد سمي  ذىكي  |حقوق طنط

33793o  |محمد 
ى
حمد محمد عىل|حمد شوق |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5565| مل|مل محمد ك|جر ك|ه صيدله بــــنى سويف

494759 حمد محمود شعتـــ|أحمد يشى محمد  بــــ دمنهور|د|

888o72 ى محمود |محمود فتـــىح حس ني  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

259579 لمجيد|رس معوض عبــــد|ي| ند ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

349239 ف محمد سعيد محمود|محمد  رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر
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|6o453 حد|لو|رص مصطفى عبــــد |محمود ن |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

247568 محمود محمد سعيد عىل نرص يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

49o7o5 ى|ل |لع|لسيد عبــــد |بــــ |مهيتـــ لسيد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|34o| ح|لفتـــ|هيم محمد عبــــد|كريم إبــــر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|58o88 ف عبــــدتـــ ح|زينبــــ  فظ|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4769o بــــوسعده عىل|طلعتـــ | ند|ر هره|لق|بــــ |د|

763o8o د|حمد عي|لسيد |م محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

4o9469 ئى|لمسلم|س |أحمد محمد أحمد عبــــ |ره طنط|تـــج

62687o يوبــــ|هيم |بــــر|ردين مدحتـــ |ن زيق|لزق|ره |تـــج

437244 يفه محمد محمد محمد فر ج|رسر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

898|o9 حمد |حمد بــــكرى |جر |ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

694229 يد محمد عبــــد |بــــو |حمد شبــــل | ى |لل|لي  لمنصوره|هندستـــ 

88o833 ى |هند  حمد |حمد حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4||325 تـــ|لزي|ح محمد |لفتـــ|حمد عبــــد |ندى  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

24o872 لنبــــى فريد|حمد عبــــد|لنبــــى |عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

68o5|9 ى محفوظ رمض ن|محمد خي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|2634| ى  ي |حني 
حمد|حمد حسنى ى شمس حقوق عي 

4o6ooo حمد محمد|حمد محمد |رنيم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

265867 ي
ح|لفتـــ|ء فريد عبــــد|محمد ضى دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

86o756 هيم محمود|سلىم أحمد إبــــر سيوط|عه |زر

48o853 لق|لخ|م حمدى حلىم عبــــد |ريه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

27o86 وق محمد  لحميد|نور عبــــد |رسر ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

49343o ضىلي|لف|ضىلي جمعتـــ |لف|د |زي ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

62484 رى جنيدى جنيدى|لدين|ره |س ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

8423o| ي فؤ|بــــش
د محمود|ير مصطفى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6299|| هيم|بــــر|ح عىل |محمد مصبــــ زيق|لزق|ره |تـــج

3|5453 تـــ  مل|لموجود ك|هيم عبــــد|بــــر|سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3|297 ح|لفتـــ|هر محمود عبــــد |لرحمن م|عبــــد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د
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|38935 ي شح|ف
تـــه عرفه|طمه محمد حسنى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

345|55 ى |ي عيل عرفه|سم|حمد صبــــىح |سمي  ى شمس صيدله عي 

447869 لسيد|هيم |بــــر|ء محمد خميس |ول سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7777o| ن محمد|محمد فتـــىح شعبــــ زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

9||9|8 لشكور |محمد عبــــده محمود عبــــد ج|حقوق سوه

2|9|5o لسيد عبــــده مطر|ئى |حمد ه|دى |ف تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

45|343 لشقشه|يوسف منتـــرص فتـــىح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27299 لسيد متـــول|ء محمود محمد |رس| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

295956 ريو جوهر تـــوفيق جوهر|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

792|93 حمد|ن فتـــىح عبــــده |يم| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|656|4 تـــفى سعد سيد طه ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

8o4927 ي ه|شمس ه
رون عطيه|ئى ي|ن |سن|ل|طبــــ 

|لمنى

|8532 لسيد خميس|كرم محمود | |ي|م ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

3|3278 م|لسل|ر عبــــد|لغف|محسن عبــــد| ر|ي |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

284535 هلل منس|زينبــــ ممدوح خليل عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

49o659 ه | هيم رسكس|بــــر|لسيد سعد |مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

7o2425 تـــ|لزي|لمصلىح يحن  محمد |م  لتـــربــــيتـــ|لنوعيتـــ بــــميتـــ غمر شعبــــتـــ |لتـــربــــيتـــ |
لموسيقيتـــ |

648|89 ى محمد عبــــد |ميه ع|س لرحمن|دل حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

294975 حمد|بــــوبــــكر سعيد محمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o2392 ى|بــــر|لمنعم |ره عىل عبــــد|س هيم حسي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

3||425 لم|سلىم عمرو محمود محمد س ى شمس|تـــج ره عي 

682|39 ود|هيم عطيه د|بــــر|يمنى حمدى  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o26|3 حمد عبــــده|لجليل |لرحمن عبــــد |طف عبــــد |ع |طبــــ طنط

786|85 ه مجدى فهىم مصطفى ني  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

487442 حمد|زق |لر|مصطفى محمد محمود عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

7|8oo5 مر|لسيد ع|لسيد |لسيد |حمد | ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

6o6o34 ن|معتـــز فوزى محمد حسن رمض |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4524|o ى|م رزق |مصطفى س لعشر لشيخ|هندستـــ كفر 
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7|o9|7 ى |محمد حس ى سليم|لقطبــــ حس|لقطبــــ |ني  ن|ني  لمنصوره|حقوق 

3|8892 ليىل عىل محمد محمود ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

8|4892 هلل محمد|بــــ عمر عبــــد|رح ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

55476 حمد|منيه محمود محمد سيد | لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

79|o68 يف | هي فع مصطفى|حمد ش|رسر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

226o|6 لحليم|ع عبــــد|م محسن رف|حس ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

65826 حمد عىل|محمد محمود حسن  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

6958o7 ي|ء |عل
|لدين محمد |ء |لدين محمد ضى

عيل|سم|حمد
لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

477467 نطون|سعد |كرم | |بــــيول|ف تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

342235 د محمد محمد عطيه|م عم|ريه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4o9|96 لرشيدى|ندى محمد عوض  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

695636 در|لق|منيه محمد عىل عبــــد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

37o24 ل محمد|لع|رم عبــــد |متـــ ك|س| ن|بــــ حلو|د|

|295|2 بــــ|لوه|لدين عويس عبــــد |م |محمد عص ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|7||36 ف فهىم عىل|محمد  رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|5339| حمد محمد|ن |نور شعبــــ هره|لق|علوم 

682oo7 ن تـــم مرىس جمعه حسن|ح| مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o6793 محمود محمد أحمد نبــــيه عبــــد ربــــه |بــــ طنط|د|

7|oo53 زق عىل يوسف|لر|ء محمد عبــــد |وف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

766972 لم عىل محمد|رص س|محمد ن ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|3847| حمد|بــــسنتـــ محمد حسن  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

642o23 هيم|بــــر|لرحمن |لسيد عبــــد|ء |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

9oo579 فظ |لح|ء حسن سيد عبــــد|حسن ج|بــــ سوه|د|

||5865 وى|م مظهر محمود حفن|هش دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

8424|2 وي محمد|لر| |لوف|بــــو|ره |س دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

899668 لبــــنى حسن مهدى عيس   ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

296oo8 ن|حمد محمد عثــــم|ن |ء عثــــم|عل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

264||3 ل|لجم|د مصلىح شبــــل |مروه عو |تـــربــــيتـــ بــــنه

833775 ه عصمتـــ محمد | حمد|مي  دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|
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4o263| حمد|ن محمد محمد |هنده شعبــــ|ش |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|6829o ندى ربــــيع سيد ضوي ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

48924| ر|لنج|حبــــيبــــتـــ حسن محمد محمود  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

5284o ره محمود محمد عىل|س |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

3|377o لسيد عبــــدهلل|زم عبــــدهلل |ح |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

2|3277 لح|فرح محمد محمود ص دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

836329 حمد|د محمود |ل فؤ|جم سيوط|حقوق 

64|563 |حمد سمي  عىل محمد عط| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

285327 ىط سيد|لع|رق عبــــد|محمود ط هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

253859 سم|بــــر ق|حمد عىل ج| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

427|45 لم|لحميد أحمد س|ء محمد عبــــد |عىلي سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

847248 ي بــــكر|بــــوبــــكر عبــــد|حمد |
لغنى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

|42446 حمد|م محمد |لسل|سهيله عبــــد  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

42||65 محمد محمود| ء رض|سم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

42o986 وق أسعد سعد عبــــد زق|لر|رسر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3||325 ى بــــولس|جورجيوس بــــش| ندر|س ى شمس| لسن عي 

4o9666 هلل حبــــيبــــ|ح فتـــح |لفتـــ|ن عبــــد |يم| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

9o2||2 دم |لصغي  |لسيد |لسكرى |حمد | |رن ج|ره سوه|تـــج

682oo9 يه حمد حمدى عمر|ن محمود |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

32|42o يد|بــــر ز|مصطفى فرغىل ص ى شمس|تـــج ره عي 

364847 نور محمد رسور|يتـــ شنبــــىك | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

482554 |هلل عط| |لح عط|رتـــ ص|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

728oo وى|لجرد|حمد بــــكر |هبــــه طه  لفيوم|بــــ |د|

|34267 ن فوزى جبــــر|ندى سلط ى شمس حقوق عي 

|5696 ي ر|غبــــ |لرحمن ر|عبــــد
ي|لشج|غبــــ |لحنفى

ئى هره|لق|ره |تـــج

334246 ن|لدين مصطفى رضو|م |يوسف حس سيوط|بــــ |د|

44599o ئى|لشنو|طف حسن عىل |عمر ع سكندريه|ل|هندستـــ 
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285673 ه  ل|لع|ن عبــــد|حمد شعبــــ|ني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o|396 ف |حمد | لمجد محمد |بــــو|رسر ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

8|9576 لحفيظ عبــــده|ن محمود عبــــد|يم| ي|علوم 
|لمنى

5|9972 لوكيل|ن |ء محمود رمض|سم| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

829477 ري|نص|ل|لجود محمد|بــــو|د حمدي |زي دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|73637 وع|حمد لبــــيبــــ مط|لرحمن |عبــــد  ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

7o649 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|دل |ريج ع| لفيوم|علوم 

|39443 لحليم|لد بــــدر عبــــد |منيه خ| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

694|2 ى|موريس عي| مي  د حني  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5|773o لنرص سويلم|بــــو |ء عىل |ل| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

282829 هيم|بــــر|هلل محمد |ء مصطفى عبــــد|شيم ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

7o8oo| لسيد|محمد عىل عىل عيد عىل  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

225864 حمد|محمد محمود محمد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

764869 وق  زي|هيم عىل محمد حج|بــــر|رسر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

27|o|6 ف عبــــد|يه | زى|لق محمد حج|لخ|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

839o48 لرحيم|دي عبــــد|يمن عبــــ|هدير  دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

4o2ooo يم|لعز|بــــو |محمد مبــــروك محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

5o6657 هيم أحمد|لرؤف إبــــر|رق عبــــد |جر ط|ه سكندريه|ل|بــــ |د|

25578| هلل|بــــ |عمر محمد عىل ج |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|45|86 حمد|لدين |ل |محمود محمد جم هره|لق|ره |تـــج

779436 لرحمن حسينى عىل|خلود عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

789282 |حمد ند|م فهىمي |لسل|طمه عبــــد|ف زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

68|6|9 ف عبــــد |حمد | هلل حسن خليل|رسر لمنصوره|ره |تـــج

25935o ى محمد عبــــد|ي هلل حسن|سمي  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

86228o ي محمود عبــــد
در عويس|لق|مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

762388 ز|لقز|رس محمد وهبــــتـــ عبــــده |ي ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

436529 ف رمض|هر |بــــ د|لمجد حش|بــــو |ن |رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

227243 ن|لسم|ل |لع|دل عبــــد|محمد ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|3237o هيم|بــــر|حمد |لدين |ر سعد |من عه مشتـــهر|زر
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|5o86 لسيد عطيتـــ|حمد |نورين  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

63|o52 ى محمد رزق|مريم مصطفى  مي  زيق|لزق|حقوق 

46o596 م عنبــــر|لسل|لسيد عبــــد|س محمد |ين| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77o6|8 حمد بــــلطه|ن حسن عىل |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

9o|o79 ن مصطفى  |محسن رمض| ند ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|6847o يف حكيم جرجس|ف دى رسر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

23|987 فظ|لمقصود ح|لدين عبــــد|ء|حمد عل|محمد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

2|6662 |لعل|بــــو |لسيد فريد |رق |محمد ط وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

786779 ف عبــــد |ء |وف بــــر|دق ص|لص|رسر ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

924666 حمد محمود محمد |وليد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

423335 ي صىح  حسن حمد|منتـــ محمود بــــخيتـــ |
سكندريه|ل|معهد فنى

52o675 ى محمد عىل كريمتـــ حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

76845| ن|لم|بــــريك س|حمد |بــــريك | لعريش|تـــربــــيتـــ 

76o6o4 حمد|طمه محمد قرئى |ف وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

757882 ل فهيم فهيم|سندس جم عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

73875 محمد حمدى قرئى محمد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

648953 ح|لفتـــ|حمد محمد محمد عبــــد| زيق|لزق|حقوق 

857o57 حمد|محمد معروف سعد  لمنصوره|حقوق 

|445|9 ى عبــــده جم|ء |دى عل|ش ل|لدين حسي  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

48622| د محمد|ندى سمي  رش دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

9ooo25 ود |جح فوزى د|ئف ن|ر ج|ره سوه|تـــج

278496 هيم|بــــر|زق |لر|هبــــه جمعه عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

439439 يد|ح أحمد ف|لفتـــ|أيه محمد عبــــد  لشيخ|علوم كفر 

895667 ى مي  رفعتـــ رشدى حبــــيبــــ | كي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|53oo5 حمد|حمد محمد صبــــره | ن|تـــمريض  حلو

8o47|3 ى عبــــد|ف لحميد|طمه عمر حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

3||284 لجمل حسن|ء محمد |دتـــ عل|غ ى شمس هندستـــ عي 

628|59 لسيدبــــدر|لسيد نور |ن |نوره لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6343| ح|لفتـــ|لجزول محمد عبــــد |هلل |منتـــ  هره|لق|بــــ |د|
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7578oo م|ح محمد عل|عيل محمد صل|سم|محمد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

696425 لعدوى|حمد |نىه محمد  لمنصوره|حقوق 

8o|493 مي  رزق وهبــــه|ن |ري|م ي|بــــ |د|
|لمنى

433o59 وى|بــــسمه حسن محمد عشم ي صىح طنط
|معهد فنى

477586 لسيد مرىسي ذىكي محمد جعفر|ء |سم| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

5|8768 ىط عىل بــــدوى|لع|زينبــــ عيد محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

446372 ن|حمد سليم|لرحمن |هر عبــــد |لرحمن م|نور  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

854||9 مي  محمد|ل|خلود محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

253ooo لمنعم محمد بــــدر|جر حمدى عبــــد|ه تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

838o63 لعزيز|ل محمد عبــــد|محمد جم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

|239o4 هيم|بــــر|هلل |يمن نبــــيل عبــــد | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

688o67 يسه محمود محمد عيس بــــدوى|م لمنصوره|عه |زر

68974o لديبــــ|لرحمن |مد محمود عبــــد |رق ح|يمنى ط لمنصوره|علوم 

349562 ح|لفتـــ|لرحمن نرص فرج عبــــد|عبــــد ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

8o5538 ي محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد
ي|لغنى

لغنى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

2|46|| لسيد| |طف زكري|محمد ع هره|لق|طبــــ 

236687 ه محمود حسن عم ره|سمي  هره|لق|بــــ |د|

2|8|9 حمد|لحميد |منيتـــ نرص عبــــد | ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

77|955 لعظيم|تـــ عبــــد |محمد فوزى بــــرك زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

345|8o تـــه محمد عيد|د شح|ء عم|شيم ى شمس  تـــمريض عي 

883924 حمد  |لدين |ح |مصطفى محمود محمد صل سيوط|حقوق 

7789|5 قتـــ س| لموجود|سط عبــــد|لبــــ|مح عبــــد |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

3oo87 ئيل نصيف|د ميخ|ره ميل|س ى شمس| لسن عي 

4|o93| هيم|بــــر|حمد محمد |ن |نوره |تـــربــــيتـــ طنط

63699| لم|لحميد س|هيم محمود محمد عبــــد|بــــر| زيق|لزق|حقوق 

765854 ر |لستـــ|ر عبــــد |لستـــ|لدين عبــــد |ء سعد |رس|
ى حسني 

بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

7|8|6 بــــسنتـــ محمود محمد محمد لفيوم|بــــ |د|

25oo35 ف|لصو|لعظيم |طف عبــــد|نىه ع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o2545 ن|حمد رمض|جر حسن |ه سكندريه|ل|بــــ |د|

679243 وى|لطح|لسعيد |يوسف سمي   لمنصوره|عه |زر
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254263 لدين|ج |لحميد رس|ره حسنى عبــــد|س ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

793284 لعفيفى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|رص |ندى ن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

482626 لم عىل|ل س|لع|هلل محمود عبــــد |منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3o7|o دل محمد زىك|يدى ع|ه ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4659o7 دل محمد محمد بــــسيوئى|تـــ ع|ي| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

699286 ىط|لمع|بــــو|لعظيم |لسيد عبــــد |حمد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

77|78o ى محمد سل|س| م|مه يحن  حسي  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

363o93 لحميد|ندى محمد نبــــيه عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

499548 ه أحمد  لسيد أبــــو حمره|ني  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

4|9939 ر|بــــشي  عىلي بــــشي  دويد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6449|5 حمد|لسيد |رس |وليد ف تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

787|58 هيم|بــــر|م سعيد محمود طلبــــه |سل| زيق|لزق|ره |تـــج

296488 ي|للطيف محمد |جد عبــــد|حمد م|
وى|لمنى |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|26788 ى|سعد محمد ش|سلىم محمد  هي  ى شمس|تـــج ره عي 

622o3o م|لسل|ء ربــــيع فهيم عبــــد |سم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

45|9o6 ي
عوض عطيه زىك عطيه| فبــــروئى لشيخ|هندستـــ كفر 

35|23 هرعىلي|حمد م|رضوي محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

28562 لح محمد|حمد ص|يوسف  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

7o3o68 وق محمد  ى |رسر لزين|هيم عىل |بــــر|مي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

529o92 يه|مه عزيز عزتـــ حم|س|نوبــــ |بــــ| سكندريه|ل|هندستـــ 

8o5o35 ي سيد
ه محمد مصطفى ني  ي|طبــــ 

|لمنى

6|896 يد|ن ف|محمد رمض| نور صيدله بــــنى سويف

528735 |رش| حمد رض|
ى
د دسوق سكندريه|ل|هندستـــ 

898233  عىلي |م محمود |سل|
ى مي  ج|طبــــ سوه

427|58 س|حمد محمد عبــــ|ح جمعه |نج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o|677 لبــــرهمتـــوش|لعفيفى |هيم |بــــر|لعفيفى |ء |ول زيق|لزق|بــــ |د|

766349 ن|ن محمد سليم|لسيد محمد سليم| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

227797 مل محمود|ندى محمد حسن ك تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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43|58o حليم| رك لطيف حن|م |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4384|7 ىسي|لبــــلق|متـــ محمد يوسف |لدين أس|ج |تـــ لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

83oo92 ى فؤ|مريم  ي|مي 
ى|د بــــنى مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

2672|6 لسيد|لمقصود |ء سعيد عبــــد|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3572| هد|لش|لرحيم |حمد محمد محمد عبــــد|محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8247|3 مل وليم قديس|جرجس ك ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2|3|29 لطويل|تـــم محمد عزتـــ عىل |يه ح| دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

|23883 تـــى|يمنى محسن محمود عىل زن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6779oo در|لق|ح عبــــد |لفتـــ|هلل سعد عبــــد |مصطفى عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

256o58 مد غربــــيه|لرحمن سعيد ح|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

684543 بــــى فرج|لعر|حمد |ضل |ن ف|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|784o| ن|دل محمد سليم|يه ع| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

338|52 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|تـــ |محمود عرف |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3||483 لمجيد|لح عبــــد|لمجيد ص|محمد عبــــد ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

|3o3o4 ى|ي حمد محمد حسن| |سمي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|77378 لحميد عىل|ئى عبــــد |محمد ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6o5|oo بــــينى |يمنى محمود نجيبــــ  ق|لشر وى|لشر ي صىح طنط
|معهد فنى

25595o ى عزتـــ عبــــد| د|لعظيم طر|لحسي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

46o|94 لمجد|بــــو |جر محمود رفعتـــ جبــــر |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33o86 ف محمد جمعه عبــــد| |ر|ي لحميد|رسر م بــــنى سويف|إعل

5|2555 ه|مصطفى فتـــىحي محمد حسن  بــــو خرصى ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

84o473 ي عي
س|د عبــــ|مريم وصفى ن|كليتـــ طبــــ أسو

4o5779 ى سعيد محمد محمود خليفتـــ|ي سمي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

253434 لعظيم محمود|يمنى محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

688728 ي|ر
هيم|بــــر|لمعىط |حمد عبــــد |رص |ن| ئى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

637969 ي
نور عيس|ء رأفتـــ محمد |ضى زيق|لزق|ره |تـــج

265854 هيم|بــــر|مح فتـــىح |محمد س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|2oo64 ي
ي|لدين |ح |صل| دئى لسيد خرصى ضتـــ|ري/ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 
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|6782o ئيل|د وديع روف|نىح  عم| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

787|3o ض|لد مكرم ري|نعمه خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32o795 عىل سيد عىل محمد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

757255 ح محمد|لفتـــ|رس عبــــد |حمد ي| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

636225 حمد|لسيد مرىسي |دل |محمد ع ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

628832 لمطلبــــ|بــــدور سعد محمد عبــــد ي|لسن |
|لمنى

6o643o محمد محمد محمد بــــلحتـــ لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

269625 ح محمد علفه|طمه صل|ف ط|بــــ دمي|د|

626|63 هيم|بــــر|دق |عزتـــ زينهم ص |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

763569 لدين محمد خلف|حمد محمد نرص |يه | بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

|26897 رس محمود زىكي|عىل ي ى شمس هندستـــ عي 

|5836o لح عبــــده|هبــــه عبــــده ص ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

862984 ه موىسي | حمد محمد|مي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

243287 ء عىل محمد بــــيوم|سم| هرتـــ |لق|تـــمريض 

32972 للطيف|بــــ محمد طه عبــــد |رح هره|لق|ره |تـــج

42o469 عيل|سم|لمنصف محمد |مديحه محمد عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

687542 لعجىمي|لسعيد |هيم |بــــر|يمن |محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|532o لس| ري|م ثــــروتـــ مكرم كي  ى شمس|تـــج ره عي 

2|8o77 فع|لش|لدين محمد قطبــــ |ل |نور محمد جم هره|لق|طبــــ 

257278 لخول|طف محمود |جر ع|ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

867387 ى محمد كم|ي لرحيم|ل عبــــد|سمي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

78||56 لح|محمود محمد محمود ص زيق |لزق|تـــمريض 

44o666 ر|لنج|لسيد |حمد |حمدى عىل  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

259782 لونيس خليل|للطيف عبــــد|عبــــد| ند تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

69637o ين  لبــــر|حمد |حمد |حمد سعد |رسر لمنصورتـــ |تـــمريض 

7645|6 سم|لق|بــــو |لغنى |بــــر عبــــد |حمد ج|كريم  هندستـــ بــــور سعيد

42763| ى |بــــو|حمد |محمد عطيه محمد  لقط|لعني  |ره طنط|تـــج

293o9 ى محمود|محمد كم ل حسي  هره|لق|حقوق 

4339|2 هيم سعد|بــــر|عزه مصطفى  |صيدله طنط
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353462 ر|لغف|لم عبــــد|لد س|عمر خ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

625248 حمد عىل نحله|حمد طه |طه  زيق|لزق|بــــ |د|

87659 لعليم|هدير محمد عبــــيد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

363347 ى عبــــد|لرحمن خ|عبــــد لعظيم|لد حسي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|92o| لم|بــــ حسن محمد س|يه|م |سل| ى شمس|تـــج ره عي 

32867o ل محمد لبــــيبــــ|لبــــيبــــ بــــل |حقوق بــــنه

43||56 هلل|هد عبــــد|هد مج|رق مج|مل ط| |تـــربــــيتـــ طنط

752656 عي|لس|هيم |بــــر|هلل محمد |عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

453o7 شور سيد محمد|محمد ع هره|لق|م |عل|

44oo45 لسيد|س |د عبــــ|ره محمد رش|س لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

329787 ى|رتـــ |س ف عىل حسي  رسر مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|6o742 تـــي  جورج نجيبــــ بــــرسوم|فيلوبــــ ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

22989| لسيد حسن|عيل |سم|حسنى حسن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

277787 فيه|محمود محمد محمود ع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

75|7o5 ض|ف عنتـــر ري|مه خل|س|د |ي| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

236588 لحسن|بــــو|زق |لر|ل عبــــد|جر جم|ه هره|لق|عه |زر

754532 لسيد محمد غريبــــ|م محمد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

827539 حمد محمود|ء سعد |رس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|87oo لمقصود|لح حسن عبــــد|ن ص|نوره هره|لق|ره |تـــج

6|7535 وى|هيم مك|بــــر|ل محمد |ندى كم لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9o87|3 ي
حمد |ن |محمد سيد تـــعى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

895279 بــــيتـــر نشأتـــ فوزى يعقوبــــ   ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|8397 لعتـــر|هيم |بــــر|فتـــ عدلي |د ر|زي ن|معتـــ حلو|ع ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

438979 لسيد مرىسي|لدين |حمد محمد نور | لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

42|349 ع|لرف|م |لسل|لسعيد عبــــد | |دين لمنصوره|حقوق 

834o|4 م|لسل|لرحيم عبــــد|نىهي محمد عبــــد |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

334896 هر فهىم محمد|فوزيتـــ م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

434|| هيم|بــــر|ر عىل حمزتـــ |من ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5o7547 در|لق|شور محمد عبــــد |أمنيه ع سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

692798 تـــغريد مجدى سعد محمد موىس لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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47923| نىح  عىل محمد محمود عىل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

542|29 وى|ىط هند|لع|وى عبــــد|حمد هند| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|4|o47 لمجيد|ن محمد عبــــد |حمد عدن| ى شمس حقوق عي 

95832 للطيف|هر عبــــد|لظ|فتـــ عبــــد|هند ر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

5o46o6 د|لجو|د عبــــد|ل محمود ج|من |ره طنط|تـــج

786985 م|م|رص محمد محمد |محمد ن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o4|98 لعجىم محمود |مؤمن محمد  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6667o ي |م محمد عبــــد |ريه
لتـــعلبــــ عىلي|لغنى تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

862596 ى عبــــد|خ ى|لد حسي  لحكم حسي  ن|سو|بــــ |د|

62822 لحميد عيد|رص عبــــد |هدير ن |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

4|499| يمن محمد حسن|محمد  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

32o54 حمد مجدى محمد شديد| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

63|89o هيم حسونه|بــــر|لمحسن |خلود مجدى عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

5|3o55 لسعيد بــــشي  محمد حمودتـــ|عمر  |حقوق طنط

325o79 هلل|دل نعيم رزق |جرجس ع ى شمس علوم عي 

7669o4 ل محمد|رق محمود كم|عىل ط عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|2o54| ريم محمد محمود محمد ى شمس هندستـــ عي 

4384o2 ف |حمد | ح|هيم صحص|بــــر|لسعيد |رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

6|4|8| هلل موىس|در عبــــد|لق|محمد عبــــد |هندستـــ طنط

854266 حمد|حمد فرغىلي |ء |رس| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

78|34 لعربــــ|سم عىل عز |لكريم  ق|ء عبــــد |ل| |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

6||237 لجربــــه|مح مجدى محمود |س ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

29848| تـــى|لكرج|هلل |عمر سمي  نرص عبــــد لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

5|7||4 ى عطيتـــ  لكريوئى|لسيد محمد |نيفي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

769o5o ى|محمد يحن  يونس ي سي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

692642 ى |حمد عبــــد | |ن|مي  |لعط|بــــو |لمنعم حسي  زيق|لزق|عه |زر

6oo|53 لدين|حمد محمد ذىكي خي |صدفه  |حقوق طنط

3583|| مل مصطفى|فرح محمد ك ى شمس|د| بــــ عي 
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22o895 مريم محمد سعيد عزم ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

453556 ل دعبــــس محمد|حمد جم| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

2276o6 ل حسن|يه محمد هل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

829o68 لحليم عطيه|حمد عبــــد|محمود  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|43o رص محمد|لن|حمد عبــــد|عمرو  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

64532 لغنى|ل سيد عبــــد |م و د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

37649 هيم|بــــر|حمد |لسيد |ل |لرحمن جم|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|43436 ى محمد|سلىم  حمد حسي  لفيوم|عه |زر

922|5o حمد محمود |بــــ محمد |يه| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

342376 لسيد|ح محمد |ن عزتـــ صل|نوره ى شمس|د| بــــ عي 

6|54oo وندى|لل|لسعيد |د محمد محمد |زي ط|هندستـــ دمي

4|o6o6 لحليس|مد |محمد وحيد عزتـــ ح |حقوق طنط

|624| |لبــــ|حمد عبــــد|دين محمد |ن
ى
ق هره|لق|صيدله 

24764| د|حمد كرم محمد محمد ج| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

336468 ج  محمد|ح بــــدوى ن|سم ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

25o4|3 سهيله فتـــىح عبــــده قشقش ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6453|6 |هيم |بــــر|رس عىل |ء ي|سم|
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

3429|o لبــــ|بــــوط|ح محمد |لفتـــ|لنبــــى عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

7627|3 حد محمد|لو|مصطفى محمد عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

234542 هيم|بــــر|لشهيد |مصطفى محمود عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

885|97 مل مرزق فرج جرجس | سيوط|بــــ |د|

85o597 لم|لعبــــدس|در |لق|رق عبــــد|ن ط|مرو سيوط|ره |تـــج

8|2|5| ي طلبــــه|ح ر|فرحه صل
ضى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

646492  |متـــ مو|س|خلود 
ى
عيل|سم|ق ي |

ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

825|93 وي|بــــر معد|لص|محمود نرص عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

34858 لديبــــ|ح مصيلىح مسلم |زن صل|م كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

37|462 بــــوعىل|جنتـــ سعيد عىلي مصطفى  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

898|8| عمر  |ل محمود |كم| دين ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

7oo827 لسيد|لعز |بــــو |هلل نبــــيل محمد |عبــــد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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278o75 حون|د محمود ط|ء محمد رش|دع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

923879 مه وديد بــــرسوم |سل| رين|م ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

5o5|82 لعظيم|ل عبــــد |ح كم|محمد صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54756 ء عيد محمود محمد|سم| علوم بــــنى سويف

8|3oo هيم|بــــر|م سعد طه محمد |وس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|7|2o| ى|حمد ش|حمد عىل |محمد  هي  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

834367 حمد سعيد محمد حسن| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5||575 حمد محمد محمود حسن هلوتـــ| |طبــــ طنط

32|2|8 ى عبــــد|حمد خ| لقوى مطر|لد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

88o765 ن محمد بــــكر محمد  |نوره ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

35o554 لعيوىطي|لحميد |لحميد حلىم عبــــد|يتـــ عبــــد| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

265399 حمد موىس|حمد سعيد سيد | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

362373 لم محمود محمد|محمد س تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

5|4349 حمد محمود|تـــ محمد |آي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

87|552 ي جم
حمد|ن |ل عثــــم|مصطفى ي صىح 

سيوط|معهد فنى

924944 ى | حمد حسن محمود حسي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

5||o78 د|لسيد محمد ج|لسيد صبــــري |محمد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

233552 ى  ى فرغىل|سم|حسي  عيل حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

354225 لسيد|هيم |بــــر|متـــ |س|ء |رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

63274 حمد يحن  متـــول عىل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

925o54 لرحمن |لمهدى عبــــد|حمد |محمد  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

3257|o لح محمود سيد|هدير ص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

49o883 ى مصطفى عبــــد |ره مصطفى |س لرؤف|مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

4o9584 لبــــ|بــــوط|لحليم |ئى عبــــده فتـــىح عبــــد|م| |بــــ طنط|د|

334442 ورى|زى مغ|هيم حج|بــــر|محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

5|9349 لمدبــــول|حمد عطيه |بــــ سمي  |رح ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

7795|2 ل يوسف|عبــــي  عزيز كم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

37o263 لمشتـــول|لسيد|د شحتـــه محمد |جه تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

445o36 ى  ف |حني  حمد محمد مرىس|رسر سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ
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|6843o رس|حمد ف|رس |حمد ف| ن|حقوق حلو

5o8552 |بــــرعىل حسن معل|لرحمن ص|عبــــد |علوم طنط

|9|25 مد محمد|حمد محمد ح| ي سويف
هندستـــ بــــنى

432o95 لمرىسي سعيد|ء حمدى محمود |سم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9o|7|5 فظ |ء محمود سيد ح|سم| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

636383 عيل عىل|سم|لمقصود |هلل عبــــد|محمد عبــــد زيق|لزق|صيدله 

94943 لمقصود|ل عبــــد|ر محسن كم|عم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

3264|| ح محمد مرىس|هبــــتـــ صل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

792o52 لمقصود|نىح  محمد رجبــــ محمد عبــــد| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

344|9| وى|عىل سعيد عىل وهبــــه شعر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

44627 دريس|س محمد |حمد عبــــ|ندى زينهم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

328|33 ج|لسيد محمد فهىم رس| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

43o9|3 وى|لفرم|م محمد |لسل|لسيد عبــــد |مريم  |تـــربــــيتـــ طنط

2o86o هلل|بــــ |لسيد ج|حمد حمدى مبــــروك عبــــد | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

78956o ى عبــــد |لحسن محمد | ن|فظ عثــــم|لح|مي  نوعيتـــ موسيقيه بــــور سعيد

265o92 لمؤمن|مصطفى محمد محمود عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

5|7758 لرحمن|بــــسنتـــ رسي محمد عبــــد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

234429 ى محمد|م محمد حس|محمد عص ني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

84|83 هيم عىل|بــــر|ء محمود |شيم بــــ بــــنى سويف|د|

3||2|3 حمد|لمرضى مصطفى |مصطفى عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3334|| مد|رزق محمود رزق ح |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

863o2 حمد|ء عطيه مصطفى |سم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

632o77 حمد عبــــد ربــــه محمد|يدى |ه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8|88|6 لحفيظ|رص محمد عبــــد|ء ن|رس| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

7o9744 ي|لحميد عبــــد |د عبــــد |محمد رش
لغنى لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

75349o يه مرىسي عىل مرىسي| عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

6|782| د|لضي|محمد محمد مسعد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6278o4 لسيد|عيل |سم|لدين |ح |سهيله محمد صل زيق|لزق|ره |تـــج

2|24|| هيم|بــــر|لمنعم محمد |لرحمن مصطفى عبــــد|عبــــد
لجميل |

هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3382|7  سعد محمد|ع
ى
طف سعد شوق |ره بــــنه|تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 11739 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

342658 طف محمد منصور|ن ع|سمه| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

24|392 لحكيم مصطفى|محمد مصطفى عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

853794 مه|س عىلي محمد سل|ين| ي|تـــمريض 
| لمنى

52o522 حمد ربــــيع محمد|ء |ل| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

23o756 ف مصطفى فرج مصطفى|يوسف  رسر ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

827823 ي 
حمد شكري عوض|مصطفى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

24954| لسيد عطيه|هر |م| ي|م ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

527343 وق  حمد|ن فرغىل |لسيد رمض|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

248|49 ن محمود|ن محمود حمد|نوره ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

763792 ج|محمود حمدى حفنى محمد فر| رن هندستـــ بــــور سعيد

628352 لحليم|لسيد محمد عبــــد |هلل |لسيد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

68|9|5 دو|لسيد ج|دو |حبــــيبــــه ج لمنصوره|ره |تـــج

864984 ري|فتـــ لمبــــي زخ|ريمون ر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

622587 وندى|لل|ل فهىم |س كم|ين| ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

436899 لعزبــــ|لمنعم سعد |ء سعد عبــــد |شيم لشيخ|بــــ كفر |د|

26352 شور جمعتـــ|عمر حسن ع |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

87657o لم  |رس سيد س|لرحمن ي|عبــــد هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

63842| هيم أحمد|آيتـــ صبــــرى إبــــر زيق|لزق|حقوق 

3|2823 شقر|ل|هدير هيثــــم عىل سليم  ى شمس حقوق عي 

7655|8 محمد| رخ| لسيد رخ|ودى |لد|ل |بــــل ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

8|5438 رسلينو مكرم عبــــيد|م| رول|م ره بــــنى سويف|تـــج

854963 هيم|بــــر|محمود عيد رجبــــ  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

6o9|45 منه|بــــو|يده محمد سعد |ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

759573 لسيد|رص محمد |رضوى ن لسويس|هندستـــ 

|38625 لرحمن|مد عبــــد |شم ح|نىه ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|5742 س بــــشي |ذل عبــــ|حمد ش| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

773762 ن عىلي|محمد سعيد سليم| ند|ر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

2o934 ن|لغلبــــ|حمد حسن |لد محمد |خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

349o5o ر نجدى سيد عبــــده|مي سيه|نوعيتـــ عبــــ
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25678| ء محمود محمد شديد|شيم شمون|نوعيتـــ 

627863 هيم محمد|بــــر|رق |دى ط|ف دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

36o862 حمد|لسيد |مر |حمد تـــ| |ره بــــنه|تـــج

634945 لعدوى|ل محمد فتـــىح |كريم سمي  جل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2o|94  ش| مونيك
ى
روبــــيم|رفعتـــ شوق ى شمس| لسن عي 

22o463 م محمد عيد عىل|سل| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6o3|83 هيم منصور|بــــر|لد |ره خ|س لمنصوره|بــــ |د|

33|o|2 بــــ|لوه|د عبــــد|لضي|بــــو زيد |هبــــتـــ  |نوعيتـــ بــــنه

6o8252 هلل شبــــكه|ء محمود عبــــد|رس| لمنصوره|طبــــ 

5|2||5 فظ هيكل|لح|هلل عبــــد |حمد عبــــد |هلل |عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

93646 ى صل هد سليم|لدين مج|ح |حسي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

86oo4o لحكيم محمد|محمود محمد عبــــد سيوط|عه |زر

24o|o ي|منيه عىلي يوسف يم|
ئى ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|74543 هلل حسنى محمد حسن|منتـــ  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

2|6|96 يوسف محمد شفيق خليل مصطفى خليل ى شمس هندستـــ عي 

|44585  |لبــــ|محمد عبــــد 
ى
حمد محمد|ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

695228 مد محمد خميس|حمد فتـــوح ح| ط|ر دمي|ثــــ|

76o|8| حمد تـــوفيق|رص |لن|سلىم عبــــد  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

769278 لم عىل|نجوى محمد س طبــــ بــــورسعيد

496392 بــــوزيد|ن |ىط سليم|لع|ء جمعه عبــــد|رس| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

774652 لسيد هيكل|هلل |ره محمد عبــــد |س زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

7936|6 محمود سيد محمد حسن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3o238 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد| هويد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

493966 عر|لش|حمد سعد محمود | ره دمنهور|تـــج

|33696 كن وهيبــــ|ل م|يدى كم|ه ى شمس علوم عي 

5|9989 بــــ|بــــر محمد دي|ئى ص|أم |علوم طنط

832843 لرحيم|ء محمد حسن عبــــد|هن |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

5|o37o رق فوزي قلفط|حمد ط| عه دمنهور|زر

6858o3 زق بــــنه|لر|بــــر عبــــد |زق ص|لر|عبــــد | ند لمنصوره|بــــ |د|
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5|2454 تـــ فرهود|لشح|يوسف صبــــري  عه دمنهور|زر

|674|6 هلل|لجليل عوض |محمد محمود عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

|22|55 يم|لد|حمد عبــــد |مح |ء س|بــــه  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

5274|9 لحميد محمد مصطفى|لمتـــ مصطفى عبــــد |س سكندريه|ل|بــــ |د|

275257 وق عبــــد  ي عبــــد |لبــــ|رسر
ى
ي|لبــــ|لحميد عبــــد |ق

ى
ق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

8|o46o ن سعد محمد|عيد سلط حقوق بــــنى سويف

2|4646 لسيد محمد عوض|حمد ممدوح | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8453|3 ء طه محمد سيد|دع ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

887236 حمد عىل |سط |لبــــ|ح عبــــد|سم سيوط|علوم 

9o|7|7 يه محمد هريدى سيد | ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

88o783 بــــسمه سعد حسن خليل  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

857o34 لعظيم|لد محمود محمد عبــــد|خ ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

692663 ن|بــــ سليم|لتـــو|بــــ عبــــد |لتـــو|ندى محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

22o643 هيم|بــــر|ن |سلىم رجبــــ سليم لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

862|92 ي|هر عبــــد|لط|هلل |عبــــد
لرحمن حفنى ي للفن|

|دق قن|لفنى

4827|9 لملىك|حمد |حمد محمد |ء |عىلي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|5268 لحمد|بــــو|مد |مد ح|محمد ح ط|ر دمي|ثــــ|

9|3|64 ز |ع محمد فو|محمود رف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4||469 لصمد|هيم عبــــد|بــــر|ح |لفتـــ|محمد عبــــد |بــــ طنط|د|

7547| لسيد|هيم مرصي |بــــر|خليل  لفيوم|بــــ |د|

49o|39 لعدل|بــــو |ر محمود محمد |مروتـــ مختـــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

364764 ف|س رتـــ محمود عىل رسر ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

43365o دى|ر ش|لستـــ|هيم محمد عبــــد|بــــر| |بــــ طنط|د|

287724 لعزيز عيس|ىط عبــــد |لع|يه محسن عبــــد| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

628439 م|لرحيم درغ|هلل عبــــد |حمد سعيد عبــــد | زيق|لزق|صيدله 

68|752 حمد|هلل |لبــــيوم عبــــد |يوسف محمد محمود  لمنصوره|هندستـــ 

4o7924 للطيف محمد|حمد عبــــد|نوره  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

45|744 |لبــــن|حمد محمد |لعزيز |محمد ثــــروتـــ عبــــد  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

3529|7 ى|حمد ل|حمد محمد |هيثــــم  شي  ى شمس  تـــمريض عي 
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324926 لرحمن مرىس سيد مرىس|عبــــد ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

33o29 لرحيم حسن|رحمه مجدى عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9|344| ى عص|ي حمد سيد  |م |سمي  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

649429 لحكيم|عيل |سم|لسيد |يوسف  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

368668 ى محمود|ه دى محمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3574o4 طر|ممدوح عمرو ممدوح حسن فروح خ تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

683654 لعقده|لعزيز  |لسيد عبــــد |محمد حسن  لمنصوره|حقوق 

237945 لخي |سهيله محمد عىل محمد عبــــد  لفيوم|لعلوم |ر |د

7|8|2 تـــ|ر شح|لستـــ|تـــ عبــــد |يه شح| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|692|6 ى محمود |حمد محمد | وى|لبــــرم|مي  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

28o482 لجندى|ر مصطفى |لستـــ|كريم حلىم عبــــد  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

4o373 بــــوزينه|حمد |حد |لو|د عبــــد |ن فؤ|يم| هره|لق|ره |تـــج

4649|3 |لعل|بــــو |بــــو زيد |محمد سيد سعيد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

|75|98 فع|لش|هلل محمد خليل عىل |عبــــد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

4o6595 هلل عرفتـــ|حمد محمد عبــــد|نىه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5|559 لحميد|م محمد عبــــد |طمه حس|ف هره|لق|بــــ |د|

84||38 حمد محمود|ل |لع|هدير عبــــد ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

98o34 ض حسن|رس عىل ري|ي كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

7o7558 هلل|ن عبــــد |ىسر رضو|لنقر|ء |لزهر|طمه |ف لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7||o49 طر|در خ|لق|در محمد فتـــىح عبــــد |لق|عبــــد | نور ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

334|27 زم محمد فوزى محمد|ح ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

865||6 در|لق|حمد محمد عبــــد|لرحمن |عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7|92o ن|دى بــــدوى رمض|له|ء عبــــد |سم| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

9||395 ى |حس هيم |بــــر|ه |لل|حمد عبــــد|ني  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

32|9|5 ي
ن فوزى عبــــده|رمض| دئى ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

756679 ن عطيه محمد|ء سليم|بــــه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

789|o وق  لمؤمن|مه محمد عبــــد |س|رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

92o|oo حمد محمد |لسيد |ر |من لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

|58765 منى محمد عىل محمد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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||7289 لمجد|بــــو |مد |دل ح|يوسف ع ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

247968 ه فوزى | صف|حمد ن|مي  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

6o2795 |در عبــــد |لق|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |محمد 
م|لسل

لمنصوره|هندستـــ 

245579 بــــ|لغنى دي|دل عبــــد|لغنى ع|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

9o6782 ه |لل|ل مصطفى عبــــد|د جم|سع ج|تـــربــــيتـــ سوه

9o5o2| لسيد حميد |مريم جعفر  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

447o83 حمد محمد|بــــ محمد |يه|محمد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

44o369 س|لحميد عبــــ|رس عبــــد|منى ي لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|547|2 ف حن| |حن درس|تـــ| رسر تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

763o8 ي|لتـــو|صم عبــــد |عمرو محمدع
بــــ قرئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

425|33 لنرص|دل أحمد عىل أبــــو |مريم ع سكندريه|ل|علوم 

357oo5 ف رض| هلل|محمود بــــيوم عبــــد| رسر |ره طنط|تـــج

4|38o2 تـــه|لعزم شح|بــــو|لعزم محمد |بــــو |لرحمن |عبــــد  دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

834|2o منيه محمد عيسي سعد| قرص|ل|فنون جميله فنون 

6o9244 ق|محمد | محمد زكري وى|لشر لمنصوره|حقوق 

|67|96 يمن عىل مصطفى| |نور هره|لق|لعلوم ج |ر |د

894946 ر محمد |لغف|لحكيم عبــــد|محمود عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

33425| نوبــــ مجدى موريس حليم|بــــ| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5o|532 ن|متـــ شعبــــ|ء فوزي سل|مصطفى عل بــــ دمنهور|د|

6o9747 لنجول|دى |له|دى عبــــد|له|ء عبــــد|عىلي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

268355 رثــــ عبــــدربــــه|لو|د عبــــد|عمرو عم لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8|o497 بــــر حسن|لرحمن ممدوح ص|عبــــد ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

824526 حمد|حمد يسن محمد | ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

84o794 لدين محمد|زينبــــ حسن سعد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32924| يل|هيم ط|بــــر|ن محمود |يم| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

92339 ى| حمد سعيد محمد محمد حسي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

7oo462 |حمد محمد مو|حمد محمد |
ى
ق لمنصوره|حقوق 

78974| جر|ح محمد ه|لفتـــ|دى عبــــد |له|در عبــــد |ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o48o9 هلل|يتـــ رزق |ك جرجس حم|نوبــــ مل|بــــ| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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638o63 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد|ء محمد عبــــد|دع زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

27675o بــــ|لمنعم محمد دي|ضى عبــــد|حمد ر| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

237487 لسعيد رزق|سمر مصطفى  ى شمس|تـــج ره عي 

344695 رق محمد عىل فىك|مروتـــ ط |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|7o756 رك محبــــ ظريف حكيم|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83286 هلل|روق عبــــد |شهد محمد ف ن|فنون جميله فنون حلو

498792 لدخميس|بــــرهيم |هيم |بــــر|ملك مصطفى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7547|6 حمد|ندى سيد محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|57424 حمد|بــــ |لوه|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |بــــسنتـــ  هره|لق|بــــ |د|

|66|o| ن|لقوى رمض|رس عبــــد |عمر ي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

42o48| بــــوعىل|لمطلبــــ محمد محمود |ده عبــــد|مي لشيخ|بــــ كفر |د|

358253 ف محمد | |سه |لعط|بــــو |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

637398 هلل|هلل فتـــىح محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

75|867 هلل| |تـــي  فتـــىح سمي  عط|فيلوبــــ ى شمس|د| بــــ عي 

62o|47 ي|بــــ |يه|
نم|ء غ|حمد ضى لمنصوره|طبــــ 

75935o لسيد محمد|طمه محمد |ف ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

6992o| لح|حمد عوض ص|ء |رس| لمنصوره|علوم 

||5782 لرحمن|دل عىل عبــــد |ع| ي|م هره|لق|هندستـــ 

48|67| ج|بــــرفر|لسيد ج|محمود محمد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

838375 ي|حمد فهىمي حس|م |هش
ئى ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 

منتـــ| بــــشبــــر

9o43o| ن |لسم|لحسن |بــــو|لحسن محمد |بــــو| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

425593 س محمود رفعتـــ|ندي محمود عبــــ سكندريه|ل|عه |زر

7oo9o4 هيم|بــــر|لمطلبــــ |عبــــد | هر عط|يه م| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

2|88oo دى محمد|له|ل عبــــد|محمد جم ى شمس علوم عي 

42699 بــــدر محمود محمود عىل منصور ن|هندستـــ حلو

66325 ى |م ي|هش لنبــــى|لسيد عبــــد|سي  لفيوم|ضتـــ |علوم ري

62853o ن عطيه|عمر محمد محمد سليم  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

5o747 ح|لفتـــ|لموجود عبــــد |حمد نور عبــــد | معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

877492 هيم |م محمد إبــــر|عبــــي  عص ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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42ooo6 بــــ|مي خط|م س|محمد عص |ره طنط|تـــج

|63289 ه س| حمد|م محمود سيد|مي  هره|لق|حقوق 

87728| لرسول  |ديه مصطفى جمعه عبــــد|ن هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

536o69 لغنى|عمر محمد عزتـــ عبــــد  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

35o97 حمد|هيم |بــــر|يحن  محمود يىح  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|76952 ن|ر عثــــم|رضوى محمد مختـــ ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3||695 م حسن|لسل|حمد عبــــد|م |مر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

45878 ء عمرو محمد محمود|رس| هره|لق|ره |تـــج

4834o7 وق سعيد  هيم حسن|بــــر|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

75|536 تـــه|هيم عمر عمر شح|بــــر|سل |بــــ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

8|5396 تـــه|ن شح|زينبــــ عىلي حمد ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

75677 ي عبــــد| يش هلل|ر عبــــد|لغف|عشر دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|4o764 م|لد سيد هم|لدين خ|سيف  ن|تـــربــــيتـــ حلو

896969 فظ |ل محمد ح|حمد جل| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

7|6935 ه رض ي|لفتـــ|عبــــد | ني 
ح مصطفى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o9295 م|م|ل|لسيد |مل محمد |م ك|محمد س لمنصوره|علوم 

37|942 ى|محمد حسن عبــــد لمحسن حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9o22|5 حمد فرج  |ء محمد |ول سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o959 حمد|ء محمود حسن |عىلي ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|5949 |ن أحمد محمد محمد شتـــ|جيل ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|98o5 ئى|ليم|لبــــيىلي |هيم |بــــر|هيم فوزي |بــــر| لشيخ|ره كفر |تـــج

|4438 لعزيز مهدي|حمد مهدي عبــــد |ن |نور ى شمس هندستـــ عي 

|66746 لمتـــول|عيل |سم|حمد |جر |ه ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

263762 لم|ن محمد محمود س|فن| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

|78398 ى محمد  ه حسي  حمد|سمي  لمنصوره|حقوق 

463529 ن|هيم حسن شعبــــ|بــــر|مد |لد ح|كريمه خ لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

77343 حمد|هلل |هيم عبــــد |بــــر|حمد | |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

34|o|8 لسميع|لمقصود عبــــد|حمد بــــهجتـــ عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 
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634659 عيل|سم|لسيد محمد عىل |ئى |محمود ه |علوم بــــنه

52|84| درس|رأفتـــ عطيه فهىمي تـــ| رند بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

44957o م|حمد محمد عل|يمن |حمد | |ره طنط|تـــج

6|o5|o ن|لجليل محمد حس|ر مدكور عبــــد|عم ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

77||46 ل|لع|ن محمد محمد عبــــد |يم| زيق|لزق|عه |زر

439384 يف|منيه جم| ل مصطفى محمود رسر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

22|655 حسن محمد حسن محمد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

232o26 لنعيم محمد|عبــــد| محمد رض ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

|6|545 ى ف|رق |هلل ط|منتـــ  روق محمد فهىم|مي  ى شمس حقوق عي 

9o4499 هلل  |نوبــــ طلعتـــ وليم عبــــد|بــــ| ج|ره سوه|تـــج

83357| نهله محمود حسن محمد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

4||454 هلل|بــــ |هيم ج|بــــر|حمد |دى محمد |ش |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

34279o بــــ|طف عىلي خط|م ع|بــــتـــس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

885o43 ع يوسف |لرحيم من|نه عبــــد|ريح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

639689 لىح|مرفتـــ سعيد يوسف عبــــد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

82326o ي|ء ربــــ|زهر
ن|ح فضل تـــعى ي|بــــ |د|

|لمنى

|53764 هدى محمود عىل عىل ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

525|33 ى|سط محمد عثــــم|لبــــ|هلل عبــــد |هبــــه  ن حسي  |قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 
ضتـــ|ري/دى|لو

44|447 ى|بــــو|شد محمد |هلل ر|فتـــح  لعيني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7763o2 مل صبــــرى حزقيل محمد| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

348o28 ي|بــــوه|ج حسن |محمد مني  فر
ئى |علوم بــــنه

688765 لم|حمد س|حمد سعد | لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

||6745 م|م|د |لدين ج|ء |محمود عل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

524928 ديس|لسم|حمد مرىس |مهند محمود  سكندريه|ل|ره |تـــج

624|4 ل|ح سعد غ|سعد صل طبــــ بــــنى سويف

352o96 لسيد|زى |د محمد محمد حج|جه عه مشتـــهر|زر

|4o672 هيم|بــــر|م سيد عيد |سل|سيد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

54o3|4 م|عيل سل|سم|لرؤف محمد |بــــسنتـــ عبــــد  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|55669 لمنىح |رق مصطفى عبــــد |ء ط|رس| ن|بــــ حلو|د|

35753| ي حندول محمود ج|شيم د نرص|ء خي  |ضتـــ بــــنه|علوم ري
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78o67| هيم منصور محمد|بــــر|لسيد |ء |ل| زيق|لزق|طبــــ 

628|43 ى|د حس|محمد محمود فؤ ني  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

527678 د|د محمد ج|منى ج سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4||645 ين  يمن لطفى عشيبــــه|شي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

53637 دل شكري لطف|جر ع|ه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6783oo لحسينى|د |لرحمن رش|لد عبــــد |مريم خ لمنصوره|ل |طف|ض |ري

375o34 ن محمد|نورين صبــــىح رمض سيه|نوعيتـــ عبــــ

5o8646 وى|لبــــحر|حمد محمد |دل |حمد ع| سكندريه|ل|بــــ |د|

492434 هيم|بــــر|مه فوزى |محمد سل سكندريه|ل|حقوق 

7o96o8 لشوربــــىح |لحميد محمد |هيم عبــــد |بــــر| |سم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

259633 ورى|لسيد |رق سعيد |ده ط|مي ى لجيى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8|42oo ح خليل|لفتـــ|محمد ربــــيع عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

442755 يه يوسف محمود مرزوق| لشيخ|بــــ كفر |د|

7|2286 لعوضى|لسعود محمد |بــــو |حمد |ء |هن لمنصوره|بــــ |د|

222o99 يف  هيم حسن|بــــر|مديحه رسر تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6o7892 ن عوض|لغنى عثــــم|ن مجدى عبــــد |رو |تـــربــــيتـــ طنط

7|5o37 لمجيد|هيم عبــــد |بــــر|صم |رنيم ع ط|بــــ دمي|د|

345797 ى|بــــوحس|حمد محمد عىل |محمد  ني  ى شمس| لسن عي 

443342 ر|لد بــــكر أنيس نص|مه خ|س| لشيخ|عه كفر |زر

2||74 يه سمي  فتـــىح طه| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9|6672 كن جندى بــــطرس  |رؤوف م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o388 |لعل|بــــو |م سيد |رحمتـــ عص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|25|67 نس محمد حسن عىل|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

886686 لعليم مرىس |ء سعيد عبــــد|شيم سيوط|تـــربــــيتـــ 

887oo3 ء حلىم محمد محمد |ول سيوط|تـــربــــيتـــ 

882464 لغنى  |هدير سيد محمد عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

337547 لكريم|د|عيل ج|سم|ل |مريم جم ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

|384o9 لبــــيومي حنفى|م محمد |فرح حس ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

426o86 ن سكندر|سكندر سعيد | |مي  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

4|9682 لمرىس منصور|هيم |بــــر|وليد محمود  لشيخ|ره كفر |تـــج
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7|8||| لسيد محمد شندى|بــــسمه  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|76o98 لك|لم|ل عبــــد |لع|كريم محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

642oo2 حمد سويلم|ره طلعتـــ |س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

68258 لم|لم س|حمد س|ره |س لفيوم|تـــربــــيتـــ 

63o4|9 هيم محمد سلىم|بــــر|محمد حسن  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4o6652 ل حسن حربــــى|ن جم|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|25455 هيم|بــــر|تـــ |م فرح|س| مونيك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|48553 حمد|حمد محمد |نىه  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|33938 لمريد عىل مصطفى|حمد عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

774o3| مل|حمد فتـــىح ز| |نور ى شمس|تـــج ره عي 

|5899 حمد محمد|مريم محمد  هره|لق|حقوق 

339859 لرحمن|د عبــــد|هلل عو|مه عبــــد|س|د |زي |ره بــــنه|تـــج

4|6227 ي|لق|لسيد |حمد يوسف | |ر|ي
ضى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4633|9 رس صبــــىح محمد بــــدير عيد|ف لشيخ|بــــ كفر |د|

92o844 لسيد|هلل |لدين ممدوح عبــــد|سيف  ج|ره سوه|تـــج

439677 حمد ضبــــيش|حد |لو|مدحتـــ عبــــد| مه لشيخ|ره كفر |تـــج

682484 ه جم| هلل عوض رجبــــ|ل عبــــد |مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

763299 لففى|هدى وليد يوسف محمود  علوم بــــورسعيد

28659| لحسينى محمود منصور|م |ريه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7|255 هلل|تـــبــــ عبــــد |م محمد ر|هش لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45|864 ي|ح لطفى مرىس |هيم نج|بــــر|
وى|لنفى لشيخ|هندستـــ كفر 

248|7o لجيد يوسف|يه يوسف عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8573o| ء عوض خلف محمد|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

789273 ن مل|روق ك|لفى ف|ل|محمد | مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4938|8 ى عوض|ضى ش|محمد ر هي  |حقوق طنط

847|89 |عيسي جرجس تـــوم| ند|ر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

692587 لسيد غيثــــ|لسيد حمزه |فرحه  ط|بــــ دمي|د|

756939 لرحيم|محمود عزتـــ محمود عبــــد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

92|oo6 لرحيم عبــــيد |هر عبــــد|سلىم م ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

49236 لرحمن|لرحمن محمود عبــــد |رتـــ عبــــد |س هرتـــ |لق|تـــمريض 

2|3782 |لعل|بــــو|حمد |مه |س|هدى  ى شمس|د| بــــ عي 
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78|375 لحميد متـــول|خلود محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|6853 بــــو عربــــ| |لدين زكري|م |ذكرى حس وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

54|924 لرحمن عوض محمد|عبــــد | محمود عط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o5|32 ه حسن سيد | لرحمن موىس|حمد عبــــد |مي  |بــــ طنط|د|

783788 زق|لر|حمد عبــــد|در محمد |لق|محمد عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

85|6| حمد|لحميد |محمود سليم عبــــد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

827562 ي عط|لر|بــــسمه عبــــد
بــــوشوشه| |ضى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

495899 ل|لرج|بــــ عىل حسن محمد |رح تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

76o24o نيس يوسف|بــــيتـــر رفعتـــ  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

78495o هيم عمر|بــــر|لحق |م عبــــد |مل س|ش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|5453 |لسق|رس محمد محمد |محمد ي لشيخ|ره كفر |تـــج

58478 لسعود|بــــو |يه محمد حمدى | ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

338448 هيم|بــــر|طمتـــ سعيد محمود |ف |حقوق بــــنه

4o784 حمد عجىمي|دل |محمد ع ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

7o7638 لسيد|لسيد |لبــــيىل |ء |سم| لمنصوره|بــــ |د|

344873 ود|ندى سيد عيس محمد د |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

78o423 هيم|بــــر|رغده محمود مصطفى  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

8o32o4 ر محمد محمد سعد خلف|من ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

5|482o ء محمد محمود محمد حسن|دع عه دمنهور|زر

|25955 ئى متـــول حسن|زهرتـــ ه ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

46|9| رجبــــ محمد رجبــــ محمد هره|لق|ره |تـــج

|32|52 ن|لحميد عثــــم|رضوى سيد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4426|4 ل|لع|فظ محمد عبــــد|لسيد ح|سهيله  لشيخ|بــــ كفر |د|

4464oo حمد عىلي محمود عبــــيد|ل |جل ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

6928|9 ى حسن عبــــد |ي م محمد رجبــــ|لسل|سمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

84235| م حسن عىلي حسن|حس ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

6829|9 لموجود|ء سمي  عطيه عبــــد |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

284o29 لرحمن مجدى فتـــىح فهيم|عبــــد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|66658 ن ح|لفتـــ|لحميد عبــــد |دل عبــــد |ع| مي  ن|حقوق حلو

4877|2 ئيل|فهىم بــــسخرون ميخ| معتـــز لوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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9o6|| روق سيد حسن|د ف|سع بــــ بــــنى سويف|د|

475389 يوسف محمد عزتـــ محمد موىس سكندريه|ل|ره |تـــج

844oo2 ي ز|م حس|لسل|مه عبــــد|س|
رع|ئى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

633|82 ن|لحميد رضو|لبــــدوي عبــــد|تـــغريد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

46||6 بــــ|لتـــو|ل حميده عبــــد|طمه جم|ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

693968 لحسينى|لسعيد |دهم صبــــرى رفعتـــ | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6|948 نور محمود منصور شقره |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

922767 مر |م تـــ|دل س|دى ع|ف ج|ره سوه|تـــج

|2387o لعزيز|لرحمن عبــــد |محمد نزيه عبــــد  ن|حقوق حلو

4o3378 قوتـــ عىل|م ي|مريم حس ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

36o637 شم عيد محمد مسلم|محمد ه |ره بــــنه|تـــج

253|93 لعمرى|ء مرىس عىل |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4o9|76 هد|لمعىط عىل مج|ف رفعتـــ عبــــد|عف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

639255 ى |بــــر|ن معتـــز |نوره لسيد|هيم خي  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

239274 ى|ء |رس| حمد حلىم حسي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

254o97 ج |حمد |فظ |لح|لسيد عبــــد |محمد  لخرصى ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

453|92 ر|لعط|لعظيم |عمر محمد عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

49o4|| حمد محمد عبــــد ربــــه|ندى يحن   سكندريه|ل|بــــ |د|

337229 لمقصود|محمد بــــكرى عىل عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

44|647 لعزيزحمد|محمد حمد عبــــد | لور لشيخ|ره كفر |تـــج

43726| ن فخرى تـــوفيق ذىك حبــــسر| مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

63|597 يف إبــــر| دين  عبــــد|هيم |رسر
ى
هلل طلحه|لدسوق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|77||| ى|ن ديه مجدي محمد محمد حسي  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

52|93 د|لجو|م محمد عبــــد|قمر عص لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

|72||o روق فهىم محمد|ء مجدى ف|رس| |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

44533o  سعد|لش|لدين عبــــد |مؤمن عرفه سعد 
ى
ق سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|32352 وق حمدى كم ل محمد|رسر عه مشتـــهر|زر

35876o د|هيم عي|بــــر|هر سيد |ر بــــ|من ى شمس|تـــج ره عي 

337655 دل منصور عبــــده|حمد ع| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|327|6 لعزيز مصطفى|هلل رسور عبــــد |منتـــ  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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48o6|6 هيم|بــــر|بــــ |لوه|محمد محمود عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

363o85 ئيل|ل جورج  ميخ|مريم جم تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

24534| |لعل|بــــو|حمد |لعظيم |ن سعيد عبــــد|حن ن|تـــربــــيتـــ حلو

898847 لرحيم محمد |ء محمد عبــــد|سم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

79233 ى|حمد محمود ش|لسيد |عمر  هي   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

828|92 حمد|ح عىلي |د صل|فره دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6o922o لرحيم عيس|بــــر بــــهجتـــ عبــــد |م ص|حس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2483o حبــــيبــــ| ش|جورج وليم بــــ| ن|لوىسي هره|لق|ر |ثــــ|

362374 نور محمد|محمد سيد  هره|لق|حقوق 

495|49 هلل قويدر|د|لعليم ج|محمد نبــــوى عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

77o|o2 لعزيز جميل|لمنعم عبــــد|عيل عبــــد |سم|زن |م زيق|لزق|حقوق 

|257|o حمد|لحميد |سهيله محسن عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

8|o699 لمطلبــــ قطبــــ|مروه عىلي عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

22o37| لزميتـــى|ر |دل مختـــ|محمد ع ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

63286 لح|ح ص|م حسن صل|حس دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|32645 زى محمود|حمد غ|يمنى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

688936 ى|لدين ش|م |هلل حس|هلل محسن عبــــد |عبــــد  هي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

45|33| وى|لمعد|هيم سعد |بــــر|دل |محمد ع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

|42556 خلود نبــــيل سيد محمد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

26|232 وق رأفتـــ عبــــد لحميد|لق عبــــد|لخ|رسر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7o9|92 ربــــيع محمد ربــــيع يحن  مقبــــل |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

25o9|7 مه شعيبــــ|س|حمد |مه |س| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4o5363 ى مرىس محمد حبــــيبــــتـــ حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

68o4o3 حمد مصطفى|زق محمد محمد |لر|محمد عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

5o4779 تـــ فرج | ر|لنج|هيم |بــــر|مي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

26o752 لسيد محمد|دى |له|نهله عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

27o675 يف  لخطيبــــ|رم |لمك|بــــو|كريم رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

626686 ي
حمد عىل محمود عىل| |دئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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45|243 وى|لشن|لمطلبــــ |لد عبــــد |م خ|وس ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

78556o س|لنح|لغنى |بــــ عبــــد |يه|وليد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

6o4628 ى|هيم |بــــر|لزغبــــى |يمن محمد |منيه | لبــــحي  |تـــربــــيتـــ طنط

344378 حمد|لرحمن محمد محمود |عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

69o457 لسيد|لعزيز |مح عبــــد |حمد س| لمنصوره|طبــــ 

49969| ل|لغز|يمن حسن محمود | |ر|ي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

88o3|4 ى عبــــد|لد |خ لعظيم |حمد حسي  سيوط|هندستـــ 

327264 يف رضو|ه تـــتـــ|ن شح|جر رسر ن|حقوق حلو

|2o7|5 م|لسل|لدين عبــــد |ح |م صل|ن هش|نور هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o|o53 ل عزيز صبــــىحي |ديه كم|ن ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|494o8 ف عبــــد |حمد | يق|هيم ف|بــــر|لعزيز |رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

24943| لجندى|ر مصطفى |لستـــ|مجدى عبــــد| نور ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

88|82o لمعز  |محمد رجبــــ فوزى عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

24366 حمد حسن|ل |طمه جم|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68462| ل جمعه|لرج|مد عز|بــــر ح|ن ج|يم| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

627o94 لم|م س|لسل|عمرو محمد محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o2o69 حمد حسن عىل عىل عىل عويضه| |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

636746 هيم محمد|بــــر|حمد |محمد حمدى  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

2278| حمد محمد|عمرو خلف  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|94|8 لحميد|حمد عبــــد|ل |ء رجبــــ كم|شيم طبــــ بــــيطرى دمنهور

72652 حمد محمد|رتـــ رجبــــ |س ج|بــــ سوه|د|

8||894 حمد|حمد بــــدري |لرحمن |عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

634468 يف محمد يف محسن رسر رسر زيق|لزق|ره |تـــج

627|59 لجوهرى|لسيد |لسيد عىل |ن |جيل |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

4|6596 لمطلبــــ محمد كرم|ئل رمزى عبــــد|و لشيخ|ره كفر |تـــج

826o79 ر محمود|ر محمود نج|من دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

534o65 ي
لعزيز مرصى|م عبــــد |طف عو|ع| دئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

6368o7 ء حسن محمود حسن|رس| زيق|لزق|بــــ |د|
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875646 هر مصطفى |محمد مصطفى ط سكندريه|ل|صيدله 

682472 ن|هر عثــــم|ء محمد محمد ط|سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o2335 هيم محمد حسن|بــــر|ء |دع |بــــ طنط|د|

6|4|62 حمد فوده|طف |مح ع|طف س|ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

243289 ن محمود|ء محمد عثــــم|سم| ن|بــــ حلو|د|

84|384 ى محمد |حمد |محمد  ي|لحسي 
لحنفى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|69639 لمقصود جبــــر|دى عبــــد |ء ف|صف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

345677 لدرع|لسيد غريبــــ محمد |لدين |ء |عل| عل ى شمس|د| بــــ عي 

273o62 لرؤوف|لرؤوف خليل عبــــد |م عبــــد |ريه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3575o3 ف |ن |نوره بــــ|لمحسن دي|حمد عبــــد|رسر علوم بــــورسعيد

|4||63 لسيد|لرحمن محمد |لدين عبــــد |ء |بــــسنتـــ عل لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

985o5 د عىل|لجو|دى سعد عبــــد |ه ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

66564 حمد سيد رجبــــ|منيتـــ | ي|بــــ |د|
|لمنى

525876 بــــو زيد|دل محمد |حمد ع| سكندريه|ل|بــــ |د|

66572 ه سيد نرص | حمد|لدين |مي  لفيوم|علوم 

5|6942 لسعيد  عبــــيد قلقيلتـــ|محمد | رن طبــــ بــــيطرى دمنهور

29oo6 عيل|سم|تـــ محمود |عمر عرف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

675636 لعزيز مدكور|در عبــــد |لق|سهيله عزتـــ عبــــد  زيق|لزق|علوم 

|78|36 ى حسن ى محمد حسي  حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4757o| د زىك محمد محمود سعد|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

235933 رس جرجس|هر ف|م| مي  هره|لق|م |عل|

494497 ر|لنج|حمد عىلي منصور محمد منصور | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

7o85o6 لرحمن محمد|ء محمد عبــــد |هيل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5o566| هلل|م عبــــد|م|ل|فظ |لح|ذ جميل عبــــد |مع سكندريه|ل|علوم 

5|3453 لرؤوف|م محمد عبــــد|محمد عص سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

634666 هيم|بــــر|نوبــــ |نوبــــ نبــــيل بــــ|بــــ| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

366686 در|لق|در سعيد عبــــد|لق|سعيد عبــــد ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|4996| لسيد محمد|رص |لرحمن ن|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4o7472 ى أبــــو بــــكر |د محمد |رين حمد|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4477o3 لسيد محمد عىل حسن|بــــسنتـــ حميدو  سكندريه|ل|بــــ |د|
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63o38 ى عبــــد ى حسي  لعظيم حسن|نرمي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

46|8|8 بــــوجنديه|مه عىل |س|محمد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

687669 ن|لسيد محمد سليم|حمد |مروه  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

34994| بــــوهبــــل|ئل عىلي زىك عىل |ن و|نوره |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4645|4 لسيد عىلي|حمد |حمد سيد | |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

75||9o  |محمد سيد 
ى
حمد|لدسوق لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

44o|o7 م|لغن|مروتـــ محسن رزق عىلي  لشيخ|بــــ كفر |د|

6|675o بــــو عمر|نسمتـــ محمد محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

436o4| وى|لشن|لعزيز |ء حسن عبــــد |ول ى شمس| لسن عي 

3|9498 ن دل مرزوق خي |ع| مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

22o7|4 هلل|ضى عىل حسبــــ |ضى م|م| ر|ي ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

887965 ى محمد كم|ي ل محمد |سي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|77o57 ف ذىكي |ن |رمض
حمد|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o89oo ف عبــــد|رحمه  شف|لك|حمد |لحليم |رسر |بــــ طنط|د|

762253 ى ح|حمد ي| نس|مد |رس حسي  علوم بــــورسعيد

|3|483 ح|لفتـــ|م مصطفى عبــــد |مصطفى هش هره|لق|هندستـــ 

89|766 ى د فهىم |ثــــروتـــ فؤ| مي  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

7534o3 حمد عبــــده محمود|محمد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

226425 هلل|يض مبــــروك عبــــد|لرحمن ن|عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|364|2 د|هيم فرج عو|بــــر|م |حس تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

82|o|o ي 
هلل|حمد عبــــد|محمد مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

247o39 حبــــيبــــ عزتـــ معوض عزيز كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

98348 لعبــــد|ن جبــــيىل |ء رمض|رس| بــــ بــــنى سويف|د|

439986 لدين|لسيد سيف |ن |خلود رمض |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

753o47 لسيد محمود|سم حمزه |بــــ عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8o575| لعزيز|لعليم عبــــد|ن خلف عبــــد|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

2|244o د عوض|طف عي|ندرو ع| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

6878|| ي|ر
للطيف حسن محمد|لمنعم عبــــد |عبــــد | ئى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|35879 لمرصي|روق محمد |حمد ف|ن |نور هره|لق|ج طبــــيع |عل
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767682 هيم|بــــر|ن |لم|لم س|س| دين لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

|42|4o ر صديق|دو|دى |بــــيتـــر ف كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

69o995 هلل محمد|ن خلف |بــــ حمد|يه|لرحمن |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3926o ق|ح |لفتـــ|سم عبــــد|ورده ق وى|لشر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

783962 لرحمن عىل|هيم حسن عبــــد |بــــر|نشين  زيق|لزق|علوم 

698oo8 ي
حمد محمود محمود| |دئى لمنصوره|بــــ |د|

825547 ه | ى ف|مي  رس|حمد حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

65255 لنبــــى عيد|م عبــــد |ندى عص لفيوم|علوم 

45572o لرحمن|لسيد عبــــد|لد محمود |عىل خ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

645527 سم|لسيد حلىم ق|ده |مي |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|5592o حبــــيبــــتـــ حنفى فهىم حنفى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

243723 د محمد جبــــر|ء محمود عي|ل| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

3574|2 منيتـــ محمد حسن بــــيوم منصور| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

227385 عيل|سم|محمود محمد محمود  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8o2|63 ي 
س محمد|لدهبــــ عبــــ|بــــو|مصطفى لفيوم|طبــــ 

899587 حمد زيد |سط |لبــــ|زينبــــ عبــــد ج|عه سوه|زر

463|4 حمد|م طه |محمد عص لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

268|54 بــــه|بــــ نور مه|يه|محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2872|5 ح محمد|لفتـــ|لد عبــــد|مصطفى خ ط|بــــ دمي|د|

7745o3 ي
تـــه|لعزيز شح|لسيد عبــــد |حمد | |دئى |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

239|35 ين عبــــد د عىل محمد|لجو|شي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|55847 هيم محمد عىلي بــــحبــــو|بــــر|لدين |ل |محمد جل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6o98o5 د محمد حلىم جعفر|جه لمنصوره|بــــ |د|

5|626 نور محمد|طف |ء ع|سم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

69o|47 ى|حمد حس|يق حسن |محمود ف ني  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

345693 ي|لفخر|هلل سيد محمد محمد |منتـــ 
ئى ى شمس علوم عي 

422696 حمد بــــدوى|محمود محمد جمعه  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

348oo3 لم عطيه|نم س|متـــ غ|حمد سل| ى شمس علوم عي 

3|5526 بــــر سليم|لدين ج|عز | ند |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن
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2|79|4 لسعود بــــدر|بــــو|لينه سعد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8552|3 ى ه|حمد جم| شم|ل حسي  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

|63995 حمد|حمد |بــــ محمد |يه| |هي |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

8|4486 رص محمد محمد|لن|محمد عبــــد ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

793oo9  محمد|ح عر|ء صل|رس|
ى
ق لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

|8799 لحكيم طه|تـــم عبــــد|ح| هن هره|لق|هندستـــ 

8549o7 مي  ثــــروتـــ عجىمي وزير| حقوق بــــنى سويف

4o75|8 ى | مه ى|بــــر|خليل حسني  هيم حسني  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

4|4|58 ء فوزى محمد محمود  سليم|شيم لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

63o755 عيل|سم|حمد |محمد محمد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

68399| بــــينى|ح |لفتـــ|محمود عطيه عبــــد  لشر ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

75458o لم|رس مصطفى س|ن ي|رو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

52598 دى|له|دى يسن عبــــد |له|جر عبــــد |ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

43o586 لبــــدوي|حمد محمد |م شكرى |سه |علوم طنط

868792 هلل|ىطي محمد عبــــد|لع|حمد عبــــد| ن|حقوق حلو

6o9584 سود|ل|ح |لفتـــ|لسعيدعبــــد|هلل |سعيد عبــــد  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

6|7|o3 لزند|منى مصطفى عزيز  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6o363| لم جمعه|م محسن جمعه س|هي ي صىح طنط
|معهد فنى

82989 ء مبــــروك فرغىل عتـــريس|وف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2528| حمد عىل|هدير محمد  هره|لق|بــــ |د|

373297 حمد|ل محمد محمود |نه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

344363 حمد محمد فريد عىل| ى شمس|تـــج ره عي 

7||243 بــــينى|سعودى مصطفى | نور لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

538|74 لجمل|لعربــــ |رحمتـــ سعيد عز |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

7o4|32 يف|م ع|س شور فهىم حبــــسر رسر |بــــ طنط|د|

28|557 بــــ فرج|رس دي|ندى ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|o378 ف عىل |هبــــتـــ  ط|لبــــل|رسر لمنصوره|ره |تـــج

48|o|7 ى|ر مصطفى محمد مر|من د حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

833257 لدين عىلي|بــــسمه محمد نرص ج|بــــ سوه|د|
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4972|3 مد دعبــــيس|لد محمد ح|سلىم خ ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2374oo سبــــ بــــيوم|جر محمد ك|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||6257 لحميد محمد جمعه|د عبــــد |م مر|سل| سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

6765|7 لرحيم|د عبــــد |ر محمد محمد رش|من لمنصوره|حقوق 

45|o3| ف صبــــىح | ى |رسر ل|لجم|حمد |مي  |ره طنط|تـــج

42|237 حمد درويش|لق |لخ|دى منصور عبــــد |ش لشيخ|ره كفر |تـــج

692786 لبــــكري|لعزيز |عيل فريد عبــــد |سم|محمد  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

2376o9 ى|وى محمد محمد ش|يه محمد عشم| هي  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

45592o ى محمد|ئى  |عىل ه حمد حسي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

632o32 لسيد|هلل مصطفى سيد مصطفى |منتـــ  زيق|لزق|ره |تـــج

|33o62 لدين محمد|ل |مه جم|س|لدين |سيف  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||688| ر|لصبــــور نص|يل عبــــد |ن| رن هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|63|86 ى |ن ط|فن| حمد حنفى|رق حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

2|3678 حمد محمود|ل |حمد جم| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

9|3793 حمد  |لرحمن |رس محمد عبــــد|ي ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

82635| ي|هيم ضمر|بــــر|منيه محمد |
ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

22|595 لعزيز|ئل عىل منتـــرص عبــــد |حمد و| ى شمس|تـــج ره عي 

248o97 ى محمد|دى |له|ره عزتـــ عبــــد|س مي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

22o464 حمد سليم|لحميد |حمد عبــــد|نس | مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

695576 ن|لطح|حمد |حمد |حسن محمود سيد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

6264o7 لنعيىم أحمد|لنعيىم |خلود حسن  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

22o|45 م عطيه عىل|حمد عل|مصطفى  ى شمس هندستـــ عي 

486o57 هيم محمود عوض|بــــر|هلل محمد |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36872| تـــه|م شفيق شح|هلل س|عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4|o572 يد|مل عمر ع|مل مصطفى ك|ك لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5o|784 عيل|سم|شم |هلل ه|بــــسنتـــ حمزتـــ عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9oo329 ى محمود |ء حس|ن عل|مرو ني  ج|ره سوه|تـــج
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4|6625 دى|بــــغد| هيم رمزي حن|بــــر|طف |ع لشيخ|نوعيتـــ كفر 

8674|4 حمد|ذلي |حمد محمد ش| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

24o458 ن|حمد شعل|هيم |بــــر|منيه محمد | دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|57727 مل محمود محمد|ن ك|نوره تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

6369o9 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |مصطفى محمود  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

348755 تـــ مصطفى | در|لق|هيم عبــــد|بــــر|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

52o9|8 لمنعم عىل محمد سعد|يدى عبــــد |ه طبــــ بــــيطرى دمنهور

6842|3 لزر|م |محمد عوض محمد محمد بــــره لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|72o5 لدين طه محمد|طه عز  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

329273 ي عبــــد
لسيد|ر |لغف|سمر لطفى |طبــــ بــــيطرى بــــنه

4787o9 لدين محمد عىل|ن محمد فخر |مرو لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

48o677 لليس عمر حفنى|حمد |رحمتـــ  سكندريه|ل|حقوق 

53739 حمد مصطفى|د |لجو|هدير عبــــد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

542647 لسيد كريم|دل جمعه |ن ع|أيم سكندريه|ل|حقوق 

9o2925 محمد محمود عىل محمود  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|5o94 لملك عوض|جد عبــــد |م| ري|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

54|492 ره|شىم بــــش|له|معتـــصم عىل محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

788242 ن|يىحي سعد يىحي سليم عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

34oo|| د|ضى بــــيوم حم|ن رجبــــ ر|يم| |تـــمريض بــــنه

35|924 ل|لع|لسعيد عبــــد|لمجيد |دى عبــــد|مريم ش ى شمس صيدله عي 

827355 ي محمد |
حمد|حمد حبــــسر دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

9|o549 ل محمود |ل كم|محمد جم ج|طبــــ بــــيطرى سوه

52o325 ل|لفو|لعزيز |رم عبــــد |ن ك|يم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

226|o8 حمد|حمد محمود زىك |عمر  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

6o5|34 ه رجبــــ محمد عبــــد| م|لسل|مي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

28639|  حمدى محمد يوسف
ى
عمر شوق وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

25o922 م|لفضيل عل|هيم عبــــد|بــــر|سم |بــــ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

765759 بــــدرى محمد بــــدرى محمد| رودين بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

5|2478 ر|روق نص|م ف|حمد هش| عه دمنهور|زر
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25o447 لجندى|حد |لو|هيم عبــــد|بــــر|ن |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

442952 ى خ شه|لسعيد عك|شه |لد عك|نرمي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

233267 لهلوتـــي|لسميع |ء محمد عبــــد |سميه عل ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8o9334 زق محمد|لر|طمه محمود عبــــد|ف ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

9o6|65 يف شح تـــ |لح شح|تـــ ص|رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

5|8|7| |حمد رسر|لسيد محمد |وردتـــ 
ى
ق عه دمنهور|زر

3566|2 ر|لستـــ|ل محمود عبــــد|ء جم|سم| |طبــــ بــــنه

7|59o4 ى سعيد|زم مصطفى حس|م ح|حس ني  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

63||47 لمقصود|مد عبــــد |م ح|ء هش|رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

777o4| ف محمدى مسلم|ره |س رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

675577 د|دى محمد حم|له|ئى عبــــد |ء ه|رس| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

27oo86 هلل طعيمتـــ|ىط محمد عبــــد|لع|محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

5o26o7 ن|بــــسنتـــ محمد عىل رمض ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

676987 سعيد سعيد عىل| محمد رض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33544 ف |م  ن|صل|حمد |رسر هره|لق|ر |ثــــ|

|2o5o6 ويش|نشين محمد مصطفى ج لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

82535o حمد محمد|محمد حسن  دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

|53759 ن|لرحمن عصم|حمد عبــــد |نعمه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

33|6o طف سعيد محمد|ن ع|يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4||29 حمد|مح محمد |حمد س| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

||7593 لحميد محمد|لدين عبــــد |ء عز |رس| ى شمس|د| بــــ عي 

28o9o5 ى عبــــد لسيد عىل|لعظيم |نرمي  ى شمس حقوق عي 

||9287 ى بــــولس لبــــيبــــ ك مل|بــــولي  ى شمس|تـــج ره عي 

5464o9 بــــو عيطتـــ|حسن محمد حسن  لشيخ|هندستـــ كفر 

338884 ن|لعزيز شوم|ء فتـــىحي عبــــد|سم|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|93|4 درس|ئى سميح تـــ|بــــيتـــر ه |ره بــــنه|تـــج

2764|4 بــــ زينهم شعيبــــ|لتـــو|عبــــد| لي|د ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

||8534 بــــتـــ|مي  سعيد محمد ثــــ|فرح  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

355o98 وي|دق بــــبــــ|ري فتـــىحي ص|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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6263o هلل مصطفى|ن يحن  عبــــد |يم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

246o|3 طف محمد عبــــدربــــه|محمد ع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

44o694 ع|لرف|هيم عمر حسن |بــــر|ء |رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

4|2582 ى سليم|مح فوزي |سوزي س ن|مي  |تـــربــــيتـــ طنط

6oo||7 ي مرىسي|محمد | ن|ر
ى
لدسوق لمنصوره|علوم 

9|2748 مل محمد |لشكور ك|محمد عبــــد ج|طبــــ سوه

6826o6 ى مختـــ لعزبــــ|ر محمد عىل |حني  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

|56548 ى عبــــد |يوسف حم لعظيم|د حسي  هره|لق|حقوق 

367373 هيم|بــــر|ل محروس محمد |روقيتـــ جم ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

44oo88 بــــوشعيشع|لد بــــدير عيد |عزتـــ خ |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

96432 ى محمد عبــــد |محمد  م|لسل|مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

867|45 حمد|ن |كريمه نرص عثــــم |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

245||2 ضى عويس|م ر|عص| مه هره|لق|ر |ثــــ|

335268 حمد|حمد فتـــىح |ندى  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

37o594 ع محمد عبــــده محمد شلش|محمد رف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|3|9| ذل|لش|حمد |لد |ندى خ |بــــ طنط|د|

54445 ي عىلي|م ص|سل|
بــــر قرئى ي سويف

هندستـــ بــــنى

87682 هيم|بــــر|بــــ |لتـــو|رص عبــــد|لرحمن ن|عبــــد لفيوم|طبــــ 

6||8o8 ه طه عبــــد وى|لعم|لعظيم محمد |ني  |ره طنط|تـــج

442275 ر|لدي|بــــو|لسميع مصطفى |م عبــــد|محمد حس لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

284657 لدين سعيد محمد|ن نور|رو هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

695|7| ى عبــــد |ء عىل |شيم لىح|لعشر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

495536 سم مؤمن|ن ق|سم عثــــم|لدين ق|عز تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

479222 محمد| حبــــيبــــتـــ محمد عزتـــ زكري سكندريه|ل|هندستـــ 

6o79|9 لوكيل|عيل |سم|حمد |ضىح  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|66|9 ن|محمد محمد عثــــم| ند|ر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

8o5626 محمود محمد سنوىسي تـــوفيق ي|بــــ |د|
|لمنى

78o898 ن|لمتـــول سليم|لسيد قطبــــ |در |ن زيق|لزق|حقوق 

6||224 بــــ|لحميد عن|ن عبــــد |حمد رمض| لمنصوره|هندستـــ 
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78|887 وي عىلي|لص|بــــثــــينه محمد محمد  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

335724 ي|خ| ند
ل|لد محمد دئى ى شمس|د| بــــ عي 

699969 لعدروىس|ن |ء وليد شعبــــ|هن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

529773 حمد|حمد محمد محمد ذىك أبــــو | سكندريه|ل|هندستـــ 

9o2622 لمجيد |ل محمد عبــــد|حمد جم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

826927 حمد| |ء محمود عط|سم| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

22679 لسيد|لحميد |بــــ عبــــيد عبــــد |يه| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o6o99 حمد|حمد |حمد |صف |ن ن|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o9o53 ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ن |حمد رمض| لمنصوره|ره |تـــج

448|44 ء محمد حسن محمود|أسم سكندريه|ل|بــــ |د|

335285 ف سعيد ه|هبــــتـــ  شم|رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

9o5226 ن |كريمه عوض جوده رضو ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

625545 ى حن|ك لسيد سعد|مكرم عبــــد | رولي  ى شمس| لسن عي 

287469 يف  هد|ئى مج|لورد|هيم |بــــر|مصطفى رسر هره|لق|م |عل|

327399 لسعيد محمد محمد|هلل محمد |منتـــ  ى شمس حقوق عي 

326686 حمد|لسيد |هلل مصطفى |منتـــ  سيوط|بــــ |د|

922||3 ه |لسيد |حمد | ى لسيد |ليى ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|6o87 ى  حمد|هيم سيد |بــــر|محمد حسني  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

539842 ي|
سمتـــ عىلي متـــولي مصطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

7|5oo8 مه|لنبــــى  حم|محمود حمدى محمد محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

86823 م محمد|لسل|ء جمعه عبــــد |سم| لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

366457 حمد|ح بــــسيوئى |ء طه صل|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

48|645 ن|لكريم عثــــم|د |م ج|محمد هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

757|3o لمطلبــــ|لقوى عبــــد|عيسوى عبــــد| رض| لي|د ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

9o4544 حمد |لم |محمد محمود س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

35o535 ل يوسف عىل|ء جم|سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|65|6o حمد بــــدوى محمد بــــدوى|سميه  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

424229 ى ع لم|بــــر منصور س|دل ج|حسي  ج|بــــ سوه|د|

6o92|4 د حسن|مر عىل فؤ|م تـــ|سل| ي صىح طنط
|معهد فنى

82347 بــــو بــــكر بــــسطويس|ن |مروه رمض لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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458o|6 يف|د |لجو|ح عبــــد |لفتـــ|حسن عبــــد لشر |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

8|6324 زق|لر|محمد صفوتـــ محمود عبــــد حقوق بــــنى سويف

34o26 هلل محمد|لدين عبــــد |مريم سيف  هره|لق|بــــ |د|

337843 لمجيد|لم عبــــد|ن محمد س|محمد رمض عه مشتـــهر|زر

4|7|93 ح محمد عىل|لفتـــ|دى مجدى عبــــد |ش لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

354546 هيم|بــــر|ل مرىسي محمود |بــــسملتـــ جم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

76o796 لسيد|ء عىل محمد |ول بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

4||945 يف|لجليل محمد |حمد محمد عبــــد| لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

69|o|7 هيم بــــيوم|بــــر|لمهدى |يمن مني  |بــــ |رح لمنصوره|حقوق 

823433 لرحيم|هيم عبــــد|بــــر|لرحيم |هيم عبــــد|بــــر| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

38433 وى|لقن|حمد محمد |مجدى | نور هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6o2738 ئى|لميد|لجليل محمد |دل عبــــد |محمود ع ي صىح طنط
|معهد فنى

87o49 لسيد عيد|ح |حمد صل| سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

8839o7 بــــر سيد |لج|لرحمن سيد عبــــد|عبــــد سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

887|4 ى رمض ى|محمد حسي  ن حسي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

354269 ف عبــــد|يتـــ | ي|رسر
لرحمن درويش عفيفى ى شمس| لسن عي 

686374 دى|له|مد عبــــد |محمد سعد ح لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

226o7 عيل|سم|مح محمود |حمد س| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

234369 ئى|لورد|هيم |بــــر|مد |محمد ح ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7|7444 هلل|كر محمد عطيه عبــــد |عمر ش ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

43937o د صقر|لجو|ئى بــــحر محمد عبــــد |م| لشيخ|ره كفر |تـــج

259o42 |حد |لو|لمنعم عبــــد|دى حمدى عبــــد|ش
عيل |سم

لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

5o9492 مل محمد دومه|لعظيم ك|محمود عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

253629 ز|لم بــــ|لم عيد س|س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

46286| ه سمي  ري لم|ض بــــسيوئى س|ني  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|5852o عيل|سم|ن محمد حنفى |رز هره|لق|ره |تـــج

5|9o|6 بــــوخزيمه|لعزيز |منيه مصطفى بــــسيوئى عىل عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

838297 ن|لرحمن شكري محمد محمد حمد|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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2|365 حمد محمد| |منى رض تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

675853 عر|لش|لسعيد |لحكيم |لسعيد عبــــد |ء |رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

475o92 حمد محمد يونس|لهدى |نور  سكندريه|ل|بــــ |د|

529293 محمد زىك محمد زىك شلضم سكندريه|ل|هندستـــ 

7o5558 لحميد محمد|طف محمود عبــــد |محمد ع لمنصوره|طبــــ 

32833o مه عىل عيد|س|محمد  |بــــ بــــنه|د|

632689 عيل مىك|سم|ىط محمد |بــــوس|ء |ل| زيق|لزق|ره |تـــج

||6573 ئيل|جوزيف فيكتـــور حليم ميخ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4959o مي  عمر محمد عمر|ل| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

353875 لحكيم حسن|م حسن عبــــد|حس ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

3647o| لسيد|هلل |ل عبــــد|نشوه جم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

||6235 |لمحسن عبــــد |لمقصود عبــــد |لدين عبــــد |ء |عل
لمقصود

هره|لق|ره |تـــج

5246o7 ئى|للبــــ|حمد محمد |محمد معز  سكندريه|ل|حقوق 

69o659 در|لق|لحميد مصطفى عبــــد |مروه عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

68|977 حمد|لدين رزق |ل |م كم|لبــــنى هش لمنصوره|حقوق 

|62|2 روق سيد|حمد ف|هيم |بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

349793 لح|م حسن ص|محمد عص |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

283oo6 تـــ جميل|عزيز نبــــيل عز تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

255o75 ره|رضوى سعد محمد محمد نو ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|65483 ح|يمن محمود مصبــــ|ن |نوره |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

683572 بــــر محمد ستـــيتـــه|ص| طمه رض|ف لمنصوره|حقوق 

84|555 حمد|لرسول |حمد عبــــد|ره |س ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

63|523 هيم محمد|بــــر|لسيد |مل | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

678274 لسيد محمد يوسف|حمد |ل |ن جل|يم| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

466o48 مه محمد دغيدى|محمد أس ي منش. تـــ.ك
تـــ بــــحريه بــــور سعيد|فنى

249456 هيم خليل|بــــر|هدى سمي  خليل  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9|7795 ل صبــــىح حسن |يه جم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

48938| ن|لمنعم عىلي|ر محمد عبــــد |مي سكندريه|ل|ره |تـــج

8|525| ي|ء خليفه عبــــد|رضوي عل
لغنى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

Thursday, September 6, 2018 Page 11764 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

494779 ي عط
يد|ز| محمد مصطفى بــــ دمنهور|د|

6o6687 د|مر حم|م حسن محمود ع|حس سيوط|بــــ |د|

3424oo تـــ خ| ل طه|لد محمد هل|مي  |نوعيتـــ بــــنه

86o29| رص|لن|رص فكري عبــــد|لن|م عبــــد|بــــتـــس| سيوط|نوعيتـــ فنيه 

37474 لعزيز|ن مصطفى عبــــد |حمد رمض| ن|حقوق حلو

6o2452 حمد|للطيف |حمد عبــــد | |نور لتـــعدين بــــمطروح|لبــــتـــرول و|علوم 

295|o6 ر مجدى محمد محمود|مه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

3|5378 للطيف محمد|هيم عبــــد|بــــر|ء |ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|42754 ى|جر عبــــ|ه س عطيه حسي  ى شمس حقوق عي 

766234 ف|سم محمد محمد عس|ء بــــ|ل| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

425592 ديوس جريس|قل| |د حن|ندى ميل سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

43o77 لذهبــــى|هيم |بــــر|ن محسن |يم| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

327oo7 لرحمن|هدير سيد محمد عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

646543 ل|ن هل|مل سليم|رس فتـــىحي ك|ف لمنصوره|حقوق 

|2|793 ي شكري خله
مريم غنى ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|44928 ي 
حمد|رحمه حسن مصطفى هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

35o259 هيم|بــــر|بــــدر محمد مرىسي  |بــــ بــــنه|د|

627948 محمد عىل قرىسر عىل جبــــيل زيق|لزق|علوم 

475564 تـــ عبــــده حسن|لشح|د محمد |زي سكندريه|ل|بــــ |د|

54|45| حمد حسن محمد بــــكر|مصطفى  تـــربــــيتـــ دمنهور

495262 ضى|لق|محمد عبــــده سعد عبــــده محمود  ره دمنهور|تـــج

494||8 ى| حمد جمعه فتـــىح حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

289|2 للطيف|هلل عبــــد |حمد حمدي عبــــد | م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

698634 لرحمن|عمر طلعتـــ محمد عبــــد  ضتـــ|ري/دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

246582 ر|لنج|رق محمد |حمد ط| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

27o797 غ|لصبــــ|لسيد محمد |م مجدى  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|57|45 مل محمد|ضى ك|منيه ر| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2|7o73 ى|مر م وليد حسنى حسي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

42987o ر|لعط|هيم عىل |بــــر|محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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272486 حمد|عىل خليفه هندى  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

6|o7o2  |بــــر|مريم 
ى
تـــى|لبــــجل|هيم شوق |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

2572|o هيم طلبــــه|بــــر|ئى فرج |م| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

82635 حمد ربــــيع محمد|مصطفى  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

433925 يد|حمد طه ف|ر محمد |من |طبــــ طنط

529|o9 ف محمد |محمود  بــــو غنيمه|رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

6o85o بــــ فتـــىح زىك|لتـــو|م عبــــد |سل| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

236275 هيم|بــــر|حمد محمود عىل |ء |ل| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|5o8|3 مد|هر فرويز ح|محمد ط ن|هندستـــ حلو

9o9942 ى هلل رزق  |سعيد رزق | كرستـــي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

496262 س|لقو|شم بــــكر |بــــسمه ه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

863852 لرحيم|دق عبــــد|ء عيسي ص|حسن ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

787754 جمعه عيد جمعه محمد لمنصوره|حقوق 

|43453 ح محمد|لفتـــ|لعزيز عبــــد |رضوى عبــــد  ن|حقوق حلو

764|45 لجمل|ندى محمد عىل محمد عوض  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

2378|9 لمقصود|حمد عبــــد|ندى سيد  ن|حقوق حلو

429686 ف عبــــد |محمود  لحميد عىل زرد|رسر |ره طنط|تـــج

83o453 ه محمود|لل|لك عبــــد|لم|ف عبــــد|عف دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2|8|o حمد محمود|ء محمد |ل| هره|لق|م |عل|

4o9463 لدقلتـــ|ر بــــسيوئى |لستـــ|أحمد بــــسيوئى عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3|6864 ى ع|ي حمد|دل غريبــــ |سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

6|7424 لكتـــبــــى|ن عىل عىل عىل |نور ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

5o2624 ى محمد|هيم |بــــر|رضوى محمد  مي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

47755 ح مدبــــول|حمد محمد صل| هره|لق|حقوق 

|58456 ن|لعظيم عثــــم|بــــ عبــــد |يه|يدى |ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8937o لمجيد|حمد رجبــــ عبــــد |سلىم  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

825228 هيم|بــــر|م |م|طف |محمد ع |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

843o53 هلل عىلي|منيه حسن حسبــــ | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 
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267364 لرحمن|لحليم عبــــد|ل عبــــد|ده جم|مي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o7869 ق|رى بــــدوى |آيه لبــــيبــــ بــــند وى|لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

786|33 لسيد محمد صقر|بــــر |مروه عىل ص ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8oo2o9 ن لرؤف سعيد خليل|عبــــد| مي  ن|سو|حقوق 

4o|237 هلل|هلل محمد عبــــد |جر عبــــد |ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

283578 لرحيم سليم|لنبــــوى عبــــد |يز |محمد ف لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

463755 لسيد|لسيد مسعد |يتـــ | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

9|6489 در  |لق|ل محمد عبــــد|ء جم|شيم سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

|54426 هيم محمد|بــــر|حمد |يوسف  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

328586 حمد|للطيف مرىس عبــــده سيد |مصطفى عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

345486 حمد|بــــدين |لمعز ع|سلىم عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3o7|2 ف |هبــــه  حمد محمد|رسر ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

778573 يمن محمود محمد|حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

45582o ن صديق|لد صديق عثــــم|ء خ|أسم عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

|48|9| لرحمن|لعظيم عبــــد |سلىم حمدى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

43|675 لبــــليىه|مؤمن عىل محمد عىل  |علوم طنط

258639 ن|حمد محمد شعل|مصطفى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5|7839 عيل محمود|سم|ل |ء جم|رس| ره دمنهور|تـــج

|268o5 مه|بــــ سل|لوه|لرحمن حمدى عبــــد |عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

67734 هلل|لجليل عبــــد|ن عبــــد|رمض| ند بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5oo835 ى|ش ى|هي  ز محمد صديق حسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|292o ح عىل عىل|حمد عىل صل|  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

5o2768 لعزيز|لعزيز عبــــد |زى عبــــد |مروه حج تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

5|432| هر يحن  حسن بــــسيوئى|ء م|رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

|66o2o يوسف محمد نجيبــــ محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

327872 ح محمد حسن|محمد صل |حقوق بــــنه

43672 ى محمود|لرحمن عىل |عبــــد  مي  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

4829|6 ل|س غز|ن عبــــ|ء شعبــــ|شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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78672 ن|هد ري|ل مج|ن جم|نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

764837 ى |ل| لجندي|هيم |بــــر|ء محمد حسي  علوم بــــورسعيد

6|7444 يمن محمد منتـــرص| |هن ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

9|o783 لرحمن |ل عبــــد|لع|محمد ميشه عبــــد ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

8|o733 هيم محمود|بــــر|هيم عزتـــ |بــــر| ره بــــنى سويف|تـــج

358947 طف محمود محمد|هدير ع ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

|242o8 ن|لسيد سليم|ن |بــــ سليم|مه ى شمس حقوق عي 

69499 لمقصود|بــــدين عبــــد|هلل ع|جر عبــــد|ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

3|3o82 سيد| لعل|بــــو |سلسبــــيل سيد  |بــــ بــــنه|د|

539222 ى |ي حمد عىل|بــــر |حمد ج|سمي  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

7o8o3| ى|لسيد |ل عىل |ئى هل|م| لبــــحي  لمنصوره|صيدله 

7582|6 هلل|منيه منصور محمد عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

765389 لنور رسن|لدو وفيق فخرى عبــــد |رون بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

23725| شور|طمه مصطفى محمد ع|ف |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

36o423 هيم محمود محمود|بــــر|د |سع |تـــربــــيتـــ بــــنه

6|39|3 ي فؤ|حمد |محمود 
حمد|د |لبــــسيوئى |ره طنط|تـــج

434|44 وق  ى |رسر لعكل|حمد |لمتـــول |مي  |نوعيتـــ فنيه طنط

23||43 ى محمد عبــــد|عبــــد  حسي 
هلل|هلل مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

2546|8 لمنعم|شم عبــــد|لد ه|محمد خ ي صىح بــــنه
|معهد فنى

642996 حمد|ح حسن |لفتـــ|حمد عبــــد|لسيد |ره |س |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

28||o2 زق|لر|محمد سيد محمد عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

688|5| د|لجو|هيم عىل عبــــد |بــــر|يمن سعد |سعد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|35oo9 عيل|سم|شد |شد محمد ر|ر ى شمس هندستـــ عي 

237863 ى مروه عطيه سيد حسي  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

75777o لرحيم عىل محمد|ر عبــــد |من عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

854946 مي|ء حسن سنوىسي شلق|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

23999| فع|ئ  حسن ش|محمد محمد رج هره|لق|حقوق 

24899| لنبــــى سعيد عليىم زيد|سمر عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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7794|6 حمد|ء فتـــىح بــــكرى |لزهر| زيق|لزق|نوعيتـــ 

47357 ى  رمزي حسي 
كريم مصطفى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

26o|37 لسيد|د جميل محمود |نه شمون|نوعيتـــ 

75443o خلود محمود محمد عطيه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

5o396 لعليم|حمد عيد سيد عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

28977 لدين ممدوح مصطفى عمرو|سيف  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35793| للطيف|ئل حسن عبــــد|تـــم و|ح هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5365o دى فتـــىح محمود|ء ن|سم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

787562 ف حسينى غريبــــ متـــول|لرحمن |عبــــد  رسر ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

6347|6 ر|ح مختـــ|سل شوكتـــ صل|بــــ زيق|لزق|هندستـــ 

632477 هيم فوزى|بــــر|هيم حلىم |بــــر|ء |شيم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

46o8|3 ذل|لش|عيل |سم|عيل بــــدر |محمد إسم ن|سو|بــــ |د|

|473o| لحميد|حمد عبــــد |لدين |د |حمد عم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3549|6 رى محمود|لبــــ|ر محمود عبــــد|من ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

533665 هيم خليل|بــــر|لدين زىك عمر |ء |مهند بــــه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

248328 ف شفيق محمد |ن |يم| ق|لسو|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

||6222 لسيد|لسيد |هلل |لدين عبــــد |ح |تـــم صل|ح هره|لق|صيدله 

425o47 يف |ه حمد محمد نعيم|يدي رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78929 لح مرىس|تـــن محمد ص|ف هره|لق|حقوق 

354o65 حمد|حمد |لرحمن |رس عبــــد|خلود ي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

238|32 لد درديري محمد|خ| رن ى شمس| لسن عي 

62356o نم|لقصبــــي غ|لسيد محمود |هيم |أبــــر |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

252327 حمد|بــــو |مل |لد ك|خ| ر|ي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

9o4o27 حمد | |لعل|بــــو|لسيد |عىل  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8647o4 يرين جرجس جيد جريس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4|o554 لنشيىل|حمد |حمد |نور |ن |بــــ شعبــــ|شه |تـــربــــيتـــ طنط

||8789 لعدئى|مر محمد محمد|رضوى س وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

83394| لد محمد عىلي|خ| دين دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

27|328 لكريم خليفه شوشه|فع عبــــد |لش|طمه |ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2363|2 لسيد|يه محمد جوده محمد | هره|لق|علوم 
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52|295 تـــ حمد عبــــد م مؤمن حمد لطيف|لسل|مني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6|986| بــــينى|زق |لر|ل عبــــد |جم| دين لشر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5|84o| لمقصود|هيم عىل عبــــد |بــــر|د |يتـــ عم| بــــ دمنهور|د|

6|o|6o بــــو سيف|غبــــ |لح ر|بــــ ص|رح لمنصوره|صيدله 

682858 لهتـــيىم|حمد محمد مصطفى مصطفى | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|6o285 هيم محمد سعيد حسن|بــــر| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

2334| ن عبــــده|لنعيم رمض|محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

63277| هيم بــــكر|بــــر|هيم محمد |بــــر|ميس |ل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

7o7|44 دي|له|لمرىس عبــــد |ن |حمد عثــــم| حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

|67333 حمد|لسيد |كرم محمد |يه | ى شمس|د| بــــ عي 

26725 مح محمد عىل|منيه س| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|79o|| م محمد فوزى|نسمه عص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

68927| لسعيد|ىط |لع|رص وليد عطيه عبــــد |لن|عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

8o3838 ح خليل|لفتـــ|ح عبــــد|سهيله نج ي|بــــ |د|
|لمنى

44|4|6 ي|بــــوزيد |ل عىلي |محمد جم
لحنفى لشيخ|تـــمريض كفر 

4997o2 ي يوسف |سم| حمد|ء خي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

9|2678  حن|مدحتـــ 
ى
ف شوق | رسر ج|ره سوه|تـــج

346668 حمد سعيد محمد محمد عمريه|يتـــ | لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

34385 رق محمد محمد|لرحمن ط|عبــــد دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

|6o698 لكريم|حمد عبــــد |يوسف مصطفى محمد  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

|259|9 بــــيشوى محسن حليم خلتـــ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6839o4 تـــى|لمكبــــ|لمنعم |مريم خليل حسنى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

425234 ى هش|ي لمنس|لسيد عىل |م |سمي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5|3|3 هيم|بــــر|ء صبــــىح |مريم عل لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

3366|3 ح فوزى فهىم|ر صل|من ى شمس| لسن عي 

|67573 ر|سم مختـــ|لق|بــــو |ء محسن |عىلي ى شمس حقوق عي 

775|34 يه محمد عنتـــر موىس موىس| لفيوم|لعلوم |ر |د

443o94 ى محمد |ي حمد محمود عيد|سمي  لشيخ|تـــمريض كفر 
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6o6563 م|لش|لسيد |لرحمن وليد |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

76o589 حمد يوسف|سلىم غريبــــ  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

227o38 للطيف|جد خميس عىل عبــــد|م ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

7||7oo ى عىل |محمد  م قنديل|م|ل|مي  هندستـــ بــــور سعيد

7o64o5 لعوضى|هيم عبــــده |بــــر|رص |لن|عبــــي  عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

84|9oo يم|لد|بــــر عبــــد|ج ج|حمد فر| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

39436 حمد جمعه محمد|ندى محمد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o3799 لعزبــــ|لحميد متـــول |تـــ عبــــد |لشح|ء |سم| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

372|2o ى محمود|م |س| نور مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

425|4o وى|لسخ|لرحيم |حمد عبــــد |دين محمد |ن سكندريه|ل|علوم 

88528o للطيف |لكريم عبــــد|بــــ عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|رح سيوط|تـــمريض 

78o|49 يمن عىل محمد محمد مصطفى| زيق|لزق|ره |تـــج

442767 بــــينى حطبــــ|هيم |بــــر|خلود حمدى  لشر ط|بــــ دمي|د|

443424 لسيد عبــــده|لسميع |لرحمن عبــــد|محمد عبــــد |حقوق طنط

|48oo هيم|بــــر|ري |لبــــند|ندي سمي  محمد  هره|لق|ره |تـــج

24o373 لم|ل محمد س|ء جم|ء عل|عىلي هره|لق|حقوق 

358|79 هلل|حمد عوض |لرحمن سمي  |عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

85o995 بــــر|حمد محمد ص|ء |ل| لجديد|دي |لو|طبــــ بــــيطرى فرع 

539|8o مل عطيطو محمد|م ك|تـــفى عص سيوط|بــــ |د|

|2o434 حد|لو|روق عبــــد |روق سعيد ف|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2668|7 ن|لصمد محمد زهر|ء عبــــد|ل| |تـــربــــيتـــ بــــنه

7539o2 لدين محمد سعد|ء حمدى محن  |ل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|25264 ز عطيتـــ|هيم ممتـــ|بــــر|طف |يدى ع|ه ى شمس|تـــج ره عي 

4457|5 |لرحمن |لسيد عبــــد |لرحمن |هلل عبــــد |منتـــ 
وى|لسعد

سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

44o98 لرحمن|لرحمن سعيد عبــــد |سعيد عبــــد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

499242 ي عبــــد|ندي أحمد عبــــد
فظ|لح|لمغنى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

28697o ى عىل خرصى|ء عىل |ل| مي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

52o8|5 ن|سليم| حن| بــــسط| نه حن|دمي تـــربــــيتـــ دمنهور

433644 لعزيز|رص عبــــد |لن|بــــ لطفى عبــــد |مه |حقوق طنط

688o7 |لبــــ|ر عىل عبــــدربــــه عبــــد|من
ى
ق ن|حقوق حلو
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867458 ي جم
لعزيز|رص عبــــد|لن|ل عبــــد|مصطفى |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|

ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

8352|9 ء صبــــىحي محمد يوسف|لشيم| لسويس|معتـــ |علوم ج

4485oo هلل طعيمه|هيم مدحتـــ محمد عبــــد|بــــر| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

775935 لفتـــوح عيس محمد عىل|بــــو |فوزيه  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

785oo3 هيم|بــــر|ل عىلي |لع|طمه محمد عبــــد |ف قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

46o|46 لبــــربــــرى|ل سعد عوض |بــــ جم|رح سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

9||25| حمد محمد |لح |ص| صف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

426353 ى|فظ حسن ش|حمد محمد ح|سلىم  هي  سكندريه|ل|علوم 

498486 ن|لقوى شعبــــ|م محمد عبــــد |ر س|من تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4o74|o حمد منصور|ء خميس |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o2437 لرحيم |لد عىل بــــكرى عبــــد|خ ي صىح سوه
ج|معهد فنى

7oo473 بــــ|لوه|لسيد نبــــيل عبــــد |محمد  لمنصوره|طبــــ 

5949| مل محمد وهبــــتـــ عىل| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|8339 ف عبــــد |حبــــيبــــه  م طلحه|لسل|رسر لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

223225 لعزيز|م سيد محمد عبــــد|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|625o5 ى عطيتـــ|حمد محمد | مي  ى شمس حقوق عي 

72846 لعظيم جوده|ن عبــــد |ء شعبــــ|دع ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

467o9 مصطفى عىل مهدى حسن هره|لق|ره |تـــج

839|98 هيم|بــــر|حمد فهيم |ء |دع ج|بــــ سوه|د|

7847|7 ن مسلم|ح سليم|حوريه صبــــ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

89o98| لفضيل عىلي |حمد عبــــد| |نور سيوط|ره |تـــج

|37566 تـــه|لمنعم سيد شح|عيل عبــــد |سم|مصطفى  ى شمس|تـــج ره عي 

279589 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد|روضه عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|2|462 تـــتـــ حسن|محمود حسن شح هره|لق|هندستـــ 

9|o|79 رك محسن لمع شنودتـــ |م ج|علوم سوه

92|2|| محمد سيد عىل سيد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

922o97 حمد مصطفى |ل |ن جم|نوره سيوط|حقوق 

259526 ل يوسف محمد يوسف|يه جم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|37|48 لرحمن|د فتـــىح لطفى عبــــد |زي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

Thursday, September 6, 2018 Page 11772 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

44o872 در|لق|هيم عبــــد|بــــر|دل عىلي |ع |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

52|685 حمد يونس|لرحمن |ء عبــــد |رس| ره دمنهور|تـــج

5|33oo لعزيز|لعزيز عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|حمد | لفيوم|عه |زر

||8328 ه فتـــىح مصطفى|لل|ندى عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

8o7|5| زق مرزوق|لر|ء جمعه عبــــد|شيم سيوط|حقوق 

32|25| لي|يمن محمد غز|محمد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

|42466 م سعيد سيد محمد ى شمس علوم عي 

7658|9 لكريم|حمد عبــــد |ل سعد |ء جم|نجل تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

|4|535 هيم منصور|بــــر|لد |ء خ|رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

788356 هلل سعيد|ر حميد عبــــد |من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7|6376 ن يونس|در حمدى سعد عثــــم|ن لمنصوره|حقوق 

54o587 عيل|سم|ن |مهند مجدى شعبــــ سكندريه|ل|حقوق 

786384 لرمىل|مه مجدى يوسف حسن |س| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

564|8 بــــوجبــــل|حمد محمدحلىم |م |هش عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6||975 ن|لسيد سليم|رى |لبــــ|حمد عبــــد | |هندستـــ طنط

676323 لسيد|هيم محمد |بــــر|هيم |بــــر|حمد |سلىم  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

362|8o لس ع د|طف عجيبــــ فؤ|كي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

225|7o م مدبــــولي|رس س|ء ي|رس| هره|لق|حقوق 

645733 هلل عطيه شوشه|هيم محمد عبــــد|بــــر| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

429733 يد|ن محمد ف|محمد محمود شعبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|72826 هنده فتـــىحي فرج سليم|ش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

49|o|5 هيم|بــــر|لمنعم |ح عبــــد|حبــــيبــــه صل سكندريه|ل|ره |تـــج

7o479 لسيد|هيم قطبــــ |بــــر|خلود محمد  بــــ بــــنى سويف|د|

478|83 تـــ عنتـــر عىل محمد عبــــد| لمطلبــــ|مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

458|5o هيم|بــــر|ء محمد يوسف |عىلي لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

22o685  عبــــد|ر ع|من
ى
ن|لشكور علو|دل صدق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

69462 عىل محمد عىل موىس بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

226458 لد يعقوبــــ محمود|محمد خ هره|لق|م |عل|

6|2386 سليم| لعط|بــــو |حمد |ئقه حسن |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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334539 هلل|هلل عطيتـــ عبــــد|مصطفى عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o6o77 ى ن|ي ي |سمي  ى|رص يحن  مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

44o77o لحوىسر|حمد |هيم |بــــر|حمد |زينبــــ  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

64o939 ى|هلل حسن محمد |محمد عبــــد  لجعبــــي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

527834 لعليم|حمد عبــــد |هيم |بــــر|يمن |سلىم  سكندريه|ل|هندستـــ 

8o29|8 ي |لك|ندي عبــــد
ى
بــــوبــــكر بــــشر|ق ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

6792o9 للطيف عويس|لعربــــى عبــــد |م |عمرو عص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

267333 لقوى درويش|زينبــــ محمد محمد محمود عبــــد ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

6o6o63 هيم|بــــر|در صبــــىحي |بــــيشوى ن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

42|37 تـــ محمد معوض عيد فر| ج|مي  هره|لق|صيدله 

768752 ى|مه |حمد سل|محمد  ى لعني  لعريش|تـــربــــيتـــ 

524752 ى رجبــــ |د حس|زي ى|لسيد حس|ني  ني  سكندريه|ل|هندستـــ 

286935 لحميد|م فوزى عىل عبــــد|س حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|28||8 بــــ|لوه|بــــ عبــــد |لوه|سيد عبــــد | رن هره|لق|ره |تـــج

35855| حمد|رك |مبــــ|م |لسل|حمد عبــــد|حبــــيبــــتـــ  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

43769| حمد مرع|سعد صبــــىح سعد سيد لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

343524 ى عبــــد|نس ع| لعزيز|دل محمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

3|2244 ى عبــــد ى|لجو|عمر حسي  د حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

23|3|o محمد يحن  محمد محمد ن|تـــربــــيتـــ حلو

297o63 حمد سعد|لعزيز محمد |محمد عبــــد ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

333o62 ر|لرحمن محمد نص|مصطفى محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

792||o لجليل محمد|لسعدى يوسف عبــــد|ء |ل| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

359728 دق|حمد ص|ل |ء بــــل|رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

894864 ح |لفتـــ|حمد محمد عبــــد|محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

32o348 ي
لعزيز مصطفى|حمد عبــــد| |دئى لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 

(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

273579 لحميد حسن محمد|جر عبــــد|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

525o83 ف أحمد مرىس |ي ى أرسر رى|لهو|سمي  سكندريه|ل|هندستـــ 

5|2388 يف محمد  ىسر|لنقر|محمد رسر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 
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46|826 لدين|م سعد |لسل|لسعود عبــــد |بــــو |حمد | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

352854 ى ك منصور جرجس|لمل|عبــــد| مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

692o7o ي|م |كر|لرحمن |عبــــد 
حمد فرج مصطفى لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

32|o26 حد|لو|ل عبــــد|ئى جم|سل ه|بــــ ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

839o78 ي
ى
ويرس|صبــــري حسيبــــ س| صوق قرص|ل|فنون جميله فنون 

369277 ر|لق محمد عم|لخ|م عبــــد|تـــفى س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

26o735 لونيس|هيم عبــــد|بــــر|حمد |ندى  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

497882 لمنعم عيس بــــدر|سلىم عىل عبــــد  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

423|86 زىك محمد| حمد زكري| إلسكندريتـــ |تـــمريض 

|55683 هلل عطيه|عطيه عبــــد | دين ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

857oo| حمد|لك |يمن م|ن |رو ي|بــــ |د|
|لمنى

24776 عيل|سم|وى |ء فوزى ف|دع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

28|978 هلل|هلل سيد عىل عبــــد|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|2o9|| رق حسن محمود|محمد ط كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

766638 زى|هيم عيد حج|بــــر|حمد محمود | ره بــــور سعيد|تـــج

45o398 لسيد|يوسف عمرو محمد عىل  |هندستـــ طنط

6||343 ري|لبــــ|حمد عبــــد |ء عىلي |آل لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

628||4 عود|ن عطيه محمد ق|أيمن رمض  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

69|83| هيم|بــــر|ئل محمود طه |محمد و |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

|257o7  ج|لبــــ|ن عبــــد |لدين عثــــم|ء |سلىم عل
ى
هلل|د |ق ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

||594| مه جميل موىس|س|ندرو | هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

766793 لعسكرى|دى |له|مصطفى وحيد عىل عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

6943o ى عم|ي فظ|حمد ح|د |سمي  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|726| لروم|بــــ |م خط|خلود هش بــــ دمنهور|د|

3|7|oo هيم|بــــر|لمجيد |حمد سعيد عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

629339 دى مجدى زىكي عفيفى دهبــــ|ف زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

7o9|o| عيل|سم|لعزبــــ |زم سمي  |ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

87537o لمطلبــــ |ل عويس عبــــد|ء جم|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o586o رى |لمسيح زخ|د عبــــد|نوبــــ جه|بــــ| ج|حقوق سوه
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44|762 لشهيد|هلل عبــــد |نه عيس وهبــــ |دمي لشيخ|علوم كفر 

52o55| ى |رس| حمد|لربــــ |د |حمد ج|ء حسي  ى شمس طبــــ عي 

82867| ى|م حس|لحميد تـــم|مي  عبــــد|ل| ني  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

77234o حمد|م سعيد |س| نور زيق|لزق|علوم 

7||87o لنقيبــــ|هلل |لحكيم عبــــد |نىه محمود عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

35|344 هلل|حمد عبــــد|ع |ء محمد رف|رس| ى شمس|تـــج ره عي 

47347 د|م حسن ج|لرحمن س|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

536796 رع|لمس|مصطفى محمد رزق  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

548o7 ن|مي سيد سلط|يه س| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|o244 متـــ|بــــو سل|لشكور |حمد محمد عبــــد | |حقوق طنط

759o42 دى|حمد فتـــىح محمد عبــــ| ى شمس حقوق عي 

87895 د|محمد مصطفى سيد ج ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

85o8o| بــــي|مبــــ|ء سيد محمد |سم| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

7o682 ي|له مش|بــــر دربــــ|ده ج|غ
ضى لفيوم|تـــربــــيتـــ 

87344 لغنى|ح محمد عبــــد |ء صل|دع ن|حقوق حلو

2285o| بــــسنتـــ صبــــرى عطيه محمد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

826948 هيم|بــــر|طمه سعد محمد |ف ي|بــــ |د|
|لمنى

39o97 ى محمد عبــــد |ي لحكيم محمد|سمي  هره|لق|بــــ |د|

|26932 |حمد صبــــري محمد عبــــد |ندي فضيله 
هري|لظو|لشكور

ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

62522| |لمنعم نرصعيس |ن عبــــد|لرحمن رمض|عبــــد
ىس|لمر

زيق|لزق|علوم 

59624 ى|ربــــيع عبــــد| ند لغنى حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

|34866 ي صبــــىحي |هيم ن|بــــر| هيم|بــــر|ج  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o|9o5 هلل|لغنى عىل عبــــد |مه عىل عبــــد |س|طمه |ف لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

883823 لحميد حسن |حمد سيد عبــــد| سيوط|طبــــ 

4o5732 عيل|سم|هيم محمد |بــــر|لرحمن |عبــــد | ن|دي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

788959 لسيد|ق خليل محمد خليل |شو| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7oo67o لسيد محمد بــــدوي|د |حمد فؤ|د |فؤ لمنصوره|ره |تـــج

22|o|o يف|مه عبــــ|س|محمد  س رسر لمنصوره|حقوق 
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6|8465 كر محمد مصطفى محمد|محمد ش ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

824829 ف ز|ريوس |مك هر شفيق|رسر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

||857| ى ويرس|ن س|مجدى سلط| يوستـــي  ى شمس طبــــ عي 

868328 ى عبــــد|عىلي  لسيد طه|لحسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

675334 ئبــــ|لغ|حمد حمدى عىل محمد | لمنصوره|صيدله 

69|939 لعجىم حشيش|لدين عمر محمد |عز لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

856232 عيل|سم|لليل |بــــو|طمه مجدي |ف ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

776297 لرحيم|هيم عبــــد |بــــر|رق |ئى ط|م| لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

6o444o لبــــقرى|ء وجيه محمد عىل |عل ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

296629 هلل|لحميد سيد عبــــد|زينبــــ عبــــد ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

63929o ر|لستـــ|مه عبــــد|هيم سل|بــــر|هبــــه  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

835|29 ده محمد سعد محمد|غ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|44435 حمد|م |لسل|حمد عبــــد |محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

825472 هلل|حمد محمد خليفه خلف | ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|2484o ى عوض |دو|ردين |ن هيم|بــــر|ر بــــشر تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

68|oo4 ن |م سليم|م|محمد حسن  لمنصوره|بــــ |د|

53959 لعليم|م حسن عبــــد |حسن حس طبــــ بــــنى سويف

475|89 لدين محمد شلبــــى|ل |د جم|محمد عم سكندريه|ل|حقوق 

7o7343 هيم محمد|بــــر|لسيد |ل |طمه جم|ف لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

44944| هلل|لعزيز عوض |لد عيد عبــــد |خ |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3748| لمطرى|هيم |بــــر|لد محمد |خ هره|لق|عه |زر

334362 ى د عطيتـــ|عبــــدتـــ ج| مي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

83425| ن|دم عثــــم|سط |لبــــ|محمود عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7oo928 ن|لسعيد محمود محمد رضو|ن |نوره لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

8|2528 فعي|ده عزتـــ محمد ش|غ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

27|978 حمد منصور|ره محمد |س تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6243|o ه موىس منصور محمد عبــــد | ر|لغف|مي  ط|حقوق دمي

92oo83 حمد |تـــه |حمد شح|ندى  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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4456o3 م|بــــر عىل حنفى عز|محمد ج سكندريه|ل|بــــ |د|

25o438 ء مصطفى عىل شوشه|رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

33o846 ح عفيفى|لفتـــ|لمحسن عبــــد|هند عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

699678 هيم|بــــر|حمد |رص |هيم ن|بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|4oo2 ى|حمد عىلي |لعزيز |مروه عبــــد  لجعبــــي  |بــــ طنط|د|

6824|3 ي|لسعيد |جر عطيه |ه
ل|حمد جى ى شمس طبــــ عي 

527o6o حمد|لعزيز |لدين عيد عبــــد|م |عمر حس سكندريه|ل|ره |تـــج

6564o ى|بــــو |حمد |يوسف  لدهبــــ حسني  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

37|967 لغنى حسن حمزتـــ|ح عبــــد|مصطفى صل  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

6o|3o| رس محمد ورور|محمد ي |هندستـــ طنط

2|443 بــــر|م مصطفى محمد ج|ريه هره|لق|ر |ثــــ|

4o4732 هلل|سم فضل |مصطفى عىل محمد ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

622499 |لدين محمد عبــــده رخ|مريم مىح  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

49233 ف مصطفى مبــــروك|م |ريه رسر ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8939oo ى |ر حس|كم عم|لح|حمد عبــــد| ني  سيوط|بــــ |د|

7|823 بــــ|نه ميشيل نعيم شه|دمي لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|52|92 ف ف|ندى  روق سيد|رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

35|7o| بــــوسعد|لعزيز حمزه |م سيد عبــــد|سل| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

64279o سن محمد مصطفى محمد|مح  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

283o23 لسيد|حمد |لح |لؤى ص سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

349465 لح محمود|طف ص|جميلتـــ ع عه مشتـــهر|زر

843822 ى محمد محمود عىلي حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

357426 يف|تـــ عبــــد|ل عرف|ء جم|شيم لمنعم رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

35|634 ي|ر
لغصينى|متـــ منصور |م سل|م| |ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

323989 ن|ل محمد عثــــم|د جل|جه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8o4263 م محمد نجيبــــ محمد|ن حس|نوره ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

33348 هيم|بــــر|هيم عطيه |بــــر|هدير  هره|لق|بــــ |د|

|58595 لسيد|رص رزق محمد |لن|ء عبــــد |دع هره|لق|صيدله 

869849 لرحمن محمد عطيتـــو يوسف|عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|
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494o35 ى رمض|محمود  ن|حمد عىل حسي  بــــ دمنهور|د|

7|6256 لنحله|منى عسكر حسن  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

52685 لمطلبــــ|هلل عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |زم عبــــد |ح حقوق بــــنى سويف

|2oo48 ى|م ن|د حبــــيبــــ سليم|مر| رتـــي  ى شمس| لسن عي 

|5398 ى عبــــد |بــــ م|يه| لحميد|جد حسي  هره|لق|حقوق 

9o3824 لسيد |لسيد محمد |م |سل| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

9|5||8 طف نعوم رزيق |نوبــــ ع|بــــ| سيوط|هندستـــ 

4538o| زى|لمغ|لسيد محمد |محمد مصطفى  |ره طنط|تـــج

7|6478 نه|زق شبــــ|لر|لسيد عبــــد |يمن | |رند لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|5489
ى
ندى محمد سعيد دسوق  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|

كتـــوبــــر

|4o279 ى عىل خط|يه عبــــد | بــــ|هلل حسي  ن|حقوق حلو

484559 حمد جمعه|محمد رأفتـــ مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

689733 ى |ي يل|لسيد ط|حمد |هيم |بــــر|سمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o|383 ح|لفتـــ|لعزيز محمد عبــــد |سعيدتـــ عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

353269 ي|بــــ
فىل نبــــيل حلىم حبــــسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

44|2|o عيل|سم|نور طه محمد |محمد  لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

6366o8 ر|لستـــ|هيم حسن تـــوفيق عبــــد |بــــر| زيق|لزق|ره |تـــج

83947| حمد|ء حسن عبــــده |سم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

45o63 بــــورجبــــ|يد |حمد عىل ز|هر |محمد م هره|لق|ره |تـــج

329637 ر خرصى|لستـــ|هندتـــ محمد نجيبــــ عبــــد|ش |بــــ بــــنه|د|

467|3 حمد عىل|ن |هيم رمض|بــــر| هره|لق|ره |تـــج

69|452 ضي|حمد عىل ع|لرحمن |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

|58|o8 هيم|بــــر|د حبــــيبــــ |جح فؤ|مريم ن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

334956 ن|لعربــــ محمد سلط|م عز |جر عص|ه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4|o43| لعزيز محمد قنصوتـــ|لعزيز محمد عبــــد |عبــــد  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

9o5692 لبــــدرى |محمد عىل محمد  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

792|28 لسيد محمد محمد|ن |يم| لمنصوره|حقوق 

686547 ل|لبــــد|لسيد عىل |هيم |بــــر|محمد مجدى  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

863784 بــــوبــــكر عىلي|رص |ء ن|وف ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر
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837296 ن محمد|ء محمود رسح|شيم دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

28o322 رثــــ محمد|لو|حمد عبــــد|عمر  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o45|8 لرحيم نصي |لدين عبــــد |لد سعد|حبــــيبــــه خ ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|39||8 ر|هيم محمود نص|بــــر|هيم |بــــر|ء |ل| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

45|927 نه|ل|حمد محمد |حمد |مل | ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4|o277 دق|هيم ص|م إبــــر|محمد عص |ره طنط|تـــج

634266 لسيد وحيد محمد|ن |يم| زيق |لزق|تـــمريض 

|6853| ن|لحليم رضو|حمد محمد عبــــد |مصطفى  ى شمس حقوق عي 

4o8586 وق جم للبــــده|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|ل |رسر |بــــ طنط|د|

4252|o م خميس محمد|لسل|ن محمد عبــــد|رو سكندريه|ل|ره |تـــج

6242o حمد|بــــر عطيه |محمود ج علوم بــــنى سويف

7o2322 حمد محمد يونس|هلل |منه  زيق|لزق|ره |تـــج

8o|89o رك محمد|مبــــ|لحكيم |عمر عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

622oo4 وش|لظ|ر رسور عبــــد |مي هر محمد رسر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

46498| د يونس|لجو|ء محمد مصطفى عبــــد |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|5o46 لرحمن صبــــىح محمد سيد|عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

868628 ي سليم|لر|لمجد عبــــد|بــــو|حمد |
ضى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|7|52o مد عىل محمد|ح ح|محمد صل ن|حقوق حلو

848486 هلل|بــــسمه حسن عىلي عبــــد ن|تـــمريض أسو

|43445 ع|لسبــــ|ل محمد |ع جل|لسبــــ|هديتـــ  ى شمس|زر عه عي 

|76764 ضى|لق|لفضيل محمد |هلل محمد عبــــد |عبــــد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

922998 د |در ج|لق|لكريم عبــــد|د |م ج|حس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

695754 وى|لعشم|وى عبــــده |لعشم|م نحمده |وس لمنصوره|بــــ |د|

7|8239 لزغيبــــى|دى |له|لغنى عزتـــ عبــــد |عبــــد  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

8o4427 حمد عبــــوده|ر محمد |من ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

3|76|7 لمنعم محمد|لرحمن سعيد عبــــد|عبــــد ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

4|o532 هيم بــــر|بــــر|د |حمد فؤ| |بــــ طنط|د|

345543 حمد عىلي يوسف خضي |ء |عىلي تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

645|48 ى|محمد ط رق عبــــده محمد حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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|76989  لطفى |لرحمن |عبــــد 
ى
|لدسوق

ى
لدسوق ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5|855o ي عبــــد |نه لم|لع|لحميد |د يوسف يحن  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|6665 لمنعم محمد  |حمد عبــــد|مصطفى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|6943 لجدع|لسعيد جمعه |هدير حسنى  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

5|3934 ي
بــــوجهل|ن بــــكي  |حمد شعبــــ| |دئى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|7|475 ى هلل|دل وليم عبــــد |ع| مي  لمنصوره|حقوق 

|64976 د|حم| سميحتـــ رزق عط ن|علوم حلو

5|8387 تـــ يشى | وى|لص|ه |لنج|بــــو|مي  سكندريه|ل|طبــــ 

479||9 للطيف محمد|حمد عبــــد|بــــ |يه|حمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

7725o6 عيل|سم|هلل |هلل صبــــىح عبــــد|محمود عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o889o ه محمد فوده فوده أمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

645o|2 له|لعظيم دربــــ|ء محمد عبــــد |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

433oo8 لوكيل|هيم |بــــر|لعليم |عبــــي  مجدى عبــــد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

77o399 دى|له|م محمد حسن عبــــد |حمد عص| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89||59 ى ونيس سيف |ه يدى خي  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

|3452o ى مجدى |ي لسيد|ىط |لمع|بــــو|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7oo|2o هيم|بــــر|لق |لخ|ء عبــــد |عل| دين ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

9|3|85 ى جم لشمندى |لسيد |ل |حسي  ج|حقوق سوه

|55995 ى ج|ن مصطفى |نوره د|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

699757 ه | لىح محمد|لسيد عبــــد |مي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

682854 ر|حمد دويد|لعزيز |حمد عبــــد | لمنصوره|صيدله 

492956 لسيد|ن متـــول |محمد رمض بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7o7765 هيم|بــــر|لسعيد |حمد محمد |م  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|77786 حمد عىل|محمود مدحتـــ يعقوبــــ  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

497368 حمد عىلي|حمد حسن | |عل ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6oo498 ى | رض| رن هيم|بــــر|محمد حسني  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o8ooo يف عبــــد|رو يف|لسيد |لحميد |ن رسر لشر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

758478 |لبــــ|حمد عبــــد |لسيد |ل حسن |بــــل
ى
ق عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|32o99 لسيد|لسيد فرج |يه | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
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|5|574 محمد| لعل|بــــو |ل |منى محمد كم هره|لق|ره |تـــج

5o6749 هلل|د |لحميد ج|د محمد عبــــد |ندي عم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4|46o6 ن|ن محمد رضو|محمد محمود سعد رضو ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

77245| هيم|بــــر|لد حسن |حمد خ|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

628252 حمد|هيم سيد|بــــر|ء محمد |ء عل|رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85|o92 م|حمد فهىمي سيد زو| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

238|86 لحميد|مل عبــــد|سهيله مجدى ك هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

692838 |لمنطلبــــ جمعه عط|ن محمد عبــــد |يم| ى شمس طبــــ عي 

537728 م|لم سل|حمد س|محمد سمي  محمود  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

847o65 لح بــــدوي|حمد منصور ص| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

5|2o88 عيل حسن مرعي|حسن إسم عه دمنهور|زر

88|372 دل محمد حسن  |محمد ع لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

|3o783 تـــبــــ|سم محمد يشي ر|بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6689o مريم محمد حلىم محمد لفيوم|بــــ |د|

3|293| رق محمد رمزى بــــيوم|منتـــ ط |بــــ بــــنه|د|

89394| هلل  |ه عبــــد|لل|مه شكرى عبــــد|س| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28627o ء سيد محمد سيد|شيم ن|حقوق حلو

58247 حمد|مل |ء بــــكرى ك|رس| بــــ بــــنى سويف|د|

83oo4 رص|لن|عمر محمد سيد عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|4|675 حسن عبــــده حسن محمد ن|فنون جميله فنون حلو

492983 لسيد عبــــده محمد مطر|در |ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8678| د محمود شمردن|ء فؤ|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

45o7o4 هيم|بــــر|مصطفى حسن | عل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

699448 يف صبــــرى يونس يف محمد رسر رسر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

224325 |لمر|حمد |م محمد |ء حس|سم
ى

ع هره|لق|هندستـــ 

877267 لس لويس شمروخ   ى كي  شي  سيوط|صيدلتـــ 

|34833 هيم|بــــر|لسيد |يوسف عمرو  ى شمس|د| بــــ عي 

4764o5 تـــه|لمعبــــود شح|م عبــــد |لسل|م عبــــد |محمد س سكندريه|ل|ره |تـــج

883|o5 ه عبــــد هلل  |هلل ذىك عبــــد|مني  سيوط|تـــربــــيتـــ 
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3553o3 ف محمد ص|ء |رس| بــــر|رسر تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

4|4752 لم|هيم س|بــــر|ن سعيد محمد |يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

6o446| أحمد أحمد محمد خلف منصور تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|3986 لسحىل|شمس محمد عىل  ى شمس| لسن عي 

868743 لنعيم سيد مىكي|حمد عبــــد| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

773897 هلل|محمد محمود شفيق يىح عوض  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

778448 لرؤف محمود|محمد محمود عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

345994 لجحش|حمد |سم محمد |حمد ق|سيد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

37|752 ى خليل|لعزيز حس|د عبــــد|حمد فؤ| ني  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

25o673 ي |جر صل|ه
ن|حمد سليم|ح مصطفى ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

869639 مد محمد|لكريم ح|ء عبــــد|رس| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|34473 حمد|سعد | سيده رض هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

433984 لغنى|حمد عبــــد |حمد |ن |يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9o9o8| دير |بــــ|نطون سيدهم حليم | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

64o|54 ن|م محمود عيس سليم|هلل هش|منه  زيق|لزق|بــــ |د|

5oo|6o يد|لنبــــى ز|محمد قمره محمد عبــــد ره دمنهور|تـــج

882o9o بــــوزيد  |لسعود |بــــو|ه |لل|محمود عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|2486| ه|مريم عطيه مر د صموئيل عمي  ه ى نوعيتـــ جي 

523526 ي  لسيد محمد عىل|محمد يحن  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

638|69 حمد عبــــده سعيد محمد عىلي| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8338o7 ي|ر
م|لسل|ربــــيع سعد عبــــد| ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

636656 حمد|ل فتـــىح محمد |ح جم|لفتـــ|عبــــد ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

42o892 عيل|سم|ح حسن |لفتـــ|ء حسن عبــــد|شيم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|5838o حمد محمد|ل |هلل كم|منتـــ  ن|بــــ حلو|د|

22666o ى عىل عبــــد|ل |م كم|سل| هلل|مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|54|9| لسيد|لدين محمد |د |لرحمن محمد عم|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

784oo6 ر|لعط|عيل عىل محمد |سم|لسيد |محمود  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

29884 وى|عيل عىل قن|سم|تـــم |حمد ح| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9o2o|3 لرحمن |سم عبــــد|ل ق|ر جم|من تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

493233 لنقيبــــ|لنقيبــــ محمود محمد |محمد  بــــ دمنهور|د|
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72445 لرحمن|لدين يوسف عبــــد |ء|ء عل|ل| لفيوم|طبــــ 

679666 زى عىلي|م حج|محمد س ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

352o74 شور سيد|رس ع|طمتـــ ي|ف دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

77o8|6 ين محمد  وى|لزعبــــل|حمد محمد |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4|2426 عىل خليفتـــ مسعود عىل خليفتـــ لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

854423 لرحيم|حمد طه عبــــد|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4425|6 بــــوزيد سبــــل|نيس |فيصل  لشيخ|بــــ كفر |د|

|52236 ن|بــــوزيد سلم|ل |ره جم|س هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8|96|7 يم|لد|مل عبــــد|هيم ك|بــــر| |لي|د سيوط|حقوق 

|274|2 روق محمد محمود|حمد محمد ف| ن|حقوق حلو

29589o لعليم|حمد عبــــد|لد يحن  |خ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|383|5 ى|زم ن|رس ح|ي ي حسي  ج  ى شمس هندستـــ عي 

4|oo45 لسيد|هيم محمد محمد |حمد إبــــر| |بــــ طنط|د|

7o45oo هلل|هلل عبــــد |ن محمد عبــــد |ء شعبــــ|عىلي |بــــ طنط|د|

|73436 ه | ف |مي  وى|لر|حمد |رسر حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

37|855 ح محمد مصطفى|لفتـــ|ح مسعد عبــــد|لفتـــ|عبــــد سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

5|5833 يم|لد|لنبــــي أحمد عبــــد |ء رأفتـــ عبــــد |أسم عه دمنهور|زر

427834 متـــول مرىس حليمه| م رض|حل| |صيدله طنط

27|984 ى عىل  ح|لمل|سلىم محمود أمي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

48794o زن محمد عىل مخلوف فضل|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62338| بــــد عوض عطيتـــ|يمن ع|منيتـــ | ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

9o9o99 ن طلبــــ |بــــتـــ حمد|رق نبــــيل ثــــ|ط ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

775842 ىط|لع|لعزيز عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|مصطفى  زيق|لزق|هندستـــ 

2498|6 لشلبــــى|لق |لخ|ن عبــــد |ميمه محمد شعبــــ| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

72367 وق حميده عبــــد  لعزيز خميس|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

452577 متـــ|وى سل|لشن|ح |محمود صل ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

884588 بــــ ذىك |حمد دي|محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

363594 م|دل حنفى حسن عل|ليىل ع عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

446o7| ي محمد خليل محمد خليل يحن  |حقوق طنط
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|57296 لرحيم سيد|ح عبــــد |مريم صل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

897582 ه |لل|لسيد عبــــد|ن |مصطفى رمض ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7o452o ح بــــدوى|لفتـــ|ء عىل عىل عبــــد |دع لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

864226 ى حس|لرحمن صل|عبــــد ى|ح حسي  ني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

278388 يد|محمود يوسف محمود ز |حقوق بــــنه

8o54|5 حمد|يه محمد محمود | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|32o33 حمد|لفتـــوح |بــــو |حمد |دين |ن هره|لق|ره |تـــج

|22o93 شقر|ل|لعزيز |تـــم عبــــد |ن ح|مرو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|948| ي|س رتـــ مدحتـــ محمد خي  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

779834 لسيد عىل|لسيد |يه مصطفى | زيق|لزق|عه |زر

6o8639 لعيسوى محمد|ح |لفتـــ|ده عبــــد|غ لمنصوره|حقوق 

8|oo23 ي عبــــد|م|
ي مصطفى

حمد|لمنعم |ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

675342 يف محمد ح زى|هلل غ|مد عبــــد |رسر لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

835||5 ى محمد محمد|شيم ء حسي  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

8|9o8| لعظيم|لمجيد عبــــد|بــــ مجدي عبــــد|رح ي|بــــ |د|
|لمنى

643|8| لسميع|مد عبــــد |ده محمد ح|مي ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

79o547 |هيم |بــــر|روق |لدين ف|د |هلل عم|عبــــد 
ى
لدسوق حقوق بــــورسعيد

684584 لعليم|د فتـــىح عبــــد |محمد مجدى فؤ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|468o4 لدين حمدى محمد|د |مصطفى عم |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

325|74 ى يوسف حسن محمد حسي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|6783 ي
ى ع|ع| دئى مر عبــــيه|طف حسي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

7|6347 لمتـــول|وى |لشه|لمعىط سمي  |سمي  عبــــد  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

359o92 لمصلىح|د محمد فتـــىح |زي ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

88||43 سم |لق|بــــو|ل محمد |زينبــــ جم سيوط|تـــربــــيتـــ 

|33o37 هيم طه|بــــر|ده رجبــــ |غ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

284748 ى رمض|ي ن عرفه محمد|سمي  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

26762 هلل||ن محمد عط|دولتـــ عثــــم كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

649367 ح عطيه محمد|محمد صل | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

265o|7 لملك محمد|بــــ عبــــد|يه|مصطفى  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 
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924495 ى عوض  | طف عط|ع| يوستـــي  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

453555 يز عىل خليل|للتـــ ف|عبــــد ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

677o8| ر|عمر وليد محمود مختـــ لمنصوره|طبــــ 

24|456 لم|تـــ محمد عىل س|ي| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5||953 لعزيز|لدين محمد مصطفى عبــــد|ء |عل ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

768558 ى شويطر|بــــر|محمود  هيم محمد حسي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

7o7686 ن محمد محمد سعيد|طمه رضو|ف لمنصوره|بــــ |د|

6o3395 لسيد|هيم |بــــر|هيم |بــــر|حمد | لمنصوره|حقوق 

529465 |لشقر|هلل |لعزيز عبــــد |حمد عىلي عبــــد| |هندستـــ طنط

226834 مد|حمد محمد ح|محمد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

7o6959 روق عىل|ء عىل ف|لزهر|طمه |ف لمنصوره|علوم 

79|9o3 ن محمد محمد مرىس|يم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

9227|6 بــــدين عىل |لكريم ع|د|هبــــه ج ج|بــــ سوه|د|

756725 ى|محمد  لسيد محمد حسي  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

4o87|| ح فهىم دوس|ن صل|ليىلي هره|لق|ر |ثــــ|

6o|75| ج|حمد فتـــوح حج|ل |لع|محمد عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

8||266 ى|محمود ن ي حسي 
رص مصطفى ي رى ورصف ومس. تـــ.ك

لمطريتـــ|حه |فنى

|22399 حمد محمود|حمد محمد | هره|لق|بــــ |د|

26496 هلل|لفتـــوح عبــــد |بــــو |لمنعم |محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

9o9|56 ى |محمود  لسيد محمود خضي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

3oo396 حمد|مد |ن ح|مد رمض|ح م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

46|7o7 ي
ع|لرف|حمد محمد لبــــيبــــ | |دئى لمنصوره|حقوق 

32|o8o لس جم ل سند بــــخيتـــ|كي  ى شمس|تـــج ره عي 

89o8o| ه |لل|لد محمد عبــــد|طمه خ|ف سيوط|بــــ |د|

784934 محمد محمد متـــول| دين ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|2o73 ي|م |ملك هش
ى
حمد شوق |ره بــــنه|تـــج

3|952o ى محمد فريد |ي هيم|بــــر|سمي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2357|5 د|لمعىط ج|م عبــــد|ء عص|لشيم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|6594 ع|لنعن|لسعيد |يه محمد | طبــــ بــــيطرى دمنهور

|3o544 وى|بــــرين مجدي محمد شبــــر|ص كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

Thursday, September 6, 2018 Page 11786 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5|7|48 يف خليفتـــ علو|ي ى رسر ئى|سمي  علوم دمنهور

28o25 ى|خلود خلف  لعبــــد حسي  ى شمس|زر عه عي 

4o5|76 هيم عدل|م محمد إبــــر|ل عص|بــــل إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

7|54|7 لمتـــول شهيبــــ|لسيد محمود |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

27|857 ح محمود محمد عبــــده|ره صل|س ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

49|975 زق|لر|م محمد محمد عبــــد|ن عص|رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|7838 تـــ|لسيد عرف|لسيد |لسيد |ء |رس| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

694o69 رتـــ|لق محمد عم|لخ|رق محمد عبــــد |ط ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4866o2 زى|بــــ محمد حج|لوه|ل عبــــد |بــــل ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9337o ى |ه ى عثــــم|جر حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د ن|لعشر

34|9o7 ر|هلل طه دويد|جر محمود عبــــد|ه ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

687|83 لرؤف|حمد عبــــد |هلل |مي  عبــــد |ل| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

499567 ى فوزى خميس مصطفى|ي سمي  ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

763o7| م|لبــــيوم محمد عل|لمول |م عبــــد |هلل عص|منه  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

765||4 لسيد|ندى محمد عبــــده محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

77439| ج |دق خف|لسيد ص|لد |محمد خ زيق|لزق|بــــ |د|

73783 حمد سعد عىل|عبــــي   ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

28|o68 س|لعزيز عبــــ|حمد عبــــد|لدين |سيف  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

2966o| ش|بــــورو|ن محمود مصطفى |كريم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

499|78 ن طلعتـــ محمد فرج|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

25o82 هلل|مل عبــــد |هيم ك|بــــر|زينبــــ  هره|لق|بــــ |د|

92o379 هلل  |بــــ |ج  جرس ج|هد ن|ن ي صىح سوه
ج|معهد فنى

35625| عيل|سم|لسيد |عيل فتـــىح |سم|رق |ط |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|9396 هلل|تـــه عبــــد |دل شح|مريم ع ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

5284| رف|حمد ع|حمد محمد |سلىم  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

334632 دق محمد|هيم محمد ص|بــــر| ى شمس حقوق عي 

4o77o7 ي
لدين محمد|ل |محمد مصطفى جم| دئى سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

8o9||8 فظ|حمد ح|محمد معبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

847729 تـــوفيق عىلي تـــوفيق| ر|ي ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج
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82oo34 رجبــــ فتـــىحي سيد| نور د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

775862 د قدرى أحمد|مصطفى عم لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|9385 لحكيم|د عبــــد|ن رش|ئشتـــ شعبــــ|ع ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2|7745 ه  مر|للطيف ع|حمد عبــــد|مشي  هره|لق|ره |تـــج

684367 ف عبــــد |حمد | دى عىل حموده|له|رسر لمنصوره|حقوق 

64|522 لخي |بــــو |حمد عىل |ء عىل |لشيم| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|7552| لمنعم حسن|دل عبــــد |نىح  ع| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

465767 شور|ح حمدى يوسف ع|محمود صل لشيخ|بــــ كفر |د|

29956 ى تـــوفيق| ه كرم حسي  مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78oo28 حمد|لجليل |محمد محمد يشى عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

4o6255 لعتـــى|س |مريم وليد محمود عبــــ سكندريه|ل|ره |تـــج

3|7794 لعربــــى|هلل عىل سيد |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

827579 ي |ء ر|رج
ي|هيم ر|بــــر|ضى

ضى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

9|o2o2 لس جندى  لس نبــــيل كي  كي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

845358 ى |ي ف علم عبــــد|سمي  فظ|لح|رسر ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6o5792 لعزيز|حمد عبــــد|د |ليىل مر ي صىح طنط
|معهد فنى

|6o536 ى|لسيد محمد |محمد  مي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

776|2 حمد|لحكيم سيد |مرفتـــ عبــــد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

25|46o لسيد عىل غريبــــ|عىل  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

9o|974 حمد |عمر محمد محمد  ج|حقوق سوه

5oo896  |س
ى
حمد|بــــوزيد |ره شوق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

9o5645 حمد محمد |دل |ع| عل ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9||5|3 ن محمد |فتـــ سليم|ن ر|سليم ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

6o2|92 لغنى|تـــم محمد عبــــد |منيه محمد ح| |نوعيتـــ فنيه طنط

259328 مر|رص محمد ع|لن|عزه عبــــد شمون|نوعيتـــ 

4935o5 |لش|مد عبــــد |ن ح|مصطفى رمض
ى
ق ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|735o4 حمد نرص|رص |ن ن|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

727|7 ى|ن علو|محمد شعبــــ  حسي 
ئى ي تـــمريض 

لفيوم|معهد فنى

344369 مح ذىك حسن|ثــــروتـــ س ى شمس|تـــج ره عي 
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2|6o87 لغنى محمد|يوسف محمود عبــــد هره|لق|بــــ |د|

|49796 لرحيم محمد عطيتـــ|محمد عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6764|| م طه يوسف محمد بــــريكه لمنصوره|بــــ |د|

256543 ف |زينبــــ  ن|م|ن |لقمص|بــــو |رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

5|4459 ندى عىل حسن عىل مرتـــضى تـــمريض دمنهور

28o4|o لح|مصطفى درويش عىل ص| رن |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

44|487 تـــ محمد عبــــد| لعظيم تـــوفيق سعيد|مي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7|6632 لغريبــــ|لعوضى عطيه |حمد محمد | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

435877 لخطيبــــ|لمهيمن |س شفيق مرىس عبــــد|ين| لمنصوره|علوم 

84||25 هيم|بــــر|رس محمد |لح|عزه عبــــد تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|448|2 ى عىل عبــــد | ل|لع|مل كرم حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

824859 لىحي محمد|حمد محمد عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

357|93 سم|سم عىل ق|م عىل ق ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

24767 كر|حمد عىلي محمد ش|حبــــيبــــه  ن|بــــ حلو|د|

|5|25| هيم|بــــر|يمن محمد |ء |رس| هره|لق|علوم 

|55879 در محسن محمد صبــــىح|ن ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

754298 حمد حسن محمد| |ن|ر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

527687 لسيد مصطفى|هيم |بــــر|لسيد |هدير  سكندريه|ل|بــــ |د|

6774|2 ي|كريم محمد حميدو محمد 
ى
لدسوق ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

6888o هلل|حمد عبــــد|محمد عمر  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

4o256| للطيف|ء محمود محمد عبــــد|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|732o ه|لس|لسعيد محمد |ح |ء صل|لشيم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

675398 حمد محمد نرص| |هن لمنصوره|حقوق 

|33|24 ي محمد|ل|
ء حسن عفيفى مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

853785 حمد|لىحي |ء وحيد عبــــد|رس| ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

43|26 ف عثــــم|لرحمن |عبــــد  لرحمن|عبــــد | ن عط|رسر ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

754248 لعجىمي|هيم |بــــر|سهيله محمد محمود  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف
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238|99 ين ممدوح مصطفى طه شي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25o49o تـــ|لزي|حمد محمد شبــــل |ل |نه لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

265295 حمد مرتـــضى نرص صبــــيحه|محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

844627 وق عبــــد فظ محمد موىسي|لح|رسر ن|سو|بــــ |د|

6298|6 تـــه|لسيد شح|دهم نبــــيل | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

7935o3 ح محمد|حمد محمد صل|م |حس دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

52358| حمد|د |حمد فؤ|يوسف محمد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

6|4482 ن|هلل محمد بــــدر|ح محمد عبــــد|سم |طبــــ طنط

8|6|85 كرم سيف دبــــشه يعقوبــــ ي|عه |زر
|لمنى

||6o7o ر|لدين محمد نص|نور عىل  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

88776 ن محمد خليل سعيد|يم| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

4|265| ى |ي يد مصطفى |بــــو |حمد |سمي  ى لقطبــــ|لي  |ره طنط|تـــج

3496|7 لقلىل|حمد |سط عىل |لبــــ|ل عبــــد|من ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

899443 ن |ن عثــــم|عيل عثــــم|سم|محمد  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

76683 ى|ع| دين دل سعد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

894949 هلل محمد  |ن عبــــد|مصطفى شعبــــ ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|3985 ر عطيه سيد|لستـــ|عبــــد| ربــــ ن|بــــ حلو|د|

286287 ى محمد|هدير فرج  مي  لمنصوره|حقوق 

755934 هيم محمد|بــــر|حمد |هيم |بــــر|حمد | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

5|253 يمن سيد حسن|بــــسمله  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

499449 طمتـــ محمود يوسف محمد خميس|ف تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

227497 هيم محمد|بــــر|محمد محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2|4375 لوزيرى|هيم |بــــر|د |سمي  فؤ| ثــــري مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

7o95|9 ن|لرحمن رمض|حمد محمد عبــــد | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

824945 سم محمد|لعزيز منصور ق|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7635o9 عيل |سم|ر|لغف|رق عبــــد |مل ط|
وي|لسحر|محمد

حقوق بــــورسعيد

62|55o أيمن عىل عطيه عىل عطيه| ر|ي ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

4||2o| لففى|تـــم فوزى محمد |م ح |بــــ طنط|د|

|3|356 حمد|لسيد |ن محمد |مرو ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو
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787|32 حمد محمد يوسف|ن |نوره زيق|لزق|حقوق 

|569o| ح فهىمي|لفتـــ|يوسف محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

35|28| بــــوشنبــــ|ء محمد حسن طه |سم| سيه|نوعيتـــ عبــــ

644722 حمد عىل مسعود|ل |ن جم|حن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8|37|o لسيد عبــــدربــــه|هلل عبــــد|حمد عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6|654o رص فوزى مسعد جمعه|م محمد ن|حس ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6o6o58 عيل|سم|ىط |لع|لدين عبــــد |ح |أحمد نزيه صل ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

453o36 لسيد طه مصطفى عكر|لد |طه خ لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|39|85 هيم|بــــر|لسيد |ء محمد |رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3684|2 سكندر|بــــتـــ |مح ثــــ|س| رين|م ى شمس|تـــج ره عي 

84o|94 هيم|بــــر|لمنعم |لد عبــــد|حبــــيبــــه خ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

792|7| د عمر|لجو|هلل عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8|45o| ح سنوىسي عقيله|محمود سم صيدله بــــنى سويف

4o27|2 هيم سليم|ل يشى محمد إبــــر|نه لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

7o8o34 ه خ| حمد|زق |لر|حمد عبــــد |لد |مي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

229557 ن محمد غريبــــ عىل|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

355433 نىه محمد عىل قنصوتـــ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4272|5 لغنى|لغفور عبــــد |لدين عبــــد |د |عمر عم سكندريه|ل|ره |تـــج

34|448 لبــــرى|د |هيم سند ج|بــــر|حمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

624682 ى|هيم |بــــر|عمرو محمد محمد  لعشر ره بــــور سعيد|تـــج

5|39|9 ح عىل مسلم|لفتـــ|مل محمد عبــــد| سكندريه|ل|عه |زر

79o|85 ي|لر|رس سيد عبــــد|م ي|سل|
ضى ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

9o96|6 ده |يمن محمد حم|محمد  سيوط|حقوق 

578|8 د محمد|لجو|لمنعم عبــــد |تـــيسي  عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

83667 تـــ|دل سيد فرح|ئى ع|م| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|429| م|ع عز|لرف|لسيد محمد |طمه |ف |بــــ طنط|د|

694535 حمد فضل|ء وجيه |رس| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|75587 حمد|بــــ |لوه|ن حمدى عبــــد |يم| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

8o5|45 ض|رس عىلي ري|مي ي ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

36o8|3 ز|دى جم|له|تـــ محمد عزتـــ عبــــد|جي عه مشتـــهر|زر
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368237 هبــــتـــ محمد محمود حسن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

323o78 ى|مريم محمد كم ل حسي  ى شمس|زر عه عي 

352872 يمن محمد محمود|متـــ |س| |حقوق بــــنه

5||7o| ن|فتـــىح رجبــــ فتـــىح سليم طبــــ بــــيطرى دمنهور

66952 ن يعقوبــــ معوض بــــطرس| مي  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

838235 يز فخري قديس|رسيلينو ف|م ن|سو|علوم 

685782 لنبــــى|لسعيد طه عبــــد |م عىل |مر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

26|392 لمحسن عصيده|حمد عبــــد|د |جه شمون|نوعيتـــ 

25888| ن|حمد حنفى رمض|محمود  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

35955o ف سيد | |رض حمد|رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

8o6437 ى|م كر فوزي فهيم|ش| رتـــي  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

236o|5 ى حسن رضو|ل| ن|ء حسي  ن|بــــ حلو|د|

2o797 هر عىلي|حمد م|هر منتـــرص |م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

35578 ن|بــــوسليم|م |م|ر |لغف|مؤمن بــــدر يحن  عبــــد هره|لق|ره |تـــج

5o5975 لغنى|ح عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|م عبــــد|دل عص|ع سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

325|24 ى فهيم|حمد محمد حس| ني  لمنصوره|حقوق 

34779 دل عىل محمد|رضوى ع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

62|857 لمرىس بــــدر|ن |محمد مصطفى سليم ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

9o67|o ن محمود عىل |سمر رضو ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|766|9 عيل|سم|ره ممدوح محمود محمد |س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

47266 د شميلتـــ|ن عىلي رش|يم| هره|لق|بــــ |د|

6284o5 ي|ر
لشوبــــىك|د محمد حسن |فؤ| ئى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

||8232 ف عبــــد |ل |مي  لعزيز|ر عبــــد |لستـــ|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o9644 لبــــيوم|ح |رس نج|ضىح ي لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

236o|7 عيل|سم|لرحيم |لد عىل عبــــد|منيه خ| ى شمس| لسن عي 

37o53 ي |محمد 
ى ش|حمد حنفى ى|مي  هي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6758|| حمد عىل محمد بــــشندى|مريم  لمنصوره|حقوق 

295479 ه محمود | س|حمد عبــــ|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

877|o4 مريم رشيد ملك نوس  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|42372 ى محمد محمود منصور حني  ن|تـــمريض  حلو
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639497 لمحسن يوسف|طف عبــــد |محمد ع ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

764o27 ي| ء فتـــىح محمد زكري|رس|
ى
ض|محمد ق بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

7598o3 لسيد|روق |ليه محمد ف|ع لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

685469 وى|لبــــطر|ز |لبــــ|ز عىل |لبــــ|جر محمد |ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

87694o ن  |ر محمد سيد ري|من سيوط|حقوق 

35o84 رق محمد زىك|حمد ط| مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

92o932 تـــتـــ |د شفوق شح|دى عم|ف ج|بــــ سوه|د|

365999 حمد|لحسينى |حمد |محمود  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

5o67|5 حمد محمد|ل |لع|سهيلتـــ محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

6943| ى سعيد محمد عبــــد|ي للطيف|سمي  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

2|7ooo فظ|بــــورسيع ح|جنه محمود  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

2524|3 هيم عىل عجور|بــــر|ء |رس| شمون|نوعيتـــ 

8o39o2 تـــه عيد|د شح|مريم عي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4||768  محمود |ء محمد |سم|
ى
|لدسوق

ى
لدسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

83|4o9 ي محمد عزتـــ محمد|شيم ء يحن  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|44366 مه محمد محمد|س|محمد  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|482o6 ل|د غ|م فؤ|مريم س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

96998 محمود حسنى محمود محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

5|5287 ى ط|ي بــــو غنيم|لحميد |لغنى عبــــد |هر عبــــد |سمي  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

5|6239 وى كريم|مد سعد|رغده يىح ح لشيخ|عه كفر |زر

83o49| حمد|لق |لخ|ن محمد عبــــد|يم| دى|لو|ضتـــ ج جنوبــــ |معهد فنى صىح ري

3644|o حمد|لحميد |بــــر عبــــد|حمد ص| لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

545773 ف عبــــد|لدين |نور لعزيز |لرحمن عبــــد|رسر
|لبــــ|عبــــد

ى
ق

تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|66386 حسن مصطفى سيد مصطفى هره|لق|هندستـــ 

44o|83 حمد متـــول|ل |هبــــه جم لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

477o94 لدين محمد جمعه|حمد سعد |سلىم  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

|2|455 ى ص ى محمد حسي  لح|حسي  هره|لق|حقوق 

5|3|59 مد قريطم|لمطلبــــ ح|رص عبــــد|وليد ن سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

859788 ى صفوتـــ مكرم حبــــيبــــ ستـــي  كي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى
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2273o ن جمعتـــ عىلي|لرحمن رمض|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o3954 حمد|كر محمد |مد ش|حمد ح| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

79278| غبــــ منصور|مصطفى مصطفى ر ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

475852 حمد  محمد رستـــم|هيم |بــــر|حمد |عمر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48o53o ى|محسن محمد عبــــد  لمحسن حسي  بــــ دمنهور|د|

843497 |صليبــــ بــــسط| نطونيو هدر| ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

|4899o هلل مهدى|د عبــــد |هدى عم هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

286224 هلل محمد مرىس|ن عبــــد|م شعبــــ|بــــتـــس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2432o7 مد|طف عىل ح|زهره ع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

784|36 ل عىل|لع|لمجيد عبــــد|بــــد عبــــد |حمد ع| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

642||6 ى|محمود محمد شعبــــ ن محمد حسي  زيق|لزق|حقوق 

327928 يمن محمد جوده مبــــروك|محمد  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

76774o وق عبــــد  هلل عيد محمدعبــــدون|رسر ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

623498 مىلي|لز|حمد |ح سيد|لفتـــ|حمد عبــــد |ندي  ط|هندستـــ دمي

77o2|9 زى|لمنعم محمد حج|حمد محمد عبــــد| |طبــــ بــــنه

4o||22 ف رمض|محمد  لم|ن س|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

45|563 يف  ف بــــسيوئى بــــدوى ه|رسر شم|رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

7|55|4  
ى
تـــه|هيم شح|بــــر|يوسف شوق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

47975o ح|لدبــــ|حمد عبــــده |حمد محمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

966|4 ى رمض لحميد محمد|ن عبــــد |حسي  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

778977 لحميد عيس|رغده سمي  عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

29o3o8 حمد رجبــــ|ده رجبــــ |غ تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

36o466 بــــوزيد|زينبــــ سعيد محمد محمد  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

54||o8 م|فظ حمدون إم|محمود حمدي ح بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

32|256 حمد|محمد محمود محمد محمود  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

843347 وي|لسيد بــــبــــ|لمسيح عبــــد|ر عبــــد|من قرص|ل|فنون جميله فنون 

888267 غبــــ  |حمد ر|ء محمود |شيم سيوط|حقوق 

83576o مد|حمد ح|هلل |تـــ عبــــد|ي| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

884o75 ى عبــــد|رس |م ي|سه لحميد  |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|56796 لم|دي س|له|ن عبــــد |تـــم رمض|ح ن|حقوق حلو

536o95 بــــوكليله|محمود محمد يوسف حسن  ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى
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85o955 ي|بــــوبــــكر عبــــد|سميه 
هلل مدئى ي |

ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

498572 ى حم|ء جمعه عزوزعىل ش|رس| ده|هي  تـــربــــيتـــ دمنهور

37296| ء محمود محمد محمد حبــــيبــــ|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

79o787 ن|هيم سليم|بــــر|لدين |ل |نىح  محمد جم| لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o67|3 د|حمد عىلي عي|جر محمد |ه سكندريه|ل|بــــ |د|

475245 ن|حمد سليم|سهيله صبــــىحي  سكندريه|ل|بــــ |د|

4|9|79 ي عىلي محمد بــــكر|رس|
ء مصطفى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6o7673 ي
حمد محمد|لحليم |م عبــــد|عص| دئى لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|66|5o ن محمود|ن رمض|محمد شعبــــ يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

|4265 د|عىل نبــــيل محمد رش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

68874| لسيد|حمد |لعزيز |جر عبــــد |ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

48|654 فظ|لكريم ح|لكريم عبــــد |حمد عبــــد |محمود  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

88o823 حمد  |زق |لر|لدين عبــــد|عز | سه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6846| لحسينى محمود|يوسف محمد  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

779o5o وى|ندى معيقل عزتـــ طنط زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4||355 لبــــ|بــــو ط|منيه محمود محمد | |بــــ طنط|د|

253936 ن|لحميد زهر|هلل عبــــد|كريم عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

489477 لمول نرص|د |تـــسنيم عىل محمود ج سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7573|| يمن محمد مصطفى موىسي| |ند لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

3|8554 لح مهدى محروس|لدين ص|هبــــتـــ سيف  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7758o4 لسيد|حمد |لحليم |حمد عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

647394 بــــو بــــكر حسن محمد|ن |نوره لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2299o تـــتـــ|رق فتـــىح شح|يوسف ط هره|لق|عه |زر

629389 |كرم محمد مرىس ند|يه | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|7448| بــــ عمر|لوه|لشفيع عبــــد |ء عبــــد |رس| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

272374 د|لجو|بــــر عىل محمد عبــــد|لرحمن ص|عبــــد ج|بــــ سوه|د|

838867 ي|ر
لربــــ|د |عبــــده محمد ج| ئى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

3|4727 ن|حسن حمدى محمد رشو ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9|577o جد محمد |لم|حمد عبــــد|سمر  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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7848|o ى نبــــيل محمد  لبــــقرى|لفتـــوح |بــــو|نيفي  زيق|لزق|بــــ |د|

635o57 هيم|بــــر|ن |رس رمض|ر ي|ثــــ| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76o94o دى|لن|يمن حسنى |يه | لسويس|معتـــ |علوم ج

445664 لرحمن محمود بــــريدى فرغىل محمد|عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

8o3872 د|رلي عي|م صبــــىحي ش|بــــتـــس| ي|بــــ |د|
|لمنى

342987 ى محمود |حمد | ىس|لكرد|هيم |بــــر|مي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

77337| زىك| لعل|بــــو |ن رفيق |ريف زيق|لزق|عه |زر

844798 هلل|لحميد حسبــــ |حمد عبــــد|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

452o|6 |بــــ محمود ند|لوه|لدين بــــسيوئى عبــــد |ء |عل ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

529594 ى |روق سيف |ف لم نصي |حمد س|لنرص حسي  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

8|o22| لرحيم|ل محمد عبــــد|محمد جم ره بــــنى سويف|تـــج

6|344o لد محمد مصطفى محمد عبــــده|خ ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

9||894 هر بــــهلول  |لط|لدين |ح |لرحمن صل|عبــــد ج|حقوق سوه

|5946o حمد مرىس|حبــــيبــــتـــ محمود  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

847684 ي|ء فتـــىحي حسن ثــــم|دع
ئى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

7o669| مر|لرحمن ع|مر عبــــد |لرحمن محمد ع|عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

92|936 لرحمن |مصطفى محمد محمد عبــــد ج|حقوق سوه

4o9525  
ى
 عبــــ|دسوق

ى
ديه|لسيد دسوق |بــــ طنط|د|

87823o لرحمن محمد |حمد عبــــد|ء |عىلي سيوط|بــــ |د|

68736 ح|لفتـــ|م محمود سعيد عبــــد|هي لفيوم|بــــ |د|

494746 د تـــوفيق محمد بــــسيوئى|محمود عم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|39939 لغنى|حمد فتـــىح عبــــد |هدى  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

7693o5 لسيد|ح محمد |ئى صل|م| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

57495 لم|لم عىل س|ء س|وف ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

7o4||8    محمد|هيم |بــــر|محمد مصطفى 
ى
لدسوق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

273224 حمد|حمد حسن |لرحمن |عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

8o35|o حمد محمد سعد موىسي| ي|طبــــ 
|لمنى

869592 هلل محمود عبــــده سيد|عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

4823o حمد|هلل محمد |جر عبــــد |ه ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

495|88 شم|ن محمد سيد ه|محمد شعبــــ ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

89|494 ى |مصطفى مختـــ ر محمود حسي  سيوط|طبــــ 
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27268 يمن فوزي محمد| |ر|ي تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

84554 لبــــديع محمد|يوسف مبــــروك عبــــد ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

3|842o لرس|لحميد محمد |لد عبــــد|ء خ|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

693389 مريم محمود منصور محمد منصور لمنصوره|ره |تـــج

23o5o4 يف مختـــ بــــ|لبــــ|ر فتـــح |محمد رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

695|72 لمنعم محمود محمود سعد|عبــــد | عل ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

52372| لد محمد مصطفى|لعزيز خ|عبــــد  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

757268 لحميد رزق محمود|ء عبــــد |سم| |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

2|647o هيم|بــــر|ن محمد قرئى |مرو لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

857624 ي | لعليم|حمد عبــــد|حمد خي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

633724 هلل|طمه رزق محمد عوض |ف زيق|لزق|ره |تـــج

27336| مريم سيد محمود محمد دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

|78599 ى مجدى محمود محمد|ي سمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

788574 لبــــي  |ل محمود طلعتـــ محمد |لرحمن جم|عبــــد 
ر|قد

معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3|7395 ن|لمنعم رسح|ن عبــــد|محمد رسح ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

63733| ي
لحميد|محمد محمد عبــــد | دئى ي صىح 

زيق|لزق|معهد فنى

6478o7 ح محمد|حمد صل|ء |سم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

252598 ش|س قل|بــــر عبــــ|ء محمود ص|سم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

424997 لجليل|لمنعم عبــــد |در عبــــد |سلىم ن سكندريه|ل|علوم 

759666 هيم عىلي|بــــر|ضىح سعيد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

522874 ر|لعزيز عم|يمن محمد عبــــد|ن |حن طبــــ بــــيطرى دمنهور

|32474 هيم|بــــر|لعليم محمود |ء عبــــد |دع ى شمس علوم عي 

252367 بــــو عطيه|م محمود فهىم |ريه تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4426|9 د مصطفى محمد لبــــده|ء عم|صف لشيخ|عه كفر |زر

254338 ء سمي  نبــــوى عبــــدربــــه|وف |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

24|96|  عبــــد|ء خ|رس|
ى
لعزيز|لد شوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

36o385 حمد منصور|د |لجو|م محمد عبــــد |بــــ بــــنه|د|

|66522 رق محمد موىس عىل|ء ط|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6||383 ى بــــعره|حن ن عىل محمد أمي  لمنصوره|بــــ |د|
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62379o لحديدى سعد|سعد | لميس رض ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

35o494 ف عبــــد|محمود  بــــ|لتـــو|لبــــر عبــــد|رسر |ره بــــنه|تـــج

88o794 هيم |بــــر|ن |حمد فرح|مروه  سيوط|بــــ |د|

|465o3 لح|ء محمد محمود محمود ص|رس| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

86o772 ن|حمد محمد سيد حس| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

6|4575 لصعيدى|حمد |لسيد |لسعيد |محمد  ج|بــــ سوه|د|

89|oo ى|لدين كم|ء |د عل|زي ل حسني  ن|حقوق حلو

4oo5|7 لمعىط محمد غريبــــ|رق محمد عبــــد|رشيده ط سكندريتـــ|ل|نوعيتـــ موسيقيتـــ بــــفرع مطروح ج 

4o9o26 س|لتـــر|لمنعم محمد |ء عبــــد|عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3|4o9o لموجود حسن|كريم حسن عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

497487 ف|لكل|ء عىل محمد سعيد |شيم تـــربــــيتـــ دمنهور

252642 لدجوى|ن محمود |سلىم سليم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

8o7o92 ي رض|م|
لمجيد|هيم عبــــد|بــــر| |ئى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|2o43 لشخيبــــى|حمد فتـــىح عطيه | معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

2647|4 هلل|دى عبــــد |له|مح طلعتـــ |يدى س|ه |علوم بــــنه

26|o5 لدين حسن رزق|كريم حسن نرص  هره|لق|صيدله 

43265 بــــى|ن محمود محمد عر|مرو ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

227499 لم منس|محمد منس س ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

5||276 بــــو ركبــــتـــ|عيل |سم|لدين محمود |رم |محمود ك لفيوم|لعلوم |ر |د

482757 لق محمد فرج|لخ|هيم عبــــد |إبــــر| ر|ي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4|5|o9 ئى|لنوس|هيم |بــــر|آيتـــ محمد محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4|||9o لبــــدرى|لد عوض محمود |ر خ|من |نوعيتـــ طنط

785o37 بــــ محمود موىس|لوه|ن محمد عبــــد |نوره زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8|o959 لجيد|ء محمد عبــــد|مل عل| ره بــــنى سويف|تـــج

55438 حمد|لح |لنبــــي ص|ء عبــــد |ل| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

49855| حمد عبــــده محمد بــــدرى|ء |عىلي تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

644787 لك محمد سعد|مريم م |بــــ طنط|د|

855988 وي|لرحمن سعد|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

237485 تـــ عبــــده محمد  لشيىم|سمر خي  ى شمس| لسن عي 

4|o|96 لقط|حمد |حمد حمدى أحمد | |بــــ طنط|د|
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|78534 د|ح محمود مر|محمد صل دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

3485|| متـــ يونس مصطفى|لرحمن سل|مروتـــ عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

28|o2| ى| دين حلىم محمد محمود حسي  ج|بــــ سوه|د|

25||3| هيم منصور|بــــر|ح |يوسف صل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

645o47 حمد محمد|طف سيد |حمد ع| ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

782927 ديه محمد شكيبــــ محمد|ن ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

5|9894 لنبــــى|ر محمود موىس عبــــد|من سكندريه|ل|طبــــ 

773962 ى|هيم حس|بــــر|حمد حسن |مصطفى  ني  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

8583oo لحميد عىلي|ل عبــــد|دم جم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o86|9 لشلبــــى|لرءوف محمود |لمنعم عبــــد|ء عبــــد|سم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8|5685 هلل|لرحيم عبــــد|ن رزق عبــــد|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

257|79  محمد |ص
ى
ىسي|لعبــــ|بــــرين شوق تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

||5567 در|لق|مر عبــــد |لسيد ع|رق |هلل ط|عبــــد  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

8|9332 محبــــ ميشيل حبــــيبــــ| ن|دي ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

2|8o22 لدين|حمد نور |حمد |ر سيد |بــــش هره|لق|حقوق 

43o974 ودى|لد|ح محمد |لفتـــ|هند عبــــد |ره طنط|تـــج

42625| لديبــــ|حمد محمد محمد |نور  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|8o6o هيم طه|بــــر|ئى |ه| ن|ر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

835962 حمد سيد|ء |ء عل|شيم |نوعيتـــ قن

3424o5 |هيم |بــــر|تـــ سمي  |ي|
ى
لدسوق |تـــربــــيتـــ بــــنه

4oo9|o ن عىل محمد|ء رسح|سن ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|62934 وق حم م محمد|لسل|ده عبــــد |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

76o642 ح مسلم|جر محمد صبــــ|ه بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

|26786 وى|لمعد|لسيد معوض أحمد |ح |صل| ر|ي ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|635o9 لودود|د محمد سعيد عبــــد |زي |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

68o36o ف | لبــــيوم عىل|لسيد مصطفى |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

37o468 هلل مسعود|رص عىل عبــــد|محمد ن ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8o6443 ق|حمد | وي يوسف|لفولي رسر لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|
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863oo وق محمد فهىم حس ن|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|58743 ي
لرحمن|محمد فتـــىح عبــــد | دئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

63|487 ئى|لق محمد كيل|لخ|محمد عبــــد | هن لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

26878 ى عيل سيد|سم|ر محمد |هي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

346844 ي
ي|لق|د حمدي محمد |عم| دئى

ضى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

497255 بــــ|حمد محمد غل|ن |ن رمض|يم| |ره طنط|تـــج

622763 ى  مه محمود محمد عوف|س|حني  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

327o35 وى محمد|لد هند|سهي  خ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

22o962 |لعط|بــــو |ن محمد مصطفى محمد |رو هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

5282o9 لمقصود عوض حميدتـــ|رس رفعتـــ عبــــد|ي سكندريه|ل|حقوق 

426|o4 لجندى|بــــر عىل |جر محمد ص|ه تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

866|o5 ن محمد|تـــ حمد|محمد شح |نوعيتـــ قن

83767 تـــ جم| لريش|بــــو|ل سعد |مي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

437534 هيم حسن|بــــر|للطيف |للطيف محمد عبــــد |عبــــد  لشيخ|طبــــ كفر 

6277|8 ف محمد |محمد  حمد محمد شعيبــــ|لعوضى |رسر زيق|لزق|حقوق 

448845 ق|حمد محمد نبــــيه |يه | وي|لشر |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

36434o ى|هيم ع|بــــر| طف حسن عىل حسني  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

37o7|3 كر|حمد ش|هلل محمد |ء عبــــد|شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43|o63 ى حسن موىسي|ء محمود عىل |سم| مي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

432983 دوش|ل|د محمود صبــــىح |جه |ره طنط|تـــج

36|26o لحميد|ل محمد عبــــد|لفى جم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

646772 يع|لعليم ط|ل عبــــد |مصطفى كم ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

754223 مح حسن جمعه|س| سم |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

8oo634 ده عمر حسن|محمد حم ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

2|4|52 م عىل يوسف|لسل|ئى عبــــد|عمر ه هره|لق|صيدله 

8777|o ى  | منيه محمد سيد حسي  سيوط|تـــمريض 

|8|o8 حمد|هلل |عمرو نبــــيل فتـــح  هره|لق|ره |تـــج

778369 هيم|بــــر|طمه شحتـــه محمد |ف ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و
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9o47|8 سعد خليل |يمن |ر |من ج|تـــربــــيتـــ سوه

8o885| صموئيل سمي  بــــرنس| بــــول ره بــــنى سويف|تـــج

49o639 لرحيم|بــــ أحمد عبــــد |رجبــــ دي| رويد سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

858628 ف حمدي محمود|سم |بــــ رسر ي|عه |زر
|لمنى

624o86 تـــ|لعزيز بــــرك|ئى محمد عبــــد |محمد ه ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

676923 لجليل بــــدوى|لد محمد نبــــيه عبــــد |خ لمنصوره|ره |تـــج

867823 محمود محمد محمود سليم سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

842639 حمد|لحميد فهىمي |نعمه عبــــد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

4oo42| در|لق|جح شبــــيبــــ خليل عبــــد |لدين ن|نور  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3545|| ف |منيتـــ | هيم|بــــر|حمد |لسيد |رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

333246 لعزيز|سلىم طه طه عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

764o77 هيم|بــــر|لسعيد |د فوزى |لجو|منى عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

675458 لحض|د |يمنى مجدى عوض ج لمنصوره|ره |تـــج

922o44 لس ع تـــه |دل بــــخيتـــ شح|كي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6o2893 |لبــــن|مر |حمد تـــوفيق ع|محمد  |حقوق طنط

3o369 ى |ك حن|لمل|ملك عبــــد| زكري| كرستـــي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

45927| ح|حمد خميس حمد مفتـــ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|326o لم|ل عيد س|هيم كم|بــــر|محمد  |ره طنط|تـــج

263357 ئى محمود صبــــىح شلبــــى|م| |تـــربــــيتـــ بــــنه

4o2o3 ىسر|لبــــهو|لسيد |لمنعم |بــــر عبــــد |حمد ص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

25|596 مؤمن نور فتـــىح بــــدر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4429o2 لسيد حطبــــ|هيم |بــــر|هلل |ن عبــــد|مريم شعبــــ لشيخ|بــــ كفر |د|

4345o| بــــ|عيل خط|سم|لحكيم |هر عبــــد|جر م|ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

453393 هد سعد|ء محمد مج|بــــه لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

3|4656 لسيد|حمد |لسيد |محمد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

649o|4 لسيد سليم|سعد | جر رض|ه قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

84576 ي|ر
لعظيم|محمد سعد عبــــد | ئى لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 

سويف

4o72| ى عىل بــــشر عبــــد  لسيد|بــــشر ن|معهد فنى تـــمريض حلو

3|4375 ى عبــــد| ى|لغف|حمد حسني  ر حسني  ى شمس|تـــج ره عي 
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545834 لجوهرى|لمقصود محمد |لد محمد عبــــد|خ ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|756o9 مصطفى محمد تـــوفيق| رش ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

922496 س |بــــر عبــــ|تـــ ج|مصطفى نش ج|عه سوه|زر

48|578 لحليم محمد|لعليم عبــــد |بــــر عبــــد |محمد ج سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

777o47 م|م|لسيد |ن |رشو| سه زيق |لزق|تـــمريض 

333992 هيم|بــــر|عمر محمد حسن  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6|2o7| د|لضي|لح |لد فتـــوح ص|بــــ خ|شه لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

64||6o لحميد|هلل عبــــد|يمن عبــــد|يه | زيق|لزق|بــــ |د|

44o87 حمد|تـــوفيق سيد تـــوفيق  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88o963 حمد |مه عىل |س|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

759o35 ي|
ى محمد جى م|حمد خي  لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

5|8788 ى|لعزيز ش|م عبــــد |سهيلتـــ عص هي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

7529|4 لرحمن|دهم محمد محمد عبــــد| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

343582 ج|لمل|ح عىل |هبــــتـــ محمد صل ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

693||2 وى|لشن|لعزيز |لعزيز عبــــد |م مجدى عبــــد |سل| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4oo68| لرحمن عيد|حمد عبــــد|لدين |سيف  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

6|9534 لخريبــــى|حمد |دق |زينبــــ نبــــيه ص لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

778822 ي|ر
لسيد حسن|حسن | ئى زيق|لزق|بــــ |د|

437232 ل بــــهنس أبــــو حسن|متـــ كم|سل| رويد ط|معتـــ دمي|علوم ج

4297o3 حمد ممدوح مصطفى عىل طلعتـــ| |ره طنط|تـــج

879874 طف فكرى مهدى  |نىه ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|58|78 لد مصطفى محمد|ن خ|يم| هره|لق|صيدله 

348275 لصعيدي|مي عىلي سيد عىل  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5|o52| بــــوزيد|ل عبــــدربــــه |ن كم|محمد رمض ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

542989 مر|ممدوح محمد محمد ع| دين عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|58627 ج|هيم رس|بــــر|مه محمود |س|ن |فن| ن|هندستـــ حلو

6o4349 مه|لسميع سل|ن عبــــد|محمد رمض |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

27|426 ن|لصفتـــى محمود أبــــوريح|ره مصطفى |س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

63|24o هلل محمود|لعزيز نرص|روفيده عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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479577 |حمد سعد وف|محمد شبــــل  سكندريه|ل|هندستـــ 

62447 ن محمد عىل|ء رمض|دع ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7567o| نم محمد أحمد|محمود غ عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|25273 دق|ن محمد سيد ص|جولي ى شمس صيدله عي 

6o8o5o لزير|لحميد |لحميد يوسف عبــــد |ن عبــــد|حن لمنصوره|بــــ |د|

43537 رجبــــ سعد عنبــــر| ند|ر هره|لق|حقوق 

839538 ى تـــ|مل شح|ك| حن| مي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

7675|9 لح|ن ص|رس سليم|م ي لعريش|تـــربــــيتـــ 

356|53 ى عبــــد|محمد عص لعزيز|م محمد خي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2332|5 لدين|ج |لدين محمود تـــ|ج |هدير تـــ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

834|39 حمد محمد|بــــ عىلي |رح تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

636336 لرحمن|حمد عبــــد|حمد سيد |عمرو  زيق|لزق|ره |تـــج

6|3o9| عيل|سم|عيل عزبــــ |سم|يه | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8778|2 ح طه  |منيه محمد صل| سيوط|هندستـــ 

789383 حسن صبــــرى سعيد محمد زيق|لزق|حقوق 

898979 ن |لصبــــور سليم|بــــ عبــــد|يه|م  ج|بــــ سوه|د|

834569 هيم حسن عىلي|بــــر|نعمه  دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

83oo38 حمد محمود|ن عىلي |جيه ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

8o37|9 ي عمر محمد محمد|م|
ئى ي|علوم 

|لمنى

48253 حمد|دل قرئى |ء ع|سم| لفيوم|عه |زر

4845|  متـــول|لبــــ|لد عبــــد |سعد خ
ى
ق ن|تـــربــــيتـــ حلو

6o6ooo هيم|بــــر|ء محمد |محمد عل |ره طنط|تـــج

439453 لجليل|تـــسنيم محمد عوض سعد عبــــد  لشيخ|طبــــ كفر 

4997o7 هيم محمد|لحكيم إبــــر|أمينه عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3372o6 حمد|ل محمود مرىس |بــــل ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

2|o22 لم|حمد سعيد س|محمد  هره|لق|هندستـــ 

498696 يف منى محمود جمعه محمود رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

493749 نور مىكي|محمد خميس  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

248587 وى أبــــو هنديتـــ|لعشم|لسيد |حبــــيبــــه  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o|o77 ى عبــــد  ف خي  بــــ|لوه|ىط عبــــد |لع|محمد أرسر |هندستـــ طنط

7|52|8 لمليىح |حمد حسن |حمد حسن | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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66349 ى|لر|محمد عبــــد زق خليل حسي  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

8355o6 حمد طه|م حسن |حس ي صىح سوه
ج|معهد فنى

36o98 ي|ر
هيم|بــــر|محمد عطيه | ئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

487745 دى|حمد عبــــ|دل |حمد ع| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69|324 زى عىل عىل عوده|لمغ|للطيف |عبــــي  عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7333| بــــوسيف|مح عويس محمود |س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

479574 عمرو وحيد عيسي قطبــــ سكندريه|ل|هندستـــ 

355688 يدى خليل محمد خليل|ه ى شمس|د| بــــ عي 

|3|||8 ن|حمد عمر|طف |لرحمن ع|عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|7336 ن|هيم زيد|بــــر|م محمد نرص  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

|26946 يف محمد عيسي|زم |ن ح|رو حمد رسر ى شمس|تـــج ره عي 

42954o لمبــــيض|رق فتـــىح محمود |د ط|زي |عه طنط|زر

63349o د|محمد جوده غنيىم مصطفى حم زيق|لزق|هندستـــ 

|3|64| مد فهىم|حمد ح|يه | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

434323 للطيف|م محمد مصطفى عبــــد  |نوعيتـــ طنط

242625 ى ح|لرحمن ن|عبــــد مد|دى حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9oo|2o ف محمد عثــــم|محمد  ن |رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4|o427 دل سعيد محمد طه يونس|ع |بــــ طنط|د|

343|43 ى |لعزيز |لبــــنى عبــــد ىس|لكرد|مي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

253775 لمرصى|حمد |د |ء رش|محمد عل شمون|نوعيتـــ 

356428 ي|حمد سعيد عطيتـــ عبــــد|
لغنى |بــــنه| هندستـــ شبــــر

42332o كر|روق مصطفى ش|ء ف|رس| بــــ دمنهور|د|

7o252 سحق رزق|ده محمود |غ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

89|892 هيم محمود |بــــر|بــــثــــينه محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

88|824 لمقصود  |فظ عبــــد|لح|محمد صفوتـــ عبــــد سيوط|بــــ |د|

597|o ى|حمد ي|ن عبــــود |نوره سي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

39583 ي
هيم|بــــر|لسيد |لد |خ| دئى |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|

(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

346477 حمد عزتـــ عبــــده عزبــــ|ء |سم| سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

626|99 هلل|حمد محمد فكرى عبــــد|محمود  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ
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34548 ن|لد طه طه عثــــم|فرح خ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5|4844 ي|ر
ن مرىس غنيم|ئى عثــــم|ه| ئى علوم دمنهور

5o587| يف | د|لسيد عىل حم|حمد رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

633434 محمد عزيز سعد أحمد ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

2299o9 هلل مصطفى محمد حسن|عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

922629 حمد محمود صديق حسن  | لمنصوره|حقوق 

354422 زي|هيم عىلي حج|بــــر|ندى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

53857 ف |محمود  لسيد هديبــــ|رسر ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

46349 لح ربــــيع سيد جنيدي|ص دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

286486 ن محمود خرصى|ئى شعبــــ|م| شمون|نوعيتـــ فنيه 

347646 م محفوظ|م|دل حسن |كريم ع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4792|6 ق|لرز|لسيد طه عبــــد |ره |س ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

82o7|2 لمسيح|ود عبــــد|يمن د|مح |س ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

788448 محمد عىل عىل حميدو محمد وحيش حقوق بــــورسعيد

5|6o8| ح منصور عيدمنصور|ء صل|شيم طبــــ بــــيطرى دمنهور

69o3o2 ع|لرف|حمد |ع |لرف|ئى بــــدير |م| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|8857 شور مبــــروك|يمن ع| |ر|ي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

22o94o حمد محمود|م |يمنى هش ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

|3o256 ى مصطفى| رن سيد حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

62|584 ده|هيم محمد زي|ء مسعد إبــــر|شيم ره بــــور سعيد|تـــج

7o|356 حمد زغلول|حمد فوزى مصطفى سيد | لمنصوره|بــــ |د|

42o6o9 لسيد|حمد |حمد عىل عىل | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|656o4 تـــ سعد|ع شح|هند عىل رف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

54|244 لخي |بــــو|محمد محمود محمد عطيه بــــسيوئى  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85|5o5 ى جم|ي هيم|بــــر|لرؤوف |ل عبــــد|سمي  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

|44247 هلل محمد|لدين عبــــد |ح |ه صل|جي ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

646837 ه محمد عىل عىل عبــــد  لحق|ني  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

64|95 حمد يوسف|هدير محمد  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|9|88 حمد محمود|دى |له|ل عبــــد|لع|آيه عبــــد لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 
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23543 لغيط محمد|بــــو |لحليم |مصطفى عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o||6o كس|حمد محمد |س محمد |ين| لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4|7624 ي
عيل|سم|ن |خميس رشو| دئى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

79226o لمنعم محمد عفيفى|هيم عبــــد |بــــر|م |هي ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

639|25 لرحمن|عمرو محمد محمد عبــــد عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8o6353 كر|يمن تـــوفيق ش|مريم  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

49|233 لرحمن|حمد عبــــد |رق محمود |م ط|ريه سكندريه|ل|ره |تـــج

524oo6 ر|لمنعم محمد عىل كر|رقيه عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

63o996 هلل|ل محمد فتـــح |لع|رحمه محمد عبــــد  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

44oo85 حمد محجوبــــ| |ئشه رض|ع لشيخ|تـــمريض كفر 

247794 ق|ح سعد محمد |محمود صل وى|لشر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|62455 ل|لسيد و|ىط |لع|دل عبــــد |محمد ع ى شمس هندستـــ عي 

263938 ء حمدى فهىم زىك محمود|لىمي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

68|864 ى شح|لسيد |ء محمد |ل| تـــه|مي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|6|28 حمد|فتـــ محمود |لد ر|جر خ|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28|34| ح|لفتـــ|حمد عبــــد|محمود بــــلبــــل  لمنصوره|حقوق 

||9335 لجبــــيىل|لسيد |يمن محمد |ن |نور ى شمس| لسن عي 

636863 ى|محمد سعد حس ن حسني  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|426oo ن محمود محمد حسن|نوره ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

343862 ف عىلي عو|ء |سم|
د|رسر ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 

ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

8oo||7 طمه قطبــــ محمد محمد|ف حقوق بــــنى سويف

3|8783 م|لسل|حمد خليل عبــــد|هدى محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

456224 هيم|بــــر|يه فرغىل قطبــــ | ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

372292 د محمد|عمر محمد حم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

26829 ن فوده|لد رمض|هلل خ|منتـــ  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

82644 لروبــــى|لدين يحن  سيد |ء |يحن  عل مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

8o2|67 ي مختـــ
ر فتـــىحي عىلي|مصطفى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

|776o9 لسيد محمد|عمر محمد  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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49|6o7 هيم|بــــر|لسيد قطبــــ |محمد بــــشر  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

84o2o4 لنوبــــي|وليد سعد محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

23245o حمد|ن |حمد شعبــــ|يه | هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

8385oo سمي  صموئيل جرجس| مي  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

22o638 مينه محمد عىل حسن| سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

69o|34 فظ|لمحسن ح|فرج صبــــىح عبــــد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

5o4385 شم|لدين محمد ه|ندى نور  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

82o|2 ن محمد|حمد شعبــــ|ء |شيم ن|حقوق حلو

4879o6 ف متـــول فول متـــول|لرحمن |عبــــد رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|3958 ف |بــــسنتـــ  حمد سيد|رسر ى شمس| لسن عي 

434744 لعربــــى محمود محمد حموده|ندى  |بــــ طنط|د|

7oo683 لسيد محمد|د |رق فؤ|محمد ط لمنصوره|ره |تـــج

622o|4 ن|حمد محمود محمد رمض|آيه  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

43688| ويش|قوتـــ ج|مل ي|رص ك|خلود ن لشيخ|طبــــ كفر 

32|268 متـــ|هيم سل|بــــر|متـــ |س|هيم |بــــر| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

464568 حمد|لسيد |حمد محمد |عمرو  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

8o599o ئل عىلي سيد|ء و|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

98|35 حمد عىلي|م كرم |هي ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

694|49 لصعيدى|ن |هيم محمد رضو|بــــر|ء |شيم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|o625 ى هلل  |مجدى نظي  نرص | مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

793595 ء محمد رزق مرىس|ل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8498o2 ي عبــــد|حبــــيبــــه 
ى
هلل|حمد صدق لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

|486oo ى سليم |لعل|بــــو |ن |هند حسي  ه ى نوعيتـــ جي 

769993 ه | م محمود|لسل|حمد عبــــد |مي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

883o26 عيل |سم|لعليم |تـــه عبــــد|محمود شح سيوط|ره |تـــج

783933 لرحمن|م محمد يسن عبــــد |لسل|ء عبــــد |لزهر| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

82532| بــــوزيد|لضوي |مريم سيف  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4999|2 لىحي|لصو|ح محمد |يز صل|ء ف|ل| تـــربــــيتـــ دمنهور

52|75 حمد حسن طه|ره |س ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

7|o567 ل|لمتـــول و|م محمد |هش| شذ ره بــــور سعيد|تـــج
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|69649 نم|لسيد محمد غ|لعزيز محمد |ن عبــــد |يم| هره|لق|حقوق 

85|o34 لسعود|بــــو|ج خي  |م حج|سل| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

2626|o لدين ربــــيع|حمد محمد شمس | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o369| |ممدوح صبــــىح ممدوح عطيه عط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

876o69 ى عبــــد|سط حس|لبــــ|حمد عبــــد| سط  |لبــــ|ني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22|oo2 عيل|سم|تـــ عىل |مح فرح|س ى شمس|تـــج ره عي 

48o922 لمجد|بــــو |لحكيم |محمد عبــــد | نور عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|74258 فظ|ن سيد ح|رمض| رويد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

495444 محمد عىل محمد مرعي بــــ دمنهور|د|

7o9682 لغريبــــ|هلل |حمد عبــــد |هلل  |حمد عبــــد | دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

7735o7 ى مدحتـــ حمد ص|ي لح|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

244935 ي|ر
مد حسن|مل ح|ج ك|حج| ئى هره|لق|ج طبــــيع |عل

2474o3 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|عمرو محمد فتـــىح عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

27|o93 ن|لمصيلىح رمض|م محمد |سمر محمود س ن|صيدله حلو

852845 وس|رص رشدي تـــ|مفدي ن ورصى ي|علوم 
|لمنى

8o928o وي زىكي|م حمز|ء عص|عل ره بــــنى سويف|تـــج

433o49 ه ع| لسحتـــ|د |طف فؤ|مي  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

7544|6 ر|لعط|وى محمد محمد |ء مك|رس| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

847342 دم محمد|عيد | هويد ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

62296| تـــه عمر|زق شح|لر|دل عبــــد |لد ع|خ ط|حقوق دمي

885883 لس جرجس جرس غ ل |كي  سيوط|هندستـــ 

22479o لعزيز محمد|يمن ممدوح عبــــد| ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

77838o محمد عليوه| ل محمد رض|نو زيق|لزق|ره |تـــج

4|5224 لنجيىل محروس كدش|ح |محمد صل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25775| لم|حمد س|حمد محمد | ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

68379 د|حمد حم|بــــ |يه|محمد  لفيوم|علوم 

3237o| ى|لحسن| ء محمد حسن حسي  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

|8o97 هيم محمد|بــــر|عمرو مجدي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

5o6||9 لمسيح عبــــيد جرجس|رك عبــــد |م سكندريه|ل|بــــ |د|

9o239| حمد محمد محمد |طمه |ف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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326578 ى |ن |يم| ى محمد|مي  مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|3|474 وى|لشه|لسيد محمد |هيم |بــــر|محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5223o7 ي
عيل سيد أحمد|سم|هيم |بــــر| |دئى عه دمنهور|زر

6|8578 ن|لمحسن سليم|ل محمد عبــــد |م| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

84548| ى قن| ند سط|لبــــ|وي عبــــد|حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|59882 حمد|لدين عوض |ء |مروه عل ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

75||43 ر|لغف|مه رفعتـــ عبــــد |س|كريم  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

8||925 ي|لعظيم عبــــد|ن عبــــد|شهد رمض
لغنى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

9o|874 لعزيز |لىح محمد عبــــد|محمود عبــــد ج|صيدلتـــ سوه

62639| در بــــطرس جرجس|يرينى ن| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|8|96 ديوس |قل|دل جر جس |نوبــــ ع|بــــ| سيوط|هندستـــ 

83o983 ن حمد محمود|د |عم| مي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|36|33  متـــي|مريم نس
ى
س|ن صدق ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

782533 حمد|لسيد |لعزيز غمرى |زم عبــــد |ح زيق|لزق|طبــــ 

249394 ن لمسلىم|رق محمد |ط| مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6oo|47 |د عط|ج  فؤ|أحمد ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

23586o فظ حسن|لح|ء حمدى عبــــد|عىلي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

883356 ن عىل سيد  |محمد رمض سيوط|علوم 

439496 هيم أحمد قطبــــ|لسيد إبــــر| |دين لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

93o63 دي|له|محمد رأفتـــ محمود عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||5929 ين لطفى ظريف سعد| في  ى شمس علوم عي 

6989o5 هلل|هلل عىل عوض |ء عوض |رس| لمنصوره|صيدله 

485354 ن|ميل فرنسيس سليم|ئل |م و|ريه|م إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

2225|6 لسيد محمود محمد|زن محمد |م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

875967 يد  |محمد ز| حمد زكري| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

366o56 حمد|بــــو حسيبــــه محمد |حمد |مروتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

3|6596 لعزيز محمد محمدعىل|جر عبــــد|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3|2738 لمقصود|هلل عبــــد|حمد عبــــد|ن |عن  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

82|579 ل|مل ربــــيع محمد جل| سيوط|نوعيتـــ فنيه 
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696677 لبــــيوم|لمتـــول | |لمتـــول رض| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

298|5| لصعيدى|ر |لستـــ|محمد مصطفى عبــــد ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

678698 لسيد عىل|بــــوبــــكر |مريم نجدى  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

46|o77 لجمل|ح |حبــــيبــــه جمعتـــ صل |ره طنط|تـــج

2359| ل|سل محمد رفعتـــ هل|بــــ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

527582 لحليم محمد|لحميد عبــــد |ر خميس عبــــد|من سكندريه|ل|بــــ |د|

789835 م محمود صبــــىح|مريم عص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|o927 ف|لق|محمود رجبــــ عبــــد  در محمود رسر لمنصوره|طبــــ 

64||7o ى|حمد سعيد |سعيد  مي  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

888224 حمد جعفرى  |ء محمد |سم| ج|ره سوه|تـــج

5287o4 ف سعد موىس  خ|لطبــــ|سعد أرسر ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

23|79o عيل مصطفى|سم|لحكيم سيد |د عبــــد|زي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

78o396 ى محمد أحمد|ل| ء خي  زيق|لزق|علوم 

755835 هلل محمد|ح متـــولي عبــــد |لرحمن كف|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

425|o8 د|لمنعم محمد محمد محمود ج|ردينه عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

438494 ى|بــــر|هيم رأفتـــ |بــــر| هيم قطبــــ حسي  لشيخ|علوم كفر 

49697 لم|هيم س|بــــر|ن محمد |يم| هره|لق|بــــ |د|

774224 رف|لع|ئل محمد عزتـــ محمد |و| ر|ي ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

9o|o23 ى  ى جرجس قري|نرمي  قص |بــــوسيفي  ج|بــــ سوه|د|

78593o حمد عىل زويد|حمد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

352754 ى حس|حمد ص| ى|بــــر حسي  ني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2437o| م|لسل|مل عبــــد|ء وجيه ك|سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

444386 ف زىك قطبــــ |نوره لشى|ن أرسر لشيخ|عه كفر |زر

52o5o5 نوبــــى  أبــــو شعلتـــ|ل حسنى صبــــىح |أم لشر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

886852 هيم |بــــر|رقيه حمدى مهنى  سيوط|عه |زر

437o35 يه محمد سعيد محمد مطر| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

269489 لقطه|محمود محمد | دين ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

827793 حمد عبــــيد حسن|محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6452o4 حمد|هيم |بــــر|دق |هدير محمد ص لمنصوره|حقوق 

6|7777 لحميد روميتـــ|لسيد عبــــد |رحمتـــ  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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843o33 ن ود|خوم د|جرجس بــــ| مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

385o9 مروتـــ محمد عىل عىل ن|تـــربــــيتـــ حلو

884995 لجليل |در سيد عبــــد|لق|ميمه عبــــد| سيوط|بــــ |د|

4o3|66 لجندي|لرحمن |يمنى محمود محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2529o8 لبــــيه|هلل خليل |سلىم عبــــد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

683|85 ى |لسيد حس|ء |م عل لبــــ|بــــو ط|ني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

888342 لحفيظ محمود  |خديجه محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

756488 حمد|ن |حمد سليم|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

638984 ى حسن عبــــد |ي لرحمن حسن|سمي  زيق |لزق|تـــمريض 

6295|6 محمد صبــــرى محمد محمد متـــول ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

254565 عرج|ل|لح |بــــر ص|ل ص|محمد جم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

484328 لجود|بــــو|حمد خليل محمد درويش | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52o343 لونيس حمزتـــ|مروه بــــيومي عبــــد  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

23|o76 ئيل سعيد دوس|دل ميخ|ديفيد ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

633757 حمد|لسيد |لسيد جودتـــ |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

7o|834 هيم|بــــر|لمنعم |لد عبــــد |خلود خ زيق|لزق|بــــ |د|

8257|o لحميد محمد|حمد عبــــد|م |له| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

222o55 هيم|بــــر|رثــــ |لو|ل عبــــد|رحمه جم لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

35|72o د|لجو|محمد مصطفى نرص عبــــد |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

496|22 سمر خميس محمد مسعد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4o8582 لد مصطفى محمد هنطش|خ| سه |تـــربــــيتـــ طنط

888578 ن |محمود بــــكر عنتـــر رسح سيوط|عه |زر

7o7263 حمد|م |لسل|م جمعه عبــــد |جمعه عص ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

693537 ق|حمد عىل |حمد |حمد محمد | وى|لشر تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

92o958 د  |لجو|حمد عبــــد|حمد محمد | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6ooo3 هيم|بــــر|ء طلعتـــ محمد |سم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

524798 يم|لد|محمد مصطفى محمد أحمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

85o93 لمجيد|لدين محمود عبــــد |د |ئى عم|م| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

529o93 بــــ عزتـــ فرج|يه|حمد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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2|87o ي|ر
ئى محمد نمر|فوزى ضمر| ئى هره|لق|حقوق 

|76997 لم موىس|لدين محمود س|ء |عل |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

62o625 ن|هيم رضو|بــــر|محمد فكرى  سيوط|هندستـــ 

62|599 محمود محمد عبــــده محمود جمعه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9238|9 ك فليبــــ |لمل|ئيل عبــــد|ميخ| يؤن ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

77533| ح|لفتـــ|حمد عبــــد|حمد محمد | |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

683693 م|م|ل|ن مصطفى مصطفى |يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

76o785 ى| لعل|بــــو |ر محمود |من حسي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

7o6748 |لرحمن عط|لسيد عطيه عبــــد |محمد  هندستـــ بــــور سعيد

25||oo ر|م لطفى بــــيص|محمد عص ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

2|2392 حمد محمد|ىط |لع|كريم مجدى عبــــد هره|لق|حقوق 

4|694| ى عبــــد  لدين|لحميد سعد |لعزيز عبــــد|هبــــه خي  لشيخ|ره كفر |تـــج

8o6779 هيم|بــــر|ق |سلىمي سعيد سبــــ ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

27927 ك|لمل|ل رزق عبــــد|جم| دون|م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

8|9733 ى ه|ضىحي سعد  شم|مي  ي|طبــــ 
|لمنى

855825 ي فخري عبــــد|روم
ك فوزي|لمل|ئى لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

2|4278 هيم|بــــر|لسيد |لصبــــور |يمن عبــــد|يمن | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

69|26o ي|هيم |بــــر|ح |ده محمد مصبــــ|غ
لبــــرهمتـــوىسر لمنصوره|علوم 

33oo65 ى|سلىم حمدى  حمد خرصى |حقوق بــــنه

546626 لسيد سعد|ن |ده رمض|مي ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

|2635| لد محمد طه عوض|ندى خ ى شمس صيدله عي 

68775o هد مصطفى|لمتـــول مج|لسيد |محمد  لمنصوره|حقوق 

487956 لسيد سليم|لكريم حسن |محمد حسن عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

822o22 د|حمد عىلي سيد ج| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

783743 لحوتـــ|هيم |بــــر|لح |هيم ص|بــــر|حمد حلىمي | زيق|لزق|حقوق 

676o28 ى |ي حمد عىل ليلتـــ|سمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2469o ف ف|طمه |ف هيم|بــــر|رس |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

284467 ل|هلل غ|ميل رزق |ج  |م هره|لق|بــــ |د|

6|3523 ل|لع|فظ عبــــد|ل ح|لع|يوسف محمد عبــــد |هندستـــ طنط
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77|564 ي|لىحي|هلل محمد محمد |محمد عبــــد 
ئى ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

759477 ن حسن|حمد رمض|زينبــــ  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

|5|7o9  سليم|لبــــ|روق عبــــد |د ف|ء عم|ول
ى
ن|ق لفيوم|عه |زر

5|78|| ن قطبــــ عسل|يدى مبــــروك رمض|ه زيق|لزق|علوم 

5o82o3 لمديوبــــ|حسن أحمد محمد | طيم|ف سكندريه|ل|بــــ |د|

896377 ن |مريم فرج جيد دمي ي صىح سوه
ج|معهد فنى

464776 هلل|هيم حسبــــ |بــــر|هيم سعد |بــــر|مجد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

278367 ف محمود محمود عىل|ن |غفر رسر ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

495244 حمد بــــكر|ل |ل كم|حمد هل| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

432363 ه ع| لح|دل محمد حسيبــــ ص|مي  |بــــ طنط|د|

||8||o نوبــــ|د مهنى زىك بــــ|مر| مونيك ى شمس هندستـــ عي 

777o88 حمد حسن محمد عىلي| زيق|لزق|علوم 

7o89|6 بــــ|لوه|م نبــــيل سعد عبــــد |حس لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o24o| ى عبــــد|ي م|لسل|م محمد عبــــد|لسل|سي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

9|38|6 ح |بــــ مفتـــ|لبــــ|ن فتـــح |يوسف شعبــــ ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

48o476 حمد طلبــــه عيس|دل |م ع|هش |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

293282 لمنعم محمود يوسف غنيم|مجدى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

359|98 ى س تـــدرى|طف قد|ع| مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5|2o67 ي |متـــ ع|س|
لشويخ|دل بــــسيوئى تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

5|8983 دى|عيل زبــــ|سم|حمد |ن |نهله نعم طبــــ بــــيطرى دمنهور

8o|5o8 ي |هبــــه 
بــــوضيف سيد|هلل مصطفى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

232o36 لدين|لمجيد عز|ن عبــــد|محمد سليم ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o|376 وى|لسعد|حمد عدل سمي  | |حقوق طنط

|439|8 لديك|لحميد محمد |مصطفى مدحتـــ عبــــد  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

4o4225 حمد|عيل |سم| |محمد زكري| زكري ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

853567 ي درويش عبــــد|لجيل|در |لق|محمد عبــــد
هلل|ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

267577 لحليم|لرحمن عبــــد|ن عبــــد|كريمه رمض ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

523854 فظ|لحميد ح|طف عبــــد |مؤمن ع سكندريه|ل|هندستـــ 

763766 د عىل|لسيد عىل محمد رش|مرفتـــ  علوم بــــورسعيد
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8|658 لسنوىس خميس|حمد |محمود طلعتـــ  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

434|7 ف حفنى عبــــد| |مه لحميد|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

777758 ي|لقبــــ|ء محمد |محمد عل
ئى زيق|لزق|طبــــ 

782983 لفيومي|لرحمن |يمن محمد منصور محمد عبــــد| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

357266 تـــه غنيم|فظ شح|لح|هيم عبــــد|بــــر|ن |نوره |بــــ بــــنه|د|

6446| س محمد|ندى محسن محمد عبــــ لفيوم|هندستـــ 

||7988 س محمد|لد محمد عبــــ|ليىل خ هره|لق|بــــ |د|

|62279 ه وس لسيد عمر|حمد |م |سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

894o88 حمد صديق عطيفى |ء |سم| سيوط|حقوق 

52o2o5 بــــ حرحش|لد دي|خ| دين تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

63523| فظ|لح|نور محمد عبــــد|ء |رس| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

336684 ف رمض| |لي|د ن قطبــــ محمد|رسر تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

62o35| ء نرص محمد حموده|نجل ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

||7663 رص سيد محمد|حمد ن| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

694526 لعوضى فوده|لسعيد |ء |رس| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|738o3 حمد مىك|عمرو مجدى مىك  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

359778 بــــوبــــكر|بــــوبــــكر محمد محمد |بــــسمتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

252o| ى خليفه خلف | |لعل|بــــو|يه حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

424985 ن|ج سليم|حمد فر|هلل |يتـــ | سكندريه|ل|طبــــ 

756482 ر|لستـــ|لرحمن عبــــد|دل عبــــد |عمر ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

9o6759 لمجد محمد |بــــو|لربــــ |د|ن ج|يم| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

624|67 لمتـــول|هيم |بــــر|لمتـــول |محمد محمد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

833554 عيل حسن|سم|دهم |ضىحي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6o5377 لدين|ندى مصطفى محمد مصطفى عىل  |صيدله طنط

545238 درس|نيوس تـــ|رم|متـــ رشدى |س|مني   |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

847645 ىطي|لع|محمود عرفه محمود عبــــد |ج طبــــيع قن|عل

|57777 هر يوسف|رحمه يوسف م ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

8o|43o ي محمد
فرحه فرغىلي مصطفى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

||8965 بــــوسعده|هيم |بــــر|هيم حسن |بــــر|يمن | مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع
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8o52o2 مرقص| ديفيد مدحتـــ عط ي|طبــــ 
|لمنى

|479o رتـــ سيتـــي رمسيس حكيم سعد|س ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

476726 هيم|بــــر|يد |يه رفيق مسعد ع| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68879| هيم|بــــر|ر محمود |لغف|حمد عبــــد |حسن  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

228578 سيد فتـــىح محمد| هند|ش عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

333378 ن محمود رجبــــ|م رمض|سل| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

693234 ه | هيم كبــــشه|بــــر|هيم محمد |بــــر|مي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

322498 يف عليوه |نوره لسيد|ن رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|7|9o3 لح عىل بــــريقع|سم سعيد ص|بــــ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

239934 لم|حمد فتـــىح بــــيوم محمد س| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6268o5 زق|لر|وى عبــــد|لقن|لرحيم |بــــسنتـــ محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

759889 س|لي|طف موريس عبــــده |ع| رين|م لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

43o729 ر|لنج|هيم رزق |بــــر|هيم |بــــر|طف |عو ي صىح طنط
|معهد فنى

365675 حمد|حمد عىلي |محمد  ن|حقوق حلو

83825| ي محمود|محمد ط
رق مرتـــضى دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

78o497 |بــــ|لسيد بــــ|حمد ذىكي عىلي |محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

266o69 ر|لغف|لسميع عبــــد|ج  حمدى عبــــد|ن تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

835882 حمد|تـــ فتـــىحي |طمه شح|ف ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

8o7|32 للطيف محمد|لد عبــــد|خ| ند|ر ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

48|35| ق محمد|حمد عوض سبــــ| سكندريه|ل|ره |تـــج

259829 ىط|لع|م مصطفى عبــــد|ده عص|غ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

2|5oo3 ن محمد عطيه|لدين عثــــم|ح |عمرو محمد صل هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

5o792 لرحيم|حمد فرغىل عبــــد |محمد  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

857297 لمقصود|محمد مبــــروك محمد عبــــد م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

2|33o9 ي|ر
لدين محمد|ح |محمد صل| ئى ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

27o2|7 هد|لحميد مج|تـــ سعد عبــــد|محمد بــــرك تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|45475 لرحمن محمد سيد عىلي|عبــــد  هره|لق|علوم 

3356|| فظ|بــــ فوزى ح|يه|نسمتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8|7485 لمحسن|مل عبــــد|مل عنتـــر ك| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|5o864 هيم|بــــر|حمد |تـــ قدرى |ي| هره|لق|حقوق 
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272568 حمد محمود|لجليل |مؤمن عبــــد لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

6oo628 دى|بــــوش|بــــوزيد محمد محمد |هيم |بــــر| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5|2282 ن محمود موىس|بــــ شعبــــ|شه ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|75243 لرحيم|مل عبــــد |محمد رميىل ك لمنصوره|حقوق 

898o47 ى عبــــد|لسيد ي|ن |يم| لمعبــــود  |سي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

24o|53 ى ى بــــسط|بــــو |ل |جم| مي  جندى| ليمي  ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

3|9469 ل محمد|بــــ حسن جل|رح ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8o9779 هلل|ح عبــــد|لفتـــ|مجد عبــــد|ريم  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

853oo6 ي محمد |سل|
هيم|بــــر|م مصطفى ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 

م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

233652 حمد عيد بــــدر محمد| هره|لق|حقوق 

22o423 هيم|بــــر|لسيد |حمد محمد | دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

626939 حمد|ل حسن |سلىم كم زيق|لزق|ره |تـــج

4345o8 لزنتـــوتـــ|ء منىح  طه |إرس |علوم طنط

267952 هيم غنيم|بــــر|هيم حسن |بــــر| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

2|4842 حمد نبــــيل فتـــىح محمود خليل| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|34356 هلل سيد حنفى محمد|منتـــ  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|63348 ه خ| لد محمد مصطفى|مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

72936 ح|لفتـــ|رص فرج عبــــد |بــــدر ن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

8o2o6 لحكيم محمد عوض|لد عبــــد |زينبــــ خ  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

54|6|2 د محمد قطبــــ|لسعيد رش|محمد  ره دمنهور|تـــج

|5|277 حمد|ح مصطفى |ء صل|شيم ن|بــــ حلو|د|

8o98o| حمد عىلي|ر محمود |من ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

5o7332 عيل محمد|سم|رزق | عل سكندريه|ل|صيدله 

62|78 ي عبــــد |محمود عبــــد 
ى
لعزيز|لعزيز صوق ره بــــنى سويف|تـــج

42227 هيم|بــــر|لنبــــي |سلىم محمد عبــــد  هره|لق|طبــــ 

52|733 ي عىلي|لص|مل |
ي بــــسيوئى

ى
ق سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

76798| رتـــ|ح حسن عم|لفتـــ|لهدى عزتـــ عبــــد |نور  لعريش|تـــربــــيتـــ 
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86|93o عي|لحميد رف|حمد عبــــد|طمه |ف ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|3o355 محمد محمد فوزى| دين ى شمس هندستـــ عي 

62oo|9 بــــ طريه|لوه|لسعيد عبــــد |محمد ثــــروتـــ  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

622||o وى|لص|لسيد خليل |محمد  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

2|38o ن|حبــــيبــــتـــ محمود محمد عثــــم ن|بــــ حلو|د|

679846 ه محمود فوزى | لمقصود|بــــو مسلم عبــــد |مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

324544 ى | ى| لعل|بــــو |حمد حسي  حسي  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

8349|6 مل|ح ك|لفتـــ|محمد محمد عبــــد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6o52o3 ي|ر
فع|لش|لغنى محمد |طف عبــــد |ع| ئى لمنصوره|ره |تـــج

896|o8 ى |حمد |كريمه  حمد |مي  ج|علوم سوه

63546 بــــ|كس| بــــ ربــــيع عط|رح تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

259|64 دي|لبــــغد|لحكيم محمد محمد |د عبــــد|نه شمون|نوعيتـــ 

33o458 ف |يدى |ه هيم يوسف|بــــر|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8|o||o ى مبــــروك| رض محمد حسي  ج|بــــ سوه|د|

372o76 حمد محمد خليفتـــ خليفتـــ| |حقوق بــــنه

9o9oo7 لخطيبــــ |دق حسن محمد |حمد سيف ص| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|7322 ن|لسيد سليم|د |م مجدى فؤ ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

69o8o2 ي
لخلع|حمد محمود |ء حسن |ضى لمنصوره|ره |تـــج

2294o8 وق جم لسيد محمد|ل |رسر هره|لق|ره |تـــج

254||9 نم|د حسن سعيد محمد غ|فؤ ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

237355 |ش|هلل محمد بــــ|دل عبــــد|ندى ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|48||6 هيم محمد|بــــر|هيم محمد |بــــر| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

535443 ي|هيم محمد عىل |بــــر|يه | ر|لىح  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

753583 ح خليفه عىل|صل| رن تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

5|44|6 ى |ع| عل لمزين|طف عطيه حسي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

693323 هيم|بــــر|ء حسنى محمد متـــول |رس| ط|بــــ دمي|د|

|546|2 لس ع دل موىس حكيم|كي  ى شمس|تـــج ره عي 

8|698| حمد|ح |لدين صل|د |ء عم|دع ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

42o|58 فتـــ ه ي عبــــد |مي 
هيم موىسي|بــــر|لعظيم |ئى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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3493oo  يوسف|بــــى عر|مبــــ|سمر 
ى
ق ى شمس علوم عي 

6o9689 ن|مريم حمدي مصطفى مصطفى زهر |تـــربــــيتـــ طنط

8|88|3 لحكم محمد|ء مجدي محمد عبــــد|رس| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

289979 شه|بــــر مكرم عك|سلىم ص سيه|نوعيتـــ عبــــ

676o3o ى محمد عبــــد |ي ى حسي  لمنعم ربــــيع|سمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o9|62 ى عص|ي لحميد|م محمد عبــــد|سمي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

476|59 يف|رس فتـــىح |ندى ي لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

262832 عيل|سم|مصطفى محمود فضل طعيمه  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

3|62o8 م|نصىح مشيل س| رين|م مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

834926 لرحمن عبــــيد|محمود صبــــىحي عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6||64| لدين|ل |دي جم|له|هيم عبــــد |بــــر|عمرو  |بــــ طنط|د|

4o4222 لرحمن|لح عبــــد |ل حمدى ص|بــــل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

639672 هيم|بــــر|م تـــوفيق تـــوفيق محمد |سه زيق|لزق|بــــ |د|

3oo|92 لح محمد|ر محمد ص|من ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

227552 لغنى|رس محمد عبــــد|محمد ي لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

33|48o لغنى|لسيد عبــــد|م |لسيد حس| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

432666 م|حمد عل|هيم |بــــر|ء فتـــىح |لّ| |علوم طنط

645653 ى بــــيوم مج| |ن|ر هد|لسيد حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

684725 ل|ئى مصطفى شفيق منصور بــــل|م| لمنصوره|بــــ |د|

45o688 حبــــيبــــه محمد سمي  محمد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

632843 حمد|لحميد عىل |سعد عبــــد|ريم  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

282456 ش|لدمرد|لد محمد |هبــــه خ  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

67258 لسيد|ء محمد عمر |وف بــــ بــــنى سويف|د|

346872 ن منصور محمود عىل|يم| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

838384 ود|هلل د|بــــيل فرج |جون ه ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

23|57o در|لق|نور عبــــد|در |لق|محمد عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

54664 ي|مروتـــ حمدى محمد م
ضى لفيوم|لعلوم |ر |د

76698o دى محمد رستـــم|له|محمد يوسف عبــــد  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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326oo5 هلل|عطيه | حبــــيبــــتـــ سيد عط دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

268672 لسيد منصور|ء منصور |شيم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8624|9 لحسن|بــــو|حمد عدلي محمد | دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

239375 حمد موىس|ر صبــــرى |مي هره|لق|حقوق 

677432 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد |محمود  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

7o5547 لبــــيىل|لعزيز |لد عبــــد |محمد خ لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

27o69 رس بــــدوي حسن|سلىم ي تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

87845o ى مدحتـــ |ي ل  |لجل|هيم |بــــر|حمد |سمي  سيوط|صيدلتـــ 

49|553 هلل|ندى بــــسيوئى رجبــــ عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

63|88o هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|تـــفى  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

23||85 هر|لط|لعربــــى |عمرو محمد  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

82386| لحفيظ مبــــروك|حمد محمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

533848 يف محمد رمض|سم| ن زغلوله|ء رسر سكندريه|ل|حقوق 

855848 ي محمد محمد 
هيم|بــــر|مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

4784|4 ف منصور عىل غز|هلل |عبــــد ل|رسر سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

92|263 هلل  |ن عبــــد|عىل كرم رضو ج|حقوق سوه

54923 د|بــــ سمي  عي|يه| |دون|م ن|حقوق حلو

8|7|o ى عمر عبــــد  لصمد|لعزيز عبــــد |نرمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

349|88 ى شعبــــ|حمد | حمد|ن |مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

283558 ف |محمد | رن لد|ر خ|لغف|هيم عبــــد |بــــر|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|543o| لجندى|عمرو صبــــىح حسن سيد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

7|79o9 هيم عىل|بــــر|لسعيد |مه محمد محمد |س| تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

3|6995 حمد محمد|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

836588 لرحيم محمد|حمد عبــــد|مروه  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

3|8o5 ى|هلل ص|زينبــــ رجبــــ عبــــد  لحي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8753|3 طف فخرى عوض |ره ع|س سيوط|ضتـــ |علوم ري

4o344 للطيف|ل عبــــد|حمد كم|ده |غ هره|لق|ره |تـــج

75558| لمنعم عيسي|بــــر عبــــد |ء ص|رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2|944 حمد محمد|ر حمدى |من ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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42o43o م|م محمد هش|لسل|يه سعيد عبــــد| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|67o79 حمد عىل محمد عىل| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

|6233 حمد|لدين |ح |يمن صل|سلىم  م بــــنى سويف|إعل

|3274| ى سمي  عىل محمد|ي سمي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|62758 حمد سيد حسن|حسنى محمد حسنى  ن|حقوق حلو

49|429 وز عىل محمود عىل محمد في  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35o|4 بــــدين عىل محمد يس|لع|حمد زين | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o7636 لسيد|لعزيز |لسيد عبــــد |حمد |ء |سم| لمنصوره|علوم 

6o|934 وق محمد خليفه  لهطيل|رسر |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

6339o3 طف يوسف عىل محمد|محمد ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

46o54o ره|للطيف فهىم غبــــ|مصطفى محمد عبــــد |نوعيتـــ طنط

4776|9 لحموي|لرحمن |م مصطفى محمود عبــــد |ريه سكندريه|ل|بــــ |د|

42|96| ن وجيه|لسيد عثــــم|بــــ |يه|م  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

69284o م|لعظيم حسن عر|عيل عبــــد |سم|يه | لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

9|3576 هلل|لرسول حفظ |مح عبــــد|لدين س|بــــ |شه ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

4o|949 حمد بــــدر|حمد سيد |لسيد | سكندريه|ل|ره |تـــج

489748 ي فتـــىحي عىلي دي| |نور
ف حسنى بــــ|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

5||34 ى ك ى|محمد حسي  مل محمد حسي  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

762348 لبــــدوى محمد عىل شجر|حمد |ح |عمر صل ره بــــور سعيد|تـــج

4582o| هيم بــــدرى|بــــر|حمد محمد |كرم | لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

52o592 ر|لعزيز مختـــ|طف عبــــد |مل ع| طبــــ بــــيطرى دمنهور

|47273 دق|لص|عيل عبــــد |سم|هر |مصطفى ز هره|لق|ره |تـــج

862|56 ق|ص حمد|وي |بــــرين فنجري رسر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

239354 ى ع|م لمسيح|دل حبــــيبــــ عبــــد|دلي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

69o7|7 لسيد متـــول|هيم مجدى |بــــر| لمنصوره|بــــ |د|

63848| بــــى|لعزيز عر|طف فتـــىح عبــــد|محمد ع ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|69597 مصطفى محمد عبــــدربــــه عىل عيد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|53|6 شد|ض ر|ء حمدي ري|ول ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

3248o8 حمد|حمد بــــدر |مؤمن  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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678o38 لشويىح|مر حمزه حمزه |حمد تـــ| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2475o4 لكريم صبــــرى|عبــــد| حمد رض| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

5o9242 مل مرىس|رس فوزى ك|محمد ي سكندريه|ل|طبــــ 

|58847 لكريم|حمد عبــــد |م |حمد هش| هره|لق|ره |تـــج

473|5 ى حسن سند محمد|ي سمي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

878628 ه مدحتـــ فتـــىح لوق| | مي  سيوط|حقوق 

239276 ى|سم|رس |ء ي|رس| عيل حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

479699 لخي |بــــو |هيم |بــــر|حمد |حمد عىلي | سكندريه|ل|ره |تـــج

46966 ي 
شوح|ل|حمد محمد |حمد |مصطفى هره|لق|طبــــ 

893229 ى |م ش|ح محمد عل|سم هي  سيوط|عه |زر

4328|5 هر محمود محمد صقر|يمنى م |بــــ طنط|د|

84||42 ن|م رمض|لسل|لسيد عبــــد|بــــوبــــكر | دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

759975 وق مجدى  لسيد|حمد |رسر لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

327o9| لمجيد|روق عبــــد|رضوى فرج ف |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

9o7|83 دق |حمد محمود صبــــرى ص| ج|تـــربــــيتـــ سوه

763747 ف محمود حسن |هدى  م|لش|رسر ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

338528 |لبــــ|هبــــتـــ سعيد محمد مصطفى عبــــد
ى
ق شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

|2297| ى عبــــد |ه لحميد|يدى محمد خرصى هره|لق|حقوق 

43|88o ألشول|حمد محمد حسنى | |عه طنط|زر

863973 بــــ|لحفيظ كس|لرحيم عبــــد|نشوي عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5|3693 ن|ن شعبــــ|لح زيد|لح حمدى ص|ص سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

493995 وى بــــلبــــوله|لص|لسيد |د مجدى |زي ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

486o86 مه محمود مرىس|سلىم فتـــىح سل سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

9|8585 هلل محمد  |د محمد عبــــد|جه ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

345784 ح|لفتـــ|لحميد عبــــد|ود عبــــد|حمد بــــدوى د| ى شمس طبــــ عي 

32574o ن|لح خلف سليم|ء ص|ل| ى شمس|تـــج ره عي 

855645 ي
حمد|لدين حسن |ء|عليه ضى سيوط|حقوق 

52oo3o لكريم|يه محمد سعد محمد عبــــد | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8486|2 ن|لعظيم محمد سليم|خلود عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

523938 لرحمن عىلي محمد عىلي حميدتـــ|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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428327 لعزيز محمد قنديل|لحميد عبــــد|عبــــد| نور ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

774729 ر محمود|لغف|حمد عبــــد |رق |حمد ط| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

3|2o5 لح رمسيس|نه رفعتـــ ص|هيل ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

54575 ء رجبــــ محمد عويس|سم| لفيوم|نوعيتـــ 

345482 د|ن مر|هر محمد سليم|ريم م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

894885 محمد محمود بــــكرى فرغل  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

755577 هيم|بــــر|حمد محمد |مصطفى  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

625547 ى أحمد طعيمه ى أمي  ف حسي  مريم أرسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|77772 لدين مصطفى يوسف|ح |يحن  صل كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

299822 لنبــــى|لد حبــــسر عبــــد|م خ|سل| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

69|7|5 زق محمود خليفه|لر|حمد محبــــ عبــــد | لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

7o|749 ى ح لم حسن|زم جوده س|حني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

497822 لمجد|بــــو |محمد | لسيد زهقن|هلل |منه  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|8946 لفيومي|ىط |لع|هيم عبــــد |بــــر|عبــــي  عىلي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

283289 لعزيز محمد|م عبــــد|عمر عص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77357o لخليىلي|لعزيز |بــــو بــــكر عبــــد |ن |نوره ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

77486o لسيد جبــــر|مروه فرج محمود  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|98o9  حسن زي|حمد عيد |
ى
ن|لدسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

84494 لمجيد|ج حبــــيبــــ عبــــد |بــــدر حج ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

235||5 شه|هيم محمود عك|بــــر|يوسف  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4o8649 خ|لطبــــ|لرحمن |عيل نجيبــــ عبــــد|سم|يه | |تـــربــــيتـــ طنط

4|4o23 لهربــــيىط|له رجبــــ حسن |ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

675288 نم|رص لطفى محمد غ|لن|مصطفى عبــــد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

6359|2 لسيد محمد|لعزيز |لعزيز محمد عبــــد|عبــــد ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

246992 مد خليل|محمد نبــــيل ح ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

262596 هيم|بــــر|ىط |لع|لد شبــــل عبــــد |محمد خ تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

43|528 م|فظ عل|لح|ح عبــــد|مل صل|لرحمن ك|عبــــد |ره طنط|تـــج

493|3 حمد|لمعبــــود |لحكيم عبــــد|محمد عبــــد ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى
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|73966 هلل||فظ عط|لح|عمرو يوسف عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|4472o ى ك|شيم ى|ء سعيد حسي  مل حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88966o سحق |كميل يعقوبــــ | رين|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

83|745 ر محمد|لستـــ|بــــ محمد عبــــد|مه دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

427996 مجد محمد نجيبــــ محروس زعي |ن |رو |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7oo299 ى حسنى مصطفى |ي لعدل|حمد |سمي  لمنصوره|حقوق 

759566 حمد|ه |لل|حمد عبــــد |بــــسمه  لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

526724 بــــوهيبــــه|لسيد |در |لق|رس عبــــد|ر ي|عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25|677 ر متـــول|لستـــ|ل عبــــد |محمود مجدى كم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

446562 لفضيل|هلل بــــدر عبــــد|مه عبــــد|س| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

5267o3 هلل عوض|حمد سعد محمد عبــــد| سكندريه|ل|بــــ |د|

|54439 هلل|بــــ |حمد ج| |حمد رض| ى شمس|تـــج ره عي 

4753o7 زم وليد محمد معوض|ح سكندريه|ل|هندستـــ 

29o327 لعزيز محمد|م عبــــد|ره عص|س دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

84|786 ي عبــــد|لر|يوسف عبــــد
ن|هلل سلط|ضى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

|35oo| ى|حمد عبــــد |م |بــــس لرحمن حسي  ى شمس هندستـــ عي 

6992o6 ي|حمد محمد |ء |سم|
|حمد دئى ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

3385|3 لرحمن عىل عزبــــ|ن محمود عبــــد|نوره |بــــ بــــنه|د|

|266o9 لحليم|هر عمر متـــولي عىلي عبــــد |بــــ هره|لق|ره |تـــج

54o482 ي 
ي|بــــر|هدير مصطفى

هيم شلبــــى  مصطفى سكندريه|ل|حقوق 

24472o هلل قرئى|حمد عبــــد|محمد  هره|لق|ره |تـــج

|58497 للـه|مد عبــــد |مريم محمد ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

345769 لرحمن جمعه|لنبــــي عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد |بــــ بــــنه|د|

696325 حمد رزق|حمد |ن |يم| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

6837|| هيم|بــــر|لرحمن محمد محمد  |ئشه عبــــد |ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

837555 هلل|نعمه عبــــود عطيه عبــــد |نوعيتـــ موسيقيه قن

|8454 لحميد|لنبــــى عبــــد |محمد مصطفى عبــــد  ى شمس صيدله عي 

855335 حمد|محمد ربــــيع خليفه  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|34586 يه عصمتـــ محمد محمد| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|56|53 در بــــدر بــــدير|لق|ن محمد عبــــد |نوره ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

8764o7 ن  |د طلعتـــ رشدى حلو|عم سيوط|حقوق 

323o46 ندى محمد محمود حسن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

339374 لدين عىل عيس|ء بــــدوي نرص |سم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

43876o م حسن عىل رزق|محمود محمد س لشيخ|ره كفر |تـــج

47442 حمد|طمتـــ رفيع شديد |ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

325369 ى | ى|حمد عشر بــــو زيد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

2|88|8 در|لق|يمن محمد عبــــد|لدين |سيف  ى شمس هندستـــ عي 

823524 ى|رص فتـــىحي حس|هلل ن|عبــــد ني  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

527746 مد بــــلبــــع|رم محمد ح|زينبــــ ك سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

232||7 ل حسن|ن عمرو هل|مرو هره|لق|هندستـــ 

878|87 لكريم محمود سيد  |د |ء ج|دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

697|4o ل|لع|لحليم عبــــد |ل عبــــد |لع|محمد عبــــد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

4|88oo م حبــــسر|م|م متـــول |ن س|يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

499738 دل رجبــــ يوسف|ء ع|شيم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o2o75 دى حسنى رمزى أنور سعيد|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|33oo5 مريم رأفتـــ فكرى ملك سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o623 عيل محمد|سم|ل |كم| لي|د ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

758o|7 كريم محمد حمدى محمد عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|75o39 هلل محمد|رس عبــــد |هلل ي|منتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|58o59 لعليم|يه عىل خلف عبــــد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

772|82 رص محروس فتـــوح تـــوفيق|ندى ن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

86634 ح|در سنوىس مصبــــ|لق|ندى عبــــد |س لفيوم|لعلوم |ر |د

853|88 لمعز|تـــه عبــــد|زق شح|لر|ء عبــــد|سم| ي|طبــــ 
|لمنى

346247 ى|محمود خ لد سيد طه بــــحي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

368||5 ف ذىك حسن|محمد  رسر دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

86845| بــــوزيد|لسيد |بــــوزيد |م |ريه دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

436||o ر|ر نص|ل نص|م كم|حمد حس| سكندريه|ل|صيدله 

|75794 ى ح لشيخ|لسيد |مد |محمد خي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

34|795 حمد دعبــــس|هلل |مي عبــــد |حقوق بــــنه
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488879 ن|ن رزق عطيتـــ رمض|مرو |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

24268| لم|لرحمن س|ل عبــــد|يوسف جم ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

42576o لحميد|مه عبــــد | ندى محمد محمد سل سكندريه|ل|علوم 

246o82 لد محمد عىل غنيم|عمر خ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

832395 ي |لر|ء عبــــد|شيم
لرحيم|حمد عبــــد|ضى ج|بــــ سوه|د|

34o577  هندى|لش|حمد عبــــد|لدين |م |حمد حس|
ى
ق دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

7|o|83 |لعط|بــــو |يمن محمد عىل |حمد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

429629 لديبــــ|م يوسف محمد يوسف |هش ي صىح طنط
|معهد فنى

83oo2o لسيد|لرحمن |لسيد عبــــد|ل |م| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6o96o هيم محمد|بــــر|دل |طمه ع|ف صيدله بــــنى سويف

259957 للطيف|ره فوزى محمد عبــــد|س ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4o596o يتـــ حسن محمد حسن خليل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

38985 ي |هش
م عيد|م|م محمد حنفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|9653 لجمل|ن محمد محمد |متـــ شعبــــ|محمد أس ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

8775o| حمد  |هر |لظ|هيم عبــــد|بــــر|ده |مي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

8299|8 ه ع| ي|دل ف|مي 
يز مصطفى ن|كليتـــ طبــــ أسو

424767 دل محمد مرىسي|لرحمن ع|عبــــد  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

687886 ن|هبــــه محمد مني  محمود سليم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

323o4 هلل|بــــر عىل عوض |محمد ص لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

432o54 ن متـــول|حمد شعبــــ|ن محمد |يم| |بــــ طنط|د|

7ooo39 حمد|هر محمد |ء م|ل| صيدلتـــ بــــورسعيد

889956 ين محمد عبــــد ى |شي  لرحيم حسي  لجديد|دي |لو|طبــــ بــــيطرى فرع 

|49o35 ز عىل|ن عىل عز|يم| ن|بــــ حلو|د|

226o29 ى|لد|لد محمد عبــــد|خ يم خرصى لمنصوره|حقوق 

844|65 لعزيز|ل محمد عبــــد|م كم|سل| ن|سو|ضتـــ |علوم ري

263764 تـــ|لسيد فرح|طف |ء ع|لشيم| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o|o| لغنى|محمد سيد جبــــيىل عبــــد ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

267353 ن|هيم عىل رضو|بــــر|عىل | عل ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

446242 س|لي|د |د ج|ركو ميل|م |حقوق طنط
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36|8o لسيس|حمد محمد |لحسيبــــ عطيه |ء عبــــد |دع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

853o78 لحميد|ء رفعتـــ عزتـــ عبــــد|شيم ي|نوعيتـــ 
|لمنى

69423o وى|لشعر|لنرص |بــــو |ح محمد |حمد صل| ي|هندستـــ 
|لمنى

233275 حمد|هد |م مج|مريم عص ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|794| حمد|رق محمد محمد |حمد ط| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

826o64 بــــر سعد محمد|ضىحي ج دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4|7949 ه  لحميد|هيم معوض محمودعبــــد |بــــر|مني  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

265|54 لسيد حبــــلص|لمحسن |لمحسن حسنى عبــــد |عبــــد شمون|نوعيتـــ 

366o38 تـــه عىل|بــــر شح|زينبــــ ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2224|8 لمنعم سمك|ل مصطفى محمد عبــــد |بــــتـــه| ى شمس|زر عه عي 

487o7 محمد يىح درويش قرئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

27|484 ن|ع سليم|لسبــــ|رص |مل ن| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6|4|25  |لعر|لد |نم خ|ه
ى
لجوهرى|ق |طبــــ بــــيطرى بــــنه

767|8o ي أبــــو سيف|زي
د محمد مصطفى مصطفى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

3396o ن|فتـــ عثــــم|م ر|عص| رن م بــــنى سويف|إعل

|7594 لرحمن عمر لطفى نرص مرىس|عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27235| رك|مبــــ|مد |محمد عيد ح ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

36o226 لسيد موىس|لسعيد |لسيد محمد |محمد  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

757o|9 ن|ء محمد محمد عىل عثــــم|دع عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

||5398 ى ن|يمن نبــــيل عري| |جستـــي  ى شمس|تـــج ره عي 

|3o823 لغنى محمود|زن محمد عبــــد |م  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|49o72 بــــوشنبــــ|حمد محمود |مجد |جر |ه ن|صيدله حلو

4299|5 ره|در محمد عىل بــــش|لق|بــــ وليد عبــــد|يه| |صيدله طنط

526787 لجندى|هلل طه زىك |حمد محمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

765o28 ى|حمد محمد خليل ش|مصطفى  هي  هندستـــ بــــور سعيد

|25486 لعليم سيد|يمن محمدعبــــد | |ر|ي ى شمس|د| بــــ عي 

43|94| ي
ن|ميل سمع|ن |سمع| سلفى |بــــ طنط|د|

3|3492 ى صل|ي حد محمد|لو|لدين عبــــد|ح |سمي  ى شمس صيدله عي 

78o425 حمد|ح محمد محمد سيد |صل| رند زيق|لزق|ره |تـــج

4|3238 لنبــــي محمود خليل|فتـــ عبــــد |ندى ر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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22744| د|لجو|هيم عبــــد|بــــر|ل |هيم كم|بــــر| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6242o7 در عبــــد ربــــه|لق|هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

36955 ي|ر
ف | |ئى |هيم |بــــر|رسر

ى
لدسوق ى شمس ي تـــمريض عي 

معهد فنى

42o498 رص محمود|مد ن|ن ح|نوره سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8936|7 حمد |ء عىل محمد |ل| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

92o258 هيم عىل |بــــر|تـــم عىل |هبــــه ح ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7889|6 بــــر عيس|لسيد ص|محمد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

826978 ن|دي حس|لرحمن حمدون عبــــ|عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

24|||4 ي|لش|در عبــــد|لق|لدين يوسف عبــــد|عز
ى
ق |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|

(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

82458| ذلي|ن ش|ذلي سليم|لش|مؤمن  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

3229o4 ى محمد|بــــر|مريم  هيم حسي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|36597 لعظيم محمد|لعظيم محمد عبــــد |محمود عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

322o44 لرحمن زيتـــون|بــــتـــ عبــــد|حمد ثــــ|م |ر هش|من ى شمس|تـــج ره عي 

367444 عيل|سم|لرحمن |ن محمد عبــــد|نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|6o93 لغنى|بــــو بــــكر عبــــد |عىل عىل  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

222|3o ه مصطفى عبــــ| حمد|س |مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

788|3| لم|هر مصطفى س|محمد م ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

7o6|5| كريم هيثــــم محمد شندى ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

7|2|6o ن|هيم زهر|بــــر|حمد |مد |حمد ح| لمنصوره|ره |تـــج

47o48 لكريم|طف حسن عبــــد |هلل ع|منتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

634264 ف عبــــد|نىح  | هلل يوسف|رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

6oo869 ي|ر جميل حدودي عىل |من
لففى |طبــــ طنط

865345 ر|لنج|كريم محمود محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

67297 ى شعبــــ|نوره ن فرج خليفه|ن خي  لفيوم|هندستـــ 

32o||6 تـــى|رس محمد نج|ر ي|مي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|563 ى |ي| محمد رض لسيد|سي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|7o|68 وق محروس عبــــد  لجليل|ح عبــــد |لفتـــ|رسر ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى
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786826 لحميد محمد مرىس|حمد عبــــد |مه |س| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42|465 وي|لنحر|ل محمد |لد كم|خ ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

5267o4 ل|لشه|ح محمد عىل |لفتـــ|حمد عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|7643 تـــ جل| يدى|عيل |سم|ل |مي  لشر ره دمنهور|تـــج

25o39 د فوزي زهري|ندى فؤ هره|لق|علوم 

36o826 لسيد محمد عرفتـــ|حمد |ء محمد |صف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5248|5 هيم فوزي حسن|بــــر|مؤمن  سكندريه|ل|هندستـــ 

6o4|9| هلل حبــــش|م وليم عبــــده رزق |وس| بــــول لمنصوره|هندستـــ 

8343|2 هلل|حمد عبــــد|محمود طلعتـــ  دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

327|59 ن|حمد علو|ن |حمد علو| |ن|ر عه مشتـــهر|زر

||7226 حمد|فظ |لح|لد عبــــد |حبــــيبــــتـــ خ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5o842 هلل سيد|بــــر عبــــد |حمد ج| بــــ بــــنى سويف|د|

26o3o8 ن|ح رمض|لفتـــ|د صبــــىح عبــــد|جه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

44|44| لسيد عجىم|د رزق |إي لشيخ|ره كفر |تـــج

44|9|6 يمن محمد عىل|منيه | لشيخ|عه كفر |زر

245244 حمد سعد|زغلول | لي|د ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

4||666 ده محمد درويش حسن|مي |بــــ طنط|د|

8|4455 لس  روز|مي ن|ء س|شعي|كي  ره بــــنى سويف|تـــج

|63|| م|م|للتـــ |دل عبــــد |ء ع|عىلي ن|سو|بــــ |د|

447972 هيم يوسف|بــــر|نور مصطفى |دتـــ |غ |ضتـــ طنط|علوم ري

887942 ل |لع|شد عبــــد|بــــ ر|يه|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

274735 هيم سعيد مصطفى|بــــر|سعيد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

492558 مل|مل ك|م موىس ك|حس بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

322394 مه|لسيد سل|ء عىل |ل| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

5|7o7| ود|هلل د|حمد فتـــح |ندى  علوم دمنهور

826|27 ى ي جورجيوس| |جي 
يمن وصفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

7|643o عيل|سم|لعليم |لعليم محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

7523o7 ى | عيل|سم|حمد فتـــىح حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

677946 لمطلبــــ مصطفى عيد|ل عبــــد |بــــل لمنصوره|ره |تـــج
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53626 بــــر محمد محمد|منه ج صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

7oo553 تـــ بــــهيج عىلي|م حسن فرح|سل| |بــــ طنط|د|

25|o39 شد معوض عينو|حمد ر| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4o6|6o ي|در |لق|يه مجدى محمد عبــــد |
لحفنى سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|5o246 حمد|لسيد |هر |سم ط|بــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4567o3 لح|ص| محمد رض| رض ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

44||3| يش|لغ|ح يوسف |ن نج|يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

25|8|8 حمد عىل حسن نرص| لعريش|بــــ |د|

|54235 ن رشدى رمزى|ندرو جىمي| ن|حقوق حلو

|4o739 هلل سعيد|بــــ |لسميع ج|مصطفى عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

922672 ج |حمد محمد فر|ء |سم| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

4oo768 يف عبــــد  لمجيد|لجليل عطيوه عبــــد |رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

256434 ي|لق|لغنى |محمود عبــــده عبــــد
ضى لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

556|o طمه ميهوبــــ عويس محمود|ف عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

7o479o حمد|بــــومسلم محمود |لد |يه خ| زيق|لزق|بــــ |د|

35o354 لسيد|لعظيم |لسيد عبــــد|حمدي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2638o2 ي |شفيق نعم| نور
لعليىمي|حمد |لسيد |ئى |تـــربــــيتـــ بــــنه

85788| د|لحكيم مر|حمد محمد عبــــد| ي|هندستـــ 
|لمنى

43693| ويش|هيم محمد محمد عبــــد ربــــه ج|بــــر|هبــــه  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4o8627 بــــوليفه|لمنعم حسن |ء حسن عبــــد|ل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|26848 لمطلبــــ|م محروس عبــــد |لسل|بــــسنتـــ عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

22o926 ى|م محمد| حمد رض|ر محمد |هي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

239373 لمتـــول|هلل محمد عىل |منه  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|8|8| |هيم |بــــر|لمقصود |هيم عبــــد |بــــر|ء |رس|
ق وى|لشر

ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

45|758 هيم نيبــــر|بــــر|محمد محمود محمد  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

4|o447 س عفيفى|س عيد عبــــ|عيد عبــــ |تـــربــــيتـــ طنط

2|6363 لد سيد محمد|عمر خ ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

67684| ز|لبــــ|هيم |بــــر|نبــــيل يحن  محمد  لمنصوره|بــــ |د|

759o66 رص محمود مصطفى|لن|ل عبــــد|لرحمن جم|عبــــد  لسويس|هندستـــ 
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3o726 ى سيد عىل|ي ى حسي  سمي  ن|بــــ حلو|د|

475777 ذل|لش|لدين أحمد |ح |م صل|محمد عص ره دمنهور|تـــج

826552 م محمود حسن|سلوي عص |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

29o668 د|لجو|هدير عىل محمد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3o843 ي محمد  حمد|محمد يحن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o3o|o لسيد محمود |حمد محمود | ج|طبــــ سوه

49959| ى عبــــد | زق فرج|لر|يه حسي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

465984 عمرو صبــــىحي محمد عطيه محمد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

37o749 ج|لح|بــــو|م مصطفى عىل |سل| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

63|64o سهيله مصطفى جوده منس محمد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

752o29 ج  مجدى سيدهم وهيبــــ|م ى شمس|د| بــــ عي 

273675 لمنعم|حمد عبــــد|دل |رحمه ع ي|هندستـــ 
|لمنى

8832o9 لعظيم محمد |ء سمي  عبــــد|شيم سيوط|بــــ |د|

263937 لسيد|فرحه ثــــروتـــ سعيد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9|6857 د |لجو|رس محمد عبــــد|م ي|مر  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

297658 تـــ|ء محمد فريد بــــهج|ل| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

63|963 وق س ن|م تـــوفيق فهىم نعم|رسر زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

256663 زينبــــ مصطفى محمد سعد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

647925 ن|حمد محمد صبــــىح سليم| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

325543 للطيف|نور عبــــد|رص |لرحمن ن|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

329344 لكحيىل|هلل مصطفى |يه مصبــــح عبــــد| |صيدله طنط

865393 مل سعيد|تـــم محمد ك|ح دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

433774 لرحمن|محمد مصطفى محمد عبــــد ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|53o95 مد|لسيد ح|محمد وليد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

685836 ى |ي لخميس عوض|حمد |سمي  لمنصورتـــ |تـــمريض 

6o|435 هدير بــــسيوئى مصطفى محمد محمد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|6|357 م|لسل|هلل عبــــد |يمن عبــــد | |دين ى شمس صيدله عي 

77942 يف فتـــىح عبــــد  ج|د عىل حج|لجو|فتـــىح رسر ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

892494 ى |رس| ء محمد سيد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

Thursday, September 6, 2018 Page 11830 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

364786 هيم|بــــر|لعليم |هيم عبــــد|بــــر|هند  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

824746 لسيد محمود|لكريم |هلل عبــــد|عبــــد |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

79o285 حمد سليم|لسيد |ء |سم| لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

8|3942 ل محمود|لدين كم|م |محمد حس ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

922652 عيل محمد  |سم|ن |يه حس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

479935 هيم سعد|بــــر|دين يشى خليل |ن سكندريه|ل|بــــ |د|

83567o م|ء محمد فنجري سل|سم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

637735 محمود محمد فتـــىحي حسن عزبــــ زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

3|2o97 تـــ كم ل محمد محمد|ني  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|356o6 هيم عىلي|بــــر|محمد | رن ى شمس حقوق عي 

|46384 ى  حمد محمد|روضه حسني  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

252989 وى|لسخ|لد سعد |خ| نور تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

5|5457 ف عبــــد | |ر|ي بــــوعوف|هلل |ح فتـــح |لفتـــ|رسر بــــ دمنهور|د|

284364 يد |بــــو|نرص | رن ى م|لش|لي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8258o6 دل محمود حميد|ء ع|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44|266 م|هلل سل|حمد محمد حسن عبــــد| لشيخ|طبــــ كفر 

526|36 لسيد طه محمد عىل|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

634768 ف كم|كريم  هيم|بــــر|ل |رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

459733 هلل عىل|ء محمد سعد خلف |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|82|6 بــــيشوي وليم فوزي مرزوق ى شمس|تـــج ره عي 

3|3984 حمد محمود|دل |محمد ع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|3572 حمد|ئل منصور |عمر و لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

73787 ن محمد|مروتـــ محمود رمض ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

3|4o63 حمد مدئى|ل محمد |جل ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6828| لعزيز|بــــر عىل عبــــد |د ص|جه لفيوم|ضتـــ |علوم ري

639|| ي سيد ق|محمد ه
سم|ئى لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

2477o| لغنى عطيه|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |م |سل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

9|3|89 لرحمن  |لدين محمد عبــــد|ل |فيصل كم ج|بــــ سوه|د|

52627o لرحيم|لرحمن عبــــد |حمد محمد سعد عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

|6o55o حمد عىل|محمود محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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4294o9 خر|محمد زىكي محمد ف لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

679|3| ر|ن محمد نص|مصطفى محمود رمض لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2o479 دق|دق سيد ص|محمد ص هره|لق|حقوق 

2o476 بــــورسيع طه|لد محمد |محمد خ ن|تـــربــــيتـــ حلو

33862| يد|م محمد ز|لسل|عبــــد| ن عط|يم| عه مشتـــهر|زر

6o5658 منيه يىحي وجيه يىحي يوسف| لمنصوره|عه |زر

34344| هيم|بــــر|مصطفى شحتـــه شفيق  ى شمس صيدله عي 

37973 ح عطيه|يوسف حموده صل كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

37o278 جر بــــخيتـــ حسن بــــخيتـــ|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

33873| س مرىس|رص سعد عبــــ|ليىل ن |صيدله طنط

26oo94 ى عبــــد|ي لمنعم|بــــ عبــــد|لوه|لمنعم عبــــد|سمي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

675987 لصعيدى|ن |ئى رمض|لعن|دل |ندى ع لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

69563| ق|ن |ن رمض|لسيد رمض|ء |رس| وى|لشر لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

||3o2 حمد شلتـــوتـــ|لرحمن عمرو فتـــىح |عبــــد ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

78785 ى مرىس محمد مرىس |ي لخول|سمي  ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

687|8| لديسىط|حمد محمد |دى |له|مه عبــــد |س| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

26689o له|لغنى محمد غز|ن عبــــد|يم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

828464 حمد عوض|سعد |ل|زينبــــ  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

2533oo ى ج|رس| بــــر قطبــــ|ء حسي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

25432o ى كم رك|لفتـــوح خليفه مبــــ|بــــو|ل |نرمي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

3|64|6 ى |ن س|نوره حمد|مح حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8632|| حمد|ء سيد محمد |سم| سيوط|عه |زر

63|323 ره|م محمد محمد عم|هلل عص|منه  زيق|لزق|ره |تـــج

362537 ط|م سمي  عي|ريم س ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

6494| محمد حمدى رجبــــ جمعه ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

|523o3 ى مني  جورج كوكبــــ| مي  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

329|32 هلل|لعزيز فرج |ن عبــــد|يه رمض| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8626o د|لجو|لحكم عبــــد |زينبــــ محمد عبــــد  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى
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349662 هيم محمود محمد|بــــر|م  ى شمس|د| بــــ عي 

649292 لسبــــعينى|س |لرؤف محمد عبــــ|محمد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

3384|4 ح|لفتـــ|لمنعم عبــــد|لنبــــى عبــــد|زينبــــ عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

33|483 فتـــ بــــيوم محمد|مه ر|س|فتـــ |ر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

476549 ر|لغف|لمقصود عبــــد|ر عبــــد|لغف|حبــــيبــــتـــ عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22o297 فظ|حمد حسن محمود ح|عىل  ى شمس هندستـــ عي 

625|76  عىل س|نور عبــــد
ى
لم|هلل شوق |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي

لسويس

6|927o د شلبــــى بــــشتـــو|ع ج|حمد رف| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

79|o3| ر|لزه|رق حسن محمد |حمد ط| تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

4o8565 لد عىلي مصطفى وتـــيتـــ|ن خ|يم| |تـــربــــيتـــ طنط

32222 لعزيز|مل عبــــد |م ك|حسن هش هره|لق|ره |تـــج

263875 حد|لو|لحميد عبــــد|ء عيد عبــــد|حسن |بــــ بــــنه|د|

9o469o للطيف |لسيد عبــــد|ن |ن شعبــــ|يم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

238695 ى|لع|ره سيد زين |س بــــدين حسي  هره|لق|حقوق 

497874 تـــ | بــــ محمد عدوى|يه|مي  |حقوق طنط

8|9492 ف يونس شلق|همس  مي|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

329343 هلل|ح عبــــد|ن مفتـــ|يه سليم| |طبــــ بــــنه

437437 هيم|بــــر|حمد يوسف |هلل |عبــــد  لشيخ|علوم كفر 

25||93 ى جمعه | ى |مي  حمد|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

899346 رص محمد محمد  |لن|بــــرين عبــــد|ص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

859|8o ي محمد عبــــد|عبــــد رص|لن|لرحمن يحن  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

9o967o حمد  |ل عىل |هلل جم|عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

436442 حمد سليم|لدين |هيم نور |عمر إبــــر ى شمس طبــــ عي 

75o326 ى|بــــو |ن |ح رمض|لفتـــ|رق عبــــد |ئى ط|م| لعني  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8||389 هيم|بــــر|رق رجبــــ |حمد ط| ي|طبــــ 
|لمنى

6o29oo ى عبــــد تـــه|لوكيل شح|محمود خي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|45o9 ور|يم ش|لد|هر عبــــد|هر م|أمنيتـــ م سكندريه|ل|علوم 

229953 |سعيد عط| نور عط|هيم |بــــر| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د
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2|6326 يمن محمد ممدوح درويش|عمر  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|8297 لسيد محرم|نور محرم محمد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

535585 حمد عىل حجر|لرحمن محمد |عبــــد  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

87977| ى |ي ى يونس حسي  حمد  |سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

455|5 حمد عىلي سيد عىلي| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

2749|7 ى عبــــد حمد|هلل |هدى حسي  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

22635 حمد محسن سيد شمندى| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

768455 ن رويشد سليم|مه سلم|س| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

858748 ه | حمد محمد نجيبــــ|مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

52o|89 لجغىل|هيم |بــــر|يمن |ء |آل ره دمنهور|تـــج

543466 وز ح شقر|ل|حمد محمد |فظ |في  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

22327| ن|رق فتـــىح زهر|حمد ط| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o79|5 هيم محمود بــــربــــوش|بــــر|شمس مدحتـــ  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|3677 ل  |لع|زق فتـــىح عبــــد|لر|حمد عبــــد| سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3526|8 ف |م محمد عبــــد|سل| لدين|لنبــــى رسر ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

4437o2 هيم|بــــر|ل |لع|لبــــسطويس عبــــد|روضه مجدى  لشيخ|بــــ كفر |د|

452563 فظ|لح|بــــوشعيشع عبــــد|ل محمد |محمد جم لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

3296|| لحليم|لغنى عبــــد|حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد |حقوق بــــنه

676|7| ف م|يدى |ه هر محمد فتـــىح|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

65625 م|لسل|لد مصطفى عبــــد |ريم خ لفيوم|ر |ثــــ|

487|44 حمد|لمول |هيم عربــــى عبــــد |بــــر|عمر  سكندريه|ل|حقوق 

49o8o| لسيد بــــسيوئى غريبــــ|ء |عىلي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

637oo| |لعط|بــــو|روق |لسعيد ف|روق |ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

446927 رك|د مبــــ|د عي|يكل فيكتـــور فؤ|م لشيخ|بــــ كفر |د|

5o4||| منيه محمد عىل محمد محمد زيتـــون| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

6o3532 وسيه|ل|لمحمدى |لىح |ء عبــــد |شيم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

335847 رس منصور محمود|ي| ند رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

4o6223 وق محمد سليم عيل سليم|سم|ن |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o5756 شد|بــــدين ر|لع|دل زين |محمد ع ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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7789o9 ء منصور منصور حسن|رس| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|629|2 مريم مصطفى نرص مصطفى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

436869 ه سعد عبــــد  د|لحميد شد|لنبــــى عبــــد|أمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7|o|6| لسعيد|شه |ن محمد عك|رو لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

883753 ى |لد بــــخيتـــ صديق ص|خ لحي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

64|9|4 ى محمد رشو|هيم فتـــىح ي|بــــر| |ر|ي ن|سي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

25599| لمنعم شلبــــى|حمد محمد عبــــد| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

6o6oo5 محمد محمد يوسف محمد يوسف |حقوق طنط

|44329 حمد|م يعقوبــــ |حمد عص| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|34o3o لمجيد غريبــــ|م عبــــد |ذ عص|مع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5|4948 لحميد عىل|لسنوىسي عبــــد|ء حمريط |سن طبــــ بــــيطرى دمنهور

8234o2 ى يىحي عبــــد|ي ىطي|لع|لنظي  عبــــد|سمي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

76623o لكريم|لبــــدرى هريدى عبــــد |رق |رنيم ط تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

6o5|39 ود|حمد د|هيم |بــــر|دل |ن ع|يم| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

6|454 لمنعم محمد|م عبــــد|محمد عص معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

358||9  عىلي|محمد خ
لد محمد خريسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7262| ن متـــولي|ء سيد عثــــم|لىمي لفيوم|حقوق 

782877 حمد|بــــ |لوه|م محمد عبــــد |سل| زيق|لزق|حقوق 

374|78 هلل بــــدوى|عبــــد| جر رض|ه ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

69|466 حتـــ|حمد تـــف|لعظيم |محمود محمد عبــــد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

324896 حمد|لسيد |سيد سمي   ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|68o6 لكوم|هيم |بــــر|ء سعيد عيد |شيم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

843|43 لعظيم عىلي|ن محمد عبــــد|نوره ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|34399 لفى ذكرى|عفتـــ | رين|م ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

352938 حمد|ن سيد |سيد شعبــــ |حقوق بــــنه

2|759o ح حسينى محمد محمد|دهم صل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9||7o بــــ محمد|لوه|محمد معوض عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

425264 سحق|رين ميشيل جرجس |ك سكندريه|ل|بــــ |د|

748o4 بــــوبــــكر|بــــوبــــكر محمد |ء |شيم ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 
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34|253 ى عمر محمد فريد محمد حسني  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8o57o3 ي|ح عبــــد|بــــ نج|عىلي شه
لغنى ي|عه |زر

|لمنى

255339 م عىل عىل مصطفى زيد|هدير هش تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

8576o2 ي شعبــــ|عم
ن محمد|د حسنى سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|

لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

5o2523 هيم|بــــر|بــــر |تـــ ص|لكريم شح|لرحمن عبــــد |عبــــد  لسويس|معتـــ |علوم ج

332293 حمد متـــول|بــــر |يدى ص|ه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

37|655 بــــ|حمد محمد خط|لدين |د |ئشتـــ عم|ع ى شمس علوم عي 

|6529o ى هش يبــــي|م زكري عج|نرمي  ى شمس| لسن عي 

42386o لسيد|لسيد محمد |حمد |ن |رو سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

896936 لسيد |د محمود |لجو|عبــــد| ند ن|سو|علوم 

|595oo حمد خلف حسن|سلىم  ى شمس حقوق عي 

|273o9 لد محروس حسن|روي خ| ى شمس حقوق عي 

6|8858 تـــ|ء محمد طه فرح|سم| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

9o776| دق |لص|بــــر |حمد خليفه ج| ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

638429 لعزيز أحمد|عبــــد| رقيتـــ رض زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o5686 لسيد شعيبــــ|لفتـــوح |بــــو |لح |ح ص|لح صل|ص هندستـــ بــــور سعيد

6||688 م خليف|لسل|ء محمد عبــــد|عل| ر|ي لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

4|6886 بــــوهنطش|لسيد |مي سعد محمود  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

689oo |لبــــ|حمد محمود محمد عبــــد |
ى
ق لفيوم|طبــــ 

75o774 حمد محمود|ء مدحتـــ |عىلي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

373o69 حمد فتـــىحي تـــوفيق مصطفى| |حقوق بــــنه

4|894| وى|لم|د |لرحمن حمدى حسينى ج|عبــــد |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

77|275 يم|لد|محمد محمود عىل عبــــد | نور زيق|لزق|بــــ |د|

68o4o2 حمد|ن رزق سيد |دل زهر|محمد ع ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

857776 هلل|هلل مرزوق عبــــد|كريم عبــــد حقوق بــــنى سويف

78434| هيم|بــــر|لحميد عطيه |عبــــي  عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

442262 يد عىل عوض |بــــو|محمد  ى هيم|بــــر|لي  لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

27454| لسيد|حمد محمد |ء |رس| تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

492222 ل|عيل بــــل|سم|عمرو فخرى حسن  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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499o99 حمد عيد|مر مصطفى |بــــ تـــ|رح ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

2689o8 يف شعبــــ|شيم بــــ|ن دي|ء رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

28|762 هلل|عيد عبــــد| محمد عط ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

878887 ى |لصمد حس|سط عبــــد|لبــــ|حمد عبــــد| ني  سيوط|صيدلتـــ 

4o3o79 م|لسل|لسيد عبــــد |لسيد حسن |محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

7o5475 ج|لمنعم محمد فر|حمد مدحتـــ عبــــد | ى شمس طبــــ عي 

825246 دق محمد|لص|لفضل |بــــو|عزيزه  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

83o2|4 ى|ك بــــيل روبــــيل|رفعتـــ ه| رمي  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

4|4565 وود|هلل د|محمد أحمد عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

849797 مل محمد بــــخيتـــ|تـــسنيم ك سيوط|ره |تـــج

835375 ندي منصور عبــــده يوسف |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

3|42|8 حمد محمود سيد|لرحمن |عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

|647o6 لحكيم بــــيوم|لد عبــــد |مؤمن خ ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

8o548| ن موىسي محمود|ن نعم|يم| ي|عه |زر
|لمنى

4528o9 لمقصود محمد|لمقصود محمود عبــــد|محمد عبــــد ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

9|9796 ف محمد |محمد  ن  |حمد رضو|رسر ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

5|749o ى رزق|ء |ندى بــــه لدين محمد حسني  بــــ دمنهور|د|

88oo73 ل جرجس |ئيل سوري|ن ميخ|لىلي معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

499|86 لمشد|حمد شبــــل |ء |سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8|9o97 ي عبــــد|ره نش| س لمسيح|تـــ جورج  ي|بــــ |د|
|لمنى

2488o7 لحميد منصور|مل وجيه محمد عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

879475 محمد بــــدرى محمد محمود   سيوط|ره |تـــج

84|54 حمد|هيم طه |بــــر|قدريه  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

8|8455 ي حسبــــ |ول
ي|ء مصطفى

لنبــــي مهنى ي|نوعيتـــ 
|لمنى

757358 حمد حسن كريم|ل |م جم|سل| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

5o6493 لسيد رسورفريج|دل |تـــ ع|آي سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4285|5 ى فرج| يه مني  حسي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

829497 ي عىلي 
حمد عىلي|مصطفى ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

6o2o98 ه | ن|هيم رمض|بــــر|لكريم |لسيد عبــــد |مي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

338377 ي|ء محمود عبــــد|حسن لعزيز محمود بــــحي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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76463o ز|لقز|لسيد محمد |رق |محمد ط تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

77|4|o ر|لنج|لسيد عىلي |رس |سلوى ي زيق|لزق|بــــ |د|

334|78 هيم عىل|بــــر|نور |هيم يشى |بــــر| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

44393o وق خ ئى|لزهد|لد محمد عبــــده |رسر ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

45753 شم|هلل ه||رس عط|ء ف|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

227674 لمطلبــــ|حمد طه عبــــد|هبــــه  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|4|798 وس|ندر|ندرو نعيم لمع | ى شمس علوم عي 

5||69o عيل يوسف صدقتـــ|سم|عمر مني   |ره طنط|تـــج

||864| بــــينى|لعزيز |ن محمد فريد عبــــد |نور لشر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|58446 حمد|لمنعم عيد |ئى عبــــد |ندى ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|76294 بــــ|مصطفى محمد سعيد محمد خط لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

45|o25 ى|حمد ش|حمد سمي  | هي  |بــــ طنط|د|

867|48 حمد يوسف عطيه|مريم  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

325754 ي عبــــد
م خميس|لسل|خلود مصطفى ى شمس علوم عي 

45o746 ي
ل|لع|حمد كريم عبــــد |تـــ كريم |نش| دئى |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

895969 ى د  |د مهنى ج|ج| يوستـــي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

9|5o65 ن  |مد سليم|ن ح|دل سليم|ع سيوط|عه |زر

7o||72 طف محمد عىل طبــــل|هيم ع|بــــر| لمنصوره|طبــــ 

|62886 ى عبــــد |منتـــ  |لش|هلل سيد حسني 
ى
ق ى شمس|تـــج ره عي 

476735 لسيد|لعزيز خليل |لدين عبــــد|ء |ندى عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

622828 بــــو خليل جمعه|لد محمد |منيه خ| صيدلتـــ بــــورسعيد

857932 نوبــــ|يز بــــ|فتـــ ف|مل ر| لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

844o38 ل فرج شنوده|دي جم|ف ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

||5848 حمد محمود زىكي|هر |محمد بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|2o442 محمود بــــدر سيد حنفى ى شمس|تـــج ره عي 

33|276 لمحسن|ر محمود عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|من |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

763453 لعطله|عبــــده مسعد عبــــده | دين تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

428444 يبــــ|لش|ء أحمد محمد محمد يوسف |وف ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

9o|99o لضبــــع |حمد خليل |حمد محمد |ذ |مع ج|ره سوه|تـــج

6o7722 |ح مسعد بــــدير |صبــــ
ى
لدسوق |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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4|7652 ى|وى فؤ|لشن|سمر  د حسي  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

4o649  سعيد 
ى
رج|لج|هبــــه شوق هره|لق|بــــ |د|

2|54o| لسيد|حمد محمد |لد |هلل خ|منه  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

52592o  |بــــر|مد |دهم ح|
ى
سود|ل|هيم شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

345o2o ي|ء عىل محمد عىل |رس|
ل|بــــوجى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

52o565 هيم رسور|بــــر|رص فرج |لن|روى عبــــد | هره|لق|ج طبــــيع |عل

784|4 حمد محمود|م |ن عص|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|75436 ن|لسيد محمد رشو|لدين |ء |عمرو عل ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

47922o هلل مصطفى محمد عىل سيد|يتـــ | سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

774o|3 يف رجبــــ عبــــد |رو حمد|لعزيز |ن رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

424397 ن|بــــو عثــــم|لمرىس محمد |لسيد |محمود  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

887546 لق |لخ|لم عبــــد|حمد س|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

436oo| |لسق|ن |ر محمد مصطفى عرص|من بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

96465 حمد فتـــىح بــــدر عىل| لفيوم|لعلوم |ر |د

429232 ى |ي عيل محمد شعي |سم|عيل |سم|سمي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

364565 هيم عيد سنوىس|بــــر|رضوى  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

4973o4 ي محمد عبــــد |جر ه|ه
م مرعي|لسل|ئى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

54|o45 لنقرود|حمد عىل عىل محمد | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

785445 هيم عىل نوفل|بــــر|سمر |ل|ء |سم| لمنصوره|حقوق 

3|8375 عىلي سعيد محمد سعيد لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

68575o دى|له|عيل عبــــد |سم|روق |طف ف|سمر ع لمنصوره|حقوق 

584|4 ن حزين سيد|ء شعبــــ|سم| صيدله بــــنى سويف

886797 ى |يم| حمد |ن عيس حسي  سيوط|بــــ |د|

489|4| رج|مل ج|ر ك|ندى حسن مختـــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|4645 ن|لجلو|ء محمود محمد محمد |ل| ره دمنهور|تـــج

246728 ئى|لجرو|محمد مصطفى حسن مصطفى  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

343848 لحميد عىل شلبــــي|محمود محمد عبــــد |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

|38284 يف محمود|د |م عم|سل|ل|سيف  لدين رسر ن|ضتـــ حلو|علوم ري
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752693 حمد|رص فهىم |يوسف ن وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

639522 لحسينى عطيه|حمد محمد |ن |يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

9||873 حمد |لغنى |رف عبــــد|ر ع|بــــش دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

494346 ن محمد|يم زيد|لد|لعزيز عبــــد|أحمد عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

238975 روق محمد|ل ف|ريم جم ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|225|7 ى|م م|سل| هر خرصى حسي  ى شمس| لسن عي 

7o5434 لسيد موىس|رس محمد موىس |ي معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

476623 د حسن حسن درويش|رين فؤ|د سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89756o حمد |د |لنبــــى ج|حمد عبــــد| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

2|8374 زق خليل|لر|محمد محمود عبــــد | هن هره|لق|ره |تـــج

675442 لعظيم حسن|لد صبــــىح عبــــد |جده خ|م لمنصوره|حقوق 

42o28 رتـــ حمدي فتـــىحي يوسف|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8||472 ل محمد زغلول عىلي|يه كم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

2|3437 حمد|ح محمد |مريم صل ن|بــــ حلو|د|

696o5o لمرىس شلبــــى|ح |لفتـــ|لمرىس عبــــد |د |زي لمنصوره|حقوق 

426844 ى محمد صل هلل|لدين خي  |ح |سلىم محمد حسني  سكندريه|ل|بــــ |د|

5o|592 ي
ر|لنج|حمد |محمود حسن | دئى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|66835 حمد نظي |ح |سلىم صل وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|64o6 ى حسن|حسن ن ج  حسن حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

45664| ري|لهو|ء عىل فوزي محمود |رس| |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

||5677 طر يونس|بــــ خ|يه|فرح  هره|لق|م |عل|

666o5 ى|بــــسمتـــ محمد حسن  مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

358o56 دى|له|دى فوزى عبــــد|له|فوزى عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

75373o هيم عوض|بــــر|مه حسن |س|تـــسنيم  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6o386 زينبــــ محمد سيد عويس ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

69||o2 بــــينى |حمد |م رزق |حس ى|لشر لعشر لشيخ|بــــ كفر |د|

822o45 عمر بــــيومي سيد محمود ي|تـــمريض 
| لمنى

6o7338 لي|لغز|سط |لبــــ|لسيد عبــــد |ن |حن ي صىح طنط
|معهد فنى

523838 حمد|ح |لفتـــ|متـــ عبــــد |س|ن |مرو بــــ دمنهور|د|
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7796oo محمد نبــــيل محمد حفنى زيق|لزق|ره |تـــج

493o83 لجندى|حسن حسنى عىل يوسف  سكندريه|ل|حقوق 

76667o ى خليل محمود ى خليل حسي  حسي  لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

|55|6o ن|يمن محمد سليم|يمنى  ى شمس|تـــج ره عي 

|6o227 لس قنديل  مه|نور سل|كي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

434492 هيم بــــوش|بــــر|حمد |مريم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

345436 لملط|حمد زعتـــر محمد محمود |محمود  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

|39o77 لعربــــي|حمد فوزي محمد |محمد | لي|د ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

895684 حمد محمد |ء مؤمن |ول ج|تـــربــــيتـــ سوه

645352 لخول|رس مصطفى مصطفى |ف زيق|لزق|عه |زر

64986 لقوى|ل سيد عبــــد|هبــــه جم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8|84|7 لمعز محمود|يه محمد عبــــد| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

333|3o جر عيد سعد حسن|ه |حقوق بــــنه

884892 ى ممدوح ذىك جرجس | مي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

235253 |ن لوق|ثــــ|د يون|نوبــــ عم|بــــ| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

273626 يش|حمد محمد ع|رقيه  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

697775 نتـــ|لسيد شبــــ|فيفى عبــــوده  لمنصوره|ره |تـــج

34937o لمنعم|لعزيز عبــــد|يوسف محمد عبــــد كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

679||2 هيم قشطه|بــــر|م محمد |محمد عص تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

8|6|69 لجليل|هلل ربــــيع محمد عبــــد|عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

68662o ف عوض نج| لحنفى|تـــى محمد |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

346237 لعليم عرفه|مه عبــــد|س|لرحمن |عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

83|77| ل|لع|ن عليو عبــــد|مد رمض|ح دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8o6|o8 |خلود محمد عيسي زكري ي|بــــ |د|
|لمنى

266||9 لسيد|ل |حمد جل|ل |جل لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

427o76 حمد عوض|لدين محمد |ل نرص|نه |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

848343 حمد|ء سمي  سيد |رس| ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

684569 وى|لمن|م |م|ل|لد محمد عرفه |خ لمنصوره|ره |تـــج
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844859 ى جرجس فخري مليك| مي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

8o7o66 لسيد|هلل |هلل محمد عبــــد|منه  حقوق بــــنى سويف

43|||3 تـــ|لزي|ح محمد |لفتـــ|عبــــي  محمود عبــــد  | تـــمريض طنط

43588| ن سمي  محمد محمود خطيطه|حن لشيخ|ره كفر |تـــج

5|65|6 يف|م |لسل|لدين عبــــد |ح |شهد أحمد صل لشر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8o5955 لس ميل تـــه خليل|د شح|كي  ي|بــــ |د|
|لمنى

2567|5 هيم|بــــر|محمد | هدير زكري تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

7325o م محمد محمد حسن معوض|سل| لفيوم|بــــ |د|

352354 ن|هيم زيد|بــــر|د |لجو|محمد حسن عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

69|4oo ز|لبــــ|لمتـــول |ز |لبــــ|ندى  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

5o262| حمد مصطفى|بــــ سعيد محمد |رح سكندريه|ل|عه |زر

678739 لعظيم|ح رفعتـــ عبــــد |لفتـــ|هر عبــــد |ن س|يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o4|75 هيم حسن سليم|بــــر|هيم حسن |بــــر| زيق|لزق|ره |تـــج

7o882| فع|لسعيد ن|سلوى جمعه عىل  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6o|767 لمزين| |ممدوح محمد زكري |ره طنط|تـــج

336685 ي
ن بــــدوى|حمد محمود سليم| |دئى |حقوق بــــنه

764487 مد سليم|ح ح|بــــ صل|يه|محمد  هندستـــ بــــور سعيد

438595 هيم قوره|بــــر|ن |ن محمد حس|حس لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

||799| ف نجيبــــ ك|ريز |م مل|رسر ى شمس حقوق عي 

|32273 ى  لسيد|حد |لو|حمد عبــــد |نرمي  هره|لق|بــــ |د|

323732 لسيد|لدين محمد |د  |يتـــ محمد عم| ى شمس|تـــج ره عي 

834992 حمد|لد محمد |محمد خ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

833244 ره|طف لمبــــي بــــش|موىسي ع ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

45867 لفضل|بــــو |حمد محمد |هند  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

36o942 ي|در فتـــىحي عبــــد|هلل ن|هبــــتـــ 
لغنى لمنصوره|حقوق 

88|268 منه عىل عىل حسن | سيوط|بــــ |د|

7542o2 يم|لد|حمد عبــــد|تـــم |ن ح|نوره لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

92o852 حمد محمد |دل |بــــ ع|لخط|عمر ج|عه سوه|زر

478|6| لسيد فهىم محمد|دين محمد |ن سكندريه|ل|صيدله 

||5723 ل|لع|لدين عىل عبــــد |م |ن عص|لور هره|لق|هندستـــ 
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4o2365 حمد|ل |لع|تـــ عبــــد |حبــــيبــــتـــ شح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4929| حمد محمد عويس|م |سل| هره|لق|صيدله 

7|855 حمد عبــــدربــــه|لم |لبــــنى س لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|8o52 ندى عمر محمد محفوظ ن|تـــربــــيتـــ حلو

7572oo ء محمد بــــخيتـــ محمد|وف عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

246562 محمد| لنج|بــــو |نور نبــــيل عزتـــ  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

8|2529 بــــي|مبــــ|ده محسن محمد |غ ي|بــــ |د|
|لمنى

6o93|6 لقهوج |روق |دتـــ ف|روق حم|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5|477 بــــر محمد|لخي  ج|بــــو | |ند بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

849564 وق شيبــــه عبــــد |ل عط|لع|رسر لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

623658 لسعيد عطيوى|ن |لحميد شعبــــ|بــــ عبــــد |رح ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

68o594 ى|حمد محمد |م |ديه حس|ش لعشر لمنصوره|حقوق 

26735o م|لمعىط يوسف عل|هلل عبــــد|ء عبــــد|صف |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|632o8 مه نجيبــــ مرىسي|س|هلل |منتـــ  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

49||85 ى|سم|ن |سعد شعبــــ|سلىم  عيل حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

42936o ي
بــــ|عيل خط|سم|لحميد محمد |عبــــد| دئى |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

635674 لسيد رجبــــ|محمد | دين زيق|لزق|هندستـــ 

67366 شم جعفر|بــــ محمود ه|ربــــ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

869|9 ل محمد محجوبــــ|محمد جم تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

9|72|2  عزيز |ر
ى
مز كرم شوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

سيوط|ئ 

||8986 لحليم|هلل عبــــد |عمر سعيد عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

8392|7 رص حيدر محمد|لن|هلل عبــــد|منه  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

|27597 حمد|لعليم |رق عبــــد |مهند ط ى شمس حقوق عي 

827o35 ي فهىمي حبــــيبــــ|درس ر|تـــ
ضى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4|3233 در|لق|در محمد عبــــد|لق|مريم عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

82936| حمد حسن محمد عمر| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

89o699 هيم  |بــــر|مل |هلل ك|منى حسبــــ  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

82o|38 هلل|لعظيم عبــــد|در صفوتـــ عبــــد|ن ي|طبــــ 
|لمنى

49o|48 ن سعيد|د ريح|لسيد ج|ر |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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44|525 شموئى|ل|هيم محمد |بــــر|ن محمد |يم| لشيخ|طبــــ كفر 

623432 ر عجور|لستـــ|مريم محمد عبــــد  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

86oo2o  زىكي عىلي
ى محمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

248666 لرعو|حمد مصطفى |م  هره|لق|صيدله 

287439 حمد|محمود حلىم مصيلىح عىل سيد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

63257| حمد عطيه متـــولي|ء محسن |ل| زيق|لزق|بــــ |د|

|42|5 حمد محمد|مح |سلىم س هره|لق|بــــ |د|

84|6o3 لصبــــور|ه محمود عبــــد|لل|بــــوبــــكر عبــــد| ن|هندستـــ أسو

8523| ى|حمد ج|  حسي 
بــــر مصطفى ي صن. تـــ.ك

|ع شبــــر|فنى

4o4488 بــــو عوف|حمد |متـــ |عمر يوسف سل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|63o79 حمد|لحميد |هلل محمد عبــــد |منتـــ  هره|لق|صيدله 

|4|755 فىل رفعتـــ صبــــىح تـــوفيق|بــــ هره|لق|صيدله 

|26o53 س |بــــدين عبــــ|لع|طف مصطفى زين |هينور ع|م
عبــــده

ى شمس|د| بــــ عي 

2869|3 يد|حمد محمد ز|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

237o22 ه عم حمد يونس|لمحسن |لدين عبــــد|د|ني  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

32o2|3 لسيد|لدين عىلي |ء |مريم عل تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

757554 حمد|هيم |بــــر|ء حمدى |لىمي عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

644867 لمنس|زق |لر|زق عبــــد |لر|عمرو عبــــد  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

|64798 ي محمد عبــــد |رس|
ي|ء مصطفى

لغنى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48|5o8 حمد رميح|لحميد |حمد عبــــد |عمر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88|863 ى عبــــد|ي لمؤمن  |لمؤمن محمد عبــــد|سي  سيوط|حقوق 

498944 ل|لىلي|بــــو|ندى محمد طه مصطفى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

283625 لنقر|لحكيم |م عفيفى عبــــد|لدين هش|سيف  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

45o425 لبــــدوى|يوسف محمود حلىم وهبــــه  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

885863 سم عىل |مد ق|دهبــــ ح سيوط|تـــمريض 

688775 هيم|بــــر|لسيد محمود |حمد محمود | لمنصوره|ره |تـــج

894264 لعليم عىل بــــخيتـــ |رى عبــــد|هو سيوط|ره |تـــج
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8|4844 لد محمد محمد|ء خ|ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|2|974 لد حسن محمد عىل|حمد محمد خ| هره|لق|ره |تـــج

236856 ى مصطفى|د|طمه عم|ف لدين محمد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

33o43o فتـــ محمد عىل طلبــــه|هلل ر|منتـــ  هره|لق|م |عل|

356232 حمد محمد محمود محمد محمد شنبــــ| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

6827|3 وى|لشه|مه محمد |بــــسنتـــ محمد سل ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

477632 ين ى جو|ه| في  ي رمسيس أمي 
ئى|ئى سكندريه|ل|ره |تـــج

878922 حمد محمد محمد |روى | ي صىح 
سيوط|معهد فنى

8|5647 ى طلبــــه|ء يىحي |سم| مي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

7oo739 لم|هلل س|دى محمد عبــــد |كريم محمد ه زيق|لزق|طبــــ 

9o5647 د تـــوفيق مرىس |مروه رش ج|صيدلتـــ سوه

|4oo94 ديوس|قل|بــــسنتـــ ممدوح يعقوبــــ قلتـــه  ى شمس|تـــج ره عي 

283855 هيم محمد حمزتـــ|بــــر|حمد |هيم |بــــر| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7298o ى خرصى|حمد عبــــد | هلل جمعه حسي  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

7o955o ى|حمد محمد  |م |حل| لعشر لمنصوره|بــــ |د|

7o|36o ر|لشع|لسيد متـــول حموده |لسيد متـــول | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

338853 هيم عليوتـــ|بــــر|رس |ليىل ي |بــــ بــــنه|د|

|2o425 لدين|م مصطفى عزتـــ محمد فخر |بــــس هره|لق|بــــ |د|

33o2o| لعزيز|يدى سعيد محمد عبــــد|ه زيق|لزق|صيدله 

428o9| ر|عيل عم|سم|مريم محمود يوسف  |صيدله طنط

368833 بــــوخليفتـــ|لعزيز |مد عبــــد|لمنعم ح|مريم عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|5287 لد رجبــــ محمد|سمر خ  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|26||2 ف |مح |س ل|حمد كم|رسر |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

3768o لكوم|حمد |هيم محمد محمود حميده |بــــر| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

855o63 ن حسن|لد رسح|س خ|ين| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

79552 حمد|محمد | ندى ذكري ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3||45| لفيوم|محمد | محمود مصطفى زكري ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

66853 ى سعيد عبــــد |ي لحفيظ|للطيف عبــــد |سمي  لفيوم|طبــــ 
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56o9o حمد|د رجبــــ حميد |عم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

537238 ي عط|د جم|جه
|ل محمد مصطفى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

2454|o د|لجو|د محمود عبــــد|لجو|ميه عبــــد|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

347959 لمؤمن|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد|محمد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

524o36 ى  حمد|منى حسن حسي  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

247643 ى شتـــله|م حس|م محمد هم|سل| ني  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

76589 هيم|بــــر|لعزيز |ندى مدحتـــ عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

682374 لعزيزمحمد|لسيد عبــــد |ديه محمد |ن ط|بــــ دمي|د|

97||4 شم عىل|حمد سيد ه| ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

333735 لس  د جندى|سعد عي|كي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o5576 هر|عيل عطيه ز|سم|مصطفى | رن |نوعيتـــ فنيه طنط

687584 لسيد كشك|جه |مد خف|يمنى ح ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

5o2|o2 د عدل نظي |جورج عم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

267472 م عطيه|م|ىط |لمع|بــــو|ء نرص |عىلي ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

894|5 حمد سيد|كرم رفعتـــ | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6882o5 لحلوج |لسيد |مد |لسيد ح|ره عوض |س لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

367|6o مد|لد محمود ح|محمود خ |حقوق بــــنه

757543 وق محسن عبــــد  ي محمد|لش|رسر
ى
ق تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

3oooo5 هيم محمد|بــــر|لسيد |طف |حسن ع ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

627748 عيل مقبــــل|سم|لرؤف |لد عبــــد |خ زيق|لزق|صيدله 

5|727o لم|لسيد رفعتـــ محمد س|بــــ |ربــــ ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o7322 لبــــ|بــــوط|هد |دى مج|له|ل عبــــد|ن جم|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

679836 بــــينى |محمد مصطفى محمد  بــــينى|لشر لشر لمنصوره|ره |تـــج

85739 وق هش ن|ن رضو|م محمد عثــــم|رسر تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

96775 حمد|ن يسن |محمد رمض ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|62||8 م رجبــــ محمد محمود|بــــس ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

645227 لسيد عىل|در محمد |لق|رضوى عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

78294| لكريم|حمد عبــــد|د |ء عم|ل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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67789|  |م |لسل|محمود عبــــد 
ى
|هيم |بــــر|لدسوق

فع|لش
لمنصوره|بــــ |د|

247|88 ح|لفتـــ|يمن محمد صبــــىح عبــــد| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

5o56o لرحمن نبــــيل عىل عىل|عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

9o2634 د محمود |ل رش|حسن جم ج|حقوق سوه

|36928 سم|محمود محمد محمود موىس ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o3787 حمد محمد  |لدين |مروه نور  ج|تـــربــــيتـــ سوه

5o44o| يمنى حمدي محمد مصطفى عمر سكندريه|ل|علوم 

5o2539 لسيد|رق محمد |لدين ط|ح |صل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o|928 ورى|لد يوسف |خلود خ ى لجيى |تـــربــــيتـــ طنط

758895 ن|محمد محمود محمد عىل سليم ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

5o66| ى|م |لرحمن هش|عبــــد  ى حسي  مي  حقوق بــــنى سويف

495846 ج عىل|لح|محمد رزق حسن  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

633995 دق سويلم|لص|بــــر محمد |لرحمن ص|عبــــد  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

68oo24 ى عبــــد |بــــو |رس |ء ي|ل| ى|بــــو |للطيف |لعني  لعني  لمنصورتـــ |تـــمريض 

9o7974 ى سيىلي |وجيه شكرى بــــ| مي  ج|عه سوه|زر

7|55o هر|لظ|لنبــــى عبــــد |حمد رجبــــ عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|2256 لبــــدوى خليل|هلل محمد |سلوى عبــــد  لمنصوره|حقوق 

776636 لجيد|لسيد عبــــد|م محمد |ن س|رو زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|32|69 ى محمد|ره محمد عبــــد |س لمنعم حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

357827 عرص|ل|لغنى |لسيد عبــــد|ره محمد |س ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

429|96 لحق مصطفى عبــــده|ر مدحتـــ عبــــد |مي |تـــربــــيتـــ طنط

8585o| ن|ر سليم|لستـــ|ل عبــــد|حمد جم| ره بــــنى سويف|تـــج

7887|2 ى عبــــد |ء ري|هيف لعزيز زعربــــ|ض حسي  سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

79|39 بــــوسمره|ىط |لع|كريم محسن عبــــد سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

778o7o لعليىم|حمد متـــول |لسيد متـــول سيد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

888o|o تـــبــــ محمد |ل ر|م جم|حس ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|63332 بــــر|د ص|لدين فؤ|ء |عل| هل |بــــنه| هندستـــ شبــــر

28|79 هلل محمود|يمن عبــــد |هدير  هره|لق|ر |ثــــ|

284743 س|رق محمد عبــــ|ن ط|نور دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع
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836375 لكريم محمد|للطيف عبــــد|محمود عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

84528o ي محمود عبــــده|رس|
ء مصطفى ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

86944 ه سعيد | لح|لروبــــي ص|مي  لفيوم|لعلوم |ر |د

5|79|o لخي |بــــو|ىط رزق |لع|ء عبــــد |ء عل|رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

486|48 لم حسن|ن محمد س|ن سليم|يم| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

4o824| لرحيم جعفر|م محمود عزتـــ عبــــد|حس |حقوق طنط

5263o4 م|محمود عمر محمد رجبــــ سل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|4|964 د|دهم محمد شفيع محمد شفيق حم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6o5269 للطيف حسن قمر|ف حسن عبــــد|عف |صيدله طنط

777|88 زي|لحفيظ أحمد حج|ده عبــــد |يه حم| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|3964| |لعط|بــــو |هلل |ء محمد عبــــد |ل| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

97938 حمد يونس|مروه حسن  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|3|92 لبــــدرى محمد |م |يوسف عص دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

754o62 در|لق|روق عبــــد|بــــ ف|يه|حبــــيبــــه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4|477 لنبــــى عبــــد ربــــه|محمود عبــــد ربــــه عبــــد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

55769 محمد عىلي سيد محمد يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

64837o ل محمد يىح أحمد|محمد جم  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

697629 لمجيد|حمد عبــــد |حمد |م |حس لمنصوره|هندستـــ 

497o67 هيم|بــــر|بــــر |هيم ج|بــــر|حمد |هدير  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

69||o9 لفضيل عىل|محمد عىل عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

526377 حمد|حمد محمد |محمد محمود  ضتـــ دمنهور|علوم ري

2933o ئيل|بــــتـــ ميخ|س صموئيل ثــــ|تـــوم ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

37289 ى محمد |د سمي  |نه لسيس|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

77|5|4 ي
|لنج|بــــو |يوبــــ |سعد قدرى | دئى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

28848 ى|لدين |سيف  حمد نبــــيل حسي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

2|2o49 دى صفوتـــ فوزى خله|ف هره|لق|هندستـــ 

4o653| بــــو جميل|حمد محمد |طف |حمد ع|روى | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

76o763 ن|بــــر عىلي|ره نرص ج|س لسويس|هندستـــ 
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82o97| لموجود|تـــه عبــــد|محمد ربــــيع شح ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

5o9974 هيم|بــــر|لسيد |يوسف سعيد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

79o8o4 هيم عيد|هيم أبــــر|بــــر| |ره زكري|س ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

9|o674 ن هلل حبــــيبــــ  | |طف عط|ع| مي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

64773| ي |لسيد عبــــد|ده |م حم|حس
ى
|هلل دسوق
ئى|لعسكر

عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2648|5 م|م|ل|حمد مصطفى حسن |ء |دع هره|لق|ن |سن|طبــــ 

498o49 لسعيد جنيدى|لغنى |لسعيد عبــــد |ندى  بــــ دمنهور|د|

837375 مل محمود عمر بــــشي | تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

924324 ن  |ن مرشد عىل زيد|نوره ج|بــــ سوه|د|

5o6o62 حمد محمد|لرحيم |لسيد عبــــد|محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

286599 ره محمد حموده بــــدر|س ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6|5928 لسيد محمد|ده |عمرو حم ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

648492 هيم|بــــر|زم محمد عبــــدربــــه |ح زيق|لزق|حقوق 

676235 هلل|دى عبــــد |له|لسيد عبــــد |مه |س|يه | لمنصوره|ره |تـــج

6992|4 هلل محمد|يمن عبــــد |منيه | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62|8|5 ى مسعد أحمد  هيم درويش|بــــر|نرمي  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

4775o| حمد محمد خميس|مريم محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

678o47 حمد|لرحيم محمد |ح محثــــوبــــ عبــــد |صل ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

8|8224 محمد نبــــيل محمد عىلي ي|عه |زر
|لمنى

7o9477 ى عبــــد |ندى  لمنعم مقبــــل|لسيد حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

677398 ود|لدين عطيه متـــول د|ء |هلل عل|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

5o857o هر محمود محمد مخلوف|م سكندريه|ل|عه |زر

7794o9 حمد|ن |حمد عمر|ء |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

762736 ف مسعد حسن عىلي عرفه|مه |س|
رسر ي تـــمريض 

عيليه  |سم|ل|معهد فنى

68665 حمد عىلي|عمر عىلي  لفيوم|بــــ |د|

3223o6 محمد| لل|فظ عبــــد|سط ح|لبــــ|ندى عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43o33o لعزبــــ|ئى محمود |سلىم ه |ره طنط|تـــج

4|2o76 لس عم هلل تـــوفيق|د رزق |كي  |بــــ طنط|د|

88|825 لرحمن  |لرحمن عبــــد|دل عبــــد|محمد ع سيوط|حقوق 

34244o لرسول خليل عبــــد ربــــه|مريم خليل عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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3|5374  ش|سم|
ى
كر محمد|ء شوق ى شمس|تـــج ره عي 

|56982 لرحيم|هيم عبــــد |بــــر|حمد رفعتـــ | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8348oo ي عبــــد
ج بــــربــــري محمد|لفر|مصطفى |نوعيتـــ قن

3486|4 محمد بــــدر حسن بــــدر |تـــربــــيتـــ بــــنه

32|93| ن|ن عثــــم|حمد مدئى رمض|رضوى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

64|944 عيل|سم|لسيد محمد |م |نس هش|ن زيق|لزق|بــــ |د|

2|276| حمد|ج  |م ن|عمر عص  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

434533 ى|در ش|لق|طمه فريد عبــــد|ف هي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

24743| لسيد|رى |لبــــ|رى عبــــد |لبــــ|يمن عبــــد|حمزه  هره|لق|م |عل|

|63|34 ل محمود|م جم|ء هش|رس| ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

36oo27 هيم|بــــر|د محمد |ن نه|نور ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|8|77 هر عىلي|ئل عىلي ز|عىلي و هره|لق|ره |تـــج

68637 لح|بــــو هشيمتـــ ص|بــــر |محمد ص ره بــــنى سويف|تـــج

26|8|5 عرج|ل|لدين متـــول محمد |د|حمد عم| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

7o349| ه جم| بــــوزيد|عيل فرج  |سم|ل |مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4294o لدين|ج |حمد عىل رس|ن |هلل رمض|منتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

8||||5 ى|ء محمد عبــــد|رس| لجيد حسي  ي|علوم 
|لمنى

2488o8 حمد محمد نجم|م سيد |منيه عص| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

752o58 ى ل|جد صبــــىح غبــــري|م| مي  ى شمس|د| بــــ عي 

35232 لد سيد سيد|هلل خ|منه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|5958 لق|لخ|در محمد عبــــد|لق|ء محمد عبــــد |ل| ره دمنهور|تـــج

68937| هيم|بــــر|ن |سهيله سعد رجبــــ زيد لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

678657 يف س| ن|لسيد سليم|لم |حمد رسر لمنصوره|هندستـــ 

486635 لسيد محمد منصور|م |د حس|زي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5685o د|لجو|لمنعم عبــــد |لسيد عبــــد |محمد  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|328|7 بــــسنتـــ محمود مسعود محمود |حقوق بــــنه

345489 حمد عليوتـــ محمود|ء |شيم هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|62o68 تـــه منصور|لرحمن سمي  وهبــــه شح|عبــــد  هره|لق|م |عل|

87585o مل حسن |مصطفى طلعتـــ ك ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 
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32557o لعجىم|حمد محمد |خديجتـــ  ن|بــــ حلو|د|

3|5259 لودود|مل عبــــد|محمود ممدوح ك لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

53|35 سيد فتـــىحي سيد جوده صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|9869 لد محمد محمود|عمر خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

539|97 رس حسن عىل حسن|ميس |ل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

896678 جرجس فخرى شلبــــى  | رين|م تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|6||22  |رس|
ى
حمد|حمد |ء شوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o98|7 ى|ل محمد محمد |ن جم|نوره بــــو حسي  لمنصوره|بــــ |د|

443|2o ي
زى|لقطبــــ غ|لكريم |محمد عبــــد| دئى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6o83o2 ى |يم| ى|لسل|وى عبــــد |لشبــــر|ن حسي  م حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

296o| ل|لع|حمد ممدوح محمد عبــــد | ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

634494 هلل محمود|هلل محمود عبــــد|عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

2|8897 حمد عىلي|لمنعم محمد |جد عبــــد|م وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

222954 هيم|بــــر|هيم حمدى محمد |بــــر|مصطفى  هره|لق|حقوق 

89569o ي
حمد محمد |م |عص| دئى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

7o76oo دى|له|ن عبــــد |لسيد رمض|دهم | لمنصورتـــ |تـــمريض 

6|6o|o ي|رص فوزي |لدين ن|م |حس لحرصى ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

2|3256 حمد محمد عمر|مريم عمر  ى شمس|د| بــــ عي 

59645 س محمد رمزى|حمد عبــــ| بــــ بــــنى سويف|د|

|74657 حمد|لد سيد |محمد خ ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

6923o3 لعزيز|لعزيز عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|هلل |منه  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

524772 لرحمن|حمد عبــــد|لسيد |حمد |عمر  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

9|74o4 |  بــــر بــــسط|ئف رشدى ص|ر سيوط|بــــ |د|

75668| وى|حمد شعيبــــ طنط|حسن  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|49oo7 لبــــكرى|هيم |بــــر|محمد | دين ى شمس|د| بــــ عي 

36478| لرحمن|حمد عبــــد|نشين مصطفى  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

645|o3 هلل بــــدوى|د |لمنعم ج|رس محمد عبــــد |ي ط|بــــ دمي|د|

52|67| ل|لع|لسيد محمد عبــــد|طف |نسي ع|ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

478777 حمد خمخم|حمد حسن |ن |نوره ضتـــ دمنهور|علوم ري
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86o42| م|بــــ هم|لتـــو|محمد فتـــىحي عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8|9833 فظ|لدين محمود ح|ء |عل| شذ ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

628387 حمد|د |ء محمد عبــــده رش|سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

764244 لعزيز|حمد عبــــد |هر |م عىل ط|وس بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

685293 لعوضى|ن |لسعيد عثــــم|لغنى |عبــــد | رش لمنصوره|عه |زر

353o93 محمود محمد عطيه شديد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

284953 حسن محمد حسن محمد حسن تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

644637 لسيد|هند حسنى عليوتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

444235 حمد|ء نبــــيل محمد سيد |رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

627754 ىط|لع|هلل عبــــد |حمد عبــــد |لد |عمر خ زيق|لزق|صيدله 

6o63|9 حمد فرج حسن|م |حمد هش| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

33o8o6 ن محمد رجبــــ|محمد سليم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7758o7 |لسيد محمد عر|ئى |حمد ه|
ى
ق ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 

تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

7|2789 بــــو حريشتـــ|بــــتـــ |حمد ثــــ|ء محمد |رس| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

459262 ى عبــــد|ي لمقصود|ر عبــــد|لمقصود مختـــ|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62o592 حمد محمد جوده|حمد |منى  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

697282 لضبــــيع|وى حسن |لطنط|حمد |روضه  لمنصوره|بــــ |د|

52o379 لشيخ|مر |مر محمد ع|ء ع|آل تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

8|824| للطيف|بــــ عبــــد|لتـــو|محمود مرزوق عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

22|924 حمد|بــــر |رك حسن ص|تـــبــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

64652| هيم خرصى|بــــر|هيم عبــــده |بــــر|كريم  لمنصوره|حقوق 

76o||2 لسيد عىل|لدين |ء |ء عل|رس| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5|o938 لسيد محمد شويل|لسعيد |حمد | عه دمنهور|زر

8|3|36 سحق| |شنوده نبــــيل حن ي|طبــــ 
|لمنى

42o489 وى|لهند|لمنعم |لسيد عبــــد|ل |ندى جل لشيخ|بــــ كفر |د|

845o4 حمد|ن |محمد خضي  شعبــــ حقوق بــــنى سويف

633379 م|لسل|محمد صبــــىح فوزى عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

32|792 هلل محمد دعموم|ء محمد عبــــد|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

44|322 وى|لسخ|لعزيزى |هيم عرفتـــ |بــــر|فوزى  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ
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56o92 محمد سعيد سعد محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

69o883 |د |لجو|لمحسن عبــــد |وحيد عبــــد | صف
لجوهرى

طبــــ بــــورسعيد

687268 تـــ زىكي|لشح|مريم جمعه  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

44|432 بــــوغنيمه|حمد سعيد |هيم |بــــر|حمد | سكندريه|ل|حقوق 

34oo99 حمد|محمد محروس عىل  |حقوق بــــنه

26|o55 حمد خرصى|لسيد |مل | شمون|نوعيتـــ 

535682 عد مرشدى|كرم عىل مس| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

782687 ره|لسيد عم|لمنعم |لسيد عبــــد | |ميىلي|ك زيق|لزق|نوعيتـــ 

825|42 ي
محمد معروف عدلي حفنى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4963o| لعقبــــى|ر خميس محمد محمد |من سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

4|o788 ل محمد عىلي زلط|حبــــيبــــه جم |حقوق طنط

7|5535 ف فتـــىح عبــــد |م  رف|ح ع|لفتـــ|رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8443o6 ى|تـــه زىكي |شح| دين مي  ن|تـــمريض أسو

373529 حمد محمد عطيه|ء محمد |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

342646 ىطي|لع|لرحمن عبــــد|حمد عبــــد| |عل ى شمس|د| بــــ عي 

769745 هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|سلىم  زيق|لزق|حقوق 

64o539 بــــدين محمد محمد|لع|لدين زين |م |عمرو حس
 سليم

زيق|لزق|ره |تـــج

646829 ز|لبــــ|لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|زم |م ح|إسل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

643947 لسيد|لرحمن محمد |جر عىل عبــــد|ه زيق|لزق|بــــ |د|

65648 م|لسل|دى محمد كحيل عبــــد |ش رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

56o28 هيم|بــــر|محمد محمد | مه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|65|o7 لعزيز محمود|ء محمود عبــــد |رس| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|9494 م|صبــــىح عبــــد| ند نه|لرحمن محمد رسر |صيدله طنط

27578  
ى
سكندر|مريم مجدى صدق ن|بــــ حلو|د|

46|846 جه|لخو|ح |لفتـــ|ل عبــــد |ء جم|حسن لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

337|89 هيم|بــــر|هدير محمد محمود  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

438995 ن|لد عمر محمد مصطفى سلم|خ ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

6|8984 لعدروىس|ء محمود محمود مرزوق |ل| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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482o46 لغنى محمود حميدو|محمد محمود عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

29283| م|لش|در خليل |لق|محمد خليل عبــــد لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

9|97o3 للطيف  |مصطفى محمود عزوز عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

6o9o77 د|محمد محمود حم| ند |تـــربــــيتـــ طنط

4||o46 حمد حسن مصطفى حسن|ء |دع |نوعيتـــ طنط

752348 محمود رأفتـــ عىل عىلي سعيد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

676546 م|للح|لح |هر تـــوفيق ص|م| دين لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2462|2 ف سيد |محمد  تـــه|حمد جوده شح|رسر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|3995o ى يوسف حسن|بــــو |بــــسنتـــ سعيد  لعني  ى شمس حقوق عي 

6o2|52 |حمد محمد ند|مه |س|ر |مي ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

759424 لعزيز عطيه|جر محمد عبــــد |ه لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

9o7439 عيل محمد |سم|حمد |د |زي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|28298 ح متـــول|لفتـــ|رق عبــــد |بــــ ط|مه لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

6|o462 مر حسن صقر|مر محمد ع|محمود ع ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4956|2 هيم|بــــر|لمعىط |محمد سعد عبــــد |حقوق طنط

675224 وى|ميس حمدى محمد سعيد مك|ه لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

624645 حمد جنيدى|م رجبــــ محمد |ريه ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

234357 يدى|لع|حمد |يدى |لع|محمد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|o872 ع|لسبــــ|محمد مصطفى | مريم رض |بــــ طنط|د|

2|4929 ل محمد جعفر|حمد وليد كم| ى شمس|تـــج ره عي 

85435 سيد محمد قطبــــ| دين س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

333422 |ع
ى
دل مصطفى سيد دسوق ى شمس|تـــج ره عي 

3394|3 حمد هندي|لق |لخ|لمتـــجىلي عبــــد|طمتـــ عبــــد|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

32998 يف زينهم |وف هيم مطر|بــــر|ء رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

482493 ي محمود عبــــد |حبــــيبــــه عبــــد 
ي |لغنى

بــــينى|لغنى لشر سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

7867|8 ح|لفتـــ|رس مأمون عبــــد |هدير ي عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

287754 ل|لش|مصطفى محمود محمد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

262|93 عيل مخلوف|سم|لرحمن |م فكرى عبــــد|حس زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|
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|7|347 هلل محمود عبــــده|حمد عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

89o745 محمد محمود | ن رض|يم| سيوط|بــــ |د|

43825 ئى|لحفيظ كيل|مل محمود عبــــد | ن|تـــربــــيتـــ حلو

68o823 لسيد|لعدل |هيم |بــــر|جده |م لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

28986 لح|لحفيظ ص|لحفيظ محمد عبــــد |عبــــد  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

524267 بــــ محرم|لوه|طمتـــ محمد عبــــد|ف سكندريه|ل|هندستـــ 

|236|5 لعظيم يوسف|حمد عبــــد |ل |ن جم|رو ن|فنون جميله فنون حلو

769|9o ن|لم|دي س|له|ن محمد عبــــد |يم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

79|822 لسيد|لحميد محمد حسن |حمد عبــــد |  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

52489 لنبــــى قرئى محمد|عبــــد | ند بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

273545 حمد حسنى محمد|محمد  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

63237 ى جمعه عبــــد  لغنى|محمد حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

72|72 ىط محمد|لع|ل عبــــد|نهله جم لفيوم|نوعيتـــ 

632o84 هبــــه مرىس فتـــىح محمدعزتـــ ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|72|7o لح محمد|ضىح محمد ص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3||247 ىط|لع|ء محمد سيد عبــــد|شيم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

9|6676 جح حلىم ملك  |ن ن|يم| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

258464 لنبــــى|منصور محمود منصور عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|75485 لحميد|يه حسن عبــــده عبــــد | دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

475o8o ه رس حمد محمود|لدين محمود |ج |شهي  سكندريه|ل|بــــ |د|

649472 هلل عىل محمد سليم|أمنيه أحمد عبــــد زيق|لزق|عه |زر

7862|7 ى|ل |طمه جم|ف لسيد محمد حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

259|98 ه ربــــيع | لسيد موىس|حمد |مي  شمون|نوعيتـــ 

435956 شد|محمد سعد ر| دين لشيخ|بــــ كفر |د|

278298 لح|د محمد مصيلىح ص|لد فؤ|خ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

284352 ى عىل|ل| ى حسي  ء خي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

242||5 ل نظي |ئى جم|ن ه|مري ن|تـــربــــيتـــ حلو

Thursday, September 6, 2018 Page 11855 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

84246o حمد بــــكر|حمد حسن | ن|هندستـــ أسو

329774 ي
لدين محمد حسن|ل |جم| دئى |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

634o37 عيل|سم|يمن سليم حسن | لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

686428 هر|ح ز|لفتـــ|مد عبــــد |م ح|حمد حس| لمنصوره|هندستـــ 

73438 م|لسل|دريس عبــــد|م |ل عص|نه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

266|85 يه محمد محمد عيد كشك| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

83o68 يف  ف حسن محمود|رسر رسر حقوق بــــنى سويف

75o997 لد فتـــىح حسن|ن خ|نوره ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

92346| حمد  |لسيد محمد |ر |لغف|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|66725 رى|لبــــ|رى عبــــد |لبــــ|رحمه وحيد عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

437788 ق|ئى جودتـــ محمد محمد |أم وى|لشر |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

23o429 لمجد|بــــو|حمد |لمجد |بــــو|محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|74882 ن|طمه محمد حسن عثــــم|ف ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

4|o79o حبــــيبــــه مصطفى محمد صبــــرى سعود |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

494||4 ن|بــــوعطو|حمد |هيم |بــــر|رس |محمد ي ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

8|9oo5 د|لعزيز فؤ|دي عبــــد|ء ه|رس| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

3|9o97 وق عم د سيد عىل|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

675253 بــــو بــــكر|لدين محمد |د |دى عم|ش لمنصوره|هندستـــ 

24489o ن|لحليم عثــــم|ن محمد عبــــد |رمض| مه ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

5245o5 لعزيز|دل محمد عبــــد |لدين ع|ء|عل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

698o22 ى عطوه عطوه عبــــد |ء |رج لغنى|مي  لمنصوره|نوعيتـــ 

676685 لبــــيىل|مريم عىل صبــــرى عىل  لمنصوره|ره |تـــج

486||o لح|بــــر محمد ص|منيتـــ محمد ج| |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

5||782 ق|محمد فتـــىح عىل محمد  وى|لشر |ن طنط|سن|طبــــ 

33|472 لرحمن محمد|هيم محمد عبــــد|بــــر| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

7|o854 ن|هيم رضو|بــــر|حمد |هيم |بــــر| تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

76535 ى محمد عدل|منتـــ هلل حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|5378 لقصبــــى|رق عوض طه |دين ط|ن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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89339o تـــه |ن شح|دهم محمد محمد عتـــم| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

6oo566 ي حمزه|لهو|لسيد |د |عم
ري بــــسيوئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

36o585 لعزيز محمد مسلم|لنبــــى عبــــد|هيم عبــــد|بــــر| |ره بــــنه|تـــج

|339o7 ر عليوه|لغف|ء طلعتـــ عبــــد |سم| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|4|63 ي خ|عمر خ
لد|لد مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

|73945 لكريم|در عبــــد |لق|در عبــــد |لق|ء عبــــد |شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

766824 وى|لشعر|رف خليل |لدين ع|ح |حمد صل| ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

34663| لمليىح |لغنى |مدبــــول محمد عبــــد| نور ى شمس|زر عه عي 

678225 جي|لطن|ح |لفتـــ|ح عبــــد |ح نج|لفتـــ|ن عبــــد |رو لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

688389 ى|للطيف محمد ش|ء عىل عبــــد |لشيم| هي  لمنصوره|صيدله 

5o238 ى ك|لمل|ك سعد عبــــد |مل| مي  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

647542 ي|لبــــ|م حسن عبــــد|أحمد هش
ى
ق قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

895724 حمد محمد |لم |ئى س|م| ج|ره سوه|تـــج

656|8 لحكيم محمد|نوره مصعبــــ عبــــد ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

8o8|5 عىل محمد عىلي محمد محمد ن|حقوق حلو

43oo|| بــــ|حمد رجبــــ مصطفى شه| |علوم طنط

452337 لروينى|لسعيد محمد |ر محمد |عم لشيخ|هندستـــ كفر 

2233o3 لمول محمد|د |لرحمن سعيد ج|عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

45|534 ج |ل خف|حمد شفيق جل| لشيخ|هندستـــ كفر 

48|87| حمد|م |لسل|حمد عبــــد |م |ر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

524787 وى|لفرم|ن |حمد محمود رمض|عيل |سم|محمد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

9||287  محمد |مرتـــضى مو| مه
ى
ق ج|ره سوه|تـــج

2727|7 حمد|ر |لستـــ|مروه محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

25993 ى محمود حسن هبــــه حسي  هره|لق|بــــ |د|

||9977 يف رش د محمد خرصى|م رسر ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

9|5636 ف محمد عبــــد|له |ه لصبــــور  |رسر سيوط|بــــ |د|

69|758 يس|د ح|ح فؤ|ح محمد صل|صل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

78364o لرحمن|حمد محمد محمد عبــــد|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

9o|||9 لرحمن |ل عبــــد|لع|لحكيم محمد عبــــد|عبــــد ج|حقوق سوه

67859o لسيد|هيم حسن |بــــر|ء حسن |ل| لمنصوره|بــــ |د|
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84|976 لسيد|حمد |طمه ضوي |ف ن|سو|بــــ |د|

483|o2 وق محمد محمد  حمد بــــيومي|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49728 ن|مد سليم|ن ح|شعبــــ| مرن هره|لق|لعلوم ج |ر |د

35524o ي|م
ف ج| |دوئى د صبــــره|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

25o|53 غبــــ|ندى سمي  صبــــىح ر|س ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

686854 زق محمد محمد|لر|ن عبــــد |محمد شعبــــ لمنصوره|بــــ |د|

779385 لكريم عىل|لرحمن محمد مسلم عبــــد|عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

7|o6| لحميد|لسيد عبــــد |م محمد |حل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

85436o حمد عمر|رص |محمود ن ي|علوم 
|لمنى

627o66 يم|ح مصيلىح غن|حمد عىل صل| زيق|لزق|ره |تـــج

83o873 ي محمود 
لسيد طه|مصطفى تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 

بــــطموه

56372 هر ذىك سيد|كريم م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|2367o محمود سمي  فتـــىحي نور |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

9o5375 ى |ممدوح عبــــد لعليم محمد حسي  ج|ره سوه|تـــج

637o39 فظ|لح|يه محمد خليل عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

793o83 حمد|لد متـــول |تـــقوى خ ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

262489 لعليم محمد محمود|د سعيد عبــــد|زي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3|69oo ىطي|لع|مه عبــــد|ء رفعتـــ سل|رس| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

633|76 لسيد|آيه محمد محمد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

7o5o92 لرحمن محمد عىلي|حمد حسن عبــــد |خلود  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

||8|86 رق مهدى|فريده محمد ط ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

67o28 حمد|دل محمود |سمر ع لفيوم|هندستـــ 

|4o974 لم|ده محمد سيد محمد س|مي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

428o5| يل|هيم ط|بــــر|ء عزتـــ عىل |شيم |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4|22|9 لبــــري|لسيد قطبــــ | |حمد رض| |بــــ طنط|د|

526432 ى فرج محمد غ|عىل كم نم|ل حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

358668 ى|مريم ط رق سيد حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

683584 حمد عيس|يمن |ن |مرو لمنصوره|علوم 
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238896 ح حسن|لفتـــ|ح عبــــد|ء صل|عىلي ن|ضتـــ حلو|علوم ري

537338 لمطلبــــ منينه|لغنى عبــــد |بــــ عبــــد |ريح ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

543254 س خيمر|ل خليل عبــــ|آيتـــ جل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|595|o وق  مه محمد محمد|س|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

879792 در محمد عىل  |لق|عىل عبــــد سيوط|ره |تـــج

4237o3 ى ط|ي ع|رق سعد رف|سمي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|39978 لجليل|حمد عبــــد |يه محمد | ى شمس حقوق عي 

43o276 ي
ل بــــيوم|مح كم|س| دئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

763924 للطيف محمود عىل|م سعد عبــــد |هش معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8||6|8 تـــه|حمد شح|خلود محمد  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

72|9o رق ممدوح حسن|هبــــه ط بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

2865o6 رك|دل سعيد محمد مبــــ|ء ع|رس| |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

698o88 لخميس متـــول|رق عبــــده |هنده ط|ش لمنصوره|ل |طف|ض |ري

642248 هلل|لصبــــور حسن نرص|محمود عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

6o7o48 لحليم محمد|فرح فرج محمد عبــــد  لمنصوره|عه |زر

6385|o لعزيز يوسف|س أحمد عبــــد|إين لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6o||o مي محمد حسن موىس بــــ بــــنى سويف|د|

7o235| د|هديل عزبــــ حمزه محمود ج زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

27o65|  |محمد يشى 
ى
ي|لدسوق

بــــينى لشر ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

83834 حمد حسنى محمد صميدتـــ| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

3|226| هيم محمد بــــيوم|بــــر|هيم محمد |بــــر| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

787953 ى عمر عىل طه حسي  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

6o|88 بــــ|لوه|س معتـــز محمد عبــــد |ين| علوم بــــنى سويف

5o4234 م|لسل|ر لؤى محمد محمد عبــــد |من سكندريه|ل|صيدله 

684724 ف محمود |محمود  ى |رسر ر|لكس|لعشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o8454 لمجيد|هيم سعيد عبــــد|بــــر|م |سل| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

94547 ى | لرحمن|لسعود عبــــد|بــــو|حمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

262953 |لعط|بــــو|هلل |يمن عبــــد|هلل |عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

76o3|3 لمنعم محمود|رق عبــــد |حمد ط| لسويس|هندستـــ 

5|45|3 لسمبــــختـــي|شد |تـــ سعيد محمد ر|آي سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

Thursday, September 6, 2018 Page 11859 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7|65|5 د زهــــره|لجو|شـــرف محمد عبــــد |هند  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

753398 ى عبــــد |حمد |كريم  لرحيم|مي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

5o6357 فظ محمد جوده|تـــه ح|بــــ شح|رح سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6o|692 |تـــ مهن|لشح|لسيد |محمد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

49o879 ف|لر|زينبــــ محمد عوض عبــــد زق مشر إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

765857 در حموده|لق|در عبــــد |لق|ء تـــوكل عبــــد |ل| نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

7o6937 لجيد|ن عزتـــ لطفى عبــــد |جلستـــ ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

3|988o رص عىل|لن|دل عبــــد|رتـــ ع|س لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

245836 شد|لغنى ر|محمد فتـــىح عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

34|373 لسيد|لد عىلي حسن |عمر خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

376o9 حمد عيد جمعتـــ| |عل ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

24868| هيم ديغم|بــــر|طف |ن ع|نور ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

58535 يمن محمد موىس|زينبــــ  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

32|644 ف مصطفى حنفى حسن| رسر ى شمس حقوق عي 

5383o4 لحسينى قنديل|سمي  طه | لي|د |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|57|36 ح|لفتـــ|ء محمد محمود عبــــد |سم| ى شمس| لسن عي 

27||76 ن|لجيد مرىس شعبــــ|عبــــد| جر زكري|ه |صيدله طنط

8|6558 ي |م|
مه عىلي محمد|س|ئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

658|4 هلل|بــــ |للطيف بــــطور ج|ن عبــــد|محمد شعبــــ ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

696872 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|مصطفى  هره|لق|م |عل|

426979 ي
ل|لرج|لدين عىل صديق عبــــد|ح |صل| دئى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

222656 هيم|ء سيد محمد محمود إبــــر|سم| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4o9272 |لعل|بــــو |لمقصود عىلي |لغفور عبــــد |ن عبــــد |يم| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|9o64 ء عىل مصطفى عىل مصطفى صقر|رس| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

84667| ى محمد ي سليم حسي 
يمنى ضتـــ|ري/ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

679535 لبــــشبــــيسر|لسيد محمد متـــول |ء محمد |ول لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|56646 محمد حمدى محمود سعيد ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

423278 فظ|لح|رس حمدى محمد عبــــد |ي سكندريه|ل|بــــ |د|
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53436| |لبــــ|حمد فوزى محمد عبــــد |
ى
ق لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|

ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

58395 ف محمود |ء |رس| حمد|رسر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

79o974 تـــ|لسيد مرىس فرح|محمود مرىس  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

67725o لمتـــول|حمد |لمنعم |يمن عبــــد |عمرو  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

485o55 ى|حمد سمي  عىل | لسيد حسي  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

267676 لمشد|ىط متـــول |لع|ح محمد عبــــد|لفتـــ|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

8293o6 حمد|محمد سيد فخري  سيوط|صيدلتـــ 

8||888 تـــه|د كرم شح|مي عم|ر ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

273243 لشهيد|ض عبــــد|ئى ري|يوسف روم ن|سو|حقوق 

699o6| هلل|فع عبــــد |م بــــكر ن|ره حس|س لمنصوره|ره |تـــج

227746 رق سيد محمد|قمر ط ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

764556 |حمد خليل خليل رخ|لؤى  ره بــــور سعيد|تـــج

8323|o هلل|محمود محمد محمود عبــــد دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

9|6389 ء وجيه حلىم صديق |شيم سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

497535 زى|لد عطيه حج|جر خ|ه تـــربــــيتـــ دمنهور

888786 ى ل فلتـــس |عمدى غبــــري| مي  سيوط|صيدلتـــ 

6995o5 حمد|مح محمد |س| نه ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

62442o رتـــ|هيم عم|بــــر|حمد سعد سعد | ط|ر دمي|ثــــ|

427569 لشوره|هيم محمد |بــــر|معتـــصم  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6o53oo لكوم|لسيد محمد |م |مريم س لمنصوره|علوم 

6o635o شورى|لك|لسيد |رق |د ط|زي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|64o74 ى فرج|مد |ح حمد حسي  ن|حقوق حلو

7|6458 ي|لحفيظ |در عبــــد |لق|مه عبــــد |بــــسمه سل
لعزوئى ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |

سبــــتـــ منصورتـــ|مح

|67o8| |لدين مجدى محمد |ح |صل
ى
لدسوق ي تـــمريض 

هره|لق|معهد فنى

|2|86| ى  ى حمدي محمد فهىم|رؤى حسي  مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7|5oo| لشورى|لنبــــى |يل محمد حسبــــ |ره ن|س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o387 ه | رى محمد|لبــــ|حمد عبــــد |مي  لفيوم|بــــ |د|

246|25 مه محمد سعيد حسن|س|حمد | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|78|86 حمد|حمد بــــدوى |سلىم  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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4358o2 |لسق|لسيد |ندي بــــسيوئى بــــسيوئى  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

36664| عمر محمد فتـــىح محمد لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

77472 لد محمد زىك|عمر خ ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

9o7889 لعزيز  |هلل عبــــد|ن حمد |حمد حمد| ج|طبــــ بــــيطرى سوه

7553o8 هلل بــــيوم|ج  عبــــد |ندى ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

32859o بــــو سليم حسن|مصطفى محمد مصطفى  |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

|22676 س محمود|عبــــ| محمود رض لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

252323 لمزين|د محمد |يه عم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5275|6 هيم محمد|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|ء |رس| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4325o| لرحيم|هيم حسن عبــــد |بــــر|ن حسن |مي  لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

7|3|95 لسيد مصطفى|محمد محمود موىس  لمنصوره|طبــــ 

63769  عبــــد |حمد مه|
ى
سط بــــرعي|لبــــ|بــــ شوق ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 

ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

7562o| وى|لحميد عطيه مك|عبــــد | حمد زكري| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

43|342 يد |بــــو |رص |يه ن| ى ىسي|لعبــــ|حمد |لي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

523|o5 ى عبــــد | لعزيز|لمجيد عبــــد|حمد خي  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

7|6878 لجندى|م يحن  محمد |س لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

878246 ى |سم| ء محمد طه حسي  سيوط|ره |تـــج

4822|8 تـــه|تـــه بــــقطر شح|د شح|ميل سكندريه|ل|ره |تـــج

8|6o77 ل محمد|عىلي محروس جم ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

84855o ي|طمه محمد ج|ف
بــــر مصطفى ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

2o366 ن|هيم رضو|بــــر|يوسف محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2454o7 مد|ن نظي  ح|زينبــــ شعبــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

63894| ى محمد سيد |ي حمد محمد|سمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

233|57 دل عىل محمد|فريده محمد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3228o9 حمد|لحكيم |ل عبــــد|م جم|نع| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

44o684 زينه|حمد محمد محمود بــــ|زينه |بــــ |حقوق طنط

|32377 ف فهىم عبــــد |دين |ن لرحمن|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

432o73 هلل سيد|ئى حسن عبــــد |م| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

534395 بــــى|لسيد تـــوفيق عر|محمد يشى  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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839867 س محمدين|حسن محمود عبــــ ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

35532o كر|منيتـــ حسنى محمد ش| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

725|| حمد محمد محمود محمد| لفيوم|عه |زر

43533 هيم|بــــر|هيم بــــدوي |بــــر|ء |حسن لفيوم|عه |زر

352o9| ن |لعزيز عط|فتـــىح عبــــد| مي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

85|oo ل محمود|يمن كم|د |جه |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

437838 لهيتـــى|س محمد بــــسيوئى |ين| لشيخ|بــــ كفر |د|

287393 ن|عيل زي|سم|محمود محمد محمد  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

8|7882 ي|سم عيسي كيل|ق| نه
ئى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

64943 در سعيد عويس|لق|محمد عبــــد لفيوم|هندستـــ 

358298 م محمد|طف تـــه|رتـــ ع|س ى شمس|تـــج ره عي 

|34523 لديبــــ محمد|حمد كرم |سهيله  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

53356| لتـــوئى|مل |زم مصطفى ك|حمد ح| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

89764| سم |لسيد ق|ء ممدوح |شيم ج|علوم سوه

7o4393 لسعيد محمد طه|زى |ء حج|ل| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

285662 رس محمد محمود عىل|ي كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

422624 بــــر خلف محمد|محمد ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o5773 ه عل| مد|لدين محمد ح|ء |مي  |تـــربــــيتـــ طنط

4||626 د|لجو|لحميد ذىك عبــــد|حمد عبــــد| |رن |حقوق طنط

4|65|8 محمد سعيد محمد محمد مخلوف لشيخ|بــــ كفر |د|

5859o رول يوسف لويس صليبــــ|ك علوم بــــنى سويف

482594 هيم محمد|بــــر|مريم حمدى محمود  سكندريه|ل|ره |تـــج

8|o756 ي |ء |نجل
لسيد|لسيد مصطفى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

87635| لمعز سليم  |ء عبــــد|عىل عل ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

8o9376 ي مختـــ
ر محمد|عمر مصطفى حقوق بــــنى سويف

8856|3 ه كم| لرحمن |ل عيد عبــــد|مي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

486|6 ى|فظ حس|لح|م عبــــد |لسل|ح عبــــد |سم ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

342966 لمقصود|هلل حسن عبــــد|محمد عبــــد ى شمس طبــــ عي 

527384 وق  عيل|سم|لسيد فضل محمد |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2243|5 ل|لع|لد محمد عبــــد|م خ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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63|732 ه محروس وحيد عبــــد  لنبــــى|ني  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

328669 لمعىط عرفه|ن عبــــد|عمر رمض |حقوق بــــنه

6|4866 لحميد قنديل|لسيد عبــــد |محمد  |حقوق طنط

84486 بــــر محمد|لدين ج|م |حمد عص| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

6346|6 حمد|هيم سيد |بــــر|لسيد غريبــــ |لرحمن |عبــــد زيق |لزق|تـــمريض 

844567 ض|روزموند شنوده جرجس ري ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

72584 حمد|ء محمد ربــــيع |رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

342o66 متـــ|دى محمود سل|له|بــــر |طمتـــ ص|ف |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

237858 ى شح|م ديوس|قل|تـــه مفيد |رلي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

527|3| هيم|بــــر|حمد |لد محمد |عمرو خ سكندريه|ل|ره |تـــج

98o77 لحفيظ|هيم عبــــد|بــــر|مد |محمد ح ن|حقوق حلو

274799 ى|بــــو بــــكر حس| |م رض|سل| ني  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

52997o ف عىل محمود |إلسل|سيف  |لبــــن|م أرسر سكندريه|ل|هندستـــ 

85o4oo هلل|عمرو محمد صيد نرص ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

326624 لمتـــول|هيم محمد |بــــر|زمزم  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

645552 ألحوق|لعظيم |محمد محروس عبــــد |عه طنط|زر

68384 رك عىل خميس|محمود مبــــ ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

25|73o ر|حمد دويد|لعظيم |م عبــــد|حمد حس| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

87437 هيم|بــــر|هلل |حمد عبــــد|محمود  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

5o2838 ن|هيم رمض|بــــر|ن |تـــ رمض|لشح|حبــــيبــــتـــ  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|27553 ين فهد محسن  لحريري|سي  هره|لق|علوم 

|48264 ل محمد صبــــح محمد|تـــسنيم جم لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

7||o26 ئى محمد محمود درويش|م| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

756o98 عيل|سم|لسيد |عيل |سم|ء |سم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

869|92 لم محمد|ح س|عىلي صل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

258668 فيه|لحميد ع|د ممدوح عبــــد|زي تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

35|24o لجيد محمد|ن عبــــد|طه رمض |بــــنه| هندستـــ شبــــر

425||6 سلىم صبــــىح غريبــــ حسن عىل سكندريه|ل|علوم 

97636 مطيع مصطفى عويس محمود هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o7884 ي نعيم ن|روم| دون|م
شد|ئى ره بــــنى سويف|تـــج
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447||6 لسيد|هيم حلىمي محمد |بــــر|يوسف  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

349579 نق|هر مصطفى بــــر|محمود ط ى شمس|تـــج ره عي 

6|873| وندي|لل|سل محمد محمد |بــــ ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

5o7784 رى|لهو|هيم فتـــىح |بــــر|عمرو | رن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6|663o خ|لطبــــ|م محمد |رحمتـــ عص ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

854382 بــــر|لج|حمد فرغىلي عبــــد|فرحه  ي|بــــ |د|
|لمنى

7|5239 م حسن|لسل|لرحمن حسن عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|5|43 بــــوعمر|عمر محمود شبــــل محمود  هره|لق|هندستـــ 

5o294o لسيد|حمد |لمنعم |ر ثــــروتـــ عبــــد |من سكندريه|ل|عه |زر

337|65 حمد محمد|وعد يحن   رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

3|6272 لسيد|مريم مصطفى سيد محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

863497 د|لقوي فؤ|ندي محمد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

79|494 ى متـــول|م خ|سل| لد خرصى زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

522|47 ى|حور محمد محمود عطيه ش هي  طبــــ بــــيطرى دمنهور

885o29 زق |لر|ء محمد عمرو عبــــد|رج سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4o|4|8 ي|محمد محمود فرج 
|بــــو دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

47433 ء مجدى عىل محمد|دع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

335o33 |لبــــ|محمد مصطفى عبــــد| دين
ى
ق |بــــ بــــنه|د|

4354o  عىلي|رحمتـــ
ى هلل محمد حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8386o9 لحكيم|لحكيم خليل عبــــد|خلود عبــــد ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

64635 ده موىس|حسن سو| دين طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

8|95|3 حمد|دل محمد |ء ع|رس| ره بــــنى سويف|تـــج

54o6o8 لسيد محمد يوسف|ل |لع|محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

92o8|4 حمد |محمد سعد عىل  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

32|28| ن حسن|حمد حسن عثــــم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

763o32 سمر|ل|لسيد محمد |ره محمد |س بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

835558 ن محفوظ|لد حمد|يه خ| |نوعيتـــ فنيه قن

|6o47 ح|لفتـــ|م عبــــد |م|فرح محمد فتـــوح  هره|لق|م |عل|

23659| حمد|جر محمود عىل محمد |ه ن|تـــربــــيتـــ حلو

69233 للطيف|ىط عبــــد |لع|لعليم عبــــد |حمد عبــــد | لفيوم|حقوق 
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3379o5 ي  ي |خي  هيم|بــــر|حمد |حمد خي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

78847 ن|هلل محمد سليم|م عوض |حمد هش| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4294|o د محمود هيكل|ن عم|مرو |ره طنط|تـــج

|74844 لرؤف بــــيوم|م محمود فوزى عبــــد |سل| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

25949o ن|يه شكرى رجبــــ بــــدر| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

623|oo ى عبــــد  لحليم متـــولي بــــدير|لحليم عبــــد |حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

757269 ء محسن محمد حسن|سم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

44o56| قتـــ محمد | لبــــ|بــــوط|هيم محمد |بــــر|رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

64|383 حمد محمد متـــول|ء |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

4|673| ه | تـــ|لسيد بــــن|هيم فتـــىح |بــــر|مي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

875577 حمد |شم |شم مصطفى ه|ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

888554 ى كحل|ي حمد |وى محمد |سمي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

3||828 ل جويىلي|هيم جم|بــــر|محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

849838 ى|م تـــبــــ|روق ر|يمن ف| |رتـــي  لجديد|دي |لو|طبــــ بــــيطرى فرع 

46|55 |لدين |ل |لمعبــــود جم|لدين عبــــد |حمد جمل |
هيم|بــــر

لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

489394 دل عطيتـــ يوسف محمد|ندى ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|7843 ي كم| رين|م ي|بــــشر ل بــــشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

693435 زى|ل محمد حج|حمد جم| ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

358228 لرحمن|هلل معتـــز صبــــىح عبــــد|عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

6|3243 د|لضي|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|محمد  |بــــ طنط|د|

342777 محمد يشي طه حسن |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

5|o75o متـــ|بــــر محمد سل|حمد ص| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

258o7 ح حلىم محمد|لفتـــ|رحمه عبــــد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

7775o9 ي إبــــر|لرحمن محمد |عبــــد  ى خرصى هيم|مي  زيق|لزق|صيدله 

5392|2 ضى محمد|لر|س عبــــد|روى عىل عبــــ| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|65739 ش مدبــــول|لدمرد|يىح مصطفى  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

286o65 هيم رجبــــ محمود|بــــر|رجبــــ  لمنصوره|حقوق 

59oo4 ى مصطفى محمد ه مي  شم|ني  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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2|8|94 ى فر|يوسف عص ى حسي  ج|م حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

237783 حمد عىل|سحر وحيد محمود  هره|لق|بــــ |د|

76|o27 لحميد غريبــــ|جر محمد حلىم عبــــد |ه لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

82489o م محمد محمد|محمود هش |ج طبــــيع قن|عل

432674 تـــ ي| ىط|لع|لفتـــوح عبــــد |لسيد أبــــو |رس |مي  |بــــ طنط|د|

836356 حمد محمود|لحميد |حمد عبــــد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|2o||4 حمد محمد|سلىم رشدى  ى شمس حقوق عي 

|44346 محمد مجدى فهىم حنفى دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

27868| لسميع|م حسن صبــــىح عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

642742 يز|دل ف|بــــرلنتـــى جرجس ع زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

428286 ق|منيه كرم يىح | وى|لشر |نوعيتـــ طنط

279|75 نور عىل خليفه|عىل  ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

4o|646 حمد عبــــد ربــــه|حمد حلىم |يمن | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|77566 عيل|سم|مل |لك|رص عبــــد |محمود ن وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

222865 حمد|لمرىس |بــــومسلم |د محمد |زي لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

698|4| عيل محمود محمد|سم|مريم  لمنصوره|حقوق 

|33|97 هيم|بــــر|جوزيف نعيم صموئيل  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o|8o7 لحليم مرع|ح محمد عبــــد |هلل صل|عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

2|8o84 ى محمد مجدى عبــــد لنبــــى|حسي   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

7o995 حمد|حمد مصطفى |ره |س لفيوم|حقوق 

4|6925 ي|ر
در موميه|لق|لسيد عبــــد | |ئى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

826|32 د يوسف حريج|نه عي|دمي دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|5233o مل محمد حنفى|ل ك|د جم|زي |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

489o8o لرشيدى|لحميد محمد |سيده عىل عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4o3797 حمد شكرى محمد شكرى|يوسف محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4oooo7 هلل|لحكم حسبــــ خلف |حمد عبــــد|ره |س سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

52573 رفقتـــ نصيف جميل نصيف ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

3|875| روق مبــــروك|فتـــ ف|ريم ر هره|لق|ر |ثــــ|

764|36 لسيد سعيد|دل |مريم ع حقوق بــــورسعيد
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338559 لميىه|لسيد |خلود عزتـــ حسن  |علوم بــــنه

677777 حمد|تـــ |لشح|حمد |م |سل| لمنصوره|حقوق 

253|o5 د بــــكر عجور|جر جو|ه ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

36|86 بــــوقرن|لسيد |ء عبــــده محمود عبــــد |شيم ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

|57249 لمقصود|ح حسن عبــــد |سلىم صل هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

265o46 روز بــــولس|ئى ن|جورج ه تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

774438 لمحسن|هيم عىل عبــــد |بــــر|كريم مجدى  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o2544 هيم|بــــر|حمد |ن يشى محمد |نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

86o|58 يز يوسف يسي|م ف|بــــر| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

337|34 لحسيبــــ محمود|رس عبــــد|ر ي|من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

696o34 رق عطيه سليم|ندى ط لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|9346 ى ربــــيع محمد|رس| ء محمد عشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

449847 بــــو حشيش|لجليل |م مصطفى عبــــد |رين عص|د ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6956o4 هيم|بــــر|تـــه محمد |رس شح|ء ي|رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

754765 حمد محمود|لدين |بــــرين سيف |ص لمنصوره|حقوق 

498464 بــــو خزيمتـــ|تـــم |حمد ح|سمر  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

5|6o|9 هد|يه مصطفى فتـــىح مج| تـــربــــيتـــ دمنهور

439285 رى|لبــــ|مدحتـــ سعد عبــــد| مه لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

5467o لعزبــــز|مل عبــــد |حمد ك|ر |من بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

336664 ين عبــــد لمجد|بــــو|ن |هلل سليم|لحكيم عبــــد|شي  ى شمس صيدله عي 

32o498  
ى
حمد|محمود مصطفى دسوق ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

374274 لمجيد|لعزيز عبــــد|يز عبــــد|عمرو ف سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

5o9o9o لدجوى|ن |لسيد سليم|هر عىل |عىل م بــــ دمنهور|د|

64o542 دى سمي  محمود محمد محمود|ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

258633 لرحيم|لرحيم عبــــد|حمد عبــــد|محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

79|9|o ى|لودود سليم|هبــــه عبــــد  ن حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7||52o ى|لحميد محمود |محمود عىل عبــــد  لخرصى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

357868 حمد سيد حنفى خلف| ى شمس|تـــج ره عي 

83427o لنعيم محمود|حمد حشمتـــ عبــــد| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

42||69 سم محمد|لسيد ق|بــــ |يه|خلود  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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646443 رون|لح|لسيد |تـــغريد عرفه  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

488667 طف محمد يونس|مر ع|زم تـــ|ح سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

488895 ن|فتـــ حسن رضو|يىحي محمد ر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o5523 لشهبــــه|ح حلىم |دين صل|ن |هندستـــ طنط

45o4o3 ف|حمد محمد عزتـــ خل| |هندستـــ طنط

834373 حمد محمد حسن محمد| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68|873 ل|حمد و|حمد فتـــىح |منيه | لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

232856 بــــو زيد|حمد |ممدوح عطيفى | نور ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

46564o ف محمد |إيم عيل محمود|سم|ن أرسر |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

77956o حمد محمد|حمد محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

8oo498 محمد محسن جمعه محمد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|26572 ين شم محمود|لد ه|ل خ|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

692o3| دهم عبــــدربــــه جمعه عبــــدربــــه عوض| لشيخ|هندستـــ كفر 

75o654 ى|لسل|رس عبــــد |ئشه ي|ع م حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3397|8 هيم|بــــر|هيم |بــــر|بــــر |رتـــ ص|س |نوعيتـــ بــــنه

86734 ل يسن|لكريم جل|هلتـــ عبــــد | ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

622o|| |هلل محمد مو|ء محمد عبــــد |سم|
ى
ق ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

35|o7o م عىل|ء سيد رزق سل|رس| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

63544o  محمد |سمر عل
ى
لسيد|ء شوق زيق|لزق|طبــــ 

535974 لمعىط|ليىل عىل محمد عبــــد |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

33o884 لسيد|لسيد محمود |ء |صف |علوم بــــنه

787||4 لسيد|ه |لل|شهد سيد عبــــد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

887628 ى |بــــ لبــــيبــــ بــــش|بــــيشوى تـــو سيوط|هندستـــ 

43963| لح|ء فتـــوح محمد متـــولي ص|عىلي لشيخ|بــــ كفر |د|

22|2|6 بــــر صقر|لعظيم ج|بــــر عبــــد|مريم ج ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

32o75| ح|لفتـــ|طف محمود عبــــد|يوسف ع سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

5|3354 ورو يوسف|سط|هر يوسف |جون م معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

328948 ن عبــــده|لغنى محمد شعبــــ|حمد عبــــد| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

8976|9 هيم |بــــر|حمد |محمود عىل  ج|طبــــ بــــيطرى سوه
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695737 ن ىس|لبــــلق|لسيد زىك |زىك | مي  لمنصوره|علوم 

355o5| ي محمد |يدي ه|ه
ر|لنج|ئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

43385o ف ممدوح زيد|مصطفى  ن|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

426776 ى جم|ي لحميد|ل محمد عبــــد |سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

53772| ئى|لري|هلل محمد بــــسيوئى |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

447485 للطيف|حمد عبــــد |ن |حمد رمض|ر |مي سكندريه|ل|هندستـــ 

452o53 بــــوعليوه|لنبــــي عىل |لد عبــــد |محمود خ لشيخ|هندستـــ كفر 

49o824 د بــــدروس|ردين ممدوح رش|ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|24679 لحليم عىل|لرحيم عبــــد |ن عبــــد |نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|63633 لمتـــول|حمد |م |مريم هش م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

9o4355 دى محمود |حمد حم|محمد  ج|بــــ سوه|د|

78o469 لسيد محمد|هيم |بــــر| |نور ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|23|53 ئى|لشج|حمد |ل |هبــــه جم ى شمس طبــــ عي 

64|565 حمد بــــدير محمد عىل|حمد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2o9o3 لكريم|م عىل سعد عىل عبــــد |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

75|2o5 ى|ن مصطفى مصطفى |رو مي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

76338|  سليم|مريم عىل عىل عىل 
ى
لدسوق بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|25|86 تـــ |عبــــد  هلل مصطفى|حمد عبــــد |هلل خي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

62|o|| بــــ|للطيف عمر عبــــده خط|ء عبــــد |شيم ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

69o|83 د محمود يونس|لقطبــــ رش|مح |محمود س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

839|9| تـــ|يه حموده فهىمي عرف| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

68|434 ح عىل بــــدوى|لفتـــ|عيل عبــــد |سم|حمد محمود | لمنصوره|بــــ |د|

4|oo37 م عىل بــــدر|لسل|ج  نبــــيه عبــــد |ن |حقوق طنط

499747 بــــو كحيل|هر |هر عىل ط|طمه ط|ف تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

885|93 هيم حسن |بــــر|مل حسن | سيوط|تـــربــــيتـــ 

8|65o ى|محمد سعيد محمد ش هي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

356453 هيم|بــــر|لعزيز |عمر محمد عبــــد |حقوق بــــنه

437728 |لعزيز |لعزيز محمد عبــــد |م عبــــد |بــــتـــس|
ر|ختـــي|ل

ط|بــــ دمي|د|

42577o ن|هيم مرج|بــــر|روق حسن |ء ف|رس| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر
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4o969| فورى|لك|د |لجو|هيم عبــــد |بــــر|د |ريم فؤ |بــــ طنط|د|

786986 هيم|بــــر|هيم محمود |بــــر|محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49o48| ى |تـــم |خلود ح ى حسي  لحريرى|لحسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

4oo7o| م|لسل|لمجيد عبــــد|لونيس عبــــد |حمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2566|4 لحليم نجم|ل عبــــد|هبــــه جم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6o756| وى|لشن|هر محمد |حمد ز| لفيوم|هندستـــ 

27287| لحسن عبــــيد|بــــو|لحمد |بــــو|حبــــيبــــه  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|52|48 هيم|بــــر|هلل |وى عبــــد |مريم سعد ن|هندستـــ حلو

77644| لعزيز|لعزيز محمد عبــــد|ر عبــــد |من زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

88o438 ن ى |بــــ مر|يه| |مي  د حني  سيوط|ره |تـــج

2|9796 لكريم محمد|حمد محمود عبــــد |سلىم  ى شمس هندستـــ عي 

76|253 لم محمد عيس|حمد س| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4o3779 حمد محمد مصطفى|جد |دهم م| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63|576 لمجيد|لدين عبــــد |بــــ |ن فتـــىح شه|حن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

7|385 لغنى|ىط عبــــد |لع|ن عبــــد |ء رمض|هن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o|o5 ئى محمد درويش عفيفى|م ه|هش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|7935 ي|دل محمد مسعد |يوسف ع
ط|لىحى لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

|4o72 م|حمد فرج سل|م |ليىل حس ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6|oo48 لزغبــــى محمد عبــــيد|ء صبــــرى |ول |بــــ طنط|د|

7o765o لبــــكر|هيم |بــــر|حمد |ن محمد |يم| لمنصورتـــ |تـــمريض 

433o25 ي|م |لسل|دل عبــــد|ندى ع ر|لىح  |بــــ طنط|د|

23|399 لبــــكل|حمد |م |يوسف عص هره|لق|ره |تـــج

353792 زى|حمد حج|لمجد حسن |بــــو |محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8763|8 بــــى  |مبــــ|ل محمد |حمد جم| سيوط|بــــ |د|

35|393 حمد|مريم نور عىل محمود  ى شمس طبــــ عي 

7|2443 ى|سم|لسيد محمد محمد |سلىم  عيل بــــطي  لمنصوره|طبــــ 

|75522 حبــــيبــــتـــ مجدى محمد طه دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

37|355 ى محمد ي|جر ي|ه ى|سي  سي  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ
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22|398 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|رق |دى ط|ف ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

885983 حمد خليل |ء سعد |لىمي سيوط|بــــ |د|

8o9698 عيل|سم|طف خليفه حسن |عو ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7o32|5 بــــ|م مسعد محمد نرص شه|وس زيق|لزق|بــــ |د|

685326 لصعيدى|حمد |لنبــــى |ل عبــــد |منى جم ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

48277 بــــسنتـــ سيد حلىم سيد ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

75|952 رص عىلي عىلي عيطه|لن|ل عبــــد |جم| لي|د وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

856723 لجيد موىسي|مه عبــــيد عبــــد|سل ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

353o|| م|لسل|حمد محمد مرىس عبــــد| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

5|2527 لرحمن يوسف|محمد يوسف يس عبــــد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

448|43 يف|ء ع|سم| دل محمود رسر سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

9|2647 م  |ره محمود سليم هم|س ج|عه سوه|زر

8|486| ي عبــــد|
ك|لمل|ك رزق عبــــد|لمل|يرينى ي|ن |سن|ل|طبــــ 

|لمنى

252964 هلل|ح عبــــد|رق صل|م ط ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

86|528 ك|ئيل شهدي سدر|نوبــــ ميخ|بــــ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

236|99 رى جورج سمي  نجيبــــ|م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

7o||63 شور|مد ع|مصطفى طه محمود ح لمنصوره|ره |تـــج

92|94o ل قلينى جندى |ندى غ|س ج|بــــ سوه|د|

4o6|7| لعظيم محمد|لحفيظ عبــــد |تـــ عبــــد |لشح|تـــسنيم  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4o298 دى ذىك بــــطرس|نىح  ن| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7847o2 لمحسن محمد|منيه سمي  عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

3|35o5 لدين محمد|ح |مه صل|س|ء |رس|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|7o252 هيم عىلي|بــــر|حمد |هيم |بــــر| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

687945 در موىسي|لق|هيم عبــــد |بــــر|ل |محمد كم لمنصوره|بــــ |د|

27282 ى يحن  رمض|ي لحميد|ن عبــــد |سمي  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

7oo582 حمد عىل محمود|عىل  لمنصوره|ره |تـــج

7o736| لمتـــول عىل زيد|ل |دين جم|ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

357|8o ف جودتـــ عىلي|هدي 
رسر |بــــ بــــنه|د|

Thursday, September 6, 2018 Page 11872 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|42297 ى محمد|س ره عزتـــ حسني  ى شمس|د| بــــ عي 

8939|9 تـــ |حمد بــــرك|سط |لبــــ|محمد عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

9o56o ن|لديبــــ سليم|لرحيم |حمد عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|427| ى محمود ق سم|غدير محمود أمي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7o3o74 ح محمد غنيم|لفتـــ|لمنعم عبــــد |عليه عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

372o72 لنيل|بــــو|دل |دل محمد ع|ع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

68|966 وق محمود ط |هر محمود |رسر
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|23|33 ف عص|هدى  م مقبــــل|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

245o76 هيم|بــــر|هيم |بــــر|رينى عوض | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8|2|65 مل|مل ذىكي ك|ء ك|سم| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

477o49 ى|م طلحه |ء س|شيم مي  سكندريه|ل|طبــــ 

6|9693 ن|لطح|فظ |نرص فتـــىحي ح| نور ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

48|383 لسيد|حد |لو|دل عبــــد |م ع|سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|38o2 لربــــ|د|دتـــ ج|حمد رجبــــ حم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7o|3o8 لسيد محمد حلىم مرىسي|محمد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

477585 م محمد|لسل|حمد طه عبــــد|ء |رس| ره دمنهور|تـــج

823oo3 حمد عطيه|لكريم |ء عبــــد|رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

837|23 لحليم سعيد سليم|عبــــد| نه دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

|4735o هلل|لح سعيد فهىم عبــــد |ص حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

366257 لد حسن موىس|مريم خ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4o4785 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز مدحتـــ عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26||99 لشيخ عىلي|بــــرهيم |ندى مسعد محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

53o448 ين  حمد عيس|حمد محمد |شي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

4|5o5 ح|لفتـــ|سميه سمي  رمزى عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

9|3953 ك  |مريم صفوتـــ حبــــيبــــ سدر سيوط|بــــ |د|

354343 شور يوسف|د يوسف ع|سع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

349395 عيل|سم|لفضل |بــــو|عيل |سم|رق |ط |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

373oo لعزيز|حمد عبــــد |ء |هدير عل هره|لق|حقوق 

443895 ين عبــــد لعزيز|ل عبــــد|لعزيز جم|رسر لشيخ|عه كفر |زر

Thursday, September 6, 2018 Page 11873 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

855o66 حمد محمد|يه محمد | زيق|لزق|حقوق 

|6o62| س مهدى|حمد محمد حسن عبــــ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||9o|2 د|ن جورج شهدى فؤ|روج ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

449934 نوبــــي|لبــــ|ده |بــــسمه سمي  حم |هندستـــ طنط

2575|5 لشيخ|لم |مه س|س|د |جه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4o6358 لفضيل محمد|هلل عبــــد |لسيد فتـــح |سلىم  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

27274| ه | ع|لرف|لسيد مصطفى |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

487548 لسيد عىل محمد|ل محمد |بــــل ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

445|8| ف محمد رضو|محمد  ن محمد|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

4||3|4 بــــىل|لبــــ|لمحمدى |ء محمد مصطفى |شيم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4794o3 حمد|يوسف عرفه | مريم محمد رض سكندريه|ل|ره |تـــج

2|5547 حمد|لرحمن |ن فرج حربــــى عبــــد|نوره كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

426539 لسيد|رجبــــ محمد زىك | رودين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69o4|| لقليوبــــى|فظ عىل |لح|حمد عبــــد |بــــ |يه|حمد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

92o92| ه عىل |لل|م عبــــد|محمد عص ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

357949 ى ج|عىلي  هيم|بــــر|بــــر |مي  ى شمس|زر عه عي 

7o3924 در ستـــو|لق|لسعيد عبــــد |لدين محمد |م |عص ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

272oo| ن|لمقصود رضو|هيم لبــــيبــــ عبــــد|بــــر|جر |ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

252893 ل|مه حلىم غ|س|ره |س ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

444458 وى|لجد|لسيد |سكينتـــ معوض  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

493293 حمد عيد محمد محمد بــــشي | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

359|37 حمد|محمد سيد عطيه  |بــــ بــــنه|د|

6|o8oo بــــوسيف|فريده محمود عىل  |ره بــــنه|تـــج

7o3956 لم|هيم س|بــــر|د |بــــ محمد فؤ|رح لتـــربــــيتـــ|لنوعيتـــ بــــميتـــ غمر شعبــــتـــ |لتـــربــــيتـــ |
لموسيقيتـــ |

638728 لرحمن|ن محمد عطيه عبــــد|نوره زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o3992 ج|لحميد عج|سعد عىل عبــــد | رن زيق |لزق|تـــمريض 

88o3| ر|لد عم|محمد فرج خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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3|6947 ى محمد |حمد |محمد  لسعود|بــــو|مي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

898977 مرتـــضى محمد محمود | مه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

83|7|5 كريم سيد عىلي محمد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

8297o9 ه|لل|زق عبــــد|لر|رحيل شوكتـــ عبــــد ن|صيدله حلو

452974 لبــــري|لحفيظ محمد |ل عبــــد |محمد جل لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

686495 ح |لفتـــ|مه محمد رفعتـــ عبــــد |س|لرحمن |عبــــد 
نه|شبــــ

ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

5|o585 ي|ن |رس رشو|محمود ي
ى
لحوق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

69o348 لنرص|تـــبــــ مصطفى سيف |ه ر|نج لمنصوره|علوم 

636588 فع|لش|لسعيد يوسف |لعليم |حمد عبــــد| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

5o3277 ضى|لق|هلل |دى عبــــد |له|حمد عبــــد |ضىح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

46o|6 رق سعد موىس|ن ط|نوره هره|لق|صيدله 

85367 لق|لخ|لمحسن محمد سيد عبــــد |حمد عبــــد | |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

774|o2 وق  حمد طه|هلل |حمد عبــــد |رسر ى شمس|زر عه عي 

9626| هيم محمد|بــــر|ن |حمد رمض| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||7886 لحميد|هلل هيثــــم محمد عبــــد |منتـــ  ى شمس هندستـــ عي 

452566 ن|لحميد عتـــم|مد عبــــد|محمد رشدى ح لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

|4o897 حمد|حمد |ن محمد |نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o9|25 لمدئى |بــــوضيف |ع |حمد رف|كريم  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2|6|2 حمد|مل |طمه عيد ك|ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

72399 ى سيد عبــــد | يم|لد|حمد حسي  لفيوم|هندستـــ 

8o6|38 ي شح|س |ين|
تـــه|سحق تـــفى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

78o882 نيس محمد|يز |محمد ف ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

49o959 لعزيز|حمد حسنى عبــــد |ر |مي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

756|32 ين عبــــد  لسيد حسن|لحفيظ |شي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

5|595 هيم|بــــر|هلل فتـــىحي حمدي |منه  بــــ بــــنى سويف|د|

7o|724 لىح نعيم|يمن محمد عبــــد |ن |نوره ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 
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|7694| ى عبــــد|ي لحميد|روق عبــــد|لحميد ف|سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

83|96o هر محمد عبــــيد|يه م| ج|ره سوه|تـــج

|7|96 ن|ره عىل محمد سليم|س ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

2|78oo حمد محمد نوح|هلل وليد |منه  هره|لق|ره |تـــج

6672| لمقصود|ء مجدي فتـــىحي عبــــد |لزهر|طمتـــ |ف لفيوم|بــــ |د|

4564o7 حمد|هيم مرىس |بــــر|ء محمود |لزهر|طمه |ف إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

7896|7 رص محمود فرج عىل|محمود ن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

755965 حمد أبــــو مسلم|ل |محمد كم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2|5929 م عىل محمد عىل|حمد هش| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

328292 متـــ محمد مصطفى|متـــ محمد سل|سل |حقوق بــــنه

|78o7| بــــ|لوه|د عليوه عبــــد |يه عم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

896568 لق  |لخ|حمد عبــــد|ريم محمد  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

6|6383 لمتـــول|لمرىس |لمرىس |محمد | لي|د عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

28|3|3 دل سمي  مسعد|مي  ع| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

4985oo تـــ|لزي|هيم فتـــىح حسن |بــــر|ندى  تـــربــــيتـــ دمنهور

8|2728 لمسيح نجيبــــ|ره رفعتـــ عبــــد|س سيوط|ره |تـــج

34o75| لمقصود محمد عىل|ن فيصل عبــــد|نوره |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

62895| حمد|ء محمد فهىم |سم| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

35|83o لرحيم محمد|فظ محمد عبــــد|محمد ح |بــــ بــــنه|د|

238243 حمد حسن|ح |لفتـــ|هلل عبــــد|مريم عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6869|9 لغريبــــ|لحسينى |ئى شفيق |مصطفى ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2565oo يد ند|بــــو|جر محمود |ه ى |لي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

265|5o بــــوزيد|للطيف |دى عبــــد|له|للطيف عبــــد|عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5o2738 ى حمودتـــ |ي لعوضى محمد|هيم |بــــر|سمي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|6|9|o لحكيم|لحكيم محمد عبــــد |ن عبــــد |رو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

622699 لحميد|مه رأفتـــ عبــــد |س|لرحمن |عبــــد  ط|حقوق دمي

8o5|63 حمد|حمد |هيم |بــــر| |ر|ي ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

69o234 لدين عطوتـــ|رص نور |لن|رس عبــــد |ي لمنصوره|ره |تـــج

|53935 لرحمن محمد شوكتـــ فتـــىح|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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335265 زر|يز ع|ح ف|ردين صل|ن ى شمس| لسن عي 

5265|6 ن|ن عطيه عطيه سليم|محمد رمض سكندريه|ل|هندستـــ 

458423 لحميد|ن عبــــد|هيم عثــــم|ء إبــــر|إرس |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|28582 حمد محمد زىك| |رن ى شمس طبــــ عي 

894486 نجوى سمي  عىل سيد  سيوط|بــــ |د|

3|8266 هلل محمد|سيد قرئى عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

85674o لرحمن|حمد عبــــد|جي |محمد ض ي|بــــ |د|
|لمنى

636443 لفتـــوح|حمد جميل مصطفى أبــــو| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

33396| د محمود|د محمد رش|رش ى شمس| لسن عي 

45|858 ود|فتـــىح محمد فتـــىح فهىم د سكندريه|ل|حقوق 

433o84 لنبــــى فرج يوسف|ن عبــــد |رتـــ رمض|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

879|66 ى |بــــر|ن |يوسف سلط هيم حسي  سيوط|ره |تـــج

96786 هيم محمد عىل|بــــر|خرصى  ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

5o4829 د|ج| لوف|بــــو |ن وجدى محمد |نور ج|بــــ سوه|د|

28359| هيم خلف|بــــر|ل |تـــم جم|محمد ح رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

|892| لمجيد|يوسف سمي  محمود عبــــد هره|لق|صيدله 

694539 للطيف|لعزيز عبــــد |لسيد عبــــد |ء |سم| |بــــ طنط|د|

3|9485 هيم|بــــر|لعزيز |رص عبــــد|ء ن|شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

326o69 ن|لنبــــى محمد رمض|عزيزتـــ عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|7882 ل سيد يوسف |م كم|هش ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

48886o ل عيس|لمتـــع|ح عبــــد |لفتـــ|محمد عبــــد  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

334495 لمجيد|لخي  عبــــد|رص عبــــد|لن|يوسف عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

239269 حمد|بــــ |لتـــو|طف عبــــد|هبــــه ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

22749| لرحمن|لسيد عبــــد|بــــر |محمد ص |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|29855 ي
د|لحميد سيد ور|عبــــد | دئى ن|تـــربــــيتـــ حلو

9o72o5 حمد محمود محمد |ئى |م| ج|بــــ سوه|د|

3o473 رضوى سعيد جودتـــ محمد ن|حقوق حلو

359794 ي
محمود مصطفى محمود| دئى لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

289o8| عيل سيد|سم|لد |عمر خ تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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3|922o ح محمد|رق صل|جنتـــ ط ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

2232o4 هر لطيف نرص|نوبــــ م|بــــ| مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

336oo7 ى عبــــد| دين لنبــــي عىلي|حسي  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

49|223 عيل|سم|هيم |بــــر|م وليد طلعتـــ |هي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

59233 بــــ|لتـــو|ء حسن عىل عبــــد |سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

||47|5 د سمي  يوسف محمد|رين هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

895348 ن |حمد محمد زيد|مصطفى  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

349572 روق مصطفى|ح ف|لطفى صل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|86|5 تـــ محمد عبــــد  ديس|لسم|لحميد عىل |أمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

22|695 حمد عىل محمد معوض| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

324493 ى|حمد عص| م يىح حسي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

62|782 زى|هيم حج|بــــر|لسيد |ء عىل |سم| ط|هندستـــ دمي

36386| لمعبــــود محمد|محمد محمود عبــــد ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

4||7o7 لق|لخ|حمد عبــــد |ح |ملكه صل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

787|4o لبــــديع حسن مصطفى|د محمد عبــــد |جه لمنصوره|حقوق 

78o428 روضه محمد عىل محمد زيق|لزق|علوم 

7oo66 ل رجبــــ عمر|م جم|هي لفيوم |تـــمريض 

244875 حمد محمد|حمد |فرحه  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

|6376 ظر|لن|ن |ح مصطفى رضو|يوسف صل هره|لق|صيدله 

63|385 ى سعيد  لفتـــوح مرزوق|بــــو |نيفي  زيق|لزق|علوم 

276o66 لسيد|ء سيد سعد |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

243|52 لق|لخ|مصطفى محمد يوسف عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

45o|42 نه|رق مني  شبــــ|محمد ط |ره طنط|تـــج

629643 ه محمد عبــــد  لم|هلل محمد نبــــيه س|ني  زيق|لزق|صيدله 

869o7| لمنعم رسور|مريم محمد عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ 

686|5 ج |نرجس محمد عيس بــــلتـــ ج|بــــ سوه|د|

22734 للطيف|رق محمود عبــــد |لرحمن ط|عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

8ooo28 ى محمدين|حبــــيبــــه خ لد حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

45983| هلل|حمد عبــــد |لسيد محمد |بــــسمه  ي|عه |زر
|لمنى
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229|65 بــــتـــ بــــخيتـــ|نه عزتـــ ثــــ|هيل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

339|4| د|متـــ ج|تـــ سل|طمتـــ عرف|ف |تـــمريض بــــنه

||7925 مل|ل جميل ك|بــــيتـــر كم دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

5o|3oo |لش|حمد سعد عبــــد|هيم |بــــر|
ى
ق سكندريه|ل|عه |زر

4243o2 حمد خليل|هيم |بــــر|حمد |ئى |ه لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

82|354 حمد عىلي عىلي عىلي|لدين |نور  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8253|6 ي|ل جل|ضىحي جم
ل مصطفى |نوعيتـــ فنيه قن

|43955 لسيد خميس محمود|د |محمود جه ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

789945 حمد|ء رجبــــ محمد |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

8354|7 ى محمد خليل عثــــم|ي ن|سمي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

35|47 حمد محمد| |هدير زكري ن|بــــ حلو|د|

535937 ن|حمد لطفى سليم|رنيم محمد  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

459o72 ذ يعقوبــــ سعيد محمد|مع لمنصوره|حقوق 

7856o7 حمد محمد|م |ل س|بــــل  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

344274 تـــه|لدين عىل محمد شح|د |عىل عم ى شمس حقوق عي 

2o6|7 هيم|بــــر|هلل |هيم عبــــد|بــــر|عىل  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|56o| ف ح|بــــ |يه| ج |مد محمد بــــلتـــ|رسر لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

692569 |لدين |لدين محمد شمس |ل |ء جم|صف
ىسر|لبــــر

لمنصوره|بــــ |د|

68o393 حمد|لحميد |لفضىل سعد عبــــد |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

43o698 تـــ محمد | لمرىس|لفتـــوح عىل |بــــو|مي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

243o|2 ر|لدين عىل عم|محمود عزيز ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7887o2 لعبــــد محمد|شهد محمد حمدى  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

49ooo| سلىمي سيد فولي محمد سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

444327 ف |ء |شيم زى|لفتـــوح محمد غ|بــــو |رسر لمنصوره|حقوق 

26953 ي ص|ن ص|يم|
ى
لح|لح دسوق هره|لق|لعلوم ج |ر |د

367465 ل|لع|بــــ سعد محمد عفيفى عبــــد|يه| ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

|6o25o ى|هش م نرص موىسي حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

876323 شم حسن  |رص ه|لن|حمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 
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7o9o82 حمد شيحتـــ|حمد |سلىم رمزى  لمنصوره|حقوق 

|6|276 حمد|رس عىل |ي| ر|ي ى شمس|زر عه عي 

6854|8 لسيد|لنبــــوى |هيم |بــــر|محمد سعد  لمنصوره|ره |تـــج

83534o ح محمد عىلي|مروه نج دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

487|83 ر|حمد عىل دويد|محمد ممدوح  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

694|8| هيم مصطفى فرغل|بــــر|ج  |هيم ن|بــــر| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

827756 ى ق ى عبــــد|حسي  هلل|عود حسي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

33336| حمد محمد جنيدي|حمد فتـــىح | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

27|629 لحفنى|هيم |بــــر|مر |ل ع|طمه جم|ف لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6834|3 عيل|سم|ن |ئل عثــــم|هلل و|منه  لمنصوره|ره |تـــج

32o695 رون يوسف|ح مرىس ه|محمد صل ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

86733 ن محمود|م رضو|نىح  عص| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68o837 هيم محمود|بــــر|لدين |هيم نور |بــــر| لمنصوره|ره |تـــج

465|o4 ي|عىل مجد عىل عثــــم
|ن دئى |نوعيتـــ فنيه طنط

25|646 بــــر يوسف قنديل|هيم يوسف ص|بــــر| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2|3|33 ى |لدين |ره مىح |س لنجدى|مي  ن|فنون جميله فنون حلو

765|o6 وق معتـــز محمد  لح|لمرىس ص|رسر ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

8433| نم محمود معوض|لمه غ|س زيق|لزق|حقوق 

47669| ل|لع|ل عبــــد|لع|دل عبــــد|لد ع|شهد خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4926|| لعزيز|ل عبــــد |طف جل|عمر ع سكندريه|ل|حقوق 

83|6o5 ق|بــــ جم|يه| وي|ل شفيق رسر ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

5|o887 ن|م عتـــم|لسل|رق عبــــد |د ط|زي ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4|3|45 هيم|بــــر|ن محمد  |محمد شعبــــ| دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

55423 بــــ|لوه|ر عبــــد|دى دويد|محمد ن ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

4o3763 لطوجى|لمنعم |زم عبــــد|لدين ح|سيف  سكندريه|ل|حقوق 

448599 س|لنع|لىحي محمد |ل عبــــد |حمد جم| ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

|32o22 ليىل محمد حسن محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o7|3o لعزيز|رؤي بــــدوي محمد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|2|453 هيم يونس|بــــر|رق |عىل ط ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

826985 كريم محمد عطيه خليل دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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|59o78 هيم محمد سيد|بــــر|حمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

82623| ي|لش|د عبــــد|لمنعم ج|مي عبــــد
ى
ق دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

793859 هيم عيس|بــــر|لسيد محمد |ء |دع ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

34|7o8 بــــ موىس|خلود محمد دي ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

52||68 لمقصود خميس|ء صبــــرى عبــــد |أسم سكندريه|ل|صيدله 

|66778 لعزيز حسن|مه محمود عبــــد |س|حبــــيبــــه  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

75|23o قتـــ | حمد|حمد عىل |رسر |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

57745 ى صل ى|ح شح|حسي  تـــه حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

453|39 هلل غنيم|هيم عبــــد|حمد جميل إبــــر|محمد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

762533 للطيف|هلل عبــــد |لرحمن محمد حشمتـــ عبــــد |عبــــد  حقوق بــــورسعيد

236422 ن|مه عثــــم|جد سل|سلىم م هره|لق|ره |تـــج

765|69 فورى|لس|لسيد |م سعد |لرحمن حس|عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

356667 لدين|مروتـــ وحيد عىل محمد سيف  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3|87|3 بــــر رؤوف عيس|منى ص ى شمس|د| بــــ عي 

85234 لعزيز|لعليم عبــــد |لعزيز عبــــد |حمد عبــــد | ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

846o52 محمد حسن محمد محمود ن|سو|تـــربــــيتـــ 

3o3|3 د|لجو|لجيد عبــــد |هدى حنفى محمود عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

46535 ء يشى محمود عيس|رس| هره|لق|حقوق 

4344o8 لقطورى|لسيد فتـــوح  |م |ء س|رس| |طبــــ طنط

5|9272 لخي  طه|بــــو |دل محمد |ن ع|يم| تـــمريض دمنهور

|72256 لم رحمه|لصغي  س|هبــــه مجدى محمد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

263485 ى|لمجيد شلبــــى محمد ش|ء عبــــد|عىلي هي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

922o5o مد محمد عىلي |مصطفى ح ج|ره سوه|تـــج

832328 شور درويش|لرحيم ع|لد عبــــد|خ |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

238636 ل|يه محمد محمد جم| هره|لق|حقوق 

423o| فظ|حمد ح|هر |يمن م|ء |عل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

58o|4 |يوبــــ شنودتـــ جرجس حن|رون |ه لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

867864 هر محمود|لط|بــــ |لوه|محمد عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف
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888293   |شور فرغىل |ندى ع
ى
لدسوق سيوط|تـــربــــيتـــ 

3|728 ى|م لحميد|د عبــــد |بــــ فؤ|يه|ر |هي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o3346 لطيبــــ|لدين |ل |ن جم|سلىم سعيد سليم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|38636 روق عدلي محمد|يدى عدلي ف|ه تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

7o8637  محمود |رس |ف
ى
ف شوق ى|رسر لعشر لمنصوره|ره |تـــج

3657|8 هيم|بــــر|هيم |بــــر| |حمد رض| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o7249 حمد|رجبــــ محمد عىلي | دين ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

63727o ز|سط عبــــده بــــ|لبــــ|لسيد عبــــد |ء |ول زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

753826 ود شويخ|ود محمود د|ء د|رس| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

322927 ي م جد عبــــيد مرقص|مي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

9854| لىح|ر عبــــد |لستـــ|رص معوض عبــــد |ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

824o95 مي محمد سعد محمد حقوق بــــنى سويف

|49499 حمد|عيل |سم|حمد |رحمه  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

85|4o9 لح محمد|ن بــــيبــــرس ص|نوره سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2646| بــــ|لوه|بــــ محمد عبــــد |يه|عمر  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

692|6 ح محمود|حمد صل|ء |سم| بــــ بــــنى سويف|د|

|3|o9o لدين|د |ل محمود ز|حمد جم| هره|لق|حقوق 

8953o7 لرحمن |ن عبــــد|لرحمن حمد|حمد عبــــد| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

364689 صي |لحميد من|ر عبــــد|لستـــ|د عبــــد|رتـــ عم|س ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

23o86| ف |لرحمن |عبــــد ى |رسر هيم محمد|بــــر|مي  هره|لق|صيدله 

7785o7 لسيد|لعزيز |عيل عبــــد |سم|مه |س| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

53775 ى|لنبــــى حبــــسر |حمد عبــــد | مي  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

3|2699 روق محمد|حمد ف|ر |مي ن|فنون جميله فنون حلو

85o88 حمد|م عىل حسن |سه ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

78|962 لمنعم|هلل عبــــد |نه مسعد عبــــد |نرف زيق|لزق|هندستـــ 

2|3275 دل لطفى عىل|سهيله ع ى شمس طبــــ عي 

684o55 ق محمد|لرز|ده عبــــد |دهم حم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

62|843 لسعود|بــــو |جر محمد مصطفى |ه ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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5o3287 ر محمد محمود|لغف|هلل عمرو عبــــد |منتـــ  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

686|45 ج |حمد خف|ل حسن |م جم|تـــسنيم هش ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

547|99 هيم محمد جمعه|بــــر|زينبــــ  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|6333 حمد|بــــر |بــــسملتـــ محمد ص ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

2|32o5 ح|لمد|مه |حمد محمد سل|مه |س|ء |ل| ى شمس حقوق عي 

628o59 ف ه|لرحمن |عبــــد وى|دى طنط|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

266897 ح منصور|لفتـــ|بــــسمه طه عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

86o|33 شم|بــــ ه|لتـــو|شم عبــــد|بــــ ه|لتـــو|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7658o7 ف |هلل |منه  لنبــــي محمد|لسيد عبــــد|رسر بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

246776 ود|حمد د|حمد |حمد مصطفى | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

77|2|| وق مجدى  حمد مردن|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o4252 حمد حسن محمد عىل|طف |محمود ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

267|o4 لنور|بــــو |هلل محمد |م عبــــد|ريه لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

88o|o5 هيم  |بــــر|د محمد قدرى |د عم|زي سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

23885| أللفى|تـــ محمد |نىه محمد شح هره|لق|ره |تـــج

48684o ف محمود عىل محمد عىل|مصطفى  رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

694|2o يوسف مصطفى حمزه عىل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

788||7 ى|بــــر|يوسف  هيم محمد عىلي حسي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

8oo69 طف محمد يسن|تـــ ع|نعم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|67o4 هيم|بــــر|روق |تـــم محمد ف|عمر ح هره|لق|بــــ |د|

367297 هيم عىل|بــــر|صد كريم |ء ق|ل| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

5|o7|| يه|حم| يه حن|ديفيد حم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

229554 لسيد|ر محمد فريد رزق |مي لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

765942 ف|لد|كرم |هلل |منه  ودى محمد رسر لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

85o9|3 حمد مرزوق محمد محمد| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

26688| ف|لكل|هيم مصطفى |بــــر|ء مجدى |ل| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

79oo63 وق عبــــد  ى |لحميد سليم|رسر لخول|ن محمد حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

88|542 لعزيز عىل محمد |حمد عبــــد| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

756o49 ف عىل عبــــد |سنتـــ |بــــ هلل|رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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3o392 حمد محمد|لد |ن خ|نور ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4|6785 رص|لعزيز محمد ن|ل عبــــد|ن جم|يم| لشيخ|بــــ كفر |د|

625|62 رص محمد عوض|لن|رهف عبــــد  ى شمس| لسن عي 

8o6oo3 خىلي|ن عىلي محمد د|يم| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

693o49 ه محمد عطيه عويضه خط| بــــ|مي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

23oo43 هيم مرع|بــــر|حمد محمد خميس | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|992| لم|لمهدى س|لمهدى أحمد |صم |ع ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

894882 محمد فتـــىح عىل بــــكرى  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4337|3 ر|لدين عم|محمد محمود مىحي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

9237|9 ىطي |لع|لسيد عبــــد|ن |محمد رضو ج|ره سوه|تـــج

9|9376 بــــكر محمد بــــكر فرغىل  سيوط|تـــمريض 

53274 ن|بــــر رمض|محمد فتـــىح ج ي سويف
هندستـــ بــــنى

788578 مد محمد|دريس ح|محمود محمد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

232|o لرحيم|ن كرم عبــــد|محمد رمض هره|لق|حقوق 

482929 حمد حسن|فرح رجبــــ محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|444o3 د|لبــــ ج|بــــوط|ح محمد |صل ن|صيدله حلو

4472|7 نور محمد|لدين |ح |مح صل|حمد س| ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

|4oo84 ء عيسي عىلي عيسي|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

24oo8o بــــر محمد حسن حموده|هلل ص|عبــــد  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

4|5572 ى|لسيد بــــسيوئى |بــــسيوئى  حمد حسي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|529o6 وى شكر|رس عطيه عشم|ف كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4||4|3 م جرجس|ئى س|جورج ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7|393 د|لجو|دل عىل عبــــد |م ع|سل| ره بــــنى سويف|تـــج

|62823 ن عييى|روق سليم|مه ف|س|روق |ف وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

888587 مر |ل ع|لع|ء محمد عبــــد|ل| سيوط|ره |تـــج

4o2682 ى محمد عزتـــ |ي حمد محمد|سمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|36|95 مد|د ح|د فؤ|ء عم|شيم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

626|36 ح محمد متـــول|كرم صل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

638|42 يد|لسيد عوض ف|آيه محمد محمد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى
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27664| لصبــــرى|ندى محمد لطفى  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

222362 حمد يس|بــــ |سلىم شه ى شمس| لسن عي 

638648 لم سليم|حمد محمد لطفى س|رغدتـــ  ن|صيدله حلو

3|o74 رف محمد محمد|ء ع|رس| ن|تـــمريض  حلو

429239 دل حسن حسن ملوتـــ|يمنى ع |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

6o89|6 ل|حمد غ|م |حمد هش| |بــــ طنط|د|

2529o| ل محمد قشقوش|سلىم جم تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

697667 بــــو ورده|بــــ |لوه|لسعيد عبــــد |ء |رس| لمنصوره|ره |تـــج

784o56 لشتـــرى|هلل |ز عبــــد|لبــــ|م محمد |سل| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

37|994 هيم محمد|بــــر|ل |ء جم|لزهر|طمه |ف ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

433438 يف|ح عبــــد|محمد صل لحكيم رسر |تـــربــــيتـــ طنط

32648o هلل|مل سعيد رزق |نتـــ شكرى ك|دمي هره|لق|حقوق 

75496| حمد محمد|لمعبــــود |حمد عبــــد | ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|4597 ن|غبــــ ن|دل ر|نطونيوس ع| ى شمس هندستـــ عي 

892568 ن |لم|ن حسن س|سليم| صف سيوط|طبــــ بــــيطرى 

|69949 لس  ف موريس ثــــ|كي  بــــتـــ|رسر ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

9|3|62 هيم عىلي |بــــر|تـــ |محمد نش دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

284|62 بــــ محمود|لوه|م عبــــد|مصطفى عص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

54276 محمود نبــــيل سيد محمود بــــ بــــنى سويف|د|

798|4 ى عدل محمد محمد حسي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

26o945 م|لسل|ء سعيد فهيم عبــــد|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

32|656 ف عبــــد|لرحمن |عبــــد حمد|بــــ حسن |لوه|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

53744  عبــــد |
ى
ل|لع|حمد سعد صوق ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

63o248 د|محمود رجبــــ محمد فهىم حم زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

52o866 ء عىل محمود عىل رسور|لزهر|طمه |ف ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o5o4o ه عص| حمدعىل عسكريتـــ|لمعىط |م عبــــد |مي  زيق|لزق|بــــ |د|

9o|oo9 ضى سعد حبــــسر |مريم ر ج|بــــ سوه|د|

|3747o لمنعم|لرحيم عبــــد |يمن عيد عبــــد | كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|6o|74 هيم حسن|بــــر|ح |محمد صل ى شمس|زر عه عي 
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6o35o محمد رجبــــ محمد حسن ره بــــنى سويف|تـــج

2567o9 لثــــلثــــ|لمنعم |جر طه عبــــد|ه ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

489968 مسعود محمد فرج مسعود| دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|8667 بــــو شوشه|لسيد |محمد عىل  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

263854 ن مصلىح عىل مصلىح|يم| |تـــمريض بــــنه

864926 شنوده مشمش رفعتـــ مرقس دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

9|934 مل عبــــده|م ك|محمد س عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68|o34 لي|م مش|لسل|م محمود عبــــد |محمد هش لمنصوره|ره |تـــج

7o9338 لمرىس|لسيد محمد |عمرو محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

28o444 لصغي  مصطفى|دريه مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

887672 طف حلىم سيد |رس ع|ي سيوط|حقوق 

526645 شم محمد عىلي|حمد مدحتـــ ه| سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|76o36 لمحسن|مه حسن عبــــد |س|بــــ |شه تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

39248 مريم محمد عىل محمد حمزه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o|874 ي |لرحمن عص|عبــــد
حمد|م لطفى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

482792 لرحيم|لسيد عبــــد |دل |ئى ع|م| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|22|4| ى عبــــده|حمد محمد | مي  هره|لق|ره |تـــج

643743 أنس وفيق محمد فهىمي أحمد يوسف زيق|لزق|صيدله 

4|5396 م|م|حمد |حمد محمد |مصطفى  ره دمنهور|تـــج

4o5558 ي|مد |هيم عىلي ح|بــــر|جر |ه
لطوجى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6324o حمد|حمد فرج |مريم  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

59o|6 هلل تـــوفيق|لدين عبــــد |د |ء عم|ول تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

2|425o لسيد|ح |لسيد صل|ح |صل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

23o29 لكريم|هلل عبــــد |دى عبــــد|له|لدين عبــــد |عىل  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

43232 روق محمد|م ف|روق هش|ف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3678o2 لد فتـــىح محمد|نسمه خ ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

847696 لرسول|ره سيد عدلي عبــــد|س ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

|32434 لمحسن|حمد عبــــد |ء محمد |ل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

437889 عيل سلطح|سم|ح |لسيد صل|رحمه  لشيخ|بــــ كفر |د|
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4o|8|6 ر عىل|بــــ نص|عىل شه ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

8o974o ي |لر حمن عبــــد|عبــــد
حمد|لحكيم قوضى ي|طبــــ 

|لمنى

||8489 دق محمد سعيد|سلوى ممدوح ص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|3873 ى عبــــد  حسي 
بــــوزيد|لق عىل |لخ|مصطفى زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

46|o52 ي عبــــد |ل عبــــد |مصطفى جم
لرسول محمد|لغنى |ره طنط|تـــج

65799 ف سعد عبــــد |محمد  لحميد|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

73|o| ى|لسل|عبــــد| عل ى|م مي  ر حسي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

239o7 ء يحن  لبــــيبــــ سعيد|سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

25|o85  |محمد 
ى
عر|لش|لسيد شوق ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

9o||o2 لحميد  |حمد قوشتـــى عبــــد|ن |جيه دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

39529 ى عويضه|محمد  سعد حسي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

8o5564 ي|دق عبــــد|ص| ن عط|نوره
لغنى ي |

رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

693974 لسيد مصطفى|هلل |لسيد محمد عبــــد | لمنصوره|حقوق 

4|5544 ذلي|لش|حمد |لمجيد |هلل عبــــد |عبــــد  ط|ر دمي|ثــــ|

328896 مد طه|محمد صبــــري ح |طبــــ بــــيطرى بــــنه

237o32 ف عىل عبــــد|ء |رس| فظ|لح|رسر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|627|6 ي
لسعود|بــــو |ء خليل مدبــــول |ضى لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

85|326 طمه محمد خليفه بــــكر|ف لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

82|552 ي|لد غ|يوسف خ
نم مهنى ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

| |لمنى
لجديدتـــ

235644 لحميد|رجبــــ عىل عبــــد| دين لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

5|o744 ي|لفخر|م |لسل|عمر صبــــري عبــــد 
ئى تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع

سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

892929 لسيد حسن |حمد سمي  | ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

636|48 هلل عطيه|لحميد عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

857327 تـــه|حسن عىلي حسن شح ي|صيدلتـــ 
|لمنى

4|43|4 ه سمي  لطفى فتـــوح خف| جه|مي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

87o|49 ن عمر محمد|محمد شعبــــ ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

6||497 ىسي|لعبــــ|لزىكي |نىه محمد  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

6|59o2  
ى
لمتـــول|محمد فريد شوق لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

Thursday, September 6, 2018 Page 11887 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

36|||4 هلل|ل نعمه |رقيتـــ محمد جل |طبــــ بــــنه

36o476 هر محمد طه قطوطه|طمتـــ ط|ف |تـــمريض بــــنه

|63o|4 روق عىل|ء سيد ف|رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

83685 بــــو سيف|ء محمود محمد |شيم سيوط|عه |زر

679443 بــــر|يزه عىل عىل رزق ج|ف لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

48|39| ى ق| لحكيم|لحسيبــــ عبــــد |سم عبــــد |لحسي  سكندريه|ل|حقوق 

43943| لففى|لسيد عبــــيد |أيه رزق  لشيخ|طبــــ كفر 

48567 لحميد|ح سيد عبــــد |نعمه مرد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

625623 ول هلل|سعد فريد فلبــــس عوض | مي  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

5|6629 وى|لزو|م مصطفى |ن س|رو ى شمس| لسن عي 

9o9997 هيم |بــــر|فظ |ن ح|محمد رمض ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4|69o7 تـــ|لزي|م |لسل|لسيد عبــــد |رق |ء ط|وف لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

436386 م|هيم عل|بــــر|ن |هيم شعبــــ|بــــر|محمود  سكندريه|ل|صيدله 

|4872| حمد|ندى محمود محمد  ج|بــــ سوه|د|

895945 لحميد  |زق عبــــد|لر|لسيد عبــــد|بــــ |رح ج|بــــ سوه|د|

89599| فظ يوسف صديق  |لح|تـــسنيم عبــــد تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|2o224 بــــ|لوه|م كريم زىك عبــــد |حس ى شمس حقوق عي 

9o676o لسيد |ن جبــــريل |ن رمض|يم| ج|بــــ سوه|د|

2837|4 زى|لدين محمد حج|ء|حمزه عل هره|لق|بــــ |د|

8|9|44 ى|م ق| رتـــي  يف رسر وي يعقوبــــ|رسر ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

267582 لحمد روميه|ء مسعد شيبــــتـــ |نجل ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

34o||2 ح|لفتـــ|دل محمد عبــــد|م ع|سل| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

688o|5 هيم|بــــر|هيم محمود |بــــر|طف |م ع|ريه لمنصوره|طبــــ 

442465 ن|للطيف مرو|م حسن عبــــد|حس لشيخ|طبــــ كفر 

5o333 ض|حمد ري|رس |لد ي|خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

484833 ن|لسيد مهنى عثــــم|بــــ |يه|لسيد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|2448 دل محرم|حمد محمد ع| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3266|6 ده حنفى|هلل حم|رحمتـــ نرص  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

825788 ى|نوره ن مجدي نجيبــــ حسي  ج|ره سوه|تـــج

3|47o2 ن|مصطفى مجدى جودتـــ سليم سيه|نوعيتـــ عبــــ

23273 لمجيد محمد|حمد عبــــد |م |سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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7|8229 ى محمود |ي لمتـــول محمد عىل شملول|سمي  لمنصوره|حقوق 

3|7|o2 سط خليفه حفنى|لبــــ|حمد عبــــد| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

46483o هيم|بــــر|ندى محمد فتـــىح  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

353569 لسيد سيد عىلي|لرحمن فرج |عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

32|3o9 ي|دق د|جورج مدحتـــ ص
ل|ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

34||o2 ج |لعزيز محمد عىل خف|محمد عبــــد ى شمس| لسن عي 

337|4 هلل مصطفى|هلل حلىم عبــــد |ضىح عبــــد  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

8347o2 ى قن|ي لبــــدري|ح |لفتـــ|وي عبــــد|سمي  ن|سو|بــــ |د|

4o6984 هيم|بــــر|حمد حسن |فرحه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45o499 ع|ح من|لفتـــ|مصطفى محمد عبــــد |هندستـــ طنط

22873 ى|لح عىل |مدحتـــ ص لسيد حسي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

328999 ي عز |محمد عبــــد
لسيد هيكل|لدين |لمرضى ى شمس| لسن عي 

5|828| لديبــــ|لعزيز |لمجيد عبــــد|ن شكرى عبــــد|سوز تـــمريض دمنهور

767692 رقيه رفيق عزتـــ محمد خليل حقوق بــــورسعيد

476499 ي|هيم |بــــر|محمود محمد محمود  لبــــحي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|35839 حمد|لعزيز |لد عبــــد |جر خ|ه ى شمس|تـــج ره عي 

758||6 بــــر حسن محمد|حمد ص| ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

8342|6 لحميد محمود عىلي|هلل عبــــد|عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

898263 لرحيم |عبــــد| لعل|بــــو|معتـــز محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

897333 بــــ |لوه|ن عبــــد|حمد فتـــىح عثــــم| ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

68oo55 للطيف|تـــى عبــــد |لزن|وع |ده مط|غ لمنصوره|ل |طف|ض |ري

54925 هيم|بــــر|دي نجيبــــ |ف| ري|م ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

25875| م حسن|لسل|هر عبــــد|حمد م| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

782797 لعزيز|لسيد محمد عبــــد |ندى  زيق|لزق|ره |تـــج

475997 مد محمد|مه محمد ح|س| |رن عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

779523 س|لعس|م سمي  حسن  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

848|43 مد|حربــــي حسن ح| حل ن|سو|بــــ |د|

22|489 عيل|سم|هر محمد عليوه |بــــ هره|لق|بــــ |د|
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853848 محمد خلف| ن رض|نوره ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

283|56 حمد|لسيد |محمد مصطفى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2575o ى عبــــد  لك حسن|لم|ندى حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9|3o42 ج حسن محمود |حسن ض ج|ره سوه|تـــج

4o9|59 لعربــــى|در شعيبــــ |لق|م عبــــد |ره س|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

627583 وي|لكريم مهد|وي عبــــد|متـــ مهد|أس ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

|5564| ن|ح عىل رضو|كرم صل| نور هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

27o37 ن|لرحمن سليم|ن عبــــد |روضه رمض ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7736o2  عىل عطيه|لبــــ|يمن عبــــد |سميه 
ى
ق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

888663 عزه حسن مصطفى عىل  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o94o5 لم|لسيد س|لسيد خميس | |ره طنط|تـــج

439566 رى|نص|ل|لموجود |د عبــــد |ندى سمي  رش|س لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

36||94 روق مهدى|ن ف|يزتـــ رمض|ف |بــــ بــــنه|د|

8|273 نم|نم قرئى غ|جر غ|ه ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

765952 ن حمد حسن|حمد محمود | |مي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

24oo78 مه|بــــ عمرو سيد سل|شه ن|حقوق حلو

56444 حمد|هيم |بــــر|حمد محمد | ي سويف
تـــمريض  بــــنى

52588| هلل|رص محمد عمر عبــــد|لن|حمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

|66o3o حمد|روق |لد ف|م خ|سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

67o65 |حمد زكري|بــــسمه نبــــيل حمدى  ره بــــنى سويف|تـــج

8782o بــــ سيد محمد|يه|يه | ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

49o2o2 ي|ر
بــــو هديبــــه|لمجيد |م رجبــــ عبــــد |س| ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

352295 د محمود عىل سيد|محمد عم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9o522| ىط |لع|ن محمد عبــــد|ء رمض|شيم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4277|9 |هيم محمد |بــــر|هيم سعيد |إبــــر
ى
لزلوق |عه طنط|زر

336829 هر|لظ|لدين وليد فكرى عبــــد|سيف  ى شمس حقوق عي 

486o6 مه|بــــر سل|د ممدوح ج|جه ى شمس طبــــ عي 

9|2663 وي |وى ف|ه محمود قن|لل|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7|2836 وى|لقش|هيم محمد عوض محمد |بــــر|م |ريه لمنصوره|علوم 

243o3| هيم|بــــر|بــــورسيع |طه محمد  هره|لق|م |عل|

795o6 ىط|لع|ء سعيد حسن محمد عبــــد |صف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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9o2|75 ى |ي ف محمد |سمي  حمد |رسر ج|طبــــ بــــيطرى سوه

27o986 حمد|لسيد |هر |لظ|منيه تـــوفيق عبــــد| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

282374  غ| هويد
ى
لبــــ|محمود شوق ي |

ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

878952 ى محمود  ر |حمد بــــك|حمد |خلود حسي  سيوط|بــــ |د|

54|2|| لمسيح|رك حليم يعقوبــــ سعد عبــــد |م تـــربــــيتـــ دمنهور

|48474 هيم|بــــر|هر |لظ|رتـــ محمد عبــــد |س ى شمس| لسن عي 

5|286| لجليل محمد|لجليل محمد عبــــد|ذ عبــــد|مع طبــــ بــــيطرى دمنهور

82525| ى |ي ى| لوف|بــــو|سمي  دردير حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4|8543 هيم|بــــر|ء عىل محمد |ل| لشيخ|بــــ كفر |د|

249oo| لسيد عىل|يده محمد |ع ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6o|o35 ل قطبــــ حسون|حمد حسون كم| ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

85o8|7 حمد|منيه مدحتـــ محمد | سيوط|ره |تـــج

9||452 هلل محمد  |يوسف صبــــرى عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

79|448 هيم|بــــر|يمن رفعتـــ |مصطفى  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

33666o لهندى محمد|م |رتـــ س|س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

423384 حمد|بــــو زيد |حمد |ن ممدوح |رو لعريش|علوم 

6|o788 تـــ|يبــــ محمد كر|سميه تـــ لمنصوره|حقوق 

5|o958 ده|حمد سع|هلل |م عبــــد |حمد عص| ره دمنهور|تـــج

26867| تـــه مصطفى رزق|ء شح|شيم سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

42oo7| حمد صبــــح|ن عوض محمد |يم| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

53627 هلل|بــــ عبــــد|محمد دي| مه صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

9oo843 لدين محمد  |ل سعد |هدير جم ج|عه سوه|زر

636838 أيمن يوسف فكرى محمد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

855363 بــــ|لوه|حمد محمد عبــــد|بــــوبــــكر | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

25|97| وى|لشبــــر|بــــر |حمد محمد ج| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

256399 لشوربــــىح |حمد |حمد محمد | ي صىح بــــنه
|معهد فنى

496883 لبــــلىح|ع سعد حسن |ن رف|إيم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

254||| لرخ|ل محمد |زم محمد جل|ح ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4|4928 لعيد|طف أبــــو |طف ع|طف بــــكرع|ع سكندريه|ل|حقوق 
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5|5565 للطيف|م عبــــد |لسل|ره محمد سعيد عبــــد |س سكندريه|ل|علوم 

4866o7 ئيل|وي ميخ|بــــيشوي جرجس نظي  حن ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

482488 ف مج|حبــــيبــــتـــ  هد عجىم|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o5559 م محمود|لسل|لعزيز محمد عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

55436 حمد|لح |لنبــــي ص|ء عبــــد |رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

772976 محمد صبــــرى عليوه عطيتـــ سليم ى شمس|تـــج ره عي 

748|o لنبــــى بــــدر|طمه مصطفى عبــــد|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|5487 ح|تـــوفيق مدحتـــ تـــوفيق محمد  بــــط |حقوق طنط

|26545 بــــر متـــول|مه محمد ص|س| ى شمس هندستـــ عي 

4o629o لسعود|بــــو |هيم |بــــر|لسيد |ن |نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

332|28 لغنى|لحميد سعيد عبــــد|طمتـــ عبــــد|ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

34oo45 وق م |لنج|بــــو|ىط |لمع|بــــو|لسيد |هر |رسر |نوعيتـــ بــــنه

69o||9 هيم|بــــر|ن |تـــم مجدى رمض|ح لمنصوره|هندستـــ 

|42885 عىل صبــــرى عىل محمد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

335933 دتـــ سمي  محروس محمد محمد|غ |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

698853 مه|زر سل|د نصيف ع|عم| رين|م ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

8|7|7o ى|مد محمد ح|ح مد حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|53o88 هيم|بــــر|مصطفى محمود سيد محمد  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

763||3 ى|بــــو |هيم |بــــر|ن محمد فتـــىح |نوره لعيني  ره بــــور سعيد|تـــج

|48269 شور حنفى|حبــــيبــــتـــ سيد ع ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

247357 رسر محمد سمي  مصطفى محمد رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

86489| بــــ حسن|لتـــو|لد عبــــد|محمد خ دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6|65|| م مندور|لسل|لمنعم عبــــد |ء عبــــد |رس| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

3|6o2o ي يوسف|ر عبــــد|لستـــ|ء عبــــد|صف
لغنى ى شمس|د| بــــ عي 

|7o7|o  سيد|رس|
ى
ء فريد شوق ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

6o449o بــــتـــ|لسيد محمد عطيه ثــــ|ن عىل |يم| |بــــ طنط|د|

|6952 حمد|لعزيز |لسيد عبــــد |لد |عمر خ هره|لق|حقوق 

8|53|3 هدير منصور محمد حسن سيوط|حقوق 

|53674 طمه حسن عيد حسن|ف ن|حقوق حلو
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459o48 ف |حمد | لسيد|لرحمن |حمد عبــــد|رسر تـــمريض فرع مطروح 

423236 عمرو خليل محمود خليل سعد سكندريه|ل|علوم 

883553 لرحمن عيس |فرحه محمود عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

449524 بــــو زهره|ع |لرف|حمد |عىل  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

846678 لد حسن عىلي|خلود خ ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

56943 هيم|بــــر|عيل |سم|لدين |د|ن عم|يم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

2856| ىطي|لع|لونيس عبــــد |يىح حمد عبــــد  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

257|6 ه ن| دى طه محمد|مي  هره|لق|حقوق 

46o6|9 ن جمعه|حمد سليم|هيم |بــــر|مريم  |حقوق طنط

843|8 لح|يه حمدى سيد ص| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

7|2o69 نس|تـــ مسعد |د|لس|در |ه ن|نج ره بــــور سعيد|تـــج

8375|o حمد سليم|ء عبــــده |رس| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

75247o ئل يونس محمد|محمد و عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

922o5| لحنفى  |هلل زهي  |مصطفى فتـــح  ج |تـــمريض سوه

|55|99 ن|بــــوزيد سليم|منيه محمود | هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

45o5o| يوسف محمد محمد عكر |حقوق طنط

222374 حمد|د |حمد فؤ|م  ى شمس| لسن عي 

6o977 ره فتـــىح سيد رحيم|س ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

24|5o5 |سمي  فريج حن| دين تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o93|6 لسيد|حمد |ن |هلل رمض|حمد عبــــد | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

455456 زه|لخبــــ|حمد |ن |محمود صبــــىح عش ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

326778 ى حج|ء سيد محمود حس|سم| ج|ني  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

|53o26 محمد سيد فضل عىل ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

489o|8 بــــر|زع محمد ص|ن من|يم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|788o3 ى جيد حلىم جيد جرمي  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

78|354 هيم|بــــر|ر تـــوفيق حسن |نتـــص| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

44oo|| لم طه مريش|لسعيد س|رحمه  لشيخ|عه كفر |زر

|53978 لرحيم|للطيف عبــــد |محمد عمرو عبــــد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

3325o3 ى|يم| ن بــــيوم نعيم بــــيوم حسي  |ضتـــ بــــنه|علوم ري
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49648| وق   فتـــىح عبــــد |لص|رسر
ى
لمنعم ضفدع|ق ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

|44o32 م عبــــده فتـــىح عبــــده محمد|مر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

45o359 لطمبــــكسر|هيم |بــــر|لسيد |مه |س|كريم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6||98o ئى|لكن|مه منصور منصور محمد |أس |ضتـــ طنط|علوم ري

864533 لصغي  بــــخيتـــ|حمد |لرحمن ممدوح |عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

324427 لس ف تـــ|رى شح|يز زخ|كي  ن|حقوق حلو

543595 لدين|ل محمد نور |جح جل|ن| دين لشيخ|عه كفر |زر

6862o ن|ن سليم|جر ممدوح سلط|ه لفيوم |تـــمريض 

43|99| د نبــــيه فيلبــــس|مريم عم |طبــــ بــــيطرى بــــنه

3|4722 حمد|يوسف مجدى محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

35o|7o م|م|ح |لفتـــ|م عبــــد|م| |بــــسمه رض |بــــ بــــنه|د|

687758 حمد محمد|لمنصف محمود |محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

79|26 دق|حمد خميس ص|لرحمن |عبــــد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

7o778o ره|حمد عم|لسعيد محمد |محمد مني   لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

269247 |بــــورض|هيم |بــــر|لسيد |يه | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4o94o2 ى محمد غل|بــــر| م|هيم خي  |ره طنط|تـــج

768437 لسيد محمد أحمد|يه | سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|نظم بــــ

|34563 هر منصور جرجس|رى م|م ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

3559o4 هلل|هلل خي |مر |محمد سيد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

75o98| حمد|ل عىل |ريم جم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

537694 لسيد عويس يونس|نرص  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

833756 تـــ بــــشي |ح شح|لفتـــ|ء عبــــد|رس| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8943|3 حمد |ئى محمد خلف |م| سيوط|بــــ |د|

|26|68 ي|س|حبــــيبــــه 
مه محمد محمد مصطفى ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

273443 هلل|سط محمد عبــــد|لبــــ|منه عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

878o|| رفعتـــ جرجس منصور  | جوي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2|5|o در عفيفى|لق|ح عبــــد |مهند صل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

687779 حمد فضل|حمد |لسيد |ح |ء نج|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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9o3582 ن |بــــر عثــــم|حمد مرىس ج| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

49o|75 لمنعم محمود شيكل|رس عبــــد |ء ي|آل سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

888|8o ى |لرحيم متـــول |يه عبــــد| مي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

752o38 ه محمد حسن غنيم محمد ني  ى شمس|تـــج ره عي 

4o4|| ى|هيم حسن ح|بــــر| مد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6237o8 ل محمد ربــــيع جويىل|ل جم|عمرو جم ط|هندستـــ دمي

336|35 ن عىل|ء يىح شعبــــ|دع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

844249 ى محمد|لدين ي|م |وليد عص سي  ن|سو|حقوق 

226772 لرحيم|دهم بــــكي  سيد عبــــد| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

839764 حمد|بــــ محمد |لوه|محمود عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

252765 يد|مر ز|مروه محمد ع ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

63|7o2 عىل ذىك محمد| ند زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

84|279 هلل نور|مه عبــــد|طمه سل|ف |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

||9373 لح|ء سعدزغلول حلىم ص|كريم عل ى شمس حقوق عي 

3|74o7 ي فتـــىحي فهىمي محمود
مصطفى عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|597| لغنى|حمد خميس عبــــد |د |زي هره|لق|ره |تـــج

5|29o| مر|حمد حمدى مصطفى ع| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

5o|5o د سيد|ل فؤ|محمد جم لمنصوره|حقوق 

7924o8 لديرى|لعزيز أحمد |ن وليد عبــــد |نوره |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

349838 بــــورزق|هد |م بــــدوى مج|عىل عص |ره بــــنه|تـــج

7o426o لسيد|لسيد محمد |حسن عىل  زيق|لزق|هندستـــ 

647332 لسيد|م رجبــــ بــــخيتـــ |رضوى حس زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

496762 لم صبــــره|در س|لق|بــــسمله حمدى عبــــد بــــ دمنهور|د|

699473 تـــ|لشح|لسعيد حسن |ء محمود |وف لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4498|6 ى|ح عىلي عبــــد|لفتـــ|عمرو عبــــد لحميد حسي  |ضتـــ طنط|علوم ري

332776 لجليل|يوسف محمود شلبــــى عبــــد |ره بــــنه|تـــج

765637 د عرفتـــ|م ج|لسل|حمد محمد عبــــد | ضه بــــور سعيد|ري/تـــربــــيتـــ

24|692 ن|تـــم سليم|ء رشيد ح|رس| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

334862 هيم مرىس|بــــر|م |سلىم س ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|3268| هلل|لحليم حرز|تـــفى حمدى عبــــد  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم
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478939 ف |حمد | لطبــــيبــــ|حمد حسن |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

234424 ى|بــــ |لوه|محمد عبــــد لسيد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2|44o ئى|م كيل|م|رضوى محمد  ى شمس|زر عه عي 

487725 ئيل|رس محروس روف|وسيم ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|87o7 ين تـــه|هيم شح|بــــر|حكيم | في  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

496o25 لسيد أحمد نونو طيلون|ء |أسم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35o|99 ر محمد|لستـــ|ء محمد عبــــد|شيم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

478522 هلل عطيه|دل محمد عبــــد |شهد ع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

77773 د عىلي|حمد عىلي فؤ| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

22o8|5 مه|ر مجدى محمد محمود سل|من ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|44o6| ليه مصطفى محمد حسنى مصطفى|ع هره|لق|حقوق 

342|o8 ى محمد | مه بــــوزيد|محمد حسي  عه مشتـــهر|زر

877547 ي عبــــد |لش|شهد محمد عبــــد 
ى
لعزيز |ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

سيوط|ئ 

72887 لغنى محمد|ح عطيه عبــــد|صل| نور لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3|o99 ر|ء حسن مختـــ|سهيله عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

85o798 ن مهدي|حمد سليم|ء |رس| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

32o379 حمد|لحميد |ن محمود عبــــد|رو لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

5|278o لجندى|م خليل عوض |سل| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

2|74oo مر|لرحمن محمد ع|يثــــربــــ هيثــــم محمد فتـــىح عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3243|6 لمول|بــــ وهبــــه عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لتـــو|عبــــد هره|لق|علوم 

528359 ى  ى محمد حسي  لمنىح |حسي  بــــ دمنهور|د|

5|2572 د خليل|لد مدحتـــ رش|خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

94|29 لطويل|م |لسل|جح عبــــد|محمد ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o34|9 وس|هيم سمسوم تـــ|بــــر|نطون | ورصى ي|علوم 
|لمنى

88752 لمعز|تـــ عبــــد|يدي رجبــــ فرح|ه لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

8247o رضوى نبــــيل محمود منصور ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

753562 محمد| حمد زكري|حبــــيبــــه  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

26o3|4 هبــــه نبــــيل طلعتـــ شديد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3|6o68 ى عبــــد|منتـــ  حمد حسن|لرحمن |هلل حسي  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 
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52286 تـــ محمد سيد  حمد|سمي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

826o93 ي قسطينسي|م ي مدحتـــ بــــشر ج  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

265594 تــــه|لق مـحـمـد شحـ|لخ|محمد مصطفى عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

88o39 لم محمد|لسعيد س|محمود  |حقوق بــــنه

763o99 تـــر|لس|ندى محمد عىل حسن عبــــد  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

26|2|4 لحق|بــــسمه مجدى عىل عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7|26|3 لحرصي|ن حسن |دل عثــــم|محمد ع لمنصوره|هندستـــ 

355829 لحميد محمود عطيتـــ|م عبــــد|حمد عص| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

426467 ي
ف محمد عىل ق| |دئى سم|رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

348o97 ح|لفتـــ|ن عبــــد|هيم رمض|بــــر|محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

76o3o9 ح فرج|لفتـــ|حمد حمدى عبــــد | لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

|7869o ح|لفتـــ|يه صبــــرى جمعه عبــــد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

686446 بــــوعىل|لغريبــــ |لحق |د|حمد محمد ج| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|3929 لخطيبــــ|أيه عىل محمد عىل  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

497366 وق ع لسيد هميسه|دل |رسر تـــربــــيتـــ دمنهور

249346 ل|لغز|لمقصود عىل |يمن عبــــد|ء |لىمي ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

6|o739 رس عىلي درتـــ|هدير ي لشيخ|عه كفر |زر

865oo2 لحميد محمود|ء محمد عبــــد|شيم |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6o38o5 حمد يوسف|ن |د شعبــــ|لجو|ن عبــــد |حمد شعبــــ| لمنصوره|حقوق 

7o7287 هيم يوسف|بــــر|م محمد |ء س|رس| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

856495 ك|لمل|ل عبــــد|لي كم|غ| ريموند ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

49656| يد|زن ف|يد فتـــىحي عىلي م|ء ف|لشيم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

242689 حمد حمدى محمد سيد| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

73||3 هلل حموده|هلل محمد عبــــد|منتـــ لفيوم|تـــربــــيتـــ 

6225o5 وى|لشبــــر|ئل حسن |ن و|نوره ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

2|293o  |بــــر|محمد 
ى
هيم|بــــر|هيم محمد دسوق ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

45|246 بــــينى|ده |حمد زي|ن |يم| لشر |هندستـــ طنط

8|37o4 حمد محمد زينهم محمد حسن| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

48o7|5 ي مصطفى|لسيد عن|مريم 
ئى سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي
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357|65 م سعيد محمود|هلل عص|منتـــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8o7|9| لسيد|فظ |لدين ح|محمد نور | نورم ي|لسن |
|لمنى

48o22 لم|ل س|م كم|عمر عز ن|طبــــ حلو

486|72 م|زق عل|لر|ر عبــــد|لستـــ|دل عبــــد|ن ع|رو لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

447548 هيم مسعود|بــــر|هيم فرج |بــــر|فرحه  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

|42439 موىسي سيد موىسي سند| رودين ى شمس|تـــج ره عي 

835|34 طمه مجدي محمد مهدي|ف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4988o3 لغزول|ئى |ن سعيد علو|نور ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

9o7959 حمد |لسعود |بــــو|حمد |محمود  لمنصوره|حقوق 

4|4323 ي
لرحمن عيس|ح عبــــد |نج| دئى هره|لق|م |عل|

475423 لعيسوي|نسيه صفوتـــ محمد |بــــ سكندريه|ل|هندستـــ 

5875| ر|لغف|مد عىلي عبــــد |هلل ح|عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

772|5o لسيد|لسيد محمد عبــــد |بــــرين محمد |ص ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

896866 ه صل| سم |روق ق|ح ف|مي  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

6|43|o ر|محمود محمد محمد نجيبــــ نص |بــــ طنط|د|

69936| حمد|يمن محمود |حمد | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

854o99 دي حسن|رس ن|لرحمن ي|عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

6o62|4 عيل|سم|كريم محمد فريد محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|||38 ل حسن شبــــكتـــ|مصطفى جل لمنصوره|بــــ |د|

6|o238 د|لجو|هيم محمد عبــــد |بــــر|مصطفى  |بــــ طنط|د|

423926 ى ط|ي رق محمد يوسف|سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

35|466 لمقصود|ل فتـــىحي عبــــد|عمرو جم ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

7|7322 هيم محمد|بــــر|ء منصور |عل| لي|د زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

42553| حمد خلف هريدى محمد|ء |ل| سكندريه|ل|علوم 

9|5o25 ى هلل  | |ئى فوزى عط|روم| مي  سيوط|بــــ |د|

326o4 بــــ|لوه|مل عبــــد |مصطفى ك| يوسف رض ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7|5467 لسيد|لحميد |ن عبــــد |لسيد رمض| |رش لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

48953o ي سليم|مي
ن|فظ سليم|ن ح|ر مصطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

625965 هيم بــــيوم|بــــر|د محمود |عم زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4|2o59 مر|د محمد ع|يمن فؤ|عمرو  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 
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698845 لنجدى|لرحمن محمد |محمد عبــــد | عل لمنصوره|ل |طف|ض |ري

884752 ى ل |مجدى طلعتـــ غ| مي  سيوط|ره |تـــج

3364|| تـــ لويس صموئيل|مورين نش هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

7659o3 ف عبــــد |ن |رو لمنعم غنيم غنيم|رسر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

7o3||4 ى|بــــو |هدى سمي  سعد سعد  لعني  زيق |لزق|تـــمريض 

763o98 د|لضي|س فرج |ندى محمد عبــــ بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

536862 لعظيم سعد|ل عبــــد |رص جم|لن|محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

857o64 لحليم|دل محمد عبــــد|م ع|هش دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

764572 حمد|لسيد محمود |يوسف محمود  حقوق بــــورسعيد

7743|6 بــــ|لسيد سعيد دي|سعيد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

538843 حمد عيس|رق |حمد ط| دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

7o3883 |لعل|بــــو |ن |محمد نرص محمد متـــول سليم لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

754269 زق محمد|لر|يه محمود عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

42993o لسيد غنيم|فظ عبــــده |محمد ح ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

759oo4 ويرس|ويرس ضيف س|بــــيشوى س |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

278o64 ر|لعط|مر محمد |م تـــ|ريه ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|6524o ن|ن سليم|رحمه رجبــــ سليم هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

49|27| لدين|ل |هلل مرزوق محمد فهىم جم|منه  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|6539 لعظيم مصطفى|عمر مصطفى عبــــد هره|لق|صيدله 

2653oo د|لجو|يمن محمد عبــــد|محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|48|84 لمقصود عىل|عىل عبــــد | دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

693423 لبــــسطويس|عمر محمد محمد صبــــرى  زيق|لزق|هندستـــ 

4367o7 ف |سلىم  بــــو عيد|حمد |ل |حمد جل|رسر لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

628748 بــــ حمدى أحمد|هدير إيه زيق |لزق|تـــمريض 

28|959 لكريم|مد عبــــد|مد عيد ح|ح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

284|8o لدين|لد مصطفى شمس |لرحمن خ|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|7766 لمحسن|حمد عبــــد|حمد محمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

482746 ندي محمد يىحي ذىكي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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533792 ى رض|ي لسيد|لمنعم عىل |عبــــد | سمي  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

776285 لسعدئى|روق |ء عىل ف|ل| زيق|لزق|بــــ |د|

97|o6 لمجيد|لمجيد عبــــد |حمد عبــــد |مصطفى  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

53o22o وى|لنكل|هيم |بــــر|ن مني  سعد |رو تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

524983 لحميد عىل|هر عبــــد|كريم م |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

64o243 ى |ي ف عىل عبــــد|سمي  لرحمن نمر|رسر زيق|لزق|صيدله 

785938 ن|د محمد رمض|يمن رش|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54|873 ف محمود عبــــد | مون|د س|لمنعم مر|رسر |حقوق طنط

767|4| د يوسف|ل عزيز عي|بــــيشوى جم لعريش|تـــربــــيتـــ 

6o574o لسعيد رزق شلبــــى|رقيه فيصل  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

5o|439 لصبــــور|حمد عبــــد|رس |لرحمن ي|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

842o5o ين رجبــــ عبــــ س محمد|رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

75|857 حمد|دق |لص|حمدى |ل|حمد | ى شمس| لسن عي 

8625|5 ي صل
للطيف|حمد عبــــد|ح |مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

486585 ى| هلل حن||يمن عط|ندرو | |هرمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2387o9 وق  |لعل|بــــو|هلل رزق |لمعتـــزبــــ|رسر هرتـــ |لق|تـــمريض 

359884 مل بــــخيتـــ|تـــ ك|مريم نش ى شمس|د| بــــ عي 

3|6o89 هيم|بــــر|لعظيم |ندى جودتـــ عبــــد هره|لق|عه |زر

7o4925 هلل حسن|مه لطفى عبــــد |س|م  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

245956 لحنفى|لح |مه محمد ص|س| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

349o76 ى رض|ي هيم|بــــر|محمد | سمي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

54o|8o  عىلي
ى ى|محمد حسي  ن حسي  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

ألسكندريتـــ|بــــ

886|9o مل مسعود |ل ك|رى كم|م سيوط|تـــربــــيتـــ 

775352 مه|لمنعم محمد سل|دى محمد عبــــد |ش زيق|لزق|ره |تـــج

768|49 دى محفوظ|له|دى |له|س |ين| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

84722 بــــر محمد يىح فرج|ج ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

263857 م جبــــه|م|ل|حمد محروس |يه | لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

84248 |لعل|بــــو |ن |م شمردن شعبــــ|هش |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

447352 لسيد|ر مصطفى خميس محمود |مي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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432368 هيم عطيتـــ|بــــر|فتـــ |ن ر|يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

768oo5 ن|لم|ء محمد عطيه س|ل| لعريش|تـــربــــيتـــ 

6o3465  جودتـــ|لبــــ|حمد مصطفى محمد عبــــد |
ى
ق هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

48898o لحميد|حمد زىك عبــــد |ء زىك |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

344599 محمد حمدي محمد فريد محمد ن|سو|بــــ |د|

6|636 ي عبــــدربــــه|عبــــي   حمد عشر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6432|| ي عبــــد 
لحليم عىلي|تـــغريد رضى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5982| دل عىل سيد|عىل ع ره بــــنى سويف|تـــج

52o449 ي|ر
ى|لرحمن ش|لعزيز محمود عبــــد|عبــــد | ئى هي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

437944 تـــه|لمجيد شح|سهيلتـــ محمد رجبــــ عبــــد  لشيخ|تـــمريض كفر 

237|26 هيم|بــــر|ل جرجس |بــــسنتـــ سعيد كم هره|لق|ره |تـــج

34|267 لمحسن|حمد عبــــد|ن |حمد سليم|مصطفى  |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

5||647 ى|رق ع|ط ى محمد معي  طف حسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

67o2o رى|بــــي|ل|مد |سمي  ح| هن لفيوم|حقوق 

2636| ن|لم|حمد س|زن محمد |م هره|لق|ره |تـــج

854558 ره حمدي خليل عىلي|س ي|نوعيتـــ 
|لمنى

453o64  حس|
ى
 عبــــد|ن |لدسوق

ى
عيل|سم|لجليل |لدسوق لشيخ|بــــ كفر |د|

3||97o د فوزى شفيق متـــى|فىل عم|بــــ |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

6|3287 حمد|لعزيز سيد|محمود عمرو محمود عبــــد |ره طنط|تـــج

89o|35 وع |م سعد مط|سعد عص سيوط|حقوق 

856o65 بــــ|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|ء عبــــد|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

2647| قطش|ل|حمد محمد |عمرو عىلي سيد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

899o|8 حمد |حمد محمد |هند  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

858862 مح موىسي|هر مس|د م|جه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|3|68o دى|له|رضوى محمد طلعتـــ عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

777638 ى ي|ي رس محمد أحمد عبــــد ربــــه|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

63355o كريمه محمد حسينى محمد فرغىل زيق|لزق|بــــ |د|

8o||56 م ملك جيد|بــــسنتـــي عص ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

79o79o ل سليم محمد|ن جم|يم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى
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75|872 لسيد|م |لسل|يوسف محمد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

369897 هلل|لسيد عبــــد|هلل |م عبــــد|هش لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

343348 لسيد محفوظ محمد|حمد | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

643334 نه|حمد شبــــ|ل |لع|ء فتـــىح عبــــد |نجل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25782| لغنى محمد عىل|محمد عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

639886 ف محمد محمد محمد تـــ أرسر سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

626928 لسيد حسن|م |رودين س زيق|لزق|ره |تـــج

36|o88 ي عبــــد
فظ عىل|لح|هلل عبــــد|عبــــي  مصطفى |تـــربــــيتـــ بــــنه

32278| عيل|سم|وى |طف عشم|هند ع ى شمس حقوق عي 

4o5o2o ى |يوسف عبــــد  عه|لسيد رف|لكريم حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

763o3o لق|لخ|لسيد عبــــد |لسعيد محمد |ره |س نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

82|68 مه فوزى يوسف|س|ء |لزهر|طمه |ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8483o5 ي سليم
ى
ن سعيد|محمد دسوق ن|سو|تـــربــــيتـــ 

3|2256 مروتـــ محمد سعيد محمد ى شمس|د| بــــ عي 

|536|3 ي عىلي محمود عبــــد |م|
لمقتـــدر|ئى ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|59679 حمد محمود محمد|يه | ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

832952 ي عبــــد
ي عبــــد|لق|حفنى

در|لق|در حفنى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6922|4  |هيم |بــــر|محمد | لي|د
ى
|لعر|لسيد |لدسوق

ى
ق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4ooo|| ى غر|ج  هش|م بــــ|م محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

8|ooo| بــــ|لوه|بــــ سمي  محمد عبــــد|لوه|عبــــد ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

|38842 رزق| ن طوبــــي|عري| ري|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

249959 لزوبــــرى|محسن حسن | عل ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

8|6o53 هلل|حمد محمد محمود عبــــد| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|2o786 ي|د
م سعد نصيف|ل وس|ئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

27748 ي محمود عبــــد |م |حس
لرحمن|لحسينى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

264767 هدير محمود حسن محمود ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

33534 ئيل|يد روف| روز مجدى ع هره|لق|صيدله 

864835 م محمد|محمد سيد سل ن|سو|علوم 

245487 م حسن قرئى|هش| رش ى شمس|زر عه عي 

3|3259 وق  د عبــــدربــــه|لجو|حمد عبــــد|رسر كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع
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4o2525 لسيد محمود محمد|لحميد |مريم عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

426564 لسيد|ج  متـــول محمد |ن ن|نور سكندريه|ل|ره |تـــج

48879 بــــوبــــكر|لكريم محمد |جر عبــــد|ه ن|تـــربــــيتـــ حلو

69o632 بــــ|ن محمد عىل دي|مر رسح|ن ع|يم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

836o5| لحميد محمد خي  محمود|ف عبــــد|عف ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

432236 ى|بــــ ش|لوه|ح عبــــد |لفتـــ|عبــــد | دين هي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

6456o8 وق عبــــد ى |رثــــ ي|لو|رسر لفرخ|سي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2374o| بــــ|لوه|جر محمد معوض عبــــد|ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|5394 حمد|م محمد عىل  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

9|96o2 م عىل محمد |محمد عص ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

323295 لرحمن|ده عمر عبــــد|بــــسنتـــ حم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|632|3 ر محمد محمود سيد|مي ه ى نوعيتـــ جي 

29538 لموجود|د عبــــد |لجو|ء عمر عبــــد |عل ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

864o96 يف سمي  رجبــــ عبــــد للطيف|رسر ن|سو|بــــ |د|

767783 ى عبــــد|يه|مريم  ل|لع|بــــ محمد حسي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

3866o ء ربــــيع خرصى محمد|شيم ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

886364 لرحمن |محمود خلف عليوه عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|25o35 ى عىل|دين |ن حمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

325|66 لس عم ي ن|د |كي 
ي|لفى ج  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

5|39o8 حمد تـــوتـــو|ء سعد عطيه |أسم بــــ دمنهور|د|

53o577 لغزول|لمجيد |مد عبــــد |يمنى ح بــــ دمنهور|د|

23|o|9 ن|هيم نعم|بــــر|حمد |بــــ |يه| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

75o724 لعيسوى|بــــدين عىل |يه ع| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|9o4o لم|ن جوده س|م رمض سيوط|ره |تـــج

256264 لديبــــ|هيم |بــــر|حمد محمود | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6336|7 ن|ل رمض|لد جم|حمد خ| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

863o35 هيم|بــــر|لد فخري |لكريم خ|عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

32o282 لكوم|ح سيد سيد |حمد صل| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|44o62 لسيد محمد|هيم |بــــر|فرح محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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76584o بــــو صي |هيم |بــــر|رس |هدى ي معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6oo827 ر|لنج|لمنعم |م عبــــد|لسل|سمر عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

856o48 لسيد محمد|ن |ء عثــــم|لشيم| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

423328 ع|حمد خليل من|لسيد |ء |آل سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

543423 ي ق|لمنعم علو|رتـــ فرج عبــــد |س
بــــيل|ئى ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

33756o لرحمن|شم عبــــد|م محمد ه|ريه تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

768479 حمد قويدر|لد محمود |حمد خ| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

77423 عمر سيد فتـــىحي محمدي هره|لق|لعلوم ج |ر |د

68o35o وى|لفد|ر محمد |لغف|حمد عىل عبــــد | لمنصوره|صيدله 

762o66 هلل محمد|ح عبــــد |محمد صل لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

326|2| لغنى عىل|هلل عبــــد|ندى عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6o35|4 ى عمرو محمد نسيم سعد عىل |ي لجمل|سي  |بــــ طنط|د|

37|632 لحميد بــــيوم|حمد مصطفى عبــــد|ر |مي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

232648 د|لجو|م عبــــد |م|جر محمد محمد |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

82973| ر|لبــــرتـــ مق|رسيل |م| في  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

756o34 يمن منصور غريبــــ|ء |سم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

4|8557 م يوسف محمد يوسف|سه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

226572 حمد|ل حسن عبــــيد |محمد جم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

46o83| ى|زق ش|لر|ر عبــــد |كريم مختـــ هي  |حقوق طنط

758o34 ن|لمنعم محمود عش|مصطفى محمود عبــــد  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|43454 لدين محمد مهنى|م |روضتـــ حس ن|فنون جميله فنون حلو

|7796 حمد محمد محمود|نىح  | ى شمس|د| بــــ عي 

|385o2 ي|ر
هيم|بــــر|نور |م |حس| ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

767628 ف عىل عطوه|يه | رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

|6822 هيم بــــليغ يوسف|بــــر|ل |حمد جل| هره|لق|عه |زر

82oo57 لرحمن|عىلي فولي محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|3466 لمسدى|لحميد محمد عىل |عىل عبــــد زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

265553 حمد حمدى قطبــــ قريطه| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

85o33| لحمد|بــــو|حمد محمد فكري | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

238776 لسيد عبــــدربــــه محمد مصطفى|جر |ه هره|لق|بــــ |د|
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8o928 ى |لسيد |مصطفى  حمد|لسيد حسني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

47o78 ه خ| هيم|بــــر|لدين |ح |لد صل|مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

56772 ضل|ن ف|م ربــــيع رمض|حس ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

6o8349 جهورى|ل|لىح |بــــ مصطفى عبــــد |رح لعريش|بــــ |د|

68|227 م|لمتـــول بــــيوم ضي|لرحمن محمد |عبــــد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

683|66 وى|لطنط|مد |لسيد ح|هلل |يه | لمنصوره|بــــ |د|

279455 لعريف|لسيد |عيل |سم|ل |محمد جم ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

9|9o65 شد |لسيد سعد ر|جر |ه سيوط|بــــ |د|

37||6| ي محمد عبــــد
لمجيد حسن محمد|مصطفى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

34355 لعزيزمحمد|لم عبــــد |م س|حس| ند تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7||49o  حسن |محمد 
ى
 شهيبــــ|يىح |لجر|لدسوق

ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7236o ئى يسن|م شقر|ندى هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

787659 ى |من لبــــدوى محمد|لسيد |ل حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4|33|8 ر|لنج|لمنعم |لمرىسي عبــــد |لمنعم |كريم عبــــد  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

257439 وى|لعشم|هلل |ن محمد عبــــد|يم| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

7o439| ود|هلل محمد عطيه د|حمد عبــــد |ء |ل| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

677o4o لقصبــــي|حمد |لمتـــول |لسيد |يوسف  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

238992 ى ج|ف بــــر سيد محمد|طمه حسي  ن|بــــ حلو|د|

23|4o5 ح يوسف|لفتـــ|يوسف محمد عبــــد لفيوم|عه |زر

27253o هلل|د |حسن منصور حسن ج دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

58699 حمد|حمد |ن |عهد سليم ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

3|989| |لعر|لسيد |هيم |بــــر|طمتـــ |ف
ى
ق لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

45|4|| بــــر|م محمد عىل ج|إسل سكندريه|ل|هندستـــ 

|74922 هيم محمود|بــــر|مل |تـــفى  ن|بــــ حلو|د|

879658 حمد |حمد عمر |ء |سم| سيوط|علوم 

535248 مد|حمد ح|مل |لك|ر سعيد عبــــد|مي سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

7|7|64 ف |ن عص|نوره لدين|م محمد رسر زيق|لزق|عه |زر

436986 لحميد حسن هيبــــتـــ|ء حسن عبــــد|ل| لشيخ|علوم كفر 

84264 حمد|حمد ذىك |محمد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

232232 ف ف|رس |ج يز عتـــريس|رسر هره|لق|هندستـــ 
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8424|| زينبــــ محمد خليل محمد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

2956o2 تـــم عىل فريد بــــسيوئى|عىل ح |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

96338 ض|رفعتـــ حفىطى ري| رش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

239o|9 ل محمد|ئل مصطفى جل|ورده و لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

774|5| كر محمد مسعود|ن عىل ش|نوره زيق|لزق|حقوق 

59|o3 ء محمد فرج محمود|ل| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

2|3|o5 بــــ|لوه|نىح  نرص مصطفى عبــــد| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

695755 ى عىل |ي د|لحد|هيم خليل |بــــر|سمي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

6845|2 لعدل|حمد |حمد |محمد | مه ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

242o77 لحميد قرئى عويس|ميه عبــــد|س ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

476|o5 يف عبــــد |ح عبــــد|ن صل|رو ل|لع|لعظيم رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

433756 لعزم ورده|بــــو|لسيد عىل |عىل  |عه طنط|زر

|6|697 در|لق|مر طلعتـــ عبــــد |حمد تـــ| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

84|oo3 لحسن|بــــو|لمجيد |ء سعد عبــــد|هن ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

259|2| ف عبــــد|عمرو  لمنصف عزيز|رسر ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

829|63 ي|لبــــ|م عبــــد|حمد هم|ء |سم|
ى
ق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

847|52 حمد عىلي|ء محمود |لشيم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

522|63 د خليل مندور|ن محمد فؤ|رو ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|65248 حمد عىلي|ره محمد |س كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

425576 لففى|هيم |بــــر|جده عىل محمد |م سكندريه|ل|علوم 

2379|5  مصطفى ع
ى
مر|بــــسنتـــ ممدوح دسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6oo|2| لمرىسي|لمرىسي |ل |ء جم|عىلي لمنصوره|علوم 

7o3935 د|وى مصطفى عي|لطنط|ل مصطفى |مصطفى جم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

228|86 لعزم|بــــو|مريم مصطفى سعد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

345927 سم|ع ق|م حسن رف|جر عص|ه |بــــ بــــنه|د|

4o29|o |لدين محمد |ج |د محمد تـــ|عمر عم
ى
لحوق سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

675292 ى|لسعيد ش|لسعيد |حمد |م |هش هي  لمنصوره|ره |تـــج

|36o66 |لبــــ|رس محمد عبــــد |نس ي|ن
ى
ق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8435|9 نم محمد|ء غ|هلل عل|عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج
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92|923 لرحيم |لرحيم فتـــىح محمد عبــــد|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

883228 ى |فتـــ |ن ر|نوره حمد حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

253256 لدحدجي|ن |هيم سليم|بــــر|نعمه  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

865o68 ي ض|لر|محمود عىلي عبــــد
وي|ضى تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع

سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

8825o8 يه بــــدر قطبــــ سيد  | سيوط|بــــ |د|

6266o9 هد|در محمد مج|مريم ن |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

476279 وى|لمك|در |لق|جد نبــــيه عبــــد|م| هن تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

628764 لحميد|لسيد عبــــد|ه |لسيد بــــ| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

369|66 لحليم خليل|لعزيز عبــــد|ن عبــــد|محمد شعبــــ |حقوق بــــنه

78o6o7 ن|م محمد محمد عثــــم|م|ء |رس| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

336|76 د فوزى نخله|ن عي|ري|م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

45299| لحليم بــــكر|عيل عبــــد|سم|مي |محمد س ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

49oo97 هيم حسن|بــــر|هيم حسن |بــــر|ء |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

452886 حمد عىل|يمن |حمد | لشيخ|هندستـــ كفر 

73433 د|ميشيل شفيق عي| فيول بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

23|637 حمد عىل| |حمد رض| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

89o988 ري |نه متـــحد لمع زخ|هيل سيوط|تـــربــــيتـــ 

7||236 لجود|بــــو |هيم |بــــر|رس رزق محمد |ندى ي ره بــــور سعيد|تـــج

4|8738 ف كرم كم|رتـــ |س ل|رسر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

||5|86 مدحتـــ مكرم جرجس| مدرون ى شمس|د| بــــ عي 

|26774 ن فرج منصور|منيه شعبــــ| ى شمس علوم عي 

237o|5 بــــ|لوه|تـــه عبــــد|نور شح|ندى  هره|لق|بــــ |د|

89o|o| ن يوسف عزيز سويحه | مي  سيوط|صيدلتـــ 

634o99 مه زىك محمد عىل|محمود سل |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|8529 ى محمد مسعود رودس ى كيى ط|بــــ دمي|د|

2276|4 لسيد|حمد محمد |حبــــيبــــه محمد  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

264|67 هلل محمد|حمد عبــــد|طمه |ف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

76339 د|لجو|عيل عبــــد|سم|ن |محمود رمض ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

77|654 ن|ن حسن حمد|لي حمد|حمد غ| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 
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45|o65 هلل|هلل معوض فرج |جون فوزى فرج  |هندستـــ طنط

63958| حمد محمود|يدى محسن |ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

28|472 لرحمن محمد بــــيوم عمر مصطفى|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

239584 للطيف|للطيف عبــــده عبــــد|هلل عبــــد|منه  هره|لق|حقوق 

77686o ج|لص|عمرو محمد محمد غنيىم  زيق|لزق|هندستـــ 

|78853 لمنعم محمد|يه محمد عبــــد | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

78|o39 هيم محمد|بــــر|جد محمد |م |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

336oo8 لحميد|حمد عبــــد|رق |ط| دين |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o952o بــــ|ح عرفه |م فريد صل|سل| ض|لشر لمنصوره|علوم 

8|7382 مر|فتـــوح محمد ع| حمد رض| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

|75693 لمهدى|لرحمن فوزى محمد |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o725| لرمىلي|دي |له|محمد رفعتـــ عبــــد | دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34o958 نور محمد سعد عجور|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

92o25 حمد محمد محمد|ئى |حمد ه| ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

7534o2 هيم|بــــر|لسيد |حمد |محمد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|37368 ن جندى|ئى يون|ميشيل روم ى شمس|تـــج ره عي 

8923|8 حمد فتـــىح محمد |ره |س سيوط|ره |تـــج

8|8|67 لي|ئيل غ|ريو مدحتـــ ميخ|م ي|بــــ |د|
|لمنى

|4o355 ي|ئيل سمي  سعد د|مهر
ل|ئى ى شمس|تـــج ره عي 

9o5875 ل |لع|سط عبــــد|لبــــ|لد عبــــد|حمد خ| ج|ره سوه|تـــج

|74255 لعبــــد|لرحمن مرىس |هدى محسن عبــــد  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

349858 رص|يز محمد ن|محمد مصطفى ف ى شمس حقوق عي 

5o2728 سمي  محمد| جر رض|ه سكندريه|ل|ره |تـــج

27294o وق عبــــد عيل محمود|سم|لعزيز |رسر ن|فنون جميله فنون حلو

2796|7 عيل|سم|ئى قطبــــ |ه| دين شمون|نوعيتـــ 

6|9799 لبــــيىل|تـــ |حمد ربــــيع بــــرك| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

443o4| ي محمد بــــسيوئى|حن
ن مسعود حسينى لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

483|94 هيم|بــــر|هلل |هيم عبــــد |بــــر|حبــــيبــــتـــ  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2|752o لدين زىك|ح |د صل|لدين عم|بــــ |شه هره|لق|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 11908 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

764625 لسيد موىس|لؤى وليد  هندستـــ بــــور سعيد

3|8574 هيم عطيه|بــــر|طمتـــ عطيه |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

624|o5 ى | ى|حمد عبــــد |حمد حسي  لكريم حسي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

763936 ى حسن|كر |لدين ش|م |زن حس|م مي  حقوق بــــورسعيد

529689 ى|لعليم حس|بــــوبــــكر عبــــد |محمد مصطفى  ني  سيوط|هندستـــ 

32o948 لح|ر حنفى ص|محمد مختـــ ى شمس حقوق عي 

6|3657 لسيد خرصى|بــــ محمد |يه|ريم  |ره طنط|تـــج

225768 فظ سليم|لرحمن سيد ح|عبــــد كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

|24623 ي|ر
محمد| رق زكري|ط| ئى ى شمس هندستـــ عي 

34|344 بــــ|مه دي|لسيد سل|لسيد |م |سل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6|7742 ي|رق حسن |عمرو ط
ل|لسر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

6o6767 لجدى|لغنى حسن |محمد عبــــد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

263978 ندى جوده مصلىح عطيه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|8293 وى|لشن|هيم |بــــر|محمد محمود محمد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34545 لسيد|كريم محمد صبــــح صبــــح  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

344|8 ف |هيم |بــــر| وي عىلي|لشبــــر|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

74573 حسن محمد فتـــىح حسن ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

284799 ى عبــــد| ه حسي  ى سل|مي  م|لموجود حسي  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|6o6|3 لد فتـــىحي فهىمي|حمد خ| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|9644 ي|ر
كر|تـــه ش|كر شح|ش| ئى ره بــــنى سويف|تـــج

8349|o حمد عىلي|ح |لفتـــ|محمد عبــــد ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

6327|3 ل|لنح|دى |له|لدين عبــــد |ء |ندى محمد بــــه|س زيق|لزق|ره |تـــج

769|7o ى س|عل لم محمد|ء حسي  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

339244 ي عبــــد|ل جم|جم
لعظيم عىل|ل عفيفى |حقوق بــــنه

326795 ح يوسف|لفتـــ|ء نبــــيل عبــــد|رس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

78573| دل محمد سليم|رويده ع عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|75298 ي
حمد| |لعل|بــــو |حمد |محسن | دئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

269767 بــــ|مه محمد موىس دي|س| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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35|67o ره|بــــيشوى مجدى نرص جرجس بــــش ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|24377 ى هش|ي ن|م رؤوف محمد سليم|سمي  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

4o89|3 ى ح|عبــــد | ر|ي مد مدكور|لعزيز خي  |ره طنط|تـــج

42oo98 ر|لنج|سحر يوسف عىل يوسف محمد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o588o يه ن محمود|سليم| ن زكري|رسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

9495| ن|لمعز سليم|م عبــــد |عمرو س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|55462 ن|ح عثــــم|لدين صل|ء |طمه عل|ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2572|7 حمد معوض عصفر|بــــ |رح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

6|244| ى متـــول |ي ره|لسيد متـــول عم|سمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

865453 مل محمود|ح ك|محمود صل ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

888252 حمد سيد  |رص |زينبــــ ن سيوط|ره |تـــج

3|95o9 رص بــــوتـــىل محمود|لن|جر عبــــد|ه ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

888539 دور مسعود |يرين مهدى | سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

854722 ل محمود|يمن جل|ل |جل لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

764868 وى|لغز|فع |لش|م |م|ن |سهيله شعبــــ معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

89o4|7 نه |دل خليل كتـــ|ى ع|بــــش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36o3o4 م|لش|لرحمن محمد محمود مسلم |عبــــد هره|لق|ج طبــــيع |عل

247o42 هيم محمد سعد|بــــر|طه سعيد  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

363744 ي|حس
لدين حمزتـــ محمد|ء |م ضى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

336oo4 ي
كرم جورج  منصور| دئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|6974 ي|لري|لرؤف محمد |سلىم عبــــد 
ئى تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

2|94|o ى سبــــع|ل |مريم جم لسيد أمي  ى شمس حقوق عي 

7||92| ج|فظ  مسعد حج|ء محمد ح|ل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8343o5 حمد| |لصف|بــــو|عي |محمد رف ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

3585o3 مل|مل وهيبــــ ك|تـــرين ك|ك ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

8773|6 حمد محمود  |م |خلود هش سيوط|بــــ |د|

92o868 حمد |ر محمد |لستـــ|محمد عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

3|2882 يف عبــــد هلل محمد|يوسف رسر ى شمس|زر عه عي 

|3o528 لعزيز|مل عبــــد |ن سمي  ك|يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

768532 لم|مح حسنى محمود س|عمر س ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

6495|| مه|م سل|دل س|د ع|ميل ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى
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9o6879 ن |در سليم|لق|هيم عبــــد|بــــر|مصطفى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

684|82 ن لخلخ|ن سليم|لرحمن عزتـــ عثــــم|عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

853o3o محمد يىحي حسن محمود ي|تـــمريض 
| لمنى

426955 لرحمن|لسيد عبــــد|لسيد محمد |أيه  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

335|66 هيم عىل|بــــر|صف |ندى ن ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

66865 لدين مصطفى|ح |يمنى عمرو صل لفيوم|بــــ |د|

37647 |حمد عط|لرحمن محمد |عبــــد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

273||3 صف|تـــه و|مه شح|س|بــــسنتـــ  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4444|7 ى ع|ي لزعيم|لسيد |دل سعد |سمي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

868o54 لنوبــــي محمود عىلي| |عل ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

7|2944 غيه|لن|ر |لسيد مختـــ|ء |ل| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

828o34 ى محمود محمد زينبــــ حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

244|9 لسيد|لجليل |ء محمد عبــــد |سم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

7o8388 رق محمد حسن|حمد ط| لمنصوره|ره |تـــج

52356o عيل محمد|سم|حمد |لد |ذ خ|مع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

364459 طف محمود دكرورى|محمد ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

433448 لعزيز|حمد عبــــد|حمد حمدي |محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|42o9o يف محمدى  لبــــىه|يوسف رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

698|53 لسيد حسن|مريم محمد سعد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

2|9o|2 لرميىل|حمد |لسيد |حمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|7843 يق|حمد محمد ف|ريم وليد  ن|حقوق حلو

9|6|oo ن  |منى رشدى رفعتـــ رشو سيوط|تـــربــــيتـــ 

8o752| ى سيد حسن |ي لفولي|سمي  سيوط|حقوق 

3254o2 حمد|حمد محمد |مصطفى  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

87o828 ى هند محمد حسن حسني  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

832865 لحميد عىلي|وليد عبــــد| ر|ي دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

757335 رق محمد تـــوفيق|مصطفى ط عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

854o83 مح سمي  يسي|نوبــــ مس|بــــ| ي|بــــ |د|
|لمنى
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8|69o ي
لق فرج مغربــــى|لخ|طف سعيد عبــــد |ع| دئى ن|حقوق حلو

4|265o لحميد زرد|يشي بــــيومي عبــــد | ر|ي ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

26|o6 عيل محمد محمد خليل|سم|لؤى  هره|لق|ره |تـــج

|23848 شور|مح عىل مقبــــل ع|س| مي هره|لق|ره |تـــج

2|3598 هلل|بــــ محمد صبــــىح جبــــر حسبــــ |يه|فرح  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|8o72 زى|د محمود غ|ء عم|ول |بــــ طنط|د|

9|8234 عيل  |سم|مؤمن محمد محمد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

355367 لسيد|ن |ئى رمض|سلوى ه ى شمس| لسن عي 

755384 ي عىلي|لزهر|طمه |ف
ء محمد بــــسيوئى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

282288 حمد|حمد سعيد وزيرى | تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

4o686o ى|ن |نوره حمد محمود حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4552 ف محمد عبــــد |يوسف  دى|له|رسر هره|لق|ره |تـــج

7|2389 ف |ل|ء شلبــــى |رس| لدين|لفى رسر لمنصوره|حقوق 

6|6|33 م|لش|محمد سمي  مصطفى مصطفى  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6|7598 عيل|سم|م رجبــــ |هدير هش ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|24285 بــــ عوض حمص|لوه|م عبــــد |حمد هش| ى شمس حقوق عي 

82932| ه ي| ي محمد|مي 
رس مصطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

776323 س ربــــيع عىل محمد|ين| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

544|3 دي|ز محمود فوزي ن|مع ره بــــنى سويف|تـــج

9o3397 د |لجو|حمد عىل عبــــد|ء |صف ي صىح سوه
ج|معهد فنى

48494o حمد|د |ح فؤ|حسن صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|9342 ل محمد|مصطفى نبــــيل كم ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

632446 لسيد|يه عربــــى رجبــــ | زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|o7o9 لسيد|لسيد |لسيد حلىم |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

6o6o84 لعبــــد|لسيد |ن |حمد رمض|محمد  لمنصوره|ره |تـــج

8423o4 لي|يوبــــ تـــوفيق غ| |ن|جولي قرص|ل|فنون جميله فنون 

|73o95 لحميد|زق عبــــد |لر|ضىح محمود عبــــد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

266|83 مر عىل حبــــيبــــ|يه تـــ| |بــــ بــــنه|د|

9o4oo4 عيل محمد |سم|محمد قدرى  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

29|475 ى|ش هيم|بــــر|مه عىلي |س|ز |هي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8249|6 ى سيد | حمد عىلي|حمد |لحسي  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع
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47o43 ضىح محمد عبــــده عىل لفيوم|لعلوم |ر |د

43|242 لخشن|لسيد |مح |ء س|شيم |حقوق طنط

628o98 بــــر جبــــر|ر غريبــــ ص|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

||67|2 ج|د حج|لدين فؤ|م |ن حس|مرو هره|لق|صيدله 

62232 لحكيم|ء محمد فهىمي عبــــد |دع ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

|2|8o9 ل|لدين محمد مرس|ح |ئل صل|كريم و ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

7|o5|7 لمنس|لرحمن محمد |دل عبــــد |يه ع| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

39oo5 لغنى بــــكرى|يه محمد عبــــد | هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

7786| ى|ن رمض|يوسف شعبــــ ن حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

72888 لسيد محمد عىل|لسيد |ن |نوره لفيوم|عه |زر

8||722 ي معوض| مور
مدحتـــ لطفى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

5|627 بــــ وهيبــــ|لتـــو|ء عيد عبــــد |سم| علوم بــــنى سويف

3|58|8 سيمون نرصى نمر فهىم ن|بــــ حلو|د|

924|5| ي |ل ثــــ|مصطفى جل
بــــتـــ مصطفى ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

459962 كريم محمد محمد رجبــــ حسن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o7362 لحسينى محمد يوسف|نعمتـــ محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|52|3 ن|د عوض سليم|هيم محمد فؤ|بــــر|ن |رو هره|لق|حقوق 

2|8o44 سلىم محمد مصطفى محمد تـــوفيق ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

25o588 وي|لبــــهنس|ىط |لع|حمد عبــــد|زينبــــ  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

||5|72 بــــيل فهيم|ئيل نبــــيل ه|مهر ى شمس|تـــج ره عي 

53346| لم محمود حسن صقر|لؤى س تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

87o834 ي|مل حس|زق ك|لر|هلل عبــــد|عبــــد
ئى ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4|6534 غيثــــ|بــــ  بــــر|لوه|لبــــ عبــــد|بــــوط|محمود خليل  لشيخ|بــــ كفر |د|

763597 منيه مصطفى عوض مبــــروك عيس| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

438964 لطنوبــــى|لسيد |فع |لش|حمد | |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

676697 ن|ح عنتـــر زهر|لفتـــ|حمد عبــــد | |ر|ي لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

76o344 لدين محمد|ء نرص |دل عل|ع لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

4o9675 لم|لع|بــــسنتـــ مصطفى حسن محمد  |نوعيتـــ طنط

462587 ن|ن علو|دل رجبــــ عبــــده رمض|هبــــه ع ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |
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3437o لسيد|حمد |لسيد |حمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|37|2 لدين عرفه عىل  |ء |حمد عل| سيوط|حقوق 

337922 عرج|ل|لبــــدوى محمود |حمد |رس |ر ي|عم مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

345894 بــــينى س|خ| ند|ر لم محمد|لد رسر عه مشتـــهر|زر

632o|8 تـــ|لشح|لدين |ر شوكتـــ عىل |من زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

525327 لمرصى|حمد حسن |بــــ |يه|ء |لق سكندريه|ل|بــــ |د|

4565|2 ف|م محروس محمد محمود خل ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

2839o7 ى|يوسف عىل شعبــــ ن حسي  ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

266338 ى عبــــد|بــــ |رح لسميع محمود|مي  |بــــ بــــنه|د|

|592o9 ره|بــــر سم|م صبــــرى ج|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

639732 لمقصود|لدين عبــــد |ل |ديمه محمد عىل جم زيق|لزق|ره |تـــج

68263| لشبــــينى|لحميد |لحميد محمد عبــــد |رمن عبــــد |ك لمنصوره|بــــ |د|

689879 حمد|م عىل |لسل|لد محمد عبــــد |خ لمنصوره|حقوق 

23|934 لحميد|عمر فوزى عبــــده عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

86o469 د فتـــىحي محمد|ن حم|يم| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

43|82 در رحيم|لق|بــــر عبــــد |مصطفى ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|5o768 يف نبــــوى عم ى|ره ش|يوسف رسر هي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

42586 حمد|د خلف |حمد عم| ى شمس|زر عه عي 

32922| لسيد|ئى يسن |ه| ر|ي |بــــ بــــنه|د|

4524oo مد محمد عيس|هيم ح|بــــر|محمود  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

6569| لد لطفى عىل|حمد خ| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

7788|8 ن محمد|رص عثــــم|لن|ء عبــــد |دع زيق|لزق|نوعيتـــ 

|6|28o ى محمود محمد تـــغريد حسي  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

2287|7 ح دردير|لفتـــ|ئى محمد عبــــد|م| هره|لق|حقوق 

334|55 لس عزتـــ د وود عوض|كي  ى شمس علوم عي 

639595 بــــ|لوه|ن محمد فتـــىح عبــــد |حس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

863574 ف |حمد | حمد مرعي|رسر ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

22|o3| س|لعزيز عبــــ|م عبــــد|عص| رن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|47758 حمد محمد|لمعىط |حمد عبــــد | هره|لق|هندستـــ 
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8842|6 لفتـــوح مرتـــىح  سعد |بــــو| |دين سيوط|تـــربــــيتـــ 

22o|26 حمد عيس|حمد |لميس وليد  ى شمس هندستـــ عي 

4494|6 د عيس|لد عبــــده ج|حمد خ| |ضتـــ طنط|علوم ري

86744 حمد|ل |ن كم|زينبــــ رمض لفيوم|حقوق 

843885 لعزيز|لرحمن عبــــد|د محمد عبــــد|جه ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

346|o7 لرحمن مصطفى محمد |لرحمن تـــوفيق عبــــد|عبــــد
موىس

ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

3|24o9 ي|محمد عل
ء محمد حسنى ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

358832 حمد صبــــح|عىلي رجبــــ  زيق|لزق|حقوق 

5o3298 خ|لطبــــ|هدى عوض عىلي رزق  سكندريه|ل|ره |تـــج

|49o45 م|لسل|ء محمد عبــــد |رحمه عل ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

86o546 ي|بــــر|ح |م صل|عص
هيم مصطفى رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

784843 عي|لسبــــ|روق |ف| روق رض|ف زيق|لزق|حقوق 

63o389 هلل|ن عبــــد |رس عدن|ن ي|عدن زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

492948 ن|لسيد زيد|لسيد محمد |محمد  |ره طنط|تـــج

|27977 هيم|بــــر|هيم يوسف محسبــــ |بــــر|مصطفى  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o644 ريو وليد صبــــىحي معوض|روم بــــ بــــنى سويف|د|

322746 ي|لبــــ|ح محمد عبــــد|رس صل|ل ي|جل|
ى
ق ي ىسي|مط.ش

حتـــ مطريه|عم فنى

65|oo ى عبــــد|كريم ك د|لجو|رم حسي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

222o32 حمد|ح |لفتـــ|ن طه عبــــد|نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

498423 لسيد مخيمر|أمنيه سعيد محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4|332o ش|لرشيد |ح عبــــد|حمد صل| بــــى|لشر |حقوق طنط

9o3|9| ن خلف شمندي |رمض| ند ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

22353| حمد|سلىم حمدى عبــــده  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

2|42|5 هلل|لح عبــــد |يوسف وليد محمد ص لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

778394 لعظيم حسن سعودى|نىح  صبــــىح عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

6968|7 ي|مد محمود |مد محمود ح|ح
ى
لدسوق لمنصوره|ره |تـــج

58oo9 لعظيم|م مسعد محمد عبــــد|هش بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

485798 ى|ر ع|مي ى محمد حسي  دل خرصى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|22o4 لعزبــــ مصلىح جمعه|بــــ حمدي |رح ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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6o59|7 وى|لشه|مه محمد حسن |س| لمنصوره|ره |تـــج

766368 ر|لعط|هيم محمد حسن |بــــر|رق |حسن ط تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

36479o تـــ حس| لرحيم محمد|ئى عبــــد|مي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

86239 س|ل عبــــ|ء محمد كم|شيم لفيوم|عه |زر

|35697 |بــــر|س |هلل محمود عبــــ|منتـــ 
ى
هيم دسوق ى شمس|د| بــــ عي 

4o8232 حمد عيس مرع|د |لجو|ع عبــــد|مي  رف|ل| |بــــ طنط|د|

4o2739 لغندور|لمجد |بــــو|هيم |بــــر|بــــ محمد |يه|حبــــيبــــه  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

354337 بــــو مسلم سيد|لم |رتـــ سيد س|س ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

694298 هيم|بــــر|ء محمود محمد قطرى |شيم ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

785873 لسيد محمود|ن |د محمد رمض|زي زيق|لزق|حقوق 

477548 ه محمد محمود عز  م|لدين عل|أمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

432532 طر|لش|لسيد |حمد |در |لق|جر عبــــد |ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|2483| وس|طف بــــولس تـــ|ع| ليدي ورصى ن|بــــ حلو|د|

68348o هيم|بــــر|روق |يمن ف|هبــــه  لمنصوره|حقوق 

4425o| لحميد مصطفى موىس مصطفى|مصطفى عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

6o|o43 لسيد مزروع|نور |حمد محمد مسعد | |ره طنط|تـــج

|4o|44 تـــه محمدفرج|لد شح|ندى خ ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

25878o لحديد|بــــو|ده رجبــــ |محمد حم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4|4877 ه رفيق محمد عبــــد | لرحمن فليفل|مي  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

4943o6 زى|مد درويش حج|بــــ مبــــروك ح|شه |حقوق طنط

348o57 ي|غبــــ عطيتـــ محمد |هلل ر|عبــــد
وى|لمنى ى شمس|تـــج ره عي 

7637o4 وه|م حل|لسل|لبــــىه عبــــد|م |لسل|ء عبــــد |رس| تـــمريض بــــور سعيد 

754876 عيل|سم|عيل محمد |سم|تـــ |ي| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

632925 لحميد|لد محروس عبــــد|خلود خ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

284587 غبــــ حمزتـــ يوسف|ديه حمزه ر|ن لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

359424 هلل|ح خي |ء سعيد نج|رس| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

||45|2 ي محمد عثــــم|رحمه ط
ن|رق مصطفى هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

332699 |لعليم ند|لرحمن عبــــد|م عبــــد|حس| ند |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

49|669 م|لسل|لعربــــ رجبــــ عبــــد |بــــ عز |شه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

697864 ز|لبــــ|لبــــدوى |حمد |لسيد |ء |سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري
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8|2887 ى عيد عبــــد|ي بــــ سعيد|لوه|سمي  ي|علوم 
|لمنى

46256 كتـــ|لس|متـــ |وجدى عربــــى سل هره|لق|حقوق 

8|557o ي محمود سيد عبــــد
لجيد|مصطفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|2382 ى|جد فوزى محمد |كريم م لخرصى ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

9|9448 حمد  |دل عمر |مروه ع سيوط|بــــ |د|

77|798 لم|لعزيز محمد محمد س|محمد عبــــد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

26485 مه محمد|لد سل|محمد خ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

267|3 حمد عىل|لدين |ء نور|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

697o52 ن|وى زيد|لص|حمد لطفى محمد | ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

8495|o حمد|ء سعيد محمد |ل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

83652 وى|د محمد محمد ص|يه عم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

834|9 محمد| مهدى زكري| رن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2|83|5 حمد|لدين محمد عىل |ء|فريده عل سيه|نوعيتـــ عبــــ

366926  مدبــــولي|هدى سيد 
ى مي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

332986 لم محمود|لرحيم س|مريم عبــــد شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

|2o6o3 يق جرجس|موريس سمي  ف د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

546459 ن|م زهر|لسل|هيم مؤمن عبــــد |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

89o95| ن |لشهيد ن|تـــرين جندى عبــــد|ك سيوط|بــــ |د|

2439o4 دق محمد|بــــوبــــكر ص|زينبــــ  ن|بــــ حلو|د|

6oo563 لسيد عىل غلوش|عىل رجبــــ  |ره طنط|تـــج

497866 ي|لمجد |بــــو |محمود | ر|ي
ط|لىحى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|43o|9 حمد|حمد محمد |ء |سم| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

45|27 تـــ  حمد|لحميد |حمد عبــــد |ني  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

79248 يف عص لدين عطيه|م |رسر  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

756837 ن|حمد عثــــم|لد عىل |محمد خ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9|o656 ى رشو|ر |من ن |حمد حسي  ج|ره سوه|تـــج

36752 لعظيم|لعظيم محمد عبــــد |م عبــــد |ريه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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33o678 ن سعد فتـــىح عىل|نور وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

422|69 لسيد يونس|هلل |هند مصطفى عبــــد سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

42467 تـــ|محمد سعد محمد شح هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4739 روق محمد|حمد محمد ف| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|8o4o زي|لمغ|ح |لفتـــ|خلود معتـــصم محمد عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7737|5 ى محمد عبــــد |ره ي|س لعظيم محمد|سي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

52o585 حمد محمد|ء عىلي |ل| علوم دمنهور

|34924 لعزيز|حمد مصطفى عبــــد |محمود  |ره بــــنه|تـــج

769938 ئى|لفخر|لسعيد محروس |بــــ |يه|ل |بــــل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

35|49o ى محمد سيد فكرى حسي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

533o63 ى محروس |حمد | هيم|بــــر|هيم |بــــر|مي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

525296 لخليفه|عيل |سم|م محمد |لسل|حبــــيبــــه عبــــد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

|53|33 لحليم|حمد عبــــد |لحليم |حمد عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

545523 ئيل|ميل زىك ميخ|أندرو  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

78|8o7 لمنعم محمد أحمد|نسمه عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

762ooo مر|هلل ع|لسيد عبــــد |سلىم  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

48558| حمد محمد صبــــره عمر|نوره  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

348o93 حمد جمعه مصطفى|د |عمرو عم ى شمس حقوق عي 

432957 بــــو عفصه|س محمد |م عبــــ|سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

762463 لطيبــــ|بــــدين فهىم محمد |لع|لد زين |خ ره بــــور سعيد|تـــج

923533 لرحمن محمد |مل محمد عبــــد | ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

79|698 لحميد عىل|روق عبــــد |دل ف|محمد ع زيق|لزق|بــــ |د|

426922 م حمورى|لسل|لمنعم عبــــد|ء عبــــد|رس| سكندريه|ل|صيدله 

768772 لسيد|مل |لد ك|يوسف خ ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

|6987o ي ع|روم
مل|دل عطيه ك|ئى ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ ى جي 

8o8|46 ي|ر
ي |لل|عبــــد| ئى

هيم|بــــر|ه حسنى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

695536 لسيد محمد عىل|هيم |بــــر|ليىل  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

27|o68  ذىك شنبــــ|د مر|رين
ى
د محمد شوق ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

5o3962 ئى مجدى وليم بــــكس|ه سكندريه|ل|حقوق 

676748 ن|لدين يوسف حسن سليم|ل سعد |بــــل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 11918 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

48|966 كريم وجيه فتـــىح عبــــده محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28468 ي|لبــــ|روق عبــــد |ف| م رض|سل|
ى
ق تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|

ل|أعم

82o57 ي
حسن محمود حسن مصطفى د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

769432 ي
ى|جم| دئى ل سعيد حسي  حقوق بــــورسعيد

487759 زى|لمنصف غ|م عبــــد|محمد س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9244|3 لعز |بــــو|طف عىل |حمد ع|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

35o3|5 هلل سيد|حمد عبــــد|متـــ |محمد سل ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

|6479| ى|ه جر محمد عبــــده حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

284762 حمد حلىم رحيم صقر|زينه  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

878746 هيم |بــــر|م حنفى محمود |هش ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

7824o6 حمد|لسيد |يه محمد | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6|576 س جمعتـــ عوض|ن عبــــ|يم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

237|o5 لحميد|در عبــــد|لق|لد عبــــد|يه خ| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|32372 ن|هيم مرج|بــــر|لح |ر مصطفى ص|من ى شمس|زر عه عي 

363529 لدين|ح |دل يوسف صل|طمتـــ ع|ف عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

889853 ره |شد عم|نور ر|دى |ف سيوط|صيدلتـــ 

|9|62  ح|لش|يمن عبــــد |مريم 
ى
فظ|ق حقوق بــــنى سويف

5o3869 عيل رجبــــ سويلم|سم|لمرصي محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8o|3o6 ي ص|ر ن|من ي|ج 
بــــر تـــوئى ي|ضتـــ |علوم ري

|لمنى

284o62 ي|لحليم |د عبــــد|لحليم فؤ|محمد عبــــد لبــــحي  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

4oo|22 ى  د صليبــــ|يمن فؤ|كريستـــي  |ره بــــنه|تـــج

367684 هيم|بــــر|لمنعم |محمد مجدى عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4o8o|6 شم|حمد تـــوفيق ه|حبــــيبــــتـــ محمد حسن تـــوفيق  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|4o4o2 د|منيه محمود محمد عو| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

352|59 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد | |حقوق بــــنه

29999o ى جم| لمقصود بــــديوى|هيم عبــــد |بــــر|ل |لحسي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

235782 لعبــــد|مد |بــــ ح|مد عق|ء ح|دع ه ى نوعيتـــ جي 
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3|9998 لح|ل ص|يمن كم|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

28529| ىط|لدمي|هيم محمد |بــــر|حمد |محمد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

8922o4 لحميد موىس محمد |حمد عبــــد| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

8o6839 حمد|حمد |ء رجبــــ |رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

5o4|96 ي عطيتـــ ن|آيه ن ي قبــــيضي|ج  ج  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

625|79 ف محمد وجدي |جنتـــ  حمد حلىم|هلل أرسر زيق|لزق|هندستـــ 

462923 ه عبــــد| ل بــــسيوئى محمد|لع|مي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

696477 ف محمد | لسعيد سيف|رسر ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

3478|| يوبــــ|حمد عىل |هيم |بــــر|حمد | تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

225757 ي
هيم|بــــر|ح فتـــىح عطيه |ء صل|ضى ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

236339 لمنعم مبــــروك|حبــــيبــــه محمود عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4o387| فظ|هيم محمد ح|بــــر|د |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

535752 سعيد عىل محمد عىل حسن سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

322543 ى|د حس|هيم رش|بــــر|ن |يم| ني  ى شمس|د| بــــ عي 

63395o ف صبــــىح محمد|لد |خ رسر زيق|لزق|صيدله 

6|24o3 ح هيكل|لفتـــ|ل محمد عبــــد|ء جم|حسن لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

9o|266 رزق مكرم رزق حبــــيبــــ  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

3|2939 كريمتـــ حمدى محمد مرشدى تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

22|927 بــــ عويس|لوه|ندى ممدوح عبــــد ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

338336 ى شح|حمد |نىح  | م|تـــ ضي|مي  شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

4oo477 دى جويده|له|مح محمد عبــــد|س| سم لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3|2972 حمد|حمد محمد |هلل |منتـــ  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6|8|9o رص طه زقزوق|يه ن| ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

48582 ء سعيد عطيتـــ عىل|وف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

85|5o6 ق|م |ن عص|رك| وي|لدين فوزي رسر سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

425|53 صبــــرى حبــــسر محمد مهدى| ن|جولي لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

89|4oo لفضيل |ن منصور محمود عبــــد|يم| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

25|296 طف لطفى|مصطفى زينهم ع ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 
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259253 لحليم محمد|ء سعيد عبــــد|دع ن|صيدله حلو

384o6 ء عمرو حنفى محمود عفيفى|صف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

259439 حمد|لحميد |حمد عبــــد|ن |جيه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

364927 ى وى|جد معوض حن|م| مي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

|2oo78 ء خليل خليل|دين وف|ن ى شمس هندستـــ عي 

43523o ى حسن محمد |ي لمرصى أبــــو أحمد|سمي  عه مشتـــهر|زر

839992 حمد حسن|لمجيد |ء عبــــد|حسن دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

645|2o لعدوى|لعزبــــ |هيم |بــــر|محمود محمد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

5|3278 مد خليفتـــ|لمطلبــــ ح|م عبــــد |م عص|إسل عه دمنهور|زر

78|535 ى حسن زىك حسن|ي سمي  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

43o353 لشفيع|لسيد طه عبــــد |تـــن مجدى |ف |ره طنط|تـــج

|75426 د|لجو|مل عبــــد |ن عبــــده ك|حمد شعبــــ| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

6o245o ى  ح|لفتـــ|لصمد عبــــد |لسطوجي عبــــد |نرمي  لمنصوره|حقوق 

4|o|3 لرحمن|مي فتـــىحي عبــــد|تـــن س|ف ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

675o7| لدين حبــــيبــــ عوف|ل |حمد جم|ل |جم لمنصوره|هندستـــ 

857o45 حمد|هيم |بــــر|لرحمن حسن |عبــــد |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

359929 حمد محمود محمد|هدى  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

89o93| لشكور محمد |ره عمر عبــــد|س سيوط|بــــ |د|

435779 لسنهورى|لسيد محمد |لحميد |ء عبــــد |شيم لشيخ|علوم كفر 

27o687 ى |حمد سعيد | ق|حمد حسي  وى|لشر لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

84||64 ي |ر
لضوي حسن|فتـــ حسنى قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

6799|o لصبــــيىحي|هدير محمد محمد عىل  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|2|o2 س|لعزيز غط|متـــ محمد عبــــد|س| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

83o99o حمد|لقوي |حمد عبــــد|ل |نو دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

35282o لعظيم|ر عبــــد|لستـــ|هيم عبــــد|بــــر|محمد  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

678223 للطيف محمود|رحمه محمد عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|59936 لسيد|م |لسل|لسيد عبــــد |نور  ى شمس حقوق عي 

252424 غ|لشيم| م درويش|ء عىل رصى شمون|نوعيتـــ 

3|25|9 حمد|م |هلل مهدي هم|عبــــد ى شمس حقوق عي 
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5|434 ن محمد|هيم رمض|بــــر|طمه |ف |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

4|5o27 ه | بــــوعيطه|حمد |حمد فتـــىح |مي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

866o9 لسيد عىل|ن محمد |نوره عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

863854 لسيد|حمد محمد | |مه دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

2|7266 ىط|لع|لعزيز عبــــد |لدين عبــــد |دين محمد نور|ن ى شمس|تـــج ره عي 

885o2o لنبــــى محمد |ء سيد حسبــــ |دع سيوط|بــــ |د|

2632oo وى|لغنى فرم|طف عبــــد|ن ع|يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

483826 |لعل|بــــو|لدين محمد محمد محسن |سيف  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

|29966 رص مدبــــول محمد|ر ن|من ى شمس|تـــج ره عي 

37o|2|  عبــــد|هيم |بــــر|ضىح 
ى
ر عتـــلم|ل نص|لع|لدسوق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|4647o لح|لحفيظ ص|رس عبــــد |يمنى ي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

649298 ن عىل حسن|مه محمد عربــــى عثــــم|س|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

766483 ن عمر غيثــــ|لدين سليم|ء |حمد عل| لعريش|بــــ |د|

|3524o هلل|هلل محمد عبــــد |حمد عبــــد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

82598 لعزيز|سم محمد عبــــد |مصطفى ق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78|9oo حمدى|ل|لسيد |د |عم| رن زيق|لزق|بــــ |د|

48695 لرشيد يوسف|عبــــد | محمد زكري هره|لق|ره |تـــج

232774 لدجوى|مد |لمنعم ح|رس عبــــد|يه ي| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

427729 لىح|حمد محمد عبــــد|محمد  |علوم طنط

5o7624 لسيد|ر عرفه محمد عرفه |من سكندريه|ل|علوم 

|57426 دل متـــرى مسعود|بــــسنتـــ ع ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

239498 س|لحميد عبــــ|ء محمد عبــــد|رس| هره|لق|حقوق 

429969 محمد وحيد محمد غنيم |حقوق طنط

4565o4 حمد عطيتـــ|حسن فرج حسن  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

2659|| ى |سعيد فكرى  لبــــسيوئى|مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

9|92|4 ل محمود محمد |محمد جم ي صىح 
سيوط|معهد فنى
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337386 لعليم معوض|ء سمي  عبــــد|رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

925o76 م |لرحمن محمد هم|هيم عبــــد|بــــر| ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

7o2|86 ىط|لمخر|يه فتـــىح جوده محمد | ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

643374 ن|لكريم فرح|بــــتـــ عبــــد |محمد ثــــ لمنصوره|حقوق 

6o5|29 بــــيض|ل|م محمد |منيه هش| |ره طنط|تـــج

43o554 لي|لفض|محمود | ن رض|يم| |علوم طنط

686393 ىط محمد غيثــــ|لع|محمود محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

6482o5 هيم|بــــر|ر عىل محمد |يثــــ| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

457555 لزويىك|ن محمود محمد  يوسف |إيم لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|39o22 رجريتـــ مدحتـــ سعد عويضتـــ|م ن|ضتـــ حلو|علوم ري

3|6686 بــــتـــ محمد|د عطيه ثــــ|جه ن|حقوق حلو

8o48| حمد|ء فيصل محمد |شيم ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

49385o ر خليل|لستـــ|ل عبــــد|ر طل|لستـــ|عبــــد بــــ دمنهور|د|

3346o2 هلل|لسيد رزق |نوبــــ موىس عبــــد|بــــ| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|38426 ر|لعظيم محمد نص|حمد عبــــد |ن |نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

923635 ى |بــــر|در |د ن|ميل هيم سفي  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

3|6o46 ف عبــــده شح| |رين|م تـــه|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

847o73 للطيف|للطيف سيد عبــــد|محمد عبــــد ن|سو|حقوق 

85|4|4 لد|حمد فتـــىحي خ|لح |ص سيوط|حقوق 

52|228 ن|ء صبــــىحي عوض ذىكي شعبــــ|أسم علوم دمنهور

8387|6 ى|ج فتـــىحي |مروه حج مي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

883875 سحق عبــــده صليبــــ |ريه |م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

27o36| مد عيس|كريم محمود محمد فهىم ح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

||4o8 سلىم محمد يىح عىل حسن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

752395 لعظيم|لحميد عبــــد |لد محمد عبــــد |خ عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

275o2 ح محمد حسن|حبــــيبــــه صل ن|بــــ حلو|د|

|6637| ن|م عثــــم|لسل|سم عبــــد |يوسف بــــ هره|لق|هندستـــ 

4889o5 |بــــوعجيلتـــ محمد |لعزيز |ء محمد عبــــد|رس|
نوبــــى لشر

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o6555 ري|لكعبــــ|م محمد |لسل|دل عبــــد |ع| لي|د سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45oo8 يد|بــــو |م محمود |مصطفى عص ى لي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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44739 يف عبــــد |ن لحميد سيد مرىس|درين رسر ى شمس|زر عه عي 

23|267 د|لجو|د رزق عبــــد|لجو|محمد عبــــد هره|لق|طبــــ 

2|o48 حمد سيد|بــــر |محمد ص ن|هندستـــ حلو

235434 لونيس|حمد سمي  عبــــد|لؤى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

633658 يف|مد حس|ريج سمي  ح| ى رسر ني  زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4oo428 لعليم|رس عرفه محمد عبــــد|ج سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

88896| روق محمد محمود |نسمه ف سيوط|بــــ |د|

58563 ء جوده محمد محمد|شيم لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

854o2o س عىلي محمد|ر عبــــ|من ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

429294 رحمه عىل يسن محمد ين |بــــ طنط|د|

886655 يه شحوتـــ فرغىل شحوتـــ | سيوط|بــــ |د|

79ooo| لم|لجليل س|هيم عبــــد |بــــر|ندى  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|69o9 دق|مر ذىكي ص|م ع|بــــر| ره بــــنى سويف|تـــج

3|7468 هلل|مح فوزى عبــــد|حمد س| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2o234 لعزيز محمد|رق عبــــد |محمد ط ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

786|o8 نم غنيم|حمد غ|سهي  سعد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9o|249 وى |بــــوضيف بــــهنس|ن محمد |نوره ج|تـــربــــيتـــ سوه

869985 لعظيم|لعظيم محمد عبــــد|ء عبــــد|رس| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

69||| زق|لر|حمد عبــــد |بــــ |لتـــو|د عبــــد |جه لفيوم|حقوق 

4o8239 لرحمن خليفه|م حسن محمد عبــــد|حس |بــــ طنط|د|

255o|2 لحنفى|لعزيز |ن فوزى عبــــد|نوره تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

357o4 ن|ن صبــــرى عبــــدربــــه زهر|هيم زهر|بــــر| ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

6|5278 ن|ح بــــدر|لفتـــ|سعد عبــــد |محمد  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

896o33 ندى محمود يونس مزيد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

79|53o ى فهد| ى حسن حسي  منيه حسي  زيق|لزق|حقوق 

79||73 لدوش|لسيد حسن |لد محمد |محمد خ  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

82236 مصطفى عزتـــ درويش درويش ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6o6525 حمد يشى يونس محمد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4837|4 ي|ر
عىلي محمد عىلي حسونتـــ| ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2863o9  |لش|تـــقوى عبــــد
ى
عيل|سم|سم |لق|بــــو|ق ن|حقوق حلو
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2|239| |لبــــن|لد فكرى طه |عمر خ ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

9o582o ى خ لرحيم |لد حشمتـــ عبــــد|حسي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

285764 ف محمود سل|محمود  مه|رسر ن|حقوق حلو

47755| ئى|لحلو||لمعىط |حبــــيبــــه يشى محمد عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

44oo| هيم سيد|بــــر|تـــ |هيم شح|بــــر| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

|5|4o6 حمد|ء محمد عىل |سم| ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

4o639 د|ن طر|لحليم سليم|منى عبــــد لفيوم|عه |زر

8542|o حمد|د عىلي محمد |زي سيوط|ره |تـــج

329237 ن|حمد رمض|لسيد |ن |يم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

2|o93 لحميد حسن|مصطفى محمد عبــــد  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

6o|993 لعربــــى|تـــفى محمد عىل محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

893659 حمد |ل |لع|حمد عبــــد|محمود  سيوط|عه |زر

243577 ى تـــوفيق|ء وحيد ي|رس| سي  هره|لق|صيدله 

6|3575 لشيخ|أآلء حمدي وهبــــه موىس  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

|24|63 د|جوزيف يعقوبــــ لويس ميل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|26963 حمد فرغىل|محمد عىل | ر|ي ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

77oo96 هيم|بــــر|لمنعم |د عبــــد |عمرو عم دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

3|6339 ي|خديجتـــ سعيد تـــه
مي مصطفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|o453 لجرف|لسيد متـــول عىل |محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

783642 لم|محمد حسن محمد محمد س زيق|لزق|ره |تـــج

27o787 مر|لرحمن موىس ع|عبــــد| رن هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

636447 ف|حمد س| لم محمد يونس حمد مشر زيق|لزق|حقوق 

78||6o ز|ل تـــمر|لع|حمد عبــــد|لسيد |زم |ح زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

5|8|4| لسيد عبــــده محمد|نهلتـــ  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

88o788 ى |ن عبــــد |سمر حمد لحميد حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|275|3 ندى حسن فرج حسن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

43||78 ى حمدى |ي زى|وى حج|لشن|سمي  |بــــ طنط|د|

358o62 ف محمد عبــــد|محمد  لصمد|رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6|5693 وى|لشعر|ل عبــــده |محمد جم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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|5o25o ئى|رم|نيس |جميل ممدوح  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o4929 لدين محمد محمد عويس|م |يدى حس|ه لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

7899o هيم|بــــر|در |لق|محمد سمي  عبــــد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

76|65| ن محمود|رق عثــــم|مؤمن ط بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

4846|6 ى بــــيوم قتـــه ى محمد حسي  حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|5346 لحليم|لمقصود عبــــد|شذى حسن عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3|5463 لسيد|ح |لفتـــ|ل عبــــد|ء جم|شيم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|8294 ي|حمد |يمن محمد محمد |يوسف  لشوج  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

944o7  محروس طه
ى
سلوى شوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

752238 لرحمن|زم محمد عبــــد |ء ح|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

679356 بــــى|لعزيز رسر|لسيد سعد عبــــد |محمد  هندستـــ بــــور سعيد

|59778 مد|لد حسن ح|ندى خ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|28o58 لسيد عوف|لحميد |لحميد عبــــد |حمد عبــــد | ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|34286 ئى سعد زغلول|ه| هي ى شمس|تـــج ره عي 

844399 صف|يبــــ مجلع و|لش|وديتـــ | ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|7|7| لمجد محمد|بــــو |لسعيد |ئل |لسعيد و| لشيخ|ره كفر |تـــج

634387 س|بــــر عبــــ|ن ص|محمود شعبــــ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|586| ل|لع|لرسول عبــــد|بــــر عبــــد|ريم ص ى شمس حقوق عي 

23834 ى|عمر عص م سعد خضي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

9|4458 ض |حمد مكرم محمد ري| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

69o987 م|م|ل|حمد |ء عىل |سم| لمنصوره|عه |زر

87o744 لحسن|بــــو|نور |ء طه |لشيم| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

338oo2 لسيد سعيد محمد|مصطفى  |ره بــــنه|تـــج

4|4674 ل محمد مرشدى|هبــــه كم سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9o37|4 زى عىل |لسيد حج|محمود  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|26349 ل|لد مصطفى كم|مريم خ ن|بــــ حلو|د|

326366 ن روس|سك|يعقوبــــ زىك | مي  ى شمس علوم عي 

763782 ن|لجع|هيم محمد محمد يوسف |بــــر|سلىم  نوعيتـــ بــــور سعيد

||767o ئى سيد عىل بــــيوم|ه ى شمس هندستـــ عي 

5o|336 ل حسن عىل|حسن جم |علوم طنط
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648o|9 طر|حمد سعيد زىك محمد خ| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8488| بــــوعيطه|م عبــــده |ميتـــ س|س |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

774597 لحميد محمد بــــرع|ن تـــوفيق عبــــد |يم| زيق|لزق|عه |زر

|35462 ه صل| ن|ح شبــــل عمر|مي  هره|لق|بــــ |د|

5|9474 ر عىل موىس رجبــــ بــــكر|من |علوم طنط

452854 هلل محمد حسن غريبــــ|عبــــد ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

67736o لسيد بــــيوم|لنبــــوى |يوسف مظهر  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6897|8 لنبــــى عطيه|رص عبــــد |لن|يدى عبــــد |ه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|44666 ل محمد محمد محمود|مصطفى جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|oo46 بــــو عىل|حمد عوض |دل |طمه ع|ف |ره طنط|تـــج

782865 عيل|سم|عيل |سم|محمد عىل عىل  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

346369 تـــى|لزي|ل محمد |ل محمد كم|كم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8385o7 حمد محمد|نعمه فرج  قرص|ل|فنون جميله فنون 

27924 عي|ل فتـــوح رف|قمر هل |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

482659 ل|لجم|لسيد|ن محمد محمد |نوره عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77o|46 لعزيز|ل خليل عبــــد|محمد كم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|28o4o ى يمن حسنى عطيه| |مي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

7|o798 هيم محمد عىلي|بــــر|هيم |بــــر|محمد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

82896| س|تـــ محمد عبــــ|حمد نش| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7|o5o4 مد محمد قشطتـــ|ن محمد ح|يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

528|46 لسيد|رس محمد عىلي |ف ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

6|9888 لمجىل|ر محمد حلىم عبــــد |من ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

428o6o لعزيز عيد|تـــن فوزى عبــــد |ف |نوعيتـــ طنط

2|5368 ى ح|ي لدين محمد|ل |زم جم|سمي  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

65277 حمد محمد سيد تـــوفيق| لفيوم|حقوق 

675354 لجميل|لسيد محمد |رق |مريم ط لمنصوره|طبــــ 

|22773 ل|لد محمد عىل غز|رق خ|ط ن|حقوق حلو

78|925 ل|لع|لسيد محمد عبــــ| |ند زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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7555|8 مد|ن محمد ح|عمر رمض عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2o4o8 لرحمن عبــــود هريدى|حمد عبــــد|محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

35464o شور|رم محمود ع|دتـــ ك|غ عه مشتـــهر|زر

539|35 لدين محمد عىل|ل |عمرو محسن كم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

328623 لسيد|ئى فتـــىح |محمد ه ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

623299 هيم|بــــر|يد |محسن فوزى ف| رن ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

7|3239 لبــــكرى|حمد |ء فهيم |شيم ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

894o|| د |حمد حم|محمد فتـــىح  سيوط|عه |زر

862552 ي محمد فهىمي وحش
مصطفى زيق|لزق|حقوق 

779|57 ئى موىس|ليم|لسيد محمد محمد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|54243 لدين محمد جمعه|مه سعد |س|د |زي هره|لق|طبــــ 

326|75 ن|بــــر شمندى عثــــم|ء ص|عىلي ى شمس|تـــج ره عي 

25|549 لمحسن عىل محمد مصطفى|عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

8o34|2 حمد محمد سيد طلبــــ| ي|تـــمريض 
| لمنى

6o3o87 ج|وى عج|لص|لحميد |محمد محمود عبــــد  سيوط|بــــ |د|

89|8|5 ي|ر
حمد محمد |عمر | ئى ي |

ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

7o96|5 لسيد مطر|ده مهدى عىل |غ لمنصوره|بــــ |د|

4o64o7 متـــ حسن|ن حسن سل|إيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

457o5| حمد محمد حسن محمود حسن| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

687292 ى رض|ي وى عىلي|لطنط|عىل | سمي  لمنصوره|حقوق 

64|92 لنرص|هدى محمد سعد سيف  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

422937 ح|لفتـــ|م عبــــد |در هم|لق|طف عبــــد|ء ع|رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4o75o9 صف|ء عدل صليبــــ و|مريم عل سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5|6959 لسيد درويش|ريم فوزي  بــــ دمنهور|د|

482948 هيم|بــــر|لسيد |يمن |مريم  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

45|8|2 هر محمد عىلي بــــديوي|حمد م| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|2|997 ل عطيه|زم كم|عمر ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

283998 ن|د سليم|محمد يحن  رش  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

77948| ى |منيه | ر|لنج|نور حسي  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 
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765223 ر|لنش|لسيد |محمد سيد سمي   ره بــــور سعيد|تـــج

|58533 ي|ء محمد رضو|رس|
ن مصطفى ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

73829 حد محمد|لو|ر عبــــد |حمد مختـــ| لفيوم|هندستـــ 

247o47 ف |لدين ع|عىل  لدين|طف مصيلىح رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|5352 يف هش ن محمد|م رمض|رسر سيه|نوعيتـــ عبــــ

2o837 عىل| م محمد نج|هش ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

9229oo ه محمد |لل|مه عبــــد|س|حمد | |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

78o|23 تـــتـــ|حمد شح|دين محمد |ن زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

362oo4 هلل|هيم عبــــد|بــــر|م حسن |حس لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

263829 للطيف بــــدر|م عبــــد|م|ء |سم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

636884 م معوض فريد|رحمه حس زيق|لزق|بــــ |د|

3o|o2o لكوم|نور |ض |نور ري| إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

9o3|6| وى |وجيه بــــولس بــــبــــ| دون|م ج|بــــ سوه|د|

79335 لجليل|حمد سيد عيس عبــــد | هره|لق|طبــــ 

62||53 لبــــيىل|نرص عزتـــ رزق | شذ لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o949| زى|لمغ|لسيد |حمد |هلل |هبــــه  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

25344| ن|لسنوىسي زيد|لسيد |يه | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

632547 ى|هلل مصطفى |منه  لسيد حسي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8|o6|3 ديه حسن محمد حسن|ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

255454 هر|لظ|محمد فتـــىح عبــــد| عل |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

688469 لسيد|طف عىل عوض |حمد ع|دى |له|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

93565 م عبــــيد|م|رق |محمد ط ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

2459o7 ش|لحش|م |لسل|هر عبــــد|محمد ط ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

3|2582 لسيد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

237o2o ويرس منصور|رسن عزم س|سو| نور رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

3|994  محمد محمود |لبــــ|ء عبــــد |رس|
ى
ص|لقص|ق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|2665| يف رش رف|د ع|مصطفى رسر ى شمس هندستـــ عي 

6o8934 ىسر|لطو|جر محمد محمد |ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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35682o تـــه|لنبــــي شح|ل عبــــد|ر جم|من ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8|o656 لعزيز|در عبــــد|لق|تـــسنيم محمد عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

769|73 حمد|شم |محمد عىل ه ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

679oo2 حمد ربــــيع|ر محمود |دل مختـــ|يه ع| سيوط|بــــ |د|

325252 لرحمن محمد محمد زىك|عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

4o6o35 دى|ح محمد محمد محمد بــــش|صبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

772472 لمقصود|ض رجبــــ عبــــد|ن ري|حس  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

37|93o س مرىسي|لرحمن محمد عبــــ|عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|365 حمد|محمود عطيتـــ منصور  حقوق بــــنى سويف

3|5926 قتـــ ه| عيل|سم|لفتـــح |بــــو|شم محمد |رسر ن|بــــ حلو|د|

4988| ي
لدين ربــــيع مصطفى محمد|ء|ضى ي تـــمريض 

هره|لق|معهد فنى

4623o8 وى|لشه|زى |هيم بــــسيوئى غ|بــــر|روى | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

62o68o ه ن عيل قتـــيلو|رص إسم|ني  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

|327o2 حمد محمد|سندس مجدى  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

67|42 د محمد سيد ربــــيع|جه لفيوم|بــــ |د|

675548 فظ|م محمد ح|طف محمد عص|يدى محمد ع|ه لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

437976 لنجيىل|وى |وى عرج|لعرج|لؤى محمد  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

7o9823 تـــ لطفى محمد موىس|د|لس|ن |يم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

35552o بــــ محمود|خلود محمد دي |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

637875 ى|لسيد |ء عطيه |ول حمد عىل حسي  زيق|لزق|صيدله 

349928 طمتـــ صبــــىح خليفتـــ محمد خليفتـــ|ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

529|82 هيم محمد|بــــر|هلل مهنى محمد |عبــــد |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

494762 يد|حمد ز|حمد محمود |زم |ح تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

245828 ى ئيل بــــدوى|د ميخ|ميل| مي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

288o48 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|حمد | |لي|د تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

53oo85 ف محمد حسن خر|ء |رس| بــــه|رسر سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|68524 د|مصطفى طلعتـــ محمد فؤ ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

69555o ى |ن محمد |نوره ره|لمرىس عم|مي  ن|طبــــ حلو
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6o9699 ى سليم|حد سليم|لو|ء عبــــد |سم| ن حسي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

622986 بــــ|لوه|هيم عبــــد |بــــر|زن سعد محمد |م زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

79|452 حمد|ء محمد مصطفى محمد |رس| زيق|لزق|حقوق 

|47648 حمد حسن|محمد مجدي  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

649o86 لسميع محمود|نس يحن  عبــــد| زيق|لزق|حقوق 

648|25 هيم|بــــر|محمد يىح | يش | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

496428 لسيد خليفتـــ|ن محمد عبــــد |يمـ| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

76o299 هيم|بــــر|محمد غريبــــ جوده  ى شمس حقوق عي 

786849 ر|لعط|هيم محمد |بــــر|م جوده |محمد س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

643|7| ل|لع|فظ عبــــد |لح|دل عبــــد |ء ع|حسن زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

53o674 ف|هد حسن خل|هد مصطفى مج|هيم مج|بــــر| ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

|43336 ن عىلي|ن شعبــــ|محمود رمض ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

29486 ى |بــــر|محمد  حمد|هيم حسي  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

6|9|43 ن|ر طه طه سليم|مختـــ| نور ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

5|6936 حمد عبــــيد|رقيه نرص محمد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

426839 لسيد محمد متـــول|م يحن  |ريه سكندريه|ل|بــــ |د|

357499 هلل|تـــ فتـــح |هيم عرف|بــــر|ندى  |نوعيتـــ بــــنه

498o3o ل|لسيد|لحميد|ء عىل عبــــد |عىلي ى وى|لميى تـــربــــيتـــ دمنهور

33|9|| ى |رس عبــــد|م ي|هش ق|لحكم حسي  وى|لشر |بــــ بــــنه|د|

53383 ل|لع|محمود نبــــيل محمود عبــــد  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

443443 بــــدون|عيل زىك ع|سم|محمود  لشيخ|عه كفر |زر

53oo44 لشىس|لجليل |فظ عبــــد|مصطفى محمد ح ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

24952 هر محمد جعفر|سهيله ط هره|لق|بــــ |د|

356738 ز|هلل در|م محمود عبــــد|هدى حس زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

3652o7 سيد| ء يحن  زكري|سم| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o687o ن|للطيف محمود |هدير مسعود عبــــد  وي|لنشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o8o65 هيم|بــــر|ن محمود |لسيد رمض|م |ريه لمنصوره|حقوق 

63||83 س|حمد ن|لسيد محمد محمد |ن |يم| زيق|لزق|علوم 
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423o4 ن|ل سعف|لع|بــــ يوسف عبــــد|عمر خط هره|لق|حقوق 

4o|o42 ي ك|محمد ق
بــــوزيد|مل |ضى سكندريه|ل|بــــ |د|

247269  محمد محمد |س
ى
خ|لطبــــ|م شوق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|6o667 لسيد|محمد حمدى عىل  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

||9442 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|ج  |ن ن|نور ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|668o3 حمد محمد طه|ر |من ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4|9687 عيل حسن|سم|د |د حم|هيم عم|بــــر| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

788|2| ي |بــــر|ر |نز م|م|هيم عشر ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

3||o36 كريم محمد مني  عىل |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

42928o ن|لطح|لمنعم |ئى عبــــد|ء ه|سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6292|6 سم|لق|بــــو|رس محمد |ر ي|مي زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

332478 تـــه محمد|تـــ متـــول شح|ندى نش |صيدله طنط

2|927 ليش عمر|بــــو|ح |طمه صل|ف هره|لق|بــــ |د|

|3o366 ج|حمد فوزى حج|محمد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

2655oo ألقرع|لعزيز |حمد عبــــد |يمن |حمد | ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

326974 هيم|بــــر|يتـــ سيد عىل | ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

87|585 لدين محمد عىلي|ح |حمد صل| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

677|3o لخي |بــــو |حمد |م محمد سيد |حمد س| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

3445|9 لجمل|لسيد |هيم |بــــر|حمد |كريم  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

774856 ن تـــوفيق|روق سليم|طمه محمد ف|ف زيق|لزق|بــــ |د|

286892 |ح عبــــد|سهي  صل
ى
لمحسن محمدى دسوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

23o9o6 لمطلبــــ|دل محمد عبــــد|محمود ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o5|4| لحديدى|ن |ن سليم|ن سليم|ء سليم|سم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

35274 لحليم|ح عبــــد |لفتـــ|رضوى ممدوح عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|27995 ونيك ف صبــــىحي عي| |في  د|رسر هره|لق|ج طبــــيع |عل

7|6|o8 ى رض|ي محمد عوض| سمي  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

356345 حمد|هلل |هلل عبــــد|لسيد عبــــد|محمد  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

77258 حمد|لدين تـــوفيق |ح |لرحمن صل|عبــــد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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78|246 محمد محمد تـــوفيق حسن زيق|لزق|هندستـــ 

3||765 ى|ئف |دى ر|ف |لويس مي  ى شمس صيدله عي 

|25693 ى ج|تـــفى ط د|رق حسي  ى شمس هندستـــ عي 

825oo4 عيل عىلي|سم|ء |يمن عل| |هندستـــ قن

25|o53 دل|لع|م محمد محمد |سل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

75||79 م محمد محمد درويش|عمر عص لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

3|5o25 يع|لرحيم ط|ح عىل عبــــد|صل ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

24547| ل|لع|ميمه محمد سيد محمدعبــــد | هره|لق|طبــــ 

77528 ح|لفتـــ|نور عبــــد |حمد |ره |س دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

48|876 حمد عىلي|د عىلي محمد |زي |ره طنط|تـــج

59927 بــــ حسن|لوه|هيم محمد عبــــد |بــــر| بــــ بــــنى سويف|د|

249778 لسدودى|ء رجبــــ فرج |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

97|o| محمد سيد محمد محمد سيد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

92542o محمد محمود حسن هريدى   تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

697794 هيم|بــــر|ل |ر عىل كم|مي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

62428o ز|ن أنور محمد حج|ن بــــدر|نوره ط|ر دمي|ثــــ|

|34|66 هلل|شد عبــــد |ن سيد ر|يم| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

546||o حمد حموده|ن فتـــىح |نوره سكندريه|ل|بــــ |د|

334573 ن يوسف منصور|كريم شعبــــ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|67o73 ف سعيد عىل|ر |عم رسر لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

9|7|o3 نوبــــ رمسيس عزتـــ لبــــيبــــ |بــــ| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

4|857| حمد خرصى|هلل | |هلل عط| |ء عط|آل لشيخ|نوعيتـــ كفر 

4||||3 ج |حمد محمد خف|منيتـــ فكرى | |نوعيتـــ فنيه طنط

784889 تـــتـــ محمد|حمد شح|ديه |ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

885|53 ى |ن حس|ن ري|م شعبــــ|بــــتـــس| ني  سيوط|تـــمريض 

4|327| ي |س|دهم |
ل|لش|متـــ محمد بــــسيوئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4|29o9 |لسق|ر |م محمد مختـــ|دين عص|ن |حقوق طنط

329636 لسيد عىل عىل|سيدتـــ عىل  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3645|| حمد حسن|عمر محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4568o لحليم زىك|سلىم وليد عبــــد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى
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449896 ن|هيم رمض|بــــر|لسيد |ر محمد |من |هندستـــ طنط

353789 لس ج م|دولف س|ن |مل|كي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

894237 ء فتـــىح حسن عىل  |رس| سيوط|بــــ |د|

|29oo4 حمد|لدين |ح |بــــ صل|يه|لدين |بــــ |شه ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

343498 مد خليل حمد|عمر سيد ح ى شمس|تـــج ره عي 

263|97 دل حسن|ئى حسن ع|م| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5||292 لمزين|سعد مسعود سعد عوض  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

428o83 سن منصور محمود حسن شلبــــى|مح ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

69398o ن|تـــ سلم|لكريم فرح|سعد عبــــد |م |حس لمنصوره|علوم 

42o657 لمحمودى متـــول بــــدره|لحسن |عىل  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

62o|4o ى سمي  عوض محمد مرىس|ي سمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6||695 لسعدئى|ح |ح محمد صل|صل ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|6678 ظتـــ|بــــ|لعزيز |جدتـــ مجدى عبــــد |م ط|بــــ دمي|د|

9|848| مروه مسعود عىل محمود   سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

539o93 حمد|ن |ح محمد رضو|محمد مصبــــ بــــ دمنهور|د|

77|565 د محمد بــــخيتـــ|محمد عم زيق|لزق|حقوق 

677365 حمد مصطفى نور|هيم |بــــر|حمد | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o75o5 رون|لصغي  ذىكي محمد ه|ل |ء جم|حسن ره بــــنى سويف|تـــج

32o758 يوسف يىح محمود محمد تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

33o87o لسيد|لسيد فرج |تـــفى  عه مشتـــهر|زر

642785 لسيد حسن|ن |ده رمض|غ لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6o|443 بــــ|هلل دي|م عبــــده عبــــد |عص لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

237387 ن محمود محمد محمد عىل|نوره دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

44|o25 نور حسن|هيم |بــــر|م  لشيخ|بــــ كفر |د|

2676|6 حمد حسن|م |سل|ل|م نور|لسل|ء عبــــد|زهر تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

8||499 سهيله محسن حسن محمد ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

|48o9 ي عبــــد |ء |رس|
لحميد|حمد مصطفى ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

7o94|7 حمد|در |لق|هيم عبــــد |بــــر|ء |كريم عل لمنصوره|ره |تـــج

239o34 ف محمود عىل|ء |سم| رسر هره|لق|بــــ |د|

|4o73 حمد|حمد سيد |ملك  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |
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5o2|56 روق محمد عفيفى|لد ف|عمرو خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

494o62 لحسنى|للطيف |عيل عبــــد|سم|بــــ |يه|عيل |سم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

26o39| ء محمد عىل محليس|حسن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4346o2 ر|لنج|ر |لستـــ|يمن مصطفى عبــــد|ره |س |عه طنط|زر

8o7798 ي طه | لي|د
هيم|بــــر|مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

69o5|2 ل مصطفى|ره سيبــــويه حسن هل|س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

527387 ى |ف وى|لفرنس|طمتـــ نبــــيل حسن حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

|2o||7 ي
رس مفيد شنودتـــ|ي| سيلفى هره|لق|م |عل|

7677|8 ى|زينبــــ مهدى ك مل حسي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

862782 لدين|لد محمد منتـــرص حلىمي نرص|خ |ج طبــــيع قن|عل

8o272| يم|لد|يم محمد عبــــد|لد|محمد عبــــد ي|صيدلتـــ 
|لمنى

322557 ى|ئى ممدوح عبــــد|ه| رن لحليم حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

|76282 لدين عىل|لسيد عز |حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

483332 هيم سعد محمد|بــــر| |ندى رض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43382o يف عبــــد لقطورى|بــــ |لوه|بــــ عبــــد|لوه|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

493748 بــــ|محمد حسن عىلي غر بــــ دمنهور|د|

358444 |لعل|بــــو |حمد |ح |ء صل|سم ى شمس|تـــج ره عي 

|48528 لكريم|د |لدين محمود ج|ء |جر عل|ه هره|لق|بــــ |د|

543337 ىط|لع|هند صبــــىح محمد عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

2224|2 ى عبــــد لمنعم محمد|لبــــنى حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

235639 ء رجبــــ محمود|تـــغريد عل ن|تـــربــــيتـــ حلو

77o545 در جميل|لق|م مجدى عبــــد |محمد س لسويس|هندستـــ 

6|25o متـــ|بــــدين سل|حمد مجدى ع| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

626449 ل محمد|هلل محمد فتـــىح هل|منه  زيق|لزق|صيدله 

4|98|7 د محمد|لحد|مل |حمد محمد ك| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

35286| هيم مصطفى عىل مصطفى|بــــر| عه مشتـــهر|زر

875326 حمد محمد |م |سندس عص معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

5|o338 بــــو طور|بــــو زيد مرىس |مهند  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

355||o حمد|د محمود |هد عم|ن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

78|28o لسيد|ع |ع سبــــ|تـــ سبــــ|بــــرك ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 
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79|933 ر|لسيد نص|م طلعتـــ بــــىه |م حس زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

57o65 ى رض|م لبــــيبــــ خليل| رتـــي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

335|93 بــــ|لوه|يق محمد عبــــد|منيتـــ محمد ف| ى شمس|تـــج ره عي 

477638 ف | |ي|م ه|رسر حمد عمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|76456 لمنعم محمد|هدير كرم عبــــد  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

4||o25 رثــــ|لو|لسيد عبــــد|لمنعم |ء عبــــد|لزهر|طمه |ف
لبــــرلس |

|بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2|6o|2 ى خ يد|لنرص ع|بــــو |ر |لستـــ|لد عبــــد|رني  هره|لق|حقوق 

7|o896 وى|لعل|لرحمن |لرحمن مصطفى عبــــد |عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

52|56| ىط محمد محمد خرصى|لع|ميمه عبــــد| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

483448 لحميد|فع فرج عبــــد |ن ر|حن سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

426|4| حمد حسن|د محمود |ن فؤ|يم| سكندريه|ل|علوم 

|5o349 يوسف محمد تـــوفيق محمد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|2575| حمد|حمد |لمنعم |ر عبــــد |من ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

||9648 ي
در محمد|لق|دل عبــــد |ع| دئى ى شمس|د| بــــ عي 

25992| هلل|د|لدين محمد ج|ء|عل| ند |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

8|3294 عىلي حسن محمد خليل مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7o|7|3 لق عىل محمد محمود|لخ|يزه عبــــد |ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|73o8 ن|لحميد بــــسيوئى رضو|مصطفى محمود عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|4|38 لرؤوف عقربــــ|محمد حسن عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

296238  محمد عىلي|يه |
ى قرئى لنمي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

869o4| ي |م|
يمن حسن سليم|ئى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

5|55oo لجمل|ن بــــدر جمعه عىل |يم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8966|9 حمد محمد  |م |ء عص|دع ج|حقوق سوه

4o764 لجوهرى|حمد محمود |محمد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

487443 دق|لص|حمد عىل محمد عبــــد |معتـــز  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o9656 حمد حسنى عىل خليل عىل| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

858799 هيم|بــــر| |ره حمدي عط|س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

333||9 مد عىل|منى عىل ح |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|2862 حمد عىل محمد|د عىل |ي| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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327|8o ى ع ل|طف سعيد غبــــري|هلي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6957o9 لق عىل|لخ|لق عبــــد |لخ|زينبــــ عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

88634o لس  لمسيح جرجس |سحق عبــــد|كي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2322o| زى|بــــوحج|لسيد |يوسف محمد  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

896254 ى حسن |ي لسيد مرع  |سمي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

228|75 ى مرىس كريمه كرم حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|5|846 لقرئى|محمد عويس | دين ن|بــــ حلو|د|

8599o2 تـــه|لمجيد شح|بــــتـــ عبــــد|فدوه ثــــ سيوط|عه |زر

85|3|| ي محمد عبــــد|لشيم|
ى
م|لسل|ء شوق ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

2|5|2| لحفيظ حمد عمرو|حمد عبــــد|عمر  ى شمس|د| بــــ عي 

23463 ن|لم لملوم سليم|لدين س|عمر علم  هره|لق|بــــ |د|

883|8o ن |ح عمر عثــــم|ء صل|لزهر| سيوط|طبــــ بــــيطرى 

465447 ن|لخي  سليم|بــــو|لعظيم |حمد عبــــد|مصطفى  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6|7264 بــــينى|محمد حسن | ن|ر لشر لمنصوره|حقوق 

8o|824 حمد محسن محمد عىلي| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

773392 در|لق|عيل عبــــد |سم|منى محمود  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

9o948| حمد عىل خليل |حمد |هلل |منتـــ  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

886693 لعظيم حسن |ح عبــــد|ده صل|غ سيوط|بــــ |د|

28o2o6 دى محمد محمد عطيه|له|مه محمد |س|ر |مي دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

497889 وى|لقسط|ن |لسيد شعبــــ|رص |لتـــ ن|ه ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

8|9349 ي عبــــد
ر سيد|لغف|زينبــــ حسنى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

5283|o لعظيم محمد يونس|لد يونس عبــــد|حمد خ| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

882||4  ص|يوسف سمع
ى
دق  |ن شوق سيوط|تـــربــــيتـــ 

327962 هلل|دق محمد عبــــد|لص|عمرو محمد عبــــد ى شمس| لسن عي 

849966 ف ج|ء |ند بــــر حسن|رسر لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

7o3o39 هيم عبــــد|بــــر|لمعبــــدى |لسيد|هيم |بــــر|ن |يم|
هلل |

لمنصوره|بــــ |د|

535477 هيم|بــــر|يدى حسن محمد عىل |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8328|4 ىطي عوض|لع|رقيه عىلي عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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9o|358 لحليم محمد |تـــه عبــــد|فرحه شح دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

285258 مصطفى محمد لبــــيبــــ محمد هندى ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

858843 لليل|بــــو|حمد بــــكر |نفيسه  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

229345 لرحمن|لسيد عبــــد|زم |ريم ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

855547 لد محمد محمد|عمر خ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|5954o حمد|مريم حمدى حسن  ى شمس| لسن عي 

5236o3 لسيد محمود|لسيد |محمود خميس  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2246oo م|لسل|حمد سعيد عبــــد|محمد  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

35o663 ى صل هيم|بــــر|لدين محمد |ح |نرمي  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

34o528 تـــم محمد محمد قصبــــ|هر ح|م ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

48644 ى|حمد سعد محمود | مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

634o|5 لرحمن|د عبــــد |حمد سعيد فؤ| زيق|لزق|هندستـــ 

699383 دى|له|هيم عبــــد |بــــر|محمد منتـــرص  سكندريه|ل|صيدله 

478989 لسيد|حمد عىلي |م |محمد عص سكندريه|ل|هندستـــ 

69o394 لسيد|لدين |م عز|ئى هش|م| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

35||6 رتـــ|هلل محمد عم|يتـــ محمد عبــــد | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6o5452 ن|لقشل| |لوف|عيل أبــــو |سم|يه محمد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

755947 ن عوده|حمد سليم|لد |خ تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|34974 هلل|رح نرص |م سمي  بــــ|بــــر| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

||5237 م محمود سيد عزتـــ|كر|ن |رو ن|بــــ حلو|د|

|32o7| حمد محمد|ء محمد |رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|7o37 لمقصود|لدين طلعتـــ عبــــد |د |د عم|زي كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

4|||o| ى ص|رس| مد|لح ح|ء محمد حسي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

287627 هيم|بــــر|لدين حسن تـــوفيق محمد |م |حس م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

879282 حمد |هر سيد |مصطفى م ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

33|394 لدين مصيلىح|حمد صبــــىح عزيز | |حقوق بــــنه

9o634| ئيل عبــــيد |مريم مقبــــل ميخ ج|أللسن سوه|كليتـــ 

494|o2 بــــط|لر|ء سعيد حسن |عل بــــ دمنهور|د|
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27o|98 ى|ل محمد ش|دل كم|ء ع|عل هي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|32494 ح محمد عىل محمد|سحر صل مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

882o78 للطيف  |كر عبــــد|ح ش|محمد صل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2o|55 رون|دل عىل ه|عمر ع ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

33394 ي|ر
لرحمن حسن|محمود عبــــد | ئى هره|لق|بــــ |د|

|8769 هلل|لنبــــي عبــــد|حمد عبــــد |ندى  هره|لق|ره |تـــج

45|77 ى عىل فضل |ن فرح|نوره هلل|ن حسي  ن|بــــ حلو|د|

68|o8 لسيد|ن |هلل عيد شعبــــ|عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

4|o25 لطويل|هيم |بــــر|مروه محمد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

3|5||2 لرحيم|بــــ عبــــد|لوه|م عبــــد|محمد س ى شمس|زر عه عي 

244525 ن محمد مرىس|حمد رمض| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

784593 ن معجل|لسميع فوز|ن عبــــد |يم| زيق|لزق|علوم 

6o|884 شم|مل ه|أمنيه سمي  ك |بــــ طنط|د|

6o829 شنوده مشيل شنوده بــــخيتـــ ره بــــنى سويف|تـــج

5o9745 لم|لحميد س|لحميد عبــــد |كر عبــــد |حمد ش| سكندريه|ل|حقوق 

5o253 مل|لدين ك|ح |لد صل|محمد خ لفيوم|هندستـــ 

74956 ى|لسيد |لد |سلىم سيد خ لبــــحي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

633|56 ح مصيلىح|لرؤف صل|ء عبــــد|ل| زيق|لزق|حقوق 

5352o5 لمول محمد|لمول حسن عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

785o|9 لرحمن محمد|حمد عبــــد |ء |وف زيق|لزق|نوعيتـــ 

2|6932 ن وى|لسعد|لرحيم |وليد ربــــيع عبــــد | مي  ن|علوم حلو

6|3o7| ن|لمطلبــــ عتـــم|منى مصطفى مصطفى عبــــد  |بــــ طنط|د|

246532 سعد|سعد مني  |ريو |م كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|38||2 لفى|ل|هلل محمد |يوسف محمد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

|333o| لنعيم|لرحمن حسن بــــخيتـــ عبــــد |عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

228||3 لسميع|رص ربــــيع عبــــد|لن|د عبــــد|جه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6o3992 بــــوبــــدوى|هيم محمد محمد |بــــر|محمد  |صيدله طنط

|772|o لرحمن مجدى عيد محمد|عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

66845 حمد|بــــ |لبــــ|عيل فتـــح |سم|ء |ول لفيوم|طبــــ 

277368 ح|حمد صل|دل |مروه ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|3o56 ل|لطبــــ|لحميد |مينه عىل عبــــد | ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى
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|36254 ن سيد حسن مرىس|يم| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

626249 لجوهرى عىل| |ء عط|آل هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

29o25 لس كرم عبــــد مل|ح ك|لفتـــ|كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o8484 ى خ نم|بــــوغ|لنبــــي |لد عبــــد|نرمي  |علوم طنط

5o776o ف حليم ذىك غبــــري|نىح  | ل|رسر سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

226328 تـــ محمد عىل|لرحمن محمد عىل شح|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

8|8262 ى وليم صديق| حن| مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

263968 لقدوىس|هلل |ده محمد عبــــد|مي زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

7|76o ن محمد|دي رمض|حمد ن| لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

68|5|5 لسعيد|هر محمد |نور م|رس |ف ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

695|7o لشتـــرى|عيل |سم|لفتـــوح |بــــو |ء رفعتـــ |شيم لمنصوره|طبــــ 

6|5944 لعيوىط|لح |ل ص|حمد جل| ط|هندستـــ دمي

8o2782 رغده سعيد محمد محمد ي|بــــ |د|
|لمنى

63o48| ن مشعل|م رمض|م|ح |حمد صل| زيق|لزق|هندستـــ 

|38689 ف حسن محمدين|ء |ل| رسر ى شمس|د| بــــ عي 

694o85 |لمتـــول |ض |لسيد ري|محمد 
ى
لمنوق ي صىح ري

لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

8o5o67 ى |ي فظ|بــــ محمد ح|يه|سمي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

95293 حمد وهبــــتـــ|روق |محمد مجدي ف ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

9o8862 لحليم |م يوسف محمود عبــــد|سل| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

3|8o39 حمد عطيتـــ|محمد فهىمي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|9232 محمود محمد محمد قشقوش لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

495|7| ف | |غ|نور سعيد |رسر بــــ دمنهور|د|

25752| لمنىح  أبــــو هند|ح عبــــد|صل| دين |ن طنط|سن|طبــــ 

26o|46 ى عبــــد|ي ودن|ل|م |م|لمجيد |سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

3|2979 لد محمد يوسف|خ| ر|ي |بــــنه| هندستـــ شبــــر

86o255 ن|محمد سمي  يوسف زيد سيوط|حقوق 

5424o| ف |ء فوزي ص|رس| لسيد|لح مشر بــــ دمنهور|د|

887462 وى |هيم بــــبــــ|بــــر|جورج حلىم  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

263974 وي|لطنط|هيم |بــــر|لعزيز |ء نرص عبــــد|نجل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

754268 دى|له|هيم محمد عبــــد |بــــر|يه سيد | لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 
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3|4228 لحسينى محمود|لرحمن محمد عبــــده |عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3|4o67 ى عبــــد  محمد|لبــــ|لمنعم عبــــد|حسي 
ى
ق ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

266435 لدين|م محمد بــــدر|ده عص|مي ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

794o29 مر|حمد ع|ء محمد رأفتـــ |حسن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

36||2| مد محمود حسن|طمتـــ ح|ف |ره بــــنه|تـــج

7744o4 ج|حمد محمد حج|بــــر |يوسف ص زيق|لزق|صيدله 

6899|2 سعد محمد عوض| دين لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

44|9|9 تـــ ع لسيد طلحه|دل عطيتـــ |أمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6346|5 ن|دل حلىم حليم عري|ع زيق|لزق|علوم 

6|8oo4 ح|لىمي|حمد محمد | |ر|ي ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

3|78o6 هر|لظ|كريم محمد لملوم عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

367|38 حمد|ر عىل |محمد نو لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3||o| لح|تـــ محمد ص|ضىح بــــرك ن|بــــ حلو|د|

|6|548 م محمد عىل يونس|ر عص|مي ى شمس|تـــج ره عي 

7o|322 د سعيد|د محمد فؤ|محمد فؤ ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|3|264 لنبــــى سيد موىس|حمد مرزوق عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

45o549 رك|حمد مع|م |محمد هش |هندستـــ طنط

25399o ر|بــــر نو|ل ج|محمد جم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|53565 لفتـــوح|بــــو |ل محمد |رتـــ جم|س ن|بــــ حلو|د|

8|3794 ي بــــدري خلف
بــــدري مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

3o23o تـــ|لشح|فتـــ محمد |ندي ر هره|لق|ره |تـــج

2966|6 ء بــــكر صديق محمود محمد|سم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23o366 لمغيثــــ محمد|عمر وليد عبــــد  هره|لق|حقوق 

83|28| تـــ|بــــسنتـــ نجيبــــ محفوظ شح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

448|5| ن|طف محفوظ سليم|نىح  ع| إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

3|249| تـــه|حمد محمد شح|بــــ |لوه|عبــــد ى شمس حقوق عي 

824|65 فتـــىحي ممدوح فتـــىحي حسن ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

5|2279 م خيمر|لسل|م محمد عىل عبــــد|حس هره|لق|ج طبــــيع |عل

|56273 ى | حمد|عيل |سم|بــــو بــــكر عمر حسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

6||8o5 ره|سعد عم| ل رض|نه هره|لق|ن |سن|طبــــ 
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|62245 حمد تـــوفيق محمد|م  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3|688 ي|لق|لرحمن |عمر محمد عبــــد 
ضى ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع

سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

257|77 ل|لع|لرحمن عبــــد|ل عبــــد|سمر جم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7o4|o2 هبــــه عزتـــ فتـــىح محمد قدح لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

692224 لعزيز|رثــــ عبــــد |لو|محمد عبــــد | دين لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

25577o ر حموده|لستـــ|مي  عزتـــ عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

79|67| حمد محمد محمد|بــــد سيد |لسيد ع| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76oo77 حمد|د ممدوح سعد |زي لسويس|معتـــ |علوم ج

624o6o يغ|لص|هيم عىل |بــــر|مه |س|عىل  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4o4o5 ى بــــكر عبــــد|ي لعظيم موىس|سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|9o29 لشفيع|حمد محمود عبــــد|ن |يم| بــــ دمنهور|د|

3567|8 حمد|هيم |بــــر|حمد |رضوتـــ  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

29643 ف جمعه |بــــ |شه حمد|رسر د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

848o34 كريم عىلي محمد عىلي ن|سو|تـــربــــيتـــ 

4o8445 لقيم|لغريبــــ محمد |محمد محمود  |ره طنط|تـــج

6o447| لعسيىل|رق محمد |ء ط|رس| |تـــربــــيتـــ طنط

48o2| ح|لفتـــ|حمد حلىم عبــــد|عمر  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

898|84 حمد يوسف محمد  |ن |نوره ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

857o42 ي شفيق حن|صموئيل ه
|ئى لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

3486|3 ف عبــــد|محمد  زى|ح محمد حج|لفتـــ|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

45o75| ن|بــــو زيد|ن عزتـــ محمود |يم| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

6354|6 لسيد خليل|لسيد |لسعيد |ره |س زيق |لزق|تـــمريض 

4363|8 ن|حمد عبــــده محمد شعبــــ|لسعيد عبــــده | ط|معتـــ دمي|علوم ج

372638 حمد حسن|خلود محمد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4o8927 نوبــــى|حمد |ن حموده |منى شعبــــ لشر |تـــربــــيتـــ طنط

487|84 هلل محمد|د |در محمد ج|محمد ن |ره طنط|تـــج

775266 م جوده محمود|حمد عص| زيق|لزق|هندستـــ 

543766 ل أحمد|لع|يىح سمي  محمد عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34974 ى محمد|عمرو  حمد حسي  هره|لق|صيدله 
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832o67 حمد|بــــتـــ |حمد ثــــ|نشوي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

823494 ه حس بــــ سيد|لدين كس|م |سمي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|372|4 عيل|سم|مؤمن محمود عطيه  هره|لق|ره |تـــج

257|42 ن|رس عبــــده رسل|جر ي|ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

453899 مد حنوره|م أيمن عىل ح|هي لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

497o29 لنبــــى|ن محمود سعد محمود عبــــد |يم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8|5382 حمد خلف|خلف | رن ره بــــنى سويف|تـــج

6|o4|8 ى عبــــد |خ ر|لنج|ع |لرف|لحميد |لد حسي  لمنصوره|ره |تـــج

4o2654 حمد محمد|بــــر سيد |رس ج|هلل ي|منه  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

|997| عيل|سم|حمد |دل |حمد ع| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o6364 رحمه يشى محمد تـــوفيق حسن سكندريه|ل|عه |زر

826|99 غو|بــــتـــن|د بــــرسوم |عم| رين|م |نوعيتـــ موسيقيه قن

257|o3 لعطيوي|لعزيز |حمد عبــــد|مريم  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

489927 ف عىل نرص عىل|ء |ل| رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o9543 لفى|ل|مد |مد ح|مر ح|ع| ند |طبــــ طنط

2|955o ل|حمد محمد هل|د |فرحه عم ى شمس صيدله عي 

234466 ن|رس محمد عثــــم|محمد ي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7762|4 لمنعم محمود|هر عبــــد |طمه م|ف عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

222||8  |م |ء شه|رس|
ى
لعفيفى|لسيد شوق ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

33o447 دق حسن|لص|ندى نبــــيل  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

37285| محمود سيد رفعتـــ سيد بــــيومي ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

226|65 لدين|لدين عىلي نرص |ل نرص|محمد جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

45492 حمد فتـــىح محمد|لد |خ عه مشتـــهر|زر

3|3o9 ي
مني  حنفى محمد| دئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

4286|3 بــــو طريه| |جر يىحي زكري|ه |عه طنط|زر

79|563 ي|ر
م منصور|لسل|صبــــىح عبــــد | ئى زيق|لزق|حقوق 

63735o لم|دل عىل محمد عىل س|مريم ع لمنصوره|ل |طف|ض |ري

245288 ورى|د يوسف نبــــيل مغ|جه هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

224o32 لحميد|رق حسن عبــــد|ط| ن|ر سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |
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89|27| حمد |تـــى |حمد زن|ء |شيم سيوط|تـــربــــيتـــ 

4|5896 تـــ محمد محمد جمعه|لشح|ل |نه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8|84|8 بــــر محمد|ن نرص ص|جيل ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4753|6 للطيف|يمن عوض عبــــد|لدين |سيف  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

88o44o  تـــكيل |نه |هيل
ى
ف صدق رسر سيوط|ره |تـــج

5o6873 م|لش|مد محمد |منيه ح| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

7|7756 رى|لهو|لسعيد |لسعيد |حمد محمد | لمنصوره|علوم 

42636o للطيف|للطيف سعد عبــــد |سلىم عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

75252| لرحيم|هيم مجدى محمد عبــــد |بــــر| هره|لق|ج طبــــيع |عل

869443 وع|يه منتـــرص محمد مط| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|5298 نور بــــسيوئى عىل|ن |نور هره|لق|حقوق 

|6|98 لم حسن|هيم س|بــــر|تـــفى   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

9|o558 مجيد | لوف|بــــو|محمد مؤمن  ج|بــــ سوه|د|

678383 مريم عىل حمدى عىل لمنصوره|بــــ |د|

782978 ن|حمد عويج|دل محمد محمد سيد |م ع|سل|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

43|7|9 لبــــدري|لسيد |عيل |سم|هلل |عبــــد  |ره طنط|تـــج

33o|96 بــــوبــــكر|ر |لغنى محمد مختـــ|ن عبــــد|نوره |نوعيتـــ بــــنه

|34752 ي|لتـــو|حمودتـــ عبــــد 
بــــ حمودتـــ مصطفى ي للفن|

لمطريه|دق |لفنى

35o378 هيم طبــــل|بــــر|لرحمن |لرحمن سعيد عبــــد|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

325579 ى سيد محمد|ف تـــن حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

253339 ى كم ل حسن عرفه|نرمي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|25753 ف ح|ندى  فظ محمد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

7oo2|4 زم يوسف محمد|محمد ح لمنصوره|هندستـــ 

7o9o23 بــــو زيد|لسيد |محمد عىل  لمنصوره|ره |تـــج

885oo7 بــــتـــ جرجس |ل فتـــىح ثــــ|بــــسك سيوط|تـــربــــيتـــ 

7|o956 للطيف|لدين محمد محمود عبــــد |ء |لد عل|خ معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

452|4o ه فوزي | مد|للطيف ح|حمد عبــــد |مي  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

35572 ه|لل|تـــه عبــــد|لعزيز شح|دل عبــــد|عمرو ع هره|لق|ره |تـــج

48o634 لسنوىس|حمد عىل |ل |ء جم|رس| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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5o6435 لم|لسيد س|لسيد محمد |ندى  سكندريه|ل|ره |تـــج

63|o89 هلل|حمد عبــــد |حمد |د |عم| نور زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

45o6|5 حمد مسلم|لد عىل |ن خ|حن |بــــ طنط|د|

437996 لرؤف |ح عبــــد |لفتـــ|لرؤف عبــــد|ر عبــــد |من
ن|طول

لشيخ|علوم كفر 

9o694o محمود بــــدوى محمود | نور ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

2567|9 ي|لجرو|ء مجدى محمد |سم|
ئى ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

352853 ى صبــــرى فلتـــس سعد| مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|44545 م محمد|لسل|مصطفى رجبــــ عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

7o4655 لح|حمد محمد محمود ص|رس |ي ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

63566 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|منتـــرص | ر|ي ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

28o7o2 نور محمد عطيتـــ|مه |س|نور | ى شمس|تـــج ره عي 

828888 ي|بــــر معبــــد|ج| مىلي|ك لطي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5744o ي عبــــد
ي|مي مصطفى

لرحيم مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

42485o ي محمد علو|زم علو|ح
ي جمعه|ئى

ئى سكندريه|ل|علوم 

493792 ى|حمد ش|د |لجو|بــــر عبــــد |لرحمن ج|عبــــد  هي  بــــ دمنهور|د|

482836 لعزيز|حمد عبــــد |حمد محمود |حبــــيبــــتـــ  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

89||63 م حنفى عىل مصطفى |هي ي صىح 
سيوط|معهد فنى

5o57o9 ى عبــــد|ل ش|هلل محمد كم|عبــــد لحليم|هي  سكندريه|ل|عه |زر

92o|5| تـــتـــ |ندى بــــهجتـــ لبــــيبــــ شح|س ج |تـــمريض سوه

37363o لحليم|لدين محمد عبــــد|م |كريم حس ى شمس حقوق عي 

23||53 وى|وي محمود شعر|بــــ شعر|لوه|عىل عبــــد ى شمس|زر عه عي 

53o336 ين عل زى|لح حج|لح محمد ص|لدين ص|ء |رسر ضتـــ دمنهور|علوم ري

3297o2 ر|مد محمود نو|رؤى عمر ح |بــــ بــــنه|د|

36o2o| حمد|ل محمد |تـــفى جم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

444952 دي|حمد زبــــ|كريم محمود محمد  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

777422 ن|ح محمد محمد حس|لفتـــ|ء عبــــد |شيم تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

676933 تـــه|سمي  محمد سمي  سعد محمد شح لمنصوره|ره |تـــج

|22745 حمد|يه محمد حسن | هره|لق|ره |تـــج

636869 مصطفى رفعتـــ نرص محمد زيق|لزق|ره |تـــج
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6937|3 وى|لبــــهنس|م |لسل|خلود فيصل محمد عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|27|o2 حمد زغيبــــ|روق عىل |حمد ف|جر |ه ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

48|947 لعليم|ر عقيل عبــــد |عمر مختـــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69|9|  عبــــد|بــــر|ندى 
ى
لمعز|هيم صوق ي تـــمريض 

لفيوم|معهد فنى

236o42 بــــورسيع|خلود عرفه متـــول  هره|لق|حقوق 

88254| ح محمد  |ره محمود صل|س سيوط|تـــربــــيتـــ 

8o4682 طف حسن محمد|ع| دين ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

338685 نور عودتـــ|م |م عص|ريه مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

488293 يح|لس|لرحمن محمد |لرحمن جمعه عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

232|43 ى|مصطفى محمود ح مد محمود بــــحي  ن|هندستـــ حلو

4|6|42 ر|لجز|حمد |نىه حموده محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

486o74 ي
بــــو زيد محمد|حمد محمد | |دئى دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

25929| لحليم|سلسبــــيل مدحتـــ محمود عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2o565 ى حسن  حسي 
ى مصطفى حسي  هره|لق|ر |ثــــ|

773532 يمنى مجدى محمد سليم ى شمس حقوق عي 

86o6|3 هلل|محمد حمدي محمد عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

435729 وى|لشن|دل مجد |معتـــز ع لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|3|59| لعزيز|زق عبــــد |لر|م محمد عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

628256 لسيد|لسيد محمد |يه سعيد | زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

79|97o لم|ن س|ره محمود سليم|ي ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

243|36 ى لمسيح|در عطيه عبــــد|ن| مي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

7|7927 لبــــى|لغو|ح  محمود عىل |شم صل|محمد ه لمنصوره|حقوق 

534437 لمول|يخ عبــــد |كريم سعد ش |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7o27o8 ى ح|لسل|بــــسنتـــ عبــــد  فظ|م حسي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

822543 ن محمد محمود عىلي|شج| ي|بــــ |د|
|لمنى

|2ooo9 ئيل سيدهم|سمي  ميخ| مونيك ى شمس|تـــج ره عي 

5|o9|5 لقزق|مد محمد |مد محمد ح|ح عه دمنهور|زر

249o68 ئى|مر عىل عسقل|ء تـــ|رس| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

26oo93 حمد|دق |لص|هبــــه مصطفى عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

446|42 روق بــــدوى|حمد ف|روق |ف سكندريه|ل|هندستـــ 
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79oo43 لنبــــي|لسيد محمد عبــــد|محمد | رض حقوق بــــورسعيد

|33438 صف|س و|سحق عبــــ|يمن |نوبــــ |بــــ| ى شمس علوم عي 

67923 لكريم|لعزيز عبــــد |د ربــــيع عبــــد |زي لفيوم|تـــربــــيتـــ 

46|8|| ح درويش|لفتـــ|لد سمي  عبــــد|محمد خ حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

5o3224 لحميد|لسيد عبــــد |ندى حودتـــ  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|4752o حمد|ذلي |لش|لدين |د |محمد عم دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

475858 س مرىس حسن مرىس|رس محمد عبــــ|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|45492 لق|لخ|ن عبــــد |رس رمض|محمد ي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o93|8 ر|لنج|يه محمد حلىم | |حقوق طنط

764|33 ل|سعيد نجيبــــ غبــــري| رين|م ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

82727| فظ|بــــ ح|لوه|لد عبــــد|محمد خ |هندستـــ قن

274347 ى |سم|زوريس | عيل|سم|عيل حسني  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

325985 يتـــ محمد فهيم محمد بــــيبــــرس| ى شمس|تـــج ره عي 

676|o2 بــــوريه عمر|حمد |ريم فكرى  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

64o|98 لرحمن سليم|حمد محمد عبــــد|نهله  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

249o8| لميىه|ر |لستـــ|ره مجدى عبــــد|ي ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|39768 حمد عىل|رق |هلل ط|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

92o688 طه محمد طه محمود  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

48524| ف ف لرحمن عمر|روق عبــــد |مريم أرسر سكندريه|ل|ره |تـــج

687472 حمد|زق عطيه محمد سيد |لر|ده عبــــد |مي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

258o89 ع|لقعق|حمد محمد زىك | ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

3|9|23 مريم محمد جمعتـــ جودتـــ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

84oo7| ر عبــــده رشيدي محمدين|من |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

|29662 لسعود|بــــو|تـــم سيد |سيد ح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

268o53 حمد|رص عوض سيد |لن|م عبــــد|حس ن|طبــــ حلو

6|963 لح محمد محمود|سعيد ص رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

7|5337 لغنى عطيه سعدون|م عطيه عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

87555| لرحمن عىلي |حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

686734 د|لحد|ده مصطفى مصطفى عىل |م حم|سل| لمنصوره|بــــ |د|
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4o262| حمد|بــــو |لسيد |بــــ |لوه|ره محمد عبــــد |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6||o27 لنبــــي|لرحمن عبــــد |حمد محمد عبــــد | |حقوق طنط

4|687 ي محمد|حمد ح| مد يحن  هره|لق|ره |تـــج

68o838 تـــه|ن محمد شح|هيم زيد|بــــر|حمد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4o|76o سم أحمد حسن بــــسيوئى|بــــ سكندريه|ل|بــــ |د|

648238 لحميد محمد|هيم محمد عبــــد |بــــر|ن |يم| لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

367355 لسعيد محمد مرىسي|لدين محمد |د |ندى عم ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

5o7295 ن حسن محمد حسن فرج |رو سكندريه|ل|صيدله 

793737 ن|هلل جىمي|ن عوض |سمي  جىمي زيق |لزق|تـــمريض 

284|34 لجليل|يز محمد عبــــد|كريم ف م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

||6883 وق عمرو خليل محمد لبــــيبــــ رسر هره|لق|ره |تـــج

6853| دى|له|لح عبــــد |لد محمد ص|خ لفيوم|عه |زر

633o86 ل|لدين غ|ح |ن محمد صل|يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|2|439 يمن عصمتـــ فوزى|نور  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

32|683 ىسر|حمد جمعه غبــــ|محمد  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

23o9|5 ى|يوسف بــــدر يىح  مي  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

7o6366 جر محمد لطفى محمد محمد|ه لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

5|36|9 نور جمعتـــ|عىلي جمعتـــ  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8266|9 ي
ىطي|لع|لدين محمد عبــــد|ء |ندي ضى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

856672 ح محمد|جد صل|ندي م ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

35|992 ف |يوسف  حمد مىحي|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

672o7 هيم|بــــر|هيم زىك |بــــر|رتـــ |س لفيوم|علوم 

6|9589 لغزنوي|جر سعد فهيم هليل |ه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2ooo9 م سعيد خديوى مرىس|سل| هره|لق|حقوق 

3|652| ل يوسف يعقوبــــ|لرحمن جل|سلىم عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6|987| لبــــسيوئى|هيم |بــــر|سهيلتـــ محرم  ط|بــــ دمي|د|

82436 ء سيد محمود خليل|هن لفيوم|لعلوم |ر |د

283866 هيم|بــــر|محمد | زم رض|ح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

495889 عيل خميس|سم|عيل |سم|بــــسمتـــ أحمد  بــــ دمنهور|د|
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6422o| حمد|هيم |بــــر|محمود محمد  زيق|لزق|صيدله 

784737 هلل|هيم عبــــد|بــــر|مريم مجدى  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o9|22 حمد عىل |لسيد |عمر عىل  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6|2263 ن|مد وهد|هيم ح|بــــر|ندى محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4765o| دتـــ|لعزيز مصطفى حم|ن مجدي عبــــد |مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o|72| ح محمود موىس|هيم محمد صل|بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69|7|8 ىطي|لمع|بــــو|لمرىس |هلل |حمد محمد عبــــد | لمنصوره|حقوق 

23|439 بــــ حسن|لوه|لوليد عبــــد |لد بــــن |حسن خ حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

42|359 ر متـــول بــــعرنجه|ره محمد مختـــ|س ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

527733 لرحيم|حمد عبــــد|لعزيز |يه محمد عبــــد | لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

52o3o3 للطيف سليم|طف عبــــد|ء ع|ل| ره دمنهور|تـــج

|48369 لدين|ء محمد سيف |دين عل|ن هره|لق|بــــ |د|

25o727 ن|لرحمن سلط|جد محمد عبــــد|م شمون|نوعيتـــ 

223oo4 حمد|حمد حسنى |عىل  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

277827 يف عزيز  ج|لدين فر|عزيز رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

895472 لرحيم |حمد صفوتـــ حسن عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

626426 حمد رفعتـــ محمد|ره محمد محمود |س زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

5|757| حبــــيبــــتـــ محمد محمد عقدتـــ ره دمنهور|تـــج

|8475 بــــ|لتـــو|دل سعد عبــــد |سمر ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|5||4 حمد|محمد سمي  سيد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|5|759 ح|لفتـــ|هر عبــــد |لظ|م عبــــد |نسمه عص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

34||55 ف |حمد | حمد محمود زعيه|رسر هره|لق|هندستـــ 

634938 حمد محمود عطيه|عمرو  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52oo| ي فهىمي
نجوي حسن لطفى ي سويف

تـــمريض  بــــنى

368|9o د محمد نرص|خلود عم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

||932o دى|لن|لمحسن |رس عبــــد |لبــــنى ي ى شمس علوم عي 

452526 ي ج|
ى
ي|لمولي |د |حمد دسوق

ى
لدسوق لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

5|8|o| مر|دق ع|لص|ىط عبــــد |لع|ر خميس عبــــد|من بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

23oo7| ى عبــــد|دهم ع| لرحيم|دل خي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

784857 ى ؤد|مل د|مي  ك| |مي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 
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42o75| لسيد|حمد |لموجود |لسيد عبــــد| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

3||625 ح محمد|لفتـــ|مر عبــــد|ن تـــ|نور  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

45o699 لحليم|حمد عبــــد|سلىم محمد  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

824|55 لك|لم|كريم جمعه طلعتـــ عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

778958 لسيد|لسيد |مر |بــــسنتـــ تـــ زيق|لزق|طبــــ 

6|2||7 ع|لر|نور عىل |محمد أحمد محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3||5|6 عيل|سم|حمد |دل |رؤى ع هره|لق|صيدله 

63959 ى|محمد رمض ن عيد حسي  لفيوم|عه |زر

852|54 لرسول محمد|ن عبــــد|حسن رمض ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

259787 لطويل|لسيد |حمد |نىه  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

633228 خرصى مصطفى مصطفى| حمد زكري| زيق|لزق|هندستـــ 

|37o53 لبــــطل|محمود عمرو عىل مصطفى  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|6|294 ء محمود عىل محمود عطيه|سم ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

33oo27 ى|مر محمد سل|ء ع|رس| مه حسي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

346994 هلل|لعزيز عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|مصطفى  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

764686 عيل|سم|عيل |سم|لسيد |د محمد |رين بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

642733 در|لق|لحميد عبــــد |ن محمد عبــــد |إيم قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

45o672 طر|حمد خ|لسيد سيد |م مصطفى  |هندستـــ طنط

85o937 هد محمد|مل سعد مج| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7784o5 تـــي|حد محمد حسن زن|لو|سهيله محمد عبــــد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

4o377 حمد|لم |حمد س|ء |دع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

82|o46 ي|سميه 
حمد عىلي سعدئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

763838 ى محمود حسن محمود محمد حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

89973| لحميد |حمد عبــــد|لسيد |محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

556o8 رص حمدي معوض|سمر ن لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

783|39 لعزيز محسوبــــ|هلل محمد عبــــد |عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

3447o5 ى|لن|رص عبــــد|هلل ن|منتـــ  رص خميس حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

69|9|6 لرؤف طه محمد|يمن عبــــد |لرؤف |عبــــد  لمنصوره|عه |زر

86|952 لرحيم|ري عبــــد|زينبــــ رجبــــ نص ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

Thursday, September 6, 2018 Page 11950 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

924699 هيم عىل |بــــر|بــــ |ن خط|نوره ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

436|8| ف محمد شعبــــ|محمد  ه|رسر ن محمد مي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

236545 ن ي|حمد كم|محمد | مي 
ل عفيفى هره|لق|ن |سن|طبــــ 

6|o|52 ى محمود بــــدر هيم|بــــر|ن |حني  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|2248| ين  حمد سليم محمد|رسر ى شمس| لسن عي 

682298 وق محمد  لخولي|حمد |رسر ط|معتـــ دمي|علوم ج

273483 ض|هلل أبــــوع|حمد عبــــد|كريم محمد  ن|حقوق حلو

844265 نس محمد رجبــــ موىسي| ن|سو|بــــ |د|

859o28 ي|ر
نبــــيل سيد محمد| ئى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

262394 د حسن|ل رش|يوسف جل |حقوق بــــنه

8665| ف مصطفى شلق|هدير  ئى|رسر لفيوم|عه |زر

77956| حمد محمد حسينى عطيتـــ| زيق|لزق|حقوق 

37|628 بــــ|لتـــو|ن محمد عبــــد|ح رمض|سم بــــ بــــنى سويف|د|

7o8967 ى|لسيد|لسيد |مجد |ء |سم| لعشر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7753o4 حمد عمرى|حمد عمرى | زيق|لزق|بــــ |د|

787773 ىط|لع|يل عبــــد|ح ج|ن صل|يم| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|29oo8 لملك محمد رجبــــ عيسي|عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

7ooo7 حمد تـــميم تـــميم|جر |ه لفيوم|تـــربــــيتـــ 

7o66o| م حمدينو عوض محمد جوده|هي لمنصوره|بــــ |د|

365322 بــــو زيد|يتـــ محمود محمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5249|9 لحليم|لسميع محمد عبــــد|محمد عبــــد |ضتـــ طنط|علوم ري

7oo334 عيل محمد|سم|هيم |بــــر|لعزيز |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

48|335 عيل محمد|سم|ن |حمد سمي  عثــــم| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

9|4964 شنوده  | يىلي|طف |دى ع|ف سيوط|تـــربــــيتـــ 

694453 بــــ|فظ كس|ح ح|ن محمود صل|حن لمنصوره|نوعيتـــ 

4575|7 يد رمض|بــــو |رس |حمد ي| ى ر|ن دويد|لي  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

5o|736 بــــوزيد محمد|لق |لخ|ديتـــ عبــــد |ن سكندريه|ل|عه |زر

82o76o م|جرجس عبــــده رشدي ف ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

3oo|84 ن|مريم محمد عىل رشو ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

8||427 مل|ء محمد محمود ك|ل| ج|بــــ سوه|د|
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|57278 لحميد|دل مصطفى عبــــد |طمه ع|ف ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

52652| لسيد|د |لجو|لسيد عبــــد|رق |محمد ط بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

897749 ي|ر
 عيس بــــهنس| ئى

ى
وى |شوق ج|بــــ سوه|د|

64o8o لغنى|ء محمد فهىم عبــــد |رس| لفيوم|بــــ |د|

|35254 لصمد محمد|عمر عبــــده عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o2227 ن|عيل سليم|سم|لسيد |عيل |سم|رقيه  سكندريه|ل|بــــ |د|

439587 وى سعد محمد|سمر سمي  هند |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

64526| د|للطيف حم|ج  عبــــد|يه عىل ن| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

83o9o8 ن|لم|ل يونس س|منيه جم| سيوط|ره |تـــج

879659 حمد |لسميع |ء حسنى عبــــد|سم| سيوط|بــــ |د|

|982o ف خ| لد محمد مرىس|رسر ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|2458o لمنعم قطبــــ|م عبــــد |يوسف عص ى شمس هندستـــ عي 

6886o4 غبــــ|لحليم ر|ن جمعه عبــــد |محمد شعبــــ ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

7|939 ه | بــــ|لتـــو|لسيد عبــــد |حمد |مي  لفيوم|عه |زر

76o395 تـــ|لشح|ل محمد |محمد كم كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

779|o لس ميخ ئيل حكيم سعيد|كي  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

57952 حمد|لد عىل |عمر خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8|o8|3 لليل|بــــو|حمد |حمد محمد | ره بــــنى سويف|تـــج

496566 تـــ | لدين عىل|حمد سيف |مي  بــــ دمنهور|د|

6378o7 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|دل |ء ع|ل| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|6678 لسيد|ل |لع|لد رزق عبــــد |خ ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

68|639 للطيف يسن طه|حمد محمود عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

74926 لحميد|متـــ عبــــد |لحميد سل|ء عبــــد |بــــه ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

68o8|| لعوضى|م |لسل|لعوضى عبــــد |ء محمد |لشيم| لمنصوره|هندستـــ 

6|8o74 يف مصطفى ح|رو مد جبــــه|ن رسر ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

5o7o93 وى عىل|لشن|هلل محمد محمد |منه  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

3952o وى|لحن|لمجيد فضل |رق عبــــد|كريم ط  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

8||242 ل محمد|رص كم|حمد ن| سيوط|علوم 
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232349 يوسف مجدى معوض عىل ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|43942 حمد|لسيد |عمر محمود  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6333|4 يوه|حمد يوسف ح|ء محمد محمد |سم| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

776624 ى|لق خليل |لخ|يه محمود عبــــد | لزهي  زيق|لزق|طبــــ 

|254o6 دق يس|مح ص|جون س ى شمس|تـــج ره عي 

364779 حمد|م محمود بــــيوم  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

92o9|8 حمد|حمد محمد |محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

889997 ى س م فخرى بــــدروس |نرمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

825255 رك حسن عىلي|عىلي مبــــ |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

4|4657 لحليم جويىل|حمد عبــــد |ن |يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4o5394 مر|هيم ع|بــــر|لسيد محمد |حبــــيبــــتـــ  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

698676 د|يه سعد محمود حسن جو| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

842598 ى|حمد جل|ر |محمود نج لي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|4o8o3 حمد حيدر|محمود نبــــيل محمود  ى شمس حقوق عي 

5|7875 م مكرم|لسل|ن محمد عبــــد|نوره بــــ دمنهور|د|

6o96o3 لبــــيىل|ح |لفتـــ|عيل عبــــد|سم|عيل |سم|محمود  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

369372 هيم محمد محمد غنيم|بــــر|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

477|44 ى سعيد حبــــسر عطيه حبــــسر| مي  ط|معتـــ دمي|علوم ج

||57|5 دهم حسنى محمود غريبــــ|يمنى  هره|لق|صيدله 

838|75 جورج رفعتـــ نعيم مرزوق ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

683632 هيم|بــــر|هر |هيم ط|بــــر|سل |بــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62o875 ى عىل|محمد عم د صبــــىحي حسي  ط|حقوق دمي

22o757 ى|س|سلىم  مه محمد حسني  هره|لق|بــــ |د|

225|o لمجيد محمد|بــــ محمد عبــــد |شه ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|232|9 ي
زى|وليد عىل غ| دئى ى شمس|تـــج ره عي 

9|766| ه |لل|ف خليفه عبــــد|ندى خل سيوط|بــــ |د|

45777 ل خليفه|بــــسمه مجدى كم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

83598 لجندى|يمنى حسن مصطفى  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

44o24 يف عبــــد  ح سيد|لفتـــ|سمي  رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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|62833 ح محمد محمود محمد|محمود صل هره|لق|حقوق 

7235| لسيد|هلل عبــــد|رشدى عبــــد| مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7o6436 ر محمد يوسف|لغف|ء فضلون عبــــد |رس| لمنصوره|ره |تـــج

422o55 لسيد|ل محمد |ره جم|س ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

22|877 ن متـــول زىك متـــول|كريم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

45974 ح محمد|لفتـــ|مروه محمود عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

263oo| ي
طف محمد متـــول|ع| دئى |تـــربــــيتـــ بــــنه

25767o وي|لسيد عشم|محمود مجدى محمد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

763|25 م عطيه تـــوفيق عطيه حسن|هي ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

677826 بــــى|لقض|حمد يونس حسن |هلل |عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

759o25 هلل|ح محمد ضيف |محمود صل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

|27246 جز|لع|لرحمن محمد محمد محمود |عبــــد  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

926o4 حمد|لسيد |طمتـــ عزتـــ |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

686524  سل|لسعيد |محمد 
ى
مه|لدسوق لمنصوره|هندستـــ 

|5o553 حمد|مصطفى عمرو مصطفى  ى شمس حقوق عي 

3296|8 دي|له|لنبــــي عبــــد|دي حسبــــ |له|بــــ عبــــد|رح |حقوق بــــنه

96479 ن جودتـــ|مل شعبــــ|لرحمن ك|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o9339 م معوض|م|ل|مه محمد |س| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

64259| م|لسل|حمد محمد عيد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

7|o522 لسعيد|نيس سعد |بــــسمه شفيق  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

98498 د|لجو|محمد محمود محمد عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

227|63 ن|حمدى محمود سليم| زكري هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

22697| لغنى|هيم عبــــد|بــــر|لد نرص |خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

78|84| ن|لعزيز سليم|لسيد عبــــد |هند  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

87o234 حمد|يه محمد رشيدي | ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

3435o3 لح محمد سيف|بــــدر عزتـــ ص |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7oo|57 لسيد يوسف طلبــــتـــ|ء |سم| لمنصوره|نوعيتـــ 

7||859 لسيد محمد رجبــــ|هيم |بــــر|ندى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

34|547 هيم حسن|بــــر|ح محمد |لفتـــ|عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

29o6| هلل منسي|محمد مصطفى زينهم عبــــد هره|لق|بــــ |د|
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755253 دره مجدى هرون فريد|ن ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

77o6|6 ه سليم| ن محمد عىل|ن سليم|مي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

2|8442 ل|لع|لح حسن عبــــد |لدين ص|د|سلىم عم هره|لق|عه |زر

|77376 لسيد محمد|محمد صبــــرى   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

|73655 ى جم|جم ى|ل |ل حسي  لدين حسي  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

9o7563 ف عبــــد| ى ج|لن|رسر لربــــ |د|رص حسي  سيوط|حقوق 

425696 لحميد محمد|حمد عبــــد |حبــــيبــــتـــ  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8|72o2 ي
لرشيد عبــــدربــــه|ء محمد عبــــد|ضى ي|بــــ |د|

|لمنى

25oo99 هلل|لرحمن خلف |جر محمد سعد عبــــد|ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8|4o67 ى |سم| هيم فهىمي|بــــر|عيل حسي  سيوط|حقوق 

28|552 م زينهم محمد مصطفى|ريه ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

543972  |لبــــ|حمد خميس محمد عبــــد |
ى
لبــــ|بــــو ط|ق ي |

سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

25455o ي|لغري|ن يوسف |هلل شعبــــ|عبــــد
ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

تـــ|د|لس|ئ 

5|9969 ن|ىط شعبــــ|لع|هد عبــــد|ء مج|أسم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

84|84| لد محمد محمود|بــــ خ|رح |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

8952o لسيد|دى |له|محمد فوزى  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

3256|7 حمد|لحميد |بــــوىس محمد عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

82363 دل محمود هندى|طمه ع|ف ى شمس|زر عه عي 

254|oo ضى|لق|رق محمود |محمود ط ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

88|398 م محمود مسعود  |رحمه حس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

5o575| ن فقي |بــــكر عىل بــــكر رضو ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|4|976 لروؤف عىل|م مصطفى عبــــد |حس ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

27|264 لمعبــــود عىل مرع|رفيده لطفى عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

499225 م|عنتـــر محمد مصطفى عل| دين تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

257639 لسيد سعد عبــــدربــــه|محمود  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

5|5629 لحميد|ء بــــشي  عبــــد |ده عل|مي عه دمنهور|زر

2348| د|لجو|لخي  فرج عبــــد |بــــو |مؤمن محمد وجدى  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

88|5o6 ده مؤمن مصطفى بــــخيتـــ  |مي سيوط|بــــ |د|
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|54355 مد|هيم ح|بــــر|هلل |هيم عبــــد |بــــر|هلل |عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

3276o7 ف عبــــد|ر |من لحميد|لعزيز عبــــد|رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

6823| لصمد|لعليم عبــــد |ء خلف عبــــد |رس| لفيوم|ر |ثــــ|

22o95 حمد|لغنى |مريم محمد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

|255o9 لح|د ص|مه رش|س|در |ن ى شمس|تـــج ره عي 

79||33 روى قطبــــ عىل قطبــــ حسن| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

767|37 لسيد حسن صديق|حمد حسن | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

4o6388 ء محمد يوسف محمدعىلي|سم| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

34|383 ى|بــــر|لسيد محمد |محمد  هيم بــــحي  |حقوق بــــنه

3|9483 ى ى محمد حسي  سلىمي حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

779966 ي|ر
لحميد حسن|حسن عبــــد | ئى زيق|لزق|نوعيتـــ 

33o8|4 لنبــــي|لنبــــى سعيد حسبــــ |ء حسبــــ |رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

843o89 ي ز|م حس|لسل|ره عبــــد|س
رع|ئى ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

757o8o بــــى عىل|د عر|ل رش|ء جم|ل| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

3|5627 ى حس |لبــــ|لدين حسنى عبــــد|م |حني 
ى
ق ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

48|464 لشيخ|شم عىل |لرحمن سعد ه|عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

477|46 ئيل|نوبــــ سمي  لمع موىس ميخ|بــــ| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

243592 متـــ ميهوبــــ|يه محمد سعيد سل| هره|لق|علوم 

8942o4 لموجود |رص عمر عبــــد|لن|نجوى عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

85|325 ح محمد عىلي|طمه صل|ف معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

354|53 ى|مريم عل ء محمد حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4334|9 لمنعم|حمد عبــــد|ر |عمر سمي  مختـــ |صيدله طنط

7ooo32 لسيد|لسيد محمد |ء |رس| لمنصوره|نوعيتـــ 

7oo446 د|د محمد حم|عمرو حم ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

76728| وى|لشبــــر|يوسف محمد يوسف  سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|نظم بــــ

56734 م سعيد رجبــــ محمود|هش ره بــــنى سويف|تـــج

6|53|7 ف محمد أحمد  ل|لجم|أرسر ره بــــور سعيد|تـــج

52778 لجيد|حمد محمد عبــــد |ر |من بــــ بــــنى سويف|د|

246|44 حمد عبــــيد|حمد مجدى | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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482o95 ى عىل حسن|مصطفى  لسيد حسني  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2875|9 |لعط|بــــو |لسيد |لسيد محمد |هبــــه  |حقوق بــــنه

6358|6 هيم محمد|بــــر|محمد محمد لطفى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

824o4 ن|حمد طه عثــــم|عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

33o|53 شم|لحليم ه|يم عبــــد|لد|حمدى عبــــد| دين |حقوق بــــنه

23957 هلل|ل عوض |م كم|مروه عص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|399| وى|لمك|رعىل |لغف|عىل عبــــد| عىل رض ي صىح طنط
|معهد فنى

8|o583 حمد طلبــــه محمد|يه | ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

336|37 ي
صبــــرى محمد عوض| دئى ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 

ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

79o36 ى|س |ن عبــــ|مصطفى رمض لبــــحي  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

52o95o ى|أبــــو | لعل|بــــو|د |ل فؤ|بــــسمتـــ كم لعني  سكندريه|ل|حقوق 

5||o8 لعظيم|رق محمود سيد عبــــد |ط ي|هندستـــ 
|لمنى

853643 ي عبــــد|
ي|لبــــ|يه محمد تـــوئى

ى
ق ي|عه |زر

|لمنى

95794 للطيف|ء محمد صديق عبــــد|دع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|39|o| ح رزق يوسف|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ر |من ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

478333 سط|لبــــ|ن محمود محمد محمود عبــــد |يم| سكندريه|ل|ره |تـــج

|45478 ى|لنبــــي عىل |عىل عبــــد  مي  ى شمس|زر عه عي 

255569 ر|م نص|لسل|فظ عبــــد|لح|م عبــــد|لسل|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

83963o حمد|دي |لن|حمد |محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

76o683 م جمعه محمود موىس|ريه لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

6433|8 هيم محمد جوده|بــــر|فتـــحيتـــ  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

25228o زق عىل قنديل|لر|ده عبــــد|ريم حم |صيدله طنط

78|694 مي  زينهم محمد|ل| |رن زيق|لزق|بــــ |د|

9o|577 لسيد حسن |هر |م| عل ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

623456 بــــدين|لعزيز ع|لرؤف عبــــد|دل عبــــد|نىه ع ط|حقوق دمي

8|9582 ى سيد|يه | حمد حسي  ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

352986 هيم|بــــر|مصطفى محمود محمود  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

335|43 د محمد|رس فؤ|ء ي|دع ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

237572 حمد|ن |حمد سليم|ء |سم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|5448o هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|لرحمن |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 
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857628 ى|بــــو|رص محمد |لن|م عبــــد|سل| لعني  ي|عه |زر
|لمنى

4o96o9 ي ع|هيم عبــــد |بــــر|فتـــحيتـــ 
شور|لمغنى |بــــ طنط|د|

525o5 ى عبــــد  بــــ|ح دي|لفتـــ|نهلتـــ حسي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

6|2376 هلل|ر محمد حسن عبــــد |لغف|ن عبــــد|جيه زيق|لزق|بــــ |د|

5o2o94 لشهيد|د عبــــد|د مني  ميل|ندرو مر| سكندريه|ل|علوم 

|37769 بــــر محمد يونس|يوسف سمي  ص ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

888|66 ن  |ل محمود عثــــم|حمد جم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|52o2| محمد محمود محمد| دين هره|لق|ج طبــــيع |عل

2|494| هيم|بــــر|لكريم |حمد عبــــد|محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

24|225 محمد حمدى عىل حسن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o4758 لرحمن محمد أحمد محمد موىس|عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

227645 م عىل|م|ء حمدى |شيم ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

7|686o ن|محمود لطفى محمود منصور سعف طبــــ بــــورسعيد

88o294 د محمد  |لدين فؤ|م |حمد حس| سيوط|بــــ |د|

6o563 ف عبــــد |ء |صف ي|رسر
هلل قرئى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

374439 ى مصطفى|ء محمد |رس| مي  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

232o67 مل محمد حلىمي بــــدر|محمد ك هره|لق|بــــ |د|

|22673 ح|لفتـــ|كريم وليد محمد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

687o6 فظ|لح|ن عىل جعفر عبــــد |شج| لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

333944 لنبــــى محمد|متـــ حسبــــ |س|م |سل| ى شمس حقوق عي 

63689| لسعيد عىل|ن |ء شعبــــ|لىمي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

484o|o للطيف عىل|سميه حمدى عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

695343 يوسف خليفتـــ| لنج|بــــو |ل |ئى جم|م| لمنصوره|صيدله 

8538o8 بــــوزيد|ح حسن |رضوي صل ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

335|32 لسيد|لعظيم |م عبــــد|يتـــ عص| ى شمس|تـــج ره عي 

452339 حمد عقبــــتـــ|لدين |رس مىح |ر ي|عم ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

6||o34 نم|رق يشى محمد غ|ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3|2596 ى ى محمود حسي  يوسف حسي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

32|524 ئى محمد سعيد محمد|محمد ه ن|تـــربــــيتـــ حلو
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322297 لبــــدرى|م محمد محمد عطيه  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44|466 لبــــربــــرى|عمرو عوض عىل مصطفى  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

73o53 ن|ك فضيل سليم|رو مل|م لفيوم|بــــ |د|

4925o6 لفيوم|حمد مصطفى |دل |ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

24|22o عيل خليفه|سم|حمد |محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

332366 تـــ|لشح|رس عبــــيد |يدى ي|ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

522|oo ء بــــرجل فتـــىحي بــــرجل|سم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

68oo28 ه محمود محمد عبــــد | ن|لعزيز رمض|مي  لمنصوره|بــــ |د|

6769o4 وي|لطنط|لسيد محمد | |لسيد رض| لمنصوره|ره |تـــج

|6|236 لمرىس محمد|سميه محمد  ن|بــــ حلو|د|

332557 لسيد مدكور|هلل محمد |م عبــــد|ريه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3|7265 تـــ  هلل|لمعز لدين |حمد محمد |ني  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|72|63 حمد|رق محمود |ط| لي|د ى شمس حقوق عي 

353286 بــــر مسيحتـــ فرج|ئى ص|روم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

64295 رك|مبــــ|مي روجي |نتـــ س|دمي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

442443 رك|لىح محمد مبــــ|هيم رشدى عبــــد|بــــر| لشيخ|ره كفر |تـــج

4656o| |حمد محمد محمد حمزه مهن| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

6oo674 مىل|لش|لسيد موىس |لد |مسعد خ |ره طنط|تـــج

|3|696 لكريم مصطفى|ره مصطفى عبــــد |س وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

44o377 بــــى|لعر|ء رمزى بــــسيوئى محمد |ول ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

4894|3 لق دومتـــ|لخ|مجد محمود حمدى عبــــد|ن |نوره سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

63844o لشيىم|حمد محمد |م مسلم سيد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|6|79 لحميد|ن حمدي سيد عبــــد|يم| ى شمس|د| بــــ عي 

493926 لمقصود متـــولي بــــصل|كر عبــــد|محمد ش تـــربــــيتـــ دمنهور

85855o ى خليل| |صموئيل ذكري مي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|7o667 لرحمن|خلود محمود وفيق عبــــد  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

846626 لرحمن محمد صبــــري يوسف|عبــــد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

695539 بــــوغديه|ر حلىم عىل محمد |من لمنصورتـــ |تـــمريض 

|763|o سم|لق|بــــو |مه |هيم سل|بــــر|تـــوفيق  عه مشتـــهر|زر
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647644 لح| لسيد ص|لح عبــــد| نوبــــ ص|بــــ| زيق|لزق|نوعيتـــ 

88o732 ن حمد |حمد مصطفى | |مي  سيوط|حقوق 

66896 ى ن عيل|سم|حمد |رص |نفي  ي|لسن |
|لمنى

4|5o5o تـــ محمد حس ن سعد|أمي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

353452 لمقصود|حمد عبــــد|هيم |بــــر|هلل |عبــــد ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

24359| ضل حسن|يه فوزى ف| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

323|5| لجليل|دق عبــــد|حمد محمد ص|بــــ |يه|ر |من ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

68696| ه  بــــينى نرص |ني  بــــينى عيد|لشر لشر لمنصوره|حقوق 

6898|| ح محمد خليفه|ديه صل|ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

96326 تـــ ممدوح جل| للطيف|ل عبــــد |مي  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

823585 ن|مر علو|هلل عىلي ع|عبــــد ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

83o5|7 بــــيوس|بــــيتـــر جميل نرص غ ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

52|oo| ئى|لمسلم|عيل محمدسعد |سم|ن |إيم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

877855 ى |لس|حمد عبــــد|بــــ |رح تـــر حسني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7o75| ل|حمد عىل محمد هل| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

4o2o34 زق|لر|لسيد عبــــد |زق |لر|حمد عبــــد |محمود  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

483436 س مسعود|لسيد عبــــ|يدى سعيد |ه سكندريه|ل|بــــ |د|

526o75 ى|عمر محمد  لسيد محمد حسي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

62|4o5 ى محمد متـــول|بــــو|جده حمدى |م لعني  لمنصوره|حقوق 

9562o دل سيد فيصل|محمد ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

78o495 زق عىل|لر|لملك وجيه عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44245| دى|له|ىط عبــــد|لمع|بــــو|دى |له|حمد عبــــد| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

78o|3 در فريد|لق|م عبــــد |حمد هش| هره|لق|حقوق 

79384 لعليم|لعليم عبــــد |يوسف يشى عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

24769o لحميد منصور عيطه|محمد وليد عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62o439 ل|غبــــ سل|غبــــ ر|لرحمن ر|عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

47434 ج عىل|دل فر|ع| دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

24596 ي|سندس محمود 
حمد مصطفى هره|لق|هندستـــ 

5276|o يف عبــــد |ن ى |ديه رسر بــــو كليله|لمنعم حسني  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ
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|45233 لم|تـــوفيق رزق تـــوفيق س ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

46648 هيم عبــــده|بــــر|ده عبــــده |مي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

442292 لحميد متـــول|لىح عبــــد|لحليم عبــــد|محمد عبــــد لشيخ|تـــمريض كفر 

|68242 لس  ف تـــوفيق مق|كي  ر|رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

32776 سط|لبــــ|مه عبــــد |سط سل|لبــــ|م عبــــد |حس  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

323o84 ل|لش|دل رجبــــ حسن |ن ع|نوره ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

9o5978 لس يوسف  سد عطيه |كي  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

457|69 لعطفى|لمحسن |هيم عبــــد |بــــر|ر |دين عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

2|3o43 لسيد عىل|لدين |ء|يه عل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4988o9 لكريم|هيم سعيد عبــــد |بــــر|ء |هدير عل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

295477 ف|سم|ء يحن  |ل| عيل رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2486o4 ر هنديتـــ|عيل مختـــ|سم|رحمه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

84o373 ن|لسم|زق |لر|ىطي عبــــد|لع|عبــــد| دين دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|65855 ي|ر
حمد|جمعه حمد | ئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

763535 ى|ي لسيد صبــــح|لسيد |محمد | سمي  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

49753| ذن|بــــر محمود م|جح ج|ن ن|نوره تـــربــــيتـــ دمنهور

2|36|6 ره|لسيد محمد عم|بــــ |يه|وركيد | هره|لق|ر |ثــــ|

79339 ىط|لع|مد عبــــد |نس رجبــــ ح| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

3|4ooo حمد سعيد محمد حسن| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

649552 حمد|ضل عىل |لهدى عىل ف|نور  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

286699 ل حسن محمد تـــرىك|جل ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

25|878 لبــــوه|م |لسل|مصطفى محمد عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

5|4o6| ئى|لحلو|لجليل |هيم حسن عبــــد|بــــر|بــــ |رح سكندريه|ل|صيدله 

466|9 شور|ن محمد محمد ع|نور رمض|ء |ول ى شمس|زر عه عي 

63986| ن|حمد عىل عىل حس| |دين زيق|لزق|حقوق 

54548| بــــر عمر|لسعيد ص|محمد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4o5369 زم محمد سمي  زعلوك|مريم ح سكندريه|ل|ره |تـــج

638|76 مه|بــــ محمد مصطفى يوسف سل|رح ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

|649|3 ن|ن محمد محمد محمود عثــــم|نور ن|تـــربــــيتـــ حلو
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896849 ين هش ج عرفه  |م ض|شي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

5|6828 ه رمض| ل طه|لع|ن محمد عبــــد|مي  هره|لق|ر |ثــــ|

624377 لحميد مصطفى بــــدوى|عبــــد | حمد رض| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

684876 بــــينى |م |حس بــــينى|لذىك |لشر لشر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6|622o س عبــــد ربــــه|د عبــــ|كريم عم ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ فنيه ج

835825 هلل|دي حصبــــ |لصبــــور ن|ء عبــــد|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

69334| لمتـــول|لىح |لىح عبــــد |ن عىل عبــــد |يم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

224747 حمد حسن|عيل |سم|هيم |بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

498943 دعيد|لحميد ج|عبــــد | رض| ند ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

9236o| ى سيف  ه |لل|لنرص عبــــد|محمد تـــحسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|39664 يف مصطفى  ف |مروه رسر لدين|لسيد رسر ى شمس|د| بــــ عي 

368884 م|لرحمن عل|حمد محمود عبــــد|طمه |ف رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

|67|85 ي
رق محمد مصلىحي|ط| دئى هره|لق|حقوق 

3||945 ي|لحميد |ء محمد عبــــد|ن عل|عن
ط|لىحى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

27o243 م|لسيد غن|هيم |بــــر|محمد مصطفى  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

354o33 عيل|سم|ح محمد محمد محمد |نشر| ى شمس|د| بــــ عي 

87|563 حمد حسن محمد حسن| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

2786o ندى شكرى ذىك بــــيوم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

883293 هر  |لظ|رق محمد عوئى عبــــد|ط سيوط|ره |تـــج

2697o3 ف |لشح|هلل |م عبــــد|حس لدين|تـــ محمدرسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

296533 لم|حمد س|ل |حمد كم|محمود  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23|495 لرحمن مصطفى|رى عبــــد|لبــــ|حمد عبــــد| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

792835 حمد خليل|حد |لو|حمد عبــــد |مرفتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||7976 ل|لع|حمد لطفى عبــــد |م |ريه هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

3429|7 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|فريد فرج  |بــــ بــــنه|د|

856699 حسن محمد حسن محمد م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

88o92| حمد حسن |رص |لن|مروه عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|494o2 هلل عزبــــ|لرحمن حمدى عبــــد |عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

7577oo حمد بــــليغ|رس |حمد ي| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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3|2966 لرحمن|سمر سيد محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

678o|3 لسيد سعد|محمد مجدى محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26832 لحميد|هلل محمود مصطفى عبــــد |منتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4785oo ود|لسيد سليم د|نجوى مصطفى  علوم دمنهور

5||o44 ف عطيتـــ |عبــــد روئى|له|هلل أرسر سكندريه|ل|حقوق 

25|732 لنبــــى|حمد حلىم عىل عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

3|549 ى محمود محمد معبــــد|ي سمي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6247o4 ىط|لسنبــــ|لمليىح  |لدين |ل عز |ن جم|مرو ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

48|997 د رمىل|مد مر|م ح|محمد حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|34546 فظ|لح|ع عبــــد |ندى سيد رف ى شمس|د| بــــ عي 

||7687 حمد حلىم محمد| |رن ى شمس| لسن عي 

5|o268 سكندر|يمن محمد |حمد | سكندريه|ل|صيدله 

75o492 هلل محمد|حمد يوسف عبــــد | عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

834486 ي|ر
ل دخيل|لرج|ن عبــــد|رمض| ئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

62|66| رق عىل فتـــيح|ر ط|مي ط|بــــ دمي|د|

88954o وى |د سعد مش|رش| رش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

285545 لحميد|تـــسنيم محمود حسن عبــــد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

68677| ن|هيم حسن كيو|بــــر|ح بــــدير |سم لمنصوره|ره |تـــج

3|5o52 لبــــي  صفوتـــ رشدى جيد| ى شمس علوم عي 

3453|3 بــــ|ن حج|لحسينى سليم|م |لحسينى هش| ى شمس حقوق عي 

26||32 فع|لش|حد |لو|طف عبــــد|ر ع|من ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

425296 يف | لي|ع لسيد بــــنيس|حمد |رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

26|472 فظ|لح|ر عبــــد|بــــ مختـــ|يه|محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6258o5 حمد|ئى |م كيل|حمد هش| زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4|5|43 روق فتـــىح رحيم|ريم فتـــىح ف لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

857753 ى|لق|ل محمد عبــــد|جم در حسي  صيدله بــــنى سويف

54oo33 لمرصى|لد محمود محمد |هيم خ|بــــر| سكندريه|ل|حقوق 

9|462 ء حسن قرئى جمعه|عل  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

7o6||6 هيم محمود|بــــر|خلود سعد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

264|3| در عىل موىس|ء ن|سم| | معهد فنى تـــمريض بــــنه
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465424 مه|زق محمد سل|لر|هيم عبــــد|بــــر|حمد | |هندستـــ طنط

6|2824 |لحميد محمد محمد عبــــد |رص عبــــد |ئى ن|م|
لرحمن

|بــــ طنط|د|

|65255 وق  ى|حمد محمد عصمتـــ أبــــو |رسر لعني  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8|7576 ح وليم فهيم|د نج|ميل ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|6|o67 ح|لفتـــ|روضتـــ سمي  رجبــــ محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

687674 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|حمد |هيم |بــــر| لمنصوره|هندستـــ 

|6|oo4 |شور |هيم ع|بــــر|مريم 
ى
لدسوق ى شمس|د| بــــ عي 

4o753| بــــ|حمد بــــدر محمد خط|ندي سمي   سكندريه|ل|ره |تـــج

69|882 ن|ىط محمود عن|لمع|بــــو|حمد ممدوح | لمنصوره|علوم 

449457 بــــر|لسيد ج|لعز محمد |م محمد أبــــو |سل| سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

42432o ف منصور |مهند  مه|حمد ش|رسر سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

265o45 ىس|لعبــــ|م محمد غنيىم |بــــس |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o9925 ه خ| ر|لنج|لد سعيد |مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6|6335 وى|لعشم|لجليل |يشى عبــــد | ر|ي ط|بــــ دمي|د|

65992 ىط|لع|ن عبــــد |حمد عثــــم|لد |خ لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

2263o حمد عنتـــر سيد حسن| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

878497 لحكيم حسن محمد |له عبــــد|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

32756| ل درويش|نهلتـــ محمد كم عه مشتـــهر|زر

356o29 لمنعم|ل عبــــد|رس كم|بــــسنتـــ ي ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

645oo2  محمد غز|لمنعم |مل عبــــد |
ى
ل|لدسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

327559 يف ف روق محمود|نشوى رسر ى شمس  تـــمريض عي 

484452 هيم|بــــر|عيل |سم|حمد محمد |لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

272822 حمد محمود|م محمد |بــــتـــس| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

754693 ى|بــــر|ر حسن |من هيم حسي  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

682325 ى هلل خليل|وى عبــــد |لبــــسط|محمد | لي  لمنصوره|بــــ |د|

6363|4 عيل|سم|لسيد |ر |لغف|هر عبــــد|سمي  م زيق|لزق|ره |تـــج

236993 مجدى لويس بــــرسوم| رين|م لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

6o79o9 لدرينى|د محمد محمد عىل |سع |بــــ طنط|د|

26o|4 د محمد محمد|يه عم| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 
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439749 هلل|هلل عىل عبــــد |ن عبــــد |جر شعبــــ|ه |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

54|948 ي  محمد موىسي|لد محمد |خ
ى
لدسوق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

759o33 لسيد|ل |لع|حمد عبــــد|هيم |بــــر|حمد | ى شمس حقوق عي 

37||77 بــــوسبــــيع|لحميد مصطفى |رحمتـــ محمد عبــــد وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

4o2279 وز رمض ن|ن محمد محمد شعبــــ|في  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

264856 لعزيز خروبــــ|لعزيز عبــــد |ل عبــــد|مرمر جم |كليتـــ هندستـــ بــــنه

3467|4 لمهدى|ل محمد محمد نور|جم| عل ى شمس|د| بــــ عي 

6383|6 ن|لعظيم سليم|محمد نبــــيل عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76o325 لجليل عىل|ل مصطفى عبــــد |بــــل لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

|33o6| بــــر محمد|رس ص|د ي|زي  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

684727 ل|لع|لجليل عبــــد |مه محمود عبــــد |س|ن |يم| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o7587 لي محمد|لج|دهم |عز  ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

7o2487  |لسيد |رحمه 
ى
حمد عىل|لدسوق زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

283889 لسميع|حمد عبــــد|د |محمد عم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5226| هيم مؤمن|بــــر|بــــون |جر ش|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2538|9 ى ن لوسيىم|رص سعد |نرمي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

72o6| وق ط رق عويس عيد|رسر لفيوم|بــــ |د|

287||4 تـــ|ل عىل بــــرك|حمد جم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

78524o لعليم متـــول|لعزيز محمد عبــــد|محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

452284 ف | لعزيز|ح عبــــد |هيم صل|بــــر|رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

29|59| ق|حمد |لسيد |ل |ل جم|جم وى|لشر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

35237 مر محمد محمد|ندى تـــ كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

6o4798 ى|مل |لسيد ك|بــــسمله مصطفى  لبــــحي  |طبــــ طنط

7o545o لسيد|شم |لسيد ه|حمد | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|2o229 يف عبــــد  لمنعم موىس|عمر رسر ى شمس|تـــج ره عي 

5423| ض|حمد محمد ري|هلل |عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

26o268 ه جم| ن|ح سليم|لفتـــ|ل عبــــد|مي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

||567| ى|م محمد فريد |سلىم هش لسيد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

2535o7 ل|لع|لسيد عبــــد|حمد |م |ريه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|6o4|7 حمد عزبــــ يوسف|محمد  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع
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|67564 ى طه|س| نور مح حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

26o927 ه مصطفى عبــــد  عبــــد|لش|ني 
ى
لمعىط|ق تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

7o|427 لسبــــيع|ح |لفتـــ|مد محمد عبــــد |ن ح|يم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

35928o شد بــــخيتـــ|فريد ن| بــــول |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

23692 م|لسل|د محمد حسن محمد عبــــد |زي ى شمس|زر عه عي 

3475|| حمد محمود|ديه محمود |ن |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

68784 ىط|لع|حمد عبــــد |حمد | |رض بــــ بــــنى سويف|د|

622627 هيم عرص|بــــر|مه ممدوح |س|د |ذي ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

452|o9 هلل|عيل قطبــــ بــــشي  فرج |سم|لح |ص ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

764854 لرشيدى|رحمه حسن عىل حسن  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4o2868 مريم صفوتـــ وديع يوسف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|9938 ن جبــــريل|حمد محمد  رشو|روى | تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|7o585 ى|محمد جم ل عنتـــر حسي  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

45|778 ر|لنج|شم محمد |حمد ه|محمد  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

||92o8 ل منصور|كم| مريم حن ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

|3688o |نوبــــ ف|بــــ|
ى
يز سعيد شوق ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o8548 د منصور|م ج|حمد عص| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69|389 لسيد|سلىم محمد تـــوفيق محمد  لمنصوره|صيدله 

9||68| ه حم لغنى |حمد عبــــد|ده |شهي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

48|32o ف شفيق عىل|حمد | رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

24|9|4 مر محمد|هدير عىل ع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

86|85| هدير سعيد عىلي حسن دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6o5984 لد شلبــــى عىل شلبــــى|محمد خ لمنصوره|حقوق 

643284 لمنعم|تـــم محمد لطفى عبــــد|ح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

696687 ق|حمد |مر سيد |محمد ع وي|لشر ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

76359| م|ن عز|ء محمد عبــــده سليم|رس| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

327|78 ن حمدى محفوظ سيد|نوره ى شمس|د| بــــ عي 

4|5742 حمد محسن|حمد محمد سيد|ء محمود |رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|842o لسيد عمر عش|ن محمد |شهد هره|لق|حقوق 

6974o9 ن|د محمد محمود عثــــم|حمد عم| لشيخ|بــــ كفر |د|

7|2583 يف عىل حسن |نجل لعيسوى|ء رسر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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86|593 در|لق|هيم عبــــد|بــــر|حمد محمد | ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

|59745 ى ف ر| |كرستـــي  ى|بــــو |ضى |رسر ليمي  ى شمس علوم عي 

7o|738 لنقيبــــ|بــــ |لوه|للطيف عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|ئى |م| س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

8259o حمد سعد محمد|محمد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

4753|9 متـــ|رق محمد سل|دى ط|ش سكندريه|ل|حقوق 

7734|7 مد|لحميد ح|مد عبــــد |ء ح|رس| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

4843|8 حمد|ل محمد |كم| م رض|هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|459o3 ى ه|رحمه  شم|كرم حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o69o7 لحسن محمد|بــــو |بــــر عبــــده |حبــــيبــــه ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o878o لعويضى|هيم |بــــر|لغريبــــ |لسيد |ن |يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8943|o حمد |رص بــــخيتـــ |لن|ء عبــــد|رس| سيوط|بــــ |د|

344o99 تـــ | لخي |بــــو|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|مي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

75|278 |دل فتـــىح محمد شط|دى ع|ش لسويس|معتـــ |علوم ج

||5784 ملك مجدى سعد مدبــــول ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

|39|52 طمه محمود عىل عمر|ف ن|حقوق حلو

|59788 حمد|ن عزتـــ سيد |نوره ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

877795 وى صديق  |جر صديق مك|ه سيوط|تـــربــــيتـــ 

9o9462 لم |لمرصى محمد س|طمه |ف ج|بــــ سوه|د|

|67o4 لد محمد محمد|حبــــيبــــه خ |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

78o75 لحرصى|م عىل محمد عىل |عىل عص ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

89|7|o ى تـــ|بــــو|مز فتـــىح |ر وس |ليمي  ورصى سيوط|حقوق 

364485 ء محمد لطفى محمد عىل|يوسف عل |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

839742 م محمد عبــــده محمد|سل| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|9277 لحميد|ح عبــــد|ن صل|كريم كرو لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

43o666 بــــو زينه|بــــو زينه |مريم محمد  |بــــ طنط|د|

779o67 بــــرى|لج|هر عطيه |لط|ء محمد |وف زيق|لزق|نوعيتـــ 

77697 ل محمد|مريم موىس كم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

73836 ىط|لع|بــــ عبــــد|لتـــو|هيثــــم عوض عبــــد ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

|6|427 حمد|تـــفى حسن محمد  ى شمس حقوق عي 
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232734 لسميع|هيم محمد عبــــد|بــــر|ء |رس| هره|لق|عه |زر

2|7922 ئل وجيه محمد|ندى و ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

24o658 لجليل|لم عبــــد |رس لمع س|محمد ي ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

76|362 لرؤوف يونس|لدين عبــــد |ء |محمد عل لسويس|هندستـــ 

|42798 لجوهري محمد|ل |ره جم|س |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|52643 ح محمود|مريم محمد صل ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

49o569 لمحسن محمد عىلي|سلىم محمد محمد عبــــد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

524o47 هيم|بــــر|يدى محمد محمود خليل |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

96378 رق محمد حسن خليل|ر ط|فن بــــ بــــنى سويف|د|

87o944 سم|ء صبــــري نعيم ق|شيم ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

4|3532 ي
ي|مد |هيم ح|بــــر| |دئى لعشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

634395 دى|له|لمعىط |هبــــتـــ ربــــيع عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6|39o لد عىل حسن|ء خ|رس| ى شمس هندستـــ عي 

|32228 مكرم معتـــمد جيد| رين|م ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

9o4o83 ى جرجس قلدس  سوسنه مكي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

2382o3 ء محن  رشدى سيد|شيم ن|تـــربــــيتـــ حلو

5o5|o| ف حسن سليم ن مرىس|أحمد أرسر سكندريه|ل|ره |تـــج

286|22 لغنى نجم|حمد سعيد عبــــد|م |حس ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

7|8o28 لظريف محمد عىل شميط|لظريف |حمد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7264o زق|لر|ممدوح يوسف عبــــد| نور طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

838896 بــــ|لتـــو|لضوي عبــــد|ء |طمه عل|ف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

68o4o8 ى محمد|ل|ل محمد |محمود جم مي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|77o36 ن|لسيد سيد شعبــــ|سيد محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

45o289 ى  ى |حسي  ظه|بــــ|عيل |سم|مي  حسي  |ره طنط|تـــج

234o33 لح|هيم حسن ص|بــــر|حسن  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

93964 عد|بــــ مس|لوه|ء عىل عبــــد |رس| لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

876|55 حمد  |ن |مصطفى محمود شعبــــ سيوط|هندستـــ 

63|885 رق محمد جمعتـــ|ن ط|جيل زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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23o929 هيم|بــــر|دل محمود محمد |هيم ع|بــــر| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6979|3 ه رأفتـــ | لسيد شهيبــــ|مي  لمنصوره|حقوق 

||5934 ئيل نبــــيل وهبــــه بــــولس|مهر ى شمس هندستـــ عي 

67596o يف ري|منه  ض مصطفى|هلل رسر لمنصوره|حقوق 

3846o بــــر|تـــ ج|ء محمد شح|رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|52586 مد|م محمد ح|حبــــيبــــه س لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

7o74|o لبــــسيوئى|حمد محمد |م |ن عص|يم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

678859 ي
لم|هيم س|بــــر|هيم |بــــر|محسن | دئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

|46599 لق|لخ|حمد محمد عبــــد |لدين |سيف  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

26239o يف رمض ن عيس|مصطفى رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|7|9o9 م فتـــىح مصطفى|ذ س|مع بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

68|544 ن|محمد جمعه محمد جمعه سليم لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5||537 وي|لقسط|د محمد |متـــ ج|أحمد سل |حقوق طنط

775|76 للطيف|لسيد عبــــد |طف |حمد ع| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

777538 لسيد|هلل محمد سعد محمد |عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

36746| رز يوسف|م مبــــ|حمد س| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

849526 حمد|لسيد |ء محمد |هد| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

8o2|36 د|حمد سعد زغلول ج|محمد  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

355632 ء سعيد عوض محمد|دع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o848 لمجيد معيوف|ل عبــــد |ء جم|رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6934o لد سنوىس|لح خ|ندى ص لفيوم|بــــ |د|

59237 شم|لح ه|شم ص|مل ه| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

477264 حمد|حمد عىل سيد|لرحمن عىل |عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

82695| ل محمود عىلي سيد|من دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

352o32 لنبــــي|لعزيز حسبــــ |عمر محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

|3|4|9 لففى|لحميد |ل عبــــد |ج  كم|حمد ن| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|8o69 ن نرصى  |شه سليم|يه عك| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

27o68 عيل|سم|سلىم محمد سيد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

632763 ى |كوثــــر ن حمد|در زىك حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

25|65| لحميد عيش|لعزيز عبــــد |هلل عبــــد|حمد عبــــد| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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|56664 بــــ|لوه|ل عبــــد |لع|محمد يشى عبــــد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|3o339 ن سيد محمد|مل عثــــم| ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

863|63 هيم محمد|بــــر|هيم محمد |بــــر|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

6|o256 لدمشيتـــى|ن ممدوح محمد |رو لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|322|8 ى|م مكرم حليم بــــطرس| رتـــي  هره|لق|ر |ثــــ|

232224 لمعىط|حمد سعيد محمد عبــــد| هره|لق|ره |تـــج

774552 ى حس|ي لسيد رزق|عيل محمد |سم|م |سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

759733 رق حسن عىل|ن ط|رو لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

84|79| حمد ممدوح محمد محمد| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

63o497 شه|لمول عك|م محمود عبــــد |سل| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

8o39|3 ن غريبــــ محمد سعيد|نوره ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

623o96 ل|حمد محمد محمد محمد هل| ط|حقوق دمي

9o36|o رف محمد |لع|بــــد |بــــول|محمد  ج|حقوق سوه

853|8o م كرم حسن محمد|بــــتـــس| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

5|3873 لسيد عيد|حمد محمد عبــــد |محمود  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

44o523 هلل موىس|در نزيتـــ رزق |دى ن|ف |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

446695 هيم|بــــر|حمد |ن |كريم رمض سكندريه|ل|هندستـــ 

|52956 مد|لعز ح|بــــو|عمر محمد  هره|لق|ره |تـــج

|22956 ل محمود محمد|ر جم|من هره|لق|ره |تـــج

634989 لنبــــى|ل عبــــد|ئل كم|محمد و ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

7584o9 ن|لسيد عزيز سليم|عبــــد | رين|م لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

83|448 ده محمد محمد|هلل حم|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

49956| لـهي |هيم |بــــر|تـــه منجود |سهيله شح عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3383|6 ى |ء محمد |سم| حمد سيد|مي  هره|لق|ر |ثــــ|

342o26  محمد محمود |هيم |بــــر|رتـــ |س
ى
لسيد|لدسوق ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

27358o ل مصطفى|جر عبــــده غز|ه لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

783956 ور|ل مج|لع|لونيس عبــــد|م عبــــد|لسل|منى عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

4|858o خلود محمد نبــــيه يونس بــــدوي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

24|634 ن حمد|لد يوسف زىك |خ| مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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|3||54 سيد محمد| مهدى رض ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

522893 ى خميس عبــــد|ي لففى|حمد |لمقصود |سمي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|64988 ى |بــــو |ئل |ن و|نوره حمد|لعني  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

9|3|49 لمهدى |لد حسن |كريم خ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

895597 لح نرص يوسف |محمد ص ج|ره سوه|تـــج

33o682 حمد|روق |لسيد ف|جر |ه عه مشتـــهر|زر

476986 لسبــــع|حمد |لسيد |دهم حمدى | |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

67998| لجليل محمد عيس|ن عبــــد |نوره لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

345663 حمد|م حسن سمي  حسن محمد سيد|ريه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

346434 مه|حمد محمد سل|دل |سمر ع ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5|5333 ي محمد عبــــد  لغمرى|دي |له|آيتـــ خي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

648564 بــــ|لوه|هر عبــــد|بــــ م|لوه|حمد عبــــد|ء |سم| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

355445 بــــورسيع محمد متـــولي|جر |ه ى شمس|تـــج ره عي 

283585 رى|لبــــ|لمنعم عبــــد|لرحمن مسعد عبــــد|عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

93697 حمد|لرحيم |ء سعيد عبــــد |شيم ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

5|827o لديبــــ|لسيد عمر|لمنعم |ره عبــــد|س تـــربــــيتـــ دمنهور

|54367 ئيل سعد|دى سعد ميخ|ف ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

45|4o| يف|لفتـــ|در عبــــد|ن ح عيس رسر ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

37246 بــــوحمده|حمد محمد |ن |زينبــــ علو هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52o|84 لمول|لكريم عبــــد |ء محمد عبــــد |رس| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|5oo48 زق محمد|لر|حمد محمد عبــــد | ن|ضتـــ حلو|علوم ري

7oo2o5 عيل يوسف حسن|سم|بــــ |لوه|عبــــد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

9|8725 بــــدين |تـــه ع|ل شح|مؤمن كم سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

28o5o2 س فيلبــــس|هلل تـــوم|جوزيف عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

|5|5|5 لغنى|لرحمن عبــــد |لغنى عبــــد |هلل عبــــد |منتـــ  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

9oo267 كر |طف فريد ش|بــــيشوى ع ج|صيدلتـــ سوه

36|628 ق|ىط |لع|ل عبــــد|ء جم|سم| وى|لشر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

325479  محمد|ن |صم رمض|ع
ى
لدسوق ى شمس حقوق عي 

754367 يه محمد عبــــده عىل هجرس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر
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2646o9 وع يونس|جر يونس مط|ه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4345o2 بــــ ليله|لوه|ضى عبــــد|لر|بــــ عبــــد|لوه|عبــــد| هن | تـــمريض طنط

8|246 لدهبــــ|بــــو |حمد |هند فتـــىح  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

6o2389 ح نرص|لفتـــ|لسيد عبــــد|أيه  لمنصوره|طبــــ 

496575 بــــ|مد محمد سعد عق|ن ح|يم| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

864665 ن|حمد سليم|س |لعبــــ|بــــو| |نور دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2727o8 د محمد|لدين رش|ل |كم| رن قرص|ل|فنون جميله فنون 

853287 لعليم|لح عبــــد|ل سيد ص|بــــل ي|هندستـــ 
|لمنى

272665 هيم يوسف|بــــر|مي  | |ن|دي ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

5|439 ريز فرج بــــطرس جرجس|م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

9o25|3 لرحمن محمد |ح عبــــد|صل| دين ج|طبــــ سوه

33||89 رق بــــدر عفيفى بــــدر|بــــدر ط |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

226736 م|لسل|د عبــــد|حمد فؤ|مصطفى  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

835847 حمد عبــــيد|ء حسن |حسن دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

5283o6 لم| لم س|ل ربــــيع س|حمد بــــل| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

875652 دى |محمود هريدى حسن نف سيوط|طبــــ بــــيطرى 

2282|9 شم|جر عيد عىل ه|ه ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|3|328 حمد حسن|مر حسن |محمد تـــ ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

4536|9 ح محمد|لفتـــ|محمد حنيش عبــــد |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

649o5| ف محمد محمد سعد|مهند  رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|375o ف ر|محمود  ضى محمود  |رسر ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

7|87o رص محمد عزبــــ|ندى ن لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|2747 م خليفه عىل|لسل|م فوزى عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9|5|7 ن|در رضو|لق|د عبــــد |لرحمن فؤ|عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

294845 ى أحمد منصور حسيبــــ محمد نرمي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

365298 حمد|هدى محمد محمد عىل  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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4|9|4o لسيد منصور|للطيف |لحميد عبــــد |م عبــــد |هش لشيخ|بــــ كفر |د|

535735 محمد عوض سعد سلومه ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

7||432 لقـلىلي|لسيد |حمد |حمد محمد | لمنصوره|حقوق 

26737 حمد محمد عىل|يه | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

82924 ى محمد|محمد عبــــد  لحليم حسي  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

25o369 هيم|بــــر|ئيل وهبــــه |بــــ ميخ|يه| |رين|م ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

263o84  نور|طمه |ف
ى
لدين|يمن شوق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

64o728 دى|له|لسيد عبــــد |حمد |ج  |كريم ن زيق|لزق|ره |تـــج

893258 س |لي|لمسيح |مريم بــــطرس عبــــد سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

53o3o3 ى مكرم|منه  هلل محمد عمر أمي  سكندريه|ل|هندستـــ 

237754 لدين|ل |لسيد جم|ء سعيد سعد |ول ن|تـــربــــيتـــ حلو

349866 لسيد حمزه|لدين |محن  | لدين زكري|محن   |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

93352 ى ك|لمل|ئيل عبــــد |ئى جبــــر|ه| يوستـــي  ه ى نوعيتـــ جي 

676483 ى وليد محمد عثــــم|ي وى|لشبــــر|ن |سمي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3572|5 يتـــ محمود عيس محمد| |طبــــ بــــنه

5||786 لغنى عيس|هر عوض عبــــد |محمد م |علوم طنط

9|4568 وى |م محمد فوزى ص|حس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

86|o2 زىك| لبــــي  سمي  حن| لفيوم|عه |زر

52oo88 لقديدى|لنور |صفيه محمود عبــــد  بــــ دمنهور|د|

628673 ى جم|ي لرحمن محمد بــــيوم|ل عبــــد |سمي  زيق|لزق|علوم 

22892| هيم محمد|بــــر|مه |س|بــــسمله  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

8o3344 لدين سيد|كريم محسن نرص  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

25|74 ى|ء |نجل ف سيد حسي  رسر ى شمس|زر عه عي 

|53579 هيم|بــــر|سط سيد |لبــــ|طمه عبــــد |ف هره|لق|بــــ |د|

|77o68 حمد|محمد عىل بــــيوم  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9428o ن|طمه محمد مصطفى رمض|ف ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

69o437 ي|ر
بــــوبــــكر محمد مصطفى| |ئى لمنصوره|بــــ |د|

497362 يف عبــــد |س زق|لر|لحميد عبــــد |ره رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3663o فظ|لمحسن ح|مروه محمود عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|66o79 محمود حسن عبــــده حسن ن|حقوق حلو
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76877 ف محمد عىل|يه | رسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

9o6478 لرحمن محمد |شهد محمد عبــــد ج|صيدلتـــ سوه

33|892 هيم|بــــر|محمد كرم نرص  |تـــمريض بــــنه

75784| عيل|سم|حمد محمد |طمه |ف عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

9|987 شتـــ|لدين عك|حمد فتـــح |م |حمد عص| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

259723 ر|لزه|هلل |ن محمد عبــــد|م| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

||8945 خورى|شكرى ف| يىلي|مريم  ى شمس|تـــج ره عي 

6o||o8 لرحيم|ىط عبــــد|لع|حسن محمد حسن عبــــد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

59745 لعظيم|هيم محمد ميهوبــــ عبــــد |بــــر| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

9|638|  |لش|رثــــ عبــــد|لو|ره خليل عبــــد|س
ى
ق |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|

ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

222578 هيم|بــــر|رضوى حسن محمد محمد  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

37|735 ر|لف|لحميد |ل حسن عبــــد|مروتـــ جم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

447353 لجندى|دين يحن  محمود أنور|ن سكندريه|ل|ره |تـــج

||9326 ون|ن |لكس|نور مدحتـــ  بــــسخي  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

334329 ن محمد عمر|محمد رمض ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6|7o34 ر|لكس|لسيد شلبــــى |حمد | |رودين ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6|4577 ح طه خليفه|لفتـــ|محمد رأفتـــ عبــــد |هندستـــ طنط

923833 خلود عبــــدربــــه محمد عىل   ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

35|58o ي سعيد عبــــد|محمد ه
لم|ح س|لفتـــ|ئى |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

33944 ن|ضى موىس عش|لر|جر محمد عبــــد |ه هره|لق|حقوق 

68|484 ي
لحفيظ حسن|لرحمن عبــــد |ن عبــــد |سفى لمنصوره|بــــ |د|

52346 ل عويس|لمحسن كم|ء عبــــد |سم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

7oo25| س|ن محمد عبــــ|حمد رمض| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

3|6228 ى ن|ي للطيف|هيم عبــــد|بــــر|دى |سمي  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

4397|6 سم|لسيد ق|رص بــــدير |ندى ن لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

759629 مد|حمد ح|منيه محمد | لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

|6|343 يف فؤ|منتـــ  د سليم محمد|هلل رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

448626 ى نحيله|بــــو|ل عيد |عمرو جم لعني  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

252oo6 ى|م حسن بــــدوى |حس بــــو حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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6|6375 بــــو غربــــيتـــ|م |ئل محمود س|ن و|مرو عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

285848 حمد|لرحيم |ل عبــــد|مصطفى كم ن|صيدله حلو

846482 هيم|بــــر|نبــــيل صبــــىحي | دون|م ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

29|25| ى|حمد ري|مه |س| ض حسي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

46||o2 |لقل|ر منصور مصطفى |مي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

22o7o5 دى محمد|له|محمد يوسف عبــــد| ن|د وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|59|93  عىلي سيد عىلي
مصطفى ى شمس حقوق عي 

2|7885 م محمد|سل|ره عمرو |س هره|لق|ره |تـــج

9o4353 ولس كم صف  |هلل و|ل فرج |كي  ج|بــــ سوه|د|

36o69 ه عبــــد | م|لسل|د عبــــد |لجو|م عبــــد |لسل|مي 
 رسج

هره|لق|ره |تـــج

83822 حمد محمود|طمه محمد |ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

449oo8 ضى|ح سعد ر|لفتـــ|زم عبــــد |ح |هندستـــ طنط

4o5825 رضوى محمد عبــــده عبــــده مرىس حسن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8|6224 منتـــرص مدحتـــ ذكري حسن ي|صيدلتـــ 
|لمنى

48o465 لجندى|ذ مسعد فتـــىح |مع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

775482 هلل|لدين محمد عبــــد|ء |كريم عل زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|24593 حمد محمد خليل|ن |نور ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

326o3o ل بــــكرى|رضوى محمد كم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

64|49| زى|هدير محمد محمد عز لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

752539 هلل|ل فرج رزق |دى مجدى كم|ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

|65|95 حمد|حمد مصطفى |د |جه هره|لق|بــــ |د|

64||92 حمد|لم |حمد مصطفى س| زيق|لزق|ره |تـــج

6|6344 ى | لبــــربــــي |حمد |حمد حسي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

793|89 لريس|محمد محمود محمد | رض ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

293|79 بــــو شوشه|لحفيظ |ل عبــــد |محمد جم ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

42|97 ن لنبــــى|حمد محمود عبــــد| |مي  ى شمس|د| بــــ عي 

287255 لمقصود|دق عبــــد|محمد سعيد ص ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

6|3593 لديبــــ|ء حمدي |خلود بــــه |تـــربــــيتـــ طنط

34933o طه محمود طه محمود زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2627o8 |لبــــ|مصطفى محمد محمود عبــــد
ى
ق ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 
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229|3 هيم متـــول|بــــر|ن |يوسف رمض ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|5|67| ى عبــــد |محمد | ر رض|من ح|لفتـــ|مي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

5268|8 ن|حمد رضو|هلل مصطفى مصطفى |عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

84|43o بــــر عىلي|ل ص|ندي جم ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

52o|29 لشيخ|هيم |بــــر|عيل |سم|دتـــ |مي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

278248 م|م|ل|حمد |در |لق|يمن عبــــد|محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

887287 حمد |لغنى سيد |سيد عبــــد سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

8||65 وى|لطنط|ل محمود عىل |بــــسمه جم هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4o|939 لحميد|حمد عبــــد |لحميد |حمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

893362 لحسن |بــــو|سهي  جميل سيد  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

79o569 د محمد محمد عبــــده حميد|زي نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

9o5629 حمد حسن |ن |حمد رمض| معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

675238 ن|هيم سليم|بــــر|لفى |ل|رق |حمد ط| ن|هندستـــ أسو

7|24|| لد محمد عبــــده حسن طويله|مروه خ لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|57842 ه س|ن عص|يم| حمد|لم |م عمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

54|253 زى|لسيد غ|لسيد |محمود سعيد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

649o8 لسميع|محمد ربــــيع حميده عبــــد لفيوم|تـــربــــيتـــ 

845|6| س|لي|ح فتـــىحي |هلل مصبــــ|هبــــه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

9|o862 دق |وى ص|لر|حمد محمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

2|44o| ن س زىك|دل عبــــ|ع| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

6|||33 حمد|بــــو |م |لسل|م عبــــد |محمد عص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

629959 لم|مصطفى محمود س| زم رض|ح زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|39356 يمن محمود محمد محمد كرم|م  ى شمس|تـــج ره عي 

|34o25 لرحمن|ح عبــــد |لفتـــ|دل عبــــد |مصطفى ع ى شمس|د| بــــ عي 

28|463 تـــه|طف صبــــىح شح|هر ع|بــــ |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|5789| ندى عىل محمد حسن محمد ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

638873 لجليل|ل ممدوح محمد فتـــىحي عبــــد|نو زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

6o967 ى نوره سيد ربــــيع حسي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

33o23 لففى|هيم محمود |بــــر|لد |خلود خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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327989 لحميد جمعه|ح عبــــد|يوسف نج |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

692982 ل محمد تـــوفيق محمد عطوه|م| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|68688 لفضل|بــــو|م صفوتـــ صبــــرى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

332846 د محمد|د ج|مجد رش|سهيلتـــ محمد  |ره بــــنه|تـــج

76274| لمجيد|بــــى عبــــد|بــــر عر|رق ج|كريم ط ره بــــور سعيد|تـــج

637674 ر|لستـــ|ر فتـــىحي عبــــد |لستـــ|منى عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

637284 مه|حمد نشأتـــ مصطفى محمود ش| زيق|لزق|حقوق 

268||8 فع|لش|لرحمن |يمن عبــــد|محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8o4723 حمد|مروه عيد سيد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

339o|8 ى |لسيد حس|ء |رس| عيل محمد|سم|ني  |تـــربــــيتـــ بــــنه

6o925o لدرىس|لعدوى |لدين |د |محمد محمد عم |طبــــ طنط

878282 ف محمد مصطفى |هلل |منتـــ  رسر سيوط|بــــ |د|

346953 لس وليم عطيتـــ خليل كي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

879546 ى  ربــــيع محمد حسني 
مصطفى سيوط|بــــ |د|

85|297 ل حموده محمد|سميه جم لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

625446 لسميع محمد يوسف صقر|نس عبــــد |محمد  سكندريه|ل|صيدله 

374|6| ن|لمنعم محمد عثــــم|محمود عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

776478 ه محمد محمد فكرى محمود ني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4||292 م يوسف|لسل|ن محمد عبــــد |يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

344o|9 لح سويلم|لغنى عقل ص|عبــــد| مه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|9786 ح جبــــريل|لفتـــ|تـــ عبــــد |لشح|محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

|456o7 لنبــــى|حمد محمد عبــــد |يمن |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

639o8o ف عىل مصطفى|حمد | رسر زيق|لزق|ره |تـــج

44o234 ح|لىح شلبــــى صحص|طمتـــ محمد عبــــد|ف لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|7888 ه دق صديق|حمد ص|ن |مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|2994 ن ى عر| مي   محمد جبــــل|حسي 
ى
ق |بــــنه| هندستـــ شبــــر

485|54 |لح عبــــده زكري|رق ص|نىه ط ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

63|356 لحميد|بــــى عبــــد |ندى محمد خط زيق |لزق|تـــمريض 

85o7|5 ء محمد خرصى محمد|شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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775988 ئى|هلل عن|ئى عبــــد |ء عن|ل| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

329886 لحميد سيد|روق عبــــد|ف| ن رض|رو |بــــ بــــنه|د|

85783| جد|بــــورسيع م|لد مجدي |خ ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

366||o ى| ى حسي  ميمتـــ محمد حسني  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|7399 لقندقىل|لسيد محمود |سعد |ندى  ط|معتـــ دمي|علوم ج

8||6o3 لخرصى محمد|م محمد |يه محمد عص| ره بــــنى سويف|تـــج

9|7o34 بــــتـــ عىط  |ده ثــــ|سحر حم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9|37o2 لدين محمد سيد  |ء |سيد عل ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|449|5 لعزيز محمد|لسيد عبــــد |يدى |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4oo8o5 ىط|بــــوبــــكر ص|تـــ |حمد فرح| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

479879 لس صليبــــ ميخ سكندر صليبــــ|ئيل |كي  سكندريه|ل|ره |تـــج

436595 ي عىل |س|لفتـــ |
بــــوخشبــــه|مه بــــسيوئى سكندريه|ل|حقوق 

6oo339 لسيد عفيفى|لمجد محمد |بــــو |محمود  |حقوق طنط

8|9578 بــــ|لوه|لحكيم عبــــد|مه عبــــد|س|س |ين| ي|علوم 
|لمنى

|4899 ى ف|ي مر|م ع|م|مر |رس ع|سمي  هره|لق|ره |تـــج

4|2563 حمد شبــــل محمد عفيفى|ن |رو |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|33528 ك روؤف رعد|بــــيشوى مل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

252|55 لسيد|ن |ل عثــــم|ره محمود كم|س ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

92o739 د صليبــــ  |هيم ميل|بــــر| |دون|م ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

253722 لمسدى|ر |لستـــ|لرحمن عىل عبــــد|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

8||877 لس |بــــر| هيم لبــــيبــــ|بــــر|م كي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

696887 ضل يونس|حمد ف|مي  |حمد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6685o يىحي عطوتـــ محمود عىل| ر|ي لفيوم|صيدلتـــ 

|37865 حمد|هلل سيد |رشد عبــــد |هلل |عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

42459 لرحمن|لرحمن حنفى عبــــد|عىل عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

48o696 ح يوسف|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|سمر عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

22o385 جندى| جرجس شنوده حن ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

63o64 محمد حميدتـــ جمعتـــ| مه ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

528225 لحوىسر|ن |ل محمود سليم|لدين كم|م |حس سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري
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6o252 حمد|ن سيد |طمه رمض|ف طبــــ بــــنى سويف

75|o8o رص محمود محمد|لن|ر عبــــد |من دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

54o|9| لسيد شلبــــى|لرحمن |حمد محمد عىل عبــــد | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

876|9o لنعيم مصطفى |عيل عبــــد|سم|لنعيم |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

34||4| د|هيم نرص بــــيوم ج|بــــر|محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5|3|53 بــــ|نور محمد عىلي خليل دي عه مشتـــهر|زر

7o6|34 لسيد|م محمد |ديه عص|ن زيق|لزق|طبــــ 

496928 لسيد|لعزيز محمد عبــــد |ن عبــــد |زينبــــ شعبــــ تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

9|572o لرحيم سليم  |ء رءوف عبــــد|عىلي سيوط|ره |تـــج

482928 لسيد|حمد |لرحمن |طمه عبــــد |ف سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

2269|5 حمد رفعتـــ عيد محمود عيد| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o5722 د جعفر محمد|سع|ل|بــــو|حمد |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

|22543 ي عبــــد |دع
لمنعم عىلي مىكي|ء مصطفى ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7792o9 ه ن ن|لسيد سليم|رص محمد |ني  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

23554o وع|لعليم مط|يوسف محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

49o772 ن|لمجيد رضو|ن عبــــد |رضو| رضوى بــــن بــــيل ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|5|628 ن|ن عبــــده سليم|رضوي محمود سليم عه مشتـــهر|زر

|78486 عىل سيف| يه عط| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

78|43| هلل عىل سعد أبــــوبــــكر|منه  زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

6755|7 لمهدى|م يوسف |ن عز|نوره لمنصوره|علوم 

225432 د محمود|طف فؤ|يه ع| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

|78662 شقر|ل|هيم محمد محمد |بــــر|حمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

446o4o هيم|بــــر|محمد عىل خليل  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

|3925 ل حسن|يمن كم|دى |ه دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

2264o4 لميىم|هيم محمود |بــــر|رأفتـــ  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7|58|5 ي
ق|لح |سعد ص| |دئى وى|لشر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|26536 شم|حمد ه|محمد محمود  هره|لق|صيدله 

78|348 لعزيز محمد|لكريم عبــــد |ئى عبــــد |م| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|o539 س|لنح|حمد محمد |لحسينى |رحمه  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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754672 ن|يدى محمد محمد رمض|ه عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

84||4o ئيل|هلل نظي  ميخ|نوبــــ نرص |بــــ| |نوعيتـــ فنيه قن

755684 لح عىلي|هيم ص|بــــر|لح |ص حقوق بــــورسعيد

|59265 لصبــــور عىل|حمد عبــــد |كريم  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

69274| طتـــ|لمنعم شل|هيم عبــــد |بــــر|در |لق|د عبــــد |جه ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

|8o42 ي
لم محمد|لدين س|ء |فرح ضى هره|لق|حقوق 

526|2 ي جنيدي
سهيله سيد قرئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

35o84| لحميد|م حلىم عبــــد|ء س|ول ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7||498 حتـــ|لسيد سم|لد محمد |محمد خ لمنصوره|حقوق 

85|288 ر سيد|لرحمن عم|محمد عبــــد ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

45o243 ع|لرف|هيم |بــــر|هيم فتـــىح |بــــر|هر |حمد م| |بــــ طنط|د|

3299|| س قصعتـــ|لدين محمد عبــــ|د |فرح عم ى شمس| لسن عي 

366|7o ن محمد محمود|ن رمض|يم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

686458 |لبــــن|لغنى |لسيد عبــــد |مه |س|م |سل| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

53o469 ي |ندى ه
ي |ئى

ى
لسكري|لسيد شوق ج|بــــ سوه|د|

457372 ضى|لق|ره رأفتـــ محمد عىل |س لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

839o45 هيم|بــــر|ح فهىمي |جر صل|ه دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

278626 بــــى|خلود محسن حلىم شل |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

283|96 نم|لجيد غ|حمد عبــــد|حمد مصطفى | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5222|o هيم حسن|بــــر|لحميد |د عبــــد |ديه عم|ن ره دمنهور|تـــج

53435 لعظيم|هيم عبــــد |بــــر|رص |ء ن|لشيم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

329|96 للطيف|حمد نجيبــــ عبــــد|ريم  |تـــربــــيتـــ بــــنه

488729 ي|حمد |هيم |بــــر|حمد |
ى
لسيد دسوق لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

ألسكندريتـــ|بــــ

5o9935 ن|حمد عجل|لعزيز |د عىل عبــــد |عم عه دمنهور|زر

844866 ي|ر
ي|حمد بــــكري عبــــد| |ئى

لغنى ن|سو|بــــ |د|

|68244 ى وس |تـــ| مي  وس|سكندر تـــ|ورصى ورصى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8539|2 رد كريم جرجس|دو|صموئيل  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8o28|9 رون|لرحمن محمد ه|ر عبــــد|لغف|عبــــد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

326298 ن سعيد|لعري|لطفى | ند|ر عه مشتـــهر|زر
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324396 حمد سعد خليفه عىل|دل |ع عه مشتـــهر|زر

629756 يمن محمد يوسف محمد|ن |نوره زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o4867 لسيد محمد|لسيد عىلي |عىلي  ره دمنهور|تـــج

|66829 حمد|دل خلف |ندي ع| ن|بــــ حلو|د|

2679o8 |حد |لو|حمد عبــــد|للطيف |حمد عبــــد|محمد 
لمغربــــى

ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

7o99|4 لسيد محمد|حمد |حمد محمد |ء |ل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

78|3|  محمود|لش|وليد عبــــد | ر|ي
ى
ق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

35||29 حمد|لنعيم |م عبــــد|لسل|دتـــ عبــــد|مي |ره بــــنه|تـــج

769837 مه محمود مىك|س|فله  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

779488 م|لسل|ن عبــــد |ح سليم|ن مصبــــ|يم| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

25o552 هلل|حمد خلف |ل |يه جم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

499865 ح|لسيد محمد صل|ل محمد |من ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

634555 م محمد محمد|محمد عص زيق|لزق|نوعيتـــ 

845259 |لوف|بــــو|ح |لفتـــ|جر محمود عبــــد|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|5||27 غ|لصبــــ|د محمود |مينه فؤ| هرتـــ |لق|تـــمريض 

|72o52 هلل|ح عيد عوض |لرحمن صل|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

374468 ج محمد|لرحمن فر|محمد عبــــد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

633375 مد محمود|هلل ح|هلل حسن عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

6237|7 د خليل خليل سليم|محمود فؤ ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

27|674 وى|لسعد|ن |ض شعبــــ|ن محمد ري|يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

53765 هيم|بــــر|لعظيم |ل عبــــد|ء كم|عل ي سويف
تـــمريض  بــــنى

5359o2 هيم جوده|بــــر|رتـــ محمد عىل |س سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2|463 لسعود|بــــو|حمد محمد |هلل |منتـــ  عه مشتـــهر|زر

83296| حمد محمد|حمد محمد | |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

687564 ن|ل سلط|مد يحن  كم|يحن  ح لمنصوره|هندستـــ 

257636 ىط عىل|لع|محمد فرج عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|682o5 ى ئيل|ئى موىس ميخ|ه| جي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

229595 حبــــيبــــه محمد عنتـــر عىل عوض لفيوم|عه |زر

782|8o هيم فوزى عىل|بــــر| |رش زيق|لزق|حقوق 
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3o544 لسيد|لعربــــي |منيه وليد | ى شمس| لسن عي 

54|2o7 هلل|رم عبــــد|لمك|بــــو|لسيد |كريم عبــــده  ن|سو|علوم 

6|68o7 رس عزتـــ غندر|يتـــ ي| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

353622 م|لسل|لحميد عبــــد|محمود فكرى عبــــد سيوط|عه |زر

|53898 تـــ محمد|حمد محمد فرح| ى شمس|تـــج ره عي 

5525| لعزيز|سيد محمد عبــــد| نور أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

52o48| ى ص|ي لصمد موىس|دق عبــــد|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

64|4o6 حمد عىل|محمد | مه زيق|لزق|بــــ |د|

865842 حمد|در عطيتـــو |لق|محمود عبــــد زيق|لزق|حقوق 

23|222 ف حسنى محمد جيل|محمد  ئى|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4343o| لشيخ|لحميد |طمه محمد عبــــد|ف |حقوق طنط

922764 لعزيز |ل محمد رجبــــ عبــــد|جم ج|ره سوه|تـــج

5o427| لسيد محمد عىل|منيتـــ محمد | |علوم بــــنه

374224 ي
لد محمد حسن|خ| دئى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

449298 ل|لع|لحميد عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|لد |خ |ره طنط|تـــج

4o|236 لغنى|ل محمد ربــــيع عبــــد|نه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

439982 م|لسل|لد رجبــــ محمد عبــــد |خلود خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

435842 رتـــ محمد محمد عقبــــتـــ|س سكندريه|ل|حقوق 

3735|| ضىح محمد عىل حسن محمد سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

325355 لغنى|رع عبــــد|محمود محمد ز ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

53o653 بــــ|ء محمد خط|د عل|جه بــــ دمنهور|د|

7|276o ى منيعم ى حسي  ى حسي  تـــسنيم حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

763o22 لح|ن محمد محمود عبــــده ص|رو بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

||6772 لق حسن مرىسي|لخ|عبــــد | ر|ي هره|لق|حقوق 

5o99|9 مر قطبــــ|بــــ جمعتـــ ع|يه|د |زي سكندريه|ل|طبــــ 

7o2349 لسعيد محمد رشيد|هبــــه محمد  |ره بــــنه|تـــج

34|255 لكوم|محمد محمود حسن جمعه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

765574 لغندور|ضل يوسف |محمد حسن محمد ف هندستـــ بــــور سعيد

527249 حمد|لسيد سيد |حمد طه |ء |ل| ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

3|2272 لدوبــــى|لمقصود |ده عبــــد|ن يحن  حم|مرو لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

46|389 بــــ|هيم محمد خط|بــــر| |ر رض|من |حقوق طنط
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|7||3o ى|عبــــد  هلل رؤوف طه حسني  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4265|4 ى |ن محمود حنفى |نوره لجميل|لسيد حسي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|4o82| رق رفعتـــ زىكي|محمد ط وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|75|2| حمد عىل|ن |حمد سليم| ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

25323o وق محمد محمد  وى|لغمر|رسر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

25o987 م|م|روق |محمود محمد ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|46236 حمد|بــــ عمر |هلل شه|منتـــ  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

757637 يف حسن سليم|من ر رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7798|3 لحميد|م محمد محمد عبــــد |له| زيق|لزق|صيدله 

492o52 لسيد محمد محمود|ن محمد |يم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

64o883 هيم|بــــر|لد حسن يوسف |لرحمن خ|عبــــد  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

33o|74 لسيد|لعزيز |ن عبــــد|شهد شعبــــ |نوعيتـــ بــــنه

4o8659 بــــو شنبــــ|هيم |بــــر|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|د |جه |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|4o842 بــــو زيد|حمد |ن صبــــىح سعيد |حن كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

756887 حمد حسن سعيد عىلي محمد| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

48846 مه عىل|ره لطفى سل|س ن|تـــربــــيتـــ حلو

486778 ل|لع|رون عبــــد |ن محمد ه|محمد رمض لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

777794 ره|لفتـــوح رسر|بــــو |صم فتـــىح |ع دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|49563 لرحمن محمد عىل محمد|عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2546o7 لرحمن محمد تـــوفيق كشك|عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|53278 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|حمد |ء |دع ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

423885 د|لجو|حمد عبــــد |حمد |بــــر |حبــــيبــــه ج إلسكندريتـــ |تـــمريض 

89ooo7 يدى محمد محمود محمد |ه سيوط|طبــــ 

77o894 ط|لعي|لجليل |تـــم عبــــد|هدير محمد ح تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8o673| ي عزمي |ده ن|حم حمد|ج  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

496456 نم|ل بــــريقع حسن غ|جم| ن|ر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

465578  محمد ه|رس|
ى
ئى|ء محمد قطبــــ دسوق سكندريه|ل|هندستـــ 

6o5287 ى ى محمد وردنتـــو| |لي  لحسني  |ره طنط|تـــج
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7o4729 ن|ده عطيه محمد عطيه بــــدر|غ زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|242oo لعظيم|رق عمرو عىل عبــــد |ط دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|542o2 رق محمد محمود|محمد ط ى شمس حقوق عي 

|36882 حمد موىس|يمن |حمد | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

7862o6 وى|لنبــــر|لدين محمد محمد |ح |صل| ر|ي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

339444 |لعل|بــــو|ل |ض عىل هل|ء ري|رس| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

22|44| ى فتـــىح ري| ض|حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6696| ى محمد عبــــد|ي بــــتـــ|ل ثــــ|لع|سمي  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

562|5 د محمد|هلل رش|ر عبــــد |من ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

897232 يه قدرى محمد عرفتـــ | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

276585 تـــ جوده يوسف|ء عرف|رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6425|8 دق|لص|لق |لخ|لسيد عبــــد |حمد | زيق|لزق|هندستـــ 

|278oo ف يشى محرم|يه | رسر ى شمس|تـــج ره عي 

4o|958 د محمد|لجو|د عبــــد |د محمد رش|رش لمنصوره|حقوق 

5|7955 ه م| ئى|لمسلم|لحميد |هر عنتـــر عبــــد|مي  |علوم طنط

852|42 تـــ سيد|م منتـــرص فرح|سل| حقوق بــــنى سويف

4|6755 لكريم|هيم عبــــد|بــــر|هيم عطيتـــ |ء إبــــر|أسم لشيخ|بــــ كفر |د|

2|3665 لسيد|ئل سمي  محمود |كريم و هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|34268 ي عبــــد |ء |ندى عل
ى
م|لسل|لدين صدق ى شمس|تـــج ره عي 

3|999o عىل مصطفى عىل مصطفى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

7779o6 |حمد عىل |حمد |ح |لفتـــ|هلل عبــــد|كريمه عبــــد 
فع|لش

زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

25|88 خوري|ردين جورج فوزي ف|ن ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

446295 ميه|لش|د محمود محمد |لرحمن عم|عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

434257 ي|ر
ح خضي |لفتـــ|يمن عبــــد| |ئى |بــــ طنط|د|

6o39oo ى|لمرغنى |م |يمن هي|حمد | ى لجمي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

82o|6| ى محمد|شيم ي حسي 
ء مصطفى ي|طبــــ 

|لمنى

627o67 شور|لحميد ع|حمد عىلي عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

779447 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|طمه نبــــيل |ف زيق|لزق|ره |تـــج
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32o996 هيم|بــــر|ء مندوه |هيم عل|بــــر| ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

545789 لنبــــى|لسيد عبــــد |ح عىل |لفتـــ|م عبــــد |بــــس |ره طنط|تـــج

366474 ك|بــــر مس|مني  ج| فيول م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

629o74 لسيد عبــــده|ندى عبــــده  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

686343 ح محمد|لفتـــ|عىل محمد عىل عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

8564o4 لعظيم|د ذىكي عبــــد|ء حم|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

228425 وى|ندى عىل زىك عىل محمد طنط ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

8o287 لمحمدى محمود عىل|دل |ع| ند كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4935o د|لجو|لد محمد عبــــد|لدين خ|ء|عل دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

239742 ى|م سيىلي|طف خليل بــــ|ع| رتـــي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

683294 هلل|د |طف عىل ج|ل ع|نه لمنصوره|حقوق 

5o55o3 لسيد متـــول محمد متـــول|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

255ooo ق|حمد |رحمه محمود  وى|لشر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4632o7 ى |ر ى|ئد رأفتـــ حسي  لزهي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|776|8 ض حسن محمود|لد ري|خ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2236| لمعىط سيد|هلل عبــــد |ء عبــــد |سم كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

76|545 س محمد|جر سعد عبــــ|ه لسويس|هندستـــ 

758797 ن|محمود وحيد محمود سليم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|37629 ى|عمر وليد فؤ د حسي  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

|6|6|7 ي |يوسف عمرو رج
عيل|سم|ئ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

247|26 ن|شم عمر|يوسف محمد ه ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

6|36o2 ين مجدى عبــــد  در محمد فرج|لق|رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

833275 ي عىلي|ن عبــــد|ل عثــــم|من
لغنى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

9o2783 ه |لل|لسيد عبــــد|بــــسمه عزتـــ  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

89o|7| عىل رزق محمد مهنى  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

6o4264 |هيم |بــــر|هيم |بــــر|مصطفى 
ى
ق لصي  |ره طنط|تـــج

49876o مه عىل بــــسيوئى|س|تـــغريد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

85227 لحميد|د سعد عبــــد|ئل عم|و |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

75235| هيم|بــــر|مل |لسيد ك|مصطفى  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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265944 تـــ|ء محمد بــــرك|محمد عل ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

893647 نور جمعه محمود محمد | سيوط|تـــمريض 

2672o9 هيم|بــــر|حمد |دل فرج |م ع|وس ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|5|753 مه بــــيوم|لدين سل|د |ليىل عم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|6|88 عيل|سم|م |لسل|لدين محمد عبــــد |علم  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

64o49| هيم|بــــر|ألمي  فيصل محمد | زيق|لزق|حقوق 

844979 وي|محمد حسن محمد دشن |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

38392 بــــر محمد قطبــــ|ص| رن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

372|67 د عدس|دل خليل فؤ|يتـــ ع| إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

34||6o لدين|حمد زين |م محمود |حمد س| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

283776 ئى|لحلو|كريم سعيد محمد سيد  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

23|376 ح|لفتـــ|م محمد محمود عبــــد|هش هره|لق|علوم 

3|3457 فظ|روق سيد ح|هلل سيد ف|عبــــد |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

64|275 لسيد|هيم محمد محمد |بــــر|ره |س زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|43|75 ن محمد شلبــــى موىس|رو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|3627 لسيد بــــدر|أحمد محمد  |طبــــ بــــنه

8o63o7 ى |ء محمد ي|وف حمد|سي  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

293o| زق|لر|لحميد عبــــد |رق عبــــد |يوسف ط لفيوم|عه |زر

|64827 ي|يه|رحمه 
ي مصطفى

بــــ مصطفى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

27o796  يوسف بــــليىط|لبــــ|م عبــــد|منى س
ى
ق شمون|نوعيتـــ 

36587| حمد محمد خلف فهىم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

287|2| فظ|بــــ ح|لوه|ل عبــــد|لرحمن جم|عبــــد تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

489366 ي|هلل فرج عبــــد |منتـــ 
لعزيز محمد مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o52|5 ي عطيه|بــــيتـــر مجدي ر
ضى ي|هندستـــ 

|لمنى

693369 ميه محمد عىل عىل عىل زقزوق|س تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

697o24 ح|لفتـــ|ذ جميل محمد عبــــد |مع ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

526|54 محمد سعيد يونس عىل محمد سكندريه|ل|بــــ |د|

773688 ى عربــــى صل|ي لدين زىكي|ح |سمي  زيق|لزق|عه |زر
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63255| لشيخ|لح |حمد ص|يمن | |ند زيق|لزق|بــــ |د|

847237  ليثــــي عىلي
ى محمد حسي  ن|هندستـــ أسو

26494o هيم محمد جبــــريل|بــــر|حمد | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

64||o3 لفى|ل|لمنعم محمد عىل |روضه فهىم محمد عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|o78 هيم محمد|بــــر|حمد |ء |ل| ن|بــــ حلو|د|

347oo4 هلل منصور|در نعيم سعد|ن |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

96545 ى محمد عبــــد|ي لحميد|لمحسن عبــــد|سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77782 ى م ى حسن|حسي  هر حسي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

|4|o83 هيم|بــــر|روق |ئل ف|عمر و مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

59448 لسيد|م جميل محمد |هش ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

236394 ري|لهو|لحليم |هد عبــــد |م محمد مج|ريه ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

69o622 حمد محمد محمد|ء |سم| لمنصوره|حقوق 

9o769| لبــــدرى عىل |مه |س|محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|42433 بــــ|لوه|رضوى محمد عىلي عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

642882 هيم محمد متـــول|بــــر|ء |لزهر| زيق|لزق|عه |زر

4|2366 لدمنهورى|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|ج |رس |ره طنط|تـــج

4|9o89 ىس|لشبــــ|لغنى محمد |محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6292|7 ن لرحمن|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد| مي  ج|بــــ سوه|د|

774349 لمنعم حسن|محمود محمد محمد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

2|4268 طف سيد حنفى عطيه|د ع|زي مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o943 وي|مد سعد|ل ح|حمد هل| ره بــــنى سويف|تـــج

77665o هلل|لسيد عبــــد |لسيد |ر |من زيق|لزق|بــــ |د|

2|39o8 لعزيز|يوسف ممدوح عىل عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

866o59 بــــ وشهرتـــه نظيم |ئيل يوس|ريوس ميخ|مك
ل|غبــــري

لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

45|878 غ|لصبــــ|لسيد عىل |لعظيم |لعزيز عبــــد|عبــــد ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

39563 ن|هيم عثــــم|بــــر|لمحسن |محمد عبــــد  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

222|39 لسيد محمد|طف |يه ع| ن|بــــ حلو|د|

|5o7|| مل|لحسينى ك| |محمد رض ن|علوم حلو
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635947 لرحمن|لرحمن عبــــد|كرم محمد عبــــد| لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

244326 لعليم عىل حميده|محمد محمود عبــــد هره|لق|ره |تـــج

9|o452 ى عبــــد  حسي 
د محمد |لجو|مصطفى ج|ره سوه|تـــج

|599o7 ى جم|ي للطيف|ل محمد عبــــد |سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

336|7 ي سبــــسوبــــه
ي حمزه عفيفى

مريم عفيفى ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

855o96 ء محمد عىلي عىلي|صف ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

36922 هبــــه عربــــى مصطفى عىل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

267o8o ي|ر
عرج|ل|حمدى مرتـــضى | ئى ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

48|43o هيم|بــــر|مر |فتـــ مريد تـــ|مز ر|ر سكندريه|ل|بــــ |د|

|67242 ئى|لرحمن عىل محمود عىل كيل|عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

484972 حمد|ن |مر حس|لحكيم ع|محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9786o ن|لمجيد رمض|ل عبــــد|محمود جم ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

34496| ي
ليل|لد منصور زغ|خ| دئى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

98634 لمعىط|بــــرين محمد عىل عبــــد|ص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6o95o3 ش شكر|لدمرد|محمد | آيه رض ي صىح طنط
|معهد فنى

46|o9o يف|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|هبــــه محمود  لشر |ره طنط|تـــج

884|69 لرحيم |كر عبــــد|لد ش|حمد خ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|8999 لجحش|هلل |ء صبــــىح عبــــد|سم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

754|7| لح حسن محمد|طمه حسن ص|ف ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

46oo52 لسيد|لحميد |ن سعيد نور عبــــد|رو سكندريه|ل|بــــ |د|

3||776 م عبــــده|م|ئل محمد |حمد و| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

34o|77 ى |محمود  بــــى|مبــــ|لسيد |حمد خرصى |علوم بــــنه

89899| بــــر صديق محمد |ندى ص سيوط|صيدلتـــ 

77379 حمد بــــدوى|حمد محمد |مصطفى  سيوط|بــــ |د|

2226|3 م سيد|م|ء نبــــيل |رس| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|6356o لعظيم|حمد فريد محمد عبــــد | هره|لق|حقوق 

38428 ى عص لرحمن رجبــــ طلبــــه|م عبــــد |نرمي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

54579 ء ممدوح سيد محمود|سم| بــــ بــــنى سويف|د|

699947 لغنى|يه محمود محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

4o4644 بــــر حسن حرز|حمد ج|بــــر |ج سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 
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76o|43 ف |ن |يم| حمد محمد|رسر بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

238533 لد محمد مصطفى جمعه|منيه خ| ن|حقوق حلو

64o289 هلل|لسيد عيس عبــــد|ن |مل رمض| زيق|لزق|ره |تـــج

227o69 هلل مصيلىح|محمد عمر عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|6639 كر |سط ش|لبــــ|حمد محمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

349o59 م|م|لعزيز |ل عبــــد|حمد كم|جر |ه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2|5o92 م|لسل|عىل عبــــد | محمد يحن  زكري ى شمس|د| بــــ عي 

272889 هلل محمد|حمد وهبــــ |ندى  |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

|7|242 د رزق|جد ميل|ريو م|م ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|39o39 د حسن|شم رش|ر ه|من ن|هندستـــ حلو

489788 ي|ر
عيل|سم|محمد جمعه عيسوى | ئى سكندريه|ل|بــــ |د|

5|327| ر مدكور|لغف|صف سعد عبــــد |محمود ن سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

762443 بــــو كيله|در |لق|مد عبــــد |هيم ح|بــــر| حقوق بــــورسعيد

779783 لمسلىم|ن محمد |ندى سليم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89669| يمن شفيق يوسف  | |ن|مري ج|ره سوه|تـــج

7o9266 ذلي|لش|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|حمد | لمنصوره|عه |زر

25264o رون|ل سعد ه|ره جم|س شمون|نوعيتـــ 

4952o| ر|لونيس دغ|ل عبــــد عبــــد|مهند كم سكندريه|ل|حقوق 

|752o| دق|عمرو محمد قرئى ص رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

252o42 |مل عط|دل ك|بــــيشوى ع ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

5o4527 ي
ري|مدحتـــ نعيم زخ| سيلفى سكندريه|ل|علوم 

|49568 حمد حمدى محمد|مصطفى  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

679|7| تـــ محمد|لسيد وفيق عرف|حمد | سكندريه|ل|صيدله 

758o47 لسيد|لرحيم |لمجيد عبــــد |محمد عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

896||4 مروه محمود يوسف محمد  ج|عه سوه|زر

524524 طف لمع عوض صليبــــ|يكل ع|م |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

|6|3|4 عيل|سم|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |سمر  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

Thursday, September 6, 2018 Page 11989 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

22|99 لحليم محمد|مروتـــ محمد عبــــد هره|لق|طبــــ 

8o2o46 لحكيم|بــــر عبــــد|ح ج|م صل|حس ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

5o9o2| شكرى محمد محمد سنبــــل |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

9o868o للطيف |لد محمد صبــــره عبــــد|خ ج|أللسن سوه|كليتـــ 

49o863 ل|لع|دل عزم محمد عبــــد|منيه ع| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76o7oo لمقصود|ل محمد عبــــد |طمه جل|ف لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

5|98o|  عبــــد |لص|ء |أسم
ى
 عم|لص|هلل |ق

ى
ر|ق ى شمس طبــــ عي 

8|8|4 وى محمد|لص|لنبــــى |عبــــد | دين تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

83o9|9 حمد|مي محمود محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

2|2688 وه|لمنعم حل|هيم عبــــد|بــــر|د |زي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|6|347 ن م محمد سعيد|هش| مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

45o78o د|لسيد ج|س |ن عبــــ|نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

37|582 لرحمن|محمد خليل محسن عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

257796 خ|لطبــــ|ن عىل |عىل رمض ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

9o|99| حمد |لرحمن |ح عبــــد|ء صل|رس| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

22|335 حمد|حمد |زن محمد يىح |م ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

698|89 ن نم|محمد متـــول محمد غ| مي  لمنصوره|ره |تـــج

84969| منيه حمدي محمد تـــميم| سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

3|74|5  محمد|هيم |بــــر|بــــ |يه|لد |خ
ى
لدسوق ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7|6|72 ى عبــــد  ى|لفتـــ|خلود بــــهلول حسي  ح حسي  ج|بــــ سوه|د|

352379 ن|هيم سليم|بــــر|رس |ميمتـــ ف| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|7768| ه محمد عبــــد | م محمد|لسل|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o5o74 م|لحم|حمد |سه بــــدر محمد |حمد حم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3827|  عبــــد 
ى
لرحمن|مصطفى نشأتـــ دسوق ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 

ضتـــ|ري/لسويس

6969|o لطيبــــ محمد|بــــو |م |حمد عص| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

3666|9 نصىح كرم نصىح عطيه |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

786746 هيم|بــــر|محمد عطيه | رن  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

33987| د|فتـــ محمد حسن حم|محمود ر ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

45383| لسعيد سمي  محمد عىلي عبــــيد| لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ
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8856o3 ى ض |هر ري|رص م|ن| يوستـــي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35|8|4 س محمد هيكل|سمر محمد عبــــ |ضتـــ بــــنه|علوم ري

74o62 لحكيم محمود|ء عىل عبــــد |رس| لفيوم |تـــمريض 

287798 لنبــــى|لرحمن سعيد عىل عبــــد|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

284497 ى شح|ي بــــ طلبــــ|لتـــو|تـــه عبــــد|سمي  ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

9||8o8 حشمتـــ بــــخيتـــ محمد  | مه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

78966o محمد محمود محمد مصطفى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

58|25 هلل|محمد ربــــيع سيد عبــــد  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

88o795 ى |لعظيم فرح|مروه عبــــد ن حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2625| لنور|عمر سيد معوض عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8923o8 ده سيد محمد |ء حم|دع سيوط|نوعيتـــ فنيه 

32o455 لد محمد سيد عىل|محمد خ هره|لق|طبــــ 

438287  عبــــد|يم|
ى
لونيس مصطفى زينه|ن شوق |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 

لشيخ

7||o|8 ء عمرو محمد محمود فوده|رس| ط|بــــ دمي|د|

|46854 حمد|حمد فتـــىحي | |ن|ر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64|254 ف فتـــىح عبــــد|ن |يم| لكريم|رسر ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

364634 فع|لن|حمد محمد عبــــد|هلل |منتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

356|3| زى|رق سعيد محمد سعيد حج|ط |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

5o75|5 ى سعيد |ي هيم عىل نعيم|بــــر|لسيد |سمي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

922454 هيم |بــــر|رص محمد |حمد ن| ج|ره سوه|تـــج

5|93o7  محمود عىل ز|بــــرلنتـــى عبــــد
ى
يد|لحليم عىل شوق |طبــــ طنط

24o683 سلىم ممدوح مرزوق مندور هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

757248 لنبــــي|ر نرص عىلي عبــــد |لستـــ|كريم عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

752935 ن|حس|لدين محمد محمد محمود |بــــ |شه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

52|23| ء جمعتـــ أحمد محمد مصطفى|ل| طبــــ بــــيطرى دمنهور

6759|4 لزينى|لد عىل محمد |ن خ|رو لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

62o767 لتـــوتـــنتـــىح |مي عبــــده |لسيد س|ر |من ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

437934 ر|لحميد نو|لسيد عبــــد|هيم |بــــر|ء |سم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

64847 ض|لد رجبــــ حميده ري|خ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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65543 ى  محمد حسي 
سلىم مصطفى لفيوم|حقوق 

682o27 لغنى|سط عبــــد |لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|نىه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|3695| ن|حمد عىل سيد محمد زيد| ى شمس|تـــج ره عي 

45o268 ف محمد | مه|هيم سل|بــــر|حمد |رسر |هندستـــ طنط

75|466 د|حمد ج|حمد |زينه محسن  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

843o8o لحسن محمد سليم|رغد  ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9o4|o| ل |لع|ر فتـــوح محمد عبــــد|من ج |تـــمريض سوه

428|6o ي|لرحمن |بــــر عبــــد |بــــر ج|ن ج|نوره
وى|لمنى |بــــ طنط|د|

37o69| لحفيظ|شم عبــــد|حمد محمد ه| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

83376| بــــر عبــــده حزين|ء ص|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

49356 حمد|لصمد محمد |محمد عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

263599 طمه محمود محمد بــــيوم|ف لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

859894 ل سمي  حشمتـــ سيد|من سيوط|حقوق 

|57838 وى|لغربــــ|لعظيم عىل |محمد عبــــد | ر|ي ى شمس|زر عه عي 

89o3o5 حمد |م |مد هش|رق ح|حمد ط| سيوط|حقوق 

494567 لحلبــــى|مهند محمد فهىم حسن خليفتـــ  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|65287 لرحمن|د شكري عبــــد |ندى حم ن|تـــربــــيتـــ حلو

87o65o بــــر حسن محمود|ن ص|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

35629| لد محمود سعد|محمود خ |بــــنه| هندستـــ شبــــر

435984 نم|ن محمود غ|عبــــي  عثــــم |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

49636 ي|ر
هلل عىل|دق نرص|ص| ئى ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش

تـــ|لبــــ|ط

8o6o53 ي عىلي فتـــىحي
ي مصطفى

منى ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

453576 ى أحمد|لحس|محمد ذىكي  ني  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

5|o375 ق|ح محمد |لفتـــ|حمد عبــــد| وى|لشر سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

78|273 هلل محمد|لدين حسن عبــــد|د مىحي |دهم عم| لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

2|2379 م|لش|يمن محمد |محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

682|oo ر|لبــــي|لحميد |لد لطفى عبــــد |سلىم خ لمنصوره|حقوق 

495632 لسعدئى|دتـــ |هيم سمي  محمد حم|بــــر| بــــ دمنهور|د|
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245864 بــــو زهره|لمجيد |سم حلىم عبــــد|بــــ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2852|o ى فودتـــ محمد سمي  نبــــيل خي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9o2645 حمد |محفوظ محمد محفوظ  ج|ره سوه|تـــج

253489 ر عون|لغف|هيم عبــــد|بــــر|منيه | ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|52847 م|م|رق عوض قرئى |ليىل ط هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4992o لنعيم|محمود كرم عىل عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5o3|52 ف |ريم   |هيم |بــــر|رسر
ى
عيل|سم|لدسوق سكندريه|ل|عه |زر

238454 ن مصطفى|حمد عثــــم|رضوى  هره|لق|حقوق 

3|6852 لحميد|حمد محمد عبــــد|جر |ه عه مشتـــهر|زر

2867|2 ف |لسل|محمد رجبــــ عبــــد لدين|م رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

5o872| لعزم|بــــو |هيم حسن محمد حسن |بــــر| سكندريه|ل|ره |تـــج

3395|| لح موىس|حمد عىلي ص|دتـــ |غ |طبــــ بــــنه

37o639 ى محمد |لن|سم عبــــد|ق جى|لسبــــ|رص حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

78|2o4 حمد|لسيد عىل |ل محمد |بــــل ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

2|22|8 لحميد ربــــيع|لد محمد عبــــد|يوسف خ ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

48o74| حمد|مد حنفى |جر محمد ح|ه سكندريه|ل|بــــ |د|

|6o222 ض|دى فتـــىحي عزمي ري|ف ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

32659 ف عبــــد |لد |خ م صديق|لسل|للطيف عبــــد |رسر ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

2359|o دل مصطفى محمد|هلل ع|منه  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

794o69 لمجيد|لمجيد عبــــد|ل عبــــد |صبــــرين جم زيق|لزق|حقوق 

63332 كريم فريد محمد بــــرع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6o965| لبــــدرى|ئى |لورد|نيس |له محمد |ه |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

442654 لغريبــــ|ح |لفتـــ|متـــ عبــــد|ل سل|نه |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

766257 هلل سعد عبــــده سعد معوض|منه  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8469o| ن|حمد عثــــم|م |لسل|ء عبــــد|شيم ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

7o6o23 ى حمدى عبــــد |ي لسيد محمد|لحميد |سمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

22675| س|هيم حسن عبــــ|بــــر|حمد | هره|لق|حقوق 

698994 لحنفى|طمه حسن رجبــــ محمود |ف لمنصوره|ره |تـــج
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52o228 لرحمن حوتـــر|لسيد عبــــد|طمه |ف تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

8|622 حمد|لسيد |حمد صبــــرى عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

339273 هلل|لسيد عبــــد|لعزيز |عيل عبــــد|سم|لدين |نور  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8866|| ج |ج سيد فر|محمود محمد فر سيوط|حقوق 

36o6o7 سيد شكرى فوزى سيد محمد مرىس |بــــ بــــنه|د|

897547 م |ن فهىم عل|ل عثــــم|م| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

4o3325 حمد محمد|ن محمود |رو إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

3598o5 ي|ر
حمد محمد حسن| |ئى ج|بــــ سوه|د|

|52|83 حمد|بــــر |طمه سيد ج|ف هره|لق|ره |تـــج

9239o| لحفيظ محمود موىس |محمود عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

886555 يد عىل |ح محمد ز|صل ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

33o277 وق س مح محمد محمد|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

432868 تـــ|لزي|لغنى عىل |جر محمد عبــــد |ه |بــــ طنط|د|

3|282o لجمل|حمد محمد |هلل محمد |منتـــ  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

33||27 ل حسن محمد حسن قدح|كم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

765227 حد|لو|دل عبــــده محمد عبــــد |محمد ع بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8573|4 ى|د |بــــ عم|يه| لدين تـــوفيق حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6o2293 ه  ورى حدوه|لمغ|هيم عىل |بــــر|ني  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4289|9 ره|لمجيد عم|وليد تـــوفيق محمد عبــــد  ي صىح طنط
|معهد فنى

249759 د|لجو|لحكيم عبــــد|لد عبــــد|يه خ| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6o258| تـــه|لعزيز شح|حمد سعيد عبــــد |محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

44oo53 هيم|بــــر|فتـــ |لسعيد ر|سلىم  لشيخ|بــــ كفر |د|

9|2843 هلل  |هيم عبــــد|بــــر|ه |لل|حسن عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

6o8722 ضي|لدين أبــــو ع|طف سعد |ء ع|لشيم| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

32993 لحكيم|لرؤوف عبــــد|ندي مجدي عبــــد ن|حقوق حلو

|58664 ه جم| مه|ل فتـــىح سل|مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

76477o ى دتـــ|سعيد رزق قل| يوستـــي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

4||4|6 |لق |لخ|هيم عبــــد |بــــر|حمد |لق |لخ|عبــــد 
ئى|لكيل

لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

47498 ى محمد خليفتـــ|حمد جمعتـــ حس| ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|2668 لكريم |د|حمد ج|س |مؤمن عبــــ ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى
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89o594 بــــتـــ |دى مسلم ثــــ|محمد ن سيوط|تـــربــــيتـــ 

372544 مل|هيم ك|بــــر|م |حس| ند |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

85oo74 حمد مرزوق|ح محمد |محمد صل دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

86|8o5 رك محمود|يمن مبــــ|نشين  دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

7o658o لسيد|د |يز ج|ندى ف لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6o774| ئيل|ن سعد جرجس ميخ|ليىلي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2|4|87 ن|حسن وحيد حسن رمض عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

628|o2 لمول مصطفى|لد عبــــد|ر خ|مي زيق|لزق|علوم 

84|427 ي|دل محمود كيل|مروه ع
ئى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

648323 ء فكرى محمود|عل| ر|ي عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

462|54 بــــيتـــر عوض عطيه عوض يوسف تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

||7459 للطيف|رس صبــــرى محمد عبــــد |ي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

347382 حمد محمد مصلح محمد| ى شمس|د| بــــ عي 

479696 مصطفى محمد مصطفى محمود محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

624695 ر|لجز|محمد وليد محمد محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

623242 تـــه بــــدر|ن مجدى محمد عىل شح|نور لمنصوره|صيدله 

35o846 ى محمد عىل عبــــد|ي در|لق|سمي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|37463 ى ن| ن متـــى|ثــــ|ندرو بــــشر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|65594 مد عىل|رتـــ ربــــيع ح|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

425|86 لففى|ن يوسف محمود |نوره سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8||88o حمد محمد رجبــــ حسن| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|3o|33 مريم عمر محمد عمر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4o393 ح|مروتـــ محمود محمد مصبــــ هره|لق|علوم 

|22479 ل|لع|صد عبــــد |هيم ق|بــــر|سلىمي  هره|لق|علوم 

3455|8 لديبــــ|ن |مه محمد عثــــم|بــــدر سل ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

29258o لسيد محمود مــيــز|ء |رس| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

69836| ز|لبــــ|لسيد عىل |د |رضوى عم لمنصوره|بــــ |د|

25|245 عوش|لمحسن د|محسن صبــــرى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|3o|7o ى مني  ري|م يوبــــ|ض |رلي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

624344 ن|ن محمود عطيه عبــــده رسح|نوره ط|معتـــ دمي|علوم ج
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648|o2 د|لجو|لسيد يوسف عبــــد |ء |رس| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

869836 سم عىلي|رص ق|هلل ن|عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

79|4|7 د|لجو|د بــــيوم عبــــد |لجو|رضوى عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78|996 هلل||ء حسن محمد حسن عط|رون زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

7o4446 ض|لع|هيم نصي  |بــــر|طمه عزتـــ |ف هره|لق|ن |سن|طبــــ 

8o5384 ى|ري عبــــد|ركو م|م |لمسيح مي  ي|تـــمريض 
| لمنى

487849 ف|دل |حمد ع| حمد محمود رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

76o|26 س|لسيد عبــــ|حمد |طمه |ف ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

784696 ء محروس محمود يونس|سم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5||232 مر|دق ع|لرؤف شكرى ص|عبــــد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

3||735 بــــو سيف محمد|حمد | |ن|ر لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

5278oo لزهرى|حمد |فظ |رص ح|م ن|مر سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7687o3 ى فتـــىح عي|ي ده عوده|سمي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

23o889 ل محمد|محمد سيد محمد جل بــــ بــــنى سويف|د|

|4o384 ن|در شعبــــ|لق|حمد عبــــد |مح |رضوى س هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

27249| لس سعد رمزى بــــطرس كي  |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

8o7o2o ي|ر
ن|ل عثــــم|ن جم|عثــــم| ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

8o|59o حمد|بــــر قطبــــ |ص| نور ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

78o8o6 مد|هيم ح|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|لسيد | قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

32544 ل عىل عطيه|عىل جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|3o99 لرحيم|مد مصطفى عبــــد|ره طلعتـــ ح|س |صيدله طنط

427756 محمد فوزى محمد بــــدر عه مشتـــهر|زر

336689 حد محمد|لو|ريم محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

27o93 ف|ء مرزوق شح|شيم تـــتـــ رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75|2|4 لرحيم|ل محفوظ عبــــد |لد جم|ئشه خ|ع عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

63623| هلل حسن|محمد محمود عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

4|42|o هلل||بــــ يوسف عط|لتـــو|ندى عبــــد  |نوعيتـــ طنط

5||96 هلل وزير رشدى خليفه|عبــــد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

28479| محمد حسن مدبــــولي| ند تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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2|2856 تـــ|د محمد فرح|لد فؤ|م خ|هش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

346544 مل شكشك|لد طلبــــ ك|مريم خ سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

239o45 حمد منصور|لد |م خ|له| هره|لق|ره |تـــج

29349o حمد محمود|بــــر |عىل ج ن|سو|حقوق 

84|5|3 ف سيد |ء |سم| حمد طه|رسر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|32867 حمد|رس محمد |ندى ي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

787837 س|ء ربــــيع عدل عبــــ|سم| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8392o2 ي|ر
هلل|عه |يع ود|حمدي ط| ئى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

222976 ن|لربــــ زي|د|لد ج|يوسف خ ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

69o493  فرج|
ى
منيه مجدى محمد شوق ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

|3o953 لد عنتـــر ذىك|مصطفى خ هره|لق|ره |تـــج

3|833| لم|لعزيز س|لح عبــــد|حمد ص| ى شمس حقوق عي 

77882o ي
لسيد متـــول محمد|محمد | دئى زيق|لزق|حقوق 

6o4o3 رس عويس محمد|ء ف|سم| ره بــــنى سويف|تـــج

439|37 لعزيز|لدين عبــــد|مروتـــ محمد نرص لشيخ|ره كفر |تـــج

|59378 لفهيم|منى رمزى فتـــىح عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

792976 |نور فهيم بــــسط|رس |ف لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

337o37 محمود يشى محمد عبــــده ى شمس|تـــج ره عي 

884768 د |لجو|م سعيد سيد عبــــد|سل| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

86o832 يف ص بــــر فرج|محمد رسر |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

78|o76 لجمل|لسيد|م محمد |محمد هش ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

2435| لغنى|لسيد عبــــد |لد |بــــ خ|رح ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

2999oo ن عىل|بــــسنتـــ حسن محمد شعبــــ لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

|29279 بــــيشوى فيكتـــور عبــــده بــــرسوم ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

7oo|64 حمد|ن |منيه حسن رمض| لمنصوره|صيدله 

4oo447 ي عرفه |م|
هيم موىسي|بــــر|لمجدوبــــه |ئى سكندريه|ل|حقوق 

357|o4 لغنى|لعز محمد عبــــد|بــــو |محمود صبــــرى  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

432356 ى فرج|هيم حس|بــــر|مل محمد | ني  |ره طنط|تـــج
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27|497 حمد حمود|هيم عىل سيد |بــــر|طمه |ف ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

9o7||3 ى عبــــد|عص هلل حسن  |م حسي  ج|حقوق سوه

9o7|72 ن  |ء عىل محمد رضو|هن ج|بــــ سوه|د|

3|6|o2 وع|حمد مط|يمن |نور  ن|فنون جميله فنون حلو

344977 لسيد موىس|لسميع |مريم مصطفى عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

64oo4 دي حسن محمد|حمد ن| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|898| لحنفى بــــشتـــو|تـــ |د|لس|تـــ |د|ء س|إرس ى شمس| لسن عي 

3||488 يرينى نرصى لبــــيبــــ رشيد| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

26|o89 لمجيد محمد|ء محمود عبــــد|سم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

5|o472 شد يونس رزق|ء ر|عل ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|766| لدين|مىح | مريم يىح زكري بــــ دمنهور|د|

3524o4 هيم|بــــر|ل عزتـــ |ء جم|دع لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

28778| ن|مبــــروك صبــــرى مبــــروك شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

8887|6 حمد محمود |زينبــــ محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

8|4o88 ئيل|هر بــــطرس ميخ|س م|تـــوم ره بــــنى سويف|تـــج

222647 ى عبــــد|هدير محمد أبــــو  هلل|لعني  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

355o63 لحميد موىس|لحميد صبــــىحي عبــــد|ء عبــــد|ل| ى شمس|د| بــــ عي 

2658|5 رص محمد سند|لن|محمد عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

7o3555 وى|لشعر|تـــ مصطفى خليل |لشح|يه | زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|4|389  ن|ندرو ميل|
ى
شد|د صدق ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

5343o2 ف عبــــد |حمد | ىط مرىس مدكور|لع|رسر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

456442 لسيد|لسيد حسن عبــــده |بــــسمه  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

336|o6 ى نرص |لتـــ ي|ص| لدين محمد|سي  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

638|97 لسيد مصطفى فول|لسيد حمدى | زيق|لزق|بــــ |د|

|22935 رق محمد طلبــــه|ء ط|سم هره|لق|ج طبــــيع |عل

668|| سط|لبــــ|نىهي محمود محمد عبــــد  لفيوم|علوم 

282749 حمد|نغم سيد حمدى سيد  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

5|5722 تـــ عىل محمود لملوم ح مد|أمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8662|9 ر محمد يوسف|لغف|ء عبــــد|شيم دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن
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453523 غ|لصبــــ|لسيد |لذىك أحمد |هلل محمد |عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

699|7o هيم|بــــر|محمود مجدى محمد  لمنصوره|ره |تـــج

5o6775 حمد|لسيد |يه مجدى محمد | سكندريه|ل|ره |تـــج

646366 م حلىم أحمد محمد شبــــكه|منى س ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

7||36| |لنبــــى عط|عزيزه محمد محمد عبــــد لمنصوره|حقوق 

776584 ح محمد زرد|لفتـــ|ر عبــــد |لغف|سهيله عبــــد  لفيوم|لعلوم |ر |د

7656|| يف عبــــد  هلل|عيل عبــــد|سم|لعزيز |يوسف رسر هندستـــ بــــور سعيد

824655 رك محمود|ل مبــــ|محمود جم قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

496o62 تـــه محمود كونه|محمود شح| دين ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

764498 مصطفى محمد سعد محمود بــــكرى هندستـــ بــــور سعيد

5|3628 لعزيز|لح عبــــد |محمود ممدوح ص عه دمنهور|زر

675599 ن|هيم عىل سليم|بــــر|تـــسنيم سعد  لمنصوره|طبــــ 

|4884| ن يوسف عىل يوسف| مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

74o48 حمد محمد|ميمه جمعه | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5357o8 م|لسل|يمن محفوظ محمدعبــــد |محمد  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

273|98 مح نعيم وليم|س| دون|م تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

9o9o54 ه |لل|ن عبــــد|مصطفى عرفه حمد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

4|743 طه مصطفى محمود محمد هره|لق|ره |تـــج

339579 ن محمد عىل|حمد شعبــــ| |ره بــــنه|تـــج

897492 حمد عىل محمد |حمدى  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

96|o4 ى  حمد|تـــقوى مجدى خرصى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9o5|92 د |حمد فؤ|لد |رس خ|ف ج|ره سوه|تـــج

4o43o8 ود|س د|س محمد عبــــ|هلل عبــــ|عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

22274 هيم|بــــر|محمد حسنى محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

62o332 ه حسن حسن محمد عز م|أمي  ط|بــــ دمي|د|

5o6586 لسيدعىل|ء سعد فتـــىح |عىلي سكندريه|ل|بــــ |د|

285276 بــــ|لحسينى دي|لسيد |دى |ش تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

438|8 ن ئيل|وصفى عدل ميخ| مي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|44965 يف جل لعزيز|ل عبــــد |عمر رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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|6553|  علو|ندى 
ى
ن|حمد شوق هره|لق|عه |زر

443284 ى محمود ع م|لسل|لسيد عبــــد |شور |نرمي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

893|58 ل حسن صبــــرتـــ |ثــــروتـــ جم سيوط|عه |زر

7553o3 حمد محمد|مل |لدين ك|د |ده عم|مي عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

67587 لحليم|يوسف مصطفى محمد عبــــد لفيوم|هندستـــ 

632o72 حمد|جر محمد حسن صميده |ه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|o398 دهم|ل|مل محمد |حمد ك|دهم | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|5338o هلل مجدى سعد محمود|منتـــ  لفيوم|عه |زر

478749 ى  لمعىط|لسيد عبــــد|لعزيز |بــــ عبــــد|يه|لوجي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6329|3 هيم|بــــر|ن |لرؤف رمض|ء بــــديع عبــــد |ل| زيق|لزق|عه |زر

226557 حمد|لمحسن |حمد عبــــد|عمرو  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

54|274 للطيف سليم يوسف|دى سعد عبــــد|ه بــــ دمنهور|د|

924339 حمد  |بــــتـــ |حمد ثــــ|ء |عل ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

64|36| ن حمد|هر مصطفى |م| مي  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

|32o34 ى محمد حسن محمد  لعربــــى|ندى حسي  هره|لق|ره |تـــج

649786 لعزيز|لمجيد عبــــد |ده عبــــد |م حم|سل| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

882o|| لعزيز |محمد مصطفى محمد عبــــد سيوط|طبــــ 

7oo93| هيم|بــــر|بــــو زيد |هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

25359o يمن رجبــــ عيس|وجيده  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

767|6 لح|جد محمود محمد ص|عمر م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|27674 يتـــ محمد عيد  هيم|بــــر|مي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

822565 حمد فتـــىحي عىلي|ر |من ي|علوم 
|لمنى

6|4oo5 لتـــرىك|حمد محمد |محمد عنتـــر  هره|لق|ج طبــــيع |عل

63998o ده لطفى|ء عىل عبــــ|رس| ج|بــــ سوه|د|

266o93 هلل|هيم عبــــد|بــــر|هلل محمد |فيصل عبــــد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

4982o4 دل|لخر|لسيد |هيم |بــــر|يه سعد | تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

2|934o ف ف|محمود  لحمد|روق محمد أبــــو |رسر ن|حقوق حلو

446977 بــــو نعيجه محمد|لح خميس |مصطفى ص تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

89253| خلود حسنى حسن عطيه  سيوط|بــــ |د|

5|4o94 لسيد عكر|ن |لد رمض|ء خ|عىلي سكندريه|ل|بــــ |د|
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229399  محمد ص|رس |حبــــيبــــه ي
ى
لح|حمد شوق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o7|63 هلل|بــــو زيد عبــــد|لمجيد |زينبــــ ممدوح عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|47476 د عطيتـــ حسن|لدين حم|م |يوسف عص  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

8|o285 ي ج|بــــ|
مل|هلل ك|بــــ |نوبــــ وصفى ره بــــنى سويف|تـــج

44|4|8 زق|لر|محمد دومتـــ دومتـــ دومتـــ عبــــد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|62o7o لرحمن محسن سعيد عيد|عبــــد  ى شمس حقوق عي 

85244 محمود محمد سعد محمد  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

45o977 م|ر سل|لستـــ|محمد مجدى عبــــد |ره طنط|تـــج

7626|| ن|لربــــ رشو|د |عىل غريبــــ عىل ج بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8388o7 ي عبــــد|رحمه 
ى|لحسينى لسميع حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

924696 ه عبــــد| مد |لكريم ح|لحكم عبــــد|مي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8334o3 لكريم محمد|محمد عرفه عبــــد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

687568 لديبــــ|لسيد |لفتـــوح |بــــو|حمد |ء |سم| ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

496829 لجليل|لح خميس محمد عبــــد |يدى ص|ه دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

34|669 حمد حبــــيبــــ محمود غنيم|يتـــ | سيه|نوعيتـــ عبــــ

43276| لسيد ليلتـــ|آيتـــ محمود  |علوم طنط

22|554 محمد محمدين جمعه نرص هره|لق|ره |تـــج

626865 ن ر صليبــــ جرجس|جرجس مختـــ| مي  زيق|لزق|صيدله 

6363|5 لحليم سيد|لسميع عبــــد|لحليم عبــــد|سيف عبــــد
حمد |

زيق|لزق|علوم 

|38373 لم|شم ربــــيع محمود س|ه وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

3444| ى سعودي|لشح|هيم معتـــمد |بــــر| تـــ حسي  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

84769| زي|سط ضوي مغ|لبــــ|م عبــــد|ريه سيوط|طبــــ 

82434 ي|م ر|م|بــــ |لتـــو|صبــــىح عبــــد| نور
ضى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

258ooo محمد حسن محمد مصطفى ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

897o82 ى |دع ء محمد مرىس حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

789|34 يف عبــــد |ن وي|دق شعر|لص|دين رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

535o| م محمد عقل|حمد حس| ره بــــنى سويف|تـــج

2488|o ه ط| لسميع ضوتـــ|رق عبــــد|مي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 
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6|5297 لحق زعتـــر|حمد ربــــيع مصطفى عبــــد| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

324o7o حمد عطيه محمد عطيه| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

247585 هلل عىل جعفر|لد محمد عبــــد|زم خ|ح ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6o9957 لمغربــــي|محمد مصطفى محمد  لمنصوره|هندستـــ 

327479 س|لعبــــ|بــــو|وى |لعشم|ء سيد محمد |سم| ى شمس| لسن عي 

8|72o3 ى |رق |ط ى|هيم |بــــر|مي  مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

3729|5 لفضل عىل|بــــو|ندى محمد  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

287645 لم|سط عىل عىل س|لبــــ|عىل عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

779422 ه كم| لعزيز بــــيوم|ل محمد عبــــد|مي  زيق|لزق|حقوق 

27||o5 لحميد أبــــو شيخ عىل|ء صبــــرى عبــــد|شيم شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

47597| ل|م رمزى هل|ريم هش سكندريه|ل|بــــ |د|

8o3648 ى عبــــيد خميس ص|م دق|رلي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2||62 ح|لفتـــ|هلل عبــــد |م ممدوح فتـــح |حل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

848284 سعيد| لحميد عط|د عبــــد|زي ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

7o442 ي|ر
لعظيم|زغلول عىل عبــــد | ئى لفيوم|تـــربــــيتـــ 

86877 لعليم مفرح موىس|حمد عبــــد | لفيوم|طبــــ 

9|o257 م |د فوزى بــــهن|عم| مي  ج|ره سوه|تـــج

287|oo لمنعم سليم|عبــــد| لمنعم رض|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5|33|| ي ص|حمد ص|
ى
بــــر|بــــر شوق معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|5o685 لحميد|ح عبــــد |حمد صل|مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o3986 محمد حسن مصطفى حسن مرىس إلسكندريتـــ |تـــمريض 

759798 در|لق|م عبــــد |ن عل|ن محمد حس|رو بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

6|7623 ي محمد خ|خ
لدنون|لد محمد |لد مصطفى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

869643 حمد حسن سيد|تـــ |ي| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

64o657 هيم|بــــر|حمد محمود محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

7|8||o لعز|بــــو |م |رص محمد ضي|ن ن|يم| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

342489 هر محمد|لظ|ل عبــــد|لسيد جم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

23|8|o يف  لشويخ|بــــر |حمد محمود ج|رسر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

|66|62 غبــــ|حمد ر|مد |حمد ح| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 
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|5oo24 حمد|ن |محمد سيد شعبــــ هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

42668| ي عبــــد |ندى عبــــد 
صف|لعزيز ن|لرحمن لطفى حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن

ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

83|539 هيم|بــــر|عمر سعد محمد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

42o249 حمد|رس حسن محمد |ء ي|حسن لمنصوره|حقوق 

6|9242 ى محمود |د |زي لبــــرمه|لسيد حسي  ط|ر دمي|ثــــ|

84986 شور محمد|بــــ ع|لتـــو|م عبــــد |سل| حقوق بــــنى سويف

546258 لجوهرى|لمنعم محمود |محمد محمود عبــــد  ره دمنهور|تـــج

4876| ض جرجس|يوسف وجيه ري ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

429oo2 ج|محمد حسن فر| ل رض|نه ي صىح طنط
|معهد فنى

688387 ف عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |سم| لمعىط|ح مشر لمنصوره|نوعيتـــ 

69oo63 هيم|بــــر|مد |هيم ح|بــــر|مد |سمر ح لمنصوره|عه |زر

769275 هيم محمد|بــــر|ن |سليم| دين طبــــ بــــورسعيد

36o372 بــــ|هلل غر|ح عبــــد|يتـــ سعيد صل| |تـــربــــيتـــ بــــنه

78|5| لسيد حلىم محمد|ن |نوره كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

373934 دى|له|لرحمن عبــــد|فتـــ عبــــد|محمد ر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

46o4o3 يف مرىسي  وي|لدمر|تـــفى رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

838383 ق|جرجس نش وي|تـــ بــــرسوم رسر سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

6|376 لمنعم منصور|فتـــ عبــــد|مصطفى محمدر صيدله بــــنى سويف

63|2|8 هلل محمد|لدين عبــــد|ح |صل| لي|د تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

68547 فظ|لصمد ح|لصمد ممدوح عبــــد|عبــــد لفيوم|هندستـــ 

693o27 لمحجوبــــ|لرؤف |ء وفيق عوض عبــــد |شيم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

34|655 هلل جوده موىسي|مل عبــــد| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7oo379 لحميد|حمد عبــــد |لد |خلود خ لمنصوره|عه |زر

27358 ل|لع|ر نبــــيل نرص عبــــد |مي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

792767 ه حسن محمد حسن ني  نوعيتـــ بــــور سعيد

348|9 حمد عيد فوزى عىل| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

827748 حمد|هلل محمد |تـــم حمد|ح ن|سو|حقوق 

|65|o2 ى عبــــد  ى |لفتـــ|نيفي  حمد|ح حسي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو
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3|9927 م|لسل|م رمزى عبــــد|لسل|رتـــ عبــــد|س ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

75|876 بــــ|رس مصطفى فهىم دي|حمد ي| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6|9o66 حمد|ر سيد |ء محمد مختـــ|رس| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2|27o3 ذل|لش|لسيد |ء |حمد عل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

52o|52 ن|لحليم شعبــــ|دل محمد عبــــد |ع| نور تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

898939 ى عبــــده |ء عىل |شيم مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

887oo7 ى محمد صبــــره |ي ى |سمي  مي  سيوط|بــــ |د|

6863o4 لسيد|ن |عيل شعبــــ|سم|حمد محمد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

22||25 ل حسن|تـــسنيم محمد كم ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

343692 ى ه|شم |عمر ه شم|مي  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

|2|o9o رق محمد محمد عىل|دى ط|ش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9244o7 ل |لع|لحسن عبــــد|بــــو|هيثــــم كرم  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

2o758 لحميد عويس|حمد محمد عبــــد | هره|لق|حقوق 

|4359 بــــرمحمد خليل|محمد مدحتـــ ج| دين هره|لق|صيدله 

83o865 لفضيل تـــوفيق|محمد زكريه عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

35o5o9 ى نور |لدين |نور  شم|لدين ه|حمد حسي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

5oo926 يز فتـــىحي محمد يوسف|بــــسنتـــ ف عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

368o79 د|لجو|ح عبــــد|لفتـــ|م عبــــد|ر س|عم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

825o6| هيم سيد|بــــر|محمود فوزي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

42359| |مي
ى ر مجدى محمد منصور حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

534524 لدين|ح |هيم صل|بــــر|عمر محمود  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

94||5 لحميد|دل محمد عبــــد|محمد ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

443758 ل|هيم غبــــري|بــــر|ل |سعد غبــــري| |ر|كل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

499248 حمد|حمد معروف |ء |ول عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|3746 ي عبــــده ق|ل |ذ جم|مع
سم|لحسينى سكندريه|ل|نوعيتـــ 

336373 |لبــــ|حكمتـــ محمد ربــــيع عبــــد
ى
ق ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

4|5995 سحر محمد أحمد محمد عبــــده لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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645634 متـــ مصطفى عىل بــــرغوتـــ|س|حمد | ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

69o83| |بــــو |سط |لبــــ|ىط عبــــد |لمع|بــــو |ء |سم|
ىط|لمع

لمنصوره|صيدله 

52o735  محمد موىس|أمل محمد 
ى
لدسوق بــــ دمنهور|د|

8322o8 يم حسن محمود|لد|م عبــــد|كر| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

268875 لي|لغز|ن محمد عىل |يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4o2653 حمد محمد|هلل محمد عزتـــ |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

29453 مل|لبــــدرى ك|م |محمد عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

83oo89 ممدوح شهدي حبــــيبــــ| رين|م دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

857876 ه رجبــــ محمد عبــــد لعظيم|ني  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

6382|6 بــــوزيد|حمد محمد |محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

5||739 حمد ودن|ح سيد |لفتـــ|لد عبــــد |محمد خ |علوم طنط

46|2o3 تـــ|بــــسنتـــ  ف حسنى عمي  رسر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

3|4497 ىط|لع|ضى عبــــد|لر|محمود مصطفى عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

259384 ل|بــــى هل|لكريم صو|د عبــــد|ء ج|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|25o27 لدين|ل |يمن محمد جل|سميه  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

634|93 مه رفعتـــ محمد لطفى|س|رفعتـــ  زيق|لزق|صيدله 

6|87o2 هيم|بــــر|هلل |متـــ محمد عبــــد |س|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

438246 تـــ|لمنعم |د عبــــد|هدى عم وى|لنشر لشيخ|ره كفر |تـــج

682577 لجندى|ن عيد محمد |نور لمنصوره|طبــــ 

945o5 م محمد يس|م|حمد | ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

36|o|o لسيد|حمد |لعزيز |حمد عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

|2o536 حمد|لعظيم |م مصطفى عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

762579 د نور|لجو|هيم عبــــد |بــــر|حمد |حمد | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

2248o ر|لغف|لكريم معوض عبــــد |دهم عبــــد | كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

436ooo  |ر عص|من
ى
حه|لمل|م محمد دسوق لشيخ|بــــ كفر |د|

6|25o6 لجندى|بــــ |لوه|هلل عبــــد|بــــ فتـــح |لوه|مريم عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

243|5 لعزيز|للطيف عبــــد |حمدي عبــــد | لي|د ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

752852 هلل محمد|هلل ممدوح عبــــد |عبــــد  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

698262 لم|هر عىل رزق س|م م|وس لمنصوره|طبــــ 
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688666 ىط عزه|لمع|بــــو|لعزيز عرفه |حمد عبــــد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

273|48 ن|لدين شعبــــ|عمرو محمد علم  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

323322 لرحمن سعيد سيد مسعد|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5|7469  محمد|طمه كم|ف
ى
ل شوق بــــ دمنهور|د|

259533 لنديم|سط فرج محروس |لبــــ|تـــسنيم عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

9|29|5 هلل  |هلل عبــــد|حمد عىل خلف | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

489729 ن لشهيد|صموئيل ظريف عبــــد| مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85|o68 لح|حمد ص|دل |ل ع|بــــتـــه| دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

4276|4 لح|لسيد ص|حمد محمود |محمد  |ره طنط|تـــج

|32638 لعزيز محمد|مريم محمد عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

877|22 سم |حمد ق|لد |بــــ خ|هيتـــ|م سيوط|صيدلتـــ 

|37937 ن|محمد قطبــــ محمد شعبــــ تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

276952 ر|منه حمدى سعد بــــربــــ شمون|نوعيتـــ 

4o859| بــــولس عزبــــ| بــــولس رض| مرثــــ ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

24o837 يف مني  عبــــد عيل|سم|للطيف |رسر كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

697o35 هيم محمد|بــــر|هيم محمد |بــــر| لشيخ|هندستـــ كفر 

52o726 د|لجو|لسيد عبــــد|د |لجو|ديه عبــــد|ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

28o942 ل|لش|ء محمود |بــــ|محمود  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

77o493 لحليم بــــكر|لدين عبــــد |ح |ل صل|عمر جم ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

9o3647 حمد محمد |يه محمد | ج|تـــربــــيتـــ سوه

767o5| بــــو عجىم|هيم عىل عيد |بــــر|محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

675|79 د|لسيد حم|هيم |بــــر|ل سعد |ن جم|رو لمنصوره|علوم 

36664 ف محمود فرح|ندى  تـــ|رسر ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

229673 لدين محمد محمد|جر سعد |ه ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

63744 |لبــــ|لد سمي  عبــــد|محمد خ
ى
ق لفيوم |تـــمريض 

5|568 تـــ حنفى محمود فرج خرصى صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

4o48|9 ي رجبــــ |
عيل|سم|حمد حسنى سكندريه|ل|ره |تـــج

4o942o م|ىط حسن غل|لع|د عبــــد|محمود رش |ره طنط|تـــج
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329529 بــــسمتـــ رجبــــ محمد يوسف مصطفى |علوم بــــنه

527693 ى|لسيد عبــــد |منه | لرحيم حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

||9767 |ئى وليم حن|ندرو ه| ى شمس|تـــج ره عي 

|56|83 |ح عبــــد |لفتـــ|دق عبــــد |لص|ن عبــــد |نوره
دق|لص

ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6|o266 لحليم حبــــيش|لسيد عبــــد|ء |وف لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2|4239 ج|محمد يشى عىل فر ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

863993 لحسن|بــــو|حمد |دهم |ل|يه حمد | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5|4373 ن بــــسيوئى|حمدنعم|بــــ محمد |رح سكندريه|ل|علوم 

637962 هلل|ح محمد عوض |لفتـــ|لسيد عبــــد|خلود  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4983o| |فظ |لح|لمجيد عبــــد |لمجيد عبــــد |أيتـــ عبــــد 
ح|لفل

تـــربــــيتـــ دمنهور

|35856 ل|ديه محمد فوزى دل|ف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

883564 لرحمن |مريم سمي  فكرى عبــــد سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

448o44 ر حفنى|لغف|مريم يشى عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

696693 لدين محرم|لعظيم عز|ن عبــــد |مصطفى حس لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4565|4 لديىه|لمنعم |بــــ عبــــد|لتـــو|يدى عبــــد|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8534|6 لعزيز صديق|ء محمد عبــــد|ل| ي|بــــ |د|
|لمنى

356o|3 وق جم حمد|ل حسن |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

9o|956 بــــو بــــكر محمد عنتـــر محمد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|9888 ور|له بــــكر جمعه مج|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

53oo75 لسيد|لنبــــي عبــــد |حمد عبــــد |حمدي  ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

8o|o52 ي نجيبــــ ن|ندي روم|س
شد|ئى ي|لسن |

|لمنى

7925|8 حمد|لسيد |لد محمد |خ |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

|42795 لد فتـــىحي سيد|ء خ|ل| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|634|6 حمد|م محمد |تـــسنيم هش هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

7|5399 ى|هلل عىل حس|حمد عىل حمد | ني  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

8566|7 كريم شوكتـــ محمد محمد ي|هندستـــ 
|لمنى

|2o736 هيم شعيبــــ محمد|بــــر|محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|2697 ى فتـــىح عىل بــــو|ي دى|سمي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |
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234|87 لحميد عىل يوسف|هلل سمي  عبــــد|عبــــد لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

48o9|6 ف |ر |مي هيم محمد صقر|بــــر|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6844|2 لخشن|لرحمن |محمد سمي  فهىم عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ 

685779 م|م|ل|لمتـــول |ز |لبــــ|جده محمد |م لمنصوره|علوم 

|598|4 بــــ خليفتـــ|لتـــو|لسيد عبــــد |ل |بــــتـــه| ى شمس هندستـــ عي 

4|59o7 لجيوىسر|عيل عبــــد ربــــه |سم|جر محمد |ه لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

8o57o4 حمد|عىلي محمد عىلي  ي|بــــ |د|
|لمنى

825329 محمود| حمد عط|جر |ه دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

3||622 لح حلىم|لدين ص|ء |حمد عل|عيل |سم|ريم  ى شمس حقوق عي 

446343 مه|محمد محمود محمد متـــول سل |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

767||4 لليثــــى|لغفور حسن |لسيد عبــــد |محمود  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

458o8o ح محمود فوده|لفتـــ|نور عبــــد |ن |يم| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|24958 د قلدس|مه عي|س|جرجس  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

46|387 مريم عزيز سعد مرقص بــــدوي |علوم طنط

6335o6 م مني  محمد عسل|سل| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

287432 د|لجو|ء محمد عبــــد|محمد عل ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

269447 ى|لسيد حسن |ئى |م| بــــوحسي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8|3oo9 لد صديق محمد|محمد خ ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

787234 لرؤف عىل عطيه|حمد محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

642743 حمد عبــــده محمد|بــــسمه   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

22644| ى|لسيد محمد محمد |كريم  لبــــحي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

264277 مه|لمول سل|م عبــــد|ندى عص ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

888673 عيل |سم|حمد حسن خلف | سيوط|بــــ |د|

69334 يمن عيد محمود|ء |شيم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

335523 ى فرج|ي ى زين حسي  ئى|سمي  ى شمس حقوق عي 

|54596 حمد|حمد |لرحمن محسن |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

5|3o52 حمد محمد عىلي سعيد|ر |عم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

37|833 يف|هيم |بــــر|هبــــتـــ محمد مصطفى  لشر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7775|2 هلل عىل حسن عىلي محمد|عبــــد  ن|صيدله حلو
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45o76 ء محمد عيد عيد|سم| هره|لق|ره |تـــج

369226 لم|لق س|لخ|فع عبــــد|لر|حمد عبــــد|مينتـــ | |حقوق بــــنه

77o393 ح منىح  هيكل|حمد صل| ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

8369o6 حمد|حمد محمد |ء |دع |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

|4364 هيم محمد|بــــر|نور |حبــــيبــــتـــ  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

758323 لمنعم محمد|رس عبــــد |ن ي|نوره |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

248257 وى هنديه|لشن|روق |ن ف|ء عثــــم|شيم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

235972 جر سيد محمد عىل|ه هره|لق|حقوق 

692829 لحميد جوده عيسي|عبــــد | ء رض|رس| ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

63||8 بــــو بــــكر|ن محمد |حمد رمض| ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

58o64 ى بــــدوى جمعه عبــــد  لعظيم|حسي  صيدله بــــنى سويف

5oooo6 هلل|لبــــر مبــــروك عبــــد|طمتـــ مبــــروك عبــــد |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

5|9836 هلل|ن عبــــد  |رمض| ن رض|إيم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

66|4o لسميع|لدين عبــــد|لدين سيد نور |نور بــــ بــــنى سويف|د|

|57745 ى محمد |ي هيم|بــــر|لطوجى |سمي  هره|لق|بــــ |د|

8|7468 وي|حمد حسن سعد|م |سل| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

32225| لحميد حسن|ء يوسف عبــــد|شيم ى شمس حقوق عي 

72272 محمد قطبــــ سيد محمد ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

4526|8 دو|لدين محمد ج|م |ن عص|رو لمنصوره|حقوق 

9o27o7 لحكم |مه عبــــد|حمد عىل سل| ج|علوم سوه

924659 هيم |بــــر|حمد |دل |حمد ع| ج|حقوق سوه

224|2| شم|بــــ مصطفى محمد ه|يه|ر |مي هره|لق|حقوق 

3|766| لنرص|هيم سيف |بــــر|حمد محمد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

784372 محمود تـــوفيق موىس موىس| ند لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62|695 مر|مد ع|لسيد ح|هيم |بــــر|ن |يم| ط|بــــ دمي|د|

|53773  عبــــد |يه صل|
ى
|لبــــ|ح صوق

ى
ق ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

825256 دل عىلي محمود|د ع|عم ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

497355 ي
هيم غنيم|بــــر|محمد | دئى تـــربــــيتـــ دمنهور

|24596 دى|له|دي متـــولي عبــــد |له|تـــفى محمد عبــــد  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 
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77832o لخول|حمد مرىس |م |حمد س| زيق|لزق|هندستـــ 

62|485 ي محمد 
لخي  ستـــتـــ|بــــو|لخي  |بــــو|مصطفى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6o97|4 ش|لفر|لنبــــوى |د |تـــغريد فؤ لمنصوره|بــــ |د|

429739 لشويخ|در |لق|محمود حمدى عبــــد لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

7o|624 لح|بــــى ص|مبــــ|م محمد متـــول  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

675992 بــــر|هيم ص|بــــر|ندى مجدى محمد  لمنصوره|بــــ |د|

78|952 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|لسيد |طف |رين ع|د زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

479573 لمنعم|لرحمن محمود أحمد نبــــيل عبــــد |عبــــد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

2|349| بــــر قطبــــ|محمد ص| ر|ي |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

78oo38 حمد خليل|سم مجدى |بــــ زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

35|64o لرحيم|حمد عبــــد|هلل |لبــــنى عبــــد ى شمس  تـــمريض عي 

8o56|6 لرحمن حسن|ن عبــــد|لرحمن عمر|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

832778 لمجيد|يمن محمد عبــــد|محمد  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

5ooo72 هيم رجبــــ وصيفى|بــــر|حمد | |حقوق طنط

254|73 ي|لسيد |م فوزى |ريم هش
لصيفى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|33|5 لعزيز متـــول|دل عبــــد|حمد ع| عه دمنهور|زر

5o6739 تـــه|م محمد طه صديق شح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

484363 لمول|حمد عبــــد |حمد محمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o5oo6 لسيد محمد مصطفى خليل|محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52676| هلل|حمد محمد حسبــــ |لرحمن محمد |عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

9o8o59 لمبــــدى |هد نجدى عبــــد|خلود مج ج|ره سوه|تـــج

33|6o9 حمد|طمتـــ نرص محمد |ف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o9928 فع|ح ن|لفتـــ|لمهدى عبــــد  |مل محمود | لمنصوره|طبــــ 

42679o ى خليل|ء محمد حسن أبــــو |أسم لعني  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6|2o39 ألزهرى|ل |م مجدى مصطفى هل|حس |حقوق طنط

8|887| ي|ر
جد فرنسيس فيلبــــس|م| ئى ي|لسن |

|لمنى

499638 |لل|يتـــ محمد فتـــىحي عبــــد| هره|لق|م |عل|

528846 ف ع| ىسر|لخر|شور |حمد أرسر لشيخ|هندستـــ كفر 

349259 ن محمد مرىس|مه رمض|س|طمتـــ |ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8o52o6 ي وهيبــــ صليبــــ|م
رك وصفى لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 
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8o7|8| هيم|بــــر|ر مظهر محمد |مي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

24|379 ش|لطن|زق حسن |لر|بــــ حسن عبــــد|لوه|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

692o58 مح محمد رشدى مرشود زرزوره|س ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

344295 ى عشم|مؤمن  وي|حمد حسي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

352|69 صبــــرتـــ| ح رض|حمد صل| زيق|لزق|حقوق 

4o8726 ن ن مصطفى درويش|مصطفى محمد عثــــم| مي  |حقوق طنط

5o6485 لخي |بــــو |حمد |منيه محمد | إلسكندريتـــ |تـــمريض 

325784 ي محمد حلىمي|ف
طمتـــ مصطفى ى شمس علوم عي 

6988|7 لبــــسطويس سليم|لعوضى |محمد رفعتـــ  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

92|3o|  عبــــد|لبــــ|لحكم عبــــد|ء عبــــد|وف
ى
للطيف  |ق ج|بــــ سوه|د|

||9526 يف محمد ك|عبــــد  مل|هلل رسر هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

|76356 حمد|لنوبــــى |محمود مصطفى  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

||9258 ل طه عسكر|هر جل|نىح  م| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

898664 بــــ محمود محمد |لوه|مصطفى عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8|9983 ى عبــــد|ي لمجيد يونس عىلي|سمي  سيوط|حقوق 

262|o6 |هيم مو|بــــر|هيم |بــــر|حمد |
ى
ق سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 

تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

362436 ف شكر | |مي  ل|هلل غ|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8828o| لحكيم  |حمد محمود عبــــد|مل | سيوط|طبــــ 

48227| عيل|سم|حمد محمد |لد محمد |خ ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

44o559 هيم خليفه|بــــر|ء رشدى محمد |سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

336453 ى| رن محمد سيد محمد حسي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

44987 ى عبــــد |كريم عص لحميد|م حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

76|274 م محمد عبــــدربــــه|يه حم| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

859574 لرشيد خليل|ره محمد عبــــد|س ي|طبــــ 
|لمنى

3|662o هيم|بــــر|تـــ |لشح|سعد |مل | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

787458 ي محمد عىلي|ع صم محمد نصي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4o7228  محمد عىلي
أيتـــ نبــــيل حبــــسر سكندريه|ل|حقوق 

6398o9 هيم حسن|بــــر|ن محمد محمود |فن| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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7684|4 عيل|سم|م محمد سيد |هش سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|نظم بــــ

449246 ر|لنج|مرىس محمد مرىس محمد  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

45357| ى|ء محمد محمد بــــسيوئى ش|بــــه هي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

285|65 حمد|حمد سعد |لم |س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o|92o شم |ل ه|لع|محمود رجبــــ عبــــد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

82|925 ي محمود عبــــده
وليد حنفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

72|35 هلل|ن جوده خي |م رمض ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

865956 ي وليم زكري|مردخ| ن|مري دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

689625 رى يوسف محمد|لبــــ|طمه عوض عبــــد |ف لمنصوره|علوم 

3o724 حمد|لنبــــى |ذل عبــــد|ء ش|ول ى شمس| لسن عي 

687o2o بــــر عنتـــر|حمد ص|ء |سم| لمنصوره|بــــ |د|

236o46 ى|مه عىل جوده ش|س| |دين هي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|2|8| لحليم|لدين مهدى عبــــد |يوسف محمد مجد  ى شمس|تـــج ره عي 

232257 لجوهرى|رق مصطفى |مؤمن ط ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

784733 يه ح محمد عىل|لفتـــ|ن عبــــد |رسر زيق|لزق|بــــ |د|

7o5|8o بــــ يوسف محمد|لوه|حمد عبــــد |مصطفى  ن|طبــــ حلو

25o3|9 نس بــــرسيم|يمن |س |ين| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

9o2963 تـــه |تـــه بــــسخرو ن شح|م شح|ريه دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

476337 حمد|لسيد |ن |رق رمض|يوسف ط ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

449945 لعزتـــ|حمد سند |ندى محمد  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

62884o هلل|هيم عبــــد|بــــر|ريم محمد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

687222 لعظيم|لدين عبــــد |حمد نور |لدين |نور  لمنصوره|حقوق 

354679 ورى|هلل سعد محمد مغ|منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

84849 ء عصمتـــ محمد فرج|دع ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

8|o546 عيل|سم|حمد |لرحمن محمد |عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9o3272 ى رؤوف محروس خله | مي  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

346o99 لدوه|م سعيد صبــــىح مصطفى |حس ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|73547 لعزيز|ريم كرم رجبــــ عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2435|2 ن|ل سيد رمض|يه جم| هره|لق|بــــ |د|
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865525 ى |يد |ن ع|يم| حمد|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4847|o حد|لو|لسيد عبــــد |لد |عمر خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

447727 ى|هلل عبــــ|مريم محمد عبــــد دى حسي  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

626339 ى عبــــد لحميد محمد محمد|ندى خي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

494666 مع|ن ج|ن محمد عثــــم|دهم عثــــم| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

235944 ى|ل محمد |م كم|ندى حس ى لعجي  هره|لق|بــــ |د|

43299 بــــو رسيع|سعيد وحيد سعيد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|3o79 وي|لجد|هيم |بــــر|هيم حلىم |بــــر|محمد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|5393o لم|لدين زىك س|ء |لرحمن عل|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

425645 رس صبــــىحي محمد عيسوي|ندي ي سكندريه|ل|بــــ |د|

9o2973 روس|رس سيد|رمسيس ف| رين|م ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

699847 ى |حمد | ف حسني  لسيد|رسر ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

22722 لق سيد|لخ|مر محسن عبــــد |ع كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

84|649 ى|س| ى محمد حسي  مه حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

|3o866 يوسف فتـــىح جودتـــ محمد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

297746 ح|لفتـــ|لسيد حلىم عبــــد|حمد | |حقوق بــــنه

284426 رى|نص|ل|د مصطفى |ن عم|عن هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

233843 لم|حمد س|للطيف |لد عبــــد|حمد خ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

||7885 ى عبــــد |دل |م ع|ريه د|لجو|مي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

867538 ن|حمد محمد يوسف رضو| ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

2|273| لرحمن جوهر|محمود سعيد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|6o235 حمد|ج  |محمد طه ن ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

7o927 ى عبــــد|بــــر|يدي |ه حد|لو|هيم حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4oo926 رى|لسميع س|م زىك عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82774 سط محمد|لبــــ|هلل عبــــد |حمد عبــــد | ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

76oo54 لسيد|حمد |ن محمد |نوره لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

9o228| لد محمد خلف عمر |خ ج|حقوق سوه

63oo5| ى جبــــر| ن|يمن محمد محمد حسي  زيق|لزق|حقوق 

434572 لد سعد عوض|ن خ|يم| ي صىح طنط
|معهد فنى
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|6o|7o لرحمن عصمتـــ سيد محمود|عبــــد  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

53o47 وق حمدى سعد سيد رسر لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

32424o هلل|محمد مجدى عىل عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

39444 لونيس|لسيد عبــــد |منيه عىل | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

35o36o يد|ل ز|رق كم|عمر ط |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

22oo67 هيم|بــــر|ل |هيم محمد كم|بــــر|منى  هره|لق|ره |تـــج

88o333 نور نمر  |ل |ريو جم|م سيوط|طبــــ 

252846 وى|لشعر|لرحمن |بــــسمه عبــــده عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

444388 فع|لش|حمد |رص بــــدوى |ن ن|نوره ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

766764 ى|محمد نبــــوى عبــــد  لعزيز محمود بــــحي  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

754289 م نمر|بــــر محمود بــــسط|ء ج|رس| |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

92o326 ده عقيل بــــدرى |زم حم|ح ي صىح سوه
ج|معهد فنى

5|4695 ف محمد محمود عبــــد لعزيز|آيتـــ أرسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

244647 ي|لحميد جمعه عبــــد|عبــــد
ن|لحميد تـــعى هره|لق|ره |تـــج

69o935 ن|لغنى محمد رمض|دل عبــــد |حمد ع| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

636524 هيم عىل|بــــر|مؤمن حسن محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

33o|8| ف عبــــد|مريم  لمجيد فتـــوح محمد|رسر |بــــ بــــنه|د|

4|669o د|حد ج|لو|هدير سعد عبــــده عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

493737 ى بــــش|كريم ي ره|رس حسي  بــــ دمنهور|د|

42oo73 حمد غنيم|لسيد |تـــغريد عزتـــ  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

629374 ح تـــوفيق زعبــــل|ء مرىس صل|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|225o |لسق|لعزيز |لسيد عبــــد |مصطفى  هره|لق|م |عل|

47oo2 م|هيم عز|بــــر|محمد نبــــيل  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3368|8 لعزيز محمد|لسيد عبــــد|لد |خ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|78238 ىط|لع|ضى عىل عبــــد |هلل م|عبــــد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

8o6478 هيم محمد|بــــر|مه |س|ريم  ي|بــــ |د|
|لمنى

856499 دق|د مني  ص|ره عم|س ي|بــــ |د|
|لمنى

|5o877 د محمد|جنى مدحتـــ رش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4767|9 ف عبــــد  لمجيد محروس|جنه أرسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

279262 ف محمد |يه | ى|رسر للي  |بــــ طنط|د|
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238528 ى محمد محمود محمد |ي حمد|سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

222928 ى طه سيد  حمد|محمد حسي  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|288|7 بــــ عمر حلبــــي محمود|شه ن|حقوق حلو

6o5328 هيم خرصى|بــــر|هلل محمد |منتـــ  لمنصوره|علوم 

4o2588 لمنعم محمد|د محمود عبــــد |جه تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

63222| بــــتـــ عىل|ره جعفر ثــــ|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|73o65 د|ل خليل حم|محمد جم ن|حقوق حلو

42o895 ى عبــــد|ألبــــ|صم |عصمتـــ ع لغنى|صي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|77377 س|ء محمد عبــــ|محمد عل ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

7837|| ف عبــــد |عزه  لمجيد|لمجيد عبــــد|رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4459|o |دتـــ ند|لحميد فوزى حم|مؤمن عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

|226|3 لغندور|لد سيد عبــــده |سيد خ هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

323923 ى ص|ء كم|ل| بــــر|ل حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3||4|9 حمد عىل حيدر يكن|د |زي ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

76|734 شم|ن محمد فوزى ه|مرو ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

52|854 دى|له|لقوى عبــــد |م خليفتـــ عبــــد |ريه معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

27862 ندى محمد طه محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64|9o2 حمد|هيم |ء سمي  محمد إبــــر|لشيم| زيق|لزق|بــــ |د|

749|9 حمد محمد حمزه|هيم |بــــر| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4o|o62 ح محمد|لفتـــ|عىل حمدى عبــــد بــــ دمنهور|د|

|28736 رى|ح بــــند|لفتـــ|ل عبــــد |محمد جم ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

679955 حمد محمود|م |ء س|رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o|82o ي|لبــــ|بــــوسمره عبــــد|حمد |لرحيم |حمد عبــــد|
ى
ق ي|بــــ |د|

|لمنى

5|8953 مروتـــ سعيد محمود محمد عطيتـــ بــــ دمنهور|د|

|34466 ريم مصطفى محمود محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|5||4 زيد|لعربــــى عطيه بــــ|ء |دع ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

8|5553 هيم|بــــر|لعظيم محمد |حمد عبــــد| ره بــــنى سويف|تـــج

8569|7 سم محمد|محمد طه ق ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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|65|93 لمعىط|حمد عبــــد |يه محمد | ى شمس|د| بــــ عي 

63228 روق محمد|لرحمن محمود ف|عبــــد لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

8923|5 بــــوزيد |مل |رفيده مصطفى ك سيوط|بــــ |د|

455425 هلل محمد| |زق نبــــيل عط|لر|عبــــد |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

694934 ن مصطفى عبــــده محمد نور|يم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

75o|9 ي عبــــده عبــــد
هيم|بــــر|لحكيم |مصطفى بــــ بــــنى سويف|د|

2756o7 لفهيم|رق معروف عبــــد |عمر محمد ط لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4844o حمد منصور|حمد محمد |تـــفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

763369 لكريم|لسيد عبــــد |ن |رودينه محمد مسعد رمض ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

699422 ده محمود حسن فهىم محمود حسن|غ زيق|لزق|طبــــ 

78|562 وى محمد محمد|لص|ج  |ء ن|سم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

26o443 هلل حلوه|هبــــه محمود عبــــد لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

4|o|86 ن|حمد شبــــل ميد|هيم |بــــر| |بــــ طنط|د|

485o48  |بــــ إبــــر|مه
ى
ن|حمد شعبــــ|هيم شوق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|24629 للطيف|لدين عبــــد |ح |للطيف صل|ندى عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

494|75 |لبــــن|هلل |هيم محمود عبــــد|بــــر|محمد  |حقوق طنط

648556 لسميع|ن فوزى عبــــد|ء شعبــــ|صف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o44|| هيم|بــــر|م |لسل|هلل عبــــد |ء عبــــد |سم| سكندريه|ل|ره |تـــج

7o5597  عبــــد |لغف|عبــــد 
ى
ر يوسف|لغف|ر شوق ن|صيدله حلو

6865o لحميد|لعظيم عبــــد |مه محمود عبــــد |س| طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

756237 بــــر خليل|مد ص|ن ح|يم| لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

8o3767 ي
سهيله حسن محمد مصطفى ي|ن |سن|ل|طبــــ 

|لمنى

92|453 هيم عزم |بــــر|دل |جرجس ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

78|53o تـــم محمد حسن|هبــــه ح زيق|لزق|ره |تـــج

4|34o2 ى |م |له| ف محمد حسي  لطودى|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3|9|54 ل محمد يوسف|رس كم|لهدى ي|نور  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

||8868  محمد سليم|حمد محسن محمد |
ى
ن|لدسوق كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

33|383 ع محمد|ح رف|لفتـــ|لسيد عبــــد|ن |يم| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف
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226o24 لريس مصطفى محمود مصطفى محمد|حمدى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

27|529 زينبــــ مىح محمد خرصى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

495476 ر|لف|ح |لفتـــ|حمد صبــــىحي زغلول عبــــد| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

269469 حمد غنيم|م |لسل|يه عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

35|27 لدين محمد بــــسيوئى|د |سلىم عم ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

78|434 بــــو فندود حسن|ل |لع|منى عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

633694 تـــه|طف محمد عىل شح|محمد ع زيق|لزق|حقوق 

239669 لسميع|د عبــــد |دل فؤ|حمد ع|ء |شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

82494| دي محمد|له|لدين عبــــد|ء|لرحمن عل|عبــــد |هندستـــ قن

6|6635 ل| |ء محمود محمد رض|رف ى وى|ليى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6797|3 لح|هيم ص|بــــر|لعبــــس |سمي  | لي|د لمنصورتـــ |تـــمريض 

|4|488 دى محمد|له|لحليم عبــــد |مصطفى عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

234272 للطيف|ل عبــــد|عمرو عىل جل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

37|638 يتـــ حسنى مصطفى عىل| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

7|o499 دى|لص|در محمد عبــــده |لق|ن عبــــد |يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

77652 حمد طلعتـــ محمد|ن |نوره هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6oo5|5 ي أحمد |بــــر| د|هيم جو|بــــر|هيم يحن  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|4o638 عيل فرج|سم|لدين |ل |حمد جم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

32459 ن|د لبــــيبــــ شعبــــ|زن عم|م هره|لق|ره |تـــج

92|766 لسيد عىل |محمد عبــــده  ج |تـــمريض سوه

42|845 لرحمن عيد فرج مطرف|عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

542984 ي حسن عىلي حسن شلتـــوتـــ|أم
ئى طبــــ بــــيطرى دمنهور

445393 هيم|بــــر|حمد |منيه نبــــيل محمود | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

685o|o حمد|ن |لكريم سليم|ء عبــــد |عل| دين ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

269|67 لح محفوظ|بــــ ص|لوه|حمد عبــــد|منى  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

8||459 ه ر| ي |مي 
حمد حسن|ضى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

857892 منجه يىحي عىلي حسن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

333879 محمد حمدي محمد ربــــيع |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

9|o686 ئى |لضمر|منيه محمود محمد | ج|صيدلتـــ سوه

679559 لسيد مغربــــى|هيم |بــــر|م |سل|حمد | لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي
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79|329 ى|لحليم ش|ع حسن عبــــد |محمود رف هي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

42|2|| |حمد ند|حمد محمد منصور | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

827545 ي جل|م|
وي|مر خل|ل ع|ئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

3738o9 هلل|سعد | ئى عط|روم| رين|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|46o35 فريده صفوتـــ محمد محمد ى شمس|د| بــــ عي 

9o7o8| دح محمود |ريم محمود م ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

67549o ى|ن ش|ل عثــــم|يه محمد جم| هي  لمنصوره|هندستـــ 

34|o96 ئى|لقبــــ|لق |لخ|محمد سيد محمد عبــــد |حقوق بــــنه

|4|692 هيم عىل محمد|بــــر|حمد يىح | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o97o5 لديىه|يل |ء خليفتـــ محمد ط|شيم |حقوق طنط

634|33 ى|د محمد |زي لسيد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

636382 هلل حسنى محمد عىل عقل|محمد عبــــد زيق|لزق|صيدله 

6o9633 مه|تـــ جعفر سل|لشح|يه | ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

76457o حمد محمود|مه محمد |س|مهند  ره بــــور سعيد|تـــج

24972o د|ح حم|لفتـــ|لسيد عبــــد|ندى  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

46352| ي
ن عىل|بــــ سليم|لوه|محمد عبــــد | دئى |حقوق طنط

772833 ر|لعط|لسيد |حمد وليد عىل | لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

64686| ع|لرف|حمد |لىح |حمد عبــــد |ن |رو ط|بــــ دمي|د|

27o548 س عربــــ|محمود عبــــ| محمد رض ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

778664 حمد يوسف|هلل |مصطفى محمد عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4o6334 ف |ر |من حمد بــــدر|لفتـــوح |بــــو |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25oo46 جر حمدى محمد غنيم|ه تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

82oo94 زينبــــ وجيه محمد محمد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

836|93 لمنطلبــــ|لصغي  عبــــد|ء عطيتـــو محمد|هن دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

622258 |هيم رخ|بــــر|مد |د ح|ء عم|لىمي لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

64|642 ى عبــــد |ر |من ح|لفتـــ|حمد عىلي حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

53o354 قتـــ شعبــــ| حمد|بــــو |ن محمد عوض |رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

69|526 ء شفيق محمد عىل عوض|سم| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

63429o د|رص عدل ج|ء ن|زهر ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

Thursday, September 6, 2018 Page 12018 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

546377 م خليل أحمد حشيش|محمد س ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

286888 ى|هيم ش|بــــر|لرؤف |هيم عبــــد|بــــر| |ند هي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

349264 حمد سعد|ر يىح محمد |من سيه|نوعيتـــ عبــــ

629469 حمد محمد مصطفى حسن| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

69o|oo |لسيد |هدير سعد رزق 
ى
لدسوق لمنصوره|علوم 

886323 ن سيد حسن |زم رمض|ح ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

7578|5 ل|لع|مد عبــــد|ر محمد ح|عم ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس

2643o2 نور محمد عقل|ل |م| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

792475 تـــ|لق محمود بــــرك|لخ|يه عبــــد | تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|72628 حمد محمود|دل |مريم ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

523|97 لعزم|بــــو|لرحيم |لعزم عبــــد|بــــو|حمد | بــــ دمنهور|د|

5|6592 حمد محمد رجبــــ|بــــر |يه ص| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|393o ن عييى|هيم سليم|م إبــــر|بــــسمه هش |تـــربــــيتـــ بــــنه

273466 ى خليفه|ء |ول حمد حسي  ن|حقوق حلو

278699 م محمد سعيد|م|لمنعم |مروه عبــــد |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|45o8 لغنى|لم عبــــد|لمتـــول س|حربــــى | ند |ره طنط|تـــج

3237o4 حبــــيبــــتـــ يوسف محمد محمد يوسف هره|لق|علوم 

|5o3|8 ي |محمد ه
حمد|هيم |بــــر|ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|73652 لحميد|مل عبــــد |حمد ك|م |حمد هش| ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

226678 لرحمن|حسن كرم محمد عبــــد هره|لق|هندستـــ 

348232 سم خليل|هيم ق|بــــر| |منيتـــ رض| ى شمس| لسن عي 

628475 بــــدين محمد سليم|لع|حمد زين |منيه | زيق|لزق|علوم 

26|623 لرحمن|دى عبــــد|له|محمد وجدى عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

49235o له|لمنعم حبــــ|دل عوض عبــــد|ع م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

6359|9 حد|لو|حمد فتـــىح عبــــد|ء |سم| زيق|لزق|علوم 

7|73o3 سىط|لدي|للطيف |هيم  عبــــد |بــــر|ده لطفى |غ هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

76o935 ه مجدى حسن محمد| مي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

7|3|3| جي|لطن|حمد مصطفى محمد |يوسف  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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33oooo ء محمد مرزوق سليم|حسن وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

5|623 لدين|لد عيس عز |ء خ|رس| طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

3267o م محمد موىس|لرحمن عص|عبــــد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|73959 لمنعم منصور |دل محمد عبــــد |ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o3574 ي عىلي|محمد عل
ء مصطفى ي|ضتـــ |علوم ري

|لمنى

339384 تـــ وحيد سل| ر|مه موىس نو|مي  |نوعيتـــ بــــنه

73||8 هلل عىل|ندى سيد عوض  لفيوم|لعلوم |ر |د

4|796 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|لمنصف عبــــد |محمد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

75766o حمد|هيم عىل |بــــر|يمنى  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

825o55 ى سيد|محمد سبــــ ي حسي 
ى
ق |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

92o62o  عبــــد|لبــــ|ء عبــــد|عل| رن
ى
لرحيم |ق ج|بــــ سوه|د|

48672 هلل|هلل عوض |هلل سعيد عبــــد |عبــــد هره|لق|ره |تـــج

84232| ي|حمد حس|محمود | عل
ئى ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

246468 لخول|ر |لستـــ|لق عبــــد|لخ|محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o86oo لسحرى|هيم محمد |بــــر|حمد |ر |مي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

28227 لحميد غدير|هيم عبــــد |بــــر|حمد |محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

54o534 ن|هيم شعبــــ|فهىم عبــــده إبــــر| عل سكندريه|ل|علوم 

7857o4 هيم محمد حسن عوض|بــــر| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

59|69 عمرو رجبــــ عطيه طه ي سويف
تـــمريض  بــــنى

7o865 مخ|هيم ش|بــــر|ل |ن كم|يم| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

4|o|8o محمود محمد رجبــــ درويش هره|لق|ر |ثــــ|

|4o|o3 هلل محمد|محمود عبــــد | رن ى شمس|تـــج ره عي 

|485o4 بــــ|حمد خط|طف |مه ع|س|منى  ن|بــــ حلو|د|

48768| ى|محمد محمود محمد محمد عىل  لعشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

55899 ى عبــــد  م|لسل|حسن سمي  حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

839489 لحميد محمد حسن|عبــــي  عبــــد |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

324423 لشيخ|حمد مصطفى |كريم عمر  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

878653 ي |يدى نبــــيل رشيد بــــش|ه سيوط|حقوق 

26|647 ن|لسيد عن|لسيد حسن |حمد | |طبــــ بــــيطرى بــــنه
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3|6o85 لمعىط|دين وجدى محمد عبــــد|ن هره|لق|عه |زر

6974|4 لمرصى|حمد |رس محمد عىل |حمد ي| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5483 در محمود حسن|ن| رن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

58|86 يد|حمد سعيد ز|م |سل| معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

636387 ر|محمد عىل محمد نو زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

692783  محمود محمد 
ى
يري|لفط|حمدى شوق لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

626o39 لىح مرىس|لدين عبــــد|لسيد زين |حمد | زيق|لزق|علوم 

3oo48 حمد حسن|رك حسن محمد |تـــبــــ هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4|4593 ء عىل فليفل|م عل|عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

363767 لمنعم حسن|لفول عبــــد|لمنعم |عبــــد لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

75326o ى|لمقصود حس|دل عبــــد |مؤمن ع ني  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

678|o3 هيم محمد محمد|بــــر|ن محمد |يم| لمنصوره|حقوق 

9o8o92 لسيد مرىس |ن محمد |كريم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

627o34 حمد حسن|يه محمد | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

89674| لسيد  |بــــر |تـــم ص|هلل ح|هبــــه  ج |تـــمريض سوه

435254 عزه محمد محمد مدكور لشيخ|بــــ كفر |د|

23|693 لحليم|حمد محمود محمد عبــــد| ن|سو|بــــ |د|

|43688 هيم حسن|بــــر|ده حسن |غ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o6254 ى|بــــو |لحسن |بــــو |بــــ منصور |رح لحسن حسني  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

262632 حمد محمد شبــــل عطيه| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

692464 بــــسنتـــ حمدينو معروف صبــــح حشيش |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

827o5 هيم محمد|بــــر|ن يىح |نوره ن|حقوق حلو

6|7|o5 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ده |مي ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

33594o بــــر عىل محمد|هلل ص|منتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

843465 لح ربــــيع محمود|لرحمن ص|عبــــد ن|سو|بــــ |د|

|38962 لحليم|ح عبــــد |لفتـــ|رق فتـــىح عبــــد |ء ط|سم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

69o663 لم|ر محمود محمود س|من ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|5o89 لس| |ليدي لبــــي  وليم كي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o3o45 وى|لكرد|لحميد |م عبــــد |لحميد هش|عبــــد  ي صىح طنط
|معهد فنى

2|79|o لسيسي|حمد |ندى حسن  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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52825o لدمشيىه|لحليم |لحليم عبــــد|محمد عبــــد ضتـــ دمنهور|علوم ري

246427 ن سليمه|رس رمض|ر ي|عم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

36672 هلل|كر عبــــد|كر ش|ن ش|نور ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

7||9|8 هيم عريف|بــــر|هيم |بــــر|ء بــــدوى |سم| لمنصوره|طبــــ 

837593 لعليم خليل محمود|طمه عبــــد|ف دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

69296 حمد|لحليم |هلل عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد لفيوم|هندستـــ 

522333 حمد|لسيد سيد |ديتـــ محمود حسن |ن لشيخ|عه كفر |زر

35973o لسيد|منيتـــ محمد فهىم | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

769284 ى محمد حسن محمد حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

79|4|2 رى|در بــــند|لق|رص عبــــد |مل ن| زيق|لزق|بــــ |د|

6848oo شه|لفرح عم|بــــو|ديه مجدى عىل |ش لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

282457 ه مصطفى سعد | حمد|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o|8|| حمد|بــــر |م ج|هيم هش|بــــر| حقوق بــــنى سويف

427o64 لففى|هيم |بــــر|بــــر عيد |ندى ص سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

33937 لدين محمد|ل |ندى محمود جم ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

8oo434 ه محسن شح| تـــه محمد|مي  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

625577 ىط|لع|ح عبــــد |دل صل|د ع|جه زيق|لزق|طبــــ 

62358| له|لسيدجل|محمد محسن محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8359o6 ى|هبــــه محمود عبــــ س حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

48693| ى |حمد |محمود يشى  حمد|مي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

635633 هيم حسن|بــــر|لسعيد |ئل |ندى و زيق|لزق|طبــــ 

9o74oo لسيد |ن |لعري|لسيد حسن | قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

248469 ى |طمه سمي  |ف ر|لنج|مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

478646 محمود محمد محمود محمد حسن ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

4oo92o ل|لجم|لمجيد |ن بــــدوى عبــــد |حن سكندريه|ل|بــــ |د|

373929 ي شحوتـــ |ه
لسيد يعقوبــــ|جر مصطفى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|7o4|9 ف | يوبــــ|لليثــــى |لليثــــى محمد |رسر ى شمس حقوق عي 

239273 رودي|لبــــ|ضى |لر|لعزيز عبــــد|عبــــد| يش ى شمس|د| بــــ عي 

44|73| لم|هيم س|بــــر|هيم |بــــر|آيه سمي   لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 
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7o54o3 لسيد محمود|كريم محمد  لمنصوره|حقوق 

49326| ن|زق عمر|لر|لسعيد عبــــد |متـــ |س| بــــ دمنهور|د|

|62|98 لحميد حسن|د عيد عبــــد |زي ن|بــــ حلو|د|

236656 حمد محمد فتـــىح|بــــسمه  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

649665 |مريم عم
ى
د محمد محمد دسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

426o|| هيم|بــــر|لنبــــى |ء عىل عبــــد |سم| إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

76|47o ن|لسم|محمد حمدى محمد محمد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

54373o هيم بــــسيوئى|بــــر|حمد |محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9o9oo| د |م ثــــروتـــ فهىم ج|بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

82369o د محمد|لجو|حمد عبــــد|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

6o9785 ر|لنج|ح |لفتـــ|عبــــد | رض| ر|ي ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

|32599 ى جم دل|لع|ل محمد محمود |نيفي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

847564 ي | مه
زق|لر|هيم عبــــد|بــــر|حسنى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

23|52o هر لحىطى بــــخيتـــ|دل م|ع شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

86|693 ي
ى محمد مصطفى عىلي حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

853337 لعزيز|حسن محمد حسن عبــــد ي|علوم 
|لمنى

774287 وع موىسي|لمعىطي مط|دل عبــــد|سندس ع زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4o3ooo ى|لع|حمد عبــــد|محمد  ىط حسن حسي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

3oo|7  |لش|مه محمد عبــــد |س|ء |رس|
ى
لسعدئى|ق م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ

547o56 لسيد|محمود سعد فوزى  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

352293 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد|محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|338oo هيم محمد محمود محمد|بــــر| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

865|7 لمحسن|هلل عبــــد |بــــرين فرج عبــــد |ص لفيوم |تـــمريض 

5|724o لقلينى|آيتـــ أحمد محمود  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

773569 ى محمد  لعزيز|حمد عبــــد |نرمي  زيق|لزق|هندستـــ 

4oo4|9 د محمود محمد زغلول|مهند فؤ سكندريه|ل|حقوق 

636325 لرحمن |لرحمن محمود عبــــد|عبــــد
فيه|بــــو ع|لرحمن |محمودعبــــد

زيق|لزق|حقوق 

862o88 سكندر مسعود|غبــــ |د ر|تـــرين فؤ|ك دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|
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893796 لحليم  |حمد عبــــد|لحليم |ن عبــــد|يم| سيوط|عه |زر

77|848 هيم|بــــر|عيل |سم|رق محمد |مل ط| زيق|لزق|ره |تـــج

8|o367 لرحمن طلعتـــ|مه عبــــد|س|لرحمن |عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

6o||5 ف جميل حسن|ندى  رسر صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

837|83 هيم محمد|بــــر|محمود محمد  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

336239 لسيد|لعظيم |بــــسمتـــ محمد عبــــد ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

7o565o ف | لح خرصى|حمد محمد ص|رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

677697 رص محمد محمد حسن|لن|ن عبــــد |مرو لمنصوره|ره |تـــج

692465 ن|لسيد محمود عتـــم|دل |بــــسنتـــ ع لمنصوره|بــــ |د|

35||88 هيم سعيد|بــــر|ن |ن عثــــم|م رسح|سل| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

46|4o5 ئى|لدلبــــش|حمد محمود |مريم  |بــــ طنط|د|

538|96 هلل عفش|بــــ |ح ج|ء محمود صل|عىلي عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33933| ج|يوسف حسن بــــكرى حسن عج |صيدله طنط

9o58o6 ن |حمد محمد عزتـــىل عثــــم| قرص|ل|فنون جميله فنون 

87878| م |لسل|لموجود عبــــد|يمن عبــــد|بــــ |ريح ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5|82o2 وى|لغربــــ|لسيد |د |لجو|ء عبــــد |ل| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

3|2o43 د محمد شفيق محمد|زي |ره بــــنه|تـــج

686463 له|لمتـــول عىل هبــــ|م نرص موىس |سل| لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

6|o598 تـــتـــ|حمد عىلي شح|بــــو |ء |وف لمنصوره|بــــ |د|

448768 لبــــطل|لمجيد |هيم عبــــد|بــــر|ن |رمض| رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

392o5 لديبــــه|حمد |لد |ء خ|زهر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|3967 حمد|لغنى |حمد عمرو عبــــد |حبــــيبــــتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

233923 وى|لص|حمد محمد |حمد مصطفى | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

42|o66 يف صل ين رسر جه|ل|لدين حسن |ح |شي  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

3|292o لد محمد يوسف|سهيلتـــ خ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7|o952 فظ|حمد محمد سعيد ح| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

||5832 يع|لد فيصل أحمد ط|رتـــ خ|س هره|لق|حقوق 

2|33|2 |ن عطيه مهن|مر سليم|سلىم تـــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|889o بــــو جمعه|مل |لعربــــى ك| |سه لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل
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9|5869 ى |لصبــــور |ل مدحتـــ عبــــد|نو مي  سيوط|نوعيتـــ فنيه 

9|2554 ين محمد  د |حمد ج|رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

327|28 ن جرجس| شد حن|جرجس ن| مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|2873| ي تـــوفيق|م |ل هش|كم لخبــــي  هره|لق|حقوق 

478294 فرح محمود حسن مرىس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52o58o لرحمن|لوليد محمد عبــــد|ء |ل| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

224793 |عدل بــــسط| سم بــــسط|بــــ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o|25| مبــــروك |ء أنور أبــــو |أسم ي|لخي 
لحنفى ي صىح طنط

|معهد فنى

92|555 لكريم |للطيف عبــــد|ده محمد عبــــد|مي ج|عه سوه|زر

87o83| حمد|بــــوزيد |حمد |بــــوزيد | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

368385 مد يوسف|ن يوسف ح|يم| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

68656o حمد محمد جويده|لصمد |محمود لطفى عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

64|739 هيم|بــــر|لمنعم |دل عبــــد |حمد ع| زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

882547 وق محمود  ن  |حمد جفل|رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

75o484 لسيد محمد مرىسي|هيم |بــــر| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

865924 ي ع|
كر|دل مكرم ش|يرينى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|2o4|o ي|ه
|هيم محمد |بــــر|محمود | ئى

ى
لدسوق ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

762343 بــــى|عىل محمد عىل حسن عر ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

232o8 عيل|سم|بــــ محمد |محمد دي ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

5|8|79 ى ي|ي ل محمد مصطفى|رس كم|سمي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

675822 ن لعظيم يونس|ح عبــــد |صل| مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

623869 ي عبــــده عبــــد|آيه 
مه|لحميد سل|لحسينى ي صىح بــــور سعيد

معهد فنى

633626 هد قطبــــ محمد|مي  صبــــىح مج| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

4|5826 لطوجى|ن |لعظيم سليم|د عبــــد |ن فؤ|رو معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

439699 |لق |لخ|وي عبــــد|لشه|لق |لخ|ء عبــــد|نجل
لبــــيوم

لشيخ|بــــ كفر |د|

779877 هيم|بــــر|لسيد سند محمد |ر |من ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

679|9| هيم|بــــر|هيم عطوه |بــــر|م |ل هش|بــــل زيق|لزق|عه |زر

|23855 ي بــــدر|لف|ن عمر |مرو
ن|روق مصطفى هره|لق|صيدله 

835o87 ل محمد محمد|زينبــــ جم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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35587o رتـــ محمد موىس محمد|س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

49326o ز|ل محمد نوح حر|ن جل|رك| بــــ دمنهور|د|

535o2 حمد طه محمد حفنى| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

432o68 رك|حمد مبــــ|رك |ء مبــــ|آل |تـــربــــيتـــ طنط

|33339 لحميد لطفى عىل جعفر|حمد عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

42|889 ره عىل|محمد منصور عم تـــمريض فرع مطروح 

76444| بــــتـــ مغربــــى|ون محمد ثــــ|مر علوم بــــورسعيد

3|243 حمد محمود محمد|بــــسملتـــ  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

427328 ي محمد|ن محمد محمد |رو
بــــينى لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9oo|87 لفضل بــــخيتـــ |بــــو|ده |د حم|زي ج|صيدلتـــ سوه

8364o4 لمجيد محمد|ىطي عبــــد|لع|فرحه عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

42|959 مر|لحميد محمد ع|مريم عبــــد  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

846556 ل عبــــده سعيد|مريم جم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

865972 ى محمد|يم| ن محمد حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6392o4 هيم مصطفى أحمد|بــــر|ن مصطفى |مرو تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8536o3 ي محمود محمد|
حمد حنفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

63|o72 شكرى شكرى رجبــــ| ند ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

477936 ي |مؤمن 
ف حسنى لغيىطي|رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

4o3242 عيل|سم|هيم محمد |بــــر|يمنى حمدى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

647849 شقر|ل|لسيد |هلل محمد |يه عبــــد| زيق|لزق|بــــ |د|

7||59o ن|ن مصطفى سلط|دل سلط|زن ع|م بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

||9642 هلل||رول مجدى سند عط|ك حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|22637 ج|حمد حج|لدين محمود |ل |سهيله جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|489|9 ن|هلل رسح|منيه سيد عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

25o47 حمد|جر وليد مصطفى |ه ى شمس علوم عي 

76|543 حمد|ل |ل مصطفى كم|ء كم|شيم لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

487974 ل|لع|محمد فوزي محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

849569 مش محمد|مروه محمد قط دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

8|o2o| حمد درويش|لدين محمود |ح |عمر صل ره بــــنى سويف|تـــج

298382 ي
يم|لد|مل عىل عبــــد|محمد ك| دئى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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263557 ع|ورده حفنى تـــوفيق محمد من |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7829o3 ه خ| هيم عوض|بــــر|لد |مي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|78|2 ين عمر  حمد عىل |رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

482723 هلل غريبــــ|لدين عبــــد |ء |فرح عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64o94o ى عبــــد |محمد عبــــد  هلل|هلل حسي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

34o2o5 ل عفيفى يوسف عفيفى|يتـــ جم| |نوعيتـــ بــــنه

3|||6o هيم|بــــر |لمنعم |عبــــد| مصطفى رض ى شمس| لسن عي 

78|823 ه صفوتـــ حم ده حسن|ني  زيق|لزق|علوم 

6743o د|لجو|محمد سعيد محمد عبــــد  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

62|345 ن|هيم سليم|بــــر|ء سمي  حسن |سم| لمنصورتـــ |تـــمريض 

|5o535 حسن| محمد منذر زكري ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

344699 حمد|حمد محمد فوزى |مريم  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

62788o وى|لنجع|هلل محمد حسن |عبــــد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

54o524 حمد محمد|د |لجو|جح عبــــد |د ن|جه سكندريه|ل|حقوق 

5o7469 م منصور عىل|لسل|سمر وليد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

839|5o بــــسمه طه حلىمي بــــكري دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

34|73| ي|لمنعم عبــــد|ن محمد عبــــد|ريو
لرحمن مصطفى ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 

لسويس

922555 حمد |ل |هيم جل|بــــر|م |سل| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

7|65|7 بــــينى |عيل |سم|ملك  حمد عيد|لشر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

4|9|95 لرحمن رسور|ء مظهر سعد عبــــد|شيم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

9o2o38 يز حليم |بــــولس فروز ف ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

753872 ي|من
ر مصطفى عىل مصطفى حقوق بــــورسعيد

855o38 م|م|هيم |بــــر|ء حمدي |رس| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

29o878 لسعود|بــــو |حمد فتـــىح محمد |هلل |عبــــد  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

865569 ل عىلي محمد|محمد كم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

4o732 ش|عيل جمعه حو|سم|دل مجدى |ع هره|لق|ره |تـــج

|75545 ى |ي مل|حمد عىلي ك|سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|33|29 جر بــــكر فتـــىحي بــــكر|ه هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

236542 ر محمد سيد محمد محمد|مي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

Thursday, September 6, 2018 Page 12027 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8o9o47 لس لوق ليشع نجيبــــ| |كي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3o698 بــــى|لهدى صبــــرى فهىم محمد شل|نور  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

852787 حمد موىسي بــــيومي|بــــرين |ص ي|عه |زر
|لمنى

279o6| لطوجى|لسيد غنيم |حمد | شمون|نوعيتـــ فنيه 

456644 لشيخ|روق ممدوح |سحر ف عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|86|5 هلل هيثــــم سمي  يوسف|منه  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7|576 حمد|حمد محمد فتـــىحي | لفيوم|عه |زر

8|744| هلل|محمد محسن عىلي عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

686|o3 هيم|بــــر|وى |لعشم|ئى |ء ه|شيم لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

||6o9| لدين يس متـــول|ل |رس كم|ملك ي هره|لق|حقوق 

622o77 لبــــطه|ىط محمود |لمع|بــــو |رحمه عزيز  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

54|282 لحميد|للطيف عبــــد|طف عبــــد|حسن ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

542934 ل عبــــده|ء حسن مصطفى كم|أسم معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

6o58o3  عبــــد|
ى
لعظيم موىس|حمد شوق لمنصوره|هندستـــ 

4368o| ى حمد ندى نبــــيه عىل حسي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|36482 حمد بــــكي |حمد حسن |حسن  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

83343o دي|د بــــغد|ء فتـــىحي ج|نجل ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

9o9856 م |لسل|ن محمد عبــــد|شعبــــ| رن |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

4832o2 ى حلىم عبــــد لجندى|للطيف خليل |حني  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

62|357 لدبــــس|لسيد |لسيد حسن |ن |يم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|3o94o لسيد مصطفى|محمد مصطفى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

778734 بــــو زيد محمد|لحليم |رس عبــــد |ف ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

366o5o ى|خديجتـــ محمود  حمد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

64|||2 لنبــــوى|ل محمد محمد |ء جم|شيم | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

56823 محمد عىل محمد عىل طبــــ بــــنى سويف

2|8242 لس  ى|كي  لفونس صبــــىح حني  هره|لق|ره |تـــج

279|7o |لحميد عط|محمود مبــــروك عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

83249 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |ن محمد |حن دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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458|84 ر|لنج|لسيد محمد |ء ممدوح |سم| |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

453o22 بــــ|لوه|لسيد عبــــد |ن |عمر محمد سليم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

6469oo حمد|حمد شفيق |خلود  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|6455 حمد محمد محمود فتـــىح محرم| هره|لق|صيدله 

753749 لسنوىس عمر|سلىم محمد مصطفى  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

83o579 ي عبــــ
حمد|س ذىكي |مصطفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

8o639 هلل محمد|رص خلف |هلل ن|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

322537 لمنعم|مه محمد عبــــد|س|يتـــ | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o6|24 لعزيز|حمد عبــــد |معتـــز يشى محمد  سكندريه|ل|حقوق 

7|25o5 ه غ| نم محمد|نم يوسف غ|مي  لمنصوره|نوعيتـــ 

4|4736 لبــــدوي|هيم |بــــر|هند مصطفى محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

9|o23| ن | مه رفعتـــ حن|س| |مي  ج|بــــ سوه|د|

233766 ن معوض مصطفى|محمود رمض ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

49o28| ف محمد محمود عبــــد |زينبــــ  دى|له|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

444573 لرؤف |د عبــــد|لجو|ح عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |سم|
سليم

زيق|لزق|عه |زر

699936 لمقصود محمد|لعزيز عبــــد |ل عبــــد |نه لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

23ooo2 وى|لطنط|رق محمد طلعتـــ حسن |حمد ط| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

825274 لمجد محمود|بــــو|سط |لبــــ|محمد عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

3299o7 ي 
ف عبــــد|ضى هلل|حمد عبــــد|لودود |رسر ى شمس| لسن عي 

6o34o| عيل|سم|عيل |سم|ء فوزى |أسم |تـــربــــيتـــ طنط

6|4o2o نم|ر محمد غ|لغف|ن عبــــد|ء رمض|رس| زيق|لزق|عه |زر

52422| نتـــ وجيه سمي  فرج|دمي سكندريه|ل|بــــ |د|

5o6o3o حمد محمد|بــــتـــ |لرحمن محمد ثــــ|عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

5|7o44 لصفتـــى|لعزيز عىل |هلل مصطفى عبــــد |منتـــ  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

22468| بــــتـــ يوسف|محمود فتـــىح ثــــ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

68o897 ن|ل مصطفى محمد علو|جم لمنصوره|بــــ |د|

6|6oo3 لجمل|نس محمود عبــــده محمود | ط|هندستـــ دمي

8o9o7| هيم نظي |بــــر|هيم محمد |بــــر| سيوط|ره |تـــج
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35658 لصعيدى|لمغنى |حمد محمد سيد عبــــد | ن|علوم حلو

763457 لحميد رزق محمد|محمد عبــــد | نور ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

49|o25 ي
حسن عىل حسن عىل موىس| دئى سكندريه|ل|ره |تـــج

22|932 حمد|دل عنتـــر |ء ع|عىلي ى شمس|د| بــــ عي 

||78o7 ف |حمد | لسيد|هيم |بــــر|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

77|95o ى صقر جمعه محمد حسي  زيق|لزق|حقوق 

5|477| نيوس بــــخيتـــ|رم|نتـــ فكرى فهيم |جىمي ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

287oo شه|لنبــــي عك|شه عبــــد |عمر عك هره|لق|هندستـــ 

779oo8 ده ثــــروتـــ محمود عطيه|غ زيق|لزق|نوعيتـــ 

257359 لدين|بــــ |ن شه|بــــسمه محمد سليم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

82|97 يد|نوف عويس حسن محمود ز تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

247435 م|طف ذىك عل|ذىك ع لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

9o2o53 لس  م |بــــوكل|هيم |بــــر|يوبــــ |كي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6|3|8o ى  ج عىل|لح|حد |لو|لسيد عبــــد |نرمي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

82o56o لفضيل|لرحمن عبــــد|طمه عىلي عبــــد|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

852o|o لكريم سيد عيسي|ء عبــــد|عىلي م بــــنى سويف|إعل

68569 ى|هلل شح|له عبــــد |ص| تـــتـــ حسي  لفيوم|بــــ |د|

2|3|5| ئى|لضمر|بــــوزيد |رأفتـــ | م|ر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|42555 لجليل|لصبــــور عبــــد |مد عبــــد |بــــسمه ح |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

77oo98 |دى |له|ح عبــــد |لفتـــ|رس محمد عبــــد|ف
بــــوحمده

زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|4236 ل محمود يوسف عىل|محمد جم مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

485735 وى|لرحيم قن|ن محمود محمود عبــــد|يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|5549| يه عىل محمد قرطمه| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|77536 لد محمد عىل|عمر خ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

686774 ى|ئشه عص|ع م محمود محمد حسني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

227642 هيم|بــــر|حمد |لد حسن |سمر خ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6o|269 ش|لموجود هو|لمجيد عبــــد |لمنعم عبــــد |م عبــــد  |ره طنط|تـــج

4884o9 حمد جندى|حمد |لدين محمد |م |حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|3267 بــــينى|هيم |بــــر|هيم حسنى |بــــر| لشر |عه طنط|زر

34585| لحسن|بــــو |حمد محمد | |رض |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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7525|6 هيم|بــــر|محمود محمد عطيه  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

5|6736 ه عص م عىلي عمر|ني  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|5|83| لسيد متـــول|تـــ بــــكر |ي| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

37o384 ى|بــــتـــس| م ممدوح عيد حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|975o بــــومنصور|لعظيم عبــــدربــــه |هيم عبــــد|بــــر|روضه  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|73693 ىط|لع|ىط محمود عبــــد |لع|محمود عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3597o3 ى د|نبــــيل وليم ميل| يوستـــي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o74|5 لشيخ|لسيد |در |لق|عىل عبــــد  |هندستـــ طنط

4|o29o لق|لخ|لمنعم عبــــد |محمود محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

533|o8 ن حمد عيد|لسيد محمد |محمد | مي  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

|6o574 يف تـــوفيق محمد| يمن رسر |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

2|4|6o لرحمن|تـــه عبــــد|لدين ممدوح شح|نور مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

764|o9 لسيد حبــــيش|حمد |ده |ن حم|جيه بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

676769 م|لح سل|لح ص|رس ص|لح ي|ص لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9229o9 د بــــدوى |لجو|محمد محمد عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4|2863  محمد|بــــر|جر محمد |ه
ى
هيم شوق |بــــ طنط|د|

6423o6 ه عبــــد| لسيد|لحليم عىل |مي  زيق|لزق|بــــ |د|

9o478o ى فوزى ك ك |مل مس|جوزفي  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

322322 مد محمد|ن محمد ح|نوره ى شمس|د| بــــ عي 

898o78 ى ك |لمل|كرم شفيق عبــــد| مي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7|2879 ى|لمهدى حس|نيس |ل محمود محمد |نو ني  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

864ooo  محمد متـــولي|
ى يه محمد حسي  دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

6o9688 ود زينه|ن د|رمض| لعل|مريم أبــــو لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

849543  عىلي|جم| لي|د
ل خرصى لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

8|7347 ح سيد عىلي|م صل|هش ي|نوعيتـــ 
|لمنى

33|934 صديق محمد عيد محمد حسن رقيه مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4644|2 مر|لسيد عطيه سيد ع|يحن   سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64|o62 لح|م محمد ص|محمود حس زيق|لزق|حقوق 

7|224o ن|حمد نبــــه|حمد محمد |ن |يم| لمنصوره|عه |زر
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875836 تـــه عىل مرىس هريدى |شح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

266648 دى|له|حمد عبــــد |لعزيز |حمد عبــــد|هدير  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

46o|| ن|ل محمد سيد محمد عمر|نو هره|لق|لعلوم ج |ر |د

893496 ل |لع|رص حلىم عبــــد|ن| لي|د سيوط|بــــ |د|

3|5659 لقوى عىل|روضتـــ عىل عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

36762o حمد خليل|لدين |ح |ن وليد صل|نوره عه مشتـــهر|زر

64oo58 هيم|بــــر|لكريم محمد محمد |ء عبــــد|دع زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

|58oo4 وق هش م يوسف محمد|رسر هره|لق|ره |تـــج

47265 ن|لمنصف زهر|د عبــــد |ء عم|سم| هره|لق|حقوق 

767285  مندر|لش|حمد طلعتـــ عبــــد |
ى
وى موىس|ق لسويس|طبــــ 

6|48o8 ود|حمد محمد محمد د| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

773357 ن حسن محمد|ن نبــــيل عثــــم|يم| ى شمس|د| بــــ عي 

4836o3 رس سعد|ن حنفى ف|نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

899|88 ل عىل عطيه |ء جم|شيم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

863654 له ثــــروتـــ محمود بــــدري|ه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

685253 وي|لطلخ|ء محمد عرفه حسن |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

43o|69 ود|ندى حسن محمود بــــسيوئى د |ره طنط|تـــج

426624 رتـــ سعيد تـــوفيق سعيد سيحه|س سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

775267 ه|لل|هر عليوه عبــــد |حمد م| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

26|63| ل مرىس|لع|مصطفى مرىس عبــــد ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

423533 حمد|ن محمد فتـــىح محمد |رو لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

5|8453 ر|لنج|حمد محمد |حمد |بــــ |رح ره دمنهور|تـــج

5o6987 حمد|ن خليل |لد رمض|ء خ|رس| سكندريه|ل|عه |زر

|7|6o8 ن محمد موىس محمد|نوره ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

836232 د|ده عربــــي حد|م حم|هش |نوعيتـــ قن

|7o92| لدين|محمد فهيم مسعود مصطفى شمس  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

37o564 زق مدبــــولي|لر|بــــ عبــــد|يه|محمد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

424o6 سعيد محمود سعيد محمد ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

7o292o مه محمد|يمن مىح محمود سل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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282649 هيم|بــــر|حمد |نسمه محمود محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|6684 هلل|بــــ |مد ج|للطيف ح|مريم عبــــده عبــــد ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

756o83 هلل محمد محمود|ندى عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

854264 ن|لحميد رضو|حمد عبــــد|محمود  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

35|8o2
ى
هدير محمد حسن دسوق |بــــ بــــنه|د|

9o2445 د  |هلل حم|د خلف عبــــد|عم قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

6|275o ف |ر مدحتـــ محمد |مي لدين|لعزبــــ رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

68949 وى|ح مك|محمد حمدى صل ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

233228 ى |ي هيم قدح|بــــر|حمد |مه |س|سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

222776 يف مصطفى سيد سعيد محمد رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8487o3 ي محمد|
ف محمد مصطفى رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

346749 ف |هبــــتـــ  عيل محمد شقره|سم|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o6986 ى|محمود نشأتـــ محمود ش هي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2o|67 هيم|بــــر|م محمد |عمرو عص هره|لق|حقوق 

854o76 حمد بــــديع|ده |ء حم|حسن ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

26282o ن|محمد نرص محمد رضو |كليتـــ هندستـــ بــــنه

224364 ن|محمد جمعه سيد جمعه سليم |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

769|98 ن|لم عىل سلم|م س|ريه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|878o حمد محمد جعفر|حمد |مؤمن  ى شمس علوم عي 

427558 ح|لفتـــ|زي محمد عبــــد |يمن حج|محمود  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

32989o ل محمد محمد نرص دومه|روضتـــ محمد جم |تـــربــــيتـــ بــــنه

|56655 محمد صبــــح محمد صبــــح هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6||334 حمد ديغم|ء عرفتـــ |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

45o476 ئى|لجرو|حمد |لحميد|حمد عبــــد |محمود  |ضتـــ طنط|علوم ري

3|5766 لجليل|لرحيم عبــــد|ل محمد عبــــد|نو لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

348887 س حرحش|ن عبــــ|در سليم|جر ن|ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

54587o لعليم|ده عبــــد |لعليم محمد حم|مريم عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

697979 حمد محمد|لمنعم |لسعيد عبــــد |ء |حسن لمنصوره|حقوق 

494|| لسيد|ل |لدين هل|ء |م عل|بــــتـــس| ن|تـــربــــيتـــ حلو
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3|2335 بــــوستـــيتـــ|لد |لدين حسن خ|ح |مريم صل ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

82o234 ي سليم|
لحميد|ن عبــــد|يه مصطفى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

4642| هيم|بــــر|حمد |لد |ن خ|يم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5o253 حسن رسىمي حسن عبــــدربــــه لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

44|665 ئى|لمسلم|لمجيد محمد |لسيد عبــــد |ء |سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

7o63o2 للطيف|مل محمد عبــــد |بــــ ك|لوه|مريم عبــــد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

3573|9 ى محمد عبــــد|ي هيم|بــــر|حمد |هلل |سي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

4798o2 عمر سعد زغلول عبــــدتـــ موىس سكندريه|ل|هندستـــ 

6428o| ى|بــــر|عهدى محمد | مه هيم حسي  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5467o3  قريطم|لص| |محمد زكري
ى
ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6957|o وى|لعشم|لبــــ عيد محمد |بــــو ط|ره |س ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

885|9| ى |بــــو|لمسيح |لربــــ عبــــد|د |ئى ج|م| ليمي  سيوط|نوعيتـــ فنيه 

4||o38 ي|لبــــدرى |لبــــدري فتـــىحي |هبــــه  ر|لىح  |تـــربــــيتـــ طنط

329379 هلل|طمتـــ فرج فهىمي عيس عبــــد|ف |نوعيتـــ بــــنه

64657o ره|هر عوض عم|محمد م| دين تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6|4746 ي عبــــيد|ن عبــــد|محمود سليم
لغنى |عه طنط|زر

755oo4 لس عم هلل عويضه|د عط|كي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

424|4| هيم|بــــر|هيم محرم |بــــر|محمد محرم  سيوط|بــــ |د|

32946| لنور|بــــو|تـــقوى حمدي محمد محمود  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

64264 تـــ عويس محمود محمد زهر| ن|مي  لفيوم|بــــ |د|

834284 لم|لمول س|د |م حسن ج|حس ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

7546o4 ضى|لر|دق عبــــد |لدين ص|سعد | ر|ي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|58669 ى|زينبــــ عبــــد   حسي 
لمنعم مصطفى رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|

مس|تـــجمع خ

725|7 حمد|ر سعد محمود |عم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26o524 بــــوضلع|ل |حمد كم|هلل |منه  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6oo4|6 ر يوسف|لحميد مختـــ|ره عبــــد |س |بــــ طنط|د|

773478 |حمد شتـــ|ر محمود تـــوفيق |من هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

449|58 يد|بــــو |هيم |بــــر|بــــ |يه|عمرو  ى لي  |هندستـــ طنط

23676o ن|لصغي  سليم|حمد نونو |ضىح  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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9o|o95 لرحيم  |لحسن محمد عبــــد|بــــو| |رن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

43954| لمنعم محمد حسن كلبــــوش|ئى عبــــد|ريم ه لمنصوره|علوم 

88|456 ى  |ج شفيق بــــش|نىح  ض| سيوط|علوم 

9|9783 دريس  |ح سيد |لفتـــ|ُمحمد عبــــد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

778oo| لعربــــي سيد أحمد|زهره طه محمد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

476o89 محمد محمود عىلي بــــسيوئى| ر|ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o4|62 ي عبــــد 
لرحمن|محمود محمود مصطفى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

526353 ن|كريم محسن محروس محمد عثــــم سكندريه|ل|بــــ |د|

44oo34 لحليم أحمد|ء فتـــىحي عبــــد |ريم عل لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

6o3|3o ه فتـــىح | ى سعد|مي  مي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

486572 حمد|دهم طه أحمد زىكي | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

224o45 م محمود|م|سمر سمي   ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

78oo78 هلل محمد محمد|ده فتـــح |سع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o9669 يد |بــــو |محمد خميس  ى حمد|لي  لمنصوره|حقوق 

2623o2 هبــــم|بــــر|لسيد |جح عطيه |حمد ن| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

68|552 ر|لنج|هيم |بــــر|محمد سمي   ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

892238 ن |ريمون بــــخيتـــ موىس سمع سيوط|حقوق 

6o9|5| |قوتـــ عط|لسيد ي|أحمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|2|895 حمد|ل محمد |يه جم| ى شمس طبــــ عي 

243728 ي|ر
ى|سل| ئى مه محمود حسي  ي |

لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

34o7|8 لحىل|ن |لسيد سليم|هلل جميل عىل |عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

226o55 حمد حسن|بــــ محمد |شه ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

484372 بــــوزيد|هيم فرغىلي |بــــر|مؤمن  سكندريه|ل|بــــ |د|

494447 |زم بــــسيوئى محمودمهن|محمود ح |ره طنط|تـــج

327772 لحكيم بــــيوم سمك|مه عبــــد|س|يه | تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

256353 ل|لجم|ىط |لع|حمد عبــــد|محمود  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

9o2o7o هيم محمد محمد |بــــر|مصطفى  ج|طبــــ سوه

458o5| زى|محمد سعد غ| ر|ي لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

23883 ن شعيبــــ|رق رمض|لرحمن ط|عبــــد  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر
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889884 ن |ن عمر عطيه مهر|مهر سيوط|حقوق 

4|5o22 لجود|بــــو |كرم سعد حسن |محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

525726 لدين|ل |لم جم|لعزيز س|لم عبــــد|محمد س سكندريه|ل|بــــ |د|

855962 شور محمود محمد|لرحمن ع|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

|6o465  سل|لعر|نور بــــدر 
ى
مه|ق دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

593o7 دى|لحميد ن|حمد عبــــد |ن |جيه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

||64|9 س|حمد محمد عبــــ|محمد  لمنصوره|حقوق 

868476 زي|ن مغ|ل سلط|حمد كم| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

43236o وى|لهند|منيه حسن حسن محمد | |صيدله طنط

3575o7 طر|رق محمود خ|هبــــتـــ ط ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

249687 ف شبــــل دي|م |سه بــــ|رسر شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

|57953 لم خليل|هند فوزى س تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

89657o لسيد  |ره سيد محمد |س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

475o|3 ى|رمزى عم |د سمي  فرج مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

238o28 لخول|ء مصطفى عنتـــر مصطفى |لشيم| هره|لق|ره |تـــج

45846 جد طه فرج حموده|منه م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

63|676 هلل|لسيد محمد عبــــد|مريم محمد  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

884784 ى |طه  حمد عىل حسي  سيوط|هندستـــ 

52726| بــــسمه يوسف شبــــل محمد شبــــل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75||35 لخي |بــــو|ء وحيد |ن عل|نوره لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

345o35 ن|ء فتـــىح لملوم عرف|شيم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

62|894 |للطيف |لسيد عبــــد |للطيف |لسيد عبــــد |
وى|لشبــــر

لمنصوره|حقوق 

|4865| لوكيل|حمد |ح |ء محمد صل|رميس هره|لق|ره |تـــج

854576 لسميع جمعه|ن محمد عبــــد|يم| سيوط|حقوق 

9o7|62 لدردير |مي  |ل|محمود محمد  ج|ره سوه|تـــج

23|346 بــــ|حمد دي|لمنعم |بــــ عبــــد|يه|مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|239o شور|حمد محمد ع|ء مجدى |رس| |ره طنط|تـــج

24658 لعليم محمد|لمحسن عبــــد |عبــــد | ن|ر هره|لق|بــــ |د|

6|3o83 لبــــدوى|حمد |لمجيد |شم عبــــد |م ه|بــــتـــس| |ره طنط|تـــج
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89oo58 حمد |ر مصطفى محمد |من سيوط|تـــربــــيتـــ 

8o27|8 ذلي حسن|لرحمن سيد ش|عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

7oo52o حمدمتـــول|لسيد صبــــرى |سهر  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

4422|4 بــــينى محمد |بــــ |شه بــــينى|لشر لشر ي صىح طنط
|معهد فنى

6796o2 ه عبــــد | ن|حمد سليم|تـــه |لحميد شح|مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6o28o9 دو|مد محمد ج|لعزيز ح|محمود عبــــد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

2|8823 هلل محمد عتـــريس محمد بــــيومي|عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

534354 رس فوزى محمد مصطفى|مهند ي ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

3|598| ي|ر
تـــتـــ|طف لبــــيبــــ شح|ع| ئى ى شمس|د| بــــ عي 

84495| هلل محمود|م سعدي عوض |سل| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6o5982 حمد عطيه|ده محمد |محمد حم |ره طنط|تـــج

6347o| لغنى|وى عبــــد|لص|حمد محمد | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

78|ooo ى |شه ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|بــــ حسي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

853284 هيم حسن زىكي محمد|بــــر| ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

|34735 لدين|ح |لد محمد صل|يمن خ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

32|52 رق محمد عىل بــــكر|عمر ط هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54o43o ن|ن شعبــــ|محمد رمض| شذ لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

756983 ى عص م محمود محمد|حسي   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

2366o8 م وحيد عىل عىل عمر|وعد عص |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

23534| ى حسن مجدى حسن حسي  هره|لق|ره |تـــج

25277 ن سعيد سعد سيد|نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

29o52 حمد|ل |لع|لدين عبــــد|م |محمد عص هره|لق|حقوق 

|6478 ل|لجبــــ|لمنعم |م عبــــد|عمرو محمد هش لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

45o979 صف|لسميع ن|ء عبــــد |محمود عل لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

697684 لحسن جميل|مل نبــــيل | لمنصوره|بــــ |د|

278659 لحبــــسر|بــــر |تـــفى محمد ص شمون|نوعيتـــ 

2465o6 |لسك|هلل |مهند لؤى رجبــــ عبــــد 
ى
ق ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

4o8433 طر|لحميد خ|حمد عبــــد|لعزيز |لحميد عبــــد|عبــــد ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

236|39 فظ|حمد ح|م |لد محمود س|ء خ|ل| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د
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5|7782 بــــ|لمنعم دي|ء محمد عبــــد |شيم لفيوم|عه |زر

853248 ي|لبــــ|ده طه محمدعىلي عبــــد|غ
ى
ق ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

88o5o2 لكريم |د |ر محمد ج|لغف|محمد عبــــد سيوط|طبــــ 

8o2|22 لس نون ي مني  عبــــده|كي  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

69o747 زى|لمغ|د نرص |م فؤ|ء هش|ل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

43999| هيم عبــــده شعيبــــ|بــــر|لد |ء خ|دع لشيخ|طبــــ كفر 

|4896o ظ عبــــده|لم|ئل |طمه و|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68||68 ر|لنج|هيم |بــــر|دل |هيم ع|بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|8255 دق|م فتـــىح ص|جون س كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

64o3|4 ي |لديد|حمد محمد |م |ريه
لسيد|موئى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|5875 ي
بــــينى|وليد تـــوفيق | دئى لشر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

387|9 حمد دعبــــس|ل |حمد جم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8||985 ي فخري فريد|ريو ه|م
ئى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

44o325 لعزيز فيود|رتـــ عىلي عبــــد|س لشيخ|بــــ كفر |د|

|6o766 ل|لع|لك عبــــد |لم|حمد عبــــد |د |زي ن|بــــ حلو|د|

2|9938 دل نظي  جرس|مريم ع سيه|نوعيتـــ عبــــ

6o3495 لعز|بــــو |حمد |حمد محمد سعد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

898392 لسيد طه محمود |طه  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

36o828 صف|شد و|ن سمي  يوسف ن|ري|م ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

459o7 شور|ح محمد ع|لفتـــ|بــــسمه يىح عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

423684 فظ|لعزول ح|مي محسن  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

792878 للطيف|سم عبــــد |ء محن  ق|رس| ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

|3482| لفضيل منصور|عبــــد | بــــ رض|مه د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

7792o3 ش|لقم|ر رجبــــ عبــــده |من زيق|لزق|نوعيتـــ 

786973 ف عبــــد |محمد   |لش|رسر
ى
حمد|ق زيق|لزق|ره |تـــج

4|67|7 رى خميس|لسيد أحمد بــــند|نشوى  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

3|5o22 ئيل|ئى ميشيل ميخ|ديفيد ه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5o87|9 |بــــر محمد سعد ند|يوسف ج |علوم طنط

622436 ن|لسيد سليم|ح |ربــــيع مصبــــ ط|هندستـــ دمي

|3|ooo مح يشي فهىمي|نوبــــ س|بــــ| ى شمس|زر عه عي 
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6998o3 |مد نج|سميه مصطفى ح لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

44677o ى|محمد عبــــد لىح محمد محمد حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

28|23 يف جم حمد|هيم |بــــر|ل |رسر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

842379 حمد محمد|ء حسن |سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

37379 ى عبــــد |لمقصود |ء عبــــد |رس| لمقصود سعد|مي  ن|هندستـــ حلو

62347 مل|طمتـــ رجبــــ عليش ك|ف لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

43746 لمملوك|لمرىسي |ح |هدير صل لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

6o2o8o لسيد محمد حبــــيبــــ|م |م عص لمنصوره|بــــ |د|

94786 لم|لعزيز محمد س|ء محمد عبــــد |إرس |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

645o38 يف عبــــد |عبــــد   |لش|للـه رسر
ى
لفتـــوح|بــــو |ق تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|

|طنط

685662 هد|حمد مج|لسيد |هيم |بــــر|ء |ل| |بــــ طنط|د|

83|oo2 ي محمد دي|
ه لطفى بــــ|مي  ج|ره سوه|تـــج

|6o74| لسيد|د |جد مهنى ج|دى م|ف ى شمس علوم عي 

|234|o حمد متـــول|ل |ح جم|صل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

29656 لرحمن محمود فتـــىح جمعتـــ|عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|32o44 يحن | لعل|بــــو|جنه محمد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8225o2 ف فوزي عبــــد|مل | لرحيم|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

37o29| حمد محمد عليوه بــــدر|ئشتـــ |ع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

777o72 دى محمود|له|حمد عبــــد |زم |ح زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

542885 لح|هيم ص|بــــر|م |سحر هش |حقوق طنط

|344o3 مل محمود|هلل محمد ك|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

368858 ى مجدى موىس بــــش|ي رتـــ|سمي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|58||2 حمد|هيم |بــــر|حمد |هلل |منتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

684347 ه محمد  هيم كشك|بــــر|هيم |بــــر|ني  لمنصوره|بــــ |د|

435|68 روى عىل محمد عجميتـــ| سكندريه|ل|طبــــ 

5o7|43 متـــ|سعد سل|مع |ن صبــــري ج|رو ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

22967 لم|لمنعم حسن س|لرحمن عبــــد |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

24388o حمد محمد معوض|ء |سم| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

483646 ح|لفتـــ|ندى فتـــىح محمد عجىم عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 12039 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|7578 ى|رى |لبــــ|كريم مصطفى عبــــد مي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

829556 محمد| لوف|بــــو|ء فتـــىحي |شيم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|436|2 دى غريبــــ|له|صم محمد |حبــــيبــــه ع لفيوم|ر |ثــــ|

88883| ف | |رن ى |رسر حمد حسي  سيوط|طبــــ 

63||4o ى|لسيد |هيم |بــــر|حمد |دل |ء ع|رس| وى|لجي  زيق|لزق|طبــــ 

|6o958 لدين|بــــ |لدين شه|ل |ء جل|ر عل|مي ن|بــــ حلو|د|

357772 ي يوسف عفيفى سليم
محمد لطفى ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

533o53 ن|لسيد محمد سليم|د محمد |عم| هن سكندريه|ل|بــــ |د|

|52833 ى مجدى محمود حفنى|ي سمي  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

75334| حمد|ل خلف |حمد جم| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

33|84o سم|سم محمد ق|حمد ق| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

69|442 هيم سكرتـــ|بــــر|حمد |تـــه |مه شح|س|حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

55296 ره فرح عزيز جرجس|س طبــــ بــــنى سويف

6467|2 لجمل|م محمد محمود  ى شمس| لسن عي 

645||7 لعدوى|ل عىل |هيم كم|بــــر|ل |كم ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o5678 لم عىل مهيوس|حمد عىل س| سيوط|بــــ |د|

6o|o|| لشوربــــىح |ر محمد محمود |مي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|35o4 بــــح حسن غلوش|ء ر|رس| |ره طنط|تـــج

6|3394 محمد يوسف محمود جوده يوسف |ضتـــ طنط|علوم ري

7|7556 ف ري|ء |رس| حمد|لسيد |ض |رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

268858 لشيخ|ن حسن |م رمض|ريه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4oo8o9 د|لنبــــى عىل عىل حم|م عبــــد |سل| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|2o948 ي نجيبــــ ن|فرح ه
ل|شد غبــــري|ئى هره|لق|حقوق 

9o6|o6 لس س هيم |بــــر|م ينى |كي  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

27o55o لسيد حسن جويىل|محمد مسعد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

52o7oo يد|لحفيظ أبــــو |هيم عبــــد |بــــر|جر |ه ى لي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

325o85 عيل|سم|نور |دل |ء ع|عل ى شمس|زر عه عي 

327536 ف رمض|لطيفتـــ  هلل|ن عبــــد|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

643oo8 هيم محمد|بــــر|سميه عىل  زيق|لزق|طبــــ 

856369 حمد|لحميد |حمد حسن عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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28522 لمعىطي|لد محمد عبــــد|محمد خ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|269o2 زق|لر|محمد حمدى حسن عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

48297o وي|لشعر|حمد محمد |حمد عبــــده |هلل |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o5599 تـــ|عثــــ بــــرك|لبــــ|رق عبــــد |يمنى ط سكندريه|ل|ره |تـــج

2263o7 لسيد محمد بــــسيوئى|محمد عزتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

335297 ى خ|ي ن محمد|لد فر|سمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

46|49 ر محمد فتـــىح محمد|مي ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

2|5384 لعزيز|يق عبــــد|لعزيز ف|مريم عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o|2|2 بــــونشوق|بــــر محمد |هيم ج|بــــر|محمد  لمنصوره|علوم 

4|6532 ق|حمد يوسف |محمود  وى|لشر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3|7736 بــــ حسن|لوه|دل عبــــد|محمد ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o676 ي شح|
ر|لعط|تـــ |حمد بــــسيوئى لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|7|622 ره يسن طه محمد|س ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7|6|85 هر|لظ|رقيه عىل محمد فرح  زيق|لزق|عه |زر

89986 هيم عمر|بــــر|يوسف محمود محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

847848 حمد|بــــي |مبــــ|حمد |محمد  ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

475|95 ى |هش| مي 
ى
ق م نبــــيل حليم مشر سكندريه|ل|بــــ |د|

25745| هلل|طف محمد خلف |ع| دين تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

36846 حمد فرغىل صبــــرتـــ|ن |يم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

424oo3 حمد خليل محمد|ن |رحمه رمض سكندريه|ل|صيدله 

759332 حمد|لرحمن |حمد عبــــد |سلىم  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

42|292 لم|محمود محمد محمد س دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

85o97| ف حسن مبــــ|ر |من رز|رسر دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

533662 حمد سعيد عبــــده زىك|لدين |د |حمد عم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|5o837 وي|لسحر|حمد محمد |ء سعيد |رس| ن|بــــ حلو|د|

64|24 ي|ر
للطيف محمد|لد عبــــد |خ| ئى لفيوم|بــــ |د|

62872 حمد|در |لق|يىحي عبــــد | مه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

85o588 مل محمد|محمد عىلي ك ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

892937 حمد فطيم يوسف محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

354683 ح حسن|هلل وليد صل|منتـــ  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 
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3447|| طف محمود عبــــده عرفه|م ع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

42|88o رق فهىم محمد عىل|محمد ط سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

|3o859 ل|ح جرجس غبــــري|در نج|ن هره|لق|حقوق 

75484| ل|لع|هلل محمد عىل عبــــد |هبــــه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

23o735 دير|بــــ|هيم |بــــر|يوسف موريس  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

62o654 لىح|لم|لحميد |بــــ معتـــز أحمد عبــــد |لوه|عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

2|4oo8 ن سعيد محمود عىل|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

523399 ز محمد|بــــدين فو|حمد ع|ل |بــــل ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

8|7956 هلل|عيل عبــــد|سم|بــــ |ن خط|حن ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

32768 حمد|نور |نس طه |  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

352535 طمتـــ عىلي محمد عىلي|ف ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

6||264 حمد معروف|هيم |بــــر|محمود  لمنصوره|ره |تـــج

64o886 لبــــىه|د محمد محمد |لرحمن عم|عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

32o742 مد عىل|لدين حمدى فتـــوح ح|نور  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o2982 ى س ى محمد حسبــــ|حسي  مح حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

334445 لح حسن|حمد ص|محمد  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

8694o8 فوزي رحومه| رض| دين ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

357678 وق زكري ن عىل|سليم| رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

528783 لرحمن محمد محمد بــــهنس|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

26|295 لق عتـــلم|لخ|دل عبــــد|ع| نور ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

24o429 هيم عىل|بــــر|لدين محمد ربــــيع |ل |ء كم|لشيم| ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

696269 ي|لسود|لمنعم |حمد عبــــد |محمد 
ئى ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى

7o8789 لوصيف|لسيد |لحميد |يه عبــــد | طبــــ بــــورسعيد

244592 ن جمعه|ن عثــــم|لحميد سليم|محمد عبــــد ن|معهد فنى تـــمريض حلو

7|28o7 ئى حميد|لسود|هيم فهىم محمد |بــــر|يه | ن|طبــــ حلو

4|9646 ر محمد عىل محمد موىس|عم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

477|95 لرحمن|وى عبــــد|لض|هيم |بــــر|يوسف وليد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

85o476 للطيف|حمد عبــــد|ء محمد |ل| سيوط|نوعيتـــ 

8||2o ح زينهم عبــــد ربــــه|جر صل|ه ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
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|24269 شه|هينور محمد سنوىس عك|م ى شمس|تـــج ره عي 

63|87o بــــسنتـــ حنفى محمد حنفى محمد زيق|لزق|حقوق 

7o99o6 هلل|ء محمد مصطفى محمد عىل عبــــد |رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

686o3 د عىل|نور عو|طمه |ف ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

762|o6 تـــ|ىطي شح|لع|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عنتـــر عبــــد | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

272222 حمد حسن|ئى محمد |م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

4|7855 حد عبــــده بــــدوى|لو|م مجدى عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

92684 ين مجدي كم ئيل|ل ميخ|رسر ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3|5|67 حمد محمد بــــكر|محمد  ن|بــــ حلو|د|

237652 حمد|تـــع |ح بــــ|سلىم صل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|6982 لحميد|لسيد محمود عبــــد |سمر سعد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7886|9 هيم محمد|بــــر|عيل |سم|هلل محمد |هبــــه  حقوق بــــورسعيد

4246o7 متـــ|د مصطفى محمد سل|كريم جه معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

685263 لتـــ|حمد غز|تـــى |لفرح|يمن |منيه | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|47994 ى|لق|م عبــــد |م|در |لق|عبــــد  در حسي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

38742 ى|م محمد كم|سل| ل شيى عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

3|43o حمد بــــكر|سلىم محمد  ن|بــــ حلو|د|

624o35 لشيحه|هيم محمد |بــــر|حمد محمد | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

9|8932 ى محمد محمود  نشين حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|56973 ى|محمد سيد رمض ن حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

877o57 درس  |رأفتـــ شفيق تـــ| فيول سيوط|طبــــ 

8|854| ى  ي |لقذ|حسي 
ى
يد محمد|لحم|بــــو|ق ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

8586o9 ي رف
عي عىلي مرىسي|مصطفى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

836852 حمد محمود|حمد محمد | ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

897522 لس كرم مسعود عبــــيد  كي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6889o6 فظ|لح|لحميد محمد عبــــد |لد مجدى عبــــد |خ لمنصوره|طبــــ 

63o279 لعوضى|هيم محمد محمد عىل |بــــر|حمد | |ره بــــنه|تـــج

|5293 ه عبــــد | هلل عمر محمد|مي  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6979o9 ه | حمد حسن محمد|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7o6944 ج عوض|عوض فر| دين لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 
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78865 ل|لع|ل عبــــد |لع|مصطفى فتـــىح عبــــد  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

92o698 حمد صدقه موىس عىل | ج|حقوق سوه

848747 لحليم|ن عبــــد|عىلي عبــــده سليم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

7o459| ئى|محمود طلعتـــ محفوظ عن زيق|لزق|حقوق 

7o6o65 دى|له|مني  بــــديع محمد عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

296|72 لم|طف محمود س|يه ع| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

9o23|6 حمد |هيم |بــــر|محمد صبــــرى  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

9o937o لنعيم  |لدين عبــــد|دل عز |ء ع|ل| ج|عه سوه|زر

255343 ف محمد عبــــد |ء |رس| لرحيم|لمقصود عبــــد|رسر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

27|o66 ن|در عثــــم|لق|لمحسن عبــــد |رص عبــــد|ن| رويد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

3|94|3 ل محمود حسن|ء جم|ل| مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

274|9 ي|ر
بــــ|لوه|ن عبــــد |مصطفى عثــــم| ئى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

||6536 ن قيم مجىل|جد يو|م| مي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|69929 ى فؤ لسيد|د محمد |حسي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

494423 م|لسل|لمجيد عيد عبــــد |ل عبــــد |محمد جم |ره طنط|تـــج

27|98o ن|حمد فتـــوح محمد رمض|سحر  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

258767 لحليم|ن عبــــد|لرحمن محمد رمض|عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

33|o42 حمد|ح مصطفى |صل| لي|د زيق|لزق|صيدله 

4956o2 هيم عمرو|بــــر|حمد |لدين متـــول |عز  سكندريه|ل|حقوق 

772|62 ى سع دتـــ|مريم محمد عطيه حسي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8356o6 ي|بــــخيتـــ سعيد حر| هويد ج  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

254o58 لد|مه محمد خ|عمرو سل ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

55264 هيم|بــــر|بــــ |لتـــو|ء مجدى عبــــد |رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|354o9 لزغبــــى|هيم |بــــر|محمود مجدى  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

2459| ف ري|رحمه  ي|رسر
ن|ن تـــعى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|67399 حمد|رص فهىم |لن|ل عبــــد |دى جم|ش مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

342|oo ن|ر محمد فتـــىح حفنى زيد|من |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

263884 للقوه|د عىل |فؤ| دين هره|لق|ن |سن|طبــــ 
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233437 ه محمد صبــــرى عىل ني  هره|لق|صيدله 

366o|8 وي|صبــــىحي بــــبــــ| نوبــــ لوق|بــــ| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

42oo2 حمد محمود محمد|ء |دع كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

445973 حمد عىل|لمنعم |حمد عبــــد |د |زي معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|3478| هلل|بــــ |هلل مرىس ج|بــــ |عمر ج ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

329264 هلل|ن عبــــد|طف رمض|ن ع|رو |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

43759| دي|له|مه محمد سعد عبــــد |سل ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

784449 لسيد|بــــسنتـــ محمد محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

835|24 لمعىطي|ء ربــــيع محمد عبــــد|عىلي ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

44o87|  |لسيد |م |حس
ى
لسيد|لدسوق ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

479944 لسيد يوسف|لسيد |لم |هلل س|منتـــ  سكندريه|ل|هندستـــ 

762833 ى |لحس|لرحمن |حمد عبــــد |د |زي لنقيبــــ|ني  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

||78oo مه حسن طه|س|ء |ل| هره|لق|بــــ |د|

627355 ى|لنبــــى ش|مح محمد محمد عبــــد|ء س|ول هي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

79o7oo لدين|د محمد محمد علم |زي |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

453363 |لصديق رخ|حمد |رص محمد |ن لشيخ|هندستـــ كفر 

863547 ى ي محمد حسي 
محمد حسنى تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

|2o6|5 هلل|بــــيشوى مخلص خله عبــــد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

695932 لرشيدى|بــــدين |لع|هيم زين |بــــر|حمد | لمنصوره|هندستـــ 

697778 جده وهبــــى محمد صبــــرى عبــــده|م لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

523|92 لسيد|هيم |بــــر|لسيد |ح |لفتـــ|م عبــــد |هش سكندريه|ل|بــــ |د|

|37832 ميل فكرى شمعون خي |ديفيد  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

|6652o ى عطيه عبــــد |ي لعزيز حسن خليفه|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

368o|9 ف فكرى شلبــــى|مح |س رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

622333 ل|لسيد بــــل|عيل |سم|لمنعم |يه عبــــد | ط|معتـــ دمي|علوم ج

|495o2 تـــ محمد |سلىم  لحنفى|حمد خي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

527389 زق|لر|حمد عبــــد |ن |مريم محمد رمض ضتـــ دمنهور|علوم ري

5o|o2o حمد عمر|ح |لفتـــ|ن عبــــد|هدير رمض تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

27|57o لحليم |لسميع عبــــد |لحليم عبــــد|ره عبــــد|س
لم|س

ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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7o5278 ى |م| ره|لسعيد ك|ل محمود حسي  زيق|لزق|علوم 

73|98 |لبــــ|ن عبــــد|منى محمد رمض
ى
ق لفيوم|طبــــ 

842523 بــــ محمود محمد|لوه|طمه عبــــد|ف تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

686948 ىط|لع|مد عبــــد |تـــ ح|مد عرف|مروه ح لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6|7o|5 ي
ىسر|لعي|شور |حمد ع|مصطفى | دئى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7763|4 در|لق|نىح  فرج نرص عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64o662 |حمد محمد محمد محمد مو|مه |س|
ى
ق زيق|لزق|صيدله 

9o5425 مد |ل ح|لعليم كم|هند عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

69o|8o هيم|بــــر|لمرىس |يز |عمر ف لمنصوره|بــــ |د|

79|95| لسيد يوسف محمد|ء |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

424228 لدين مدحتـــ محمد فتـــىحي جمعه|م |حس سكندريه|ل|حقوق 

358oo5 لحميد|د عبــــد|لدين مصطفى رش|ء |بــــه |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

884256 م وهيدى  |لسل|مصطفى سعد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

36324o هيم|بــــر|سن |لمح|بــــو|دل |حمد ع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9||896 حمد  |لدين |لدين مدكور عز |عز  ج|بــــ سوه|د|

8487|9 لعزيز محمد تـــوفيق|ريج يوسف عبــــد| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

||63o6 حمد|خلود سيد محمد  هره|لق|ره |تـــج

682o42 |لحميد |لحميد رفعتـــ عبــــد |حمد عبــــد |جر |ه
|لمو

ى
ق

لمنصوره|بــــ |د|

7oo5|2 روز|شد ف|فتـــىح ر| ند|ر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

45|658 ر|لقص|هيم محمد |بــــر|م |ر س|من |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

88|866 هيم فهىم  |بــــر|هيم محمد |بــــر| سيوط|حقوق 

6o9553 حمد أحمد نجم|رق سيد |نوره ط لمنصوره|عه |زر

63o645 حمد|لسيد |حمد |ئى |حمد ه|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

768|84 ن|رف خليل رمض|لمنعم ع|منيه عبــــد | لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6497|| ل|م هل|م س|مه عص|س| زيق|لزق|علوم 

8|8573 قيم|مل يو|يز ك|جده ف|م ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

9|4277 جد فتـــىح مرزوق  |رينى م| سيوط|حقوق 

443865 لمرىس|ن بــــدير |لسيد بــــدر| |يش لمنصوره|حقوق 
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227o65 ي|ء حلىم محمود |محمد عل ر|لىح  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

7866|4 هيم|بــــر|لحميد |محمود سعيد فتـــىح عبــــد ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

4275|2 صف|حمد خميس محمد ن|محمد  |حقوق طنط

5o8|9| رس سعيد محمد عىلي|سمحتـــ ي سكندريه|ل|بــــ |د|

5|4326 هلل|م محمد محمود عبــــد |ء هش|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

98362 ن د يوسف|يوسف عي| مي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|74577 م محمد مدئى|هدى هش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

869o35 هيم|بــــر|لدين محمد |ح |ء صل|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6o4563 هيم|بــــر|حمد زهي  |هلل |منتـــ  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|8956 يوسف محمود مصطفى يوسف لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3446|6 بــــو بــــكر|لعظيم |مح عبــــد|حوريتـــ س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2|8365 ن|بــــر عىل بــــدر|حمد ج|ن |نور كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

479639 لمحسن محمود درويش|يوسف عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

|56433 حمد|لمحسن |حمد عبــــد |محسن  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

853|85 بــــوزيد|ء محمد صديق |رس| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

634|77 لجليل عىل موىس|عبــــد | حمد رض| زيق|لزق|طبــــ 

488o6| ى عمر|حمد جل| ى حسي  ل حسني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|62439 حمد عىلي|حمد محمد | ى شمس هندستـــ عي 

5||6|5 ي محمد عىلي |م |حس
ي|لدين حسنى لشوربــــىح  |طبــــ طنط

638o3 ن|د سليم|لجو|ن عبــــد|يمن سليم|يوسف  ن|حقوق حلو

899756 عيل عىل خليل |سم|رضوى  ج|بــــ سوه|د|

786o57 ى |يه | ى|بــــو |مي  لحسن أمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

773583 حمد عىل|هلل حنفى |ء عبــــد |سم| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

364o99 لحميد محمد|ل عبــــد|منيتـــ جم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3||57 ي |نور
لصديق|بــــو بــــكر |ن مصطفى هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

85o83o فظ|ح ح|لفتـــ|مه عبــــد|س|بــــسنتـــ  سيوط|ره |تـــج

9|444o ي|ر
عيل سيد سليم |سم| |ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

سيوط|ئ 

37o34 حمد|ل محمد حسن تـــوفيق سيد|بــــل د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 
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755596 ن|لم سليم|يه عيد س| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

622628 لسيد موىس|ده |هر زي|سمي  ز ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

778635 ل غريبــــ محمد|محمد جم زيق|لزق|ره |تـــج

|48469 ح حسن محمد رسور|لفتـــ|عبــــد | رن ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

796|8 لمجيد|لدين محمد عبــــد |ء |د عل|سع هره|لق|حقوق 

623o2o هل|ل|لمتـــول سيد |ء سعد سعد |سم| ط|حقوق دمي

359o45 ي|لد بــــسيوئى |حمد خ|
ى بــــسيوئى مي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

25o|42 م|لسل|لمتـــول عبــــد |لمجد محمد |بــــو|سلىم  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

82o495 ف خظروف |ء |شيم حمد|رسر ي|نوعيتـــ 
|لمنى

248595 ذل|لش|مل |خلود صبــــىح ك ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

853348 عىلي محمد درويش محمد ي|تـــمريض 
| لمنى

6|3o|6 متـــ|حمد محمد سل|متـــ |بــــ سل|لوه|عبــــد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

73792 يز محمد محمد|ن ف|نوره لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

77o57o د|لحليم مر|د عبــــد|د فؤ|محمد مر زيق|لزق|حقوق 

4488o7 م|لسل|روق محمد عبــــد|م ف|لسل|مروه عبــــد |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

486oo3 بــــ|لوه|هلل مجدى فتـــىح محمد عبــــد |منتـــ  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

5|9838 بــــ محمد رجبــــ|لتـــو|لح عبــــد |ن ص|يم| ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

4o5|6| لحميد عطيه|عيل عبــــد|رس إسم|محمود ي ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

428248 لمليىح |لسيد حسن عىل |سمر  |طبــــ طنط

443454 ح|لفتـــ|ن مصطفى عبــــد|مصطفى عثــــم لشيخ|طبــــ كفر 

32448 هيم بــــكرى|بــــر|رك |هلل مبــــ|عبــــد هره|لق|صيدله 

682o6o ى|لزىك ش|لدين محمد محمد |ء |عل| ر|ي هي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

545|8o ى |ي د محمد مرىس|لجو|حمد عبــــد|سمي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

3|7||5 حمد|حمد فهىم |دى |ف ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

493342 ى عبــــد|مصطفى عبــــد لمول|لمول فوزى حسي  بــــ دمنهور|د|

9|62o4 هيم عىل |بــــر|حمد فوزى | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

83oo67 زن|ضىحي عزتـــ عبــــده م دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

89|683 هلل عىل  |يمن عبــــد|م |هش سيوط|بــــ |د|

622846 شقر|ل|روق مسعد |م ف|رحمه ر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

32|567 بــــ|بــــ خط|محمد مجدى خط ى شمس حقوق عي 
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696539 لففى|رضوى عىل مصطفى  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

68483 ده محمود محمد محمود|غ طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

|2|6|| لدين|لرحمن عز |لدين عبــــد |م |مصطفى حس هره|لق|حقوق 

54247| لغنى محمد|هلل عبــــد |يه محمود عبــــد | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

443||| ى غ|بــــو|م |يه هش| نم|لعني  لشيخ|بــــ كفر |د|

6|4264 ى عبــــد |هيم ي|بــــر| ف |لق|رس حسي  لدين|در رسر ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

4|4o54 ي |ه
لشيخ|حمد |هيم |بــــر|له مصطفى |نوعيتـــ طنط

8|8|5| لس خليل نصيف خليل كي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

6547o ى فرج محمد ري ض|حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

92462o حمد |ر محمد عىل |مختـــ ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

424|o8 ل سعيد|محمد سعيد جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o8333 ن |لعظيم سليم|هند عىل عبــــد ج|علوم سوه

|695| سحق مسعود عطيه|ريمون  هره|لق|هندستـــ 

24o559 حبــــيبــــه مصطفى حسن محمد محمود ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

4|4448 ف محمد زىك|ء |فد رسر |حقوق طنط

789834 لسيد|لغريبــــ |دل |مريم ع |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

482|74 لمقصود عىلي |بــــر عبــــد |لرحمن سعيد ج|عبــــد 
سنبــــل

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

258966 ل|لش|لحليم محمد |لد عبــــد|مصطفى خ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

695489 د محمد عىل|لجو|لد عبــــد |لرحمن خ|عبــــد  لمنصوره|علوم 

64o2|6 لمقصود محمد|هيم عبــــد|بــــر|حمد |جر |ه زيق|لزق|علوم 

634|o| لسيد|ن |ح سليم|محمود صل زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

59o45 لعزيز|ن عبــــد |ح شعبــــ|تـــغريد صل ي سويف
تـــمريض  بــــنى

|32689 لمقصود|ن عبــــد |رحمه مجدى سليم ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

34582o دي سعد محمد|له|عمر عربــــي عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

255895 ى|رزق | محمود رض بــــوحسي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|25|38 لجوجرى|هيم |بــــر|نس تـــيسي  | هره|لق|بــــ |د|

26oo3o قه|لن|حمد |هيم |بــــر| |لي|د ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|75685 ح زىك|ره عيد صل|س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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852|9 لم وزير|لعظيم س|محمد عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

326329 لمطلبــــ|فرح محمد سعيد عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

25|242 لبــــدوى|عمرو مسعد بــــسيوئى  ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

755994 ف عبــــد |محمد  لكريم محمد|رسر ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

3445o6 ى قسيط|د |ج  فؤ|لرحمن ن|عبــــد مي  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

787952 ن|لطح|لسيد |لملك |مؤمن محمود عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

2569|5 بــــو ديبــــ|جر سعيد محمد |ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

45o546 للطيف خضي |محمد عىل عبــــد |ضتـــ طنط|علوم ري

5|99o5 لحوىسر|ء محمود |ندى عل ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

258|97 هيم|بــــر|لسيد |حمد |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|249|o لكريم|محمود تـــيسي  محمد عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

284|26 حمد درويش|عمر مجدى  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8|9487 ى جد جميل تـــوفيق|م| كرستـــي  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

6|4|63 لوكيل|لق |لخ|ع عبــــد |لر|لق |لخ|عبــــد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|4o8 رس فكرى محمد|فرح ي هره|لق|بــــ |د|

257888 س|لنح|هيم حسن |بــــر|حمد | ن|معتـــ حلو|ع ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

8o84|| ق محمد محمد|كريمه سبــــ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

35o64o لمعىطي|هيم عبــــد|بــــر|لمنعم |ملك عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o66o حمد|حمد خلف عىل | حقوق بــــنى سويف

35259 |لعل|بــــو |لسيد |يمن |ء |رس| هره|لق|صيدله 

2|534| حمد|بــــسنتـــ محمد عمر محمد   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

835299 حمد|س |لنح|سلىمي محمد  ي|س|معهد در لسكر ج| |تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولوج 
سيوط |

426|o5 هلل|هبــــه حسن محمود محمد عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

7|7837 لسيد|محمد عىل عىل نرص  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

784825 حمد|لسيد |م محمد |حس زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4935o رحمه محمد شلبــــى محمود ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

44|8|8 لنبــــي نجم|طمه محمد بــــدوى عبــــد |ف لشيخ|علوم كفر 
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622738 ى محمد شمس|سهيله ي رس حسي  ط|ر دمي|ثــــ|

647457 لسميع|لسميع فهيم عبــــد |هدير عبــــد  سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

277582 يد شلبــــى|بــــو|حمد |تـــفى  ى لي  شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

3597o| ى ط|ي مل محمد|هر ك|سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

2|3544 لحميد|حمد عبــــد|لحميد سيد |ء عبــــد|ل| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

5|6583 ى محمد |ن محمد |يم| ى لبــــدتـــ|مي  مي  علوم دمنهور

833833 ح سعد حسن|لفتـــ|طمه عبــــد|ف تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

9|o774 لمطلبــــ |يمن محمد عبــــد|محمد  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o94|6 تـــه|مد شح|فتـــىح محمد فتـــىح ح لمنصوره|ره |تـــج

4345|8 هيم وهيبــــ|بــــر|تـــفى عوض  |ره طنط|تـــج

2|8568 س منقريوس|يوسف موىس فخرى غط ن|هندستـــ حلو

75|4o8 لي|ود غز|فظ د|ل ح|كريم جم هندستـــ بــــور سعيد

68755o لم|محمد عىل مصطفى س لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

5oo885 لسيد|لمنعم عىل |ل عبــــد|د جم|جه تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6|246o ن حسنى محمد محمد عشو|يم| |تـــربــــيتـــ طنط

8|5932 روز|ن| خلف خميس حن ي|نوعيتـــ 
|لمنى

259979 عيل|سم|ندى محمد عبــــده  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

86o34 حمد|لعظيم |رص عبــــد |لن|حمد عبــــد | لفيوم|حقوق 

5|98| حمد|رص محمد سيد |مريم ن صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

23|oo4 م محمد محمود حسن|سل| ن|تـــربــــيتـــ حلو

|59|95 مصطفى محمد سعيد عىل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

837|66 محمد رجبــــ محمود مسعود دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

83832o ي حميد|حمد خ|
لد مصطفى ن|هندستـــ أسو

248495 د|لرحيم ج|طف عبــــد|تـــ ع|ي| شمون|نوعيتـــ 

27o487 بــــو سبــــع محمد عىلي|هيم محمد |بــــر|محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

339877 لرحمن|لسيد عبــــد|تـــ |لشح|حمد | |علوم بــــنه

528892 ي|لسوس|حمد |عمرو حمدي 
ئى سكندريه|ل|هندستـــ 

9238| ندرو موهوبــــ عدل رسله| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

688o42 وق ف لمرشدى|تـــ |لشح|يز |رسر لمنصوره|حقوق 
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4o8354 لعزيز|حمد يشى عبــــد|يشى  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

44|35 ن|لسيد بــــدر|مصطفى سيد عىل  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

92473| حمد |للطيف |ره رفعتـــ عبــــد|س ج|تـــربــــيتـــ سوه

6778oo م|لد مني  بــــدير محمد عل|خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

846229 رحمه محمد محمود عىلي ن|سو|تـــربــــيتـــ 

832992 عيل|سم|لسيد |ء عىلي |شيم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6|6479 ى|ء سمي  شح|رس| تـــتـــ أبــــو ستـــي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

79|269 مل|د ك|مل فؤ|نوبــــ ك|بــــ| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4|3o42 ف ع|رضوى  لمعىط عويد|طف عبــــد|رسر لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6774o7 ن|ن محمود سليم|مد سليم|عمر مصطفى ح ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

62||92 ف محمد مصطفى جبــــريل|محمود  رسر ط|بــــ دمي|د|

68|535  |محمد 
ى
س|لنح|هيم عيد |بــــر|لدسوق لمنصوره|حقوق 

42|924 مصطفى مرقيق يونس معفن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|5o55 شف|ندرو حلىمي حليم ك| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

643o5o هيم|بــــر|مريم سمي  وديع  زيق|لزق|صيدله 

336|84 س|حمد محمود عبــــ|هلل |منتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

23|546 مد محمد مبــــروك|طف ح|عمر ع ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6995|9 يوسف حسن جوده حسن لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

7o8547 لسيد موىس محمد|حمد |ن |نوره لمنصوره|بــــ |د|

5|44o4 بــــينى|حمد |حمد |هيم |بــــر|ح |سم لشر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

495228 |لش|أحمد عيد فرج عبــــد
ى
ق ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

7785|7 لسيد|هلل |ن عبــــد |لرحمن رمض|عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

6324oo ن ف زىك منصور| |مي  رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

559o| مل|بــــ ك|لتـــو|رجبــــ محمد عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

422685 حمد رجبــــ محمد عىل عرص| سكندريه|ل|ره |تـــج

266327 لعزيز خليفه|يمنى رحيق عبــــد |صيدله طنط

27853| لكريم|لعزبــــ عبــــد |ر منصور يوسف |من ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|36753 ي 
ى
لخولي|م سمي  شوق سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

63o2| ي|ر
لرحمن|بــــوهشيمتـــ عبــــد |مصطفى | ئى لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

642|44 م مصطفى|لسل|حمد مصطفى عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|
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627o|5 هيم حسن|بــــر|ح |مريم مصبــــ زيق|لزق|بــــ |د|

37367| حمد|م عطيتـــ |ء عص|ل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

25o689 ف مصطفى سل| |ر|ي م|رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

26248| حمد بــــسيوئى|حمد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|53|2 ل محمد حسن تـــوئى|حمد جم| لشيخ|ره كفر |تـــج

2|6749 لكوم|ر وهبــــتـــ |حمد مختـــ|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

4|9423 |حمد عط|حمد |يزه |ف لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

26|97| لغنى|د عبــــد |م محمد فؤ|محمد هش ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

6o7|48 لبــــلقينى|لسيد |حمد سعد | لمنصوره|طبــــ 

522|53 ي|ه| دين
شم محمود مصطفى |علوم طنط

6976o5 لمجيد|ح محمد عبــــد |لفتـــ|مريم سعد عبــــد  لمنصوره|علوم 

343o74 ئى|ل يوسف عىل كرم|يوسف جم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

775889 |نور |لسيد |حمد |يه |
ى
لصوق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6||432 وق محمدين محمد صقر رسر لمنصوره|علوم 

|2|454 حمد|ع |هر رف|يوسف م ن|بــــ حلو|د|

766752 د|مه عقيل عو|محمد عقيل سل ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

9o7385 لرحيم |س عبــــد|حمد مجدى عبــــ| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|4|447 ف سعيد |زن |م ى محمود|رسر مي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

42776| م|ل |حمد جم| نتـــ|حمد حموده رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7855|7 لح محمد|لح محمد ص|ص عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

9|o2|3 ين | ود لوق|يمن د| |في  ج|ره سوه|تـــج

44|399 صبــــرى محمد محمد بــــسيوئى لشيخ|تـــمريض كفر 

|874o لنمرىس|رس محمد ذىك |ن ي|رو ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9|o7|2 وز  ف محمد حسن |في  رسر قرص|ل|فنون جميله فنون 

7o3654 حمد|لمنعم محمد متـــول سيد |متـــول عبــــد  لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

895534 ى حسن   محمود محمد حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

2835|5 حمد مصطفى محمد حسن|بــــسنتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

68454 لسيد|رس متـــول |منيه ي| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

5o9562 وى|رس محمد جمعه سعد|محمد ي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

356oo6 حمد عمر|ن محمد |نور ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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79o866 حمد سعيد|محمود | سم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

25993| م محمد درويش|س| ر|ي ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7o5588 هيم محمد عىل|بــــر|حمد |وليد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

49oo87 يم محمد خليفتـــ|لد|هدير محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7oo|98 د مقبــــل|ل رش|م كم|حمد عص| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

|4oo|8 هيم محمد جويد|بــــر|لعظيم |ء عبــــد |شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62o36| تـــه|لح شح|هلل ص|حمد عبــــد | ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

4|768o مه محمد مرىس خرصى|س|ده |مي لشيخ|بــــ كفر |د|

845|53 مروه مجدي مغربــــي محمود ن|سو|تـــربــــيتـــ 

2|5483 زق|لر|لسيد محمد عبــــد|يه | ن|هندستـــ حلو

787825 لسيد فرج|ز |لبــــ|عمرو محمد  زيق|لزق|حقوق 

26o494 |لش|زق عبــــد|لر|زينبــــ عىل عبــــد
ى
ق هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

265|4| لجمل|لعظيم |هر حمدى عبــــد|ط ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2645|3 ن عىل محمد محفوظ|يم| |نوعيتـــ بــــنه

3682|9 حمد|رص صغي  محمود |ء ن|ل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

838o76 ذلي|لش|ج صبــــري |لحج|بــــو|محمود  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

363||2 مد|مد محمد ح|جر ح|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

254|7 مه|مح فرج سل|س| ن|سلف هره|لق|حقوق 

22o|27 ح منصور|لفتـــ|لسميع عبــــد |دل عبــــد|م ع ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

35o786 ي مصطفى |لش|ء عبــــد|شيم
ى
هد|لش|ق ى شمس صيدله عي 

879922 م حسن عىل حسن |حس سيوط|تـــربــــيتـــ 

7o2|68 لفى|ل|حمد محمود مصطفى |محمود  زيق|لزق|هندستـــ 

278979 لقفش|لمنعم |م عبــــد|عص| ن|ر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8|5784 لنعيم|بــــسمه فتـــىحي محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

3384o7 لحليم|زق عبــــد|لر|د عبــــد|روضتـــ عم تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

239996 لسيد فرج|حمد فرج | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

753922 مل محمود|لسيد ك|يه | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

766466 ى |ي س موىس|س عبــــ|لحسينى عبــــ|سمي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى
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326o3 لعزيز محمد|يوسف حسن عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

425395 ى  ى محمد حسي  هلل|حمد عبــــد |نرمي  سكندريه|ل|علوم 

865388 حمد|نور |ل |م جم|سل| دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

628693 هلل|لمنعم عبــــد|يه رشدى عبــــد| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

2856|2 ى يمن رشدى بــــخيتـــ| |كرستـــي  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

494226 يف س د|لجو|ن عبــــد |م سعيد سليم|رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7|24o5 حمد|هيم |بــــر|حمد |حمد |سمر  لمنصوره|نوعيتـــ 

23o22| ى|حمد محمود |بــــ |شه حمد حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

84369 ح|لفتـــ|زم عىل حسن عبــــد |ح دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|74972 حمد محمد محمد بــــدر|يه | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

85oo2o حمد منصور|حمدي حسن  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|53oo6 حمد|لرحمن |حمد محمد عبــــد | هره|لق|عه |زر

26o72 م محمد محروس|لدين هش|سيف  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

5o9494 ى خليفتـــ سيد |محمود محمد  حمد يونس|مي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

56867 م سيف|لسل|م محمد عبــــد |لسل|عبــــد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

699638 هيم|بــــر|حمد عطيه محمد عطيه | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

498o46 تـــع|لبــــصي  بــــ|ر فوزى عبــــد |مي بــــ دمنهور|د|

56432 هيم|بــــر|س |هيم عبــــ|بــــر|حمد | ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

8355o3 ك بــــخيتـــ|لمل|بــــيتـــر بــــخيتـــ عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

3|385 ى|يمن سيد عىل حس|ء |شيم ني  هره|لق|بــــ |د|

85||84 ى|بــــر عبــــد|محمد ص لمحسن حسي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|2557| عيل|سم|حمد |لدين |زم مىح |د ح|زي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

489|6o ود|لسيد عىل د|جر محمد |ه تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|25o|| لمعىط سيد|حمد عبــــد |محمد  ى شمس هندستـــ عي 

87|5o3 حمد|هلل |ن خرصى عبــــد|يم| لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

64656| محمد سعد محمد محمد سعد ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

4|7754 ه صبــــرى زغلول حسن| مي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

3||8o8 لرحمن|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد|بــــسملتـــ  ى شمس حقوق عي 

875462 روق عىل |محمد ف| رن ج|ره سوه|تـــج
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6o8377 لق عقل|لخ|ره محمد عبــــد|س |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9o672o ضى |لر|لبــــدرى عبــــد|د |تـــ عم|عىطي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

68259 ره رجبــــ رزق محمود|س لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

223o59 ى يمن لبــــيبــــ قديس| |مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

259|65 حمد موىس|ن |شعبــــ| نور ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6|8|47 هلل|لح فرج |نشين ميىم ص ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

7|726 لمقصود|هيم عبــــد|بــــر|مصطفى ربــــيع  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

792666 لشيخ|هلل أحمد |حمد مصطفى عبــــد | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

267327 لح|ئى عىل ص|يه ه| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

443|76 لبــــيىل|للطيف |حمد عبــــد|يه رجبــــ | لشيخ|بــــ كفر |د|

5|9|22 رى|ن محمد أنص|هبــــتـــ شعبــــ تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6o4o9o وى|لحمز|د محمد محمد |عمر عم |طبــــ طنط

759|52 ن|ن عىل سليم|ن سليم|محمد شعبــــ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

444o|o زى|هيم مغ|بــــر|لسيد |ء |سم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

49|297 لوض|له|حمد محمد |لد |ندى خ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|7922 لنرص|بــــو |ح |لفتـــ|م محمد عبــــد|زن هش|م سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

35787| ل حمدون|لع|د عبــــد|حمد عم| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

32992o د|حمد فؤ|مريم محمد سعيد  |صيدله طنط

49|6|7 م|لسيد زىك ضي|رص |محمد ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

638269 س|هلل محمد عبــــ|دهم محمد عبــــد| زيق|لزق|بــــ |د|

246442 وى|لسنبــــ|ر |لغف|مؤمن نشأتـــ عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

89855o ضى |بــــر حبــــيبــــ م|بــــيشوى ص ج|حقوق سوه

438674 لعيسوي|هيم |بــــر|عيل |سم|لسيد |كريم  لشيخ|ره كفر |تـــج

426oo4 هيم محمد عطيه رحيم|بــــر|بــــرين |ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8498|8 لرحيم عبــــده|حمد عبــــد|ره |س سيوط|طبــــ 

32382 لسعيد محمد|تـــ |لشح|لحسن محمد | هره|لق|بــــ |د|

463844 لمتـــول|ئى حميده |تـــيسي  ه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

766598 د|هيم حم|بــــر|يوسف حسن  حقوق بــــورسعيد

495238 ألبــــحر|محمد مصطفى عىل  ره دمنهور|تـــج

3|8664 لعزيز|ل عبــــد|رص كم|ندى ن عه مشتـــهر|زر

Thursday, September 6, 2018 Page 12056 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

9o42|o ى س |شهدى عطيه غط| مي  ج|ره سوه|تـــج

494538 ى محمد ع|محمد  ن|مر شعبــــ|مي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|28226 وق  هلل محمد|حمد عبــــد |رسر  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

5o222o ن حسن يوسف حسن حسبــــو|مرو دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

6o2|58 ن|زق شوم|لر|نىه محمد عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

28o4o7  
ى
يوبــــ|جورج وجيه شوق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

493o49 لىح|ىط عبــــد|لع|مصطفى محمود محمد عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

339637 ضى|لق|ن |عمرو محمد عىل سليم | معهد فنى تـــمريض بــــنه

75|66o ف محمد حج|محمد  زى|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

9o99o5 سم  |م خليفه ق|عمر عص ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

5o45o2 لرحمن|تـــفى أيمن محمد عبــــد سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6|6266 |ء محمود محمد |عىلي
ى
لمحروق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

46o367 ف محمد ش|مي ى |ر أرسر حمد|هي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

499748 وي|طمه فتـــىحي محمد هند|ف بــــ دمنهور|د|

844782 ن|عمرو محمد سليم| عل ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

7644o7 ف حسن |مه |س| يىح أحمد نرص|لجر|رسر ره بــــور سعيد|تـــج

6896oo ه|لز|لسعيد |حمد |سهيله  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|9987 ف محمد |محمد  لسيد محمد|رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

39564 حمد|تـــى |محمد مجدى زن ن|حقوق حلو

834626 ى حمزه محمود|ن ديه حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

84239 لد عويس محمد|محمد خ سيوط|حقوق 

34674o هيم عرفه|بــــر|مل |هيم ك|بــــر|ل |نه هره|لق|ج طبــــيع |عل

4|o8|5 ف هل|رو يف|ل |ن أرسر لسيد رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

52|6o5 بــــ حسن|لوه|مه عبــــد|س|ر |من ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

344548 م|م|محمود محمد بــــهجتـــ  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

5|73oo هلل|لربــــيع محمد خي  |مريم نور بــــ دمنهور|د|

|23|63 لعظيم|منيه متـــول محمد عبــــد | ى شمس|د| بــــ عي 

875663 دق |م محمد ص|سل|در |لق|عبــــد سيوط|ره |تـــج

834475 ى |ء عبــــد|سم| حمد|لحميد حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5|277 لمنعم خليل|لمحسن محمد عبــــد |عبــــد | رن لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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232786 ي|ر
ئى|لطهر|للطيف محمد |صبــــرى عبــــد| ئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

25545 رثــــ|لو|حمد عبــــد|نور محمد  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

242o83 لح|بــــر ص|ء صبــــىح محمد ص|سم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

344578 بــــ|لوه|هيم عبــــد|بــــر|عيل |سم|دل |محمد ع ى شمس|د| بــــ عي 

|43455 ل محمد|م كم|سلىم س د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|58289 حمد يوسف محمد|ندى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

694oo9 لطيبــــ|ن |لسيد عرف|محمد  زيق|لزق|طبــــ 

69ooo7 ىط محمد|لمع|بــــو|وليد محمد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

88263o هلل بــــدوى  |ل عبــــد|لع|نجوى عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

62|6|3 ى|ح إبــــر|ن صل|إيم هيم عوض أمي  لمنصوره|حقوق 

348389 ف|بــــر|ن محمد عبــــد ربــــه |رو هيم مشر عه مشتـــهر|زر

246985 لدين|طف رجبــــ عطيتـــ نجم |محمد ع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

33243o لغنى|لحميد عبــــد|يمن عبــــد|محمد  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

334885 ح|لفتـــ|ل عبــــد|جل| ء رض|شيم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

68|78o ضل مصطفى|جد ف|هلل م|عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

543999 لحميد|لمنعم عبــــد|محمود يونس عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

453538 زى|محمد عىل مندور غ لشيخ|هندستـــ كفر 

27945| لعليم محليس|م عبــــد|حمد س| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

24o835 ن شمروخ|لدين محمد محمد سليم|سيف  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

82329| لمطلبــــ|دل صبــــره عبــــد|ء ع|صف ي|تـــمريض 
| لمنى

7789o5 عيل|دى إسم|له|ء مجدى |رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

642o27 ى سليم|د |ن مر|فن| ن|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

26o59o ر|ء مصطفى حلىم عم|سم| شمون|نوعيتـــ 

|6o4o7 ع|لسبــــ|ن |لد سليم|عمر خ ى شمس حقوق عي 

|38649 ى رض|ي هلل|فريد عبــــد | سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o96o5 حمد نصي |زق سيد|لر|عبــــي  صبــــرى عبــــد |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

75|o66 ف نبــــيل عىل |محمد  ق|لدق|هيم |بــــر|رسر عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

769o77 ر|فظ نص|لح|موىس عبــــد | ند نوعيتـــ بــــور سعيد

445266 لصعيدى|هيم محمد محمد |بــــر|عمر محمود  ط|بــــ دمي|د|

|7|679 ف ص|روضه  لح محمد|رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |
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9o59o4 هر فرج |ج  م|ر| بــــول سكندريه|ل|صيدله 

6o8795 د طه|لجو|آيه محمد عبــــد |حقوق طنط

68|7|3 ن|هر حسن سلط|مه ط|س|محمد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

823453 ح محمد|لفتـــ|لرحمن عمر عبــــد|عبــــد صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

5|4o29 ى زعربــــ ى خليل حسي  آيتـــ حسي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

22o2|5 حمد|لح |لح محمد ص|ص ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

5o|493 لجيد|ح عبــــد |لفتـــ|دتـــ عىل محمد عبــــد |حم سكندريه|ل|طبــــ 

855472 ي|محمد 
ى
مي  محمد دسوق ي|بــــ |د|

|لمنى

9o|428 ى ق|رزق | مي  وى  |هلل فتـــىح رسر ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

||684o هيم سعيد|بــــر|هيم سعيد |بــــر|لدين |سيف  ى شمس هندستـــ عي 

5o8|36 مر|رع|لغف|ل عبــــد |م كم|ن عص|رو سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

34||82 ى خ| لد محمود محيسن عبــــيه|مي  |ره بــــنه|تـــج

443828 ى عىل محمود محمد سعد|ي سمي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

838262 حمد|لحميد محمود |محمود عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

63o399 لد محمد محمود|فريد خ زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

88239o ره سيد سعد صديق  |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

775525 لمنعم مرىس|محمد عىل عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

324936 فظ|هلل ح|هلل نبــــيل عبــــد|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

245|48 بــــوزيد|دى معروف |ديه ن|ن لفيوم|عه |زر

284374 مد موىس|لصغي  ح|ده عىل |غ ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

5|8o39  مني  قمره|رو
ء مصطفى تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

823746 لشيىمي|ل |هيم جل|بــــر|م |حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

783495 حمد|لدين |ل |د جم|حمد فؤ|م  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2686|4 لعربــــى|حمد مرزوق |ده |مي قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

83o2|9 |لقمص عط|ل |لقمص غبــــري|صموئيل | ليدي
هلل |

|نوعيتـــ فنيه قن

|75828 لحنفى محمد|محمود محمد محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|o85| تـــى|بــــوح|هيم |بــــر|ح محمد |سم لمنصوره|بــــ |د|

6892o5  محمود محمد عبــــد |لش|محمود محمد عبــــد 
ى
|ق

زق|لر
تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 

سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

39597 ى |رس| حمد عىل|ء حسي  ى شمس|د| بــــ عي 
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6o|378 ف | لدين|حمد يوسف يوسف رسر |صيدله طنط

778996 وى سمي  فوزي|ء طنط|سن زيق|لزق|عه |زر

5427o5 ق|ء خميس محمد |ل| وى|لشر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

68o92o ئى محمد محمود|لكيل|د محمد |زي ط|بــــ دمي|د|

23|57 حمد حسن عبــــده|حسن  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

364263 لدين|ل عز |حمد عزتـــ كم| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

42732o ى |ي ف|بــــ سل|يه|سمي  ف رسر مه رسر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

698622 غ|لصبــــ|هيم |بــــر|حمد محمد مصطفى | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|57386 هلل عيد|هدير حمدى عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

98386  محروس خليل|رى و|م
ى
ق كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

488|64 رك|هلل عيد مبــــ|ء رجبــــ عبــــد|عل م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

8|3o43 ي محمد عل
م محمد|مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

6o4223 عمر محمد خلف محمد محمود |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

499657 بــــ يوسف|لوه|ل عبــــد|ر جم|من ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

34o933 نم|حمد غ|عبــــده | لعزيز رض|عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

76359o د|هيم حم|بــــر|رق محمود |هدير ط نوعيتـــ بــــور سعيد

2|7854 لخول|لق |لخ|لبــــنى عمرو عبــــد ى شمس حقوق عي 

483o|o لم|نسمه محمد سعيد محمود محمد س |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

52oo|o حمد مبــــروك محجوبــــ|ن |يم| تـــمريض دمنهور

7||477 ورى نجم|لمغ|هيم |بــــر|عمرو قدرى  لمنصوره|ره |تـــج

9|283o حمد بــــطيخ |حمد حمدى | ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

832326 هلل حسن|م حسن عبــــد|حس ج|ره سوه|تـــج

44oo63 لسيد يوسف|عيل عىل |سم| |سهيل لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

9|65o5 د مصطفى  |ء محمد ج|حسن ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

33o26 للطيف|لد ممدوح عبــــد |خ| دين سيوط|ره |تـــج

8248o7 رس محمد يوسف|محمد ي ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

344|2o هيم|بــــر|لمنعم |ئى عبــــد|ن ه|نوره ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

898933 ه ج لبــــدرى بــــخيتـــ |بــــر |شهي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

845242 ى|م ربــــ|د بــــدير مح|ميل| رتـــي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

58237 زق عرفه|لر|رق عبــــد |مصطفى ط ي سويف
هندستـــ بــــنى
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85|o45 ء حسن نرص حسن|لزهر| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

8634o5 لمجد|بــــو|لرحيم |لد عبــــد|حمد خ| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

835985 ى |ي حمد|حمد سعد |سمي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5247|o وى|لص|لعزيز |لحكيم عبــــد|مصطفى فوزى عبــــد |ضتـــ طنط|علوم ري

75o547 ده|حمد محمد عبــــده عبــــده رم| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

45348| لح|ح يوسف عمر ص|لفتـــ|بــــسمه عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

453838 لمنعم جلو|يمن عبــــد |مي |س سكندريه|ل|حقوق 

832o94 لرحيم|حمد عبــــيد عبــــد|ن |حن دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

498353 لغنى قنديل|هلل عبــــد |له نبــــيل عبــــد|ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

265694 عىل طه عىل طه عطيـه  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

242538 وى محمد|لص|لد بــــهجتـــ |خ |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

869472 حمد محمود|طمه عىلي |ف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

685973 ضى|لق|هلل عمرو موىس حسن |منه  لمنصوره|ره |تـــج

7o4345 هيم|بــــر|لعزبــــ |لق |لخ|سندس محمود عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8|3954 دل لبــــيبــــ بــــقطر|بــــ ع|رح ي|بــــ |د|
|لمنى

4593o6 ن|ح سليم|لفتـــ|محمود رعيتـــ عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

2|5277 حمد|ن |لد سليم|ء خ|ل| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

37|252 حمد حسن موىس|ء سيد |ند هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

42482o حمد|لحميد |حمد عبــــد |محمود محمد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

25o95o ف ف|كريم  روق بــــدير|رسر شمون|نوعيتـــ 

82|447 ن جرجس|يون| نه حن|دمي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

28|662 در|لق|حمد محمد محمد عبــــد|لرحمن |عبــــد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

43696o لحميد عىل محمد عىل|ء عبــــد |شيم لشيخ|بــــ كفر |د|

|53826 ر|لنج|لحكيم |حمد عبــــد |لحكيم |حمد عبــــد | ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

34|235 ف محمد |محمد  لعربــــى طه|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o9259 لمجيد يونس|لحميد عبــــد|ء عبــــد |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

824o2| ر|ر محمد عم|بــــسمه عم ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

83948| دي سيد محمد|لن|ره |س ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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3498|o لم|بــــوس|لمؤمن |حمد طلعتـــ زىكي عبــــد| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

52oo59 ود|م سعيد محمد د|ريه بــــ دمنهور|د|

3|7389 محمد حسن فتـــىح محمد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

629356 ح|لفتـــ|دي محمد عبــــد|له|محمد محروس عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

763593 محمد عىل عبــــده عطيه| ء رض|ل| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

8648o8 هيم|بــــر|هلل |عيل خلف |سم|حمد | مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|32o66 زق|لر|لد محمد عبــــد |ء خ|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

||5365 ف محمود |بــــ |شه لمرصى|رسر هره|لق|ره |تـــج

369968 لسيد محمود محمد|م جمعه |هش ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

27756 حمد محمد|لسيد |لحميد حسن |عبــــد  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

2293|5 د محمد|لعزيز حم|ء عبــــد|ل| ى شمس علوم عي 

778|64 هلل|دى عبــــد |له|لسيد عبــــد |ء |رس| لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

26648| ل|لعربــــى تـــوفيق و|شم محمد |ه| نور شمون|نوعيتـــ فنيه 

4|6|64 مينه محمد عطيه عىلي عمر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

53oo73 ى | |م رض|سل| ى|لحسني  لحسني  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

923738 لس جميل رسكيس ينى   كي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

243862 ى سيد |ء ن|حسن حمد|دى حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

25487| ميه|د ش|حمد ج|حمد فوزى | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

335929 لسيد|لسيد محمد |حمد |م |سه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

282696 وق محمد يىح محمد رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|7925| لعىل عىل|صم محمد عبــــد |ع تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

436258 ىس|لعبــــ|لرحيم |ن يوسف عبــــد |حمد سليم| لشيخ|بــــ كفر |د|

224ooo نه|لد محمد محمود شبــــ|هلل خ|منه  هره|لق|م |عل|

439277 ف يوسف |ر |من لوهيدى|هيم عىل |بــــر|رسر لشيخ|تـــمريض كفر 

3|4829 هر|صفوتـــ ظريف ز| بــــول هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|2636 ل عمر|ء محمد جم|لزهر| ي|بــــ |د|
|لمنى
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|56759 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

789o74 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|محمد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

764885  | |مي 
ى
مد عىل|لسيد ح|لدسوق بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

23485 بــــ|بــــو رح|لعليم محمد |هر محمد عبــــد |م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7|7397 لعيوىط|حمد |مل محمود |م ك ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

2792o طمتـــ محمد يوسف خليل|ف هره|لق|حقوق 

7765o4 عيل جوهرى|سم|ندى محمود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

9|28|6 صف فخرى |صف ممدوح ن|ن ج|بــــ سوه|د|

78|567 لسيد عىل|حمد |ء |ل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

73578 ي|لبــــ|بــــر عبــــد |ل ج|ر جم|من
ى
ق لفيوم|عه |زر

262486 لدين محمود حفنى|م |ثــــروتـــ عص |ره بــــنه|تـــج

2469o4 ي
ى
لعبــــد|ح |لفتـــ|ض مؤمن طه عبــــد |ق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

24o464 وى|لحمز|بــــر |لد ص|هلل خ|منه  هره|لق|ره |تـــج

86393 مصطفى محمود محمد محمود ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

42o|2| ل|لحميد غ|هيم عبــــد|بــــر|مد |ح| عل لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

3|796| د محجوبــــ|م محمد رش|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|5486 ن|حمد سليم|ن |كريمتـــ سليم دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

822|6 ن|لدين محمد سليم|ن بــــىه |جر سليم|ه سيوط|عه |زر

|2|239 عمر سيد حسن سيد ى شمس|تـــج ره عي 

54o323 هيم خميس بــــيوم|بــــر|م خميس |ريه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|58|37 ى عبــــد |ي حمد|تـــه |لمنعم شح|سمي  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|38|86 لمطلبــــ|رق مسعد عبــــد |محمد ط ى شمس|تـــج ره عي 

775||8 لمنس شملول|لرحمن مجدى محمد |عبــــد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

32|722 حمد|لعزيز |حمد عبــــد|يوسف  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

2|4o63 لصمد|ريج مصطفى محمود عبــــد| ى شمس طبــــ عي 

77294o ل محمود عىل عىل|بــــل زيق|لزق|عه |زر

||6458 حمد محمد|م |هينور وس|م ى شمس|تـــج ره عي 

4|48o9 فع|م مسعد ن|محمد هش دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

889588 ى |منيه | يمن حسن حسي  سيوط|بــــ |د|
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67673| ى عبــــد |لسيد |حمد محمد | لعزيز|مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

54o496 ى |ن محمد |رو شور|لسيدع|مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

642725 بــــوبــــكر منصور محمد|منه | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3343o لسيد محمد|هيم |بــــر|حمد |م |هش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

437oo3 ين ع لبــــدوى|م حسن |م|دل |شي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

34|342 د محمد|لجو|لح عبــــد|دهم محمد ص| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

82o769 لح|ح ص|حمد صل|م |حس لفيوم|ر |ثــــ|

476936 يد|هيم عبــــده عىل ز|بــــر|يوسف  سكندريه|ل|عه |زر

647928 لجوهرى|لدين محمد |حمد مىح | ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

689847 حمد|لعزيز |حمد عبــــد |ء |شيم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8887o7 حمد |ل |لع|حمد عبــــد|يه | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

329698 ىطي موىسي|لع|ن عبــــد|ء شعبــــ|دع |ره بــــنه|تـــج

8o6725 ف رجبــــ معوض | هيم|بــــر|رسر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

497oo8 ي |حمد سعيد عبــــد|م |ريه
ن|لطح|لغنى ره دمنهور|تـــج

3||||5 تـــ ع| لكريم|دل فهىم عبــــد|مي  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

752o|7 ى|لرحمن ش|عمرو عبــــد | رن هي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2|4383 ن|ن عىل عثــــم|لدين عدن|د|ندى عم هره|لق|ر |ثــــ|

62o422 ن ق بــــدر|لرز|حسن عبــــد| مي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6o872o ء محمود عزتـــ شكر|سم| لمنصوره|بــــ |د|

898|27 ء فتـــىح عىل محمدين |رس| ج|بــــ سوه|د|

78223o د محمد|لجو|م عبــــد |لسل|ء عبــــد |رون زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

86943 يتـــ|ن طرف|مل رجبــــ رمض| لفيوم|حقوق 

8o4774 يز محمد|ء عىلي ف|سم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

366|2o وى|دل يوسف فرم|رتـــ ع|س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

676|o5 حمد|ن |ره محمد رمض|س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

332465 رحمتـــ مصطفى محمد بــــدوى قريش |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

68o496 حمد|ئى محمد |محمد ه لمنصوره|حقوق 

34|43 د|لجل|م محمد حسن |جر س|ه |بــــنه| هندستـــ شبــــر

9|5|2o بــــوغدير مصطفى |لعظيم |ن عبــــد|نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

687628 هيم|بــــر|لسيد |يه سعد | لمنصوره|بــــ |د|
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33o875 ي|ر
لسيد صبــــىحي|لد |خ| ئى عه مشتـــهر|زر

452467 هيم عبــــده محمود سعيد|بــــر|عىل  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

8638|3 ى|هلل حس|لخي  عبــــد|ن عبــــد|يم| ني  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

624294 ز|لقز|لسيد |لعليم |ئل عبــــد |د و|زي لمنصوره|طبــــ 

76|265 لمنعم محمد|عمر محمد عبــــد  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

84383| لصبــــور عرنوس عىلي|م عبــــد|كر| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

87o626 ي محرم عبــــد
لمقصود عطيتـــو|مصطفى |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

883||5 ن |ن مهر|ن رسح|ورده مهر ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o2o37 ي يسي بــــيشوي وجدي بــــشر ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

3o28o لدين|م |حمد حس|عيل سيد|سم|مريم محمد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

688o29 لمهدى|لمنعم محمد |ره عبــــد |س لمنصوره|بــــ |د|

63||6o لحميد محمد|ء محمد سعد عبــــد |ل| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

327o83 تـــتـــ|نتـــ مجدى صبــــىح شح|دمي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

92|925 هيثــــم فجرى سعيد بــــخيتـــ  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

45|76| لنبــــى كشك|ن يوسف عبــــد |محمد يوسف رمض ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

8o8875 لحميد|ح عبــــد|ر مفتـــ|لرحمن كيش|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4654o| د|لمقصود ج|ل مصطفى محمد عبــــد|مي  |حقوق طنط

7|o283 لعليم|نسمه محمد محمود عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7536|9 مل محمود محمد|دين محمد ك|ن |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

26982| لمجيد عىل|لعليم عبــــد |حمد عبــــد|هيم |بــــر| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

688238 حمد عىل|لسيد |حمد |هلل |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

257457 لمطلبــــ|حمد عبــــد|سهيله سعيد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8|2|7| شم|هيم عزيز ه|بــــر|ره |س ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4oo565 لحميد|ندى محمد فتـــىح عبــــد  سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

455966 ف |محمود  د محمد حسن|لحد|رسر |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

|27858 ى خ ي عبــــد |حسي 
لمحسن|لد حسينى هره|لق|هندستـــ 

23558 دريس|حمد | |يحن  زكري ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

759479 لسيد|رص محمد |لن|زينبــــ عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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76356| زرمبــــتـــ| لعل|لدين أبــــو |لدين نرص |ء |ن عل|نور بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

888594 تـــه |تـــ نظيم شح|شح| يف| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

3|57o| دتـــ رجبــــ محمود محمد|غ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

77o236 ل عبــــيد|ئل محمد كم|مجد و| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2267o4 لح|ح ص|لفتـــ|رص عبــــد|عمرو ن ن|حقوق حلو

423|o2 هيم مرىس|بــــر|حمد محمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

684467 هر حسن حسن|لسيده محمد ط| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7oo624 د|زم صبــــىح محمد ج|ح ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

255|63 ى جم|ي ل محمود محمود حنفى|سمي  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

62858| لسيد|لعزيز |حمد عبــــد |منيه | زيق|لزق|بــــ |د|

8o6289 ي عبــــد
ى|لرحيم |زينبــــ مصطفى مي  ي|بــــ |د|

|لمنى

2|67| بــــ متـــولي حسن يونس حسن|رح ن|هندستـــ حلو

||82o8 ف عط|رى |م مرزوق| رسر مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

3|7486 ف ربــــيع رش| د مصطفى|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

348827 ى غ| لم|نم س|يتـــ حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

5|8366 لحجرى|لسيد |ء محمد محروس عىل |رس| بــــ دمنهور|د|

426863 ى|فيبــــى نبــــيل مجلع خليل بــــش إلسكندريتـــ |تـــمريض 

44635| بــــو سعده|حمد |بــــ محروس |يه|محمود  سكندريه|ل|ره |تـــج

7|o627 حمد|ىط |مد مع|ىط ح|ىط مع|ن مع|نوره ط|بــــ دمي|د|

493367 ئى|لزلبــــ|لسيد |حمد |هلل |عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

7|27o5 |لبــــن|لسيد |سمر محمد رجبــــ  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

2796o ح|لفتـــ|سيد عبــــد| ن رض|نوره هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

55526 ل جوده محمود سيد|ن جم|نوره تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

25|676 لعزيز محروس|د محمد عبــــد |محمود عم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

76334| ى ندى محمد شلبــــى محمد عشر علوم بــــورسعيد

|24868 لفى لبــــيبــــ|ئى |ى ه|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

4|488 ه محمد | عطوه| لعل|بــــو|مي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

7|5586 ئى محمد فهىم محمود|محمد ه لمنصوره|حقوق 

435993 مل حشيش|فرحه فرج ك سكندريه|ل|حقوق 

326o7 يوسف محمد محمد زىك حميد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3352|6 ف |خلود  لهدى عطيه|بــــو |رسر |حقوق بــــنه
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26|34o لنبــــى زىك|عمرو محمد فتـــىح عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

533798 لس غريبــــ شكر  هلل شنوده|كي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|3296 رق نجيبــــ محمد قشطه|حمد ط| |ن طنط|سن|طبــــ 

529757 ز|لح عك|حمد عىل ص|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4o6o43 ى|لف| |لوف|بــــو |هيم |بــــر|لسيد |فرحه  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

79||64 لسيد محمد|هيم |بــــر|مريم محمد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

92|525 مر |محمود محمد ع| ند ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

24|63o ن عىلي يوسف|ده رزق رمض|مي ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|648|6 لحميد|لمقصود عبــــد |د عبــــد |تـــسنيم فؤ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9o62|5 حمد |لحسن صفوتـــ فرج | ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

4|4686 لصمودي|لرحمن |ن نرص عبــــد |يم| لشيخ|بــــ كفر |د|

43|49| ريتـــ|حمد م|لعيسوي |حمد |مصطفى  |عه طنط|زر

439o26 لصيفى|وى محمد |لشن|محمد  لشيخ|تـــمريض كفر 

6228|9 هر محمد زيد|م ط|محمد حس ط|بــــ دمي|د|

6o7736 ز|لرز|حمد |طمه محمد |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

28994 ى خليفه|عبــــد  هلل رجبــــ حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

296233 ن فضل محجوبــــ|ء رمض|رس| عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

3833| دق|لص|حمد عبــــد |تـــ |حمد شح| هره|لق|هندستـــ 

8858| حمد|محمد عزتـــ محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8o9344 سحق|يد صموئيل |نسمه ع ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

32254 لصمد|حمد عبــــد|لرحمن حسن |عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

488246 نم|لسيد غ|للطيف |لسيد عبــــد|ن |مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

46|o53 وى|لشن|حمد محمد |مصطفى محمود سيد  |صيدله طنط

358627 حمد|ء رزق عىل |دع عه مشتـــهر|زر

366869 مجدى مفيد ملك| مونيك ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

853469 حمد|بــــر |حمد ص|ده |غ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

339932 لفتـــوح منصور سند|بــــو |محمد عرفه  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

465|o8 لغندور|م |م|لدين |ء |حمد عل| |نوعيتـــ موسيقيه طنط
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347393 م محمد سعيد محمد|سل| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

4|29|6  مرعي عبــــد |ن ه|نور
هلل|ئى |بــــ طنط|د|

43|o87 حمد زرد|ل |ء جم|حسن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

875|58 رون  |حمد ه|رق |يمنى ط سيوط|ره |تـــج

|534o5 هيم يوسف يوسف|بــــر|هبــــه  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

83836 ى عبــــد |ن |بــــر رمض|ج لرحمن|مي  بــــ بــــنى سويف|د|

889929 هلل  |ء حفىطى محمد عبــــد|دع سيوط|تـــمريض 

337746 لسيد مصطفى محمد|محمد محمد  |نوعيتـــ بــــنه

782|2 وق  عيل محمد|سم|نور |رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

623723 ر|لنج|دل حسن |زينبــــ ع ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

4488|2 يه لعزم عسل|بــــو|لمنعم |رس محمد عبــــد|ن |مي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|75965 سيمون سمي  رزق ملىط ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

448242 لسيد|لم حسن |ل س|لرحمن جم|عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

88|536 |  مريم ثــــروتـــ سند حن سيوط|بــــ |د|

|66495 هلل|لد محمود عبــــد |خلود خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|6o44 ى محمد |ي رى|لهو|حمد |سمي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

632728 هد|بــــ محمد نبــــيل مج|يه|مريم  زيق|لزق|صيدله 

9|8337 سيد مصطفى | لرحمن عط|عبــــد سيوط|حقوق 

694866 ي|هيم عبــــد |بــــر|ن |هيم رمض|بــــر|
ى
ض|لحميد ق لمنصوره|صيدله 

435879 ي كم
ل يوسف صبــــح|بــــسمه مصطفى لشيخ|عه كفر |زر

538|25 ن|هيم روتـــ|بــــر|لمنعم |رتـــ محمد عبــــد |س عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

345944 ء رزق محمود محمد|سم ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

86|592 ر عىلي|ل نج|حمد كم| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

688994 هيم محمد|بــــر|لسعيد |محمد يشى  لمنصوره|طبــــ 

53o2o4 ى مجدي يوحن س|لمسيح قد|عبــــد | نرمي  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

752355 ل|لرح|شم عىل |شم ثــــروتـــ ه|ه عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

7o2985 بــــو حمرتـــ|مريم محمد محمد محمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

34829 هلل|لحفيظ عبــــد |هلل محمد عبــــد |سيف  هره|لق|ره |تـــج

34o429 رك محمد|ر محمد مبــــ|من |تـــربــــيتـــ بــــنه

6||769 مر|ن عىل محمد عىل ع|يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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|7o327 ن ف عوض معوض| |مي  رسر د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

354695 متـــ|لحميد محمد سل|ندى عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

9|4485 هيم حسن  |بــــر|دل |حمد ع| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

24986| لسيد قنديل|بــــسنتـــ حمدى محمد  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

765o92 ندى عبــــده مصطفى موىس محمد طبــــ بــــورسعيد

22o48o هيم محمد محمد محمد حسن|بــــر| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

333255 ج|لح|لرحمن محمد |طمه مدحتـــ عبــــد|ف زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

323624 ري ذكري عطيتـــ|ردين مك|ن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

647834 يم|لد|لعزيز عبــــد |حمد عبــــد |ء |سم| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

825273 حمد| |لوف|بــــو|ح |محمد صل دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

642468 ل|لع|لسيد عبــــد|حمد |محمد  زيق|لزق|حقوق 

479797 وى|مد مك|هيم ح|بــــر|طف |هلل ع|عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

642256 حمد متـــول|تـــ |للطيف محمد عرف|عبــــد زيق|لزق|حقوق 

4o2293 لسيد|هيم |هلل محمد إبــــر|منتـــ  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|9344 لجليل|در عبــــد |لق|ء جمعه عبــــد |رس| |ره طنط|تـــج

8879o2 يمن مصطفى محمد |حمد | ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

358868 عيل|سم|دل زىك |مريم ع وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

8|55|8 ي|بــــل
ي طلعتـــ مهنى

ل مهنى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|42222 ى|هيم عبــــد |بــــر|لىح |عبــــد  لىح حسي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

265925 سم|دل حسن ق|محمد ع |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

825|o6 كريم محمد محمد صديق ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|48|58 لفضيل|هيم عبــــد |بــــر|نور |محمد معتـــصم  هره|لق|هندستـــ 

37o352 ك تـــوفيق|فيليبــــ جوزيف مل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

64628o حمد معيوى|رق |ل ط|من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

488363 ن|حمد محمد محمد سليم|بــــ |يه|عمر  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

448956 رجبــــ| هيم عط|بــــر|لعزيز |حمد عبــــد| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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535799 م محمد غريبــــ غنيىم خليل |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

7846o6 نم|هلل عمر غ|حمد عبــــد | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

887567 ك خلتـــ |لمل|ن مرزق عبــــد|حن سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

5|7535 لعظيم عوض|لد منصور عبــــد |ء خ|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|52o24 ي|ر
ى|حمد ي|رص |لن|عبــــد | ئى سي  هره|لق|بــــ |د|

3364|6 |لبــــ|ء محمد بــــكرى عبــــد|وف
ى
ق ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

239239 ى مصطفى مهنى تـــم|ي م|سمي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9|o442 لسيد محمد |محمد خليفه  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

244799 |لش|حبــــيبــــه محمد عىل يوسف عبــــد 
ى
ق ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش

تـــ|لبــــ|ط

464oo6 تـــ خ لد محمد محمود عويضه|أمي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

256|2| حمد|لسيد |محمد تـــوفيق  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

48|994 للطيف محمود|ل محمد عبــــد |محمد جل |ره طنط|تـــج

237o6 بــــر عىل|عمر محمد ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|4|882 ي عىلي|حمد رأفتـــ ن| ج  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6946o4 ي
|وى محمد |لمك|لحفيظ |م عبــــد |س| دئى

لفى|ل
لمنصوره|صيدله 

33|52o متـــ|ئد محمد عىل سل|ن ر|يم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

7o67oo تـــى|لسيد زن|لعدل |هيم |بــــر|حمد | لمنصوره|هندستـــ 

775o64 لسعيد محمد|دل محمد|مروه ع زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

5|3384 هيم|بــــر|م حسن عوض |عص عه دمنهور|زر

8o5837 مد|لدين محمد ح|ل |محمد كم ي|بــــ |د|
|لمنى

675645 لجوهري|فظ |لسيد ح|وى |لعربــــ|لسيد | ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

845o| حمد|ن |محمد جمعه شعبــــ ي سويف
تـــمريض  بــــنى

358833 عمر محمد عىلي عمر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

388o2 لمغربــــى|رص محمد |لن|محمد عبــــد تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5|4|o3 لسيد نمي |ن |مريم محمد شعبــــ ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

5o8oo2 ف عزتـــ عبــــد | م رجبــــ|لسل|يه أرسر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

348585 ى |ء ن|وف ص|لقص|رص محمد حسي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

445|24 م محمد محمد|لدين هش|بــــ |شه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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775o7o حمد محمد منصور عطيه|ئى |م| زيق |لزق|تـــمريض 

8|5643 لرحمن سميح|ن سمي  عبــــد|نجو ي|نوعيتـــ 
|لمنى

9|266| شف |لك|ر محمد |لرحمن محمد مختـــ|عبــــد ج|بــــ سوه|د|

4o|2oo لقوى|حمد فرج مبــــروك عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|48378 |لسيد عط|ندى محمد  ن|بــــ حلو|د|

684259 ى محمد |يه | لد|وى خ|لشه|حمد حسي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

42|o9o لحميد|عد عبــــد|لد مس|يه خ| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

49|99 ى خ ن|لد محمد رمض|نرمي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

77493| جر محمد يونس أحمد سعد|ه زيق|لزق|بــــ |د|

5|7o|3 ألورينى|رف رفعتـــ |فدوى ع عه دمنهور|زر

239o3| حد|لو|ء يشى عىل عزتـــ عبــــد |رس| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4o6747 ي|هيم عطيه |بــــر|دل |حبــــيبــــه ع
يفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6o72|o سىط|لدي|تـــه |لسعيد شح|فريد  لمنصوره|هندستـــ 

272964 ى سمي  لبــــيبــــ عطيه|ك رولي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4o|975 لعطوى|شم |عمر محمد عىلي ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

862745 ى|لىحي |هدي عبــــد حمد حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

858878 دي محمد|له|ء محمد عبــــد|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

755o94 ن عىل مصطفى|ء شعبــــ|لشيم| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

45|728 لدهمه| |لتـــن|بــــو |رس عوض |ف |ضتـــ طنط|علوم ري

8937oo لعليم عىل مصطفى |محمد عبــــد ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

43o634 لشحرى|لصمد |حمد عبــــد |آيتـــ محمد  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

85o238 ء محمد بــــدوي|محمود عل لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

343|26 رقيتـــ محمود سيدمحمد عمر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

284288 لحميد|ن محمود عبــــد|عبــــي  شعبــــ ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

262269  |لرحمن |ر عبــــد|حمد مختـــ|
ى
بــــرص|ل|لدسوق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8843o7 ح  |مل مفتـــ|رى ك|لبــــ|ئى عبــــد|م| سيوط|طبــــ 

88o8|8 مد |مد سليم ح|ء ح|دع ي صىح 
سيوط|معهد فنى

7o322 هلل محمود|رس عبــــد |حمد ف| ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد
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76o437 ر عىلي|يوسف عىل كر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

37632 عيل|سم|ه |ه عىل بــــ|بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|567|6 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|هيم محمد |بــــر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5|23o وى|جد ر|يه سيد م| ن|تـــربــــيتـــ حلو

3|86o7 تـــ | بــــو محمد عمر سيد|مي  ى شمس علوم عي 

6|7427 ه ح |مد نبــــيه عط|ني  زيق|لزق|عه |زر

826889 هلل|ن محمود محمد عبــــد|يم| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

772o4|  ح
ى
 محمد حبــــيبــــ|شوق

ى
زم شوق زيق|لزق|هندستـــ 

267457 يز جمعه محمود|ره ف|س شمون|نوعيتـــ 

635783 ر متـــول عطيه|لغف|يه عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

9|6799 | ك حن|لمل|ؤس فيكتـــور عبــــد|تـــيموثــــ ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

9|8o49 ن |لنعيم سليم|ر عبــــد|ر نص|من سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

773843 ف رزق مج|لرحمن |عبــــد  بــــو ريه|هد |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

5o4773 لسيد حربــــ|ء وحيد ذىك |سم| سكندريه|ل|بــــ |د|

63|263 هيم|بــــر|لسيد سعيد |سلىم  زيق|لزق|ره |تـــج

925443 ي|ر
حمد  |ل زغلول |جم| ئى ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

23945 ين  ف محمد تـــوفيق|رسر رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

778|o3 م محمد|لسل|محمد فهىم عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|26883 ي عزبــــ |هيم |بــــر|لدين |ء |عىل عل
ى
لدسوق
وي|طنط

ى شمس صيدله عي 

34759o م|هيم منصور خز|بــــر|حمد ممدوح | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

666|o ي عبــــد 
لسيد|لمنعم |ىطي عبــــد |لع|تـــقوى مصطفى ي|لسن |

|لمنى

|4382o لح|لمنعم ص|لح عبــــد |هيم ص|بــــر| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o94o5 لىح محمد عىل|حمد عبــــده جمعه عبــــد | لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

777|3 ى|لمحسن مجدى عبــــد |عبــــد  لمحسن حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

||8873 ي حبــــيبــــ عبــــد |دى ن|ش لسيد|ج  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

29o398 حمد|طف محمد |نور ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|5688o لحسينى عفيفى|لدين |م |محمود عص سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

258|95 حمد حسن محمد|هلل |عبــــد لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 
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|64936 لمؤمن|حبــــيبــــه سيد محمد عبــــد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

753|99 لسيد محمد|لمعىط |دهم عبــــد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|38556 رول جرجس فهيم قلدس|ك ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|3o4| ي عىلي محمد دي
بــــ|مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6928|4 د منصور|ن فؤ|شعبــــ| نور لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

84488| بــــتـــ|ر ثــــ|لجبــــ|حمد جودتـــ عبــــد| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|5986 ى|مصطفى حس  حسي 
ى
م شوق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

634664 ل|م مصطفى كم|لدين هش|نور زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|9787 هيم|بــــر|م |لسل|م سيد عبــــد|ريه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

755779 كر منصور|م محمود ش|وس |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

343463 |
ى
يتـــ حمدى حسن دسوق ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

42o|8o لسعيد شعيشع|هيم |بــــر|لعزيز |هبــــه عبــــد  لمنصوره|حقوق 

446963 حمد|للطيف |هيم محمود عبــــد |بــــر|محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o9942 ي|هدى محمد سعد  لحلوج  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6||956 ل|لرحمن محمد هل|طمه صبــــىح عبــــد |ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

|3o597 وق جمعه عوض جمعه رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|7792 ي|هر محمد |ر ط|مي ر|لىح  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

9o638 للطيف|هبــــه عويس سيد عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

69944o |لبــــ|يمن محمود محمد عبــــد |هدى 
ى
ق |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 

لمنصورتـــ

432729 لبــــهلول|لحميد |جر حمدى محمد عبــــد|ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

63795 ى  حمد|لعظيم |لسيد عبــــد|محمود حسي  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

686749 زى|لمعىط غ|ء عبــــد |ء حمدى بــــه|بــــه لمنصوره|ره |تـــج

7786o8 ن مأمون|د يىح علو|زي زيق|لزق|ره |تـــج

697797 ن حمد|هلل بــــيوم |رس عبــــد |ي| مي  لمنصوره|حقوق 

8o|779 ل عىلي|لع|ل عبــــد|يه جم| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

263555 ه ع لق|لخ|وى حسن عبــــد |دل مطر|نظي  |حقوق بــــنه

7694|3 ضى|ن م|مل حمد|هبــــه يحن  ك لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

236478 فطومه عبــــده محمد محمد خليل هره|لق|حقوق 

43975| |حمد عبــــد |ح |لفتـــ|لحميد عبــــد |جر عبــــد |ه
لحليم

|حقوق طنط
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|74765 لس صبــــىح نبــــيل لبــــيبــــ كي  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

759955 لحسن|بــــو |لحسن معوض |بــــو | |لي|د لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

5|7984 لخطيبــــ|للطيف |ه عبــــد |لل|يه عبــــد | علوم دمنهور

685456  |لحم|محمد | دين
ى
هلل|د |لذىك ج|ق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|6853 لحبــــسر|حمد |حمد محمد | لمنصوره|صيدله 

8o739| لسميع|لسيد عبــــد|زم محمد |ح ي|طبــــ 
|لمنى

543926 لحميد عطيه|لحميد عبــــد|محمد طلعتـــ عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

635444 لديبــــ|لسيد |حمد محمد | |سهيله رض زيق|لزق|ره |تـــج

6oo656 شتـــ|لسيد محمد عك|مد |محمد ح |طبــــ طنط

49o|2| حمد    خليل|رحمتـــ محمد محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

43o777 د|لجو|هلل عبــــد|ء حمدى محمد عىل عبــــد |سم| |صيدله طنط

5|23|5 شد|ن ر|ح رشو|م صل|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

3|4759 د محمد|لد فؤ|رس خ|ف لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

26944 | 
ى
ه شوق |لسيد |مي 

ى
لدسوق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

679|74 ى|لسيد ش|ن |حمد رمض| هي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

86555| ي|له سعيد |ص|
حمد مصطفى ي صن. تـــ.ك

ن|سو|ع |فنى

433o36 ى |ي ج |لبــــلتـــ|هيم |بــــر|هيم |بــــر|سمي  |بــــ طنط|د|

|6|289 هلل|ىط عبــــد |لع|ل ذىك عبــــد |خلود جم ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

4o|772 هيم|بــــر|لمجيد محمد |ل عبــــد |حسن جم سكندريه|ل|بــــ |د|

489|95 م|ء محمد يونس هم|آل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23oo|6 هيم|بــــر|لحكيم |هلل عبــــد|حمد عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|2573| رس مصطفى محمد سعيد|ف هره|لق|ره |تـــج

6276|| هيم|هيم سعيد سعد إبــــر|إبــــر زيق|لزق|حقوق 

456|o6 ح بــــهنسي|حمد صبــــري عىلي مصبــــ| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

329||2 هيم|بــــر|ء سعيد حسن |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

366667 فظ سليم|لح|ن عبــــد|لح عثــــم|ص هره|لق|حقوق 

783|95 وى|لشن|ده محمد أحمد |ن حم|يم| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6|2752 سعيد محمد جعفر| نجوى رض |عه طنط|زر

69oo37 هيم|بــــر|لمرىس |طف |يه ع| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى
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426o63 |ل عط|طمه عمرو ربــــيع كم|ف إلسكندريتـــ |تـــمريض 

34o3o7 فظ|لح|بــــ عبــــد|لوه|ن عبــــد|بــــ رمض|يه| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

5o72|7 ى |بــــر|ء |رس| ى عمر حسني  هيم حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|2495 حمد محمد|لعظيم |بــــ عبــــد|رح ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|278|7 ه |  حتـــحوتـــ|مي 
ى
حمد شوق هره|لق|علوم 

9o9357 هلل  |هلل محمد عبــــد|طف عبــــد|ء ع|رس| ج|عه سوه|زر

4995|3 لمقصود|مد حسن عبــــد|ء نبــــيل ح|إرس تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

|44482 هلل|عمرو محمد محمد فتـــح  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

23o883 بــــ|لوه|ح عبــــد|لفتـــ|محمد بــــدر عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

75232o لسيد جمعه|رق محمد |ط |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

79|o27 ن عطوه|يمن رمض|مصطفى  زيق|لزق|نوعيتـــ 

3|5832 ل محمد|جر محمد جم|ه ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

537335 لغزول|دى |له|كر عبــــد|دل ش|ن ع|نور ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

69957o حمد شكر|هيم |بــــر|هيم مصطفى |بــــر| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

32425 م محمد مصطفى محمد سعد|سل| هره|لق|ره |تـــج

5o2o5 ى|بــــيشوى عم د عزيز حني  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

234745 لس عدل ص روس|سك|لح |كي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

782576 ج موىس|لبــــط|لسيد محمد |حمد | ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس

84952| ه عىلي | هلل|حمد عبــــد|مي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

69|498 هيم|بــــر|حمد |ئى سعد |ء ه|وف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

2|7969 جر محمد مشحوتـــ محمد|ه ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6o595| يف عىل ك|عل مل مهنى|ء رسر |بــــ طنط|د|

9o378| ن محمد |زم عثــــم|ء ح|لىمي ج|بــــ سوه|د|

6494o2 زينبــــ فتـــىح محمد منصور زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|45799 دي|له|حمد عبــــد |مصطفى مجدي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o2465 بــــو قفه|هيم فتـــىح |بــــر|ء فتـــىح |رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

34654| لسيد|كريمتـــ حسن لطفى محمد  |بــــ بــــنه|د|

7|326 ف محفوظ عطيه|ن |ري|م رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

74232 ي محمد|هلل |محمد عبــــد
لحسينى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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478772 ي عىلي | سم
لشيخ|منصور مصطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

4o2593 ي|لكيل|لرحمن |ل عبــــد |خلود جم
ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7o325 ن|ن محمد عثــــم|مه عثــــم|س| لفيوم|علوم 

229|54 هيم محمد عمرو|بــــر|جر |ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

45272 هر|لظ|ر عبــــد|لغف|ل عبــــد|ر جم|لغف|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

34o688 للطيف يسن|ن عبــــد|محمد زهر| هلل عط|منتـــ  |طبــــ بــــنه

785289 ن|لمتـــول محمد وهد|لحليم |ح صفوتـــ عبــــد |صبــــ زيق|لزق|صيدله 

|84|9 حمد|حبــــيبــــتـــ محمد محمود محمد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

343965 حمد فودتـــ|يتـــ عزتـــ محمود | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|325o7 هيم|بــــر|هلل |يمن خلف |سيمون  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8477o3 حمد|م جمعه |ء عص|شيم دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

48327 حمد عفيفى|ندى بــــدر  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

6o393| ضى|لق|لسيد |رق محمد |محمد ط |ره طنط|تـــج

5|5o|o طمتـــ حسن سعد حسن موىسي|ف ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|33687 مه|لكريم سل|د |مريم مجدى ج ى شمس حقوق عي 

87o223 ي|بــــر| م نعيم نجيبــــ جورج  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

2859o4 هلل|لمصطفى مدبــــول عبــــد|ء محمد |ثــــن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

64o458 ف عبــــد |حمد | |لمنعم |لمنعم محمد عبــــد |رسر
لحوتـــ

زيق|لزق|ره |تـــج

255348 لمجيد|سط محمد محمد عبــــد|لبــــ|ء عبــــد|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

334844 حمد|س |رضوى سيد عبــــ ى شمس|تـــج ره عي 

647994 بــــو زيد|لسيد |لسيد |حمد محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

896o97 مه طه |بــــوش|رص |لن|م عبــــد|ريه تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

75o923 حمد محمد شلبــــى|هلل محمد |منه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

452654 هيم|بــــر|زى |م حمدى مغ|أنس |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

7o863o ى|لسيد |رص عىل |سمي  ن لعشر لمنصوره|ره |تـــج

78o939 حمد|ن |مه سليم|س|حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

285|25 دل محمد|حمد عمرو ع| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|6652| ء سيد فرغىل تـــوفيق|رس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

539655 وق  ي|حمد |لسيد |حمد |رسر
ط|لىحى سكندريه|ل|ره |تـــج
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62|878 ره|محمود فتـــىح مسعد مصطفى نو حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

23o684 لخي |بــــو|مد |دل ح|وليد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|35o4 ى|نه محمد ف|د روق محمد حسي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

694656 وى|لشبــــر|حمد |رف |فريده ع لمنصوره|صيدله 

63|452 لدين|لىم ممدوح محمد سعد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

8|4o96 ى|زم عبــــد|ح لحميد رجبــــ حسي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

43||93 لشيخ|لحميد محمد |عبــــد | رن |صيدله طنط

62o46| ر|لف|لسيد عوض |أمنيه  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

54245 ن|عيد خليل عيد سليم ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

425393 لعزيز خليفه|حمد محمد عبــــد |هيم |بــــر|م  سكندريه|ل|حقوق 

2945|6 حمد محمود رجبــــ جمعه| |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

6778|8 يم فنجرى |لد|هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |عبــــد 
طوسون

لمنصوره|بــــ |د|

68|o3| وى|سن|ل|لرحمن |محمد مصطفى محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

3325o6 فع|لش|د |يمن حلىم عو|ن |كريم |نوعيتـــ بــــنه

2o786 ن قرئى بــــكرى|هلل شعبــــ|عبــــد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

776573 ر|لنج|لعزيز جوده محمد |ن عبــــد |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

|3635o ن مجدى نرص عىل|نوره ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

7o96o زق مرىس|لر|تـــع عبــــد |ن بــــ|يم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

8|7354 فظ|لح|حمد عىلي محمد عبــــد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8784|2 لحسيبــــ  |عيل عبــــد|سم|دل |رفيده ع سيوط|ره |تـــج

|44764 قتـــ|هيم رسر|بــــر|ح |بــــ صل|ربــــ هره|لق|علوم 

48|7|5 لسيد|مؤمن محمد محسن  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

7o63|| بــــ|لبــــ|لق فتـــح |لخ|ح عبــــد |صل| مه صيدلتـــ بــــورسعيد

|24o6| حمد متـــبــــولي عوض|لرحمن |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

489o3o وى|لقن|د رفيق فهىم محمود |جه ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

754757 مح محمد محمد|ريم س عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

8o8237 لبــــدوي محمد قطبــــ|حمد |طمه |ف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

368|66 لمعبــــود|مخ محمد عبــــد|مينتـــ ش| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|9|oo ح محمد|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|ء |شيم ى شمس حقوق عي 
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26942o نرص محمد محمود| ديه رض|ن تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

766524 هر محمود عبــــيد مصبــــح|لرحمن م|عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

8o8677 لرحمن|لسيد عبــــد|حمد |مؤمن  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

629394 ف عبــــد لحميد محمد|تـــسنيم أرسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3499|6 ح|لفتـــ|يتـــ محمد حسن عبــــد| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32o52| ر محمد|لستـــ|بــــ مصطفى عبــــد|شه ن|بــــ حلو|د|

283883 يد|هيم تـــوحيد ف|بــــر|محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o4|69 هيم محمد|بــــر|ر محمد فتـــىحي |مي سكندريه|ل|عه |زر

867632 حمد عىلي|حمد محمد | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5|79o6 ء حمدى سعد كشك|رس| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

44o547 جح محمد عىلي|ره ر|س لشيخ|عه كفر |زر

44267 ي حسن محمود|لش|محمود عبــــد
ى
ق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8|2|o3 هلل|موريس مكرم حسبــــ | رين|م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4o|849 شم محمد عىل|لد ه|محمد خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

843967 ي ع|لش|لبــــصي  عبــــد|لد عبــــد|خ
ى
بــــدين|ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

49o29o لسيد خليفه رسدينتـــ|شذى محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

8723o لحميد|عيل عبــــد|سم|لد |دين خ|ن لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

855o|5 ر|جي عىلي عم|عىلي ض ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

52|4|8 ف سليم|سمر  ن عوض|رسر عه دمنهور|زر

428534 ه بــــوعمر|ن مبــــروك محمد عنتـــر |مي  |علوم طنط

687873 ى ي ن محمد|رس محمد رمض|نفي  لمنصوره|حقوق 

6o3687 لسيد|لحميد |حمد عبــــد|محمد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

|242o7 لديبــــ|محمد وفيق محمد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

23o4|9 لحكيم|مه جميل عبــــد|س|زن |م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

626874 لسيد موىس|رق |ندى ط زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2225oo ر|لغف|رك عبــــد|لدين مبــــ|ء|حمد محمد عل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

75|oo2 ي|حمد محمود جيل|كريم 
ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

عيليه|سم|ل|ئ 

64686 طمه حسن حسنى سعد محمد|ف لفيوم|بــــ |د|

25|548 ي
|لبــــ|هلل محمد عبــــد|ء عبــــد|ضى

ى
ق ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|36o2o حمد|م محمد |ندى عص ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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54|74| يف محمد يسن| حمد رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|387 ى ندى صبــــرى عىل حسي  هره|لق|حقوق 

|3353o رس محمد|م ج|رس هش|ج هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

774693 ن|ح عىلي رمض|لفتـــ|ح عبــــد |ئى صل|جر ه|ه زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|55o4 ي
ف | |دئى حمد طلعتـــ|رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

526o93 ى|ك بــــش|ى مس|دل بــــش|دى ع|ف سكندريه|ل|هندستـــ 

842434 لنوبــــي|طمه محمد بــــحر |ف ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|54849 س محمد|ضىح يحن  يحن  عبــــ ى شمس حقوق عي 

767|o5 ن|هيم سليم|ن إبــــر|يمن سليم|محمد  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

22237o رون|كرم سيد محمد ه|هلل |منه  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|38462 هيم عوض مسعود|بــــر|ن عوض |يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

853432 شم عىلي محمد|م ه|سل ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

539o3 حمد|هبــــتـــ مصطفى حسن  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

2|324o ن|ود سليم|لمنعم د|مريم محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

888882 ن سيد |حمد سيد عثــــم| سيوط|حقوق 

62234o ى ربــــيع عطيه طه  هيم جبــــل|بــــر|حني  ط|معتـــ دمي|علوم ج

62|23o بــــينى محمد|دل محمد |رحمه ع لشر ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

759948 هر|لظ|حمد عبــــد |رص |يه ن| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

24o278 ى فوزى| ري|م مجدى بــــشر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4|83| مد|ح ح|لفتـــ|يوسف محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

24o|46 ضل مدئى|محمد حمد ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

426o62 ن|ق محمد محمد بــــدر|لرز|لد عبــــد |عبــــي  خ تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

324o|2 ح|لفتـــ|كريم محمد سعيد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

763966 سن حسن عطيه|لمح|بــــو |ن محمود |روف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

64|42o عيل|سم|م |لعزيز س|عبــــد| يش ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

65o|8 طف فهىم شهيد|رفقه ع لفيوم|بــــ |د|

252o73 ى|  حسي 
منيه فتـــىح مصطفى ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

425346 ىطي محمد حميده|لع|يه محمود عبــــد | سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

5ooo74 تـــ|ح بــــرك|لفتـــ|تـــ محمد محمد عبــــد|بــــرك ره دمنهور|تـــج

63765 بــــر|حمد ص|كرم |حمد | لفيوم|ضتـــ |علوم ري
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9||o69 لرحمن |مل محمود رشدى عبــــد| |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

8|o|4| حمد عنتـــر علم شيخون| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

84944 محمود معوض محمد معوض سعد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

3729| لمعز|حمد عبــــد |رص |لن|جر عبــــد |ه ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

77|278 لبــــطريق|ورى |حمد مغ|ن |ن رضو|نوره لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

27|723 ء يحن  مرىس مصطفى فحيل|نجل لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

676634 ن حمد|وحيد نبــــيه | مي  لمنصوره|بــــ |د|

|654|8 ى |نسمه ن |لعط|بــــو|رص مرىس حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

32834| ى يوسف|بــــر ش|طف ج|محمد ع هي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

635755 ف محمد عبــــد|حمد | لسميع عىل|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

85478o ح عيد حسن|هدير صل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

2333oo ي|ر
ي|حمد |لسيد |حسنى | ئى

بــــينى لشر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

227546 مد|يم ح|لد|محمد رجبــــ عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

78|647 حمد|هيم سيد|بــــر|بــــسمه سعيد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4274o للطيف|هلل منصور عبــــد |حمد عبــــد | ى شمس هندستـــ عي 

|755|5 مل محمد|حمد ك|ندى  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

753|95 حمد|حمد شكرى يوسف | عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

83687 لحليم عىلي|رص سلومتـــ عبــــد |طمتـــ ن|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

53549 س خليل|محمد حمدى عبــــ ره بــــنى سويف|تـــج

439o|8 هيم رجبــــ|بــــر|للطيف |هيم عبــــد|بــــر|كريم  لشيخ|ره كفر |تـــج

447692 ن لرحمن|لرحمن محمد فوزى عبــــد|عبــــد | مي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

8o4457 لىحي محمد عىلي|ندي عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

333756 مر|لمعبــــود محمد ع|محمد لطفى عبــــد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

776992 هيم|بــــر|تـــ |لشح|ء سعيد |رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

343o47 لعزبــــ|تـــ فوده |بــــر شح|محمد ص ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

822944 ى|محمود محمد شعبــــ ن حسي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

684o6 ء مرزوق عىل مرزوق|سم| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

498725 لغنى عنبــــر|ضىح أحمد عبــــد  ره دمنهور|تـــج

3oo28 هيم بــــهجتـــ|بــــر|حمد |ئى |م| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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7785|8 هيم|بــــر|م |لسل|هيم عبــــد |بــــر|م |لسل|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

27o493 ن ضيف|حمد سليم|ن |مصطفى سليم شمون|نوعيتـــ 

6|7o82 |لنج|بــــو |مه محمود |س|مريم  ط|ر دمي|ثــــ|

7546o9 ف عبــــد |ء |سم| دق|هلل ص|رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

867oo8 بــــ|لوه|لدرديري عبــــد|عيل محمد |سم|فتـــىحي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

2544|5 لمهدى|ن محمد |منه مجدى شعبــــ ي صىح بــــنه
|معهد فنى

439|63 عيل|سم|لعزيز محمد |هيم عبــــد |بــــر| |ر|ي سكندريه|ل|حقوق 

638oo8 د محمد يونس|حمد عىل محمد رش| زيق|لزق|هندستـــ 

2|462| مح سمي  بــــرنس|ندرو س| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

8|2985 عمر خلف فرج محمد ره بــــنى سويف|تـــج

272859 ن|حمد شعبــــ|شد |نشين محمود ر لسويس|معتـــ |علوم ج

6o3987 ي|هلل |نور فرج |ل |عمر جم
لبــــسيوئى |حقوق طنط

242582 لم|لد فتـــىح س|حمد خ| هره|لق|حقوق 

7|7o5 سم|لق|بــــو |ل محمد |محمد كم ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

44478 ى محمد|حمد حس|رضوى رفعتـــ  ني  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

27o|5o لكوم|بــــ منصور |لوه|حمد محمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8|3246 معتـــز صبــــح لطيف صبــــح ره بــــنى سويف|تـــج

7o2285 دى|لن|حمد محمود محمد |ن |ريو |ره طنط|تـــج

835928 ي عرف|م|
لرحيم محمد|تـــ عبــــد|ئى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

247|o| لقط|لح |لكريم أبــــو ص|كريم عزتـــ عبــــد سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

5|7352 تـــ | ئى|ر علو|لستـــ|لسيد عبــــد |مي  ره دمنهور|تـــج

263537 ن|دق حسن رضو|لص|نور عبــــد|فتـــحيه  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

53|o2 وق مرع عىل محمود رسر علوم بــــنى سويف

693237 لق|لخ|ن رزق محمد عىل عبــــد |يم| لمنصوره|بــــ |د|

2|5849 شد|صموئيل جرجس ن| بــــول ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

|32296 ف سيد عبــــد |هدى  بــــ|لتـــو|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

26o9o3 وق  لمجيد|حمد عبــــده عبــــد|رسر تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

85ooo3 حمد محمد فتـــىحي بــــدر| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

786o|9 لدين|هيم زين |بــــر|حمد |ء |رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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822|28 ى حسونه|ره نرص |س مي  ي|طبــــ 
|لمنى

677|o6 لطوجى|لعظيم |دى عبــــد |لبــــ|دل |لدين ع|نور  لمنصوره|بــــ |د|

5|o767 لم|در س|لق|ن عبــــد |حمد شعبــــ|ن |شعبــــ عه دمنهور|زر

9o5357 عىل محمد محمود محمد  ج|ره سوه|تـــج

92o53o د  |نور ج|د |تـــرين عم|ك ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

68o8oo ى ع عيل|سم|لنبــــى محمد |دل عبــــد |هيلي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

236734 لمهدى|حمد محمد |هدى عمر  هره|لق|ره |تـــج

3|7235 هيم معوض|بــــر|تـــ محمد |ي| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|5|o6 ى سعد ميخ ئيل ضيف|نرمي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

356635 لملك|بــــسنتـــ نرص فهىم عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

328|o4 حمد محمود|لسيد |محمود  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

|73665 لرحمن محمد محمود مدبــــول|عبــــد  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

4799|3 ى صفوتـــ وهيبــــ  هيم نخله|بــــر|جرمي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

75587| ل|لع|لرحمن عىل عبــــد|عىل عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

2|79|| ف ش|ن |رو حمد|كر |رسر هره|لق|ره |تـــج

3|9225 ي
ى|تـــه |لد شح|خ| دئى مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|626oo هيم|بــــر|ح جميل |محمد صل ى شمس|تـــج ره عي 

68|525 عيل|سم|لمتـــول محمود |هر |كريم م ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

752463 هلل محمد أحمد|محمد عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|36345 |د سمي  حن|ردين عم|ن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

89o933 لرسول|هلل عبــــد| |لرؤف عط|سلوى عبــــد سيوط|حقوق 

7o2o9o لسيد محمد موىس|زم |ح زيق|لزق|بــــ |د|

86o669 سخرون مرقص|سحق |مر |س ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

345235 ض|محمود مجدى محمود ري ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5287|5 بــــ|لكريم دي|حمد عبــــد |لكريم |م عبــــد |سل| ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

9|94o9  تـــوفيق  |لش|جح عبــــد|م ن|ريه
ى
ق سيوط|بــــ |د|

8|753| هر سيد|هيم م|بــــر|هبــــه  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

487o92 مر محمد|د ع|حمد عىل ج| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o5332 ى|لرحمن |منى حسن عبــــد  لحرصى لمنصوره|عه |زر

37o55o ي
لدين محمد محمد مصطفى|ء |كريم ضى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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893822 لسيد  |لسيد محمد |بــــرين |ص سيوط|حقوق 

89469 ضى محمد حسن|رحمه محمد م ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5|8876 لشيخ|لعظيم |جر مجدي عمر عبــــد|ه بــــ دمنهور|د|

487982 ى|عيل متـــول |سم|محمود  حمد حسي  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o7462 حمد محمد حسن|لسيد |رحمه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

98|o| حمد|هلل |حمد عبــــد |ء |رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|2|3o6 هلل محمد حسن سعيد|منتـــ  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

75727| حمد|هيم محمد عمر |بــــر|منيه | ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|2|75 مل محمد عىل محمود|ء محمد ك|رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7666o ن م|بــــ مصطفى درغ|يه| |مي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

753268 تـــ|محمد فرح| محمد رض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

49o675 لبــــربــــري|لسيد سعد |حمد |رضوى  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

8|266| ي مرج|
زر فريد|ن ع|يرينى ي|تـــمريض 

| لمنى

364o3o ن|لدهش|حبــــيبــــه حسن محمد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

77797 كريم طه رشدى عىل ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

4|95o3 هلل سليم محمد|هلل عبــــد |ء عبــــد |وف لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

776o|6 ح|لفتـــ|رق محروس عبــــد |حبــــيبــــه ط زيق|لزق|بــــ |د|

537454 م حرحش|لتـــه|ح محمد |محمد صل |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

695242 |لمنعم عبــــد |لمنعم حمدى عبــــد |عبــــد 
لبــــرى|لعزيز

لمنصوره|نوعيتـــ 

|76227 ن م عزتـــ جميل|عص| مي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

69|994 لغيط|بــــو|هلل |ل عىل عبــــد |مصطفى جم لمنصوره|ره |تـــج

56o9| محمد جبــــر محمد محمد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o2o24 ى| بــــول مل|فوزي ك| مي  ي|تـــمريض 
| لمنى

623ooo ق|هلل جمعه |لد عبــــد |لدين خ|نور  وى|لشر ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

|2666| روق نبــــيه|هيم ف|بــــر|مريم  ى شمس|تـــج ره عي 

764|38 مريم نبــــيل مرزوق عطيه دوس عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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352944 ي |لرحمن محمد |عبــــد
ى
هيم|بــــر|لدسوق ى شمس|تـــج ره عي 

44464| ى|هيم ي|بــــر|طمه منصور محمد |ف سي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

68342o ه | لسيد|لسيد عيد |كرم |مي  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

28o24o لشوربــــىح |لعزيز محمد |ح عبــــد|لفتـــ|هلل عبــــد|منه  ى شمس|تـــج ره عي 

64o|72 وى|حمد محمد محمود محمد مك|ن |ريم|ن ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43o227 ف حسن مج|يتـــ | هد متـــول|رسر |بــــ طنط|د|

2242|9 محمد| لنج|بــــو|سلوى محمد  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

692o24 لعزيز|عيل عبــــد |سم|فرج | حمد رض| لمنصوره|هندستـــ 

6o4|89 رتـــ صفوتـــ فهيم عوض عوض|بــــش هره|لق|هندستـــ 

92o422 ن  |ن تـــوفيق عىلي|حمد عىلي| ج|بــــ سوه|د|

7|86| للطيف سيد|دتـــ محمد عبــــد |مي د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

25||o9 د قرله|محمد وحيد فؤ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4|5962 هيم|بــــر|حمد |مروه نبــــيل محمد  بــــ دمنهور|د|

765427 لفى|ل|هيم |بــــر|ئل محمد |محمد و تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

8875|| ي|ر
هلل  |يوسف نتـــع عبــــد| ئى سيوط|نوعيتـــ 

354984 ى عط|ي حمد|س |هلل عبــــ| |سمي  |بــــ بــــنه|د|

843459 ل|لع|م حسن عبــــد|حسن هش ن|سو|حقوق 

857534 ى عبــــ|ده |ره حم|س س|مي  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

23384 ل محمد|حمد رجبــــ كم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

44|67 لمجيد|حمد محمد عبــــد |محمد  ى شمس|زر عه عي 

529483 لمدبــــول|لسيد محمود |م محمد |سل| |هندستـــ طنط

259773 جه|حمد مشحوتـــ خو|فوزيه  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

49o989 ى  لتـــلتـــ|لرؤف محمد |حمد عبــــد|نرمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44338 ي عبــــد
ىطي محمد|لع|محمد مصطفى دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

ريتـــ|تـــ إد|معلوم

635556 هيم|لمعىطي إبــــر|م فتـــىحي عبــــد |نسمتـــ عص زيق|لزق|صيدله 

878233 هيم محمد |بــــر|فرج | هن سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

4o826o لففى|لمجيد |هيم عبــــد|بــــر|لرحمن عىل |عبــــد |ره طنط|تـــج

254852 حمد مخلوف|عىل حمدى عىل  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

253922 لح|ئل حلىم ص|حمد و| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر
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4|4o8| بــــوزيد|ده |ل محمد جمعه حم|فري |تـــربــــيتـــ طنط

772|33 يف|ل عبــــده |جم| دين لسيد رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

5|5848 ن أيمن فتـــىحي عبــــده يوسف|إيم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

87968o ي|ر
حمد |بــــتـــ |زغلول ثــــ| ئى سيوط|بــــ |د|

8448|| وي|د قن|ء فؤ|ء عل|ل| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

347287 ف حس|نىه  ى س|رسر لم|ني  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

|2727| ن|مد رمض|ل محمد ح|ء بــــل|رس| ى شمس علوم عي 

639888 ين محمد عطيه محمد رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o7|63 لهجرىس|لسيد محمد |سهيله مدحتـــ  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

264444 هيم|بــــر|هلل |محمد عبــــد| رن |طبــــ بــــيطرى بــــنه

4477|4 مد أحمد|لسيد ح|ن محمد |رو سكندريه|ل|حقوق 

235|76 ن|رق رجبــــ فرج مرج|حمد ط| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

4|87|8 ي سليم|لن|ء عبــــد |ل|
ن|رص محمود بــــسيوئى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

763467 رك محمد حسن|ء محمد مبــــ|سم| ره بــــور سعيد|تـــج

238||o ي
 جعفر|لبــــ|ر عبــــد |رق مختـــ|ط| دئى

ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|7277 دى|لبــــغد|حمد |حمد |ن |رو ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

826745 ي غز|ف
لي|طمه محمد مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

52535| وى|لشه|لدين محمود |ء|ء عل|ول ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

||8239 حمد ربــــيع محمد درويش|مريم  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

497||3  محمد سيد|لص|عبــــي  مجدى 
ى
حمد|ق تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

7834oo لدين محمد|هيم سعد |بــــر|جر |ه ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o434o ن |لرحيم جوده عىل عثــــم|عبــــد ج|بــــ سوه|د|

689588 ن|لسيد شعبــــ|رص محمد محمود |لن|سحر عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

896434 طمه مظهر محمود زىك |ف ج|بــــ سوه|د|

4|o39 وى|لمعد|دتـــ عىل عىل |مي هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6o8|6o لخول|ئل سمي  |و| ند ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

764758 ف ثــــ|هدير  بــــتـــ سليم|رسر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

697397 هيم محمد عطيه|بــــر|مه |هيم سل|بــــر| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

2|2453 ي دي|
بــــ|حمد فكرى محمد عفيفى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7o|6o| لبــــقرى|حمد محمد |لدين |ء|ء عل|عىلي زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 
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3|2354 وي|لعبــــس|عيل بــــيوم |سم|ر عيد |عم |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

228683 حمد محمود|لرحمن |محمود عبــــد| هن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5228o ويرس|م س|رص ف|ن| رن بــــ بــــنى سويف|د|

2587| ى|ل|لسيد فريج |ندى  مي  هره|لق|بــــ |د|

486838 ج|هلل فر|ر عبــــد |لستـــ|حمد عبــــد |مصطفى  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35o639 لبــــ|م محمد غ|مريم هش زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

5|9635 لدين|ء|حمد عل|لسيد |حمد |يه | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

76o346 رى محمد|ألنص| |لرحمن رض|عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

24737| للبــــودى|محمود محمد فوزى  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

827656 مل|لحسن ك|بــــو|عيل |سم|ملك  دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

238226 لطيفه منصور محمود حسن هره|لق|حقوق 

462765 هيم|بــــر|لسيد |ج |سلىم محمد وجيه حج لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

272468 حمد|م صبــــرى محمد سيد |سل| سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|9343 وى|لعشم|ح محمد |لفتـــ|ره محمد عبــــد |س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

28o775 حمد|لجيد |محمد سيد عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

459o42 ن يونس|محمد حميده سليم كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

642|32 وى|لسيد بــــدر|لدين |ح |حمد صل| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

265299 لعليم مخلوف|يمن عبــــد|محمد  |ره بــــنه|تـــج

372272 لسيد محمد|لدين محمد |م |حس |نوعيتـــ بــــنه

439954 ف صل|يه | ى|ح |رسر لسيد حسي  لشيخ|علوم كفر 

644859 ن|م محمد محمد رزق مرج|هش ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

5|2493 ى|عبــــد  لرحمن عىلي صديق حسي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

|23|29 رى|لبــــ|لكريم عبــــد |طمه محمد عبــــد |ف ن|بــــ حلو|د|

82|492 ن فتـــىحي يعقوبــــ زىكي عبــــيد| مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

777|6o لعزيز عطيتـــ|ء فتـــىح عبــــد |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|544o9 لحميد محمد|مصطفى محمد عبــــد  ى شمس حقوق عي 

622396 ى ع دل محمد مسعد عوض|نرمي  سكندريه|ل|صيدله 

88932| حمد محمد |ر طلعتـــ |من ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

54o74| ي
لرؤوف|حمد محمد عبــــد |محمد | دئى ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

49|423 س|روق عبــــ|ذل ف|طمتـــ ش|ف ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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525699 ده|حمد صم|عمرو محمد محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

342|26 ي س|نور
ل|لم غ|ن حسن مصطفى وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

48o495  عبــــد|
ى
لسيد|لحفيظ |حمد شوق سكندريه|ل|بــــ |د|

255677 زى عطيه|هلل صبــــىح غ|عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4|329o صف|لقطبــــ ن|م |لسل|ل عبــــد |محمد كم |بــــ طنط|د|

3473|8 ص|لخو|عيل فرج |سم|م |هلل عص|منتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|36384 هلل|رزق | ن عطيه بــــسط|ري|م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

264899 روق منصور|مروه تـــوفيق ف ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4457o2 ه جم| لعزيز محمد|ل محمد عبــــد |مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28227| متـــ|ن سل|لسيد سليم|د |لرحمن محمد عم|عبــــد تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

6o99o| متـــ بــــدير عويس|آيتـــ أس ى شمس طبــــ عي 

2224o يف عبــــد  لرحمن محمد|بــــسمه رسر هره|لق|بــــ |د|

357|6o زى|لسيد حج|زى |مروتـــ مجدى حج لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

444364 محمد حسن محمد حميده| مه لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

833247 مد محمد|لدين ح|ح |ء صل|سم| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

895374 هلل  |ل عبــــد|لع|سم عبــــد|محمد ق ج|ره سوه|تـــج

44|o24 ه فؤ لرحمن محمد يوسف|د عبــــد |مني  لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

784o8o عىل محمود عىل محمود زيق|لزق|ره |تـــج

239649 لمعىط|در محمد عبــــد|لق|ن عبــــد|يم| هره|لق|عه |زر

526696 ف |هيم |بــــر| ن|هيم فهىم مهر|بــــر|رسر سيوط|ضتـــ |علوم ري

84799 ر محمد|لستـــ|هلل سمي  عبــــد|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

27o93o ن خليل|د سليم|لسيد رحىمي فؤ|سلىم  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

762292 لشنهورى|لغنى مصطفى |ل عىل عبــــد |حمد جم| علوم بــــورسعيد

36|6|3 يه وليد سعيد سيد| رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

533793 حمد لطفى|لسيد |حمد |ن |مرو لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

68o688 لسيد|عيل |سم|لسيد |ن |حن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2432|8 ف |سلىم  هيم|بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر|رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|79393 محمود مجدى سيد محمد رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

32|374 ن|كريم سيد محمود سم ى شمس حقوق عي 

|44542 ي عبــــد |محمد ه ي خي 
دق|لص|ئى هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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25o285 وى|لحن|لعزيز |در عبــــد|لق|ء عبــــد|رس| شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

2|3896 م|لسل|لح عبــــد |لح محمد ص|لعزيز ص|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|35989 ى|حمد عبــــد |سلىم  لرحمن حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

69757 لسميع|ر قطبــــ طه عبــــد |من لفيوم|نوعيتـــ 

8o676o تـــه|حمد محمد شح|ء |لزهر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

822293 لكريم عمر|لد عبــــد|حمد خ| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

77|44| لعزيز|هيم جمعه عبــــد |بــــر|محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

887258 ى عبــــد|مروه صل لرحمن |ح حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

882988 لعليم |زق عبــــد|لر|مه صفوتـــ عبــــد|س| سيوط|حقوق 

764693 هيم محمد عىل|بــــر|دل |سلىم ع ره بــــور سعيد|تـــج

758434 رص|لسيد ن|لسيد محمد | |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

9|39|o بــــليغ حمدى عىل  | عل ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|9836 لىح محمد|ن سعيد عبــــد |لم|س هره|لق|بــــ |د|

34|785 هلل|د|لسيد محمد ج|ر محمد |من ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

763495 حمد محمد غنيم|م جمعتـــ |م|حمد |ندى  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6264o| ف |بــــسنتـــ  لسيد|ىط |لمع|بــــو|رسر |علوم بــــنه

6|2496 حمد ودح|هلل |ء محمد عبــــد |شيم |تـــربــــيتـــ بــــنه

6o9589 در عىلي|لق|مد عبــــد |رق ح|م ط|عص |ضتـــ طنط|علوم ري

226562 ل|لد|عيل |سم|در |لق|كريم محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

562|o لرؤف محمد حسن|لبــــنى عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

34o226 لرحمن|لمغنى عبــــد|ح عبــــد|حمد صل|ن |نوره |تـــربــــيتـــ بــــنه

844462 ف محمد |سبــــأ  لطيبــــ|رسر ن|سو|تـــربــــيتـــ 

689296 ى عىل محمد|م| ل مجدى حسي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

45273 لدين|لكريم حبــــ |حمد عبــــد|لكريم |عبــــد هره|لق|حقوق 

75354| لحليم|دل محمود عبــــد |جر ع|ه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

6o989 هلل حسن|بــــ |هلل عقل ج|عبــــد  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

449o3 لنبــــى هيبــــه|هيم عبــــد |بــــر|عيل |سم|يمنى  هره|لق|علوم 

843999 رص قطبــــ سعيد|حمد ن| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

77939| لنبــــى محمد|حمد عبــــد |محمد  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

82928o ي عبــــد وق يحن 
هلل حسن|رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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899738 لمجيد |لرحيم عبــــد|ء عمر عبــــد|سم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

|239|2 لمجيد وجيه|عمر محمد عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

7o9584 ن|لسيد عوض سليم|ح |لفتـــ|يه عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

636o37 م محمد يوسف|لسل|هيم عبــــد|بــــر|حمد | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4342o7 مه محمد فتـــىح نحل|س|منيه | |ره طنط|تـــج

257624 لشيخ|حمد |لعزيز |نور عبــــد|لعزيز |عبــــد لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

824942 ن|هيم حس|بــــر|لرحمن محسن |عبــــد |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|68439 لرحمن|عيل عبــــد |سم|لسيد | |فرح رض هره|لق|ر |ثــــ|

|273o4 لؤى محمد خليل محمد خليل ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

767724 م سعيد بــــدوى جمعه|سل|ل|ره سيف |س لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

35959| هيم مرىس حسن|بــــر|ح |صبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

443824 لعزيز منصور|هند عىل عبــــد لشيخ|عه كفر |زر

237457 حمد محمد مصطفى|يمن |حبــــيبــــه  هره|لق|حقوق 

|3||55 ى مجدى جرجس موىس| مي  ن|بــــ حلو|د|

859|| لسيد|ن |لدين بــــطر|د|لرحمن عم|عبــــد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

6922oo ر|لبــــح|لق |لخ|م سعد عبــــد |يه هش| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|7978 ى  وى|لسلك|حمد |حمد |نرمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

9|45|3 ىك  |هيم ز|بــــر|رك مجدى |م يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

|62669 تـــم طه محمود|محمود ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

63353| حمد محمد|ن سمي  |يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

523676 ى  ى عبــــد |حسي  ى|لح|مي  فظ حسي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|5976 لمجيد كشكتـــ|حمد عبــــد |لمجيد |ء عبــــد |سم| لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

22495| لحميد خليل|ذ خليل عبــــد|مع |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

5o584 ح|لفتـــ|بــــ محروس عبــــد |لتـــو|محمد عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|3o754 لعزيز|د حمدي عبــــد |مصطفى عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3552|4 دى|له|لسيد عبــــد|ح محمد |سم ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|3|54o لس سمي  و ن|جيم سمع|كي  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

2294|7 هيم|بــــر|حمد |ن فتـــىح |نوره ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

89o33o بــــوزيد |ع سيد |سيد رف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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69222 ن حسن|تـــقوى عدلي بــــطر لفيوم|هندستـــ 

7o5|4 ف عبــــد |ء |رس| للطيف|د عبــــد |لجو|رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

23529o ىط|لع|وى عىل عبــــد|د قن|حمد فؤ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33o|63 ر|لنش|ح |لفتـــ|حمد عزتـــ عبــــد|متـــ |س|م |ريه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

838||7 تـــ|لحميد شح|ل عبــــد|محمد كم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

68|9|8 لد محمد عىل عوض|محمد خ| لي|د لمنصوره|ره |تـــج

|397o2 فرحه محمد لطفى حسن طلبــــه ن|فنون جميله فنون حلو

6o843 ض|ح محمد ري|رس صل|ي ره بــــنى سويف|تـــج

6o3976 هلل|م حسن ربــــيع حسن عبــــد|حس لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

5ooo8|  طوسن|محمد حبــــسر حص
ى
ق عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|4972o ق يوسف|سح|م |بــــيشوى س ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

628733 ي|ر
لرحمن محمد|مصطفى عبــــد| ئى ي تـــمريض 

زيق |لزق|معهد فنى

482533 حمد|لمنعم |زم عبــــد |ن ح|رو ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

839695 سط|لبــــ|ن عبــــيد عبــــد|ده رضو|غ |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

782697 حمد حسن|هيم عطيه |بــــر|ل عىل |من زيق|لزق|حقوق 

5|||45 لصعيدى|حمد قطبــــ |لسيد |مصطفى  علوم دمنهور

334455 لىح خليل|محمد حسن عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

524879 لبــــ|بــــوط|لسيد |بــــر |هيم ج|بــــر|حمد | بــــ دمنهور|د|

7675|o ل|لغز|ر محمد عيد خليل |من لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

||9|87 لس محبــــ وديد يوسف حن |كي  ى شمس هندستـــ عي 

62o8|2 ي
|لكف|ل عبــــده محمد |جم| دئى

ى
ق ي صىح بــــور سعيد

معهد فنى

6757|9 مي |ل|محمد عىل محمد حسن عىل  ط|بــــ دمي|د|

78o456 ن ى | مي  فع|لش|حمد حسن |عشر زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

9o3523 شد شنودتـــ |نىح  نعيم ر| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

422649 شد|لعزيز محمد ر|لرحمن محروس عبــــد|عبــــد سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

9|o289 سم |بــــتـــ ق|حمد ثــــ|مصطفى  ج|بــــ سوه|د|

793o94 حمد|ن بــــكر محمود |نوره رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|3o243 هر فوزي متـــرى|يرينى م| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

64|599 ن|لرحمن قنديل رمض|مصطفى محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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4|269o لدين|لعبــــد بــــدر |لد |خ| ند |حقوق طنط

3725|7 لس ميل ن|د وهبــــه سليم|كي  |حقوق بــــنه

83|63 لحميد|ل عبــــد|حمد كم|ل |كم ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

642|29 ل محمود|لع|حمد حسن عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

372479 رك|ر عىل مبــــ|لد مختـــ|ر خ|عم ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

4|5875 حمد محمد حسن|منتـــ  لشيخ|ره كفر |تـــج

3227o ي بــــيومي محمد
عمر سيد حسنى د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

6|9o||  محمد عبــــده جعفر|ره |س
ى
لدسوق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

48383o ف محمد سل|عمر  ق|مه |رسر وى|لشر لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

9o|98| لرحمن |محمد مصطفى يوسف عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

9o8746 بــــتـــ مصطفى |طف ثــــ|ر ع|ثــــ| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

82|4|8 يف رمسيس موىسي موىسي رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

685466 د|سع|ل|بــــو |ل مصطفى محمد |لع|ن عبــــد |نوره لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

78o24 زق|لر|لدين عبــــد |ح |م صل|لدين عص|ح |صل ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

77o|2 ي|حمد فتـــىح زىك |
وى|لمنى هره|لق|حقوق 

32538| ن|يم جهل|لد|عي عبــــد|لرحمن رف|عبــــد ن|بــــ حلو|د|

48555| ف عبــــد|مريم  لمرصى|لحميد محمد |رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

495926 بــــ|لسعيد قطبــــ غر|ح |صل| ند سكندريه|ل|بــــ |د|

785727  جوده عبــــد |ي
ى
هلل|رس دسوق ي صىح 

عيليه|سم|معهد فنى

7o8427 حمد|ح محمد |لفتـــ|ل عبــــد |ء جم|سم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

266523  شعبــــ|
ى
لدويك|ن |يه شوق |ره بــــنه|تـــج

7o37|9 ص|لرص|ره محمود منصور عىل متـــول |س زيق|لزق|بــــ |د|

227|75 لرحمن|لح عبــــد|هيم ص|بــــر|دل |لرحمن ع|عبــــد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

64545 هلل محمود سيد|ن محمد عبــــد|نوره لفيوم|بــــ |د|

3o588 ر|لغف|م نرص عبــــد |هش| ن|ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|476| لىح|لرحمن عبــــد|ل محمد عبــــد |تـــسنيم بــــل تـــربــــيتـــ دمنهور

|5458o وس|ندر|د |عيس فؤ| بــــول ى شمس حقوق عي 

2492o4 لغندور|ئل محمد محمد |حبــــيبــــه و ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6|4583 در |لق|لحكيم عبــــد |در عبــــد |لق|محمد عبــــد
ى|ش هي 

|هندستـــ طنط
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7782|7 مه محمد طه مهدى|س|يدى |ه زيق|لزق|نوعيتـــ 

4o7425 ج|لعليم محمد فر|آيتـــ سعد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|56o3 حمد|لعليم |يمن عبــــد |محمد  هره|لق|هندستـــ 

6||35 لجيد|ن عبــــد |ن شعبــــ|م رمض|سل| حقوق بــــنى سويف

482535 بــــو كحله|لد محمود محمد |ن خ|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|7535 هلل عيس|عيل عبــــد|سم|محمد صبــــىح  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

888356 محمد سيد محمد  | دين سيوط|ره |تـــج

892499 ى  |هلل |ء عبــــد|سم| حمد حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

62o866 جد محمد محمد يوسف|عمرو م ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

344899 نم|لبــــسيوئى غ|حمد |دى |هبــــتـــ ن ى شمس|د| بــــ عي 

4o373| لرحمن|حمد عبــــد |قوتـــ |ح ي|معتـــز صل ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

2|5467 ى|بــــسمله محمد عطيه محمد  وى|لجي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

772||9 بــــو رسيع|لسيد |يمن |يه | لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

4o7428 يتـــ محمد حلىم محمد عىل| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

475||8 ي
مدحتـــ مصطفى عىل سليم| دئى سكندريه|ل|بــــ |د|

344|77 محمد سويلم محمد مسلم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

82o896 دل مني  جرس|وسيم ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

43o93o ى|بــــدين أحمد حس|لع|مي وليد زين  ني  |طبــــ طنط

2|994| ى عىل حبــــيبــــه حسن حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|6oo2 هلل|مريم خليفه محمد عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

892|65 بــــوخطوتـــ |ج |هبــــه صبــــىح فر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

85|4oo لكريم|لكريم محمد عبــــد|رغده عبــــد لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

|47298 ن حسن|حمد صفوتـــ زيد| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|4538| ى محمود|م ي|لرحمن حس|عبــــد  سي  هره|لق|ره |تـــج

69968o ل محمد|لع|لسيد محمد عبــــد |محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

525|8o ن|حمد مدحتـــ محمد شعبــــ|م |نور ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

5o4435 ي
س|هلل تـــوم|نبــــيل شكر| سلفى سكندريه|ل|طبــــ 

58466 لحميد|ح عبــــد |لحميد صل|هلل عبــــد |يه | علوم بــــنى سويف

86646 لسيد|لسيد محمد |مروه  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

625635 ع|عيل متـــول يوسف محمد سبــــ|سم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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5429o5 |لل|مل مصطفى عبــــد |هند ك سكندريه|ل|علوم 

537|3o ى |ء |شيم تـــ|لسيد عىل عوين|مي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|4362 لففى|ده |منه عزتـــ محمد حم |حقوق طنط

258642 لدين عىل|نور حسن |يوسف  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

6535o يمن متـــولي محمد|ء |سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

682823 لبــــسيوئى|لمنعم |حمد سعد عبــــد |محمد  ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

464365 ف محمد عبــــد|يحن   لسميع قرنه|رسر ج|بــــ سوه|د|

754o52 لعزيز سعد|رف عبــــد |ء ع|لشيم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

485339 ى منصور|لخي  بــــش|رؤوف أبــــو | ندر|س سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

835238 حمد|لصغي  |ن فوزي محمد |يم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

8oo63o حمد سعد خليل|م |حس حقوق بــــنى سويف

2626o5 ئى|لسيد عن|لعزيز |دل عبــــد|مصطفى ع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

97469 |لبــــ|لسيد رجبــــ عبــــد |محمد 
ى
ق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

352442 م خليل|م|لنبــــى |م عبــــد|منى هش |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2449|4 عيل محمد|سم|ء محمد سيد |هن ن|بــــ حلو|د|

347599 لهبــــش|عيل |سم|حسن محمد حسن  ى شمس|تـــج ره عي 

|78532 ل|لع|مل عبــــد |ح ك|مل صل|ك تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

233346 ح عىل محمد بــــدر|صل| لي|د هره|لق|طبــــ 

|5|oo7 ء محمد محمود شبــــل|هن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

35o525 للطيف|لغنى عبــــد|ر محمود عبــــد|بــــر| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

792|36 ى  مي  هيم عوض|بــــر|حمد |ني  لمنصوره|حقوق 

826727 ى محمود|نتـــص| ر حمدي حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|26|83 ح|لفتـــ|لمعز عبــــد |حمد عبــــد |جر |ه لفيوم|عه |زر

63343| ف محمود مصلىح|م ذن أرسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

||7556 لعليم مصطفى|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

368284 ن جمعه قطبــــ محمود|نوره ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

848734 ي محمد
مريم محمد مصطفى لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

49694o ى سيد أحمد ه لديبــــ|شم سيد أحمد |نرمي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

488565 د|س محمد مر|محمود محمد عبــــ |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

427853 ر|لغف|لم عبــــد |لمطلبــــ س|ء محمد عبــــد |سم| |تـــربــــيتـــ طنط
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684644 ى |رنيم  يف محمد عوضي  وى|لعشم|حمد رسر لمنصوره|ره |تـــج

5|8437 ء محمد حسن عىل أبــــو غنيم|حسن بــــ دمنهور|د|

4292| هلل عىل سعودى|حمد عبــــد|ء |ول ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

492643 ل محمد عىل زويل|محمد جم لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

98472 ى|مه ن|س| ي حسي  دي عشر ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

6o5563 بــــ|لوه|ئل محمد عبــــد |ندى و لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3o694 ل|ن هل|ل شعبــــ|ندى هل هره|لق|ره |تـــج

263259 هيم عيد سجىل|بــــر|يه | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

863938 ي سليم
ن|سوسنه بــــطرس مهنى |نوعيتـــ فنيه قن

345875 لمجيد محمد حسن|مروتـــ محمد عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

536797 ي خميس عبــــد
ل|لسيد غ|مصطفى ي |

رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

62o34o لخول|ل عىل |غدتـــ جم|ر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

||7o33 ك يسي|لمل|هيم عبــــد |بــــر|جورج  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7oo|92 لعز مصطفى|بــــو|ء فكرى |ول لمنصوره|نوعيتـــ 

2|9828 طف حسن طه|هلل ع|منه  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

64o68o حمد|بــــ عبــــده |ه|لد |خ ن|طبــــ حلو

8965|2 هلل  |لفول عبــــد|بــــوزيد |سلىم  ج|بــــ سوه|د|

923254 لرحمن عىل  |شم عبــــد|ره ه|س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

867948 ي عوض|هدي عبــــد
لرحيم حفنى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

536664 حمد حسن|ل عطيتـــ |محمود جم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

476369 ل|لجم|لم |در عبــــده س|ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

646853 ى نصىح |ي هيم خميس|بــــر|هيم |بــــر|سمي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

393oo هيم|بــــر|محمد سمي  محمد عىل  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

8o7685 موخ محمد حسن| عل رسر حقوق بــــنى سويف

846398 د موىسي|ري مجدي ج|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

9|2558 حمد عيس |بــــوعمره |طمه |ف ج|تـــربــــيتـــ سوه

3422|9 حمد|حمد محمد |ء |رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

27oo42 ر|لنج|لسيد |د محمد |محمود فؤ ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 
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79oo9 دروس|فليبــــ يوسف صبــــىحي جندي تـــ دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|29992 لمجيد محمد|ء عبــــد |جر عل|ه ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

7o9|28 لم|حمد عىل س|ء |سم| لمنصوره|طبــــ 

33o54 س|ن رجبــــ عبــــ|طمه شعبــــ|ف ى شمس| لسن عي 

757458 حمد محمد محمد|محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

8o2394 ح نجيبــــ|لفتـــ|ء عبــــد|معتـــصم عل ره بــــنى سويف|تـــج

92498| ن عىل |لحكيم رمض|حمد عبــــد| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

6o4o45 بــــوهميله|لمجيد عىل |لدين عبــــد|ء|حمد عل| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

372533 ى | تـــ حسي  لرحمن|حمد عبــــد|مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6o8385 لم|هيم س|بــــر|رس محفوظ |ح ي|سم سيوط|صيدلتـــ 

|5o738 ى  ف مفرح مندور|حسي  رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

6399|6 بــــ محمود|لوه|ر محمد سعيد عبــــد|من زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

3683o حمد حسن|لد |ء خ|وف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8||564 ى عل|ي لمنعم|حمد رفعتـــ سيد عبــــد|ء |سمي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

7776o3 لعزيز|رق فتـــىح طه عبــــد |ط| ن|ر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

636423 ى|بــــ سكر|لوه|عمر محمد عبــــد ن حسي  زيق|لزق|طبــــ 

325|o3 هيم|بــــر|ل محمود |محمد جم ى شمس  تـــمريض عي 

78466| ىط|لع|يد عبــــد|د محمد ق|زي زيق|لزق|طبــــ 

7|6||7 لغنى عيس|مريم محمد سعد عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8|6362 ى هلل شنوده||عبــــيد عط| لي  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

694862 لمتـــول خود|لسعيد |هدير محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

482936 ى هيم|بــــر|محمد يشى خليل | لي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

7669|| كر محمد|مد ش|ئى ح|عمر ه هندستـــ بــــور سعيد

3372|7 لسيد|لمنعم |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

48|oo2 هيم|بــــر|يم |لد|لسيد عبــــد |يم |لد|ء عبــــد|شيم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

58747 ف فوزي صل|لرحمن |عبــــد  ح|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

328432 لعزيز محمود|ئل محمد عبــــد|عمر و |علوم بــــنه
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44|62 لم|لعزيز سليم س|بــــر عبــــد |لعزيز ص|عبــــد  هره|لق|عه |زر

6o826| ء محمد محمد شعيبــــه|سم| |بــــ طنط|د|

648|6 ى|ل سيد |ضىحي جم مي  لفيوم|هندستـــ 

877929 لجليل |دل محمد عبــــد|جر ع|ه سيوط|تـــربــــيتـــ 

3322oo بــــ|لوه|حمد محمد يوسف عبــــد| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

256995 بــــسنتـــ صموئيل سعيد بــــطرس ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|36236 مر|حمد ع|ء محمد |محمد عل ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

64282o د|لجو|لسيد محمد عبــــد |ن |نوره زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

622979 ح سعد فوده|عمر سعد مصبــــ ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|2o8o| ى ئيل|مجدى مني  ميخ| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

76232 يوبــــ محمد محمود|ره |س لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|3295 لرخ|لسيد |رزق | أحمد رض |صيدله طنط

5o65|5 ل فرج|ن غبــــري|ل سليم|نه جم|دمي سكندريه|ل|بــــ |د|

78322| لحليم|هيم عبــــد|بــــر|ن |حمد شعبــــ| زيق|لزق|هندستـــ 

9|8336 مر سيد |حسن حنفى ع سيوط|تـــمريض 

35899o هلل شنودتـــ| |د عط|رتـــن رش|م عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

4o9496 ه|جد ط|م رق سعيد محمد خي  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

44429 حمد|لمجيد |لرحمن سيد عبــــد|عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

522|54 يشي عىلي فرج| دين بــــ دمنهور|د|

9o5oo3 حمد |لحمد |بــــو|حمد |ره |ي ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

35549 هد|لش|لمحسن محمد |حمد محمد عبــــد | هره|لق|حقوق 

782397 كرم عىل محمد|ئى |م| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|5874| لمحسن بــــيوم|رك وحيد عبــــد |تـــبــــ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

685775 |لعزيز |لمنعم عبــــد |طمه محمد عبــــد |ف
عيل|سم

لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

884o32 حمد حسن  |حمد محمد | سيوط|تـــربــــيتـــ 

778586 لعزيز|حمد محمد فتـــىح عبــــد| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

5o443o روق أحمد محمد عىل|ن أحمد ف|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32||23 لحلو|لسعيد محمد |لد |هيم خ|بــــر| ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 12096 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4o7295 ح محمد خميس|لفتـــ|لسيد عبــــد |سميتـــ  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

68689| م حسن محمد عطيه|حسن بــــره لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77o|5o رص رجبــــ غنيىمي|محمد ن | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

892o7o لح سيد |هيم ص|بــــر|محمد  سيوط|بــــ |د|

245599 ري|بــــوس|ن |ذ طه سليم|مع ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

86|34 يوبــــ محمد|ل |محمد جم كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

85363 بــــر|مصطفى محمد عيد ج ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

4246oo عيل|سم|لدين |لعزيز محمود نرص|عبــــد إلسكندريتـــ |تـــمريض 

238859 هيم|بــــر|ندى محمد خليل  هره|لق|ره |تـــج

4|5733 بــــو خشبــــه|هلل |حمد ممدوح عبــــد |دى |ه لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

8o453 لح|هلل ص|لمجيد وهبــــه محمد عبــــد |حمد عبــــد | هره|لق|حقوق 

26|4oo لسيد مرىس حمود|هيم لطفى |بــــر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|53o6 لهندي|حمد |حمد |ء |رس| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

78o893 لسيد|محمود عيد حسن  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8o|299 ح محمد محمد|نج| رويد ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

778966 للطيف|محمد حسن عبــــد| لي|د زيق|لزق|صيدله 

2|74|| ع|لد فهىم رف|دين خ|ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

287|8o لونيس|محمود محمد محمد عبــــد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

5463|2 ف فتـــىحي عشبــــه محمد أرسر سكندريه|ل|هندستـــ 

328oo5 حمدى محمد سعيد عطيتـــ |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

787427 |لعل|بــــو |حمد متـــول حسن |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

253743 لمسيدى|دى عىل مبــــروك |ه ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

52|654 لحميد عىلي|لحميد عوض عبــــد|مي عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

483|| طمتـــ محمد بــــيوم عطيه|ف ن|بــــ حلو|د|

6o65|2 طر|لم خ|أحمد محمد س لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

5o966o وى|حمد هند|هر عىل |عىل م ره دمنهور|تـــج

28o|84 ى عبــــده ع شور محمود|عمرو حسي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

58255 ى موىس|ء هش|سم| م حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

338776 د|لسيد عو|دتـــ |ندى حم |طبــــ بــــنه
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6o|82o ره|در عم|لق|لفتـــوح عبــــد |بــــو |طمه |ف |بــــ طنط|د|

|6|572 حمد عىل|لدين |ء |دين عل|ن ى شمس| لسن عي 

349939 ح محمد|ن محمد صل|نوره رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

349436 هيم|بــــر|ل |لع|محمد عبــــد| نور ى شمس|د| بــــ عي 

346|84 لحميد|شم محمد عبــــد|مؤمن ه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

33||22 م مرزوق|م|لرحمن بــــيوم |رس عبــــد|ف |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

64427 لدين محمد حسن|ء نور|رس| لفيوم|عه |زر

4|732o ج|هيم يوسف محمد فر|بــــر|يوسف  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

865|84 ء سيد عىلي عمر|سم| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

9o|464 ل عىل عمر |لع|حمد عبــــد| ج|طبــــ بــــيطرى سوه

3|32o6 لمطلبــــ شعيبــــ|حمد عبــــد|محمد  سيوط|هندستـــ 

||8929 بــــينى  حمد|مريم بــــدر رسر ى شمس|د| بــــ عي 

5o86|3 حمد يوسف|لنبــــي |محمد قطبــــ عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

53743o بــــوعمره|طمه معوض محمد |ف تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7ooo|6 ى  عيل ذىك|سم|سمي  حسي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

4|9369 ه مغربــــي عبــــ| س يوسف|مي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

6|2786 ف عبــــد |م |وس حمد هيكل|لحليم |رسر |تـــمريض بــــنه

839748 ى|محمد شعبــــ ن محمد حسي  سيوط|عه |زر

8478| ر محمود|لستـــ|حمد محمد عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

762497 ى |محمد   حسي 
مك|لز|لغريبــــ مصطفى بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

495639 لونيس|ن عبــــد|حمد محمود شعبــــ| سكندريه|ل|حقوق 

9ooo2o  بــــش| جورج رض
ى
ره |شوق ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|26453 ن بــــ|محمود مصطفى دي| مي  ن|حقوق حلو

2|8554 هيم فهىم|بــــر|م |كيفن حس سيوط|صيدلتـــ 

8|7594 حمد محمود|ل |حمد جم| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

5o|53 لمجيد|محمد ربــــيع نرص عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

24536o هدى طلعتـــ حسن محمد عقل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6o7777 ى |حسن | ند لحسنى|مي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

845894 حمد|سط |لبــــ|عمر محمد عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

847|23 لدين محمد بــــكري|ح |ل صل|من ن|تـــمريض أسو
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676788 ر|لطو|عمر محمد صبــــىح مصطفى  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

9|7329 ض |دل موريس ري|بــــيتـــر ع سيوط|عه |زر

87575 هلل سيد|محمد سيد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

436278 ي|م محمد موم|لسل|د عبــــد |عمر فؤ لشيخ|بــــ كفر |د|

5|225 حمد مصطفى|لرحمن محمد عمر |عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

628o96 هر صديق|يزه صبــــح ط|ف زيق|لزق|نوعيتـــ 

89o952 فرح فوزي | تـــرين حن|ك سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

28335| هلل|د |ضل ج|لد محمد ف|خ كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

3565|7 ى عبــــد|تـــفى عبــــد لىح|لىح خرصى |حقوق بــــنه

255775 لصعيدي|حمد محمد |د |زي لسويس|هندستـــ 

88567 لحميد|محمد سيد حسن عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

895424 حمد |محمد محمود عىل  ج|ره سوه|تـــج

3||84 لسيد|تـــه |مي سعيد شح دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

5443o6 لسميع|تـــه محمد عبــــد |جر سمي  شح|ه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|25o38 ى خ|نور  لد محمد محمود يوسف|لعي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3339oo فظ|شور ح|رص ع|ذ ن|مع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

692655 حمد حسن|ل |ندى جم ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

363587 لسيد|حوريتـــ مجدى محمود  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

343954 لطوجى|م محمود محمد بــــيوم |سل| |ره بــــنه|تـــج

4|o||5 م|هيم محمود سل|بــــر|مصطفى  |ره طنط|تـــج

42|o82 تـــ سعد  زى خليل|لمغ|ني  لشيخ|بــــ كفر |د|

282433 ي
لسيد|ىط |لع|لسيد عبــــد| |دئى تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

642498 لم|ن س|محمد ممدوح سليم زيق|لزق|صيدله 

5o3233 هيم|بــــر|لسيد |نغم يوسف  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

333|6| وى عىل|لطنط|حمد محمد | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

878555 ده مصطفى حسن محمد |غ ي صىح 
سيوط|معهد فنى

42777o |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د| مرزوق لفتـــوح |بــــو |لكريم |لرحمن عبــــد |عبــــد 

|2252| د محمود زىك حسيبــــ|زي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6763o8 د عىل|حمد فؤ|ره |س لمنصوره|حقوق 

2|535o بــــو جميل|لحميد |حمد عبــــد |ل |يه جم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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5|9874 وق صل حمد جنيدى|ح |رسر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

878395 مل مصطفى  |هند محمد نبــــيل ك سيوط|حقوق 

823o9 بــــ|لوه|لحكيم عبــــد |طف عبــــد |حمد ع| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2732|9 وى حليم سيدهم|بــــبــــ| ريموند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

456667 وى|لتـــل|لعظيم محمد |ئى صبــــىح عبــــد|م| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

648999 عيل يوسف|سم|منيه يوسف | ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

264o78 وى|لشه|سم مصيلىح |لق|بــــو |حمد | |رن |بــــ بــــنه|د|

853294 لك رجبــــ|لم|بــــر عبــــد|محمد ج ي|بــــ |د|
|لمنى

346o47 تـــ حسن عبــــد| لمول محمد|مي  ى شمس حقوق عي 

2|8|9| ى ش|حمد | ق|لعظيم |كر عبــــد |مي  وى|لشر  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

4|7288 ل|هيم و|بــــر|لغنى |محمود عوئى عبــــد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

5o5225 ى حسن محمد|حمد | يمن حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

68o338 هيم|بــــر|هيم محمد محمد |بــــر|محمود  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|4264| عوض| مرفتـــ جورج  حن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7|5749 لمرىس|لمرىس محمد |سميه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

876268 ل فتـــىح محمد |عمر جم سيوط|ضتـــ |علوم ري

28988 حمد|حمد درويش |لرحمن |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|36|4 فع|لش|حبــــيبــــه عمرو محمد  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

8966|2 لمحسن محمد  |يه رفعتـــ عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

826399 ف عبــــد|ء |لزهر|طمه |ف حمد|لحميد |رسر دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|53577 رس محمد جمعتـــ|ء ي|لزهر|طمتـــ |ف ى شمس|زر عه عي 

|3|383 عيل|سم|لمقصود محمد |حمد عيد عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

362838 هيم محمد محفوظ|بــــر|محمد  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

889|7| حمد |ن |زينبــــ عىل شعبــــ ي صىح 
سيوط|معهد فنى

73254 لكريم عطيه|حمد عبــــد |لد |خ لفيوم|بــــ |د|

5||34o س|د عوض عبــــ|محمد رفيق فؤ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8o8895 حسن محمد| محمد رض ره بــــنى سويف|تـــج

686282 ي|لسعيد |د |لرحمن ممدوح فؤ|عبــــد 
بــــينى لشر لمنصوره|بــــ |د|

227o| ل|لع|لمطلبــــ عبــــد |رص عبــــد |لد ن|خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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8|4|38 ق|طه محمد  وي رجبــــ محمد|لشر ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

35732 هلل||ه عط|لل|حمد محمد عبــــد | ن|هندستـــ حلو

33||69 متـــ|محمود مصطفى محمود محمد سل |علوم بــــنه

4o6957 ق محمد فهىم|لرز|بــــسمه محمد عبــــد  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

3|6829 ن ل|جميل سعد غبــــري| مي  ن|علوم حلو

692592 بــــ|لحط|هيم |بــــر|لعزيز لطفى |لبــــنى عبــــد  لمنصوره|عه |زر

44|932 لسنوىس محمد|تـــغريد حموده  لشيخ|ره كفر |تـــج

75|92| ل|وى غبــــري|بــــتـــ بــــبــــ|يكل محروس ثــــ|م  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

784579 ي منصور محمد 
حمد|سلوى حسنى ي |

زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

266o24 ى محمد عبــــده محمود  صفر|ل|حسي  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

653|| حمد منصور|حمد |محمد  لفيوم|بــــ |د|

73o88 حمد|لحليم |ء مصطفى عبــــد |حسن لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

42o462 وق محمد عبــــد مس|لتـــر|لعزيز |رسر |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

67764o ف |محمد  حمد|لسعيد عىل سيد |رسر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

32872| ى محمود عيس|محمد ح تـــم حسي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

774o54 سم|هلل محمد ق|ل عوض |رضوى جم ى شمس صيدله عي 

6o4|7o هيم غيده|بــــر|لىح |حمد مجدى عبــــد | |ره طنط|تـــج

54o42o حمد|ن محمد سعد حسن |حن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

765945 لكريم محمد|هلل فتـــىح هريدى عبــــد |منه  حقوق بــــورسعيد

8997o6 ن محمد |عىل حسن رشو ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

5o43|4 ن متـــول|مد رضو|روضه عىل ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

344895 جر محمد محمود عىل فوده|ه ى شمس|د| بــــ عي 

45|575 ل|بــــوهل|لسميع عىل عىل |محمد عبــــد ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

8|6924 |دق حن|ص| بــــسنتـــ حن دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|5|4|3 لسيد مغربــــى|لد |ئى خ|م| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|7865 بــــو شنبــــ|ن حسن |ل رمض|ندى مدحتـــ محمد كم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

54334 |لعل|بــــو |لرحمن حسن سيد |عبــــد  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

3434|| رتـــ|ع محمد محمد عم|د رف|سع ى شمس  تـــمريض عي 

|56563 دى|له|ىط عبــــد |لع|رس عبــــد |حمد ي| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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5|2298 يد|محمود عوض محمود عوض ز طبــــ بــــيطرى دمنهور

28|568 د|هر محمود زىك عو|هلل ط|منه  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

369827 حمد حسن معوض|ء سيد |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9|4oo4 لسعود |بــــو|حمد |هلل محمد |منتـــ  سيوط|تـــربــــيتـــ 

9o372o شم محمد |حمد ه|شم |ه ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

5|4o52 ى  م سعد عقل شميس|كر|حني  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8774oo ى|م ود  |ر د|منصف مختـــ| رتـــي  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

3628o5 حد مرزوق|لو|عمر سيد عبــــد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

648638 حمد غيط|لعظيم محمود |هند عىل عبــــد زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9o5o5o ى عبــــد لموجود |رحمه محمد حسي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

478757 حمد|س |ن عبــــ|حمد رمض|د |جه ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

22385o عيل|سم|عيل محمد |سم|مل | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2636o| ن محمد|رمض| مريم رض ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4754|| حمد سعد بــــسيوئى|حمد |هلل |هبــــه  سكندريه|ل|هندستـــ 

27o3|8 حمد|د سيد |م محمد محمد رش|سل| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

285423 مه محمود مبــــروك|س| |هند|ش ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

763565 لحليم|لسعيد مصطفى عبــــد |رس |يمنى ي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

9||962 ر محمد عىلي |لستـــ|خلود عبــــد ج|ره سوه|تـــج

453755 لمحروق|هلل |لفرج عبــــد|بــــ |لرحمن سعد بــــ|عبــــد  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

84||26 يه محمود|لتـــ|لحميد |طمه عبــــد|ف ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

9|4469 ن  |لمعز حمد|حمد عبــــد|له |ه سيوط|تـــربــــيتـــ 

482572 ن|لد محمود يوسف سليم|ء خ|شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

87o8|8 مىحي عبــــده حسن| دين ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|742|| حمد|مه محمد |س|تـــسنيم  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8246o4 لعظيم محمد|ء عبــــد|محمد عل ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

477468 حمد جيد|مل |فدوى محمد ك سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7732|4 محمود بــــسيوئى بــــسيوئى عىل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

433682 عيل نصي |سم|ل |حمد كم| ي صىح طنط
|معهد فنى

775538 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |محمد  زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

639957 دى|له|لسيد عبــــد|متـــ محمد |س|هند  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 
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8o44o2 ى عم هر ملك|د ز|كرستـــي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

343398 ي عليوتـــ |
ي|منيتـــ طوجى

لففى |تـــربــــيتـــ بــــنه

52||72 لمرصى|شم |أمنيتـــ أحمد ه سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

24732| وى|لبــــطر|طف لطفى |سم ع|بــــ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7858|| ف عبــــد |حمد | لسيد|لمنعم محمد |رسر زيق|لزق|ره |تـــج

3525|4 ىط محمد|لع|حمد حمدى عبــــد| |حقوق بــــنه

62oo98 ل|لسؤ|لحسينى |ر |لغف|يه عبــــد | ط|بــــ دمي|د|

42998 بــــوشنبــــ|حمد محمد |حمد سيد |نىح  | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

35|6|| حمد|حمد لبــــيبــــ سيد |مريم سيد  سيه|نوعيتـــ عبــــ

79323 سم تـــوفيق|هلل نرص ق|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

34ooo3 تـــ محمود | بــــ|لوه|حمد محمد عبــــد|مي  |علوم بــــنه

2o356 در|لق|ح عبــــد |لفتـــ|يوسف سعيد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8496o3 تـــ|لدين عرف|ء محمد مىحي |لزهر| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

688422 م|هيم سل|بــــر|هلل عطيه |يزه عبــــد |ف لمنصوره|بــــ |د|

|28693 ويرس|ركو عز لطفى س|م |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

245343 لعظيم محمد|لحفيظ عبــــد|ره عبــــد|س ى شمس صيدله عي 

6|62|4 لسويدى|م خليل حسن |حس ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

42543| وق  مد|حمد محمود ح|لسيد سيد |رسر لشيخ|عه كفر |زر

477896 لم|حمد س|لدين محمد |م |لؤى حس سكندريه|ل|ره |تـــج

43398o ه عبــــد| در حميده|لق|لحليم عبــــد|مي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

545336 ندى بــــسيوئى فوزى محمد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|39283 حمد|ج  عزتـــ |سهيله ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

246666 زى|عىل سعيد عىل حج تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

6o2459 فظ|فظ يوسف ح|جر ح|ه |علوم طنط

786429 حمد|نس محمود محمود|مصطفى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26232 يش|عمرو محمد مصطفى ع م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

262|74 نه|لسيد محمد شبــــ|حمد | |ره بــــنه|تـــج

883344 يف فتـــىح محمد  |سل| م رسر سيوط|ره |تـــج

448759 لسيد سعد عيد|محمد  |هندستـــ طنط

366832 لسيد محمد|طمه رجبــــ |ف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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49o93o يه سمي  يوسف متـــول محمد| سكندريه|ل|ره |تـــج

8|3365 لحميد|محمد رجبــــ محمد عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

52o6|7 تـــفى أيمن صبــــىح عيد سكندريه|ل|علوم 

62677| ن مه محمد مليك عيس|س| |مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o2536 لرشيد محمد محمد|لد عبــــد|خ سيوط|حقوق 

|3|44o لغيط|بــــو|دل محمد |محمد ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|6o52 م عىلي عويس|سل|مروتـــ  ن|تـــربــــيتـــ حلو

88o389 ء فتـــىح مهنى|بــــيشوى بــــه سيوط|تـــربــــيتـــ 

4||||2 نم|لبــــيوم غ|لبــــيوم |منيتـــ طه | |بــــ طنط|د|

699562 |عيل |سم|م |يه عص|
ى
لدسوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

824538 متـــري طنيوس| بــــيشوي زكري |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

528382 ح|لفتـــ|طلعتـــ محمد طلعتـــ محمد عبــــد  ضتـــ دمنهور|علوم ري

8oo276 تـــ سليم|ن سليم عرف|رو دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

896479 ه عبــــد| ى  |لعظيم عبــــد|مي  لرحيم حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

24|227 لرجبــــى|لىح |محمد سعد عبــــد ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

64|52o ى محمد|له|ء |ل| دي حسي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

6o4636 لمرىس|د محمد |ن طه فؤ|يم| لمنصوره|بــــ |د|

529682 لفيل|لمطلبــــ |لرحمن عبــــد |محمد عبــــد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

538|49 لديبــــ|ل فهىم لطفى فهىم |نو عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2857|5 ع|ن رف|ل شعبــــ|جم| مه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6766o| ف وهيبــــ عبــــد |ن |نوره لحميد|رسر لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

8395o4 ل|ن حمدي محمد جل|نوره ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

25|975 مه|لمرضى سل|م محمد عبــــد|حس لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

242827 ن عويس|شمس رأفتـــ شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

234659 لسيد محمد|دل |حمد ع| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

46693 لديبــــ|ل عىل |محمد جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|9696 ى موىس|مريم  بــــو بــــكر حسي  لمنصوره|حقوق 

5|6894 ي|تـــفى محمد أبــــو زيد 
ى
ق لصي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7o44o9 ى عبــــد |ن عىل عبــــد |يم| رى|لبــــ|لحميد حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

286|58 م بــــدوى|م|ن |كريم حمدى عثــــم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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6229|7 |للطيف تـــوفيق عبــــده |صفوه نرص عبــــد 
بــــ ص|لشر

سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

4o268o ى |ي لرشيدى عىل عىل|لسيد |سمي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

789289 هيم محمد|بــــر|ن |ر سليم|من زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

5|6546 تـــ وض م|لسل|ح محمد أحمد عبــــد|ني  سكندريه|ل|صيدله 

4o733o حمد|رثــــ |لو|ل عبــــد |ر جم|من ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

29||| ي|م زىك |كريم هش
حمد مصطفى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

237587 هلل|ميمه مجدى سيد عبــــد| عه مشتـــهر|زر

7oo628 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد |محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

334626 هلل عىل|مصطفى محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

526846 بــــوخشبــــه|رص سعيد محمد |لن|محمد عبــــد سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

892964 ن |عيل صديق مهر|سم|بــــ |شه سيوط|ره |تـــج

373599 هيم|بــــر|هيم خليل |بــــر|خليل  |حقوق بــــنه

6|27|8 ف فتـــىح | عل لفى|ل|أرسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

24o4|2 لمنعم|م عىل عبــــد|نس س|ن دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

7|5393 وى|لص|جد فوده محمد فوده |م ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|36985 ن|هيم عثــــم|بــــر|رفعتـــ محمود رفعتـــ  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

3234|6 ج |عيل ن|سم|حمد خليل |م |هش ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

497644 در|لق|هلل محمد سيد خليفه عبــــد|هبــــه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

498o67 بــــو خرج|هلل مصطفى محمد محمد مصطفى |هبــــتـــ  تـــربــــيتـــ دمنهور

48|o28 تـــ|ح محمد فرح|ندى صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

864867 ي|لبــــ|م عبــــد|سل|
سط محمد مصطفى دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

ريتـــ|تـــ إد|معلوم

295894 ل|لع|حمد عبــــد|حمد محمد |محمد  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

659|8 |هيم |بــــر|هيم حسن |بــــر|
ى
لدسوق حقوق بــــنى سويف

77o69o ى عىل|محمد | ندى رض مي  زيق|لزق|بــــ |د|

5333|9 ى هم|محمد | طيم|ف م|مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

536956 هيم|هلل إبــــر|م محمد فتـــح |حس ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

842444 لسعدي يس|لمنعم |ندي عبــــد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

869882 دل عطيتـــو عبــــيد|محبــــ ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 
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69234 حمد محمود محمد رزق| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

434885 ى محمد عبــــد هلل عمرو|نفي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

433965 ل|هيم غ|بــــر|ء صبــــىح |رس| |تـــربــــيتـــ طنط

4554|o لمجيد|هلل محمد جمعه عبــــد|عبــــد |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7o2572  يحن  زكري
عيل|سم|يوسف محمد | تـــفى لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

282663 مل عىل|سلىم مصطفى ك سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4653o| لرحمن|لمول عبــــد |حمد حلىم عبــــد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

488962 ى عبــــد |دى |له|ندى رجبــــ عبــــد  حد صقر|لو|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3939o رك|ح مبــــ|لفتـــ|حمد عبــــد | |ر|ي ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

8o6||7 لسيد|حمد حشمتـــ مرزوق عبــــد| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

827434 تـــ|يمن محمد عرف|حمد | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

49|332 ل|ح محمد فض|م جبــــر محمد صل|حل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5||7o3 ر|لنش|محمد | لعل|بــــو |كريم سعيد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

256||o ى رمض|سل| لديبــــ|ن |م خي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

246959 زى|لق مصطفى حج|لخ|لرحمن عبــــد|عبــــد تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

78o649 ى شح|ن ح|نوره تـــه|مد محمود حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|82|8 لسيد|لكريم |م عيد عبــــد|حس ى شمس علوم عي 

6o6|69 لنويىهي|لعزيز حمدي |حمدى وليد عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

824682 ي|حمد منتـــرص صل|
ح مصطفى ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

32646 تـــ قطبــــ|م سعيد فرح|سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|59749 د|لمسيح ج|ك عبــــد |مل| ري|م ى شمس|د| بــــ عي 

5o6298 خيتـــى|لشبــــر|موىس | ء رض|سم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

777325 وى|لسل|لعزيز |حمد عبــــد |مجد |محمود  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

87o468 هلل|لحميد طه عبــــيد|زينبــــ عبــــد  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

23282o ح عيد|لفتـــ|حمد عبــــد|مريم  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

85o5o5 حمد|محمود محمد | ر|ي سيوط|نوعيتـــ 

526655 طف رمزى فرج|ديفيد ع |ضتـــ طنط|علوم ري

4|79| بــــ|لتـــو|محمد سعيد حسن عبــــد هره|لق|ره |تـــج
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|2|753 وى|لمطر|حمد محمد |يمن | |دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33934 ف حسن |نس |ن لمطلبــــ|حمد عبــــد |رسر كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

25466 ى محمد| بــــسملتـــ رض حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6|o98| ن|ح زهر|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|محمود كرم عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

679o8o ي|دى لويس د|ف
ل ذىك|ئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o4576 لسيد| |م يىح يىح زكري لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|63454 ف فتـــوح |ء |ل| لسيد|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

34o445 لبــــربــــرى|دل عمر عىل |ء ع|سم| |ره بــــنه|تـــج

82|o44 زق|لر|حمد عبــــد|هديه | لي|د ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|69782 حمد|مصطفى عمرو عيد  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

|43994 لعزيز|لعزيز جودتـــ عبــــد |محمد عبــــد  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

764o62 م|لحم|لسعيد حسن |سلوى حسنى  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

775357 هلل جوده|زم عبــــد |هلل ح|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

89434| ى د| رين|م ي|حليم بــــشر
ل |ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

سيوط|ئ 

86|o4 لربــــ|د|تـــوفيق سمي  تـــوفيق ج ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

649o78 ندى نبــــيل محمد عىل |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

68|4|9 لرحمن|تـــ عبــــد |لشح|حمد حمدينو محمد | لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

834|32 لح محمد يونس|ن ص|حن دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

83o682 هلل|ج محمد عبــــد|د حج|زي دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|46675 ي
لسيد عىل|طف |ع| دئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

8642o6 ي محمد ج حمد|د |يحن  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

26838o لد محمد موىس|محمد خ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

3|274 ي ص|مريم 
دق|يمن حسنى ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

477262 لم|لسيد س|دى مجدى محمود |ش سكندريه|ل|علوم 

49|43| ى حربــــى نسيم منصور جريس|م رفي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

27|o9 لسعود سيد|بــــو|حمد |ليه |غ ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

68749 هلل|لح عبــــد |ء محمد ص|سم| لفيوم|لعلوم |ر |د

459556 تـــه غنيم|ء مصطفى محمد شح|شيم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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32629o هيم|بــــر|هيم |بــــر|ن |حبــــيبــــتـــ رمض ى شمس|تـــج ره عي 

753oo7 ن|ن محمود عثــــم|محن  عثــــم تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

547283 ى |لسل|دي نبــــيل عبــــد|ه ئى|لزلبــــ|م حسني  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

777285 محمد عىل محمد عىل زيق|لزق|ره |تـــج

5o27|7 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|حمد |نهلتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|986o لعظيم منصور|ء منصور عبــــد|سم| ى شمس|د| بــــ عي 

4758o ظريف موىسي سعد بــــرسوم ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

5o79o7 حمد مىك|لضوى |حمد |لسيد |هدير  سكندريه|ل|حقوق 

876889 بــــتـــ  |لدين ثــــ|ح |حمد صل|ر |من سيوط|بــــ |د|

235|2 لحمد|بــــو |ح محمد |محمد صل ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|4o659 يمن ثــــروتـــ نعيم|نطون | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|9929 ى|شيم ى عيد حسي  ء حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

452267 وى|لسلك|حمد عىل عىل | لشيخ|هندستـــ كفر 

249329 ل|لعليم و|ح عبــــد|ء صل|عىلي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|32o54 ى |هنده منصور زىكي |ش لعزبــــ|مي  هره|لق|حقوق 

628429 حمد|تـــ متـــول |لشح|جر محمد |ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|45635 ى|حمد محمد | ى حسني  حمد حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

42|866 ن|زن أيمن فتـــوح أحمد شوم|م بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4435|o بــــ|دي خط|له|ري عبــــد|لبــــ|محمد عبــــد لشيخ|طبــــ كفر 

6o|54 ى|رس| ء محمد حلىم حسي  علوم بــــنى سويف

|8685 وز حسن محمد حسن في  ى شمس|د| بــــ عي 

64553 ه ؤ| حمد|غبــــ |حمد ر|ئل |مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4oooo8 ي|لمجيد |لعزيز عبــــد |شهد يشى عبــــد 
ط|لىحى سكندريه|ل|ره |تـــج

233799 م فريد فوزى لبــــيبــــ|بــــر| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

68633 ي
ن سعد محمد|ء شعبــــ|ضى ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

35535| حمد|م |لسل|ن عبــــد|رمض| دين سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|38o23 حمد حيدر|دق |لص|لدين عبــــد |ء |حمد بــــه| ى شمس|تـــج ره عي 

477494 يمن عىلي محمد عىل|سلىمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

778353 لرؤف|عبــــد| لرؤف زكري|ء عبــــد |دع زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 
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|7o233 ن|فع وهد|لر|ن عبــــد |حمد عدن| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

89|53o ى ج|لد حس|سحر خ بــــر |ني  سيوط|تـــربــــيتـــ 

6o|986 ى ديو|ح عبــــد |ن صل|يم| ن|لعليم حسي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o356| لكريم |مصطفى محمد بــــخيتـــ عبــــد سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

85o|49 فتـــ فتـــىحي فخري|بــــيشوي ر سيوط|صيدلتـــ 

34|o86 لجندى|لعزيز |لحليم عبــــد|حمد عبــــد|محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

5|685| د|بــــسمتـــ محمد حسن حم بــــ دمنهور|د|

87o93 لعزيز عىلي|ن عبــــد |ء شعبــــ|سم| لفيوم|لعلوم |ر |د

88o289 ئيل  |س ميخ|نه جرجس لوك|هيل ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

278o9 ى محمد ى سيد حسي  محمود حسي  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

629552 ري|لبــــ|أمل محمد سعيد عبــــد زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

257|oo ده|لحسينى عبــــ|مروه محمد  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

479236 م|لسل|حمد عبــــد |لدين |م |عزتـــ عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

855o54 ه محمد عبــــد| ي|مي 
ى
لعزيز دسوق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

32497o لس نبــــيل ج تـــه|لكريم شح|د |كي  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

72836 لمول|بــــ عبــــد |لتـــو|د عويس عبــــد |جه صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

769967 رك منصور|ود مبــــ|طمه د|ف لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

235672 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |ح |لفتـــ|رق عبــــد|مريم ط هره|لق|م |عل|

4o6o76 ى شه|ر شه|مي بــــ|بــــ محمد حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|675| ن|هيم محمد سليم|بــــر|ء محمد |سم| ن|بــــ حلو|د|

528888 ن|لح محمد حلىم سليم|عمر عىل ص سكندريه|ل|هندستـــ 

285933 لنبــــى|محمود مبــــروك سيد عبــــد| ند ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

543o63 ن حربــــى|بــــر قطبــــ سليم|ء ص|شيم بــــ دمنهور|د|

693372 ي|حمد |حمد |م |سمر هش لعشر لمنصوره|طبــــ 

|42835 حمد|ء عىل |ء عل|لشيم| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

4|8525  عىل محمد |يوسف 
ى
هيم|بــــر|لدسوق لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4o523o دق محمود|لص|محمد مصطفى  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

|2o7|8 م|لسل|ق عبــــد |لرز|رس عبــــد |هلل ي|منتـــ  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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88466| دل جرجس سعد |نجليوس ع| سيوط|تـــربــــيتـــ 

6366o5 شم|لسيد قنديل ه|لسعيد |مصطفى  زيق|لزق|هندستـــ 

495|o8 ج |مد ن|دل محمد ح|حمد ع| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

427574 ج|هيم عىل حسن حج|بــــر|وليد  |تـــربــــيتـــ طنط

267838 له|ح غز|لفتـــ|حمد عبــــد|م |سل| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

637483 لعفيفى|مد |لسيد عىل ح|م |ريه زيق|لزق|نوعيتـــ 

435368 ن|حمد قشل|ن كرم سميح |كريم سكندريه|ل|بــــ |د|

8496|3 حمد|ن محمد يوسف |حن لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

48459| ل|لعس|ضى عىل عىل |لر|حمد عىل عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|39o4o هلل سيد يسن محمدعىلي|منتـــ  هره|لق|هندستـــ 

645o7o م محمد|لسل|حمد محمد عبــــد | |حقوق طنط

245887 هلل غنيمه|حمد عبــــد|هلل |عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

447396 لزبــــي  شمس|لحليم يشي |هيم عبــــد|بــــر|رتـــ |س
لدين |

سكندريه|ل|هندستـــ 

784349 لنبــــى عفيفى|ء مسعد عبــــد |لزهر|طمه |ف زيق|لزق|نوعيتـــ 

923865 ينى رسكيس ينى | رين|م ج|تـــربــــيتـــ سوه

2668o6 ى محمد عبــــد|ي لمنعم شعيبــــ|سمي  هره|لق|م |عل|

4o528o س مجدي يعقوبــــ سدره|تـــوم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

886474 لس ن رص سعيد جورج  |كي  سيوط|بــــ |د|

447228 ى  ى محمد حسي  لسيد هيبــــتـــ|حسي  سكندريه|ل|حقوق 

6|o736 لوكيل|لسعيد |لمتـــول |ن |نوره لمنصوره|بــــ |د|

3|85| عيل|سم|عمر محمد سيد  هره|لق|حقوق 

3658|4 روس|سك|وليم عوض وليم  ى شمس حقوق عي 

2|3972 زق|لر|ح محمد عبــــد |لفتـــ|مريم ممدوح عبــــد لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

225486 هيم|بــــر|لد محمد |ء خ|شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|62767 لمطلبــــ قطبــــ مطر|لح عبــــد |هلل ص|عبــــد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|294o4  فخرى منصور| بــــول
ى
شوق ى شمس هندستـــ عي 

3|4522 لعزيز|حمد عبــــد|لدين مصطفى |ح |صل ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|3884| م رؤوف حليم|س| ري|م ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

863o7| لعليم عمر|عيل يوسف عبــــد|سم| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|3894 ي|زم ف|ح
روق بــــدر مصطفى ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 

م|لسل|بــــمدينتـــ 
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35423| ن محمود عىلي|ء شعبــــ|رس| ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

84574| حمد محمود محمد منصور| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

5|7564 تـــ|لشح|حمد مصطفى |يدى |ه ره دمنهور|تـــج

2|6455 لحميد|يوسف محمود مصطفى عبــــد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

|72267 ى محمود  حمد|محمد حسي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

5|9993 نور|ل|حمد |لرحيم سيد |منيتـــ عبــــد | تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8o2372 لد محمود محمد|محمد خ ي|بــــ |د|
|لمنى

5o5635 ى|لرحمن مصطفى |عبــــد حمد مصلح حسي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

7|2|47 ي|لسيد خف|لسيد |لسيد |جر رزق |ه ج  لمنصوره|هندستـــ 

449355 ر|ن بــــيص|لسيد محمود سليم|محمد  |هندستـــ طنط

677427 وى|لشبــــر|هر |ل ط|محمد كم لمنصوره|حقوق 

|4|5o لرحيم|متـــ محمد عبــــد |س|محمد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

54o256 م عيس عىل|لسل|لسيد عبــــد|ره |س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|2366 ى عبــــد |أحمد خ ل|لع|لد أمي  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

35999o لعزيز|حمد عبــــد|لسيد |رحمتـــ  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

82374 لغنى|شم عبــــد |متـــ ه|س|بــــسنتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

774375 ف |د |زي لبــــرى|هلل عيس |لسيد عبــــد |رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4885|2 ىط|لع|لرحمن عبــــد|لد محمد سعد عبــــد|خ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|623o4 بــــو زيد|شد |ل محمد ر|بــــل ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6|7362 هلل عوض عوض حشيش|منه  ط|معتـــ دمي|علوم ج

87o7o3 حمد|لحفيظ محمد |لختـــم عبــــد|رس سيوط|عه |زر

43227o يد |بــــو|ء محمد |شيم ى لجميل|لي  |علوم طنط

7|6|56 لزىك محمد|ضل عىل |عىل ف ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

883o29 لبــــ عيس |محمود محمد غ ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

535297 لسيد محمد محمود|مه |س|مريم  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

69|9o7 در|لق|لمنعم عبــــد |مد عبــــد |لمنعم ح|عبــــد | رض لمنصوره|بــــ |د|

358962 لرحمن|لسيد عبــــد|لرحمن |جر عبــــد|ه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

83353o عيل حسن|سم|حمد |ء |سم| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

8|4|86 شد|طف حبــــيبــــ ن|ريو ع|م ره بــــنى سويف|تـــج
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483oo4 ل محمد محمد محمد|ندى كم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8835||  فؤ
ى
د|نسيم سمي  شوق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|6649 لرحمن محمد|بــــي عبــــد|محمد شل ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

64|584 لحميد عطيه محمد|حمد عبــــد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o6329 ى محمد |شيم حمد |ء حسي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

86o326 وق ك مل صبــــره جبــــر|رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

23oo9 هيم|بــــر|ن |ل رمض|ن جم|رمض ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

4o||46 ن|ل محمد عىل محمد رمض|بــــل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27|266 ر|لغف|هيم عبــــد|بــــر|رقيه يوسف  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

433o65 حمد محمود|حبــــيبــــتـــ أحمد عىل  ي صىح طنط
|معهد فنى

|33933 ح محمد|لفتـــ|مي عبــــد |حمد س| رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

222582 ى يحن  نبــــيه عليىم|ي سمي  ن|بــــ حلو|د|

77o734 دل فتـــىح تـــرك|ئى ع|م| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

|67227 ى خليل عبــــد   حسي 
لصبــــور|مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

8679o| بــــوخرص عمر محمد|هر |م |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

479|86 ألزرق|ء صبــــىحي عوض |أل |ره طنط|تـــج

896oo7 سم |يه منصور حسن ق| ج|بــــ سوه|د|

634|42 لحفيظ|لحفيظ سيد أحمد عبــــد |محمد عبــــد  ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

6o3447 هر شندى|منى محمد ط |بــــ طنط|د|

7o89o7 لسيد|لمطلبــــ مصطفى |لسيد عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

8||763 ي ج|نه ه|هيل
هلل بــــدروس|بــــ |ئى ي|ن |سن|ل|طبــــ 

|لمنى

34675 هيم|بــــر|ر |لستـــ|ئى عبــــد|جر ه|ه هره|لق|ره |تـــج

685|4o ه صل| م|لسعيد عز|ح تـــوفيق |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

348925 لرحمن خليفه|حمد عبــــد|مل | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

774o4 ج|حمد فر|حمد محمود | لمنصوره|حقوق 

7oo865 ن|هيم رمض|بــــر|محمد محمود محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

6|6382 ى|خلود خ لد محمود خي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

499673 لكريم|لعزيز عبــــد |ء نبــــيل عبــــد |أسم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

68o834 بــــى|ج محمد عر|لصبــــ|هيم محمد |بــــر| لمنصوره|ره |تـــج
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62|o99 رك|ن عىل مبــــ|عمرو لبــــيبــــ رضو ط|هندستـــ دمي

|5o269 ي
دى|له|لدين حسينى محمد |ء |ضى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|2o35 م|لسل|لعزيز عبــــد|م عبــــد|لسل|لد عبــــد|خ |ره بــــنه|تـــج

7o3|o6 لسيد عىل|لسعيد |لسعيد |جر |ه لمنصوره|بــــ |د|

|587o2 ن سيد|ح جمعه حمد|سم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

373927 هيم خضي |بــــر|ن |ل محمد سليم|نه دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

3569|8 لزنفىلي|لسيد |لنبــــي |صفوتـــ فتـــىحي عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

24|oo2 ى   مسعد حسي 
ى عبــــد |مصطفى لمجيد|مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

428256 رى|لقم|لحميد |ضىح مسعود عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

849727 دي|هيم هن|بــــر|مح |ء س|شيم لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

249946 وق س لسيد مصطفى|م محمد |رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

32393 لسطوج محمود|ده محمد |عمر حم ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

|45359 يوسف حمدى يونس محمد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|49925 هد|لعزيز مج|ء عبــــد |يحن  عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|26645 ي|عمر يشي كم
ى
ض|ل محمد ق ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7o56|3 مد جمعه يوسف عىل|حمد ح| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

875437 ف رفعتـــ ص| |ن|ر دق |رسر ج|بــــ سوه|د|

33653 ى|حبــــيبــــه عىل فؤ د حسني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

23425 ى|زي د ممدوح محمد حسني  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

832777 كريم حسن عىلي حسن ن|سو|حقوق 

536o76 لجندى|مد محمود |جد ح|هيم م|بــــر| لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

6|638| ن|لغضبــــ| |تـــسنيم مسعد زكري حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

3362o4 تـــى|حمد زن|لسعيد |مح |س| نور ى شمس| لسن عي 

76897| وق محمد محمد عبــــده عطيه رسر عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

3||o2o لعظيم|بــــ معوض عبــــد|يه|عمر  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o84o5 ئى خليل|لرسول كيل|ئى عبــــد |كيل |بــــ طنط|د|

3263o8 رتـــ سليم محمد حسن|س ى شمس صيدله عي 

632786 حمد محمد|حمد وليد | زيق|لزق|ره |تـــج
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372o39 ح محمد|لفتـــ|ل عبــــد|ح جم|لفتـــ|عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

255249 ى محمد  لفضيل|حمد عبــــد|نرمي  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

263663 ف متـــول حسن|ره |س رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

2|7897 لدين|ل |حمد جل|مريم محمود  ى شمس حقوق عي 

278o27 ن محمد محمد|سلىم رمض شمون|نوعيتـــ 

832547 رك محمد|حمد مبــــ|محمد  ج|بــــ سوه|د|

7|7346 |هلل |ىط عبــــد |لع|هلل عبــــد |لسيد عبــــد |ء |شيم
وى|لشلتـــ

زيق|لزق|علوم 

287oo4 حمد محمد|زم محمد سيد |ح ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

253455 مه|مريم نبــــيل سعيد عل ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

688445 وى|لص|ن جمعه مرىس |حمد عثــــم| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

624248 بــــى|لعتـــ|رس محمود محمد |حمد ي| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

4582|6 لح|لسيد ص|لسيد |بــــد |هر ع|هبــــتـــ م لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

329336 لسيد محمد محرم|ء |ل| |علوم بــــنه

775769 ط|لربــــ|لصمد عىل |سيد عبــــد  لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

758|53 صف|ف عزمي نزهي و|عف لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

424777 ن|لسيد مهر|عىل محمد عىل  سكندريه|ل|حقوق 

444o43 لسيد موىس|ديتـــ محمد قنديل |ف ي صىح طنط
|معهد فنى

79o73o زى|هيم حج|بــــر|حمد |حمد موىس | ره بــــور سعيد|تـــج

7|8o8| م|م|ل|حمد مجدى محمد محمود | ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

8364oo عبــــي  محمد عىلي محمد |نوعيتـــ فنيه قن

682332 ن خليل|رص موريس جبــــر|ن| رين|م لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

||9339 حمد موىس|حمد |د محمد |زي هره|لق|هندستـــ 

47234 ح سيد سيد|كريم صل ن|بــــ حلو|د|

|4o|97 لدين|هلل نبــــيل محمد نور |منتـــ  ى شمس|زر عه عي 

9|2469 ن |لعظيم سليم|لعظيم عىل عبــــد|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

444986 سيف محمود فوده محمود سكندريه|ل|ره |تـــج

272745 ن محمد رزق محمد رزق عفيفى|يم| قرص|ل|فنون جميله فنون 

|4448o ل حميده|عمر سيد كم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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785|9 ح|لفتـــ|لصبــــور عبــــد |ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

44|659 هيم عيد|بــــر|لسعيد |لعزيز |ء عبــــد |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4|o64| هلل|لحسينى محمد عبــــد |هلل |عبــــد  |بــــ طنط|د|

49|o84 لمطلبــــ|د محمود عبــــد |هلل حسن فؤ|منتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

366ooo لقط موىس عوض|د |مر ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

286|o9 دق عىل محمود|محمود ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

67686 رفعتـــ فهىم يس| رين|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2o8|3 بــــر محمد|لج|ء عبــــد |محمد عل ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

|25oo7 لسيد عرفه|عىل محمد  ى شمس حقوق عي 

758522 حمد|رق محمد |يه ط| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

693827 لدكرورى|رس محمد عىل  |ضىح ي لمنصوره|ره |تـــج

7o8745 دي|لن|جح محمد |يمن ن|وليد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

528243 عمرو مجدى عمر محمد شلبــــى ضتـــ دمنهور|علوم ري

4269o| ر|ن مجدى مصطفى محمد نو|نوره سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

2|5783 بــــيشوى مجدى نصيف سعد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

67o46 ن ل|مل غ|م ك|س| مي  لفيوم|هندستـــ 

4425o9 ىطي خرصى|لمع|بــــو| |حمد زكري|م |سل| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

833437 ي|لبــــ|م محمود عبــــد|بــــس
ري حفنى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4|963| ل|لرحمن غ|هيم عبــــد|بــــر|ح مجدى |صل لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

286o32 لم|هيم س|بــــر|لم |هيم س|بــــر| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

356924 لسيد|طمتـــ رفعتـــ محمد نور |ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

45oo| لنبــــى عىل|محمد مرىس حسبــــ  هره|لق|بــــ |د|

||994o ى|م س|لي|ود |طف د|ع| رتـــي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

22o37o طف رفيق مرقس جرجس|ع دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|59722 م فوزى غريس|ح س|سم ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|32679 ي |حمد |تـــفى 
حمد|لحسينى ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

536932 حمد زعزع|ه |لل|حمد عبــــد | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|493 نم|حمد محمد عىل غ| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|677oo لق|لخ|دل محمد عبــــد |هيم ع|بــــر| ن|صيدله حلو
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34229| وق محمد عبــــد ل|لع|لحميد عبــــد|رسر سيه|نوعيتـــ عبــــ

8|9546 حد|لو|ء ممدوح محمد عبــــد|ل| سيوط|حقوق 

763o9o لسيد محمد حلىم زىك|ندى  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

764938 ر|لسيد نص|لمنعم |لسيد عبــــد |ندى  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

486|o| تـــ محمود عىل محمد مصطفى ني  سكندريه|ل|ره |تـــج

7227o ى |ن |محمد رمض عيل|سم|مي  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

32ooo5 نور محمد نور محمد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6483|6 ئى محمد عطيتـــ عىل|م| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

22o763 لغنى درويش|سم عبــــد|ء بــــ|سم هره|لق|ره |تـــج

325478 دى يوسف ونيس|صموئيل ن ى شمس علوم عي 

254|69 بــــو مدينه|ن مصطفى |رحمه رمض ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

435722 ل|بــــو هل|لفضيل |محمد مجدى عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

5o3427 هيم|بــــر|دم |ىط محمد ي|لع|ء عبــــد |نجل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o|o6o لحميد خليل|سمي  صبــــىح محمد عبــــد  ن|سو|ضتـــ |علوم ري

2o779 لسيد عىل|حمد |لرحمن |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|255o ه ق| لدين|هيم خي  |بــــر|لدين |سم خي  |مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o74o6 صموئيل مسعد نبــــيه مجىلي ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

769847 ده بــــسيوئى محمد خليفتـــ|م حم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

882864 لسيد  |زينبــــ عىل محمد عىل  سيوط|تـــربــــيتـــ 

7933|4 صف مصطفى|حمد ن|دل |ء ع|ول ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

4964o8 ء محمد بــــشي  عىلي|آل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6254o| د حسن غزه|محمود ربــــيع فؤ زيق|لزق|ره |تـــج

223||| هيم|بــــر|د محمد |حمد عم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4523|2 ن|لفتـــوح سليم|بــــو |هلل |يمن عبــــد |د |زي لشيخ|هندستـــ كفر 

869o6 ى ع ى|حسي  ر رجبــــ|طف مي  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

49578 محمود محمد زغلول بــــيوم هره|لق|ن |سن|طبــــ 

26o92 هيم صبــــىح فتـــىح سعيد|بــــر| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

3|265| تـــ س مح شبــــل مصطفى|ني  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

6o76|o بــــ|ئى خط|ليم|ء مصطفى محمد |سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

228446 لغنى محمد|هلل عبــــد |بــــر عطيتـــ |ء ص|دع ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 
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249|77 ح عىل بـــــتــــنـده|لفتـــ|يه نبــــيل عبــــد| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

8o9292 هلل|بــــ |محمد خلف سعد ج ي|بــــ |د|
|لمنى

887|37 لح محمود |حمد ص|ئى |م| سيوط|تـــربــــيتـــ 

42o287 د|لجو|رى عبــــد|لبــــ|لحليم عبــــد|عبــــد| ر|ي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

45|824 بــــومنديل|حمد سعيد حسن مصطفى | ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4|655o ر|لنج|هيم |بــــر|يوسف عىل يوسف  لشيخ|ره كفر |تـــج

52853 لد|لد عىل خ|ء خ|عىلي حقوق بــــنى سويف

|69438 ى|جرجس رئيف عجيبــــ بــــش لمنصوره|حقوق 

7o55|2 لمقصود|ل عبــــد |مه جم|س|عمر  لمنصوره|طبــــ 

56|o4 ي رجبــــ ح
فظ خليفتـــ|مصطفى بــــ بــــنى سويف|د|

847669 هر|لرحيم عيسي ط|منيه عبــــد| |ج طبــــيع قن|عل

3|7656 حمد سيد مصطفى سيد| هره|لق|حقوق 

43o|35 تـــرتـــيل وليد محمد زىك عىل مصطفى مدين |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

53676 ن محمد|لد سليم|ء خ|دع علوم بــــنى سويف

54||5| ر|لغف|ن عبــــد|هيم رمض|بــــر|حمد رجبــــ | لمنصوره|حقوق 

6o878 ل|لع|حمد فرج بــــكرى عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

675888 ح جمعه عىل|لفتـــ|دل عبــــد |خلود ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

254|o8 بــــ|م محمد محمد عبــــد ربــــه غر|سل| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

339796 حمد|ل |لع|فرحتـــ حمدى عبــــد عه مشتـــهر|زر

86934| ده|محمد طلعتـــ محمد حم ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

872o6 د جودتـــ|حمد حم|ديتـــ |ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85598o ن|ن ذىكي عثــــم|رمض| مه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

536|o8 لصعيدى|هيم |بــــر|محمد عىل محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

236o4o لعزيز|حبــــيبــــه مدحتـــ محمد عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

878363 ن محمد  |لدين مهر|ء |زينبــــ بــــه سيوط|تـــربــــيتـــ 

768993 حمد محمد عىل|هلل يشى |منه  لعريش|تـــربــــيتـــ 

45o43o لجبــــري|هلل |د |حمد حسن ج| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

784o25 حمد|حمد حسن فتـــىح | زيق|لزق|حقوق 

9o2|57 ن  بــــش|ع| مي 
ى
ره |دل شوق ج|تـــربــــيتـــ سوه
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3|3544 ئى شكرى تـــوفيق|هيلن ه ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

689333 لحميد|لرحمن عبــــد |لسيد عبــــد |ن |حن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|63o ح محمد عىل|ء صل|شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

29228 رتـــ|د بــــش|جورج فوزي ج هره|لق|ره |تـــج

|4o457 ى| هل عىل محمد عىل حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

269328 لم|حمد س|حمد |ن |يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

824|27 لرحمن|لعليم عبــــد|لرحمن عبــــد|ء عبــــد|ل| ي|طبــــ 
|لمنى

|4939 مر|للطيف تـــ|عىل محمد عبــــد  ن|حقوق حلو

34|635 |لد محمود مصطفى عط|ء خ|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o92|2 رتـــ|أحمد مسعد حمدتـــو عم ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

489985 ن|حمد عثــــم|لح |م ص|ن عص|رو ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

236434 شم|يمن رفعتـــ ه|سهيله  هره|لق|حقوق 

|5o82o حمد|حمد صبــــىح |مصطفى  هره|لق|هندستـــ 

282958 لح فضل بــــدوى|حمد ص| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

7o|335 ق|هيم يوسف يوسف |بــــر|رس |محمود ي وى|لشر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24457o م مصطفى عىل مصطفى شلبــــى|عىل س د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

4o663| لقمرى|لحميد |لحميد عبــــد |حبــــيبــــه نرص عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

3598|5 لموجود محمد|طف عبــــد|ن ع|رو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o2244 ن بــــدر|دق محمود سليم|لص|ء عبــــد |ل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

244|94 فظ|لح|لغيط عبــــد|عىل ربــــيع أبــــو سيوط|عه |زر

287429 لبــــدوى|يوسف محمد مصيلىح مهدى  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

4|8945 ي
نيس محمد|ء |محمد ضى |حقوق طنط

47633o  نجيبــــ ج|فيلوبــــ
ى
د بــــطرس|تـــي  شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

273647 حمد|حمد محمد |بــــسمه  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

33464o هيم|بــــر|صم مني  |حمد ع| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

333468 د حسن|لد فؤ|د خ|فؤ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o|7|o ى ى|مل شنوده بــــش|ل ك|كم| مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|6o5 لعزيز|س بــــيومي عبــــد |لدين عبــــ|عىلي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

2|9979 شور|ء محمد محمد رحيم ع|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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639478 |ندى محمد مني  يوسف عط زيق|لزق|بــــ |د|

488567 حمد محمد|حمد عىل |ن |مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2|347 حمد|حمد محمد |هلل |منتـــ  ى شمس هندستـــ عي 

|8763 لسيد|هيم مصطفى |بــــر|حمد |تـــسنيم  هره|لق|علوم 

6|3322 هلل|لسيد محمود حسبــــ |لرحمن محمد |عبــــد زيق|لزق|عه |زر

42764o وى|لمنش|حمد مصطفى خليل |مصطفى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

857954 لسيد محمود موىسي| |دين بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7|3|63 سلوى عىل زغلول عىل حسن ط|ر دمي|ثــــ|

499528 هلل|بــــ نبــــيل حسن عبــــد |رح تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

755|64 ى محمد عبــــد  هلل|لرحيم عبــــد |هلل عبــــد |حني  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

32o934 ود عبــــدربــــه|ن د|لرحمن رمض|عبــــد ى شمس حقوق عي 

925584 لسيد  |عىل محمود عىل  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

6|9755 م محمد نرص موىس|حمد ر| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

9|o7o6 ى مهر| |هند|ش ن |حمد حسي  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

44o449 ر|حمد سعد نص|تـــسنيم  لشيخ|بــــ كفر |د|

924692 حمد|ح محمد |هلل صل|عبــــد  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

436o| هيم|بــــر|لعليم |حمد عبــــد |يه | ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

647383 ف محمد محمد|م  رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

72353 لحفيظ|حمد محمد عبــــد|ندى  لفيوم|علوم 

47972o ف |محمد  سم|هيم حلىمي ق|بــــر|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

84o73 ح محمد شمردل|منيه صل| صيدله بــــنى سويف

|33993 هلل|بــــدين عبــــد |ح ع|محمد صل ن|تـــربــــيتـــ حلو

4oo7|o لد موىس|ن عىلي خ|شعبــــ ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

3|3365 يف عبــــد ن عىل|لق مهر|لخ|رسر |ره بــــنه|تـــج

8467|5 ن|لدين محمد عثــــم|محمد مىحي  ن|سو|بــــ |د|

24o|77 ن|لسيد محمد سليم|بــــ |شه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

542o9o ف محمد |كريم  حمد|رسر سكندريه|ل|حقوق 

9o2697 مه محمد |هيم سل|بــــر|حمد | ج|حقوق سوه

2225o7 لد محمد فتـــىح مهدى|محمد خ رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

8|o334 ي سوري|بــــيمن عم ل|د هيى ي|بــــ |د|
|لمنى
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278655 حمد|يه بــــشي  صبــــرى سيد | شمون|نوعيتـــ 

7o8663 ع|لرف|ن |لد محمد سليم|ء خ|رس| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|54784 د|لسيد ج|بــــ |يه|عبــــي   ى شمس|تـــج ره عي 

73299 لد مصطفى|ن خ|حمد سليم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

8o89|9 مي وليم فوزي|يوسف س ره بــــنى سويف|تـــج

283765 ح عمر|لفتـــ|عمر فتـــىح محمد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|o325 حمد عيس|حمد سيد |لرحمن |عبــــد  |بــــ طنط|د|

892927 لمنعم |حمد رفعتـــ محمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

72472 لحميد|ل سيد عبــــد|همستـــ هل ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

357863 هيم|بــــر|سم |هيم محمد بــــ|بــــر|حمد | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

772883 هد|هيم محمد مج|بــــر|مصطفى محمود  |ره بــــنه|تـــج

45o45| لجندى|عمرو ممدوح محمد  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

3|4|74 لعليم محمد|حمد محمد عبــــد| ى شمس حقوق عي 

6o9|2o سط زهره|لبــــ|تـــفى محمد عبــــد  |هندستـــ طنط

24447|  |ط
ى
حمد|رق محمد دسوق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7837|5 ى تـــه|عبــــده شح| رض| كرستـــي  زيق|لزق|بــــ |د|

845892 لسنوىسي|هلل |لعزيز حسبــــ |عمر عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4865| م شكرى يوسف عىل|سل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

24939| لغنيىم|حمد محمد |ده محمد |مي ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

27o63o ضىل|لف|وى محمد |لص|مجدى محمد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|78872 ن هليل|محمد محسن محمد محروس سليم |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7o4846 ى |هيم محمد ش|بــــر|منى  لحوتـــ|هي  زيق|لزق|بــــ |د|

324875 ك|لمل|ئيل عبــــد|بــــيشوى سمي  ميخ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

632458 لسيد|لعزيز محمود |عبــــد| ند|ر لمنصوره|حقوق 

333995 لق|لخ|لسيد عبــــد|هلل |عمرو عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|4826o للطيف محمد|ن عىل عبــــد |بــــسملتـــ شعبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

86o465 ي 
لعزيز|حمد محمد عبــــد|مصطفى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|759oo ى محمد عمر متـــول|ي سمي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

22o729 ج|مه حسن حج|س|مريم  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع
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44|6|3 لنوئى|ن |لمحسن سليم|ن عبــــد |ر سليم|من |ره طنط|تـــج

858987 لد فهىمي|ح خ|ء صل|ل| سيوط|ره |تـــج

3235o5 هلل سعيد|س فرج|لدين عبــــ|حمد نور |تـــفى  ه ى نوعيتـــ جي 

4o6|89 ي
لجمل|حمد |ل محمد |جم| دئى سكندريه|ل|بــــ |د|

525987 لوكيل محمد محمدين|لسيد عبــــد |د |زي لشيخ|بــــ كفر |د|

4777o5 د زىكي يوسف|ميل| جيسيك سكندريه|ل|بــــ |د|

5|oo5 ى محمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  د|لجو|حمد حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

86757 ى|حمد عىل محمد | مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6oo624 ضى|لسيد أنور بــــسيوئى ر|نور  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

894|25 لم |حمد س|سعد |ن |حن سيوط|تـــمريض 

5||o62 ن|بــــو سليم|لسيد تـــوفيق |د تـــوفيق |عمرو عم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

324o49 حمد محمد|ل |حمد جل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

322577 يدى|لع|حسن عىل | عل ى شمس|زر عه عي 

432o83 لغندور|هيم |بــــر|رثــــ |لو|ل عبــــد|أريج جم |علوم طنط

|27896 ي |ريم ع
بــــو زيد|دل لطفى هره|لق|هندستـــ 

|78o32 ي محمود|محمد خ
لد حنفى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|24825 م جورج تـــوفيق|رول حس|ك ى شمس|د| بــــ عي 

54o29 لحكيم|ور عبــــد|ء سعيد مج|عىلي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o7436 ه | لنبــــى سليم|لسيد عبــــد|مي  لمنصوره|بــــ |د|

857366 لس نمر نقول لنور|عبــــد| كي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

92|428 صف |ض و|صموئيل ممدوح ري ج|ره سوه|تـــج

36o5|6 ن|صل|حمد |لنبــــى |هيم عبــــد|بــــر|ن |يم| |نوعيتـــ بــــنه

3623o5 ف محمد | شم|لسيد ه|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o4428 حمد|لدين عىل محمد |م |حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|5||o ن خلف محمد|له رمض|ه ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|759o8 ن|خلود عىل محمد عىل سعد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|34238 د|حمد حم|رص |مروه ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

326775 حمد|بــــر عىل محمود |هدى ج ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|62579 لعزيز|طف عنتـــر عبــــد |عمر ع ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

5|5559 هلل عىلي|ن عبــــد|لدين رمض|م |ريم حس طبــــ بــــيطرى دمنهور
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357596 ف س|محمد  د|لم رش|رسر تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

8o5654 ه محمود  ى|شهي  حمد حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

65|45 مد|ن محمود ح|محمد رمض مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3565o ئيل|سحق منصور ميخ| |مي  ى شمس|زر عه عي 

792o86 هيم وحش|بــــر|ن |مل سليم|ن ك|سليم ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

837|| م عوض|لسل|هيم عبــــد |بــــر|تـــم |ح تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

696248 يف|سعد محمد سعد  لشر لمنصوره|طبــــ 

|27448 حمد مصطفى|مريم محمد  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

37o829 لصغي |بــــر |رق ص|تـــم ط|ح |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

877357 ى  |مروه مصطفى محمد حس ني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

875o|6 حمد |محمد صفوتـــ فتـــىح  سيوط|بــــ |د|

6oooo| حمد|د محمد عىل سيد |يوسف مر |ره طنط|تـــج

48575 ف عبــــد|جر |ه ي |رسر
هيم|بــــر|لغنى ن|تـــربــــيتـــ حلو

9|72o ف|ء ص|يمن رض|ديه |ن لح رسر ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

4|7737 لمطلبــــ حسن|ء منصور عبــــد  |رس| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

2|5|o9 حمد|ن سيد |يمن شعبــــ|محمود محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|8328 م محمد|لسل|سمي  عبــــد| رودين ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7857|4 لمجيد|ل عبــــد |لع|يد عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

429o94 لعربــــى|ضى حسن |لد ر|خلود خ |ره طنط|تـــج

328|44 حمد محمد عمر|لرحمن |عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

49854o لعزيز قنديل|زق عبــــد |لر|دل عبــــد |بــــسنتـــ ع |ره طنط|تـــج

93o99 ر|حمد عم|رص |لن|حمد عبــــد | رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

858|28 ي متـــي ميخ|مريم ه
ئيل|ئى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

47942 مد محمود محمد|محمد ح هره|لق|ره |تـــج

246|24 حمد موىس بــــظظ|هيم |بــــر|حمد | شمون|نوعيتـــ 

79234 لحميد عمر|عمر سعد عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|4|746 هيم|بــــر|حمد رجبــــ محمد | ى شمس|د| بــــ عي 
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24||37 هيم ضيف|بــــر|لدين |ء|محمد عل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

924382 لمنعم بــــخيتـــ  |لدين عبــــد|ء نرص |عل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

689386 لح|ن ص|لح قزم|طف ص|ع| رين|م لمنصوره|نوعيتـــ 

623|77 لوس|لس|عمرو محمد سعد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

794o3 ل|لع|ء مشحوتـــ عطيتـــ عبــــد |رس| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

693o23 م ربــــيع محمود رزق حربــــ|ريه هره|لق|م |عل|

24469 م سبــــع|ره يحن  عص|س عه مشتـــهر|زر

|47862 هيم|بــــر|محمد مدبــــول محمد  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

676348 وق  ن|ن رمض|ن رمض|يمن رمض|رسر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

228326 جر محمد محمود محمد|ه ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|76o69 ح محمد|لفتـــ|حمد عبــــد |يوسف  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

7692|4 وى|مه عل|ن سل|محمد سليم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

845446 تـــرين جرجس صموئيل موىسي|ك |ج طبــــيع قن|عل

9o6844 لمجيد |لسعود لطفى محمد عبــــد|بــــو | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

33|7|5 ى عبــــد|ي ح|لفتـــ|دى عبــــد|له|هلل عبــــد|سمي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

49924 م|لسل|در عبــــد |لق|لدين عبــــد |ء نور |رس| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

432972 ن|ر صبــــىحي محمود صبــــىحي حمد|نو| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

624343 هيم عىل سكر|بــــر|ن محمد |نوره صيدلتـــ بــــورسعيد

2622|| لسيد مصلىح|م |محمد س |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8|3856 مه|ن سل|بــــيشوي جرجس سليم ي|تـــمريض 
| لمنى

255687 ن بــــريقع|يمن رمض|كريم  لسويس|معتـــ |علوم ج

|292oo م|لسل|بــــدين عبــــد |لع|عمر صبــــىح زين  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4o4425 ي|لىمي|لمجيد |ن عبــــد |لمجيد رمض|زم عبــــد |ح
ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5|245 د سيد|مريم مجدى حد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

32o454 ى محمد|محمد خ لد حسي  هره|لق|علوم 

3382o6 ى |لسيد حن|ن عبــــد|سعيد سليم| مي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

24393| ف عيد سليم|عيد  رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|427|5 در|لق|هيم عبــــد |بــــر|مريم محمد  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

698o83 حمد|لق |لخ|لسيد عبــــد |ء |سهي  عل |ره طنط|تـــج

4|9322 ى سعد عبــــد  ي|بــــ |لوه|حني  لبــــحي  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

683497 حمد سعيد|لحسينى |هلل محمد نبــــيل |منه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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775522 ى هيم|بــــر|ميشيل جورج  | مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8||897 لرحمن|لمنعم عبــــد|تـــه عبــــد|هلل شح|عبــــد ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

924442 ي|ر
حمد |مد |محمد ح| ئى سيوط|طبــــ 

2658o6 لعليم حسينى|م محمد عبــــد |لعليم س|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

9o6o29 بــــ |ئى محمود دي|مصطفى ه ج|حقوق سوه

|74855 للطيف|لمجيد عبــــد |لد عبــــد |يه خ| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

25o953 بــــو مندور|روق |ل ف|كريم كم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

279492 تـــه|حمد شح|حمد مصطفى |دل |محمد ع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

64252 ء محسن سعد محمد|رس| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

9|o659 ى |دق حس|رص ص|لن|ر عبــــد|من ني  ج|حقوق سوه

32|82 ى حنفى حسن|هيم |بــــر| مي  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

878637 لصبــــور هريدى |ل عبــــد|زمزم جم سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4o68|6 رق محمد درويش|م ط|مر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

622688 حمد طلعتـــ محمد عبــــده شندى| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

67855| مل|م محمد محمد ك|هش لمنصوره|ره |تـــج

855468 يز حسن بــــيومي|حسن ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8954|o جد لمع بــــخيتـــ |شنوده م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4|6529 ن|محمد محمود محمد حسن علو لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

629949 لشهيدى|حمد محمد |رق |حمد ط| زيق|لزق|حقوق 

|25994 ي
لسعيد منتـــرص|لد محمود |خ| دئى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

83|83| عيل|سم|لس |لج|لد محمد |محمد خ ج|ره سوه|تـــج

349543 ن|مصطفى نجدى سعد حمد |حقوق بــــنه

4o7358 لرحيم زغلول|لد حمدى عبــــد |ندى خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|58oo حمد عىل عيس  |عىل  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o646| حمد سعد|حمد محمد |ن |سوز سكندريه|ل|حقوق 

5274|3 ى|لسيد عطيتـــ |رق |تـــفى ط وي|لجي  بــــ دمنهور|د|

62|837 بــــ|لهبــــ|منه محمد محمد محمد  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

55o42 س|ن محمد عبــــ|ء رمض|دع بــــ بــــنى سويف|د|

789367 جورى|لبــــ|حمد |دين محمد محمود |ن سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ
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8|3786 ن عىلي محمد|حمد عثــــم| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

832o58 محمد عىلي محمود| مه |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

77584o هيم|بــــر|محمود محمد جوده  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

7oo483 لمرىس|لشكور |ء ثــــروتـــ عبــــد |رس| لمنصوره|علوم 

7||239 تـــه|لسيد شح|نهله نعيم محمد محمد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|65257 وق منصور  مه|لسيد سل|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

636733 هلل|هيم عوض |بــــر|رس |هيم ي|بــــر| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

778785 ن|ن يوسف رمض|ء رمض|سم| زيق|لزق|بــــ |د|

8o4o39 ن|جرجس نبــــيل نجيبــــ يون سيوط|ره |تـــج

|23624 وود|نور سيد محمود عىل د دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

5|46|5 ف|ء عبــــد |سم| لمطلبــــ محمد عبــــدتـــ رسر تـــربــــيتـــ دمنهور

2o6|6 ع سليم|لد ر|لدين خ|عز ن|تـــربــــيتـــ حلو

68852 حمد|حمد عبــــيد |م |حس لفيوم|حقوق 

7835o6 هيم حفنى|بــــر|لسيد محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

846656 لدين|لحميد فتـــىحي سيف |موده عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

637|23 ي
طف محمد عيسوى|ع| دئى زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

337|7 لعزيز محمد فرج|طمه سيد عبــــد |ف هره|لق|بــــ |د|

68988| |لسعيد محمد مو|لرحمن محمد |عبــــد 
ى
ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

72832 ى عبــــد |يه | هلل محمود|مي  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

82o7|| لمجيد|روق عبــــد|حمد ف|د |زي سيوط|حقوق 

244923 ى محمد نج|ي ر خليل|لغف|تـــى عبــــد |سمي  هرتـــ |لق|تـــمريض 

89o758 حمد |ن محمود |د رشو|جه سيوط|ره |تـــج

3|5|88 لم|ضى س|م عيد ر|سل| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|6o894 طمه حسن عىلي منصور عطيتـــ|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4|9473 ىط|لع|هيم عبــــد |بــــر|هيم محمد |بــــر|ن |يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

53o5o م سيد تـــوفيق|دتـــ س|غ ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

4829|| وق وليد  هيم سعد شيبــــه|بــــر|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

54o25 ى جمعه |ي ي|سمي 
بــــ|لوه|تـــى محمد عبــــد|لفى ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|7o865 ن|تـــ سيدأحمد رمض|لشح|حمد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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342652 تـــى|لرجل|لعزيز |ر محمد محمود عبــــد|من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8335|4 هيم محمود محمد|بــــر|محمود  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

693|77 لحض|فظ |زم محمد ح|حمد ح| لمنصوره|هندستـــ 

332499 لعزيز محمد|ن محمد عبــــد|يم| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

||7854 حمد|ح محمد |هلل صل|منتـــ  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

42639| ى|من ر محمود محمد عيد حسني  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

28628| لشهيد|هيم وديع عبــــد|بــــر| |ند|ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

44|o96 لسيد|ح |رتـــ رفعتـــ مصبــــ|س لشيخ|طبــــ كفر 

8o3636 هيم|بــــر|م وليم |سيمون عص ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

6398|2 لحميد|لحميد محمد عبــــد|حمد عبــــد|ء |ل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3583o هيم|بــــر|حمد |ن محمد |ديه رمض|ن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

328326 لسيد عىل|د |حمد فؤ|محمد  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9o8395 لعتـــريس |دق |لد ص|م خ|ريه ج|بــــ سوه|د|

234|39 لسيد|لرحمن |لسيد عبــــد|لرحمن |عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8|o467 حمد عىلي|حمد عىلي | شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

7o5663 حمد|لسميع |حمد فرج عبــــد |م |حس ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

53o|33 ي فرح|لش|ء عبــــد|دع
ى
تـــ أبــــوزيد|ق سكندريه|ل|بــــ |د|

223||3 حمد|لمنعم سيد |حمد محمد عبــــد| ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

79o836 مه مسلم|ن سل|لم|ء س|وف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|47498 ى عبــــد ربــــه عطيتـــ|ط رق حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|5586 ف سعد عبــــد|ء |رس| لرحمن  |رسر سيوط|عه |زر

34|756 بــــ|لسيد دي|عبــــي  سمي  محمد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4499o8 يد|بــــو |رس حسينى |ندى ي ى لي  |ضتـــ طنط|علوم ري

7|o9o2 لحديدى|لحسينى |ء |عمر عل زيق|لزق|هندستـــ 

364686 ي
هيم خلف|بــــر|خلف | دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

854252 لعزيز محمد|عبــــد| رق رض|ط ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

626335 طف محمود فهىم|ع| ند زيق|لزق|حقوق 

2|89o2 لمنعم|حمد عبــــد |لد محمد |محمد خ ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

237o92 م|م|م سيد |م|ن سيد |يم| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 
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8||684 ى|م ف عيد يوسف| |رتـــي  رسر ره بــــنى سويف|تـــج

6oo787 |لمل|لسيد |لدين |نشأتـــ بــــىهي | دين |تـــربــــيتـــ طنط

324776 قينى|د ي|ئى ميل|بــــشيوى ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

892673 لعليم  |هر كشكل عبــــد|عىل م عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

477|76 لسيد|ح |لفتـــ|مؤمن محمد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

78|442 ه عطيه طه عطيه|نج زيق|لزق|حقوق 

3|99o4 هيم|بــــر|ندى محسن محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

||82|6 لعزيز|ئل سمي  عبــــد |هلل و|منتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|4574o لدين|م محمود بــــدر |محمود س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

489472 يد|در ز|لق|يتـــ عىلي فرج عبــــد| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

45|8oo ي|دل رمض|رق ع|ط
ن محمد رجبــــ مصطفى لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

45o382 ى |بــــسخرون حن|سمي  حلىم | مي  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

25|774 بــــ|نم دي|ح فتـــوح غ|مصطفى نج ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

85o422 ي عل
ى يوسف|مصطفى ء حسي  سيوط|هندستـــ 

|39596 هلل|ن محمد حسن محمد عبــــد |نوره سيه|نوعيتـــ عبــــ

2|424o لدين محمود موىس|م |محمود عص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6439| نم|حمد صديق غ|هند  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

285298 لمقصود|مد عبــــد|حمد ح|يىح  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

267463 ف محمد عبــــد|سمر  لكريم|رسر |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

77|344 م|لحميد ضي|رق محمد عبــــد |ء ط|سم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|774o حمد مصطفى محمد|محمد  ى شمس هندستـــ عي 

3639|| ي محمد عبــــد
هلل محمد|مصطفى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

462596 دوم|د ق|لجو|رعبــــد |د مختـــ|لجو|عبــــد | مه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|27985 ى عيسي|ل محمد |هبــــه جم مي  هره|لق|حقوق 

266|99 لسيد عىل|سمر محمد  |تـــربــــيتـــ بــــنه

5|9|o9 د شنيشن|ندى عزم فؤ |بــــ طنط|د|

495387 ن يوسف|ل شعبــــ|لد محمد كم|خ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84o|4 لعظيم|طه محمد فهىم عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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|674|| لرحمن|حمد حلىم عبــــد |م محسن |هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

258252 لحكيم مرىس|محمد ممدوح عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

495o46 لرحمن|هيم بــــيوم عبــــد |محمود محمد إبــــر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

79|6|7 دق محمد|لص|مروه فوزى محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

826ooo ى حسن محمد سندس حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|63723 يف مهدى درويش محمد رسر هره|لق|حقوق 

22|467 ن محمد بــــيوم|عمر رمض هره|لق|بــــ |د|

6|4753 ى محمد حمودتـــ|إيم ن حسي  |تـــمريض بــــنه

43368o رودى|لبــــ|در |لق|يوسف محمد عبــــد  |حقوق طنط

9|o463 حمد |لعظيم |حمد عبــــد|رق |ط ج|ره سوه|تـــج

|34697 بــــسيط| رق عط|نوبــــ ط|بــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7525|3 لحميد محمد|محمد عيد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

4233o2 ى جم|ك ك|لمل|نس عبــــد |ل عدل |رولي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

494657 حمد سعيد محمد محمد حمد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

45393 لسيد محمود محمد|محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

78o963 لرحمن|هلل عبــــد|حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|طبــــ 

6o|28| ح|لمجيد محمد مفتـــ|ء محمد عبــــد |سم| |طبــــ طنط

4|o764 ى|عيل أبــــو |سم|م محمد |أمنيه هش لعيني  |بــــ طنط|د|

62248o ل|ء محمد عبــــده هل|سم| ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

834826 مد محمد|لنعيم ح|حمد عبــــد| دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

32|438 ي|هلل عبــــد|يوسف عبــــد
لرحيم مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8|7872 ن|ل فخري سليم|ميسون جل ره بــــنى سويف|تـــج

6946|5 لسيد|حمد |ن |لدين شعبــــ|ء |عل| رن لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

284|o5 ئيل|ض ميخ|ستـــيفن مجدى ري ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

|7546| ل عىل|هيم عىل جل|بــــر| هره|لق|حقوق 

4|3|59 لخول|ن |ل سليم|خلود جم |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

38787 ى|كريم محمد صل ح شيى ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

53586| حسن محمود| رص زكري|ل ن|جم| لي|د عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

883455 هيم  |بــــر|ك شكرى |لمل|د عبــــد|ميل ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

8846|5 محمود | محمود محمد زكري ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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6832|3 ي|لسيد |لسيد |م |يه محمود س| لمنىح  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

786585 لحليم عمر محمد|رص عبــــد |لرحمن ن|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

479oo5 بــــو خليل محمود مرىس|روق |مصطفى ف سكندريه|ل|بــــ |د|

227373 لدين محمد|ل |محمد رزق كم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

89|236 لعظيم حسن|بــــ عبــــد|لتـــو|ن عبــــد|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

696|o4 لعيسوى  سنه|م مني  |سلىم هش لمنصوره|طبــــ 

8o7|68 ي محمد|كوكبــــ جم
ل مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

5|3oo8 ف منصور محمد |رفيع  دريس|رسر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4o3o62 ف سمي  عبــــد |سمي   مر|لحميد ع|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8323o6 للطيف عىلي|عيل عبــــد|سم|محمد  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

5o2729 رى|لبــــ|دق عبــــد|لص|جر مجدى حسن عبــــد|ه سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

56o46 حمد|لمعىط |تـــسنيم محمود عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

63|669 ريز عوض جرجس عوض|م عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

792874 حمد سليم|حمد |لسيد |ن |يم| نوعيتـــ بــــور سعيد

2|7894 س|حمد عبــــ|مريم مجدى  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

7o5287 مه|لسيد عىل سل|هيم |بــــر|بــــسمه  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34o|6o هلل يوسف محمد غنيم|م فتـــح |سل|ل|سيف  عه مشتـــهر|زر

||4786 بــــ محمد|لوه|طمه محمد سيد عبــــد |ف هره|لق|بــــ |د|

478|68 زى|لسيد حج|نىح  محمد محمود | سكندريه|ل|بــــ |د|

|32786 ين مجدى ح يد|فظ عفيفى ز|شي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7oo93o ى|بــــو |د |م عم|وس لفتـــوح حسني  لمنصوره|بــــ |د|

8|49|3 ى|ش هلل فيض|ج خلف |ز رس|هي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

3|5335 يز محمود|ميسون محمود ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3346|o ن فهىم شند|بــــ|ل| بــــول عه مشتـــهر|زر

28253 لعزيز محمد|ف محسن عبــــد |عف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

37489 رجي|لج|لحميد |ح عبــــد|لفتـــ|مؤمن عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

494458 حمد حنفى|ح محمد |مصطفى سعيد صبــــ ره دمنهور|تـــج

4944o2 ي حسن عبــــد|عبــــد
ي عىلي س|لغنى

لم|لغنى |حقوق طنط

5|4566 ي |رس| حمد محجوبــــ|حمد محمد |ء خي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور
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86o73 رى|رى محمد هو|لرحمن هو|عبــــد لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

488|36 هيم منصور|بــــر|هر |هر منصور ط|ط عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

327762 ن فتـــوح|ئى رمض|ن ه|نوره لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

79|738 ل|لع|لرحمن حسن عبــــد|يه عبــــد | عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

649485 نه سمي  محمد سليم حسن|ريح زيق|لزق|حقوق 

845749 حمد محمد|لرحمن يسن |عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|4ooo9 حمد محمد|حمد محمد |جر |ه ى شمس هندستـــ عي 

6o6372 لرحمن محبــــ سعد أبــــو زيد|عبــــد  |ره طنط|تـــج

675oo6 ز|لبــــ|ئى حسنى محمد |حمد ه| تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

754284 حمد عىلي فرنيسه|ن محسن نعيم |نوره عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

767467 ء عيد صبــــىح محمد مصطفى|سم لعريش|تـــربــــيتـــ 

|5274o لعزبــــ|حمد |رص |حمد ن| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o449 يمن فكرى سيد|فكرى  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

7o4o29 لمتـــول محمد صبــــره|حمد نبــــيل | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|o427 ل محمد|س جم|محمد عبــــ سيوط|حقوق 

76|o3| لدقرى|در |لق|لمطلبــــ عبــــد |ده محمد عبــــد |هن لسويس|معتـــ |علوم ج

4||4|5 لد حسن محمد دحروج|لد خ|خ |ره طنط|تـــج

6o|342 ح حسن يوسف عيس|طمه صل|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5|6646 هر جمعه خليل|حمد ط|سهر  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

645|58 لغنيىم|هيم عىل محمد |بــــر| |حقوق طنط

9|3o67 ى عبــــده قلينى شفيق | مي  ج|ره سوه|تـــج

54285 لضبــــع|بــــر حسن |م ص|هش ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8o5858 بــــ موىسي|لبــــ|عيل فتـــح |سم|سلىمي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

327356 هيم|بــــر|لسيد |بــــر |ئشتـــ ص|ع ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2866|9 لحليم|م عىل عبــــد|غدير مر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

45|252 ي عبــــد
ي سل|ندى مجدي حسنى

متـــ|لغنى |بــــ طنط|د|

48736| هيم يونس محمد|بــــر|مصطفى يونس  سكندريه|ل|بــــ |د|

44799o ن|لوز|ء عىل تـــوفيق محمد |رس| سكندريه|ل|ره |تـــج

83o|93 لنعيم|لنبــــي عبــــد|دل عبــــد|ره ع|س تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن
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75|998 ل|لع|لمجيد محمد عبــــد |لسيد عبــــد |ر |من ى شمس علوم عي 

277353 نم|لرحمن محمد غ|بــــسنتـــ محمد عبــــد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|485|8 دل محمود عىل|ندى ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|35436 ي
حمد|م فتـــىحي |س| دئى ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4o369o ح محمد يوسف عوده|يوسف صل سكندريه|ل|ره |تـــج

895536 لغنى  |ج عبــــد|ذ عىل فر|مع ج|ره سوه|تـــج

2|2o45 لعزيز|در عبــــد|لق|د عمرو عبــــد|فؤ ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

35252| رص سيد محمد|خلود ن |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

632677 ف عبــــد|ء |هن دق|لص|ح عبــــد|لفتـــ|رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

32|224 لربــــ درديرى|د |حمد ج|متـــ |س| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

45o487 دى حبــــيسر|له|عىل محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

23o357 لىح مهنى|عمر كرم عبــــد ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

277986 حد كشك|لو|عيل عبــــد|سم|ضىح  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

357856 لس ع طف رفعتـــ صمويل|كي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3o34o ك|لمل|مل عبــــد |ضى ك|بــــسنتـــ ر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5396o2 لمنعم عىل|لمنعم عىل عبــــد |حمد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

3|4|5| هيم|بــــر|هلل |هيم عبــــد|بــــر|حمد | ى شمس حقوق عي 

|7|9|8 ى محمد |ي حمد متـــول|سمي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

4o||57  ه|ف
ى
شم|رس طلبــــه صدق ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

8|746o لس عم سعد حنس|د |كي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

45626 ى ن|صبــــىح يعقوبــــ سمع| مي  هره|لق|هندستـــ 

538|85 بــــ|محمد عىل دره| دين لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

499568 ي نور |م|
مد محمد|لدين ح|ئى |حقوق طنط

87o2|5 حمد يوسف شمروخ محمد| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

9|7233 ى شمعون وهبــــه ع زر |كرستـــي  سيوط|علوم 

26986o رس|لمتـــول ف|هيم عىل |بــــر|محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

534o84 ي عيد
جنتـــ سعيد حلىم مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4796o حمد|حمد سيد حلىم | هره|لق|ره |تـــج

88o89 لغنى حسن|ن عبــــد |جمعه شعبــــ لفيوم|بــــ |د|
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8o644o ي فرح|ده ن|حم لمنعم|تـــ عبــــد|ج  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

4o22oo حمد|حمد رجبــــ |د شفيق |جه سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6o36o2 ي|لدوم|حمد |م صبــــىحي |ريه
ئى ي صىح طنط

|معهد فنى

36443o مر|مر ع|مر خليل ع|م ع|سل| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o4745 لحليم|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |هدى محمد  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

44o769 ع|لنعن|عيل |سم|حمد |لسيد |رحمتـــ محمود  لشيخ|طبــــ كفر 

858696 هيم|بــــر|لحميد |ح عبــــد|نور صل حقوق بــــنى سويف

4|o392 ى | ى حسي  لتـــميىم|حمد حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

23974 ي| نور
ي عوض مصطفى يحن  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

86395| |تـــرين كرم حلىمي حن|ك |نوعيتـــ فنيه قن

|527|3 روق عيد|م ف|ن هش|نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4|887  كحل|حمد ع|
ى
|دل حسن دسوق هره|لق|هندستـــ 

89o773 ي|ر
ن محمد حسن |رشو| ئى سيوط|ره |تـــج

496579 ن|بــــر مهر|هر ص|ن م|يم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

2o52| حمد|هلل محمد |دل عبــــد |حمد ع| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

486645 ي فتـــوح حموده|بــــ |شه
ى
لدين شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|64683 يوبــــ جرجس|دى سمي  |ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

22|697 بــــ بــــشندى|لوه|حمد محمد عبــــد| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

5263o6 ر|لم عم|لم محمد س|مصطفى س سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

28355| عيل|سم|عيل سيد |سم|جر |ه هره|لق|حقوق 

3|6959 مل|جد سيد ك|سم م|بــــ ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5|9|47 لنمس|ن |لعزيز سليم|ن عبــــد |ء سليم|رس| |طبــــ طنط

8225|9 وق طه عىلي عبــــد
لعظيم|رسر ي|بــــ |د|

|لمنى

7|2o25 تـــ|حمد فرح|ل محمد |عبــــي  جل ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

26o5o9 ى |طمه |ف ى|حمد |مي  مي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|76|29 ئى عىل محمد عىل|أم لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

928|6 ي عبــــد 
رف|م ع|ح تـــم|لفتـــ|مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2665o4 يف مسعد معوض فر|ل| ج|ء رسر لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

442482 زى|لغفور غ|حمد فتـــىح عبــــد |محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

338o8| لكريم|لسيد عبــــد|لعظيم |محمد سعد عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 
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93|3o ي حسن عبــــد 
هلل|د |ح ج|لفتـــ|مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|26592 تـــتـــ|ح شح|لفتـــ|حمد عبــــد |زينبــــ  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|5|5o ن محمد|روفيده محمد شعبــــ ره بــــنى سويف|تـــج

5o5744 يد|ح ز|مؤمن محمد صل سكندريه|ل|بــــ |د|

289785 يمن سيد عبــــده|عمر  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|8395 ر|لغف|لونيس بــــسيوئى عبــــد |محمد عبــــد | ر|ي لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52|237 ل|ىط غ|لع|آيتـــ رجبــــ فكرى عبــــد بــــ دمنهور|د|

4o243o حمد محمد|حمد |ر محمود |من سكندريه|ل|حقوق 

|44|52 لعليم|يدى فصيح تـــوفيق عبــــد |ه هره|لق|ر |ثــــ|

89|68| ى |بــــوزيد حس|ل |لع|مصطفى عبــــد ني  سيوط|حقوق 

922238 لسيد عطيه |لسيد محمد | ج|ره سوه|تـــج

8993|3 يه محمود عىل محمد | ج|بــــ سوه|د|

6355o9 دى عىل|له|منى حمدى عبــــد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

76972o لسيد|فظ |لح|فظ محمد عبــــد|لح|ء عبــــد |رس| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

845586 حمد عىلي|لحكيم |م عبــــد|بــــتـــس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

5o6o68 م مطر|لسل|نور عبــــد |مصطفى  سكندريه|ل|عه |زر

|5|865 رص قطبــــ روم|ء ن|عىلي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

622483 روج |لبــــ|حمد |ء مكرم محمد |آل ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

232|o5 حمد|محمود قدرى محمد زينهم  هره|لق|هندستـــ 

349327 حسن محمد حسن محمد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6oo56o لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|طه محمد طه  ن|سو|بــــ |د|

446786 زق|لر|هيم عىل عبــــد |بــــر|حمد |ء |عل سكندريه|ل|حقوق 

25|956 لففى|ن |ن رضو|عىل حمد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

778344 لدين منصور|ح |ء عجيبــــ صل|ل| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o6722 ر|لنج|حمد |د حمزتـــ |روى عم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76|8o| عيل|سم|هلل سعيد حسن محمد |منه  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

263o4o بــــل|حمد بــــل|مه |س|ء |دع ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

28342| شم|لسميع ه|ن عبــــد|ء شعبــــ|شيم ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

8294o4 وق سيد عىلي موىسي
رسر |نوعيتـــ فنيه قن
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676432 لنجدي|حمد |هيم |بــــر|هلل |ندى عبــــد  لمنصوره|علوم 

866||6 لعبــــد|بــــدين محمود |رفيده ع دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5||985 ى محمد عىل حسن ى أحمد حسي  حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

792338 لرحمن عىل عىل شديد|عبــــد  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

87o824 ى|ء رجبــــ |لشيم| ى حسي  مي  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

54982 مل جمعتـــ|ن محمد ك|نوره بــــ بــــنى سويف|د|

372922 ه شفيق جل حمد|ل |ني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|37|63 هيم|بــــر|لحكيم |لحكيم وطنى عبــــد |عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|6|222 هلل عىل|لد عبــــد |بــــسمله خ ى شمس طبــــ عي 

6|3o93 لرحمن عىل|لرحيم عبــــد |لد عبــــد|يه خ| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

752669 |لشو|لعظيم |محمد سيد عبــــد 
ى
دق تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

لسويس |

278535 لمعىط|حمد مصطفى عبــــد |هدير  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

69o323 للطيف|لعليم عبــــد |ن عبــــد |زيد| دين لمنصوره|بــــ |د|

24543o ر قرئى عىل|محمود بــــك| مه ى شمس| لسن عي 

73o85  عبــــد |لبــــ|ن عبــــد |يم|
ى
لمقصود موىس|ق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2346o2 بــــر|لج|حمد عبــــد|بــــر |لج|يوسف عبــــد ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

862582 لرحيم|طف محمد عبــــد|محمد ع لمنصوره|حقوق 

46659 ي|سم|حمد |
عيل فتـــىحي قرئى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

332276 ن|لسيد سليم|لسيد |د |ئشتـــ مر|ع شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

9o7484 بــــر محمود عليىم |لج|رس عبــــد|ف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o54|3 لرحمن عبــــده|رص عبــــد |لن|هدى عبــــد  لمنصوره|علوم 

4375o7 حمد محمد كشك|حمد محمد | لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

5o3759 د محمود حسن عىل عرفه|زي ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

22o927 ى|م رق منصور محمد|ز ط|هي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

48o664 حبــــيبــــه محمد محمود محمد محمود سكندريه|ل|بــــ |د|

295474 ى سيد ذىك مصطفى|ي سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8485oo ى|لمنعم |يمن عبــــد| |م|ر مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

78|o9| ل يوسف فهيم|در جم|ن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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|77334 ى|يوسف ع دل محمد حسي  ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

8|3793 ي|بــــدري عمر محمد عبــــد
لغنى ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

639567 هيم|بــــر|لنبــــوى مني  محمد |م مني   زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|765| لدهبــــ|بــــو |مد محمد محمد |رق ح|محمد ط ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

24|938 هيم محمد|بــــر|هلل مظهر |د منتـــرص بــــ|جه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

924998 لشكور محمد |رص عبــــد|لن|لد عبــــد|خ ج|عه سوه|زر

42o5o7 حمد موىس|لغنى |هلل عبــــد|هدير عبــــد لمنصوره|حقوق 

22647o |محمد نرص يوسف رسر
ى
ق ن|معهد فنى تـــمريض حلو

784836 محمد منصور محمد منصور زيق|لزق|ره |تـــج

4o2652 حمد محمد حسن عىل|هلل |منه  سكندريه|ل|ره |تـــج

5o346| حمد شمروخ|ء محمد |رس| |ره بــــنه|تـــج

73o55 حمد محمد مقبــــول|محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

345979 تـــه|محمد نبــــيل محمد شح |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

685|o7 لمنعم مشعل|حمد عبــــد |هيم |بــــر|محمد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

5|6576 لمنعم خليفه|حمد سعد عبــــد |ن |يم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

42oo46 بــــينى|لعظيم حسن |لسيد عبــــد |ء |سم| لشر لشيخ|بــــ كفر |د|

433335 نور|عمر محمد شبــــل عطيه  |ره طنط|تـــج

675376 مر|مه محمود محمودع|س|محمود  لمنصوره|هندستـــ 

78o2oo مح عىل ربــــيع عىل محرم|س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

346oo9 ي
ي|لحليم عبــــد|عبــــد| دئى

لنبــــي مصطفى ى شمس حقوق عي 

47595| عيل|سم|حمد |عيل |سم|ميشه محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

328724 حمد|حمد عزبــــ |محمود  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8o9|47 حمد|م محمود محمد |ريه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

253987 وى|لفيش|محسن حمدى عىل محمود  عه مشتـــهر|زر

|79|29 هلل|رص منصور سيد عطيتـــ |لن|عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

9|499| بــــر محمود|حمد ص|فدوى  سيوط|بــــ |د|

36824 ف |ه لدين محمد|جر يوسف رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7|74o5 هيم|بــــر|كريم محمد رمزى محمد  زيق|لزق|حقوق 

627289 هد|لسيد محمد مج|يه وهبــــى | زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 
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854868 لمحسن حسن|ل عبــــد|محمد جم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

23o|o4 ف محمود|رس خل|م ي|سل| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6o338o لعبــــد|لجليل |ندى نرص عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|66928 لرحمن|ئى محمد عبــــد |ه| ر|ي ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6279o9 ن محمد متـــولي|عمر متـــول حس زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

268|39 ن محمد ودن|لحسن سليم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

878346 ئل محمد محمود  |يمنى و ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

6|38|8 طر|هلل محمد خ|هيم حسبــــ |بــــر| |رن زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|236|4 ى هيثــــم فؤ نه|لحميد شبــــ|د عبــــد |حني  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

3|9ooo س|نردين حسنى رشدى غط هره|لق|بــــ |د|

6oo463 در عمر|لق|دهم محمد عبــــد |ن |نوره ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5o|844 يز سعد|لد ف|منى خ لمنصوره|حقوق 

4677| ي محمد |ء ه|سم|
ىطي|لمع|بــــو|ئى ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

922254 نوبــــ نجيبــــ لطفى جبــــرتـــ |بــــ| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7|o456 شد|ء حمدى محمد مصطفى ر|سم| لمنصوره|عه |زر

339|59 لعزيز|تـــ عبــــد|لشح|صف |لن|عبــــد| ند |حقوق بــــنه

|476|3 ي عط|عبــــد 
هلل||لرحمن محمد حسنى هره|لق|ره |تـــج

823|97 ر|لغف|لرحمن عبــــد|ل عبــــد|ر كم|نو| سيوط|طبــــ بــــيطرى 

2|483o ف يحن  حسن|يحن   رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3292o6 هيم|بــــر|حمد حسن |طمتـــ |ف |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

765979 لشيشينى|حمد حسن محمود |هدير  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

46666 ن يونس محمد|حمد مرو| هره|لق|ره |تـــج

758666 حمد|ل محمد فرج |بــــل عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

23822| لرحمن|فظ محمد عبــــد |فظ محمد ح|فرح ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2575|o م|ح عل|لفتـــ|د عبــــد|يه عم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9o6|88 لرحمن |محمد عطيتـــو فهىم عبــــد ج|ره سوه|تـــج

69|292 ئى|لعن|هلل |دى عبــــد |لبــــغد|حمد محمد | |ره طنط|تـــج

48o8o7 ه محروس محمود محمد| مي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

5|3327 لح|حمد مدحتـــ حسن ص| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

779963 حمد|لسيد محمد |يه | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 
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6o5785 م فرج محمد مصطفى|ره عص|س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

253|22 لسيد محروس|عبــــي  حسنى عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

88|54o حمد محمد |حمد حسن | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

787325 لحليم|دل عبــــد |دل نصىح ع|ع تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

234874 لرحمن|مصطفى محمد عىل عبــــد هره|لق|حقوق 

677736 لح|لحميد ص|لح عبــــد |يوسف فتـــىح ص لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|22682 مد|بــــر ح|حمد محمود ج| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

256763 لعز|هلل أبــــو |حمد فتـــح |منه | ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

477337 ن|ن محمد خليل عثــــم|ن رمض|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|48o45 هيم|بــــر|يوسف سعيد مسلم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

53342| ل|بــــر محمد محمود |محمد ج ى وي|لميى إلسكندريتـــ |تـــمريض 

46o634 لقيع|هلل |محمد سمي  عطيه فتـــح  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

283946 لق حسن|لخ|حمد محمد عبــــد| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

24o6o س|هيم عبــــ|بــــر|وليد | دين وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

787745 مصطفى محمد فتـــوح بــــسيوئى حموده ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

5|348 ى ح|ي د|لجو|مل عبــــد |تـــم ك|سمي  ره بــــنى سويف|تـــج

4o|o27 ل|لسيد مرس|محمد وليد محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o4336 حمد عىل|عيل |سم|م |معتـــز حس سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

9o6|53 لدين  |حمد محمد محمد شمس | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|2o3| |لسق|حمد رجبــــ محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6o3784 حمد|لسيد |حمد كحيل | تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

48o35o لمنس|لمنعم محمود |م محمد عبــــد|حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2898| ى|يوسف محمد سيد حس ني  عه مشتـــهر|زر

92o|97 حمد  |لدين محمود |ء |ن محمد بــــه|رو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

892865 هيم محمد |بــــر|ء كرم |سم| سيوط|حقوق 

|8|92 لسيد|لرحمن مندوه |محمود عبــــد  شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

76||4o هيم|بــــر|م |دل تـــم|منى ع ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

249779 ى محمد مبــــ|ء س|رس| رك|م حسي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

853555 عيل|سم|حمد |ء |لرحمن بــــه|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى
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879567 بــــسمله نبــــيل فرغىل حسن  سيوط|بــــ |د|

9255o5 لكريم  |عمر عىل قبــــيض عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

83|23o ى محمد طلعتـــ عىلي حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

323589 مروتـــ محمد سيد عطيه موىس ى شمس|د| بــــ عي 

2865|8 لنبــــى سعد|ن جوده سعد عبــــد|جيه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

372376 يمن عمر جودتـــ محمد سعيد| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o2o9| عيل عىلي محمد|سم|عىلي  ره بــــنى سويف|تـــج

8|732o ي محمد سيد 
حمد|مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

475285 مح سعد جمعتـــ مصطفى|حمد س| سكندريه|ل|هندستـــ 

2588o5 جعفر| محمد عىل زكري تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

56753 حمد|حمد طه عىل | حقوق بــــنى سويف

53243 ن ذىك جوده|يه شعبــــ| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

422o47 ن|لهج|لحميد |ريم ممدوح محمد عبــــد  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

3|7477 حمد محمود عىل محمود| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

849983 حمد محمد|هيم |بــــر|حمد | ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

499432 ى عبــــد |ي هيم خيشه|بــــر|م محمد |لسل|سمي  ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

76o753 ى|ل حس|لع|بــــسمتـــ فتـــىح عبــــد  ني  |حقوق بــــنه

|6944| لعبــــد|لحميد عىل |لسيد عبــــد |رحىم  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o4o92 هلل|يبــــي مجلع عبــــد|دم عج|بــــولس  سكندريه|ل|بــــ |د|

2282o9 لعظيم محمد|ندى محمد عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

79|5|5 هيم حسن محمد|بــــر|لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

6o5o89 ى |ي هيم رفعتـــ خونده|بــــر|سمي  |تـــربــــيتـــ طنط

||5o22 طف رمزى ونيس|ع| رين|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7544o بــــوهشيمه|لعزيز |لعليم عبــــد |حمد عبــــد | ره بــــنى سويف|تـــج

357|64 ي|مي |هلل س|منتـــ  حمد خرصى |تـــربــــيتـــ بــــنه

4452|8 حمد|حمد يشى خميس | سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

682855 للطيف|للطيف متـــول عبــــد |حمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o5368 زن محمود محمد مرىس هديتـــ|م لشيخ|عه كفر |زر

68|753 حمد عوض|لسعيد |محمد محمود  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ
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|4769o دق|يوسف صبــــرى محمد ص هره|لق|حقوق 

48|799 ل|لع|حمد سيد عىل عبــــد | سكندريه|ل|حقوق 

8678o7 ف فؤ د عبــــدون|صبــــري محمد رسر ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

87844o لمجد  |بــــو|رق محمد |ندى ط سيوط|عه |زر

63ooo2 لح|هيم ممدوح فتـــىح مصطفى ص|بــــر|حمد | زيق|لزق|حقوق 

2|o72 هيم|بــــر|م |م| |محمود رض هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

486587 |ندرو محبــــ زىك جح| سكندريه|ل|ره |تـــج

26562o مل بــــكر|حمد ك|حمد محمد | هره|لق|ج طبــــيع |عل

9o67oo هيم |بــــر|ن |لرحمن سليم|ذكرى عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33|48 لد محمود عبــــيد|ء خ|رس| لفيوم|عه |زر

75|827 ل فوزى|ئل كم|ندرو و| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

236725 طف محمد وفدى|ن ع|نوره ى شمس|زر عه عي 

283838 لكريم|د |رص محمد ج|لن|يوسف عبــــد |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

422528 د|لرؤف مر|ء سعيد سعد عبــــد |أسم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3|5565 بــــ|ح دي|لفتـــ|م عبــــد|ء س|وف ى شمس|د| بــــ عي 

438o58 ح حرفوش|لفتـــ|ح يوسف عبــــد |لفتـــ|هدير عبــــد  لشيخ|علوم كفر 

234|85 حمد|رى |لبــــ|ل عبــــد|هلل جل|عبــــد لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

22636 |غ|لرحمن |حمد عبــــد |حمد محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

345o86 سعيد محمد سيد| شذ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

643363 تـــ محمد|لشح|هيم |بــــر|مديحتـــ  زيق|لزق|بــــ |د|

42o47o |م محمد  رخ|مروه عص لشيخ|بــــ كفر |د|

763oo| ود|د حسن د|بــــ عىل ج|رح بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

628383 تـــ|لشح|وى |لسعد|ء مجدى |رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

77727o مد|دى ح|له|ل عبــــد |حمد جم| |ره بــــنه|تـــج

7|79o8 مد  قميحتـــ|م ح|هيم س|بــــر|دهم | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2323o5 حمد| |حمد رض|حمد محمد | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8877|2 حمد |طه عىل | ند سيوط|تـــربــــيتـــ 

|6|629 بــــ|م محمود محمد دي|هيم هش|بــــر| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

9oo468 ي
حمد |ح محمد |لفتـــ|عبــــد| دئى ج|تـــربــــيتـــ سوه

6o|835 هلل|تـــه عبــــد|رق شح|هدير ط |بــــ طنط|د|
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696439 نم|يدى مصطفى محمد غ|ه ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

26484 لعزيز|ن عبــــد |محمد حشمتـــ عثــــم هره|لق|بــــ |د|

|7o68o لىح|لسيد عبــــد |ل محمود |م| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

428359 لشوره|شم عرفه |أمل ه |تـــربــــيتـــ طنط

677234 لمجد|بــــو |شد |هلل محمود منصور ر|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

625395 لشمىل|لسيد |لح |تـــ محمد ص|نعم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83o829 س|لمحسن عىلي عبــــ|محمد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

72663 هيم محمد|بــــر|هند سيد  لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

2|4446 ى محمود|ن هش|نوره م حسي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

52477o لعزيز عىلي حسن|لعزيز محمد عبــــد |عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6|4638 ق|هيم محمد |بــــر|حمد صبــــرى | وى|لشر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8|4732 لدين خليفه مرىسي|ء |ره عل|س ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

87oo8o حمد|ن |لدين رمض|هلل نجم |منه  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

322|9o هيم|بــــر|ن |حبــــيبــــتـــ مدحتـــ عثــــم تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

5oo737 لم|حمد رجبــــ عىل س|سلسبــــيل  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

253576 تـــى|لمشن|ح |م صل|م|ده |مي ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

32|272 هلل|د|هيم ج|بــــر|ح |هيم صل|بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9239o7 ضى |لر|لنظي  يسن عبــــد|حمد عبــــد| ج|بــــ سوه|د|

8|432 ى م|ي بــــو بــــكر|بــــ |لوه|هر عبــــد |سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

529|3o لدين بــــيوم|ج |لد محمد تـــ|محمد خ ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

856872 ئيل|د جرجس ميخ|ريوس ميل|مك ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

83oo84 نيوس|رم|در فهيم |رسيل ن|م |نوعيتـــ فنيه قن

679332  |محمد كرم 
ى
لحبــــسر|هيم |بــــر|لدسوق ي صىح ري

لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

3||363 ظه|بــــ|ن |عمر مصطفى محمد عمر ى شمس حقوق عي 

|8465 ن|لعري|هلل |هلل محمد عبــــد|عبــــد تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

226|74 مر|حمد محمد ع|محمد حمدى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

687592 ى|بــــو |حمد تـــوفيق |حمد مصطفى | لعني  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5|498| ي|لسيد |تـــ محمد |لشح|ضىحي 
لروينى تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

8o6547 ي|عبــــد
ن تـــوفيق|ن ري|لرحمن تـــعى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

7o8674 لمقصود محمد محمدعىل|ء عبــــد |دع لمنصوره|بــــ |د|
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5434o در|لق|ر فتـــىح عبــــد |ح مختـــ|لفتـــ|عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

64o869 هيم|بــــر|ح محمد |مح صل|س زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

253946 ح محمد سمكه|محمود صل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4|6|oo هيم يونس|بــــر|ء سعيد بــــسيوئى |ل| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|959| للطيف|يه محمد خليفه عبــــد| سيوط|طبــــ 

|3363o ي |ه| رين|م
يوبــــ موىسي|ئى ى شمس|تـــج ره عي 

79|974 حمد|ء محمد محمد |شيم زيق|لزق|بــــ |د|

82826| ي محمد|حمد محمد |
لقرىسر |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

42|oo3 لمرىس|لسيد غريبــــ |مل محمد | لشيخ|ره كفر |تـــج

7684o| ى م|حور  شف|لك|هيم |بــــر|ده |هر حم|لعي  لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

6385o7 تـــ محمود عبــــد هلل عطيتـــ|أمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o2477 لرحمن|هر محمد عبــــد |محمد م| ر|ي سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

6|88|4 ل|لع|حمد عبــــد|هلل محمد |مروه عبــــد ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

633358 ي|ر
ى محمد س| ئى لم|عىل حسي  زيق|لزق|حقوق 

48o24|  بــــخيتـــ خليل|أرس
ى
نيوس كريم شوق لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

839487 هر عمر|لط|بــــرين حسن |ص ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6o5o57 ر|هيم دويد|بــــر|حمد عىل |جر |ه |عه طنط|زر

622592 لسيد موىس|رحمه مصطفى محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8999|7 ن عطيه |بــــيشوى جميل سمع ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

475688 حمد|م حسنى مهدى |عمرو هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

362682 ي |
ى مصطفى تـــ حسي  لسيد عوض|مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

35o4o7 حمد|لمنعم |حمد عبــــد|يوسف  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o3877 ن|د طول|لجو|ل عبــــد|محمد مصطفى كم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

624||o زي قلموش|لعزيز نجيبــــ مغ|حمد عبــــد | ره بــــور سعيد|تـــج

524869  حسن|لبــــ|محمد مظهر محمد عبــــد
ى
ق سكندريه|ل|هندستـــ 

6837o7 غ|لصبــــ|لعزيز محمد |سلىم محمود عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ 

5|95|6 تـــ|نىه عيد محمود عيد بــــرك |صيدله طنط

8247o8 ن|نور روم|بــــ |يه|س |تـــوم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3543o8 ي مىكي|ر| دين
فتـــ حفىطى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|664| ف|بــــر|ء محمد |سم| هيم رسر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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778978 للطيف عىل|محمد عبــــد | رن زيق|لزق|علوم 

776o9| هيم|بــــر|لحميد عفيفى |مريم عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

233o7o لح|حمد محمد ص|يه محمد | هره|لق|حقوق 

5|273 ئى|ئى محمود فرج|رحمه ه صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

56825 بــــ خليفتـــ محمد|لبــــ|محمد فتـــح  بــــ بــــنى سويف|د|

422843 ي عثــــم
ن|ن محمد عثــــم|منى سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

3|58|3 لم|ل س|لع|ء محمود عبــــد|رقيتـــ عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

68754o ى محمد|هيم حس|بــــر|لسعيد |محمد  ني  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

839o94 ي محسوبــــ محمود عبــــد
للطيف|مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4oo524 نتـــ موىسي جمعتـــ موىسي|ريح |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

372793 دل عىل حسن|ئل ع|محمد و سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

7ooo25 حمد|وى |لشبــــر|رص |لن|محمد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|42275 ى حمد محمد قطبــــ| |لي  ى شمس|د| بــــ عي 

85|343 ن سيد محمد سيد|يم| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

69484o وى|لشن|ئل محمد يسن |يه و| لمنصوره|نوعيتـــ 

3||49| لبــــدوى|حمد |حمد |ر |من ى شمس|تـــج ره عي 

93579 ي
محمد سعيد محمد مصطفى ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 

ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

54366 للطيف|ح محروس عبــــد |محمد صل حقوق بــــنى سويف

|22274 ف محرم فريد|سلىم  رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

699263 مريم محمد محمد عوض لمنصورتـــ |تـــمريض 

464o2 بــــى رجبــــ|مبــــ|م |ء س|سم| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

882627 لمنرص |هلل محمد يوسف عبــــد|منتـــ  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|3o835 ح نرص|لفتـــ|ح عبــــد |محمد صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

678849 د|لحد|لحميد |عبــــد | لوف|بــــو |يد |تـــسنيم ف لمنصورتـــ |تـــمريض 

68o569 لجوهرى|لسيد محمد |م |ن عص|يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

444363 لعليم محمد هويدى|منى مجدى عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5o3972 لرحيم محمود|لرحيم محمود عبــــد |عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

266787 مه|تـــه سل|هلل شح|طمه عبــــد|ف ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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2239|5 د|د قدرى فؤ|ء فؤ|ل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

839|33 هلل|بــــ عبــــد|لتـــو|طف عبــــد|محمد ع ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

678o2o ى|محمود  ف فرج حسي  رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85335o ي جيد|دي س|ف
مح لطفى ره بــــنى سويف|تـــج

28o92 لدين|عيل عىل نور|سم| |ند ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2|7678 يف ط ل|لرج|رق محمد عز |رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

643944 ن عىل محمد محمد|ن رمض|نوره زيق|لزق|طبــــ 

339226 رس يوسف محمد|د ي|ود |حقوق بــــنه

682976 م|م|ل|ره عىل عىل عطوه |س لمنصوره|صيدله 

77o9oo ى و|ي  |لسيد محمد عر|ئل |سمي 
ى
لسيس|ق زيق|لزق|عه |زر

352423 ر|سلىمي حربــــي سعيد نج ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

765592 يق|لع|محمود يوسف يوسف محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

8765|5 حمد حفنى  |بــــوبــــكر |مصطفى  سيوط|صيدلتـــ 

249445 م|جر فوزى محمد عل|ه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

26o5o7 د|تـــن يىح قرئى عو|ف شمون|نوعيتـــ 

528856 حمد مدحتـــ محمد منيسي| سكندريه|ل|هندستـــ 

459964 |لنج|بــــو |هيم |بــــر|محمد مخلوف محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

236947 لنبــــى|ن مصطفى عبــــد|ء شعبــــ|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

696869 بــــىلي|لغر|محمد نبــــيل عطيه محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

59248 لم محمد|محمود س| لي|د صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

||8|72 ل محمد عىل|ن جم|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

43o|o4 حمد حبــــيبــــ|حمد |هيم |بــــر|مريم  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

82o8o8 ي|هيم عبــــد|بــــر|عمر 
لعزيز مصطفى سيوط|حقوق 

6|2o33 محمد محمود محمد محمد محمود |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

62|268 ر|لنج|لمتـــولي |لجليل |هر عبــــد |محمد م ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

3434|2 لجيد|ر محمد عطيه عبــــد|من ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

292o7 نم|غ| لوف|بــــو|هيم محمد |بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4937o3 لح محمد |للطيف ص|عبــــد | عيل زكري|سم|
متـــول

|حقوق طنط
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253333 ى|ىط ي|لع|ح عبــــد|م صل سي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9||25 ى عبــــد | رويد بــــ مرىس|لتـــو|حسي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

27o538 م|لسيد هم|لحميد |م محمد عبــــد|حس تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

9o3o3o هيم |بــــر|تـــه زكرى |ئى شح|روم ج|بــــ سوه|د|

|4828 حمد|ئى |وعد محمد عيد يم لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

488|29 لعزيز|سمي  محمد محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

782764 لح|حمد ص|لسيد |رحمه محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

9|o765 ل |ئل نجيبــــ جل|كريم و ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

62o639 يه مجدى محمد جوده| ط|هندستـــ دمي

783|87 ل|لع|وى محمد محمد عبــــد|لشبــــر|محمود | دين زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4969|9 لديبــــ|وي |لص|أمل نبــــيل محمد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5o85|6 لعدل|ن محمد |حمد فوزى رمض| سكندريه|ل|ره |تـــج

88o265 هيم جرجس  |بــــر|م |س| ري|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82o|o3 ى|بــــ محمد |لتـــو|بــــرين عبــــد|ص مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6|9|65 ى حبــــيبــــ تـــسنيم محمد محمد أمي  ط|هندستـــ دمي

46|8oo |لبــــن|هلل محمد |محمود عبــــد ى شمس طبــــ عي 

436487 ي خليل حبــــسر
بــــيشوى وديع حبــــسر لشيخ|نوعيتـــ كفر 

832257 ي عبــــد|يم|
ى
لجليل|ن عيد دسوق دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

79|76| حمد|حمد محمود |طمه |ف زيق|لزق|عه |زر

54o35 م|ء طه محمد تـــم|ل| ره بــــنى سويف|تـــج

646365 لديك|ح محمد |صل| صف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

286oo5 ى |يد ص|محمد سعيد ز هيم|بــــر|لحي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

8458o7 ح محمد عيد|ن صل|نوره ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

8964|| لسيد خليل |رص |هبــــه ن ج|تـــربــــيتـــ سوه

54274o نوبــــى|حمد محمد | |ر|ي لشر علوم دمنهور

|7836| ه | لعزيز|حمد عبــــد |يمن |مي  عه مشتـــهر|زر

8|3o84 ي محمد ص|
بــــر|حمد مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|39797 در سليم|لق|مه عبــــد |س|سلىم  ن|بــــ حلو|د|

348579 لشيخ|لسعود |بــــو |لمحسن |رجي عبــــد|ر ج|من ى شمس|د| بــــ عي 

46o59o ى زهي  حبــــيبــــ حبــــيبــــ نرمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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338277 م|لش|لحليم |تـــ عبــــد|لشح|محمد مصطفى  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

327o49 لح|م ص|م|ندى حسن فوزى  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

628642 لسنهوتـــى|لد محمود محمد |منيه خ| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

37564 حمد محمد|بــــر محمد |ء ص|ل| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

2558|9 ئى|لشنو|يوسف موىس محمود  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

254|93 ى صل ره|لجز|م |لسل|ح فتـــىح عبــــد|نرمي  هره|لق|ر |ثــــ|

639422 لسيد|لعظيم |حمد حمدى عبــــد | زيق|لزق|طبــــ 

||97o3 ف حمدي |لرحمن |عبــــد  حمد|رسر ى شمس هندستـــ عي 

696787 لسعيد|لسعيد |ء محمد |رس| لمنصوره|نوعيتـــ 

7o|4o2 ن عقل|لسعيد حس|هلل سعد |عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

82748 لم|هبــــه محمد عبــــده س ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

364328 حمد سعد محمد|لرحمن |عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

34o762 لق |لخ|لق محمد معوض عبــــد|لخ|محمود عبــــد
ى|ش هي 

شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

452632 ج |هلل خف|م مصطفى مخلوف عبــــد لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

2|oo4 لحميد محروس|لد عبــــد|عمرو خ ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

54498 ى|فيليبــــ حليم رمزى  مي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

29986 ف محمد محمد موىس|ر |من رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69o934 هيم متـــول|بــــر|لسيد محمد |مه |س|هيم |بــــر| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

98245 حمد خليفتـــ عبــــيد محمد| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

8|574| هلل|دريس دخيل عبــــد|ندي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

86849o لمحسن عدلي عىلي|محمد عبــــد  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

484779 ج |حمد محمد بــــلتـــ|ئى |حمد ه| لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

59858 حمد|مد |م ح|معتـــز عص ره بــــنى سويف|تـــج

5o2778 ه ى محمد محمد مصطفى|ن |مي  مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

6225oo بــــو سمره|هيم |بــــر|د |ر رش|من ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

8o7|5o ن|ل فتـــىحي حس|ء جم|شيم ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4||342 ر|لنج|لرحمن |وى عبــــد |لشن| |رض |تـــربــــيتـــ طنط

33938| هر|تـــه عفيفى ز|روق شح|رس ف|منيتـــ ي| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

Thursday, September 6, 2018 Page 12145 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

876362 ى  |محمد  حمد فتـــىح حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7|557 د محمد|دل فؤ|تـــن ع|ف ى شمس حقوق عي 

45889 رم|لمك|بــــو|روق محمد |حمد ف|ء |ل| هره|لق|ره |تـــج

|5o589 حمد|لرحمن محمود موىس عتـــريس |عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

758525 لد محمد سعيد عىلي|خلود خ عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

439|49 م|لسل|هر خليل عبــــد|نور م |حقوق طنط

6368|7 ح|لفتـــ|لبــــكرى عبــــد|ن مصطفى |حن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o3243 ن|ن فرج رمض|يمنى رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o4442 ذل|لش|هيم مصطفى |بــــر|ل |محمد جم ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|45553 د مصطفى|مصطفى محمود فؤ ى شمس|تـــج ره عي 

|22656 لعظيم عىلي|محمد عبــــد | مه ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

4o26o3 هلل|هيم عىلي عبــــد |بــــر|مه |س|رحمه  سكندريه|ل|حقوق 

336975 ى|جد خليل بــــش|مكرم م |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

892583 جرجس نعيم فهيم | ري|م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|28732 لس مجدى جبــــر هلل نخلتـــ|ن رزق |كي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o9o69 ي جرجس|بــــر|
ي مهنى م بــــشر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|46o39 بــــر مرزوق|ج  مرزوق ج|م هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5253o5 ى جم|طمتـــ حمدى |ف ل|مي  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|48865 حمد محمود|مل |سندس محمد ك ن|حقوق حلو

|57368 ى ن مي  لمنعم محمد|رص عبــــد |ني  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8|o53| مندي عىلي مندي عىلي ي|هندستـــ 
|لمنى

6796|| ن|لسيد لطفى عرف|حمد |م |سه لمنصوره|حقوق 

|54|2| هيم مليىح |بــــر|محمد مليىح   ى شمس|تـــج ره عي 

886854 حمد |مه جوده |س| |رن سيوط|ره |تـــج

92|436 مي |م عدل س|ير عص|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5|3729 لمنعم محمود|محمد محمود عبــــد  عه دمنهور|زر

89384| ن  |هبــــه رأفتـــ عدل عثــــم سيوط|حقوق 

|26478 لسيد|ء محمد محمد |رس| ى شمس|زر عه عي 

62|442 لعزيز محمدعوض|لد عبــــد |م خ|سل| ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

8|o236 لرحمن|محمد قطبــــ محمود عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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7o9o9| عيل|سم|لح محمد |م عىل ص لمنصورتـــ |تـــمريض 

369225 ى يشى شح|ي لحويىط|تـــه حسن |سمي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

2|634| لعزيزخلف|م محمد فوزى عبــــد |يوسف هش لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

869356 ي |حمد ر|
حمد مدبــــولي|ضى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|6776 لصبــــور حسن |ل عبــــد|محمد جم سيوط|تـــربــــيتـــ 

4o644| يف فوزى |رو ى|ن رسر مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4847|5 لقوى|حمد محمد عبــــد |كريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|9o58 نور محمد|ن سيد |يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o2425 يف  ف رجبــــ حسن|رسر رسر ي|علوم 
|لمنى

342343 لحكيم عىل سعد|يتـــ مصطفى عبــــد| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

287948 دى نرص سنبــــل|له|دى نرص عبــــد|له|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2277o7 بــــويوسف|ء محمد محمد |ن عل|حن هره|لق|حقوق 

||7355 ي
لرحمن|م محمد عبــــد |هش| دئى هره|لق|حقوق 

|245o5 هيم خليل|بــــر|حمد |ن |ريم|ن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3||||7 ى عىل محمد عىل|ي سمي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

776428 لمطلبــــ|رس سعيد عبــــد |مروه ي زيق|لزق|علوم 

678865 ف سعد |رحمه  بــــو جلبــــه|رسر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

284o|2 نور عوض سيد عويس محمد لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o9966 ى |مصطفى سعد   حسي 
حمد|لدين مصطفى ره دمنهور|تـــج

|23582 لعزيز|حمد حمدى عبــــد |ديه |ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6|||88 دريس|دريس |محمد رفعتـــ  |تـــربــــيتـــ طنط

257752 لسيد حنفى|حمد محمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9|293| ى |عيل مرزوق |سم|صم |ع مي  ج|ره سوه|تـــج

522o3 ف سيد عبــــد|ر |مي ح|لفتـــ|رسر بــــ بــــنى سويف|د|

28795o لم|لم فتـــىح س|فتـــىح س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

52|22| ى عىل عبــــد|ي لقوى عليم|سمي  تـــمريض دمنهور

22|o|| ى نعم|محمد كم ن|ل حسن حسي  ى شمس حقوق عي 

776952 در|لق|بــــر عىل عبــــد |محمود ج زيق|لزق|ره |تـــج

64o53| دى|لص|لحميد |حمد عبــــد |لبــــديع |م عبــــد |عص زيق|لزق|حقوق 
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772|o2 ر|لنج|لسعيد |حمد |بــــر |لسعيد ص|ء |لزهر| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

876885  هل|ه| ري|م
ى
  |رق

ى
ق ل مشر ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 

ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و
|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى

(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

8o7o23 ى |طف ي|رحمه ع حمد|سي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|39o2| ى|م ى نرص |دور | |رتـــي  هلل|مي  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

785838 رودى|لبــــ|نور |حمد |حمد محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

677o99 ى حس|محمود حمدى محمود حس ن|ني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3624o7 حمد خليل|ء خليل |رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|2oo73 ى|م |بــــ|وفيق وهيبــــ س| رتـــي  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

256o28 قوتـــ شلبــــى|محمد حسنى ي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

28|3oo د مرىس|لم ج|محمد فرج س ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

3ooo|9 هيم محمد|بــــر|بــــ |يه|هيم |بــــر| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

24944o ه مصطفى  ى سعودى محمد|ني  مي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

463|8 طف محمود سيد|محمود ع هرتـــ |لق|تـــمريض 

325736 بــــ يونس|لتـــو|هلل يونس عبــــد|ء فضل |رس| ى شمس صيدله عي 

299|4 ى |عبــــد  حمد|لرحمن سيد حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7827o6 لحليم عىل محمد|سعيد عبــــد | ند زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8398o8 روق خليفه|مد ف|نهر ح دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

9|566| حمد |يه محمد عيد | سيوط|بــــ |د|

335862 ح|لفتـــ|ء محمود مصطفى عبــــد|رس| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

2527o ر حسن|حمد مختـــ|فرح  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

88269 عيل|سم|ء محمد |رفيده رج ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

3|5735 لسيد|هلل محمد عىل |منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o9449 ئى|لفخر|لسيد عىل |حمد |محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|65|84 عيل|سم|فع |جر مسعد ش|ه هره|لق|بــــ |د|

236282 فع|لش|لحكيم محمد |مه عبــــد|س|منيه | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

863o36 حمد|ه |لل|زي عبــــد|ه حج|لل|عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

25|||5 بــــ|ل دي|حمد كم|محمود  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

52o672 هلل شلبــــى|فرح عىل عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

88949o بــــر |هر ج|لظ|هيم عبــــد|بــــر|محمد  سيوط|تـــمريض 
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|9o3o رق محمد عيسوى|سمر ط حقوق بــــنى سويف

|39736 نور|جويس ميشيل مني   ن|بــــ حلو|د|

784|8| هيم مصطفى موىس|بــــر|هلل محمد |عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

3658o3 ه|لل|لمبــــدى عبــــد|دل عبــــد|ن ع|عدن ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

449276 بــــر|لسميع حسن قن|شم عبــــد|حمد ه| |ره طنط|تـــج

7o775o دل محمد موىس زغىل|محمد ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3o44| يف محمود شح|منتـــ فيه|تـــه ع|هلل رسر هره|لق|بــــ |د|

347993 ر|لكم|لرحمن |نعيم عمرو نعيم عبــــد |ره بــــنه|تـــج

64|423 ل|لع|عيل عبــــد |سم|حمد |حمد محمد | ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

3744o5 |هر |لظ|ئل عبــــد|هلل و|عبــــد
ى
لدسوق |حقوق بــــنه

||6972 لدين|د |ل محمد عم|محمد جل هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

322389 ريج محمود سيد حسن قطبــــ| ى شمس حقوق عي 

6|9676 تـــ بــــديع إبــــر لبــــيىلي|ري |لبــــند|هيم |أمي  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

5o9439 م هليل عوض عمر|لم عص|س بــــ دمنهور|د|

437o43 ي|ر
ي|هيم |بــــر|مفرح محمد | ئى

لقلينى بــــ دمنهور|د|

834582 بــــ يوسف|لوه|حمد محمد عبــــد| ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

828993 عي|رص محمود رف|عبــــي  ن دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

526|2| وي|لبــــحر|هيم محمد حسن |بــــر|محمد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

684754 ر|لنج|لسيد عىل |وع |لمهدى مط| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76629o وق محمد فهىم مصطفى  لعطله|رسر ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

243o34 ى ص|ل ي|محمد جم دق|سي  هرتـــ |لق|تـــمريض 

|7799 شم|شم عىل ه|زينبــــ ه هره|لق|حقوق 

75o|7 دلي|لع|م |م|رق محمود |محمود ط هره|لق|حقوق 

8o2858 م|لسل|م محمد عبــــد|لسل|م عبــــد|سل| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

886o65 لدين محمد  |نور محمد نور  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

86|749 لعزيز محمود|محمد حسن عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

2|5|98 لمقصود|ل بــــدر عبــــد|نىح  جل| سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

9o2637 يف محمد ف لرحيم |ضل عبــــد|رسر ج|بــــ سوه|د|

7o|92| لس  لمسيح|بــــ صبــــرى عطيه عبــــد |يه|كي  زيق|لزق|ره |تـــج
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8o434o ي محمد حبــــيبــــ محمد|رؤي 
لحسينى ي|نوعيتـــ موسيقيه 

|لمنى

6o625| م|ء بــــدير غن|محمد عل ي صىح طنط
|معهد فنى

9|4483 حمد محمد |حمد محمد | ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

527o7| وى|لعشم|ن صبــــرى عىل عىل |مرو سكندريه|ل|هندستـــ 

687443 وي|لششتـــ|سمر محمود محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

478293 لسيد|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |ندى عبــــد |س سكندريه|ل|ره |تـــج

23o89 مد|دهم تـــوفيق فتـــىحي ح| ن|بــــ حلو|د|

4|o53 ى ع لعزيز يونس|طف عبــــد|نرمي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6oo6o7 لسيد خرصى|ورى |محمد مغ |ره طنط|تـــج

622744 هلل| |حمد عط|ل |مريم جم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5o5532 مر|حمد مصطفى محمد مصطفى ع| سكندريه|ل|ره |تـــج

|226|7 ي|عمر محمد عبــــد 
لمنعم مصطفى دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

43|o22 ف|لسيد |مه |س|ره |س حمد رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

544386 لكتـــبــــى|در |لق|ده مصطفى عبــــد |ء حم|شيم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|7325o ن|حمد عىلي بــــدر|لرحمن محمد محمود |عبــــد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

||47|6 لصبــــور محمد|محمد مصطفى عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

63297| ى محمد عبــــد|ي لحميد محمود محمد|سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

255749 بــــو عجوه|لرحمن |ل عبــــد|حمد جم| ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

4955o6 بــــدين|لع|عمر حمدى محمود زين  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

857|o| لعليم|لديبــــ عبــــد|ء محمد |سم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

26o767 مل خلف|جر محمد ك|ه شمون|نوعيتـــ 

766o34 عيل|سم|هيم |بــــر|رحمه وليد محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

5o4737 هلل||حمد عط|لدين محمود |م |ر عص|من سكندريه|ل|علوم 

768|77 ى|نور عم د محمد حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

42658o مل محمد منصور|لسيد ك|ء |آل ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

793|5 هلل حسن|وي عبــــد |حسن مك ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

|29|58 ح|لفتـــ|م عبــــد |لسل|بــــ عبــــد |حمد مه| هره|لق|هندستـــ 

26644 روق بــــشي |عمر محمد ف ى شمس|تـــج ره عي 

462769 بــــرسوم| ل عزيز حن|جم| رين|م لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 12150 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5|3982 هيم أبــــو حلو|بــــر|لصغي  محمد |ن |نوره زيق|لزق|عه |زر

32678o لكريم|بــــسنتـــ طه عىل عبــــد ن|بــــ حلو|د|

282|o5 هيم|بــــر|ل |هيم محمد كم|بــــر|ر |عم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

63|485 نبــــيله محمد حسن محمد محمد زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|5o8o8 رى|لبــــ|حمد عبــــد |حمد فتـــىح |محمد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

354283 حمد|بــــر |ن مصطفى ج|يم| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

848237 حمد|مد |حمد ح|وليد  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

486o45 مر حنفى عبــــده حنفى|ء س|ول إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

9o5292 ى |بــــو|لسيد |له |ه حمد |ليمي  سيوط|علوم 

278287 لسيد|لعليم |حمد محمد عبــــد| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

6||64o د حميدتـــ|لجو|للطيف عبــــد |عىلي عبــــد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

22||94 ي|لبــــلتـــ|هيم |بــــر|لسيد |لد |بــــسمله خ ج  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|486o5 ن محمد|لتـــ محمد عىل عثــــم|ص| ن|علوم حلو

683486 لمغيثــــ محمد|لرحيم عبــــد |يمن عبــــد |ن |رو لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

773388 تـــه|هيم شح|بــــر|تـــه |مريم شح ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

8|9|96 ن |طلعتـــ عدلي لوق| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

344o39 يف عبــــد|عبــــد لحليم بــــدر|لحليم عبــــد|لحليم رسر ى شمس|د| بــــ عي 

352o45 ن|لعزيزرسح|ح عبــــد|لفتـــ|محمود سيد عبــــد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

923658 حمد |لحميد |لحميد فتـــىح عبــــد|عبــــد ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

328765 زي|لعز|م محمد |محمد عص |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6364o8 م|لغن|محمود محمد عىل  زيق|لزق|طبــــ 

35o63 ى |محمد عبــــد لسعود|بــــو|لعزيز حسن حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|5|o3 لس معوض شفيق  هيم|بــــر|كي  لسويس|معتـــ |علوم ج

859965 لحسن|بــــو|حمد |هلل |ء عبــــد|شيم تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

57739 د|د عي|د فؤ|يوليوس ميل ره بــــنى سويف|تـــج

688679 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|رق |ء ط|رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

92o676 وي |دف|لسيد |وى |دف|حمد | ج |تـــمريض سوه

5|o969 زق|لر|حمد محمد بــــسيوئى أحمد عبــــد| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

325548 جد فتـــىح جرجس|ريو م|م ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس
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85357o ي 
ى|بــــر|محمود مصطفى هيم حسي  ي|بــــ |د|

|لمنى

249|86 تـــ|هر محمد فرح|تـــسنيم ط ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

478834 حمد|س محمد |رص عبــــ|لرحمن ن|عبــــد  ضتـــ دمنهور|علوم ري

5o6o6o لموجود أحمد درويش|م عبــــد |عمرو هش سكندريه|ل|صيدله 

87o586 هلل|هلل عىلي عوض |ء عوض |ول ن|سو|بــــ |د|

||48o9 قتـــ خ| حمد فرغىل|لد فوزى |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|7965 ل درويش|لع|لسعيد عبــــد|د |نورين رش |حقوق طنط

|77766 زق|لر|مل عبــــد |م ك|عمرو هش ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

45266o لحميد بــــدوي|عبــــي  فتـــوح عبــــد لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

774894 لجليل عىلي|حمد حسن عبــــد |ء |بــــر كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

83|o7| ي فتـــىحي تـــمري|روز ه
ئى قرص|ل|فنون جميله فنون 

7542|3 حمد|صم محمد |ع| دين لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

4|2223 ى عبــــدربــــتـــ|  حسي 
حمد مصطفى |تـــربــــيتـــ طنط

23769 لسيد|ل |لع|حمد عبــــد|ح |عمر صل ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2|||9 يوسف محمد شبــــل محمد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|53846 تـــ محمود|لرحمن محمود شح|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

243o99 محمود طه محمد طه ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

459|54 هيم|بــــر|ده رجبــــ محمد |غ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7oo||| س|هلل محمد عبــــ|محمد عبــــد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

679334 ى محمد |محمد وليد  ى|لسيد حسي  لعشر هندستـــ بــــور سعيد

698744 ى |محمود  لم|حمد س|لسيد |مي  لمنصوره|هندستـــ 

2|3|56 لمجيد|رس عفيفى عبــــد|لهدى ي|نور دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

833387 لحميد|لم عبــــد|لطيبــــ محمود س| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

536o|2 حمد محمد تـــرىكي|محمد عىلي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

63325| لمجيد|سط عطيه عبــــد |لبــــ|عطيه عبــــد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

763oo4 هد|حمد مج|رحمه محمد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

8|789| زىكي وهبــــه| له زكري|ه دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|49549 هيم|بــــر|رق فتـــىح عمر |م ط|س ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

626493 هيم عطيه|بــــر|حمد |ره سيد |س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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8469o3 لعزيز|لدين محمد عبــــد|ل |عزيزه جل ن|سو|حقوق 

5o5437 ح|لمل|حمد |دل عىل |بــــ ع|مه سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

632|5| لمقصود محمد|لسيد عبــــد |ن |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

647367 لرحمن|سهيله محمد سعد عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4|2o88 لطوىط|لسعيد محمد |حمد |محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

686826 بــــوشعيشع|لحنبــــىل |عيد | نور |طبــــ طنط

268844 ء عىل محمد حموده|عىلي شمون|نوعيتـــ 

233238 حمد طه عىل محمد|يه | ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

538232 لبــــدوى|حمد سعد |ن |يم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|24o39 للطيف|ل مؤمن يوسف عبــــد |من ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

23|7o2 وى|ئى حسن شعر|حمد ه| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

348783 ى|لعظيم |حمد عبــــد|ء |رس| حمد حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

863o|6 لرحيم|لسيد عبــــد|ن كرم |يم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

676773 هيم|بــــر|طف فهىم |لرحمن ع|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

7o5|39 لد|هيم خ|بــــر|در |لق|لىح عبــــد |ء عبــــد |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|45|87 محمود محمد حسن محمد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9748| لسيد|ح |لفتـــ|مصطفى سيد عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

||72oo ود|مريم مدحتـــ نعيم د |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

397|7 لحميد|ذ فكرى قرئى عبــــد |مع كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

426427 ى  حمد محمد سعد|مه |س|نورسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33942 لم محمد|ل س|جر جم|ه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

76948o ن|بــــ رمض|لتـــو|حمد صفوتـــ عبــــد | حقوق بــــورسعيد

|3o359 ض|د لحىطى ري|عم| دون|م ى شمس|تـــج ره عي 

757o52 بــــر محمد عطيه محمد|ندى ص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

623634 تـــه|حمدشح|حمد |حمد|ئل عيد |و ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

62899| لسيد محمد|حمد |بــــ |يه| زيق|لزق|ره |تـــج

67245 حمد|بــــ محمد سيد |لتـــو|ن سيد عبــــد|نوره لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

482544 ى مصيلىح بــــهلو|رو ن|ن محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43|787 ق|حمد |حمد محمد | وى|لشر |ره طنط|تـــج
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5|9|79 لدين محمود محمد عىل موىس|ح |ء صل|أسم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

849765 ى عل|ي م|لسل|لعليم عبــــد|ء عبــــد|سمي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

84854| ى| لعل|بــــو|عبــــي   محمد حسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

9o9879 ى |ي بــــتـــ محمد |يمن ثــــ|سمي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6o9|7| ن كشك|محمد مصطفى حمد لمنصوره|حقوق 

5466|9 حمد محمد روشتـــ|يه | |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

34o332 لعبــــد|لعظيم محمود |ل عبــــد|حمد جم| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

7o2||3 وى|لعشم|لسيد جوده موىس |محمد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

44244 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |م محمد سيد |سل| ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

33|327 للبــــودى|لمنعم محمد |لمنعم عبــــد|ن عبــــد|يم| |ره بــــنه|تـــج

633539 ي|ر
حمد عسل|هيم |بــــر| |ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

453o82 زق محمد عيد|لر|ره عطيه عبــــد |س لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

7o2236 لم|حمد محمد س|يمن |ء |رس| زيق|لزق|علوم 

9|77o8 عزيز عدل عزيز | رين|م سيوط|طبــــ 

8939|2 حمد |رس صبــــرى محمد |ف لمنصوره|حقوق 

255o|| وى|لقمح|ود |عطيه د| ندى رض دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

222857 ق|سح|ديفيد يعقوبــــ صبــــىح  هره|لق|ره |تـــج

54|26o م|ئى عمر عل|محمود محمد علو |حقوق طنط

77oo| رس عربــــ|مه ف|سل سل|بــــ ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|69367 لسيد عطيه محمد|م |عص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

68227 لم|رص محمد س|ر ن|بــــر| لفيوم|عه |زر

3|7433 ى محمد|حمد حمدى | مي  ى شمس حقوق عي 

338736 ى |مريم  لسيد حسن|لسيد حسني  |علوم بــــنه

248o95 |لقل|حبــــيبــــه محمد محمود  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o9569 حمد  |م زىك |م|ء |فد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

332535 زق|لر|دى عىل عبــــد|له|عىل عبــــد |تـــمريض بــــنه

8839o6 صموئيل يشى محروس مسعد  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

624o75 عيل جوهر|سم|لحسينى جوهر |محمد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

543368 ى عبــــد  لمجيد عبــــده|رغدتـــ عيد مكي  ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

5466o2 ي
ن هريدى|م يشى رمض|عص| دئى ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش

دمنهور
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8o7473 هيم محمد|بــــر|محمود محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|5||37 لحفيظ|بــــسنتـــ محسن محمد عبــــد  سيه|نوعيتـــ عبــــ

77634| ى تـــغريد نبــــيل فتـــىح حسني  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

488233 لرحمن|لمقصود عبــــد|رص عبــــد|محمد ن ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|64387 تـــ|حمد بــــرك|حمد |وليد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

68959o هيم |بــــر|هلل |لبــــدوى عبــــد |لسيد |بــــ |يه|سلىم 
هجرس

لمنصوره|ره |تـــج

262|4o ز|هيم فو|بــــر|هيم |بــــر|محمود  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

255o|6 لمعىط مصلىح نجم|هدير عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

3|8oo9 كريم حسن عىل محمد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|76o لرحيم محمد|حمد عبــــد |محمد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

235687 ى سعيد |ي حمد عىل|سمي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

45|847 حمد محمد سعد متـــول عىل| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

78|752 ده محمد ضيف غريبــــ|غ زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

34|3o8 ن زعيتـــ|دى سليم|له|محمد صبــــىح  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

25299 ض محمد|يه محمد ري| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

52|8|7 ي|ر
هر|لد ط|حد خ|لو|هيم عبــــد|إبــــر| ئى سكندريه|ل|علوم 

7o2|72 ن|هيم رمض|بــــر|ح محمد موىس  |ء صل|سم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

427626 بــــوعبــــيه|م محمد مصطفى |محمد س |صيدله طنط

2|8873 ى دويد|محمود عبــــد ر|لمنعم حسني  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

528859 لخي |بــــو|متـــ يىح |س|نس | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

825626 سط|لبــــ|حمد سليم عبــــد|سليم  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|36397 ى عم لنمر جورج |د |كرستـــي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|25|6 لكريم|مصطفى محمد محمود عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

29|969 عيل محمد|سم|شور |ء ع|سم| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

44o537 هلل موىس|در نزيتـــ رزق |ئى ن|ه |حقوق طنط

27|5|8 تـــ حويتـــ|لشح|دل محمد |ن ع|يم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

759824 لكريم ربــــيع خليل|د |ئى ج|م| ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

285566 هلل|ر يىح محمد محمد عىلي عبــــد |من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

68528o لمجيد|ز عبــــد |لبــــ|زق |لر|م عبــــد |بــــسنتـــ عص لمنصوره|بــــ |د|
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3|3o54 دل عىل بــــهجتـــ|دل عمرو ع|ع وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|3446 حمد|ر محمد محمود |من هره|لق|بــــ |د|

359877 شد صبــــىح ذىك|نتـــ ر|مري ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

323724 لعرينى|لرحمن |رق محمد عبــــد|ط| ر|ي لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

8|5227 ي | ف سعيد حبــــيبــــ|نىح  رسر ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

828369 تـــ محمود محمد|ر عرف|من ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

776o47 كتـــ|هيم بــــكر حبــــ|بــــر|لسيد |ره |س لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

246|56 لعليم قنديل|دل عبــــد|كرم ع| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8o5657 لعزيز|روق عىلي عبــــد|ء ف|صف ي|بــــ |د|
|لمنى

79o96| لرحيم|شم عبــــد |لرحيم ه|محمد عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

883o95 مي |لحكم تـــه|ديه مكرم عبــــد|ف سيوط|حقوق 

|28224 مد مرىسي|لسيد ح|رق |ن ط|نور ن|صيدله حلو

5o7894 بــــي محمد|بــــي عر|طمتـــ محمد عر|ف سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

84|23 ى صل حمد|لدين |ح |م حسي  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

|34o92 لقدوس محمد عىل|حمد عبــــد |عمرو  ى شمس|تـــج ره عي 

5|393 شم حسن|رق ه|حبــــيبــــه ط بــــ بــــنى سويف|د|

429588 لرميس|حمد محمد وجيتـــ |محمد  |علوم طنط

48825o ر|رق حنفى محمود جعد|مصطفى ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o766o لشوربــــىح |ء سمي  محمد محمود |ل| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

373o99 ي |ه
حمد غنيىم سيف|جر لطفى ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |

منصورتـــ

63|643 وق س مح محمد ربــــيع عىل|رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o2o5 يوز|ل|حمد خميس |حمد محمد | ى شمس| لسن عي 

23||o2 م عىل محمد|بــــ حس|شه هرتـــ |لق|تـــمريض 

3|8356 سكندر|ل فرويز |مح جم|س |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

789293 مه|ئى سعد سل|م ه|له| زيق|لزق|بــــ |د|

339|46 ن|حمد سليم|مريم مجدي محمود  |نوعيتـــ بــــنه

448678 ى|درش|لق|مصطفى مجدى محمد عبــــد  هي  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

6o599| لحبــــسر|رق محمد |محمد ط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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8|5535 ي عبــــد|لبــــ|محمد عبــــد
ى
ي|در عبــــد|لق|ق

لغنى ي|طبــــ 
|لمنى

482647 لكريم مصطفى|ندى محمد سعيد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23|863 مل|لمنصف ك|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد لعريش|بــــ |د|

92476| لزهرى |لرحمن |سميه محمد عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

228259 حمد محمد|ل قطبــــ |هدى جم لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

4|3863 لحكيم كيله|ئل عبــــد|محمد و |ره طنط|تـــج

8o8|33 عيل|سم|محمد | رض| دين ي|علوم 
|لمنى

256964 ه محمد عط| ره|عم| مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

93558 ى|حمد محمود |هر |حمد م| لمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

223428 ن|لد حنفى رمض|عمر خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o6293 لجندي|حمد نبــــيه |لمنعم |لد عبــــد |جر خ|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3333| عيل|سم|هيم |بــــر|م |هيم هش|بــــر| هره|لق|ره |تـــج

638276 ى عىل|لسيد |لسيد محمد | مي  زيق|لزق|صيدله 

784962 وى|هيم محمد طنط|بــــر|لعزيز |محمد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

9o8o73 ه محمد رض ى | شهي  حسي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|47296 لدين محمود|لد نرص |حمد خ| هره|لق|ره |تـــج

4467|o سكندريه|ل|هندستـــ  حسن لحميد محمد صديق|محمد عبــــد

878786 لح |لرسول ص|لح عبــــد|ر ص|من سيوط|حقوق 

684366 رينى|ء مصطفى عىل يوسف بــــخ|عىلي لمنصوره|ره |تـــج

|4937 لسيد|حمد محمد سعد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

35|47| محمد نجيبــــ رشدى حسن |طبــــ بــــيطرى بــــنه

229434 هر حسن محمد|ء م|ل| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8465| لعليم|يه حمدى محمد عبــــد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6925|3 لسيد خليل|حمد حمدى | |رن لمنصوره|عه |زر

755|59 لبــــيىلي|يه عىل عيد عىل | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

624|o8 حمد طه يىح فرج عىل| طبــــ بــــورسعيد

784925 هيم محمد|بــــر| |ء ذكري|وف زيق|لزق|بــــ |د|

22577| ن|طف محمد سليم|لرحمن ع|عبــــد ن|بــــ حلو|د|

|32848 لفتـــوح عىل|بــــو |حمد |فرحه  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7oo575 لسعيد محمد|رق |م ط|عص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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5|56|9  فتـــح |لص|ر |ر مختـــ|من
ى
سم|هلل ق|ق ن|سو|علوم 

5oo93 |حمد جمعه |يوسف 
ى
لصوق ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

487335 لعزيز|ىطي عبــــد|لع|محمد عىلي عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|6|74 |حمد ند|دل مأمون سيد |هلل محمد ع|عبــــد ن|هندستـــ حلو

62454 لعليم|ن عبــــد |سميتـــ سمي  عثــــم لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

4|7529 ريه|لم|مد حمزه |يمن ح| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

28377| هر نجيبــــ فهيم|دى م|ف دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

839o22 د فريد جرجس|مر| رين|م ن|سو|علوم 

262637 لسيد|مد |در ح|لق|م نرص عبــــد|حس ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

695742 وى|لمرس|لمتـــول محمد |دل |ل ع|نه صيدلتـــ بــــورسعيد

|2o843 ن|نتـــوئى رأفتـــ صبــــىح يون| هره|لق|ره |تـــج

8o8623 حمد|م |هيم عز|بــــر|م |حس ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

9o|o36 حمد محمد عىل |ء |هن ج|طبــــ بــــيطرى سوه

26|7oo ف |عبــــد لسيد|لرحمن رجبــــ محمد مشر |تـــربــــيتـــ بــــنه

75|448 هيم محمد|بــــر|هيم |بــــر|لسيد |روى | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

2566|o وى|لحن|د |ندى عىل فؤ شمون|نوعيتـــ فنيه 

9oo|97 ل محمد حسن |لؤى جم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|9965 لسيد|ح محمد |حمد صل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|5|63 لشملول|بــــ |لوه|روى أيمن محمدعبــــد | لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

754|o8 ق|ره |ي لبــــكرى|وى محمد |لشر لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

847|95  عىلي 
ى هيم|بــــر|سيده حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

43864o يمن فهىم محمود شتـــله|هلل |عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

442o4 ل يوسف|لع|رس سيد حسن عبــــد |ف هره|لق|بــــ |د|

843558 ء حسن محمد|حمد بــــه| ن|سو|حقوق 

83o344 حمد|دق |ء محمد ص|شيم دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

525|2 حمد|دل عويس |ن ع|نوره |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

239523 حمد عدل محمد|ن |حن ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

2235o5 مد|حمد ح|محمود محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|58|| سيد محمد حسن| ن|ر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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68|245 فظ|لح ح|م ص|م|عمرو محمد  لمنصوره|عه |زر

422496 لح|ل محمود ص|لع|يه عبــــد| سكندريه|ل|ره |تـــج

259686 لعز|لعزيز أبــــو|م عبــــد|س| عل هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|63|5 ى ج| ند لسيد|د |حسي  ج|بــــ سوه|د|

498429 وى|لسيد شه|لعظيم |هيم عبــــد |بــــر|أميمتـــ  تـــربــــيتـــ دمنهور

639598 ق|لسيد محمد |هيم |بــــر|ء |رس| وى|لشر ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

88868| لمطلبــــ |ه عبــــد|لل|ل عبــــد|مر جم|تـــ ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

3553|3 حمد محمد|ء محمد |ل| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|42462 ف |هلل |منتـــ  لسيد محمد يوسف|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

295o94 حمد|فتـــوج |ن مجدى |يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|38882 لرحيم|ج عبــــد |ح ض|هلل صل|منتـــ  |ره بــــنه|تـــج

768698 حسن محمد عبــــد ربــــه| هل لعريش|تـــربــــيتـــ 

278286 د محمود|حمد محمد ج| |حقوق بــــنه

263877 هينى|لش|بــــرى |لج|تـــى |لزن|خلود خليفه  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

78o598 تـــ عطيه عىلي|لشح|دى |له|محمد عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

48669| ى|ل سيد |عىل كم حمد حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22o84| لعظيم|حمد محمد عبــــد|حبــــيبــــه  هره|لق|حقوق 

65|82 لح|جده محمد محمد ص|م ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

758o3 د عىل جمعتـــ|جر عم|ه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

353oo4 ى|لسيد |طف |حمد ع| مي  |حقوق بــــنه

8|794| ي عبــــد|ن جم|يم|
لحميد|ل مصطفى ي|عه |زر

|لمنى

63|9|o بــــ|لوه|بــــ لطفى عبــــد|لوه|ء عبــــد|رج زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o73o2 ى بــــدرى بــــولس جورجيوس شي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|52484  عبــــد 
ى
ق ى مشر ى خي  زق|لر|حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

639675 حمد محمد يوسف|هنده |ش زيق|لزق|بــــ |د|

9|8|5o لشهيد |د عزم عبــــد|هر عم|بــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

67|32 لرحيم|حمد عبــــد |ء حمدى محمود |ل| لفيوم|حقوق 

68||52 لحكيم|لسيد عطيه عبــــد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

282386 لحميد|ل عىل عبــــد|ء كم|سم| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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325693 دي|له|لرحمن عبــــد|محمد عبــــد| نور |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

6858o للطيف|لونيس عبــــد |تـــغريد مجدى عبــــد  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

5o3779 لح|حمد سيد ص|صل |لو|حمد محمد | سكندريه|ل|عه |زر

756357 هيم حسن|بــــر|حسن | يش ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

7|o7o7 ف م|محمد  هر عىل قشطتـــ|رسر لمنصوره|حقوق 

87969 د|لحليم ج|ن عبــــد |حمد رمض| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

787455 دي|لن|لرحمن |حمدعبــــد|ئى محمد |يمن ه| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6o5527 دى|لحم|در |لق|يمن عىل عبــــد |نىه  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2|3|79 ح عىل سيد|يه صل| ى شمس|تـــج ره عي 

458256 سمر محمد طلبــــه عمر محرم لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|2244o رص محمد|ء سمي  ن|ل| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

26o478 لحبــــينى|لنبــــى |يه فتـــىح عبــــد| شمون|نوعيتـــ 

4|853o ى |لششتـــ|م محمد محمد |حس ئى|لزيو|وي حسي  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

52553 ه محمد ج بــــر محمد|ني  بــــ بــــنى سويف|د|

8827| وق عمرو حسن  عيل|سم|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|5864 سل حسن محمود محمد|بــــ هره|لق|حقوق 

6286o3 ى عىل عىل عبــــد |ي لحميد|سمي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

228229 ى عبــــد|رس| ى|ء حسي  لحميد حسي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

368|o6  عىلي تـــم
م|محمد مصطفى |حقوق بــــنه

47795| د محمود|بــــ محمود مر|محمد مه سكندريه|ل|ره |تـــج

|59297 لمجد|بــــو|م محمد |ح هش|صل ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

636o|4 لمجيد|ء سمي  عىل عبــــد|عىلي زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

825452 عيل|سم|حمد |عيل |سم|ر |من دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

339|93 لعبــــس|در |لق|بــــسنتـــ سمي  محمد عبــــد |حقوق بــــنه

77574| دل محمد عسكر|بــــ ع|لوه|عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

4377|6 |لبــــن|للطيف محمد |لسيد عبــــد|هلل |عبــــد لشيخ|طبــــ كفر 
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236o95 ر|لنج|منه سمي  محمود عىل  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

53569o وى محمود محمد فوده|لششتـــ|محمود  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

875|98 ل سيد مصطفى |ندى جم سيوط|بــــ |د|

4o|729 م|لسل|لرؤف عبــــد|حمد حمدى عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

48o96o تـــ | هلل عىلي|لسيد عبــــد|مي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

444|8 م|لش|لسيد |لعزيز |حمد عبــــد | هره|لق|هندستـــ 

876o6 مصطفى محمود زغلول محمود دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

3|2859 حمد محمود حلىم محمود| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

8|39o5 جي|لم ض|لد س|ره خ|س ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

6o37|8 هيم|بــــر|ج مخيمر |محمد رس |حقوق طنط

88895o ل |لع|حمد عبــــد|ح |زينبــــ صل ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

85|324 حمد محمد|عبــــي  عىلي  سيوط|صيدلتـــ 

2|2o69 ي |س
ى
حمد محمد|ره محمد فوق لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|

ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 
لحربــــى

424569 لمنعم محمود|مه عبــــد |س|هيثــــم  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

243386 ح|لفتـــ|لفتـــوح عبــــد|بــــو|سمر محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5o38|7 حمد|حمد بــــكر |لدين |م |د حس|بــــيج سكندريه|ل|حقوق 

256894 ن|هيم رسل|بــــر|ل |ر جم|من ى شمس| لسن عي 

4o|666 هلل|عىل محمود عىل عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

497694 ح سمك|يمن محمد صل|ضىح  تـــربــــيتـــ دمنهور

6|3o22 مصطفى محمد مصطفى عطيتـــ حسن |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

7o32o7 ر|لعط|لد محمد محمود |ء خ|عىلي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

36723| وى|لشعر|د محمد |لح فؤ|محمد ص |حقوق بــــنه

|55837 لس ي قص|رس رزق قري|كي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

363279 عيل|سم|ن |حمد عىل سليم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

697o5| حمد|م محمد |حمد عص| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

43o283 م سمي  أحمد حسن|حس| رن |ن طنط|سن|طبــــ 

6|5757 له|بــــو دربــــ|مصطفى حسن حسن  ى شمس| لسن عي 
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3|2o|5 حمد|لحكيم |حمد عبــــد| |ر|ي ن|طبــــ حلو

4o8549 لشيخ|حد |لو|حمد عبــــد|فريده محمد  |نوعيتـــ طنط

8|672o ئيل|ركو موريس وهبــــه ميخ|م ي|صيدلتـــ 
|لمنى

4|6oo6 ك|لمل|مريم مني  ذىك عبــــد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

54o6o5 ىط رحيم|لع|لد خميس عىل عبــــد |خ سكندريه|ل|حقوق 

356295 لحفيظ بــــيوم|مصطفى ظريف عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

44o945 ري|لسق|حمد |حمد |لسيد |مل | لشيخ|بــــ كفر |د|

777|35 ر|لنج|يوسف عوئى سعيد بــــكر  لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

|26484 ى  حمد|زينبــــ محمد حسي  لفيوم|عه |زر

238947 تـــى مصطفى|ء سعد زن|سم| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

4o2529 ئى|لجرو|س محمود |حمد عبــــ|هلل |منه  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

262|39 محمد مجدى زىك فتـــوح |بــــ بــــنه|د|

44|73 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|حمد |هيم |بــــر| ن|سو|بــــ |د|

5368o2 لسعيد حسن قطرى|لرحمن حسن |عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|5625 لحبــــسر|لمحسن |عبــــد| كريم عط ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

869656 لرحمن محمود|تـــيسي  حمدي عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

5344o8 خ|لطبــــ|لنبــــى |عد عبــــد|وسيم عىلي مس ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6o257| هرى|لمظ|روق طه |يمن ف|روق |ف لمنصوره|ره |تـــج

347|23 ي 
لديبــــ|عيل عىل |سم|رحمتـــ مصطفى وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

6|3235 ف محمد فتـــىح حسن |عمر  ئى|لكور|رسر |حقوق طنط

|2|477 ل محمود|م كم|لسل|يدى عبــــد |ه هره|لق|حقوق 

695459 ى|حمد حسن محمد تـــوفيق حس| ني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

266525 هيم حبــــيبــــ|بــــر|هيم |بــــر|للطيف |يه عبــــد| |علوم بــــنه

39o34 رى|حمد بــــند|م صفوتـــ |ريه هره|لق|ره |تـــج

8624o| س شبــــل عىلي|لطيفه عبــــ دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

855o25 مل|لصمد ك|بــــسنتـــ حسن عبــــد سيوط|ره |تـــج

4289o3 هيم أحمد خليل|محمد أحمد إبــــر ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

235279 لعليم|ل عبــــد|لع|ح عبــــد|حمد صل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7538o7 لحفيظ|ء محسن يونس عبــــد |رس| عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري
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|52o95 ى محمد صبــــىح نظي  عىل|ي سمي  ن|طبــــ حلو

9|o|92 متـــ |ن سل|سحق سمع|ك |ج ج|علوم سوه

|4447o لد محمود محمد عىلي|خ |بــــنه| هندستـــ شبــــر

84345| ر محمد|لستـــ|هيم سمي  عبــــد|بــــر| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

684629 مر|حمد ع|يه سعد سعد | لمنصورتـــ |تـــمريض 

883||6 لنعيم |حمد مصطفى عبــــد|ء |ول سيوط|تـــربــــيتـــ 

8|3243 ي موىسي ص
ي|لح علو|مصطفى

ئى لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

349657 لح|لنبــــى بــــدوى ص|كريمتـــ عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

92975 هند عىل سيد عىل دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

84433| در محجوبــــ|لق|ء عبــــد|محمد عل هره|لق|هندستـــ 

426332 بــــ|مل عق|شمس ك| رن تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

62o877 لعزبــــ محمد|محمد مجدى محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

259432 ى عوده|نىح  محمد | مي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

25549o ره محمود محمد حمد|س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

37836 عيل|سم|ن معوض عيد |يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

763483 لسميع|هيم عبــــد |بــــر|سلىم خليل  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

62o53o ى |ه ى أمي  لسيد مصطفى|جر أمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2934| لرحمن رفعتـــ تـــونسي محمد عوض|عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

78265 مي مصطفى محفوظ محمد ن|بــــ حلو|د|

3||45o لجليل|م عبــــد|م|دى |له|عمر مصطفى  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

49o53o لدين محمد عبــــدربــــه|م |تـــفى محمد حس ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

33o25 ي
لنرص فول|حمد سيف | |دئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

26682| ه محمد سعد عبــــد| لبــــر|مي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

885398 مه جرجس |ل سل|مريم جم سيوط|علوم 

4375|8 هر|لجوهرى فتـــىح محمود ض|م |حس لشيخ|طبــــ كفر 

827o44 ي متـــولي |عبــــد
بــــوزيد|لرحمن حسنى دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

5|8|42 ئى|حمد محمود ه|ن |نوره لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

69269o لقصبــــى|حمد |حمد |لسيد |جر |ه ط|بــــ دمي|د|

524o69 عيل|سم|لعزيز |هينور مجدي عبــــد |م ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

52757o حمد|هيم |بــــر|لسيد |لىحي |ء عبــــد |لىمي سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ
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64947 هيم حمد|بــــر|مصطفى سيد  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9o5524 ى  |ن فتـــح |هدير شعبــــ هلل حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

493979 جن|بــــوط|حمد مكرم زىك | |حقوق طنط

8628|6 لسيد محمد|محمد ممدوح   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

3669|| هيم|بــــر|لدين |ل |عمر كم| ثــــري ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

44353o هلل عطيه|هلل عبــــد|محمود محمد عبــــد |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

335||3 لحميد خليل|خليل عبــــد| ر|ي ى شمس طبــــ عي 

3|4792 مر محمود خليفتـــ|حمد ع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

436347 لمرصى|هر محمد محمد |حمد ط| لشيخ|ره كفر |تـــج

2|2995 ى|م ن|ر محفوظ عىل سليم|هي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

8|7248 هيم عىلي|بــــر|كريم منتـــرص  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

754896 حمد نرص|هر |عمر ط عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

323276 وق سعد  لرحيم|لدين محمود عبــــد|رسر ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

2346|3 لجيد يوسف|يوسف محمد عبــــد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

877|78 ين سيد  حمد محمد  |رسر سيوط|بــــ |د|

754899 ق ى رسر  حسي 
وى محمود|مصطفى حقوق بــــورسعيد

426443 ى |ي لسيد عىل|لمنعم |حمد عبــــد |سمي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

67725| حمد محمدين|مد |عمرو عطيه ح لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

2729o2 ج|مريم حمدى غريبــــ ض لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

325525 در|لق|لحميد عبــــد|رص عبــــد|محمود ن هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

48|753 هلل محمود عقل|حمد فتـــح |زم |ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27783 مر محمد محمود|محمود ع هره|لق|حقوق 

246869 دى|دى محمد محمد ش|ش ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

895292 رو جميل حكيم عزيز  |م ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

5o3459 ن|بــــ محمد ذىك سليم|يه|يمنى  سكندريه|ل|ره |تـــج

527744 ج|ن عىل فر|ن محمد رشو|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35|79o لدين فتـــوح|مريم سعيد محمد زىك  |تـــربــــيتـــ بــــنه

649493 ىس|هيم محمد بــــل|بــــر|حمد |حمدى  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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67636o ئى|لكن|دى |له|عزه محمد رأفتـــ عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

854536 ي رض
عىلي حسن| مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

87o838 بــــي|ن حسن عر|جده رمض|م ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

23744| ى عبــــد|ء ف|رس| لرحمن|رس بــــحي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

493o47 هيم سعد|بــــر|مصطفى خميس مصطفى  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

37438| ف محسن محمد |طمه |ف م|م|رسر ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

629o9| حمد|حمد محمود |هيم |بــــر|وعد  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2263o3 هيم|بــــر|حمد محمد |محمد  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

487363 مهند محمد حسن عطيتـــ محمد ره دمنهور|تـــج

5o43o5 هيم|بــــر|متـــ محمد |ن أس|رو سكندريه|ل|علوم 

49o|25 لرحمن|حمد عبــــد |ن عمر محمد |رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|7474| عيل|سم|روق محمد |لدين محمد ف|ح |صل ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

36||5| للطيف خليل|م عبــــد|مل عص| |بــــ طنط|د|

58285 د محمد رجبــــ بــــكر|جه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8|7338 ى طف مني  بــــطرس|ع| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

368|6o ى|حمد نبــــيل | حمد حسني  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

9o29|7 شم |بــــر ه|شم ص|كريم ه ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

8o3822 ي شعبــــ|ء عبــــد|هن
ي|ن عبــــد|لغنى

لغنى ي|عه |زر
|لمنى

689874 ل|لديسىط هل|حمد محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48|844 هيم|بــــر|لسيد |د |لجو|لدين عبــــد |ء |بــــه دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

89|7o5 ي |طف خلف بــــش|جرجس ع سيوط|تـــمريض 

483356 ف ج|هبــــه  بــــر عىل محمد|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85o4o| حمد طه|حمد محروس |محروس  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

888597 حمد |م عىل |ن عص|يم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

22|7o7 نجيبــــ| يىلي|بــــيشوى متـــى  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

328827 ى ثــــ ى|يوسف محمد حسي  بــــتـــ حسي  |حقوق بــــنه

4838| ل|هلل جم|د محمد عبــــد |زي هره|لق|حقوق 

239oo8 حمد|زق سيد |لر|نشين مجدى عبــــد لمنصوره|حقوق 

2|4387 حمد زىك|د |ء مر|ر عل|ثــــ| ى شمس|د| بــــ عي 

522399 فظ|لم ح|دل محمد س|ن ع|نوره هره|لق|ج طبــــيع |عل
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784497 م|لسل|يشى عىل عبــــد| عل |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

5|785o لمعطر|م محمود عىل |يه س| ره دمنهور|تـــج

756537 ء محمد محمود محمد|ل| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

67795| حمد خليل|حسن مصطفى مصطفى  لمنصوره|بــــ |د|

|34937 ى|لع|بــــو |لملك |زم محمد عبــــد |ح لمي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

832684 بــــدر رجبــــ يوسف محمد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|25863 لمنعم محمد|حمد سمي  عبــــد | ى شمس هندستـــ عي 

8o6368 حمد|لدين حسن بــــطيحه |نور  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

85o824 فظ|لرحمن ح|ن مجدي عبــــد|يم| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

353296 ى |لرحمن سمي  |عبــــد لشيخ|لسيد حسي  |بــــ بــــنه|د|

29238o ده سعد مصطفى بــــطه|حمد حم| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

9o65o لحليم|للتـــ عبــــد|ء عىل عبــــد|ول |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

333998 لس مدحتـــ رفعتـــ صديق كي  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

342o68 لمنعم|رق محمد عبــــد|طمتـــ ط|ف |طبــــ بــــيطرى بــــنه

264924 لعزبــــ|تـــتـــ |نور محمد شح| |دين ن|صيدله حلو

75335| لبــــديع محمد|لد منصور عبــــد |خ |د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 
ضتـــ|ري/لسويس

9o6846 ى |لعليم |د عبــــد|حمد فؤ| مي  ج|ره سوه|تـــج

5538| لعزيز|هلل عبــــد |يمن عبــــد |حمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

496397 ي|بــــر|ء |سم|
ى
له|هيم فهىمي عىلي  ق ره دمنهور|تـــج

3|988 نىه معتـــز محمد عىلي حسن ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

487384 هيم نرص|بــــر|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

369oo حمد|رص سعيد |لن|مريم عبــــد هره|لق|طبــــ 

676837 ى عىل|مصطفى محمد محمد  لزهي  لمنصوره|حقوق 

365323 ى ن|ي م|لشلق|م |رص س|سمي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

8436|| هلل| |ح محمد عط|مؤمن صل ج|ره سوه|تـــج

3357|4 هلل|لحكم عبــــد|م عبــــد|عص| مه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4||462 لمنعم محمد حميده|سم عبــــد|لق|بــــو| |بــــ طنط|د|

|3924o فرج نصىح بــــطرس| دين ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى
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682365 فع|لش|لحسينى |محمد | منى رض لمنصوره|صيدله 

57279 ل محمد شكرى محمد شفيق|جم| دين تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

222o25 فتـــ س ى |م |مي  ى|مي  مي  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

355599 لمقصود|لد سعيد عبــــد|خ| ر|ي ى شمس علوم عي 

|44563 ل|لع|حمد فتـــىح عبــــد |سيف  ن|تـــربــــيتـــ حلو

88|75o شد  |دى فوزى ن|بــــيشوى ن ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

788243 ن|ن عىلي سليم|هلل محمد سليم|عبــــد  |حقوق بــــنه

854727 ى عبــــد|ف تـــه|م شح|لسل|طمه حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

34o||o حمد حسن|لغنى |حمد محمد عبــــد| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

756835 فعي|لش|حمد محمد |كريم محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4398|9 ى  ي حسي 
جي|لسم|لسيد |حبــــيبــــتـــ مصطفى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

27235 ي|مه لبــــيبــــ |س|جر |ه
بــــينى لشر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5458|8 لسيد|روق عىل |لد ف|يوسف خ سكندريه|ل|حقوق 

277222 ى ربــــيع ح|ي لجندى|مد |سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

288o4 لسيد|يوسف سعيد محمود محمد عبــــد  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

8o7838 ي محمود|سهي  محمد عبــــد
لغنى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

97|2| لبــــر|لبــــر ذكرى عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

84673| ى يوسف|لطو|د |جه بــــ حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

868623 ري عىلي|بــــ بــــش|لوه|ده عبــــد|غ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5||755 ي خليل|محمد ص
بــــر رجبــــ مصطفى سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

476375 ي محمد محمد|عمرو و ئل منىح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|5927 حمد|حمد محمد |زن محمود |م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8||45 يه سعيد بــــدر بــــيوم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

46652 لق|لخ|حمد عبــــد |رق |جر ط|ه ن|ضتـــ حلو|علوم ري

899776 نس محمد |ء نور |هن ج|بــــ سوه|د|

327865 ى |مجدى عبــــد هيم|بــــر|لحكيم حسي  |ره بــــنه|تـــج

6|29|8 تـــم فوزى جبــــر|حمد ح| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

89o485 حمد حسن عىل محمد | ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

6489|7 حمد سعيد سعيد جمعه| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري
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6378o ى شعبــــ|لرحمن خ|عبــــد ن محمد|لد حسي  لفيوم|ضتـــ |علوم ري

5|o|oo غيتـــ|حمد بــــر|د |حمد عم| عه دمنهور|زر

|7335 لحميد|دق عبــــد |لص|حمد عبــــد |ندى   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

36876 لمعبــــود|د عبــــد |سلىم ممدوح فؤ هره|لق|بــــ |د|

889|25 لحفيظ |بــــر عبــــد|لحكيم ص|محمد عبــــد سيوط|ره |تـــج

623884 ف طه ج|خلود  ش|لدمرد|د |رسر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6|852| لحميد حموده|م عبــــد|رؤيه هش ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

677287 لعربــــى|لحميد محمود |محمد حمدى عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

477874 بــــو بــــكر|حمد محمد محمود محمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5o6439 لمطلبــــ|هيم عبــــد |بــــر|يمن |نشوى  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|29426 |روق لوق|د ف|ديفيد عم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|5575| ي محسن مني |نوبــــ ه|بــــ|
ئى |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

556o4 ي|ر
لقوى|ن سعد عبــــد |رضو| ئى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6o3688 لبــــسيوئى|لق |لخ|لبــــسيوئى عبــــد|محمد  لمنصوره|ره |تـــج

2|758| وى|معتـــز محمد نبــــيل محمدشعر هره|لق|بــــ |د|

|5333o ي |ء محمد عبــــد |دع
هيم|بــــر|لمرضى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

82683 ى|م |جر نبــــيل عز|ه مي  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

697464 ى محمد عبــــد  لعيس|لحليم |يسي  لمنصوره|صيدله 

22833| ح|لفتـــ|هديل سمي  حمدى عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

784463 ي
لسيد محمد| |رض| دئى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

68|27| لحميد|لحميد فوزى عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|29597 هيم|بــــر|لعظيم |يوسف محمد عبــــد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

495257 ى عبــــد  ف خي  عيل|سم|بــــ |لتـــو|محمد أرسر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

338343 لدوبــــي|لسيد موىس |يتـــ محمد | |بــــ بــــنه|د|

79o396 ى ج|طمه |ف د عىلي بــــدوي|حمد حسي  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

465oo5 لم سعد رجبــــ|فوزي أيمن س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

786o87 ي
محمد حمدى مرىس عطيه| دئى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

5256|4 لسيد عبــــدتـــ|لسيد |حمد خليل | سكندريه|ل|هندستـــ 

243355 ي
نور يوسف محمد حسن| |دئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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|586| لدين سيد|ن سيد بــــدر|نور هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

266257 د مرىس|لىح ج|ء محمد عبــــد|سم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

877637 ن  |لمعز حمد|طمه طه عبــــد|ف سيوط|بــــ |د|

255278 حمد عىل جعفر|حمد |مح |س| دين تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

5|9o88 لجغىل|هيم عىل عىل |ر إبــــر|من بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8342o9 ى|لرحمن عبــــد|عبــــد لحكيم محمد حسي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

753279 رس محمود محمد|محمود ي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2o3o| لرحمن|لحميد عبــــد |رص عبــــد |محمود ن ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

347763 ن|هيم عمر بــــدر|بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

68448| ن|روق عوض رضو|حمد ف|يه | لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

772968 هيم|بــــر| |حمد عىل ند|محمد  ى شمس طبــــ عي 

|6583o ن حنفى محمود|ئى شعبــــ|م| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

49774 هيم نرص عىل|بــــر|محمد  هره|لق|ره |تـــج

5o6286 ي محمد ح
ح|لسو|مد محمد |يمنى سكندريه|ل|بــــ |د|

479894 ق|هيم |بــــر|مينتـــ محمد | لففى|وى |لشر سكندريه|ل|بــــ |د|

87728 لرحيم محمود|حمد عبــــد |ء |سم| لفيوم|صيدلتـــ 

227939 ى ي|ي هيم|بــــر|د |رس محمود عو|سمي  هره|لق|بــــ |د|

7o6523 ىط|لمع|بــــو |بــــو مسلم |لسيد |سلىم  لمنصوره|بــــ |د|

476366 حمد عبــــده درويش|مجد |مدثــــر  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

858785 ي عبــــد| لي|د
لحميد محمد|مصطفى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

3297o3 لرحمن محمد|م عبــــد|رؤى هش |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

875449 ن بــــد يوسف |ك ع|مل| مي  ج|صيدلتـــ سوه

875583 ل درويش |ل محمود جل|جل سيوط|عه |زر

|28|85 ي |لسيد عبــــد |لرحمن |عبــــد 
ر|لسيد طوبــــ|لغنى ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

2348|8 م|حمد ممدوح محفوظ عىل شلق| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

634349 محمد حسن محمود| ر|ي زيق |لزق|تـــمريض 

|6o9o4 حمد|لد محمد محمد |ندى خ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

675868 لدين|تـــ عىل كرم |لشح|ر محمد |لستـــ|منيه عبــــد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|7636 لرؤوف مصطفى|محمود عبــــد | دين ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

883387 |  مر عط|يه رجبــــ ع| ي صىح 
سيوط|معهد فنى
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8934oo ن |حمد سليم|زم كرم عىل |ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

227328 حمد سيد محمد معوض| هره|لق|علوم 

7o2||9 لق|لخ|لحليم عبــــد |لد عبــــد |محمد خ تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

336o43 هيم|بــــر|م محمد |ل حس|فري ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|26845 هلل|ء محمد عىل عبــــد |شيم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

486374 ه يوسف محمد ص| لح|مي  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

86444 للطيف عبــــيد|ء محسن عبــــد |ل| لفيوم |تـــمريض 

53o436 بــــر عيس شكر|ن ج|يتـــ شعبــــ| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

5o47o4 هيم بــــريقع|بــــر|حمد |يمنى محمود محمد  سكندريه|ل|عه |زر

6o9729 لبــــيعه|ح محمد |لفتـــ|حمد عبــــد|ريم  لمنصوره|علوم 

4o7557 لحميد|شىم عبــــد|له|ء نبــــيل |سن دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

42|997 ى موىس | هيم|بــــر|يرينى بــــشر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

57o34 مل|م عىل ك|ء عص|شيم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|6|662 لبــــليدى|حمد |ح محمد |لفتـــ|زم محمد عبــــد |ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27649o لسيد يونس|يمن سعد |محمد  شمون|نوعيتـــ 

27222o هيم|بــــر|هيم |بــــر|ق حسن |شو| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o2653 مد يحن  حسن|حمد ح|هدى حمدى  زيق|لزق|صيدله 

8|26|4 هلل|وي عبــــد|مجد منش|ء |رس| ي|عه |زر
|لمنى

435272 وى عطيه|ء فريد يونس عرج|سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

87867 حمد حشمتـــ|ح |لفتـــ|م عبــــد|هش ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

77o578 د|لجو|لعزيز عبــــد |بــــ سعيد عبــــد|يه|محمود  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

79o86| ل محمود محمدعوض|ء جل|ل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|48548 وى|بــــر مك|بــــرين محمد ص|ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

569o3 ن جمعه رزق|ء رمض|سم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

483|9| تـــفى مصطفى خميس  فول سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

329786 بــــى|ل محمد محمد عر|ريم جم |ن طنط|سن|طبــــ 

4889|3 ي خ|ل محمد رمض|م| طر|ن خبــــي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o7865 هلل|بــــوبــــكر عبــــد|طمه سليم |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

4|35o8 ع|لرف|لغنيىم |هيم |بــــر|ء مرىس |رس| |حقوق طنط

63o339 د حليم زىك|عم| بــــول زيق|لزق|هندستـــ 
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346579 لسيد هيكل|لسيد سعيد |ء |رس| سيوط|عه |زر

49|325 ى عبــــد  |لمنعم شط|ندى حسي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

683oo7 در محمد حبــــيبــــ|لق|لح عبــــد |ر ص|من لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2674o2 لحميد محمد|ح عبــــد|رق صل|ء ط|لزهر| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

28435o ء فرج جمعه محمد محمد|رس| ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

648538 لجليل|در عبــــد|لق|تـــ عبــــد|لشح|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78|67 ن حسن محمد|م رمض|ريه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

639258 هلل محمد عطوه|عىل محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42748| لشيخ|شم محمد |ل ه|لرحمن جم|عبــــد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

3635oo م|لسل|ح محمد عبــــد|هدي صل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

493878 |لسق|متـــ حسن |س|حمد | بــــ دمنهور|د|

7|6453 ه فكرى فخرى عوض | عيل|سم|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7897o4 ن|بــــتـــ رشو|حمد ثــــ|بــــتـــ |م ثــــ|سل| حقوق بــــورسعيد

48o39 ن بــــكر محمد|محمد شعبــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

82o6o5 رص محمد حسن|حمد ن| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2oo77 د بــــدر لبــــيبــــ|عم| مي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

269422 ود|بــــ د|لوه|ح عبــــد|جر صل|ه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

42762 م|بــــ محمود عص|يه| |ر|ي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8339o| د سعيد|حمد فؤ|ء | ل| دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

248373 هيم|بــــر|لعزيز وهبــــه |ء وجيه عبــــد|سم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

627623 ي |لبــــ|عيل محمد عبــــد |إسم
ى
لسيد|ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

29839 فظ محمد|لح|رق عبــــد|محمد ط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

922383 رى  |لبــــ|لسيد محمود عبــــد|حمد | ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

73837 يد|لجليل ز|وى عبــــد|يوسف سعد ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

|4o6|o لرحيم|لسيد عىل عبــــد |عىل  ى شمس حقوق عي 

433638 وى|لدبــــ|لحميد محمد |ل عبــــد|محمد كم |صيدله طنط

5o879o هيم|دى أحمد سعد إبــــر|ه سكندريه|ل|صيدله 

283324 م|ع سل|مصطفى شكرى عىل رف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

29695 ى|محمد  حمد محمود حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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646o|3 وى|تـــم محمد حسن مك|دتـــ ح|غ لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

5|83o9 هلل جعبــــوبــــ|هيم عبــــد |بــــر|هلل |منه  سكندريه|ل|طبــــ 

7|o667 ىط عيس|لمع|بــــو |ىط |لمع|بــــو |حمد |سلىم  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

868|o9 حمد حسن محمود|ء |رس| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|499oo هيم|بــــر|ء محمود فرغىل |عل هره|لق|حقوق 

|46444 ى |ي لسيد محمد عىل|سمي  هره|لق|ره |تـــج

68933o لقط|ىط محمود |لمع|بــــو |تـــفى محبــــ  لمنصوره|نوعيتـــ 

|377|8 ر تـــوفيق مصطفى|عمر تـــوفيق مختـــ ن|فنون جميله فنون حلو

|6576| حمد محمد|م محمد سيد |له| هره|لق|حقوق 

46|44| لطور|هيم |بــــر|حمد |حمد |رق |ط |حقوق طنط

9o2955 لسيد |ضى حمزه |ر| رن ج|تـــربــــيتـــ سوه

348756 ى مسعود|ج |بــــسمتـــ محمد رس لدين حسي  |علوم بــــنه

8|4327 ف عط|مه |س| هيم|بــــر| |رسر ي|طبــــ 
|لمنى

848|4o بــــوزيد|حمد محمد مهلل | زيق|لزق|حقوق 

493|54 ى خ لغنى|لنبــــى عبــــد|لد عبــــد|حسي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|332| ن|لسيد شعبــــ|لرحمن أحمد محمد سمي  |عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

429o58 ى|لعزيز |تـــه عبــــد |ن شح|يم| بــــو حسي  ي صىح طنط
|معهد فنى

8699o3 لس مجدي ميل د جندي|كي  |ج طبــــيع قن|عل

23233 ل محمد حسن|مصطفى جم هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

42o66o حمد طه عىل طه|عمر  لشيخ|ره كفر |تـــج

343245 لدين مصطفى محمود|ء |عل| دين ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

225885 ى مصطفى محمود  حسي 
مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2|82o2 د|د حد|ن فؤ|عمر سليم هره|لق|ج طبــــيع |عل

875273 مجد لمع شفيق |ره |س سيوط|ره |تـــج

4|5oo6 ى |حسن  لعمروىسي|لسيد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

6o86|2 لدرينى|ء محمد عىل |لشيم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

55oo6 هند عىلي ضيف محجوبــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

3269o7 ى نور  هلل عىل|لدين عبــــد|نرمي  ى شمس|زر عه عي 

9o9996 ن حسن |ده شعبــــ|محمد حم ج|عه سوه|زر

4243o4 ن|حمد مهر|دل |د ع|زي سكندريه|ل|علوم 
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7o||69 ف |هيم |بــــر| هيم |بــــر|هلل |هيم عبــــد |بــــر|رسر
نرص

لمنصوره|علوم 

752|89 ى |هيم ع|بــــر| هيم|بــــر|دل حسني  زيق|لزق|طبــــ 

42o45| لجليل حنطور|لسعيد عبــــد|حمد | |ن|ري لشيخ|بــــ كفر |د|

26o666 هيم|بــــر|حمد فتـــىح |سلىم  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

33o|3| لنبــــى عزبــــ|ء محمد عبــــد|لزهر| |بــــ بــــنه|د|

777275 لحميد|سعيد عبــــد| سل رض|بــــ زيق|لزق|نوعيتـــ 

485234 لح|دل مىك محمد ص|عهد ع سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

25|729 ف عبــــد|حمد | لرسول بــــسيوئى|رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

7o3963 لسيد بــــدوى|طمه يوسف سمي  |ف لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

8o7646 لجليل|تـــه عبــــد|لعظيم شح|محمد عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|27729 يع|حمد ط|ن كرم |رو مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

32524o لمتـــجىل محمد||محمود فتـــىح عبــــد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

||72|9 حمد|لق سيد |لخ|حمد عبــــد |محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|6|45o وى|لص|د محمد |لجو|لرحمن عىل عبــــد |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

6o|3o8 لقسط|حمد |هيم |بــــر|حمد |ن |حن |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

68|424 حمد عىل|دل محمد |حمد ع| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

5||447 ىسر|حمد غبــــ|يق بــــدر أحمد |ف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

2456|o لجمل|ن |حمد زهر|حمد صبــــىح | ي صىح بــــنه
|معهد فنى

6o9oo7 حمد حبــــش|ح |لفتـــ|ن عبــــد |سليم لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

3456o7 لثــــقبــــي|حمد مصلح |مريم صفوتـــ  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

63392 لعزيز|م محمد سيد عبــــد|هش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o74|o لرحمن  |لدين عبــــد|م محمد رشدى سعد |بــــس سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5o8594 حمد محمد محمود|يوسف  ره دمنهور|تـــج

2|6552 م|م|حمد محمود محمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|3388 ى خلف شح تـــه عوض|كريستـــي  ره بــــنى سويف|تـــج

434298 لسيد فليفل|ئل |ء و|عىلي |ره طنط|تـــج

3544|3 |ل عر|مي ممدوح جل
ى
ق ى شمس|د| بــــ عي 

878o59 لكريم صديق بــــخيتـــ  |مل عبــــد| سيوط|هندستـــ 

|53635 لحميد|محمد فريج فتـــىح عبــــد  لفيوم|بــــ |د|
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755589 ء عدل محمود عىلي|ل| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

433325 ضى|لمطلبــــ عقل ر|لد عبــــد|دل خ|ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7o9777 لرحيم|لسيد عبــــد |حمد |م |س هش|ين| لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

278855 هيم|بــــر|لسيد محمد |هيم |بــــر|حمد | كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

26o4o| يمن قطبــــ محمد أبــــو عمر|ر |من هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

35|2|6 ى|بــــوبــــكر محمد سعد محمد ش| هي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7o8543 لسيد سعيد|حمد |لسيد |طمه |ف لمنصوره|هندستـــ 

|5|524 ن ف عويضه عزيز| |مي  رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

5452oo ديوس|قل|دل عزيز |نوبــــ ع|بــــ| سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

2692|| هيم سليمه|بــــر|يدى سعيد |ه |ن طنط|سن|طبــــ 

354875 يف |ح عبــــد|صبــــ تـــ|لشح|لعظيم رسر ى شمس|تـــج ره عي 

25674 لحليم|لعظيم عبــــد|منى محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|5|oo ه محمد موىس دي| بــــ|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|477o6 روق قطبــــ|م عمر ف|حس ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

332253 لم|دى س|له|لدين جودتـــ محمد |ء |محمود بــــه |بــــنه| هندستـــ شبــــر

88474o س |حمد عبــــ|ل |مصطفى جل ي صىح 
سيوط|معهد فنى

7||697  محمود شفيق |م
ى
ر|لف|زن محمود محمد صدق سيوط|هندستـــ 

6o2864 لكفورى|هيم |بــــر|مه محمد |س|محمد  لمنصوره|هندستـــ 

694o78 لسعيد|در |لق|كريم عيد عبــــد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

6o7222 ن|لنبــــي رضو|محمد مصبــــح عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

|9o6o لمول|د محمد عبــــد |سندس عم ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

33|829 هيم مسلم|بــــر| |هيم عط|بــــر| عه مشتـــهر|زر

7oo49o لعيدروىس|لعدروىس محمد |لدين |ح |ء صل|ل|
| رخ

لمنصوره|بــــ |د|

6937oo ه | ي|لبــــر|لغنى |ن عبــــد |هيم عثــــم|بــــر|مي 
ىسر لمنصوره|بــــ |د|

|57|83 |دل عدل حن|تـــرنيم ع ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

32586o وق  بــــ|حمد كس|حمد محمد |رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85263 حمد محمود|هر |يه محمد م| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

23527 بــــو بــــكر عىل|لسعود بــــكرى |بــــو |محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

759||| ى مرىس محمد محمد حسي  ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
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|5487 ى ح فظ|فظ ح|مريم حسي  هره|لق|بــــ |د|

449878 ل|هيم غبــــري|هيم وليم إبــــر|رفقه إبــــر |ره طنط|تـــج

278863 كنه|عيل س|سم|لغنى |م عبــــد|محمد عص |ره طنط|تـــج

287||6 زق|لر|ر رفعتـــ عبــــد|حمد مختـــ| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

75533| ه عىل محمود زيد| هلل|ن عبــــد |مي  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

43527| تـــ|هلل شلبــــى بــــرك|لسيد عبــــد |ء |سم| سكندريه|ل|علوم 

7263| ن هر فوزي|صموئيل م| مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3586o2 ي
لم|لدين عىل س|سيد مىح | دئى ى شمس|د| بــــ عي 

239565 حمد|وي |طمه مصطفى شعر|ف ى شمس علوم عي 

347o| لسيد|بــــ |لتـــو|يمن عبــــد |هلل |منه  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2645o8 حمدى شكر عزبــــ رجبــــ| ر|ي |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

2|7523 لمجيد|لمجيد محمد سعيد عبــــد|عمر عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8793o9 لم  |ضىح حسن محمود س سيوط|عه |زر

236842 وى|لخرج|لرحمن يوسف |يمن عبــــد|سهيله  ن|هندستـــ حلو

2oo73 ن عىل|د محمد رمض|زي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o97oo ح |سم| لصفتـــى|هيم |بــــر|لسيد |ء مشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|5686| لح محمد بــــخيتـــ|محمد ص تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

267|88 ى  ر عيدتـــ|لستـــ|حمد عبــــد|لجي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|6479o لمنعم محمود حسن|جر عبــــد |ه هره|لق|بــــ |د|

69oo|4 لسيد|بــــ سمي  محمود |يه|ء |سم| لمنصوره|عه |زر

633o28 بــــ|لوه|لسيد عطوه عبــــد|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48|777 يد|مر عىل حسن حسن ف|عىل تـــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|2287 لعظيم محمد|مر عبــــد|دتـــ تـــ|غ |ره بــــنه|تـــج

826|o6 رص بــــدوي محمد|لن|ء عبــــد|ل| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

77|o29 لد محمود محمد شلتـــوتـــ|ده خ|غ زيق|لزق|بــــ |د|

7393o ن|كريم سيد سنوىس عثــــم لفيوم|هندستـــ 

484595 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد حسن | لمنصوره|حقوق 

44999| ى محمود منصور محمد  لعربــــى|نرمي  |ضتـــ طنط|علوم ري

769452 ل محمود قشطتـــ|ن جل|يم| ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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3|7o97 ندي فتـــىحي حسن محمد زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

46|669 يق|لع|هيم عىلي |بــــر|ن حمدى |يم| |تـــربــــيتـــ طنط

68795 لمجيد|لىح محمد عبــــد |عبــــد | عل لفيوم|بــــ |د|

3524o8 ري|لبــــ|ري محمد عبــــد|لبــــ|عبــــد| دين دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

2225|8 محمود محمد محمود محمد عىل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|o322 |لعط|بــــو|در |لق|ئل عبــــد|لد و|خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3|352 حمد|حمد سيد |سندس  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o2944 لسيد|لحميد |حمد سعيد عبــــد|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|2249 م رجبــــ محمد|عدن عص ى شمس حقوق عي 

6o7772 لففى|ح |لفتـــ|لمنعم عبــــد |م محمد عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

778758  عىلي
محمد عىل مصطفى زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|42573 تـــ عربــــي سيد تـــبــــري|ي| ى شمس حقوق عي 

8228|o لس نبــــيل ف هيم|بــــر|يق |كي  ي|بــــ |د|
|لمنى

8o||o3 لي حسن|لو|ن سيد عبــــد|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

39238 لحفيظ|حمد عبــــد |حبــــيبــــه محمد  هره|لق|بــــ |د|

|2o|o7 ى يوبــــ جرجس| |م حن|عص| يوستـــي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6228|7 لمليىح |م محمد |لسل|م عبــــد |زم هش|ح معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

53722| ن|هيم رسح|م إبــــر|هش| دين م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

792825 نور طه|نور طه | ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

352397 حمد|لفتـــوح سيد |بــــو|د محمد |جه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7423o حمد عبــــد ربــــه|لد |عمر خ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

9||3o3 ندى محمد عىل محمد  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

4338| لىحي|نور عبــــد |د |رضوى عم ى شمس|د| بــــ عي 

228783 لسيد|لعظيم |رحمه محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|536o| لمنعم|جر محمد عويس عبــــد |ه ن|تـــمريض  حلو

||7736 عيل|سم|روق |روق محمود ف|ف لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

49||87 لفضيل عمر عىل|سلىم فوزى عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

364828 ل زىك محمد|حمد جم| ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

77o|29 لد محمد يوسف محمد رحمه|محمد خ زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 
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7o|863 لديبــــ|لدوله سليم |منيه سمي  محمد قمر | زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|67648 ي ه|لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|بــــسنتـــ 
ى
شم|ق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9o|243 ى|م ك |لمل|ضى مريد عبــــد|ر| رتـــي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7548o6 ن عىل محمد|حمد سليم| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

87o8|3 ى  ى عبــــد|نيفي  لحميد مىكي|لحسي  ضتـــ|ري/ن|سو|عه |زر

2|946o ح عىل|لفتـــ|سلىم سمي  عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

69o|9 لسيد|بــــر |دل ص|بــــسمتـــ ع لفيوم|بــــ |د|

77o9|7 ف محمد عبــــد| |رن لعزيز|رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

498o33 لمنعم عبــــده سعيد|م عبــــد |طمتـــ هش|ف ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

495272 لرحيم|هيم عبــــد |بــــر|حمد محمد | ره دمنهور|تـــج

48926| ي
حمد بــــدر|ئل سعيد |و| دئى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6|584o عر|لش|لرحمن أحمد أحمد |عبــــد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

77974| لحميد سعيد محمد عىلي|رحمه عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

63|o|o بــــر|لفتـــوح محمد ص|بــــو |ره محسن |س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

489353 ن|ن سعيد سليم|مريم محمد سليم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

68|775 يف حلىم  ل|لهل|لمرغىل |رسر لمنصوره|ره |تـــج

27|468 حمد محمد بــــسيوئى|ن |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

766928 عر|لش|مه محمود محمد |س|محمد  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

26o758 بــــيه|ن سعيد نوح زل|نوره شمون|نوعيتـــ 

87726 لحميد|لحميد عبــــد |ء رجبــــ عبــــد |رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

24835o لهندى|هلل عىل محمد |عبــــد| دين ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

846563 ن محمد خليل|حمد شعبــــ| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|55|5 لشيخ|وى |لص|لمقصود يوسف |لد عبــــد |خ لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

769o39 حمد نوفل حسن منصور| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

||89o6 حمد عىل|ئف محمد |محمد ر| هن ى شمس|تـــج ره عي 

4o3|9| غ|لصبــــ|حمد |هيم سيد |بــــر|هيثــــم محمد | دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45973  عيد|هيم |بــــر|مروه عيد 
ى
لدسوق ن|تـــربــــيتـــ حلو

6256o9 ى يه|جد جورج حم|م| مي  زيق|لزق|طبــــ 

493839 لخولي|للطيف |هيم عزتـــ عبــــد |بــــر| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

884o|o بــــ |لوه|منى سعد محمد عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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6363|2 ى عن ئى|عن| لعط|بــــو|ئى |خي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

5|82|5 ف| تـــ محمود محمد عىل مشر مي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

43262o تـــ|لزي|محمد | زينبــــ رض ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

83792 لعزيز|بــــ عبــــد|لتـــو|ح عبــــد|عزتـــ صل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

62975o وق كم |لعزيز عطيه ند|ل حسنى عبــــد|رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5|2|96 صف|ء محمد فريج ن|محمد عل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

43873o |لمو|محمد مجدى فتـــوح 
ى
ق لشيخ|طبــــ كفر 

342|94 ن|ن رمض|هيم شعبــــ|بــــر| |دين ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

772|8| ن|حمد علو|ن |ندى عىل علو زيق|لزق|بــــ |د|

773949 ع|لرف|تـــه |محمد صبــــىح شح ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

884oo2 لحميد موىس |بــــ عبــــد|لتـــو|عبــــي  عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

845975 حمد|ن |حمد محمد رمض| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

|6|387 ن|له نرص عىل محمود عثــــم|ه ى شمس حقوق عي 

|228|| ن محمد محمود|محمد صفو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o66o8 لم ربــــيع|بــــر س|حمد ص|ر |من سكندريه|ل|ره |تـــج

5|4ooo ء خميس مسعود مسعود أبــــوبــــكر|رس| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

45756 ن|لسم|بــــوبــــكر عىل |ء |سم| ن|بــــ حلو|د|

3492oo حمد|لقرئى |رس عويس |د ي|ي| ى شمس|تـــج ره عي 

369|7 ه يوسف|لل|جر محمد عبــــد |ه لفيوم|عه |زر

88342| ل  |لع|هلل عبــــد|ن عبــــد|مروه شعبــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5|39| ي|من
ر محمد صبــــىح محمد مصطفى ن|حقوق حلو

7769o3 مد|لعزيز ح|لسيد عبــــد |منيه | زيق|لزق|نوعيتـــ 

2|3288 هديل يوسف مسلم محمد يوسف هره|لق|ره |تـــج

2|34o رق سيد عىلي|ط| هن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

858597 ر محمد محمد|محمد مختـــ سيوط|حقوق 

7|5795 مح سليم محمد|سحر س ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

5o|785 لحليم|لحليم محمد عبــــد |د عبــــد |جه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

869822 لم عىلي|سحر محمد س ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

252667 مريم عىل مهدى محمود تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 
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296532 محمد عربــــى مصطفى عىل يوسف دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

44923 سلسبــــيل حمدى عجىم محمد بــــدر ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

3||3o| هلل محمد|لدين فوزى عبــــد|م |حمد عص| ن|حقوق حلو

7663|4 ى عم مي  لمرحوم|لسيد حسن |د |ني  ره بــــور سعيد|تـــج

42o856 ر|لسيد عم|ح محمود |لفتـــ|ء عبــــد |دع لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|62|59 جي حسن|ن سعيد ض|رمض ن|علوم حلو

44457 منيه بــــيوم عىل محمد عىل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|347|4 لدين عىل|حمد عىل عز | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|23o94 هيم شليبــــى|بــــر|لمنعم |عمر عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

6994|4 يم|للطيف محمد غن|ره محمد عبــــد |س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4|8689 لعليىمي|بــــ |لوه|لودود عبــــد |محمود رأفتـــ عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

6|o47| ر|ر محمد نص|ن محمد نص|يم| لمنصوره|صيدله 

353548 حمد|حمد محمد شكرى | ى شمس حقوق عي 

833443 شم محمد|تـــ ه|لرحمن شح|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

792o8o هيم محمد|بــــر|بــــ |لوه|يمنى عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

239235 ى |ي ف عبــــده |سمي  هيم|بــــر|رسر هره|لق|ره |تـــج

476969 ن عىلي سيد|عىلي محمد عثــــم سكندريه|ل|صيدله 

439672 هلل|هيم عوض |بــــر|هلل محمود |منه  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

3|7|o8 لرحمن عىل|حمد عىل عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

45967 ج |حمد ن|مل |طمه عيد ك|ف ى شمس|زر عه عي 

2866oo ين سيد عبــــد ى|بــــو|للطيف |رسر لعني  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

369329 ف فرج شبــــل|ء |حسن رسر |نوعيتـــ بــــنه

45o967 ر|هيم عم|بــــر|حمد سعيد |محمد  |بــــ طنط|د|

642|o6 مه محمد محمودى مرىس|س| زيق|لزق|ره |تـــج

543663 وى|ن عىل محمد طنط|سط شعبــــ|لبــــ|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

77|579 لسيد|لمنعم |يه يشى عبــــد | زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

48|93 حمد محمد|طمه محمود |ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|24829 مه عىل محمد|س|لميس  ى شمس حقوق عي 

2627|8 لسيد|ر بــــيوم |لغف|حمد محمد عبــــد| |صيدله طنط

893566 لرحمن حسن محمود |حمد عبــــد| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى
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63743| فع|لش|ء رزق محمد رزق |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

|58346 م|م|دل محمد |ن ع|رو ى شمس هندستـــ عي 

26|592 هيم|بــــر|زى |لحميد حج|حمد عبــــد|ر |عم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

853782 ي|بــــر عبــــد|ن سيد ص|نوره
لغنى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

252|42 م مصطفى|لسل|هر عبــــد|حفصه م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

26944| لعزيز سعيد لولح|ء عبــــد|ل| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

49597| ظتـــ|بــــ|س |لسيد عبــــ|م |عهد هش ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

7639o5 لىح|نور عبــــد |مه |س|محمد  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

252|o6 بــــ|نم دي|بــــ غ|ء محمد دي|رس| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

835|25 س|دي عبــــ|له|ء صبــــري عبــــد|عىلي ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

3562|3 وى عىل|لطنط|مصطفى فهىم سعد  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

238934 حمد محمود طلبــــه|رحمه  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

36||27 د|لجو|هدى مجدى عىل عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7739oo ء محمد محبــــ عبــــده|محمود عل ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

62o236 ىط محيضى|لمع|بــــو |جر رأفتـــ محمد |ه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6234|3 ره سمي  محمد سعد حسن|س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

43o47o لم|ء حسن محمد س|وف |بــــ طنط|د|

8|4456 لس جرجس ك مل جرس|كي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

4|838o يل|ندى صبــــري أحمد محمد ط لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

8|74o5 حمد|نم |دي غ|م ن|بــــس  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

278465 ه مجدى ص| لح|حمد ص|بــــر |مي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

278o53 ن|لبــــنى عمرو محمد عمر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

235275 يف| حمد زكري| عىل طه رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

75282o ف محمد شعبــــ| ن محمد|رسر نوعيتـــ بــــور سعيد

3648|9 در|لق|لسيد عبــــد|ح |لفتـــ|يتـــ عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

232697 بــــر محمد|رق ج|تـــن ط|ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43234| د|هلل حم|ء محمد عبــــد |رس| |بــــ طنط|د|

42|o|2 لسيد|هيم |بــــر|آيه جمعه صبــــري  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

352|5o ء محمود محمد مصطفى|ل| |طبــــ بــــيطرى بــــنه
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7o8|46 ن فرج|لسيد سليم|لعزيز |لد عبــــد |خ لمنصوره|هندستـــ 

4|o4o7 د محمد محمود|دهم عم| |بــــ طنط|د|

7839o5 ز|حمد عىل عز|نبــــيله محمد فتـــىح  زيق|لزق|بــــ |د|

4o5373 تـــ محمد هندي|لشح|لسيد |دين محمد |ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7oo844 بــــو زيد|هيم |بــــر|هيم محمد|بــــر|محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

62|o46 |ن رخ|لق حمد|لخ|جر محمد عبــــد |ه ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4||383 شد محمد|محمد حمدى عىل ر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

882783 ح محمد حسن  |ء صل|سم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

35548o ء محمود محمود محمد|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6o442| لق عىل|لخ|لسيد عبــــد |محمد صبــــرى  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

28o753 لسيد معوض|معن | رس رض|ي ن|بــــ حلو|د|

82o44| لحميد محفوظ|عبــــد| محمد رض ي|بــــ |د|
|لمنى

28o4o5 مل مشيط|حمد عدل محمد ك|يوسف  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

69788o لسيد|لحليم عىل محمد |ء محمد عبــــد |سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2524|| ى رجبــــ عبــــد|ي تـــ|لمول بــــرك|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

28|5|3 ء عىل درويش عىل|سم| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

434o4| ود|لحليم د|لحليم محمد عبــــد |طمه عبــــد|ف لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|2756 لسمنودى|لحسينى |ل |ئى محمد كم|م| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

74o7| لح|ء سمي  محمد ص|دع لفيوم|تـــربــــيتـــ 

5o4835 ى محمد|تـــوفيق سلم| ر|ي ن حسي  سكندريه|ل|عه |زر

53o6|6 لصعيدى|لسيد |حمد |لسيد |ء |عىلي ضتـــ دمنهور|علوم ري

|2o77o نوس|م ف|يكل عهدى س|م د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

48|896 هر|هيم ز|بــــر|حمد |هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|37|7 بــــيتـــر نوير مسعود نوير   سيوط|حقوق 

243244 ن سليوس|مني  فهىم بــــ| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

694239 حمد عسكر|لفتـــوح |بــــو |م محمود |سل| لمنصوره|هندستـــ 

|62o|| لسيد|نور |كريم محمد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

78o8|o حمد|لق |لخ|لق يوسف عبــــد|لخ|حسن عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج
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223996 لح محمد|ليىل مجدى عىل ص هره|لق|لعلوم ج |ر |د

528o2 لحليم قرئى عىل|ء عبــــد |سم| علوم بــــنى سويف

26|62 ن ل محمد|مه محمد هل|س| |مي  هره|لق|بــــ |د|

4|4o82 دق|مريم مدحتـــ عدلي ص |بــــ طنط|د|

82746o حمد|ه محمود |لل|حمد عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4|326| ن|مد رشو|مه محمد ح|س|محمد  |بــــ طنط|د|

5o2569 ء حسن عىلي محمد عىل|رس| إلسكندريتـــ |تـــمريض 

9o386o ره |حمد عم|لمنعم |مروه عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

427895 ه | ي|د |لسيد رش|مي 
ى
ض|لسيد ق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

77|745 لد حسن عىل حسن|محمد خ ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

696o7 يف محمد  حمد|يىحي رسر بــــ بــــنى سويف|د|

347542 م|لسل|لسيد عبــــد|عمرو محمود  ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

|7|97| للطيف|لحميد عىلي عبــــد |لحميد محمد عبــــد |عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

9|827| رص محمد |محمد ن| ند ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

6|97o3 ى فوزى شح ر|لنج|تـــه |تـــه شح|نرمي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

2|4983 حمد|لغنى سيد |ئى عبــــد|هيم ه|بــــر| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

339525 ى عىل عوف|ر ربــــيع عبــــد|من ي حسي 
لغنى |بــــ بــــنه|د|

7|8o86 يه محمد|ل عىل تـــ|محمد جم ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

7|6|2| ر|لجز|هيم |بــــر|لعظيم |حمد عبــــد |محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8|8862 حمد|ح |حمد صل|خلود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

694946 هلل|هلل حسن عبــــد |خلود حلىم عبــــد  لمنصوره|حقوق 

4|6742 ج |حمد ن|لسيد |طمه |ف لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

|56879 حمد|محمد | محمود ذكري هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|2346 تـــ|لنبــــى محمد عوض بــــرك|حمد عبــــد| سكندريه|ل|طبــــ 

533|28 لعزيز ذىك|أمينه محمد محمود عبــــد  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|7oo54 رس|ن ف|سىح  عيد زيد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

858|8 لفضيل محمود|طف عبــــد |حمد ع| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

7o9934 ه ص| لحديدى|لح |ص| لح عط|مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|7|668 ن ده|ده سمور قل|مجدى قل| مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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|458|3 بــــر|لج|حمد عبــــد |ن |حمد شعبــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

462267 ئى|للق|تـــ حسن عيد |لشح|ن |حن لشيخ|بــــ كفر |د|

7|5o25 |لنج|بــــو |نور محمود محمد | |ند لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

442378 ز|لبــــ|عطيه عوض عطيه  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

2oo|2 وي عىلي|م عىلي ص|سل| هره|لق|ره |تـــج

5|96|9 ى زىك  ى أمي  ى ق|نيفي  سم|مي  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

429oo3 ن|ن حمد|عيل حمد|سم|ل محمد |نه ي منش. تـــ.ك
تـــ بــــحريه بــــور سعيد|فنى

32|3o لسيد|ر |لستـــ|حمد عبــــد |م |حس هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

442325 لسيد|حمد |لمنعم |حمد عبــــد|مصطفى  ى شمس طبــــ عي 

6o8874 م|حمد عز|ح |لفتـــ|ن عبــــد |نوره لمنصوره|علوم 

52479 ن|لعظيم عثــــم|هلل حلىم عبــــد |منتـــ  ن|فنون جميله فنون حلو

634573 زى|لعز|لسيد |هيم |بــــر|مصطفى نبــــيل  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

8|9872 ي رشدي محمد|ر |من
ى
حمد شوق سيوط|ره |تـــج

87|696 يمن محمد محمد|لسيد | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|48344 ن|ن رمض|مريم عمرو رمض ى شمس| لسن عي 

37359| ى ملك|ج  |مي  ن| مي  ى شمس|د| بــــ عي 

9o2286 لرؤف محمد |حمد عبــــد|ح |صل ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

792244 ى|لسيد محمود محمد |ء |سم| وي|لجي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

857645 د|لرحمن محمد محمد حم|عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

489o8 لمعىطي محمود|ل عبــــد |ن جم|يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

648942 لسيد|لح |س ص|ئل عبــــ|و| رن قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

3|4626 هلل عمرو سيد حسن|عبــــد سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

782788 ل|لع|مرىس عبــــد| مريم رض عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6|6569 ه رزق عوض  ىسي|لبــــل|لسيد |ني  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

4o6977 حمد|لح سيد |حمد ص|لح سيد |ح ص|سم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5o8895 رى|لخم|حمد محمد |رص |لن|حمد عبــــد | عه دمنهور|زر

645746 ى|لحليم صقر ش|محمد عبــــد هي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|262o ء محمد سيد محمد|رس| ي|صيدلتـــ 
|لمنى
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23o273 لعظيم حسن|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

696224 ويش|لج|لهندى |هيم |بــــر|حمد | لمنصوره|طبــــ 

764273 ه | ف عبــــده |مي  لدين|حمد نور |رسر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8272o5 ى محمد|عبــــد لرحمن عصمتـــ حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

869339 يف مجدي سيد محمد رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

445238 هيم|بــــر|حمد سعد عبــــده |سعد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

422478 ء رزق عطيه محمد|عل |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

3|4248 لسيد|عمرو محسن محمد  دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

7o2672 ف جل|ميه |س بــــو عقر|حمد محمد |ل |رسر زيق|لزق|حقوق 

6983|9 حمد عىل|حمد |د محمد |سع لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

524oo7 لم حمص|ل محمد س|ن جم|رو إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

694475 حمد فضل|ره محمد |س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

39oo| ئى|ز كيل|تـــم ممتـــ|يه ح| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

848628 ن|شم شعبــــ|مل ه|ء محمدك|لزهر| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

53666o حمد  فليفل|تـــه رجبــــ |محمد شح ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

334o57 هيم|بــــر|حمد |ل |حمد جم| ى شمس|تـــج ره عي 

633|59 حمد|لسيد |ء محمود |آل زيق|لزق|بــــ |د|

334564 متـــ حنفى مدبــــول|لرحمن سل|عبــــد ى شمس طبــــ عي 

6|37o6 ن|لبــــطر|لسيد |م منصور عىل |حس وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

2827|o ن|ق محمد مهر|لرز|عبــــد| مه هره|لق|علوم 

36o|5 س|لسيد عبــــ|وى |سمر سعيد منش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|48997 للطيف|در عبــــد |لق|ء حسن عبــــد |سم| ى شمس| لسن عي 

5|5|87 ز|لمجيد در|حمد محمد عبــــد |نعمه  تـــربــــيتـــ دمنهور

|44877 وق تـــ بــــ حسن|لوه|مر عبــــد |رسر ن|بــــ حلو|د|

47377 دق|م محمد ص|عمر عص دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

774582 ر|ل محمد عم|ل جم|م| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

682957 حمد|لمنىح  |ل |لجم|ئ  |حمدى بــــه|ل|يه | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|38|67 لشنتـــورى|لحميد |مد عبــــد |بــــ ح|يه|عمر  ى شمس|تـــج ره عي 

486697 ف عبــــد|عمر  لم|لنبــــى حسن س|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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6oo77| لسيد محمد|تـــفى محمود عىل  |علوم طنط

8698o8 له سمي  سعد سيد|ه ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

28|8o4 ى محمد جمعه محمد|ي سمي  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

84985o ن لرحيم عبــــده|حمد عبــــد| |مي  هره|لق|طبــــ 

698483 ن|هيم طم|بــــر|هيم |بــــر|زم |حمد ح| لمنصوره|ره |تـــج

6oo454 ن ن|لسيد زهر|لبــــديع |لسيد عبــــد | |مي  |بــــ طنط|د|

28826 ى|م رمض|سل| ن حسن حسي  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

475393 بــــينى|حمد |س |م محمد عبــــ|يوسف هش لشر سكندريه|ل|هندستـــ 

6o6o2 ى|يه جم| ل عيس حسي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

7|o792 هلل|بــــ |عمر محمد محمود محمد حسن ج لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64||34 لمعىط|لسيد عبــــد|ن محمد |نوره زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

248o39 يه|هيم شلبــــ|بــــر|م عىل |رضوى س لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

24676| بــــو دريع|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|در |ن |كليتـــ هندستـــ بــــنه

9|4|72 حمد عىل  |محمد | لي|د سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6975|9 ى|فتـــىح محمد مصطفى محمد  لهمشر ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

42926| وق  ي|لعزيز |حمد حسن عبــــد |رسر
لففى |نوعيتـــ فنيه طنط

44278o ي
لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|حمد |لرحمن |عبــــد | دئى ط|بــــ دمي|د|

624397 م|لحسينى سل|مل محمد | ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

22787 حمد|ل فتـــىح |رس جم|ف دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

338984 م|تـــ سويلم عز|طمتـــ سعد شح|ف |تـــمريض بــــنه

432|7| ئى|لسود|حمد |م محمود |ء س|سم| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

4968o| ح|لقم|لحميد |ء حسن سعد عبــــد|وف عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

643587 زي|لنبــــي عز|رص عبــــد |لسيد ن| زيق|لزق|بــــ |د|

246626 حمزه صبــــرى محمد عىل قوره ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

883234 ى كرم محمد فؤ|ي د |سمي  سيوط|بــــ |د|

||7465 ى لبــــيبــــ حس|لمنعم حس|عبــــد  ى|ني  ني  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

428527 لقلينى|ن |س شعبــــ|مروتـــ عبــــ |بــــ طنط|د|

855764 حمد|وليد محمد سعيد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

342337 تـــ جم| عيل|سم|ل سعيد محمد |مي  ى شمس|تـــج ره عي 
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534o28 حمد|هلل عىل |حمد عبــــد|هلل |عبــــد ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

62oo8o تـــه|هلل شح|محمد حليم عبــــد ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

82799| لمجد|بــــو|لموجود |جح عبــــد|ء ن|سم| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5|6|o| بــــورى|لش|لسيد صقر |نتـــ محمد |فرح |علوم طنط

83|535 حمد عىلي|جح |سعودي ن ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

27232o م سليم|لسل|لرحمن سعيد عبــــد|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

255845 حمد عبــــيد|لمعىط سيد |ح عبــــد|صل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

358232 ي |م|
ي |ئى

ف حسينى هيم محمد|بــــر|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|24544 لنعيم محمد|ر عبــــد |لستـــ|حمد محمد عبــــد | ى شمس هندستـــ عي 

854764 هلل|لد محمد عبــــد|م خ|ريه ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

6oo6|8 ه محمد محمود مرزوق|لل|محمود عبــــد  لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

|59958 فظ|لمطلبــــ ح|ندى محمد عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

536777 ى|هيم زىك ش|بــــر|ج  |محمد ن هي  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

32||65 ف ص|عمرو  لرشيد عبــــد ربــــه|بــــر عبــــد|رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

345858 دي|له|ء سعيد حسن عبــــد|شيم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6oo5o3 لبــــدوى|لعزيز |للطيف عبــــد|ر عبــــد|من |بــــ طنط|د|

338o|5 حمد|مه سيد |حمد سل| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

8|6623 بــــ|لوه|دل محمد عبــــد|م ع|حس ي|بــــ |د|
|لمنى

299548 بــــ|لوه|در عبــــد |لق|مريم سيد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

493223 ج|ئى عطيتـــ محمد عطيه عج|حمد ه| ره دمنهور|تـــج

242584 ن محمد يونس|حمد رمض| لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

853343 حمد محمد عىلي|رص |لن|عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7|6953 ى|بــــد رزق فرح|ء ع|وف تـــ حسي  لمنصوره|ره |تـــج

|39687 لم عىل|عىل س| ر|ي ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

836|25 حمد|ء سيد عىلي |لشيم| دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

|4723o حمد محمد نور|حمد محمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

92628 لسميع|متـــ صبــــىح عبــــد |س|ء |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

475559 لديبــــ|ح |لفتـــ|حمد محمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|حقوق 

5|756o لخولي|د محمد |د فؤ|ندى نه سكندريه|ل|طبــــ 
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33393| ن|حمد سلط|حمد عصمتـــ | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

354287 حمد|تـــفى عيد صبــــري  |حقوق بــــنه

||58o7 لسيد|هلل |لسيد عبــــد |حمد | ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

463o9 حمد عبــــيد|محمد جميل  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

6394oo ح|لفتـــ|لرحمن عبــــد |حمد عبــــد |بــــسمه  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

|563|4 دى|لن|لرحمن محمد سيد محروس |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

35589 ش|حمد محمد رو|محمد عبــــده  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

484832 متـــ حسن محمود محمد|س| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5252o2 |نىح  سمي  حنفى محمود |
ى
لدسوق سكندريه|ل|ره |تـــج

437o72 هيم|بــــر|ل |لع|هيم عبــــد |بــــر|ر |بــــر| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

324454 حمد محمود حمد محمد|محمود  هره|لق|حقوق 

6|29o7 لهبــــل|حمد |د |لجو|يه حسن عبــــد| |بــــ طنط|د|

||9o8| هلل| |مل عط|سوسنه ميشيل ك ن|بــــ حلو|د|

7oo863 ن|تـــ رمض|محمد مجدى محمد فرح ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

758286 لد محمد|لسيد خ|ن |يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

526654 ى سعيد محمد  ى|حسي  مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

|29|92 لعزيز|بــــ طه عبــــد |لوه|لعزيز عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

76o396 هيم|بــــر|لحسن |بــــو|محمد محمود محمد  ى شمس حقوق عي 

|23573 كر مرىس عىل|ل ش|يوسف جم هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|2542 يف|م محمد |آيه عص لشر |ره طنط|تـــج

62579o حمد|لسيد |محمد قدرى لبــــيبــــ  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69o322 ي
لمجيد|د عبــــد |لمجيد بــــهز|عبــــد | دئى لمنصوره|بــــ |د|

453772 حمد عربــــ|حمد |هر |عمر م لشيخ|هندستـــ كفر 

5|242 كر|متـــ حسن ش|س|ن |يم| ره بــــنى سويف|تـــج

77376| حمد عزيز|حمد محمود | |دين زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

3483oo لح محمود شقي |ء محمد ص|رس| ى شمس علوم عي 

47958| لربــــ|د |ئى منصور سعيد ج|أرس سكندريه|ل|هندستـــ 

9|5|99 حمد عىل |حمد |مه |س| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

263285 ى|م لرحمن يونس|عيل عبــــد|سم|ز |هي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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7o3792 ئل صديق مصطفى محمد|مصطفى و زيق|لزق|ره |تـــج

877573 حمد محمد |لرحيم |هدير عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

87686o ى محمد عبــــد| ه حسي  لمعىط  |مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

9|4828 ىط  |لع|حمد عبــــد|زهره محمد  زيق|لزق|حقوق 

6||5|| هدير مكرم مكرم مطر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

543653 ن|عيل عن|سم|عيل نرص محمد |سم| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

448|33 ى قنديل|ر عمرو محمد |من مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

|6355| ى مىح |ي لدين عزتـــ يوسف|سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

447489 ى عبــــد |سلىم محمد عمرو  لعزيز يونس|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4759o3 لكشي |لحميد |مجد محمود عبــــد |يوسف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4o6o4 حمد محمد|حمد |لرحمن |عبــــد  ن|حقوق حلو

6|8|2 حمد|ن |سلىم نور سليم لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

266384 لعظيم بــــيوم عبــــده|س فتـــىح عبــــد |ين| |بــــ بــــنه|د|

7|53|8 لح|هيم ص|بــــر|هيم |بــــر|جر |ه لمنصوره|حقوق 

9|9959 ى حسن   كرم محمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

25325 وق  بــــورسيع|دهم غريبــــ |رسر هره|لق|بــــ |د|

53o386 لدسونس|لمنعم محمود قطبــــ |يه عبــــد| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

776o62 مح محمد زىك|هنده س|ش زيق|لزق|حقوق 

5o9|37 لشنشورى|هيم قطبــــ محمد |بــــر|محمد  ره دمنهور|تـــج

|64576 لعزيز|عيل محمد عبــــد |سم|محمود  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

892637 بــــر قطبــــ |هدى ممدوح ص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

849o| محمد فرج مهدى| ند بــــ بــــنى سويف|د|

482926 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |طمتـــ محمد |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

876545 در ظريف بــــولس  |ريو ن|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

262|73 ى|هيم |بــــر|لسيد |حمد | لسيد حسي  |ره بــــنه|تـــج

777|7 حمد عىل عىل|مهند   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

|8|72 ن|لعزيز محمد عثــــم|متـــ عبــــد |س|يوسف  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7o4277 حسن محمد حسن| محمد رض لمنصوره|هندستـــ 

4272|4 هيم|بــــر|لمقصود |لمنعم عبــــد |محمد بــــكر عبــــد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ
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368233 ق|لسيد عىل محمد |سهي   وى|لشر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

279359 لبــــدوى|رغده حسن مبــــروك  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

84oo57 هيم|بــــر|كر |محمد محمدنبــــيل ش ن|هندستـــ أسو

6|599 ء رجبــــ محمد حسن|دع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|5|o97 ج|وى فر|ء مصطفى طنط|ول ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

546|| حمد|لق |لخ|لد عبــــد |خلود خ لفيوم|نوعيتـــ 

79o554 ىط هتـــيىم|لسيد مع|حمد |عىل  لمنصوره|حقوق 

25o485 بــــىل|لغر|يمن محمود |هلل |منه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o2|o6 ي
حمد |للطيف |محمد عبــــد| دئى لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

|65o43 مل فرج|رق ك|ندى ط هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

229|o7 ين خي  بــــولس جرجس| في  ن|بــــ حلو|د|

6|762| لسيد مجد|م محمد |حس ط|حقوق دمي

843942 حمد مجىلي|ن |مينه شعبــــ| ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

462925 ي
لكريم هيكل|هيم محمد عبــــد |أحمد إبــــر| دئى |حقوق طنط

|469|6 ى عىل|حمد خ| لد حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8o7824 لمولي|د |زينبــــ عمر محمد ج لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

||75|2 تـــو|بــــوك|ل|ء محمود عىل |ل| ى شمس|تـــج ره عي 

9o4986 رص عزبــــ هدى |مرفتـــ ن ج|تـــربــــيتـــ سوه

7|769o ش|لدمرد|رق طلعتـــ محمد |سوسن ط لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7o|832 لرحمن|لسعيد عبــــد |وى |يه ر| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

45|8|8 لرحمن سليم|ء فهيم فهيم عبــــد|عل لشيخ|هندستـــ كفر 

5o6o28 هيم أبــــو هيبــــ|لح إبــــر|لرحمن ص|عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

5|6568 ه | حمد خرصى|لحميد |حمد عبــــد |مي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

492255 ء سعد مبــــروك عىل حسن|عل بــــ دمنهور|د|

|7856o حمد|نور فضل |فضل  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

62|783 د|لحد|لسعيد |هيم |بــــر|ء محمد |سم| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

6o4626 ء محمود محمد مصطفى|ل| لمنصوره|بــــ |د|

|63789 ف ص|ريم  حمد|بــــر سيد |رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

794|4o ج|ن عىل رس|حمد عىل سليم| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

339o|4 |لبــــن|د |لجو|تـــ عبــــد|ء عزتـــ شح|لىمي |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|5|954 ن|حمد شعبــــ|لرحمن |ح عبــــد |مروه صل مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع
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54o62o م حسنى حسن حسنى حسن|هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27498 يف عبــــد |تـــفى محمد  ح|لفتـــ|لشر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|7387 هلل|د |لعزيز منصور ج|ء محمد عبــــد |سم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

8672| ئيل|دل نبــــيل جرجس ميخ|ع لفيوم|هندستـــ 

783356 ي|ر
لسيد|ر محمد |مختـــ| ئى زيق|لزق|بــــ |د|

75359o ى محمد خليل|ره |س ف حسي  رسر لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

4o77oo لمعىط عىل|حبــــيبــــه محمد محمد عبــــد عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

|66o|5 دى|له|معتـــز مصطفى محمود عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

3|9768 حمد|ه |لل|ر ممدوح عبــــد|مي ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

25|537 سعيد سمي  رجبــــ  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|769o8 حمد|حمد |ندى محمد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

36|o8| مر محمد|خلود محمد ع شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

778|33 لسيد|دى |له|حمد محمد عبــــد | |ره بــــنه|تـــج

774682 بــــ|بــــو زيد كس|حمد |ندى عزتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|48|78 ف عىل محمد |تـــفى  لبــــدرى|رسر تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

478262 ي
هيم عىلي درويش|بــــر|عىلي | دئى سكندريه|ل|بــــ |د|

687484 ل|ل محمد جل|ن جل|نوره لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

338o|| ل|يوسف محمد محمد كم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|49643 م|م محمد س|جر عص|ه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

9|6|25 عمرو عىل بــــكر منصور   ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

84o78 لسيد بــــخيتـــ|ن رجبــــ |يم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

325239 د|لجليل حد|بــــو بــــكر عبــــد|محمود  ى شمس حقوق عي 

69426 حمد محمد|هدير فيصل  لفيوم|بــــ |د|

244o76 حمد خليل|هر محمد محمد |ط ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

772399 لحميد|لسيد عبــــد|عمرو وحيد فتـــىح  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o738o ى سعد | حمد سعد|لحسي  ي|طبــــ 
|لمنى

|5725| سلىم عىل حمدى خليل ن|بــــ حلو|د|

822645 عيل|سم|رس محمود |بــــسمه ي ي|بــــ |د|
|لمنى

7oo278 ي|ر
د محمود محمد|عم| ئى لمنصوره|ره |تـــج
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47668o يمن محمد محمد عىل|ر |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

442327 ف|ل عىل حسن شو|مصطفى جم لشيخ|تـــمريض كفر 

422|37 ن جد وديع نقديموس|م| مي  لتـــعدين بــــمطروح|لبــــتـــرول و|علوم 

759852 هيم|بــــر|هيم عىلي |بــــر|حمد | |دين زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

442|3 ى محمد فوزى سيد حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

246374 لمشد|لسيد |لرحمن |رس محمد عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

3|7732 ن|ن رمض|محمد سمي  شعبــــ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

47o47 هيم|بــــر|ء سيد تـــوفيق |لىمي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

32o344 ف محمد |ء |سم| بــــوزيد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|6537 نم|حمد ثــــروتـــ محمد فهىم غ| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

27967| يد حويتـــ|بــــو |لد محمد رفعتـــ |ء خ|ل| ى لي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

23257 ف عبــــد |حمد | ى|رسر لعزيز حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

434459 لحرصى|مل |ل ك|جر جم|ه ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

6|47|3 ره|عبــــده أم| ر رض|مي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

49o29 |لبــــ|لفتـــوح عبــــد |بــــو|ق محمود |رز|
ى
ق ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

775995 ه ط| رق محمد عطيه|مي  زيق|لزق|حقوق 

839466 لس طلعتـــ فخري  دير|بــــ|كي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

6424|4 ل قطبــــ|لع|لسيد عبــــد |هلل |محمد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

5o9768 لسيد|حمد يوسف جمعتـــ محمد | سكندريه|ل|حقوق 

356o5| زق|لر|نىه فرج غندور عبــــد لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

755|9| ى |مريم  ى|لسيد تـــحسي  مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

844395 حمد عيسي|د |لجو|ء عبــــد|ل| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

7564o4 لسيد|لرحمن |لسيد عبــــد |ن |سليم عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|65658 محمد سعيد محمد محمود ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

|27274 رف محمد لمع شلبــــى|و| دين ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

89388 ض|لق ري|لخ|لسيد عبــــد |مهند  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

792|74 ء محمد مصيلىح محمد|لشيم| لمنصوره|حقوق 

785o|4 ن محمد|ل سليم|هبــــه جل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6o7899 ئى|لفخر|د |د رش|حمد فؤ|م |ريه |تـــربــــيتـــ طنط

78o694 ى عبــــد |بــــسمه  ف حسي  م|لسل|رسر ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى
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53673o لجويىل|عىل | حمد سعيد يىح زكري| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o8|33 ر|لنج|لسيد |ن |مريم محروس رضو |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

63655o دى عليوه|له|دل عبــــد|محمد ع |ره بــــنه|تـــج

8|8839 ي|
ل وهبــــه|موريس كم| وليفى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

|789o7 در|لق|بــــ عبــــد |لوه|ل عبــــد |محمد جم دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|5454| د|لمجيد ج|يوسف ممدوح عبــــد  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

9|4548 لمحسن  |دل حسن عبــــد|حسن ع سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

2776o ئى حسن محمد عطيتـــ|لرحمن ه|عبــــد  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|34o97 لحكيم|لسيد عبــــد |حمد |محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

827983 حمد تـــوفيق|ء محمود |رس| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|6548 ى محمود|سل| م سعيد خرصى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34o86o حمد|لسيد محمد |حمد | ى شمس حقوق عي 

5o7795 ل|لعس|د قطبــــ |م رش|ره هش|س سكندريه|ل|طبــــ 

3|868 |لعل|بــــو|م حسن |دهبــــ س هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

2662o6 ء سعيد محمود طه|شيم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6887o7 م|م|ل|حمد |لسيد |م |م|ل|لسيد |ن |نريم لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

8o2842 حمد محمد عىلي|محمود  ي|بــــ |د|
|لمنى

877|o9 تـــم محمد قطبــــ |ر ح|مي دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

6|o635 لدجله|لسيد |ندي مسعد  لمنصوره|حقوق 

683|7o ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|بــــسنتـــ عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

22||o7 ن|ض حس|لدين ري|ل |سهيله محمد كم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2858|6 ى جمعه س لم|كريم حسي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

843879 ى صبــــري مقدم|رس| ء حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

282o7o لسيد محمد|عيل |سم|محمد  ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

763493 لعليدي|منى ممدوح محمد أحمد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

488858 لنمر|حمد |هلل |لسميع عبــــد |محمد عبــــد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

449|76 عيل طه|سم|حمد ثــــروتـــ سعد | |هندستـــ طنط

8o6755 حمد|هلل |ن عبــــد|يوسف شعبــــ ي|بــــ |د|
|لمنى
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423679 د|هلل جمعه حسن ج|منتـــ  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

76o|78 ى|بــــ محمد ص|يه|يه | لحي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

462265 حمد هيكل|لحميد سيد|ل عبــــد|لع|ر عبــــد|ثــــ| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

787558 وى عبــــد ربــــه|لص|لسيد غريبــــ |بــــ |يه| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69oo64 هيم محمد|بــــر|سمر سمي   لمنصوره|ره |تـــج

638629 لسيد|هيم محمد |بــــر|محمود صبــــىحي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

23o932 ن|بــــر حمد|هيم عصمتـــ ج|بــــر| ى شمس|زر عه عي 

4o5683 ى|لسيد عثــــم|ن |يتـــ شعبــــ| ن حسي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

68822 لسيد|نىهي حسن محمد  ن|حقوق حلو

792o|7 ى|ء محمد عبــــد |عىلي لمنعم حسن حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

2|5455 ى ذىك شديد|هلل عىل |منه  مي  هره|لق|ره |تـــج

4|288| ى ط|ي بــــى|لشر|لسيد |هيم |بــــر|رق |سمي  |تـــربــــيتـــ طنط

83285o ى هيم|بــــر|د وهيبــــ |عم| يوستـــي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

5|8o|9 ي
|م محمد شتـــ|لسل|ن عبــــد |رمض| دئى معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

7oo46o حمد طه محمود طه| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6888|3 لسيد|لعزيز جمعه |لعزيز عبــــد |عمر عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

8228|| دي فرج جيد|يكل ن|م ره بــــنى سويف|تـــج

785|56 دق حسن|لص|حمد |هند محمد  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6968|4 لسيد عيد|ح تـــوفيق |لفتـــ|تـــوفيق عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

44|8|4 دي|ده صبــــري فتـــىحي من|غ لشيخ|عه كفر |زر

|5oo52 ى|  محمد حسي 
حمد مصطفى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|5|48 حمد |حمد محمود |ندى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7672o5 بــــ|لسعيد كس|وي |لص|محمد عبــــده  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

7554|9 ي|حمد غريبــــ عن|ء |رس|
ئى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

465o26 محمد عطيتـــ مرىس| حمد رض| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

542668 نور عوض مقلد|رق |ط| رويد بــــ دمنهور|د|

349764 لسعدئى|حمد محمود محمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

782872 لرحمن محمد مرىس عىل مرىس|عبــــد  زيق |لزق|تـــمريض 

352653  عىل|سيف 
ى
لدين محمد دسوق |ره بــــنه|تـــج

4|8979 عيل|سم|هيم |بــــر|م محمد |سل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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83987o طه سيد محمد يونس دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|5o435 هلل مصطفى محمد محمد|عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|3948o هيم|بــــر|ح حسن |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|منيه عبــــد | ى شمس|زر عه عي 

8866oo ف عبــــد|ده |حم بــــتـــ |لحليم ثــــ|رسر سيوط|ره |تـــج

867o88 لرحمن محمد|مه عبــــد|وس|دي |له|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|73||4 مرى|لعو|يمن عىل محمد |يمنى  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|557|7 ل|لهم|هدى فتـــىح محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

66792 حمد مرىسي|ندى حمدي  لفيوم|صيدلتـــ 

82|98| حمد عمر|لظيمه عزتـــ  ي|بــــ |د|
|لمنى

856|49 ي شح
تـــه|ندي مدحتـــ مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

26|o69 لدرس|بــــر |ل ص|عبــــي  كم شمون|نوعيتـــ 

3492|3 رق سعيد مصطفى|مصطفى ط |ره بــــنه|تـــج

899246 يزه محمد موىس محمود |ف ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

287272 ى |ي ى عبــــد|سمي  ف عشر لحميد|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

258o36 ه|لع|محمد يوسف عبــــد ل طي  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

77o292 لقوىسر|لعزيز |رص محمد عبــــد |عمر ن زيق|لزق|صيدله 

||9856 د محمد بــــدر|دل فؤ|وليد ع ى شمس|تـــج ره عي 

2435o5 ل محمود|لع|مل محمود عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||7o97 ح عزبــــ|لفتـــ|م عبــــد |ندى هش |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

8o42|5 مل محمود|ح حسن ك|سم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

62347| ر|لنج|لسيد محمود | |ر|ي لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

3|587o هيم محمد|بــــر|ف محسن |عف ى شمس|زر عه عي 

48|729 لسميع|حمد عىل عبــــد |يوسف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|9o28 ي بــــىهي | لجليل ربــــيع|لدين عبــــد|نىح  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

437|32 ن|تـــه زيد|لمجيد شح|سحر مكرم عبــــد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

5|559 ه محمد سيد محمد| مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

788o87 حمد|حمد محمود |طمه |ف عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

769922 لسيد|مه فرج |نشوى سل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

62459o س|لنح|لد عطيه |مل خ| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8|722| هلل|ل محمد عبــــد|هلل جم|عبــــد سيوط|ره |تـــج
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679432 د|لجو|لسعيد محمد عبــــد |زينبــــ عىل  لمنصوره|بــــ |د|

4|o653 مد صقر|دل ح|هيم ع|بــــر| |بــــ طنط|د|

7o924 ن حسن|بــــ رمض|لتـــو|جر عبــــد|ه لفيوم|بــــ |د|

265685 د بــــدر|لجو|دى عمر عبــــد|ش تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

8|82|| لمنعم محمد عبــــدربــــه|محمد عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

4o7328 م|تـــه سل|لعزيز شح|حمد عبــــد |مرصيه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4799 ل محمود|لد محمود كم|دين خ|ن ن|علوم حلو

854283 ى رؤوف |ي ن|حمد عثــــم|سمي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

35|2| حبــــيبــــتـــ مجدى مصطفى محمد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

259367 عي|سم|لرحمن |لمطلبــــ عبــــد |ء محمد عبــــد|شيم ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

28|474 لسيد|ن |لعزيز رمض|كرم عبــــد|محمد  ن|حقوق حلو

77632| لغنى محمد|ن محمد عبــــد |يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

78o7|7 وق فهىم  لسيد|هيم فهىم |بــــر|رسر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

3|9o94 حمد|مي |سلىم عىلي س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|478o5 د|بــــ حسن حم|يه|لدين |عز  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

878483 لح |يه محمد محمد ص| سيوط|حقوق 

822854 ي|لبــــ|م رشدي عبــــد|حمد عص|
ى
ق ي|صيدلتـــ 

|لمنى

63o365 لسيد|بــــر |بــــر محمد ص|ص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|7283 لتـــرغل|يمن محمد حسن |رحمه  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

898878 م بــــدوى محمد |يه عص| ج |تـــمريض سوه

37|5o6 لسعود|بــــو|لمؤمن |حمد عبــــد|ح |صبــــ ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

87455 ن مصطفى محمد|مصطفى شعبــــ ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

5|9784 ج|ج عبــــده فر|له محمود فر|ه تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|9|83 ى حسن  هيم سيد|بــــر|نرمي  بــــ بــــنى سويف|د|

249257 لق ريه|لخ|دل عبــــد|ريم ع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|63o|7 هيم|بــــر|ء وجدى بــــيوم |رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|6888 ن|ل محمد رشو|يمن كم|يه | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

266482 رق محمد حلىم جوهر|ن ط|نور زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

758296 ى|ده |غ لسيد عوض حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 
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495o25 هيم|بــــر|هيم محمدي |بــــر|لرحمن |عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4o7837 دل حسن عىل منصور|محمد ع دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

365735 هيم سعد نمر|بــــر|ل |بــــل ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

7o58|3 يف رمض| لسيد عىل|ن |حمد رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

636|94 صم أحمد محمد أحمد سليم بــــدوى|ع لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

6|8365 بــــعي عيد|لتـــ|لح |حمد مسعد ص| ط|حقوق دمي

269848 در يونس|لق|حمد عبــــد |هلل محمد |عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7||823 لنورمحمد|بــــو |لسيد |لسيد |سمر  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6753o9 ل محمد محمد بــــدوى|ره جم|س ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

44948| م|هلل محمد عل|محمد نعمتـــ  |هندستـــ طنط

7796|9 ى |نس محمود | وي|لغربــــ|لسيد |مي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

4|4737 ى|حمد سعيد |ء |وف حمد محمد حسي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

338497 ن مه|مل سل|دل ك|ع| مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

84953 ح عيد طه عىل|صل ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

68|84| حمد ربــــيع|ج |لصبــــ|ذ محمد |مع ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|46786 روق سيد حسن سيد|ف |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

9o3592 يمن محمد قبــــيض |تـــم |ح ج|ره سوه|تـــج

344564 حمد عىل محمود|حمد يحن  | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

235269 لمدئى|ل محمد |لع|حمد حمدى عبــــد| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

866|22 دق محمد|ء محمد ص|نجل ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

679|4 لغنى|لحليم عبــــد |حمد محمد عبــــد | ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

|4o|5o حمد|تـــه |محمد نور شح| نور ن|بــــ حلو|د|

244528 هلل||فظ عط|لح|حمد عبــــد |ن |حمد شعبــــ| ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

5o3957 مصطفى محمود محمد محمد حسن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|35|54 ف زغلول سليم|مصطفى  ن|رسر ى شمس حقوق عي 

2567o7 زى|لعليم غ|ن محمد عبــــد|نوره ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|58656 حمد محمد|ء سيد عىل |وف ه ى نوعيتـــ جي 

364739 لنرص شتـــيىح صبــــره|ندى سيف  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

62o567 هيم|بــــر|لسيد |لرحمن محمد |ن عبــــد |حن هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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426245 صف|لرحيم ن|لد مصطفى عبــــد |ندى خ ى شمس| لسن عي 

76657 لمحسن جميع|هلل عمر محمد سمي  عبــــد |عبــــد  هره|لق|حقوق 

||8|9o ى|م ن|مدحتـــ وهبــــه سمع| ريلي  هره|لق|هندستـــ 

9|8772 ن |ق سليم|سح|عزتـــ | رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

842548 ر محمد|لستـــ|رص عبــــد|لن|د عبــــد|زي ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

8755o5 حمد |لمجيد |رق عبــــد|حمد ط| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

284o44 ى عيس حس|مجد يحن  ي| ى|سي  ني  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

4962| رق عيد عىل|يوسف ط يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

8|6428 بــــر عىلي محمد|كريم ص ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

38475 لليثــــى بــــيوم|حمد |يه | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

677|98 حمد|لم |د محمد سعد س|زي لمنصوره|طبــــ 

25o4o6 ى ش|ي لدين|كر محمد نور|سمي  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

9||437 محمد محمود عىل حسن  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

867|o5 هبــــ نجيبــــ|د ر|يوسف عم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|2285 لسيد حسن|هيم محمد |بــــر|هيم |بــــر|ء |هن ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

69|o57 لرحمن محمود منتـــرص|ن محمود عبــــد |يم| سكندريه|ل|صيدله 

6|3962 ن|ع سويد|لر|نم فريد عبــــد ربــــه محمد |ه |تـــربــــيتـــ طنط

863254 بــــه خي |بــــوض|جرجس وهبــــه  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

684995 لمرغنى محمد هله|ئى نبــــيل محمد |م| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

282338 مصطفى عوض معوض محمد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

485827 لحليم|م عبــــد |لسل|حمد عبــــد|منيتـــ | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

75|334 ى نرص  ى |حسي  حمد|لدين عبــــده حسي  ره بــــور سعيد|تـــج

52o673 لحميد سليم|متـــ عبــــد |فريدتـــ محمد سل معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

3|64o هلل|لرحمن محمد جبــــر عطيتـــ |عبــــد  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

892oo4 ى  |لح صليبــــ بــــش|عبــــي  ص سيوط|نوعيتـــ 

632879 ف عبــــد|مي  | هلل عىل|رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4o539o حمد شلبــــى محمد|ء محمد |رس| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

78|896 ن محمد متـــول بــــدر|ء بــــدر|دع زيق|لزق|صيدله 

6o7866 لعجىم|وى |لششتـــ|وى |لششتـــ|آيه  |نوعيتـــ موسيقيه طنط
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688274 تـــ|لشح|ش |لدمرد|لسيد |ء |لزهر| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

863644 د مملوك فخري|رك عم|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

463849 لعدل محجوبــــ|سط |لبــــ|ندى عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|6|8|9 لوحيدي|فذ |بــــ ن|يه|ء |صف دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

775o33 لسيد|دي محمد |له|لرحمن عبــــد |محمود عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

249633 لبــــريدى|لسعودى |لدين |د|ء عم|رس| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o3539 ى|م هيم |بــــر|د |ىط فؤ|ع| رتـــي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

823723 ي عبــــد
لودود|لحليم عبــــد|عبــــي  حسنى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

249297 لسيد دوه|ر |م مختـــ|سلىم محمود عص ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

3|867| حمد|مل |بــــ ك|يه|هدير  لمنصوره|حقوق 

434592 حمد شمخ|حمد | |دين ي صىح طنط
|معهد فنى

228678 جر عمرو فرج عىل|ه هره|لق|بــــ |د|

9|4746 لمجيد  |طف سيد عبــــد|محمد ع سيوط|تـــمريض 

69|9o3 ن|لحميد سليم|هلل عبــــد |لد عبــــد |خ لمنصوره|علوم 

5|5289 ى عل|ي لد|دريس محمود خ|ء |سمي  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

245595 وى|لفرم|محمود خميس رجبــــ  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

246882 ى|هيم محمد |بــــر|فع |لش|هيم |بــــر| وى|لجي  لشيخ|بــــ كفر |د|

49625| هيم|بــــر|عيد طه محمد | نور بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

629529 وي|لفيش|دي سليم |له|طف عبــــد |روى ع| زيق|لزق|حقوق 

678882 لحبــــسر|حمد |زق |لر|ل محمود عبــــد |س ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

249423 تـــ|فع محمد محمد بــــرك|لش|نسمه  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

7||525 لح|وع ص|حمد مط|مصطفى يشى  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7698|8 هلل|بــــ |د ج|نه حشمتـــ فؤ|دمي ن|فنون جميله فنون حلو

2|975 لسيد|نسمه محمود محمد عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

676762 رون|لح|ن |د محمد محمد سليم|زي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6o|o4 حمد حسن|هيم محمدين |بــــر| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8|o669 ر محمد|لغف|حمد عبــــد| |دين ي|بــــ |د|
|لمنى

763456 |ح|ندى محمد محمد محمد ح بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

496o2o ىط|لدمي|هيم |بــــر|هيم عمر |ء إبــــر|ول بــــ دمنهور|د|

69o377 حمد|لسيد محمد بــــدر |محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ
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|33628 لمسيح شكرى مرع|عبــــد | ري|م ن|بــــ حلو|د|

64222| ف متـــول عبــــد |نس | ل|لع|رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

|6o7|3 ى مصطفى  س|لنح|عمر حسي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

374226 دى عىل|له|ر عبــــد|ن مختـــ|نوره ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

356532 ر|لجبــــ|رق فوزي عبــــد|ط| دين |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

63o563 هلل حميد|حمد محمد عبــــد |يمن |محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

624o4| لمليىح  موىس|مد |ح ح|ل صل|بــــل ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8359|5 حمد|حمد محمود |ء |رس| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

228873 ى هش لسيد|م تـــوفيق |نرمي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

426o42 لعزيز|لعزيز حلىم عبــــد |م عبــــد |ريه لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

7|7o8| ء محمد محمد صميده عىل|سم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7844|9 لكريم|لكريم محمد عبــــد|ح عبــــد |ء صل|ل| زيق|لزق|حقوق 

82|582 ي ش|لبــــ|بــــطه عبــــد
ى
حمد|زلي |ق ي |

سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|6229 ج  حسنى تـــوفيق |محمود ن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

69658o لزغبــــى| |لعل|بــــو |هيم |بــــر|هيم تـــوكل |بــــر| لمنصورتـــ |تـــمريض 

22467o ن|محمود حسن سعد محمد عثــــم ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

78o9o| لسيد|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

87o9|8 ي عمر|ره حمدي ورد|س
ن|ئى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

77o739 ش|لكريم رو|لفضيل عبــــد|منيه محمد عبــــد| زيق|لزق|نوعيتـــ 

777|43 مه|لشفيع مأمون سل|رص عبــــد |لن|يه عبــــد | زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

24o273 هلل| |رحمه محمد عزتـــ عطيتـــ محمد عط |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

4822| حمد محمود|بــــ |لوه|تـــ عبــــد |نعم ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

63634 هيم|بــــر|مل |ء مصطفى ك|سم| حقوق بــــنى سويف

5|o3|| لس  ديبــــ يوسف عويضه|يمن |كي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

784872 لقصي |يه عىل عىل محمد |  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

|3|774 ه صل هيم|بــــر|لح |ح ص|ني  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

3|7378 لمحسن محمد|عمر سيد عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6655o حمد محمود|د |مريم محمد فؤ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

24779 سعيد حسن بــــخيتـــ| دين ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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78544o لسيد عىل|ء سيف |هن |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

|5o343 لرحمن محمد|حمد عبــــد |يوسف  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|76|83 لعزيز|لسيد محمود عبــــد |بــــسمه  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4787o2 لسيد|بــــ |لتـــو|حمد عبــــد |محمد سمي   ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

||9o89 ء فرغىل فرغىل سيد|وف ن|بــــ حلو|د|

4584o6 حمد عىل|لسيد محمد سعد | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2589o4 ى عبــــد|حمد صبــــىح حس| لمقصود|ني  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

448587 ج|ل سعيد فوزى رس|كم |هندستـــ طنط

42|48 ى|زق حس|لر|حبــــيبــــه محمد عبــــد  ني  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

5o4539 لقدوس|مريم وجيه معوض عبــــد سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

78|9o7 ره عمر محمد عىل|س ى شمس| لسن عي 

4o|648 لغنى|لدين عبــــد |م |حمد حس|م |حس م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

64|543 حد|لو|ن محمد عبــــد|ندى عدل زيق|لزق|بــــ |د|

5|7256 بــــ|رس محمد دي|بــــسنتـــ ي لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

84o376 لكريم|د|محمود محمد ج| دين دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6488|2 وى رجبــــ طه|لشبــــر|أحمد  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

436|97 محمد سعد محمد فريد سعد لشيخ|علوم كفر 

879|3o ج  رزق  |مريم شنوده ن سيوط|بــــ |د|

93892 لهجرىس|حمد |مصطفى محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

692625 ري|بــــي|ل|ن محمود |هلل محمود شعبــــ|منه  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

92|487 ى ن |بــــ لبــــيبــــ قزم|يه| |مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

3344|| |لعط|بــــو|دل |ئى ع|دل ه|ع ى شمس|تـــج ره عي 

635597 لفتـــوح|بــــو|لرحيم |نبــــيل عبــــد| ر|ي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

77|6oo لسيد|جح محمد |ن ر|يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

69|o2| عيل|سم|صف |لدين ن|ح |ن صل|نوره لمنصوره|بــــ |د|

38562 ل|حمد محمد هل|حبــــيبــــتـــ  هره|لق|طبــــ 

62|o77 ه|حمد محمد | ى لسيد محمد عجي  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

89|6o6 لحليم |لكريم عبــــد|م عبــــد|حمد س| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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4o9482 د|يد ج|لغنى ز|مه عبــــد |سعيد سل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43732 ن عطيه|ئى رمض|يوسف ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

86422 ل سعد عىل|لدين كم|د|عم لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

49378o نه|مصطفى محمد مصطفى بــــطر بــــ دمنهور|د|

249694 ى|لعزيز ش|ضىح محمد عبــــد هي  شمون|نوعيتـــ 

6959|6 دى بــــلده|له|لسيد عبــــد |لسيد |دى |له|عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

35o25| لرحمن|يمن محمد محمد عبــــد|م |سل| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

688|23 لبــــيىلي|لسيد |لسيد عوض |هيم |بــــر| ي|هندستـــ 
|لمنى

6|8325 ء عبــــده بــــلبــــول|محمد رج ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

78|543 لغيط|بــــو |لسيد محمد |ن |ء شعبــــ|رس| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

495393 ن|لمول سليم|حمد محمد نوفل عبــــد| |حقوق طنط

|65767 بــــر وزيري|لج|هر عبــــد |لظ|يه عبــــد | ن|حقوق حلو

6|4698  |لبــــ|رتـــ محمود عبــــد |س
ى
هيم دبــــور|بــــر|ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|2674| ى|بــــدين |لع|حمد زين |رص |حمزتـــ ن مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|74579 لمعىط محمد يوسف|ن عبــــد |سلىم شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

629555 |منيه وحيد فهىم محمد فهىم ند| زيق|لزق|بــــ |د|

495268 زق|لر|ج  محمد عبــــد|م ن|هش ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

27o888 ر|ج  محمود نص|جر ن|ه ي صىح بــــنه
|معهد فنى

7o|5o9 مر|لسيد ع|لرحمن |ء عىل عبــــد |وف لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

626o4o ل|ح جل|لفتـــ|حمد رمزى عبــــد| زيق|لزق|صيدله 

5o4665 ن عيد محمد|رس سليم|ندى ي سكندريه|ل|بــــ |د|

2|26|5 ن|ل سليم|دل مصطفى كم|مصطفى ع ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|3374o هيم|بــــر|دل يوسف |يوسف ع مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

839|3 عىل حسن عىل حسن عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|73342 لعزيز|حمد شكري محمود عبــــد | ى شمس حقوق عي 

859799 لعظيم محمد|دل عبــــد|هدير ع ي|بــــ |د|
|لمنى

27925| ه عبــــد| دئى|لمر|لحميد عمر |مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

325668 هيم مدبــــول|بــــر|مروتـــ سيد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

396o3 فظ|مه محمد ح|س|ن |يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|7472 ن غليون سيدهم قلدس  |ريه سيوط|تـــمريض 

7544o7  مطر|ح |رقيه مدحتـــ صل
ى
لدين شوق عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 
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369278 ى سعيد|ن س|رو م حسي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

352224 حمد|د معروف مرزوق |زي |حقوق بــــنه

44375| عيل|سم|طمه جوده محمد محمد |ف لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

289oo6 لسيد عىل خرصى|م تـــوفيق |سل عص|بــــ عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

752oo3 ره|هلل رسر|هلل عبــــد|نىه مجدى عبــــد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

4o9934 ي شبــــ|ر |من
ره|حمد حسنى |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9237|5 حمد  |هلل |دل عبــــد|ن ع|مرو دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6o6669 هيم مصطفى|حمد محمد إبــــر| لمنصوره|بــــ |د|

5o8o7| مريم حمدى محمود محمد مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|6858 هر|مصطفى أنور ط| عل لشيخ|ره كفر |تـــج

9o8645 حمد |ه |لل|حمد عبــــد |محمد  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

26|272 هيم|بــــر|ر |لغف|حمد عبــــد|ء |هد| شمون|نوعيتـــ 

47oo3 ي محمود عم|محمود 
ف حنفى رتـــ|رسر ى شمس هندستـــ عي 

262o72 وه|حمد حل| |حمد زكري| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

342372 حمد محمد حسن خرصى|ء مدحتـــ |نجل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5|4297 دى|لم حم|لسيد س|ن نبــــيل |نوره بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7o2855 لمجيد شعيبــــ|ن عبــــد |حمد فتـــىح سليم| لمنصوره|هندستـــ 

4o7oo9 هيم|بــــر|هيم خليل |بــــر|لحسينى |يمنى  سكندريه|ل|ره |تـــج

8|6594 حمد حسن محمد| |مه ي|بــــ |د|
|لمنى

2|345o لبــــيه|لحسينى |لعزيز |عبــــد| رن ى شمس|د| بــــ عي 

34743o ى| |دين ف خي  حسي  رسر |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

|86o8 حمد حمدي|مح |عمرو س هره|لق|حقوق 

448994 محمد صبــــرى قطبــــ شكر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

34o2o4 ف |منيتـــ | ن|حمد مرو|رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

6868|8  ن|ح |دل صل|يزه ع|ف
ى
صف|لدسوق ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

3|9|45 ل|لع|ل محمد عبــــد|لع|ندى عبــــد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

73463 ل|لع|ء محمد عىلي عبــــد |سم| لفيوم|عه |زر

44|546 هيم|لغنى إبــــر|روق عبــــد|ف| ره رض|س لشيخ|تـــمريض كفر 

267|8o ي|لرشيد محمد|يمن عبــــد|ء |شيم
وى|لمنى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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33882o ى ط|ي هيم|بــــر|تـــ |هر حمدي فرح|سمي  عه مشتـــهر|زر

7o5995 عيل|سم|حمد عىل |مد |مريم ح لمنصوره|حقوق 

878389 طمه محمود حسن عمر  |ف سيوط|ره |تـــج

|5262o |لوف|بــــو |لرءوف |لرحيم عبــــد |شمس عبــــد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

|38243 حمد فوزى محمد|ء |حمد عل| ى شمس طبــــ عي 

6995|o لسعيد محمد|ج  |حمد ن| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

|58666 ن مجدى حسن حسن|حن ن|حقوق حلو

9o9644 لدين محمود  |حمد نور |ن |يم| ج|علوم سوه

26687o حمد عفتـــ محمدعفيفى|رس |ر ي|زه| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7oo878 ى |زر تـــكل|ع| ك فكرى تـــكل|مل| مي  لمنصوره|هندستـــ 

25o2|7 جر محمود فهىم شندى محمد|ه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

5||993 بــــو حبــــيبــــ|حمد عىل |محمد  سكندريه|ل|طبــــ 

425495 |ح |لفتـــ|دين وليد محمد عبــــد |ن
ى
لبــــرق سكندريه|ل|صيدله 

87o3o| ي محمد
محمد حمدي مصطفى ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

283464 عدل خليل| مريم رض ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

63|538 لمحسن عيس عيس|لد عبــــد |نىح  خ| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

624448 عر|لش|س |حمد عبــــ|ء حسنى |أل لمنصورتـــ |تـــمريض 

56927 تـــ عىلي عبــــد | حد عىلي|لو|مي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

646386 ن سويدى|ن نعم|مل نعم|ء ك|آل ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

639374 تـــه|لرحمن عوض شح|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

2483|8 ر|لغف|بــــر عبــــد|ر ص|لغف|هلل عبــــد|هبــــه  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

3|7599 هيم مصطفى عبــــده|بــــر|حمد محمد | م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

757776 حمد مصطفى|حمد محمد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

248234 ئى|لفخر|لسيد رزق |سمر رزق  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

632638 كر|مه محمد ش|س|ر |من زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

8o6483 ل فوزي محمود|ء جم|لشيم| ي|طبــــ 
|لمنى

3||535 لبــــكرى|رص محمد محمد |لن|لرحمن عبــــد|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

785926 وى|لحفن|لعزيز |كريم محمد صبــــىح عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7oo478 ن موىس|رس سلط|محمد ي لمنصوره|صيدله 

2225o لحليم|هيم عبــــد |بــــر|ح |ر صل|من هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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2|378| حمد عىل|رق |ط| سم ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

83348o هبــــه وهيبــــ محمود وهيبــــ ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

68372 لحميد|لنبــــى تـــوفيق عبــــد |م عبــــد |ضي ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

693258 طر|طر محمد خ|خ| ند لمنصوره|حقوق 

|68544 م عفيفى|حمد س|دين سهيل |ن كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

78o957 حمد محمد منصور|حمد محمد | زيق|لزق|حقوق 

778885 هيم|بــــر|ن |هدى عبــــده سليم زيق|لزق|نوعيتـــ 

7o35o5 بــــوزيد|عيل |سم|لجليل |ندى محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

222532 فظ|محمد محسن عيس ح ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|4o32o ف طلعتـــ روف|ندي |س ئيل|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

753o29 م محمد محمد|عمر هش تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

77|935 هلل عيد|ح عبــــد|لفتـــ|ح رجبــــ عبــــد |لفتـــ|عبــــد  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

43987o در محمد|لق|در عبــــد |لق|ء عبــــد |رس| لشيخ|علوم كفر 

4oo395 لىحي|لعظيم عبــــد |لىحي عبــــد |ح عبــــد |صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|32253 لمجد|بــــو|د محمود سيد |هلل عم|منه  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8|oo35 هيم|بــــر|خلود نرص محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

4889o| م محمود عىلي جبــــريل عىل|بــــتـــس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68749o هيم|بــــر|حمد |لد |جر خ|ه لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|4|9o6 لجليل حمزتـــ|لجليل محمد عبــــد |عبــــد  ى شمس حقوق عي 

688o3 ى ى عىل حسي  مريم حسي  لفيوم |تـــمريض 

46293| هلل محمد|ن عبــــد |لدين سليم|ء |جر عل|ه لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

264|36 ه صل| ح محمد عفيفى|مي  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

||963o لسميع|لعزيز عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|لد |خ ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

85386| ى محمد عبــــد|ي لمنعم قطبــــ|سمي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

697599 |لنج|بــــو|ضىح محمد محمد محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8|236| مد محمد محمد|لرحمن ح|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6|6o44 لحرصى|ح |لفتـــ|م عبــــد |م س|س ط|هندستـــ دمي

38479 لزنينى|د محمد |لجو|د سمي  عبــــد |جه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|37o78 يوسف فيصل موىس سليم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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333935 مل|د ك|حمد محمد مر| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

6o6968 لعدوى|د |وى حم|لشه|طلعتـــ | ر|ي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8o5938 مل|ل بــــكر ربــــيع ك|بــــل ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

78||74 ش|لدمرد|لعليم |حمد ثــــروتـــ عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

287|23 ى|مل |مه ك|هلل سل|عبــــد مي  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

83253 يوبــــ محمد|حمد |ء |شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|8o9 حمد|ل سيد |هرتـــ جم|س ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4o2395 سلىم رفعتـــ محمد  محمد  منصور |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|33932 محمد| لغنى عط|م عبــــد |حمد س| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

855768 جمعه محمد| م رض|سل| ره بــــنى سويف|تـــج

3458oo لغنى عىل|بــــر عبــــد|محمد ص |حقوق بــــنه

35|858 عيل|سم|مد |لكريم ح|لد عبــــد|مصطفى خ ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

||9623 ي محمد
محمد فوزي مصطفى لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

3|2826 ى|لد محمد محمد حس|مريم خ ني  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

64962| ف |ن |يم| هيم محمد|بــــر|رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|253|2 ف زكري|ء |رس| محمد فرج| رسر ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

78|o|| هيم عىل|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

77|8|2 ي
تـــى محمد عىل|لزن|سعيد | دئى زيق|لزق|نوعيتـــ 

5|87o9 بــــوشهبــــه|حمد |حمد |ن سعيد |يم| تـــربــــيتـــ دمنهور

8|oo6o حمد محمد|لرحيم |حمد عبــــد| ي|طبــــ 
|لمنى

|43527 ي
حنفى محمود حنفى| دئى ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

355|4o لمقصود مصطفى|ء وحيد عبــــد|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o2|67 ى|بــــو|لرحمن محمد |لنبــــوى عبــــد|جر |ه لعني  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8|2||8 لد عمر فرج|خ| عل ي|صيدلتـــ 
|لمنى

3626o5 وق شمس  لدين|لدين عوض شمس |رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|754o2 لرحمن|لد محمد عبــــد |ء خ|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8274o7 لحمد|بــــو|ده عىلي |محمد حم دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

763o37 هيم عىلي عبــــده|بــــر|لسيد |سلىم  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

3463| د محمد مصيلىح تـــوفيق|زي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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356347 حمد|ن |لدهش|ل محمد |محمد جم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

327256 ق|لرز|ن عبــــد|سلىم سيد رمض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||9725 ي
نور متـــي|نبــــيل | فبــــروئى ن|حقوق حلو

28|428 حمد|ذل محمد |هيم ش|بــــر|محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78o||3 محمود محمد| ره رض|س زيق |لزق|تـــمريض 

832929 لرحيم|س حسن عبــــد|بــــ عبــــ|رح ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

287796 بــــل|حمد ق|حمد معتـــز | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|4o|48 ى|بــــو |ر |لستـــ|نور محمود عبــــد  لعني  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

3399o يد|مد محمد عمر ف|ح| ر|ي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

684275 حمد عىل|در |لق|حمد عبــــد | |دين لمنصوره|بــــ |د|

265786 هيم محمد|بــــر|ىط |لع|هيم محمد عبــــد|بــــر| |بــــ بــــنه|د|

44|653 حمد درويش|د |روي عم| لشيخ|علوم كفر 

8426o9 وي|ر قن|لستـــ|ن محمد عبــــد|يم| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

924882 حمد |شم |ح ه|صل| ر|ي ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

683732 لكريم|مه عبــــد |جر محمد سل|ه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

267832 حد غنيم|لو|حمد عبــــد|لعزيز |حمد عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

358552 ي سيف |س
لنرص محمود|رتـــ مصطفى ى شمس| لسن عي 

7|o974 لشبــــىلي|هلل |مل عبــــد |صف ك|ء ن|رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

24o776 در|لق|در عيد عبــــد|لق|حمد عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

75o675 حمد|حمد محمد |يدى سعيد |ه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

232796 |لسيد زكري|سمر طلعتـــ  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

423946 لعزيز|أمنيه محمد فوزى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|32o5 رك سعيد لبــــيبــــ حبــــيبــــ|م |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

284568 ئى|رحمه سيد عفيفى جيل لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

272o8 لفضل عمر بــــيومي|بــــو |ندى محمد  هره|لق|حقوق 

25|55| ن|لعليم شعبــــ|لمهدى عبــــد|ء عبــــد|عل ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

275oo رق محمد شلبــــى|د ط|جه ى شمس|د| بــــ عي 

|62o33 تـــ|حمد عنتـــر عرف|حمد | ى شمس حقوق عي 

43|884 هلل|زم أحمد محمد عبــــد |ح ي صىح طنط
|معهد فنى
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|59369 رون|هلل ه|يه موىس عبــــد | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4o5o86 يم|لد|لحميد عبــــد|ىط عبــــد|لع|محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

33|833 ن|لعزيز عثــــم|ل عبــــد|حمد جم| |تـــمريض بــــنه

|6385o لم|د س|رين محمد رش|د ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

249876 وى|لطنبــــد|هيم |بــــر|حمد |د |جه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

88o322 لحفيظ  |لحفيظ محمد عبــــد|مريم عبــــد سيوط|حقوق 

69|838 تـــ|لمتـــول بــــرك|محمود فضل  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

8444o2 م محمد عىلي|يه عص| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

7|o36 لق عبــــدربــــه|لخ|ل عبــــد|نهله جم ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

57326 بــــوزيد محمد|ن |سلىم رمض ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4844o8 لمنعم مصطفى رزق|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

679276 لنقيىطي|ء محمد حسن |حمد عل| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

255o58 |لل|يه مديح محمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

68o832 لمنس|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

864627 ي محمد |مروه حر حمد|ج  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

|35o9| بــــتـــ خليل|لفتـــوح ثــــ|بــــو |ئى |ه ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

25898| ل محمد سعد|مصطفى جل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

83o665 هيم|بــــر|جوزيف جرجس فخري  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

774352 |لحميد محمد بــــيوم |م عبــــد |محمود هش
وي|لحفن

 بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

37ooo3 ن|دل مصلح سليم|هلل ع|عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

435|44 هلل مسعد حمودتـــ|سل عبــــد |بــــ |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

228o9o لعىل|ء محمد محمد عبــــد |ول ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|o97o روق محمد|مروه سمي  ف ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|7||84 ي |ئشه |ع
ي|هيم |بــــر|لحسينى

لحسينى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

56945 مل محمد|يه حسنى ك| بــــ بــــنى سويف|د|

86|638 لرحيم يسن|يمن منصور عبــــد| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

44o45 بــــر منصور|ل ج|رس جم|ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

778379 زق|لر|زق موىس عبــــد|لر|نىه عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 
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82o833 ي نعيم|م لس بــــشر ريو كي  سيوط|ره |تـــج

23223 ف رمض|محمود  بــــر|ن حسن قن|رسر ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

2354|8 هلل|خر رزق |س ز|دى غط|ف ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

47|5o شه|دم طه عك| |صف ن|تـــربــــيتـــ حلو

247878 ه محمود | لجمل|حمد |حمد |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

836342 ي محمد محمد|لر|محمد عبــــد
ضى ي صن. تـــ.ك

|ع قن|فنى

226o56 ى|بــــ محمد عبــــد|شه هلل حسي  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

3385|o هلل محمد طه محمد|نهلتـــ عبــــد عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

|322o9 ى سعيد فرح|ك لملك|تـــ عبــــد |رولي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|7|8o ى خ ل|لع|لد محمد مصطفى عبــــد |حني  هره|لق|م |عل|

642257 |هر عىل ند|عمرو م زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|2o| بــــ|لوه|لدين محمد عبــــد |رص |كريم ن ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

879254 جح فتـــىح فكري |نىح  ن| سيوط|حقوق 

64982 ن|ج  فوزى عوض سليم|م لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|o383 رف|حمد نصي  ع|حمد محمد | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7o8|73 |م عبــــد |لسل|م محمد عبــــد |لسل|م عبــــد |هش
لحليم

ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

436236 حمد|محمود مصطفى مصطفى محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

35497| حمد محمد|هر |هبــــتـــ م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8538o2 مل متـــي|ل ك|كم| دين ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

325876 |ش|لبــــ|لديبــــ |ل معوض |جم| نور ن|بــــ حلو|د|

9|2662 شم |لرحمن وحيد ذىك ه|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

489o5 تـــ س| لم محمود خليل|مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

277758 مر مسعود|حمد صبــــىح ع| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

689|9o حمد فوزى نجيبــــ|محمود  لمنصوره|ره |تـــج

35977| ف عىل عبــــد|يتـــ | للطيف|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

4o6528 ى مجدى محمد فريد|ي سمي  |حقوق طنط

762|54 ف عبــــد |كريم  بــــ عطيه فضل|لوه|رسر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

2864o2 ذ عزم فتـــىح بــــدر حيدر|مع ي صىح بــــنه
|معهد فنى

3262o5 لسيد محمد محمد مصطفى|ليىل  ى شمس|زر عه عي 
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44|527 مه|ح حسن سل|لفتـــ|يه صبــــرى عبــــد| لشيخ|علوم كفر 

463423 دتـــ عنتـــر عبــــد ربــــه حسن|مي تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

88748| ل محمد مهنى |محمد جم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

649629 ف متـــول عبــــد| |دين لرحمن|رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

894o69 ى غل|لىمي حمد |بــــ |ء حسي  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

|29848 غبــــ قلدس|دل كرم ر|ع| نجل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

286826 م محمود محمد صليحه|حس  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

62998| لمقصود|محمد تـــوفيق حسينى عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

449358 لرويضى|روق |يمن ف|محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

4292|2 ى مجدى ك مل محمود|نرمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

676o2o تـــتـــ|لحميد محمد شح|طف عبــــد |يدى ع|ه لمنصوره|حقوق 

498934 شور|بــــ ع|لوه|ره محمد عبــــد|س تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

3|||23 لسيد|هيم |بــــر|حمد |دى |ش ى شمس|تـــج ره عي 

85843o د محمد محمود ذىكي|جه ي|بــــ |د|
|لمنى

45o2|6 لعمروىس|فظ عىل |حمد ح| |هندستـــ طنط

8ooo|9 مجد منتـــرص عدلي جبــــره| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

9o9745 ل  |لغنى هل|ل عبــــد|محمد جم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

64569 ى ر|مي وليد سيد مي  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

7o359o لعظيم محمد |رص عبــــد |لن|ل عبــــد |مريم جم
لعزيز|عبــــد 

كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

47333 لدرجىلي|طمتـــ مسعد سعيد |ف ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

633377 ى أحمد محمد أحمد خي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

49o|46 سعد رسج جرس| عط| مونيك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

332544 ن|محمد عىل حسن عثــــم |كليتـــ هندستـــ بــــنه

43o274 ي
ف | |دئى هلل|حمد عبــــد |لسيد |رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

8597o2 ى روس|سك|نجيبــــ | جورج مي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

5o2742 حمد|منيتـــ يشى محمود محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

453854 |لبــــن|لكريم |لد عبــــد |محمود خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2|4o79 حمد محمد محمود| |دين هره|لق|هندستـــ 

236563 حمد هيكل|هيم |بــــر|ندى محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر
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37425o د|لدين مصطفى ج|م |د مصطفى حس|ذي |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8|5324 ش محمد|ء سعد دمرد|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

6977|8 بــــوفندى|جد لطفى |تـــسنيم م لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

329259 مدحتـــ غنيم عطيه| رض ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

432943 رك|ر يحن  عىل مبــــ|من |طبــــ بــــيطرى بــــنه

5|||47 لنرص|بــــو|ح |لفتـــ|مصطفى عبــــده فتـــىح عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

336734 لحميد سيد|مه عبــــد|منتـــ حسن سل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

787958 م وهبــــه رجبــــ|حمد س| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

8|6648 ى محمد سيد محمد حسي  سيوط|حقوق 

4|82|9 ن|لسيد رمض|ن |حمد رمض| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

875246 ف |جرجس  لس | رمي|رسر كي  سيوط|ره |تـــج

8|6|9 حمد طلبــــه|سحر مجدي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

3|7o84 لعزيز عىل محمد غنيم|ن بــــدر عبــــد|يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o7672 ي
حد غريبــــ|لو|طلعتـــ عبــــد| دئى لمنصوره|ل |طف|ض |ري

57577 لنبــــي طه|محمد سيد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

|55o77 عيل حبــــيبــــ|سم|هلل حسن |منتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

476355 ى موىس محمود عمرو حسني  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

787o82 ى |ي رى محمد|لبــــ|تـــ عبــــد |لشح|سمي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

54o334 لمقصود محمد|تـــه عبــــد |لمقصود شح|عبــــد | ند سكندريه|ل|بــــ |د|

|46||8 حمد|ديه محمد لطفى |ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

857736 ح|لفتـــ|لعظيم عبــــد|مد عبــــد|رق ح|ط سيوط|ره |تـــج

|2o753 جورج مجدي وليم عطيه  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

254835 بــــ|لوه|شور عبــــد|هيم ع|بــــر|محمد  سيوط|بــــ |د|

77|836 لسيد أيوبــــ محمد|يوبــــ |هلل |هبــــه  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

47869| رق حلىم محمد خليفتـــ طه|عمر ط بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

69827| ى حم|ي حمد|ده محمد |سمي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6849|2 لعيسوى|ىط |لع|محمد محمد عبــــد | لي|د لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6o2758 لد نبــــيه محمد خرصى|حمد خ| لمنصوره|هندستـــ 

33|587 ح|لفتـــ|ح عىل عىلي عبــــد|لفتـــ|يتـــ عبــــد| |نوعيتـــ بــــنه
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222767 د محمد حسن|عىل عم |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

78798 هلل مجدى سعيد حسن|منتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88|639 ى محمد  محمد رجبــــ حسي  سيوط|هندستـــ 

325782 لحميد|د عبــــدربــــتـــ عبــــد|طمتـــ عم|ف ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

8|787| ن ئيل يعقوبــــ|يعقوبــــ ميخ| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

6o8675 مر|لبــــسطويس ع|هيم محمد |بــــر|هبــــه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

37o248 لرحمن|ح عبــــد|لفتـــ|ح سيد عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

33o|87 ع|لرف|حمد |م عربــــى  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

28623o نه عزتـــ متـــرى بــــخيتـــ|دمي ى شمس حقوق عي 

462556 يد|لمجيد ف|ء محمد أحمد عبــــد |أسم لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

23o33 حمد|لدين محمد |ح |عمر صل ى شمس| لسن عي 

855524 ى|خميس ح| رض فظ حسي  حقوق بــــنى سويف

372493 عيل سعد درويش|سم|مصطفى محمود  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

889662 هلل  |حمد حمد |ن |مروه رمض سيوط|بــــ |د|

|37923 يم|لد|ل محمد عبــــد |محمد جم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

24|52 لحسن عىل|بــــو |مريم محمد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

42||6 ى سمي  |ي ن|لسيد سليم|سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

48723o لرحمن|م محمد متـــول عبــــد|سل| سكندريه|ل|ره |تـــج

439|o5 تـــ محمد ع هل|ل|دل سيد |أمي  لشيخ|ره كفر |تـــج

782|63 ء عىل محمد حسن|ل| زيق|لزق|نوعيتـــ 

477|53 لزهرى|حمد |رس مصطفى |مصطفى ي |ره طنط|تـــج

2222|5 ى خ د|حمد مر|لد |نرمي  ن|بــــ حلو|د|

7o4597 هيم جمعه محمد|بــــر|لدين |د |هيم عم|بــــر| ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

6||2o8 لدقن|لسيد عىل |مصطفى  |ره طنط|تـــج

347222 هيم حسن محمد|بــــر|منى  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

23493| سط|لبــــ|م ممدوح يحن  عبــــد|سل| سيوط|عه |زر

3336|o حمد محمد|ل |م كم|حس ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

36o933 ي محمد |رتـــ صل|س
لعجوز|ح مصطفى شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

96365 تـــ محمد فهىم حسن حسن| مي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ
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4637|9 لسعيد|لسيدعىل |سعد |ء |رس| لمنصوره|حقوق 

639323 لغنى|لسيد حسن عبــــد|م |له| زيق|لزق|نوعيتـــ 

6o||9 لعزيز مصيلىح|ح عبــــد|نىه صل ره بــــنى سويف|تـــج

257258 يد|لرحمن ف|سلىم يشى عبــــد ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

44398 لسيد|لرحمن مجدي محمود عىلي |عبــــد هره|لق|ره |تـــج

||86oo عيل مرىس|سم|دريه عمر  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9|6592 بــــر صبــــره |دل ص|محمد ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

684278 ي|ر
لعزيز|د عبــــد |حمد فؤ|حمد | |ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

244369 لجيد|ح عبــــد|لفتـــ|لجيد عبــــد|حمد عبــــد| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|4755 ل|حمد شو|ن مسعد محمد |يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6oo889 سم|حمد ق|ندى فتـــىحي محمد  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

87o678 لد محمد طلعتـــ موىسي|خ ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

322|o8 حمد|ن محمود خلف |نوره لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

527232 ه محمد سيد عبــــد | لمقصود خليفه|مي  سكندريه|ل|حقوق 

8397o7 ي عىلي محمد عبــــيد
منى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

478723 دى|له|لعظيم عبــــد|طف عبــــد|يوسف ع لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

43o864 زينبــــ سعد محمد زىك فره |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

337|o9 لسيد محمد|سلىم عفتـــ  ى شمس حقوق عي 

32o236 ك جرجس لوندى|لمل|مريم عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

33798 حبــــيبــــه موىس بــــدرى موىس خليل هره|لق|ره |تـــج

249442 ى |لعزيز محمد |جر عبــــد|ه |لنج|بــــو|مي  ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

5|2436 ر|لنج|حمد |حمد محمد |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

232672 حمد|مصطفى محمد سيد | يش ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

783728 ه | لعقيد|هيم محمد عىل |بــــر|مي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23|9o7 ن محمد يوسف|عىل محمد سليم ى شمس هندستـــ عي 

259622 ى |رح  حسي 
ل|لجبــــ|بــــ ممدوح عفيفى لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

2846o| ى عبــــد|ي هيم|بــــر|بــــ |لوه|هلل عبــــد|سمي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

826|49 يوبــــ متـــي جندي|ره |س تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

24|849 لح|جده حسن مصطفى ص|م م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

66448 لنبــــى|ر خليل لطفى عبــــد|من لفيوم|تـــربــــيتـــ 
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452333 يف|ن |م عىل رمض|عص لشر |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

637822 |بــــى سيد |لمجيد عطيه عر|ن محمد عبــــد|نوره
حمد

زيق|لزق|بــــ |د|

4o2444 عيل عطيه|سم|م حسن |ر عص|مي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

875||7 لدين  |لعربــــ يوسف عز |مصطفى عز  سيوط|صيدلتـــ 

3|3856 لفضيل |لمنعم عبــــد|فتـــ عبــــد|منى ر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

847676 لرسول|حمد عبــــد|لرسول |يه عبــــد| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

4o7282  عبــــد|زينبــــ 
ى
للطيف|حمد محمد شوق عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|59525 مد صديق|طف ح|ليىل ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

89649| د  |روق فؤ|رف ف|لع|خلود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

329o4o ح رسور|لفتـــ|لسيد عبــــد|دل |لسيد ع| |حقوق بــــنه

33386 لصغي |لسيد محمد |طمه |ف ى شمس|زر عه عي 

583|7 سلىم محمد عمر حسن لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

479o8o ي عبــــد |مؤمن 
هلل|حمد محمد عىل مدئى ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 

تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|35954 بــــتـــ|ء عرفه عيد ثــــ|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|5|4| ل عبــــده|لنبــــي جم|تـــسنيم عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

337766 لشيىم|حمد |دل يوسف |محمود ع |حقوق بــــنه

923564 ه  |لل|بــــوبــــكر عبــــد|هلل |حمد حمد | ج|طبــــ بــــيطرى سوه

6364|9 هيم|بــــر|لسيد |يوسف حسن يوسف  زيق|لزق|صيدله 

289976 ر محمد|يمن محمد مختـــ|ر |مي تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

825977 ي ح
حمد محمد|تـــم |يمنى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

7548|2 مد محمد|ل ح|محمود جم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2|5397 حد|لو|لد عبــــد|سهيله سيد خ ى شمس|تـــج ره عي 

9|4o|8 حمد  |تـــم محمد |ندى ح ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

3o37| ي يوسف عبــــد|م |لمسيح حن|ج  ن|بــــ حلو|د|

234946 تـــه|د وليم شح|جورج عم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54|68o له خليف|لرحمن محمود دربــــ|هلل محمد عبــــد|عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

277828 لعزيز|لعزيز مرع عبــــد|مرع عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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77|432 نور|ح |مر صل|ره ع|س زيق|لزق|حقوق 

7o6o3| لسيد عىل|م تـــوفيق |حمد عص| لمنصوره|هندستـــ 

9|923| ي |بــــر|م عىل |هش
ى
هيم سوق سيوط|حقوق 

26539o  
ى
لغريبــــ|هيم عىل |بــــر|محمود دسوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

تـــ|د|لس|ئ 

338276 لمجيد فرج|محمد مجدى محمد عبــــد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

5425o2 وق  وي|لهند|حمد |حمد عىلي |رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|66639 ف عطيه |مل | وى|هيم طنط|بــــر|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|2449o ى|تـــفى محمد عمر ن حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

753854 رص فهيم محمد عىل|لن|ل عبــــد |زينبــــ جم عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

648334 ه محمد | هلل|عيل عبــــد |سم|مي  زيق|لزق|علوم 

363854 للطيف عىل|هلل محمد عبــــد|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|6533o حمد محمد|ده |ده حم|غ ن|ضتـــ حلو|علوم ري

64o856 هيم|بــــر|بــــ تـــوفيق سعيد تـــوفيق |يه|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

528956 ف عبــــد |م |بــــس ى |هلل |رسر عيل|سم|مي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

78975o ن|ن سليم|رك شعبــــ|ء محمد مبــــ|شيم ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
ستـــ|لدر|)ريتـــ |د|علوم . لعريش ش|بــــمدينتـــ 
|لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر|م | للع

(عيليتـــ|سم|ل|لبــــديل بــــ

7o|523 ن|ل رمض|روق هل|ء محمد ف|رس| لمنصوره|علوم 

7|o629 ر|لجز| |لعط|بــــو |عيل |سم|لسعيد |جر |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|563|9 دل محمد حسن|ء ع|عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|2284o لحميد|بــــتـــ عبــــد |مر ثــــ|حمد تـــ| هره|لق|طبــــ 

437487 لعزيز نجم|لعيسوى عبــــد |هيم حسن |بــــر| لشيخ|عه كفر |زر

258|96 م|لق يوسف درغ|لخ|عمرو حسن عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6788o7 لسيد محمد|لسيد |لسيد |يدى |ه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

783o38 ى|حمد |يمن محمد |محمد  مي  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

272225 ه | ن خليل|مه سلم|س|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

832475 ى |دع لحسن طلبــــ محمد|بــــو|ء حسي  ن|حقوق حلو

338473 حمد|لغنى سيد |مريم مسعد عبــــد لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8oo495 حمد|لعظيم |حمد عبــــد|محمد  ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى
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34|o|3 ع|سم رف|هيم محمد ق|بــــر|حمد | ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

62362o لحميد|هر بــــديع عبــــد |ء ط|عل ط|حقوق دمي

7||68| ن|لقط|د فوزى حسنى محمود |زي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

6976|| لكريم عىل|لكريم عىل عبــــد |م عبــــد |مي  لمنصوره|بــــ |د|

6|345| ز|حمد تـــمر|لحميد |لحميد محمد عبــــد|عبــــد |ضتـــ طنط|علوم ري

775757 ى محمد |ه ى|له|دى خرصى دى خرصى زيق|لزق|علوم 

5o6384 لحليم|لسيد عبــــد |ره محمد |س سكندريه|ل|بــــ |د|

889ooo يم  |لد|هلل عبــــد|ن عبــــد|وليد رضو ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|44|7o غبــــ دردير|ل ر|ن جم|يم| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|22oo5 وه|يز حسن حل|حمد ف|لرحمن |عبــــد  هره|لق|حقوق 

7|3268 ء محمد عىل سعده|لزهر|طمه |ف ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

75786 ج سعيد عىل|ره حج|س لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

855o33 للطيف|ن عبــــد|ر سليم|لستـــ|عبــــد| عل ي|بــــ |د|
|لمنى

677884 ل محمد|لع|فع عبــــد |لش|محمد محمود  لمنصوره|بــــ |د|

6283|8 لسيد حسن|لدين |م |محمود حس ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

|3279| |ديبــــ حن|نعيم | رين|م |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

535825 للطيف بــــدر|أحمد عبــــد | ن رض|نوره لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4939|9 دي|له|محمد أحمد فرج عبــــد  بــــ دمنهور|د|

46378| ج|لصبــــ|حمد عزيز |ج |لصبــــ|مريم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

64o6|9 رى|بــــز|ل|لسيد |هلل مصطفى |يوسف عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

864|72 لسيد|محمود عىلي محمد  ن|سو|بــــ |د|

247o72 لنقيبــــ|لعزيز |رص عبــــد|محمود ن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

227737 مدئى عىل مدئى| عل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|8372 ج|لطن|رق محمد رفعتـــ محمد |تـــميم ط ط|بــــ دمي|د|

877496 ل بــــديع سيد |مروه محمد جم سيوط|بــــ |د|

94o9| حمد عليوتـــ|لد محمد |دل خ|ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|73o72 لمليىح |حمد |رق |مؤمن ط ن|حقوق حلو

5o4736 هلل محمد عىل|مريم محمد عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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|563|o لمنعم|لسيد عبــــد |لمنعم |لرحمن عبــــد |عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

4384|3 لدين محمود عمر|دهم محمود سعد | |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

43373o ي محمد |حمد |
ي|لحسينى

لسعيد مصطفى | تـــمريض طنط

29976| هلل محمد حسن حسن محمد|منه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

268o74  عىل|سل|
ى
م محمود شوق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

255|97 وى|لشعر|لفتـــوح |بــــو|وى |لشعر| |عل شمون|نوعيتـــ 

9|3949 ى صموئيل فتـــىح صموئيل  | كرستـــي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

767439 ى|ردينه سلىم محسن سلىمي حس ني  ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

8o8|95 رس حسن محمد|ء ي|سن ي|طبــــ 
|لمنى

9o638| ن عىل |بــــر رمض|ء ص|رس| ج|صيدلتـــ سوه

37oo|| ي|عبــــد
ى

تـــى|لرحمن محمد محمد محمد ع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

92492| بــــيل قديس |دل ه|م ع|بــــر| سيوط|علوم 

287555 حمد عىل|لحميد |ء محمد عبــــد|ول |تـــمريض بــــنه

2478|o هيم|بــــر|لحليم |هيم عبــــد|بــــر|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

783562 ر منصور|ن نص|ح سليم|سم زيق|لزق|بــــ |د|

426883 هلل محمود محمد|م مجدى عبــــد سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

463729 بــــوسعده|حمد |ن محمد |يم| لمنصوره|حقوق 

843783 حمد محمد بــــكري|طمه |ف ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

3|2666 ى|ي هيم زىكي محمد|بــــر| |سمي  ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

475562 ل|لملك غبــــري|جرجس حسنى عبــــد  |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

83|64| لدين صديق|تـــ سعد |حمد شح| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|474|6 هيم سيد|بــــر|لعزيز |محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

695|28 لشتـــرى|حمد مسعد |عيل |سم|ره |س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

699834 ى صفوتـــ حس ى عوض|نيفي  ني  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

698|o6 لسيد عىل خليفتـــ|صفيه محمد  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

985|8 ح محمود سيد|حسن صل ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

349493 دتـــ حسن عيد عىل|مي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

63|788 سمر مسعد محمد محمدعبــــده ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

82o66 بــــر|ن ج|دل شعبــــ|ن ع|مرو ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر
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852844 ي 
د|لجو|عيل عبــــد|سم|هيم |بــــر|مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68o25| ى للطيف|ن عبــــد |يحن  شعبــــ| لي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

422453 ح|ح بــــريك مفتـــ|صقر مفتـــ سكندريه|ل|ره |تـــج

6|7|5 لجيد محمد|ء محمد عبــــد |سم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9o24o7 هيم محمد |بــــر| |هدى زكري ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

49632| دى محمد|هيم عبــــ|بــــر|م |لسل|يه عبــــد| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

7|oo|| زى|هيم حج|بــــر|مريم محمد محمد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6|2|56 ن|م وهد|لسل|حمد عبــــد | |حمد رض| |ره طنط|تـــج

892232 ى ر حمد خليفه |شد |حسي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

27272| ر محمد حسن محمد|من |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

753986 لشيخ|مريم محمد محمد حسن  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8342o8 در محمد|لق|لرحمن حمدي عبــــد|عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

247388 ىط|لدم|رف |لرحمن محمد ع|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

637846 ى|لغنى مرىس ش|لسيد عبــــد|أمينه  هي  زيق|لزق|علوم 

243392 يف محمد محمود عىل وق رسر رسر هره|لق|علوم 

4|4||5 تـــ عبــــد | دين لجرج|لحكم |خي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

447542 ي
لرحيم|حمد عبــــد |يمن | |دئى سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

858425 ل طه مرىسي|نىهي جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|42263 لعظيم|رس حسن عبــــد |رين ي|د لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o9588 تـــ|هيم فرح|بــــر|لد |ن خ|بــــيس ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

438722 لحميد عىل|لحميد عبــــد|محمد عىل عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

23577 يوسف محمد محمد يوسف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o985 هلل مصطفى|هيم عبــــد |بــــر| |دين لفيوم|صيدلتـــ 

49|245 لدوشنى|لسيد |لعزيز |لسيد عبــــد |ن |رو سكندريه|ل|ره |تـــج

353633 حمد|د |يوسف محمد ج ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

696324 ه يوسف فتـــوح | ى|مي  لنجي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

788933 ن|لم سليم|يز جمعه س|محمد ف ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

4o7693 بــــر فرج حسن|آيه محمد ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o3444 ه سعد محمد محمد رمض ن|ني  سكندريه|ل|بــــ |د|
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4oo55| زق صبــــىح محمود|لر|مريم عبــــد ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

485336 م حسن محمد فهىم حسن|ريه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

862892 ى|بــــو|ء محمد |ل| لفضل حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

44|o2o لسيد|طف محمد |منى ع ط|معتـــ دمي|علوم ج

777357 ن|لعزيز عثــــم|ن عىل محمود عبــــد |حن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|4o97 طمتـــ محمد محمد محمد فتـــيحتـــ|ف بــــ دمنهور|د|

848672 ى حسن|منصور | ند|ر مي  ن|تـــمريض أسو

268954 ى عبــــد|رس| ى|ء حسي  لحليم حسي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

4|737 لرحمن|رق يوسف عبــــد |د ط|زي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62363 حمد|ل ميهوبــــ سيد |ر جم|مي ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

697|79 حمد ممدوح فتـــىح محمد بــــدر| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

477658 |لعل|ن أبــــو |ل عثــــم|ن جم|هلل عثــــم|منتـــ  سكندريه|ل|ره |تـــج

346299 حمد|ج  سيد |مصطفى رجبــــ ن عه مشتـــهر|زر

364775 نوس|سطف|مريم موريس وهيبــــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o4688 دل بــــولس فريد|ئى ع|ه| دون|م لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4o2638 لمطلبــــ|عزتـــ محمد حسن عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

27o348 ج|لصبــــ|ح محمد |لفتـــ|ء عزتـــ عبــــد|عل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

283o54 ح|لفتـــ|لحميد عبــــد|مد عبــــد|محمود ح رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

272o52 وى|لعشم|لرؤف محمد |لدين عبــــد|ره محن  |س لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

7o5627 ء محمود محمود عىل يوسف|حمد عل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9239o8 ن  |لدين مهر|طف عز |لسيد ع| ج|ره سوه|تـــج

25256 لفتـــوح عىل|بــــو |عيل |سم|بــــسنتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

434728 ضى|لق|لسيد |لمعبــــود |لمعبــــود عبــــد |هدير عبــــد  |بــــ طنط|د|

342|6 زهرى|ل|مد |مه محمد ح|س|محمد  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

239o|| ن محمد عبــــده مصطفى|نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

336564 م|لسل|ن عبــــد|ر محمود شعبــــ|مي |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8o6o96 د|لجو|حمد عبــــد|لد محمود |خ ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

5432|8 لشيخ يوسف|لمنعم عىل |دى عبــــد|له|ء عبــــد|غيد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

22636| ء سيد عبــــده|يوسف عل ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 
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359o6| حمد محمود فهىمي محمد| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

233336 ه محمد جمعه سيد محمد| مي  هره|لق|ر |ثــــ|

435267 ىط|لع|ح محمد محمد عبــــد |لفتـــ|م عبــــد |وس سكندريه|ل|صيدله 

479348 لرحمن محمد مرىسي|م عبــــد |رتـــ حس|س لشيخ|بــــ كفر |د|

9|2|o9 تـــ صبــــىح نصيف |دير نش|بــــ| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

89255| لح |حمد ص|م محمد |ريه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

63495o طف رزق صليبــــ|ريو ع|م قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|26949 ح جوهر|لفتـــ|رق حمدى عبــــد |سلىم ط ى شمس|تـــج ره عي 

256|39 ر|لسيد فهيم عم|ل |بــــل ي صىح بــــنه
|معهد فنى

694|o6 لمقصود محمد|حمد عبــــد |محمود  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6||733 لجمل|ء أحمد سمي  |إرس |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8223o4 لعظيم|دل عيد عبــــد|ل ع|جل ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

884889 لحكيم |مح حمدى عبــــد|محمد س سيوط|عه |زر

52o3|8 هلل|حمد سعيد عبــــد |ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

8352o8 ى|ء جم|سم| ل يوسف حسي  ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

647869 تـــ بــــدر معروف|بــــ محمد بــــرك|يه| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|||6 للطيف|لجليل عبــــد|محمود سمي  عبــــد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

498o5o ج|هيم فر|بــــر|حمد محمد |ندى محمد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

29432 عمرو محمد فتـــىح محمد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

234924 ح|لفتـــ|ح محمود عبــــد|مه صل|س| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

854658 ده محمد زىكي|محمد حم لفيوم|حقوق 

522474 لسيد حسن|لنبــــى |لسيد عبــــد|لنبــــى |عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|4o5|4 در|لق|حمد عىلي عبــــد |رتـــ |س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

238943 ن محمد محمد عىل|نور ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

356279 هلل| |لسيد مصلىح عط|دل |محمد ع |كليتـــ هندستـــ بــــنه

4o988 ى مبــــ رك|شمس مظهر حسي  عه مشتـــهر|زر

656|6 ع|هيم محمد رف|بــــر|م محمد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

89739| حمد |حمد محمد | |لي|د ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

78||98 ورى|لش|لسيد |لمول |لسيد عبــــد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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256|38 لد مبــــروك خميس|م خ|سل| لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

9|6o52 تـــه عىل  |لحميد شح|ن عبــــد|شعبــــ ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

62776 دي|دى عبــــ|له|لد عبــــد |طمه خ|ف |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|54o29 هيم|بــــر|حمد عىل |حمد عىل | ى شمس|تـــج ره عي 

55724 بــــر سيد عطيه|محمد ج طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

3528|5 لس جميل ر ي عبــــد|كي  هلل|ج  ى شمس|تـــج ره عي 

4|3288 ن|هر محمد بــــسطويس رمض|محمد ط |بــــ طنط|د|

46893 سيف عىلي| حسن سعيد ذكري هره|لق|ره |تـــج

|35756 ه  ى عىل|ني  حمد حسي  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

628426 ه  هلل|سم عبــــد |لق|بــــو |حمد |ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|8o63 ي |جيوف
روق ذىكي|بــــ ف|يه|ئى ي|نوعيتـــ موسيقيه 

|لمنى

6364|7 لمطرى|لسيد |م حبــــيبــــ عىل |هش زيق|لزق|ره |تـــج

|49836 روق جرجس|مدحتـــ ف| بــــول ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o656| لسيد|هلل |رس عبــــد |رضوى ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

758|83 ن محمد محمد جمعتـــ|يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o4785 حمد|م محمد عىل |بــــسنتـــ عص سكندريه|ل|بــــ |د|

|69622 وس|سكندر تـــ|موىسي | رين|م ورصى ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

356443 رتـــ|د عم|دل فؤ|مح ع|س |بــــنه| هندستـــ شبــــر

35|5o8  سيد|لش|هيم عبــــد|بــــر|فوزيتـــ 
ى
ق ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

679826 لفى|ل|حمد |لسميع |جد عبــــد |لد م|خ لمنصوره|ره |تـــج

32|284 |لش|حمد سعيد مصلح عبــــد|
ى
ق ى شمس حقوق عي 

773|66 حمد|لعزيز |حمد فتـــىح عبــــد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

862|72 حمد|رق مسعود محمد |ط ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

|55544 ه | بــــ|لوه|حمد عبــــد |حمد محمد |مي  ى شمس|تـــج ره عي 

34|596 ف عو|خلود  ر|لنج|زى |د حج|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|5|78o ف عىل طه منصور|يه | رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o4894 ف عىل أحمد عبــــد  لرسول|سلىم أرسر لمنصوره|ره |تـــج

27o473 هيم محمد عبــــيد|بــــر|مصطفى محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

876|58 ء محمد سيد  |م عل|هش ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

52o227 د|لضي|لد مرزوق |ء خ|لزهر|طمه |ف تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور
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2855|8 لحكيم|ح عبــــد|لفتـــ|هدى حنفى عبــــد ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

2|72|| ن وى|لروبــــى سعد|مدحتـــ عىل | مي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

3494o6 منيتـــ محمد نجيبــــ محمد| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

53435| ح بــــدوى عيد بــــدوى|محمد صل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

625566 محمد أيمن حلىم سويلم لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

75298o حمد محمد عىلي|محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

348286 د|لجو|لدين محمد عبــــد|م |جر عص|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8525o5 هلل|هلل رفعتـــ عبــــد|طمه عبــــد|ف ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

5|943 وق مصطفى عبــــد  لمعىط مصطفى|رسر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

825565 ي سيد|لن|هيم عبــــد|بــــر|طمه |ف ج  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

263299 شم|لسيد ه|جر مصطفى |ه |تـــمريض بــــنه

3|4732 لحسن نبــــوى|بــــو|هلل نبــــوى |عبــــد لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

|59527 ى|م جرجس تـــوفيق يس| رتـــي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|24857 ل عزيز|د كم|جه| رين|م ى شمس| لسن عي 

443664 |هيم مرىس |بــــر|لد |خلود خ
ى
لدسوق لشيخ|تـــمريض كفر 

5|685 عيل عىل سيد|سم| |ند صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

2284|6 عيل جوده|سم|ء سمي  |دع ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

229622 لحميد خليفه محمد|هدير عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

256859 حمدى شتـــله|ل|لسيد |يه | ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

784o29 حمد حفنى محمد|ن |حمد سليم| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

46o|27 ميثــــ سمي  محمد رأفتـــ عىلي عمر|ل سيوط|بــــ |د|

69825o حتـــ|هلل محمد مصطفى سم|هبــــه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o692| لحميد مصطفى |م مصطفى عبــــد|هي ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

32925o لدين|ء |م عل|م|محمد | لي|د ي صىح بــــنه
|معهد فنى

373792 لسيد عىل|حمد | |دين دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

4295o6 دي|د أحمد أبــــو شن|أحمد عم |طبــــ طنط

86354| حمد|لعظيم شمروخ |حمد عبــــد|ن |نجو دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

296639 حمد|تـــ فهيم يحن  |ي|عن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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8o69o5 لم|لم محمد س|حمد س| سيوط|حقوق 

|2|5oo ى بــــره|محمد  للطيف|م عبــــد |لحسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6|o7|9 ن وتـــ|بــــو حل|لرحمن |مصطفى عبــــد| مي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4|7|o5 لجيد موىس|حمد عبــــد |لسيد |حمد | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

8|637 لعزيز محمد بــــركه|حمد عبــــد|هدير  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|4||3 س تـــوتـــو|لحكيم عبــــ|م حسن عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

86|679 مد مغربــــي محمد|ندي ح |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

693249 حه|بــــر سم|ر ص|سمر مختـــ لمنصوره|نوعيتـــ موسيقيه 

69o|6o هر عىل عبــــيد|ل س|م| ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

7o8893 لدين|لسيد نور |ع |لسيد من|حمد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4784|o لحوىسر|حمد محمد |حمد منصور | سكندريه|ل|طبــــ 

6924|| ر|لبــــح|لق |لخ|لفرغىل عبــــد |لفرغىل |منيه | لمنصوره|صيدله 

5|6|4| لقوي|دل منصور عبــــد |ع| ند زيق|لزق|عه |زر

|52o65 ن عىل|م زيد|م عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

638694 سط محمد|لبــــ|لسيد محمد عبــــد |بــــثــــينه  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|o5|4 لغنى |د محمد رفعتـــ عبــــد|زي ج|صيدلتـــ سوه

78o45| ن عيس|لسيد حمد|موحده  ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

22o925 لمعبــــود|بــــر محمد عبــــد |رق ج|سلىم ط |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

432|3| ن|هدير محمد مصطفى محمد رمض لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

285287 لمنعم عىل صدقتـــ|حمد عبــــد|كريم  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

28329| ى |عمر ه ر|حمد نه|دى حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|774o وى|لدنج|هر طلبــــه حسن |عمر ش سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

63268 حمد محفوظ محمد معوض| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6428oo ي ع
دل محمد عىل مسعود|منى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o5985 لغنى|حمد عبــــد|ح |عمر صل سكندريه|ل|عه |زر

3|7274 هيم|بــــر|ىط |لع|تـــسنيم محمد عبــــد عه مشتـــهر|زر

853o56 وي|دل عىلي ص|حمد ع| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

83689o ه | حمد محمد|هيم |بــــر|مي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

3456|2 لسعود حسن|بــــو |رق |منى ط ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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84o588 لحسن|بــــو|حمد ذىكي |محمد  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|34|o6 زى|س غ|زى عبــــ|محمد غ ى شمس حقوق عي 

424744 يف زكري| عىلي| دهم رسر إلسكندريتـــ |تـــمريض 

43o8o6 بــــ|هيم غل|بــــر|لمنعم |يتـــ مسعود عبــــد| |ره طنط|تـــج

829763 ي عبــــد|لر|نهله عوض عبــــد
لعزيز|ضى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

9|o853 ن |لربــــ محمود عثــــم|د|حمد ج| ج|حقوق سوه

|52o7 محمد بــــدوى نجدى محمد لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

899739 ء محمود مقبــــول عىل |سم| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2796o5  متـــولي محمد|ء و|شيم
ئل حسنى تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3|55o2 ى علم |من لدين محمد|ر حسي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

484772 ر|س بــــد|هيم عبــــ|بــــر|لد |هيم خ|بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

523|53 يد عبــــد|بــــو |لحميد |حمد عبــــد |رس |ف ى يم|لد|لي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o||5|  محمد عطيه |لش|لرحمن عبــــد|عبــــد
ى
ق سيوط|طبــــ 

923847 فظ |يرين جميل كندس ح| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

7886|8 مه زرمبــــه|س|ئل |جر و|ه نوعيتـــ بــــور سعيد

4|9||o لجليل|لسيد عبــــد |وى محمد |لسيد منش| لشيخ|بــــ كفر |د|

432574 هلل|ىط خي  |لع|ل عبــــد |تـــرتـــيل جم |علوم طنط

543o54 د عيس|تـــيسي  عنتـــر عيد رش |حقوق طنط

8o89|| ي 
د|لجو|لسيد عبــــد|حمد |مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

37o423 حمد|لحميد |طمتـــ محمد عبــــد|ف دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

756o78 هلل سيد|هلل ممدوح عبــــد |منه  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6|8o47 عيل|سم|تـــ |د|لس|تـــ |د|لس|تـــسنيم  لشيخ|عه كفر |زر

5445o7 ر|لنج|حمد عىل |ء |ل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

253496 د|لمحسن محمد ج|س عبــــد|ين| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

6oo82 ع|رص سيد رف|ده ن|غ صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

696o67 ن عىل طلحتـــ|لسعدى شعبــــ|ء |سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

833576 هيم|بــــر|ء حسن محمد |هن ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

247546 لحميد غنيم|رق عبــــد|كريم ط |كليتـــ هندستـــ بــــنه

92783 م محمد عىلي محمد|عص ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و
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6|4|48 لدين حموده|ل |أحمد نبــــيل جل |هندستـــ طنط

8585oo لحميد محمود|بــــ عبــــد|يه|حمد | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

267o97 بــــيل|تـــه ق|ء محمد شح|حسن |ره بــــنه|تـــج

693||o ى |ي لجليل هويدى|حمد عبــــد |حمد |سمي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

92o||9 لرحيم  |ح عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|ئى صل|م| ج|بــــ سوه|د|

||7292 ستـــيفن سمي  صموئيل يسي| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

9|2482 لسيد |محمد ثــــروتـــ محمد  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

3223|2 رس مصطفى محمد عىل|ندى ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5||399 دل محروس محمد شيبــــه|مه ع|س| تـــربــــيتـــ دمنهور

4o69o5 بــــسنتـــ محمد حنفى محمود محمد سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

464639 لرؤوف حمد|لدين عبــــد |ير نور |ندي ن ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

76858| د عىلي|حمد فؤ|حمد مدحتـــ | |د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 
ضتـــ|ري/لسويس

9o9232 حمد |بــــر |هيم ص|بــــر|محمود  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

525o9 ى سليم  يو|نورسي 
ى
قيم|ن شوق صيدله بــــنى سويف

35427 ى محمد|منى منصور  مي  هره|لق|هندستـــ 

686833 ل|لع|حمد عبــــد |حمد محمود |م |وس لمنصوره|بــــ |د|

7667o6 لسيد جبــــر|م محمد |عىل عص ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

6|6384 حمد|ء عىل محمد |دع ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

683794 زق|لر|محمد وحيد محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

89o798 وى رزق |ء محمد قن|عىلي سيوط|طبــــ 

49||98 ى|حمد محمد محمد |ء |شيم مي  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

529259 ل حسن حسن زعيتـــر|لرحمن جم|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

46429 يه محمد فرج محمد| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

634222 شور|شور عىل ع|محمد ع ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

46o574 س|لرحمن حو|حد عبــــد|لو|مريم محمود عبــــد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

322662 حمد محمد|هيم |بــــر|لرؤوف |حبــــيبــــتـــ عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

357452 ء مني  حلىم حسن خميس|لزهر| |علوم بــــنه

845957 لس يوسف د يوبــــ|ود |كي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 
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292|52 ن محمد حسونه|لد رمض|م خ|سل| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

247397 جورى|لبــــ|لسيد |م عزتـــ عيد |سل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

627577 ح محمد أحمد|لفتـــ|رق عبــــد |أحمد ط زيق|لزق|هندستـــ 

56o53 حمد|مروتـــ عمر محمد  صيدله بــــنى سويف

92332| ضى  |لر|تـــم خليفه عبــــد|ئى ح|م| ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

35947 رص محمد معوض|نعمه ن ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6o9|24 لجليل صقر|يز عبــــد|لجليل ف|عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|9|62 تـــ حسن عبــــد هيم|بــــر|لعزيز |ني  ى شمس|د| بــــ عي 

68|6|7 |مه رخ|مه سل|مه سل|س|حمد | ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

|3|79| ى جم|ي هيم|بــــر|حمد |ل |سمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2247oo سم|لق|بــــو|لنبــــى صبــــرى |مصطفى عبــــد رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

5o2|57 دم|هلل محمود ي|رص عبــــد |لن|عمرو عبــــد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

857749 ه|لل|حمد عىلي عبــــد|عيل |سم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

88o66 حمد|حمد رجبــــ | |صف لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

528575 مل محمد|كريم سعيد محمود ك ط|بــــ دمي|د|

638673 ى|لسيد |حمد |ء |سم| حمد حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

424||7 هيم|بــــر|لدين محمد غريبــــ محمد سعيد |م |حس |ره طنط|تـــج

6o4o3o |هر عوض عطيه ند|نوبــــ بــــ|بــــ| |ره طنط|تـــج

4247o6 م|هيم سل|بــــر|دل |محمد ع سكندريه|ل|ره |تـــج

9o997o د زىك مسعود |جوزيف ج ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

34789o عيل محمدى|سم|حمد |مصطفى  |بــــ طنط|د|

9|4o45 حمد  |مه عزتـــ |س|د |سع سيوط|ره |تـــج

|359o| د|لجو|لد محمد عبــــد |هلل خ|منتـــ  ى شمس| لسن عي 

24o246 ح|لفتـــ|هلل عبــــد|د محمد عبــــد|زي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

544365 لح|لسيد ص|م |لسل|مل عبــــد |بــــرتـــ ك|ص بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

355862 هيم|بــــر|لدين محمود |م |ء حس|حسن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

83256o حمد فهيم|حمد فهيم | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|52|26 لد جمعه طلبــــ|ء خ|سم| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف
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876o|o هر  |بــــ صفوتـــ ز|يه|ريو |م سيوط|ره |تـــج

432o96 ء محمد محمد عيس|سم| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

286422 |ل محمد حلىم عبــــد |مصطفى محمد مصطفى كم
لحميد

تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

8893o8 | لعل|بــــو|ن |نعم| لعل|بــــو|ن |نعم ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

477667 ن|لسيد محمد سليم|ر مصطفى |مي سكندريه|ل|ره |تـــج

6384o4 ى عمرو أحمد حسن حسي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

225947 حمد|ن رجبــــ |حمد شعبــــ| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

46|627 هلل|عيل وهبــــ |سم|محمد بــــسيوئى محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|37224 هيم عىل|بــــر|حمد سعيد |محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|7o|2| ل رستـــم|ضىح مصطفى كم |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

339|47 موىس عىل| ر رض|من |نوعيتـــ بــــنه

4833|7 عيل|سم|حمد |ر محمد خليل |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

427929 |ىط عىل عط|لع|يه حسن عبــــد | لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

892264 ء حسن سليم |محمد عل ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|62432 ي|لبــــ|لرحمن سيد محمد عبــــد |عبــــد 
ى
ق ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 

تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

42o472 ج |هيم خف|بــــر|لمحمدى |مريم زين  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

228|74 م|تـــرين مجدى نجيبــــ ف|ك هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5oo|4 بــــو دوح|حمد محمد |مصطفى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|79|5 ف محمد بــــدر|يوسف  رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

49o992 د|لجو|لسيد محمد عبــــد|رق |يدى ط|ه سكندريه|ل|بــــ |د|

5|5346 لغنى عبــــدربــــه|لعزيز عبــــد|يه محمد عبــــد| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4827o| لسيد محمود|س |رص عبــــ|ن ن|يم| سكندريه|ل|ره |تـــج

64o442 حمد محمد|بــــ |لوه|يدي محمد عبــــد|ه سيوط|بــــ |د|

66785 ن يمن حسن خليل| |مي  لفيوم|بــــ |د|

249449 لشهيد|لنور عبــــد|يدى سعد عبــــد|ه ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

328686 ج|لمنعم در|لد محمد عبــــد|د خ|ي| |ره بــــنه|تـــج

889||9 ن |ن سليم|مي  رمض|ل|لد |خ حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

7|6793 لعربــــى|در محمد حسن عىل |ن م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ
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9o7o77 حمد محمد |ء جبــــريل |حسن تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

45|578 ري|لنج|ر حسن |لستـــ|عبــــد| محمد محمد رض سكندريه|ل|هندستـــ 

8o9688 لكويس|رحمه رجبــــ ذىكي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

85o675 ن|لدين عمر|لرؤف سيف |مهند عبــــد زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

3|8527 تـــ|لل|لموجود عبــــد|مريم وحيد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|4557 ف محمد عبــــد| هلل فرج عطيه|رسر |هندستـــ طنط

4939|o حمد|لسعيد |م |عمرو هش عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

546555 لجليل|لحميد مسعود عبــــد|محمود عبــــد |حقوق طنط

7o6762 مل محمد عىل سعد|محمد ك لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28685 عيل محمود|سم|يوسف محمود  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

339478 م محمد مصطفى قشبــــر|م|هر |د ط|جه | معهد فنى تـــمريض بــــنه

4|5975 ن|لرحمن محمد حس|ء عبــــد |أسم لشيخ|بــــ كفر |د|

876358 لم  |حمد محمد س|عمرو  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

538o3 لحميد|لمول عبــــد |لحميد عبــــد |ء عبــــد |رس| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

476997 فظ|حمد حمدى ح|نسيه |بــــ سكندريه|ل|ره |تـــج

79o726 لح|حمد ص|حمد عيد سلىم | لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

496o54 لرحمن خميس محمد زيتـــون|ء عبــــد |ول بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6|452 ح سعيد|لفتـــ|ن عبــــد |محمد شعبــــ ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

243693 محمود عيد حمدى| ند هره|لق|علوم 

42o8|8 هلل محمود جوده|عبــــد| ء رض|سم| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

854284 لحسن محمد محمود خليفه| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

259959 حمد محمد|ئى |سحر ه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

498676 ى|خ| دين لد سعيد حسن حسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|7328 ء رض|ندى ه وى|لخرصى| |ئى ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6o9992 هلل|لمعىط عبــــد |هلل عبــــد|ح عبــــد|حمد صل| |طبــــ طنط

877768 لمحسن عىل سيد  |مريم عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|3969 ل|لع|ن عبــــد|لم رمض|مصطفى س |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|57|42 لحميد|م محمود لطفى عبــــد |له| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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|44467 هلل|بــــ |حمد محمد محمد ج| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

9|532 حمد|مصطفى محمد عىل  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

3265|7 لسيد عبــــد ربــــه|لسيد |جر محمد |ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

373653 دل جمعتـــ محمد|شموع ع |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4875|2 ج أحمد|لمحمود عىلي ح|حمد عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

458253 ى  ى|خلود محمد حسي  حمد حسي  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

4|7o9 لم|حمد س|رس |حمد ي| ى شمس|د| بــــ عي 

443725 وق عم هيم|بــــر|للطيف |د عبــــد|رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

44325o هيم عطيه نبــــيه|بــــر|لسيد | لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

448787 حمد عيس|صف محمد |منيه ن| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

767224 لم|مه س|فتـــ سل|عمر ر عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

772577 لسيد جمعه|يمن محمد |ء |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

6|2569 نم|مروه عطيه جوده عطيه غ لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

475228 لسيد محمد يوسف|حبــــيبــــه يشى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

326286 لرحمن|دل رشدى عبــــد|بــــسنتـــ ع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

||8365 لسيد|لدين سيد محمد |نور  هره|لق|ره |تـــج

26|5o8 لجمل|رم |لمك|دل أبــــو |لسيد ع| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

864o4| لس  يمن عدلي مجلع|كي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

63o56| حمد|لعربــــى |مه محمد |س|محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

75|7|| ده|محمد مجدى عبــــده حم ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

5o6276 يم|لد|ن مجدي عىلي عبــــد|نوره سكندريه|ل|بــــ |د|

|42|9 لرحمن طه حسن منصور|عبــــد | طيم|ف لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

877384 ن  |لم|س س|ء محمود عبــــ|هن سيوط|بــــ |د|

33o2|5 هيم|بــــر|لمحسن |هيم عبــــد|بــــر|لي |س زيق|لزق|بــــ |د|

2476|7 كر عىلي عليوه|يوسف محمد ش ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

243422 مروه فتـــىح محمد سيد هرتـــ |لق|تـــمريض 

34|8o6 ى ع تـــ|دل سمي  شح|نرمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

353383 ي محمد|يوسف رجبــــ عبــــد
لغنى ى شمس|تـــج ره عي 

242|42 بــــو ريتـــ|حمد فتـــىح محمد محمود |ندى  هره|لق|بــــ |د|
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334485 ي|مصطفى فهىم محمود 
لحفنى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

542528 لح|حمد ص|م محمد |ندى س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

794|2| زى|لعز|لسيد عىل |ح  |يه نج| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2633o| ع شلبــــى|حسن رف| ر|ي |طبــــ بــــنه

698o98 د|لجو|هيم عبــــد |بــــر|زى |لعز|ء |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5|8o9| بــــو فرج|حمد فرج محمد |مريم  ط|بــــ دمي|د|

6o4433 لزنفىل|در محمد لطفى منصور |ن |ره طنط|تـــج

355227 محروس محمد طه| عل ى شمس حقوق عي 

766275 لسيد محمود محمود زرمبــــتـــ|ء |ل| ره بــــور سعيد|تـــج

4|8367 ى|حمد محمد ش|يم |لد|عبــــد | عل هي  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

5||774 ي|هلل |ء فتـــىح فتـــح |محمد عل ر|لىح  |ره طنط|تـــج

26453o دى مصطفى|ء وجيه ن|رس| |ره بــــنه|تـــج

877372 حمد  |ندى عيد سيد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34o73 س حسن|رص عبــــ|لن|ر عبــــد |من ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

2627|6  محمود محمد حمود|
ى
حمد شوق |علوم بــــنه

262|o7 ح خلف|لفتـــ|حمد عبــــد|حمد | |كليتـــ هندستـــ بــــنه

34287| لح حنفى|مل محمد ص| ى شمس علوم عي 

535828 ى عبــــد |ي هيم حنفى|بــــر|للطيف |سمي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

822o34 ي|د
وود|وود خليل د|ل د|ئى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

4o|267 د|ء صبــــرى محمد زه|شيم سكندريه|ل|ره |تـــج

9|8|6o ن |حمد محمد عثــــم|ء |ل| سيوط|علوم 

448444 ي|لبــــيبــــ|ن |ن سعد سليم|سعد رمض
ئى |هندستـــ طنط

|2|65| |جورج جميل حن| رين|م هره|لق|علوم 

|65478 حمد يوسف| |ندى رض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2o623 حمد|عمرو محمد محمد فوزى  ى شمس|زر عه عي 

|5327 لحميد|رس محمد عبــــد |محمد ي هره|لق|ره |تـــج

35||6| وى|لشبــــر|لرحمن عىل |هلل عبــــد|بــــ عبــــد|يه| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

34o367 بــــ|لسيد محمد حج|محمود  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

3|o37 لدين|ء محمد رسي |ندى عل هره|لق|ر |ثــــ|

62469| ي 
ي مصطفى

مي|لتـــم|محمد مدحتـــ مصطفى معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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44672o ى|لر|أحمد عبــــد | مصطفى رض سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ ضى حسني 

792o83 ح محمد|ح محمد صل|صل |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

247278 لمحمودى|بــــر |لرحمن يشى ج|عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

235859 هيم محمد|بــــر|در عىل |ن| عل هره|لق|بــــ |د|

83635 حمد عمر حسن بــــدوي| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

9853| ى محمد رجبــــ محمود حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|4o473 ف ذ|ندى |س ىك جرجس|رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

793297 حمد صبــــرى سيد محمود| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

622325 مد مندور بــــلح|ن حمدى ح|يم| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|49|59 ى ع مر|عمر وحيد محمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

32245o م|لسل|حمد عبــــد|يمن |شهد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

859879 س محمود يوسف عىلي|ين| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

87884o لس عبــــده  هيم عبــــده  |بــــر|كي  سيوط|هندستـــ 

8253o3 ي|ر
عبــــيد محمد عىلي| ئى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4o6o7  عبــــد |حمد|مل |
ى
لحميد محمد|لدسوق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

682897 هلل|لعزيز عبــــد |هر عبــــد |د م|محمد عم لمنصوره|بــــ |د|

44|36o تـــ|محمود سعد يونس بــــرك لشيخ|عه كفر |زر

26989 ن|حبــــيبــــه سمي  محمد شعبــــ ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4257|9 هلل زىك|م نعمتـــ |س| ندر|س |. دق فرع مطروح ج|حتـــ وفن|ىسي
سكندريتـــ|ل

84683 لحليم|لبــــر بــــيومي عبــــد|عىلي عبــــد علوم بــــنى سويف

6o382| لنبــــى|لشيخ حسبــــ |زم محمد محمد محمد |ح |ره طنط|تـــج

2649|9 مر فرج|مينه بــــشي  ع| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

42o37 وق عمر حمزه  لسيد|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

778589 مه عىلي|حمد منصور سل| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

87o6o9 ل محمد مرىسي|تـــ كم|ي| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3oo64 ي عىلي | دين
هيم|بــــر|محمد مصطفى ن|حقوق حلو

769o36 حمد محمد|حمد محمد | لعريش|تـــربــــيتـــ 
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639755 حمد|هيم |بــــر|لمطلبــــ |ندى محمد عبــــد  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

273o23 هيم محمد مصطفى|بــــر|حمد |ح |ن صل|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

477665 ى رو|ر جم|مي ق|ل سمي  مكي  سكندريه|ل|ره |تـــج

322764 وق محمد سعد  هيم|بــــر|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

42o4|8 غ|لصبــــ|ن محمد محمود |نوره لشيخ|بــــ كفر |د|

784926 لحديدي|د محمد |حمد فؤ|طلعتـــ | ر|ي زيق|لزق|بــــ |د|

2959|8 لمحسن محمد|يمن عبــــد|لرحمن |عبــــد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

36272| لحميد|ندى محمود محمد عبــــد |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

3732|  قطبــــ|د |جه
ى
ف دسوق رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8363|5 نصي  جيد نصي | رين|م ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|33694 للطيف عىلي|ن عبــــد |جر رمض|ه ى شمس|زر عه عي 

87o89o هلل عىلي|كريم عىلي ضيف  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

284o58 ف عبــــد|محمد  لعليم هديبــــ|رسر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

6958o8 ي|ل|لسيد |ء عيد محمد |عل
لفى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|299|5 زينبــــ سيد خليل حسن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

372566 لد فتـــىح طه|سلىم خ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

889o75 لدين  |حمد حسن عىل عز | سيوط|حقوق 

8|o6oo ين ح لمجيد|مد يىحي عبــــد|شي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

272|77 هلل|هلل محمد عبــــد |بــــسمه يوسف عبــــد لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

|75973 م محمد عىل عىل|سميه عص ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

22867 محمود طلعتـــ محمد مهدي ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

39|4o لنبــــى|ء ممدوح محمد عبــــد |صف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8o3847 عيل|سم|لصبــــور |م عبــــد|روي عص| ي|هندستـــ 
|لمنى

53o537 ن محمد محمود نصي |شذى شعبــــ ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

424888 ى د|يوسف جم ود حسون|ل حسي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

8o722o بــــ|لوه|حمد رجبــــ مبــــروك عبــــد| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

34o897 حمد|هيم نجم سيد |بــــر|حمد مجدى | سيه|نوعيتـــ عبــــ

822862 لحكيم|ح عبــــد|حمد يشي صل| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|634|9 س|صم عىل عبــــ|ع| ند|ر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|2oo38 ي
وئى هلل|حمدى لمعي نرص | في  هره|لق|علوم 
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865258 طمه سيد محمد محمود|ف |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

3|669 ف محمد عبــــد |جر |ه وى|لقن|لغنى |رسر د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

2469|| |محمد سعيد ذىك مطر 
ى
لدسوق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6|449o هلل|ل عبــــد|لع|در عبــــد |لق|هلل عبــــد|عبــــي  عبــــد |بــــ طنط|د|

7||588 لعبــــيدى|ل محمود محمود محمود |كم ى شمس طبــــ عي 

|6|26| حمد|حمد محمد |رين |ن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

89|9|o بــــر عىل |بــــ عىل ص|رح سيوط|تـــمريض 

753679 لد محمد محمد|مريم خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

264362 ج|ن فر|زم رمض|ل ح|نه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

52||43 حمد|لشيخ |لسيد أحمد |زينبــــ  طبــــ بــــيطرى دمنهور

8|65o9 ن دق|تـــ ص|د شح|عم| مي  ي|تـــمريض 
| لمنى

7o583o لعز|بــــو |لسيد صبــــح |هلل |عبــــد  |ره طنط|تـــج

6||6o3  |لش|فرحه 
ى
لسيد|بــــو |لسيد مهدى |ودق ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

66769 حمد|حمد |هلل مسعد |منتـــ  لفيوم|علوم 

89ooo8 بــــوبــــكر موىس |هدى فتـــىح  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

295735 ه  هيم حسن|بــــر|در |لق|هيم عبــــد |بــــر|سمي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76o966 لرؤف|ل عبــــد |لع|ء عبــــد |ن عل|رو لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

3|8297 ي|د |محمد سيد فؤ لطي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o|o25 لمنعم أحمد عفيفى|محمد نبــــيل عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o|692 لفضيل مصطفى محمد|ن جمعتـــ عبــــد|يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

|64948 ء وحيد رجبــــ سيد|لزهر|طمتـــ |ف لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

6|4|73 يف|رق |كريم ط لحنفى محمد رسر |حقوق طنط

354342 رتـــ محمد محمود محمد|س |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

92o6|7 ى محمد محمد | يه حسي  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

629o37 عيل|سم|لحميد محمد |ن سمي  عبــــد |يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o8522 لطويل|لنبــــى |لسيد عبــــد |لنبــــى |هبــــه عبــــد  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

368886 ء عيد جوده محمد|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8||7|8 هيم|بــــر|لدين |ل |ر محمد كم|من ره بــــنى سويف|تـــج
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5473oo عيل عىل محمد|سم|لعليم |عيل عبــــد|سم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33598 لمعز رجبــــ|بــــر عبــــد |ء ص|ل| ى شمس علوم عي 

|98|4 ن محمد خليل|حمد محمود شعبــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|82o5 لسيد|بــــ محمد |يه|محمد  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

9o5583 لعربــــ عىل  |طر |بــــسمه عزتـــ ش زيق|لزق|حقوق 

4773|o دل محمود محمد محمود|يوسف ع سكندريه|ل|علوم 

8572|8 لمجيد|نور عبــــد|هلل محمد |منه  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

272o54 لوحش|لسيد مسعود |سلىم سمي   لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

25||o| ن|مل حسن عثــــم|محمد ك |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

84|o6| حمد|محمود منصور محمود  سيوط|حقوق 

353342 رق محمد مرع|محمد ط ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

858|97 ي محمد|مروه ع
دل مصطفى ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

||7|26 لدين محمد قطبــــ|لد محن  |محمد خ تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

43o476 هيم|بــــر|د |لجو|د محمد عبــــد |لجو|ره عبــــد |ي |حقوق طنط

4975o7 در|لق|لحليم عبــــد |هلل منصور عبــــد |منه  ى شمس| لسن عي 

545999 نيس|مح رمزى |رمزى س سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|76392 لحمد|بــــو |لعزيز |حمد عبــــد |فوزى  ى شمس|تـــج ره عي 

8o567 تـــه|هلل كرم حسن شح|عبــــد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

|355o3 حمد|مل محمد محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

59368 ف عىلي عك|مي  |
شه محمد|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

2664o8 ر|لنج|زينبــــ مجدى محمد محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|9|66 م مجد|لسل|تـــفى محبــــ محبــــ عبــــد ط|بــــ دمي|د|

|9822 ى | ى عبــــد |حمد |مي  م|لسل|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

52|9|o لم|لسيد س|دل حسن |ء ع|لزهر|طمه |ف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

233256 ي
لمجيد|حسن محمود محمد عبــــد | دئى هره|لق|ره |تـــج

62o5|8 ل|لجبــــ|يمن فكرى عبــــده |طمه |ف ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2734|o ذل حسن محمد|ء ش|دع سيوط|طبــــ بــــيطرى 

85o874 سعد محمود موىسي| ند سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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24956| م|بــــر عل|م ج|سل|يه | لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|6682 بــــ|لوه|لدين محمد عبــــد |د|كريم عم ى شمس هندستـــ عي 

34o98o ل|لجم|لد محمود عمر |محمود خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

863|5| زق محمود|لر|هيثــــم رجبــــ عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

4883o8 تـــ|لمنعم محمد عوين|محمد محمد عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

95367 ن وهبــــتـــ|دتـــ مخلوف رمض|مي ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

229663 ل عفيفى|بــــ محمد جم|يه|هدير  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4o5o49 بــــو زيد|هيم |بــــر|لعزيز |لعزيز عطيه عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

344638 ء عىلي محمد عىلي|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|29o4o حمد محمد زىك عىل| هره|لق|ره |تـــج

36|5o |لور|ح عبــــدربــــه |لفتـــ|لد عبــــد |رؤى خ
ى
ق |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 

ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

26|763 ي|لمطلبــــ |لنرص عبــــد |بــــو|س |محمود عبــــ ر|لىح  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

8594|o لس ر هيم|بــــر| |فتـــ زكري|كي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

476232  عىلي أحمد رشو
ن|آيتـــ مصطفى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4996|7 لحميد|لزين سعيد عبــــد|هند عبــــد تـــربــــيتـــ دمنهور

76285| ده|ىط حم|لمع|بــــو |لسيد |ىط |لمع|بــــو |عمر  نوعيتـــ بــــور سعيد

763358 لسيد|لح |تـــ ص|يه محمد نش| حقوق بــــورسعيد

862739 ن عديل فكري بــــرسوم| مي  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

|7o6o| رس فهىم عرفتـــ|فهىم ي ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

3|67o7 وق  لسيد|لمنعم |لسيد عبــــد|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

339o5o لطوجى|حمد |هلل |عبــــي  محمد عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

247348 نور حندوقه|كريم محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

475553 ف أحمد عىل سيد |حمد | حمد|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4776oo ى عل|جيه م|ن أكمل محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3392|4 ن يوبــــ|لعظيم |لعظيم عبــــد|لد عبــــد|خ| مي  عه مشتـــهر|زر

753879 دل مصطفى عىل|ندى ع عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

7o6923 لمقصود|ل لطفى عبــــد |ن جم|يم| لمنصوره|طبــــ 

8752|9 لد محمد محمود |زم خ|ح سيوط|ضتـــ |علوم ري

4369o2  سعد ودن|ء محمد |صف
ى
لدسوق لشيخ|تـــمريض كفر 

477o|| ى محمد شلبــــى|سلىم ن رص تـــحسي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 
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88565 سيلوس|ن بــــ|بــــيشوى مجدى سليم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

68338| بــــينى |م شلبــــى |سميه سل ح|لسو|لشر لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

8289o در|لق|بــــوبــــكر عبــــد |ل |ء جم|دع ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

4|||9 لصمد|لفضيل عبــــد|محمود نرص عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

22287| حمد جمعه حسن|لرحمن |عبــــد لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

785o95 م عىل محمد|لسل|فتـــ عبــــد |حمد ر| ن|طبــــ حلو

4o6456 ى|بــــر سعد عبــــده عبــــد |سميتـــ ج لبــــي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

38576 حمد يوسف|لرحمن سيد |زينبــــ عبــــد  لفيوم|عه |زر

523|37 سم|لق|بــــو |دل عز عىل |ع سكندريه|ل|حقوق 

28928 د|حمد رش|م |حمد عص| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4||329 هلل||جد عىل عط|د م|نه |تـــربــــيتـــ طنط

8488|4 حمد|تـــه محمود |حمد شح| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

32o567 دى|له|م سعد عبــــد|حمد عص| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45|68o مه|لسيد محمد سل|ء |دع لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

4572|9 مه|مد سل|حمد محمد ح| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

79|532 مه|هيم سل|بــــر|يه محمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

|4|39| للطيف غريبــــ|ء عبــــد |حسن عل ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

429522 لوحيسر|هيم |بــــر|لسيد محمد |مه |س| |ره طنط|تـــج

829278 لرحيم|ه عبــــد|لل|سعد عبــــد|رحمه  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|7653| نم|بــــ غ|نم دي|ن سعيد غ|نوره ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o943o ه | لبــــيوم درويش|نور |نور |مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

827725 بــــوبــــكر حسن محمد حسن| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

537o25 تـــ سعد حبــــيبــــ|بــــيشوى كرم شح ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

273753 لكه عيس محمد عمر|م ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

833842 ف شح|ر |من تـــ حسن|رسر |نوعيتـــ فنيه قن

48o5|8 لح|لغنى ص|صم حلىم عبــــد|لرحمن ع|عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

697455 محمود محمد محمد مصطفى مصطفى غزى لمنصوره|طبــــ 

44o9|7 وى|لخرص|حمد |هر |حمد م| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

4|2328 ن|حمد محمد رمض|هيم |بــــر| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط
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7o||o6 لنور|بــــو |دى |له|حمد عبــــد |حمد عىل | زيق|لزق|ره |تـــج

6o9797 لمليىح |جد مصطفى |يمنى م لمنصوره|بــــ |د|

54o|3 شف|لك|ره صبــــىح محمود حلىم محمد |س حقوق بــــنى سويف

35676 ى|هيم حسن |بــــر|عمرو محمد  لزهي  هره|لق|بــــ |د|

44|634 ف |حن ي رسر
ى
لكومي|لدين عىلي |ن شوق لشيخ|ره كفر |تـــج

243683 م جمعه|لم غن|ئى س|م| ن|بــــ حلو|د|

76467| ى  لمغربــــى محمد عمر|حمد محمد |حني  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

7|2292 هلل|لحسينى عبــــد |لسيد |هيم |بــــر|محمد  هندستـــ بــــور سعيد

835439 ي|بــــوبــــكر |مد |بــــوبــــكر ح|
لشهي  خليل مصطفى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

9||324 ء محمد فرغىل محمد |ول ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

358388 ي|ر
هلل| |زق محمود عط|لر|عبــــد| ئى ى شمس|د| بــــ عي 

54572o ل|لع|محمد عىل رجبــــ محمود عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|9o98 ي 
لفتـــوح حسن|بــــو|مصطفى محمد مصطفى ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

284785 لزريفى|لىح |لنبــــوى يوسف عبــــد |ء |زهر رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

43|2|4 ى عبــــد |مريم ط ى|رق حسني  لعزيز حسني  |ره طنط|تـــج

432485 نه|ري شبــــ|حمد بــــند|ر يحن  |من |تـــربــــيتـــ طنط

878674 ع سويفى |ن رف|مصطفى رمض سيوط|تـــمريض 

236978 لعظيم مصطفى|ره محمد عبــــد|س ن|بــــ حلو|د|

85o684 ى محمد محمد عيد حسي  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

228842 ن|هر رمض|مريم سعيد م هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

273565 ي
د|حمد محمود ج| |دئى لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

429o5 لففى|ىط |لع|تـــم محمد عبــــد|ر ح|من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

282223 لعزيز|هلل حسن عبــــد|عمر عبــــد ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3o769 حمد|ر |لستـــ|ء عوئى عبــــد |سم| هره|لق|بــــ |د|

839622 ي|حمدي محمد 
حمد حسنى |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

42|o26 له|عد غز|عيل مس|سم|عد |بــــ مس|رح لمنصوره|ل |طف|ض |ري

525352 ىط|لع|لسيد محمد عبــــد |ن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49446 ي|ر
مل حسن|حربــــى ك| ئى ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7o|3o للطيف عوض|هلل محمد عبــــد|عبــــد لفيوم|عه |زر

Thursday, September 6, 2018 Page 12236 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

325738 ن مدبــــول|لدين حس|ح |ء صل|سم| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

237573 حمد|لسيد محمود |ء |سم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4536|o د|لجو|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|حمد محمد | لشيخ|هندستـــ كفر 

829687 لفضيل صديق|لحكم عبــــد|س عبــــد|ين| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

543|65 لعزيز سكر|ء صميده عبــــد |شيم ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

52493| س محمد زىك محمد|يوسف عبــــ سكندريه|ل|هندستـــ 

25266 لدين محمد|ل |ره محمد كم|س هره|لق|ره |تـــج

767|7o حمد محمود محمد محمود بــــدوى| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

2494o5 ل|لمتـــع|بــــ عبــــد|لوه|زم عبــــد|ح| ند ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

228|37 هلل محمد| |جمعه عط| رن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

682|o9 ى ريوس|جندى مك|  جورج زكري| كرستـــي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|582o2 سلىم محمد محمود محمد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|67496 ى|ن |نور ف سعد حسي  رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

689453 بــــينى عبــــد |ء فتـــىح |رس| ل محمد|لع|لشر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6649o وق هش ح|م عزتـــ صل|رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

675439 وق نرص عطيه عبــــد  لسميع دهينه|رسر لمنصوره|علوم 

53875| ذل عىل يوسف سليم|لش|ء |رس| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

67669 نس موريس جرجس|بــــرآم | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5oo26o ى حبــــيسر|عبــــد لرحمن عىل سعد حسي  سكندريه|ل|حقوق 

83838 ن|مه عىلي|محمود عويس سل بــــ بــــنى سويف|د|

88oo|5 حمد محمد  |سعد | دين سيوط|هندستـــ 

83959| ي |ه
حمد فرشوىطي|يدي حسنى ن|سو|بــــ |د|

9o62| ن|هلل حس|لد عبــــد |دتـــ خ|غ تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

77||2o رس مسلم|سم صبــــىح ف|ء ق|سم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|66822 ى|بــــو|هلل لمع |عبــــد | مونيك ليمي  هره|لق|صيدله 

|28667 لمجيد عوض|ئى عبــــد |حمد ه|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

2959|o ىط|لع|طف عدبــــ عبــــد|لدين ع|م |حس |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

7853|2 ى |زم محمد |ح م|م|مي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

236828 حمد|فظ |لح|حمد عبــــد|ره |س هره|لق|هندستـــ 
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536|o بــــ|لوه|بــــ فتـــىحي عبــــد |لوه|ء عبــــد |دع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

68o624 مل محمد عىل منصور|ء حسن ك|رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

357228 رى|لبــــ|هلل عىل عبــــد|لعزيز فتـــح |رقيتـــ عبــــد |حقوق بــــنه

478656 ى عبــــد |لسيد ي|حمد | ر|حد عم|لو|سي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|9663 محمد| حمد محمد زكري| هره|لق|بــــ |د|

|2655| لرحمن|لمنعم عبــــد |رق عبــــد |مهند ط ى شمس هندستـــ عي 

265o7|  عبــــد
ى
لمؤمن عىل|محمد شوق |كليتـــ هندستـــ بــــنه

9|6596 ه سيد محمد رمض| ن |مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

779476 م يوسف يوسف|ء س|ل| زيق|لزق|عه |زر

498o|3 حمد|هيم |بــــر|بــــ محمد مصطفى |رح تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

7949o ن دكرورى|حمد سليم|لد محمد |ن خ|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

764838 ى خضي |ل|  حسني 
ء محمد مصطفى علوم بــــورسعيد

68o887 وى|لشه|لح |ص| لسيد رض| لمنصوره|ره |تـــج

2392|2 لدين|هلل نور|نفيسه قدرى عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

886723 م محمود سيد |ندى عص سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

79242 حمد سيد نظي  تـــوفيق| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

628677 لسيد فرج|جد |أحمد م ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

42484| بــــو شنبــــ|حمد محمود |حمد محمود | لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

453o| فظ|روق ح|لد ف|محمد خ هره|لق|حقوق 

623o24 ف فتـــىح |رحمه  م|لش|رسر ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

45o932 لمزين|مد محمد |مد مىح ح|محمود ح |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o8942 زيه|حمد ج|هيم محمود |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

68322| ى  حمد|مه سمي  |س|حني  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

238437 ى|د |مه فؤ|س|بــــسمه  مي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

27666 حمد عىل|رص |لن|يه عبــــد | ى شمس|د| بــــ عي 

34557| ي
 مصطفى|بــــر|مد |ح| دئى

ى
هيم دسوق رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع

لخيمتـــ| |بــــشبــــر

839473 ى شح|يم| تـــ|ن محمود حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|2|274 د عىل طه عىل|كريم عم دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|42276 وي|لص|هلل |مريم مجدي فتـــح  سيه|نوعيتـــ عبــــ
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69573o ى|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|لد عبــــد |طمه خ|ف لبــــحقي  لمنصوره|ره |تـــج

9|5978 ي|سعيد د| دين
ل |ل غ|ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|62|| لبــــسيوئى|يوسف محمد مدحتـــ محمد مهدى  ى شمس|تـــج ره عي 

4o7465 حمد محمد|روق |م ف|سل|ن |رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

79o399 لح|لسيد ص|ء محمد |سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4294|8 رتـــ|ن محمد عم|رق شعبــــ|مؤمن ط |بــــ طنط|د|

42o964 وى محمد|لطح|لد محمد |طمتـــ خ|ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

786o3o تـــ|هيم فرح|بــــر|لحليم |لد عبــــد |ء خ|سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|9778 ي عبــــد|يم|
لمحسن|لك عبــــد|لم|ن مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|339o5 ى|محمد عمر  حمد حسي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8|7255 هلل|ح عبــــد|زن صبــــري صل|م ي|بــــ |د|
|لمنى

5o78|2 حمد مصطفى|كريمه مصطفى  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

628757 حمد|تـــ عطيتـــ |لشح|حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

623699 حمد عىلي سليم|حمد سعد | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

2|289o ن|م|زن محمد محمود محمد |م ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

592|6 ف محمد جودتـــ|محمد  رسر ي سويف
هندستـــ بــــنى

|236|3 حمد|لموجود |حمد عبــــد |مه |س|يه | ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

2778oo  |لش|د عبــــد|حمد مر|
ى
تـــ|لشح|ق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

543259 ي
مد موىسي موىس|هر ح|م| دئى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

59526 حمد خميس|ده عيد |غ لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

54252| لسيد يوسف|لمنعم |م عبــــد|م عص |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

47933 ن عىلي محمد|كريم شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|6|28 يد|ء محمد ز|محمد رف معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|66843 هر سيد حسن|ء ط|ول هره|لق|ر |ثــــ|

688oo6 لسيد بــــدوى|لسيد |رقيه محمد  لمنصوره|ره |تـــج

779776 هيم محمود عىل مصطفى|بــــر|نبــــيله  زيق|لزق|بــــ |د|

82o69 حمد|تـــسبــــيح محمود طه  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

8o7482 حمد|هيم |بــــر|لد |هيم خ|بــــر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|73|| لبــــسيوئى محمد|محمد عرفه محمد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري
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782|4| درس|هلل تـــ|جوزيف وحيد عبــــد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

283677 حمد طه محمد خليل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

49942 لحميد|رحمه عىلي صبــــرى عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o4|5o رص محمد حسن حبــــيبــــ|لن|محمد عبــــد معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

684745 بــــي|مبــــ|ل|محمد مسعد فتـــىح محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|73492 هيم محمود|بــــر|عبــــي  محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

233344 سمي  لحىطى حبــــيبــــ| جولي  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

6o66|2 هلل|لمنصف عبــــد |محمد ربــــيع عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

85276o ل محمد|لع|مه عبــــد|س|ن |حن سيوط|ره |تـــج

59255 ء حلىمي مبــــروك منصور|شيم لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

73436 م|لسل|ندي مجدي محمد عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

536|54 ن|لمقصود زيد|محمود عزتـــ محمد عبــــد إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

44|56| ي |يمن عرف|دتـــ |غ
جي|لسم|تـــ بــــسيوئى لشيخ|نوعيتـــ كفر 

752249 دق|لص|روس |سلىم محمود عيد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62|946 ىط|لبــــس|ن طلبــــه |ئل شعبــــ|حمد و| ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

794oo زق|لر|بــــ محمد عبــــد |يه|محمد  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|4o698 لس س لعبــــد|لح |م ص|كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o8823 محمد محمد عىلي سحيم سكندريه|ل|حقوق 

46|o66 وي|لششتـــ|دل محمد فتـــىحي |ن ع|ريم|ن |ره طنط|تـــج

845o39 حمد|محمد سيد سعد  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

27898| لدين|م محمد يسن نور|ء حس|سم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

229377 ه محمد فتـــىح محمد ني  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

329267 لنبــــي|ح سويلم عبــــد|لفتـــ|زينبــــ محمد عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

|4o976 ن بــــ محمد طلبــــتـــ محمد|يه| |مي  م بــــنى سويف|إعل

29o458 محمد عىل محمد فتـــىح ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|33|6 تـــه|رص عىلي شح|لن|ل عبــــد|جم ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

4||8o2 ر|لعط|لحميد |لحميد محمد عبــــد|ندى عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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352|6 ي
جد محمد|ح م|صل| دئى هره|لق|ر |ثــــ|

3646|5 ى محمود فر ج|روقيتـــ خي  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

7o2762 ل|لجم|حمد |حمد محمود |سلىم  لتـــربــــيتـــ|لنوعيتـــ بــــميتـــ غمر شعبــــتـــ |لتـــربــــيتـــ |
لموسيقيتـــ |

84o648 |لوف|بــــو|حسن سيد حسن  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

8933o8 لسيد |بــــد |رس ع|محمد ي سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

226727 حمد محمود|محمد وليد مصطفى  هره|لق|هندستـــ 

278684 يف|جر محمود |ه لمحمدى محمود رسر |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

5|4799 ي شتـــ|شور غيط|خلود صبــــىحي ع
|ئى سكندريه|ل|طبــــ 

839374 بــــي|حمد رك|رص |لن|عبــــد| زكري دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

234227 حمد عىل|م عىل |عىل هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

24284 لسيد|حمد |طمه سمي  محمد |ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

773399 لعزيز|رس محمد عبــــد|ل ي|نه ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

878458 لسيد محمود فهىم  |ندى  سيوط|ضتـــ |علوم ري

63o858 مه|للطيف سل|محمود عىل محمود عبــــد  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

3|557o ى ع|ي طف عطيه عيد|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

23942| ى مصطفى|  حسي 
يه مصطفى لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

6o9536 مريم مجدي طه أبــــو ريه عيس لمنصوره|عه |زر

765|28 م|لنع|لسيد صبــــح محمد |حمد فتـــىح | حقوق بــــورسعيد

477|62 ي عمر|لسيد أحمد عبــــد |م |لدين حس|سيف 
لغنى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8488|7 حمد محمد|بــــدين |لع|ذلي زين |ش ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5||924 ن|ن محروس سعد حس|لسيد حس| تـــمريض دمنهور

2|7782 ى |شيم لسيد|ء محمد حسي  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

239o65 حمد|مسعود | يه رض| تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

2|6736 لمنعم خليل|مصطفى محمد عبــــد مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

78835o وق محمد سعد محمد رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

524848 هيم فهىم عىل|بــــر|حمد |عىل  سكندريه|ل|هندستـــ 

25o|38 لزغبــــى|ح |لفتـــ|جده سعيد عبــــد|س ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

8o9|3| ي بــــكر محمد|له|ء |سم|
ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

77|||3 حمد|ن |ج  رجبــــ رمض|ء ن|رس| زيق|لزق|ره |تـــج
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6o32|6 بــــ|لوه|مروه مصطفى موىس عبــــد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

8335oo لصغي  متـــولي|م جمعه |حس دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

489226 د موىس|لجو|ن هليل عبــــد |آيه شعبــــ سكندريه|ل|بــــ |د|

888o98 دل فخرى رزق |بــــيتـــر ع سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

792|53 حمد|د محمد سيد |م عم|حس زيق|لزق|عه |زر

33|47| لنبــــى محمد|لعليم عبــــد|هيم عبــــد|بــــر| |نوعيتـــ بــــنه

773773 ف عبــــد |زم |ح حمد|لسميع |لرشيد عبــــد |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

9o8499 لدين محمد  |ر محمد مىح |من ج|تـــربــــيتـــ سوه

356o58 لسيد|هيم |بــــر|هند محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

483453 فظ|لسيد ح|حمد |ن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

883||3 لمجيد |جر عمر محمود عبــــد|ه سيوط|نوعيتـــ 

5o349 ن|عيل عثــــم|سم|م |مصطفى س لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

427827 لبــــرل|رك عىلي |ن محمد مبــــ|نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

63|476 ى سعيد محمد |ي ى حسن|سمي  مي  زيق|لزق|هندستـــ 

|49865 هيم محروس|بــــر|هيم مصطفى |بــــر| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|765|8 ء سيد مصطفى عىل|شيم هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

6255o3 لرجل|تـــسنيم جمعه محمد حسن  |ره بــــنه|تـــج

3|75|4 لدين زينهم|حمد عز |لدين |عز  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

4522|8 حد سمره|لو|هيم عبــــد|لرحمن أحمد إبــــر|عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

4o33o6 ي|ر
لمرصى|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد | ئى سكندريه|ل|بــــ |د|

22|94o حمد|د |حبــــيبــــه محمد رش هره|لق|حقوق 

7539o6 ى|ل| ء محمد عيد حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6|22|7 لمنعم حسن سعد|ئل عبــــد |هد و|ن |بــــ طنط|د|

525|89 تـــ جم| لق|لخ|ل منصور حسن عبــــد|مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

337||6 وق عبــــد هلل|هلل عبــــد|هلل عبــــد|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

85oo8o هلل|ن عبــــد|هلل عثــــم|محمد عبــــد دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

9o2688 ل |لع|حمد عبــــد|لسيد | |ند تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

767|99 لكريم|حمد محمود عبــــد |محمد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

2543o6 ن|حمد مصطفى عمر|ندى  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

4o5o53 لبــــ|بــــو ط|لسيد |م |لسل|عمر فوزى عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج
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92o337 حمد محمد |تـــ |كرم بــــرك ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|35o32 لسيد|هيم |بــــر|كريم نرص مرىسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4|5643 لمهدى|هلل |د عبــــد |لجو|لرحيم عبــــد |محمد عبــــد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

8483o2 لرحيم|حمد عبــــد|حمد محمد |محمد  ن|سو|علوم 

69|52o لسميع عطيتـــ|ئد عبــــد |محمود ر لشيخ|عه كفر |زر

6|4729 لسعيد عيس|لبــــكرى |حمد | |صيدله طنط

683|5 ق روبــــى محمود عىل|رز| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

478o8| سم|لق|بــــو|مه |حمد محمود سل|فرح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85755| ى ديبــــ فرج|د |ميل| كرستـــي  ره بــــنى سويف|تـــج

83934| حمد عىلي|عمر محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

329836 لجليل|حمد عبــــد|زق |لر|م عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|2|245 هيم|بــــر|تـــه |حمد شح|مي  | هره|لق|ره |تـــج

|326|5 ى هيم حليم سعد|بــــر| |يوستـــي  ى شمس علوم عي 

3|54o2 حمد يونس عيد|بــــسنتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|6|87 لسيد موىس|عيل موىس |سم|نبــــيلتـــ  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

924292 م خليفه محمود محمد |له| ج|بــــ سوه|د|

834|o4 هيم|بــــر|بــــ |لوه|هيم عبــــد|بــــر|ء |نجل دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

8|2||9 تـــه شقلوف حنيش|حمد شح| سيوط|حقوق 

923|95 ده بــــولس |رص بــــس|ن| رين|م ج|علوم سوه

3339o حمد|محمد | لوف|بــــو |يه | كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

265o|6 ف فكرى |مصطفى  حمد|رسر |ره بــــنه|تـــج

448o2| ى محمد|بــــر|يتـــ | ى حسي  هيم خرصى سكندريه|ل|هندستـــ 

44586o هيم|بــــر|محمد عىل محجوبــــ محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

782444 ف عىل محمد ص| لح محمد|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

82|364 ي كم|ه| رين|م
ل عزيز|ئى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

7o||3| لمقصود|د محمد عبــــد |لمقصود فؤ|د عبــــد |فؤ لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

6||58| ي محمد|محمد عر| ند
ى
ق لفيوم|لعلوم |ر |د

49346 ي
بــــ|لتـــو|ء عيد قرئى عبــــد |ضى يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

3423o9 هيم|بــــر|لسيد محمد |ح |مريم صل زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

62o|o9 ي|ر
ئى|لشعبــــ|لسيد |ل محمد |كم| ئى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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779o|5 وز  هيم|بــــر|لحميد |لسيد عبــــد |في  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

9|2|o4 بــــ محمد محمد |يدى خط|ه ج|عه سوه|زر

636953 هيم|بــــر|ن |تـــ شعبــــ|لشح|هيم |بــــر| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8|7249 كريم وليد محمد خلف سيوط|حقوق 

4o462| حمد تـــوفيق محمد زىك| سكندريه|ل|حقوق 

87o368 هر محمد|لط|حمد |زينبــــ  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

429252 ى عبــــد | لي|د تـــي|لحميد بــــخ|سعيد حسي  |عه طنط|زر

449o|8 تـــ|ح فرح|دل صل|ح ع|صل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|69857 يف محمد |سل| لسيد عىل|لمهدى |م رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|6373 لعظيم جبــــر |ء سيد عبــــد|ل| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

893|27 حمد |لبــــدرى |نىه فرج  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|9745 لمول|لحليم عبــــد|لحليم عبــــد |يز عبــــد|ده ف|غ ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

683228 ي
لعقدتـــ|لعزيز|لسيد عبــــد |لعزيز |عبــــد | دئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

879422 لرحمن سيد |يه محمد عبــــد| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

3|37|7 در معوض سيد|لق|يدي عبــــد|ه ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

459254 يه محمد عطيه زلط| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

44|372 |ح |لفتـــ|فع محمد عبــــد|لر|مصطفى عبــــد
بــــويوسف

لشيخ|طبــــ كفر 

3|359 ر|لستـــ|ح عزيز عبــــد|ر صل|من ى شمس علوم عي 

|24888 مجد زىك حبــــيبــــ|ريز |م ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

264475 حمد|لسيد |هيم |بــــر|لسيد |ر |من ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4o9684 لكريم|ن فودتـــ عبــــد |ء رمض|دع |بــــ طنط|د|

886o6 ن|لحميد عثــــم|شور عبــــد |ده مجدى ع|حم ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

2|29o4 |لمرىس |لفتـــوح محمد |بــــو|رق |لرحمن ط|عبــــد
ن|لدهش

ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

68|8| بــــوزيد|س حموده محمود |ين| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

6|3877 هيم|بــــر|حمد مصطفى | |ء رض|شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|6859o بــــر جندى|بــــر محمد ج|ج لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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|6|4|3 لدين خلف|ء|در منصور عل|ن ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

43744o هيم خليل|بــــر|هيم قطبــــ |بــــر|ء |عل سيوط|عه |زر

64|434 هيم محمد|بــــر|لمنعم |عبــــي  عبــــد زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

24o23 لقوى|ىط عبــــد |لع|يه سعيد عبــــد | هره|لق|حقوق 

|44794 ي|هلل |مر فتـــح |منيه تـــ|
حمد مصطفى هره|لق|ره |تـــج

|22oo3 ى|حمد فتـــىح |لدين |سيف  حمد حسي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

6476|4 تـــه|يمن محمود محمد شح|منيه | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

84653 لمنعم مجوده|ن محمود عبــــد |يم| بــــ بــــنى سويف|د|

2344|9 لعزبــــ|حمد |لعليم |محمد عبــــد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

7o4694 بــــ|لوه|لسيد عبــــد |ء يىح |سم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

852|33 ي محمد 
ي|بــــر|منى

هيم مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|397o4 رجيده محمود سعيد فتـــوح صومع|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

62|628 هيم|بــــر|حمد |لدين |ل |هيم جل|بــــر|حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|524o7 ي محمد|عمر نبــــيل عبــــد 
لغنى |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 

ريتـــ|إلد

2957o7 ئيل|سحق خليل روف|جميله  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8872o3 سط حسن |لبــــ|مه عبــــد|س|ء |سم| سيوط|بــــ |د|

5|9|82 بــــر|طف يشى محمود ص|ء ع|سم| تـــربــــيتـــ دمنهور

28589| لمول|د |هيم محمد ج|بــــر|هبــــه محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

53544o لسيس|هيم محمد |بــــر|ء يشى |رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

835937 ن محمد محمود يسن|يم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

33|33| لجلبــــ|ل عىل عفيفى |د جم|جه ي صىح بــــنه
|معهد فنى

3754o ي صل|ن ن|يم| ن|لدين رمض|ح |ج  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

354645 بــــو حبــــيل|لسيد |ن |طمتـــ شعبــــ|ف ى شمس|د| بــــ عي 

25o768 ف|لد شعبــــ|ره خ|س ن محمد مصطفى رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6|9596 شف مصطفى بــــسيبــــس|لك|محمد مسعد  لمنصوره|حقوق 

3|66o8 هيم حسن محمود عرفه|بــــر| |ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

285646 ه محمد|لل|هلل محمد عبــــد|منه  سيه|نوعيتـــ عبــــ

|5o48| هيم|بــــر|حمد سعيد |لرحمن |عبــــد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر
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77443| |لفتـــوح محمود |بــــو|لرحمن جوده محمد |عبــــد 
لدهشورى

زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

784585 لبــــ|ن غ|دل منصور درم|ندى ع زيق|لزق|بــــ |د|

778857 متـــ|لسيد محمود سل|مريم  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

882682 ح سليم محمد |هلل صل|منتـــ  سيوط|علوم 

5o94|4 لعزيز محمد عىلي|حمد مجدى عبــــد | بــــ دمنهور|د|

424892 ى|حمد |حمد |حمد سمي  | لسيد حسني  سكندريه|ل|بــــ |د|

5|3537 ف عبــــد ىطي |لع|لحميد عبــــد|سط عبــــد|لبــــ|أرسر
عطيه

سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

629o93 هيم منصور خليفه|لسيد إبــــر|هيم |إبــــر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

3323o2 ن سعد عىلي|لسيد رمض|ن |يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

78o44 م|لد محمد س|محمد خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

459995 حمد|لعزيز محمد سيد |دل عبــــد |م ع|هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|2826 د محمد بــــدر|محمد وحيد رش هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

527642 رحمتـــ مجدى مصطفى محمد مصطفى |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

|74764 ئل حسن محمود|حسن و ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

776957 لطوجى|ر |لستـــ|يمن عبــــد |م |سل| زيق|لزق|طبــــ 

78298| روس|لسيد محمد عيد|روس |لسيد عيد| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

2|5937 نور|وى |لبــــشل|مي  |ل|ر |من دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

83|o|2 للطيف|نىهي سعد محمد عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6536o هلل محمد|تـــغريد محمد عبــــد  لفيوم|لعلوم |ر |د

|353oo لمؤمن|ح رجبــــ عبــــد |لرحمن صل|عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

9o8624 بــــ |لتـــو|ح جلبــــى عبــــد|لصبــــ|هدير  |ج طبــــيع قن|عل

237236 بــــو سعده|ل عىل محمد |ء جم|عىلي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3|97|| ل محمد|بــــو غ|مهنده مصطفى  ى شمس|تـــج ره عي 

4656o8 هيم|بــــر|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|هر |محمد م لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

78682o حمد حمدى محمد عبــــد ربــــه| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

543377 رف عطيتـــ مريز|دتـــ ع|غ بــــ دمنهور|د|

253|9o لجوهرى|ء عىل يحن  |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|4876   محمد|لش|رق محمد عبــــد |ن ط|رو
ى
ق بــــ دمنهور|د|

5489o حمد محمد|بــــرين معوض |ص تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

Thursday, September 6, 2018 Page 12246 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6o8458 لغريبــــ منصور عويس|م سعد  |ره طنط|تـــج

2o848 ن منصور عىل حسن|هيم رمض|بــــر| ى شمس هندستـــ عي 

328838 هلل طه|محمود محمد عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

52658| لشتـــرى|لسيد عىل |م نبــــيل |بــــس سكندريه|ل|بــــ |د|

48|676 محمود يشي محمود طه محمد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

839653 تـــه محمد|حمد شح|م |سل| ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

6|423| حمد طعيمتـــ|لمرىس سيد|ل |مرىس جل |حقوق طنط

446834 لحليم|صم يوسف منصور عبــــد |حمد ع| |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

8o4824 رفعتـــ نجيبــــ| بــــسمه رض ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

75942| ل مصطفى محمد مصطفى|نه زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

68o229 زى|منصور محمد غ| ن ذكري|جيل لمنصوره|بــــ |د|

77876o مد محمد|م ح|محمد هش ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

33o557 لعزيز|رق جمعه عبــــد|مل ط| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|2276o هيم|بــــر|خليل محمد خميس | دين ن|بــــ حلو|د|

|23|o4 هيم|بــــر|رى |لبــــ|بــــ عبــــد |يه|م |سل| ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

5972| ء طه محمد حسن|دع علوم بــــنى سويف

524773 در|لق|رك عبــــد |رك مخيمر مبــــ|عمر مبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

226888 ى|يوسف خ لد سعد حسني  هره|لق|حقوق 

695643 |لنج|بــــو |لمنعم حسن |زينبــــ محمد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3552o9 ف ف|سلىم  روق محمود|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

62453o حمد عىل زيد|بــــ |يه|ئى |م| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

46332| لسيد عىل محمد جلهوم|لسيد |حمد عىل | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

442372 ن محمود|لسيد فتـــىحي رمض|ح |صل لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

43||27 بــــر|هيم ج|بــــر|حمد |دل |م ع |طبــــ طنط

844975 ى محمد حسن|حمد ي|عمرو  سي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

4779|8 لمنعم قنديل|ئل محمد عبــــد |عمر و سكندريه|ل|صيدله 

7|695o ى ج|لسيد عبــــد |محمد  د|لمنعم حسي  لمنصوره|حقوق 

634|3 د|ن مر|م محمد شعبــــ|حس معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

3299o| هلل|هيم عىل عبــــد|بــــر|سندس فكرى  هره|لق|صيدله 
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638695 لسيد|ل محمد |لع|بــــسمه محمد عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

346|48 لدين|عيل جبــــر عز |سم|مجد عمرو | ى شمس|تـــج ره عي 

75|97| لعزيز محمد|م عبــــد |ندى عص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

92||82 هلل|د عبــــيد جبــــ|نىح  ج| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8232|2 ي رسح|يه عىلي ن| ن|ج  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

756724 عيل|حمد إسم|ء محمود |عل عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

5|7576 عيل|سم|د عىلي |لجو|رحمه فتـــىح عبــــد  |حقوق طنط

52o457 |غ|ن محمد |ء رمض|شيم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4|3557 بــــوزيد|م |م|ل |ء جم|عىلي ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

|3o863 لسميع|ل محمد عبــــد |يوسف جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|28o62 فع|حمد محمد مهدى عىل ن| هره|لق|هندستـــ 

62965 لم عبــــود|مر عبــــود س|ع صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|28383 هلل محمد|بــــ |حمد محمد ج| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|4|994 ح فهىم|ح فهىم صل|صل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7932o لجليل |للطيف عبــــد |دل عبــــد |لرحمن ع|عبــــد 
فرج

تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

352264 هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|محمد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

27|283 وق عبــــد ر|لجز|لم |ر س|لغف|لكريم عبــــد |رسر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

5393|4 هيم|بــــر|لمنعم |مريم محمد نبــــيل عبــــد بــــ دمنهور|د|

85|278 ي|طمه ع|ف
دل ربــــيع مدئى سيوط|تـــمريض 

2539o لسيد|لعزيز |لد عبــــد |يه خ| هره|لق|ره |تـــج

785965 حمد محمد موىس محمد حسن|محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

924785 ه | ى محمد  |مي  حمد يسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5o2956 هيم محمد|بــــر|لنبــــى |لدين عبــــد |ح |دتـــ صل|مي |حقوق طنط

|495o6 وق عىل عبــــد  تـــتـــ|لمحسن شح|رسر تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

62|526 لبــــديع عزتـــ|خلود أحمد عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2|44|6 لعزيز|لعليم عبــــد |ح عبــــد |رضوى محمد صل هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

23o7o| بــــ عىل|لوه|عبــــد| يوسف رض ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

245874 ضى|لق|ن |ن محمد سليم|سليم ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 
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752279 هلل|رنيم مصطفى محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

|3377o ن بــــر ذىك سعيد|ص| مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

227o75 ل|لع|م محمد عبــــد|محمد هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7oo836 بــــينى|بــــ |لوه|روق عبــــد |روق محمد ف|ف لشر زيق|لزق|بــــ |د|

5|o334 ق|حمد محمد |ن |مرو وى|لشر عه دمنهور|زر

858897 ن هريدي|لنبــــي سليم|يه عبــــد| ي|عه |زر
|لمنى

772889 لدكروئى|حمد محمد |يوسف محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

689|77 ل|لمجيد مرس|لمجيد محمد عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

692929 دي|له|لسعيد عبــــد |زينبــــ سعد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

49828o مر|حمد ع|ل نبــــيل فوزى |نو بــــ دمنهور|د|

6|6o94 لم|عمر محمد محمد عزتـــ س ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

244963 لعزم|بــــو |رق سعد محمد |يه ط| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

459936 محمد فوده محمد حمزه فوده |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

8|88|9 حمد|د |فؤ| ء رض|سم| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|88oo ميمه محمد حفنى محمد  | ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

266776 ف |بــــسنتـــ خ ف|سم|لد رسر عيل رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|68886 ى|هيثــــم خ  حسي 
لد مصطفى ن|حقوق حلو

52o732 ف ربــــيع جبــــ|ي ى أرسر ره|سمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

339592 ه عىل حسن عرفه|بــــ |ره بــــنه|تـــج

264352 دى|لمر|حمد سعيد سيد |ده |مي شمون|نوعيتـــ 

25o35 هيم حسن|بــــر|حمد |ر |مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6o722| زى|هلل محمد حج|محمد عبــــد ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

|6|872 حمدى نبــــوى مصطفى| دين هره|لق|عه |زر

8|7452 وسيم مجدي وليم عزيز ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

429o87 يش|لغ|بــــتـــول سعيد محمد فتـــىح محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3|844o ع|بــــى رف|مبــــ|منيتـــ محمد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

78oo8o صفيه فتـــىح محمد محمد زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

7oo83o ي|بــــر|عىل محمد عىل 
هيم مصطفى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

78998 بــــر عىلي محمد|محمود ج عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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427o89  عبــــد |لص|هبــــتـــ 
ى
هلل|لعزيز عبــــد |ق سكندريه|ل|علوم 

847449 ي|ء محمد |رس|
حمد مدئى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

758653 عىلي| د رض|حمد عم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

922o47 هلل  |لنعيم خلف |محمد طه عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|5975 ى|تـــم سعد ش|عمرو ح هي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|o674 روق مصطفى|مصطفى ف| رش |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

23|229 لخول|لغنى |ل محمد عبــــد |محمد جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

23|76 لد سيد محمد|هلل خ|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

889768 ف ص|نىح  | حمد |دق |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

855564 ي |
ى
بــــوجبــــل|حمد محمود صدق ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |

بــــمرىس مطروح

3235| عيل|سم|حمد محرم |يوسف   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

85o||4 حمد عمر|در محمود |ن لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

6897|5 ه محمد  هيم|بــــر|حمد |لسيد |ني  لمنصوره|صيدله 

88o4|6 ى مه |صفوتـــ عزم سل| مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

|2|824 ى مدحتـــ ف عيل|سم|روق |حسي  ن|هندستـــ حلو

345546 ن|لسيد سليم|طف |طمتـــ ع|ف لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

4o292| ديس|لكر|عيل |سم|بــــر |د محمد ج|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|965o وق زكري ى|حسن قو| رسر طي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

864552 هلل محمد|حمد عبــــدلي خلف | ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

3486o3 لرحمن|لرحمن مجدي محمد عبــــد|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

3|57|7 زق|لر|عيل عبــــد|سم|مروتـــ محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

333|47 لحميد|هيم يونس عبــــد|بــــر|محمد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

245639 ر|م عم|لسل|حمد عبــــد|كريم  سيوط|بــــ |د|

3|72o7 لسيد محمد|حمد |ء |رس| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7|6979 لسيد|ح ربــــيع محمد |سم  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

233o57 ه عمرو مسعود محمد قطبــــ| مي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|38536 ين محمد ري لغنى|ض عبــــد |شي  ى شمس|تـــج ره عي 

2|334o هيم محمد بــــيوم|بــــر|هبــــه محمد  ى شمس حقوق عي 
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54|549 ري|لهو|هلل |هلل مصطفى محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

23728| ك لبــــيبــــ جرس|لمل|عبــــد| مرثــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

447255 لعظيم|روق محمد عبــــد |حمد محمد ف| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7|286o مريم فتـــىح عىل حبــــيسر لمنصوره|بــــ |د|

32||53 هيم خميس|بــــر|لرحمن جمعتـــ |عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

|55268 ء عبــــد  لمنعم عىل|هلل عبــــد |تـــفى ى شمس|د| بــــ عي 

64343o ى |حمد عبــــد | هيم محمد|بــــر|لمجيد حسي  لمنصوره|علوم 

54845 ي|ر
لحميد حسن|محمود عبــــد | ئى لمنصوره|حقوق 

68o|42 لمتـــول|روق |رس ف|رس ي|ف لمنصوره|حقوق 

7o|897 ى عبــــد |هيم |بــــر|هلل |عبــــد  لدبــــىل|هلل حسن |مي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

8|779 تـــوفيق محمد تـــوفيق محمد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

76o|9o ف خليل محمد |محمد  دي|له|رسر |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

753o85  محمد|سل|
ى
م سيد دسوق عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

426o45 وى|تـــه هند|ره محمد شح|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

46|o93 ىس|لعبــــ|لد منصور خليل |سلىم خ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

26467o وى|لبــــر|شم |در ربــــيع ه|ديه ن|ف ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

28742| لضوى|لجليل |ر عبــــد|لغف|ن عبــــد|يحن  رمض ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

||5|55 بــــدين سيد سيد|لع|ل سيد زين |س ى شمس| لسن عي 

877o4| حمد  |حمد محمد |رضوى  سيوط|علوم 

35oo74 ى مزد|بــــ محمد |رح د|لسيد حسني  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

634|72 لكريم|لسيدعبــــد|هلل |لسيد عبــــد|حمد | زيق|لزق|حقوق 

5|5|77 فع|لر|رس عىلي عبــــد |ندي ي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|9|86 مدحتـــ صبــــرى حبــــيبــــ| مرثــــ ي سويف
هندستـــ بــــنى

|5o25 لدين|حمد خي  |لمنعم |م عبــــد |مهند حس ى شمس|تـــج ره عي 

66439  |ف
ى
لسيد|طمتـــ مصطفى صوق أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

9ooo63 حمد عىل |محمد عىل  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4|588o مح سعد محمد شمحوط|منه س لشيخ|ره كفر |تـــج

4|848 ي سم|حمد ه|
بــــر|ح ص|ئى ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

858539 هيم حسن حلىمي|بــــر|حسن  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى
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6847o2 حد عبــــد|لو|لعظيم عبــــد |م عبــــد |مه هش|س|
هلل |

لمنصوره|ره |تـــج

|7962 لبــــكرى|حمد |ح محمود |صل| ي|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

45|56 شم|جه معوض ه|ء خف|شيم لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

7o9583 شم|دل مصطفى عبــــده ه|يه ع| لمنصوره|عه |زر

843256 حمد|روق |ف| بــــسمه رض ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

438434 لسيد|لدين |ل |لد جم|عمرو خ لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

882o84 هلل محفوظ  |محمد يشى فضل  سيوط|تـــربــــيتـــ 

645495 رضوى وليد محمد رزين |ره طنط|تـــج

43788 وى محمد|بــــر مك|طمتـــ ص|ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

29o|2| للطيف|لعزيز عبــــد|سعد عبــــد|محمد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7o3229 ل|بــــوغ|بــــوطه |هلل |عمرو محمد عبــــد  زيق|لزق|علوم 

7o3387 رص|محمد نرص منصور نرص ن زيق|لزق|هندستـــ 

677|93 لق|لخ|لق عبــــد |لخ|لد وليد عبــــد |خ لمنصوره|حقوق 

7|928 ء ربــــيع جوده خليفه|ل| لفيوم|عه |زر

68|758 عيل محمد|سم|حمد حمدى | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

487354 زق|لر|حمد عبــــد |لسيد |ن محمد |مرو |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

66949 ن سحق|د |محسن ميل| مي  لفيوم|بــــ |د|

7o3oo9 دو|مد ج|لسعيد ح|لسيد |هند  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

48o438 مد خميس|محمد عوض ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

242oo4 ريج خميس محمود محمد| ن|طبــــ حلو

|7|482 عيل محمد|سم|هلل فوزى |عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

623|35 جه|لخو|لرحمن |ن عبــــد|م سليم|عمر هش ط|حقوق دمي

|7686 حمد|يمن رءوف |ن |رو ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

69oo89 لسيد محمد|زين | مه ط|بــــ دمي|د|

9|63|6 نوس |مل ف|نوس ك|جورج ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

323649 سلىم محمود محمد عىل تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

4|26|2 عزتـــ قطبــــ رحيم نرص| لي|د |بــــ طنط|د|

54|6o7 حمد مصطفى صديق|أمي  مصطفى سيد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3|3427 لعزيز|حمد نبــــيل عبــــد|محمد  |ره بــــنه|تـــج
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3o577 ري|بــــي|ل|لعزيز |مي عبــــد |م س|حبــــيبــــه عص هره|لق|بــــ |د|

5|2|3 م|م|نم سيد |حمد غ| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

849582 مجد حسن محمد|ن |نوره صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

5|42|7 لعزم|بــــو|ن حسن |ئى عبــــدتـــ رمض|م| سكندريه|ل|صيدله 

|26469 ي
يف حسن مصطفى رضوي رسر ى شمس|تـــج ره عي 

8o5826 ف م|ء |ول ي عبــــد|رسر
لرحمن|ضى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

683533 بــــدين|لبــــيوم ع|بــــ محمد سعد |مهيتـــ لمنصوره|هندستـــ 

88|264 لكريم حسن |د|زى ج|م حج|حل| سيوط|تـــربــــيتـــ 

3736|2 روز|ريو وجدى فتـــىح ن|م ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|4o|2 لمرىس نجلتـــ|ن عىل |محمود رمض |ره طنط|تـــج

4o293o لبــــدرى محمد|د محمد |زي سكندريه|ل|بــــ |د|

34o898 ن عىل|ل سليم|حمد محمد كم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7|5238 هيم|بــــر|لسيد محمد |م |رق عص|ط ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

3|9o68 ى ى حسن حسي  خلود حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

886352 دل فتـــىح محمد |محمد ع ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|35536 يمن محمد محمد|رحمه  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

827o27 سم|لق|بــــو|ه |لل|حمد عىلي عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

28|384 مه|يونس نرص يونس سل  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

836735 ى|د عصمتـــ ي|بــــ عم|شه سي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

367678 ن محمد|ن رضو|مصطفى محمد رضو عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

369998 لهجرىس|محمد | محمد زكري ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

7o5783 |لوف|بــــو |ر محمد حسن |مختـــ هندستـــ بــــور سعيد

838249 ى|محمد رمض ن يوسف حسي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

533698 لعزيز عىل|نىح  ممدوح محمود عبــــد | سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

442|93 ده|ح فص|لفتـــ|لمنعم عبــــد |سل رأفتـــ عبــــد |بــــ لشيخ|تـــمريض كفر 

35|347 حمد بــــرجيس|هيم |بــــر|حمد |ء |سم| ى شمس صيدله عي 

52o4o7 مل محمد عرقوبــــ|م محمد ك|ريه تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

6o5426 ى |ي ف نظىم |سمي  حمد حسن|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

335763 ن|تـــ نبــــوى سليم|ء نش|سم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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892576 ى لشهيد |جح شند عبــــد|ن| كرستـــي  سيوط|بــــ |د|

|53677 ر حسن محمد محمد|من لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

5o4756 لسعود|بــــو|حمد نعيم حسن |حبــــيبــــه  بــــ دمنهور|د|

876692 حمد |حسن عىل حسن  سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

349593 يتـــ سعيد عيد مصطفى| |تـــربــــيتـــ بــــنه

9oo24 حمد|بــــ محمد |لتـــو|منى عبــــد  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

527862 محمد| لدين زكري|م |خلود حس سكندريه|ل|بــــ |د|

|5269 حمد مرىسي|رع |لدين ز|حبــــيبــــتـــ عز هره|لق|بــــ |د|

|67299 ن مرزق سعد مسعد|يم| ى شمس| لسن عي 

6293|5 لرحمن|رص يوسف عبــــد |لن|ل عبــــد |جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||8976 ف محمد | لمهدي|حمد محمد مشر ى شمس حقوق عي 

9|592o ع |ن حسن محمد رف|نوره سيوط|تـــربــــيتـــ 

4777|5 ف سعد |ن |رو لحليم|لدين حسن عبــــد |رسر ج|بــــ سوه|د|

424645 لسيد محمد شلبــــي|لد صبــــىحي |خ ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6|8o5 هيم جودتـــ|بــــر|رتـــ طه |س تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|37394 بــــتـــ ونيس|نطون سعد ثــــ| ى شمس طبــــ عي 

3||6o6 محسن سعد عيس| دين ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

24|||8 ى|بــــر|عمر محمود  هيم حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

43o8|o ي|لد ح|ن خ|يم|
فظ بــــسيوئى |بــــ طنط|د|

8|962o مل|ل ك|فتـــىحي كم| لي|د ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

787|3 نور محمود|رم |تـــفى ك تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

344|7 لمجد ودن|بــــو |د |لجو|محمود جمعتـــ عبــــد  هره|لق|صيدله 

32|o25  يحن  مصطفى|
كرم مصطفى ن|حقوق حلو

8o253o ي|ء محمد عبــــد|محمد عل
لغنى ي|هندستـــ 

|لمنى

2|8947 لح|لسيد محمد ص|هلل وحيد |عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

2676|o ن محمود محمود عبــــيد|حن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

696259 لعجىمي|حمد |عزتـــ حمدى  لمنصوره|بــــ |د|

6||8o9 ه ه مد نرص|ئى زىك ح|ني  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

24|239 لم|حمد محمود س|محمود  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

885297 بــــسخرون |تـــه |ره حلىم شح|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 
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27|8|2 م|بــــوزيد سل|لسيد محمد |زينبــــ  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3|5679 لمحسن محمد|رق عبــــد|ط| سم هره|لق|ر |ثــــ|

222577 للطيف|لمول عبــــد|نىح  ممدوح عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

475574 دل محمد عيد|زم ع|زن ح|م ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

22|8|3 ف محمد سعيد| |ر|ي رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o72|4 ه  عص حمد|د  عىل  |لدين  فؤ|م |أمي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

768||| هلل عطيه|لح عبــــد|يه محمد ص| لعريش|بــــ |د|

|54575 ندرو جوزيف لبــــيبــــ فرج| ى شمس|تـــج ره عي 

326288 ى جم|ج هيم|بــــر|وى |ل بــــبــــ|كلي  عه مشتـــهر|زر

63744| ى ح تـــه|تـــم متـــول شح|حني  زيق|لزق|ره |تـــج

649442 هيم|بــــر|حمد |عيل |سم|حمد |  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

255859 لعزيز شتـــيوى|ل عبــــد|محمود جم ى شمس طبــــ عي 

63435o ى خ|ي لدين محمود|ل |لد جم| سمي  زيق |لزق|تـــمريض 

42329 ي|ر
م|ن محمود سل|محمد عثــــم| ئى هره|لق|بــــ |د|

4o2628 ن محمد محمد مصطفى|ء رمض|سن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

29323| بــــ|لحميد دي|هيم عبــــد|بــــر|يه | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2589|7 لمعىط محمود|ن عبــــد|محمد رمض ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2|9989 لح|مد ص|ن ح|يه سليم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

786968 حمد|لسيد |عمر وجيد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4763o7 لمعبــــود|م سعد عبــــد |عىل عص سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

767925 يزه عىل محمد عىل عوده|ف ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|733|4 لعليم|يوسف محمد محمد عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8925o| بــــوزيد |ء منتـــرص عىل |سم| سيوط|نوعيتـــ 

334754 ح محمد|لد صل|محمد خ ى شمس|د| بــــ عي 

|44432 لسيد|دل محروس |لرحمن ع|عبــــد  ن|حقوق حلو

264o38 هلل محمود|يمن عبــــد|ده |مي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

792652 محمد ربــــيع محمود محمد ربــــيع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

779284 حمد حسن محمد|لمعز |هبــــه عبــــد  زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

83|5o3 ى|ف ى محمود حسي  طمه حسي  دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن
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79|436 لسيد عليوه|ن محمد |نوره زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

62|o3| عيل|سم|م محمد عوض |ندى س ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

5452o6 ن|لمجد حمد|بــــو|حمد محمود | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4955|2 لسيد محمد محجوبــــ|حمد |محمد  |حقوق طنط

89|839 يف عىل خليفه |من ر رسر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

64o462 حد|لو|حد عوض عبــــد |لو|حمد سعيد عبــــد | لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

242|oo بــــر|لص|لسيد حسن عبــــد|طمه |ف ن|تـــمريض  حلو

788|24 ي|لولي عبــــد|محمود محمد عبــــد
لغنى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

23|668 ى|نم ي|حمد عىل غ| سي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

52|494 بــــوبــــكر|للطيف |مه عبــــد|ديتـــ سل|ن تـــربــــيتـــ دمنهور

8748o بــــر|منيه حمدى محمد ص| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

235927 يف عبــــد لعزيز زىك|م رسر هره|لق|ره |تـــج

46o73o هيم محمود|بــــر|م محمود عبــــده  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

245374 رص حسن|ل ن|ء جم|رس| ن|بــــ حلو|د|

22532 هيم محمد|بــــر|ل |هيم كم|بــــر|زن |م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

762667 لسيد|لد محمد حلىمي شلبــــي |خ ره بــــور سعيد|تـــج

8297oo ن|ج حسن مهر|لحج|بــــو|د |جه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|37754 هلل|حمد عبــــد |لسيد |رس |ن ي|مرو ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

89547| مل |لفتـــوح ك|بــــو|رق |مصطفى ط ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

276647 ل|لغز|لعليم |هيم عبــــد |بــــر|رق |هبــــه ط ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|29854 حمد فهىم فرج|حبــــيبــــتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|7355 هلل سيد محمد سيد خليل|منتـــ  هره|لق|عه |زر

635323 ف |يه | حمد سليم|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

47554o ن|تـــتـــ زهر|هيم شح|بــــر|زم محمد |ح سكندريه|ل|حقوق 

62o|33 ه|ندى وحيد محمد ك مل عشر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|3647o ح|لفتـــ|نور عبــــد |يمن |دهم | ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

64922| كر|لنجدي عس|لسيد |مروه مصطفى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2o|62 ك|ود مس|د د|ميل| ري|م ى شمس|تـــج ره عي 

533622 زى حسن|هلل ممدوح محمد عز|منتـــ  سكندريه|ل|حقوق 

425562 ى عطيه|ره رمض|س ن حسي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 
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32oo92 ف ح|ر |بــــش لسيد|فظ |رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

623|5 زينبــــ روبــــى محمود سيد ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

2443|3 بــــ عىل|لتـــو|عىل محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

42839 مه رشدى محمد حسن|س|ء |رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

6|899o ر|لجز|لسيد محمد |متـــ |آيه أس ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

77o433 ى عبــــده | ى عبــــده زيد|مي  مي  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

36|656 د|ن حم|لقوى حس|ن عبــــد|حس س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

758229 هيم|بــــر|لم |لسيد س|ن |حن حقوق بــــورسعيد

|622o7 لحليم|لدين عبــــد |لحليم عز |عىل عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|8894 مه عىل|مه سل|س|عمرو  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|25623 هيم|بــــر|دل محمد |محمد ع وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

788786 نم|بــــر محمد غ|حمد ص| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

355665 لدين محمود محمد|ء |مريم عل |ره بــــنه|تـــج

27|9o7 ف ف|سلوى  روق يس|رسر تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

9228o6 لدين محمد  |لدين نور |مه سعد |س| زيق|لزق|حقوق 

5o6545 ى |ن محمد عبــــ|رو حمد|س حسني  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

756625 حمد عىلي|لسيد |رحمه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

|8254 فظ|فظ عىل ح|حمد ح| هره|لق|ره |تـــج

33|8|6 هيم|بــــر|لسيد عفيفى |محمود  |تـــربــــيتـــ بــــنه

7364o سمر فوزي تـــوفيق محمود لفيوم|حقوق 

59493 دل مرزوق محمد|تـــ ع|ي| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

63322| هبــــه جميل محمد عطيتـــ ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

8o7o7 ى|نوره ن حسن محمد حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

253652 ى عىل جمعه عمرو عىل حسني  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

9o5242 لرحيم مرىس |م محمد عبــــد|حس ج|ره سوه|تـــج

|4o49o ى |ي ى حسي  ى عبــــد |سمي  ر|لستـــ|حمد حسي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

687|64  |ل |حمد جم|
ى
|حمد |لدسوق

ى
لدسوق لمنصوره|هندستـــ 

323339 لنرص|بــــو |لعزيز |ن عبــــد|عمر رضو ى شمس|زر عه عي 

36|o95 لليثــــى عىل|سعودى جوده | نور |تـــربــــيتـــ بــــنه

92o663 بــــ  |ىط دي|لع|شم عبــــد|عمر ه ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى
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684299 رق لطفى مسعد|سلوى ط لمنصوره|بــــ |د|

5o5495  عبــــد ربــــه سيد|لش|عىل محمود عبــــد 
ى
حمد|ق سكندريه|ل|بــــ |د|

6o377 د|محمد صفوتـــ محمدين حم تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

258o79 ن|لمهدى بــــدر|رص عبــــد|حمد ن| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|64o5o حمد|لدين |صم مىح |حمد ع| هره|لق|ره |تـــج

546746 لشوربــــىح |ن |مصطفى سعد محمد شعبــــ ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

78433o هيم|حمد فتـــىح محمد إبــــر|ء |سم زيق|لزق|حقوق 

5|79oo ر|وى عم|لشن|لسيد |م مجدى |ريه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

45|23o |لعر|ج |لمحمدى فر|زينبــــ محمد 
ى
ق |بــــ طنط|د|

752346 محمد مدحتـــ محمد محمد خليفتـــ تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

69||47 ه سليم| ن|لمحسن سليم|ن عبــــد |مي  علوم بــــورسعيد

627|oo حمد|لحميد |ل عبــــد|مجد محمود جل|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|o593 ر محمد عوض|مروه شكرى مختـــ لمنصورتـــ |تـــمريض 

853784 در|لق|لرحمن عبــــد|ء جميل عبــــد|رس| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

482838 حمد|لد محمود |حبــــيبــــه خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

499292 لقوى طريف|هلل طلبــــ عبــــد|خلود فتـــح  ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

96554 ل فتـــىح جمعتـــ|يمن جم|ن |نوره بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

683362 لح حسن|عوئى محمود ص| ند لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3|2|47 لمؤمن متـــول عبــــيد|رق عبــــد|رتـــ ط|ي |بــــ بــــنه|د|

43|9| ى سويلم محمد  محمود حسي 
مصطفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4986|7 ي|لرحمن هديوه علو|نور أحمد عبــــد 
ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7585o5 ي|لبــــ|ل ممدوح محمد عبــــد |مي 
ى
ق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

77|475 مه سعيد يوسف عىل|س|ء |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

|35878 حمد|لسيد |ندى حمدى  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|64633 ى ع ى سيد|حسي  دل حسي  هره|لق|حقوق 

26353o ح محمد|لفتـــ|ء محمد عبــــد|رس| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

923672 لرحيم بــــيوم |رق عبــــد|ن ط|مرو ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|728| د|ن ج|م رمض|محمد هش |حقوق طنط

3|4488 تـــ|حمد بــــرك|محمد سيد محمد  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم
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84o437 حمد محمد مهدي|ء |عىلي دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

767242 دى صفوتـــ فوزى هندى|ف هندستـــ بــــور سعيد

26o5|o عيل|سم|تـــ يوسف |طمه شح|ف ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|59o3 ى عوض بــــيوم عبــــد  ه|لل|ندى حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

83o969 دق محمدين|لص|ل عبــــد|ده كم|غ |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|75257 هيم|بــــر|دق |م محسن ص|حس لمنصوره|حقوق 

783322 لرحيم|ح عبــــد|صل| محمد عط |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2622o2 نه|حمد شبــــ|هلل سيد|هلل خليل عبــــد|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|76999 ل محمد فرج|عمر جم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o5373 نم|ندى محمد بــــدير عىل غ | تـــمريض طنط

23o9|3 م|لسل|ح عبــــد |لفتـــ|حمد مجدى عبــــد |يوسف  هره|لق|طبــــ 

3o693 |لش|ندى معن محمد عبــــد 
ى
ق ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

|75oo3 حمد محمود|ل |نىح  جم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5o889 حمد حسن صميده|لرحمن |عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

76oo55 ى|لسيد عبــــد |حمد | لمعبــــود حسي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

838o44 حمد|هلل محمد بــــدوي |عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

46|352 للطيف|بــــوبــــكر محمد عىل عبــــد |ء |سم| |علوم طنط

33|4o7 هلل محمد|عىل وجيه عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

5|7264 ي
عيل|سم|بــــر |محمود ج| دئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4494o| ن|مهند مجدي محمد عىلي رسل |هندستـــ طنط

86|32  |لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|محمد 
ى
هيم|بــــر|ق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

6o8555 فيه|بــــو ع|مل عىل محمد |نىح  ك| |بــــ طنط|د|

22986o هلل حليم|هيم سعد |بــــر|نوبــــ |بــــ| ن|بــــ حلو|د|

27o5|4 لس ع ن|مرقص سليم| دل نقول|كي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3283o7 ل|لش|ئى |مح كيل|هلل س|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

428253 لحليم|ء محمد صبــــىح محمد عبــــد|شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2|4||5 ى  لحريسر|حمد تـــوفيق عىل |حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

78288o هلل|بــــو بــــكر عبــــد|ن |لد سليم|خ زيق|لزق|حقوق 

223763 لكريم|مل عبــــد|رضوى محمد ك تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي
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88o225 ح  |هلل محمد سيد نج|منتـــ  سيوط|بــــ |د|

789847 ي|عيل محمد |سم|تـــغريد محمد 
لحفنى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

|33o5o لسيد|ن |حمد محمد سليم| |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

694|77 فظ|لح|ن عبــــد |كريم وليد شعبــــ لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

9o24o2 لرحيم درويش |نسمه محمد عبــــد ج|حقوق سوه

22388| دى|دى حسن بــــغد|يه بــــغد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

364388 حمد محمد عىل|در مدحتـــ |ن ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

78|8|2 لرؤف سعيد عطيه|عبــــد | نور زيق|لزق|علوم 

3|279 بــــ محمد|لوه|مريم محمود عبــــد هره|لق|حقوق 

53o|42 عيل|سم|رص عىل محمد محمد  |ن| دين ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

22883| ل|لمنعم كم|فرحه وليد عبــــد ه ى نوعيتـــ جي 

247o7| لكوم|ح |لفتـــ|هلل عبــــد|محمود عوض  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

844||9 ي عبــــد|تـــم محمود حس|ح
لمجيد|ئى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

243749 ى  حمد|خديجه محمد حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|56o3 ر|محمد حسنى عىل علوى نص ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

4o73|o حمد محمد رجبــــ سعد|طمتـــ |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

266445 ن|لدين مطر حمد|ندى محمد نرص  شمون|نوعيتـــ 

8o|796 زق|لر|يدي محمد خلف عبــــد|ه ي|عه |زر
|لمنى

687o42 فظ|لح|فظ عوض عبــــد |لح|ن عبــــد |يم| |ره طنط|تـــج

697284 هيم مني  منصور|بــــر|ف |عف لمنصوره|بــــ |د|

75|7|3 هلل|هلل حسن عبــــد |ر عبــــد |من ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7||474 لسيد رزق|ء محمد محمد |عل لمنصوره|حقوق 

4|556| ي محمد محمد محمد و
صل|مصطفى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

8||6|5 ن محمد عىلي محمد|حن ي|بــــ |د|
|لمنى

6|3939 وق محمد ع تـــى|لغبــــ|طف يوسف |رسر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

88oo4| لس ه د وهيبــــ |ئى مر|كي  سيوط|طبــــ 

|35484 لح|مل ص|ل مجدى ك|من ن|تـــربــــيتـــ حلو

68275 د|لجو|لعظيم عبــــد|عبــــد| هدى رض لفيوم|علوم 

696843 ن|حمد سليم|رس |كريم ي لمنصوره|ره |تـــج

78444o لرحمن عبــــده|لد محمد عبــــد|يه خ| زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف
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339||3 لمعز محمد|ن عبــــدتـــ عبــــد|يم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

779588 هلل مرىس|لد مرىس عبــــد |محمد خ زيق|لزق|ره |تـــج

822799 لحميد|عىلي محمد عىلي عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

3|2822 هيم سيد|بــــر|هر |هدى ط لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

3522| يف صفوتـــ حسنى سلىم رسر هره|لق|حقوق 

|43722 سم|ندى ممدوح فرغىل ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5464o6 حمد محمد عىل عىل عمر| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

32|794 م|م|ليتـــ محمد عبــــده |ع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8o5998 ي|ء ه|لشيم|
ي جعفر مهنى

ئى ي|طبــــ 
|لمنى

44|5o8 ن|حمد سلط|حمد محمد |ء |رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

24o385 ى|ره محمد عبــــد|س لرحيم حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9o|655 عيل حسن |سم|م عىل |هش دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|73o2o هيم|بــــر|عمر معتـــز عىلي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

4252|3 ل منسي|لع|ل عبــــد|لع|ره محمد عبــــد |س سكندريه|ل|حقوق 

33633| لسعيد|ح |حمد صل|سلىم  |نوعيتـــ بــــنه

33oo28 بــــ|لوه|شم عيس عبــــد|ء ه|رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

523542 م تـــوفيق|لسل|محمود سعد عبــــد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

288o5| لزغبــــى|بــــوذكرى محمد |هر |لظ|عبــــي  عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

22o327 يوسف محمد مسعد زىك جمعه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o|89o لجوهري|لبــــرع محمود محمد |ل ممدوح |نه زيق |لزق|تـــمريض 

33|9|6 حمد سويلم رشيد سويلم| |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

9o95o5 ه |لل|لعزيز عبــــد|لعزيز عبــــد|ن عىل عبــــد|نوره ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

82936o هيم يوسف محمد محمود|بــــر| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

359393 ي|محمد محمود رجبــــ عبــــد
لغنى ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

239482 ج|ل محمد حج|هدير كم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8934|6 حمد بــــخيتـــ |لرحمن |سم عبــــد|ق ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

8453|| لمولي|بــــدين عىلي عبــــد|لع|خلود زين  ن|سو|بــــ |د|

498935 ن عىل|سلىم أحمد عىل مهر ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ
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5|2469 ر|لمحسن شفيق يوسف عم|أحمد عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4o|7o4 ى منصور|هلل فؤ|محمود عبــــد  د حسني  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

5|8||5 دق|عيل محمد ص|سم| |مه ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|67|86 بــــ وليد عبــــيد محمد مصطفى|رح ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

9oo69| س |زق عبــــ|لر|ن محمود عبــــد|نوره ج|طبــــ بــــيطرى سوه

7773o2 لمطلبــــ|ن عبــــد|لمطلبــــ عثــــم|هلل عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

353433 لم|لم محمد متـــول س|س |تـــربــــيتـــ بــــنه

693|48 ن|لعري|ح رزق محمد |نج| عل لمنصوره|حقوق 

644723 ى|لسعيد ش| |هيم رض|بــــر| هي  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

497354 ي
ى س|عل| دئى لم|ء حسي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4o4oo| جورج كرم غيىط بــــقطر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o|526 ن|ء محمد رفعتـــ عىل محمد  رمض|سم| هره|لق|ج طبــــيع |عل

492223 نع|لص|لعزيز عىل حسن |زن عبــــد |م سكندريه|ل|بــــ |د|

7582o3 زق|لر|عيد عبــــد | ء عط|وف عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

773525 ن|يد حس|حمد ف|دل |ر ع|من |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

9o269| هيم عىل |بــــر|حمد |له |ه ج|بــــ سوه|د|

8|o483 لحميد محمود|د عبــــد|د عم|زي تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

762998 ي
رس محمد سميسم|ي| دئى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3444o6 مد|محمد عوده ح| يوسف عط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

577o8 ي|ره عبــــد |صم سم|ع
لعظيم مصطفى |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|

ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

767277 محمود محمد حسن عىل محمد لعريش|بــــ |د|

757592 در|لق|ء محمد محمود عبــــد |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

6|4o28 حمد نجلتـــ|ئى |لكيل|لحسينى |ء محمد |سم| |طبــــ طنط

6263o3 لسيد|رويده مصطفى محمود حسن  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

366o53 حمد محمد|ئشتـــ محمود |ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|367o2 يوبــــ|لقوى |لد عبــــد |تـــفى خ |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

3494|8 لح محمود|ن محمود ص|جيه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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355928 لحميد محمد|محمد حسينى عبــــد ي صن. تـــ.ك
ى|لعبــــد شم|ع بــــي |فنى ء|ل سي 

245696 له|ر هل|لغف|ر محمد محمد عبــــد|لغف|عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

28493| لعزيز|مسعد محمود محمد عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

438|5o وى|لشه|هيم |بــــر|تـــه |طف شح|رحمه ع لشيخ|علوم كفر 

||6388 ي هل|ل ه|هل
د|ل ج|ئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

52o4oo  عط| دين
ى
ن مهينه|محمد سليم| شوق معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

85383| فتـــ صبــــري بــــطرس|بــــ ر|هيتـــ|م ي|طبــــ 
|لمنى

43o736 |لن|حمد |لكريم |منى عطيه عبــــد
ى

ع |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4944o3 لعربــــي|لقوي فيصل |يمن عبــــد|هلل |عبــــد |بــــ طنط|د|

983o| لعزيز|دل محمد عبــــد |حمد ع| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

35|5|2 حمد|فع |ر محمد مجدى ش|من ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

7o62o4 حمد|لسعيد |هند نبــــيل  لمنصوره|بــــ |د|

256377 لعبــــد|ن عىل |عىل شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3449|7 لسيد|ديبــــ وهيبــــ عزيز عبــــد|مريم  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

29738 ن محمود|مصطفى زغلول شعبــــ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

638678 لسميع|هيم عبــــد |بــــر|ح |ء صل|لشيم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

879469 لم |حمد عنتـــر عىل س| سيوط|بــــ |د|

9292| د محمد|د سيد عو|ندى عو كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8776| حمد بــــكرى عىل مبــــروك| لفيوم|عه |زر

7|25oo هيثــــم محمد محمد محمود موىس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76|8|8 ى محمد فؤ د محمد|نرمي  لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

789659 هر محمد|لط| |محمد عط عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|35562 وى|لشن|منه حسن فتـــىح بــــيوم  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

757499 رك مصطفى|حمد مبــــ|ن |يم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

763442 ر|لف|لسيد محمد |سلىم محمود  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

|38857 حمد|لمنعم |حمد عبــــد |مريم  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

359|86 ل|م حربــــى غبــــري|نوبــــ س|بــــ| عه مشتـــهر|زر

44442o ى منصور عيد جمعه |ي لهوى|بــــو |سمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7|6592 لمنعم|حمد عبــــد |لسيد |حمد |ء |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|6338 مل محمد  |ل ك|لرحمن كم|عبــــد سيوط|حقوق 
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7o2|39 لسيد محمد|لعزيز |حمد عبــــد |ذ |مع زيق|لزق|ره |تـــج

32828o بــــ|لوه|لمنعم عبــــد|بــــ عبــــد|لوه|مر  عبــــد|تـــ |حقوق بــــنه

442729 ه ه| ضى|لمنعم محمد م|ئى عبــــد |مي  لشيخ|ره كفر |تـــج

9|3o97 ن |ضل رضو|طف ف|هيدى ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

266485 لعزيز جعفر|هبــــه محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

329895 ر طه محمد|رتـــ محمد مختـــ|س شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

965|4 حمد|ن سيد محمد |يم| منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

4o2o88 لمخزنىح |حمد |هيم |بــــر|محمد فتـــىح  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

735|8 ي|ر
لمحسن منسي|حمد عبــــد | |ئى لفيوم |تـــمريض 

6|7386 ن لسعيد مسعد مقلد|محمد | مي  لمنصورتـــ |تـــمريض 

7|7777 لحسن|بــــو |حمد |لسيد |حمد | لمنصوره|حقوق 

243265 تـــ|لرؤف عرف|ن عبــــد|ء شعبــــ|ول هره|لق|ره |تـــج

44344 يوسف محمد موىس سيد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

492o6 ش سليم|ء ربــــيع مرد|رس| ى شمس|زر عه عي 

8978|9 لس فريد  هلل| |نور عط|كي  ج|ره سوه|تـــج

|46oo5 محمود محمد عىل| دين هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

898922 حمد عمر |ده |سلىم حم تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

27893 هيم|بــــر|رحمتـــ محمد رجبــــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

79|894 ى نعيم يوسف محمد محمد حسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6o|968 زى|لمقصود محمد غ|حمد عبــــد|ء |رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

84o97o هلل حسن محمد حسن|منه  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

6o5789 وى|لطنط|للـه |سط فتـــح |لبــــ|ده عبــــد|غ | تـــمريض طنط

924559 للطيف |ح فتـــىح عبــــد|لفتـــ|محمود عبــــد ج|علوم سوه

359|4| رى جمعه|لبــــ|محمد عىل عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

3384|7 ل|لع|لنبــــى عبــــد|زينبــــ مسعد عبــــد |حقوق بــــنه

4|933o ع عىل|لرف|حمد |سهيله محمد  |حقوق طنط

372678 شبــــل محمود| لوف|بــــو |ء |رس| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

85|285 ر|لمختـــ|يه سيد يوسف عبــــد| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
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678|58 لعزيز محمد|ل عبــــد |رق كم|ء ط|رس| لمنصوره|بــــ |د|

37o769 م عىلي|لسل|ن عبــــد|محمد بــــدر |حقوق بــــنه

63|32| ن|لحميد عتـــم|لحميد بــــهجتـــ عبــــد |هلل عبــــد |منتـــ  زيق|لزق|طبــــ 

475926 طف خلف عىل غنيم|ريج ع| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6o99o4 ن|لرسول رمض|يه محمد عبــــد| لمنصوره|عه |زر

5||9|8 ح|لفتـــ|محمود محمد فكرى عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|76286 مح يشى محمد عدل|س |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

76|7|9 عمر عىل خليل حسن محمد س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

4927o4 ن|د محمد عثــــم|لجو|يوسف محمد عبــــد  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

885525 هيم مسعود  |بــــر|منس | رين|م ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o5267 رس منصور ديدح|ء ي|شيم ي صىح طنط
|معهد فنى

||65o9 نوس|ستـــف|سكندر |طف |ع| ن|سلف كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

228294 ن|ن سليم|ل رمض|صديقه جم ى شمس|زر عه عي 

|54o74 هلل حسنى|م عبــــد |هلل عص|عبــــد  ى شمس حقوق عي 

697|63 ذ صبــــرى محمد محمد حمزه|مع ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

78424o لكريم جوده|حمد شحتـــه عبــــد | ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6o787o ه بــــسمه عزتـــ تـــوفيق حرحي  |نوعيتـــ طنط

362o57 ل|محمد محمود حسن محمدغ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

46o76 د بــــشي  لبــــنه|لجو|حمد عبــــد |مريم صبــــرى  ى شمس|زر عه عي 

||736| جورج عطيتـــ بــــخيتـــ| رين|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

437997 بــــر|ح ج|لفتـــ|ح محمد  عبــــد |لفتـــ|ر عبــــد|من |علوم طنط

494o|o بــــوغنيمه|لسيد عبــــده |رق |عمرو ط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

678938 لمرشدى|هدير مصطفى زىك مصطفى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

22362| بــــ محمود|رق حسن خط|هلل ط|منه  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

884267 لد فتـــىح شيش  |حمد خ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

46344o بــــر|لسيد ج|آيه محمد محمد  إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

2|677| م|م|ن |م رمض|م|فرح  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

8o4363 روق محمود|ره سيد ف|س ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|7526| لس بــــطرس ش نودي بــــخيتـــ|كي  ن|حقوق حلو

8o8855 ل|درس غبــــري|دل تـــ|درس ع|تـــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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76o495 بــــوزيد|حمد محمد |هر |م ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|44679 ى عبــــد |حمد صل| د|لجو|ح حسي  هره|لق|حقوق 

285823 بــــ محمد|لتـــو|تـــ عبــــد|كريم بــــرك ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7|72|7 ن بــــدر|ء محمود سليم|محمد عل لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

75|o22 ج|نه نشأتـــ نجيبــــ رس|دمي عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

6447|7 لسعدئى|هيم ونس  حسن |بــــر|محمد  |بــــ طنط|د|

857|45 حمد|ل بــــدر |جم| سه ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

36o93o |لعل|بــــو|ن |ح عثــــم|رحمتـــ محمد صل |حقوق بــــنه

84o54 هيم عيس محمد|بــــر|بــــرين |ص لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

352285 لح|محمد سيد محمد ص ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

8|646 ر|لسيد نص|مد |عمرو ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

499||5 لونيس فرج خميس|لد عبــــد |ء خ|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

|4366 ين  ى|متـــ عىل |س|شي  مي  ن|فنون جميله فنون حلو

25|o63 ن|حمد سلط|م محمد |س تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

843|22 ي محمد
مروه محمد مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

46o|34 ء محمد سعد حسن عمرو|سم| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

7|587o بــــ سيف|لوه|حمد عبــــد |ئى |م| ط|بــــ دمي|د|

489733 ي |ن
يوبــــ|دين عزتـــ نبــــيل لطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

6794|o  |ء |رس|
ى
حمد شوشه|مد |لسيد ح|لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

89|376 حمد حسن |هيم |بــــر|م |هش سيوط|حقوق 

5|8|96 ل|لع|لمجيد عبــــد |م مدحتـــ محمد عبــــد |كر| بــــ دمنهور|د|

758o62 ن|هيم سليم|بــــر|هيم |بــــر|دل |ع عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

44|462 لعزقتـــ|هيم |بــــر|م حسن عىل |حس |حقوق طنط

|2|498  محمود|لبــــ|دل عبــــد |محمد ع
ى
ق سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 

دى|لمع |

84723o حمد طه|ء محمد |وف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4o8986  محمد بــــدوى
ى
محمد سمي  شوق عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

442|88 يف فتـــىح عىل | ى|بــــو|يمن رسر لعني  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

5|295| ورى محمود بــــيوم|هلل مغ|عبــــد ره دمنهور|تـــج
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5o668 ف ص|عمرو  ن|بــــر رمض|رسر صيدله بــــنى سويف

5|328| تـــ محمد|حمد عمر بــــرك|بــــ |لوه|عبــــد لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

4473o2 وي|لمنش|لسيد |هلل مجدي محمود |منه  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

4|4773 لمزين|سلىم سعيد محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|22563 س|لنح|ء محمد |عل| حل مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7o|297 ط|لعي|لسعيد محمد |عمر بــــيوم  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

438782 لحميد حمود|يوسف عىل عىل عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

367|69 |ن عيد رض|عمر محمد شعبــــ |حقوق بــــنه

893529 ي
ى
هيم متـــرى |بــــر|عزتـــ | صوق ي تـــمريض 

سيوط |معهد فنى

4|o593 سط منصور|لبــــ|محمد حسن عبــــد |بــــ طنط|د|

54729 ء محمد عىل محمد|ل| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

36625| د محمد محمد|تـــفى فؤ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5||o5 ئى|لسيد محمد فرج|ء |رس| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

757663 ي|دل |ئى ع|م|
ى
حمد دسوق عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

55398 لسيد|د |للطيف حم|حسن عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6|o338 شتـــ|لمجد عم|بــــو|هيم |بــــر|ضىح  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5o76o4 ق|لدق|حمد |حمد محمد |طمتـــ |ف سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

8|3335 تـــه|لسيد شح|تـــ صبــــىحي |ي| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34459o  سليم
ى
هيم سويلم|بــــر|ن |محمد شوق ى شمس طبــــ عي 

8232o7 لمولي|د|بــــر ج|لج|ن محمود عبــــد|يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o28|6 ر|لنج|تـــوفيق حسن تـــوفيق | زكري تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

9oo9|3 ن |لكريم محمد عثــــم|لهدى عبــــد|نور  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

828o2o ي|رص عبــــد|لن|ء عبــــد|دع
لحميد مدئى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

82o396 فظ رزق|لح|لعزيز عبــــد|ل عبــــد|دل سيوط|علوم 

6|69o9 بــــ|رضوى مصطفى عبــــده شه لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

5|5o49 |لسق|لسيد محمد |مريم عىل  بــــ دمنهور|د|

77947o لففى|حمد |م سعد |بــــتـــس| زيق|لزق|ره |تـــج

54||83 ن|لرحمن بــــدر|دل سعد عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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7782|4 بــــ| |نه ش|حمد محمد رسر زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

5239o4 عمرو فوزى محروس عفيفى موىس سكندريه|ل|ره |تـــج

9|54o لعزيز|منيتـــ محمد سيد عبــــد | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

89|82 حمد حسن هريدى|كريم  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|48392 حمد محمد حسنى محمود|ن |نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

252256 ه  ف محمد فليفل|سمي  رسر هره|لق|م |عل|

772|93 دل فهىم محمد|ن ع|نوره هره|لق|لعلوم ج |ر |د

783332 ئى ثــــروتـــ عىل محمد|م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4o|365 لسيد حسن محمد حسن|ن |نوره سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

3oo9o ه|لل|لسيد عبــــد |رس |د ي|سع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

28253o لنبــــى|جر عىل محمد محمد حسبــــ |ه لمنصوره|حقوق 

3|6|6| لجليل محمدى|حمد عبــــد|نعيمتـــ  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|4||o4 حمد فرغىل|لد محمود |محمود خ د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

2o269 |رص حنفى |محمد ن
ى
بــــو رسيع دسوق هره|لق|ره |تـــج

3||8| س قطبــــ|د عبــــ|هلل عم|منتـــ  ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

76o235 ى |حمد محمد | حمد|مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8|4528 ي فتـــىحي محمد عبــــد
لحليم|مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

827|o8 حسن| ح زكري|ن صل|يم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

686879  عبــــد |بــــر|
ى
لغنى حسن حبــــيش|هيم شوق لمنصوره|ره |تـــج

|77268 ى كم ى |ل |حسي  حمد|لدين حسي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

542o88 زى|هيم عىلي حج|بــــر|ن |شم شعبــــ|عمر ه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

87642| حمد  |لحميد |محمد حسن عبــــد سيوط|بــــ |د|

46473 فظ|لدين نبــــيل ح|د |طمتـــ عم|ف ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

26|55 لعزيز حسن|ء حسنى عبــــد |صف  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

349979 حمد عىلي محمود محمد|رتـــ |س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

824989 بــــ يوسف حمزه|يه|ذ |مع |هندستـــ قن

248483 ن|لسيد عيد شعل|ء |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

89|636 تـــر عىل |لس|حسينى عىل عبــــد سيوط|حقوق 

483494 هيم أحمد|لسيد إبــــر|ن |إيم سكندريه|ل|بــــ |د|
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525635 بــــ|لوه|لسيد عبــــد|ن |لسيد رمض|م |سل| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

35o2o3 بــــوهبــــل|هدير محمد عىل حسن  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

879746 ء عىل عبــــود خليفه  |سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

227678 مد عىل|حمد ح|ء |رس| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

758855 لسيد|هلل محمد جوده |عبــــد  ى شمس حقوق عي 

496|9| |لبــــن|لعزيز |لعزيز محمد عبــــد |آيتـــ عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

647822 حمد عىل|مح محمد |حمد س| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

764656 ه محمد | لسيد محمد|حمد |مي  ره بــــور سعيد|تـــج

|54398 محمد مجدى طه محمد خليفه ى شمس|تـــج ره عي 

6o|956 لسنهورى|محمد | محمد رض بــــ دمنهور|د|

53584o وى|لحفن|د خليفه |ن يونس محمد رش|يم| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

77966 ن|هلل عمر محمد محمد سليم|عبــــد  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

78|699 حمد|لسيد |لسيد محمد |ن |رو عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|22746 ي
ي|هيم |بــــر|للطيف |محمد عبــــد | دئى

ى
لدسوق ى شمس|د| بــــ عي 

695454  |نس |ن
ى
بــــ|هيم دي|بــــر|لسيد |لدسوق تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 

سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

47|86 لمجيد مهدى|محمد فتـــىح عبــــد هره|لق|بــــ |د|

92o533 سم  |د ق|حمد حم|مل | ج|تـــربــــيتـــ سوه

6o858 ى|عمرو رجبــــ محمد  مي  علوم بــــنى سويف

2|83|4 حمد محمد|طف |فرح ع هره|لق|م |عل|

334292 لدرديرى|دل طلعتـــ عىل منصور |ع ى شمس حقوق عي 

777542 لسيد أحمد عىلي| |محمد رض زيق|لزق|هندستـــ 

679223 ىط|لمع|بــــو |لسيد |تـــم محمد |محمد ح لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

774588 ى| مل محمد جوده محمد بــــصي  زيق|لزق|بــــ |د|

765997 لهريىح |لسيد عبــــده عىل |روى | نوعيتـــ بــــور سعيد

|44255 ي محمد
ى
كريمه زينهم محمد دسوق |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|

ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

825248 حمد محمد|ن محمد |نوره دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

6378o3 لغنى محمد|هر عزتـــ عبــــد |محمد م زيق|لزق|ره |تـــج

5o8846 هيم جبــــر|بــــر|لغريبــــ |هيم محمد |بــــر| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر
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79o246 دي عىلي|عمر مصطفى فهيم عبــــ ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|2|397 حمد|لفتـــوح |بــــو |حمد |يوسف  ن|هندستـــ حلو

56||| ل محمود تـــوفيق|يوسف جم بــــ بــــنى سويف|د|

863775 لسيد خليل|م حسن |كر| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

8648|3 ي محمد محمود مرعي
مصطفى ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|

تـــ| بــــمرصوف

|66|86 روق مهدي درويش|حمد ف| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|5384 سلىم عىل عىل حمزه يوسف بــــ دمنهور|د|

862|62 ن بــــدوي محمد|حمد رضو| |هندستـــ قن

6o3264 لسيد محمود نوفل|حمد | |هندستـــ طنط

5373o6 م|لم عل|حمد س|هنده سعيد نبــــيل |ش |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

328o72 وى عىل|عىل سعد شعر |كليتـــ هندستـــ بــــنه

76o524 ن|حمد رشو|مه محمد |س|محمد  لسويس|هندستـــ 

636687 هلل محمد|محمد حسينى محمود عبــــد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

52|444 م مرىس محمد قريطم|عبــــي  س علوم دمنهور

68479| لمجد|بــــو|هيم |بــــر|حمد |ء |دع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

276495 هلل|هيم خلف |بــــر|مصطفى حمدى  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

464484 لعزيز سليم|حمد محمد رفعتـــ عبــــد |عمر  سكندريه|ل|ره |تـــج

9o|3o6 لحق |هيم عبــــد|بــــر|لسيد |مل | ج|طبــــ بــــيطرى سوه

|42729 ى|هلل عبــــ|ل عبــــد |نه س حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

766|85 لح|لسيد ص|لسيد |هيم |بــــر|مريم  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

45o992 ل|لمجيد غ|لمجيد محمد عبــــد|عوئى عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

445|2 يف شمس |نوره لجليل|لدين عبــــد |ن رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

857o52 ن محمد سيد|عيسي رمض ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

227483 ل هديه|لع|عمر محمد عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

238|74 لدين تـــوفيق سعد|ء|سلوى عل |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

286235 د|م حم|طمه محمد جبــــر سل|ف ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|9798 ى ده  |جرجس بــــخيتـــ بــــس| مي  ج|هندستـــ سوه

7||736 |هر عىل شتـــ|م ط|م حم|سل| لمنصوره|حقوق 

43o2|2 ف سيد عبــــد|منيه | هلل حسن|رسر |بــــ طنط|د|
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2498o5 حمد|جح محمد سيد |ئى ن|م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

627o|o زم فوده|سلىم مصطفى ح زيق|لزق|هندستـــ 

3|4783 ى|لصغي  محمد |حمد بــــكرى | مي  ى شمس|د| بــــ عي 

7|6278 رسلينو مني  جرجس يوسف|م ط|بــــ دمي|د|

|24243 روق|حمد ف|لعزيز |هديل محمد عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

9o84o7 هيم محمود |بــــر|ل |مروه جم ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

789797 حمد|حمد محمد |نسمه  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

8|222 مر|حمد محمد محمد ع|محمد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

84494| مد|حمد ح|حمد رشدي | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6o2525 نم|لمؤمن غ|لرحمن عبــــد |محسن عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

3|754 لقطبــــ|حمد رفعتـــ |سندس  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

496|76 ر|لف|ضل وهبــــى بــــيوم |ء ف|أسم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5374o2 يز محمد سعيد|خلود سعيد ف عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|28|26 لعظيم|لرحمن سعيد عىل عبــــد |هبــــتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

699o97 لبــــيىلي|ن زينهم |عمر رمض ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

32|o49 ف محمد |لرحمن |عبــــد لقصبــــي|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

497498 ى|حمد |هيم سيد |بــــر|مرفتـــ محمد  لمسي  |حقوق طنط

|58|57 روضه يحن  فتـــىح حسن موىس ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8265o2 ى محمد خليل|ن ع|جيه دل حسي  دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

8335o6 حمد محمود|عمرو محمد  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4|5|24 وي كشك|يمن منش|خلود  ى شمس| لسن عي 

639662 حمد|ئل حسن |زينبــــ محمد و |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

372258 ح محمد|لفتـــ|حمد حسن عبــــد| رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

3|6922 مد|حمد ح|محمد | مه ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

6o6578 جى|لشم|ج محمد |عمر ض |بــــ طنط|د|

5o7875 زيتـــ|بــــوج|مد محمد |ء محمد ح|سم| سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

876455 هلل عىل محمد  |م حمد |سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8239o8 دق محمد|لص|هلل عىلي عبــــد|عبــــد ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى
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352288 حمد|رق سيد |محمد ط |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

476o83 ف محمد محمد زيد| |ند ن|رسر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

4|2o57 لح|عمر محمد عبــــد ربــــه خليفه ص |تـــربــــيتـــ طنط

9o|66 لمجيد|عمرو فرج حسن عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

||7o28 بــــ|فظ كس|سط ح|لبــــ|هل عبــــد |يوسف ع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

42529o ىسر|ح غبــــ|لفتـــ|محمد عبــــد| دين سكندريه|ل|ره |تـــج

423|85 لسيد|حمد رجبــــ مسعود محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|7959 سم صبــــرى حكيم لوندى |بــــ سيوط|عه |زر

||8259 يكل محروس حبــــيبــــ|جون م ى شمس|تـــج ره عي 

3|4992 ل|يد غ|يوسف فوزى ع سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

6|7655 دل|لعو|محمد محسن مسعد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6335|5 لحليم سبــــع|تـــ عبــــد|لشح|م |هش ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

43866 ن خميس|ء رمض|حمد عل| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

6o9o6| لعمريتـــى|آيه محمد محمد  |بــــ طنط|د|

234523 فظ عىل|لح|رق عبــــد|مصطفى ط هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

43565o ط|لحميد شبــــ|لحميد عبــــد |فتـــ عبــــد |ر سكندريه|ل|صيدله 

4825|4 لسيدبــــيوم|لمعبــــود |م عبــــد|عص| دين عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

222789 ى حسنى |هش حمد|م حسي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

34937 حمد|د محمد سيد |زي هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

22o44| لفى|ل|لسيد حسنى |عمر وليد  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

9o7447 ى |بــــر|رق مجدى |ط هيم حسي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

429||o ي|ر
و| رض| ئى ى  حي 

حسن مصطفى |صيدله طنط

84677 لحميد رجبــــ|محمد مصطفى عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

24|||2 ن محمد|ن رشو|ن محمد عثــــم|عثــــم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|39332 لجعىل|مريم محمد محمد عىل  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

92||27 لس نجيبــــ عزيز جرجس  كي  سيوط|ره |تـــج

|5o282 د محمد|لجو|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

9|8|o5 محمد سيد محمد سيد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى
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62997 بــــ محمد|لوه|م عىل عبــــد |سل| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

923o32  مصطفى فوزى محمد  |و
ى
ق ي |

ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

627278 ى عثــــم|منيه سعيد | لرحمن|ن عبــــد|مي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|26668 لحميد|سلىم محمد مصطفى محمد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

772|22 لح|هيم ص|بــــر|هيم |بــــر|رق حلىم |بــــسمتـــ ط زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

439889 ح|ح مىح صحص|ء صل|سم| لشيخ|عه كفر |زر

688378 لد يونس عبــــدربــــه يونس|يمن خ| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

7o64o| لعربــــى|حمد |لرحيم |د عبــــد |ره عم|س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|4349 لرخ|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|ء محمد عبــــد|سم| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

479|2o حمد|م فوزي |لسل|لد عبــــد |دهم خ| سكندريه|ل|هندستـــ 

869o4o ي|لدين عبــــد|ح |حمد صل|ء |لزهر|
لغنى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

7o882 للطيف محمد|رص عبــــد |لن|عبــــد | دين بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

9o7824 حمد  |دل محمد |محمد ع ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

49|o7| لدين محمد عفيفى|ل |رس كم|مروج ي سكندريه|ل|بــــ |د|

6o5867 ن|لقمص|بــــو |حمد عىلي فهىمي | |بــــ طنط|د|

683276 ى عبــــد |فتـــىح | مريم رض لحكيم|لحسني  لمنصوره|علوم 

4|3762 ى عبــــد |لوه|عبــــد  غبــــ نعيم|بــــ ر|لوه|بــــ خي  |ره طنط|تـــج

848753 دل محمود عبــــيد|محمود ع ن|تـــمريض أسو

|4777 ي |لخف|د محمد عىلي رزق |دن  جه|ش ج  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

49289| فع|لش|لسيد محمد |حمد مصطفى | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o5426 ى خلف |مريم  ى|مي  مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

888543 ف سيد عبــــد|زينبــــ  لعزيز |رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

75o694 زى|هد حج|يم مج|لد|ندى عربــــى عبــــد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

923692 ن فخورى |ل بــــهن|بــــيشوى هل ج|تـــربــــيتـــ سوه

77|669 هيم|لسيد محمود إبــــر|ن محمود |شج| ى شمس| لسن عي 

882558 لح  |مجيد سميح ص| فيول ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

44554 بــــورسيع ليثــــى|هيم عبــــده |بــــر|خلود  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

49|65 حمد|م ربــــيع عىل |هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

36oo43 لمجد|بــــو |محمد عليوه ذىك  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|
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5o6o9| لسميع حسن يوسف|ده عبــــد|يوسف حم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

268|59 هلل عوض|محمد عوض عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

629497 لسيد|لم |لسيد س|لرحمن محمد |عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

256|34 زق|لر|حمد محمد عىل عبــــد| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5|87o| لعربــــي|ر سعيد |لستـــ|يتـــ محمد عبــــد | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

3|7|o5 لسيد|عمر محمد محمود  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

259228 لسيد|رص نبــــوى |لن|منى عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8||492 ى|ره |س حمد محمد حسي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

679258 لحق|لسيد محمد عبــــد |دى محمد |ش لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

24|894 لرحمن|حمد عبــــد|ن |حمد رمض|ن |نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

825723 رص محمد عىلي|لن|يه عبــــد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

637868 لمجيد|هيم عبــــد |بــــر|ر محمد محمد |من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

259|47 لجيد|حمد مبــــروك عبــــد|محمود  لشيخ|هندستـــ كفر 

5|8383 حمد منصور|لسعيد |أمنيتـــ سعيد  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

5o659| وز عم ى محمد إسم|د |في  عيل|مي  سكندريه|ل|علوم 

623|56 ن|جر يوسف نجيبــــ عبــــده سليم|ه ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

33797 يف  هيم|بــــر|حمد |تـــفى رسر هره|لق|بــــ |د|

427576 لبــــديع محمد يوسف|دل عبــــد |يحن  ع ي صىح طنط
|معهد فنى

85o999 ه محمد محمد صل| لدين|ح |مي  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

33338| ل محمد|م محمد كم|سل|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

676276 ن|ء عىل عمر عىل عمر سليم|دع |ره طنط|تـــج

6o6339 بــــى قنديل|مبــــ|زم مجدى محمد |ح لمنصوره|عه |زر

348847 حمد طعيمتـــ|حمد سيد |سلىمي  |بــــ بــــنه|د|

522262 ى مبــــ|ن |حن شد|رك ر|مي  بــــ دمنهور|د|

833549 ى محمد|ء |شيم بــــوبــــكر حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|73565 لعظيم تـــوفيق|حمد محمد عبــــد | دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|58225 ي سل|ندى خ مه|لد محن  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

778546 بــــر زىك متـــول|محمد ص زيق|لزق|نوعيتـــ 

8o6955 ل|لع|لكريم عبــــد|د|ده ج|بــــ حم|يه| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7755o7 هيم|بــــر|لسيد |لىح |حمد عبــــد |محمود  زيق|لزق|حقوق 
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28447 يوسف محمد محمدى محمد عيد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

768989 دي|لن|حمد محمد |مريم  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

4458o6 نم|حمد محمد غ|ل |عمر جم ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

762|27 ى|لد محمد ي|خ ى محمد محمد جمي  سي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

5598o ح عيد محمد|مصطفى صل لفيوم|هندستـــ 

75653| لعظيم محمد|ل عبــــد |ء جم|سم| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

876276 لد مصطفى حسن محمد |خ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

8o5244 رس محمد محمود|ر ي|عم ي|بــــ |د|
|لمنى

773|73 هيم|بــــر|حمد محمود |مي  | ى شمس هندستـــ عي 

85o845 سم|ره عىلي عبــــده ق|س ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

697|94 س|لنح|عيل |سم|لد سيد سعيد |خ ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

756228 لسيد حسن عىلي|محمد منصور  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

923o66 وى عىل |ل قن|لد جم|خ م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

883423 حمد محمد  |مروه فتـــىح  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

863o3 ه محمد | م|لسل|حمد عبــــد |مي  لفيوم |تـــمريض 

22294 قتـــ | ف معوض محمود|رسر رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

766938 م|لسل|عيل عبــــد |سم|ل |محمد جم ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

78o3|7 يه محمود محمد محمد| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

489594 ح مصطفى|لفتـــ|ئى نبــــيل عبــــد|م| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

432o6| لجوهري|لمجيد محمود |يه طه عبــــد | |علوم طنط

258778 لعزيز|ل زىك عبــــد|محمد جم ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

4o743o يتـــ محمود أحمد أحمد ضيف| سكندريه|ل|بــــ |د|

2|5536 س|بــــر عبــــ|مينه محمد ص| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

693467 بــــيه|بــــ يوسف يوسف طر|يه|ن |رو |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

247946 ى ص|شور |ء ع|شيم بــــر|حمد حسني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

368526 لرحمن|هيم عىل عبــــد|بــــر|دل |هيم ع|بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|67|8 بــــىلي|لغر|لسيد |ر حمدي |مي ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج
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|6745o رق محمد عيس|محمد ط دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

349o94 لعزيز ليمون|متـــ محمد عبــــد|س|يتـــ | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

865594 ي|سم|محمد 
عيل عىلي مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5|2o53 لزقيىطي|لمقصود |حمد محمد عبــــد | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

44o265 ه رمض| حمد|ن محمد |مي  ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

49364 رثــــ|لو|محمود محمد محمد عبــــد يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

77768 لسيد عيطه|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

426493 ع محمد|لسبــــ|ع |لسبــــ|بــــ |يه|مريم  سكندريه|ل|ره |تـــج

456|69 حمد|لسيد محمد سيد |متـــ |س|محمد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

882563 لرحيم|ضى عبــــد|تـــ مخيمر ر|ليل سيوط|عه |زر

6o2||3 هيم حمدى|بــــر|هيم |بــــر|لرسول |خلود مؤذن  |تـــربــــيتـــ طنط

8|464o ئل سيد طلبــــه|محمد و بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4o6552 ي محمد فؤ
بــــد|لسيد ع|حمد |د |تـــفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28o883 ن خليل|ن سليم|شهد عمرو سلم ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5o3289 حمد محمد|لبــــصي  |عبــــد | مه سكندريه|ل|صيدله 

85775| سعد|نطونيوس لبــــيبــــ وهبــــه | هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

477735 م محمود حمدي منصور|فرح هش سكندريه|ل|ره |تـــج

2232o8 ن|حمد محمد وهد|هيم |بــــر|لدين |ء|بــــه ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

54383 ي
محمود محمد جبــــريل مصطفى طبــــ بــــنى سويف

437228 ي|ر
ن|م فتـــىحي يونس رسح|هش| ئى لشيخ|بــــ كفر |د|

855649 لحليم|م عبــــد|لسل|محمود فوزي عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

67|3| لرحمن محمد|يمنى محمد عبــــد لفيوم|لعلوم |ر |د

336358 ح محمد|رص صل|نىه ن ى شمس|د| بــــ عي 

|2o96| لحليم حلىم محمد|مر عبــــد |ندى تـــ هره|لق|بــــ |د|

7o6289 هر شفيق محمد محمد حسن|ده م|غ لمنصوره|حقوق 

5o324o حمد|حمد |لسيد |جر صبــــىح |ه سكندريه|ل|صيدله 

264294 لبــــهنسي|لسيد |هلل فتـــىحي |رس عبــــد |ء ي|رس| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

7o4697 ح|لفتـــ|ئى عزتـــ محمد محمد عبــــد |م| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

432878 زي|هيم غ|لسيد إبــــر|ن |إيم | تـــمريض طنط
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52o593 وى|لمعد|لسيد |مل محمد | تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

24544o لدين محمد يسن|له نور|ه ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

766923 هيم عيد|بــــر|لدين |هيم سيف |بــــر|محمد  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

9|8875 محمود رجبــــ محمد سيد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|62|56 لجندى|حمد محمد يوسف محمد | ى شمس علوم عي 

2473|7 ى حلىم فريد| حمد يوسف حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

68586o للطيف عوض|م تـــوفيق عبــــد |ء حس|رس| ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

|38o56 مل|رص محمد ك|لن|لعزيز عبــــد |عبــــد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

6858o8 ى عبــــد  تـــ شلبــــي|حمد فرح|لنبــــى |نرمي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

32848o لغيط|بــــو|محمد حسن جودتـــ حسن  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

336456 ف |رتـــ |س لعزيز|حمد عبــــد|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

492547 ى عبــــد |بــــل ى ضىح|ل حسني  لحميد حسني  بــــ دمنهور|د|

6o8574 ى عبــــد  ى|لسل|هدى حسي  م محمد حسي  لمنصوره|هندستـــ 

49375| |لسق|مل |لحميد ك|محمد رجبــــ عبــــد  بــــ دمنهور|د|

8|96|3 ن فتـــح سيد عيد|حن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4o74o3 ف قطبــــ قطبــــ نعنوش|رس| ء أرسر سكندريه|ل|بــــ |د|

7|2743 لسيد محمد عىل محمد|محمد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3||74| لعظيم عىل|ء سعيد عبــــد|سم ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

759384 حمد|ل |لرج|د عبــــد |جر ج|ه لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

7259| حمد محمد محمود|ميمتـــ | لفيوم|طبــــ 

59886 وى|ن سعد|م فول شعبــــ|حس طبــــ بــــنى سويف

5458|3 ن|حمد شعل|لد |كريم خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

834o|3 ف فؤ|ل |نه د مهدي|رسر دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

3|o54 ى محمد عبــــد |ي ح محمد|لفتـــ|سمي  ى شمس|زر عه عي 

33643o حمد|منيتـــ مصطفى حسن | ى شمس حقوق عي 

839644 هيم|بــــر|لموجود حسيبــــ |محمود عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4867o4 حمد محمد دخيل|عمر عىل  سكندريه|ل|حقوق 

442|95 عيل فوده|سم|لعزيز |ر محمود عبــــد|بــــش سكندريه|ل|حقوق 

4oo||o ودروس|دل عبــــده متـــرى تـــ|رين ع|ك |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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26|795 ى محمد | ضى|حمد م|حمد حسي  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|2|869 زلط| لمنعم زكري|عبــــد | هي ن|حقوق حلو

4422|6  محمد بــــدير ع
ى
 محمد شوق

ى
مر|شوق |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 

لشيخ

6o|84o شد|لسيد ر|حمد |لسيد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

223977 مريم ممدوح محمد سنوىسي نرص ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

586|| ى|مريم حسن بــــكرى  مي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8457|4 ء محمد محمود محمد|حسن ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6|3379 لم|لليثــــى س|لسيد |لليثــــى |عمرو  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

496874 لمطلبــــ|بــــر عبــــد |ندى رجبــــ ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

849657 م جم يد عىلي|ل ز|ني  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

9o|32| ل |طف كرومل غ|ئى ع|تـــه ج|تـــربــــيتـــ سوه

324o67 هلل|حمد عبــــد|ه |لل|حمد عبــــد| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

42343 حمد|حمد محمد محمد سيد |جر |ه هره|لق|بــــ |د|

|6975o زر|نيس ع|جون صفوتـــ  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

78692| ى |ي غ|مه محمود إبــــر|س|سمي  م|هيم رصى زيق|لزق|نوعيتـــ 

82|77o ى محمد حلىمي عبــــد|ي للطيف|سمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

256439 ه محمد محمد | |لعل|بــــو|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

224493 لحسيبــــ محمد|ده محمد عبــــد |حم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o823 حمد عمر تـــوفيق محمد| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

82524| ه عبــــد| حمد|لحميد سيد |مي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|62|7  عبــــد |مصطفى 
ى
دى|له|حمد شوق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

63|463 ى |ح| ند لسيد|مد حسي  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

87|537 حمد|نسمه يوسف محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|6792 تـــ ف| لغنى كركر|يز عبــــد |مي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

688289 لسيد محمد كشفيه|لسعيد |ء |حسن ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8|6664 ي فيصل |م|
ح|لفتـــ|حمد عبــــد|ئى ي|نوعيتـــ موسيقيه 

|لمنى

2655o8 ى زىك |م |سل| لصعيدى|مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

239655 ى عبــــد |دع ر|لمختـــ|ء ممدوح حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|6254 ف محمد |مريم  بــــوشوشه|لسيد |رسر تـــربــــيتـــ دمنهور

586|3 هلل| |مريم رفعتـــ تـــوفيق عط بــــ بــــنى سويف|د|
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86|959 جر محمد فتـــىحي عمر|ه قرص|ل|فنون جميله فنون 

54|72o دى|له|لسيد عبــــد |لحكيم |مهدي حموده عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

4o43o| ى|حمد ش|هلل سيد |م عبــــد|لرحمن عص|عبــــد هي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

87959| حمد |حمد محمد |عبــــي   سيوط|حقوق 

6485o| مه|حمد سل|بــــ محمود |لوه|عبــــد قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|65499 دق|ئى شكري فتـــىحي ص|م| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

79|584 هلل محمد|لسيد عبــــد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

245|46 بــــ|لوه|محمد محمود عبــــد| مه هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

349847 ى عبــــد|يمن |محمد  ع|لحميد رف|مي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

46o544 لسيد|صبــــىح محمد عىل | مه |بــــ طنط|د|

4954o5 بــــ|هيم مصطفى خط|مصطفى إبــــر ره دمنهور|تـــج

34338| مهدي محمد مهدي جويىلي |حقوق بــــنه

7|638o ىط|لع|هلل محمد عىل عبــــد |محمود عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

69954 وى|يوسف شنودتـــ صبــــىح بــــيبــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

627785 ي|لميتـــكن|مصطفى محمود فوزي محمود فهىمي 
ئى زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

847||8 حمد عىلي|هلل |طمه حسبــــ |ف ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

|29|68 ح|لفتـــ|لعظيم عبــــد |عبــــد | لدين رض|بــــدر  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3327o4 لحليم حسن ريه|هدير حسن عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

44992o ي
لعزيز يوسف|لد محمد عبــــد|خ| دئى |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

893|73 محمد منتـــرص محمد عيسي  سيوط|حقوق 

864|8o لحميد|لمبــــدي عبــــد|ل عبــــد|لع|حمد عبــــد| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

638887 لمجيد|يتـــ محمد تـــوفيق عبــــد | زيق|لزق|صيدله 

5o7968 ج|ج محمد فر|م فر|مريم س سكندريه|ل|ره |تـــج

4832o لروبــــى|ر محمد محمود |من ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

854476 ف حسن رجبــــ|حسن  رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

686965  |لحم|هيم |بــــر|هدير 
ى
لسيد|ق لمنصوره|حقوق 

|265o6 هيم|بــــر|لسيد محمد |حمد |مه |س| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o3838 قوتـــ موىس|د ي|حمد محمد فؤ| سكندريه|ل|بــــ |د|

27388 لرحيم|ء رجبــــ حسن عبــــد |سم| هره|لق|عه |زر

|294o8 بــــيشوى ثــــروتـــ صبــــرى بــــرسوم ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -
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896|47 ى عزتـــ خليل عبــــد|ي لحميد |سمي  ج|بــــ سوه|د|

8496|2 مد|لدين ح|مد بــــدر |ء ح|حسن دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

336o35 لطليىم|حمد |ل مصطفى |ضىح جم سيه|نوعيتـــ عبــــ

434|6| لففى|طف نجيبــــ |ندى ع |بــــ طنط|د|

535874 ن|حمدسليم|ل |لع|حمد عبــــد |ندى  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

79o|52 سميه محمود مقبــــول محمد ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

6|3327 دى أحمد|له|تـــ عبــــد|لشح|لد |دى خ|له|عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

4o3o|| هيم|بــــر|لسيد |ئى محمد |محمود ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

755|42 ف |ء |سم| حمد مصطفى|رسر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

429853 فعي|لش|هيم |بــــر|هيم |بــــر|حمد |لرحمن |عبــــد  |بــــ طنط|د|

2|4496 لد عيس حسن|عمر خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

675|43 بــــينى|عىل حمزه حمزه  لشر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

3356o5 عيل|سم|حمد محمد محمود |ندى  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o6974 وى|لشه|لرحمن |حمد محمد عبــــد| سكندريه|ل|صيدله 

38oo6 حمد محمد|مروتـــ محمد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

446645 لسيد|م يحن  |يحن  هش سكندريه|ل|حقوق 

8|9|39 ى سمع ن|بــــر سمع|ن ص|كرستـــي  ي|بــــ |د|
|لمنى

8|8934 حمد|ن |مريم سيد رمض ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

6o44|7 ف |محمد  ى عبــــد |رسر رى|بــــي|ل|ل |لع|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8o|593 لمجيد|جر فضل عىلي عبــــد|ه ي|نوعيتـــ 
|لمنى

899826 حمد |ق |لرز|حمد عبــــد|محمد  ج|بــــ سوه|د|

4o4682 ى رشدى |لرحمن |كريم عبــــد |مي 
ى
لدسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

256o39 |ئى ن|نوبــــ ه|بــــ|
ى
ق شد مشر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|6626 محمد | نىه يحن  زكري ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

52567| ر|لنج|م عىل مصطفى |لرحمن عص|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

76o37 بــــوسيف|لد محمد |ن خ|سوز لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|7653 ف |حمد | ى محمد|رسر مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2276o3 حمد|عيل ربــــيع |سم|يه | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|7572 لحميد |م عىل عبــــد|محمد عل ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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4o7552 ى د جريس|ثــــروتـــ جريس ج| يوستـــي  سكندريه|ل|بــــ |د|

7|o929 وى|لعل|ئى حسن حسن |محمد ه ره بــــور سعيد|تـــج

86949o ي|ر
محمد عبــــيد ذىكي| ئى ي صن. تـــ.ك

ن|سو|ع |فنى

|55o99 ن ى يوسف|ئى |روم| مي  مي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

679|49 لسميع|حمد فرج عبــــد |هلل |حمدى عبــــد  لمنصوره|حقوق 

257787 س|لنح|ر |لستـــ|س عبــــد|هلل عبــــ|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

77|663 شد|لسيد ر|شد |محمود ر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64o752 للطيف يونس محمد يونس|ح عبــــد |محمد صل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|2243o حمد فتـــىح عمر|م |هش ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

624668 لعزيز|ء فوزي عبــــد |سعد عل| لمنصوره|ره |تـــج

75728 لعظيم|ر عبــــد|لستـــ|حمد عبــــد|محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

88|6o6 ء عىل محمد عىلي |رس| سيوط|عه |زر

892o79 رص محمد خلف |ئل ن|و ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

692376  حسن|م محمد فرج |حل|
ى
لدسوق لمنصوره|علوم 

8389|6 ق|ر نرص |من وي|لدين عبــــده رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

896384 عيل |سم|ر مصطفى عىل |من ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

698758 لفتـــوح|بــــو|لعظيم |زينبــــ محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

536938 لجمل|لسيد محمد |محمد  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

447446 وز عص مه|لدين عبــــده سل|م |في  سكندريه|ل|بــــ |د|

372256 لرحمن|لرحمن محمود عبــــد|مصطفى عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

62244o يف عبــــد |عبــــد  |دق محمد صف|لص|لرحمن رسر ط|هندستـــ دمي

863o|4 ه محمود | هيم|بــــر|حمد |مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

6242|5 ن|لرحمن محمد محمد فتـــىح سليم|عبــــد  ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

524o9 نصىحي وهبــــه حبــــيبــــ| ريموند تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

322357 شعل|ل|رحمتـــ حسن محمد محمد  هره|لق|عه |زر

786679 ر|لغف|حمد عبــــد |لسيد |مجدى | دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

273|43 هر مصطفى|دل عىل م|حمد ع| لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

62o255 لشوبــــىك|لرءوف محمد |حمد محمد عبــــد | ط|هندستـــ دمي

33||84 ي|حمد |رق محمد |حمد ط|
ى
لدسوق ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

لقليوبــــيتـــ|بــــ
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4o8722 م|هيم سل|بــــر|نم |ن غ|منى شعبــــ |بــــ طنط|د|

48o889  |فرحه ف
ى
هيم|بــــر|روق دسوق إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

|7o339 د محمد تـــوفيق|زم فؤ|ريم ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

267o52  محمد |ه
ى
لحمض|يدى شوق ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6o2948 ن|ئى رشدى سلم|محمد ه بــــ دمنهور|د|

333o65 شور|لم محمد ع|حمد حسن س| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

785||| ى  ى|محمد حسي  لسيد حسي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

633o85 لرحمن|عيل عبــــد |سم|ل |ن جم|يم| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

8o9|24 لحليم|ن عىلي عبــــد|محمود شعبــــ ره بــــنى سويف|تـــج

77oo54 لعتـــيق|بــــر |بــــر عىل ص|ص كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

49|7o ى قرئى| حمد عنتـــر حسي  هره|لق|هندستـــ 

8o|636 بــــر محمد|لج|ء يوسف عبــــد|رس| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

325895 ى ف| مل جرجس|يز ك|يلي  ن|بــــ حلو|د|

333493 لسيد محمد عىل|محمد  ى شمس حقوق عي 

42o499 يف محمد شح ه رسر لمحسن|تـــه عبــــد|ني  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

9o8|37 حمد |دق |ى ص|عط| هويد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

339497 م عصمتـــ محمد حموده وهبــــه|ريه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

35o944 لدين حسن عطيتـــ|م |حسن حس ى شمس|تـــج ره عي 

|2|683 حمد|لسيد |يوسف محمد سعيد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

7oo886 ف عبــــد |شد |ر حمد عىلي|لق |لخ|رسر زيق|لزق|هندستـــ 

78|436 هيم محمد|بــــر|حمد |م  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

268636 لمول محمد عطيه رسيح|ء عبــــد|لشيم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|38537 ء سيد ربــــيع محمد فضل|شيم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

22566| نوبــــ وجدى وهيبــــ ملك|بــــ| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|92|o بــــو يونس|عيل |سم|لجليل |ل عبــــد |لسيد جم| ره بــــور سعيد|تـــج

3399|6 حمد|لدين |حمد محمد محبــــ |ء |عل عه مشتـــهر|زر

2252o6 هيم حسن|بــــر|ن محمد |يم| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

9|6||4 رص |لن|حمد عبــــد|سيد | نور سيوط|بــــ |د|

688358 هد محمد|تـــم يىح مج|ح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

249452 لشيشينى|لمعىط محمود |بــــر عبــــد|هلل ص|هبــــه  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 
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775|92 ى|لق |لخ|لق خليل عبــــد |لخ|عبــــد  لزهي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

37o463 حمد محبــــوبــــ محمود محبــــوبــــ| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

54o|8| هلل عىل متـــول|دق سعد عبــــد|لص|محمد عبــــد إلسكندريتـــ |تـــمريض 

453324 ى محمد حطبــــ محمد خي  لشيخ|هندستـــ كفر 

222349 بــــر|لعظيم ص|نىح  مصطفى عبــــد| ى شمس|د| بــــ عي 

49o983 حمد محمود رشيد رشيد حمدونه|فرح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o68| هلل ذىكي|ل عبــــد |حمد جل| ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

832624 ري محمود|لبــــ|رص عبــــد|لن|عمر عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8|2469 لمجيد|ن جميل عىلي عبــــد|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

9|5292 ل  |لع|مد عبــــد|ء وجدى ح|رس| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

247583 زى|ن حج|رس محمد نعم|هيم ي|بــــر| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

266469 لد|رم محمد يوسف خ|فرحه ك ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

645254 |حمد |مد محمد سيد |ن مجدى ح|نوره
شورى|لك

|بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4o9562  عـز|محمد حلىم أحمد 
ى
م|لدسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

76|||o ن أحمد|بــــسنتـــ محمد رمض لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

7877o8 ثــــروتـــ عطيه متـــول عىل عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7o2485 ي
وى|لشن|لسيد محمد |حمد | |دئى لمنصوره|بــــ |د|

494663 لونيس تـــوفيق درويش|حمد فتـــىح عبــــد | تـــربــــيتـــ دمنهور

|57|22 د|لجو|بــــر عبــــد |ء جميل ج|رس| لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

249923 حمد|س |ره هيثــــم ميمون عبــــ|س ى شمس| لسن عي 

8836o5 لنعيم محمود |جح عبــــد|حمد ن| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

324523 بــــ|لتـــو|مصطفى وحيد محمد عبــــد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

8|6625 ن|ل سعد عثــــم|سعد كم ره بــــنى سويف|تـــج

282956 ىسر|ضى غبــــ|كر ر|حمد ش| ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

4247o5 تـــه عيد محمد عىل|محمد شح سكندريه|ل|حقوق 

3|5729 زي|بــــ نجيبــــ حج|يه|هلل |منتـــ  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

9oo796 لح |وحيد وديع ص| رين|م ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|29643 مح وصفى يوسف|حمد س| ى شمس|د| بــــ عي 

3|5694 لحميد فكرى محمد|ء عبــــد|شيم ى شمس|تـــج ره عي 

33o7|9 هيم|بــــر|حمد سليم |ء |ول |بــــ بــــنه|د|
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246947 هيم مسيحه يوسف|بــــر|بــــيشوى  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

3396o7 لسيد|حمد محمد |محمود  |ره بــــنه|تـــج

7848oo عيل مصطفى|سم|مروه محمد  زيق|لزق|عه |زر

8oo2|5 ن|هلل محمد رجبــــ عثــــم|عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

697244 لسيد محمد|محمد تـــوفيق  لمنصوره|حقوق 

|26289 حمد|حمد محمد |عمرو  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

48|937 لسيد مبــــروك|رس عىل |عىل ي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

489998 حمد  محيسن|حمد محمد |سلسبــــيل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

888644 ره قرىسر حمزه عىل |ي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

888742 هند مصطفى محمد حفنى  سيوط|تـــربــــيتـــ 

287o|| بــــو عطيه|لجيد |محمد كرم عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

28|773 لح يعقوبــــ|ق ص|سح|ئيل |ميخ ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

88o964 دق |لص|محمد حمزه محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

6o986| د|لسيد مر|ح |حمد صل| لمنصوره|علوم 

|49644 در محمد|لق|جر محمد عبــــد |ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

923746 لفى حلىم جبــــره  |مر |تـــ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8o6894 حمد|هيم |بــــر|حمد |ء |عل ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

24o796 بــــق|لسيد محمد س|يمن |م |سل|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

263586 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ء |زهر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8|88|4 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|ء محمد |رس| ي|لسن |
|لمنى

8395o8 ر عىلي|يع مختـــ|هند ط دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

869o3o ى مي  مي حبــــيبــــ|يوسف س| كي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

428o3 ى |طمه محمود |ف بــــو سنينه|مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|9728 هيم|بــــر|لرحمن |ء محمود عبــــد|شيم ي|صيدلتـــ 
|لمنى

543226 ى  م|لر|عيل فريج |سم|حمد |نرمي  بــــ دمنهور|د|

34593| لفى|ل|لعظيم |سم محمد ذىك عبــــد|م ق|وئ ى شمس حقوق عي 

2|3397 لمنعم حسن محمد زهدى|مريم عبــــد وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

43948| ه محمود  ر|لنش|هلل |لسيد عبــــد |خرصى لشيخ|بــــ كفر |د|

|48985 م محمدعىل|م|جر سيد |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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|4|86| حمد|مه فهيم عوض |س|فهيم  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

63558 عبــــي  محمد معتـــمد جوده بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

3|5|8o زق|لر|دى عبــــد|له|م عبــــد|حمد عص| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

883645 حمد |ض |دى ري|ء ن|سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

7794o7 ممدوح محمد منصور عىل ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

27o552 لسيس|لمقصود |ح عبــــد |حمد صل|محمود  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

2484|7 لفتـــوح محمد|بــــو|مر |ده تـــ|غ لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

782849 لسيد فرج|نيس |ل |بــــل زيق|لزق|بــــ |د|

826332 لعزيز محمد|ديه محمد عبــــد|ن |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

877848 ف محمد عبــــد|ء |ل| هلل  |رسر سيوط|نوعيتـــ 

4o88|3 ى حسن عطيه محمد عىل صبــــيحه مي  ني  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

339|73 لعزيز سليم|ء عىل عبــــد|هن |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

84|835 لحليم|ىطي عبــــد|لع|عبــــد| م زكري|هش ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|7336 لسيد|لم |م محمد س|لسل|هبــــه عبــــد تـــربــــيتـــ دمنهور

45|o44 هيم محمد محمد عبــــده|بــــر|محمد  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

64772| حمد عطيه|ن محمد |ء شعبــــ|سم| زيق |لزق|تـــمريض 

352|26 عيل|سم|تـــوفيق مجدى رزق  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

333484 عيل|سم|مد |حمد ح|محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

|26842 لدين محمد|م بــــدر |لدين هش|بــــدر  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|o|65 حمد بــــكر|لمنعم |هلل محمد عبــــد |عبــــد سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

3695o8 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|طف |محمد ع دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

62o|| هيم|بــــر|لحكيم |ل سمي  عبــــد |م| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|37| مل محمد|حمد محمد ك| ن|تـــربــــيتـــ حلو

42|647 ش|لمعىط كنف|دل محمد عبــــد|هدى ع ى شمس| لسن عي 

696o6o حمد|محمود عىل محمود عبــــده سيد  ن|صيدله حلو

688796 بــــينى|هيم محمد |بــــر|د عوض |زي لشر لمنصوره|بــــ |د|

823837 روق محمد|عمرو محمد ف ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

897863 لديبــــ عىل |طف |تـــفى ع ج|طبــــ سوه
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693592 |لمنعم |لرحمن عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد 
ن|بــــوسليم

لمنصوره|بــــ |د|

7o6233 لشكور|ن عبــــد |ل ريح|يه جم| زيق|لزق|طبــــ 

28|o|8 حمد بــــدوى|لسيد |رحمه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34|263 لمعىط فرج|لمعىط محمود عبــــد|محمود عبــــد ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

67676 ه طنط| وى محمد حميده|مي  لفيوم|صيدلتـــ 

648735 لم|هيم عىل س|بــــر|م محمد |يوسف هش زيق|لزق|ره |تـــج

68477o تـــ|لبــــه|لسعيد |لحكيم محمد |محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

775733 لمقصود|ىط عبــــد |لع|حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|علوم 

252|23 لسيد رجبــــ|هر محمد |ن ط|يم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

855796 بــــ|لوه|حمد محمد عبــــد|لرحمن |عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

23226o لقرشىل|حمد محمود |محمد  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

9o742| ك |مس|طف ملفى |جورج ع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|4297 تـــتـــ عطيتـــ|لسيد شح|محمود  هره|لق|بــــ |د|

489o97 حمد خليفه|طمه صبــــرى محمد |ف سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8967|6 رفعتـــ بــــطرس لمع  | مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

752|49 در زقلط|لق|رق عبــــد |مصطفى ط زيق|لزق|ره |تـــج

4|8o57 محمد عىل يوسف خميس| ر|ي لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

494578 عيل فرج|سم|ن |حمد منصور شعبــــ| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

493876 م|لنو|مصطفى شكرى عىل  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5359|3 سيوىط|ل|للطيف |هيم عبــــد |بــــر|ء عبــــده |ل| لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|59o6o سكندر|م سمور |س| بــــول ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6987o7 ن|ح رمض|لفتـــ|مد عبــــد |محمود عبــــده ح لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

39|89 لزمر|م |ل س|نىح  جم| ن|حقوق حلو

882585 حمد محمود  |ر بــــكي  |من سيوط|بــــ |د|

6||262 لمعىط عبــــد ربــــه|محمد محسن عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

75o464 وى|لر|مي  |ل|محمد محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

8||9o8 ح طويس محمود|محمود صبــــ حقوق بــــنى سويف

|2o633 نيس|طف بــــسخرون |رك ع|م ى شمس هندستـــ عي 

4||4o| ج|لم|يوسف حمدى عىل محمد  |حقوق طنط
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6|ooo4 مر|هد ع|نور مج|محمود  لمنصوره|بــــ |د|

627|8| لجوهرى|لمعبــــود محمد |لرحيم عبــــد|مروه عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

453339 تـــه|لمتـــول محمد زن|محمد محبــــ  لشيخ|هندستـــ كفر 

83o6o3 ي محمد 
حمد|عمرو مصطفى ن|سو|حقوق 

4o68o9 هيم حموده|بــــر|يقه حسن محمد |ف سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

369|84  محمد |
ى
حمد|حمد شوق كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

|37273 بــــر محمد|طف ج|محمود ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

356593  مهدى س|نىه ن
ى
لم|رص محمد شوق ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

373729 بــــرى|لج|يدى جمعه سعد |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3|6|97 ى صقر|سلىم ع دل محمد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

246o54  |هيم |بــــر|رص |هيم ن|بــــر|
ى
حمد|لدسوق ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4526o7 ن|هيم زيد|بــــر|مه |هيم سل|بــــر|أمنيه  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

54o|95 لرحمن رجبــــ حسن يوسف عوض|عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

5o6794 بــــر حسن محمد|ن محمد ج|رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

78598o لسيد|ح محمد |لفتـــ|مصطفى محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

3|3357 لعزيز خلف|رق محمد فوزى عبــــد|د ط|زي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|646o2 هلل|لىحي عبــــد |ل عبــــد |هيم جل|بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

64|53| ى محمد ذىك غنيم حني  زيق|لزق|بــــ |د|

|5|864 ن متـــول|روق عثــــم|حمد ف|عزتـــ  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

526o3| لشيىمي|لسيد |لرحمن محمد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

883382 ى  |لتـــو|ئى محمد عبــــد|م| بــــ حسي  سيوط|عه |زر

7o5862 لعجرودى|محمود لطفى | دين ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

47684| لرحمن مخيون|لح عبــــد |لعزيز ص|ء عبــــد |عىلي |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

77224 رص محمد محروس|لن|محمد عبــــد  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

8|8854 رص خلف سنوىسي|يه ن| ي|بــــ |د|
|لمنى

5|76|3 لصول|د محمد |آيه حسن فؤ سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

272o3| بــــ|يه حمدى طه عىل خط| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

252698 ى ه لجندى|رون حسن |نفي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

632258  عثــــم|طمه ه|ف
ى
ء محمد شوق ن|ئى ج|بــــ سوه|د|

7869|| ح جرج|لسيد جر|نجوى  زيق|لزق|حقوق 
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9|4666 لنبــــى سيد  |د عبــــد|له شد|ه سيوط|بــــ |د|

464242 ن|تـــه سليم|لحكيم عىل شح|حمد عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

526883 سبــــ|محمد منصور محمد عىل ك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|495|2 هيم|بــــر|رف محمود |م ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

49o52 حمد|ل |زينبــــ عىل محمد كم ن|علوم حلو

876|27 ى  |لدين عثــــم|نجم  ن سيد حسي  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|36o4 هد محمد|حمد مج|زم |ح| رش تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

5||9|o حمد فريد|لحميد |ح عبــــد|محمد صل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8|4o37 ىطي سيد|لمع|بــــو|لدين |ل |ىطي جم|لمع|بــــو| حقوق بــــنى سويف

4938o3 بــــ محمد محمود عىلي|لتـــو|لحسن عبــــد| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

53o643 ى ن|ي لسيد حسن فرغىل|رص |سمي  |حقوق طنط

5|359o |لعر|محمد مسعود محبــــ 
ى
ق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7624o3 حمد مصطفى|حمد حمدى |حمدى  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

6|27|4 ل سعد|لع|د لطفى عبــــد|ء عم|شيم |تـــربــــيتـــ بــــنه

7|5|2o لفتـــوح مصطفى|بــــو |لفتـــوح |بــــو |حمد | ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

857674 د مبــــروك جمعه|لجو|ر عبــــد|زه| ي|بــــ |د|
|لمنى

353579 عىل سعيد عىل حسن ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

27|54o ل|حمد هل|م يوسف سيد |طمه س|ف ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

34o4| ى محمد عبــــد |ي ن|لرحمن عمر|سمي  ن|بــــ حلو|د|

|44326 ن محمد|يمن عثــــم|يوسف  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

422o79 وق  لرحمن|حمد مصطفى عبــــد |رسر |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

768672 ل حنفى عوض|طمه جم|ف ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

487936 جورى|لبــــ|نور |كريم محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

622|8 تـــ س| م ميهوبــــ سيد|مي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

32o397 ح|حمد محمد مصبــــ|مروه  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78229 حمد محمد حسن|ء |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

482862 زق|لر|لمنعم عبــــد|روق عبــــد |ف| رضوى رض سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

89442| ه |لل|ء بــــدرى محمد عبــــد|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 
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|28254 ه م| جد محمود مسلم|مي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6967|2 لمتـــول محمد|ل |ء جم|دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

752645 ن سليم|لم|د محمد س|زي عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

888579 ل |لع|ل عبــــد|لرحمن جم|محمود عبــــد سيوط|ره |تـــج

44348 ضى عىل|سط ر|لبــــ|تـــم عبــــد |ح هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|68464 ود حسن|حمد مه|ندى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6253o5 مل عىل|م ك|حمد هش| زيق|لزق|حقوق 

4354o7 ى |آل  حسي 
ى
لعربــــى|ء دسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

245567 لنبــــوي غنيم|لعزيز محمد |حمد عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

357o32 لنبــــى|محمد محمود محمد عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

33o5o2 لرحمن|رحمتـــ نبــــيل محمدى عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

852758 ي مختـــ|م|
ى|ئى ر شلبــــي حني  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|44595 در محمد|لق|حمد فتـــىحي عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

683o|o لمرىسي|ح جمعه |لفتـــ|ده عبــــد |مي لمنصورتـــ |تـــمريض 

8495|9 حمد|منيه محمد عمر | لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

4|3o9o ف عىل ش|ء |رس| ى|رسر هي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

694577 لغنى|لرحمن محمد عبــــد |يه حلىم عبــــد | لمنصوره|حقوق 

253533 ف عيد عزوز|ء |دع رسر تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

88249 |غ|س محمد |س عبــــ|ء عبــــ|سم| ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

|72779 ى رح جندي|بــــر ج|ص| مي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

272o39 ف |حبــــيبــــه  هلل|هيم عزبــــ عبــــد|بــــر|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

487742 تـــه|هيم شح|بــــر|لسيد |كرم |حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64|469 شم|ء ثــــروتـــ محمد أبــــوه|دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8|663 ر|لسميع عم|عيل عبــــد |سم|مصطفى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

646546 ى|هيم ش|بــــر|بــــو عليوتـــ |لسيد عىلي |عىلي  هي  سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

68447o لرحمن|سعد فهيم عبــــد |ئى |م| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|353|4 مل حسن محمد|م ك|سل| ى شمس حقوق عي 

8297|4 مي|لهم|س |بــــ عبــــ|لوه|محمد عبــــد| رن دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

34463 ي عبــــد |جه
هلل|ح خي  |لفتـــ|د محمود حسنى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|476o2 ف عزبــــ عبــــد |لد |خ عيل|سم|لنعيم |رسر ن|بــــ حلو|د|
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4268|9 ى مصطفى حسن محمد حسن حني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

767232 ي زيد|لمحسن عبــــد |حمد محمد عبــــد |
لغنى عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

766336 هيم|بــــر|معتـــز محمد حسن محمد  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

487879 لقصيف|لدين عىل |ل مىح |ل جم|جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82487 دل عمر حسن|هند ع ن|بــــ حلو|د|

424464 ن|لسيد عثــــم|حمد |ئى |يوسف ه سكندريه|ل|بــــ |د|

9o|43o تـــ سيد عىل عبــــد| م |لسل|مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|73495 ن مجدي سعد محمد|نوره تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

48653| حمد خليل|زق |لر|حمد سعيد عبــــد | سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

89o369  سيد فرغىلي 
محمد مصطفى سيوط|حقوق 

5o473 ن عىلي محمد|محمد رمض ره بــــنى سويف|تـــج

692o56 ر|ئى محمد حسن عم|د ه|زي لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

72393 بــــ مرىس|لتـــو|حمد محمد عبــــد | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

268722 لففى|ن حسن محمود |يم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7885o4 لعزبــــ|لعظيم قنصوه |رغده محمود عبــــد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

6|4846 م|لمعىط سل|لرحمن عمر عبــــد|عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|582|o قمر محمد حسن عىل حسن ن|حقوق حلو

4o5|28 ى | حمد محمود|كرم حسن حسي  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

4836|6 هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|ح |لفتـــ|هدير عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89556 لحميد محمد|تـــسنيم عرفتـــ عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

9o9|7| ل |لفتـــوح عبــــد|بــــو|مصطفى محمد  ى لحميد مغي  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

772||| ه عبــــد | هيم عيد|بــــر|هيم |بــــر|لحميد |مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

495|23 ئيل|بــــيشوى فهىم رفيق فهيم ميخ |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

75368| هيم|بــــر|مريم محمد متـــول  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

5oo38 لعظيم محمد|لعظيم محمد عبــــد |عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

44o99| |مد |رتـــ مصطفى ح|س
ى
لدسوق لشيخ|ره كفر |تـــج

83o|32 ي | ء يىحي|لىمي
|لعل|بــــو|تـــفى دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

339283 م|لسل|لرحمن عبــــد|حمد محمد عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

444734 هيم محمد موىس|بــــر|حمد يحن  | ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر
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487476 م مسعود محمد مسعود|عمر هش سكندريه|ل|بــــ |د|

3o8o5 حمد مهدي محمود|ره |س هره|لق|بــــ |د|

4o8697 بــــ سعد محمود سعيد|لوه|ء عبــــد |شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5o66|7 لحرصى|لعزيز محمد سيف |هلل أحمد عبــــد |منتـــ  سكندريه|ل|ره |تـــج

54o6|4 لغنى عىل جمعه|ر عبــــد |لغف|حمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

443636 يه جمعه محمد جمعه| لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

4|855o عيل|سم|ح محمود عوض عىل |لفتـــ|خلود عبــــد لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

823557 بــــ|لوه|لعظيم عبــــد|محمود محمد عبــــد ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

68|929 يف | رحمه مدحتـــ رض حمد|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

453|8 ي
زى رجبــــ|محمد منصور ئى ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

9227o4 لطيبــــ محمود محمد |بــــ |رح ج|بــــ سوه|د|

283276 د|لرحمن محمد فوزى حش|عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

48|743 ي
يوسف نبــــيل محمد موىس عفيفى سكندريه|ل|حقوق 

498||o ئى عليوه|م كيل|سهيلتـــ س تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8|6756 بــــ|لوه|ء جمعه محمد عبــــد|دع ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

496377 لحليم يوسف|بــــر عبــــد|حمد ج|ل |نو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

266555 لجندى|بــــر |فظ ص|سم ح|غده بــــ|ر لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

694|26 م|هلل عز|ح محمود عبــــد |لفتـــ|سعد عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

58|43 رس|محمود حسن نرص ف ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

4o3746 بــــو زيد|لسيد |لعظيم |لسيد عبــــد |ن |رمض سكندريه|ل|حقوق 

7836o8 ى |ي هيم زىك محمد|بــــر|سمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

86|577 ي رجبــــ عبــــد
س|لنح|ح عىلي |لفتـــ|مصطفى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

4o87o لمحسن محمد بــــكر|ء عبــــد |رس| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

89683| ى ط|ي ن خليل  |رق شعبــــ|سمي  ج|علوم سوه

688|67 لم عىلي|لسيد س|محمد  سيوط|هندستـــ 

324|33 لسيد فتـــىحي تـــوفيق|لرحمن |عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

852984 ى فوزي عبــــد لحكيم خليل|حسي  ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

68o78| وى|لشن|م حسن |لسل|ن حسن عبــــد |نوره لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|67546 لمجيد|رس محمد عبــــد |حمد ي| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

9|oo38 لموجود |لسيد عبــــد|بــــر |ن ص|يم| ج|طبــــ سوه

776747 لكريم|لسيد عبــــد |لكريم |ء محمد عبــــد |رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 
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538729 م |لسل|لغفور عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|لغفور |عبــــد
ف  لدين|رسر

سكندريه|ل|ره |تـــج

78|36o زق حسن|لر|ذل عبــــد |لش|يه | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48686o ي عبــــد |ن ر|مؤمن شعبــــ
لغنى|لق عبــــد |لخ|ضى |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

|23o22 ى محمد خرصى عبــــد  لمجيد|حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6ooo3o لدين|ل |مد جم|لمقتـــدر ح|حمد عبــــد |مريم  |ره طنط|تـــج

27|69o ن|مر زهر|حمد ع|حمد سيد |رقيه  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

297744 لعوئى|حمد |حمد سعد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

636934 ن|ن عبــــده سليم|ره سليم|س زيق|لزق|علوم 

2|7589 لمتـــول|مه عىل محمد |س|حمد | ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

53o568 د|حمد عي|ره محمود |س بــــ دمنهور|د|

48694 محمد زغلول فوزى محمد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

247|36 لنور|بــــو|لسيد |حمد |سعيد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

28425| سمر عىل محمد محمد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

263489 ن|هيم رضو|بــــر|دى |يمن ه|فردوس  |نوعيتـــ بــــنه

82oo32 ن دي رشدي صديق|ن| مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4754|8 ى|سلىم عل ء محمد سعيد محمد خي  سكندريه|ل|هندستـــ 

883689 مروه يىح مصطفى نرص  سيوط|بــــ |د|

2|7966 لسيد موىسي|حمد محمد |مريم  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

8459o7 حمد|محمد سيد محمود  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6|9764 ره|محمد محسن محمد محمد عم ط|معتـــ دمي|علوم ج

638844 حمد محمد نعمه|سليم | ر|ي زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

8|9874 طف نصيف زىكي|ر ع|من سيوط|ره |تـــج

7|342 س|ن عبــــ|لد سليم|ء خ|رس| لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

3|8833 ر عىل موىس عىل|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3||799 للطيف|مد عبــــد|روق ح|مد ف|ندى ح ن|بــــ حلو|د|

|5442o لمجيد|لشكور عبــــد |عبــــد | م رض|هش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|5553 |هيم |بــــر|جر مصطفى |ه
ى
لدسوق ى شمس حقوق عي 

678o4o بــــينى|بــــر |لد ج|حمد خ| لشر لمنصوره|حقوق 

5o795o |لسق|لعزيز |هر محمد عبــــد |ء م|رس| سكندريه|ل|بــــ |د|
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354962 لعظيم عطيتـــ|جر نبــــيل عبــــد |ه ى شمس|زر عه عي 

36734 لمجد|بــــو |حبــــيبــــه محمد فتـــىح  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

766893 لطنجي |حمد |لحبــــيبــــ |لرحمن سمي  محمد |عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

493452 لدين|عمرو خميس محمود نور ره دمنهور|تـــج

7542|9 حمد|هيم |بــــر|دل |منيه ع| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

84627 د خليل|مجدى ج| بــــول تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

833o33 ي|ن عبــــد|يم|
لعظيم محمد مصطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

2727o7 د يوسف|محمد ج| دين دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

4o42o6 لجمل|لسيد |محمد نشأتـــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34o|76 محمد نبــــيل محمد سيد عه مشتـــهر|زر

3|6548 هيم بــــيوم|بــــر|م |طمتـــ عص|ف ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

6o8832 ود محمد|ح د|ء صل|شيم لمنصوره|علوم 

5|36oo هلل|بــــ |مصطفى عوض فتـــىح ج ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

424|3o لمنعم|بــــر بــــسيوئى عبــــد |لدين ج|لرحمن عز |عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

9o43o9 لسيد |فتـــ عمر |حمد ر| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|59467 لد محمد يحن |خ| لي|د ى شمس|تـــج ره عي 

6|94o9 محمودعويضه|محمود محمود محمد شط ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

69489o فيصل مصطفى مصطفى محمد موىس |طبــــ بــــيطرى بــــنه

4573|o هلل|لحميد عبــــد |محمد نبــــيل عبــــد  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

4|7297 ل|لجبــــ|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|مصطفى  |حقوق طنط

334397 هر سيد محمود محمد منصور|بــــ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

369224 لرحيم محمود|ندى محمد عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|69o2o در محمود|لق|لدين عبــــد |ء |عىل عل مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

8o2762 مي فريج جرجس|يدي س|ه ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

3933o هلل كرم محمد زغلول نرص|عبــــد  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

449774 ر|لنج|عيل |سم|هلل محمد أحمد |عبــــد  |حقوق طنط

75724o لسيد فرج حسن|محمود  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

4299|8 لخي |بــــو |م محمد |لد س|خ |طبــــ طنط

628734 هيم|لرحمن إبــــر|ريم أحمد عبــــد  زيق|لزق|علوم 
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475993 لمرصى|حمد  عىل |حمد حسن |حبــــيبــــه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2576|2 لعظيم|ن عبــــد|حمد سعد فتـــي| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

279892 ن|لحميد عمر|د عبــــد|ء رش|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

|9|7| هلل عطيه|لدين عبــــد |ء |هلل عل|منتـــ  بــــ بــــنى سويف|د|

42463| لعظيم زىك|لدين عبــــد |م |حمد عص| سكندريه|ل|طبــــ 

5o5989 بــــوخليفه|لسيد |فتـــىح سعد فتـــىح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|53o39 تـــبــــ محمود محمد|كريم ر هره|لق|بــــ |د|

835599 مد|هيم ح|بــــر|مد |نوره ح دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

823286 وق  حمد مهدي عبــــده|رسر سيوط|حقوق 

64oo|2 لمنعم حسن محمود خليل|نىح  عبــــد| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

7o3|92 هيم  جوهر|بــــر|حمد |لسيد |محمد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

23|287 محمد محمود محمد مرىس ى شمس|زر عه عي 

7|59o2 م عىل|لسل|لفرغىل عبــــد |بــــو غنيمه |هدى  لمنصوره|حقوق 

43422 ي ك|نور
لنبــــي|مل عبــــد|ن مصطفى ي |

لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

834728 س|ء محمد محمود عبــــ|بــــه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

57593 ه | ن محمد|هيم عثــــم|بــــر|مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

262878 لقطبــــ|لعزيز |هيم فتـــىح عبــــد |بــــر|فتـــىح  |ره بــــنه|تـــج

52956 ح طه|مه عيد صل|س| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

|539| لسيد حسن|مه |عمرو سل كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

5|926| ح محمود وردتـــ|أيتـــ أيمن صل ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6884o6 زق محمد يوسف|لر|خلود محمد عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|68227 ئى|لشنو|بــــ محمد رفعتـــ |يه|عمر  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

53o32o ف عبــــد |ء |دع لبــــقىلي|هلل |رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4248|o حمد رجبــــ|محمد فوزى سعد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

496458 لجندي|حمد محمد |بــــ محمد |رح تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

2259o5 لسيد عوض|حمد |نور محمد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|5o26o ف فريد |د |زي لسيد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

762859 ن|هلل سمع|ريو مجدى زكري مكرم |م بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

864|76 ى ي عبــــد|ه| مي 
س|لي|لمسيح |ئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7ooo23 حمد عىل|لسيد |حمد |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج
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5|5|37 بــــ|ه دي|لل|لعظيم عبــــد |ممدوح عبــــد | ند تـــربــــيتـــ دمنهور

7oo675 لشيخ|حمد |حمد سيد |كريم مصطفى سيد  زيق|لزق|بــــ |د|

259o5| م بــــدوى خليفه حسن|سل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

87o646 ي |ء عبــــد|سم|
هيم محمد|بــــر|لغنى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

62|3o8 ف محمد مختـــ|محمد  ر يوسف|رسر صيدلتـــ بــــورسعيد

859447 ى ي|م| مي  هر سعد هيى ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

|32356 ين د نجيبــــ قلينى|عم| في  هره|لق|م |عل|

787339 ء وليد حموده يونس حمد|لشيم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8773|5 حمد محمود  |يمن |حبــــيبــــه  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

776|73 ى |سم|ن |يم| عيل|سم|عيل خي  زيق|لزق|عه |زر

6o7|o5 ئى|لنوس|ل محمود |ر محمود كم|من لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

924255 ى تـــم|ل عبــــد|دل م  |لعزيز حسي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

268|94 لمرصى|محمد صبــــىح محمد  بــــ دمنهور|د|

6o7679 جه|لبــــر|مصطفى مصطفى | دين لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

836o59 عيل|سم|منتـــىهي محمد عربــــي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

78564| حمد|حمد محمد |محمد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

637|o5 لمعىط متـــول|دل عبــــد|محمد ع زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|6974o لدين طلعتـــ محمد|م |ندى حس|س ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

629372 ن|ر محمد عثــــم|ء محمد أحمد مختـــ|رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|7593 لجندى|ن |ح محسن عثــــم|ء صل|سم| لشيخ|ره كفر |تـــج

62|452  عىل|محمد محسن فضل 
ى
لدسوق ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

45645| مد|لسيد ح|تـــ فرج |بــــسنتـــ عرف لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

6|2848 حمد دحروج|هيم |بــــر|م |ندى عص |بــــ طنط|د|

756824 لنش|حمد محمد عىل محمد | عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6358o7 ء عبــــده جمعه محمد |عل ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

28|544 لكريم محمد|ء حمزه عبــــد|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

522433 عيل|سم|محمد صبــــري مسعود محمد  عه مشتـــهر|زر

5o4543 ف سلط|ندى  حمد|ن |رسر إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

247645 حمد محمد|ع |حمد رف|ع |رف ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

258823 لدين|لكريم محمد نور|حمد عبــــد| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى
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|5o628 ي|لغبــــ|لسيد |م |م|م |م|جد |م
ىسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

857287 هيم|بــــر|دي محمد محمد |ش ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

322|| ن صديق جمعه|م شعبــــ|سل| هره|لق|بــــ |د|

447694 ن|عيل مرج|ن إسم|هدى أحمد مرج تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

||7876 هر محمد محمد معتـــوق|ر م|من د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

2664o5 ح عجور|لفتـــ|لدين محمد عبــــد |روضه سيف  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

3|7|24 لرحمن|لنبــــى سليم عبــــد|فرحتـــ عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

8o58o6 زق|لر|ن عىلي عبــــد|مي شعبــــ ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

345837 وي|لفرم|م |م|م فخر |م|ء |سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

428|7o حمد منصور|هيم منصور |بــــر|هبــــه  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|263|4 جول وليد محمد محمد بــــسيوئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|74627 هيثــــم عيد جمعه خليفه ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|34o57 تـــه|لحميد شح|تـــه عبــــد |عمر شح ى شمس حقوق عي 

69o3|9 حمد عىل هيبــــه|ن |هيم زيد|بــــر|خلود  لمنصورتـــ |تـــمريض 

78599o ل|لع|س عبــــد |هيم عبــــ|بــــر|حمد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|65258 حمد|ه |لل|ء زهجر عبــــد |شيم هره|لق|بــــ |د|

349969 بــــ|لوه|لسعود عبــــد|بــــو |لد |خلود خ ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

6795|4 لجوهرى|حمد عىل عىل بــــدر | لمنصوره|هندستـــ 

||7442 ن|مر رمض|د محمد ع|زي ن|حقوق حلو

348648 د|عيل خليل عي|سم|حمد سعيد | ى شمس علوم عي 

9|o773 يمن عىل سليم |محمد  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|55738 لم|لمجيد س|ىط عبــــد |لع|ليىل عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

229|o د|سط عو|لبــــ|زم عبــــد |يوسف ح ن|بــــ حلو|د|

2|2932 حمد|محمد فتـــىح يوسف نجم  ى شمس هندستـــ عي 

29623| حمد سيد حسن|ء |رس| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

367266 مل|م سعيد ك|هلل هش|نور عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68592o ع|ء حمدى محمود عطيه ربــــ|شيم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4945|6 عيل قنون|محمد سمي  حلىمي إسم ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

484683 ى ن|ن روم|وجدى فهىم سليم| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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4o3839 حمد محمد نعيم طلبــــ بــــسيوئى| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

784686 شم|م ه|لسل|ل عبــــد |محمد جم زيق|لزق|حقوق 

825|34 حمد|رص محمد |عىلي ن دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

25|997 لد|مه معوض خ|مصطفى سل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6o3265 ل حسن محرز|حمد جم| |هندستـــ طنط

48o4|7 لد محمد محمد خميس|محمد خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

694474 ف |ره |س ن|در عثــــم|لق|لعيسوى عبــــد |رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

635725 ز|لبــــ|بــــر عىل |هبــــتـــ سعيد ج ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5343o| هيم محمد محمد عىل عجيبــــ|بــــر| لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

9|8299 نه وجيه رسىم مسعد  |مري تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

26443o سم محمد|لق|ئى أبــــو |لغيد|بــــسمه  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7|7o78 عيل|سم|لسيد |نم محمود |ه ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

78|499 كر|لح ش|ل ص|لع|ن عىل عبــــد |جيه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69o863 لمرىس محمد عىل|عىل محمد | دين لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

367433 لح محمد عىل|رص ص|رحمتـــ ن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9|o393 لغنى محمود  |مح عبــــد|لدين س|ح |صل |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

2|67|4 ى |د |زي لمليىح  محمد|مي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

444|29 ى صل| ح|حمد صل|لدين يونس |ح |مي  لشيخ|علوم كفر 

38994 م|لسل|لرحيم عبــــد |ء مجدى عبــــد |سم| هره|لق|بــــ |د|

483|26 ن م|لسل|شفيق عبــــد | زكري| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32o7|3 د|محمد يشى محمد حد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

24o332 در عىل|لق|لرحمن عبــــد |فرح محمد عبــــد هره|لق|ن |سن|طبــــ 

64|536 لسيد|حمد |لسيد |سمر  زيق|لزق|بــــ |د|

5|573o هيم سعد محمد عىل|بــــر|أيتـــ  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

89|239 لد محمد عىلي |ر خ|من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

593o5 يه عىلي منصور عىلي| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

33737o حمد محمد حسن|دتـــ |غ لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

774427 حمد محمد|د حمدى سيد |زي زيق|لزق|هندستـــ 
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79229o ع محمود|هلل رف|لد نعمه |خ| لي|د لمنصوره|حقوق 

353477 ى|لخ|لد عبــــد|محمد خ لق حسي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

422725 ك|لمل|س عبــــد|دى فوزى غط|ف سكندريه|ل|بــــ |د|

42|43o حمد خميس|حمد |مل عطيه | |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

263|4| هدير بــــسيوئى سعيد عيسوى |علوم بــــنه

637995 خرس|ل|عيل عىل |عىل إسم| عل زيق|لزق|حقوق 

896945 لرحمن  |لسيد عبــــد|لعبــــد|ء |دع ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

3625| م|لرحمن محمد مصيلىح هم|عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

492877 نور بــــسيوئى عمرو|حمد بــــسيوئى | |حقوق طنط

62|8o9 ي|
لغزنوى|لمرىس |ء عىل |يه ضى ط|بــــ دمي|د|

22344 لقوى|لدين عبــــد |م مىح |لرحمن س|عبــــد  هره|لق|حقوق 

229937 م|لعزيز عل|يمن عبــــد|محمود  ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

477|4 مد محمد عبــــدربــــه|ر عىل ح|من هره|لق|بــــ |د|

694764 ى ر|ي لسمري|دى |له|غبــــ مصطفى عبــــد |سمي  هندستـــ بــــور سعيد

|76o58 لحميد بــــيوم|طف عبــــد |كريم ع دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

246||5 رتـــ|تـــه عم|د شح|محمد فريد حش ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

3|5|9 ى|ص لحسن|بــــو|لدين عىل |ز عز|في  هره|لق|علوم 

|54798 حمد|ح نمر |ندى صل هره|لق|لعلوم ج |ر |د

649o7 ى ى زغلول حسي  محمد حسي  لفيوم|حقوق 

72422 للطيف|ء مبــــروك سيد عبــــد |حسن لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

233987 مه درويش درويش|س|بــــ |يه| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

43|6|8 دوس|لعزم ق|بــــو|محمد سعيد محمد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

42325 لمجيد|ر طلعتـــ غزولي عبــــد |م عم|نغ| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

92o7o4 لمجيد محمد |محمد خلف عبــــد ج|علوم سوه

59529 يم تـــوفيق محمد|لص|طمه |ف ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

786|95  محمد |لبــــ|هلل محمد عبــــد |هبــــه 
ى
هيم|بــــر|ق ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

364o87 فظ|بــــ ح|لوه|يتـــ محمد عبــــد| ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

2|588| حسن| حمد رض|سلىم حسن  دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

3|93o5 لمولي|د |مه تـــوفيق ج|ء سل|رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

Thursday, September 6, 2018 Page 12298 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

89252o لرحمن محمد |ن محمد عبــــد|يم| سيوط|حقوق 

|497o2 حمد جودتـــ|هيم محمد |بــــر| ن|بــــ حلو|د|

758|32 ل تـــوفيق محمود|محمد بــــل ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

9|2oo6 هلل  | |د عط|نور ميل|نوبــــ |بــــ| ج|تـــربــــيتـــ سوه

6225o2  ه|هيم |بــــر|حمد |ندى 
ى
شم|لدسوق ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

4926|2 حمد محمد نور حسن صبــــحه|عمرو  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|o8| لعظيم|محمد بــــدوي عبــــد | مه بــــ بــــنى سويف|د|

2233|4 دى|بــــو ش|ء محمد |هلل محمد عل|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9684| هيم عىل|بــــر|ل |ء كم|وف تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

679626 د|لضي|ورى عىل |لمغ|يمن |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

76|378 حمد|هلل |سلىم مدحتـــ عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

8|oo2| حمد محمد|ء محمد |سم| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|6596| ى رش| بــــ فلتـــس|لتـــو|د عبــــد |يفلي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

363693 ى |ي عيل|سم|هيم |بــــر|حمد عمرو |سمي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

2o498 للطيف|لرحيم عبــــد |يوسف محمد عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

827367 هلل حسن|مه محمد عبــــد|س| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

79o2o6 ى نش| لليل|بــــو|لدين |ح |حمد صل|تـــ |لحسي  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

6496|7 بــــ بــــسيوئى صبــــره|لوه|لحسيبــــ عبــــد |مل عبــــد | زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

42|76| ره|لرحمن صبــــرى محمدى عم|عبــــد تـــمريض فرع مطروح 

896562 ء حسن محمد عىل محمود  |دع ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4o8544 حمد عسل|م محمود |هش| رن |ره طنط|تـــج

3659|4 لبــــ|بــــو ط|يمن تـــوفيق |محمد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

33|o99 ر|لق عم|لخ|متـــ عبــــد|لق سل|لخ|حمد عبــــد| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

6|6777 ى ع|ي طف محمدعىل يوسف|سمي  ط|ر دمي|ثــــ|

7664o9 ى|بــــو خضي  |لسيد |لسعيد |شهد  لخضي  حقوق بــــورسعيد

|57o7| لمنعم|م عبــــد |لسل|رقيه محمد عبــــد  هره|لق|ر |ثــــ|
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|7|895 لبــــدوى|حمد محمد |لق |لخ|محمد عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

683639 بــــ|لتـــو|لبــــسيوئى عبــــد |هيم |بــــر|صبــــرى  لمنصوره|حقوق 

||5874 ل يوسف فهىمي|مريم محمد كم مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

8o788| بــــ|لوه|ء سعيد محمود عبــــد|لىمي ي|بــــ |د|
|لمنى

3|2|45 مر|لدين ع|ح |مر محمد صل|ن ع|رو |تـــربــــيتـــ بــــنه

77|323 ئى|هو|ل|ئل محمد محمد |ر و|من ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

332383 ي |هيم |بــــر|طمتـــ |ف
ى
هيم |بــــر|لسيد |لدسوق

عيس
|ره بــــنه|تـــج

29|45| لمتـــجىل|لحكيم عبــــد|ء غريبــــ عبــــد|دع دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

629585 ي|ر
ى|لق|هلل عبــــد|لسيد عبــــد| |ئى در حسني  زيق|لزق|علوم 

|5|967  محمد|ن محمد |ريم|ن
ى
لدسوق هره|لق|ن |سن|طبــــ 

687699 بــــيه|مد طر|مد ح|تـــ ح|د|ده س|مي لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

293o3 رق مسعد محمد|حمد ط| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

9o56|4 رفعتـــ فريد محمد | دين ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

23o464 ى|حمد حس|ل محمد |محمد جم ني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

424933 د|هيم خميس ج|بــــر| |يحن  زكري سكندريه|ل|بــــ |د|

|67427 م محمد سمي  عىل سليم|سل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8767o3 حمد محمد |محمود صبــــرى  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

|23894 ضى|لرحمن ر|حبــــيبــــه عمرو عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|36|97 ي
وئى د نمر|مدحتـــ عي| في  ن|حقوق حلو

7877|2 هلل حسينى محمد محمد حسن|عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

88|7|9 بــــ  |لوه|لدين عبــــد|ل |ذل كم|حمد ش| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

836557 ي|لن|ويه عبــــد|ر فع محمد خرصى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

9|5924 يكل عزتـــ نجيبــــ مسعود |م سيوط|بــــ |د|

837|3 حمد|محمد محمود قرئى  ره بــــنى سويف|تـــج

688533 لمتـــولي|لحليم مسعد حسن |ء عبــــد |ل| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

494|8 م حزين|م|ء محمد |رس| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

|45637 لروؤف محمود|م محمود عبــــد |سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

622948 بــــو خليفه|حمد محمد صبــــرى | ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

844|4o لس مكسموس  نور نسيم|كي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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5|829 تـــ طلبــــ|ن مدحتـــ عرف|نوره بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

238|56 ره محمد عربــــى محمد عىلي|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|2983 |لنج|بــــو |هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|م |سل| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

2664|6 ن|لقط|سهيله محمد مني  ذىك  شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

6o4437 زى رزق|لمقصود غ|م حمدى عبــــد |سل| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

645296 س بــــرع عطيه|رس عبــــ|د ي|سع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

634|oo لمعبــــود محمد|محمود سمي  عبــــد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

629323 دل عىل محمد محمد يوسف|ع ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

8834|o حمد لطفى  |سمر سيد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

25|865 ن|د سمي  مهنى سليم|ميل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8|2|o6 فظ|لح|مريم محمد عىلي عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

33o728 ي
د غريبــــ عيسي|عصمتـــ محمد رش| دئى |ره بــــنه|تـــج

9|||88 رف فرغل محمد |يه ع| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

842367 حمد محجوبــــ|محمد محجوبــــ  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4|62oo مىلي يوسف عمر|لش|لسعيد |ء |سم| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

272|5 ف ص|نغم  ج|لح حج|رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

63o8|| حمد عىل منصور|يوسف محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

4o27o6 هلل معوض عطيه||ك عط|مريم مل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

448836 حمد حبــــسر عنبــــر|ن |يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

326|67 هيم|بــــر|منيتـــ مصطفى عىل | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|7|o|4 لحميد متـــولي|مريم متـــول عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5o9886 ي محمد محمود عبــــد 
ق|لىحي |مصطفى وى|لشر ره دمنهور|تـــج

52||34 لم|ن محمد س|ن رمض|يم| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

83||6 هلل|بــــ عبــــد |لوه|رص عبــــد |حمد ن| ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

258825 لمقصود|م محمد رجبــــ عبــــد|سل| ن|طبــــ حلو

76o75o هيم|بــــر|لحسن |بــــو |هيم |بــــر|يه | لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

48243| حمد وحسر|مل محمود |مؤمن ك دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

268|8| ن|لرحمن شعبــــ|لم محمد عبــــد|س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

446898 حمد خليفه|هر |حمد م|هلل |عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

24997| ن|لحميد حس|طمه مجدى عبــــد|ف لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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2223|2 د|طف محمد فؤ|سلىم ع هره|لق|هندستـــ 

|7972 لسيد|مد |فتـــ ح|هلل ر|منه  هره|لق|ره |تـــج

68844| هلل|لسيد حسبــــ |لسيد محمد |هدى  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4|o927 لمرصي|حمد |ن مجدي محمد |نور |بــــ طنط|د|

|46|56 در|لق|يدى فرج محمد عبــــد |ه  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

6o5394 لدمشيتـــى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ن محمد |نوره لمنصوره|صيدله 

256|5 هلل موىسي|فرح عيد عبــــد  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

86545o رك عىلي|مبــــ|ح |لفتـــ|محمد عبــــد لمنصوره|حقوق 

4||638 هيم جعفر|بــــر|محمد | ره رض|س |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

77|696 ح فتـــوح محمد|هدير صل زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8o98o6 ى محمود حسن درويش نرمي  ي|عه |زر
|لمنى

64o9o| ح حسن|لفتـــ|ء محسن حسن عبــــد |عل زيق|لزق|هندستـــ 

225843 هيم مرىس|بــــر|محمد سمي   رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

8oo339 هلل|ن عبــــد|دم ربــــيع عثــــم|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

422972 لعزيز سعد|لمطلبــــ عبــــد |ء مجدى عبــــد |رس| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|29345 ى ن|رد سلط|دو|وجيه | مي  ى شمس هندستـــ عي 

44|725 ي عبــــد|آيه 
لونيس عىلي|بــــوزيد حسنى |صيدله طنط

4o878 لصمد|ء سمي  صبــــرى عبــــد |سم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6o2978 طف مصطفى محمد بــــرسيمه|ريم ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

86|7| ى حسن نرص|ي ى سيد عشر سمي  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

7o42|2 ح محمد عىل|لفتـــ|حمد محمد عبــــد | ى شمس طبــــ عي 

4o5285 ى محمد موىس ى محمد حسي  حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|727o مل محمد|لد ك|محمد خ ي|بــــ |د|
|لمنى

|37528 هلل|هلل نرص|دى عزبــــ عبــــد |ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

49|23 م|لسل|شور قرئى عبــــد |رق ع|ط ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

92298o ى سبــــع نرصى شنوده | مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27|866 ى |مه |م سل لدغيدى|مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8|7359 ي
حمد|بــــوبــــكر |ء محمد |ضى سيوط|ره |تـــج

48|66| عيل مرىس|سم|لد |محمود خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 12302 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

29|48 هيم|بــــر|ل محمود |محمد جم ى شمس حقوق عي 

78|62| حمد|هر |ح ط|ن صل|يم| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

637|4| ى |محمد خ لدين محمد عىل|لد محمد خي  زيق|لزق|حقوق 

|3o89| ي|لبــــ|رس محمد محمود عبــــد |ج
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

75|284 هلل|ن عبــــد|لسم|محمود سعيد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

6o44o5 هلل|ع عبــــد |لرف|ل جوده |جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

43o3o5 ء رفعتـــ نرص جعيصتـــ|روميس |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7||ooo لشبــــىلي|هيم عىل |بــــر|هيم |بــــر|لد |خ ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

768872 ل عىل محمد|لع|حمد عبــــد | لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

759|o9 لعزيز محمد|محمود محمد عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|66|78 ن|محمود جمعه محمد عثــــم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|7o377 د بــــدوى|لسعود عو|بــــو|ندى  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

37654 هيم|بــــر|لسيد |رق |هلل ط|عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

343677 زق|لر|حمد عبــــد|حسن محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|2879 ى |ي ي |سمي 
شم|بــــو ه|لسيد |لحسينى |تـــربــــيتـــ طنط

476553 ل|رنيم محمد تـــوفيق محمدحسن هل سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

28974 ز|سعد بــــدر محمد فو هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|86o4 لخنينى|مل |هيم ك|بــــر|ح |سم ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

||9525 لعظيم عطيتـــ مرىس|طف عبــــد |د ع|زي ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

84o672 ى|هر حس|لط|لرحمن بــــكري |عبــــد ني  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

3297o7 ن يونس|زينبــــ عمرو عثــــم تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

263|63 |لعزيز جمعه دو|هدى ممدوح عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

6|3282 لعفيفى موىس|محمد أحمد مجدى  زيق|لزق|عه |زر

2|6258 ل|لع|هلل عبــــد |م يشى سيد عبــــد |ر ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

86o9|6 هيم محمد|بــــر|حمد |هلل |عبــــد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

25|263 لصعيدى|ن |سط رشو|لبــــ|محمد عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

2|857| لرحمن محمد رفعتـــ محمد|عبــــد سيوط|ره |تـــج

86o324 حمد|لح موىسي |م ص|سه ي|بــــ |د|
|لمنى

2o937 لخي |ن عبــــد |ل رمض|ن جل|رمض ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 
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49352 حمد حسنى محمد|محمد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

427954 لففى|ر عىل |لغف|تـــسنيم حسن عبــــد |طبــــ طنط

78264 لد محمد موىس|بــــ خ|مهيتـــ كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

44824o ى|م خ|سل| لد ربــــيع محمد حسني  سكندريه|ل|حقوق 

362|84 حمد|لسيد |حمد |محمد  |حقوق بــــنه

823549 بــــرين عمر محمد عمر|ص ي|عه |زر
|لمنى

6788o| ه  ز محمد حمزه|لبــــ|لسيد |ني  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3567||  |رس|
ى
 عرف|هيم |بــــر|ء شوق

ى
ن|لدسوق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

537|67 لسيد شلبــــى|عيل |سط رزق إسم|لبــــ|ء عبــــد |رس| تـــربــــيتـــ دمنهور

||8799 ه حس هيم|بــــر|ح |لفتـــ|لدين عبــــد |م |مني  ى شمس حقوق عي 

523|6 للطيف|جر مجدى سيد عبــــد |ه ره بــــنى سويف|تـــج

3236o حمد|مل |جبــــريل مصطفى ك |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|77657 ي|هلل عص|عبــــد 
م سعد مصطفى |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 
سبــــ|لح

4463| لرحمن بــــشي  عىل|حمد عبــــد | |نور هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76o9|8 ى عم|ي لدين عىل|ل |د جم|سمي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

865948 ين ض فيلبــــس|يز ري|ف| في  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8ooo|| ى عبــــد هلل محمد|عىلي حسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

8o99|5 حمزه محمود محمد عىلي دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

776627 بــــسنتـــ محمد محمود خليل زيق|لزق|عه |زر

44937 حمد رجبــــ|حمد رجبــــ | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

88o995 حد |لو|بــــر عبــــد|لرحيم ج|ئى عبــــد|م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

8o9|6 رك|هيم يوسف محمد مبــــ|بــــر| ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

428296 ف|لكل|لدين |روحيه أيمن سعد  ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

648943 ى|لد سيد بــــريقع حس|سلىم خ ني  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

35484| لسيد|لح |هيم ص|بــــر|زينبــــ  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o976| هلل محمد محمود|هيم عبــــد|بــــر|ل |قبــــ| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

284964 لسيد خليل|يوسف وليد  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو
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8|4999 لعظيم محمد|دل عبــــد|جر ع|ه لفيوم|ر |ثــــ|

84|622 ى|محمد عبــــد لحميد محمد عىلي حسي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

|6389| ن|حمد مهر|رس |ن سيد ي|مهر |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

6o484| لسيد يوسف|لد محمد حسن |رحمه خ لمنصوره|بــــ |د|

7o462 مل|لرحمن ك|ن محمد عبــــد|نوره لفيوم|تـــربــــيتـــ 

4o5o9o لعدل|لمنعم |لسيد عبــــد|لمنعم |محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

769522 ن|لرؤف محمد زيد|ن محمد عبــــد |مرو | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4998|2 لمسيح|نيس عبــــد|جورج صبــــىح | مرين |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

|6257| ى|مه عمرو عبــــد |س| لمنعم حسني  ى شمس|تـــج ره عي 

632822 ف عىل|ء|مل محمد عل| لدين رسر زيق|لزق|بــــ |د|

843675 حمد|لقوتـــىلي |هلل شكري |عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

48974 لم|ن فرج س|حمد شعبــــ| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

772338 ى عزتـــ سعد  لسيد حسن|نفي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6259|5 حمد عىل محمد عىل خليل| زيق|لزق|ره |تـــج

679|85 ى |م مجدى |سل| وى|لسلك|لسيد حسي  لمنصوره|بــــ |د|

9|o436 بــــ مفيد فضيل |يه|محمد  ج|حقوق سوه

56758 ي محمد حسن|حمد ه|
ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

84|327  عىلي|لح|م عبــــد|بــــتـــس|
ى فظ حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

263873 ى  عمرو محمود عىل حسي 
تـــفى ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4o9|5o لبــــ|بــــوط|سعد | تـــفى زكري |تـــربــــيتـــ طنط

|62438 لنبــــي سيد بــــكر|حمد عبــــد | ى شمس هندستـــ عي 

32|8|2 د فتـــىح محمود|ر عم|مي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

857444 هلل|لرحيم عبــــد|هلل عبــــد|حمد عبــــد| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6|8628 ى|س|ل |نو متـــ محمد حسني  ط|معتـــ دمي|علوم ج

|3|389 مه|لرحمن رمزى حسنى سل|عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

833662 وي محمد|بــــوبــــكر ر|ن |يم| دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

|7|737 ف|حمد محمد |مح |رحمه س لبــــىهي رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|55|o8 لسيد محمد|ندى رجبــــ عىل  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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84764o مه حسن|محمد متـــولي سل ن|تـــمريض أسو

785228 محمد فرج محمد عىلي عىل زيق|لزق|نوعيتـــ 

68584 ي|ر
معمر محمود محمد| ئى لفيوم|بــــ |د|

|29482 لس حن هيم|بــــر|بــــتـــ |ثــــ| كي  ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

448993 ى|محمد سليم محمد محمود  بــــوحسي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

677o24 هيم جوده|بــــر|لد مصطفى |مصطفى خ لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

423549 ف عبــــد  لح|در ص|لق|سلىم أرسر سكندريه|ل|علوم 

479o52 بــــ|لوه|ح عبــــد |لفتـــ|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

4||637 لملوك محمود|لسيد محمد سعد |ره |س |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5o7|o9 ى  لمزين|هيم |بــــر|حمد محمد محمد |نيفي  سكندريه|ل|صيدله 

5|62o5 يف |رس| س|لعربــــي حسن عبــــ|ء رسر علوم دمنهور

676628 ف فتـــىح محمد خ|طمه |ف لد|رسر لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

3|82o5 هيم عمرو|بــــر|هيم محمد |بــــر| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

357654 ى رض|ي لمنعم محمدعمر|عبــــد| سمي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

|226|| ي صبــــىحي ص|روم
دق فهيم|ئى هره|لق|هندستـــ 

4|45|8 |مخيمر عط| لكريم عط|عبــــد لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

48o99o ى|حمد محمد |رتـــ |س حمد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

|32578 ن دل مسعد جرجس|ع| مي  ى شمس علوم عي 

|32955 حمد|س |ندى حسن عبــــ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

73577 لبــــرع|حمد محمد |ر |من بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8|98o4 ل|هر هل|يمن م| |مرن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

486658 وى محمود|بــــر مك|لرحمن سعيد ص|عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

7|7685 ى محمد|عيل |سم|حمد | مي  ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

44||5o ي|ء فكيتـــ عبــــد|وف
لعزيز بــــسيوئى لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

4499|| ج|لطن|هيم يوسف |بــــر|نىه محمد  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

8|5948 |لعل|بــــو|محمد سيد محمد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

6377o5 لسيد خليفه|يه سعيد  سعد  | زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

785o2o حمدمىك|حسن محمد | ر|ي عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|7o|7 ف|لرص|لدين مصطفى |م بــــىه |ن هش|عن |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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5||554 لحميد خليف|هلل عبــــد|حمد عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

923267 ى |حمد حس|ء جبــــريل |ل| ني  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o7793  ه|س
ى
ن|لم زهر|شم س|ره شوق سكندريه|ل|علوم 

255829 لغنيىم|لمنعم |كر عبــــد|حمد ش| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

864722 ن دير|بــــ|ميشيل فخري | مي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

6325o4 ن لمنعم لطفى حسن|عبــــد | مي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85o26 لحميد رزق|متـــ عبــــد |وس|ء |حسن علوم بــــنى سويف

64|845 تـــه|حمد شح|هيم سيد |بــــر|ن |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

8o9723 هلل محمد مقربــــ|جر حسن عبــــد|ه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

||5o57 هلل|م يوسف عوض |س| ندر|س ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

543673 بــــوعربــــ|لمقصود |لمقصود محمد عبــــد|ء عبــــد|عل ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

835267 حمد متـــولي محمود|ء |دع |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

292636 لنبــــى جعفر|سيف محمود عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

236293 هيم|بــــر|نىح  عمرو محمد | ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

79347 م عىل|لسل|حمد سعيد عبــــد | ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

32o363 لدرديرى محمود|صم |ن ع|نوره دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

3547o4 ن|لد سعد شعبــــ|ن خ|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3549|| بــــوعيس|ن محمد |ر رمض|من هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5o|26 ح مصطفى حسن سيد|ربــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

68|398 هيم محمد محفوظ|بــــر|وليد محفوظ  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

443|5o ى و هيم|بــــر|ئل محمد محمد |نرمي  لشيخ|تـــمريض كفر 

648427 ي محمود عبــــد 
وى|لبــــحر|لحميد |مصطفى زيق|لزق|عه |زر

94539 ف عبــــد|لدين |عز ي|ح |لفتـــ|رسر
لسعدئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8832o| هلل  |بــــ عبــــد|لبــــ|ل فتـــح |رحمه جم سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

23|o86 ل|د محمد مصطفى كم|زي ن|علوم حلو

25875o هر شلبــــى خرصى|حمد م| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

58459 هلل| |ن عنتـــر حسن رض|يم| بــــ بــــنى سويف|د|

78532| لسيدأحمد|لرحمن متـــول |متـــول عبــــد  زيق|لزق|حقوق 
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|3oo76 د لمع صليبــــ|عم| فرين ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8554o لعليم|حمد سيد عبــــد |حسن  لمنصوره|حقوق 

859858 ي عبــــد|
حمد|لنعيم |حمد مصطفى سيوط|ره |تـــج

3o457 ه | حمد محمود محمد|مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

6487o4 لسيد|س |زق عبــــ|لر|كريم عىل عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

684752 ويه|بــــ عىل حل|لتـــو|دل محمد عبــــد |م ع|سل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|75722 حمد زيد|حمد حمدى | |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

763694 ى |مريم ي حمد|رس محمد حسي  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

8|968o ي زىكي|س
ره جرجس لطفى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

4o43| لحميد|لسيد عبــــد |حسن سعيد  هره|لق|هندستـــ 

373785 ى فوزى زخ تـــ|رى شح|كرستـــي  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

3|2737 ن|ح حسن مرج|لفتـــ|ريم محمد عبــــد ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

2|565| ن|لق سليم|لخ|هلل عبــــد|يمن فتـــح |لبــــنى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|62|86 لحميد هندي|محمد موىسي عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

5|46|8 م|ن ضي|ء محمد عيد رمض|سم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

2|65|2 لعزيز|حمد عبــــد|ده |رس حم| ن|حقوق حلو

24o|28 لحمد|عىل مسعد عىل شيبــــه   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

838|8 ي|ر
دق|ل ص|لع|محمود عبــــد | ئى ره بــــنى سويف|تـــج

767o96 رسويلم|لغف|ر حمدتـــه محمد عبــــد |لغف|عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

6o6877 روق محمد شلبــــى|محمود مصطفى ف ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

367573 ء عىل محمود حسن|دع ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

45|34 لمندور|بــــو |لدين |ل |حمد كم|ء |ل| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|74o68 حد|لو|لرحمن عبــــد |م عبــــد |لرحمن هش|عبــــد  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

49o765 ي
بــــر مصطفى غريبــــ بــــدوى|ج| دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

447965 لسيد يوسف محمود|ن محمود |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

774o56 طر|لرحيم خ|محمد عمر عبــــد | رن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

45365o زينبــــ محمد محمود عىل قرقر لشيخ|بــــ كفر |د|

26|4o7 ى محمد | ى |مي  هيم|بــــر|مي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9o2o35 شد  |هلل رسىم ن|ده رزق |بــــس ي صىح سوه
ج|معهد فنى
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823287 وق ع لحسن|بــــو|ح |طف نج|رسر ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

2693o6 تـــه|ن محمود يوسف حتـــ|نوره شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

582|5 لس عص م مخلوف مسعد|كي  سيوط|هندستـــ 

5|5794 مروه عوض سعد جويده جبــــريل |حقوق طنط

248845 لحميد عىل|ح عبــــد|لفتـــ|لحميد عبــــد|عبــــد| رن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

882769 ل محمد تـــوفيق  |ء كم|وف سيوط|تـــربــــيتـــ 

9o6349 لمجيد |نعمه محمود عوض عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|87|| لح|لصبــــور محمود ص|مروه عبــــد ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

3362o5 لمحسن|رص فرج عبــــد|ن| نور ى شمس|د| بــــ عي 

4|55o3 ى|ح عبــــد |حمد صل| لكريم جمي  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

32o345 |لبــــ|طف صبــــره عبــــد|ء ع|ل|
ى
ق د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

3oo5o لم|حمد عىلي زىكي س|د |جه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

224|97 زق|لر|هيم يس عبــــد|بــــر|يه | ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8393|8 لمنعم يوسف|م ممدوح عبــــد|سل|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

8969|4 يدى حمدى محمود فوزى |ه ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

892o86 ه صبــــىح | ن|حمد عتـــم|مي  سيوط|بــــ |د|

25|822 لغنى|حمد محمد محمد عبــــد| ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

49||67 حبــــيبــــه طه محمود طه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|8o| لدين محبــــ محمد|ء |ء عل|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

43o294 لمغنى غنيم|ج  عبــــد |رص ن|لن|رهف عبــــد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

7o5|54 ء حسن حسن حسن محرم|لزهر| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

4228o2 يد عىل|بــــو|ء مسعد |رس| ى لي  سكندريه|ل|بــــ |د|

623428 د عيس|رص محمد رش|بــــ ن|هيتـــ|م ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|63528 تـــي|لعزيز زن|لمجيد عبــــد |عبــــد | رن ى شمس| لسن عي 

48267o يل|هدى محمد محمد عبــــده ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2678|7 لحميد عفر|لحميد عبــــد|مصطفى عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

493564 هلل|لسيد خلف |لد وليد محمد |خ ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

8o9675 ن محمود عيسوي|م شعبــــ|سل| ره بــــنى سويف|تـــج

72932 لغنى|د محمد عبــــد |م عم|سل| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 
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358934 ين يشى سعد عيد سيد رسر |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

862886 محمود محمد تـــوفيق محمود |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|6o|78  عبــــد |حمد |
ى
ف صدق م|لسل|رسر ى شمس| لسن عي 

2544|o بــــشيىهي|ل|هيم |بــــر|ن حمدى عىلي |عن |ن طنط|سن|طبــــ 

793|58 |عمر مسعد عوض حسن رخ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

86oo85 لعليم|تـــه محمد عبــــد|يه شح| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

35|6oo هلل|لمقصود عبــــد|ح محمدي عبــــد|سم ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

868535 للطيف محمد|نوره محمود عبــــد ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

5o44|2 ن|لمجيد رمض|لدين عىل عبــــد |ل |ء كم|سم| لشيخ|عه كفر |زر

347|o5 لمجيد|طمتـــ محمد عيد عبــــد|ف ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

78939o بــــ محمد حسن|لوه|لسيد عبــــد |محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

|22574 حمد|حمد محمود |ندى  ن|بــــ حلو|د|

44o27 ر|لجز|بــــر موىس |بــــح ص|بــــر ر|ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8o3539 ي |
ى مصطفى نور سيد|لحسي  ي|هندستـــ 

|لمنى

479|o7 ى سيف |حمد عبــــد | لنرص|هلل أمي  سكندريه|ل|هندستـــ 

7|6962 هلل|هيم عوض |بــــر|وى |لشبــــر|د |محمود عم لمنصوره|حقوق 

273o85 ء فتـــىح محمد عمر|نجل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

526678 محمد مجدى صبــــىحي محمد محمد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

775466 حمد غيثــــ|ل فرج |هلل جم|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

3|7o88 ف|لكل|رضوتـــ محمد صبــــري  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

323o44 ن|تـــ محمد سليم|ح شح|لفتـــ|ندى عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

276626 تـــى|حمد بــــخ|طمه بــــسيوئى |ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

36273 هيم محمد|بــــر|مل |هيم ك|بــــر|محمد  لمنصوره|حقوق 

8o5686 ي عبــــد|سم|
لحميد|لرحيم عبــــد|عيل مهنى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

849979 ه فريد  ى ح|ني  مد|مي  لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

533447 شنيىهي|ل|لدين أحمد |ح |د صل|ء عم|آل سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2469| زى عىل|طمه محمد عمر مغ|ف ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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5|822 حمد|هلل |نهله محمد عبــــد  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

|69362 ى|ص ز مجدى سعيد سيد|في  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6369o لحليم|ل محمد عبــــد |عمر جم لفيوم|بــــ |د|

4o9329 ه | زيه|بــــو ج|يمن حسن |مي  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

322944 لمنعم|لعزيز عبــــد|لم عبــــد|لم س|نسمتـــ س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

34o35o مر|حمد محمد ع|فتـــ |محمد ر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

348929 |حمد ند|هيم محروس |بــــر|يتـــ | ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

635875 لليثــــى|لحميد |سمي  محمد عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

766242 ع|لبــــي|مد |حمدى مصطفى ح| دين ضتـــ|ري/ج|أللسن سوه|كليتـــ 

|23354 س|لسيد محمد عبــــ|محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

53o484 ىس|لشبــــ|لرحمن محفوظ |زينبــــ عبــــد ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

4852|4 بــــر|رس حسن صبــــىحي حسن ج|ن ي|رو سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

487336 لسيد|هر |محمد محروس فرج ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||5263 ى موخ جبــــره|رش| يوستـــي  د رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

445886 لدين|م |حمد محمود محمود حس| سكندريه|ل|حقوق 

4|o95o لمجيد|هلل محمد سعيد محمد عبــــد|هبــــتـــ  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4994| بــــ سمي  محمد سعيد|رح ن|بــــ حلو|د|

36o345 لحميد محمود|حسن محمود حسن عبــــد لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

9665| حمد محمد|مسلم | دين ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|7o758 نطون فرنسيس|د مني  |مر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

54o5o زم محمود عىل|ن ح|رو ره بــــنى سويف|تـــج

9|926o  محمد |لش|ر عبــــد|لستـــ|ء عبــــد|لزهر|
ى
ق ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

6o958| ى مصطفى عبــــد  هيم|لسميع أحمد إبــــر|حسي  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

6o9459 ل|لعزبــــ هل|حمد |ئل |هبــــتـــ و لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

45|64 هلل|هلل مرصى رزق |رزق | مرثــــ هره|لق|ره |تـــج

4o7694 حمد|هيم |بــــر|هيم |بــــر|بــــسنتـــ محمود  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|2o9|8 ي|ر
ح محسبــــ|لفتـــ|طف عبــــد |ع| ئى ن|تـــربــــيتـــ حلو

2495|| بــــو ستـــه|بــــر |لجيد ج|جر عبــــد|ه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى
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7o4242 حمد|لسميع عمر |حمد محمد عبــــد | تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

689476 سىط|ل|لحميد |دل محمد عبــــد |مل ع| لمنصوره|حقوق 

765o3o دق|در مصطفى ص|لق|ذ عبــــد |مع هندستـــ بــــور سعيد

876675 م |حمد محمود هم|مصطفى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

769886 محمود فرج محمود فرج ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

75o79 لحميد|هيم محمد عبــــد |بــــر|ئى |م| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o8666 ي|لسيد |ئى |ء ه|لشيم|
لسيد عفيفى |لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه 

لمنصورتـــ

|529o وز  ف رج|ني  لح|ء ص|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

49892| ضى|لق|م |هيم عىل سل|بــــر|بــــر |ء ج|ول بــــ دمنهور|د|

|69742 عيل محمد|سم|طف |ع| ر|ي رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

25|424 لرحمن محمد حسن رسور|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

52o678 ن محمود|مرفتـــ محمود عثــــم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

64329o لم|حمد س|لرحيم |حمد عبــــد |مروتـــ  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

827523 ح سعيد حسن سعيد|سم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

779||3 لمهدى|لسيد عطيه عبــــد |لسيد محمد | زيق|لزق|بــــ |د|

7oo558 ن|لسيد محمود سليم|محمد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

636889 هيم|بــــر|طمه محمد حلىم |ف لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

692o68 لحميد حسن عمر|عبــــد | لحميد رض|عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|24|82 وى|هيم محمد شعر|بــــر|ل |بــــ جم|شه |ره بــــنه|تـــج

25897| لعظيم حمزه|د عبــــد |رس ج|ئى ي|ه ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

268|48 لطور|هلل |هلل يشى فتـــح |فتـــح  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

793o92 محمد مسلم محمد| ند وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

83399o لم|ن س|مروه محمد سليم دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

4|6575 ذلي|لش|حمد محمد |محمود حيدر  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|425o8 لسيد عىل|سلىم مدحتـــ  ى شمس طبــــ عي 

8576|4 ي|ممدوح س
مح ممدوح مصطفى |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |

لكبــــرى

636553 يف|محمد عبــــد لرؤف حسن رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 
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5|5638 ى|لدرديرى حسن |ندى  حمد حسي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|56424 د|لجو|لسيد عبــــد |لنبــــى |عمر عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

432o44 هيم محمد|بــــر|ن |خلود محمد شعبــــ |علوم طنط

63753 در محمد|لق|محمد محمود عبــــد |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

|4o43o ى|هر ري|ريمون م| ر|كل ض حني  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

766622 مه|ن سل|ن حمد|لعزيز رمض|حمد عبــــد | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

8oo349 هد سعيد بــــدري|محمد مج ن|سو|علوم 

43347| لسعود|بــــو|هيم |بــــر|ل |حمد جل| |طبــــ طنط

3243o6 يوسف محمد محمود محمد ى شمس|د| بــــ عي 

23|9|4 ف |عمر  حمد عىل|لسيد |رسر هره|لق|بــــ |د|

846922 حسن عبــــدون حسن بــــشي  ن|كليتـــ طبــــ أسو

6474|2 ى محمد عىل| ه محمد حسي  مي  لمنصوره|حقوق 

566oo مل خليل|حمد ك|لرحمن محمد |عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

885o6o مل محمد |سلىم وجيه ك سيوط|ره |تـــج

84|469 مد|ن محمد ح|زينبــــ رمض |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

85898 م ربــــيع|لسل|كريم مصطفى عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

29o27 بــــ سيد|لتـــو|مؤمن محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

443|53 لدين|ج |هدى ذىك ممدوح ذىك رس لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

268868 هلل|بــــ |ء فتـــىح محروس ج|ل| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4356o3 بــــو موس|لسيد |وى |هيم خميس عرج|بــــر| ي صىح طنط
|معهد فنى

26|7|5 يد|د ز|لجو|لحميد عبــــد |ل عبــــد|عىل جم |حقوق بــــنه

6|5|5 وق سيد عبــــد  لعظيم محمد|رسر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|3627o ي
م|م|هيم |بــــر|حمدى | دئى ى شمس|د| بــــ عي 

|2ooo5 ىط سعد|لع|جد عبــــد |مريم م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|5343 م|م|بــــ |متـــ عزتـــ خط|س|عىل  هره|لق|حقوق 

|27842 د|بــــر فؤ|د ص|عمر فؤ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7659o هلل|در محمد عبــــد |لق|لرحمن فهىم عبــــد |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

26332o مه خليل معروف|ده سل|مي |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o6o23 حد خميس|لو|محمود مكرم محمود عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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64o|25 |لوف|بــــو|لسيد |لدين |ل |ء جم|لزهر|طمه |ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

7oo325 وق ط وى محمد حسن|لشبــــر|رق |رسر لمنصوره|حقوق 

498|85 |لسيد |دى |له|دى سعيد عبــــد|له|ء عبــــد|رس|
ديدى|لصن

تـــربــــيتـــ دمنهور

9|3584 لدين محمد  |ح |لد صل|حمد خ| سيوط|حقوق 

694549 تـــع|لبــــ|هيم |بــــر|ل محمد |ل جم|م| لمنصوره|بــــ |د|

758557 لحكم عطيه موىس|حمد عبــــد | ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

76849o ن|هيم عثــــم|بــــر|حمد محمود | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

87o7o6 ي محمد|لرحمن كم|عبــــد
ل مصطفى سيوط|صيدلتـــ 

63||9| ه كريم|لل|حمد محمد عبــــد |يه | زيق|لزق|بــــ |د|

4536o ل محمد سيد هندى|بــــل هره|لق|ره |تـــج

4o3o73 لسيد|لسيد جمعتـــ |دل |عمرو ع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

64oo4|  محمد |لبــــ|بــــسمه وهبــــى عبــــد
ى
لسيد|ق زيق|لزق|نوعيتـــ 

883433 هيم  |بــــر|زق محمد |لر|ندى عبــــد سيوط|بــــ |د|

284988 ى سيد عبــــد لكريم|محمود حسني  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

268o82 ل|لجبــــ|دل عبــــيد |محمد ع ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

757625 وق محمد  هيم خليل عىل|بــــر|رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

64|972 ل محمد محمد|ح جم|صل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o3283 لجندى|هلل |روضه محمد محمد عوض  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

25o374 لبــــ|بــــوط|هيم |بــــر|بــــر |بــــر ص|ر ج|من ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

427552 محمد محمود محمد  محمود فرج ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6434o| ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|هيم محمد |بــــر| زيق|لزق|حقوق 

86o673 بــــرهيم فهيم محمود|ء |دع ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|24333  |محمد خ
ى
دو|حمد حشمتـــ ج|لد محمد صدق ى شمس|د| بــــ عي 

43|o43 تـــ|ندى حمدين فيصل بــــرك |بــــ طنط|د|

|286o2 لجندي|لمنعم حسن |شهد محمد عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

788o4 ى محسن محمد محمود|ي سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

636965 نوبــــ|سم رؤوف بــــ|سيليوس بــــ|بــــ ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

22774o بــــدين|حمد ع|بــــدين |طمه ع|ف ن|بــــ حلو|د|

85||53 عمر محمود سيد محمد ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 
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4|7286 وى|لزو|م محمود عوض |محمود س لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|45o37 ح حسن|لفتـــ|ء عبــــد |يوسف عل هره|لق|ره |تـــج

7|3||5 لو|لمنعم كم|رص محمد عبــــد |ن ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

6388|3 للطيف|ن عبــــد |رص عثــــم|موده ن زيق|لزق|علوم 

6|2553 ن محمد جمعه محمد رجبــــ|يم| |صيدله طنط

6765|6 لجليل|مريم مصطفى مسعد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

446287 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|د محمد |زي سكندريه|ل|ره |تـــج

7|6243 ى|لحس|م محمد |لسل|مل محمد عبــــد | ني  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8755|7 د |بــــ حم|ر حمدى دي|لغف|عبــــد سيوط|حقوق 

34|997 لخول|لم |لسيد س|لحميد |رؤى عبــــد عه مشتـــهر|زر

86o32| لحكيم|ق عبــــد|لرز|ن ربــــيعي عبــــد|رو صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

22828o وى|لشن|م يوسف |يه عص| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

2648|9 ى|بــــو|رحمه سعيد ذىك  لعني  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

824o45 هر فخري صبــــىحي|جده م|م ي|هندستـــ 
|لمنى

33||o6 ل|لسيد معوض محمدمحمد عىل بــــل| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

||6784 رتـــ محمد محمود رزق|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|o9o9 ف محمد عبــــد |محمود  ي|لعزيز |رسر
|بــــو دئى سكندريه|ل|حقوق 

6o4945 طروش|ل|حمد حسن |لد |مروه خ |طبــــ طنط

62549 لرحيم محمد|لحميد عبــــد |حمد عبــــد | ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

439696 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|هيم محمد |بــــر|ديه |ن لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

8|6695 يم|لد|ح عبــــد|لفتـــ|يم عبــــد|لد|حمد عبــــد| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

765568 لمليىح |لحسن محمد |بــــو |لسيد |محمد  هندستـــ بــــور سعيد

|37255 محمد عمر عيد بــــدوى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

353||6 لغيط|بــــو |بــــر |يوسف وحيد ص |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

262483 لمرضى طه|رس عبــــد|حمد ي| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

297|8 لمعىطي|حمد عبــــد |محمد نبــــيل  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

78987o  جرجس جريس
ى
يتـــ صدق مي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7|2o45 ل|لحبــــ|هلل |لحسينى عبــــده عبــــد |م |مريم عص لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

26o2|2 لسيد طه حبــــيبــــ|مريم  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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43o694 ء فتـــىحي محمد محمد أبــــوعيسي|آل |تـــربــــيتـــ طنط

453975 حمد حسن محمد عمر|حسن  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

345443 لبــــدري|لسيد |ر تـــوفيق |مختـــ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

82|98o طمه فضل فخري عمر|ف ي|بــــ |د|
|لمنى

496672 ز|لقز|حسن محمد | نور  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

44947 لحميد|حمد فتـــىح سعد عبــــد | ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|224o ي|لزلبــــ|لقطبــــ |هيم |بــــر|محمد 
ئى |حقوق طنط

42|767 محمد سعيد محمود عبــــد ربــــه تـــمريض فرع مطروح 

23o995 ىط|لع|حمد محمود محمد عبــــد |مه |س| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

54o6o4 يمن محمد نجيبــــ محمود| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

92o385 ىط محمد |لع|ر عبــــد|لستـــ|له عبــــد|ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

76o397 محمد محمود محمد محمود لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

446|74 عي|مهند رفعتـــ محمد رف سكندريه|ل|حقوق 

9ooo87 ل خلف محمد |يوسف جم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

246o2| لحميد|بــــوبــــكر عبــــد|حمد صبــــىح | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|37o8| لعظيم محمد|يوسف محمد عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|64|8 س|رق محمد عبــــ|ن ط|نوره ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

35o384 د|حمد معوض حم|ن |عمر شعبــــ |طبــــ بــــيطرى بــــنه

477242 يف محمود بــــىه  لدين نرصتـــ|يوسف رسر سكندريه|ل|حقوق 

23|o|5 رون|لفى ه|مي  مجدى | ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|46226 حمد|طف عىل |ع| صبــــ |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

69452 س|رس محمد عبــــ|محمد ي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|379o ى بــــند|بــــو|محمود  رى|لفتـــوح حسني  عه دمنهور|زر

88o854 عيل |سم|حمد مصطفى رزق | ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

76|847 لحميد|ل عبــــد|ره محمد جل|س لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

56|65 ى محمد ربــــيع بــــكرى حسي  ن|هندستـــ حلو

889752 هيم محمد |بــــر|عمرو محمد  سيوط|حقوق 

|633oo ين  للمع|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

925723 ه  |لل|عىل عبــــد| محمد يحن  زكري ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 
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8|o|98 ن فتـــىحي نجدي|عىلي عش ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

97628 تـــبــــ|حمد سلومه ر|عمرو  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

34442| ر|لنج|لسيد |بــــ |لوه|حمد جميل عبــــد| ى شمس طبــــ عي 

522444 ي محمد |ل |محمد كم
بــــوزيد|لحسينى طبــــ بــــيطرى دمنهور

6796| هيم|بــــر|دل جرجس |يوسف ع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

44o8o8 لسيد محمد|حمد محمد | |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

774487 ه عل| لسيد |لعزيز محمد |لدين عبــــد |ء |مي 
ن|سلم

هره|لق|ر |ثــــ|

32o468 حمد محمود|هيم |بــــر|م |هيم عص|بــــر| ى شمس هندستـــ عي 

2|9387 ى در ستـــي  خليل|ن| مي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

424263 ى |سم|محمد رجبــــ  لشورى|عيل حسي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

89o674 حمد |لبــــدرى |مصطفى | دين سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

688562 دى|له|دى محمد عبــــد |له|نزيهه محمد عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4458o7 م|م|لمعتـــمد  |نور فتـــىح عبــــد |عمرو  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8264|6 ل محمد|لع|هلل رزق عبــــد|منه  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

497885 ى|لمقصود عبــــد |هلل عبــــد |منتـــ  لحميد بــــحي  ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

|49o98 وق عص للطيف حسن|م عبــــد |رسر ن|ضتـــ حلو|علوم ري

7o|47o حمد مصطفى عبــــده|حمد |ء محمد |شيم لمنصوره|بــــ |د|

9o75o2 لنبــــي |لسيد حسبــــ |لد |محمد خ |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

838486 هيم سعد|بــــر|شنوده | مدرون قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

|26292 در|لق|مر محمد عبــــد |محمد تـــ لمنصوره|حقوق 

9o5o2o  |لص|تـــن |ف
ى
ل |هل| لوف|بــــو|ق ج|أللسن سوه|كليتـــ 

253||| ء صبــــىح محمود شندى|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

9o987o هيم |بــــر|مريم محمود شيخون  ج|بــــ سوه|د|

498364 ى شنق ر|بــــسمله محمد مرىسي حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

778722 لسيد فرح غنيم|ح |بــــ صل|شه ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

4o538 هيم|بــــر|لسيد |ئى |حمد ه| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

534676 عىل محمود محمد| دين تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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43o937 ي ح
ي|ندى بــــسيوئى

فظ بــــسيوئى ي صىح طنط
|معهد فنى

37|3|6 رق محمد محمد|ء ط|شيم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

437498 ي حسن محمد ح
مد|أحمد بــــسيوئى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

333432 لجليل محمد|ل عبــــد|لرحمن جم|عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

775553 هيم|بــــر|لسيد |مصطفى مجدى  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8o6|4o حمد|زينبــــ مؤمن عىلي  ي|لسن |
|لمنى

85284o لرحيم|هلل عبــــد|لدين عبــــد|د |محمد عم ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

3|9499 ن ى س| مي  لم|محمد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

767344 لدولتـــىل|هلل |حمد عبــــد |لد |محمود خ لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

7||892 ى |ي لشى|حمد |هر |حمد م|سمي  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

339o49 ى محمد عبــــي  محمد حسي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

47o|6 تـــ عبــــد | ق|لرحمن ف|مي  وى|روق رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

62942| ره|حمد عم|لمقصود |هر عبــــد |ء م|شيم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5854o حمد سعيد|لرحمن مصطفى |ره عبــــد |س بــــ بــــنى سويف|د|

699732 حمد|وليد حلىم عطيه  لمنصوره|نوعيتـــ 

|7544| لق|لخ|ل عبــــد |لرحمن هل|ن عبــــد |رمض هره|لق|ره |تـــج

2|o8o حمد جبــــريل|محمود محمد محمود  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

323786 ى جم حمد|ل |حمد جبــــ|ل |نرمي  ى شمس هندستـــ عي 

372655 تـــ خرصى  هيم|بــــر|م |م|ني  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|4699 بــــ|هيم خط|بــــر|لوكيل |لرحمن عبــــد |عبــــد | عل لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3o798 مد|مح محمد ح|رضوى س لفيوم|لعلوم |ر |د

52|268 للطيف|ج  محمد عبــــد|هدى ن عه دمنهور|زر

|4o666 ي|لدين محمد عبــــد |م |حس لسيد|د |لىح  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

||6977 مح عىل محمد|دى س|ه هره|لق|صيدله 

29459o فتـــ  لدين محمد محمد|ل |حمد كم|مي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|5573 ر|لنج|دل سعيد |ريم ع تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

273oo3 زينبــــ منصور صديق محمد دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

425o25 ن موىسي|ء حمدى محمد عمر|ل| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

696379 ح محمد|لسو|د |لجو|هلل عبــــد |ده عبــــد |غ لمنصوره|علوم 

69|227 رى|لهو|فظ عىل |لح|عمر متـــول عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|
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233264 شم محمد|ره محمد ه|س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|3996 ء ف|رتـــ ه|س يز محمد|ئى هره|لق|بــــ |د|

247856 ف|لصو|لعزيز جوده |هيم عبــــد |بــــر| |لي|د ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

429578 هيم أحمد بــــيومي|بــــر|لؤي أحمد  |طبــــ طنط

632867 لسيد محمد|هيم |بــــر|حمد | زيق |لزق|تـــمريض 

6934|4 هيم شوشتـــ|بــــر|حمد |بــــ محمد |يه| |ر|ي ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

9|36|5 فع  |حمد عطيه ش|مصطفى  سيوط|عه |زر

|448o2 ى|طف سيد |ر ع|من مي  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

449383 مل|يمن محمود محمد ك|محمود  |هندستـــ طنط

7o24|2 لحلوج |رص محمد حسنى |ده ن|غ زيق|لزق|بــــ |د|

75467| هلل|د قبــــيص عبــــد |لجو|لسيد عبــــد |يدى |ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

57886 بــــ|لوه|حمد عبــــد |حمد محمد | ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|2887 ن محمود|هيم شعبــــ|بــــر|م |سل| ى شمس|د| بــــ عي 

|34732 لمجيد محمد|لحميد عبــــد |م عبــــد |سل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5oo84| لسيد محمد حنبــــوطه|يدى |ه تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|2|883 ء مدحتـــ محمد محمد بــــدور|ل| ى شمس|تـــج ره عي 

32633 هيم بــــتـــيتـــي|بــــر|رق |هيم ط|بــــر| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

4|7528 ف جم| ى|رسر ل نرص موىس جمي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

43o257 ي عبــــد |تـــفى محمد 
لشوبــــرى|لحميد |لحسينى |صيدله طنط

7o2853 ن عليوه|لرحمن سليم|حمد عىل عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

63335 لصمد|حمد عبــــد|حمد |مؤمن  حقوق بــــنى سويف

|3885o ي ف|يفل ه|م
يز صليبــــ|ئى سيه|نوعيتـــ عبــــ

49|o48 لنحوى|سلىم حسن عىل حسن  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

896985 ى عبــــد| م |م|للطيف |ه عبــــد|لل|لحسي  ج|ره سوه|تـــج

6o7478 ن|طمتـــ محمد عمر عثــــم|ف لمنصوره|ل |طف|ض |ري

237798 م محمد|م|ن |طمه شعبــــ|ف لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

285736 يف عدل محمد محمد رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|985o لمقصود|محمد مسعد محمد عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

889|73 حمد |لك |لم|ره محمد عبــــد|س سيوط|تـــمريض 

78|73o ل|لع|حمد حسن عبــــد |سميه  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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85344o ى عج سكندر|يبــــي وديع |كرستـــي  ره بــــنى سويف|تـــج

|4|873 ء مصطفى مرىس|مصطفى عل هره|لق|ره |تـــج

888|47 شم سيد  |ح ه|م صل|هش سيوط|تـــربــــيتـــ 

46539 لبــــدرشينى|ء عيد عمر سيد |سم| هره|لق|عه |زر

854o84 زر|بــــتـــ ع|هلل ثــــ|د |م ج|بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

482523 س|لسيد عبــــ|رضوى محمود محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

425974 دى شفيق|له|م صفوتـــ عبــــد لعريش|بــــ |د|

898o75 حمد |محمود | مصطفى عط ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

244563 لشوربــــىح |ن |حمد محمد شعبــــ|لرحمن عزوز |عبــــد |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

52o|56 ذل|لش|ن |لرحمن شعبــــ|ن عبــــد |نوره تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4382oo  عبــــد |لبــــ|ء محمد عبــــد|ل|
ى
هلل محمد|ق لشيخ|طبــــ كفر 

77394 هيم تـــوفيلس|بــــر|فىل سمي  |بــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|74| لق|لخ|حمد عبــــد |لدين محمد |سيف  هره|لق|حقوق 

68597 مي|ء فتـــىحي محمود تـــه|شيم لفيوم|بــــ |د|

4||||7 لدين|مد غريبــــ علم |يتـــ ح| |تـــربــــيتـــ طنط

546574 هيم أبــــو شنبــــ|بــــر|لد محمد |عمرو خ تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

323|3| وق محمد عثــــم ن عوض|رسر ى شمس علوم عي 

|2894| بــــيشوى سعيد عزم جرس ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|663|2 وى|لص|هيم محمد |بــــر|هيم مبــــروك |بــــر| ى شمس|زر عه عي 

2|7585 لخي  |بــــو |لخي  مصطفى |بــــو|ئل |هلل و|عبــــد
محمود

هره|لق|ن |سن|طبــــ 

|376|| دق|ندرو وليد فتـــىح ص| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

49||3 هلل|حسن حنفى فهىم عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

622342 هيم بــــفيده|بــــر|لسيد |د |خلود عم طبــــ بــــورسعيد

257o95 بــــ|ل محمد خط|ء جم|لق ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

828754 ي ف
ي عثــــم|يز عبــــد|منى

ن|لغنى ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

463752 لسيد محمد محمد|لد |ء خ|صف لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7o3|8| ى|يمن سمي  |ح |سم لسيد حسني  لمنصوره|حقوق 

|679| يف  لرحيم|حمد عبــــد |حمد |مريم رسر ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 
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|75568 هيم|بــــر|ره يحن  نرص |س ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7oo||5 ل|لع|ئى محمود فتـــىح عبــــد |يوسف ه لمنصوره|هندستـــ 

89485| فظ |وى ح|عمر فتـــىح قن ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

28o987 مد|حمد ح|بــــ مصطفى |يه| |رن ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

45237| لسعدى|لمنعم |لرؤف عبــــد |محمد حسنى عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

95724 س|حمد محمد عبــــ|محمد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

42|57 ج  محمود|يمن ن| |رض لفيوم|عه |زر

5|592 سل محمد|مريم محمد بــــ لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

7598o4 طمه حمدى محمد زىك|ف لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

3289o| لفتـــوح|بــــو|ئى مصلح |محمد ه |طبــــ بــــنه

578o7 ى ن|ي هلل حسن|رص محمود صبــــري عبــــد |سمي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4||789 هلل|ء محمد سعيد عبــــد|سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6|86o3 ن|لسيد محمد كيو|سلسبــــيل  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

695456 وى|لبــــحر|لمجيد |د بــــدر عبــــد |زي ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

7|2997 ىط كشك|م مع|لسل|هلل عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

354659 هلل|م نعيم عشم |نتـــ س|مري ى شمس طبــــ عي 

679273 لفرح|بــــو |حمد |رق محمد |حمد ط| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

3374|| ف |ندين  عيل طه|سم|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

878o95 عنود مصطفى جمعه خليفه   سيوط|حقوق 

|65385 ى فتـــىحي يوسف سمره حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

768592 ن|لم|دل سليم س|محمد ع ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

8o65|3 لكريم|هيم عبــــد|بــــر|كريم طه  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

843548 ي خ
ي محمد|مصطفى لد خرصى دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|

ه ى جي 

82o|6o لعزيز|بــــتـــ عبــــد|ء عزتـــ ثــــ|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

5o7o76 ى نصىح وهيبــــ عبــــيد|م رلي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

352|o2 رحمتـــ عيد محمد سيد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

35|534 حمد عىل|ن |ر شعبــــ|من عه مشتـــهر|زر

6|432 بــــ محمد|لوه|دل عبــــد|عمرو ع لفيوم|هندستـــ 

9o5234 ى |ي حمد |لقرىسر سيد |سمي  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

Thursday, September 6, 2018 Page 12321 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

27o76| نتـــ|لحميد ح|ء محمد عبــــد|رس| |بــــ طنط|د|

2736|4 ه خ| لد فكرى محمود|مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

63o5o2 ل|لع|ن عبــــد |م شعبــــ|لسل|زم وجيه عبــــد |ح ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

2929o ي محمد محمد يوسف|بــــل ل يحن  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o5oo2 مه عىل محمد مسلم|س|محمد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

678428 لعظيم|زق عبــــد |لر|لدين عبــــد |م |بــــسنتـــ حس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33|95o روق جوده|محمد صبــــىح ف |كليتـــ هندستـــ بــــنه

3484|3 حمد سعيد عرفه|ندى  عه مشتـــهر|زر

|373o2 شم محمود حسن|لدين مجدى ه|نور  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

235o76 شم|شم محمد ه|محمد ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

27o884 لمرصي|ل مأمون |جر جم|ه ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

7|o869 هلل يوسف يوسف|حمد محمد فتـــح | لمنصوره|هندستـــ 

323999 لدين عىل موىس|م |رحمه عص ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6o92o4 |لنج|بــــو |ن |ن شعبــــ|حمد رمض| ي صىح طنط
|معهد فنى

9|764o حمد |لمنعم محمد محمود |عبــــد سيوط|بــــ |د|

6|8oo6 ى عبــــده |ي ود|لسعيد د|هيم |بــــر|سمي  ط|بــــ دمي|د|

34427| تـــه|لدين عىل محمد شح|ء |د عل|زي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|35247 لح يوسف|د ص|لح عم|ص لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

848o54 لصغي |لجليل |لحميد عبــــد|زينبــــ عبــــد قرص|ل|فنون جميله فنون 

78438| ل محمد|لع|هيم عبــــد |بــــر|نوره  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

87688o وق رض لبــــطوط|هيم |بــــر| |رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|6|o4o ر|لغف|يمن محمد عبــــد |ريم  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6|3o32 ي محمد حمدي ح|حمدي 
ى
مد|لدسوق |ره طنط|تـــج

3|5782 ى  حمد محمد|هدى حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4898o2  عىلي عبــــد |ص
ى ه حمد|لل|بــــرين حسي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

249o3o ى عبــــيد|صبــــىح | ند مي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

357o46 هيم محمد|بــــر|م عيس |ر عه مشتـــهر|زر

223o53 لروبــــى|محمد محروس محمد خليل حسن  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

643|4o د|لرسول محمد ج|ء محمد عبــــد|وف زيق|لزق|طبــــ 

783488 لعوضى|حمد محمود محمد حسن |ء |ل| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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8o|259 ى محمد ندي وليد حسي  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

2|84|7 مرتـــىح  عىل محمد| هن هره|لق|ره |تـــج

84|6o4 يم عىلي|لد|دل عبــــد|حمد ع| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

877656 ل سيد محمد  |ر جم|من سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

|25898 يف محمد بــــيومي عىلي سلىمي رسر ى شمس|تـــج ره عي 

|42o37 لشهيد|ك عبــــد |مجدى عيس مل ن|هندستـــ حلو

5o283o ل|لع|حمد عبــــد |ن محمود |تـــفى شعبــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

92477o حمد  |لسعود يسن |بــــو|ء |صف ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

689577 زى|لمغ|لسيد |زى |لمغ|لسيد |زينبــــ  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8o5487 جي حربــــي|لد ض|ء خ|دع حقوق بــــنى سويف

3|8o84 حمد محمد|لرحمن |حمد عبــــد| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

284757 م سيد|لسل|د عبــــد|رحمه عم ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

49965| حمد عكر|لسعيد |مه |دتـــ سل|غ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|64|24 ى|محمود عبــــد  هلل عبــــيد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

636o57 تـــه|ح شح|لفتـــ|كرم محمد عبــــد ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

36448o لبــــيتـــ|لعظيم |ل عبــــد|لعظيم جم|عبــــد ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

924665 للطيف حسن |مدحتـــ محمد عبــــد زيق|لزق|حقوق 

264884 ئى|لعن|ج  محمد |ء ن|دع ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

33852o هيم|بــــر|دل عبــــده |جر عجيبــــ ع|ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

337235 دق|ح ص|لفتـــ|لعظيم عبــــد|محمد عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

789693 رق محمود عىلي|حمد ط| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

49|923 هيم|بــــر|حمد |ممدوح | رن عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9237|4 وى عىل حسن |محمود كحل دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|5|878 لرحمن|حمد عبــــد |لحكيم |ر عبــــد |من رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

9|7673 ديوس ذىكي |قل|ئى |بــــ ه|يه| سيوط|حقوق 

56942 حمد|لعظيم مصطفى |ن عبــــد |يم| بــــ بــــنى سويف|د|

92o5o3 لسيد |جح محروص عبــــد|لن|ئى |ه ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

89636| فظ |لح|حمد عبــــد|ء حسنى |شيم ي صىح سوه
ج|معهد فنى
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78936| حمد|حمد تـــوفيق عىل |م |سه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5258|5 لعزيز عىل محجوبــــ|بــــر عبــــد |محمد ج سكندريه|ل|هندستـــ 

893o|| ف مج ف |محمد مشر هد مشر ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

435936 ن|لعليم سلط|م عبــــد |ن عص|إيم سكندريه|ل|عه |زر

82|864 حمد يوسف محمد|ء |صف ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

7|oo4| وى|لكفر|ن |حمد محمد محمد سليم|هبــــه  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

345886 تـــ جم| هيم طلبــــتـــ|بــــر|ل |مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7733o7 ن|طف حمدى سلط|ره ع|س ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

764438 لبــــصيىلي|لدين |نور عز |محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

76668| سعيد بــــدوى سعيد بــــدوى جمعه لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

87952 بــــ فتـــىحي طنيوس|يه| |ري|م لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

4o2348 هر  حسن عليوه شلبــــي|يتـــ حسن م| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

54546 نور خليفه|حمد |ز |مع |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

7o|o|9 هيم|بــــر|ضى |بــــو ر|ضى عىل |بــــو ر|م |سل| لمنصوره|هندستـــ 

|23276 لرحيم محمد|هيم حمدى عبــــد |بــــر| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

764378 بــــع عيد|لتـــ|رق فهيم |محمد ط ره بــــور سعيد|تـــج

34|35 ي|ر
ل محمد محمد محروس|هل| ئى  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|

كتـــوبــــر

545324 ي |من
ى|ر مصطفى حمد حسي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

255o84 حمد عىل|عيل |سم|مصطفى | رويد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

56949 يه محمد ربــــيع محمد| بــــ بــــنى سويف|د|

2|4888 لسيد|لعظيم |ئى عبــــد |لدين ه|سيف  هره|لق|حقوق 

5|58|9 لديبــــ|د |لق طه نرص ج|لخ|جر عبــــد |ه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

365926 ئيل|رس|يوسف نصىح شكرى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o8278  خي  متـــى |مريم روم
ئى ج|تـــربــــيتـــ سوه

367383 هيم زىك رسور|بــــر| |يدى رض|ه شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

|334|4 لحليم|لرحمن عبــــد |لرحمن عبــــد |محمود عبــــد  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|54938 ل|ن غبــــري|مه سليم|ن سل|جوىسي ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

699o56 لهندى|حمد |ن |حمد شعبــــ|رضوى  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6972o8 لقرئى عىل|عىل شحتـــه عىل  لمنصوره|حقوق 
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45||77 د|لضي|لمنصف |نور عبــــد |حمد |محمد  |هندستـــ طنط

83o93o ن|حمد عيد رسل|ء |رس| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|44866 زي صقر|لمغ|لسيد |ديه زىكي |ن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

882|57 ف  |لموجود خل|لد محمد عبــــد|خ سيوط|تـــمريض 

2384o8 ى عبــــد لمعىط|لحليم عبــــد|سلىم حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

447o57 حمد جبــــر|لمنعم بــــطيخ |لمنعم عمرو عبــــد |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|24379 كر|رق فوزى ش|جنى ط ى شمس|تـــج ره عي 

649242 لسيد محمد|لحق |لحكيم عبــــد|ميسون عبــــد زيق|لزق|حقوق 

63277o تـــح سمي  بــــيومي|عبــــي  ف ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

2|644| ل|لرج|بــــو |فظ |كريم محمد ح ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

322o8| بــــ محمد|لوه|دل عبــــد|نجوى ع ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

345462 لسيد محمد|ء محمد |لشيم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o8879 تـــ|جر محمد عبــــد |ه لمطلبــــ أبــــو خرصى ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

435|4| لمجيد محمدى محمد كحله|م عبــــد |إسل لشيخ|تـــمريض كفر 

43752 ه محسن ثــــ| بــــتـــ فرغىل|مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2o663 محمد صبــــىحي طه عمر هره|لق|عه |زر

9|2973 جح محمد |لعليم ر|ء عبــــد|شيم ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

9|22o4 صف |ئى كرم و|بــــيشوى روم ج|تـــربــــيتـــ سوه

68o86o لرؤف محمد عىل يوسف|حمد عبــــد | لمنصوره|حقوق 

877542 ل |رتـــ محمد محمود جل|س سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

62|9|8 م عوض محمد بــــركه|ء س|سم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

25383| حمد|بــــو |يه يحن  محمد | شمون|نوعيتـــ فنيه 

4oo3o6 ن|هيم سليم|بــــر|حمد خليل | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35|628 ره|دق عم|بــــ ص|لوه|ء عىل عبــــد|حسن ى شمس|تـــج ره عي 

|6o629 ئد فتـــىحي فوزي صديق|ر ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

87o297 بــــودوح|عىلي محمود عىلي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

|54294 يف  ف حمدى عىل|رسر رسر |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

|28877 هلل|د لبــــيبــــ رزق |يكل عم|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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39662 ى طلبــــ|حمد طلبــــ |رحمه  مي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

255499 ن|مد سليم|هلل مني  ح|منه  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

54238 هيم|بــــر|ن |هيم حس|بــــر|ء |عل ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

43o75| بــــوفرج|ء مصطفى غريبــــ |ول |بــــ طنط|د|

482524 حمد|لحكيم |حمد حلىم عبــــد |رغدتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

345o27 تـــه|رص محمد شح|ن| رن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9|73o3 | نيس لوق|بــــيتـــر نبــــيل  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6326o3 بــــ محمود|لوه|حمد عبــــد |بــــسنتـــ  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

44|559 حمد|زى |زى موىس غ|ء غ|صف لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

696826 لمنعم|جد جمعه محمد عبــــد |س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

372933 ى حمدى محمد ح|ي مد|سمي  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

49o595 م محمد سعد عوض|منى عص عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

628942 لمعبــــود|عيل عبــــد |سم|محمود سليم   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

764482 لحلوج |ل خليل |حمد محمد كم|زن |م هندستـــ بــــور سعيد

35372o ي 
هيم تـــوفيق عمر|بــــر|يوسف مصطفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|44552 ل جوده|لع|دل محمد عبــــد |حمد ع| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

353643 حمد سعد محمدى سعد| ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

4o7535 ى عمر|ل عوض |ن جم|نوره مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

426569 ن|ح بــــدر|لفتـــ|يدى محمد حسنى عبــــد |ه سكندريه|ل|ره |تـــج

477394 لحديدى|بــــر |ل ص|لد هل|ن خ|نور سكندريه|ل|بــــ |د|

5|2528 حمد|حمد محمد |محمود  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

22|478 لحميد|لسيد محمد عبــــد|ج |حمد فر| هره|لق|بــــ |د|

6o8486 ى محمد عبــــده يوسف نرمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o94|3 ى صديق مشجتـــ|بــــو|محمد  لعني  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

63255o دى|له|حمد عبــــد |بــــ محمد |يه|مي  زيق|لزق|ره |تـــج

4753o8 ى م ى محمد حسي  ضى|حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

353|62 هلل|لرحيم عبــــد|لد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

529462 ن|لسيد شعبــــ|حمد |حمد صبــــرى | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 
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678424 هيم|بــــر|لسيد محمد |ئى |م| تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

|8588 ج محمد|بــــ فر|يه|ريم  ن|فنون جميله فنون حلو

76994| ف |عمر  ى محمد |رسر لمشد|مي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

222o65 لم|ن سيد س|مريم محمد شعبــــ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

644o2| وق ي ى ي|رس ي|رسر ى|سي  سي  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

24o443 ي
ن يوسف|حمد سليم|ن |حبــــيبــــه سفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|3554| ن محمد عىل محمد محمود|رو ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

7o67o| ف |حمد | حمد|هيم |بــــر|رسر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|532| لح|هلل محمد عوض ص|منتـــ  ط|هندستـــ دمي

854|49 لرحمن|هيم محمد عبــــد|بــــر|محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

82923 هر|لظ|لنعيم عبــــد |ن عبــــد |محمد شعبــــ عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

48o47 ن|لحميد شعل|حمد عبــــد |محمود  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

478983 لدح|حمد محمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o423 ى |بــــر معوض |مصطفى ص هيم|بــــر|مي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

267o64 لشيخ عىل|ل عىل |س جم|ين| ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

24749| |هلل |م مصطفى عبــــد|عص
ى
لدسوق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

698o|3 ى |حمد |ء |عل| دين يوبــــ|مي  لمنصوره|بــــ |د|

77o|27 محمد حسن محمد عطيه عىل عيس عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|4o292 لرحمن محمود|ء نرص عبــــد |رس| ى شمس|تـــج ره عي 

233o46 ن|هر حسن يوسف سليم|ء م|رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|47258 حمد|ن |كريم محمد رمض ن|تـــربــــيتـــ حلو

9oo645 فتـــ صبــــىح عطيه |ر| دون|م ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|522o3 حمد|عيل |سم|دل |منى ع ن|بــــ حلو|د|

82|638 حمد عىلي|محمد عىلي  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

642683 حمد|بــــ |لوه|حمد محمود عبــــد | ج|بــــ سوه|د|

48|9o9 لسيد|د |لسيد فؤ|لرحمن محمد |عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

79||o7 ى عبــــد |ي للطيف|ن عبــــد |للطيف سليم|سمي  زيق|لزق|حقوق 

84365o لق|لخ|وي عبــــد|لرحيم جد|محمد عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|47|8 زق محمد|لر|لد عبــــد|يوسف خ ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس
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63582| ح|لفتـــ|عيل عبــــد|سم|ح |لفتـــ|ء عبــــد|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

238|7| لرحمن|رس جعفر عبــــد|سلىم ي هره|لق|بــــ |د|

765|79 عي|لس|بــــ رجبــــ محمود |يه|عىل  ره بــــور سعيد|تـــج

6|8583 لجريتـــىل|لسعيد |ن محمد عىل |يم| ط|بــــ دمي|د|

434o5| ق|ن |ر مىح رمض|من وى|لشر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

25o327 لدين|بــــسمه حمدى محمد محمد نور ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4997o4 د|لجو|م عبــــد |ر نو|لستـــ|ء عبــــد |أل ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|4555 بــــ|لتـــو|ء مرىسي عبــــد|محمود عل ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

4o89| مد موىسي محمود|ل ح|م| هره|لق|بــــ |د|

498474 ي |عىلي هيم بــــدر|بــــر|ء منصور عشر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44|56o لسيد محمد يوسف|ء مدحتـــ |عىلي لشيخ|ره كفر |تـــج

875698 لمنعم |م محمد عبــــد|محمد حس سيوط|هندستـــ 

264372 ل|لم غ|لمحسن س|جر محمد عبــــد|ه |نوعيتـــ بــــنه

78246o ف |عىل  عيل|سم|عيل |سم|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6849o8 حمد|تـــه |حمد عىل شح|ن |يم| لمنصوره|حقوق 

8o4689 ي سيد|س|رفيده 
مه تـــوئى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

8o7293 ى عطيه عبــــد|جم للطيف|ل حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

494396 لرحمن مصطفى تـــوفيق مرصى مسعود|عبــــد  |ره طنط|تـــج

3539|7 حمد|عيل |سم|هيم |بــــر|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

42oo47 لسيد|حمد صبــــىح |ء سيد |سم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3|5o29 مد محمد|ل ح|عمرو جم ى شمس|د| بــــ عي 

4|7292 لعظيم|د عبــــد |محمود محمد فؤ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||8656 ن حسن|هيم سليم|بــــر|حمد |هيم |بــــر| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

774o33 لسيد عىل|ن سمي  تـــوفيق |نوره زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|7284| سم عىل|ل عىل ق|جم| عل ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

7|o35o ى|لشح|مصطفى عبــــده  تـــ حسي  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

229356 ى |سهي  محمد  حمد درويش|حمد حسي  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

|25|43 لد فضل محمد محمد|هلل خ|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

78o8|7 هيم|بــــر|شم محمد |بــــو ه|هيم |بــــر|ئد |ر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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854329 ى يون|منجه عبــــد ن|لمسيح حني  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

489324 لعزيز|شم عبــــد|حمد ه|ء |شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

425856 لدبــــور|لم |لمنعم س|بــــسنتـــ أحمد عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

|25766 ل عىل|رس جل|م ي|وس ى شمس|د| بــــ عي 

432256 وى|لحن|ره يونس محمد |س |حقوق طنط

|5||87 ن|لكريم عىلي سليم|منى عبــــد  هره|لق|ر |ثــــ|

2329|2 ن|لبــــسيوئى سليم|م |مريم هش هره|لق|بــــ |د|

||5462 لسكري|د |محمود رش| نور هره|لق|م |عل|

45||8|  قرط|لبــــ|متـــ عبــــد|تـــوحيد سل
ى
م|ق |هندستـــ طنط

25469 حمد عبــــود خليل|تـــسنيم  هره|لق|ره |تـــج

|827o د عمر|ن محمد فؤ|مرو  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

822353 ي مهر|لش|حمد عبــــد|
ى
لرحمن|ن عبــــد|ق حقوق بــــنى سويف

635|4 ن|م نبــــيل عيد رسل|هش صيدله بــــنى سويف

2|26o8 ش|لحن|لسيد |لسيد |للطيف |لد عبــــد|خ ن|بــــ حلو|د|

92|988 حمد محمد|هيم |بــــر|عيل |سم| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

255556 د|م طلعتـــ لبــــيبــــ حم|حس تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

34oo22 خلود رجبــــ محمدى يوسف دحروج ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8642o2 يبــــي شنوده|ممدوح سعيد عج |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

54378| ي عبــــد |لص|هلل |عبــــد 
ى
ره|لرحمن محمد عم|ق بــــ دمنهور|د|

8877o5 در سيد حسن |لق|ء عبــــد|دع سيوط|بــــ |د|

33o85 حمد عطيه|حمد محمد |م |وس لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

762778 بــــينى إبــــر|هيم |بــــر|حمد | هيم عبــــد ربــــه|لشر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

639697 |مريم محمود 
ى
حمد محمد دسوق زيق|لزق|ره |تـــج

|2o436 حمد|حمد |محمد حمدى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

33298 لسيد زىك|مل |ره ك|س هره|لق|حقوق 

7645|4 م|هيم عز|بــــر|هيم محمود |بــــر|عىل  هندستـــ بــــور سعيد

2o3|7 مصطفى سعد مصطفى معوض هره|لق|حقوق 

67868| ى |حمد |لسيد |عمر  لسيد|لزهي  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

45|268 م محمد حلىم تـــرىك|نجوى هش |ره طنط|تـــج

9o|8|7 ن |محمد محمود محمد عثــــم ج|ره سوه|تـــج
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2542o لحسيبــــ|طف فتـــىح عبــــد |طمه ع|ف هره|لق|ج طبــــيع |عل

485943 لرحيم محمد|لد محمد عبــــد|ن خ|رو إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

6|5824 ى محمد  ق|لعز|حمد |حسي  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

|485|2 ن شم محمد|محمد ه| مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o566| شد|مي فوزي ن|ديه س|ف ي|بــــ |د|
|لمنى

264987 هلل|حمد فرج خي  |حمد سمي  | لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

228539 ى|رحمه محمد جل ل محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

335425 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|ل عبــــد|بــــسنتـــ جم ى شمس|د| بــــ عي 

|6o365 س خوجىل محمد|هر سمي  عبــــ|بــــ ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

8826o4 مي   |هدير فيصل مني   سيوط|ره |تـــج

2|8|o4 يف عبــــد|زي لعزيز|لبــــديع عبــــد|د رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|33| يتـــ منصور نجيبــــ  هيم|بــــر|مي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

6757|3 مه|لد محمود عىل محمد سل|خ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

33|245 لم|لسيد عفيفى س|ل |جم| دين زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

425|o ل|حمد سعيد محمد سيد هل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

76o288 عطيه عيس عبــــيد| بــــول زيق|لزق|حقوق 

875959 ف عبــــد|محمد  لشكور محمد |رسر سيوط|حقوق 

682o77 تـــ متـــول منصور|لشح|دى |له|منيه عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

688635 هيم بــــكر|بــــر|لد محمد |محمد خ لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

25o3o6 ه صبــــىح عمر سعد هشهش| مي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

772654 لحميد|لح عبــــد|ص| ن رض|نوره زيق|لزق|علوم 

276976 مد حمزه صقر|ئى ح|م| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

876|7| در |لق|لقوى حفىطى عبــــد|ء عبــــد|عل سيوط|حقوق 

25||59 لشيخ|حمد |مصطفى محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

824|29 د|لجو|ن عبــــد|لعربــــي حمد|ن |يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

27628 حمد سيد دهيىل|مروه  ن|حقوق حلو

824592 لسيد محمود|لعربــــي |محمد  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

2|89o7 لرحمن محمد|محمد محمد عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 
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54425 ي|
بــــو رسيع|لدين محمد |ء |حمد ضى ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 

منتـــ| بــــشبــــر

4o7237 لمرصي|لسيد |حبــــيبــــتـــ عمرو محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|84o لحليم|بــــر عبــــد |لنبــــى ص|حمد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

34422| لوكيل|لرؤف |كريم محمد محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

255938 زق نجم|لر|حمد رجبــــ عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

776|33 تـــ|رق محمد بــــرك|جر ط|ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

783|28 دى|حمد و|حمد فتـــىح | |ر|ي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

84o53 ى|لدين مصطفى |ل |سمر جم مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

359972 لحميد|لسيد محمد عبــــد|ء |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4|423| دى|لن|لرسول خليل |يه عبــــد| |نوعيتـــ طنط

4832o6 حمد معوض|خلود عىلي فهىمي سيد  سكندريه|ل|بــــ |د|

92o|59 لسيد  |لسيد عىل |م |ريه ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

6o2424 م|تـــ عل|سمر محمد فرح |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|76o7 لبــــرجيس هيكل|لحسينى |حمد محمد | ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

792387 هلل محمد عىلي| |لسيد عط|مصطفى  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

36o978 جد حسن محمد|عزتـــ م |بــــ بــــنه|د|

42584| ه  هيم|بــــر|عيل |سم|ن |عيل رمض|سم|ني  سكندريه|ل|حقوق 

332456 حمد|هيم |بــــر|يتـــ سعيد | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|9334 م خليف|لسل|ء نبــــيل محمد عبــــد |إرس ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

54294| بــــى|لدبــــ|در |لق|در محمد عبــــد |لق|ن عبــــد |يم| بــــ دمنهور|د|

226o95 هلل يحن  سعد محمد حسن|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

465426 ح خليل|لفتـــ|مي سعيد عبــــد|حمد س| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

695976  عبــــد |لمو|لسعيد |مصطفى 
ى
بــــو سعد|لحميد |ق ي صىح ري

لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

|73354 لعزيز|ر عبــــد |لستـــ|لعزيز عبــــد |بــــ عبــــد |يه| رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

786648 لس حن زرع نطر| كي  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

3|8855 هند محمد رستـــم محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

54o465 ن هيم|بــــر|حمد |ل بــــرىس |مجدى كم| مي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

46o7|9 ن بــــدريه|هيم رمض|بــــر| |بــــسنتـــ رض ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

5o725 هلل|يد عبــــد |يوسف محمد ع ي سويف
تـــمريض  بــــنى
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7664o2 لخي |بــــو |لسيد |م محمد |يدى هش|ه بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

639o|7 وى|بــــلقيس محمود محمد طنط زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

77389| ل|لع|لسيد عبــــد |لسيد |محمد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

88o499 لرحمن محمد خلف تـــوفيق |عبــــد سيوط|طبــــ 

639968 زق|لر|حمد محمد عبــــد|روى أدهم | زيق|لزق|بــــ |د|

774748 ى محمد عمي  محمد خرصى |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

5o7|45 ويرس|م س|نوس ف|سطف|مجدي | ريتـــ سيوط|عه |زر

8o89o3 هيم محمود|بــــر|محمد محمود نجيبــــ  سيوط|ره |تـــج

2|747| دى|لبــــغد|حمد تـــوفيق |فرح عمرو  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4o4|77 بــــ|لخش|حمد سعيد مسعود عوض | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

287|o7 لغنى|لمقصود عبــــد|حمد حسنى عبــــد| منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

36465o وى|هبــــتـــ محمد سيد قربــــ دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

794|42 عىل شكرى فرج عىل عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|33|65 ي عبــــد |م ن ي|ج 
لمنعم مصطفى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o96|8 بــــ|ندى جم ش|ل محمد رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|79|9 بــــ|لوه|ده عوض عبــــد |رس سع|ي| دين |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

8o|983 حمد|زق |لر|هيم عبــــد|بــــر|حمد | ي|صيدلتـــ 
|لمنى

868o96 حمد عىلي محمد|م |هي ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

|38|53 ي عبــــد |ط حد|لو|هر عىل يحن  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

568o4 لس ثــــ بــــتـــ شنودتـــ فرج|كي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

52695 لحميد|كريم محمد سيد عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

867o6o ريوس جرجس بــــهيج زكري|مك ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

826o78 ي نجيبــــ|مريم عم
د رزيفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

63|695 هيم خليل|بــــر|لحميد |رص عبــــد |دين ن|ن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

33oo86 حمد|مجد جودتـــ محمد |هلل |منتـــ  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

345467 لدين|بــــ |حمد شه|بــــر محمد |ن ج|يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|8748 د|ن فؤ|جون شنوده فرح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

64722 هيم|بــــر|لسيد |مون |نىه م لفيوم |تـــمريض 

6o|988 ج|عيل عمر فر|سم|يه بــــدر عمر| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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6|9873 مد بــــدوى|ء ربــــيع ح|شيم ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

373o8o لسيد|ن محمد فتـــىح |نوره |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

677224 |لعزيز محمود عبــــد |لعزيز محمود عبــــد |عبــــد 
لصمد

ط|بــــ دمي|د|

5o7o| محمد ممدوح عىلي محمود ره بــــنى سويف|تـــج

75|582 تـــ|هيم رأفتـــ |بــــر|جنه  بــــو عمي  ره بــــور سعيد|تـــج

22763 م سطوجي|لسل|عىلي فرج عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

369442 م|ره حك|حمد محمد عم|رس |ي ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

4|2254 لهيتـــىم|صف |هيم و|بــــر|حمد | |حقوق طنط

42833 رى عىل|لبــــ|عليه محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

327698 وق محمود  حمد عىل|رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

62644o عزه صبــــىح حمزه محمد زيق|لزق|نوعيتـــ 

758949 ى|لرحمن |عبــــد  لجميل محمد حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

695|2o لمنعم|در عبــــد |لق|م عبــــد |عص| دين ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

26o653 ى منس عبــــد|ريم ي ر|لغف|سي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

54|o| ن|مه ربــــيع عثــــم|س|حمد | حقوق بــــنى سويف

829755 للطيف|حمد محمود عبــــد|ء |نجل دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

882746 كر  |كر رمزى ش|ش| رين|م سيوط|تـــربــــيتـــ 

5oo6o لمجيد عىل|لبــــ عبــــد |بــــوط|محمد  حقوق بــــنى سويف

9o6647 ى|ك جورج نمر يوسف | رمي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

843852 وق محمد س لم جمعه|رسر ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2489o5 د خرصى|لجو|حمد عبــــد|يه | ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6|8o54 ريطه|ء محمد خليل مخ|دع ط|بــــ دمي|د|

7o6552 لوصيف|هلل مصطفى |ر محمد عبــــد |من لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

26o744 ن نجم|ندى فتـــىح رمض تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

78o488 ره ثــــروتـــ محمد خليل|س زيق|لزق|بــــ |د|

8|6358 ى كرم مسعود حن |كرستـــي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

2|3822 ن مرىس|ل زيد|زن جم|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

844864 ف صل|منيه | لح|لدين ص|ح |رسر ن|سو|بــــ |د|

484658 ر|لجز|د عوض |لجو|حمد عبــــد|محمد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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762747 هيم|بــــر|لفضل |بــــو |محمد فتـــىح حسن  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

92o444 لنعيم |لمقصود حسن عبــــد|رص عبــــد|ن ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

259844 س عزو|هيم عبــــ|بــــر|رحمه  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

84||4 ئل لطفى نبــــيه|و| مرن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

844o83 ى بــــدوي شعبــــ ى|حسي  ن حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

252|36 رى|لدين|لقوى |د عبــــد |ج| تـــفى زكري ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

244495 بــــ|لتـــو|ل عبــــود عبــــد|محمد جم ن|هندستـــ حلو

4o3829 ن|بــــوسليم|لقوي محمد عمر |حمد عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75||75 لسيد محمود|لمجيد |ئل عبــــد |لرحمن و|عبــــد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

|78923 وى|دل فرج طح|ء ع|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

424223 دتـــ|كرم فوزى بــــس|ئى |رس| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

2|4274 حمد نور|دل |محمد ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|45988 لغنى|ء محمد محمد عبــــد |رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

364399 بــــر سدره|د ص|مر رش|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

349374 ي
هيم|بــــر|ل |لدين حسن كم|ء |ضى |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2|898 حمد محمود عىل|سلىم  هره|لق|حقوق 

92|438 بــــر عىل |محمد خلف ج ج|حقوق سوه

7oo453 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|عبــــد | ء رض|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

77|488 هلل|ر سمي  محمد عبــــد |من زيق|لزق|نوعيتـــ 

2|4885 يف حسنى | ف رسر ر|لف|رسر هره|لق|ره |تـــج

2656o4 ذل|لش|مصطفى محمد عفيفى  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8|3922 لليل|بــــو|حمد |رس |هلل ي|منه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

462|8 هيم صديق|بــــر|عمر معتـــز عىلي  هره|لق|حقوق 

258424 بــــو نرص|لنبــــى |مصطفى عىل عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

22|o55 لرحمن|رحمه لطفى محمد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

3|4969 مصطفى محمد محمد مصطفى ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

5oo78o م عبــــيد محمد|لسل|ن محمد عبــــد|جيه سكندريه|ل|حقوق 

3446|7 لعظيم|لد محمد عبــــد|خلود خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

223|67 حمد نجم|حمد سيد |محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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|35464 هيم محمود|بــــر|ن محمد |يم| هره|لق|بــــ |د|

6|6782 |لنج|بــــو |ل حسن |روى محمد جم| ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

63476 ف عبــــد |حمد | لحكيم|ل عبــــد |لع|رسر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

897736 حمد |لموجود |حمد عبــــد|ن |يم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

458457 دى|لزي|لمجد محمد |بــــو|هيم |بــــر| |ره طنط|تـــج

34o|49 ئل جوهرى محمد جوهرى|حمد و| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9254|6 م محمود محمد محمود  |سل| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

334348 لسيد عىلي|لد محمود |محمود خ لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

42945o بــــو قوره|ل حسن |عمر جم |طبــــ طنط

|4|896 نبــــيل بــــولس جرجس| بــــول دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

46|724 لرحمن محمد صديق عييى|عبــــد  |حقوق طنط

49o62 متـــ مبــــروك|حمد سل|حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3|624 حمد|لبــــديع طه |ء عبــــد |سم| ى شمس حقوق عي 

897844 ل سيد |لع|دل عبــــد|م ع|له| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8||o53 ح حسن|بــــسمه محمد صل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

853863 ي |بــــسمله محمد ن حمد|ج  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

763383 وى|لزرق|حمد محمد |منى طه  نوعيتـــ بــــور سعيد

75289o رص محمد عىل|لن|ل عبــــد |هيم جم|بــــر| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4o5754 لسيد تـــوفيق متـــولي|ضىحي تـــوفيق  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

59|o8 حمد|ن حسن |حمد رمض| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

356533 ي|ر
رى |لبــــ|دى عبــــد|له|لمجيد محمد |عبــــد| ئى

عىل
|تـــربــــيتـــ بــــنه

6|6467 ض|منه محمد محمد ع لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

73759 هيم محمد|بــــر|ء محمد |هد| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3238o2 ي محمد عبــــده 
ىط|لدمي|مريم مصطفى ن|هندستـــ حلو

4|2694 نوبــــى|ح |لفتـــ|دل عبــــد |يدى ع|ه لشر لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

328622 لسعيد محمد منصور|لدين |ء |محمد عل |ره بــــنه|تـــج

322899 ش|لقم|ن |حمد محمد رمض|مروتـــ  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

79|467 محمد محمود عىل محمود عىل زيق|لزق|هندستـــ 

839|45 ي |لر|مه عبــــد|س|م كلثــــوم |
عيل|سم|ضى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

5|7877 د|لجو|ج عىل عبــــد|ده فر|ء حم|وف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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32|789 حمد طه|سهيلتـــ سيد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

835363 ى|ل|ذلي |لش|حمد |هد |ن مي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

692343 ه  ي|لغريبــــ مصطفى صبــــرى |ني 
لسيد مصطفى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

26335| ىط|لع|لسيد عبــــد|م محمد |ء س|سم| |نوعيتـــ بــــنه

23o942 شد|لعظيم ر|مر محمود عبــــد |حمد تـــ| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

48|662 ي ح|لر|محمود سيد عبــــد 
هيم|رس إبــــر|ضى |ره طنط|تـــج

69|435 لرءوف|لىح عبــــد |لرءوف عبــــد |روى عبــــد | ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

68|7|8 لمهندس|لحميد |لملك محمد عبــــد |محمد عبــــد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

4oo8o7 ى|م محمد ه|حمد هم| شم حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|||74 ن نشأتـــ حسن محمد حبــــيبــــ|يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

552|8 حمد طه|ن محمد |جيه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

357438 بــــى|لح ش|نعيمتـــ ص كر محمد رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

333|5| مد|لرحمن ح|مر عبــــد|محمد تـــ |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

6|6224 ئى|بــــو عن|لسيد حسن |لمتـــول |مصطفى  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

6o|6|8 لسيد شمس|لسيد |هلل محمد |عبــــد |ره طنط|تـــج

25732 ر|لغف|سلىم محمد عبــــده عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6o9|7o هيم خليل|بــــر|لعزيز |م عبــــد |لسل|محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

77585o ويش|يوسف محمد صبــــرى محمد ج زيق|لزق|هندستـــ 

2|3o85 بــــرى|لج|ر محمد بــــيوم محمد |نه| ى شمس حقوق عي 

87929o رفيده محمد محمود محمد   سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2422oo لرحمن|هلل عبــــد|لرحمن عبــــد|بــــدور عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2|73o8 رم|لمك|بــــو |مجد عىل محمد |ره |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

423674 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|مروه محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

494732 عيل|سم|طف سعد |حمزتـــ ع ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

3373|6 زق|لر|لمجيد محمد عبــــد|يمن عبــــد|طمتـــ |ف ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

48|443 مر|حمد ع|ن |د محمد عثــــم|زي إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

9|oo65 حمد |ه |لل|ره محمد عبــــد|س ي صىح سوه
ج|معهد فنى

75|4o7 هيم بــــكر|بــــر|ئل |عمرو و ره بــــور سعيد|تـــج
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3724|2 لمجيد محمد|حمد عىل عبــــد| ى شمس حقوق عي 

6|4||9 مه صقر|نعيمه صبــــىح سل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

344257 هلل|ذ فكرى عيد عبــــد|مع ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

7o3779 ى محمد سعد محمد يوسف|ي سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

|5294| زق|لر|لحميد عبــــد |دهم سيد عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

268557 هلل| |لدين حسن فرج عط|نور ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

67|85 ن|رص محمد محمود حس|د ن|جه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

62383 لخي |بــــو|ن فهىم |ء رمض|هن بــــ بــــنى سويف|د|

36oo29 لعظيم متـــبــــولي|جر صفوتـــ عبــــد|ه |بــــنه| هندستـــ شبــــر

88o943 ىط |لع|ه عبــــد|لل|ىط عبــــد|لع|م عبــــد|سل| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

36|oo| د محمود|سمر محمود عو |ضتـــ بــــنه|علوم ري

9oo527 خر |مريم جرجس ظريف ز ج|تـــربــــيتـــ سوه

246783 د|حمد حش|حسن محسن حسن  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

237628 ي
تـــ|لحليم شح|محمد عبــــد| دئى ى شمس  تـــمريض عي 

258667 لبــــكل|حسن رمزى حسن  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

236555 ف عبــــد|ندى  دى عىل عويس|له|رسر ى شمس| لسن عي 

648455 هلل بــــهنس|حبــــيبــــتـــ أحمد عبــــد زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

852747 ي ع|روم
طف يوسف يعقوبــــ|ئى سيوط|ره |تـــج

8856|6 وى |ج  فخرى بــــبــــ|نىح  ر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

35o|85 بــــ|لوه|ن عبــــد|ن محمد حس|حن عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

9o7956 ى |بــــر |د ج|لجو|محمد عبــــد مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6|oo63 ز|لسعيد در|حمد عزتـــ | |ره طنط|تـــج

76o74 م|م عبــــدلسل|لسل|ح عبــــد |حمد صل| ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

4o5|o4 حمد|بــــوزيد |م |لسل|عمر مظهر عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

787964 ن|لسيد مصطفى رمض|محمد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

267995 لرحمن|ن عبــــد|لد رشو|م خ|سل| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

44o829 لعليم محمد|لد عبــــد |عمر خ |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

623532 مر|حمد ع|حمد محمود |هلل |منه  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7o4788 ح|لفتـــ|حمد تـــوفيق عبــــد |يه | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 
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2866o مر|لرحمن عمر محمد ع|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

63o344 وس|ندر|سكندر |لقس مكسيموس | |تـــكل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

4o958 ل|لحميد غز|طف عبــــد |بــــ ع|رح ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

439o75 وى|لششتـــ|م ممدوح محمد |سل| لشيخ|ره كفر |تـــج

884|75 ف محمود عبــــد| بــــوزيد |فظ |لح|رسر سيوط|ره |تـــج

5o7|7 ممدوح محمد ممدوح سيد عيد ره بــــنى سويف|تـــج

865889 ي محمود محمد 
هيم|بــــر|مصطفى ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

3||8|4 ص|لرص|دل حسن |روى حسن ع| ى شمس هندستـــ عي 

675484 لخول|لسيد |هيم محمد |بــــر|محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

77554| هد|محمد صبــــىح محمد مج لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

|5|32| ج |رص محمد ن|لن|ء عبــــد |رس| ن|بــــ حلو|د|

8|5523  فولي عبــــد
ى هر|لظ|محمد حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

426698 لسيد خليل|هر |لظ|ل عبــــد |ء كم|ول سكندريه|ل|علوم 

688854 ق غنيم|لرز|حمد عبــــد |رس لطفى |ي لمنصوره|حقوق 

633|92 وى|سد|ل|ئى محمد محمد |زينبــــ ه ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

2|6742 هيم|بــــر|م صفوتـــ حسن |سل| ى شمس صيدله عي 

827o8o ي منتـــرص فرج 
حمد|مصطفى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

43o55| ل|لع|ل فتـــوح عبــــد|ن جم|يم| |بــــ طنط|د|

64o893 |حمد سيد |لرحمن |لرحمن محمود عبــــد |عبــــد 
حمد جنيدى

ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

85o795 ى|ل ح|م جم|هي فظ حسني  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

825o6o ي |محمود عبــــد حمد|لرحيم خرصى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7|6342 حمد خرصى|لسيد |حمد |ء |سم| لمنصوره|حقوق 

26732o ن محمد عبــــده تـــعيلبــــ|يم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|23685 بــــ|لوه|بــــ يوسف يوسف عبــــد |يه|تـــ |ي| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|28o9 لمقصود|ل عبــــد |يه محسن مصطفى كم| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|48|56 لعليم سيد|محمد سيد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

7o4o77 فتـــىح محمد محمد عطيه بــــدوى ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

8o3853 ى سليم ن|رضوي مجدي حسي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ
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888694 محمود مصطفى عىل صديق  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o546 رص جمعتـــ محمد مرىس|ن ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

269|58 لطويل|دى |له|لمعىط عبــــد|ر عبــــد|من ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

5566o ي سيد عبــــد |لبــــ|حمد عبــــد |
ى
ي|لبــــ|ق

ى
ق ي سويف|تـــربــــيتـــ ري

ى بــــنى ضيه بــــني 

699292 لحميد محمد|حمد محمود عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

36|oo5 ى بــــلبــــول|يمن قن|حمد | وى حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

54oo43 بــــ محمد عسل|لوه|م محمد عبــــد |ر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

776574 حمد|ن محمد نظيم معوض سيد |يم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

494355 لمطلبــــ عيسي|حمد محمد محمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3692|9 تـــ|لسيد محمد فرح|منيتـــ محمد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

836665 ى ي مجلع| فرجي 
ى
عصمتـــ شوق قرص|ل|فنون جميله فنون 

32|887 د|بــــسنتـــ سمي  عىل عىل عي مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

|62248 ء عيد مرىس طه محمود|سم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

545869 لحليم|هيم سعيد حميده عبــــد|بــــر| |دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83|354 ه|لل|لربــــ عبــــد|د|لنعيم محمد ج|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

757||7 م|يه عبــــده محمد غن| نوعيتـــ بــــور سعيد

4|6o65 ل|لفض|لسيد |ج عزتـــ |ن تـــ|سوز لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

773893 محمد رجبــــ محمد طلبــــه ى شمس هندستـــ عي 

9o739 لحميد|بــــر مسعود عبــــد |مستـــوره ص ن|حقوق حلو

264872 بــــيل|حمد ق|ء سعيد |رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o64o8 حمد محمد|طف |طمه ع|ف سكندريه|ل|عه |زر

459562 حمد ضيف محمد غريبــــ|جر |ه لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

82788| ي عبــــد
لحميد محمد|عمرو مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

36426o لرسول|يوسف عمر عزتـــ محمد عبــــد |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

25882| بــــوزيد|حمد صفوتـــ محمد صديق | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

649o6| لرحمن وديع محمد|م محمد عبــــد س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

6|o|44 لقريتـــ|حمد |يتـــ محمد | ج|بــــ سوه|د|

6o456o لمهدى|ر محمد محمودمصطفى |من لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

55973 ل محمد محمد|لع|محمد عبــــد ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 
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|22393 عيل حنفى|سم|حمد سيد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

327699 لعزيز|حمد عبــــد|دل |ع| دين لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

78oo29 لسيد|ر محمد |محمد مختـــ زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

488999 رى|لبــــ|لغنى عبــــد|لمجيد عبــــد|م محمد عبــــد |له| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5266|| د طه عىل|محمد حمدى حم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

359o47 حمد|لدين محمد |ج |حمد رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

22|365 حمد|د |د محمد فؤ|فؤ هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

344644 ء محسن عمر عىل حسن قسيط|سم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

9o8832 دم |لد محمود |يوسف خ سيوط|حقوق 

843o45 هلل|هلل محمد عبــــد|م عبــــد|كر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

48692| لح|لسيد ص|عىل محمد محمد محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

767956 ر|حمد نص| |ن رض|حن لعريش|تـــربــــيتـــ 

||7584 لعليم مصطفى|حمد عبــــد |لعليم |عبــــد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|2o954 هلل| |مي  وديع عط| |رين|م ى شمس|د| بــــ عي 

4|2924 وي|لمحل|لعزيز عىلي |جر محمد عبــــد |ه |بــــ طنط|د|

82o394 لمجيد|ه عبــــد|لل|عبــــد| ء رض|دع ي|عه |زر
|لمنى

83948o ممدوح يوسف حسن| دين |نوعيتـــ موسيقيه قن

525o57 لسيد|للطيف محمد |حبــــيبــــه يحن  عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

68o5|6 ى  ى حسن |حسي  لجوهرى|لسيد حسي  لمنصوره|حقوق 

495934 بــــي|فظ عر|للطيف ح|ندي عبــــد  بــــ دمنهور|د|

8424o7 لسعدي حسن|ر |لنج| |رش دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|26332 ن ي فرج|عص| مي 
م حسنى ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

843o66 هلل|بــــسمله محمد فهىمي فضل  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

6262|8 شم|هيم ه|بــــر|لسيد سعيد |بــــ |مه ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

3|3||2 لعزيز|بــــدين عبــــد|لع|م زين |هش| رن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

444449 لسبــــيعي|دي |بــــوش|هيم محمد |بــــر|رقيتـــ  ط|بــــ دمي|د|

9|9o39  تـــوفيق |ء كم|دع
ى
ل شوق سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

9|288o للطيف |ل عبــــد|لع|مي  عبــــد|ل|م |حس ج|عه سوه|زر

3569o9 رتـــ رجبــــ عزبــــ محمد|س ى شمس| لسن عي 
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78242 لملك|مل عبــــد|جر بــــخيتـــ ك|ه سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

84736| ه عبــــد| م محمد موىسي|لسل|مي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

229|24 مريم صبــــرى جوهر عطيه |حقوق بــــنه

85593o ي عبــــد|رحمه محمد رج
هر|لظ|ئ  ي |

رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

5|927o م|هلل محمود عل|ن سعيد عبــــد|يم| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

2574o4 ي|ر
لد|لحميد محمد خ|عبــــد| ئى ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

225|65 ن معوض|ح رمض|لفتـــ|ء عبــــد|رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6|o|73 حمد عبــــده|لسيد |ده |غ لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

794o47 ى |ي ى محمد سل|سمي  مه|مي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

839872 لرؤف عطيتـــو|حمد عبــــد|هلل |عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

648o62 |بــــر|لسيد |محمد 
ى
هيم دسوق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

429585 مر|لسيد ع|در |لق|حمد عبــــد |محمد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

235645 حمد|لليثــــى |م |م|ل|بــــ |رح هره|لق|بــــ |د|

845455 ى|م د مرقص|يمن ميل| |رتـــي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

485753 صف|رحمه محمد صبــــىح محمد ن ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

369794 لد رجبــــ محمد|لرحمن خ|عبــــد عه مشتـــهر|زر

|36293 لوكيل|ىط |لع|تـــتـــ عبــــد |م شح|هش| سم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

623o76 تـــ|هيم وهبــــه مصطفى فرح|محمد إبــــر صيدلتـــ بــــورسعيد

|65655 ى |محمد  ى|رم |لمك|بــــو |مي  مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|53788  محمد|لش|طمه كرم عبــــد |ف
ى
ق ى شمس|د| بــــ عي 

253872 ج |حمد حمدى فهىم ن|يوسف  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

7||8|7 |حمد حسن حبــــيبــــ بــــلل|سلىم  لمنصوره|ره |تـــج

8456|o ي عىلي|مه |س|
حمد مصطفى ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

25|323 صورى|لدن|م |لسل|وى عبــــد|لص|محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

424574 ن محمد|رم رمض|لمك|بــــو |حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

253742 بــــورى|لش|نور سعيد معوض  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

63266o عيل|سم|عيل تـــوفيق |سم|نىه  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

228662 نشوى محمد مرىس محمد عمر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

496o99 |ش|ء محمد سعد محمد بــــ|حسن سكندريه|ل|ره |تـــج

92282o حمد  |لسيد |م |لسيد عص| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

Thursday, September 6, 2018 Page 12341 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7|o248 منصور شلبــــى حسن| رض| دين لمنصوره|ل |طف|ض |ري

828483 لصغي  حمزه|م محمد |جر عص|ه دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

354573 بــــ عليوه|لوه|ء محمد عبــــد|عل| دين |حقوق بــــنه

|59|37 رق محمد فرج|عىل ط ى شمس|د| بــــ عي 

7752|| حمد|محمد مجدى جوده  زيق|لزق|بــــ |د|

264685 م محمد|م|حمد | |م رض |بــــ بــــنه|د|

7o2847 هيم|بــــر|حمد سعد عمر محمد | زيق|لزق|هندستـــ 

759o4o زق|لر|رص محمد عبــــد|لن|حمد عبــــد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

234|o7 يف مجدى  ى|بــــر|رسر هيم حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|46229 لد حسن فهىم|فرح خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|27793 عىل محمد محرم حسيبــــ هره|لق|هندستـــ 

8562o6 ي محمود حم|ء |سم|
يه|لحسينى حقوق بــــنى سويف

343896 ح محمود|لدين صل|ء |لرحمن عل|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6o5o|3 ع|لسبــــ|بــــو |عيل |سم|ندى محمد  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

887375 ف محمد |ندى  حمد |رسر سيوط|ره |تـــج

|45525 ن|حمد وليد فهىم سليم| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

64388o هيم|بــــر|بــــدير عىل |ح |نىح  صل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4o7o6| مد|بــــوعمره ح|رق محمد |سلىم ط هره|لق|م |عل|

4928o9 ى عبــــد |محمد جم لنبــــي|ل طه حسي  بــــ دمنهور|د|

232328 |لنج|هيم أبــــو |بــــر|ده |هلل حم|عبــــد ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

7o8722 لسيد|س |حمد يشى عبــــ| لمنصوره|علوم 

2|593o لدين|بــــوزيد نور|لسيد |م |حس ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

782|74 هيم|بــــر|حمد منصور |خلود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7||844 قوتـــ|حمد ي|ع |لقعق|مريم محمد  لمنصوره|حقوق 

3225|9 يف محمود محمد عىل يمنى رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5|8747 غبــــ مسعود بــــسيوئى|دل  ر|دولتـــ ع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9o64|3 ضى محمد |لر|مي  عبــــد|يه | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6o574 د|لجو|حمد حسن عبــــد |ر |مي تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

846353 م محمد نوبــــي متـــولي|ريه ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

77744o ن لسيد|منصور محمد منصور | مي  زيق|لزق|عه |زر
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7|273| محمد سمي  سمي  شلبــــى عىل صبــــح لمنصوره|حقوق 

7|5oo7 لعثــــمىل|لسيد محمد |حمدى  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6||898 عيل|سم|هيم |بــــر|د |تـــسنيم محمد فؤ |حقوق طنط

59o63 حمد سيد محمد|د |سع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

9|9455 بــــودهبــــ محمد  |سعد زغلول  سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|6897  تـــومه|ل |يمنى جم
ى
لدسوق معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

45|256 لسيد رسور|ح رسور |صل| دين ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

522|76 هنده عىلي منجد بــــدر|ش بــــ دمنهور|د|

8823o7 فظ |لح|لح فهىم عبــــد|جر ص|ه سيوط|بــــ |د|

|586|4 لسيد|محمد عىل | ن|نرف ن|بــــ حلو|د|

686827 دى|له|هيم عبــــد |بــــر|حمد |كر |ن ش|نور لمنصوره|عه |زر

|3o495 رق مصطفى درويش|مل ط| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8397|o مد|يه ح|سعد هد|ندي  ن|سو|بــــ |د|

476|76 ي محمود عبــــد |تـــسنيم ه
م ضيف|لسل|ئى لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

7|624 حمد محمد|رق محمد |ط ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

356978 ي
د|لجو|يمن عىل عبــــد| |دئى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

637722 حمد|لسيد |حمد محمد عطيه | |نور زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

262678 ى صقر|عفيفى مسعد  مي  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4o|289 ى ف|ي لرحيم عيد|يز عبــــد|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

332779 لنورى|حمد محمود محمد محمود | ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

46o5o3 درس|درس مطر تـــ|ل تـــ|جرجس جم |حقوق طنط

862775 طمه عىلي محمد حسن|ف |نوعيتـــ فنيه قن

|37552 لد محمد حسن|محمد خ هره|لق|ر |ثــــ|

33936| لزقزوق|هيم يوسف |بــــر|محمد مىح عىل  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

295973 | 
ى
ئى|لدمر|حمد |حمد شوق لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

8|269| لبــــصي |در محمد عبــــد|لق|ء عبــــد|حسن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|24498 مر|رتـــ طه شكرى ع|س ى شمس|د| بــــ عي 

27o9|7 لرحمن|ن حفنى لطفى حفنى عبــــد|يم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

762774 ف|سعد عبــــد |لسيد |محمد  ي رسر
لغنى هندستـــ بــــور سعيد
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526o63  |لص|عمر حسن محمد 
ى
حمد|ق ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 

تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

476|73 د وهبــــتـــ|لجو|لعزيز عبــــد |در عبــــد |نىح  ن| سكندريه|ل|ره |تـــج

7o3o83  
ى
حمد|مريم محمد محمود شوق هره|لق|ر |ثــــ|

894o83 لمنعم محمود |ء رفعتـــ عبــــد|رس| سيوط|تـــمريض 

8o|3o| حمد محمد|سلىمي مجدي  ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

22o625 لحليم|م يىح محمد عبــــد|سه مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

768957 حمد|ن محمد عوده محمد |حن ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

693o7 لعليم محمد|ل عبــــد |ء جم|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

497679 ندى محمد محمد حسن محمد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

525|88 ن|ء محمد عوض حسن عىل سليم|رس| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

42667| رس محمد أحمد  مىك|هلل ي|منتـــ  سكندريه|ل|علوم 

427659 ى | يرى|حمد محمد حسي  لشر |طبــــ طنط

|6|323 هلل محمد|منيه محمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

458o52 در محمد موىسي|لق|هيم عبــــد|بــــر|حمد | |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

89533o ن |حمد صديق مهر|محمد  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

267||5 ل محمد مؤنس|طمه جم|ف ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|28|83 حمد محمد فتـــىح محمد| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

822|47 وي|لعزيز ص|ر محمود عبــــد|من ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|9872 عمر محمد لطفى حنفى هره|لق|بــــ |د|

863256 ف محمد فر|لد |خ ج|رسر  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

633635 طر|لسيد خ|لرحمن محمود |عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

839462 ي ح
حمد محمد|مد |مصطفى دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

6|o456 لح|لعزيز ص|لعزيز عبــــد |ن عبــــد|ر رمض|عم ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

6|6639 ف حسن محمد|ن |رو رسر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

497|68 عيل محمود مرىسي|سم|ء |حسن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4668o ف عبــــد |لعظيم |عبــــد  لعظيم قرئى|رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2962|3 لبــــر|هلل عبــــد|ئى عبــــد|ر ه|مي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

88|776 ن  |ن وهم|لحسن وهم|لرحمن |عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8||967 حمد|حمد يوسف |ده |حم حقوق بــــنى سويف
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869|69 حمد سليم حسن|محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

66756 |هلل حن|مريم موريس عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8954o6 ح محمد |لسيد صل|هيم |بــــر| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

48o633 لدرس|لسيد |بــــ سعد |يه| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62885o هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر| |مه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

347658 مه عطيه|محمد صبــــرى سل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

69|55| بــــ|لغو|م |لسل|ء محمد محمد عبــــد |دع صيدلتـــ بــــورسعيد

358784 س موىسي|حمد عبــــ|بــــسنتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

3325|| لرحمن|دل سعد عبــــد|حمد ع| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6o3o86 لعزيز|لسيد عزمي عبــــد |محمد محمود  لمنصوره|علوم 

||8o63 ول ديبــــ قلدس|د |عم| مي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

826352 لدين يوسف|لصغي  نور |منيه محمد | دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

76|26 هلل قرئى|ح عبــــد|م صل|هش ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|5995 سط سيد|لبــــ|جح عبــــد|طمه ن|ف ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

48o5o2 هيم|بــــر|م محمد مصطفى |سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2o246 ل يوسف|حمد كم|ل |د كم|زي ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

29389 وى|حمد هند|دهم محمد صبــــرى | هره|لق|حقوق 

77o367 م|لحو|مل |عيل مصطفى محمد ك|سم| زيق|لزق|ره |تـــج

32793o ف محمد |محمود  دق|لص|رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8o8924 |يىلي|تـــ مرتـــىكي |نوبــــ نش|بــــ| ي|بــــ |د|
|لمنى

679|2o زىك عىل عبــــده| محمود رض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|||53 د محمد|جر محمد فؤ|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

643962 د|لحميد ج|سمي  متـــول عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

26o244 دريس|حمد محمد |هلل |ن عبــــد|يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

786|8o لم|لحميد س|لحميد سيد عبــــد |ن عبــــد |نوره ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|28o6| حمد سيد هندى|حمد محمد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|34799 |م حبــــسر عط|محمد س ى شمس|د| بــــ عي 

29o488 يف عبــــد | مل|لمحسن ك|دهم رسر دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

87o|| يف|لد شعيبــــ مر|كريم خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o9524 حمد|لسيد |لحق |د|طف ج|د ع|جه ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

Thursday, September 6, 2018 Page 12345 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

||5452 ل طموم|حمد جل|زينبــــ محمد  هره|لق|حقوق 

83979o حمد|ن محمد |ء حس|شيم دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

6|8675 ن وفدى محمد خليل|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

254535 ره|للطيف مرىس عم|حمد عبــــد| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

47838o م|لسل|حمد محمد مصطفى عبــــد|ن |نوره م بــــنى سويف|إعل

3|7333 خليل تـــوبــــتـــ خليل عوض ه ى نوعيتـــ جي 

7o8|96 ى|بــــو |ل محمد |ء محمد كم|رس| لعني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5||75o شقر|ل|د محمود |محمد سعد فؤ |ره طنط|تـــج

5oo72| شم|حمد ه|لسيد محمد |ن |يم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

87799o لحميد مصطفى |ر مصطفى عبــــد|من سيوط|نوعيتـــ 

244945 ى فطيم مصطفى عبــــد|ي بــــ|لوه|سمي  هره|لق|صيدله 

772433 ى محمد صقر عطيه محمد حسي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

6||966 لمجيد منصور|هدير سعيد عبــــده عبــــد  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|5o583 رق محمد محمود|بــــ ط|شه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|38577 تـــه|مريم بــــدر عدل شح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

48o994 ي عىلي منصور|س
ره مهنى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75o44| رس محمد مسعود|حمد ي| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

6|6|84 سمر|ل|ل عىل |م جم|هش هندستـــ بــــور سعيد

7o9o9o |لسعيد جمعه |م جمعه 
ى
لدسوق لمنصوره|ره |تـــج

334649 حمد|حمد محمد فهىم | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2|433| ى|م لس سليم|مدحتـــ سليم| رتـــي  ن|ن كي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

836875 حمد|ه |لل|لمهدي عبــــد|حمد |روي | |نوعيتـــ فنيه قن

858|99 لدين عىلي|ح |حسن محمد صل ي|صيدلتـــ 
|لمنى

89o3|5 ن |شم مهر|م محمد ه|سل| سيوط|حقوق 

852852 ي|حمد |
ى
ف سعد دسوق رسر ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 

ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

54o|88 حمد|ح |لفتـــ|هلل عبــــد|محمود عبــــد سكندريه|ل|علوم 

523368 لرحمن محمد قطبــــ|حمد محمد عبــــد | سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4455| مل مرىس|حمد ك|حبــــيبــــه  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

5o6667 ج|لحل|هيم |بــــر|هدير محمد محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 12346 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8|o277 حمد زغلول حسن|يوسف  ي|بــــ |د|
|لمنى

449427 لد محمد محمد سعد خرصى|خ |هندستـــ طنط

446o77 حمد حسن|لرحمن وليد ممدوح |عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

688694 ن|لسيد سليم|حسن | ح رض|سم لمنصوره|علوم 

757737 لسيد|ن عبــــده |ندى شعبــــ تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

63o48 يتـــ بــــدوي عىلي محمد| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

696828 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|م |رق هش|ط ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

443356 لحميد عفيفى|م أحمد محمد عبــــد |حس ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

9|2333 | لوف|بــــو|لمجيد |لدين عبــــد|ح |وليد صل ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

5|9|4| لحميد تـــوفيق خليفه|لسيد عبــــد |ء |رس| |طبــــ طنط

84377o ري|لحميد يوسف نص|ندي عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ 

4o3776 زى|محمد وليد محمد حليم غ |حقوق طنط

79o522 ء سعيد حسن عىل|ل| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|54453 لكريم حسن|حمد محمد عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

862566 للطيف|حمد عبــــد|ح |ء صل|صف ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

7|3o39 غيتـــ|لن|لسيد محمد فتـــىح |حمد | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

63o||o هيم محمد|بــــر|حمد فتـــىح |زن |م زيق|لزق|ره |تـــج

328||3 لرحمن|حمد عبــــد|نبــــيل محمد بــــدير  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

52o854 لحفيظ عىل هندى|ء محمد عبــــد |شيم ره دمنهور|تـــج

876o25 عود  |نوبــــ شنوده كميل ق|بــــ| سيوط|طبــــ 

52||96 ر|لنج|محمد عىل | عل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5o3|9o للطيف محمود|حمد عبــــد |مريم  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

688632 لدين|ء |حمد محمد بــــه|محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4|65o3 يد عىل |بــــو|عىل  ى يد بــــدر|بــــو|لي  ى ن|لي  لشيخ|ره كفر |تـــج

4|5o24 ن ن|حمد محمد محمود ريح| |مي  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

222|95 هلل رسور|حمد عبــــد|ر |من ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7o5o|7 بــــ نرص كلوبــــ|لتـــو|لسعيد عبــــد |محمود  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

889655 ى ه|ك ى |خر بــــش|ئى ز|رولي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

4||382 وى|لفرم|هيم |بــــر|لسيد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7|578o وق عبــــد  حمد يونس|لمنعم فهيم عيد |رسر لمنصوره|حقوق 
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|236oo لسمنودى|ل |لع|ل عبــــد |سميه جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

689773 حمد عمر|يه عىل مرع | ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

82|493 ن شد نصيبــــ|مجدي ر| مي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

7723|6 طف محمد ضيف|طمه ع|ف ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

2|4398 لكريم|لدين عبــــد|ل |مه جم|س|هلل |منه  ى شمس| لسن عي 

|24644 |لنج|بــــو |لدين محمد سعيد محمد حسن |عز  ى شمس|زر عه عي 

698836 ن|ىط رمض|لمع|بــــو |ن |رحمه رمض لمنصوره|علوم 

48o84o ي
لعزيز حسن|حسن عبــــد | دئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

493594 يم|لن|ن |حمد محمد محمود شعبــــ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

482|75 ى|د غريبــــ عبــــد |لرحمن عم|عبــــد  هلل حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

546644 مل خليل|ره بــــشي  منصور ك|ي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|3o232 ف منصور طه|مريم  رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

848546 فظ|لح|طمه حمدي حسن عبــــد|ف ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

25433 ى عثــــم|منتـــ  حسي 
ن|هلل مصطفى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

786764 ى روبــــى مريم محمد حسي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

6224|| تـــ|لزي|هر |لظ|مدحتـــ يىح عبــــد | هل ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

|74748 لكوم محمد|حمد محمد | ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

7855oo للطيف عىل حسن|هيم حمدى عبــــد |بــــر| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7o|7|9 لسميع محمود شديد|حمد عبــــد |ر |مي زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

643469 لجد|حمد |لحميد سيد |محمد فتـــىح عبــــد ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

2582|4 لسميع|دل بــــشي  عبــــد|هيم ع|بــــر| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

27|7|7 لعزيز شكر|بــــ عبــــد |لتـــو|م عبــــد|ر س|من ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|8454 ح محمد محمد|ن صل|يم| ى شمس|تـــج ره عي 

6|3|62 ل عطيه محمد شلبــــى|هبــــه جم |ضتـــ طنط|علوم ري

769299 ى سلىم حسن رغده حسي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

2|3326 ن|ره محمد موىس عىل عمر|س دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

8|6922 ي مكرم عبــــد| ود|لمسيح د|نىح  لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

63478 هلل|بــــ |حمد بــــدوى عىل ج| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

87648 ه محمد فرج | حمد|هلل |مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|
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36o63o لحميد|هلل محمد عبــــد|محمد عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

54o797 هيم حسن|بــــر|م فتـــىح |لسل|عبــــد| دين لمنصوره|حقوق 

853o57 بــــوبــــكر خليل|حمد محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

756|88 لسيد|ل محمد |محمد جم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8235|9 دريس|دل محمد |حمد ع| ي|طبــــ 
|لمنى

924222 هلل مؤمن محمود محمد |منتـــ  ج|عه سوه|زر

82o5|5 ي|لبــــ|عيل عبــــد|سم|حمد محمد |
ى
ق ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

332272 ى|حمد محمد ش|مح |هندتـــ س|ش هي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4482o8 ء محمد رشدى سليم عمر|إرس سكندريه|ل|هندستـــ 

|22o78 لزىكي|جد محمد |مح و|لدين س|م |حس ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

5|6782 مه|ء محمد عيس عىل سل|رس| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

283754 دى|هيم بــــش|بــــر|حمد |هيم |بــــر|لدين |م |عص رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

9o22|2 حمد  |ن |هيم عمر|بــــر|له |ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

2|9772 نبــــيل نعيم شكرى| لند ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6|o275 ف سعد | ي|عيل |سم|رسر
وى|لمنى ي صىح طنط

|معهد فنى

487o5o للطيف محمد|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o93o4 وتـــ|بــــوحل|ورى |لمغ|ورى |لمغ|مصطفى  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

638o52 لمعىط|حمد عبــــد|ء محمدمحمود |ء عل|عىلي زيق|لزق|حقوق 

845928 لمنعم|لمطلبــــ عبــــد|لمنعم عبــــد|محمود عبــــد ن|سو|حقوق 

87836o حسن محمد مرغنى  | دين سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|59|78 محمد وليد مني  محمد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

479753 بــــ صبــــرى محمد شمسيه|يه|يش  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62579| بــــر محمد|محمد مصطفى ص ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

646332 م|لش|روق |هر ف|لرحمن م|عبــــد  سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

249223 سم|وليد نبــــيه ق| دين ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

269837 بــــيتـــر فهيم فخرى فهيم ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

268o|8 لسيس|مرىس | محمود رض ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

447743 حمد درويش|لعزيز |ء ممدوح عبــــد|رس| |ضتـــ طنط|علوم ري

287o6o مل طعيمه محمد طعيمه| شمون|نوعيتـــ 
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758985 يف جوده عبــــد لعظيم|محمود رسر ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

3529|9 م فرج|لسل|ن عبــــد|حمد رمض| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o929o لبــــدوى محمد منصور|حمد |دل |عمر ع لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4|9362 لحميد|لفتـــوح عبــــد |بــــو |منيه محمد | لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

28|o65 ى خليل يوسف ممدوح حسي  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

84oo35 هر محمد|لط|ن حمدي محمد |نوره ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

26547 بــــو بــــكر محمد|مح |يوسف س لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

32752o هيم حليم تـــوفيق|بــــر|رتـــ |س ى شمس علوم عي 

62o753 شم|عي ه|لسبــــ|ر محمد |لستـــ|محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2639o6 لسيد محمد عىل|ره |س |ره بــــنه|تـــج

5o|oo3 م|لش|تـــ |لسعيد فرح|بــــسنتـــ ممدوح  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|5429 قتـــ ط| حمد حسن|رق |رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

236|o6 حمد|لرحمن |ندى مجدى محمد عبــــد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|64739 هيم|بــــر|حمد |مه |س|حبــــيبــــتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

34|875  | رض
ى
حمد منصور|محمد دسوق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9oo5o9 ن  |لدين فتـــىح عثــــم|ء عز |حسن قرص|ل|فنون جميله فنون 

24|42o ى محمد |رس| حمد|ء محمد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

786o75 للطيف|لسيد خليل محمد عبــــد |د |جه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

832|6o حمد سيد فكري فلىكي| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

859|56 شم|هلل ه|هيم عبــــد|بــــر|كريمه  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

87o|8| ن|لمنعم عىلي سليم|عىلي عبــــد س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

48|634 محمد محمود حسن محمود عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8457|5 لنعيم|ىطي عبــــد|لع|لحفيظ عبــــد|ء عبــــد|دع ن|سو|تـــربــــيتـــ 

8o||29 ي ك|ء عبــــد|سم| مل|لحميد خي  ي|بــــ |د|
|لمنى

5396|| ل عىل حسن|لع|م حسن عبــــد|سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|8|75 لبــــسيوئى|لسيد |لد |مصطفى خ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8|2736 مجد سيد محمد|سلىمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

764499 ى عبــــد |يوسف  ف حسي  فظ|لح|رسر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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284436 ف عبــــد|جر |ه ن|حمد سليم|هلل |رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

87557 ى محمود |ي حمد جمعتـــ|سمي  لفيوم|عه |زر

636986 هلل محمد|ء محمد عبــــد |شيم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3|o42 ف حسن حسنى زهره|محمد  رسر ى شمس|تـــج ره عي 

|6875 لغنى محمد مصطفى|يدى عبــــد |ه ن|تـــربــــيتـــ حلو

42835| ندحه|ء حلىم عطيه حسن |ل| |صيدله طنط

958|4 د نجيبــــ فوزى|عم| رين|م ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|5|484 ى|لرحمن |سهيله عبــــد  حمد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

267o45 م|لعزيز عطوه عل|ح عبــــد|لفتـــ|ل عبــــد|نه لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

64778o لمنعم عطوه|لمنعم فوزى عبــــد|عبــــد لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

858o23 ى|يدي صبــــىحي سعد|ه هلل حني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|53o93 حمد عبــــده قرئى|محمد  ن|بــــ حلو|د|

438527 تـــ|لشح|س |لعزيز عبــــ|م عبــــد |حمد س| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

7|82oo |هيم |بــــر|لرحمن |لدين عبــــد |ح |محمد صل
ل|لعس

لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|5537 يرى|لفط|حمد محمد عىل | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|25365 حمد محمود|تـــم |حمد ح| ى شمس حقوق عي 

4836|2 حمد|ر |لغف|ن عبــــد |ن رمض|هبــــه شعبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

88675 ح|لقوى مصبــــ|سعيد عزتـــ سعيد عبــــد  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

429536 ع|حمد هز|حمد عبــــده |لد |خ |ره طنط|تـــج

443|o7 ه | رى|لسنبــــ|للطيف |لسيد عبــــد|مه |س|مي  لشيخ|عه كفر |زر

37o393 حمد|لحميد |تـــ حمدى محمد عبــــد|جي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

688o78 حمد|للطيف |ر محمد محمود عبــــد |من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3|6678 ن|ء محمد سيد محمد سليم|سم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|274|5 لمعبــــود|زم محمد عبــــد |عمر ح ى شمس|تـــج ره عي 

622572 ى محمد محمد صقر نرمي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

8955|2 بــــى  |هلل عر|سط عبــــد|لبــــ|هلل عبــــد|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

|489|6 لحميد|ن عبــــد |لحميد رمض|ء عبــــد |رس| ى شمس| لسن عي 

7847o6 حمد عطيتـــ|ج  |نىح  ن| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

339926 ل حسن|لد محمود هل|محمد خ |ره بــــنه|تـــج
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3464|| ل زينهم سيد|تـــسنيم جم |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

6o9252 ىطي|لدمي|رس محمد |محمد ي لمنصوره|طبــــ 

449854 |لمو|حمد |حمد |هلل |منه 
ى
ق |هندستـــ طنط

694688 حمد|ض |محمد ري| مه لمنصوره|بــــ |د|

3||76| حمد محمد|ح محمد |لرحمن صل|عبــــد ى شمس|زر عه عي 

8343o ن|هيم سيد بــــطر|بــــر|حمد سيد | ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

2483o هلل|دي عبــــد |لعبــــ|طف |ن ع|ري|م ن|حقوق حلو

8369o8 حمد|لحسن محمد |بــــو|بــــ |رح |نوعيتـــ موسيقيه قن

4o7378 للطيف|يدى  محمد  حسن  محمد عبــــد|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

46|o42 حمد|هيم |حمد إبــــر|سمي  مجدى  |بــــ طنط|د|

868646 ى|ح سعد |لفتـــ|محمد عبــــد مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

337524 لم|ن عيد حسن عيد س|يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

62956o ى حسن |لد |ن خ|يم| ي|بــــر|ل|مي 
ىسر زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

759o|o هلل جمعه حلىم عيس|عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

42o356 مد محمد محمد|دتـــ ح|مي لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5|9776 ن لمهدى|عيل |سم|محمد | مي  طبــــ بــــيطرى دمنهور

82o7|3 سليم محسن فريد محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4o36|6 لعليم محروس عيد|هيم زىكي عبــــد |بــــر| سكندريه|ل|حقوق 

436582 ر|لنج|للطيف |مي فرج عبــــد|ء س|آل لشيخ|ره كفر |تـــج

8|99|8 ي|ميل
مدحتـــ محفوظ موىسي| ئى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

42362 ي محمود |دل عبــــد |ع| رويد
لمقدم|لغنى هره|لق|بــــ |د|

|6o666 هلل|محمد حسن محمد حسن عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

86922o ي عثــــم
ن|عىلي محمد مصطفى ن|سو|حقوق 

632943 ل محمد جمعه|ء جم|شيم زيق|لزق|علوم 

692o25 لففى|حمد |ن محمد |حمد شعبــــ| لفيوم|هندستـــ 

4775|| ن|لرحمن سلط|يمن عبــــد|ن |نوره سكندريه|ل|بــــ |د|

42389| محمد مهنى مفرح خليل| دين لشيخ|عه كفر |زر

526577 ج|حمد فر|حمد عزيز |م |سل| سكندريه|ل|هندستـــ 

6o5586 ى |لغنى عىل عيد |عبــــد ح|لسو|بــــوحسي  لمنصوره|ره |تـــج

26|957 هلل محمد يسن|محمد عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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483|o9 ن عىل|ن شعبــــ|فرحه محمد رمض عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

792|34 ه عىل جمعه عىل| مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

63o494 ف وفيق |م |سل| لسيد|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

492554 ج|لح|زم محمد عىل محمد |ح ى شمس| لسن عي 

326984 فظ حسن محمد|لح|م عبــــد|ريه كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

8o|335 م فتـــىحي عىلي يوسف|هي سيوط|حقوق 

5o5|2o مر|ج  ع|س حر|سم محمد عبــــ|بــــ ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

78583o ح|لفتـــ|ح محمود عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

84|5o4 ي رمض
ىطي|لع|ح عبــــد|ن صل|مصطفى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

639994 هلل|م حسنى محمد عبــــد |ء هش|أل زيق|لزق|علوم 

3446o| لمقصود|حمد حسن عبــــد|متـــ |س| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

4o|229 إنىح  وحيد جبــــريل صديق محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|2732 د|لجو|لحليم عبــــد|ره وجدي عبــــد|س ي|علوم 
|لمنى

685886 لحكيم|لسيد سعد |ندى  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

462558 ي محمد عبــــد|ء ه|سم|
فظ عبــــيد|لرحمن ح|ئى لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9o3536 حمد |ر |لستـــ|طمه محمود عبــــد|ف ج|طبــــ بــــيطرى سوه

477o69 هيم سيد|بــــر|هيم عىل |بــــر|حبــــيبــــتـــ  سكندريه|ل|علوم 

265488 محمود محمد محمود شتـــيه |كليتـــ هندستـــ بــــنه

287484 هيم عطيفه|بــــر|بــــد |هيم محمد ع|بــــر|معتـــز  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

78oo83 لسيد محمد محمد|مريم  سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

6|2964 لمسدى|محمد مصطفى محمد مصطفى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

22388 دل|لد محمد ع|حمد خ| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

45o757 ف محمود عىل |ء |شيم لخول|رسر |بــــ طنط|د|

25742 لرسول|ن مصطفى عىل عبــــد|كريم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|33768 لسيد|ن |هيم شعبــــ|بــــر|مريم  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

345o77 هلل|لرحمن رزق |حمد عبــــد|رحمتـــ  ى شمس حقوق عي 

75357 لح|ئى طه ص|هبــــه ض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

79|658 للطيف|ق عبــــد|دل محمد سبــــ|محمد ع  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |
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22|o6| حمد|لرحيم |ل عبــــد|ره جم|س ى شمس حقوق عي 

6o|2|8 وق  لخطيبــــ|حمد عىل |حمد |رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

828o92 ي|لش|لدين عبــــد|ء|نسمه محمد عل
ى
ق دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

2|7285 مد|م ح|مح س|س| رول ى شمس|تـــج ره عي 

836246 حمد سعيد|يه حسن سيد | دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

7o7646 ه سعد فريد عىل س| لم عىل|مي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

632|67 لدرديرى|لسيد محمد |تـــسنيم  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

366535 د|سم ج|د ق|رص ج|عىل ن رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

257398 ف محمد صبــــىح شلبــــى|يه | رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8824|7 لك  |لم|هر مصطفى عبــــد|بــــرين م|ص سيوط|تـــربــــيتـــ 

434|7| لعزم دغش|بــــو|لعزم محمد |بــــو|هدير  |بــــ طنط|د|

4o933| ي|للطيف ن|ج  نبــــيه عبــــد |بــــسنتـــ ن ج  |بــــ طنط|د|

357455 لعزبــــ|هيم |بــــر|ئى وليد محمد |م| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|87|5 ن|بــــو بــــكر طه تـــوغ|مي  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

329942 د|لجو|لىح عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|ن |نوره |ره بــــنه|تـــج

35oo8o لحميد|رتـــ محمد يىح عبــــد|س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|72954 ى ه ى عىل |حسي   حسي 
لبــــمبــــى|ئى ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع

مقطم

327342 ل|م محمد كم|رتـــ عص|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6384|7 تـــ عم لسيد|د عمر |أمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

7o2347 لعظيم|لد عىل عبــــد |هلل خ|هبــــه  زيق|لزق|صيدله 

2488|7 شور|مد محمد سعد ع|ن ح|يم| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

2|58o| وى|لحفن|لسيد |ح |لفتـــ|هديل حمدى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

2|2837 ى|رص عبــــد|حمد ن| لحكيم حسي  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

35353o ى|يشى جم ل سعد حسي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

33o|37 د|لجو|وود عبــــد|وود د|د د|لجو|يتـــ عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

697574 لحميد|لحميد محمد حمزه عبــــد |ء عبــــد |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

27o579 يف مصطفى محمد محمد زي ن|رسر ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

788367 لح محمد|ء وليد ص|ل| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج
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885969 سعيد خرصى محمد | دين سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3377o| هيم|بــــر|هلل |هلل نعيم عبــــد|عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

433653 ع|لسبــــ|لعزيز |حمد عبــــد |حمد سمي  | |بــــ طنط|د|

77255 بــــووردتـــ|هيم |بــــر|م |لدين عل|ح |صل تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

67968o بــــ|لوه|لحميد عبــــد |ح مصطفى عبــــد |سم لمنصوره|عه |زر

|63253 لعيسوى|لسيد محمد |ن محمود متـــول |يم| ى شمس| لسن عي 

495|9 محمد جمعه عرفه بــــشي  ن|بــــ حلو|د|

85469 ى محمود محمدمحمد عثــــم|ي ن|سمي  لفيوم|عه |زر

638955 فتـــىح عطيه| محمد رض زيق|لزق|بــــ |د|

|62o64 ح|لفتـــ|سيد حلىم سيد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

78896| هيم عىلي|بــــر|غبــــ |بــــر ر|محمد ص عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

|2|o22 ف زغلول مرقص|رك |م رسر ى شمس|د| بــــ عي 

238|oo لسيد|ن |لدين رمض|م |حس| لي|د هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

752374 لرحيم|حمد عبــــد|رص |حمد ن| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

486728 وى|لشن|رس محمود |كريم ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8662o9 ي عبــــد
ي |لش|مصطفى

ى
حمد محمد|ق |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

48|4|6 ن محمود محمد|ده رمض|م حم|حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

683658 بــــ|لوه|لمعىط عبــــد |بــــ عبــــد |لوه|محمد عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5||633 |غبــــ |غبــــ حسن ر|د ر|زي
ى
لقهوق سكندريه|ل|طبــــ 

7|2|84 حمد حسن رجبــــ|رضوى عزم  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

528758 ف عل| لدين عوف حبــــكه|ء |رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

476563 ي
ى طه ج|ئى بــــر|رتـــ مجدى حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

754|74 هيم|بــــر|هيم عيد |بــــر|لبــــنى  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

7|5|2 لسيد عىلي|حمد |هلل |عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

638647 ي|ر
هيم بــــدوى|بــــر|مصطفى حسينى | ئى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

263465 روضه عزبــــ طلبــــه محمد طلبــــه |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|2||75 م محمد|لسل|حمد عبــــد |محمد  منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

9|3oo2 وى |لر|طف عيس |ل ع|من ج|ره سوه|تـــج

|344|| هلل|د عبــــد |حمد فؤ|جر |ه ى شمس هندستـــ عي 
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2|3227 م|لش|دل حسن |جد محمد ع|ر م|مي ى شمس|تـــج ره عي 

848888 زينبــــ منصور محمود سيد ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2365|4 لحفيظ محفوظ|ر عصمتـــ عبــــد|من ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

33|o9| تـــ يىح عمر محمد ني  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

336548 ي
لمنعم محمود|ء عبــــد|عل| دئى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7668o9  محمد جوده |لقذ|هيم معمر |بــــر|
ى
حمد|ق ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

785|87 ن|يمنى محمد محمد سليم زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

3234|8 ي زيد
ن|يوسف عزتـــ بــــسيوئى ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

5|9oo| موس|لرءوف حميده محمد ن|ء عبــــد |سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|59459 |حبــــيبــــتـــ محمد مصطفى 
ى
لدسوق ى شمس حقوق عي 

4|3628 حمد شليق|هر بــــدوى |حمد م| |ره طنط|تـــج

6394o5 حمد|حمد |ء محمد |شيم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

788o28 لسيد|هيم محمد |بــــر|حمد |يه | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

63|856 هيم|بــــر|حمد |ن كرم |يم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4o579| رحمه حسن عىل رجبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75922o لدين محمد محمد عطيتـــ|ء |عل لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

832236 للطيف عىلي|لدين عبــــد|م |مريم عص |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

258o86 مر|بــــو ع|لحميد محمود |حمد عبــــد| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

62648o ن محمد|يه عبــــده محمد رمض| زيق|لزق|بــــ |د|

||87o7 لس مليون بــــش ى جرجس|كي  هره|لق|طبــــ 

69o463 عيل عىلي|سم|م مدحتـــ |سل| لمنصوره|طبــــ 

482o7 ر محمد|لستـــ|رق عبــــد |م ط ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

75268o هيم فهيد|بــــر|هلل |محمود عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8794|4 لمحسن |لرحمن عبــــد|محمود محمد عبــــد سيوط|حقوق 

243oo5 در|لق|شه عبــــد|لد عىل عك|عىل خ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

42o64| عيل|سم|حمد جمعه |سمي   معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

36o636 لخطيبــــ|حمد |للطيف |محمد مهدي عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

825799 ى محمد حسن عبــــ|ي دي|سمي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4|o7o6 قوتـــ|حمد ي|لد |مريم خ |حقوق طنط

756226 لكوم|لق |لخ|محمد مجدى عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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9oo984 ين  فظ |لح|حمد عبــــد|يمن |شي  ج|بــــ سوه|د|

5o984 ن|حمد عثــــم|ن |م محمد عثــــم|سل| علوم بــــنى سويف

8999|9 ء عبــــده سيد عىل |سم| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

5349| ل عىلي|ل كم|جر جم|ه ره بــــنى سويف|تـــج

855978 ده مجدي جمعه محمد|غ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

254425 نه|لسيد بــــرد|عيل |سم|ن |نوره شمون|نوعيتـــ 

64o5o2 لجوهرى|بــــ تـــوفيق محمد موىس |يه| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

876|63 ى محمود محمد | حمد حسي  سيوط|حقوق 

753|o6 حمد جبــــريل|لحليم |حمد عبــــد |مصطفى  دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

245o38 ى جم| حمد|ل |مل حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

483347 هلل|د |لرحيم ج|مه عبــــد |ن حسن سل|نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

49o539 ى محمد عبــــده  ى|بــــو |حني  لعني  سكندريه|ل|ره |تـــج

769o69 م نمر مصبــــح|سلوى هش لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

269|8 ي عوض|سم|
ء عوض قرئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o|7|| دو|م محمود ج|لسل|هيم عبــــد |بــــر| |بــــ طنط|د|

2|9883 لقوى|ر ربــــيع عىل عبــــد|من ى شمس|تـــج ره عي 

426825 ي
مل|حمد ك|لد |خ| دئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

93325 عيل|سم|در |لق|م عبــــد |سل|رحمه  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

764744 ئى|لغري|ندى محمد محمود محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4|438| تـــه|س شح|رق محمد عبــــ|سهي  ط ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

6o8o44 ى|حمد |بــــسنتـــ محمد   لبــــشتـــي 
ى
لدسوق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

9o7o22 ىط عطيه نجدى |لع|ل عبــــد|كم تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|7o592 لم|محمد مجدي عىلي س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

535952 دئى|لمر|ن حسن محمد حسن |يم| ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

45|o83 ذل|لش|حمد |حمد فرج | |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

45|533 لقرمه|ن |م عرف|حمد س| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

5||96| ر|لنج|در عيد عوض عيد |ن |حقوق طنط

848|44 حمد|لسيد طه |م |سل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

2362o9 بــــ|لوه|ح عبــــد|لفتـــ|ر حسن عبــــد|من هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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4o8485 لبــــ|لرؤف أبــــوط|د محمد عبــــد|عم |بــــ طنط|د|

36834o ح عىل حسن|رحمتـــ صل ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

649|23 ف|بــــر|هيم أحمد |بــــر|ء |ول هيم محمد مشر زيق|لزق|حقوق 

694o77 لمجيد عوض|لسيد محمد عبــــد |فوزى  لمنصوره|ره |تـــج

8|2255 هلل عىلي|ن محمد عبــــد|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

446853 مر|حمد متـــولي ع|رق |م ط|سل| سكندريه|ل|هندستـــ 

34856 ى محمد كريم عمرو حسي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|57438 ي|ر
محمود سليم| لوف|بــــو | |ئى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

8o588 حمد|ل |لع|ل عبــــد|محمود جم |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

356o26 مه عيس محمد|ن سل|يم| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

422994 هلل خليفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|رص |طمتـــ ن|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

45|||9 ينى|لجن|لدين |ل |دل جم|دهم ع| |ره طنط|تـــج

487822 |لعل|بــــو |مؤمن سعيد محمد خلف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

762634 هيم جلبــــى|بــــر|محمود مسعد محمد  نوعيتـــ بــــور سعيد

727|8 شور مرزوق عىل مرزوق|محمد ع ره بــــنى سويف|تـــج

5|6o33 حد|لو|حد حسن عبــــد |لو|عبــــد | لي|د ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

677|74 ى|ل محمود |مي  طلعتـــ محمد كم| لعشر سكندريه|ل|صيدله 

|928o لنرص|لد محمد ربــــيع سيف |محمد خ لفيوم|طبــــ 

833966 مد|سحر عبــــده منصور ح ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|3o43o قتـــ عص| حمد|م حنفى |رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7|5455 محمد فريد ربــــيع محمود تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

527|2| هلل||هيم عط|بــــر| |بــــتـــ حن|بــــ ثــــ|ركو مه|م |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

323549 م عىلي رجبــــ محمد يوسف مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

783988 هيم محمود محمد|بــــر|بــــ |يه| زيق|لزق|حقوق 

889637 بــــدين محمد جيد |لع|ء زين |شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5729o ي بــــدوي معوض
رحمه مصطفى صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

893673 نه صبــــرى عشم ونس |دمي سيوط|نوعيتـــ 

785279 لبــــديع شحتـــو|بــــسمه محمود عبــــد زيق|لزق|حقوق 

|39o9 ى رجبــــ|عمر  يمن حسي  هره|لق|حقوق 
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||67o8 ح|لفتـــ|ن عبــــد |دهم محمد سليم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

24848| ف|لفتـــ|لحميد عبــــد|هبــــه عبــــد ح رسر ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|66o8 ود|بــــ وليم د|يه|ردين |ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|7|365 ن|حمد عثــــم|دل |محمود ع |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

43o832 يد|لشد|بــــو |زق محمد محمد |لر|خلود عبــــد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

4o29|8 حمد درويش|لسيد |در حمدى |ن سكندريه|ل|بــــ |د|

6845|7 ه محمد  لسيد|لسيد طه |ني  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

687o28 للطيف|هيم عبــــد |بــــر|ء محمد نبــــيه |سم| لمنصوره|علوم 

788o35 عيل|سم|ندى مجدى عبــــده  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

52o5o8 لصمد حميده|حمد محمد عبــــد |آيه  بــــ دمنهور|د|

75765o ى |ن محمود حس|نوره حمد|ني  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

425|74 ن|هيم رسل|ء سعيد إبــــر|إنىح  عل سكندريه|ل|بــــ |د|

97459 حمد محمد محمود عطوه| لفيوم|حقوق 

6229o ح محمد عىل|لفتـــ|يتـــ عبــــد | طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

825837 هيم|بــــر|م رزق سعد |بــــتـــس| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

284o36 لسيد حسن|محمد مجدى محمد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23o294 هلل سعيد رجبــــ محمد بــــيوم|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

223248 لروبــــى|محمد سيد محمد  ن|بــــ حلو|د|

847443 لجليل|هيم بــــدري عبــــد|بــــر|ء |ول ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|28549 لس عم د جوزيف تـــوفيق|كي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

282982 لد محمد|مه خ|لد سل|خ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

534|o4 لكريم|محمد غريبــــ محمد عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|47529 دريس حسن|م عيد |هش هره|لق|ره |تـــج

3|9o74 ي
لمجد|بــــو |م فوزى |هش| دئى ن|تـــربــــيتـــ حلو

699922 حمد|حمد مصطفى |ء |سم| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

76|4|8 ى |ي حمد محمد|حمد محمد |سمي  لسويس|معتـــ |علوم ج

6|2494 وق عبــــد وى|لشه|لعزيز محمود عىل |رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9|28o9 وى |وى ف|محمد رفعتـــ قن ج|حقوق سوه

324|7o يف محمد حسن عمر رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد
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868663 لرحيم محمد|خلود محمد عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

62|49| د حلىم عبــــده حسن|عم| رن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

34265 ي محمد|محمد ع
طف مصطفى كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

637o67 مه|هلل محمد سل|تـــسنيم حسينى عبــــد زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

6o6423 م محمد خميس|محمد عص |نوعيتـــ طنط

493394 ف عبــــد  لمحسن بــــخيتـــ|معتـــز محمد أرسر تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

33935o لرحمن يىحي|هيم عبــــد|بــــر|هيم |بــــر|محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

36357| ندى نبــــيل عىل عيسوى ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

683|47 ن|لمجيد رسل|فظ عبــــد |ندى سمي  ح لمنصوره|ل |طف|ض |ري

346|89 لدين|ج |هيم تـــ|بــــر|حمد عزتـــ |محمد  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

8o685 لجندى|بــــر عىل |م عىل ص|ريه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

249578 هيم هجرس|بــــر|حمد |د محمد |سع ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

5|9646 ى |د فتـــىح |ريم عم لدين|حمد معي  طبــــ بــــيطرى دمنهور

78352| ف عبــــد |حمدى  لرحمن|ل عبــــد |لع|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|8267 ن|حمد سليم|ن |يوسف شعبــــ هره|لق|حقوق 

426|67 لحميد|س عبــــد |محمد عبــــ| رن سكندريه|ل|طبــــ 

76o859 ىطي عىلي|لع|تـــم عبــــد |سهيله ح بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

265353 مر|هيم ع|بــــر|هلل |رس عبــــد|م ي|سل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

49353o لصعيدى|لد عمرو حسن |خ ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

427o62 لرحمن عوض|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |نبــــيلتـــ  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7o535| حمد|هيم |بــــر|در |لق|م عبــــد |سل| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

36|626 لد نبــــيل خليل|روى خ| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

432o29 مد محمود خلف|ن ح|رو لتـــعدين بــــمطروح|لبــــتـــرول و|علوم 

8o6623 س|هيم عبــــ|بــــر|ن |زينبــــ شعبــــ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

766579 محمد| لعل|بــــو|رص لبــــيبــــ |محمد ن لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68|53o لعزيز|جد محمد مصطفى عىل عبــــد |م لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

322865 ى |س لسيد|حمد |رتـــ رفعتـــ حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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348|63 يدى|لع|لم محمود |يوسف سعيد س ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

|72468 لليثــــي|حمد |لسيد |لدين |يه مىحي | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

92o3|3 در |لق|دق عبــــد|در ص|لق|ريم عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23o64 لرحيم|دي عبــــد |له|نرص ربــــيعي عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

5o76o3 لرحمن|لنبــــى عبــــد |دل عبــــده عبــــد |ع| عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5|9o6o لصعيدى|س عبــــيده |مه عبــــ|زينبــــ سل لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

6488o4 ى |حمد | ى محمد علم |مي  لدين|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|3944| لمنعم محمد وهيدى|ء محمد عبــــد |سم| ى شمس|د| بــــ عي 

777564 وق تـــه ح|لفتـــ|م عيس عبــــد |رسر زيق|لزق|بــــ |د|

3493o7 ي|مريم سيد يوسف ر
ضى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

367473 ن|لمعىط مصطفى رسح|لمعىط عوض عبــــد|عبــــد |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

84o863 لرحيم|بــــ عبــــد|لوه|حمد عبــــد|يه | ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

6|27o6 لهبــــل|لحليم محمد عوض |سلىم عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

792258 وى|لشعر|نور عىل محمد |طمه |ف  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

438935 حمد بــــدر|محمد | محمد رض ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

8225o7 ن عىلي|عيل زيد|سم|يه | ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

76o|o5 م|لطيبــــ تـــم|محمود محمد فوزى  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

33|5oo ح محمدى مرىس|لفتـــ|محمود عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

|5895o مل محمد|ح ك|لفتـــ|بــــرين محمد عبــــد |ص ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

6o6o47 لرجبــــى|هيم |يوسف معروف حسن إبــــر |بــــ طنط|د|

448567 للطيف|رس محمد محمود عبــــد|محمود ي |هندستـــ طنط

35633| بــــر حسن جمعتـــ|يمن ص|هلل |عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

965|6  عبــــد |لبــــ|للطيف عبــــد |م عبــــد |سه
ى
للطيف|ق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

75269o ى حلىم بــــخيتـــ قلدس| مي  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

6259|| ى عطيه|حمد س| م خي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

526287 ن|لعزيز عثــــم|لرسول عبــــد|لحليم عبــــد|د عبــــد|عم سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري
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4o6876 ى عبــــد|ي هيم|بــــر|لسيد محمد|لكريم |سمي  هره|لق|م |عل|

45|267 يف  لهيل|لعفيفى |حمد محمد |سهيله رسر |بــــ طنط|د|

778624 ي|رتـــن د|م
ل وهيبــــ عوض|ئى زيق|لزق|ره |تـــج

227844 لحميد|لعظيم عبــــد|يمن عبــــد|مريم  عه مشتـــهر|زر

868|3| لحسن محمد|بــــو|ن محمد |نوره ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

782496 لمرتـــضى|حمد عبــــد|محمود محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5|9737 لح|مد ص|هلل ح|يه رجبــــ عبــــد| بــــ دمنهور|د|

48|542 حمد|هيم |بــــر|حمد |كريم محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

699o4o ى | لشيوى|هيم |بــــر|يه رجبــــ حسي  ن|طبــــ حلو

46242| م بــــندق|لسل|لعزيز عبــــد|دل عبــــد|م ع|وس لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

65652 ح|بــــ مفتـــ|لتـــو|وى عبــــد |بــــسنتـــ سعد لفيوم|حقوق 

8|7776 ي نصيف|
ي رفعتـــ مرتـــضى نىح  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

253o9o لد فرج صبــــح|طمه خ|ف ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

89636 حمد محجوبــــ|م |يزتـــ حس|ف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

247687 لرحمن |لنبــــى عبــــد|لرحمن عبــــد|محمد عبــــد
مصطفى

تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

64294| لسيد عسكر|يه مدبــــول | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24379o لمنعم هندى|ل عبــــد|ء جم|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

78o96| لعزيز|تـــتـــ عبــــد |حمد محمد شح| زيق|لزق|صيدله 

77|o86 م|لحسن عل|بــــو |ج  |يدى محمود ن|ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

8o35o3 ى ك|لمل|ك عبــــد|د مل|ميل| مي  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

336589 عيل|سم|س |فريد عبــــ| لي|د ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

648787 لمسلىم|د |حمد فؤ|مي |محمد س | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

333563 لسيد محمد منتـــرص|يوسف محمد  |تـــربــــيتـــ بــــنه

7569|6 يم أحمد |لد|م عبــــد|لسل|مه محمد عبــــد |س|
يوسف

عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8o787 لسيد حسن|دهم |منى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4984|4 |ء محمد فتـــىح شعبــــ|أسم
ى
ن دسوق عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

3|334 يف|سم| يف عبــــده رسر ء محمد رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

858622 ى ي| مي  يوسف زكري جورج  سيوط|حقوق 
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35o962 بــــتـــ حسن|م سعيد ثــــ|سل| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

77|o49 لسيد سليم|حمد محمود |ر |من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6o4889 لمسيح|مي  جرجس حليم عبــــد| |ندر|س لمنصوره|علوم 

85o|4| لسيد|حمد |م |حمد هش| سيوط|ره |تـــج

4437o6 لسيد|ن |زينبــــ محمد سليم تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

6897|7 نم|لسيد محمد غ|نم |رق غ|له ط|ه لمنصوره|بــــ |د|

2|9o4o ى|بــــ |لوه|طف عبــــد|سل ع|بــــ حمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|35692 لحليم|زينبــــ ممدوح فتـــىحي عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

283oo4 ى|بــــ جم|لوه|عبــــد ل محمد حسني  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8429o ي|ر
لقوى|للطيف عبــــد |لسيد عبــــد | |ئى سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|

إيجوثــــ

|76o76 ن|عيل زيد|سم|عيل عيد |سم| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

895973 ي
لق  |لخ|فظ عبــــد|عرفه ح| دئى ج|بــــ سوه|د|

7|6o35 لبــــشي  عىل|ء مصطفى محمد |سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

427942 يل|ئى محمد ط|لثــــ|يه محمد محمد | |طبــــ طنط

64966 لرحمن|لحميد عبــــد |خلود رحيم عبــــد  لفيوم|بــــ |د|

764o73 م|لش|لد محمد |مريم خ حقوق بــــورسعيد

233|o9 ر|لنج|لرحمن |لرحيم عبــــد|ريم عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

434449 ح حبــــيسر|لفتـــ|مريم محمد عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

227|73 رك|لد ذىك مبــــ|لرحمن خ|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

88o865 تـــه محمود |تـــه عىل شح|شح سيوط|تـــربــــيتـــ 

278524 لنبــــى عىل|حمد عبــــد|طمه |ف شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

6468|4 جي|لسم|لسيد مسعد |هلل محمد |منه  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4|4352 ي عط|لسيد عبــــد |ن محمد |يم|
هلل||لغنى |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

لشيخ

4856o6 ن|بــــر عبــــدربــــه حمد|لدين ص|م |ر حس|مي دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

5||797 هيم|بــــر|حمد محمد |لدين محمد |محمد نرص  |طبــــ طنط

3627|4 فظ|لعزيز ح|م نسيم عبــــد|سل| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

344623 ين ط ى|لرحمن سليم|رق عبــــد|شي  ن بــــطني  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

693823 لم خليل|ء تـــميم س|شيم لمنصوره|نوعيتـــ 

223837 ى |صفيه عص بــــوبــــكر|م حسي  ن|بــــ حلو|د|
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9o|264 هلل  |حمد محمود عبــــد|مز |ر ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|4|234 هيم طلبــــه|بــــر|حمد مصطفى | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

642633 ع محمد|لسبــــ|هيم |بــــر|ء |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

42522o ن|بــــ خليل سليم|لوه|ر محمد عبــــد |مي سكندريه|ل|علوم 

45o55 لدين|رق سعيد محن  |لدين ط|د |عم هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8586oo م نرص محمد|محمد هش ي|نوعيتـــ 
|لمنى

636o8o  |هيم |بــــر|لحكيم |ء عبــــد|لزهر|
ى
لدسوق

م|لسل|عبــــد
ي صىح 

زيق|لزق|معهد فنى

487898 لنرص محروس محمود|سيف محمود سيف  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

9o8847 حمد |سمر محمد مصطفى  ج|بــــ سوه|د|

32463| ى |عبــــد هيم محمد محفوظ|بــــر|لرحمن حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|7896 ف | |نور تـــه|لسيد شح|رسر  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

8833|9 يف  |ئى نتـــع عىل حسن |م| لشر سيوط|بــــ |د|

6237o6 د منس|ح حم|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|لد عبــــد|خ ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

77|764 لسيد محمد محمد مصطفى|محمد  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

258|o| ر عصفور|لغف|ح عبــــد|لفتـــ|ر عبــــد|لغف|عبــــد ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

24o763 تـــه|هيم شح|بــــر|هيم عمرو |بــــر| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

48|368 حمد محمود موىس محمد موىس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2598o2 ى جمعه نبــــيل دومه|ي سمي  شمون|نوعيتـــ فنيه 

348993 ف عبــــد|ء |سم| لعزيز|ح عبــــد|لفتـــ|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|3|847 هيم محمد عفيفى|بــــر|رحمه  ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

698o62 لقطرى|ن |لقطرى شعبــــ|ندى محمد |س صيدلتـــ بــــورسعيد

859383 درس|يم مرقس صموئيل تـــ|فر| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

6o9962 للطيف بــــدر|محمد أحمد عبــــد |ره طنط|تـــج

334546 متـــ|روق سل|متـــ ف|س|حمد | ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

258647 حد|لو|لد محمد عبــــد|حمد خ| هره|لق|ر |ثــــ|

|29937 ي
وئى مل جيد|جورج ك| في  ن|بــــ حلو|د|

433338 تـــه|لعزبــــ شح|لعزيز |كريم ممدوح عبــــد تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط
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3|2735 ى ثــــ|يفون | ى|بــــتـــ |مي  مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

92|582 هيم |بــــر|هيم عمر |بــــر|بــــ |رح ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

64462o لديبــــ|محمد مني  عطيه  |ره طنط|تـــج

357782 لحميد محمد موىسي|يوسف عبــــد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

8|986 لد سيد محمود|عمر خ ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

62o544 ن|لعربــــى فتـــىح حسن رضو|محمد  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

239o59 لشيخ|حمد |حمد سيد |ن |يم| ن|حقوق حلو

7|o8o| لمحجوبــــ يوسف|حمد محمد |محمد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|62633 ى |عبــــد  م|م|لرحمن مسعد حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

826o62 ن|د محمد سليم|ء عم|شيم |نوعيتـــ فنيه قن

43472| لمنعم محمد زلط|ل عبــــد|نه |بــــ طنط|د|

447338 لسيد|لد فرج بــــدوى |ء خ|سم| ضتـــ دمنهور|علوم ري

356438 حد|لو|ل محمد عطيتـــ عبــــد|بــــل |بــــنه| هندستـــ شبــــر

48749 ل تـــوفيق|هر عطيه كم|م ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

85o458 ي سليم عبــــد|لقذ|ر |بــــش
ى
لنعيم|ق ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

33o3o8 ندي محمدي عىلي محمدى عيد |تـــربــــيتـــ بــــنه

23694o دل|لع|روق |يدى سيد ف|ه ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

259223 ن محروس|طمه محمد رسل|ف شمون|نوعيتـــ 

|35o9 ي خليفتـــ|لد |مريم خ
 بــــسيوئى

ى
لدسوق |بــــ طنط|د|

7o6224 ن|م مسعد عثــــم|مل عص| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

633669 مد|مد جمعتـــ ح|حمد ح| زيق|لزق|ره |تـــج

446282 ى|ن بــــريد|لح زيد|لد ص|خ ن حسي  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

37439o نوس|ل فوزى محمد ع|حمد جم| لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

498428 ه س| حمد محمود منصور|م |مي  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|64456 ل سيد|مصطفى حلىم كم ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

|62849 لدين مصطفى حسن|ن نور|يم| هره|لق|بــــ |د|

4|3o87 متـــ|ء محمود محمد سل|شيم |بــــ طنط|د|

3386o4 يمن محمد طه محمد|مينتـــ | عه مشتـــهر|زر

76o532  ص|مك
ى
دق|ريوس مجدى شوق تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|

لمقطم|بــــ
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25875 ى جيل ئى|ندى محمد خضي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

2o542 ح|لفتـــ|هر عبــــد |لظ|م محمد عبــــد |سل| هره|لق|ره |تـــج

758427 لمهدي|حمد صبــــرى محمد | حقوق بــــورسعيد

22|8|7 حمد|ء حسن سيد |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

78459 ل|حمد كم|متـــ |س|ء |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

89|9|| ل |د رشدى غ|رش| رش سيوط|نوعيتـــ فنيه 

|7846| حمد حسن محمد محمود| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

3262o مه عوض محمد خليفه|حمد سل| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

489|65 لنبــــى|لنبــــى محمد عبــــد |هبــــه عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

49o429 ف | |ر|ي ى مصطفى مصطفى|رسر مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68863| لغيط|بــــو|هلل |م عبــــد |رق محمود س|كريم ط لمنصوره|ره |تـــج

7o25o5 هلل|لسعيد عبــــد |لسيد مصطفى |سلوى مصطفى  لمنصوره|بــــ |د|

4||46| لسيد محمد غنيم|محمود  |ره طنط|تـــج

5o2547 ح|هيم محمد مصبــــ|بــــر|حمد |هيم |بــــر| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

354826 لحميد|حمد تـــوحيد عبــــد| |ن|ر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|28|92 ي محمد 
حمد|تـــفى مصطفى ن|حقوق حلو

298|56 لمحسن بــــقوش|ح عبــــد|لفتـــ|م عبــــد|سل| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

5o7425 ى رى نصيف|يز زخ|مجدى ف| يوستـــي  لشيخ|بــــ كفر |د|

8||224 د|بــــدور خليفه جوده حد حقوق بــــنى سويف

259279 ل حسن محمد|م جم|ريه ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4896|5 لح عطيتـــ|ن موىس ص|يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|44485 لعزيز|زن محمد شلبــــى عبــــد |م ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

64o645 مد|هر محمد ح|حمد م| زيق|لزق|عه |زر

8|9|7o د حمدي محمد|مريم عم ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|56o93 ي|رحمه 
حمد يوسف مصطفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

285375 ش|لسيد حو|حمد |محمد نبــــوى يىح  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

87582| ى  |لنعيم حس|مه عبــــد|محمد سل ني  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

77288 محمد عيد محمود عفيفى ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

684855 |بــــوري|هلل |ء نبــــيل محمد عبــــد |شيم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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7o4324 ن عليوه محمد عليوه حسن|يم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

5|859| مر|هيم ع|بــــر|لسعيد |ء رجبــــ |سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

244694 لعليم|جد قرئى عبــــد|حمد م| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

77557o لسيد|روق |حمد عمرو ف| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

259465 ن|لسيد محمد فرج|ء محمد |لىمي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

789589 ف محفوظ رزق | |فيول هلل|رسر | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4787| ى عبــــد |لدين |ل |حمد كم| لجليل|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8336o5 لمجد محمد|بــــو|سمي  محمود  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

698545 ن مصطفى محمد عطيه حسن|يم| لمنصوره|ره |تـــج

763685 مر|هد محمد ع|هيم مج|بــــر|بــــرين |ص ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

237788 وق محمود عبــــد ى|لخ|رسر لق حسني  ى شمس|د| بــــ عي 

9|47oo ح سيد حبــــيبــــ  |سيد صل سيوط|حقوق 

498577 ل|لمحسن و|حمد عبــــد |حمد فكري |ن |رو لفيوم|ر |ثــــ|

842o7o لكريم|جي عبــــد|ء جمعه ض|لىمي دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

48583 حسن محمود| ء رض|ول عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7o5|94 حمد|سط مصطفى |لبــــ|حمد عبــــد |لحميد |عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

266|27 م يوسف|لتـــه|عمر محمود  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

4o5935 وى|لسيد طنط|لسميع |ء محمد عبــــد |رس| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|77|35 ىط حسن|لع|رضوى كرم عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9o76oo نور رزق سيدهم | |رمي| ج|بــــ سوه|د|

5o9o39 تـــه|دل شفيق محمد شح|لرحمن ع|عبــــد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

826363 بــــثــــينه محمد محمود عوض ي للفن|
|دق قن|لفنى

48|6|7 ي محمد|محمد عص
لسيد|م مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|||79 لمغيثــــ |لك محمد عبــــد|لم|ن عبــــد|يم| ج|بــــ سوه|د|

6|946 ف عبــــد |عبــــي   ن|م شعبــــ|لسل|رسر ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

63||62 ى محمد|لسيد |رق |ء ط|لشيم| لبــــدوى عشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6|858| ل محمد موىس|ن جم|يم| ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

773242 للطيف|لنور عبــــد |يه سمي  عبــــد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

84|65 فتـــىحي محروس فتـــىحي محمود ره بــــنى سويف|تـــج

247o9 لدين عىل عمر|حمد نور|ندى  ن|تـــربــــيتـــ حلو
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754447 ى|م هلل فريد يوسف|عبــــد | رتـــي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

4996o9 طمتـــ رزق يوسف رزق محمد مرزوق|ف تـــربــــيتـــ دمنهور

|535|| هيم|بــــر|رص محمد |لن|عبــــد | نور ن|بــــ حلو|د|

|6o85o ى|ن |رو لسيد محمد حسن حسي  ن|بــــ حلو|د|

9o9|94 لدين  |ل |حمد كم|تـــم محمود |ح ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

227928 للطيف|عبــــد| لوف|بــــو|للطيف |يه عبــــد| ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

593o9 س|نبــــيل محمد عبــــ| دين دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

78|2|7 لمجيد|لرحمن محمد محمود عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

35783 هيم غريبــــ|بــــر|مه |س|ء |رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

359723 مريم محمد نجيبــــ مسعد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6o7668 خلود محسن محمدى محمود خليل |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

2|65o8 ف محمد حمدى محمد |ن محمد |مرو ى|رسر لمسي  سيوط|هندستـــ 

|47275 بــــر محمد محمود شعيبــــ|مصطفى ص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

68|724 لخي |بــــو |مه |محمد محسن سل لمنصوره|هندستـــ 

345727 ج|حمد رس|لسيد |لسيد |يمن |ن |يم| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

285832 م|لسل|رع فتـــىح عبــــد|فتـــىح ز ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

64973o لحليم|لحليم عىلي عبــــد|م عىلي عبــــد|سل| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

255849 ع|لرف|مد محمد |لمنعم ح|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

35452| ي | ر|لنج|يمن حلىمي محمد |نىح  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

276645 لعبــــد|شور |جر محمد ع|ه شمون|نوعيتـــ 

36346 زى|حمد حج|لد محمود |حمد خ| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

5|8|46 هيم عىل نعمتـــ|بــــر|رص |ن ن|نوره تـــمريض دمنهور

675o79 ل|لسيد غ|لم |عمر محمد فتـــىح س لمنصوره|هندستـــ 

863433 للطيف سعيد|مؤمن عمر عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

3|8o58 حمد|مسعد محمد مسعد  ى شمس حقوق عي 

7o7953 ل|لهل|حمد |ح محمد |م مصبــــ|حمد عص| لمنصوره|بــــ |د|

854526 ي  وس|سحق تـــ|ريمون بــــشر ورصى ي|صيدلتـــ 
|لمنى

26829| ر|لنج|ضى عىل |حمد ر| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

539|88 لحميد|م محمد عبــــد |ن س|رو ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

64o|62 ن محمد موىس|م رمض زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

Thursday, September 6, 2018 Page 12368 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

25466o ي |عمر 
حمد محمد|حمد لطفى ي صن. تـــ.ك

|ع قويسن|فنى

79|26| ى محمد عطيتـــ|ء محمد |ل| مي   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

258584 لنمر|لمجيد سعد قطبــــ |حمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

266747 |لعل|بــــو |تـــفى فهيم سعيد فهيم  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

29|o5 ي بــــدر |لد عبــــد |خ
ي|لدين عبــــد |لغنى

لغنى  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

498o|9 ر|ح عم|لفتـــ|بــــى عبــــد |مبــــ|بــــ |لوه|ن عبــــد |ريو ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|24872 ى عص|ي م مصطفى محمد مصطفى|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

862498 هيم محمد|بــــر|رق محمد |ط دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

22o343 حمد حسن|ئى حسن |حمد ه|محمد  ضتـــ|ري/م بــــنى سويف|إعل

4|6|9o مد محمد كريم|نشين محمد ح ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

34|987 ى ف حمد|يز محمد |حني  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

3532|6 ى  حسي 
مصطفى حسن مصطفى |ضتـــ بــــنه|علوم ري

|682| وس|ندر|سكندر |كي  سمي  |بــــ| هره|لق|عه |زر

|58o5| حمد|رك طه |ء مبــــ|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

893398 مل محمود محمد |يمن ك| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

842o56 حمد محمد|عبــــي  سليم  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

438647 بــــ عقل|لوه|عقل محمد يىح عبــــد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6o6623 لسطوج|لعظيم |جد عبــــد |محمد م لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|23877 زى|حمد حج|لعزيز |حمد عبــــد |هلل |منتـــ  هره|لق|حقوق 

759356 هيم|بــــر|لدين |ل |هيم جم|بــــر|ر |من ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

22o965 حمد|لسعود |بــــو|منه محمد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

257499 لمليىح  عبــــيد|ء حمدى |رس| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

263794 ى|لد عزتـــ محمد |منه خ ى لعجي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

882292 للطيف |دى عبــــد|مه ن|ره سل|س سيوط|بــــ |د|

227545 حمد محمد|لد خلف |محمد خ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

677o96 ى عبــــد |محمد ه  حسي 
ى|ئى هلل حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

9|2|22 ى |رص جبــــر|يكل ن|م ئيل سيفي  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

6|2237 م|لعزيز محمود عز|تـــح عبــــد |محمد ف سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ
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|648o8 حمد|ن كرم محمد |يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

38987 مد حلىم|هيم ح|بــــر|ء |رس| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

92|4|2 للطيف بــــخيتـــ |محمود محمد عبــــد ج|بــــ سوه|د|

32|342 ى|سم|م |لرحمن س|عبــــد عيل حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

32|47o ج |ل محمود حر|عزتـــ جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

223627 وى|لص|مل |لد ك|نس خ|ن ى شمس|د| بــــ عي 

76943| ي
هيم|بــــر|لدين |ح |هيم صل|بــــر| |دئى ي تـــمريض 

عيليه  |سم|ل|معهد فنى

24o|38 لد مدحتـــ محمود خليفه|خ ن|هندستـــ حلو

32244o لدين|لنعيم نور |رتـــ محمد عبــــد|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|22962 لديبــــ|ر محمد حسن محمد شديد |مي هره|لق|حقوق 

5|5o83 بــــ|لعربــــى محمد دي|رص |ر ن|من بــــ دمنهور|د|

62598| محمد محمد عطيه| محمد رض زيق|لزق|ره |تـــج

|78629 هيم|بــــر|م عزتـــ |حمد حس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

42546o ي رف|دع عي عىلي|ء يحن  بــــ بــــنى سويف|د|

7738|4 تـــ|زق بــــرك|لر|دى محمود عبــــد |ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

524223 ء حسن حلىم محمد|روميس ضتـــ دمنهور|علوم ري

79o8|8 لحليم|هلل عبــــد |م مصطفى عبــــد |مي  لمنصوره|حقوق 

8o7795 لعظيم محمد عيد|عبــــد| لي|د ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

247496 يف|حمد |هيم |بــــر|م |هيم هش|بــــر| لشر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

783|33 لحميد محمود أحمد|نس محمد عبــــد |ن زيق|لزق|صيدله 

5o2575 ره|لرحمن زم|حمد عبــــد |ء مدحتـــ |سم| سكندريه|ل|بــــ |د|

24394 لحميد سعيد|ندي محمد محمد عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6o6323 ق|يم |لعز|بــــو |ئل حمدى |أدهم و وى|لشر |صيدله طنط

78o297 هيم|ح محمدإبــــر|وليد محمد مصبــــ زيق|لزق|هندستـــ 

24o32o ى محمد ج|ي لعليم|بــــر محمد عبــــد|سمي  ن|حقوق حلو

3477|8 ح عىل|لفتـــ|لرحمن محمد عبــــد|حمد عبــــد| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

25347| ضل|حمد ف|لسيد |يه | تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

857237 ي محمد|م ن|مي عص ج  ي|هندستـــ 
|لمنى

888755 مه نرص محمد حفنى |س| لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

249|54 لديبــــ|م |لسل|ن عىل عبــــد|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 
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769383 ق|ن |هيم رمض|بــــر|مصطفى رجبــــ  وى|لشر ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

4o4242 مد محمد موىس|م ح|محمد س سكندريه|ل|بــــ |د|

4763o5 ى|ل مرزوق محمد مرزوق ش|بــــل هي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7897|6 لسيد|وى |لشبــــر|حمد ثــــروتـــ | دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

23477| دل عىل حسن|محمود ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|354o ف محمد محمد قطبــــ|محمد  رسر ره دمنهور|تـــج

234|25 ع محمد عىل|دل حمزه رف|ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|64245 حمد|مح محمود |محمود س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

77552 ر سيد محمد حنفى|من ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

32|7| ل محمود عطيه|محمود جم ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

354364 بــــر مصطفى|ء محمود ص|شيم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

495543 لونيس|فتـــىح محمد فتـــىح سعد عبــــد ج|ره سوه|تـــج

42272 كريم ربــــيع حمدى محمود خليف ن|تـــربــــيتـــ حلو

2773| ن محمد عىل|محمد رمض لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

34894| ى عبــــد|رقيتـــ طه  لرحمن|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

24856o ر|لزه|ح |لفتـــ|دل عبــــد|منيه ع| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

486747 هيم|بــــر|د |رق رش|محسن ط ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

343647 ن يوسف|حمد وحيد رمض| |حقوق بــــنه

273|35 ن|لرحيم محمد عثــــم|محمد عبــــد لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

6255|7 مر|مد متـــول متـــول ع|حمد ح| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

483359 هدى سمي  محمد عىل مصطفى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8o449| ء محمود محمد سيف|وف سيوط|ره |تـــج

29o|34 ل|نور محمد هل|ن محمد |يوسف شعبــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

86o|79 رون محمد حسن|ء ه|دع سيوط|ره |تـــج

849897 ي محمد حسن عبــــيد|م|
ئى دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

3|6833 حمد سيد يوسف|هيم |بــــر|ندى  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4|o4o| يف|سم|حمد محمد بــــسيوئى | عيل رسر |ره طنط|تـــج

7o95o6 ى محمود محمد عبــــد |ي بــــ|لوه|سمي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

||75o| ى نور محمد| ه نور حسي  مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8|5672 بــــ محمد|لوه|تـــ عبــــد|ء عرف|رس| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى
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|68482 نيوس|رم|يوبــــ |هيم |بــــر|فيليبــــ | رين|م لمنصوره|حقوق 

22839o ف عبــــد|ن |نوره ى|لحميد حس|رسر ني  هره|لق|بــــ |د|

6|464 محمود جمعتـــ سعد محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4957|7 لد محمد محمد حسن|محمد خ بــــ دمنهور|د|

49249| ي|لنيد|لجليل سليم |محمد عبــــد
ئى سكندريه|ل|حقوق 

34o9|4 ى |لق حس|لخ|لد عبــــد|د خ|زي وى|لغز|ني  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

238559 ى جمعه|م |م|ل |مريم جم مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

455656 ى عبــــد | |ند ى عىل|لح|مي  فظ حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|o3o4 لعزيز ثــــروتـــ|رق خليل عبــــد|يوسف ط |تـــربــــيتـــ طنط

754|43 ي
ف نور | |دئى لدين محمد|رسر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2386o ى محمد عبــــد |ي ل فرغىل معوض|لع|سي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4|675o أستـــي  زىك مسعود زىك تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

864329 هر|هر محمد ط|حمد ط| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

64568o يدى|لع|هيم عىل محمد |بــــر|حمدى  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

64o6o2 ن|لم شوح|محمود محمد محمد محمد س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

677448 ن|ئيل سليم|وهبــــه نزيه وهبــــه روف لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2788| لمجد|بــــو|حمد |يتـــ محمد | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

323799 لسيس|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|مريم  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

754526 ه|لل|هلل عبــــد |مروه محسن عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7o4o2o لفى|ل|حمد |تـــ محمد |لشح|هيم |بــــر| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

84397| حمد|ج |ح عىلي فر|صل ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o6|7 ى بــــيوم| رض ربــــيع حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2|7233 ح محمد طه|لد صل|س خ|ين| ى شمس| لسن عي 

529236 لشبــــكسر|هلل |حمد عبــــد|حمد محمد |مه |س| سكندريه|ل|هندستـــ 

|2547| لد حسن حسن|سهيله خ هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|39|55 |مريم رزق نسيم رزق حن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|32|45 هلل|لصمد عبــــد |محمد عبــــد | دين ى شمس|تـــج ره عي 

6|86o5 ل|لع|ء بــــدر مسعد عبــــد |سهيله عل طبــــ بــــورسعيد

84368| لسيد|ر فتـــىحي |كريم مختـــ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج
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487286 هيم مرىس عبــــده|بــــر|هلل محمد |عبــــد ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

|2oo7o ين ى|سح| |في  |ق عزتـــ مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

338952 لبــــصي |د عبــــد|ل فؤ|ء جم|رس| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

82|32 ي سيد|لبــــ|ن عبــــد |حمد زيد|
ى
ق ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|39697 ح|لفتـــ|لسعيد عبــــد |دل |بــــسنتـــ ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

846969 لي محمد|ء عيسي غز|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

42488 مد شيحه|طف محمود ح|حمد ع| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68o288 ح|ن محمد سعد محمد مصطفى صل|يم| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

6|849| حمدى درويش محمد عيس ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

537o64 لرحمن محمد محمد منصور|عبــــد معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

266466 هيم حيدر|بــــر|ح |لفتـــ|ره محمد عبــــد |س تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

7o2684 ر|لنج|حمد |لمجيد |لد عبــــد |ندى خ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

759977 حمد يوسف محمد عوض|ء |شيم هره|لق|ج طبــــيع |عل

3|5466 حمد فتـــىح محمد|بــــرين |ص |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

543|9o هيم جمعه|بــــر|ء محمد نبــــيل |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|29543 ى ى موىس م| مي  ضى|خي  ى شمس حقوق عي 

4o9o28 يز مندور عطيوى|محمد ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

875|48 ج  قوشتـــى |منيه مصطفى ن| سيوط|ره |تـــج

622858 ج |دى محمد |له|ره محسن عبــــد |س لخرصى لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

76o8|| مد|مد دردير ح|ئى ح|م| ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

638554 لسيد جبــــر جبــــريل|هيم |هديل إبــــر زيق|لزق|نوعيتـــ 

362o54 لسيد|بــــو زيد |دل |محمد ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|929| لخي  طه|بــــو |آيه سعيد محمد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

754922 لم|عيل س|سم|محمد عطيه | رن تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|355o9 لنعيم بــــخيتـــ عىل|ميمه عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|4|859 هيم|بــــر|عمر مجدى فهىم مطلوبــــ  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

864|77 ن قدس|وجيه ن| هدر ج|بــــ سوه|د|

64|55 |لبــــ|حمد عبــــد|لبــــدوى |حمد |ر ربــــيع |من
ى
ق لفيوم|لعلوم |ر |د

|73735 م خليل|لسل|م نشأتـــ عبــــد |سل| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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846o45 ف لطيف صبــــىحي|ركو |م رسر ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

343o|8 بــــو ستـــيتـــ|لمعبــــود محمد |لح محمد عبــــد|ص ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

622453 ر|لنج|حمد |حمد |محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

|54728 دى مجدى رفعتـــ سليم|ف وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

9o32|2 ى س |مون متـــي|مح فل|س| يوستـــي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

345|49 ء محمد حسن زغلول|نجوى عل ى شمس علوم عي 

3688|7 حمد سيد محمد| |لي|د ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

423o64 ى محمود خلود محمود خي  سكندريه|ل|ره |تـــج

52624 يف|زم مصطفى كم|ح ل رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

42778o ري|بــــي|ل|هيم محمود  |بــــر|محمد محمود  | تـــمريض طنط

857||2 لعظيم|فتـــىحي عبــــد| ء رض|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

259|54 ه حمدى | لقط|حمد |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

697984 تـــ|ن محمد محمود محمد بــــرك|حن |بــــ طنط|د|

86329 ي عبــــد|حمد بــــلتـــ|يوسف  دي|له|ج  لفيوم |تـــمريض 

438637 ح|لفتـــ|لمنعم جمعه عبــــد |ح عبــــد |لفتـــ|عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

7584|o  عبــــد |منه 
ى
لمجيد|لحليم عبــــد |هلل شوق ره بــــور سعيد|تـــج

3299|5 ى|م خليل صبــــىحي خليل منصور| رتـــي  |حقوق بــــنه

835983 لضوي|حمد |ن |ء رمض|وف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

354358 وق محمود مدحتـــ محمد عىلي
رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

48|o3 حمد محمد محمود|يوسف  هره|لق|حقوق 

4799o7 لمجيد بــــسيوئى|ندى حسن عبــــد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

5|6544 لطويل|مر |م ع|لسل|لمقصود عبــــد |عبــــد | نور تـــربــــيتـــ دمنهور

4|6674 ن عرص|ن محمد زيد|د زيد|سع ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

498oo3 تـــ|لعزيز عويد|ن محمد مبــــروك عبــــد|يم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6o34o7 ى ممدوح عبــــد  مي  تـــه|هلل محمد شح|ني  |نوعيتـــ طنط

49o823 حمد|لغنى |حمد عبــــد|ديتـــ مصطفى |ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25363o نم|سعيد عيد سعيد غ لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

822673 عمرو سمي  يونس سعد ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى
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|29743 محمود مسعد محمد مزيد ى شمس|زر عه عي 

76|248 ى  دي|له|حمد سعيد عبــــد |حسي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

4|5822 لم|رضوى رجبــــ محمد حسن س لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

48o983 بــــو سيف|د قطبــــ |لجو|رحمتـــ محمود عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

76o54| م محمد حموده|لسل|ء عبــــد |رس| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

8o5263 ي سيد  حمد محمد|يحن  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

49|66 لمؤمن|لحليم محمد عبــــد |لبــــدوي عبــــد |حمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|53943 ي|عمر خ
لحليم|زى عبــــد |لد ئى ن|حقوق حلو

5o4233 ى محمد أحمد مصطفى|من ر خي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

88o33 عيل نبــــيوتـــ|سم|وليد ربــــيع  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

684955 ىط محمد|لمع|بــــو|عمر عىل سعد  لمنصوره|بــــ |د|

|34457 ن|لفتـــوح رمض|بــــو|طف |ع| دين دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

699272 لسعيد منصور|ندى حمدينه  لمنصوره|ره |تـــج

687579 لحميد منصور|هر منصور عبــــد |ن ط|نوره ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

782o29 وى|لشبــــر|لح محمد |ن ص|يم| زيق|لزق|حقوق 

8458o2 ي يسن عىلي محمد
منى |ج طبــــيع قن|عل

4|7922 ي|ر
هيم نرص|بــــر|لسيد |محمود | ئى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

|72264 لسيد محفوظ|عمر مجدى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

58246 بــــى|مبــــ|حمد |مه |س|ل |بــــتـــه| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

8499o3 هيم محمد|بــــر|يه عزتـــ | دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

6o7778 ن|لحميد عمر|ن عبــــد |محمد سليم| ند بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

893457 لحفيظ |لحليم عبــــد|بــــر عبــــد|ء ج|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

92|945 حمد حسن |ل |له جم|ه ج|تـــربــــيتـــ سوه

35o8|o ف سيد يوسف|مغفره  رسر ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

|3366o ى ديبــــ فريد|مه |س| |يوستـــي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

495o28 هلل موىس|عىل رجبــــ بــــسيوئى عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|75296 ي
ل حسن|م هل|س| دئى رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع

دي|لمع|بــــ

49o355 ض محمد|رق شعيبــــ ري|ره ط|س ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د
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2|6434 لشويخ|حمد حسن عىل |دهم | هره|لق|هندستـــ 

8|785| ى خليل| |ن يىحي|مري مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

782344 لرحمن|يه محمد عىل عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2577|| بــــر|محمد خليل محمد ج هره|لق|لعلوم ج |ر |د

49|532 ل فهىم محمد أحمد|جم| عل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78o494 وى|لطحل|لحق محمد |ء عبــــد |دهم عل| زيق|لزق|حقوق 

3|5363 نوس|ود ف|دل د|ستـــي  ع| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

6978|6 لحسينى محمد|لسعيد محمد |ل |نو لمنصوره|بــــ |د|

3|7673 ف محمود محمد|م |سل| رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|44o53 ى|ء ن|رس| جح عدلي حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|73|7 حمد|محمد محمود عىلي  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

7o6733 لجوهرى|ل محمد |حمد هل|لمنعم |عبــــد  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

5|9477 ي|هلل |ر محمد محمد فتـــح |من ر|لىح  |طبــــ طنط

8o|832 ي|بــــر عبــــد|ر ج|حمد مختـــ|
لغنى ره بــــنى سويف|تـــج

5o6358 سم|لق|بــــو |بــــ محمد عىل |رح إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

499666 لسمكرى|لعظيم |هند محمد عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69||28 ل|لع|ء حسنى عبــــد |عل| لي|د لمنصوره|حقوق 

782879 عيل|لمنعم محمود إسم|حسن عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

876|87 ح طه |لرحمن محمود صل|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

543646 ح محمد هندى|مصطفى أحمد صل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

678|o5 لسعودى|لسيد |يه محمد محمود | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7||799 لمتـــول|هيم |بــــر|لعز |بــــو |طف |ع| ن|دي لمنصوره|حقوق 

|6699o ف زكري|ندى  محمد عىل| رسر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

3|2535 حمد|بــــر |لدين ج|ء |بــــر عل|ج ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

437||3 ص|لقف|لسيد |بــــسمه صبــــرى سعد  لمنصوره|حقوق 

755858 مه|لم سل|محمد مجدى س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

22o786 ن|لرحمن رمض|ء سمي  عبــــد|عىلي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|62777 ى |مصطفى  حمد محمد|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22o42| ى عبــــد لرحيم يوسف|وليد خي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

Thursday, September 6, 2018 Page 12376 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2228|6 |لش|حمد محمد طه عبــــد|
ى
ق هره|لق|بــــ |د|

8338o| ي |صل| دين
حمد|ح مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

688o8o لسيد|لحميد |لحميد محمد عبــــد |ل عبــــد |من لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

854644 ي 
لعز خلف نجيبــــ|بــــو|مصطفى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

858437 لحكيم|ء محمود محمد عبــــد|لشيم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

626389 تـــ محمود محمد متـــول|ي| زيق|لزق|عه |زر

|7|337 ن محمود|دل حس|مصطفى ع |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

483||4 حمد عىل|حمد محمد |مريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45||47 هيم متـــول|بــــر|محمد نبــــيل متـــول  |ضتـــ طنط|علوم ري

6|2338  خليل حسن|هيم |بــــر|هلل حمدى |عبــــد
ى
لدسوق زيق|لزق|بــــ |د|

5288|8 تـــ|د محمد |لدين فؤ|د |محمد عم بــــو مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

84626| ف حسن مهدي|نوره  رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

7672|3 د|لجو|عيل عبــــد |سم|محمد مصطفى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

543779 بــــ عىلي محمود|لوه|يز عبــــد |محمد ف دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

75o863 ى م محمد محمود محمد حسني  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

839|55 ي محمد|زينبــــ حس
ي مصطفى

ئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

542262 ء محمد محمد فرج|شيم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

482784 ل|لجم|ن |بــــ شعبــــ|لوه|ء عبــــد |سم| سكندريه|ل|ره |تـــج

482972 ي|هلل مجدي عبــــد |منتـــ 
لرحيم مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68|32o لسيد|ذ |مر مع|حمد تـــ| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

284465 نس|لك |سيد م| عل ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

325936 لعزيز|مد محمد عبــــد|ندى ح ن|تـــربــــيتـــ حلو

782528 لسيد عىل|ل |لع|م عبــــد |سل| لمنصوره|حقوق 

226445 تـــى محمد سويفى|لؤى محمد نج هره|لق|صيدله 

675835 ل|بــــو هل|جر محمد محمد عىل |ه لمنصوره|ره |تـــج

34o28 ح منصور محمد منصور|هلل نج|منه  عه مشتـــهر|زر

84o564 لطيبــــ محمد|حمد محمد | ن|سو|حقوق 

884247 بــــوزيد نظي   |مر |رص ع|لن|عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

2|3955 قتـــ مختـــ| كر|فع ش|ر ش|رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|8|o5 م محمد محمود محمد|سل| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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7o4|4o لجيوىسر خليل|يه عطيه محمد | زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

754587 لجيد|عبــــد| لوف|بــــو |دل |رضوى ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

5o8894 لسعيد|هيم |بــــر|ل |هلل كم|حمد عبــــد | علوم دمنهور

62746| در|لق|يم عبــــد |لد|يمن عبــــد |ر |من زيق|لزق|ره |تـــج

835436 لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|هيم خلف |بــــر| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

3|7|28 لم|حمد عطيه محمد س| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

85627o ف ص|ء |رس| بــــر محمد|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

25o|32 لروبــــى|بــــر |م ص|يه عص| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

5o9|38 حمد سعد محمد عىل|محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

263o29 ى ن|ء نجيبــــ |سم| صف|مي  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

648754 لجيد|هيم عبــــد|بــــر|هيم محمد |بــــر| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

6o5|37 ف محمد |ن |يم| بــــو هرجه|لحسينى |رسر لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

83442 لعظيم|رتـــ محمد مرىسي عبــــد |س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

43|4| لغنى حمد|لعزيز عبــــد |ل عبــــد |عمر جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

22oo8o لحميد عبــــده|دل عبــــد|يه ع| ى شمس|د| بــــ عي 

8o8263 بــــتـــ|دل ظريف ثــــ|جده ع|م ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

893754 لكريم  |ء فتـــىح محمد عبــــد|صف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

776o|2 بــــرهيم|حمد |لد |بــــسمله خ زيق|لزق|بــــ |د|

25oo56 |ل |لحميد جم|ح عبــــد |لفتـــ|ئل عبــــد |جر و|ه
لدين

ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7oo623 مروه محمد يونس محمد ضتـــ|ري/ج|أللسن سوه|كليتـــ 

|55256 ح شكر|لد صل|ء خ|ل| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

35|92o تـــه|بــــو رسيع شح|ء محمد |سن عه مشتـــهر|زر

264595 لسيد|لحفيظ |ندى محمد عبــــد شمون|نوعيتـــ 

3294o9 لسيد محمد سعد|ن |مينتـــ حمد| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

9|3o|4 لفضيل محمد |لديبــــ عبــــد|موده  ج|ضتـــ سوه|علوم ري

33482o لحميد|بــــر عبــــد|لج|حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6|6982 شه|بــــوعم|لسيد |حمد |هلل |يه | ط|بــــ دمي|د|

89655o ى بــــه|ي ء محمد صبــــرى  |سمي  ج|حقوق سوه

487456 هلل عىل|هيم عبــــد|بــــر|هلل |حمد عبــــد| سكندريه|ل|ره |تـــج
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|53726 حمد|د سيد حسن |جه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o45o7 لح|هيم ص|بــــر|سمي  | نه زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

333599 حمد وحيد محمد فهىمي| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4o9789 ى خلف|رس| ء نبــــيل فتـــىح حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o58o ى عبــــد د|لحد|لمعبــــود |محمد خي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

255882 ى|يوسف محمد عرفه  بــــوحسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7||o68 لشبــــىلي|حمد |بــــ محمد محمد |شه ي|هندستـــ 
|لمنى

6|77o4 د|لغريبــــ حم|دل |حمد ع| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

9o4o|4 عيل محمود |سم|محمود عىل  سيوط|عه |زر

54|999 ف سمي  زىك مغ| ورى أبــــو خشبــــتـــ|رسر سكندريه|ل|حقوق 

5o576 ئى|هيم علو|بــــر|ل |محمد جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

224946 ى ح  حسي 
حمد|مد |مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

867752 ي|تـــرين روم|ك ي سيدهم حىح 
ئى ي |

ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

492752 لسيد|مه ذىكي حسن عبــــد|محمد سل |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

849947 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|بــــ |رح لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

7568|5 هلل حسن|ء محمد عبــــد |سم| ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

8692o8 محمد سليم سعد فريىحي ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

862349 ري محمد|م سيد نص|هش |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

254622 لح|محمد صفوتـــ محمود ص دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

9|4o32 جح رمزى خله  |مريم ن ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

372559 ي محمود |يتـــ |
لجوهري|يمن حنفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

4|7975 ى |ي ى محمد حسي  ى حسي  ي|سمي 
لوحيسر لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

646649 هلل حسن سعيدتـــ|حمدفتـــح |حمد |رتـــ |س لمنصوره|حقوق 

677268 حمد متـــول|حمد ربــــيع |محمد  لمنصوره|بــــ |د|

5o9374 حد|لو|حمد عىل عبــــد |لسيد |محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

328465 حمد محمدى محمد محمدى هيكل| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

84333 ء سليم محمد قطبــــ|شيم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

764362 ى|حمد ش|رق رجبــــ |كريم ط هي  ره بــــور سعيد|تـــج
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49o4o4 لرؤوف محمود|دى عبــــد |درتـــ بــــغد|ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o448| ى |للتـــ ج|منتـــ  بــــو زيد|بــــر محمود حسي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

7757|6  محمد |زي
ى
لفتـــوح|لبــــيوم أبــــو |د شوق زيق|لزق|طبــــ 

898765 ى حسن |يه | لخول حسي  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

75o578 زق فرغىلي|لر|ن مصطفى عبــــد |رو عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

36374o ي محمود|عىلي  ف خي  رسر دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|5o8|o |لبــــ|بــــ عبــــد |لتـــو|زى عبــــد |محمد حج
ى
ق هره|لق|هندستـــ 

3|9329 لسيد|لدين |ح شمس |ء نج|شيم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8928o عيل|سم|لحميد |ن عبــــد |مجد حمد| ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

334532 لس سمي  شح تـــه بــــخيتـــ|كي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6879|3 حمد|لسيد |ح محمد |لسعيد مصبــــ|ج |لصبــــ| سيوط|طبــــ 

647922 حمد حسن ممدوح عطيه| ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

329695 ى|لحميد يوسف |يتـــ عبــــد| مي  |ره بــــنه|تـــج

786o45 ه عمرو | دى|له|هيم عبــــد|بــــر|مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

877427 ن زىك |ل ن|جم| رن سيوط|بــــ |د|

3|9233 ى فتـــ مني  عزيز|ر| روجي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

52686o ى  نرص|مح نبــــيل بــــ|س| مي 
ى
ق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 

 مريوط

37o58| محمد محمود محمد عىل ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

25|474 ل|لش|ل عىل موىس |بــــل دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|2|684 ى و| ى محمود|ئل |مي  مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

34826| عيل|سم|لرحمن |هيم عبــــد|بــــر|طمتـــ عنتـــر |ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8779o3 هلل  |يه |دى حم|له|هد عبــــد|لش|ء محمد |دع سيوط|بــــ |د|

58542 للطيف|ره نبــــيل محمد عبــــد |س بــــ بــــنى سويف|د|

|2|737 ل|دين محمود محمد يسن محمد جل|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

44295 م مخيمر حسن|له|عمر  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|4575 ه عىل حسن رسر| قه |مي  سيوط|بــــ |د|

47583 بــــرى|لرحمن محمد سيد ج|عبــــد ن|معهد فنى تـــمريض حلو

33o826 لسيد|لق |لخ|لرسول عبــــد|عبــــد| رند ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

326|88 هلل|م عبــــد|يتـــ محمد س| لفيوم|عه |زر
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772oo8 عيل|سم|محمد محمود سيد محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

525|84 لسيد خليل|طف خليل |جر ع|ه سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

5o3||6 لحليم|لحفيظ عبــــد |ل عبــــد |د كم|جه إلسكندريتـــ |تـــمريض 

498766 بــــو يوسف|لمنعم مصطفى |لسيد عبــــد | |دين تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8349o4 ي|محمد خ لد محمد عشر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

26o944 لحطينى|حمد محمد |ء |سم| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

8|939o يبــــي بــــولس|سحق عج| |رين|م ي|لسن |
|لمنى

542875 ح|هيم رزق محمود مصبــــ|إبــــر| لي|د ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4963o2 ن|بــــوسليم|ح محمد |ر صل|من عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

266o6 ح محمد|لفتـــ|حمد مصطفى عبــــد | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

9243o5 لكريم خليفه  |ن عبــــد|عمر رمض ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

63276 عيل محمد|سم|دل |دهم ع| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

882235 لغيط  |بــــو|لدين محمد |م |وليد عص سيوط|ره |تـــج

37o928 ى|هديه سعيد ج دو حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43685 م بــــدوي|لسل|مصطفى سعيد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

27o94o هلل|لبــــيوم عبــــد|هلل فكرى مهنى |منه  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

493892 لمجيد بــــعيلتـــ|م محمد عبــــد |حس عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43438 حمد|متـــ |م مسلم عىلي سل|له| ى شمس| لسن عي 

839383 حمد|ر |لستـــ|حمد محمد عبــــد| ن|طبــــ حلو

5|4796 ى يوسف محمود  لمحمدى عزيزه|حني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

756276 يف محمد|لع|ء عبــــد |رس| ىط رسر عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

424495 ى|هلل |حمد عبــــد | حمد مجىل حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

43o663 ل شعيبــــ|لع|حمد محمد عبــــد |مريم  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

72477 حمد محمد محمود محمد| لفيوم|حقوق 

642424 هيم|بــــر|رق محمد غريبــــ |محمود ط زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||6|o2 ف محمد محمد بــــكرى |ندى  ذل|لش|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

3|886o ي|ي
ي محمد مصطفى

ى محمد مصطفى سمي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

62824 ء خلف محمد مرىسي|ول ره بــــنى سويف|تـــج

8923|7 لرحمن محمود |ح عبــــد|زينبــــ صل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

756764 لمقصود|للطيف عبــــد|ح محمود عبــــد |سم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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846|73 فتـــ فوزي سعد|د ر|ميل ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

8o7||6 لسيد|يمن محمد |يه | ي|بــــ |د|
|لمنى

272879 ضىح محمد ثــــروتـــ محمد سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

89o77| لغنى |صبــــره بــــدرى عبــــد| دين سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

279846 نعمه حسن سعد عمر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

69|85o حمد|لعزيز |رس رفيق رجبــــ عبــــد |ي لمنصوره|بــــ |د|

8o4oo2 ي ع
ي سنوىسي|مصطفى

دل مصطفى ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

|2o273 لحميد|حمد عبــــد |لد |عمر خ ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

266674 لمجد|بــــو|مد عىل |يه لطفى ح| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

23|494 حمد|طف عيد |حمد ع| هره|لق|هندستـــ 

2|2375 ف عمر |عىل  س|لنح|رسر ى شمس حقوق عي 

772325 لعز|بــــو |لمنعم عىل |مريم محمد عبــــد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

7|o7| بــــ|لتـــو|حمد تـــوبــــه فتـــىحي عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

8o66o ن|ء صبــــرى محمد رضو|رس| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|39975 نور سعيد|ء يىح |ل| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

863498 ء ثــــروتـــ محمد حسن|ول دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

649|42 ه ثــــروتـــ محمد عىلي| مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

27|83| بــــو هديتـــ|مر|د عليىم ع|جر عم|ه لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

55oo9 ى ج|ي حمد سلومتـــ|بــــر |سمي  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

432497 لمعىط|د عزبــــ عبــــد |حمد محمد رش| |مه بــــ بــــنى سويف|د|

329722 ي|منتـــ 
 بــــرعي|هلل محمد ئى

ى ظ حسي  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

23|63 ي|زي
د محمد محمود حنفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

76||59 ى عل|ي لسيد محمد|لحليم |ء عبــــد |سمي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5o5734 مصطفى محمد حسن يوسف بــــشي  سكندريه|ل|بــــ |د|

372738 د|د مصطفى ج|هلل ج|منتـــ  |حقوق بــــنه

623oo5 |هلل حن|طف عبــــد |ندرو ع| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6866|5 لحسينى فوده|حمد محمد حسن محمد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

78755|  عىل |حمد يىح |
ى
وى|لبــــنه|حمد دسوق قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

2785o ى مرىسي فرح محمد حسي  ن|بــــ حلو|د|

877||5 ي|ر
شم خلف |طف ه|ع| ئى سيوط|علوم 
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757925 لحميد عطيه|لحميد عبــــد |محمد عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

326332 ين د منس|رففى ج| في  لفيوم|عه |زر

63|357 حمد عسكر|ندى محمد عطيه  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

497468 |لوف|بــــو |حمد حسن | |رن تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

88||35 ى |يم| ن محمود حسن حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

78|844 ى|ر |لستـــ|حمد عبــــد |ء |ول حمد حسني  زيق|لزق|صيدله 

8654o2 لصغي |دي شحتـــو محمد |له|عبــــد زيق|لزق|حقوق 

57o94 ى  يوبــــ|بــــتـــ |يوبــــ ثــــ|مي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

32375 لسيد|حمد محمد محمد |مصطفى   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

8|o689 لمجيد|د محمد لملوم عبــــد|لجو|ده عبــــد|غ ي|طبــــ 
|لمنى

246862 ن|حمد شيل|حمد فتـــىح سيد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|66772 هيم|بــــر|ئى |يه محمد عن| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

677o85 لمجد|بــــو |لرحيم |حمد محمد عبــــد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o39|| لسيد محمد عطيه|دى |له|محمد عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3|6|44 لسيد|هيم |بــــر|هيم |بــــر|د |جه ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8o4458 عيل|سم|لحميد |ندي فتـــىحي عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

6|6ooo لسيد مصطفى كسبــــر|هيم |لسيد إبــــر| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

37o373 لحميد|د عبــــد|محمد رش| دين ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

3o534 ل|لد سعد هل|ء خ|ل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

25792o ن|لعج|حمد فهىم |د |زي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

64|724 لرحمن|لعزيز عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |مروتـــ عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

78|435 محمد عىل عىلي| مه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

499|59 لي|هيم غ|بــــر|رص محروس |طمه ن|ف تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

253o6o لحليم حجو|ن مجدى عبــــد|يم| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

2|7o7| سهر محمود محمد فتـــىح محمد مخلوف ى شمس|تـــج ره عي 

882275 مي   |هلل غندى |ء |م عل|هش سيوط|هندستـــ 

856o3| لسعيد|يدي سعيد محمد |ه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

285578 لعظيم مسعد|جر مجدى عبــــد|ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|32589 فظ|ندى سعيد سيد ح ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

68555o رى|لهو|لحسينى |لعزيز لطفى |يه عبــــد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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|3482o ل يوسف مرشد|ك كم|مل ن|حقوق حلو

894334 م |ه عل|لل|م عبــــد|ء عل|شيم سيوط|حقوق 

6|74|7 وى|لقش|لرحمن |نىه نرص عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8|7857 ل وهيبــــ وهبــــه|مريم كم |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

89|95o هيم طه سيد |بــــر|مروه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

22974 لعزيز|حمد عبــــد|لعزيز |عمرو عبــــد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

68o263 م محمد محمد محمود|جر عص|ه لمنصوره|نوعيتـــ 

285957 هيم|بــــر|حمد |ح |ح صل|صبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

784||9 وي|لطح|يز  |دل محمد ف|محمود ع ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

484o|| ين  لمرصي|هيم |بــــر|يمن محمد |سي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

623448 لغندور|لحميد |لسيد عبــــد|ندى  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6845| لمعبــــود|حمد عبــــد |ء محمود |ل| لفيوم|بــــ |د|

836487 دق|لص|حمد محمد |م |سل| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

777|69 يف محمد عىل نىه رسر زيق|لزق|بــــ |د|

|4288| ى عبــــد |عبــــد  هلل| |لكريم عط|هلل حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

859258 ري|لبــــ|لمنعم عبــــد|محمد عىلي عبــــد ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

69|725 لسيد يوسف|مه محمد |س|م |سل| لمنصوره|حقوق 

|23o75 حمد محمد|م |محمد س ى شمس|تـــج ره عي 

332793 ن|حمد حس|لحميد رشدى |محمد عبــــد ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

|6982o ن هيم|بــــر|نبــــيل وهبــــه | مي  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

3285|3 وى حسن|لششتـــ|حمد |ئى |حمد ه| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|7492 لعزيز|هيم محمد عبــــد |بــــر|هلل |منه  ن|فنون جميله فنون حلو

8554o4 حمد|ء مكرم محمود |شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

265746 روق|لمحسن ش|لرحمن عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

865479 ري|لنوبــــي بــــش|س محمود |ين| ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

8o625| هلل|بــــ عبــــد|لوه|هيم عبــــد|بــــر|زم |ح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

8922o8 م محمد حمدى سيد |حمد عص| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

23|44| لدين مصطفى يوسف|ء|ج عل|رس ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

6|5355 ل|لد عبــــده محمد هل|محمد خ ط|هندستـــ دمي
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485oo5 دل فوزى مصلىح|م ع|محمد عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|o934 ى عىل|ن عىل مصطفى |نوره مي  |بــــ طنط|د|

26588 لمهيمن|طف فوزى عبــــد |زق ع|لر|عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

7|3254 م|لسيدبــــس|لغنى |هلل عبــــده محمد عبــــد |هبــــه  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

233246 ى محمود ربــــيع|ء |سم| حمد حسي  هره|لق|حقوق 

233232 ى ع|ي م|لسل|عبــــد| ش|دل بــــ|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

895967 بــــر سيد محمود  |جر ج|ه ج|تـــربــــيتـــ سوه

8oo32| ي حسن|مع
ذ محمود مدئى ن|هندستـــ أسو

7ooo27 محمد نبــــيل محمد محمد لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

642954 خلود سعيد محمد محمد زيق|لزق|نوعيتـــ 

3348|6 ف عبــــد|حبــــيبــــتـــ  لمقصود زىك|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

242785 روق محمد|رق ف|روق ط|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

432464 ين ن|للتـــ سليم|ئى نبــــيه عوض |ه| في  |صيدله طنط

326634 ن مصلح محمد|رتـــ شعبــــ|س ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

786|68 ل عبــــده|رس كم|ندى ي قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

3||685 بــــتـــول منسي وديع منسي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

48|785 حمد عيد حسن|عيل |سم|حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

857697 ف محمد  عيل|سم|مروه رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8559|7 لس عص ئق وهبــــه|م ف|كي  ره بــــنى سويف|تـــج

78887 هلل|م محمد عبــــد |لسل|م عبــــد |ن هش|يم| |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

887753 هبــــه عىل محمود محمد  سيوط|حقوق 

482628 منه حسن حلىم تـــوفيق محمد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9|o47o حمد |ل تـــوفيق |مصطفى جم ج|ره سوه|تـــج

25632 ى|بــــر|ء |رس| هيم عىل حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

769366 مد محمد|عيل ح|سم|لدين |عز  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

96663 هدير محمد سيد محمد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

43o639 ن محمد نرص عمر|يم| |صيدله طنط

8o3465 لس سوس ن ي سعيد|كي  ج  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

87o|55 ى|ح بــــدري ي|طمه صل|ف سي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
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449|78 وى|لحمز|حمد سمي  محمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

6|9254 د|محمد مدحتـــ محمد تـــوفيق مر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

26785 ل محمد فرج|جم| سم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

26558o د مصطفى|فوزى مصطفى حد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25253 لمنعم|حمد عبــــد |يه محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

53o78 د رفعتـــ سليم محمد|جه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

446892 حمد عىل|لرحمن عىلي محمود محمود |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

693373 ى|لنبــــوى حسن |مد محمد |سميه ح لخبــــي  لمنصوره|علوم 

234674 ف فهىم | لرحمن|م عبــــد|م|رسر ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

44955| لسيد حسن|لد طه |محمود خ ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

58236 لح|هيم ص|بــــر|هيم |بــــر|مصطفى  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

26|666 م|حمد سل|بــــر |حمد محمد ج| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

488o64 لم|حمد محمد س|حمد حسنى عرفه | ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

43|763 ىط|لدم|عىل محمد عىل  |ن طنط|سن|طبــــ 

8o2666 ي|
حمد عىلي خلف مهنى ي سويف|تـــربــــيتـــ ري

ى بــــنى ضيه بــــني 

28656| حمد مبــــروك|ند ممدوح |ريه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

38492 حمد|هيم |بــــر|هلل |زينبــــ عبــــد  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

53o2o9 م عوض نصي |لسل|هبــــه عبــــد  ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

26675o ر موىس|لغف|صبــــىح محمد عبــــد | سه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

226632 لخي  حسن محمد|بــــو|حمد | هره|لق|ره |تـــج

22||64 حمد|زى |ء محمود مغ|رس| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

644673 يوبــــ|ل محمد |م جل|يدى هش|ه تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

8|56o9 ن|وع محمد رسح|وليد مط بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3|387o ر|لغف|هلل عبــــد|رق فتـــح |ل ط|فري ى شمس|تـــج ره عي 

6|767 حمد|ن |ج سليم|د فر|جه طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

77937o وى|غبــــ قمح|حمد ر|محمود  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

5o|77o تـــه محمد|ن شح|تـــه شعبــــ|يتـــ شح| سكندريه|ل|صيدله 

676752 ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|هيم |بــــر|حمد |تـــم |ح ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

6287o9 لعزيز محمد|ن لطفى عبــــد |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 
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47o9| دق|ء مجدي محمود ص|دع هره|لق|صيدله 

|28782 لرحمن عىل|سم عىل عبــــد |بــــ ى شمس|تـــج ره عي 

|2o925 ى | سم بــــتـــ|هيم ثــــ|بــــر|حسي  ى شمس|زر عه عي 

6349|8 حمد|ح حمدى محمود محمد |صل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|4745 ي|هلل |م عبــــد|ن عص|نور
وى|لمنى هره|لق|بــــ |د|

323596 حمد|لسيد حسن |م مجيبــــ |ريه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

696o|5 لم طه|لصبــــرى س|ء |حسن لمنصوره|ره |تـــج

9|49|o |  ميل مني  عط|ل |مي  سيوط|بــــ |د|

722|4 ى|جم| يش ل سيد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

76|645 ن عيس|فريد محمد فريد رمض وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

228443 جد|لم|بــــوزيد عبــــد |ح |لفتـــ|هند عبــــد ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

266596 لبــــربــــرى|لم |سن محمود س|مح |طبــــ بــــيطرى بــــنه

479|72 هيم قمر|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

9|4324 لح سيد |ر محمد ص|مي سيوط|حقوق 

888|27 هر حلىم مرزوق  |نوبــــ م|بــــ| ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

859354 لس وجدي فضل ميخ ئيل|كي  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

75|38o لعدوى|رس محمود محمد |لدين ي|نور  ره بــــور سعيد|تـــج

685735 لمولي|سم عبــــد |لق|بــــو |سم |لق|بــــو |رحمه  لمنصوره|بــــ |د|

5o7957 م|تـــم مبــــروك سل|ن فتـــىحي ح|رو سكندريه|ل|عه |زر

432499 ى|عم| مونيك  عوض حني 
ى
د شوق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

|45532 د محمود|حمد عو|لرحمن |عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

46oo94 لسيد|م محمد |لسل|دتـــ حمدى عبــــد |مي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

687243 ى|وى ل|لمك|م |سل|لسيد |خلود  شي  لمنصوره|حقوق 

49944o لم|دل محمد س|ء ع|آل سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

499636 جربــــ|ل|لمنعم محمود |ر عبــــد|نتـــص| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4|473 محمد سعيد عيد مصطفى هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

822o87 ن|رص سعد رشو|م ن|سل| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8379| بــــ|لوه|حمد محمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ن|حقوق حلو
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89279o حمد |لسيد |ء فول |سم| سيوط|نوعيتـــ 

2|3oo6 |لعل|بــــو|ن نور مصطفى |رو ى شمس|تـــج ره عي 

424276 ى طه رجبــــ|محمود  ف حسي  رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

476263 لربــــ|د |لسيد خليل حسن ج|مريم  سكندريه|ل|ره |تـــج

4|o324 ى|طلعتـــ محمد طلعتـــ  لحسني  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

635383 دى|له|حمدى عيد عبــــد| ن|ر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

866|88 ض|مل محمود محمد ري| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

48o867 لسيد|ن |مل نعم|سهيلتـــ محمد ك لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5|o44 حمد محمد|حمد |ح |سم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

782642 ى محمد عبــــد | هلل|يه سمي  حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

838653 لرحيم|ره مهدي محمد عبــــد|س دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

885o6| هلل  |ح يحن  سعد رزق |سم سيوط|ره |تـــج

843369 ردين كرم صبــــىحي شنوده|ن ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

8685|2 ي|لن|محمد عبــــد
رص محمد عفيفى ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

34|569 حمد|محمد مكرم محمد مصيلىح سيد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

539724 حمد محمد خربــــوش|يمن |ن |يم| سكندريه|ل|حقوق 

47557o بــــوزيد|حمد |متـــ بــــخيتـــ |س|عمر  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

784498 حمد مصطفى|ء حسن عىل |عىلي زيق|لزق|بــــ |د|

77o724 ى محمد تـــوفيق |ل| يف|ء تـــوفيق حسي  لشر لمنصوره|حقوق 

7oo272 هيم فجيل|بــــر|يه محمود محمد | لمنصوره|ره |تـــج

22|8o| وق شه ى ق|بــــ |رسر سم|لدين محمد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9||99 هلل محمد يىح|عبــــي  عبــــد  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

9|49o7 حمد  |رق محمد |طمه ط|ف سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

76328 هيم كريم|بــــر|لكريم |محمد عبــــد لفيوم|بــــ |د|

267845 رك|وى مبــــ|لبــــدرى سعد|م |حس هره|لق|لعلوم ج |ر |د

45o324 ضى|س م|م بــــسيوئى عبــــ|لمنعم س|عبــــد |ضتـــ طنط|علوم ري

46575o لسيد|ل محمد |لمجد كم|بــــو|رؤوف  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

753654 لسيد محمود خليفتـــ|رص |ن ن|يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

43o938 بــــ|ندى بــــكرى محمد محمد شه لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

25749| صف|لعزيز ن|لدين عبــــد|ح |ندى صل شمون|نوعيتـــ 
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32o657 ى  ى |عمر حسني  حمد|حمد حسني  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6o7o67 لبــــرى|حمد عبــــده |ن محمد مسعد |نوره |ره طنط|تـــج

37256| ف عبــــد|ن |يم| وي|لشبــــر|لعظيم |رسر |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

7||349 عر منصور|ء محمد و|سم| لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

63o7|3 وى|لمرج|حمد |ل رجبــــ |عمرو جم ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

33842| رتـــ محمد عربــــى محمد محجوبــــ|س |بــــ بــــنه|د|

853466 صف|مس حليم و|تـــ ر|سن| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

433654 حمد بــــكر|لدين |ح |حمد صل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7oo|2 ى عم|ي لدين طه|لدين نور |د |سمي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

895286 ى هلل  |شكرى رزق | يىلي| |مي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

366524 ف عبــــد|محمد  لمجيد|لمنعم عبــــد|رسر |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

892354 هيم فرغىل |بــــر|سحق |جر |ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

476|7 ى|س |ل عبــــ|محمد جم مي  هره|لق|ره |تـــج

758289 لرحمن|حمد عىل عبــــد |ء عمر |دع حقوق بــــورسعيد

84|437 حمد|هبــــه ممدوح شفيق  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

633435 محمد محمود عىل محمود زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

439o52 لكريم|د |لرحيم ج|م عبــــد |محمود س لشيخ|عه كفر |زر

93o27 ن ن محمد عيسي|محمد رمض| مي  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

92|423 دل ملك سعيد |بــــيشوى ع سيوط|صيدلتـــ 

8o2o33 لس|بــــيشوي س مي حبــــيبــــ كي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

9|354o محمود محمد مصطفى وزيرى   سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43|7| د محمد|محمود خميس محمد رش هره|لق|ره |تـــج

487472 هيم عبــــده|بــــر|رق |د ط|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2866|5 ن|عيل محمد شعبــــ|سم|ندى  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3|38o5 ي عىلي|دل عبــــد|مهند ع
لغنى |حقوق بــــنه

83945 ى وجيه كم ل زىك|سفي  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

7o2744 لسيد عيطه|ن |دق سليم|جر وليد ص|ه ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

76o|56 |م حسن فهيم |لسل|ء لطفى عبــــد |روميس
وي|لمعد

لسويس|معتـــ |علوم ج

2|542o لد طه محمد حسن قنديل|رنيم خ ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ
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539626 د|لعق|رق محمد محمود |محمد ط تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

48247| لسيد|هيم |بــــر|تـــ محمد |ي| سكندريه|ل|ره |تـــج

625377 لسيد|هلل |لعزيز عبــــد|لسيد عبــــد|حمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

34437| ح|لفتـــ|سط عبــــد|لبــــ|لمجيد عبــــد|م عبــــد|حس مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

885483 ى كم|ي حمد |ل محمد |سمي  زيق|لزق|حقوق 

24278 وق سيد ربــــيع محمود رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|58o9 فظ|تـــغريد محمد محمد ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

824969 ى |محمد خ حمد|لد حسي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

835445 سط موىسي|لبــــ|لصمد عبــــد|لدين عبــــد|ل |جل ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

8o27o5 هيم زىكي|بــــر|مجد يوسف | ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

87922o ه حسن تـــه| م |م هم|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

345549 |فرح ع
ى
صم يوسف دسوق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|54|53 لحليم|لمطلبــــ عبــــد |حمدى محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

267|92 ى|لحميد محروس حس|ئ  عبــــد|ر رج|من ني  شمون|نوعيتـــ 

437262 بــــر|ر محمد ج|لستـــ|بــــر عبــــد|نجوى ص ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

849637 س|لنو|بــــو|ري جرجس ضبــــع |م لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

423345 هلل|حمد عبــــد |د |حمد رش|آيه  سكندريه|ل|ره |تـــج

8555o| د رشدي بــــطرس|يكل ميل|م لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

42556o ضى|لق|هيم |بــــر|م محمود حسن محمد |ريه سكندريه|ل|بــــ |د|

626|89 م|لسل|محمد محمود محمد عبــــد زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6366o| ل عىل موىس|لسيد هل|محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

48793 لدين|ج  محمد وحيد|ء ر|رس| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|72897 لس ع ر|طف رمزى نو|كي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

64||33 لجليل|لسيد عبــــد |ن محمد |نوره زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

226955 حمد|رق محمد سيد |ل ط|جم تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

67836 ئى نجيبــــ تـــوفيق|نوبــــ ه|بــــ| ن|حقوق حلو

622864 بــــينى قلموش|در |لق|هر عبــــد |ئشه م|ع لشر ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

5|o|78 لجندى|م محمود |كريم س ره دمنهور|تـــج

|75oo8 مه حسن|يه مصطفى سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6555| ى محمد |ي ن|حمد سلط|سمي  ره بــــنى سويف|تـــج
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36o268 ي|هلل |ل عبــــد|لدين كم|ح |در صل|ن
لحنفى ى شمس| لسن عي 

2|7975 هيم زيد|بــــر|ملك محمد محمود  هره|لق|ره |تـــج

6o5732 لسيد|زي |لمغ|لمنعم |ئل محمد عبــــد|و |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7643|o لي|لد|لسيد |لىح |ن عمرو عبــــد |روف معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

87524o مل |زن فرح ك|منى م سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

5|8o98 ر بــــكر بــــكر حسن منيسي|من سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

9|3|24 لصغي  عىل |م قدرى |حس ج|ره سوه|تـــج

|29|oo غبــــ|رق صبــــرى ر|ريو ط|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

432427 ى|س ره محمد صديق محمد حسي  |علوم طنط

295o66 ن هيم|بــــر|حمد |محمد | مي  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

648734 ج  سعد|محمود سعد محمد ن |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

63|246 حمد دويك|س |م عبــــ|زينبــــ هش زيق|لزق|عه |زر

3|9||6 عيل|سم|مه سيد |مديحتـــ سل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

35o467 لعظيم محمد حنفى|حمد عبــــد|عمرو  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

756|64 هيم حسن|بــــر|للطيف |هدير عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

26|39o تـــ حبــــيبــــ|حمد شح|جر |ه شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

7|6o95 لسيد|د محمد |حمد محمد فؤ| ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

|37733 لمعتـــمد خليفه|حمد عبــــد |محمد  ن|هندستـــ حلو

82328o لحفيظ|ح حسن محمود عبــــد|سم ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

34o385 لمعبــــود عىلي|عمرو عىلي عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

778|5| حمد جمعه عطيه|لدين |د|عم زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

88o48 بــــ|لوه|حمد عبــــد |ء محمد |دع ره بــــنى سويف|تـــج

6325|| لمنىح  عطيه|نعمه فتـــىح عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

6868|4 دل|لعو|هيم |بــــر|ح حسن |صل| سه ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

447478 حمد يس|م |رهف محمد حس سكندريه|ل|ره |تـــج

887o8| ى عبــــد|ء عبــــد|وف لرحمن |لحكيم حسي  سيوط|حقوق 

48|83| حمد محمد سعد|لدين محمد |م |لحسن حس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o4388 س فرج|لسعيد عبــــ|ء عىل |سم| زيق |لزق|تـــمريض 

7|7696 لسيد عوض|ء جمعه |رس| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 
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328||5 بــــ شلبــــى عىل|لوه|لسيد عبــــد|يوسف  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

5||39 لح محمد|هلل ص|محمد عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

694345 ر|لجز|لنبــــوى |مل فتـــىح فرج | لمنصوره|بــــ |د|

63493 ن سعد مصطفى طه|رمض ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

4966o2 ي زىكي يونس| دين
زىكي حسنى سكندريه|ل|حقوق 

775o|8 لسيد محمود|يه محمد عزيز | زيق|لزق|هندستـــ 

|34762 ى|لح |ص  حسي 
نور مصطفى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|729|8 حمد محمد| |ذكري| ن|ر هره|لق|ره |تـــج

476334 لحميد بــــسيوئى|يمن محمد عبــــد|ن |مرو سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

3|3979 لمجيد رزق|لدين محمد عبــــد|ء |محمد عل كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|3|228 محمد محسن محمد خليل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

25o546 حمد|ن محمد عىل |يم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

525354 لفونس جريس قلدس|نىح  | ضتـــ دمنهور|علوم ري

52674 س|بــــ عبــــ|لتـــو|لدين عبــــد |م |حمد عص| ره بــــنى سويف|تـــج

34o457 تـــ عبــــد| ي حسن|لن|مي 
رص مصطفى | معهد فنى تـــمريض بــــنه

446339 رق محمد محمد مرىس|محمد ط سكندريه|ل|هندستـــ 

424638 نور محمود|حمد محمود محمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|35|29 مي|لتـــه|يمن محمد |لدين |عىل  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

||747| ن محمد|لد صبــــرى رمض|خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

358426 ف محمد جل|حبــــيبــــتـــ  ل|رسر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

663|5 ىط|لع|ىط محمد عبــــد|لع|مصطفى عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

559|3 لغنى|عيد جمعه عيد عبــــد تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

82576| هلل|حمد عىلي عبــــد|ء |غيد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

687266 لحميد|ريه عمرو محمد سعد عبــــد |م لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

67948o زى|زم|ل|لرحمن |طف محمد عبــــد |محمد ع لمنصورتـــ |تـــمريض 

339393 د عىل سند|بــــسمتـــ ممدوح عو |تـــربــــيتـــ بــــنه

8486|o حمد|م محمد |لسل|د عبــــد|جه ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

432725 ن عزتـــ سيد عمر عىلي|نوره لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

452647 هيم|بــــر|لسيد |ل |ء بــــهجتـــ كم|وف ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

689447 لسيد|حمد محمد |لمرىس |ء |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|249| لحميد |شم عىل عبــــد|محمد ه ج|طبــــ بــــيطرى سوه
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|73556 حمد|لحميد |حمد عبــــد |لحميد |عبــــد  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

292729 ك|لكش|مد |لحليم ح|م عبــــد|وس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|7537 هيم عليوه|بــــر|حمد |هلل |منتـــ  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

858482 ن حسن|لرحمن رزق حس|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

545844 د هيثــــم محمد مسعد عيس|ي| لعريش|بــــ |د|

85584  |هلل |عبــــد
ى
دى|له|حمد عبــــد|يمن شوق ي|بــــ |د|

|لمنى

347384 ق|سح|ق بــــرسوم |سح|هيم |بــــر|ندرو | ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

579o2 تـــتـــ محمد|م محمد شح|سل| ره بــــنى سويف|تـــج

5|5668 يف |ي ى رسر مه|لسيد محمد سل|سمي  علوم دمنهور

2466o8 لجليل سليمه|ل عبــــد|م جم|سل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

85|3o9 ر|ن محمد نص|ء رمض|سم| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

86247| ي 
لحميد|حمد ثــــروتـــ عبــــد|مصطفى دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

ريتـــ|تـــ إد|معلوم

7642|8 هلل|حمد عبــــد |جر محمد محمد حسن |ه حقوق بــــورسعيد

2|5448 لد محمد حسن|ر خ|مي ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

238595 ء عمر محمد محمد|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

694678 لفيسر|لحليم |ر محمد نرص عبــــد |من لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8|6332 وهيبــــ مرزق وهيبــــ جيد ي|بــــ |د|
|لمنى

|23668 محمد كرم حنفى محمد ن|حقوق حلو

6282|3 ي|ر
لفضيل|محمود عطيفى عبــــد| ئى زيق|لزق|نوعيتـــ 

8266o4 هلل محمود محمد مهدي|منه  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

426858 لغنى حسن|حمد رجبــــ عبــــد |طمه |ف سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

682o45 لىح  عوض|رس عوض عبــــد |جر ي|ه م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

435o4| ر|لنج|كريم أحمد محمد  سكندريه|ل|حقوق 

|62|96 لعظيم|هيم عبــــد |بــــر|م محمد |حس ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|556o بــــى|لدرش|نور محمد محمد |مصطفى  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

475976 حمد|لحليم محمد |فرحه محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63o9|2 ء محمد متـــولي محمد نرص|رس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|583 ء محمد قطبــــ عىل|عىلي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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|29754 م حسن عىل محمد|حس ن|ضتـــ حلو|علوم ري

35265o بــــ|لحميد خط|د عبــــد|بــــ عم|خط ى شمس|تـــج ره عي 

3|28|7 وى|ن منط|مريم مصطفى رمض ى شمس علوم عي 

33966| ى | ى|لسيد |لسيد حسي  حمد حسي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

5o33o2 نور محمد أحمد بــــريس|يمنى  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

5|oo44 مد محمد|محمد محمد ح سكندريه|ل|حقوق 

35828o لغنى|ع عبــــد|حمد رف|بــــثــــينتـــ  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

476o7 حمد حسن|لعظيم |حمد عبــــد | ن|ضتـــ حلو|علوم ري

693|67 ىط مسعد|لع|حمد عبــــد |جر |ه لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

76|55o لسيد|لرحمن محمد عىل حنفى |عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

697776 ل|لع|لسيد عبــــد |كوثــــر محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6|6oo8 م|لغن|لدين محمد |ل |لدين جم|ل |جل ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|249|2 ى مه رزق سعد|س| |مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|5|86o ن محمد عىل|سلىم محمد سليم ن|تـــربــــيتـــ حلو

7|599| هيم يوسف|بــــر|حمد |هيم |بــــر|ندى  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

357o|8 عبــــودتـــ عزيز حليم معوض ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

35|983 لمنعم|هيم عبــــد|بــــر|لغنى |محمد عبــــد س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

237|42 د|حبــــيبــــه حنفى حسن حم لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

84|847 لصبــــور محمد عىلي|ء عبــــد|صف دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

5|726o لخول|بــــ |لوه|ج  عبــــد|خلود ن ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

4|658 هيم|بــــر|بــــ |لوه|ء محمود عبــــد |ل| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

7||847 ي|لسيد |هيم محمد|بــــر|ر |من
لففى لمنصوره|ره |تـــج

8o6682 يف يونس شعر|ن وي|هد رسر ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

7o|375 لرحيم|لسيد عبــــد |لرحيم |لسيد عبــــد |محمد  زيق|لزق|حقوق 

244292 يف|لجو|حمد عبــــد |م |حمد عص| د رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|828| ن صبــــيح|م رمض|م عص|حس ط|حقوق دمي

2|77|5 ري|لطنبــــ|س |يوسف محمد عبــــ هره|لق|ره |تـــج

79o335 وى محمد موىس|لدين عش|ء |هلل عل|منه  لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

432357 لرحيم|ن عبــــد |مل محمد رمض| |بــــ طنط|د|
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832457 حمد|ن |ل مهر|ء جل|سم| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

7|5967 بــــ محمود|ء محمد دي|محمد عل لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

842439 هر|لط|حمد |ر حسن |من دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

|4328 |يرينى ميشيل نجيبــــ حن| هره|لق|حقوق 

784294 ه عبــــد | لسيد|ع |هلل سبــــ|لمنعم عبــــد |مي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

5|26|4 متـــ محمد مسعود عىل هندى|س| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

63757o غمري نرص   حمد  |هلل غمري|منتـــ  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

4o9656 ى | ه حسي  د عوض|لجو|حمد عبــــد|مي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

67574 لقوي|م عبــــد |م|محمد عطيه  لفيوم|هندستـــ 

359455 دق|مر ص|طف تـــ|مريم ع وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

82529o ن سيد محمد عىلي|يم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4389|o وى|لشن|مصطفى حسنى محمد بــــسيوئى  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

777939 ف|حمد حسن محمد |ره |س لسيد مشر زيق|لزق|بــــ |د|

6|7537 بــــيل|نىه محمد مصطفى ق ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

4593o4 د|هلل حم|ل عبــــد|م كم|لدين حس|سيف  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

855783 ى ى ي| مي  رس|جرجس حني  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

82879 حمد|لعظيم |د عبــــد |محمود عم ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

5o58o6 تـــى|لزن|لسيد |لرحمن محمد محمد |عبــــد سكندريه|ل|عه |زر

82|288 ي ص|حمد ه|
دق محمد|ئى ره بــــنى سويف|تـــج

85o35 ى|ئشتـــ مكرم محمد |ع مي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

|3682| لحفيظ|دي عبــــد |حمد عرفه بــــغد| هره|لق|عه |زر

428o85 ن|هيم محمد محمد حس|بــــر|مروه  |بــــ طنط|د|

4465|9 حمد مصطفى حسن عىل حسن| عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

5o24|o لحليم محمد|لحليم محمد عبــــد |محمد عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7|o4o8 زي|لد حج|هلل خ|ء محمد عبــــد |دع لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

755|34 ش|بــــو رو|محمود منصور | هن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

72654 ضىح محمود ربــــيع محمود لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

228o83 حمد|س محمد |جر مجدى عبــــ|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

79o746 حمد عوض|لم شحتـــى  |حمد س| سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح
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499342 بــــ|لرحمن محمد ضبــــ|ء نظىم عبــــد |سم تـــربــــيتـــ دمنهور

67653 ى فتـــىح فرح|بــــيشوى  تـــ|مي  لفيوم|طبــــ 

5|o59o هلل|د|مصطفى رأفتـــ محمد ج معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

23736o ى عبــــد للطيف|ندى محمد حسني  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

437668 ن|م رمض|لسل|هيم عبــــد |بــــر|محمد أحمد  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

42578 لرحمن موىس محمد شيحه|مصطفى عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o4|92 بــــ|بــــر محمد دي|بــــر محمد ج|ج |هندستـــ طنط

285357 ى|لسيد حنفى محمد ش|رس |ي هي  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

634o24 ى محمد حم| ده|حمد محمد حسي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

695653 لرحيم|زق عبــــد |لر|مريم حسن عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

|78|39 حمد محمود حسن|عمر  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

847787 لسيد|زق |لر|له حمدي عبــــد|ه ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

833758 ى|ل|حمد عبــــد|لحسن |بــــو|ء |سم| مي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5o4525 ى محمد |سهيلتـــ  ى|مي  مي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

3|9o95 لسيد|هد |سلىم محمد مج ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|66o49 محمد عىل حسن عىل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

52978 لعظيم|يد عبــــد |محمد يىحي ز صيدله بــــنى سويف

9|5572 م  |ل حسنى عل|جم| رش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

879347 ى ى | |مي  ف صليبــــ حني  رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

24|77o ي
لحميد|لسيد عبــــد|ن |رمض| دئى |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

63|64| وق  لرحمن|ر عبــــد |لستـــ|حمد عبــــد |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6o52o كرم خميس بــــدرى مصطفى لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

4o968o حبــــيبــــه فتـــىح مبــــروك محمد عوض |ره طنط|تـــج

6849|9 لشيخ|لمهدى |ن |زينه محمد زهر لمنصوره|بــــ |د|

67479 مل|هيم مصطفى محمود ك|بــــر| لفيوم|حقوق 

8o|o84 دق|دي خليل ص|ن| رين|م ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

5||82 حمد|حمد يحن  محمد | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

678932 حمد محمد|تـــ حمزه |لشح|جر |ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

49o755 لعزيز عىل|ن منصور فرغىل عبــــد |جيل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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233283 مه محمود محمود جبــــر سليم|س|ن |نوره هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|36|74 ل|ندى محسن عىل جل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

236289 ه زين | لعزيز|بــــدين سيد عبــــد|لع|مي  ى شمس|زر عه عي 

3264oo ف ص| |يؤن لح رزق|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|686o| حمد قطبــــ حسن|يمن |ء |هن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|46624 محمد محمود محمد مجدى دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

345292 لزينى|ن محمود |لرحمن رمض|عبــــد ى شمس حقوق عي 

|9||o م عىلي حسن|هلل حس|عبــــد طبــــ بــــنى سويف

7oo96| ه محمد | ظر|لن|عيل منصور |سم|مي  زيق|لزق|عه |زر

43o752 ى ع|ي ج|لطن|فع |دل ن|سمي  |بــــ طنط|د|

432|| لطموه|حمد جمعتـــ سيد محمود | ن|تـــربــــيتـــ حلو

23o8|o دل فوزى محمد|محمد ع هره|لق|حقوق 

2|477 جر جمعه محمود سليم شلبــــى|ه ى شمس|زر عه عي 

522224 لرؤف عمرو|ح عبــــد|لفتـــ|لرؤف عبــــد|هند عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|26644 لسيد| |عمر محمد محمود رض ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

7782o| ن|لفضيل عثــــم|طف عبــــد|هبــــه ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

823464 لسميع|نور سمي  محمد عبــــد سيوط|ره |تـــج

|6|326 ل|لع|حبــــيبــــه محمد محمود عبــــد  ى شمس| لسن عي 

3|9352 د|ل مصطفى حم|ل كم|نه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

22837 هيم|بــــر|محمد عىل محمد  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|48497 لفى شنودتـــ|ريز شنوده |م ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|48759 لحليم|س عبــــد |ر عبــــ|لستـــ|د عبــــد |جه ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3o2|| رس جمعه محمود|رحمه ي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

476246 ن|لسيد رمض|حمد |لسيد |رغدتـــ  سكندريه|ل|ره |تـــج

6o8266 حمد محمد مصطفى زهره|ء |ل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

633854 يد|لسيد محمود ز|حمد محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

792748 متـــ|هيم سل|بــــر|مه |محمد سل| ر|ي لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

499||4 لح|ح ص|حمد صل|ء |سم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6|66|4 ي
ئى|لخول|م محمد |عص| دئى ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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6o233o ه سمي  محمد عىل أمي  |تـــربــــيتـــ طنط

258o34 شور|لحكم ع|م عبــــد|محمد س شمون|نوعيتـــ 

895|82 حمد |د محمد مصطفى |زي دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

3|9|27 د درويش|حمد عو|ر |من ى شمس|د| بــــ عي 

4336| لمرغنى|ع |ل رف|ن جم|يم| ن|بــــ حلو|د|

54|37 ويرس|مي  زىك س|رن |ك ره بــــنى سويف|تـــج

899o72 لرحيم محمد |مد عبــــد|مريم ح ج|صيدلتـــ سوه

3458|6 لسيد|ل سعيد |سعيد جم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o9o77 ر|لنج|هلل موىس خميس محمد |عبــــد |علوم بــــنه

63o88o لم|ل س|بــــر غ|ئى ص|دى ه|ف دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

842273 ري عىلي|لبــــ|م عىلي عبــــد|عص ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7687oo د|عيل عو|سم|طف |ء ع|ول ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

229247 حمد سيد محمد|ء |شيم ى شمس|تـــج ره عي 

692775 لعزيز|لسيد حلىم عبــــد |دهم | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

692|94 ضى|لق|بــــ |لوه|يه رزق عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|49886 د|لجو|لبــــصي  عبــــد |د عبــــد |لجو|زم عبــــد |ح لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

5o8|93 حمد|ل محمود |لع|مريم حمدي عبــــد  سيوط|بــــ |د|

877|44 سعد |ج  شفيق |ن| رين|م سيوط|بــــ |د|

|34988 حمد سيد عىل محمد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

524622 هيم محمود عوض|بــــر|م |هيم هش|بــــر| ج|بــــ سوه|د|

2|3626 ئى محمد محمد غنيىمي|ره ه|س ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

438562 ورى محمد عىل بــــدوي|حمد مغ| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

9o|654 ى ن |وى سليم|يز حن|ف| مي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

88o279 ف سيد محمد  |د |زي رسر سيوط|حقوق 

287529 لسكرى|لمنعم محمد تـــوفيق |بــــسنتـــ عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

82676| حمد|حمد عبــــده محمد | دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

677643 لبــــيوم محمد|لسيد محمد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6279 يف محمد محمد د ود|مريم رسر هره|لق|ره |تـــج

774647 ره|هلل عم|عىل محمد عىل عبــــد| لي|رود لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 
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|22732 لشيخ|حمد |حمد محمد |هيم |بــــر| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|35775 لح|لد عىل ص|روحيه خ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7o2543 ى عىل يحن  عىل عبــــد |ي فظ|لح|سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

24o|97 ى |مه مدحتـــ |س| حمد|مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

84|724 |بــــيشوي جرجس نظي  حن ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

75446o رس عطوه جبــــر|ندى ي ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

699355  محمد|لبــــ|رس فتـــىح عبــــد |ضىح ي
ى
ق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

68|279 در هله|لق|محمد فطيم محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

539659 ن|لسيد رشو|جر عىل |ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|53627 طمه مجدي محمد طه|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

847|32 بــــر محمد عىلي|تـــيسي  ج ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

855954 حمد عىلي|ده خلف |ده حم|مي ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

373733 ن|لسيد سليم|مي |ء س|سم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

626427 ىط|لع|ح عبــــد|لفتـــ|سلسبــــيل محمد عبــــد زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

6|o535 لسعود|بــــو |ء محمد ربــــيع |أسم |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

267455 لمجيد|م محمد عبــــد|ره س|س ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

452474 ن|عيل رشو|سم|لمطلبــــ |لسيد عبــــد |محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

2554|| لمرصى|وى |ح هند|لفتـــ|م عبــــد|بــــ س|رح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

67687o حمد حسن محمود حسن| لمنصوره|ره |تـــج

864584 لدين عىلي سليم|د |محمود عم وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

773438 ى سنه| لسيد|بــــي |يه وجيه حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

36o995 ي|ليىلي محمد فوزي ن ج  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

7oo8|| م رؤوف محمد مدكور|لد حس|خ ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

62o8| حمد محمد|محمد ربــــيع  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

287679 ئل سعيد شتـــيه|ء و|لشيم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

5o8766 ع|فريد محمد عوض فريد رف سكندريه|ل|علوم 

|6949| لرحيم|لرحيم بــــخيتـــ عبــــد |م عبــــد |سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

53324| ى محمد |بــــر| دى|لبــــغد|هيم حسي  سكندريه|ل|عه |زر

|43665 لمرضى محمد خليفتـــ|يه عبــــد | دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

7o9|68 ميه|لسيد محمد عىل ش|لسيد |لد |ء خ|سم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 
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|38327 لكريم مرىس|د |حمد محمود ج| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

357799 تـــ سعد|لدين محمد فرح|ء |حمد عل| |حقوق بــــنه

4|7423 حمد|د عىلي |ل فؤ|بــــ جم|يه| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|44673 دى|لنف|هلل |زم مجدى عبــــد |ح لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3443o2 بــــى|لحفيظ رك|مصطفى محمود عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|6467o ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|هيم محمد |بــــر| ى شمس|زر عه عي 

638536 ى|ل |ر محمد محمد كم|من مي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

37|332 بــــتـــ|محمود محمد محمد ثــــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o94o9 ر |لغف|لحميد عبــــد|ج عبــــد|خلود ض ج|عه سوه|زر

26oo36 محمد حسنى عوف| رند لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

7|2899 ى حسن حسن |ي لحسينى|هيم |بــــر|سمي  لمنصوره|بــــ |د|

62449 شه|عك| ن عط|رمض| دين وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

||7955 ى مل|م حليم ك|كر| |مي  ى شمس|تـــج ره عي 

543272 سيمون نصىح موريس مسيحه شلبــــي بــــ دمنهور|د|

227426 حمدعىلي|م محمود |محمود عص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49o2| محمد عىل محمد محمود ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

354367 ى|ص لمجيد|لمجيد محمد عبــــد|ز عبــــد|في  ى شمس|د| بــــ عي 

286388 دى|لبــــغد|لسيد |ل |لدين جل|علم  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|7485 ي مرىسي 
حمد|عمر مصطفى ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

28o|89 ن|لدين محمود سلط|م |حمد عص| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

922746 لدين  |د سعد |لدين فؤ|ن سعد |جيه ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

342862 لم محمود|مي محمود س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

32|425 ف قطبــــ |مهند  حمد|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

822|o2 لحفيظ سيد|يه محمد عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

845323 ي عبــــد|سهيله عبــــد
بــــي|لكريم عر|لغنى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

492498 لقطبــــ|هيم |بــــر|بــــر حسن |حمد ج| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|o8|6 بــــ|لوه|لسيد عيس عبــــد |ن |رو |ره طنط|تـــج

627739 لسيد يوسف|ر محمد يوسف |مي زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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838|9 لعزيز محمد محمد|ره عبــــد |س بــــ بــــنى سويف|د|

338|3o ن عزبــــ|ن سليم|رص سليم|لن|ل عبــــد|جم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

589|6 هيم|بــــر|لعظيم |ن عبــــد |ء شعبــــ|ل| بــــ بــــنى سويف|د|

9o9oo8 حمد مصطفى |لعزيز |بــــر عبــــد|حمد ص| ج|ره سوه|تـــج

6426o2 لمقصود|طه محمد طه عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

52586 سعد|د |مريم جميل فؤ يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

8|92| مر محمد|لحكيم سيد ع|محمد عبــــد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

48|396 س|لسيد عبــــ|سم محمد |بــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

285382 محمود| هلل زكري|ء عبــــد|رس| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

854632 بــــ|حمد دي|ء محمد |بــــه ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

639974 تـــه|عيل شح|سم|ء جويفل محمود |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

239|89 ئل محمد سمي  محمد صبــــىحي|ر و|مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

925687 ى  |محمد كحل وى محمود حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9|679 هيم|بــــر|لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|حمد |محمد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

234448 هلل|ه |حمد ج|محمد محمود  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

6954o4 ى  ن|حمد شعبــــ|لسيد |محمد حسي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

83845o ى|ره طلعتـــ ك|س مل فلسطي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6o5645 هيم|بــــر|لغريبــــ |هيم طه |بــــر|عىل  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

524728 لسيد محمد محمود|حمد محمد | ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

35389 لعزيز يوسف|حمد عبــــد |ن |رو ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|23927 ئى|لمجيد علو|ن فتـــىح عبــــد |يم| هره|لق|بــــ |د|

8o8576 ى|بــــر| ي حسي 
ى
هيم سعيد دسوق سيوط|ره |تـــج

753438 حمد|حسن سميح حسن  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

3|7942 مر مرىس محمد|حمد ع| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

76|982 مصطفى سيد محمد حسن لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

78o28| سم|لسيد ق|سم |محمد ق  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

877897 لحفيظ |لنعيم عىل عبــــد|يه عبــــد| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

924o72 حمد  |لحميد |طف عبــــد|محمد ع ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

23o279 لرحمن محمود محمد محمود حسن|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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689|23 عيل|سم|مد |لسيد ح|حمد |عمر  لمنصوره|هندستـــ 

3598|7 ى مي |مجدى مني  | روجي  ى شمس|د| بــــ عي 

8|7556 لحميد|رص سعد عبــــد|ر ن|عم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

793o48 لمجيد|مل عبــــد|لد حمدى ك|خ ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

8625o| ي|لغف|لمغيثــــ عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد
ر مدئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

82543 لرحمن|حسن محمد حسن سيد عبــــد  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

354856 لدين محمد|سلىم محمد نور  ى شمس صيدله عي 

3o423 د|فتـــ حد|م ر|ندى هش هره|لق|حقوق 

537o|o لمقصود بــــكر|لمنعم عبــــد|حمد حمدى عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4o6475 ن|عيل روتـــ|سم|فرحتـــ عىل زىك محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|32|54 لبــــدرى|لرحمن |محمود عبــــد | رن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

59o39 لحليم|ن محمود زىكي عبــــد |يم| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

23|822 صم سمي  يوسف عىل|ع ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

245o24 ن|د سلط|لجو|لمنعم عيد عبــــد|منى عبــــد ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

776455 ن|ن عىل سليم|عىل سليم| ند زيق|لزق|علوم 

37oo76 لفحل|ن حسن |مينه محروس سليم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|63383 لسيد محمد|م |م|سلىم  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3|6492 لرحمن|عبــــد| حسن محمد عط| لي|د ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

353855 عيل|سم|لفضيل |حمد محمد عبــــد| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

834234 هيم|بــــر|ن لبــــيبــــ |محمد رمض ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

26o35o دى|له|عبــــد| جر سعيد زكري|ه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

372769 حمد عوض|لسيد |بــــدور  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

82o658 د عىلي|حمد فؤ|محمد  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

|3746| يمن عزتـــ عزم| |رمي| هره|لق|ر |ثــــ|

686926 لعربــــى|لعربــــى عمر |ن عمر |يم| لمنصوره|بــــ |د|

497966 ضى|لق|تـــتـــ |م شح|ء عص|ل| سكندريه|ل|حقوق 

8532|6 ن|ن طلعتـــ عثــــم|خلود رمض ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

49765| لشيخه|ء محمد محمود |آل ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

783298 لعزيز|لسيد محمد عبــــد |ء |صف زيق|لزق|هندستـــ 

699646 ف |كريم  حمد عطيتـــ|رسر لمنصوره|هندستـــ 
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8|5999 نم|لعزيز غ|لبــــيبــــه محمد عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

422822 ى صبــــىح إسم|ي هيم بــــسيوئى|عيل إبــــر|سمي  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

693355 وى|لبــــدر|هيم محمود محمد |بــــر|بــــ |رح لمنصوره|بــــ |د|

83244| ورده جمعه بــــهيج محمود دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

68458 حمد|حمد |يه حسن | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

525772 مر|بــــوهلبــــ ع|مصطفى عوض  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|684o ن |لحميد سلط|ن عبــــد|حمزه رمض سيوط|حقوق 

437985 ى  ن|لسيد حسن علو|مروه حسي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

784976 در|لق|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|37732 لفريد عيس بــــقطر|رك |م ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

778848 م|لسل|ء محمد درويش عبــــد |شيم زيق|لزق|بــــ |د|

286798 لمنعم ضبــــش|هيم عبــــد |بــــر|له مجدى |ه شمون|نوعيتـــ فنيه 

3|||66 ى| ى عىل حسي  حمد محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

35775o ف عبــــد هلل|سلىم ممدوح مشر |بــــ بــــنه|د|

58554 ين ص للطيف|لح عىل عبــــد |رسر طبــــ بــــنى سويف

2238o3 حمد متـــول|ن |ء رمض|رس| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

63|4o7 ى س|ي هيم|بــــر|م عطيه |سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

7||925 ف عبــــ|ء |لشيم| س حسن|رسر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

8||64o ل عىلي|م كم|م هش|ريه ي|طبــــ 
|لمنى

542o77 |درس مكرم وهبــــه حن|تـــ تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

5|754 محمد عىل محمد| دين دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

285668 لمطلبــــ محمد|ن عزتـــ عبــــد|رو د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

833944 لرؤف سعد حسن|عبــــد| ند|ر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|37296 ى د بــــطرس|عوم عي|ن| رض| مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

778526 للطيف عىل|كريم ثــــروتـــ عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

458233 ى عطيه عطيه |ي هلل|د |هيم ج|بــــر|سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

698o|6 لسيد|محمود محمد محمد | دين زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

47932 لغنى|هيم عبــــد|بــــر|م |كريم حس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8334o ء مرىس محمد محمد|ل| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ
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696896 عيل|سم|لد حمدى محمد |حمد خ| لمنصوره|ره |تـــج

228333 ى ع|ي د حسن|طف ج|سمي  هره|لق|صيدله 

9|9|6| حمد حمودى  |حمد محمد | سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

23o998 د|يمن محمد محمد ج|م |سل| هره|لق|حقوق 

8|59o ج محمد|حمد فر|هلل |عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

684578 لشوى|بــــر |ح ص|لفتـــ|حمد عبــــد |محمد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

83oo57 حمد عيسي|سميه حلىمي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|63942 ق|هيم |بــــر|م |لسل|زم حسن عبــــد |ح وى|لشر |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

352299 هلل||لعزيز عط|ن عبــــد|محمد محمود رمض |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

422999 ندى سعيد عطيه محمد لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

47635 ى سيد حس|ريم حس ى حنبــــول|ني  ني  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

32266o هلل|بــــ عبــــد|لتـــو|رص عبــــد|يتـــ ن| ى شمس|تـــج ره عي 

277344 ح خليل حسن|ء صل|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

627675 ى رض لعوضى|هيم |محمد محمد إبــــر| نرمي  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

76|75 ن|بــــ نرص رجبــــ عىلي رمض|رح سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

226|9| حمد|رق محمود |محمد ط |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

259325 يم فهىم|لد|دل عبــــد|ء ع|شيم ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|6o35| هلل بــــدوى|حمد مجدى حسن عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7785|9 مه|منصور سل| هلل رض|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

279||5 تـــه|مه عىل شح|س|محمد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

363769 هد منتـــرص|هد منتـــرص مج|مج تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|39339 در حسن|لق|سعد عبــــد |در |لق|ر عبــــد |من ى شمس حقوق عي 

87564| محمد سمي  محمد عىل  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

64875| دى|له|حمد محمد عبــــد|لسعيد |محمود  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

496|4 هلل|محمد مشهور محمد عبــــد ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

|29564 ل فضل محمد محمد|حمد جم| هره|لق|حقوق 
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68766 ن بــــدوى|يه محمود حس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

4|8768 ن|تـــ سليم|لشح|لسعيد |ء |رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8764o9 ى هندى |دى |ف سكندر  |مي  سيوط|ره |تـــج

497323 لسيد حسن بــــرغوتـــ| |هد رض|ن تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6258o4 لسيد خليل|لسيد |هيم فرج |بــــر|حمد | |ره بــــنه|تـــج

69379| عيل محمد|سم|تـــ محمد |لشح|ء |دع لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

8o69o2 لد محمد محمد|ء خ|ول حقوق بــــنى سويف

5|7622 خلود محمد محمد محمود حشيش لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6|74|6 محمد محمد كركر| نىه زكري ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

897436 حمد |مصطفى محمود محمد  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|55254 هلل|ر عبــــد |لغف|لحمد عبــــد |بــــو |ء |رس| ى شمس|زر عه عي 

64|227 لم|حمد س|هيم |بــــر|دل |هيم ع|بــــر| زيق |لزق|تـــمريض 

427736 لففى|ن |رس رسىم عثــــم|كريم ي |بــــ طنط|د|

44994 شد|ن ر|محمد رشدى عثــــم هره|لق|ره |تـــج

33o324 ي زغلول محمدى نو|هدير ه
ر|ئى |ره بــــنه|تـــج

76|859 لعزيز عطوه|ر محمود عبــــد |من لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

425oo8 طر|لعزيز محمد خ|ء عبــــد |نور عل سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

78oo72 حمد|لسيد |يه محمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|557| ف محمد رشيدى|ن |رو رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|76524 حمد|حمد محمد |شور |مريم ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

92o394 هلل فرح  |بــــولس صفوتـــ عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

35o7|3 ى |ي حمد عىل عويس|بــــ |يه|سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

|47478 لحليم|روق عبــــد |يوسف محمد ف رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

886o64 لهم |حمد |مصطفى عنتـــر  سيوط|بــــ |د|

337836 لجمل|لعزيز |لسيد بــــدر عبــــد|عمر  |صيدله طنط

62o627 هلل|لسيد محمود محمد عبــــد|محمود  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

6||628 ىط|لمع|بــــو |لنبــــى |لمنعم عبــــد |ن عبــــد|يم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

485|o4 صم|ل ع|ن كم|ء عثــــم|نىح  عل| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4227|3 لدين|لدين حسن محمدسيف |حسن سيف  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر
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27|27| لمنعم|حمد عبــــد|لسيد |م |م عص|ريه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

44o7o2 ص|لقص|مد |بــــ ح|أمنيه إيه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

54o8|8 لم|لبــــيىل س|هر |بــــسمه م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

639372 لمجيد|م شكرى عبــــد |كر هش|ش  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

633566 عيل عسل|سم|لسيد |حمد نور | مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

||8778 ئيل جريس|دل ميخ|بــــيشوى ع دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

68o34| لحفنى|لسيد محمود |حمد |هيم |بــــر| طبــــ بــــورسعيد

68558o ى|مل |ح محمد ك|لفتـــ|م مصطفى عبــــد |ريه لدمي  لمنصوره|حقوق 

28657 حمد|هيم |بــــر|حمد |لرحمن |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

498856 لحميد شتـــله|م سعيد عبــــد|بــــتـــس| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

78oo53 حمد|لسيد |هلل فوزى |عبــــد  ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

843779 لكريم|د |ر ج|لستـــ|د محمد فوزي عبــــد|جه ن|سو|تـــربــــيتـــ 

766||6 منيه عبــــده سعد عبــــده مصطفى| ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8|9955 ى ن ي فؤ|ستـــ|صف |نيفي 
د|ئى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

698566 لحندولتـــ|سلىم مصطفى محمود  لمنصوره|ره |تـــج

|46774 ود|حمد د|لرؤوف رفعتـــ |عبــــد  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

4o235| ى|يتـــ سعيد شح| تـــتـــ محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5427|| لحميد لبــــده|بــــدوى عبــــد| ند ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

73o28 ن محمد محمد|مصطفى رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

285532 م|م|حمد |م |م|مريم محمد  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

8o4539 يه محمد حسن صديق| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

2|4|78 م|رس محمد صفوتـــ ضي|يوسف ي تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

5o3333 حمد|ل |مر جم|ء ع|ول سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

7|o84 ي
محمد محسن محمد قرئى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

325532 لحليم|م عبــــد|لسل|لحليم عبــــد|حمد عبــــد| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

27|96 مل|ندى حسن رجبــــ ك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

87oo7| ن دهبــــ|ن محمد سليم|سليم ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

|27926 ى|بــــو |مصطفى كريم نسيم  لعيني  ن|هندستـــ حلو
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453762 ره|رص بــــدير عىلي عم|لرحمن ن|عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

877766 ن  |ف عىلي|مروه مصطفى خل سيوط|علوم 

354o7o حمد|دل محمد |ء ع|دع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

776762 ل|مد عطيتـــ تـــق|بــــ عطيه ح|ربــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8283o8 سكندر|د |بــــيتـــر جرجس ميل سيوط|ره |تـــج

||5o4| ن محمد حلىمي حسن|رو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

54|3o| ن|هلل سلم|ح عبــــد|لفتـــ|حمد محمد عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25543| ض|بــــوع|لمطلبــــ |مه صبــــىح عبــــد|س|ء |سم| ج|بــــ سوه|د|

27723 ي معوض
حمدي ربــــيع قرئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|42566 لملك|ميند صبــــري بــــطرس عبــــد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

35|37| هيم منصور|بــــر|ن محمد حسن |حن ى شمس  تـــمريض عي 

7o222| لم حريره|ح محمد س|لفتـــ|م عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

23|423 مصطفى خليل خليل علىحسن هره|لق|صيدله 

54|5o3 زي|م غ|لسل|حمد سمي  عبــــد | سكندريه|ل|حقوق 

|35877 لسيد|م سيد محمد |هلل عص|منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

6236|5 |لبــــن|م محبــــ محمد محمد|إسل لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|4965| حمد محمد|لد |ء خ|دع هره|لق|حقوق 

7736oo ل|لع|لسيد محمد عبــــد |م |ميه عص|س زيق|لزق|حقوق 

8o|479 حمد|م |لسل|لخطيبــــ عبــــد|حمد |ن |يم| ره بــــنى سويف|تـــج

33|42| وى|هيم طنط|بــــر|هلل |رس عبــــد|محمد ي صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

23|o89 هلل محمد|سيد حسن عبــــد هره|لق|بــــ |د|

64o79| مصطفى محمد مصطفى محمد زيق|لزق|ره |تـــج

35733 ح محمد|لفتـــ|حمد نبــــيل عبــــد | ن|هندستـــ حلو

36762| لسيد|د حسن محمد |عم| ر|ي |نوعيتـــ بــــنه

763o57 لمغربــــى|ن |زق محمد سليم|لر|محمد عبــــد | ي|م نوعيتـــ بــــور سعيد

3|4359 حمد فرج|رص |حمد ن| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

338242 ن|حمد رمض|لسيد محمد |لدين عفتـــ |سيف  ى شمس| لسن عي 

776oo8 هيم|بــــر|لرحمن |بــــر عبــــد |يه ص| زيق|لزق|ره |تـــج

429575 ي عبــــد |ح |كريم صل
ى
دي|له|لدسوق |ره طنط|تـــج

68854 لحفيظ|ده ربــــيع جميل عبــــد |حم ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 
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882498 لمعز  |منه ممدوح محمد عبــــد| لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

7|||69 بــــ|لسعيد محمود دي|لمول |هر عبــــد |مل م| لمنصوره|علوم 

25o25| ر|لسيد بــــص|لبــــيوم |لسيد |سلىم  شمون|نوعيتـــ 

475o7 فظ|حمد عطيه عطيه ح| ن|بــــ حلو|د|

6o8o|7 ه  لرشيدى|لعزيز |لسيد عبــــد|أمي  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

869764 ى محمود|ل|ل |محمد جم مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|5|57| هلل موىس محمد موىسي|مريم عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

53o47o ى عبــــد | ء رض|وف هلل| |زق عط|لر|حسي  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

69|542 ى|يه محمد شعبــــ| ن محمد حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7o7825 حمد|لحميد |محمد ثــــروتـــ عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

82567o ن|ء عىلي محمد عثــــم|ول دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

|6282| تـــه|ل شح|عىل محمد مصطفى كم ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

433762 هيم|بــــر|لرحيم |لسيد عبــــد|محمد  |حقوق طنط

859345 حمد محمد|حمد محسن | س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

|8|85 زق|لر|هيم عبــــد|بــــر|لد |عمر خ هره|لق|حقوق 

33532| هيم|بــــر|لغنى |لعزيز عبــــد|ء عبــــد|حسن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

239884 ى محمد حمدى سعد محمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

45o|77 لبــــديوى|حمد |حمد |م |محمود س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

48597o وق  د|لحد|يمن محمد محمد محمد |رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

36|o87 وى|بــــ شعر|ح دي|ح حبــــيبــــ نج|صبــــ |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

54|552 بــــو عمر|هلل جمعه |هلل حسنى عبــــد |عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

44o773 بــــوزيد|ج  مرىس سعد |سمر ن |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

345936 حمد عنبــــه|لسيد |حمد |لنبــــي |ء سعيد عبــــد|رس| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5|o45 مد|محمود حزين محمود ح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8256o| ن|حمد سليم|رف |عبــــي  ع ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

888o93 حمد سعيد سيد عىل | ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

35348 هيم|بــــر|لسيد |حمد |يدي |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9|o|64 س |جرجس مجدى عزيز كر ج|صيدلتـــ سوه

5o64o| لحليم عىل حسن|عبــــي  عىل عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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85o|o2 ي 
ي |مصطفى

حمد|حمد مصطفى سيوط|ره |تـــج

3|||93 تـــ محمد|لشح|دل |محمد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

754o96 د|ندى محمد عبــــده محمد حم تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

5||474 عيل عيس|سم|للطيف محمد |محمد عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

539657 لسيد|مريم عىل محمد عىل  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

499|26 مرعىل يوسف|يتـــ محمد ع| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

3|8564 دى مصطفى|له|ن محمد عبــــد|يم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|33344 كر|لدين ش|ح |بــــ صل|يه|م |سل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

427o96 حمد سليط|هند فوزى محمد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

529892 فهىمي لمعي فهىمي عيسي معوض ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

35o399 حمد عىل محمد|محمود  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|574 محمود حميده رزق سعيد علوى ن|حقوق حلو

428o93 لسيد|لدين محمد |كرم محمد نرص |ر |من |صيدله طنط

|78263 ن هندي|يوسف سيد رمض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7||698 ى|ن |ن رمض|حمد رمض|محمد  لعشر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

8|9269 ده محمد زغلول|ء حم|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o9527 لعليم مصطفى|مح فيصل عبــــد |س لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

8655o3 ي محمد خليل|غ
ده مصطفى ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

6oo8oo لسيد خرصى|هيم |بــــر|حمدى | رن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

238o6o ى| ى محمد حسي  يه حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

76|949 لحميد|لمنعم عبــــد |ل عبــــد |لمنعم جم|عبــــد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

5358o هلل محمد|دل عبــــد |محمد ع ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

485|4 ء محمد سعد فهيم|دع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

63636o لففى|لنبــــى عيد |محمد بــــدوى عبــــد زيق|لزق|طبــــ 

7|6882 م|لمعىط عل|رق محمد عبــــد |محمود ط لمنصورتـــ |تـــمريض 

633oo| تـــ جوده صبــــره|محمد بــــرك زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

284299 لسيد|مه محمد |س|ندى  ن|تـــربــــيتـــ حلو

328366 لدين محمدى مصطفى|ح |مصطفى صل |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د
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5o655o ى محمد|م عص|ريه م مسعود حسي  سكندريه|ل|عه |زر

79o9o لرحمن محمد|حمد عبــــد |م |حس دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

677475 لحضي|د |د محمود ج|حمد عم| |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

922o96 ن |لم|لسيد س|فرج | نه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

875|o7 رس سيد محمد |محمد ي سيوط|ره |تـــج

63337 لحميد|بــــ عبــــد|لوه|هيم عبــــد|بــــر|محمد  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

87569o لرحيم  |لعظيم مصطفى عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

8o9|5o حمد|سهيله مكرم محمود  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

457564 ي|م مر|له| د عىلي محمد نويىح  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5|453 نوس|مه وليم مسعد ف|س|نه |دمي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6o9||| وى|لمك|نرص محمد عنتـــر  |هندستـــ طنط

328o|7 لس رؤوف ف رس عزيز|كي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

337947 لعظيم|لحميد محمد عبــــد|محمد عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3|9975 ل محمد|حمد كم|محمد  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

499489 جر محمد أحمد عيس محجوبــــ|ه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

644862 ود|لحميد د|لدين محمد محمود عبــــد|نور |حقوق طنط

45|o45 ى محمد متـــول|يمن |محمد  مي  |هندستـــ طنط

25o26o ى|بــــر|طمه فتـــىح عىل |ف هيم عجي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

688454 ى|حمد ي|م |بــــوغن|حمد |محمد  سي  لمنصوره|هندستـــ 

7||883 ىس|لبــــل|هدير جبــــر جبــــر جبــــر لمنصوره|حقوق 

489|4 ن ربــــيع رجبــــ بــــشي |جيه ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|6567o عيل عمر مصطفى|سم|م |مصطفى س ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

788|5o ه محمد عبــــد  لسيد|م |لسل|ني  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

3957o مل محمد|حمد وليد محمد ك| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

|58968 لم|لم محمد س|ء س|رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

52|792 ى|رس فوزي محمد حس|جنى ي ني  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

||6897 دى|له|هيم عبــــد |بــــر|د |جر عم|ه ى شمس صيدله عي 

68|o2 بــــ|حمد محمد عق|م |سل| لفيوم|حقوق 
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68762 شم عرفه|لد ه|يه خ| لفيوم |تـــمريض 

79o34| م محمود عىل محمد رشيد|هنده عص|ش ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

7|7765 لخليىح |حمد |محمود | حمد محمد رض| |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

|57996 ن|ود سليم|لدين د|ره محمد مىح |س تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|44842 بــــ|لكريم شه|د |ح ج|يه صل| هره|لق|بــــ |د|

88o||5 د خله  |طف عي|ل ع|س سيوط|صيدلتـــ 

5|o|77 يم|لعم|بــــو |لرؤف |كريم خميس عبــــد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

7522o6 ى ص|ح حس|محمد محمد صل لح|ني  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

272527 لح عىل|حمد محمد ص| ن|سو|حقوق 

446824 هد|لحليم مج|بــــو زيد صبــــىح عبــــد | ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

6977o3 لمحنكر|هيم |بــــر|بــــو بــــكر |يه | لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

485743  محمد رشو|لش|د عبــــد|حبــــيبــــه فؤ
ى
ن|ق سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

43725o حمد|ن محمد سيد|رمض| طمتـــ رض|ف |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

623879 لدين|وى عىل |لطنط|يه محمد محمد | ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

543575 خىل|لمن|ح عىل محمد إدريس |عزه صل سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

|5457o ى|لوه|حمد محمد عبــــد | بــــ حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|8||5 ي |لرحمن ص|عبــــد
لصغي |بــــر مصطفى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

563|7 حمد طه|حمد مصطفى | ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

6269o8 ن|لح عثــــم|حمد رجبــــ ص|يه | زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

477543 ن محمد|لم|ن محمد س|لم|سلىم س سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

33o879 ن مدحتـــ محمود محمد|رو |طبــــ بــــنه

359524 د قطبــــ|لجو|د عىل عبــــد|جه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

84394| حمد|مل محمد سعيد | ضتـــ|ري/ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

632275 ف نظي  تـــوفيق| |ي|م رسر زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

2o8|5 د|لجو|حمد عبــــد|محمد عمرو  ن|بــــ حلو|د|

638575 لحميد محمد حسن|مصطفى محمد عبــــد زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

86769o دي|دي محمد بــــغد|ء بــــغد|رس| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

858468 ن|هلل روم|ل رزق |هيم كم|بــــر| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|
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7oo59| ي|ر
حمد|لسيد عىل |محمد | ئى ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى

23|485 هيم شلبــــى|بــــر|لد محمد |حمد خ| هره|لق|حقوق 

6|7o8 حد|لو|ء حمدى سيد عبــــد |سم| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

22o859 ح|هيم مفتـــ|بــــر|ئل محمد |هلل و|منه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

886753 تـــتـــ |ء حسن محمد شح|سم| سيوط|بــــ |د|

39ooo م فتـــىح عبــــد ربــــه|ن س|يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|565|9 حمد|لليثــــى |مصطفى محمد  ن|علوم حلو

7o|58o |د |لجو|هلل عبــــد |د عبــــد |لجو|ندى عبــــد |س
وى|لهند

زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

685o64 لحميد جعفر|لسعيد عبــــد |زم |حمد ح| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o92oo وى|لحميد محمد سعد|محمد عبــــد  علوم دمنهور

68764 ضى|لرحمن محمد ر|يه عبــــد | لفيوم|عه |زر

|5o364 م|لحميد محمود سل|عمرو محمد عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

523543 عيل|سم|محمود سيد عىل  سكندريه|ل|هندستـــ 

438o63 لمقصود عطيه حسن|م محمد عبــــد |وس لشيخ|طبــــ كفر 

8|8255 مر يوسف|مفرح نبــــيل تـــ ي|بــــ |د|
|لمنى

639558 هيم|بــــر|هيم |بــــر|تـــن مصطفى |ف زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

83o3|9 س عجىمي عىلي|محمود عبــــ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

||9662 ن لحميد|هيم عبــــد |بــــر|يمن | |مي  ى شمس حقوق عي 

9o62|o حمد محمد عىل محمد | ج|علوم سوه

278686 تـــربــــى|ل|ح محمد |لفتـــ|ئى محمد عبــــد|م| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

692922 لمهدى|رق عوض حسن |ء ط|سم| لمنصوره|بــــ |د|

4o4988 زى|لمجيد حج|هيم محمد عبــــد |بــــر|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4965o5 زق|لر|منى درويش سيد عبــــد  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

5738| طمه مصطفى محمد تـــوفيق محمد|ف لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|4783 م|م|عيد محمود | مه لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

54553o وى|لحلف|مهند محمد فرج زىك  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

448o99 لم|حمد معتـــمد محمد س|ر |مي ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

75|378 لرحمن جبــــر|عمرو وفيق عىلي عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

3|29o ى سيد عبــــد زق محمود|لر|نرمي  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و
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6o5579 لقوي يوسف عنتـــر|حمد محمد عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

832|89 تـــ حمدي عىلي|محمد عرف ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

6|8988 سىطي|لدي|لحديدى محمد |ن محمد |إيم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

24o885 يف جل س هريدى|ل عبــــ|عمر رسر لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

84342| حمد محمد|حبــــيبــــه يشي  ن|سو|بــــ |د|

6|3999 لصو|لمنعم |بــــر عبــــد |محمد ج |ره طنط|تـــج

|33773 فرج| طف حن|ع| ن|ر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

626598 وق محمد حمدى مصطفى  لسيد|رسر زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

8o5432 بــــ|د محمود تـــوفيق وه|نه ي|بــــ |د|
|لمنى

624737 ل|لبــــد| |لسق|محمود رشدى محمد  لمنصوره|صيدله 

36o4|4 لسيد خلف|هلل جودتـــ |خلود عبــــد |بــــ بــــنه|د|

68||35 لعظيم منصور محمد|لسيد عبــــد |لعظيم |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68|33o لليثــــى|مد |حمد محمد ح| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

35835o ي عبــــد
در|لق|بــــسنتـــ وليد حسنى ى شمس|د| بــــ عي 

89386 بــــو بــــكر|عمرو رجبــــ عيد  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

829542 عيل|سم|لحميد |ء عزتـــ عبــــد|دع |نوعيتـــ قن

77757o ى|من ر محمد طه محمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

87o288 هيم خليل|بــــر|لحميد |هيم عبــــد|بــــر| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

32235| حمد|هلل |لدين محمد عبــــد|م |يتـــ عص| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7o7569 لوشيىح|ل محمد عىل |لع|حمد عبــــد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

77o||7 ى|محمد  لسيد جوده محمود حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

83626o حمد|هيم محمد |بــــر|طمه |ف قرص|ل|فنون جميله فنون 

43339o ء رفيق محمد غريبــــ عمرو|لبــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

326682 هيم حسن|بــــر|رق |ر ط|من لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

5o45o3 لم|حمد س|تـــفى محمود سيد  سكندريه|ل|عه |زر

542652 لدين|ل |لدين حميد جم|ل |رتـــ جم|س سيوط|عه |زر

242o29 ه مبــــروك ع| هيم|بــــر|دل محمد |مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

89|527 م حسن محمود |ره عل|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

247822 بــــ|ء محمد حج|حمد عل| لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

96o8o لجليل|لرحيم عبــــد |ء طلعتـــ عبــــد |سم| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى
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6|3835 لديبــــ|ع |لسبــــ|بــــ |لوه|ر عبــــد|من ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|9|36 ن لبــــن|ر رمض|لستـــ|نور عبــــد|ريج | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

332985 ل|لع|لسعيد محمدى عبــــد|لسيد محمد |مريم  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o243| عيل|سم|لعظيم عيد |عيل عبــــد |سم|نشين  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

224|27 حمد فهىم|م |هلل هش|هبــــه  ن|تـــربــــيتـــ حلو

622933 س|ء محمد سعد زغلول عبــــ|رس| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

635978 هيم|بــــر|حمد محمد حسن |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

55oo7 بــــى جنيدى|لد عر|وردتـــ خ بــــ بــــنى سويف|د|

44|654 بــــو كحله|لمنعم محمد |هيم عبــــد |بــــر|ء |رس| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

64oo98 فيتـــ|سلىم مسعد محمد ع زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

22575o ق وى حبــــيبــــ نجيبــــ حبــــيبــــ|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

694899 لسيد|لسيد منصور |محمد حمدى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o7536 لبــــطل|لمقصود |ل عبــــد |ن جم|رو لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|8529 طر|حمد خ|ح |لفتـــ|طه عبــــد | ربــــ ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

477o89 ي محمد|مريم ص
بــــر محمد عطيفى سيوط|عه |زر

6587| حمد سمي  محمد درويش| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

|72486 دل|رس رفيق ع|حمد ي| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

2|7976 زينبــــ عىل محمود عىل عبــــد ربــــه ى شمس حقوق عي 

88|o37 طمه محروس محمد محمد عربــــى |ف سيوط|تـــمريض 

73665 محمود منصور محمد سيد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22|o93 مه حسن محمود|س|ن |نور ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8|o455 ى ي مسعد بــــطرس| |مي 
لفى تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

45784o ي|لحميد محمود |يوسف سعد عبــــد 
بــــينى لشر |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|

لشيخ

34|6|6 لسنتـــريس|زق حسن |لر|دتـــ حسن عبــــد|مي رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

|5232o تـــي  جيد عزيز جيد|فلوبــــ ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

5o5||9 هر مسعود|لط|هلل |سل محمد وهبــــه |بــــ سكندريه|ل|بــــ |د|

72|67 لنرص|لجيد سيف |ندى منصور عبــــد لفيوم|بــــ |د|

4|4337 لمجيد عطيه|سط عبــــد |لبــــ|هلل عبــــد |عزه عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

375o92 ف حسن عىلي|حمد |
رسر ى شمس|تـــج ره عي 
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6o53o7 لرحمن زلط|مريم محمد عىل عبــــد لمنصوره|بــــ |د|

2|97o2 ى محمد حسن حسن نور حسي  ى شمس حقوق عي 

2287o9 هيم|بــــر|ء محمد منصور |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

446229 غ|لصبــــ|لسيد |محمود مجدى فريد محمد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

753985 زق|لر|مريم محمد عىل عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

7||952 حمد|يه حمدى عىل عىل | ط|معتـــ دمي|علوم ج

|4o938 حمد|حمد سيد |سلىم  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

47829o هلل|حمد ممدوح محمد عبــــد |فرح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|o74o لنشيىل|ضى |لغنى ر|هند عبــــد  ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

76972| ن|ن عويد حس|ء محمد حس|رس| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

63|oo5 مل محمد بــــيوم|م ك|ريه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o95|2 بــــ|لوه|يمن محمد عبــــد|ء |دع لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

349422 بــــوزيد محمد|م رجبــــ |ريه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6|7873 ي
ى|رفيق خرصى ش| دئى هي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

76847| هيم|بــــر|هيم عىل حسن |بــــر| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

5o888| لنبــــى تـــرىك|حمد سعد خليل عبــــد| بــــ دمنهور|د|

758272 ى| نور |زغلول سعد مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3|3469 لدين مصطفى|ح |مر صل|عمر تـــ |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

427748 لسيد حمد|ن |هيم شعبــــ|بــــر|لد |خ |طبــــ طنط

755233 ي
وى|لح مك|هيم ص|بــــر|كرم | دئى ي صىح 

عيليه|سم|معهد فنى

25|o59 م عىل حسن عىل|حس هره|لق|ر |ثــــ|

755352 حمد|ء حسن محمد |سم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

425|6| لعزيز|شم عبــــد |تـــن مصطفى ه|ف سكندريه|ل|ره |تـــج

826o|5 هيم|بــــر|مه |جر عىلي سل|ه دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

235387 لرحيم محمد|م عبــــد|لرحيم عص|عبــــد ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

76|76| ي
بــــر محمد|هيم ص|بــــر| |دئى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

27772| لحديد|بــــو|لمنعم |حمد حمدى عبــــد| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

752342 لسيد محمود|محمد عىل  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

453|67 مد سعد|محمد صبــــىح ح لشيخ|بــــ كفر |د|
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686969 لعظيم|ل محمود عبــــد |حمد جم| لمنصوره|صيدله 

763|o كريم حمدى يونس عىل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

535626 دى عىل هيبــــه|له|محمد عىل عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|o728 هيم|بــــر|لمقصود |لمقصود عبــــد |ن عبــــد |يم| |ره طنط|تـــج

9|485 لغنى|ن عبــــد |ر سعيد شعبــــ|ثــــ| بــــ بــــنى سويف|د|

4794|4 تـــ بــــكر  ى|بــــر|ني  هيم بــــكر حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88979o ن ل |درويش لمع غبــــري| مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

82o554 ي|ر
لحميد عىلي|حمد عبــــد| |ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

249|56 م محمد منصور|ن هش|يم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

76o62o حمد حسن|ل |منى جم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

633429 ن عىل|ء عىل رمض|عل زيق|لزق|بــــ |د|

|5684 ن|هلل مجدي محمد سعيد فرح|عبــــد  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

3438|2 سم|بــــوق|زق |لر|ج عبــــد|حمد رجبــــ فر| ى شمس|تـــج ره عي 

34292o ر|حمد جمعه عم| |محمد رض ى شمس|تـــج ره عي 

264278 ى جم لغنى عطوه|ل عبــــد|نرمي  |تـــمريض بــــنه

6oo82o ى|لحميد مصطفى محمود ش|ره عبــــد|س هي  |ره طنط|تـــج

356||9 وى|لطنط|وى محمد |لطنط|م محمد |سل| |حقوق بــــنه

7|77| لعليم|هلل عبــــد|د عبــــد|لرحمن رش|عبــــد ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

757838 رم|لمك|بــــو |بــــ محمد |لوه|عبــــي  محمد عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8||497 لكريم|سمر ربــــيع محمد عبــــد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

8o|48| دي محمد حفيظ|س ش|ين| ي|بــــ |د|
|لمنى

5o524o مجلع| هيم حن|بــــر|بــــ |يه|نوبــــ |بــــ| سكندريه|ل|ره |تـــج

4365|8 ي|د ه|لجو|محمد مني  عىلي عبــــد 
ئى سكندريه|ل|صيدله 

49439| لشورى|لسيد |ح |لسيد صل|مح |س بــــ دمنهور|د|

777434 ى ع|فيبــــى ع لملك|زر عبــــد |زر بــــشر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

8o9|87 حمد|دي |حمد ن|ن |يم| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

7568|7 در|لق|ح عبــــد|لفتـــ|يه محمد عبــــد | ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

3635|8 جمعه محمدين| هدي رض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

37o||o لسيد محمد|هيم |بــــر|م |وس هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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86|755 دي|رف حم|حمد حمدي ع| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

22o64o حمد محمد حميده|مه |س|بــــسنتـــ  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

228|33 م|لسل|رحمه سيد فتـــىح عبــــد هره|لق|بــــ |د|

327|85 لنوبــــى|رى |لبــــ|منيتـــ محمد عبــــد| ى شمس| لسن عي 

329968 حمد|لصبــــور |يتـــ مسعد عبــــد| ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

|3o|72  مس
ى
ك|مريم نزيه صدق ى شمس|تـــج ره عي 

97688 حمد خميس|حمد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4363o ي |رس|
م عطيه|م|هيم |بــــر|ء حنفى ى شمس|د| بــــ عي 

4|2764 در عطيه سعد|لق|ن صبــــىح عبــــد |رو ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

696885 لسيد محمد منصور|حمد | لمنصوره|ره |تـــج

53975o حمد نعمتـــ|هيم |بــــر|طف |يدي ع|ه سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

869984 ي حسن جيل|لر|ء عبــــد|رس|
ي|ضى

ئى ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

3|4745 ى|ه دي محمد عىلي حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|45833 لسيد محمود|يوسف محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

752842 لسيد محمود محمد|لسيد فرج | لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

34965| وق  ف محمد حمدى عيس|رسر رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

334|93 ن محمود|حمد مصطفى شعبــــ| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

689829 ى حمدى |ي بــــينى |لسيد |سمي  دى|لعبــــ|لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

489|7 حمد|لمنعم |دل عبــــد |ع| لي|د ن|علوم حلو

5o9o92 |عىل ن
ى
رص محمد محمد دسوق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

5o493o در|لق|لسيد عبــــد|حمد فتـــىح | سكندريه|ل|ره |تـــج

629889 ن|لعري|عيل |سم|حمد |لد |محمد خ زيق|لزق|نوعيتـــ 

43o|56 ره|ره يوسف بــــش|مريم بــــش |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

452954 حمد|لدين طه محمد يىح |ء |متـــ بــــه|س| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

368573 نس|رس سلو|مفدى يوسف ف |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

88593| هيم |بــــر|كرلس فرجلله عزيز  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

492582 نور عوض جبــــريل|فتـــ |لرحمن ر|عبــــد  |حقوق طنط

775|3| ه | حمد سعدون|يمن سعدون |مي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د
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|22756 هيم|بــــر|بــــ جمعتـــ |يه|هلل |منتـــ  ن|بــــ حلو|د|

284765 هلل مجدى سيد محمد جبــــريل|منه  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

347844 سعيد محمد سعيد محمد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

52|492 ر عىل محمد مندور مندور|مي بــــ دمنهور|د|

8o6838 لسيد|هيم |بــــر|ء جمعه |رس| ي|تـــمريض 
| لمنى

5366|7 بــــويونس|حمد محمد مصطفى | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

94893 ر|حمد محمد حلىم صف| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

37oo36 ن|حمد عزتـــ عليوتـــ عثــــم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

425342 ن در|لق|محمد نبــــيل عبــــد | مي  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

487338 ن خليل|لعزيز عش|محمد محمود عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

25o66o ى ط ى|رق محمد صبــــرى ش|نرمي  هي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

695oo7 ى|د محمد |ندى عم لسعيد حسي  لمنصوره|بــــ |د|

478942 سم سمي  محمود مصطفى|حمد بــــ| سكندريه|ل|ره |تـــج

853885 حمد|حمد محمد |ء |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

496|39 ن رزق|مريم محمد محمد رمض إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

45996o د|لمنعم عىل محمد حم|حمد عبــــد | سكندريه|ل|طبــــ 

4352o9 ين ك غ|لصبــــ|مل سعد |رسر |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

88o328 د نجيبــــ فرج  |ديفيد عم سيوط|ره |تـــج

4oo849 رس سعد منبــــى سعد|ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o72o| ي|
هيم|بــــر|د فرج يوسف |عم| فروئى سكندريه|ل|ره |تـــج

|35424 لمجيد|لكريم صديق عبــــد |ء عبــــد |رس| لفيوم|لعلوم |ر |د

76o88o حمد|لحميد |ر محمد عبــــد |من ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

6o966 ى محمد|ندى  حمد حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

784o52 هيم محمد|بــــر|حمد |م |سل| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|5384 لرحمن|ر محمد بــــيوم عبــــد |مي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

32|48 للطيف|شم محمود عبــــد|د ه|عم ن|تـــربــــيتـــ حلو

79392 ى محمد|شه بــــ نبــــيل حسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

48365 ى حسن|حمد خ| لد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|6o|24 حمد|لق |لخ|م عبــــد |لرحمن عص|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 
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632oo4 ل|لع|لرحمن عبــــد |مروه محمود عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|269o6 حه|عيل محمد سم|سم|محمد يوسف  ى شمس|د| بــــ عي 

895569 هلل  |د |هيم ج|بــــر|هلل |د |زم ج|ح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

2252o3 ى فهىم محمود|يم| ن حسي  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

4||78 ن|لم|م محمد س|لسل|رص عبــــد|محمد ن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9o7855 لق عطيه سليم محمد |لخ|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4442o در|لق|هلل عبــــد |د عبــــد |حمد عم| ن|بــــ حلو|د|

||9293 ف |رينيتـــ |م |ئيل حن|ديبــــ نصىح ميخ|رسر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

7|7o68 فظ محمود|حمد ح|ره |س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|5o79 لحميد عىل|سم محمد سيد عبــــد |بــــ ى شمس هندستـــ عي 

4o34o2 لسيد مصطفى|هلل سعيد |منه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

878569 ن سيد محمد حسن |نوره سيوط|نوعيتـــ 

7o78|9 زق |لر|ن عبــــد |م عمر عثــــم|ر لشيخ|ره كفر |تـــج

|59o76 هلل|هيم جمعه عبــــد |بــــر|حمد | ى شمس|د| بــــ عي 

47983| محمود جبــــر محمود| محمود رض لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

5|428| لدين|ج |تـــه محمد تـــ|ر سمي  شح|من سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

3634o5 عيل|سم|نور محمد محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|5929| ل|لع|فظ عبــــد |ض رفعتـــ ح|ري ى شمس|تـــج ره عي 

6|5346 لصعيدي|م |م|ل|مريم مجدي زىكي محمد  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

687||7 بــــينى خليل|رص سعيد |م ن|سل| لشر لمنصوره|هندستـــ 

22|848 عيل مصطفى|سم|رق محمد |ط| دين سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7752o4 لعظيم|لسيد عبــــد |لد |محمد خ زيق|لزق|بــــ |د|

7678o9 لغريبــــ فرج غزى|دين محمد |ن ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

779423 ه محمد عىل عطيه| مي  زيق|لزق|حقوق 

326787 هيم|بــــر|هيم يوسف |بــــر|ندى  ى شمس|د| بــــ عي 

35746 لطويل|هيم حسن |بــــر|سيد محمود محمد  هره|لق|هندستـــ 

9|8758 ل محمد حفنى |يه جم| سيوط|عه |زر

498|46 ى | نور ر|لجز|حسن حسي  |حقوق طنط

7|7449 م محمد رفعتـــ|محمد هش ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ
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9|||o6 ى عبــــد|شيم ح محمد |لفتـــ|ء حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

34644o د|حمد ج|هيم |بــــر|حمد |ل |طمتـــ جم|ف ى شمس|د| بــــ عي 

634637 لسيد محمد|د |لسيد عو|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

38346 بــــ|ح محمد مهدى عق|محمد صل ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

6375|7 ن|هيم رمض|بــــر|يمن |سهيله  زيق|لزق|ره |تـــج

6o8o76 ن|لسيد عثــــم|وى |لمطر|ممدوح | رن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|2|o|o ف محمد عبــــد |عمر  وى|لغز|لعظيم |رسر هره|لق|عه |زر

788358 ى نور | نور لدين عىل|خي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

277o|2 وى|لطمل|دى |له|م محمد عبــــد|له| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

239oo6 ن|لرحمن عمر|لحميد عبــــد|ندى عبــــد م بــــنى سويف|إعل

77|8|3 ي|ر
لفتـــوح عسكر|بــــو |ئى |ه| ئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o665o تـــ|لعزيز شح|حمد عبــــد |ن |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

827o64 لفضيل|لجليل عبــــد|ر عبــــد|لستـــ|محمد عبــــد دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

4|4o24 لحسينى خضي |يدى سمي  |ه |ره طنط|تـــج

4|34|3 لففى|وى |لص|سهيله عزيز  |ره طنط|تـــج

6|5736 محمد منتـــرص محمد سعد لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

|4845o ى سيد محمد يف حسي  خلود رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

5o86o| لد حسن محمد مىك|هيم خ|بــــر| ج|بــــ سوه|د|

79|o85 يم|لد|حمد عبــــد|يم |لد|مح عبــــد |ء س|رس| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

324832 زق|لر|لد محمد عبــــد|حمد خ| ى شمس|تـــج ره عي 

246755 لبــــر|لحميد طي  |مصطفى محمود عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7oo363 ه | لسيد|لدين |لسيد سعد |مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|94|| لمقصود|عيل عبــــد|سم|لنبــــى |ر عبــــد|من لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

775|72 لمقصود|ر عبــــد |مه محمد مختـــ|س|ره |ي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84995 لحليم زىك|محمد رجبــــ عبــــد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

78o5oo ح|لسو|هيم |بــــر|لسيد عىل |محمد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

239443 لح|م سيد محمد ص|ره س|س هره|لق|بــــ |د|

5o2937 هيم فوده|بــــر|مريم محمد صديق  سكندريه|ل|عه |زر

8||oo7 لعليم|حمد عبــــد|لمعىطي |نعمه عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3593o5 ع|لر|عمر سمي  محمود  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ
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8|5256 ريم محمود مسعود محمد ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

25|946 بــــوعيد|حمد |نور |حمد | ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|32o96 لصغي |مه سيد |ن فتـــىح سل|يم| ى شمس|تـــج ره عي 

85388o ي|م منتـــرص |وس
حمد مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

|599o9 ى م تـــوفيق ربــــيع|س| يوستـــي  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

44o34o مر|لسيد ع|حمد |هدير  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

8o7347 ي ممدوح عبــــد|محمود ر
ر|لستـــ|ضى ره بــــنى سويف|تـــج

477395 م|حد سل|لو|هلل عبــــد |دل عبــــد |ع| هن سكندريه|ل|ره |تـــج

6o94|3 لحميد نويرص|م عبــــد |لسل|ر لطفى عبــــد |عم ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

692o|4 لشيخ|مه معتـــمد عىل عىل |س|حمد | لشيخ|هندستـــ كفر 

426o27 حمد|ن |ده حس|حمد حم| |لي|د |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

887396 لعظيم محمد |لرشيد عبــــد|محمد عبــــد سيوط|حقوق 

8o65|7 صف نسيم شفيق|يكل ن|م ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

8968|| مريم نرصى فيلمون بــــطرس   ج|ره سوه|تـــج

336378 لحميد|هلل عبــــد|مرفتـــ سيد عبــــد |بــــ بــــنه|د|

36o245 هيم محمود شديد|بــــر|ن |هلل رمض|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

|55|65 وى|لغربــــ|ريج فكرى محمد نبــــيه | ى شمس| لسن عي 

23369o لسيد محمود|سيد فريد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

35696| ن|تـــه عمر|جر عزبــــ عيس شح|ه |نوعيتـــ بــــنه

677498 ن|حمد سليم|لسيد |حمد مصطفى |م |سل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6299|2 محمد مصطفى صبــــىح عىل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6994|3 ى|ر ي|لغف|ل عبــــد |طف جم|ره ع|س سي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

77354 ح عبــــده|لفتـــ|م وليد عبــــد |سل|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

782227 ج|حمد حج|حمد موىس |يه | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

25o5o3 هيم مصطفى عطيه|بــــر|م |بــــتـــس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

694|53 زق محمد فرج|لر|هيم عبــــد |بــــر|هلل |منه  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

627o33 لدين|لسيد كرم |لرحمن |منيه محمد عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

82||7| لرحمن|ء حسن عمر عبــــد|لزهر| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى
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27|554 ه ع| دل متـــول غنيم متـــول|مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

24o324 هيم|بــــر|هيم فرج |بــــر|يه | ن|حقوق حلو

835|84 هلل|هبــــه محمد عىلي عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8o5|28 مل متـــي|رق ك|ط| ر|كل ي|هندستـــ 
|لمنى

858533 ي حبــــيبــــ|م ر|بــــيتـــر هش ج  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

649|46 هر|لط|لودود |ن عبــــد|يه عثــــم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

332893 لمقصود|مد عبــــد|حمد ممدوح ح| |حقوق بــــنه

48929o م سمي  عىل حسن|ن عص|رو سكندريه|ل|ره |تـــج

776754 لسيد|لسيد محمد |ء |ل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

49494| لسعدئى|لحفيظ محمد |حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3479|4 هلل عطيتـــ محمد خليل|حمد عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

84|88| دل عبــــدمريم حبــــيبــــ|ع| ن|يؤ ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

3||323 حمد طعيمتـــ|هيم |بــــر|محمد يوسف  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

5o9877 لسيد|حمد خليل محمد |مصطفى  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2|895 هيم|بــــر|حمد |لد |ره خ|س ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

7|||77 لكريم عوض|لكريم عبــــد |لدين عبــــد |ح |يه صل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

43737 بــــتـــ محمد|يىحي ثــــ| دين هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

447449 ن|حمد محمود مقلد رمض|ر |من سكندريه|ل|هندستـــ 

6oo436 مر|ح ع|لفتـــ|طمه حسن عطيه عبــــد |ف لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|55o39 لسيد خليل|طمه خليل |ف ى شمس حقوق عي 

765o89 هلل ضيف معوض|يوسف فتـــح | مي  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

6|3977  |لبــــ|عبــــد| زكري| حمد رض|
ى
لنقيبــــ|ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5o79o هر فتـــىح سيدهم|جد م|م بــــ بــــنى سويف|د|

46o||3 د يوسف|ن عىل ج|لبــــنى مرو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

2|6732 هلل|حمد سعد محمد حسبــــ |د |زي ى شمس حقوق عي 

48|929 ن|ن عثــــم|لسيد عتـــم|ن يشى |عتـــم سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

8|2|79 ن عيد|شور زيد|ن ع|نوره ي|علوم 
|لمنى

49|35 لرحمن قرئى|حمد عبــــد |محمد  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

|6|o|9 ي محمد 
حمد|هدى محمد حسنى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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333o47 لشيخ|لحميد |حمد عبــــد|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6859|2 ي
عوض محمود عوض| دئى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

293476 مد يوسف|سمر يوسف ح كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

274893 مي|مريم محسن محمد تـــه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

693|39 ي|ر
رتـــ|سم شبــــ|لمندوه ق|دل |ع| ئى لمنصوره|نوعيتـــ 

|52246 لسيد عجىم|مروه فتـــىح  ن|تـــمريض  حلو

762547 لمرصى|حمد |طف محمد |يوسف ع ره بــــور سعيد|تـــج

28o87 ل ليس|لد جم|زينبــــ خ ى شمس|زر عه عي 

62696o ى |مريم  حمد خليل يوسف|لسيد حسي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

234526 س|حمد عبــــ|طف |مصطفى ع ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

6464o3 هيم معوض صقر|بــــر|ن |يم| سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

7o3785 بــــ|لرحمن حج|لدين يىح عبــــده عبــــد |م |حس زيق|لزق|صيدله 

|39852 حمد|ح عىل |ر محمد صل|مي ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|29925 زى|لدين محمد حج|ء |سلىم عل ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

64o483 حمد محمد محمد محمد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8944|6 زغلول حفنى بــــكي  | لي|د ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|7|35 لعزبــــ|رص محمد |لرحمن ن|عبــــد  ن|هندستـــ حلو

455667 محمود محمد محمود عمر| هن إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

|4o96o لسيد|لمسيح سيف عبــــد |عبــــد | مرن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

882588 هيم  |بــــر|مصطفى محمد | مه سيوط|تـــمريض 

8o|84| ي|لك|هر عبــــد|يمن محمد ط|لمعتـــصم محمد |
ى
ق ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

542742 ى مسعد خميس |ي لجوهرى|سمي  |حقوق طنط

425588 ى محمد|ر |مي حمد محمد حسي  سكندريه|ل|علوم 

9o9o56 شم عىلي |مصطفى محمد ه ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

6o6274 لمقصود عطيه|لمقصود عبــــد |محمود عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

925327 لحكيم محمد  |هلل مصطفى عبــــد|منتـــ  سيوط|نوعيتـــ 

259oo2 |م كف|لسل|محمود محمد عبــــد
ى
ق ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 

تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

8|2o98 لحفيظ|ح محمد عبــــد|تـــن صل|ف ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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9|4284  ذكرى  |بــــسمه جم
ى
ل شوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

243586 ف فرغل |ن |يم| م|م|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8357o هلل|ل عبــــد|كم| محمد رض ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

8|3o57 تـــه عطيه جرجس|نوبــــ شح|بــــ| ي|تـــمريض 
| لمنى

54779 ح سيد|ميمه عمر صل| أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

429782 ى|در محمد |لق|محمد عبــــد  لبــــحي  |طبــــ طنط

826987 ف محمد |محمد  س|لي|رسر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

79262o يمن سيد متـــول|متـــ |س| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

84|2oo وي|حمد فتـــىحي بــــسط|يوسف  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

79|o67 ه محمود محمد |ن م|حمد ضي|رصى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8o389| هيم حسن|بــــر|لد |رغده خ سيوط|حقوق 

57844 د|لسيد ج|ن محمد |ء رمض|نجل ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

59483 ء خميس جمعه متـــول|رس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

89786o يه مصطفى عدل خليل | ي صىح سوه
ج|معهد فنى

688669 مه|ئل يحن  محمد محمد سل|عمر و لمنصوره|بــــ |د|

265|42 ر مطر|لغف|طف عفيفى عبــــد |طه محمد ع |بــــ بــــنه|د|

4475|6 س|لتـــر|لد صبــــىح محمد |ره خ|س ج|بــــ سوه|د|

676934 لبــــسطويسي|تـــ محمود حسن |د|لس|سيف  لمنصوره|ره |تـــج

|38|5| للطيف|للطيف عبــــد |سيف محمد عبــــد  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

367693 بــــى حسن|مبــــ|حمد محمد صفوتـــ محمد | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|27o|6 لطوجى|لمرىس |لمرىس |د محمد |زي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

757579 ى|لبــــ|هبــــه عبــــد  رى عىل محمد حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6||866 ن حسن محمد بــــدوى|هبــــه مرو لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

493864 ع|لنعن|ن عطيتـــ |دهم رمض| |حقوق طنط

8|9443 ء محمد نمر عىلي|ند سيوط|حقوق 

2|5599 لمجيد سمرى|حمد حمدى محمد عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6856o4 لشتـــيىح|لسعيد |تـــ |لشح|لسعيد |ملك  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|39574 لنبــــى|نم عبــــد |نم غ|ر محمد غ|من ى شمس|تـــج ره عي 

322792 ء محمد خرصى محمد|رس| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

88o442 ى لمسيح |ل عبــــد|مجدى غ| يوستـــي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 
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886345 حمد |بــــدين |لع|عيل زين |سم|محمد  سيوط|ره |تـــج

76o867 دور لمع جريس|تـــن |ف ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

324275 بــــورسيع|ء محمد |مصطفى عل ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

688||2 دى|لحم|م مصطفى رجبــــ |يدى عص|ه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

444357 هيم عىل رجبــــ|بــــر|ل |هلل جم|منتـــ  لشيخ|طبــــ كفر 

5o4453 شور مرىس|جر حمدى ع|ه سكندريه|ل|حقوق 

4o2|79 لسيد|فظ |لح|منيتـــ محمد عىل عبــــد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8296|3 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

449278 ى | لسيسي|حمد وليد حسي  |هندستـــ طنط

899o75 ن |لحفيظ عثــــم|ن عبــــد|ر عثــــم|من ج |تـــمريض سوه

432387 رك|لعزيز محمد مع|لحميد عبــــد |د عبــــد |جه |تـــربــــيتـــ طنط

62o653 م |لسل|م محمد أحمد فهىمي عبــــد|لسل|عبــــد 
زى|حج

ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

6|57|6 لهندي|لسيد |لدين |م |محمد عص ط|حقوق دمي

7625|4 م محمد|ضى هم|لر|م حمدى عبــــد |هش معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6o478| تـــ|لدين أحمد بــــرك|أمينه محمود شمس  |ره طنط|تـــج

4|2435 لجوهرى|هيم طه |بــــر|لسيد |هيم |بــــر| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

322898  محمد|لبــــ|حمد عبــــد|مروتـــ 
ى
ق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|5o2|| لعليم|مصطفى نرص خلف عبــــد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

834|99 ن محمد خليل محمد|رمض |نوعيتـــ قن

5o24oo محمد حسن خميس حسن عىلي لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8|2564 مل|هلل ك|د |ج| حن| مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

642o24 وى|لمقصود قن|لسيد عبــــد |ء |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

495457 دي محمد كريم مريم|له|مصطفى عبــــد  |حقوق طنط

|49752 لمنعم|زق عبــــد |لر|لسيد عبــــد |هلل |عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

|47899 ل هيبــــه|يوسف منتـــرص كم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|596o م محمد|م ممدوح عز|هش ي|بــــ |د|
|لمنى

7|2383 رص محمد محمد غضه|لن|محمد عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8287|8 يز محمد|لنبــــي ف|ء عبــــد|سم| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|69968 حمد|هلل |حمد خلف |عىل  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي
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26|59| لعزيز|هلل وحيد عيد عبــــد|عبــــد ي|لسن |
|لمنى

55326 ر عوض قرئى مبــــروك|نتـــص| معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

3|6o32 ين هيم|بــــر|لملك |طف عبــــد|ع| في  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

333757 مد محمد|هر ح|محمد م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

779|98 لسيد محسوبــــى عىل|ء سعيد |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

497878 حمد|ل |لع|بــــر عبــــد |لسيد ج|جنتـــ  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

457|3 ن|لسم|تـــ فكرى |ر شح|من ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

7o37o7 بــــوزيد|هيم عبــــده |بــــر|محمد | هدير رض ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

23358 لمطلبــــ|هيم عبــــد |بــــر|لد |مصطفى خ هره|لق|ره |تـــج

62o26o ف كم ل أحمد عيد|أرسر ط|هندستـــ دمي

884345 لربــــ  |د |محمد محمود محمد ج ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

2366o محمود عزتـــ جمعه محمد هره|لق|حقوق 

637659 بــــ محمد منصور|يه|هبــــه  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|5243| حمد عىلي|لرحمن عمرو |عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

683oo ر بــــدوى|لستـــ|د عبــــد|كريم عم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|2|88 حمد محمد بــــيوم|محمد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

428866 لقطورى|لرحمن عىل |أحمد محمد عبــــد  |طبــــ طنط

883o22 لمعتـــمد |رس لطفى عبــــد|محمد ي سيوط|ره |تـــج

4oo856 دريس|ن |لك فرج عمر|م سكندريه|ل|حقوق 

8543o4 تـــه|محمد مدحتـــ محمد شح عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

775688 عىل محمد عىل عىل زيق|لزق|بــــ |د|

2823|4 لس فيليبــــ موريس وهبــــه كي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

68o563 ه جم| لمتـــول خليل|ل حسن |مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4o2|5| هيم جمعتـــ|بــــر|ل |لدين جل|ء |مريم عل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

226oo6 هيم|بــــر|حمد |لد |زم خ|ح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5||87o حمد محمود نعيم محروس حربــــى| |ره طنط|تـــج

339396 لعظيم عىلي|تـــفى محمد فيصل عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5||735 ي 
بــــوحليمتـــ|محمد حليم بــــسيوئى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 
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678673 |غ|هيم |بــــر|لحسن حمدى حسن | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

88o69 ء سعد عىل حسن|سم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

757453 ن محمود|حمد عثــــم|ن |عثــــم ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

525264 ى سم عوض ملك مليك|بــــ| يوستـــي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

29329 لحكيم محمد|عبــــد | لدين رض|ء |بــــه ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

526293 لخيوىط|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

328547 ح|لفتـــ|رق محمد عبــــد|كريم ط وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

||8o67 حمد عفيفى|عفتـــ | نور ى شمس صيدله عي 

358o54 س|دق عبــــ|عمر محمد ص ى شمس هندستـــ عي 

862426 ه محمد سليم حمد|ن |مشي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

823867 لسند جمعه|دل جمعه عبــــد|ع ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

84o|47 ي |زيس عبــــد|
يوبــــ|هلل مهنى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

78|28| د|حمد ج|عيل |سم|زم محمد |ح زيق|لزق|هندستـــ 

2|2583 ن يونس محمد يونس|مرو |ره بــــنه|تـــج

49o64 هي|حمد عيد محمد سيدبــــ| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

57982 ي |محمد صل
حمد|ح قرئى ره بــــنى سويف|تـــج

7o8o26 ف عبــــد |ء |لزهر| زق متـــول سعد|لر|رسر لمنصورتـــ |تـــمريض 

232392 م محمد فرج طه|م|ن |نوره لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

8o8835 ى محمد|حمد رمض| ن حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

59756 لد زين عويس|حمد خ| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

4|8o6| ىس|لعبــــ|حمد |ن سعد |زينبــــ عثــــم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

266o3| لمحسن محمد عمر|عمر عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

5o7778 ي|بــــ ع|رح
دل حسنى حسن عفيفى سكندريه|ل|عه |زر

349758 ض مصطفى|شور عو|حمد ع| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6|8898 ع|لنعن|بــــع |لتـــ|هر |ء م|لزهر|طمه |ف ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

27o2|5 لسيد محمد عىل متـــول|محمد  شمون|نوعيتـــ 

34o964 فظ|هيم ح|بــــر|محمد سعيد محمد  |بــــ بــــنه|د|

42|oo2 تـــ محمود محمد|لشح|أمل  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|445o5 حمد محمود|مصطفى محمود  هره|لق|هندستـــ 
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9|oo87 لحمد |بــــو|ن |ر محمود شعبــــ|من ي صىح سوه
ج|معهد فنى

||6567 حمد محمد موىسي محمد| هره|لق|ره |تـــج

259o5o ف عبــــد|م |سل| لمنصف محمد|رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

85o224 تـــ سعد فرح|دي نش|ف دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

453454  |عمرو 
ى
هيم موىس نصي |بــــر|لدسوق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

3|3238 ن حمد محمد|يمن | |مي  زيق|لزق|عه |زر

226574 لحكيم محمد|لد عبــــد|محمد خ تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

646456 ي رمض|رمض| زكري س|ن ر|ن يحن  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

826525 لضوي|حمد |ل |جم| رن دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4|6848 وق عزيز عبــــد  لحليم  حسن شلبــــى|رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

|5o57 نور محمد|كريم محمد  شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

2294| دق|دق ص|محمد حيدر ص هره|لق|ره |تـــج

3|2367 مر|حمد فضل عىل ع|تـــ |نج ى شمس| لسن عي 

292265 م|لحم|ن |رق عىل رسل|لرحمن ط|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|o755 لنمر|م عطيتـــ |ء عص|ل| |ره طنط|تـــج

297387 ي
ف رفعتـــ | |دئى بــــ|حمد خط|رسر ى  ي تـــمريض شبــــي 

لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

|62448 هيم|بــــر|م |لسل|حمد عبــــد |عمرو  ى شمس هندستـــ عي 

27247| م حبــــيبــــ وهبــــه|بــــيشوى س |قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 
ضتـــ|ري/دى|لو

363oo| نوس|ن ف|جوزيف عري| رين|م تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

4326|8 حمد|بــــو |حمد |هيم |بــــر|م محمود |ريه |عه طنط|زر

4||268 لعفيفى|لمرىس |لسيد |لمرىس |مريم  |بــــ طنط|د|

6479o لعزيز محمد|حمد عبــــد|هدير  ره بــــنى سويف|تـــج

6353|6 لمهر|لسيد زىك |ن فوزى |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

4|323o لدين|لسعيد نور |حمد |مريم  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

482855 حمد|هلل |لمنعم فتـــح |بــــ محمد عبــــد |ربــــ سكندريه|ل|بــــ |د|

263o|7 ف رزق قطبــــ|هدى  رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

44777o لعوئى|ح يونس محمد |فرحتـــ صل سكندريه|ل|حقوق 

432885 ن|عبــــي  سعيد عيسوى رسل |علوم طنط
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32339o لعليم|حمد عبــــد|لمجد |بــــو |مؤمن محمد  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

9o454| م |م|لرسول |محمد خميس عبــــد لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|6o|25 لدين محمد محمود حسن|ء |لرحمن عل|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

458624 لحميد عطوه سعد|لحميد عبــــد|زوزو عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

89|o38 ئى  |هلل ض|ود سعد |يرينى د| سيوط|علوم 

6|983| لمليىح |هلل | |د عط|لد محمد رش|محمد خ ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

346o42 لعزيز خليل|مي ممدوح عبــــد ى شمس حقوق عي 

2366|2 ره|رق محمد حسن عم|ط| ر|ي ن|علوم حلو

3|9497 فتـــ  لسيد عىلي محمود|مي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

342o59 لطوجى|لم |دتـــ فتـــىح س|غ |ره بــــنه|تـــج

2|589 عيل|سم|حمد محمد |له ثــــروتـــ |ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

223667 للطيف محمود|هدير سعيد عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

|62545 للطيف|ل محمد عبــــد |محمد جم  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

8|5465 مي عبــــد|يمن س|ئيل |مهر ي|علوم 
|لمنى

6267| ن|شم شعبــــ|ء ممدوح ه|رس| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

||737| يم مجدى ك ى|مي  |مل مي  هره|لق|ره |تـــج

4|||79 ئى|لسود|ل سعيد سعد |طمه جم|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7o|7|2 |لمقصود |شم عبــــد |ل معوض ه|يزه جل|ف
لنقيبــــ

لمنصوره|ل |طف|ض |ري

89o385 بــــتـــ  |هلل ثــــ|ئى فرج |نوبــــ روم|بــــ| معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

34748| مد محمد|حمد ح|ء |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

24987 ن|حمد محمد مهر|يه سيد | ى شمس|تـــج ره عي 

4|4334 سمر عطيه محمد طريف |تـــربــــيتـــ طنط

34o953 ى|م حس|م|حمد رزق |محمد  ني  ى شمس|د| بــــ عي 

7oo935 ف |حمد | حمد محمد بــــدوى|رسر ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

647827 ن|هيم محمد سليم|بــــر|ل |ندى جم زيق|لزق|صيدله 

545237 لمول|د |لسيد ج|محمد منصور  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|5o859 لسيد|حمد |حمد |منيه | ن|تـــربــــيتـــ حلو
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|6|3o7 حمد|لد عيس |ن خ|نوره ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

626663 ء عىل مصيلىح محمد نصي |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

784237 وجيه يوسف فيصل يوسف زيق|لزق|علوم 

24oo32 ى|لدين ف|م |سم حس|بــــ روق حسي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

636969 لمصلىح|بــــ محمود عىل محمد |شه مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2267o8 لس كم ل|ل جورج جند|كي  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

345866 لدين وجدى عىل|ندى بــــدر  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

779492 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|بــــسنتـــ محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

677644 لعزيز شعيشع|هيم عبــــد |بــــر|يمن |محمد  ن|هندستـــ حلو

8o6446 حمد سيد محمد نمر| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

65239 ى عبــــد|ف هلل سيد|طمه حسي  ج|بــــ سوه|د|

48768 ف ربــــيع | عيل محمد|سم|رسر ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

634443 دهم عىل فتـــىح عىل حسن| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

773534 ء مصطفى محمد عبــــدربــــه|رس| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

2639|4 شد|لعزيز مرىس ر|م عبــــد |سلىم محمد س |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

226598 ن محمد|م كرم شعبــــ|هش ط|بــــ دمي|د|

233596 ي|لعر|لسيد |در |لق|ح عبــــد|زم صل|ح| دين
ى
ق هره|لق|بــــ |د|

882793 لمجيد  |بــــ عبــــد|لوه|هر عبــــد|ء م|ل| سيوط|تـــربــــيتـــ 

6o4354 دى|له|نور| لوف|بــــو|لرحيم |محمد عبــــد |بــــ طنط|د|

|559|3 بــــسنتـــ جميل حلىم صليبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2|8744 لرحمن محمد كيلتـــ|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

867533 لنوبــــي|ء فتـــىحي محمد |نجل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

55o47 هيم|بــــر|لعزيز |رتـــ سيد عبــــد |س ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

2|7449 رى|لهو|لرحيم |لدين عبــــد|دين محن  |ن ى شمس|تـــج ره عي 

5|67|9 ى عل حمد محمد عيس|ء |نرمي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

34o965 ن عىل|د سليم|محمد سعيد محمد فؤ ى شمس|تـــج ره عي 

683344 لدغيدي|لسيد |لسيد |ح |سلىم نج لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

6o9434 صف|هيم متـــولي ن|بــــر|يتـــ مجدى | لمنصوره|بــــ |د|

34335 ح|لفتـــ|مد عبــــد |لح ح|ره ص|س ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى
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774699 لعزيز بــــيوم|حمد عبــــد |لحميد |هند عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

34o53o لسيد بــــدير|حمد حمدى |رس |حمد ي| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5o899| لسيد|ن رحيم |ن محمد رمض|رمض سكندريه|ل|علوم 

257446 ء حمزه محمد عبــــيد|حسن ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

22o938 ن هلل|حمد عبــــد|محمد | مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

955|7 ي|ر
مل عىل  محمد موىس|حمد ك| |ئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7||967 |حمد حسن حبــــيبــــ بــــلل|ن |حن لمنصوره|ره |تـــج

3||o5o لحميد|هيم عبــــد|بــــر|يمن |عمرو  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6o6242 ر|لنج|سم |لق ق|لخ|محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

257788 لحليم|لمؤمن عبــــد|لرحمن عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

444|6| لقن|حمد |لسيد عىل |كريم  لشيخ|ره كفر |تـــج

|63555 ي|ن صبــــرى فتـــىحي عبــــد |نوره
لغنى ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|2647 لجندي|د |رق فؤ|كريم ط ى شمس|تـــج ره عي 

3257|5 لدين مبــــروك مطر|يمنى زىك عز   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

752787 هيم|بــــر|حمد |لغنى |حمد عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4|967 مل محمد منجد حمزه|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

7838o6 در|لق|هيم عبــــد|بــــر|زى |عيل عز|سم| زيق|لزق|هندستـــ 

329o|2 محمود محمد محمود محمد متـــولي |حقوق بــــنه

5o|866 ي|حمد |هر |ء محمد م|رس|
لعفيفى سكندريه|ل|بــــ |د|

6446o| ي |لعزيز |حمد فريد عبــــد |
ى
لسعودى|لدسوق دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

4|986| حمد|يوسف محمد يوسف  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5o2232 للطيف|هيم عبــــد |بــــر|مهند محمد  سكندريه|ل|صيدله 

266||4 لجليل|لعظيم عبــــد|بــــ عبــــد|لتـــو|حمد عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

67784o  |رص |عمر ن
ى
رس|حمد ف|لدسوق س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

54427| ى ذىك عبــــد|ي ز|لحميد حر|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

236888 لغنى|ح عبــــد|لفتـــ|د عبــــد|حمد فؤ|هدير  ن|هندستـــ حلو

46|5o حمد محمد|حسن | ند ن|ضتـــ حلو|علوم ري

54233 لد نبــــيل محمد|هلل خ|عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

366866 ح محمد|لفتـــ|م عبــــد|طمه هش|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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422825 ى |ء خ|سم| لبــــيوم|هيم |بــــر|لد بــــشر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|32|43 مه محمد صبــــرى محمد|س| |دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

35595 بــــوكيله|حمد |محمد مصطفى غريبــــ  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o88o2 لصعيدى|لسيد محمد محمد |د |زي سكندريه|ل|طبــــ 

837o56 حمد صديق|حمد محمد | ج|ره سوه|تـــج

492653 هلل موىس محمد|بــــر عبــــد|محمد ص |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|7762| هلل|م وصفى فتـــح |ركو عص|م |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|54o5 ف |حمد | لبــــدوى|حمد |رسر هره|لق|ره |تـــج

676374 ك|لمل|م عبــــد |صموئيل س| فيول لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

354795 |ئيل فوزي بــــسط|يرينى جبــــر| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

54o55 لجمل|كر سيد |سلىم محمود رفعتـــ ش حقوق بــــنى سويف

|5|3o| ى سعيد عزتـــ محمد عبــــد  بــــ|لتـــو|نيفي  ن|بــــ حلو|د|

49|363 لسيدمطر|لحميد |بــــسنتـــ حمدى عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

444|93 مر|للطيف ع|مصطفى محمد مصطفى عبــــد لشيخ|طبــــ كفر 

883834 دل ذىك |ستـــي  بــــدر ع| سيوط|تـــمريض 

923|36 هيم |بــــر|لرحيم |ء محمد عبــــد|ل| ج|علوم سوه

|3435 ى محمود عىل |ي ضى|بــــو ر|لسعيد |سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

69o254 لمهدى يوسف|لسيد |ء |شيم لمنصوره|ره |تـــج

85872 ح محمد عىل|محمد صل ن|حقوق حلو

2o4|2 حمد سيد محمد|محمود  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

33262o لغنى|لسيد محمد عبــــد|رس |محمد ي |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

477o76 ن سليم حسن|ء سليم رمض|دع سكندريه|ل|صيدله 

373633 عيل محمد|سم|مصطفى محمود  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

883885 ر عمر محمد فهىم |مي سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

327|2 لمجيد|لرشيد عبــــد |محمد محمد عبــــد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

52963 لصمد|هلل عبــــد |هلل ربــــيع عبــــد |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4462| لدهبــــ|بــــو|لد |نجوى حسن قطبــــ خ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

542828 م|لغن|سعيد قطبــــ | دين تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

39224 س|دل عبــــ|م ع|ل هش|نو عه مشتـــهر|زر
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76|5o6 حمد عطيتـــو|ء حمدى |ل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

838684 ي
نبــــيه سعيد| زكري| فبــــروئى ن|سو|بــــ |د|

778726 حمد|لسيد |لرحمن محمد |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

7|633 ي |ده غري|لرحمن حم|عبــــد
لسيد|ئى لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

6o|966 ر|لعط|ل |ء محمد كم|شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|55864 د بــــيوم|رص عو|لن|محمود عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

637266 ر|لغف|ر محمد عبــــد |لغف|لسيد عبــــد |جر |ه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

338443 حمد|هيم محمد |بــــر|دتـــ محمود |غ |نوعيتـــ بــــنه

64o373 ى هش|ي م عطيه محمد عطيه|سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

483353 ي |لر|لسيد عبــــد |ن |هبــــتـــ رضو
|لنج|بــــو |ضى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

428o68 هيم عموش|بــــر|هيم |بــــر|طمه سمي  |ف |بــــ طنط|د|

226249 حمد محمد|حمد |مصطفى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

86o652 لرحيم|ضل عبــــد|مه ف|س|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

777283 حمد موىس|ر |لغف|لق عبــــد |لخ|محمد عبــــد  لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

483|66 هيم|بــــر|ن |در محمد رمض|مل ن| سكندريه|ل|بــــ |د|

528378 بــــور|سعيد محمد عىلي محمد ش بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

626o29 ر|لزه|ورى |صم محمد مغ|ع ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

7o8o43 وى|لطنط|لمتـــول |ن محمد فوزى |يم| ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

48438| لسيد|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25o733 مصطفى مدحتـــ عزتـــ حموده ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

499276 فظ رسور|دتـــ ح|هلل عبــــ|دتـــ فتـــح |ن عبــــ|رو عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||8547 ن|مد عثــــم|ء فوزى طه ح|ل| ن|بــــ حلو|د|

64|5| لمقصود|حمد عبــــد|لد |مريم خ لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

638597 هيم أحمد|محمد أيمن محمد إبــــر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

753959 هلل|سهر محمد يونس كليبــــ عبــــد  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

842374 هيم محمد|بــــر|لصبــــور |ء عبــــد|رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

2225o8 ئى حلىم خليل|محمد ه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|765o8 ي
لرسول حسن|محمد عبــــد | دئى ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع

تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 
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8o6367 ميشيل مسعود وديع سعد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

42oo85 وي|لص|حمد |ح |لفتـــ|بــــ مصطفى عبــــد |رح لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

27773| بــــى|ل معوض عر|عربــــى جل ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|48883 مد|دل يوسف ح|منيه ع| هره|لق|ره |تـــج

34|o22 لمنعم بــــيوم عوض|حمد طلعتـــ عبــــد| ى شمس  تـــمريض عي 

7|7454 حمد عوض |محمد سعد  زيق|لزق|حقوق 

246oo4 تـــ صقر|لشح|محمد حسنى  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

622247 بــــينى فرج غنيم|د |رش| رض| رن لشر ط|ر دمي|ثــــ|

347285 ى عبــــد لحميد محمود|ندى حسي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

824232 لفتـــح محمد|بــــو|حمد |فوزيه  حقوق بــــنى سويف

252879 حد|لو|لدين عبــــد|مه زين |س| |رن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5o5|69 نور خليل|يكل بــــخيتـــ |م سكندريه|ل|ره |تـــج

829834 ف |محمد  ى|رسر بــــوزيد حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|4|98 لسيد محمد|لم |مريم مصطفى س هره|لق|ره |تـــج

459989 جح|د محمد ر|لجو|حمد محمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

287456 وى|هيم قرص|بــــر|مصطفى عيد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8248|4 ن|محمود حمدي رجبــــ سليم لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

489|5o حمد|وى محمد |لشن|حمد |ن |نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25865o لمجد|بــــو|حمد مجدى بــــدوى | تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

352|98 لحميد|لسيد عبــــد|لد |لسيد خ| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3|9454 ى|لد عبــــد|يتـــ خ| هلل محمد حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8||576 ي محمد |سم|
عي|نور محمد رف|ء مصطفى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

267846 هلل|لد فتـــىح عىل حسبــــ |خ ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|59968 لح محمد عطيه|يوسف ص ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

||7839 حمد محمد|ن تـــوفيق |شعبــــ| دين ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

477746 ي محمد |مريم عبــــد
ر|لعط|لمنعم مصطفى سكندريه|ل|عه |زر

297755 لمليىح |لحكيم محمد |حمد ربــــيع عبــــد| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

62|67| مر|مد ع|حمد محمد ح|لرحمن |عبــــد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

|48432 ى جرجس|يىم عم| د بــــشر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

493952 ل|عيل هل|سم|م |حمد هش| بــــ دمنهور|د|

495oo7 ن|لجوهرى وهد|ل أحمد |حمد جم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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4|6|49 همتـــ مسعد أحمد محمد دومه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6835o| لم|هلل س|هلل عبــــد |جر رزق عبــــد |ه ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

|7562o ف بــــرك|ندى  لمول|تـــ عبــــد |رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

23o|54 رثــــ|لو|حمد مصطفى عبــــد|م |حس ن|بــــ حلو|د|

2629o7 نور|لعزيز سعيد محمود عفيفى |عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

6o859o ء سمي  أحمد خليل جزر|شيم |ضتـــ طنط|علوم ري

9o2692 لعز فتـــىح محمود |بــــو|م |هي ج|تـــربــــيتـــ سوه

334975 لمقصود|هلل عبــــد|د عبــــد|عم| ر|ي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

64o353 لسيد|هيم |بــــر|حمد |ن |ن رمض|نوره ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4o9754 تـــه|ده محمد ذىك حتـــ|يه حم| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

444934 لمدئى|د محمد أحمد |إي ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

485488 حمد|لمجد مرىس |بــــو |حمد |ء |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

332|75 لسعيد|حمد |هر |ء م|شيم |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

432344 ن|ء وليد محمد رسل|رس| |بــــ طنط|د|

8|7224 للطيف حسن|هلل محمد عبــــد|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

26o346 ى محمد عبــــد هيم|بــــر|د |لجو|نرمي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

95654 محمد سيد عبــــده سيد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

838579 بــــوسيف|جورج قسطندي | وركيد| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

924568 ى عبــــد|ل |ل جم|نه للطيف |مي  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

|52474 حمد عىل|حمد |حمد محمد | ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

5o7846 بــــ|لوه|ج محمود محمد عبــــد|نىه فر سكندريه|ل|ره |تـــج

42994o لمليىح |مصطفى وحيد عىل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

328379 ن|ن عبــــده سليم|شنودتـــ سمي  سليم |ره بــــنه|تـــج

7624o6 تـــه حسن محمد|د محمد شح|زي ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

88o5|2 وي |لشن|رص |لن|لحكيم عبــــد|شهد مدحتـــ عبــــد سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

8|9554 ي محمد فتـــىحي عبــــد|م|
لمعز حسن|ئى ي|طبــــ 

|لمنى

78o877 هلل|محمد عزتـــ فتـــىح عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

2|572 حمد عىل سليم|دين |ن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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358376 لحميد|نغم سمي  يحن  عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

24o82| ى عبــــد ى محمد حسي  لرحمن|حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|2|53 عىل سمي  محمد محمود هريدى |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

36|69 لحميد يوسف|ء محمد حسن عبــــد |لشيم| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

794o84 لصبــــور محمد محمد|مه عبــــد|س| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o33o5 جورج يوسف خليل يوسف ي|بــــ |د|
|لمنى

878o89 بــــتـــ  |ل ثــــ|م|حمد |تـــفى  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

875456 ى عزتـــ خلف عيس | يوستـــي  ج|صيدلتـــ سوه

2o842 هد|يوسف محمد غريبــــ مج هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

33754 ي
فرج عىل| فتـــىحي زكري| دئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8553o9 م|لسل|لح عبــــد|حمد حموده ص| سيوط|حقوق 

36o5|7 ره|للطيف عم|حمد عبــــد|حمد |ن |يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

322379 ل محمد محمد عىل عىل|مي  ى شمس علوم عي 

||79|7 م|ج  نبــــيل يعقوبــــ ف|ن ى شمس طبــــ عي 

7o2o7 حد|لو|در محمد عبــــد |لق|م عبــــد |بــــتـــس| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6o8oo7 لخول|ء رجبــــ محمد محفوظ |آل هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

679773 لمرىس|م محمد محمود |هش لمنصوره|هندستـــ 

6|5|57 بــــع مرزوق|لتـــ|د محمد |حمد فؤ|لرحمن |عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

63|3o7 للطيف زىك محمد|مروه عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

26|662 لمحسن محمد سويلم|د عبــــد|حمد عم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

76|o4| يه محمد محمد عىلي| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

2|8358 نور معتـــز يحن  بــــسيوئى ى شمس|د| بــــ عي 

7o|237 هيم|بــــر|لحميد |مد عبــــد |لد ح|يوسف خ زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

246483 ى شعبــــ نه|حمد طبــــ|ن |محمود حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2|3|7| مروه محمد محمد عىل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

45o465 لمزين|لق حسبــــو |لخ|هيم نبــــوى عبــــد|بــــر| |بــــ طنط|د|

788376 ر|لغف|تـــفى مجدى محمد عبــــد لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

4oo3o8 بــــو بــــكر|هيم |بــــر|أحمد رحومه  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

253o79 ى |سلىم  ف حسي  ن|حمد عثــــم|رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

679269 لسيد عمر محمد شهيبــــ|حمد | لمنصوره|هندستـــ 
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|23694 لسيد محمد|ده محمد |مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

29378 در|لق|حمد مجدى محمد عبــــد | ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

8|o357 كر بــــولس|مح بــــولس ش|س ره بــــنى سويف|تـــج

6|6672 ريتـــ|ح قط|لفتـــ|هر عبــــد |فرح ط ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

2|9798 لغنى مصطفى|هيم عبــــد|بــــر|يدى |ه ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

829868 حمد محمد محمود|هبــــه  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

435|64 محمد نبــــيه أحمد يوسف بــــشي  سكندريه|ل|طبــــ 

2|6|67 ى نبــــيل عبــــد |يه|لدين |سيف  لعزيز حسن|بــــ حسي  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

|58o75 حمد مغربــــى محمد|ء |دع ى شمس|د| بــــ عي 

789857 لسيد عليوه|هيم |بــــر|يمن |هلل |منه  عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ 

246372 م|لش|م محمد فتـــىح |حمد هش| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|4o869 ى|ء صبــــىح يم|ل|  حسي 
ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o|326 ل|لع|مد غريبــــ عبــــد|مد جميل ح|ح |عه طنط|زر

2288|5 ى محمد سليم وق حسي  رسر هره|لق|بــــ |د|

354928 ى محمد عز  لدين عىلي|مي حسي  |نوعيتـــ بــــنه

858756 وي|مل محمد هند|نفيسه ك ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

57657 هيم محمد|بــــر|هيم جمعه |بــــر| ره بــــنى سويف|تـــج

5o3468 ء فرج محمد فرج يوسف|لشيم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

269669 ىط|لع|مخ حسن عبــــد|مصطفى حمدى ش ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

|43o43 ى|جر محمد |ه حمد حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4|6oo4 سيىل|ئيل بــــ|ن ميخ|يون| فرين لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

|48828 وق عص لحميد|م محمد عبــــد |رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|52386 ى محمد عبــــد |ي هلل|لكريم عبــــد |سمي  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

6o568| ئى|ليم|ئى محمد حسن |ليم|طمه |ف لمنصوره|صيدله 

5|7853 يه محمود سعيد محمود عوض| سكندريه|ل|حقوق 

|2296| هلل يوسف صبــــيح|رق عبــــد |م ط ى شمس| لسن عي 

84|2|8 حمد|هيم عىلي |بــــر|ء |لزهر| ن|سو|حقوق 

524246 ح|حمد حسن مفتـــ|منى سعيد  سكندريه|ل|بــــ |د|

843474 ف محمد محمد|محمد  رسر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|
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448|49 تـــ|تـــه عىل محمد بــــرك|بــــ شح|يه|منيتـــ | سكندريه|ل|هندستـــ 

89674o يدى طه محمد عىل  |ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2872o8 لدين درويش محمد|ء|يوسف عل ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

527|86 حمد محمد عىل|ن محمد |مرو ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

4655o6 بــــ حمودتـــ|لبــــو|عمر محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o5479 ف جميل محمد فهىم|نور  رسر |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

69539o نه|زى محمد شبــــ|رص غ|حلىم ن ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

52o69o لرسول|هيم عبــــد|وحيد إبــــر| ند سكندريه|ل|طبــــ 

|72665 هلل|د |هلل محروس ج|بــــيشوى رزق  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

646379 س جوهر|دل عبــــ|فدوى ع ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

8|5469 عوم مجىلي|يعقوبــــ ن| مي  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

8||675 رص سعد عىلي|طمه ن|ف سيوط|عه |زر

637|7 ن محمد عىلي|لد رمض|حمد خ| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

36o263 ن|لبــــيوم سليم|محمد | محمود رض |ره بــــنه|تـــج

633o|6 هلل|ن بــــهنس عبــــد |هيم عثــــم|بــــر|م |ر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

769667 بــــيه|ح طر|هيم صل|بــــر|وليد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

238465 سلىم محمد طلبــــه عوض محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

773o58 جح محمد زىك شلبــــى|م ن|سل| لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

2947o وي|ء محمد عىلي ص|ذ عل|مع كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

|34|6o حمد|ن سعيد |نىح  شعبــــ| |ره بــــنه|تـــج

8929o| عيل |سم|زق تـــميم |لر|م عبــــد|سل| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

786969 لجوهرى|فتـــىح سمي  فتـــىح محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

753o58 ف يوسف ص|عمر  دق|رسر عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

425|9| حمد خليل|ن |ء حس|عل| رن سكندريه|ل|علوم 

9o396| هلل  |هيم ضيف |بــــر|ج |حمد ض| |ج طبــــيع قن|عل

649428 |لشو|محمد عيد محمد 
ى
دق عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

868o67 ي لبــــيبــــ|م
ى
ى مشيل شوق رلي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

23o576 محمد مصطفى محمد فرج د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و
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|3265o ي
ي حسن مصطفى

ي مصطفى
تـــفى هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

277462 ق|هلل عبــــدربــــه |كريم عبــــد وى|لشر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4||7|3 لسيد محمد دره|طمه نبــــيل |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7o8684 ن|دى سليم|له|لقطبــــ عبــــد |لسيد |ح |صبــــ لمنصوره|حقوق 

2643o| لسيد عزبــــ عىل|ء حمدى |ل| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

848863 لحفيظ محسن|بــــر عبــــد|عىلي ص ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

25|738 بــــدين|حمد ع|حمد كرم | ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

2637|8 ى  ن|حمد عثــــم|حمد محمد |نرمي  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

68969o مه|مد محمود سل|عيل ح|سم|ندى  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

773o98 وى|لتـــرك|رق عىل محمد |عىل ط ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

2|4696 سكندر مرقص|م رشدى |بــــر| ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

372|23 لسيد|لغنى |ء سيد عبــــد|سم ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

697297 لسيد محمد| |ء رض|سم| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

637656 ي
ى ضى هيم محمد|بــــر|لدين |ء |نرمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

7o2876 بــــورسور|لمتـــول |هلل |طف عبــــد |هلل ع|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

9o299 هلل|هلل محمد عبــــد |ح عبــــد |سم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

779o52 لم|جد محمد س|نسمه م زيق|لزق|علوم 

63o638 حمد عمرو محمد عىل سعود| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

222493 شور|لسميع يوسف ع|محمد سعيد عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

8|o238 ي فولي 
حمد|محمد مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7o859 ه | هيم محمد عطيه|بــــر|مي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

42o58 ن|عيل محمد سليم|سم|مريم  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|286o| لعظيم محمود|مه عبــــد |س|سلىم  ى شمس|تـــج ره عي 

423579 لسيد محمد محمد|ر |من سكندريه|ل|حقوق 

|77425 م موىس عىل مرزوق|حمد هش| لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

635|54 وق  ر|لسيد محمود عىل نص|رسر بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

694oo2 لسيد|روق محمود |كريم محمود ف |ره طنط|تـــج

365549 ح|لفتـــ|لسيد محمد عبــــد|محمد  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

869|o نور محمود|لرحمن حمدى |عبــــد لفيوم|ضتـــ |علوم ري
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43792 ى |ي حمد محمد عىل|سمي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

4|2|63 بــــوبــــكر|مصطفى فهىمي محمود | مصطفى رض عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

432525 ى|نور عبــــ|ن محمد |نوره س حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

||99|6 ن ى محمد سليم|لد ل|محمد خ| مي  ن|شي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o|o45 ل|لعزيز مثــــق|لمنعم عبــــد |ن عبــــد |مرو سكندريه|ل|حقوق 

858886 حمد|لمنعم |منيه محمد عبــــد| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

859479 بــــوزيد|حمدحمدي عىلي |هيم |بــــر| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|255|5 حمد محمود|ئى |حمد ه| ى شمس حقوق عي 

692279 د عىل موىسي|لسيد محمد فؤ|ليىل  لمنصوره|ره |تـــج

|7oo5| حمد عطيه متـــول|سلىم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

43o24 ف |ن |يم| ن|حمد رجبــــ زعف|رسر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

27927| لقليىط|هلل |بــــسمه عيد عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|5925| هلل|لنبــــى محمد عبــــد |محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

842o|9 لرحمن|ج فريد عبــــد|لحج|بــــو|ء |رس| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

768769 ي|نور |لبــــيومي |مصطفى 
لزينى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لعريش|ئ 

82|o57 ي|سم|ء |هدير عل عيل مليىح  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7o8635 ن عىل يوسف|هلل سعد عثــــم|عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9|296| وليد عصمتـــ عويس محمود  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

67777| لسيد محمد|حمد نبــــيل | لمنصوره|بــــ |د|

482396 وى محمد|يم ح|لد|هلل عبــــد |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

44664o حمد|لموجود محمود |معتـــز محمود عبــــد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

778535 ف محمود جمعه|محمد  رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|5o795 لم سعيد محمود|سعيد س هره|لق|هندستـــ 

334|73 لحميد|رس سعيد محمود عبــــد|ي تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

3|9549 بــــر|لدين مرعي ج|ء |هبــــتـــ عل |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

477o9o حمد|ل يشي محمد عطيتـــ |نه سكندريه|ل|بــــ |د|

866o93 ي ج
لفضيل|لربــــ عبــــد|د|محمد حفنى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o4||2 حمد محمد|رس محمد |ي ي|صيدلتـــ 
|لمنى

|6647 عيل|سم|مح حلىمي |د محمد س|زي هره|لق|حقوق 
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5|o754 لحليم كشك|حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|طبــــ 

485499 هلل|س عبــــد |عبــــ| لوف|بــــو |منيتـــ عدل | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7o9o9 لمشد|ح |لفتـــ|ل عبــــد |ح جم|لفتـــ|عبــــد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

8333|7 حسن حمد عدلي محمد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

233755 ى |محمد عم حمد عىل|د حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|75|6 حمد محمد|لد محمد |محمد خ هره|لق|حقوق 

458o58 حمد حريبــــ|بــــد قطبــــ سيد |محمد ع ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|7638| فتـــ حسن مصطفى|حسن ر تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

477424 در رشدى|لق|لسيد عبــــد | |لي|د سكندريه|ل|صيدله 

52|oo حمد يوسف محمد|تـــغريد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

4|5|32 ي|ر
هيم عىل عقيدتـــ|بــــر| |ئى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7|o|4| م|م|ل|هد محمد عىل |محمود مج لمنصوره|ره |تـــج

4556oo بــــ|لوه|هيم عبــــد |بــــر|ل حسنى |بــــل دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

636566 لصمد|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد|محمود  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

632836 حمد|تـــ مصطفى سيد |سم فرح|بــــ بــــ|رح زيق|لزق|بــــ |د|

8|3883 ي|حمد عبــــد|م |ء عص|رس|
لغنى ي|تـــمريض 

| لمنى

|548|8 ح محمود محمد|يه صل| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

423287 لح محمد|بــــدين ص|ء عيد ع|ل| سكندريه|ل|طبــــ 

839|25 لرحمن بــــرصي نوري سيد|عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|33967 ى |عبــــد  هيم|بــــر|لفرج |بــــو |لرحمن حسي  ن|بــــ حلو|د|

639225 ش|لقم|حمد |ح |ح مصبــــ|سم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

237293 حد|لو|د متـــول عبــــد|مريم رش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|46245 جر مجدي موىسي عيسي|ه ن|تـــربــــيتـــ حلو

2786|9 ىط عىل|لمع|بــــو|هيم |بــــر|منيه | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|7864 لم|لسيد س|حمد |عيل |سم|هر |محمد م لمنصوره|حقوق 

496635 لعزيز  عبــــدربــــه بــــدوي|ح عبــــد |ء صل|عىلي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

83436o محمود نبــــيل بــــدوي محمد سيوط|ره |تـــج

|7535| م محمد عىل|جر عص|ه ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

Thursday, September 6, 2018 Page 12441 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

648376 ى عبــــد|ي هلل|هلل محمد عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|سمي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

355382 ف حسن محمود| |عل رسر ى شمس| لسن عي 

9|2894 للطيف |حمد عبــــد|لقط |ره |س ج|علوم سوه

52874| ح|لرؤف مصبــــ|م محمد عبــــد |لسل|حمد عبــــد | |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

3|99|8 هلل مرىس|منيتـــ سعد عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|589o3 |ش|لرحمن محمد حسن بــــ|عبــــد | هن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

322275 لح|ن كرم شكرى ص|ري|م ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

7oo|8o ى|مريم محمد عبــــد  لرحمن محمد حسي  لمنصوره|علوم 

229||5 ك|لمل|هلل عبــــد| |سمي  عط| رين|م ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

88569 لم|ن س|حمد حسنى رمض| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

8|4|85 ي ميخ|م
ى
ئيل|رسيلينو فريد شوق ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

648873 هلل|ل عوض |لعزيز هل|يقه عبــــد |ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4497o7 س محمود|حمد عبــــ|ن |محمد رمض ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

343538 لحسيسي|لسيد محمد |رص |لن|د عبــــد|ذي |تـــربــــيتـــ بــــنه

246687 ى |لسيد حس|مجدى  ذل|لش|ني  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

|45228 ن|محمد رشو| م رض|سل| هره|لق|بــــ |د|

6|4588 حمد محمد شهدى مرع|محمود  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

|4||83 لمنعم حسن منجد|ليىل مصطفى عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|5676 |مجدى محمد محمد شط ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|45342 لدين محمد محمد|ح |مصطفى صل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27|6|| م|حمد عل|ن |ء تـــرىك سليم|رس| |بــــ طنط|د|

|52o39 لخطيبــــ|حمد |م عزتـــ يوسف |سه ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

68||o6 |لحميد عبــــد |لحميد عبــــد |حمد عبــــد |م |سل|
لجليل

لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4oo494 لرحمن|لم غنيوه عبــــد|ن س|يم| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

896647 عوئى عطيه عزيز  | ن|سلف |نوعيتـــ موسيقيه قن

7o556| لعدل|م فتـــىح محمد |محمد عص ره بــــور سعيد|تـــج

|3|88o |دل بــــطرس حن|ع| رين|م هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

9|2947 محمد عمر محمد عمر  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن
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|25639 رس عرف محمد|يوسف ي ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

34263o ف س|تـــفى  هيم|بــــر|لم |رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

496|7| بــــو ركبــــتـــ|ر |ض مختـــ|ء ري|إرس سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

36o694 مر|لسميع ع|حمد محمد عبــــد|محمد  |بــــ بــــنه|د|

348745 لففى|لحميد |حمد عبــــد|حمد |ريم  ى شمس|زر عه عي 

|34367 لسعود|بــــو|ىط |لع|لدين عبــــد |ء |جر بــــه|ه هره|لق|ج طبــــيع |عل

|6oo|| سم|حمد ق|هلل |حمد محمد عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45o2|3 ى مصطفى | لعبــــد|حمد تـــحسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|3o365 ل محمود|لع|حمد عبــــد |محمد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

7o2739 تـــ جوده|طف بــــهجتـــ بــــرك|ع| نور زيق|لزق|حقوق 

3395oo حمد سيد عىلي|رتـــ محمد |س |تـــربــــيتـــ بــــنه

349373 لحفيظ مسلم|حمد محمود عبــــد| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

46|oo7 متـــ محمود محمد زعتـــر|س|ئف |ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

335596 لقليوبــــى|لم |هلل س|دل عبــــد|هلل ع|منتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

484799 لخول|هيم |بــــر|هلل محمد بــــكر |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|8368 حمد قليمه|رس |حمد ي| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

442828 هيم|بــــر|روق |ن ف|ره رمض|س لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

74624 طمه عىل محمد عىل|ف دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

543|73 له|بــــوجل|هيم |بــــر|حمد محروس |ن |يم| تـــربــــيتـــ دمنهور

79|5|o حمد محمد|محمد ممدوح  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o7o6 د محمد|حمد فؤ|ن |نوره ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

4o9655 عيل|سم|عيل محمد طلبــــه |سم|منيه | |بــــ طنط|د|

9|667| مد  |لدين ح|ل |رص جم|لن|لد عبــــد|خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4927o5 بــــ حسن|لوه|يوسف محمود سعد عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

6355|7 م محمود أحمد محمد سيد أحمد زيق|لزق|نوعيتـــ 

|727|8 بــــ محمد|لوه|يش حسن عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

882683 هلل محمد محمد سيف |منتـــ  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

859|27 تـــ|لحكيم شح|محمد عبــــد| ند سيوط|حقوق 

847957 ء محمود محمد محمود|حسن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 
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228893 لبــــ جمعه|جر محمد ط|ه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

35|6|6 منى منصور مندى منصور |بــــ بــــنه|د|

6|4|37 هلل مسعد|هيم محمد جودتـــ حمد |بــــر| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

493|82 لعبــــد|حمد |حمد صبــــرى |ئل |و بــــ دمنهور|د|

245||5 هيم|بــــر|له عيد جرجس |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

249368 م متـــول|لسل|ر ذىك عبــــد|من لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

879324 محمد محمد حسن سليم  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

489533 حمد فهىم|طف |ء ع|نجل سكندريه|ل|بــــ |د|

|9|49 حمد محمد متـــول يونس|محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

75928| ج |حمد محمد حر|د |مل مر| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

83859 لد بــــدوى حسن|جر خ|ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|486o9 لسيد محمد عىل|م |ئى هش|م| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

76o2o7 حمد عطيه|لسيد |دل |محمد ع لسويس|هندستـــ 

498476 ر|لنج|لم |س| طمتـــ مصطفى زكري|ف معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

253524 دى|ر ش|لغف|م محمد عبــــد|هي ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

483397 لسيد|هيم نبــــوى عويس |بــــر|ن |رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

89522o لصبــــور يسن |لعظيم عبــــد|حمد عبــــد| لمنصوره|حقوق 

6o|47 لمجيد|ريج سيد محمود عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

4o953o لبــــربــــرى|محمد أحمد طلبــــه عبــــده  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

65972 شم|د حمدى ه|م عم|سل| ن|حقوق حلو

6268|6 ي
حمد|مل |حمد ك|شكرى | دئى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

54378o ى|لع|لعزيز عبــــد |يمن بــــدر عبــــد | ل حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|6o497 سكندر|درس صفوتـــ رشدى |تـــ دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

64|34o لسيد حسن|رس رزق |ف زيق|لزق|بــــ |د|

759o36 مل|سمي  ك| حمد رض| ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

237977 لسيد محمد عطيه|ء |ر عل|مي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75975| لمنعم|عبــــد| لعل|بــــو|شور |م محمود ع|مر بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

7743o| ي|دل محمد عزتـــ |يدى ع|ه
لسيد مصطفى زيق|لزق|عه |زر

|22388 لسبــــىك|لدين عىل |ء |حمد محمد بــــه|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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24|286 دى|له|هلل عبــــد|هلل محمود عبــــد|عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

277269 حمد|مد |ذ مصطفى ح|مع تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

775|| رك|رى مبــــ|رص نص|لن|يوسف عبــــد هره|لق|حقوق 

642438 هيم محمد|بــــر|أحمد محمد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

4974o9 ي|للق|حمد محمد |يمنى محمد 
ئى تـــربــــيتـــ دمنهور

5468o9 لطودى|لسيد |لد |لدين خ|نور  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7o3|o9 لبــــصيىل|حمد |حمد |مه محمد |جر سل|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

77|84o هيم|بــــر|لرحمن أحمد |ء محمد عبــــد |رس| زيق|لزق|صيدله 

7347| هيم|بــــر|لسيد |حمد |منيتـــ | ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|435o8 هيم|بــــر|ل فرج خليل |فري هره|لق|حقوق 

27o245 محمد نبــــيل محمد فتـــوح نويرص ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

273734 حمد عىل نرص|نرص محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

62866 مل عيس|سيد ك| عل ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7847o9 م|لسل|بــــ عبــــد|لوه|ن عبــــد |يه رمض| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

537o24 ى|بــــو |دى فهىم محمد |حمد ه| لعيني  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

627532 لعزيز|لمنعم محمد عبــــد|م عبــــد|ريه زيق|لزق|نوعيتـــ 

8|o86 زى عىل|هيم غ|بــــر|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|4633 لمزين|هيم |بــــر|آيه محمد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

9794| هيم|بــــر|هلل |ده محمد فرج |مي |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

7|298| لك عىل|لم|حمد محمد محمد عبــــد | ره بــــور سعيد|تـــج

|54oo5 ى مح مني  عبــــده|س| مي  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|694|o ق يوسف|صد| ديفيد حن ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

22o79 م|لسل|نيس عبــــد |دق |رتـــ ص|س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o5692 ره عبــــده عىل عبــــده للو|س سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

782775 ى |ء حسنى |شيم هيم|بــــر|حمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|3|95 ركو عزمي فرج جيد|م ره بــــنى سويف|تـــج

479687 لقطبــــ|رس محمد محمد |حمد ي| سكندريه|ل|هندستـــ 

|533o5 ه سعد ص| دق سعد|مي  هره|لق|علوم 

5o6995 لفول|ء عىل محمد عىل |ل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

564|9 دى شكي |ل ن|م جم|هش ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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864792 حمد محمد|جر محمد |ه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6o588| بــــ|لوه|هيم محمود طه حسن عبــــد |بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

47o44 ن محمد|طمتـــ رجبــــ سليم|ف ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

9o9797 سعد بــــتـــرى عوض |لفى | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

324566 حمد محمد عىل حسن| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

374|o8 تـــ نزيه فتـــىحي عبــــد| لحفيظ|مي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

267|2 شم عىل|ء محمد ه|رس| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

269627 لخول|ل |لع|حمدى عبــــد| فيكتـــوري لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

79|374  يحن  ربــــيع 
لسيد|مصطفى لمنصوره|حقوق 

4|554 لمجيد|ح عبــــد |لفتـــ|رص عبــــد |سلوى ن ن|بــــ حلو|د|

56o47 ى عبــــده محمد عىل|ج سمي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

|28|58 م محمد بــــهجتـــ|حمد عص| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

84|9o4 ي|عمر جم ل عمر عشر قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

|7o955 حمد|لمنعم |حمد عبــــد |ندى  ى شمس حقوق عي 

425232 لفش|حمد |مد |مخ ح|فرح ش |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

435||2 ر|بــــون|محمد مجدى عبــــده محمود  لشيخ|ره كفر |تـــج

54|o93 لسيد|ر |لغف|حمد محفوظ مصطفى عبــــد | زيق|لزق|عه |زر

878|62 ى |  مريم صبــــىح يعقوبــــ مي  سيوط|طبــــ 

64377| محمد منصور محمد مصطفى محمد ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

854959 لح يونس|عيسي محمد ص لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

9oo33 لمجيد محمد|حمد عبــــد |ء |شيم ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

32467| كريم محمد حنفى محمود بــــدوى ى شمس هندستـــ عي 

5o8279 ى عبــــد|حمد عبــــد| لعزيز حسن|لعزيز حسي  لشيخ|عه كفر |زر

3579o| ء عمرو محمود محمد|عل وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

4o5o4o تـــه بــــكر محمد|ء صبــــىحي شح|بــــه سكندريه|ل|بــــ |د|

|27786 م|م|بــــ |لوه|حمد عبــــد |كريم  ى شمس حقوق عي 

8633|9 حمد محمد عيسي محمد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

358987 لمجيد|لمجيد محمد فوزى عبــــد|بــــ عبــــد|شه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

677775 حمد عبــــده عجوه|حمد |دهم | لمنصوره|حقوق 
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4874o8 حمد حسن|هيم |بــــر|حمد |هلل |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

67793 ل|لع|لسيد عبــــد |ل |حمد جم| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

752328 ر|لغف|هلل سيد عبــــده موىس عبــــد |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

894392 هلل مصطفى  |ح عبــــد|صم صل|ع سيوط|ره |تـــج

6372|2 م|هيم عىل سل|بــــر|لسيد |محمود محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52575| سم|حمد ق|حمد محمود |محمود  |حقوق طنط

8982|9 د |حد محمد مر|لو|مصطفى عبــــد ج|صيدلتـــ سوه

476264 رى|لهو|مريم مجدى حمزتـــ حسن محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|53693 ف محمد |لبــــنى  لسيد|رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

6oo424 وق خ ن|عثــــ طول|لبــــ|لد عبــــد|رسر ط|ر دمي|ثــــ|

|53844 ىط|لمع|بــــو |رق جوده |لرحمن ط|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3378| هيم بــــيوم عىل|بــــر|حمد |جر |ه ى شمس|زر عه عي 

29o||o يف ع لسيد|لدين |ح |شور صل|رسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7o2448 لسيد عىل عوف|ل |يه جم| لمنصوره|حقوق 

37|9o لسعود|بــــو|هيم |بــــر|بــــر |هيم ج|بــــر|ء |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5|5o63 غ|لصبــــ|ر أحمد سعيد عىل |من بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4o954o ىط|لدمي|هيم محمود محمد |إبــــر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

64645 ي ج
ى
هلل|بــــ |رحمه محمد دسوق لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

23|95o لسيد عىل|عمرو محمد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

482755 هيم|بــــر|لسيد |فتـــ جمعه |هدى ر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

274|32 فظ|لح|لنعيم عبــــد|ن عبــــد|هلل رمض|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9oo786 لي |د غ|د رش|تـــى مر|ك ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|54873 د|لعزيز عو|ندى حسن عبــــد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

375o44 مي |ل|حمد |لعزيز |عبــــد| رن ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

849579 لعزيز|عيل عبــــد|سم|ز |ندي عز دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

9|4o4o حمد  | |ل عط|تـــسنيم جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

538|43 لمجيد يونس|نور عبــــد|ن |ن سليم|يم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

822452 هيم|بــــر|م محمد عىلي |سل| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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266856 لحنفى|د مرىس |هيم فؤ|بــــر|يمن |يه | ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

683299 لصيفى|رق مصطفى محمود |ن ط|نوره لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

48o249 ن|ن سليم|جد حلقتـــ سليم|رك م|م سكندريه|ل|ره |تـــج

82247 ي|ر
ن سعودى فرج|شعبــــ| ئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o9647 د|لحد|لسيد |لسيد جمعه |ديه |ن لمنصوره|بــــ |د|

689739 ى محمد محمد رش|ي |لعظيم سيد |د عبــــد |سمي 
حمد

هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

288||o هلل خليل|مه عبــــد|س|ء |رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

235o45 ن|لوليد محمد عثــــم|لد بــــن |محمد خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o9688 ى |طف محمد |بــــر ع|ص مي  ج|حقوق سوه

||73o6 حمد|لسيد |لدين |ء |محمد عل ي|هندستـــ 
|لمنى

|48382 حمد|بــــ محمد |لتـــو|طف عبــــد |نسمه ع ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|2|369 ي حسن|محمد حسن عبــــد 
لغنى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

66o53 زم عدوى درويش|كريم ح طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

8835|8 بــــر |لج|ع عبــــد|ج  فز|ئى ن|م| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

43276 ن|لرحمن حسن يوسف سيد زيد|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

43|222 لحق|د |لسيد ج|هيم |بــــر|حمد |ندى  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

9|9o72 هلل محمد عطيه  |ء عبــــد|سم| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

498726 لحفيظ عيسي|عيل عبــــد |مي إسم|ء س|عىلي ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

43699o لشيخ|يتـــ عىل منصور محمد | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

923222 ى عبــــد|سلىم حمدى  ل |لع|مي  ج|ره سوه|تـــج

686o33 هيم|بــــر|هيم |بــــر|دل محمد |سلوى ع لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|62254 ي 
ى
حمد| |لعل|بــــو|عزيزتـــ شوق ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

324|65 بــــ|هيم محمد خط|بــــر|عمر  ى شمس|تـــج ره عي 

827366 ى|هر دي|دهم م| بــــ حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

622964 د محمد عنتـــر طلبــــه خليل|زي معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|45|98 هيم|بــــر|لدين طه |م عز |هش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7764o5 وق مدحتـــ  للطيف|حمد عبــــد |رسر زيق|لزق|ره |تـــج

3|38o9 فع|لعزيز ر|هيم عبــــد|بــــر| |يمنى زكري عه مشتـــهر|زر

8|58oo د مخيمر ذىكي|بــــ عم|رح ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

9|7724 حمد درويش |ره فيصل |س سيوط|ضتـــ |علوم ري
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|5843| حمد سعد محمد|ء |شيم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

864536 حمد|هلل محمد محمد |عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

497486 هيم حموده|بــــر|ء سعد |شيم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4|3|2o بــــولبــــده|ر |لغف|هيم عبــــد|بــــر|مريم  |تـــربــــيتـــ طنط

686335 وى منصور|لششتـــ|لرحمن بــــليغ منصور |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

62|oo| ىط|لبــــس|هيم |بــــر|عوض | ء رض|زهر ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

922o72 مع |زينبــــ محمد عىل ج ي صىح سوه
ج|معهد فنى

5o6253 بــــو |عيل |سم|لسيد |طمه طلعتـــ صبــــري |ف
خليف

سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

685873 تـــى محمدعمر|يه محمد نج| لشيخ|بــــ كفر |د|

|2||53 مه سعد زغلول|س|لرحمن |عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

223|9| لنرص متـــول|لدين سيف |د|مصطفى عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

52447 لح|حمد سعد ص|طمتـــ |ف طبــــ بــــنى سويف

|5896 حمد حقيق|ضىح وليد محمد عىل  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

32o933 ن|لموجود عثــــم|لد محمد عبــــد|خ ى شمس|تـــج ره عي 

9o487o لفضل عىل |بــــو|ج  |ن ن|نوره ج|بــــ سوه|د|

848239 حمد|مد |مه ح|س|يوسف  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

683|o5  كم|هيم |بــــر|رضوى 
ى
فظ محمد|ل ح|لدسوق لمنصوره|حقوق 

777789 هيم مخيمر|بــــر|حمد |حسن محمد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

262686 ر|لستـــ|مه محمد عبــــد|س|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

2839|7 ف صل|لرحمن |عبــــد ح سيد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

52|45| عيل|سم|ج |عيل فتـــىح حج|سم|طمتـــ |ف عه دمنهور|زر

779537 بــــ|لوه|هلل محمد عبــــد|هبــــه عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

4763|2 حمد بــــدوى محمد|يمن |حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

834237 لصبــــور يوسف محمد|محمد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

267|99 وى عيسوى|د عطيه عشم|ء عم|ند ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

87o9o ى رمض|ي حمد خليفه|ن |سمي  لفيوم|بــــ |د|

629666 دى|له|ن محمد عبــــد |مح شعبــــ|حمد س| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

689o47 لم|ء محمد يوسف س|حمد عل| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

|53863 بــــيض|ل|محمد مصطفى حسن مصطفى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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363|o4 لحليم محمد|ندى مجدى عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78694| هيم|بــــر|لطيف |مه سعيد عبــــد|س| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

322737  طه عبــــد|ه
ى
لحميد|لتـــ شوق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o8635 ه | ج|ل حسن حج|لع|هيم عبــــد|بــــر|مي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

766997 لغنى|محمود مدحتـــ مصطفى جبــــر عبــــد  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

69963o ن|هر عثــــم|د محمد م|ن نه|نوره ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

79|459 ى محمد محمد جوده حسي  زيق|لزق|عه |زر

3|4|34 رتـــ|مل حسن عم|لدين محمد ك|نور  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8484o6 حمد|مروه جمعه محسبــــ  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

7o2925 لرحيم|لسعيد عبــــد |لسعيد طلعتـــ |طلعتـــ  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

64|785 هيم|بــــر|لمجيد محمد |ن يىح عبــــد|سوز زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

8|453o ي محمد عبــــد
زق|لر|لبــــصي  عبــــد|مصطفى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

768723 يش|يد حسن ع|ورد ز عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

4974o5 ى |ي حمد حسن عىل حسن|سمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6852o5 لتـــميدى|حمد |حمد محمد |لد |خ لمنصوره|صيدله 

635965 لجندى|لحميد |نس عبــــد|يمن محمود | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

6o3|79 |لحميد ند|هر عبــــد |م| رويد |نوعيتـــ طنط

52o766 لعوضى|ض |لمنعم ري|ء عبــــد|أل طبــــ بــــيطرى دمنهور

336483 ى عمر|ف طمتـــ سيد حسي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

23437 د|حمد سيد محمد ج|لرحمن |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

49735 لجيد|د عبــــد |منى مجدى فؤ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

246399 عيل صبــــرى قتـــه|سم|حمد |صبــــرى  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

456835 ه|هيم محمد |بــــر|م |لرحمن هش|عبــــد بــــوخرصى ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

845734 حمد محمد محمود|هلل |هبــــه  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

7o7|o| لمتـــول عىل محمد|يه يشى | لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

889566 لدين حسن محمد|محن  | ر|ي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|43439 ي|لمحسن عبــــد |ده سيد عبــــد |مي
لغنى تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

7o9468 فظ محمد منيع|ر محمود ح|من لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4553o8 يز حميده|ح ف|لفتـــ|رس عبــــد |ي دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع
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825532 لرحيم محمد|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

64|8|2 ر|لنج|هيم |بــــر|حمد عىل |دل |حمد ع| هره|لق|ج طبــــيع |عل

247563 لرحمن|نور محمد عبــــد|محمود  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3|224 ىط مصطفى|لع|فتـــ عبــــد|مريم ر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|24989 يم|لد|دل محمد عبــــد |محمود محمد ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o82|4 لسيد|لمقصود خرصى |مد عزم عبــــد |ح لمنصورتـــ |تـــمريض 

83|54| س|ه عبــــ|لل|لعزيز عبــــد|عمر عبــــد ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

4626|o بــــ|لحميد تـــر|محمد عبــــد| ء رض|رس| لشيخ|علوم كفر 

425524 ء سعد عطيه سعد|ول سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o953o فع|فع ن|لكريم محمد محمد ن|عبــــد  لمنصوره|صيدله 

757464 ى حسن محمد ممدوح حسي  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

84|454 حمد يوسف|حمد محمود | دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4o775 يد عىلي محمد|محمد ز ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

93978 ر|لغف|زينبــــ مرزوق عىلي عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o3774 رى عوض|لبــــ|ئل عبــــد|محمد و |حقوق طنط

46o|99 د سعد رجبــــ مرىس|ء فؤ|رس| بــــ دمنهور|د|

442775 ل|لنح|بــــوزيد |ء سعيد عىل |دع لشيخ|بــــ كفر |د|

649o74 هيم|بــــر|ع |لسبــــ|ع محمد |لسبــــ|محمد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

345o|| هلل حموده|حمد محمد عبــــد|طمتـــ |ف |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

25|923 رس|حمد محمود ف|محمود  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

754465 حمد محمد|يدى محمد |ه |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

5o5o7 ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد ي سويف
هندستـــ بــــنى

7|7577 حمد|م سعد محمد رزق سيد |سل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

546484 ن|لمقصود شعبــــ|يمن عبــــد |م |سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4597|5 لحميد  محمد خرصى|مجدى عبــــد| لي|د سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

776|54 لعزيز محمد|هلل عبــــد |ء عبــــد |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 
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755|4| دى|حمد عبــــ|دى |م محمد عبــــ|سل| ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
ستـــ|لدر|)ريتـــ |د|علوم . لعريش ش|بــــمدينتـــ 
|لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر|م | للع

(عيليتـــ|سم|ل|لبــــديل بــــ

5|282 ى|بــــو |ن |زينبــــ محمود سليم لعني  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

446389 لمجيبــــ محمد مرىسي|هيم عبــــد |بــــر| سكندريه|ل|هندستـــ 

4o2268 حمد محمد عيس|ء صبــــىح |صف سكندريه|ل|بــــ |د|

5o8o3o ئى|حمد محمد ه|ن |رو |ره طنط|تـــج

|6879 مه خليل سعيد|س|رين |ك كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

3|6562 ى عل|ء |مروتـــ عل م|مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

82|3o| ي|ل|
ي زىكي مهنى

ء مصطفى ي|بــــ |د|
|لمنى

6286o7 لم|لسيد س|أحمد محمد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

774999 هيم|بــــر|حمد جوده |ء |ل| زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

694288 رك|لمرىس محمد مبــــ|خلود مسعد  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2399|7 وى|للطيف غريبــــ قن|محمد محمود عبــــد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|2|487 دل محمد حسن|ء ع|دع ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o9o56 يف محمد جنيدي محمد رسر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|73849 هلل|عي عبــــد |د رف|دل فؤ|ء ع|شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

679848 لمصيلىح|يه فهىم عيد عيد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|o|9| ف عبــــد |محمد  لجمل|م محمد |لسل|رسر طبــــ بــــيطرى دمنهور

254894 هلل جعفر|لموجود عبــــد |حمد محمد عبــــد| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

7o9o32 لحميد محمد معوض|ء محمود عبــــد |رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7265| هلل|دل شفيق عبــــد |نتـــ ع|دمي لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

52o4|4 لمسيح|ري جورج كركور وهبــــه عبــــد|م هره|لق|ن |سن|طبــــ 

27774o يف محمد عبــــد| لمحسن|حمد رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|789o2 ى هش لسيد|م محمد |حسي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

2844|3 للطيف|ل محمد عبــــد|حبــــيبــــه جم ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

536389 ل|لعس|ر محمد |ر مختـــ|تـــسنيم مختـــ م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

6|4355 ى|بــــو |لمهيمن عطيه |جد عبــــد|م م|مر لعني  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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32|78 ن|نوبــــ مدحتـــ طلعتـــ تـــوفيق سليم|بــــ| ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

4784oo ن|لوز|حمد حسن حسن |محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

|4|92| |لعزيز ند|لد عبــــد |عمر خ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

783|85 لمعىط|ن وجيه محمد عبــــد |جيه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

27992 فع عىل|لش|فع محمد |لش| |رويد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4422o3 زى|ده حسن متـــول حج|لد حم|خ |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

54o729 ء زىك أحمد سعيد زىك|ل| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

45||5| |هيم |بــــر|حمد |محمود 
ى
لمنوق |هندستـــ طنط

72989 رثــــ سعيد|لح|بــــو|حمد محمود | لفيوم |تـــمريض 

833835 ي ج|طمه ورد|ف
لربــــ محمد|د |ئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

483o34 حمد|در |لق|حمد محمد عبــــد |هدى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25388| ل|لعزيز جل|خلود كرم عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|2437o وى|محمد محمد مهدى مك| ند وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

775o84 ى م|ي ي عبــــد |سمي 
حمد|لحميد |هر حسنى زيق|لزق|نوعيتـــ 

257922 |مه محمد أبــــوقض|س|لرحمن |عبــــد تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

6o5o67 لحق|د |ل ج|لع|مه عبــــد |جر مسعد سل|ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o5697 لرحمن محمد حسن محمد|عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

92o874 لسيد |لسيد حسن |محمود  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

3544o2 ر|لنج|لعظيم فضل |هلل محمد عبــــد|منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

24728| ه|عىل صبــــىح عىل يوسف  بــــوخرصى ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|44338 هلل حسن|هلل محمود عبــــد |عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

475979 هد|مه محمد يوسف مج|س|مريم  سكندريه|ل|ره |تـــج

5o72|8 لبــــيىه|لمقصود |ىط عبــــد |لع|بــــر عبــــد |ء ج|رس| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

332|8o عيل|سم|هلل جوده |بــــ |رص ج|هلل ن|بــــ |ج |بــــ بــــنه|د|

86493| ي طلعتـــ عبــــد
لمجيد|بــــ عبــــد|لوه|مصطفى دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

|47349 ف |بــــ |شه وى|لص|حمد محمد |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

49o|73 زى|لدين محمد محمد غ|ء مىحي |سم| سكندريه|ل|حقوق 

44|96 رص محمود محمد|لن|لرحمن عبــــد |عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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229924 ى عىل محمد|محمد  مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5o8957 ع|لرف|حمد |لسيد |لسيد محمد | سكندريه|ل|صيدله 

327936 عيل مرىس عيس|سم|م |ئى محمد هش|ه ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|9772 لدين ثــــروتـــ محمد محمد عىل|سيف  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

5o493 روق صديق|دى وجيه ف|ش معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

9||546 لمعبــــود محمد |بــــر عبــــد|م ص|له| ج|طبــــ سوه

676834 ل|لمجيد مش|ل عبــــد |حمد جل|محمود محمد  لمنصوره|ره |تـــج

728o3 حمد|لعزيز |هدير حمدى عبــــد لفيوم|تـــربــــيتـــ 

62329 وق عرف تـــ حسن سعد|رسر صيدله بــــنى سويف

85429 ى عبــــد|كمل ش| |ري|م لسيد|كر حني   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

32682o ف محمد محمود|يتـــ | رسر ى شمس طبــــ عي 

637o23 ى محمد|ي ى ممدوح حسي  سمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

68998o هيم|بــــر|لح حسن |لح محمد ص|ص ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

77o|39 لعظيم|لعظيم مسعد عبــــد|محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

63362| حمد زيد|ئى |حمد ه| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

354684 ى منتـــ محمد عىل حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

8452oo هلل محمد سعيد|عبــــد| دين ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

476422 ن حميدتـــ|بــــ محمود قطبــــ عثــــم|شه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|3945 لنبــــى|لسيد عبــــد|روق |م محمد ف|ريه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

363586 بــــ|لوه|ن زىكي عبــــد|يتـــ شعبــــ|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

46o535 ى |لسيد ي|ل |بــــل لورورى|عيل |سم|سي  |نوعيتـــ طنط

2|92|| محمد نبــــيل محمد مصطفى تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

7|2o58 س سليم|لتـــميىم محمد عبــــ|منى  لمنصوره|بــــ |د|

3|9274 م حسنى مهدى|عص| مه وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

324558 حمد محمد محمد|حمد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

89756| حمد محمد خليل محمد | ج|بــــ سوه|د|

7|5993 د فوزى عىل عىل حمودتـــ|زي لمنصوره|حقوق 
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|7445| ف محمد |هلل |عبــــد  بــــ|لبــــ|حمد فتـــح |رسر لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

|66o5o لشوربــــىح |حمد |هر |محمد م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|9788 حمد فتـــىح رجبــــ محمد حسن سليمه| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

5|4493 حمد محمد بــــشي |م |لسل|عبــــد| ر|ي سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

225755 صبــــرى سيد صبــــرى محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|2486 در محمود محمد|لق|رس عبــــد |ر ي|عم ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

868566 ي عبــــد|هند 
لجليل|لرحيم عبــــد|لدوىسر ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

9o2oo4 ي|ر
حمد محمود محمد | |ئى دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

64625 حمد مصطفى محمد|خلود  لفيوم|علوم 

6326|8 ى|هر محمد |م| رويد حمد عشر زيق|لزق|طبــــ 

9o534| بــــوزيد |عيل جبــــريل رجبــــ |سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

24295o ح|لفتـــ|لغنى عبــــد|ل عبــــد|محمد كم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|687 تـــ|حمد شح|ن |محمد رمض لفيوم|عه |زر

5|54o8 ح عىل|لفتـــ|طمتـــ عىل عبــــد |ف بــــ دمنهور|د|

75o487 حمد عبــــده عىل محمد| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

43979o ه|ي ى أحمد محمد محمد صي  سمي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

4|4962 حمد|بــــو|محمد محمود عبــــده محمد  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

223|o5 ن|لعزيز سليم|حمد سمي  محمد عبــــد | ى شمس هندستـــ عي 

2oo4o ل محمود|ل محمود جل|جل |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

26795 لنعيم|بــــوخليل عبــــد|ده يوسف |غ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

634o84 س مرىس|محمد سعيد عبــــ زيق|لزق|هندستـــ 

52o54 لعظيم محمد|سم عبــــد |بــــسمه بــــ ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

35395 س|حمد عبــــ|س |هلل عبــــ|منتـــ  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

75o555 حمد محمود|لرحمن محمد |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|34255 ر محمود فوزى محمد|مي ى شمس| لسن عي 

697497 ى محمد|م |محمد هش لسيد حسي  لمنصوره|هندستـــ 

84|o32 ي|ء |لرحيم بــــه|عبــــد
ي مدئى

ى
لدين صدق ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

477oo4 ن محمد محمود عبــــده محمود|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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634|23 حمد سليم|حمد عىل |محمد  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

832|3 وق شعبــــ حمد قرئى|ن |رسر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|464oo فظ|د ح|مه فؤ|س|ن |حن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

779497 د عطيتـــ|لجو|مه عبــــد |س|خلود  زيق|لزق|نوعيتـــ 

|53o47 لعزيز|ن فتـــىحي عبــــد |حمد شعبــــ| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|3|848 لحميد|لدين معوض عبــــد |د |رحمه عم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

264o54 لقصي |رضوى جبــــريل غريبــــ محمد  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

784676 هلل|حمد عيد محمد عبــــد|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

6o8693 ئى تـــوفيق عزم|يفل ه|م لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

69o6| لعظيم|حمد محمد عبــــد|هند  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

5236o7 وود رزق|ن د|م سليم|يوسف س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8578|4 ن|لقوي عثــــم|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

257863 هر|هيم ط|بــــر|يمن محمد | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

8|42o7 لوكيل|لوكيل حلىمي عبــــد|محمد عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3|22|4 لسيد عيد|لحميد |هبــــتـــ مظهر عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

635577 لخميس|مل مصطفى |له فتـــىح مصطفى ك|ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

48oo48 يم|لد|لىح عبــــد|ئى عبــــد|ليم|ء |د عل|زي |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

322968 ي سعيد محمد|هدير ه
ئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7436 هيم|بــــر| |يوسف محمود زكري هره|لق|هندستـــ 

9|5|oo حمد حسن |ن عىل |يم| سيوط|نوعيتـــ فنيه 

686777 لسميع|مريم عمر محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

|5884| هلل|محمد فوزى زىك عبــــد  هره|لق|حقوق 

863826 ل فخري محمد|مروه كم ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

25oo6o ى|م جميل ش|يدى عص|ه هي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

772468 زى|م حج|م|لملك |م عبــــد |سل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7||249 تـــه منصور|يدى وحيد محمد شح|ه لمنصوره|صيدله 

637|49 ى|لبــــ|ء فكري عبــــد|أسم سط حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o|637 م|لتـــه|دل وجدى محمدى |ندى ع لمنصوره|ره |تـــج

4|9353 رص عىل عىلي محمد زبــــيده|ء ن|سم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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87676o ى فتـــ رزق بــــطرس |ر| مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

892452 ى  محمد محمود عمر حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

49396 عزيزه حسن محمد محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|4o2o4 ىط بــــدوى محمود|لع|ج عبــــد |ن حج|يم| ى شمس| لسن عي 

|586|| لسيد|حمد محمد |ر |من هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

22o8o8 لمجيد|يمن حمدى عبــــد|روضه  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4598o8 محمود ممدوح محمود غنيم ط|بــــ دمي|د|

92|463 حمد محمد |حمد فتـــىح | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

626996 لحميد|حمد عطيه عبــــد|ندى  زيق|لزق|علوم 

3|8482 ي|ر
بــــو زيد|هلل |رص عبــــد|ن| ئى تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

63269o ء محمد فتـــىح شلبــــى|ل| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

222755 ن|سيد محسن سيد سليم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4|3|74 لقط|ره وجيه سعد |س دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

25275 ج|لعزيز در|عبــــد| ندى رض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3|||o م فرج|جورج موريس س ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

844346 م|م|م ممدوح |م|حمد | ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

338634 ن|حمد محمود سود|رس |بــــسنتـــ ي |بــــ بــــنه|د|

2o994 حمد|لصمد |عمر طه عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|5753 لسيد|بــــ محمد |يه|ندى  ى شمس|د| بــــ عي 

344835 ين جم ن|بــــر محمود حس|ل ج|شي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

889285 محمد عمر محمود عبــــود  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|78472 حمد محمد عىل|د |عبــــي  عم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

75785o للطيف|حمد عبــــد |يدى جمعه |ه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|73o27 ى|محمد عىل سيد محمد  مي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

273758 مر|ء موىس عىل ع|زهر دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

358o4| ن|يد سعيد سلم|سعيد ز |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

46434 عيل|سم|عيل جميل |سم|ء |دع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3367|3 ى محمد عبــــد|ي لحميد|لعزيز عبــــد|سمي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

42723o |م محمد |لسل|لدين محمود عبــــد |م |حس
لسدودي

سكندريه|ل|حقوق 
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837o94 مل|ن ك|مروه محمد جهل ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4o9839 د محمد حميسه|هدير ج لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

263494 هيم مصطفى محمد|بــــر|رأفتـــ | مه |طبــــ بــــنه

452898 م محمد|لسل|ن عبــــد |دل رمض|م ع|س لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

78826| ه عبــــده مغربــــي عبــــ| س|مي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54|726 طر|طر محمد محمد حسن خ|خ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

53o28| قوتـــ عىل|حمد ي|ن محمد |رو ضتـــ دمنهور|علوم ري

453|83 هيم|بــــر|لسيد عمر |لحسينى |لسيد | لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

3|89|6 حمد محمد|م محمد |حل| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

785|o9 لم|هيم حسن س|بــــر|محمد  |طبــــ بــــنه

96969 لح|يه ص|تـــبــــ طرف|طه ر م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

25o579 لعكل|شور |رحمه حمدى ع ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6o3o59 هيم|بــــر|سعد | عمرو رض لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

64869| وى|لسيد منش|ندى محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9o3665 هيم محمد |بــــر|عبــــي  محمد  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

367283 زق حمد|لر|زم عبــــد|نىح  ح| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|48833 سط|لبــــ|لق عبــــد |لخ|ح عبــــد |ء صل|لىمي ن|بــــ حلو|د|

538235 ي
لسيد جمعتـــ|ء |رغدتـــ ضى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|39o74 ى جرجس شوشه| بــــسنتـــ مي  ن|بــــ حلو|د|

356o93 لصغي |لسيد |نور |لعربــــى |منيه | عه مشتـــهر|زر

47586| صف|متـــ لطفى نجيبــــ و|س|رك |م لشيخ|ره كفر |تـــج

3468o7 لشوج |حمد |حسن عىل | نور |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

8675o7 ه ن| ن محمد|رص رمض|مي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

869447 ء عنتـــر محمد سليم|شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|o|| للطيف|لعليم حميده عبــــد |حميده عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

2373o9 وى|ن بــــدر|وى زيد|ر بــــدر|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

236||7 لسيد|هيم محمد |بــــر|له |ه هره|لق|بــــ |د|

67755o |لعزيز عبــــد |مه بــــكر عبــــد |س|لرحمن |عبــــد 
لمعىط

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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25o3oo لخول|نور سعد مصطفى |منه | لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

69o|4| لغيط عىل نور|بــــو |لرؤف |محمد حمدى عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

3557|2 تـــتـــ|فع عطيتـــ شح|لش| |لي|د ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

436597 دتـــ|لحميد يوسف حم|متـــ عبــــد |س|منيتـــ | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

3365o6 لسيد|مد |ندى وحيد ح ى شمس|د| بــــ عي 

89|o49 رس موريس تـــوفيق |تـــريزه ي سيوط|تـــربــــيتـــ 

495|5 لجيد|حمد سيد عبــــد|محمد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

43889 مل محمد|يتـــ سيد ك| ن|تـــربــــيتـــ حلو

3|483 حد منصور|لو|لمقصود عبــــد |دل عبــــد |ره ع|س هره|لق|علوم 

64|o3 حمد سعيد|هيم |بــــر|دل |ن ع|يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

234242 ن عىل عىل|عمر رمض ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

23|2|7 حد|لو|حمد محمد عبــــد|محمد  هره|لق|حقوق 

|64969 ي|ر
د|حمد ج|مجدي محمد | ئى ن|بــــ حلو|د|

3||7o5 بــــدر| جر محسن عط|ه سيه|نوعيتـــ عبــــ

||6826 لنرص|بــــو|حمد سعيد محمد | هره|لق|صيدله 

8|272 جر سعد عىل بــــسه|ه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4o835| لدين محمد محمود عىل حسن|نور عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|263o بــــودومه|يمن منصور محمد |ن |يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o756| لمحسن محمد|ل محمود عبــــد |نه إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

3o5o4 لرحيم|هيم عبــــد|بــــر|نعيمه محمد  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

687397 ن محمد عقل تـــوفيق قنديل|يم| لمنصوره|ره |تـــج

4|8742 لمحسن عىل أبــــو زيد|سلىم عبــــد  ط|ر دمي|ثــــ|

6o5765 لمتـــول|حمد |لسيد |لبــــسيوئى |محمود  |ره طنط|تـــج

54|39o بــــونعمتـــ|هلل محمد |محمود سعيد فتـــح  |حقوق طنط

477752 ن|م محمد حسن سليم|هلل هش|منتـــ  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

6o9|32 لزغلول|حمدى |ل|لدين |د|مريم عم |حقوق طنط

445828 لرحمن|حمد عبــــد |دل محمد |محمد ع |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

9|4768 ج  |حمد فر|بــــر |يه ص| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

682|o6 هيم|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|ء منصور |شيم لمنصوره|حقوق 
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|746oo سلىم محمد مصطفى محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

82oo2 بــــر قكري محمد|ء ص|سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

228638 حمد|ده جميل دكروري |مي هره|لق|حقوق 

438|49 ي|ر
حمد دغيم|لمطلبــــ |ىطي عبــــد|لع|عبــــد| ئى لشيخ|علوم كفر 

8o88| ى محمود|زينبــــ عز  لدين عىل حسي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

335o4 لعزيز|لدين عبــــد |ح |ندى نبــــيل محمد صل ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4659oo ح|لفتـــ|فظ عبــــد |لح|ل عبــــد |حمد جم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o7373 لسيد |حمد خلف محمود | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2768o ى تـــوفيق عىل نشوى خي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

||5833 ي|ه
لحفيظ|تـــم عمر عبــــد |ح| ئى ى شمس|د| بــــ عي 

|27547 د محمد|لجو|ء عبــــد |يه عل| ى شمس حقوق عي 

8|o3o2 حمد فتـــىحي حسن محمد| ره بــــنى سويف|تـــج

787372 حمد|د |حمد سمي  فؤ| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

6942o2 ف ري|م |هش بــــو سعدتـــ|ح |لفتـــ|ض عبــــد |رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|38574 حمد|لرحمن |مروه محسن عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7|6o45 وى|لسحر|د |لجو|لسعيد عبــــد |ح |عمر صل ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

4452|6 ذل|لش|ئى |حمد محمد منصور علو| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

424|84 محمد مجدى محمود مىك |علوم بــــنه

4o4953 دى|لتـــم|ج  محمد |حمد محمد ن| لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

833|o| ى محمود سعيد محمد حسي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

324944 هلل|د|لد محمد ج|عمر خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4||o65 هيم محمد طه|بــــر|ء |رس| |تـــربــــيتـــ طنط

|39986 ح درويش|لفتـــ|محمد عبــــد | رن وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

59952 تـــ زىك|لرحمن سيد شح|عبــــد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

574o6 مد محمد حسن|مروه ح ره بــــنى سويف|تـــج

539658 لرحمن سليم|ن حسن يوسف عبــــد |مي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

89245o شم محمد |محمد محمد ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|8956 هيم|بــــر|ضى |لر|محمد يوسف عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

356669 حمد|لسيد |ن مصطفى محمد |مريه |علوم بــــنه
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497384 ي|للق|نبــــيله نبــــيل محمد محمد 
ئى تـــربــــيتـــ دمنهور

|39|5| ل خليفه|لع|طمه محمد خليفه عبــــد |ف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

436649 لخول|ن |حبــــيبــــتـــ فريد متـــول رمض |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2376o لغنى محمد|مه عبــــد |س|لرحمن |عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

|2|o7| نور حبــــيبــــ محمد|جر نبــــيل |ه هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2255| عيل|سم| |دل زكري|محمد ع ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

8594o3 جد|لم|هلل عبــــد|هلل مجدي عبــــد|عبــــد ي|علوم 
|لمنى

647353 ى عمر|مل حس|متـــ محمد ك|س|تـــفى  ني   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

8858|7 وليد محمد محمود محمد  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

427742 لبــــنبــــى|لقطبــــ |حمد محمد |حمد | | تـــمريض طنط

67926 ل|ل جمعه و|لرحمن و|عبــــد سيوط|عه |زر

826o72 د|طف كليم فؤ|ري ع|م دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

36|o5| در|لق|لعظيم عبــــد|لدين عبــــد|د |لد عم|خ |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7|28|7 حمد عىل محمد|لسيد |ه |جي لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

626oo5 رص محمود محمد|لن|محمود عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

637249 لمنس|دق عبــــدربــــه يوسف |ء ص|شيم قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

825o85 لد محمد محمود|محمد خ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7o9844 لمرشدى|هيم |بــــر|م محمد |ره س|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|75327 حمد عىل|حمد |يمن |ل |نو ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

35oo68 ي
ح فرج|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|عبــــد| دئى ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

4|5626 وى|لنخل|هيم |بــــر|هلل محمود سعد |عبــــد |حقوق طنط

679563 لسعيد حسن|لمنعم طلعتـــ |حمد عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

758898 لعزيز|حمد عبــــد |لدين سيد |محمود سعد  لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

|2222o د وحيد محمد مهدى|زي ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

855|74 مد|هيم ح|بــــر|ء محمد |عىلي  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

779272 هلل نجدى محمد خرصى|نعمه عبــــد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

768725 وى محمد يونس|لسبــــع|حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5|7287 ه|ء مجدى عبــــد|شيم لحميد عىل عمي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى
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63o26o للطيف|مه محمد عبــــد |وس|رس |ي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

33||24 جد نعيم لبــــيبــــ|روق م|ف |بــــ بــــنه|د|

8o6826 عيل|سم|عيل محمد |سم|لرحمن |عبــــد لمنصوره|حقوق 

|56535 ى|هيم عىل حس|بــــر|حسن مدحتـــ  ني  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o6682 ل|لع|حمد عبــــد|حمد محمد |جدتـــ |م ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

37|3o6 يوسف حسن فرغىل جبــــر رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

67839 حمد عمر سيد محمود| حقوق بــــنى سويف

268485 ىسر|لغبــــ|ر |لستـــ|م عبــــد|محمد س |صيدله طنط

699648 هيم|بــــر|محمد نعيم محمد  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

9o7o29 ن محمد محمد  |ل عثــــم|م| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

336275 ر عىل محمد يوسف|من ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7o8|49 س محمد|حمد عبــــ|م |م|ل|حمد |لدين |سيف  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

|29799 حمد|لدين محمد |ء |حبــــيبــــتـــ عل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5oo|59 دى|له|لكريم عبــــد|زق عبــــد|لر|محمد فتـــىح عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5|o2|6 |لنج|بــــو|ح |محمد عىل صل ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

699|95 ح محمد محمد محبــــوبــــ|محبــــوبــــ محمد صل زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

372|34 لدين محمد حفنى|ل |ل جم|لع|ن عبــــد|يم| سيه|نوعيتـــ عبــــ

5|2625 ى محمد علو ى عمر حسي  ن|حسي  |عه طنط|زر

4o|683 لهندى|حمد محمد |محمد حسن  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

494529 لحفيظ بــــدوى|يوبــــ عرفه عبــــد|دل |ع |ره طنط|تـــج

79378| هيم|بــــر|حمد مصطفى |هيم |بــــر| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

267oo7 لجيد|لجيد فتـــىح عبــــد|ره عبــــد|س ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

526758 بــــ|د محمود خط|لجو|لد نبــــيل عبــــد|خ ضتـــ دمنهور|علوم ري

698498 يف محمد  هيم فرج|بــــر|رسر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

922982 ى تـــه يوسف |رص شح|ن| مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

86o5o| لبــــديع|م عبــــد|لسل|م بــــكر عبــــد|لسل|عبــــد سيوط|حقوق 

824o7| لصبــــور|هلل عبــــد|محمد فتـــىحي عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

6959o3 ضى|لق|لق محمد |لخ|حمد محمد عبــــد | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4o|882 ل عىل محمد|محمود جم سكندريه|ل|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 12462 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

58945 لحفيظ|لم عبــــد |بــــ محمد س|رح لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

|62752 ى| حمد محمد سعيد محمد بــــدر حسني  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

4226|| ى عىل |إسل لجوهرى بــــرعوثــــ|م عمر محمد خي  سكندريه|ل|علوم 

4|8769 ه موىس فتـــح | بــــ|هلل موىس دي|مي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

7|28o لعزيز|هر عبــــد |لظ|حمد حسن عبــــد | لفيوم|هندستـــ 

683|38 ئى|لتـــلبــــ|لسيد |ح |هيم مصبــــ|بــــر|منه  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

769464 ف محمد أبــــوم|محمد  يله|رسر لعريش|تـــربــــيتـــ 

|62425 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد |مهند عبــــد  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

7o3596 لجندى|لمنعم محمود |لسيد فتـــىح عبــــد |ندى  زيق|لزق|طبــــ 

4838o4 لسيد|لسيد فتـــوح |يمن |لسيد | ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

67858 ء حسن محمود حسن|حسن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

776394 لعظيم سعيد محمد|سلىم عبــــد  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

483842 لسيد مرىس|لمحسن محمد |محمد عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|589 د نبــــيه منصور|ري عم|م لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

9o6o7 لحفيظ|زينبــــ محمد مرزوق عبــــد  لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

3||585 وى|لشبــــر|ء محمد موىس |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

27oo32 لشيشينى|حمد عىل |محمد حمدى  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

63o752 هلل|لسيد عبــــد |م |محمد عص زيق|لزق|حقوق 

8o6769 حمد|بــــ |لوه|حمد عبــــد| |لي|د ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

3|79|6 هيم|بــــر|هيم |بــــر|يوسف محمود  ن|حقوق حلو

5o4662 لمعىطي|لبــــشي  عبــــد |لح محمد |ندى ص سكندريه|ل|صيدله 

7o|77o لسيد|دق |رق ص|مريم ط لمنصوره|بــــ |د|

449688 لبــــديع عبــــدربــــه|لمنعم عىلي عبــــد |عبــــد  |هندستـــ طنط

693933 هيم عىل يوسف|بــــر|دل |محمود ع لمنصوره|ره |تـــج

622|47 ل محمد رسور محمد عوض|حمد جم| ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

64386o لح|لسيد ص|لح |لسيد ص|ء |رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22o238 ل|د غز|حمد رش|دل |لعليم محمد ع|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

33934o ي|بــــر|حمد محمد عفيفى |
هيم عفيفى |ره بــــنه|تـــج
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359255 ن حسن|محمد حمدى حس |بــــ بــــنه|د|

632326 ئيل|هلل ميخ|ئيل عبــــد |سعيد ميخ| نور زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|3263 ى محمد محروس محمد سعد |ي هلل|سمي  هره|لق|ر |ثــــ|

89|977 عطيه | ندى نبــــيل عط سيوط|صيدلتـــ 

84oo29 حمد محمد|ندي محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|3o974 لدين|ج |لمرضى محمود رس|محمد عبــــد  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

3543o7 ي|هلل محمد عوض |حمد عبــــد| |دين لبــــحي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6|4762 ى إبــــر هيم بــــدير عرص|حني  |صيدله طنط

63|993 هيم معوض|بــــر|م |عص| دون|م لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

59835 لد محمد محمد|محمد خ ره بــــنى سويف|تـــج

8oo62| ي عىلي 
حمد|محمد مصطفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

885527 ج  |ر حمدى عىل فر|من ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3258|4 حمد|هيم |بــــر|هدى محمود  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

335|9o قتـــ عبــــ| حمد|لعظيم |س عبــــد|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2783|9 لخول|لغنى |لد فتـــىح عبــــد|محمد خ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

27o836 نوئى|لبــــتـــ|لم |لد حسن س|خلود خ ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|22o69 ى عمر|دى خ|ف لد حسي  هره|لق|ره |تـــج

5|9o7o ى شح|ء |شيم تـــه|حمد عىل حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8o2429 روق محمد|لرحمن محمد ف|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|42572 لسعيد|حمد محمد |منيه | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

352896 لغنى|بــــ عبــــد|لوه|لد عبــــد|عمر خ ى شمس|د| بــــ عي 

759257 لحميد محمود|محمود سيد عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

3o|o9 ي عىلي |طمه ه|ف
هيم|بــــر|ئى دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

ريتـــ|تـــ إد|معلوم

882|95 حمد  |هيم حسن |بــــر|محمد  سيوط|طبــــ 

879|oo  نظي   |فر|
يم محسن هرئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|33433 دل عبــــده مرىس|يوسف ع ى شمس|تـــج ره عي 

366443 ي|ء جم|شيم
عيل|سم|حمد |ن |ل تـــعى ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 

(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

82345o دي حمدي سيد|رجبــــ ن ره بــــنى سويف|تـــج

|48478 ى محمد|سلىم عيد  مي  هره|لق|بــــ |د|
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6|98o8 |لك|أمي  عصمتـــ رشدى عبــــد 
ى
ق ط|بــــ دمي|د|

8|92|3 لعزيز|د عىلي عبــــد|ن عم|نوره ي|علوم 
|لمنى

64824o ظ محمد|لم|آيه نور  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4o7|33 حمد|للطيف |هيم عبــــد |بــــر|م يشى |وس تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

5o843o ج|لسم|لق |لخ|هبــــه محمد عبــــد سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

||5|8| حمد سمي  محمدعمر|سمر  هره|لق|م |عل|

87665 لمجيد محمد|رثــــ عبــــد |لح|بــــو|حمد | ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

248|79 لحليم محمد|دل عبــــد|روضه ع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5o|3|2 حمد فتـــىح محمود محمد عىل متـــول| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

44o337 لق|لخ|لمنعم عبــــد|ن يوسف عبــــد|نوره لشيخ|طبــــ كفر 

||6|o7 رق حسن جمعتـــ|شهد ط ى شمس حقوق عي 

6|9o48 حمد ضيف|حمد محفوظ  |نسمه  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

642|35 تـــه|حمد شح|أحمد عطوه محمد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

28o985 حمد محمد خليف|لمنعم |نىه عبــــد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

233|67 حمد يوسف محمود|مريم  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|6o584 هيم محمد|بــــر|روق |مر ف|هلل تـــ|عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

452562 لرحمن|يم عبــــد |لد|تـــ محمد عبــــد |لشح|محمد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

822435 تـــ عطيه جرجس|بــــيشوي نش ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

4|2o46 لحميد عىل فرج|هلل محمد عبــــد|عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

3|9|84 رس مصطفى محمد|هدى ي ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

845595 هيم طه|بــــر| |ء رض|شيم ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

893o72 ي
ن محمد |محمد شعبــــ| دئى سيوط|ره |تـــج

|69579 لحميد يوسف|رص سند عبــــد |ن هره|لق|حقوق 

434743 ود|للطيف  د|هيم عبــــد|بــــر|للطيف |نجوى عبــــد |نوعيتـــ طنط

3||694 لحميد سليم|لحميد عبــــد|لميس محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

9o67o9 ن |سحر ممدوح محمود رضو سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

23||4o يد طلبــــه|لسيد ز|هلل محمد |عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8643|2 للطيف|لعزيز محمد عبــــد|عمر عبــــد سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |
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695|79 لسيد محمد جمعه|م |لسل|منى عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

688972 هيم|بــــر|م محمد |لسل|محمد صبــــرى عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

26573 للطيف|ح عبــــد |لفتـــ|لدين عبــــد |ء |نور عل ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

3|65o8 تـــ|لق سعيد شح|لخ|رحمه عبــــد |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

78o5o6 لسيد عطيه|محمود مشعل عطيه  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

425o|| هيم|بــــر|جر يشى سيد محمد |ه سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

26|89 لسيد|لسنوىسي |ره حمدي |س ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4oo5o6 ى محمد  هيم محمد|بــــر|حني  سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

524856 ود|ن د|بــــر سليم|رس ج|كريم ي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5|929 هيم|بــــر|لحميد محمود |زينبــــ عبــــد  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

863452 ي يشي محمد عبــــد
ل|لع|مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

88547 ضى عفيفى|م يشى ر|سل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|52898 ف عبــــد |ء |رس| لعظيم|لعظيم عبــــد |رسر ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|634o لدين متـــول رجبــــ|ل مىح |ء كم|عىلي لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

48994| تـــ | |مي 
ى
ف محمد محمد دسوق رسر سكندريه|ل|نوعيتـــ 

8o6737 م|لسل|لح عبــــد|لرحمن محمد ص|عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

335329 هيم فهىم محمد|بــــر|رحمتـــ  عه مشتـــهر|زر

8||4|7 حمد|هيم |بــــر|حمد محمد | ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

9765| ى|لد |لرحمن خ|عبــــد حمد حسي  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

496489 ر|لجنيدى مختـــ|لحميد |طمتـــ عبــــد |ف ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|335|5 ف عبــــد |حمد | لحكيم|زق عبــــد |لر|رسر ى شمس هندستـــ عي 

|2595o لمطلبــــ|د فرج عبــــد |سهيله عم ى شمس|تـــج ره عي 

73283 م|لدين عز|ل |م محمد جم|محمد هش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

266937 ى|لق |لخ|كوثــــر سيد عبــــد لعشر شمون|نوعيتـــ 

23o922 ن|ئ  سعيد سمع|نوبــــ رج|بــــ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

348597 ئى محمد|م حلىم كرم|سل| ى شمس|تـــج ره عي 

536435 هيم خميس|بــــر |ء محمد |دع ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

228489 ن|ن فهيم دريهم يون|يم| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

88828|  س|مريم ه
ى
م  |ئى شوق سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري
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426853 لمنعم عىل|دل عبــــد |ئشه ع|ع سكندريه|ل|بــــ |د|

86oo49 عيل محمد|سم|حمد |عيل |سم|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

3283oo لرحمن سعد عىل سعد عدل|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

755963 حمد|لح |محمد عبــــده ص لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

344482 لقصبــــى|حمد محمد صبــــىح تـــوفيق | ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

495o|4 لم محمد|حمد محمد س| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6||234 لح|بــــو ص|م محمود محمد |حس ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

2857o ى |يوسف محمد  دى|له|مي  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

623747  محمد محمد عىلي غ|م|
نم|ئى ط|بــــ دمي|د|

5|883o ى محمد عبــــد|هلل عبــــد|منتـــ  لمنعم|لحليم حسي  سكندريه|ل|حقوق 

5966o م|عيل تـــم|سم|هلل حمدى |عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

335482 لسيد|لسيد غريبــــ |هلل |منتـــ  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

||98|3 هر فرج شنوده جورج |ش دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

22458o مي  يسندتـــ|دى حليم نشأتـــ |ف |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

8323|8 ى عبــــد|ي ي عرف|لغف|سي 
تـــ|ر مصطفى سيوط|عه |زر

69o34| حمد|حمد فريد |طمه |ف ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

||9956 ملىط| رد حن|دو|ن | مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

4o5832 ى نص|بــــر|ء |إرس ر|هيم محمد حسني  سكندريه|ل|حقوق 

728|3 ء عيد محمود محمد|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

6oo579 ى|ح محمد |متـــ صل|س|محمد  لمسي  |طبــــ طنط

8|o792 حمد محمد طه|مريم  ي|عه |زر
|لمنى

|328o3 بــــر خليل|ء بــــدوى ص|رس| هره|لق|ره |تـــج

6||375 جح|هيم ر|بــــر|آيه محمد نبــــيه  |بــــ طنط|د|

26o8o7 لرشيد يونس|رقيه رزق عبــــد لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

33|449 رق معوض حسينى خليل|كريم ط |طبــــ بــــنه

5|54o ي قلدس|دين س|ن مح بــــشر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

36974o لم|هلل س|حمد عوض |هلل |ن عوض |كريم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

326222 ح تـــوئى|لفتـــ|حبــــيبــــتـــ سيد عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7o997 لقوى|ره محمد محمود عبــــد |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 
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893247 ن |لم|هر حفنى س|ظ| عل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76o922 ء حمدى محمد عىل خليل|سم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

6o|o| ر سيد محمد سيد|من لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

594|| ل جوده محمد|لع|حمد عبــــد | ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

9o8659 فتـــ محمود حسن |حمد ر| ج|بــــ سوه|د|

639982 لحميد محمد عبــــدربــــه|ء محمد عبــــد|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

449565 سط محمد عىل|لبــــ|عبــــد| بــــ رض|مه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

54o354  عبــــد |حبــــيبــــتـــ 
ى
لعزيز|هلل نبــــيل شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|26693 هيم|بــــر|رس صبــــىحي |هلل ي|منتـــ  ى شمس هندستـــ عي 

5o6978 لم محمد|ندى حسن محمد س سكندريه|ل|حقوق 

675242 لعزيز|هلل عبــــد |حمد محمد عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

||79o| هيم|بــــر|محمد محمود محمد  ى شمس حقوق عي 

86775o سعد وجيد رزق|ده |غ ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

864753 مون|ز فل|تـــي  سعد ممتـــ|فيلوبــــ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

296484 در رجبــــ|لق|م زغلول عبــــد|هش دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

5277|7 |ش|لبــــ|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|ء |سم| سكندريه|ل|بــــ |د|

32894o ن|لسميع سليم|هيم طلعتـــ عبــــد|بــــر| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

426736 ر|بــــ قرق|ه دي|لل|بــــر عبــــد|ء ج|سم| سكندريه|ل|حقوق 

9|63|4 عيل |سم|بــــ |لتـــو|حمد سيد عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

226796 حمد محمود|ن |لدين رمض|شمس  ن|حقوق حلو

863357 لعبــــد|كر |م نصىحي ش|ف دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

6o9686 ده|لم شو|عزه بــــدير س لمنصوره|بــــ |د|

223946 جر فوزى بــــدر محمد|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

234927 م سعد حسن|م س|سل| ن|حقوق حلو

62|934 حمد ورده|هيم |بــــر|حمد | |عل ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|4|||| م محمد|لسل|در حسن عبــــد |ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34923 مر محمد|م ع|حمد حس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

22o928 لحميد محمد|مريم محمد عبــــد ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

24332 هلل محمود|لسيد عبــــد |ء |ل| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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4||79| سم|مد محمود محمد ق|ره ح|س |حقوق طنط

678434 ي
لحديدى|عيل محمود فوزى |سم| |دئى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

423584 ن بــــخيتـــ|ن محمد سليم|هلل سليم|منتـــ  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

323248 ى ويرس|يعقوبــــ مني  س| يوستـــي  ى شمس علوم عي 

4o569o لليثــــي موىس|حمد عىل |ن |رو سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

69345 لد غندور معوض|هلل خ|هبــــتـــ  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

54462 للطيف|حمد سعيد عبــــد |سعيد  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

522o4|  محمود عىلي عطيه حمزتـــ|ي
ى سمي  بــــ دمنهور|د|

286642 لجزير|لسيد |بــــو ذكرى |مه |س|ء |عل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|55672 ئى|لعن|ء محمد محمود |رس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

498689 وز محمد محمد محسبــــ  وى|لسخ|في  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

5o8|2o دى|له|لرؤف عبــــد |بــــ عبــــد |يه|تـــفى  علوم بــــورسعيد

34|3o5 لسميع سيف|ن عبــــد|لسيد سليم|محمد  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

6943o4 لبــــدوى|م وهبــــه |لسل|يزه عبــــده عبــــد |ف لمنصوره|بــــ |د|

843|23 سيىلي|مريم شنوده سمي  بــــ ن|سو|بــــ |د|

75295| لح|محمود ص| لعل|بــــو |عمر  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

678|26 مه|عيل ش|سم|لح |حمد سعد ص|لبــــنى  لمنصوره|بــــ |د|

53o|6o رج فرج دغيدى|لج|ء صفوتـــ |سم| بــــ دمنهور|د|

4368|5 |ح محمد عبــــد |لفتـــ|مه عبــــد |وس|ن |نوره
م|لسل

معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

8384|8 س محمود عدلي محمود|ين| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|59779 ع|ع محمد رف|ندى رف ى شمس|تـــج ره عي 

494352 وي|لحفن|لرحمن |حمد متـــول متـــول عبــــد | |ره طنط|تـــج

|6755| يف ف| ل|روق هل|حمد رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

9|99o| س  |لسيد محمد عبــــ|حمد | ج|بــــ سوه|د|

7775o2 بــــى|حمد فكرى فتـــىح أحمد عر| زيق|لزق|صيدله 

7o7o33 لقليل|هيم |بــــر|لسيد |م معوض |سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85292o فظ|روق ح|دي ف|روق ش|ف ي|بــــ |د|
|لمنى

2|749| هيم|بــــر|حمد |حمد حمدى |م |ر هره|لق|ره |تـــج

434o49 بــــو زيد|لعزيز |لسيد عبــــد |ر |من |تـــربــــيتـــ طفوله طنط
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8oo239 ك حكيم|لمل|ريو جرجس عبــــد|م ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

84|34| ي محمد|له|نعمه عبــــد
دي مرتـــضى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

|76632 هيم|بــــر|ندى فتـــىح موىس  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

759533 لسيد|دل محمد غنيىم |ء ع|سم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

2|4633 يمن طه حسن|لد |خ ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

22o329 حمد|حمد مجدى فهىم محمد | ى شمس هندستـــ عي 

23|555 ف|ل محمود كم|كم ل عىل مشر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|68o6 ى|صموئيل عبــــد  للـه مرقص بــــشر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

263894 م فوده|لسل|هيم عبــــد|بــــر| |رن |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

363o| هيم|بــــر|لسيد |رص |لن|محمد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

493|32 ى|ج  عبــــد|محمد ن لحميد يوسف حسي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

2638|6 ى |جر سعيد عبــــد|ه لبــــ|بــــو ط|لمطلبــــ حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

76|o62 لتـــرىك|هيم |بــــر|هيم |بــــر|دل |عهد ع لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

87686  عبــــد
ى
لمقصود|عمر محمد صوق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

64o297 لهربــــيىطي|لسيد محمد محمد |دل |س ع|ين| زيق|لزق|ره |تـــج

447236 عىل حسن يوسف حسن يوسف سكندريه|ل|هندستـــ 

356584 لسميع مصطفى|عبــــد| زكري| ند |تـــربــــيتـــ بــــنه

5oo727 هلل مصطفى هنيدى|حبــــيبــــه محمود عبــــد بــــ دمنهور|د|

44378 طفيىح|ل|طف محمد محمد|لرحمن ع|عبــــد ى شمس|زر عه عي 

485739 حمد مدكور|يه محمد محمد محمود | سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

438784 لوحيسر|يوسف مصطفى رجبــــ  لشيخ|علوم كفر 

495|52 تـــ|هيم محمد فرح|بــــر|محمود رجبــــ فتـــىح  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

775396 لسيد عىل محمد|محمود  زيق|لزق|ره |تـــج

68o66o لعدل |ن عبــــده |بــــو سليم|لنبــــى |نىح  عبــــد |
يوسف

لمنصوره|بــــ |د|

42296 لخول|لونيس |لنبــــي عبــــد |لسيد عبــــد |حمد | هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

7o5272 وى|لشن|حمد |حمد |ر محمود |زه| زيق|لزق|صيدله 

8594o5 هلل محمود سعد محمد|عبــــد سيوط|ره |تـــج

29968o محمد محمود فوزى سعد ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

5o8749  |دل صبــــىح |بــــ ع|شه
ى
لزين|بــــو |لدسوق سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

63|364 عيل|سم|د محمد |نشين محمد ج زيق|لزق|علوم 
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69oo4 للتـــ|ل عبــــد |ء محمد كم|رس| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

679575 عيل|سم|لحليم |رق محمود عبــــد |ط ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

7|2534 مه مسعدمندور|هيم سل|بــــر|لؤى  لمنصوره|علوم 

84|3o3 ف محمد حسن|ن |نور رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2|67oo ى محمد|سم فؤ|يوسف بــــ د حسي  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

49o499 هيم|بــــر|ر صبــــري بــــخيتـــ |من إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

|424o7 ن عىلي محمد|ء رمض|ل| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

854o39 حمد خليفه محمد محمود| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

57466 يد|لصمد عمر ق|د عبــــد|ن عم|نوره حقوق بــــنى سويف

7|6|55 |لل|هلل عبــــد |حمد عىل عبــــد |عىل  لمنصوره|حقوق 

8594|7 بــــ|لتـــو|حمد لولي عبــــد|محمد  ي|طبــــ 
|لمنى

6o3952 مه محمود متـــول يونس|س|حمد | |طبــــ طنط

27o623 حمد بــــدر|لحميد |رق عبــــد|مه ط|س| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

2|8o9| در محمد|لق|مصطفى محمود عبــــد هره|لق|هندستـــ 

245262 ل محمد مرىس|ئى كم|ء ه|شيم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|o57 لدين|محمد عمرو محمد نور ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

5925| بــــ محمود سيد محمد|ربــــ صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

3|3|87 ي محمد ط لكريم|هر عبــــد|محمد يحن  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

774737 ف محمد عبــــد|حسن  لحليم ربــــيع|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64|75o لسيد محمد متـــول|عمر محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

42o746 لسيد|حد |لو|در عبــــد|لق|هيم عبــــد|إبــــر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

628334 للطيف|ل عبــــد |حمد حسنى جل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

426755 وق ع دل فوزى محمد|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

769633 ء محمد فهيم خليف|مصطفى عل لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

686455 ز|لسيد حج|حمد |مه لطفى سيد |س| ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

|22||o للطيف بــــدر|لسيد عبــــد |عمر محمد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

922522 ن  |بــــ رسل|بــــر لج|حمد ص| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

43293 لخطيبــــ|حمد محمد |حمد فهيم | هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري
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67o24 ى|د|يمنى عم لدين زىك حسني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|43|83 ئى فيكتـــور حكيم|جوى ه ى شمس|د| بــــ عي 

4|o437 د|ح محمد بــــغد|لفتـــ|م عبــــد|عص |بــــ طنط|د|

846466 ي دمي|بــــ رض|يه|ندي |س
ن|ئى ن|كليتـــ طبــــ أسو

|43959 لمقصود|هلل عبــــد |مصطفى سيد فتـــح  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

8o7799 ء سيد محمد حسن|دع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|26o79 بــــ ذىك نبــــيل ذىكي|يه| لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

76o486 حمد عفيفى عىل محمد عىل عفيفى| لسويس|معتـــ |علوم ج

4788|4 ف |دى |ف |حمد |م |لسل|حمد عبــــد |رسر
ئى|لورد

سكندريه|ل|بــــ |د|

834497 لعزيز محمد|ل عبــــد|ء كم|شيم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

238294 تـــه جمعه كريم|ده محمد شح|مي ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

224568 ن|د قنديل سليم|عىل عم لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

678|78 حمد منصور|سمر مسعد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

786959  |هيم |بــــر|سعيد محمد 
ى
هيم|بــــر|لدسوق زيق|لزق|ره |تـــج

|4o|29 ن|منصور شفيق سليم| رين|م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

27782| بــــى معروف|مجدى طلبــــه صو تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

864772 حمد شيبــــه|ء سعيد |شيم دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

35o6o7 تـــبــــ|رق محمد ر|سندس ط ى شمس| لسن عي 

6|3234 لمرصى|حمد |عىل عمرو عىل  |ره طنط|تـــج

878275 ى |دل عىل حس|ء ع|لزهر|طمتـــ|ف ني  سيوط|علوم 

6o389o لبــــخ|لسيد عىل |معتـــز سمي   |ره طنط|تـــج

4|59|| يدى معروف محمد محمد فليس|ه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

857238 لعظيم محمد|محمود عمر عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

84|99o هيم|بــــر|بــــوزيد |ل |حمد كم| ن|سو|حقوق 

4|9465 مر|ن محمد ع|ئى سليم|م| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

69|369 لبــــيىل|مينه صبــــرى عىل محمد | ط|بــــ دمي|د|

7o8|8| ى خل|لسيد |يمن | هيم|بــــر|ف |مي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

34|988 لسيد محمد|نم |دل غ|خلود ع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج
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3||4|5  |س|محمد 
ى
هيم|بــــر|متـــ شوق ى شمس|تـــج ره عي 

9o2989 حمد |رى |لبــــ|طمه محمد عبــــد|ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

9o59| ن عيد عمرون محمد|يم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

355|8| لعزيز ممدوح|لعزيز يزيد عبــــد|حبــــيبــــتـــ عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

32|83o لح|مد محمود ص|وعد ح ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

7o6969 لم|م مجدى محمود س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6994|8 لسيد|لسعيد منصور |ضىح  ى شمس طبــــ عي 

6376|4 لحليم|هلل محمد محمد عىل عبــــد |منتـــ  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

73667 رى|لبــــ|حمد عبــــد|دى عزتـــ |ه لفيوم|حقوق 

346o3o هيم|بــــر|لم |ء مجدي س|دع ى شمس|د| بــــ عي 

||7|85 لسيد|حمد عىل |تـــفى  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

782882 م عىل حسن|ح س|لفتـــ|عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

862547 حمد|ن محمود |محمود رسح ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

77oo24 لمنعم محمد منس|حمد مصطفى عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

2o|73 بــــ فيليبــــ بــــديع|يه|تـــي  |فيلوبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

82o6|4 تـــ يوسف|جرجس بــــطرس جىلي ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

784386 يدى سعيد عىل محمد خليل|ه زيق|لزق|حقوق 

27o262 لهلوتـــى|هيم محمد |بــــر|رس |محمود ي ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

57579 بــــ|لوه|محمد معوض عىل عبــــد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

8o84o4 م عىلي محمد عيد|ريه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o6275 لخيوىط |حمد |سعد |م محمد|محمد هش ج|هندستـــ سوه

432658 وى|لبــــرم|ع |لرف|ء محمد |رس| |تـــربــــيتـــ طنط

2|3838 ر|لوتـــ|مد |بــــ ح|لوه|بــــ محمد عبــــد |يه|عمر  هره|لق|هندستـــ 

479|87 ن|لحميد سليم|فظ عبــــد |لحميد ح|أمنيه عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

|4o|32 حمد نبــــوى|مه |س|مريم  ى شمس|تـــج ره عي 

8|6578 حمد عىلي|نور |ح |سم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4|6|88 ر|لنج|هيم |بــــر|ن |بــــسيوئى رمض| ند لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

793667 لسيد|حمد |لسيد |دل |محمد ع تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ
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77||2| بــــ محمد أبــــو نصيبــــ|لوه|ء محفوظ عبــــد |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

764855 لىح محمد منس|رحمه محمد عبــــد  علوم بــــورسعيد

429779 خ|لطبــــ|لسيد |حمد |محمد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

9273o حمد|ل محمد |ء محمد كم|رس| ن|حقوق حلو

46579| در محمد دهيم|لق|لسيد عبــــد |محمد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

546533 بــــوعربــــ|لمقصود |دل سعيد محمد عبــــد|ع ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

|4238 هيم عمر|بــــر|ف محمد سعيد |عف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o43|5 ى| |رويد حمد طه محمد حسي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

6o67o9 ى|ح ش|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|عبــــد  هي  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

5|2663 لزين|در عبــــد|لق|ر عبــــد|لستـــ|عمر عبــــد لشيخ|عه كفر |زر

|2o34| دل حسنى محمد|محمد ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

37993 حمد عىلي|ل |مريم بــــل |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

22o569 لزميتـــى|ر |دل مختـــ|ء ع|رس| ى شمس|تـــج ره عي 

227o94 ى عىل عبــــد  حسي 
لحليم|مصطفى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

23797o ف رمض|هلل |منه  ى|رسر ن محمود حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

327925 هلل|دى محمد عبــــد|له|فتـــىح كرم  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

6o34o8 طف عىل عطيتـــ تـــرىك|يمنى ع |بــــ طنط|د|

5o43|o تـــه|ن محمد فتـــىحي محمد شح|رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

689469 حمد محمد عىل|لسيد |حمد |ء |لشيم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

767|29 عيل|سم|لعبــــد محمود |دل رأفتـــ |ع عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

359783 ن|ئيل عطيه مرج|جوى ميخ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|5639 لغنى محجوبــــ|لدين عىل عبــــد |د|م عم|مر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

695948 ى عبــــد  زى دهمش|لمعىط حج|لمعىط عبــــد |حسي  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

282672 عيل|سم|ضى |ء محمد ر|سم| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

47335 لمنعم|هيم بــــكر محمد عبــــد |بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|2|o9 لمغربــــى|هلل |ح فتـــح |لفتـــ|محمد عبــــد |بــــ طنط|د|

46|335 هيم شوره|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمود  |علوم طنط

78692 ي
لسيد|ن |ء زيد|رغده ضى ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

28489 ن|ح محمود عىل يوسف عثــــم|صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

78955| حمد عمر محمد|مؤمن  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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329732 تـــ سيد حمد|حمد سعد سيد |ني  ى شمس| لسن عي 

2548|9  عبــــد|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|
ى
لرحمن|لدسوق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

26|835 وى|لغمر|مصطفى | وى زكري|مه غمر|س| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

43634 حمد سيد|خلود عيد  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

525234 لسيد أحمد عوض|ن نرص |رو ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

45|o86 د|ل عي|لهل|فع |لش|محمد  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

8|363| للطيف|هيم عىلي عبــــد|بــــر|م |له| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|786|9 حمد محمود|حمد محمود | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6|3|28 ى ج|بــــو|حمزه  ى محمد|بــــو|د |لعني  لعني  |هندستـــ طنط

226o86 ل معتـــمد|لعزيز جل|لعزيز سيد عبــــد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2627|| معتـــز موىس محمد موىس عبــــدربــــه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

879668 يه حنفى محمود حمودتـــ | لمنصوره|حقوق 

|7947 لد حسنى محمد|فرح خ هره|لق|حقوق 

|44373 رى|لبــــ|لح عبــــد |يوسف يىح ص هره|لق|ره |تـــج

844545  عىلي|ول
ى ء منصور حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

684444 لمعىط|كريم محسن محمود عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

245777 ر فريد عسل|لستـــ|حمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

53699 رك قرئى عىل|ء مبــــ|شيم ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|26562 رس محمد محمد|يدى ي|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

43o528 ل محمود محمد عيسي|يتـــ جم| |طبــــ طنط

877|23 ى |حمد حس|مريم  حمد |ني  سيوط|تـــربــــيتـــ 

6o443| لحميد فهيم|لحميد عزتـــ عبــــد |مصطفى عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3|6369 |لبــــ|بــــ عبــــد|لوه|لد عبــــد|سهيلتـــ خ
ى
ق ى شمس حقوق عي 

9o2234 ف محمود عبــــد|حمد | هلل  |رسر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

8|7o8| ى ن|م دي بــــطرس لبــــيبــــ|رلي  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

649|o3 لم|دى عىل س|له|لسيد عبــــد |أحمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|53293 لملك محمد|ء عىل عبــــد |سم| ن|علوم حلو

226947 ف رؤوف محفوظ جلبــــى| رسر ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

4o6||| لمرىس|ن  |ء ثــــروتـــ شبــــل زيد|ول سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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923|7o ود هديه |حمد د|شدوى  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

96279 حمد|تـــم سيد |زن ح|م ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

8285o7 مي سويحه|مريم شنوده س دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

238o74 نم|لرحمن غ|حمد عبــــد |زق |لر|تـــفى عبــــد ن|بــــ حلو|د|

3466|9 لح|يبــــى ف|رى وهيبــــ عج|م ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|4|222  سمي  ن|مريم ه
ود|شد د|ئى ى شمس|د| بــــ عي 

|52764 ى محمد حس|محمود محمد حس ى|ني  ني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

527o|4 طف فتـــىحي محمد|أحمد ع سكندريه|ل|بــــ |د|

45223 بــــتـــ|حمد محمد محمد ثــــ| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7855|5 هلل درويش|ل سعد عبــــد |بــــل عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

47682o لسيد يوسف|لعزيز |حمد عبــــد|ر |مي سكندريه|ل|بــــ |د|

|22|24 يف زين  بــــدين محمد مخلوف|لع|ندى رسر هره|لق|بــــ |د|

26325 حمد سيد حمدي عىلي| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

77694| دق|لرحمن ص|لحميد عبــــد |عبــــد | نور زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

23254 لسبــــىك|هيم محمد |بــــر|لد |هيم خ|بــــر| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

76427 ن|م عىل حسن سلط|سل| لفيوم|لعلوم |ر |د

4|7334 لجليل|لجيد عبــــد |عبــــد| لفضيل زكري|حمد عبــــد| لشيخ|ره كفر |تـــج

62o584 وى|لجد|ىط |لمع|بــــو |ل خليل |طمتـــ كم|ف ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

827482 ي محمد  حمد|محمود يحن  |هندستـــ قن

79||83 لعفيفى|حمد سعيد محمد فهىم | | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|557o5 حمد|مغفره ممدوح حمدى  ن|بــــ حلو|د|

359492 لعزيز عطيه|ء عطيه عبــــد|ل| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

768742 لعزيز عىلي|لعزيز عىل عبــــد |عبــــد  لعريش|بــــ |د|

92o6|4 حمد رفعتـــ عوض صديق | دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

|34o98 ى|مد |حمد ح|محمد  مي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

757|23 ل|بــــسنتـــ محمد محمد محمد و عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

4o733| ر حمدي عىلي منصور عىلي|من سكندريه|ل|حقوق 

25|88| ى محمد ي| ى|حمد حسي  سي  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

7|6932 زق|لر|زق ثــــروتـــ عبــــد |لر|ن عبــــد |نوره زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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272658 لدين|ء محمد نرص|بــــسنتـــ عل دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7o2655 ل غنيم|هيم هل|بــــر|محمد | ر|ي زيق|لزق|بــــ |د|

|5359 حمد|هلل |حمد عبــــد |لي |لي كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

347649 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  |تـــربــــيتـــ بــــنه

52o684 ى |هيم |بــــر|حمد |ر |من لشىس|مي  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

9|579o  مني  مصطفى عبــــد
هلل  |مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o|782 ح|لفتـــ|ئى أحمد مصطفى عبــــد|أم |بــــ طنط|د|

6954o5 لعوضى|حمد |محمد محسن عىل  لمنصوره|هندستـــ 

496o4| بــــسمتـــ محروس محمود محمود شيبــــون بــــ دمنهور|د|

35|o2 لد محمد حنفى سيد|خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2862oo عيل عيد|سم|م محمود سيد |سه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

287227 شد|رس ر|حد ف|لو|محمد عبــــد |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

|7425 هيم سيد|بــــر|حمد |هلل |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

5|6o85 لديبــــ|دتـــ منصور |ء محروس حم|شيم بــــ دمنهور|د|

|9374 |صموئيل حن| مريم حن  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

696254 وي|لسبــــخ|م عىل |م|ل|دل |ع لمنصوره|عه |زر

26|o88 ئى|لكيل|بــــوزيد |ء ربــــيع محمد |سم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|58798 ى س مح سمي  ذىك|كريستـــي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|646|7 لسيد رزق|يوسف سيد زغلول  ن|بــــ حلو|د|

8|6676 ي سليم جمعه|ء ر|شيم
ضى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

5o6766 للطيف|للطيف محمد عبــــد|آمنتـــ محمد عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

862546 ي مي|تـــ عبــــد|محمود بــــرك
س|لغنى ي صن. تـــ.ك

|ع قن|فنى

62|8|7 لديبــــ|بــــ |لوه|هبــــه محمود عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

489232 لي|ن و|حمد عثــــم|حمد |بــــسنتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

826638 ه محمد  سم|لطيبــــ مغربــــي ق|ني  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

264638 ى|ن ف|يم| يز رجبــــ حسي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

877869 ى |لسل|حمد عبــــد|هبــــه  م حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

769o46 لم محمد|مه س|محمد سل عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

|6|756 بــــو سمرتـــ|هيم محمد قطبــــ |بــــر|عمر  ى شمس|تـــج ره عي 

46835  محمد|لش|دى عبــــد |ن ن|يم|
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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4o7o35 يف |بــــر|سهيله  هيم محمد|بــــر|هيم رسر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

3694|o لسيد|ن عبــــد|هر سليم|م| مونيك |نوعيتـــ بــــنه

423587 لمتـــول|مه |لسيد سل|لسعيد |هلل |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

756557 لعزيز|لسيد محمود عبــــد| |رويد عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

434289 وق رزق محمدى سليم وى|لبــــشل|ن |رسر |ره طنط|تـــج

4o|94o ح|لفتـــ|حمد عبــــد |ح |لفتـــ|حمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

87o697 ء محمود سيد|حمد عل| سيوط|ره |تـــج

4o6845 ى|بــــو |ر عطيه |لستـــ|هلل عبــــد|بــــ |ر ج|مي لعني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

48822 ى عبــــد |لبــــ|ن عبــــد |يم|  حسي 
ى
|لبــــ|ق

ى
ق ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

3589|7 دين مصطفى حلىم محمد|ن ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

648785 لسعيد محمد حسن|محمد حمدى  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

543598 ى عىل عطيتـــ خط| هن بــــ|محمد خي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|6|9o8 حد|لو|م جوده عبــــد |رضوي عص وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

3347o9 بــــو زيد حسن|ح |محمد نج دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

7565o8 لمرىس|ىط |لمع|بــــو |ن |م رمض|سل| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

77o89o ى|ح محمد |هلل صل|هبــــه  لسيد حسي  زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

338278 هلل|لعزيز حسن نعمه |م عبــــد|لسل|محمود عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|7|532 بــــتـــ محمد معوض|عمر فوزى ثــــ تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

|66228 مد|حمد مصطفى محمد ح| ن|حقوق حلو

|6956o حمد|ن |عمر محمود سليم |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

48oo74 للطيف|د محمودعبــــد|لجو|يوسف محمد عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

258939 بــــ فرج|لتـــو|م محمد محمد عبــــد |سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

443o65 لق فرج|لخ|لحميد عبــــد|منى فوزى عبــــد لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

3|5o82 ى عىل ح فظ|عىل خي  ى شمس حقوق عي 

524542 زم حمدى محمد حميدو محمد|ح تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

643467 ى|ندى نبــــيل  حمد محمد حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

3469o3 مي  عىل عزتـــ محمد|ل| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

864o67 رس محمد|لح|ن عبــــد|حمد شعبــــ| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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886||4 لكريم |مصطفى محمود فرج عبــــد يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

|5o897 سلىم سيد مرزوق عىلي ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

|73|95 لغفور|تـــسنيم محمد فتـــىح عبــــد  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

36o|6o لرحيم|جر حلىمي محمد عبــــد|ه ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

8o5346 لم محمد محمد|هلل س|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

|233|9 ن|لبــــي  فوزى سليم|يرينى | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

444774 لرحيم|ع عبــــد |لرف|حمد |ل |لع|محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

835o25 حمد حسن|ء عطيه |سم| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

92555 هيم|بــــر|ل عىل |فريده جم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|oo43 م فتـــىح مرع حسن شويخ|عص |بــــ طنط|د|

262o65 ىط قنصوه|لع|لد عبــــد|هيم خ|بــــر| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

5o5|4o ي عبــــد |عبــــد 
ي |لبــــ|لرحمن مصطفى

ى
ي|ق

لبــــسيوئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34665o لدوه|حمد محمد مرزوق |ء |رس| ى شمس حقوق عي 

644632 جورى|لبــــ|لسعيد محمد |هيم |عزه إبــــر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|56537 ى|لرحمن يىح حموده |عبــــد  مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

789883 وق عل وي|مد بــــهنس|ء ح|رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|4|7o يف عبــــد بــــ|لتـــو|ر عبــــد |لستـــ|يوسف رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

24o564 م عىل مصطفى|سلىم س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

373372 محمد منصور زين محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

484529 عيل مصطفى|سم|عيل مصطفى |سم| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

77||45 لق أحمد|لخ|ن سعيد صبــــىح عبــــد |يم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

9oo664 رح |مريم وحيد نبــــيل بــــ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

427433 لقوى|لسيد عبــــد |لقوى |حمد عبــــد | |صيدله طنط

368274 ي|هيم عبــــد|بــــر|سلىمي محمد 
لغنى ى شمس|د| بــــ عي 

|59736 ء سيد زىك محمد|عىلي ن|حقوق حلو

6o|7o3 يفه أس در غيط|لق|مه عبــــد |رسر |بــــ طنط|د|

7o3754 يف|لخ|م عبــــد |ريه لق عىل عىل رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

5o892o لسقل|للطيف |حمد محمد عبــــيد عبــــد| ى شمس| لسن عي 

423599 لسيد محمد خزيم|جر محمد سعد |ه سكندريه|ل|عه |زر
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26673o ن|ىط رضو|لع|هنده محمد عبــــد|ش لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

7o2552 شور|لسعيد ع|ء محمد سعد |رس| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

37286 حمد|ح |لفتـــ|رص عبــــد|ندى ن هره|لق|حقوق 

273375 لكريم|هيم محمد عبــــد|بــــر|ن |نوره لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

8353| لكريم|بــــ عبــــد |لتـــو|محمود فتـــىحي عبــــد  سيوط|هندستـــ 

865oo3 ىطي محمدين|لع|عزه محمدين عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

3222o5 ى|لسعيد عبــــد|لمنعم |بــــ عبــــد|رح لمنعم حسي  هره|لق|ر |ثــــ|

789o43 ه عبــــد | ى|مي  هلل سعيد حسي  ى شمس| لسن عي 

433966 هيم|بــــر|حمد |طف عىل |ء ع|رس| |عه طنط|زر

789747 عيل|سم|محمد محمد | رن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

773329 جتـــ|لخو|مر |ن ع|لد سليم|ندى خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7729o9 هيم|بــــر|كريم محمد فتـــىح  ى شمس|تـــج ره عي 

6837|o ء مجدى مصطفى مصطفى قلبــــه|شيم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

28|||6 د|ئى عو|لشعر|لدين محمد |ء|نس عل| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

339923 ر|لنج|ر محمد |لستـــ|متـــ عبــــد|س|محمد  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

899647 بــــ  |حمد دي|حمد عمر | لمنصوره|حقوق 

833|98 ي كم
حمد|ل محمد |مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7899|5 رى|لنج|ء محمد محمد أحمد |دع عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8|39|2 لشيخ محمد|طمه رجبــــ محمد |ف ي|تـــمريض 
| لمنى

4|o475 ن سعيد|محمود محمد رمض |بــــ طنط|د|

77o8o7 ى محمود حجره|لسيد |سندس  مي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

439|25 لسيد|للطيف |للطيف عبــــد|رؤى عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|26992 لعزيز بــــدير|منه محمد سعيد عبــــد  ن|هندستـــ حلو

882248 | 
ى
رثــــ  |لو|بــــ عبــــد|هيم مستـــج|بــــر|لدسوق سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

89548o ن يوسف |تـــه شعبــــ|مصطفى شح ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

33|2o3 ى عبــــدربــــه|يدبــــ|طف عبــــد ربــــه ق|محمد ع |ضتـــ بــــنه|علوم ري

2|7|34 ى نظي |فرح  ى محمود حسي  مي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|2429| مه محمد|س|حمد محمد |يوسف  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

||62o2 كر|نبــــيه مكرم نبــــيتـــ ش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

69245| لح عبــــده|بــــوص|مد |يه ح| لمنصوره|حقوق 
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7254| ن محمد مخلوف|محمد شعبــــ لفيوم|هندستـــ 

5|8o68 عر|لش|مل |سط ك|لبــــ|ء عبــــد |شيم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

686222 لسيد غيثــــ|حمد |عمر  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5|2389 ن رجبــــ محمود|محمد شعبــــ ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

698558 هيم محمد|بــــر|فظ |رحمه محمد ح لمنصوره|علوم 

353|o9 لمنعم|حمد عبــــد|حمد |م |هش ى شمس|د| بــــ عي 

2|4687 لعزيز محمد|عمر مصطفى عبــــد هره|لق|هندستـــ 

|447|2 عيل|سم|روضتـــ سعيد مرىس  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2467|4 لق محمد|لخ|لق عبــــد|لخ|محمد عبــــد لسويس|هندستـــ 

875458 ن |لم|محمد حمدى س| دين ج|ره سوه|تـــج

825363 يح|لس|ء عيد محمد |سم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6o5596 حمد موىس|لغنى |لسعيد عبــــد|مصطفى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

82oo25 ي|مد عبــــد|سلوي بــــكر ح
لغنى ي|معهد 

تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

5o425| لمنعم|حمد عبــــد |بــــر |جر ج|ه إلسكندريتـــ |تـــمريض 

23254| وق  حمد محمد محفوظ محمد|رسر هره|لق|حقوق 

6|4297 لدين|ل |لسيد جم|لسيد |عمر محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

637634 لسيد محمد حسن|محمود حسن  زيق|لزق|ره |تـــج

87636| لح عىل  |حمد ص|محمد  سيوط|ره |تـــج

28o|48 ى   محمود حسي 
ىس|لبــــل|محمود مصطفى ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

854562 يز|لرحمن ف|محمد عىلي عبــــد ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

|27997 ف محمد صل|رضوي  ح|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

34o|54 هيم|بــــر|ل |ئى جل|ل ه|جل لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

243o32 مر|مر صبــــرى قطبــــ ع|ع ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

7o2|97 |ئل سعد حن|نه و|دمي زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

685957 ئى محمد محمد عطيتـــ|م| لمنصوره|ره |تـــج

278632 ين جم ره|ل بــــدر محمود عم|شي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

226547 مل عىل|لكريم مبــــروك ك|عبــــد ى شمس|زر عه عي 

48452o ي |
حمد مصطفى|لسيد |حمد مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2632|8 بــــ|لحميد شه|عبــــي  صبــــرى عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

29o337 هيم|بــــر|ن عىل سيد |نوره ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ
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524769 م|رس محمود سل|لرحمن ي|عبــــد  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

2|87|7 حمد|حمد محمد |لرحيم |هلل عبــــد|عبــــد سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

263827 لعزيز|لسيد عبــــد|ء محمد |رس| |ره بــــنه|تـــج

259293 هيم|طف محمد لبــــيبــــ إبــــر|ء ع|شيم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3|55o4 دق|لص|د عبــــد|ئى فؤ|ر ه|من ن|بــــ حلو|د|

3466|5 ى|ء سعيد فهىم حس|شيم ني  |تـــربــــيتـــ بــــنه

5|6884 ن محمد حسن شنش|إيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

372747 تـــ خ| بــــق|لد مصطفى س|مي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|25o33 ي
ى محمد| موئى محمد حسي  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

434|92 لحميد حموده|بــــر عبــــد |ء ج|سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

54768| حمد محمود|لسيد |حمد |ندي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

34367o حمد|حمد عرفتـــ سيد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

32892| م محمد|لسل|يمن عبــــد|عمرو  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

7||657 د عوض|مه عوض محمد رش|س| لمنصوره|هندستـــ 

623948 دى|لن|روق محمد محمود |منى ف ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|32559 ن محمد سيد|حس|هلل وجيه محمد |منه  هره|لق|عه |زر

|2o49| حمد مصطفى| |زينبــــ زكري كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

422659 لدين عيس|ل |رس كم|محمد ف سكندريه|ل|علوم 

68826 حمد محمد|هلل مصطفى |هبــــه  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

899378 رنده حسن محمود عىل  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

75|684 ف |رضوى  ي محمد|لعر|رسر
ى
ق عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o8942 لحديدى|حمد |محمد صبــــرى محمد  لسويس|هندستـــ 

6|3899 لسيد موىس|مل |لسيد ك|دل |ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|652oo بــــ بــــدوي|لتـــو|هنده سعيد عبــــد |ش هره|لق|حقوق 

8|4439 مي محمد|تـــي تـــه|عمرو نج ي|تـــمريض 
| لمنى

248648 ن رؤف يوسف فرج|ريه|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

8|8o4 هلل|ن بــــيوم محمد فتـــح |رمض هره|لق|حقوق 

8o4975 ي |م|هلل |منه 
م|م|م حسنى ره بــــنى سويف|تـــج

686349 |لبــــن|ىط |لمع|بــــو |ن محمد |عمر محمد سليم لمنصوره|عه |زر

282645 حمد|حمد سيد |مح |موده س د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

223237 بــــ|لوه|يوسف عبــــد | لرحمن محمد وف|عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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5457|4 د محمد محمد|لجو|عمر محمد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

2|992| ز عىل|يه هيثــــم محمد ممتـــ| ن|صيدله حلو

34799| ى سليم|ن |مصطفى سليم ن مصطفى|مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

92|o4| مريم رشدى منقريوس خليل  ج|ره سوه|تـــج

8|782 لمجيد|س عبــــد |حمدى جمعه عبــــ ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

6|5295 للطيف|نيس عبــــد |لدين محمد |ء |يوسف عل ط|هندستـــ دمي

368|76 هلل|مجدي رشدي رزق | رين|م ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

628|95 ن|لح دهش|لدين محمد ص|ء |محمد عل زيق|لزق|حقوق 

64235| ح حسن|لفتـــ|لمجيد عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

326436 د مرقص|نتـــ موىس ميل|دمي ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

7o5366 لبــــكرى|دل محمد محمد |حمدى ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o7624 ين سيف  ي|لنرص محمد قرو|رسر
ئى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

63858 ح|لفتـــ|للطيف عبــــد|حمد عبــــد|عمرو  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6262|3 حمد محمد جمعه|بــــر |مصطفى ص ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

832855 لمنعم صغي |يه محمد نرص عبــــد| ن|سو|علوم 

3|83|3 ي شعبــــ
ي محمد|مصطفى

ن عفيفى لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

5o54oo لعوضى|محمد شكرى محمد  ن|سو|بــــ |د|

27826| ر|حمد عم|حمد رفعتـــ | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

85o8|5 م|لسل|هلل عبــــد|منيه ربــــيع عبــــد| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

862|58 هيم محمد محمود|بــــر|ح |نج دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

254o48 وى|لفيش|هلل |لسيد عبــــد|لرحمن يشى |عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|43o2o وي محمد|لشن|هر |ء م|ل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27o67| لرحمن طه محروس عىل عوده|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

73477 حمد|حمد محمد |ميمه | لفيوم|صيدلتـــ 

77|5o ن عىل|ح رشو|عىل مفتـــ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|42|95 ريوس جرجس حلىم سعد|مك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

85975 منى سيد قرئى محمد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|6|362 ف محمد مبــــروك|ندى  رسر ى شمس علوم عي 
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263|46 ى|ن ل|ود محمدى سليم|ء د|ول شي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|73|78 ض|هيم عو|بــــر|د |محمد عم |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

48447| ىسر|لفن|هلل |مصطفى وجيه يوسف فتـــح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

239o32 بــــوبــــكر عىل يوسف|ء |سم| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4928o2 لعزيز حسن خليل|فتـــىح حسن عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

3472|3 ى |ل| لق|لخ|حمد عبــــد|ء حسي  سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

92973 ن|هلل محمد خليفتـــ عجل|هبــــتـــ  لفيوم|عه |زر

33443o د عزيز منصور|عزيز عم ى شمس|تـــج ره عي 

|588o م محمد روضتـــ محمد محمد|يوسف هش ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

5|38o6 لحليم|مد عبــــد|لحليم ح|أيمن محمد عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7589o7 لح|سط عىل ص|لبــــ|مصطفى عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

348258 ء محمد فتـــىح محمود شلبــــى|شيم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

62|988 ىط|لبــــرص|ء طه طه مصطفى |مه عل|س| ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

476464 ى سيد سيد فؤ| د|حمد حسي  ره دمنهور|تـــج

82|9o رك|لم مبــــ|هيم س|بــــر|ء محمد |شف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

248692 هيم سلمون|بــــر|لد محمد |هبــــه خ ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

255543 بــــر|دل ج|بــــ ع|يه|حمد | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2394o6 م محمد|م|رس |ء ي|هن ن|فنون جميله فنون حلو

768874 ف هش| هلل|بــــ |لم ج|ر س|لغف|م عبــــد |رسر هندستـــ بــــور سعيد

43|o3| ن|تـــه محمد رسح|كر شح|ء ش|صف ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

428o8 رص حسن محمد عبــــيد|مريم ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

254488 ى|لرحمن خ|عبــــد لد سيد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

272747 يه سعد مصطفى مرىس| لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

|29636 ى يوسف محمد فرج حسي  ى شمس حقوق عي 

68447| ئى محمد عبــــده شلبــــي|م| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8oo3|8 نس|رك جورج صهيون سلو|م ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

6o5343 حمد مصطفى مصطفى منصور|ر |مي |علوم طنط

4279o9 ف |هيم عبــــد |بــــر|ن سعيد |يم| لدين|لنبــــي رسر |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

26o699  ص|ف
ى
بــــر|طمه محمد شوق شمون|نوعيتـــ 
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498556 |حمد محمود عنتـــر |ندى 
ى
ق لصي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

|259|o لسيد شكري|هيم |بــــر|ندى شكري  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

698537 ئى عوض لطفى عوض|م| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

3544|8 ى عبــــد|ن لمنعم|ديتـــ عبــــده حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|452o5 هيم جمعه فول جمعه|بــــر| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

287o3o لحليم طعيمتـــ|سن مصطفى عبــــد|مح شمون|نوعيتـــ 

55734 در|لق|مح سعيد عبــــد|مصطفى س ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

3|2o23 مه|رك نبــــيل صبــــىح سل|م ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

6o79oo ع|لتـــبــــ|هيم |بــــر|ر |لستـــ|دل عبــــد |زينبــــ ع |تـــربــــيتـــ طنط

822o9o عيل محمد|سم|هلل |ء عبــــد|سم| ي|علوم 
|لمنى

338o6| ن محمد|د عىلي|عمرو عم |تـــمريض بــــنه

855784 حمد|وليد محمد بــــكي   ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

5|9343 ي|ر
لخي |بــــو |لسيد |د محمد عبــــيد |عم| ئى تـــمريض دمنهور

8329o| حمد حسن|لرحمن محمد |عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

849884 ر عيد|لستـــ|سهيله سعيد عبــــد لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

76|425 ء صفوتـــ سيد|ن عل|نوره لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

358|65 ق|مصطفى  عيل|سم|وي محمد |لشر ى شمس|تـــج ره عي 

484233 دل عىل|محمد عىل ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

623667 رق محمد نرص عطيه|ط| لور ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2846o7  محمود |هيم |بــــر|سلىم 
ى
عيل|سم|لدسوق عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

4829o| سحر حسن محمد محمد قريش سكندريه|ل|ره |تـــج

8o6728 تـــم رجبــــ عىلي محمد|ح ره بــــنى سويف|تـــج

69o2o3 حمد|حمد محمود |حمد فوزى | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32798o ف |مصطفى  بــــى محمد|مبــــ|رسر |ره بــــنه|تـــج

786569 مي  صبــــىح عىل محمد| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

2|3252 لحميد|دل عبــــد|بــــ ع|يه|ره |س ى شمس|د| بــــ عي 

54o54 ل|حمد فهىم محمد بــــل|سلىم محمد  لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

627254 لبــــدوى|لم عىل |جدى محمود س|محمد م زيق|لزق|ره |تـــج

||8543 م سيد محمد سعودى|سهيله س تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 
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44o26| لسيد|لسيد |ء نظىم |رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

83625 ج سيد|محمد ممدوح حج سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

323387 عمر فرج مصطفى بــــيوم ى شمس هندستـــ عي 

4|7746 هيم|بــــر|لمنعم |رق عبــــد|ء ط|أل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3||542 لسيد محمد|حمد محمد | ن|حقوق حلو

486847  محمد عىلي عطيتـــ شح
تـــه|مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|53||2 هيم|بــــر|لصمد |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

77349o سم|لمنعم ق|هيم عبــــد |بــــر|لد |ندى خ ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

499o26 ل محمد أحمد أبــــو يوسف|يدي جم|ه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8o4688 رضوي سيد عتـــريس عىلي ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

239245 بــــ محمد زىك|يه|ء |ل| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6o|353 لبــــدوى|لسيد |محمود عزتـــ  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

483564 لمدئى|لعزيز|لعزيز محمد عبــــد |طمتـــ عبــــد|ف سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

45|845 |لحكيم |ح عبــــد |لفتـــ|لحكيم عبــــد |حمد عبــــد |
رى|نص|ل

لشيخ|هندستـــ كفر 

629986 ى محمد رضو ن|محمد محمود حسي  زيق|لزق|حقوق 

624393 ء طلعتـــ عرفه صديق رزق|رس| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

683|6 |حمد شعبــــ|ء |رس|
ى
ن صوق لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

64o63 ح|لفتـــ|عيل عبــــد |سم|كرم |يوسف  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

7523|| لمجد|بــــو |حمد مصطفى خليل | ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

866266 محمد خليفه فرج محمد تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

482463 لديبــــ|لعدوى |حمد |هيم |بــــر|منيتـــ | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63874| ى |ي ى عىل طر|سمي  بــــيك|لسيد محمد حسي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4|45o3 لورينى| |لعل|بــــو|حمد سعد | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6|7575 لحلوج |طف تـــوفيق |سلوى ع ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|22243 ملك محمد عىل حسن  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

|72|o5 ي محمد سعيد بــــتـــول يحن  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

92o|o9 ى محمود عىل  حمد |نرمي  ج|تـــربــــيتـــ سوه
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|36234 ى|ه حس|لل|ل عطيه |محمد جم ني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o6948 ف محمد محمود م|ندى  ضى|رسر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

64969| لسيد|مد |غصون عىل ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o44o ى محمد|محمود شعبــــ ن يسي  بــــ بــــنى سويف|د|

|498|3 بــــ|محمود عىل عىل حس هره|لق|ره |تـــج

76447 لحليم|بــــ عبــــد |لتـــو|ن عبــــد |ن رمض|مريه لفيوم|حقوق 

423974 ين نرص محمد رش لحميد|د عبــــد |شي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|7o|6 هيم|بــــر|يمن محمد |يوسف  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

683462 بــــو بــــكر عبــــده محمد|طمه نبــــيل |ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27289o لبــــرع|هر محمد محمد |ندى م سيوط|هندستـــ 

447572 هيم|بــــر|حمد خليل |طمه |ف سكندريه|ل|هندستـــ 

259639 م|لحميد عل|ل عبــــد|ء جم|رس| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

42|||4 لحميد|محمد سعد محمد عبــــد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

86436| حمد محمد|محمد صفوتـــ  دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

842288 حد عىلي|لو|لد عبــــد|ء خ|رس| ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

49o838 لسيد|ح |لفتـــ|لسميع عبــــد|لسميع عبــــد|نوره عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|2|658 ي مجدي عىلي محمد
تـــفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

365772 كر|لرحمن ش|لمنعم عبــــد|محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

529366 لرحيم|لدين بــــسيوئى عبــــد|ل |حمد جم|م |سل|
لففى |

سكندريه|ل|هندستـــ 

85848| حمد حليم جمعه|لرحمن |عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

9o9|5o لرحيم عىلي |وى عيد عبــــد|محمد قن ج|بــــ سوه|د|

362535 حمد|م محمد |عص| مه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

498||6 ىس|لشبــــ|حمد |ل محمود رجبــــ |نه تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

242345 ف فتـــىح عمر محمد|مريم  رسر ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

6o947 لعليم حميدتـــ محمد|سحر عبــــد  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

274||9 لسيد محمد|هر |بــــ محمد م|مه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

75892o لسيد|لدين محمد |ح |هيثــــم صل ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

77872o يف عبــــد  لق|لخ|لنعيم عبــــد|لق عبــــد|لخ|رسر |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل
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62562| حمد|ليىل سعيد جمعه عليوه  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

5|7555 ن|حد عتـــم|لو|مريم عىل عبــــد  بــــ دمنهور|د|

238|54 لمجيد|مع محمد عبــــد |ره محمد ج|س ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

64|939 عليوتـــ| لعل|بــــو|ء محمود محمد |شيم زيق|لزق|نوعيتـــ 

7||324 ل|لجبــــ|حمد |محمد رزق عىل  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

35|877 فعي|هيم ش|بــــر|مد |ل ح|محمود جم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

87o|83 مر محمد فنجري|ء ع|ل| ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

|52|o5 هيم|بــــر|ء ربــــيع محمد |بــــه| رن ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

675656 شور محمد محمود محمدين|ذ ع|مع لمنصوره|ره |تـــج

237278 ض|وجيه عزيز ري| رين|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32|858 بــــ طوجى|لتـــو|ء محمد عبــــد|ل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

842324 حمد|ري |حمد بــــخ|كريمه   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

9o4325 تـــه مسعود |ل شح|جرجس جم ج|ره سوه|تـــج

367468 لرحمن|طه بــــدوى طه بــــدوى عبــــد |حقوق بــــنه

622756 فع|لش|حمد |لسيد |هدى  ط|حقوق دمي

|595|5 لسيد|هيم محمد |بــــر|ء |شيم ى شمس| لسن عي 

5|47|o لحق|زق عبــــد |لر|لد سعيد عبــــد|ن خ|إيم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

24o272 ي
لم|حمد س|ل بــــديع |جم| دئى عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

478|8o د عمر|لجو|د عمر عبــــد|لجو|جر عبــــد|ه سكندريه|ل|علوم 

42|833 لعبــــد|دل |دل محمود ع|ع تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

9|5o45 حمد مطر محمد مطر | سيوط|عه |زر

869858 ي طه|حمد عبــــد|
لنعيم مصطفى دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

34825| سلىم سيد محمد سعيد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|7842 حمد|لنبــــى |محمود مصطفى عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|43452 لملك|بــــ محمد عىل عبــــد |رح ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7797o5 هيم|بــــر|حمد |ئل |ء و|لشيم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

33982 د|لد محمد محمد فؤ|خ| ن|نرف كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

6|6|36 طروش|ل|رق محمد |محمد ط زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

858o24 ي |
حمد محمد|حمد مصطفى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف
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39282 لسيد محمد|يه محسن | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|334| بــــو سبــــتـــه|محمد حمدى عىل  |بــــ طنط|د|

7||996 حمد|حمد |م محمد |ره عص|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o6423 ى|للطيف ي|جر حمدى عبــــد |ه ى حسني  سي  لمنصوره|بــــ |د|

2392|3 در|لق|لد محمد عبــــد|خ| نور هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

337833 وه|عطيتـــ فريج عطيه حل عه مشتـــهر|زر

786553 حمد سمي  عىل محمد عىل| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

787632 ه هش| حمد|وى |حمد حفن|م |مي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

847926 مد عىلي محمد|ء ح|رس| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o8|o3 ه  بــــ متـــول|لتـــو|هلل عبــــد |حمد عبــــد |ني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

896485 حمد  |ه |لل|يه عىل عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

5oo2o7 تـــه|مح ربــــيع محمد شح|محمد س لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

4974| ي محمد حسن| ند
قرئى هره|لق|بــــ |د|

347699 لح|دل رفيق ص|رفيق ع عه مشتـــهر|زر

|584|| يد|هيم ف|بــــر|ن محمد |شعبــــ| لي|د هره|لق|بــــ |د|

636o76 هيم|بــــر|هيم |بــــر|هلل |ء عبــــد|سم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

79|439 لنبــــى|لسيد جوده عبــــد |يه | ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

4329o2 لبــــرلس|له محمود بــــسيوئى |ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

279453 لجليل|هر عىل محمد عبــــد |عىل م وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

6|||65 لغريبــــ|هر عمر |يمن م| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

32365 لديبــــ|ن |لعظيم محمود عثــــم|لرحمن عبــــد |عبــــد  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

3|||8| لجمل|بــــ محمد |لوه|حمد عبــــد|لد |خ ى شمس حقوق عي 

6|2o65  عبــــد|دى |هيم ف|بــــر|
ى
هلل نجم|لدسوق |تـــربــــيتـــ طنط

2867| عيل|سم|محمد شعيبــــ حمدى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|76327 ى|هيم محمد حسبــــ |بــــر| لنبــــى حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

5|7285 ي|لسيد عطيتـــ |ء |شيم
لفشنى معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

5|35o2 ل عبــــده عىل|مصطفى محمود كم ن|علوم حلو

8|4626 يكل سعيد مكرم جندي|م ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

693368 حمد عبــــده|حمد |ل حسن |س لمنصورتـــ |تـــمريض 

|26o|5 ي|حمد محمد موىسي |جر |ه
ط|لىحى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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8496| م|ن تـــم|حمد رمض|محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6264|8 يف محمد عبــــد |رو لحميد محمد|ن رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6754|6 ح محمد عىل|يمن مصبــــ|لرحمن |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

76o528 ى محمود محمد خميس حسي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

25535| ضى|رص منصور م|لن|مل عبــــد| شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

7o8o97 لسيد|لغنى محمد عىل |مروه عيد عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

484246 حمد خليفه|ل طلبــــ |حمد جم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|42577 حمد محمد|ل |د جم|جه ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

3737|8 ى حنفى طلعتـــ حسن|ي سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

78o84| عىل محمد حسن عفيفى زيق|لزق|ره |تـــج

62752 لح|ل زغلول ص|رتـــ جم|س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

23353o بــــر سيد محمود|ندى ص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|5342 ى محمد حس|حمد |منيه | ى|مي  ني  لمنصوره|حقوق 

4938|4 حمد محمد صقر|محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

883o92 ف |ء |صف لحميد |نس عبــــد|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

88|997 دى شلبــــى |له|ل عبــــد|محمد جم سيوط|بــــ |د|

854974 لبــــصي  محمد|حمد محمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|3|786 نه فوزى لبــــيبــــ بــــطرس|هيل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

48o9o6 هيم فرغىل|بــــر|ن |هلل رمض|منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

775555  محمد|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|
ى
لدسوق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

زيق|لزق|بــــ

232255 ى غنيم ى خي  كريم حسي  هره|لق|هندستـــ 

7|o425 ى سعيد محمد نور| |ند لحسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

42866| د|ن حم|هيم سليم|بــــر|م فتـــىح |حس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

83|25| نور نجيبــــ|دل |بــــيتـــر ع دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

34894o عيل|سم|هيم |بــــر|هيم بــــيوم |بــــر|رضوى  ى شمس|د| بــــ عي 

5|5|94 بــــدين|لمجيد ع|فظ عبــــد|لمجيد ح|نىهي عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6|3345 لك بــــيبــــرس|محمد محمود محمد م |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

248552 لسيد محمد عيس|ر |لستـــ|ء عبــــد|ل| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

82|777 بــــتـــ مجىلي|ك ثــــ|مي  مل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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75o9o3 ي|د
قيم جرجس رزق|ل يو|ئى لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 

عيليتـــ|سم|ل|بــــ

33o967 ل محمود متـــول|ل محمد كم|كم يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

85669o لحليم منيسي|وليد خلف عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|62234 حمد تـــوفيق محمد|هلل |يتـــ | ن|تـــربــــيتـــ حلو

776224 لسيد|لدين |حمد نور |منه  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

||8o98 ن|درس قزم|د تـــ|ج  عم|م ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

3549|2 ن محمد محمد|ر رمض|من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

76|o6 بــــ موىسي|لوه|م عبــــد|لسل|عمرو عبــــد لفيوم|حقوق 

76o||| هلل|حمد عبــــد |ء سيد |رس| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|57828 لنبــــى محمد محمود خليل|نىه عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

786356 در|لق|ندى سعيد عرفه محمد عبــــد زيق|لزق|نوعيتـــ 

68o645 هيم عىل|بــــر|لسعود |بــــو |ل |ء جل|لشيم| لمنصوره|صيدله 

763648 بــــيىل|لطر|حمد محمد |حمد |هدير  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

487223 حمد عبــــده|لق خليل |لخ|حمد عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|4|53 لس يوسف  هيم يوسف|بــــر|كي  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

|4o995 ل عطيتـــ|رس كم|هدى ي |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

7|65|2 لمعىط|حمد عبــــد |عيل سيد |سم|م  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

296|8o ح|حمد محمد سيد مصبــــ|ره |س ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

6|6339 تـــه|لم سعد شح|نىح  س| ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

3|54o5 ى سل|م|تـــفى  مه|م حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

545738 سم عطيتـــ حليم عطيتـــ|بــــ سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

868|26 ي 
ى|لطيبــــ حس|منى ن حسي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

34|8o7 وى|لغربــــ|حمد |لسيد |نعمتـــ مجدى فتـــىح  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|7734| لح|مر ص|م سعيد ع|حس ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

33345o هلل عىل|هلل محمد عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|7739 ه|منيتـــ محمد عبــــد | ى هلل حبــــلي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|3364| كر يوسف بــــخيتـــ|ش| مونيك ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

273444 ج  مصطفى محمود خليفتـــ |ر حج|مي دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

Thursday, September 6, 2018 Page 12491 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|46383 حمد حسون|للطيف سعيد |هبــــه سعيد عبــــد  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

5o756| دل رجبــــ جمعه|يه محمد ع| سكندريه|ل|علوم 

882754 ر محمد طه محفوظ  |من سيوط|حقوق 

86453o حمد|حمد محمد |لرحمن |عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

34o85 لجعبــــري|حمد |مه محمد |س|ء |رس| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

5o29o| هلل|ن زىك نرص|سندس محمد رمض تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

6|4|72 لدين|للطيف عز |عمر محمود عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

643857 ى فوزى س|ي ن عىل|لم سليم|سمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2339|o ينى|لجن|حمد محمد حسن | دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

5449| س عيس|عمر محمد عبــــ تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

885||7 ر حسن |لغف|ر عبــــد|لغف|هد عبــــد|ن سيوط|ره |تـــج

|5786 حد|لو|هيم عبــــد |بــــر|دل |خلود ع ن|بــــ حلو|د|

356758 ي محمد |م|
لفتـــوح عىل حسن|بــــو |ئى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4o9359 ه عبــــد  بــــو حطبــــ|لجليل |حمد عبــــد |رص |لن|ني  |بــــ طنط|د|

79|72o ن|حمد محمد رمض|محمد  زيق|لزق|حقوق 

|38483 ل محمد سيد عويس|خلود جم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

82o72| لحليم|لحميد عبــــد|محمد فتـــىحي عبــــد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

496|57 ى سعيد محمد  ج|لسم|هيم |بــــر|نرمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

448758  |محمد 
ى
لعمروىس|حمد |لدسوق |ضتـــ طنط|علوم ري

857988 ل صديق محمد|مفيده جم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

26oo6 ح|لقتـــ|لسيد عبــــد |ح |لفتـــ|ء عبــــد |سم| ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

628632 ن محمد جمعه|ء جمعه ثــــبــــتـــ|سم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|46269 مي |ل|رضوى حمدى محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o6658 لسعيد|حمد |حمد محمد |رس |ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4268o5 ضى|م م|لسل|ل محمد عبــــد |يه جم| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

227293 هيم|بــــر|م |لسل|يوسف محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

437679 دي|بــــوش|لم عىلي |هيم س|بــــر| لشيخ|ره كفر |تـــج

877526 ى |بــــسنتـــ ص بــــر محمود حسي  سيوط|بــــ |د|

85374o حمد|م عىلي محمد |سه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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7||62 ي سليم|مريم ر
فتـــ حسنى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4o434 حمد|ء محمود محمد |رس| هره|لق|ره |تـــج

847|o سيد حسن محمد| مه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

893o37 ى هلل  |فليبــــ حلىم فرج | مي  سيوط|ره |تـــج

245862 ن|لسيد رضو|لق |لخ|لسيد عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

366|53 لسيد|م محمد عطيه |حل| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5|453o وي|لهند|هيم |بــــر|رتـــ |طمتـــ سم|ف سكندريه|ل|حقوق 

|37|69 ده محمد عىل|رس حم|لرحمن ي|عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

22822 يف فوزي عبــــ س|محمد رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2329|5 هيم|بــــر|ندى نبــــيل سيد عىل  هره|لق|حقوق 

8|492| ى|دي |ء سيد ن|شيم مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

638o72 ح|لفتـــ|حمد محمد عبــــد|ره محمد سيد |س ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

643428 هيم حمدى معن يوسف|بــــر| زيق|لزق|حقوق 

8|3882 د|يوبــــ يوسف عي|يرينى | ي|علوم 
|لمنى

|54o8o م|عمر سيد مصطفى تـــم ى شمس|تـــج ره عي 

44|87| ز|لقز|للطيف |عبــــد | ش|ن مكرم بــــ|نور لشيخ|طبــــ كفر 

279346 ف محمد ف|ره |س رس|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|9o84 رحمتـــ محمد محمد حنفى هره|لق|بــــ |د|

64488o ده|بــــيومي فتـــىح حم| ند سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78o|28 ئى|لزعفر|حمد محمد |نم |ه زيق |لزق|تـــمريض 

|8|39 ي ر
ى
غبــــ|مريم محمد شوق كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

776643 م محفوظ|لسل|هيم حمدى عبــــد |بــــر|سمر  زيق|لزق|نوعيتـــ 

922253 رتـــ |رسر بــــش|ئى مبــــ|نوبــــ روم|بــــ| ج |تـــمريض سوه

625386 هلل عطيه|يوسف عطيتـــ عبــــد زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|32534 لمسيح جرجس|تـــ عبــــد |نش| رين|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

488o62 هلل محمد محمد|حمد حسبــــ | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o798o ود سعيد|د فوزى مه|فؤ| فيول لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

6o5434 دل محمود عقل عىل|ع| يش |ره طنط|تـــج

|9|42 لم|م س|م|م |م|سم محمد |بــــ ي سويف
هندستـــ بــــنى
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6622| حمد حسن مسعود|مه |س| لفيوم|هندستـــ 

79|49o ف | |نور لسيد زىكي|رسر سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

23945o وق صبــــىح محمد محمد رسر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

893oo لم|د س|لجو|حمد محمد عبــــد | كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

3354|7 حمد محمد عىل|يتـــ بــــدوى | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

2|8364 لسيد|ضى |لسيد ر|سندس  هره|لق|ره |تـــج

623o29 هيم محمد نرص|بــــر|لسيد |ورده  ط|حقوق دمي

75399o ف فكرى محمود|هلل |منه  رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

778246 عيل|سم|دل محمد |نهله ع زيق|لزق|حقوق 

759979 دى|له|حمد محمد عبــــد|ف |عف ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

|46592 هيم|بــــر|م مصطفى محمود |حس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6264o3 هلل|هيم محمد محمد عوض |بــــر|تـــرنيم  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

649|4o حمد وهبــــه|ده |ء عبــــ|مل عل| ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

345o3o يز سليم عطيتـــ|لمتـــ ف|س  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

3677o5 س|ل عبــــ|لرج|محمود مجدى قطبــــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

642o64 حمد مصطفى|حمد مصطفى | عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

783477 لح حسن محمد محمد|سنيه ص زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

87463 محمد مهدي محفوظ| رض لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

429o24 ء قطبــــ حسن عوض|ء عل|سم| |بــــ طنط|د|

634822 ى|مهند هش م محمد خرصى زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

527442 لقوى|نور عبــــد|لد |منيتـــ خ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|2|36 ج |هلل محمود خف|هلل محمود عبــــد |عبــــد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

5o2|o6 وى|لص|لعزيز |لدين محمد عبــــد |م |حس سكندريه|ل|بــــ |د|

|553o ه عبــــد | لمحسن|لمحسن فتـــىح عبــــد |مي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

54o4|9 ن عىل محمود عىل عصفور|حن دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

3|766 حمد محن  محن  محمد| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|72249 حمد|لعزيز |لرؤوف عبــــد |عمر عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8oo572 محمود وليد محمد سيد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى
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6o4829 ي
ل|لجبــــ|طف رشدى مصطفى |ع| دئى |صيدله طنط

836539 هيم محمد|بــــر|لمعز |ء عبــــد|لشيم| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

8636|4 ى محمد محمد|زينبــــ  لحسي  ج|بــــ سوه|د|

63229o ر|لنج|ر فوزى مصطفى مصطفى |من زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

45o694 وي|لششتـــ|حمد |ن مصطفى |رو |بــــ طنط|د|

|744|5 د محمد حسن|محمد عم لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

24|34| لمنعم محمد عدل|محمد عبــــد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

7754oo بــــح|ء محمد ر|محمود عل زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

79|564 مريم حسن عىل محمد محمد زيق|لزق|حقوق 

362734 لنجىم|حمد |مه محمد |س|محمود  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

254257 رفيده مجدى سعيد شطيه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

48o3o9 ى | ى|بــــر|حمد حسي  هيم حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

756662 بــــر محمد محمد|ن ص|يم| |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

465|66 ى سعيد|هلل ه|منتـــ   محمد سعيد حسي 
ئى |حقوق طنط

79o864 لعزيز|لحميد عطيه رزق عبــــد |عبــــد | رن سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|نظم بــــ

263956 تـــ|للطيف فرح|لعزيز عبــــد|هلل عبــــد|منه  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

5275o3 ى|يه محمد | حمد محمد حسني  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

756o6o ي|ر
م|هلل عز|محمد عبــــد | ئى زيق|لزق|حقوق 

3oo43 ى|يه | ف سيد حسي  رسر هره|لق|حقوق 

876789 لبــــ |بــــوط|سد جمعه خلف |ل|ر |بــــش ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|62|23 لسيد|هيم |بــــر|ل |سيف جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

75546 زق محمد محمود|لر|محمود عبــــد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

763226 ل|لىكي|لسيد محمود |رحيل  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6|9997 ف عبــــد |م |سل| ق محمود يوسف|لرز|رسر ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

3|7|27 ى نبــــيل |ي حمد محمود|سمي  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

45|857 ن|ن سلط|لمنعم سلط|عمر سمي  عبــــد  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم
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7828o9 ه ع لسيد|حمد |ح |لفتـــ|دل عبــــد |ني  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

475|85 لدين محمد فضل|ل |كريم محمد محمود جم سكندريه|ل|ره |تـــج

2|6|25 دى حبــــيبــــ وهبــــه|دى ن|ش ى شمس|تـــج ره عي 

6|9694 لمرشدي|هبــــه محمد خليل محمد محمد  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

8||o| تـــ مصطفى عبــــد | ري|لحكيم بــــند|مي  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

5|695o شور|ن محمد تـــوفيق ع|رو تـــربــــيتـــ دمنهور

33462| لس وجيه عطيه عزيز كي  ى شمس علوم عي 

|4|388 ن|ده عىل مهر|م وليد حم|سل| لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

35327 ره محمد سعيد عبــــده|س ن|علوم حلو

42o7|3 هلل محمد|د |لمرىس ج|وليد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

369295 ي خ
ى
ي |شوق

ى
مي|حمد تـــه|لد شوق |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

49686| ى|حمد مصطفى ش|ء سعيد |ل| هي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

49443o سم|محمد صبــــري مهدى ق |بــــ طنط|د|

258273 لسيد|لحليم |م محمد عبــــد|سل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

628|27 هد|مج| لعل|بــــو|ء فتـــىح |صف عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2568o8 ح غنيم|لفتـــ|هلل عبــــد|بــــسنتـــ عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2477|4 لسيد خليل|مي  سعيد |حمد | ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

2|38|9 مه|مصطفى محمد مصطفى سل ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

7|64|8 حمد متـــول محمد يوسف|عمر  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

758665 حمد محمد|لكريم |سم عبــــد |بــــ لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

4423|3 فع|هيم محمود محمد ن|بــــر|محمود  لشيخ|طبــــ كفر 

267422 لم ربــــيع|حمد س|يه | لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

26|784 زق حسن|لر|لسيد عبــــد|زق |لر|عبــــد |بــــ بــــنه|د|

372792 د يوسف|لجو|لمنعم محمود عبــــد|عبــــد لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

839767 ء تـــيسي  حسن محمد| ل| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

82856 د|لجو|ء صبــــرى سيد عبــــد |نجل ن|تـــربــــيتـــ حلو

5o|62| حمد منصور|لحكيم محمد |عبــــد| عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

324453 حمد حسن|رس |محمد ي ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

8222|2 فتـــ فريد تـــرىكي|نوبــــ ر|بــــ| حقوق بــــنى سويف

67994 طف محمد مسعود|ء ع|رس| لفيوم|صيدلتـــ 
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78o958 لسيد متـــول|حمد محمد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|6492 هلل|لرحمن عبــــد|سعد صبــــىح سعد عبــــد ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

6o3958 فظ|لعبــــد ح|رق محمد |حمد ط| زيق|لزق|عه |زر

267o2 لق|لخ|حمد سعد عبــــد |ء |رس| هره|لق|ر |ثــــ|

6|52o4 ئى|لطيبــــ|لسيد عىل |لرحمن |عبــــد | هن ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

46645 ن محمود سيد|فرحتـــ رمض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|35||9 لمقصود|حلىمي مجدي حلىمي عبــــد  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

43o97| ى عىل ق|هدير حس سم|ني  |صيدله طنط

6o332 حمد حمدى محمد حسن| أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

756579 مد|لطفى ح| جر رض|ه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

26769 بــــورسيع|رحمه محمود مصلح  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

786|2| دق عىل|لص|ء محمد محمد |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4o774 لديبــــ|وى |ن سعد|محمد رشو هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|873o ع|لبــــي|لحليم |تـــغريد محمد محمود عبــــد بــــ دمنهور|د|

4455oo حمد|لسيد |بــــر محمد |رضوى ج سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|26567 حمد|حمد حسن |حبــــيبــــتـــ  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

35oo75 د|رضوى نبــــيل طوجى عو ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

478488 ن|حمد رسل|م صفوتـــ محمد محمد |ريه سكندريه|ل|طبــــ 

27o9o5 لبــــدوي|لدين |ح |م صل|سلىم س ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

266727 هيم موىس|بــــر|حمد |هيم |بــــر|سلىم  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

|76o93 لعزيز|مه محمود عبــــد |س|حسن  ى شمس حقوق عي 

2262o| حمد|محمد عوض محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

73327 ف ثــــ|ئى |روم ض|بــــتـــ ري|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4|o8|8 ن حسن محمد غنيم عفره|رو |بــــ طنط|د|

354442 ى محمد|لسيد |ن |نوره لخرصى ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

498||3 لحنون|ر عيد محمد محمد |من تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

28o82o هيم|بــــر|حمد نبــــيل لطفى | رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

434684 هيم يونس|بــــر|ء نرص |دع |بــــ طنط|د|

25o72o لعزيز محمود حبــــيبــــ|حمد عبــــد| |ن طنط|سن|طبــــ 
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|59777 ف منصور درويش|ندى  رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9|4387 لمقصود  |لسيد بــــكر عبــــد|ء |سم| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

89482 لحليم|هيم عبــــد |بــــر|ء محمد |ء عل|رس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

92|989 حمد|لسيد |حسن محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

236658 ح|لسو|هيم |بــــر|د مصطفى عىل |جه ن|علوم حلو

462322 وى محمد|لص|ء مجدى سعيد |عل |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

4o7|88 م محمد|هيم بــــره|بــــر|ء |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

9o2237 ى |حمد حس|لح |حمد ص| ني  ج|تـــربــــيتـــ سوه

8o8|55 هيم|بــــر|رضوه محمد جعفر معوض  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

5o|84 ف لويس |ريو |م ى|رسر مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

88oo72 ديبــــ فريد |م |تـــرين عص|ك سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54526o لرشيدى محمد حسن|كريم محمد  سكندريه|ل|حقوق 

672oo رحمه محمد طلبــــه حسن لفيوم|لعلوم |ر |د

44874 دق|م محمد ص|عص| نور ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6|6369 لمعىط|لمعىط صبــــرى عبــــد |محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|5|o63 مريم حمدى عىلي محمد فرج هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33246| ف محمد محمود|جر |ه رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

68|399 ز|لبــــ|لمنعم محمد |جد عبــــد |يشى م لمنصوره|بــــ |د|

5o7|6| ن|لسيد سليم|ن |مروه سليم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82o259 حمد عمر|ء |محمد عل ي|طبــــ 
|لمنى

894||5 م سيد |مل هش|يه ك| سيوط|بــــ |د|

5796o كريم رجبــــ جمعه محمد ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

332357 ف محمد محمد عر|ندى  ي|رسر
ى
ق زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8653|2 در حسن محمد|لق|منه عبــــد| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

54o453 زى|حمد حج|حمد بــــسيوئى | |سلىم رض سكندريه|ل|بــــ |د|

288|7o ج  محمد سعيد|محمود ن ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

439243 ى صديق|روضه  حمد حسي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

46o549 ه | فع حسن عىل محمد|لش|مي  ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

2|4862 حمد|م |لسل|عمر محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

443|59 لمطلبــــ محمد عبــــيدو|سحر مجدى عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج
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283737 حمد|ضى |لر|ن عبــــد|ضى رمض|لر|عبــــد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

44|79| ى |د ش|لجو|م عبــــد |سه لسعيد حربــــى|هي  لشيخ|بــــ كفر |د|

3|869| حمد|حمد |لحميد |ء عبــــد|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

295852 هيم|بــــر|رص عطيفى |محمد ن لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

37|828 لمؤمن|هلل عبــــد|رق محمد عبــــد|ط ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

27oo72 هيم هندى|بــــر|هيم فوزى |بــــر|فوزى  شمون|نوعيتـــ 

23o24| ف حسن محمد |لرحمن |عبــــد هيم|بــــر|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

339397 م|م محمد عل|م|رس |تـــفى ي |نوعيتـــ بــــنه

7|626| س|لحميد عبــــ|طف عبــــد |محمود ع لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5|47o8 ىط|لع|هيم عبــــد|يمن محمد إبــــر|ن |يم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8339o حمد طه|ح |لوّض|يتـــ | ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

46o526 محمد حسنى سعد جبــــريل |حقوق طنط

8333|| ى محمود|بــــر| هيم سيد حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85|227 محمد مهدي محمد مهدي دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

459|27 لمعىط|لعظيم عبــــد|لدين عبــــد|ء |هلل عل|عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

4|o42o ن|لبــــىه سلط|سعد محمد سعد  |بــــ طنط|د|

25oo|9 هلل|د|لحميد ج|يد عبــــد|يمن ف|ندى  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8838o| ى |ء س|لزهر|طمه |ف مح محمد حسي  سيوط|بــــ |د|

42o244 ن محمد تـــوفيق محمد حسن|يم| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

25|983 ف|لصو|هيم |بــــر|محمد تـــوفيق محمد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

84|o4o هلل|تـــ عىلي عبــــد|ء شح|شيم تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

2|3374 صم|لحليم ع|دل محمود عبــــد |ن ع|نوره ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7852oo لسيد|م محمد |وليد هش زيق|لزق|حقوق 

89|8oo لعليم محمد |بــــسمله محمد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|55566 م|لسل|م محمد عبــــد |لسل|ره عبــــد |س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

95789 م|لعظيم عل|م عيسي عبــــد |د عص|جه ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

5|927 تـــه محمود|بــــر شح|م ص|ريه ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

62787 حمد|ر فتـــىحي محمد |من صيدله بــــنى سويف

43o|72 لبــــدرى يس|رس محمد |نور ي |حقوق طنط

|59284  فوزى سمع| بــــول
ى
ن|شوق ى شمس|تـــج ره عي 
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|29834 ن هيم|بــــر|يبــــى |هيم عج|بــــر| |مي  ى شمس|تـــج ره عي 

349|83 لمطلبــــ|لعزيز عبــــد|هبــــتـــ سعيد عبــــد |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

43o784 قتـــ رض| ى |محمد شبــــل | رسر ضى|لق|مي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

86742 لحفيظ|للطيف عبــــد |ريم محمد عبــــد  لفيوم|بــــ |د|

5|o|5| زى|لرحمن غ|لرحمن حسن عىل عبــــد|عبــــد  ره دمنهور|تـــج

34o68o رتـــ|بــــر فرج عم|م محمود ج|ريه |بــــ بــــنه|د|

497443 ن|هلل سليم|لسيد عبــــد|بــــر |ن ص|يم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

48o326 رص حنفى عىل|حمد ن| سكندريه|ل|ره |تـــج

|39595 م مصطفى|لسل|لد عبــــد |ن خ|نوره ى شمس|تـــج ره عي 

43239o لحميد|لحفيظ عبــــد |حبــــيبــــه محمد عبــــد  |صيدله طنط

|3o84| ج  محمد محمد|محمد ن |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|626o2 عيل فهىم|سم|م |محمد عص |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

236448 لشويخ|حمد |مه |سل| ء زكري|شيم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

685529 وى|لسنط|حمد |ح محمد |لفتـــ|م عبــــد |له| لمنصوره|بــــ |د|

79o54| وى|لسحر|هيم عبــــده |بــــر|حمد محمود | ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

329o8| لسيد عفيفى|ن |لرحمن زغلول حس|عبــــد ضتـــ|ري/ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

|6|395 لمجد محمود|بــــو |دل |حبــــيبــــتـــ ع ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

79o275 دى محمد|له|لدين عبــــد |ء |م عل|ريه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

235oo| ئى|هلل غري|هلل محمد عبــــد|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

755o46 حمد|لسيد |حمد |محمود  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

248492 ه عىل | ضى|لق|حمد عىل |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

7568|8  حس
ى
ى |منى شوق حمد|ني  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

867343 دير|بــــ|د عزيز |ميل| مونيك ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

222536 رك|مبــــ|مصطفى طلعتـــ محمد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

6929o3 بــــ محمد حسن قنديل|لوه|عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

7ooo6| ي|ر
لسيد|حمدى |ل|حمد | |ئى لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

3|6289 حمد|حمد محمد |ن |نوره ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق
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9o3296 لحليم |حمد عىل محمد عبــــد| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

5o975| لعمروىس|ح محمد |لفتـــ|حمد عبــــد | سكندريه|ل|طبــــ 

762887 |لملك محمد |محمود محمد محمد عبــــد 
سىطي|لدي

م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

84469| حمد|ء محمد زىكي |ل| ن|سو|حقوق 

464664 د|أمينه محمود سعيد محمود ج سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7o6528 ء محمد فهىم رزق سعيد|شيم لمنصوره|صيدله 

86339o حمد عىلي|حمد عىلي قدري | ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

3|7662 ن|لحديد سليم|بــــو|حمد محمد | ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

9o2725 حمد |لد عىل محمد |خ ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|454| محمد حسن محمد بــــكرى ي|هندستـــ 
|لمنى

64923o ن بــــدوى|ء مصطفى عصمتـــ سليم|ل| زيق|لزق|بــــ |د|

2396o| |لعط|بــــو |دي محمد |لن|ن عصمتـــ |نور ى شمس| لسن عي 

6o9592 مود|ح بــــدوى تـــوفيق ع|هر صل|م ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

439777 وى|لشن|عيل يوسف |سم|م |وس لشيخ|نوعيتـــ كفر 

35o442 ف محمود | حمد محمود|رسر |ضتـــ بــــنه|علوم ري

75733 م|لسل|مد عبــــد |ن ح|محمد رمض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|o|2o ى بــــدر عيطه نبــــيل خي  لمنصوره|صيدله 

33|88o  خليل|محمد حمدى محمد عر
ى
ق |حقوق بــــنه

339o63 لجليل|م عبــــد|م|ندي فتـــىح  |ره بــــنه|تـــج

78oo26 محمد عىل عطيه عىل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

924o35 لرحيم |حمد عبــــد|جح |ر| سه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

524|97 ى كم ى|م حسي  ل حسي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|58653 ي عىلي
ندى حسن مصطفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3474|2 دل لطفى محمد|ئى ع|م| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

429o57 للطيف عىل|ن سعيد عىل عبــــد|يم| |نوعيتـــ طنط

754739 لفتـــوح محمد|بــــو |زم |ل ح|بــــل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2732o4 ن|لحميد محمد سليم|يوسف عبــــد ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

863o37 للطيف|ه عبــــد|لل|ه محمد عبــــد|لل|عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

Thursday, September 6, 2018 Page 12501 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

23|3|9 ى|محمود ح مد يوسف عوضي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2583|9 جه|ل خو|لع|م عبــــد|محمد س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

422623 ف عبــــد  مل|للطيف أبــــو ز|محمد أرسر ن|علوم حلو

4698| لحليم صليبــــ|د عبــــد |جورج عم هره|لق|هندستـــ 

32976| ل محمود|زم جل|بــــسمتـــ ح |بــــ بــــنه|د|

|387|2 مي|لنظ|حمد |حمد محمد محمد |ليىل  ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

32o425 لدين قطبــــ خليفه|ح |لد محمد صل|حمد خ| هره|لق|طبــــ 

884|o4 يبــــى  |هيم فرج عج|بــــر|شنوده  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|6|94 |لعزيز |هند طلعتـــ فريد عبــــد
ى
لدقدوق لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

9||4|7 لسيد محمد |ر |عىل مختـــ ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

2|27o7 ر|لعط|حمد محمد وفيق ذىك | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

265243 لمحسن عىل|لق محمد عبــــد|لخ|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2|8o34 هيم|بــــر|عيل |سم|عيل حسن |سم|هنده |ش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2o544 ى|يمن حسن ش|لحسن | هي  هره|لق|ره |تـــج

223859 حمد سيد عيد| |رن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

||83|o ره محمد محمود محمد|س لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

675843 سم|لعزيز ق|ل محمد عبــــد |جم| ر|ي لمنصوره|ره |تـــج

7387| لرحمن|عيل عبــــد|سم|ن |كريم شعبــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

497237 ء سعد محمد عريف|رس| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

28o426 هيم|بــــر|ن يوسف عىل |ريم|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2o|93 حمد غريبــــ محمد|محمد  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

|4|224 حمد محمد|لد بــــشي  |ندى خ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

753o39 حمد عىل|لسيد محمد |حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

47488 جتـــ حسن|هدى ربــــيع خف هره|لق|علوم 

43258o ى|ل |لع|حبــــيبــــه محمد عبــــد لسيد حسي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|32o|2 محمد حسن| حمد عط|ح |سم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3545|5 فظ|منيتـــ محمد محمود ح| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

526792 هلل|دهم نرص سعيد سليم عبــــد| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

2|97o8 تـــه|ن محمد شح|هبــــه رمض ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|56793 ىطي|لع|نس محمد ربــــيع عبــــد | ن|بــــ حلو|د|
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75o845 ن|ر زيد|ح رص|لفتـــ|مريم عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|45|88 حمد محمد مصطفى|محمود محمد حنفى  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

633987 لح مرزوق|حمد ص|لح |مصطفى ص زيق|لزق|صيدله 

323o56 لعزيز حسن|حمد عبــــد|هدير  ن|بــــ حلو|د|

2|947 ر مجدى محمد فهىم|من ى شمس|د| بــــ عي 

4|7723 ى رشدى محمد |ي غ|لصبــــ|سمي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

4o|634 ن|لحميد فوزى عثــــم|حمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

423633 لسيد|س |لسيد عبــــ|حمد |ء |رس| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6969o2 لمقصود|م حسن عبــــد |حمد س| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

85o9|o طف سعيد موىسي|حمد ع| ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

2|5|7 ي|ر
لسيد|عيل |سم|لد فتـــىح |خ| ئى هره|لق|بــــ |د|

|5426o ن|زن ممدوح محمد سليم|م ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

789355 هيم محمد محمد محمد|بــــر|ء |رس| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

449569 تـــ  عمي 
يوسف مصطفى عسكر مصطفى |حقوق طنط

42885o ذل|لش|لحكيم |ن عبــــد |أحمد رمض ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

457o46 ج|ء سعد يحن  حج|هن تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

7763|3 لسيد محمد| |مينه رض| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

775o83 ى صبــــىح محمد محمود مرىسي|ي سمي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|77223 ىط عبــــد ربــــه|لمع|بــــو |دل |هدير ع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

267|38 حمد بــــرغش|صم |مروه ع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|6748 بــــ|دى دي|له|م محمد عىل |دهم هش| هره|لق|ره |تـــج

|46|7 لكريم|هيم عبــــد|بــــر|لد يوسف |محمد خ ى شمس هندستـــ عي 

|39862 لبــــديع|هر عبــــد |ضى م|ء ر|رس| ى شمس| لسن عي 

327278 ن|ح عثــــم|يمنى محمد صل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

529o64 لس رأفتـــ مرزق عشم كي  |ضتـــ طنط|علوم ري

346447 ح محمد ربــــيع|لفتـــ|هلل عبــــد|منتـــ  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4o4|33 رسج|ل|لمقصود محمد |رس محمد عبــــد|ف سكندريه|ل|حقوق 

9|3o78 بــــوزيد |ن |روق زيد|رفيع ف ج|حقوق سوه

6o46|2 ن|لعزبــــ رضو|ء محمد |هن لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

785346 لعجىم|حمد محمد محمد | زيق|لزق|صيدله 
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888995 لد  |لحفيظ خ|لد محمد عبــــد|خ سيوط|بــــ |د|

226526 مي  موىس شنوده بــــخيتـــ| هره|لق|حقوق 

899637 لح سيد قبــــيض سيد |ص ج|ضتـــ سوه|علوم ري

|5469 حمد|لحفيظ |حمد عبــــد |مصطفى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o2o49 لخي |بــــو|لحسينى |م محمد |هبــــه هش لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

62o77 ن محمد|مؤمن رجبــــ شعبــــ لمنصوره|حقوق 

4||288 لرحمن شلبــــى|لرحمن محمد عبــــد |منيتـــ عبــــد| |ره طنط|تـــج

757479 لسعيد مسعود|لسيد |ء |سم| |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

849675 ى |جر محمود حس|ه حمد|ني  دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

|6o63 فع محمد محمود عىل|مريم ر هره|لق|صيدله 

53o574 لعيوئى| |ل سمي  زكري|نه ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

677245 لنبــــى طيبــــه|ح عبــــد |لنبــــى مصبــــ|عمر عبــــد  لمنصوره|حقوق 

|26977 زينه محمد نبــــيل تـــوفيق ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

429462 وى|لعشم|لد محمد |محمد خ |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

244729 هر|لظ|ل محمد عبــــد|محمود جم هره|لق|حقوق 

6o3556 |م محمود |لسل|م سمي  عبــــد |لسل|عبــــد 
عيل|سم

هره|لق|لعلوم ج |ر |د

32435 س|حمد معوض عبــــ|حمدي  هره|لق|حقوق 

42o|9 ن سعد زغلول|ء رمض|رون ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2528o5 ى ع|طف |ء ع|سم| مر|مي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6o25| م معوض|ده محمود عز|غ علوم بــــنى سويف

228953 هيم|بــــر|فظ |هيم ح|بــــر|ء |سم| هره|لق|بــــ |د|

46|687 تـــ عبــــد|هبــــه  ر|لنج|لسيد |لرحيم |هلل خي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|64628 لعزبــــ فرج|لعزبــــ مصطفى | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

24|3o8 ح محمد|لفتـــ|ل محمد عبــــد|جل ن|حقوق حلو

63888o ن |ء محمد عىل عطيه وهد|سم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

685688  عبــــد |دى |له|ن عبــــد |يم|
ى
دى عبــــد|له|لدسوق

لحميد |
لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

266422 يد|حمد ز|لمنعم |ء وسيم عبــــد |عىلي تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2o256 ي طه
محمد محمود حنفى رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع

دي|لمع|بــــ
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497399 بــــوريه|حمد محمد |يدى |ه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4|6463 تـــ سعد|لعليم فرح|مصطفى عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

283924 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|م |عمرو س |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6957|8 لبــــيه|لسيد |لسعيد |م |ء س|سم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28542| حمد|لسيد |ح صبــــىح |سم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

69|o39 هيم|بــــر|حمد |لسيد |سط |لبــــ|محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

633463 ندى عزيز محمد حسن زيق|لزق|نوعيتـــ 

3|5o57 ى جندى|ع| يىلي| ى طف كيى ن|علوم حلو

645776 لبــــيوم غنيم|وليد معوض محمد  لمنصوره|حقوق 

9|6579 فظ |لح|ن عبــــد|يه عيد نعم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

759743 حمد|لم |دل س|سلىم ع لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

529457 لح|لدين محمد ص|ل |لد جم|حمد خ| ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

5|27o9  بــــريك|لل|هيم |بــــر|يز |محمد ف
ى
ق عه دمنهور|زر

675799 فع|لش|حمد محمد |م |ريه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|33o|| ل|يه مسعد محمد جم| ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

368o98 هلل محمد بــــكر طه|عبــــد ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

|2o638 عيل محمد|سم|كرم |محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

68384| د محمد|لجو|ن حمدى ندهه عبــــد |يم| لمنصوره|ره |تـــج

322|o3 زق|لر|حمد عبــــد|رق حسنى زىك |ن ط|نوره وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

6o6385 سم|عمر عزتـــ محمود محمد ق |بــــ طنط|د|

|772|8 لعزيز|سلىم محمد فتـــىح عبــــد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

625397 لسيد|د رفيق متـــول |رين زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

84o8| يه محمد حلىم محمود| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5o3|5 رق محمد محمد|هلل ط|عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

478724 |ن |هلل محمد مني  محمد سليم|مي  عبــــد |
وى|لبــــندر

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

236965 ر|لستـــ|مل عبــــد|ر ك|لستـــ|ن عبــــد|جه لفيوم|لعلوم |ر |د

4|379 حسن| لعل|بــــو|لد حسن |خ هره|لق|ره |تـــج

7o8242 هلل|رق محمد محمد عبــــد |ط| دين ره بــــور سعيد|تـــج
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8o52|| ن|هيم رزق سليم|بــــر|در |ن ي|علوم 
|لمنى

77|324 فع|لمحسن حفنى ن|هيم عبــــد |بــــر|منى  زيق|لزق|بــــ |د|

2387|9 لسميع عىل|لدين عبــــد|د|طمه عم|ف هره|لق|حقوق 

|52635 لحليم|لحليم فتـــىح عبــــد |مروه عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|6566 س|د عبــــ|يه محمد حم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

83|424 حمد نظي |حمد |ن |ريم|ن دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

649787 هيم حشيه|بــــر|هيم عىل |بــــر|لرحمن |عبــــد ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

6o5378 ن|لسعيد محمود سلط|رص محمد |ندى ن لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6|863o لسيد عضمه|ن محمد |نور ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

29467 لسيد|ن |لسيد رمض|مصطفى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o5997 حمد محمد|دل صبــــرى |رحمه ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

827596 لرحيم|لرسول عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|طمه |ف دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

429762 لحليس|حمد محمود محمد | |تـــربــــيتـــ طنط

78388| ده|هيم حسن سع|بــــر|ر |زينبــــ نص زيق|لزق|نوعيتـــ 

77|8|| هلل منصور|للطيف عبــــد |بــــسمه سمي  عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

86|847 يمن محمد زىكي محمد|ن |نوره قرص|ل|فنون جميله فنون 

475573 لسيد عطيتـــ|ىط |لع|لدين حمدى عبــــد |لؤى  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4756|5 سط عىل|لبــــ|مريم عىل عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

368847 طف سعيد محمد|زينبــــ ع هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

867327 حمد|هي |لل|زينبــــ محمد عبــــد  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

237542 |نور لوق|ندى سعيد |س هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

4o9o3o ن|لعظيم زي|محمود حمدى عبــــد |بــــ طنط|د|

8o97o7 هيم|بــــر|حمد |بــــر |ل ج|من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35862o لرحمن|لشهيد عبــــد|هدير سيد عبــــد ى شمس| لسن عي 

7|2|46 ي|هر محمد |نور م|جر |ه
لزينى لمنصوره|هندستـــ 

77|2|8 حمد ضيف|حمد |ده رجبــــ |غ عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

345845 بــــوتـــريكتـــ|لسيد |فعي |ن عنتـــر ش|يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5o57o4 ل|لع|حمد عبــــد |لسيد |حمد |لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

633234 هيم|بــــر|ن |لرؤف سليم|عمرو عبــــد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |
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8298o2 ي|سط حلىمي ضمر|لبــــ|محمود عبــــد
ئى دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

6o7364 ر|لسعيد فيش|م |ء هش|لىمي |ن طنط|سن|طبــــ 

648|22 دى مرىس|له|هبــــه جمعه  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|5322 |يبــــى لوق|دل عج|ع| رين|م هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|564|8 م محمد محمد|م عل|م س|عل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

65784 عمر محمد محمد معوض لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

542|o7 لك|لم|بــــو بــــكر عبــــد |محمد منصور  ط|بــــ دمي|د|

5267o2 ن صقر|ح عثــــم|حمد سعد صل| سكندريه|ل|هندستـــ 

62o828 ي|لكف|لسيد |لد حلىمي عبــــده |خ
ى
ق لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

678o85 لح|لحميد محمد ص|فكرى محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

679o84 رج |لكر|هد |هد مج|لسيد مج|كريم  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

73|73 وى|هلل بــــرك|حمد عبــــد |ء |شيم ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

527474 ه عطيتـــ شح تـــ|تـــ عطيتـــ شح|سمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

453589 رق صبــــري عىلي عنتـــر|ط لشيخ|هندستـــ كفر 

477o64 لقط|د عىل |لد عىل حد|يدى خ|ه علوم بــــورسعيد

4o67oo هلل| |حمد حمدن|ر |حمد مختـــ|ر |مي إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

7o87o| ى|بــــو |هيم |بــــر|لمرىس |نىه  لعني  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

859562 لح|هر رفعتـــ ص|يه م| ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

633465 ل كرم محمد جوده|نو زيق|لزق|بــــ |د|

43|o69 ف|لصو|لسيد |حمد |مل | |عه طنط|زر

78o95| شم محمد|د ه|لجو|حمد عبــــد | زيق|لزق|صيدله 

73465 لحميد|حمد عبــــد |ر |ء مختـــ|سم| ن|حقوق حلو

4974|2 ر|در أبــــو ن|لق|لمقصود عبــــد |ء عبــــد |رس| تـــربــــيتـــ دمنهور

5o9344 حد حموده نعيم|لو|ح عبــــد |حمد صل| ج|عه سوه|زر

62||68 ينى|لجن|ن |لوكيل سليم|نور عبــــد |ن |نوره ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

498923 لديبــــ|حمد |طلعتـــ محروس | يش زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

9|262 شم عوض درويش|م ه|حس ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|256|3 لمقصود عىل متـــول|م عبــــد |عمر هش وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

545866 لجندى|لمجيد محمد |ء محمود عبــــد |عىلي لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

35o622 لنيل|بــــو|هيم |بــــر|لسيد |د |عبــــي  عم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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835772 ه عجىمي وهبــــ  هلل عجىمي|سمي  دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

332635 حمد عىل حبــــل|م سمي  سيد |سل| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

834352 رك محمود|حمد مبــــ|مؤمن  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

696864 محمد شكرى عوض صقر لمنصوره|ره |تـــج

53||| ى  حمد مصطفى|ندى حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

489|9 بــــ|لوه|فظ عبــــد |لح|طف عبــــد |ء ع|دع ن|تـــربــــيتـــ حلو

5o79|2 ين يوبــــ|يوسف عدل ملىط | في  سكندريه|ل|بــــ |د|

|57o37 ن|حمد عثــــم|رس |محمد ي د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

7563oo |لسعيد محمد رخ|تـــن محمد |ف ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

2252|9 حمد|ل |رص كم|يه ن| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

8923|2 د محمود |حمد فؤ|ء |بــــ عل|ربــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

57835 بــــ|لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|ء عبــــد |صف حقوق بــــنى سويف

|36|7o ن|ن لبــــيبــــ سليم|مريم سليم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78oo45 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|هيم |بــــر|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

7o44o5 ل سعيد|يمن حلىم غبــــري|ن | زيق|لزق|علوم 

7o9763 لحميد محمود مصطفى محمد|مصطفى عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

82|47| س|غربــــ|رفن جوزيف لويس |م سيوط|طبــــ 

345352 وى|لسيد مك|حمد حسن محمود | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

68oo74 ن مصطفى|لسعيد رمض|حمد |ن |نوره لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

779574 ن|عىل محمد عىل محمد عثــــم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

89428o حمد محمد |خديجه محمود  سيوط|بــــ |د|

6o|853 ره|لعط|لنبــــى محمد |عبــــد| نور |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

645278 دل صبــــىح مطر|هدى ع لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9||697 م |حمد تـــم|حمد محمد | هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

49927| ي حفيضتـــ عبــــدربــــه عىطي|ء علو|رس|
ن|ئى تـــربــــيتـــ دمنهور

9|682 لمنعم خليفتـــ|بــــ عبــــد |يه|محسن  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

7o735 حمد محمد سيد|محمد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

4o|825 ره|د صبــــرى محمد عىل عم|فؤ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

286324 هيم يسن محمد|بــــر|ئشه |ع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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562o7 ن|هر سليم|لظ|ن عبــــد |طف شعبــــ|طمتـــ ع|ف بــــ بــــنى سويف|د|

693642 حمد|لسيد |هلل |لسيد عبــــد |هلل |عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

896835 حمد  |ره مخلوف عيد |س دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

83257| ف محمد عبــــد|محمد  لسميع|رسر تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

827222 ف مبــــ|محمد  رك حسن|رسر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

832o49 ر عبــــده محمد يوسف|من مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

694353 لشيخ|حمد |ن وليد مصطفى سيد |يم| ط|بــــ دمي|د|

276928 يه وجيه عىل عيد| لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

475o47 سكندر خليل|يمن |يوسف  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

9|o92| حمد عىل طلبــــ|يسن  ج|ره سوه|تـــج

298|57 لقفل|لمنعم محمود |حسن عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|6464| ي|م |عمرو عص
ألمي  حفنى هره|لق|حقوق 

64|o4 ي|لبــــ|يه فرج مصطفى عبــــد |
ى
ق لفيوم|حقوق 

88o64 ى|هيم حس|بــــر|ء جمعه |زهر ني  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o|636 ن|لمعز رسل|ن عبــــد |ء عثــــم|ل| |طبــــ طنط

538|93 سم صقر|لق|رص محمد |ئى ن|م| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2848o| لسيد صقر|حمد |لد |يه خ| هره|لق|حقوق 

23843| حمد|مه مبــــروك |س|نىح  | لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

677363 شور|ل محروس عىل ع|لرحمن بــــل|عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

642374 د عىلي صديق|لجو|أحمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

599|9 حمد تـــوفيق جنيدى|محمود  ره بــــنى سويف|تـــج

344452 ل|محمد حسن مصطفى كم |تـــربــــيتـــ بــــنه

226265 ى ن محفوظ بــــسطوروس|يون| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|o993 حمد فرج|منتـــ محمد  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|2586| عيل|سم|لسيد |لدين حسن |نور  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

2582o| ورى|حمد |لسيد |محمد سعيد  ى لجيى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9o7|23 حمد |بــــر عىل |يه ج| ج|تـــربــــيتـــ سوه

329632 بــــر محمود يوسف مصطفى|سلىم ج |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

464638 حمد|هيم |بــــر|حمد |مريم مصطفى  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

295659 حمد محمد حمزه محمد| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
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83377 ن محمود عىل محمود|نوره بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

4o88|2 ش|وى ضبــــ|لص|لحميد |ن محمود عبــــد|نوره |نوعيتـــ طنط

27698 ئيل|جد مكرم ميخ|م| مرن لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

53332o ى عل|نىح  | م|كمل محمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

76|475 لشوربــــىح  |لحميد |حمد محمد عبــــد|مصطفى 
شديد

ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

79|8|8 ف محمدفخرى محمد|ن |روشد رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|4249o لىح|م محمد عبــــد |مل عص| ن|بــــ حلو|د|

774o78 ى هلل|ق رزق |سح|دل |ع| يوستـــي  ى شمس علوم عي 

45|2|9 ء رجبــــ محمد سعد|لشيم| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

333657 ن|محمود مصطفى طه محمد شوم عه مشتـــهر|زر

|25547 ذل|لد حسن ش|ن خ|رو ن|صيدله حلو

44o259 لحميد محمد|م عبــــد|ء عص|رس| لشيخ|عه كفر |زر

|37695 بــــوعمر|د محمود محمد |زي ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

45o96 ي|لش|ء رجبــــ محمد عبــــد |دع
ى
ق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

337989 لحميد محمد|لسيد عبــــد|محمد  |ره بــــنه|تـــج

838526 ى|م ي|لسل|لدين عبــــد|عز | يش سي  |نوعيتـــ فنيه قن

283o66 ى  لسيد محمد|يوسف خرصى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

33454o ق مسعود فلتـــس|سح|ك |مل عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

837439 س|حمد نزهي عبــــ|م |حس لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

9|9725 دل ممدوح عدل خله  |ع ج|طبــــ سوه

6|9264 هد عويد|لبــــدوى مج|لسيد |حمد |حمد | ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9||375 ن |حمد سليم|حمد محمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|2o865 حمد محمود عىل|محمد  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

34659| حمد|بــــو|ن صفوتـــ محمد محمد |يم| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

78o838 در|لق|لسيد محمد عبــــد|م محمد |عص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|o29| لم|للطيف س|لسيد محمد عبــــد|مصطفى  |ره طنط|تـــج

8545o4 ف عبــــد|ح |سم حمد|لرحمن |رسر ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

854456 عيل محمود خليفه|سم|عمر  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

824o83 بــــ مرىسي|لوه|ء محمد عبــــد|لشيم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى
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6848|5 ى |بــــر|ن |نوره ر|بــــون|هيم محمد مصبــــح حسي  لمنصوره|بــــ |د|

28825 زق ربــــيع|لر|م ربــــيع عبــــد |سل| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|39|4o سلىم محمد محمود معوض ى شمس|د| بــــ عي 

638236 لرحمن|لمجد محمد عبــــد|بــــو|مصطفى محمود  زيق|لزق|ره |تـــج

|3|743 لعزيز محمد|مريم مصطفى عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

79o769 له صبــــرى محمد ربــــيع|ه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

695o38 لوكيل|حمد |لسيد |حمد |د |ذي لمنصوره|حقوق 

243o56 مه طوجى|دل سل|عمر ع ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

758643 ل خليل مصطفى|حمد جم| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

34o447 ل|ل محمد هل|ء محمد هل|سم| |نوعيتـــ بــــنه

687|94 هيم|بــــر|هيم |بــــر|يه رزق رأفتـــ | لمنصوره|حقوق 

8|388o لحق|د |لصغي  ج|محمود يىحي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

363573 هيم|بــــر|حمد |نعمتـــ طلعتـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

752853 دى|ن عبــــ|ئى عثــــم|ن ه|عثــــم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4|7945 وى|لشه|مرفتـــ حمدى عىل  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

62o4|6 ى محمد  نىك|لخ|مريم ثــــروتـــ حسي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

92798 دهم مصطفى محمود|مصطفى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2355o9 دق|دق محمد ص|مصطفى ص ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

643223 د محمد|مديحه صبــــرى جمعه ج لمنصوره|ل |طف|ض |ري

493oo| ي|د رجبــــ |لجو|حمد عبــــد |دتـــ |حم
لعرينى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5o3|8o حمد محمود عىل|عزيزتـــ سيد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o|9|9 سم محمد|محمد خلف ق ي|بــــ |د|
|لمنى

45625| ى|منه  هلل عىل محروس حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

868722 ي عبــــد
م محمد محمود|لسل|منى ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|4|374 لقصبــــى|لسعيد |ن |حمد حمد|بــــ |مه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

88o|37 سم حمدى تـــفى بــــعزق |بــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

242|o2 عيل|سم|طمه محمد سيد |ف ى شمس|زر عه عي 

4|o454 لي|لغز|لسيد محمد |محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

788234 ي|حمد محمد عبــــد|طمه سمي  |ف
لغنى حقوق بــــورسعيد
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|75953 م محمد|لسل|م محمود عبــــد |ريه دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

34o946 فريد محمد فريد محمد شلبــــى ى شمس|تـــج ره عي 

2o83| ي عل
ء محمد سمي  فرويز|مصطفى هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

87|95 ن صديق منصور|هيثــــم رمض ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

6|72o ف عىل |ئى |م| حمد|رسر طبــــ بــــنى سويف

|77946 لنبــــى عىل|ره محمود عبــــد |س |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

4|565| للطيف محمد عىل عطيه|نبــــيل عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

442288 ى|روق |رق محمد ف|محمد ط لقرقي  لشيخ|تـــمريض كفر 

44|763 ي
زى|هيم محمد غ|بــــر| |دئى لشيخ|بــــ كفر |د|

7|6758 لح|ل محفوظ ص|محفوظ جم تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

784|76 حمد|رق محمد فكرى مصطفى |ط زيق|لزق|عه |زر

3|6o83 ول مني  شفيق وهبــــتـــ| مي  عه مشتـــهر|زر

635229 هيم|بــــر|حمد |عيل |سم|ء |رس| زيق|لزق|صيدله 

695687 ن محبــــ عمر بــــدير عقيل|يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|44885 ف عىلي صديق عىل|هدى 
رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

536724 بــــو جبــــل|س |حمد سعد عبــــ|محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6566o هلل|حمد خي  |حمد قرئى | |عل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

27||8 هر عىل|طمه عىل م|ف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

64768o  حسن|حمد ك|
ى
مل شوق دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|

ه ى جي 

8962o9 ى سعد |ي حمد  |لدين فهىم |سمي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

255994 لديبــــ|حمد |ح |محمد صل ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

29o2| ي|رق فؤ|كريم ط
د مصطفى هره|لق|ره |تـــج

78o56o تـــ|هيم بــــرك|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|مصطفى  زيق|لزق|حقوق 

88o28 لعزيز|حمد عبــــد|لعزيز |هدى عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

6|o793 تـــه|ر شح|لغف|لحميد عبــــد|رس عبــــد|ضىح ي لمنصوره|بــــ |د|

448565 ى مصطفى |محمود مصطفى  عم|لن|مي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

33|||5 لسيد|مر |لسيد ع|لرحمن محمود |عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2935o عمرو محمد حسن محمد هره|لق|حقوق 
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85o75o ء عىلي محمد سنوىسي|رس| دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

6|9993 ح|أحمد عىل أحمد صل يتـــ|ل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج  |لمجمع | مي 

699854 حمد|حمد محمد |لدين |ح |حمد صل| لمنصوره|ره |تـــج

4|895| زى|وي محمد غ|محمود سموكتـــ معد لشيخ|بــــ كفر |د|

24866 ى |نعمتـــ  حمد|هلل محمد حسي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

6985o3 تـــتـــ|لحميد شح|ح عبــــد |لفتـــ|عزتـــ يوسف عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5||785 ن|مل رمض|ل ك|محمد كم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

9|75o6 ى  |مروه  ف محمد حسي  رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

|2o279 لس  ي|نيس د|كي 
لسيد|ل عبــــد |ئى ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

442925 ي سل|ليم|لسيد |مهي  مجدي 
مه|ئى لشيخ|طبــــ كفر 

358455 ى|مريم فرغىل منىح   مي  ى شمس|تـــج ره عي 

4939|5 بــــر|هر محمد محمد ج|م |حقوق طنط

|4794 طمتـــ محمود محمد محمود محمد|ف هره|لق|حقوق 

6o79o5 لمرغنى محمد رجبــــ| |ره زكري|س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7784|3 ف شفيق عبــــد|ندى  م|لسل|رسر ى شمس طبــــ عي 

4|9424 فرحه صبــــىح عىل مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

7675o| مروه محسن مصطفى صقر مصطفى لعريش|تـــربــــيتـــ 

43484 د|نحمده عيد بــــيوم ج هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|337o| م سعد|لسل|ل سعيد عبــــد |منيه جم| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

69366 تـــ محمد عبــــد | للطيف حبــــيبــــ|مي  لفيوم|علوم 

7|5976 د|لعو|هيم |بــــر|لغنى |مصطفى محمد عبــــد  لمنصوره|عه |زر

88o494 حمد محمد مخلوف |هيم |بــــر| سيوط|طبــــ 

359243 لس جرجس نجيبــــ  سكندر|كي  ى شمس|تـــج ره عي 

28|78 ى|ح |لرحمن صل|جر عبــــد|ه لدين محمد حسي  هره|لق|بــــ |د|

9o5849 رص مصطفى بــــدوى |مصطفى ن ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

242993 عىل حسن عىل محمود سعيد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4847|2 عمرو حمدى عىل محمود سكندريه|ل|بــــ |د|

232|77 ف ن|يوسف  ى|ثــــ|رسر ن حني  هره|لق|حقوق 

537|44 حمد مرع|ن مرع يوسف |رو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

42|794 حمد|حمد محمد |حمد سيد | ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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352o46 لحميد|فع عبــــد|لش|هلل |محمود عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

7o|664 بــــو شوشتـــ|لسيد |لمتـــول |جر محمد |ه لمنصوره|طبــــ 

8o|29| ي 
حمد محمد عىلي|يمنى ي|ن |سن|ل|طبــــ 

|لمنى

83o326 لمجد حسن|بــــو|ء سيد |سم| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

826878 حمد|شم محمد |محمد ه دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

35o448 ى ى محمد زين حسي  حسي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

22|838 ف مصطفى عبــــد|تـــسنيم  هلل|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6775|3 ف حمدى |سل |بــــ لدهمه|حمد |رسر لمنصوره|هندستـــ 

76o5|| هيم حسن|بــــر|حمد |لرحمن |عبــــد  لسويس|هندستـــ 

67759o ه سيد محمود|لل|عىل عبــــد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

||8468 رس|مه رجبــــ ح|س|يوسف  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

426578 قتـــ محمد عىلي دهيس 
حمد|أرسر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6o|829 نىه رأفتـــ محمد عطيه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

356982 عزتـــ فوزي عيسي متـــولي |ضتـــ بــــنه|علوم ري

|63756 ر محمد سعد مهدي طلبــــه|مي |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

752377 يم|لد|ل محمد عبــــد |مه جم|س| ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

42o6|| زى محمد|لسيد غ|زى |حمد غ| لشيخ|ره كفر |تـــج

6o|283 ر|لنج|هيم |بــــر|ن |ريم رمض |بــــ طنط|د|

33485| يم|لد|حمد فتـــىح عبــــد|زينبــــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8o84|3 حمد|بــــر |مروه سعودي ج تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

885388 حمد |لرحمن |مروه سعيد عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

47796o ف محمد يوسف عمر أرسر سكندريه|ل|ره |تـــج

23|597 هيم|بــــر|محمد عىل | يحن  زكري هره|لق|هندستـــ 

5|378 حمد قرئى|ن |ئى رمض|م| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

627989 متـــ|لصمد سل|نور عبــــد |يمن |لرحمن |عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

25o629 لعزيز تـــعلبــــ|م عبــــد|مروه س ط|بــــ دمي|د|

753497 ي
محمد سليم محمد| دئى عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

8oo|67 وق  ف محمد جل|رسر ل عيد|رسر دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن
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223|6o ئيل|دى فضل يعقوبــــ ميخ|ف ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

23366o عيل|سم|حمد |ن |دهم يحن  رمض| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|6oo86 م|لسل|رق محمود عبــــد |محمود ط ى شمس| لسن عي 

463258 لسيد عىل|لسيد عىل |منى  |حقوق طنط

483766 ى|م محمد حج|هش| سه زى حسي  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

63|434 لمرصى|حمد |منيه عىل محمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8|6464 ح مرىسي|لفتـــ|لمنعم عبــــد|منيه عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

25o638 لنرص شمس|لد عبــــدأبــــو|ر خ|من ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

35573| مريم سمي  شفيق خليل |بــــنه| هندستـــ شبــــر

526496 هد|حمد مج|حمد |ء |عل سيوط|ضتـــ |علوم ري

247865 لسيد محمد زغلول|كريمه محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

327733 ح محمد|لفتـــ|ميه محمد عبــــد|س ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

859426 للطيف|محمد سمي  محمد عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

522393 هلل|دق هندى عبــــد|لص|هلل عبــــد|منتـــ  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|63898 ح|لفتـــ|مل عبــــد |محمود محمد ك هره|لق|حقوق 

|2973o ف |حمد | حمد متـــول|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

863978 ه ص ن|حمد سليم|بــــر |ني  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

482448 هيم|بــــر|ء عوئى محمد |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75o52| لس ثــــ بــــتـــ عدل مسعود|كي  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

2666o2  عبــــد |ر |من
ى
ح حموده|لفتـــ|يمن شوق لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|42o| م|حمد محمد هم|لصيد |جر |ه هره|لق|بــــ |د|

88o5|9 دير |بــــ|مل |مر ك|جوزيف ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

448827 ي مصطفى محمد شح|نجل تـــتـــ|ء خي  |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

7568|| ى حم ل|لع|عيل عبــــد |سم|ده حسن |نرمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

755973 ن|لحميد سليم|لسيد عبــــد |حمد | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

323o2o ف عبــــد|ء |شيم هلل|بــــ |لحميدج|ر عبــــد|لستـــ|رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

77|||7 ى|ل حسن محمد |ء جل|سم| لشقي  زيق|لزق|صيدله 

3o|42o لجمل|فهىم بــــيوم فهىم بــــيوم  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

464762 مه|محمد محمود محمد محمد سل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

54236 ي بــــدوي|عبــــد 
هلل محمد قرئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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5238o4 لمحسن|لمحسن عبــــد |هر عبــــد |محمد م ن|سو|ضتـــ |علوم ري

3|6723 مد|لعربــــى ح|محمد منجد | مه ن|بــــ حلو|د|

45|529 جور|لسيد م|يوسف طلعتـــ سعد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

858384 مي محمد يونس|ح س|صبــــ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

373o83 ى مكرم|حمد |رس |ل ي|بــــتـــه| مي  سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

89o72o حمد سعد  |لدين |ء علم |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o3o7| عيل|سم|عيل حسن |سم|ء |رس| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

5|2487 جبــــريل عليوتـــ فتـــىح جبــــريل عه دمنهور|زر

5|o432 مل|حمدى محمد جبــــريل ك معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

249525 حمد مصطفى رزق|لد |بــــسنتـــ خ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

33o662 لعزيز محمد|هلل حمدى عبــــد|منتـــ  عه مشتـــهر|زر

632499 ي رض
حمد|تـــوفيق | منى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85956o ي جل|
ه مصطفى لعظيم|ل عبــــد|مي  ي|عه |زر

|لمنى

464635 ن حمدى نرص ضيف سلومه|رو تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|9675 ي|رس محمد |ء ي|آل
ى
لدسوق ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

686732 ى|حمد ش|محمد وحيد محمد  هي  لمنصوره|حقوق 

767689 لعيسوى|ن أحمد |رحمه سمهود حمد لعريش|تـــربــــيتـــ 

425972 ي عطيتـــ عبــــده|لش|رس عبــــد |منى ف
ى
ق سكندريه|ل|بــــ |د|

48o974 حمد سعيد محمد|بــــخيتـــ | لي|د سكندريه|ل|بــــ |د|

4|4286 ىط|لدم|د مصطفى |هدير عم |نوعيتـــ طنط

6o8968 د|لمحمدى مر|بــــسمه طه  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|7|23| لرحمن محمد|يمن عبــــد |لدين |عز حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

753|27 مل|حمد محمد سيد ك| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

488|63 لعزيز|دى عبــــد|له|رق عبــــد|دى ط|له|عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

272932 لحكيم|نشوى صبــــرى محمد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

27|o|3 م|ن مصطفى محمود سل|يم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

35337o هيم|بــــر|محمود محمد محمود محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

64||o9 ره|ره محمد سعيد حسن عم|سلىم عم زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

287243 ح لودن|ح نج|لفتـــ|فوزى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

22|536 لرحيم|لد حسن عبــــد|محمد خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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5oo8|| حمد جميل ختـــعن|نور |يدى |ه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5|959| لمجيد عىل|لسيد محمد عبــــد |ن |إيم |ره طنط|تـــج

5764| لعليم|هيم عبــــد|بــــر|لدين |ء|ء بــــه|عىلي صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

||7899 ك|دل فوكيه سدر|يكل ع|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

89798| وس |ندر|رفعتـــ قدرى مهنى  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6399|7 لكريم محمد عىل|د |لسيد ج|منتـــ  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5o9542 هلل|لسيد عبــــد |يز شفيق |لرحمن ف|عبــــد  بــــ دمنهور|د|

|654o2 هيم حسن|بــــر|مروه حسن  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

543o97 ه رض| لم|عىل حسن حسن س| مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

528563 لحميد سعد|لد سعد خليفه عبــــد |خ ضتـــ دمنهور|علوم ري

6o47o حمد طه محمد طه| حقوق بــــنى سويف

6|7||5 ن لكتـــبــــى|لحليم |ىط عبــــد |لمع|بــــو | |مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

869752 ي|ري جرجس سمي  بــــش|م ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

534452 حمد|حمد سعيد حسن | دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

29776o لعزيز مصيلىح|د مصيلىح عبــــد|فؤ ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

844793 ي|زم يىحي محمد بــــ|ح رسر دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

437938 ى محمد عوض |سم  حسي 
|هلل |ء مصطفى

ى
لمنوق لشيخ|تـــمريض كفر 

624oo6 ي|ر
مر|تـــ ع|تـــ بــــرك|مي  بــــرك| |ئى ط|هندستـــ دمي

722o6 ى سعد |ي ن|مد عثــــم|بــــوح|سمي  لفيوم|بــــ |د|

235892 لدهبــــ|بــــو |لنبــــي |مريم محمود حسبــــ  هره|لق|ره |تـــج

78858o در|لق|ج  محمد محمد عبــــد |معتـــز ن هندستـــ بــــور سعيد

327o8| هيم|بــــر|ن |حمد رمض|خلود  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

88o784 ى |ل جل|خلود جم ل حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

835o3o لمجد|بــــو|رص |لن|ل عبــــد|ء جم|ل| |نوعيتـــ قن

2445|| لس ظريف عبــــده جرجس بــــرسوم كي  هره|لق|ره |تـــج

8638o6 ي|لع|هلل محمد عبــــد|عبــــد
ي مصطفى

ى
ق دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

846339 تـــ ضوي|زم شح|ء ح|دع ن|سو|تـــربــــيتـــ 

524o8| ي|لمو|ء محمد محمد عبــــدربــــه |رس|
ى
ق سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

335982 حمد|لسيد |ضى |نىح  ر| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

9|2496 لصغي  |لعظيم |وى عبــــد|مصطفى قن ج|طبــــ سوه
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3|4||4 ي مهنى بــــ|محمد ه
ه|ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

86o523 ل محمد|لع|سهي  حسن عبــــد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|268 ل محمد منصور|سلىمي جم هره|لق|م |عل|

78|856 ى ف|ي روق قطبــــ سعد سعد|سمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|5678 ن عىل|لحميد ربــــيع رمض|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

|528|3 ء جمعه متـــول حسن|نجل عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

34o6|5 ي|لبــــ|محمد محمد محمد سعيد عبــــد
ى
ق تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 

بــــطموه

|3355| صف صليبــــ|يكل جرجس و|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|8o7o د|در عي|لق|بــــدر محسن بــــدر عبــــد  هره|لق|م |عل|

9o8259 ى|م ى |رم| |رتـــي  نيوس شهيد سفي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

3|2329 ع عوض|در رف|لق|محمود جمعه عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

263|o5 لسيد زقزوق|ء محمد |سم| |ره بــــنه|تـــج

696852 لسعيد طه|لسيد |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

79oo65 ن يوسف|يدى محمد غريبــــ رضو|ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

752273 ى|رس محمد |ل ي|فري مي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3468|9 حمد وهبــــه|خلود مجدي حسن  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|9|7| لتـــ رسىم محمد محمود|ه ن|بــــ حلو|د|

426939 ي محمد |
لسكرى|منيه محمد بــــسيوئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|73|35 ى|مل بــــدير بــــش|ك| دون|م كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

862875 عىلي عطيه عىلي محمد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

885872 ك |لمل|ج  عزيز عبــــد|مريم ن سيوط|علوم 

334676 لرحيم|م عىل عبــــد|هلل حس|عبــــد |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

9o9695 م |لكريم هم|د|محمد محمود ج ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

774566 هيم|حمد إبــــر|ء محمد |رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

887o67 ق|ء |صف ف رسر لسميع |وى عبــــد|رسر سيوط|حقوق 

|2433| لحميد|لحميد جودتـــ عبــــد |كرم عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

4898|7 لبــــدرى بــــدوى محمد|م محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62|699 وى|لسعد|لمرىس |لمتـــول |يه صبــــرى | ط|ر دمي|ثــــ|

4o6727 لحميد محمد|مه محمد عبــــد |س|ء |سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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452438 عيل|سم|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|حمد عبــــد | |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

829|8 فظ|لح|در عبــــد|لق|كريم يوسف عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

8235|| ف محمد عبــــد| |ند لحميد|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

323798 ى سيد|م و|مر ئل سعيد حسني  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

78o55 حمد|حمد فتـــىح حسن محمد | ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

694898 لحديدي|لمتـــول |ح |لفتـــ|ده عبــــد |محمد حم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

889525 ن |هر سليم|لظ|بــــر عبــــد|ء ص|رس| سيوط|بــــ |د|

764|73 هيم مسعد شتـــيوى|بــــر|ن محمد |يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

627679 لنبــــى|لمحسن عىل عبــــد|هدير عىل عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

2282| حمد عىلي|محمد سيد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

679454 ن|ل حسن ميد|لرج|ل عز |ء جم|ول لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

634649 هلل سعيد|محمد مصطفى عبــــد زيق|لزق|علوم 

5298| حمد|مصطفى عيد محمود  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|72o2| لسيد|حمد رأفتـــ محمد محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2339o6 حمد حسن|حمد محمد | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2263|o شد|رق محمد محمد ر|ن ط|مرو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

42|43| تـــ ظريف محمد عبــــد  وى|لمحل|لعليم |أمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

782o6| هيم|بــــر|ل |لع|هيم عبــــد|بــــر|ن مدحتـــ |نوره زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

89|322 هلل خلف  |ل خلف |حمد جم| سيوط|ره |تـــج

5|9789 بــــوخليل|دل محمد |ر ع|بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

8472o4 هيم|بــــر|حمد محمد |هلل |منه  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

3|||63 للطيف|حمد عبــــد|يوسف محمد  هره|لق|حقوق 

825||7 ي عبــــد|بــــر|
ى
لمجيد|هيم نرص دسوق |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

824o29 هيم لوندي|بــــر|دل |ع| رين|م ي|طبــــ 
|لمنى

63289o هلل|بــــ |حمد محمود ج|محمد  زيق |لزق|تـــمريض 

69||79 لحق|د |بــــو شعيشع ج|د |محمود عم ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

28376 د سعد|د محمود رش|رش هره|لق|حقوق 

57599 حمد|لسيد |م |عص| دين بــــ بــــنى سويف|د|

9o|o32 حمد حسن محمود |يدى |ه ج|بــــ سوه|د|

536356 هيم|بــــر|لسيد |هيم وجيه |بــــر|منيه | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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4o8324 ن جمعه|د سليم|د فؤ|محمد فؤ |حقوق طنط

886968 ن تـــه يسطس |سمي  شح| مي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

76|853 لسيد فهىم عىلي|م |غر هره|لق|ج طبــــيع |عل

7|278o لسيد عوكل|لسيد |ندى عوض  لمنصوره|نوعيتـــ 

27286 ى شح|هيم |بــــر|ن |يم| تـــه|مي  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

528755 ى يوسف محمد |سل| لغول|م حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

754|45 لسيد مصطفى|وليد | ن|ر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

678o|7 عيل خليل|سم|عيل |سم|رس |محمد ي لمنصوره|حقوق 

7843o4 يه محمد حمد مسلم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|3|95 م|م|ل|مر محمد محمد محمد |د تـــ|جه ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|8944 ن لبــــيبــــ|ء محمد عثــــم|رس| هره|لق|طبــــ 

66964 ى هيم|بــــر|سحق |يوسف | يوستـــي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

23o779 لسيد|ىط حمد |لع|ل عبــــد|بــــ طل|شه ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

27o83| ن|بــــسمه يشى يحن  سليم ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

449724 بــــه|مصطفى فتـــوح عىل فتـــوح غر |هندستـــ طنط

6842|2 ن حريبــــ|لدين حمزه رمض|د |محمد عم لمنصوره|بــــ |د|

357|37 لرحمن|لمنعم عبــــد|رص عبــــد|ن| لي|د |تـــربــــيتـــ بــــنه

||9463 ن عبــــده|ل رمض|ء جم|شيم ى شمس هندستـــ عي 

76o|7o در حسن|لق|حمد عبــــد |رضوى  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

55738 د|لعزيز حم|هلل عبــــد|م عبــــد|هش سيوط|ره |تـــج

249622 ف |رق عبــــد|ره ط|س لدين|لنبــــى رسر لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

36|265 لحميد محمود|ندى محمد عبــــد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|672|| ي ح|يه|حبــــيبــــتـــ 
مد محمود|بــــ مصطفى ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

223||6 حمد يىح محمد لبــــيبــــ شفيق| هره|لق|هندستـــ 

26|844 حمد فهىم محمود حسن|مجد | |بــــ بــــنه|د|

8988|6 كميل خلف مسعد | ند|ر ج|ره سوه|تـــج

324o54 ى | حمد سيد|حمد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

765235 لجمل|محمد محمد مصطفى  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

368869 حمد|ضى عبــــده |سلىم ر حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

6oo32o هيم حمد|بــــر|لد |يمن خ| |بــــ طنط|د|
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25|5|3 وى|لفيش|حمد محمد |محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

267o82 حمد محمد|طف |م ع|ريه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

343|55 لمعىطي بــــيومي|متـــ عبــــد|س| |ند سيه|نوعيتـــ عبــــ

6|7898 لجمل|زينبــــ سمي  مصطفى  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

864896 ي ثــــروتـــ عط
ن|هلل سليم||مصطفى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

863679 ى |شيم حمد محمد|ء حسي  ج|صيدلتـــ سوه

79o9|4 لدهبــــ|بــــو |كريم محمود محمد عىل  لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

6o37o7 هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|لسيد | |ره طنط|تـــج

248|o5 وى|لخربــــ|هلل |بــــ |ء محمد ج|مريم عل ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

348267 مر|مريم محمد محمد محمد ع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

523|54 ر|د عم|لسيد محمد ج|رس |ف سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

854oo6 يف محمد محمود|شم |روق ه|ف لشر ي|عه |زر
|لمنى

354632 نيس|ز |نيس ممتـــ|بــــرين |ص ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7538o3 لحسن|بــــو |م عىل |ندى عص ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

896865 ه | لعزيز |حمد محمود عبــــد|مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

268948 لديبــــ|لسيد محمد |هبــــه  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8o75o2 بــــر محمد عىلي|لص|د |وع| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|5772 وي|لفرم|ن محمد عىل محمد |عن ن|بــــ حلو|د|

4o94|5 موس|بــــوج|لمجيد |حمد عبــــد|محمد  |ره طنط|تـــج

885o42 ء محمود فرغىل عىل |رون سيوط|تـــربــــيتـــ 

4787|9 لرحمن|شم محمد عبــــد|محمد مكرم محمد ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

322449 وق ع طف محمد خليل بــــيوم|رسر ى شمس|زر عه عي 

76|4|9 ى مصطفى عىل |ي هيم|بــــر|سمي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

6396o9 حمد محمد مصطفى|ء محمد |سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|655o هيم محمد|بــــر|ء يشي |رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

782o52 وى|هلل محمود محمد قمح|منه  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

6o73o5 ن|عيل عمر|سم|ء حسن |رس| لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

4o|8|2 هيم|بــــر|لدين محمد |د |م عم|عص سكندريه|ل|ره |تـــج

442539 م|م|ل|هيم مصطفى |بــــر|بــــدين |ء ع|رس| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

4|2454 هيم شبــــل رقيه|بــــر|لسيد | |ره طنط|تـــج
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325|46 ف عبــــد|د |لجو|عبــــد لربــــ|د |د ج|لجو|رسر ن|حقوق حلو

6o9323 ألسود|مصطفى محمد فتـــىح  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

9|2o6 نور محمد|ن |شعبــــ| هويد دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8o3586 ى ي يوسف| |مي 
سحق ينى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||7729 يف صل|ش ح سيد|دى رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

68|976 ى مل جورجيوس|كرم ك| كرستـــي  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

875659 حسن محمد حسن محمد  لمنصوره|حقوق 

463246  |لش|نسمه عبــــد
ى
يف|لشو|ق  رسر

ى
دق لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

5|6553 ى مكرم رمض|ي ن|ن رسل|سمي  عه دمنهور|زر

6o9966 لدهمه|محمد منصور محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

69|737 يف|يمن |م |حس لسيد رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

58282 لد حسنى سعيد|د خ|جه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

34669o عيل طلحه|سم|عيل محمد |سم|ء |رو ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

2|42o لحميد|لسيد عبــــد |ل |ء جم|ل| ن|تـــربــــيتـــ حلو

236726 ر محمد منصور|لغف|م عبــــد|ن عص|نوره هره|لق|بــــ |د|

8964|6 ى |ي حمد |لسيد |حمد |سمي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

46379 حمد عيس|مصطفى منصور  ى شمس هندستـــ عي 

2643o3 ى|لق محمود |لخ|م عبــــد|ل عص|م| لبــــحي  |بــــ طنط|د|

239335 ض|سهيله مدحتـــ سيد عو د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

765|72 لرحمن عىل محمد شلبــــى|عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

358943 د|لجو|ندى محمد محمد عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4o83o9 ن|لعظيم محمد زيد|محمد حسن عبــــد  |ره طنط|تـــج

776452 د|لجو|ح محمد عبــــد |ن صل|ريم|ن زيق|لزق|عه |زر

4o645 لجمل| |ن محمد رض|نوره ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

494699 وي|لص|محمد رجبــــ فوزي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|45572 ئى يوسف محمد يوسف|حمد ه| هره|لق|ره |تـــج

3|35o6 ن|لسيد محمد عثــــم|حبــــيبــــتـــ محمد  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9|294o ع |لر|ل |دل كم|مل ع|ك ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

875|7o ى |محمد مختـــ ر فرغىل حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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4657oo لعيسوى|حمد محمد |ل |أحمد جل تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2|7757 ء حيدر |بــــسنتـــ ه هيم عون|بــــر|ئى ى شمس|زر عه عي 

4o2675 حمد|لمنعم |يدي محمد عبــــد |ه ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

768735 لعزيز محمد|ئى عبــــد |حمد ه| ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

|2o|5o ن فرج|مح عري|ردين س|ن ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|4o343 س محمود|نعم عبــــ|بــــ |هيتـــ|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6||28o ء نبــــيل محمد عيس|أسم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

626|9| هيم|بــــر|ل |محمد محمود محمد كم ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

452378 دى|له|حمد عبــــد |شد |محمد صبــــرى ر ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

2|83o2 ى عىل محمدعىل| رن حسي  هره|لق|ره |تـــج

6|74|3 رى|لهو|مه محمد |س|نغم  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

8o5662 ن|لرحمن محمود مهر|مروه عبــــد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

32|o5| هلل|لسيد عبــــد|ن |لرحمن رجبــــ شعبــــ|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

49o786 يف سيد  حمد سليم|سلىم رسر ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

3|257 لعزيز|حمد سعيد عبــــد |رتـــ |س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|28|3| شم سيد حسن|رحمه ه ن|بــــ حلو|د|

853o66 ن محمود|ر زيد|عمر مختـــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

889977 ى ع|م تـــه بــــطرس |دل شح|دلي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

24o28 ىط عطيه|لع|بــــسمه جمعه عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o573| ي
ى حسيبــــ ي|ي| دئى ى عبــــد |سي  هلل|سي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o9763 ه  |لل|حمد عبــــد|لمه مصطفى |س دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4o|3o| ج|ندى محمود محمد فر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35|357 تـــ رض| لقوى عيس|محمود عبــــد| مي  ى شمس  تـــمريض عي 

754o7o لحليم|لحميد محمد عبــــد |لد عبــــد |خ| رن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

6|28|5 ن سعد|أروى حمدى عزتـــ رمض |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

85o72 ل محمد|حسن محمد جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

7o4839 لرحمن|د عبــــد |حمد محمد رش|مريم  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

8o8|4o نور جرجس|مي |حيل س|ر ج|بــــ سوه|د|

268882 دى دبــــش|له|طف عبــــد|بــــدريه ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|6779o ي
مد عىل|سمي  ح| دئى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم
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2o795 يمن نعيم محمد|كريم  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

239|5| شور مصطفى منصور|طمه محمد ع|ف |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8|229| لح|هر حسن ص|ء ط|رس| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

3o996 يف عبــــد  هلل محمود|ضىح رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

425583 لفضل حسن|بــــو |هلل عىل |منه  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

5|6862 لحميد|ح عبــــد |لفتـــ|لسيد عوض عبــــد |يتـــ | سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

339558 ى ن|ي ي|لسعيد عبــــد|رص محمد |سمي 
لمجيد عفيفى |نوعيتـــ بــــنه

8o85o8 لصمد|هلل عبــــد|هلل نرص عبــــد|عبــــد سيوط|حقوق 

8364o9 ي شح| ند حمد|تـــه |خي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

349253 حمد محمد خليفه|لدين |د |م عم|سه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

77482| وى|لبــــرم|ء حسن محمد حسن |رس| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

7398| حمد محمد|رق |تـــغريد ط لفيوم|عه |زر

|39282 لسعيد محمود|سهيله محمود محمد  ى شمس حقوق عي 

2479|8 ل|لجم|حمد محمود محمد |ف سيد |عف ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4847o3 لبــــ|بــــوط|لسيد |طبــــى |لش|لسيد |لدين |ج |رس سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7o6o43 يف  حمد|لسيد بــــدوى |عمر رسر لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

635237 زى عطيه يوسف|لعز| |ء رض|رس| ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

29oo8 فتـــ|عمر محمد مصطفى محمد ر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

793o9| لسيد|مه وجيه |س|م  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

4368o5 لريفى|لعزيز حسن محمد |دل عبــــد |نغم ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

224352 سط محمد|لبــــ|هر عبــــد|حمد م| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

7|ooo8 م|لسيد عل|مصطفى | مريم زكري لمنصوره|علوم 

53|36 سط طه|لبــــ|طه سعيد عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

||8828 حمد|حبــــيبــــه مجدى سيد  ى شمس|د| بــــ عي 

5o5698 لسيد عطيه عطيه|م |د عص|زي هره|لق|لعلوم ج |ر |د

687392 لفضل|بــــو |ن سعد محمود محمد |يم| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

248434 هلل|طف مصطفى عبــــد|ندى ع لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

443723 وق  هيم هندى|بــــر|لسيد |رسر ط|بــــ دمي|د|

452334 لبــــدوى|لحميد |م مبــــروك عبــــد |عص لشيخ|هندستـــ كفر 

768763 لم|ن س|محمد فتـــىح سليم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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856542 ق|سح|هيم |بــــر|ق |سح|هيم |بــــر| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

535676 لبــــدرى محمد محمود|ن محمود |مرو تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o|o3o ف إبــــر يد|هيم محمد ف|مصطفى أرسر لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

54523o قوتـــ|لسيد ي|مصطفى محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|637| وق فؤ هيم|بــــر|د عىل |رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6o3492 لدين|م محمد مىح |حمد س| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

26oo79 ى مصطفى |ي هيم محمد|بــــر|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|46749 د|لسيد ج|ن |حمد شعبــــ| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

497oo5 ى عبــــد|ي ى|بــــر|ىط عبــــيد |لع|سمي  هيم حسي  سكندريه|ل|حقوق 

2633o4 دق نسيم|نسيم ص| يوأن |بــــ بــــنه|د|

7oo9|5 هيم|بــــر|محمد | د عط|سع هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6345|2 هيم|بــــر|لرحمن عطيه |كريم عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

85|346 لعزيز سعد|هلل عبــــد|خلود عبــــد |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

52|477 لحرفتـــ|لح |ن ضيف ص|ر رمض|من ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

234288 فع|حمد محمد ن|فع |دى ن|ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4o7|32 عيل|سم|در |لق|حمد عبــــد |هدير محمد  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

338772 ح|لفتـــ|بــــدوي عبــــد ربــــه عبــــد| ند عه مشتـــهر|زر

77|984 ده سعيد محمد عوده حسن هندى|حم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

227228 وى|روق عىل مك|ل ف|محمد جم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

9oo|62 لسيد |حمد |لد |م خ|سل| ج|طبــــ بــــيطرى سوه

82o967 لس وجدي عزتـــ ويص |كي  ي|هندستـــ 
|لمنى

25o984 هر بــــدير محمود|محمود م تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|57478 هلل|غبــــ عبــــد |عزيز ر| رين|م لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

525244 بــــو سيف حبــــسر|جلسن لمع | رين|م سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

43o377 مه|مه محمد سل|مريم محمد سل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|3|888 مريم وحيد سعد عليوه ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

779833 ي|
يه محمود محمد محمد عطيتـــ بــــسيوئى زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

29974 م فرج سيد|زينبــــ عص لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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32o94o لس وديع صبــــىح  هيم|بــــر|كي  ى شمس|تـــج ره عي 

86|956 حمد|لد ذىكي |سهيله خ ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

7|5354 ء محمد حسن مصطفى حسن|رس| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

22|556 شم|نور ه|شم |محمد ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

678222 لسيد بــــدير عىل|لسيد |رحمه  لمنصوره|علوم 

528373 لسيد|هر فضل عىلي عىل عبــــد |د م|زي ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

628262 ى محسن|بــــر|ره |س هيم فهىم حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

5|5977 هلل|منيه محمد محمود عوض | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8o8o5 ى|زن |م حمد سعيد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5622o ح|لفتـــ|ندي محمد حمدي عبــــد  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

6o4o56 ود|هيم د|بــــر|مل |ل ك|م كم|سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4348|o ح سعد مرع|م صل|سل| |حقوق طنط

8884|4 نيوس  |هر زىك ط|تـــرين م|ك سيوط|طبــــ 

5o4349 لصبــــرى محمد عيس|مه محمد |مريم أس سكندريه|ل|علوم 

234259 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|تـــ |عمر محمد بــــرك تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

25o83o لنرص|بــــو |لسيد |حمد سعيد عىل | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

847677 د سعيد عىلي|يه عم| ن|سو|علوم 

4o|||2 ى شعبــــ هيم|بــــر|ن محمد |حسي  سكندريه|ل|حقوق 

4o73o8 عيل|سم|لسيد |يشي عىلي | عل ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|34|43 ض|لد مصطفى ري|ء خ|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6882|7 ى تـــوفيق محمد عبــــد |ي وى|لطنط|در |لق|سمي  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

282|47 ى|لحميد حس|سعد محمد مصطفى عبــــد  ني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|74o9 ح|لفتـــ|ل رفعتـــ عبــــد |محمد جم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o75o4 ى مجدى  لسيد وهبــــه|حمد |نرمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

2|8274 لدين|رق عىل عىل شمس |لرحمن ط|عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

685|o2 لسيد عىل محمد|ج  |ر ن|عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

529779 ن جويد|محمد أحمد رمض لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

49o2o| ي|ر
لرحمن|حسن محمد عبــــد | ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|572o6 ي
لحسينى رجبــــ زىك| |دئى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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7889o8 ى  ى نجم|حمد حس|ل |حمد جل|حسي  ني  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4383|5 لدين|لم سعد|لكريم س|ر عبــــد|من لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

43543o لفتـــح شعتـــ|بــــو |آيه محمد محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

887|24 لرحيم |ح خليفه عبــــد|حمد صل| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

362234 وى عمر|م عمر مطر|سل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8|6o54 هلل|م ضيف |لسل|حمد محمود عبــــد| ره بــــنى سويف|تـــج

772423 ح محمد يحن  محمد منصور|صل زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

42o|39 ف محمد |مروه  لقطبــــ|حمد |رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

89o34| لرحمن مرع مصطفى عىل |عبــــد سيوط|بــــ |د|

282325 ل عىل|م كم|ل هم|كم ن|حقوق حلو

|4|75o هيم|بــــر|حمد عبــــوده |رس |حمد ي| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

263887 ي|ر
وى|لمسل|ىط عطيه |لع|سعيد عبــــد| ئى |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

635662 لسيد|هيم |بــــر|مريم نبــــيل محمد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

266o28 م|لسل|شوكتـــ تـــيسي  شوقتـــ عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

4797o8 نور حسن منصور|بــــ محمود محمد |مه سكندريه|ل|هندستـــ 

6|8o39 ن عزتـــ مؤمن سعد|يم| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

9o746| لعزيز |ر عبــــد|شم مختـــ|لرحمن ه|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

643978 مر|مر محمد ع|حمد محمد ع| زيق|لزق|حقوق 

624486 حمد|سيد | مح محمد رض|ن س|نوره ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

43777 ى بــــدر عبــــد |ي حمد|هلل |سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

||8o27 ي|ن فرح د|حن
روس|سك|ل |ئى كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6495o9 لم|لحسينى محمد عىل س|محمد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

272388 رس محمد عجىم حفنى|ي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

55727 م|لسل|محمد صفوتـــ محمد عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8|6|4 ن|ح رمض|لفتـــ|منيتـــ فوزى عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|29|96 ف عبــــد |بــــ |لوه|عبــــد  لسميع|بــــ عبــــد |لوه|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

239294 لدين محمد مدبــــول|م |تـــفى حس ى شمس| لسن عي 

8|5542 لس م جد عطيه يوسف|كي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

|4983 ف محروس حمدون|محمد  رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|4728o م|هيم درغ|بــــر|مد |يوسف مجدى ح ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم
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6oo|94 ف|لصو|عمر محمود محمد  |ضتـــ طنط|علوم ري

534563 هلل حموده|حمد عبــــد |منيتـــ رأفتـــ | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

834|62 دلي محمد يوسف|هبــــه ش دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

2|72|3 لدين محمود|ح |كرم صل| |ر|ي ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

2869|9 ى عبــــد|حمد بــــدوى ج| للطيف|هي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

248357 لرحمن صومع|لمحسن عبــــد|ء سعد عبــــد|شيم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

54284 م محمد محمد|م س|هش ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

449o8| ئى|لفتـــي|د |لجو|ء ونيس عبــــد|ول |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

262485 تـــ|لحميد بــــهج|لعزيز عبــــد|تـــ عبــــد|بــــهج تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

263696 ن|ر صبــــىح عزتـــ محمد عثــــم|من | معهد فنى تـــمريض بــــنه

349o74 ى |ي ى يوسف|بــــر|سمي  هيم حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

5|||9| ن  سعد رسور|حمد صبــــرى رمض| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

29o44o ي محمد |محمد ه
حمد عوض|ئى تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 

ريتـــ|لتـــج

693o9 دي|له|ء سعيد خليفه عبــــد |رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

93427 ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع| هلل|نشين سيد عىل عبــــد 

5|o|32 م|لنو|حمد عىل |مد |ح سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

2|22|o وى|عمر محمد مسعد ششتـــ ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

634827 هيم مرىس|بــــر|لمنعم |هيم عبــــد|بــــر|رس |ي زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

698958 لرحمن محمد محمود خرصى مصطفى|عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

234|69 حمد|لسيد عىل |لرحمن محمد |عبــــد |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

34692 لسيد محمد حسن| |رن هره|لق|ر |ثــــ|

35oo32 لحليم|فع عبــــد|لدين ن|م |ن حس|يم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

37o72| حمد محمد محمد|ن |نوره لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

757727 لسيد|ن سعيد |ء شعبــــ|دع عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62|38| ن عوض|ن طه محمد عثــــم|ريه ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

89777o هلل  |د |ل ج|ن يشى كم|ري|م ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

698o85 وي|لص|يمن محمد |سوسن  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

476233 لسيد محسن أحمد|نسيه أحمد |بــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6944|4 ى محمد عبــــد |ي لل|لعزيز عبــــد |هلل عبــــد |سمي  زيق|لزق|بــــ |د|
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3894| لرحمن محسن محفوظ عىل|عبــــد  هره|لق|حقوق 

475363 ك|لحبــــ|حمد |محمد مجدى يس  سكندريه|ل|هندستـــ 

325672 مريم سعيد مصطفى خليل ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3|332| لسيد|ل محمد |ندى محمد جل| ى شمس حقوق عي 

698o|o ي
يشى لطفى قنديل| دئى ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

323548 ى محمد عمر|ل |م جم ن|لدين حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

89o25o ى  |جد هل|منى م ل حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

336268 ل|ء محمد زىك هل|شيم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|23898 عه|لمنعم طه محمد قر|لد عبــــد |ردينه خ ن|هندستـــ حلو

645737  |ح محمود |لفتـــ|عبــــد
ى
حمد عطيوى|لدسوق زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

373|| ى عبــــد |لمقصود |ء عبــــد |سم| لمقصود سعد|مي  ن|صيدله حلو

775373 ل|هر فهيم غبــــري|فهيم م زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|49452 حمد|لرحيم |حمد عبــــد |محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

487728 فظ|لح|لح عبــــد |حمد ص|يىح  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

438787  |لسيد مو|لرحمن |عبــــد 
ى
|لمو|حمد |ق

ى
ق لشيخ|بــــ كفر |د|

32o|23 |لش|ل عبــــد|لدين كم|ء |بــــسنتـــ عل
ى
ق ن|فنون جميله فنون حلو

4797o7 عيل|سم|لسيد |لعزيز |معتـــز محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

32995| لم عيد|لد عبــــده س|هلل خ|هبــــتـــ  |صيدله طنط

26886o ن|م محمود طول|ن عص|نوره ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

77735o ف فتـــح |يه | هلل فتـــوح مرىس|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3|5o78 ى محمود نعم|عبــــد ن|هلل حسي  ن|علوم حلو

9o5942 ه |لل|لحميد عبــــد|رق عىل عبــــد|ط ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

57837 ديه معوض فوزى معوض|ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7522o3 لسيد حسن محمد|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

525334 حمد|للطيف |جر عىل محمد عبــــد|ه سكندريه|ل|هندستـــ 

637o5o لعزيز|حمد عبــــد|نبــــيلتـــ محمد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

79|2o3 رق ممدوح يوسف|ممدوح ط  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

77o2o| حمد حسونه محمد محمد حسونه| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

78|238 محمد رجبــــ محمود موىس زيق|لزق|حقوق 

489833 ه محمد محمود بــــسيوئى قرقورتـــ| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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852o|8 ي| ر|ي
ح|لفتـــ|لدين حسن عبــــد|ء |ضى سيوط|ره |تـــج

82582| لرحيم|لمزمل عىلي عبــــد|ح محمد |سم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6o3227 ن م صبــــىح فلبــــس|عص| مي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

242|2 وز  ف عبــــد|ني  لنبــــى|هلل عبــــد|رسر هره|لق|ره |تـــج

|57325 ن س وهبــــه خليل|ميشيل غط| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|3o798 ريمون وصفى سعيد فرج ى شمس|تـــج ره عي 

26|952 هيم|بــــر|ر محمد |لستـــ|رق عبــــد|محمد ط |بــــ بــــنه|د|

543624 ج|تـــه عج|دتـــ سعيد عىلي شح|غ هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

8495|4 ي شعبــــ|م|
ن عبــــدربــــه محمد|ئى لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

429669 لعزبــــ بــــدوى|م رجبــــ فتـــح محمد |حس زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

543236 ى |لسيد حس|م |يتـــ عص| وى|لديبــــ|ني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|34|| لعظيم|عيل عبــــد |سم|حمد |عيل |سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5|38|7 ي|لفد|لم |لم عطيه س|محمد س
دئى سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

97945 هيم|بــــر|لنبــــى |حمد عبــــد|جر |ه لمنصوره|حقوق 

694357 حمد|ج |لسم|بــــسمه صبــــرى محمد  زيق|لزق|طبــــ 

483642 م معبــــد عىلي هريدى|ر عل|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

372363 هلل صقر|لدرينى عبــــد|ل |محمد جم ط|بــــ دمي|د|

434553 بــــو مصطفى|م وجدى محمد |بــــتـــس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

447o45 حمد|طف |ضى ع|لر|طف عبــــد |ع سكندريه|ل|هندستـــ 

2|8|99 لح|لمول ص|لح عبــــد|مه ص|س| هره|لق|علوم 

769o6 ح|لفتـــ|تـــه عبــــد |م شح|سهيله س هره|لق|ره |تـــج

423966 لصعيدى|ره عىل محمد بــــدوى |س لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8o8|64 ن ظريف حسن|ن شعبــــ|رو ن|علوم حلو

8o94|9 ين  لعظيم|لسيد بــــهجتـــ عبــــد|رسر ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

2|6728 ى |ي م|لحميد س|لمجيد عبــــد |حمد عبــــد|سي  ن|هندستـــ حلو

45893 ه خلف ص| دي|له|بــــر عبــــد |مي  ى شمس|زر عه عي 

925o98 رى  |بــــتـــ مسد|جد رأفتـــ ثــــ|م ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

477|65 ن محمد|نور عثــــم|عمر سمي   سكندريه|ل|حقوق 

6|6836 متـــ محمود مصطفى|س|سلىم  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

83|226 لسيد|ق محمود |لعربــــ سبــــ|حمد عز| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف
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328339 ه|لبــــ|حمد |لسيد |لد |محمد خ ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

82658| ي طلعتـــ |ه| ر|كل
ديبــــ|ئى دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

4555o م رجبــــ محمد|لرحمن عز|عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

849773 لنبــــي|حمد عبــــد|ء محمد |ل| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

5o7o9o حد لطيف|لو|ل محمد يوسف عبــــد |من تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

264o79 سكندر سعد مليكه|مريم محبــــ  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

28294 جرجس جورج شفيق لبــــيبــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68288 حسن عىل جوده عىل لفيوم|بــــ |د|

|4o66| بــــيتـــر نشأتـــ حكيم مسعود ى شمس|تـــج ره عي 

432768 يف عبــــد  لسيد عيسوى|لحليم |حبــــيبــــه رسر لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

693687 لحض|وى |لبــــدر|ئل محمد |محمد و دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

6o||7 هد|م مج|لسل|نسمه ربــــيع عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

|5477| حبــــيبــــه سعد محروس محمد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

46o|7 بــــورسيع|مل عطيه |ك| نوه ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|73585 لعزيز محمد|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8353o7 ء صبــــري محمد خليفه|شيم دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4|8577 مد عىل|هلل ح|مد فتـــح |ن ح|يم| لشيخ|ره كفر |تـــج

822346 ي ربــــيع سعد عىلي
مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

48543o لرحيم عىل|رحمتـــ محروس محمد عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5o37|9 محمد عىل عىل عىل بــــلبــــولتـــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7579o| هيم|بــــر|هيم جوده |بــــر|هبــــه  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

7oo782 لعيسوي|م فتـــوحه |لسل|حمد سمي  عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

5|469o لمني |لعدوى |هيم محمد |بــــر|يتـــ | بــــ دمنهور|د|

287994 لجزيرى|لعزم |بــــو |محمود محمد سعد  ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

624o73 هيم محمود خليل غزى|محمد إبــــر ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

224934 محمود عىل سعد سيد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o845o زى|هيم حج|بــــر|د |مصطفى عم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|554oo ي |ن| رن هيم محمد|بــــر|ج  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|o77| ده|حمد حم|شور محمد |يتـــ ع| |بــــ طنط|د|
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45o292 رسج|ل|م |م|م |لسل|لد محمد عبــــد|خ ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

78o46 محمد سعيد محمد مسعود ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

628o72 س|هيم عبــــ|بــــر|هر |مل م| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

48|2o4 ن مبــــروك|ن خميس فرج سليم|يم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|78997 ر حلىم|لغف|م عبــــد |مصطفى عص  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

6o5335 لجندى|هيم |بــــر|مل |منى مصطفى ك لمنصوره|صيدله 

55997 ل|ن محمد جبــــ|ن رمض|يم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

479o6 يف عبــــد  د|لجو|د جمعتـــ عبــــد |لجو|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o69oo ن|لمنعم رسح|مصطفى محمود عبــــد  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

9|8373 حمد بــــكر |مصطفى محمود  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

632784 حمد محمد مصطفى محمد| زيق|لزق|ره |تـــج

5o7384 م|درسل|لق|مل عبــــد|ر محمود ك|مي سكندريه|ل|صيدله 

866263 ي ك
مل محمود|محمد مصطفى ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

62|884 دهم|ل|رين وليد درويش عمرو |د ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

842265 د|حمد ج|لصغي  |حمد محمد | ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|6845 هر|بــــ م|لوه|ء عبــــد |مر عل|س سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

642253 هيم|بــــر|ن |يوسف منصور عثــــم زيق|لزق|ره |تـــج

78|343 ء حسن حسن محمد|ل| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

||8952 ن|ن حسن شعبــــ|حمد سلط| هره|لق|حقوق 

45798 ى  هيم|بــــر|ريم حشمتـــ حسي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

4924o ي|ل |ء كم|شيم
لدين محمد حسنى سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 

دى|لمع |

622|25 لك|لم|دل عبــــده عبــــد |سمر ع ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

6|5957 ن|ح سلط|لفتـــ|لدين عبــــد |ء |حمد عل| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

695852 تـــ|لفتـــ|ن محمد عبــــد |م شعبــــ|حس ى ح عجي  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

68|862 هيم|بــــر|م |لسل|لحميد عبــــد |ل عبــــد |ء كم|ل| لمنصوره|حقوق 

9o6|56 ن محمد خليفه |وى رمض|لشعر| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

856o|2 لحفيظ|لرحمن محمد عبــــد|حمد عبــــد| ره بــــنى سويف|تـــج

75365| تـــ سيد حسن سيد|ي| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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4o4436 م|لجد|حسن مصطفى حسن محمد  |حقوق طنط

|53686 هلل|ن فرج |جر محمد شعبــــ|ه ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

7|6782 شقر|ل|لد سعد محمد |سعد خ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

47549 هيم حسن|بــــر|محمد حسن  هره|لق|بــــ |د|

7o9|4 لحميد هليل|ر محمد عبــــد|من لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

32644 محمد| ئى عط|حمد ه| هره|لق|هندستـــ 

3o|83 هيم محمد مصطفى|بــــر| |ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

365824 د منس|حمد عزتـــ عو| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

645|65 د|لحميد عو|لمنعم عبــــد |ء عبــــد |سم| |حقوق طنط

52525| حمد متـــول عطيتـــ|رس |ر ي|من سكندريه|ل|هندستـــ 

|29979 حمد محمد|ر طلعتـــ |مي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5oo|o| بــــوبــــكر محمود| |دتـــ زكري|حم ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

27o8|3 ألكحل|تـــ |لشح|ء نبــــيل محمد |ل| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

758o56 لم|حمد محمد عمرو س| ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

28767| منى ذىك محمد ذىك ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6993oo حمد|لحميد |لسعيد عبــــد |لحميد |عبــــد  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

899|98 ي|ر
سم |لق|بــــو|سيد محمد | ئى ج |تـــمريض سوه

759|68 دم|لمجد |بــــو |م |لبــــسط|لرحمن |عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|2o|89 رس|بــــح حليم ف|ر| رين|م ن|فنون جميله فنون حلو

696244 لدين|فظ عز |فظ محمد ح|ح لمنصوره|حقوق 

6999|o لسيد محمد يوسف|لنبــــى |لسيد عبــــد |محمود  لمنصوره|نوعيتـــ 

254664 ف|د شح|حمد فؤ|يمن |محمد  تـــه رسر ي|هندستـــ 
|لمنى

255|56 ح شلبــــى|لفتـــ|عيل عبــــد|سم|هند  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

75|45| ي|
ه ضى ء محمد عبــــده يس|مي  ره بــــور سعيد|تـــج

6289o5 لح|حمد ص|د |د عم|زي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o8475 مل محمد  فوده|عمرو محمد ك |ره طنط|تـــج

4982o9 هلل زعيتـــر|حمد عبــــد|لسعيد |ن |يم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|22457 ي س|لش|لد عىلي عبــــد |مريم خ
ى
لم|ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o8952 دي|له|محمد محمود محمود عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

27||78 هيم محمد عوض|بــــر|جر محمد |ه تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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4|9|7 لصمد|ح عبــــد |لفتـــ|د عبــــد |لد ج|خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

228575 بــــ|لتـــو|لرؤوف عبــــد|د عبــــد|سوسن عم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

75554o در|لق|هيم عبــــد|بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

35624| ر|حمد نص|بــــكر عىل بــــكر  |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

8|87o| هيم|بــــر|دور جيد | |رين|م ي|عه |زر
|لمنى

25982| لمقصود|ء كرم محمد عبــــد|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

287o96 لمحسن عطيه|سط عبــــد|لبــــ|حمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4855|3 ي
متـــ|لنبــــى سل|أحمد عبــــد | دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|38774 عيل|سم|خلود سيد صبــــىح  ى شمس|تـــج ره عي 

23288 ى|حمد |مز وليد |ر مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

423|45 بــــ مجدى حسن محمد حسن|مه سكندريه|ل|عه |زر

5o93|o م|بــــوعجيله سل|عيل |سم|مصطفى محمد  تـــربــــيتـــ دمنهور

8o7974 لحسن محمد|بــــو| |له رض|ه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

32|||6 لمنعم محمد عىل|يمن عبــــد|يوسف  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

854497 محمد عمرو عىلي عىلي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

448883 ر|لعليم عم|ء قطبــــ قطبــــ عبــــد |وف ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

9o28o6 ء عىل محمد محمود |شيم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

768439 لموجود|فظ عبــــد |لح|رضوى محروس عبــــد  سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|نظم بــــ

223959 ى|ريم محمد خلف  هلل حسي  هره|لق|حقوق 

424882 ح|لدبــــ|حمد محمود |مصطفى مجدي محمود  سكندريه|ل|ره |تـــج

|6o94| ض بــــرسوم|د ري|ميل| ن|سيلف ى شمس|د| بــــ عي 

|6227| لمرضى عىل يونس|نعمه سيد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

35648| لعظيم|حد عبــــد|لو|لسيد عبــــد|بــــ |مه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8o6425 ى مجدي شكري  يم|فر|نرمي  ي|هندستـــ 
|لمنى

4|7847 وى|لبــــز|لسعيد |هلل عىل |منه  لشيخ|بــــ كفر |د|

|497o ى محمود|يتـــ عص| م حسي   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

52298 تـــه فوزى فهيم|مريم شح  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|6||23 ف محمد |ء |سم| عيل|سم|رسر ى شمس|د| بــــ عي 
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|23443 ر|لغف|حمد عبــــد |لد |مصطفى خ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4966o7 ي محمد عبــــد |لش|محمد عبــــد | رن
ى
ي|لش|ق

ى
ق تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

52|996 ى ن ج  جويدتـــ عىل كريم|نرمي  عه دمنهور|زر

639754 لمطلبــــ متـــول عىل|ظك محمد عبــــد|ن زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

4|74o8 محمود عىل عىل عويضتـــ محمد لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

695224 حمد|حمد محمد سيد |ل |حمد جم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2658|3 ئى|لورد|لغنى |محمد صبــــرى عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

6o58|4 عىل شوكتـــ نرص جمعه كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

7|7232 زق|لر|حمد عبــــد |ء محمد |رس| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8867o3 حمد سيد محمد |مروه  سيوط|بــــ |د|

262898 يد عبــــد |بــــو|لحكيم |حمد عبــــد| ى بــــ قنديل| لوه|لي  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

7588|6 حمد صديق|م |حمد عص| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

499672 لحميد|ء حسن فتـــىح عبــــد |سم| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

49996| وق  ن|هيم عرف|بــــر|لسيد |رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

44|924 د|لرحمن مر|لرحمن عبــــد|آيتـــ محمد عبــــد |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

843235 ه | ي سل|مي 
مه|حمد تـــوئى ن|سو|حقوق 

62842o  مصيلىح|لش|هلل عبــــده عبــــد |منتـــ 
ى
ق زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

263568 ه جم| ى|مي  ل محمد حسني  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|57o49 عيل قرئى محمد|سم|ء |سم| ن|بــــ حلو|د|

63376| محمد عىلي محمد عىلي منصور زيق|لزق|صيدله 

8|76o5 لكريم|بــــدين عبــــد|لع|حمد زين |زين  ي|عه |زر
|لمنى

478|43 ع|لسبــــ|يه |س حسن هد|إين لشيخ|بــــ كفر |د|

343o36 يم|لد|هلل عبــــد|يمن عبــــد|محمد  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

77oo|4 لحليم محمد بــــسيوئى|وى عبــــد |حمد كحل| زيق|لزق|بــــ |د|

6|262| بــــو شلق|لسيد |لنبــــى |ء نبــــيل عبــــد |لشيم| |عه طنط|زر

877973 حمد  |حمد مصطفى |ر |من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49|o4| حمد عمر|حمد محمد | |رويد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

329222 يمن محمد رشدى| |يش |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

645396 طمه رفعتـــ فرج مشعل|ف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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755662 لد محمد يوسف|جده خ|م لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

638669 ى |م|  حسي 
ي|لسيد |ئى

ى
تـــى|لسيد ع زيق|لزق|علوم 

|36||6 حمد|حمد نجيبــــ |رتـــ |س ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

449822 حمد فوزي محمد طه|در |ن |ضتـــ طنط|علوم ري

62o3oo ل عىل عىل عىل شوشه|س ط|حقوق دمي

629825 لسيد|رس محمد عبــــده |بــــ ي|يه| زيق|لزق|حقوق 

45924| ف محمود فرج عبــــد  لجليل|أرسر تـــمريض فرع مطروح 

528762 حمد مسعد بــــدر|بــــ |يه| ضتـــ دمنهور|علوم ري

|64463 لصعيدى|لد يحن  محمود |يحن  خ ن|هندستـــ حلو

685728 ن|لسيد مهر|دى |له|رق عبــــد |ط| دين لمنصوره|صيدله 

|45958 ف محمود عبــــد |مريم  حد|لو|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

226956 تـــه|جوهر يحن  جوهر شح هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5|6479 بــــ|ء محمد سعد دي|رس| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

485674 ن|هيم سليم|بــــر|ء حمدى محمد |ل| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7oo942 ن|هر محمود محمود عن|لرحمن م|عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

67654o لسيد|بــــو |حمد |يه محمد عىل | ي|هندستـــ 
|لمنى

769739 ح|حمد حمد سم|رحمه حسن  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

259298 ى محمد عبــــد|ي لرحمن|م عبــــد|لسل|سمي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

24884o زى|ء محمد متـــول حج|حسن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2628|5 دل محمد عىل|محمد ع لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|5659 ن|حمد عثــــم|در |لرحمن ن|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

43|658 طر|لش|هيم |بــــر|هلل |ن سعيد عبــــد |مرو ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|54323 رق محمد يحن  عمر|حمد ط| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|63466 ن محمود|م محمود شعبــــ ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

266586 لم|لسطوج س|بــــرين يحن  محمد |ص لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

32884 ن|لحميد سليم|د عبــــد |مصطفى عم ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

23262| دل محمد محمود سعد|ندى ع هره|لق|ره |تـــج

83o757 حمد|لد محمد |محمد خ ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

7o3744 م|لغن|د محمد نرص |ن عم|يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

266o|9 هيم|بــــر|لعظيم يوسف |لسيد عبــــد| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 
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65326 لغنى|لرحمن حمدى مصطفى عبــــد|عبــــد لفيوم|ضتـــ |علوم ري

2668|| يف ش ين رسر لمجيد|كر صبــــيح عبــــد |شي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

448249 ود|ود عىل د|هيم د|بــــر|كريم  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

6o3|98 لبــــيىل|ن محمد |ء شعبــــ|شيم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

524o2 د منصور|لجو|ن عبــــد |رحمتـــ رمض ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

249324 يس|لح|لحكيم فهيم محمد |ء عبــــد|شيم ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

355855 تـــ | حمد مبــــروك سعد|مي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6o2|7 ي|ر
هيم|بــــر|محمود بــــدوى | ئى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

78o229  عليوه|م هل|هم
ى
ل دسوق زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

6|555 ء محمد عىل ذىك|رس| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

8|o794 محمد| ل محمد رض|جم| مه ره بــــنى سويف|تـــج

835339 حمد|لي |مروه محمد غز دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

424987 لرحمن حسن|آيه حسن عبــــد  بــــ دمنهور|د|

529284 م عىل خليل|لسل|حمد عبــــد |محمد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

269335 ين عبــــيد عبــــدربــــه  لزغبــــى|رسر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

867o33 تـــ|سط شح|لبــــ|ل عبــــد|زم جم|ح ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

2255o7 ى |م ف فوزى ن|دلي  ن مكسيموس|رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

78|5|6 لدين|ح |حمد محمد صل|هينور محمود |م زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o49|7 لعربــــى|لمجيد |ء محمد سعد عبــــد |شيم |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

642oo5 ن|حمد سليم|لسيد |حمد |ء |شيم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69o449 وى|عيل مك|سم|هيم |بــــر|ندى عطيه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

2352|5 لعليم|لحميد عبــــد|رق عبــــد|فتـــىح ط ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|9|o4 لسيد حبــــيبــــ ظريف|حمد محمد | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

6|3256 هلل عىل بــــربــــر|هيم عبــــد|بــــر|محمود  |بــــ طنط|د|

9o||o8 بــــى|مبــــ|حمد |لد |ن خ|يم| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

85oo56 رس|هلل رميس ف|يكل شكر|م دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

284832 ح|لفتـــ|م عبــــد|لسل|ندى محمد عبــــد ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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4|7743 هيم مصطفى محمد عليوه|بــــر|ء |آل ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

328o6o م مرىس عطوتـــ|لسل|لد مرىس عبــــد|خ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

63o243 وى|لهر|حمد محمد |لسيد |ج  |محمد ن زيق|لزق|طبــــ 

6|24|3 لبــــرى|حمد محمد مصطفى |ره |س لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

27894 ى عىل|رضوه  حمد حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|2587| ى |نور |عمرو  م|م|مي  ن|هندستـــ أسو

229972 |لعل|بــــو |ح حسن |لفتـــ|مد عبــــد|حمد ح| هره|لق|ره |تـــج

3664|9 زر لوندى مكسيموس|تـــرين ع|ك ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

48927o هلل|حمد عبــــد|لنبــــى |بــــ عبــــد |رح سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8574o9 ي ع
دل محمود محمد|مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o662| ل|لجم|خلود محمود محمد عىلي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

7784|5 لح|لحميد ص|ندى محمود عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

7|7328 لحنجور|هيم محمود حسن |بــــر|حمد | ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

456296 ل|لع|ج عبــــد |نس عيسوى فر|ن إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

358476 ي|يمنى 
حمد بــــدر مصطفى ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

4o73o6 وع|ن مط|ئشه محمد حمزه عثــــم|ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|63467 حمد محمد|ندى محمود  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

77747o زى|لخي  حج|لسيد أبــــو |هيم عزتـــ |بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

435965 ن محمد محمد جمعه|ريم عرف لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|26258 لد محمود طه محمد|مهند خ ى شمس| لسن عي 

2|5522 ى|حمد |حمد محسن |م |سل| حمد بــــحي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

7o7898 ه عىل | |لعط|بــــو |لسعيد عىل |مي  لمنصورتـــ |تـــمريض 

|26o8o ي حمدي محمد|سيف 
لدين مصطفى  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|

ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

46|694 تـــ|مد بــــرك|محمد ح| رن |حقوق طنط

4|6o78 ي محمد ليمونه|ء |ء عل|ند
لدين مصطفى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

79|346 هلل|لصمد عبــــد|سعيد صبــــىح عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

67862 تـــر|لس|د محمد هيبــــه عبــــد |ضىح عم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|99o4 ى خ|ي تـــ|د|لس|لد محمد |سمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4849o6 لنبــــى|س عبــــد |عمر مصطفى عبــــده عبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2o6o7 هلل| |مل عط|هيم ك|بــــر|مل |هيم ك|بــــر| ى شمس هندستـــ عي 
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9|o35 لم|حمد محمد س|هلل |منه  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

245935 وى|لعشم|دى |له|لنرصعبــــد|هلل محمد أبــــو|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

487o|4 هلل حسن|لم عبــــد |لمنعم س|عمر عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

57586 رس سعد عمر مرىس|ف ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

89393o ز |حمد عبــــده فوزى فو| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

7o5865 ره زىك محمد تـــوكل محمد|س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

334o64 لمقصود|لمنعم عبــــد|حمد سمي  عبــــد| ى شمس حقوق عي 

876|74 مصطفى محمد مصطفى عىل  سيوط|حقوق 

8|oo57 لجيد|س عبــــد|هند سيد عبــــ ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

24|593 ود عبــــده|عزتـــ د| مرثــــ ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

488346 ن|محمد نوح مصطفى طم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

858|4 لعظيم|لعظيم عبــــد |حمد حمدى عبــــد | ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

5o34|4 لسيد|حمد |حمد |ئشه محمد |ع سكندريه|ل|بــــ |د|

427796 ن د|لحفيظ حم|هيم عبــــد|بــــر| |مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

52o967 ه ح محمد هيبــــتـــ|ن صل|مي  تـــمريض دمنهور

5o9335 در دغيدى|لق|دل محمد عبــــد|يوسف ع بــــ دمنهور|د|

489842 ى ر ميشيل مرقص|دو| |جي  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

7535|7 لفريد جرجس يوسف|ريز |م عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

686962 ه هش وى|لمعد|م محمد محمد |ني  لمنصوره|ره |تـــج

4|453 للطيف|ل عبــــد |دل جل|حمد ع| ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

362||9 تـــه|د محمد شح|لجو|دل عبــــد|محمد ع م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

2349o6 حمد|حمد سيد محمد سيد | ن|علوم حلو

43279| لدين|لرؤف شمس |للطيف سعدعبــــد |ء عبــــد |عىلي ي صىح طنط
|معهد فنى

49762 حمد|م محمد محمود |سل| هره|لق|حقوق 

353362 حمد|محمود سيد محمود  |ره بــــنه|تـــج

48o32o حمد عىل مسعود حسن| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26324o ف يوسف |ء |رس| هيم|بــــر|رسر |ره بــــنه|تـــج

36o696 ل محمود محمد قشيشتـــ|محمد جم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2674o5 للطيف طعيمه|ل عبــــد|ئى جم|م| |تـــمريض بــــنه

4656|2 ف محمد | هيم محمد عبــــده|بــــر|رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط
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44479| هلل|بــــو عبــــد |ج  |ح ن|مصطفى محمد صل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

25433o هلل|د محمد عبــــد|جر عم|ه |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

69|92 ح وهبــــه|لفتـــ|لسيد عبــــد|ندى  لفيوم|حقوق 

858463 رص عيسي حبــــيبــــ|ندي ن|س ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

9|32o5 نوبــــ لندى نصىح جرجس |بــــ| ج|بــــ سوه|د|

25|228 هلل صبــــىح فتـــىح ربــــعه|عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

439639 لسيد|لسيد عىل |طمه |ف لشيخ|تـــمريض كفر 

545675 لسيد محمد محمود|دل |لرحمن ع|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

854434 تـــه|ئيل شح|ل ميخ|ل جم|من ي|بــــ |د|
|لمنى

|379|2 بــــوزيد حسن محمد|حمد |محمد  ى شمس هندستـــ عي 

685472 ى عبــــد |ي |لسعيد |ىط |لع|ىط عبــــد |لع|سمي 
م|م|ل

لمنصوره|حقوق 

9|o256 ي|مريم 
ى
ف فوزى حزق ل |رسر ج|ره سوه|تـــج

849635 فع محمد|دي ن|له|تـــن عبــــد|ف لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

45|75 ف محمود محمد|ل |نه رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2|559o ن|صم محمد زيد|محمد ع ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

2|5568 ر عيد يىح محمد|من هره|لق|عه |زر

783969 |ىط |لع|لحميد عبــــد|م عبــــد |لسل|عبــــد | ر|ي
هيم|بــــر

زيق|لزق|بــــ |د|

|24o34 ى خ|ي ى|حمد حس|لسيد محمد |لد |سمي  ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o4|85 رق نرص نرص نرص|هبــــه ط سكندريه|ل|صيدله 

6|929o ي|بــــر|لملك |لد محمد عبــــد |خ
|هيم دئى ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

43277| لعزم|بــــو |لم |ر س|لستـــ|وجدى عبــــد | دين |بــــ طنط|د|

772998 ى|لسيد حس|مل |حمد سيد ك| ني  زيق|لزق|نوعيتـــ 

52o43o يد|رس محمد حفنى ز|ء ف|وف ره دمنهور|تـــج

33o37 حمد حسن محمد|م |ريه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o88|8 لبــــيوم|رق طلعتـــ |ط| رش ي صىح طنط
|معهد فنى

4o5849 هر محمود|م درويش ط|يتـــ هش| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o3478 كيوس لوندى |لوندى ف| رين|م ج|تـــربــــيتـــ سوه

268||7 وى|لعقبــــ|نور محمد |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

482o73 لكريم|لحكيم عبــــد |لكريم عبــــد |محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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545|o6 هيم|بــــر|وليد مىح سعدى محمد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

42927o وى|لنحر|ح |لفتـــ|جر محمود تـــوفيق عبــــد |ه |ره طنط|تـــج

|27966 وى|لدكم|محمد ثــــروتـــ محمد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|29232 تـــه|لدين مصطفى شح|محمد عز  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7o2764 لسنيتـــى|رس سمي  عىل عىل |سهيله ي زيق|لزق|بــــ |د|

78o768 هيم يوسف|بــــر|لسيد |هيم |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

52529| حمد عىل|ء محمد |رس| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

4256|o ل|لق و|لخ|متـــ عبــــد |س|يه | سكندريه|ل|ره |تـــج

363856 لعزيز منصور|حمد عبــــد|عمر  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

6o5762 ى عبــــد لعظيم موىس|عىل خي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|57955 لعبــــد عوض|لسعيد |ء |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

758343 ي
لمقصود|لمقصود حسن عبــــد |عبــــد | دئى حقوق بــــورسعيد

22865o هيم|بــــر|لد عىل |ندى خ هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

227246 لحكيم حسن مرىس|محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

372o32 ن حسوبــــه|هيم مصطفى سيد سليم|بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

366269 تـــ رجبــــ عبــــد| لبــــديع صبــــرتـــ|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

68|73o لم|لسيد خليل س|ج  |محمد ن هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

288|33 ق|لحميد |لعظيم عبــــد |م عبــــد|مريم س وى|لشر لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

6|7529 ئى|لخول|هيم |بــــر|ر محمد |مي ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

324657 لم نرص|رس سيد س|ر ي|عم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4o|92o ي عىل غيط|يوسف ر
ي محمد|ضى

ئى سكندريه|ل|حقوق 

76o675 محمد عىل محمد| دين ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

633746 ر حربــــ|لستـــ|حسن محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

762256 ي|لتـــميىمي عىلي |لتـــميىمي |زم |ح
لبــــسيوئى ره بــــور سعيد|تـــج

5o8o5| مل عز صديق|هنده ك|ش |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

269324 هيم حسن|بــــر|ء سعد |سم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6|5275 لعز|بــــو|فرح مؤنس محمد  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

69o258 هيم|بــــر|لسيد بــــدير |ميس |ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

428922 لمنعم|أحمد قطبــــ سعد قطبــــ عبــــد  |علوم طنط
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446456 لشيخ|حمد |فظ |لح|حمد عىل عبــــد |عمر  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

5|o894 لمول قفتـــ|حمد مبــــروك محمد عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

757o22 ح محمد|هلل ربــــ|عبــــد | دين ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

3|272o جورج يوسف نصىح عزيز |بــــنه| هندستـــ شبــــر

753324 لعليم|مل عبــــد|مه ك|س|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

869546 عىلي محمد| مروه زكري ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

7287| لمجيد|لحفيظ عبــــد |ده رجبــــ عبــــد |غ أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

767646 ى|يه ي| رس محمد حسي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

497249 ى سعد|متـــ |س|نىح  | مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|4|775 لحميد محمد|لحميد محمد عبــــد |محمد عبــــد  ن|حقوق حلو

662o8 حمد محسن محمود محمد| سيوط|هندستـــ 

242285 بــــ|لوه|لنبــــى عبــــد |هند مصطفى محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

452529 حمد|سم |لم عقيىل ق|حمد س| ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

692576 بــــينى ص|طف |عزه ع لح كنك|لشر لمنصوره|بــــ |د|

9||||9 | مني  شكرى بــــسط| فيول ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

328663 د|ن وفدى رش|وفدى رمض ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

36325| حمد|متـــ |محمد طتـــ سل |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

|355|5 يه محمود سيد عىل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

239576 ج|مريم سيد محمد حربــــي حج هره|لق|ره |تـــج

683675 لسيد|ن |لسيد صبــــرى زهر|م |سل| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

2352oo حمد نرص محمد مرىس|لرحمن |عبــــد ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

49332 م|م|ن |حمد عثــــم|مصطفى  هرتـــ |لق|تـــمريض 

42o652 لمنعم محمد خليفه|لمنعم محمد عبــــد|عبــــد ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

677438 هيم زهره|بــــر|لقطبــــ |محمود محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

826349 حمد|ء محمود عبــــده |ل| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

265547 هيم درويش|بــــر|مصطفى محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8|6696 للطيف|حمد عيسي سعد عبــــد| ي|عه |زر
|لمنى

4875|6 بــــي|حمد عر|م |حمد عص| ج|ره سوه|تـــج

|62632 ن|حمد حسن عثــــم|م |حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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362545 رحمتـــ مصطفى نرص محمد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

493833 |لنج|بــــو|محمد عبــــده رجبــــ  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

522885 هيم|بــــر|لمعىط |لحميد محمد عبــــد|ر عبــــد|من لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|54|74 |ش|لحمد بــــ|بــــو |دل |يوسف ع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

24695o |لل|زم مصطفى مصطفى عبــــد|ح ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

783342 لسيد|لمنعم |ح عبــــد |ن صل|نوره عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

6485|| د|ن حم|ح حسن عثــــم|محمد صل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32|886 لم|هيم محمد محمود س|بــــر|بــــسملتـــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

624||5 أحمد محمد فهىمي فهىم بــــكي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

27o664 عيل|سم|لفتـــح |بــــو|حمد محن  | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

23|4o| ض|يوسف عمرو محمود ري ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|568o منيه محمود محمد عطيه| ي|بــــ |د|
|لمنى

33673o حمد حسن محمد|طمتـــ |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|44444 لق محمد|لخ|محمود محمد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|623| ر|لنج|لد محمود |عمر خ ن|هندستـــ حلو

325974 تـــ ربــــيع محمد عبــــد| لنعيم|مي  هره|لق|ره |تـــج

46865 لسعود|بــــو|ندى محمد محمود  هره|لق|ج طبــــيع |عل

85777| د|لجو|حمد عبــــد|رص ربــــيع |لن|عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

27|45o ل|لجم|لحميد |حمد عبــــد|لحميد |ء عبــــد|نجل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

25429o ز|لمع|هيم محمود|بــــر| |مريم زكري تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

643337 ى|لفتـــ|حمد محمد عبــــد| ح منصور حسي  زيق|لزق|علوم 

|75|97 يد|لرحمن نحمده منصور حسن ف|عبــــد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

82||3| لد طلعتـــ محمد|ن خ|يم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7o9483 ى ع دل محمد رفعتـــ محمود|نرمي  |ره طنط|تـــج

3|7759 ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|لقوتـــىل |هيم شكرى |بــــر| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

28386o ى |حمد عبــــد| عيل|سم|هلل عشر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

286836 لمجيد|بــــ عبــــد|لوه|م بــــدر عبــــد|حس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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36846| للطيف|لمعبــــود عبــــد|محمد فتـــىح عبــــد |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

|57343 لعظيم محمد|ندى مصطفى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

87o225 لرحيم|حمد عبــــد|صم منصور |ع ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

53492 لعظيم حسن|ن عبــــد|جر شعبــــ|ه ن|حقوق حلو

226584 محمد هيثــــم زغلول عفيفى ج|بــــ سوه|د|

6||786 لغمري محمد شليل|لد |شوقيتـــ خ |بــــ طنط|د|

37|835 ن عىل خرصى|نىح  سليم| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

83|756 م|هلل هم|تـــم عبــــد|حمد ح| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6|36| ى|محمود تـــه م سعد حسي  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

2258o9 لح|عيل ص|سم|دل طه |كريم ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|6|5o ل ربــــيع محمد محمد موىسي|نه سكندريه|ل|صيدله 

24966 لرحمن|عليوتـــ عبــــد | فتـــ زكري|ن ر|نوره سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|53963 لضوى|لدين سعيد |محمد سعد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

69935o سىم|لق|ل محمد |لسيد جم|يه | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|68262 ى|م ئيل|سحق جبــــر|دل |ع| رتـــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

767984 زى|دق محمود حج|هبــــه مصطفى ص ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

3349|2 متـــ تـــوفيق محمد|س|ر |من ى شمس| لسن عي 

|76|47 ي
ن ربــــيع مرىس|رمض| دئى ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ ى جي 

438798 ي عبــــد |حمد سل|
للطيف خلف|متـــ لطفى لشيخ|طبــــ كفر 

8|3235 ى ي بــــدر محمد حسي 
مصطفى لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

4|5o58 بــــ|هيم خط|بــــر|ء مصطفى |عىلي لشيخ|بــــ كفر |د|

5|78o4 ضي|لمنعم محمد ع|نغم عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

923668 للطيف |هيم عبــــد|بــــر|للطيف |محمد عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

322o7o ى |م مصطفى محمود  لدهبــــ|بــــو|مي  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

|23o63 م|لسل|م محمد عبــــد |لسل|محمد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

6o779| محمد بــــدير محمد سويف| نور ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|64565 ي
لدين عىل محمد عىل|ء |محمد ضى دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

63o3o5 هيم|بــــر|حمد عطيه عىل | زيق|لزق|هندستـــ 
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|76656 رقيه درويش سيد درويش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

537244 ف |جر |ه يف|رسر حمد محمد رسر تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

3363|o لسميع مصطفى|لسيد عبــــد|ء |ل| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

759259 لحميد|تـــه عبــــد |ن محمد شح|مرو لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

|553o3 ى ص وق طلعتـــ خي  ى|رسر بــــر حسني  ن|تـــربــــيتـــ حلو

76o582 هلل محمد مسلم عىل|ن عبــــد |رو لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

3||834 ن|حمد محمود عش|محمد  ى شمس هندستـــ عي 

63o984 ي
لحليم محمد|لسيد عبــــد | |دئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4929|8 لحليم مسوده|ح صبــــرى محمود عبــــد |صل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5||o25 لشنديدى|صبــــىح جمعه صبــــىح محمد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

6o|685 لبــــربــــرى|ل فتـــىح |م جل|سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|5734o ل|ندى محمد محمد محمود جل ه ى نوعيتـــ جي 

7669o9 ء عيس عىل حسن بــــكي |عمر عل ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

488337 لمهدى|مجدى عىل محمد محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

233|65 لم|رق مصطفى محمد س|مروه ط هره|لق|بــــ |د|

893358 لغنى |ء مصطفى عىل عبــــد|حسن سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

25563 ى محمد عبــــد | |ر|ي |لبــــ|مي 
ى
ق هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

862777 حمد حسن عىلي|ن |نوره ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

266935 ء سعيد مرىس |طمه ه|ف لسعود|بــــو |ئى شمون|نوعيتـــ 

83|ooo ى ذكري|ي فع محمود|لن|عبــــد| سمي  |نوعيتـــ فنيه قن

63|o5 بــــ|لوه|ن عبــــد |حمد كريم رمض| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

845976 فظ|حمد محمد محمود ح| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

64783 عيل|سم|عيل يىحي |سم|سلىم  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

328358 يف ف لمهدي|روق محمد |محمود رسر ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

249265 لحفنى|ن |مل زيد|حمد ك|ره |س ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

5836o هلل|هلل عبــــد |ندى مجدى عبــــد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

32743o ن|هيم عثــــم|بــــر|ن |جر عثــــم|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5o|888 لصعيدي|هلل محمد |زكيتـــ محمد عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر
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77o27o تـــه صقر|لسيد شح|لرحمن محمد |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

268493 ى ملط|مصطفى  ى حسي  ن|مي  عه مشتـــهر|زر

343|o3 ى|يم| ن فتـــىح محمد حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|52987 هلل|ش |حمد |هلل |حمد عبــــد | هره|لق|ر |ثــــ|

268762 ن|م محمود زيد|م س هره|لق|ر |ثــــ|

6o3692 حمد|لد وجيه صديق |وجيه خ لمنصوره|ره |تـــج

45286 لرحمن|عمرو حمدى محمود عبــــد  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

895||3 لسيد  |حمد |لدين محمد |م |حس ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

27676| وى|لغربــــ|مجد سعيد |دهم | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6278|| لسيد محمد|مروتـــ محمد  زيق|لزق|علوم 

349746 ض عىل|ض عو|محمود عو ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

37o4o |شور مجدى ع|ع
ى
شور دسوق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

63|475 ى سليم|ن |وليد سليم| ر|ي ن|مي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

684ooo ر بــــدير محمد عديسه|لغف|رس عبــــد |ي زيق|لزق|هندستـــ 

8|99o| سمي  فليم صموئيل| مي  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

45|496 ر مرىس شويل|لستـــ|د فوزي عبــــد|زي ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

683o86 ى عبــــد | فع|لش|حمد |لحميد |منيه حسي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

62978| لعزيز محمد عىل|ن عبــــد |حمد رمض| زيق|لزق|ره |تـــج

646752 لسيد عبــــده خليفه|م |ء هش|عل ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

428|64 ه  يه|بــــو حد|زى |ح حج|هيم صل|بــــر|ني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

44|769 تـــ|مد محمود بــــرك|بــــ لطفى ح|ربــــ لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

358|54 هلل سعد محمد رزق|عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

627456 تـــ محمد أحمد|لشح|ح أحمد |سم زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

83477o ي محمد
ى مصطفى محمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

682644 لمعز ورده|لدين عبــــد |ء|دين عل|ن ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

9o878 منيتـــ حسن محمد سيد| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

48o862 حمد|م عبــــده |سلىمي هش دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4495o6 مه|ن |بــــدر محمد ممدوح محمد سليم لشر |ره طنط|تـــج

686|34 وق وجيه رزق محمد غيثــــ رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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452283 لعزيز|حمد عبــــد |لعزيز |لد عبــــد |ق خ|سح| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

293453 هيم|بــــر|هلل |م مجدى عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5o856| لشيخ|هيم رجبــــ عىل |بــــر|ء |عل سكندريه|ل|بــــ |د|

42783 ئى رجبــــ عىل|يه ه| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

494239 ل|حمد غ|لمجيد |ن عبــــد|محمد شعبــــ ره دمنهور|تـــج

883o4 حمد|لح |طف محمد ص|هيم ع|بــــر| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

89278 ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق  منى عىل سيد حسن

6|34|3 ن|حمد سليم|مد سيد |زم ح|حمد ح| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

6828o5 لسعيد|تـــ |لشح|هر |تـــ م|لشح|حمد | ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

7o|623 دى فرج|له|حمد عبــــد |دى |له|منى عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

54398o لد محمد محمد عبــــده|محمد خ |حقوق طنط

7o5o49 مر|هيم عىل ع|بــــر|لعزيز |طمه عبــــد |ف لمنصوره|حقوق 

|78462 عمر وجدى وليم فهيم سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

4398o9 د عرص|لجو|هلل عبــــد|أمنه أحمد فتـــح  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

622885 ن ر|لغف|محمد محمد عبــــد | مي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ موسيقيه ج

268496 ن قميحتـــ|لسيد شعبــــ|ئل |و ي صىح بــــنه
|معهد فنى

2|2386 لنعيم|م محمد عبــــد|هر حس|ط ى شمس حقوق عي 

|36oo8 ف |مريم  ى|رسر حمد حسي  تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

4229o3 ي
لمتـــول|ء محمد |ضىح ضى سكندريه|ل|بــــ |د|

4|96o5 هيم|بــــر|لسعيد عىل |هيم |بــــر|حمد | لشيخ|ره كفر |تـــج

26o784 ى محمد |ي لسيد مدين|سمي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8||2|8 س خلف|ن عبــــ|روي سليم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

5|6|67 لسيد|لمعىط |ضى عبــــد |يدى ر|ه تـــربــــيتـــ دمنهور

22|498 ى عبــــد ى محمد محمود|لق|حسي  در حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

83o589 ى ديكسون ميشيل فهىمي| مي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|3o842 لدين محمد محمد|محمد نور  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|76o22 سهيله محمد عىل فهىم محمد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

497379 ئى|ح عىل عن|لفتـــ|هلل محمد عبــــد |منه  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7||472 حمد|لمرىس |لمرىس |د |ح فؤ|لفتـــ|عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7||425 ى ق| لسيد مشه|سم |حمد حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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68o297 حمد|لجيد سيد |س عبــــد |هلل عبــــ|عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

25||48 هيم حمزه|بــــر|طف |دى ع|ف ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4899|6 لغنى موىس خليل|لسيد عبــــد |هدير  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

262863 هد|لمرضى مج|حمد سمي  عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

438|| وق س هلل|م سيد فرج |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

783263 ع|ذكرى سعيد حسن عىل جم سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

5|2|9o زق فوزي رزق|لر|محمد عبــــد ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

|5o|26 هلل|در عبــــد |لق|رس سيد عبــــد |ي ن|سو|بــــ |د|

29966o ى|ح ي|لفتـــ|م محمود عبــــد|سل| سي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

256834 ه  ح مندور|لفتـــ|لسيد عبــــد|ني  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4|2o47 مر|مر فكري ع|عزتـــ ع |بــــ طنط|د|

26|226 ره محمد حسن محمد|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o9o|5 لدين|حمد عىل |سلىم محمد  |ره طنط|تـــج

7o7258 حد متـــول عىل|لو|حمد عىل عبــــد | لفيوم|هندستـــ 

|68754 ح عىلي حسن|لفتـــ|هلل محمد عبــــد |منتـــ  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

4o6433 ى رحمتـــ عىلي محمد عىلي حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|65955 يف حسبــــ  بــــوزيد|هلل |يوسف رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8339|2 ه محمد | حمد محمد|مي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

76oo6 در|لق|لونيس عبــــد|كريمه كليبــــ عبــــد م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

7|2o44 يم|لد|مريم رزق رزق محمد عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

328735 حمد|ن محمد |يوسف شعبــــ |كليتـــ هندستـــ بــــنه

23964 لمنعم|ل عبــــد|هلل محمد كم|منتـــ  هره|لق|ره |تـــج

69o253 لفى|ل|لسيد محمد |حمد |ء |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

43|252 ل سعد|لع|لسيد سعيد عبــــد|سعيد  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

35977 ء محمد عىل حسن مرجح|رس| هره|لق|علوم 

753o94 لدين|عمرو سعد لطفى سعد  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

5|o7| زم محمد صفوتـــ يسن|م ح|سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

367|| م مدبــــول|م|ء سيد |ل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

255332 لحفيظ جمعه محمد|ر وليد عبــــد|من تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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262|58 ل سليم|م جم|حمد س| ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

8694|5 لرحيم|ل عبــــد|ء سيد كم|رس| لمنصوره|حقوق 

524272 ي محمود| لي|د
محمد مصطفى حنفى ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

688|2| ى ع|ي لعزيز |لسيد عبــــد |دل محمود |سمي  لمنصوره|صيدله 

336432 لم|مر س|لم ع|مر س|يتـــ ع| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

2|9239 در|لق|لعظيم عبــــد|يمن عبــــد|كريم  هره|لق|ره |تـــج

|3859| حمد زىكي محمد|م |ر حس|من هره|لق|ر |ثــــ|

7|32|3 ده|ن نرص شلبــــى زي|يم| لمنصوره|بــــ |د|

283753 ن|هيم رمض|بــــر|ن |ن رمض|عثــــم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

52o|68 لغزول|حمد محمد محمود |هدير  بــــ دمنهور|د|

477375 سمي  رفيق عطيه| مونيك سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|483o7 م سيد حنفى|سلىم س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

782o99 ىس|لبــــل|لح |لد ص|محمد خ لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

776249 لوكيل|لسميع عىل |لسميع عبــــد |هلل عبــــد |هبــــه  زيق|لزق|عه |زر

479637 لعزيز|لسيد جمعه عبــــد|محمد وليد  سكندريه|ل|هندستـــ 

6463o3 ل|لش|عمرو عزتـــ عبــــده  لمنصوره|حقوق 

8o3383 ى ن|د سليم|رفعتـــ عي| مي  ره بــــنى سويف|تـــج

286o|| دل بــــشي  عويس|ء ع|رس| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

452585 س|د مصطفى أحمد حو|مصطفى عم |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

32267 يمن محمد محمود|عمر  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|27426  ذىك|هلل |يتـــ |
ى
حمد شوق ن|حقوق حلو

2|8926 ى|لمجيد |حمد محمود محمد عبــــد | لخرصى ى شمس|تـــج ره عي 

|67652 ن|د يوسف محمد زيد|سع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

448722 ر|هيم دويد|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|فرج  |هندستـــ طنط

279442 د|لد يوسف حم|هلل خ|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

52o674 شور|لسيد ع|ن موىس |كريم سكندريه|ل|طبــــ 

462755 ز|حمد محمد در|زم سيد |محمد ح ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

43|o|2  سمي  عبــــد
رى شلبــــى|حد بــــند|لو|تـــفى |بــــ طنط|د|

24938o بــــ|لوه|حمد عبــــد|يمن |منى  ن|سو|بــــ |د|

897|79 لعزيز |لمحسن فهىم عبــــد|محمد عبــــد ج|عه سوه|زر
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|4|372 محمد مجدى سعودى مدكور لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o6499 ى |لىمي ى |ء حسي  لسيد حسي  ي|س|معهد در لسكر ج| |تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولوج 
سيوط |

497685 موس|بــــو ج|لحميد |لد عبــــد |هند خ ره دمنهور|تـــج

358554 حمد محمود عىل|هر |سهر س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o748| ن|وى سلط|لص|هلل |حمد عىل | لمنصوره|صيدله 

4o3798 هيم جمعه محمود|بــــر|هيم مجدى |بــــر| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22o82| م حسن زىك|هش| ر|ي ى شمس|تـــج ره عي 

626946 حمد|ج |عيل فر|سم|ل |سهيله جم زيق|لزق|حقوق 

23o242 ف شح|لرحمن |عبــــد ن|تـــه سيد رشو|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

878878 هر حسن |منى مصطفى ط سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

286|o2 وى|د هلبــــ|لجو|محمد سعد محمد عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

3|377 هلل|دل يوسف عبــــد |رتـــ ع|س هره|لق|بــــ |د|

338869 لسيد بــــدر|حمد محمد |هدير  |ره بــــنه|تـــج

44o367 مر|هيم ع|بــــر|كريمتـــ يوسف  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|68964 ن فرج|طف رمض|در ع|ن |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

7|2947 بــــ|هيم |بــــر|ن محمد مصطفى |يم| ص|لشر ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

272774 لحفيظ سعودى|عزه سعيد عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

27o3|7 لفضل محمد كريمه|م عزتـــ أبــــو|سل| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

|5886o عيل|سم|ح |بــــسنتـــ ممدوح صل ن|حقوق حلو

|58|4 ل|رص مصطفى جل|رضوى ن ى شمس| لسن عي 

26|278 د|هيم حم|بــــر|لسيد |حمد |رحمه  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

|58|9 ي|منيه محمد |
حمد محمد حفنى هره|لق|عه |زر

4o8568 وى|لنحر|لحميد |يه خميس عبــــد | ى شمس| لسن عي 

|46477 حمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |زينبــــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

485548 حمد ربــــيع|ل عىل محمد |مروتـــه جم دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4o6376 ى|ء س|رس| م محمد حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

539o88 للطيف|للطيف عبــــد |بــــر عبــــد |محمد ج ن|سو|بــــ |د|

7oo652 ح|لفتـــ|رس محمود مصطفى عبــــد |حمد ي| لمنصوره|ره |تـــج
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49o534 لحميد|لح عبــــد |حمد ص|حبــــيبــــه سمي   سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8956o9 وس  |م تـــ|جرجس سمي  س ورصى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

424|o لجليل|ن عبــــد |محمد رجبــــ شعبــــ هره|لق|ره |تـــج

|3734o هيم|بــــر|ج  صبــــىح |لسميع ن|عبــــد  ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

3|5445 لعزيز|حمد محمد عبــــد|ندي |س ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

529399 م|لختـــ|حمد |رس محمود |كريم ي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9273| يف جل س هريدى|ل عبــــ|ضىح رسر تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

825527 لكريم|د|ن ج|لجود هج|بــــو|لد |خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

436473 لخلع|مصطفى عىل مصطفى مصطفى  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

3|364 ن|ل عمرى رضو|لتـــ كم|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

827424 ي ص
حمد|بــــر سعد |مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8||36o ى|ن ش|هديل ربــــيعي عثــــم هي  ره بــــنى سويف|تـــج

284472 لد يوسف يعقوبــــ|ن خ|ري|م حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

83264| ي|
ه محمد خليفه حفنى مي  ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

46o|65 لرحمن بــــدير محمد درويش|ن عبــــد |رو سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

779636 لعظيم|لسيد عىل عبــــد |عىل  زيق|لزق|بــــ |د|

78o5o5 لمجيد|لرحيم عبــــد|محمود حمدى عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|72oo ى|حمد فتـــىح |ندى  مي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

9|2o44 د عبــــده مريد عبــــده |ميل |ج طبــــيع قن|عل

6o6|99 هلل|حمد عبــــد |لمحسن |حمد عبــــد|عمر  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|5|268 مل محمد|مصطفى ك| دين هره|لق|ن |سن|طبــــ 

||8569 ى سعد محمدى محمد سليم|ي سمي  ن|علوم حلو

83345 حمد|م محمد |هلل عص|يه | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

3|5695 ء عىلي محمود محمد|شيم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6928|5 ن|لمعىط شعل|هيم محمد عبــــد |بــــر|يدى |ه لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

57383 هيم|بــــر|س |يزه طه عبــــ|ف ره بــــنى سويف|تـــج

689|73 لسيد|هيم محمد |بــــر|محمد صبــــرى  لشيخ|هندستـــ كفر 

64889o ل|محمد عطيه زىك عطيه بــــل |ره بــــنه|تـــج

4o392 هيم|بــــر|لمطلبــــ |مروتـــ محمد عبــــد ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى
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|6292| تـــه عىل|لدين شح|م |ء حس|رس| ى شمس|تـــج ره عي 

48329| للطيف مصطفى|بــــر عبــــد |دل ج|مريم ع سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

642798 |لبــــ|ر محمد محمود عبــــد |من
ى
ق زيق|لزق|بــــ |د|

6984o6 تـــ محمد|حسن محمد مصطفى فرح لمنصوره|ره |تـــج

46o245 ن|عمر صبــــىحي محمد عىل شوم دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

3522o ى محمود سلىمي سعيد حسي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

774936 لسيد محمود|ضىح رفيق  زيق|لزق|نوعيتـــ 

2786|o مر|لعزيز ع|لنبــــى عبــــد|هند عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

446642 لجليل محمد|لعزيز عبــــد |مؤمن عيس عبــــد  ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

286395 يد|لعزيز ف|محمد مدحتـــ عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

822o62 |ق حن|صد| مفدي حن ي|صيدلتـــ 
|لمنى

8633o8 لرحيم|هيم جبــــريل محمد عبــــد|بــــر| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

64o327 هيم|بــــر|سمر محمد لطفى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o5976 حمد حسن|حبــــيبــــتـــ محمد محمود  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

82o|8 بــــر منصور|زينبــــ محمد ص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o|oo6 ل |لع|لسيد عبــــد|لبــــدرى |مرفتـــ  ج|عه سوه|زر

|57|79 بــــسنتـــ محمد سعيد محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

448949 ألحول|عيل |ج  إسم|محمود ن |هندستـــ طنط

47648 ى|حمد|د |مريم محمد رش وى|لجي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

28|9|5 محمد زينهم زغلول سنوىس ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

89o53o د خلف |م ج|رك عص|م سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

9o|9|7  عبــــد|س
ى
لحليم محمد |مح دسوق ي صىح ري

ج|ضه سوه|معهد فنى

5o9598 لعربــــي|محمد ربــــيع محمد محمد  سكندريه|ل|صيدله 

287o6|  أبــــو قوره|لش|يسه حمدى عبــــد|م
ى
ق شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

533o8| حمد|ن عىل |يه عىل رمض| ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

6o8|| لعزيز|مون عبــــد |ن م|مي رمض ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

|26333 ضى|لق|حمد |لدين |ن نجم |نور ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o8oo8 بــــ|لوه|لسيد عبــــد |ل |لع|لسيد عبــــد |بــــسنتـــ  سكندريه|ل|ره |تـــج

3|63|o قتـــ نرص خليل | |لعل|بــــو |رسر ى شمس حقوق عي 

329265 ي عبــــد|ريه
لعزيز محمد|م مصطفى |بــــ بــــنه|د|
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278673 ى|لسيد ل|سهيله محمد  شي  شمون|نوعيتـــ 

8|o83o حمد|ن شحتـــه حسن |نوره ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

826586 هيم|بــــر|كر |لش|ح محمد |مروه صل دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

23o47| لسيد محمد|مل |محمد حمدى ك ن|بــــ حلو|د|

78989o ى عىل محمد |زم |ح ك|لسم|مي  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

42o882 ي 
وز مصطفى ىسر|لن|سعديه في  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

775|89 ألقطع|يمن سعيد عىل |سعيد  زيق|لزق|بــــ |د|

23|3o2 هلل|حمد طلبــــ عبــــد|م |محمد هش هره|لق|ره |تـــج

687|7| م رفعتـــ محمد|لسيده س| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

678397 ديه بــــدير حسن حمزه|ن ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

32829| ذل|لش|لم |م س|لم حس|س |ره بــــنه|تـــج

7|7297 ى| دين سمي  عطيه محمود عطيه بــــحي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

498247 ى|سميحه فهىم يوسف محمد يوسف ش هي  ره دمنهور|تـــج

6o745 س|ن عبــــ|عيل شعبــــ|سم|حمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

324778 د فوزى وهيبــــ|ديفيد عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

329959 ى محمود |ي لسيد منصور|سمي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

242|6 ى حسن|جر خ|ه لد حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

52o856 ر|لعط|لسيد |لحميد محمد |عبــــي  عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|6494|  سمي  |هلل ه|يتـــ |
لسيد عىل|ئى هره|لق|بــــ |د|

4425|7 لجندي|زن مسعد محمد |م لشيخ|بــــ كفر |د|

88|9|7 لس عم لمنىح  فهىم|د عبــــد|كي  سيوط|بــــ |د|

848363 ي | ميل عبــــده عيسي|نىح  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

244345 لحميد محمد شلبــــى|محمد عبــــد ن|علوم حلو

7|5773 لجمل|حمد محمد حسن عىل |يه | لمنصوره|علوم 

46|6|2 هيم حموده|بــــر| |محمد زكري ي صىح طنط
|معهد فنى

|23384  عبــــد |بــــيشوى 
ى
لملك|ميل شوق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

77878| ن محمد|ء محمد سليم|رس| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

9o632| لسيد |ل |مه جم|س|ريم  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9o665o مل |ل نظي  ك|ن جم|ري|م  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

847|o8 ي|ر
حمد|ن |لسم|ىطي |لع|عبــــد| ئى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج
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7o7437 لعربــــى عبــــده|حميدو | ن|ر ج|بــــ سوه|د|

6oo9|4 ع|لرف|لسيد |م |يدى هش|ه |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

846866 در محمد|لق|لرحمن عبــــد|محمد عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

5|45|5 لسمبــــختـــي|شد |آيه سعيد محمد ر سكندريه|ل|علوم 

75279| رى|هلل زخ| |جح عط|صموئيل ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

254|84 ف |طمه |ف بــــو سعده|حمد محمد |رسر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

9|9326 حمد  |بــــكر | فرحه زكري ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

2385|3 ى عمرو  لعربــــى حبــــيسر|لسيد |نرمي  هره|لق|بــــ |د|

4|54o2 ي |مح |وليد س س|لنح|لسيد |لبــــحي  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|3879 لمقصود|دى مصطفى عبــــد |مصطفى ن يتـــ|ل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج  |لمجمع | مي 

74997 ر|لغف|هلل عبــــد|م عبــــد|هلل هش|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

348326 ح سيد صويره|لفتـــ|ء حمدى عبــــد|شيم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

89976| وجيه مصطفى محمد | سه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

254574 لسيد عفيفى|لعتـــريس |ل محمد|محمود جم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

5|248o م|لحميد عل|لدين عبــــد|د|م عم|إسل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

645669 بــــر يوسف|د ص|بــــيتـــر عم |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

24582| لخليفه|حمد |محمد مجدى  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

865626 لدين عىلي|عمرو محمد نرص ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

44o463 ء عيد صبــــىح محمد سليم|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

359434 ل فكرى حسن|يتـــ جم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

646324 ز|مد حر|محمود حسن ح سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

835|53 ى سليم|من ن عىلي|ر حسني  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

5377o حمد تـــوفيق عىل|يحن   ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|26324 جد محمد خليفه|ن م|نور كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

27435o لسميع|شور عىل عبــــد|محمد ع ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|6454 سعد |مه فرج |س|مريم  سيوط|تـــربــــيتـــ 

|32|96 هيم سيد|بــــر|لح |طمه ص|ف ى شمس|د| بــــ عي 

529386 |لق محمود |لخ|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد 
وي|لسعد

ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

6266|| دى|له|عبــــد| لفر|حمد |دى |له|ر عبــــد|من زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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62o335 نوس|لع|فظ |آيه حسونه ح ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

439946 روق عبــــدتـــ|ن متـــولي ف|إيم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

479652 لمنعم حشيش|محمد مجدى محمد عبــــد ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

355|45 مر محمود|لد ع|ء خ|ل| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

7o364| لجندي|عيل |سم|عيل محمد |سم|لرحمن |عبــــد  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

7o4696 مه|ئى سل|مه عىل عن|س|ئى |م| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6429o7 فع|لش|لد محمد |ن خ|يم| زيق|لزق|علوم 

7|3298 هيم سعد سعد عىل محمد|بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

846562 ى|حمد حسن | حمد حسني  ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

86432o حمد|لحميد |سد عبــــد|ل|يه | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

92|92o وسىك شفيق بــــدير | رين|م ج|بــــ سوه|د|

693o|4 هلل|ل فرج |لع|ء محمد محمد عبــــد |رس| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

8422|o ده سعدي محمد بــــكري|غ سيوط|عه |زر

224339 بــــى|مبــــ|حمد |حمد |لرحمن محمد |عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|36oo3 ى  ف غبــــري|كرستـــي  ك|لمل|ل عبــــد |رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

756o88 سعيد عيد سليم| نور لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|43999 بــــر نجيبــــ|د ص|ميشيل ميل ى شمس هندستـــ عي 

2|4695 لعزيز|رثــــ عبــــد|لو|ل عبــــد|مهند جم ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

339562 د محمد محمد|مل سعيد فؤ| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|7o452 كر|روس ش|سك|جورج كرم  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

839665 محمد محمد شبــــيبــــ جبــــريل ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

6|3933 ي|ر
ن|هيم حس|بــــر|موىس موىس | ئى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

42885| م عيد غنيم|أحمد س |علوم طنط

84692 لرحيم|م عبــــد |م|مصطفى محمد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

647634 ر|ر محمد طلبــــتـــ نو|نو| ند |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

353222 هيم|بــــر|روق |حمد ف|بــــ |مه ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

695425 هلل محمد|هيم عبــــد |بــــر|هيم محمد |بــــر| تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

62o299 ل|لسؤ|ىط |لمع|بــــو|يمن محمد | |رن ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

Thursday, September 6, 2018 Page 12555 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6o4684 طمه مصطفى محمد مرىس بــــدوى|ف لمنصوره|بــــ |د|

6|4o9 شم|شم حسن ه|حسن ه وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

443462 ن|ن محمد رمض|يوسف أنور شعبــــ لشيخ|بــــ كفر |د|

359784 حبــــيبــــتـــ مجدى محمد عىل ى شمس|د| بــــ عي 

47|74 بــــدين محمد|م ع|حمد عص| هره|لق|ره |تـــج

5|7o5o وى|لغر|تـــه محمد  |منه شح سكندريه|ل|طبــــ 

7o9o|8 د|لجو|حمد عبــــد |رس محمد |ف لمنصوره|ره |تـــج

34976| حمد محمد سيد حسن| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

48667o ر|لنش|طف |لرحمن محمد محمد ع|عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

825o|4 حمد|لد قدري |محمد خ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

27o249 لفرخ|لسيد محمد محمد |محمود  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

49|5|3 وى|لنمر|س عىل |ء عبــــ|عل| ن|ر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

499858 حمد|لكريم سيد |بــــرين سعد عبــــد |ص ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o8o83 بــــوشعيشع عىل|ريم سعيد محمد  |بــــ طنط|د|

628745 لسيد محمد|ندى رفعتـــ  زيق|لزق|بــــ |د|

9|9o63 ى |ن ع|نوره صم فرج خضي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

7|o3o9 ف عىل حسن و|مه |س| كد|رسر لمنصوره|هندستـــ 

3726|3 لسيد|مي مصطفى محمد  |حقوق بــــنه

4232o| حمد يشى مرىس خلف مرىس| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

836286 ي محمد |لر|ء عبــــد|ل|
دق محمود|لص|ضى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

89227 لد حسن محمد هديه|مصطفى خ |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

225489 م|م|ء محمد سيد |شيم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|57965 لسيد مرىس|هيم |بــــر|منيه محمد | ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

322938 ندى محمد عدل محمد ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

883749 زر منصور |بــــيشوى منصور ع سيوط|بــــ |د|

343449 هيم|بــــر|محمد حمدي محمد  |تـــربــــيتـــ بــــنه

82953| يه عصمتـــ محمود صديق| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

62oo25 بــــو زيد|محمد محمود محمود  سيوط|هندستـــ 
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349oo3 لخولي|هيم محمد |بــــر|هلل محمد |يتـــ | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

84356 ن|ن سليم|لبــــنى يوسف رشو زيق|لزق|حقوق 

92|69| لنبــــى |بــــوضيف عبــــد|تـــ |بــــسمه شح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

84ooo5 وق رس ي |رسر
ى|لنح|لختـــم مصطفى س حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5||478 لدين|محمد محمود مني  محمد علم  سكندريه|ل|طبــــ 

4465| س|ء حسن سعيد مدبــــول عبــــ|رس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

8|o773 حمد|ئل محمد |رس و|ف ي|بــــ |د|
|لمنى

35o584 ي|لسيد |رص |بــــ ن|رح لزهي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

639|66 يد|تـــه ز|ن محمد شح|عمر عثــــم زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o2449 ن لسيد|بــــدين محمد |محمد ع| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

858284 ى عبــــد حمد|هلل |حسن حسي  ي|هندستـــ 
|لمنى

33428 لمنعم عطيه منصور|هر عبــــد|مريم م ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

7o|o49 ر|محمد حسن محمد دويد لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9|o2o8 ن |م حسنى رضو|حبــــيبــــه عص ج|ره سوه|تـــج

864776 ن محمد|هلل عثــــم|حسن حرز ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|5495 ي|ر
هيم خليل|بــــر|محمد | ئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|49296 هيم محمد|بــــر|حمد ربــــيع | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8582|3 ى هش لد|م عزتـــ خ|حسي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

25oo25 حمد زيتـــون|ندى مجدى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9oo678 سم |حمد محمد ق| |ند ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9o728| حمد |د |ئى مرع حد|ه ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

4|757| ود|صفيه بــــشي  أبــــوطبــــل محمد د لشيخ|ره كفر |تـــج

373738 مريم جميل خلف جندى ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

62689o ح محمد|لفتـــ|ل عبــــد|ح كم|همسه صل زيق|لزق|بــــ |د|

676325 لم|حمد حسن حنفى س|سلىم  لمنصوره|طبــــ 

8o3|67 ح|لفتـــ|سندس محمود طه عبــــد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

772788 ي|ر
ل محمد أحمد|جم| ئى ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

قيتـــ| -  لشر

|59783 |لسيد |م |نىه عص
ى
لدسوق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

23oo8 ف صل|حمدى  ح بــــيوم|رسر ى شمس| لسن عي 
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52o733 هلل حسينى|ن عبــــد|ء شعبــــ|إرس ره دمنهور|تـــج

79664 ى هش|ي رى|لهو|م |لسل|م عبــــد |سمي  ى شمس|زر عه عي 

636575 م|لبــــره|مي مني  عوف |لبــــره|محمود محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

265o89 س|بــــوزيد عبــــ|ن |مصطفى رمض ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

679|83 لم|ج س|ج حج|رص محمد حج|لن|مه عبــــد |س| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76529| لسميع عيس|هيم محمد عبــــد |بــــر|د |زي ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

3434o6 لسعود|بــــو|لسعيد |ء مصلح |رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

686o3o لسيد ديغم|حمد |سلىم  لمنصوره|حقوق 

422o9o تـــه|حمد محمود شح|محمود | عل سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

9o|459 حمد |بــــر محمود |ص| ند ج|بــــ سوه|د|

|3|488 ى|نوبــــ رشدى نصيف بــــش|بــــ| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

|3|o48 رع|هلل ز|نوبــــ بــــولس عبــــد |بــــ| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|4447| لد محمد عزتـــ|ن خ|رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|46743 ى عىل محمود منصور حسي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

|58|44 لرحمن سعيد|لدين عبــــد |تـــفى سيف  هره|لق|بــــ |د|

63|47o حمد محمد|نوره محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

368852 لعزيز|عبــــد| ليىل محمد عط لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

3266o8 ي|ر
 | ئى

ى
ق|هيم |بــــر|شوق وى|لشر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

367|6| هيم|بــــر|محمود محمد محمود  عه مشتـــهر|زر

2662|4 لرؤف يوسف|طمه مجدى عبــــد|ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

238547 ي
لغنى|لد محمود عبــــد|خ| دئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

44o6o ف |حمد | حمد محمد|رسر ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

487o25 ن|لد فتـــىح خلف مهنى عثــــم|فتـــىح خ سكندريه|ل|ره |تـــج

4|3o66 صف|دل محمد ن|عبــــي  ع |تـــربــــيتـــ طنط

9|6875 ى |ء مرزوق عبــــ|ل| س حسي  سيوط|بــــ |د|

45|3|7 ز|رؤوف محمد أحمد حر سكندريه|ل|هندستـــ 

|57499 هيم|بــــر|ل محمد |منى جم هره|لق|ره |تـــج

|45345 ل|لع|مصطفى محمد محمد حنفى عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

339552 ي محمد سند|لن|هبــــتـــ عبــــد
بــــينى رص رسر |تـــمريض بــــنه

6|3o5| ف متـــولي شعبــــ|م |له|
ن متـــول|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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|64|77 لحميد محمد|ل نظيم عبــــد |بــــل ن|بــــ حلو|د|

7|o669  منصور منصور بــــكر |ص
ى
لسيد|ق معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

833266 مل محمد|لمنعم ك|ء عبــــد|زهر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

23337 لعزيز|بــــر عبــــد |دل ص|محمد ع لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8|49|4 وق  ي|بــــر عبــــد|مي  ص|رسر
لغنى ي|عه |زر

|لمنى

6|32o9 لسيد فليفل|حمد حمدى صبــــىح | |ره طنط|تـــج

684|4o ى زيد لمرىس|لمرىس  |ن محمد |نرمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6424|| لسيد محمد عىل|ن |محمد رمض زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o45o6 ى|هيم ص|بــــر|حبــــيبــــتـــ  لح محمد حسي  سكندريه|ل|عه |زر

3723|2 حسن مجدى محمد جميل سيوط|بــــ |د|

843352 ي عبــــد|بــــر|منه 
ى
لجليل|هيم دسوق ن|كليتـــ طبــــ أسو

9|98o| ى  |محمد سيد  حمد حسني  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

43288o تـــه بــــهنسي عمر|يه شح| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

79o234 هيم|بــــر|لكريم |كريم سيد عبــــد  سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

266453 ل|لعربــــى و|يدى تـــوفيق محمد |ه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

922o66 د |لج|ء عىل محمد |دع تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

7646|3 تـــه|د شح|لكريم ج|د |هيم ج|بــــر|ئيل |ف|ر هندستـــ بــــور سعيد

4|7293 ى|محمود محمد محمد  حمد حسي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

758|68 لرحمن|حمد عبــــد|نهلتـــ محمد  عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

284o5 لدين عىلي|روق عىلي |زن ف|م |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

45o25| زى|حمد محمد يىح خميس غ| |بــــ طنط|د|

852759 ر يوسف|لغف|لدين عبــــد|ء |منيه بــــه| لمنصوره|حقوق 

7o2736 |ح عطيه عطيه نج|ء صل|نجل لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

5|59|2 ي
ن فرج ميهوبــــ محمد|رمض| دئى بــــ دمنهور|د|

7|6|88 وق محمد  حمد |لمعىط |لفتـــوح عبــــد |بــــو|رسر
ج|رس

لمنصوره|حقوق 

4|9754 هيم|بــــر|لسيد |يوسف محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|56935 لمنعم سيد محمد|ء عبــــد |عل ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

48o735 لمسيح|يز عبــــد |دل ف|ع| ند سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|9o87 م|لسل|مه عبــــد |هلل بــــهجتـــ سل|منتـــ  حقوق بــــنى سويف
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687|92 ى محمد |ل |محمد كم ن|لسج|لدين حسي  لمنصوره|هندستـــ 

63|5| ن محمد محمود|د رمض|جه صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8o54|8 لمنعم بــــيومي|ف عبــــد|هم خل|زين ي|بــــ |د|
|لمنى

354483 لشيىمي|ء رجبــــ محمود مصطفى |رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

22788 ن محمد محمد عىل|فهد شعبــــ ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

6|2668 لجندى|ن |لمغنى عثــــم|ح عبــــد |لفتـــ|ل عبــــد |دل |ره طنط|تـــج

83|725 لرحيم فتـــىحي سيد|محمد عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

28||97 يف |منه  لسيد محمد|هلل رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

476274 م أنور عبــــد ربــــه|دين هش|ن لشيخ|بــــ كفر |د|

234743 لرحمن|كريم محمد سيد عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

858762 د محمد|لجو|ء محمد عبــــد|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

7||2o7 هيم عىل|بــــر|هيم محمد |بــــر|ء |شيم لمنصوره|صيدله 

3|4648 ى |م |مؤمن عص دق|لص|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

49|o99 ندي حسن يس محمود سليم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

9248|9 لس ذكري بــــخيتـــ جرجس | كي  ج|بــــ سوه|د|

692454 ى |طف عبــــد |يه ع| |لعط|بــــو |لمنعم حسي  لمنصوره|عه |زر

6|3|7o ن موىس|لعزيز عتـــم|ن عبــــد |لعزيز عتـــم|عبــــد  |ره طنط|تـــج

277949 هلل|يه سمي  مشحوتـــ عبــــد| شمون|نوعيتـــ فنيه 

35|8|9 ى|لح حسن |جر فتـــىح ص|ه وى|لجي  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

224256 تـــه|حمد شح|ذكرى حمدى عىل  ن|بــــ حلو|د|

|64o68 ف رمزى ص|بــــيتـــر  دق|رسر هره|لق|ره |تـــج

62|3o9 لسيد مصطفى|لسيد |محمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

645685 ل سعد|لع|حسن محسن حسن عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9oo572 نسيه محمد محمود محمد |بــــ ج|بــــ سوه|د|

|23256 يفه حس لعظيم حسن|لدين عبــــد |م |رسر هره|لق|هندستـــ 

33o35o ف |س |ين| ى رسر لدين|حمد سعد حسي  |ره بــــنه|تـــج

475922 يف محمد عر س|بــــي عبــــ|مصطفى رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

922|o9 حمد |لسيد |فتـــىح | يش ج|تـــربــــيتـــ سوه

43ooo3 حمد مسلم|محمود محمد محمد  |صيدله طنط
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|23235 ف محمود محمد|ندى  رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

42973o هلل مرىس|هيم عبــــد|بــــر|يمن |محمد  |بــــ طنط|د|

4|4769 حمد عجميه|لمنعم سيد |لد عبــــد |رتـــ خ|س لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

8652o5 رس عيد محمود|م ي|هش |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8|6o82 حمد|مؤمن يشي رشدي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

842322 ده رجبــــ محمد طه|غ دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

863624 ي |نوره لسيد|سم عبــــد|لق|بــــو|ن خي  سيوط|حقوق 

6o542| ود|محمد شبــــل محمد د| ر|ي |بــــ طنط|د|

4769o4 هلل محمود عقل|عمر مجدى فتـــح  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

52o43 ي محمد رج|ء ه|رس|
ى|ئى ي حسي 

ئ  طبــــ بــــنى سويف

4|7457 ن|هلل   حسن سليم|أحمد محمد عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

4o24o6 لكريم|د |بــــر بــــربــــري محمد ج|ء ج|شيم سكندريه|ل|ره |تـــج

4|6978 ى|لدين ش|م بــــدر |ندى هش هي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

34535o سم|لعزيز محمد ق|هيم سمي  عبــــد|بــــر| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

229379 لدين|حمد محمد وحيد | |ر|ي ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

29|769 لعليم|بــــ عبــــد |يه عىل غل| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

|5452| سعد|م سعد زغلول |محمد هش دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|2583o ى هيم قلدس|بــــر|محبــــ | لي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

482o93 يد|بــــو |ىط |لع|حمد عبــــد|مصطفى  ى لي  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

5253|4 ن عبــــد ربــــه|لسيد عثــــم|لد |خ| ند سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|726| ي|لليل سعد عبــــد|بــــو|محمد 
لغنى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

428|7 هيم|بــــر|م فتـــىح |هبــــه عص ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

367632 ين  ف محمد ف|شي  يد|رسر |طبــــ بــــنه

|7242| س|طمه محسن محمد عبــــ|ف عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

833|2 لحميد|حمد عبــــد |هيم |بــــر|عبــــي   بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6375|o ن|هيم يس رمض|بــــر|لد محمد |محمد خ | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

42|o28 لسيد|لسيد خليفه |نور |رتـــ |س لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4|8752 ل|تـــرين كريم كرم كم|ك لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 
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33634| لدين محمد حسنى|م |مروتـــ حس ى شمس|تـــج ره عي 

35553| وى|رس فوزى حفن|ن ي|رو ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

253958 بــــشيىه|ل|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|حمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

244o47 هر فريد خليل|فريد ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

897865 لرحيم محمد محمد |هيم عبــــد|بــــر|د |جه ج|علوم سوه

634|2 م حسن عدل محمد|حس ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

667o4 لرحمن|لرحمن بــــكر عبــــد |ء عبــــد |شيم لفيوم|علوم 

5|6786 بــــ محمود|لوه|ء محمود عبــــد|رس| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|2o555 ى محمد محمد سيد حسي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

6|9o24 د|هيم مر|هيم وهبــــه إبــــر|مروه إبــــر ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

793||o حمد|لرحيم |حمد عبــــد |ء |لىمي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

33|4o8 ى|بــــو|حمد |مل |هر ك|مل م|ك لعني  |نوعيتـــ بــــنه

9|6877 حمد |ء محمد سيد |لشيم| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

768|7| ى|هلل مصطفى رمض|منه  ن حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

26|895 نس|لطو|لسيد عىل |لسيد عىل |عىل  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

492373 بــــوقصبــــه|ن |ن سمي  سليم|محمد سليم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|34362 د|ن محمد ج|ندى رمض ى شمس حقوق عي 

3386o2 تـــ محمد | م|هيم محمد ضي|بــــر|مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

|42968 بــــر موىس|محمد موىس ج تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

452|55 ى خليل |ه لسيد حبــــيبــــ|جر حسي  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

263o69 هيم|بــــر|ندى يحن  رزق  |علوم بــــنه

338982 ىط عطيه|لع|رق عبــــد|ء ط|شيم |بــــ بــــنه|د|

7578|9 مد عبــــده محمد|محمد ح عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

447||o لمجيد محمد عون|مؤمن محمد عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

6|||9o طف تـــوفيق ربــــيع|محمد ع ي صىح طنط
|معهد فنى

756862 ل عطيتـــ|ل محمد كم|كم عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

869379 لم|لسيد س|لسيد محمود |محمود  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

768789 حمد فرج عطيه موىس| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى
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372384 ل|لع|لحميد زىك محمد عبــــد|محمد عبــــد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

226|54 ضى|يوبــــ محمد محمد ر|محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

87o7|5 لنبــــي|وي عبــــد|محمود محمد ص ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|2|o98 ج|لطن|لحميد |رق عبــــد |م ط|بــــس هره|لق|حقوق 

75999o لح|مريم يشى فوزى نظيم ص لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

839|76 ق|سح|يق |جورج صموئيل ف حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

7oo876 ف محمد |مصطفى  لسيد سويلم|حمد |رسر ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

825oo3 مجد حسن عمر محمود| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

42o85| لسيد نوفل|ء محمد |حسن لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

9o6285 ن حىح  |دل محمد رضو|ع دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

||8296 لسيد عودتـــ|لدين محمد محمود |سيف  ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

9|o543 لرحيم |حمد يسن عبــــد|محمد  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

245927 لشهيد عيس منصور|مكسيموس عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|2o968 هيم|بــــر|رودين رؤوف فكرى  ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|36o3o لحليم|حمد عبــــد |لحليم |ء عبــــد |ول تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

369894 يش عىل حسن|رص ع|محمد ن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8334|7 لمجد محمد|بــــو|ر |لنج|د |جه دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

9|997| سط محمد |لبــــ|لصبــــور عبــــد|ء عبــــد|ل| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6939o3 يف محمد عبــــد  حمد|وى |لمك|لقوى |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

683o5| دى محمد|له|لنبــــى عبــــد |عمر محمد عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

692333 لرحمن عريض|لسيد عبــــد |ندى محمود  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

569oo در|لق|لمقصود عبــــد |حمد عبــــد |ء |سم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

78o927 تـــتـــ محمد|لسيد شح|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

62|339 ى|بــــو|حمد |ن |ر محمد رمض|ثــــ| لعني  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

443o25 ء محمد فتـــىحي محمد مصطفى|لزهر| لشيخ|بــــ كفر |د|

539444 لح|م ص|م خليفه له|م|بــــرين |ص حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

49oo58 للطيف مرىس|ندى حسن محمد عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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337364 ي سيد سليم|لر|زينبــــ عبــــد
ن|ضى س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

||5878 لح محمد بــــكي |د محمد ص|حبــــيبــــه زي ى شمس|د| بــــ عي 

323o63 حمد|بــــوضيف |يتـــ سيد | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

759692 ضى|هيم ر|بــــر|نعيمه محمود  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

428877 ن|لعج|د |د محمد ج|م ج|حس ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

36727 حمد محمود|يه محمد | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

53o74 حمد|عد |يه خميس مس| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

626|5 م محمد|لسل|ء محمود عبــــد |رس| سيوط|ره |تـــج

6o846 ن|حمد عويس ذىك رمض| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

28|542 م عىل|لسل|زينبــــ عىل عبــــد ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|4o44| ر|لجز|ر عىل سعيد |من ى شمس  تـــمريض عي 

786383 لسيد محمد وهيبــــى|رس |حمد ي| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

246|29 هيم محروس حسن|بــــر|حمد حسن | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3|2624 هيم محمد|بــــر|متـــ |س|غدير  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

9o95o3 ى |شم |لدين ه|ح |ن محمد صل|نور حمد  |مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

5o2669 زق يحن |لر|ح عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |ليىل صل لشيخ|عه كفر |زر

255485 جورى|لبــــ|لعليم |لسيد عبــــد| |رض ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

49oo8 بــــومسلم|حمد محمد عىل | ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

3553| دى|له|دى محمد عبــــد|له|يمن عبــــد|يوسف  هره|لق|ره |تـــج

|9342 ل قطبــــ|مريم محمد كم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7|35o ه ز| يد|لجليل ز|يد عبــــد |مي  لفيوم|بــــ |د|

4|2469 كبــــى|لمر|سعيد وحيد محمد طلبــــه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

266537 لغنى|حمد فتـــىح عبــــد|بــــسنتـــ  سيوط|عه |زر

85467 ن عىل حسن محمد|نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

46oo9o ه محمد سليم|لل|ره محمد عبــــد|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|o68o ء رأفتـــ محمود فرج نقريش|روميس لمنصوره|علوم 

698988 ه شعبــــ| رتـــ|لسعيد محمد عم|ن |مي  ط|ر دمي|ثــــ|

9257|8 تـــ  |دل يوسف شح|م ع|ر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|3|9o3 ندى عىل تـــوفيق عطيه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

776999 لشبــــينى|لم محمد |يه س| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 
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85|3|9 زينبــــ بــــشندي محمد سيد لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

|72397 ي محمد عثــــم
ن|ن محمد عثــــم|تـــفى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

349959 لم|ء رزق عىلي عبــــده س|سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4978o5 ج |هيم خليل بــــلتـــ|بــــر|مريم  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

68o377 لمتـــول دنون|طف سعد محمد سعد |ع ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

524|8 هيم|بــــر|يمن محمود |سلىم  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

324o86 ل|لع|حمد عبــــد|م يوسف |حمد هش| ى شمس حقوق عي 

259752 ي|ر
هيم|بــــر|هيم زىك |بــــر| |ئى ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3||7o9 سهر محمد سعيد عطيتـــ ى شمس حقوق عي 

49473o ر|لنج|مل |كر ك|ئى ش|ه ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

639527 حمد|تـــ |لشح|هيم |بــــر|آيه محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49o|69 ي محمد ح|ء ع|رس|
فظ|دل حبــــسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

837477 هلل محمد|محمد سعد خلف  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|4|834 مصطفى محمود مصطفى نور ن|طبــــ حلو

55448 حمد|ء فهىم محمد سيد |دع ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|5735 ى عبــــد| بــــ قريطم|لوه|لعزيز عبــــد|لحسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

87o59| حمد حسن|لرحمن محمد |عبــــد ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

882534 ن  |د سمع|يوسف ميل| ريموند سيوط|بــــ |د|

686367 هيم|بــــر|نور رأفتـــ عىل |محمد  |بــــ طنط|د|

|43943 |لم زكري|عمرو محمد س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

255385 حمد|ل فتـــىح عيد |ء جم|رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|2|o74 ن محمد|مصطفى رمض| هي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

46395 حمد مليىح |بــــ |لتـــو|ء عبــــد |رس| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

77937 مد|لد فتـــىح ح|مي  خ| لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

222479 هيم|بــــر|محمد مجدى صبــــىح  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

444|4| هلل|بــــو عبــــد |حمد |ر |لستـــ|ل عبــــد |طه جل لشيخ|عه كفر |زر

62868| زق محمد محمد نرص|لر|ئل عبــــد |أحمد و زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

37|652 للطيف|لعزيز عبــــد|لدين عبــــد|ء |رضوى عل سيه|نوعيتـــ عبــــ

354374 لعزيز|طرعبــــد|لش|ء محمد |عل| عل ى شمس|د| بــــ عي 

623o73 ي|لحلو|لسيد |حمد |عمر محمد 
ئى ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج
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824635 ى عمر حمد|ن |يوسف حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

772782 لحميد|رس محمد عبــــد |هلل ي|عبــــد  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

253635 بــــو دريع|طف مصطفى محمد |ع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9|3||7 ى حلىم | ى ج|مي  بــــر |مي  ج|حقوق سوه

|48629 ن|حمد مهر|يه مصطفى محمود | هره|لق|حقوق 

847578 حمد محمد|ء سيد |لزهر| ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4876|7 هلل|ر عبــــد|حمد عيس نص|عمر  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

3|7|33 هلل||مر عط|ئى تـــ|روم| بــــول ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|37|54 بــــ|لتـــو|رق صبــــىح عبــــد |لدين ط|سيف  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

858646 ى عبــــد|ح ج|بــــكر نج لعزيز|هي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

78622| ى |سعد |ده |مي ى محمد خليل|مي  مي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

58|24 محمد ربــــيع سمي  محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4|682 حمد عبــــدتـــ|عيل |سم|حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|338o وى|لشن|لسعيد |محسن محمد | لي|د هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

683|9| ي
لدين محمد فهىم|ن سعد |هدير سفى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

894935 هلل محمد  |كريم محمد فرج  ج|ره سوه|تـــج

6|2649 يف  ىط موىس|لمع|بــــو |سمر |ل|آيه رسر |ره طنط|تـــج

352o75 لمعىط|فرحتـــ محمد محمد عبــــد ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

432339 ئى|لفخر|ء سمي  عىلي مصطفى |رس| |بــــ طنط|د|

8o6|35 ي
محمود بــــكر محمد مهنى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

54o3o5 هيم|بــــر|لدين محمد |هيم سعد|بــــر|هدير  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

776o43 ريم هليل حسن طلبــــه محمد عمر ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

|4748o ع مصطفى|لسبــــ|يوسف مصطفى  هره|لق|ره |تـــج

|43953 حمد|هيم |بــــر|م نبــــيل |محمد عص هره|لق|ره |تـــج

5|o2|3 وى|لجيد فضىل مك|محمد عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

875683 ى |م حسن هم|حس م حسي  سيوط|هندستـــ 

|23773 ن|لمنعم سليم|م عبــــد |حمد هش| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

259|9|  |دل |ء ع|سم|
ى
ي|لدسوق

لطوجى ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7|82o4 لمتـــجىل بــــدوى|هلل عبــــد |حمد عرفه عبــــد | ط|بــــ دمي|د|

259797 ف سيد |هدير  لرحمن|حمد عبــــد|رسر |صيدله طنط

Thursday, September 6, 2018 Page 12566 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

56436 ى محمد|حمد جم| ل حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|4386 هدى محمود محمود حمزه |ره طنط|تـــج

75357o ي
لعزيز عىل عىل|عبــــد | دئى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

79o744 للطيف|حمد تـــوفيق عبــــد |مصطفى  ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

2|266 مد محمد|حمد ح|سلىم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|2o9o4 لغنى|محمد حمدى عبــــد | دين |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4524o2 وى|لص|حمد حمدين محمد |محمود  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

782585 لسيد|ح  موىس |سم نج|بــــ زيق|لزق|هندستـــ 

6o87o7 لرحمن|دل فتـــىح عبــــد |ع| هن لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|683|7 لس كم وندى|ل عدل ل|كي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

847858 هلل طه|رميح محمود عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

525629 لصمد|لعزيز فهىم عمر عبــــد|أحمد نبــــيل عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

83|5o ل|لع|فظ سعيد عبــــد |لحليم ح|د عبــــد|عم |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

353373 بــــو بــــكر محمد حسن|مصطفى  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

246|93 هيم|بــــر|بــــر عىل |د ج|هلل فؤ|عبــــد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

2534|| لكردى|لعزيز |حمد عبــــد|له |ه شمون|نوعيتـــ 

6o8223 لصفىط|ء محمد صبــــىح |ول |صيدله طنط

4|9o85 س|رس رفيق عىل عىل بــــرج|ف ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

45o|36 |لوف|بــــو |لفتـــوح |بــــو|محمد رحىم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7||989 حمد|م عىل محمدين |ريه لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

222395 هلل عىل|ح عىل عبــــد|سم ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4853o| لمحسن خليل|هلل مصطفى منسي عبــــد |منه  ى شمس| لسن عي 

765|33 لزينى|لسيد محمد |حمد |حمد محمد | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

79|9|7 لسيد عىلي|م |م|لمنعم |حمد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

968|6 ء محمد طه نوح|سم| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

43o23 لزغبــــى|لبــــ |بــــو ط|ئى مجدى خليل |م| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

338|99 نع|ىط عىل م|لع|لنبــــي عبــــد|محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

3265|o م محمد سعد محروس صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف
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6787|9 لمنعم محمد|كر عبــــد |ء ش|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

96355 ي عبــــد |نسمه م
فظ|لح|مون محمد حسنى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

4|3946 ي عطيتـــ|لعزيز |هبــــه عبــــد
لحسينى |تـــربــــيتـــ طنط

542o62 ف عوض ري|م |بــــر| ض|رسر |حقوق طنط

764549 لعيسوى|لحليم |عمر حسن عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

893ooo بــــر خلف عىل |محمد ع ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|223|6 ل محمد فرج|لدين كم|م |كريم حس ن|هندستـــ حلو

444636 ره|ء عىل محمد جمعه عم|شيم ط|بــــ دمي|د|

34||7| م حلوه|لسل|حمد محمود مرىس عبــــد| |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

4|o3|5 د محمد صقر|لجو|دل عبــــد |حمد ع| |بــــ طنط|د|

62||o7 لسيد معوض|محمد رزق  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

9|3999 يز عىل |سهيله محمد ف سيوط|حقوق 

3625|4 لم|م محمود س|مريم هش هره|لق|حقوق 

348|48 لسيد حوده|حمد |عمر محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6978|5 ر|لبــــيط|لسعيد |ئى |لكيل|نسمه عزتـــ  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3|2oo7 لح|لح محمد ص|ء ص|لزهر|طمه |ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o56o8 عيل|سم|مه |حمد محمد سل|فرحه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6323o7 ر|لغف|لنبــــى عبــــد|مه عبــــد|س|دين |ن زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

376|9 ر مرىس محمد|لستـــ|حمد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

92543o ى  |دل عبــــد|قض ع لرحمن حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28349o م محمود مرىس سيد ن|حقوق حلو

6oo3|9 رون|نور ه|نور محمد | |ره طنط|تـــج

773376 زينبــــ حلىمي حسن حسن محمود لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

||9454 بــــوحمر|لحميد عىلي |تـــم عبــــد |خلود ح ى شمس علوم عي 

766867 ى  ن|عيل محمد حمد|سم|مه |س|حسي  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

423|| لنبــــي رزق|تـــ محمد عبــــد|محمود شح هره|لق|بــــ |د|

432782 لسيدعوض|در |لق|حمد محمد عبــــد |ره |س ى شمس| لسن عي 

|354|o ى|بــــو |لحسينى محمد |محمود مجدى  لعني  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

338322 ي محمود ش|لزهر| ى|ء محمود مليىح  هي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

Thursday, September 6, 2018 Page 12568 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

444|86 هيم عىلي مصطفى|بــــر|ح |محمد نج |حقوق طنط

8347o9 هيم|بــــر|بــــ |لوه|عيل عبــــد|سم|حمد | قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

337|49 د|د محمد فؤ|نىه عم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

42347| بــــر|لسيد ج|نىه محمد عىل  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36||32 ن|رق محمد عثــــم|ر ط|مي |كليتـــ هندستـــ بــــنه

649554 هيم|بــــر|حمد محمد محمد | زيق|لزق|حقوق 

785254 دي|له|ن محمد عبــــد|محمد رمض| لي|د زيق|لزق|بــــ |د|

84|354 حمد عىلي|حمد محمود | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

432898 لد تـــوفيق محمد|خ| ند لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|244oo هلل|م عبــــده عبــــد |م عص تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

34484| هيم حسن بــــكر|بــــر|يزتـــ حسن |ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

538273 هلل يشى سعيد سعد|هبــــه  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

5||268 بــــوج|حمد |ن |صف سليم|محمد ن معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

69594| شد|تـــ محمد ر|لسيد بــــرك|لسيد | لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

24342o حمد حسن محمد غريبــــ|مروه  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

332436 ن|حمد عمر عىل عقل شعل| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

63726o ق|حمد |هيم |بــــر|ندى محمد  وى|لشر زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|4|329 |لمقصود سيد |ح عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لصبــــ|نور 
حمد

وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

358o22 ى |محمود  ف حسي  هيم|بــــر|رسر ى شمس هندستـــ عي 

792876 لسيد محمد فكرى محمد|م  نوعيتـــ بــــور سعيد

|7384| وليد محمد حلىمي| ن|ر تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3o972 رس سيد خلف عىل|حبــــيبــــه ي هره|لق|م |عل|

98392 هيم فهيم|بــــر|نس صبــــري |ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|8944 ى|فظ مصطفى |يه محمود ح| بــــو حسي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

25o64 د|يتـــ عيد سعيد ج| ن|فنون جميله فنون حلو

862723 ى|س ى محمد حسي  ميه حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|39783 ى عم|ي لدين سعيد عىل|د |سمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o|o9| ل|لجم|حمد عىل محمد |هيم |بــــر| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|
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8|9|59 ي |محمد ن| م محمد رض|مر حمد|ج  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

2|7o88 ف محمد محمود |ه نور |م عيل|سم|رسر ى شمس| لسن عي 

355|36 لمجد|بــــو |حمد |ء محمد |رس| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|62o62 مد|حمد رأفتـــ ح|رأفتـــ  ن|بــــ حلو|د|

326595 لسيد|تـــه محمد |ن شح|حن كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|33345 ى|م جم|سل| ى طلبــــه حسي  ل حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o9|o5 زق|لر|دل محمد عبــــد |كريم ع ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

688823 شه|لسيد محمد عىل عم|حمد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8777|7 ن ربــــيع محمود محمد  |يم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

249679 ر خربــــوش|لغف|لسيد عمر عبــــد |ره |س لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

459253 ي محمد عبــــد |م|
عد|لو|زق |لر|ئى ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

34o88 محمود محمد| لرحمن زكري|ء عبــــد |ل| ن|بــــ حلو|د|

|38724 هيم|بــــر|حد |لو|هلل فتـــىح عبــــد |هبــــتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

29||86 بــــيشوى شكرى خلف لمع ى شمس حقوق عي 

29583| ي |لد |حمد خ|
حمد|حمد عفيفى ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

884|89 ئى محمد |ئى عىل كيل|كيل سيوط|ره |تـــج

374264 لدين محمود محمد|ء |يعقوبــــ عل عه مشتـــهر|زر

436992 لشيخ|هيم عىلي |بــــر|د |م فؤ|ن عص|يم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6|7578 وق محمد رمض ن جبــــه|رسر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

6|8948 ن لغنى|مد عبــــد |د ح|فؤ| مي  ط|بــــ دمي|د|

64o299 لحق|آيه محمد محمد حسن عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|7o64 ى|نجل ى محمد حسي  ء عيد حسي  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

9|o484 لد محمود محمد |ل خ|نو ج|بــــ سوه|د|

344658 لروينى|يتـــ محمد مجدى مفيد يونس | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76694| ج|بــــوح|مل يوسف |محمد جميل ك ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

446744 حمد مصطفى عبــــده محمد عبــــده| سكندريه|ل|بــــ |د|

783328 هيم|بــــر|حمد محمد |محمد  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

639365 هيم|بــــر|بــــد |هيم ع|بــــر|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|53o79 كريم محمود محمد محمود ن|هندستـــ حلو

45552 لنرص محمد|هلل جمعه سيف |عبــــد ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 
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44o373 ن|لسيد سليم|لنبــــى |لسيد عبــــد|جر |ه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

823273 لسميع محمد|ن عبــــد|ره شعبــــ|س سيوط|عه |زر

45335o لبــــيوم|لسيد عىل |هلل |محمود عبــــد  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

7o888 رحمه سيد سنوىس محمد لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

876844 حمد سيد محمود |صفيه  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

424|4o لق|لخ|م رجبــــ عىل عبــــد|محمد عص سكندريه|ل|صيدله 

5|376o لمجيد|دي عبــــد |له|محمد طه عبــــد  عه دمنهور|زر

368759 لسيد|ن |حمد شعبــــ|يه | لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

456655 ى |ي لجوهرى|لسيد درويش |سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

33736| لرحمن|لحميد عبــــد|شد عبــــد|ر| رن ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

8|9|74 |مريم نبــــيل شكري زك ي|عه |زر
|لمنى

486837 |لعزيز |ر  عبــــد |لستـــ|مصطفى  محمد  عبــــد 
هي|بــــر

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89|o69 مل |نه عزتـــ رزق ك|دمي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

546749 لرحيم|هلل عبــــد|بــــر محمود عبــــد|زم ج|ح دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

24o46| لحفيظ محمد فرج|مه عبــــد|س|رضوى  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|479o5 هيم خليل|بــــر|زم محمد |ح هره|لق|هندستـــ 

45254 رق سيد فوزى سيد|ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

86o24| د|مح سليم عي|دي س|ش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

482226 لحميد|لحميد محمد عبــــد |يوسف محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27o259 بــــ|لوه|حمد محمد عبــــد|محمود محمد  |طبــــ بــــنه

783853 وي|لشعر|لسيد محمود |ل |نىح  كم| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

82oo5| لرؤف|تـــه عبــــد|د شح|حمد عم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6463o8 ى |عمرو  ي محمد حسي 
بــــو زكرى|لجيوىسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

687549 ر|لنج|ح فهيم عبــــده |هر صل|محمد ط ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

9|2557 لدين شفيق محمد  |ده مىح |غ ج|ره سوه|تـــج

86928| ى محمود|حمد عبــــد| لمحسن حسي  ن|سو|حقوق 

788||| عيل عطيه|سم|ن |منى عثــــم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

345595 حمد|هلل |د|م محمد عبــــده ج|ريه ى شمس|زر عه عي 

4oo3o2 لقوي محمد|تـــ عبــــد |هيم فرح|بــــر| سكندريه|ل|حقوق 

6oo83o ح|لحميد مصبــــ|لح عبــــد |سميه ص |علوم طنط
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6489o| حمد نرص|دل |منى ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

69|726 لبــــربــــري|لغنى |لغنى عبــــد |تـــم عبــــد |م ح|سل| |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

236527 بــــل|ح ق|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|هلل عبــــد|منه  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

62||| تـــ|هلل عرف|تـــ عبــــد |م بــــرك|سل| لمنصوره|حقوق 

6|966| لصعيدي|لم |لسعيد س|ح محروس |محمد صل  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

2|2988 ف |ره |س لحبــــسر|حمد محمود |رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|78o|o حد يوسف|لو|سمر ميىم عبــــد  سيه|نوعيتـــ عبــــ

7o664o |حمد |حمد فيصل محمد محفوظ محمد |
لجوهرى

لمنصوره|ره |تـــج

26252o هيم|بــــر|هيم |بــــر|م حسن |حس | معهد فنى تـــمريض بــــنه

7o3584 هلل|رص حسن عوض |يقه ن|ف زيق|لزق|حقوق 

628659 ف سليم عىل|طمتـــ |ف رسر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

485399 حمد|م |لمنعم هم|حمد عبــــد |مريم  سكندريه|ل|بــــ |د|

697|35 لسيد محمد|رق |محمد ط لمنصوره|هندستـــ 

264726 لدين|حمد زين |هيم |بــــر|هيم |بــــر| |ن|ر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

38669 طمتـــ منصور خرصى سيف|ف ن|حقوق حلو

6o5889 ى | ى |حمد حسي  ن|لده|حمد حسي  |بــــ طنط|د|

267533 ن|لمنعم سليم|لد عبــــد|خ| يش هره|لق|ن |سن|طبــــ 

264|5o لم|لسيد س|لغنى |ل عبــــد|تـــغريد كم |بــــ بــــنه|د|

428o26 ج|سلىم عىل حسن منصور رس |بــــ طنط|د|

46765 حد|لو|معتـــز عبــــده محمد عبــــد ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

595o3 لصمد|للطيف عبــــد |بــــسمه محمد عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8o34|4 لنعيم|هر عبــــد|م م|م عص|سل| ي|بــــ |د|
|لمنى

7oo699 حمد جبــــر|حمد حمدى محمد | ط|معتـــ دمي|علوم ج

8o247| ي |يه|
بــــسخرون|بــــ سميح ينى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

878744 ر محمد |مصطفى محمد مختـــ لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

6o6735 مه|ن سل|لعري|محمد أحمد محمد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

8|3|24 هيم|بــــر|هيم |بــــر|ئف رؤف |ر سيوط|حقوق 

77695o |ش|مه بــــ|محمد سعيد سل زيق|لزق|ره |تـــج
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786|3o حمد محمد غريبــــ|حمد | |مرن ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o4o44 عيل حموده|سم|ء رفعتـــ |حمد عل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

648545 ى مصطفى|لؤي محمد  مي  زيق|لزق|حقوق 

4627|| ى حنفى|كرم حسنى | لعليىم حسي  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

8|7646 هر حسونه|يوسف جنيدي ش ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

545733 حمد|در جمعه محمدين |لق|هلل عبــــد |عبــــد  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

752732 لسعيد محمد|حمد محمد عىل | |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

7|2946 ه | هيم|بــــر|لمرىس |هر |لط|هيم محمد |بــــر|مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8472| در|لق|ل حسن عبــــد |حمد جم| ي سويف
هندستـــ بــــنى

4oo47o ح|هيم محمد صبــــ|بــــر|دين |ن سكندريه|ل|حقوق 

|78582 ء محمود سيد محمد|شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

683837 لمنس|لحميد عيد |ن عبــــد |مينه وهد| لمنصوره|عه |زر

69o9o9 لبــــيىل|تـــ منصور عىل |نعم لمنصوره|بــــ |د|

||73|| جورج وديع سليم| ن|جولي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|o9oo طمتـــ|بــــو ف|رص سعد |عمر ن تـــمريض دمنهور

248326 لسمينى|ن |ده شديد عثــــم|ء حم|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

47649 مريم محمود سند عويس عنبــــر بــــ بــــنى سويف|د|

|23654 لمعز بــــيوم حسن|حمد عبــــد |زم |ح هره|لق|ره |تـــج

35|823 سعيد سمي  سعيد محمد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

64|76| لمعبــــود حسن|لحميد عبــــد |لسيد محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

4o7575 م حسن|ل آدم هم|ئشتـــ جم|ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

638|99 ف زكري|د |زي حمد محمد طعيمه| |رسر زيق|لزق|ره |تـــج

52339| عيل|سم|لسيد محمد |لسيد محمد | سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

49725| مر|لعزيز ع|لبــــيىل محمد عبــــد |يتـــ | سكندريه|ل|حقوق 

777573 لم|هلل س|طف محمد عبــــد |م ع |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|2|o85 م صبــــىح تـــوفيق محمد قنديل|سل| ى شمس حقوق عي 

442466 دى|لحم|در سعد |لق|لد عبــــد|خ |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

7|7698 ه عبــــ| بــــينى بــــدوى|غبــــ |س ر|مي  لشر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

237o76 منيه محمد سيد محمود عيد| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى
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7||||8 ى نشأتـــ محمد يوسف  لعز|بــــو |نرمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8327o2 هيم|بــــر|رس محمود |مرفتـــ ي |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|8526 ى محمد محمود  ى بــــو سنه|كيى ن|بــــ حلو|د|

4|3|8| ل|لجبــــ|س محمد |د عبــــ|لجو|ء عبــــد |عىلي |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

457|62 ع|لرف|هر أحمد |رضوى سمي  ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

846o39 ي رزيق متـــ|م روم|ف
ؤوس|ئى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

4774|o فظ عقل|لح|رق سعد عبــــد |نىه ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|688| لد عىل حسن|خ| ر|ي تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6|5868 لسعود|بــــو |عمرو محمد محمود  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

85o26| حمد تـــوفيق|ح |محمد صل لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

46|48  محمد حميده
ى
م دسوق ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7556|8 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|لطيفه  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|3596o ل|لع|د سيد عبــــد |نىح  عم| هره|لق|م |عل|

2|327o لعليم|مجدى محمد سعيد عبــــد | رن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

764786 لدين|ج |حمد تـــ|حمد محمد |رحمه  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

328o65 بــــ|لوه|طف محمد سعد عبــــد|ع |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2374|7 عيل|سم|روق محمد |م ف|هش| ر|ي ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

9|634 حمد سيد|طف |بــــ ع|يه|هلل |عبــــد  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

233865 يف محمد | حمد|حمد رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

225835 بــــوزيد بــــكرى|ح |لفتـــ|لد عبــــد|محمد خ لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

54oo6| لشيخ|م محمد حسن |لسل|حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

37|327 محمد رجبــــ محمد سيد بــــسيوئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

278295 ضى|لق|لحميد مصطفى |جميل مجدى عبــــد |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

9o2||9 س |لي|غو |ره عوئى تـــن|س ج|ره سوه|تـــج

696645 لحليم|لحليم محمد عبــــد |لسيد عبــــد |ره |س لمنصوره|حقوق 

2|3495 لرحمن|لسيد عبــــد|يه عمرو | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

635868 حمد|لعوضى |حمد |حمد مجدى | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

787277 ى عمر|لص|لد عبــــد |ء خ|شيم دق حسي  زيق|لزق|نوعيتـــ 
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9o7688 حمد |حمد جبــــريل |محمد  ج|ره سوه|تـــج

|57o36 ن|م محمد محمد رمض|محمد هش ن|هندستـــ حلو

475|75 ل محمد سعيد مجدى|سعيد جل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

279656 بــــ|لحميد حج|بــــ عبــــد |رص حج|ح ن|سم ي صىح بــــنه
|معهد فنى

35772 ن|ىط زهر|لع|ضى عبــــد|محمود محمد ر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

98385 ليىل يوسف رجبــــ عيد لمنصوره|حقوق 

2523|| لح|ء لطفى عيد ص|ول تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|2242o تـــم محمد محمد|محمد ح ن|هندستـــ حلو

|33766 لمحسن محمد|لمنعم عبــــد |يحن  عبــــد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6o2885 ف |لفتـــ|ع عبــــد |لرف|يوسف سمي   لدين|ح رسر ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

6322o4 للطيف عطيه|رحمه محمد عبــــد زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

92|53o ى |حمد |جر مصطفى |ه مي  ج|بــــ سوه|د|

43o7o9 ل|حمد هل|لعزيز محمد |عبــــد | دين لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

83|22| رس محمد|محمود محمد ي سيوط|صيدلتـــ 

62|29| ن|لدهش|لسميع عىل |حمد عىل عبــــد | ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

8o|376 هيم|بــــر|حمد |م |م هش|ريه ي|نوعيتـــ 
|لمنى

6|62|7 عيل|سم|لد نجيبــــ محمد |لرحمن خ|عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

489o6 ه مجدى | سط|لبــــ|حمد عبــــد |مي  ن|علوم حلو

2|3496 تـــ حسن بــــسمله صفوتـــ خي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

34728 م بــــليغ عويس|ء هش|شيم ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

2|75|5 ن محمد محمود|كريم هيثــــم شعبــــ دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|25569 ى ى محمود حسي  يمنى حسي  ى شمس هندستـــ عي 

478|97 بــــوكليله|لم فتـــيحه |ن محمد س|رو سكندريه|ل|عه |زر

9|4oo| بــــوغدير محمد محمد عمر |هبــــه  سيوط|حقوق 

479263 حمد|لعزيز |لسيد عبــــد |م محمد |ريه سكندريه|ل|هندستـــ 

8577o8 حمد|لحميد |حمد محمود عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

35||97 ى عطيو|هلل ق|عبــــد  حسي 
ى
سم دسوق |ره بــــنه|تـــج

4|2599 يد |بــــو |جده |م ى ى غ|لحس|لي  نم|ني  |ره طنط|تـــج

57525 د صبــــىح فهىم|مريم عم دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف
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|58263 هلل|تـــ عبــــد |زم شح|ح| لي|د ن|علوم حلو

64|323 بــــ مصطفى حسن|لوه|محمد عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

5|5595 بــــ سعد|لوه|عزه مسعود محمد عبــــد ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|8774 ن لحكيم عطيتـــ|ممدوح شفيق عبــــد| مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

696972 ى فرج رخ|زن ممدوح |م |لسعيد حسني  زيق|لزق|ره |تـــج

4o72|2 تـــ | دو|هيم ج|بــــر|هيم محمد محمد |بــــر|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

229455 د|د بــــدر يونس مر|سع كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

42233 حمد|لمجيد |رس عبــــد |رحمتـــ ي ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

49933 هلل محمد مهدى|يتـــ خلف | ى شمس|زر عه عي 

69|889 مه عصمتـــ محمد عطيه|س|كرم | لمنصوره|علوم 

839945 |دو|ر محمود ج|ر نج|مي ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

78o897 ن عىل عطيه سعود|مهر زيق|لزق|حقوق 

69o|56 حمد|يحن  يوسف موىس  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

266333 |لسيد ند|د |حمد عو|يه | |كليتـــ هندستـــ بــــنه

559|6 ى عىل محمد جمعه حسي  سيوط|ره |تـــج

83o4o| هيم محمود عىلي|بــــر|ء |سم| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

484726 لمنعم|حمد عبــــد|محمود محسن  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

3|6o58 لحسيبــــ صديق|مريم عزتـــ عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

824694 ندرو صفوتـــ لبــــيبــــ عزيز| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

32o636 بــــر منصور |رص ج|لن|لرحمن عبــــد|عبــــد
لرحيم|عبــــد

هره|لق|حقوق 

8426o6 ن|حمد عثــــم|ن |ل رمض|م| دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

|35625 ء كرم سيد محمد|رس| ى شمس علوم عي 

4oo43o ف |د |زي فع|لش|نور محمد |رسر لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

625|92 |لن|لسميع |م أحمد عبــــد |هدى هش
ى

ع زيق|لزق|هندستـــ 

757622 تـــتـــ محمد|ء شح|سمر عل عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5|4o|9 ي حسن أبــــو ستـــتـــ
أمل محمد حبــــسر سكندريه|ل|طبــــ 

8539|o هيم|بــــر|مل |نطون موىسي ك| ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

24884| عيل|سم|ن حسنى محمد |حن ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

448489 وي|لحمر|ر محمود |لستـــ|ل عبــــد |محمد جل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط
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6oo|24 حمد خليفه|ندى جبــــر  لمنصوره|طبــــ 

55237 حمد سيد عويس|ضىحي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

487o93 لعزيز عىل|حمد محمد عدل عبــــد | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8688|7 حمد عطيتـــو|هد |حمد مج| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

54|986 تـــ|روق محمد بــــرك|ء ف|أحمد عل بــــ دمنهور|د|

922o87 د فهيم عطيه |مريم عم ج|صيدلتـــ سوه

339967 لخول|حمد |ن |عبــــي  جميل شعبــــ |تـــربــــيتـــ بــــنه

858995 هيم محمود متـــولي|بــــر|منه | ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

769255 محمود سليم عيد سليم ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

336964 محمود محمد محمود فهيم |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

2398|8 يف عبــــد لمليىح |هيم |بــــر|لجليل |محمد رسر هره|لق|ره |تـــج

4o5523 لمجيد|لسيد عبــــد|ء |م رج|ندى هش سكندريه|ل|بــــ |د|

782757 لسيد خليل|لد محمد |خلود خ زيق|لزق|علوم 

84359o رون|دل جيد ه|بــــ ع|يه| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

436|87 لسيد وحد|محمد بــــسيوئى محمد  لشيخ|تـــمريض كفر 

45oo|2 بــــو سنه|لسيد |يمنى محمود عطيتـــ  |ره طنط|تـــج

9o6o92 ل محمد |م عبــــدربــــه كم|حس ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

|57345 هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|رص |ندى ن تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

4369o6 د محمد حرفوش|لجو|جده جمعه عبــــد |م ط|بــــ دمي|د|

7o7oo6 تـــه محمد منصور|لد شح|خ ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

824975 رك|رق محمد مبــــ|محمد ط دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|6326 لق|لخ|لق رفعتـــ عبــــد |لخ|سهيلتـــ عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

3|68o9 هيم عوض|بــــر|حمد |لسيد |ء |صف ى شمس|زر عه عي 

|747o4 ن محمود|ن محمود عثــــم|لرحمن عثــــم|عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

33|954 دل شحتـــه غنيىم|محمود ع |كليتـــ هندستـــ بــــنه

2534|9 ن|بــــسمه فتـــىح فوزى رضو ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

345o53 ء محمد محمد صبــــيح جبــــر|سم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

639|32 لسيد محمد حسن|لسيد |محمد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8|||6 ي خ
لح|بــــو ص|ن عمر |لد رمض|منى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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497||8 ى رس|شكري جرجس عزيز ف| كريستـــي  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

27|7|2 رى|لهو|رتـــ |مروه فوزى محمود عم ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

76|ooo ى|مريم محمود سعد محمد  لخرصى بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

839979 ي |لشيم|
ىطي|لع|حمد عبــــد|ء مصطفى ي صن. تـــ.ك

ن|سو|ع |فنى

6792|9 ف ه|محمد   يوسف فوده|شم |رسر
ى
لدسوق لمنصورتـــ |تـــمريض 

278363 ئى|لخن|تـــ |لشح|حمد |يوسف  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

63763o محمد ثــــروتـــ محمد محمد ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4o4869 ن|حمد سليم|لسيد |لد |عمر خ سكندريه|ل|بــــ |د|

335769 لمجيد|رى عبــــد|لدين هو|م |مل عص| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|6oo89 ي|محمود محمد م
هر محمد لطفى ى شمس حقوق عي 

65723 ي جوده|سل|
م محمود جودتـــ قرئى لفيوم|تـــربــــيتـــ 

49|o52 ل|لع|لرحيم عبــــد|ن عبــــد|سلىم محمود عثــــم لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

2663|4 ن سعد|لعزيز شعبــــ|عبــــد| نور ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8784|9 لحكيم  |لحكيم رزق عبــــد|سلىم عبــــد سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

2728|6 حمد مصطفى محمد مخلوف|هدى  |ج طبــــيع قن|عل

9|8455 لد محمد محمد |طمه خ|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4937| حمد|ء محمد محمود |لزهر| ه ى نوعيتـــ جي 

342|24 ن|م ري|لسل|مل عبــــد|هيم ك|بــــر| |نور |طبــــ بــــنه

85o53 مل عىل|لحسينى سمي  ك| ي سويف
هندستـــ بــــنى

|34778 عىل ممدوح عىل بــــرع ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5o723o دم|بــــن |د |دم خميس حم|حمد |ء |ل| سكندريه|ل|حقوق 

882928 ن نور خلف  |زىك | مي  سيوط|ره |تـــج

269|86 لحميد موىس|ندى محمود عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

338976 |مد |لعظيم ح|لحميد محمود عبــــد|رتـــ عبــــد|س
سود|ل

|بــــ بــــنه|د|

9o58|6 لس ري|تـــوم لس |س كي  ض كي  ج|ره سوه|تـــج

769544 ن|حمد سلم|ره سعيد |س ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

8|2935 حمد|بــــر |حمد ص|م |سل| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|73583 مد|مد محمد ح|لرحمن ح|عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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32|252 م محمد لطفى محمدعىل|محمد حس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4843|5 لق|لخ|لفتـــوح عبــــد |بــــو |ل |مؤمن جم |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|2956 د|س حم|لسيد عبــــ|بــــر |محمد ص دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

445|52 ن|حمد عثــــم|لسيد |حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

327746 نور سعد|لدين |م |جر حس|ه |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

46oo43 لجندى|ء عمر محمد فريد |آل ج|بــــ سوه|د|

|6|3o5 هر|لط|سط |لبــــ|ئى عبــــد |ندى ه ى شمس هندستـــ عي 

5|3694 ري عيس|لبــــ|هلل عبــــد |صبــــري مفيد عبــــد  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

237642 لسيد موىس|لمهدى | |م رض|ريه هره|لق|صيدله 

9o||34 ف |ليمنى حسن خل|تـــ |ي| ج|تـــربــــيتـــ سوه

62|63o لبــــدويىه|حمد |ز |لبــــ|رف |حمد ع| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

363o73 هيم|بــــر|ح عيس |خلود صل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|6255| يف  رى|لبــــند|هيم |بــــر|محمود رسر هره|لق|عه |زر

685362 |هدير صبــــرى منصور محمد حسن شتـــ لمنصوره|طبــــ 

|67634 هلل محمد|حمد عبــــد |محمد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|6o595 حمد عىلي|محمد حمدى  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

622675 لسيد محمد يوسف عرص|هر محمد |لحسن ط| لمنصوره|هندستـــ 

34|672 هيم|بــــر|لكريم |حمد عبــــد|ح |يتـــ صل| ى شمس|د| بــــ عي 

|3893| لحفيظ|حمد محمد بــــيوم عبــــد | |ن|ر ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

3|8835 در|لق|لعليم عبــــد|هلل فتـــىحي عبــــد|منتـــ  ى شمس| لسن عي 

675|96 هيم|بــــر|شور خليل |هيم ع|بــــر|كوثــــر  لمنصوره|ره |تـــج

9257|6 هيم  |بــــر|لدين |حمد جبــــريل سعد | ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

63|286 لحميد مبــــروك|بــــرين عفتـــ عبــــد |ص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o8858 م|لسيد محمد سل|منى محمد  |نوعيتـــ طنط

877863 ر محمد سيد محمد |من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|52922 هيم عىل|بــــر|هيم محمد |بــــر| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

43846o لحميد|لسيد فرج عبــــد|مصطفى  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

4o7o57 لغنى رجبــــ|ن محمد مصطفى عبــــد |حن |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي
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449244 د|سع|ل|بــــو |حمد |محمود حسن  |بــــ طنط|د|

9|4o5o حمد  |حمد محمد |مؤمنه  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|47799 حمد|ن موىس |لرحمن رمض|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o4279 لعزيز|لدين محمد عبــــد|حمد عز| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

9|9635 حمد عىل بــــكر |كريم  ج|بــــ سوه|د|

695876 له|هد جل|لمنعم مج|م عبــــد |حمد هم| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

224o6o هيم|بــــر|لعزيز |مريم مجدى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|65953 هيم|بــــر|ء سيد محمود |محمود عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|54||5 لدين يوسف محمد|ء |محمد عل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4958| لكريم|فع عبــــد |لح ر|مصطفى ص ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

492925 ي عيد عبــــد |عبــــد 
ي يونس ص|لغنى

لح|لغنى تـــربــــيتـــ دمنهور

762555 لح عىل محمد فرغىل محمد|ص بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|26|82 رؤيتـــ محمد فتـــىح غمرى ى شمس علوم عي 

353|o8 لدين حمدى يشى محمد|نور  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|43o5| رجبــــ محمد منصور| ن|ر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

92|28 لمجيد|مريم محمد محمود عبــــد  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

63|622 زينبــــ حسن محمد حسن بــــدير زيق|لزق|حقوق 

625296 هر محمد|لظ|مصطفى ثــــروتـــ عبــــد زيق|لزق|طبــــ 

2|5282 ص|لقص|حمد محمد محمد |ء |لزهر|طمه |ف هره|لق|بــــ |د|

5|6935 س|هلل غط|دل محمد فتـــح |رضوى ع معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|73o46 ى محمد عىل| يمن حسي  ن|بــــ حلو|د|

8|978 |لعل|بــــو |ح |هيم صل|بــــر|عمر  هره|لق|ره |تـــج

8583|5 ي فرج 
ي |ينى

هيم|بــــر|هلل ينى ي|تـــمريض 
| لمنى

6|4393 حمد ربــــيع|لحكيم |حمد عبــــد|كريم  |ره طنط|تـــج

86oo6 م محمد عىل حسن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

438o26 بــــشيىه|ل|جد مصطفى |ندى م |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

22|523 ى ى حسن حسي  عمرو حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

653o5 حمد محمد|هلل عويس |عبــــد لفيوم|علوم 

47543| سكندر|ود |رأفتـــ وليم د| ندر|س ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط
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5|o|o7 |بــــتـــ عط|حمد محمد ثــــ| سكندريه|ل|طبــــ 

264795 لسيد عبــــيد|ء نبــــيل محمد |ل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

777863 ى  ى محمد شه|يه|بــــشر بــــ|بــــ حسي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

47934 مد سيد|كريم محمد ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

332235 لسيد محمد حسن|محمد حمدى طه  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

484797 هيم|بــــر|لسيد |لرحمن محمد محمد |عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|685o9 عيل|سم|ل رجبــــ |يوسف جم |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

7|3o46 وى|لنبــــل|حمد |لسيد |ن |لسيد سليم| لمنصوره|ره |تـــج

8385|6 ج محمد|لدين حج|ء |هبــــه بــــه ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|2o276 ى سعد  حسي 
عمرو مصطفى ى شمس هندستـــ عي 

634589 ف محمد عبــــد|محمد  لعزيز|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

778|2o حمد يوسف شحتـــه يوسف| زيق|لزق|ره |تـــج

|24665 مي |لعظيم |حمزه محمود عبــــد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|7839| بــــدين عىلي|لع|حمد زين |زينبــــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o77|| حمد هجرس|حمد وجيد |رحمه  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6||79| لي|د محمد محمد غ|لجو|ء عبــــد |شيم |بــــ طنط|د|

7|o48| ه | ر|لنج|يىح عبــــده |لجر|هيم محمد |بــــر|مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

26472 ى عبــــد |ك هلل|د |لحليم ج|رم حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

87|57 حمد|عيل |سم|حمد |محمود  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

693475 وى|لشه|هيم عىل |بــــر|مريم عىل  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|67528 هيم|بــــر|لسيد |لسيد |رس |ي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

48o865 لدين|هيم نور|بــــر|سميه مرىسي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

767638 دل محمدخورشيد|لرحمن ع|يه عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4942o لح|هد ص|ء سيد مج|سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

348332 ح|طمتـــ مصطفى عبــــده بــــط|ف |طبــــ بــــيطرى بــــنه

42o3oo د|عيل حم|لمنعم إسم|ن حلىم عبــــد|إيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

625778 لسيد|حمد |دق |لص|كريم  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

69|o|2 ى صل|يم| بــــر|لدين ج|ح |ن حسني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|2|36o تـــه|لمجيد محمد شح|بــــ سمي  عبــــد |يه|  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 
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52|o24 لسيد خليفه|مل عبــــد|لكريم ك|عبــــد| ن|ر لشيخ|عه كفر |زر

9|5826 هلل  |لحفيظ عبــــد|ء مصطفى عبــــد|سم| سيوط|بــــ |د|

7o586| |لمحسن |لموج  عبــــد |لق |لخ|عبــــد | دين
لعنى|بــــو

لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

53478| روس|بــــيل سيد|دروس مرقص ه|تـــ |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

854396 ي محمود|لدين محمد |ء |حمد عل|
لحنفى ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

| |لمنى
لجديدتـــ

84876o هيم عبــــده بــــشي |بــــر|ص |خل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26o625 ر|ر حسن مختـــ|بــــسنتـــ مختـــ شمون|نوعيتـــ 

7|o736 لم|حمد محمد شلبــــى س|مه |س|حمد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3|43|8 هيم|بــــر|محمود سيد محمود  ى شمس|تـــج ره عي 

7o393 هلل|لسيد عبــــد |د محمد |جه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2|2o9| د خليف|لجو|لمنعم عبــــد|م عبــــد|حمد س| ى شمس حقوق عي 

752||2 رك|لحليم محمد مبــــ|ندى محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

9389| ل|دل محمد ربــــيع محمود هل|ع ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

63|668 هلل|حمد عبــــد|م |لسل|ء محمد عبــــد |لىمي زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

7|6797 روق عقيل|دى مصطفى ف|ف ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

34296| لسيد محمد|حمد رجبــــ |محمد  |حقوق بــــنه

6|9o5o لمغربــــى|حمد يوسف |حمد |جر |ه ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

3o525 لحميد|ء محمد موىسي عبــــد |رس| هره|لق|ره |تـــج

369876 ر|لد منصور منش|جر خ|ه |تـــربــــيتـــ بــــنه

49||9 لنجد|بــــو |بــــر رجبــــ |رجبــــ ص ن|حقوق حلو

9|o573 لبــــ محمد |بــــوط|مصطفى حمدى  ج|علوم سوه

36386 ورى|محمود محمد عيد مغ لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

623|8| لعيسوى|بــــو شتـــيه |هيم |بــــر|محمد  حقوق بــــورسعيد

528582 لمعز محمد|ن محمد عبــــد|محمد رمض ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

7o942 د|لجو|لسيد عبــــد |ء مصطفى |رس| لفيوم|علوم 

355753 ي عبــــد|له|ء عبــــد|شيم
دى|له|دى عفيفى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

75o782 ي|ه
 عوض | |ئى

ى
هلل|حمد شوق عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

9o5623 ى هم|ه ى |جر حسي  م حسي  ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 12582 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8|883 ن|متـــ رمض|مل سل|مصطفى ك ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

76|33| حمد محمد عمر|م |س|يوسف  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

5o4o56 ح محمد|مه محمد مصبــــ|س|محمد  لشيخ|عه كفر |زر

9o63o5 ه عل| ن  |حمد حس|لدين |ء |مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49o5|3 ل|لشه|ح محمد عىل |لفتـــ|ء عبــــد |رس| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

476o88 حمد محمد حربــــ|ء محمد |هن |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

286||8 ى لملك|صم تـــوفيق عبــــد|ع| مي  هره|لق|ره |تـــج

5222o5 د|لضي|حمد |لمطلبــــ |هلل محمد عبــــد |منتـــ  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

422795 |لحكيم محمد عبــــد |ء عبــــد |لزهر|طمه |ف
لحديدى|لحكيم 

سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5o|554 هلل|لسيد عبــــد|لسيد سمي  |ء |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

56||8 لدين ميهوبــــ|حمد ميهوبــــ سعد | بــــ بــــنى سويف|د|

347|62 ف محمد عبــــد| د|ح مر|لفتـــ|لنبــــى عبــــد|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|5877 م مستـــقيم حنس|ن ضي|ري|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

429|25 ن|حمد رسح|ن شكرى محمد |ريو ي صىح طنط
|معهد فنى

45792 هيم|بــــر|فتـــ سيد |رحمه ر هره|لق|حقوق 

|4|o59 ن|يد|مه ز|حمد عىل سل|زم |حمد ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

278969 هيم|بــــر| |هيم رض|بــــر|ء |سم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

44o983 ي|ر
م|لسل|بــــيىلي فريج عبــــد| ئى |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 

لشيخ

92|692 لرحيم |ن خلف محمد عبــــد|جيه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

||94|6 مد يسن|ء محمد منىح  ح|رس| ى شمس حقوق عي 

5o49o| ى سعيد عبــــد |ي ر|لعط|هيم |بــــر|لعزيز |سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3244|6 عمر نرص سيد مدبــــول ى شمس علوم عي 

8|3o35 ي محمد 
دريس|محمود مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

26479|  محمد عوض|هيم |بــــر|ء طلبــــه |سم|
ى
لدسوق |تـــمريض بــــنه

6236|6 ى  ف أحمد خي  حمد أحمد|أرسر |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

342548 بــــيل|زن مسعد محمد محمد ق|م |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

263222 حمد مسعود|دل |لبــــنى ع |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي
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9o|652 حمد عبــــده محمد |محمود  ج|تـــربــــيتـــ سوه

8o532o ف عبــــد|حمد | لصبــــور محمد|رسر ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

776954 هلل|بــــ |حمد سليم محمد ج| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

329248 ى محمد حفن لغنى|وى عبــــد|حني  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

43266 لدين حنفى محمد|ل |مصطفى جم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

642566 مد مرزوق محمود|دل ح|محمد ع |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

834988 لعظيم|تـــ عبــــد|حمد شح|محمد  |هندستـــ قن

776657 هيم|بــــر|لسيد |دل |ع| نور ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6355o4 لمطلبــــ|لسعيد متـــول عبــــد |ل |من هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7||5o دى عىل محمد|له|يه عبــــد | لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

637o74 هيم|بــــر|لسيد محمد |سمر  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

4|85| مل|لدين ك|ج |دهم وفدى رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

332469 رى طعيمتـــ|لبــــ|ئل محبــــ عبــــد|دين و|ن |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

349932 هيم محمد محمود|بــــر|حمد |هلل |منتـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22oo|o لحكم|شم عبــــد|محمود ه| عل هره|لق|ر |ثــــ|

84996o ي 
ى
حمد|مريم محمد دسوق لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

|43253 عيل محمد فتـــىح|سم|ن |رو ى شمس حقوق عي 

|4|668 ن|تـــم محمد رمض|محمد ح ن|حقوق حلو

259339 حمد|لنبــــى |هلل عبــــد|هبــــه عبــــد شمون|نوعيتـــ 

477754 لحميد|حمد عبــــد |لحميد |ر عبــــد |مي سكندريه|ل|علوم 

64|o76 حمد محمد|ء حسن |رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6963o5 حمد شبــــي |هيم |بــــر|ء |رس| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

476|66 ى صبــــرى زىك حسن |ي ئى|لريح|سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

787359 هلل مصطفى|طمه يوسف عبــــد |ف ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

767325 رتـــ|حمد  جبــــ|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |م |سل| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|24723 ف |مصطفى  هيم بــــخيتـــ|بــــر|رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

69|6o6 ر|لنج|لحليم |حمد محمد شمس عبــــد |محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

488783 ريمون سعيد حبــــيبــــ نرص |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي
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4|2|69 رس فهيم نبــــوي|مصطفى ي ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

263545 لسيد محمد|ل سعد |يه جم| |علوم بــــنه

5324| ه م| ن مندى|جد سليم|مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|924| ى| حمد سمي  محمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8|7595 در عىلي|لق|حمد رجبــــ عبــــد| ي|عه |زر
|لمنى

765225 لفى|ل|لح |ح مرىس ص|محمد صل بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

4825|| حمد حسن محمد| |دين بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|27987 ى | |رودين هيم|بــــر|يمن حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

68938o لمندور|بــــو |م محمد |لسل|عزه نشأتـــ عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

827634 حمد|حمد سعيد |سمر  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

867347 ى موىسي  نس محمد|نرمي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

786|36 مه|لم سل|لسيد عبــــده س|مريم  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

847924 م عىلي محمد بــــدوي|بــــتـــس| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

32|934 ن|حمد محمد سليم|ح |رضوى صل ى شمس|د| بــــ عي 

3598o9 حمد|ل |لع|مه عبــــد|وس|رحمتـــ  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|43o56 ل مصطفى مصطفى|زينبــــ كم مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

62o595 ن هر رمزى عقيل|بــــ| مي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

428|86 ق|ن |بــــر سليم|ج| ر|ي وى|لشر |نوعيتـــ فنيه طنط

697725 بــــينى محمد|خلود محسن  لشر لمنصوره|ره |تـــج

|8o29 س|مر عبــــ|م ع|عمر عص ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

2|3569 ى خ|سهيله محمد عبــــد طر|لمنعم حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

485382 هيم|بــــر|لسيد |در محمود |لق|ء عبــــد |ول سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

7795o5 جد محمد|لم|م عبــــد |ز حس|ريم زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

237|94 دل مصطفى محمود|ن ع|رو ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

779747 لسيد عطيتـــ محمد|محمد | رن زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4968|5 تـــ فوزى يوسف |  يوسف|لص|مي 
ى
ق ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

769392 لوهيدى|حمد |حمد عزم محمود | ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

688432 مد بــــدر|حمدى محمد ح| نور لمنصوره|صيدله 

29435 كريم طلعتـــ عىل غيط تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

||735| هلل|رس رزق |يق ف|ف| مي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 
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434385 ل|لش|دل محمد |ء ع|حسن |ن طنط|سن|طبــــ 

55643 لحليم|لدين رجبــــ عبــــد |ح |ء صل|شيم طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

7o5252 حمد محمود جندى|لحليم |حمد عبــــد |شم |ه ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

8259o4 ى|لن|ره عبــــد|س رص محمد حسي  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

83488o دل محمود محمد|عىلي ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|5|646 لم|سلىم مجدى سعيد عىل س ن|بــــ حلو|د|

875557 ىط  |لع|لدين عبــــد|ء |حمد عل|محمد   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

76642o ن|ر حمد|لدين مختـــ|ل |ن محمد كم|رو هندستـــ بــــور سعيد

347746 ى سعيد|مي  |محمد  مي  ى شمس حقوق عي 

6o473o غبــــ عطيه|مجدى محمد ر| هن لمنصوره|حقوق 

83929| ي |حمد حس|هبــــه 
حمد|ئى ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |

|لفنى

8462|6 مل محمد نوبــــي محمد| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

832944 ه سعيد عبــــد هي محمد|لل|سمي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8|5|2o ف عبــــد|ء |لشيم| لرحمن عزوز|رسر ي|نوعيتـــ 
|لمنى

57348 لحكيم محمد|حمد عبــــد |شهد  بــــ بــــنى سويف|د|

72782 لمول عىل|لح عبــــد |خلود سيد ص لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

256295 |بــــ |لسيد شه|لحميد |دل عبــــد |لرحمن ع|عبــــد
لدين

ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

63875| وى|لسيد عىل طنط|ء قطبــــ |سم| زيق|لزق|صيدله 

43429o وق سمي  عبــــد لغريبــــى|د |لجو|ح عبــــد|لفتـــ|رسر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

496538 ى |ي هلل عىل|حمد محمد عىل عبــــد|سمي  ره دمنهور|تـــج

|75o62 لد فتـــىح محمد|ء خ|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

752357 يف|حمد محمد |ن |هيم رمض|بــــر| لشر حقوق بــــورسعيد

43855| حمد جبــــريل|حمد محمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

764|78 رى|لسنبــــ|تـــسنيم محمد محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

63o823 حمد|دل |ح ع|حمد صل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

842|49 حمد| |لوف|بــــو|ىطي |لع|ء عبــــد|سم| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

3|5||3 لحسينى|م محمد |محمد س ى شمس|تـــج ره عي 

5o6786 ي|ر
لعزيز محمد|طف عبــــد |ع| ئى لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

8964o7 ن وحيد محمد محمود |نوره ج|حقوق سوه

83|225 لحميد سليم|لد عبــــد|طمه خ|ف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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|49725 لسيد حسن|ن |حسن شعبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2766|9 لجمل|لسيد |ره محمد |س لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

78699| ح|لفتـــ|رص محمد عبــــد|محمود ن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4|367o لغتـــورى|حمد عىل |محمود عىل  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|8|o4 ى محمد |عىل نج ح حسي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6478|7 لحميد محمد|م عبــــد |ل حس|س زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

2592o6 يز محمد محمد|بــــسمه ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

866o46 يع|ل محمد ط|يع جم|ط ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

26|888 هيم |بــــر|لعزيز |م عبــــد|لعزيز عص|عبــــد
لفضل|أبــــو

|كليتـــ هندستـــ بــــنه

29444 يكل مفرح خلف كرم|م ى شمس هندستـــ عي 

789o8 هيم محمد|بــــر|خلود محمد  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

478943 حمد سعيد محمد أحمد يوسف| سكندريه|ل|هندستـــ 

6922|9 ي
بــــينى عبــــد |محمد | دئى ىط|لع|لشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

84o827 ى عبــــدربــــه| روي محمد حسي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

6|o885 تـــ|لزي|لسيد بــــدير |محمد  لمنصوره|بــــ |د|

4789|6 لح|لح محمد ص|لرحمن مجدى ص|عبــــد سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

|77|8| حمد مصطفى|حمد مجدى محمد | ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

846773 لح عىلي|رص ص|ء ن|سم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|73273 بــــو زيد|محمود محمد مجدى محمود  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

|56577 ر|لحميد موىس نص|محمود محمد عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

236|77 لسيد|م محمد فتـــىح محمود |ريه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

888748 حمد |حمد رفعتـــ مصطفى | سيوط|عه |زر

4o|925 فظ|لسيد ح|فظ |ئى ح|يوسف ه سكندريه|ل|بــــ |د|

895739 لرشيدى |مد |لعزيز ح|تـــ عبــــد|يه نش| ج|بــــ سوه|د|

434|8o ى مصطفى عىل مرىس |ي لديبــــ|سمي  |نوعيتـــ موسيقيه طنط

4825o9 ي
نيوس|رم|جوزيف رمزى | دئى سكندريه|ل|ره |تـــج

48o346 عيل|سم|مد |لد ح|مد خ|ح سكندريه|ل|بــــ |د|

8354|8 ى محمد غريبــــ حسن|ي سمي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5o7329 ء مصطفى محمد محمود مصطفى|شيم سكندريه|ل|صيدله 

8248|o حمد محمد|حمد |محمود  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 
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769563 لسيد|ل محمد |محمد جم ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

27|263  عىل عمر 
ى
ر|لجز|رضوى شوق ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

3725o4 حمد محمد مصطفى محمود خرصى| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

5|29o8 حمد محمد محمد خلف| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

879459 هيم |بــــر|ليىل ممدوح محمد  سيوط|بــــ |د|

879923 لمنصف محمد |ن عبــــد|حسن ري سيوط|ره |تـــج

75592| لسيد|م محمد |طمه حس|ف تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

47749| وع|هلل مط|ن عبــــد |خلود شعبــــ سكندريه|ل|حقوق 

7o4997 لهجرىس|هيم |بــــر|عمر محمد عىل  لمنصوره|هندستـــ 

4o6859 ظ|لم|ظ محمد |لم|حمد |ن |نوره سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

695282 لحميد محمود|عبــــد | بــــسمه رض لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

636994  محمد س
ى
لم|أحمد محمد دسوق زيق|لزق|ره |تـــج

257683 مه محمد محمود فوده|س|حمد | شمون|نوعيتـــ 

|23353 لسيد مرىس يوسف|م |هش ى شمس هندستـــ عي 

9o936| لرحمن |حمد عبــــد|ء محمود |رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|53967 هيم|بــــر|محمد طلعتـــ شهدى  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6||854 هلل موىس|تـــم عبــــد |حمد ح| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7o98o5 طر|لحميد محمود خ|ريم ثــــروتـــ عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3o394 ى حسن|ه جر حسن حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|79|69 حمد صبــــح|حمد |حمد فتـــىح | ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

45658 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد |ء عبــــد |دع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

768|85 قرع|بــــو |ود |هيم عوض د|بــــر|تـــرنيم  لعريش|بــــ |د|

|7484 يف هش حمد|م سيد |رسر هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9o4327 ف عوض ح|مد |ح مد |رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

437297 بــــوضعن|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|ن محمد |يم| لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

6o5687 لزينى|فظ محمد |لح|مد عبــــد|منى ح |طبــــ طنط

523||9 ن|هر عثــــم|لط|د عىل يوسف |ي| سكندريه|ل|هندستـــ 

4|24o9 ضى|لمنعم ر|رق عبــــد |مصطفى ط |ره طنط|تـــج

865249 لرحمن محمد خليفه محمود|عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 
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44866| وى|لحفن|حمد |محمود حمدى محمد  |هندستـــ طنط

7|2343 بــــر محمد|روق ص|لف|بــــر |له ص|ه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

493o6o هيم|تـــتـــ إبــــر|هر أحمد شح|ده ز|حم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o8855 رتـــ|هيم عم|بــــر|دل |ل ع|من |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

678|7o لبــــرع|لرحمن محمد |هلل عبــــد |ن عبــــد |رو لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

69373| ح صبــــرى مصطفى رزق|لفتـــ|هلل عبــــد |منه  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

486833 لجود|بــــو|لعزيز حميده |ن محمد عبــــد|مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

223867 ى|دل محمد |هلل ع|منه  حمد حسي  هره|لق|حقوق 

922723 دى  |لن|هلل |هر خلف |بــــ م|رح ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

859597 ف خظروف |محمد  حمد|رسر ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

48897|  مرىس خميس عبــــد|ي
ى
ى شوق لحليم|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

884|97 لعزيز |ح عبــــد|لعزيز صل|محمود عبــــد سيوط|ره |تـــج

29725o س|لسعودى عبــــ|تـــ |لشح|ل |من تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

79||42 لسيد منصور|لحكيم غريبــــ محمد |محمد عبــــد  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

28|353 ى|ف |دى يعقوبــــ بــــولس مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|434o5 ف بــــيوم غ|ندى  ل|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

826o9o بــــي|ىطي محمد عر|لع|هدير عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

347232 لمليىح |حسن محمود عزتـــ محمود  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|76428 ى ي|ي لسيد|لسعيد |رس |سمي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

496||4 بــــه|لسميع دو|م عبــــد|عص| رن سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

3||759 هلل محمد سيد|ل عبــــد|ء جم|بــــه ن|علوم حلو

262754 لعظيم|هيم عبــــد|بــــر|نور محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

485||4 ى |رضوى محمد  حمد|حمد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

35633 ره|لحليم عم|فتـــىح ربــــيع فتـــىح عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

259|7 حمد|ء حسن مصطفى حسن |رس| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

433768 ى|لعظيم |لح عبــــد|محمد ص لجعبــــي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

696227 رون|ل ه|ل جل|حمد جل| لمنصوره|علوم 

423888 هيم|بــــر|هلل |رق محمد عبــــد |خلود ط زيق|لزق|عه |زر

623985 لمتـــول|لحميد |حسن عبــــد | هدير رض ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

78|62o لحليم|د عبــــد|حمد فؤ|ن سعد |يم| زيق |لزق|تـــمريض 
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7|62o2 بــــينى محمد |هلل محمد |عبــــد  ن|لدهش|لشر لمنصوره|ره |تـــج

|25|52 حمد ضيف محمد|رق |مصطفى ط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

848o8| ي حسن محمد حسن
مصطفى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

495526 لسعدى|ن منبــــي |بــــ عثــــم|يه|حمد | |حقوق طنط

452749 لعزيز|ز محمد عبــــد |م بــــ|حمد هش| لشيخ|هندستـــ كفر 

35|5|o د مصطفى|بــــ فؤ|لوه|مريم عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

86o262 لوكيل حسن|محمد عىلي عبــــد حقوق بــــنى سويف

8948|7 د |لحد|حمد محمد خلف | ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

838|o3 لمجد حسن|بــــو|مه |س|حسن  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

227959 ي|
بــــر ملك|جورج ص| وليفى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

896743 هند ممدوح محمد محمد   ج |تـــمريض سوه

448999 لديىه|زق سيد أحمد |لر|ح عبــــد |أحمد صل |هندستـــ طنط

258743 ئى|لعن|هيم |بــــر|هيم خليفه |بــــر| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

59899 لرحيم|عمر محمود عمر عبــــد  طبــــ بــــنى سويف

327958 د حمدي مهدي عطيتـــ|عم |حقوق بــــنه

|73498 ى|ل| ى سيد حسي  ء حسي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

687436 لمتـــجىل محمد عيد|لسيد عبــــد |ره |س لمنصوره|صيدله 

24o766 حمد جوده|حمد جوده | هره|لق|ره |تـــج

8o92|9 ن|د عثــــم|محمد ربــــيع ج ي|هندستـــ 
|لمنى

4o5758 لعظيم جوده|ء عبــــد |مروه عل سكندريه|ل|ره |تـــج

35272o حمد محمد عطيتـــ|محمود  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

775o8| وى مرىس|وى محمد فرم|فرم| نور زيق|لزق|حقوق 

328265 لمقصود|لدين عبــــد|ل |حمد محمد جم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

265952 ىط محمود|لع|مصطفى محمد عبــــد لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

545752 ى|حمد سمو| لدين محمد سمي  مسعد حسي  سكندريه|ل|حقوق 

48828| حمد|هيم |بــــر|حمد مجدى | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36o|6| جر محمد طتـــ مصطفى|ه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8|7|85 ي| ح رض|رم
ى|رمزي بــــنى مي  ره بــــنى سويف|تـــج

4967|5 فظ عويس|زى ح|رق حج|زينبــــ ط تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

68o337 لسيد|س |لنح|رس مصطفى |محمد ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

863375 سط|لبــــ|لرؤوف عبــــد|ء فيصل عبــــد|رس| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

Thursday, September 6, 2018 Page 12590 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

9o94o8 هر |لظ|حمد محمد عبــــد|خلود  ج|تـــربــــيتـــ سوه

6o4744 ح|لفتـــ|رق عىلي عبــــد |ء ط|رس| لمنصوره|علوم 

332256 حمد|لسيد |لسيد حسن |ء |سم| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

6o6358 ح مصيلىح منس|مح صل|ح س|صل لمنصوره|بــــ |د|

46|o96 ي|له نبــــيل محمد عثــــم|ه
ن مصطفى |علوم طنط

|38654 س متـــولي|يه محمد عبــــ| ى شمس|تـــج ره عي 

|3ooo6 لمقصود|ء صبــــىحي تـــوفيق عبــــد |رس| هره|لق|صيدله 

28o389 د|كريم محسن عىل ج دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

68|6|6 هيم|بــــر|بــــو زيد |هيم |بــــر|بــــو زيد | لمنصوره|بــــ |د|

634246 ى|ء |سم| حمد محمود حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

265845 كنه|ضل عىل س|لعزيز ف|لعزيز وليد عبــــد|عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

35|782 ي عبــــد | دين ي|خي   بــــحي 
ى
لمنعم دسوق ى شمس  تـــمريض عي 

244o49 لس ن هلل بــــطرس جرجس|دى عبــــد|كي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

833|4 ه ج| حمد|هد |بــــر مج|مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

752|34 بــــوشنبــــ|لمنعم محمد مصطفى |سهيله محمد عبــــد مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

8o5566 ن فهيم|يدي مكرم سليم|ه ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

427|55 ى |ر محمد وحيد |مي ىس|لشبــــ|لدين حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

228468 حمد|هلل |د|ء منصور ج|رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

634o32 ئى|لسيد محمد عن|حمد |مه |س| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|84o3 زى|م عز|م محمد س|زن حس|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

364792  
ى
حمد|بــــسملتـــ محمد شوق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5||234 |حمد ند|ن محمود |عىل بــــدر ره دمنهور|تـــج

783o4o حمد|حمد محمد |د محمد |ء عم|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

363774 ي عبــــد|س
لرحمن فهىم|رتـــ مصطفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

45o66o ن|لمرىسي مرج|لفضيل |لفضيل عبــــد |ن عبــــد |يم| |هندستـــ طنط

79|348 لرحمن|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|حمد | زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

9o6o|2 لكريم |د |دى ج|له|محمد وففى عبــــد دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

62232o ء جبــــر|أمينه أيمن محمد رج صيدلتـــ بــــورسعيد

35o3o2 هيم محمد|بــــر|حمد |زن |م |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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6o44|| ضى|لق|هيم |بــــر|عمر محمد محمد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|955o لمجيد محمد حنوره|هند عبــــد ره دمنهور|تـــج

9o7863 ف سعد |محمد  حمد |رسر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

69399o لفى|ل|د |لجو|هلل عبــــد |ح عبــــد |صم صل|ع لمنصوره|صيدله 

623726 للطيف|ر يوسف نرص يوسف عبــــد|من ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

32354o ى|حمد |مر رجبــــ |ر تـــ|من مي  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

487o|2 ده|لسيد حم|لد مسعد |عمر خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||55o6 لحميد محمد|د محمود عبــــد |مر ى شمس حقوق عي 

2|5377 م محمد رفعتـــ مصطفى|مريم هش  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

847|34 محمد سيد عىلي محمد سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

32966o ن عمرو محمد محمدى جمعتـــ| مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

48223o فظ محمد|لح|لرحمن محمد رجبــــ عبــــد |عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|535o6 د|لجو|هر سيد عبــــد |ر م|من لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

782542 لمنعم عدوى عىل|م عبــــد |م|صم |ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28393| حمد|محمود مصطفى عمر  هره|لق|حقوق 

363493 هيم محمد|بــــر|هلل سيد |منتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|2542 تـــرك| هيم عط|هيم مشحوتـــ إبــــر|إبــــر سكندريه|ل|طبــــ 

478285 د|لجو|رى عبــــد|مريم مصطفى صبــــىح قبــــ سكندريه|ل|بــــ |د|

476592 سلىم عىل حسن عىل مرىس سكندريه|ل|ره |تـــج

52|973 هر عيد محمد|م| مه لفيوم|ر |ثــــ|

6o4826 ي
هيم محمد|بــــر|حمد ربــــيع | |دئى لمنصوره|بــــ |د|

829773 ى |ي ن|ده حس|سعد عبــــ|سمي  دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

526985 هلل خلف|هلل محمود عبــــد|محمد عبــــد سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

94557 محمد عزتـــ سعد محمد عوض ن|حقوق حلو

|2977| حمد|مؤمن محمد سيد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

83|797 محمد| لعط|بــــو|حمد |محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

||884o ى د نسيم يؤنس|مر| يوستـــي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

68o724 وق محمود  لعدل|حمد |لعدل |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|o2|| ى|بــــر|يمن فتـــىح |مه |س| هيم حسي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

247733 حمد بــــدير|لرحمن محمد رشدى سيد |عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 
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68|747 لسيد بــــدر|هيم |بــــر|لسيد |رس |ي لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

52952 ي |
ى
ن|هيم سلم|بــــر|حمد شوق صيدله بــــنى سويف

825|89 ى عبــــد|عبــــد هلل حسن|هلل حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

||5295 وى|سحق بــــبــــ|ئى |ندى ه|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o5|63 ي شعبــــ|مرو
ن درويش موىسي|ن مصطفى لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|

ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

775||o عيس| هيم زكري|بــــر|حمد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

82|285 حمد|هدير حموده محمود  ي|بــــ |د|
|لمنى

69987| ن|زى شعبــــ|زم|ل|لسيد عىل |دل |ع تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

43335| يمن شكري رجبــــ|محمود  |علوم طنط

6o7o27 لشيوى|مه |لد سل|خلود خ لمنصوره|صيدله 

459384 لسيد|لمجيد |م ذىك عبــــد |سل| |حقوق طنط

543358 در|لق|لعزيز عبــــد|ن عبــــد|ن شعبــــ|يم| ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

7o4687 حمد محمد عىل نوفل|ء سمي  |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

77|585 حمد|لمنعم |طمه جميل عبــــد |ف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|855o لعبــــد|أحمد أحمد أحمد محمد  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

24|o79 ن|لسيد سليم|لسيد حسينى | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

29749 لم|لم لطفى س|يوسف س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3669|2 ش|حمد محمد حو|ل سيد |زينبــــ جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|9245 ن خليل|سيمون رزيق سمع ن|تـــربــــيتـــ حلو

792396 فظ آدم|لح|تـــفى سعيد عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5o6oo8 عيل|سم|حمد |بــــى |لسيد عر|محمود  ط|معتـــ دمي|علوم ج

226754 ح|لفتـــ|بــــ يشى عبــــد|يه|حمد | هره|لق|هندستـــ 

449362 ئى محمد|جمعه فرج| محمد رض |هندستـــ طنط

||9o25 هيم|بــــر|مد محمد |زم ح|هلل ح|منتـــ  ى شمس صيدله عي 

33834 ى محمود مريم عيد حسي  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

75o75o لرحيم|سيف حمدى حسن عبــــد عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

323739 ي
يف محمد | دئى لهجرىس|رسر مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

898o66 ل |لع|فظ عبــــد|فتـــوح ح|محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5|4424 ل|لجم|طمه يحن  مصطفى |ف ره دمنهور|تـــج

48|oo لرحمن عبــــده|مصطفى مجدي عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج
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5|6523 ي محمد|هيم |بــــر إبــــر|طمه ج|ف
ى
لدسوق سكندريه|ل|طبــــ 

879665 ي |ن مصطفى عبــــد|يم|
لمجيد مصطفى زيق|لزق|حقوق 

8395o9 حمد صفوتـــ فتـــىحي محمد| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

|73456 مينه محمد بــــيومي فهىمي| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

637585 نور|بــــوحطبــــ |عزتـــ محمد محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

624259 ىطي|لسنبــــ|مد |هيم ح|بــــر|ء عزيز |رس| ط|بــــ دمي|د|

37o345 ى ى بــــش| مي  ى|رفيق حني  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

864||5 هلل|لدين عبــــد|زم عز |محمد ح حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|444|4 لمنعم محمد محمد|محمد عبــــد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

367|64 ل|لعس|هيم |بــــر|ه |يوسف محمد ز |حقوق بــــنه

768483 زي|لعز|زي |هيم عز|بــــر|ح |حمد صل| ره بــــور سعيد|تـــج

8o3282 د عبــــده محمد|بــــرهيم عو| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

77549| |يمن حسنى عر|محمد 
ى
ق زيق|لزق|حقوق 

9||258 حد |لو|ده رجبــــ حسنى عبــــد|غ ج|حقوق سوه

775|78 هلل|ح جوده عطيتـــ عوض |لفتـــ|حمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o3429 د يحن |لحميد فؤ|د عبــــد |ديه فؤ|ن سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

885o4 لعزيز محمد حموده|دل عبــــد |لعزيز ع|عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

6467o8 ى عبــــد |سع بــــى|لغنى عر|د خي  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

357962 لسيد|حمد محمد مصطفى | ى شمس حقوق عي 

3369o2 هيم محمد|بــــر|محمد حسن  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

69959| حمد مصطفى محمد حبــــيبــــ| لمنصوره|بــــ |د|

8446|7 ي|ر
لعزيز حسن|ن عبــــد|رمض| ئى ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

839|89 ي |لر|ء محمود عبــــد|رس|
عيل|سم|ضى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

64o554 لمتـــيم|لعزيز محمد |حمد عبــــد |محمد  زيق|لزق|حقوق 

8932o5 حمد عطيه  |لدين |ء |بــــسمه بــــه سيوط|صيدلتـــ 

6|2347 لبــــسيوئى|ح صفوتـــ |لفتـــ|ريم عبــــد لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

538778 لسيد|لمتـــول |حد |لو|سلىم محمد عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4959o7 روضتـــ محمد محمد محمد أبــــوجهل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25o65o ف محمد |ر |مي لملط|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|2975o حمد|د محمد |حمد عم| ن|حقوق حلو
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63|482 ه شلبــــى|هلل بــــ|لرحيم عبــــد |هنده عبــــد |ش زيق|لزق|هندستـــ 

4o72|3 تـــ سمي  محمود حج زى حسن|أمي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

348592 للطيف|ل عىلي عبــــد|حمد جم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

787828 حمد محمد مصطفى|محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|7o789 فخري رمزي فخري تـــوفيلس ى شمس حقوق عي 

7|o893 مر|لسيد عبــــده ع|لسيد |ح |صل ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

446648 ن|لعزيز عثــــم|لنعيم أحمد عبــــد|يوسف عبــــد ضتـــ دمنهور|علوم ري

686389 حمد|لمحسن |لمحسن عبــــد |ل عبــــد |محمود جم لمنصوره|حقوق 

3326|5 لسيد عفيفى محمد سعده|حمد |محمد  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

262o66 تـــ مصطفى|لشح|هيم |بــــر|حمد | |ره بــــنه|تـــج

6|oo|5 ز|بــــو زيد در|ن حلىم |ن رضو|يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

767799 يف|ن |يمن حلىم حمد|منى  لشر لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

6362o4 م عطوه|لسل|هيم عطيه عبــــد|بــــر|ء |عل زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

88o725 لد |لفضيل خ|لد عبــــد|بــــ خ|رح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

||9464 لق|لخ|فرح وليد محمود عبــــد  ى شمس حقوق عي 

5o6|56 يف عبــــد وى|حمد حرز|لرحمن |عمر رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

5o2894 حمد حسن|ل حنفى |سلىم جم إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

84564 يف محمد محفوظ محمد رسر ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

624422 بــــ|لوه|رف محمد عىل عبــــد |طف ع|حمد ع| ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

8|726 للطيف محمد|لرحمن جمعه عبــــد|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|2333o لرحيم خليفه|مه عبــــد |س|ندى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|6849 وق مصطفى  ؤىط|ألرن|حمد مصطفى |رسر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3|6o9| مر|لسيد ع|ء فهىم |ندى عل ى شمس|زر عه عي 

763942 ف |ء |ل| لحميد حمد|حمد عبــــد |رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8o734| مر محمد محمد|محمد ع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|23262 دل محمد طلبــــتـــ|محمد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

42558 |بــــ محمد ند|يه|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o427o هيم|بــــر|هلل |مصطفى محمود يوسف عبــــد  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

8oo497 سم محمود عىلي|محمد ق ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

Thursday, September 6, 2018 Page 12595 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|56o|| لد غريبــــ محمد|ء خ|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

338|34 هلل|عبــــد| لعل|بــــو|لدين |طه مىح  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

8|5966 لطيبــــ|بــــوبــــكر |لطيبــــ |مل | ي|بــــ |د|
|لمنى

343|65 ع|حمد رف|ع |ن رف|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7662oo ن ف محمد محمد ضل| |مي  م|رسر علوم بــــورسعيد

833964 دي|حمد عبــــ|لدين |ح |ره صل|س دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

287923 م حمود|م|ل| |سعيد رض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

25665o لعظيم محمد|هلل عبــــد|ء عبــــد|حسن ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

2333o4 هيم عىلي|تـــ إبــــر|عىل عرف| رن هره|لق|ر |ثــــ|

6||89o هلل|محمد زىك عبــــد | محمد رض |بــــ طنط|د|

9|oo5 ى رحيم  بــــو سيف|دهبــــ حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

69327o ن هويدى|م وحيد عثــــم|حمد ر| لمنصوره|طبــــ 

643886 لسيد|م |لسل|هر عبــــد|لط|آيه  زيق|لزق|صيدله 

|9985 لعزم محمد|بــــو |حمد عمر | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

77o62o ذل|لش|م محمد محمد |ن عص|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

23||56 حمد عىل|عىل محمود  هره|لق|عه |زر

425262 ن|سهيله نبــــيل محمد عىل رمض سكندريه|ل|ره |تـــج

9|798| ل |لع|فظ عبــــد|لح|لد عبــــد|محمد خ سيوط|حقوق 

436835 ر|حمد عم|غبــــ |ء ر|عل| ر|ي لشيخ|بــــ كفر |د|

6|4237 ه | ى عبــــد |مي  لحليم حسن|يمن حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

442393 يله|بــــ ط|لوه|ح عبــــد |محمد وليد مصبــــ لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

34o966 وى|لمحل|لسيد مرىس |محمد شكرى  |ره بــــنه|تـــج

433356 لعبــــد|لمجد |بــــو|هلل |مصطفى كريم عبــــد ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

876856 بــــوزيد  |فظ |لح|ل عبــــد|ء جم|ل| سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

|39o|8 دل محمود محمد|لميس ع هره|لق|بــــ |د|

34|366 حمد|لسيد |لسيد فتـــوح |لعزيز |عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

36337o محمد حمدى محمود محمد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o4o|5 ل|لع|رق محمد عبــــد|د ط|زي سكندريه|ل|طبــــ 

786|93 لمرصى|له بــــسيوئى محمد بــــسيوئى |ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

525768 ف سعد زغلول |مصطفى  لمليىح |حمد |رسر ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

754953 ح عىل|لفتـــ|هند سمي  عبــــد  حقوق بــــورسعيد
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7859|3 ف محفوظ عبــــد |عىل  هلل عىل|رسر ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

8|45|2 حمد حسن|محمود مخيمر  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

77||25 مر|مر حفنى ع|لد ع|ء خ|ل| زيق|لزق|عه |زر

|78723 حمد عىل|سلىم مجدى  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

52644 ح مصطفى|حمد صل|محمد  بــــ بــــنى سويف|د|

665|8  كم|م
ى
سعد مسعود|ل منس |رق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

42642| ي عبــــد |ندى ن للطيف|لعزيز عبــــد |ج  سكندريه|ل|علوم 

756749 هيم محمود زيد|بــــر|تـــ |ي| |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

44|44o ف محمد سعد عىل | ي|رسر
لمدئى لشيخ|تـــمريض كفر 

488647 لمنعم|متـــ فوزى محمد عبــــد |س|زن |م سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

478952 بــــيتـــر بــــولس فوزى فهيم يوسف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

682398 ن|لحميد سليم|م عبــــد |نور حس ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

||54o8 |رول وجيه حكيم بــــخيتـــ حن|ك ى شمس| لسن عي 

|9733 يمن محفوظ مبــــروك|ندي  هره|لق|حقوق 

|64645 م محمد|لسل|لسيد عبــــد |محمد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

9|89|8 سميحه ثــــروتـــ وهبــــه جبــــره  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

62o4|o لخول|بــــد فهىم |سىه ع ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5|249o ح محمد يوسف|لد صل|ح خ|صل معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

84355o ي طلعتـــ محمد حسن
مصطفى  بــــ|لي |لع|

ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

7o6259 حمد|ن سيد |ن محمد رمض|رو لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6|5995  |م محسن |سل|
ى
وى|لمحل|لدسوق ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

372929 در|لق|لدين سعد عبــــد|د |روضه عم عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

82698| للطيف محمد|لرحمن ممدوح عبــــد|عبــــد ي للفن|
|دق قن|لفنى

843575 مد محمد|يوسف محمد ح ن|سو|حقوق 

245957 ى|للطيف |حمد عبــــد|م |سل| لحرصى ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

488458 د|كريم طه بــــدوى طه حم لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

6|5943 عيل|سم|ح |لفتـــ|يمن يسن عبــــد |حمد | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي
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79o|| حمد محمد شيخون|كريم  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

68|98 حمد عطيه حسن|سميه  لفيوم|نوعيتـــ 

769|88 ه حم| ن|لم|لك س|لم|د عبــــد |مي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|46|o4 ى محمد فهىم عبــــد  لعظيم|حني  ن|تـــربــــيتـــ حلو

7o2545 هر|لبــــرع ز|يمن عىل | |يش زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6|347| بــــوشبــــ|لعزيز |لعزيز عىل عبــــد|عمر عبــــد زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

845|95 مر عىلي|خلود محمد ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|4469o ي|لش|مه حسن عبــــد |س|مينه |
ى
ق ى شمس|د| بــــ عي 

638oo5 ر عطيتـــ|لغف|م عبــــد|حمد حس|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

68o68 ح عيس|لفتـــ|رص عبــــد|لن|ء عبــــد|نجل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

429997 لروس|بــــو |م |لسل|محمد عىل عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|4589o مصطفى سيد عجىم مصطفى منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

647865 |لق محمد |لخ|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد 
ن|لدهش

هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6o3367 ر مره|لغف|هره فرج عبــــد |لط| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34o33o ف |حمد | لشيخ عىل سمري|هر |لط|رسر |طبــــ بــــنه

|58|o4 ى|م ك ونيس|ن مل|عري| رتـــي  ى شمس|د| بــــ عي 

52|7|3 ى|هيم محمود ش|بــــر|ء محمود |سم| هي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

348oo ى محمد | دق|لص|حمد حسي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

24358o ن محمد|ء سيد رمض|سم| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

327oo8 د|همس حسن محمد رش ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

52687 حمد|رص يوسف |لن|ده سمي  عبــــد |حم حقوق بــــنى سويف

3239o7 لحميد|لمنعم عبــــد|دل عبــــد|رحمه ع تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

4|8294 ن|مل سلط|محمد يىح ك لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

32|o4o لحميد|عيل عبــــد|سم|لحميد |سيد عبــــد ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

8865|8 لحليم |لنعيم عبــــد|مصطفى محمد عبــــد سيوط|طبــــ بــــيطرى 

49338 ى محمود شح| تـــه|حمد حسي  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

3|975| لزين|ن مصطفى محروس محمود |يم| ى شمس علوم عي 
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7938o8 عيل|سم|لعظيم |عيل عبــــد |سم|لحه |ص ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

6776| لسيد|مه محمود |مي  سل| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|7|487 ى| حمد محمد محمد بــــحي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

8||848 ره مكرم عزيز مسعد|س سيوط|ره |تـــج

7|6965 لشويل|لعوضى |دى عبــــده |له|محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

27oo7 ي
لمرصى|سعيد شفيق حسبــــ | دئى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

783559 ي|ر
بــــر محمد|هي ج|بــــ| ئى زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

3356oo جح وديع|مي مجدي ن لفيوم|ر |ثــــ|

2|2492 هيم|بــــر|للطيف |رق محمد عبــــد|ط لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

28|5|6 هلل|تـــ عبــــد|م بــــرك|لسل|د عبــــد|جه ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

8642|| لمنعم رشدي سعيد|عبــــد| ند |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6oo5o9 سمر|ل|ضى محمود |لر|محمود عبــــد | ر|ي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|77449 مه|هلل مجدى محمد سل|هبــــتـــ  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

829344 حمد|د |لمحسن رش|نىهي عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

827363 لحميد حسن|لصغي  عبــــد|حمد محمد | دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

32oo| هيم|بــــر|ن محمد سيد |رو ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

359|59 مصطفى محمد محمود محمد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

832695 هيم عىلي|بــــر|يوسف عطيتـــو  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

4286|8 |لمقصود |لمقصود محمد عبــــد|هدير عبــــد
شم|بــــوه

|عه طنط|زر

855822 يف محمد عىلي|حس م رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

82|794 ى| ى خليفه حسي  حمد حسي  سيوط|بــــ |د|

8|5896 م محمد محمد|م عص|ريه ي|هندستـــ 
|لمنى

854775 حمد رجبــــ|ء حربــــي |لىمي ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

3|4647 ف |مؤمن  ع|لسبــــ|هيم |بــــر|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3577|6 بــــيل|هيم ق|بــــر|حمد |محمود  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

||8|23 يمن يعقوبــــ نصيف|يدى |ه ى شمس هندستـــ عي 

|75839 لغندور|بــــو رسيع |ح |عمرو صل |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

686275 لحميد بــــيوم|لفى عبــــد |ل|وجدى محمد  لمنصوره|حقوق 

7ooo59 ي
لدين|لسعيد خميس نور |رص |لن|عبــــد | دئى لمنصوره|صيدله 
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|39922 ن لعزيز محمد عمر|حمد عبــــد | |مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4||673 ى |محمد | نور لقطبــــ شلبــــى|مي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

4o5837 ن|لسيد   رضو|ل |ء خميس كم|سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||9292 ى|م نيوس|رس|رأفتـــ رفله | رتـــي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|2oo27 لمطلبــــ|لمطلبــــ حسن عبــــد |بــــسمه عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

327436 لشيخ|حمد متـــول |مصطفى | ر|ي ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

255|45 ف|لزفز|دق يوسف |ح ص|جر صل|ه تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|9994 ن|حمد عمر|لد |ء خ|دع ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

2295|o هلل|د |عيل ج|سم|رص محمود |ء ن|سم| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

|29765 كر سعيد|سعيد ش| بــــول ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

83|722 روق متـــولي|رف ف|محمد ع ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|2|978 لبــــكرى|محمد محمود مصطفى  هرتـــ |لق|تـــمريض 

529927 حمد شكرى محمود بــــدر| |حقوق طنط

5o78o9 ف |فرح محمود  م|لغن|لسيد حسن |رسر سكندريه|ل|علوم 

4|6649 ود|تـــ مصطفى حسن د|ي| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|634o9 لرحمن|ل عبــــد |مريم محمد جل ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

495o26 ف عبــــد |در |لق|عبــــد  ن|در رضو|لق|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7o3|78 |هيم |بــــر|ح |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ر عبــــد |من
عيل|سم

زيق|لزق|بــــ |د|

233846 لمقصود|هيم عبــــد|بــــر|حمد رجبــــ | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|8742 دل محمد عزتـــ بــــيومي|م ع|ر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

785276 ه محمد فتـــىح تـــوفيق| مي  زيق|لزق|بــــ |د|

839|47 ي| يه طه صديق عشر دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

764588 دل شفيق عوض|بــــيشوى ع طبــــ بــــورسعيد

277927 هيم محمد مصطفى|بــــر|منيه | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

269348 لعليم|فظ عبــــد|لح|ء رجبــــ عبــــد|رس| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

98256 هلل|ن عبــــد |ل رمض|هلل جم|عبــــد  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3564o6 حمد|محمد عىل حمد عىل  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

343585 لبــــلبــــيس|م |م|لعظيم |م عبــــد|م|ء |سم| |نوعيتـــ بــــنه

2o382 ن|نور عثــــم|حمد |لرحمن |عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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5o8577 لعقبــــى|حمد |محمد سعيد محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

63||9o ؤد|لسيد د|ن محمود محمدى |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

|76o28 ف|ول ف معوض رسر ء رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

88o2|4 زق  |لر|لدين عبــــد|ل |مه محمد جم|س|محمد  سيوط|ره |تـــج

3|4oo9 ف ن| رص حسن خليفتـــ|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

894347 حمد |ن |منى محمود مهر سيوط|بــــ |د|

295257 لحميد درويش |م محمد عبــــد |عمر عص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|2o5o5 حمد|ض |ندى مسعد ري ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

829o42 عن محمود محمد|حمد مط| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

643639 لمعىطي|ء وجدي حلىمي عبــــد |سم| زيق |لزق|تـــمريض 

|39293 حمد عىل محمود|ده |غ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2|2626 ى غ|بــــر| د|نم محمد حم|هيم حسي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|7|222 وى فخرى|يوسف فخرى تـــق ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4||222 لحميد عىل|هيم عبــــد |بــــر|جر |ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

322538  |فتـــ |يتـــ ر|
ى
ى عتـــ|حمد شوق بــــى|مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

238579 زى|لىح حج|بــــ عبــــد|يه|جر |ه ى شمس|زر عه عي 

5o5623 رى|لهو|نس |حمد |م |حمد هش| سكندريه|ل|علوم 

7o8o8o وق خ لد محمد عىل محفوظ|رسر ره بــــور سعيد|تـــج

6|6932 هر عىل|لرحيم ط|هلل عبــــد |منتـــ  ط|بــــ دمي|د|

882377 لعزيز  |محمد بــــكر عبــــد| رش سيوط|تـــربــــيتـــ 

3o553 ى محمد|يم| يف حسي  ن رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

26|524 هلل| |لحميد عط|ذىك محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7o|296 لغريبــــ|حمد فتـــىح محمد |عمر  زيق|لزق|هندستـــ 

854425 محمد فتـــىحي خليفه حليم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6464|5 يف عبــــد|سع ر|لق محمد بــــك|لخ|د رسر ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

7||688 لطي |لسيد فتـــوح لبــــيبــــ |ح |لفتـــ|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

682o52 وى|لطنط|حمد عىل محمد  عقبــــه |هدير  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

82o2o7 ي محمود|ح زم يىحي خي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|67337 لحميد|حمد عبــــد |لد |م خ ن|تـــربــــيتـــ حلو
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792248 لشبــــكسر|يه فتـــىح محمد مهدى | لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

764894 ف عىل عبــــد |ن |نور لعزيز رجبــــ|رسر تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

493|95 لسنوىس|لمنعم |م محمد عبــــد |عمرو هش |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|52682 ى محمد |ي هيم|بــــر|حمد محمد |سمي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

35235| لسيد مسعود|حمد محمد |د |عم |حقوق بــــنه

887374 فظ سيد |لح|ء ممدوح عبــــد|نجل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

6938|9 وق محمد  |هيم |بــــر|رسر
ى
لدسوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

759487 ف |سهي   لريس|حمد |لسيد |رسر |حقوق بــــنه

354898 ف كم| |رين|م س|ل غط|رسر |حقوق بــــنه

5o29|2 ن|لسيد محمد محمد سليم|ن |صفيتـــ سليم سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

76|o24 بــــى|حمد محمد خط|حمد |ن |نوره زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

442993  إبــــر|ء |ول
ى
دى|لبــــغد|هيم بــــدير|لدسوق لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

896737 حمد  |لدين |طف سعد |ن ع|نوره ج|بــــ سوه|د|

|58o2 س|طف عبــــ|حمد ع|ندى  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

37266o ح|لفتـــ|لعليم عبــــد|حمد عبــــد|ء |ل| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|3|57 حمد|عيل |سم|رق |حمد ط| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

258376 ن|لحكيم وهد|حمد عبــــد|لد |خ |بــــ طنط|د|

5359| لدين محمد|ل |رق جم|ء ط|ل| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

326352 حمد محمد|مريم محمود  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

859o|7 لرحيم|حمد عبــــد|ن حلىمي |جيه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

2|4222 حمد عرفه|لمنعم |حمد عبــــد| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

9|2724 لسيد |ن |لسم|لسيد | |نور سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24|o56 ه|عيل سيد |سم|ن |حمد رمض| بــــو عمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6352oo حمد محمود عىل حسن| |نور زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

43o848 ي خف ي|رضوي محمد يحن  ج  |حقوق طنط

4|o9|o لشيخ|هيم رفعتـــ محمود |ندى إبــــر |حقوق طنط

8|o567 لعزيز قطبــــ|لصمد عبــــد|ء عبــــد|سم| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

24786| لدين|حمد خي  |ن |ره يىح شعبــــ|س ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6o|4o ى حس|ي تـــ ج|م |سمي  بــــر|لدين خي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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||8|53 م فهىم|دل س|ع| ندر|س ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

862456 ر محمد|لستـــ|لد غندور عبــــد|خ |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|67683 ن|لمعبــــود رسح|يدى فرج عبــــد |ه ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

3274|7 لسيد حسن|حمدي | نور ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

428|78 ن|ء محمد رجبــــ عىل سليم|هن ي صىح طنط
|معهد فنى

75|456 ي|تـــسنيم حسن عىلي متـــولي عوض 
بــــينى لشر حقوق بــــورسعيد

67434 لق|لخ|لحليم عبــــد|مصطفى عمر عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

842278 حمد|هيم |بــــر|محمد خليل  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|78573 هيم بــــيوم|بــــر|ء يحن  |دع كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9|4725 حمد محمد محمود حسن  | سيوط|عه |زر

779|22 ئى محمود عىل محمد سعد|وليد ه ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

853o8 لسيد|محمود محمد محمود  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

6|9554 ئى|لمع|لم أبــــو|هر عيد محمد س|ئل م|و معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6|6565 ز|لغر|عيل يونس |سم|ن تـــوفيق |يم| ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

25435o بــــوغربــــيه|دل محمد |ء ع|رس| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|672|3 ن م محمود عيسوي|عص| مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

53o4|8 ئى|للق|جد محمد |ن م|رو ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

769973 رص حسن محمد|موده ن ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

23|94 د|د يشى فؤ|ريو ميل|م |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

3|67|o ف تـــوفيق حسن تـــوفيق|عف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4ooo93 دين عىل محمود عىل محمود|ن سكندريه|ل|ره |تـــج

33o|o3 م عىل محمد|هلل شكيبــــ هم|هبــــتـــ  |تـــربــــيتـــ بــــنه

4o2359 ف شح|ن |بــــلج ج|حمد فر|تـــه محمد |رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

283747 دى محمود|له|مح محمود عبــــد|هلل س|عبــــد ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

49|426 سط محمد عىلي|لبــــ|طمه حمدى عبــــد |ف عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5374o4 ي
يف|هيم يونس |بــــر|هلل |سعد| دئى لشر |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

756|8 ن محمد|تـــسنيم فوزى سليم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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26|862 لمرىس|د محمود |زم رش|د ح|رش ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

353724 ن|هيم محمد منصور منصور ري|بــــر| سيوط|بــــ |د|

|4575o بــــو زيد|طف سعيد منتـــرص |يوسف ع ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

647442 وق محمد عبــــد  هيم مصطفى|لمنعم إبــــر|رسر س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

2966|4 ن فوزى جوهر فرج|لوكس| دون|م كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

649255 يوبــــ مخيمر|لحميد |حمد سمي  عبــــد | قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

5o6977 ى عزيزعبــــد |ر ه|من لسيد|ئى بــــشر سكندريه|ل|بــــ |د|

249o| هلل|د |لد سيد ج|مل خ| هره|لق|ره |تـــج

84696| حمد|مد |نور ح|زينبــــ  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

|46o55 ن نور|لدهبــــ |بــــو|رق |ط| مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

63855| عيل|سم|دى |له|هبــــه محمد محمد  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

759256 ئل محمود ذىكي|محمد و ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

63|35| رق محمد حمدى محمد|ندى ط زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|59273 للطيف|لحميد محمد عبــــد |حمد عبــــد | ى شمس حقوق عي 

47972 دى|له|لدين عبــــد |ح |حمد صل|م |محمود هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

774784 لسيد|حمد محمد محمد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

9|2o|3 رتـــ |نور خليل سليم بــــش| ج|صيدلتـــ سوه

24536| حمد محمد|هدير سعيد  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

48|65o محمد يشي محمد محمود محمد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|2|992 ى ق| ى|مي  حسي  سم حسي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7|532o لخي |بــــو |هند محمد بــــدير محمد  لمنصوره|حقوق 

6|7787 لمسلىم|لرحمن |ل محمد عبــــد |س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

923|56 نس نجيبــــ |فتـــ |ر| ريتـــ سيوط|ره |تـــج

325335 ده حسن|زن محمد حم|م ن|بــــ حلو|د|

3|3o37 ج |رص محمود حنفى خف|لن|ل عبــــد|محمد جم قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

63394 م محمود عويس بــــيوم|هش ي سويف
تـــمريض  بــــنى

254363 |لش|لمقصود عىل عبــــد|بــــ محمد عبــــد|هيتـــ|م
ى
ق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

269376 ي|ر
د خميس|لجو|صبــــىح عبــــد| ئى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

86466 حمد|لمقصود |بــــ عبــــد |لتـــو|ح عبــــد |صبــــ ن|حقوق حلو
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69|345 يد يوسف|در ز|لق|حمد عبــــد |حمدى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3685o8 لعزيز محمد|عىل عبــــد| عل ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

855||4 وي|يوسف بــــبــــ| مريم رض ي|علوم 
|لمنى

|3o5oo لنعيم|هلل عبــــد |مينه ميىم عبــــد | ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

626o|5 ح|لفتـــ|دل عيس عبــــد|مهند ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|22969 ي نصيف مسعود|ن| ن|نرف ج  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|39795 حمد شلتـــوتـــ|زينبــــ وحيد عىل  هره|لق|ج طبــــيع |عل

776|93 ي|ر
لغنى|لرحمن عبــــد|لسميع عبــــد |عبــــد | ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

6|3764 لحميد|حمد عبــــد|لحميد |حمد عبــــد| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

68o6o2 ن|ن محمد كيو|لمتـــول رمض|ل |من لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2o63o ى سيد حسن كريم حسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|67o57 محمد مسعد محمد محمود تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

7553|5 هيم|بــــر|هبــــه محمد عبــــده  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7759o5 فظ|لح|م محمد يحن  عبــــد |ريه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

69|5o8  سليم|
ى
 س|ن |لدسوق

ى
لم|لدسوق ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

7o5689 يف محبــــ محمود |ع وى|لقن|دل رسر ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

858|22 تـــ عىلي|يه مرعي عز| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

687|48 ف عبــــد |يه | د|لحكم محمد ج|رسر لمنصوره|حقوق 

83o53 بــــتـــ سعد|ير سعيد ثــــ|ن يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

535295 ح عطيه عىل|لفتـــ|حمد عبــــد |ء |وف إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

|49|37 لعزيز|لفتـــوح عبــــد |بــــو|رأفتـــ | ند ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

3||634 دل محمود عىل|عمر ع |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

755o|5 سكندر|رنس |ن جورج ل|جيه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8||52 عيل محمود فتـــىح|سم|ء |زهر ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

||984o سعد|ج  نصيف |يوسف ن ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6o6953 محمد يوسف خليل يوسف خليل يوسف لمنصوره|حقوق 

245894 ح|مل فتـــ|عمرو فتـــىح ك تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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2|23o| ى |يوسف عىل محمد ك ربــــى|لشو|مل أمي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

52o635 ي من|مي علو|س| دين
ع|ئى بــــ دمنهور|د|

8o75|o ر محمد|لستـــ|ن عبــــد|ره شعبــــ|س ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

26|o75 لسعدئى|حمد وهبــــه |ء |نجل ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|792|8 ل|لع|بــــ فتـــىح محمد عبــــد|مه ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

6||277 بــــ|ح عن|لفتـــ|رق عبــــد |ء ط|رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

77633 لرحيم محمد|هدير سيد عبــــد  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

357522 لحليم|لحليم فتـــىح عبــــد|ن عبــــد|رمض| دين |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

67393 لسيد نبــــوى|لعظيم |ء عبــــد |وف لفيوم|علوم 

|53|58 ر حسن|ر محمد مختـــ|مختـــ هره|لق|علوم 

6|o9o5 هلل|حسن حسن حسن حسن عبــــد  | تـــمريض طنط

77829o زق|لر|هلل عبــــد|يمن حرز|محمد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

25oo|7 ف |ندى  لجمل|لفتـــح |بــــو|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

435|72 |مل شتـــ|خلود محمد ك سكندريه|ل|ره |تـــج

8|5462 هلل|حمد عبــــد|دل |هلل ع|منه  ره بــــنى سويف|تـــج

623899 |لعط|بــــو |م فتـــىحي |لسل|ريم محمد عبــــد  ى شمس| لسن عي 

342999 تـــ|حمد محمد سيد مصطفى فرح| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

487o6o ن مجدى محمد أحمد عىل|مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

499355 ى |حمد فوزي |مي  س|بــــو ر|مي  |حقوق طنط

28498 لمجيد|هلل عبــــد |هلل فتـــىحي عبــــد |عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

825264 ن|دل محمد عثــــم|م ع|سل| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

329659 لدين محمد بــــيوم|م محن  |ر هش|مي |تـــربــــيتـــ بــــنه

68952o ى نف|لحس|بــــسمه يىح  ده|ني  لمنصوره|علوم 

6945o7 ى  تـــع|لبــــ|لسيد محمد |لسيد |نرمي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

53o3o8 ل|ء وجيه محمود بــــهجتـــ غ|سم| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

687922 |لغنى |ج محمود عبــــد |د|ل|لرحمن |عبــــد 
هيم|بــــر

لمنصورتـــ |تـــمريض 

8o2o27 روق لبــــيبــــ|بــــيتـــر سمي  ف ره بــــنى سويف|تـــج

4772o| لرحيم|لسيد عبــــد |ن |لسيد عثــــم|دهم | سكندريه|ل|طبــــ 

278o77 ي|ر
بــــى|تـــه محمد عر|شح| ئى شمون|نوعيتـــ 
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||5333  مرىس |بــــ يشى |هيتـــ|م
ى
لسيد|لدسوق ى شمس|د| بــــ عي 

8|7263 حمد|لحميد |حمد عبــــد|محمد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

475|o4 ى محمد محمود محمد محمد لجي  سكندريه|ل|ره |تـــج

494685 لعفيفى|لسيد |عىل يوسف  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

57|58 لعظيم|ء محمد فتـــىح عبــــد |رس| بــــ بــــنى سويف|د|

8968|8 ن هيم  |بــــر|ن |طف سليم|ع| مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

882392 لدين حسن محمد  |ره علم |س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76o265 ى محمد حسن يوسف عشر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

842|o ن حسن|رمض| حمد رض| ي|عه |زر
|لمنى

4948o2 حمد عيد بــــيوم عمر|هلل |عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

642428 لرحمن|لحميد عبــــد|منصور طلعتـــ عبــــد زيق|لزق|حقوق 

496292 ى طه |نو| ىسي|لعبــــ|ر حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

437479 ره|ره عم|مؤمن يحن  مصطفى عم لشيخ|طبــــ كفر 

326232 لسعيد|حمد |ن |حمد شعبــــ|م |ريه ن|تـــربــــيتـــ حلو

8||2|5 د شنوده|ئيل مجدي عي|ميخ ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

23452o لمحسن سيد|مصطفى سيد عبــــد ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

5o5663 لرحمن|هلل محمد عبــــد|متـــ عبــــد|س|مؤمن  سكندريه|ل|علوم 

834|46 هيم|بــــر|ء محمود عش |صف دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

4o65o| عىل محمد سعيد| ديه رض|ن سكندريه|ل|حقوق 

23|377 هيم|بــــر|م محمود عبــــده |هش ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

||8o|o لبــــدوى|حمد |ئى  |ن ه|نوره ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9|2953 ى |مصطفى حج زى فخرى حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

684922 ل وليد محمد جبــــريل محمد|س لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3o562 لموجود جمعه محمد|يه عبــــد | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3493|6 ح|لفتـــ|لحميد عبــــد|رحمتـــ محمد عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

632o|| هيم خليل|بــــر|مريم مجدى  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

879583 ين  هيم |بــــر|حمد محمد |رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

328256 لسيد محمد|مد |حمد ح| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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3725o2 حمد محمد|م |حمد عص| |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

9o7o94 ى |ل ج|ح هل|له صل|ه هي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

25|o84 هلل|لسيد سعيد عبــــد|محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8|3887 ء حسن محمد محمد|لزهر| ي|تـــمريض 
| لمنى

6|629| هيم|بــــر|ء محمد طه |ول ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8473o هلل محمد موىسي حسن|عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

4o4|67 يد|م مك|لسل|رس عبــــد |مصطفى ي سكندريه|ل|حقوق 

879289 لغنى  |يوسف نظي  عبــــد| لي|د سيوط|بــــ |د|

27745| لعظيم تـــوفيق مغربــــيه|تـــوفيق عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

2344o9 صم سيد محمد|محمد ع هره|لق|ره |تـــج

2|9724 ليش|بــــو|سط |لبــــ|ء حسن عبــــد|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|48764 رس محمد محمد زىك|رضوى ي هره|لق|بــــ |د|

32o3o لرحمن|ل محمد عبــــد |يوسف جم دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

259o78 ر|لغف|ن مصطفى عبــــد|مصطفى رمض ي صىح بــــنه
|معهد فنى

535674 حمد|محمد لبــــيبــــ محمد لبــــيبــــ سيد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8o55o3 ف |ر |من حمد عىلي|رسر ي|صيدلتـــ 
|لمنى

5|5||4 بــــ محمد عطيتـــ محمد رصد|مهيتـــ ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6|2455 ه خليل ج| بــــر مرىس|مي  |بــــ طنط|د|

25||7| ف جمعه |حمد | تـــى|لزن|رسر ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

2|2474 محمد سعد محمد محمد ى شمس|تـــج ره عي 

6|93o5 ى |حمد |ء مجدى |عل لخطيبــــ|لعشر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4|o922 ن|لعيون محمد سعيد محمد رمض|نور  |بــــ طنط|د|

34|656 لشقرى|مه |هيم سل|بــــر|حمد |منيتـــ | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|7|384 ضى|لر|هيم عبــــد |بــــر|ضى |لر|وليد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7743| بــــورسيع محمود|محمد محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o2495 لعىل محمد |لعزيز عبــــد|ن عبــــد|يم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

52o363 هلل محمد قنديل|فتـــح | جر رض|ه عه دمنهور|زر

3|9935 ف |لتـــ |ه هيم|بــــر|هيم |بــــر|رسر تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

83oo|8 وي|حمد بــــدوي قن|ء |ل| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

Thursday, September 6, 2018 Page 12608 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

88|496 ن  |هلل دمي| |مريم بــــدرى عط سيوط|نوعيتـــ فنيه 

|396|o زق|لر|مينه محمد سيد عبــــد | ى شمس|د| بــــ عي 

88o9o5 ي|ر
محمد مصطفى محمد | ئى سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

8958o| هيم يوسف |بــــر|جرجس | مي  ج|علوم سوه

844|9| حمد|وي |طه مجدي ص ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

772|4| |ره صل|س
ى
ح محمد محمد دسوق زيق|لزق|بــــ |د|

9|8|92 ى يونس | |مه حمد حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

35277| حمد تـــوفيق محبــــوبــــ|م |سل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|48873 حمد|رس جمعتـــ عيد |ن ي|نوره ن|بــــ حلو|د|

336||7 لم|وي س|يتـــ محمد قن| ى شمس| لسن عي 

756994 لدين موىس|ح سيف |م صل|سل| |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

922499 هيم سعيد عيس بــــخيتـــ |بــــر| ج|هندستـــ سوه

|24976 ئيل|لمسيح ميخ|دى نجيبــــ عبــــد |ف ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

76598| يمن محمد فهىم حدو|هند  ره بــــور سعيد|تـــج

538|63 ى نه مي  ع|لرف|د محمد مصطفى |ني  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

29497 س|ل عبــــ|حمد كم|ل |كم ن|بــــ حلو|د|

73276 لكريم|ح عبــــد |لفتـــ|محمد ربــــيع عبــــد  لفيوم|حقوق 

826434 لفضل محمود|بــــو|وجد محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

675|5 تـــبــــ|ن ر|ل شعبــــ|لرحمن هل|عبــــد صيدله بــــنى سويف

776o6o م عطيه|لسل|ن حسن عبــــد |سوز زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

65||5 محمود محمد تـــوفيق محمد ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

524o3| مح محمد حسن أحمد|ر س|من ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

776679 ى عبــــد |ندى عبــــد  لرحمن عليوه|لرحمن حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

756984 د محمود محمد عىل|زي عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

777463 تـــه|منيه محمد محمد محمود شح| زيق|لزق|بــــ |د|

643526 لحديدى|هيم |بــــر|صف |د ن|صف فؤ|ن زيق|لزق|بــــ |د|

339288 ف |لسيد | لجوهرى|لسيد |رسر |ن طنط|سن|طبــــ 

292958 لجدع|سحر محمد محمود محمود  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

76299| ي
س بــــيوم|لنح|لسيد مصطفى | |دئى |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 

ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم
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789o63 ن بــــيوم|لعري|د محمد |محمد عم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

755728 ي|تـــتـــ |بــــر شح|ء ص|سم|
لسعدوئى عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

26o247 ر عسل|لغف|ء كرم عبــــد|صف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

687378 لرحمن|حمد عبــــد |محمد |  ئى رض|م| لمنصوره|حقوق 

7|584 حمد|نور |حمد وحيد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

342|7 لدين محمد محفوظ|م |محمد حس  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

5o3|o6 د|لحد|حمد |ئى |ليم|هيم |بــــر|يه | سكندريه|ل|نوعيتـــ 

2|2666 دهم عمر محمد محمد| ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

4o5872 مه|مه محمد سل|لدين سل|ء |ن عل|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77|749 لعزيز|لعزيز عىل عبــــد |محمود عبــــد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

25958| ى حسن  حمد مرىس|نرمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

228567 ن|د شعبــــ|سلىم سيد مر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6|6697 لمر|هلل حسن محمود |منتـــ  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

35892| بــــ محمد محمد|يه|ء |ل| لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

7673o3 |لنج|بــــو|لعزيز |ن عبــــد|عمر فتـــىح رمض لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

347633 هيم محمد محمد|بــــر|عمر  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

777646 ح|لمل|لسيد |ر جوده |لنو|بــــو |حمد | زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

347|87 بــــ|ه دي|لل|ل عبــــد|ه كم|لل|مجدي عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8|4|56 ى محمد|دي ز|له|عبــــد يد حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

9|5554 لعزيز  |رس محمد عبــــد|محمد ي ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8|7669 لحكيم|محمود محمد محمود عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

243824 زينبــــ محمد جمعه محمد عىل ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4o5755 لسعد|بــــو |ء محمد طه محمد |عىلي تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

44o349 ر|لنج|حمد |هلل محمد |نىح  عبــــد| |حقوق طنط

82333| دي مني  بــــولس|ن| رين|م ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

778359 لسيد محمد|سمر محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

2|6897 لحميد|حمد عبــــد|لسيد |يه | دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

6o2852 عه|لبــــي|هيم محمد |بــــر| |لرحمن زكري|عبــــد  |ره طنط|تـــج
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7666o8 ن طيور|ح عثــــم|لفتـــ|يمن عبــــد |حمد | لعريش|تـــربــــيتـــ 

492o3| هيم|بــــر|حمد |حمد مدكور |م  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

333428 متـــ جمعه حسن|س|لرحمن |عبــــد ى شمس حقوق عي 

4|5647 هلل نويىح |بــــ |محمد محمد عبــــدربــــتـــ ج لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

3422|| ي|لطن|حمد خليل |ر خليل |من
ئى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

6873o4 لعزيز محمد|دل عبــــد |حمد ع| لمنصوره|صيدله 

334|68 طف سيد مصطفى|مصطفى ع |حقوق بــــنه

8|6987 ف عبــــد|رضوه  للطيف محمد|رسر لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

246848 ء محمود فتـــىح محمد عيد|عل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7o3|8 لسيد حسنى حسن محمد|حمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3535| هيم|بــــر|روق |حمد ف|يمنى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

78726o هيم|بــــر|بــــر |خلود صبــــىح ص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2649|o رص سعيد مسلم|ل ن|نو | معهد فنى تـــمريض بــــنه

475o|5 لح|د محمد متـــول ص|زي سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

295888 در|لق|لىح عبــــد|م محمد عبــــد|سل| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

899835 م ممدوح عىل محمد |سل| ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

4||84 محمود فهيم محمد عىل ن|علوم حلو

2o8o6 ى سليم محمد محمد خي  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9||77o م طلعتـــ رجبــــ مهنى |هش ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

698756 لسيد مصطفى|خلود صبــــرى عىل  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3249|o م|س عل|حمد عبــــ|لرحمن |عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

678724 لسيد|لمعىط |يمن خليل عبــــد |ء |سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o2274 ىط|لمع|بــــو |لمتـــبــــول |ن |طمه رمض|ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8||298 ي محمد|من
ر محمد مرتـــضى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

|38746 ه عبــــد | حمد|هيم محمد |بــــر|لرحمن |مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

759649 ل|حمد مصطفى كم|رحمه  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

865|35 لحسن عىلي|بــــو|يه نرص | ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

638|27 لدين عىلي محمد|ء فتـــىحي محمد عز |سم| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

2393o6 |لعل|بــــو|لدين محمد |م |بــــ عص|رح هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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75o92o |مريم مجدى رمزى لوق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

4o3|52 تـــه|لسيد محمد شح|سجود مني   تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

33|o5 وق محمد ص لح محمد|رسر هره|لق|بــــ |د|

25658| ر|لسيد نص|مروه سعيد  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

923586 تـــه |حمد شح|هيم |بــــر| |زكري ج|ره سوه|تـــج

85392o ى ي عزيز| يىلي| |مي  بــــشر ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

68|633 ر|لنج|لعزيز محفوظ |حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

|56o|7 لعزيزعمر|ن حمدى محمد عبــــد |يم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|2ooo6 حمد|لدين |ح |مريم مصطفى صل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

74o82 ن|حمد عثــــم|م |مروه عص طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

444|5o لشك|لسيد |هلل |لسيد عبــــد|هلل |عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6o9544 مود|بــــر عىلي أبــــو ع|محمد ص| ند |علوم طنط

3298|6 لسيد محمد|مريم نبــــيل محمد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4|2|| لدين عزم|م |سيف محمد حس كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

36234 ى عىل محمد عىل  هيم|بــــر|حسي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

358o3o هلل محمد|د عبــــد|حمد عم| |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

94727 بــــ|لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|يه عبــــد | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

25483| هلل|سكندر سعد |هلل |هلل سعد |بــــيشوى فرج  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

46|82 لحليم غريبــــ|هيم عبــــد |بــــر|زم |ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o5955 لعيسوى|لد مصطفى |عمر خ لمنصوره|ره |تـــج

5634o شم جوده|ربــــيع محمد ه ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

763o77  عىل|منى ممدوح عبــــد 
ى
لمنعم شوق تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

885||| ك وليم زىك |مل| مونيك سيوط|تـــربــــيتـــ 

75|953 در|لق|هيم عبــــد |بــــر|در |لق|عبــــد | لي|د ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

3|43o2 روق محمد|ئى ف|محمد ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6393o9 لعزيز شكرى|لعزيز شكرى عبــــد|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

5|6o25 ى طتـــ|جيه ن طتـــ حسي  ره دمنهور|تـــج

77oo9| عمر محمد محمود محمد ذكرى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64|3|5 حمد حسن|بــــ طلعتـــ |شه ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ
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922668 م محروس محمود مىك  |ريه ج|بــــ سوه|د|

6o3o|6 ف محمد حمد|حمد | رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

269799 لعزيز عريشه|لحكيم عبــــد|م عبــــد|هش ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

527675 لسيد|عيل |سم|لدين |م |ر حس|من تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

286957 د|لجو|هيم قنصوه عبــــد |بــــر|ره محمد |س ي|بــــ |د|
|لمنى

783922 هيم|بــــر|لسيد محمد محمد |حمد |ء |ول ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

87565o وى |محمود فرغىل محمد قن سيوط|حقوق 

355644 هيم|بــــر|هيم |بــــر|سلىم بــــيوم  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

75225| لرحيم|بــــ عبــــد |لوه|دل عبــــد |ء ع|لىمي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

46o|8 تـــ محمد سيد|جر بــــش|ه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

43oo34 ي|دق |مح محمد فتـــىحي ص|محمد س
ى
لدسوق |ره طنط|تـــج

5284|7 لحليم بــــدوى|رس محمود عبــــد|عمرو ي عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

483733 لرحمن|ء مجدى عبــــده محمد عبــــد |رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64o7o8 لسميع عمر|لمجيد عبــــد |لسيد عبــــد |عىل  زيق|لزق|ره |تـــج

84698| ر|رثــــ نوبــــي كر|لح|عبــــد| مه ن|سو|علوم 

428o22 لعربــــى|ره محمد عوض |س |علوم طنط

||8448  محمد |ط
ى
لففى|تـــ مصطفى |لشح|رق شوق ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

44856| لقيع|محمود عبــــدربــــه محمد عبــــدربــــه  |ره طنط|تـــج

6899|| حمد موىس|حمد موىس | |دين لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

35769| ي عوض|هبــــتـــ 
لسيد عفيفى | معهد فنى تـــمريض بــــنه

6o9853 هيم فودتـــ|ل إبــــر|هدير جم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

49o472 ه | لزهري|دي |ن بــــغد|لزم|حمد بــــدر |مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

68884o هلل|زى خي |لمغ|س |محمد محمود عبــــ لمنصوره|ره |تـــج

|6o98 ضل|رس مصطفى محمد ف|دهم ي| ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

489549 لي|للطيف عىل محمد و|ن عبــــد |هدير رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

624376 دق محمد زيد|فوزى ص| محمود رض م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

886526 ى هيم حليم |بــــر|سم |بــــ| مي  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

244254 مد سيد حربــــ|حمد محمد ح| ن|معهد فنى تـــمريض حلو
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62327| ي بــــرغوثــــ
ي محمود حسنى

حسنى لمنصوره|هندستـــ 

324989 م حسن|محمد حسن س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

847||o ىطي عىلي محمود|لع|رضوه عبــــد ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

433564 هيم  نجم|بــــر|لعليم |متـــ عبــــد |س|محمد  ي صىح طنط
|معهد فنى

3|6854 هلل|هر حمد عبــــد|جر م|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|24|3| ئيل فرج|ك ميخ|مل| رين|م مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

8o|287 رف|عيل ع|سم| |لعل|بــــو|م |هي ي|بــــ |د|
|لمنى

42|83| ي|دى نبــــيل كم|ش
ل|ل دئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|7234 مه حربــــى محروس|س|سيمون |ن| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

4356|7 م |لسل|ح عبــــد|لفتـــ|لرحمن زغلول عبــــد|عبــــد
رستـــم

لمنصوره|علوم 

34o586 حمد|حمد محسن محمد لبــــيبــــ | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

449995 وى|لص|طف نجم |سلىم ع |حقوق طنط

9||974 | لوف|بــــو|لرمىل |سهي  ممدوح  ج|حقوق سوه

686445 حمد|بــــوبــــكر مصطفى |حمد محمد | لمنصوره|بــــ |د|

9o|o|3 هيم |بــــر|د ذكرى |مريم ميل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o|7|| ى سليم|هيثــــم محمد  ر|ن عم|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|4738 ين نبــــيل حسن  هيم|بــــر|شي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o9447 لسعيد مصطفى|حمد محمد |يه | لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

7|2366 ج|لطن|د محمد عىل محمد |زي لمنصوره|ره |تـــج

85o6|9 عه|م محمد محمد خليل قر|سل| سيوط|حقوق 

33|497 حمد|حمد |م |محمد عص |كليتـــ هندستـــ بــــنه

9|9693 دى وحيد وليم بــــطرس  |ف ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

94|27 لنبــــي محمود محمود|محمد عبــــد د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

36|o86 رتـــ مجدى متـــول محمد|س |تـــربــــيتـــ بــــنه

67529 لسيد|ن محمد |محمد شعبــــ ره بــــنى سويف|تـــج

8o6845 م عىلي محمد محمد|له| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

7o8o|6 وى|لمك|ء حسن نرص عىل |رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

273262 هيم|بــــر|ل |لع|بــــر عبــــد|لرحمن ص|عبــــد لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

426337 لخي |بــــو|حمد |عىلي | ن رض|رو إلسكندريتـــ |تـــمريض 

4|o|25 ي |بــــر|لنبــــوي |م محمد |هش
لسبــــىكي|هيم مصطفى |بــــ طنط|د|
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7|6226 للطيف منصور عىل|هلل عبــــد |يه عبــــد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

63768o ي |
ي |م|حمد حفنى

م|م|م حفنى ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

25|594 لجندى|ح |لفتـــ|لد عبــــد|هر خ|ط تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

262268 لح|لح محمود ص|حمد محمود ص| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

923o57 هيم  |بــــر|س سيدهم فرح |تـــوم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

689526 حمد |لسيد |هيم |بــــر|لسيد |لسيد |ن |جيه
شهده

لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

9o723 زينبــــ سيد فتـــىح محمد لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

24893o حمد عىل|ء نبــــيل عىل |صف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o8997 ين رض ألسود|لسميع |عبــــد | رسر ي صىح طنط
|معهد فنى

246o53 لصعيدى|حمد |وليد محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o949| حمد |مل |رس محمد ك|ي| ند ج|عه سوه|زر

|55o26 لمجيد|روق عبــــد |دل ف|عبــــي  ع ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8637o هيم|بــــر|حمد رشدي معوض | ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

769o2| د سعيد|حمد هويشل عو| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4o|337 ن أبــــو زيد|لدين عثــــم|ء |دين عل|ن سكندريه|ل|نوعيتـــ 

645|46 مد موىس|م فضل ح|محمد أم لمنصوره|حقوق 

35568 حمد|هيم محمد |بــــر|عىل  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

888656 ل مصطفى هريدى |محمد جم ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

46255| لمنس|لسيد |لسيد |در |لق|ء عبــــد|رس| ط|ر دمي|ثــــ|

52|647 م|هيم عز|بــــر|تـــ |ء سعيد فرح|شيم تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

52334o ك|لمل|هيم ينى عبــــد |بــــر|نوبــــ |بــــ| سكندريه|ل|هندستـــ 

56o79 حمد|ء محمود سيد |بــــه بــــ بــــنى سويف|د|

35987o ل|رح غبــــري|شنودتـــ س| رين|م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2536o9 لق|لخ|هلل عبــــد|بــــ |حمد كرم ج| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|2o644 يق جرجس|ميشيل سمي  ف دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

696||5 وى|لعز|ر محمود |لغف|دل عبــــد |ء ع|شيم لمنصوره|نوعيتـــ 

45|869 لىح|لص|لعزيز محمد |حمد عبــــد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

7679o4 وى|لحج|دل حسن عىلي |يه ع| لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|437|7 للطيف|حمد عبــــد |نبــــيل | ند ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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6o3||| لم|بــــو س|لحميد فوزى |ء عبــــد |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7924o| لغنى|له سعيد محمد عبــــد |ه قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

87o|42 حمد خليل محمد|ء |سم| ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

26o776 صورى|لدن|مل |همتـــ مسعد ك ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

924564 لرحيم محمود |ر فوزى عبــــد|مسىلي ج|علوم سوه

82|496 ول لكريم بــــولس|د |محسن ج| مي  سيوط|علوم 

5289o| ط|لبــــط|محمد محمد | محمد رض لشيخ|هندستـــ كفر 

4o|258 لد|د خ|لرحمن فؤ|رتـــ عبــــد|س هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5o39o حمد|دى فرغل |حمد ن| سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

3||545 ي ن
غبــــ مرىسي حربــــي|رص ر|مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o8o32 بــــر |بــــ ص|لوه|ن محمد عبــــد|لح| ج|ره سوه|تـــج

8o5893 ن|ء بــــكر محمد رمض|حسن ي|نوعيتـــ 
|لمنى

68oo98 ى |هيم |بــــر|لسيد |محمد  حمد|مي  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

4762|2 ى|ن دين عمرو محمد حسني  سكندريه|ل|ره |تـــج

27394 ه | سم|رس ق|حمد ف|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

52245 حمد|مل |يتـــ مصطفى ك| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

78256 حمد|رص محمد |لن|رضوى عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

53435o لم|لسيد محمد س|مجدى محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|6|76o حمد يس|عيل |سم|مصطفى  ى شمس علوم عي 

32296 لمتـــول|لنبــــى |لمتـــول عبــــد |محمد  هره|لق|حقوق 

27798 س حميد|لحميد عبــــ|حمد عبــــد | ى شمس| لسن عي 

345|98 لق محمد|لخ|حمد عبــــد|ن صبــــىح |نوره ى شمس طبــــ عي 

8368| هيم|بــــر|رتـــ محمد سيد محمد |س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

253383 لرشيد محمد عيد|شور عبــــد|ع| رن ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

32o4o للـه|لد خزيم عبــــد |ندى خ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|34293 ى هلل|بــــ |يشى رسىم ج| يوستـــي  ن|بــــ حلو|د|

53oo43 مصطفى عبــــد ربــــه بــــسيوئى عبــــد ربــــه هيبــــه سكندريه|ل|هندستـــ 

3|22|9 تـــ محمد عىل محمد| مي  هره|لق|م |عل|

4625o7 م عشوش|لسل|محمد بــــكر محمد عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|
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3|455 لمجيد|لغنى عبــــد|لدين عبــــد|ل |نشوى جم هره|لق|ره |تـــج

64|352 ه عبــــد| تـــه|لسيد شح|هلل عىل محمد |مي  زيق|لزق|بــــ |د|

9o5622 ل عىل محمد |ل كم|نه ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

793o|3 زى|ليمنى حج|ح |خلود صل سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

33|547 طمتـــ مني  تـــوفيق محمد|ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

7572|2 هيم مصطفى عىل|بــــر|ن |حن عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

8o653 ن|محمد عبــــده حسن عثــــم لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

77o398 لنبــــى محمد مصطفى|حمد عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

|57|98 لغنى|خلود محمود حسن عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

45o653 ئى|لشنو|لسيد |ح |لفتـــ|حمد عبــــد|مريم  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

25o837 ه س| ضى|لق|ورى محمد |م مغ|مي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

2o5o8 ن|حمد تـــوفيق محمد رمض| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5oo75o حمد|حمد سيد|دل مأمون |مريم ع تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

76372o س|لنح|هيم |بــــر|نس محمد |تـــسبــــيح عىل  طبــــ بــــورسعيد

|72385 حمد محمد|ن |عزه رمض ى شمس|تـــج ره عي 

868o98 ى سيد |ول حمد|ء حسي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

62475o س|لنح|لسيد |لد محمد مصطفى |خ ط|حقوق دمي

2|7599 ل محمدبــــهجتـــ|يوسف مدحتـــ جل ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|37638 لس نرص ى نرص|كي  هلل|هلل مكي  ى شمس هندستـــ عي 

6o7269 س|لنح|ن |هيم شعبــــ|حمد إبــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|2477o حمد|لرءوف |وى عبــــد |لص|حمد |محمد  ى شمس حقوق عي 

278549 لسيد|لغنى |رص سعيد عبــــد |لن|مروه عبــــد تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

8532|| ي|لبــــ|يه نور محمدحلىمي عبــــد|
ى
ق ي|عه |زر

|لمنى

848429 ى|لحسن عبــــد|بــــو|ن |نوره لرحيم حسني  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

4o73|9 ل|درس غبــــري|ممدوح يوسف تـــ| دون|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

279244 لسعدئى|ر محمد |لجبــــ|ء عبــــد|سم| شمون|نوعيتـــ 

4989|6 ى محمد عبــــد  د|زق ج|لر|نرمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

28229 هلل محمد عيس|محمد فوزى عبــــد عه مشتـــهر|زر
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9||237 لرحيم |ره عمر محمد عبــــد|س ج|علوم سوه

8o2|62 ن عىلي فهىمي عبــــد|مرو ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

8759| لعزيز|ن عبــــد |ن رمض|شعبــــ| دين |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

75|967 لد يوسف محمد محمود|هلل خ|منه  ى شمس|تـــج ره عي 

84869o حمد صغي |مح |نىهي س ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

476o75 ن|لدين محمد محمود سليم|مي  |فريده  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

22o375 د|رق محمد رفعتـــ محمود مر|حمد ط| ى شمس حقوق عي 

824628 ي محمود عبــــد
لعزيز محمود|مصطفى ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

||7794 ك خليل|لمل|تـــرين نبــــيل عبــــد |ك ى شمس|د| بــــ عي 

483375 لعزيز عىل عىل|حمد عبــــد |ء |ل| سكندريه|ل|بــــ |د|

9|oo7| لرحمن |ن عبــــد|ء محمد رمض|شيم ج|أللسن سوه|كليتـــ 

33|98o لعظيم محمد|محمود عبــــد| لي|د ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

67357 دى سيد نبــــوى|لرحمن ن|عبــــد ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

7588o9 ح|لفتـــ|لمنعم عبــــد |حمد رضى عبــــد | ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

24|625 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد|م  ى شمس| لسن عي 

265o64 حمد|ورى عىل |كريم مغ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44778 ء مىح محمد عىل عبــــده|رس| هره|لق|علوم 

452272 دى|لرحمن عبــــ|حمد عبــــد |حمد محمد | لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

62|467 |حمد رخ|ح محمد محمد |صل |ره طنط|تـــج

7|289| ح|لفتـــ|لح عبــــد |همسه حسن محمد ص لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

852785 شد|سحق ن| |شعي|جون  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

635||5 لحليم|لحكيم حسن عبــــد|عبــــد| ثــــري ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4o52o8 فظ محمد|لدين عمرو محمد ح|عز  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

9248o6 رف متـــول |محمد حسن ع دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6863oo زق بــــدير عوض حشيش|لر|حمد عبــــد | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6765|4 رف|حمد ع|لسيد |لميس محمود  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

|5462 لمعىط محمد|طف عبــــد |محمد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

39978 ن تـــوفيق|ن حس|محمد رمض ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|62499 هلل عىل|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

643|27 در|لق|هلل عبــــد|هبــــه محمد عبــــد زيق|لزق|علوم 

689964 لبــــقرى|روق عطيه |دل ف|حمد ع| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى
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759839 يز فهيم محمود|يه ف| زيق|لزق|حقوق 

79|o79 ف|لدين فتـــىح عبــــد|م |فرح حس لحميد رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4773o9 بــــخيتـــ| هيم حن|بــــر|در |ن سكندريه|ل|صيدله 

5|7|o9 ن فتـــىح فتـــىح فرج أبــــوشعرتـــ|نوره علوم دمنهور

4872o| لم|ئى محمد محمود محمد س|ه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

62o44o س|لرحمن رجبــــ محمد رزق حو|عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

268242 ل|لد|ل محمود |لع|محمود عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

63o526 ى سليم|عبــــد  ن|لرحمن محمد حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

628337 لسيد|لسيد |ن |حمد شعبــــ| زيق|لزق|بــــ |د|

463537 لسيد|لنور عوض عبــــد|نعمه مجدى عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

252|76 لسيد رجبــــ|حمد |لسيد سيد |منى  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

32746| ن|حمد سليم|حمد |جر محمد |ه ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

343444 |حسن فتـــح 
ى
هلل حسن دسوق ى شمس صيدله عي 

232453 زق|لر|لعزيز محمد عبــــد|يه عبــــد| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

52377 للطيف|لسيد عبــــد |للطيف |د عبــــد |جه ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

9o3o7| ى هلل بــــخيتـــ  |صبــــرى نرص | مي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

4|3939 هيم|بــــر|رص محمد حلىم |ن| عل |نوعيتـــ موسيقيه طنط

9o||42 لحليم |زى محمد عبــــد|نهله حج ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

78948 رجبــــ عطيه| حمد محمد رض| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

9|9|7 ي
سم يوسف فهىم|لدين بــــ|ء|ضى ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

686448 ح محمد|صل| حمد محمد رض| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

6o9352 لرحمن محمد عوض حبــــيش|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

883373 لحميد  |لحميد معتـــمد عبــــد|ء عبــــد|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

86995 لسيد|حمد |حمد محمود | لفيوم|حقوق 

756494 يه فريد|محمد وليد هد تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

452346 غبــــ|بــــ رأفتـــ مصطفى ر|لوه|عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

|7892| ي|رص محمد ر|د ن|سع
ضى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

2|98o4 دين محمد محمد محمد بــــقشيش|ن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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625524 ل|لنح|هلل سليم |عطيه سعيد عطيه عوض  زيق|لزق|ره |تـــج

883335 ي|دير د|بــــ|ئى |مريتـــ ه
ل  |ئى سيوط|نوعيتـــ 

238267 لسيد محمد عىل|ر مجدى |من تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

783789 حمد كبــــيش|محمد عبــــده  زيق|لزق|علوم 

85|243 ى|هر ح|ن م|حن فظ حسني  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

479|65 حمد محمد|م |لسل|زم عبــــد |لدين ح|نور  سكندريه|ل|هندستـــ 

7o6362 حمد|لح |ر ص|لغف|ضىح عبــــد  ن|هندستـــ حلو

6|3239 مه|عمر محمد مصيلىح محمود سل |ره طنط|تـــج

239967 حد|لو|دق عبــــد|ح محمود ص|محمود صل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o37|6 هل|ل|زق عبــــده سيد |لر|يه حمدى عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

686366 رودي|لبــــ|لحميد |لسيد حسن عبــــد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

767336 لسعيد دعبــــس|لعزيز |م عبــــد |محمد حس ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

3383oo ى|ء صبــــىحي شعبــــ|رس| ن حسن حسني  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6864o6 نم|حمد غ|لمقصود |هيم عبــــد |بــــر|يوسف  لمنصوره|ره |تـــج

79o67 يد|بــــو |ىطي |لع|نس سعيد عبــــد | ى لي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

372954 ي
ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|منصور | دئى ى شمس حقوق عي 

34o66o ن زق|لر|هلل عبــــد|محمود عبــــد| مي  زيق|لزق|صيدله 

824765 لس جرجس موريس لمعي كي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

4|9998 لم|ن محمد س|محمد رمض لشيخ|بــــ كفر |د|

|53496 مه|يده ممدوح محمد سل|ع ن|بــــ حلو|د|

|4o838 لغزول|ح محمد |لفتـــ|لسميع عبــــد |ن عبــــد |يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

779336 ل سعيد محمد|حمد جم| زيق|لزق|صيدله 

5|84o6 ىسر|لخر|هيم خليل حسن |بــــر|ن |يم| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

5o333| ن|حمد عثــــم|لتـــ يوسف محمود |ه زيق|لزق|عه |زر

8476|9 ى صل حمد|ح صديق |حسي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

8o|895 لنور صليبــــ|دي عزيز عبــــد|ف ره بــــنى سويف|تـــج

688o58 حمد|لحميد سيد |طمه سعد محمد عبــــد |ف لمنصوره|بــــ |د|

69229| لطنيبــــ|هيم |بــــر|ح محمد |لفتـــ|عبــــد | مريم رض ط|بــــ دمي|د|

638949 ى مصطفى  ى محمد|حسي  حمد حسي  زيق|لزق|عه |زر

2625oo ل|لع|محمد مجدى شفيق عبــــد |ره بــــنه|تـــج
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768634 ه حم| هيم نجم|بــــر|لسيد |ده |مي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

324352 رص محمد محمد|لن|حمد عبــــد| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

42359 ر|لغف|هيم محمد عبــــد |بــــر|رص |تـــسنيم ن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|646o6 بــــر|ح ص|لفتـــ|م يوسف عبــــد |سل| ن|بــــ حلو|د|

|62|22 مه|لملك سل|طف عبــــد |ديفيد ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

228o26 عيل|سم|بــــ محمد |لوه|ء عبــــد|شيم هره|لق|ر |ثــــ|

333544 حمد|ح |ىط صل|لع|مصطفى عبــــد هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

528753 ى| حمد منصور محمد أمي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

39|94 يه محمود عىل محمود| هره|لق|ره |تـــج

6|7|23 ن لروىك|محمد مصطفى | مي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

37372| لحميد|لد محمد عبــــد|ء خ|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

34374 م|لسل|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|محمود  هره|لق|ره |تـــج

4|5|o6 لجنبــــيىه|حمد |آيتـــ أحمد حسن  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6o9463 هيم|بــــر|لزمزمي |هلل عبــــده |حمد عبــــد| لمنصوره|صيدله 

75||46 حمد عىل|ح |لفتـــ|مصطفى عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

769624 بــــ|لسعيد محمد خط|دل |محمد ع بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

839265 ي|لر|حمد عبــــد|محمد حلىمي 
ضى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

677933 جح|ل ر|م مصطفى كم|سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|58395 حمد سعد محمد|ء |رس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

|6737| لميموئى|بــــ |لوه|م طه عبــــد |بــــتـــس|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

8oo|22 ء فكري عىلي|مريم بــــه ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

339|82 د|لضي|ئى مسعد منصور |م| |بــــ بــــنه|د|

8oo29| ي |منه 
عىلي| لعل|بــــو|هلل محمد لطفى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

865o|5 زينبــــ فرج فتـــىحي دبــــش ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

772268 ى |لم ص|س| دين حمد|لح حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

34o6|9 لعزيز|لرحمن حسن عبــــد|محمود عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

9445o حمد محمد|رق |حمد ط| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|26482 هد محمد|لسيد مج|رين |د ى شمس علوم عي 
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362|52 حمد|لمؤمن |هيم محمد عبــــد|بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

47588o ى|لنرص |بــــو |ح |لفتـــ|يوسف محمد عبــــد  لعشر سكندريه|ل|ره |تـــج

35|224  خم|
ى
ر|حمد محمد سعد دسوق ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

772o|3 لضبــــيع|لم |لسيد س|محمود محمد  زيق|لزق|عه |زر

7|26|8 بــــيل حسن|محمد وجدى محمد ق ن|هندستـــ أسو

|6o838 تـــ مصطفى حسن|مصطفى نش ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

765||o ىس|لعبــــ|د |لجو|لحليم عبــــد |هلل عبــــد |منه  حقوق بــــورسعيد

8324o5 س|ل عبــــ|طمه محمد جم|ف ج|بــــ سوه|د|

34o76o وي|محمد عىلي محمد عىل حفن ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

293474 ن|هيم محمد سليم|بــــر|رق |ء ط|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

867284 حمد|ج |حمد حج|محمود  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

|4o434 طف مرزوق صليبــــ|ع| رين|م ى شمس|د| بــــ عي 

22|58 لنبــــى متـــول|مريم يحن  عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6753o2 م|منيه حسن محمد عز| لمنصوره|هندستـــ 

33o594 م عىل حسن|هش| دين |نوعيتـــ بــــنه

4|5874 ر محمد عطيه حسن عتـــش|من لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

624445 لسعيد عىلي جودتـــ|ء عىل |أسم ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

|36836 ى عزتـــ فهىم |ي م|م|سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

27|o22 |ش|لكريم عىل بــــ|يه عىل عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

5o|9o5 ن ن|ن عشم دمي|دمي| مي  سكندريه|ل|عه |زر

39|o8 لحبــــيبــــى|لعزيز |ض محمد عبــــد |ن ري|يم| هره|لق|بــــ |د|

343o68 ي سل
لعظيم محمود|متـــ محمد عبــــد|مصطفى |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

9o596o حمد |عمر محمود عمر  دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

647767 للطيف|رق محمد طه عبــــد|هيم ط|بــــر| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

793|99 ى|لرحمن حس|حمد عبــــد|لحسن |بــــو |ء |رس| ني  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5o6699 ي|ر
لعيسوى|لرءوف عنتـــر |طف عبــــد|ع| ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

498333 ى |مل | ر|لفح|حمد محمد أمي  ره دمنهور|تـــج

8|6556 ء محمد عىلي خلف|ل| ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

4o886| هيم حسن عبــــده|بــــر|هلل |نهله عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

5|2449 |لعل|بــــو|هلل محمد |حمدى محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج
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92|665 حمد بــــدير |ل |محمد جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|73582 لمطلبــــ سيد|شم عبــــد |رق ه|ط ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

9o5|o7 د محمود |لسيد فؤ|ء |شيم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

35|78o دى|له|بــــ عبــــد|لوه|ن سمي  عبــــد|يم| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

9|8o75 ونيك هيم عطيه  |بــــر|عيسو | في  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

528835 ف محمد ع|مصطفى  ض|رسر ضتـــ دمنهور|علوم ري

896727 ه  |لل|لسيد عبــــد|ىط |لع|عبــــد| ند ج|ره سوه|تـــج

|55227 لمنعم|ء حسنى حمدى عبــــد |شيم ى شمس|د| بــــ عي 

82|976 ي
عبــــي  محمد محمود عفيفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

693|85 لحسينى|ىك عىل |عمر محمد ز لمنصوره|هندستـــ 

78o846 روس|دى عيد|له|لعظيم محمد |عمر عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6278o3 لمحسن مهدى|رس مهدى عبــــد|ي| سم زيق|لزق|بــــ |د|

3|||76 لسيد عىل|لحميد |دل عبــــد|محمد ع عه مشتـــهر|زر

|567o7 بــــر جوده|لج|للطيف عبــــد |محمد عبــــد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

369354 لمعىط محمد|ن عبــــد|معتـــز محمد سليم ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

2|6564 ى|زي د محمد عبــــود محمد بــــحي  ى شمس|تـــج ره عي 

|54o83 مد محمد|هلل ح|عمر عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

||8o23 يوبــــ|مجدى وديع | جوىسي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5o|825 ن|وى زيد|م بــــدر|عزتـــ بــــس إلسكندريتـــ |تـــمريض 

635735 ى ج|ي ء فهىمي|بــــر ثــــن|سمي  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

25|669 محمد صبــــىح مصطفى عفيفى تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

6o5o7| ن|حمد علو|حمد |هلل |هبــــتـــ  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

442444 لمتـــول|ن |هيم متـــول رمض|بــــر| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

859956 ل بــــسطولي جيد|شنوده جم ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

528267 للبــــن|بــــو|هيم خدرج  |بــــر|هيم عزتـــ |بــــر| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

|33oo8 لليثــــي|نسمه سعيد محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

||9947 طف محمود|حمد محمد ع|مريم  ى شمس|د| بــــ عي 

792|55 لم|هيم س|بــــر|ن |لرحمن سليم|عبــــد  زيق|لزق|حقوق 
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25364o ن|ن محمد كتـــ|هلل سليم|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|4o35o لرحمن عىل|ح عبــــد |لد محمد صل|ر خ|من سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

|49o47 لعزيز محمد|م عبــــد |م حس|ريه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64769 مل|لدين محمد ك|د |جر عم|ه لفيوم|علوم 

459o83 لح حسن|رق ص|ن ط|رو سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

3|3366 هيم|بــــر|كرم محمد |لرحمن |عبــــد ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

678279 متـــ|ذىك جرجس ذىك  جرجس سل| ن|دي لمنصوره|علوم 

8776|2 ي
ربــــيع محمد محمد  | دئى سيوط|تـــمريض 

243|22 م محمد عىل|عىل عز ن|حقوق حلو

477274 لسيد قنديل محمد|مجدي محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

752446 ل|لع|ل محمد عبــــد|محمد جم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3||559 مي  بــــقطر نبــــيه مسعود جورج | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

26868| دى مسلم|له|محمد عبــــد| مه ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

8o|o28 دل مني  خليل|بــــسنتـــ ع ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

239o9 لعظيم|ء سعيد مبــــروك عبــــد |ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

358777 لح|هيم ص|بــــر|رتـــ حلىمي |س ى شمس حقوق عي 

285594 لمقصود|لدين عبــــد|ن محمد نور|يم| لمنصوره|حقوق 

72834 بــــسمه حسن رجبــــ حسن لفيوم|عه |زر

2493|2 وق جم لمعىط نرصه|ل عبــــد|رسر |بــــ طنط|د|

49o|4 ي|حسن مك
ى
|لبــــ|تـــى عبــــد |وى ق

ى
ق ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|6267 ى محمد |مي حمد|ده محمد عشر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

857973 لحميد|ر محمد عبــــد|ئشه مختـــ|ع ي|لسن |
|لمنى

285o67 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|لرحيم |يمنى عبــــد ن|بــــ حلو|د|

359o65 عر|لش|ن حسن |دهم محمد شعبــــ| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

439248 حمد|لم عىل |هيم س|بــــر|ره |س لشيخ|ره كفر |تـــج

37|384 ف محمد |محمد  ظر|لن|هيم |بــــر|رسر ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

28o425 ى ويص|مريم م |هر بــــشر هره|لق|عه |زر

9o25oo حمد محمد |سط |لبــــ|يه عبــــد| ج|تـــربــــيتـــ سوه

358666 مد محمد سمره|ل حسن ح|مريم جم ى شمس|زر عه عي 
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7|358 حمد|ح محمد |ء صل|حسن هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

25|829 لرؤف عرفه|رؤف حسن عبــــد ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

854828 هلل|ح محمد حسبــــ |محمد صل ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

824o2 م محمد محمد حسن|حمد عص| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

89o228 ح ونيس فهيم |مريم صل سيوط|بــــ |د|

246787 دل مجدى صبــــىح جرجس|ع |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

328398 ق|هيم |بــــر|هلل |هيم عبــــد|بــــر| وى|لشر زيق|لزق|صيدله 

852889 لرسول محمد|محمد يعقوبــــ عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|48227 لسيد محمد|مد |ء ح|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6468|| متـــ صبــــح|متـــ سل|س|رتـــ |س ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

264955 لدين حسينى|ح |ح ممدوح صل|صل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

26262o ج|لح|لعزيز محمد محمد |محمود عبــــد ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

48724o س|زق عبــــ|لر|م عبــــد |م|زم |ح ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

242|9o ف|سم|رص |ن ن|يم| عيل رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

5|29|9 مر|عمر محمد محمود ع |حقوق طنط

239984 لح|د عيس ص|عمر عم ن|بــــ حلو|د|

79965 ل محمد|تـــ كم|مه بــــرك|س| كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

4389|6 د|لحد|لح بــــسطويس |در محمد ص|ن لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2|554| ر يوسف محمد|من  مدحتـــ مختـــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|7738 عمرو محمد زىكي فرج ن|ضتـــ حلو|علوم ري

72|38 ن|م محمود محمد رضو لفيوم|لعلوم |ر |د

7o|462 هلل محمود محمود|مد عبــــد |ل ح|س لمنصوره|بــــ |د|

6o4693 دق|دل ص|م ع|مريم وس لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

889756 ى  |هلل |محمد عبــــد حمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

8|o63o هيم|بــــر|لعظيم |ق محمد عبــــد|رز| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

28999o ى رأفتـــ ثــــروتـــ تـــوفيق محمد نرمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4o75o5 مروتـــ محمود حسن محمود نوح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

628995 هيم سليم|بــــر|هيم سليم |بــــر|لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|
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884o4o سيد محمد سيد حمد   سيوط|تـــربــــيتـــ 

332646 لريش|بــــو|ح |لفتـــ|ئى محمد محمود عبــــد|م| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2595|5 ز|ح عز|دل صل|ء ع|لشيم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|29622 ج تـــوفيق|لحج|بــــو|تـــم |ء ح|عل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

675564 ى  م محمد شعيشع|لسل|هيم عبــــد |بــــر|مي  لمنصوره|علوم 

7|744 ي |لتـــو|يوسف عبــــد
ى
هيم|بــــر|بــــ دسوق ي تـــمريض 

لفيوم|معهد فنى

493557 د|حمد مر|م محمد |سل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

847665 وي|هيم قن|بــــر|ء محمد |لشيم| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

|2788| حمد مسعد عوده|وركيد | ن|حقوق حلو

8865|5 ن |د سلط|مصطفى عىل حم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

26343o بــــرى|لج|لسيد |رق |له ط|ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|2628 دين فهىمي مصطفى قطبــــ|ن ى شمس صيدله عي 

22|375 ى | |محمد رض ى|مي  مي  هره|لق|حقوق 

78353o لحميد|زق عبــــد |لر|لحميد عبــــد |محمود عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

329o7| لسيد عفيفى زهره|هلل |حمد عفتـــ خلف | |ره بــــنه|تـــج

48|oo3 هلل محمد حسن عىل|ء عبــــد|شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|o3o7 ئف موريس نجيبــــ |مريم ر ج|حقوق سوه

845243 تـــ سيدهم|ري جرجس شح|م ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|346o7 لمسيح|شنوده كميل وهبــــه عبــــد  هره|لق|حقوق 

35|879 هيم|بــــر|مل |لرحمن ك|محمود حمدى عبــــد دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

757984 هيم|بــــر|ضى محمد |محمد ر ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

63258| ه عبــــد| لرشيد فريد سليم|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

3233|7 ي
حمد|ن |ء شعبــــ|محمد ضى هره|لق|حقوق 

696||3 بــــى|تـــ محمد عر|لشح|د |ء جه|شيم لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

684866 دق محمد مصطفى|هدى ممدوح ص لمنصوره|نوعيتـــ 

494247 ي ر| غبــــ مسعود بــــسيوئى|حمد خي  بــــ دمنهور|د|

845968 نور عىلي محمد|حمد | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

227773 ح|لفتـــ|لرحمن عبــــد|جر فتـــىح عبــــد|ه هره|لق|ره |تـــج

279o69 ن|لمنعم سلط|س عبــــد|حمد عبــــ| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

222253 حمد|يوسف محمود | ر|ي ن|بــــ حلو|د|
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4289| طمه وجيه موىس سيد محفوظ|ف هره|لق|حقوق 

|578| هلل هديل|نعمتـــ حسنى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

925742 عيل  |سم|ره محمود محمد |س |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

||5976 مل يوسف|مه جورج ك|س|جورج  ى شمس حقوق عي 

439o35 د|هيم حم|بــــر|لد عىل |محمد خ لشيخ|علوم كفر 

728o5 ن عىل محمد|ء شعبــــ|هن ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

54|o7| هلل|لح محمود عبــــد |هلل ص|لد عبــــد |خ ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

789836 رق مصطفى محمد حسن|ر ط|من عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

3o53| لمطلبــــ|روق عبــــد |ء عز ف|سم| ى شمس|د| بــــ عي 

4o68o8 هيم|بــــر|ح محمد محمد |لفتـــ|طمه عبــــد |ف لمنصوره|حقوق 

8o9654 لحكيم عيد محمد|محمد عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

8|6734 ى ئيل منصور|عزتـــ ميخ| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2238|6 ى حسن|سه م حسن حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

763674 لغنى|لسيد محمد عبــــد|ء |رميس لمنصوره|حقوق 

753543 در محمود|لق|لد عبــــد |هبــــه خ حقوق بــــورسعيد

235695 ى عرفه|ء سمي  |رس| حمد حسي  هره|لق|حقوق 

6855|9 ن|يل سليم|لحم|بــــو |ح |لفتـــ|رق عبــــد |جر ط|ه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7787o2 حمد محمد عبــــده عىل| زيق|لزق|بــــ |د|

497256 ر|لف|ن محمد محمود |يم| |حقوق طنط

886679 حمد |ض |ح عو|سحر صل سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

2|6355 نه|لؤى محمد مصطفى جر ى شمس|تـــج ره عي 

79|87| ل محمود|لع|ره محمود عبــــد |س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|4o|83 لسيد|حوريه مجدى عىل  عه مشتـــهر|زر

623|66 ى عطيتـــ مىح  لمغربــــي|ىط |لع|لدين عبــــد |حسي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

45|72| ح|لرحمن عىل حلىم عىل بــــط|عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

35o5|| ى محمد|وليد  حمد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|28875 د مني  فرج|ركو مر|م هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3o327 لحميد|لد محمود عبــــد |ء خ|ل| هره|لق|بــــ |د|

53o573 ن ك تـــوفيق ذىك صليبــــ|لمل|عبــــد | مي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

|387|| ى جميل ص لح فهىم|كريستـــي  ن|صيدله حلو
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63876| ى |ل |حمد كم|م |له| ل|لجم|مي  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

54o85 طورى|لن|حمد محمود |مل |ل ك|ضىح جم ره بــــنى سويف|تـــج

696797 ى ي|بــــولس د| مي 
ل وصيف|ئى لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

478oo8 ف حسن محمد  عىلي موىس|زن |م
رسر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

9o5963 حمد |عمر يىح محمد  ج|علوم سوه

8794o3 حمد |رس محمد |م ف|سل| سيوط|حقوق 

|6ooo6 حمد|حمد سيد فهىم | ى شمس| لسن عي 

635974 |لبــــ|ضل عبــــد|هيم ف|ضل إبــــر|ف
ى
ق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

429426 ستـــيفن ريمون فهيم لوندى |ره طنط|تـــج

|4|384 لسيد|لفتـــوح محمد |بــــو |د |حمد عم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77|883 ى|ن رشدى محمود حسن ش|نوره هي  زيق|لزق|عه |زر

4o|3|5 هلل|طف معوض حمد نرص|مريم ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|36373 بــــ|لوه|يمن حسن عبــــد |دتـــ |رين هره|لق|ج طبــــيع |عل

34426o لم|ل عبــــده محمد س|حمد جم| ى شمس|تـــج ره عي 

83248| لحميد|لحميد سعد عبــــد|زينبــــ عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

52o|49 ى  ى|نىهي حسني  حمد حسني  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|693|o ج|م فر|حمد هش|محمد  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

6338o7 حمد|ل |لع|طف عبــــد |ل ع|نو زيق|لزق|ره |تـــج

364627 وق  لسيد عوض|حمد |رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

89o586 حمد |محمد جويد طه  سيوط|تـــربــــيتـــ 

46723 |حمد ن|
ى
دى سيد دسوق هره|لق|ر |ثــــ|

2655|6 ى|ح زم محمود حسن حسني  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

3o257 يم محمد|لد|حمد عبــــد |بــــلقيس  هرتـــ |لق|تـــمريض 

|7293| حمد منصور|بــــتـــ |لنبــــى ثــــ|ندى عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8655o8 لسيد|ح عوض عبــــد|صل| دون|م دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

757933 ح|لمل|هلل |هيم عبــــد |بــــر|هلل |هيم عبــــد |بــــر| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

3|6275 حمد حسن|دق |حمد ص|هلل |منتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

297o|| حمد|ء مجدى محمد سيد |سم| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

8|2375 لح عطيه|دل ص|ء ع|حسن ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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73757 لم عطيتـــ|دل س|ميمتـــ ع| لفيوم|عه |زر

429626 |يد |مؤمن محمود ف
ى
لدسوق لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

324895 سعيد محمد سعيد محمد خليل ى شمس حقوق عي 

|3923o ف محمد محمود | |لي|د لخول|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o49o| هر|م محمد جوده ط زيق|لزق|هندستـــ 

69874o ى |حمدى  لعوضى|حمد محمود حسي  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

776396 لفتـــوح عبــــده|بــــو |يمن |ء |سم زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

4||o89 ى |ي هيم أبــــوعيدتـــ|بــــر|لسيد محمد |سمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2957|8 ى  حمد جمعه|سلىم حسي  هره|لق|حقوق 

4|9935 ري|لطنبــــ|حمد |لسيد |لسيد مسعد | لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

633286 لسيد|لرحمن محمد |طمتـــ حمدى عبــــد|ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7728| لرحيم|لدين محمد عبــــد |م |محمد حس ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

9||43o بــــر |لج|حمد عبــــد|ل |محمد جم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

26887| لميتـــ|ل |لع|تـــ قطبــــ عبــــد|ي| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

48742o لكريم|حمد عبــــد |مح سعد |لؤى س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

79|343 حمد جبــــر عىل حموده|عمرو  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|o6|5 مل|لسيد محمد ك| |ند|ر لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

35o964 عيل محمود|سم|م محمود |حس |بــــنه| هندستـــ شبــــر

63o238 م مصطفى حفنى|محمد عص زيق|لزق|طبــــ 

8oo285 ى عبــــد|شيم ه|لل|ء محمد حسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

428o36 حمد|ج |لح|لمجيد |لسيد عبــــد|سهيله  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

823|72 ي |م|
لرحمن محمد|هيم عبــــد|بــــر|ئى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

|32236 رق فريد لمع|مريم ط ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8o|22 ين ط مل|لسيد ك|رق |شي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

7782o9 لمنعم|لمول عبــــد|د عبــــد |عزه عم زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

33786 سط|لبــــ|ل محمود عبــــد |ء بــــل|ل| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

7o4|o| لعيسوى|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|جر منصور |ه لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7|6582 وى عىل هيبــــه|لمعد|عىل حسن  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

2478|8 لعربــــى|ن |سليم| لبــــن|حمد حسن | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 
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779o75 ى محمد عيد محمد علو|ي ن|سمي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|48864 بــــ طه محمد منصور|لوه|رتـــ عبــــد |س سيه|نوعيتـــ عبــــ

7o2|87 بــــ|هلل حج|يه ممدوح محمد عبــــد | لمنصوره|حقوق 

763o52 فع|حمد محمود ش|طمه محمود |ف بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

3|937| تـــ وحيد عىلي | ي|مي 
لمدئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

224246 بــــ محمد عيس|ء محمد دي|ل| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

22o376 لسيد ليله|سيف محمد عىل  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

29o|4|  |لبــــ|زم حمدى محمد عبــــد |م ح|حس
ى
عيل|سم|ق |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

39797 تـــ|لشح|حمد محمد |عمر  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o2493 لرحيم |د عبــــد|لمدمرى حم|تـــ |ي| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8567o2 ي محمود عىلي موىسي
مصطفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

3|5o49 حمد|حمد محمود سيد | ن|حقوق حلو

586o8 ق|مروه محمد محمد تـــري علوم بــــنى سويف

8553o دى|له|دى لطفى عبــــد |له|بــــدر عبــــد  لفيوم|لعلوم |ر |د

5o|64 ى مل عيس|مكرم ك| مي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

337689 لسيد خليفه|رق متـــول |لدين ط|سيف  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|57755 حمد يونس|نىح  محمد | ن|بــــ حلو|د|

427967 ى  هيم حسنى محمد محمد عمر|بــــر|حني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

763|26 لكردى|هيم درويش |بــــر|وعد محمد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

78|24 عيل قطبــــ محمد|سم|ن قطبــــ |يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|63|5 ن|ره عىل عىل عرف|س ط|معتـــ دمي|علوم ج

366965 لرحيم|ن عبــــد|لرحيم عش|ليىل عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

293|74  فرج مشعل|لبــــ|محمد عبــــد
ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

||9899 فرح محمد نبــــيل محمد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

636o83 بــــر|لسيد محمد ص|مل | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

894o55 ء حسن فتـــىح حسن |رس| سيوط|نوعيتـــ فنيه 

84|o85 ي عىلي | مه
ى
حمد|دسوق ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

6764oo هيم عىل|بــــر|هيم يوسف |بــــر|هلل |منه  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

893377 حمد خلف عمر محمد | سيوط|حقوق 
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755442 خلود جمعه حربــــى طه ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

8o2|o2 ف عي|دي |ف د سعيد|رسر ي|صيدلتـــ 
|لمنى

4|oo55 د|حمد عبــــد ربــــه محمد يوسف مر| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

495493 لمنعم محمد مصطفى|لسيد عبــــد|در |ن بــــ دمنهور|د|

438o93 لمقصود رجبــــ جوهر|خلود عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

85478 د|لجو|حمد عبــــد |د |خلود عم ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

6o7524 بــــوسعده|حمد |ء رزق |سم| ن|سو|بــــ |د|

85634| لحميد|لبــــدري عبــــد|ء حمد |شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

37497 ج محمد فرغىل|م رس|سل| لعريش|بــــ |د|

|2933o لكريم محمود|د |ل ج|محمد كم ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|374| عيل طلبــــتـــ|سم|مصطفى محمد  عه دمنهور|زر

28598 مصطفى محمود محمود هيكل لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

885589 ن ض |طف طرزى ري|ع| مي  سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

5|9732 تـــه|بــــوشح|هيم عىل محمد |ن إبــــر|يم| سكندريه|ل|طبــــ 

|2|o69 ف |سلىم  ئى|لتـــلبــــ|هلل |لسيد عبــــد |رسر هره|لق|ره |تـــج

8566|4 لرحيم|لد حسن عبــــد|حسن خ ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|2|288 لح|ئى رسى محمود ص|م ه|ريه دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

34|439 وي|لحميد محمود فرم|ل عبــــد|مصطفى جم ى شمس  تـــمريض عي 

5||65 لد فتـــىح حسن|فتـــىح خ تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

754852 مد|ء محمود محمد محمد ح|ل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

88326 در|لق|لسيد محمد عبــــد|هلل وجيه |هبــــتـــ  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

8858o5   |لبــــ|هلل عبــــد|محمد سيد عبــــد
ى
ق سيوط|ره |تـــج

8|929 ه|لل|عىل محمد عبــــد | مه ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

344852 حمد|هيم حسن |بــــر|مريم محمد  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|34|59  يعقوبــــ| ن|
ى
سيمون جرجس صدق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

367749 ي يوسف خرصى|لر|رص عبــــد|لن|طف عبــــد|ع
ضى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

225729 ن|لمنعم مدئى سليم|م عبــــد|حس ن|بــــ حلو|د|

896368 كر |م ش|يوسف س| دون|م ج|علوم سوه

73734 لغنى|هر محمد عبــــد |يه م| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o6732 لسيد محمود|مؤمن نبــــيل مدحتـــ  |هندستـــ طنط
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4|9|7| ى|رصعىل محمود |لن|محمود عبــــد  لبــــحي  |حقوق طنط

|72|3o ن|حمد موىس عثــــم|ندى  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

369246 هيم بــــيومي|بــــر|طمتـــ بــــيومي |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

449765 بــــ مجدى يوسف حميده|شه |ره طنط|تـــج

8|8857 ى ي|يوسف رفعتـــ د| جي 
ل|ئى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

8663|4  وهيبــــ|بــــ|
ى
نوبــــ جرجس صدق دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

52oo6| تـــه حسونه|حمد شح|م فتـــىح |ريه تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|23587 ى ف رس حسن|ندى حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

33o798 لسيد|حمد نبــــيل محمد محمد | ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

446|76 ي|بــــيل ر|تـــ ق|هلل محمد عرف|عبــــد 
ضى بــــ دمنهور|د|

262|83 دع|لبــــر|هيم محمد |بــــر|حمد منصور | ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6923| حمد سلومتـــ|ح |هيم صل|بــــر| لفيوم|حقوق 

859529 |لعل|بــــو|حمد محمد |عمرو محمد  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

239663 م|لسل|بــــورسيع عبــــد|مد |ريم ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

65486 حمد|رون محمد|حمد ممدوح ه| ن|حقوق حلو

7736o م محمد|لسل|لد وليد عبــــد |خ ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

6998|8 لرحمن متـــول|عبــــد | مريم رض لمنصوره|بــــ |د|

62||78 ن|عىل محمد نبــــه| ن رض|يم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

||8882 ى عبــــد |س|محمود  لرؤف|مه محمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

4o4|oo لعزيز|ذىك محمد ذىك عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|23||2 |د حن|د وصفى عي|مريم مر ى شمس|تـــج ره عي 

9||884 يف محمد خلف محمد  رسر ج|حقوق سوه

87o343 حمد|حمد سيد |نسمه  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

5|7o84 ى  لحلبــــى|عيل |سم|ندى محمد حسي  بــــ دمنهور|د|

8|4|64 حمد|لحكيم |بــــوبــــكر عبــــد|عمرو  ره بــــنى سويف|تـــج

2389o6 ن|منى حلىم محمد بــــيوم سليم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

334465 هيم حسن|بــــر|م |محمد عص |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

64o73 ى|ن خليل| در نبــــيل مي  لفيوم|بــــ |د|

29|57 طف محمد|مصطفى محمد ع رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح
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35|77o هدل|ل|م سيد محمد |ء س|سم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

924566 دل لويز بــــخيتـــ |ع| مي  ج|علوم سوه

5|825| ف عىل طه كحله|تـــفى  رسر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

343o83 لسيد نرص لدين|م محمد حسن |سل| لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

|9o42 ف محمود بــــيوم رسح|هد |ن ن|رسر لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o9985 م عىلي سعدون سيد أحمد|حس هره|لق|لعلوم ج |ر |د

489647 فظ رزق حسن|لحميد ح|رحمتـــ عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

2|4853 ى محمد بــــدر|لرحمن |عبــــد لدين|لحسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

63928| هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ل |د جم|جه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

897oo4 ى |عبــــد هيم حسن |بــــر|لحميد حسي  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

239278 لسيد محمود|ء يحن  محمود |رس| ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

6386o7 لسيد محمد|حمد |لنبــــى |هلل عبــــد |منه  زيق|لزق|بــــ |د|

22o942 لم|رس حسن محمد س|يه ي| مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

893494 حمد خليفتـــ |ن حسنى |حن سيوط|بــــ |د|

32|2o5 ن مصطفى|مصطفى وليد سلط ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

|7o47o لس عوض يوسف عوض كي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

774654 ه  طرش|ل|حمد |لم |حمد محمد س|سمي  زيق|لزق|ره |تـــج

8|3228 لسيد|ل عىلي |محمود جم ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|3o233 ر محمد عىل محمد|من ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|76o78 ن|حسن محسن محمد حس |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|69|42 ن|مصطفى رسى بــــشي  محمد عثــــم د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

475387 ى|حمد محمد |يوسف سعيد  لبــــحي  سيوط|بــــ |د|

477762 ف يس|هد |ن بــــ فخري عبــــيد|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

427539 د|ر محمد حم|لغف|ر عبــــد |لغف|محمد عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

45924 لرحيم|م عبــــد |م|م |م|ل |دهبــــ جم ج|بــــ سوه|د|

|5o97 ر|لستـــ|حمد فهىم عبــــد |ميتـــ محمد |س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|2o9o ى يىح طه عىل  لمتـــول|نرمي  لمنصوره|علوم 

4854o6 هيم|بــــر|لسيد موىس خليل |ء |رس| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 
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28|oo7 حمد|ل |محمود نبــــيل جم م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

27ooo2 ل|لجم|حمد |وى |لشن|يمن محمد | ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

2287|2 لرحمن محمد|ل عبــــد|ء جم|ل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

759587 لحميد سعد|بــــر عبــــد |طمه ج|ف لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

884787 لعليم |هيم عبــــد|بــــر|لرحمن سعد |عبــــد ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

8o6o42 ي ربــــيع|لك|ح عبــــد|طمه صل|ف
ى
ق ي|صيدلتـــ 

|لمنى

3|7|o3 زق|لر|حمد محمد محمود عبــــد| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4892|9 ن|لسيد سليم|ن محمد رجبــــ |يم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

23|9o4 |س محمد |هلل عبــــ|عىل فتـــح 
ى
لمرزوق هره|لق|هندستـــ 

24o933 لرحمن خلف|محمد رأفتـــ زىك عبــــد هره|لق|بــــ |د|

|39585 ن هلل|ق فتـــىح عبــــد |سح| |مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

32745o لعظيم|ن عبــــد|لعظيم شعبــــ|ليىل عبــــد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

84||49 هيم|بــــر|حمد |حمد موىسي | ج|ره سوه|تـــج

|66o|3 هيم|بــــر|هيم |بــــر|يمن |محمود  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

436939 ى ممدوح رفعتـــ |ي ى ع|بــــو|هيم |بــــر|سمي  مر|لعني  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

242572 مه حميد محمد|ئى سل|ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

766283 لسيد حنفى محمد حنفى|رحمه  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

|642o9 حمد|هيم |بــــر|رص |لرحمن ن|عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

33|o94 لغنى عمر|لد محمد عبــــد|حمد خ| رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

27o274  رمض|مع
ى
ن|ذ ممدوح شوق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

85957 شم سيد|هيم ه|بــــر|بــــسنتـــ  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

2|6|82 لس  ئيل|نوس ميخ|ميل حلىم ف|كي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

52732o لعزيز محمد|صل عبــــد |يدى و|ه بــــ دمنهور|د|

32378| د عىل|لجو|حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

688665 رى محمد|لبــــند|لسيد |حمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6424|3 نم|للطيف عىل محمد غ|محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54|926 وى|محمود منصور حتـــيتـــتـــ مطر علوم دمنهور

3573|5 وى|لحن|هيم |بــــر|حمد |محمود  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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924o78 وى محمد  |زق ف|لر|محمد عبــــد  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

229|28 هيم|بــــر|ل محمد |مريم كم ى شمس|زر عه عي 

2|6oo2 ل مرىس عىل|ء بــــل|سم| هره|لق|بــــ |د|

67498 لد جبــــريل جبــــريل|مه خ|س| لفيوم|طبــــ 

6|92|3 ن مصطفى جبــــر يوسف|مي  محمد نعم| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

479|43 ي
لدين بــــدر|ء |محمد وليد محمد ضى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8955|o لدين مدحتـــ مصطفى محمد  |سيف  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

645457 هيم عمرو|بــــر|هيم رسور |بــــر|هد |ن ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

7||6|| لبــــسيوئى|محمد حسن محمد محمد  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

|77776 حمد|حمد سيد |سيد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|o547 رف |ل محمد ع|محمد جل ج|طبــــ بــــيطرى سوه

36o4|6 نم|هيم غ|بــــر|لعظيم يوسف |ء عبــــد|دع |ره بــــنه|تـــج

2595o2 لدين حسن|هلل نرص|هند عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

434429 ن|لحميد  طم|هلل فتـــوح عبــــد |عبــــد| دين هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

25958o لربــــ|د |ل ج|د هل|ندى عم ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

374546 هيم|بــــر|م |م|دل |ء ع|ند |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

526o5 لجندى|بــــ محمد |لوه|تـــسنيم محمد عبــــد  حقوق بــــنى سويف

785844 |حمد هيثــــم محمد |
ى
لسيد دسوق ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

قيتـــ| -  لشر

||5972 غبــــ عطيه|لبــــي  سمي  ر|ندرو | ى شمس|زر عه عي 

5|8668 ل محمد سعد يوسف|ء كم|ل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2|8o9o مه محمود محمد عىل|س|محمود  هره|لق|ره |تـــج

329354 لنبــــي|هيم عبــــد|بــــر|حسن | دين |بــــ بــــنه|د|

69||4o بــــ|لوه|هلل عبــــد |مه فتـــح |محمد سل لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

528|96 ل محمود|محمد مدحتـــ كم ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

5|64o5 ح منسي|لفتـــ|حمد عبــــد |ء حمدي |ل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

2666o6 منه بــــيوم فهيم بــــيوم |علوم بــــنه

5|6734 تـــ عىل محمود عىل ع ض|ني  |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

686673 ل |لع|مد عبــــد |لدين محفوظ ح|ل |يوسف جم لمنصوره|حقوق 

78369| لشوربــــىح |ود |ء محمد د|وف زيق|لزق|حقوق 
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225754 لح محمد حسن|لح سيد ص|ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

85485| ي 
د|لجو|لسيد محمد عبــــد|مصطفى ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

78||37 لدين|ح |لسيد صل|يمن |محمد  زيق|لزق|طبــــ 

76962 لمحسن|لمجيد عبــــد |رق عبــــد |تـــفى ط ن|حقوق حلو

|466o2 لرؤف محمود|لرؤف محمد عبــــد |عبــــد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

539o8o د|لجو|ح عبــــد |لفتـــ|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

922999 لربــــ |د |م رجبــــ محمد ج|حس سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

5293|2 محمود مصطفى ممدوح شلضم |حقوق طنط

32676| حمد|لسيد |لرحمن |زينبــــ محمد عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

4o7o97 ي
حمد محمد محمود|محمود | دئى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

23o|52 ج يوسف|ج محمد حج|حج هره|لق|حقوق 

9|999o ن |ن حمد|م شعبــــ|جر عص|ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

226|75 حمد|محمد حمدى محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

79oo92 هيم|بــــر|حمد عىل |محمد  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

|8o46 حمد|يشى عىل | دين لفيوم|لعلوم |ر |د

695942 لجوهرى|لحفيظ |لحفيظ عبــــد |لسيد عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

372287 لمنعم|هيم محمد فهىم عبــــد|بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

695848 مد حشيش|لسعيد محمد ح|حمد | ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

32669o مي محمد صبــــىحي محمد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

79o833 ن|حمد سليم|لعزيز عيد |منيه عبــــد | لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

268772 ى|ح |لفتـــ|لعزيز عبــــد|ء عبــــد|رس| لبــــحي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

45258| ن|ن عطيتـــ سليم|محمود محمد رمض لشيخ|هندستـــ كفر 

63784 وى|عمر عىل نجدى حمز لفيوم|هندستـــ 

459999 محمود رفيق محمد محمد جويد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

864767 حمد محمود|ح |ء صل|بــــه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

47947o بــــو دومتـــ|ن |محمود رجبــــ عىل سليم سكندريه|ل|هندستـــ 

4|53|4 حمد خميس سعد عبــــد ربــــه سعدون| لشيخ|بــــ كفر |د|

34544| ح|لفتـــ|حمد عبــــد|محمود عمرو  ى شمس حقوق عي 

9|32o| وق  ى |يمن نجدى |رسر مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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62|756 لسيد|لرحمن |لسيد عبــــد |لسيد رفيق | هندستـــ بــــور سعيد

784389 لم|لق س|لخ|هبــــه طلعتـــ عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

4766o9 حمد صبــــىح|م |حمد س|نعمتـــ  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

625349 يف محمد جل| ل مهدى|حمد رسر زيق|لزق|صيدله 

73588 ى كم|ر ي|من ل محمد|سي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

476o98 للطيف|لد رجبــــ عبــــد |خ| ربــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o5293 ميل جرجس رزق|رى |م |صيدله طنط

637567 حمد عطيتـــ متـــول|ء |شيم ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|35|22 لحميد محمد عىل|لدين سيد عبــــد |بــــ |شه ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

44668o لمطلبــــ|لرحمن محمد زغلول محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

788754 رون محمود منظور|ء سيد ه|وف حقوق بــــورسعيد

4|64| هلل عمر يوسف|يه عبــــد | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

88o5| بــــ|لتـــو|دل خميس عبــــد |م ع|سل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

889||7 ن |لحكيم محمد عثــــم|مي  عبــــد| سيوط|ره |تـــج

8o2783 ي|حمد عبــــد|زمزم عمر 
لغنى ي |

سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

34|969 ى عبــــد|ين| لعظيم|س عمرو حسي  ى شمس|زر عه عي 

896582 حمد  |هيم |بــــر|زن |م| ر|ي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

896349 فتـــ خلف فهىم |روفيده ر ج|تـــربــــيتـــ سوه

3238|4 لطيبــــ سيد يوسف|مصطفى  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7|o8o7 لسعيد حسن حسن مشه|لسيد |محمد  لمنصوره|حقوق 

863948 ي|طمه هش|ف
م محمد مدئى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

5o92|| ز|ر در|لغف|د محمد عبــــد|محمد عم بــــ دمنهور|د|

243|48 عرفه مسعد محمد عرفه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

876|44 دى عىل سيد  |له|عمر منصور  سيوط|ره |تـــج

776448 لسيد عفيفى|م محمود غنيم  زيق|لزق|ره |تـــج

53493o زى|حمد حج|لد |رضوى خ |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

539|62 محمد حسن| لوف|بــــو |سط |لبــــ|محمد عبــــد  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

263846 ه عو| لبــــدوى|لمعبــــود قطبــــ |د عبــــد|مي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

26888 ى|ء جم|رس| ل محمد حسي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

792oo8 بــــ| لعزيز محمد حسن ديــ|عبــــد | ند لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|
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36o388 عيل مصطفى رجبــــ|سم|ن محمد |نوره |بــــ بــــنه|د|

|56o64 حمد|حمد سعودى محمد | |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

26oo|4 مر|مينه مسعد محمد ع| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6o9|78 ضى|لق|حمد أحمد بــــدير | |نوعيتـــ طنط

43o966 |ل|هلل محمد محمد عبــــد|هبــــه  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|5o427 لعزيز|للطيف عبــــد |حمد سعيد عبــــد | ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

67834o ه مصطفى محمد عبــــد | ود|لعزيز د|مي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

9o6227 مح عفيفى جرجس |عفيفى س ي صىح سوه
ج|معهد فنى

374273 لمطري|س فهىمي |ميشتـــ عبــــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

838935 ه سيد | بــــ|لطو| |لوف|بــــو|مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

479579 ئى|محمد مجدي عىلي عطيه بــــر ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

54352| دق|لص|ج  عبــــد|لحميد ن|ء عبــــد|عىلي لشيخ|عه كفر |زر

|24824 م محمد محمد قطبــــ|غر ى شمس|تـــج ره عي 

|5|29| لعز|بــــو|حمد محمد محمد |م  ن|بــــ حلو|د|

6|232o طف زىك عزبــــ عسكر|محمد عزتـــ ع ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

|52458 مه محمد متـــول|س|رضوى  هره|لق|بــــ |د|

7533o9 لدين|ح |جد محمود صل|حمد م| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

342|o| وى يوسف شلبــــى|ر محمد قش|من عه مشتـــهر|زر

3327o2 يدى سعيد حسنى محمد عبــــده|ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6||29| حمدي محمد عبــــيد| دين |تـــربــــيتـــ طنط

43o738 هلل|د |لسيد ج|م محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

365|8 لقوى|عيل عبــــد |سم| |ء رض|سم| هره|لق|حقوق 

4|65oo عتـــ|ل فريد نعن|حمد جل|هلل |عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

823oo4 مي|لحفيظ تـــه|لمنعم عبــــد|ء عبــــد|رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

624624  |هيم |بــــر|منه 
ى
لصعيدى|هيم |بــــر|لدسوق لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4|6772 ن سعيد|لمقصود عثــــم|ء حسن عبــــد |لزهر| لشيخ|بــــ كفر |د|

543o4o ل محمد مسوده|ل جل|ئى جم|أم |حقوق طنط

9|4|34 لمول عىل  |دل عبــــد|رضوى ع سيوط|تـــربــــيتـــ 
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37327| دي|له|بــــي عىلي عبــــد|مبــــ|عمر  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

26353 لنعيم بــــحر|عبــــد | عمر رض ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

858359 ى |ي لدين|ج |هيم محمد تـــ|بــــر|سمي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

62|225 ى|أمينتـــ عبــــد  ى محمد حسي  لمنعم حسي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8o864o ف سعد حبــــيبــــ|صموئيل  رسر ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

32|96o شم|رتـــ سيد محمد ه|س ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

424298 ف |عمر  س عىل|هيم عبــــ|بــــر|رسر سكندريه|ل|علوم 

22955 بــــو رسيع|هيم |بــــر|تـــ |حمد فرح| ن|حقوق حلو

777375 ف فتـــىح عبــــد |مريم  لحميد|رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

53o4|3 لسعيد محمد بــــعيلتـــ|دل محمد |مروتـــ ع بــــ دمنهور|د|

6o6989 بــــوزيد صقر|هيم |بــــر|مني   |طبــــ طنط

6844|4 حمد نوفل|بــــد لطفى |زينبــــ ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|8|| يف|لرحمن يحن  فتـــوج عىل |عبــــد  لشر |ره بــــنه|تـــج

4o4769 حمد مصطفى عبــــده محمد مدئى| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7726o لد محمد زىك عوف|لرحمن محمد خ|عبــــد  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

|3766| دل مهدى عىل هيكل|حمد ع| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

459246 لدين حسن محمد|ء|محمود عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

645295 ي عىلي |نه |ريح
ى
ي|عيل |سم|لدسوق

لقلينى لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|o859 ه | بــــوهيف|حمد محمد |مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8|946 ن فهىم رجبــــ محمد غنيم|يم| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7569o6 لسيد|ء محمد |محمود عل ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8o8258 ى ي |نش| كرستـــي 
هيم|بــــر|تـــ لحىطى ره بــــنى سويف|تـــج

6o||23 هيم|بــــر|محمد عزتـــ فريد  |هندستـــ طنط

787693 حمد عبــــده محمد عبــــده| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8|9279 ى عبــــد|ل| هيم|بــــر|حد |لو|ء حسي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|6o739 لمزين|ح |لفتـــ|ح محمود عبــــد |لفتـــ|عبــــد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

6|o83 م محمد محمد|هبــــه عص ن|حقوق حلو

223|47 دى محمد|له|لرحمن محمود عبــــد|عبــــد هره|لق|حقوق 

62462o |لعر|سهي  رفعتـــ رفعتـــ 
ى
ق ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج
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7o7968 |لعط|بــــو |زى |ن غ|حمد شعبــــ|هيم |بــــر| لمنصوره|حقوق 

33232o لحميد|حمد عبــــد|د |لجو|لد عبــــد|يتـــ خ| |بــــ بــــنه|د|

877386 ء محمد محروس محمود  |سم| سيوط|نوعيتـــ 

7|o|22 وى|لطنط|لد يوسف يوسف |م خ|حس لمنصوره|حقوق 

327266 ل|لع|حمد سيد عبــــد|هند  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6777| عيل|سم|وى |عيل يونس ر|سم|مصطفى  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|69279 ل|لع|شور عبــــد |ل ع|حمد جم| ى شمس حقوق عي 

782624 لسيد|عيل |سم|عيل حسن |سم|ء |ل| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

23|929 م محمد محمود حبــــيشتـــ|لسل|عمر عبــــد هره|لق|حقوق 

|66456 شور|ل ع|رحمه سعد كم ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

9o7479 حمد |عمر بــــكرى مصطفى  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|629|9 بــــ محمد|لتـــو|م سيد عبــــد |جر عص|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

753865 ن محمد محمد عىل|ي|م لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

6837|3 در|لق|مروه مصطفى مصطفى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2397| ى|ندى م  حسني 
هر مصطفى ي ىسي|مط.ش

حتـــ مطريه|عم فنى

858324 يسه عىلي يوسف عىلي|م ي|بــــ |د|
|لمنى

6|4572 فع|لش|حمد عىل |ح |لفتـــ|لدين عبــــد|د|عم ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|75265 لدين|رس محمد بــــدر |لدين ي|نور  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

49o4|5 وى|لطنط|للطيف |نهلتـــ نبــــيل عىلي عبــــد  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

247679 لنبــــى سعيد محمدى يوسف|هلل عبــــد|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|5245o مد|بــــ ح|لوه|ر نبــــوي عبــــد |مي ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

27oo|8 ى عطيه عي|ء |عل د|مي  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

628853 دق|لص|حمد |حمد |ندى  زيق|لزق|بــــ |د|

263|3| ى هش ن|عيل رضو|سم|م عفيفى |نرمي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8|3426 لحليم|بــــوبــــكر محمود عبــــد|ء |رس| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6o63|6 بــــو جليله|حمد محمد محمود | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

79o782 ى|ء حسن محمد |لزهر| مي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

829277 ي|ر
كرم نظي  مهدي| ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

2|7|45 حمد يحن |د |حمد فؤ|يه | ى شمس|تـــج ره عي 
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85458 ل محمد بــــيومي|جر جم|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|938 حمد عىلي محمد|محمود  هره|لق|ره |تـــج

479889 ي|لقبــــ|حمد |حمد سعد محمد |يوسف 
ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

272229 حمد موىس|حبــــيبــــه حسن  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

283o8 هيم|بــــر|حمد |م |عمر عص هره|لق|ره |تـــج

3472| ى|ه يف طلعتـــ حسني  يدي رسر هره|لق|ره |تـــج

432263 وي|لكفر|فظ |سمر محمد ح ي صىح طنط
|معهد فنى

8966|6  محمد عبــــد|لش|حبــــيبــــه عبــــد
ى
لرحيم  |ق قرص|ل|فنون جميله فنون 

763547 وق عىل متـــول جمعه أحمد رسر ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

|4837| لرحيم|حمد عبــــد |حمد |ندى  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

2o|96 حمد يوسف فرغىل|محمد  هره|لق|ره |تـــج

2363|4 لسيد|روق |يه نبــــيل ف| ى شمس|زر عه عي 

9|2768 عيل |سم|ء محمد حسن |شيم ج|علوم سوه

9|5775 محمود سعد حسن | نور سيوط|بــــ |د|

||7972 ي|ر
ل|لع|حمد لطفى عبــــد | |ئى ى شمس| لسن عي 

629|oo لم|حمد مؤمن محمد س| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

63|2|6 هيم|بــــر|دل خليل |خلود ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o9677 حمد|لعظيم |ل عبــــد|ء جم|لشيم| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

764444 هيم عسل|بــــر|يوسف محمد محمد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

345696 ف محمد عبــــد| |ند زق محمد|لر|رسر عه مشتـــهر|زر

3262|2 ن محمد سيد محمد|نوره ن|بــــ حلو|د|

896996 لم يمنى |ن س|لم سليم|س ج|بــــ سوه|د|

32|693 بــــ|لسيد دي|محمد عمر  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|3749 ي ص|رضوي 
بــــر|حمد مصطفى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

484687 ى محمد  هيم|بــــر|حمد |يحن  حسني  سكندريه|ل|بــــ |د|

42379 متـــ عزتـــ غزولي|س|زينبــــ  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

3|4649 ن عوض بــــقطر|ريو سمع|م ن|ضتـــ حلو|علوم ري

43o829 لسعدئى|هيم |بــــر|حمد |ن عزتـــ |حن |بــــ طنط|د|

644654 رحمه حسن عىل محرم |حقوق طنط

76754 يد محمد|مصطفى وليد ف تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

758939 م صليبــــ|بــــيتـــر نبــــيل س ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 
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25|349 غ|لصبــــ|دق |لص|سم محمد شكرى عبــــد |بــــ ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

5|9o58 ى|لص|م مسعد فرج |ريه وى حسي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

694244 مد محمد محمد عسكر|سمي  ح لمنصوره|هندستـــ 

862469 حمد موىسي|محمود محمد  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4o9|95 هيم يىح|بــــر|ض |ندى عوض ري ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

54|349 ن|لقوى رسل|ن عنتـــر حميدتـــ عبــــد |مرو ن|علوم حلو

784634 لليل|بــــو|تـــه محمد |لرحمن شح|محمد عبــــد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

677o6 حمد|ل سيد حسن |حمد كم| ي|بــــ |د|
|لمنى

639583 هد|هدير حسن محمد حسن مج زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

68o5o2 ى حسن عبــــده|ء |سم| لحسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

43399| ألشهبــــ|ن عىل |س محمد سليم|ين| |ره طنط|تـــج

4847o4 حمد |لرحمن |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد
ر|لغف|عبــــد

سكندريه|ل|ره |تـــج

26946o  رجبــــ |يم|
ى
بــــو هشيمه|ن شوق ي صىح بــــنه

|معهد فنى

699536 د|ء مسعود محمد رش|شيم لمنصوره|صيدله 

8|592| عيل|سم|هر |رص م|لن|ل عبــــد|جم  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

2446o2 هلل|لغنى محمدعط|محمود رجبــــ محمد عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

9|o578 مدى |مصعبــــ عدل نجدى ح ي صىح سوه
ج|معهد فنى

499|44 ج|لحل|د يسن محمد |م عم|ريه تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|47778 ن جرجس|جورج مدحتـــ ن سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

|78569 ه كرم بــــرسوم ج| هلل|بــــ |مي  ي للفن|
|دق قن|لفنى

6o9326 هلل بــــوبــــو|لمنس عوض |يوسف  لمنصوره|هندستـــ 

|45946 ى |جم| صف سعد|ل حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

723|5 ء عطسر محمد سيد|رس| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

854|8 حمد|ن |ده شعبــــ|ء حم|سم| لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

4|8596 د|لجو|د محمود عبــــد|ن محمود رش|نوره لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

75o797 مر|حمد حسن ع|م |محمود س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

349|8o ن|متـــ محمد سليم|ن سل|نور ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

529o97 ى عبــــد |زي ن|لبــــرد|لمنعم |د حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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|3|38| بــــر|لج|حمد عبــــد |مه |س|حمد | ن|بــــ حلو|د|

693553 هيم|بــــر|زق |لر|حمد عبــــد |محمود  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

422462 ي وجيه كرم عبــــد 
لمقصود|مصطفى سكندريه|ل|طبــــ 

8|3o89 حمد|م محمد خلف محمد |سل| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

4973o5 ى|لحس|مد |هبــــه محمد ح ني  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

84|2|2 ء محمود بــــشي  طه|سم| |نوعيتـــ فنيه قن

885oo6 بــــ |لتـــو|د عبــــد|لجو|يه محمد عبــــد| سيوط|بــــ |د|

84392o لعزيز محمد نوبــــي بــــحر|عبــــد ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

35o697 تـــ محمد عىل عبــــد| م|لسل|مي  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

763739 لبــــسنديىل|لشفيق |جح عبــــد|لسعيد ر| |ند بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

27o735 ى|لسيد ي|م |مر عص|تـــ سي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

48642 فتـــ طه زىك|حمد ر| ن|حقوق حلو

92|458 حمد |بــــوزيد |رثــــ |لح|معتـــز عبــــد ج|هندستـــ سوه

77238 ن مهدى|حمد محمد رمض| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

63o335 نطونيوس يعقوبــــ وهيبــــ يعقوبــــ| زيق|لزق|هندستـــ 

9|o944 ى |رق ع|ط صم صبــــره حسي  ج|عه سوه|زر

5|69o8 ن سمي  حسن فنون|حن تـــمريض دمنهور

3|o|2 هيم|بــــر|هلل |ن محمد عبــــد|ريه|م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|87|3 عي|ع نوح رف|ئى رف|يوسف ه م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|8375 م|لتـــه|در |لق|ئل عبــــد |حمد و| هره|لق|عه |زر

226669 بــــيتـــر سمي  تـــوفيق فريج |ره بــــنه|تـــج

8563|5 لد وليد محمد حسن|خ حقوق بــــنى سويف

349o27 ل محمد|حمد كم|سندس  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8348|6 حمد|ل سليم |حمد جم| ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

528475 لح|عيل ص|سم|ل خليل |محمود جم سكندريه|ل|هندستـــ 

42o6|7 لدين شفيق|د |رس عم|حمد ي| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

275787 ف |سميه  ى|بــــو |هيم محمد |بــــر|رسر لعني  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|3378 حمد غيثــــ|در |مصطفى عمرو محمد ن ي|هندستـــ 
|لمنى

295o46 حمد|لحميد محمود |صفيه عنتـــر عبــــد ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى
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|4542 هيم محمود|بــــر|محمد محمود  لفيوم|هندستـــ 

7639| ى|ء ط|سم| رق محمد حسي  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

497624 يف  د يوسف|لجو|حمد عبــــد |مريم رسر ره دمنهور|تـــج

269||2 ن|لحميد عثــــم|حمد عبــــد|سهيله  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

844948 حمد|د |حمد فريد فؤ| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

27935 لسيد|لحميد |مريم يشي عبــــد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

8o8979 س فهيم|مجد كر|س |كر ي|علوم 
|لمنى

682262 |دل بــــدرى فخرى لوق|ع| ريموند زيق|لزق|عه |زر

235895 يوبــــ دوس|رص |مريم ن دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

69|264 بــــو عريض|فرج محمد محمد | ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

43o562 لي|لغز|وي |لقن|تـــغريد يىحي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

237658 وق زكري مي |لحليم |عبــــد| رسر هره|لق|بــــ |د|

252694 لخضبــــيه|ندى محمد محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

9|295| عيل محمد |سم|مرزوق يونس  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|3|222 لرحمن|روق محمد عبــــد |رس ف|لرحمن ي|عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

35|268 زى|ح عىل حج|محمود سيد صل كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

5oo782 ن|بــــ جوده عىل محمد عثــــم|رح |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6247oo دى|متـــ محمد زبــــ|محمود سل ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

2732oo ف نظي  سل|جورج  مه|رسر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7753|8 محمد عطيه منصور عطيه غنيىم غيثــــ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|545|9 رص عىل محمد|محمد ن ى شمس هندستـــ عي 

6o629 لحميد محمد|شهد حميدتـــ عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

852928  عىلي|محمود كم
ل خرصى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

||6882 م محمد مني  متـــول محمد|هش| رول هره|لق|ره |تـــج

27|652 بــــوزيد|بــــ محمد |لوه|ل عبــــد |ء جم|رس| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|4457o دق|لص|لعظيم عبــــد |لرحمن محروس عبــــد |عبــــد  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

|28|78 ى محمد محمد لمرصي|محمد حسي  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

4935o2 د|لصم|لسيد |محمود محمد  تـــربــــيتـــ دمنهور

35258| ح|لفتـــ|بــــسمه حسن محمد عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 
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282679 م جميل عوض|يه هش| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5o94o9 هيم نوفل|بــــر|مه |حمد سعد سل| ره دمنهور|تـــج

479382 ى |ي هيم جمعه|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

445253 حمد محمد|د |لرحمن حسن فؤ|عبــــد  ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

|253o4 تـــى|لرحيم زن|لعزيز عبــــد |ن محمد عبــــد |نور ى شمس|د| بــــ عي 

295937 دى|له|محمد ربــــيع رجبــــ عبــــد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

5o2387 حمد|مه حسن |حمد سل|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

524276 يد|بــــو|تـــ عطيه |ء بــــرك|عل| رن ى لي  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

322748 |م |لسل|لمجيد محمد عبــــد|ء عبــــد|لشيم|

ر|بــــوعي
ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

3|o9o7 للطيف بــــيومي|حمد يوسف عبــــد| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

6o3857 د|لضي|هيم |بــــر|يمن مسعد |محمد  |ره طنط|تـــج

|593|7 حمد|ن خلف |زن رمض|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4782 ر عليش|لستـــ|ل عبــــد |نسمه جم هره|لق|ره |تـــج

76399| ه لسعيد محمد محمد عىل عوض|ن |مي  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

93533 لعزيز|رص محمد عبــــد|حمد ن| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

855625 محمود مسعود عدلي موىسي ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

63988 ي عويس عوض حس
ن|يوسف مصطفى لفيوم|عه |زر

|49548 ى محمد|ل حس|لع|بــــدوى عبــــد  ني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

643324 لسعيد|ن محمد |عمرو ثــــروتـــ عثــــم زيق|لزق|ره |تـــج

5|7999 حمد سنجق|رص |لن|تـــسنيم عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

97928 ن|م رمض|لسل|ج عبــــد |ن حج|ريو بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

487766 بــــر جبــــريل|مصطفى محمود ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48|933 ج|حمد سعد حج|ن عىل |عىل شعبــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

333943 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|م |سل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|3|26 لجندى|حكيم محمد عىل محمد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

867937 حمد محمد|لمجد |بــــو|سوميه  |نوعيتـــ فنيه قن

28|85 ى|رحمه عص م محمد حسي  كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

|244|4 مي  لبــــيبــــ بــــطرس|ريو |م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

766482 ى حج|حمد عص| بــــ|م محمد حسي  حقوق بــــورسعيد
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638|| حمد|عيل محمد |سم|لد |حمد خ| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

623o7 لعليم|ن عبــــد |بــــ محمود رمض|رح هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|6o4o8 ر|لجز|لرحمن |لنرص سيد عبــــد |عمر سيف  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

4936o6 لرومي|م عوض |محمد عص م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

272788  شح| رين|م
ى
تـــ|منصف شوق لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

|44||7 لح فضل|ميه بــــدر محمد ص|س عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

5|8947 ف عبــــد |عف لعزيز عيد|ف أرسر لفيوم|لعلوم |ر |د

7o6|4o م|دل مسعد محمد حسن عز|هدى ع لمنصوره|صيدله 

7o466o  |لرؤوف |حمد سمي  عبــــد |
ى
لسيد|لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

682465 لخولي|عيل |سم|لسيد |ء |يمنى عل لمنصوره|حقوق 

96493 لعليم|لعظيم عزوز عبــــد |محمد عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

497666 وى|لقمح|سلىم رأفتـــ مصطفى  |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

823326 ك|لمل|ري صبــــىحي جرجس عبــــد|م ي|بــــ |د|
|لمنى

8585o5 جي حسن محمد|حمد ض| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

486597 ن|لسيد أحمد محمد رضو|ء أحمد |بــــر سكندريه|ل|بــــ |د|

4326|2 كبــــى|لمر|لسيد |هر مرزوق |ن م|رو |ره طنط|تـــج

37|944 دى|له|لمنعم عبــــد|محمد خرصى عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

875oo3 حمد عطيه محمد |لرحمن عطيه |عبــــد سيوط|حقوق 

546354 لمغربــــى|لحليم |حمد عبــــد |يىح  سيوط|بــــ |د|

5858| يمن محمد موىس|طمه |ف طبــــ بــــنى سويف

24o7o9 مروه مصطفى عىل محمد رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

265445 زى|ء صبــــىح محمود محمد عز|عل دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

342527 لسيد|محمد سيد صبــــرى  |تـــربــــيتـــ بــــنه

6|3278 شم|لعظيم ه|م عطيه عبــــد|عص |ره طنط|تـــج

4795|3 حمد|لسيد |ئل |محمد و ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

26696| ر|لليثــــى نص|جر محمد محمد |ه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

898455 لرحيم |رس محمود عبــــد|كريم ي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج
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867o35 عزمي يعقوبــــ| ديفيد يوحن حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

765396 لسيد|د |لجو|لرحمن محمد مرغنى عبــــد |عبــــد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|26o59 رتـــ عمر محمد زغلول يوسف|س ن|هندستـــ حلو

548|| لعظيم محمود|يه محمد عبــــد | علوم بــــنى سويف

82|329 ي بــــندي ميخ ئيل|بــــيتـــر جورج  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

878462 يد فخرى سوس |دير ع|بــــ| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

785272 رص محمد جوده|ء ن|سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5o34|2 تـــ|لنح|هيم |بــــر|حمد |روق |ء ف|سم سكندريه|ل|حقوق 

785|25 لدين حسن محمد|ل |ل محمد كم|كم ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

834832 حمد|حمد مغربــــي سعد | ن|سو|علوم 

429|6o ىط زغبــــتـــ|لع|م عبــــد |ضىح هش لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

845253 ن ي ر|ثــــروتـــ روم| مي 
سم|ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

333359 حمد|رى |لرحيم بــــند|حمد عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

4o6926 لم|حمد محسن محمود س|ء |عىلي سكندريه|ل|بــــ |د|

754o73 لسيد|لرحيم |دل عبــــد |ن ع|رو تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

7o6896 وى|لعشم|حمد |لسعيد |محمود محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|2o5o2 لحميد محمد|م محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

23o224 عيل|سم|لح |م ص|لح عص|ص لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4595o5 مل|م محمد مجدى ك|لد عص|خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|793| لنرص محمد|منيه فضل سيف | سيوط|ره |تـــج

699784 لسيد عطيه|هيم |بــــر| |دين لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|425o5 يف عبــــد | دين لسيد|لحليم محمود |رسر ى شمس|زر عه عي 

4874o9 ى عبــــد|عبــــد لرسول|هلل خميس حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|47443 هيم فتـــىحي محمود حسن|بــــر|مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

425535 ف محمد |يه | يد|بــــو |رسر ى لي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

3598|8 هيم|بــــر|بــــ |لوه|لد عبــــد|م خ|ريه ى شمس علوم عي 

3|433| لسيد|بــــ |لوه|بــــ عبــــد|لوه|مصطفى عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

49366o لدين محمد حسن مصطفى|حمد بــــدر| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|553o7 ء حسن سعيد عجيل|عىلي ى شمس| لسن عي 
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754446 هيم|بــــر|سعيد جوده | دون|م عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

3658|2 لموجود|دل محمد عبــــد|م ع|هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4|4562 د|لدين فتـــىح محمد حم|د |عم لشيخ|بــــ كفر |د|

5o593 للطيف|طره عبــــد |مد بــــخ|ن ح|محمود رمض حقوق بــــنى سويف

477|5o ى ف ى محمد|عمر حسي  روق حسي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

3723oo هيم|بــــر|حمد |ن |هيم وهد|بــــر| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

492662 لجليل|ئل رسور محمد  مصطفى عبــــد|محمد و دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|66692 لحليم|بــــر محمد عبــــد |ن ص|يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

856|58 لمحسن|حمد محمد عبــــد|محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|588o خر|هبــــه فرج محمد ز ي|تـــمريض 
| لمنى

449869 ن نبــــيل نصىحي عوض|جوىسي |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

343572 هيم محمد مسلم|بــــر|د |سلىم عم ى شمس|تـــج ره عي 

35o379 د|لجو|لسيد عبــــد|لرحمن محمد |عبــــد كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6o6o76 لىح خليفه|د عبــــد |ء فؤ|عمرو عل ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

28|o83  محمد|يوسف 
ى
حمد صوق كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

366655 شم|حمد عىل ه|حمد محمد | لمنصوره|حقوق 

27|79| ه ع| حمد محمد شيحه|طف |مي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8o|268 ي|نوره
هيم|بــــر|ن |ن محسن تـــعى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

864428 لكريم|ن فكري عبــــد|فكري رمض دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4|8o|8 فتـــحيه حسنى عيس بــــسيوئى عيس لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|3|632 لرؤف محروس|ء محمود عبــــد |ل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2|3o64 ى |حمد ط|رحمه  م|لغر|رق عمر روبــــي  ى شمس علوم عي 

5||o9| ف |بــــر|ضى محمد |محمد ر لدين|هيم رسر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

2o46| ل عيس|لرج|عمر محمد عبــــد هره|لق|طبــــ 

6|8275 ى|ن |لسيد محمد عبــــده سليم| لخرصى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|48998 هيم|بــــر|لعزيز |ء محمود عبــــد |سم| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

65645 ى حويىح|ل |محمد كم لدين حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4476o8 هلل|بــــر محمد محمد خلف |رضوى ج بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

258772 ن عىل متـــول|عىل رمض ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 
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777787 هيم|بــــر|هيم حبــــيبــــ |بــــر|جوده  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

|5323o م محمد عىل|رحمه س ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

49|4o6 ن خميس|سهي  عىل عثــــم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3888o ي محمد فوزي 
حمد|مصطفى |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |

لجديدتـــ

9|545 لدين عفيفى|ندى بــــدر عفيفى محبــــ  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

7|o358 متـــ|حمد سل|لسيد محمد |يه | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

447o24 ئى|للق|هيم خليل |بــــر|لمجيد |دهم عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

759|64 حمد|دل محمد |حمد ع| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

7o4877 ى عزبــــ محمد مصطفى عزبــــ|ي سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

25o379 ن|م سعف|م|ء |ندى عل ي صىح بــــنه
|معهد فنى

5|9722 وى|لفيش|عيل |سم|ء سعيد |رس| بــــ دمنهور|د|

|377o5 ى عبــــد |لرحمن خ|عبــــد  ل|لع|لد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

52|748 ي محمد ق| سم عىل منصور|نىح  علوم دمنهور

634|35 دق|لص|هلل |هلل محمد عبــــد|عبــــد زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

76378| لعزيز|لسيد عىل محمد عبــــد|ره محسن |س بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|44886 ى عبــــد |ي ن|حمد عىل زيد|لمحسن |سمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

46533o ل|لش|ن حسن |حمد رمض|زم |ح |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

4||4o5 لسيد مصيلىح|لعزيز |لد عبــــد |حمد خ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3485o رص عتـــريس محمد|عمر ن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

895o57 مد |حمد فتـــىح ح|محمد  ج|تـــربــــيتـــ سوه

5o2938 هلل|لحسن عبــــد|مريم محمود محمد  لشيخ|عه كفر |زر

25696 هلل|حمد عبــــد |بــــوبــــكر |ر |مي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|6o874 ى|حبــــيبــــتـــ محمد  لسيد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

|66|7| هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|عىل  ى شمس هندستـــ عي 

544369 بــــينى|ن محمود محمد محمد |كريم لشر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

682|6o ن سعيد|ء يشى مسعد شعبــــ|سم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

355487 ء محمد طلعتـــ محمد|ل| ى شمس|تـــج ره عي 

266687 م مجدى محمد زغلول|ريه لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

43|6|7 ي|لسود|ن |لقمص|بــــو |ضل |محمد سعيد ف
ئى |حقوق طنط

Thursday, September 6, 2018 Page 12649 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

9|3oo7 لمجد |بــــو|د |مي  عىل مر|ل| ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

7665|9 زى|للطيف حج|للطيف عبــــد |ن عبــــد |شعبــــ ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

786758 ي خليل|د |عم| رين|م
لفى تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6|o572 لخول|ىط |لمع|بــــو |مريم محمد  لمنصوره|حقوق 

254646 م محمد|لسل|حمد محمد عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o429| حمد|دى سيد |له|دى محمد عبــــد|له|حمد عبــــد| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

48|555 حمد|هر |هر صبــــري م|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

245o4| بــــوخزيم|ر محمد عىل |نتـــص| ن|بــــ حلو|د|

266|97 هيم|بــــر|هيم سعد |بــــر|ره |س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

68o63| ز|لبــــ|ن محمد |ن سليم|ء رمض|سم| لمنصورتـــ |تـــمريض 

9oo48| لسيد |مريم محمد مصطفى  ج|ره سوه|تـــج

7o9|55 ن|لسيد خليل رزق محمد زيد|حمد | لمنصوره|ره |تـــج

77|8|5 وجيتـــ محمد محمد يونس| رن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o|o69 لعزيز |للطيف محمد عبــــد |يه محمد عبــــد |
ى|ش هي 

لمنصوره|هندستـــ 

89o987 م سيد عيد سيد |هي سيوط|ره |تـــج

287274 ف |لشيم| ف |ء رسر لدين|لدين حسن رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

692768 ر |لغف|بــــ عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لوه|جر عبــــد |ه
شتـــ|عم

لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

338373 ى |ج لعزيز|حمد صبــــىح حمد عبــــد|سمي  |بــــ بــــنه|د|

452o49 محمد عىل محمود عىل بــــربــــوش لشيخ|هندستـــ كفر 

924782 لسيد محمد  |هند سعد  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

85||2| حمد عبــــدربــــه|حمد سعيد | سيوط|حقوق 

|5oo22 س محمد|لرحمن عمرو عبــــ|عبــــد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

623797 ن|لسيد رمض|ل محمود |ر جم|من ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

6|8423 ف محمد ف| لجندي|روق محمد |رسر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

83|92o هلل|ن عبــــد|ن عىلي سليم|حن دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

92|274 ء خلف عىل سيد |ل| ج|صيدلتـــ سوه

834|93 ي|زم خ|ح
لد محمد حفنى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5|3775 هيم عىلي عزبــــ|بــــر| |هلل رض|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|5|6|3 مد|مه فرج محمد ح|س|جوهره  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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27o766 ر محمد صقر|لستـــ|منيه محمود عبــــد| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

354653 ي فهيم|ري مجدي |م
لفى تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

69o99| ى|ه محمد |لز|لسيد عمر |حسن  لعشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|7|59 يز|بــــيشوي مدحتـــ نبــــيه ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

346o|9 د منصور جرجس|ميل| مه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

636o64 عيل|سم|لمنجد |محمد محمود عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32449| حمد محمود|س |حمد عبــــ| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

256593 ن|لح محمد رضو|ء ص|رو ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

527575 ن صليبــــ|د جرجس سليم|عم| رين|م سكندريه|ل|بــــ |د|

64359o ر|لنج|لرحيم محمد |سم محمد عبــــد |بــــ زيق|لزق|بــــ |د|

8628oo ه عز بــــي|حمد عر|لدين |مشي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

438|28 هيم حسن|بــــر|ء محمد محمد |سم| لمنصوره|علوم 

4|4oo| رس محمد هدهد|جده ي|م |بــــ طنط|د|

823628 لحميد عىلي|خلود محمد عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

236462 لدين عىل موىس|م |ء عص|عىلي هره|لق|ره |تـــج

632|25 ل|حمد غ|رس |ء ف|ل| زيق|لزق|علوم 

425||2 لدين مصطفى محمود|ء |ره عل|س سكندريه|ل|علوم 

3|865| ن زىك|مجدى عري| رين|م ى شمس|د| بــــ عي 

6o6o72 لعزيز عىل|ح عبــــد |لد صل|عمر خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34o3|8 لرحمن|لفضيل عبــــد|دى عبــــد|له|محمد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

496473 هلل|حمد سعد فضل |ن |ره رمض|س تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|35|98 لعظيم|ل سنوىس عبــــد |لرحمن جم|عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

636343 كريم محمد بــــيوم عىل عليوه ن|طبــــ حلو

|59o7 لعوضى|هلل مصطفى |حمد محمد عبــــد | ن|حقوق حلو

35835| وى|لص|لد صبــــىح |حبــــيبــــتـــ خ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

675o| ى|يمن عيد ج|م |حس بــــر حسي  لفيوم|علوم 

773552 لسيد فهىم حمزتـــ|عبــــي   ى شمس|تـــج ره عي 

75|238 مل محمد حسن|ن محمد ك|رو لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

8o2476 صم محمد حلىمي سعيد|ع ي|بــــ |د|
|لمنى

33285 كر|لمنعم ش|رفيده محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج
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844784 لحسن|بــــو|د محمد |حمد فؤ|ء |لزهر|طمه |ف ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

84|o43 حمد عىلي|هدي محمد  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6o3723 عيل|سم|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

693269 لسيد عطيه شمه|لسيد |حمد | لمنصوره|طبــــ 

47594o لسيد محمد عىل|طمه |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

489633 لحميد|لدين عبــــد|خلود محمود محمد عزيز  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

764578 مر حسن تـــرك|لدين س|سيف  ره بــــور سعيد|تـــج

|66684 حمد|حمد محمد |يه | ن|بــــ حلو|د|

89o9|8 لحميد عىلي |م عبــــد|تـــه| دين سيوط|بــــ |د|

7536|3 لسيد محمد|رق محمد |منى ط عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9o6734 در محمد |لق|مؤمن عبــــد| مه ج|بــــ سوه|د|

6o8826 ي عبــــد |ميه محمد |س
لمر|لمجيد |لحنفى |نوعيتـــ طنط

856745 ن|لحميد عثــــم|ره محسن عبــــد|س ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

828|7 لنبــــى قرئى محمد|حمد عبــــد | ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

766345 ى كريم|يمن |محمد  حمد حسي  ره بــــور سعيد|تـــج

5o9|6 حمد عبــــده محمد|محمد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

78352 م|م|ن سيد محمود |نوره ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

642o8 ن دويبــــ|ئى محمود رسح|م| لفيوم|بــــ |د|

|5o464 دى|له|حمد محمد خليفه | ن|ضتـــ حلو|علوم ري

83268o حمد محمود محمد محمود| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

762|o4 وي|لجد|ح |لفتـــ|مل عبــــد |بــــتـــ ك|دل ثــــ|حمد ع| ره بــــور سعيد|تـــج

337443 ى|بــــر|محمد  هيم خليل حسني  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

86238o ده عزقول محفوظ عىلي|غ ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|5|2o7 لعليم|ل عبــــد |يدى محمد جم|ه ن|حقوق حلو

287547 لجليل|حمد عبــــد|مه |س|طمه |ف ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

783|46 ز عىل|لبــــ|محمد فوزى  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

85o973 د|عىلي سيد مر| ند دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

49o77| ى |حمد محمود |رحمه  لجوهرى|مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6334|o ء محمد فوزى حسن|شيم زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 
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85|445 ي عبــــد
ي سيد مصطفى

م|لسل|منى ي صىح 
سيوط|معهد فنى

3962o بــــر|ل ج|لع|بــــر عبــــد |م ج|سل| ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

|238o6 لشتـــى|لدين |ل |سلىم عمرو محمد كم دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

3353oo ى عص|ي د|لجو|لمنعم عبــــد|ل عبــــد|م كم|سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8|||o3 ى عيسي|محمد كم ل حسي  سيوط|حقوق 

|3|o95 حمد|هيم |بــــر|حمد مصطفى | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

924636 لرحمن  |لسيد عبــــد|لدين |ء |م عل|حس سيوط|حقوق 

2|8927 حمد|لمحسن |ل عبــــد|م جم|حس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

344297 عيل|سم|عيل محمد |سم|محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

75|386 لملك|لملك وهبــــه عبــــد |ربــــل عبــــده عبــــد |ش علوم بــــورسعيد

456422 ي|ر
لحميد محمد|نبــــيل محمد عبــــد | ئى لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

ألسكندريتـــ|بــــ

8359|3 ل عىلي|لرج|م سيد عبــــد|حل| دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

88643| سكندر |ج  حكيم |جورج ن ي صىح 
سيوط|معهد فنى

4755|9 ى سمي  سعد صليبــــ| يوستـــي  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

52666| |لعل|بــــو|مد محمد محمود |لرحمن ح|عبــــد سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

6994|6 ين حسن  لسيد لطفى محمود عيد|شي  لمنصوره|ره |تـــج

8ooo46 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

64|297 لحميد عطيه|ء محمود عبــــد|وف ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

854296 ي|لبــــ|حمد عىلي عبــــد|لعزيز |عبــــد
ى
ق عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

435379 لففى|م عىل عطيتـــ محمد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

26287| ن|لسيد عثــــم|مد محمد حمدى |ح تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

254887 هلل عطوه|محمود محمد فتـــح  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6|6642 فظ عطيه|لح|مل عبــــد |ن مجدي ك|رو ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

77|4o6 حمد درويش|يمن محمد | |رويد زيق|لزق|عه |زر

868458 حمد محمد|جح سيد|زينبــــ ر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

856882 ن محمد صديق محمد|يم| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

32|9o لسيد عىل|حمد بــــدوى | هره|لق|بــــ |د|

367443 م عىلي|لسل|م سمي  عبــــد|لسل|ن عبــــد|نوره |ره بــــنه|تـــج

6o4582 ر|لنج|مد محمود محمد |ندى ح لمنصوره|بــــ |د|
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|59386 هلل|جر يشى محمود عبــــد |ه ى شمس|د| بــــ عي 

685o88 ى|ن عىل |لسيد عربــــ|لد محمود |خ لعشر لمنصوره|ره |تـــج

8547|3 لعزيز فتـــىحي زىكي محمد|عبــــد سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

96448 للطيف|رى عبــــد |لبــــ|حمد عىل عبــــد | تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7o4222 كر|لق حسن عطيه عس|لخ|محمد محمد عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

47888o لسيد|بــــر |ىطي ج|لمع|بــــو |لح |لرحمن ص|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

4395|o رحمه محمد عىل عىل عيس لشيخ|ره كفر |تـــج

252754 غر|بــــو د|روق |سمر محمد ف تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

248233 سجده عىل عىل حسن لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|6|479 زق جبــــريل|لر|لد عويس عبــــد |يوسف خ ى شمس حقوق عي 

|2o59o دل سيدهم جرجس|تـــوئى ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4237|4 ى|لسيد حسن |ن |نوره لسيد حسني  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

3383|| هر مسعود|ء مسعود محمد ط|رس| |بــــ بــــنه|د|

37o93o ف حسن سيد|ء |دع رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4843o9 هيم|بــــر|لرحمن |ن محمد محمود عبــــد|مرو سكندريه|ل|بــــ |د|

|3|4|8 حمد|هلل |م عبــــد |حمد س| ى شمس|تـــج ره عي 

5|8|8o لوكيل|ج  محمد |م خميس خف|بــــتـــس| سكندريه|ل|حقوق 

9o9o23 حمد محمد |فظ |دل ح|صم ع|ع دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

79575 وي|لص|حمد |لسيد |حمد |خلود  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7o7655 عيل|سم|ن مظهر محمد |يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|772o3  محمد|لش|هلل محمد عبــــد |عبــــد 
ى
ق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|2|37 مون|ئى عىل حسن جر|مجدى ه ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

636695 حمد نجم|لحليم |هلل عبــــد|محمد عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

24869 لرحيم محمد حسن|نىه محمد عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o8244 لحميد محمد عدلي|طمه عبــــد|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

||98|9 ف|لحميد |كريم هيثــــم عبــــد  رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

262883 |لبــــن|هلل |لرحمن عبــــد |هلل عبــــد|محمد عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

223|86 ه|لل|لرحيم عبــــد|ل عبــــد|محمود جم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|42o65 حمد عيس|محمد مصطفى  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

678453 ن لهجرىس|هيم |بــــر|جد حسن متـــول |م| مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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8||27 ى عىل | حمد|يه حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44|252 لسيد محمد محمود|هيم |بــــر| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

256566 ن|ج  عبــــده زيد|ندى ن شمون|نوعيتـــ 

9|8726 عيل حسن |سم|محمد خميس  سيوط|هندستـــ 

2492o8 يم|لد|ء معوض رشدى عبــــد|حسن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

423834 هلل يوسف بــــكرى|دل عبــــد |مصطفى ع ن|سو|علوم 

45|482 لمسينى|حمد عىل متـــول  |حمد | ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8|o552 زي|ن محمود فهىمي محمد حج|مرو ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

642343 ن|ن عثــــم|ح محمد رمض|صبــــ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

59297 سم|لنرص ق|منيه محمود سيف | حقوق بــــنى سويف

35|5o7 ف|ع| عل دل محمد سيد مشر |بــــ بــــنه|د|

89o955 لعليم |حمد عبــــد|م |مؤمنه هم سيوط|تـــربــــيتـــ 

644776 ى نعم عرص|ل|لمعىطي |ن عبــــد |يمنى حسي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

755552 عيل|سم|بــــ عيسي |لوه|حمد سيد عبــــد | عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

3|25o5 ن ى مسعود|د |عم| مي  لدين حسني  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

|4o2o7 تـــبــــ جريس|طف ر|ن ع|جيه ن|حقوق حلو

6942|9 هلل|د |لعوضى ج|هلل |ء محمد عوض |عل لمنصورتـــ |تـــمريض 

6|8278 ل طه عىل تـــرك|بــــل ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

52367| ف عىل ر|ء |بــــه جح|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

9o9o2 ى ع طف سيد سيد|نرمي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

92o579 ى ع|م ض نصيف |طف ري|رلي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4|553o لي|لفض|حمد |محمد عىلي عىلي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|6885 ر جبــــريل|لغف|فع عبــــد |محمد ن| سوزن هره|لق|بــــ |د|

7848|| كريم|لرحمن مسلم |بــــد عبــــد |هدى ع زيق|لزق|بــــ |د|

5o7o2 ي|لق| |محمد مني  زكري
ضى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8|9o34 ميل لبــــيبــــ جرجس|يرين | ي|بــــ |د|
|لمنى

494|92 شه|ن عك|محمد سمي  رمض ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

23677| م مصطفى حمزه مصطفى|يدى هش|ه ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

7ooo69 وق محمد محمود  ىط|لمع|بــــو|رسر |طبــــ طنط

236299 وع|ن محمد عىل مط|يم| هره|لق|بــــ |د|
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2333o| ز|لقز|حمد محمد |بــــ |رح ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

9o9685 لمسيح |بــــولس ممدوح بــــولس عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

49o6o3 لدين|لسيد عىل سعد |ندى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|8o6| لشى|ء عبــــده فوزى حسن |سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

855765 هيم|بــــر|يه محمد عىلي | ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

238956  طه|مدحتـــ | ن|بــــونسي
ى
حمد شوق ى شمس| لسن عي 

|4472 عيل سيد|سم|هيم |بــــر|ره |س هره|لق|بــــ |د|

7o4o4| منتـــ|ن |لسيد عىل سليم|عمرو محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

6|5578 يغ|لص|لسيد |رص |لن|ل عبــــد |بــــل ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

774765 ن|مد حسن سعف|حمد فوزى ح| زيق|لزق|حقوق 

229989 س محمود محمد|ن عبــــ|حمد رمض| ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

323o5 بــــر سيد محمد دردير|محمد ع لفيوم|بــــ |د|

8476o4 ى عبــــد|للطيف |نعمه عبــــد لمنطلبــــ|مي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

48343 لمعبــــود محمد|هند محمد عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|57956 لح|ل سمي  ص|ء جم|رس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

79|987 ج  محمد|رس سمي  ن|ي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

236324 ى شعبــــ ش|ن رجبــــ رو|بــــشر هره|لق|عه |زر

57763 هيم|بــــر|لدين |د محمد نجم |ئى عم|م| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|67449 م|لسل|محمد سيد محمد عبــــد  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

734o7 ح|لفتـــ|تـــ محفوظ محمد عبــــد |ي| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|43364 ل محمود محمد|هبــــه جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o255o لسنوىس |يوسف محمد | نور ج|تـــربــــيتـــ سوه

493279 دى|لبــــغد|ل محمد |لمنعم جل|حمد عبــــد| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6374o| لسيد|م يونس محمد حسن |محمد حس زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

92o86| حمد |ح |لفتـــ|محمد ثــــروتـــ عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4888|2 حمد عىلي تـــعلبــــ|عىلي صفوتـــ  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7748|| ى خليل |محمود محمد  لخلف|مي  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

482o96 ى محمد|مصطفى جبــــريل  مي  |ره طنط|تـــج

43686 ى  سمي  سعيد حسي 
مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3||657 ن محمد فتـــىح|محمود مرو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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3|5652 متـــ يوسف|م سل|رحمتـــ س هره|لق|بــــ |د|

54oo47 ن|لسيد أحمد محمد حس|زن أحمد |م سكندريه|ل|حقوق 

463743 لمجد سعد|بــــو |فظ |فظ محمد ح|ح| ند لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

254698 لسيد عطيه|حمد |م |حس ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

278956 حمد موىس|نور |د |جه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o7494 ي|بــــر|
هيم مجدي حسن بــــسيوئى لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

3537|o ي|حمد مليىح  ر|محمود وليد محمد 
ضى ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|62435 |لبــــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|عمر عبــــد 
ى
ق دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

357294 حمد بــــيومي| |منيتـــ رض| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8|2864 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|هبــــه  ي|طبــــ 
|لمنى

9o88o| ى ج|هدير  حمد |د |لطي  ج|بــــ سوه|د|

346365 طف محمد حسن خليل|د ع|عم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

33o22 ى  ى|بــــر|جنه حسي  هيم حسي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

363296 لعدل|محمد حمدى محمد محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

689384 هلل|هلل مؤمن عبــــد |طمه عبــــد |ف لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

536342 ر|لخم|حمد عىل محمد |منى  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

482o4 حمد|حمد محمد |هلل |منه  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

778388 لد مصطفى مصطفى عليوتـــ|خ| ر|ي زيق|لزق|بــــ |د|

|77o25 زى|مد حج|لسيد محمد ح|محمد  ن|بــــ حلو|د|

54|432 يد|ل محمد ف|لسيد كم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

764967 ل|لجبــــ|صف |لعربــــى و|لسيد |محمد فتـــىح  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

29545| ه | دم|لح |هيم محمد ص|بــــر|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|5o|34 مل حسن|مجد مصطفى ك| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

46o95 شور محمود|ن محمد ع|نوره سيوط|عه |زر

269784 ى عبــــد|محمد ش لعظيم محمد عيد|هي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

682o9o لسعيد|هيم |بــــر|مح |س| دين لمنصوره|بــــ |د|

62636| رى|لبــــند|لمجيد |يدى محمد يوسف عبــــد |ه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

898426 هيم |بــــر|لسيد |يز |ء ف|زهر ج|بــــ سوه|د|

62|444 لموج |ء محمد عىل |صم عل|ع معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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2687|5 للطيف فتـــىح محسن|عبــــد| ند ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

786633 للطيف|مصطفى محمد فتـــىح عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88258 ى عكوش|م رمض|ريه ن بــــصي  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

78425 ى محمد|م |ر حس|مي لدين حسي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

6946o9 ف |لمنعم حم|رحمه عبــــد  لدين|د رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

427335 حمد|بــــر محمد |د ص|جه سكندريه|ل|عه |زر

5o7||2 قوتـــ عبــــده|رص ي|لن|هند عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

325888 لرحمن|ئى عمر محمد عبــــد|م| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

33424o محمود يوسف محمد حمدين سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

65872 ح محمد|لفتـــ|رق عبــــد |حمد ط| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

348445 ف عبــــد|سلىم  لغنى|لحكيم عبــــد|رسر ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

338o8 ن|حمد سليم|حمد محمد |سهيله  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

694234 بــــ|هيم مصطفى خط|بــــر|حمد محمد | لفيوم|هندستـــ 

4oo385 لدين حسن|ل |عيل كم|سم|حمد | ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

79o494 ل محمد|لجبــــ|مؤمن محمد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

8|52|8 بــــوغنيمه محمد|لري |بــــو|ء |ل| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

5953| حمد محمد|لصغي  |طمه محمد |ف صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

3|5863 بــــوزيد|لم |حمد س|سلىمي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

295885 هر بــــدوى|لظ|ىط عبــــد|لع|م عبــــد|حس ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

5oo87| لمجد|بــــو |ء محمد طلعتـــ بــــسيوئى |رس| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|58922 حمد|عيل محمود |سم|محمود  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

4o6365 ئيل|هلل ميخ|رى مجدى ميشيل فرج |م لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

44258| ف عبــــد|ن |جيه وى|لششتـــ|در |لق|رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

344796 رص|دل سعيد محمد ن|تـــفى ع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

42oo3o ي محمود 
حمد عيد|هيم |بــــر|مصطفى لشيخ|بــــ كفر |د|

6oo657 ي حمدي سعد 
بــــو ريتـــ|محمد حسنى |طبــــ طنط
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284868 حمد عزبــــ|حمد مصطفى |ح |نج ن|حقوق حلو

|49734 سليم محمد عىل سليم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

355o46 لعزيز درويش|ندى حمدي عبــــد ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

627|79 لحنفى|ح مصيلىح |فتـــىح صل| عل زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

3|8989 جيتـــ عىل حسن عىل|ر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

832687 هيم|بــــر|س محمد |هلل عبــــ|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

354549 ى|بــــو |بــــسنتـــ جرجس صبــــىحي  ليمي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2275o6 ى لجيد نخله|موىس عبــــد| مي  ى شمس|د| بــــ عي 

757587 م سعيد عىل|س| ر|ي عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

2549|8 لعظيم|د عبــــد|لد فؤ|يه خ| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|48|94 ه عص لبــــيوم|م عوض عىل |سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|33o4 ن|زن منصور رمض|مجدى م |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6|3534 ى مصطفى|روق |حمد حمدى ف| مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9|2o6| ئيل |دل شنوده ميخ|بــــسنتـــ ع |ج طبــــيع قن|عل

3|62o7 هلل| |مي صبــــىحي عبــــده عط|س| رين|م ن|ضتـــ حلو|علوم ري

4393o3 |ر يوسف عبــــد |لستـــ|يم عبــــد|لد|ن عبــــد |نوره
لبــــقرى|حد |لو

لشيخ|عه كفر |زر

3499|2 تـــ صل| لسيد محمد صبــــيح|ح |مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

||538o مل|زق محمد ك|لر|حمد عبــــد |د |زي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

64|67o ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |عمر  زيق|لزق|حقوق 

9772o د|حمد محمود مر|ء |رس| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

484324 حمد سعيد|لعزيز |يوسف محمد عبــــد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

||57o5 د موىس|بــــ فوزى فؤ|يه|رجريتـــ |م ى شمس|تـــج ره عي 

33|4|7 لسيد|طف محمد |محمد ع |تـــربــــيتـــ بــــنه

4o378| د طه محمود|د عم|ي| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3547o8 ن نبــــيل فولي محمد جودتـــ|نوره ى شمس|د| بــــ عي 

284353 لشيخ|لحميد محمد |ء مجدى عبــــد|ل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

35244| لمجد|بــــو|حمد سيد |هلل محمد |منتـــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

338469 لسيد|د مرىس |ل عو|مريم جم ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

88885| حمد محمود |مروه محمود  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

225734 لحميد|لد صبــــرى عىل عبــــد|خ ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى
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776562 ن|لسيد سليم|يدى عزتـــ |ه |ره بــــنه|تـــج

685934 وى|لطنط|لسيد |مد |هدير ح لمنصوره|بــــ |د|

||675| ه ص| مد فهيم|بــــر ح|مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

526866 بــــوخشيه|حمد |بــــ مصطفى |يه|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

49884| لحميد|تـــه حميدتـــ عبــــد |دتـــ شح|ن حم|حن تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

632538 |لبــــ|لعزيز عبــــد|بــــ عبــــد|يه|بــــسمله 
ى
ق زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

685239 ز|لبــــ|لمقصود حسن |م محمد عبــــد |سل| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

3|542| ي
ن شكرى|حس|محمد | دئى ى شمس حقوق عي 

833327 حمد| |ن عىلي عيط|جيه |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

3|49|6 ن|هلل سليم|ن عوض |محمد سليم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

75775| دل عىل عيد|ره ع|س ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|3572 ء موىس خلف موىس|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

298387 مد عىلي قنديل|تـــ عىل ح|ي| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

543589 ن سمي  صبــــرى منصور|نوره كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

498669 هيم|بــــر|ن |ن سليم|يه فتـــىح سليم| |حقوق طنط

358954 لسيد|لسعود |بــــو|رتـــ محمد |س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5o983 م محمد سعد طه|سل| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|3248| لدين|لرحمن عىل |لد محمود عبــــد |رجوى خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|522o5 ئى|لزرق|لعظيم |ن سمي  محمد عبــــد |نور ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

284633 يف محمد هل|رس| ل|ء رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|2o55 ى | حمد بــــطيخ |منيه حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

27576 دل متـــى رمله|مريم ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8|6|6 تـــ محمد عبــــد | لعظيم سعيد|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|828 لسيد|لحميد محمود |لحميد محمد عبــــد |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

5356o2 رص محمد سعيد|د ن|زي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

236583 هيم محمود|بــــر|ن محمود |نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

626236 حمد|دى محمد محمد |له|ء |رس| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

2687o4 جورى|لبــــ|حمد عىل |يه | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

82|55 ى | |لعل|بــــو |ندى شكرى  بــــى|لشر|مي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o26o4 لبــــسيوئى  |حمد |ء حلىم |صف ج|حقوق سوه
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688522 لمتـــولي|لسيد |محمد مصطفى  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

35|384 تـــ محمد صبــــيح|ء فرح|شيم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|343o3 ن|ىط عثــــم|لمع|بــــو |روق |عهد حمدى ف ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

92599 ى |زينبــــ حنفى حس بــــ|عيل خط|سم|ني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

24|963 بــــى|يوبــــ عر|مل سيد | ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

684378 لبــــدوى|حمد |لسيد |دى |له|لح عبــــد |ص لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6|o56 حمد|جر محمد محمد |ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

79|22 بــــوجبــــل|لدين |ح |حمد محمد صل|مي |ر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

5o6746 ن كرم حسنى جريس| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

79995 لدين|لرحيم مىحي |محمود محمد عبــــد  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

835532 هر|لط|هر محمود |لط|محمود  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

496379 لم|ح محمود محمد س|لفتـــ|ن عبــــد|نوره بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8692o| فظ|لح|ر عبــــد|فظ مختـــ|لح|عىلي عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

68839| ه | ف عبــــد |مي  لمعىط|لسيد مشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2624o4 لجرف|هيم |بــــر|لمقصود |ن عبــــد|حمد شعبــــ| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

47963o ى|دي ط|ف رق طه محمد حسني  سكندريه|ل|هندستـــ 

364422 ى|ر محمد عثــــم|عم ن حسني  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|5|o43 لمحسن|لعليم عبــــد |رق عبــــد |سلىم ط هره|لق|حقوق 

8o4483 تـــه|هند حمزه فتـــىحي شح ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

7762o7 وق  ف |رسر هيم عىل|بــــر|رسر زيق|لزق|طبــــ 

6394o9 ر سعيد مصطفى محمد|من زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

64682 ل عدلي حسن|ئشه جم|ع لفيوم|تـــربــــيتـــ 

829oo2 لحليم محمد|هدي يوسف عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

228237 حمد|مد |حمد ح|طمه |ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

848|55 ى|حمد خ| لد محمد حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|2|8o5 ى تـــم|عبــــد  م محمود|هلل حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

75264 ل محمد|بــــ محمود جل|يه| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

426782 ر|لنج|حمد |حسن سيد | ء زكري|رس| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

5o8o43 حمدى محمود|ل|د محمود |م مر|ريه سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

9|4954 حمد حسن  |زم حسن |ح سيوط|هندستـــ 
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|454|| ح سيد محمود|لفتـــ|محمود عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

85o559 ي|حمد عيد و|
ي حنفى

ى
ق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|3|247 لسيد|ع |ع فهىم رف|حمد رف| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

345437 لمعز|يمن محمود عبــــد|محمود  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

838552 حمد طه|لد |ء خ|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|57|o5 بــــو رسيع|هيم سيد |بــــر|هد |ن هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

676o77 لحميد|حمد عبــــد |مد |م ح|بــــسنتـــ حس لمنصوره|ره |تـــج

82|o|3 ى|محمود نجيبــــ عبــــد لمعبــــود حسي  سيوط|ره |تـــج

768|3| ن|هوف قمص|لر|ن عبــــد |جر رمض|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

2446oo |ن عويس وف|بــــوبــــكر محمد شعبــــ|محمود  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|26o6o ى ح|ي ىط فرج|لمع|بــــو |زم مصطفى |سمي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

68o964 عمرو حمدى صبــــىح حسن سليم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

96238 هلل عويس|عبــــد | عمرو رض  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

4oo49o ليش|ل محمد أبــــو |منه جم| سكندريه|ل|ره |تـــج

8o|849 لد محمد حسن|زم خ|ح ي|نوعيتـــ 
|لمنى

7o8689 فع مصطفى|مريم ممدوح حلىم ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

33564 ى  بــــ سيد عليوه|يه|حني  ن|بــــ حلو|د|

685297 لسيد عوض شحتـــو عىلي|روضه  لمنصوره|بــــ |د|

32||83 لديك|حمد |هيم |بــــر|محمد رجبــــ  هره|لق|هندستـــ 

925o33 لسيد محمد  |ريم محمد  ج|حقوق سوه

42944| هلل|ل سعد عوض |هر بــــطرس كم|بــــ ى شمس| لسن عي 

434223 ف |س |ين| لخي |بــــو |لدين |لمحمدى رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6296o2  عطيه عىلي سل
ين حمدى حسينى م|شي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

26o7o8 لحويىط|مروه محمود سعيد  |طبــــ بــــنه

27o345 هيم|بــــر|لرحمن |هلل سعيد لطفى عبــــد|عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

832985 ه عىلي محمد محمود| مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

55972 بــــ حميده عىل|لتـــو|محمد عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

222499 لم|د محمد س|لدين رش|ء|حمد عل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83o22o ره|ثــــروتـــ نجيبــــ بــــش| دون|م ن|سو|علوم 

|65||9 ي|م سيد عبــــد |ندى هش
لغنى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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426758 يف عبــــد |ف يف|ل|ل|طمه رسر ه رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

843974 لرحمن|زق عبــــد|لر|زق محمد عبــــد|لر|عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

435857 لدين|ندي محمد محمد عىل  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6|6694 ر محمد محمد محمد حمزتـــ|من ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|65398 ى نرص عزيز |م طس|بــــو ل|دلي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

238622 س حسن|ن يوسف عبــــ|يم| هره|لق|بــــ |د|

79|869 ي
هيم|بــــر|فع محمد |لش|حمد | |دئى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

627o29 دق|ء سمي  عزتـــ ص|رس| زيق|لزق|هندستـــ 

95323 ي
لسيد محمد|ح |لفتـــ|عبــــد | دئى |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 

ريتـــ|إلد

7566o| رك عىل|مبــــ|ء صبــــرى |ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

|588o9 ء حمدى سيد عىل|رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

4o|769 شم|زق مرىس محمد ه|لر|لدين عبــــد|م |حس سكندريه|ل|ره |تـــج

3|393| عيل محمد|سم|لسيد |سم |بــــ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

78||3o هيم|بــــر|هيم |بــــر|رس محمد |ف تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

5|72o5 حمد فتـــىح شيحه|جر |ه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4o268| ى جم|ي جه|ل محمد يوسف خف|سمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

4|5363 بــــو يوسف|لحليم |م محمد عبــــد |لسل|كريم عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

7|5o9 لرحمن محمد رجبــــ سيد|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

264624 يك|ء يوسف محمد محمد شبــــ|لشيم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7827o| هيم|بــــر|حمد |م محمد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

329o3| |هيم شحتـــو|بــــر|لعزيز |حمد شحتـــه عبــــد| |علوم بــــنه

||8476 ف حس|لرحمن |عبــــد  ى |رسر حمد محمد|ني  ى شمس|تـــج ره عي 

253632 وى|لفرم|مد |دى محمد جمعه ح|ش ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

83o|4 للطيف مصطفى|سميه محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4o62o| مه|حمد سل|م سيد |ن س|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

282||2 ى زر|وجيه لبــــيبــــ ع| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|47873 ج|لحج|بــــو |لعظيم محمد |محمود محمد عبــــد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|7368 مد|هر ح|محمود محمد ط هره|لق|ره |تـــج

698459 حمد|سعديه سمي  حسنى محمد سيد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري
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||8632 وق محن  محمد  ي محمد يوسف|رسر
لحنفى ى شمس هندستـــ عي 

38989 لحميد|لحميد محمد عبــــد |ء عبــــد |رس| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

8oo28 س|لدين عبــــ|ل |طف جم|ميمه ع| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

229o78 لحسينى حسن محمد|سلىم حسن  هره|لق|بــــ |د|

9|9937 ى | حمد  |حمد طه حسي  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

6o3939 رس عىل محمد عىل مصطفى|محمد ي لمنصوره|بــــ |د|

9|||24 لدردير |لرحيم |ر محمد عبــــد|من ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

864656 ي
لرحيم|لدين محمود يونس عبــــد|ء|ضى تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

272o9 لمطلبــــ|ندى محمد حسن عبــــد هره|لق|ره |تـــج

79o578 هر|مه مصطفى ط|س|سم |بــــ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

625533 روس|لعيد |هيم |بــــر|منيتـــ محمد | زيق|لزق|صيدله 

8|95|4 لحليم|مر حسن عبــــد|ء ع|رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|347|2 لربــــ|د |لمعز محمد ج|حمد عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

7592o2 مد محمد|مد سعيد ح|ح لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

49677| رى|لخم|ن محمد فهىم متـــول |رو دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

4|794 رق عىل محمد|محمد ط تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

73752 در|لق|حمد عىل عبــــد |ء |رس| لفيوم|نوعيتـــ 

495|45 ئى حمزه|متـــ حمزتـــ كيل|محمد سل ره دمنهور|تـــج

7|7o3| محمد عىل محمد| دين زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33o776 لنرص يوسف|زم سيف |نرص ح |حقوق بــــنه

3558|7 لحميد محمد|ل عبــــد|لرحمن جم|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

68o39o |هيم |بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر|محمد 
ى
لدسوق زيق|لزق|عه |زر

4|365| ىط|لمع|بــــو|ىط عىل |لمع|بــــو|زم محمد |ح |ره طنط|تـــج

7|||o2 لسيد|لسيد |تـــ عىل خليل |ي| لمنصوره|بــــ |د|

537|76 ف محمد محمد سليم|هدير  ن|رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

64396o لففى|حمد |د محمود |حمد فؤ|م |ر عص|مي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

267654 لحنفى|لحليم |هر عبــــد|يمنى م ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

39266 ء محمود طه محمد|رس| ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

25|6|5 محمد عزتـــ محمد مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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7|o547 ى |حمد محمد حس|ء |رو ضى|لق|ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

35944| لسعيد|هلل |تـــ سيد فتـــح |جي ى شمس|د| بــــ عي 

|34655 مل محمد|مل محمد ك|ك ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

42|725 هلل موىس|بــــ |فرحتـــ حمدى ج ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3oo34 لسيد|دل محمود |منيه ع| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|59|42 عمرو سعيد جيوىسر فودتـــ ى شمس|تـــج ره عي 

44388o ه  ف |ني  در|لق|تـــ عبــــد|لشح|رسر لشيخ|عه كفر |زر

22o224 وى|وى محمد قن|محمد قن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

23o669 لي|بــــو و|حمد موىس حسن |موىس  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

85427 لعظيم محمد|سلىم محمد عبــــد  لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

25778 يمن محمد رجبــــ|يه | هره|لق|ره |تـــج

9o9|o5 حمد  |هلل رجبــــ محمد |عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

9|72|7 لس ن درس |دى نظي  تـــ|كي  سيوط|بــــ |د|

4843|3 لربــــ بــــدر|د |مصطفى ممدوح عطيتـــ ج سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

86|859 ح عىلي|لفتـــ|ء محمد عبــــد|رس| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

49o843 ه عىل عبــــد لجليل|لمعىط عبــــد|ني  سكندريه|ل|بــــ |د|

92|568 حمد بــــخيتـــ |ل |م جم|ريه قرص|ل|فنون جميله فنون 

463373 ي|لو|سم محمد عبــــد |ديه ق|ش
ى
رثــــ دسوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

45o778 ط|لف|ل|ل سعد |نىه جل |ضتـــ طنط|علوم ري

285|38 لموجود|ه عبــــد|لل|هلل حسنى عبــــد|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

64o3|| لسيد محمد محمود|محمود | رويد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

338672 حمد|حمد حسن سيد|رحمتـــ سيد |حقوق بــــنه

837|87 ي عىلي محمد عىلي
مصطفى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

27325| حمد|حمد مصطفى محمد | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

2558o تـــ محمد|محمود محمد فرح| لي|د ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2499|9 لبــــربــــرى|حمد |زينبــــ محمد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

43858| |لعر|هيم |بــــر|حمد عىل |لسيد |
ى
ق لشيخ|طبــــ كفر 

6832| ه سعد عبــــد | حد عوض|لو|مي  لفيوم|بــــ |د|

536896 مد حسن محمد عويس|محمد ح ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

7o56|7 ل|حمد عبــــده هل|حمد حمدى | لمنصوره|هندستـــ 
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85825o ي|
حمد سمي  محمد مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

25||76 د|لحد|ده محمد |حمد حم| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|3||38 ى|محمد  يمن محمد عشر تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

79|498 ل|لجم|نور حسن |هيم |بــــر|م |سل| ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

624|28 ى محمد   زىكي خليل عر|خي 
ى
بــــى|لدسوق ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

25o272 لشيخ|بــــ زىك |لوه|بــــ عبــــد |يه|له |ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

827453 حمد|يز محمود |محمود ف دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

358|49 لمقصود|در عبــــد|لق|د محمد عبــــد|زي ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

422796 ئ  |ئ  محمد وف|لمجيد وف|عبــــد | يش
ئ |لمجيد وف|عبــــد

سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|o926 بــــو زيد|تـــ |حمد بــــرك|مه |محمد سل لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

|7o57o لدين فتـــىح بــــيوم|ء |م عل|حس هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

494743 لك|لم|ل مصطفى عبــــد|محمد جل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

345626 لسيد عيد|ء محمد |سم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

434o55 ل|لع|لسيد عبــــد |د |لجو|لسيد عبــــد|منى  |ره طنط|تـــج

4oo364 حمد|محمد معبــــد عيس  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7478 ى|حمد شفيق |محمد  مي  هره|لق|ره |تـــج

3536|5 لح|لح محمود ص|محمد محمود ص عه مشتـــهر|زر

7765oo ى عبــــد |ي لسيد حسن|لعزيز |سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7538o9 ل|لسيد جل|حمد |ن |يم| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

345484 رتـــ سعيد قرئى محمود|س ى شمس|د| بــــ عي 

6|9447 لحديدى|ن محمد |يه حمدى رمض| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7o5457 لوزير|حمد حمدى عطيه | زيق|لزق|طبــــ 

3229| هيم|بــــر|هيم حلىم |بــــر|محمد  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

755479 ذل|لسيد ش|لرحمن |عبــــد | ند لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

|554o8 حمد|زق |لر|رس عبــــد |سلىم ي ى شمس حقوق عي 

7|39| دق عوض|لص|ن عبــــد |حمد رمض| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

443|24 لسيد عىل|لدين |لسيد بــــىه |ن |رو لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

84752| ء محمود فهىمي يوسف|رس| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى
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|65789 ن|حسن محمود حس| عل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

23722 حمد|محمد مصطفى سعد محمد  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

335833 س عزيز سعيد|غط| رين|م عه مشتـــهر|زر

885576 ح مبــــروك جودتـــ |ف نج|عف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o73o| د  |ئيل ج|رس|نور |ريه |يل| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3584o9 لسيد محمود|يمن |ء |سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

67967| ل|لجبــــ|لمنعم سعد معوض |محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

2734o8 هلل محمد|لسيد عبــــد|حبــــيبــــه جميل  لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

6o6892 تـــه|ل طه شح|صم جم|ع |ره طنط|تـــج

9o9|85 حمد |لسيد |ن |حمد حمد| ج|هندستـــ سوه

5|o3|3 لس ع دل حلىم صليبــــ|كي  ره دمنهور|تـــج

|58478 طف محمد عطيتـــ|ع| ن|ر ن|تـــربــــيتـــ حلو

5o735o زر|يمن شنوده عزيز ع| |دون|م سكندريه|ل|بــــ |د|

9o9347 عيل |سم|ل |لسيد بــــل|ء |ول ج|تـــربــــيتـــ سوه

2824|2 ى عبــــد|ه حمد|لمنعم |جر حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9|||9| لرحيم |يه عنتـــر محمد عبــــد| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

83o637 ندرو منتـــرص نخله روس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

258874 وى|لشبــــر|لعزيز |ن عبــــد|لعزيز شعبــــ|عبــــد ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

9o|4|2 مر |محمد حسنى حسن ع |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

97332 ى |ي ى محمود حسي  كبــــى|لمر|سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

434596 بــــو عوف|لحميد محمد |عبــــد | رول لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|22826 لحميد|د محمد سعيد عبــــد |زي ى شمس حقوق عي 

63||| بــــو زيد خميس|هيم |بــــر|محمد  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

3375o7 حمد مرىس|طمتـــ حمدى |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

88|555 متـــ |طف منصور سل|محمد ع سيوط|تـــربــــيتـــ 

|54899 ج|حمد فر|ء محمد |ل| لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

838367 مل يوسف|د ك|محمود فؤ |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

8|99| تـــ حسن يوسف|حمد فرح| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر
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8o72o9 ي|ر
لحميد محمد|محمد عبــــد| ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

273756 هيم محمد موىس|بــــر|خديجه  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

42|745 ى ي|ي حمد|بــــو|رس محمد |سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

243657 بــــ سيد عويس محمد|رح ن|تـــربــــيتـــ حلو

864|7o لد بــــهيج عىلي|محمد خ ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|36968 لبــــي  عدل نجيبــــ جرجس| ى شمس حقوق عي 

275597 لعزيز|م محمد فوزى عبــــد |سل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

629|63 هيم|بــــر|حمد |ده |ن حم|يم| زيق|لزق|طبــــ 

46898 ف عبــــد|لرحمن |عبــــد ي|لجيد محمد |رسر لمليىح  هره|لق|بــــ |د|

4456| ى مسلم|ء صل|دع ح عويس حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

45o497 لحلوج |حمد محمد |محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

642739 هيم محمد مصطفى|بــــر|لعزيز |يه عبــــد| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

35898o هلل| |دل عط|نوبــــ عنتـــر ع|بــــ| |ره بــــنه|تـــج

839|32 عيل|سم|دي |له|حمد عبــــد|محمد  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4o2246 لسيد متـــول|ن خليفه |سلسبــــيل رمض سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

847984 مد|لدين عبــــده ح|ء مىحي |شيم ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

22o748 لعفيفى|لعزيز محمد |ء عبــــد|مروه هن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o|686 زى|روق حج|محمد سعيد ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

483|53 لرحيم|لرحمن مشىهي عبــــد |ء عبــــد |رس| سكندريه|ل|حقوق 

685379 هيم بــــدوى|بــــر|لسعيد |لسعيد |حمد | سيوط|هندستـــ 

2|7537 لم|مد س|عمر رأفتـــ جوده ح هره|لق|حقوق 

8o3427 شد|د بــــديع ن|جورج عم ي|علوم 
|لمنى

865724 لليثــــي|هيم محمد |بــــر|مه |س|لدين |ء |بــــه |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|7453o حمد|حمد محمد |ح |رحمه صل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3535|9 بــــو بــــكر|د |لنبــــى فؤ|مصطفى عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|38o53 در محمد|لق|لرحمن صبــــىح عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7o|4|3 لحميد|د سليم عبــــد |ء محمد فؤ|رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|45937 د|لجو|ل عبــــد |مه جم|س|يه | ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7|2493 نه|هيم شبــــ|بــــر|هيم |بــــر|هيم |بــــر|د محمد |عم تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

|6284o ح|لفتـــ|ح حلىم عبــــد |لفتـــ|سهيله عبــــد  ى شمس حقوق عي 
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86o694 بــــ عىلي|لتـــو|لنون عبــــد|محمد ذ سيوط|حقوق 

854o|| ء سيد محمد سيد|رس| ي|عه |زر
|لمنى

238|2o لمنعم عطيه|لدين عبــــد|نده محبــــ |ر هره|لق|بــــ |د|

6|5645 لعليم سيد جمعه|د عبــــد |عم ط|حقوق دمي

698|oo مه|مه محمد سل|ء صبــــرى سل|شيم ن|صيدله حلو

32926| شم|يم ه|لد|لسيد عبــــد|رقيتـــ  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8|259o هر حسن|هدير عىلي م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

773o9| م فهىم حمزه محمد|هلل س|عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8|78o5 در محمد|لق|عيل عبــــد|سم|ره |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

9||o75 ن |حمد محمد قمص|يه | ج|بــــ سوه|د|

6385|5 لسيد|مد |د أحمد ح|جه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

446676 حمد|حمد |رق سعيد |د ط|زي لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

7|5|65 زى|لمتـــول حج|عيل محمد محمد محمد |سم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

8278o| لحفيظ محمد|ل عبــــد|محمد جم ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

645o96 لدين|ل |لحميد جم|لحميد مصطفى عبــــد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

9o2726 بــــودهبــــ |لم عطيه حسن |س ج|عه سوه|زر

92|45o هلل  |حمد عبــــد|رص |لن|حمد عبــــد| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

324o32 ي سيد مصطفى محمد
مصطفى ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3946| حمد شوش|هيم محمود |بــــر|جر |ه هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5o2879 در|لق|للطيف عبــــد |ن محمد عبــــد |رو كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

344|84 لغيط|بــــو |حمد |حمد محمود | ى شمس|تـــج ره عي 

|525|o لسيد|ء محمد |محمد رج لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

839624 بــــر|سعدي محمد سعدي ص  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

35|9|5 ي
هيم|بــــر|لحميد |عمر حسن عبــــد| دئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

753o89 ى|ح| زكري مد محمد محمد حسي  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

623|79 ق|فتـــىح محمد فتـــىح عرفتـــ  وى|لشر ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

8o437| سلسبــــيل صفوتـــ وليم زىكي محمود ي|علوم 
|لمنى

4948|| مر|لح ع|حمد ص|د |محمد عم بــــ دمنهور|د|

46266 لخطيبــــ|ح |لفتـــ|مؤمن ليثــــى عبــــد ى شمس| لسن عي 
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45o3|4 مه|حمد سل|لسيد|دل صديق |هلل ع|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o834| وىسر|لحو|جد محمود محمد |ء م|دع لمنصوره|بــــ |د|

252992 ف|لزفز|حمد سعيد |تـــم |ن ح|نوره ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

27o23o محمد فتـــىح سليم محمد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

3|6|77 يرينى مني  زىك سعيد مسعود| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

66939 رس لبــــيبــــ|ئى ف|ه| رين|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o7o32 ىطي|لبــــرص|لبــــيوم |روق |ف| مه رض|س| لمنصوره|حقوق 

223543 ه بــــخيتـــ محمد خليفه ني  هره|لق|بــــ |د|

79869 لدين محمد|ء |حمد محمد بــــه|محمد  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

487556 لسيد محمد|جح |زم ن|ح |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4o2269 هيم|بــــر|عزه فتـــىحي محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7|5584 ف عبــــد |محمد  هلل غريبــــ سعد|رسر لمنصوره|حقوق 

75|373 درويش خرصى درويش محمد خضي  ره بــــور سعيد|تـــج

8295o3 بــــوهريره|طف محمد |م ع|هش ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|48539 ى |ي هيم طه|بــــر|حمد |سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

432|o5 هلل عبــــده|رق عبــــد|ندى ط |علوم طنط

8||522 ن|ن محمود سليم|ر سليم|من ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

252847 وى|لغربــــ|ل |رس جل|بــــسمه ي لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

5o67|| سعيد لمعي سعيد جرجس| ن|سلف سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

43238 حمد|حمد |محمد سمي  محمد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

494638 ي صميده عبــــد
لمزلع|م |لسل|يوسف مصطفى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

2|2232 د|حمد فؤ|ء |حمد محمد رج|هلل |عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

|52o6| ن عوض مصطفى|ر رمض|من ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

825459 مي محمد|بــــ محمود تـــه|رح دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5|962| مل عيد|تـــتـــ ك|يدى فتـــىح شح|ه بــــ دمنهور|د|

373646 ن|منيتـــ بــــدوي سيد رمض| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|79|98 عيل|سم|رص محمد محمد |محمود ن ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

444926 هيم مصطفى يوسف|بــــر|لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 
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789|89 ى|محمد محمود رمض ن محمد حسي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

2545|6 ن|م فرج سليم|مؤمن عص لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

69o892 لسيد سليم|للطيف |حمد عبــــد |مريم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

26273o هر عىل عيس|هر محمد ز|ز ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4o695| ه محمود عبــــد| لحليم زىك محمد|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4393o7 وى عيس|لشن|ن محمد |جر حمد|ه |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

6|o828 لخول|لسيد فرج |هبــــه  |تـــربــــيتـــ طنط

85o|42 هيم|بــــر|در |لق|حمد عبــــد|دم | سيوط|تـــمريض 

7687|5 بــــسمه محمود محمد خرصى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

3674|5 د|لجو|دى عبــــد|له|ندى عوض عبــــد شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

|649|4 هيم حسن|بــــر|نوره رجبــــ  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

777674 لمقدم|لرحمن |هلل عبــــد |لسيد عبــــد|هلل |عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

683255 جح|لسيد ر|لسعيد |حمد سعد |سلىم  ط|بــــ دمي|د|

75|399 يوسف محمد مصطفى محمد حمودتـــ حقوق بــــورسعيد

688287 وز  ر|مق| س حن|لي|بــــسنتـــى ني  لمنصوره|بــــ |د|

|749o5 رجبــــ حسن محمد| مه ى شمس|زر عه عي 

6923o7 لسيوبــــي|هلل محمد حسن حسن |منه  لمنصوره|ره |تـــج

645622 |هيم آغ|بــــر|م محمود شبــــل |بــــتـــس| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

862926 ى شنوده نصيف محروس كريستـــي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

222o73 لكوم|ح حسن |لفتـــ|لد محمد عبــــد |ء خ|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7|o35 ى  لسميع|لرحمن عبــــد|حمد عبــــد|نرمي  لفيوم|بــــ |د|

249827 مىل|لمع|حمد |ء |ن عل|يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6o744| وى|لشبــــر|لغنى |ل عبــــد|حمد جم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|28|43 ى محمد غريبــــ|ن عص|نور م حسي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8o|4oo عيل محمد|سم|كريم محسن  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

784769 ن|لحليم سليم|هيم عبــــد |بــــر|يه | زيق|لزق|ره |تـــج

|68496 ي ثــــ|ندرو روم|
بــــتـــ مرقص|ئى ن|حقوق حلو

36536 سم|حمد ق|مد |يه سيد ح| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

2|53o8 ى عبــــد ى|ليىل حسي  لغنى حسي  هره|لق|عه |زر
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3o46o هيم حسن|بــــر| |ن ذكري|يم| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2589o حمد يعقوبــــ|هلل محمد |هبــــه  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4o|962 لرحمن محمد محمود محمد|عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7245o ن|لد سيد سلط|ء خ|دع ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

8284|2 لحكم محمود محمد|ف عبــــد|عف ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

69o|53 بــــر محمد جحوش|بــــر ص|رص ص|ن لمنصوره|هندستـــ 

769|6o لم حسن|ن س|حمد سليم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

527775 ى عص|ي لجمل|لعزيز يوسف  |م عبــــد |سمي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

5|88|2 لرؤف محمد|حمد عبــــد|طمه محمود |ف ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8232o| ن حمدي عىلي محمد|يم| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

6237|5 حمد محمود عوض|حمد |محمود  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

675499 لبــــلشتـــ|لعزيز عىل |مريم مصطفى مصطفى عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

23768| ى ع|م دل فوزى زىك|رتـــي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

479|6o حمد|م |لسل|تـــم حلىمي عبــــد |محمد ح سكندريه|ل|ره |تـــج

3|47o6 لم محمود غيتـــه|ن سيد س|مهر سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

689943 للطيف|لمقصود عبــــد |لسعيد عبــــد |نشوه  لمنصوره|نوعيتـــ 

773|9 لدين|ل |حمد جم|حمد قدري |ل |جم لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

236525 حد|لو|ضل عبــــد|تـــه ف|هلل شح|منه  ى شمس| لسن عي 

269o48 لم|عيل س|سم|نور |ن |حن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7||366 ندى فتـــىح حسن محمد عمر شعي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

478925 ل خليل|ريو حسنى خليل بــــس|م |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

7687o6 ن قويدر|هيم عثــــم|بــــر|ء محمد |هد| لعريش|تـــربــــيتـــ 

68722| ىط|لمع|بــــو |لسعيد |مصطفى ممدوح  لمنصوره|ره |تـــج

|2963o ى حسن|محمد عبــــد  لعظيم حسني  سيه|نوعيتـــ عبــــ

9o|553 لسيد محمود |عيل |سم|بــــسمه  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

3||347 متـــ عىلي محمد سليم|س|م |حس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|3739 عيل|سم|روق محمد |حمد ف|سلىم  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

44469o ن|يم عىلي رمض|لد|ء صبــــري عبــــد |ل| بــــ دمنهور|د|
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|72722 ي عبــــ|صبــــ
ى
س محمد|ح شوق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

324942 ف |م|هيم |بــــر|عمر  لدين|م رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

267352 حمد|هلل خليل |عبــــي  عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

79o49o لسيد|هيم عىل |بــــر|شذى عىل  ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

597|6 لعزيز|لحسيبــــ عبــــد |ء فرج عبــــد |ول بــــ بــــنى سويف|د|

5|7|82 تـــى|لمز|ن محمد لطفى لطفى |رو سكندريه|ل|صيدله 

2|6492 شم|در محمد نبــــيل ه|لدين ن|نور ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|9697 لخي |بــــو|حمد محمود |ء محمود |سم| |حقوق طنط

|78592 ه مصطفى عىل محمد| مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

822o95 ي عىلي عبــــد|ن ن|يم| لعظيم|ج  ي|طبــــ 
|لمنى

8o4848 ي ن|دول ون|سحق |روز |ج  بــــسخي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

336o|7 لسيد|رضوتـــ محمود سعد  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

68o327  محمود طه|محمد 
ى
حمد صدق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|6993 ى مك|بــــ |محمود خط وى|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

682|6 لحميد ميهوبــــ|د عبــــد |ن فؤ|نوره بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

84|9o2 ي محمد ص|
لح|حمد مصطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

3|3586 ف عطيه |جنتـــ  لمرىس|رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

863|48 زق محمود دردير|لر|محمد عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

4|8779 لسيد|ن |مروه كرم شعبــــ ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

|3|393 عيل غنيم|سم|ل |محمد جم د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

84473| ى محمود عبــــد لمنعم نرص|نرمي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

833526 حمد محمد سليم|ء |رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

898o92 رص محمود محمد |ء ن|دع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

283678 هد محمد|حمد مج|دل |حمد ع| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

679796 بــــو عربــــ|محمد نرص محمود | نور ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|3o54 ود|لعزيز د|ء متـــول عبــــد |رس| |حقوق طنط

6o2|o3 لقطبــــ|ر |لغف|مه عبــــد |س|يه | |بــــ طنط|د|

248266 هيم فرج|بــــر|هيم جوده |بــــر|ئى |م| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 
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753333 ف |مصطفى  حمد محمد|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|74893 عيل|سم|هلل |ء يونس عبــــد |دع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

24o4|5 لكريم|لم عبــــد |لفضيل س|جر سيد عبــــد|ه عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

8||96o ئيل|عيد يوسف ميخ| بــــول سيوط|صيدلتـــ 

|2o38o لكتـــبــــى|رس محمد |ر ي|عم ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

358545 حمد شبــــي |حمد |مل مصطفى | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

3568|7 وي|مروتـــ محمد محمود منش |نوعيتـــ بــــنه

44|842 لسيد عطيه غله|هلل سمي  |منتـــ  ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

|24683 ي عبــــد |ل| ن|لمنعم سليم|ء خي  ى شمس|د| بــــ عي 

4382o3 ح زرزوره|لفتـــ|منيه صبــــري عبــــد| لشيخ|تـــمريض كفر 

|3588| بــــر|لحميد ج|جر حمزه عبــــد |ه ج|بــــ سوه|د|

352833 م محمد محمد|محمد س عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

46|626 لعزبــــ كركر|لعزبــــ زىك |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3o542 روق|لدين ف|منيه محمد نور | ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

834467 ي |محمد كم
حمد|ل رضى ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

247267 مل|هلل محمد ك|لد وليد عبــــد|خ لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

868|59 لحميد محمد|وي عبــــد|محمود قن ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

342||6 ف حسنى |ندي  لسيد محمدي|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5o6484 ى هل ل|أمنيه كريم وهبــــه حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

7o4477 ف محمود محمد عزبــــ |يثــــربــــ  لدحلبــــ|رسر هره|لق|ج طبــــيع |عل

33o95| لمنعم|محمد مصطفى فوزى عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

89267 ح محمد|لفتـــ|ر محمد عبــــد |مي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

62o996 ى|لمنعم محمد حس|هيم عبــــد |بــــر|رفيده  ني  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

52327 منيه ممدوح محمود قرئى| حقوق بــــنى سويف

48|636 محمد محمود محمد بــــرع محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

643438 حمد|ل |لع|حمد عبــــد |محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4|2649 وى|لقبــــل|حمد محمد |هلل محمد |هبــــه  |ره طنط|تـــج
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4842o| |ح |لفتـــ|لح عبــــد|بــــ ص|يه|لرحمن |عبــــد
ده|بــــوزي

ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

25||62 ره|تـــم حمدى رسر|يوسف ح ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

62o|85 ز|لبــــ|حمد |حمد |لسيد |آيه  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

3549|9 رى محمود جوده|لبــــ|ل حسن عبــــد|من |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

647494 درس|لملك تـــ|هر وديع عبــــد|مريم م زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

3657|4 م|م|حمد |م |م|حمد | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5o|oo2 ى|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|نعمه  بــــوحسي  ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

87|587 هلل بــــخيتـــ محمد|حمد عبــــد| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8|9959 ي حسونه|لبــــ|له بــــهجتـــ عبــــد|ه
ى
ق سيوط|صيدلتـــ 

8|5oo2 لليل|بــــو|زي |حمد مغ|هدي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

43489 هيم|بــــر|لعليم |جمعتـــ عبــــد| نور ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2336|5 لرحمن|ندى محمد عىل محمد عبــــد هره|لق|حقوق 

68o575 لعدل|لح |لعدل ص|مه |يه سل| لمنصوره|بــــ |د|

43384| ي|زق |لر|هلل عبــــد|محمد عبــــد
تـــى|لعى |طبــــ طنط

33o|57 ى |رحمتـــ جم لتـــ|م غز|م|ل حسي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

628326 ى  لكريم|حمد محمد عبــــد|لجي  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

|27788 بــــى|لشه|لسيد |لد بــــيوم |محمد خ ى شمس هندستـــ عي 

7o36oo ى  مد حربــــ|للطيف ح|يمن عبــــد |نرمي  زيق|لزق|عه |زر

3487o3 م محمد عليوه|لرؤف هم|عبــــد| رويد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

8o2779 ى محمد|عمر عبــــد لعزيز حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

483o98 بــــتـــ|لعزيز ثــــ|سلىم حسن عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

253677 متـــ|بــــو سل|ر محمد |محمد مختـــ عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

242659 لعظيم حسن|لدين عبــــد|ء|محمد عل هره|لق|طبــــ 

27236 لد حنفى محمد|جر خ|ه ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

48925 ى|سلوى جم ل سيد حسي  لفيوم|عه |زر

6o9926 ن لعظيم أبــــوعمرو|أحمد عبــــد| مي  لمنصوره|عه |زر
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757o64 هلل محمد محمد محمد يوسف|هبــــه عبــــد  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|37977 ى|ه  عىل حسي 
دى عوئى تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

8||223 ي عيد نعيم عيد| نىح  ي|لسن |
|لمنى

69792o ه مصطفى محمد | هيم حليمه|بــــر|مي  زيق|لزق|ره |تـــج

637439 ل|ر جل|لغف|يه محمود عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|28o| يد|للطيف محمد ف|م محمد عبــــد عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

442549 مر|لبــــسطويس ع|لحميد |ء حسن عبــــد |لشيم| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

24o5| ن|ن فتـــي|نه عبــــده سليم|دمي ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22898 ى نرص محمد نرص محمد عشر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|56975 لدين محمد|محمود محمد نور هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

36o534 ى |ميتـــ صل|س هيم نجم|بــــر|ح حسي  هره|لق|صيدله 

82|5|| شد نصيبــــ|وس ر|لقس تـــيموثــــ|ديوس |قل| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

773787 حمد|حمد |مر |حمد تـــ| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

278547 لنبــــوى محمد|حمد حسن |روفيده  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

29649| لسعود سيد|بــــو|محمد سند  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

227o45 ر محمد|مه مختـــ|س|محمد  هره|لق|حقوق 

7|243| ج|تـــ محمودحج|د|لس|لعربــــى |محمود  لمنصوره|بــــ |د|

8348o حمد|لخي  سيد |بــــو|حمد محمد | حقوق بــــنى سويف

32o2|7 لمجيد|ئى حمدى عبــــد|هلل ه|منتـــ  سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

536o48 لح موىس|لح ص|محمد سمي  ص عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2375| حد|لو|ح عبــــد |لفتـــ|مه عبــــد |س|م |سل| ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

453|24 حمد سليم|لمجيد |حمد طلعتـــ عبــــد| لشيخ|هندستـــ كفر 

428964 لصمد يحن |محمود عبــــد | عل |علوم طنط

|38367 ى|محمود محمد شح تـــه حسي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

349283 حمد مرع|بــــورسيع |ء |وف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

347822 ن|حمد عثــــم|حمد محمد عىل | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

23|o6| م محمد مصطفى محمود عيد|حس |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

766553 لح محمد|ء عمر ص|محمد بــــه لعريش|بــــ |د|
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322589 ن|ل عىل محمد عثــــم|مريم جم لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|8|24 يه محمد محمد عىل دعبــــس| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|2229 ع عىل|لرف|رضوى عىل  ى شمس|تـــج ره عي 

|57223 هيم|بــــر|رضوه حسنى محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

627558 تـــم فهيم يس|ندي ح زيق|لزق|علوم 

79|645 حمد سعد منصور محمد عىل| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

77o|28 هلل عطيه|لسيد عبــــد |لد |محمد خ زيق|لزق|نوعيتـــ 

633729 منى محمد محسوبــــ محمد زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|55oo2 يف سليم ى|ن |سلىم رسر مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

287552 ى محمد عبــــد لرحمن|هلل عبــــد | |ح عط|لفتـــ|نيفي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7859o7 ن|م محمد فتـــىح علو|هلل عص|عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

32o6|o لد ربــــيع عيد منصور|خ ى شمس|د| بــــ عي 

4o885o لمجيد|هيم عبــــد |بــــر|لد |خلود خ |تـــربــــيتـــ طنط

697423 لعوضى|لعوضى عبــــده |سمي  يشى  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

894||3 ى حسن | يه عىل حسي  سيوط|بــــ |د|

823|77 ي عبــــد|م|
بــــر|لج|لسميع عبــــد|بــــر عبــــد|لج|ئى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

6o45|4 لسعيد|لسعيد فوزى |رحمه  |ره طنط|تـــج

349o86 ي|لم |متـــ بــــخوري س|س|ء |سم|
لنويسر عه مشتـــهر|زر

3|4o7| بــــر|هيم محمد ص|بــــر|لرحمن |عبــــد ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4354|4 موله|لىح ح|منيه محمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

442|8 ن|هيم سليم|بــــر|ح |يىح صل ن|حقوق حلو

36242| محمد| م ذكري|ن س|عن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

259993 ى|بــــو|ء ربــــيع عز |رس| لعني  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

495475 مه|ميشيل عطيه جرجس سل تـــربــــيتـــ دمنهور

52o252 تـــ|لزي|حمد عىل |يلدس  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6o|4|4 لدبــــسر|ن |هلل رمض|يه عبــــد | |بــــ طنط|د|

|25836 حمد محمد رطبــــه|حمد سمي  |هلل |حبــــيبــــتـــ  ى شمس هندستـــ عي 

858o97 لصغي |حمد ربــــيع محمد | ره بــــنى سويف|تـــج

287922 لذكر|سط |لبــــ|حمد مجدى محمد عبــــد| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى
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372899 م مصطفى|لسل|ء محمد عبــــد|دع لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o3o88 هيم عىلي|بــــر|ح |ء صل|سم| لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

642o5| هيم|ن إبــــر|حمد محمد عثــــم|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

629253 هيم|لسيد إبــــر|م |لسيد عص| زيق|لزق|هندستـــ 

8858o| لس سمي  ص لح عزبــــ |كي  سيوط|ره |تـــج

|56|93 ي|ر
فظ|لح|مل حسن عبــــد |ك| ئى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

633277 لسيد متـــولي|حمد |محمد | دين زيق|لزق|بــــ |د|

495329 بــــ هندى|لوه|ج  عبــــد|محمود ن ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

96386 للطيف حسن|حمد عبــــد|هدى  لمنصوره|حقوق 

256979 ج  متـــول جمعه|ن ن|يم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4|4365 ل|لنح|ع |لسبــــ|لرحيم عىلي |عىل عبــــد| نور |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

27239o ح سعد محمد|بــــوبــــكر صل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

764|79 روئى|له| |تـــ شلبــــى محمد رخ|د|لس|ن |جيه صيدلتـــ بــــورسعيد

344649 له|بــــوجل|ء عىلي حسن |ء عل|ل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o869| تـــ|ر عبــــد |من ى لرحمن منصور عجي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

462944 تـــم|لسيد ح|يمنى محمود محمد محمد  لشيخ|علوم كفر 

72327 لحفيظ|عيل عبــــد |سم|يه محمد | لفيوم|نوعيتـــ 

428352 د|لسيد محمد حم|لعزيز |ء عبــــد|آل |علوم طنط

23o6|| محمود عىل محمود حسن دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4o2754 حمد حسن|سلسبــــيل محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4845|9 ل|لع|لسيد محمد عبــــد |حمد محمود | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

336287 ن سعيد خليفه سعيد|نوره ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|22|3o لمجيد|محمد قرئى عبــــد | ن|ر هره|لق|بــــ |د|

328593 |لبــــ|حمد حسن مصطفى عبــــد|معتـــز 
ى
ق |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o246| مد محمد هريدي|حمد محمد سعيد ح| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6|43| لحليم عىل|ر محمد عبــــد |من سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

78|32o لعزيز محمد|يمن عبــــد |روى | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

487583 لموجود|بــــر محمد عبــــد|د محمد ج|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

357227 |بــــر عط|محمد ص| ء عط|رغد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

2||44 فع|عيل ن|سم|هيم |بــــر|ن |لد رمض|خ ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 
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3478o8 لنبــــى|هيم حسبــــ |بــــر|حمد |هيم |بــــر| ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

62|2o7 وى|لبــــن|عيل محمود |سم|لسعيد |طمه |ف ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7|22o| حمد حمزه ضيف محمد|حمد | لمنصوره|ره |تـــج

68o799 ى عبــــد |هند محمد حس ح|لفتـــ|ني  لمنصوره|عه |زر

9o6776 لحميد خليل |رحمه محمود عبــــد ج|عه سوه|زر

22|653 لحميد|حمد عبــــد|حمد محمد | ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8o735 م|لسل|لمحسن عبــــد |ن عبــــد |ن رمض|يم| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

53589 ء عىل عطيه عىل|رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|64226 للطيف|حمد محمد عبــــد |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

34|o47  مصطفى ع|زم ع|ح
ى
مر|دل شوق ى شمس  تـــمريض عي 

|75o4| لنبــــى نور|لعليم عبــــد ||رص عبــــد|ن| نور عه مشتـــهر|زر

|3729| مصطفى مدحتـــ عىل محمد ى شمس|تـــج ره عي 

4o|o2| زى|بــــر محمد حج|عمرو ج سكندريه|ل|بــــ |د|

9o2ooo يه عصمتـــ محمد محمد | ج|بــــ سوه|د|

679o63 نور|مل حسن |نور ك|لدين محمود |ح |صل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34946o لرحمن محمود|ء محمد عبــــد|سم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

45o|83 لم|محمود عطيه محمود عطيه س |هندستـــ طنط

37o636 حمد|رق محمد |محمود ط |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

766587 زى|لعز|ض مصطفى |محمود محمد ري لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

83o|58 ق صليبــــ بــــطرس|سح|سيمون | ن| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

||97|8 لسيد|رق محمد |ن ط|نوره ى شمس|تـــج ره عي 

7|76o3 لمحروس|دى محمد |له|لمهدى عبــــد |مدحتـــ  لمنصوره|حقوق 

9|o2| ض عويس|ميشتـــ معمر ري ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

255244 تـــى|لحميد لو|حمد عبــــد|ده |غ ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|348o لدين|م محمد مىح |ل حس|بــــل لمنصوره|بــــ |د|

24|55o وق عبــــد لصمد عىل|سط عبــــد|لبــــ|رسر لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

88o266 كرم صبــــىح عزيز  | |رين|م ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

255462 ى |ي لسيد|لسيد عيد |سمي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

67894o ى|هيم ل|بــــر|هديل محمود  شي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

627383 ى |م حس|محمد عص هيم|بــــر|ني  زيق|لزق|هندستـــ 

9o9638 ج سليم صبــــره |هدى فر تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه
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529958 شم قريطم|لعظيم ه|م عبــــد |مصطفى هش |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

6|242| ى |هيم حس|بــــر|مريم  حمد موىس|ني  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

78646 وق مصطفى ك مل محمد|رسر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

226|35 ى لس مي  ى| كي  هلل|عوض | عزيز مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7344o تـــ عىلي ج بــــر عىلي|ني  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|3638 وى|لحلف|لسيد |مه محمد |س|محمد  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

765882 لضوينى|لدين محمود |م |تـــسنيم عص تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

28442| ف|ء حسن محمد خل|دع ن|بــــ حلو|د|

847667 هيم|بــــر|لعظيم |مل عىلي عبــــد| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

283442  |ه
ى
حمد عجىم|جر عويس صوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|o893 ح بــــر|لفتـــ|زق عبــــد |لر|منى نبــــيل عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

374266 لمنعم محمد|ئى مجدى عبــــد|م| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

49848o للطيف يونس قنون|مريم محمد عبــــد  ريتـــ|لنوبــــ|تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
 ج دمنهور

2|584o لعزيز|كف عبــــد|لعزيز ع|محمد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

759o53 حمد|حمدى حميد يوسف  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

|77544 لرحيم محمد|لد عبــــد |عهود خ لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

637956 لكريم عمر|هيم عبــــد|لكريم إبــــر|رص عبــــد|ن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5273| ل|دق غبــــري|جد يىح ص|م |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

627655 ن محمد مصطفى محمد|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

337o69 هيم|بــــر|لسيد |لد |يتـــ خ| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

77|429 لرحمن|لسيد عبــــد|هلل |محمد عبــــد | هويد زيق |لزق|تـــمريض 

853632 ي|ء خ|سم|
لد عبــــدربــــه مهنى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

254489 بــــدين أبــــوعىل|لع|لد محمد زين |لرحمن خ|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3||857 ن|حمد سعيد محمد سليم| هره|لق|ج طبــــيع |عل

679255 للبــــودى| |لعط|بــــو |م محمد |د عص|زي طبــــ بــــورسعيد

64823| ى|لتـــه|نغم حلىم  م حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

85449o فتـــ نعيم منقريوس|نوبــــ ر|بــــ| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

42663 هيم سعيد خرصى|بــــر|محمد محمود  هره|لق|علوم 
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4|85o3 لمجيد|ح فهىم محمد عبــــد|حمد صل| لشيخ|ره كفر |تـــج

|68366 |سكندر نقول|تـــي  وجيه |فلوبــــ  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|47427 ى سليم ن|محمد محمود حسي  ن|بــــ حلو|د|

447994 د كرم|ن عم|نتـــ زي|دمي |ضتـــ طنط|علوم ري

6o525o عه|لبــــي|حد |لو|لنبــــى عبــــد|ره مجدى عبــــد|س لمنصوره|طبــــ 

692227 ى |رحمه حسن ف بــــى|لعتـــ|روق محمد حسني  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6o877| لجليل|م مصطفى عبــــد|ء س|أسم لمنصوره|حقوق 

|27388 لحميد|كمل حسن عبــــد |عمر  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

845754 ن|حمد عثــــم|لحسيبــــ |محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|26o48 لح|ئف سليم ص|محمود ر ن|حقوق حلو

628583 ن|لسيد رمض|منيتـــ عزتـــ | زيق|لزق|حقوق 

768962 ي|ر
سم رزق|ح ق|صل| ئى لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

6o|o95 |لوف|بــــو|حمد |هر |محمود ط |هندستـــ طنط

4o2o69 حمد|لسيد منصور |هيم |بــــر|م |عص سكندريه|ل|بــــ |د|

45428 حمد يشى ربــــيع مسلم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

|36|44 ى |محمد | دين م|م|مي  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

9443| ى ص|ي لعزيز محمود|بــــر عبــــد |سمي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

36757| لح|حمده محمد حمود ص |تـــربــــيتـــ بــــنه

7o|323 لشيخ|لسيد محمد |محمد فتـــىح  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

54292 مر مصطفى محمد|مصطفى ع ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

2|89|3 م فوزى عىل حسن|هش دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

4833o| لسيد محمد|ر زىك صبــــرى |من سكندريه|ل|حقوق 

||738| ربــــ|نيوس مح|رم|جويس وحيد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

762888 لسيد|م محمد |مصطفى عص سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

9o8734 حمد محمد |محمود محمد  ج|بــــ سوه|د|

2|4238 رس محمد عىل سيد|محمد ي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7|255o لدين|هيم نور |بــــر|هيم |بــــر|لدين |بــــسمه نور  لمنصوره|طبــــ 

326766 حمد|لصمد |حمد عبــــد|ء |صف ى شمس|تـــج ره عي 
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79ooo2 هيم محمد جمعه|بــــر|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

334384 لسيد محمد|ء |حمد عل| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

835|46 هلل خليل|ء محمد رزق |لىمي ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|7|35o ل محمد مصطفى محمد|بــــل مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

|45398 حمد بــــيوم|محمد سعيد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

922928 لرحيم محمد محمد |حمد عبــــد| ج|حقوق سوه

76o||6 محمد يوسف بــــدوى| ن عىل رض|يم| لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

754233 بــــوربــــع|لعزيز محمد |ء محمود عبــــد |رس| عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

27372o حمد سعيد|ره محمد |س دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|7899o هيم|بــــر|محمد سعيد محمد  ى شمس حقوق عي 

9o24|2 للطيف |حمد عبــــد|هيم محمد |بــــر| ج|طبــــ سوه

7o9285 ى |خ رتـــ|لمتـــول عم|لد محمد عوضي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

875249 ى وجدى ف | روق بــــسط|ستـــيفي  سيوط|ره |تـــج

29|o39 لجليل|هيم محمد عبــــد |بــــر|ن |نوره |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

622378 شم|لد مسعد ه|مروه خ ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

|52272 حمد محمد محمد|ء |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6997|4 دى عبــــده|له|عمر محمد عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

8386|| حمد|لفضل |بــــو|خلود مجدي  ن|سو|حقوق 

4528|3 دو|عيل حسن ج|سم|هر محمد |بــــ لشيخ|هندستـــ كفر 

484565 محمود محمد موىس عىل جمعه ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7oo|39 ه صل| حمد|ح محمد |مي  لمنصوره|بــــ |د|

75|97 لعظيم محمد|حمد عبــــد|محمد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

524o7o زى|حمد حج|حمد |حمد |مريم  سكندريه|ل|بــــ |د|

43934| وى|لهند|م |لسل|هيم عبــــد|بــــر|ء محمد |أسم لشيخ|نوعيتـــ كفر 

36o896 ف صل|مجدى  ح محمود|رسر |طبــــ بــــيطرى بــــنه

5o2|77 بــــر|عيل قن|لحميد إسم|لسيد عبــــد |محمد  سكندريه|ل|عه |زر

7552o7 ى ع بــــدين محمد|دل ع|نيفي  زيق|لزق|حقوق 

862666 لس ع دل نعيم فهىمي|كي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7o5349 هلل|لسيد عىل محمد كرم |م |سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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227877 هيم|بــــر|نم |يمن محمد غ|ء |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

242|62 ن|حمد عمر|د |له فؤ|ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

855387 لحميد|ن محمد عبــــد|شعبــــ| مه ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

3|5696 هر حسنى عفيفى|ء م|شيم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5o5384 وى|لنكل|يمن محمد محمد حسن |محمد  سكندريه|ل|طبــــ 

232429 ئى محمد متـــول حسن محمود|م| هره|لق|ره |تـــج

6o|o94 لديبــــ|س |محمود رجبــــ حسنى عبــــ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

42248 هد|لش|لقوى |بــــ عبــــد |لوه|م عبــــد |حمد س| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8||o8| ي محمد|طف ر|حمد ع|
ضى ي|عه |زر

|لمنى

2396|2 ى حس|ي م مصطفى رجبــــ|سمي  هره|لق|ره |تـــج

236487 ن عىل|لدين بــــدر|م |م عص|مر هره|لق|عه |زر

4929oo للطيف عىل محمود|بــــ عبــــد |لوه|مي  عبــــد | بــــ دمنهور|د|

7697|  محمد سعيد عىلي
يمنى كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

257|27 لعجىم|لفتـــح |بــــو|هيم |بــــر|نعيمه  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

9o7578 لضبــــع عىل محمد |هيم |بــــر| ج|طبــــ سوه

478536 |لسق|حمد |لسيد |هلل محمد |منه  ره دمنهور|تـــج

6o46|6 لمرصى|حمد |حمد |ء يحن  |وف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

356|27  ح|حمد |د |زي
ى
|مد |لدسوق

ى
لدسوق |ره بــــنه|تـــج

45o65o ى خ|ي حمد متـــولي|دق |لص|لد عبــــد |سمي  |هندستـــ طنط

3|6763 تـــ عص| م محمود محمدين|مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

292928 لجــز|لغنى |حمد عبــــد |يه | ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

43|982 دشيىه|ل|ح |لفتـــ|م عبــــد |مروه حس |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

848496 ى |ء جم|دع هيم|بــــر|ل حسي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

328o96 ر|لنش|هيم محمد |بــــر|محمد عىل  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

92|826 يمن موىس عبــــيد |يرينى | ج|بــــ سوه|د|

248|5 وق غريبــــ ش دو|فع ج|رسر هره|لق|حقوق 

3567oo ح|لفتـــ|د لطفى عبــــد|ء عم|ل| |بــــ بــــنه|د|

68o|72 لعزيز|لسيد عبــــد |رق |طمه ط|ف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

762|58 لخولي|حمد محمد |لسيد |مؤمن  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

85645 م محمد معوض|لسل|ء عبــــد |حسن ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى
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9|o567 حمد عىل |محمود منصور  ج|حقوق سوه

5|5|64 ن عىل|حمد زيد|ندى عىل  علوم دمنهور

9o6o27 فظ محمد |لح|ر عبــــد|مصطفى مختـــ ج|حقوق سوه

48|557 ف |مجدى  هيم|بــــر|ن |هيم رشو|بــــر|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

77o992 ى يحن |رحمه محمد عبــــد  للطيف أمي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

2524|5 وى|لحلف|بــــر محمد |ء ج|رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

7|7773 ه | ىط|لمع|بــــو|حمد محمد محمد |مي  لمنصوره|بــــ |د|

|7749| لسيد|حمد |لسيد |زينبــــ  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|2378o للـه|د رزق |يز فؤ|ديفيد ف وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

35322o حمد|مصطفى محمد محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

27o27o ى|هيم ش|بــــر|مصطفى محمود مصطفى  هي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|594o9 لق محمود|لخ|حمد عبــــد |ء |سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o7756 لسيد محمد عىل|لبــــديع |ن عبــــد |يم| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

526759 ى |لرحمن |عبــــد لسيد|حمد |حمد حسي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

32|6o| دهم سمي  لطفى محمد| ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

564o2 فظ محمد|محمود جميل جمعه ح ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

836972 ء حسن حلبــــي عىلي|لشيم| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

4984|2 فع|لش|لمجيد |د عبــــد|ء عوض فؤ|أسم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69o52| لغنى|يمن يوسف عنتـــر عبــــد | |ليذ لمنصوره|صيدله 

697932 ن|لسيد سليم|ر |نو|ل|بــــو|نور محمود |ن |يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5|77|8 م|لنو|محمد | ء رض|إرس تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

345|99 ى|هيم جمعه |بــــر|د |جر عم|ه لسمي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

5o658 لرحمن محمد خلف محمد|عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

267675 |ن |ح سليم|لفتـــ|لكريم عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|عبــــد
وى|لدن

ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4o9852 ن|ح محمود علو|لفتـــ|سمر محمد عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

426789 لح|هلل ص|ن عبــــد |ء رمض|سم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

22969o ن حبــــسر|نبــــيل يون| رين|م |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

786436 مر|عىل سليم فوزى سليم ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر
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25344o ى عبــــد|بــــو|ن |يم| لجيد تـــرىك|لعني  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

3|7o2o حمد|رق محمد محمد |كرم ط| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

332o98 رتـــ سعيد محمد عىلي|س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8794|2 لنبــــى سيد |د عبــــد|محمد شد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9o3762 م محمود محمد محمد |ريه |ج طبــــيع قن|عل

4988oo لعزيز قمبــــر|يمن محمد عبــــد |ندى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

23788 هيم|بــــر|للطيف |لحسن عبــــد |بــــو |لد |حمد خ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

488oo4 مصطفى مصطفى مرىس محمد مرىس عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

526888 لغندقىل|مل محمد عىل حسن |معتـــز ك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6oo6o4 زى|در حج|لق|م عبــــد|لسل|محمد محمود عبــــد  ي صىح طنط
|معهد فنى

5|25|7 لم|لقوى س|ل عبــــد |محمد جم ط|بــــ دمي|د|

6o5o68 ىط|لدم|هيم |بــــر|حمد |يدى حمدى |ه لمنصوره|بــــ |د|

536o|8 حمد|يمن محمد محمد محمد |محمود  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

34259| هيم حسن|بــــر|بــــ مصطفى |رح |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

7o9643 دى|له|لمجيد عبــــد |م محمود عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

85573| م طه محمد محمد|حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

326423 لسيد|رحمتـــ عىل محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|oo8 لم|بــــ س|لتـــو|محمود محمد عبــــد صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

359|6o مصطفى محمود سيد سليم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7537o8 ى ر|ي م|لسل|فتـــ محمد عبــــد|سمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

773oo4 وى|ح عىل محمد حفن|م صل|سل| هره|لق|ر |ثــــ|

922o53 ى صفوتـــ سعيد فكرى | مي  ج|علوم سوه

638874 لرحمن عبــــيدو|ء محمد منصور عبــــد |هن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43437 وي محمد|هلل طنط|م عبــــد |له| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

694496 وى خلف|لص|لسيد |مريم محمد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

435o69 رى|لمسم|رس محمد |رس ي|ي لشيخ|طبــــ كفر 

5o9o2 لدين جمعه محمود|ء |هلل محمد عل|عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6|6|32 ره|لسيد شبــــ|ده |محمد سبــــ ط|بــــ دمي|د|

428|o| لسيد محمد قطبــــ|هيم |بــــر|هلل |منه  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل
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922|86 ئيل |طف صبــــىح ميخ|مريم ع ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

627653 ط|لعي|دى أحمد عىل |له|ئى محمد محمد|م| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|32947 عيل|سم|هلل |لدين عبــــد |ح |سلىم صل هره|لق|عه |زر

3|242 هلل|بــــ |بــــثــــينتـــ جيد جميل ج تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

762796 بــــو زيد مصطفى|حمد محمود تـــوفيق | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9o|36| ر |ح نخله مق|رسيل صل|م ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

3388|6 م|م|م عليوه |م|ء |وف |صيدله طنط

62|633 ء محمد حمزه محمد شعتـــ|عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o8284 ى|لسيد سعد |سعد  لعجىم حسي  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|66||2 ن|هيم عبــــدربــــه مرج|بــــر|حمد رجبــــ | ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

29754 دريس|حمد |يوسف فوزى  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

433522 لمهدى|هلل |محمود وجدى وهبــــه محمد عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

|9o58 ى محمد|س هيم|بــــر|ره محمد خي  ره بــــنى سويف|تـــج

6|629 ي ص|ء شعبــــ|شيم
ى
بــــر|ن شوق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

227o4 وى|لبــــرم|عيل |سم|د محمود محمد |زي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76|6|3 حمد|هلل |مه عبــــد |س|م |سل| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

772356 لدين محمد مصطفى|هر مىح |هدى ط زيق|لزق|صيدله 

23729o حمد سليم|بــــر |مه ص|س|مريم  هره|لق|ره |تـــج

36964o حمد فهىمي محمد فهىم مصطفى| ى شمس حقوق عي 

322565 لح|حمد تـــوفيق ص|سىح  تـــوفيق  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

64|498 هيم محمد|بــــر|حمد محمد | زيق|لزق|عه |زر

|58899 ف محمد |فرح  در|لق|لعربــــى عبــــد |رسر ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

264335 مر|لسميع ع|م عبــــد|عص| عل شمون|نوعيتـــ فنيه 

9o3962 حمد |طف محمد |حمد ع| ج|عه سوه|زر

622o79 حمد محمد يوسف|حمد محمد | ط|بــــ دمي|د|

6|9425 ى م لمجد|بــــو |جد حمدى |حسي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

59234 هلل|ء حسن محمد عبــــد |سم| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

6276o وق محمد محمد  حمد|رسر ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

89459o يق جرجس |ل ف|جم| رين|م سيوط|بــــ |د|
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7838| ف ص|ء |ول بــــر خليل|رسر دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

2o77| ى|حس| رض م حسن حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

63536 ن يىح محمد محمد|يم| بــــ بــــنى سويف|د|

43449 ل محمود|لع|ل عبــــد |يه جم| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

33472| بــــ|لودود رح|دل عبــــد|يوسف ع كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

|247|o حمد محمد|د |يوسف عم ى شمس|تـــج ره عي 

345425 لم|لسيد س|لكريم |يمن عبــــد|محمد  ى شمس حقوق عي 

||636| هر فهىمي|طف م|ع| ري|م ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

8752o2 ن |حبــــيبــــه محمد محمود عثــــم سيوط|طبــــ 

|75533 عيل|سم|يه مجدي محمود | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o8o82 هد|دل مرىس مج|ئى ع|روضه ه |حقوق طنط

|27|55 ي|لقرم|لسعيد |م محمد نبــــيه |مصطفى هش
ئى ى شمس|تـــج ره عي 

4|698o يحن | لعل|بــــو|لحليم |دل عبــــد|ن ع|نوره معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

2|8566 لح عىل خليفتـــ|مه ص|س|بــــ |مه سيوط|هندستـــ 

6|7864 يف ف|حسن ن منتـــرص|روق حس|ء رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4o2496 بــــق|هيم محمد س|بــــر|دل |يتـــ ع| لشيخ|بــــ كفر |د|

4o545 تـــ|لسيد فرح|لسيد صبــــرى | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

374249 مد محمد|ن محمود ح|يم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6|8||o ى|بــــ حسن محمود ش|هيتـــ|م هي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

4o39|o حمد محمد|عمر محمد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

4394o4  سليم|لص|د رزق |يتـــ رشّ|
ى
ن|ق لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

7o727o وى|لشه|در محمد |لق|ح عبــــد |لفتـــ|عمر عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

3257|8 يم محمد|لد|ن حسن عبــــد|يم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|o556 وى|لهند|لعزيز |ن محمد عبــــد|رو ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2|2793 لكريم|لرحيم عبــــد|رس عبــــد|زن ي|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

236677 عىل| لعل|بــــو|حمد |ره |س هره|لق|بــــ |د|

228994 د مبــــروك|ل رش|ل جم|نه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|2934 ط|ر بــــس|محمد عىل مختـــ لفيوم|عه |زر

3|6757 لرحمن|لصمد عبــــد|ء محمد عبــــد|ل| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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|57358 لسبــــىك|م خليفه حسن |م|ن |نوره هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

69o|42  عزتـــ عبــــد |لبــــ|محمد عبــــد 
ى
للطيف|لمنعم عبــــد |ق لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

437|85 وى|لسلم|ء محمد محمد محمد |سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

3343o7 هلل|لسيد عبــــد|د |هلل عم|عبــــد ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

22|3|6 ش|لدمرد|محمد حسن محمود  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

4855|5 وى|لطر|عىل محمد عىل | دين ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|99|6 حمد خليفه|لمرىسي |لعزيز |حمد عبــــد| |حقوق طنط

4|4333 لبــــيوم|لرؤف |سحر صبــــىح عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

627245 ف |محمد  للطيف|حمد عبــــد|رسر زيق|لزق|حقوق 

256235 ي|بــــو ر|محمد نظىم محمد 
ضى ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8|39o6 هيم|بــــر|سمر فتـــىحي سعد  ي|بــــ |د|
|لمنى

683272 بــــ|لسيد دي|كرم محمد |كريمه  لمنصوره|حقوق 

24|595 ى عىل زىك مروه عىل حسي  هره|لق|ره |تـــج

9|42|9 ى حمدى |ي حمد محمد  |سمي  سيوط|نوعيتـــ 

8o9235 م|لسل|لد محمود محمد عبــــد|خ حقوق بــــنى سويف

43o842 ي|ر
ح محمد|حمد مصبــــ| |ئى |ره طنط|تـــج

|49277 لعزيز محمود|حمد عبــــد |سيد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2486o2 بــــ|لغر|رثــــ |لو|محمد عبــــد| دين ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|22532 لس رزق فلتـــس حن |كي  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

4|2427 ي 
لذهبــــي|عمرو محمد مصطفى ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

35978| لودود|ح عبــــد|لفتـــ|م عبــــد|ئى عص|تـــه ى شمس|د| بــــ عي 

479o66 محمد عمرو محمد حنفى محمود سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6oo46 ء محمد سيد محمد|دع ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

528328 لبــــيوم سعد|لمجيد |د عبــــد|حمد محمد فؤ| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6|2239 يم|لد|حمد عبــــد|هلل |حمد عبــــد|محمود  |هندستـــ طنط

64|4o9 بــــ محمد قنديل|لوه|م مصطفى عبــــد زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

489387 حمد|لجليل محمد |ن عبــــد |ديتـــ شعبــــ|ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

434o|2 هلل|لسيد عبــــد|لسيد محمد سعيد |خلود  هره|لق|ر |ثــــ|

754|9| لمنعم|هيم مصطفى حسن عبــــد|بــــر|ر |مي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8oo32 لمنعم محمد|ء عىل عبــــد |ل| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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856936 ح حزين محمد|يدي صل|ه ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3o||8| ف | طر|هيم خ|بــــر|لسيد |رسر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25o2oo لمرشدى|هيم |بــــر|ء محمد |شيم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

863793 مي محمود|م محمود تـــه|هش ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

8622|o بــــ محمد محسن|يه|مجد | ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

69|677 م|لسل|لمنعم محمد عبــــد |لنبــــى عبــــد |ندى حسبــــ  لمنصوره|عه |زر

69|934 تـــه|م محمد محمود شح|هلل هش|عبــــد  سيوط|عه |زر

537365 ن صبــــرى صبــــىح محمد|نوره عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|27o6 لس ع ك|لمل|مر عبــــد|طف تـــ|كي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

783469 محمد محمد عزبــــ| ن رض|يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o4565  ع|يمن مصطفى |مصطفى 
ى
شور|لدسوق سكندريه|ل|ره |تـــج

49|984 ي
بــــوكليله|هلل |حمد عبــــد|محمد سعيد | دئى ي |

سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|55495 تـــفى محمد جمعه محمد جمعه تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

9o296o محمد بــــخيتـــ حسن | رش ج|بــــ سوه|د|

4|||84 وى|لحفن|لبــــديع |لدين عبــــد |م |مروه حس |بــــ طنط|د|

35844 |لحفيظ |لعليم عبــــد |سط عبــــد |لبــــ|ء عبــــد |رس|
بــــوسلـ

هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|4o694 بــــر مرىس|عمر محمد ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||8||8 سم بــــولس فهيم|بــــ| لي|تـــ|ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|49369 وق محمد محمد محمود رسر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

22|96o ن|للطيف شعبــــ|فرحه محمد عبــــد هره|لق|علوم 

4895o7 وق محمد متـــول عبــــ ى|رسر س حسني  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

325262 م فتـــىحي محمد|لسل|يوسف عبــــد |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

3579|4 ي|محمد خ
لد محمد عفيفى |ره بــــنه|تـــج

6|3653 ي
لجوهرى|لق |لخ|محمود مآمون عبــــد| دئى |بــــ طنط|د|

82789o حمد حسن|محمد عدلي  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

758354 ق|لعظيم محمد |ره عبــــد |س وى|لشر عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

875596 حمد  |ر |لدين مختـــ|م |محمد حس ي|س|معهد در لسكر ج| |تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولوج 
سيوط |

3|535| شم محمد|يش ه|يدى ع|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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9o8256 لمسيح |مجدى بــــولس عبــــد| ر|كل ج|طبــــ سوه

75767 حمد|ن |حمد رمض|ء |رس| لفيوم|لعلوم |ر |د

|3738o حمد|ح |لفتـــ|حمد بــــهجتـــ عبــــد | ن|حقوق حلو

|4|872 مد مبــــروك|م ح|ن هش|مرو ى شمس|تـــج ره عي 

68oo82 لديسىط|ن عىل |رمض| ر|ي لمنصوره|ره |تـــج

44|24 ى محمد|محمود جم ل حسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

4|4o22 ى وهبــــتـــ |ه ى|جر محمد أمي  لجعبــــي  |نوعيتـــ طنط

||87o6 م رزيق جوده|دى يشى س|ف ى شمس|تـــج ره عي 

28o|9| غبــــ|حمد سعد محمد ر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|28559 لسعدئى|ح |لفتـــ|لحميد عبــــد |عبــــد | ي|م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

368565 لسيد فرج|محمد مسعد عبــــد لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

87oo48 لمنعم عىلي حسن|ء عبــــد|دع ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

27442 لجليل|لسيد بــــكري عبــــد |بــــرين |ص هره|لق|عه |زر

26725| ن|حمد عثــــم|د |ن رش|رقيه رمض |تـــمريض بــــنه

6987|7 ى|لفتـــ|ن عبــــد |رمض| رن ح حسي  لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

6o42|8 هلل|لرحمن محمد محمد محمد عىل خلف |عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

346o76 ر محمد عوده عوده|من ى شمس حقوق عي 

69o35o لحميد حبــــيبــــ|ن عبــــد |نعمه محمد بــــدر زيق|لزق|عه |زر

645387 طف حلىم فنجر|ع| عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2758|6 حمد عوض|م |لسل|ء عبــــد|شيم ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

626947 حمد لطفى عوض|ن عوض |سوز زيق|لزق|علوم 

7o4972 حمد|لسيد محمد طه |حمد | لمنصوره|هندستـــ 

|52667 لمجد|بــــو |جر محمد محمود |ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

82o772 وس|ن يعقوبــــ تـــ|ريمون عري ورصى ره بــــنى سويف|تـــج

439925 ي محمد |
س|لنح|لسعيد |منيه مصطفى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|67627 ي|ح عبــــد |حمد صل|
لموجود مصطفى تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

|6368 ف ك|ملك  مل محمد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

36o|82 حمد|حمد محمود حسن | |حقوق بــــنه

27|778 وى|لشن|لحليم |لعزيز محمد عبــــد|ء عبــــد|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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5275o ى مصطفى|رس| ء زين حسي  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

69282o تـــى|لسيد زن|لسيد زىك |حمد | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5|o599 لسعيد محمد|مهند نبــــيل  ره دمنهور|تـــج

74936 لمنصف|لعظيم عبــــد |م عبــــد |محمود عص تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

24|363 لمجيد|م عبــــد|لسل|بــــ عبــــد|لوه|حمد عبــــد| لمنصوره|حقوق 

98597 م عوض فتـــىح محمد|هي ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

823364 لولي|هلل عبــــد|شم عبــــد|ه| ند ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

625775 لعزيز محمد حسن نزه|د سعيد عبــــد |عم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34777| م محمد عيد عىل|سل| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

762386 حمد محمد|مهند سعيد سعد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

887426 ف محمد سيد |منى  رسر سيوط|ره |تـــج

8o324 ى عبــــد |بــــو|لد محمد |خ لمجيد|لعني  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

4754|2 لسيد|حمد محمد عىل | |هن لشيخ|بــــ كفر |د|

824|9o ن|هيم محمد ظهر|بــــر|ء |رس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

64657| لمتـــول|هيم محمد محمد |بــــر|رؤيه  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

8|8686 ى نبــــيل صل لرحيم|ح عبــــد|كرستـــي  ي|بــــ |د|
|لمنى

3537o3 حمد|حمد |رص خليفتـــ |لن|محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

336246 ي
ف حم| |دئى د نرص|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

9|7o95 مرمر حسنى صديق قسطندي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

452945 لم|لسيد محمد س|دل |حمد ع| |حقوق طنط

342573 مد|هيم فوزى ح|بــــر|ء محمد |رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

76323| ئف محمد سعدى|ن محمد ر|رو ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

459o65 طره|م عطيتـــ بــــخ|لسل|محمد عبــــد  تـــمريض فرع مطروح 

5|3|o3 لقوي صقر|لقوي سعد عبــــد |محمد عبــــد سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

6268|9 هيم|بــــر|وى |هر عزتـــ مك|رضوى م زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4496o4 وى|لمك|لم |لم محمد س|محمد س |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

6|o|3| تـــ|سط فرج سعد|لبــــ|ء عبــــد|سم| |ره طنط|تـــج

5o5234 م|لد صقر صقر حم|محمد خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44|94 لسيد|ن محمد عمر |هر زيد|ش هره|لق|بــــ |د|
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|3o885 حمد|م |لتـــه|م محمد |سل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

544459 ف|دى خل|حمد عبــــ|طف |ع| عل علوم دمنهور

677o7| بــــ رمزى فهىم|يه|دى |ش لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

429o64 |لسيد محمد ند|ن عطيه |يم| |ره طنط|تـــج

|66|34 لرحيم حسن|حمد محمد عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6495|6 هيم|بــــر|لمؤمن |حمد عبــــد|لسيد |ن |حن زيق|لزق|بــــ |د|

52o559 ل|حمد هل|حمد |لد |ضىحي خ كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

6o6642 د|لجو|تـــبــــ عبــــد |محمود محمد ر |حقوق طنط

5o667| ل فرغىل|لع|ء قبــــيض محمد عبــــد |ول سكندريه|ل|بــــ |د|

83797 ى محمد | حمد|حمد حسي  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

49o655 حمد|م محمد سيد |ء عص|رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

273238 هيم|بــــر|لرحيم |هيم عبــــد|بــــر|ن |مرو دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

2o975 هلل عىل|هلل مجدى عبــــد |عبــــد  هره|لق|حقوق 

488|82 هيم محمود عبــــده|بــــر|كريم محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

475|26 ن|لرحمن سليم|حمد عبــــد |فرح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

359374 ى زىك لس مكرم بــــشر كي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

285993 ء حسن محمد حسن|لزهر|طمه |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

756924 م عىلي|م|لد محمد |ر خ|عم وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

64|74o رى|حمد محمد بــــند|حمد عىل | زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

3|8652 لسيد|روق |حمد ف|مريم  ى شمس|تـــج ره عي 

9|8247 ى محمود محمود حس|ي ى  |سمي  ني  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

34798| ن|م محمد عثــــم|محمد ممدوح س |حقوق بــــنه

5|o339 ي|حمد محمد |مهند 
لحوىسر طبــــ بــــيطرى دمنهور

|28||4 حمد يوسف|م |ن عص|نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

677o53 لعيسوى|حمد |م |لسل|هيم محمد عبــــد |بــــر| لمنصوره|ره |تـــج

3|343 لد محمد مصطفى|خ| دين ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

432988 نم|لمهدى غ|ء عىل محمد |دع هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

9|9273 حمد محمود |لرحيم |م عبــــد|بــــتـــس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

344|38 |لبــــ|رق محمد عبــــد|رتـــ ط|س
ى
ق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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835336 س محمد محمد|مروه عبــــ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4o9545 لدين|لم محمد عـز|أحمد محمد س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8675|5 ى|د محمد |زي لسيد حسي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

7o|644 عيل|سم|لعزيز لبــــيبــــ محمود |تـــ عبــــد |نعم |بــــ طنط|د|

535232 هيم|بــــر|مح محمد |لسيد س|عمرو  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

5|6994 ره|روق بــــش|شهد وحيد ف سكندريه|ل|طبــــ 

24|25 م عىل محمد|عبــــي  حس ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

782o32 لم|لسيد س|هيم |بــــر|م |لسل|يه عبــــد | زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

643969 لم|لرحمن محمد س|ن عبــــد|م رمض|بــــركس |ره بــــنه|تـــج

774o83 هيم|بــــر|دى محمد |له|ء سعد عبــــد |سم| ى شمس|د| بــــ عي 

3|5458 وق حمدى حسن  حمد|رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

7667o4 لسيس|شد |لدين ر|د |ء عم|عل ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|4o3o2 ض|مه حليم ري|س| |ري|يل| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|334|8 هيم محمد|بــــر|حمد |مصطفى  هره|لق|بــــ |د|

62295 ن|مه سليم|يه محمد سل| بــــ بــــنى سويف|د|

2|9475 لمؤمن|لنور عبــــد|م عبــــد|مريم س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o4329 ى عطيه|هلل عبــــد |ء عبــــد |دع لحميد حسي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

443348 لسيد محمد|لسيد مني  |نور | لشيخ|ره كفر |تـــج

354|5o لرحمن|ن عبــــد|م محمد نبــــيل رمض|مر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

249425 جورى|لبــــ|لسيد |ل |لع|د عبــــد|د جه|نه لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

845422 لح|ره حسن محمد ص|س ن|سو|تـــربــــيتـــ 

892223 لمجيد |بــــر عبــــد|بــــ فتـــىح ج|يه| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|52|65 ه حمدى عبــــد | هلل|هر عبــــد |لظ|مي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

456839 مح سعد بــــهنس|حمد س| |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

6o|ooo ودن|ل|هيم |بــــر|طمه ممدوح |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

529764 م|لعلق|ن |مه محمد سليم|س| ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

496643 لسكرى|حمد |قسمتـــ محمد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6958|4 هيم محمد|بــــر|رس محمد |ء ي|رس| لمنصوره|علوم 

5o|4| لرحمن سيد|رس طه عبــــد |ف ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى
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634796 حمد بــــديوى|م |محمد عص زيق|لزق|هندستـــ 

693283 م رأفتـــ محمد يوسف|سل| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

346|22 ده|م حم|عيل عل|سم|م |محمد عل وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

835o26 ي محمود|روق ورد|ء ف|سم|
ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

4|66o2 ي محمد سل|لش|د محمد عبــــد|زي
ى
متـــ|ق لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

288o5o ين رض شه|لهبــــ|حمد | |رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

269763 له|لحو|حمد |لغنى |حمد عبــــد| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

5|8427 لسعيد محمد عىل خضي |آيه  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

22853o هيم|بــــر|حمد |محمد عز | دين هره|لق|بــــ |د|

36o939 ضى|لمقصود ر|لرحمن عبــــد|دتـــ محمد عبــــد|مي |نوعيتـــ بــــنه

697265 تـــه|لعوضى شح|طف |لسعيد سمي  ع| لمنصوره|ره |تـــج

489986 لمنعم فريد حسن|رس عبــــد |ن ي|رو إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

823235 حمد سيد ربــــيعي| |دين ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

528954 ف سمي  | وى|لغربــــ|لسعيد عوض |رسر بــــ دمنهور|د|

|62572 هيم محمود|بــــر|م |م عص|سل|ل|م |حس ن|هندستـــ حلو

43|55| فع|لش|لد محمد |عمر خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

862586 هلل|لطيبــــ حمد |محمود محمد محمد  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

523547 مر|ن محمد خميس محمد ع|مرو سكندريه|ل|هندستـــ 

2o45| ح محمد|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

889o59 ؤل مسعد |رى مرزوق ش|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89969o لرحيم |مه محمد سيد عبــــد|س| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|29668 حمد|هلل محمد |لرحمن فتـــح |عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

698674 ه ط| ئى مصطفى فضه|هر عن|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

78o8o9 حمد محمد|لصبــــور |م عبــــد |حس زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|||5| زق|لر|حمد عبــــد|محمد | نور ي|بــــ |د|
|لمنى

25436 لدين رجبــــ|ل |لم كم|س| مي هره|لق|حقوق 

778892 |لبــــن|ن |هد نبــــيل محمود ذىك سليم|ن زيق|لزق|نوعيتـــ 

|39562 فريد| د تـــوم|عم| رين|م ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

436|88 ل سعيد عىلي مرع|محمد جم لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

496562 هلل| |متـــ عىل حسن عط|ئى سل|م| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

887592 سمي  بــــطرس ملك | رين|م سيوط|تـــربــــيتـــ 
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9|2583 ى |ي لسيد |حمد محسن |سمي  ج|ره سوه|تـــج

8|6746 منيه طه خلف محمد| ي|بــــ |د|
|لمنى

39|24 هيم|بــــر|هر |لظ|عيل عبــــد |سم|زينبــــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

924|7 ن رهيف|محمد رفعتـــ رمض ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

4|9896 حمد|حمد محمد |محمد مني   لشيخ|ره كفر |تـــج

|672|8 حمد|دل محمود |لرحمن ع|عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

45||8 شور خليل|ر خليل ع|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||9545 هيم|بــــر|س |ن محمود عبــــ|رو هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

835o76 ي|ر
حمد عيد|لنعيم |عبــــد| ئى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

||9758 ك|لمل|رك فريد جرجس عبــــد |م |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

629675 لعظيم رشيد محمد|دهم محمد عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

365734 لمبــــدى محمد|يمن محمد عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

22oo|2 لسميع محمد|طمه عبــــده عبــــد|ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|576|2 ن محمد تـــوفيق محمد|يم| ن|بــــ حلو|د|

5|8729 ظ رسور|لم|لحميد |تـــسنيم عدل عبــــد طبــــ بــــيطرى دمنهور

|426|3 ى|شم عبــــد |م ه|رتـــ هش|س لحميد حسني  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|59893 يف عبــــد  هلل محمد|ندى رسر ى شمس|تـــج ره عي 

22o485 ف |بــــر|م |هلل هش|عبــــد لدين|هيم رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|o576 ى سليم| ن|يفون بــــشي  حني  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

338o7 فظ|لسيد ح|طف |سلوى ع ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

5|9628 وي|لبــــرم|لعزيز |لغنى عبــــد |ء محمد عبــــد |أسم |علوم طنط

649|33 ح محمد عىلي محمد|محمد مصبــــ زيق|لزق|حقوق 

774758 م ربــــيع|م|لعليم |حمد عبــــد |مصطفى  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

767|58 ف |حمد | مر|لفتـــوح فهيم ع|بــــو |رسر ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

4||353 بــــو زيد|م |لسل|ء وليد محمود عبــــد |رس| |تـــربــــيتـــ طنط

3444o5 هيم|بــــر|حمد شديد |يوسف  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

342647 ى فهىمي محمود|طمتـــ |ف مي  ى شمس|تـــج ره عي 

35o982 غ|لصبــــ|حمد عىل |د |محمد عم ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

775968 لسيد محمد ثــــروتـــ|ل محمد |بــــتـــه| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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476548 ى  جتـــ|لخو|حبــــيبــــتـــ حمدي حسن حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35796o هيم عىل|بــــر|لعظيم |حمد عبــــد| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

536969 لعزيز|حمد مدحتـــ طلعتـــ عبــــد| لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

27|o3| لسيد|هيم |بــــر|لحميد |تـــفى مجدى عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

3449o7 م|م|هيم |بــــر|د |مصطفى رش| ر|ي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

588|3 متـــ محمد خرصى محمد|س| طبــــ بــــنى سويف

37o57| د عىل|م محمود فؤ|سل| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

6o2328 لغندور|عيل |سم|ء محمد |رس| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

824864 ن|نعيم سليم| يىلي|جورج  سيوط|ره |تـــج

7o3498 يدى|لع|لسعيد |م |لسل|محمود عبــــد | رن زيق|لزق|ره |تـــج

8|72o عيل مصطفى|سم|دل |سميه ع تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

75|7|2 تـــ|لمحسن محمد فرح|يوسف عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

4o26|2 لحسيبــــ|ل عبــــد |متـــ كم|س|ن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|93o3 م عمر|آيه محمد يحن  عل |بــــ طنط|د|

|7|89  محمد حج|ع |لرف|حمد |جر |ه
ى
زي|لدسوق هره|لق|صيدله 

9o6585 ف عبــــد|ن |نوره لنعيم عىل |رسر ج|بــــ سوه|د|

2|5479 بــــ|لوه|مصطفى محمد عبــــد| تـــيم|ف هره|لق|حقوق 

|53566 لحميد|هلل عبــــد |رتـــ محمد عبــــد |س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

779933 هيم حسن|بــــر|حمد محمد | زيق|لزق|طبــــ 

35283o د|يد عي|محمد جمعتـــ ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

842|2 حمد صبــــىحي محمود محمد| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

6879|| ف محمد عبــــد | لنبــــى|لنبــــى محمد |رسر لمنصوره|بــــ |د|

8|58|2 ى|س ره محمد سيد حسي  ي|تـــمريض 
| لمنى

923848 ل حلىم حسن |ن جم|يم| ج|بــــ سوه|د|

7o||33 لضبــــع|در |لق|كريم نبــــيل فتـــىح عبــــد  |ره طنط|تـــج

4535|4 لعزوئى|بــــد محمد يوسف |لد ع|خ ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

2|82|7 يمن نعيم طه محمود|يوسف  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

862759 ى  حمد|بــــخيتـــ محمد حسي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

8o585o بــــر سيد|بــــ ص|لتـــو|ل عبــــد|م| ي|بــــ |د|
|لمنى
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772249 لعظيم|لسيد محمد عبــــد| |يه عط| زيق|لزق|نوعيتـــ 

923265 م هريدى |ء خلف هم|رس| سيوط|حقوق 

8442o4 لس نش د سعيد|تـــ حد|كي  ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

4o38|3 ج|ج  حج|وى ن|لسيد طنط|لرحمن |عبــــد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|2o646 لح|هد محمد محمد ص|بــــ ن|يه|حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

224823 ع|لسبــــ|لسيد |دل سعيد |سعيد ع |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

338758 لحىل|حمد |هلل محمد عىل |هلل عبــــد|منتـــ  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

648998 ف عبــــد|مل | لرحمن محمد|رسر ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

3o225 لعزيز محمد|بــــر عبــــد|مريم ج هره|لق|حقوق 

|3896o ي|رس|
ى
ض|ء ممدوح مصطفى محمود ق هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

527o6| سم|رص محمد ق|لن|عمر عبــــد |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

68|o79 لعزيز|لمقصود عبــــد |رس عبــــد |وليد ي ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

6|2o|5 د|لرحمن ج|أيه يحن  لطفى عبــــد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

426689 ن حسن غنيم محمد حسن|نوره سكندريه|ل|ره |تـــج

9|9|39 بــــتـــ |م ثــــ|محمود مهدى هم سيوط|حقوق 

84549o لعزيز|ن سيد محمد عبــــد|نوره |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|3|3|9 رق فتـــوح متـــول|مؤمن ط هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|29847 ء عىل مصطفى عىل|ل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6375o2 لسيد محمد|حمد محمد | زيق|لزق|حقوق 

89o43o دق طلبــــه يوسف |طلبــــه ص سيوط|طبــــ 

7|2228 لخي |بــــو |حمد |هيم محمد |بــــر|ء |سم| لمنصوره|حقوق 

2844|o م محمد محمود|ء س|سم| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|559o4 ه محمد عبــــدربــــه | فع|لش|مي  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

26464| لموجود محمد محمد|لسيد عبــــد|بــــسمه  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3|25o9 رون|نور ه|كنوز وحيد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

45|68| ي|ر
د|لضي|لسعيد |م |لسل|عبــــد | ئى لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

222934 لسيد|محمد سيد محمد محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4|o696 وي خليل|لص|مد |مهند محمد ح |حقوق طنط
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4o||76 يد|بــــو|لسيد |رص |لن|محمد عبــــد ى لي  سكندريه|ل|حقوق 

843|o3 ى|مل محمد ج|ك| عل هي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

79368| هلل|س يونس عبــــد |دل عبــــ|ء ع|شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

54996 هبــــتـــ عىل محمد عىل |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

629o|4 لسيد|بــــر جميل |نبــــيل مؤمن ص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

327499 ن صبــــىح محمد|بــــسنتـــ رمض ى شمس|د| بــــ عي 

|7o639 لرحمن محمد أحمد|حمد عبــــد |ندى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

235|o2 لعليم محمود مرىس|مصطفى محمد عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

248|72 لسيد عسكر|لسيد محمد |ن |حن ي صىح بــــنه
|معهد فنى

638328 بــــوزيد|حمد محمد محمد |لسيد |حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

82575| لحميد محمد|ره سعد عبــــد|س ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|2382| ور|سم مج|حمد ق|ن |رو ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

8|457o ح|لفتـــ|لىحي عبــــد|حمد محمد عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

4o3973 بــــ|لبــــ|مصطفى عصمتـــ متـــول فتـــح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69869o لحليم|ل عبــــد |كم| روضه عط لمنصوره|ل |طف|ض |ري

3|7388 ف محمد |محمد  هيم|بــــر|رسر لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

453o|3 ى ع بــــ|بــــدين دي|محمود معي  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

777o76 حمد|حمد محمد |شحتـــه محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

5|825 لرحمن|ر عبــــد |لستـــ|يمن عبــــد |ن |نوره ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

6|o3|9 شتـــ|حمد محمد عم|حبــــيبــــتـــ  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

886569 فظ سيد محمد |لح|محمد عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

78o3o3 لعزيز محمد|لسيد عبــــد |ء |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

763659 ل|لع|لد محمد بــــكرى عبــــد|ء خ|رس| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

883297 كرم مكرم ذىك بــــولس   سيوط|بــــ |د|

4o2233 سم|ن صبــــرى محمد محمد ق|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35o765 م حنفى|م|دل |ن ع|رو عه مشتـــهر|زر

529476 لح|لم ص|لح س|أحمد ممدوح ص ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

699642 ى مصطفى|حمد |حسن  مي  لمنصوره|هندستـــ 

885o26 هلل  |ح رزق |دل صل|ع| ند|ر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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434343 ه ط هيم|بــــر|زى |س غ|رق عبــــ|ني  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

26o458 بــــيه|ء ربــــيع عىل زل|رس| شمون|نوعيتـــ 

8|672 لديبــــ|وى |ن سعد|منيه رشو| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

352464 ل بــــدر|هدى عزتـــ كم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

22|o8 رق سعيد عيد|ء ط|رس| هره|لق|ره |تـــج

86o829 ء محمد سيد محمد|وف ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

844856 دل حلىمي يونس|محمود ع  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

9o683| ى |سلوى ع طف محمد حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|756|| ح|لفتـــ|نور مبــــروك عبــــد |سلىم  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

4o7565 ى |ي هيم|بــــر|متـــ حلىم |س|سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

|52365 لد|لمنعم محمود خ|ن محمد عبــــد |رو ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

524283 مه مهدى محمد فرج|س| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76484o هيم فهيم|بــــر|منيه سمي  مصطفى | علوم بــــورسعيد

92||6o وى محمود عمرو |بــــ كحل|ربــــ ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

3o734 لبــــ|لرحيم غ|ء محمود عبــــد |رس| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

34o666 ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ن عبــــد|نور |طبــــ بــــيطرى بــــنه

634562 لم|محمود حسن محمود حسن س زيق|لزق|ره |تـــج

|3975| لح محمود|سندس محمود ص ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

229696 م|م|م حنفى |م|ن |نور كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8|o9o7 للطيف محمد|ح محروس عبــــد|سم ي|بــــ |د|
|لمنى

7|6588 لدين يوسف|ح |هر صل|ضىح ط لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5o9784 لرحمن يوسف|م عبــــد|ح سل|حمدي صل طبــــ بــــيطرى دمنهور

6o88|2 ي|ر
لخي |بــــو|ل عوض |جم| ئى ي صىح طنط

|معهد فنى

77483 حمد محمود|لدين |ء |مؤمن عل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27362o يه تـــوفيق حمزه محمد| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

4o6354 م|هيم محمد سل|بــــر|ن وحيد |رو سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

4798o5 روق غنيم سوكه|يمن ف|عمرو  سكندريه|ل|ره |تـــج

7o|35o يوسف محسوبــــ محمد عىل عريضه زيق|لزق|هندستـــ 

497584 ف|بــــر|ر كرم |من هيم رسر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

Thursday, September 6, 2018 Page 12699 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

42o397 لح|لسيد ص|لبــــيىل |لسيد |زينبــــ  لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

483o97 ل محروس حسن عىل|سلىم جم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4oo5o4 هيم سعد|بــــر|حبــــيبــــه محمود خليل  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

85923o لم محمد|ح س|نوره صل ي|نوعيتـــ 
|لمنى

5|3322 ود|ن د|مه سليم|د سل|حمد عم| علوم بــــورسعيد

542548 ى صبــــىح محمد |ي ى|سمي  حمد حسي  ج|بــــ سوه|د|

4|2793 ى |شيم لمعىطي|هلل عبــــد |لسيد عبــــد |ء حسي  |بــــ طنط|د|

5|4982 مل حبــــيبــــ|هلل محمد ك|ئشتـــ عبــــد|ع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

697268 لحميد يوسف|حمد عبــــد |لحميد |سعد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

639238 ه بــــكرى محمد  حمد فرج|ني  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|237|3 ح|لفتـــ|لرؤوف عبــــد |لدين عبــــد |ء |بــــه| رن ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

393o6 حد|لو|حمد عبــــد |هيم محمد خرصى |بــــر| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

89o583 بــــر  |فظ ص|لح|لدين محمد عبــــد|ء |عل ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

63882 ن|هلل شعبــــ|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  لفيوم|بــــ |د|

37|7o6 لعظيم|حمد عبــــد|نبــــيل | لي|د |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

273577 هيم عىل محمد|بــــر|ندى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

75|3o8 لمجد بــــكي |بــــو |لرحمن سيد |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

6o9o79 لحليم|ضى ذىك عبــــد |هدى ر |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|3427o حمد|ندى محمود يوسف  ن|بــــ حلو|د|

8|6682 ى  ى|بــــر|مريم حسي  هيم حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

256227 وى|لعبــــس|د محمد محمد |زي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

883o49 لرشيد |لرشيد محمد عبــــد|ء عبــــد|سم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

622392 لمجيد|ضل عبــــد |م ف|ندى س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

3|8245 ف مختـــ|حمد | ر حسنى|رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5|8869 هيم حسن مصطفى|بــــر|طف |ن ع|نوره بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

3|679| م|م محمد يوسف سل|رتـــ حس|س ى شمس|د| بــــ عي 

867o95 ربــــ زكري جرجس|رك مح|م تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

865244 ن|هلل رضو|محمد محمود عبــــد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

35o9|8 عمر محمد حليم عطيه مرتـــ هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

4o64|7 د سعيد سعد مصطفى فرج|جه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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77o9|3 لسيد محمود|هيم محمود |بــــر|منيه | ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

5|844 لدين عطيتـــ|ح |د صل|ء عم|ول ره بــــنى سويف|تـــج

8|5987 يه ن محمد|ء شعبــــ|ن عل|رسر ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

437o59 ى نرص عبــــد  لمجيد محمد جويده|نرمي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

245486 ن|يشى محمد سليم| دين هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

63675| لجوهرى|عيل |سم|عيل عىل |سم|يوسف  لمنصوره|حقوق 

8467o9 لس مجدي صمور عبــــد لسيد|كي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

89o428 حمد  |در |لق|حمد عبــــد|لدين |ح |صل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26|58| لسيد مصيلىح|طلعتـــ مصلح  |ره بــــنه|تـــج

9|82|5 حمد محمد |سعودى محمد  سيوط|بــــ |د|

5|6o8o بــــونعمتـــ|نور عطيه |ن |ء رمض|شيم ره دمنهور|تـــج

69o29| للطيف|للطيف عىل عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|علوم 

285288 ىط|لع|ل عبــــد|ل محمد كم|كم د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

4o675 لح|وي ص|حمد بــــدر سعد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8297o7 ى|ه حس|لل|حمد عبــــد| |لي|د ني  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

643356 ح نبــــوى محمد|ن صل|حن زيق|لزق|عه |زر

9o477 هيم طه عىل|بــــر|ن |طمتـــ شعبــــ|ف صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

4494|5 ى شتـــ|ئى |يوسف ه |مي  |هندستـــ طنط

8|5o68 م|لسل|م محمد عبــــد|لسل|ء عبــــد|رس| حقوق بــــنى سويف

296|2 ف ف| ن|ض حس|ضل ري|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

27|638 يم|لد|لغنى عبــــد|لغنى ذىك عبــــد |عبــــد| مه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

36o29o بــــوزيد|دل محمد محمد |محمد ع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

||9o92 للطيف عىل عطيه|رق عبــــد |هلل ط|يتـــ | ى شمس هندستـــ عي 

59637 ى محمد شعبــــ|ي ن|ن رمض|سمي  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

5||oo7 |لبــــن|حسن عطيه محمد مصطفى  سكندريه|ل|طبــــ 

366235 مريم رؤوف بــــخيتـــ جرجس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

622854 لىح|لم|لحميد |جىح عبــــد |ن مجيد ر|رو لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

792935 ن|ن سليم|ء محمد سليم|عط عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

758|56 ى محمد أحمد عبــــد |ء |لىمي زق|لر|مي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7|o266 ن|وى سليم|لص|ده محمود محمد |غ لمنصوره|ن |سن|طبــــ 
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629387 هيم محمد|بــــر|لسيد |س محمد |ين| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|483|4 ه فتـــىح محمد  هيم|بــــر|سمي  هره|لق|بــــ |د|

258|2 عدل فكرى سعيد| ريموند ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4275o7 لس سمي  عطيتـــ حن رزق| كي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

637586 لحميد|لبــــديع عبــــد|محمد حمدى عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

6||o57 لسعود|بــــو |لسيد |ن محمد |رو |تـــربــــيتـــ طنط

|27939 لجيد|هيم عبــــد |بــــر|رس |طمه ي|ف ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

67o43 ى|م مجدى عزم متـــريوس| رتـــي  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|o587 ن  |ن عثــــم|لدين مهر|يوسف سعد  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

257|o2 ر|لجز|ن |حمد رمض|مريم  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2276o7 م محمود عىل قطبــــ|يه هش| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

822784 جون صموئيل حبــــيبــــ جرجس سيوط|ره |تـــج

8o5o47 ي|ه
لرحمن زغلول محمد|حسن عبــــد| ئى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

272939 ن|ل محمد عمر|م جم|ريه ن|فنون جميله فنون حلو

8|o675 هيم|بــــر|حمد محمد |رحمه  ي|طبــــ 
|لمنى

898375 م محمود فهىمي |محمود عص ج|ره سوه|تـــج

69|394  |كريمه 
ى
هيم|بــــر|زق |لر|تـــ عبــــد |لشح|لدسوق زيق|لزق|عه |زر

4ooo|o رين كميل عزيز صليبــــ|ك لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

787oo9 ى مط|محمد ط وع|رق حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6o3|68 لجندى|ن |ز رمض|بــــ ممتـــ|رح |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

5|792o ر|دي محمد دويد|له|ء عبــــد|سم| |علوم طنط

3|9492 حمد|لسيد |مي محمد |هلل س|منتـــ  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

238955 لسند|لد محمود عبــــد |بــــسنتـــ خ ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

52|374 وي|لدفر|بــــسنتـــ سعد مسعود عىل  ره دمنهور|تـــج

442339 ل|لبــــد|ح أحمد عيس |هر نج|ح م|نج لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4649o9 لجزيرى|شم |تـــم ه|سمي  ح ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

836488 م محمد عىلي خليل|حس ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

8446o6 مد|لعظيم ح|عبــــد| ن زكري|نوره ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

32o7|8 وي|لسد|ن |محمود حسنى حسن سليم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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|4577o هلل|هلل يشى عبــــد |دى عبــــد |ش رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

272976 ح محمد|لفتـــ|سيد عبــــد| نور دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8559o5 لحفيظ|حمد عبــــد| |طلحه رض سيوط|ره |تـــج

642859 مه محمد شكرى محمد|س|ء |سم| زيق|لزق|حقوق 

76||o5 هيم|بــــر|حمد |منيه محمد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

37|348 |ن ممدوح محمد عر|يم|
ى
ق ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 

ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

68o464 ى|لسيد ش|م |حمد محمد هش| هي  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

8|o2o8 حمد|لرحيم |عيل عبــــد|سم|كريم  ره بــــنى سويف|تـــج

685532 منيه موىس حسن موىس حسن| لمنصوره|نوعيتـــ 

342794 تـــ رمض| لروبــــي|لمؤمن |ن متـــولي عبــــد|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

623966 لسميع|حمد عبــــد |لد |ندي خ لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

784|26 يوسف عىل يوسف يونس ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

5o3392 حمد محمد|حمد محمود |ء |ول سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

286557 ي
ن محيسن|لد شعبــــ|خ| دئى ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

2|6362 لدين مصطفى|ح |بــــ محمد صل|يه|لدين |بــــ |شه
 عطيه

ى شمس هندستـــ عي 

|5o76o لرحمن محمد|محمود محمد عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

776753 دى|له|لمنعم عبــــد|للطيف عبــــد |منيه عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

2|87o8 لمجيد|يمن محمود عبــــد|محمود  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

245982 |لسيد |محمد عبــــده 
ى

لرع ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

8|6349 سم|ن ق|ره حسن عثــــم|س ي|بــــ |د|
|لمنى

43898| لسويس|م محمد حسينى محمود |سل| لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

|35o59 لسيد|ممدوح مشي  لبــــيبــــ عبــــد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

6|5926 ر|لزه|حمد |ح |يوسف محمد سم ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

2|432 لدين عبــــده محمد|د |خلود عم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

25o994 م|بــــر محمد عل|مصطفى ص ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

443667 حد|لو|ل عبــــد|خلود صبــــىح كم لشيخ|بــــ كفر |د|

259877 لبــــيىل|هيم |بــــر|لحكيم |تـــ عبــــد|ي| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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|48897 ى|حمد محمد حس|ره محمد |س ني  هره|لق|بــــ |د|

|74|o| ورو|ستـــ|ج  نبــــيه |ركو ن|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

446564 ى محمد عبــــد| للطيف|ضى عبــــد|لر|لحسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

25||57 شور|محمد نبــــيل محمد ع ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

|27733 لمجيد|مريم محمد محمد عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

235957 وي|نور محمد هند|م |ن هش|نور ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|55967 زي محمد|مريم عيد مغ |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

6468|2 لدين|م حلىم عز |ره عص|س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5|3o35  |لك|لكريم عبــــد |لرحمن محمود عبــــد |عبــــد 
ى
ق
سعيد

ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|57o53 ى|سم| ء محمد جوده حسي  هره|لق|بــــ |د|

766566 ن عيد|لرحمن محمد عىلي|محمد عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

589|2 لح قنديل محمد|ء ص|رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

675332 بــــينى|هيم تـــوفيق محمد |بــــر|م  لشر لمنصوره|حقوق 

326684 ض محمد|م عو|هلل عص|منتـــ  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

372o33 ى ق| هيم|بــــر|بــــيل |حمد حسي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

675639 ف |نهله  لسعيد محمد بــــحر|رسر لمنصوره|ره |تـــج

5|783| ف عوض وحيده ص|ده |غ لح|رسر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

7o|927 دريس|لسيد |محمد محمود محن   زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

422735 ي محمد عبــــد |محمد عبــــد 
لحميد رحيم|لغنى سكندريه|ل|ره |تـــج

45387| ه ص| |لفتـــوح مهن|بــــو |رك |مبــــ|لح |مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

24|3|5 ف |دى |ش ى|عيل محمد |سم|رسر مي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

8993oo لرحمن |ندى يىح محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|24799 تـــه مصطفى درويش|ف سعيد شح|عف ى شمس صيدله عي 

28o367 لسميع|م مصطفى عبــــد|حمد عص| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

625o4 ى محمد محروس بــــدر|ي سمي  ي سويف
هندستـــ بــــنى

76o783 لرحيم|مريم محمد سيد عبــــد لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

7|594 د سليم محمد|م عم|سل| لفيوم|لعلوم |ر |د

254328 ى كم رك|لفتـــوح خليفه مبــــ|بــــو|ل |نيفي  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

9|928 هيم محمد عبــــده محمد|بــــر| ه ى نوعيتـــ جي 

|46o7 فعي|لش|هلل عوض |هلل محمد عبــــد |عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |
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859435 حمد|محمود طه محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

69|52 شور مبــــروك|سميه فتـــىحي ع لفيوم|عه |زر

77|5|2 ل محمود|خلود رأفتـــ عيس كم زيق|لزق|عه |زر

2|46|4 هيم ذىك عيسوى|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد هره|لق|ره |تـــج

627947 لمحسن|م محمد عبــــد |محمد عص زيق |لزق|تـــمريض 

22949 حمد|بــــر |رص ج|محمد ن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

||6996 لمجيد|لمجيد فتـــوح عبــــد |حمد عبــــد | ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

5o62o4 لسيد|حمد |رص |هيم ن|بــــر|ء |رس| سكندريه|ل|صيدله 

5|288o لونيس|ء محمد فكري عبــــد|عل لشيخ|عه كفر |زر

682872 ي|ن محمد |ن صبــــرى رمض|رمض
لضوينى ط|بــــ دمي|د|

88735o لحميد يوسف |لحكيم عبــــد|عبــــد| لي|د سيوط|ره |تـــج

9o5|38 لد حسن سليم  |ر خ|من ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

83o954 ري عوض|ره شنوده زخ|س ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2957|7 حمد|لربــــ |د |رنده محمد ج ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

526674 ز|محمد أحمد محمد سعد محمد بــــ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6o3o66 هيم محمد محمد بــــقلوله|بــــر|محمد  لمنصوره|طبــــ 

637893 ي
ى عبــــد|ضى لغنى خليل|ء محمد حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

76o755 حمد صبــــرى محمد|بــــسنتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

699679 لم|هيم عزتـــ محمد س|بــــر|م |حس لمنصوره|حقوق 

|5624o ف |حمد | حمد محمود|رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

835|82 ن يوسف غريبــــ|هبــــه رمض دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

35324o لم|حمد س|حمد سمي  | عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

848564 ي عبــــود بــــش|مريم روم
ره|ئى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|67473 وى|هلل محمد هند|طمه محمد فتـــح |ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|5o587 ى ك|لرحمن ط|عبــــد  مل|رق حسي  هره|لق|بــــ |د|

3|3448 ر|لنج|لحميد رزق |يمن عبــــد|لحميد |عبــــد ى شمس حقوق عي 

|2|285 هيم|بــــر|عيل |سم|رق |يوسف ط هره|لق|حقوق 

4276o9 لقوى شلتـــوتـــ|يمن عىل عبــــد|عىل  |عه طنط|زر

25||6 لسيد محمود|لحكيم |منه عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

4636o5 لح|لسيد ص|جميله محمد موىس  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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867462 ي محمد سليم
ى
ن|محمد شوق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

752494 لدين محمد أحمد موىس|ء |حمد عل| حقوق بــــورسعيد

88|o65 لبــــ |بــــوط|ء ربــــيع عىل |ول ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

535893 عيل محمد عىل|سم|هلل محمد |منتـــ سكندريه|ل|حقوق 

484835 ح|لفتـــ|بــــ مجدى فرج عبــــد |يه| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

278963 عيل|سم|لمقصود |لمنعم عبــــد|مريم عبــــد شمون|نوعيتـــ فنيه 

677994 كريم محمد محمد مصطفى سليم لمنصوره|حقوق 

272954 مل|مح جندي ك|تـــرنيم س ن|سو|بــــ |د|

53494o لحميد|لحميد محمد عبــــد |روز عبــــد |ف ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

232oo9 ى |محمد حسن فتـــح  حمد|هلل حسي  ى شمس هندستـــ عي 

254935 ن|لعظيم شعل|مه عبــــد|س|ن |رو تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

||6839 لجليل|شد عبــــد |شد مصطفى ر|ر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7866|8 حمد قدرى عليوتـــ|مصطفى  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

86589 لرحمن محمود|هيم عبــــد |بــــر|محمود  لفيوم|عه |زر

642oo6 لسيد بــــريك|دل |ء ع|شيم زيق|لزق|حقوق 

452287 هيم عبــــد|بــــر|لعظيم |حمد عبــــد |هلل |لمعتـــز بــــ|
ل|لع |

لشيخ|هندستـــ كفر 

|3|962 لحميد|ريم طه محمد عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4oo468 ن سيد|رق سليم|هلل ط|منه  سكندريتـــ|ل|نوعيتـــ فنيتـــ بــــفرع مطروح ج 

|2998o بــــتـــ معوض|زىكي ثــــ| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|5|3o6 |لعل|بــــو |حمد |هبــــه محمد  هره|لق|بــــ |د|

43826o بــــسنتـــ سيد حسن عىل حسن لشيخ|عه كفر |زر

428568 دوم|حمد ق|هيم |بــــر|رص |ن ن|إيم |علوم طنط

4|363 ف |ء |رس| هيم محمد|بــــر|رسر ن|هندستـــ حلو

8o||8 ن|لم زهر|هدير محمد يىح س ن|بــــ حلو|د|

|3437 بــــو ضيف سيد عمر|عمر  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

92o8|9 ى ل |ك غبــــري|لمل|ضى عبــــد|ر| مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8983|6 ده فرغل محمد |رحمه حم ج|أللسن سوه|كليتـــ 

|62364 لد محمد محمود|عمر خ ن|حقوق حلو
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54o222 ى  ف فخري |حسي  ى|بــــو |رسر لعني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|763| ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|محمد مجدى  ى شمس هندستـــ عي 

8o|586 رس محمود عىلي|ر ي|من ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

37o649 يف عبــــد| دين لعزيز غريبــــ|لعزيز عبــــد|رسر رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

|294o7 ئى رفعتـــ يس|بــــيجول ه ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

83722 ن|بــــ سليم|لوه|بــــدر ممدوح عبــــد   ي|هندستـــ 
|لمنى

772274 ع|لرف|مع |لسيد محمد ج|رضوى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o52o| د|بــــيشوي يوسف جرجس عي ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

|5o563 هيم محمود|بــــر|هيم عرفه |بــــر| ن|حقوق حلو

229|72 لحسن|بــــو |حمد |د |بــــ فؤ|يه|ء |رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

96494 لدين محمد خليفه|م |محمد عص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|6o657 دى حسنى وديع جرجس|ف |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

82o||| ي عبــــد|لبــــ|طمه عبــــد|ف
ى
ى|لم|ق لك حسي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

6|4825 ف مرىسي |لك |م ى|لبــــند|رسر رى حسي  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6426|8 ح شفيق عبــــيد عيد|محمد صل | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

372956 لرحمن محمد رمزى|مريم عبــــد  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

86779| حمد سعد|ج |د فر|لجو|يوسف عبــــد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

6o9539 |لوف|أبــــو | لوف|صم عىلي أبــــو |ل ع|من |بــــ طنط|د|

6o7893 ى|ن يوسف حلىم يوسف |رو لعشر لمنصوره|حقوق 

2322o3 لمنعم عدل محمود|يوسف محمد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

4759| ى فهىم| محمد رض حسي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

766486 شور محمد|حمد ع|حمد محمد | لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

643o67 هيم|بــــر|هيم |بــــر|سعيد | مه زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

23|68o ريق|حمد محمد سيد محمودمح| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

333897 ى|ن مكرم محمد حس|مرو ني  ى شمس|تـــج ره عي 

|73265 ن|عىل محمد عىل رمض لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|573o7 لسيد|ر محمد محمد |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

83373 بــــ|لوه|ندى ربــــيع محمد عبــــد  حقوق بــــنى سويف

832784 ي محمد محمد فتـــىحي
مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 12707 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8|83|9 ى صليبــــ|مي ص|س لح حني  ي|بــــ |د|
|لمنى

7|6629 م|م|ل|لق |لخ|لدين عبــــد |ل |كريم جم لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

27|4| هيم|بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر|مريم  ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
حيتـــ |تـــ ىسي|س|در. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
م|ستـــ للع|لدر|)ج |د ىسي|رش|وفندقيتـــ و

لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |
(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

3279|5 وى|هيم فرم|بــــر|هلل |لرحمن عبــــد|عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|25998 لمجيد عىل حموده|عبــــد | ن وليد زكري|رو ى شمس|تـــج ره عي 

34|9|6 ى زكري|رس| لدين|محمد عز | ء حسي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

46495o لمغربــــى|هيم منصور حسن |بــــر|نرص  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|67289 هدى محمد معبــــد محمد عىل ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

78473| لمجيد|لسيد محمد عبــــد|ء |رون لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|4o85| سكندر شنودتـــ|رين ظريف |ك ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

456|2 حمد|د |حمد رش|محمد  هره|لق|هندستـــ 

44498| لرحمن|زم محمود محمد عىل عبــــد|ح |ضتـــ طنط|علوم ري

7|6674 رس جعفر مصطفى جعفر|ي| ر|ي زيق|لزق|عه |زر

264393 در|لق|رس محمود عبــــد|ء ي|رس| |علوم بــــنه

69453o لسيد|لعبــــد |مد |ء ح|رس| لمنصوره|عه |زر

6o6635 |لوف|بــــو |لسيد |لسيد ممدوح محمد |محمود  |بــــ طنط|د|

423256 ى|محمد عطيه  حمد محمد حسي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

44|549 ره محمد بــــهنس موىس بــــهنس|س لشيخ|ره كفر |تـــج

|34773 حمد|هلل مصطفى زىك |عبــــد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

867534 رثــــ|لو|لم عبــــد|ندي محمد س ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

892728 لح سيد محمد  |هدير ص سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

254879 ح|هلل مصبــــ|لعزيز عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

28287o هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد |وليد  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

439|58 ح|لمل|هدير مصطفى محمود مصطفى  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

62o3o4 هيم حزه|بــــر|هلل محمد |هبــــه  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

336385 ف رجبــــ رجبــــ|ن |نوره رسر |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

|4o3o9 لعظيم|ل رشدى عبــــد |حبــــيبــــه جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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429473 يمن عىل بــــدير ريشه|يوسف  |ره طنط|تـــج

349o47 ي محمد سعيد محمد 
هيم غنيم|بــــر|منى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

686622 ل محمد|لسيد بــــل|بــــ سعد |يه| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

322|76 لسيد عرص|ل محمد محمد |ن جم|يم| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

792o8 |رق عز|محمد ط
ى
زى دسوق ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

524|29 م محمد|لسل|حمد عبــــد |ء |سم| |ضتـــ طنط|علوم ري

33o25o هيم|بــــر|بــــتـــ عىل |رق ثــــ|د ط|جه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|48699 ن|مريم عىل ربــــيع منصورغيض هره|لق|ره |تـــج

349935 مجدى خليل جندى| نور ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

7o3642 لسيد محمد|ح |لرحمن صل|عبــــد  ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

78424 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|م محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

282752 ف سل|جر |ه لمهدى|مه محمد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

846443 ي عبــــد
ى
لحكيم بــــكي |هدير شوق ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

462|33 د محمد محمد حرفوش|لجو|محمد جمعه عبــــد لمنصوره|حقوق 

6o4424 لزغل|لىح |لىح عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|22843 ف محمود | ن|حمد رضو|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||5|96 لعمرى|سم عىل |رق ق|سلىم ط مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

6oo699 ره|ء عىل محمد محمد عم|سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3|4274 دريس|هيم |بــــر|محمد رشدي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|4822 حمد بــــسيوئى مطر|لرحمن |عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

248643 مر|لشيخ ع|لعزيز زىك |فتـــحيه عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

32o9o3 لكردي|لحميد |ح محمد عبــــد|محمد صل ن|فنون جميله فنون حلو

63627| لح|ح عطيه محمد ص|حمد صل| زيق|لزق|ره |تـــج

6o629o د|مصطفى محمد مصطفى مر |صيدله طنط

688944 هيم عىل|بــــر|لمرىس |عمرو حسن  لمنصوره|علوم 

||9838 ن|يز مرج|د ف|يوسف عم لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

54o532 يف|سلىم يونس إبــــر هيم يونس رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|2494| لمسيدى|لعزيز |م عبــــده عبــــد |يوسف عص هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

48878 دل مرىس عفيفى|جر ع|ه ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

678862 جميل محمد فهىم| دين لمنصوره|عه |زر
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84o34o ن عدلي عىلي|ندي رمض دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

248573 بــــىل|لبــــ|يه خليفه محمد | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

366883 لح محمد يوسف|يه ص| هره|لق|حقوق 

77o758 ى محمد مهدى هنون| يه حسي  زيق|لزق|عه |زر

889286 ى تـــوفيق  محمد فرج عشر سيوط|ره |تـــج

9o476 ن حسن|ر رمض|دتـــ مختـــ|غ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

893234 ي |ء خ|سن
لد محمد لطفى سيوط|بــــ |د|

782|79 يمن يوسف محمد|بــــ |ربــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|33459 حمد بــــيوم محمد|لرحمن |عبــــد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

78639 فع|لش|لحميد |حمد عبــــد |سلىم  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

5373|8 لسيد سعد|ل |م كم|ريه تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

27|899 صف|ء محمد محمود ن|دع تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

45938| عيل محمد غزيل|سم|محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

479536 م|لسل|د عبــــد|رق فؤ|م ط|ر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o5495 لشيىمي|لمنعم |محمد مصطفى عبــــد | رودين سكندريه|ل|بــــ |د|

36625 هيم|بــــر|ه محمد حسن |م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

26o|56 لكومي|ل حسن |ء كم|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

773o67 د|لجو|مه عبــــد|د سل|لجو|زم مجدى عبــــد |ح زيق|لزق|حقوق 

855842 لحكيم محمد|حمد عبــــد|محمود  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

6495o6 ن قطبــــ|م رمض|لسل|أنس عبــــد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3323o7 ن|ح محمد سليم|لفتـــ|هد عبــــد|ن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

498749 هيم|بــــر|حد |لو|لعظيم عبــــد |ئى طه عبــــد |م| بــــ دمنهور|د|

2|3|8o دى|بــــو مه|رس محمد |ي| ديم ى شمس|د| بــــ عي 

299665 حمد|دى |له|دى مصطفى عبــــد|له|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6298o9 لجندى|ر محمد |حمد مختـــ| زيق|لزق|ره |تـــج

8982|3 ى  ي |حمد عبــــد|محمود حسي 
لغنى ج|طبــــ سوه

85272 وي فرج|وهبــــه بــــبــــ| مرن بــــ بــــنى سويف|د|

785|66 م محمد قطبــــ حسن|يه عص| زيق|لزق|حقوق 

9o48|5 د مصطفى |ن رش|م شعبــــ|سه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

234483 ل|لع|رص فتـــىح عبــــد|لن|محمود عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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2|892| عىل بــــخيتـــ| محمد رض ى شمس| لسن عي 

2|2844 عمر مجدى محمد حسن سنه ى شمس هندستـــ عي 

77684 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|سلىم  ى شمس علوم عي 

534324 لشيخ|لسيد |حمد |سيد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

57335 لدين|ل |لد محمد جم|خ| سه صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

22o5o| مر|ل ع|لع|رق عبــــد|مر ط|ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

43776o ل نجم|لرحمن جل|ء عبــــد |سم| لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

8|696| نور زىكي محمد|محمود  ي|بــــ |د|
|لمنى

353|8o هيم فوزى محمد|بــــر|فوزى  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

784566 ن فتـــوح فرج|ئى رمض|محمد ه زيق|لزق|ره |تـــج

342345 لحميد عزبــــ|لعزيز عبــــد|ن عبــــد|يم| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

322456 لح محمد|مل ص|طمتـــ عوض ك|ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|65232 م محمد شبــــل|لسل|بــــتـــول حمدى عبــــد  ى شمس| لسن عي 

6o7753 ج |لبــــلتـــ|لسيد |ر حسن عزتـــ |من ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

694o2| ن|حمد عتـــم|حمد عىل |محمد سيد  لمنصوره|علوم 

36692o لمعىط عطيه|دى محمد غريبــــ عبــــد|هن |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

86o637 م|لسل|فظ عبــــد|لح|يه محمد عبــــد| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7oo534 م عىل محمد عىلي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

78628o هيم حسن|بــــر|مل |ل ك|مروه جم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

25o258 حمد فوده|ء محبــــوبــــ لطفى |عىلي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

258225 لعزيز عرص|مه محمد عبــــد|س|د |زي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

|27o63 سطل|ل|مي  |ل|يحن  محمد يىح عىل  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

3245o8 وى|دريس هل|رص |لرحمن ن|عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

35649 تـــ|لزي|حمد |لحليم |حمد حلىم عبــــد | هره|لق|علوم 

||5oo9 جنه محمد شكرى محمد هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

433o|4 يد|هيم ز|بــــر|دل |مريم ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

922467 لودود محمود حفنى |لمعز عبــــد|عبــــد ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|46367 ئل محمد محمد يوسف|ن و|نوره لفيوم|عه |زر

57|35 |لش|ء محمد حسن عبــــد |ول
ى
ق تـــربــــيتـــ بــــنى سويف
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484284 ر محمد محمد محمد زغلوله|عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|92|7 د محمد|عيل حم|سم|جر |ه ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

97243 لحريسر|محمد مدحتـــ سيد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

763|76 م بــــخيتـــ محمد|جر محمد تـــم|ه بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

236647 ه محمد عبــــد| ن|زق عثــــم|لر|مي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

692445 دي|له|هيم عطيه عبــــد |بــــر|يه | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

255878 وى خليفه|م قن|لسل|محمود عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

249537 وق  لخول|هيم |بــــر|لمنعم |هيم عبــــد|بــــر|رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4o5|o6 لسيد مرىسي|هيم |بــــر|حمد |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

75342 ن سيد|منيه حسن شعبــــ| لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

25o2o5 ل|د |مروه عم ى زق|لر|لعظيم عبــــد|وى عبــــد |لميى ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

894oo3 لحليم |ن بــــدوى عبــــد|محمد رمض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

62264o هيم رزق|بــــر|هيم محبــــ |بــــر|مل | ط|معتـــ دمي|علوم ج

27466 حمد|هيم |بــــر|جر حسن |ه ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

352683 لس ع دل نظي  جوهر|كي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

229968 وى|حمد قن|بــــتـــ |حمد ثــــ| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

35||5 ي عل| ح|لفتـــ|عبــــد | لدين زكري|ء |نىح  هره|لق|م |عل|

79826 بــــوزيد|ض |لعو|حمد سيد عبــــد | دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

372824 ف عبــــد|محمد  ن|در سليم|لق|رسر |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

33826| ن محمد عبــــده عمر|حمد مسعد رمض| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

5|2|39 حمد محمد جعفر|د |فؤ ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8o2343 ي|حمد سيد عبــــد|
لمعز مهنى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

773533 ر|لنج|روى حسن محمد حسن |  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

7|3278 ش|لدمرد|ح |لفتـــ|م مجدى عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

8|2456 عيل حسن|سم|ء محمد عيد |لشيم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

67959| لسيد|د |لجو|عىل عبــــد | منه رض| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

6o372 ح|لفتـــ|هلل عبــــد |لرحمن رجبــــ عبــــد |عبــــد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و
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7o99|8 ن|حمد سعف|حمد |ء طه |لشيم| لمنصوره|صيدله 

7|725o |لعل|بــــو |لمحسن |هدير سمي  عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

||684| ف |عمر  ى |عيل |سم|رسر ضى|لق|مي  ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

5|o323 لمنعم مسلم|لدين عبــــد |ء |محمد عل سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

633959  عبــــد |عبــــد 
ى
لحليم|لرحمن محمد دسوق صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

526463 رتـــى|لح|حمد |ئى رأفتـــ سيد |حمد ه| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

|62753 حمد محمود سعد محمد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|33|28 هيم|بــــر|ندى ربــــيع منصور  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

448629 ف ح|محمد  وي|لمحل|مد |رسر ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

537|4  مني  عي
ى
د|مريم شوق ره بــــنى سويف|تـــج

|627o3 ن|هلل محمد سيد قطبــــ محمد ري|عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6o4oo2 م|محمد عبــــده فوزى محمودعم |بــــ طنط|د|

349888 حمد|بــــن سيد |هيم |بــــر|سلوى يىحي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

452o8 حمد رزق عىل بــــرع عوض| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

364955 ديوس عزيز|قل|ئى نصىح |ه  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

|28428 دى|له|نور عبــــد |هر |يدى س|ه ى شمس هندستـــ عي 

87574| وى  |بــــتـــ شعر|حمد طلعتـــ ثــــ| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

2875|| ن|لمحسن صعو|ن عبــــد|يه صعو| |بــــ طنط|د|

|2o|3| لمنصوري|حمد |رق ممدوح |يدى ط|ه ى شمس علوم عي 

26627 لرحمن|دل محمود عبــــد |محمود ع ن|بــــ حلو|د|

537|35 ن|لوز|ح عىل |لفتـــ|ء عىل عبــــد |أسم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4952o8 وع|دق محمد مط|لص|أنس عبــــد ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

363386 حمد سيد|لسيد |حمد | هره|لق|ره |تـــج

|38662 ي ش
ل|حمد جل|دي |تـــفى هره|لق|علوم 

67578 ي عىلي
مصطفى محمد لطفى لفيوم|حقوق 

36o496 ده|تـــه محمد حم|ء محمد شح|رس| |ره بــــنه|تـــج

8o2||6 لس س ك دقش|مح مل|كي  ي|طبــــ 
|لمنى

45o|63 م|محمد مصطفى رجبــــ سل |ره بــــنه|تـــج
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7|5|3| ى |مصطفى محمود يوسف  هيم|بــــر|مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|6485 نم|لسعيد يونس غ|م عزتـــ |بــــس لشيخ|ره كفر |تـــج

775547 لحميد عيد|م عبــــد |محمد هش زيق|لزق|هندستـــ 

7883o9 لسعود|بــــو|هيم |بــــر|لسيد مصطفى |محمد  ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

685|52 ن محمد عيد|ء محمد شعبــــ|دع لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

87o539 ذلي مدبــــولي محمد|ء ش|ل| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

429983 م محمود يوسف غنيم شلتـــوتـــ|حس |تـــربــــيتـــ طنط

5|6722 ي|نىه رفعتـــ سعد خف ج  سكندريه|ل|حقوق 

773|49 حمد|هيم جمعه |بــــر|رس |ي ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

837232 بــــوبــــكر|ن |ل سليم|كم| نه |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

88287o ء نبــــيل فهىم  |ندى عل|س سيوط|علوم 

24573 هلل|لمنعم عبــــد |رس عبــــد |سلىمي ي سيه|نوعيتـــ عبــــ

488||4 هيم فرج|بــــر|دل محمد |م ع|حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32||82 وي محمد|محمد حمدي هند ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|8668 زق|لر|محمد عىلي حسن عبــــد  ضتـــ|ري/ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

78|662 ن|حسن محمد سليم| لي|د تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

8|8736 ى محمود|ر يىحي حس|من ني  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|78457 حمد|لرحيم |عمرو مصطفى عبــــد  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

3627|8 هلل|ه عبــــد|لل|د رجبــــ عبــــد|جه رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

8|3879 ي|لك|هد محمد عبــــد|محمود مج
ى
ق ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

7o2o94 يف ضح م|لتـــه|در |لق|عبــــد | رسر ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4643|5 |لع|لسيد عبــــد |محمد 
ى
ل دسوق عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

845|9 بــــورسيع|لم |محمود محمد س وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

345524 ح|لفتـــ|خلود عبــــدتـــ فتـــىح عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

254|2o بــــىل|لبــــ|لحميد |كرم مسعد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|476o3 لد محمد رجبــــ عطيتـــ|خ هره|لق|ره |تـــج

|9|o2 ئى|لعزيز علو|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

774895 م|ن عىل عز|بــــسمتـــ فرج محمد سليم دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|
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862958 ي|ر
بــــ موىسي|لوه|ل عبــــد|كم| ئى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4366o2 منيه فهىم فهىم محمد سعيد| لشيخ|بــــ كفر |د|

768882 ى خ|محمد ط طر|هر عىل عمر حسي  هندستـــ بــــور سعيد

92o882 ى |مصطفى حس ن محمد حسي  سيوط|علوم 

85o9o| عيل|سم|مي عبــــده |حمد س| سيوط|حقوق 

27262 حمد|حمد محمود |ن |هوز ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7oo784 تـــ|لزي|لح نوح محمد |حمد ص| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

285638 لسيد مصطفى|سلىم مصطفى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|2676 ى ش ى|زينبــــ وليد محمود حسني  هي  |بــــ طنط|د|

528|64 حمد حسن محمد شميس|محمود  سكندريه|ل|هندستـــ 

|5||25 ه ع| ذل|لش|دل عىل سيد حسن |مي  هره|لق|صيدله 

|3oo35 هلل|سمي  معوض لطف | ر|كل ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

|55|47  نجيبــــ|نه س|هيل
ى
مح صدق ى شمس| لسن عي 

48o8|3 در|لق|ح عبــــد|لفتـــ|درعبــــد|لق|ن عبــــد|يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3o6|| حمد|سلىم فوزي مصطفى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

247453 ق|عىل سعيد عىل  وى|لشر |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

6|6534 ج|لسم|عبــــده محمد | ر|ي ط|بــــ دمي|د|

26895o ف |م |حل| ر|حمد نص|رسر ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

4397o9 ندى مجدى معوض محمود حنفى |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

769o43 لبــــ منصور|دى منصور ط|ف لعريش|تـــربــــيتـــ 

32|o64 در معوض|لق|بــــ عبــــد|لوه|بــــ سعد عبــــد|لوه|عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|75895 هيم|بــــر|ل |يدى محمد جل|ه ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

4|5695 لعزيز محمد محمد حسن |هيم عبــــد |بــــر|كريم 
بــــدر

ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

828oo3 ى ج|يه ع| هلل|د |طف حسي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

89437| س  |لرحيم عبــــ|ح عبــــد|لد صل|خ سيوط|تـــربــــيتـــ 

7o8977 لمجيد|لحميد عبــــد |م حسن عبــــد |خلود حس لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

323969 ن|ء حسونه مهدى سلط|رس| عه مشتـــهر|زر
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2392|5 للطيف|حمد جبــــريل عبــــد |لد |ن خ|نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43o322 م جرجس|مي  س| |ندر|س |بــــ طنط|د|

2|5249 هيم|بــــر|حبــــيبــــه سعد محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

64o559 م محمد غريبــــ|لتـــه|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

345473 ى عبــــد|بــــر|ء |دع لسيد|لجليل |هيم حسني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

85o92 مل|لبــــ محمد ك|ء غ|ل| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

352|4o حمد|م محمد |تـــم هش|ح شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

7o322| لمتـــولي|لمتـــول |م سمي  محمد |سل| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|39294 لعزيز|لعزيز عبــــد |ده محمد عبــــد |غ ى شمس حقوق عي 

227327 مد|هيم ح|بــــر|حمد سعيد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||7683 لكريم|د |ل ج|هلل منصور كم|يتـــ | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

75|o24 وق  حمد بــــخيتـــ عىلي|رسر هره|لق|ج طبــــيع |عل

88|4|7 ن محمد  |ن محمد ري|نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

763989 ن لمرصى|مجدى يشى عوض | مي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

545|3o لسيد عىل|بــــر |لد ص|يوسف خ ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|29o8 ل |لع|حمد عبــــد|هيم |بــــر|حمد | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6o58o6 هيم مصطفى|بــــر|تـــ |لشح|عىل  لشيخ|هندستـــ كفر 

644744 ى محمود أحمد ر شد|نرمي  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

6o56|4 حمد عىل رجبــــ|رنيم محمد  لمنصوره|بــــ |د|

475344 صف|ئى وصفى زىك و|دى ه|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

243859 ف محمد |يه | حمد|رسر ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

8o3348 صف رزق عبــــده|رتـــن ن|م ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

23o395 هيم|بــــر|فيصل محمد محمد محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

82989| |لوف|بــــو|حمد |سعد |هلل |عبــــد |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

36958o محمد سعيد فتـــىح عبــــده قنديل تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

6o6|3o لنور محمد فنون|حمد محمد | ى شمس طبــــ عي 

79o67o هلل|لسيد عىل محمد عبــــد|ن |نوره ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

55477 ه رمض| حمد|ن مرع |مي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

825745 ى |م نرص ي|ريه حمد|سي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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793624 م|لسل|حمد محمد عطيه عبــــد| ى شمس|زر عه عي 

245396 لغنى|ر محمد عبــــد|بــــسنتـــ بــــك ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

779275 حمد جندى محمد جندى|ن |نوره زيق|لزق|عه |زر

4o3654 لسيد|د |لجو|لدين عبــــد |ح |هيم صل|بــــر|نور  سكندريه|ل|ره |تـــج

4496o9 ود|لفضيل د|محمد مصطفى عبــــد  |هندستـــ طنط

282685 لسيد محمد منصور|ء |دع ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

6|7933 مه فخرى شلبــــى|س| |ي|م ط|حقوق دمي

3646|o لديبــــ|ل محمد |م كم|عص| ند|ر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

856o|7 لس سمي  مرقس حن |كي  ي|بــــ |د|
|لمنى

643582 وى|لشن|لسيد حسن |م |حمد هش| زيق |لزق|تـــمريض 

|26498 هلل محمد طه محمد|يتـــ | ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|5|98| ء طه محمود محمد|رس| لفيوم|لعلوم |ر |د

7o92|5 هيم|بــــر|حمد محمد عيد عطيه | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

57845 همتـــ طلعتـــ عدلي محمد |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

363696 ورى عطيه|لمغ|حمد |يتـــ | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5o2472 ف محمد فوزى عبــــد |لرحمن |عبــــد  لعزيز|رسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4382|3 هلل سمك|ل عبــــد|د كم|جه لشيخ|عه كفر |زر

495|78 هيم|بــــر|ن |هيم شعبــــ|هلل نزيه إبــــر|عبــــد ره دمنهور|تـــج

2228o7 لصمد هشيمه|طف عبــــد|حمد ع| ن|حقوق حلو

757263 حمد|لعزيز سيد |مصطفى محمد عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

445636 حمد|د حمدى عوض محمد |زي ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

865772 لحفيظ محمد|سميه محمود عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

92|o66 لرحيم حسن |ره بــــكرى عبــــد|س ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

7867|| ن محمود محمد عطيه|نوره ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

283322 حمد فرج|محمود مدحتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6465o7 لعيله|بــــو |ر محمد |لسعيد مختـــ|مريم  لشيخ|عه كفر |زر

8o5454 ي 
لس لطفى نجىلي عزيز|كي  ي|نوعيتـــ 

|لمنى

62969| لحرصى|حمد |حد |لو|ل عبــــد|طف جم|ع زيق|لزق|هندستـــ 

844324 لحمد|بــــو|هيم قدري محمد |بــــر| ن|هندستـــ أسو
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434782 ر|وى نص|لششتـــ|وى |لششتـــ|ر وليد |من ي صىح طنط
|معهد فنى

7756|9 لسيد ولد حسن|محمد حمدى  زيق|لزق|هندستـــ 

37|49 يف فتـــىح عطيتـــ|ر م رسر لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

9o2567 حمد عمر |دل |حمد ع| ضتـــ|ري/دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

332o2 لمرضى محمد جعفر|عبــــي  محمد عبــــد  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

6|596| ل عبــــده معيط|حمد كم| ط|بــــ دمي|د|

693737 لعزيز|لسيد عبــــد |نسمه ميىم  لمنصوره|نوعيتـــ 

6|4|36 لق عىل |لخ|لحليم محمد عبــــد|هيم عبــــد |إبــــر
هيم|إبــــر

دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

7o947| هيم|بــــر|م محمد |لسل|م مجدى عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

368895 ى | رم|لمك|بــــو |منيتـــ نبــــيل حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

64|3o2 ى عبــــد|ي ل|لع|بــــ عىل عبــــد|لوه|سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

497o69 هيم موىس|بــــر|دق |ء سمي  ص|رس| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

24439 بــــ|لوه|لد محمد عبــــد |د خ|جه هره|لق|بــــ |د|

499393 لديبــــ|زينبــــ مني  محمد خليل  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6794|8 ه صل|  |لمو|ح سعد |مي 
ى
هيم|بــــر|ق لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|24328 وى|لبــــحر|عىل مرىس محمود مرىس  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

647633  محمد عىل
ى
ف محمد شوق أرسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

643775 مصطفى محمود محمد محمد عىل زيق|لزق|علوم 

55||7 هر محمد مندي|محمد م لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

42o5|4 تـــه|م زن|م|ل|حمد |حمد |ل |كم لشيخ|ره كفر |تـــج

8o|96o هلل مرىسي|مهند محسن عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

677286 ى محمد رج ى |محمد حسي  لنمر|ل حسي  لمنصوره|حقوق 

8|9748 يز فوزي نصيف|فيبــــي ف ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

523832 حمد محمود|محمود محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

9o5952 هيم |بــــر|لرحمن محمد يوسف |عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

627984 ى إبــــر ي|هيم |محمود وحيد أمي 
لعوضى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

498685 ى |صبــــ ى محمود حسي  ألبــــيض|ح حسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

768|79 م|مه سل|ن سل|جر سليم|ه لعريش|تـــربــــيتـــ 

44|49| ى حسن محمد رمض|حن ن|ن أمي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 
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4|o4o5 يوبــــ|بــــو زيد |لحميد |رس عبــــد |حمد ي| |بــــ طنط|د|

823o9| ي |صف
هيم|بــــر|ء عيد مصطفى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

6|5|47 جح|لق مصطفى ر|لخ|مح عبــــد |حمد س| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

295995 يم|لد|بــــ عمر محمود عبــــد |عمر مه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|765| لبــــصي  عىل|هيم فتـــىح عبــــد|بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

782o|7 ن|هلل سليم|هدى نبــــيل عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

52o795 لق|لخ|ن رجبــــ محمد عبــــد|يم| تـــمريض دمنهور

3|4o84 للطيف|د عبــــد|عىل محمد مر ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

85463| بــــر|لج|وي محمود عبــــد|بــــ ص|يه| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

646544 ل|متـــ فتـــىحي محمود هل|فتـــىحي أس سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

33|73 حمد نوبــــى محمد|حبــــيبــــه  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6435|3 تـــه|يمن محمد شح| |عل زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

475o28 |لسق|عمرو محمد بــــهنس بــــسيوئى  سكندريه|ل|ره |تـــج

829976 ن فرح| بــــ|فرح بــــض| مي  ن|سو|علوم 

7838|5 ل|لع|لعزيز حسن عبــــد|حسن عبــــد  ن|سو|ضتـــ |علوم ري

299837 حد|لو|حمد طه محمد عبــــد|محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

793375 ى|ن ش|لم سليم|نسمه س هي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

366245 هيم مصطفى|بــــر|حمد |هلل |منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

824|o م|ح عز|لفتـــ|م مجدي عبــــد |سل| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

3|9697 لسميع محمود|متـــ عبــــد|س|مريم  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

488464 ن محمد|محمد مرصى يوسف عثــــم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25|98 لصبــــور عبــــد ربــــه|ء محمد عبــــد |ل| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

5o3922 رف|م فهىم ع|م|ن محمد |مرو سكندريه|ل|علوم 

47745o لبــــمبــــى|حمد |عيل |سم|م عبــــده |يمنى عص لشيخ|بــــ كفر |د|

62oo57 لبــــربــــرى|م عىل عىل |حمد عص| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

85|o53 ء سعد محمد سعد|حسن دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

7|o647  |جم| ر|ي
ى
حمد|ل دسوق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

449659 حمد زين سعيد يوسف|مه |س| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

488|35 حمد عرفه محمد|رق محمد |ط ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى
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2|2277 لسعود|بــــو|محمد مصطفى محمد  ى شمس هندستـــ عي 

328o8o عيل|سم|ل محمد عىل |زن جم|م |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9o7544 للطيف |حمد عبــــد|سط |لبــــ|مصطفى عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

5o2235 ى وى فرح|وجدى ر| مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

6|6o82 ر|لجز|حمد |لد |عمر خ ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

85o92o م عيسي|لسل|حمد عبــــد|محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

92|698 ل |لع|لمتـــجىل عبــــد|ء عبــــد|ء عل|لىمي ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

833245 د محمد|لسيد فؤ|در |ن ي صىح سوه
ج|معهد فنى

647795 لمجيد|ل عزتـــ مصطفى عبــــد|نه تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|4877| ى ى|بــــخيتـــ جرجس بــــش| كرستـــي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7546|6 لسيد|لرحمن |منيه رجبــــ عبــــد | عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7592 عيل|سم|دهم محمد محمد | هره|لق|حقوق 

368859 حمد|لدين محمد حسن |م نرص |حل| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

4|o7|9 ن محمد شلبــــي|لسيد سليم|ن |سليم| رن |ره طنط|تـــج

794o4| ن|لحميد محمد رسح|ء ثــــروتـــ عبــــد |هن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o7636 ملك محمود محمد خميس محمد دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

|7|85| ء محمد عىل شلبــــى|زمزم عل |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

644993 مد سليم|حمد عزتـــ ح|جر |ه |حقوق طنط

5||o53 لعزبــــ|عىل محمد حسن محمد |علوم طنط

22|73| ئى|لصوف|لعدوى محمد |حمد |محمد  هره|لق|هندستـــ 

284236 مر غنيم|مر غنيم ع|م ع كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

894o77 جر عىل محمود محمد |ه سيوط|تـــربــــيتـــ 

33294o حمد عىل|بــــر |حمد ص|لدين |نور  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|854o ندى بــــسيوئى يوسف يوسف حنيطتـــ ره دمنهور|تـــج

37246o حمد|حمد |حمد محسن | ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

6oo57| هيم|بــــر| |لوف|بــــو |فتـــىح مجدى محمد  |علوم طنط

36636o حمد حمدى محمد طلبــــه|بــــسمتـــ  ن|حقوق حلو

358275 مل بــــهجتـــ محمد شلبــــي| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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22752 هيم|بــــر|هلل |لرحمن عيد عبــــد|عبــــد تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

34337| لحميد|حمد عىلي عبــــد|يوسف  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

48o3|7 دم|لم حميده ي|هلل س| |حمد عط| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4597o| لسيد|ن خليفتـــ |ء رمض|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4256o5 لدهبــــ|بــــو |م |م|لدهبــــ محمد |بــــو |منيتـــ | سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

242558 محمد جميل منصور محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4|5o93 لمرصى|هيم |بــــر|مل محمد | ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

75o538 حمد عيس|حمد |مصطفى  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

265o47 هر سيدهم متـــى|جون م سيوط|بــــ |د|

46|376 وى|لعطف|جر عىل حسن |ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

776o52 لسيد|هيم |بــــر|سلىم محمد  زيق|لزق|حقوق 

4o5448 قوتـــ سعد مصطفى|نسيه محمد يحن  ي|بــــ سكندريه|ل|ره |تـــج

273374 لصمد|لمجد حسن عبــــد|بــــو|يمن |نشين  دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

25o44| قتـــ محمد عبــــد| بــــويوسف|ىط |لع|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

846|37 س محمد|لدين عبــــ|ل |م جم|عص ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|2o|35 ي سمي  تـــوفيق|جويس ه
ئى  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|

ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

34|962 لعيوىطي|هيم |بــــر|لسيد |ن سعيد |يم| ى شمس|تـــج ره عي 

||7o64 هلل يونس|لد عبــــد |مريم خ ى شمس حقوق عي 

755376 هيم|بــــر|ء عىل |م عل|ريه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

8452|8 ه محمد عبــــ س محمد|سمي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

8o2444 ي
محمد قطبــــ محمد مصطفى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

683484 وى|لعشم|ن |منه فتـــىح محمد رمض ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

234|22 ج|بــــر محمد فر|رق محمد ج|ط كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|6o745 لنبــــى حسن|محمد حسن عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7|652o |لسيد |لمؤمن |عيل محمد عبــــد |سم|كريمه 
لبــــيىل

لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

||7o88 د|نهله فهد محمود فؤ ى شمس|تـــج ره عي 

63o538 ى|هلل عطيه حس|هلل مصطفى عبــــد |عبــــد  ني  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

244293 حمد فتـــىح بــــكرى محفوظ| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى
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4923|o لعقده|هيم |بــــر|هيم محمد محمد |بــــر| ره دمنهور|تـــج

|224o6 لسيد|حمد محمد | |زم رض|ح ي|بــــ |د|
|لمنى

6999o لسيد|حمد |روق |ء ف|حسن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

42538 لغنى بــــسيوئى|بــــ مكرم عبــــد |يه|لرحمن |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

2683o9 هيم محمد سليم|بــــر|مه |س| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

22888| ل محمد|حمد كم|ن |نوره هره|لق|ره |تـــج

686747 هيم|بــــر|تـــ |لسيد بــــرك|مد |حمد ح| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4258o3 وى|ن محمود عىل عىل مك|رو سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

846|48 لعظيم محمد|محمد محمود عبــــد ن|سو|ضتـــ |علوم ري

534oo5 ى محمد|ج رس محمد عىل حسي  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

763359 دى|لرحيم ه|حمد عبــــد |بــــسنتـــ مجدى  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

883o88 لك |لم|لفهيم عبــــد|ره محمد عبــــد|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

895575 مح رأفتـــ مرزوق تـــوفيق  |س ج|طبــــ بــــيطرى سوه

63||75 ه | لدين|هلل مىح |حمد عبــــد |مي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

2322|| هيم|بــــر|رس عىل عىل |يوسف ي ى شمس|د| بــــ عي 

775oo2 لمقصود|هيم عبــــد |بــــر|يه حمدى سعيد | زيق|لزق|صيدله 

837|84 حمد|محمود محمد بــــهلول  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

77o944 بــــر أحمد مسلم|م ص|ء س|سم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

757958 عيل|سم|مد رجبــــ |محمود ح لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

323o58 ف |ء |رس| بــــ|بــــو زيد دي|رسر سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

347|85 لحميد|ن عبــــد|ن سعيد حس|حس ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

69|334 ز|لبــــ|لمتـــول |ء سمي  محمد |هن لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

692656 تـــه|مد محمد محمد شح|ندى ح ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

239463 لسيد|هيم |بــــر|م حسن |م س لفيوم|عه |زر

253639 ى|هلل رأفتـــ عبــــد|عبــــد للطيف حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

857|44 ل عىلي|ره عىلي جل|س ي|بــــ |د|
|لمنى

942oo سعد|تـــم وحيد سعيد محمد |ح هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o6473 ي |ف
حمد مصطفى شعيبــــ|طمه مصطفى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

7|2575 د|هلل حسن محمود فهىم محمد حم|منه  لمنصوره|عه |زر

44|236 لكبــــريتـــى|حمد |ل محمد |ء جم|عل لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر
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5435o2 حد|لو|ن عبــــد |لمولي سليم|د |ن ج|يم| علوم بــــورسعيد

45o92o لعكل|ل |د محمود جم|هلل فؤ|عبــــد |هندستـــ طنط

7o8892 ىط|لع|لسيد طلحه عبــــد |حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

62o|o2 ء محمد حسن حسن بــــدر|دع ره بــــور سعيد|تـــج

|34|4| هيم محمد محمود|بــــر|ء |رس| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|4o|64 ي فريد حلقه|نه روم|دمي
ئى ى شمس صيدله عي 

|66872 ل محمد|يمن محمد جل|ندى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

279447 ر|لنج|لسيد |ر |لغف|محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

825o8 لسيد| |ن عىل عط|كريمتـــ شعبــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

299o5 نور|لد محمد محمد |خ ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

6o749| لبــــرلس|حمد |لدين |محمد صفوتـــ سعد  |صيدله طنط

835||6 طف محمد عىلي|ء ع|شيم ي للفن|
|دق قن|لفنى

55375 حمد رجبــــ سيد|محمد  لفيوم|ر |ثــــ|

452322 يس|لح|لحميد بــــدوى |مجد عبــــد |لحميد |عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

687|oo لمخزنىح |لعزيز |ل صبــــرى عبــــد |هبــــه جم لمنصوره|صيدله 

34o223 نم|حمد عىل عىل غ|ميمنه محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

75443 حمد عرفه ربــــيع عىل| |ره طنط|تـــج

865o4|  عىلي 
ى بــــوزيد|عىلي حسي  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

45o697 لسيد|لدين |ره محمد محن  |س |ره طنط|تـــج

784465 م عىل|لسل|لحميد عبــــد |عبــــد | دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

5|5389 ىط حمودين|لع|ء حمدى سعد عبــــد |سن معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

255584 د|لضي|ر |لستـــ|حمد عبــــد|محمد  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

626988 مه|لمنعم سل|ىط عبــــد|لع|يدى محمود عبــــد|ه زيق|لزق|بــــ |د|

498o94 لعمروىسي|ر محمد فهىمي حسن |من تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

644746 |لبــــن|محمد | يه يوسف ند| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9|9362 عيل محمد  |سم|ن محمد |نوره سيوط|بــــ |د|

6263|o وق جم ل محمد سليم|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

328843 ى محمد|بــــ|ل|ئل محمد |محمود و صي  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

69384 م معوض|لسل|ن عبــــد |روضه سليم لفيوم|تـــربــــيتـــ 

338896 ن|لحميد محمد عىلي|خلود مجدى عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 12723 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2|6o84 وى|بــــ شعر|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|محمد عبــــد هره|لق|حقوق 

7o787o هلل محمد مقبــــل|ن محمد عبــــد |نوره لمنصوره|حقوق 

446997 م فرج سلومه|لسل|يوسف عبــــد  ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

693338 هيم|بــــر|ن حسنى محمد متـــول |يم| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|4|8| وى|لح|دى |له|مه عبــــد |س|محمد  هره|لق|حقوق 

3693|9 لعزيز مصطفى|لفتـــوح عبــــد|بــــو |تـــه |ء شح|شيم |بــــ طنط|د|

622586 ه رض أحمد حسن| أمي  ط|هندستـــ دمي

6939oo بــــو عيطتـــ|لحسينى |هيم |بــــر|ن |سليم لمنصوره|ره |تـــج

5|8774 ي|لجرو|هيم محمد محمد |بــــر|ره |س
ئى سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

282376 حمد|ء محمود عىل |رس| هره|لق|حقوق 

4o8o67 م|لسل|ل عبــــد|م هل|لسل|منى عبــــد سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

786625 حمد متـــول|ل |لع|د عبــــد |ل عم|كم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

44o772 عيل حسن|سم|دى |له|عيل عبــــد|سم|سجود  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

775892 يه سعيد بــــيوم يوسف| زيق|لزق|نوعيتـــ 

649627 حمد|لسيد |ن مصطفى |جيه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

52|775 زق|لر|ر خميس عبــــد|لستـــ|آيه عبــــد  عه دمنهور|زر

628||7 شم|مه فتـــىح ه|س|لدين |ء |عل زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

864o6| ئيل|س ميخ|يىلي|نوبــــ رزق |بــــ| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4|4957 ى |بــــو|هلل ||محمد عط مر|بــــوع|لعيني  سكندريه|ل|ره |تـــج

773489 حمد عطوه|حمد |مر |ندى تـــ وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

66|5| لسيد|لرحمن |يوسف عويس عبــــد لفيوم|حقوق 

|64o42 بــــينى|هيم محمد منصور |بــــر| لشر هره|لق|حقوق 

|37875 لعظيم|د عبــــد |حمد فؤ|عمر طلعتـــ  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

857875 ن محمد فتـــىحي محمد|نوره ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

2735o حمد يوسف|مريم محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4788o دهم محمود محمد عبــــده| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

422689 لسيد|هلل |لسيد عبــــد |هلل |عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

7737o4 د محمد محمد فضلون|ن عم|يم| ى شمس| لسن عي 

33oo|| هيم|بــــر|هي |مجدي ز| مه ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر
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|72497 رى|هر مك|رك ميشيل م|م |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|726|9 لعزيز|ندى محمد فهىم عبــــد |س ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8o45|4 ونيك ى| في  شهي  وهبــــه حني  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

46588 ى ف|ر رجبــــ |مختـــ| مه يد|مي  ى شمس|زر عه عي 

|9862 حمد|لرحمن مدحتـــ حلىم |عبــــد تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

|6|9o6 لسيد حموده|تـــفى محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

22483| ل|لرحيم بــــل|بــــ مجدى عبــــد|شه |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

6|8236 ى محمود مسعد محمود ش ى|نورسي  هي  ط|هندستـــ دمي

8o686o ي محمد محمد|سعده نعم
ئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

37o788 لمجد|بــــو|لسيد |ج  |ن| دين هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

62|68| ل|حمد غ|هيم |بــــر|ن |محمد حمد ره بــــور سعيد|تـــج

443387 عيل|سم|ن محمد محمد |عىل سليم لشيخ|بــــ كفر |د|

4964o4 لبــــربــــرى|لعزيز غنيم |حمد عبــــد|لد |ء خ|ل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

35293| م محمد محمد|زم هش|ح ى شمس|زر عه عي 

7o4o43 لشيخ|هلل |حمد عبــــد |حمد محمد |محمد  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

894355 هيم محمد |بــــر|رص |لن|هيبــــتـــ عبــــد سيوط|بــــ |د|

769869 ى سمي  فتـــىح عىل سعد|ي سمي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

7o2899 مه هيكل|لسعيد سل|محمد محمد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

429845 لجندى|سن حلىم |م ح|حس |طبــــ طنط

2o437 بــــر عىل|هر محمد ج|لبــــ| هره|لق|طبــــ 

634566 د|لسيد عبــــده ج|محمود محمد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

36667o لسعيد عىل|عمر عىل  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

4|2|95 غ|لصبــــ|هر زىك |محمد م |تـــربــــيتـــ طنط

3696|7 ى |شه سم|حمد ق|بــــ محمد حسي  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

76o7|2 لدين متـــول|هيم نور |بــــر|هلل |منه  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

334o|4 للطيف|م محمد عبــــد|محمد عص سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

25|9o3 لمنعم نرص|حمد عبــــد|لمنعم سيد |عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

2655| يوسف ممدوح صبــــري محمد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 
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45|o48 مر|لحميد ع|محمد مصطفى محمد عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

28|398 سعد عطيه محمد فرج|حمد | |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

776|49 ى شكرى عبــــد |ي ظتـــ|بــــ|لحميد |سمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25542| جن|هلل محمد مبــــروك ط|عزيزه عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

648722 هد|هيم منصور مج|بــــر|حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

85|275 ن سيد|لحميد سليم|ء عبــــد|شيم ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

637o48 هيم|بــــر|حمد |رص |ن| مه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

39|7o تـــه|ح شح|لفتـــ|جر حسن عبــــد|ه ى شمس| لسن عي 

497|55 س|بــــور|س |مل عبــــ|يدى مصطفى ك|ه تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

2854|| تـــه سيد|رحمه محمد شح لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

|74265 لد سعيد خليل|ء خ|سم| ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

63559 م|م|عزه محمد قرئى  بــــ بــــنى سويف|د|

632222 هيم|بــــر|لحكيم فكرى |ره عبــــد |س هره|لق|ج طبــــيع |عل

9|o5oo لحميد |حمد محمد مصطفى عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

23|44 ل علوى محمود|حمد جم| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

228|36 لحليم|نور عبــــد|ن |رضوى رضو تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

78993 محمد عزتـــ محمد متـــول ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|5o232 حمد محمود|حمد محمود | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

35334 س بــــحر|ئل عبــــ|فرحه و كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

4762|| ه ي|لحميد محمد إبــــر|ن عبــــد |مي 
هيم بــــسيوئى سكندريه|ل|ره |تـــج

7928o4 دهم محمد خميس|مريم محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

626||2 ف محمدى محمد أحمد أرسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

2|9842 هيم|بــــر|بــــ عىل جوده |يه| |ر|ي  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

2|4726 رص عوض|لن|ئل عبــــد|بــــسنتـــ و ن|هندستـــ حلو

5o938 حد|لو|محمد محمد محمد عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6834|8 تـــه عبــــيد|د عزيز شح|نه عم|هيل لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o5|45 هيم محمود محمد عىل|بــــر|عمر  لشيخ|بــــ كفر |د|

|785|o د|ر محمد محمد ج|حسن مختـــ عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

5o2589 تـــ محمد بــــسيوئى عىل بــــسيوئى| مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 
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239236 ى |ي لسيد|روق |يمن ف|سمي  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

|29478 نور محمد|رق |كريم ط ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|69|o2 فظ عرفه|محمد محمود ح ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4|436| لخطيبــــ|نور |ل|مريم محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|62785 ف ع|لرحمن |عبــــد  ن|لحليم حس|طف عبــــد |رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

286o7o حمد عىل محمد|محمد  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

46586| ي|ر
ى|لسيد |لدين |ح |محمد صل| ئى حمد حسي  لمنصوره|حقوق 

8779|2  عىل | سه
ى
صبــــره صدق سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

46o432 ى عبــــد|بــــو |لمعىط |فدوى عمر عبــــد  ل|لع|لعني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6394|6 هيم|بــــر|ن |ن مسعد رمض|نوره زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

857597 ي |لسل|عبــــد
لقوي|هيم عبــــد|بــــر|م مهنى ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

776463 ى فرم شم|هيم ه|بــــر|وى |نرمي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

47926| س وحيد|لدين عبــــ|د محمد سعد |حبــــيبــــه مر سكندريه|ل|حقوق 

|2222| لرحمن محمد|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3423| ى محمد هل لعزيز|ل عبــــد |حسي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

76|767 حمد محمد|رحمه غريبــــ  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

2226o لدين|رس محمد سيف |منيه ي| هره|لق|بــــ |د|

75528| لمجيد|ن عبــــد|لسم|مل |رضوى مصطفى ك عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

6o339 حمد محمد|حمد محمد | ره بــــنى سويف|تـــج

92|42| ه عمر |لل|حمد محمد عبــــد| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

779565 لرحمن|حمد عبــــد |هلل |لسعيدى عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3497o7 تـــ|لد سعيد محمد بــــهج|خ س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

6o4886 لمجيد عىل يونس|ره محمد عبــــد |س لمنصوره|بــــ |د|

35o454 لرحمن سعد عمر محمود|عبــــد ى شمس حقوق عي 

765468 لعزبــــى|لسيد محمد |محمد محمود  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

422767 ل|نود غبــــري|مجد لمع بــــ|جول  سكندريه|ل|صيدله 

689565 لرحمن|دى رجبــــ عبــــد |له|عبــــد | رند زيق|لزق|طبــــ 

|3o254 ي|ر
رق عىل حسن|ط| ئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27o479 هيم|بــــر|يم |لد|هيم عبــــد |بــــر|حمد |محمد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

264479 هلل محمد فكرى بــــيومي منس|منه  |حقوق بــــنه
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44325| لم|حمد س|لسيد |هيم |بــــر|محمد  لشيخ|تـــمريض كفر 

|35ooo ن|د محمود رمض|سم عم|بــــ ى شمس هندستـــ عي 

35|825 ك|لسم|لمنعم محمود |لمنعم محمود عبــــد|عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6||235 شقر|ل|حلىم عيد عىل  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

8663o9 حمد|مصطفى محمد حسن  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

6284|4 ن|عيل رضو|سم|لغنى |لح عبــــد |ندى ص|س زيق|لزق|حقوق 

677742 لصعيدى|لني  فريد عىل |لرحمن |عبــــد  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

297566 لسيد|د محمود |محمود عم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3686o6 بــــر|ن مصطفى ص|لد رمض|خ س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

625||9 |ريم محمود محمود 
ى
حمد دسوق زيق|لزق|طبــــ 

|34963 لبــــدوى|عيل |سم|محمد عىل  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

843786 حمد|رص معروف |مروه ن ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

4|5o|o لق|لخ|لعظيم عبــــد|لعظيم عطوه عبــــد|عبــــد لمنصوره|حقوق 

5|6634 لففى|لسيد محمد |رتـــ |س سكندريه|ل|طبــــ 

43652o ن|لرؤف ريح|ل عبــــد |محمود كرم جل لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

253627 دى|بــــو ش|بــــر عىل |يمن ج|د |زي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2|427| ف رش|لرحمن |عبــــد د حسن محمد|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

448539 وى|لحص|لمجيد |عمرو محمود محمد محمد عبــــد |هندستـــ طنط

356588 ى|لعزيز |لرحيم عبــــد|ندى عبــــد مي  ى شمس| لسن عي 

825|o لكريم|لعزيز عبــــد |ء فتـــىح عبــــد |عىلي لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

4759|4 عر|لش|حمد |زم صبــــىحي |ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6o2|3 هيم|بــــر|هيم سعيد |بــــر|عمر  ى شمس|زر عه عي 

3o6|7 ه ن ي عبــــد |سمي  ر عىلي|لستـــ|ج  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

889439 دى بــــدوى |له|دل عبــــد|محمود ع ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

66||| ى مصطفى|محمود ط رق حسي  لفيوم|علوم 

8oo|84 م بــــردويىلي عىلي|لسل|ر عبــــد|عم قرص|ل|فنون جميله فنون 

75343o ر|لنج|حمد مرع |حمد مرع | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o6497  عبــــد |ل |ن كم|يم|
ى
لمنعم|لدين صدق سكندريه|ل|طبــــ 
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|46738 محمد عمرو حسن مصطفى دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

296o24 لسيد|لدين ممدوح عبــــده |نور ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

4||446 ف | هيم خليفه|بــــر|لسعيد |رسر |حقوق طنط

25|736 م|حمد سل|ن |دل شعبــــ|حمد ع| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

369624 يف  ف فتـــىح عبــــد|رسر لمنعم|رسر كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

9|3487 ى نصف نجيبــــ خليله | |مي  ج|علوم سوه

9o3||9 حمد محمد صبــــره |د |جه ج|بــــ سوه|د|

6o857| ف محمود مختـــ|نبــــيله  وى|ل مك|ر جم|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

89oo3o ف محمد سيد عفيفى | رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

6o8||o لمنسوبــــ ليمون|لد |طف خ|عو لمنصوره|ره |تـــج

8||387 ي سيد ضيف 
حمد|مصطفى ي|هندستـــ 

|لمنى

89538| ر محمود  |لستـــ|لحمد مجدى عبــــد|بــــو| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

57627 هلل|ء محمد عىل عبــــد |سم| علوم بــــنى سويف

35o547 حمد سيد محمد|منيتـــ | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

632878 لسيد محمد مرزوق|ن محمد |لسلط| زيق|لزق|صيدله 

33875| لبــــربــــري|لق عىل |لخ|ر عىلي عبــــد|من لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

698698 تـــ|ح فرح|لفتـــ|ن عبــــد |م رمض|سل| لمنصوره|طبــــ 

9224o6 لسيد محمود |حمد محمود | ج|بــــ سوه|د|

622928 حمد محمد فرج|لعزيز |عبــــد | نور معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

887739 حمد محمود  |وى |هلل ص|فتـــح  سيوط|ره |تـــج

838626 ي |بــــ محمد |رح
ن|لجهل|ليمنى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

2579o5 تـــ منصور|حمد محمد شح| شمون|نوعيتـــ 

6oo9o8 حمد بــــيىل غنيم|لبــــيىل |له |ه |بــــ طنط|د|

493|68 حمد عىلي مسوده|هيم |بــــر|محمد جمعه  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2|6239 بــــرهيم|ء محمد فوزى |سيف عل ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

3|986| هيم|بــــر|ن |منيتـــ محمد رمض| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6o5o22 ى خ هيم|بــــر|ن جمعه |بــــو سليم|طر |نرمي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

25|32| لجزيرى|لونيس |لد عبــــد|م خ|حس ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

536639 فع|لش|محمد حسن محمد رجبــــ  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى
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|6|354 ن|تـــم مصطفى زهر|شدى ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|6868 لسيد|حمد محمود صديق |ندى  ط|معتـــ دمي|علوم ج

453o42 يد|لحليم ف|لسيد عبــــد|لسعيد |م |عص ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

29o5| در|لق|در محمد عبــــد|لق|محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

526933 ى |ل|د محمد |زي لكريم|لسيد عبــــد|مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

34ooo7 ن فرج محمد|يتـــ رمض| |بــــ بــــنه|د|

47683o ن|لمنعم زىك سليم|يتـــن وليد عبــــد | معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

433927 ى|لدين ش|هلل يشى عز |منه  هي  |صيدله طنط

49o6o5 لسيد عىل|م حسنى |ندى عص سكندريه|ل|ره |تـــج

638932 حمد محمد|محمد | لي|د هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|973| حمد سيد|جد |م م|مر مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2394o2 ر|لجبــــ|ر مصطفى عبــــد|لجبــــ|هلل عبــــد|هبــــه   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

833o25 لح|للطيف ص|ر حربــــي عبــــد|مختـــ دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

3445|8 ع|حمد سيد عيد ربــــ|مل |ك مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5267o5 حمد|رك محمد |حمد مبــــ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8885|2 لحميد محمد |حمد درويش عبــــد|د |رش سيوط|حقوق 

6966|7 لعزيز شلبــــي|ئى رأفتـــ عبــــد |م| لمنصوره|بــــ |د|

625|55 ل|لع|لسيد عبــــد|لسيد محمد |رتـــ |ي زيق|لزق|ره |تـــج

856698 حمد|ل |ل محمد جم|جم تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

8|8773 لرحمن|لكريم عبــــد|مر عبــــد|نوره ع ي|عه |زر
|لمنى

66835 ى|لد بــــقىل |هدى خ مي  لفيوم|طبــــ 

333989 شقر|ل|لد محمد |عمر خ |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|2473o لحميد|لحميد عبــــد |يه وليد عبــــد | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7ooo|3 هد منصور|د حمدى مج|حمد عم| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

487778 بــــ|حمد خط|حمد نبــــيل سيد | سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6953|3 لمجد|حمد عىل |ل |جم| ر|ي لمنصوره|بــــ |د|

26o84 حمد|ن محمد |محمد رمض هره|لق|حقوق 

5o868 ى|م محمد شح|سل| تـــه حسي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف
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|7|682 ى|لعظيم |عبــــد | مل رض| مي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

9o43o7 للطيف |حمد حسن عىل عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

6895|7 لبــــسطويس|عيل |سم|ح |يه نج| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|o484 لبــــدرى|هيم محمد |بــــر|ضىح سعد  لمنصوره|بــــ |د|

7o7874 |لعط|بــــو |لسعيد عىل |حمد سعد | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|48|57 لرحيم|زى عبــــد |محمد محمود حج ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

253355 لخي |بــــو|شم محمد |ء ه|رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

482324 ج |حمد محمد محجوبــــ ن|طف |يوسف ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

25229 سم|لسيد ق|ء يحن  |هلل عل|منتـــ  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

435||8 هلل|حمد عطيتـــ محمد بــــدر خي  | سكندريه|ل|صيدله 

|6424 حمد|طف محمد |ع| شذ هره|لق|بــــ |د|

88|7|6 ل محمد  |حمد رفعتـــ يوسف كم| سيوط|ره |تـــج

365657 لعظيم معروف|ح عبــــد|لعظيم صل|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23274| دل محمد مصطفى|ء ع|رس| هره|لق|حقوق 

77o762 لحليم محمد مرىس|يه عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

5369o8 ى حم|عيل حس|سم|ل |كم| زكري دتـــ|ني  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4678| ء حسن رفعتـــ حسن|حسن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|7964 ل محمد|لع|رس عبــــد|ي| ر|ي كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

543627 ى محمد عبــــد |ي لمنعم محمود|سمي  عه دمنهور|زر

852|36 لمحسن|زينبــــ محمد سيد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

54466o حمد يونس محمد جوده|ر |من تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

784986 حمد|لبــــصي  |حمد عبــــد |ر |زه| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

34|555 لد منصور|ن خ|حمد عىلي سليم|عمرو  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

34|696 س|لنح|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|يمن عبــــد|بــــسنتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

525o|5 ى |لرحمن محمد عطيه |عبــــد  هيم|بــــر|مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

69924 محمد سيد عىلي مرىسي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o|389 حمد|ن عوض محمد |ده رمض|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44938 لمقصود|حمد عبــــد |ن |حمد رمض| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

269668 محمد وحيد حسيبــــ منصور لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ
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9o87|9 للطيف |لحميد عبــــد|لرحيم عبــــد|محمد عبــــد ج|ره سوه|تـــج

8o937| للطيف|حمد عبــــد|لخط |لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|صيدله 

869487 ر|محمد سيد مختـــ| ند ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

5|28o8 ي|لغنى |لعزيز عبــــد|عمرو سعيد عبــــد
ط|لىحى ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

26559| لـلـه|بــــ |د جـ|لـحد|د عىل محمد |محمد عم ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

495ooo ن|لسيد رضو|محمد أحمد أحمد عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

42oo72 ود|ر د|ود دويد|بــــ د|يه دي| لمنصوره|حقوق 

352638 حمد|هيم |بــــر|حمد |نس | ى شمس|تـــج ره عي 

|4|8o2 ى سعد ى محمد حسي  حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

634769 طف حسنى محمد عطيه|كريم ع زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

5o76o7 |لبــــن|فظ |ح ح|لفتـــ|فريزه محمد عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

292o9 ف عبــــد |حمد | ح حسن محمد|لفتـــ|رسر هره|لق|حقوق 

856995 ي|
يه خلف محمد يمنى ي|بــــ |د|

|لمنى

84|684 ي 
حمد محمد حسن|مصطفى |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

72o59 وق جم بــــر رجبــــ|ل ص|رسر ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

637o4o  محمد|حمد مو|تـــغريد 
ى
ق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

82722| ي عبــــد مي|لنظ|هلل محمود |مؤمن يحن  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

868424 عيل سليم|سم|للطيف |حمد عبــــد| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||927| لس رأفتـــ رفله  نيوس|رس|كي  ى شمس علوم عي 

|28759 حمد حمدى بــــكرى مهدى| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

489667 هيم غنيىم|بــــر|هيم محمد |بــــر|سلىم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|o976 ص|لقص|حمد محمد قطبــــ | معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

||6496 ى ف م| |يوستـــي  هر فهيم|رسر ى شمس| لسن عي 

425587 حمد عرفه|حمد محمد |ر |مي سكندريه|ل|بــــ |د|

758|66 ى| ند رزق حسن حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

35|886 ش|لرحمن رو|د محمد عبــــد|يتـــ مر| ى شمس| لسن عي 

358468 هيم كوهيه|بــــر|لعظيم |ن سمي  عيد|نور ى شمس|د| بــــ عي 

|4|o64 حمد|تـــه |حمد شح|تـــ |لشح|لرحمن |عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

4o99o9 ى هش|ي م محمد خرصى|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2637o دي محمد|له|محمود مبــــروك عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 12732 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|27468 فع|م ن|لسل|هلل محمد عبــــد |عيل فتـــح |سم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|2442 ضل محمد |حمد منصور ف| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7|3237 حمد|حمد |هيم |بــــر|حمد |ء |شيم ن|طبــــ حلو

323578 د|د ميل|م عي|ئيل عص|مهر ن|تـــربــــيتـــ حلو

85o|| هدير معوض سيد قطبــــ ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

63|3o ي|هلل عيد رو|عبــــد 
ق مصطفى ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

9o2644 ى جم د محمود |ل رش|حسي  ج|حقوق سوه

8934o5 لحسن |بــــو|لد محمود سيد |خ ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

367|75 بــــو عربــــ|رص محمد محمد |هلل ن|عبــــد سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

6|o868 مر|هيم ع|بــــر|منيتـــ فوزى فوزى | لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

9o56|9 ره عمر محمد حسن |س لمنصوره|حقوق 

867653 م محمد خليفه محمد|سل| سيوط|حقوق 

75874o لعيسوى|لسيد |حمد |يوسف  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

36|o33 بــــ|ح دي|لفتـــ|بــــ عبــــد|حمد دي| |تـــمريض بــــنه

3||8|| حمد محمد عبــــده محمد|مريم  ى شمس|د| بــــ عي 

346634 هيم|بــــر|ق محمد |لرز|ن سعيد عبــــد|نوره |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

7692oo لم عىلي|ن س|ره سليم|س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

|675|8 ن|ن زهر|دي ري|محمود ن ن|تـــربــــيتـــ حلو

65oo5 بــــ عوض|لوه|ر عىل عبــــد |نه| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

79|o62 ى |بــــر|ده |غ يف|هيم حسي  لشر زيق|لزق|بــــ |د|

92o9|3 ق فوزى معوض |سح|ستـــيفن | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

428|8| ىط|لدمي|هند محمود عطيه محمود  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

492767 ف |م |هش ده|هيم حم|بــــر|عيل |سم|رسر ره دمنهور|تـــج

75o937 محمد شحتـــه محمود محمد ره بــــور سعيد|تـــج

848437 لدين يوسف|ح |ن صل|م رضو|هي ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

89|799 حمد عليوه |يه فتـــىح | ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8355|o ي|لقوي حس|لحق عيسي محمد عبــــد|عبــــد
ئى |ج طبــــيع قن|عل

95567 لمقصود عىلي|رق عبــــد|م ط|سل| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

23|985 حمد فرج|تـــه |حمد شح|محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7oo72 ن|يز سمع|لبــــي  ف| |رين|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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52779 ر مجدى محمد خرصى|من بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9|o4o| يف |هيم |بــــر|هيم عمر |بــــر| لشر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

858979 هيم|بــــر|عيل |سم|ن |ج شعبــــ|بــــتـــه| ي|علوم 
|لمنى

229664 حمد عىل خلف|محمود | ر|ي هره|لق|هندستـــ 

258975 ف عبــــد|هلل |عبــــد لسعدئى|حد |لو|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|23864 حمد|حمد مصطفى |يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|7278 ق|لسيد محمود |زينبــــ  وي|لشر ره دمنهور|تـــج

25|728 رى|لدين|لمنعم |يوسف نبــــيل عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

4532o4 ف |هيم |بــــر| لمنس|هيم محمد |بــــر|رسر لشيخ|هندستـــ كفر 

34o288 دتـــ عزتـــ سيد محمود|مي |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

758468 لعزيز محمد خرصى|لدين عبــــد |محمد بــــىه  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

2366|7 ى جم|ي لسيد حربــــى|حمد |ل |سمي  هره|لق|ره |تـــج

4o8698 رى|لهو|هيم |بــــر|هيم فريد |بــــر|بــــرين |ص |بــــ طنط|د|

8|9683 حمد عىلي|ره عىلي |س ي|بــــ |د|
|لمنى

3|4584 حمد محمد حسن محمد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

865274 حمد|لد عىلي |هلل خ|منه  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4|7957 ى معوض محمود| نور حسي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|63726 بــــينى|عيل محمود |سم|يوسف محمد  لشر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

354o44 ي سيد|هيم |بــــر|ن |يم|
ى
لدسوق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

56989 رحمه محمد سيد محمد بــــ بــــنى سويف|د|

42o|7 لسيد|لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|رغده  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

787855 لعزيز محمد|سوسن محمد عبــــد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

84o96| نرصي شفيق| رمي| |رين|م ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

53o53| |مل صبــــىح عزم يوسف لوق| |بــــ طنط|د|

52|395 ضى|رضوى نرص فتـــىح عىل م سكندريه|ل|صيدله 

4o6333 لربــــ|د |مريم محمد عىلي عىلي ج تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

35o432 ر|لنج|هيم محمد |بــــر|حمد مصطفى | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

333o63 لعزم|بــــو |رق حلىمي |يوسف ط دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

444264 لح شلبــــى|محمد ص| لوف|بــــو |ن |يم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

492552 ى جرجس حن سعد| جورج بــــشر سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي
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76|438 ن|ل سيد عمر|هلل جم|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

65325 ئيل سليم|بــــيشوى صبــــىح ميخ لفيوم|هندستـــ 

22672o لمنعم محفوظ|شور عبــــد|محمد ع دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

752545 ى محمد عمر|محمد  ن عبــــيد|مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

63oo8 يف شيبــــتـــ خلف|سم| ء رسر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

897645 حمد |حمد محمد |مريم  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

68|82 د|لجو|ل محمد عبــــد |يه جم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

63697| رص عىل نرص|لؤى ن ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

249o65 د|لمقصود ج|بــــر عبــــد|رق ص|ندى ط ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

332656 حمد|لسيد |حمد |دل |رتـــ ع|س |نوعيتـــ بــــنه

7o8||7 بــــينى|لسيد محمد |لسعيد |لسيد |نفيسه  لشر لمنصوره|نوعيتـــ 

854488 ى سحق وهبــــه|وهبــــه | مي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

9||477 فظ |حمد ح|عوئى | رش ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4o4573 سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج ن|مهند مجدى محمد محمد زهر

4|6944 ق|زى |زى محمد غ|ن حمدى غ|يم| وى|لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5o3463 لدين|لعزيز محمد شمس |تـــسنيم مجدي عبــــد سكندريه|ل|صيدله 

6o252o كريم مجدي حسن مصطفى محمد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

638883 لسيدمحمد عرفتـــ|هيم |بــــر|حمد |منيتـــ | زيق|لزق|ره |تـــج

4357o5 ف عىل |عىل  حمد رجبــــ|رسر سيوط|بــــ |د|

779444 د|رجبــــ محمد عو| عل زيق|لزق|بــــ |د|

5|6|o4 وى|طف فنجرى طنط|ع| ر|ل سكندريه|ل|طبــــ 

|23o55 كر بــــطرس|زن ممدوح ش|م لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

79887 م يوسف|لسل|م محمد عبــــد |لسل|عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

643457 هيم مقبــــل|بــــر|نور | |دين زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8977|2 حمد فرغل |بــــر |محمد ص ج|ره سوه|تـــج

52659| مد|سعد محمد سعد عبــــده ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|2566 ن هلل|خلف سعد رزق | مي  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

9o88|9 حمد |لسيد محمد |رق |ط دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2|8783 ن سيد سعد محمد|مرو ى شمس|زر عه عي 

9o8689 هيم |بــــر|حمد محمد |لرحمن |عبــــد ج|ره سوه|تـــج
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693535 حمد رزق رزق عىل خرصى| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

27577| م سيد محمد بــــشي |سه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

2|48o| حمد محمود|حمد رأفتـــ | م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

328359 لسيد|روق |رق ف|محمود ط ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|65432 ى |سم| ى جوده حسي  لجندي|ء حسي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

|7587| ن فتـــىحي|سعيد مني  سعد ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

5||796 لعزيز أبــــو عمر|عيل عبــــد |محمد نرص إسم ج|بــــ سوه|د|

4574|4  ه
ى
ي|هند سمي  قطبــــ دسوق

ئى ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

37788 ف عبــــد |سلىم  لنبــــي محمد|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|3944 ر|لمحمدى محمد عم|هيم |بــــر| |مه |نوعيتـــ طنط

28|558 ي|هبــــه 
لحليم|لدين محمد عبــــد|ء |هلل ضى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|2oo53 ن ي صبــــىحي مسعد| مي 
ى
شوق ى شمس|تـــج ره عي 

3|6779 ق|ع محمد |لرف|لسيد | |لي|د وى|لشر هره|لق|ر |ثــــ|

|354|6 مه|ن عبــــده سل|مصطفى رمض |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|86|| لبــــص|ىط عوض |لع|ن عبــــد |فرحتـــ رمض لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

7726| لعظيم محمد|لعظيم محمد عبــــد |عبــــد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

344683 ج|زينبــــ محمد مصطفى فر ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

53o372 ى محمد  |من ي|ر حسي 
ط|لىحى بــــ دمنهور|د|

252758 لسعود|بــــو|لسيد |صفيه زغلول  شمون|نوعيتـــ 

|588o8 ى عص|ي م جمعه محمد|سمي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|7||52 ذىك محمد| يوسف رض ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4|538 هبــــه معوض فوزى مندوه هره|لق|بــــ |د|

3537o6 هيم عيد|بــــر|محمود حمدى  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

7546|5 م محمد يوسف محمد|مل عص| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

52||93 يد|لعزيز ز|لسيد محمود عبــــد |سميتـــ  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

872|| ى |بــــو |شم |ء ه|سم| لسيد|لعنيي  بــــ بــــنى سويف|د|

3393|| لي|لعظيم هل|لي عبــــد|محمد مسعد هل | معهد فنى تـــمريض بــــنه

623|83 ر|لستـــ|لسيد عبــــد |حمد محمد |محمد  حقوق بــــورسعيد

4|789| ى محمد رزق |ي ل|لجبــــ|لسيد |سمي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 
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||6576 ن حلىم عوض بــــطرس|دى عري|ف ى شمس| لسن عي 

355|o د|ن ج|ء رمض|هلل عل|عبــــد هره|لق|حقوق 

9226|4 ى محمد  حمد  |محمد حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4|34|2 |لي|سلىم محمد محمد 
ى
ق لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

333628 وى|حمد عنتـــر محمد قن|محمد  |حقوق بــــنه

|45627 حمد|ض |حمد ري|م |هش ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

6|7o52 لموج |مد |هر محمد ح|سم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7|5|92 ل|لع|لرؤف عبــــد |محمد عبــــد | م رض|سل| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

343623 ن|ن حسن عثــــم|ء حسن عثــــم|رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6o5o65 لصبــــى|ن |لسيد سليم|جر محمد |ه لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|66873 ن|حمد عثــــم|ندى فتـــىح  ن|تـــربــــيتـــ حلو

53634 |لعل|بــــو |دل سعد |ن ع|نوره أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

693o62 لدهبــــ|بــــو |هدير منصور محمد حسن  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

42264| هلل|يم نرص|لد|رص عبــــد|لن|ل عبــــد|جم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

48529| لدكروئى عىل|لسيد عىل |ء |حسن سكندريه|ل|بــــ |د|

6o287| رص محمد محمد علفه|لن|محمد عبــــد  |هندستـــ طنط

6o6885 تـــه|يوسف عمر بــــدير محمد شح تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

487|82 ه ج|محمد مصطفى عم هلل|د |ر عمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68324 ض محمد|ل ري|يه جم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

56|99 ى ص|سومه محمد  دق|مي  بــــ بــــنى سويف|د|

89o334 ف |لرحمن |عبــــد هيم |بــــر|عيل |سم|رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

72967 لقوى|محمود محمد نجدى عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

|424|5 حمد|ن سيد |ن عثــــم|يم| ى شمس حقوق عي 

2|668o لمنعم محمود|لرحمن محمود عبــــد|عبــــد م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

9|4433 محمود رفعتـــ محمد محمد  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

694576 ى سل| ى محمد حسي  مه|يه حسي  لمنصوره|بــــ |د|

7733|o ل|لع|لمنعم عبــــد|سهيله محمد عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

7788|7 خلود مجدى خليل محمد زيق|لزق|نوعيتـــ 
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5333oo ى|لسيد أحمد عبــــد |م |حس هلل حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4276o8 حمد عنبــــر|لسيد |عىل  |طبــــ طنط

6952o2 لسيد|هيم |بــــر|هيم عىل |بــــر|عىل  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

789622 دق|دمون ص|ندرو رفيق | عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

22884 رق بــــكر محمد|مصطفى ط كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

486394 ى سعيد عىل ين عىل حسي  رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

357753 مر|مر محمد ع|ن محمد ع|نوره |تـــربــــيتـــ بــــنه

496767 ي
ح محمد|لفتـــ|م عبــــد|ر| دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2236oo حمد محسبــــ|ء سيد |شيم ن|تـــربــــيتـــ حلو

87|6o8 لمرىسي|رؤف محمد | هند|ش |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7o934 ى |ي حمد|سحق |لوليد |سمي  لفيوم|لعلوم |ر |د

546778 شقر|ل|مد |م صبــــىح ح|حمد س| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5|o||2 يد|حمد ف|حمد محمود | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|29o8o د|مل ج|لمسيح مبــــروك ك|عبــــد  ن|علوم حلو

34|8|8 هيم محمود مرع|بــــر|تـــ |جر نش|ه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

285o2o ف كم|حمد | ل محمود|رسر ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3662o7 ن|يبــــى عجبــــ|نىح  نبــــيل عج| ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

757645 بــــر عىلي|ندى وحيد ج تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|59|o ي حميده
سيف محمد مصطفى  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك

ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

64|929 حمد عزبــــ|هيم عىل |بــــر|ء |ل| زيق|لزق|بــــ |د|

68o695 لجوهرى|لسعيد |جوده محمد | دين لمنصورتـــ |تـــمريض 

7o5748 دق محمود|بــــدين محمود ص|لع|محمد زين  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

8o8497 ي |طل
لحسن|بــــو|ل مفضل مصطفى ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

5o5959 م محمد رسدينه|لسل|حمد فتـــىح محمد عبــــد| سكندريه|ل|حقوق 

8|o223 محمد حسن محمد عىلي ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|3|2| هلل|لحميد عبــــد|رس محمد عبــــد|محمد ي سكندريه|ل|حقوق 

5o8634 لشيخ|لرحمن عىلي محمد حسن |عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

76342| روق مصطفى عوض|ء محمد ف|سم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9o2235 نور محمد |ئى |لزعفر|حمد | ج|ره سوه|تـــج
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83|346 لسند سيد|مر عيد عبــــد|ع دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

769249 ر محمد|لسيد عىل نص| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

34o383 يف  ف محمد رمض|رسر ن|رسر كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

82o8|4 لحفيظ حسن|عمرو محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24o326 ده|لسيد حم|م |يه محمد عص| هره|لق|ره |تـــج

|5o999 ن ض|لسيد ري|لح عبــــد |ص| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8629o2 لطيبــــ محمود|لحكيم |عمر عبــــد لمنصوره|حقوق 

44ooo6 لكريم|سم عبــــده عبــــد |بــــ سعد ق|رح لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|3964 قتـــ | ف عطيتـــ ض|رسر جي|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

34o77o ي|ر
ي|لع|ل محمد عبــــد|لع|عبــــد| ئى

ل عفيفى شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

337o49 لسيد|لدين محمد |ء عز |رس| |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

525o58 هلل|د |حمد ج|زق |لر|ح عبــــد |لفتـــ|خلود عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

79282o ى عمر ى محمد حسي  حسي  ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

|62|o7 ي عبــــده|بــــ ه|مه
ي حسنى

ئى ى شمس|تـــج ره عي 

44o768 ى |للطيف |بــــر عبــــد|ص| دين ي|مي 
لبــــعبــــيسر لشيخ|علوم كفر 

2354|5 لرحمن|لسعيد عبــــد|عمرو وجيه محمد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

27o463 ف فوزى عىل ز|محمود  يده|رسر ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

278o66 لحميد تـــرىك|بــــ عبــــد|لوه|ندى عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

285526 هيم|بــــر|يمن رشدى |ن |يم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o|829 ن|حمد محمد دبــــش عثــــم| حقوق بــــنى سويف

|6878o دهم محمد درويش|محمد  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

27|o65  ش|روضه صبــــىح ربــــيع 
ى
ى|لدسوق هي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

38288 هلل|تـــ سيد يوسف عىل عبــــد|محمد عرف هره|لق|علوم 

4464|o م|لش|لعزيز |حمد رجبــــ خليل عبــــد|ء |عل سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

8|7428 لس ثــــروتـــ فؤ د سعيد|كي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4855|o ى عىل عبــــد  لحليم محمد|حني  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

543943 ح|لمول محمود يوسف صبــــ|م عبــــد|س عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

368oo9 ى|روق حسن محمد ش|مصطفى ف هي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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8o5o2| د|حمد ج|مد محمد |نشين ح تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

64553| هيم ديغم|بــــر|يمنى محمود  لمنصوره|حقوق 

|62589 ف محمود مرو|يمن | فظ|لح|ن عبــــد |رسر  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

482242 م محمود نصي  حمد|ر سل|بــــش ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

778224 هلل|لسيد سعيد عبــــد|ء |سم| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

88|3o3 ل |لع|لغنى مصطفى عبــــد|عمر عبــــد سيوط|حقوق 

87oo73 ي عبــــد|
ى
لحكيم محمد|حمد شوق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

865588 بــــوزيد|حمد |ر |لستـــ|م عبــــد|بــــس |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8765o3 ى  |لنعيم |محمد كرم عبــــد مي  سيوط|حقوق 

69o|38 ف محمد |محمد  لجميل|رسر |ره طنط|تـــج

339356 ن|ن محمد محمد سليم|محمد سليم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6399|3 هلل|لسيد حسن عبــــد|مريم محمد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

68528 حمد يوسف|بــــ يوسف |يه| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9o3299 حسن محمد هريدى حسن  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o6o9 ى عبــــد  يف حسي  هر|لظ|تـــفى رسر لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

9oo444 هلل  |بــــر عطيه |لعزيز يوسف ص|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

625464 ف محمود عبــــد |ن |نوره ح محمد|لفتـــ|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

3o47o  محمد|حمد |رحمه 
ى
لدسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9o43|8 فظ |لح|حمد محمد عىل عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

37686 حمد محمد طلبــــه محمود| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8oo||2 ي
شهد وليد تـــوحيد مهنى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

788446 تـــه|لح شح|تـــه ص|تـــه شح|محمد شح نوعيتـــ بــــور سعيد

364337 د بــــيومي|لجو|يوسف بــــيومي عبــــد ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

62274| ى ك|ن |عن ن|مل رشو|حمد حسي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

9|3o|3 حمد |مل |ن ك|وليد طرز ج|هندستـــ سوه

|26758 ح محمود محمد|لفتـــ|ء عبــــد |مريم عل ى شمس حقوق عي 

44687| ف سعيد محمد خط|د |زي بــــ|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

24|853 سحق|ن |مح يون|س| رين|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

332555 ي
دى|له|لحسينى عبــــد|ئل |و| دئى ي |

|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى
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64||48 لرحمن|ل فهىم عبــــد|محمد جم تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

2828o د|حمد فؤ|حمد حمدي فتـــىحي | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

322793 لنبــــى محمد|ء جمعه عبــــد|سم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22|4o9 لففى|حمد لطفى |لحميد |ق محمد عبــــد|سح| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

27549 تـــه|بــــرين محمد عىل شح|ص هره|لق|بــــ |د|

7|2754 لعصفورى|لغنى فهيم محمد |ء عبــــد |ل| لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

8929o6 دق محمد |ل ص|ء جم|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

648684 لحليم|لرحمن عبــــد |لرحمن حسن عبــــد |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

6|6835 رتـــ مصطفى محمد مصطفى طه|س لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

47582| لمجيد|ح حسن محمود عبــــد|يوسف صل دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

692634 بــــر ديبــــ|منى محمد حلىم ص لمنصوره|بــــ |د|

49o9o3  |لش|حمد عبــــد |ر |من
ى
يوبــــ|ن |لسم|ق تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

886o79 حمد |دق |يه محمد ص| سيوط|ره |تـــج

264828 ن|لمحسن مصطفى مصطفى عثــــم|ء عبــــد|شيم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9|2773 ل |لع|حمد عبــــد|لسيد |ده |غ ج|تـــربــــيتـــ سوه

83||2 لعزيز|رق محمد عبــــد |محمود ط ره بــــنى سويف|تـــج

889o25 هلل سيد  |بــــ عبــــد|عبــــي  غل سيوط|تـــربــــيتـــ 

358724 مد|سيف محمد حلىم ح وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

72o|3 ن|محمد مرزوق حس| دين لفيوم|بــــ |د|

|63896 ل محمد نرص|ن جم|مرو ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|68624 ون ن مسعد|مه عري|س| |لي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

295845 بــــ|لوه|د عبــــد|كريم محمد فؤ دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

353659 حمد ممدوح محمد محمد| ى شمس|د| بــــ عي 

253o46 ر ضبــــش|يدى محمد مختـــ|ه تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

784233 وى |لشبــــر|لرحمن |م عبــــد |لسل|مصطفى عبــــد 
عىل

زيق|لزق|حقوق 

8|5o28 جر عمر منيس يونس|ه ي|لسن |
|لمنى

6o654 حمد سيد|ن عزتـــ |نوره بــــ بــــنى سويف|د|

33o345 لسيد عويس|لعزيز |لعزيز عبــــد|يتـــ عبــــد| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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326559 لدين محمد|ئل شمس |نىح  و| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9o|639 ل |بــــر غ|م نبــــيل ص|بــــس ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

345368 لمنعم طرفه|ء محمد عبــــد|محمد عل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8366|o بــــد|حمد محمد ل|م |وس ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

782347 خلود عىل حسن عىل زيق|لزق|بــــ |د|

252255 لعزيز مصطفى|رفيده مصطفى عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

3|92| ف عبــــد |لدين |بــــدر  بــــو رسيع|مح |لمس|رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

564oo للطيف|محمود بــــطل محمد عبــــد صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

5423o4 هيم|بــــر|لغنى |هندتـــ سمي  سعد عبــــد|ش سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4oo9oo ف |ن |نوره د|لضي|لخي  |بــــو|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

756272 لد سعيد محمد|هدير خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

789|63 م|لسل|بــــ عبــــد|لوه|هيم عبــــد|بــــر|سهيله  زيق|لزق|ره |تـــج

6335o2 ف محمد عبــــد| دين لعزيز|أرسر زيق|لزق|هندستـــ 

785262 لرحمن |لرحمن عبــــد|لرؤف عبــــد |جده عبــــد |م
لي|مش

زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

484568 ي مجدي شعبــــ
حمد|ن |مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|4|76 لرحمن  |رضوه عىل محمد عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

233o|8 ى محمد عبــــد|ي لدين|ح محمد نرص |لفتـــ|سمي  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

25327| هيم|بــــر|م محمد سعيد |ر| ر|ي ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

2|26|9 بــــ|حمد دي|حمد عىل حسن | تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|59883 حمد عفيفى|مه |س|مريم  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

698535 تـــه|هيم شح|بــــر|هيم |بــــر|ء طلعتـــ |ل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3539|8 لسيد|حمد بــــدوي |محمد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

64827| ء فيصل يوسف عبــــده|ل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

842474 ي عىلي|لر|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد|
ضى ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

487296 مح محمد تـــوفيق بــــلبــــول|عمر س سكندريه|ل|ره |تـــج

4|o45 |لنج|بــــو|لفتـــوح |بــــو|تـــ |ندى شح ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4977o9 ئى|لخن|حمد محمد |مل يونس | بــــ دمنهور|د|

465422 مه|ح سل|لفتـــ|د عبــــد|محمد يشى فؤ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

895672 طف خليفه محمد |ر ع|من ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى
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42939 ن عيده|بــــر رمض|ر ص|من هره|لق|بــــ |د|

|23oo| ج  شفيق متـــى جرجس|ن| ري|م ن|بــــ حلو|د|

42||7o نم|مد غ|هيم ح|بــــر|مد |ح| لي|د لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8|394 ي|ر
حمد|ن |سيد رشو| ئى |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

372o9 ه صفوتـــ | لسيس|هيم |بــــر|حمد |مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|8642 حمد محمد محمود|ئشتـــ |ع ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

878672 حمد محمد |ل |محمد كم زيق|لزق|حقوق 

|386|o روق محمد عطيه|م مجدي ف ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

365627 ى|دل زىكي غ|م ع|بــــر| ل حني  ى شمس حقوق عي 

636823 وى|روق مك|محمد ف| عل زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7o3597 ر|لجز|تـــ |حمد بــــرك|م محمد|ندى س ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

49643| حمد|ش |لدمرد|در |لق|هلل محمود عبــــد |يه | ره دمنهور|تـــج

7o2646 |لجوهرى عىل |هيم |بــــر|ن حمدى |نوره
ق وى|لشر

سكندريه|ل|صيدله 

629734 ى|مصطفى محمد حسينى حس ني   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

5o2548 حمد|هد |م مج|لسل|يمن عبــــد|أحمد  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

62678 لعظيم|حمد عبــــد |ء مني  |سم| ج|بــــ سوه|د|

|23||o م فكرى فتـــىح|سهيله هش ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|53964 لبــــكرى|محمد سعيد محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o4|98 لعدوى|تـــه |محمد مجدى محمود شح زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

25779o لرحمن|لمجيد عبــــد|ح عبــــد|لمجيد صل|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

9o472o هيم |بــــر|لك محمد |ر م|من ج|تـــربــــيتـــ سوه

699924 حمد|حمد |ل |منيه جم| تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

536||o سم|حمد محمد حسن ق|محمد  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

78997o زي|رق محمد حج|محمد ط تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

347627 ض محمد|شم عىل عو|عىل ه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|59588 در|لق|ندى فتـــىح محمد عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|6962 ي|لسوه|م فتـــىحي محمد |ريه ج  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 
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833|62 ن|ح سليم رضو|لرحمن تـــمس|عبــــد |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

4776o4 هيم|بــــر|لغفور |مل عبــــد|حمد ك| |دين سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

2645|o لم|هيم س|بــــر|حمد |ء |ل| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

256|7o |لسق|محمود مبــــروك عىل  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

6o9682 بــــينى|م بــــدير |عص| رن لشر هره|لق|ر |ثــــ|

767867 فظ|لح|ن مصطفى عبــــد |هديل حمد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

|67472 دى|له|حمد محمد عبــــد |سهيله  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

3o5o7 م|لسل|ن عىلي محمد عبــــد |نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o8583 لمرعز|لسيد محمد |محمود محمد | دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6948o7 ف صل| لسيد رزق|ح محمد |رسر ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4o289 ل محمد مرزوق|دل جل|مه ع|س| ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

8o68o8 حمد متـــولي|هبــــه محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

675395 ى حمزه عىل ش|ن حمزه حس|رو ى|ني  هي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|o989 دن محمد أحمد فتـــىح حمودتـــ|ش |ره طنط|تـــج

754444 ى سعيد شكرى سعيد| كريستـــي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

32766| ح|لفتـــ|ر عبــــد|لغف|حمد عبــــد|م |حس ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|56766 ل|لع|حمد رأفتـــ يونس عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

63|35 للطيف محمد|محمد سعيد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

682777 ى نرص عبــــد  ن|حمد سليم|زق |لر|نرمي  لمنصوره|حقوق 

|38539 ء نرص محمود محمد|صف هره|لق|م |عل|

7|5796 ئى|ئى محمود محمد ه|جر ه|ه لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7|6946 ز|لبــــ|هيم عطيه |بــــر| |نور لمنصوره|حقوق 

43974| تـــ  لدرج|هيم حمدي عمر أبــــو|بــــر|ني  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

78o933 لم|ن س|هلل سليم|ئى عبــــد |ه ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

356725 تـــ محمد  عيل وهبــــه|سم|مني  سيوط|هندستـــ 

877447 لعزيز  |هلل محمد عبــــد|ر عبــــد|مي سيوط|علوم 

28785 رى|لهو|رق سعيد مصطفى |ط دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

75o87| هيم|بــــر|لعظيم محمد |حمد عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

282|4| لد سعد عىل|زم خ|ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

Thursday, September 6, 2018 Page 12744 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6|o522 لحبــــيبــــي|لعزيز |لعيسوى عبــــد |سلسبــــيل عىل  |هندستـــ طنط

89||69 ى غبــــ |مجد عزم ر| |يوستـــي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

|7o6|9 ى|خلود عىل  حمد حسني  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

258o6| ى|ن ش|ن محمود رمض|رمض هي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

3539o7 لمنعم حسن|عىل محمد عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|459|| ر مصطفى محمد درويش|من هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7595o4 مريم غريبــــ ربــــيع سليم محمد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

4o56o7 د|لحد|هلل |لعزيز عبــــد |ريم عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

5275|2 لسيد حميدو|ن |ن رمض|رقيتـــ رمض سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

848539 وق حم ده محمد حسن|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

696524 لحلو|لبــــيىل |محمد محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

244o73 لم|فع محمد س|مه محمد ن|س| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

258842 ح مشحوتـــ محمود|محمد صل تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

2|6|47 لمجيد مصطفى|هيم صفوتـــ عبــــد|بــــر| ى شمس حقوق عي 

845368 حمد|مريم جمعه محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

62|||2 ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

269949 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ل |هيم كم|بــــر| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

7o4|49 حمد محمد|لعزيز |حمد عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

769|34 ر حسن|هيم نص|بــــر|ر |نص هندستـــ بــــور سعيد

9o58o3 لفتـــوح محمود |بــــو|حمد حمزه | ج|ره سوه|تـــج

7|7399 ى |لسيد ل|محمد عزتـــ عطيه سعيد  لمشد|شي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

648|27 ن|هيم محمد سليم|بــــر|م |سل| ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

869796 هيم محمد|بــــر|لرحمن عبــــده |عبــــد |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

635394 لسيد هيكل|رغده محمد حسن  زيق|لزق|بــــ |د|

633466 تـــ|لشح|هلل |سمي  حسنى عوض | نور زيق|لزق|ره |تـــج

256768 وى|لبــــأس|د |لجو|ء قطبــــ عبــــد|ثــــر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|67o9 س|لنم|منه محمد محمد محمود  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

687oo حمد|لعليم مصطفى |محمود عبــــد لفيوم|هندستـــ 

9|7349 حمد  |مر |لدين ع|ح |محمد صل سيوط|عه |زر

426857 لدين منصور|ن علم |ليتـــ شعبــــ|غ سكندريه|ل|صيدله 
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249899 وي|لخربــــ|للطيف |لد محمد عبــــد |رحمه خ تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

943|6 لرحمن|ل عبــــد |منتـــرص كم| رويد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

455432 ج|بــــوفر|هيم |بــــر|ح يوسف |لفتـــ|رس عبــــد|ي ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

9o58|2 هلل  |هر عبــــد|ن م|يبــــك مرو| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

33o73| ى قطبــــ|ريم  حمد حسن خي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

8|2377 يفه شح لعظيم عىلي|تـــه عبــــد|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

9|6837 لحفيظ  |لمعز عبــــد|محمود عزتـــ عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

4o|986 ى|بــــو |حمد |محمد  يد حسن حسني  ى لي  سكندريه|ل|بــــ |د|

9o79|5 ى |بــــرك حمد |تـــ حربــــى عشر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

282984 سيد مصطفى سيد مصطفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

253274 ر|لعط|لرؤف |ن عبــــد|يمنى رمض لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

8o6|3o |لعط|بــــو|لمعز |عبــــد| محمد رض ي|بــــ |د|
|لمنى

768|89 ى ممدوح محمد عبــــد ى|لرحمن |نرمي  ى لجمي  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

338255 زق|لر|ل عويس محمد عبــــد|هيم جم|بــــر| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

495763 ى|لحس|س  محمد|عيل عبــــ|سم|محمد  ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

847763 لعزيز|بــــر صديق عبــــد|ء ج|لزهر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

3|27o| ى ندى سعيد محمد حسي  ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

|24257 تـــم حسن محمود|ر ح|مي هره|لق|م |عل|

2|224o ن|مرزوق رجبــــ مرزوق حمد ى شمس حقوق عي 

85465 س قطبــــ|ن ممدوح عبــــ|يم| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

6oo5|4 حمد|هيم سيد |بــــر|هيم رأفتـــ |بــــر| |ن طنط|سن|طبــــ 

5o99o7 لديبــــ|حمد مبــــروك منصور | علوم دمنهور

327|22 لح|منى محمد نبــــوى مصطفى ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7oo6o9 بــــ محمد|لوه|حمد محمد عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

694473 لوكيل|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|ره |س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4o8877 لديبــــ|ن |دى سليم|له|زينبــــ عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2659|6 لبــــسيوئى|ح |لفتـــ|ح حمدى عبــــد|لفتـــ|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8o7863 للطيف|لفولي عبــــد|حمد |طمه |ف ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

329567 ل فرو|لع|جر محمد عىلي محمد عبــــد|ه | معهد فنى تـــمريض بــــنه

2|2443 حمد|حد |لو|لد مجدى رشدى عبــــد |خ ى شمس|تـــج ره عي 
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6|5|84 ود|ن تـــوفيق د|ليىل سليم لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

7o2362 ى|لص|يه محمد عبــــد | دق حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

87o24 |لبــــ|لمول عبــــد |لرحمن عبــــد |م عبــــد |سل|
ى
ق لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|2|53o رق عصمتـــ حسن|عمر ط ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

243o49 لصيفى|لمقصود محمد |لرحمن محمود عبــــد|عبــــد ج|بــــ سوه|د|

445oo| ح|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|محمد صبــــىح عبــــد هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|7864o هيم|بــــر|لد محمد محمد |حمد خ| |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

4938|2 ي|فتـــىحي بــــهجتـــ سعد 
ى
لحوق ره دمنهور|تـــج

628935 حمد|ن |محمد محمد شعل زيق|لزق|بــــ |د|

3547oo وي|لكل|لبــــيومي |محمد | نور ى شمس|د| بــــ عي 

876258 لدين سعد محمد  |ل |محمود محمد كم ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

5||672 بــــرهيم|حمد محمد |ء محمد |عل |طبــــ طنط

752999 لح|محمد نشأتـــ حسن ص لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

287427 هيم محرم|بــــر|محمود حمدى محمود  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

4o4566 ى|مصطفى ع طف عطيتـــ حسن حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44323| لمهدىمحمد متـــول|م |ء س|لزهر|طمه |ف ط|بــــ دمي|د|

79352  عىلي |عبــــد 
ى حمد|لرحمن حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7695|6 ي|لفتـــ|لد فتـــىح عبــــد |خ
ح عفيفى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

347o77 تـــ مصطفى محمود مصطفى| مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

24|97o لدرديرى|ل |جنه محمد كم هره|لق|بــــ |د|

629o99 ن|حمد عفتـــ عىل محمد حس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27|85 ر سيد قرئى|م مختـــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

282966 هلل عىل حسن|حمد محمد عبــــد| ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

363849 بــــد|ل مصطفى سيد ع|جم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

862443 ى عبــــد| ي عبــــد|لبــــ|يه حسي 
ى
لرحمن|ق ي صن. تـــ.ك

|ع قن|فنى

7|3|o2 لسمرى|هيم حسن حسن |بــــر|محمد  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|2o777 ميل زىك خليل|جد |ندرو م| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

8o5874 هيم قطبــــ|بــــر|محمد محمود  ي|بــــ |د|
|لمنى

492599 ن|هيم محمد رمض|بــــر|رص |هلل ن|عبــــد بــــ دمنهور|د|
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84|o7o لصبــــور عىلي|لرحمن عبــــد|ء عبــــد|حسن ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

9|9o49 ه عبــــد مل حمودى |ح ك|لفتـــ|شهي  زيق|لزق|حقوق 

423337 لسيد محمد كريم|منيه محمد فتـــىح | سيوط|عه |زر

83525o حمد|لسميع |بــــسنتـــ حمدي عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

6522| رص حمدى جمعه|لن|ء عبــــد |دع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

897239 مه محمد حسن |خلود سل ج|صيدلتـــ سوه

7587|4 هلل|يمن فوزى عبــــد |محمد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

68|25o روق شحتـــو|رق ف|روق ط|ف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

636348 هيم جمعه علومه|بــــر|هيم |بــــر|محمد  زيق|لزق|حقوق 

442667 وي|لسعد|لسيد |دي |له|هند عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

76266o حمد حفنى محمد|حمد سيد | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

9o383 لجيد|ندى محمد سيد عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|8|62 ف نجيبــــ حن|فىل |بــــ |رسر عه مشتـــهر|زر

549|8 دل زغلول عيد|ملتـــ ع|ك صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

4ooo69 لفيل|در |لق|عيل عبــــد |سم|رق |ره ط|س ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

787565 ى |عبــــد  حمد|لسيد |هلل محمد خي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3348| ر|لنج|عيل حسن |سم|عيل |سم|مريم مصطفى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

896677 ئيل  |مه سعيد ميخ|س| |رين|م تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

338527 هيم|بــــر|د |لكريم عو|م عبــــد|هبــــتـــ س |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|53||9 ل محمد سعيد|محمد جم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

68784| هلل|لمرغنى عبــــد |لسيد |ف |عف لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

772558 م طه عىل طه نرص ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|57768 ى|د محمد طه |حمد فؤ|تـــفى  لدمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

778445 ش|لدمرد|حمد منصور محمد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

45o|85 حمد حسن|د عىل |محمود عم |ضتـــ طنط|علوم ري

|575o4 ف سعيد خليل|نس |ن رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o82o حمد|عمر عىل تـــوفيق  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

263o8| ئى|لخن|تـــ |لشح|حمد | |دين |نوعيتـــ بــــنه

6768oo بــــ|لوه|هيم عبــــد |بــــر|حمد |هيم |بــــر|محمد  لمنصوره|بــــ |د|
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|4oo52 لليثــــى|حمد محمد |لد |سلىم خ تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

649398 حمد محمد|ء محمد |دع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7895|9 ي|ديه مصطفى عبــــد |ن
لعزيز مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

699449 ن|لسعيد محرم يسن عثــــم|محمد  لمنصوره|هندستـــ 

|46459 حمد يس|رس |سلىم ي ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

5o7388 ن حمد|محمد محمود عىل | مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

43376o ى محمود عبــــد|حمد |محمد  ل|لع|مي  | تـــمريض طنط

269446 ف ح|م |له| م حبــــيبــــ|لسل|مد عبــــد|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

||8o26 حبــــيبــــه محمد ثــــروتـــ جميل ى شمس|تـــج ره عي 

758724 ن|محمد عىل محمد عىل سليم لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

233422 ش|حمد ش|للطيف |يمن عبــــد| |مي  لفيوم|عه |زر

54|485 |حمد عط|س |لد عبــــ|محمد خ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6|55o| ألزهرى|هيم |بــــر|ء |هيم عل|بــــر| ط|حقوق دمي

43457 حسنيه مسعود عيد محمود ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

639739 ف إبــــر هبــــم محمد عىل|محمد أرسر ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

778236 هيم|لسيد إبــــر|ره سعيد |س عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

28o729 حمد عفتـــ قرشم|دى |ه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|355o5 ه خ| لرحمن|لد حسن عبــــد |مي  ن|حقوق حلو

442924 لىح|بــــر عبــــد |لعدل ص|محمد | مه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

898928 ي
ى بــــش|جح |ن| سيلفى ى |مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

699o7o هيم|بــــر|تـــه |منه محمد فكرى شح لمنصوره|ره |تـــج

|6765| ن|مه محمود فرج حس|س|رتـــ |س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

46|93 لحكيم|ن عبــــد |ن سيد رمض|رمض هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

48894| فتـــ سعيد سعد|ر| ريموند سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|4oo6 تـــه|حمد حتـــ|هلل محمد فتـــوح سيد |منتـــ  |تـــربــــيتـــ طنط

89o535 ود محمد |لغنى د|محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

4o9462 أبــــو بــــكر يوسف عىل أحمد قرقر |بــــ طنط|د|

|7|683 لرحيم|لق عبــــد |لخ|يه رشدى عبــــد | ن|هندستـــ حلو

423867 مهدتـــ محمد عىل يوسف بـــــهنس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o466| ن محمد|لسنوىس رمض|مح |س ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى
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|2957| تـــ|شح| جون سمي  لوق |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

6353o7 بــــ|لوه|هيم عبــــد|بــــر|ن حمدى محمد |يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

73487 حمد|ن سيد |يه حمدي شعبــــ| ي|بــــ |د|
|لمنى

|26754 ى محمود ه شم عىل|بــــشر ى شمس| لسن عي 

3||653 ى لفى زىك|مدحتـــ | مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

762|89 |لسيد يوسف |ل |در جم|ن
ى
لدسوق حقوق بــــورسعيد

754968 ج|لرحمن فر|لسيد عبــــد |محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

523982 ر|لرحيم عم|لرحيم محمود عبــــد |حمد عبــــد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5|482  سيد|هيم |بــــر|حمد |ندى 
ى
لدسوق بــــ بــــنى سويف|د|

34o369 ي قربــــوص|محمود ط
هر لطفى |علوم بــــنه

335759 لسيد|دل محمد |ء ع|رس| ى شمس|تـــج ره عي 

427488 بــــو شنبــــ|لرحمن ممدوح معوض محمد |عبــــد  عه مشتـــهر|زر

889526 بــــر نجدى |ه ص|لل|ء عبــــد|رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o3|56 ي
لحوبــــه|لعزيز |دى عبــــد |له|عبــــد | دئى | تـــمريض طنط

676823 م|لسل|د شكرى عبــــد |محمد عم لمنصوره|ره |تـــج

786869  سعد سل|ء ع|سم|
ى
م|دل صدق هره|لق|لعلوم ج |ر |د

622822 وى|لنبــــر|حمد |للطيف |لسيد عبــــد |ل |بــــتـــه| ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

6o|7|9 ف|حمد مصطفى ر| غبــــ رسر |نوعيتـــ طنط

642||4 حمد عىل|لسيد |محمد فتـــوح  زيق|لزق|حقوق 

752454 سم محمد|هلل ق|لدين عبــــد |ح |محمد صل عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

73|42 ى عبــــد |ء عبــــد |لشيم| لغنى|هلل حسي  لفيوم|عه |زر

6847o م مرزوق محمد مرزوق|ريه لفيوم|صيدلتـــ 

52|96| زى|ح غ|لفتـــ|هلل عبــــد|ر عبــــد|من ره دمنهور|تـــج

79|99 وي|هلل شعر|يز محمد عبــــد |لرحمن ف|عبــــد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|5826 لمنعم طه|ء محمد عبــــد |رس| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

3578oo ن بــــيوم|ن سليم|محمد سليم ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

26|846 بــــو عيس|مي  محمد محمد محمد | ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

542633 لعزيز محمد خنيسه|بــــر عبــــد|نم ج|ه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

488328 حمد|ن حفنى |مصطفى وليد رمض سكندريه|ل|ره |تـــج

|3|477 وى|دى طنط|له|محمد محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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||8975 بــــوزيد|حمد محمد فهىمي | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

|5|2|o س|لعظيم عبــــ|هبــــه محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8299|5 ي منتـــرص سعد |م|
وي|لدين قن|ئى |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

256|82 وى|لسلك|حمد عزم محمد محمد | ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

856322 للطيف|حمد محمد عبــــد|ء |عل ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|7457 م محمود حسن|يوسف هش ن|حقوق حلو

53o482 بــــويوسف|ذل محمد |لش|ن محمد |يم| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

824894 لرحيم محمد محمود|رس عبــــد|ي ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

25|6o8 لطيبــــ|هيم |بــــر|م |محمود عص ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

7o676| لعدل|لسعيد عبــــده |محمد فوزى  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

5|8||2 لعيسوى|هيم |بــــر|د |هلل محمود رش|منتـــ  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

87o255 ي محمد|م |هش
حمد مصطفى ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

49o|4| لسيد|دل محمد عىل |مريم ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62988o ف محمد حسن عىل|محمد  رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|27397 م|لش|مل |حمد محمد ك|سيف  ى شمس صيدله عي 

624474 لقصبــــى|وحيد حلىم محمد | عل لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

34|368 ي|حمد خف|حمد |بــــ |يه|هلل |عبــــد ج  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

285|94 ح|لفتـــ|حمد محمد عبــــد|حمد سيد | د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

77|253 مل|لدين ز|ح |ء محمد صل|ر عل|مي زيق|لزق|نوعيتـــ 

|25996 ي|ر
د|م عىل سيد مر|حس| ئى ى شمس| لسن عي 

4|8846 لعزيز|لسعيد محمد عبــــد |رس |ديه ي|ن لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6436o3 لرؤف|لرحمن محمد عىل عبــــد |عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

825|77 لحميد سليم|ح عبــــد|سعديه صل ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

237956 طمه بــــديع عىل حسن|ف ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|378|7 لملك|ئيل شفيق عبــــد |تـــوفيق مكرم ميخ ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

42993 هلل|مل عىل عبــــد |حمد ك|ن |حس| ى شمس|زر عه عي 

6365oo ي |زي
وي|لطنط|د عىلي لطفى |ره بــــنه|تـــج

26882| ه نرص صبــــىح غ| ل|مي  ط|بــــ دمي|د|
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5o275| لمنعم|حمد حسن عبــــد |ن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9oo237 ى رى |ن زخ|ئى سليم|ه| مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

272|98 ضى محمود محمد|لر|ء عبــــد|عىلي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

6577| للطيف محمود|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد لفيوم|حقوق 

2873o6 مر|ء كرم حسن شندى ع|ل| شمون|نوعيتـــ 

||77o8 شم|هر محمد ه|لد بــــ|مريم خ ن|بــــ حلو|د|

832||2 مد|ه ح|لل|صفوتـــ عبــــد| ند تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

34|359 لوكيل|ح بــــيوم |حمد صل|ح |صل |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|8472 ى |دع |لعل|بــــو|ء سعد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

7532|6 ىط|لسيد مع|محمود مجدى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

455367 د|لرؤف مر|م سعيد سعد عبــــد|ريه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|24954 ح محمد عطيه|دهم صل| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

676o3| ى حمدى عبــــد |ي لسعيد محمد|لمنعم |سمي  لمنصوره|بــــ |د|

|528|o لحكيم محمود|ح عبــــد |لفتـــ|م عبــــد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3647|6 تـــ س م عزبــــ جمعه محمد|ني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

23295o ي
ى سليم|هش| دئى ن|م حسي  هره|لق|بــــ |د|

48369| ي محمود|يه|مريم 
بــــ محمود حنفى دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

78o3o8 لمرصى|يز|ىط ف|لع|يز عبــــد |ء ف|ل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

83o788 ي عبــــد ي يحن 
هلل محمد|مصطفى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2528o4 |ن محمود |ء سليم|سم|
ى
لزقزوق ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7o9333 زى|لنور حج|بــــو|لنور محمد |بــــو|هلل |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

776985 ح حسن|لفتـــ|محمد محمدى عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|78382 ي|بــــر|رق |يمنى ط
هيم حنفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

252354 هلل| |ء صبــــىح زىك عط|رس| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

46|343 لسيد محمد|لعزيز |مه عبــــد |لعزيز سل|عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6377|7 هيم حسن|بــــر|لسيد |يمن |ء |صف زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

229897 دل|لع|دل |لع|دل مدحتـــ |ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

278o6| ش|لحليم حو|طمه محمد عبــــد|ف ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|32478 ي|ر
ى | |ئى ل|حمد جم|مي  ن|علوم حلو

44786  محمد حسن|لبــــ|ء عبــــد |ل|
ى
ق هره|لق|صيدله 
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62|53| وق منصور محمد عبــــده غلوش رسر ى شمس طبــــ عي 

632o3 لح سيد محمد|هند ص ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

255564 يف محمود محمد شلتـــوتـــ رسر ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

279629 ي|بــــو ر|ن رزق |بــــسمه رمض
ضى شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

9o4779 ف منصور عىلي |بــــسمه 
رسر ج|بــــ سوه|د|

328|82 مد|مصطفى محمد طه ح |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

25|294 |لمل|لمنعم |يمن عبــــد|مصطفى  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|43567 ريو مجدى نرص نخله|م لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

84446o زينبــــ محمد عىلي محمد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

7o4372 لسيد عبــــد ربــــه|ن حمدى فتـــىح |نوره زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

33552 رص محمد محمد دكرورى|ء ن|رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

85545 لم محمد|د س|محمود رش ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

4846o3 س|ندرو يوسف يعقوبــــ صليبــــ غط| سكندريه|ل|ره |تـــج

5o7272 ل|لفتـــوح محمد و|بــــو |ء حسن |دع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o858 حمد محمد فتـــىح حسن| حقوق بــــنى سويف

453864 ه|ء جميل محمد عبــــد |رس| لكريم عمي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

36o367 لسيد عيس|لسيد |دق |ء ص|رس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

54978 حمد بــــدوى قرئى|ن |نوره صيدله بــــنى سويف

775|4 يوسف محمد يوسف حسن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

63|23o رضوى محمد طلبــــه فريد زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|529o| لسميع|دتـــ رأفتـــ منصور عبــــد|غ ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

424946 تـــ |ء |محمود بــــه لمري|لدين محمد خي  سكندريه|ل|حقوق 

|6o2| ن|ن سمي  عثــــم|ن عثــــم|نور لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|5485o نرص محمود عىل محمد| عل ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

259843 تـــسنيم مصطفى محمد محمد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2723|2 لربــــ محمد|د |د محمد ج|زي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

877|34 بــــر حسن |ل ج|جم| لي|د |ج طبــــيع قن|عل

7o9|67 ي
يف ضى ئى محمد قنديل|لعسقل|ء |رسر لمنصوره|ره |تـــج

546656 حد عىل نرص|لو|لسعيد عبــــد|ره وليد |س ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى
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|597o2 ي
ن|ل يوسف سليم|جم| دئى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

84882o لعزيز|حمد محمود عبــــد|لرحمن |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

75|895 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|مصطفى  ى شمس هندستـــ عي 

6|2959 محمد عىل عىل عىل يىح |ره طنط|تـــج

6923o| لبــــيىل| |لسق|لبــــيىل  |دى |له|هلل عبــــد |منه   بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

53o268 ىطي|لع|لعزيز عبــــد |ر بــــشي  عبــــد |من ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

3|9872 لرحيم محمد|لد عبــــد|ء خ|دع ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

4||o78 ى|طمه محمد عبــــد |ف لعزيز أبــــوحسي  |بــــ طنط|د|

263467 س|لنح|لعزيز محمود |لبــــكرى عبــــد|م |ريه ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

832897 د عىلي|حمد ج|سعيد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

528447 ن|زى رمض|م حج|لسل|لم عبــــد|محمد س بــــ دمنهور|د|

8252|2  عىلي شح
ى تـــه|محمد حسي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

76o448 ى|سط |لبــــ|حمد عىل عبــــد | حمد حسي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

4|5532 تـــتـــ|لزي|هلل |هلل وديع عبــــد |محمود عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

344589 لسيد|ر |لغف|مجد عبــــد|محمد  ى شمس صيدله عي 

638645 ى | |دين تـــتـــ|حمد محمد شح|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4833o ى ه ل|بــــ غ|ئى تـــو|نرمي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

88|794 حمد محمد  |دى |له|عىل محمد  سيوط|حقوق 

68oo57 ى عثــــم|ن صبــــح ي|ليىل عثــــم ن|سي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

269297 ضى|لق|بــــسمه محمد محمد  هره|لق|صيدله 

7|579 تـــع|حمد محمود محمد بــــ| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

243444 حمد|محمد محمود | مه ى شمس|تـــج ره عي 

88637o لرحمن فتـــىح فرغىل |مصطفى عبــــد سيوط|بــــ |د|

846752 لحميد|لهدي عبــــد|ح نور|لفتـــ|هند عبــــد ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

829378 هلل محمد|حمد عبــــد|محمد  لمنصوره|حقوق 

437684 ى|لىحي محمد ش|ل عبــــد|حمد جم| هي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

9o4662 لمرصى عىل  |وى |لكحل|عىل  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9||875 حمد |لحميد |م حمد عبــــد|حس ج|بــــ سوه|د|

3537o4 لسيد محمد|محمد محمود  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

9o|26o هلل  |نص عبــــد| حن| بــــول ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى
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8366|4 ى |ي ن|لعزبــــ حسن سليم|سمي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

9o348| ج  محمود |م رسوتـــ معر ج|حقوق سوه

4o883o هيم خليفه|بــــر|هيم محمد |بــــر|م  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4|o5o4 حمد محمد هلوله|لمنعم |عبــــد  |بــــ طنط|د|

286o23 ن محمد يوسف|ل سلط|محمد جم ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|65o29 وق ي در|لق|رس عبــــيد عبــــد |رسر ى شمس|زر عه عي 

25o248 ف جميل |ره |س فورى|لص|رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

764764 هيم|بــــر|سمي  رجبــــ سعيد | ر|ي حقوق بــــورسعيد

9|674o ى |محمود حسنى عبــــد لحليم حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

72838 د نسيم|ئى ميل|ه| جولي بــــ بــــنى سويف|د|

5264|o دل محمود حسن مصطفى|حمد ع| ط|بــــ دمي|د|

498993 ق|لسو|حمد رجبــــ |ن نبــــيل |ريم|ن |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

8o7753 دق موىسي|د ص|يرين عم| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

26o3o6 حد|لو|ء سعيد محمد عبــــد|ل| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

25273| ف |يه | لسيد عويضه|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

856||5 حمد محمود|ل |محمد كم ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

69o542 لم|ن س|ن سليم|هدير سليم لمنصوره|عه |زر

79o796 مسلم|ن |ن سليم|جميله جمع لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

924447 لربــــ |د |مل ج|لنبــــى ك|ء عبــــد|شيم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6oo5| ي|ر
هلل محمود مرزوق|عبــــد | ئى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

3o9o2 د محمد هريدي|رتـــ عم|س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

||6959 حمد محمد|ن |محمد عثــــم |ره بــــنه|تـــج

235|6o لطويل|حمد |هيم |بــــر|مصطفى محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26o865 يوبــــ|م جمعه |ء س|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

687749 ف عبــــد |محمد  حمد|زق |لر|للطيف عبــــد |رسر ى شمس| لسن عي 

29686 لس  هر حبــــيبــــ|سحق م|كي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

867668 لمهدي|لرشيدي |وي |لرحمن قن|عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

365637 ر محمود|لغف|م عبــــد|حمد هش| هره|لق|حقوق 

247952 حمد شكر|هيم |بــــر|ن محمد |يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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25|485 ى |عبــــد ى سعيد حسي  وى|لغربــــ|لرحمن حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

|4||53 م|لش|لمقصود |محمود مجدى محمد عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7o8|77 ى  هيم محمد حسن|بــــر|هيم |بــــر|نرمي  ضتـــ|ري/ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

87o345 حمد|رك |حمد مبــــ|جر |ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

482386 ى يوسف عبــــد |زي ف|د حسي  لحليم رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o7579 لمجد خليل|بــــو |لسيد |ء محمد |ل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2259|8 لرحمن يسن|فظ عبــــد|يوسف ح ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

528978 زق عىلي|لر|مر عبــــد|هيم ع|بــــر|عمر  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|6766 زيتـــ|بــــوحج|يمن حمدي |هديل  سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

826429 ن خليل|دي شعبــــ|له|ن عبــــد|نوره ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

637769 ي |تـــفى 
ى
هيم|بــــر|حمد |لسيد دسوق زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

42|8|3 رص حمد محمد عىلي|مه ن|س| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2692|9 ع|لرف|ح |لفتـــ|هدير مهدى عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8oo456 جه|مر رجبــــ خف|جر ع|ه ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

69|3|9 لمنعم يوسف|لسيد عبــــد |خلود يوسف  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|2672 لجعفرى|عيل |سم|هيم يوسف |بــــر|حبــــيبــــه  |نوعيتـــ طنط

792o32 لحليم حسن|محمد فكرى عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

6|229|  محمد |
ى
وى|لزعبــــل|حمد سعودى شوق تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

68o532 لسيد محمد محمود|م |مجد عص| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

28o83o هيم حسن|بــــر|لرحمن |لدين عبــــد|ل |جر جم|ه ن|بــــ حلو|د|

|7|o4o ل|نىح  فهيم جورج  غبــــري| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

|35743 ى محمد محمد حبــــيبــــتـــ حسي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

3545oo هيم|بــــر|حمد |ء سعد سيد |ل| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

262343 لسيد مصطفى|م مصطفى محمد |حس ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

44247o يف عثــــم|ئى |لرحمن ه|عبــــد ن|لشر لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

2575o3 لغنيىمي|ح |لفتـــ|ء محمد عبــــد|ل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

5|438| ئى|لفتـــي|لعليم بــــدر |رقيه محمد عبــــد زيق|لزق|عه |زر
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8o2|o4 |دل لبــــيبــــ حن|دي ع|ف ي|صيدلتـــ 
|لمنى

79o|7o هلل محمد محمود|روضه عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

49824| لدين|زينبــــ عيد سعيد محمد نرص تـــربــــيتـــ دمنهور

434889 تـــ يىح محمد  |لنج|بــــو|ني  |بــــ طنط|د|

683577 ى |هلل خ|عبــــد  شقر|ل|لد محمد حسي  لمنصوره|ره |تـــج

63956| حمد|لسيد |لرحمن |مروه نشأتـــ فكرى عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

784975 لسيد|وى |لشبــــر|حمد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22o7o هيم عىل حسن|بــــر| |دين ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

68438| د|نيس ج|هلل محمد |عبــــد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

79589 حمد محمد فهىم|ر |من ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

832452 د جعفر|ء محسن عي|رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

637|59 لسيد مصطفى|مروتـــ مجدى محمود  زيق|لزق|عه |زر

372254 لدين محمود محمود|ل |محمود جم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

88422| مصطفى محمد محسبــــ | رن سيوط|تـــربــــيتـــ 

6o7|85 هيم فرج|بــــر|رس |يحن  ي |بــــ طنط|د|

3|6773 يف صل لعجىم|ح |بــــسنتـــ رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

||62oo بــــو رسيع سيد|مصطفى محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

677oo |غ|هيم محمد |بــــر|محمد مصطفى نجيبــــ  لفيوم|حقوق 

432|73 وي|لزو|لسعيد |ء عىلي |سم| | تـــمريض طنط

925434 ء محمد محمود محمد  |عل |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

|24855 لمسيح|ئيل عبــــد |مجدى ميخ| ري|م هره|لق|ن |سن|طبــــ 

3727o3 هلل محمد|خلود محمد عوض  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|2235 ن|محمد صبــــىحي حسن زهر |هندستـــ طنط

25624 دل|حمد محمود ع|ندى  ن|هندستـــ حلو

686232 شتـــ|لبــــسيوئى عك|ل |هيم كم|بــــر|ل |كم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8628|4 هر محمد|لظ|دل عبــــد|محمد ع تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

34223| لم|لم جميل س|س| لي|د ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 
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856oo7  عىلي|حمد عىلي ي|
ى سي  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 

ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و
|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى

(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

422|38 وي|لقرض|لسيد محمد |دين سعيد |ن سكندريه|ل|صيدله 

9|736o ن |بــــر سليم|لج|معتـــز محمد عبــــد سيوط|حقوق 

4|3632 هيم بــــدوى|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

289|9 حمد روسم مصطفى محمد|  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

75634o يده محمود عىل خليل|ع عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

23|836 ل خلف خليفه|لرحمن جم|عبــــد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8|3|48 هي عىلي غريبــــ|هلل بــــ|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

888669 لملك |نوبــــ يشى زىك عبــــد |بــــ| لسويس|معتـــ |علوم ج

6o8o55 لحميد|خلود عزتـــ محمد رفعتـــ عبــــد ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

265558  عبــــد |ئى |حمد ه|
ى
|لعظيم |لدسوق

ى
لمنوق ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 

شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و
(نظم

|58o72 لعزيز|ل محمد عبــــد |رين جم|د هره|لق|بــــ |د|

28784o ه ع ره|دل محمد عم|سمي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|78879 عبــــده محمد| يده محسن زكري|م وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|3o837 لسيس|محمد عزتـــ محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|33497 لعزيز|حمد محمد عبــــد |محمد  ن|بــــ حلو|د|

33|395 د|لحفيظ عيد حم|رق عبــــد|حمد ط| |حقوق بــــنه

7o7o44 هيم|بــــر|ئل فتـــىح محمود |لد و|خ س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

|23446 ى عبــــد |ن ص|رص حس|لرحمن ن|عبــــد  لغنى|لحي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

42|3|9 د|لحد|لسيد |لسيد |ء لطفى |آل ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

66|68 ئيل|ض ميخ|مي  نبــــيل ري| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|37245 در|لق|لسيد عبــــد |محمد سمي   ى شمس|تـــج ره عي 

||9337 ع|عمر مدحتـــ محمد محمد رف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7794o6 ى يونس قمح  حسي 
وى|مصطفى زيق|لزق|هندستـــ 

|38879 ى |هلل |منتـــ  هيم|بــــر|حمد حسني  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|6868o طر|يمن يوسف حسن ش| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ
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8|22o| حمد|ء عيد محمد |رس| ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

2778o4 لعزيز محمد|مه عبــــد|م سل|سل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

265962 حمد تـــوفيق عفيفى عىل|مر |تـــ تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

449526 فع|لش|لدين محمد عجىم عىل |ح |عىل صل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

767|2 حمد|عيل |سم|حمد |بــــ |شه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

34|66o ل|لحميد محمود رح|لد عبــــد|منيتـــ خ| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

889|42 حمد |لحميد |طمه محمود عبــــد|ف ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|43o73 يع محمد محمود|ندى محمد ط لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

322963 عيل|سم|ن محمد |هدى شعبــــ هره|لق|م |عل|

|22544 ي
عتـــ|دل حسن محمد طم|ع| دئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|2236| مريم محمود محمد حسنى هره|لق|ره |تـــج

869374 للطيف|رون عبــــد|لدين ه|محمد عز  لمنصوره|حقوق 

54677| شه|ل محمد عك|كريم محمد جل ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

5o2|oo هيم|بــــر|م تـــوفيق فرج |تـــوفيق س سكندريه|ل|عه |زر

328276 ف ف|يمن | ى|روق عبــــده ش|رسر هي  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

682666 ز|لبــــ|لحميد |مه عبــــد |س|ء |رس| لمنصوره|هندستـــ 

287o27 وق عص م محمد مرع|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

48828o لعزيز|لسيد عبــــد|هيم |بــــر|حمد عمرو | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32|5o3 مصطفى محمد حنفى محمود ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o|639 م محمد محمود خلف|ندى عص لمنصوره|صيدله 

252o4 مل محمد|ل ك|ن جم|جيه ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

87424 لغنى|حمد محمد عبــــد|محمد  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

3283|| د|لجو|بــــر عبــــد|لبــــدوي ج|لسيد |ر |عم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

42o958 حمد|وى |لطح|لسيد يوسف |أيتـــ  لشيخ|بــــ كفر |د|

23943 حمد|روق |د ف|سمر عم ن|حقوق حلو

||5566 مل|كر محمد ك|لدين مصطفى ش|بــــ |شه هره|لق|ره |تـــج

|69454 ح عىل|عمر حسن صل ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

9|9o| لعزيز|بــــر عبــــد |م ص|منذر س ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

9||||| ء جعفر عىل محمد |صف ج|ره سوه|تـــج

4278o6 قيه|بــــوط|حمد قطبــــ محمود  |مل سيد| |بــــ طنط|د|
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636o77 هيم|بــــر|حمد |لسيد |ء محمد |سم| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

28|429 حمد شكرى|حمد محمد |محمد  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

9o9468 لحميد محمد محمود |بــــ ممدوح عبــــد|هيتـــ|م ج|علوم سوه

266o82 لحسن|بــــو|م محمد محمود |حس ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

285749 ر|لغف|ر محمود فهىم عبــــد|لغف|عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

355834 حمد|د محمد فريد |زي تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

5o268| لد محمد بــــسيوئى بــــليح|مريم خ سكندريه|ل|علوم 

46o563 لشيخ|لسيد |ئل شبــــل |رحمه و |نوعيتـــ فنيه طنط

879o76 لمعز شكور |ء محمود عبــــد|رس| سيوط|بــــ |د|

9|3|25 | تـــه حن|طف شح|تـــه ع|شح ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8o29o2 لعزيز محمود|طمه خلف عبــــد|ف ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

32o|55 ى منصور موىس|عبــــد لرحمن حسي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

8823o9 لرحيم |سم عبــــد|جر عيد ق|ه سيوط|تـــربــــيتـــ 

72|33 فظ|لعظيم ح|محمد عبــــد | مه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6o5939 ل|لغز|هلل محمد |رق عبــــد |لرحمن ط|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

53o4|7 لم|ء عىل س|نىح  عل| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

2593|| سط محمد|لبــــ|سط عبــــد|لبــــ|يه عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

6|2479 ى قشىط|لفتـــ|لدين عبــــد |ء |رضوى بــــه ح حسني  |تـــربــــيتـــ طنط

5|589o ي |ر ي|من
ى مصطفى لي|لغز|رس أمي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

855|93 ي رفعتـــ 
هيم|بــــر|نور |تـــفى سيوط|حقوق 

9o|5o3 لسيد |حمد |لسيد |عىل  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

752898 لد محمد عرص|حمد خ| ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

9|7o86 لمول |نور سيد عبــــد|ح |سم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|8o89 م خليل خليل  عىل عىل هدهد|هش لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

||8o57 للطيف|مل عبــــد |رس ك|ملك ي ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

2|2o59 هلل نجيبــــ حسن|بــــ |سلىم نبــــيل ج ى شمس|د| بــــ عي 

432o8| ف |ن |يم| ن|شه محمد رمض|هيم عك|بــــر|رسر |تـــربــــيتـــ طنط

46|6| متـــ|لعزيز سل|م عبــــد |حمد سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

789272 ف|وى صبــــيح طر|لشبــــر|ن |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 
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73623 لرحمن|ود محمود عبــــد|ء د|وف لفيوم|بــــ |د|

79635 لصمد|سط محمد عبــــد |لبــــ|نشوى عبــــد  ن|حقوق حلو

685695 لغريبــــ|لسيد محمد |لسيد |يه | لمنصوره|عه |زر

529489 ي|بــــو ر|لعزيز |م صبــــىحي عبــــد |حس
ضى |هندستـــ طنط

5567| ي |لرحمن ر|عبــــد
م|حمد تـــم|ضى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

432955 لذهبــــى|تـــ  |رق أحمد بــــرك|ء ط|رس| |ن طنط|سن|طبــــ 

22o733 لحميد|هر عبــــد|ده م|له حم|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||8222 حمد مولد|ن وليد |رو ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6267|3 يزه محمد حسن محمد|ف زيق|لزق|حقوق 

|38978 ف حبــــيبــــ حن|بــــسنتـــ  |رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

869274 ش|بــــ مدحتـــ مرىسي دمرد|هيتـــ|م ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

85537| |يز نقول|دي ف|مجدي ن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

522o79 لقوى ميهوبــــ|نورتـــ فتـــىح عبــــد  عه دمنهور|زر

|24784 ى|بــــر|رق |عمر ط هيم محمد عشر |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

358o64 ى محمد عيس محمد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

897o46 رى خليل حلىم حبــــيبــــ |مك ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

539878 |لش|د عبــــد|حمد ج|ن |رو
ى
ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

457837 |شكرى عبــــده حن| جون رض ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

|36|84 حمد محمد|م |رتـــ هش|س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6|2458 لشوربــــىح |نىح  محمد عمرو محمد | |ره طنط|تـــج

263883 ي
عيل دندش|سم|هيم |بــــر|محمد | دئى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

223557 لرحيم|لحميد عبــــد|مل حسن عبــــد| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89337| حمد حسن طه |ء |وف سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7oo663 لبــــديع متـــول|م طلعتـــ عبــــد |شمس هش زيق|لزق|ره |تـــج

426495 ض|مريم كرم فتـــىح فرنسيس ري سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

875o|9 لحفيظ  |مه محمود عبــــد|س|دهم | سيوط|حقوق 

48o98 هلل محمد|رص عبــــد |محمود ن هره|لق|هندستـــ 

527o77 ي درويش|م محمد ص|هش
بــــر مصطفى ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 

تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

343898 لد محمد عيد خليل|هلل خ|عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

447327 ل محمد|لع|حمد عبــــد |تـــيسي  سعيد سيد  ج|بــــ سوه|د|
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458542 ن لديبــــ|محمد زىك يوسف | مي  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

356|68 مر سليم|م مصطفى محمد ع|هش |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4876o5 م محمد|م|ن |لسيد سليم|لعزيز |عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6oo97 |لبــــ|لم عبــــد |مروه محمد س
ى
ق صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

5|8|28 لروبــــى|حمد |نورمحمد محمد |ندى  ره دمنهور|تـــج

3342oo ي ن
ى
ي شبــــل مطر|رص |دسوق

ى
لدسوق ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

486o4| لجوهرى|هدير محمد محمود محمد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

682736 هر|هر محمد ز|سمر محمد ز لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

429322 مه|ىط محمد ش|لع|هدى محمد عبــــد |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

428932 ي|لمسلم|عيل |سم|د |تـــسنيم فتـــىحي عق
ئى |طبــــ طنط

356775 هيم جمعتـــ|بــــر|هلل |ل عبــــد|س جم|ين| |تـــربــــيتـــ بــــنه

26|64o مه محروس محمود يونس|س|عمرو  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

247373 لليثــــى|حمد |مدحتـــ مجدى  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

45|22o ي|هلل |لمطلبــــ عبــــد|م عبــــد|ريه
لمدئى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

|بــــطنط

487887 لمرىس زعربــــ|لد مجدى عطيه |خ ره دمنهور|تـــج

35|49 بــــ محمد|لوه|هدير محمد عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

28775o محمود| لنبــــى عط|حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

258553 حمد|محمد منصور محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

79329o سط|لبــــ|عىل شحتـــه محمد عبــــد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3595|9 مح جوزيف فوزى|بــــسنتـــ س |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8|o7oo هلل|حمد عبــــد|لليل |بــــو| |مه سيوط|ره |تـــج

247o|9 يف|شور |حمد ع| حمد رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6o95|| ره|ش أحمد عم|لدمرد|سمي  | لي|د | تـــمريض طنط

27|2o|  عطويه|حمد جمعه مو|ء |رس|
ى
ق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

296|8 بــــطرس نصىح سيف| بــــول هره|لق|بــــ |د|

||57|7 ن محمود|صل|حمد |حبــــيبــــه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

628722 حمد عبــــده|للـه |محمد عبــــد زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

23||89 لسيد|ح |رس سيد صل|ف ن|طبــــ حلو

529744 بــــوزيد|حمد عىل |حمد عىل | ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى
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335975 حمد عفيفى|سط |لبــــ|مل عبــــد| ى شمس حقوق عي 

846739 رثــــ محمد موىسي|لو|ره عبــــد|س ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|98o3 للطيف|لدين عبــــد |م مىح |حمد حس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

685867 ه | ن|لسيد صبــــرى مرج|مي  لمنصوره|حقوق 

75|829 م مصطفى محمد|سيد عص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

426o28 بــــي  خليفه|سم عر|لق|ن أبــــو |ء شعبــــ|دع سكندريه|ل|بــــ |د|

8|94o4 مريم جرجس وهيبــــ وهبــــه ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

247728 لدين |ل |ض جم|لمنعم ري|ض عبــــد|ري
دى|له|عبــــد

وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

37||73 لهدي|بــــو |ن |لد حس|محمد خ زيق|لزق|حقوق 

322o76 ن هلل|د عبــــده سعد |عم| مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|54542 ى|حمد خميس سعد | مي  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

6o7697 لدمشيتـــى|لحميد |لسيد عبــــد|هيم |بــــر|ره |س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|2||o7 لعزيز|بــــ عبــــد |لوه|لعزيز عبــــد |محمود عبــــد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

499692 ى ش|ي تـــ|لشح|لسعيد عىل |كر |سمي  |حقوق طنط

338426 لسيد|هيم |بــــر|لد |م خ|سه |حقوق بــــنه

7o5869 لعجىم|لسيد عىل |ور |ء عوض ش|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

764|64 لسيد متـــول متـــول عوض|هلل |منه  نوعيتـــ موسيقيه بــــور سعيد

5|o62 بــــ|لتـــو|م طه مبــــروك عبــــد |هش صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

68o94o |حمد |لدين عىل |لرحمن محمد سعد |عبــــد 
ن|لدهش

لمنصوره|بــــ |د|

79|652 لسيد عىلي|هيم |بــــر|مؤمن   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

925o83 لسيد عىل |حمد |محمد  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

4|o955  إبــــر|لش|أحمد عبــــد | ر|ي
ى
مر|هيم ع|ق |حقوق طنط

7o9933 ى حسن | ه حسي  حمد محمد|مي  لمنصوره|علوم 

78o9oo يوسف محمد يوسف محمد قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

85278| هر|لظ|هر عىلي عبــــد|سندس م ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

7o7475 هيم|بــــر|ر سمي  محمد |من لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

833844 شم محمد|لكريم ه|ر عبــــد|من دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7849|8 لسيد|حمد |منى موىس  زيق|لزق|حقوق 
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||6829 لدين عوض محمد|ل |محمود كم وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

547555 لحليم عىل|يمن عىل عبــــد| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

644|o ى عبــــ|ء جم|دع س|ل عشر لفيوم|بــــ |د|

||7oo7 ي|ستـــيف م
جد صبــــري مهنى ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 

مس |خ.تـــ

64377 ه كم حمد|ل نبــــيه |ني  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

64358| هلل|لسيد عبــــد |حمد |رص |حمد ن| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

779o|3 ن عىلي|طمه جمعه سليم|ف زيق|لزق|نوعيتـــ 

6|642| شه|مجدى رجبــــ عم| دين ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|64687 ديمتـــرى| ندري|نطونيوس مرقس | |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

69||66 ى  مي  هيم|بــــر|هيم رسىم |بــــر|ني  صيدلتـــ بــــورسعيد

488922 ن حميد|عيل محمود سليم|أيتـــ إسم سكندريه|ل|بــــ |د|

256585 ضى|ضى أبــــو ر|ء محمد ر|سم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

2|957| ى|فن| ن طلعتـــ سيد منصور حسي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

836783 زق محمد|لر|دل عبــــد|لرحمن ع|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

462o28 ود|هبــــتـــ محمد حسن حسن د لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

643678 ين جم عيل|سم|ل محمد |شي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8oo4|9 ي |مي
ي|ر مصطفى حمد خرصى ضتـــ|ري/ن|سو|عه |زر

|78332 ده محمود بــــدر محمود|غ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

54o452 ضىل|لف|سلىم بــــسيوئى خليفه فضل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||7999  عىل|هلل محمد |منتـــ 
ى
لدسوق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

478289 لرحمن|بــــر محمد عبــــد|لدين ج|م |ندى حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

339499 ج|عيل عج|سم|مه حلىم |س|رتـــ |س | معهد فنى تـــمريض بــــنه

23o797 حمد ربــــيع محمد متـــول|محمد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

676744 حمد عطيتـــ|يمن مسعد محمد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

294539 م عزيز|ج  س|بــــيتـــر ن لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

526982 رى|نص|ل|لمعتـــمد محمد |رق عبــــد|محمد ط سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

6o2483 هيم|بــــر|لمطلبــــ يوسف |نجوى يوسف عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

645345 لدرىس|حمد |حمد محمد سيد | حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي
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5o5683 لخي |بــــر محمد عىل عبــــد|م ج|سل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

62|889 يمن محمد محمد درويش|مريم  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|59579 لغنى سعودى|ئى سعودى عبــــد |ن ى شمس حقوق عي 

89243o ل حكيم رزق |ريو جم|م ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

78422o ى|محمد محمود محمد  لسيد حسي  زيق|لزق|طبــــ 

|57699 لعزيز مهدى|ر وجيه عبــــد |من هره|لق|ر |ثــــ|

428|o4 ن|هلل محمود صبــــىح بــــدوى سليم|منه  |صيدله طنط

78oo56 ن|لسيد عثــــم|هلل |رس عبــــد |ف ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|7555| ى|بــــر|محمود  هيم سعد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|6|o9 ى  مي  روق محمد|حمد ف|ني  ى شمس| لسن عي 

294||3 ر محمد يوسف تـــرىك|عمر عم |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

8|2737 لد|لحليم خ|در عبــــد|لق|لحليم عبــــد|سلىمي عبــــد ي|علوم 
|لمنى

|2o28| لس ف ئيل|روق شفيق ميخ|كي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

2|5228 يم|لد|ر تـــوحيد مجدى عبــــد|مي ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

89|758 ل عبــــده محمود |محمد جم ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|4|9|7 زي|عىل مصطفى محمد عىل حج كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

697373 لمرىس|حمد |لسعيد |نهله مصطفى  لمنصوره|بــــ |د|

|6985| ن|حمد محمد محمود سليم| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

6233o| ج|وى رس|لص|م |ن هش|رو |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

64|74| |حمد عيد محمد عىلي وف| زيق|لزق|هندستـــ 

272664 ن|بــــر عويس سليم|ء ج|دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

7645|2 لديبــــ|ر |هيم محمود مختـــ|بــــر|دل |ع هندستـــ بــــور سعيد

|75232 ى  يف نبــــيل حسي  حمد|رسر ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

249267 ر|لستـــ|لمنعم عبــــد|مه عبــــد|س|ره |س تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

65793 لحليم|مؤمن محمد محمد عبــــد  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5472oo ي|ر
د|لجو|مجدى صبــــري عبــــد| ئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|2373o مه|حمد عبــــده سل|هيم |بــــر|عمر  هره|لق|هندستـــ 

439286 تـــى|للو|بــــدين |لع|هيم زين |بــــر|م  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل
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5o7o87 لبــــدرى|مريم فتـــىح ديمتـــرى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7||576 ى ق|بــــر|لحسينى عىل |عىل  عود|هيم حسي  زيق|لزق|عه |زر

635oo5 م حسن|لسل|محمود محمد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

42|856 دل مصطفى محمد حبــــيبــــ|عمر ع سكندريه|ل|ره |تـــج

|6836 لشهيد|ل محمد زىك خليل عبــــد |للـه جم|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

49364o |لحميد |لسعيد عبــــد |لمنعم محمد |عمر عبــــد 
ى وى|لجي 

|حقوق طنط

4938o8 وى|لزو|عىل محمد عىل  سكندريه|ل|حقوق 

293548 لح|حمد ص|طمه عيد |ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6|449| ح|لمد|لمحسن مصطفى |عبــــي  محمود عبــــد  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7|o67| لبــــن|ودى عىل |لد|ده طلعتـــ |غ لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4999o7 ن|لم|ن محمد س|لم|هدى س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

628566 لسيد فوزى محمد|ء |إرس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8348|8 عيل|سم|حمد حربــــي محمود | دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

|6o9o7 ى ي حمد رشدي منصور|رس |نرمي  ى شمس|د| بــــ عي 

|5952o د|لجو|لدين عبــــد |ح |لد صل|طمه خ|ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8|9446 ي تـــه|دي عبــــد|ندي ن
مي|لغنى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

649287 عيل|سم|هيم |بــــر|بــــ |لوه|عمر محمد عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

242o4 |لعل|بــــو |ن محمد حمزه |نور عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

9oo298 لس ع بــــوعوض |مل |طف ك|كي  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

52o577 م|ح سل|لفتـــ|ء معتـــز عبــــد|سم| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

862439 ي|لش|هيم عبــــد|بــــر|لمحسن |عمر عبــــد
ى
ق لمنصوره|حقوق 

344495 س|لجبــــ|فتـــ محمدى |حمد ر|حسن  |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

|3824o ى |بــــر|حمد | هيم|بــــر|هيم حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|3842 ى |رس ط|ي مع|ج| لعل|بــــو |رق حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

85753| بــــ محمد|لوه|حمده عبــــد| رن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

296|3 ى عبــــد | حد|لو|در عبــــد |لق|لحسن حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o9887 لسيد|حمد محمد |هند محمود  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

24|737 هيم|بــــر|تـــ محمد |بــــسمه عز ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|29o8 لمبــــيض|لدين عزتـــ محمود  |م |دين عص|ن |تـــربــــيتـــ طنط
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859423 محمد ربــــيع محمود محمد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6746| هلل|ل محمد عبــــد|م كم|هش لفيوم|حقوق 

847268 لنعيم|حمد عبــــد|لنعيم |حمد عبــــد| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

9o2472  محمود محمد عىلي 
مصطفى ج|بــــ سوه|د|

3|4|55 حمد ثــــروتـــ حسن شعيبــــ| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

86|976 لمجد عىلي|بــــو|ن رجبــــ |يم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8282| حمد سيد يىح|م |سل| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

6|9427 هيمم سليم|بــــر|لغنى |هيم عبــــد |بــــر|لد محمد |خ ره بــــور سعيد|تـــج

324683 ن حسن درويش|محمد جمعتـــ حس |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

9|8|54 رتـــ |ء محمد بــــكر جبــــ|رس| سيوط|بــــ |د|

839266 حمد|محمد خي  عربــــي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9o92o6 لم |ن س|مد سليم|غبــــ ح|لرحمن ر|عبــــد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

6378|o هيم|بــــر|لشهيدى مهدى |سعد |يه | زيق|لزق|ره |تـــج

788562 ن محمد|لسم|ل محمود |حمد جم| |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|74647 عمر حمدى حسن محمد ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

825o94 ي سليم ن|نور محمد خرصى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

258|25 لسيد|هيم |بــــر|مه سعيد |س| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

546488 هلل|حمد محمد عبــــد |محمود محمد  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

338o52 لسيد|طف جوده |جودتـــ ع ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

95588 يف محمود بــــدوي|عبــــد لحميد رسر ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

43|486  محمود 
ى
يل|هيم ط|بــــر|محمد شوق |عه طنط|زر

|67759 هلل مصطفى محمد عطيتـــ|عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

75oo5 م|محمد عمر فتـــىح عل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7|78|4 هيم|بــــر|حمد |مه |عهود سل ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

268528 ر حموده|لغف|حمد عبــــد|ر |لغف|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

88o25o كر  |رتـــن مدحتـــ سمي  ش|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

83757 لعزيز|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |لحميد |عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

495649 لمقصود|لعظيم عبــــد |ن عبــــد |لرحمن رمض|عبــــد ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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6|6|8o دى|لدين و|متـــ نرص |لدين أس|نور  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

248223 ره|دل عىل عم|ء ع|ل| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|32734 لبــــدرى|جر عىل مهدى عىل |ه مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

32|537 ل محمد|ن كم|م رمض|سل| ى شمس| لسن عي 

|67699 فظ|هيم حسن حسن ح|بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

537255 عيل|سم|ر محمود |يدى محمود مختـــ|ه ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

258787 ن|لرحيم شعبــــ|ل عبــــد|محمود جل ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

2687o3 ن عىل عبــــده|ن محمد شعبــــ|يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

47|75 مد محمد|حمد عىلي ح| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8||6o متـــ|حمد مصطفى سل| |نور هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

347497 سم|لحمد ق|بــــو|رضوى محمد  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

652o2 ه خ| ره|هيم بــــش|بــــر|لد |مي  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

|73278 حمد رجبــــ عبــــده محمود فرج| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

629282 ى عبــــد|د محمد |محمد عم لرحمن|مي   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

84582 هيم|بــــر|ره |م مسلم عم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5o5934 هلل|م عبــــد|م|لعظيم |سمي  محمد عبــــد ج|بــــ سوه|د|

9o|23 بــــو عبــــده|وع عبــــده |هلل مط|ندى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

864868 ن محمد|حمد جهل|م |بــــس ن|سو|حقوق 

27|63 تـــ|ل بــــهج|ر محمد كم|من هره|لق|لعلوم ج |ر |د

62|o75 ز|لبــــ|لحميد |ء رزق عبــــد |أحمد عل ره بــــور سعيد|تـــج

268824 لبــــكرى|ن |ن محمد شعبــــ|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

27||82 لمقصود جوهر|يدى حسنى مسعود عبــــد |ه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

9|o882 ي
حمد |ن |ن عثــــم|ء رمض|ضى ج|حقوق سوه

764325 ن|بــــوسليم|لدين |ل |حمد جم|حمد | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|26577 لد محمد عبــــده|ن خ|نور ن|تـــربــــيتـــ حلو

9o|646 لكريم |ن عبــــد|حمد رمض|لكريم |عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

263o98 ر|د دويد|لجو|م يوسف عبــــد|مر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

34|698 ي|تـــسنيم محمد يس محمد خف ج  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3693|2 هر محمد متـــولي|لظ|م سمي  عبــــد|ريه |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ
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48o882 ى|عزه حربــــى  بــــكي  محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||6237 |صف حن|نوبــــ حليم و|بــــ| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

462563 لفيومي|لسيد عىل |لسيد محمد |مل | |حقوق طنط

789472 رجبــــ محمد عوض منصور زيق|لزق|حقوق 

65o33 لبــــنى صفوتـــ عىل محمد لفيوم|صيدلتـــ 

632oo2 لسبــــيع|هلل |م عزيز عبــــد|مروه س زيق|لزق|بــــ |د|

423594 د سعيد|ن فؤ|ندى رمض سكندريه|ل|بــــ |د|

683928 ه حسن حمزه عبــــد  لمنس|لمجيد |ني  لمنصوره|صيدله 

3|3|2o ى|ن محمد حس|ن محمد رمض|يم| ني  ى شمس صيدله عي 

5o|42 رص محمد مجدى محمد |لن|روق عبــــد |ف
لمجيد|عبــــد

حقوق بــــنى سويف

9o4832 حمد |جح محمد |فرحه ن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

42584 ن|ن رمض|م رمض|يوسف حم ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

779||8 عيل|سم|لسيد |حمد |ح |محمد صل زيق|لزق|ره |تـــج

89o387 ود |ك د|نوبــــ مجدى سدر|بــــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24o355 حمد|مريم محمد بــــكر  هره|لق|حقوق 

4488|9 رص|يمن عىل محمود ن|يدى |ه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4o4563 هيم عيد محمود رزق|بــــر|مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

359496 د|بــــ عىل ج|يه|منيتـــ | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

676682  فوزى مصطفى مصطفى كشك
ى
عزه شوق لمنصوره|بــــ |د|

36546 لعزيز|بــــسنتـــ غريبــــ عىل عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|393|3 ل عطيه|رق غ|ط| ري|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

266o|4 لق مسلم|لخ|حمد عفيفى رجبــــ عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

9|o3|7 مل بــــولس سيدهم |بــــيشوى ك ج|طبــــ بــــيطرى سوه

4249| ع عىل خليل|ل محمد رفعتـــ رف|بــــل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

77o37| لمجيد عىل محمد|زن محمود عبــــد |م زيق|لزق|عه |زر

75278o حمد|حمد عبــــيد |وليد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6348|6 |لعط|لحميد أبــــو|مصطفى أحمد عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

676o68 ن مسعد رزق محمد غيثــــ|يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

848748 لد يسن طه|محمد خ ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

62|35o ه شعبــــ| ن حمد عبــــدربــــه|مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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4|324 لدين محمد|ل |رحمه لطفى كم ن|طبــــ حلو

682454 ى |ي لسيد|حمد محمد |سمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

9o8472 لشمندى |بــــر |هنده خلف ج|ش ج|تـــربــــيتـــ سوه

88|8o2 عمر محمد محمود حموده   ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

683467 بــــ|لوه|لعزيز عبــــد |لدين عبــــد |م |مريم حس لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

2829o2 ف خ| هيم|بــــر|هيم |بــــر|د |لد ج|رسر تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

244443 لعزيز محمد|حمد عبــــد|عمر  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

77o794 ن دحروج|ره سعيد عىل سليم|س زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6|o463 زى عطيه أبــــوزيد|عيل غ|سم|مهند  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

23|8o8 |لبــــن|لقدوس |د عبــــد|سيف جه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

334799 لمنعم|لمنعم محمود عبــــد|يتـــ عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

45|7| ن هيم|بــــر|محمد طه | مي  ن|بــــ حلو|د|

24496o ي|
ى
ه محمد ق تـــى متـــول|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

347462 ندى عمرو سيد محمد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

45o|49 در|لق|م نبــــيل عبــــد |محمد عص |ره طنط|تـــج

424532 حمد|روق |حمد ف|لرحمن |عبــــد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

52o849 هيم أبــــو خطوتـــ|هيم رجبــــ إبــــر|هنده إبــــر|ش |عه طنط|زر

436|92 لدمنهورى|مه عىل محمد عىل |محمد حم لشيخ|طبــــ كفر 

2|26o6 ح خضي |لفتـــ|لعزيز عبــــد|زم عبــــد|ح ى شمس|تـــج ره عي 

358872 هيم عىلي حسن|بــــر| |ر|ي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

476578 ء مجدى محمد عىل حسن|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

498939 صف|مد خرصى ن|عبــــي  سعيد ح تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

69235o م|ل محمود عز|له كم|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6773o7 لعجىمي|محمد محمود لطفى محمود  لمنصوره|ره |تـــج

9|4o42 زينبــــ حسنى فتـــىح عليوه   سيوط|حقوق 

77286 ي عن|محمد عن
ي عىلي|ئى

ئى رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

263||3 لقلسر|لعزم |بــــو |بــــسمه سعيد عطيه  |علوم بــــنه

62o362 ر|لف|لدين أبــــو حطبــــ |د |حمد عم| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|38|46 هيم|بــــر|ك |لمل|عبــــد | بــــيتـــر زكري ى شمس حقوق عي 
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755842 لد محمد يحن  محمد|خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

498686 وع|لسيد محمد مط|لدين |م |عص| عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

44oo59 د|لحد|ح ذىك محمود |ح صل|سم لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

43o826 لنويىه|حمد |حبــــيبــــتـــ فتـــىح محمود سيد |بــــ طنط|د|

26352| بــــ|حمد خط|يه رفعتـــ محمد | |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

282437 هلل عبــــدون|شد فتـــح |روضه ر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|9756 دل محمد حسن|تـــفى ع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

45587 ي 
ف مسمح |مصطفى هيم|بــــر|رسر ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع

تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

32o92o لرحمن|هيم رسور عبــــد|بــــر|هيم محمد |بــــر| ى شمس|تـــج ره عي 

755o34 لسيد محمود|مؤمن مجدى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

28773 ء فرج فرج|يوسف ول دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

62742o ف ف لسيد|يز |محمد أرسر ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

488393 ن|لدين خليل محمد سليم|ح |محمد صل م بــــنى سويف|إعل

6o9784 ل غيط|لحميد جل|د عبــــد|ود لمنصوره|علوم 

25829 لسيد|مد |حمد ح|شهد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

878267 هلل  |د |حمد ج|زينبــــ محمود  سيوط|ره |تـــج

885889 ى ح|سه مد |م محمد عشر سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

83|9|5 ي عىلي|لر|يه عبــــد|
زق تـــفى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

52944 ى ممدوح محمد ممدوح حسي  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|4o77| لمجيد|لدين بــــيوم عبــــد |د |محمد عم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

684836 ء شكرى فتـــىح حمزه|لشيم| لمنصوره|علوم 

62644| |ر عزيز حن|دو|فوزى | رين|م زيق|لزق|ره |تـــج

|4352o ى حسن حسن| ه حسي  مي  هره|لق|حقوق 

522382 لمعىط |ح عبــــد|لفتـــ|حمد محمد عبــــد|عزيزه 
تـــ|شتـــ

تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|64926 لحميد عوده|محمود عبــــد | ر|ي ن|بــــ حلو|د|

764648 جتـــ|بــــو حبــــ|ن |ضل عثــــم|ن ف|ء عثــــم|رس| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

349829 د|لمطلبــــ عو|بــــ فوزي عبــــد|شه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

42o22| غبــــ|دتـــ مني  محمد ر|مي ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

4o4|88 هيم محمود عمرو|لد محمد محمد إبــــر|خ ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 
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4387o8 ح محمد محمود حميده|محمد صل لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

523874 لعزيز|حمد عبــــد |در |لق|نور عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82o47| لرؤف|معتـــز محمود حلىمي عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

54o365 عيل|سم|م عىل عيسوى |ن س|نوره بــــ دمنهور|د|

628967 لسيد مصطفى محمد|هدى  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

478434 م|لحم|هلل |هلل عبــــد|د عبــــد |د عم|ي| سكندريه|ل|حقوق 

272259 ع|رص محمد رف|لن|مروه عبــــد ن|علوم حلو

23|887 حمد |بــــ |لوه|لدين عبــــد|ح |هلل صل|عبــــد
مصطفى

ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2554|3 ل|لع|لسيد عىل عبــــد|ح |لفتـــ|رحمه محمود عبــــد تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

86433| بــــتـــ محمود|حمد محمد ثــــ| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

32|985 وق تـــ لرحمن|مر محمد عبــــد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|o252 بــــ قرعىل|لوه|يمن عبــــد |نور  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

886|5o در |لق|ده محمد عبــــد|ميه حم|س سيوط|بــــ |د|

5464|| بــــو عمر|حمد حبــــسر |مه |س|د |زي ي|هندستـــ 
|لمنى

248334 لمهدى سويلم|يه يحن  عبــــد| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

46o524 لد عزتـــ محمد عيد|خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

677773 هيم محمد|بــــر|رس عيد |حمد ي| لمنصوره|حقوق 

|26o28 ر|لنج|سهيل عمرو سعد زغلول أحمد  ى شمس|تـــج ره عي 

453656 ر|لسيد يوسف دويد|لسيد يوسف |جر |ه ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

26665| لعزيز بــــكرى محمد|هند محمد عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

36||3 هيم|بــــر|هيم |بــــر|لحكيم |رس عبــــد |سلىم ي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

85o399 ي ص
ي |عفيفى

عيل|سم|بــــر عفيفى سيوط|ره |تـــج

|29249 حمد|بــــ محسن فوزي |مه ى شمس هندستـــ عي 

26|87o وى|لشبــــر|لرحمن |حمد عبــــد |طه مهدى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|78oo4 فعي|لش|زق |لر|لد عبــــد |طمه خ|ف لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

23|54 هيم محمد|بــــر|زم محمود |ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

43|8|| ل|لفو|هيم |بــــر|سيف محمد  |طبــــ طنط

26o596 ى حسن|حمد |ئى |م| لسيد أمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|7oo2 لح عوده|ء ص|لح عل|ص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

423262  محمد عطيه|محمد هش
ى
م شوق سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 
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7||375 لعزيز|ح مسعد حسن عبــــد |حمد نج| ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

42743| زى|در حج|لق|لسيد عبــــد |لحكيم |حمد عبــــد | |صيدله طنط

25934 ى|رس| ي حسي 
ء سعد مصطفى ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

4o5466 لدين خليل رجبــــ|ل |ن جم|ء سليم|وف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

343762 م|لش|عيل |سم|لحميد |ء طلعتـــ عبــــد|دع |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

52|552 در منصور|لق|م عبــــدتـــ عبــــد|ء عص|سم| بــــ دمنهور|د|

46|5|4 ى ص|لسيد |هلل |منتـــ  بــــر عيس|مي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22|87o شور|روق حسن ع|سميحه محمد ف ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

876574 لحكيم محفوظ  |عمر مصطفى عبــــد سيوط|هندستـــ 

366oo8 صم سعيد زىك|لد ع|خ سيوط|عه |زر

7|o655 ى محمد محمد محمود عبــــد |ي لرحمن|سمي  ط|بــــ دمي|د|

54o|44 هيم|بــــر|هيم كرم |بــــر|هر |يوسف م ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6556o للطيف|ح عبــــد |ء محمد صل|لزهر|طمتـــ |ف ن|صيدله حلو

52o497 شتـــ|دي محمود بــــ|له|ل محمد عبــــد |طمتـــ جم|ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

254|3o لدين|ل |عيل جم|سم|د حمدى محمد |مر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

925698 لرحمن  |محمد عىل دردير عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

268656 خلود محمد طلعتـــ حمدى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

347883 هلل|محمد ممدوح محمد عبــــد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

9|8574 هلل  |حمد عبــــد|هلل |ن عبــــد|يم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8632| لرسول|لحكيم عبــــد |لرسول عبــــد |كريم عبــــد  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

9|6529 لمنعم محمد حسن  |مروه عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|3|o7 ض محمدى|تـــ ري|رضوى بــــرك ى شمس|د| بــــ عي 

42o633 ى|بــــو|لسيد |لد يوسف |خ لعني  لشيخ|بــــ كفر |د|

833223 لدين عىلي|نسمه محمد نرص  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6o279| ق|كريم محمد محمد صبــــىح  وى|لشر |ره طنط|تـــج

4o|6|6 ئيل|لحميد عبــــد ربــــه ميك|كريم عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

528|62 لزعيىط|عيل |سم|محمد مصطفى محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

82o744 تـــه|لدين شح|ل |كم| لعل|بــــو|مه |س| ي|علوم 
|لمنى

844359 د عىلي|ممدوح فؤ| ر|ي |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل
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82o|oo ي محمود|شيم
ء يوسف مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

5287o7 بــــ|مل وه|محمد عطيتـــ ك بــــ دمنهور|د|

|39|4| للطيف|سلىم محمود يوسف عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

825992 حمد|ل |لع|د عبــــد|بــــسمه ج دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

7o4638 لمحسن|تـــه محمد محمد عبــــد |محمد شح زيق|لزق|هندستـــ 

|56988 |لدين عيس |م |حمد عص|
ى
لدسوق ى شمس هندستـــ عي 

5|746o ح بــــكرى|لفتـــ|عبــــي  سعيد عبــــد  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

5o|385 حمد|حمد محمد محمد |محمد  سكندريه|ل|عه |زر

64532o ى محمد محمد عبــــد |ي ى|لح|سمي  كم حسي  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

33737| لسيد|لحميد |طمتـــ محمد عبــــد|ف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

455365 بــــر جوهر|ن محمد عىل ج|رو سكندريتـــ|ل|نوعيتـــ فنيتـــ بــــفرع مطروح ج 

6o222o حمد|للطيف |ر نظي  عبــــد |مي |تـــربــــيتـــ طنط

4868|7 هيم|بــــر|محمود خميس محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

826778 ء محمود عىلي محمود|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

327|33 وى حمزتـــ|لص|ن |ندى رمض تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

439|88 ئى|لشنو|فظ |ء فتـــىح بــــسيوئى ح|ل| لشيخ|ره كفر |تـــج

2299|3 ي|حمد |عىل عمرو محمد 
وى|لمنى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

28|245 حمد|طمه محمد سيد |ف هره|لق|حقوق 

342766 لعزيز|لحكيم عبــــد|ء محمد عبــــد|بــــه كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

828oo2 س|حمد عبــــ|ل |يه جم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6o968o لحبــــيبــــى|نور |ميس عزتـــ |ر لمنصوره|حقوق 

924794 حمد  |لصغي  |محمد | دين ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

232|83 يوسف مصطفى| يوسف رض هره|لق|حقوق 

224|65 ل|لع|لغنى عبــــد |حمد صفوتـــ عبــــد |ء |رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

764|83 هلل يوسف|محمد عبــــد | دين ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|42|34 بــــوبــــكر|تـــ |دل بــــرك|حمد ع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

45944o لدين محمد عىل حسن|ح |ء صل|أسم ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

2952o5 م|لسل|هيم عبــــد|بــــر|هيم يىح |بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

437563 يد |بــــو|حمد |محمد عىل  ى ر|لنج|لي  لشيخ|عه كفر |زر

642446 دهم سعد منصور يوسف| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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729o6 نم|يه قرئى عىل غ| لفيوم|ضتـــ |علوم ري

4243o9 حمد سعد ونس|ئى |أحمد ه سكندريه|ل|طبــــ 

35|453 ئى مصطفى عىل|يوسف ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

678949 ى س|ي  هلول|مح محمد |سمي 
ى
لدسوق لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4o785 طف سعيد مصطفى|محمد ع ن|حقوق حلو

766o38 ن|ن سليم|مل نعم|لد ك|ن خ|رو تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

|22649 حمد|د محمد محمود |سع ى شمس| لسن عي 

86|5o5 خوري|لمسيح ف|شنوتـــي جرجس عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

344834 ين حس م|م|لدين محمد محمد |م |رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

694o55 هيم محمد|بــــر|ن حلىم |م رمض|سل| لمنصوره|ره |تـــج

48282| ي ص|دل ن|يه ع| هلل|لح عبــــد|ج  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|||52 لشيخ محمد |م سعد |ء عص|رس| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

788|65 ى|محمد مىح  لدين خليل حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

488638 هيم حربــــ|بــــر|لمنعم |لمنعم محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

696995 م محمد|لسل|حمد عبــــد |طف |محمد ع لمنصوره|ره |تـــج

867366 ضل|عىلي فخري ف| لي|د ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

346747 حمد محمد حسن|جر |ه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6867|2 يد|لح محمد ف|حمد محمد ص| لمنصوره|حقوق 

328oo2 د|لجو|لحميد عبــــد|شد عبــــد|نس ر| |علوم بــــنه

32|999 ى|حمد حسن |طمتـــ |ف حمد حسي  منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

847369 دق|س محمود محمد ص|ين| ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

442|39 هلل|ع عبــــد|لرف|يوسف منجد محمود  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

49o875 حمد|هيم |بــــر|لسيد مصطفى |رغده  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

439555 ى|ره عىل محمد محمود |س لعشر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

3|6|26 بــــى|مبــــ|م |م|حمد |عىل | ر|ي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

487792 د|يز فهيم ج|دل ف|دى ع|ش سكندريه|ل|نوعيتـــ 

2345|9 ن|ن صبــــىح سليم|مصطفى سليم ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

|775o| حمد|بــــ |لوه|طف عبــــد |ء ع|شيم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

54o432 هلل|حمد محمد عفيفى عط|مريم  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|
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78595o دى|له|ن مصطفى محمد |محمد رمض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

886692 حمد |ء عىل |ء عل|عىلي سيوط|تـــربــــيتـــ 

7|56o9 تـــ|حمد نش|د |محمد عم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

523549 حمد صقر|حمد محمد |مصطفى  سكندريه|ل|بــــ |د|

23|8| لد عربــــى محمد|عمر خ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

453373 هلل|ح عبــــد|لفتـــ|حمد محمد حلىم عبــــد| لشيخ|هندستـــ كفر 

364572 رون|ىط ه|لع|مه عبــــد|س|طمتـــ |ف تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

272o23 ه فرج محمد فرج | لعفيفى|مي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

45o472  
ى
 سعيد شوق

ى
لسعيد|شوق |ضتـــ طنط|علوم ري

4o8789 لفتـــح محمود طعيمه|بــــو|خلود سعيد محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9|6o|7 د محمد  |لجو|لد محمد عبــــد|خ سيوط|تـــمريض 

5o7338 وع|حمد مط|طمه صبــــىح محمد |ف سكندريه|ل|طبــــ 

86824 لسيد عىل|له قطبــــ |ص| لفيوم|بــــ |د|

899|64 لدين  |ء |لحليم عل|ل عبــــد|ء كم|لىمي ج|بــــ سوه|د|

236o36 لحميد|تـــفى سيد محمد عبــــد ى شمس| لسن عي 

7o|694 لم|حمد س|هلل |رق عبــــد |تـــيسي  ط لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

34o799 هيم طعيمه|بــــر|حمد |بــــ |يه| |ر|ي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|7o43 تـــ|لزي|لعزيز |لشمىل عبــــد|روضه فوزى  لشيخ|ره كفر |تـــج

223962 فع|لش|م عىل يوسف |ضىح هش ن|تـــربــــيتـــ حلو

638292 لمقصود عيس|لرحمن محمد محمد عبــــد|عبــــد ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

343732 لحميد|لسيد عبــــد|يمن |ريم  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5||44 هيم|بــــر|ل |م كم|محمد هش يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

295267  هل|عبــــد
ى
ل محمد|لرحمن شوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

27|66 ى عبــــد |ل عبــــد |من لنبــــي|لحميد حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o2434 ى سيد |بــــر|مهند محمد  حمد|هيم حسي  سكندريه|ل|علوم 

|48259 ن|رص محمد حمد|يه ن| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|8267 حمد محمد سمي  محمد سويلم| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

683542 لبــــسطويس|دهم محمد نبــــيه يىح | ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

|2359o وس|ك تـــ|ميشيل مل| ن|دي ورصى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد
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429766 ري|لنج|لسيد |ل |لسيد جم| ي صىح طنط
|معهد فنى

768293 لحليم محمد عفيفى|جر بــــخيتـــ عبــــد |ه لعريش|تـــربــــيتـــ 

|45|49 هلل|هيم عبــــد |بــــر|بــــر |سعيد ص لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

8|828| حمد|لفضل |بــــو|حمد |يوسف  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

248396 لحسيبــــ|ن سعيد محمد عبــــد|حن ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

48|7|6 هلل|د|لسيد متـــول ج|مؤمن محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63657| لمجيد|لد محمود عبــــد|محمود خ ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

5|2338 ى غنيم|ئى ش|محمد فتـــي هي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

33889o يتـــ حمدى عيد عبــــده عىل زغيبــــ| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

5|5o33 هلل|ن عوض |ء معتـــز سعيد رشو|لىمي بــــ دمنهور|د|

355767 م فوزى محمد|ء هش|رس| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

223276 لسيد|حمد محمد حسن محمد | ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|4o3|| ف خلود حمدى محمد يسن رسر ى شمس|تـــج ره عي 

887954 حمد شيىمي |ل |لع|ن عبــــد|مرو سيوط|حقوق 

|68357 حمد|مد |ن ح|هلل رمض|منتـــ  |حقوق بــــنه

6835|6 رمحمد|لغف|لسميع عبــــد |رق عبــــد |ندى ط لمنصوره|عه |زر

845677 ى محمد |ي ى|حمد رك|سمي  بــــي حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

4884o2 ي رض
لسيد صليع|لسيد | |مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

526729 ئيل|كرم شكرى عيس ميخ ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

37|556 س صبــــري عىلي|حمد عبــــ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

857248 وي|محمد طنط| م رض|هش ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4o3327 ن رجبــــ محمود|ن مصطفى سليم|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49883o ي|لبــــ|لتـــ أحمد صفوتـــ محمد عبــــد |ه
ى
ق ي |

رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

487o63 حمد عرفتـــ محمد|مصطفى عرفتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

347846 ف رجبــــ عبــــد|لرحمن |عبــــد لحميد|رسر |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

259754 بــــ|حمد محمد دي|بــــ |رح لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

63388o لرحمن محمد حسن محمد|عبــــد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|6o22| ر|م محمد دويد|عمرو عص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

89|425 م ممدوح سيد محمد |ريه سيوط|ره |تـــج

64|494 ى صل|ي شم|ح حسن أبــــوه|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 
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|7o8|2 حمد خليفه|بــــ زين |لوه|عبــــد  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

9377o لعظيم محمود محمد|ن عبــــد|وجد ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

73455 حد|لو|زق عبــــد |لر|ء محروس عبــــد |رس| لفيوم|حقوق 

3276o3 حمد|بــــر |ء حميد ج|شيم ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

3|9445 زق سنوىس صميدتـــ|لر|ء صميدتـــ عبــــد|سم| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

22876 ع|لسبــــ|هيم عىل |بــــر|مصطفى  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|63|68 لدمنهورى|لسيد محمد |يه سعد | تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

8739o للطيف|للطيف عبــــد |حمد عبــــد |هيم |بــــر| زيق|لزق|حقوق 

677966 ره|ل نو|لرحمن عمرو رأفتـــ هل|عبــــد  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

|28754 م موريس رشدى جرس|بــــر| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|2355 بــــر محمد|بــــ عىلي ص|يه| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

924948 هلل  |بــــتـــ ظريف عبــــد|عزيز ثــــ ج|هندستـــ سوه

248433 لسيد عىل|رس صبــــرى |ي| ند تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

234347 حمد|مه سيد سيد |س|محمد  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

22|896 حسن محمد| ندى رض ن|بــــ حلو|د|

8966o4 ه صل| لسيد محمد  |ح |مي  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

73868 لعظيم محمود|دل عبــــد |ده ع|حم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

434336  |لش|بــــ عبــــد|لوه|عبــــد| نور
ى
لسيد خرصى|ق لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

244884 |لش|هيم عبــــد |بــــر|حمد محمد |ر |من
ى
ق ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع

مقطم

334823 لمقصود|لد عىل عبــــد|خلود خ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|7|57o لمسيح|ك عبــــد |لمل|سعد عبــــد |يرينى | ى شمس|تـــج ره عي 

7o6342 هلل|حمد عبــــد |حمد |هند  لمنصوره|حقوق 

|2|893 حمد|حمد فتـــىح |يمنى  ى شمس| لسن عي 

777763 يحن  محمود حمزه محمود زيق|لزق|طبــــ 

8437o5 هلل عىلي| |فظ حمدن|م ح|هش ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

69948o لسيد محمد|لسيد |سهر محمد  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

7827o2 بــــينى|لسيد |هيم |بــــر|م محمود محمد  لشر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o2o2| للطيف|فظ عبــــد |لح|هيم سعيد عبــــد |بــــر| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|4o262 تـــ|لزي|ه حلىم |لل|ن عبــــد |يم| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم
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|66392 لسيد|لرحمن محمد حسنى |عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

2||84 جد|لم|خديجه فريد زبــــي  محمد عبــــد  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

338538 ى | |هويد نم|لسيد غ|لسيد حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5o96o9 ن|مصطفى صبــــىح عىل عىل زيد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|42|62 هلل|محمود سعيد محمد عبــــد  ى شمس| لسن عي 

69|o4| رس محمود سليم|محمد ي ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

2|9437 لصبــــور|تـــ عبــــد |لشح|حمد محمد |بــــسنتـــ  ن|بــــ حلو|د|

368|44 حمد متـــول|م محمود |حمد عص| |حقوق بــــنه

82o735 لك مرىسي|لم|عبــــد| حمد رض| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

9|o462 ه |لل|صقر مهنى فوزى عبــــد ج|ره سوه|تـــج

8o743| م|لسل|هيم عبــــد|بــــر|محمود رجبــــ  ن|صيدله حلو

9|5856 لحميد |ىط عبــــد|لع|م سيد عبــــد|سل| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

765855 لعيوىط|مه عوض محمد |س|ء |سم| نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

882745 ى زىك|ديبــــ م|رين |م كي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

7oo9o وى|لعليم سعد|وى مسعود عبــــد |سعد لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

2|56o5 رك|مه لطفى مبــــ|س|رس |ف شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

|747|7 ى|م |سل| حمد طلعتـــ محمد محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

756|95 مه|حمد محمود سل|مصطفى سيد  زيق|لزق|حقوق 

444227 ى عبــــد |ء |رس| ح|لحليم حسن صل|مي  سكندريه|ل|حقوق 

345476 سم|لسيد عليوه ق|عزتـــ | ن|ر سيه|نوعيتـــ عبــــ

76||87 لحليم حسن|سهيله يحن  عبــــد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

54o8o| عيل محمد|سم|ن |بــــ شعبــــ|رح ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36378 لحميد|د عبــــد |محمد فرج عو ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|34789 لدين|ح |لد محمد صل|كريم خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

78772o ح محمد مصطفى|لفتـــ|لسيد عبــــد |محمد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

24225 لسيد|ل محمود |هدى جم هره|لق|ره |تـــج

23|76| |ن حن|سمع| جرجس حن ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

344397 |حمد محمد بــــيوم |مصطفى 
ى
لعوق ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|38472 ئى حلىم مدئى|بــــسنتـــ ه ى شمس|تـــج ره عي 

88|933 د  |محمد فول لظيم مر سيوط|حقوق 
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255828 ىط جوده|لع|لمنعم عبــــد|هيم عبــــد|بــــر| لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

445|97 د|حمد محمد ج|م رجبــــ |هش تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

925574 رتـــ |د بــــش|هيم ميل|بــــر|ركو |م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

772873 ص|لقص|لحميد |لدين عبــــد |محمد مجد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

523923 يف|حمد |طف محمد |م ع|هش لشر سكندريه|ل|هندستـــ 

827|4| ي|لق|حمد |ن محمد |نوره
ضى قرص|ل|فنون جميله فنون 

46o849 بــــ|لمنعم محمد خط|ن عبــــد |يم| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7o6838 لح|سم ص|طمه محمد ق|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7oo||8 ح عىل عطيه|ء صل|يه عل| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

328|o3 زي|د حج|ئل محمد عو|محمد و |ضتـــ بــــنه|علوم ري

893|2| لمطلبــــ |لحميد عبــــد|وى عبــــد|ده قن|مي سيوط|بــــ |د|

9|8o|8 زى محمد |هدير محمد حج سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

|56oo9 ل خلف|د كم|جه| يش ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

35498o ى حسن عبــــد|ي حمد|لعزيز |سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

5|o49o ي|للق|د |بــــ فؤ|يه|كريم 
ئى |حقوق طنط

5o496 س محمود|س محمود عبــــ|عبــــ ن|هندستـــ حلو

49|2|4 ى محمد ى محمد عبــــده حسني  نورسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

47535| لس مجدى يوحن س|صليبــــ غط| كي  سكندريه|ل|هندستـــ 

5|9535 هيم قرقر|بــــر|لسيد |حمد |يدى |ه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

632|7| هيم عىل|بــــر|لسيد |تـــفى  زيق|لزق|علوم 

34463o وى|بــــدين حسن قن|ندى ع |بــــ بــــنه|د|

|58989 ل|لع|لسيد عبــــد |م طه |س| لي|د ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

736|2 لعزيز|ن يوسف عبــــد |جر شعبــــ|ه لفيوم|طبــــ 

867|55 ى محمود|رس| ء حمدي حسي  ن|سو|بــــ |د|

6|9o43 ع|لر|لسيد جميل | |ند لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

73967 ى عبــــد |ي لحليم عىلي|بــــ عبــــد |لتـــو|سمي  لفيوم|ر |ثــــ|

|3959 ى|ل  عز |م  جم|مر لدين  حسي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

4328o محمد محمود مهدى محمد منتـــرص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

62937| يف|لدين طه |د |ء عم|رس| حمد رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 
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75|53| |مسعد | لرحمن محمد زكري|عبــــد 
ى
ق لصي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

923869 ن |د مهر|لح ج|ص| مه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

5299|4 لبــــسوم|لعزيز |جح منصور عبــــد|در ن|ن لشيخ|هندستـــ كفر 

69647o لتـــ|بــــو غز|د يشى |حمد عم| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

37|8|5 بــــوزيد|مه محمد عىل |محمود سل ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

5|24o8 ع|حمد من|لموجود |محمد أحمد عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

642285 لسيد|حمد مرىس |حمد مرىس | زيق|لزق|ره |تـــج

265|24 ف ن| حمد رزق|ىط |لع|رص عبــــد |رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

627o| لعزيز محمد|بــــر عبــــد |ن ج|يم| طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

426625 ن|لسيد بــــرد|لرحمن |رتـــ شكر عبــــد |س سكندريه|ل|صيدله 

267428 صل|ل و|يه كرم كم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

7874|4 ن|حمد محمد عدل|هيم |بــــر|بــــدر  زيق|لزق|حقوق 

543352 أحمد| لعل|بــــو|لنبــــى |ء عبــــد |سم| لمنصوره|حقوق 

3467|7 تـــى|لزي|عيل |سم|د |طمتـــ حسن عو|ف ى شمس|د| بــــ عي 

|24|9o لحليم|لحليم عىل عبــــد |كريم عبــــد  عه مشتـــهر|زر

9|2833 بــــوزيد |حمد |رص |لن|مه عبــــد|س| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4435|8 حمد|لدين |لسيد نرص| |حمد رض| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

6423o| هيم|بــــر|لحميد عىل |ء محمد عبــــد |رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|24856 |هلل حن|يوسف بــــدير عبــــد | ري|م ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

|237o4 ى مدحتـــ |ي هيم مصطفى|بــــر|حمد |سمي  هره|لق|ره |تـــج

87o9o6 حمد محمد عىلي طه|ء |هد| ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

48|599 محمد صبــــرى سعيد مصطفى مبــــروك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68o72| ق|لدق|هيم بــــسيم |بــــر|ن |سوز لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

424755 ى  رك محمد|هيم محمد مبــــ|بــــر|حسي  سكندريه|ل|علوم 

6|8682 غبــــ فوده|مريم محمود ر ط|بــــ دمي|د|

77942| ه ع| م|حمد ضي|لم |دل س|مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

829o|5 لعزيز|رون عبــــد|م حسن ه|ريه دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

78276 ن|جده محمد محمد عثــــم|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

25737o لزير|لرحمن محمد |زينبــــ عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

25|342 ر|بــــو ن|لحميد محمد |حمد عبــــد| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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786339 بــــ بــــدوى|لوه|رقيه محمد عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

8o2544 محمد| حمد محمد رض|محمد  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|764o8 لم|عيل س|سم|هيم |بــــر|حسن  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

848639 ي زكري محمود محمد| يحن  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

52679o لرؤف منصور حشيش|حمد ممدوح عبــــد| سكندريه|ل|هندستـــ 

234464 سعد|محمد وليد مجدى  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

772592 ه | حمد محمود مرىس|لسيد |مي  زيق|لزق|صيدله 

79595 ى وحيد كم|ي هر|لظ|ل عبــــد |سمي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

92455| حمد |محمود رفعتـــ حمدى  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

843886 ن|دي حسن عثــــم|له|خديجه عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4658| لعزيز|بــــر عبــــد|جدتـــ سعيد ص|م ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

25||39 لىك|لم|لحكم |لمرضى عبــــد|حمد عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

78647| ى عفيفى عبــــد| هلل حسن|يه حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

8636o7 هيم|بــــر|د محمد يوسف |جه دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

786364 م عويضه|لسل|لحميد عبــــد |هدى عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8o6759 ف عمر محمد|ء |سم| رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

82323 لرحمن|بــــر عبــــد|لرحمن سمي  ص|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3o5|| م حسن|لسل|جر حسن عبــــد |ه ن|تـــربــــيتـــ حلو

6|22| د مكرم حليم جرجس|ميل س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

496764 بــــوهيكل|ر |لستـــ|حمد عبــــد|حبــــيبــــه  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

89554o لحميد  |طف عىل عبــــد|مه ع|س| ج|ره سوه|تـــج

247|34 ى|بــــر|م حسن عىل |حس هيم عجي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

625736 لسيد محمد محمود| |ن رض|نوره م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

762889 لخميسي|ذ مسعد محمد مسعد |مع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

838663 ى|ندي كم|س ل وديع فلسطي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

243|74 حمد|د محمد |ء عم|ل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

244998 هلل|بــــ |ء سيد عزوز درويش ج|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|625 يف |سم| حمد محمد|ء رسر ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى
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|2o689 ى|لوه|حمد عبــــد |بــــ |لوه|محمد عبــــد  بــــ حسي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

22o762 هيم|بــــر|ء مصطفى محمد |رج هره|لق|ره |تـــج

77o343 هلل|لسيد محمود نرص |هيم |بــــر|مصطفى  ن|صيدله حلو

56|o8 لمحسن|لنبــــى عبــــد |نبــــيل محمد عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

2|2784 ىط|لسنبــــ|ن |هيم سليم|بــــر|مح |جورج س تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

899474 لس ثــــروتـــ ن نيوس |رم|ن |س| كي  ج|ره سوه|تـــج

|3||72 شفيق محمد شفيق محمد هره|لق|ره |تـــج

638o4|  محمود|منصور ه
ى
ئى شوق زيق|لزق|حقوق 

757574 ى |نهلتـــ  حمد|حمد حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

49o325 ن|مد عثــــم|لغنى ح|ر محمد عبــــد |مي سكندريه|ل|ره |تـــج

|47832 هيم محمد|بــــر|حمد |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

426|33 لغنى|مينه يوسف عىل عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75o9o| حمد|عيل |سم|ن |حمد عن| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

|2|229 ض|م سيد ري|م عص|سل| هره|لق|حقوق 

6o9362 هلل|بــــ |لسعيد محمد ج|محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

374382 نم مغنم|نم محمد غ|عيل غ|سم| لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

676o42 ى خ هيم عىل عجور|بــــر|لد |نرمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

36297 هيم|بــــر|محمد صبــــرى حسن  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4367|3 ى|مل أبــــو |ح ك|هيم صل|بــــر|سمر  لعني  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

423||3 ح محمد مندور|لد صل|عمر خ سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

84||6o حمد محمد محمود|حسن  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6|7763 حمد حزتـــ|مصطفى يىح مسعد  ط|حقوق دمي

|75766 عيل|سم|هلل |حمد حسن نرص | تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

847398 حمد|ن |ن رمض|ح شعبــــ|سم ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

27|55 ى|س |حمد عبــــ|ملك  مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o7958 ن|يز دهم|ر ف|لستـــ|طف عبــــد |ء ع|سم| لمنصوره|بــــ |د|

856992 بــــر محمد|ح ص|ء صل|رس| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

636o9o لسميع|لسميع منصور عبــــد|ن عبــــد|يم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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49|528 وق  لفتـــوح|بــــو |زي |لمغ|يمن محمد |رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

38|o2 لحميد عوض|لد محمد عبــــد|عمر خ ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

9o2773 حمد |ئى محمد محمد |م| ج|صيدلتـــ سوه

648498 هلل محمد|هلل سعيد عبــــد|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

239334 حمد عىل|زق |لر|سهيله محمد عبــــد ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7767|5  عطيه|لبــــند|دل عطيه |محمد ع
ى
رى دسوق زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

457|53 ي
لعطفى|لمحسن |هيم عبــــد|بــــر| |دئى كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

496756 هيم|بــــر|بــــ عبــــدربــــه محمود |لبــــ|مل فتـــح | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

679469 ز|لبــــ|لسيد |ل محمد |ح جم|لفتـــ|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

4|o597 ر|هيم عىل نص|بــــر|بــــر |محمد سعيد ص |بــــ طنط|د|

|54o6 حمد محمد منصور|مر |حمد تـــ| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

336454 يمن محمد حسن|ن |رو ى شمس|د| بــــ عي 

2|92|5 هيم|بــــر|حمد مجدى فوزى محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8844|6 جح شفيق تـــوفيق |ن ن|يم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9oo395 ى ف خلف بــــخيتـــ | |مي  رسر ج|هندستـــ سوه

888693 ل محمد محمود |محمد هل ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

87o6|o ي |يه جم| هيم|بــــر|ل خي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

4|4535 حمد|حمد يوسف حسن |سيد  لشيخ|ره كفر |تـــج

626965 لسيد مزروع|مريم محمد عطيه  زيق|لزق|حقوق 

23o745 بــــدين محمد|لع|سعيد محمد عىل زين  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

837269 ء مجدي محمد محمود|سم| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

344326 حمد صديق محمد محمد|كريم  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

439764 لبــــىه مصطفى|يدى محمد محمد |ه لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

65242 ى محمد حسن|لىمي ء حسي  لفيوم|بــــ |د|

52397 ي|ر
حمد متـــولي|محمد | ئى ي تـــمريض بــــنى سويف 

معهد فنى

4284|8 لوكيل|م محمد محمود محمد  |طبــــ طنط

632698 عيل|سم|لسيد محمد |سنتـــ |بــــ زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

9o2|o9 بــــ محمد عىل محمود |رح ي صىح سوه
ج|معهد فنى

684|55 شتـــ|حمد صفوتـــ فتـــىح محمدعك| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

236672 لمليىح |ء عىل مصطفى |رهف عل هره|لق|ره |تـــج
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48|8|7 د عىلي|لجو|رق عىل عبــــد|دهم ط| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49422 ى|ء عص|سم| م محمد حسي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

778o4 هيم|بــــر|فتـــ محمد |محمد ر ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

2|5|86 لبــــديوى|ئى فوزى شلبــــى |نوروين ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34778o لمقصود|رص عبــــد|د محمد ن|زي |بــــنه| هندستـــ شبــــر

293226 لحميد حبــــيبــــ|م عبــــد|ندى هش تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

27585 ف محمد محمد|هلل |منتـــ  رسر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

82o877 ي رجبــــ محمد عىلي
مصطفى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

8o3432 ف سيد |لد |خ ي|رسر
لبــــدوي تـــوئى هره|لق|طبــــ 

62o656 بــــ|لسيد | |رس محمد رض|ف ض|لشر حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

8495o2 حمد|د |ء سعيد رش|رس| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

63|94 ن رص محمد نرص|لن|عبــــد | مي  صيدله بــــنى سويف

226838 لديبــــ|بــــر |لفضيل ص|لسيد عبــــد|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

8o9954 لسيد|لعظيم |محمد طه عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

84783 لسميع|للطيف عبــــد |م نجم عبــــد |سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3|7|36 د حسنى|لسيد رش|حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|2||5 مل محمد مسلم|ء ك|لزهر| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

34|299 لسيد فتـــىح حسن نجم|لرحمن |عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

25|o27 ج |مل ن|محمد عىل ك تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

222||3 ىط|بــــو ع|لرحمن |دل محمد عبــــد|يمنى ع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4|852 هيم محمد|بــــر|متـــ محمد |س| هره|لق|ره |تـــج

527o67 س|رق وجدى عبــــ|محمد ط سكندريه|ل|هندستـــ 

4oo5o8 ل محمود عىل|خلود جم سكندريه|ل|بــــ |د|

523939 ى|لع|حمد محمد عبــــد |محمود  ل حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|3654 لم|ع س|لسبــــ|ح |لفتـــ|ع عبــــد |لسبــــ| |دين زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

82349 ن محمود يونس|منه شعبــــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|52||| عي|عي رف|ر محمد رف|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4499| لرحيم|ل يسن عبــــد|محمد جم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|9o87 ى |آيه  ى فهىم مجد|مي  مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6||46| للطيف|لسعيد عبــــد |لسعيد |مريم  | تـــمريض طنط
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89o828 هلل  |ر عبــــد|بــــون|م محمد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

62o886 |لغنى |د عبــــد|حمد فؤ|هلل |ء عبــــد|رس|
ى
لدسوق ط|ر دمي|ثــــ|

8|2482 لكريم|يه غريبــــ عىلي عبــــد| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7793|8 لح محمد|م ص|محمد حس زيق|لزق|نوعيتـــ 

7584o| حمد|م |لسل|ح عبــــد |ره صل|س ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

64578 دل طه عطيتـــ|ء ع|رس| لفيوم |تـــمريض 

9o2733 رس محمود محمد |رس ي|ف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

47725| ديوس|قل|مل ذىك |ئى ك|جوزيف ه سكندريه|ل|علوم 

9|88|4 ى روم ئى مسعود شفيق  |نرمي  سيوط|عه |زر

3549o7 هيم|بــــر|م |مريم محمد جودتـــ مقد ى شمس|د| بــــ عي 

429227 ي|لق|هيم |بــــر|حمد |ء |وف
ضى |بــــ طنط|د|

|6399| ر عيسوى|لستـــ|فرحه حسن عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

67629| هيم|بــــر|وى |لطنط|لمنصور | |رن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

78836o يم|لد|ده عبــــد ربــــه عبــــد|جر زي|ه لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

4o6||o ء محمد قنديل محمد بــــخيتـــ|هن سكندريه|ل|حقوق 

68||76 ى |حمد | حمد محمد|بــــو زيد |مي  لمنصوره|علوم 

548|9 ى  ي حسي 
سم عىلي|لق|بــــو |تـــفى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|2|82o لمليح|لحكم |يوسف مدحتـــ محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|52843 لنعيم فهىم|م نبــــيل عبــــد |ريه ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

295458 لعزيز|در عبــــد|لق|ره سعيد عبــــد|س تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

2|5337 قتـــ محمد | ى ج|رسر هلل|د|مي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

44|526 ن|لسيد عىل سعف|حمد |يه | لشيخ|علوم كفر 

4|4|8 رم|لمك|بــــو|ن |حمد سعيد شعبــــ| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

889867 لرشيد خليفه |محمد طلعتـــ عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2645|| هد|حمد مج|ئى |لورد|هيم |بــــر|نس |ر |يثــــ| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

87o68| ن|نظي  ن| نوبــــ ذكري|بــــ| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

68683 ل مسيحه|در مكرم غ|ن لفيوم |تـــمريض 

35942| ى سمي  حمد|ي س|ن عبــــ|سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

266988 لففى|دل مصطفى |يه ع| |ره بــــنه|تـــج

|646|9 لشهيد|طف عطيه عبــــده عبــــد |يوسف ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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68|7o4 لمقصود جوهر سعيد|مد عبــــد |كريم ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|623| عيل خلف|سم|ل |لميس جم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6ooo2| لحلوف|حمد |حمد سيد |فرحه عىل سيد  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

35|624 ح محمد بــــكري|ء نج|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

86279o عيل|سم|وي |دي حفن|له|م عبــــد|هش دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

||9599 حمد محمد|محمود سيد  ى شمس|تـــج ره عي 

|3|o39 لد محمد عىلي سيد|عمر خ ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

849524 ي عىلي|ء صل|هد| ح منىح  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

6|272| ى محمد محمد عبــــد|ف ح|لفتـــ|طمه حسي  |عه طنط|زر

353|2o ف عبــــد|حمد | رى|لبــــ|لحفيظ عبــــد|رسر عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

6o|o9| ف  وى منصور حمزه|لص|محمود أرسر |د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 
ضتـــ|ري/لسويس

83597| ن محمود يوسف|مريم رمض دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

34856o صىمي|لع|لعزيز سيد |ء عبــــد|مروتـــ عل ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

26|536 لقلسر|د |لحميد ج|مر عبــــد|محمد ع ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

7o975o لمتـــول|لحميد عيد |محمد عيد عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

9|987o ح فوزى  |م صل|عمر عص ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

43||89 ي
لمحسن|لدين عبــــد |سعد زين | دئى |علوم طنط

4o672 ف عويس حج|حمد | ج|رسر هره|لق|ره |تـــج

678778 د عىل عيد شندى|مرفتـــ عم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|78484 لسيد|ن حسن عطيه |يم| تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

485o58 حمد حسن رزق|حمد محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6o945| ل|هيم دل|بــــر|ح |لفتـــ|د عبــــد |ندى عم لمنصوره|ره |تـــج

|629|6 يق معبــــد|ندى محمد سعد ف مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

82697o دم محمد|لعزيز محمود |حمد عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7577o7 ي|عيل مصطفى |سم|م مصطفى |حس
لففى عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|3o778 لعزيز حسن|حمد محمود عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|2243 هيم محمد|بــــر|زق |لر|لسيد عبــــد |يه | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

5|6824 ى|لسيد |منيه محمود | لمسي  سكندريه|ل|طبــــ 
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265258 ره|حمد عم|حمد محمد |يوسف  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|5||88 حمد|ل حلىم |منى كم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

828243 ن|لعظيم رشو|تـــ عبــــد|طمه بــــرك|ف كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

53354| رك|وى مبــــ|س هند|در مصطفى عبــــ|ن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

2478o3 مر|حمد ع|لسيد |حمد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|5o762 ر|لجز|حمد |ن محمود محمود |مرو ن|بــــ حلو|د|

3|9o2| لمحسن حسن عىل|طمتـــ عبــــد|ف |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

7o4||o لنمر|ع |لسبــــ|عىل محمد عىل  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

893|o2 حمد عبــــد ربــــه |وى |عبــــي  شعر سيوط|بــــ |د|

767572 ن|هيم حمد|بــــر|ء حمدى محمود |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

84o586 هيم|بــــر|ج |هيم فر|بــــر|محمد  ن|سو|بــــ |د|

5o4438 وق فوزى محمد مصطفى رسر سكندريه|ل|طبــــ 

859o|9 لك|لم|ء عفتـــ محمد عبــــد|حسن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|45998 ى|حبــــيبــــه حسن محمد بــــدوى ش هي  ى شمس| لسن عي 

75|935 س مصطفى|روق عبــــ|ئل ف|رحمه و ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

7|2873 ف عبــــد |ندى  لم|لسعيد س|لق |لخ|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

478o2| لعزيز حسن|حمد عبــــد |ن محمد |مرو لشيخ|بــــ كفر |د|

6537o سهيلتـــ سيد قطبــــ محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

433||3 |لسيد محمد عىلي شتـــ|ندي  |صيدله طنط

2489o8 م سعيد صقر|عل| دين تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o6854 ف فهىم |حمد | زى|حمد حج|رسر ى شمس طبــــ عي 

2|259o دق رزق|نوبــــ طلعتـــ ص|بــــ| |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

24867o ن ىسي|لشبــــ|مد |حمدى ح| مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

49|986 د ويدس ريس|نعمه مر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35846| لمليىح |لرحمن |حمد عبــــد|ر محمد |مي ن|طبــــ حلو

8o2|o| ي|سحق سمع|دي |ف
ل|ن دئى ي|علوم 

|لمنى

483352 وى|لزرق|هيم |بــــر|لح |يمن ص|يدي |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8857|5 عيل |سم|حمد |عيل |سم|ء |رس| سيوط|تـــربــــيتـــ 

33764o م|م|ر |هيم نص|بــــر|حمد | م بــــنى سويف|إعل
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28o84 لسيد محمد|ح |يه صل| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

89o472 ى ويرس  |ذل س|هلل ش|بــــ |ج| مي  سيوط|ره |تـــج

6o8o9| ئى|لزعفر|لعزيز |ره مصطفى عبــــد|س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3564|3 حمد|محمود رجبــــ عيد سيد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|77o99 ى فكري وليم عوض  هلل|شي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4954|5 م شعيبــــ|لسل|حمد مسعود عبــــد ره دمنهور|تـــج

23oo3| حمد مجدى محمود محمد| هره|لق|حقوق 

6|9558 ي فؤ|أم
ي محمد |ئى

لشيخ|د لطفى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2|7275 |بــــو |ر|لغف|عبــــد | لوف|بــــو|ء محمد |سم|
|لوف

ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8369|3 در|لق|ج محمد عبــــد|لحج|بــــو|ء |شيم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

|499|5 رف عفيفى|رس ع|محمد ي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

924539 هلل  |لسيد محمد ضيف |مه |س| ج|حقوق سوه

|77953 هلل|لعظيم عبــــد |دل عبــــد |تـــيسي  ع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

327672 |لعل|بــــو|لعزيز |حمد يشى عبــــد| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

245336 ه زهر| هر|لظ|ن محمد عبــــد|مي  هره|لق|علوم 

54252o |لسق|منى محمود حمدى محمد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

4255|o بــــر|شكرى حسن عىل ص| ر|ي سكندريه|ل|بــــ |د|

82522 ش|ر بــــهو|لستـــ|ء عمر عبــــد |رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76857o ى سل متـــ|مهند محمد حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

||7o7| سلىم عيد محمد محمد هره|لق|حقوق 

768939 لحميد|لعزيز محمد عبــــد|منه عبــــد | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

738|9 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|محمد  بــــ بــــنى سويف|د|

244392 حمد فكرى عزوز|محمد  ى شمس| لسن عي 

7|6625 ئى|ذ ه|لمتـــول مع|ذ |مع لمنصوره|عه |زر

538|82 د حمدى محمود محمد عىل|جه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35|64| هد|لش|مه |لرحمن سل|ء محمد عبــــد|لىمي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

2oo62 لدين محمد|حمد نور |م |لد هش|خ هره|لق|ره |تـــج

68843| نم|حمد غ|لحليم |سعد عبــــد |نغم  لمنصوره|بــــ |د|

767293 وى|لششتـــ|يمن محمد عىل | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى
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437634 ح مصطفى موىس|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر| |رض لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

92|4|o ج محمد |محمد وليد ض لمنصوره|حقوق 

49278o يف عىل محمد عبــــد |يه| د|لجو|بــــ رسر بــــ دمنهور|د|

|53o92 يمن محمد مصطفى|لدين |بــــ |شه مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

78872o ه محمود مصطفى محمد  |لمل|ني  لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

788625 هر محمد سيد عىل|هلل ط|منه  علوم بــــورسعيد

7|o285 |مد يوسف يوسف ند|ن ح|نوره لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

86959o حمد|حمد محمود محمد | ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|6o646 بــــو زيد|زى |لرحمن محمد محمود حج|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

75676| هيم|هر إبــــر|ره رأفتـــ م|س عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

357578 هلل|در عبــــد|لق|يز عبــــد|در ف|لق|عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

7689|5 ى  ن موىسي|هيم سليم|بــــر|نيفي  ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

239487 ى |ي ف |سمي  لسيد قطبــــ|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

86o585 فظ بــــدير|لح|نعمه منصور عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

755|o6 ى مختـــ|رو ر|ن حسن حسني  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5|5875 ق|لعزيز محمد |ء سعد عبــــد|شيم وى|لشر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

5|7o8| ىس|لشبــــ|ندى عطيتـــ محمد عىل  سكندريه|ل|طبــــ 

|23676 لحميد محمود عىل|م عبــــد |يوسف عص سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

27992o ن محمود|ء محمد رمض|لىمي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

|22o3o لعزيز|نور محمد عزتـــ عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

323788 لرحمن|زق بــــيوم عبــــد|لر|عيل عبــــد|سم|ء |ل| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4325o2 ن هلل|بــــ |سحق ج|صبــــىح | رض| مي  |نوعيتـــ موسيقيه طنط

5o443| ن|حمد سليم|رى |لبــــند|م |ن حس|رو سكندريه|ل|بــــ |د|

83847 حمد|ر سيد |حمد مختـــ| ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

|57655 ن|ن محمد سليم|ره سليم|س هره|لق|ره |تـــج

4577o4 لفتـــوح دوير|محمود معتـــصم فهيم أبــــو |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

646|43 تـــ|لسعيد سعد فرح|ن مسعد |يم| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

867582 ف محمود حسن محمد| رسر زيق|لزق|حقوق 

8464o يف محمد مصطفى عبــــد  لمقصود|رسر ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

4|3763 م نبــــيه محمد مصطفى قنصوه|عص |ره طنط|تـــج
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33|7o4 حمد نرص|لدين |ن محمود سعد |رو |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8857o5 محمد عىل حسن جمعتـــ  سيوط|ره |تـــج

247o45 لقسط|هيم |بــــر|رص |هلل ن|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

9o7459 ضى |لر|لسيد عبــــده عبــــد|لرحمن |عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

76o232 حمد|لسميع |حمد غريبــــ عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5o3796 مل|بــــو ز|هيم |بــــر|لحميد |محمد صبــــرى عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

678247 هلل محمد|للطيف حسبــــ |لدرينى عبــــد |ندى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

755495 حمد|ء محمد محمود |دع عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

3|9794 ي |ف ر|عف
حمد حسن|ضى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o6|23 هيم فرج|بــــر|رس خليل |محمد ي |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

|5o7o6 لرحمن محمد مصطفى محمد|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|5747o ين  لسيد|حمد محمود |شي  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

79|3o4 ى |نجل ل|لرج|وى عبــــد |لر|ء حسي  ى شمس حقوق عي 

2476| ن|هيم سعف|بــــر|هيم لطفى |بــــر|حبــــيبــــتـــ  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|28299 يف محمد كم ل|نور رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

827|o م محمد فهىم محمد سيه|نوعيتـــ عبــــ

6|222 لعظيم|دى عىل محمد عبــــد |ه ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

373oo7 ى |ي لدين زىك|ح |حمد صل|سمي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

698533 لعزبــــ|لمرىس |لمرىس |د |ن عم|فن| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

9||434 ى محمد  محمد عىل حسي  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

782959 دى|له|سلىم سليم محمد سليم عبــــد زيق|لزق|نوعيتـــ 

53oo97 لزعيم|هلل شلبــــى |لعظيم عط|ء عبــــد|شيم ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

77|243 ر محمد محمود مرىس حبــــيبــــ|من زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o9|55 ريه|لج|عىل محمد | رضوى رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

54o359 ى|ش هلل حسن شلتـــوتـــ|ز عبــــد |هي  |بــــ طنط|د|

424687 نيس يوسف|يكل يوسف |م تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

486752 هلل|لحليم عبــــد|هيم عبــــد |محمد أحمد إبــــر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

263297 يد|لسيد ز|ل |جر جم|ه |بــــ بــــنه|د|

546563 بــــرهيم حميده بــــيوم محمد|محمد  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى
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6838| |لبــــ|ح عىل عبــــد|محمد صل
ى
ق لفيوم|طبــــ 

9|384o مر سمي  يوسف  |بــــيشوى س سيوط|ره |تـــج

4|6727 لم زينه|لمنعم س|ء عبــــد|سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

253483 ضل|حمد محمود ف|ء |سم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

2623|o عىل محمد عىل محمود عىل |بــــ طنط|د|

427|85 ن محمد|ن رمض|محمد شعبــــ| ن|جوم سكندريه|ل|ره |تـــج

46o578 ن لد حسن|سمي  حسن خ| مي  |بــــ طنط|د|

69899 ن|لسيد رمض|حمد |عبــــي   لفيوم|ضتـــ |علوم ري

6|o726 لدجلتـــ|رتـــ |ندى محمد عم لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

253766 ى سليم| ن محمد ودن|لحسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7|6|45 نم|حمد غ|لنبــــى عىل محمد |ن عبــــد |نوره لمنصوره|عه |زر

92642 لرحمن عىلي|أمنيه عىلي عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|64525 وى|لحلف|بــــ عىل |يه|عمر  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

4534o4 ي |لدين عبــــد|نور
ى جمعه طلبــــ|بــــو|لغنى لعني  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

762|25 لغنى|حمد عبــــد |حسن عيد حسن  حقوق بــــورسعيد

69o734  محمد |لعر|محمد 
ى
|لعر|ق

ى
ق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o7346 ى  س|هيم موىس متـــي|بــــر|نور |كريستـــي  بــــ دمنهور|د|

7|2528 نه|حمد محمد محمد شبــــ| لمنصوره|علوم 

344572 ر محمد موىس محمد موىس|عم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|296oo حمد|هيم |بــــر|حمد فرج | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5435oo زق محمد|لر|حمد محمد عبــــد |ن |يم| |حقوق طنط

239887 بــــ عىل|مهند محمد عىل خط هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

79o78| م|عيل تـــم|سم|ء محمد |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

6o8898 لعزم عيد|بــــو |لدين |م |ء عص|هن |بــــ طنط|د|

8o4273 دل محمد محمود|هديل ع ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

324|82 حمد|د |حمد فؤ|د |فؤ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|4577| ح|لفتـــ|بــــ سيد تـــوفيق عبــــد |شه ى شمس حقوق عي 

649423 ى|م عبــــد  هلل محمد محمد حسي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

48|459 ى|لرحمن حس|عبــــد  م محمد حسن عربــــي  ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

292956 تـــه|لسيد شح|تـــه |شح| طمه رض|ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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287|84 دل محمود بــــدوى|حمد ع| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

868486 لس  لبــــرتـــ جرجس موىسي|كي  ن|سو|علوم 

28463| لفرخ|لعظيم محمد |حسنى عبــــد| ر|ي ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|45368 يف عزتـــ محمود أحمد| حمد رسر هره|لق|ره |تـــج

|8266 ف|لدين ي|نور  رس محمد عىل رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

286449 ل بــــدر|يمن كم|حمد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

28o7| جر محمد عطيه فرج|ه ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|6o95| بــــر مصطفى|ل ص|مروه جم هره|لق|بــــ |د|

|22948 ى نرصي ج|م ئيل|رس|د |دلي  هره|لق|ره |تـــج

258659 لحديد محمد|بــــو|لد |مه خ|س| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

435|| لمجيد|حمد محمد عبــــد |ديتـــ |ن هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2265o5 دق|لص|زق عبــــد|لر|لد عبــــد|يوسف خ ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

74263 تـــ|مكرم حبــــيبــــ شح| رين|م لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

678o2| ى مصطفى |محمود  ع|لرف|حمد |لسيد حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|52o|5 ي
بــــينى|لدين |بــــ عز |يه| |دئى لشر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

7o4945 ى|لعزيز محمد ش|حمد محمد عبــــد | هي  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

9o8o93 لسيد |ل |لسيد هل|لطيفه  ج|بــــ سوه|د|

79o36| لرحمن حسن عىل محمود|عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

786542 لح حليفى|هيم حليفى ص|بــــر|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

36|2o2 ن صبــــرى عبــــدربــــه عىل|يم| |ن طنط|سن|طبــــ 

|4483| مر عىل|ء يشى ع|هن هره|لق|حقوق 

8|954 ى|زق محمود ش|لر|ن نرص عبــــد |يم| هي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

24||9| رى رسور|جرجس مجدى مك هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

699o|8 لحربــــى|دى فتـــوح |لن|محمد مصطفى  لمنصورتـــ |تـــمريض 

9|5429 شد  |رق محمد رشيد ر|ط سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

477385 لمحسن محمد|رق محمد عبــــد |ملك ط سكندريه|ل|علوم 

639|53 حمد صديق لطفى صديق مرىس| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

84o9|6 ي ش|س
دو|كر ج|ره مرتـــضى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى
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253226 وق  لجنيدى|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

5||832 وى|لبــــستـــ|محمود منصور حلىم  |حقوق طنط

433384 وع|حمد مصطفى محمود مصطفى مط| |طبــــ طنط

37oo94 م سويلم|لسل|محمود منصور عبــــد| لي|د |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

||5265 لغنى|لمحسن عبــــد |حمد عبــــد | |ن|ر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

4|749 مد|ح ح|لفتـــ|لرحمن نبــــيل عبــــد |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

87o5o4 حمد محمد تـــوفيق|يه | ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

283638 ى|نور | |دى رض|ف مي  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

67666| يد|لد محمد عطيه ز|يه خ| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o7|oo رتـــ|لجع|لعزيز حسن |قطبــــ عبــــد | دين عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|7o3o لدين محمد يوسف|عمرو نور | هن ن|هندستـــ حلو

5o7534 ى |ي يح|لس|حمد محمد |لسيد |سمي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8369| بــــر|م محمد بــــكرى ص بــــ بــــنى سويف|د|

68o948 لعدوى|هلل حسن محمد يوسف |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

7842|o هلل بــــسيوئى|لحميد عبــــد|هلل عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

34777o عيل|سم|لحسينى |م مجدى |سل| |ره بــــنه|تـــج

48|446 ى|لبــــ|د مصطفى محمد عبــــد |زي سط حسي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

85o5oo لرحمن|هلل عبــــد|لصمد عبــــد|ر عبــــد|من دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

6o3o22 لبــــقرى|ح محمد |حمد صل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75o524 ى |محمد   حسي 
يف|يمن مصطفى لشر عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|48929 حمد|يه عىل محمد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9o78|6 ى  |هيم حسن محمود محمد |بــــر| مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

835262 هيم|بــــر|هيم بــــتـــيتـــي |بــــر| |لي|د دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

432787 ين  هيم ربــــيع|بــــر|لسيد |شي  |بــــ طنط|د|

777||6 لجيد|لسيدعبــــد|هلل |عبــــد | بــــ رض|يه| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

63o72| فظ محمد|روق ح|كريم ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7||257 لحليم|هيم عبــــد |بــــر|لغريبــــ |هيم |بــــر| |ر|ي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|4|99 لمجيد|س عبــــد |طف عبــــ|للتـــ ع|منتـــ  هره|لق|م |عل|

622998 ده|محمود محمد محمد حم ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي
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|254|7 زى|لمنعم عىل عز|دل عبــــد |جد ع|م ى شمس هندستـــ عي 

3624|8 متـــ|لسيد سل|يمن |ح |سم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

542785 لمزيودي|فرحه فرج محروس  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

264257 ج عزبــــ|لصبــــ|يه مسعد | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

924883 حمد  |م |لسل|حمد محمد عبــــد|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

439455 يف|حمد دهش|تـــفى  ن جدوع رسر ط|بــــ دمي|د|

447534 لسيد|حمد |حمد مصطفى |ن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49|2o7 ى |ر |مي ى يونس|هيم |بــــر|مي  مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

642422 ي 
ى
د|حمد مر|محمد محمد شوق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7654|2 ف محمد |محمد  حمد جبــــر|رسر صيدلتـــ بــــورسعيد

84|848 حمد|هلل |عبــــي  عىلي عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

468o| ي حمدي عويس|يده ه|ع
ئى ن|بــــ حلو|د|

77|364 ى|لحميد ش|رس محمد عبــــد|زينه ي هي  زيق|لزق|ره |تـــج

4o2|28 لسيد رشيد عمر|لدين |ء |محمد عل |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

822295 لحفيظ عىلي|ن عبــــد|حمد عثــــم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

28o227 هدير محمد فتـــىح محمد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

836929 ه|لل|لخي  عبــــد|بــــو|ل |ء جل|ول |نوعيتـــ فنيه قن

3624o| ل محمد|رق كم|هلل ط|منتـــ  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

7o7395 حمد|ح محمود رزق |لفتـــ|ء عبــــد |سم| لمنصوره|بــــ |د|

9oo485 ح محمد  |لفتـــ|عبــــد| هلل زكري|منتـــ  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

||8|o2 م حمدى زىك جرجس|مري ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

865|76 هلل يوسف|ح عوض |لفتـــ|ء عبــــد|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

636932 ى محمد جمعه حسن| روجي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

499967 لمغنى|حد مصطفى |لو|حمد عبــــد |ء مسعد |ل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

43357o لحليم شتـــله|لد محمد عبــــد|محمد خ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7636o2 ج|م فر|لسل|يه محمد محمد عبــــد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

254665 يد|لنعيم ز|لد عبــــد|محمد خ ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

779283 |دل سعيد |هبــــه ع
ى
حمد دسوق زيق|لزق|نوعيتـــ 

433785 لمجيد محمد غنيم|هر محمدعبــــد |حمد م| ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

Thursday, September 6, 2018 Page 12795 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

9o3465 هلل  |حمد محمد عبــــد| |لي|د تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

6oo46| حمد|م محمد |ن س|نور |تـــربــــيتـــ طنط

64o92| بــــوزيد|حمد |مل |حمد ك|محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

447767 م عىل|لسل|هدى محمد محروس عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

6475|5 ف محمد عىل |ء |رس| وى|لقط|حمد |رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

526782 ل|لع|هلل جوده محمد عىل عبــــد|حمد عبــــد| ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

6o6354 لعزيز محمد سليم|ده عبــــد |لدين حم|سيف  لمنصوره|عه |زر

4828o9 ي عبــــ|يتـــ ن|
س|جح قرئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

776972 لم|لعزيز س|هيم عيد عبــــد |بــــر| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

22249 ن|ل سليم|ن كم|مريم سليم ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

7o5o89 ء محمود محمد محمود رزق جندى|ثــــن زيق|لزق|طبــــ 

64|856 لسيد|هد |رحمه عوض مج تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

96646 نس|مجدى طلعتـــ سلو| تـــريز ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

57628 لح|لسيد ص|ء حسن |ل| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

8o|784 حبــــيبــــه وليد جميل خلف ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

5o976 لحفيظ عىل|حمد مصطفى عبــــد | لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

3|7368 ى محمد|لرحمن محمد |عبــــد مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

543728 |هلل |ح عبــــد|لفتـــ|لمنعم عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|عبــــد
لخي |بــــو

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|o|58 ل|لع|حمد عبــــد |يه محمد | لمنصوره|نوعيتـــ 

2|2952 هلل سعد عىل محمد|سمر عبــــد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

76584| بــــدين|د ع|لجو|م محمود عبــــد|س| هن تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

23|849 هلل خليل|لح عبــــد|لرحمن سيد ص|عبــــد ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

833298 د حسن|محمود محمد فؤ |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

63482o لحسن|بــــو|مصطفى محفوظ حسن عىل  زيق|لزق|هندستـــ 

||86|4 فظ|لح|ن سعد محمد عبــــد |يم| ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

63o543 سم|حمد ق|لحميد محمد |رق عبــــد |عمر ط زيق|لزق|هندستـــ 
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6|2369 حمدى موىس حمدى موىس موىس تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

3o||8 ي|صبــــىحي بــــطرس روم| ري|م
ئى رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|

سبــــتـــ|ومح

482|45 عيل|سم|ن فتـــىح محمد |حمد شعبــــ| سكندريه|ل|بــــ |د|

676474 لبــــلجيىهي|بــــوبــــكر محمد |بــــو بــــكر |ء |وف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|4|939 وع|وع حسن مط|لد مط|محمود خ ن|ضتـــ حلو|علوم ري

892||8 لحكيم غريبــــ محمد |هدير عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

|5349 لعزيز|حمد عمرو محمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

42253 م|تـــ محمد سل|حمد عربــــى فرح| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|482|8 ج|ن فر|ن حمدى مهر|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

22|933 لسيد|لدين محمود |م |م عص|مر ى شمس|تـــج ره عي 

32||79 لسيد يونس|نور |محمد  ى شمس هندستـــ عي 

323489 ى|ء عزوز محمد |ل| مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

28o445 لسنجيدى|لسعيد |هلل |مريم محمد فتـــح  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

76|844 م حنفى محمد حنفى|ريه لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

3|5383 لسيد رجبــــ|مل محمود | ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

8544|| ي | ف صموئيل موىسي|نىح  رسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

5|7432 ف عبــــد |م |ريه لقصبــــى|ن |لرؤف شعبــــ|رسر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4o8773 يف|لبــــربــــرى |حمد | |ء رض|رس| لشر |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

358452 ي بــــطرس|يه| |رين|م بــــ حليم جورج  |ره بــــنه|تـــج

356852 هيم حلىم عزبــــ|بــــر|ء |رس| |علوم بــــنه

6788|7 هلل حسن|لسيد عبــــد |يمن |ء |رس| لمنصوره|بــــ |د|

6335|6 لصمد|م يوسف عبــــد |يوسف هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

785545 هلل|ن عبــــد |هلل سليم|محمد عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

27o248 ى عيطه|محمود  لسيد فوزى حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

63682| هيم عىل عوض|بــــر|ء |شيم زيق|لزق|علوم 

82|879 لكريم|بــــر عبــــد|لج|لكريم عبــــد|حمد عبــــد| حقوق بــــنى سويف

44|938 هيم عىل|بــــر|هيم |بــــر|بــــ |يه| |رش لشيخ|عه كفر |زر

6|96|| د|للطيف عي|ر عبــــد|مريم أيمن أفك زيق|لزق|عه |زر

22|634 فظ|لسيد ح|يمن |محمد  هره|لق|طبــــ 
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9o5592 حسن خلف محمد محمد  ج|ره سوه|تـــج

9o5856 حمد |حمد عرفه |لرحمن |عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

63642| لسيد محمد محمد|حمد رجبــــ | زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

65o54 ى قطبــــ|حمد | يمن حسي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

89645o ن هلل  |رأفتـــ رشدى رزق | مي  ج|طبــــ سوه

679997 عيل|سم|لسيد |لسميع |حمد عبــــد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

||5637 لسيد خليل|ل |يمن جل|شهد  ن|بــــ حلو|د|

338o2o لعظيم محمد|حمد محمد عبــــد| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

688847 هيم محمد منصور|بــــر|محمود محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

752|73 وز هش رس|لحسيبــــ ف|م عبــــد |في  زيق|لزق|طبــــ 

4|4o83 ي عبــــد ه خي  لحليم سليم|مشي  |تـــربــــيتـــ طنط

66248 ي
لعظيم محمود|صم عبــــد |ء ع|ضى لفيوم|هندستـــ 

6|3o52 تـــ حميد عىل عبــــد  لحجر|ح |لفتـــ|أمي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2569o6 لعليم|حمد عبــــد|ندى محمد  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

3422|5 ى محمد  عيل محمد|سم|حمد |نرمي  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

342977 ح مهدى محمد بــــدوى|مصطفى صل عه مشتـــهر|زر

92o||5 لرحيم  |ح عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|منيه صل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o2643 ح محمد|لفتـــ|نوره عفتـــ عبــــد  لمنصوره|حقوق 

62||8 ف رمض| ى|ن عوض |رسر مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|62796 س|مي  محسن محمود عبــــ| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4o7o38 لسعد|بــــو |محمد حسن محمد | عل سكندريه|ل|ره |تـــج

63|8|5 لسيد|ح |لفتـــ|ء حسن عبــــد|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

349499 تـــ ر| لمنعم محمود|بــــح عبــــد|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

347924 ى سل| ى سل|متـــ |مي  مه عوده|مي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2548|8 مل|بــــ موىس ك|لتـــو|هيم عبــــود عبــــد|بــــر| لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

754947 حمد|للطيف |ن صبــــرى عبــــد |يم| هره|لق|ر |ثــــ|

5|4585 لسيد|ء عىل بــــيوم |رس| تـــربــــيتـــ دمنهور

69o44 مل محمد محمد|ك| عل لفيوم|تـــربــــيتـــ 

247289 لسميع سليه|محمد سمي  عبــــد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

358964 رق صبــــىح عىل|ط| هي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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525o67 تـــه محمد|حمد محمد شح|ء |شيم سكندريه|ل|بــــ |د|

25o432 ر|لجز|زق |لر|ل عبــــد|مروه جم ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

883|83 ن |حمد رسح|ئى يىح |م| سيوط|بــــ |د|

9o548| للطيف محمد |تـــ عبــــد|ء عرف|دع ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

9o6948 فظ |لح|حمد عبــــد|حمد محمد | لمنصوره|حقوق 

36o572 هلل|د |لسيد ج|لسميع |يتـــ يحن  عبــــد| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

48|99o حمد|لسيد |لسيد محمد |محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7|3o55 ح|لفتـــ|هلل حسن عبــــد |هلل عبــــد |حسن عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

854247 حمد|حمد عيسي |عمر  ره بــــنى سويف|تـــج

76oo78 حمد مصطفى محمود|لرحمن |عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

7936o9 لمجيد|لحكيم حسن عبــــد|ريم عبــــد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

258848 لحميد|لحفيظ عبــــد|بــــ عبــــد|يه|محمود  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

683o95 ى عل ن محمد|لحليم عثــــم|ء عبــــد |حني  لمنصوره|حقوق 

8599oo د محمد|لعزيز محمدرش|مل عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

234845 لسيد|لعظيم محمد |حمد عبــــد|عمر  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|5539o بــــتـــ شنودتـــ|يرينى صفوتـــ ثــــ| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

9o3375 عيل |سم|حمد |ن محمد |يم| معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

883972 ن |ن نعم|لرحمن محمود شعبــــ|عبــــد سيوط|حقوق 

787o98  محمد 
ى
ى|له|بــــسنتـــ شوق دى خرصى |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

4|2664 هيم محمد جمعتـــ|ن إبــــر|يم| |تـــربــــيتـــ طنط

269796 وى|لبــــرم|لعزيز |مصطفى محمود عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

646877 لقنيسر|هيم محمد عىل |بــــر|ن |يم| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

3677o2 م محمود مصطفى حرفوش|محمود حس |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

348263 لحميد|حمد عبــــد|لحميد |قمر عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

4292o9 بــــو يوسف|هيم |بــــر|م |م|ندى محمد  |علوم طنط

442798 بــــينى|لحميد |بــــر عبــــد |رقيه سمي  ص لشر ط|بــــ دمي|د|

324|6| بــــو رسيع سيد|طف |عىل ع لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

247529 ئى|لسود|هلل |بــــر عبــــد|هلل ص|عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

868373 لكريم محمد|بــــ عبــــد|لوه|يه عبــــد| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د
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683573 لحسينى خليل|ء محمد محمد |ول لمنصوره|بــــ |د|

2|32|3 ح سيد|حمد صل|سلىم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|77732 لمنصف يونس|لرحمن سعيد عبــــد |عبــــد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

23o332 مر عيس|لحكيم ع|د عبــــد|عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

335|8| ى محمد |ي لبــــ محمد|بــــو ط|سمي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

285348 هيم خليفه|بــــر|وى |محمد محمود ص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|58o66 لجليل|مح محمد عبــــد |حبــــيبــــه س  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

694425 يد|حمد ز|حمد عىل سيد |ر |من ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

887668 هلل  |رص محمود عبــــد|محمود ن سيوط|ره |تـــج

425994 ص|لقص|هلل |ء عيد محمد عبــــد|ول سكندريه|ل|حقوق 

482o3 لحفيظ|روق عبــــد |ر محمد ف|من ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

84426  |لبــــ|لدين عبــــد |ح |وليد صل
ى
حمد|ق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

284235 هلل زىك|م بــــدوى عبــــد ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

226976 سم|لغنى محمد ق|لد عبــــد|سمي  خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33544o ي|ر
|يىلي|هم |ل ف|جم| ئى ى شمس| لسن عي 

33|o43 مر|حمد محمود ع| |دين زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|8o39 حمد|لرحيم |حمد عبــــد | |دين ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

29522o ئى جرجس خليل|جرجس ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o9477 ي|محمد أحمد محمد  لبــــهىح  |بــــ طنط|د|

8o|56o ل|لع|ل محمد عبــــد|محمد جم سيوط|حقوق 

|37567 ن|طف عبــــيد رزق سليم|مصطفى ع هره|لق|بــــ |د|

35|3|6 دى|له|دى حسن عبــــد|له|مه عبــــد|مريم سل ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|72895 لسيد|حمد |لرحمن نبــــيل محمد |عبــــد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

6775|6 ن|ح عنتـــر زهر|لفتـــ|حمد عبــــد |زم |ح ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

68973| بــــينى|لمرىس |ىط |لع|هلل عبــــد |عبــــد | ر|ي لشر
لجوهرى |

لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

32|498 هلل عجىم|لمنعم وهبــــ |محمود عبــــد هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

85592o ي عىلي عبــــد
دي|لمجيد زي|مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

76o44o ي |حمد عبــــد |محمود 
لسيد|لغنى ي تـــمريض 

عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|29647 لم|رس محمود س|حمد ي| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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44|442 عي|لرف|زم حسن رزق حسن |ح لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

236959 حمد|ن محمد |يه حمد| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2632|7 لسعود مدبــــول صبــــح|بــــو|ء |صف |تـــربــــيتـــ بــــنه

7o62|6 د|لجو|ء كرم محمد عبــــد |سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

249546 ن ن|محمد لقم| لد زكري|خ| مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|44||8 وى|لص|هيم محمد |بــــر|سلىم  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

822o72 ي صفوتـــ عثــــم|حمد ر|
ن|ضى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

|64|83 لمجيد عبــــدربــــه|حمدي عبــــدربــــه عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7678|2 وى|لشعر|شور |رص عىل ع|ئى ن|ن لعريش|تـــربــــيتـــ 

3|4o4 حمد حسن رزق|رتـــ بــــهجتـــ |س هره|لق|بــــ |د|

853o32 هلل حبــــيبــــ|بــــ |دل ج|بــــسنتـــ ع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

762||2 ضل|لسيد يوسف ف|ل |حمد محمد كم| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

3674o لسيد|حمد محمد |ء |دع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

773o82 لعزيز|لسيد محمد عبــــد|لرحمن |عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

6o9433 لعزيز طه|بــــ عبــــد |لتـــو|يتـــ عىل عبــــد | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8|6752 تـــيسي  بــــكر محمد محمد ي|عه |زر
|لمنى

427|38 لمشد|هيم |بــــر|مد |سلىم محسن ح سكندريه|ل|حقوق 

49776| لعزيز خليفتـــ|م عبــــد |عص| رن |حقوق طنط

2448o4 هلل|روق محمد عزوز مسعد عط|سمر ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o84o8 ى فتـــىح  حمد|فتـــىح حسي  لمنصوره|صيدله 

7o7799 زى|ن حج|وى سليم|لشبــــر|م محمد  لمنصوره|حقوق 

685574 ف |ن |رو لسيد|س |هيم عبــــ|بــــر|رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5|765o د|لجو|م سعد عبــــد |هش| رويد ى شمس| لسن عي 

364364 م محبــــ رفلتـــ|دى س|ف مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

626924 بــــوزيد|محمد عىل محمود | رن زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

9o95|5 حمد |ل محمود |لع|هدير محمود عبــــد ج|عه سوه|زر

2|54oo حمد|م محمود |لينه حس لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

|64694 حمد|ع |رص محمد رف|ن سيوط|بــــ |د|

9|o76| حمد |ن |حمد عثــــم|لرحمن |عبــــد سيوط|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 12801 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

485353 لمسيح|ممدوح رشدى عبــــد | ري|م م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

786o89 لرؤف محمد|حمد عبــــد | |دين زيق|لزق|حقوق 

53327 د|ن عو|لرحمن محمد رمض|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

272o34 س|يه محمد عىل عبــــ| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

47664 هدى عيد يىح عيد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

87842| حمد محمدفهىم  |سلىم مصطفى  سيوط|بــــ |د|

533o54 محمود حسن غريبــــ| هي م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

9|7525   |هيم ق|بــــر|ن |نوره
ى
سم دسوق سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

6o5838 ي ح|ء ح|سم|
فظ|فظ مصطفى لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

5|4798 ي|ن محمد عبــــدربــــه يوسف |خلود رمض لمسي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

79o848 فظ|لح|ء فتـــىح عمر عبــــد |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

2|7758 لد محمد محبــــ بــــدر|يدى خ|ه هره|لق|بــــ |د|

889796 ى مشهور د ي|نيفي 
ل جبــــرتـــ|ئى سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

5o69o| ي
ن|لح سليم|ن ص|سليم| دئى سكندريه|ل|بــــ |د|

79o834 ي|ر
م خميس محمد مصطفى|هش| ئى لعريش|بــــ |د|

6|882o ر وجيه محمود منس|من ط|بــــ دمي|د|

|54585 لق محمد حسن|لخ|حسن عبــــد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

876|26 ى لبــــيبــــ صليبــــ  | يوحن| مي  سيوط|هندستـــ 

|7|oo7 جر محمد محمد سيد|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

32||o2 لخول|محمود محمد مرىس محمد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

367656 لغنى|ر عبــــد|لستـــ|حمد وحيد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|3o362 نيس|د مرزوق |بــــيشوى عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7827|7 ل عىل حسن محمد|جر جم|ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

64o47 لم مسلم|رص س|لن|محمد عبــــد ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

7|2368 لوزير|هيم قطبــــ |بــــر|لرحمن |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

5|93o8 هلل|دريس محمد عبــــد |لح |ن ص|بــــسمه رمض تـــمريض دمنهور

444o8 لعظيم|محمد حسن مصطفى عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

848727 د|كر حلىمي موىسي حم|خلود ش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

334366 لمهيمن|لدين عىل عىل عبــــد|نور  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 
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|6||| ى|ل|لدين محمد |ء |محمد بــــه مي  حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

48|62o عيل|سم|محمد عىل خلف محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

699275 حمد|تـــ |محمد فرح| نور لمنصوره|نوعيتـــ 

6342|| د|لرؤف ج|تـــ عبــــد|لشح|محمد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

22o397 لطويل|لعليم |لعليم محمد عبــــد|محمد عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

75|46| مجدى سعد مصطفى عسكر| رودين حقوق بــــورسعيد

243835 م محمود يوسف مرزوق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

446766 ن|مد عىل عثــــم|حمد فهىم ح|محمد  سكندريه|ل|حقوق 

|743o2 ى  حمد|حمد سيد |سمر عمرو حسي  هره|لق|حقوق 

49o343 بــــر فرج عيد|جر محمود ج|ه سكندريه|ل|بــــ |د|

475347 ئى|عيل عن|سم|ئى عطيتـــ |كريم عن سكندريه|ل|هندستـــ 

5|3o3 در محمد سيد|لق|شهد عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

896222 ح محمد  |لفتـــ|رس عبــــد|د ح|جيه تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

274788 لبــــليس|حمد |ئى حمدى محمد سيد |ه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

22728o يمن مهتـــدى محمد|مهتـــدى   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

259597 هيم|بــــر|لرحيم |دل عبــــد|هند ع تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|7o55o لسيد|ل عىلي |يه جل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o9588 ع|لسج|نه |بــــوشبــــ|هلل محمد محمود |عبــــد  |ره طنط|تـــج

||6396 ى عبــــ س|بــــسمه سيد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

335o95 لحليم|لحليم محمد عبــــد|ر عبــــد|مي ى شمس|تـــج ره عي 

68o89o ن|لجوهرى علو|لح |بــــ محمد ص|يه| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

79o84| |لبــــن|ح سعد مصطفى |لفتـــ|عبــــد | دين تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

364464 يم|لد|لحميد حسن عبــــد|حمد عبــــد|محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

328438 روق فضل|م ف|سل|محمد  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

76o985 هيم|بــــر|ن |طمه حسن محمد|ف لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

7o776 در|لق|عمرو فرج عىل عبــــد ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

6|8286 ف مختـــ|يد |ز بــــو غتـــمه|ر |رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6o9|| هد محمد|دى مج|ندى ن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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446264 ل|لع|لم محمد عبــــد |حمد محمود س| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

327924 هيم خليل بــــيوم|بــــر|رس محمد |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

697469 لعدروىس|رس فتـــىح |م ي|سل| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

675387 لخول|ن |ن عثــــم|لسعيد عثــــم|مريم  لمنصوره|بــــ |د|

48546o لتـــوئى|عيل فرغىل |سم|د |مريم فؤ سكندريه|ل|حقوق 

288||4 لسيد|ن سيد عزبــــ |نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

766778 ى محمد عليوه|ء |محمود عل لدين حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

249629 وى|لحن|مد |حمد ح|ء |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

9o|662 م محمود مزيد |لسيد هش| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6|6|22 شه|بــــو عم|هيم |بــــر|حمد |م |محمد حس لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

8o2722 نمر يعقوبــــ لبــــيبــــ يعقوبــــ سيوط|علوم 

|65369 د|لبــــ جـ|بــــو ط|ء محمود |دع هره|لق|ره |تـــج

|54o3| للطيف فرج|هر عبــــد |حمد م| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

94733 ى مطره|س|ره |س مه حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o5868 وق محمد عبــــد  م محمد حسن|لسل|رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|33533 م|سكندر س|جورج نبــــيل   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

|72438  عىلي|لودود |محمد عبــــد 
ى مي  ي |

ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

87o598 لمعىطي عىلي محمد|محمود عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

37o68o لدين|ل |حمد بــــرنس جم|محمد  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

|73o8o جد حنفى محمود|م م|سل| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8o36|7 خلود محسن محمود محمد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

8|9773 ي طلعتـــ |م ن|سحق يون|ج  سيوط|ره |تـــج

8328o7 بــــسمه محمود بــــدوي محمود دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

354597 لسيد عىلي|زينبــــ عىلي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8842o8 حمد محمد  |لدين |د |ء عم|رس| ي|لسن |
|لمنى

263746 زكرى محمد قطبــــ محمد مصطفى ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

344483 فظ مسعود|لح|حمد محمد عبــــد| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|3oo85 يمن سيد محمد|ء |رس| ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

6||335 ي |ء فوزي عبــــد |رس|
لبــــطشه|لغنى |بــــ طنط|د|
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48972o مل|هلل محمد حسن ك|منه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8o2792 لمعبــــود|حمد محمد عبــــد|بــــوبــــكر | ره بــــنى سويف|تـــج

8783o8 مل |مل مصطفى محمدك|سهيله محمدك سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

|4o|oo مد|تـــه ح|هيم شح|بــــر| |دين ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|69787 لرحمن مرىس بــــيوم مرىس|عبــــد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

7o3269 ى   حسي 
بــــو حشيش|تـــسنيم محمد مصطفى كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

258793 لسيد محمد|مصطفى محمد  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

497736 هيم مصطفى ضبــــيش|لسيد إبــــر|ن |حن عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

237943 ىط مرىس|لع|م عبــــد|سندس هش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

684oo4 فع مصطفى|لش|لغنى |يوسف عبــــد   لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

84244| ي|د |رش|ل|بــــو|ر محمود |من لطي  |نوعيتـــ قن

6o274 ن سيد محمد|ل شعبــــ|من طبــــ بــــنى سويف

22699 تـــتـــ|لسيد شح|دل مصطفى |لد ع|خ ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

63o9|3 لمنعم محمد|ء محمود محمد عبــــد |رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

857||7 ء محمد عيد محمد|سم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

9|o8|4 حمد |هدير محمد محمود  ج|هندستـــ سوه

327358 هيم|بــــر|حمد |ل |طمتـــ جم|ف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

648|2| هيم|بــــر|لسيد محمد محمد |ندى  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

736oo لسيد محمد|ندى رجبــــ  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

8|32|2 ن موىسي مرىسي|محمد رمض ره بــــنى سويف|تـــج

|29476 حمد عىل|ل |فيصل جم لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

49o559 ن سعد قطبــــ سعد|رو تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

678547 ن|دل منصور سليم|محمد ع لمنصوره|حقوق 

5432|3 ي|لبــــتـــ|لسيد | |ره زكري|س
نوئى |علوم طنط

2878|8 لحميد دندوح|محمد محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

835o73 ح حسن محمد|رؤي صل دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

|2993| ى و قيم يعقوبــــ|ئل يو|شي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

259725 ه محمد عبــــد| ق|لمعبــــود |مي  وى|لشر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 
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422445 لغنى|لمحسن محمود عبــــد|مه عبــــد|س| ى شمس طبــــ عي 

235942 لحليم|حمد عبــــد|محمد | ند ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

32572o حمد|لرحمن |دل عبــــد|ع| دين ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

527o64 لسيد محمد قشطتـــ|لسيد محمد |محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

262538 محمد مسعد محمد ذىك | معهد فنى تـــمريض بــــنه

5|9822 لعزيز فريج|هيم عىل عبــــد |ئى إبــــر|أم سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

626o54 هلل|لدين عبــــد|لد محمد بــــىه |دهم خ| زيق|لزق|ره |تـــج

639635 لسيد عطيه|يه عطيه | ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

4o2|96 حمد|لسيد |هيم |بــــر|در |لق|تـــسنيم عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

6o2257 دى|له|لسميع عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|هند عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

29374| ى|بــــو |لعليم |حمد محمد عبــــد | لعيني  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

84o789 خلود محمد رجبــــ محمد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

762766 مي  ثــــروتـــ حمدى محمد يوسف غيثــــ| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

875529 يف عبــــد|حمد |محمود  هر |لظ|لعزيز عبــــد|لشر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

543338 م|لغن|هند محمد حمدي محمود  ره دمنهور|تـــج

296249 لغنى|ح محمود عبــــد|ف صل|عف تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

9|o|9o ن |ل بــــهن|دل كم|نوبــــ ع|بــــ| ج|صيدلتـــ سوه

534627 لعطيسر|لسيد محمد |هلل محمد |منه  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

|735oo بــــر محمد|سلىم يىح ج لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

367787 لدين حسن|عز | ء رض|سم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6|2ooo لسيد ربــــيع|لد |محمد خ ج|بــــ سوه|د|

9oo765 ن |م محمد زيد|رفيده حم سيوط|علوم 

7584|4 زق عىل|لر|للطيف عبــــد |نعمه عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

324879 عيل|سم|لسيد |حمد |م |حس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

767748 ي|عي |ر سبــــ|لد عم|ء خ|شيم
لحفنى لعريش|علوم 

8759o8 ى |زم خ|ح لد سيد حسي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

33625o ن|لغنى حس|ن عبــــد|بــــ حس|رح |بــــ بــــنه|د|

483o6o تـــ عبــــد | لحليم|هيم عبــــد |بــــر|لحليم |مي  سكندريه|ل|حقوق 

|52o76 لمجيد|لمقصود عبــــد |لدين عبــــد |م |ن عص|نوره هره|لق|طبــــ بــــيطرى 
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448o|4 ن هيم|بــــر|حمد|ن محمد |رمض| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

432546 ى محمد فتـــىحي محمد جميل|ي سمي  |ره طنط|تـــج

|57|9 ى| حمد محمد حسن محمد حسي  ى شمس هندستـــ عي 

5o8982 ى محمود عبــــ س ذىك عيس|حسي  طبــــ بــــيطرى دمنهور

855589 لد سيد محمود|محمد خ ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

2|7oo6 ى مجدى بــــ نوبــــ|ن بــــ|نوبــــ سليم|كرستـــي  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

44o454 نم|ر محمد غ|لغف|ء عبــــد|شيم لشيخ|ره كفر |تـــج

2672o8 لسيد|حمد |حمد |دى |هن ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7||2|2 ى عبــــد |ح| مروه رض ح|لكريم قد|مد حسي  سكندريه|ل|صيدله 

78646o هيم محمد مصطفى مطر|بــــر|ء |ل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

268378 هلل|بــــ |رثــــ حسن ج|لو|محمد حسن عبــــد ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

486684 نم|ن غ|لمنعم رمض|م عبــــد|لمنعم هش|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|4|43 تـــ | لسنبــــوك|لمحمدى فتـــىح |مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

44|397 يف  ف صل|رسر لحميد|لحميد عبــــد |ح عبــــد|رسر لشيخ|طبــــ كفر 

4|8o|| وى فرج عوض|له عىل معد|ه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6885oo مر بــــكر|د ع|مل ج|لسيد ك|يه | لمنصوره|بــــ |د|

782|96 متـــ|لسيد سل|منى محمد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

877894 ى محفوظ | يه حسن حسي  سيوط|حقوق 

||563| ي فتـــىحي محمد 
هيم|بــــر|حبــــيبــــه مصطفى كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|58oo| ى |هيم |بــــر|سهيله  هيم|بــــر|مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

273258 حمد|حمد سعد |رق |ط لسويس|معتـــ |علوم ج

52||69 ن محمد يونس|ء رمض|آل سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

352346 ي محمود مهدي 
هيم|بــــر|مصطفى  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر

4o2398 لحسن|بــــو |لسيد |حمد |محمد | سم ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

23946| بــــى|مبــــ|منى محمود محمد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

939o6 ش|حمد حو|محمود محمد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

33o767 مل عطيتـــ محمود|حسن ك |حقوق بــــنه

265865 تـــوكه|هيم محمد ش|بــــر|مني  محمد  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|24653 يف محمد |دل ط|ع لبــــقىلي|رق رسر لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى
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89oo65 ل حسن |بــــ سيد كم|رح سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

3|5|8 وق محمد حمد ن خليدي|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4525o يف  ف شعبــــ|رسر لحكيم|ن عبــــد |رسر ن|حقوق حلو

884657 هيم |بــــر|م بــــدر صبــــىح |سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

826566 حمد حسن|ن محمد وليد |عن دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

356743 ي عبــــد|رس| مل|لعزيز ك|ء يحن  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

9|2655 لسيد جبــــريل محمود |جبــــريل  ج|ره سوه|تـــج

639848 شقر|ل|حمد محمد |لد خليل |بــــسنتـــ خ زيق|لزق|بــــ |د|

364557 لسيد محمد|منيتـــ حلىم مصطفى | ن|حقوق حلو

62|94o لجمل|هيم |بــــر|مدكور | ر|ي لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

625265 لسيد|ن محمد |سل محمد رمض|بــــ زيق|لزق|هندستـــ 

62|572 محمود حلىم محمد محمد قورتـــ ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

32o857 لد عىل معوض|محمد خ ى شمس حقوق عي 

249|45 هيم هجرس|بــــر|حمد |مينه محمد | لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|67|5 حمد عىلي مرىسي|خلود  هره|لق|بــــ |د|

33|8o9 م|م|لنبــــى |طف عبــــد|محمد ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|9o84 ف حمد|حمد | لدين|ن نور|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

4973o8 ي جمعه|ي
ى صبــــري حنفى سمي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

368456 يف جوده  د|لضي|عمرو رسر لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

735o5 ى ميهوبــــ خلود عوض حسي  لفيوم |تـــمريض 

773495 لمقصود|هلل عبــــد|ن مجدى عبــــد |نوره ى شمس|د| بــــ عي 

6o6oo7 جح|هيم محمد ر|بــــر|محمد مسعد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7o49|8 لمجيد|ئى عبــــد |لسيد عن| |روفيد لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

33995 هلل|دي رزق عوض |مريم ن كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

6o5265 وق عبــــد لحميد محمد فرج|در عبــــد|لق|رسر لمنصوره|ره |تـــج

5|6257 تـــه عدس|ح شح|ر أحمد نج|من لشيخ|عه كفر |زر

|52863 ن محمود|دل شعبــــ|سهيله ع ن|تـــربــــيتـــ حلو

6|42o6 هيم صقر|إبــــر| هيم رض|إبــــر |ره طنط|تـــج

3|582| هيم حسن|بــــر|لمعىط |طمتـــ محمد عبــــد|ف هره|لق|عه |زر

92o897 ل رشدى متـــري |جورج كم ي صىح سوه
ج|معهد فنى
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244696 حمد|دى |حمد محمود نف| هره|لق|حقوق 

|22462 لح|شم محمد ص|حمد ه|ميسون  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

5|3o65 د|هيم محمود محمد عو|بــــر|كريم  ره دمنهور|تـــج

862339 حمد|حمد عربــــي مغربــــي | سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

|6o423 لسيد|لسيد محمود |يمن |محمد  هره|لق|هندستـــ 

758|9| لم|ء هيكل حسن محمد س|دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

357|9| م محمد عزبــــ|سمر هش |حقوق بــــنه

62932o يف  ف عطيه عىل|رسر رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|78o5| محمد محمود| رض| ند دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

369253 ن عمرو عىل محمد|نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4o6|34 ي|ء محمد محمد ص|ل|
دق مصطفى مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

48593| لعربــــ|لسيد  عبــــده عز|رضوى يىح سعيد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7769oo لسيد|د |حمد ج|ء |سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

9o2737 لدين محمد مصطفى  |ء |محمد بــــه ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6|7942 لفيوم|ح |لفتـــ|لمنعم عبــــد |مريم عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7554o3 ل|لع|لسيد محمد عبــــد |جر |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

439488 محمود طلحتـــ مرىس حسن| لي|د لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8o2696 |د مرزق حن|هبــــه ميل ي|لسن |
|لمنى

|7|55 مل|لد محمد ك|وليد خ ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

3|5867 وق عبــــد ح عىل|لفتـــ|لمنعم عبــــد|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8762|o ئيل لبــــيبــــ ملك |م ميخ|بــــر| سيوط|طبــــ 

46o6o3 ف رض|هدير  دوح| |رسر حمد رسر |بــــ طنط|د|

4|8357 سجده لطفى عىل عىل بــــدر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5o4||9 ن منصور محمد|رق شعبــــ|بــــسملتـــ ط |علوم بــــنه

|4o664 ي|ح محمود محمد |زم صل|ح لنصي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

26||36 لسيد|لعظيم |ن عبــــد|ن رمض|نوره شمون|نوعيتـــ فنيه 

24794o ى فتـــح  لفحل|هلل |هدى يىح حسي  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

6o4856 ر|ختـــي|ل|ن محمد |تـــم زهر|ن ح|رو لمنصوره|ره |تـــج

625|59 لق|لخ|م عيس عبــــد |بــــسنتـــ حس زيق|لزق|ره |تـــج
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|55286 ى محمد عبــــد | رن لنبــــي|حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

338462 حمد محمود| |يمن رض|ليىل  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

5|9o66 لجليل|دق عبــــد|لص|سحر نبــــيل عبــــد بــــ دمنهور|د|

57439 وى|ىسي منش|لق|مي سيف عىلي  ره بــــنى سويف|تـــج

|58|3| لدين محمد|ح |هر صل|ن ط|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

45o92 ى سيد|زق |لر|د عبــــد |جه مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

875o5 دى|له|م موىس سعيد عبــــد |ره ن|حقوق حلو

435473 وق محمد عبــــد  لعبــــد|م |لسل|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o|979 هر|حمد محمد ط|م |له| |بــــ طنط|د|

|4448| مل|لحميد متـــول ك|عمر عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

5||546 لمزلع|م |لسل|لم عبــــد|حمد صبــــري س| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6|4626 ل|حمد محمد غز|ره فوزى |س تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

23795o ضى|لق|ن |لدين عثــــم|د عىل |عم| عل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

524|3o لنبــــي|ء سعيد عبــــده عىلي عبــــد |ل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

||9455 لرحيم|سلىم محمود محمد محمود عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7oo|66 حمد|لنبــــى عىل موىس سيد |يه عبــــد | طبــــ بــــورسعيد

6767| لمقصود|ل مهلهل عبــــد |لرحمن جم|عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

77348 لعليم|حمد عبــــد |لد |حمد خ| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

463o| لنور|بــــو|هيم |بــــر|رص |لن|هلل عبــــد|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9242o4 تـــه |ن شح|رحمه مرزوق حس ج|علوم سوه

777933 ى محمود حس|ي ى محمد محمد|سمي  ني  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

634|3| حمد سند متـــول متـــول| زيق|لزق|بــــ |د|

822623 لرحمن|حمزه عىلي محمد عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

8|4342 ي|نطون شفيق جورج د|
ى |ئى ل حني  ي|طبــــ 

|لمنى

653o6 لحفيظ|ن عطيه عبــــد|عطيه رمض لفيوم|بــــ |د|

43352o ي|محمود تـــوكل عبــــد لموجود يحن  |طبــــ طنط

226o89 ى محمد بــــشي  عىل|عبــــد هلل حسي  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

49552|  مىكي
ى مهدي سعيد سعد حسي  ره دمنهور|تـــج

23|9|6 يف رفعتـــ عبــــد|عمر  لمقصود|لشر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

26o29| عيل|سم|ىط |لع|منه سعيد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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4o4465 ى|لشح|تـــ قطبــــ |لشح|لرحمن |عبــــد تـــ حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22|35 حمد|حمد محمود |رتـــ محمود |س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

644726 ف ف|ء |نجل وى|روق طنط|رسر |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

3|723o لعزيز محمود|ء محمود عبــــد|رس| ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

4754o| لعزيز نصيبــــ|لحليم محمود عبــــد |سهيله عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

25|8o يد سند|خلود محمد ز هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

49o9|o سط|لبــــ|لحفيظ عبــــد |لد عبــــد |ندى خ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

858488 ي محمود|محمود 
يمن حنفى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|7o|69 تـــه|بــــدين محمد شح|لع|ن زين |ريم|ك لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

32|872 لسيد عىل عىل|يتـــ | ى شمس حقوق عي 

|77367 محمود محمد محمود حسن ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

2355|7 وع|حمد مط|رص |لن|ذ عبــــد|مع تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

526636 يوبــــ|نيس |نوبــــ صبــــىحي |بــــ| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

45||78 لنيل|بــــو|ر |لستـــ|ر عبــــد|لستـــ|محمد عبــــد |هندستـــ طنط

77783| م صقر|م محمد س|هش زيق|لزق|حقوق 

25o844 د بــــدوى|هيم فؤ|بــــر|رغده  شمون|نوعيتـــ 

438o95 لي|ح محمد بــــ|لفتـــ|لمنعم عبــــد |عبــــد | دين |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

324o59 ن محمد|حمد صبــــىح رمض| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

55277 تـــ محمد ر| ي|مي 
ي قرئى

ضى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o9|o7 لعزيز مطر|لعزيز عبــــد |عمر عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

423269 لغنى عبــــد|لمنعم عبــــد |لمنعم عبــــد |ن عبــــد |مرو
هلل |

سكندريه|ل|ره |تـــج

542o63 ى |بــــر| هيم بــــدوى|بــــر|هيم حسي  بــــ دمنهور|د|

7o632o لح|زق ص|لر|محسن عبــــد | ند |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o358| وى|لمعد|لد محسن |منيه خ| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

887o74 وس |هيم تـــ|بــــر|ئى |مريم ه ورصى سيوط|تـــربــــيتـــ 

68o4|8 زى|مل حج|هلل ك|رس محفوظ عبــــد |ي لمنصوره|طبــــ 

|69|68 هر حسن|لط|كريم محمد عيد  ى شمس حقوق عي 

82o636 ل|لع|لرحمن فضل محمد عبــــد|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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264896 لعزيز فوزى محمد|طمه عبــــد|ف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8oo455 ندي منتـــرص حمدي فتـــىحي ي|بــــ |د|
|لمنى

776557 لمنعم حنفى محمود|ن عبــــد |نوره |ره بــــنه|تـــج

287589 ى محسن مختـــ|ي لسيد يونس|ر |سمي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

86262o م عىلي|طه عىلي عل سيوط|حقوق 

899355 ى  عىل محمد عىل حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

33|8o8 ر عيس عبــــده|لستـــ|محمد سعد عبــــد |بــــ بــــنه|د|

4o4392 بــــ|لتـــو|حمد رزق صبــــىح عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|8|2o وى|لزرق|لحميد |مريم محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

33|434 هلل|هلل فتـــىح عوض |م عوض |سل| زيق|لزق|صيدله 

84925 ى شه|محمد رمض بــــ|ن حسي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

|3o474 لعزيز|لغنى عبــــد |لد عبــــد |له خ|ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

787378 شم عىل|بــــوه|م محمد |محمد عص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

336o49 سحق|ح |م نج|س| ن|مري ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

63o63 لليثــــي|ن زىكي |يسه شعبــــ|م ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|73688 مر|عيل ع|سم|محمد معتـــز محمد  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

6773| لمول|حمد حسن عبــــد|محمود  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

246|59 حمد فرج موىس|مي  | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4o7o|7 وى|لنحر|حمد بــــدر عىل |سنتـــ حمدى |بــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

58258 دى|له|بــــ عبــــد |لتـــو|ل محمد عبــــد |م| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|o743 لطويل|لسيد محمد |ء رجبــــ |رس| |ره طنط|تـــج

6|3292 يده|ف| لعل|بــــو |لنبــــى |حمد حمدى عبــــد | |تـــمريض بــــنه

8458o5 ى يعقوبــــ س مي ولسن|نرمي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

39244 ى|م |هنده هش|ش نس حسي  هره|لق|بــــ |د|

625923 لغنى|لعربــــى محمد عبــــد|لسيد |م |سل| زيق|لزق|بــــ |د|

82778| للطيف|كرم محمود عىلي عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

5|2737 بــــوسيف|لم |دل نرص س|مصطفى ع سكندريه|ل|عه |زر

68668|  عبــــد |سل|
ى
ق|لحميد |م سمي  شوق وى|لشر معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 

سويف

|44873 لربــــ محجوبــــ|د |رغده محمد ج ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

Thursday, September 6, 2018 Page 12812 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

3436o6 عيل|سم|عيل محمود |سم|محمد | يش ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

323493 هيم|بــــر|حمد طه |ء |دع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

33oo55 م مرزوق|لسل|ء يىح عبــــد|دع |نوعيتـــ بــــنه

2|3|6 حمد مدبــــولي عىلي|ندى  هره|لق|ره |تـــج

9o4565 ن عىل محمد |محمد حمد ج|ره سوه|تـــج

58936 بــــو رسيع|ن عىل محمد |حن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4||3o3 ن سعيد|ورى زيد|لمغ|زينبــــ  |تـــربــــيتـــ طنط

8o5772 ي|م بــــيومي محمد عبــــد|ريه
لغنى ي|علوم 

|لمنى

8287o8 شم|رص ه|معتـــز محمد ن ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|49744 حمد|شم |لد ه|لرحمن خ|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

759369 وي|ده رجبــــ محمد فد|مي لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

843o|2 نه مكرم حليم جيد|جولي ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

78o8o5 ف عبــــد | لمعىط|لمعىط محمد عبــــد|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3539o ى  حمد|سهيلتـــ محمد حسي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

355486 لفتـــوح صبــــيح|بــــو|ء |ء عل|ل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

785448 ح|لفتـــ|لسعيد عبــــد|لسيد |ء محمد |سم| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

54o49| حمد|ن |ح سليم|لفتـــ|ل عبــــد |بــــسمه محمد كم
لعدوى |

تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

829667 ي|لوه|ء محمد عبــــد|سم|
بــــ مدئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

352543 هدير فرج عىل محمود ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8|67|7 ح|لفتـــ|ن محمد عبــــد|مؤمن شعبــــ ي|تـــمريض 
| لمنى

689o6| بــــينى محمود|حمد محمود | لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|36922 ن|محمد حسن محمد حسن عثــــم ى شمس|تـــج ره عي 

496659 تـــ|در محمد بــــرك|لق|ل عمر عبــــد |من ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

358246 طر|هيم خ|بــــر|سمي  حلىمي | رن وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

9oo7o| لبــــدرى سليم |م محمود |هي ج|ره سوه|تـــج

47797 ر|لستـــ|يوسف صبــــرى حمدى عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7825o5 هلل|حمد عىل عبــــد |لعزيز |طف عبــــد |حمد ع| زيق|لزق|ره |تـــج

5|8956 لنقيبــــ|لقوى محمد |هيم عبــــد|بــــر| |مه سكندريه|ل|طبــــ 

4|3676 فع|لش|هيم محمد محمد |بــــر| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

9|898o ل محمد  |لع|ل عبــــد|ء جم|صف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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2736o7 هيم عىل|بــــر|حمد |ح |سم ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

23o|| لسعيد محمود|سعيد وليد  لفيوم|عه |زر

69o737 |ي|حمد عىل بــــر|د |محمد عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27698o يه طه عيد عزوز| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

25|o3o مصطفى صبــــىح مصطفى غنيم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

68552o د|سع|ل|بــــو|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|ء |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|2||37 لدكرورى|هيم |بــــر|يمن |ره |س ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9o344| حمد محمد |ل |لع|حمد عبــــد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

842553 ي |هلل محمد |عبــــد مي |ل|لطي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

79|||7 ى ك|ن |رو |لسق|حمد |مل مهدى |لحسي  زيق|لزق|بــــ |د|

5392o5 ن ن|هلل سليم|ن عبــــد|ل رمض|جم| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

448o|3 بــــر|تـــم محمود ج|ر ح|مي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

342575 بــــر محمد محمد|نىح  ج| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

247229 لعزيز بــــطيقه|دل محمد عبــــد|محمد ع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

32o824 لسيد|محمد عربــــى محمد مصطفى  هره|لق|ره |تـــج

343644 حمد سبــــيله|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|منيتـــ | ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

679689 وى|لشعر|لسيد محمد حسن |لسيد |ء |سم| لمنصوره|بــــ |د|

635647 ن|هيم رمض|بــــسنتـــ محمد إبــــر زيق|لزق|هندستـــ 

79o9| م شحوتـــ|لسل|لد رفيق عبــــد |خ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|583|| م حسن|لسل|هند فهىم عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

||57o8 لدين|مريم محمود حمدي يوسف عز  هره|لق|علوم 

23|657 لق|لخ|لق مصطفى عبــــد|لخ|حمد عبــــد| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

498|98 لغنيىم|ح |لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|ئى عبــــد|م| تـــربــــيتـــ دمنهور

5|949o ن|لزي|در |لق|لحميد عبــــد|ء كرم عبــــد |نجل سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

7o392| ىسر|ن ح|هيم رضو|بــــر|حمد منصور محمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

625||5 رس سعد محمد محجوبــــ|ي| رن زيق|لزق|طبــــ 

33o65o لعربــــى|لحميد محمد |مه عبــــد|س|مريم  ى شمس| لسن عي 

367347 ى |ل| لمنعم|هيم محمد عبــــد|بــــر|ء حسي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

346626 ئى|لعن|حمد |لحميد محمد |ندى عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

876|64 م محمد |لسل|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد| سيوط|حقوق 

89o|69 ئيل |خر سعد روف|دى ف|ش ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 
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4|3755 لليثــــى|لمحسن |محمود مسعود عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

92o2o3 لشهيد  |غبــــ عبــــد|سيمون مرقص ر ج|عه سوه|زر

498284 ى عبــــيد|ل |ن كم|نوره لسيد حسي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

89o9o2 ى عبــــد|ميمه ك| ل |لع|مل حسي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

243|8 ى ج|بــــو |لد |شمس خ بــــر|ليمي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6o25|2 وى|سن|ل|هيم |بــــر|لسعيد |حمد |عمر  لمنصوره|حقوق 

9o28|o ن محمود حسن |ء رمض|صف ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|72478 ف عبــــد |مه |س| ى|بــــو |ر |لستـــ|رسر لعني  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|2oo3 ن |لسم|م محمد مصطفى |هي ج|بــــ سوه|د|

|26o96 هيم|بــــر|د سعيد محمد |لرحمن محمد ج|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

785344 لوصيف|حمد فوزى فوزى | زيق|لزق|طبــــ 

6o8297 ه مسعد مصطفى حج جه|أمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|53o65 لمنعم|سيف محمود سيد عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

444377 زى|حمد حج|ندى محمد عطيه  سكندريه|ل|طبــــ 

|6649o  عىل|
ى
يه سيد شوق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

769257 ف |بــــكر  ن|هيم سليم|بــــر|رسر ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

9|5444 ى رى  |مخلص نبــــيل معزوز زخ| مي  سيوط|ضتـــ |علوم ري

64546| تـــه|م محمد شح|مريم هش لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3488|3 لديبــــ|حمد خليل |حمد |ء |رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|3262| ن محمد|يه حمدى عثــــم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9o94o| س |لنح|حد |لو|لسيد محمد محمد عبــــد|تـــسنيم  ج|بــــ سوه|د|

339275 هيم جميل محمد يوسف يوسف|بــــر| |ره بــــنه|تـــج

8o|377 ء رجبــــ محمد عىلي|زهر ي|نوعيتـــ 
|لمنى

2569o3 لمرصى|مد محمد |ندى ح تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3|9462 لح عىل|لعليم ص|س عبــــد|ين| ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

633638 لسيد|رس عىل |عىل ي زيق|لزق|بــــ |د|

|5239o سم|بــــو زيد جمعه ق|مصطفى | دين حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

23o743 م نبــــيل عىل محمد مصطفى|سل| لفيوم|بــــ |د|
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|93o8 س|عمرو وليد عمر حو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

356|66 لمجيد عىل|لعزيز عبــــد|لمنعم عبــــد|مني  عبــــد |حقوق بــــنه

357249 حمد عىل بــــيوم| |عل |تـــمريض بــــنه

239678 ضيف صبــــره| لنج|بــــو|مريم محمود  هره|لق|بــــ |د|

|29389 لمسيح بــــخيتـــ|ندرو جرجس عبــــد | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

77o3o2 للطيف زيتـــون|حمد محمد عبــــد |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

686358 ى عىل ل|كريم ممدوح ل ى|شي  شي  لمنصوره|ره |تـــج

694485 يم محمد|لد|م عبــــد |لسل|لسيد عبــــد |طف |عو لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

24o826 لكريم|يمن خليفه عبــــد|خليفه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3|2698 لمنعم حمزتـــ|م عبــــد|مريم هش ى شمس|تـــج ره عي 

9|3|3o حمد محمد |حمد |ح |صل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

9|5769 بــــودور |لك محمد|لم|رقيه محمد عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

8o4o|5 ك|لمل|نوبــــ موريس تـــوفيق عبــــد|بــــ| ي|بــــ |د|
|لمنى

|392o2 م|لغن|ن محمد مصطفى مخلوف |يم| ى شمس|د| بــــ عي 

|2|763 سكندر|رى وحيد فرج |م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o986 ح|مي  مسعود مصبــــ| |دين لفيوم|طبــــ 

3467o4 ش|لدمرد|لسيد |مجدى | سم ى شمس|زر عه عي 

838899 ئيل|نعيم ميخ| زكري| ن|فيور ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

442243 هيم|بــــر|لنرصى |لسيد |عمر  سكندريه|ل|طبــــ 

52254 د محمد|ء محمد حم|رس| بــــ بــــنى سويف|د|

687|46 بــــ|لوه|تـــ عبــــد |لشح|ء حسن |رس| لمنصوره|بــــ |د|

2429o لمنعم|كريمتـــ يشي مصطفى عبــــد  هره|لق|حقوق 

496o72 ضى|يمنى محمد محمد سليم م عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6oo88 لعزيز عويس|طمه محمد عبــــد|ف أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

4|6936 ر|محمود يوسف دويد| مه ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

433933 ى ه|بــــر| |ند شم|هيم حسي  |بــــ طنط|د|

85568| حمد محمد|ن |حمد رمض| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

24oo77 م محمد|لسل|رس محمد عبــــد |دى ي|ش م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|749o9 هدى محسن عوض حسن ن|تـــمريض  حلو

36235 عيل محمد|سم|لد محمد محمد |خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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|9298 بــــدوي| نىح  محمود ذكري| ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

77|6o6 رضوه محمد محمد جودتـــ زيق|لزق|عه |زر

52|63o شم رزق حسن|أمنيه عرفه ه ره دمنهور|تـــج

63o5o9 شم|لسيد ه|لمنعم |حمد عبــــد |د |زي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

327992 لدين|هيم نور |بــــر|بــــح |هيم ر|بــــر| |ره بــــنه|تـــج

35776 بــــ|مصطفى حمدى حلىم محمد محمود غر ى شمس هندستـــ عي 

76o|3o يف  حمد يوسف|مريم رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

6485|2 للطيف|ل فهىم محمد عبــــد|لع|محمد عبــــد لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

863549 لدين خليفه|لعربــــ بــــدر|ء عز|لزهر| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

368o59 حمد|س فهىمي |زن عبــــ|م ى شمس حقوق عي 

867453 لرحيم|هلل عبــــد|رص عبــــد|لن|محمد عبــــد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

342|54 لسيد حنفى خليل|ء |ول عه مشتـــهر|زر

|39666 حمد محمود|مريم محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

438865 لسيد|لسيد محمد |لدين |م |محمد حس لشيخ|بــــ كفر |د|

83|238 ق|وع محمود سبــــ|هر مط|لظ|عبــــد ي للفن|
|دق قن|لفنى

678755 ن|هيم ريح|بــــر|م محسن بــــدير |ريه وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

3|9394 وى|لر|لنبــــى |لد عبــــد|مريم خ ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

895449 لم |حمد س|كريم محمد  ج|ره سوه|تـــج

876356 لسيد  |كر |م ش|لسل|عمر عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

756o59 ن عىل محمد|عىلي| دين عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

774|oo ن محمد|ن محمود جوده عمر|ريو ى شمس علوم عي 

83933| ي|لصغي  حس|لرحمن محمد |عبــــد
ئى ج|ره سوه|تـــج

855|48 ي|ر
ي عبــــد|شعبــــ| ئى

هلل|ن قرئى ي|هندستـــ 
|لمنى

856286 يفل مجدي فوزي بــــطرس|م  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

829938 بــــ محمود محمد سحنون|رح |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

448992 لم|لمنعم قطبــــ س|عبــــد| محمد رض ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

4833|| رف|بــــ ع|هلل محمد دي|منه  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

63|o5o ج |لبــــلتـــ|لدين محمد عىل |ح |مريم صل زيق|لزق|حقوق 

27|584 ه رض| لسيد|زي |بــــر حج|ص| مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

Thursday, September 6, 2018 Page 12817 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7|2||2 ى عط|لحس|لمرىس |لمرىس معروف |هدى  |ني  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

79|435 ه يحن    عبــــد |هيم |بــــر|سمي 
ى
دق|لص|لدسوق زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

236o23 بــــ خليفه|لتـــو|يه رأفتـــ عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|7|32 لحنطور|هدير محمود رشدى  تـــربــــيتـــ دمنهور

782554 ل|لع|ل محمد عبــــد |لع|محمد عبــــد  ى شمس طبــــ عي 

848o4 لس حلىمي وديع ج د|كي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

6o8627 دى|لعبــــ|لسعيد عىل |ء |عل| دين |ره طنط|تـــج

|2o93| دل شفيق رفله|ع| ن|يف| ى شمس| لسن عي 

373749 لمنعم|لنعيم عبــــد|لنعيم عربــــي عبــــد|عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

96o26 ن محمد سيد|م رمض|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

756475 هيم|بــــر|لسيد محمد |يمن | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

7|237o حمد بــــلبــــول|حمد عبــــده |ء |عل لمنصوره|حقوق 

28o44|  رزق|م
ى
رى رزق شوق ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

79o7o7 لزعتـــرى|لرحمن أحمد |حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

7624o4 هيم سعود|بــــر|مه عىل |س|د |زي معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5o68o3 نم|هيم غ|بــــر|لغنى |رتـــ محمد عبــــد |س سكندريه|ل|ره |تـــج

488374 ن حسن محمد حمودتـــ|حمد رمض|لد |خ |ره طنط|تـــج

22o|29 ئى|وى سيد فرج|هديه غربــــ ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

888|9| ى محمد |ه يدى محمد حسي  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

635358 مد|عيل ح|سم|مد |د ح|جه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4o5|94 ف رمض|د |زي لحميد|ن عبــــد |رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

|24396 دى|لحم|مد |محمد محمد ح| هن ى شمس|تـــج ره عي 

875665 حمد |لد عىل |كريم خ سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|2o3| دى|حمد محمود ش|مصطفى نشأتـــ  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

527363 لرح|هيم عبــــد |لرحمن إبــــر|ء آدم عبــــد|إرس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|8289 صد|صد عطيه ق|نوبــــ ق|بــــ| ي|هندستـــ 
|لمنى

44o99 يف سيد عبــــد  لمقصود حسن|سيد رسر دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

433o|o ن|بــــوسليم|ء عطيه عىل |لزهر|طمتـــ |ف |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|7564o حمد محمد محمود|ء |شيم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

426556 هلل| |هيم عط|بــــر|هلل | |هيم عط|بــــر|هلل |منتـــ  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 
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7o54|o لسيد|ن |بــــو سليم|لسيد محمد |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

8569o3 لحليم|هيم محمد عبــــد|بــــر|مه |س| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2|75oo هلل|مر سعيد محمد حسبــــ |رس تـــ|ي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|9397 ي ر|م
ى
ي|فتـــ عبــــد|ق لمسيح جورج  سيوط|حقوق 

764296 فظ محمد|لح|محمد عىل عبــــد  حقوق بــــورسعيد

7o|236 حسن|بــــو |لسعيد مصطفى |يوسف  لخي  |ره بــــنه|تـــج

8o4744 لليل|بــــو|ن نبــــيل سنوىسي |نوره ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|28o7| ل محمد عىل|عىل كم تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

483o|3 حمد حنفى محمود|هلل |نعمتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

346645 ى ي|ي لدجوى|رس شديد محمد |سمي  ى شمس علوم عي 

56637 حمد|ن حسن |حمد رمض| ره بــــنى سويف|تـــج

58279 حمد|بــــثــــينه مصطفى عرفتـــ  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

42o842  ش|ن فؤ|إيم
ى
ى|د محمد دسوق هي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

9235|| ل محمود خليل  |صم كم|ع ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

839529 هيم|بــــر|محمد سيد محمد  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

54|8|| لبــــرى|هيم محمد |بــــر|هيم |بــــر|حمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

232532 حمد|لد مصطفى |سلىم خ ن|فنون جميله فنون حلو

4|3798 لد زىك زىك زقزوق|خ |بــــ طنط|د|

4o5469 مد بــــدوى|لسيد ح|دق |لص|ء عبــــد |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

63572o ى  م|حمد عىلي سل|حمد |نيفي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

27o949 |هيم محمد |بــــر|هدى فتـــىح 
ى
لبــــرق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7o4954 وى|لعشم|ن حسن |جبــــريل محمد عثــــم زيق|لزق|صيدله 

76|24o لق|لخ|لسيد عبــــد |لرحمن مجدى |عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

267|77 ى|لتـــه|م منصور محمد |ريه م حسني  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

8758oo يف صل ح فرغىل  |محمد رسر سيوط|حقوق 

|4|327 لدين عدل|يمن محمد مىح |بــــسنتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

|7887o بــــد|م محمد ع|لميس هش هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

295633 ن حنفى |حمد عىل سليم|لرحمن |عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

242356 حمد|لسيد |سط |لبــــ|ء عبــــد|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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|56|28 حمد|عمر محمد عىل محمد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

625485 ف جل|شه س شكري|ل عبــــ|بــــ أرسر زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

24||8o س|هلل عبــــ|در محمد عبــــد |لق|حمد عبــــد| ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

858268 محمد سيد خلف سيد حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

922o8o ى ن دى |در حسنى بــــغد|كرستـــي  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

433824 بــــ بــــدر|لوه|لسيد عبــــد|بــــ |لوه|عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

322622 ف عبــــد|ن |نور لرؤف|لرؤف فهىم عبــــد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

247|5 لح|ن حلىمي عىلي ص|نوره لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2|6oo9 لشوربــــىح |ء محمود حسن |دع هره|لق|بــــ |د|

778456 ه عبــــد | هلل|لفتـــوح عبــــد |بــــو |د |لجو|مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5574o لعزيز|عيل عبــــد |سم|حمد زىك | معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

487|52 حمد يوسف محمد يوسف|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|47759 حمد عىل رجبــــ عىل| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

4|6968 ن|لجيد عجل|جد محمد عبــــد |ء م|شيم لشيخ|بــــ كفر |د|

699o|9 مصطفى محمد مرشد عليوتـــ لمنصوره|ره |تـــج

825538 حمد|محمد سيد محمد  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

372263 كر|يد ش|رق محمد ز|محمد ط ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

52|822 ي|ر
لخويسىكي|ح |لفتـــ|هر عبــــد|م| ئى بــــ دمنهور|د|

436394 حمدين|لعزيز محمد |مد عبــــد |محمد ح لشيخ|طبــــ كفر 

3553|4 ى عبــــد|م| لعزيز|ل جميل بــــشر ى شمس| لسن عي 

83o459 د محمد|ن فؤ|ر رمض|من دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

822469 ي حمدي محمد عبــــد
لك|لم|مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

692767 ه محمد كم ن|ل عرف|ني  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

332|36 ى|م |مل نقول|صفوتـــ ك| رتـــي  |ره بــــنه|تـــج

63928 بــــ سيد|لتـــو|ن عبــــد |حمد رمض| لفيوم|حقوق 

4|7|44 هيم عمر|بــــر|ر |م مختـــ|حمد حس| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

45o962 لعزبــــ غنيم|عىلي فرج عىلي  |هندستـــ طنط

|39|83 ى مصطفى ع|طف |ء ع|رس| مر|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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5238o6 ن|محمد محمد مصطفى محمود رضو سكندريه|ل|هندستـــ 

2267|7 لمتـــول دبــــش|لمجد |بــــو |محمد حسنى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|9386 ن ستـــيتـــه|ل رمض|يمن كم| |ند ط|معتـــ دمي|علوم ج

6o4766 حمد محمد موىس|هيم |بــــر|منيه | |ره طنط|تـــج

837|o لعظيم محمد|حمد محمود عبــــد | لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

626575 ي|ر
ى |حمد | |ئى هيم|بــــر|مي  ي |

لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

87277 ر|لستـــ|حمد عبــــد |بــــ طلعتـــ |يه| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

89|567 لفضيل |سيد عمر سيد عبــــد سيوط|هندستـــ 

75489o محمد نصيف محمود| حمد رض| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

925|4o لحمد محمد |بــــو|عمر فتـــىح  ن|حقوق حلو

4o259o حمد|حبــــيبــــه سعد عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

845369 ي عبــــد
ن|لسم|هلل |نشوي مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

42523 شم محمد حمص|ن عزتـــ ه|زم شعبــــ|ح هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|74792  خليل|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|
ى
لدسوق دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|34727 ى محمد|دهم ن| رص حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

774453 وى|لغربــــ|رص محمد |لن|محمد عبــــد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

6o8562 لجمل|لق محمد عبــــده |لخ|عبــــد| لي|د لمنصوره|ل |طف|ض |ري

687|44 |لحميد |لرءوف عبــــد |لعزيز عبــــد |عمر عبــــد 
وى|لبــــشل

لمنصوره|حقوق 

22o889 عيل|سم|لد محمود حلىم |طمه خ|ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|5|63 ل عوض|لدين جم|ح |ملك صل ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

68o|97 رق عىل حسن|سل ط|بــــ ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

4|3925 ه عىل محمد | وي|لجن|هيم |بــــر|مي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

444295 زى|حمد حج|رجبــــ عطيه | ن|ر لشيخ|عه كفر |زر

34|222 م خليل|م عل|لسل|عمر محمد عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

76o892 ى  لخشنى|نبــــيله تـــوفيق حسن حسي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

6|4864 ف مصطفى  لحنفى|لحنفى |آيه أرسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

56|69 هلل عىل|ن عبــــد |ء شعبــــ|سم| بــــ بــــنى سويف|د|

||9495 لح|لمنعم ص|عمر عمرو عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

6|9389 لمهدى عويضه|محمود | جر رض|ه ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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634|36 لسيد|لغريبــــ |هلل |هلل محمد عبــــد|عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

269226 ى حم|ي ن|حمد ملط|ده |سمي  ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

85o35o حمد|حمد علوي |مؤمن  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

44o555 لسيد محمود| |هدير رض لشيخ|تـــمريض كفر 

8o2878 ى مل|ج ك شفيق عوض|كلي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|9544 ن محمد|ء محمد عرف|ل| ي|بــــ |د|
|لمنى

86o522 ي عبــــد
ي حسنى لعزيز محمد|سىح  ي|بــــ |د|

|لمنى

24486| وق سعيد محمد زكري جنيدى| رسر ن|معهد فنى تـــمريض حلو

78||46 ل محمود محمد|لع|محمد عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

2|7o69 مه|سلىم مجدى محمد سل ى شمس|تـــج ره عي 

6978o4 لمتـــولي|لمتـــول حسن |ندى  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7||6o3 ل|لع|لعربــــى محمد محمد عبــــد |محمد  لمنصوره|حقوق 

|23583 د|لحسينى حم|م حبــــيبــــ |فريده هش هره|لق|م |عل|

7oo792 حمد محمد محمد محمد عمر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

54|267 |لبــــ|مصطفى محمود محمد محمود عبــــد
ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

699|29 لكريم|لسيد عبــــد |س |لنح|ئى |محمد ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

839227 ي محمد 
ج|لحج|بــــو|محمد مصطفى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

قرص|ل|لطود |بــــ

7895o3 ن|حمد سليم|حمد محمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

249424 لنحتـــه|حمد |هيم |بــــر|نغم محمد  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7846|o هلل|ل عبــــد|لع|هلل عبــــد |م عبــــد |سل| زيق|لزق|ره |تـــج

338475 ح|لفتـــ|ح عيس عبــــد|لفتـــ|ل عبــــد|مع |ره بــــنه|تـــج

79o3|8 ل غريبــــ فهىم|ء جم|سم| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

924655 ى ن قسطندي |لكس|رفعتـــ | مي  ج|حقوق سوه

623947 ي تـــوم|هلل يحن  يحن  |منه 
|لحسينى طبــــ بــــورسعيد

877753 حمد  |ء محمود محمد |شيم سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

64|622 هلل|لبــــديع طلعتـــ عبــــد |ن عبــــد |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

4o5295 ن|لحميد فوزى محمد سليم|صم عبــــد|ع سكندريه|ل|حقوق 

333447 لشيشينى|حمد |بــــر عىل |هلل ص|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

68o239 ن رجبــــ|لد شعبــــ|م خ|ريه لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

426973 لرحيم|دى عبــــد|لح|لرحيم |لسيد عبــــد|خلود  سكندريه|ل|حقوق 
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3393|9 ي|محمود جم
ل محمد محمد عفيفى |تـــمريض بــــنه

789683 حمد|حمد محمد محمد | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

342533 عيل|سم|حمد محمد عبــــد ربــــه | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

6482o2 مل|للطيف ك|ء عطيه عبــــد |ل| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|4o484 در|لق|حمد عبــــد |هلل وطنى |منتـــ  ى شمس حقوق عي 

54o74 لق قرئى|لخ|تـــم عبــــد|ح| ر|ي تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

3693|4 ى|م تـــ محمد عيسوي|لشح|ل محمد |ر جم|هي  شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

|3|797 لسيد بــــدر|زق يوسف |لر|سندس محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|29|39 ى حسن|بــــو |يوسف حسن  لعيني  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

68|445 زى|لديسىط حج|لديسىط فتـــىح |مه |س| |ره طنط|تـــج

9o|363 م |ل س|ن فتـــىح كم|ري|م ج|بــــ سوه|د|

42|2o6 ي|لبــــرعي |لسعيد |أحمد صبــــىحي  لعشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

627o|9 حمد محمد فوده|حمد |لدين |د|عم| ند زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

535668 ن|حمد حس|ن |لرحمن محمود سليم|عبــــد |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

35|367 لحميد صقر شعله|لحميد محمد عبــــد|تـــفى عبــــد هره|لق|ج طبــــيع |عل

323|28 سلىم محمد شكرى محمود هره|لق|بــــ |د|

6||55| مر|ح آبــــوع|لفتـــ|جر محمد عبــــد|ه لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

833297 لحميد فهىمي عبــــود|محمود عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

6|92o2 حمد عوض منصور قويطه| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

34647| فتـــ محمود|ء محمد ر|وف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9o2|46 ورثــــ | مريم لطفى عط ج|طبــــ سوه

756225 حمد|بــــر محمد |محمد ص ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

263569 هلل|لعزيز عوض |لسيد محمد عبــــد |ن |يم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

348573 لنبــــى سعيد|ن محمد عبــــد|يم| ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

6oooo8 دريس|حمد |ن |مريم عزتـــ عثــــم لمنصوره|بــــ |د|

343825 لسيد محمد حسن زعبــــوط|لرحمن |عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

43o|76 لسيد جبــــر|مد |مد ح|هيم ح|بــــر|يدى |ه |ره طنط|تـــج

9|6599 بــــوسيف |بــــوسيف محمد | |نور سيوط|تـــربــــيتـــ 

698654 وق ك ر|لنج|دق |عيل ص|سم|مل |رسر ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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62846| لعبــــودى|م محمد |يوسف حس ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

678364 بــــورى|لش|زينبــــ عنتـــر يوسف  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

686566 يل|لسعيد ط|مصطفى مبــــروك  ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

878238 ه عىل محمد يوسف | مي  سيوط|طبــــ 

8452|5 حمد|بــــر حسن |ره ص|س لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

||6749 در|لق|لصغي  عبــــد |حمد |ء |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|8483 لصعيدى|للطيف |ء صبــــىحي محمد عبــــد|شيم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|8458 د محمد عىل محمود|زي هره|لق|بــــ |د|

|389|4 ن|هلل رمض|لرحيم حمد |ن عبــــد |نوره ى شمس علوم عي 

257|64 يد |بــــو|يمن |يمنى  ى ش|لي  بــــى|لشر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|6476| ء مجدى منتـــرص مصطفى|شيم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|34oo حمد محمد |لد |حمد خ| سيوط|بــــ |د|

772699 ى محمد حمدى محمود محمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8394o محمد طه| ده رض|حم |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

867543 ل|لع|ل محمد عبــــد|لع|هدير عبــــد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

84722| لم حسن|دي س|ره ن|س ن|سو|علوم 

246|o2 لسعود|بــــو|ن |حمد حسنى عثــــم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4o|398 يز موىس|ن فرج ف|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

227958 لدين صديق|ميمه جمعه نور| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4|722 يوسف محمود خلف محمد دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

354865 هيم|بــــر|هيم فوزى |بــــر|سندس  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

262|89 عيل|سم|دل رشدى محمد |عيل ع|سم| |ره بــــنه|تـــج

764||| لسيد غنيم|لسيد |ميىم | لي|د نوعيتـــ بــــور سعيد

45|75o لم|لعزيز س|لرحمن عبــــد |عبــــد | محمد رض ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

624268 لعزيز|لعزيز نبــــيه عبــــد |ء محمد عبــــد |شيم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

63o873 لغنى|تـــ عىل عبــــد|لشح|رس |شحتـــه ي ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8674|| ي حموده عبــــ
س يونس|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

|6|246 هلل| |تـــرين يوسف وليم حن|ك ن|علوم حلو

439556 ره قرئى محمد قرئى|س لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

68855 دى|لنبــــى عىل ن|حمدى عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج
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9|4|63 د  |لعظيم محمود ج|ء عبــــد|رس| سيوط|بــــ |د|

|264o3 لحميد|لحميد حسن عبــــد |عىل عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8437|5 ي |
ى|حمد حسنى حمد حسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

77o696 ى خليل  وى|لبــــحر|ندى محمد يسي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

676895 |هلل |لعزيز عبــــد |ئل محمد عبــــد |حمد و|
لبــــلجيىه

لمنصوره|ره |تـــج

82o277 ي حس
ى محمد حس|لبــــنى ى|ني  ني  ره بــــنى سويف|تـــج

3|6|2| ى محمد|يدى ع|ه مر حسي  هره|لق|طبــــ 

3|2|65 لسكري|لحليم حسن |لد عبــــد|م خ|سل| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

243o7o لحميد حسن|حمد سعيد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

3334o2 هيم|بــــر|هيم صبــــىح |بــــر|حسن  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

46o863 لخي |بــــو |حمد محمد |ن |يم| |حقوق طنط

446563 ف عبــــد | وى|لطنط|م |لسل|م زىك عبــــد|لسل|رسر ج|بــــ سوه|د|

483726 حمد خليل|ندى محمد خليل  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

28645o ف عبــــد|دى |ش جورى|لبــــ|در |لق|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5|4488 ى زوين|بــــو |هديل مسعد  لعيني  ى شمس علوم عي 

62562o ء محمد محمد فتـــىح متـــول|لىمي زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

6|o442 لبــــيىل|هلل يوسف |متـــ عبــــد |س|ر |من ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6429o9 ى|ن ع|يم| طف عمر محمد محمد بــــحي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

4ooo53 ن|مد رضو|حمد ح|مد |حمد ح|ن |نور سكندريه|ل|ره |تـــج

2|2638 حمد محمد شفيق محمد| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|468| رى|لبــــش|هيم |بــــر|لح |مر ص|سهيله س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

885256 حمد |لمنعم محمد |خلود عبــــد سيوط|بــــ |د|

34955o مد|مد عيد ح|مصطفى ح ى شمس علوم عي 

4|8688 ن شلبــــي|ل محمد عثــــم|محمد كم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6799|6 ى عزتـــ |هيم |بــــر| ىط|هيم مع|بــــر|مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7625o2 در|لق|لسيد عبــــد |حمد |در |لق|محمد عبــــد  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9o89|4 ى |لمتـــول كم|ل عيس |كم ل حسي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

6|6395 هيم|بــــر|ن |لدين رسل|ء |مروه عل ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى
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863434 مل محمود فرج|لملقبــــ ك|مؤمن محمد سيوط|عه |زر

|33928 ف محمد عىل|حمد | رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|42625 ى يمن جرجس مهنى| |يوستـــي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

539237 ف حسن كريم|ء |رميس رسر سكندريه|ل|عه |زر

462o7 لرحمن محمد محمود عيس|عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

234224 لبــــيومي|عىل محمد عىل  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

8o834| تـــه محمد|جر محمد شح|ه ي|صيدلتـــ 
|لمنى

775354 مد|لرحمن محمد تـــوفيق ح|عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

6294|2 ى|بــــر|د |سع هيم محمد ذىكي حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o3863 وى|لبــــهنس|لسيد |حمد محمد حسن حفنى | سكندريه|ل|حقوق 

3543|9 ي محمد ص|رضوى ه
عيل|سم|بــــر |ئى عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| | شبــــر

689952 ي
هند محسن يوسف مصطفى لمنصوره|بــــ |د|

5|36|2 لونيس محمد|لسيد فتـــىحي عبــــد| طبــــ بــــيطرى دمنهور

864883 ن|رك حمد|ن مبــــ|محمد رمض  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

28o438 حمد|هلل سعيد مصطفى محمد |منه  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

4|82o7 ف محمد عبــــد|محمد  لم|لعظيم محمد س|رسر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3|6794 هلل محمود|رتـــ محمود عبــــد|س ن|تـــمريض  حلو

73562 وز فتـــىحي عبــــد هلل محمد|في  ره بــــنى سويف|تـــج

4o79o| لسيد حسن حلق|بــــ |لوه|ء عبــــد|شيم سكندريه|ل|بــــ |د|

698465 ين  ن|نيس شفيق منجود عطو|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69858| لسيد فوده|د حسن |ء محمد رش|فد ى شمس طبــــ عي 

683959 لمرشدى|ح محمد |هر مصبــــ|د م|زي ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

88523| يه جمعه صديق محمود | سيوط|بــــ |د|

83954 حمدمحمد|حمد محمد |عمر  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

6|529| لدعدع|هيم |بــــر|هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

9oo45| هلل  |رص محمد عبــــد|محمد ن دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7o4567 لحوتـــ|حد سيد عىل |لو|سيد عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

79o4|| حمد|هلل ممدوح يوسف |منه  لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

9o3o84 رص محمد مصطفى |ء ن|رس| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى
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546332 عر|لش|لسيد جودتـــ |م |حس ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

682473 لسيد عىل عوف|م |ء هش|سم| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

8|4822 دق|د كرم ص|ستـــر ميل| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

536o8| لرحيم|روق حسن عبــــد |محمد حسن ف عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o7879 ي
وى محمد|لحفن|دهم عبــــده | |دئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|56662 محمد عمرو محمد محمد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

263579 محمد فرج محمد متـــول| دين ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7o6252 ي|ر
عيل|سم|حمد |عيل |سم|محمد | ئى لمنصورتـــ |تـــمريض 

234|89 هلل حسن|ن عبــــد|هلل شعبــــ|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o3886 حمد  |رص محمود |مروه ن ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|26o56 لرحمن|م محمد عبــــد |سهيله هش هره|لق|حقوق 

36829| هد|لح مج|ن ص|سلىم رمض ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

493|5| وى|لحن|عيل |سم|بــــدر يشى بــــدر  |حقوق طنط

3582o7 هيم|بــــر|ئى محمد |لرحمن ه|عبــــد ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

7o6294 ف ود عبــــد | |مىلي|ك لسميع|رسر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

68o24o لعزيز محمد|لدرينى عبــــد |مجد |زينبــــ  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

54594| لبــــيىل|حمد سعد محمد |سعد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7666|o ح محمد مطر|حمد ثــــروتـــ صل| طبــــ بــــورسعيد

4|9787 لغنى طلبــــ|حمد عبــــد|يمن |محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

787966 لمعىط محمد|لسعيد عبــــد|محمد مصطفى  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

28996| د سيد|ن طه فؤ|حن ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6|99|| ي|حمد محمد ح|
|مد دئى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

29693 س محمد|حمد عبــــ|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

433862 هلل دبــــل|ل عنتـــرعبــــد|ء بــــل|رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|78252 هلل|ر عبــــد |لستـــ|محمد عطيه عبــــد  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

7677o9 حمد|لم |لمؤمن س|ريم عبــــد  لعريش|تـــربــــيتـــ 

33659 لد محروس قبــــيض سيد|ره خ|س ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|24338 ى |د مصطفى عبــــ|زي ي|س حسي 
ط|لىحى ى شمس حقوق عي 

5|3273 ر|لرحيم بــــك|مؤمن رأفتـــ صبــــىح عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 
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7o43oo يف محمد مك وى محمود|محمد رسر زيق|لزق|ره |تـــج

335595 س|مل كر|ل ك|مريم كم سيه|نوعيتـــ عبــــ

8239|7 ي محمد ه|محمد ورد
شم|ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

236779 لعظيم|حمد عبــــد|يمن |ء |رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

47645| شم روج|لمعىطي محمد ه|شم عبــــد |ه سكندريه|ل|حقوق 

367|44 هيم زهي  محمد|بــــر|مصطفى  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

633977 ن|لسيد شعبــــ|لرحمن |محمد عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

889753 لس ديس يعقوبــــ قرق ر |كي  سيوط|ره |تـــج

|54422 مر|مر ع|هيثــــم محمد سيد ع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

756|2o هلل عىل|د |رحمه عىل ج |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

54725 ى محمد حسن عبــــد |ي لعزيز|سمي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

557|| لرحمن عىل سيد حسن|عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|65o8o مح محمد يوسف|فريده س ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8332|7 ي عبــــد|ء مو|شيم
ى
ي|ق

هلل مصطفى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

52578o ى ى محمد حسني   محمد حسني 
مؤمن مصطفى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|4o|3 ف شح|رتـــ |س تـــه مصطفى|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

62o492 حمد عوض|رص |لن|محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

5455|3 حمد سعيد|حمد محمد |معتـــز  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

77|695 حمد محمد محمد عىلي|هلل |هبــــه  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

87o||o م محمد|لسل|ويش عبــــد|سمتـــ ش| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4o5734 ن|ل حسن محمد  رسح|جم| دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2849o2 ى|لوه|رس عبــــد|يه ي| بــــ حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

623o36 ف|لصو|عيل |سم|لرحمن |منيه محمد عبــــد | ط|بــــ دمي|د|

84545| ف |ليىلي  حمد عىلي|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

859737 لعليم|صف محفوظ عبــــد|ن ن|نوره سيوط|حقوق 

54o584 متـــ|دل محمد أحمد سل|محمد ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

223952 ى عبــــد|ين| سم|لفضيل ق|س حسي  هره|لق|بــــ |د|

375o23 ح مصطفى|لفتـــ|لحسينى عبــــد|حمد |منيتـــ | ى شمس|د| بــــ عي 

694454 لدين|حور معتـــز محمود مصطفى بــــدر  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

53o367 ئى|للق|هلل |سم عبــــد |بــــ| عل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

847o5 لحميد يونس عىلي|عبــــد | لي|د بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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6o97o8 ن نرص محمد محمد عدس|يم| لمنصوره|ره |تـــج

5oo|82 غ|لصبــــ|حمد محمود سعد محمود | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|4646| دق|لص|دق محمود عبــــد |لص|ء عبــــد |شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7||2oo تـــه منصور|ره مدحتـــ محمد شح|س لمنصوره|صيدله 

9o759| حمد |لمبــــدى |حمد حمدى عبــــد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

85948| لح ربــــيعي عزتـــ محمد|ص ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

6247|9 ي|س
م|لتـــم|ل |لدين محمد كم|ء |هر ضى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

46|3|2 لحميد ميطه|ن عبــــد |محمد رمض ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

3oo|94 حمد سليم|بــــ جعفر |يه|هدير  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

267465 ين حنفى حسن  رى|لهو|رسر | معهد فنى تـــمريض بــــنه

2629oo ف |لسيد | لسيد محمد خميس|رسر لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

7785|6 ىطي|بــــوس|حمد |لسيد | |رض ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

683846 ن|مد عرف|يه حسن ح| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||5826 حمد درويش|محمد | يور سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

262527 لليثــــى|حمد |ر |لغف|حمد عبــــد|محمد  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

37228| حبــــيبــــ سعيد| ريو رض|م |نوعيتـــ بــــنه

736|7 ي|لبــــ|لمنعم عبــــد |رس عبــــد |يدي ي|ه
ى
ق لفيوم|حقوق 

37o52o هيم|بــــر|لرحمن |ن عبــــد|ن عنو|يم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

75852o لرؤوف|لرؤوف محمد عبــــد |ء عبــــد |ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

68532 لجليل كريم|رق سعيد عبــــد |ط لفيوم|حقوق 

343886 هيم عىل محمود عىل بــــيوم|بــــر| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

777o|7 محمود بــــديوى| جر رض|ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|334 هلل محمد|جر عزم عبــــد |ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4896|8 تـــه|هلل محمد محسن شح|آيه  لمنصوره|حقوق 

426565 سط|لبــــ|رى عبــــد |ن أحمد قبــــ|نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

46|52 لرحمن سيد|جر محمد عبــــد|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

868o29 حمد|لدين |حمد سيف |رغده  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

699457 هيم حسن|بــــر|حد |لو|ح عبــــد |محمود صل لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

82534| حمد عبــــيد محمد خليل| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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22||6 تـــ مجدي محمد سيد| مي  ى شمس|د| بــــ عي 

773782 هيم فهىم|بــــر|مصطفى متـــول  زيق|لزق|ره |تـــج

827o75 ي 
حمد|حمد عيد |مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22o22o لعزيز محمد|م عبــــد|عمرو حس ى شمس حقوق عي 

7||438 لبــــقرى|حمد |لسيد |حمد محمود | ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

5|9946 ر|لجز|ن حسن |ء رمض|رس| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

438o89 لسعدئى|لمحسن صديق |ء عبــــد|آيه عل لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4o9337 م|لغن|ندين محمد عىلي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o7477 لعزيز تـــوفيق|ر محمد عبــــد |من لمنصوره|بــــ |د|

887o36 ل محمد  |رص جل|ر ن|من سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

498574 لنبــــى|ن سعيد مبــــروك حسن عبــــد|يم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

768464 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|هلل |عبــــد ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

43357 هيم|بــــر|لسميع مصطفى |يتـــ عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|5225 يه|محمد عىل محمد عىل قبــــض لشيخ|ره كفر |تـــج

823992 كريمه سعد موىسي حسن ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

764o34 ه محمد | لسيد كثــــي  يوسف|مي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

4||7o2 وق صبــــىحي سيد  حمد محمود|رسر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8867|8 لك |لم|دل حمدى عبــــد|ر ع|مي سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

44o9o9 ر|هيم نص|لحميد إبــــر|محمد نرص عبــــد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

7o248| ى |م كم|تـــ هش|ل|جم لمغربــــي|ل حسني  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

85||96 ذلي|نور فتـــىحي ش| |ند دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

35292 وي|لشن|لدين عبــــده |م |منه حس هره|لق|ره |تـــج

77oo36 لمنعم بــــدر|مد عبــــد|لمنعم ح|مد عبــــد |ح ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|6329o حمد|لعزيز |يه صبــــىحي عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

33565o هيم|بــــر|هيم |بــــر|بــــسملتـــ سمي   ى شمس|د| بــــ عي 

634298 دى|له|هلل عبــــد|لسيد عبــــد|تـــم |ء ح|شيم زيق |لزق|تـــمريض 

326828 حمد محمد محمود مرىس|ن |يم| هره|لق|صيدله 

64o9|7 رميس جرجس|محبــــ ممدوح حلىم  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

52692 هلل|هلل محمد محمد عبــــد |عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج
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447829 ي |م|
ف عبــــ|ئى حمد|س بــــيومي |رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

838385 ي ع|روم
رون|طف مجلع ه|ئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

69o538 جر عيد يىح عبــــده|ه لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

72965 هيم محمد|بــــر|محمود محمد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

75o764
ى
كريم محسن عىل دسوق ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 

ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

89532| لرحمن محمد |ل عبــــد|لرحمن جم|عبــــد ج|بــــ سوه|د|

236o|6 م فرج سيد|ء هش|ل| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

66463 نور|دل |نور ع|ندى  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|3o826 حمد قدرى سيد حسن|محمد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3525o3 د مصطفى منصور|محمد محمود رش م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

645o64 ى  ي|حسي 
ى مصطفى عفيفى ف حسي  رسر دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

343|7o لحليم|هبــــتـــ طه مسعد عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5o98|3 لعزيز قنديل|حمد عىل عبــــد |عىل  ن|علوم حلو

7784|6 ل|لد|دى محمد |له|ندى محمود محمد  زيق|لزق|علوم 

425839 حمد لبــــيبــــ محمد عىلي|ن |نوره سكندريه|ل|بــــ |د|

4o7|22 لضوى|لسيد |حمد |ديه |ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

477oo7 بــــر|قوتـــ ج|بــــر ي|سلىم ج سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

763553 عوض| لعل|بــــو |لسيد |هلل يوسف |منه  نوعيتـــ بــــور سعيد

5278|3 ل عبــــده محمود جمعه|ن جم|رو سكندريه|ل|هندستـــ 

457oo4 لشتـــله|لنبــــي حسن |محمد حسن عبــــد  |ره طنط|تـــج

|79455 ن حسن|حمد سليم|لهدى سعيد |نور  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

246784 ل سعد خليفه|حمزه جم لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

7o|9|5 سود|ل|لحميد |تـــ عبــــد |لشح|تـــم هيثــــم محمد |ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|297o ره |حمد حسن قر|د |جه ج|بــــ سوه|د|

63333| س محمد|لرحمن عبــــ|ء عبــــد |عل| عل زيق|لزق|بــــ |د|

24985| هلل|رق فتـــىح عبــــد|يه ط| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

353948 لسيد|هيم محمد |بــــر|ح |لفتـــ|محمد عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

83326| ي|ر
ض غريبــــ|مجدي ري| ئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن
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4|8333 ن|س زيد|حمدي عبــــ|هلل |يه عبــــد | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

847964 لح سيد|رقيه زىكي ص ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

4399o4 ي عوض|ء ص|ل| بــــر محمد مليىح  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

62843| لدين محمد عفيفى|ح |يدى محمد صل|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

776667 لمحسن عىل عىل|لعزيز عبــــد |م عبــــد |وس زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

483449 خلود حسن محمد حسن عىل سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

544475 م|لسل|ح عبــــد |لفتـــ|زق عبــــد |لر|طمه عبــــد |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

779432 هيم|بــــر|وى |جح قن|يه ن| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

9|o|6o لشهيد |دل فرح عبــــد|س ع|تـــوم قرص|ل|فنون جميله فنون 

79|965 حمد محمد|محمود محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o8254 ى حسنى حليم ج د |كرستـــي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2|5758 م|لرحمن سل|ره رأفتـــ محمد عبــــد |س تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

752248 هيم|بــــر|حمد |دل |حمد ع|سلىم  زيق|لزق|ره |تـــج

28374o بــــر فرج|لج|لرحمن حسن عبــــد|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

643879 ه محمد ج| هيم|بــــر|د يوسف |مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

24|52| هيم|بــــر|رحمه محمد محروس  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

339349 هيم|بــــر|نور |ئى |كريم ه ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

27o96| صم محمود محمد رسور|ء ع|رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|4663 لسيد مرعي|لسيد عىلي |أمنيتـــ  |حقوق طنط

|56644 لحليم عرفه|لسيد محمود عبــــد |محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

296|69 للطيف|رى محمود عبــــد|جر هو|ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

624|36 تـــى|لبــــجل|لق عىل |لخ|لرحمن عىل عبــــد |عبــــد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

|42457 سكندر|ئيل |مح نثــــن|مريم س هره|لق|ره |تـــج

89oo92 د خليلتـــ |سليم فؤ| ن|مري ي صىح 
سيوط|معهد فنى

7|7552 حمد محمد محمد مصطفى|ء |رس| لمنصوره|حقوق 

|44o9o نس|ء حمدى لطفى |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o9927 لسعيد عطيه|فتـــىحي | ند لمنصوره|بــــ |د|

239569 لحميد|حمد عبــــد|ء حسن |لىمي هره|لق|بــــ |د|

78|345 فعي محمد أحمد|ء غيثــــ ش|ل| زيق|لزق|حقوق 
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44396| لعليم|دق عبــــد |لعليم محمد ص|ل عبــــد |م| ي صىح طنط
|معهد فنى

243834 م سيد محمد مرز|منى س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

78477o لسيد|هيم محمود |بــــر|يه | زيق|لزق|عه |زر

334334 لعظيم محمد|لح عبــــد|محمد ص ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

685854 ه جل حمد خرصى|ل نظىم |ني  لمنصوره|بــــ |د|

826||2 ي|لشيم|
ء منصور سليم مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

897946 مر عمر |يدى خلف ع|ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|5697 لسيد نرص| |محمد رض ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

9|84o3 د سيد |مد مر|عىل ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

893679 ل |لع|ء حسن محمد عبــــد|زهر ي صىح 
سيوط|معهد فنى

22|763 حمد محمد|حمد محسن |رضوى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44|69| لزين|ء وليد زىك |ل| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

323696 لم محمد|لد محمد س|ندى خ ى شمس|د| بــــ عي 

8875o7 لسميع |خلود زغلول فهىم عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|777o لبــــدرى بــــخيتـــ|لرحمن عىل |عبــــد  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

83o48 هلل|مه عبــــد |سل| دى كرلس حن|ف ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

9o568o لد جبــــرين حسن |حسن خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

28694o حمد موىس هيبــــه|محمود  ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

26442o لغنى محمد حسن|ل عبــــد|يه جم| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

6|84|| حمد بــــربــــر|بــــع |لتـــ|حمد عىل | ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

28963 ى عبــــد |خ ى حسي  دق|لص|لد حسي  هره|لق|بــــ |د|

834o|o لعربــــي محسن|لد محمد |نسمه خ |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

879oo3 ل محمد |ر محمد عقيىل كم|من سيوط|بــــ |د|

4|7763 دى|له|لعزيز عبــــد|دى عبــــد|له|بــــسمتـــ عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

632296 لشيخ|حمد |حمد |هلل محمد |منه  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|76|24 روق محمد|رق ف|ء ط|عل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

842294 ي شعبــــ|م|
ح|ن نوبــــي تـــمس|ئى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

2|7o92 لموج |ن محمد مسعد محمد |نور هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

25|399 س|لتـــر|حمد محمد مسعود | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

837494 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|لح عبــــد|هلل ص|عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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5|5834 لم أحمد بــــرجل|ء صبــــىحي س|أسم سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

3|8758 ح محمد|لفتـــ|سمر سعيد عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

234587 ف عثــــم|يوسف  ن يونس|رسر ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

642888 لرحمن محمد يوسف|لسعيد عبــــد|منيه | زيق|لزق|صيدله 

8|226 ى هل|محمود  وى|نور حسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

633937 لمعىط|لمقصود عبــــد |دل عبــــد |حمد ع| زيق|لزق|ره |تـــج

8|4244 ي ف
ر عىلي|لستـــ|رس عبــــد|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

64o363 للطيف محمد عبــــده محمد فوده|جر عبــــد|ه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|||64 وه|لبــــيىل حل|رق |يمن ط| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48|637 ئى|محمد محمود محمد محمود كيل تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4|6885 س|بــــو هر|محمد | م يحن  زكري لشيخ|بــــ كفر |د|

5|8|3o ندى محمد جمعتـــ عىل محمد ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

52994| لعظيم محمد حمدي نرص مرع|عبــــد  |حقوق طنط

68968| |لبــــيوم عبــــد |م |لسل|هيم عبــــد |بــــر|ديه |ن
دى|له

بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

2856|9 حمد|لعزيز |حمد عبــــد|ندى  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

82|67o سيمون خليل حمدي خليل ي|بــــ |د|
|لمنى

6393|4 رس فتـــىح عىل عطيه حسن|ف زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

75o7oo ه محمد حسن محمود غريبــــ| مي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

3|3o68 حمد محمد عزبــــ|رص |محمد ن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

87784o مل  |شد فوزى ك|ن ر|نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|45436 م|لسل|يمن حسن عبــــد |حسن  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

253oo6 ن|لسيد سلط|جر يوسف |ه شمون|نوعيتـــ 

825347 لحميد بــــكري|لرحمن محمود عبــــد|عبــــد دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

769747 س|لنح|لسيد |هر |سمر م ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

498229 ن|لسعيد عبــــده رشو|خلود كرم  بــــ دمنهور|د|

4978|5 عيل|سم|ر محمد محمد |من بــــ دمنهور|د|

229||3 لنور شنوده|رأفتـــ عبــــد| رين|م كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|47756 حمد|طف سعيد |حمد ع| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|69369 ي عبــــد |محمد خ
لعزيز|لد مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|283oo لسميع فهيم|لدين عبــــد |حمد سعد | ى شمس هندستـــ عي 
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273434 دى|ن جميل محمد بــــغد|كريم دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|3889 حمد|هيم |بــــر|حمد |م |سل| هره|لق|هندستـــ 

28352| رحمه محمد صبــــرى محمد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

52o349 هلل|مه محمد عبــــد |س|م  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

37o2o4 هيم|بــــر|ح |طف صل|حمد ع| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

|55288 ل|نور هل|م |ن هش|رو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

63799o ي|ر
لسيد محمد|محمد محمد | ئى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

2622|7 لبــــدوى|د محمد عىل |محمد فؤ هره|لق|م |عل|

6|49o لعزيز|محمد شعيبــــ يونس عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

684386 لدين|د زين |لجو|عوض عبــــد | محمد رض ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

3|6999 لديبــــ|ج سعد |فتـــ رس|يمن ر| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o|593 ي مهر|ن |غبــــ مهر|ر| دين
ن|لتـــوئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

46|625 لرميس|حمد |حمد صفوتـــ |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

632696 هلل|لسيد حسبــــ |م |آيه سل زيق|لزق|بــــ |د|

92o2|6 يز نرص  |صبــــرى ف| رين|م سيوط|حقوق 

7|76|o هيم|بــــر|ل |م يحن  مصطفى كم ط|بــــ دمي|د|

25o29| لحميد محمد عفيفى|ء محمد عبــــد|سم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

32|93o حمد رفعتـــ محمد محمود|رضوى  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

752o|4 ى|رحمه محمد مختـــ ر حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

859758 بــــوبــــكر رشدي محمد|حمد | ي|عه |زر
|لمنى

6o99|9 ى|م لنقيبــــ|لمصلىح |يمن |ر |هي  لمنصوره|بــــ |د|

7638o| لمجيد حسن|لسيد حسن عبــــد |ء |ل| ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

492472 |لمقصود |دى عبــــد|له|لمنعم عبــــد |حمد عبــــد |
وى|لص

سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

43388 لم|بــــر س|لج|لم عبــــد |رتـــ س|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4965|2 ىطي محمد سعد مخلوف|لع|عبــــد | ند تـــربــــيتـــ دمنهور

255|43 ى|جر |ه ف محمد عبــــده حسي  رسر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6|8624 ي|ندى ع دل محمد يحن  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

336675 هيم هيكل|بــــر|لتـــ مدحتـــ فتـــىح |ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

689232 م|وى درغ|لسعيد طح|محمد  لمنصوره|حقوق 
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457729 تـــ|لزي|لعزيز |مىل عبــــد|لش|نور |هلل |عبــــيد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

485664 هلل كرم محمد خليفه بــــكر|منتـــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|7944 تـــربــــى|ل|لعليم محمد |مريم محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6342| ف عبــــد|لرحمن |عبــــد رون|ل ه|لع|رسر ي سويف
هندستـــ بــــنى

7oo25 عيل|سم|لمنعم |سيد عبــــد | دين ن|حقوق حلو

64o|59 حمد|تـــ |شم عىل فرح|بــــوه|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

29395 بــــيشوي جرجس نرص جرجس هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23467| هر|لظ|لد عىل عبــــد|مه خ|س| هره|لق|ره |تـــج

8|2977 ى عثــــم|عبــــد ن حسن|هلل حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

277|2 ل|هدى مجدي يوسف كم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|2562 حبــــيبــــ| د حن|ئيل ميل|مهر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

887||| ن عدوى عىل سيد |نوره سيوط|صيدلتـــ 

53877| لقوى|حمد حنفى عبــــد|د |جه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

848278 حمد يونس|لد حمدي |خ ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

86997 بــــ|لبــــ|لعزيز فتـــح |حمد عبــــد |مه |س| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

778o63 لسيد محمد|حمد صبــــىح | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7862o2 لعزيز محمد جميل|لسيد عبــــد | |ر|ي لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

868644 لس ميخ يبــــ|لش|ويرس |ئيل س|كي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

37o36o لحميد سليم يونس|حمد سيد عبــــد|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

888546 ن مجدى مليك فهيم |ري|م سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

|482o8 مه عبــــده|ئى سل|مريم ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|53|o6 حمد|مر جمعه محمود |تـــ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

368547 لرحمن|حمد عبــــد|دل |عمر ع تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|34677 لغريبــــ|ن |محمد فهيم رمض ى شمس حقوق عي 

3o447 ن|حمد عبــــده رمض|م |حل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

635o32 حمد|هيم سيد |بــــر|هر |محمد م ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

334||2 فظ|حمد حسن حمدي ح| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

5|4542 تـــه|ء عبــــده محمد شح|ول سكندريه|ل|بــــ |د|

45246| يد جل|بــــو |حمد محمد |هلل |عبــــد ى ل|لي  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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352852 ع|دى رف|له|رص عبــــد|مهند ن ى شمس حقوق عي 

767643 م محمد|لموجود هم|يه محمد عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

358255 ى ع|ك يوبــــ|دق |طف ص|رولي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

22o2|9 عمر صفوتـــ خميس موىس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|7|6 ه|لمنعم عبــــد |هدير عبــــد  لحميد خضي  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

|2852o ن عفيفى محمد|رحمه نعم هره|لق|ره |تـــج

89334 رح|لج|حمد |حمد عيد |خلود  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

35777o بــــو مسلم يوسف|ح محمد |محمد صل |ره بــــنه|تـــج

7|o353 لسيد|لسيد |نور محمد جمعه  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

7693|8 عيل|حمد إسم|ء |مروه عل ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

439238 لم|حمد س|مبــــروك | دين لشيخ|بــــ كفر |د|

3|8889 لصمد|هيم عبــــد|بــــر|ن |ء شعبــــ|لزهر|طمه |ف ى شمس حقوق عي 

6||667 حمد يوسف|حمد محمد |عزيزتـــ  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

426|7 درس|هلل تـــ|طف عبــــد|دى ع|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

523|83 لسيد متـــموح|محمود محمد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

3454| حمد|ن |در سلط|لق|يىح محمد عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

7oo744 ز|لرز|دق |دق محمودص|محمد ص زيق|لزق|ره |تـــج

33687| دى|له|لسيد عبــــد|د |عمرو عم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

425228 ى نيس|نيس صبــــىحي | |يوستـــي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|5o596 ى عبــــد |كريم و لمنعم|ئل خي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

89345o رص |مصطفى معروف حفنى ن ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

8||26o بــــ|لوه|محمد طه فتـــىحي عبــــد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

8o5855 ي عبــــد
ي حسنى

لحليم|خلود مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

|38834 نس خليل جرجس خليل فرح|لور هره|لق|حقوق 

2798|9 خورى|د نعيم ف|ميل| مونيك لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

48|9o2 لسيد حسن|حسن | لرحمن رض|عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

92335| هلل  |لدين عبــــد|لسيد عز|ح |سم ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

4|o66 هبــــه محمد مصطفى حميدتـــ ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

76667| ى محمود ص ن محمد|لح رضو|حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى
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88|8|5 ح محمد  |مه صل|س|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|o4|9 ف ع|ص ى ص|لحس|مر |لح أرسر لح|ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

639o58 حمد سعيد|تـــ عىل |كريم عرف زيق|لزق|ره |تـــج

254998 جورى|لبــــ|هيم |بــــر|بــــ سمي  |رح تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

34|957 ى|يتـــ زىك عو| د حسي  ى شمس علوم عي 

756966 د|حمد محمد رش|محمد  لمنصوره|حقوق 

76o88 ي|لبــــ|لهم عبــــد |ن |سليم شوش
ى
ق زيق|لزق|حقوق 

355232 لسيد|حمد |ل |طمتـــ جم|ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

498532 لمجيد حويقه|هيم عبــــد |بــــر|ء حمدى |لشيم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9353o هلل|حمد سيد سعد محمد عبــــد | كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

824697 ي|حمد محمد محمود |سل |بــــ لقصي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

27|35o هيم غنيم|بــــر|لسيد | |ن|ر ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

243865 ي|ر
حمد|فتـــىح محمود | ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

43853 لدين فضل يوسف|ء|عل| مرن هره|لق|حقوق 

865898 لكريم|د|لكريم فكري ج|حمد عبــــد| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|52o27 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد |رحمه عبــــد  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

7o2279 لسيد حسنى عطيه رشيد|رضوى  |بــــ طنط|د|

5o|663 لدين حسن عوض|ل |م جم|جر حس|ه سكندريه|ل|عه |زر

|55o53 وجدى نصىح بــــسطوروس| ري|م ى شمس|تـــج ره عي 

43o566 هلل|مل عبــــد |كر محمد ك|ء ش|حسن |بــــ طنط|د|

6|6683 تـــ|لحليم محمد فرح|مريم عبــــد  ط|ر دمي|ثــــ|

|34856 ي|لعزيز ن|عيل صبــــىحي عبــــد |سم| ج  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|5965 ح خلف حسن|لفتـــ|م كلثــــوم عبــــد| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

5o6344 زق |لر|لخي  عبــــد|بــــو|زق |لر|حبــــيبــــه عبــــد
ى سل|حس م|ني 

بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6oo9o| هلل خرصى|لحميد عبــــد|لسيد عبــــد|ن |نوره ي صىح طنط
|معهد فنى

|4395o ى|محمد سيد خلف مصطفى  لبــــحي  هره|لق|ره |تـــج

|65|3o ى خلف عبــــد | لحليم|يه حسي  هره|لق|م |عل|

9o|52 ن سيد محمود محمد|رمض هره|لق|لعلوم ج |ر |د

92o445 لسيد |لمنطلبــــ |لمنعم عبــــد|ء عبــــد|دع م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ
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25o89 لحفيظ محمد|حمد عبــــد |سلىم  عه مشتـــهر|زر

6868o5 دى|له|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |لسيد |بــــسنتـــ  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

546379 سوىسي|لبــــ|لصمد محروس |محمد عبــــد  |حقوق طنط

2733|o حمد|در |لق|هلل عبــــد|محمد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

765|9 ف عوض |محمد  لمرىس|رسر د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

349768 لغزول|ن |لحميد شعبــــ|حمد عبــــد|زم |ح |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

244457 هيم محمد|بــــر|محمود سيد  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

268583 لففى|لرحيم |مصطفى محمود محمدعبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

79o9|2 هيم|مه محمد إبــــر|هيم سل|بــــر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

2|5|7o لدين يوسف محمود|ح |ن صل|رو ن|بــــ حلو|د|

82|624 مل|ق حبــــيبــــ ك|ريمون سح ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

6o5262 لبــــرمحمد ضيف|حمد عبــــد|سوسن  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

645|89 م|حمد عل|ح |ء صل|رس| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

7o3843 مر يوسف|هيم عىل ع|بــــر|حمد | لمنصوره|هندستـــ 

25843| س|زق رجبــــ عبــــ|لر|حمد عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6|2695 ل|ح هل|لفتـــ|ريم محمد فوزى عبــــد  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

4o5585 هيم محمد|بــــر|دل |ر ع|مي |ره طنط|تـــج

|73949 ن سعيد منصور قطبــــ|حن تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

7864o هلل|سلىم فرج محمد عبــــد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

9o4796 ي|ر
لـله  |د|ربــــيع محمود ج| ئى ج|أللسن سوه|كليتـــ 

277375 لمنعم محمد|دل عبــــد|ندى ع ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6o59|5 ضى|ء لطفى ر|مه عل|س| |ره طنط|تـــج

857o33 ى يوسف ى محمد حسي  حسي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

|2|9o4 ى عم د حسن زمزم|لوجي  ن|بــــ حلو|د|

5o6959 لعظيم|ن غريبــــ عبــــد |هدى شعبــــ ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

9233o4 لكريم تـــوفيق عىل |د|ح ج|سم ج|أللسن سوه|كليتـــ 

4o27o3 سعد سعد|مريم سعد مكرم  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3||447 حمد|حمد زىك |ندى  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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4233|7 لسيد محمد|ء حسن مصطفى |رس| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

224o8o ئ |لحم|ئى رجبــــ |هدير ه هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

252243 لشنشورى|حد |لو|دل عبــــد|نعمه ع هره|لق|م |عل|

442324 لحليم محمد|ل مرىسي عبــــد|مرىسي جم |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

266562 ئى بــــدر|م لبــــيبــــ كور|ريم حس |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

85||9 تـــ شعبــــ| س|ن محمد عبــــ|مي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6||446 بــــو مصطفى|هيم |بــــر|ده رجبــــ |غ هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

834|43 ي 
ى
لصغي |زينبــــ عدلي دسوق دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

452o46 نتـــ|بــــوعي|هيم |بــــر|يمن محمد |محمد  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

27|332 لدين|ء سعيد محمد شمس |رس| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

259|o| ج|لرحمن حج|لسيد عبــــد|مه |س| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

968o7 محمد مجدي سيد محمد ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

539695 تـــ | حمد|حمد محمد |مي  |حقوق طنط

25o2o س|وي عبــــ|رق قن|ء ط|شيم هرتـــ |لق|تـــمريض 

|458o6 لمحسن|يوسف مدحتـــ تـــوفيق عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22|47o ى  حسي 
ى مصطفى محمود حسي  ى شمس| لسن عي 

9|2696 ى نعم|يه خليفه عبــــد| ن |لمعي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

774683 م|د حسن عىل عىل سل|ندى عم  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

34358| ن|هيم شوم|بــــر|ن |هيم شوم|بــــر|جر |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

||8249 لسيد محمد|سلىم مجدى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

463748 حمد محمود عليوه|لمطلبــــ |ندى عبــــد لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

|332|| هيم سعد|بــــر|ن سعد |مري هره|لق|حقوق 

|43877 عيل زىك محمد جمعه|سم|محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

7o87o2 ى محمد|نىه محمد  لعشر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

868o93 ى حفيظ ر سحق|غبــــ |نيفي  |ج طبــــيع قن|عل

23357o بــــ سعد|لتـــو|محمد سعد عبــــد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

3448o6 ى محمد عىل| |دين حمد حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

8||669 رص محمد زغلول عىلي|لن|ء |عىلي ي|بــــ |د|
|لمنى

433656 ل|لغز|لعزيز محمد |حمد عبــــد | لمنصوره|حقوق 
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437936 بــــوعطيه|لعزيز حسن |لمجيد عبــــد |ء عبــــد|سم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6o||85 بــــدين يوسف |لع|هيم زين |بــــر|محمود 
لمجيد|عبــــد

|طبــــ طنط

232|88 لحميد يوسف|بــــ عبــــد|لتـــو|يوسف عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

449473 هلل|لسيد محمد عبــــد |محمد  |هندستـــ طنط

5|6666 لسيد|حمد |بــــ فتـــىح |يه|فرحه  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

635o66 لرحيم|هيم عبــــد|بــــر|ء محمد |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

6823o5 هد|ر مج|لغف|مح عبــــد |ضىح س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

328o95 لق|لخ|محمد عربــــى محمد عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

78874| بــــ|حمد محمد حج|مي  فهد |ل| ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

628338 للبــــودى|هيم |بــــر|دل فتـــىح |حمد ع| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|7|734 هدير مجدى محمد محفوظ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

823|3 ح|لفتـــ|ر عبــــد |لستـــ|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد | ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

535754 لد خلف محمد محمد|لرحمن خ|عبــــد |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

432996 ىط|لدم|حمد |لغنى |رحمه عبــــد |علوم طنط

79969 ى |ء |لد عل|خ ى|لدين حسي  ى حسي  مي  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

7624|o ف عبــــد |لرحمن |عبــــد  لديبــــ|در عبــــده |لق|رسر ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

68562| لحسينى محمد فوده|لعزيز |عبــــد | نور ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4|54|2 لسيد خرصى|حمد |هيم محمد |بــــر| لشيخ|بــــ كفر |د|

25558| ن|د علو|د سعيد فؤ|فؤ ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

6o5494 ج|متـــ عىل أحمد حج|س|تـــفى  |بــــ طنط|د|

475947 ن|منتـــ محمد مرىس عىلي سكندريه|ل|بــــ |د|

|2732| وم جورج مكرم حبــــيبــــ جي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

245889 بــــو زهره|لمجيد |لمجيد محمد عبــــد|عبــــد ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

752365 حمد محمودمتـــول|حمد فتـــىح | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|3o4|3 لرحيم محمد|عبــــد | ل رض|نض ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

769o3 فهىم| حمد عىل رض|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

5|8|34 زى|لعك|نسمه عىل مصطفى  تـــربــــيتـــ دمنهور

75287| مه عىل حسن عىل|س| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
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448795 هيم سعد|بــــر|حمد |رضوى سعد  |هندستـــ طنط

9o8458 لفهيم دردير |ء نبــــيل عبــــد|دع ج|عه سوه|زر

|39454 ى ع هيم|بــــر|دل يعقوبــــ |كرستـــي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|43435 ى محمد مصطفى|د |رحمه فؤ مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6|68|2 ي
ي|متـــ فوزى عبــــده |س| |دئى

|بــــو دئى ط|بــــ دمي|د|

73943 ى عبــــد | لحليم|يه عويس حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

69|4|| رزق محمد عىلي| ء رض|وف لمنصوره|بــــ |د|

827o|| د|ر نرص خميس ج|من دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8o9272 ى|حمد ص|ح |صل لح حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

2572|2 غ|لصبــــ|ن حسنى ربــــيع |يم| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

63o325 ى |مه حسن |س| وى|لغربــــ|لسيد |مي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

47|54 بــــ عرفتـــ|لتـــو|هبــــه محمد عبــــد ن|بــــ حلو|د|

||52o9 |مجد عبــــده حن|يوستـــينه  هره|لق|ره |تـــج

|3364o مل|د ك|رص فؤ|مورين ن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9o32|5 ى رص عوض جريس |ن| يوستـــي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|397o9 م|م|م حسن |ندى عص ى شمس| لسن عي 

53643o لعمرى|هيم |بــــر|لجليل محمد |ء عبــــد |شيم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

2|77|2  عبــــد |محمد خ
ى
للطيف سليم|لد شوق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o5593 م عىل موىس|محمد عىل بــــره |ره طنط|تـــج

|64724 هيم محمد|بــــر|لتـــ مصطفى |ص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|6o6o ن بــــشي |مه محمود سليم|س|نور  ى شمس|تـــج ره عي 

|3473| بــــ سعيد موىس|يه|م |سل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7632|9 د|حمد مر|ل مسعد |جم| لي|د نوعيتـــ بــــور سعيد

5o8789 ئى|لفخر|لمجيد |لحميد حلىم عبــــد |نور عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

523|3 ى|حمد محمد |ندى  مي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

|75o|8 لسيد|لسيد |م |ء هش|رس| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

626o5 بــــ|لوه|ل عبــــد |جل| لنج|بــــو |وليد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

788o32 ف عبــــد |سهيله  لح|هلل ص|رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

97oo6 ء مريد سعيد معوض|عل ي سويف
هندستـــ بــــنى

62769 زق|لر|ل محمد عبــــد |ئشتـــ جم|ع ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى
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234o39 لرحمن|لد فتـــىح عبــــد|حسن خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5|o3o5 وى|لغربــــ|حمد |رق |عمر ط طبــــ بــــيطرى دمنهور

374244 لزغبــــى|هيم |بــــر|لحميد |حمد عبــــد|محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|7929 ف |فرح  هيم فهىم مليىح |بــــر|رسر هره|لق|ره |تـــج

|48o69 ل|م رجبــــ محمد كم|سل| هره|لق|بــــ |د|

|464o7 عيل|سم|ل |ده محمد جل|مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9|||46 لسيد محمد |ء خليفه |ول ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

75o46 ف|طمه عمر ع|ف شور رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

489|53 زى عىل|ن زين مغ|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62|866 لرحمن|مريم محمد يوسف عبــــد  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

4273o رثــــ|لح|بــــو|للطيف |م حسن عبــــد |حسن س هره|لق|ره |تـــج

26223 حمد|زم محمد سيد |ح  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

835|92 ي |ريج حس|
لطيبــــ محمد|ئى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

863882 ي محمد 
حمد محمد|يمنى ن|سو|حقوق 

364476 لرحمن حسن|لرحمن محمد عبــــد|حمد عبــــد| سيه|نوعيتـــ عبــــ

68298 زق|لر|لرحمن رجبــــ سيد عبــــد|عبــــد لفيوم|صيدلتـــ 

82|34| ن|د سليم|دي حمدي ج|ف ره بــــنى سويف|تـــج

7o7||7 تـــ|لحش|حمد |مريم يىح مىح  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

338655 ى عبــــدربــــه كشك|ء س|دع مي عىل بــــحي  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|66o58 ي|سم|هلل |مصطفى عبــــد 
عيل عفيفى هره|لق|ره |تـــج

25|o2 حمد|هر |لظ|ميس محمد عبــــد |ل لفيوم|عه |زر

47253 ن|دق سليم|ن ص|ل سليم|فري هره|لق|حقوق 

436843 ى محمد فتـــىح مبــــروك سعيد|ي سمي  لشيخ|تـــمريض كفر 

3384o3 كشر|ل|سط |لبــــ|م محمد عبــــد|عص| رن |بــــ بــــنه|د|

3||659 دى محمد|له|رس عبــــد|يوسف ي ى شمس حقوق عي 

|5o3o6 ى|ضى صل|محمد ر ح حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3o438 محمود هندى محمد محمد هندى| دين ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

|47798 ى|بــــر|لرحمن رأفتـــ محمد |عبــــد  هيم حسي  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

266743 ذل|لش|ىط |لع|محمد عبــــد| ر|ي ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

44794| لسيد محمد مصطفى|لسيد |ل |نه ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر
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49979| ن|لعزيز طلبــــ سليم|هيم عبــــد|بــــر|منى  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

66766 هيم|بــــر|ل يىح ربــــيع محمد |من لفيوم|تـــربــــيتـــ 

4o|895 وى|لمحل|حمد |هيم حنفى |بــــر|ن |مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26|262 لمنعم عتـــلم|ء محمد عبــــد |رس| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

5|3623 ن|لعزيز طلبــــ سليم|هيم عبــــد|بــــر|محمد  سكندريه|ل|علوم 

76o624 لسيد|للطيف |لسيد عبــــد|حمد |ر |مي |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

8272o3 هيم|بــــر|حمد طلبــــه |سيد  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

2838o5 ي ز|محمد نبــــيل عبــــد
يد|لحكم عفيفى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

24|856 حمد|لصمد |لحميد عبــــد|مروه عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4432o6 در|لق|لرحمن عبــــد |در عبــــد |لق|م عبــــد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

7o4756 لعزيز|لعظيم عبــــد |لد عبــــد |ء خ|رس| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

225832 محمد حسن محمد حسن عمر هره|لق|حقوق 

84247| هيم محمد|بــــر|حمد |ندي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

255472 در محمد حسن|لق|رص عبــــد|ن ن|يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4586|3 ح|لفتـــ|لبــــيىل عبــــد|ء محمد |سم| |حقوق طنط

|4793o ى عص|ي م محمد غلوش|سي  هره|لق|هندستـــ 

25||47 ي|هيم |بــــر|طف |هلل ع|عبــــد
وى|لمنى ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

2676o ي
سمي  محمد عىل| دئى هره|لق|ره |تـــج

68o75o حمد محمد عىل|مروه سيد  لمنصوره|بــــ |د|

25|724 بــــوزيد|مصطفى مبــــروك مصطفى  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

77|974 يف عبــــد | حمد|هر |لظ|حمد رسر زيق|لزق|عه |زر

|75553 ى عيسوى | هيم|بــــر|حمد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

433458  |لش|لعزبــــ عبــــد |حمد |مصطفى 
ى
يدى|لع|ق |ره طنط|تـــج

7|5825 س عوض كشك|لرحمن عوض عبــــ|عبــــد  ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

|59237 حمد|حمد محمد |هلل |عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

262o|o |لحميد |فظ عبــــد|لمرضى ح|لدين عبــــد|سيف 
لتـــش

|تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

68544o وي|لطلخ|لسيد عىل |مد محمد عمر |سمر ح ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

525682 بــــو سعده|هلل محمد عىل محمد |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35oo54 ء سعيد محمد غنيم|سم| |حقوق بــــنه

842o|5 هلل|لنوبــــي محمد خلف |ئل |و ن|سو|بــــ |د|
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483435 ي عىلي |ه
لخي |بــــو |جر مصطفى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7o6992 ى |ي زق|لر|يمن محمود محمود عبــــد |سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5o68o4 لدين|ره رفعتـــ محمد محمد سعد|س إلسكندريتـــ |تـــمريض 

2|8455 هلل|ئى عبــــد|هلل جيل|ن عبــــد|يم| هره|لق|بــــ |د|

89858| ق محمد |لرز|رص عبــــد|حمد ن| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8|5733 ي 
دي|محمد ش| لعل|بــــو|منى ي|بــــ |د|

|لمنى

7o5732 ف مني  |محمد  حمد|رسر لشيخ|هندستـــ كفر 

857333 حمد|ش |ح دمرد|ش صل|دمرد سيوط|حقوق 

27o4o8 لمتـــول|محمود مصطفى محمود محمد  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

22366 هيم|بــــر|لح |م ص|ن هش|نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

||599o س|لي|سم سمي  |يوسف بــــ ى شمس|تـــج ره عي 

64|39o منيه مصطفى خليفتـــ عىل خليفه| ى شمس| لسن عي 

2|2oo بــــ|فظ خط|ء سمي  ح|شيم هره|لق|حقوق 

858242 ى هل|هل لي|ل غز|ل حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5ooo7 ك|سعيد عطيه مل| بــــول ره بــــنى سويف|تـــج

|693o5 ن خرصى|محمد مصطفى سليم مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

8|5|43 لق|لخ|د عبــــد|ء مجدي فؤ|دع ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

3|7538 لمهدى|محمد صبــــرى محمد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

354952 لسيد|لنرص عمر |ن محسن سيف |نوره |علوم بــــنه

6o6549 دي|له|هيم عبــــد |بــــر|هيم |بــــر|صبــــىح  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

424326 ى عمر  مض|لحم|عمر حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

286488 ق|دى بــــيومي |له|ء حمدى عبــــد |رس| وى|لشر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

35588o بــــر محمد|هدير بــــدر ص |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o8922 حمد يوسف|هيم عطيه |بــــر|سعد  لمنصوره|بــــ |د|

|484|3 ى ع|ي تـــ|شور فوزى محجوبــــ بــــرك|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

46226 هيم|بــــر|لحفيظ |حمد عبــــد|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

827o2o ري|لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |ء |ول دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4o|344 شوح|ل|هند يشى حسن مسلم  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

7587|| ح|لفتـــ|مه محمد عبــــد |س|محمد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد
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3|o935 لمحسن عبــــد ربــــه|محمود عدوي عبــــد ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

37928 طر|حمد خ|حمد سعيد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

88||3o هر |بــــر م|م محمد ج|بــــتـــس| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

348o5o يف ص|سل| لسيسي|مه |بــــر سل|م رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

453355 لربــــ|د|حمد يوسف محمود ج|مصطفى  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|49|94 مر|حمد محمد عىل ع|رق |عمر ط هره|لق|هندستـــ 

76478o ي
لنبــــه محمد|مسعد | دئى ره بــــور سعيد|تـــج

24234 يحن  محمد حسن| ر|ي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

54o5o3 لبــــدوى|ر محمود محمد |هلل محمد مختـــ|منتـــ سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

763836 ئى|لشعبــــ|م حسنى عىل حسن |محمد عص معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7o2627 بــــو زيد|لحسينى مصطفى |م مصطفى  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9294o ي
رف طه|د ع|فؤ| دئى دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|

ه ى جي 

6385o3 لح|هيم ص|بــــر|مه |س|منيه | زيق|لزق|ره |تـــج

5o326| لسيد|حمد |لسيد |حمد |ء |رس| سكندريه|ل|علوم 

328987 ن|حمد سليم|حمد زىك |محمد  |بــــ بــــنه|د|

||7625 للطيف|هلل معتـــز عزتـــ عبــــد |منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

494486 در عىلي يوسف|لق|عمر محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

24892o لمجيد بــــدر|ء مصطفى عبــــد|رس| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8|6973 قتـــ ط| رق محمد سيد|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

8|597 لمجيد|لعزيز عبــــد |ن عبــــد |حمد رمض| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

354224 ى بــــتـــ|ديبــــ ثــــ|وجيه | يوستـــي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

226832 حمد|حمد عىل |محمد  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

6|8657 كريم مسعد عوض موىسي ط|هندستـــ دمي

|3298| ى ي|يشى سيف د| يوستـــي 
ل|ئى هره|لق|بــــ |د|

|4783o ي|حمد محمد |هيم |بــــر|محمد 
بــــينى لشر ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

489497 بــــر مصطفى|لسيد ج|ن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

753633 ى محمد حسن حسن|ي سمي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

2|8o42 بــــوزيد|مه زىك |س|ء |ل| هره|لق|بــــ |د|
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8995|5 ن |حمد رضو|لحميد |فردوس عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

84|72| |لعل|بــــو|بــــ عيد ربــــيع |يه| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

8|67| ذل|لش|بــــ |ء مصطفى دي|رس| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

28363 هيم|بــــر|بــــر |بــــر ص|م ج|سل| هره|لق|حقوق 

46327 وى|عيل محمد سعد|سم|حمد | ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

325389 دتـــ محمد سيد|كريم حم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

829|7o حمد|لنظي  محمد |تـــ عبــــد|ي| ج|ره سوه|تـــج

6||4|7 للطيف|للطيف عبــــد |زينبــــ محمد عبــــد  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

84323 لحليم|يمن حسنى عبــــد | |لي|د طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

267967 ن|د قنديل زهر|م عم|حس ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

83|739 ق حسن عىلي|لرز|لدين عبــــد|مىحي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

46o873 |ن محمد عبــــده رخ|تـــم شعبــــ|ح |ن طنط|سن|طبــــ 

9|47o2 مد  |لدين عىل ح|ن عز |عمر ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

86|684 لرحمن|لرحمن محمد عىلي عبــــد|عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

278222 لسيد|حمد |دهم سعيد سيد | ن|سو|بــــ |د|

|23265 ف |دى |ه لسيد يوسف|رسر هره|لق|حقوق 

355388 لسيد|جدتـــ منصور محمد |م هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

78|242 ل|لع|ز محمدعبــــد|ح بــــ|لفتـــ|محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

33849o لنبــــى عليوتـــ|حمد عبــــد|منى  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|35566 لسعيد عىل محمد فوده|حمد |ده |مي سيه|نوعيتـــ عبــــ

838399 هيم|بــــر|حمد |ء محمد |رس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

783|88 ي|ر
محمد غريبــــ| لنج|بــــو|محمد | ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

35o55o شد|حمد سيد ر|مينتـــ مصطفى | |ره بــــنه|تـــج

4oo7o6 ح موىس إدريس|ل مرتـــ|بــــل ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

525|6 تـــ هش م قرئى زين|ني  بــــ بــــنى سويف|د|

276594 لعظيم محروس محجوبــــ|نىح  بــــدر عبــــد|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

494533 ضى|لنبــــى م|حد محمد عبــــد|لو|رس عبــــد|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5o2983 حمد|ن عىلي محمدي عىلي |نوره سكندريه|ل|صيدله 

|54834 ح|لفتـــ|تـــ عبــــد |عرف| رضوى رض ن|تـــربــــيتـــ حلو

9|o637 هر خلف |د نبــــيل ط|جه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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63o|o| ح محمد|لفتـــ|عمرو محمد عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4|8592 بــــوشعيشع |هيم  |بــــر|لمنعم |هيم عبــــد|بــــر|مي 
خليل

|حقوق طنط

882993 مي |ه شلق|لل|م عبــــد|حسن شلق سيوط|بــــ |د|

2|2477 هيم|بــــر|دل لطفى لبــــيبــــ |محمد ع ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|58362 لرحمن|حمد عبــــد |ئى |حبــــيبــــتـــ ه هره|لق|بــــ |د|

||8928 مدحتـــ عجيبــــ مرقس| رين|م ى شمس|د| بــــ عي 

5||52o تـــه|لفتـــوح شح|بــــو |م محمد |حمد إسل| ي|عه |زر
|لمنى

26334o ى سعد ع| |ر|ي مر|مي  |علوم بــــنه

75o69| ن د|وليم ج| رض| مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

586o3 دريس طه قرئى|مروه  بــــ بــــنى سويف|د|

35|687 لعسيىل|لسميع عطيه |لدين عبــــد|حمد مىح | ى شمس صيدله عي 

4|8256 هلل|تـــتـــ عبــــد|هيم شح|بــــر|هلل |عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

24237| حمد محمود عىل|محمد  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

|685|2 هيم سعد يوسف|بــــر|لرحمن |عبــــد  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

4|83o8 لجريد|بــــو|لسيد سعد خي  |مؤمن  لشيخ|ره كفر |تـــج

33oo88 لسيد|م محمد محرم  شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

699867 لكريم|م محمد عبــــد |بــــ س|يه| |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

368|87 م محمد محمود|بــــسنتـــ عص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|5992 عيل|سم|عيل فهىمي |سم|ده |غ ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

433o9 حمد|م |لعو|حمد |محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

287446 يف ع لحليم|هيم عبــــد|بــــر|مر |رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

||6o|7 حمد فتـــىح محمد عىل|دى |ش ى شمس|تـــج ره عي 

236864 ى|لحس|لق |لخ|مديحه محمد عبــــد ني  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

5|6678 لمحسن سعد دعبــــيس|مريم عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

722oo لكريم|لعليم عبــــد|حمد عبــــد| |ر|ي ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

932o8 لريدى|ئد محمد سمي  |ر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

489538 ف محمد |ن |نوره فعي|لش|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

238o|9 هلل محمد|ن محمد عبــــد|فن| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

256395 لسيد بــــسيوئى|ح |حمد صل| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

24|38| عمر محمود مرصى حسن محمد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 
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|25484 سحق|ئيل |ردين وديد ميخ|ن لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

2266o7 لحميد|عمر سيد خليل عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

298383 ى عبــــد|لع|هيم عبــــد |بــــر|سلىم  ل|لع|ل حسي  ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

37oo39 ن|مر سليم|حمد عزتـــ محمود ع| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

767537 ه محمود مصطفى  بــــي|لعبــــد عر|ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

877728 ى  |لد محمود |حبــــيبــــه خ مي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

9o7984 حمد محمد |حمد شعيبــــ | ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

679654 مه|دل صبــــىح محمد سل|صبــــىح ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o5465 لمقصود|لسعيد عبــــد |حمد عمرو | ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

67792o لمحمدى|لمحمدى حسن |حمد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

45||59 لمرىس سعد|لرحيم محمد |مصطفى عبــــد  |هندستـــ طنط

85o374 محمود محمد عىلي سيد دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

43o84| ر|لجع|ج  شندى محمد |ن| دين |بــــ طنط|د|

89o4o3 حمد محمد |شم |حمد ه| سيوط|علوم 

545922 لح|حمد مصطفى ص|رحمه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

334678 لسيد|هلل |هلل رمزى عبــــد|عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|5366 لجمل|تـــه |رحمه حمدى رجبــــ شح سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

769776 ش|لعزيز هرم|عىل عبــــد| هدير رض لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

233|43 ى|عزه سيد  حمد حسي  ى شمس| لسن عي 

7|647 حمد فتـــىح محمد|هلل |عبــــد لفيوم|علوم 

85228 ى|ئل مجدى |و حمد حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|6465o لعزيز|ح عبــــد |لفتـــ|تـــ عبــــد |محمود بــــرك هره|لق|حقوق 

4o46o| ف سليم|محمد  وى|لدمر|ن بــــكر |رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

288o78 هيم جبــــر|بــــر|لحميد |لحميد ربــــيع عبــــد|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

3|857| ن تـــوفيق|يوسف رمض| عل ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

6|2485 بــــو زيد|ن محمد عىل |ن محمد رمض|رو |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2837|| ى عوض ى حسي  حسن حسنى خرصى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

83587| رص محمد محمود|لن|ح عبــــد|سم تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

684oo| لسيد|س عبــــده |رص عبــــ|رس ن|ي معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6494|5 محمود عىل محمود عىل ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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8|55|7 ي محمد|
حمد محمد مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

4426|5 وق ط حمد شوشتـــ|لسيد |در |لق|رق عبــــد |رسر لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

242o2 لحليم عىل|حمد عبــــد |ن |نور ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

852766 ف فتـــىحي |حمد | حمد|رسر ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

5o7333 هلل|هلل رجبــــ فتـــح |محمد فتـــح | عل سكندريه|ل|بــــ |د|

7o563 دى|له|غبــــ عبــــد |حمد محمد ر| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

787o33 لرؤف عطيه|يه محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|37| وى|حمد حسن مرج|ء |لزهر|طمتـــ |ف لفيوم|عه |زر

838338 يف محمد سعدي  حمد|رسر ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

256828 ن ئيل|لسيد ميخ|طف عبــــد|ع| مي  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

48o47o لحميد محمد حمد|سعد عبــــد |مؤمن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||7882 ى محمد |ي جه|حمد محمد خف|سمي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

444|7o وى|لششتـــ|هلل |محمد حمدى عبــــد |حقوق طنط

|52363 لحسن|بــــو |رس محمد |ي| دين ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

22962o هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|حمد |هبــــه  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

35753o ين صبــــرى عبــــد حمد عىل|لحق |شي  |نوعيتـــ بــــنه

62679| يثــــ خليل زىك|ء غ|ل| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

253728 رس|عىل مبــــروك عىل ف ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

447959 هلل|لح عبــــد |هيم ص|بــــر|ن حمدى |يم| ضتـــ دمنهور|علوم ري

858928 تـــه|ده بــــكر محمد شح|غ ي|بــــ |د|
|لمنى

268585 لعزيز حبــــيبــــ|ذ سعيد عبــــد|مع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4|9653 دى عىل منصور|له|كريم عىل عبــــد لشيخ|نوعيتـــ كفر 

272|52 ل خي  جنيدى|عمر جم سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

37o3o4 لنمر|لرحمن عىل |لمنعم عبــــد|طمتـــ عبــــد|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8223|4 مد|لدين ح|ح |لرحمن محمد صل|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

6||734 ى|لحميد محمود ل|ء عبــــد|رس| شي  زيق|لزق|عه |زر

437328 ف عبــــد |ديه |ن ره|لمجيد رسر|لحليم عبــــد |رسر ره دمنهور|تـــج

29526 مد حسن بــــدر|ح| مد رض|ح |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

74598 ي خ
لد شحيبــــر محمود|مصطفى د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 
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|4952| ر|لغف|د محمد عبــــد |ء عم|رس| ى شمس|زر عه عي 

23|768 لصيفى|زم حسن محمود عبــــدتـــ |ح ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

498443 هيم أبــــو زيد|تـــسنيم محمد أحمد إبــــر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

26635| لسيد|ر |حمد مختـــ| |ند |بــــ بــــنه|د|

4785|| ر|حمد نص|ر |د نص|لجو|ن عبــــد|نوره بــــ دمنهور|د|

63o582 حمد مرغنى|هيم |بــــر|مر |محمود ع لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

84337| ندي فهىمي محمود محمد ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

|25656 ندى محمد تـــوفيق سيد مصطفى ى شمس| لسن عي 

2868|6 عيل|سم|ن محمد |تـــفى رمض تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7o36| رون|حمد ه|كريم سعيد  لفيوم|هندستـــ 

342773 ن|طف فهىم سيد سلط|عمرو ع |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

283443 لعظيم محمد عويضه|جر فتـــىح عبــــد|ه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

36248 ى |لرحمن |عبــــد  هيم محمد|بــــر|لنمي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

4o2276 ى  لرحمن|لسيد عبــــد |فرحه زغلول مكي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

893|47 ى جم|ي يد |بــــو|ن |ل رضو|سمي  ى لي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|56o55 لمرتـــضى|محمد عىل محمد  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

8|23|8 حمد|حمد |مح |ء س|صف حقوق بــــنى سويف

767673 ن عوده|ن حمد|ء رمض|دع لعريش|تـــربــــيتـــ 

32oo79 ن|ع سليم|ن رف|كريم رمض |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

2o3o5 ويده|لفتـــ|حمد محمد عبــــد |ن |مرو ح رسر هره|لق|حقوق 

339555 ج|م محمد عج|لسل|رص عبــــد|لن|ء عبــــد|هن |علوم بــــنه

333766 |هلل |هلل عبــــد|لسيد عبــــد|لسميع |محمود عبــــد
يف لشر

|ره بــــنه|تـــج

45252| ى |محمد عل هيم|بــــر|ء حسي  لشيخ|هندستـــ كفر 

2832|9 هيم|بــــر|لدين محمود عىل |محمود عىل نرص ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

48o978 دل محمد محمود سعد|ع| دين عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

58488 د محمد مصطفى محمد|جه لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|597o9 فظ|رحمه محمد حسن ح |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

889|36 ل صليبــــ |ل غبــــري|ئى هل|م| سيوط|تـــربــــيتـــ 
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384|2 ر|لىطي|لمطلبــــ |طمه محمد محمود عبــــد|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

68434o ي|ل|وى |لشبــــر|حد |لو|ندى محمد عبــــد 
لفى لمنصوره|حقوق 

5|2o47 ر|لنج|ن |لسيد شعبــــ|حمد مجدى | ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

3953| مصطفى محمد محمود محمد حسن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

43o222 هيم|بــــر|لد ضيف عىلي |نىح  خ| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o5993 ي عىلي|سم|
ى مصطفى ء حسي  ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

6o|267 لقويضى|بــــتـــ حسن |لمنعم ثــــ|عزتـــ عبــــد  |ره طنط|تـــج

679|84 ن عبــــله|مه محمد محمود شعبــــ|س| لمنصوره|بــــ |د|

4373| بــــو رسيع|لسميع |بــــر عبــــد |حمد ص| هره|لق|حقوق 

243|44 لق|لخ|لحميد عبــــد|حمد محمد عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

69|24 لغنى|رص عطيتـــ عبــــد |ن| دين ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

28436| ي
مل|بــــدر حسن ك| دئى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|39433 ى ش فع|مريم محمد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5|o446 ن|للطيف عىلي رسل|رق عبــــد |ط |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

887763 مد محمد |م ممدوح ح|حس سيوط|عه |زر

695835 وق محمد صل لسعيد هيكل|ح |رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4o795o |لحن|لحليم |ن عبــــد|هلل خميس شعبــــ|منه  سكندريه|ل|ره |تـــج

7|o7o6 ح|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|لنور عبــــد |بــــو |حمد |محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

895|2| يف سيد  حمد |عىل رسر ج|بــــ سوه|د|

||6686 حمد|م عربــــي صديق |سل| هره|لق|ره |تـــج

848|98 مد محمود|عمر محمود ح ن|سو|حقوق 

7o96|2 ء محسن عىل محمد محمد|صف لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|86o طمتـــ عيد صبــــىحي حمزتـــ|ف د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

7|756 لقوي|دي حمدي عبــــد |له|حمد عبــــد | ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

246|9| لىح|لمجد محمد عبــــد|بــــو|هلل |عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

89478 هيم|بــــر|مل |م ك|ن هش|رو هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|8959 ى | ند حمد|محمد حسي  ي|لسن |
|لمنى

3543oo حمد|لرحمن |خلود كرم عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o7|33 فع|لش|رس وهبــــه بــــسيوئى |ف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

42947 بــــ عبــــيد|عيل عىل خط|سم|ء |سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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7|2283 لسخرى|هبــــه محمد فوزى خليل حسن  لمنصورتـــ |تـــمريض 

27664 ى |ي ف عبــــد |سمي  هلل محمد|رسر هره|لق|بــــ |د|

478632 ى محرم |عبــــد  حمد|لرحمن محمد حسي  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

8o|957 ن محمد بــــيومي|ذ رمض|مع ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

538263 ى عبــــد |  حسي 
زق|لر|منيه مجدى مصطفى ريتـــ|لنوبــــ|تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش

 ج دمنهور

26934o لعزيز عزتـــ|عزتـــ عبــــد| ند ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

797|9 لرحمن|لعزيز عبــــد |محمد سمي  عبــــد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

753393 ل|لع|لرحمن محمد عبــــد |مه عبــــد |س|عمر  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

8o4699 عيل عىلي|سم|مر |سلىمي ع ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

9|3||6 حمد |لزعيم محمد محمود | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

785|9o دل عطيه يونس|هيم ع|بــــر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

648|57 مل مصطفى|هيم ك|بــــر|ء |دع زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

444|47 غبــــ بــــليله|لعليم ر|غبــــ عبــــد|لعليم ر|عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

4|37o5  
ى
وى|لششتـــ|فتـــىح محمود محمد شوق ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 

كتـــوبــــر|6 

53o324 ف|ل عس|لد جم|ن خ|رو سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

276798 ى|ر حسن |محمد مختـــ بــــو حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

696793 نه|لرحمن محمد محمود محمد شبــــ|عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

839334 لمولي|د |حمد ج|هلل فوزي |عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4889|6 شهبــــ|ل|لرحيم |هيم عبــــد|بــــر|مل | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

256426 حمد فضل|حمد ممدوح | لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

|265|3 لعزيز|ر عبــــد |يمن مختـــ|ر |مختـــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o6772 بــــينى صقر|حمد |محمود محمد  لشر لمنصوره|ره |تـــج

769899 حمد|لسيد |دل |رص ع|ن| رن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5o8|38 هيم|بــــر|بــــر |د ج|ل عم|س |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

7o||4o بــــر|حمد محمد محمد ج|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

75344o هيم فطي |بــــر|لد |لد محمد خ|خ ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

644oo بــــ حسن|لتـــو|عمر حسنى عبــــد| يش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

64286o لسيد حسن محمد نصي |ء |سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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242745 ن|لد عىلي|مصطفى محمود حميد خ |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

923355 ع |لسيد رف|م حسن |حس ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

2585o5 م محمد محجوبــــ|محمود عص ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

45o749 لسيد عىل عيسي|لمنعم |ء عبــــد |هد| |ضتـــ طنط|علوم ري

636295 ر|س محمد عىل مرىس عم|لعبــــ|بــــو|حمد مرىس | زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

238677 يمن سعيد فرج حسن|رضوى  ى شمس|زر عه عي 

255688 لمول جمعه|عبــــد| كريم رض ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4878o6 ئيل بــــطرس|ئى ميخ|دى ه|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22o52 لد محمد فرغىلي|خ| يش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|64o53 هر محمود حلىم|حمد م| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2553o3 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر| |ر|ي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4565o6 د|لحليم محمد حم|عيل عبــــد|سم|محمد  |بــــ طنط|د|

436368 لرؤف محمد جميل|يز عبــــد |حمد ف| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3|54o4 ى عبــــد|بــــسنتـــ و لمنعم زغلول|ئل فطي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

768oo2 متـــ|لحميد سل|مح محمد عبــــد |ء س|ل| لعريش|علوم 

|7o455 لدين محمد مرزوق حسن|عىل  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

424394 حمد سعد|محمد عيد محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

447683 حمد|ئى محمد |هند ه سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

82oo59 ي|محمد عىلي عبــــد
لصبــــور تـــوئى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

267o| ريج زينهم حربــــ فرج| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

34|74o لرحمن|لمنعم عبــــد|د عبــــد|ء عم|سم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|2254o كريم سعدى زغلول فرغىل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

622557 هيم|بــــر|لنعيم محمد عطوه |آيتـــ عبــــد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

63o878 رق عىل عزبــــ|عىل ط لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

848228 م محمود حسن|محمود هش ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

8836|7 ن |لحكيم رضو|رق محمد عبــــد|ط ي صىح 
سيوط|معهد فنى

9o|o96 نم  |لبــــدرى محمد غ| |رن ي صىح سوه
ج|معهد فنى

69553o ضىح محمد عىل محمد رجبــــ هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

4338o8 حمد|ن |مصطفى نبــــيل سليم |حقوق طنط
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|6674o حمد|ح محمد |لفتـــ|جد عبــــد |ر م|من لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

268978 لنقيبــــ|ء بــــسيوئى مبــــروك |ل| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

278|2 حمد|حمد يوسف |يوسف  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5o4o58 بــــى|لد|حمد |بــــر |مل ج|محمد ك سكندريه|ل|بــــ |د|

358o7| ي|لح |محمود عىلي محمد ص
لهورينى ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

692247 ج|طف مسعد حج|ميه ع|س ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

776348 ل|محمد عبــــده هل| ء رض|حسن زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

8oo247 ى لملك قلتـــه|يمن عبــــد| |مي  ن|سو|علوم 

788||o لح|لسيد ص|لد |ء خ|زهر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

46456| دى عىل|له|دل عبــــد |دى ع|له|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32o5|2 م غريبــــ|دهم محمد هش| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8o4879 مل شفيق|ك| نه رض|ريف حقوق بــــنى سويف

4|||3| حمد|در |لق|حمد عبــــد |تـــفى  |تـــربــــيتـــ طنط

264629 ه ع| ى كريم|مي  طف مأمون حسي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|52727 حمد|لمتـــجىل |دل عبــــد |رق ع|ط لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

6|686| مي أبــــو غربــــيتـــ|جد محمود س|منى م ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

6793o ن وهبــــه|ل رمض|محمد جم لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

6o|7o5 لبــــرى|ح فكرى محمد |صبــــ ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

33362o لففى|م عزوز |لرحمن هش|عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

3|3o34 لدين|رق محمد عىل محمد نور |ط ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

8|566| سيد محمد| بــــ زكري|رح ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

42o2|o ي
لم|ىطي عىل س|لع|عبــــد| رض| دئى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

437955 بــــ|بــــودي|رى |لبــــ|رص عبــــد|لن|ء عبــــد|شيم لشيخ|علوم كفر 

765233 حمد بــــصلتـــ|محمد محسن محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

443347 هيم عيد زغلول|بــــر|مي  ممدوح | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

3|293 ن|حسن عىل حسن رشو| نور لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

82|7o5 ف |عىلي  حمد رفعتـــ|رسر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

5|534| ن|ح رسح|لفتـــ|ن محمد حمدي عبــــد |إيم لشيخ|عه كفر |زر

3249o رى|نص|ل|وي |لشن|لسعيد حسن |حمد | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

27|47o ج |لحميد خف|مه عبــــد|س|حبــــيبــــه  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 
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69775| لسعيد|هيم |بــــر|ره مجدى |س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8o354o رس صبــــىحي|ل ف|مي  جم| ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

|23753 ي|ه
للطيف |لحميد عبــــد |لدين عبــــد |ء |شم ضى

مندور
هره|لق|ره |تـــج

863845 لدين|حمد نور|محمود عىلي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

25394| حمد|ن بــــدوى |م رمض|محمد حس تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|56432 لصغي |لح محمد |لص|ئى محمد |مجدى ه ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

87634o رص سيد عىل  |سيد ن سيوط|بــــ |د|

||6436  سمي  |م|
هيم|بــــر|وى سيد |لص|ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o2624 لرحيم |لرشيدى عبــــد|د |حمد رش| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

638386 ل محمد|محمود محمد كم زيق|لزق|هندستـــ 

886847 ئى |رص سيد كيل|لن|بــــ عبــــد|رح لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

463845 مر يونس|لسيد يونس ع|م |ريه لشيخ|بــــ كفر |د|

27286o ن سيد حسن عىل|نوره دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

7532|4 بــــيل محمود|ل ق|محمود جم عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

79539 ى|ش هلل|ن عىل متـــول عوض |ز شعبــــ|هي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

42o487 بــــ|لوه|محمد محمود عبــــد| ند ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

678329 لسيد بــــخيتـــ محمد|رق |نور ط حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

436643 لم|حمد س|لعظيم |حمد عبــــد |جنه  لشيخ|طبــــ كفر 

2265oo حمد|يمن رزيقه |لدين |نور تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

356364  حربــــى مني  محمد
مصطفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

||5396 د|م فؤ|حمد س|بــــسنتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

69698 لسيد|بــــر محمد |محمد ج كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

|4434 لسعيد|حمد |لسعيد |ره ممدوح |س هره|لق|هندستـــ 

893235 حمد يوسف |سهي  رفعتـــ  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4885| لمجيد|حمد عبــــد |ن |ء رمض|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

||595o ل محمد يس|لد جم|عمر خ ى شمس حقوق عي 

54|429 بــــط|له|لسيد |ىط |لع|حمد عبــــد| |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل
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832754 ح محمد|لفتـــ|رس عرفه عبــــد|بــــرين ي|ص |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

2853o| ىط عيس|لع|زق عبــــد |لر|لد مجدى عبــــد|خ لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

2|27|3 عيل|سم|بــــ محمد سيد محمد |لوه|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

257655 بــــر|ر ج|لستـــ|محمد وجيه عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

33o688 لسيسي|لعظيم |لسميع عبــــد|هلل عبــــد|هبــــتـــ عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

846827 ف عبــــد|حمد | لعزيز موىسي|رسر ن|سو|بــــ |د|

7oo6o5 حمد يوسف|م |حمد حس| لمنصوره|حقوق 

246778 بــــو عدس|ئى محمد محمود |حمد ه| هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

7o8837 لحميد|لعليم عبــــد |حمد عبــــد  |مريم  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

524|85 لح|هيم عىل حسن ص|بــــر|ضىح  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

68o458 ىط|لع|مهند عزتـــ محمد عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|57682 طف فتـــىح موىس|ع| ري|م ن|بــــ حلو|د|

|44474 لسيد حسن محمد عمر|لرحمن حسن |عبــــد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|975 زى عيد|مروتـــ محمد حج |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

6o2o4 ن محمد|ء حسن سلط|حسن |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

3||426 وى|لطحل|محمد حسن | ر|ي ى شمس|د| بــــ عي 

78984| فعي|لش|لعظيم محمد |هيم عبــــد |بــــر|ء |عىلي ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

878|3o يبــــى فتـــىح حنس  |مورين عج سيوط|بــــ |د|

7729|4 م عىل حميده|لسل|محمد عىل عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

93568 ى ل|ئيل خلف غبــــري|ميخ| مي  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

69|33o يع عبــــد |لسعيد |رم |ندى ك هلل|لشر ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|2o32o لنبــــى بــــخيتـــ|ندى محمد نظىم عبــــد  ن|علوم حلو

8o4|o3 للطيف|لد عبــــد|محمد نجيبــــ خ ي|تـــمريض 
| لمنى

4o6867 ف نجيبــــ محمد شكري|جر |ه رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8685o8 ل|لع|م عبــــد|لسل|حمد عبــــد|م |عص ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

267772 ن|لغلبــــ|لمعبــــود |مصطفى حمدى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

242|34 هيم سيد|بــــر|منى وجيه  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

63256o ف خليل محمد فرج|ء |رس| رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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5263o5 بــــر خليل بــــكر|مصطفى خليل ج سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

435447 |لبــــن|رحمه محمد عىل  سكندريه|ل|ره |تـــج

8|4|88 حمد|حمد محمد |محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

282662 رى|يرينى يوسف صموئيل زخ| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|o46 لمجيد عبــــيدو|دل عبــــد|ندى ع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

496574 حمد وزه|م |سل|ن |يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7||o34 وق محمود محمود  ق|رسر وى فوده|لشر لمنصوره|بــــ |د|

32o69 |لبــــ|لدين محمد عبــــد |ء|ندى عل
ى
ق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|5364 رى  |لبــــ|رص درويش عبــــد|لن|حمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o726 عيل حسن|سم|ء خلف |شيم ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

766974 لعيوىط|محمد نبــــيل محمد محمود  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

4|7487 يتـــ|لسيد عىل حد|فتـــىح كريم فتـــىح  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

52|449 بــــر|دتـــ محمد عوض محمد ج|غ ره دمنهور|تـــج

|38783 لم|لم صديق س|رحمه س ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

899472 عمر سيد عىل سيد  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

4|427o فتـــىحي محمد موىسي| لي|د ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

86|7o8 ه محمد|لل|يه محمود عبــــد| |نوعيتـــ فنيه قن

446658 لحليم عىل|يد عبــــد|حمد ز| لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

63|958 وق  عيل محمد سليم محمد|سم|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

452o77 مد|لعيسوى فريج ح|عيسوى محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

|5783| حمد|بــــ |لتـــو|جر عىل عبــــد |ه هره|لق|بــــ |د|

42|796 حمد يوسف|حمد عفتـــ عيد | سكندريه|ل|ره |تـــج

252552 لمرصى|ن محمد معوض |يم| ن|سو|بــــ |د|

768oo3 حمد|للطيف |لعظيم عبــــد |ء صبــــىح عبــــد |ل| لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

|22o84 ي محمد 
هيم حسن|بــــر|جنى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

264887 ي|ر
 قنديل|فتـــىح | ئى

ى
لدسوق |نوعيتـــ بــــنه

287|59 ى عىل محمود عزتـــ حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

84768 ى عيس|محمد محمد حس ني  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

24838o ه | ف صبــــرى ج|مي  |لنج|بــــو |للـه |د |رسر شمون|نوعيتـــ فنيه 

776o75 هيم|بــــر|لسيد محمد |عندليبــــ  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

887339 وى |ن طه شعر|محمود حمد سيوط|بــــ |د|
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439o84 لرحمن|لطفى رأفتـــ لطفى عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

2|22oo ف تـــوفيق سليم|لرحمن |عبــــد  ن|رسر |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

9|35o5 محمود عىل عىل حسن  سيوط|بــــ |د|

62o397 بــــينى إ بــــر|خلود محمد سعد  هيم بــــدوى|لشر ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

449236 ف فوزى | حمد سليم|حمد |رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7o2749 ى |ي |لسعيد عط|لسيد |حمد |سمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

876646 د عىل فكرى محمد |زي سيوط|طبــــ 

899649 دل بــــكر محمود  |رس ع|ج سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

69598 وع|محمد عىلي طه مط ره بــــنى سويف|تـــج

5||7o6 ي 
ى مط|كريم نشأتـــ مصطفى وع|مي  ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

678948 ى رض|ي ج |لبــــلتـــ|لمتـــول |لمتـــول | |سمي  لمنصوره|حقوق 

76866 لدين|ج |لسيد تـــ|لدين محمد |ج |تـــ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

9o8|5 س محمد محمد|لرحمن عبــــ|عبــــد  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

452353 بــــينى|حمد محمد |بــــ |يه|كريم  لشر لشيخ|هندستـــ كفر 

6o4|9 لدين|نور صفى |هبــــه سيد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|73o57 ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع ىط|لع|ل عبــــد |لع|محمود رجبــــ عبــــد 
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

4427o3 ى محمد|م |له| لسيد حسن حسي  لشيخ|ره كفر |تـــج

26457o لمجيد|هلل عبــــد|بــــ |غبــــ ج|ء ر|شيم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

63o46 ن عىل|مل سعد حمد| بــــ بــــنى سويف|د|

329356 رى|لبــــ|لق عبــــد|لخ|تـــم عبــــد|ن ح|رو |بــــ بــــنه|د|

696954 لحسينى|تـــه عوض |سيف شح لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

79|488 ى|لعزيز حس|حمد عىل عبــــد | ني  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|3|27| بــــيشوى كرم فرح حبــــيبــــ ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

267595  شلبــــى يحن |سم|
ء يحن  مصطفى |تـــمريض بــــنه

43|6o3 دو|حمد ج|هيم |بــــر|لسيد |محمد  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

442632 للبــــودى|ليىل حسنى موىس محمد  لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

36488o ر|لد محمد حمدى نص|محمد خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

227749 هلل|لنظي  عبــــد|مروه محمد عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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29o734 جر كرم عنتـــر محمد|ه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3o762 ى خ|ي هلل حسوبــــه|لد عبــــد|سمي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

8o9o83 هلل محمد|م طه عبــــد|سل| سيوط|حقوق 

64oo|o ل فتـــىح موىس عفيفى|نىح  جم| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

5o9297 عيل|سم|عيل منصور مصطفى |سم|مصطفى  بــــ دمنهور|د|

||5|42 ن سعيد|دور عري|ل |شنتـــ ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

48|o3| بــــوغربــــيه|حمد |لدين عىلي |ء |ندي عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

694887 لبــــسطويس|لسيد محمد مصطفى |عىل  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o4o7| حمد محمد مهدى|محسن محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

3|2866 يمن حسن محمود|عمر  ى شمس علوم عي 

|495o حمد|حمد محمد | |رن لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|62476 ى|سل| م محمد بــــسيوئى تـــوفيق هيى دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

92||89 ح حسن محمد |زينبــــ صل سيوط|ره |تـــج

42|463 ى محمد محمد محمد  لقمرى|حسي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

3277oo عيل فهىم|سم| |زكري| رن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

45229 در رسور حفنى|لق|م عبــــد |سل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

492426 ى عطيتـــ|فتـــىح حسن فتـــىح عبــــد  لمعي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

785975 محمود ممدوح محمد حسن خليل ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

22868o ف محمد |هدوى  حمد|رسر ن|بــــ حلو|د|

69984| ح|لفتـــ|ء يشى عبــــد ربــــه عبــــد |وف ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|2o58| بــــتـــ يوسف|جد ثــــ|ندرو م| ى شمس|تـــج ره عي 

624o64 ألسود|هيم محمود محمود |ر إبــــر|عم ط|حقوق دمي

33|7|9 لم|لسيد س|لرحمن |لسيد عبــــد|تـــفى  |ره بــــنه|تـــج

789|33 ن محمد حسن فرج|طمه عثــــم|ف زيق|لزق|حقوق 

854523 مد محمد|ده ممدوح ح|حم ي|عه |زر
|لمنى

|6497o رحمه بــــدر فريد تـــوفيق عه مشتـــهر|زر

226|77 جبــــع|لد عمر محمد بــــ|محمد خ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

628563 محمد محمود محمد محمد بــــدوى زيق|لزق|ره |تـــج

267765 ن حسن حجو|كريم شعبــــ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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4|39o9 م مسعد هجرس|ء هش|عل |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

8o5676 ي عبــــد|حمد خلف عبــــد|
هلل|لغنى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|5|867 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد |ء عبــــد |غيد ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

68|64| لغريبــــ محمد عىل|ر |حمد مختـــ| |بــــ طنط|د|

34946| لحميد|منيتـــ سعيد محمد عبــــد| |علوم بــــنه

757672 رؤيه محمد محمد عىل لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

777447 لسيد سليم|ر محمد |لغف|ن عبــــد |نوره ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

8o4o3 هيم|بــــر|لعزيز محمد |م محمد عبــــد |سلىم حس لفيوم|لعلوم |ر |د

9242o8 ف |بــــتـــ محمد عس|ره سيد ثــــ|س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

9o24o4 ى عبــــد |يدى صل|ه لرحمن ||ح خضي  ج|حقوق سوه

88||37 يه محمد سليم محمد | سيوط|بــــ |د|

4|2o|7 ش|بــــو رو|لسنوىس طه |طه محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

923626 رس عىل محمود |لح|عىل عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

476o55 دين مصطفى فتـــوح مصطفى مشعل|ن سكندريه|ل|ره |تـــج

475|o6 لمرصي|هيم |بــــر|ء محمد |مريم عل سكندريه|ل|بــــ |د|

343|44 بــــر بــــيوم|م مجدى ص|مر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

632oo| هد|حمد مج|هد |مرفتـــ مج زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o8||7 ن دير |بــــ|م |ئى س|روم| مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6979|7 ه فتـــىح | لعبــــيس|لحليم |حمد عبــــد |مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

49|236 دم|بــــ |لوه|لحسن عبــــد |بــــو|ن محمد |كريم سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

694387 لح|حمد محمد ص|لح |ء ص|لىمي لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

76||88 وق رجبــــ محمد عىل رسر لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

5|72|4 ى خ|ي لصفتـــى|لد لطفى |سمي  تـــربــــيتـــ دمنهور

36||26 لكحىل|حمد |هبــــتـــ نزيه محمد  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

7|582o لديسىط|حمد |ء محمد فتـــىح |نجل لمنصوره|نوعيتـــ 

2642o4 لعظيم|م فرج عبــــد|يه س| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

63389| دى فيليبــــ فوزى بــــطرس|ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

628|77 هر|لط|حمد محمد حسن | زيق|لزق|حقوق 

8o832o ي محمد|ندي ح
تـــم حسنى ي|ن |سن|ل|طبــــ 

|لمنى

49564 ح|لفتـــ|مه محمد عبــــد |س|محمد  هره|لق|طبــــ 
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445o|7 ح|لفتـــ|بــــ عبــــد |لوه|بــــسملتـــ محمود عبــــد  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

5|7|75 ىسر|لغبــــ|هيم |بــــر|لد |رقيتـــ خ تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

9o9366 ء صفوتـــ محمد عىلي |سم| ج|بــــ سوه|د|

283285 مل|عمر صبــــرى فتـــىح ك ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

27|466 لغنى محمد عفيفى حمزه|ئى عبــــد|م| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

698|7| ح|لمل|در |لق|لغنى فتـــىح عبــــد |منى عبــــد  لمنصوره|علوم 

692||| محمد تـــوفيق زىك عىل عوده ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

7|3286 مسعد عىل| حمد مسعد عط| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|3699 |لش|أحمد صفوتـــ محمد محمود عبــــد 
ى
ق |هندستـــ طنط

262|o|  متـــول حج|لبــــ|محمد محمود عبــــد
ى
زى|ق هره|لق|ر |ثــــ|

359342 بــــ فرج وديع|جوزيف تـــو |ضتـــ بــــنه|علوم ري

5o2347 ي ع|عبــــد 
د|لجو|طف عبــــد|لرحمن حسنى سكندريه|ل|صيدله 

8348|9 ي عبــــد|
لرحيم|لحميد عبــــد|حمد حسنى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

232993 د|لحميد فؤ|مروه محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

23|976 لس لويس مكرم مخ ئيل|كي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

255944 وى|لشن|حمد كرم حسن | ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|53367 حد|لو|لحكيم عبــــد |ليىل حمدى عبــــد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

332|5 س|لدين عبــــ|س مىح |ر عبــــ|مي هره|لق|ره |تـــج

4o392| ل عىلي|م محمد كم|كريم عص سكندريه|ل|حقوق 

2|9493 ى عبــــد|ي ضى عبــــده|هلل محمد ر|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

|4o358 ن هلل|سحق فرج |نور سعد | |مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

263327 ح حسن|لفتـــ|حسن عبــــد| ند |تـــربــــيتـــ بــــنه

789372 ي|بــــر|محمود حبــــيبــــ عمر 
ى

ض|هيم ع عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

878487 ى محمود |ف طمه محمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o9|3 عيل|سم|ن |محمود نور سليم عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

4o2773 حمد عىل|نور مجيد |ر محمد |من عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o3439 ن|حمد محمد عمر|ن محمد |نوره تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

9o4345 ده محمود |حمد حم|د |عم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

67984|  |لمو|ء |رس|
ى
 عثــــم|لمو|ق

ى
لقصبــــى|ن |ق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|7229| ي عىلي|عبــــد 
ن|لرحمن سيد قرئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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527833 رى|لهو|م عزتـــ محمد |ره هش|س سكندريه|ل|هندستـــ 

434625 ئى|لتـــلو|ر محمود محمد |من |بــــ طنط|د|

268|68 تـــ|مل بــــرك|حمد درويش ك| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

544432 لمنعم محمد قريطم|لعظيم عبــــد|رحمه عبــــد لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

256633 ه خ| لحفيظ حمص|لد عبــــد|مي  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

4494|4 بــــو بــــكر|لعزيز |حمد عبــــد |يوسف محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9o7735 ى ل حلىم فخرى |جم| مي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

775344 لسيد محمود|هد |سل ع|بــــ زيق|لزق|ره |تـــج

28335o بــــ محمد محمد|يه|محمد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

753|9 حمد عطش|هدى عيد حسن  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4|746 لسيد عىل محمد منصور|حمد |لرحمن |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|4397 ز|شد حر|شد ر|د ر|سع ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

252852 وى|لنحر|دى |له|م عبــــد|تـــفى هش ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

457836 ن|حمد محمد فهيم محمد شعبــــ| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

5o9825 لمنعم شكر|هيم عبــــد |بــــر|محمد  بــــ دمنهور|د|

836o6| يه بــــي|وي عر|لر|ن محمد |مي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

64466| ره|هيم  مرىس عم|بــــر|دل |هيم ع|بــــر| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4|766 للطيف|لدين محمد عبــــد |ح |لرحمن صل|عبــــد  ى شمس حقوق عي 

224248 ج |ن محمود عيد خف|يم| هره|لق|ر |ثــــ|

88o9|5 ي |بــــور|هيم |بــــر|عبــــي  قطبــــ 
ضى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|73875 لحميد|سحر سعيد محمود عبــــد  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

||842| لسعيد|لسيد |لد |لدين خ|سيف  ى شمس هندستـــ عي 

5o7559 ح أحمد موىس حسن|آيه صل سكندريه|ل|عه |زر

6|3386 حمد شلبــــى|هيم |بــــر|حمد |محمد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4oo837 لحمد محمد دكروئى|بــــو|محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

496|43 ى محمود|من ر حبــــسر عىل حسي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

858329 لعظيم محمد|زين ربــــيع عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8|59oo ده فتـــىحي زين|مريم حم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

754328 ل|لع|ندى سمي  حسنى عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|59794 لرحمن|جر سعيد محمود عبــــد |ه ى شمس|د| بــــ عي 
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4|9635 نوبــــى|لبــــ|تـــتـــ |لحليم شح|لسيد عبــــد|لحليم |عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

4235|6 س محمد حسن|مر عبــــ|حبــــيبــــه تـــ إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

786|24 حمد بــــيوم عريف|لسيد |مر |تـــ| عل زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

7o5|9o لحنفى|حمد |يمن طه طلبــــه | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

688935 وى|لبــــدر|لعزيز |عيل عبــــد |سم|لعزيز |عبــــد  علوم بــــورسعيد

639|36 ف|حمد |حمد |محمد سعيد  لسيد مشر زيق|لزق|عه |زر

68|799 هيم عبــــده|بــــر|شد |لسيد ر|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25||64 لطهويىه|هيم |بــــر|ل |هيم جم|بــــر| ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

4469|7 لففى|لصمد |ىط عبــــد |لع|عمرو محمد عبــــد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

628679 حمد محمود صديق غيثــــ| زيق|لزق|حقوق 

436933 هلل عيس|مد عبــــد |هر ح|ء م|وف سكندريه|ل|طبــــ 

2357|3 دى حسن|ء محمد عبــــ|ل| ى شمس| لسن عي 

82|34 |ن عط|لحميد عثــــم|لحميد محمد عبــــد |عبــــد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

7o4236 عيل مصطفى|سم|حمد مجدى حسن | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

|3444o ن محمد|لد عثــــم|ن خ|جيل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|59757 مريم رجبــــ محمد محمد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|6695 لقصبــــى|بــــ فوزى |يه|رضوى  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

77863o ف ف|محمد  روق محمد|رسر زيق |لزق|تـــمريض 

322989 ي صبــــري |م|
لزعلوك|حمد محمد |ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

293o6 دريس|ر |دريس كر|لرحمن |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

264346 هيم مصطفى|بــــر|مريم مصطفى  |ره بــــنه|تـــج

9o8473 لموجود محمد |بــــر عبــــد|بــــرين ج|ص ج|تـــربــــيتـــ سوه

75788| لدين عمر حفنى شلبــــى|ح |سمر صل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

83o99 مل|تـــتـــ ك|بــــيشوي سمي  شح م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

6238o ن خميس|هدير ربــــيع عثــــم |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

438|97 ن|طف عثــــم|ء عز ع|سم| لشيخ|طبــــ كفر 

642o75 ى ح لسيد محمود|تـــم |نرمي  زيق|لزق|ره |تـــج

784332 د محمد|حمدى صبــــىح ج| سه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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5|6465 ج|لمنعم حج|ء مصطفى عبــــد |رس| ره دمنهور|تـــج

283622 خليفه حسن خليفه يوسف رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

684835 لقصبــــى زقي |ء محمد خلف |ل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2|226 تـــ محمد سيد | |لعل|بــــو|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

877796 رص محمد سيد  |لن|جر عبــــد|ه سيوط|صيدلتـــ 

2948oo هلل|مد زىك عبــــد|ل ح|س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

532|6 ى|ول ى حسي  ء ربــــيع حسي  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

|58299 ى محمد طه |ي حمد|سمي  هره|لق|ره |تـــج

27o438 فظ قنديل|لح|رق عفيفى عبــــد |بــــشي  ط ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6993|2 لحميد يوسف|طف عبــــد |يوسف محمد ع ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

78o8o7 ى|لسيد محمد | لسيد حسي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

|6243o لرؤف محمد|لد عبــــد |د محمد خ|زي ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

4|3o46 لجندى|حمد صبــــىح |ء |عىلي |بــــ طنط|د|

36o426  محمد |ء |شيم
ى
 هنيدى|لدسوق

ى
لدسوق |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

844o59 محمد موىسي محمد محجوبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

4o586| ن عىل|لسيد رمض|مر |حبــــيبــــه تـــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

58o23 م|حمد جمعه محمود تـــم| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

324oo6 بــــ محمود|لبــــ|رس فتـــح |حمد ي| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

4258|4 ن|ن رمض|حمد محمد رمض|سهيله  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

757|74 لمنعم|ر محمد محروس محمد عبــــد|من تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

78||72 لسيد|حمد بــــدوى محمد | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

537o69 عيل|سم|لم |ل س|م جم|سل| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26o63 ى ئيل مطر|مسعد ميخ| مي  هره|لق|ره |تـــج

265o99 ف |حمد | ر|لنج|حمد عىل |رسر ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

696|9| لي|فظ مش|حمد ح|د |جه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4448|5 روق محمد فخر|لف|عمر محمود عمر  ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

634379 ى علو|ل|محمد غريبــــ محمد ن|مي  زيق|لزق|هندستـــ 

46oo84 روس|روس تـــوفيلس سيد|مريم مجدى سيد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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75|7o6 ميل بــــولس جرجس|ولو |بــــ |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

68456| حمد|لسعيد |حمد |حمد مجدى | لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

257|48 بــــو شعيبــــ|لحميد عطيه |ء عبــــد|وف ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

25868| ن حسن جبــــريل|محمد شعبــــ سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

247898 بــــ|د دي|لرشيد ج|حمد عبــــد | |دين ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

76o986 هيم محمد|بــــر|عيل |سم|طمه عمر |ف لسويس|معتـــ |علوم ج

445|29 هيم|بــــر|حمد مرىسي |لدين محمد |عز  ره دمنهور|تـــج

265467 محمد سعيد محمد فخي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

858363 ي يوئيل صموئيل لبــــيبــــ جورج  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

883438 لرحيم  |حمد عبــــد|هدى محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|63|46 لسيد|زق |لر|حمد عبــــد |فرح  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

772o87 |حمد محمد عر|يوسف 
ى
ق ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

45|678 ه عبــــد  مل|طف ز|لمجيد ع|أمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

|625| ى|متـــ ع|س| |ر|ي رف حسي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|25326 عيل|سم|م |م|هيم |بــــر|حمد |ره |س ى شمس هندستـــ عي 

54672o لرحمن سعد محمد حسن خنيفر|عبــــد  ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

75877| ى عىل س ن|لم|عىل عوضي  لسويس|معتـــ |علوم ج

769746 م حسن|سلىم حمدى هم لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

7oo275 ى محمد|خلود عبــــد  لعظيم بــــشر لمنصوره|حقوق 

6o7578 هيم محمد سعدتـــ|بــــر|محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6|53o4 مصطفى عىل حسن أبــــوسمرتـــ لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

434278 لبــــسيوئى|لعزم |بــــو|ر |لستـــ|حمد عبــــد|ميه |س |تـــربــــيتـــ طنط

9|o2|7 بــــخيتـــ فوزى شنوده | ر|كل ج|بــــ سوه|د|

4653|| ى|محمد عبــــد لسميع محمد حسي  |ره طنط|تـــج

5295o فظ|لح|حمد حمدى عيد عبــــد | ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

232666 ى حربــــى |ي حمد|لسيد |سمي  هره|لق|بــــ |د|

757234 |م محمد محمد ند|محمد س ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

45852 حمد عبــــد ربــــه|ده سعيد |مي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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79o6|7 لعزيز|لمجيد عبــــد |رنيم محمد عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6|7365 لشيخ|لحكيم |ئى عبــــد |هلل ه|منه  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

74243 ى مرىسي|تـــغريد  يمن حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

234345 حمد محمد فريد حسن|محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

348582 لصمد|لم عىل عبــــد|رق س|جر ط|ه |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5|4o9| حمد هليل عسل|ء محمد |شيم سكندريه|ل|طبــــ 

23o622 ى|حمد محمد حسن حس|ن |مرو ني  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

875|42 د محمد ثــــروتـــ محمد |زي ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

687o98 لمحسن يوسف بــــدر|يدى مبــــروك عبــــد |ه طبــــ بــــورسعيد

63|257 د عزيز|ئى فؤ|ه| ندر|س زيق|لزق|علوم 

679876 ىط|لع|حمد عبــــد |م عبــــده  لمنصوره|طبــــ 

5|355 ف عبــــد |سلىم  لمغربــــى|لمنعم طه |رسر أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

5|o8oo ى| حمد محمد سعد حسي  بــــ دمنهور|د|

69o947 عيل طه|سم|ل حمدى عنتـــر |جم لمنصوره|ره |تـــج

328|3| د|د عو|رس عو|حمد ي| ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

243o|8 لمنعم|بــــورسيع عبــــد|ن |حمد رمض| هره|لق|حقوق 

82539 هر قطبــــ عىل|حمد م| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

2|6676 ف |مصطفى  لفيل|هيم عىل |بــــر|رسر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4|9477 هلل|لد محمود حسن عبــــد |ن خ|حن لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

488o93 بــــوكليله|رص محمد محمود |لن|لحسن عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2634|| يم|لد|مد يوسف عبــــد|مريم محمد ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9|o926 ن زهي  عىل |حمد رمض| ج|عه سوه|زر

77646o لحميد حبــــيبــــ|ندى نبــــيل محمود عبــــد  زيق|لزق|علوم 

248o54 لففى|هيم |بــــر|حمد |يه صفوتـــ | ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

9||646 لجليل |ء محمود عبــــد|محمد عل دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

64o|67 |لعظيم محمود |د عبــــد |حمد محمد مر|ر |مي
لشيسر

ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

688886 لجود|بــــو |لغنى محمد محمد |حمد وليد عبــــد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

835955 يم محمد|لد|فع عبــــد|لر|ره عبــــد|س دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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678277 لقريىط|س محمد |ل عبــــ|مح كم|بــــسمه س معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

294935 ى رجبــــ ذىك محمد محمد حسي  ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

8|o2o3 |لعط|بــــو|حمد |ن محمد مندي |عمرو شعبــــ ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

22533o ر محمد|لستـــ|هلل محسن عبــــد|منه  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

83568o ي بــــغد|بــــسمه حس
دي معوض|ئى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

87769 حمد محمد طه محمد| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

4637|5 لسيد طلبــــ|لرحمن ربــــيع |عبــــد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

438429 عمر أحمد محمد بــــدوي لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

459825 حمد|ر سيد |ر منصور مختـــ|ر مختـــ|مي سيوط|عه |زر

2566o7 بــــو موىس|مصطفى | ده رض|مي شمون|نوعيتـــ 

|74747 حمد محمد|حمد محمد | ج|ره سوه|تـــج

634932 لد محمد لبــــيبــــ مصطفى|ء خ|عل زيق|لزق|حقوق 

695595 ى فودتـــ|لحس|لحميد |لسيد عبــــد |يه | ني  لمنصوره|هندستـــ 

78986 ي حلىمي محمد
عمر مصطفى ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

322888 لسيد|تـــ |ضىح محمد شح ن|بــــ حلو|د|

262226 ن عىل تـــوفيق محمد محمود|مرو ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

4|69|8 ل|د بــــ|لجو|لصمد عبــــد |لد عبــــد |ء خ|آل لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

453652 لمرىس عبــــده|حمد |مروه محمد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|64784 عيل محمد|سم|ندى رأفتـــ  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

334657 لحلوج |سم محمد يوسف |بــــ |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

645673 ح زغلول|لفتـــ|ح عبــــد |ح صل|لفتـــ|عبــــد  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

287822 هيم|بــــر|حمد محمد |دل |محمد ع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7|8|29 لوصيف|دق |لص|لح |سلسبــــيل ص لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

285o4 حمد|ن عىلي |عىلي رمض دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

622468 عيل|سم|مل |مصطفى مسعد ك لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

24|422 لعزيز|ل عبــــد|ء مصطفى كم|رس| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

43365 عيل|سم|مه |يمن سل|يه | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 12868 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4|3729 ر|لبــــهو|رق محمد |حمد ط| |بــــ طنط|د|

282852 |لوف|بــــو|لد بــــدرى |حمد خ| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

636|63 هيم غريبــــ|بــــر|يمن |حمد | زيق|لزق|حقوق 

624554 ي
ح|لنو|فكرى محمد | دئى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

85823 شم|يد ه|حمد محمد ف| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

267798 لحميد محمود|يوسف عمر عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

78632o مد|مصطفى محمود محمود ح ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

788696 |مر يونس عو|زينه تـــ
ى
د دسوق سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|

لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

5||324 بــــوكيله|هيم محمد عىل |بــــر|رجبــــ  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

783659 هلل|حمد عبــــد|هلل |م عبــــد |سل| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

684|o9 ى رزق|زق |لر|يه سعد عبــــد | مي  لمنصوره|حقوق 

25o46 حمد|جر مصطفى محمد |ه ى شمس|زر عه عي 

89o66o ء محمد فوزى فهىمي |ل| سيوط|بــــ |د|

883788 لمعتـــمد |ن عبــــد|رص رمض|منيه ن| ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

7o7867 حمد|لسيد محمد |طف |هلل ع|منه  لمنصوره|بــــ |د|

52o34| لصبــــىح|دى |له|ء محمد عبــــد|عىلي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

64842o هيم عىل يوسف|بــــر|دل |ر ع|من زيق|لزق|علوم 

335277 بــــر|حمد ج|ن محمد |نوره |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|9659 ى مصطفى محمد|سيف  لدين محمد حسي  هره|لق|بــــ |د|

853657 ي |ندي ه|س
ى تـــكل|ئى |مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

269|84 ندى محمد فرغىل كروش ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

228982 لسيد|هلل |كريمه كرم عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

7933|5 طمه محمد محمود عىل|ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

266976 لغزول|ح سعد محمد |ء نج|سم| |تـــمريض بــــنه

883|9o لفتـــوح صبــــره |بــــو|يه صبــــره | سيوط|طبــــ بــــيطرى 

56853 عىل| حمد عىل زكري| ي سويف
هندستـــ بــــنى

784|55 لسيد|زق |لر|لدين محمد عبــــد |ل |جم ى شمس طبــــ عي 

|47369 ي|عىل خ
ى
لد عىل دسوق هره|لق|ره |تـــج

4o59|4 ى|ء وحيد سعيد مصطفى حس|هن ني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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358|o3 لسيد|لدين مدحتـــ فرج محمد |ء |بــــه ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

527473 بــــر محمد عىلي|لج|يز عبــــد |سلىم ف إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

7553oo لمحسن|ح محمد عبــــد |ر صل|من عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|74oo5 محمود محمد محمد خليل |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

2|2987 يف  حمد محمدين|ريم رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

485o65 هيم|بــــر|عيل |سم|م محمد |د س|زي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7oo948 لحميد |دى عبــــد |له|لحميد عبــــد |محمد عبــــد 
معروف

لمنصوره|علوم 

854|7o نعمه يوسف لبــــيبــــ يوسف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|75835 ح محمد|لفتـــ|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35|824 حمد زىك حسن بــــندق|ل |هلل جم|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|58957 هر عطيه|لظ|حمد عبــــد |ندى  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7686o6 ن|ن فهيد سليم|ن سليم|سوز لعريش|تـــربــــيتـــ 

7o5|88 لقرش|بــــو زيد |هر محمد |حمد م| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|66266 لحميد|ل لبــــيبــــ عبــــد |كريم جم ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

85||82 مل محمود سبــــع|حمد ك| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

64o32| حمد|م |لسل|ر عبــــد|لستـــ|عبــــد| سلىم رض زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

35|354 ف رجبــــ مصطفى عبــــد|منيتـــ | بــــ|لوه|رسر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

252379 ى|ح |لفتـــ|رص عبــــد|طمه ن|ف بــــو حسي  شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

622624 ى محمد صديق عثــــم|ي ن|سمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

886o8 هلل عمر زىك محمد|عبــــد  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

36o54 ى عزتـــ |ي يد |بــــو |سمي  ى وى|لتـــل|لي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

443933 زق|لر|حمد عبــــد |بــــ |لوه|هيم عبــــد |بــــر|ء |شيم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|48|22 هيم حميدتـــ|بــــر|لم |د س|م فؤ|سل| ى شمس هندستـــ عي 

3229o6 يز رسجيوس|مريم ثــــروتـــ ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33|735 حمد|هلل سيد |د عبــــد|درتـــ عم|ن هره|لق|ج طبــــيع |عل

7oo87o دغم|ل|محمود رجبــــ عىل محمود  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر
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237384 د|لبــــر ج|ن صبــــىح عبــــد|نوره هره|لق|ره |تـــج

826953 يوسف حسن عىلي| نور دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

526|28 لسيد|ز |حمد محمد بــــ|محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

64o553 لسيد|لرحمن |هيم محمد عبــــد|بــــر|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

4262o6 لنعيم|حمد عبــــد |رص |ل ن|فري سكندريه|ل|بــــ |د|

3|3539 د|د ج|طف مر|رتـــ ع|س ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

677346 ى  ل|لش|حمد |معتـــز محمد حسي  لمنصوره|علوم 

2|36|3 ه محمد س| مد محمد طلبــــه|م محمد ح|مي  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

7|o688 لسعيد بــــكرى|هر محمد |هيم م|بــــر|لسيد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

892327 ن |عبــــي  محروص محمد عثــــم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|534| عيل|سم|لحكيم عىل |نسمتـــ عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|o3| ف عبــــد |ر |من ر سعده|لستـــ|رسر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

9o5475 ء فتـــىح محمد محمود |حسن ج|طبــــ بــــيطرى سوه

675279 |س حمزه مو|لدين عبــــ|ء |محمد عل
ى
ق لمنصوره|هندستـــ 

6o28|4 لخي |بــــو|وي |لششتـــ|مصطفى | مسعد رض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

624562 لحرصى|سلىم محمد مىح  ط|بــــ دمي|د|

45o7|2 ر بــــدوى|عىل مختـــ| مه ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

35o74| ى عيد عبــــد| ح|لفتـــ|يتـــ حسي  ى شمس علوم عي 

88o923 مريم فريد رمزى مهنى سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

9|8oo6 ن فرج  |محمود خلف حس ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

764368 لمرغنى|حمد محمد |محمد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

||69o7 مد|د ح|حمد فؤ|يه حسن | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o4o4| وى|لشن|حمد |هر |لرحمن م|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

349982 فعي|تـــ ش|فعي شح|سميتـــ ش لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

439332 ن|ء محسن حسن معوض رسح|رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

838943 ء محمود عيسي|منه عل ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7|3o24 وى|لسحر|لسيد محمد فتـــىح محمد |محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o9682 د |حمد حم|يمن محمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

895522 لس وهبــــه فهىم ج هلل  |بــــ |كي  ج|بــــ سوه|د|

233|48 فظ|لح|هيم محمد عبــــد |بــــر|هر |عهد م هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

24o95o لسيد|ن |حمد ري|م |محمد عص هره|لق|ره |تـــج
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98222 لعزيز محمد محروس محمد|عبــــد  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

42||67 ي|مل |
لسيد عبــــده عطيه مصطفى لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

2|5342 حبــــيبــــه محمد سيد محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|9583 ئى محمود عرفه|جر ه|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

47995| لسيد عىلي قنديل|ل |شدوي جم |ضتـــ طنط|علوم ري

345429 لح|مل ص|لد محمد ك|محمد خ |بــــنه| هندستـــ شبــــر

52776o ى عبــــد  سط|لبــــ|مريم محمد حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

528636 وي|لعرج|هلل |هيم عبــــد |ل إبــــر|محمد جم سكندريه|ل|هندستـــ 

4|55o6 لتـــميىم|لصمد |لصمد عبــــد |حمد محمد عبــــد | |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

7|5989 ى|لرحمن |خلود عبــــد  لديسىط محمد معي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

677979 وي|لمنش|ىط محمد |لع|د فرج عبــــد |فؤ لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

627755 ن|لسيد محمد وهد|عمر محمد  زيق|لزق|عه |زر

9|4789 م  |ف حسن تـــه|كريمه خل سيوط|بــــ |د|

|345|4 ى| هويد  بــــحي 
محمد حنفى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|523|3 درس|وى تـــ|درس بــــبــــ|مي  تـــ| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|42|2o طف عطيه محمد|عمرو ع د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

6|o397 |محمد حسنى غنيم 
ى
لدسوق |هندستـــ طنط

43|429 م غنيم|لسل|دل عبــــد|حمد ع| |ره طنط|تـــج

6|7667 لعزبــــ|لسعيد |رص |لن|يوسف عبــــد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

543834 ى عبــــد ى|محمد حسي  لحليم يوسف حسي  |حقوق طنط

772|32 ى|حمد محمد ش|ء محمد محمود |دع هي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

849878 حمد|هلل |ء عمر عبــــد|سم| لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

432|4o ى خ|ي لمرصي|لد أحمد |سمي  |بــــ طنط|د|

|39825 حمد حسن عىل|حبــــيبــــه صبــــرى  ى شمس| لسن عي 

64o695 د|لجو|وى حمد عبــــد |لشبــــر|طف محمد |ع زيق|لزق|ره |تـــج

523564 لمقصود|مهند رجبــــ محمد عبــــد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

463367 ل|حمد محمد هل|ن مصطفى |يم| ي صىح طنط
|معهد فنى

8462|5 س|س محمود عبــــ|ء عبــــ|ل| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

7|763| عيل|سم|لسعيد جمعه |يه مندو | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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|7939 لخول|ل نرص |هلل محمد كم|عبــــد| هن هره|لق|ره |تـــج

3438|3 د عىلي محمد|حمد عم| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

7624o8 حمد عىلي عسل|حمد |سيف  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

|2353o حمد عوض|م محمد |هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2487|4  رزق بــــقطر
ى
بــــسمه رأفتـــ شوق ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

4393o9 ل|ح هل|دل محمد صل|جر ع|ه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

353259 ن|ن عثــــم|ن رمض|م شعبــــ|سل| |ره بــــنه|تـــج

252529 ن فرج|لد رمض|يه خ| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

465935 محمد عىل نوح عىل مطر ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

7o8978 ل رزق|لع|عيل محمد عبــــد |سم| |دين لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

528254 لحفيظ رحيم|رص محمود عبــــد|محمد ن ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

6|3|87 هلل|حمد فهىم عبــــد |ء |صف ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

2872| ن|لدين سعد عىل سليم|نس مىحي | كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

|5|8|8 لدين حسن|ء رأفتـــ عز|رس| هره|لق|ره |تـــج

624|66 دى|لن|ز |لبــــ|لحفيظ |محمد محسن عبــــد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

687993 لمرىس|جه |لسيد محمد خف|حكمتـــ  زيق|لزق|عه |زر

4344|9 ه محمد | ق|حمد |مي  وى|لشر |بــــ طنط|د|

44oo4 بــــورسيع|حمد حمدي محمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6789|o جن|بــــر محمد ط|كر ص|ر ش|من لمنصوره|حقوق 

337845 لق|لخ|هلل عبــــد|محمد سعيد عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

7|666o ى  لوحش|شم |لسيد ه|يمن |نرمي  لمنصوره|حقوق 

443428 ى محمود عىل|محمد عىل  مي  لشيخ|عه كفر |زر

|5o6o3 وي|لشن|د محمد |محمد عم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3292o7 يمن عوض حسن|طمتـــ |ف |بــــ بــــنه|د|

832|2o تـــه|هلل فهيم شح|حمد عوض | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

63766| هيم|بــــر|لبــــدوى محمد |لسيد |أحمد مجدى  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4752|7 م|لسل|ل عبــــد |ملك حسن محمد كم سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

52|327 مل محمد حسونتـــ عىل عطوتـــ| عه دمنهور|زر

346786 لم|حمد س|هيم |بــــر|م |تـــسنيم هش كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع
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363o53 لسميع محمد|دى عبــــد|رحمه ه لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69|27| ى بــــره|هبــــه  م محمد حشيش|مي  لمنصوره|صيدله 

9o49o3 لسيد  |حمد |جح |ء ن|سم| ج|أللسن سوه|كليتـــ 

324889 هلل|نجىلي نرص | |يىلي|ديفيد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

87767| لبــــصي   |م سيد عبــــد|ندى عص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o9733 عطيه  | لوف|بــــو|هبــــه رجبــــ  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

499552 ين حمد هلل مبــــروك عوض سعد|رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

27|697 سلىم محمد محمودعىلي عبــــيد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

2o|89 ه|لل|لغنى عبــــد |حمد عبــــد |محمد  هره|لق|بــــ |د|

7633|2 ر محمد طه|لستـــ|رص عبــــد |ء ن|ل| تـــمريض بــــور سعيد 

279364 مه|ده رجبــــ مبــــروك حم|غ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

844456 ي| |رن
حمد محمود وصفى ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

758965 كريم مصطفى محمد محمد عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

5||o66 محسن وجيه محمد عىلي محمود ره دمنهور|تـــج

28736 ي|طف عبــــد |لمنعم ع|عبــــد 
لمنعم مصطفى ى شمس|د| بــــ عي 

7o9o58 بــــينى|حمد محمد |محمد  لشر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

343o69 بــــو شعي |حمد عىل |مصطفى مجدى عىل  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

69||64 مه محمد|ضل سل|منى وجيه ف لمنصوره|طبــــ 

54|o95 لسيد جوده سليم|م |سل| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

3|4882 ف ه|عمر  ح|لفتـــ|شم عبــــد|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

646874 |لسق|ن مصطفى محمد محمد |ريو ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

759|72 محمد حسن حنفى عبــــدتـــ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7|6995 فع|لش|زىك | يه رض| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

857483 ع محمد|لد من|محمود خ ي|هندستـــ 
|لمنى

422962 ده|لسعيد عوض عبــــ|متـــ |مريم سل سكندريه|ل|بــــ |د|

|58829 ى زىك |ن |حن ى|مي  مي  ن|بــــ حلو|د|

4|o24 مل محمد سليم|مروه ك هرتـــ |لق|تـــمريض 

|4643o فظ|لح|حمد محمد عبــــد |هلل |منتـــ  هره|لق|بــــ |د|

6|894 ن بــــطرس|نشين تـــيمور قزم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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697o82 هيم|بــــر|ن محمد |لسيد رمض| |رض ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

64|22o ى عبــــد لحليم|لق عبــــد|لخ|ح عبــــد|لفتـــ|نرمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

46438 محمد سعيد سليم| دين سيه|نوعيتـــ عبــــ

765845 لبــــرعي|لسيد محمد |هند محمود  ره بــــور سعيد|تـــج

423||9 هيم مبــــروك|بــــر|حمد محمد |محمد  سكندريه|ل|صيدله 

8354o4 دي|س بــــغد|هبــــه محمد عبــــ |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

92455o لسميع |لحسن عبــــد|بــــو|ل |محمد كم ج|علوم سوه

|43929 ر مصطفى|لغف|حمد عبــــد |د |دهم عم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

63o||9 لسيد|لسيد محمد |محمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

226966 ل حسن محمد|حسن جم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

36oo82 ء عمرو عىل درويش|ل| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

842o67 بــــي|عدلي محمد عر| مىلي|ك تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

642o83 لعزيز|سط فتـــىح عبــــد|لبــــ|محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63542| ح|لفتـــ|لنبــــي عطيتـــ عبــــد|ره عبــــد|س زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

622||4 ز|لبــــ|لهجرىسي |ز |لبــــ|ء |إرس حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

54o459 ن|م|مريم موىس عزتـــ صبــــرى محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|9355 رس شكرى مجىل|م ي|ريه|م لفيوم|علوم 

|28545 تـــه|بــــ وليم شح|يه|ديفيد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

32238 طه محمود حلىم محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

345||5 لرحيم محمد مهدى|ء عبــــد|رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4|65o| ج |لجيد عىل خف|هلل محمد عبــــد|عبــــد ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

45o524 لففى|لسيد |حمد |لرحمن |عبــــد |بــــ طنط|د|

25|744 لخول|ىط |لع|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ن|معتـــ حلو|ع ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

42348| لسيد محمد|ء محمد مصطفى |ول سكندريه|ل|عه |زر

89988 لفضيل عىل محمد|يمن عبــــد |محمد  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

838429 لرحمن|حبــــيبــــه محمود محمد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

9|7226 ي|ود د|ن يعقوبــــ د|يف|
ل |ئى سيوط|ره |تـــج

8|9995 ء محمد خلف حسن|ل| حقوق بــــنى سويف

7||468 ي
هيم مجرف|بــــر|ئى محمد |لدين ه|ء |ضى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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79o68o |سعد مسعد شط|منى محمد  نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

8o2o75 ي|لفرج|رق محمد عىلي |لرحمن ط|عبــــد
ئى هره|لق|طبــــ 

6|5946 بــــ درويش|لوه|مد عبــــد |حمد ح| ط|حقوق دمي

63o628 وى|لبــــرم|لعزيز |حمد سعيد عطيه عبــــد | ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

58666 لعظيم عىل|تـــه عبــــد |هدى شح لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

58348 مريم محمد طه محمد لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

68||36 م|لسل|وى عبــــد |لص|هلل محمد |عبــــد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

58463 حمد|حمد |حمد |يه | طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

5|485o ره|حمد عم|در |لق|رحمه محمد عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

86o426 ي ن|محمد ه
لحليم|جح عبــــد|ئى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|7|3o5 بــــ|لوه|لعزيز عبــــد |حمد عبــــد |ء |سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

843473 حمد|حمد محمد |محمد  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

6828o9 ن|حمد رمض|حمد زغلول | لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

769|4 س|لنح|حمد مصطفى |عىل  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

6o2oo9 نوتـــى|لح|لم |لم س|حمد س|ره |س |تـــربــــيتـــ طنط

48696 محمد سعيد سيد عىل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

782644 لجندى|يه نهرو محمد محمد حسن عىل | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

343235 ن محمد محمود حسن منس|يم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

439624 هلل|حمد عبــــد |د |فؤ| عل ط|معتـــ دمي|علوم ج

|4|46 جح|هيم سمي  ر|بــــر|لرحمن |عبــــد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

23o427 لرحيم محمد|هيم عبــــد|بــــر|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|89|5 للطليف|مد عبــــد |محمد عمر محمد ح هره|لق|ره |تـــج

496595 ل أحمد محمد|لع|خديجتـــ محمد عبــــد تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4|6882 م|م محمد سعيد محمد سل لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

884548 حمد |ء عىل |د عل|زي سيوط|ره |تـــج

525|45 ي
لعزيز|ن محمد عىلي عبــــد |رمض| دئى سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

495583  سعد عبــــد|لش|هر عبــــد|م
ى
لك|لم|ق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

||89|2 لليثــــى|سلىم مصطفى محمد  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

7|287| يه هيم|بــــر|لم |لم س|ن محمد س|مي  لمنصوره|عه |زر

89227| ل محمد |رص كم|محمد ن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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2|9776 لعزيز|ر وليد سيد عبــــد|مي ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

9|37o6 بــــتـــ محمد  |حمد عىل ثــــ| سيوط|ره |تـــج

5249|4 ئى|محمد حسن عىل محمود كدو ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

62|98 هر|هلل ز|طف عبــــد |مح ع|س لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|56o65 يف صبــــري محمد عىلي| حمد رسر |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

688|8| لحليم |عيل عبــــد |سم|ش |لدمرد|محمود محمد 
ى بــــحي 

دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

3|9992 رق سيد محمد|عمرو ط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|4322 لعبــــد|لسيد بــــيوم |ء محمد |رس| بــــ دمنهور|د|

8477|8 عيل|سم|ر سعد محمد |من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

774942 ج |لسيد حفنى محمد خف|حمد محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3666o3 م|لسل|حمد عبــــد|حمد محمد | لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

867498 ي محمد ن|ن ي محمود|ج  ج  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

427o35 لجليل صقر خرصى|حمد عبــــد |مروه  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|73369 د محمد صبــــرى محمد|مر دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

89433| تـــى |مد محمد زن|ح ح|سم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

26368 محمد منتـــرص محمد بــــخيتـــ ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

7o2|53 لسيد متـــول|حمد |حمد محمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

839o66 حمد|لحميد محمد |ر عبــــد|من ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

267984 للطيف حشيش|ر عبــــد|لغف|محمود محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

43323o لمقصود زلط|لسيد عىل عبــــد|جر |ه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

||5428 |غ|مر محمود محمد عىل |تـــ| ر|ل ى شمس|تـــج ره عي 

2326o7 لسيد محمد|سيد محمد | مه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

85o|35 حمد|هلل طه |حمد عبــــد| ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

4239o2 ء مخلص محمد خليفه|شيم سكندريه|ل|ره |تـــج

464574 لجليل|هر عبــــد |لظ|مصطفى خليل محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

22|2o4 وز محمد حمدى محمد عىل في  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

52o89| نم|حمد جمعتـــ عبــــدربــــه غ|مي  ره دمنهور|تـــج

324259 محمود محمود| محمود رض ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8|4367 هيم|بــــر|بــــ |لوه|حسن عىلي عبــــد ي|عه |زر
|لمنى
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76|375 ى |رو عيل|سم|ن سيد حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2|3oo7 م|بــــو عز|بــــر حسن |ره حسن ص|س ى شمس علوم عي 

644955 لسيد جوده|لد حسبــــ |ح خ|صل سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

44||22 ى|لرحيم قطبــــ ش|لربــــ عبــــد |د |ء ج|سم| هي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

5o67o7 ن|ن سليم|لعزيز عش|رتـــ محمد عبــــد |س إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

49993| بــــ|م غر|لسل|ن محمد عبــــد|رو |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

768254 ح محفوظ محمود|لفتـــ|حبــــيبــــه عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

3|357o عمر محمد فوزى محمد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

22569o هلل|حمد محمد عطيه عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

772|46 د|مر حم|سمر محمد محمد ع زيق|لزق|بــــ |د|

448|4o لبــــدرى فكرى عوض|ء محمد |رس| بــــ دمنهور|د|

463325 ى|بــــو |مد محمود |محمد محمد ح لعني  |حقوق طنط

4355|| ن محمد محمد محمودأبــــوخشبــــه|نوره سكندريه|ل|بــــ |د|

292o34 دى|محمد نجدى محمد ن دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

55925 ن ذىك|يوسف محمد سليم حقوق بــــنى سويف

5oo283 سم|لبــــ عىل ق|طه فهيم غ لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

6755oo زى|روق محمد حج|مر ف|حمد تـــ| لمنصوره|ره |تـــج

77547 ى عبــــد |ع د محمد|لجو|ئشتـــ حسي  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|73887 لرحمن عىل|ل عبــــد |ندى جم |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

75|8o| ل|لبــــغ|لد عمر محمد محمد |خ زيق|لزق|هندستـــ 

895899 حمد محمود محمد |ن |رز سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|5|3o بــــينى|رس محمد |هلل ي|منتـــ  لشر ط|بــــ دمي|د|

79oo67 لعزيز محمد|لعزيز محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

883528 هلل  |دى فرغىل عبــــد|يه ن| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

237764 حمد|لد حنفى محمود |ء خ|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

249482 حمد|بــــو|هيم |بــــر|حمد |ء |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

838o85 ي|لستـــ|لد عبــــد|ن خ|مرو
ر حفنى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o65o5 لم|لفضيل س|مل عبــــد |أحمد ك |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 12878 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

262556 لم|ىط س|لع|حمد محمود عبــــد| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

633825 لرحمن|لسيد عىلي عبــــد |عىلي  زيق|لزق|هندستـــ 

438523 مرىس محمد مرىس خرصى| حمد رض| لشيخ|طبــــ كفر 

7o8872 ه محمد محمد ك م ريه|لسل|مل عبــــد |ني  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

844855 ى سليم ي حسي 
ن|محمد مصطفى وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

35o92o ن|حمد محمد سعدسليم|محمد  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

682498 حمد فوده|لسيد |لد محمود حمدى |بــــثــــينه خ لمنصوره|عه |زر

885825 ل |لع|لسيد عبــــد|ج  عبــــد|يه ن| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4992oo متـــ بــــدوي عىلي محمود|ء سل|سم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

25325o وى|لعشم|ديه محمد مسعد محمود |ن ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

786854 م موىس|م|لفتـــوح |بــــو|مصطفى محمد محمد منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

863947 لسيد طه|طمه محمود |ف دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4854|6 لح|لح عىل محمد ص|يتـــ ص| إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

322658 تـــ سعيد عبــــد| تـــه طربــــق|لجليل شح|مي  ن|بــــ حلو|د|

7o3544 لح موىس|فع محمدى ص|لر|حمد |مل | زيق|لزق|صيدله 

68437 حمد|لموجود |م سعيد عبــــد |بــــتـــس| لفيوم|نوعيتـــ 

8|o28| ي سوري|بــــ| ل|نوبــــ فليبــــ هيى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

52674o لمرصى|حمد طه |د |محمود عم ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

5o6563 دى|مد نف|دل ح|سندس ع سكندريه|ل|بــــ |د|

4o79|2 زق محروس|لر|سلىم محمود محروس عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4374|8 |لبــــن|لرحمن يوسف |م عبــــد |حمد هش| لفيوم|عه |زر

4264|7 ف عبــــد  لسميع أحمد عمر|ندى أرسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3734|7 حمد محروس جمعه محروس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o7897 ي
ى بــــطرس جرجس|مريم بــــنى مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|2745 ف | |ر|ي م|م|حمد |رسر هره|لق|طبــــ 

334373 حمد محمد|يمن |حمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

822o|5 حمد فخري طه|خلود  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

367976 ئى|لسم|مد |لحميد ح|مد عبــــد|ح |حقوق بــــنه

|387o| لم|دق مصطفى س|رضوى ص هره|لق|طبــــ 

6oo324 لقسط|هيم |بــــر|م حموده محمد |س |ره طنط|تـــج
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849|3 ء ربــــيع قرئى كردى|شيم حقوق بــــنى سويف

85584| ى رجبــــ محمد محمد حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

886595 هلل  |ق سعد |سح|هلل |ق سعد |سح| سيوط|ره |تـــج

68|77 حمد محمد محمد|يتـــ | لفيوم|نوعيتـــ 

4|4353 ل|لش|لسيد |دل |آيه ع |نوعيتـــ موسيقيه طنط

78|853 ى عبــــد |ي لمطلبــــ|لعزيز محمد عبــــد|سمي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2849|o م بــــكرى محمد|لسل|هدى عبــــد هره|لق|بــــ |د|

8o6358 هيم بــــرسوم|بــــر|ك |وس مل|تـــيموثــــ ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

327o|3 حمد|ل |ء محمود كم|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

867277 ه|لل|بــــوزيد عبــــد|حمد |م |سل| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7632|8 حمد متـــول|مه |س|د |جه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|58776 حمد فتـــىح محمد|تـــسنيم  عه مشتـــهر|زر

782834 ل محمد محمد مصلوح|تـــسبــــيح جم زيق|لزق|هندستـــ 

||47o| م|لسل|د عبــــد |طف فؤ|دين ع|ن هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o9||o بــــينى |محمود محمد محمود  لسيد|لشر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

323|8 رص حشمتـــ عطيه|محمد ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

534758 هلل|ن عبــــد|هلل جبــــر|رص عبــــد|لن|ستـــيف عبــــد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

823257 ى  عىلي حلىمي حسي 
ى ريم حسي  ي|صيدلتـــ 

|لمنى

4797|8 ن|مل محمد سليم|عمر كريم ك سكندريه|ل|هندستـــ 

4o|754 هلل|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|م محمد نجيبــــ |سل| سكندريه|ل|حقوق 

695889 ج |لبــــلتـــ|هيم مصطفى |بــــر|م |محمد س لمنصوره|بــــ |د|

7o755o ي
لسيد محمد بــــكر|حمد | |دئى لمنصوره|حقوق 

|3235o وق  ف محمد محفوظ|رسر رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o7233 مر|أيه محمد سعيد عىل ع دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|5974 ل|لجم|لرحمن |س عبــــده عبــــد |ئى عبــــ|عمر ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

68465o لصديق بــــكر|مه محمد فهىم |س|ره |س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

5|24|2 بــــ|ح محمد دي|محمد سعيد صل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|28o2 ق|مد عطيه |رضوى عطيه ح وى|لشر زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

||7o52 ل يوسف خليل|لدين جم|نور  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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29o673 بــــر حسن|سط ص|لبــــ|م عبــــد دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

45634| حمد|لجليل |محمد سمي  عبــــد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

489|9| ى محمد|رص عبــــد|ء ن|سم| لمنعم حسي  سكندريه|ل|حقوق 

|76|7| لسميع محمود|ندى محمد عبــــد  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|48o4| ى|هش ى محمد حسي  م محمد حسي  ن|حقوق حلو

425449 ه رمض| محمد| لوف|بــــو |ن |مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|34658 لس مجدى  نور متـــرى|كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

88o|33 ء صبــــىح جريس  |ديفيد بــــه سيوط|هندستـــ 

39339 م|لسل|لد بــــيوم عبــــد |محمد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

483399 بــــو ليلتـــ|ن عزتـــ حسن محمد |رو سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

829633 بــــدين محمد|ع| لوف|بــــو|محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5|2533 ي عىلي|لش|محمود شبــــل عبــــد
ى
ق لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

|3||69 بــــ حسن عبــــده|لوه|م عبــــد |حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

839869 سم خليل|دي ق|لد بــــغد|خ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

23o824 رق سيد سويفى|يوسف ط ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

836278 ى |عبــــد حمد عربــــي|لرحمن حسي  سيوط|ره |تـــج

36737| ي
ر|لنج|تـــ |لشح|ر |يىح مختـــ| دئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

628o3o ح|لفتـــ|دل عطيه عبــــد |ريم ع زيق|لزق|حقوق 

82874 ح|لفتـــ|بــــ عبــــد |لتـــو|ن عبــــد |محمد رمض ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

34|733 ى مهر|طف ح|زينبــــ ع ن|مد حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

68728| |لكف|د |مد ج|هبــــه سعد ح
ى
ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|78o|3 ي|جر ثــــروتـــ عبــــد |ه
ي عفيفى

لغنى ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

77246| عيه|لسيد ض|حمد محمود ذىك | زيق|لزق|هندستـــ 

42o785 ف عبــــد|عبــــد قيش|لمجيد أحمد قر|لمجيد أرسر ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

85934o ي|لبــــ|عيل عبــــد|سم|م |ء عص|سم|
ى
ق سيوط|ره |تـــج

|49944 ف محمد محمد|م |سل| رسر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4|4965 ف رمض ره|لنج|ن |محمود أرسر |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

27366| لربــــ محمود|د |مريم محمد ج بــــ بــــنى سويف|د|

322474 ر محمد حسن عىل|من ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 
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45776 ن|يه محسن محمد سليم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2|82o9 حمد|ل عصمتـــ |حمد جم| ن|سو|بــــ |د|

524686 عيل|سم|حمد |حمد محمد |محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

687|88 بــــر|شور محمد زىك ص|جد ع|م لمنصوره|هندستـــ 

2398|9 بــــدين يوسف محمد|لع|محمد يحن  زين  هره|لق|ج طبــــيع |عل

6|oo34 لجليل فوده|ر رزق عبــــد |من لمنصوره|ره |تـــج

4oo7oo ىط جهىم|لع|دريس عبــــد|حمد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|48|o7 ل|لعزيز جل|عمر مجدى عبــــد  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

4|o2o5 |ح |لفتـــ|ل عبــــد|حمد محمد جم|
ى
لدسوق |ره طنط|تـــج

8o7894 مروه ربــــيع حمدي جلوي ره بــــنى سويف|تـــج

9272| ل وهيبــــ سند|جم| ن|جوف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

678343 لسيد|لعدوى |د |ن عم|يم| لمنصوره|بــــ |د|

373834 ن|رضو| ن ذكري|محمد سليم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5o3832 عمر محمد سيد محمد بــــكي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

436|9 مح محمد فضل|ن س|نوره لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

683762 هيم|بــــر|م رزق جمعه محمد  |سل| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

7o4237 لغيط محمد|بــــو |حمد |حمد محمد | لمنصوره|هندستـــ 

7o697| |لبــــ|مد عبــــد |حمد ح| |ند
ى
ق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2293|| هلل|بــــ |لسيد محمد ج| |ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

353o95 عيل محمود|سم|محمود مصطفى  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

4529o| لعزيز حسن محمد|لسيد عبــــد|محمد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

476367 نم|حمد غ|مصطفى عىل حسن عبــــده  سكندريه|ل|ره |تـــج

545845 ن|ل سليم|لع|حمد سمي  محمد عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

45o993 حمد سمي |هيم سيد|بــــر|هيم |بــــر|كريم  |هندستـــ طنط

265|69 لس نجدى س م رزق جرجس|كي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

2566oo هيم|بــــر|لعظيم |زق عبــــد|لر|ء عبــــد|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

833oo7 رد سليم وهبــــه|دو|نطونيوس | دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

554o2 لحميد محمد|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

4o4o|2 لغنى|هيم عبــــد |بــــر|محمد محمد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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496439 هيم|بــــر|مد |هلل ح|حبــــيبــــتـــ سعيد عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

9o3469 هلل  |ز عبــــد|م عىل فو|ريه تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

23428o دى بــــدر نعيم خليل|ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o8354 ى طه محمد |ي هيم|بــــر|سمي  ره بــــنى سويف|تـــج

6o972| ى | دين لحبــــيبــــى|محمد حسي  |بــــ طنط|د|

79289 ن|حمد عثــــم|حمد محمود | دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

236o39
ى
حبــــيبــــه عمر سيد محمد دسوق ى شمس| لسن عي 

268838 هلل شكر|بــــ محمد عبــــد|ربــــ لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

529743 لعبــــد|حمد |لكريم سعد |حمد عبــــد| سكندريه|ل|هندستـــ 

3||57o ل|لع|روق عبــــد|يمن ف|مهند  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

267844 بــــوحسن|حمد محمد |مي  | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4|4935 لطور|بــــر محمد محمد |عىل ج |حقوق طنط

32254| د|عيل عي|سم|ن |يتـــ محمد رمض| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

892o6| ى محمد  لسعيد عبــــده |حسي  سيوط|ره |تـــج

43|8|3 لرحمن محمد محمد ربــــيع زوره|عبــــد صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

353842 هيم|بــــر|رق حشمتـــ |حمد ط| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

45|o7 ء سعودى محمد سعودى|شيم ن|تـــربــــيتـــ حلو

|65247 ى|بــــو رسيع ج|ره |س دو حسي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

87273 ح|لفتـــ|م عبــــد|لسل|محمود مصطفى عبــــد لفيوم|لعلوم |ر |د

|53|24 حمد|محمد مدحتـــ فتـــىح  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

268744 ن|يه سعيد محمود زيد| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

78274o ل محمد عزتـــ عىل|م| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

373383 ي |هلل م|هبــــتـــ 
لسيد|هر حسنى دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 

 مدينتـــ نرص

6o5969 حمد عيد|حمد خليل |محمد  لمنصوره|حقوق 

437797 ه | لرؤف حفينه|كرم محمد عبــــد|مي  لشيخ|ره كفر |تـــج

838|79 وس|جوزيف جورج شفيق سنتـــ ن|سو|حقوق 

|6977| د رمزي صليبــــ|نوبــــ ميل|بــــ| منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

8|3358 ف عزيز نجيبــــ|عزيز  رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

885|25 ن سعيد محمد سيد |نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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|7765 ندى عمرو حسن محمود هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

7o768| لعزيز|لسيد عبــــد |للطيف |ء عبــــد |شيم لمنصورتـــ |تـــمريض 

|622|5 محمد محمد محمد سيد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

6o8938 عرج|ل|هيم |بــــر|زم ربــــيع |ح |بــــ طنط|د|

8||65o ذىكي ذىكي صليبــــ| ندر|س ي|عه |زر
|لمنى

||6978 هيم|بــــر|لرحيم |هيم عبــــد |بــــر|يوسف  هره|لق|عه |زر

4235|| ج عيد|ل محمود فر|بــــسمه جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||9853 ريو محسن رفعتـــ بــــديع|م ى شمس| لسن عي 

523885 متـــ هيسم رزق محمد حسن|س| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

5o7646 لمجيد|حمد عبــــد|لدين |جر نور |ه لمنصوره|علوم 

|76499 رز|مبــــ|وى عيد |حمد شعر|نىح  | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5268|5 م|حمد هم|ج  محمد |لرحمن ن|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62739o لجوهرى|بــــ |لوه|حمد عبــــد|لد |محمود خ زيق|لزق|هندستـــ 

33oo35 د|حمد حم|لسيد |منيتـــ وجيه | |بــــ بــــنه|د|

69||45 تـــه|مل عوض عىل محمد شح| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

76o757 هيم مصطفى|بــــر|لكريم |ء عبــــد |دع لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

536659 هلل|لسيد زىكي فتـــح |محمد  سكندريه|ل|حقوق 

3|236 د عىل|لجو|ء عىل عبــــد |سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

682927 ى |بــــو |ل متـــول |ء جم|سم| مىل|لطن|لعني  ط|بــــ دمي|د|

||9775 ل عدل|رك ميشيل كم|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|26|6 لنهر|لعزيز |م عبــــد |لسل|بــــر عبــــد |م ج|سل| تـــربــــيتـــ دمنهور

679939 محمد حمدى عيد محمد لمنصوره|حقوق 

56o34 ى |هبــــه جم بــــوزيد|ل حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

252oo9 حمد زعزع|مصطفى حمدى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

264867 صف|لغنى شبــــل ن|ر عبــــد|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

44973| لخول|مهند يشى عىل  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|6|536 ج|حج|هلل بــــ|لم عبــــد |م س|د هش|رن ى شمس|تـــج ره عي 

676224 د|ن صبــــرى محمد عوض ج|يم| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

233o82 لمقصود محمد|حبــــيبــــه طلعتـــ عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

427o72 لدين|بــــ |ل شه|لوص|ندي نبــــيل  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 12884 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8973o9 مدى عىل محمود |ن ح|نوره ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

48287o حمد رجبــــ عبــــده|حسن | رن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o648| ي |م|
حمد عيد|حمد صديق |ئى سكندريه|ل|ره |تـــج

|7oo|5 ى ف عبــــد | |روجي  تـــبــــ|لنور ر|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

455665 ى رص يوسف تـــوفيق يوسف|ن| كريستـــي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

45595o حمزتـــ محمد حمزتـــ فتـــيحتـــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

232533 شد|لم ر|حمد س|لم |سلىم س ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

2824| يد سويد|لسيد ف|دل |ء ع|رس| هره|لق|ره |تـــج

85o657 دريس|ل |محمد شفيق هل ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

29o7o2 لموجود|زم عىل عبــــد|له ح|ه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

4o9476 ح حسن محمد حسن|لفتـــ|حسن عبــــد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

7o67o8 ى|حمد محمد |م |حمد س| مي  لمنصوره|ره |تـــج

4|o3|6 لبــــهنسي|مي محمد |حمد محمد س| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

9|26o7 لقط |لغنى |ن عبــــد|لغنى رمض|عبــــد ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

4o|36o وى|لمرج|لحفيظ |بــــر أحمد عبــــد |هدير ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|24858 تـــ نجيبــــ مسعود|مه شح|سل| رين|م ى شمس طبــــ عي 

77|32o وى|لحمل|هيم |بــــر|يده سعيد محمد |ع زيق|لزق|حقوق 

64943| م محمود|لسل|هيم عبــــد |بــــر|ء |حسن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54444 ن رجبــــ|م جمعتـــ شعبــــ|سل| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

|4687| لدين شكرى|نس سمي  نرص|ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

229o9| وق ع ن|دل محمد عثــــم|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

63o482 يف عبــــد |حمد صل| بــــ|لوه|ح رسر زيق|لزق|هندستـــ 

2795o ى عبــــد هيم|بــــر|رثــــ |لو|ندى حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|535o ن|حمد سليم|محمد حمدى محمد | سم لمنصوره|حقوق 

3|3759 ود|مح صبــــىح د|ريو س|م ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

335844 ف عبــــد|دتـــ |مي وندى|لكريم بــــش|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

897oo3 حمد  |لمجيد |ل عبــــد|هلل كم|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

338|65 ن|مد شوم|عىل ح| حمد رض| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

42972o |ح محمد |لرحمن نبــــيل صل|عبــــد 
ى
لدسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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4o4267 هيم|بــــر|لخي  محمد |بــــو|لسيد |هيم |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

633|69 حمد عىل|ن محمد |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

28752o بــــ|عيل غر|سم|طف |زينبــــ ع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8|2454 حمد محمود محمد|ء |لشيم| ي|بــــ |د|
|لمنى

4||639 لعزيز|م عبــــد|لسل|سلىم سعيد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

683376 حمد محمد|لجيد |وسيله محمد عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

|7797 ن|ن سمي  مبــــروك عرف|يم| هره|لق|هندستـــ 

5o6|68 دى|له|يمن صبــــرى عبــــد |يوسف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

688753 ي|ىط |لع|هيم عبــــد |بــــر|حمد |
|حمد وهبــــه دئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

259283 هيم|بــــر|لسيد |دل |جر ع|ه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

345449 د عليوه|يوسف فرج عو ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

29|49o يمن محمد محمود|رحمه  هره|لق|حقوق 

5o6236 ف مفتـــ|رضوى  |ح محمد |رسر
ى

لنورع ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|8o92 لمنعم|مه صديق عبــــد|صديق سل ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|47458 حمد|مهند محمد نجيبــــ عىلي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6297|9 ف محمد سليم خرصى|محمد  رسر زيق|لزق|هندستـــ 

833|o9 لسميع محمد|لشكور عبــــد|يوسف عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

82o6| حمد|ن رزق |لرحمن رمض|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|743 ن محمد محمود|يوسف شعبــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

84|o49 لكريم محمد|سط عبــــد|لبــــ|حمد عبــــد| ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

4299|| حمد عىلي سعيد عىلي بــــيومي| |ره طنط|تـــج

4o5722 لرحمن|لموجود حسن عبــــد |لسيد عبــــد |حبــــيبــــه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85|o95 ن سيد محمد|سيد سليم دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

784o33 لعزيز محمد محمد مرىس|حمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

|62347 حمد محمد|محمد قدري  ن|حقوق حلو

33|542 دى محمد يسن|له|متـــ |س| |عل |نوعيتـــ بــــنه

525788 ن|لسيد شعبــــ|قوتـــ |شم ي|دى ه|ه ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

433483 ى محمد محروس عيد| مي  |طبــــ طنط

78|o35 ل محمد فوزى محمد|كم زيق|لزق|ره |تـــج

3362| لكريم عىل|لمنعم عبــــد |هلل عبــــد|منه  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع
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25527 عيل محمود|سم|م |ملك عص ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

254598 لسطوجي|مه |لسيد سل|مه |سل تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|3o269 لحسينى محمد|لد محمد |ء خ|شيم هره|لق|بــــ |د|

429477 يد|عيل ع|سم|لسيد |م |د س|زي |عه طنط|زر

3252|2 ى|ل محمد ي|يوسف جم سي  هره|لق|بــــ |د|

7526|| ود سليم|محمد محمود د تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|64373 ن سيد محمد|كريم رمض ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

5|982| غ|لصبــــ|هيم سعيد |ئى إبــــر|أم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

33932| ي سليم حس|لش|محمود صبــــىحي عبــــد
ى
ى|ق ني  |ره بــــنه|تـــج

3378|8 ل|لع|لعزيزعبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|لد محمد عبــــد|خ ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

42o|75 هيم|بــــر|حمد |د |ن عنتـــر فؤ|نوره لمنصوره|حقوق 

292947 ن|لحليم رمض|مينه عمرو عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

528538 ن|د محمود محمد سليم|محمود عم |ضتـــ طنط|علوم ري

49885 حمد سنوىس|رس |كريم ي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

766335 هلل|ذ معتـــز محمد مصطفى عبــــد |مع ره بــــور سعيد|تـــج

478638 حمد عىل بــــدوى|محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

5o72o9 مل|دى ك|له|رق عبــــد|هبــــه ط سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|596o3 ن|شم رضو|ن مجدى ه|نور ى شمس|د| بــــ عي 

6o783o ى رض|ي ح|تـــوفيق محمد صل| سمي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

9||o|6 ح محمد |لفتـــ|دل عبــــد|محمد ع ج|ضتـــ سوه|علوم ري

629795 مر|لرحمن ع|لدين محمد عبــــد |ء |حمد عل| زيق|لزق|ره |تـــج

8o47o6 وق عبــــد لمنعم عىلي حسن|رسر ي|نوعيتـــ 
|لمنى

536o44 لسيد|د محمد |لجو|حمد عبــــد |رس |ف ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6|8||8 يد جبــــر|حمد ف|يد |مريم ف مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6o7784 لمول|لسميع حسن عبــــد|ندى محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

499984 يوبــــ|هلل محمد |ء عيس عبــــد|ول م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

837458 ي |دي حس|ح ن|صل
دم|ئى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

59|92 حمد|عيل |سم|مصطفى محمد  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

8o|974 د حبــــيبــــ|نوبــــ جرجس عي|بــــ| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

8o2oo3 ن|لجليل رسح|حمد محمود يشي عبــــد| ي|طبــــ 
|لمنى
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|5o499 لحميد|حمد عبــــد |عىل محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

7o684| ن|لسيد رمض|ر صبــــىح |من لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|74286 هيم|بــــر|هلل |حمد عبــــد |يه | دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

544258 للطيف|لدين محمود عبــــد |ح |ن صل|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|96o2 هلل|ي عبــــد| سم بــــش| نو بــــ|ج مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

239325 لحليم محمود|ره محمود عبــــد|س كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

48776o هلل|ن خلف |محمد سعيد محمد رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

759|oo ى محمود محمد محمود حسي  لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

23o|5| ى محمد|ح زم نرص فريد حسي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

784358 هيم|ن محمد إبــــر|ر عىل سليم|من ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

283565 ح|لفتـــ|م ربــــيع حسنى عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

338ooo حمد|ض |محمود محمد ري ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2468|3 ر|لجز|محمود محمد سعد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

478|55 لسيد|سهيله وليد محمد مصطفى  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|34363 حمد محمد|رس |ندى ي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|64486 ى|حمد محمد صل| ح حسي  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

363225 محمد مصطفى سيد محمد ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

627982 هلل|ل عوض |لد وديع هل|محمود خ زيق|لزق|هندستـــ 

4o|244 يف|لعزيز عبــــد|ء أنور عبــــد|لشيم| لحليم رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

768|8 س|محمود ممدوح مصطفى عبــــ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

468|6 ج  مهدى فهيم|ن| ند ن|حقوق حلو

359839 عيل|سم|حمد |دل |شمس ع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o8634 بــــوسمره|هيم محمد |بــــر|دل |منيه ع| |ره طنط|تـــج

762|99 تـــ|حمد  بــــخ|حسن محمد حسن  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

434357 ج|لسيد محمود حج|هبــــه  |علوم طنط

433626 يمن لطفى حربــــى|لؤى محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

284223 حمد عبــــد ربــــه|لعظيم |عبــــي  عمر عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7872|o ح جبــــر|لفتـــ|هيم محمد عبــــد|بــــر| |دين قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر
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447778 حمد|فع خلف |لر|ن عبــــد|يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

2|56|6 شد|سم موىس ر|عمر ق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

633764 ء سعيد جوده محمود|رس| زيق|لزق|علوم 

8o643| ى محمد سيد خلف|ي سي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

248856 بــــ|لشر|هر عطيه |ره م|س تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

84664o ن|دق عثــــم|لص|لصبــــور عبــــد|ن عبــــد|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

4o7543 ل سعد محسن متـــولي|جر كم|ه سكندريه|ل|بــــ |د|

779229 ه رمض| لرحمن محمد|هيم عبــــد |بــــر|ن |مي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

766|26 يه عوض غريبــــ محمد حسن تـــرك| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

54626 حمد محمد|ن |م رمض|ريه بــــ بــــنى سويف|د|

336o44 لرشيدى|حمد محمد |بــــر |لد ص|ل خ|فري |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

682544 حمد محمد بــــدوى|لسيد |لينه  لمنصوره|صيدله 

32|275 هيم فكرى خليل|بــــر|حمد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

326|o9 ن نس|ل عزتـــ |جم| مي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

4|5579 بــــو يوسف|حمد |لحميد حمدى |عبــــد  |حقوق طنط

243555 ن عدوى حسن|منى رمض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

822423 لحميد محمد|لد عبــــد|محمد خ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6|8296 ل كركر|لع|لرحمن عبــــده عبــــد |عبــــد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

762|34 لبــــيىل|لح محمد عىل مصطفى |ص ره بــــور سعيد|تـــج

|3|729 هيم|بــــر|ئيل |ود ميخ|د| رين|م ى شمس| لسن عي 

9|4338 سحر عىل حسن متـــول  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

328422 حمد|لرحمن |لرحمن محسبــــ عبــــد|عبــــد |علوم بــــنه

6|6396 ئى|لعربــــ|مريم طه عىل  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|6227o ى|م ر فوزى حنفى محمد|هي  ى شمس|تـــج ره عي 

8|43o| حمد شتـــيوي|ن |حمد سلط| سيوط|طبــــ 

898|99 لحميد |غبــــ عبــــد|لسيد ر|ر |عم ج|صيدلتـــ سوه

33767o لسيد محمد|ل |رس محمد جل|م ي|سل| |ره بــــنه|تـــج

3|2627 ى محروس|م جل ل حسي  ى شمس صيدله عي 

464522 وي|لر|حمد |عمر محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

22o237 لرحمن محمد خلف محمد|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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43488  فرغىلي |ل |نو
ى ى|مي  مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8|2556 ى محمد نعم|ء |ر عل|من ن|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

48o97 لعزيز|حمد عبــــد |محمود محمد سعيد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

456293 |هيم عبــــد |بــــر|حمد |ء أحمد |لزهر|طمتـــ|ف
لرحمن

سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

55236 سميه بــــدوي بــــخيتـــ معوض بــــ بــــنى سويف|د|

3568|6 ح|لفتـــ|لسيد سعيد عبــــد|مديحتـــ  |بــــ بــــنه|د|

78o259 هيم|بــــر|هلل حسن محمد |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

475832 عيل|سم|لسيد محمد |حمد |عيل |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|6987 لمحسن محمد |صم محمود عبــــد|ع ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

765487 هيم|لخول إبــــر| |لسيد عط|حمد | تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

|4ooo3 ىط عطيه|لع|ندى رجبــــ عبــــد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

5|o2|8 هيم عودتـــ|بــــر|محمد محمد  علوم دمنهور

|8958 لمنعم حسن|مر يىح عبــــد |ء تـــ|رس| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|6247 لدين|حمد عىل خي  |ن سيد |حبــــيبــــتـــ سليم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

646667  خرصى|ندى مدحتـــ مصطفى مصطفى مو
ى
ق عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

522|62 هلل|عيل عبــــد|سم|عيل محمد |سم| |رن ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

77|o|8 لسيد محمد|هيم |بــــر|ء |شيم زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

888935 ج |طف عيد فر|ء ع|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

676o8o ر|لعط|روق عىل |بــــ ف|يه|حبــــيبــــه  لمنصوره|علوم 

6476|9 روفيدتـــ محمد حلىمي محمد طلبــــتـــ ج|بــــ سوه|د|

||6697 رس محمود محمد|محمد ي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

28|992 تـــه سيد|رق شح|كريم ط كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

5o37|o ى |عبــــد  ى عبــــد |لرحمن حسي  |حمد سعيد حسي 
ل|لع

سكندريه|ل|ره |تـــج

|52975 هلل|حمد طه عبــــد |مصطفى  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

42|368 لحفيظ محمد محمود زيتـــون|سهيله عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

5o7449 لمتـــجىلي|عي محمد محفوظ عبــــد |رف| لي|د سكندريه|ل|عه |زر

877494 بــــ محمد عىل |لوه|طمه عبــــد |ف سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

2|7628 ف طه عبــــد|د |زي ل|لع|رسر ى شمس هندستـــ عي 

56333 ن محمد محمود|م محمد رمض|حس ره بــــنى سويف|تـــج
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9o79|8 د عىل |د حربــــى ج|ج ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

262383 محمد مسعد محروس عطوه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5927o سعد|بــــوهشيمه |حمد |هلل |منه  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

3||4o9 لسيد منصور|ء محمد فريد |شيم ى شمس|تـــج ره عي 

6o4294 لعزيز بــــيوم محمد بــــدوى|د عبــــد|حمد فؤ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|6596 يه عىل يحن  عىل زغلول| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

923934 ى |لسيد |هيم |بــــر| عيل  |سم|مي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

769o44 دى وجيه لويز أيوبــــ|ف ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

5||67| لقوئى|لمطلبــــ مبــــروك |دل عبــــد |ء ع|عل |طبــــ طنط

33o546 ل|لىكي|ء محمد لطفى محمود |رس| |بــــ طنط|د|

886632 لس روم ئيل |ئى صموئيل ميخ|كي  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|4996 ضل|حمد ف|لسيد |حمد |ن حمدي |عن ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

785282 ن غمرى|بــــ محمد سليم|رح زيق|لزق|عه |زر

7oo95o للبــــودي|لح موىس |لحكيم ص|مصطفى عبــــد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

523992 هيم|بــــر|تـــ |لشح|ح |منيه صل| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

62o38o س|ء نبــــيه عوض حو|رس| ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

5277|3 مه محمد محمد شكرى|س|ر |مي سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

624|88 يف | لسيد خليفه|حمد رسر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

228345 ف عبــــد |يه | حمد|يم |لد|لخي  عبــــد |رسر تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

272|54 ن يوسف|بــــر سلم|كريم محمد ج دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

4944oo ل|لع|لعظيم مصطفى عبــــد|هلل مصطفى عبــــد|عبــــد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|2|549 ي
حمد|لح سيد |ص| دئى لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

78443o لجيد خليل حسن|منيه حسن عبــــد| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

863|34 ي|ر
لي|حسن عىلي هل| ئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

2259|o لجندى|حمد حنفى حسن |م |هش لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

|65967 زى|زى محمد حج|سلوى حج هره|لق|لعلوم ج |ر |د

62|5o8 هد|هيم مج|بــــر|هيم عبــــده |بــــر|هيم |بــــر| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

44|o63 ي محمد شح|م|
حمد خليل|تـــه |ئى لشيخ|بــــ كفر |د|

89|o26 ئى محمود عىل عليوتـــ |م| سيوط|تـــمريض 
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52354o ه|لل|هيم عبــــد |بــــر|محمود حمدى محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

2334o| د بــــولس|مح فؤ|س| رين|م لمنصوره|حقوق 

769o23 ن حسن|لسيد رضو|عمرو محمد  لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

425373 ل|ل غز|لع|رقيه حمدى عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

44552| ئى|لسعد|م محمد عىل |بــــر محمد حم|ندى ص ن|سو|ضتـــ |علوم ري

2|3962 لح|لفتـــوح ص|بــــو |م محمد |ن حس|عن ن|بــــ حلو|د|

4oo469 م مرىس|لسل|لسيد عبــــد |هلل |منه  سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

52977| در خليف|لق|حمد سعيد محمد عبــــد | ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

4o42|9 ى مصبــــ|حمد حسن ي| ح|سي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

5|5865 ح حسن عقل|لفتـــ|هر عبــــد |ريم م ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7883o2 حمد|ن |ن شعبــــ|حمد رمض| ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

7|o7o3 لمشد| |رس محمد محمد نج|ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

827435 ي سيد|
حمد حمدي مصطفى |ج طبــــيع قن|عل

6o8o98 لسيد جعفر|عبــــد| رض| سه |بــــ طنط|د|

55993 لح|تـــه قرئى ص|ئى شح|م| حقوق بــــنى سويف

895679 ى كرم شفيق ج د |نرمي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

27995 رق محمد ربــــيع عىل|طمتـــ ط|ف ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

44o32o ف مسعد صليبــــ|دمي نتـــ أرسر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

345792 زق|لر|حمد محمود عبــــد| |رض عه مشتـــهر|زر

695899 وى|لشعر|حمد |زم بــــدير |حمد ح| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

325o2| مد عبــــد ربــــه|محمد يشي ح ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

249|55 حمد عفيفى هجرس|ن محمد |يم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

836o72 در|لق|حمد عبــــد|هيم محمد |بــــر| دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

|63o|| حمد|حمد بــــشي  | |مه ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

8|6377 روق محمد|نهله حسن ف ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|8554 ي|ه
لرحمن|عمرو محمد حلىمي عبــــد | ئى ن|فنون جميله فنون حلو

522o6 حمد|لخي  رجبــــ |بــــو |ن |نوره لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

63|28 صهيبــــ مسلم سليم عىل ره بــــنى سويف|تـــج

7o4926 رك فضل|بــــو مبــــ|د |ندى عم لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

3|49|o لمنعم|لونيس عبــــد|ل عبــــد|محمد جم ى شمس حقوق عي 
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62||6| لعزبــــى|حمد |حمد عىل |هلل |منه  ط|هندستـــ دمي

439973 لجوهرى|لسيد خليل |لسيد | |ثــــري لشيخ|بــــ كفر |د|

238439 لعليم عىل|رس عبــــد|تـــفى ي ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

647997 ر|لعط|هيم عطيه |بــــر|لحفيظ |محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

324887 حمد|حمد محمد |لد محمد |خ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8o8289 حمد سيد محمد|ر |من ي|علوم 
|لمنى

497378 وى|لطنط|هلل  فوزى مصطفى |منتـــ  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

676379 لمقصود محمد|دى عبــــد |له|مروه سمي  عبــــد  |طبــــ طنط

4892o5 متـــ|حمد محمد سل|ن محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8887o6 ل عنتـــبــــىلي |لع|حمد عبــــد|ن |يم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

84596| هلل|محمود يوسف محمد عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8897o6 ى حم|ول ى |ء حسي  د حسي  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|566o9 طف سيد|رق ع|لد ط|خ هره|لق|هندستـــ 

6o3332 طر|تـــم عنتـــر رجبــــ خ|ح ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

772229 هلل|د |ئى محمد منصور عىل ج|م| زيق|لزق|بــــ |د|

|369o4  سمي  نطر جرجس بــــقطر|روم
ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|8o69 رص محمود|لن|ل عبــــد |م جم|حس ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

6o743| دتـــ|زي حم|دتـــ غ|هيم حم|بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

358692 ى|بــــر|نشوى  هيم محمد حسي  ى شمس هندستـــ عي 

257657 لشيىمي|لعليم |محمود محمد عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

63279| د محمد حسن محمد بــــيوم|زي زيق|لزق|ره |تـــج

4288o5 |حمد عطيه عيد ند| ي صىح طنط
|معهد فنى

328444 ى محمد فوزي جوده حسني  |ره بــــنه|تـــج

|377|9 ى |عمر خ هيم|بــــر|لد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6862|| يف نبــــيل عبــــد  |لعط|بــــو |م محمود |لسل|رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

328666 ر حسن|لستـــ|يوسف مجدي عبــــد وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

76828| ن هيم عبــــدون|بــــر|لرحمن |بــــ عبــــد |لوه|عبــــد | مي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

842443 دي|ل حسن بــــغد|ندي جم |ج طبــــيع قن|عل

526459 لجوهرى|حمد عىل |حمد محمد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

3|7329 دق محمد|لنبــــى ص|حمد عبــــد| هره|لق|م |عل|

6o546 ى عبــــد |ن ح|يم| د|لجو|مد حسي  بــــ بــــنى سويف|د|
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5o8544 ل|لحميد محمد هل|لح عبــــد|لحميد ص|عبــــد ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

34|783 دل محمد شبــــل|ر ع|من ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

8988|| لمسيح |فتـــ ملك عبــــد|نه ر|دمي ج|تـــربــــيتـــ سوه

46565o ى عبــــد| ع|لعظيم هز|حمد خي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

76977o بــــ خليل|لوه|نور محمد عبــــد  نوعيتـــ بــــور سعيد

256967 فظ حشيش|نور ح|مينه | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

22|o58 بــــوزيد|حمد |رص محمود |لن|عبــــد| رن هره|لق|ر |ثــــ|

|63o49 هيم|بــــر|لمرضى |فريده محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8|9o45 طف عزمي محمود|يه ع| حقوق بــــنى سويف

|386o| لسيد محمد|هلل محمد |منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

338746 مريم وجيه تـــوفيق فلتـــس |طبــــ بــــنه

9o6463 ره محمود مرزوق محمد |س ج|بــــ سوه|د|

6823|9 لعدل| |لنج|بــــو |د محمد |ل جه|فري لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o4|42 |بــــتـــ يوسف عبــــده مهن|ره ثــــ|س زيق|لزق|صيدله 

|5839o ف مصطفى |نسمه  لسيد|رسر ن|بــــ حلو|د|

35|69 حمد|لمرىسي |لديبــــ |م |رحمه عص ن|بــــ حلو|د|

6o|39 ى |ي هيم|بــــر|مي |لتـــه|حمد محمد |سمي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|38o7o ف محمد عبــــد |عمرو  ى|ل ل|لع|رسر شي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

34o798 تـــ عيد|وردتـــ مىح شح ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|3|o73 ن|ل نبــــوي سليم|محمد جم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4|427| هلل يونس|محمد وصيف عبــــد | روفيد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5429|| ن|بــــ رمض|لوه|ء عىل محمد عبــــد |ل| بــــ دمنهور|د|

627885 هيم محمد عبــــيد|بــــر|لسيد |محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

355645 سلىم سعيد حبــــسر محمد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

26||96 ين تـــه بــــرسوم|سمي  شح| في  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

244274 حمد بــــيوم|محمد رجبــــ  لفيوم|لعلوم |ر |د

852536 هلل|هلل رفعتـــ عبــــد|سندس عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o6854 روق نجم|هيم ف|بــــر|روق |ف تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

4|7272 ل|لع|لحميد عبــــد |د محروس عبــــد |محمد عم لشيخ|بــــ كفر |د|
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483829 ى|بــــر|سعيد محمود  هيم حسني  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

7o||7| ي|بــــر|ل |هيم جم|بــــر|
هيم بــــسيوئى لمنصوره|طبــــ 

2457o2 ي عصفور|ل عبــــد |م محمد كم|سل|
لغنى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4334o8 فع|لش|ح محمد محمد |لفتـــ|عبــــد |ره طنط|تـــج

|39o56 ي محمد|يدى شعبــــ|ه
ن مصطفى ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

64|3|| ى|سم محمد متـــول عبــــد|بــــ لمعي  زيق|لزق|هندستـــ 

6|6||3 بــــو ضيه|هيم عوض |بــــر|محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7o5678 ل شفيق محمد|د جم|زي لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

79o393 حمد|مل |ره مصطفى ك|س بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

3246|8 حمد حسن|دي حمدي |ش ن|بــــ حلو|د|

924874 حمد  |لىح |لح عبــــد|هلل ص|عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

62o83| لجمل|لد |لد خ|لد خ|هلل خ|عبــــد  ط|حقوق دمي

2398|3 لدين بــــيوم حسن|رس عز|عزتـــ ي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7|o689 بــــ محمد عبــــده عبــــده محمد محمود|يه| ره بــــور سعيد|تـــج

9|726o ى هلل  | |حسنى تـــوفيق عط| مي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

72469 نشين نعيم عيد جرجس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

79o987 ر|لنج|هيم |ح عطيه إبــــر|لفتـــ|د عبــــد |رين لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|39437 لنبــــى|هيم عبــــد | بــــر|حمد سيد |ن |نوره ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

337336 حمد عىلي|ء عصمتـــ |رس| ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

42475o مد محمد|هلل محمد ح|مد |ح بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6874o7 لمهدي|يه محمد محمود | لمنصوره|ره |تـــج

835|98 هيم محمود|بــــر|ن |ء رمض|رس| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

6o8|23 ن|لقشل|لسيد |م |لسل|فريده عبــــد  |نوعيتـــ طنط

23|5|5 ج حسن|لح|لحفيظ |لدين كرم عنتـــر عبــــد |سيف  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|535|2 ء سيد محمد|عل| نور هره|لق|لعلوم ج |ر |د

287o49 يفه محمود عبــــد بــــو حطبــــ|لمنعم |رسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

79|55 حمد|لح |حمد ص|دهم | لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

879285 ل محمد  |عىل حسن جل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

35|||8 ي عبــــد|طمتـــ ه|ف
لمنصف محمد|ئى |بــــ بــــنه|د|
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8|44o| م محمود عىلي|صم هم|ع ي|تـــمريض 
| لمنى

8|99o6 ن ض فرج|جرجس ري| مي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

3223|5 د رجبــــ|در فؤ|نىه ن ى شمس|د| بــــ عي 

4o4|6| حمد|محمود محمد فيصل فرج  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|6375 لمنعم يوسف|ء محمد عبــــد|ول بــــ دمنهور|د|

|59o86 ع|حمد سعيد محمد رف| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35|7|5 لكوم|ن |ح شعل|لفتـــ|محمد سيد عبــــد تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

48o473 ى ئيل|بــــولس ميخ| فوزى حن| مي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

635669 لعزيز|لعزيز لطفى عبــــد|ن عبــــد|نوره زيق|لزق|هندستـــ 

62o665  |هيم |بــــر|ئى |أم
ى
مر|هيم ع|بــــر|لدسوق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

855244 لدين محمد زىكي|م |لدين عص|م |حس ره بــــنى سويف|تـــج

45|4| لق عىلي|لخ|عيل عبــــد |سم|يه | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

33o83| حمد|طمتـــ محمد عدل |ف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9oo9|8 حمد عىل |ن عىل |نوره ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7o2689 ن|لمقصود زيد|لرسول عبــــد |جر سمي  عبــــد |ه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8497o| فع|يه محمد محمود محمد ن| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

887933 لعزيز سيد |لعزيز محمد عبــــد|عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

62777o وى|هيم عىل طنط|بــــر|لد |حمد خ| زيق|لزق|طبــــ 

756362 حمد|لعظيم محمد |تـــفى عبــــد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

8|2956 بــــ|لتـــو|سعد مخلوف سعدي عبــــد سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

369867 لسيد عىلي|محمد حسن  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7649|o لسيد|لم محمد محمد |ء س|رس| ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

489|73 ى |ي لعبــــد|حمد سعد عىل |سمي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

524oo5 حمد|لسيد حسن عىل |رضوى  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

76733o لرحمن مصطفى محمد فريد مصطفى|عبــــد  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

6|8834 ع|لنعن|ل حسن |ن جم|نور ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

63oo32 ن|لمنعم عثــــم|حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

8o3755 ى |رو حمد عيسي|ن حسي  ي|طبــــ 
|لمنى

53o4o2 ده|حمد سعد صم|ل |ر جم|مي سكندريه|ل|هندستـــ 
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6||7o2 ى|حمد |لمرىس |محمد  لبــــحي  |ره طنط|تـــج

29o63 ي
محمد مصطفى محمد مصطفى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

85395 هلل|لح عبــــد |لح ص|ل ص|مر جم|ع لفيوم |تـــمريض 

46|6|o حمد محمد خليل|رس |حمد ي| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

64o347 يف|هيم عبــــد|بــــر|ندى  لحكيم عبــــده رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

353652 حمد محمد حسن محمد حسن| لمنصوره|حقوق 

825286 ي طو|م|
حمد|بــــ عىلي |ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

5o4499 هيم محمد محمود|بــــر|ن |يم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

2|9586 لسيد سعد تـــرىكي|حمد |ئشه |ع وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

265o27 سط|لبــــ|حمد عبــــد|حمد رمزى | |ره بــــنه|تـــج

623647 ى|هلل ش|ر فرج |آيه منتـــرص مختـــ هي  ط|بــــ دمي|د|

37|6|4 د|ح ج|لفتـــ|محمود محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

76935| متـــ|لكريم سل|تـــم عىل عبــــد |ح ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

867746 ل|د محمود جل|لجو|رحمه عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

768|22 وق خ هلل|لحليم عبــــد |لد عزتـــ عبــــد |رسر تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

8|69oo ل عىلي حسن|ل جم|نض ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

53966o هيم|حمد إبــــر|لسيد |حمد |حبــــيبــــه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5oo97 يوسف مصطفى خليل محمد بــــ بــــنى سويف|د|

26||23 ن عيس|ء محمود رضو|عىلي شمون|نوعيتـــ 

29568 ى|مصطفى محمود يشى  مي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

237|78 |لش|لبــــر عبــــد|عيد عبــــد| ن|ر
ى
ق كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

328833 حسن محمد صبــــرى محمد |ره بــــنه|تـــج

45|o5| لعزم|بــــو |لسيد |محمود محمد سعيد محمد  |حقوق طنط

895538 طف فتـــوح سليم  |حمد ع| قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

232254 ل فوزى حمزه|عمرو جم هره|لق|هندستـــ 

5|9389 لحميد عىل حربــــى|ره فوزى عبــــد |س |طبــــ طنط

878o86 ه مصطفى حسن سويفى  | مي  سيوط|ره |تـــج

9o2|27 يد |بــــو|حمد |عبــــي   ى دم |لي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

497895 لم|تـــه صبــــىحي س|ء شح|ل| |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل
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476|o| نوبــــى|لسيد محمود محمد | |رن لشر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

883225 لعليم |ده طلعتـــ محمد عبــــد|مي سيوط|حقوق 

32384o سم|حمد ق|مه |س|ذ |مع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

699|96 لسيد محمود عيد عىل|محمد  لمنصوره|بــــ |د|

84575 لعظيم|لح خليفه عبــــد |ن ص|جيه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5|o22| لشيخ|محمد مصطفى محمد  ره دمنهور|تـــج

53oo78 ى ف|ي ن|ن سليم|روق عثــــم|سي  ضتـــ دمنهور|علوم ري

7|766 ل|هيم غبــــري|بــــر|موريس | بــــول م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

48293o حمد عىل محمد|فرحتـــ عىل  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

88758o ئيل |رس|سيمون رفيق بــــشي   سيوط|طبــــ 

44469 دريس|لحميد محمد |مه حسن عبــــد |س|ن |حن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4o7422 تـــ بــــش| ي|ي عجيبــــ بــــش|مي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

32|oo3 تـــه|حمد شح|حمد حسنى | ى شمس حقوق عي 

27||5| ن بــــر شيحه|بــــ ص|لوه|محمد عبــــد | مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|35935 لعزيز سيد|م عبــــد |نهله عص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

446o84 كر|م محمود ش|محمود هش سكندريه|ل|ره |تـــج

76o772 للطيف محمد|لحمد عبــــد |بــــو |ء |شيم لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

8892|o محمد حشمتـــ حسن محمد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2o867 تـــي|لزن|تـــ |حمد سيد فرح| لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

685986 ن|م سليم|لسل|بــــ عبــــد |لوه|ء محمد عبــــد |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

82o238 لحليم|بــــ حسن محمد عبــــد|رح ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

3597o7 ى محمد عز م|خلود معي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

9|o4o9 م محمد عىل محمود |سل| ج|حقوق سوه

692994 لسيد|زم رزق عوض |حمد ح| تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

475o57 د موريس حليم|جوى عم سكندريه|ل|حقوق 

46o823 وردتـــ| لسيد لطفى نج|حسن  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|59568 ن|محمود سليم| منه رض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

26|923 ف محمد |محمد  لقلسر|لعزم |بــــو |رسر |ره بــــنه|تـــج

6o2432 لصديق محمد|رص |لن|ضىح عبــــد |بــــ طنط|د|
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436284 ن|حمد زي|م محمد سيد |محمد س لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

835734 فظ عىلي|نور ح|لدين |ء |عل ي صىح سوه
ج|معهد فنى

56o37 لعظيم سيد رجبــــ|هلتـــ عبــــد  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

363o|6 لمنعم|سط محمد عبــــد|لبــــ|ء عبــــد|زهر تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

778|96 ن|ل محمود سليم|منى كم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

64o|35 لسيد محمد بــــدوى|لسيد محمد |لبــــنى  زيق|لزق|بــــ |د|

49529 ل محمود عىل|محمد هل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|544|4 هيم|بــــر|مهند محمد عىل  ن|هندستـــ حلو

3|833o دم|ن |شعبــــ| حمد رض| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

78|84 ى  ى|لسيد |رحمتـــ خي  بــــو حسي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

852858 ندرو رمسيس فوزي عزيز| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

74577 لسيد|لسيد جودتـــ |م |رق هش|ط ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

25o85 حمد|وي |لص|حمد |ره |س هره|لق|بــــ |د|

269896 ر|لجز|بــــ عطوه |لوه|حمد مصطفى عبــــد | لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

5|8982 مر|هيم ع|بــــر|لنبــــى |دل حسبــــ |ندى ع بــــ دمنهور|د|

85334o لرحمن حموده تـــوفيق عىلي|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

846858 س عبــــدون|ح عبــــ|هلل صل|عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|4o732 محمود عىل محمود عىل ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

372923 لسيد|يدى عزتـــ مصطفى |ه |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

887262 حمد |حمد محمد |ر |من سيوط|ره |تـــج

323o54 د محمد عىل|يدى فؤ|ه ى شمس| لسن عي 

6o2229 بــــر|لص|حمد محمد |جر رفعتـــ |ه |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

264|79 حمد محمد يوسف|م   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|3o2|9 يزيد|بــــ|م فخرى محمد  هره|لق|ره |تـــج

23o4|4 لس مجدى فتـــىح مرزوق كي  ن|بــــ حلو|د|

69o33| هيم|بــــر|لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|سلىم  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

226|2 لنبــــى|حمد عبــــد |حمد سيد | |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

|76468 عمر| لعل|بــــو |ن عمرو زىك |رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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627624 ي أبــــو |بــــر سيدأحمد عبــــد|لسيد ص|
لخي |لغنى ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

688868 حمد|هيم عىل |بــــر|هيم محمد |بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85653| بــــوبــــكر|هبــــه رجبــــ محمد  سيوط|عه |زر

6|7723 ي|حمد محمد |د |زي
ى
لدسوق حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

282oo4 حمد يونس|سط |لبــــ|محمد عبــــد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

42ooo8 د حموده|د محمد فؤ|محمد فؤ لشيخ|ره كفر |تـــج

6646| لسيد|س |حسن عبــــ| ند لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3|5|27 ى  حمد عطيه|محمود حسي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

332392 لسيد|دى |له|حمد عبــــد|محمد  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

7o6767 لعزيز|ح محمد عبــــد |محمد نج لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

624o58 لبــــهوتـــى|لرحمن يوسف محمد عيد |عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

364o37 لسيد|حمد محمود |ندى  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

534542 حمد عفيفى|رتـــ نبــــيل خرصى |س عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4||6o6 ى دهم|بــــو|مه |س|يه | ن|لعني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

799o4 لحميد|لسيد عبــــد |لد |حمد خ| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

459597 ر|د سعد مق|مريم فؤ تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

228945 حمد|حمد سيد |نسمه  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

5334o دى عىل|له|حمد ربــــيع عبــــد | تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

32|632 د|لجو|د محمد عبــــد|لجو|حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

833929 د وديع تـــوفيق|ن عم|جوىسي كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

79o5o3 ى محمد كم|ي لسيد|ل |سمي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

243938 ن سعد|محمد سعيد زيد ن|حقوق حلو

499o46 ر|لنج|هيم |بــــر|دل |للـه ع|منه  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

75o36 بــــورسيع|بــــر رزق |طه ص هره|لق|حقوق 

882475 لمنعم  |رنو عبــــد|حمد سوك|ء |رس| سيوط|بــــ |د|

889o|2 حسن عىل حسن عىلي  سيوط|ره |تـــج

773o|6 ى |محمد  هيم|بــــر|لسيد خي  زيق |لزق|تـــمريض 

7|22|7 س|لنح|لمول |لمول عبــــد |محمد عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 
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6o822o ى|بــــوزيد ش|لسيد | |هند رض هي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

323|o9 لمرضى مبــــروك|لسيد عبــــد|حبــــيبــــتـــ  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4o4263 يم|لعم|دل محمد أبــــو |رس ع|ي سكندريه|ل|ره |تـــج

9o598| رس |وى ف|د بــــبــــ|ريو عم|م ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

92o726 ى محمود |رق |م ط|هش لخضي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|25226 حمد|يوسف محمد حسن  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

2o925 حسن عىل حسن عىل محمد هره|لق|هندستـــ 

2|36oo ف محمد ف|هلل |منه  رس|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

695992 ه|طلحه مجدى طلحه  ى حمد عجي  |ره طنط|تـــج

7|6569 دهم عوض تـــوفيق عوض| لمنصوره|حقوق 

6|2523 هيم يونس|بــــر|نسمه محمد محمود  |بــــ طنط|د|

85o864 ي|مروه 
حمد محمد مدئى صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

|3|662 حبــــيبــــه محمد محمد بــــيوم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

43589| ئى|للق|ء محمد سعد عىل |صف لشيخ|تـــمريض كفر 

782|25 لسيد محمد|ل |ء كم|عل زيق|لزق|صيدله 

|78494 ه ممدوح عزيز و صف|سمي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

2|6o54 حمد|لعظيم محمد |مريم محمد عبــــد ى شمس| لسن عي 

35993| هدى محمود حمزه محمود ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6|3o53 تـــ زىك محمد عر| بــــى عىل|مي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

89o373 محمود رشيد محمد محمد  سيوط|بــــ |د|

35o46| ىطي|لع|لح عبــــد|هلل حمدي ص|عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

635439 لح محمد|م ص|سمر عص هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

26526o ورى|يمن عىل |حمد | ى لجيى لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

8|63o5 ون|صف فهيم |نطونيوس ن| بــــسخي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

277|6 عيل|سم|حمد |طمه مدحتـــ |ف ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

88278o ف عبــــد|ء |سم| بــــ  |لتـــو|لعليم عبــــد|رسر سيوط|بــــ |د|

456499 د|هيم عرفه محمد رد|بــــر| |ر|ي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34595o ي 
ى
حمد محمد عطيه|عمر شوق ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

243|88 ف محمد محمد سيد|يه | رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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|39934 يف نبــــوى عىل|ه جر رسر ى شمس|زر عه عي 

76o853 در|لق|ل عبــــد |ره عبــــده مصطفى كم|س بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

48|444 بــــر فرج|د محمد محمد ج|زي لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

26o426 ن|ج  محمد حسن سليم|ء ن|عىلي ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

524884 ل محمد|يمن جل|م |سل| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

2445o6 عيل|سم|حمد |حسن محمد حسن  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4|o89| ى|لستـــ|منه محمود عبــــد  ر حسي  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

427465 ى شلتـــوتـــ|لجو|د محمد عبــــد |زي د حسي  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

444244 لخطيبــــ|لحكيم |ء يوسف لطفى عبــــد |سم| لشيخ|طبــــ كفر 

4|3834 د|لغنى مصطفى عي|م عبــــد |م|حمد | لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

88o424 دل خزيم خليل |ل ع|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

868o77 ي
مريم سيد محمد مصطفى ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |

|لفنى

|75952 ح محمود عيس|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|م عبــــد |ريه |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

845779 ل محمد محمود|ن جم|حن ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

||5437 لم|مل س|مجد محمد ك| |لي|د ى شمس هندستـــ عي 

77oo42 دى|له|لسيد عبــــد |حمد |لد |خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

363293 هيم|بــــر|لسيد |متـــ متـــول |س|محمد  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

7o882o ر|لستـــ|لعليم عبــــد |لد عبــــد |سلىم خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5o7|o| حمد محمد عبــــدتـــ|لدين محمد |ء |نس عل|ن سكندريه|ل|بــــ |د|

|42645 حمد|هلل |لد عبــــد |يدى خ|ه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

355424 هلل|ج  عبــــد|ن سمي  ر|ريم|ن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

827767 لرحمن|لحميد دردير عىلي عبــــد|عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8|7o96 لي|ري عبــــده لبــــيبــــ غ|مك ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

348673 حمد ملش|لحميد |محمد فتـــىح عبــــد |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

|56o45 لمجيد|لمجيد محمد عبــــد |جر عبــــد |ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

79|44o هلل|لسيد عوض |لعزيز |عمر عىل عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

7o5243 يف  ى يوسف |رسر ى عجينه|مي  مي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

7o2956 لرصوي|هيم محمد |بــــر|هيم |بــــر|مل | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 
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75|263 لعيسوى|حمد |لسيد عىل |ء |رو لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

522o7| زى|ح غ|لفتـــ|ده عطيه عبــــد|غ |حقوق طنط

489||o م محمد عىل|مروه س إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

239538 هلل|فظ عبــــد|لح|زينبــــ سيد عبــــد لفيوم|عه |زر

53o2| بــــ|لوه|ن فتـــىحي عبــــد |ء سليم|رس| بــــ بــــنى سويف|د|

5|4268 هلل محمد محمد كويلتـــ|ء فتـــح |عصم سكندريه|ل|ره |تـــج

244968 ى |هلل |ء عبــــد|دع لصعيدى|حمد حسي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

645566 ف |ن أحمد أبــــو |مرو لدين|لغيط رسر ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

|537oo صفيه سيد محمد حفنى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

843939 دريس|حمد حسن |يوسف  |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

5o7492 حمد منصور|ر |لستـــ|ىط عبــــد |لع|هلل عبــــد |منه  سكندريه|ل|علوم 

22|34 حد عىل|لو|رتـــ محمد عبــــد |س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

79|4o6 ه رجبــــ عبــــد  بــــ رجبــــ|لوه|ني  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|234o3 مه محمود محسبــــ|س|زن |م ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

362542 هيم محمود|بــــر|ء طلعتـــ لبــــيبــــ |ل| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|44964 ح سيد|م صل|عمر حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

463966 لبــــسطويسي|لنعيم |عزه عبــــوده عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

642233 للطيف|هلل عبــــد |هلل محمود عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

339o37 هيم|بــــر|محمد شلبــــى | رض |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

9|o646 ي
ى
ن|نشأتـــ ذكرى دمي| صوق ج|صيدلتـــ سوه

696562 لسعيد عىل|هيم |بــــر|عىل  لمنصوره|ره |تـــج

8332| ى نرص مبــــروك|ه جر حسي  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

4|375o لبــــربــــرى|عىل محمود مصطفى  |بــــ طنط|د|

6o3779 لمعىط|حمد مصطفى عبــــد|مصطفى  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|63o6 ى يوسف فرم|رس| وى|ء خي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25|9|4 ن|هلل سلم|ل عبــــد|محمد جم ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

4|5o56 وق أحمد مصطفى ش ى|رسر هي  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

8534|5 مل|هلل حسن ك|ء عبــــد|ل| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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6o959o ل|لكم|مل محمود محمد أبــــو |عمرو ك لمنصوره|هندستـــ 

|5|358 لغنى|هلل عبــــد |رق عبــــد |تـــن ط|ف سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

69|62 لحكم|حمد عبــــد|عهود محمد  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

63o62o ن|حمد محمود مرج|ل |حمد جم| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7769|4 دى محمد طه عيد حبــــسر|لن|بــــ |رح زيق|لزق|نوعيتـــ 

9o6355 د |مر ج|يدى فرج ع|ه ج|أللسن سوه|كليتـــ 

482778 ي|لدين محمود فؤ|مي  |ء |سم|
ء|د ضى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

92|886 ي|ر
هلل محمد موىس  |حمد | ئى تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

838326 ي عزيز|يه|ندرو | بــــ خي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

2|7o2o رى مجدى يوسف ملك|م ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|o23 حمد طه عىل|محمد  ى شمس هندستـــ عي 

4o82o2 م|لحم|حمد سعد مصطفى |محمد  |ره طنط|تـــج

83624| حمد عربــــي موىسي|محمد سيد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|3248o لخول|لسيد |لعزيز |ء عزتـــ عبــــد |رج ى شمس|د| بــــ عي 

636962 هلل|ورى عوض |لمغ|دهم يحن  | زيق|لزق|هندستـــ 

42|822 حسن محمد لملوم حسن ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

34943 ن|ل سعيد عثــــم|د جل|لرحمن مر|عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

775562 زق|لر|حمد سعيد عيس عبــــد| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

428442 له|ء محمد دربــــ|هبــــه عل ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

49|534 لحليم|لسيد زيد عبــــد |حمد |طمتـــ |ف م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

282o57 ى عبــــد ى عمرو حسي  لكريم|حسي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

53o|88 ى ي|محمد محروس | لي 
لففى بــــ دمنهور|د|

834968 س|لمبــــدي عبــــ|حمد عبــــد|حمدي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

4|2|78 ى هلل|ئى تـــوفيق نعمه |ه| مي  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

22o|6o ى|هلل ش|لسيد عبــــد |هلل مني  |عبــــد هي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

7o848o  عبــــده|عوض | عل
ى
لدسوق ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

67494 ن|حمد محمد ثــــروتـــ محمد عثــــم| لفيوم|صيدلتـــ 

22739 لرحمن محمد سيد محمد|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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449587 ى عبــــد  ى محمد حسي  يم|لد|حسي  |حقوق طنط

364768 حمد محمد عىل|ء |شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

34864 هيم عىل|بــــر|لرحمن |محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

83o577 ود|سحق مرصي د|مرقص  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

9|4923 ى |  رق نعيم ويص|ط| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77o|o8 ر|هيم مصطفى عم|بــــر|محمد  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

4o7o55 ى محمد سويلم|ل ع|بــــتـــه| طف حسني  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

788899 لسيد مرعي|روضه مجدى  لعريش|تـــربــــيتـــ 

867634 هي محمد|لل|هلل محمود عبــــد|عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

75295o لسيد|عىل محمد عىل  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

897|5 |لعر|حمد حمدى حسن عىل |
ى
ق ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

339882 ى محمد عفيفى قنديل|حمد حس| ني  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

343968 شد كلوبــــ|هيم ر|بــــر|شد |ئى ر|تـــه سيه|نوعيتـــ عبــــ

|78627 لرحمن|وى عبــــد |مصطفى سيد قن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

769654 لجندى|حمد |لدين |ح |عىل صل عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

3563o3 لسيد عيد محمد|حمد | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

853543 حمد|ن فوزي |حمد حمد| ي|بــــ |د|
|لمنى

2|5855 ى|ء ك|بــــيتـــر بــــه مل بــــشر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

43|4o9 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|لحميد |هيم عبــــد |بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5325o ن طه محمود|ء رمض|شيم بــــ بــــنى سويف|د|

857849 لرحيم|محمد سيد عىلي عبــــد ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

522|26 ه محمود محمد حس| ى|مي  ني  تـــربــــيتـــ دمنهور

5o26o9 جنتـــ محمد أحمد فرغىلي بــــرع زيق|لزق|عه |زر

4o522o عيل جبــــر|سم|هيم |بــــر|حمد |محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

685655 ى|زق محمود ل|لر|ء فكرى عبــــد |رس| شي  لمنصوره|علوم 

|2o697 ح|لفتـــ|ء مجدي محمود عبــــد |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|76599 ي خليفه|ندى رمض
ن تـــفكسر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

333649 بــــ|لوه|لسيد عطيتـــ عبــــد|محمود  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

248572 وى|لعشم|ل محمد |يه جم| |ن طنط|سن|طبــــ 

|7363 حمد|م حسن |بــــوبــــكر هش| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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25|63o حمد|عوض محمد بــــسيوئى  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

9||484 ن |بــــر مهر|لد ج|ء خ|شيم ج|بــــ سوه|د|

537o|3 ي
|لش|هيم محمد عبــــد|ء إبــــر|محمد ضى

ى
ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|4o963 كر سعيد|مريم سمي  ش ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4462|6 عيل زلط|سم|عيل محمد |سم|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3282|6 ي محمد عبــــد|عبــــد
ي |لغنى

وي|لشن|لغنى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

227|9| د|حمد محمد محمد ج|عىل  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

352773 ف محمد عبــــدتـــ محمد وهبــــتـــ| رسر ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

7o9888 ف|ل محمد |ء جم|وف لسيد مشر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4|945 لسيد عبــــود|وع |صف مط|ن ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

544549 لدهبــــ|بــــو |هيم |بــــر|د فتـــىح حموده |جه سكندريه|ل|حقوق 

|38353 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|عمرو  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

639o8| لحميد|يمن عىل عبــــد|حمد | زيق|لزق|طبــــ 

6965| ض مقبــــول|كريم محمد ري صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

4o28o5 س بــــولص|لي|د نبــــيل |ميل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

696493 لبــــدري|حمد محمد |محمد  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

84439o م عىلي حسن|روي عص| ن|سو|بــــ |د|

69|5|3 لمليىح |لسعيد |حمد |ل صبــــرى |دى جم|ف لمنصوره|بــــ |د|

8|o293 هيم|بــــر|م |م|حمد حسن | لمنصوره|حقوق 

6o6827 لبــــهنس|م محمد مصطفى حلىم |سل| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

355462 ى عبــــد|ي سم|لمنعم عىل ق|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

84864 هلل بــــيوم جنيدى|ن حمد |يم| رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

675539 متـــ|هيم سل|بــــر|لرحمن حلىم سعد |عبــــد  لمنصوره|علوم 

69oo55 فظ|ره زينهم محمود ح|س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3|2494 ى نجيبــــ|محمد خ لد حسي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7o8953 مد مقبــــل|محمد مصطفى ح لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

34343| كر|لسيد محمد ش|حمد | |طبــــ بــــيطرى بــــنه

477o55 ضى|لق|لرحيم |ر محمد مصطفى عبــــد |مي سيوط|بــــ |د|

78389 حمد|بــــوخيشه |ئى مجدى |م| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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5|o357 ن|لسقع|لسيد بــــدر |أحمد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

57924 هيم سيد محمد|بــــر|سيد  بــــ بــــنى سويف|د|

327997 ي |حمد عر|
ى
حمد|لسيد سيد |ق |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6992|3 رس حسنى محمد|ء ي|ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

77o9|9 بــــوغيده|حمد |م مصطفى |سل|سلىم  زيق|لزق|بــــ |د|

|384|5 هلل|هلل محمد عىل عبــــد |منتـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

236o83 ن|حمد رمض|لدين |ل |بــــ جل|يه|مريم  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

69|5|7 هلل يوسف محمد|محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

8272o2 حمدي بــــحبــــح فريز حمزه دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|52453 ي
ضىح محمد محمد مصطفى سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

684333 محمود عبــــيد| ر رض|مي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|2433 دق ذىك عيس|لص|هر عبــــد|نشين م |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

434287 ر|لعط|حمد |بــــر |سهيله سمي  ج |بــــ طنط|د|

8787|9  عبــــد|ندى جل
ى
لمنعم |ل دسوق سيوط|تـــربــــيتـــ 

27o|84 لدين محمود عزتـــ محمود جميل|سيف  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

9o99|3 ى محمد  ى حمدى حسي  حسي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|5382o هيم|بــــر|هيم طلعتـــ |بــــر|حمد | حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

246232 م|هيم عل|بــــر|لحليم |محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3|458| بــــوزيد|لسيد |حمد |حمد محمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

85o89| ن محمد|ن حسن سليم|يم| سيوط|نوعيتـــ 

|3o942 لدين|هيم سعد |بــــر|ئى |محمد ه ى شمس|تـــج ره عي 

68ooo5 ن محمد موىس|حمد رمض|لرحمن |عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|38349 لبــــديوى|لمعىط |لد محمد عبــــد |عمر خ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

297o3| لنبــــي|لعزيز عبــــد |ء ربــــيع عبــــد |دع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

34873| بــــو رسيع|طمتـــ وليد عىلي |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

57o77 ر رجبــــ محمد مرىس|من ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

42o758 هلل|د |ح ج|لفتـــ|حمد عبــــد|رس |ف لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

534553 لفول|لدين محمد محمود |ء |عل| مه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34o9|3 ف س|لد |خ م محمود حىح |رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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2o|68 لكريم محمد|عمرو محمود عبــــد ى شمس| لسن عي 

9o5663 متـــول عىل محمد عىل  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

857995 ن تـــ شهيد جرجس|نش| مي  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

3|3o3| |لوف|بــــو|مد محمد |هيم ح|بــــر|بــــدر  |حقوق بــــنه

6938|5 وق  ى|بــــو|لسيد مصطفى محمد |رسر لعني  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

6o9946  عىلي عىلي بــــدرتـــ|ي
ى سمي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

44333o لسيد|حمد |هر عىل |حمد م| |حقوق طنط

479798 د علوش|هلل محمد سعيد محمد فؤ|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

|59649 وق محمد محمدى محمدى رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

64866o ل|ن هل|ل سليم|مروه هل عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62|556 بــــ|حمد خط|سهي  محمد أحمد  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

624324 |لعزيز |لسيد محمود محمد عبــــد |سلوى 
وىسر|لحو

ط|معتـــ دمي|علوم ج

8o4o97 للطيف|مر عىلي عبــــد|محمد ع تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|53962 هلل|بــــ عبــــد |لتـــو|محمد زغلول عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

348778 يمن سمي  خليل| |ري|م ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

257o77 ن|دل مصطفى علو|ء ع|شيم ي صىح بــــنه
|معهد فنى

472oo لعظيم حسن|لم عبــــد |عبــــده س هره|لق|ر |ثــــ|

3233o3 لمجد|بــــو | |لوف|بــــو |حمد |ء |عصم هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

522235 بــــر|ح ص|متـــ صل|رتـــ سل|س عه دمنهور|زر

63o287 لجوهرى|سط عىل |لبــــ|حمد ثــــروتـــ جوهرى عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26||6| م|لسل|هيم معوض عبــــد|بــــر|م |نع| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

7||44 حمد محمد|ء حسن |رس| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

62635o لسيد محمد عىل|ن فتـــىح |نوره زيق|لزق|نوعيتـــ 

646923 لخي |لسعيد أبــــو|لسعيد عطوتـــ  |هدى  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

766|48 حمد|لعزيز |مد عبــــد |لعزيز ح|ن عبــــد |رو طبــــ بــــورسعيد

64325 ل محمود|لع|ن عبــــد|دتـــ منعم رمض|غ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

966|3 حمد|حمد |رص |لن|ل عبــــد |جم حقوق بــــنى سويف

3744|7 ن محمد|حمد ري|رحمه  ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

7o5877 ئيل عبــــيد عوض|ك ميخ|فيبــــى مل لمنصوره|ل |طف|ض |ري

Thursday, September 6, 2018 Page 12908 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

762o59 مد عقل|عمي  محمود ح ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|58696 هيم|بــــر|حمد صبــــىح |خلود  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

4o3|7 ن سعد محمد|يوسف شعبــــ ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

6|o93| رون|لح|لسعيد |يحن  نبــــيل  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

68|645 للطيف محسوبــــ|دهم محمود عبــــد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

79||43 ى كشك|لسيد ي|مه |حمد سل| سي  زيق|لزق|عه |زر

34o26| ي|ر
هيم يوسف |بــــر|لرحمن |هيم عبــــد|بــــر| |ئى

تـــتـــ|شح
|طبــــ بــــيطرى بــــنه

42o5o5 ى صل|يدي ي|ه طر|بــــوخ|لمقصود |ح عبــــد|سي  لمنصوره|حقوق 

439979 سم|لمنعم سعيد موىس ق|ن عبــــد |حن لشيخ|بــــ كفر |د|

87847| لحميد طلبــــه |دل عبــــد|محمد ع ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

487326 تـــ|لزي|لم |لحفيظ س|لد محمد عبــــد|محمد خ سكندريه|ل|حقوق 

699727 ى عبــــد |بــــو|محمد محمد  لجليل|لعني  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

||88|9 لمجد|بــــو |لفضل |بــــو |ندى محمود  ن|فنون جميله فنون حلو

4|o835 يل|هيم محمد ن|بــــر|سلىم  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|7o9|4 حمد بــــدر|حمد محمد |محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

342454 لحميد درويش|مي محمد سيد عبــــد سيه|نوعيتـــ عبــــ

892|o6 ء سيد خلف محمد |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

4|7|3o حمد|محمد مصطفى محمد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|2895| ى|بــــو |ديفيد نبــــيل نمرود  ليمي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

333925 هيم|بــــر|حمد صبــــىح محمد | ى شمس|تـــج ره عي 

|6|o45 ن فرج سعد|مريم سليم ن|بــــ حلو|د|

88|269 هلل محمد عطيه  |تـــيسي  عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

485262 بــــ|دين صبــــىحي أنور محمد خط|ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

253338 ى  لكردى|لسيد عىل |نرمي  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

35||35 ى عبــــد|ن ي|نوره لرحمن|رس حسني  ى شمس صيدله عي 

22773 حمد|لد فهيم |عمر خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

24|843 زق|لر|فريده محمد صبــــىح عبــــد هره|لق|حقوق 

694237 لمنس عمر|حمد |حمد منصور | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

64||89 لرحيم|بــــ عبــــد|لوه|حمد صبــــرى عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32248o د محمود محمد|ل فؤ|ر جم|مي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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62658 ى ح تـــم يىح بــــكرى|نرمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3674|4 ى|مل ل|مل عىلي ك|مريم ك شي  |نوعيتـــ بــــنه

|628o5 بــــ محمد سيد مصطفى|يه|بــــ |يه| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

273|24 لمجيد|نهله رأفتـــ عىل عبــــد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

754848 هيم|بــــر|لحليم |دل عبــــد |هدير ع عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

26693| ر محمود رزق|لستـــ|ضىح مصطفى عبــــد شمون|نوعيتـــ 

355725 لحميد|لحكم عبــــد|رس عبــــد|طمتـــ ي|ف سيه|نوعيتـــ عبــــ

32|oo5 حمد سمي  محمد محمد| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

45427 مد عوض|حمد ح|رس |حمد ي| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

642232 حمد|لعليم |ن عبــــد |لرحمن رمض|عبــــد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

755237 للطيف|ن مرغنى عبــــد |ن شعبــــ|رو عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3|7o7 لمجد|بــــو |لد حلىمي |محمود خ هره|لق|بــــ |د|

25939o عيل|سم|يه فوزى محمد عىل | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

4295|| حمد محمد طه مرىس شلبــــى| |ره طنط|تـــج

7724o2 لسيد درويش|محمد وليد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

484465 لبــــسطويس|هيم |بــــر|محمود حمدى حسن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

882995 ن |لعظيم علو|سيد مني  عبــــد سيوط|حقوق 

8o7985 ي|حمد عبــــد|ء نرص |ول
لغنى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

63|o38 ضل|لسيد ف|بــــ حسن |لوه|ده عبــــد |غ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

623646 نتـــ|لسيد شبــــ|آيتـــ منتـــرص  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

338353 هلل|لسيد زين عبــــد|ن |يم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

498|92 لسيد ذىك خورشيد|ء حلىم |ل| |حقوق طنط

853545 ي حلىمي|حمد و|
ئل مصطفى ي|علوم 

|لمنى

358853 ي|من
حمد|لدين محمد |ء |ر ضى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4499oo |مي
ر محمد يوسف خرصى |ضتـــ طنط|علوم ري

4|o86 لعزيز يونس|ر منصور عبــــد|من ن|هندستـــ حلو

782|6 وق  س عىل حسن|عيل عبــــ|سم|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

478o32 لنرصى مرع|م منصور أبــــو |حمد س| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

7oo|47 هيم|بــــر|ل |لع|حمد وسيم عبــــد | لمنصوره|علوم 

642oo9 ى صبــــري محمد  هيم|بــــر|نرمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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6|o267 بــــوفودتـــ|ء عليوه زىك |وف |تـــربــــيتـــ طنط

324628 لسيد|لسيد محمد |صم |ع ى شمس حقوق عي 

355247 يف عىل عبــــد| ي|م لسميع|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

342889 لعزبــــ|حمد حموده سعيد حموده | سيه|نوعيتـــ عبــــ

322484 ن مسعود|لسيد رمض|ميسون محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

879o5o نوبــــ مؤمن فوزى يوسف |بــــ| سيوط|حقوق 

286397 تـــى|حمد زن|حمد سيد |محمود  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

62o953 ره|لعدوى نو|حمد محمد |محمود  سكندريه|ل|صيدله 

|48745 ى ي معوض نعيم قديس|ه| يوستـــي 
ئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o7444 نور نرص|لسيد |لرحمن |عبــــد لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5467o9 ى عطيه| رفعتـــ رض| مي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

683956 لسيد بــــدر|لسيد |لسيد |م محمد |حس لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

35|495 ء محمد لطفى محمد|سم| بــــ بــــنى سويف|د|

|46442 للطيف|لعظيم عبــــد |ود محمد عبــــد  ى شمس| لسن عي 

4798o7 ي|رس فوزى د|ف
ل يس|ئى ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

692377 لسعيد عيس|حمد سعد |روى | لمنصوره|ره |تـــج

37663 محمد سيد صديق سعيد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

268789 ي|ر
ضى|مصطفى رجبــــ ر| ئى ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|35984 ى زينبــــ عبــــده سعدمحمد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3|854o لصبــــور|هيم محمد عبــــد|بــــر|ندى  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

35o8o| ن صليبــــ|د سليم|رجريتـــ فؤ|م |بــــ بــــنه|د|

779258 در|لق|روق عطيه عبــــد |رق ف|ء ط|شيم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

33639| بــــي|لعر|لغفور محمود عىل |ء عبــــد|سم| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5o6376 لم|ن محمد رجبــــ رجبــــ س|رو سكندريه|ل|عه |زر

26765| دق|لعزيز ص|هند محمد عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7739o5 زع|حمد من|ج |يحن  ض ى شمس|تـــج ره عي 

3|4|68 ن|ن حسن سليم|هر سليم|حمد م| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8779o9 ى حسن  |لدين حس|ل |زينبــــ كم ني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52o835 |لبــــن|لحميد |هر عبــــد |لم م|ريم س سكندريه|ل|طبــــ 

269339 ح|لفتـــ|ء عبــــيد محمد عبــــد|لىمي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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6|6755  محمد و|يمن |ن |نوره
ى
ل|لدسوق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7552o2 ي|هيم |بــــر|ندى سيد 
ى
لدسوق تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

36|24| مل محمد|م ك|يه حس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

76|o3 هر رزق|لظ|عىل محمد عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6|2567 در|لق|در حفى أبــــو مسلم عبــــد|لق|طمه عبــــد |ف ى شمس| لسن عي 

326574 س|ن عبــــ|يتـــ محمود سليم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

89|968 ن موىس حكيم بــــخيتـــ | مي  سيوط|ره |تـــج

57|65 هلل عىل محمد|بــــ |ل ج|ء جم|سم| طبــــ بــــنى سويف

52989 لح سيد عىل|مه ص|س| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

8838|6 للطيف |لمجيد عبــــد|ندى ممدوح عبــــد سيوط|حقوق 

6|3352 لدين محمود محمد صقر|محمود نور |ره بــــنه|تـــج

89549o تـــه  |د فهيم شح|نوبــــ عم|بــــ| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8o8824 ف عبــــد|يشي  مي|هلل جد|رسر ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

5o3355 ي
م|لسل|لمعبــــود محمد عبــــد |رأفتـــ عبــــد | دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|5o676 بــــر محمد|محمد حمدى ص هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

297|97 ي|شم زىك |عمر ه
ط|لىحى ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 

كتـــوبــــر|6 

792297 لسيد حميد|لسيد |محمود محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

675o6| ئى معوض محمد منس|يدى ه|ه لمنصوره|ره |تـــج

497o4| ن|للطيف رسح|وي عبــــد |ء محمود هند|رس| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3845| ن|بــــدين خليفتـــ سلط|لع|منيه زين | ى شمس حقوق عي 

356337 لنبــــى|كريم وحيد محمد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|3832 لربــــ محمد|د |لحسن ج|لرحمن |عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

|35665 ي محمد زين |ش
لدين|هنده مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

5||374 زى|مد درويش حج|ن ح|حمد رمض| طبــــ بــــيطرى دمنهور

859689 ى|م ي|عم| رتـــي 
ظ موىسي|د ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

26|834 حمد مصطفى|مه رجبــــ |س| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o|859 بــــسيوئى محمد بــــسيوئى تـــرىك |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|384|o لنور محمد حسن|بــــو |لد |مؤمنه خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

33277 ي
ف رمض| |دئى ل|لع|ن عبــــد |رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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6|7284 |لعر|لسيد |هر مسعد |ن م|رو
ى
ق ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

68o544 لمنعم مصطفى|لسيد مسعد عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

447o69 لس وصفى مريد جويد بــــخيتـــ كي  سكندريه|ل|هندستـــ 

|2|||2 ل مدبــــول عىل|لمتـــع|جنه عبــــد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

76ooo5 رص عىل جمعه محمد|ندى ن ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

88|54| حمد حسنى محمد يوسف | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

268o87 ن|لعزيز سليم|لعزيز عبــــد|محمود عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

29294 حمد سعيد حسن|هلل |عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

634o96 دى يوسف محمد|محمد ن زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

3|37o9 تـــ عم د عىل محمد سويفى|ني  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

37874 ن حسن|ء حسن عثــــم|حسن هره|لق|حقوق 

279338 ي
ح|لفتـــ|ح صبــــرى عبــــد|لفتـــ|عبــــد| دئى تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|

|طنط

53946| تـــ عم| سعد تـــوفيق|د |مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

7o2833 لسيد|م محمد |لسل|تـــ عبــــد |لشح|مصطفى  |ره بــــنه|تـــج

449378 عيل|محمد ممدوح محمود محمد إسم ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

285985 ى عىل | ه حسن حسي  حمد|مي  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

64ooo5 نور مسيل|منيتـــ محمد بــــهجتـــ محمد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

778|84 ن|ن سليم|لسيد سليم|ره |س ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|5464 ي محمود عبــــد
لرحيم محمد|منى ي|تـــمريض 

| لمنى

483|o4 د يونس محمد|عم| عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6983o4 م|لسل|لنبــــوى عبــــد |م |لسل|ن عبــــد |يم| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

473|o هلل محمد|ندى محمد عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

824732 طه محمد سيد محمد ن|طبــــ حلو

643352 لسيد متـــول متـــول|يه محمد | زيق|لزق|بــــ |د|

||54o| هيم|بــــر|لسيد |رس محمد |حبــــيبــــه ي ى شمس|تـــج ره عي 

342949 ى | وى|حمد سعيد نبــــر|لحسي  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

8|9877 ى|من ي محمد حسي 
ر مصطفى ي|علوم 

|لمنى

499372 تـــي|لسيد |لسيد محمد |ل |بــــتـــه| لنشر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|2683 ى ن حمد|هيم |بــــر|رص |نرمي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|
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78o624 حمد|رفيده سعيد حلىم محمد سيد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

24697| لس  سكندره|هيم عبــــده |بــــر|كي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

||5266 فظ محمد|لح|ل عبــــد |محمد كم| ميىلي|ك ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

7|5|7 هلل|كريم رفعتـــ عىل عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

47275 بــــو رسيع|مد |طمتـــ محمد ح|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|3|78 فتـــ محمد محمد|محمد ر ى شمس حقوق عي 

262266 ن|هيم رضو|بــــر|حمد |م |حمد عص| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|337o6 مح شفيق زىكي|سيمون س| ن| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

475|92 م جميل|لرحمن س|بــــ عبــــد|مه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5o893 بــــ حسن|لتـــو|رتـــ محمد عبــــد |س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|39524 رفعتـــ فرج| م رض|ريه ى شمس حقوق عي 

49879o لمغربــــى|ده رجبــــ رحيم |غ تـــربــــيتـــ دمنهور

263o44 زق عىل خليل|لر|د عبــــد|عم| ند|ر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

36oo9o شه|هيم عك|بــــر|رص |عزتـــ ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

24|89 مي سعد محمد|ندي س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

368875 تـــه صليبــــ|وليم شح| رين|م ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8o|55| لرحمن عزتـــ محمد محمود|عبــــد ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

9|9382 ن جندي |نىح  فكرى عجبــــ| سيوط|تـــمريض 

876822 ء عىل محمود عىل |سم| سيوط|بــــ |د|

6||929 قول|خليل ع| ء زكري|آل |طبــــ بــــنه

32|765 تـــه|حمد محمد شح|د |هلل عم|جنتـــ  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

272382  سل|محمد فؤ
ى
مه|د دسوق دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|3o4o| لسيد|د محمد |محمد عم ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

339452 ء مسعد طلعتـــ محمد سليم|سم| |علوم بــــنه

7697|2 ن عوده|محمود عوده فرح لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

528629 يف أحمد ح م|مد حسن سل|رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

6o|684 حمد عزتـــ محمد غيط| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

827428 ي ممدوح فتـــىحي عبــــد
هلل|مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

2|9489  |ه
ى
هيم|بــــر|جر محمد شوق دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل
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324|5o عيل سيد|سم|تـــ |هلل سيد شح|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

353o45 بــــتـــ محمد|لرحمن قدرى فكرى ثــــ|عبــــد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

697579 لسعيد|يه محمد محمد | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

834|o| لم|بــــر س|دي ج|مريم حم |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

32285| ي
لسيد|لعزيز محمد |محمد عبــــد| دئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

43|853 لدين سيد أحمد عجيبــــه|محمود عز  |ره طنط|تـــج

684829 لبــــسيوئى|محمد محمد محمد رزق  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

68744o لبــــسطويس |لسعيد محمود |ل فتـــىح |س ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

7o5o46 حمد ريه|نور |ل |يمن كم|ره |س زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

62|834 وي|لكفر|لسيد |بــــ عطيتـــ محمود |رح ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

437782 هر|لجوهري ض|ء مجد محمد |لزهر| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|3859 حد|لو|حمد محمد عبــــد |محمد مجدى  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

3|29o3 لنبــــى|ء عمر عبــــد|حمد عل| ى شمس|تـــج ره عي 

4|8o2| حمد حسن غبــــيش|لسيد |ديه |ن لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

5|8997 ض|لع|حمد |حمد عيد |ء |سم| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

6|9848 ق رجبــــ|لرز|ق عبــــد |لرز|أمل عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

754793 ل|لع|محمد محسن محمد صبــــري عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

83o46| لحميد محمود|ل محمد عبــــد|من دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

757449 |لعل|بــــو|عىل | لرحمن زكري|عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

7|5|44 لدين عبــــده|د محمد محن  |محمد عم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

625333 عرج|ل|لسيد عىل |هر |مريم م زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

343598 دى|له|حمد عبــــد|ن |نبــــيلتـــ محمد سليم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

336343 حمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|مريم  ى شمس|د| بــــ عي 

|55485 ل|حمد عىل عوض هل|ء |ل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

836o44 ي
سوسن عىلي محمد مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6376o6 حمد|دل عطيه |ن ع|يم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

25|8o2 محمود محمد فضل حريبــــتـــ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

768268 مه|م سل|مه سل|ره محمد سل|س لعريش|بــــ |د|

3|4245 حمد|ن محمد |عمر نعم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

222o9 ل محمد|هلل موىس كم|منه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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|287o9 ن عويس محمد|يوسف سليم ى شمس|تـــج ره عي 

9o7||6 ه |لل|ل عىل عبــــد|محمد جل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

684753  محمد |لبــــ|م محمد عبــــد |سل|
ى
وى|لشه|ق لمنصوره|حقوق 

4o5oo7 حمد رزق|محمد | محمود زكري لمنصوره|حقوق 

864||2 |يوبــــ لوق|ل |رك كم|م ن|سو|حقوق 

7o974o لسيد محمد|مد محمد |محمد ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

86o743 ل|لع|ن سيد عبــــد|ن منتـــرص شعبــــ|شعبــــ س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

9|486| |  نىح  عيس بــــولس حن| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|473o9 حمد|كر |حمد مصطفى ش| هره|لق|ره |تـــج

3277|7 ح|لعزيز محمد صل|لد عبــــد|حبــــيبــــه خ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|62896 هلل|لسميع عبــــد |جد عبــــد |يدى م|ه م بــــنى سويف|إعل

48342| حمد محمد محمد حسن|ر |مي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|4466 مه عطيه خرصى|لحميد سل|عبــــد | دين ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

53o623 هدى محمد محمد محمد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

768oo| لسيد طه|لسيد عبــــده |ء |ل| لعريش|تـــربــــيتـــ 

|38942 صبــــىح عبــــدتـــ| ندى زكري|س تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

7o5|76 محمد محمد عىل| سم رض|بــــ ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

4366|8 هيم|بــــر|آيتـــ محمود عوض محمود  سكندريه|ل|صيدله 

45oo|3 لمليىح |ل |ده يحن  جم|غ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

292639 مر|لسيد بــــيه ع|محمود  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

373|9 لمتـــجىل عىل|يه محمد عبــــد | ى شمس|زر عه عي 

54o2o4 رى|نص|ل|لعزيز درويش |م عبــــد|يوسف عص سكندريه|ل|ره |تـــج

526295 لسيد عبــــده|محمد حمدى عبــــده  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

34|9|4 لمهدى يوسف|ح محمد |ريج صل| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5|o||4 ي نرص عىلي عبــــد |حمد ه|
لغنى|ئى ره دمنهور|تـــج

844o96 لعظيم هميىمي|رق عبــــد|محمد ط ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

78o889 عيل مصطفى|سم|حمد بــــدر محمد |محمود  زيق|لزق|ره |تـــج

894547 لرحمن عىل |م حسن عبــــد|هي سيوط|ره |تـــج

896876 لرؤف |دل عبــــد|يه محمد ع| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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24|892 لرسول|دق عبــــد|لص|م عبــــد|هش| نور هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5o42|9 |لعل|بــــو |لفضل |بــــو |ح |سمر صل سكندريه|ل|علوم 

|76478 لرسول بــــخيتـــ|لسيد عبــــد |س |ين| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

895653 ه ن| مل عىل |رص ك|مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

759||2 ن محمد عربــــى محمد حفنى|مرو لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

3474o3 لسيد خليل|رجبــــ عىل محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

638|74 |ن |م عىل سليم|لتـــه|مصطفى محمد محمد 
ر|لنج

زيق|لزق|هندستـــ 

|66|o3 لنبــــي|زق عبــــد |لر|ل عبــــد |محمد جم هره|لق|ر |ثــــ|

36957 لحليم محمود|رس عبــــد |رضوى ي هره|لق|لعلوم ج |ر |د

364467 ىسر|بــــتـــ غبــــ|حمد ثــــ|مصطفى  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

436|37 سم|بــــ خميس محمد منصور ق|يه| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

923846 ه سمي  ق| سم حسن |مي  ج|بــــ سوه|د|

424745 حمد محمد|لسيد |هيم |بــــر|نس | ن|سو|علوم 

4363| لسيد|بــــوبــــكر |تـــفى محمد  هره|لق|هندستـــ 

6|7335 تـــبــــ|لك|س |مؤمنه محمود عبــــ ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

882857 ى ثــــروتـــ عزيز يعقوبــــ  | روجي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44494o د|لجو|لمول عبــــد |ج  عبــــد |لدين ن|د |عم |ضتـــ طنط|علوم ري

93798 ح عزتـــ محمود|مريم نج تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43296 ف|رس محمد خليل خل|م ي|سل| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

4o47|4 ن|لبــــ شعبــــ|بــــوط|محمد | محمود رض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

642588 ج  عىلي|حمد فوزى ن| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

879496 لحميد  |سحر محمد محمد عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

344376 ف حسبــــ |لرحمن |عبــــد لح|هلل ص|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

47798| ى محمد سعيد | ى محمد |مي  ي|لخر|مي 
ىسر سكندريه|ل|عه |زر

783338 لرحمن|محمد فتـــىح عبــــد| لي|د زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

257927 لمنعم بــــليق|هلل عيد عبــــد|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

636977 هلل|ورى عوض |لمغ|محمد يحن   ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

23276| لعظيم|بــــتـــ عبــــد |لد محمد ثــــ|ن خ|يم| ج|بــــ سوه|د|
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9547| بــــ حسن محمود|محمد كس لمنصوره|حقوق 

336|94 م|م|م محمد |م|ندى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

643o56 لمجيد|لودود عبــــد|ر محمد عبــــد|من زيق|لزق|بــــ |د|

4455|9 لمجيد|مريم عيس محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

574o4 حمد|مرفتـــ محمد عدل  ره بــــنى سويف|تـــج

259ooo ع|لسيد من|لحكيم |محمد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

68||59 دى حسن|له|محمد وليد محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

35|878 ضل|ل محمد حسن ف|محمود جم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

779|63 ى|ل محمد ن|لع|محمد عبــــد  رص حسي  زيق|لزق|صيدله 

423496 حمد|حمد محمود |حمد |منيه | سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|65435 لرؤوف محمد|ء محروس عبــــد |سم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|72|3 س|حمد محمد عبــــ| |كريم رض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o4||6 هيم|لد محمد عىل إبــــر|محمد خ ى شمس| لسن عي 

4|7893 ى وحيد |ي  |لعط|حمد |سمي 
ى
لزغيبــــى|ق لشيخ|بــــ كفر |د|

7866|7 ن|محمود محمد فتـــىح سليم زيد  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

63o222 حمد|لعزيز |هر محمود عبــــد |عمر م لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

793392 لس ع ى|كي  |دل صموئيل مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82|382 جد نبــــيه دقش|نطونيوس م| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

534532 ويش|حمد ج|حمد محمد |يه | ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

67485 ي ك
مل عيد خلف|مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2|3|oo حمد لطفى|بــــ محمد رأفتـــ |يه|فرح  ى شمس حقوق عي 

5|423 وق  لحق محمد|مه عبــــد |س|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

45|926 لرحمن عليبــــه|رق محمد عبــــد |ء ط|سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

42o852 لسيد أحمد أحمد|خلود  لمنصوره|حقوق 

|37268 ن|بــــر رشو|لج|محمد مهدى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

254499 هلل|بــــوبــــكر عبــــد|ن |محمد شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

629944 ى |ي ى|حمد ي|هيم |بــــر|سي  سي  زيق|لزق|ره |تـــج

29|233 حمد عيس|لعزيز |حسن محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

68o||| لحليم|لحليم عبــــد |لسيد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ى شمس| لسن عي 

7||469 لعدروس|هيم |بــــر|ودى |لد|لرحمن عبــــده |عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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85o5|3 ى عمر|زن ع|م طف حسي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

4o5673 ى  نور محمد|مريم حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|47o| روق مرزوق|مح ف|رتـــن س|م هره|لق|حقوق 

635453 يه زق|لر|رس فوزى عبــــد |ن ي|رسر زيق|لزق|علوم 

8o43|| دق صبــــح|ميمه حسن ص| ي|تـــمريض 
| لمنى

622759 ى ي|ي لخليفه|تـــ |رس عرف|سمي  ط|ر دمي|ثــــ|

222o|7 لعظيم|حمد سعد عبــــد|طمه |ف هره|لق|حقوق 

889|33 لمنعم |حمد عبــــد|ء سهرى |رس| سيوط|ره |تـــج

49||93 وق مجدى  لرحيم|هيم عطيه عبــــد|بــــر|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

773984 ذل|لش|حمد |حمد |رس |سلىم ي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

83|473 ي|لر|تـــه عبــــد|رف شح|ء ع|شيم
ضى دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

7698|6 لرحمن|لسيد محمد عبــــد |محمد | لي|د لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

23|997 م|لسل|عيل محمد عبــــد|سم|محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

489334 للطيف|رق محمد عبــــد |عزيزتـــ ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

238656 م|م|ن سيد محمد |حن ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

338935 ي عبــــد
تـــ سعد عفيفى د|لحميد حم|ني  |حقوق بــــنه

22o6| حمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |يه | ى شمس|زر عه عي 

48595o زينبــــ عىل حسن عىل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

582o3 للطيف جمعه|بــــ عيد عبــــد |شه ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

3|84|2 حمد حسن|معتـــصم محمد  هره|لق|بــــ |د|

626|58 لرحمن محمد يوسف مهدى|عبــــد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

338|85 شوئى|لبــــل|حمد |عىل سيد | هلل رض|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4||42 بــــر محمد عىل|م ص|سل| ى شمس طبــــ عي 

238|4o حمد محمد|مل |روضه محمود ك ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|8956 ى محمود ع|ي لدين|رف محمد عىل |سمي  هره|لق|بــــ |د|

9o4522 م محمود محمد عىل |سل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

526|55 محمد سمي  محمد أحمد حديرى سكندريه|ل|هندستـــ 

4o242 لسيد|بــــر يوسف |يوسف ص ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

264957 حمد|لسيد |ء سعيد |عل ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ
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|4|o98 لرحمن|دل محمد عبــــد |محمد ع سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

|623|o زق|لر|حمد عبــــد |عمر فتـــىح  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

686574 للطيف|لحسينى عبــــد |فظ سعد |لح|م عبــــد |هش لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|586o3 سوسن محمد حسن محمد هره|لق|عه |زر

524598 لحميد عبــــده|حمد فوزى عبــــد |كريم  سكندريه|ل|هندستـــ 

4|33o| د|تـــه حم|ل شح|وليد جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

345556 لسيد محمد|نهي  عمرو  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

623775 د|لحد|مه أحمد محمد |ره سل|س تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

838798 مد|مه فتـــىحي ح|س|ر |من ن|كليتـــ طبــــ أسو

3|4328 مصطفى درويش سيد درويش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

682|5 هلل محمود|ندى محمود عبــــد لفيوم|تـــربــــيتـــ 

282668 هيم محمد محمود|بــــر|ء |سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

233|32 سهيله معتـــز محمود محمد لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

839|37 محمود عىلي محمد يسن قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

444867 حمد|ل |لع|لد نظىم عبــــد |خ سكندريه|ل|هندستـــ 

62662 د سيد|ن فؤ|م رمض|بــــتـــس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

45||o| ر|لعط|حمد |حمد محمود | ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

9o7556 لكريم |لرحيم عبــــد|م رجبــــ عبــــد|هش  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|54o26 لغنى|م وحيد محمد عبــــد |حمد عص| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

362286 ئل نصىح لطيف ظريف|و |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

489o8| وق  حمد محمد|لفتـــوح |بــــو |حمد |رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

|33728 ى حبــــيبــــ غ|ع لبــــ|دل هيى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

88|o|3 ي
حمد |محمد حسن | دئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

494679 |لسيد محمد حسن |مح |س
ى
لدسوق ره دمنهور|تـــج

9|8398 محمد متـــول محمد محمود  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

645568 ع  خليل|لسبــــ|هند مصطفى خليل  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

89|o7 در|لق|هلل عبــــد |در عبــــد|لق|محمد عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8959o8 زر  |ع| زكري| يوحن| رين|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج
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|368|7 ي |
ي هديه|لورد|يمن مصطفى

ئى تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

247283 لغنى هشهش|رس مصطفى عبــــد|ر ي|عم دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

5|62o7 |لبــــن|حمد محمد |ء محمد |رس| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

334434 س|مل عبــــ|مل عىل ك|ك تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

896488 ي
حمد  |ضى |لر|لدين عبــــد|ء |بــــسمه ضى ج|تـــربــــيتـــ سوه

87oo53 هلل|لدين محمود عبــــد|ح |ء صل|صف ج|بــــ سوه|د|

|6976o م|د فوزى هم|حمد عم| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

788668 ن|لرؤوف مصطفى حمد|لد عبــــد |محمد خ ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

3||969 ف شح|م |سل| تـــتـــ محمد|رسر ن|حقوق حلو

462|55 ن|هيم رمض|بــــر|حمد |حمد |محمد  |حقوق طنط

79o682  عبــــد 
ى
لق قطبــــ|لخ|زينبــــ عبــــده محمد شوق بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

77o949 بــــى|مد عبــــده عر|دى ح|له|ء عبــــد |ل| زيق|لزق|نوعيتـــ 

222o4o لسيد|لدين محمد |حمد نرص|وعد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22o47 ح محمد عمر|رضوي صل ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

7||828 لتـــتـــونىح |م محمد محمد عىل |ء عص|شيم لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

42|446 لح|م محمد ص|هدير س لشيخ|ره كفر |تـــج

62|898 ىطي|لبــــس|ل محمد |ل نبــــيل بــــل|بــــل ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

438224 هيم خليفتـــ|بــــر|ح صبــــري |سم لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

43o997 ن|حمد عجل|ئى نجيبــــ |م| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

458o47 لعزيز فرج|د عبــــد|زم مر|هلل ح|منه  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

528544 ر|لسيد دويد|حمد حبــــسر خميس | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5|655o لقه|لخو|م محمد |م عص|هي معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

922o99 ف  نظي  ص|لروم| |ن|ني 
بــــر |ئى ج|بــــ سوه|د|

6o37o حمد عيد عىل|بــــ |يه| ي سويف
هندستـــ بــــنى

92|975 لرحيم |لرشيدى عبــــد|شهنده عىل  ج|صيدلتـــ سوه

6o3555 هيم|بــــر|لمنعم |هلل عبــــد |دل عبــــد |ع |ره طنط|تـــج

687|47 هيم|بــــر|حمد |لعزيز |حمد عبــــد |ء |ل| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

43|83 لرحمن|ن عبــــد |مصطفى صبــــرى رمض ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

243o8 لعليم|فضل عبــــد | ء رض|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 
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7o8494 ى |محمد | ند حمد|مي  طبــــ بــــورسعيد

77o486 لسيد|دى |له|لسيد عبــــد |دى |له|عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

768465 مه|حمد سليم سل|عىل  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

764463 ن|حسنى محمد حسنى محمد رمض ره بــــور سعيد|تـــج

484599 نه|هيم طبــــ|بــــر|حمد |حمد وليد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

54459o ى مهدي عبــــد|ي ي|لسيد |لعزيز |سمي 
ى
ق لصي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

||574o حمد محمد|ل |فرح جم هره|لق|ره |تـــج

4896|o حمد|ده زىك عىل |ن حم|إيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

338235 |لحميد حسن |لنبــــي محمد عبــــد|حمد عبــــد|
وى|لشعر

ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

846536 حمد|ن |لدين رفعتـــ رمض|م |حس ن|سو|بــــ |د|

228|78 لعزيز|حمد عبــــد|لميس محمد  هره|لق|ره |تـــج

8|5228 ي جل| د|لجو|ل فخري عبــــد|نىح  حقوق بــــنى سويف

44274| لمتـــول|لمتـــول عبــــدربــــه |ن محمود |يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

32o7|6 لسيد خليل|حمد محمد |محمود  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

835283 دي|له|لحميد محمد عبــــد|رضوي عبــــد دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

779573 ر|لزه|حمد منصور |ن |لرحمن عثــــم|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

696732 |لمو|ء فوزى منصور محمد |رس|
ى
ق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9o8437 ه حمدى عبــــد| عيل |سم|لحميد |مي  ج|بــــ سوه|د|

34988| ي
هد|هد محمود مج|محمد مج| دئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

83o882 رس|يمن حسن ف|محمد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

237|49 ن|ن عثــــم|خلود بــــدوى عىلي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

57o42 لحميد|لمعز عبــــد |ء طه عبــــد |صف بــــ بــــنى سويف|د|

245364 ن|لهندى سليم|هند جبــــر محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

55486 بــــورسيع|يه سيد عويس | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

68956| م|لسل|لسيد عبــــد |هلل |فتـــىح عبــــد | رن لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|2o676 ى لسيد|د |بــــدر سمي  ج| مي  ن|حقوق حلو

83857o ي سعدي مىكي|
منيه حسنى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

|56547 يحن  حسن رضى محمد هره|لق|ره |تـــج

7o3833 لبــــدوى|حمد |مروه مدحتـــ سمي   زيق|لزق|صيدله 

Thursday, September 6, 2018 Page 12922 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4|2o6| يف سعيد |ف ج|لم|رس رسر |بــــ طنط|د|

49|592 ل|لش|د |ن حم|لدين رمض|ء |عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89|6o8 دل حسن محمد |حمد ع| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

464492 حمد جتـــه|لحميد |حمد حمدى عبــــد | سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

45o5|7 د|حمد ج|لسعيد |زم |ح |بــــ طنط|د|

522244 تـــ ي در|لق|در محمد عبــــد|لق|رس عبــــد|ني  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

694766 لسوليتـــ|غبــــ |يمنى حسن ر |بــــ طنط|د|

846|35 حمد حسن|هلل محمد |عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

92|759 لمجد حسن |بــــو|هر |عىل م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

9o3976 عيل |سم|حمد محمد |حسن  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

287457 لعزيز|حمد محمد قنديل عبــــد|يوسف  |حقوق بــــنه

33344| لسيد عطيتـــ|لرحمن فهىم |عبــــد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

9o|8|5 محمد عبــــده جمعه محمدين  ج|تـــربــــيتـــ سوه

7o|879 ى يوسف |حمد |لد |رحمه خ ل|لجبــــ|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

9|35|4 م |شم عل|عمر محمد ه سيوط|عه |زر

|74938 هيم|بــــر|عيل محمد محمد |سم|جر |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6799|4 حمد|ره |ليىل محمد فوزى عم لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

7o||38 لجليل محمد|بــــو بــــكر عبــــد |محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

259665 ه ع| لعليم ريه|دل عبــــد|مي  شمون|نوعيتـــ فنيه 

5o698 محمد محمود عىل محمد بــــ بــــنى سويف|د|

89o6o6 بــــتـــ |د قطبــــ محمد ثــــ|زي ي صىح 
سيوط|معهد فنى

484892 حمد مصطفى|عيل |سم|عيل محمد |سم| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

54226o ن نمي |متـــ سليم|ن سل|ء سليم|شيم زيق|لزق|عه |زر

7722oo جر عىل جوده محمد سبــــع|ه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

754445 مه عزتـــ بــــطرس|س| |دون|م لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

69|925 ى عبــــد|لرحمن |م عبــــد |لرحمن وس|عبــــد  لعشر
لحليم |

لمنصوره|ره |تـــج

4|o|53 لجوهرى|لسيد عىل عىل |لم |س |ره طنط|تـــج

24639o لعزيز|مد عبــــد|لحميد ح|لد عبــــد|خ ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى
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263936 لسيد دغيدى|لق |لخ|هر عبــــد|طمه م|ف ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

779744 هيم نرص|زق سليم إبــــر|لر|رضوى عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

639684 ن|طمه حسينى محمود مصطفى عثــــم|ف زيق|لزق|عه |زر

|4ooo6 نهله مصطفى وهيبــــ محمد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

25o32o يف|ل |لوص|لسيد عىل |يه | لسيد رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

833455 ي تـــه|محمود 
ى
مي|حمد شوق دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

6756|| ن|م|هيم |بــــر|لمنعم |لد عبــــد |جر خ|ه لمنصوره|علوم 

85954| ي عبــــ|م ن|حمد هش| س|ج  ي|علوم 
|لمنى

8o3776 ي|طمه محمود غريبــــ عبــــد|ف
لغنى ي|عه |زر

|لمنى

76o6o3 طمه محمد عىل محمد|ف ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

7o433| لرحمن|فظ عبــــد |د ح|حمد فؤ|بــــ |رح زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7|o264 در|لق|لحىح  عبــــد |لسعيد | |عل لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

487355 هيم|بــــر|دتـــ |مصطفى حفىطى محمد زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||988| مر|مر لطيف محمود ع|ن ع|جيه ى شمس حقوق عي 

2|5o65 |ضى زكري|جد ر|ئف م|ر ن|فنون جميله فنون حلو

6374|8 ى عبــــده|ن خ|يم| لد محمد حسي  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

|46834 فع|روق ش|سلىم محمد ف ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

338929 للطيف|دتـــ محمد محمود حمدى عبــــد|مي |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

883327 لد عىل محمد  |ريم خ سيوط|تـــربــــيتـــ 

|37oo لحميد محمد|ل عبــــد |رس جم|ي ى شمس|تـــج ره عي 

25||75 حمد ذىك|ل |حمد جم| تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

24827| هيم غنيم|بــــر|هر بــــسيوئى |ن ط|يم| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

896979 حمد |ه |لل|حمد مصطفى عبــــد| ج|حقوق سوه

5||994 لحميد نوير|متـــ محمدعبــــد |س|محمد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|47888 حمد يسن|حمد محمد |يوسف  هره|لق|هندستـــ 

5o429 لحفيظ|محمد جمعه سعيد عبــــد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|4238|  |لبــــ|ح عبــــد |لفتـــ|سلىم عبــــد 
ى
حمد|ق ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

4|54|8 لنرصى|بــــو|حمد محمد عىل مصطفى | لشيخ|بــــ كفر |د|

|27|79 ى|يوسف هيثــــم  لسيد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|982| دى|لسعيد محمد ش|لسعيد مني  | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج
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262722 مه فتـــىح لبــــيبــــ محمود وهبــــ|س| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

245o|8 لشوربــــىح |لعزيز |حمد عبــــد |طمه عىل |ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

7o525o وى|لعشم|حمد عىل |يمن |محمد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

8984|5 لسيد |حمد |لسيد |مهند  ج|صيدلتـــ سوه

5|o947 لح|لغنى ص|ن طه عبــــد |حمد شعبــــ| |علوم طنط

489844 ى محمد محمود ح م|فظ بــــره|حني  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

49|376 ي
حمد|بــــكر محمد| زكري| دئى إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |

رتـــ|لإلد

44528 هيم|بــــر|حمد |يمن محمد |ء |رس| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

426537 لصمد|لسيد محمد عبــــد |مصطفى | رن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

638227 حمد|محمد وجيه محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78oo35 هيم محمد|بــــر|حمد |هيم |بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

98524 ى|لرحمن مهدي عبــــد|عبــــد لحميد حسي  لمنصوره|حقوق 

343|23 زى حسن|بــــو غ|بــــ محمد |ربــــ زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4882|2 لرحمن|ىط عبــــد|لمع|بــــو|ح محمد |محمد صل دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

52|o|| شور|هيم ع|بــــر|لمنعم |بــــسنتـــ حربــــى عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

426|o3 هيم|بــــر|ن محمد |جر محمد رمض|ه سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4o6382 هيم|بــــر|عيل عىل |سم|حمد |ء |سم| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

438o9| تـــغريد موىس فتـــىح حميده تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

366553 هيم|بــــر|لعظيم |عمر يشى عبــــد |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

5o3242 هلل حبــــيبــــ|جر محمد عبــــد |ه سكندريه|ل|علوم 

5|9774 هيم حسونه|بــــر|خليل جمعه | مه ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

32||86 طف خليفه عطيه|محمد ع هره|لق|ره |تـــج

|75362 بــــر عىل|منيه عجىم ص| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

493o43 دى|له|لمجيد عبــــد |ن عبــــد |محمد رمض ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

265882 زى|حمد محمد حج|عمر  |ره بــــنه|تـــج

6|96o6 لىمي|ء عىلي عىلي عىلي |شيم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

864o46 حمد|مل |د ك|محمد ج ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

5|7427 ن|لغلبــــ|مل محمد |حمد ك| |رن بــــ دمنهور|د|
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3|59|9 لسيد|ء محمد عىل |رس| ى شمس|تـــج ره عي 

3|8242 ف عيسي متـــول|هيم |بــــر| رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3379|6 ي |حمد |هلل |عبــــد
لسيد عبــــدربــــه كشك|لطوجى مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

59|23 هلل نبــــيل سيد خليل|عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|o5|9 حمد محمد يوسف|لعليم |بــــرعبــــد|هيم ج|بــــر| |تـــربــــيتـــ طنط

63953 لسيد|ن |حمد رسل|محمد  لفيوم|صيدلتـــ 

65|43 ى عىل محمد محمد حسي  لفيوم|هندستـــ 

647863 يف ى محمد محمد حسن رسر نرمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

36375o ي
لسيد|حمد |م |س| دئى |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 
ل|ألعم

48967o س|حمد عبــــ|لدين محمد |ل |سلىم جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4626 دل محمد عدوى|محمد ع ن|هندستـــ حلو

542974 ى عبــــد | ند صف|لن|لحميد |ح عبــــد |لفتـــ|خي  عه دمنهور|زر

|3o58| لعزيز محمود|د محمد عبــــد |جه |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

82457o ر عىلي|لنج|حمد |عىلي  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

48oo54 ن يوسف|جد يون|تـــي  م|فيلوبــــ ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

3|454| بــــ محمد يوسف|لوه|حمد عبــــد|محمد  ن|حقوق حلو

8566o| ح محمود محمد|ن صل|مرو ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

345536 ن|ن صو|حمد سليم|سلىم رفعتـــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

894342 لرؤف محمد محمود |مروه عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

6o65| لدين|نسيبــــه سيد محمود سعد  ن|علوم حلو

52|8oo ي|محمد شمس | لي|د
لرحمن|زى عبــــد|لدين ئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4|5767 ر|لنش|منيه محمد محمود محمد  | لشيخ|ره كفر |تـــج

487o84 ن بــــكر|لسيد عىل رمض|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|485o حمد رجبــــ|لدين |لد سعد |دهم خ| هره|لق|حقوق 

427622 وى|لطنط|لغفور |محمد رجبــــ عبــــد |طبــــ طنط

|24283 ن|ج عثــــم|لحج|بــــو |ن |هيم عثــــم|بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

828867 لحكيم|دق عبــــد|لص|عىلي عزوز عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

887575 بــــ محمد مهنى محمد |رح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||74o4 هلل موىسي|طف عوض |ع| ريميدي هره|لق|هندستـــ 
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6|88o| لعلىم|م محسن عوض |ريه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

75o582 بــــ|بــــ محمد دي|سحر دي حقوق بــــورسعيد

7o7796 لم يوسف|حمد س|لم |سهي  س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||52|9 ر|لغف|لدين عبــــد |حمد سعد |فرح  هره|لق|ره |تـــج

43632| مر|لحميد ع|ل عبــــد|رق كم|م ط|حس لشيخ|عه كفر |زر

785286 م|لسل|بــــ عبــــد|لوه|لشكور عبــــد |سمر عبــــد  ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

8o5|o6 لحميد عىلي|دل عبــــد|مل ع| ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

528|5o ى بــــدر ن|محمد أحمد نونو حسي  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

647249 محمود محسن محمد خليل |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

||6|77 م حسن طلبــــه|محمد حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|o376 حمد |ر |لغف|لسيد عبــــد|ده |غ دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

259642 لجندى|ن |مه محمود رمض|س|ء |دع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|o932 يد|ل رزق ز|يوسف جم ي صىح طنط
|معهد فنى

|3626o ى عبــــد   حسي 
ى|تـــفى لمجيد حسي  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|

مس|تـــجمع خ

|29637 هيم بــــخيتـــ|بــــر|رص |هيم ن|بــــر| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

845393 تـــ محمود|يه محمود شح| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

9232o4 رى |ئيل صموئيل سعد زخ|مهر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

774397 ر|لنش|محروس يوسف مرىس | مصطفى رض زيق|لزق|حقوق 

482937 ى|م وى|ل مكرم تـــق|كم| رتـــي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|3|369 م|لتـــه|حمد |م سعيد |هش ى شمس|د| بــــ عي 

257584 ربــــيع يوسف محمد يوسف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|||74 ه بــــه| رص  |لدين محمد ن|ء |مي  |ج طبــــيع قن|عل

35384| حد سعد|لو|لح عبــــد|حمد ص| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9|o726 لدين  |ء حسن حسن نور |نجل ج|صيدلتـــ سوه

||5646 هيم|بــــر|لدين |ح |يدى صفوتـــ صل|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

85o354 هلل حسن|حمد عبــــد|محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

79325 محمد بــــدر محمد بــــدر لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

25527o ن|هيم عمر|بــــر|حمد محمد |ء |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

494976 للطيف عبــــده|حمد عبــــد|كريم  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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338|5 لح محمود خليفه|مريم محمود ص هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|4|435 لرحمن يوسف سلوم|بــــ عبــــد |شه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

764o3 ح|لفتـــ|ح عبــــد |سمر محمد صل لفيوم|بــــ |د|

4o2667 بــــ|لوه|هيم  عبــــد |بــــر|ندى صبــــىح فتـــوح  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

237282 ل|هر شهدى غبــــري|م| مرن هره|لق|حقوق 

4|4283 ف حس| |نور ى|حمد |ن سيد|رسر لعشر |تـــربــــيتـــ طنط

44|oo5 هيم محمد|بــــر|هلل |فتـــح | عل لشيخ|ره كفر |تـــج

45955o ي|ر
لحميد|أحمد جبــــريل عبــــد| ئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

44547o ج|مريم سعد مصطفى عيس حج سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

768657 شم عمر|رنيم محفوظ ه لعريش|تـــربــــيتـــ 

|34898 عيل|سم|رق محمد |محمد ط هره|لق|لعلوم ج |ر |د

424|76 غ|لصبــــ|حمد مصطفى |لدين |نور  ى شمس علوم عي 

2387o6 ضى|لق|سمر سعيد نبــــوى  هره|لق|علوم 

3|2722 يمن وحيد عدل|روبــــرتـــ  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|48o2 بــــ|عيل خط|سم|خلود محمد عزتـــ محمد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4243o6 هلل محمد|هر عبــــد |لظ|هلل عبــــد |صم عبــــد |ع سكندريه|ل|حقوق 

627o46 لرحمن|ل عبــــد|ن وليد مصطفى كم|نوره |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

|3|7|4 هر تـــوفيق قرئى|طمه ط|ف ن|بــــ حلو|د|

9oo997 هيم |بــــر|طمه محمد سلىم |ف ج|علوم سوه

635734 ى |ي لمنعم|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |سمي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

7o7399 مد محمد|ئى حمدينو ح|م| لمنصوره|بــــ |د|

256458 حمد بــــكره|بــــسمه حمدى  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|69353 ن|لمعىط محمد عثــــم|لد عبــــد |حمد خ| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

22347o م حسن سيد منصور|سل| مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|2628 تـــه|حمد شح|رق |ء ط|سم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

68||3| ي|لرحمن محمد |عبــــد 
حمد محمد مصطفى لمنصوره|بــــ |د|

89|229 ى يونس عبــــد|سه لمنعم |م حسي  سيوط|بــــ |د|

6|879 لرحمن سيد|محمد عبــــد | مه |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ
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753564 حمد سيد|محمد | لي|د تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6o|3o7 لور|ن محمد عىل محمد |جولفد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|68369 ن نصيف|هر عري|مريتـــ م مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

|66879 هيم|بــــر|مه |ن سعيد سل|حن ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

64|398 حسينى عىل محمد| دين زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

22824| لعظيم|لعظيم مصطفى عبــــد|مريم عبــــد ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

49o68o لمنعم قطرى|سلىم محمد عبــــد  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

347533  عىل|عبــــد
ى
هلل حمدى حسن دسوق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

864368 م|محمد فرغل محروص عل ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

268435  
ى
حمد عبــــيد|مصطفى شوق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

36oo55 حمد محمد|لرحمن محسن محمد |عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

339278 لغنى|هر عبــــد|لظ|لغنى عبــــد|حمد عبــــد| |نوعيتـــ بــــنه

766239 ن|حمد متـــول شعبــــ|دل |يه ع| ره بــــور سعيد|تـــج

924234 ى ف|ي ى |روق حس|سمي  حمد |ني  ج|بــــ سوه|د|

|792|7 متـــ محمود|كريم محمود سل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78262o لحميد عطيه|لرحمن عبــــد |ء عبــــد |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

36824| |لش|يتـــ محمود صبــــره عبــــد|
ى
ق هره|لق|لعلوم ج |ر |د

75565o لسيد|لسيد خليل |خلود  نوعيتـــ بــــور سعيد

4439o يمن سمي  شكرى|م |بــــر| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

329375 حمد عيس|لرحمن |ء مصطفى عبــــد|عىلي |صيدله طنط

42o62| ن|لسميع شعبــــ|بــــدين عبــــد|م ع|إسل لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8|6977 يه عىلي محمد حسن| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

349498 ى مصطفى محمود| تـــ حسي  مي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

898989 بــــتـــ محمد  |هلل ثــــ|عبــــد| ند ج|تـــربــــيتـــ سوه

6o78|8 هيم عليوه|بــــر|ء محمد |هن |بــــ طنط|د|

49674o ل محمود متـــول|م أحمد كم|يدى هش|ه سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7o37|8 لمشد|م |لخز|حمد |ر |مختـــ| دين زيق|لزق|بــــ |د|

2|2258 يف عبــــد لق|لخ|محمد سعيد رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8578|3 ى عبــــد|لر|عبــــد ى|لر|فع حسي  فع حسي  ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى
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7896o8 حمد محمود محمد|مصطفى محمود  حقوق بــــورسعيد

46oo78 لسيد محمد مرىس مرىس|ن |رو تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

84|778 ي نش
تـــ سعيد محمد|مصطفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

6oo683 ء رشدي محمد حسن طعمتـــ|رس| |ره طنط|تـــج

8||57o ل فتـــىحي حسن|ء هل|رس| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

25o|8 ى  هيم|بــــر|عيل |سم|سهي  خي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

425o83 لسيد بــــخيتـــ|حمد عىلي بــــخيتـــ |ندى  ط|بــــ دمي|د|

5|9929 رتـــ|ء نبــــيل فتـــىح عم|وف سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

47345 لسيد|ح |لفتـــ|ن عبــــد |ل رمض|بــــل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

262397 ى عفيفى مؤمن فوزى محمد حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2|2o53 هيم محمد|بــــر|لدين محمود |ء|يه عل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|356o ي|يم ن|لد|طف عبــــد|سعيد ع ج  سيوط|عه |زر

699o2| حمد شعي |دق |حمد ص|بــــ |لبــــ|ء فتـــح |رس| ن|طبــــ حلو

8|4447 لحميد عىلي|لدين عبــــد|د |كريم عم ي|طبــــ 
|لمنى

432oo4 ي|حمد |هلل محمد |منتـــ 
لحبــــيسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

422|54 دى|حمد محمود بــــغد|جر |ه ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

424478 محمد محسن جمعه يوسف سليم لمنصوره|حقوق 

429o39 وى|لص|لمنعم محمد |دل عبــــد |منيه ع| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

9o2492 يمن محمد محمد |ميمه | ج|ره سوه|تـــج

|56523 لبــــ|دى بــــيوم غ|يحن  ن ن|تـــمريض  حلو

22|o|4 لمنصف بــــكرى|لعزيز عبــــد|يه عبــــد| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9|8524 ه عل| ي|مي 
مد |زى ح|ء ئى زيق|لزق|حقوق 

263765 لحسينى|لحميد |حمد نبــــوى عبــــد |مل | لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o4|46 م|س سل|ممدوح عبــــ| معتـــز رض ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

24925| عىل متـــول زغلول| روضه زكري ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

36o657 لنبــــى|لسميع عبــــد|حمد عبــــد|ح |صل |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

758338 هيم محمد|بــــر|لسيد |ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

5|7o2| لحليوى|سط محمد |لبــــ|ء عبــــد |لىمي تـــمريض دمنهور

77|483 ئى|حمد محمد سعيد كيل|ء |دع زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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787||3 عيل|سم|لحميد |سهيله فكرى عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|484|4 ى محمد عبــــد |ي لمعىط|د عبــــد |لجو|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7|69o3 تـــه عبــــده حسن|ن محمود شح|يم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

492733 يف عمرو فتـــىح محمد عيد رسر بــــ دمنهور|د|

|7o466 لرحمن محمد عىل محمد عىل|عبــــد  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

432o4o ي ج|لبــــ|حمد عبــــد |جنه 
ى
ويش|ق |طبــــ بــــيطرى بــــنه

27827 ئى مجدى بــــريقع|ء ه|سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

4o68|8 ى رضو ى حسن حسي  ن|مريم حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

45oo84 لسعيد محمد محمد عيس|يه | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6868|7 ن|حمد مصطفى سلط|طمه مصطفى |ف لمنصوره|صيدله 

4|8392 هلل|لعزيز حسبــــ |د محمد عبــــد|هدير عم لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

262578 لسيد|لحميد |مصطفى حمدى عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

|68645 لد محمود فريد زمزم|عمر خ مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

28o484 حمد سعيد سيف|يوسف مصطفى  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

336692 بــــدين محمد|لع|رتـــ محمد زين |س |ضتـــ بــــنه|علوم ري

537378 م فتـــىح محمد حمورى|ره س|س عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

48578o ل محمد فهىم|قمر مسعود كم دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

675o|9 م محمد عىل قنديل|ى هش|من لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

86242o هيم|بــــر|محمد عوض فكري  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

526922 ر|لنج|زى لبــــيبــــ |تـــم محمد مغ|ح سكندريه|ل|هندستـــ 

5|4345 ه فتـــي| ى خرصى|ن محمد |مي  مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|33776 ى|بــــش| ش|د بــــ|تـــرين جرجس عي|ك ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

8276|5 مرىسي| ر عط|لغف|ء عبــــد|وف |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

5o8557 لسقيىل|تـــه عىل |هلل محمد شح|عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

59977 حمد عويس|محمود سيد  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

4o24o9 لعزيز مرىس|ء متـــول عبــــد |شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

228o89 هيم|بــــر|جد مريد |د م|ود هره|لق|بــــ |د|

5o79o8 هيم محمد|بــــر|ئى محمود |هدير ه سكندريه|ل|بــــ |د|

679389 ى عبــــد |تـــوفيق عبــــد  فظ|لح|لرحمن تـــوفيق حسي  لمنصوره|ره |تـــج
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4693| مل فوزى|رس ك|م ي|هش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|6|668 حمد محمد سيف|يوسف  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7794|8 ى |منيه فخرى | شم عطوتـــ|بــــو ه|مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

32759o هلل| |عيل عط|سم|ر حسن |بــــر| ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

255795 |لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|م |محمد عص
ى
ق |كليتـــ هندستـــ بــــنه

6267o2 وق عبــــد ن خليل|هلل سليم|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

82943| ى  وي|حمد قن|محمد حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

2|222| ى محمد حسن|كريم ح زم حسي  ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

252489 |لمل|حد |لو|ل عبــــد|جم| مه ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

67527o ن|حمد محمود محمد شعبــــ|محمد  لمنصوره|هندستـــ 

2838|3 ن|لحليم محمد عثــــم|محمود محمد عبــــد لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

624o79 لمتـــول|لحميد |لمتـــول عبــــد |محمد  ط|بــــ دمي|د|

3665o8 لسيد|م سعيد |حمد س| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

48o4|| زى|هيم محمد حج|بــــر|لسيد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

869244 حمد|دل محمد |ء ع|سم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27|779 لرحمن|ن عبــــد|ء يحن  محمد رمض|رس| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2|48o ج|لسيد فر|ل |هدى جم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

54o34| لمقصود|عيل عبــــد |سم|جر بــــكر |ه سكندريه|ل|ره |تـــج

888827 ي|ر
ىط |لع|عنتـــر محمد عبــــد| ئى سيوط|تـــربــــيتـــ 

44886o طون|هيم حسن ق|بــــر|حمد |عبــــي   ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

342634 لعزيز|حمد محمود عبــــد|ر |ن مختـــ|حن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4o66|9 مح محمد يوسف|نىح  س| سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

78o8|8 ى عىل محمد مصطفى|ر م بــــشر زيق|لزق|حقوق 

7|5|42 لجمل|ح عىل |لفتـــ|كريم محمد عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

4|763| وى|لم|د |ل حسينى ج|جم| رن لمنصوره|حقوق 

8393|| هلل|لدرديري عبــــد|رص |لن|حمد عبــــد| ن|سو|بــــ |د|

54592o لسيد|هيم |بــــر|يه محمد فتـــىحي | ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

537o33 لسيد غريبــــ|بــــ خميس |شه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

282o28 بــــو رسيع|تـــه |وى شح|طف جرج|محمود ع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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48259| مرح سمي  محمد حسن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

84o4|3 لعقبــــي|سط |لبــــ|سلىمي يوسف عبــــد ن|كليتـــ طبــــ أسو

24662 ي 
ى
ن|هيم سليم|بــــر|رحمه محمد شوق ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5||79o د عيس|محمد محمود حسن رش |حقوق طنط

835465 ج محسوبــــ خليفه|لحج|بــــو|يوسف  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

63|55 ي|ر
مسعود سعد عيس| ئى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

296477 ل محمدى عزبــــ|محمد كم رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

334353 لعليىم عزبــــ|ل |محمود كم |ضتـــ بــــنه|علوم ري

943|| لسيد|ء مصطفى رجبــــ |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

493o42 زق منصور|لر|لح عبــــد |ن ص|محمد رمض ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7762|5 لعظيم|م عبــــد|م|طمه منتـــرص |ف زيق|لزق|صيدله 

637862 لسيد محمد عىل|مد |ء ح|صف ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6o5|47 فظ|لحميد حسن ح|هلل حسن عبــــد |يتـــ | |بــــ طنط|د|

42|876 لزمر|هيم |هيم إبــــر|بــــر|هيم |إبــــر| محمد رض ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

48823o حمد|محمد مصطفى فتـــىح  سكندريه|ل|ره |تـــج

855o6 م عيد|لسل|م مصطفى عبــــد لفيوم|علوم 

882879 حمد حلىم  |لدين |حمد مجد |سهيله نصي   سيوط|حقوق 

|46475 رس سيد محمد|رحمه ي ى شمس|زر عه عي 

22|39o ى  ى محمد|حسي  حمد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o6965 ن عىلي|هلل محمد سليم|عبــــد| رن |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

323422 بــــر|يوسف وليد محمد ج ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

76224| هيم مرىس|بــــر|مهند مسعد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9|9|29 ن محمود عىلي |م شعبــــ|بــــس ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

487o66 لدين محمود سعد محمد عمر|نور سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

836o23 ء عىلي محمد محمود|سم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

752o3 م|لسل|ر محمد فوزى عبــــد |مختـــ ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

78|576 وي|لسيد عل|حمد |لسيد |ء |لزهر| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

867542 هر|لط|عىلي سيد محمد | رش ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

68o847 حمد ثــــروتـــ محمد مصطفى عيس| لمنصوره|ره |تـــج
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329593 هيم شلبــــي عىل متـــولي|بــــر|مينتـــ | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

876573 عمر محمد حسن سيد طليبــــه   سيوط|ضتـــ |علوم ري

4o6993 زق شمس|لر|لمجيد حسن عبــــد|ملك محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

859754 بــــوزيد|لمجيد |حمد عبــــد|ربــــيعه  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

893585 مل  |ل فتـــىح ك|لع|ء عبــــد|دع ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4274o5 م|م عبــــده عل|هلل عل|محمد عبــــد |ره طنط|تـــج

887|84 لبــــديع مصطفى |ح عبــــد|محمد صل سيوط|طبــــ 

35539 هد|لش|لحميد |يمن مرىس عبــــد |حمد | لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2ooo5 لعزيز|دهم محمد حسن عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

434472 هيم عىل سليم|بــــر|ريم عىل  |بــــ طنط|د|

5263o| ى عبــــد |محمود  لحليم|لحميد عبــــد |مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

63o327 |حمد مو|دق |لص|حمد عبــــد |م |سل|
ى
ق  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع

وى|لصحر |

4|744o ع|لرف|ج  |مىل بــــلتـــ|لش|هيم محمد |بــــر| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|26oo2 هلل||بــــوشنبــــ عط|ظريف | دون|م ى شمس|تـــج ره عي 

34o5o6 لسيد عجىم عىلي|حميدو | نجل |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4362o2 ى|رق محمد |محمد ط حمد عجي  سكندريه|ل|حقوق 

3|7939 لح سليم حسن|حمد ص| ى شمس|تـــج ره عي 

494744 |لل|محمد صبــــىح محمد عبــــد ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

845|85 د|لجو|ذلي عبــــد|لش|منيه سعيد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

45993| سم جمعه|لمنعم ق|سعيد محمد عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

3|9846 طف محمد محمد|رضوى ع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

79|774 ء محمد فكرى مهدى|ريم عل زيق|لزق|حقوق 

4o|837 لم|حمد محمد محمد س|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o4325 لمجيد|بــــر محمد مدبــــول عبــــد|محمد ص بــــ دمنهور|د|

3|||92 وى|لحفن|حمد حمدى |محمد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

2426o بــــ محمد مني |يه|حبــــيبــــه  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

4o2659 م محمد محمود عمر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|2779 يف|هيم |بــــر|لرحمن محمد |ندى عبــــد  لشر لمنصوره|بــــ |د|
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7o9434 حمد عبــــده|م محمد عبــــده |كر| لمنصوره|بــــ |د|

6|9o85 ىط|لسنبــــ|لدين ربــــيع جبــــر |ح |ن محمد صل|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

447934 مد خليل|ر محمود قدرى ح|مي سكندريه|ل|حقوق 

49o326 ى محمد|ر هش|مي م حسي  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

479|77 لسيد مرىسي قطبــــ|م |حمد هش|لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

63949| هيم خليل|بــــر|د |هيم عي|بــــر|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

477387 ي|ر مجدي عبــــد |من لعزيز بــــدوى زهي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

362|68 ن|ن حسن عثــــم|حسن عثــــم ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

267773 لبــــرلس|حمد |ل |حمد جم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

5|o|47 لدين|م حسن مىح |صبــــرى عص بــــ دمنهور|د|

8323o يف عبــــد |ي ى رسر ن فيصل|ر سليم|لستـــ|سمي  حقوق بــــنى سويف

5o75o5 رس حنفى محمود حسن عويس|نشين ي سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

6|3832 ف عبــــد|مروه  ر محمد موىس|لغف|رسر |ره طنط|تـــج

499|73 ي ذىكي
ى
ندى نمر شوق |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

33o496 ي
م محمد رجبــــ|عص| دئى | معهد فنى تـــمريض بــــنه

4468|6 لسيد منصور عبــــده|محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

248|4 ى محمد وق عىل حسي  رسر هره|لق|حقوق 

782578 م سليم جنديه|لسل|حمد صبــــرى عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

35368| لبــــدرى|هيم |بــــر|دل محمد |ع ى شمس حقوق عي 

|2o568 د محمود|فؤ| ن رض|نور ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

76446 لقوى|شم عبــــد |مريم محمود ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

476746 ي|لدين عبــــد|د |ن عم|جيه
ى
ض محمد|لغنى ق سكندريه|ل|ره |تـــج

266456 ن محمود فوده|هدير شعبــــ |نوعيتـــ بــــنه

4668| هيم|بــــر|ن يوسف |هلل رمض|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7572|8 ح|لفتـــ|ن محمد عمر عبــــد|نوره عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

|6882 ف هل|ده |غ ل محمود|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

634o89 عيل|سم|حمد |هلل |يز عبــــد |محمد ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

292937 نه|حمد شبــــ|سهيله مصطفى محمد  شمون|نوعيتـــ فنيه 

25|o34 ى محمد |حمد | ى مرصيه|مي  مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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3||455 ن|لدين محمود سيد حنفى وهد|بــــ |شه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

633799 هيم خورشيد|بــــر|سم |مروه محمد ق زيق|لزق|بــــ |د|

329688 ى محمد |ي لرحمن|حمد عبــــد|سمي  |بــــ بــــنه|د|

43366o لجندى|ح |لفتـــ|حمد نعيم عبــــد | ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

9oo289 د لبــــيبــــ |م جميل فؤ|ف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

462252 ج|ن  حج|ن محمد سليم|نور محمد سليم تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|44237 ود|لسيد حسن عىل د|ء نجيبــــ |ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

765456 د مصطفى محمد حفيله|رس رش|ف علوم بــــورسعيد

685o|9 ل|لع|لمتـــول عبــــد |عزه محمود  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

528||3 صح حفنى محمد|حمد مجدى ن| سكندريه|ل|هندستـــ 

332268 ن محمد عىلي|ن محمد رضو|ريح شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

697248 محمد محمد صبــــىح محمد حسن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|46325 روق محمد|رس ف|ء ي|ل| ن|بــــ حلو|د|

34758| طف محمود عىل بــــكر|حمد ع| ى شمس|تـــج ره عي 

72225 ن|هلل حسن قرئى رمض|منتـــ لفيوم|هندستـــ 

||6|o| دل عىل خليل|لدين ع|ء |مريم عل هره|لق|م |عل|

347566 |لعل|بــــو|لدين محمود عىل |ء |محمود عىل بــــه ى شمس حقوق عي 

42o92 ن جعفر رسور جعفر|نوره هره|لق|م |عل|

|49o76 ء محمد حسن سيد|رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|||26 ض|لع|م |لسل|ح عبــــد |مي  صل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

445254 ى محمد درويش|عبــــد  لرحمن حسي  |حقوق طنط

242272 حمد خليفه|ورى |ر مغ|لغف|جر عبــــد|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8oo3| لدين محمود|لد مىح |ء خ|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

925|o7 ل مسعود |ل فرج جم|جم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

52799 س محمود|ء محمد عبــــ|رس| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

65522 هيم|بــــر|مصطفى محمود محمد  لفيوم|صيدلتـــ 

8792|6 د حمدى محمد |محمد عم سيوط|بــــ |د|

252543 لسيد|لمجيد |لح عبــــد|ص| ند شمون|نوعيتـــ 

852oo8 ي 
حمد|لحمد |بــــو|حمد |مصطفى سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|

إيجوثــــ

|34|6 م|لسل|حمد عبــــد|عمر حسن  هره|لق|بــــ |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 12936 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4o935| ي|لش|نور حسن عبــــد |عبــــي  
ى
ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

673|4 ن محمود|دتـــ حنفى محمود رمض|مي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

767759 ن خليل|لعبــــد سليم|ضىح محمد  لعريش|علوم 

32856o ى |محمد جم ف|لصو|ل ذىك حسني  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

6|8526 عيل بــــندق|دل إسم|ن ع|رو ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5225|8 لموجود محمد فرشود|محمد عبــــد | رض لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

425|79 لسيد|هيم |بــــر|ل |لدين جل|م |حس| ندر|س سكندريه|ل|علوم 

84346o حمد بــــكري|هيم |بــــر|د |زي ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

683346 وق ر ل|ضل فتـــىح و|م ف|رسر |ره طنط|تـــج

|45|78 هيم|بــــر|لعربــــى |لسيد |محمد مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

||4799 عيل|سم|يوسف حسن سيد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8||647 ح محمد|لحميد صل|ره عبــــد|س ي|طبــــ 
|لمنى

6||323 ى محمد عبــــد |ي لحميد صقر|سمي  |بــــ طنط|د|

|54297 حسن| م رض|لرحمن هش|عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3335o7 رق محمد عىل|محمد ط ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

7562o2 يف محمد| حمد سعيد رسر ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

575|4 يه عمر محمد طه| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

6929|5 تـــي|محمد ممدوح فهيم يوسف زن لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|6o92 لتـــوتـــنىح |عمر محروس مسعد  ط|هندستـــ دمي

82|6|2 ى|بــــو|بــــيتـــر جرجس رزق  ليمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

6|8724 لسويس|ء محمد عىل |ند ط|بــــ دمي|د|

79|8o9 لسيد عىل|هيم |بــــر|ن |نوره زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

353847 حمد|حمد |م |حمد عص| ى شمس حقوق عي 

7o3o35 ه | بــــر حسن محمود سعد|لسعيد ج|مي  هره|لق|ر |ثــــ|

|64782 ج|حمد محمد فر|ندى  هره|لق|ره |تـــج

|25686 حمد|ر محمد مرىس محمد |من ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

83735| حمد محمد زكري محمد| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

258285 لحكيم حلىم|جح عبــــد|م ر|عل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

492494 ر|لمن|مصطفى محمد محمود  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

886|67 حد |لو|ن عطيه محمد عبــــد|رو سيوط|تـــربــــيتـــ 
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6||998 ى|محمد حبــــيبــــ عشم وى حسني  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

237447 ه حمدى فتـــىح محمد| مي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

233|86 ن|ده محمد حس|م عىل حم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4|o399 ن|لدولتـــ عثــــم|بــــوزيد قمر|حمد محمد | |حقوق طنط

4o452| لجمل|حمد محمد |ن |محمد رمض سكندريه|ل|بــــ |د|

9o5884 مد |بــــر ح|حمد محمد ج| ج|ره سوه|تـــج

4|7o7 حمد|حمد سيد |حمد محمود | ن|تـــربــــيتـــ حلو

675|84 ى |م ش|سل|ره |س وى|لمندر|هي  لمنصوره|بــــ |د|

68||87 لمقصود دعيه|حمد محمد عىل عبــــد | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

63436| لعظيم|ئل سعيد عبــــد|دهم و| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

643|53 ى نبــــيل |ي لحليم|ز عبــــد|لبــــ|سمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

5o87|| شد حميده|حمد ر|مصطفى كرم  لشيخ|عه كفر |زر

222|76 دق|ضىح سيد عيس ص ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

83939o ي |سل|
لزهري موىسي|م مصطفى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

72375 لمجيد|لمجيد سعيد عبــــد|ر عبــــد|من لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

859333 ى كم|حس ل محمد|م حسي  حقوق بــــنى سويف

43|779 ع|لر|حمد |لسيد |حمد | لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

68|95o لسيد|حمد |حمد محمود | |سم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

757389 فظ|هلل لطفى محمد ح|عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

625554 هيم|بــــر|كر |عىط ش|لرحمن |عبــــد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

858695 ي مىحي 
لدين|تـــ مىحي |لدين عز|مصطفى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

867767 ى|حمد حس|ل |مي كم ني  ي|بــــ |د|
|لمنى

246|77 ى|بــــو|عىل | شبــــل رض لعني  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

528||4 لنقيبــــ|هيم |هيم إبــــر|بــــر|أحمد محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

539|25 حمد صبــــره|حمد |لرحمن |تـــم عبــــد |ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o2437 ل|لع|ل عبــــد |لع|حمد عبــــد |م |هش سكندريه|ل|ره |تـــج

4|93o حمد محمد|مي |محمد س ن|بــــ حلو|د|

75o62| لخول|لسيد |صم عىل |حمد ع|ن |رو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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536322 ى ق|ء |رس| سم|حمد خميس حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5958 هيم|بــــر|تـــه عىل |لرحمن شح|عبــــد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

3|73|4 شور|ن محمد ع|محمد رمض ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

4356o6 بــــ|هيم خط|بــــر|هيم عىل |بــــر|حمد | ى شمس طبــــ عي 

6|4o4| لشيخ|هيم |بــــر|رص محمد تـــوفيق |لن|أمينتـــ عبــــد  |بــــ طنط|د|

4|2658 ي|لبــــلتـــ|هيم |لق إبــــر|لخ|ء نبــــيل عبــــد |رس| ج  |تـــربــــيتـــ طنط

|66728 حمد محمد سعيد محمد|م |ريه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|56|59 لعزيز عطوه|ن عبــــد |بــــسمله شعبــــ |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

25o8|5 لعزيز درويش|لعزيز محمد عبــــد |محمود عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

6|o734 ع|لرف|هيم يشى محمد |بــــر|ن |نوره |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

4|89o| | لنج|بــــو |لحميد |لق عبــــد |لخ|هيم عبــــد |بــــر|
محمد

لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

233o38 بــــر يونس|رص ص|لن|عبــــد| ند هره|لق|ره |تـــج

5|227o للطيف جزر|ن مبــــروك عبــــد|حمد شعبــــ| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

2842o6 ه تـــيمور حلىم | ي|مي 
لففى تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5o6|43 ن|حمد محمد حسن محمد سليم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o9927 ى|ن |مل طه سعد سليم| لعشر طبــــ بــــورسعيد

84335| ل غريبــــ|ر ممدوح جل|من ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

679||7 وى|لعش|لنبــــى |حمد عبــــد |ح |محمد نج لمنصوره|حقوق 

89|392 ه | بــــوزيد خلف حسن |مي  سيوط|بــــ |د|

|53574 لمقصود|رص عبــــد |لن|عزتـــ حسن عبــــد  ن|علوم حلو

58775 هلل|دق عبــــد |محمد ربــــيع ص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6o|657 لدلتـــوئى|بــــدين محمد |لع|هيم زين |بــــر|نشوي  |بــــ طنط|د|

25o59o لخلع|حمد |قيىط |ره بــــل|س ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

348|84 لمنعم محمد محمود محمد|عبــــد| رن |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7|o396 بــــينى |ء |سم| بــــينى |لشر ى|حمد |لشر لعشر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

3|||58 هيم|بــــر|محمد محسن سيد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

82o279 لق سيد|لخ|لدين عبــــد|ء |ن بــــه|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

782264 حمد|لسيد |ح |محمد مصبــــ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

839527 هر حسن|ن ط|محمد حس ن|كليتـــ طبــــ أسو
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853o82 ى جم|م ن جرجس|ل يون|دلي  ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

32o569 لحليم سيد|م عبــــد|حمد عص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

37o43 هلل محمد مصطفى محمد مصطفى|عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

682||2 ويل معوض|خميس من| دون|م لمنصوره|ره |تـــج

833688 هيم محمود|بــــر|ء محمود |شيم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

48|3|3 هيم|بــــر|بــــدين جوده |لع|هيم عىل زين |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

752o56 د|ل خليل عو|محمد كم زيق|لزق|عه |زر

272359 بــــو كيله|لسيد فتـــىح مصطفى |ن |مرو ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

688||8 ى |ي يل|لعزيز ن|لسيد محمد عبــــد |سمي  لمنصوره|علوم 

69|o8 لعليم محمد فرج|تـــسنيم عبــــد  لفيوم|صيدلتـــ 

692754 ين سعد منصور  لفتـــوح|بــــو|رسر ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

5o8|62 ى |ي ف سعد عبــــد |سمي  لغنى|رسر سكندريه|ل|عه |زر

246o|o لشبــــينى|للطيف |شور عبــــد|د ع|زي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

787779 ن سعد|حسن محمد سليم| رن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

43874 حد|لو|عمر مبــــروك عىلي عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o8623 لسيد عوض محمد| |هيم رض|بــــر| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|227o9 ى ع|ي حمد محمد|طف |سمي  هرتـــ |لق|تـــمريض 

7|63| ى |بــــر |لرحمن ج|عبــــد حمد|مي  لفيوم|صيدلتـــ 

884554 حمد |بــــتـــ |صم عيد ثــــ|ع سيوط|ره |تـــج

843oo6 ه ع| ي|مي 
طف حمدي مصطفى ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

5|9754 دريس|ره فتـــىح محمد عىلي |س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

924|o ل متـــول|م كم|لؤى هش ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

|68446 لرحمن حسن|دهم محمود عبــــد | دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

337|3 وق ع لليثــــى|تـــه |طف شح|رسر هره|لق|حقوق 

28257o تـــه يوسف|عزم شح| دين ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

628|7 لصمد|لصمد محمد عبــــد |يدى عبــــد |ه |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

696|89 شم|بــــو ه|لسيد |حمد محمد | لمنصوره|بــــ |د|

52o42o ي|ن رأفتـــ ح|ريم|ن
ى
ض|مد مصطفى ق بــــ دمنهور|د|

2434o6 لد صديق محمد|طمه خ|ف ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى
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6|9o39 لبــــطوىط|ح مصطفى مصطفى |منى صل ط|بــــ دمي|د|

3234|4 نبــــيل نعيم معوض نعيم ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

||958| د|حد محمد ج|لو|رس عبــــد |بــــسمله ي ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

763o64 لمنعم محمود تـــرك|لدين عبــــد |م |مريم عص ره بــــور سعيد|تـــج

756|o6 ىسر|هيم محمد عىلي خر|بــــر|ن |يم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

792|8| لسيد|هلل |رص عبــــد |ء ن|سم| زيق|لزق|بــــ |د|

546744 لسيد حسن| |محمد رض سكندريه|ل|حقوق 

62o6o9 هلل|بــــو زيد عبــــد|حمد محمد طلعتـــ | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

436794 ر حمدون شلبــــي|ندى رمزي مختـــ |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

42o423 ف |ء |رس| بــــومزبــــله|لسعيد |نور |رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

||73|o ي|بــــ
محبــــ موريس شفيق| تـــريسر ى شمس| لسن عي 

646683 هيم|بــــر|ىط |لمع|بــــو |لمتـــول |محمد  لمنصوره|حقوق 

322|46 ى س|ي لحميد|م قطبــــ عبــــد|سمي  ن|حقوق حلو

4237o5 ى عم|ي رك|د حمدئى لبــــيبــــ مبــــ|سمي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|2297 حمد فرغىلي|حمد محمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|57758 يه حسن خليل محمد خليل| هره|لق|عه |زر

78684o يوبــــ|لسيد |ح |ح صل|لرحمن صل|عبــــد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

232323 لسعود|بــــو|حمد |لرحمن حنفى |عبــــد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

64894| ي|ر
لم|حمد عىل س|حمد | |ئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

78o288 ن محمد|محمود محمد سليم زيق|لزق|بــــ |د|

262o|9 ف | عيل رزق|سم|حمد |رسر |بــــ بــــنه|د|

62o672 |لعط|ء مجدى محمود أحمد أبــــو |سم ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

682759 ل محمود حسن |لدين محمد جل|ء |عل| نور
يد|ز

لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8793oo ى  حمد  |هيم |بــــر|محمد حسي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

9o26o8 حمد عىل |لعزيز |مروه عبــــد  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

33o545 لسيد|لح |محمد ص| ء محمد رض|رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

779269 لشملول|لم محمد |ن س|لم عثــــم|ندى س زيق|لزق|نوعيتـــ 

6|2||9 هلل|بــــ |در محمد ج|لق|محمد عبــــد زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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53o|25 ئى حفلش|ء محمد خميس علو|أسم بــــ دمنهور|د|

2859o9 عيل سيد عىل مقلد|سم|لعظيم |سهيله عبــــد ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|5|o77 ى|مه حس|ن سل|ندى سلم ني  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5o|445 لمجيد|عمر سعيد محمد عبــــد إلسكندريتـــ |تـــمريض 

|56764 لسيد|حمد حمدى محمود | هره|لق|ره |تـــج

75|337 حمد سمي  محمد|يوسف  حقوق بــــورسعيد

3|8947 ف |سهيلتـــ  ج |حمد محمد خف|لسيد |رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

257236 ى س|ي م فهيم عبــــده|سمي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

5o7o4o م محمد|م|لدين تـــوفيق |د|عم| رن لشيخ|عه كفر |زر

||6569 لح|ل بــــطرس ص|بــــيتـــر جم هره|لق|علوم 

|38929 مه|بــــوش|سهيله خميس عىلي  ن|علوم حلو

638o74 يد|حمد محمد رجبــــ مصيلىحي ز| زيق|لزق|حقوق 

2|695 ى مدحتـــ محمد د|ي بــــو شنبــــ|ود |سمي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

868|5o لكريم|ن حسن عبــــد|محمد سليم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

343244 ن|حمد زيد|لعزيز |عبــــد| دين ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

35|569 للطيف|عيل عبــــد|سم|عيل سيد |سم|حمد | |نوعيتـــ بــــنه

27275o عيل|سم|حمد |طف |يه ع| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

484258 وى|لص|هيم محمد حسن |بــــر|م |سل|دهم | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43o95| ن|لرحمن رسح|ن عبــــد|نىه محمد رمض سكندريه|ل|صيدله 

898958 يمن فتـــىح سيدهم |ريتـــ |م ج|طبــــ سوه

258o39 لحميد|لعليم عبــــد|محمود محمود عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

846824 منه محمد عيد محمد| ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

698oo4 للطيف محمود نور|ء عبــــد |دع |ره طنط|تـــج

7256o ن|هر محمد زي|لظ|خلود عبــــد  لفيوم|لعلوم |ر |د

286786 لعزيز حميده|حمد عبــــد|جر |ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

623|4 لق|لخ|ن عوض عبــــد |زينبــــ رمض ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

364344 مد|حمد جمعتـــ ح|م |سل| ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

63||96 هيم|بــــر|وى |يه حسن سعد| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

543225 وى|لحفن|عيد عىل | ند |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

434736 بــــىل|لبــــ|لعظيم مندور |هيم عبــــد|بــــر|يه | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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28|247 لمجيد محروس|م عبــــد|يه عص| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5|2822 قه|لن|لعزيز|محمد حمدى حسن عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9|4|89 ى عص|ي لدين سيد عىل  |م |سمي  سيوط|عه |زر

476o53 ي عبــــد |رو
طر|لمعىط خ|ن نبــــيل لطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

779685 محمد شحتـــه عطيه غريبــــ زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4756|7 فظ محمد|ن محمد ح|هلل رمض|منه  |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

6o9867 لشيوي|عىلي محمد عىلي  |تـــربــــيتـــ طنط

847664 ي عبــــد|لزهر|
لكريم|د |هلل ج|ء مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

5|639 لجيد|بــــلقيس صفوتـــ فتـــىح عبــــد  حقوق بــــنى سويف

882278 ه |لل|لحسيبــــ عبــــد|مه عبــــد|م سل|سل| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

68oo65 هيم|بــــر|هيم |بــــر|يمن |ده |مي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6877o2 ز|لبــــ|لسيد محمد محمد |هيم |بــــر| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4653|4 ي |لفتـــ|محمد مؤمن عبــــد
د|لجل|ح مصطفى |بــــ طنط|د|

76686| ى طه|ح زم محمد حسي  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

5o436o م عىل سليم عىل|لسل|ر عبــــد |من سكندريه|ل|ره |تـــج

264446 د|لجو|رس عىل محمد عبــــد|ن ي|رو |نوعيتـــ بــــنه

8o|8o7 ن ضيف|هر مرج|نه م|دمي ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

6|28|7 ف |ء |رس| ع مصطفى مرع|لسبــــ|رسر لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

28735 هلل|طف فتـــىحي عبــــد |هلل ع|عبــــد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

767oo9 بــــو عتـــله|حمد حمدى |مصطفى محمود  هندستـــ بــــور سعيد

885797 لرحمن محمد |حمد عبــــد|عىل  سيوط|ره |تـــج

536657 ن|لسميع رضو|لدين ممدوح عبــــد |ء |عل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

27539 هيم|بــــر|ن محمود |سمر حس لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

478357 وق خ لد محمود حسن|رسر سيوط|بــــ |د|

|3|896 ن|ل شعبــــ|لع|ده سيد محمد عبــــد |مي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

857997 حمد حسن محمد|دين |ن ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

5|7496 لعبــــد|ندى يشى عىل  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

69|597 لد ذىك يونس ذىكي|خ ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

248766 بــــ حسن|لوه|ء عبــــد|زينبــــ عل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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687842 لنوج|لغنى |ف محمد عبــــد |عف ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|3|465 لغنى بــــيوم|حمد حسن عبــــد | ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

7568o3 لعزيز حسن|ء مصطفى عبــــد |شيم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3|8748 هلل|سم عبــــد|محمود ق| ن|ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

64||93 هلل يوسف|هيم عبــــد|لسيد إبــــر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

343|32 لريس|دى |له|حمد عبــــد|سلسبــــيل محمد  ى شمس حقوق عي 

635459 ي سليم|ء ه|شيم
ن|حمد سليم|ن |ئى زيق|لزق|صيدله 

25|67| هيم محمد|بــــر|محمد قنديل  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

433oo5 ل|لسيد هل|لمرىس |ء |شيم |بــــ طنط|د|

2|4487 لرحمن|لعزيز عبــــد|محمد مجدى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

23|56o ى|ل رمض|محمد جم ن محمد حسي  هره|لق|هندستـــ 

78o42| ى عبــــد|مه محمد |س|رحمه  لكريم|مي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

||8383 مه|لق سل|لخ|عمر محمد فريد عبــــد  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

637o8 ن|مصطفى سعيد طه محمد سليم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

8848|3 ئيل |ثــــروتـــ بــــريز ميخ| يوحن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

452||o لق|لخ|كر عبــــد |بــــوزيد ش|هر |ط لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

|38894 ن|م صبــــري سيد محمد زعف ى شمس| لسن عي 

2823|5 محمد عطيه محمد عطيتـــ عيد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

762264 ى|دل عىل عىل ش|عىل ع هي  صيدلتـــ بــــورسعيد

485692 يف ص| رن لح|لح محمد ص|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

433345 ي | |محمد رض
رى|لقط|لصبــــرى مصطفى |ره طنط|تـــج

882673 رين مجدى مني  حبــــيبــــ |ك معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

47334 هند محمود تـــوفيق عىل هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

767255 لوكيل|س أحمدعمر |حمد عبــــ|محمود  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

428o28 ن|لقشل|لعزيز |ء محمد سعد عبــــد |سم لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|563|8 ن|بــــ محمد سيد عيد سليم|لوه|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4|4|6 ج محمد|ل حج|حمد جم| هره|لق|بــــ |د|

698269 هيم محمد|بــــر|محمود | ر|ي لمنصوره|علوم 

2|2495 ى|بــــر|لمنعم |رق عبــــد|لمنعم ط|عبــــد هيم حسي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

2684|3 ود|حمد د|حمد |محمود  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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4754o5 مح جورج فهىم جرجس|رين س|م |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|78575 |لعل|بــــو |بــــر سيد |ص| دين ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

284987 محمد مصبــــح محمد عىل  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

3564|8 لسميع|لمعىطي عبــــد|حمد عبــــد|يوسف  |حقوق بــــنه

7o|877 ف | |دين نور محمد|تـــ |لشح|رسر زيق|لزق|علوم 

229278 هلل يحن  عرفه صبــــيح|منه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22682o ن|ن زىك سليم|دى سليم|ف ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

64|34 عىل محمد| ش|ره عىل بــــ|س لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|5|o8o زق محمد|لر|حمد عبــــد |نسمه  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

49693| ى عبــــد  ين خي  بــــ أنور|لوه|شي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

893569 شم |هيم ه|بــــر|حمد مجدى | سيوط|ره |تـــج

354|8o هيم عطيتـــ|بــــر|ن سند |ندى رمض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

773657 لسيد مصطفى|لدين |ح |ء صل|ل| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

4635o8 بــــوزيد|حمد |هيم |بــــر|ح |ء صل|رس| لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

878994 ء عزتـــ محمد سيد |لزهر|طمه |ف سيوط|حقوق 

68||53 ن|لنظي  مهر|بــــ عبــــد |لوه|محمد حسنى عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6758o ي محمد
ي محمد مصطفى

مصطفى ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

92268o  عبــــد|م
ى
لشهيد |ك عبــــد|لمل|رى شوق ي |

ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

374425 ل جمعه عىل|حمد كم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

495|69 ن|لعزيز سليم|ل عبــــد |م جم|سل| بــــ دمنهور|د|

686o7| لم|لمنعم محمد محمد حبــــيبــــ س|نوره عبــــد  ن|صيدله حلو

478473 لنبــــى|ء عىل أحمد محمد عبــــد|لىمي سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

697976 رسر تـــغريد وفيق عىل يسن رسر لمنصوره|ره |تـــج

3|4679 محمد محمود مبــــروك محجوبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

682326 لعدوي|لينه محمد جبــــر عبــــده  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

24665o لسندبــــيس|حمد طه |لرحمن محمد |عبــــد لفيوم|هندستـــ 

23|8|6 ن حسن|بــــ محمود رمض|شه ى شمس هندستـــ عي 

36o864 حمد حمدى عزيز محمود| |ره بــــنه|تـــج

|246|8 حمد|لمنعم |ء عبــــد |ندى عل ى شمس علوم عي 
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53o25o ن|زق رشد|لر|زق محمد عبــــد |لر|فردوس عبــــد  |حقوق طنط

89237| ضى محمد عطيه |حمد ر| لمنصوره|حقوق 

875594 حمد محمد |مه |وس|محمد  سيوط|حقوق 

4383o8 غبــــ خليفه|لسيد ر|ء |شيم لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

7728|7 هيم محمد محمود سيد|بــــر| ى شمس|د| بــــ عي 

84o25 ى قيم|ل فوزي يو|جم| مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

488||| زم هيبــــه محمد هيبــــه عوض|ح ره دمنهور|تـــج

|27986 حمد|بــــتـــول طه سعد  هره|لق|ره |تـــج

|25774 حمد|حمد يوسف محمد | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

53573o ى|س |حمد عبــــ|محمد  حمد حسني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33523o م فوزى محمد سعيد|ريه ى شمس| لسن عي 

28|o36 د سيد|لجو|ن عبــــد|سيد شعبــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88358o همسه مفتـــى محمد سعد  سيوط|بــــ |د|

23|869 حمد محمود موىس|لرحمن محمود |عبــــد هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

32o475 حمد|لدين سيد |حمد فخر | ى شمس هندستـــ عي 

2|6|oo م حسن سليم|فرح هش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

494888 هلل|هلل يوسف حمدي فتـــح |يوسف فتـــح  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

693|3 ح|لفتـــ|ل عبــــد |ء محمد هل|سم| لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

96829 روق جمعه|رص ف|مروتـــ ن ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

33457o لشيخ|لعزيز |عمرو ممدوح عبــــد عه مشتـــهر|زر

924384 لموجود |محمد محمود محمد عبــــد ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

339599 دق|لص|لسيد |لحكيم |ر عبــــد|عم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

332368 لسيد عمر|ن |ن مرو|هدير شعبــــ |بــــ بــــنه|د|

9o69o3 لمبــــدى|بــــوبــــكر سعد عبــــد|ء |ل| ج|ره سوه|تـــج

8oo537 لرحمن|سم محمد عبــــد|لق|بــــو|محمود  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

52o353 |لل|محمد | ندى رض
ى
ق تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8|9o|7 ي رجبــــ كم|م|
حمد|ل |ئى ي|طبــــ 

|لمنى

542744 لنجيىل|لمعىط |ء يشى عبــــد |حسن |حقوق طنط

2|7657 ك بــــقطر|مجد مل|نوبــــ |بــــ| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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||948o بــــ يوسف حليم|يه|يوسف  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|7o978 ى عفيفى نسمه محمد حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2626|8 ن|ىط حس|لع|رص عبــــد|محمد ن ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

77593| حمد متـــولي|ده محمد |غ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4633|5 هيم متـــول|لسعيد إبــــر|وليد محمد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

763284 لمرصى|حمد محمد |هيم |بــــر|ندى عىل  علوم بــــورسعيد

79267o دى بــــولس عجيبــــ|د ن|عم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7838o4 لحميد سعدون|ح محمد عبــــد|لفتـــ|م عبــــد |سل| ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

5o79|| ضى|لر|ل عبــــد |يه محمد كم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43|75| حمد عيد|لسيد |حمد | |ره طنط|تـــج

498|27 |حمد ند|يل محمود |خلود ن ريتـــ|لنوبــــ|تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
 ج دمنهور

85847o حمد عيسي|حمد محمد | ي|نوعيتـــ 
|لمنى

344|76 لرحمن|لعزيز عبــــد|ن عدل عبــــد|يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

775427 ئيل متـــى|ئيل ميخ|نوبــــ معوض روف|بــــ| |ره بــــنه|تـــج

|5793o ن مجدى محمد مدئى محمد|نوره دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

6o563| حمدخضي |لحق |عبــــد| ء رض|فيح لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6783o6 ن محمد|هر شعبــــ|رق م|هلل ط|منه  لمنصوره|بــــ |د|

6|2452 لمول|د |بــــ منصور مصطفى ج|يه|م |له| هره|لق|ر |ثــــ|

545259 ى|سم|حمد |عوض  عيل محمد حسي  سكندريه|ل|حقوق 

|26666 |لرحمن |د يوسف عبــــد |حمد فؤ|ن محمد |يم|
م|ل رسر

ى شمس|تـــج ره عي 

427o45 س|ح محمد عبــــ|هلل صل|منتـــ  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|37235 |لبــــ|بــــ عبــــد |لوه|محمد حسن عبــــد 
ى
ق ى شمس|د| بــــ عي 

|55729 ء يىحي بــــسيوئى موىس|ل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49386 لمعىط|ره محمد زغلول عبــــد |س ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

687723 ى | ي|لسيد عبــــد |لسيد حسي 
لغنى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4o2733 لسيد عزبــــ|ن |م عمر|لسل|ن عبــــد|يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48|556 ئيل بــــطرس|هلل روف|رق شكر |يكل ط|م سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

45|44| ن|لرحمن محمد رمض|لسيد عبــــد |آيه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|7|o5 ي|للق|ن محمد محمد عيد حسن |نور
ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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868|7o حمد حلىمي سيد منصور| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|487 ه جمعه رشو| لمقصود|ن عبــــد |مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

422534 لعزيز خليل عبــــد ربــــه|ء محمد عبــــد|ل| طبــــ بــــيطرى فرع مطروح

868|o4 ء محمود محمد عمر|سم| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

699625 منى مصطفى عبــــده حسن متـــول ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6||3|4 |لعط|بــــو |مه مصطفى |س|هد |ن لمنصوره|بــــ |د|

345493 ى|م م رزق سعد|هش| رتـــي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o9264 صموئيل وهبــــه متـــري| بــــول هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3||39| ف عبــــد|دين |ن فظ|لعزيز ح|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4||652 ن|لصمد عجل|لد عبــــد |مريم خ |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2858|8 ن|محمد سعيد محمد جمع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o75o2 هيم|بــــر|رى |لبــــند|ء محمود سند |فد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|54876 لزهري|نور عىل |نسمه  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

52422 هلل محمد|سهيلتـــ محمود فضل  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|6o75 هيم|بــــر|ء محمد محمد |دين عل|ن هره|لق|هندستـــ 

22|277 م محمد زىك|لدين عص|بــــ |شه ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

69||22 وى|لعشم|حمد |لبــــسيوئى |ئل |محمود و لمنصوره|حقوق 

49|o| لمنعم بــــرع|شور عبــــد |حمد ع| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|67287 لمرعشىل|طف مصطفى |ن ع|نور |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

5|9827 لفيل|لعظيم |مينه مني  عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|3o26o هيم صليبــــ|بــــر|رون |رتـــ ه|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

849538 حمد|ن محمد |خلود سليم دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

6933o9 لدين مصطفى عوض|نرص | محمد رض ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|528o6 ر مصلح محمد مصطفى|من ن|حقوق حلو

6o45|5 لرحمن|لرحمن محمد شفيق عبــــد |رضوى عبــــد لمنصوره|بــــ |د|

28|o47 محمد عزتـــ محمود محمد قنديل ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

42633o لحميد|لمجيد عبــــد |رضوى عىل عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

7o95|3 ى | عي|لرف|هيم حسن |بــــر|حمد حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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|42o75 لمحسن خليل|ن مجدى حسنى عبــــد |مرو ى شمس هندستـــ عي 

323o4o ي حربــــي مبــــ
رك محمد|منى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

423957 م|لسل|لرحمن عبــــد |لد عبــــد |رحمه خ سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

9o76|5 مل شنوده |س شكرى ك|تـــوم ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

426285 ل|ووس سوري|م جورج متـــ|مي  لشيخ|عه كفر |زر

25|762 نم|محمد مصطفى محمد جبــــرغ ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

|25533 يف نبــــوى محمد  لسيد|يوسف رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

54653o لشيخ|مل |لسيد ك|لسيد محمد | بــــ دمنهور|د|

836554 ح محمد|لفتـــ|لم عبــــد|ء س|حسن |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

48266o ى إبــــر دير|بــــ|شد |هيم بــــرتـــى ن|نيفي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

449548 فظ|لح|هيم عبــــد|بــــر|محمد مصطفى محمد  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

238oo8 دل سيد فرغىل مصطفى|ء ع|رس| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

464736 حمد عىل|بــــ |لوه|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

757976 ى|م صل|حس ي حسي 
ح طريفى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

7o9446 |لعزيز عوض |ن محمد عبــــد |يم|
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

|49783 ر|لستـــ|حمد عبــــد |محمد | محمد رض هره|لق|بــــ |د|

|4o7|7 ع|هلل من|بــــ |ع ج|لرحمن من|محمد عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|5oo57 د|م محمد حسن عو|سل| هره|لق|ره |تـــج

|264o6 لرحمن|ل عبــــد |سل محمد جل|بــــ ى شمس|تـــج ره عي 

92o924 حمد |ل محمود |مصطفى جم ج|هندستـــ سوه

423|68 ى حسن|حمد |حمد محمد | مي  ره دمنهور|تـــج

525226 ي فهيم محمد|لش|حمد عبــــد |حبــــيبــــتـــ 
ى
ق ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

|3||7| ر|لغف|لق عبــــد |لخ|دل عبــــد |حمدى ع ى شمس حقوق عي 

482oo2 لحديد محمد عرص|بــــو |محمد حمدى  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

68o42 وق عدل محمد  عيل|سم|رسر ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

493333 لحميد موىسي|هيم عبــــد |بــــر|لحميد |محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

252753 لشيىم|دق |حمد ص|سلىم  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|5334 حمد ملش|دي محمد |له|أيتـــ عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

9|7225 هيم قلينى |بــــر|يرينى عزتـــ | سيوط|تـــربــــيتـــ 

629|44 زى|ء محمد محمد محمد عز|أسم زيق|لزق|بــــ |د|
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35|o26 بــــ هيم|بــــر|حمد |تـــ عرفه مرىسي |رسر ى شمس|د| بــــ عي 

|6|83 لح|لح محمد ص|مي  ص| سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

4478|5 ي محمد|جر |ه
لمعتـــز مصطفى سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

825427 ي|بــــر|م محمد |حس
هيم مصطفى سيوط|حقوق 

|23|39 |لفتـــ|بــــسنتـــ نبــــيل عبــــد 
ى
ح دسوق ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

877595 ن  |حمد سيد عثــــم|ن |يم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

84757o ي محمد
هبــــه مرىسي عفيفى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

4|444| ف عبــــد|آيه  زق محمود عزبــــ|لر|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3845| لجيد|مه عبــــد|ء مجدى سل|ول هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

776672 لسيد محمد|بــــر فكرى |س ج|ين| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

6|7982 حمد بــــكي |يمن |نور  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|72|62 ى |لسعيد |تـــفى  لدين|بــــ |لسعيد شه|حمد |مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4|o326 لقليبــــى|م |لسل|لرحمن سعد سعد عبــــد |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

333263 لرحمن|مر محمد عبــــد|لسيد ع|ندى  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4|3562 هيم|بــــر|د |ل رش|ندى جم لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

5o2762 ي
|مح فضىل بــــدروس عط|س| سلفى سكندريه|ل|صيدله 

822932 حمد دردير|حمد محمود | ي|هندستـــ 
|لمنى

|45397 لعدوي محمد|محمد حمدى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

325o83 لم محمد|دل س|لرحمن ع|عبــــد هره|لق|علوم 

6492o8 هيم|بــــر|حمد محمد |ء محمد |سم| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

546554 زم مستـــور عطيه حسن|ح ي|بــــ |د|
|لمنى

349o4| م يونس|م|لسيد |لسيد متـــول |ر |من |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

498|88 ل حسن محمد نوح|ء جم|سم| |حقوق طنط

49225|  عىلي طقيشم|
ى حمد محمد حسي  بــــ دمنهور|د|

||5298 بــــر|سط ج|لبــــ|م عبــــد |ن هش|شهد ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

4564o حمد عبــــيد|لحميد |ل عبــــد |ئى كم|م| هره|لق|م |عل|

85o959 ين مجدي محمد محمدين رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

22|654 بــــر|لدين فوزى ص|م |ل حس|بــــل ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|53|95 دى|له|محمد عوض محمد عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

38893 ئى رفعتـــ حربــــي متـــى|روم ى شمس علوم عي 
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545976 بــــى|ن عر|س شنوده سليم|تـــوم ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

353823 ي محمود محمد 
تـــ|لشح|مصطفى حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن

ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

6|o56| ش شعتـــ|لدمرد|هيم محمد |بــــر|ح |سم |نوعيتـــ موسيقيه طنط

32o686 ف |محمد  لعظيم|لعتـــريس عبــــد|حمد |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

|77962 ى عبــــد |ي شور|لمنعم محمد ع|سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

687866 لحميد شلبــــى|ع عبــــد |لسبــــ|ندى شلبــــى  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3|4655 حمد محمد غريبــــ|محمد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

683259 لحميد عىل|لعليم عبــــد |تـــم عبــــد |سلىم ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

684496 مه محمد محمد عوض|س|سمر  لمنصورتـــ |تـــمريض 

|68274 هيم|بــــر|زىك | ركو رض|م دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

77762 ن|ل زىك رسل|حمد كم|محمود  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

77|786 ى |ر  تـــوفيق حسي 
عرص|ل|م لطفى زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

267445 لسيد|ح |لفتـــ|محمد عبــــد| دين ج|بــــ سوه|د|

345573 ف عليوه يوسف|ء |رس| رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|77464 هلل|لعليم عبــــد |م عبــــد |ن عص|نوره |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

7|o864 هر|حمد سعد رزق محمد عيد ز| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

78645 وق فريد مهدى  حمد|رسر  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|5753 مد|ن وليد محمد ح|مرو ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

8o464| تـــه|د شح|ردين سمي  عي|ن ي|عه |زر
|لمنى

4|9366 ه عرف| مد|تـــ عبــــده ح|مي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

92253o حمد  |حمد بــــدير عىل | ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

885629 ف يوسف |ره |س سقورس |رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

494||| بــــو غنيم|محمد عىل حسن عىل  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

66576 ه محمد | ح|لفتـــ|حمد عبــــد |مي  لفيوم |تـــمريض 

477486 ه حمدى عبــــد  فع|لش|لحميد |أمي  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

76|3|2 ى عبــــد |بــــر| لرحيم|هيم جمعه حسي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

845725 حمد عىلي|طمه ربــــيع |ف ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج
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329242 هيم|بــــر|لسيد متـــولي |يه | |نوعيتـــ بــــنه

225795 لد|حمد خ|لد |عمر خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

885426 يمن جهىم محمد |م  سيوط|حقوق 

84oo66 لحسن|بــــو|حمد |مل محمد سيد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|6|564 ى عىل |ردينه مصطفى  وى|لفرم|مي  ى شمس| لسن عي 

6o7288 ف |محمد بــــ لدين|سم ربــــيع رسر |بــــ طنط|د|

372355 حمد|مي سيد |لد س|خ |حقوق بــــنه

55597 ي |
ه سعيد قرئى هيم|بــــر|مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

628378 لسيد سليم|هر محمد |مصطفى م زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

489924 حمد|بــــى محمد |مبــــ|هلل مصطفى محمد |منتـــ  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

|63|47 ى   حسي 
هيم|بــــر|حمد |فريده مصطفى مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

64693 لم حمد|لح س|مريم ص لفيوم|علوم 

7|243 ى فكرى عبــــد |محمد  بــــ|لوه|مي  لفيوم|بــــ |د|

52325 ى سيد رجبــــ عرفه|ي سمي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

335o|5 هيم سعيد|بــــر|تـــفى سعيد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4|77|| هيم|بــــر|بــــ محمد |لوه|هبــــه محمد عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

76o538 لسيد محمد عىل|ء |رس| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

7|25o6 لعطوى|لسيد|لسيد |لسيد |يمن |يه | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3274|4 هلل|حمد عبــــد|د معتـــمد |ندى عم |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

543639 لسنديوئى|ء رجبــــ مصطفى حسن |رس| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8|52o5 مل|تـــغريد خليل محمود ك ي|بــــ |د|
|لمنى

849936 يمن خضي  مسلم|ء |ل| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

766676 لد محمد مسلم حسن|خ ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

57868 ى رف| ع محمد|حمد حسي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

49658 ض محمود|مروتـــ محمد ري هره|لق|لعلوم ج |ر |د

78723| لعربــــى محمود|حمد سعيد جوده | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

896oo9 ل محمد |لد كم|خلود خ ج|تـــربــــيتـــ سوه

527o32 حمد|لمنعم بــــيوم محمد |محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

43|757 لرؤف حمودتـــ|ن عبــــد |حمد وهد| |حقوق طنط
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338729 لسيد بــــيوم محمد|كريمتـــ محمد  |بــــ بــــنه|د|

34262| لسيد محمد|ندى صبــــيح  ى شمس|تـــج ره عي 

6|3584 س|جوده حو| أيه زكري ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|326|7 ى عبــــد |كرم |ء |ل| د|لجو|مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|7o39 سم محمد لطفى|لق|بــــو |ره |س ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8o829o مل عىلي|حمد محمد ك|ر |من بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

752827 لعظيم محمد|حمد عبــــد |محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

65276 زى خليفتـــ|حمد محمد حج| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

5o24|3 لعليم|لدين حسن عبــــد |ء |محمد عل سكندريه|ل|حقوق 

845322 ره ممدوح عىلي موىسي|س ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

6|757 ن عىل|يه صبــــىح سلم| بــــ بــــنى سويف|د|

|2978| لس صموئيل عيس زىك كي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

692372 لبــــدوي|ح محمود محمود |ن صل|يم| لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

266o4| ج|مل عج|ىط ك|لع|مه عبــــد|س|محمود  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

36686o لمنعم|د عبــــد|لمنعم فؤ|كريمه عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32984o لسيد|هيم |بــــر|ندى محمد  |بــــ بــــنه|د|

432|9o ه | ى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|مي  لعشر |بــــ طنط|د|

7||o2 محروس| مي لوق|دي س|ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o5492 ن رجبــــ محمود محمد عىلي|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

845454 ى| دون|م بــــر|ج| يوحن| مي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

766725 هلل|هلل أحمد عبــــد |حمد عبــــد |محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

||7946 لح|مه مرشد ص|س|يكل |م ى شمس هندستـــ عي 

283|7| بــــو بــــكر|حمد |لدين |حمد محمد عز |م |هش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

898o88 لسيد محمد |ن |يه زيد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

85875 هيم فتـــىح سيد|بــــر|حمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|9447 ىط روبــــى|لع|م مجدى عبــــد |سل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|3489| لس حن روس|بــــولس سيد| كي  ى شمس|تـــج ره عي 

685828 هبــــه محمد عوض محمد حربــــي سكندريه|ل|صيدله 

47894 بــــو رسيع|س |حمد عبــــ|م |حس ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

9o7265 هيم |بــــر|ضى |ء عبــــود ر|شيم ج|تـــربــــيتـــ سوه
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25724 ي
ح|لفتـــ|هلل عبــــد |ل عبــــد |جم| دئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

487553 ل عمر سيد مصطفى|جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o8383 لمرىسي|د رفعتـــ |ن عم|نوره لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4649oo حمد|حمد عىل سيد |محمد عىل سيد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

8544o8 ي|محمد عىلي محمد عبــــد
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

448586 ى حسن|كريم س م حسني  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|3568o ندى محمد رزق خليل ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4398o2 م|لغن|لعزيز محمد موىس |يمنى عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

287345 عيل زنون|سم|طمه معوض |ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|54929 ن|د عىل رسل|بــــسمله عىلي فؤ ى شمس|د| بــــ عي 

7|||86 هيم بــــدر|بــــر|فع |لر|هيم |بــــر| |ن|دي لمنصوره|ره |تـــج

487o|9 تـــه محمد|عمرو رأفتـــ شح سكندريه|ل|ره |تـــج

236594 هلل|هيم حرز |بــــر|ده |هلل حم|هبــــه  هره|لق|صيدله 

93o9| هيم عىلي غضنفر|بــــر|ىطي |لع|محمد عبــــد  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

|7599o ى|دهم مجدى عبــــد | لجليل بــــحي  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

||74o6 تـــه بــــرسوم|ثــــروتـــ شح| ندر|س دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

79o729 لوزير|بــــ عبــــده |لتـــو|معتـــز سعد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

5|6o3| ى هش د|ن محمد فؤ|م سليم|حني  تـــربــــيتـــ دمنهور

859845 ي عبــــد|حمد عبــــد|
ى
ه|لل|لعزيز شوق ي|ره |فنون جميله عم

|لمنى

|7|o75 ي|لزهر|طمتـــ |ف
بــــر|ء محمد ج|ء ضى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

762|73 لدين محمد حسن بــــدوى|محمد نرص  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

225454 ح محمد|لفتـــ|دل عبــــد|ء ع|دع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6oo||3 ي|ن حسن حسن |ريج شعبــــ|
لعفيفى |طبــــ طنط

482959 سم|لسيد ق|يمن محمد |ر |من تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

3683o5 هيم محمود|بــــر|مريم محمود  ى شمس حقوق عي 

4|38| هيم|بــــر|لزين |هيم عبــــد |بــــر|د |زي دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

785ooo ين محمد عىل منصور عىل رسر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

35259o ح محمد|لفتـــ|مصطفى عبــــد| عىلي سيه|نوعيتـــ عبــــ
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|78|47 ف حسن درديرى|بــــ |يه| رسر |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

42o486 حمد|لحميد |بــــر عبــــد|هد عىل ج|ن لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

78|486 ه و| ئل حلىم عىل|مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

773827 ى|عىل  ف عىل حسي  رسر زيق|لزق|عه |زر

782539 لليثــــي|لفتـــوح |بــــو |لرحمن |بــــ عبــــد |شه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2389o3 تـــه محمد محمد|ئى شح|مريم ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

694987 هيم|بــــر|لمتـــول |لمتـــول |يمن |مروه  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

699o5 ى|عيل محمد |سم|حمد | مي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

33o342 زق|لر|يم عبــــد|لد|زق عبــــد|لر|م عبــــد|نس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

23o25| لسيد|لرحمن حمدى نرص محمد |عبــــد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

35|774 ى|لح |ء سيد حسن ص|ل| وى|لجي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

439|8o لمجد بــــدير|بــــو |لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|ء |سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

859657 لس مدين وليم شفيق كي  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

23375 ى |نس |حمد | ى |مي  هيم|بــــر|مي  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

884|4o ن مدحتـــ رشدى تـــوفيق|ريه|م سيوط|ره |تـــج

3oo225 لطوبــــىح |م |م|سلىم مصطفى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

435957 هد|لسيد عىل مج|ذكرى جمعه  لشيخ|عه كفر |زر

886343 لس  لس مكرم نبــــيه كي  كي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

26o984 لمقصود يوسف|رحمه رأفتـــ عبــــد تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

295222 حسن محمد حسن محمد حسن ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

842425 لسعدي محمد محمد|عيشه  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

69o733 لعليم بــــدر عمر|تـــ عبــــد |لشح|محمد  لمنصوره|بــــ |د|

237697 هلل معوض|بــــ |مه ج|س|يفل |م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

52o344 للطيف درويش|مريم محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

634978 بــــ|لوه|رق فتـــىح عبــــد|محمد ط زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

479o|2 تـــه|رص محمد عىل حسن محمد شح|ن لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

9|5443 ى مل نجيبــــ  |يز ك|ف| مي  سيوط|هندستـــ 
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|6o488 هر|للطيف ز|م عبــــد |حمد هش| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

9|7||| ى  |سم مىح |بــــ لدين حموده حسي  سيوط|حقوق 

84327| ي|ر
هلل|مجدي محمد عبــــد| ئى ن|سو|علوم 

34746| ى|ندى سعيد عبــــد لعزيز حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

79|483 ى محمد |ئى عبــــد |م| حمد|هلل حسي  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

86736 د موىس|يه عيد رش| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

252453 ى هش لمجيد جوهر|م عبــــد|حني  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

25|743 ىسر|لحميد جودتـــ محمد جودتـــ غبــــ|عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

226o3 ى |لد |حمد خ| حمد|مي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

242o23 ى محمد|حمد جل|ء |سم| ل حسي  هره|لق|علوم 

77477 لم|بــــ محمد محمد س|يه|عمرو  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|4946 يرينى نسيم لويز عبــــيد  | سيوط|بــــ |د|

6o8345 ل|ح أحمد موىس هل|صل| دين لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

442978 لمقصود عىل حسن|ر عبــــد |لستـــ|هبــــه عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

462274 نوس|د بــــدوى ف|رى عم|م لمنصوره|حقوق 

|26865 تـــه|ن شح|لعزيز رمض|عمر عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5|777o لحيوى|م |لسل|ن مصطفى عبــــد|رو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

788o23 لقط|ئل محمد |يدى و|ه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4|o259 ق|جد أحمد سعد |م وى|لشر |بــــ طنط|د|

24oo47 لدين زىك محمد مصطفى|عمر عز هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|3889 حمد عىل يحن |حمد |حمد محمد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|7749o حمد|حبــــيبــــتـــ وليد محمد  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

278356 ى|هلل ل|ء عبــــد|ذ عل|مع شي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|7922o لسيد عىل|حمد عرفه | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|6o387 يف شعبــــ عيل|سم|ن سيد |رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

89|2o9 ى |ن عبــــد|محمد شعبــــ لحليم حسي  سيوط|ره |تـــج

49599| لحميد خليل|م أحمد محمد عبــــد ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7oo|89 يف |نوره يف|ن عىل رسر حمد حسن رسر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى
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9|9676 حمد |لبــــدرى |محمد محسن  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

7o2794 بــــو شنيشن|هيم محمد |بــــر|حمد |هيم |بــــر| زيق|لزق|علوم 

33o384 لسيد|ن |لرحمن رمض|م عبــــد|ريه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|22999 ي 
بــــ|لوه|حمد محمود عبــــد |يمنى ن|بــــ حلو|د|

82756o ي حس|
ن|يه فكري بــــسيوئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

2|44o2 ن منتـــرص محمد مسعد| مي  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

762|88 د|رس حسن عىل عي|مهيبــــ ي ره بــــور سعيد|تـــج

344686 رج|لج|د محمد محمد عىل |سلىم عم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

455|25 ج |لحميد ن|لكريم عبــــد|أحمد عبــــد |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

923454 ى فتـــىح ثــــ|ي حمد  |بــــتـــ |سمي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

442|76 دى عوض محمد|له|حمد محمد عبــــد| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

779554 هلل|هيم عبــــد |بــــر|هيم محمد |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

5|o525 لحميد مبــــروك|متـــ عبــــد|محمد سل تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

92|874 لم |لح س|حمد يوسف ص| ج|عه سوه|زر

238o48 ى عبــــد |نىح  | بــــ|لوه|لسيد محمد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

438299 |ألغ|لحميد |لحليم عبــــد |ء محرم عبــــد|دع لشيخ|علوم كفر 

477o39 شم محمد خليل|حمد ه|حبــــيبــــه  سكندريه|ل|عه |زر

|26o86 تـــي مني  تـــوفيق|جي| بــــول ى شمس|تـــج ره عي 

423677 عيل مصطفى خليل|سم|لدين |م |مريم عص |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

52o|86 هر محمد صقر|لط|ء |سم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

487|72 لنور عوض|ئ  عبــــد |دل بــــه|محمد ع سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4o3888 عيل عطيه|سم|رق عطيه |لرحمن ط|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

4o4872 لنبــــى محمود|عمر محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|9298 لسيد|لفضل عبــــد|بــــو |حمد |ء |ول ى شمس| لسن عي 

82354o مد|حمد محمد ح|ء |دع ي|بــــ |د|
|لمنى

49958 حمد|ل محمد |ء جم|رس| ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

85868| ي|ره محمد سليم|س
ن مهنى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

35557| هيم|بــــر|حمد |هر |ر م|من ن|فنون جميله فنون حلو

43|58| خليل| جد خليل حن|رك م|م |علوم طنط
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3224o3 هيم محمد|بــــر|يتـــ سمي  | ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|5o4|4 محمد يونس محمد يونس هره|لق|عه |زر

363349 حمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|محمد  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

259385 طر|نور بــــهنس خ|ء محمد |سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

63939 وي|لد فتـــىحي زينهم سعد|لرحمن خ|عبــــد كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

227682 حمد|رس فتـــىح |ء ي|رس| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

436|o2 هيم قرئى هديبــــ|بــــر|لد |هيم خ|بــــر| |حقوق طنط

3733o| ي|رس محمد محمد |شمس ي
لمدئى |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

826245 د|ندي محمد شكري مر قرص|ل|فنون جميله فنون 

9o2625 هلل  |هيم عبــــد|بــــر|حمد سمي  | ج|حقوق سوه

|72932 لدين محمد محمد|لهدى ول |نور  هره|لق|حقوق 

786362 رق محمد عيد صبــــيح|جر ط|ه ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

338586 لدين عىل محمد|ء سعيد محمد بــــدر |لشيم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3|9575 يوسف سيد عىل| نور هره|لق|بــــ |د|

7o9|98 لم|زى س|هيم حج|بــــر|مريم محمد  |لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه 
لمنصورتـــ

4o3983 هيم محمد|بــــر|نور محمد محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|36|2 لسيد عيس|حمد |حد سيد|لو|عمرو عبــــد |ره طنط|تـــج

68o753 حمد|لعدل سيد |حمد حسن |ر |من زيق|لزق|ره |تـــج

24456o حمد|رق محمود عيد عىل |ط هرتـــ |لق|تـــمريض 

478o5o لسيد محمد|حمد عىل |زن |م سكندريه|ل|ره |تـــج

|58848 ى|رق عبــــد |لرحمن ط|عبــــد  لمجيد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

|6849 هيم عىل شلتـــوتـــ|بــــر|عىل  هره|لق|ره |تـــج

9o8o62 د |حمد ج|ل |بــــ جم|رح ج|ره سوه|تـــج

623586 فظ خرصى|لح|ح محمد عبــــد |مصطفى صل ط|بــــ دمي|د|

226936 ش|بــــورو| |لعل|بــــو|ئل |حمد و| ى شمس|تـــج ره عي 

78767 بــــيل|ل ه|عدلي كم| رين|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|354|5 ف عبــــد |مصطفى  حمد|لمنعم |رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

759|5o ى|محمد رمض ن عيد حسي  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

6|o969 ين|يتـــ عبــــد|محمد حم لعزيز عشر لمنصوره|بــــ |د|

6o2546 حمد جوده|لبــــرع |م |لسل|محمود عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|
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|23953 عيل محمد عبــــده|سم|ئشه محمد |ع ى شمس| لسن عي 

63o274 ود|هيم محمود محمد محمد د|بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|38592 لوكيل|هيم |بــــر|لد حسن |ر خ|من ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

3|8484 د محمد|رحمتـــ سيد فؤ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|47936 ن|لم|حمد س|لمنعم محمد |محمود عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

64876o عيل|سم|ن |لسعيد رمض|م |سل|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

83236o له سعيد محمود محمد|ص| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

699|84 ى عىل|بــــو |لسيد |حمد | لعني  لسويس|طبــــ 

6254|3  محمد متـــول|حبــــيبــــه مجدى 
ى
حمد شوق م بــــنى سويف|إعل

373349 لحميد مصطفى|لرحمن مصطفى عبــــد|عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

82|527 يوسف| لي حن|غ| شنوده حن ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

494|3 حمد محمود موىس|ء |رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|6472 هيم|بــــر|رق محمد |يوسف ط هره|لق|ره |تـــج

26498o مه|لسيد محمد سل|لد |محمود خ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5|5436 هيم عدس|نعيمتـــ أحمد محمود إبــــر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

359985 ن|رص فرغىل رضو|لح|ن عبــــد|يم| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

694374 ر|لنج|حمد عطيه |ره سعد |س علوم بــــورسعيد

5|o|8| ل سنجر|لع|هر عبــــد |زن م|م بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

36o599 حمد محمود مسهل محمود مرىس| |حقوق بــــنه

853o42 هلل|د محمد عبــــد|لهدي عم|نور ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

854752 ي خ|م|
ي ش|ئى

ى
كر|لد صدق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3|3793 لسيد|ن محمد |رق رمض|حمد ط| ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

|69493 هر عيس محمد محمد جعفر|بــــ ن|حقوق حلو

42o|9o لسيد|لجعفرى محمود |وديده منصور  لشيخ|بــــ كفر |د|

894434 عيل |سم|ء فتـــىح محمد |ول ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

528774 ي |سيف 
لصفتـــي|لدين محمد لطفى سكندريه|ل|هندستـــ 

684549 يبــــ|لش|حمد |ر محبــــ محمد لطفى محمد |من لمنصوره|نوعيتـــ 

45|26| بــــىل|لبــــ|ء رفعتـــ زىك |ل| |هندستـــ طنط

242232 مد|لحميد محمد ح|تـــن عبــــد|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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623627 ج عيسي|لصبــــ|حمد |لسيد|جي |لصبــــ|محمد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

336745 ل عوض محمد|حمد جم| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

486584 لسيد محمد محمد عويل|مجد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

5o5453  مرىس عبــــد|لص|م |يوسف عص
ى
لمطلبــــ|ق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

353o6 د|لمعبــــود عو|ء رفعتـــ عبــــد |سم| ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

865656 ى |تـــن عبــــد|ف حمد|لحميد حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

884382 ف عبــــد|عمرو  در |لق|دق عبــــد|لص|رسر ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

7||352 شد|هيم ر|بــــر|منيه محمد سعد | لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

97935 لرحمن|ده رجبــــ مصطفى عبــــد |غ زيق|لزق|حقوق 

295432 لمطلبــــ عبــــده عيد|ح عبــــد|ء صل|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|2862 هيم|بــــر|حمد |جر مندي |ه ي|بــــ |د|
|لمنى

87778o ض  |محمد محمد عو| ند سيوط|عه |زر

5|2|23 لعقدتـــ|لق عىل |لخ|عىل عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

76436o دل|لعو|مد عىل |رس ح|ر ي|عم ره بــــور سعيد|تـــج

|54647 للطيف|محمد مدحتـــ مأمون عبــــد  هره|لق|علوم 

4o2637 سم|بــــر محمد ق|ضىح محمد ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2338|6  عىلي |حمد |
ف مصطفى فع|لش|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

84o793 لحسن|بــــو|لعزيز |لحسن عبــــد|بــــو|زينبــــ  |نوعيتـــ فنيه قن

455658 هلل بــــدرى|حمد عبــــد|هدير محمود عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o6458 بــــ |ل دي|بــــ كم|ره دي|س ج|تـــربــــيتـــ سوه

|23286 لموجود|لدين محمد فرغىل عبــــد |ج |رس ى شمس|تـــج ره عي 

377o| حمد مني  محمد|م |عص سيوط|عه |زر

844988 ى صف نظي |شنوده و| مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

8564o| م محمود محبــــوبــــ جوهر|ريه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

45o96| لبــــشتـــيىلي|لدين |عىلي سمي  عىلي سعد |هندستـــ طنط

2|5o48 ف ع|محمد  ن|دل سيد سلط|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

234663 لفنجرى|هيم |بــــر|حمد محمد | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o7|43 لسيد خليفه|م |لسل|م عبــــد |حمد حس| |ره طنط|تـــج
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436453 هلل حمد|لنبــــى فتـــح |محمد ربــــيع عبــــد  لشيخ|طبــــ كفر 

|29o|2 وس|دل لمعي تـــ|دى ع|ف ورصى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3575oo ى محمد  ي|نرمي 
ي حسن مصطفى

لحسينى ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

33o|9| هيم عبــــدتـــ|بــــر|هيم |بــــر|لسيد | |ند |حقوق بــــنه

374533 لس ظريف ثــــ بــــتـــ عزيز|كي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

767262 ود فتـــيح|هيم د|بــــر|حمد | ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

623436 |لنج|بــــو |للطيف |لسعيد عبــــد |كرم |هلل |منتـــ  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

9|o857 تـــى |حمد زن|لصبــــور |حمد عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|5|5|2 لسيد|عيل |سم|لسيد |ر محمد |من ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

754o9| رق محمد رفعتـــ|مريم ط تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

885985 لرحمن عىل محمد |مروه عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

688398 لسيد مصطفى محمد مندور|يه | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6868o لسيد|لسيد محمد |مصطفى  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

322|74 بــــر حسن|بــــو زيد ص|يتـــ ممدوح | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26|826 ود|ن د|حمد محمود رمض| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

69o4|6 |لح عىل ذكري|لعزيز ص|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

9|8369 محمد مصطفى عطيه محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

222528 يف عىل حسبــــ  هلل|عىل رسر هره|لق|هندستـــ 

268997 نه|نىح  مجدى محمد طبــــ| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

626565 ي
لسيد محمد محمد| |دئى زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

44243| لدين|ح محمد بــــدر|لفتـــ|محمد عبــــد لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

24|535 ف عبــــد|سعديه  حمد|سط سيد |لبــــ|رسر ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6774o5 فظ سليم|لح|عمر محمود فخرى عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

493|o7 ق|حمد يوسف محمد يوسف | وى|لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88327 لمجيد|لرحمن عبــــد |ح عبــــد |حبــــيبــــتـــ صل ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

6|6965 بــــر سلوتـــ|ء ص|ل عل|م| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

25|996 صف محمد|لن|محمود يشى عبــــد شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

887238 ن |س عىل عثــــم|م عبــــ|سه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 
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|7o7o7 حمد|ل زىك |جم| يش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|ooo8 |هلل |نور حمدى محمد فتـــح 
ى
لبــــرقوق سكندريه|ل|حقوق 

4|6o75 ى|زق |لر|لعظيم رزق عبــــد |عبــــد | مه لضني  |ره طنط|تـــج

628474 لبــــدوى|هيم |بــــر|حمد |ئى |ئى ه|م| زيق|لزق|علوم 

448|8| سكندر|يز |د ف|عم| فيول سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8|6778 مروه جمعه عىلي نرص ي|بــــ |د|
|لمنى

4957|3 لسيد|رس حمدي عون عبــــد|ف تـــربــــيتـــ دمنهور

3|3|4| ى|يتـــ | ف محمد حسي  رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6o6|73 لجليل جعيطر|حمد سعد عبــــد |سعد  هره|لق|ر |ثــــ|

43o2|7 ه عبــــد | زى|لح حج|دى ص|له|مي  |طبــــ طنط

7o4537 ن|لسيد غريبــــ سليم|لمحسن |حمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

7o5594 ف محمد محمد مصطفى|يوسف  رسر لمنصوره|صيدله 

39o5| للطيف|حمد محمد عبــــد |عزه  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

77|633 لفتـــوح محمد|بــــو |ر محمد |من عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

9|7||3 ى بــــولس  جرجس سليم بــــشر سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

|3|795 لغنى|طف عبــــد |لغنى ع|سلىم عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

23976| لدين حمدى محمد|ح |ء صل|ل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

55|45 م محمد محمود محمد|سل| ي سويف
هندستـــ بــــنى

262967 لمحسن جعبــــوبــــ|ن عبــــد|لمحسن شعبــــ|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6|325| رق فتـــىح حسبــــ ليله|محمد ط |ره طنط|تـــج

6o34| ف سيد محمد|م |حس رسر ره بــــنى سويف|تـــج

44428 دق|لص|رق سعد محمد عبــــد |بــــ ط|شه دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

757275 ح محمد درويش|ن صل|يم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

44647o هلل|محمد مدحتـــ محمد عبــــد  بــــ دمنهور|د|

4o4496 م|لسل|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|كريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

324472 ى ف بــــخيتـــ لطيف| |مي  رسر ى شمس|زر عه عي 

43||59 لمجيد|لمجيد محمد عبــــد |ن عبــــد |يم| |صيدله طنط

9|4572 ى ك |نصىح لبــــيبــــ سدر| مي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

9o22o9 بــــوضيف  |لسيد |ر محمد |من ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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36o|5o لسيد|لعظيم |شحتـــه عبــــد| ند |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

77658o ىط عىل عىل|لع|سحر محمد عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

627|o6  |لش|محمد طلعتـــ عبــــد
ى
حمد محمد بــــدر|ق زيق|لزق|ره |تـــج

|37655 ن|يوسف طه سعيد محمد سليم هره|لق|حقوق 

78o|47 ن|حمد سليم|م محمد |سل| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

782988 حسن محمد| حمد رض|ح |صل زيق|لزق|حقوق 

37o267 حمد|لد حسن بــــدوى |دتـــ خ|مي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8o9o54 محمود سعيد| محمد رض ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

82366o لعظيم محمد|حمد محمد عبــــد| ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

82o55o ي|ل |ميمه جم|
حمد مهنى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

333377 ف عىل محمد|م |سل| رسر ى شمس|تـــج ره عي 

448774 ى|ن |ل نظىم  علو|محمود جم لخبــــي  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

643o9| لسيد متـــول|لجليل |عبــــد | نور زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|8335 سل سيد محمد جمعتـــ |بــــ سيوط|تـــمريض 

446855 ى محمد | ى عىل ل|مي  ى|مي  شي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

9o6|o| مه عدوى شكري |س|عمر  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

75|888 لرحمن|لسيد عبــــد|لد |محمد خ زيق|لزق|هندستـــ 

449374 لجندي|س |محمد محمد محمد عبــــ ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

7273| وى|لص|ن عىل |حمد شعبــــ| ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

8|4729 ى خلف  هلل|زهره عىلي حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

758oo6 هلل|لضبــــع عبــــد |هلل |نطونيوس عبــــد | تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

|2|3|o ى ع دل حسن محمد|نورمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

686589 لسيد عوض ليله|م |سل هش|بــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27895| لسيد غنيىمي ليله|م |س| مه ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

55o68 |لبــــن|حمد سعد |حمد رفعتـــ | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

862o9| نور مسعود|هر |م| دون|م دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

485477 حمد عىل|سحق |حمد |ن |نور لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

757695 حمد|ن |حمد شعبــــ|محمد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 
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48225 ف يوسف عويس|ن |نوره رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

888646 حمد |هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر| سيوط|هندستـــ 

|56998 عيل محمود|سم|دي |عيل محمد ن|سم| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

79677 لحميد|لمجيد عبــــد |تـــم عبــــد |ء ح|رج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8||863 جح خليل عيسي|ر ن|من ي|عه |زر
|لمنى

5|5o42 هيم بــــسيوئى سنبــــل|بــــر|مروه بــــسيوئى  بــــ دمنهور|د|

3|2643 ى محمد|حمد |مريم  مي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|6o||9 وه|حمد حل|لعزيز |لمجيد عبــــد |د عبــــد |زي ى شمس| لسن عي 

7o6|o4 لسنوىس محفوظ|ء سعد |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

67729o يف حمدى عبــــد  لعظيم|محمد رسر ن|طبــــ حلو

89585 حمد|لعظيم |لرحمن عىل عبــــد |عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

46|636 ن|لسيد محمد سعف|لح محمد |ص |حقوق طنط

4o54|7 ي |نتـــ ه|هيل
ي فرح شنودتـــ|ئى

لفى سكندريه|ل|بــــ |د|

|55|8 لحكيم|م حسنى عىل |مريم هش هره|لق|م |عل|

|25369 ود|ل د|هر غبــــري|بــــ م|يه|جورج  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

896285 ي|ر
لتـــوئى |حمد |طف |ع| ئى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|27242 بــــ يونس|لوه|حمد مصطفى عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

425|o5 هيم|بــــر|بــــدين |لع|تـــفى محمد زين  هره|لق|ر |ثــــ|

258473 حمد|لكريم محمد |رص عبــــد|حمد ن| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|57|73 لح محمد مرىس|بــــتـــ ص|بــــدور ثــــ هره|لق|حقوق 

86|8oo ى محمد سيد سلىمي حسي   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

6|7|o6 روق سليم|م ف|ده هش|مي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4842oo لكريم|لموجود عبــــد|رص عبــــد|م ن|سل| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

332843 لمجيد|رعبــــد|لغف|لغنى عبــــد|روز محمد عبــــد |حقوق بــــنه

69793 ى محمد |يه | ى|مي  مي  لفيوم|عه |زر

|2|276 حمد|لد خليل |محمد خ ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

49|942 ه مجدى ك| مل محمد|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o77o4 هيم|بــــر|عيل محمد |سم|هيم |بــــر|خلود  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33724 حمد عىل|مريم محمد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|
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2238|| بــــ حسن|لوه|د عبــــد|تـــ عو|جي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6|5696 وى|لجح|لد |محمد رزق خ ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7o29|7 ى|هيم محمد |بــــر|هر |حمد م| لقصي  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

36|ooo م فرج|م|ن |محمد حس| لي|د ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9o4|82 حمد |لفرغل |حمد عىل | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

444|| فهىم يوسف| محمود زكري ن|بــــ حلو|د|

33|633 بــــ|لوه|هلل محمد عبــــد|عبــــد| دين |كليتـــ هندستـــ بــــنه

77|376 هيم محمد محمد|بــــر|حمد |ن |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

25734| لصعيدى|ر |لستـــ|لسيد محمد عبــــد |سعديه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

296443 ف عبــــد|يوسف  ن|لمعىط رمض|رسر كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

52724 حمد|شم |لدين ه|ح |بــــ صل|شه ي سويف
هندستـــ بــــنى

63o999 ل|حمد محمد كم| |رن زيق|لزق|ره |تـــج

886983 هيم محمد |بــــر|ن محمد |نوره سيوط|تـــربــــيتـــ 

62o|92 ى |حمد لطفى حس|ء |دع عيل|سم|ني  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

635|25 لسيد سعد|خلود مجدى  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

54o88 حمد|مه محمد |س|م  لفيوم|ر |ثــــ|

8ooo3o وي|لمك|حمد محمد |ن |رو قرص|ل|فنون جميله فنون 

7|o524 ى   عبــــد |هيم |بــــر|حني 
ى
در قبــــيه|لق|لدسوق لمنصوره|صيدله 

6|732| لسيد نور|عزه نور  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|7o255 حمد|د |ح عو|حمد صل| لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2649o2 لسميع جعبــــوبــــ|م عبــــد|ر عص|من ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

785245 لسيد|لسيد |لدين متـــول |د |م عم|له| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

48|875 هيم|بــــر|د عىلي حسن عىل |زي ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

267332 رفيده فرج مبــــروك فرج مبــــروك تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

284869 لبــــرنس محمد|هد |ن مج|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

775666 ى|محمد  حمد محمد زهي  زيق|لزق|حقوق 

6o9336 بــــوهرجه|حمد مصطفى سعد محمد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

26o43o طمه حسن مبــــروك محمد حسن|ف |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

8636|5 لموجود محمد|ره ممدوح عبــــد|س دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|57799 هر|لظ|ل محمد عبــــد |طمه جم|ف ن|تـــربــــيتـــ حلو
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253o6 م حسن بــــشي |بــــسنتـــ هش هره|لق|ره |تـــج

324994 يد محمد|بــــو |محمد ربــــيع  ى لي  ى شمس|تـــج ره عي 

27o3|o يد |بــــو|هر |حمد م| ى يوبــــ|لي  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

8|85o9 لحميد|لحميد خميس عبــــد|ء عبــــد|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

784598 عيل|سم|مه عىل |ل سل|نه زيق|لزق|طبــــ 

682||8 ق|كر عىل عىل |هلل ش|منه  وى|لشر لمنصوره|ره |تـــج

9|7395 م جبــــره  |سعد س|دى |ش معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

476222 م خميس محمود محمد|ن هش|نور سكندريه|ل|بــــ |د|

32o329 نسمتـــ عيد مرىس سيد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|2982 ن عىلي محمد|عرفه رمض ره بــــنى سويف|تـــج

499|96 لمول|لمول محمد عبــــد|نم عبــــد|ه تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|3968 ى|ي دى|تـــوفيق محمد تـــوفيق ش| سمي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

268223 حمد موىس مزروع|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

63628| حمد محمد|رص |لن|حمد عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

762864 د|لحميد ج|مه طه عبــــد |س|محمد  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

4o6429  زىكي محمود
ى دهبــــ حسني  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

36o332 ر|لعط|وى |حمد حمدى محمد حلف| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|77o43 مصطفى محمد عىل محمود ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4o837o ى بــــسيوئى |بــــو|رق عرفه عرفه |ط لشوره|لعني  |بــــ طنط|د|

476523 در|لق|حمد حمدي عبــــد |لرحمن محمد |عبــــد  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

6|2836 محمد طلبــــه محمد| رض| لي|د |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

75698| زى|لسيد محمد حج|حمد محمد | عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|6o5|7 لحكيم مرىس|عمر صبــــرى عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4|9833 هلل|حمد عبــــد |هيم |بــــر|حمد |محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

453749 ن|سعد محمد يوسف عىل شعل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

832289 ربــــ|مح| مه بــــطرس زكري|س| ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

687322 ى محمد فوده|دل ع|ع طف حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

847293 لرحمن موىسي محمد موىسي|عبــــد ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

|26979 لليثــــى صفوتـــ هيكل|ره محمد |س ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

752859 لسيد|رص محمد عىل |ل ن|كم ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر
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47539 ح|لفتـــ|فضل عبــــد| فضل رض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

63|285 لسيد مرىس|ء مرىس محمد |شيم |ره بــــنه|تـــج

4|7289 بــــو عجيله|بــــو عجيله محمد |محمود محمد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|34o48 ىط|لع|روق عبــــد |حمد حمدى ف| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

834633 حمد محمد|ر |لستـــ|حمد عبــــد|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

7o769| د محمد|لجو|ر سمي  محمود عبــــد |من لمنصوره|صيدله 

37|7o7 لغنى زعيمتـــ|تـــ عىلي عبــــد|رحمتـــ بــــرك ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

23468 لموجود|حمد عبــــد |عمر محمود  هره|لق|حقوق 

67722 سل محمد جمعه عرفه محمود|لبــــ| لفيوم|ضتـــ |علوم ري

6o|74 ه جميل فهيم | سحق|مي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6845|3 ي|لمول |مح محمد عبــــد |ده س|مي
لحسينى لمنصوره|بــــ |د|

7529o7 ل|لع|حمد محمد سيد عبــــد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

336|5 ى لبــــيوم|محمد كرم | لي  هره|لق|صيدله 

773|26 لحميد حميدو|رق عبــــد |محمد ط ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|55765 عيل|سم|حمد طه محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|7755 س|م سيد يشى عبــــ|هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

775||3 لجوهرى|حمد فتـــىح فوزى محمد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

52o893 ي|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|مي محمد 
لتـــرهوئى تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

49257| روبــــيم|رشدى ش| سعيد رض دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

24492 تـــه|شح| يز ويص|ف| رين|م ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

259855 يبــــه|لسيد |م |ل س|بــــتـــه| بــــو رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4o4387 حمد بــــكر فهىم غريبــــ حسن| |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

4|4468 لمنعم بــــختـــيه|ن رشدى عبــــد |يم| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8326|9 حمد|ر |لغف|لدين عبــــد|ن نور |رضو ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|23o25 |روق مرقس حن|بــــيتـــر ف ن|هندستـــ حلو

28|658 هلل خليل محمد مصطفى|منه  هره|لق|حقوق 

363o44 ندى مصطفى محمد فرغىل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

756269 مه|ن سل|ل سليم|لع|لسيد عبــــد |نغم  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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|2|3o5 ق|د ص|مريم عم وى|دق رسر كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

257338 لعظيم|لمحسن عبــــد|رؤيه محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

329932 محمود محمود محمد عىل| ند | معهد فنى تـــمريض بــــنه

63|o66 لحسينى رجبــــ|رس |ر ي|مي زيق|لزق|بــــ |د|

885447 هيم |بــــر|محمود سيد | ند سيوط|بــــ |د|

7|624| حمد منصور|لد فرج |ره خ|س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

372427 ي ف|لدين عبــــد|د |محمد عم
وي|لغنى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6365o9 روىس|لعد|لسيد |هر |هلل م|عبــــد زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

635455 حمد حسن عسكر|ل |ء جم|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

729o9 ل|لع|س عبــــد |ء جميل عبــــ|شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

92o878 ضى محمد محمود |لر|محمود عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

526637 نه|حمد شبــــ|هيم |بــــر|صف |هيم ن|بــــر| سكندريه|ل|ره |تـــج

285747 لرحمن محمد جمعه عىل|عبــــد هره|لق|حقوق 

|463o3 ء محمود مصطفى|جر عل|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|53443 سم يوسف|لق|بــــو|لد |منيه خ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

62oo45 لغريبــــ|م |لسل|دل نشأتـــ عبــــد |نجوى ع ط|هندستـــ دمي

37496 ن محمد مهدي|حمد محمد سليم| هره|لق|علوم 

8||96| ي ك|تـــوم
ر|مل مق|س هنى ي تـــمريض 

ي|معهد فنى
| لمنى

32o325 وق  ع|حمد فضل رف|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4347o ن حسن عىل|رمض| صف ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|3846 هر فكري سويلم عىل|حمد م| عه دمنهور|زر

84o38 ف وهبــــه |دى |ف سحق وهبــــه|رسر بــــ بــــنى سويف|د|

6|54| ن محمد محمود|نسمه حمد لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

|93o2 لنبــــى|عيل عبــــد|سم|يمن |عمرو  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

52963o لىحي منصور|حمد محمد عيد عبــــد | سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

495426 ىط|لع|لنبــــى عبــــد |هلل محمد عبــــد |عبــــد  بــــ دمنهور|د|

|33|4o ف حبــــيبــــ صليبــــ|جويس  رسر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

479248 لجندى|حمد |رس مني  |مريم ي سكندريه|ل|ره |تـــج

7743o6 ف محمد عبــــد |حمد | م|لش|هلل |ل عبــــد|لع|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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879o6| ى نرص  لدين عزيز صديق  |نرمي  سيوط|بــــ |د|

9|2564 هلل عىل محمد عىل|منه  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

885868 ك |لمل|ل حبــــيبــــ عبــــد|تـــرين كم|ك سيوط|ره |تـــج

8|o943 ن لسيد|عزتـــ مرقص عبــــد| مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

37|2o3 لم|تـــ س|حمد شح|ء |شيم ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

7o264 ى رسح|ر شكرى محمود |من ن|مي  لفيوم|بــــ |د|

42|o4o ى حم|ء عبــــد |شيم د|لحميد حسي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

368639 د|د عي|هيم حم|بــــر|حمد | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

54o8|3 ل عىل|رق كم|ء ط|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

44863o لصعيدي|لسيد محمد محمد |محمد  |هندستـــ طنط

2583|| وى|لجد|لعليم |حمد لبــــيبــــ عبــــد| ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

357557 لمجد|بــــو|س |س سمي  عبــــ|محمود عبــــ |ره بــــنه|تـــج

87696| ه محمد سيد عثــــم| ن  |مي  سيوط|تـــمريض 

7|56|4 حمد عىل|لدين |ح سعد |لفتـــ|محمود عبــــد  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

8|4|27 د|سعد محمد يوسف عو ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

228757 مر|يمن عىل ع|خلود  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

462|o حمد|ح |لفتـــ|هلل عرفه عبــــد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

54237 هلل محمود سيد محمد|عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

34o436 رف|هبــــتـــ عصمتـــ محمد محمود ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28742o ىسر|لبــــق|ح |لفتـــ|بــــر محمد عبــــد|رس ص|ي |حقوق بــــنه

9o3589 حمد |لح |م محمد ص|سل| ج|بــــ سوه|د|

25232o ى محمد عرف|ي ن حموده|سمي  شمون|نوعيتـــ 

2|8273 هيم|لسيد إبــــر|هيم ربــــيع |بــــر|لرحمن |عبــــد ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

22788| م حسنى حسن|ء عل|ل| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

7o3762 حمد خليل|م محمد صبــــىح |ه هش|م زيق|لزق|ره |تـــج

9o5424 لرحيم |لحميد عبــــد|هر عبــــد|له م|ه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

3|7439 يف|عبــــد لرحمن محمد سيد رسر ى شمس حقوق عي 

52|985 لسيد|لرحمن |رجبــــ عبــــد| ند بــــ دمنهور|د|

687425 ى|بــــو|جمعه مسعد | رن لعيني  لمنصوره|بــــ |د|

6369o4 لمنعم يوسف|ئى عبــــد |حمد ه| زيق|لزق|ره |تـــج
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|7263o لرحمن|لمحسن عبــــد |ر حمدى عبــــد |من تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

427422 رم|لمك|بــــو |هيم |بــــر|حمد سمي  محمد | |طبــــ طنط

49268o ن|محمود منصور مصطفى منصور روتـــ ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

775|53 ف |ء |سم| لعربــــى محمود|حمد |رسر زيق|لزق|علوم 

633922 محمد خليل| رس ذكري|لدين ي|سيف  زيق|لزق|ره |تـــج

2466o| يف|حمد ممدوح محمد مصطفى | لشر بــــ بــــنى سويف|د|

27339 د|لجو|حمد عبــــد|لد |طمه خ|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o274| ى|ل |ن كم|نور  محمود محمد حسي 
لدين مصطفى لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

23|43| لد محمد فتـــىح|م خ|سل| هره|لق|ره |تـــج

7747o7 ى محمد عبــــد |ي دق|لص|هر عبــــد |لظ|سمي  زيق|لزق|صيدله 

2|7826 ي خليل|صبــــ
ح محمد محمد مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o22|9 حمد|دل محمد |ع| ن|ر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

283822 لمنعم ممدوح|نور مدحتـــ عبــــد دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

697947 لم|وى عطيه س|لشبــــر|يه جمعه | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6o5o97 ج |لسي|لسيد محمد |حمد طلعتـــ | |يمن لمنصوره|ل |طف|ض |ري

684|48 ى هل|ي لىك|لم|ل محمود عىل |سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

686298  |لبــــ|حمد عبــــد |
ى
 عىل|لبــــ|تـــ عبــــد |لشح|ق

ى
ق ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى

|52832 ى سيد عبــــد |ي لرحيم|هلل عبــــد |سمي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

276o7o لحميد|لمعىط عبــــد|منى قدري عبــــد ن|حقوق حلو

252o48 هلل محمد عون|عمر عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

9|8||8 حمد سيد فرغىل سيد | سيوط|حقوق 

8o7|89 ي عبــــد|ن ن|نور لرؤف|لعليم عبــــد|ج  ي|عه |زر
|لمنى

3|34|| م|لسل|زن حسن مصطفى عبــــد|م |كليتـــ هندستـــ بــــنه

8534|9 ه سل| م حسن عىلي|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

|4o9|9 عيل|سم|عيل عىل |سم|بــــسنتـــ عىل  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

89238| لرحمن |ر محمد عبــــد|حمد نص| سيوط|ره |تـــج

4|5496 لدكر|مد مصطفى محمود |محمد ح لشيخ|بــــ كفر |د|

8o5526 تـــه عىلي|ده محمد شح|حم ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

76o|55 هيم|بــــر|ئى محمد |ن ه|رو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

532|3 هيم عىل محمد|بــــر|ندى  علوم بــــنى سويف
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537|92 ن محمد|لمنعم رمض|لسيد عبــــد | |دين بــــ دمنهور|د|

|778o3 لم محمد|لسيد س|رق |يزه ط|ف كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

543239 ن|لحميد سليم|حمد عبــــد|ء محمد |دع بــــ دمنهور|د|

78637o ي|ر
لم|لسيد غنيم س|هلل |مسعد عبــــد | ئى زيق|لزق|حقوق 

|545|8 هيم|بــــر|محمد ممدوح بــــيوم  هره|لق|حقوق 

498563 ضى|لق|لرحمن |رس محمد عبــــد |نهله ي |حقوق طنط

775624 حمد|لجليل |م عبــــد |محمد س زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

426|26 مل يوسف حربــــى عىل حربــــي| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8|79|o دق|ء محمد مندي ص|رس| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|54753 ض عوض|ري| ج  عط|ن وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

47863 حمد محمد|لبــــ |بــــو ط|حمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

758793 بــــو زيد|هيم |بــــر|محمود جبــــريل  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

6|o42o ل|لعزيز هل|رس عىل عبــــد |عىل ي لمنصوره|بــــ |د|

896977 ى |حمد ك| مل مزيد حسي  ج|بــــ سوه|د|

4o836 م|حمد عل|صم زىك |م ع|هش ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

756384 ء فوزى موىس|حمد عل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

63|393 لحميد|حمد عبــــد |لسيد |هلل |هبــــتـــ  هره|لق|ج طبــــيع |عل

8338o9 لحسن بــــديوي|بــــو|ح |بــــ صل|رح دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

36879  |لبــــ|بــــورسيع عبــــد |شوق 
ى
لسيد|ق |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

6o4o98 بــــوزيد|لسيد محمود |عمرو فتـــىح  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

9|8o47 د ليسه |صبــــرى ميل| رين|م معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

2|9o|9 شد|يكل نصىح ن|جوزيف م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|9346 ن خليل| دى حن|ن| مي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

37273| لخول|ج  محمد محمد |ء ن|شيم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|26579 لحسينى|ء محمود محمود محمد |ل| هره|لق|بــــ |د|

788523 لبــــدرى محمد|حمد |سلىم ممدوح  ره بــــور سعيد|تـــج

448997 ى عبــــد  ى عبــــد |أحمد حسني  لمنعم|لمطلبــــ حسني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

52o78| تـــ زكري هيم|أحمد إبــــر| أمي  |عه طنط|زر

63728o مه|هيم سل|بــــر|بــــد محمد |لع|حمد | زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 
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5||9o2 |لصمد |م عبــــد|لسل|لحكيم عبــــد|ء عبــــد |عل
وي|لمك

طبــــ بــــيطرى دمنهور

68998 لرحمن|مصطفى مدحتـــ محمد عبــــد لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

833344 حمد محمود عىلي عطيه| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

82997| ي محمد |من
حمد|ر حسنى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

244768 حمد|د |حمد محمد رش| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

42|6o4 ضى|لق|لمول |م حسن عبــــد|حس لشيخ|ره كفر |تـــج

6o8624 مر|لمنعم محمد مصطفى ع|ء عبــــد|دع |نوعيتـــ موسيقيه طنط

6|8|6| ه عبــــده  ن|لسيد زيد|ني  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

49423o م|لسل|تـــتـــ عبــــد |د سعيد شح|عم |حقوق طنط

357299 لدين عىل|هيم سعد |بــــر|فرح  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

22o344 ى  ى|بــــر|محمد حسي  هيم حسي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

76o593 سندس محمد لطفى عىل لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|6o79o هلل|حمد موىس سعد|حمد محمد | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

867682 ي|حمد محمد جيل|لرحمن |عبــــد
ئى ن|سو|بــــ |د|

42|4oo فع|لش|حمد حسن |محمد | ند لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

68|667 هيم عىل زغىل|بــــر|سيف مجدى  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

5o4o36 هيم محمود|بــــر|ن مجدى |مرو |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|6|429 هر عىل محمد|م| دين ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

262577 لفضيل عفيفى بــــدوى|مصطفى بــــو مدين عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

865|58 ين سعد عىلي ج
د|رسر دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

2494o| حمد موىس محمد موىس|ديه |ن ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

49o5|6 ى إسم|ن س|فن| عيل|م صبــــرى حسي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

43|572 لس سل مه|مه مسعد سل|كي  |علوم طنط

9|927| لعزيز |له محمود حسن عبــــد|ه ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6892| هلل|د حمدي عبــــد |د عم|زي لفيوم|بــــ |د|

|6|829 لسعيد|طف |ء محمد ع|ل| ى شمس|تـــج ره عي 

|53o89 وليم مكرم عبــــده| منس هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

336oo9 م|لسل|رس محمد عبــــد|ي| دين ى شمس|د| بــــ عي 

77o759 ذل|لش|ئ  محمود محمد |يه رج| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 
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37|675 لفضيل|لفضيل محمد عبــــد|ل عبــــد|جم رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

789785 ي
للطيف|لد عىل عبــــد|خ| دئى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|44767 ل|لع|بــــ عبــــد |لتـــو|ن عبــــد |م رمض|ريه ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

329848 سم|حمد ق| |حمد محمد رض|هلل |هبــــتـــ  لفيوم|عه |زر

2|5258 طف سمي  مصطفى|سمر ع ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

77|234 مريم فرج محمد بــــدوى حسن زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

42o8|| لحميد عىل|نور عبــــد|لبــــسيوئى |ء |رس| لمنصوره|حقوق 

2|9oo9 بــــ|لوه|د محمود عبــــد|محمد عم دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

362793 هلل جبــــرين|هلل جبــــرين عبــــد|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

29247 عي|ن رف|رس شعبــــ|عمر ي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

252443 لمسدى|لىح |ئى عبــــد|ن ه|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

5o4384 ل محمود عىلي|لع|ندى محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45244 ن|شور عبــــدربــــه سليم|ده ع|حم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

37|635 محمود زىك محمد| نور |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

272449 ص|لقص|زن عىل يوسف |م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

239|55 طمه وليد سيد مصطفى|ف لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

8o686| وق عبــــد لسيد|للطيف |لفضيل عبــــد|رسر ي|طبــــ 
|لمنى

3o78| لحميد|شور عبــــد |لد ع|يه خ| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

843||6 لح|ئيل ص|ق ميخ|سح| |رين|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

235|39 ى عمر عبــــد|خ در|لق|لد حسي  هره|لق|ره |تـــج

24|253 بــــينى محمد |حمد | لسيد|لشر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

529||3 ى|هيم محمود ح|بــــر| مد بــــحي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

57878 ن|لعزيز فريد رسل|حمد عبــــد | ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

4|4797 ى|ن ش|ندى مصطفى سليم هي  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

79|249 م|لسل|حمد عبــــد |لمعىط |حمد عبــــد |ن |يم| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

9o4878 لبــــ |بــــوط|للطيف |يدى محمد عبــــد|ه ج|علوم سوه

7|oo72 هيم|بــــر|ز |لبــــ|محمد | فردوس رض لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

232358 هر رزق محمد مصطفى|م م|سل| هره|لق|حقوق 

||597o لرحيم محمد عىل خليل|رس عبــــد |حمد ي| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|
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273252 ى | ى|حمد ممدوح حسي  مي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

493|36 لحليم محمد عطيه شوشه|محمود عىل عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7562o5 ى | لسيد|حمد محمد حسي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

889727 رص محمد |بــــتـــ ن|حمد ثــــ| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

2o2|2 لسيد|م محمد |محمد حس هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8572|9 مل|فتـــ رجبــــ ك|ر| مه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

89236o ى |ي حمد محمد محمد |سمي  سيوط|حقوق 

5||364 يمن رمزي فهىم بــــطرس|نوبــــ |بــــ| ره دمنهور|تـــج

327o52 جر محمد زىك عفيفى|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

889o87 حمد مصطفى |ء طلعتـــ |ول ي|لسن |
|لمنى

256o83 لعليم شلبــــى|لد عبــــد|لعليم خ|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

79222o بــــ|لوه|هيم محمد عبــــد |بــــر|هيم |بــــر|محمود  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|23843 مه|سيمون وجيه جرجس سل هره|لق|ره |تـــج

79289o للطيف حسن|يوسف معروف عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

67832 محمد عىل محمد شكرى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

22o62o هيم|بــــر|م مجدى محمد |مر ى شمس|تـــج ره عي 

9o9o73 حمد طلبــــ |بــــتـــ |رص ثــــ|حمد ن| ج|طبــــ سوه

84o82o ى ص|ه لسيد|لح |جر حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

88397| بــــوزيد عيد عىل |هر |ط سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

899243 ى عىل  محمد عىل حسي  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

79327 ي مسعود|ل و|محمد جم
ى
ق رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|

سبــــتـــ|ومح

|3938 ىطي|لمع|بــــو |حمد سعد |مه |س| هره|لق|هندستـــ 

785962 محمد مصطفى محمود محمد سيخه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

864o55 حمد|محمود نبــــيل محمد  ي للفن|
|دق قن|لفنى

77o375 نم|هيم غ|بــــر|لعظيم |هيم صبــــىح عبــــد |بــــر| زيق|لزق|هندستـــ 

7|2|45 بــــو زيد عىل|بــــو زيد |هر |ط| نور لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

4985|7 لخول|ن |متـــ محمد رمض|جر سل|ه ره دمنهور|تـــج

332|29 حمد|لرحمن |ل عبــــد|لرحمن جل|طمتـــ عبــــد|ف |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

77o8o5 لعزيز عمر|لمحسن عبــــد|لعزيز عبــــد |سميه عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|
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7o8724 لسيد عبــــيد|لسيد |م |سل| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|34857 هلل عوض|بــــ |جون عوض ج مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

3|5487 ء فتـــىحي محمود|كريمتـــ عل ى شمس|د| بــــ عي 

|3|884 لسيد|هيم عبــــد |بــــر|دل |مريم ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

357788  |لعزيز |عمر عبــــد
ى
لسيد|لدسوق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

63o427  مصيلىح|هيم |بــــر| |محمد زكري
ى
لدسوق زيق|لزق|حقوق 

2|9757 لحميد محمد|د تـــوبــــه عبــــد|جه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|6|752 |لش|هيم عبــــد |بــــر|حمد عيس |لرحمن |عبــــد 
ى
ق |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6254|6 ي|لح|رق حسن |محمد ط
روئى زيق|لزق|ره |تـــج

789459 ى ك هيم|بــــر|ن |حمد سليم|مل |بــــشر عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

257368 م حسن صبــــىح عطيه|ريه ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

683236 ي|ر
|بــــر|م |لسل|يىح عبــــد | ئى

ى
هيم عرق لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7o5o29 لحليم|لحليم عبــــد |لسعيد عبــــد |هيم |بــــر|رس |ي لمنصوره|هندستـــ 

856824 ي|حمد صل|
ح حسن مصطفى عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

543347 لمجد عطيتـــ|بــــو |لكريم |حبــــيبــــتـــ عبــــد  ره دمنهور|تـــج

8|2762 لرحمن محمد|ء عبــــد|طمه عل|ف ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|23||7 ه هش| ع عىل|م رف|مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

528528 هيم دومه|بــــر|يم |لد|محمد حسن عبــــد بــــ دمنهور|د|

92568| لحميد عبــــد ربــــه  |حمد محمود عبــــد| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

63o594 ز مسعد رجبــــ فهىم|مع ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

52755 لعزيز|ء محمد محمود عبــــد |ل| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

63||o9 مه|تـــ محمود سل|لشح| |يدى رض|ه زيق|لزق|حقوق 

435985 ى|لسل|عزه محمد عبــــد  م محمد حسني  سكندريه|ل|صيدله 

844636 لسيد|ن |ل شعبــــ|هدير كم ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

||8556 فرح محمود محمد محمود هره|لق|طبــــ 

23393| حمد|دى فهىم |حمد ن| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

489|84 هيم|ير|هيم |بــــر|لسيد |ء طه |رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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48|4o4 ك يوسف|لمل|د عبــــد |بــــيشوي ميل سكندريه|ل|ره |تـــج

5o3|o| لمجد عىل|ن أبــــو |آيتـــ عىل عري سكندريه|ل|حقوق 

6856o5 ج سعيد|لسيد فر|ل |ر جم|من لمنصوره|حقوق 

452394 |لسعيد عط|ر |لستـــ|محمد مجدى عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

4454|6 ه محمد|لل|حمد عبــــد |رص |ره ن|س سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

89439o ى |بــــريز عوض ذكرى بــــش ي|لسن |
|لمنى

527o3o لمجيد|لمجيد محمد عبــــد|رس محمد عبــــد |ف ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

9o73| وى جرجس|فيبــــى جرجس بــــبــــ  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|2o344 سكندر فهىم|مي  |جورج  ى شمس|د| بــــ عي 

346244 دو|لكريم سعيد محمد ج|محمد عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

82o2|6 ل فهيم|كريم صبــــري كم سيوط|حقوق 

772296 لسيد عقيده|رس صبــــىح عىل |ء ي|سم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

24|235 ىسر|لطن|محمد مجدى خليل خليل  ن|علوم حلو

39522 م محمد محمد محمود|يوسف عص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

75o9|2 ي|
سحق|يوسف جرجس | وليفى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

85734 يه سيد محمد حسن| لفيوم|لعلوم |ر |د

|287o8 ى دل عدل جندي|ع| مي  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

439724 ى حنفى ى حسي  ى حسي  نرمي  لمنصوره|حقوق 

3|3567 تـــفى رفعتـــ حسن سيد عىل ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

47566 زق|لر|مصطفى محمد زىك عبــــد هره|لق|ره |تـــج

892548 حمد |رغده فريد سيد  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8885|7 د خليفه خليفتـــ |عمرو رش ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

637937 هيم عرفتـــ|يوسف محمود محمد محمد إبــــر لمنصوره|حقوق 

773885 لسيد محمد عفيفى|هلل |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|42836 مد|ر ح|لستـــ|ن يشى عبــــد |يم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2|7495 |لسيد سيد |لحميد |ن عبــــد|لعزيز رمض|عبــــد
حمد

ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o9763 عيل محمد|سم|دتـــ |حمد محمد عبــــ| عه دمنهور|زر
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37437 دهم بــــرزي يوسف جرجس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85|475 عيل محمد عىلي|سم|محمد | عل دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

477553 حمد سعيد طرطوسيه|ن محمد |رو سكندريه|ل|ره |تـــج

7842o5 متـــ|محمد حسينى محمد محمد محمد سل زيق|لزق|طبــــ 

24||4 وق محمد محمد عبــــد  لجيد|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5o|35| دى سعيد حربــــى خله مسعود|ش سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

537673 لحريف|ر محمد |ن مختـــ|رضو |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

44|539 ي|ر
شم|هيم ه|بــــر|د |لد فؤ|خ| ئى لشيخ|بــــ كفر |د|

7|||6o هيم محمد يوسف جمعه|بــــر|م |لدين هش|نور  لمنصوره|علوم 

6o8632 لبــــدوى|لمنعم |دل عبــــد|م ع|ريه لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|59945 ج محمود محمد|ء ض|رس| هره|لق|حقوق 

5|485| ن|لمقصود زيد|مد محمد عبــــد |ح| رش علوم دمنهور

28|979 ر|لغف|لصمد عبــــد|هلل محمد عبــــد|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

53o322 ن|حمد سعف|لمقصود |رحمتـــ مؤمن عبــــد  ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

|782| هلل لبــــيبــــ محمد سليم|منه  ى شمس| لسن عي 

259834 لسيد|نىه مجدى محمد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

52828o حمد تـــكتـــك|لحليم سيد |ح عبــــد |محمد صل ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

8545oo زينبــــ عىلي زىكي طلبــــ ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

526774 م محمد دبــــور|م|هيم محمود |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

32825o ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|ل |لع|هيم عبــــد|بــــر| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

422525 هيم موىس|بــــر|ندى محمد  سكندريه|ل|صيدله 

436644 ن|لد حمدى جمعه أم|د خ|جه |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|26328 ح|لفتـــ|ره مصطفى مصطفى عبــــد |س ى شمس صيدله عي 

22o|7 حمد غريبــــ|رضوى محمد  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|34542 ى|ن |سوز حمد طه حسني  ى شمس|زر عه عي 

6|7542 هيم عيد|بــــر|ن محمد محمد |نوره ط|بــــ دمي|د|

235342 ى صف م|لمنعم ضي|عبــــد| حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3o|o7 لمجيد محمد|لسيد عبــــد |طمه |ف دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم
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76758| فظ محمود|لح|ء فريد عبــــد |سم| لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

878|24 هلل  |ريتـــ لوثــــر لمع رزق |م سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

883866 لكريم محمد |مح عبــــد|سهيله س سيوط|ره |تـــج

342285 هيم|بــــر|رتـــ عليوه محمد عليوه |س |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

88497o ل سيد |ل كم|ء جم|رس| سيوط|ره |تـــج

24o648 حمد|لعزيز |حمد عبــــد|محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

28334 لح|لد محمد عىل محمد ص|مصطفى خ تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

23|797 م محمد|رس س|م ي|س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|677|7 تـــ|هيم فرح|بــــر|تـــ |عمرو فرح ى شمس|تـــج ره عي 

255o46 لغنى|لدين سعد عبــــد|ل |م جم|نع| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

778375 هيم|بــــر|لحميد |د عبــــد |ديه عم|ن ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

4o7|86 ى |ي دى|لبــــغد|حمد |حمد سعيد |سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

7|oo6o لحميد|لسيد عبــــد |ل |ء جم|سم| لمنصوره|بــــ |د|

358o5 رحمه جمعه مصطفى جمعه هره|لق|حقوق 

9|424 ن عطيوه|زق عثــــم|لر|ل عبــــد |جم تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

88o9o هيم|بــــر|دل سيد |ده ع|حم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|56376 شور محمود|حمد ع|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

876o29 حمد رجبــــ حسن رجبــــ  | سيوط|بــــ |د|

2444|9 ل عىل|لع|محمود مصطفى عبــــد هره|لق|ره |تـــج

4o4o63 م حسن|لسل|بــــر عبــــد|محمد ج سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

486|6| ي
حمد|ن |لدين محمد سويد|د |عم| دئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

3324o| تـــه|لعزيز شح|حمد وجيه عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

4o44o2 هلل|هيم عط|بــــر|لحميد |حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

444998 لسيد|لسيد محمد فتـــىح زىك |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84982o رس|رس خروف ف|ره ف|س لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

7o|oo7 ف|حمد | ف محمد عبــــده رسر رسر ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

486o97 ندى حسن جعفر جنيدى حسن سكندريه|ل|بــــ |د|

5|2665 لح عجوتـــ|عمر محمد محمد ص |حقوق طنط

827777 لمبــــدي محمد|ح عبــــد|لفتـــ|عىلي عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن
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24982o بــــه|بــــو غ|لمعىط |حمد عبــــد|ن |يم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

546637 لح|هلل ص|لمنعم فتـــح |للتـــ عبــــد |عزتـــ فتـــح  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

86598o للطيف|جر عزبــــ سعيد عبــــد|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8233|o ى|ف طمه محمد نتـــعي حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8|o526 ي 
لح|حمد عىلي ص|مصطفى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

2|446| حمد|هر محمد |لظ|لدين عبــــد|ح |مريم صل ن|فنون جميله فنون حلو

7o8274 لسعيد|ر |نو|ل|بــــو |حمد سعد | ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

3|49o9 حمد|ل محمد |محمد بــــل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|o888 |لل|لد رجبــــ يوسف عبــــد |هلل خ|منتـــ  |ره طنط|تـــج

6o8254 ره|لسيد عم|ء مصطفى |رس| لمنصوره|بــــ |د|

|488|3 ء عمرو محمد عمرو سيد|رس| هره|لق|هندستـــ 

343525 ي منصور |خ
لشويىحي|لد محمود حفنى ى شمس حقوق عي 

92oo35 مدحتـــ موريس بــــرتـــ  | رين|م تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

478|42 ى|لحميد |دل عبــــد|ن ع|يم| لسيد حسني  سكندريه|ل|صيدله 

25oo79 لعربــــى|ن موىس |ء حس|ل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

64874 للطيف|يد سيد عبــــد|محمد ز ره بــــنى سويف|تـــج

684|23 ره|حمد رسر|ن |بــــر حمد|سلىم ص لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|3354 لغندور|د محمد حسنى محمد |رين ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

856o72 ى|ص ي|في 
ز حسن حمدي مصطفى لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

8o9998 ن محمد|لحسن زيد|لدين |سيف  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

|34758 د محمد رجبــــ محمد|زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

649743 لسيد|دي محمد |له|محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

777|4 محمد جمعه محمد عىل رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

||5|8o م|لسل|رس عبــــد |بــــ ف|يه|ن |رو ى شمس|د| بــــ عي 

689295 لسميع عىل|ء يوسف محمد عبــــد |ل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

||98o| در نصيف عزيز|جورج ن حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|42o24 عمرو محمد فكري يونس ى شمس حقوق عي 

8o364 جد شكري فرج|بــــيتـــر م ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

4o|o78 محمود عنتـــر معتـــمد عىل ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 
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62|899 در|لق|دق عبــــد |لص|لرحمن فيصل محمد|عبــــد 
وى|لمك |

ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6o|976 للطيف|لمحمدى عبــــد |ء محمد |ل| |بــــ طنط|د|

487948 حمد محمد|حمد محمد محمود |محمد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

84o858 سط محمد عىلي|لبــــ|مينه عبــــد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

823695 د|لك حم|لم|محمد فرج عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

374474 در|لق|هيم عبــــد|بــــر|ن محمد |جيه |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

237227 حمد محمد عيس|حمد |ء |شيم كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

494o52 ن|لسعيد عىل زيد|حمد | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

478683 لرحمن محمود سليم|م عبــــد |لرحمن عص|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

|53687 لمحسن بــــشي |هلل عبــــد |ء عبــــد |ول ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

25o983 مد مشمشه|رص ح|لن|محمود عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9|7383 حمد |محمود مجدى مصطفى  سيوط|حقوق 

7729|8 بــــ|هيم مسعد سعيد خط|بــــر| زيق|لزق|عه |زر

423329 ري محمد|هلل قبــــ|ء خلف |آل سكندريه|ل|بــــ |د|

822|3| لعزيز|ل محمد عبــــد|سلىمي جم ي|علوم 
|لمنى

243|39 رص عىل عويس|محمد ن ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

|68268 ئيل|جرجس مني  تـــودرى ميخ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

25o256 س|لنح|هيم |بــــر|لسيد |عبــــي  عىل  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7||54| ى|لسعيد عبــــ|حمد محسن | س عني  لمنصوره|حقوق 

647334 هد|م مج|لسل|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |مريم  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5||67 لدين منتـــرص سيد|ح |محمد صل ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

85|44| لحميد حسن|ح عبــــد|طمه جر|ف لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

838458 ى فريد|سم ح محسن حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

282o93 ح محمد مصطفى|لفتـــ|حمد سعيد عبــــد| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

434|55 لديبــــ|لسيد |ن حمودتـــ |منى رمض لشيخ|بــــ كفر |د|

44578 بــــ|لوه|ره وليد محمد محمد حسن عبــــد |س سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

494537 يف|لسيد |لسيد محمد |محمد  لشر |بــــ طنط|د|
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75|69| |م محمود محمد رض|رنيم هش |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

83629o ه طه محمد | حمد|مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

689358 لسيد|حمد عوض محمد |ره |س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

36o33o وى|لرص|حمد محمد|لسيد|حمد جميل | ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

5|736 كر محمد|يه محمد ش| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

475398 هلل نرص|رقيه أمي  محمد عبــــد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

333463 رق سعد عىل|عمر ط ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

42677| لزقم|رى |لبــــ|رق محمد عبــــد |ن ط|نور سكندريه|ل|ره |تـــج

645478 لد فنون|هلل خ|لد عبــــد|خ ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

4|o|o5 لمعبــــود غنيم|هيم عبــــد|بــــر|محمود  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9|2542 حمد |رص فتـــىح |لن|رحمه عبــــد ج|ره سوه|تـــج

6529o مه محمود محمد خلف|حمد سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6464o6 ى |ره عط|س لمتـــول غنيم|ف معي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o5642 هيم|بــــر|ل محمد |حمد نرص جم| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

8|6|73 هلل نبــــيل محمود محمد|عبــــد ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

|5o67o لدعوش|ن |حمد سليم|عمر  ى شمس|زر عه عي 

2|o67 لعزيز محمد|هيم عبــــد|بــــر|محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

48o372 لدين|لملك نور|متـــ عبــــد|س|لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2275o| لعزيز|دي عبــــد|له|حمد عبــــد|رس |محمد ي هره|لق|حقوق 

|4o274 مر|مه حليم تـــ|س| |مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

27|628 عيل مصطفى|سم|ده لطيف فهىم |غ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

648434 د|لجو|لسيد عبــــد |حمد سمي  |محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|4o73 ز|لحميد عىل در|ره عىل عبــــد|س |ره طنط|تـــج

9oo646 ى|م شكرى صبــــىح شنودتـــ | رتـــي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2|5872 هيم|بــــر|محمود محمد مصطفى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|5427 عيل|سم|د |ل مر|م جمعتـــ جل تـــربــــيتـــ دمنهور

478742 صل|نسيه وحيد محمد محمد عىل و|بــــ سكندريه|ل|هندستـــ 

479754 ف سيد |محمد  هيم محمد|بــــر|حمد |رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

7o496| لشيخ|حمد عىل |م فتـــىح |كريم عص ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى
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445459 وي|لص|ل |سلىم بــــهجتـــ كم سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5|6o62 لحليم|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|ميه |س ره دمنهور|تـــج

694327 ى |ء طلعتـــ |رس| حمد|لبــــرع |مي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

44|57| ف غنيم غنيم |ديه |ن عيل|سم|رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

894562 ن هريدي |زق حس|لر|ء عبــــد|سم| سيوط|عه |زر

6976o6 لحميد|لسيد عبــــد |ر رجبــــ |من لمنصوره|علوم 

75|828 فظ|بــــ ح|لوه|بــــ محمد عبــــد |يه| |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

35|845 ي خليل|
ى
دهم مجدي دسوق تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

297o8 لحليم|ح قوشتـــى عبــــد |محمد صل هره|لق|حقوق 

8638o5 ن|ح فهىمي عثــــم|حمد صل| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

69o|o4 ى |ي لقطبــــ|لقطبــــ فخرى |سمي  لشيخ|عه كفر |زر

34|354  محمد سليم|ز
ى
ن|يد عزم شوق ي |

لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

45772 بــــ|ن وحيد دي|س رمض|ين| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|69363 ي|يه|ده |غ
بــــ محمد عفيفى ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش

تـــ|لبــــ|ط

695|2 ى|ن حس|خليل شعبــــ| رض ني  لفيوم|عه |زر

3385|8 هلل|بــــ عبــــد|لوه|حمد عبــــد|جر |ه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

43572 يد|لحميد ز|هر عبــــد |مريم م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

33324| در عىل|لق|لسعيد عبــــد|روضه  |حقوق بــــنه

648927 ى مصطفى|ن محمد |نوره لسيد حسي  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

6o4|6| ن|لقط|لسيد |حمد حسن محمود| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

52228 س جمعه|روضه رجبــــ عبــــ يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

5o2424 لجنيدى منصور|لعوضى |محمود منتـــرص  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

63|883 لسيد|لحليم |د محمد صبــــح عبــــد |جه زيق|لزق|ره |تـــج

695264 نه قنديل|هلل عىل شبــــ|محمد عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

3|7975 هيم|بــــر|حمد |م حسن |حس ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6o6459 تـــ نجيبــــ رزق|لشح|جد |مرقص م |ره طنط|تـــج

4o86|2 هيم كركور|بــــر|لسيد |ء سعيد |رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

855o37 ل يىحي مرىسي|ء جم|رس| ي|علوم 
|لمنى

68829o مد|حمد ح|لبــــشي  |ن محمد |حن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

879443 ن |ر محمود محمد شعبــــ|زه| سيوط|تـــربــــيتـــ 
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837367 ي محمود|م عبــــد|هش
هلل مصطفى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

84682| ي سيد 
حمد محمود|مصطفى ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

755385 حمد|حمد |طمه مصطفى |ف لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

5|7939 ي خ|أم
لغندور|بــــ |لوه|لد سعيد عبــــد |ئى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

476o|6 هيم|بــــر|لسيد محمد |لدين |م |جر حس|ه لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

53o388 عيل|سم|د محمد حسن |سع لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8255|6 ر حسن بــــربــــري|لستـــ|عمرو عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

78|8oo لدين حسن|ل |حسن محمد جم| ند زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33633o ى ص|رتـــ محمد |س دق|مي  عه مشتـــهر|زر

|29o92 لحميد|كريم محمد فتـــىح عبــــد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|3o762 هيم محمد محمد|بــــر|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

449353 س خليل|حمد محمد عبــــ|محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

532o5 حمد رشدى صميدتـــ|بــــرين |ص بــــ بــــنى سويف|د|

27792 ح مرع|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|حمد | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

496623 ن|لحميد محمد عقيله زيد|سلىم نبــــيل عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6||638 مر|لعزيز ع|لعزيز محمد عبــــد |عبــــد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

|65239 در|لق|ئى عبــــد |بــــ محمد ورد|رح هره|لق|عه |زر

346757 ء محمد فتـــىح صقر حبــــيبــــ|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2552|8 يس|حمد عر|لسيد |هبــــه  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

833|85 لدين حمدي محمد|ح |حمدي صل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|2o725 لحميد|حمد محمد عبــــد |حمد محمد | ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

9o8454 لق |لخ|هر عبــــد|لز|خلود عىل  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

58537 حمد وزير|زينبــــ محمد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

92o328 لمنعم |ح حسن بــــدوى عبــــد|صل ج|ره سوه|تـــج

|66352 لحميد عىل|بــــ محمد عبــــد |شه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

693o83 مد محمد عىل بــــسيوئى|مينه ح| تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

8373o4 مي محمد|ر سيد تـــه|مي ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

368844 ر|ن نص|لحليم سليم|فتـــ عبــــد|رضوى ر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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428456 لعظيم عىل عميش|ل عبــــد|ء جل|سم| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

223|7 مر|روق ع|لرحمن مصطفى ف|عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4|3o24 ر|لنج|غريبــــ محمد محمد خليل | نور ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

264|2 لدين بــــكر محمود محمد|م |حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|53|55 ح حسن|رق صل|محمد ط ن|علوم حلو

|64672 هيم|بــــر|حمد محمود عىل | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

46o2| در|لق|لجيد عبــــد |دل عبــــد |هدى ع هره|لق|بــــ |د|

8|45o لسيد|محمد متـــول محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

682388 ن|ز سليم|لبــــ|هر |ندى عىل م لمنصوره|حقوق 

685493 ى|لمرىس حس|لىح |ر رزق عبــــد |من ني  لمنصوره|ره |تـــج

33o954 م|م|حمد |ل سيد |محمود كم |طبــــ بــــنه

|8689 ن|حمد زعف|حمد جمعتـــ |ئى |م| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|72456 لحكيم سليم|كريم زىك عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

439o5 ي زىكي طلبــــه|مي عص|ر
م مصطفى كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

72o64 وق محمد  بــــوزيد محمد|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

85944o ي م
حمد|هر حسن |مصطفى ي|عه |زر

|لمنى

84762| ح محمد ذىكي|د صل|زي ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

7o9858 هيم محمد محمد مصطفى|بــــر|ن |ريه|م لمنصوره|بــــ |د|

822oo9 ى ديبــــ سعد|مني  | يوستـــي  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

255379 بــــر|لسيد حسن ج|يمن |هدير  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

84|296 هيم|بــــر|لنوبــــي |لنبــــي |عبــــد| مه دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

75o78| هيم|بــــر|لحميد |لجليل عبــــد|ندى محمد عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

338273 لمحسن يوسف يحن |لنبــــي عبــــد|محمد عبــــد لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

6892|6 مهند منتـــرص محمد حسن محمد لشيخ|هندستـــ كفر 

69o|o8 لسيد خيوه|لسيد عىل |حمد | لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

834423 س مسعود|حمد بــــكري عبــــ| ى شمس هندستـــ عي 

3|7459 طف عمر مسعد|يوسف ع |حقوق بــــنه

37|82o م محمد قطبــــ محمود|حس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

352923 لعزيز|ن عبــــد|حمد نبــــيل سلط| ى شمس|تـــج ره عي 

696742 ي|ر
تـــ|لزي|مصطفى لطفى محمد | ئى لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

7824|9 سط نجيبــــ|لبــــ|وليد عبــــد | نور زيق |لزق|تـــمريض 
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762548 |لبــــن|يوسف محمد محمد مصطفى  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

68393o ه مديح فتـــىح محمد عىل ني  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

276659 لسبــــع|ء يحن  محمود |رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

||9366 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد سعيد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|43o9o ه مجدى | بــــوبــــكر محمد|مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26466 ن|عمر فوزى سيد عثــــم لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

26577o هلل|د |محمد محمود حسنى ج ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

523262 ئيل|يز رسىم بــــدروس جبــــر|ف| ن|سيلف ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

844687 هلل عوض|ن محمد حسبــــ |نوره ن|سو|بــــ |د|

228337 بــــ|ء طلعتـــ عمرو معروف خط|رس| ى شمس| لسن عي 

4|9734 در|لق|لجليل عبــــد |محمد سعد عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

498322 ر|هلل نص|د |ن بــــسيوئى ج|جر رمض|ه م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

897o3o د سيد |محمد جعفر ج ج|ره سوه|تـــج

2286o6 ى|م شد|رق مجدى ن|ط| رتـــي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

49932o حمد|هيم |بــــر|يه سعد | بــــ دمنهور|د|

822895 |لح لوق|كرم ص|هر |م ره بــــنى سويف|تـــج

542842 ده|هيم عبــــ|بــــر|لعزيز |ن عبــــد|سمر شعبــــ سكندريه|ل|حقوق 

6858oo |لش|حمد عبــــد |م |دين محمد س|ن
ى
ق لمنصوره|علوم 

8622o4 حمد محمود عىلي|ندي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8o|93o طف محمد|محمد مؤمن ع ره بــــنى سويف|تـــج

883888 جر عىل رشدى تـــوفيق |ه سيوط|حقوق 

4o3382 لحفنى|مريم عىل محمود حسن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|5|94 ن محمد عوض عسكر| مي  ط|بــــ دمي|د|

76752o ن يف مصطفى حسن| مي  رسر لعريش|بــــ |د|

49o464 ى فتـــىحي شعبــــ لكوم|ن عىل محمد |نرمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o|3|3 حمد|لكريم محمد |ء محمد عبــــد |شيم سكندريه|ل|حقوق 

82o829 لس مسعود عج يبــــي يوسف|كي  ي|بــــ |د|
|لمنى

82o422 ح عمر محمد|ندي صل ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

44537 حمد|وى سعيد |ئى عشم|م| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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|288o3 ى  حمد|عيل مصطفى |سم|حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|4795o حمد نجم محمد|لدين |ل |جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

527266 ئيل بــــطرس|هيم ميخ|بــــر|ئيل |نه ميخ|دمي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

252396 بــــ|ره سمي  عىل كس|س تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

5|27|2 وى|لحن|لمنعم |محمد محمود عبــــد عه مشتـــهر|زر

|34234 فىل منصور نسيم عيد|م ى شمس|تـــج ره عي 

487497 هيم سعد ذىكي|بــــر|م |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

333232 لمنعم محمد لطفى|خلود محمد عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

59926 ي|د| م حن|م س|بــــر|
ل|ئى تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 

بــــطموه

|2668| يف رش رف|د ع|مريم رسر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

82|996 ن مجد|ئيل |مجدي جبــــر| مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4|2682 حمد عيد|حمد سيد |ده |غ |ره طنط|تـــج

82||49 مل|ء عمر محمد ك|شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

97852 هلل|لد محمد مصطفى عبــــد |خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

75o54o ى محمد|لكربــــم |مصطفى عبــــد  مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7||527 |لبــــلق|لمجيد |نشأتـــ محمد نشأتـــ عبــــد  لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

46272  رف|هيم و|بــــر|
ى
حمد|ع |ق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

838o89 ي م
هلل|مون عىلي عبــــد|مصطفى  بــــ|لي |لع|

ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

829933 هيم|بــــر|د صموئيل |نه ميل|دمي ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

3|2499 ى|م س|دل ذىك بــــخيتـــ تـــوم|ع| رتـــي  ى شمس|تـــج ره عي 

7o3836 ى حمدى  بــــى|لشه|بــــو زيد |بــــوسيف |نرمي  زيق|لزق|ره |تـــج

49299o شور محمود مرىس|يوسف محمود ع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

44|745 ل شيحه|لع|تـــغريد محمد محمد عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

9oo99o حمد |ء محمود عىل |شيم ج |تـــمريض سوه

52o45o هلل مصطفى||لحكيم عط|عبــــد| رن ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

9o666| ى  |ده محمد حس|ده حم|غ ني  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

324|44 يف|لرحمن محمود عيد محمد |عبــــد لشر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

48o857 تـــ|حمد عرف|رس محمد عىل |رتـــ ي|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

359264 ح|لفتـــ|ل عبــــد|رص كم|محمد ن ى شمس علوم عي 

|73o77 لسعيد|عيل مكرم |سم|محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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683|75 ى|سلىم وليد محمد  مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43|4o ف |عمر  بــــينى سعودى|رسر حمد رسر ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

478445 ج |لجن|م وليد محمد شفيق |بــــس سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

27289| لمجيد|ل محمود عىل عبــــد|نه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|2949o ركو محبــــ يوسف مسيحه|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2292|5 ل|كر جل|بــــر ش|ء ص|دع ى شمس|زر عه عي 

88984o ى |دل ونيس بــــش|ريمون ع سيوط|صيدلتـــ 

92|48 ي منصور عتـــريس
فوزيه مرتـــضى د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

66585 ن|لمنعم زيد|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |يه | لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o8397 ف هل|ء |شيم لمرىس|در |لق|ل عبــــد|رسر |تـــربــــيتـــ طنط

246958 لعزم|بــــو|رق صبــــرى محمد |لرحمن ط|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

35|588 ي عبــــد|ء جم|رس|
ي|لرحمن |ل طوجى

لجلفى هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

7o4o58 لشيخ|لسعيد |مصطفى سعد محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

49863 حمد|هلل |هيم عبــــد |بــــر|محمد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8779o4 ي|ر
ن عىلي |حمد شعبــــ| |ئى سيوط|تـــمريض 

3o9oo ي محمد عم|ن ه|روف
ره|ئى هره|لق|ن |سن|طبــــ 

8|5749 لم|لم مرعي س|ء س|وف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

26423| لسيد محمد|ده رجبــــ |غ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|5o96 ي |منتـــ 
رج|لج|هلل محمد عبــــده مصطفى بــــ دمنهور|د|

5o3|6 لخي  محمد زىك|بــــو |محمد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

7o6868 لمنعم عوض|عبــــد | م رض|سل| لمنصوره|طبــــ 

75o45o متـــ|لسيد سل|نم |لرحمن غ|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

5|o8| حمد طه سيد جوده| بــــ بــــنى سويف|د|

889258 ن |ء محمد مصطفى عثــــم|عل ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

3258|2 يد عبــــد|بــــو |هبــــتـــ  ى لمقصود عىل|لي  ى شمس| لسن عي 

2|4565 ى م|ك جد نبــــيل تـــوفيق|رولي  هره|لق|ره |تـــج

|4|795 حمد نويه|لدين |ح |حمد عمرو صل| ى شمس|تـــج ره عي 

4336|o لنور|بــــو |جح فتـــوح |ربــــيع ن لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

268827 ن|سم محمد صوف|يه بــــ| ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر
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836393 هلل محمد| |حمد عط|ن |حن دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

52|5|5 م|لسل|ن ربــــيع عىل عبــــد|نوره تـــربــــيتـــ دمنهور

77263| لسيد قطبــــ|تـــ |لشح|لسيد |ء |شيم زيق|لزق|علوم 

27762 حمد|هلل |هلل عدلي عبــــد |عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|4673 ى  |محمود شح تـــه محمد حسي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

7|3|36 حمد بــــدر بــــدر حميد|محمد  ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

|4692| عيل|سم|لرحمن |عبــــد | لرحمن زكري|عبــــد  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

6754| مصطفى سيد سعد محمد لفيوم|صيدلتـــ 

3|4865 ن|ح عثــــم|ء صل|لرحمن عل|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44o|28 ح محمد زليخه|لفتـــ|م عبــــد|س| مه لشيخ|بــــ كفر |د|

|2o668 ي|لدين ص|سيف 
ى مصطفى وي حسني  ن|بــــ حلو|د|

9|5o5| محمود مطر محمد مطر  سيوط|عه |زر

5|4947 تـــ  ى محمد |لعل|بــــو|سمي  هلل|لسيد عبــــد|مي  بــــ دمنهور|د|

6|3565 ق|وى |لطنط|ء |محمد عل وى|لشر |بــــ طنط|د|

688987 لدين بــــكر|محمد محمود محمد نور لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

848|65 لح خله|ممدوح ص| رمي| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|3|538 كريم بــــدر رزق محمد صقر تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

7o8|65 لرحمن|حمد عبــــد |حمد محمد |محمود  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|5o326 محمود محمد قدرى قليد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

49285 حد|لو|ر عبــــد |لغف|حد عبــــد |لو|حمد عبــــد | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

488|78 يق محمود محمد محمد عتـــريس|ف ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

329|36 لم|لعظيم س|د محمد عبــــد|جه |حقوق بــــنه

36o29 تـــه سليم|مروه معتـــمد شح ن|بــــ حلو|د|

8865|7 حمد |هيم |بــــر|مصطفى عيد  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

694447 لعظيم محمد|يه محمد عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

497846 متـــ|بــــر سل|حمد ج|ن |نوره سكندريه|ل|حقوق 

37849 لمجيد|ن عبــــد |عمر| لعل|بــــو |زينبــــ  هره|لق|صيدله 

36o823 لم|لعظيم س|شمس عىلي عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

257375 وق رض محمد شعيبــــ| رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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279584 لبــــعل|فظ |م ح|رس محمد عل|مريم ي هره|لق|ر |ثــــ|

35|748 ح|لمل|حمد |حمد مصطفى سيد |ضىح  |ره بــــنه|تـــج

527|o7 ف عبــــد |محمد  ن|لنعم|بــــو |ح |لفتـــ|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34623| لمعىط|حمد عبــــد|حمد |حمد محمود | ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

6437o8 لد محمد مصطفى|محمد خ زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

3o464 لعزيز|هر عبــــد |م ط|نه هش|جم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2638| ل جوده|حمد جل|در |ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

37|989 ى حسن|د |لجو|دل عبــــد|هندتـــ ع|ش مي  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

84254 عيل صديق|سم|لسيد |رص |لن|حمد عبــــد | ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

479o7o لدين بــــسيوئى زغلول|محمد هيثــــم محمد عز  سكندريه|ل|ره |تـــج

9o6932 ن محمد مصطفى |غزيه رمض ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

497799 تـــرين سمي  سعد صليبــــ|ك تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

4373o بــــوسنينه|حمد |بــــر |يوسف محسن ص لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

42643 يد|م سعيد محمد ز|سل| هره|لق|علوم 

3|685| هيم عرفه|بــــر|هيم محمود |بــــر|جر |ه ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

7796o| حمد محمد نبــــيل محمد|محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

355452 ي|جر هش|ه
م  طلعتـــ حنفى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

76|3|| لسيد|له سمي  رأفتـــ |ه عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

8o7|99 ل|لع|لرحمن عبــــد|هند عزتـــ عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

3236|7 لمرصى|حمد |مصطفى | دين مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

89456 حمد سيد محمد|عبــــي   كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

76225| هيم شويقتـــ|بــــر|حمد محمد سعد | حقوق بــــورسعيد

83837 حمد|رق خميس |محمد ط د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

33|6o2 وى|لعليم عشم|جد عبــــد|ل م|س |طبــــ بــــنه

85|33 بــــ|لوه|محمد نبــــيل محمد عبــــد |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

7336| حمد|محمد وجيه مهنى  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

322695 ن|حمد عثــــم|حمد محمد |ن |نور ى شمس حقوق عي 

777o8 ى عبــــد | ى|لر|حمد حسي  زق حسي  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |
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45286o هيم هلهل|بــــر|مد |محمد طلعتـــ ح |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

858236 محمد محمود سعد حسن ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

7773|5 |لنج|لد محمد زىك محمد أبــــو |محمد خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

34372o تـــ ورد|سم شح|ء محمد ق|رس| س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

258498 وى|لحفن|ج رزق |محمد حج شمون|نوعيتـــ 

73o33 لعزيز|حمد محمود عبــــد |لرحمن |عبــــد  لفيوم|طبــــ 

227735 لح|حمد مقربــــ ص|طيبــــه حسنى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

774394 ف عبــــد |محمود  ى|دى حس|له|رسر ني  زيق|لزق|علوم 

284823 كر|ود ش|مه د|س|ليىل  هره|لق|حقوق 

|52295 ن|سم محمد زيد|لرحمن بــــ|عبــــد  ى شمس حقوق عي 

494692 حمد محمد يوسف|ل |كم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

23624| ن عرفه عىل|هلل زيد|هبــــه  هره|لق|عه |زر

62973o هيم محمد|بــــر|لحميد |ج  عبــــد |محمد ن ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

|22726 عيل|سم|حمد محمد |د |زي هره|لق|علوم 

533363 لرحيم|مد عبــــد|د محمود ح|له مر|ه سكندريه|ل|بــــ |د|

4|8523 هيم|بــــر|ن |لرحيم سليم|محمود عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

7o59|| هيم مصطفى|بــــر|ح مصطفى |عمر صل لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

35o68| هيم|بــــر|شم |محمد ه| هويد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

324||5 حمدى معتـــمد حمدى هندى محبــــوبــــ ى شمس حقوق عي 

353854 ى | عيل|سم|حمد محمد حسي  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

2|428 ى|ل|حمد |لدين |ء|بــــسنتـــ عل مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

27o5|9 ى محمود فوزى محمود محمود بــــحي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|6732 عي|لرف|حمد حسن |ح |ء مصبــــ|دع دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4845o هيم محمد|بــــر|محمد | رض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|54o98 لحسينى شوشه|حمد |محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

355o7o لسيد|دل محمد |يتـــ ع| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2o5o3 هيم محمود يونس|بــــر|حمد | ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o9747 ى  |بــــو|طف |محمد ع لحمد حسي  ج|طبــــ سوه

8346|2 ي 
حمد خليل|رضوي مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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9534o وى|لبــــنه|لحميد عيد |ده محمد عبــــد |غ |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

7o66o8 ى محمد عطيه محمود عز |ي لدين|سمي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

9|7886 وى عىط |يمن تـــق|يوسف  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

76785o رص|ر ن|ل محمد مختـــ|جر جم|ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

68o637 لديبــــ|لسيد محمد |ء محمد |سم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

8352o9 ى محمد|عي |ء رف|سم| مي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6o3977 لعزيز|حمدى محمد سميح عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

96258 د|ل جمعه ور|حمد جل| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

42632o ى  لسيد عىلي محمد|حني  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5|55o9 لحميد جمعه محمد قطبــــ|س عبــــد |ين| تـــربــــيتـــ دمنهور

9o2829 لحليم |زق عبــــد|لر|ر فتـــوح عبــــد|مي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

776|o8 ن هيم يوسف رزق|بــــر| |مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o9|72 لخول|محمد مصطفى ربــــيع  |ره طنط|تـــج

7o2862 هيم خليفه محمد خليفه|بــــر|مه |س| ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

|4o433 ده|ل سن|صبــــرى غبــــري| رين|م ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6oo972 رص عزتـــ سعيد|ن ن|يم| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

685257 ل محمد محمود عمر|ل جم|م| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

847828 ى بــــدوي|ء |شيم نور حسني  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|367o3 حمد|حمد نجيبــــ فرج | |ثــــري عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o26oo مل محمد نديم|د ك|هيم فؤ|بــــر|ن |يم| إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

226294 ج |حمد محمد مصطفى ن| هره|لق|حقوق 

78o23 بــــ|لدين محمد قرئى دي|بــــ |شه كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

43o26o متـــ|هيم سل|بــــر|حمد |د |جه |ن طنط|سن|طبــــ 

9o24|| هيم قبــــيض |بــــر|لح |هيم ص|بــــر| ج|طبــــ سوه

542332 بــــتـــىل|ن محمد محمد |ر عثــــم|من لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76|898 ى|ح ربــــيع عو|عمر صل د حسي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

358o9| يمن فوزى عيد|لرحمن |عبــــد كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

4|o397 ح عىل موىس|لفتـــ|حمد عزم عبــــد | |ره طنط|تـــج

783o92 عيل|سم|لمعبــــود |د محمد محمد عبــــد |جه ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

54736 فتـــ|ر محمد ص|ثــــ| لح رسر لفيوم|نوعيتـــ 
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2|5252 دل فرج محمد قنديل|ن ع|رو دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

373664 ى صل|ي هيم|بــــر|ح سيد |سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|433| ئى|لقبــــ|ء مسعد محمود محمد |أسم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

283434 لكريم محمد|م حسن قصد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4498|o لعزيز قنديل|مصطفى حسنى عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

833o83 بــــ محمود طه|لوه|د عبــــد|جه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5|2354 لغنى مصطفى عزبــــ|عمرو أحمد عبــــد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

6o726o ى |م جم|سه عيل|سم|ل حسي  |نوعيتـــ طنط

34oo54 س|لر|تـــه |حمد شح|د |طمتـــ عم|ف |نوعيتـــ بــــنه

23745| ل|لح محمد بــــكرهل|يه ص| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|7876o لعربــــى|مد محمد |يوسف ح عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

825827 لدين محمد فتـــىحي|ده نرص |غ دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4o7o5| ج|لسيد حسن فر|هبــــه حسن  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

||7o57 ه محمد نور | م|لسل|لدين عبــــد |مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

266222 لسيد|حمد |ن |ر شعبــــ|من شمون|نوعيتـــ 

22|283 هلل متـــول|لىح خلف |عمرو محمد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

438662 ر يونس|لغف|لصمد عبــــ|عمر عبــــد لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

6339o4 ق|ن |عثــــم| لرحمن زكري|محمد عبــــد  وى|لشر زيق|لزق|حقوق 

6o9562 بــــيل|ضل عىل ق|ء عىل ف|لىمي |بــــ طنط|د|

6o89|| هلل|د محمد محمد عبــــد|زي |حقوق طنط

92o|73 حمد  |هلل |بــــى عبــــد|ء عر|ل| ج|صيدلتـــ سوه

9o7478 غبــــ عىل |م ر|م|عمر  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

767872 مد يوسف|محمود حسن ح| هي لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

8|5556 حمد|لعظيم |سم محمد عبــــد|ج ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

87525 وى|مروه عويس عويس سعد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|65oo3 ه محمد عبــــد | د|زق رش|لر|مي  ى شمس علوم عي 

896oo| ه | عيل |سم|حمد |عيل |سم|مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7o7574 حمد|لسيد |لسيد |حمد |محمد  لمنصوره|حقوق 

85o9o8 حمد|لمنعم |حمد عبــــد|هيم |بــــر| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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|2553| دل حسن محمود|محمود ع ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

349357 لمجيد|هيم عبــــد|بــــر|لرحمن |تـــم عبــــد|ح ى شمس|تـــج ره عي 

25545o هلل|هيم سعد|بــــر|دل نعيم |ع| ريموند تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2274|3 لم|روق س|كريم محمد ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

896426 ه |لل|هر محمد عبــــد|مل م| ج|عه سوه|زر

84||35 ى|لحميد محمد محمد حس|ندي عبــــد ني  ن|سو|حقوق 

|42567 ح صبــــح|ن ممدوح مصبــــ|نور ى شمس|تـــج ره عي 

686468 بــــوزيد|بــــو زيد موىس |لسعيد عىل | ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

7779|3 لمسحر|ل |لع|لعزيز جوده عبــــد|ندى عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

324665 لحميد|عمر محمود يوسف عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o9o76 د|لحد|هيم محمد يوسف |بــــر|ن |حن لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

43|o6| ى|حمد ش|لسيد محمد سيد |ء |سم| هي  |صيدله طنط

7o2495 بــــينى عبــــد |يق فتـــىح |بــــ ف|يه|ن |رو ل|لع|لشر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5363|7 محمد جبــــريل محمد جبــــريل| مه ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

75|4o5 ى خليل نبــــه|مه |س|دل |ع ن|مي  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

232622 لجليل حسن|طف عبــــد|ندى ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

686738 ى|تـــ معروف |لشح| |حمد محمد رض| لدمي  لمنصوره|حقوق 

2422o جر محمد عوض عىل|ه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

24767o لمول عبــــده|يمن سعد عبــــد| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8|o|6o هيم عىلي|بــــر| |زم رض|ح حقوق بــــنى سويف

|6536o ه|لل|ل عبــــد |لع|يه محمد عبــــد | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

684694 ى |ي ن|لحليم عن|لخبــــي  عبــــد |حمد عبــــد |سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4228o لرؤف موىس|دل محمد عبــــد|محمد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|2o94 بــــقطر قلينى جورجيوس | رين|م كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

3|24|8 لفرغىل|عيل |سم|محمد | ريم زكري ى شمس|تـــج ره عي 

4|564 وق رمض م محمد|لسل|ن عبــــد |رسر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

335665 لعزيز حسن|ء صبــــرى عبــــد|دع عه مشتـــهر|زر

32558o لسميع|عيل عبــــد|سم|فرحتـــ يشى  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4|865o زى|هيم محمد غ|بــــر|عمر فضل  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

689795 لسيد محمد|لدين |لسيد عىل بــــدر |ز |شهرن لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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5o645o ح|هلل عوض مفتـــ|هدير عوض عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o6972 حمد عبــــده|ء |ندى عل لمنصوره|صيدله 

897223 ه عبــــد| بــــ |لوه|لرحمن عبــــد|ىط عبــــد|لع|مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8o782| محمد محمد| م رض|ريه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

922o7| ي
ل |لع|د عبــــد|محمد رش| دئى ج|ره سوه|تـــج

756458 زق قطبــــ|لر|عيل عبــــد |سم|حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

24775| لسيد|حمد |م |محمد س ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

7o6743 لجيد|هد عبــــد |ئل مج|دى و|ف |ره طنط|تـــج

8|9|98 ن يوبــــ|ممدوح فهىمي | مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

27o759 ى|روق ل|حمد ف|ء |رس| شي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|44523 لحسينى عىل|مه |عمر سل لجديد|دى |لو|ضتـــ |ري/كليتـــ علوم

4225o6 حمد محمد عىل|رغدتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6o577 ى محمد محمود  لميىهي|حسن حسي  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

8658|| ى |ي ى |بــــ |لطو|سمي  حمد|مي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

332ooo ي|دل عبــــد|ء ع|عىلي
لمحسن محمد مصطفى |حقوق بــــنه

7589|2 ى|بــــو |مصطفى محمود  لحمد حسي  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

232o24 لحسيبــــ|محمد خلف بــــدر عبــــد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

53582| هيم|بــــر|لسيد محمد |مريم مجدى  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4329|3 متـــ|ن محمد محمود  سل|ئى سليم|أم | تـــمريض طنط

|7289 لرحمن|حمد محمد سعد عبــــد | ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|6997| ف عبــــد |محمد  لرؤف عىل|رسر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

348o6| ر|لكم|لمؤمن |حمد عبــــد|محمد  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

35|473 عيل|سم|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

365265 ميه محمود فرغل محمود|س ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25522| هلل|م عبــــد|لسل|هيم عبــــد|بــــر|ء |وف تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

48o936 هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|هلل محمد |هبــــه  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

2469|6 ى ش|مصطفى  دى|يمن يسن حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8974|6 لسيد |لسيد محمود مصطفى | ج|حقوق سوه

|32522 ى|م ك|لمل|يق صموئيل عبــــد |ف| رتـــي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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8|o469 حمد محمد محمد قطبــــ| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

9ooo83 ه |لل|لرحيم محمد عبــــد|منذر عبــــد ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

897o5o يوسف مدحتـــ نرصى شهدي  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

34277| عىل مصطفى عىل يوسف |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|33295 ض فرج|ئى ري|بــــيتـــر ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

444493 لسعيد جمعه|هبــــتـــ سعد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

846o54 شم|هر ه|لظ|لد عبــــد|محمد خ ن|سو|تـــربــــيتـــ 

485482 رس عىل محروس|لح|هلل عبــــد |هبــــتـــ  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

32o72 لمنعم|حمد عبــــد |حسن محمد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

24o44o |رس محمد |يه ي|
ى
لدسوق |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|

(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

4325oo مسيحه|  ممدوح جوزيف حن| مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8553|3 حمد عىلي|ن |بــــ شعبــــ|يه| حقوق بــــنى سويف

7|o494 شد|لتـــميىم محمد محمد ر|ن |يم| ط|بــــ دمي|د|

756474 عي|م حسن محمد سبــــ|سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

262264 لبــــدوى|حمد |حمد محمد |هيم |بــــر| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

238394 عيل حموده|سم|لدين |ء|يمنى عل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6|3238 هلل|ل عىل عبــــد|لمتـــع|عمر عىل عبــــد |ره طنط|تـــج

432262 سلىم محمود محمد خرصى |طبــــ طنط

6o9574 لسعيد دويش|ضل |حمد محمد ف| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

|754o9 د محمود عىل محمود|حم |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

3|5599 لمجيد عىل|مه عبــــد|س|يتـــ | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

447738 مه|هيم سل|بــــر|هلل |د عبــــد |نغم فؤ سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

255o|5 لجندى|لحميد |جر فتـــىح عبــــد|ه هره|لق|م |عل|

84|3|4 ىطي محمود طه|لع|هيم عبــــد|بــــر| ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

8|4o55 لحميد|حمد محمد ممدوح عبــــد| حقوق بــــنى سويف

223685 لعزيز محمد عطيه|مريم عبــــد ى شمس حقوق عي 

432253  جورج |ره ر|س
ى
فتـــ شوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

694825 هر|لعظيم ز|لسعيد عبــــد |محمود  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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2499|5 ل محمد مصطفى درويش|زينبــــ جم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7oo||6 لعظيم محمد حسن|بــــ حمدى عبــــد |رح لمنصوره|هندستـــ 

679o69 لمرصى|حمد |حمد محمد |هلل |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

824585 لي|لي جريس غ|ريو غ|م قرص|ل|فنون جميله فنون 

244oo4 ف محمد محمود محمد محمود مشر هره|لق|حقوق 

344758 لجمل|لسيد |ء محمد مصلح |رس| ى شمس|زر عه عي 

2493|7 وق محمد فتـــىح عبــــد در سعد|لق|رسر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

5|324 ن|هلل محمد محمود سليم|منتـــ  حقوق بــــنى سويف

5o4|97 ل|بــــتـــول مدحتـــ محمود بــــل سكندريه|ل|ره |تـــج

7o646o ه حمدينو عطيه محمد عطيتـــ| مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

54|965 لمقصود|هلل محمد عبــــد|هلل رأفتـــ نرص|نرص |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

43263| سمر غريبــــ حسن هندي |بــــ طنط|د|

492937 يد |بــــو|عمرو محمد  ى لمقصود|مي عبــــد |لبــــسط|لي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|8895 ء فتـــىح محمد مدكور|شيم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

27535 حمد فضل عبــــده|سلىم  ى شمس|د| بــــ عي 

494795  عبــــد 
ى
لمغربــــى|لمعىط |أحمد شوق تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

77|o32 هر محمد |لط|هلل محمد |لمعتـــز بــــ|طمه |ف
تـــى|نج

زيق|لزق|بــــ |د|

52488 حمد تـــوفيق محمد| |ند ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5o546| ي|للطيف يوسف |عيل عبــــد|سم|محمد  لبــــحي  علوم بــــورسعيد

27279o يبــــى|يبــــى فريد عج|ن عج|مري لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

765738 لموج |بــــسنتـــ محمد محمد محمود  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

335477 متـــ فوزى مصطفى|س|ر |من ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

35|594 ن عيس|فتـــ محمد رضو|تـــفى ر ى شمس| لسن عي 

7929o4 ى بــــخيتـــ|لسيد عبــــد |حمد | لعزيز حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

229|o5 حمد|رم محمود |طمه ك|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

75|o68 ق|لدق|محمد حسن نبــــيل عىل  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

46563| ضى |لر|لرحمن عبــــد |لعظيم عبــــد |محمد عبــــد 
ن|رشو

|حقوق طنط

|729|3 لدين محمد|رق نور |مريم محمد ط تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

33965o ح عفيفى|لفتـــ|هيم نجم عبــــد|بــــر| |بــــنه| هندستـــ شبــــر
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283o95 هيم|بــــر|د محمد |يوسف عم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

687269 ى عبــــد |مريم ي فظ|لح|رس حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

76749| وز  لح|دى محمد ص|له|عيل عبــــد |سم|في  لعريش|تـــربــــيتـــ 

855773 هيم|بــــر|ن نرص محمد |جيه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

86o76 محمد حسنى مصطفى خليل دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

6898| حمد محمود|لسيد |لرحمن |عبــــد  لفيوم|نوعيتـــ 

2|2788 يف محمد عبــــده  ى|رسر مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4972o4 ر|لنج|م |لسل|لمجيد عبــــد |رق عبــــد |ء ط|آل سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|35o5o ضى|لق|حمد |ر |ر مصطفى مختـــ|مختـــ ى شمس هندستـــ عي 

782826 لد محمد محمود خليفه|خ| ند سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|34632 در محمود|لق|حمد محمد عبــــد | لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

69|35 لسيد|ن |ل شعبــــ|رقيه جم لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

633|4| بــــيل طه عىل|محمد ق زيق|لزق|حقوق 

2|8|8| ى|هيم محمد |بــــر|حمد | مي  هره|لق|حقوق 

53o33 ي سعد محمد|
يه حبــــسر لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

76296| ي|ن ه|يم|
ن|شم محمد تـــعى ي |

رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

|49298 ن|عيل عثــــم|سم|لدين محمود |نور  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o4386 ط|لزل|ن |حمد رمض|ئل |مصطفى و |هندستـــ طنط

243oo4 بــــ|لتـــو|عىل حسن محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

96975 حمد سيد سعد محمود جمعتـــ| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

54558o ل|لع|هيم محمود عبــــد |بــــر|لدين محمود |بــــ |شه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

42o639 عيل حسن|سم|م حسن سعد |س لمنصوره|حقوق 

267659 ى |غ حمد محمود|ده حسي  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

27|763 ى|ىك رزق ش|طمه محمد ز|ف هي  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7647|7 هلل محمود محمود محمد جبــــر|منه  نوعيتـــ بــــور سعيد

||5942 ى طه |د هش|ي| حمد|م حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

28o65| نور منس فيلبــــس|نطوئى | دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

886676 فظ حسن |لح|فوزى عبــــد| رند سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

|62379 عيل عىل حسن|سم|هلل عىل |سيف  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7oo68o ف| نور زكري|محمد رأفتـــ  رسر لمنصوره|ره |تـــج
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4o|765 ى|تـــوم بــــولس| س صبــــىح بــــولس هرمي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

337oo3 هلل|لعليم فرج |هيم عبــــد|بــــر|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|65735 ى عبــــيد عبــــده عبــــيد| مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|44|82 وق محسن محمد حسن رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|473 ي|لحسينى |عيل |سم|يه حسن | لزهي  هره|لق|ره |تـــج

76433  |ء حم|دع
ى
م|م|دتـــ دسوق لفيوم|لعلوم |ر |د

|35428 لمهدى|مد سيد |نىح  خليل ح| ى شمس|د| بــــ عي 

295o86 لففى|ئل بــــدوى |تـــفى محمد و ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

7558o7 ىط تـــوئى|لع|ئى عبــــد |ديه ه|ش لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

7o97o| لسيد محمد محمود|مي  حمدى | ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

525|46 ي
لمجيد منصور|ن عبــــد |ح سليم|صل| دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|8285 لعقده|حمد |لسيد محمد |ء |شيم عه دمنهور|زر

45o976 ر|لرحمن محمد عم|محمد فوزى عبــــد  |هندستـــ طنط

887524 | دل فوزى حن|ن ع|نوره سيوط|تـــربــــيتـــ 

|54484 هيم|بــــر|ن |لرحمن محمد شعبــــ|عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

642o62  سل
ى
متـــ|أحمد يشى دسوق قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

9|2|7o يف  ف حمزه |رسر لحمد  |بــــو|رسر ج|حقوق سوه

847774 هيم|بــــر|رقيه حسيبــــ عىلي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

777689 فع|هلل ر|حمد عبــــد |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

6|o|69 لسعيد فنون|سمر حليم  لمنصوره|بــــ |د|

|93|5 هيم فهيم|بــــر|دي صبــــري |ف لفيوم |تـــمريض 

278729 لعيسوى|هلل |ن نشأتـــ عبــــد |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7||73o ج|لغريبــــ فر|محمد محمد يوسف  لمنصوره|ره |تـــج

28646 يوسف حمدي سيد حمزتـــ حسن هره|لق|ره |تـــج

3o743 د مؤمن رزق حسن|سع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

779643 تـــ|لحميد فرح|حمد عبــــد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

542|oo لسيد|يز |محمد خليفه ف ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

25|697 لسيد عىل|لسيد مرضى | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

44896 ل|لع|ء محمود محمد عبــــد |وف ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

338oo7 لجليل|لد محمد عبــــد|رس خ|ي |ره بــــنه|تـــج
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|662|5 ى محمود مرىسي| حمد حسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

27496 بــــسنتـــ سمي  عىل محمد عيس ى شمس|زر عه عي 

277823 لحميد|محمد جميل معوض عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

7|577| ى|ء ثــــروتـــ محمد |رس| لسيد حسي  لمنصوره|ره |تـــج

|48976 ى عبــــد |نىه كم لعزيز|ل حسن حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7595o|  مصطفى فتـــىح محمد|م
ى

ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|45438 مه يونس|لد مصطفى سل|خ هره|لق|بــــ |د|

4o926o وى|لمجيد محمد سعد مك|خلود عبــــد  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8|249| ن رزق|د مرج|عي| دين ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8752o6 مروه محمد فتـــىح محمد  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

|58o48 ل حسن مصطفى|ء جم|رس| ى شمس| لسن عي 

483253 حمد عبــــوده محمد مطر|سلىم  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

86942 هيم جمعه حسن|بــــر|ئى |م| لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

67834| لسيد عوض درويش|يمن |ن |يم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

639724 ف |ء |ول هلل|لعربــــى عبــــد |لسيد |رسر ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

5|73o4 لحفيظ|لبــــدرى عبــــد|ج |ر حسن ض|من عه دمنهور|زر

|5379 ى|دين محمد محمود يوسف |ن لعشر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

7638o4 لعفنى|لسعيد طه |هيم |بــــر|يه | تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6|23|9 بــــ|لحميد حج|ن محمد عبــــد|محمد رمض ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

5o66|3 ر سعد محمود محمود قنعر|من |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

2|5473 ى|حمد |لسعيد محمد |ر عىل |من لبــــحي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|399|o متـــ|لسيد سل|حمد |مه |مريم سل ى شمس|د| بــــ عي 

48274o ف ف|ندى  روق محمود محمد|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|29o8| لعزيز|هيم عىل عبــــد |بــــر|عىل  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

3||4|| حمد مزروع|م سيد |ن هش|نوره ن|هندستـــ أسو

272|99 حمد سيد محمد حسن|طمه |ف لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

9555o حمد|بــــ محمود |لتـــو|حمد عبــــد | ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

86|937 ي 
حمد سليم حسن|مصطفى ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

24894o يمن فكرى عيس|مل | تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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|7|7|| لعربــــى|لسيد |طمه محمد |ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

84|334 حمد|حمد محمد |ء |شيم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

282594 لسيد|لمنعم عىل |ندى عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|36o44 رس|رس نمر ف|ريم ي ى شمس|د| بــــ عي 

|25o|5 عي|لسبــــ|يوسف محمد عوض محمد  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

462|37 م مصطفى محمد محمود جعفر|س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6o2494 عيل|سم|هلل |بــــر عبــــد |حمد محمود ج| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8|79|4 مل|هر رجبــــ ك|ء ش|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

267525 ء محمد حسن عىل حسن|وف لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

64779o لرحيم|لرحيم منس محمد عبــــد|مصطفى عبــــد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|28785 رص يوسف عيس قطبــــ|هر ن|بــــ ى شمس|تـــج ره عي 

68329 ين  ى ج|رسر |لنج|بــــو |بــــر |مي  لفيوم|صيدلتـــ 

759|33 هيم|بــــر|لرحمن |هيم عبــــد |بــــر|سيد  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

497835 لقتـــ|لخو|رس صبــــرى |ديتـــ ي|ن ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

84375| محمود محمد محمود محمد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

34867| هيم محمد جبــــر|بــــر|نور |محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

24|2o2 ئى حسونتـــ|لد كيل|دل خ|ع هره|لق|بــــ |د|

9|2|75 دق عىل  |شه مدئى ص|عك ج|عه سوه|زر

888oo6 ميل رشدى صديق |س |تـــوم سيوط|علوم 

8538|4 ي|لدين عىلي عبــــد|ء |ره بــــه|س
لغنى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

648748 لعز|بــــو|لسيد |محمد عيد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

28||4| لسيد يوسف|لسيد |دل |رغده ع ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

5|57|o ء جمعتـــ فهىم منصور|رس| تـــربــــيتـــ دمنهور

4|65o8 ف |محمد  بــــوهنطش|وى عوض |لشن|رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

447232 لدين|ء |رق عىل جوده جوده عل|ط لشيخ|بــــ كفر |د|

28o8o| لسقىل|رأفتـــ سيد محمد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|53994 حمد محمود|ن سمي  |مرو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

348848 ين محمود سيد محمد مصطفى شي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

47939| حمد|لحميد |لحميد محمد عبــــد |ج  عبــــد |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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22477 م محمد عىل يوسف|حمد هش| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

343|57 هر سيد بــــدوى|لظ|حمد عبــــد|ندى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

626298 لسمنودى|حمد |رحمه حسن سعد  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

92|947 حد رفعتـــ محمد  |لو|محمود عبــــد ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

768o58 للطيف طه عوض|طمه عرفه عبــــد |ف ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

75897 بــــ عىلي|لتـــو|دل عبــــد |م ع|حس |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

4372o7 لىحي|لص|عيل |سم|ن محمود |يه زي| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|43429 ف محمد عىل|بــــسمه  رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

27364o حمد|رك |بــــر مبــــ|منيه ج| ن|حقوق حلو

2o548 ي سيد عبــــد |نس ه|
للطيف|ئى هره|لق|علوم 

|399|5 طر|ىط خ|لع|مريم نرص عبــــد  ن|علوم حلو

8o5o59 ي حسن|يمن ر|هند 
ضى ره بــــنى سويف|تـــج

697274 ئى محمد متـــول محمد|ه لمنصوره|بــــ |د|

22|74| محمد مصطفى محمد صبــــىح محمود صبــــىح ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

4|o827 لسيد محمود محمد|م أحمد |ريه |حقوق طنط

7749|3 نون|لسيد محمد ع|حسن | عل زيق|لزق|بــــ |د|

8|9999 ن سيد|ل عثــــم|بــــ جم|رح ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|7o2o عيل|سم|لد سعد محمد |خ |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|42|82 ى|عمر ي رس سيد حسن حسني  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|5o882 س عطيه|حسن عبــــ| دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|7842 ذل|لش|ر مجدى محمد متـــول |من لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

434|36 لعزبــــ عوض|ح |لفتـــ|لعزبــــ عبــــد|زينبــــ  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

228723 ه | حمد متـــول محمد|مي  هره|لق|ر |ثــــ|

6|4|59 تـــي|لغبــــ|لسيد |لعزبــــ |ح محمد |صل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

773|7 هيم|بــــر|حمد وجيه |دهم | دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

648855 ف محمد ذىك نرص|محمد  رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|8523 ه حس| لح  |هلل ص|م عبــــد|مي  سيوط|ضتـــ |علوم ري

8|396| ل محمد سيد|هبــــه جم ي|بــــ |د|
|لمنى
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35o827 ى|روق محمد حس|حمد ف|ل |نو ني  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

46|o49 ف محمد خف|محمد  ج |رسر |طبــــ بــــيطرى بــــنه

27|795 ن سميح محمد محمد جويىل|يم| شمون|نوعيتـــ 

4894|5 هيم|بــــر|بــــر |لدين ص|م |ن حس|نوره ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

|57836 لرحيم|حمد عبــــد |هدير صبــــرى محمد  هره|لق|عه |زر

322967 مد|ل ح|لع|هدير محمد عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

537o45  مرعي|هلل إبــــر|عبــــد 
ى هيم عىلي حسي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

857994 سحق|نجىلي |ر مسعد |مي ي|بــــ |د|
|لمنى

48o88| ن|لحميد طم|لحميد محمد عبــــد |عزتـــ عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|5984 تـــ|لزي|لرحمن محمد |يتـــ محمد عبــــد | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

229952 لق فرج|لخ|حمد عبــــد|هيم |بــــر| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

7o6o55 حمد|لرشيد فهىم محمد |محمد عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

257323 ن|لعزيز سلط|عىل عبــــد| ند ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

238266 م عىل|لسل|ر عىل سعد عبــــد |من ن|حقوق حلو

9ooo8| لروؤف محمود |حمد عبــــد|مصطفى  ج|ره سوه|تـــج

427322 سط|لبــــ|ن عبــــد|جر سعد شعبــــ|ه سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6o58o5 ن عطيه خرصى|سط رمض|لبــــ|ن عبــــد|رمض لمنصوره|حقوق 

222893 لسيد|هيم |بــــر|حمد نجيبــــ |عمر  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

23o586 ن|لم|حمد س|هيم ديبــــ |بــــر|محمود  هره|لق|بــــ |د|

|4|758 |لرحمن |لد عبــــد |خ
ى
حمد شوق ى شمس علوم عي 

269547 لمغربــــى|سط محمد |لبــــ|هبــــه عبــــد تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3|3776 لمىك|حمد |ئل محمود |مريم و حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

9|4242 ى  |رح  محمد حسي 
بــــ مصطفى سيوط|بــــ |د|

67649o بــــينى |ء سعد |سم| مه|حمد سل|لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

778259 ف عبــــد | |سم تـــ|لشح|هلل |رسر زيق|لزق|حقوق 

342339 تـــ رمض| هيم|بــــر|ن سويلم محمد |مي  ى شمس حقوق عي 

5o|588 ى ع لسيد محمد|دل |حني  لشيخ|بــــ كفر |د|

43o9|o مي عيد محمد|مروه س |ره طنط|تـــج

44o|58 لسيد عىل محمد زليخه|ل |نه ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 
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267436 د محمد شفيق محمد|جه |تـــمريض بــــنه

425258 ل بــــيوم فرغىل|ن عمرو محمد جل|بــــريه سكندريه|ل|علوم 

82638o مل|زق عمر ك|لر|زينبــــ عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

523465 لمطلبــــ محمد|زق عبــــد |لر|رس عبــــد |ف |ضتـــ بــــنه|علوم ري

48o86| لسيد|سلىم سعيد محمد يسن  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

6|4o55 زى|آيه محمد محمد حج | تـــمريض طنط

428443 ن جمعه|لمجيد سليم|هدى محمد عبــــد |ره طنط|تـــج

6|7678 ى رس|حمد م| ج|هر حسي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|43259 ن لدين|ل |مر محمود جم|س| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

|52595 ر|لستـــ|لمعبــــود عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|رحمه  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|9|73 ر|هيم مختـــ|بــــر|ن |ء رمض|سم| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

2|5825 م|ضى حسن سل|لر|ل عبــــد|هلل جم|عبــــد |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

7|o439 ن|حمد  رمض|لعدل سيد | |روى زكري| لمنصوره|طبــــ 

3232o8 يز فرج|م ف|س| ن|سلف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

59449 حمد|هلل |ر عبــــد|لرحمن عم|عبــــد ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

5735o بــــ محمد|لوه|حمد عبــــد |شهنده  بــــ بــــنى سويف|د|

868|22 ره محمد عىلي محمد|س دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|6734 ف |نس خ|ن لدين|لد عبــــدربــــه رسر ى شمس هندستـــ عي 

9|5684 بــــوخنجر محمد  |حمد |ء |سم| سيوط|علوم 

7932|8 حمد يوسف|نور |منيه محمد | نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

9o9o5| لسيد |حمد محمد |مصطفى  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

68847o حمد محمد|كريم محمد  |ره طنط|تـــج

8|5635 رس محمد|ميه ممدوح ج|س ي|بــــ |د|
|لمنى

756247 حمد|ه حشمتـــ مصطفى |جي عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

826535 ى|لصغي  حس|م عبــــده محمد |ريه ني  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

778896 ى ع|ي للطيف محمد|طف عبــــد |سمي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

27266o ن محمد محمد|رين عثــــم|د لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

6339o9 طر|لش|بــــ محمد |يه|محمود  زيق|لزق|ره |تـــج

826||4 حمد محمد حسن|منيه | دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 
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76o857 حمد عطيتـــ|سلوى عمرو  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|62643 مل محمد سطوج|لدين مصطفى ك|م |زن عص|م لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26oo96 لسيد|ح |لفتـــ|ء نرص عبــــد|رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

22o949 لعوضى|مح محمود محمد |فريده س هره|لق|ره |تـــج

693952 هيم بــــريك|بــــر|لسميع |لعربــــى عبــــد |حمد | لمنصوره|ره |تـــج

7o|698 لحسينى عوض|روضه سمي  محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|6576 روق سوبــــي|د ف|ره عم|س ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4284|6 لحميد خلف محمد|هيم عبــــد |بــــر|م  |ره طنط|تـــج

792735 ي عبــــد|بــــر|ئى عىل |م| ي|لبــــ|هيم مليىح 
ى
ق عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6|28o| للطيف محمد عبــــده|دل عبــــد |ع| دين |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

337|93 ى محمد|حمد | لسيد خي  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

3666|4 مل يوسف|كريم ظريف ك |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

855979 محمد عىلي| مريم زكري ي|صيدلتـــ 
|لمنى

54|69| وى|لحن|حمد |لرحمن |ل عبــــد|حمد جل|محمد  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

899446 سط  |لبــــ|لدين محمود عبــــد|محمود نور  ج|هندستـــ سوه

2|7864 ج |ن محمد محمود فوزى خف|نور ن|بــــ حلو|د|

345864 ر|ر مجدي محمد مختـــ|من ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

25|777 نوبــــى|حمد |ء |حمد عل| لشر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|59262 هلل|هيم حمد|بــــر|ن |لد عمر|خ ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|534oo جر محفوظ حلىمي محمد|ه ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6o4866 ى لسميع حسن محمود|سيد أحمد عبــــد | روجي  |ره طنط|تـــج

9o9|3o شم محمد محمد |كريم عوض ه ج|علوم سوه

364654 ى |ي لعظيم عىل|ع عبــــد|لسبــــ|سمي  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

493o5o لسيد محمد درويش|هلل |مؤمن عبــــد ره دمنهور|تـــج

865445 ي محمد |محمد 
ف مصطفى هر|لط|رسر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

627592 هيم متـــول|عيل إبــــر|محمد إسم زيق|لزق|هندستـــ 

9o54|5 حمد |د |سط فؤ|لبــــ|عبــــد| مه ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

27|365 ى محمد حج|من زى|ر حسي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

848387 لرحيم|عي عبــــد|لرف|حمد |لحميد |سندس عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 
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4o3489 هيم عىل محمد|بــــر|م عىل |ريه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o7352 لموجود |ن  عبــــد |لسم|د  |ء  حم|نجل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4393o8 حمد مصطفى رزق|جر حمدى سيد|ه لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

347972 لم|بــــوس|محمد صبــــري حسن عىل  ى شمس|تـــج ره عي 

3o85| ي 
يف حسنى حمد|ندى رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

79o|64 ى كم|سلىم ي هيم|بــــر|ل |سي  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

358|2o د|لجو|لد محمد عبــــد|محمد خ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6433|4 ى محمد فتـــىح  هيم|بــــر|نرمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

77444o جر|ح محمد ه|لفتـــ|هيم محمد عبــــد |بــــر|محمد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

46o||4 هيم|بــــر|حمد |ح |مروتـــ صل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7583o9 جر عىل مصطفى محمود|ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

77|o3| لمقصود|حمد يوسف عبــــد |طمه |ف زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|224|| بــــو عيشتـــ|مد محمود |حمد ح|لرحمن |عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

46948 ي |ن فوزي م|حس
ي|حمد |ضى لمليىح  هره|لق|طبــــ 

3439o3 ر|لعزيز دويد|لمجيد عبــــد|تـــه عبــــد|حمد شح| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

492644 لعزيز محمد|لمنعم عبــــد |مد عبــــد |محمد ح تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

83|36| ف سيد بــــغد|محمد  دي|رسر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

763335 حمد|ل مسعد |رق جل|مريم ط صيدلتـــ بــــورسعيد

6o6856 لس رأفتـــ مكرم جرجس كي  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

|75732 حمد|حمد مسعد |كريم  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

595|| م|لسل|حمد محمد عبــــد |ء |دع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

63|3o| تـــرين مني  موريس تـــوفيق|ك زيق|لزق|علوم 

296469  عوض|عبــــد
ى
لرحمن وليد دسوق ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

7|7348 مه عليوه رزه|رص سل|ر ن|من بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

6982|2 هيم|بــــر|لرحمن |ندى محمد رزق عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

759|74 هيم محمود|بــــر|حمد |محمود  زيق|لزق|حقوق 
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837o58 ى|ن |مه حمد|س| حمد حسي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

853223 دل محمود سيد|نده ع|ر ي|عه |زر
|لمنى

|72o84  عطيه|لش|تـــفى محمد عبــــد 
ى
ق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

44|673 ء عىل حسن عىل حسن|سم| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|6688o سط محمد غوثــــ|لبــــ|خلود عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

8o7o76 شد محمد|لسيد محمد ر|هبــــه  ره بــــنى سويف|تـــج

48676o ف محمد |محمد  حمد محمد|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

478o|8 هيم|بــــر|ئى رفيق محمد |محمد ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

496542 ى محمد عبــــد |ي ن|لقوي عيد زيد|سمي  سكندريه|ل|حقوق 

58475 حمد|حمد |يه محمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

886927  مني  قلدس |روم| رين|م
ئى سيوط|تـــربــــيتـــ 

854937 لسيد حسن|ل |يدي جم|ه ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

877|43 ن |لحفيظ عثــــم|نور عبــــد|لبــــنى  سيوط|صيدلتـــ 

6867|3 ف محمد عىل عبــــد | م|لسل|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

29|2| ي ح لمجيد|لنبــــوي عبــــد|مد |يحن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33974| لحميد محمد|رق عبــــد|ط| ر|ي ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

22842 لحميد|لسيد عبــــد|محمد فريد  هره|لق|ره |تـــج

|38|94 در محمد|لق|محمد مصطفى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|26828 هيم محمد|بــــر|لحليم |ن محمد عبــــد |نوره ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

5o567o لجوهرى محمود يوسف|يوسف محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

78345 هيم|بــــر|دل عليوه |ء ع|رس| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

45|22| عر|لش|هبــــه حمدى عىل  |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

4o|384 ن|ن محمد رضو|سلوى مصطفى شعبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o9488 ي محمد عبــــد|محمد ر
ن|لرحم|ضى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|52o44 ل|لع|ه عبــــد |لل|وحيد عبــــد | عل ج|بــــ سوه|د|

62||64 هلل رجبــــ|حمد عبــــد|حمد |م |مي  ره بــــور سعيد|تـــج

6o5637 هلل|حمد محمدعبــــد|لنبــــى |حمد عبــــد|جر |ه |بــــ طنط|د|

9||867 حمد |لغنى |ع عبــــد|م رف|سل| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

497587 هلل محمد فرغىلي عمر|منه  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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7o5959 مد حسن|مد عىل ح|ئى ح|تـــه ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

2|56o4 ل|لجم|مد عبــــده |هلل ح|عبــــد سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

84337 حمد محمد محمد|طمه |ف ي سويف
تـــمريض  بــــنى

85o662 ن|عي شعبــــ|ل رف|لع|محمد عبــــد لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

878255 حمد محمد |يه محمد | سيوط|طبــــ بــــيطرى 

||6429 ئيل|دى مجدى نجيبــــ ميخ|ف تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|48694 د|د عىل حم|مريم حم هره|لق|علوم 

86227| ن|نور سلم|حمد رجبــــ | |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

4627|2 بــــو زهرتـــ|س محمد |ل محمد عبــــده عبــــ|بــــل ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

5232|| لمنعم|هيم عبــــد|بــــر|ل |محمد جل سكندريه|ل|بــــ |د|

37o937 عيل|سم|ل |دل محمد كم|له ع|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8|9533 لحكيم|لحميد عبــــد|ء يوسف عبــــد|سم| ي|علوم 
|لمنى

9oo534 م هديه عىل محمد |هي ج|ره سوه|تـــج

25492| لدرينى|ن حلىم |تـــسنيم حسن شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2|3274 هلل محمود|م عبــــد |لسل|لح عبــــد|زينه ص ى شمس|تـــج ره عي 

|4o959 محروس حربــــى محروس| رين|م سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

785oo9 حمد هريستـــ|هيم |بــــر|حمد |نىه  هره|لق|م |عل|

89566o ي
لرحمن عىل |سعد عبــــد| |دئى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

252577 دل سعيد فرج|مريم ع ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

322|6| د عىل مرىس|ن رش|ء ريح|سم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9|3429 وق  حمد محمد قطبــــ|رسر سيوط|بــــ |د|

685|43 لسيد جبــــر جبــــر محمد جمعه|ن |يم| لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

3|8|85 هلل| |ركو سمي  رزق عط|م ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

34577o هيم|بــــر|م |م|يل فوزى |فوزي ط ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4|54| عيل حسن|سم|ء يشى |ول ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2966|o ه ع| حمد محمود|طف |مي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

6oo6|o محمد نجم مسعود نجم نجم |ره طنط|تـــج

23|697 تـــتـــ|يم عىل شح|لد|حمد مصطفى عبــــد| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

7oo79 هلل|لحليم خي  |حمد سيد عبــــد | لفيوم|دق |حه وفن|ىسي
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767979 بــــوزيد|بــــوزيد |مد بــــكر |ندى ح سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|نظم بــــ

3332o6 سم محمد عىل|م محمد ق|حس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

538766 هيم محمد مصطفى|بــــر|لمنعم |يتـــ عبــــد| سكندريه|ل|علوم 

48|423 ل تـــميم منصور|لد جم|خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

88222| رص  |لن|لحميد عبــــد|ر عبــــد|لغف|محمود عبــــد سيوط|بــــ |د|

|29849 هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|لرؤوف |ن عبــــد |يم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

333948 ن|م محمد فتـــىحي مهر|سل| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|33|27 ء طلعتـــ شكرى محمود|شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

67846o لسيد محمد|لد محمد |هدوى خ لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6234o6 لح|بــــو ص|ىط |لمع|بــــو |لسيد |ن فرج |رو ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

|628o8 هيم عبــــده|بــــر|محمد رأفتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|5678 ضل|منه رجبــــ محمد ف| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

8o3724 ه | ي|عيل عبــــد|سم|مي 
لحفيظ مهنى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

34o8o9 هلل|لجليل عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

888285 لسميع فرغىل|م محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

439o57 نم|محمود محمد عىل غ |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

764o5o ىطي|لمع|بــــو |رحمه حمدى عىل حسن  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

43827 بــــتـــ|لمجيد ثــــ|ل عبــــد |ن جم|يم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

223|35 ى|لدين محمد تـــوفيق محمد حس|سيف  ني  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

635545 حمد|ندى محمد يحن   عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|64559 لم|ن س|محمد سعيد فرح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|57o|9 ح|عمر مجدى سيد عىل صل هره|لق|حقوق 

436549 لشيخ|م محمد |لسل|يوسف عىل عبــــد  |حقوق طنط

7556o2 ح|لفتـــ|م عبــــد |لسل|حبــــيبــــه سعيد عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

262584 حمد|مد |حمد سعيد ح| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6497o6 حمد|ن |تـــ زيد|در فرح|ن لمنصوره|حقوق 

2633|2 ي|ر
نبــــيل زىك فتـــوح| ئى |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

2o547 لد|نس عىل عطيه حسن خ| عه مشتـــهر|زر

Thursday, September 6, 2018 Page 13008 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

34278| دى مصطفى|له|م عبــــد|محمود عص ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|83|3 مر|م فرج ع|هش| هل هره|لق|ن |سن|طبــــ 

329|oo لسيد|لسيد |ن |حمد سليم|محمود  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

79o98 رف حسن|لع|بــــو |عمرو حسن  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

539335 عيل|سم|ل عبــــدتـــ عجور |ء جم|رس| |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

4439o8 يد|لد عىلي محمد عىل ف|منيتـــ خ| لشيخ|علوم كفر 

68|9|9 هلل|وى حسبــــ |لشن|نه محمد حسن |د لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8||968 ده رجبــــ حسن محمد|حم ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

438oo2 هلل|لكوم  عبــــد|ئى رجبــــ |ر ه|من ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6426|| ل|لع|حمد منصور عبــــد|كريم  زيق|لزق|حقوق 

442736 لسيد محمد جويد عىل|ن سعد |يم| لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

4|6868 تـــ|ربــــيع محمد شتـــ| مروه رض لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|56542 ف |محمد  س|لنبــــوى عبــــ|رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|5999 ى محمد كم ل|محمد حسي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

883265 يه محمد عىل محمد | سيوط|تـــربــــيتـــ 

43oo28 م فرج|لسل|بــــدين عبــــد |لع|رق زين |عمر ط |حقوق طنط

4o5o|| ى|د محمد ش|م فؤ|محمود عص هي  سكندريه|ل|ره |تـــج

877oo6 ح مهنى  |ندى محمد صل سيوط|حقوق 

4|3oo| حمد بــــسيوئى رزق|ء |ن ول|رو |ره طنط|تـــج

773o79 ف |لرحمن |عبــــد  ى|رسر حمد حسي  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

8587oo ي رش|م|
تـــ|د محمد فرح|ئى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

34557o ن صبــــيح|لحميد سليم|يتـــ نبــــيل عبــــد| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|66833 ى|رحمه صل ح محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|55|32 هلل|لسيد مصطفى نرص|جر |ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

326|o2 منتـــ مدئى محمود عىل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4295|2 مر|در ع|لق|حمد محمد عبــــد | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

492484 لزين|بــــو |هيم |بــــر|هيم |بــــر|هيم |بــــر|محمد  |حقوق طنط

685|25 ف |ء |رس| وى|لطنط|حمد |لسيد |رسر لمنصوره|بــــ |د|
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|28323 ف صبــــرى عبــــد |رتـــ |س لرحمن|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

3|7o38 ن|ود سليم|ء محمد د|ل| |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

46|367 ي محمد |رو
لبــــخومي|ن مصطفى ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

45295| ئى|لفخر|حمد محمد محمد عىل | لشيخ|بــــ كفر |د|

484322 م نخلتـــ|فتـــ لمع س|يوسف ر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3325|2 رتـــ|حمد عم|لمعبــــود عطيه |حمد عمرو عبــــد| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

7|2549 |مل رخ|يه عىل مصطفى ك| زيق|لزق|عه |زر

226945 م متـــول موىس|م هش|سل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

839923 ه سعدي محمد|لل|رحمه عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

857|32 نور محمد عىلي|بــــسنتـــ  ي|بــــ |د|
|لمنى

|33|42 ى حس ح|لفتـــ|م محمد عبــــد |حني  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

8455oo دي محمد عيد|له|هند عبــــد ن|تـــمريض أسو

689o7| لسجينى|لسعيد محمد |لغنى |م محمد عبــــد |سل| لمنصوره|هندستـــ 

694553 يم|لعم|بــــو|وى |لقن|يم |لعم|بــــو |منيه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

689562 لحميد|محمد فوزى محمود عبــــد | رن لمنصوره|بــــ |د|

|79354 د بــــدوى|دى مصطفى حد|ه |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

7o2742 لدين يوسف خليل مرموش|ن رجبــــ مىح |نوره  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

426|2| ء مصطفى محمد محمود عبــــده|سم| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9o464 متـــ مرزوق|شور محمد سل|يه ع| بــــ بــــنى سويف|د|

43565| لشيخ|لرحمن يوسف |سعيد عبــــد سكندريه|ل|علوم 

8542|| لحكم|لحكم نجيبــــ عبــــد|طه عبــــد زيق|لزق|حقوق 

626o|7 مد|أليوبــــى ح|لدين |ح |لعربــــى صل|رس |ي زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

62|874 لرحمن|مه شعيبــــ عبــــده عبــــد |س| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|28o7 ر بــــدوي محمد خليفه|من ي|عه |زر
|لمنى

3432|| ي عبــــد|م| لعظيم درويش رسور|ل خي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

247o9o لقط|حمد |هيم مليىح  سيد |بــــر|ل |بــــل عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4|3782 حمد شلبــــى|ن |نبــــيل رمض |نوعيتـــ طنط

49ooo5 ضى محمد حسن|لر|رق عبــــد |سهي  ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

357226 ى مشعل |ربــــ م|م|بــــ حسي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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324247 م محمد|لسل|محمد ممدوح محمد عبــــد |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

483562 لمنعم محمود|طمتـــ سعد عبــــد |ف سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

9|57|7   
ى
شدوه سمي  محمد شوق ن|صيدله حلو

|6484o هيم محمد|بــــر|ريم محمد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

6352o9 لرحمن حسن|يز عبــــد|م ف|وس زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|77753 يد|للطيف ز|للطيف عبــــد |عبــــد | محمد رض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o8|56 ى |د|حمد ج|ح |نج حمد|لكريم حسي  |بــــ طنط|د|

|63556 لعزبــــ|جر لبــــيبــــ فتـــوح فريد |ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o929 لحميد محجوبــــ|لعزيز عبــــد |يه عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

758889 حمد|للطيف محمد |محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

6o4242 م|لش|حمد |لسيد |ل |محمد جل |هندستـــ طنط

899|5o ف موىس محمود |مل | رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7677o| ى محمد|ن ر|رو فتـــ مطر حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

69948| وى|لمنش|محمد | حمد رض|جر |ه ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

2|4o29 ى محمد  شور|ذلي ع|لش|مريم حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

325352 رس مجدى محمد|محمد ي مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|36|92 لنبــــى|حبــــيبــــه عىل مصيلىح عبــــد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

445454 مل عىل|ن محمود ك|ن شعبــــ|رو إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

|5342o  عمر عىلي|
ى يه حسي  ى شمس|زر عه عي 

5o664 بــــو عكر|بــــتـــ |ح ثــــ|هلل صل|عبــــد  علوم بــــنى سويف

7|6|93 حمد|لنرص |حمد محمد سيف |محمود  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

4o2649 ي حس|مريم حس
ى مصطفى ى عبــــد |ني  فظ|لح|ني  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6|456o ق|لسيد نرص |ع |لر|لسيد | وى|لشر |هندستـــ طنط

52|586 رتـــ فريد محمدى محمد عىل مصطفى|س تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

24o|49 لدين محمود محمد|م |محمود محمد حس هره|لق|هندستـــ 

9o|835 حلىم محمد عىلي | رند ج|تـــربــــيتـــ سوه

32925| ن|ن رضو|لعزيز عثــــم|ء كرم عبــــد|دع |نوعيتـــ بــــنه

2846oo لمقصود|لمقصود موىس عبــــد|عبــــد| ر|ي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

75656| وق عبــــد  فع|لش|ل |لع|هلل عبــــد |رسر لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 
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483389 ن منجود حموده|خلود مجدى رمض سكندريه|ل|بــــ |د|

97||5 حمد|هر حسنى |حمد ط| بــــ بــــنى سويف|د|

78|468 له فوزى محمد محمد حسن|ه ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

237768 در|لق|د عبــــد|لجو|ل محمد عبــــد|م| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

823987 ي|ر
لنعيم|مل عبــــد|حمد ك| |ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

493947 ى وى|لبــــدري بــــبــــ|د سمي  |عم| مي  ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

8688|6 حمد حسن|هيم |بــــر|ء |وف |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

347929 لنبــــى سعيد محمد خلف|سعيد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

43|o5o ى عبــــد|ي ى|بــــو |وى |لشن|هلل |سمي  لعني  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

877527 حمد محمود حسن |حبــــيبــــه  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

632456 لمقصود عىل|ئى عبــــد |ديمه ه زيق|لزق|بــــ |د|

2742|8 ز محمد|حمد جم|ز |ء جم|رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5235o2 يف ش حمد|كر |محمد رسر |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

244o33 ل قرئى محمد سيد|يمن جم| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

225962 لحديد|بــــو|لمعبــــود |د عبــــد|حمد عم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

56998 ف فتـــىح شمردل|ريم  رسر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

22498| مل محمد|يوسف مصطفى ك لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

2464o6 حمد|ح سيد |لفتـــ|دل عبــــد|هر ع|ط ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

497657 ده|شم موىس شو|م ه|يه هش| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

9o|978 لسيد |م محمد |محمد عص ج|ره سوه|تـــج

|35634 ى|لسيد |ج |ن فر|يم| حمد حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

68|5o3 لمحسن مصطفى|لسعيد عبــــد |ئى |هلل ه|عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

||7478 حمد محمد|د |م حم|حمد هش|مصطفى  ن|هندستـــ حلو

42388| نور أحمد محمد|آيه محمد  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

9|6535 لىح  |لغنى عبــــد|ل عبــــد|بــــ جم|رح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

343989 ر|لنج|هيم |بــــر|حسن صبــــرى  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5o954o يف محمد عبــــده محمد عبــــده رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4|6|45 لدين|جر فرج محمد محمد مىح |ه معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

785652 تـــتـــ|لسيد شح|دين محمد |ن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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675o|6 فظ طه|لد فهيم ح|ء خ|عىلي لمنصوره|بــــ |د|

6778o ه | ح|لفتـــ|لعزيز عبــــد |د عبــــد |حمد فؤ|مي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

35923o حمد حسن|د محمود محمد |زي هره|لق|لعلوم ج |ر |د

76326o ى مروه عيد محمد عىل حسي  تـــمريض بــــور سعيد 

22886| لرسول|ده حمدى عىل عبــــد|مي كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

75o46o حمد|حمد محمود |كريم  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

684o78 ي|للطيف عبــــده |د عبــــد |محمد عم
بــــينى لشر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

438o35 ن عىل|لرحمن حس|عيل عبــــد |سم|نوره  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

887o79 ل |لع|حمد عبــــد|رص |ندى ن سيوط|بــــ |د|

3652|8 ئيل|سيىل ميخ|ود بــــ|ج  د|م هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3542o| ف مني  عبــــد|جر |ه لعزيز|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

249935 ع|لرف|حمد |ر محمد |سلىم مختـــ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

324658 ى مصطفى|عمر  حمد حسي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

222o|6 لسعيد محمد|بــــرين يىح |ص لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4o5249 لسيد محمد|رس محمد محمد |ي دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

842|25 دق محمد|لص|حمد |محمود  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

359622 ور|هيم مج|بــــر|مروتـــ ممدوح  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

68324o لسيد|لسعيد |لسيد |رق |ط| رن لمنصوره|بــــ |د|

436|76 |زم فهىم يحن  شتـــ|كريم محمد ح لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4577|8 تـــه موىس|د محمود محمد شح|نه لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

53o594 ى حمدى |ي بــــر|لسعود ج|بــــو|سمي  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

252o59 مر|لسميع ع|لحكيم عبــــد|محمود عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

52o542 لي|لجبــــ|م محمد |ندى هش بــــ دمنهور|د|

26|999 ن|لسيد شعل|ن فتـــىح لطفى |وهد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4||333 للطيف|يمن محمد محمود عبــــد|هبــــه  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8856o9 دى سعيد لوندى |ئى ن|م| سيوط|طبــــ بــــيطرى 

7o|5o6 |حمد سعد محمد عط|نم |ه زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8999o8 لفضيل |لرحيم عبــــد|لرحيم صفوتـــ عبــــد|عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

8|3o52 ي |يوسف ربــــيع ر
لسيد|ضى ي|بــــ |د|

|لمنى
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9||575 حمد |لفضل |بــــو|هر |م م|حس ج|هندستـــ سوه

6|3244 لسيد سليم سليم جودتـــ|محمد  |ره طنط|تـــج

367499 هلل|رق سيد محمد عبــــد|ن ط|يم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

694463 رق حلىم محمد طه|محمد ط| دين لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

6255o6 |لش|هيم عبــــد |بــــر|يمنى محمد 
ى
ق زيق|لزق|هندستـــ 

7|7888 ى ر|ن حليم |يم| لجمل|غبــــ محمد |مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

442957 زى|لمغ|روق محمد |ل محمد ف|نه لشيخ|ره كفر |تـــج

63o47| ى صبــــرى وهبــــه رزق| مي  زيق|لزق|هندستـــ 

59558 حمد|ر |لغف|هند سيد عبــــد تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

62|729 م|م|هيم |بــــر|مودتـــ رجبــــ عىل  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2|98o3 لغنى حسن|لعليم عبــــد |عوض عبــــد| سن ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

538734 هيم موىس|بــــر|ضع |رك متـــو|م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|5896 حمد |رص خليفه |هيثــــم ن ي صىح 
سيوط|معهد فنى

6396o3 لم|حمد محمود محمد س|ء |سم| زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

253|66 ه رجبــــ عبــــد| بــــ ريشه|لتـــو|مي  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

8|838| لعليم|لهيثــــم محمد شحوتـــ عبــــد| ره بــــنى سويف|تـــج

48|6o زينبــــ عطيه محمد محمود ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|6o628 ى  لكريم|وى عبــــد |لسيد بــــسط|حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

863834 لحسن|بــــو|ن صبــــري محمد |نوره دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

67|5| روق محمود محمد|ن ف|ء رمض|رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|7343 حمد موىس|حمد محمد |محمد  لمنصوره|حقوق 

|323o3 لرحمن|لعظيم عبــــد |مدحتـــ عبــــد | ر|ي ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

449o|2 ى صبــــىح صبــــىح  ى |ع حس|لسبــــ|حسي  م|لش|ني  |هندستـــ طنط

79|8o7 مه محمد|ن محمود سل|رو زيق|لزق|بــــ |د|

843674 در|لق|حمد محمد عبــــد|هلل |عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

4|o|49 حمد مصطفى محمد محمد عىل عبــــده| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

55|39 حمد حسنى طه|م |سل| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

2|7888 حبــــيبــــه منصور محمد مصطفى ن|صيدله حلو

887669 لموجود مخلوف |مصطفى خميس عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|6659 ى |محمد  لمحسن|حمد عبــــد |حمد حسي  ى شمس حقوق عي 
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32|267 د|يوسف نبــــيل محمد رش ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

268666 ن|لدين عثــــم|رص محمد عز |د ن|سع ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

324739 لسيد|نيوس عبــــد|ل ط|ميشيل قن ى شمس هندستـــ عي 

4338o لخي |بــــو |هيم محمد |بــــر|لدين |رضوى عز  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

792243 لغنى سليم محمد|لسيد عبــــد |ء |سم| |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

63962o ه فتـــىح محمد هل| ل|مي  زيق|لزق|طبــــ 

752|2| لمنعم محمد محمد منصور|ن عبــــد |مرو ى شمس| لسن عي 

7o9949 لعدوى|حمد محمد |لسيد |ن |يم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

865954 مل جبــــره|يفول سنتـــوس ك|م تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

52656 محمود محمد حنفى معوض ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

346455 حمد|بــــدين |لع|ندى سيد زين  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4239|3 مر|ل عىل ع|لع|هلل محمد عبــــد |منه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

47979 لرحيم محروس محمد|يحن  عبــــد |ره بــــنه|تـــج

8oo27| ي عبــــد|حبــــيبــــه ع
لعليم|دل مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6o4||8 ن|لسيد عرج|محمد | محمد رض ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

9|65|7 مر محمود  |لحكيم ع|ن عبــــد|جيه سيوط|تـــربــــيتـــ 

638488 لسيد محمد سليم|بــــر |مصطفى ج زيق|لزق|طبــــ 

5o556 لد سعد عىلي سعد|لرحمن خ|عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

9|6448 مر |طمه محمود طلبــــه ع|ف سيوط|تـــربــــيتـــ 

356328 لنبــــى|متـــ عطيه عبــــد|حمد سل|متـــ |سل |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|35947 ى |هلل ن|منتـــ  حمد|در حسني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77|973 حمد سعيد صبــــىح محمد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|634o ده|حمد حم|حمد محمد نبــــيل |يوسف  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

2|7338 م معتـــز يوسف مرىس|مر سيوط|هندستـــ 

845|3o بــــي محمد|تـــيسي  فهىمي رك ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

||8679 محمد مجدى محمود محمد خليل |ره بــــنه|تـــج

832|87 هر محمود|لدين ط|محمد سعد  ج|ره سوه|تـــج

|3|776 حمد حسن|محمد | جر رض|ه هره|لق|ره |تـــج

25||22 لغندور|محمود محمد محمود  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

248|46 ن|هيم عىل سليم|بــــر|ل |م كم|ر عص|من تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 
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484375 مر|رس صفوتـــ محمد يوسف أبــــو ع|ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3576| شور حسن|م محمد ع|له| |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

|475o2 ل بــــكرى|لرحمن محمود كم|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

336347 مريم يشى شلبــــى محمد ى شمس علوم عي 

5o47|o هيم عىل عىل|دل إبــــر|أيه ع إلسكندريتـــ |تـــمريض 

6oo376 حمد|هلل يوسف سيد |ل عبــــد|مينه جم| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

8536o7 مل بــــرسوم|مل وجيه ك|ك كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|44355 فظ|لح|بــــو بــــكر عبــــد |زق |لر|بــــكر عبــــد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

327|4o |لنج|بــــو|ن عىل محمد عىل |نوره تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

255o95 وق ح  عبــــد|رسر
ى
لضبــــع|لحميد |زم محمد شوق تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

9|7784 حمد محمد  |بــــرين محمود |ص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

438864 لحميد جبــــريل|وي عبــــد|ل منش|محمد جم لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

|634o7 ل|لع|لدين عبــــد |ح |م صل|ريم عص هره|لق|علوم 

62|295 |لمرىسي شط|لدين |رق تـــفى |لسيد ط| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9|o|25 لرحيم |لرحيم عىل عبــــد|عىل عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

24|5|| ي|ر
هلل حسن|حسن عبــــد| ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

876828 روق خليفه |د ف|ل عم|س سيوط|صيدلتـــ 

65o8| ى عبــــد | ى|حمد حسي  لفضيل حسي  حقوق بــــنى سويف

847oo2 ي|م بــــد|م|لد |خ| نور |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

342829 د|هيم ج|بــــر|حمد |سيد | ن|ر |ره بــــنه|تـــج

887774 تـــ عىلي |ء محمد نش|سم| سيوط|بــــ |د|

|59665 حمد|دل محمود |ء ع|ل| هره|لق|عه |زر

28o84o لد محمد حسن متـــول|يه خ| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

495529 لمجيد|لعليم عبــــد|رم حلىم عبــــد|حمد ك| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

69568o هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد |لسعيد |ن |يم| لمنصوره|نوعيتـــ 

498444 د حسن محمود حسن عىل سليم|جه |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

753o87 ى  لسيد محمد معروف|حمد |حسي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

323529 م تـــوفيق محمد|رتـــ س|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

22629o ف ص|حمد | بــــر مصطفى|رسر رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ
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92449| ئى سعيد لمع جيد  |ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

286858 ن عيد سعيد عيد|نوره ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

34542| وى|هيم مك|بــــر|لمقصود |زن يحن  عبــــد|م |بــــنه| هندستـــ شبــــر

24699 مريم محمود عىل محمود لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o65oo ى |لمجد سم|بــــو |هيم |بــــر|بــــسنتـــ  عيل|سم|سي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|2|873 لم محمد عطيتـــ|حمد س|حبــــيبــــتـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

94|83 ر|لستـــ|بــــر عبــــد |رص ص|لن|ل عبــــد |جم ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

498|5o ى  لشيخ|ع محمد محمد |لسبــــ|نيفي  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

5|2675 لقرصى|هيم |بــــر|ل |لع|هيم عبــــد|بــــر|محمد  زيق|لزق|عه |زر

|633o2 ى طه  ى|فرح حسي  مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

||8594 ى|م سيد |ن س|نور مي  ى شمس|د| بــــ عي 

|78397 رقيه مجدى محمد محمد تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

|2832o لعزيز|لدين فوزى عبــــد |ء |تـــفى عل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

847378 دم|حمد |ء عىلي |دع ن|كليتـــ طبــــ أسو

92o3o2 هلل  |لسيد فتـــىح حمد |حمد | ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

5o27|8 عيل|سم|هلل |عيل عبــــد|سم|حمد |ن |نور سكندريه|ل|علوم 

678339 ه محمد | لسيد|لسيد مصطفى |مي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o3392 دل حسن عىل محمد|ر ع|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

425o49 ىس|لي|عيل |سم|عيل محمد |سم|ء |آل سكندريه|ل|بــــ |د|

34828| لحسينى|هيم محمد |بــــر|ندى يشي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|4888 م|ل عز|رتـــ محمد كم|س هره|لق|حقوق 

897557 لنعيم محمود |طف عبــــد |طمه ع|ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

7o64o6 لحميد|حمد عبــــد |دل |ء ع|عىلي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|8424 حمد|ء محمد سعد |رس| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

252|74 مر|هيم عىل ع|بــــر|هلل |منه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

676o57 عيل عىل شلبــــى|سم|ء عىل |ل| لمنصوره|صيدله 

679|94 در حسن|لق|لد عبــــد |حسن خ لمنصوره|حقوق 

47|6| لرحمن|ح عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |صبــــ ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|5926o لعزيز|يوسف محمود فوزى عبــــد  ى شمس| لسن عي 
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|4o655 شور|لكريم ع|ن عبــــد |لكريم عثــــم|م عبــــد |سل| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

485222 سلىم سعيد محمد عىل سكندريه|ل|ره |تـــج

67558o د مصطفى عىل|حمد عم| لمنصوره|صيدله 

7o488o بــــر طه متـــول|م ص|يمنى حس زيق|لزق|علوم 

642o3| حمد محمود|ء |تـــ عل|ي| زيق|لزق|عه |زر

263234 ى|هلل محمود ي|نم عبــــد|ه سي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

8869o حمد فرج|م |خلود عص ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

228532 هيم|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|ويه |ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

266o37 يم|لد|لسميع محمد عبــــد|محمد سعيد عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

894469 حمد |عنتـــر محمود | دين سيوط|طبــــ 

7o5898 هيم|بــــر|بــــع |لتـــ|حمد محمد عزم | ره بــــور سعيد|تـــج

273233 لمنعم حسن بــــكرى|محمد عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

243|98 ن محمد|محمود سيد فرح| لي|د هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25978o مر|مشحوتـــ محمود ع| مه تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

752672 بــــ فوزى عىل|لوه|محمد عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

63|479 ن|د رمض|بــــسنتـــ محسن محمد فؤ زيق|لزق|حقوق 

|67o62 حمد|هلل عىل |يوسف عبــــد  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

78o4o8 لعزيز محمد|حمد عبــــد |ن |يم| زيق|لزق|علوم 

|28758 ى ج| بــــر عىل|حمد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

696262 وي|ج|ل|حمد مصطفى |عمر  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

||5845 م محمد طه محمد|لرحمن هش|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o6448 وى|لحفن|هيم |بــــر|ح محمود |لفتـــ|محمود عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

2|9323 ر|حمد نص|دهم محمد لطفى | ى شمس حقوق عي 

846698 ي |
حمد|حمد حمدي مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

686|67 حمد|مد محمد سيد |ل ح|هند جم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

247295 خرس|ل|وى نعيم |حمد قن|مصطفى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

863o33 وي|لرحيم معل|مه محمود عبــــد|سل وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

2729o محمد سعد محمود| ي|م ى شمس|د| بــــ عي 
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264|75 لسعدئى|مريم مصطفى محمد محروس  |بــــ بــــنه|د|

5|6287 ه ن| ي يوسف |مي 
ف|لكل|رص حسنى بــــ دمنهور|د|

|25|77 لدين|ح |ئى عىل رشيد صل|سيف ه ى شمس هندستـــ عي 

8423oo حمد|ح |لفتـــ|ر عبــــد|لستـــ|يه عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

9o2423 حمد محمد |ج |حمد فر| ج|طبــــ سوه

259237 لخولي|م عىلي |لسل|ل مصطفى عبــــد|نه ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

868||7 ى|ء بــــرصي |دع حمد حسي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

62|795 ى |ي د حسن|لجو|لسيد عبــــد |سمي  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

42o232 بــــ|حمد خط|تـــتـــ محمد |م شح|له| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

537456 لسحىل|محمد مسعد محمد بــــدوى  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

238||8 لعظيم محمود|محمد عبــــد| ن|ر سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

5o232 بــــر جمعه محمد|محمد ج تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

27|665 ه بــــل| لمحسن عيد جنيه|ل عبــــد|مي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

5|75|9 لغنى عرقوبــــ|طف محمد عبــــد|ء ع|رس| سكندريه|ل|حقوق 

|75845 مل كندس|يوسف شفيق ك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

884834 حمد  |ل |حمد كم|محمد  سيوط|حقوق 

38533 تـــ|لعزيز |ء محمود عبــــد |رس| بــــو عمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|485|7 ن|لحليم حس|ندى حسن عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

|4225 ف محمد محمود|ن |نوره رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

855262 ن محمد|حمد رمض|محمد  ي|علوم 
|لمنى

8|9956 ل طه|ل جل|جر جم|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

6o66|4 لديبــــ|هيم |بــــر|هر سعد |محمد ز ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

424599 شد|فظ ر|لرحمن محمود فوزي ح|عبــــد سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

68o43| حلىم خلف حلىم خلف محمود ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

4257|6 لسيد|حمد |لسيد |ريم محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

752o35 ن ك رمله|ئف سدر|ر| مي  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

236|74  محمد
ى
رضوى حسن دسوق ى شمس|زر عه عي 

|58677 ن|مريم محمد مرىس سليم ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

363729 عىلي خلف عىلي محمد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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43464o ى رمض ى|ن محمد محمد ش|نرمي  هي  | تـــمريض طنط

7o|298 بــــينى|مد |عمر سعد عمرح لشر زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

34795| ي|ل مصطفى ه|عمر محمد كم
ئى ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

32475o حمد|يوسف حسن سعد  ى شمس حقوق عي 

5236|3 در|لق|لرحمن محمد عبــــد |ل عبــــد |حمد جم| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

345767 بــــر|لمطلبــــ ص|طف عبــــد|لجليل ع|عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

477983 ىط|لع|د عبــــد |يمن فؤ|بــــيشوى  ن|سو|علوم 

4934|3 ي|أحمد محمد أحمد ن ج  بــــ دمنهور|د|

7864o| لم|لسيد محمد عىل محمد س|لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2472| عيل|سم|هدير مصطفى محمد  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

54688 م|لسل|لحميد عبــــد |رص عبــــد |ندى ن  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

922|63 حمد |لعدبــــ |بــــو|حمد |لكريم |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

428o6 عيل|سم|ليىل حنفى عىل  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

286|5 ن|هلل عمر|ل عبــــد |د جم|زي هره|لق|عه |زر

827|6 ن|بــــ عثــــم|لوه|عبــــد| محمد رض عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

67924 هيم|بــــر|رص عىلي |لن|لرحمن عبــــد|عبــــد ن|حقوق حلو

7535o9 تـــى|لزن|عيل عيد |سم|سلىم سمي   |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|24955 در|لق|م يحن  محمد عبــــد |سل| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

489294 ى ج|روميس ئى|بــــر مصطفى قرع|ء حسي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

447|35 لسيد|زم وليد محمد مصطفى |ح بــــ دمنهور|د|

6|3482 ويده|لمح|بــــو|حمد |محمد  سن محمد رسر |بــــ طنط|د|

232442 هيم مهنى|بــــر|حمد |مينه | سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

9|3||5 حمد كريم |مي  عنتـــر |ل| ج|ره سوه|تـــج

54|658 لسيد غنيم|حمد عىل |حمد يشى | سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

26362| حمد|هيم |بــــر|م محمد |همتـــ سل تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

637639 لغفور عىلي|ء فكرى عبــــد|ل| زيق|لزق|بــــ |د|

35o6o9 ن|ن شندى سليم|سهيلتـــ سليم |تـــربــــيتـــ بــــنه

8o8946 ئيل|سحق ميخ|د |عم| بــــول ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى
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542977 وندى|لل|هيم |بــــر|آيتـــ صبــــرى محمد  |حقوق طنط

|48|99 لطيبــــ|هر |لح ط|ء سعد ص|شيم ى شمس|تـــج ره عي 

465968 |عىل محمود عىل عىل مو
ى
ق |حقوق طنط

9|8|26 سكندر |ى |سكندر بــــش|بــــيشوى  سيوط|بــــ |د|

494584 للطيف نوفل|حمدى محمد عوض عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|o995 سم|لق|دل أحمد أبــــو |جر ع|ه |تـــربــــيتـــ طنط

7622|7 حمد طه|لفتـــوح |بــــو |م |كريم محمد هش ره بــــور سعيد|تـــج

|29o83 ى|حمد عو|عمر  د حسي  ى شمس|زر عه عي 

6862| مد|له حمدي جلول ح|ه ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

87o||5 هيم عىلي|بــــر|لحميد |مه عبــــد|س| لمنصوره|حقوق 

3|244| وز ع متـــ|طف محمد رزق سل|في  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

2o336 لعزيز عىلي|دي مؤمن عبــــد |ه هره|لق|حقوق 

764734 حمد محمد|حمد فهىم |ندى  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

753o9| لرحمن محمد|لرحمن محمود عبــــد |عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

62332o لعزيز|لرؤف عبــــد |محمد نشأتـــ عبــــد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

4426o9 س عىل منصور|لد عبــــ|ره خ|س لشيخ|طبــــ كفر 

452594 لعزيز بــــركه|م رسور محمد عبــــد|حس لشيخ|بــــ كفر |د|

248|5| ى حسن محمود حسن خل|ي ف|سمي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

5|3|88 لعزيز عىل عطيتـــ|حمد عبــــد | تـــمريض دمنهور

2|886 ن محمد فريد حسن|رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

482287 لعزيز عمر|محمد عمر عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o992o ف عىل حس|لرحمن |عبــــد ن |رسر ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

23o|32 يوبــــ|سكندر |ئى |بــــرسوم ه ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

|7|7o3 حمد|د يوسف محمد |يه عم| هره|لق|عه |زر

9oo5|5 لرحيم |ء محمد محمد عبــــد|رو ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

773468 وى|لمنش|لخي  |بــــو|لعظيم محمد |ء عبــــد |شيم زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

6|9|39 |لسق|ل محمد حسن |ندى جم ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

23|8|7 لح|حمد محمد ص|لح سمي  |ص ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

77|23| لمنس|حمد مصطفى |مه |س|مريم  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

27263 شم عطوتـــ|كر ه|ء ش|وف ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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69o339 ل محمد محمد|ح جم|صبــــ ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

4|666 م محمد|لسل|حمد عبــــد |م |ريه هره|لق|طبــــ 

222527 ل حسن محمود|لرحمن جم|عبــــد منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

6|6895 ف محمد سعد| |ر|ي رسر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|58259 لبــــيىل|تـــفى محمد محمد  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

82527o لدين عىلي سيد عىلي|ء |عل دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8|556| بــــي جمعه|عىلي محمد شل ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

6225|3 ع|حمد رف|لحميد |ر عبــــد |عم لمنصوره|حقوق 

9ooo24 كرم لويس فيليبــــس |ديفيد  قرص|ل|فنون جميله فنون 

34|333 ن جمعتـــ منصور|مح سليم|حمد س| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

497239 لمجيد|لعربــــى عبــــد |لمجيد سعد |ء عبــــد |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o6574 ر|ر معوض مق|ن سمي  مق|ري|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

485|o3 ف عبــــد |نىح  | لكريم محمد يوسف|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

72899 رثــــ عىل|لح|بــــو|هدير عىل  لفيوم |تـــمريض 

|26822 روق عىل|فظ ف|يمنى ح هره|لق|طبــــ 

2|6383 حمد|ح محمد |لد صل|خ  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

62o624 ل|لجبــــ|حمد |دل فكرى عبــــده |محمد ع ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

86o|7| روه عىلي محمود سليم| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

|49585 در ليثــــى|لق|ممدوح عبــــد | رض ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

79o69 حمد بــــيوم طلبــــه|لرحمن |عبــــد  ن|حقوق حلو

7o9775 حمد عىل|مد |مل محمد ح| ره بــــور سعيد|تـــج

32373o لمنعم|نىح  وليد محمد عبــــد| مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

328268 هيم|بــــر|لمطلبــــ |حمد مهدى عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

642963 ي
ن|عمرو مصطفى رمض| دئى زيق|لزق|حقوق 

68||85 هيم|بــــر|ن موىس |حمد عمرو شعبــــ| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

449257 ل أحمد|يز كم|مر ف|حمد تـــ| |هندستـــ طنط

6|||63  |هيم |بــــر|يمن |
ى
بــــو يوسف|لدسوق |صيدله طنط

77537o رس محمد سعيد تـــوفيق|ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 13022 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

44|923 زق مندور|لر|هلل عبــــد |ن عبــــد |أيه شعبــــ لشيخ|علوم كفر 

347389 ى عبــــد ى |لن|حسي  حمد|رص حسي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|4|624 ي|حمد عبــــد |لدين |ح |سهيله صل
لغنى هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

868|8| ى ؤوس|حليم سنتـــ| يوحن| مي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

622639 لمعىط محمد|لسيد عبــــد|ح |ء صل|آل |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

64|574 لعزيز|ن محمد محمد عبــــد |رمض لمنصوره|حقوق 

488||3 ى |حس عيل|سم|م حسن حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

695o94 لح|ح محمد ص|رص صل|لن|يدى عبــــد |ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

843o43 ء محمود محمد محمود|رس| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

76|8|5 حمد محمد|ندى محمد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

772768 ه|لحميد يوسف |لحميد عبــــد |عبــــد | دين بــــوخرصى زيق|لزق|حقوق 

625|26 سلىم محسن عىل عطوه صقر زيق|لزق|طبــــ 

68996 ى شعبــــ ن طلبــــ|محمود حسي  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

647594 لسيد|مه ممدوح |س|هند  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o54o6 حمد |ل محمد |ضىح جم ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

5|842| حمد عرفتـــ|ن محمد عبــــده |يم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

5|o85| هد|عيل سعد مج|سم|سعد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4562o6 د فهيم عطيه شنوده|مريم ميل سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|34349 ى|م هر مني  سيدهم|م| رتـــي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2|5o9| يكل جون كريم جندي|م ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

253o78 بــــ محمد|رس سمي  دي|م ي|ريه لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

96458 حمد|هيم |بــــر|ن |هيم شعبــــ|بــــر| ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

8o237o هر محمد|لظ|هيم عبــــد|بــــر|محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

246997 ي
فع|لش|روق |لدين ف|ء |محمود ضى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5o4|o6 ء محمد سعد محمود عىل|رس| سكندريه|ل|علوم 

556|6 ي محمود طه|من
ر وففى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

766889 زى|هيم حج|بــــر|ن |هيم سليم|بــــر|لرحمن |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

9|o598 ف حسن محمود |لمهند | رسر ج |تـــمريض سوه

5|9559 لمنعم حسن خلف|ح عبــــد|ء صبــــ|ول سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 
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6|6622 لعزيز زعتـــر|محمود عبــــد | دين ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

689589 هيم|بــــر|حمد |هيم جمعه |بــــر|سلىم  لمنصوره|ره |تـــج

4|2|82 يد |بــــو|لسيد |رس محمد |ي ى لديبــــ|لي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

783493 للطيف|لبــــديع عبــــد|شد عبــــد |سمر ر زيق|لزق|عه |زر

5|7223 ء حسنى محمود أحمد فضل|سم| عه دمنهور|زر

64o352 هيم|بــــر|تـــه |تـــ شح|ندى محمود عرف | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5|73o6 هلل||لعزيز حسن عط|ر فتـــىح عبــــد |من بــــ دمنهور|د|

6338|o هلل|لسيد عبــــد |هلل |جر عبــــد |ه زيق|لزق|بــــ |د|

53562o ود|حمد د|لح عىل |هلل ص|عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

79o474 د|لحد|لغنى |لحميد عبــــد|رودينه محمد عبــــد  ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

84|o23 دي|حمد بــــغد|عدل محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

858698 ى|بــــو|مي رزق |صف س|و ليمي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

355448 د|لدين عىل ج|م  |جر حس|ه ى شمس|تـــج ره عي 

424899 ى محمد قرئى|عبــــد  هلل خميس حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

32|o62 هلل عمر|هلل غريبــــ عبــــد|عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

67863 وس|د د|رى مشمش ج|م لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|6|o59 مل|مريم شكرى عزيز ك هره|لق|ره |تـــج

3|2oo6 رى|ئى لحىطى زخ|رتـــ روم|س ى شمس صيدله عي 

2|633o ن|حمد سعف|حمد محمود |محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

7oo263 لح محمد|ر محمد ص|زه| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7o2456 لحنفى|مد محمد |مد ح|ندى حمدى ح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

32873o ذ مجدى عىل محمود خليفتـــ|مع |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

443892 در|لق|ء رزق حسن عبــــد|حسن لشيخ|عه كفر |زر

34863 د|د بــــدر ج|محمد بــــدر ج ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8o5|6o ي|ه
لدين عىلي|ء |عمرو بــــه| ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

6o5627 ر|لنج|لمرىس |لحميد |لمرىس عبــــد|طمه |ف |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

464oo ء محمود حنفى محمود|رس| هره|لق|ره |تـــج

8867| دى|له|حمد عبــــد |حمد عىل | ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

94682 ه عبــــد | لرحيم سعيد محمد|مي  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |
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6o7o9o لحميد|حمد عبــــد|د |مه فؤ|د سل|فؤ لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6849o| لسيد|لسعيد |لدين |ج |رس| مصطفى زكري لمنصوره|ره |تـــج

7|6546 ى |ي لسيد حسن يوسف|سمي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|65327 ن|لحميد عثــــم|لرحيم عبــــد |ء عبــــد |شيم ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

85o4|7 فع مرير|لش|دل عبــــد|م ع|سل| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

9o67o| ي|ر
سم محمود |بــــخيتـــ ق| ئى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

6842|| حمد|لمجيد |بــــر عبــــد |ح ص|لفتـــ|محمد عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

329687 ى ط|ي لسيد محسبــــ|رق |سمي  شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

8|3368 مي عزيز فرج|مرقس س ره بــــنى سويف|تـــج

5o49o3 بــــو جبــــل بــــرع|يمنى نبــــيل عىل  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

337432 تـــربــــى عىل|ل|ء عىل |حمد عل| ى شمس حقوق عي 

447325 ه تـــ| هلل صديق|مر صديق عبــــد|مي  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

342963 فع|لسيد ر|هيم |بــــر|لسيد |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

329468 ي|ر
للطيف|لعليم عبــــد|محمد عبــــد| ئى |تـــربــــيتـــ بــــنه

8||554 ل عىلي|رص كم|جر ن|ه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

85o2o لحفيظ|بــــر رزق عبــــد |ن ج|يم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

439276 لخول|مروه نذيه بــــدير محمد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

85o753 هلل|ء منصور عىلي عبــــد|سم| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

284665 ضىح سيد محمد نرص حسن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

825939 ى غز هلل|لي عبــــد|مروه حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

6o2664 لجندى|هيم |بــــر|ن محمد محمد |مرو لمنصوره|عه |زر

9o29| ل|لد|بــــر محمود |ن رزق ص|يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

427oo6 |لبــــن|حمد محمود |رتـــ محمد |س سكندريه|ل|طبــــ 

8476o5 ي ص|ه
لنبــــي|وي عبــــد|يدي مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

4229|7 لمعىط|لدين عبــــد|ل |ن كم|ن زهر|ريم|ن سكندريه|ل|بــــ |د|

8o6o72 ي|لك|حمد عبــــد|هدير ربــــيع 
ى
ق ي|ن |سن|ل|طبــــ 

|لمنى

5|998 س|ردين جميل سليم غط|ن ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|9474  محمد محمود زغلول|جه
ى
د شوق لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|578o9 مريم محمود وهبــــه محمد هره|لق|صيدله 
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8|7968 يز جمعه سليم|طمه ف|ف سيوط|ره |تـــج

866286 لحميد|بــــ عبــــد|لوه|ر محمود عبــــد|من ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

438634 تـــه|لعزيز محمد شح|عبــــد | لعزيز رض|عبــــد  لشيخ|علوم كفر 

69|276 لحسينى محمد عريض|هيم حسنى |بــــر| لمنصوره|بــــ |د|

|68649 زق|لر|م عىل عبــــد |يدى هش|ه كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

68o248 حمد|ده حسن محمد حسن |غ زيق|لزق|طبــــ 

|53476 ن حمزتـــ|ء سمي  سليم|سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4387|2 م|لكتـــ|هيم |بــــر|دل محمود |محمد ع لشيخ|علوم كفر 

348o82 سم|لق ق|لخ|حمد عبــــد|م |سل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

764824 تـــ|م محمد بــــرك|ر عص|مي نوعيتـــ بــــور سعيد

2o425 هلل|حمد عبــــد |رق |حمد ط| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o53o| رص محمد حربــــى محمد|لدين ن|عز سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|559| ى تـــم|تـــ |مل بــــرك| م|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4o2337 لدقله|هيم محمد |بــــر|ء مصطفى |ل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7589|5 معتـــصم محمد محمد مصطفى لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

834986 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|محمد  ج|بــــ سوه|د|

9247|o لضبــــع معروف |سط |لبــــ|ء عبــــد|لشيم| ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

3443|9 لففى|در |لق|لد عبــــد|حمد خ|لعزيز |عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|63558 وي|لسعد|لرحمن |لسيد عبــــد |هدير  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

2487o حمد محمد|ن |نىه نبــــيل شعبــــ ى شمس| لسن عي 

7837|3 حمد|ح محمد |طمه مصبــــ|ف عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2|8252 هلل|لدين محمد عبــــد|ء|عمر عل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

246|69 لشوبــــرى|د |لجو|رص حسن عبــــد |حسن ن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4|3555 |لسق|حمد عىل |لدين |د |عم| رن |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

54o377 ر محمد|لستـــ|ل عبــــد|ء جم|ل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

439454 لمجيد|دي محمود عبــــد |تـــغريد محمود حم لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

478829 لسعود|بــــو |حمد |لسعود |بــــو |دهم |حمد | |حقوق طنط

373765 لحكيم|هلل عبــــد|ن عبــــد|محمد زيد ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

54455| هيم كشك|بــــر|هيم عىل |بــــر|رتـــ |س لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76|o56 حمد|حمد محمد |شهنده  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

83395| ى رضوي بــــشي  سعد حسي  |نوعيتـــ قن
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32|247 ج|لمل|لنبــــى عىل مصطفى |لد عبــــد|زن خ|م ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

247598 ر محمد|لستـــ|لد فتـــىح عبــــد |م خ|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6o97o7 هلل محمد عبــــده|ن محمد عبــــد|يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o848| ل موىس |لع|لعظيم عبــــد|طمه عبــــد|ف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

435|77 تـــ|لرؤف عبــــد |ء عبــــد |رس| للطيف عمي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

835999 حمد|لسعود |بــــو|ر |ء نج|شيم |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

4|9753 بــــينى عبــــد|م |لسل|مح عبــــد|ئى س|ه م|لسل|لشر |حقوق طنط

53o33| نم|سندس محمد قطبــــ غ سكندريه|ل|هندستـــ 

359|o| ى محمد منصور|عبــــد لرحمن حسي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

283487 زى|دل محمد محمد حج|ء فتـــىح ع|لق هره|لق|حقوق 

767532 ى  سعد محمد|حمد |نورسي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

784744 لق محمد|لخ|ده ممدوح عبــــد|مي زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

9|8o54 ى  يوبــــ |ك |لمل|يوبــــ عبــــد|نرمي  سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

46o7o5 زيه|بــــوج|ن حسنى حسن |سوز عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26|643 ل|لع|يوسف محمد عزتـــ محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6256o4 د|كريم محمد سعيد محمد متـــول مر زيق|لزق|طبــــ 

|48366 سط|لبــــ|ده محمد يوسف عبــــد |مي ن|بــــ حلو|د|

3||643 هلل صديق|عمرو محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|475|8 هلل|لم محمد عبــــد |بــــر س|محمد ص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

628365 لسيس|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64|o47 لرحمن|ن عبــــد|محمد جمعه عثــــم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

54753 لمعبــــود|حمد حسن عبــــد |ء |سم| ن|حقوق حلو

7o48o| ضى|لق|حمد متـــول |متـــول | خلود رض زيق|لزق|عه |زر

88o|62 لحفيظ |محمد سيد محمود عبــــد سيوط|طبــــ 

4o6434 ى ى محمود حسني  رضوى محمود حسني  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

83458 بــــ|لوه|حمد عبــــد |بــــ |لوه|حمد عبــــد | تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5|7322 ى محمد رجبــــ عثــــم ن|نرمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4|522o ى سعد محمد شح|ي لصعيدى|س |تـــتـــ عبــــ|سمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

487733 ح خليفتـــ حميد|يوسف حسن مفتـــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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42577| م|م سل|م|حمد محمد |ء محمد |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

58o99 عىل محمد سيد عىل دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4|3||9 بــــو غنيم|مد |رق ح|مروه ط لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

492248 عيل|سم|متـــ محمد محمد |س|أحمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

68oo2| تـــه|ج  شح|لبــــلتـــ|لسيد |ل |مصطفى كم ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

8|o|7o كر|ك ش|لمل|ديفيد منسي عبــــد سيوط|ره |تـــج

2869|6 زى|لمغ|محمد مني  محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2337|6 لدين|ج |ن رس|عمر فتـــىح فتـــىح سليم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o774 م|لسل|م عىل عبــــد|لسل|عىل عبــــد لفيوم|حقوق 

6o894o م|لدين محمد غن|د|حمدى عم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|54578 هلل جويد|سم شنوده سعد |بــــ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

27o626 ع قنصوه|لسبــــ|ل قنصوه |د كم|زي لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

48252| ى طلحه محمد  حمد|رحمه حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

446298 هلل|لسيد عبــــد|لسيد |لرحمن محمد |عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

3|5o6 ي
ى | دئى فع|لر|بــــدر حسن حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

259|23 لعظيم|مل عبــــد|رق ك|مل ط|ك ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

297o|3 ن|حمد محمود محمد جمع| |رش هره|لق|لعلوم ج |ر |د

79669 لمجد|بــــو |بــــر |ره محمد ص|س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|2359 لح|هيم ص|بــــر|عيل |سم|عيل محمد |سم| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

752938 هيم متـــول محمد|بــــر|دل |لرحمن ع|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2|62|4 لد عىل حسن|عىل خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o8423 لد حسن محمد محمد|ره خ|س سكندريه|ل|صيدله 

686627 رص محمد رزق غيثــــ|لن|لد عبــــد |خ لمنصوره|ره |تـــج

858|84 هر حزين|ء سعد م|وف ي|بــــ |د|
|لمنى

55256 ن|هلل حس|لد عبــــد|م خ|هي أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

77246 ن محمد|م محمد رمض|سل| ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

334o7| ن|هلل دمي|د |بــــيشوى جورج ج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4o43o9 رى محمد محمد|لبــــ|ل عبــــد|عمر جم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o27|| لحكيم|تـــ محمد عبــــد|م نش|حس ي|تـــمريض 
| لمنى

|32796 ن مني  ذكرى جورج | مي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج
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8|99oo هيم|بــــر|م حلىمي |ر محمدحس|مي ي|بــــ |د|
|لمنى

693625 لمقصود|حمد بــــكر فكرى عىل عبــــد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

3529|4 ى وس|ندر|وس نسيم |ندر| |مي  ى شمس حقوق عي 

882o93 بــــوبــــكر سليم  |محمود محمد  سيوط|ره |تـــج

|24763 تـــ  ح سعد|لفتـــ|حمد فهيم عبــــد |نوفي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

254264 ن|لسيد حس|ره سعيد عبــــد|س تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

492282 ي
حسن رأفتـــ محمد مصطفى حنفى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

23438| ى  س|حمد عبــــ|محمد خي  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

26486| تـــ غنيم|لشح|يه منصور | لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|82|o دل حفيظ بــــشي |ء ع|رس| هره|لق|بــــ |د|

7675|| ى|ن ش|ر مدحتـــ محمد سليم|من هي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

3|2956 بــــوغيتـــتـــ حسن|م محمد |مر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

54|55| شور|حد ع|لو|حد محمد عبــــد |لو|عبــــد  عه دمنهور|زر

|48o6| هيم عىلي|بــــر|ل |مؤمن كم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

83|564 ريوس شهي  مكسيموس قديس|مك ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4599|7 ره|لسيد محمود شبــــ|لدين |ل |زن جم|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

266325 لسيد|لعزيز |ء سعيد عبــــد|هن |نوعيتـــ بــــنه

269o72 لسحيىم|رحمه محمد مبــــروك  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

262347 لكريم محمد|لسيد بــــيو م عبــــد |رس |ي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

77322| ف |معتـــصم  هيم مصطفى|بــــر|رسر ى شمس هندستـــ عي 

64687| لبــــرجيس هيكل|هدى محمد يسن  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

||8459 هيم|بــــر|محمد مؤمن محمد  ى شمس حقوق عي 

837|97 لرحيم محمد محمد|ميمه عبــــد| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|7o627 ي
حمد محمد عبــــد ربــــتـــ| |دئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|66348 لسيد|لسيد |حمد رسىمي | ى شمس هندستـــ عي 

775299 عيل|سم|عيل |سم|هيم سعيد |بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|44729 |لش|مه حسن عبــــد |س|مريم 
ى
ق ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

349229 عيل محمد|سم|مه |عيل سل|سم| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5|2596 لعزيز|دق عبــــد |لص|لحميد عبــــد|حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

446o65 لدين رفعتـــ|ح |د محمد صل|دى محمد مر|ه سكندريه|ل|بــــ |د|
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8o4|85 لحكيم|هيم |بــــر|يه محسن محمود | ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

27554 لعزبــــ|هيم |بــــر|هلل محمد |عزه عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

235|26 هيم|بــــر|ن |هيم رمض|بــــر|حمد | ن|حقوق حلو

9o|o29 ن ربــــيع منصور بــــخيتـــ |نوره ج|تـــربــــيتـــ سوه

|2o65o ع|لرف|لعزيز |لشيخ عبــــد |لحليم |سعد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

|26o46 لحليم|بــــتـــ عبــــد |ىط ثــــ|لع|محمد حسن عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

764|74 حمد شهده|عيل |سم|ن محمد |يم| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

622825 م صبــــرى موىس|ء س|سم| ط|ر دمي|ثــــ|

354699 حمد محمد|بــــ |لوه|د عبــــد|عم| نور ى شمس|د| بــــ عي 

239795 رق فهىم عطيه|ديه ط|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|6422 بــــر رزق محمد|ن عزتـــ ص|يم| بــــ دمنهور|د|

696369 وق ي لسوليه|لفتـــوح |بــــو |رس |رسر لمنصوره|نوعيتـــ 

6236o8 لمقصود محمد خرصى|ح عبــــد |يدى صل|ه لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

675729 وى محمد قميحتـــ|لشبــــر|محمد رفعتـــ  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9o4963 ى |سم حمد |ح محروس حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|3oo34 ى ن رس جورج |رص ف|كريستـــي  هره|لق|بــــ |د|

4|2932 ى محمد عبــــد |ي ضى|لق|لعزيز |سمي  |بــــ طنط|د|

|4746 ن|يمن محمد عثــــم|لرحمن |عبــــد  ن|حقوق حلو

2|352 ل منصور عزوز محمد|م| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

66635 لد قرئى محمد محمود|خ| دين لفيوم |تـــمريض 

6o3588 وى|لشه|لمتـــول |عيد | آيه زكري |بــــ طنط|د|

848662 ى عمر|رس| ء حمدي حسي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

478665 ج|لمنعم عيد رس|مي  محمد عبــــد | ن|سو|ضتـــ |علوم ري

28689 ي|زم محمود عبــــد |حمد ح|
لغنى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

33|222 مه|لعظيم ش|لرحمن عبــــد|ء محمد عبــــد|رس| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9o6672 ى ك|لمل|ئيل عبــــد|طف ميخ|ع|يوستـــي  ج|ره سوه|تـــج

256|99 لجوهرى|عيل |سم|لسيد |عيل |سم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

76328| حمد|يمن محمد محمود |ندى  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

632346 ى عبــــد|ي هيم محمود|بــــر|لرحمن |سمي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 
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6o|3|6 ضى|لسيد رجبــــ م|مح محمد |س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

832o|7 زق ذىكي|لر|محمد عبــــد| ر|س |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

53659 ه محمود محمد | حمد|مي  بــــ بــــنى سويف|د|

37o|94 حسن| لعل|بــــو|عمر محمد  ى شمس حقوق عي 

5|8558 ر|لنج|خليل محمد | ن رض|نوره بــــ دمنهور|د|

3||5|5 ى|مجدى فوزى | ن|جوم مي  ن|بــــ حلو|د|

254oo6 زرق|ل|هيم |بــــر|محمود عىل حسن  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

269239 يف|مل سمي  محمود | لشر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

49o922 ى | حمد|هيم محمد |بــــر|مل حسي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

2694|3 ر سليط|لستـــ|عبــــد| رض| رن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

37||94 بــــ|حمد محمد محمود دي|يمنى  سيوط|عه |زر

45o934 لحكيم ربــــيع|م محمود عبــــد|محمود هش |ره طنط|تـــج

7o|725 لحميد خليل|د عبــــد |ن جه|نوره زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|36839 لد سيد عىلي سعودي|جر خ|ه كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

869|93 هيم|بــــر|عيل |سم|عىلي محمد   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

246|5| لمنعم نجم|حمد نبــــيل عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

675257 ى |عىل رمض بــــوزيد|ن حسي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

5238o8 لسيد|ىطي |لع|مي عبــــد |محمد محمود س دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

5ooo|5 لجليل عىل|حمد محمد عبــــد |هدير  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76|479 تـــى|لزن|تـــى |لزن|يحن  حسن  زيق|لزق|حقوق 

57|75 ن|ن محمد حمد|ء شعبــــ|سم| طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

238o|7 لمطلبــــ محمد|م عبــــد|ء هش|سم| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|3256 لدين محمد فوزى محمد عىل حسن|م |حس عه دمنهور|زر

3254o9 ي عبــــد|بــــر|
ي|هيم وليد حسنى

لغنى ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|8382 حمد محمد درويش|لد |فريدتـــ خ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

437739 عيل|سم|دل أحمد محمد |ء ع|رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

693|7o هلل زقزوق|لعزيز عبــــد |جر محمد عبــــد |ه ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

4|45o4 وى|لمك|هلل |حمد سعد عبــــده فتـــح | لشيخ|ره كفر |تـــج

87o|28 مد|ء عنتـــر محمد ح|صف ي صىح 
ن|سو|معهد فنى
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329o3o ج |لبــــلتـــ|لم |لم س|ن س|حمد رمض| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

4|o267 لجزيرى|حمد موىس |محمد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

754575 ل فوزى خليل|جم| دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

|66387 دى|له|لسعيد عبــــد |سعيد حمدى  هره|لق|هندستـــ 

8223o7 مر يوسف جرجس حنس|س سيوط|ره |تـــج

54645 وى عويس محمد|ء سعد|شيم ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

783646 لخول|لسميع مصطفى |محمود سعيد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

93976 حمد|هدير جمعه محمد  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

77379o  حسن ليله|حمد عص|
ى
م شوق ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 

شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و
(نظم

238349 هيم|بــــر|دل جمعه محمد |جر ع|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

676326 مد|يمن فريد محمد ح|سلىم  لمنصوره|ره |تـــج

85553 ي|ر
يمن محمود عىل| |ئى لفيوم|بــــ |د|

758432 مه محمد|ر سل|حمد نص| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|29427 م فكرى زىك تـــوفيق|ر ى شمس هندستـــ عي 

49255o هلل|خوميوس وليم يعقوبــــ فرج |بــــيشوي بــــ ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

25|6o5 لمجد|بــــو|لكريم |هلل سعيد عبــــد|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6o6o24 حمد|رس مرىس |محمود ي ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

68345| لسيد|حمد |محمد | رحمه رض لمنصوره|حقوق 

49o689 |لمو|بــــ يوسف محمد |يه|ضى 
ى
ق سكندريه|ل|ره |تـــج

87979o د محمد محمد موهوبــــ  |زي معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

5o2789 حمد يوسف|مل |حمد ك| |يش سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

2|8535 م محمد زغلول|نديم هش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43879o ن|هيم محمد رمض|بــــر|هيم محمد |بــــر| لشيخ|بــــ كفر |د|

|2362o د|حمد محمد مر|حبــــيبــــه  ى شمس|د| بــــ عي 

248245 ى|ل عىل محمد حس|ل جم|نه ني  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

328966 يف س ي|مي محمد عبــــد|رسر
لنبــــى عفيفى |ره بــــنه|تـــج

6o5634 هلل محمود سعيد|ر محمود عبــــد |من |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

33239o حمد محمد عىل|لسيد |عىل  |حقوق بــــنه

||5785 ى|م مجدى  حمد حسي  هره|لق|هندستـــ 
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5o9245 ي|لقر|ل سعد |رس محمد كم|محمد ي ج  طبــــ بــــيطرى دمنهور

63o42| ن|محمد حسن محمد حسن شعبــــ  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

6345o8 هيم|بــــر|حمد |لعزيز |غريبــــ مجدى عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

45|768 س|بــــو ر|للطيف |ح رفعتـــ عبــــد |لفتـــ|نور عبــــد  |حقوق طنط

7762|6 كرمه ظريف ذىك كرلس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

35o34o دى محمد|له|مصطفى محمد عبــــد |بــــ بــــنه|د|

878553 حمد |ء محمد عىل |شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9||558 لحمد |بــــو|حمد |لحمد |بــــو|خلود  ج|ره سوه|تـــج

|48652 سمي  عىل محمد| رن هره|لق|عه |زر

5|5973 حمد قنديل|لسيد |مل معتـــوق | عه دمنهور|زر

64o284 لسيد|ح |لفتـــ|لمعىطي عبــــد|ء محمد عبــــد|آل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

899|4o ديوس |ديوس ظهرى جم|ره جم|س ج|تـــربــــيتـــ سوه

35|8|2 |ريه
ى
 محمد دسوق

ى
م شوق ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

78443 ىطي|لع|لمنعم عبــــد |ل محمد عبــــد |بــــل تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

|642|5 لحميد|حمد عبــــد |د سيد |فؤ هره|لق|بــــ |د|

66|82 ى هلل|تـــ لطف |در فرح|ن| مي  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

46232o بــــو سمره|د مسعود محمد |لجو|محمد عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

876392 ود جرجس  |ك مه|لمل|نوبــــ عبــــد|بــــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|382oo مد محمد|حمد طتـــ ح|مصطفى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|3|63 لم|لسيد س|ح |لفتـــ|ء عوض عبــــد|ول زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

645o|3 لزغبــــي فهىمي|ء مصطفى محمد |رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45o426 لم|لحفيظ محمد س|يمن عبــــد|هلل |عبــــد |ره طنط|تـــج

774889 حمد محمد ممدوح أحمد يوسف|ن |يم| لتـــعدين بــــمطروح|لبــــتـــرول و|علوم 

874|9 هلل|لمنعم عرفه عبــــد|رق عبــــد|رس ط|ف ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

2498|4 ه عىل | لسيد مره|مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

358793 ن|م مصطفى سليم|بــــسملتـــ س وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

23|95| لرحيم|عمرو محمد عطيه عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

4|3829 لحميد حمزتـــ|هر عبــــد|لظ|حمد عبــــد| |ره طنط|تـــج

7758|3 حمد|تـــم محمد محمد |ح ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 
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838699 ى|م |نبــــيل سعد ويص| رتـــي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3|5674 هلل|ء عبــــد|طف بــــه|سلىمي ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7732o لد محمد فوزى محمد|خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

79o397 روسىل لمبــــى سعيد| رين|م لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

88265o ج |لمنعم حج|ن سمي  عبــــد|يم| سيوط|بــــ |د|

7|o|37 يف محمد مع م|م|ل|ىط |محمد رسر س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

42762| ن محمد بــــدرى|محمد رجبــــ شعبــــ |علوم طنط

479556 ن|محمد عىل فتـــىح عىل رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82974o ي ك|مريم 
ن|مل بــــرتـــ|لفى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

77o933 ه عبــــد  ئى|لىحي|هيم |بــــر|لمنعم مصطفى |ني  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

7|3|49 سم|ىط ق|لمع|بــــو |ل عبــــده |دل جم|ع ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

847||4 هيم|بــــر|هلل محمد |سيده عوض  ن|سو|علوم 

63|4|o ى و|ي عيل|سم|ئل عىل محمد |سمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

5o289| وى سيد محمد|ره منش|س سكندريه|ل|بــــ |د|

7|62o6 لسيد محمود متـــول محمد|كريم  لمنصوره|حقوق 

6434o4 بــــر هريدي|حمد محسن ص| زيق|لزق|حقوق 

428o69 ن|لدين حمود سليم|ل |ل جم|طمه كم|ف |بــــ طنط|د|

25|649 لدين|لحميد زين |تـــ عبــــد|لشح|حمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

43869| هيم خليفه|لسيد محمد إبــــر|محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

6|262o لرحمن|لحميد محمد عبــــد |ء عبــــد |ء عل|لشيم| زيق|لزق|علوم 

866|5 لعظيم|ء محمد سعد عبــــد |سم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

244589 لبــــطه|حمد محمود |محمد سيد محمد  هرتـــ |لق|تـــمريض 

837385 ي عىلي|عزه مع
ذ عطيفى |نوعيتـــ موسيقيه قن

835829 ح محمود منصور|لفتـــ|ء عبــــد|لشيم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5o28|o ه بــــل| لحليم محمد|ل عطيه عبــــد |مي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

3687|3 لحميد|لمنعم عبــــد|حمد بــــدر عبــــد| ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

|74oo4 ي
لعزيز|ء سيد عبــــد |محمود ضى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

446896 حمد مرىسي|لرحمن محمد عىلي |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

59o65 ن|ن مصطفى رضو|ء سليم|شيم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6|3333 د|لعزيز حم|متـــ عبــــد|س|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر
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687486 هيم|بــــر|سعد | ن رض|نوره لشيخ|عه كفر |زر

|55236 لنعيم|تـــتـــ عبــــد |ملكه وليد شح هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

488o43 فظ|لح|د محمد عيد عبــــد|زي سكندريه|ل|بــــ |د|

4o4233 زق|لر|لرحمن رجبــــ يونس محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

6|o|85 وى دبــــور|لششتـــ|وى |لششتـــ|مريم  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o3|75 مد|مد خلف ح|تـــ ح|آي سكندريه|ل|حقوق 

96477 ئى|رق محمد محمد ش|ط دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

223353 هيم محمد|بــــر|ن |ذ رسل|مع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

772223 لعوضى|ر |لغف|ء محمود عبــــد |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

2|698o يز لطفى|مح ف|س| ن|سلف ى شمس| لسن عي 

788346 سلسبــــيل حسن محمد مرىس |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

5o7297 ن سيد حبــــسر محمد رسور |رو ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

|29753 يوبــــ|نور |بــــيتـــر عيس  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

825o44 هلل خليل|عىلي خليل عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

849879 ي مجدي طه محمد
تـــفى لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

867977 حمد لبــــيبــــ|ر محمد |زه| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|38939 ى عبــــد |رس| يف حسي  لقوي|ء رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

27375| دسيبــــ|هلل عوض |عوضه عوض  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

2|6343 لزمر|هيم |بــــر|م زىك طلعتـــ |سل| ى شمس حقوق عي 

438547 ي محمد |
وى|لشه|حمد عبــــده مصطفى |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 

لشيخ

6|6662 ن|للبــــ|هيم محمود محمد |بــــر|عبــــي   ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

892||o نه رمزى شكرى فهيم |مري سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

327|44 حمد|هبــــتـــ مجدى ذىك  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

7o4o64 لم|تـــه س|مريم سمي  حسن شح لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

62464| دى|د محمد زبــــ|لدين رش|ء |أمينه عل ط|هندستـــ دمي

6o2275 ئى|لسود|لبــــيىل فرج |م محمد فرج |سه |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

954o| حمد سيد|بــــو بــــكر |عيل |سم|محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2597|4 لديبــــ|ء عيد عىل |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

655o9 لعزيز خلف|سعيد محمود عبــــد| ر|ي لفيوم|بــــ |د|
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773772 شد|هيم ن|بــــر|م |بــــيتـــر حس زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

272642 ى ر|در مق|يمن ن| |مي  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

6222|2 لعزبــــى|لمتـــول |هيم |بــــر|محمد حسن  ط|بــــ دمي|د|

|5|2|7 رص حلىم سيد|هدير ن ن|تـــمريض  حلو

|82|4 حمد يوسف محمود|ن |رو هره|لق|بــــ |د|

|567|5 هلل|مد عبــــد |يونس محمد ح هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

88|384 ء حسن عطيه حسن  |ل| سيوط|تـــربــــيتـــ 

7o7|49 حمد غزي|لسيد محمد |م |س زيق|لزق|بــــ |د|

5|5933 ى محمد محمود|رس| ء حسي  تـــربــــيتـــ دمنهور

54|863 لقوى|لق مسعود عبــــد |لخ|حمد عمر عبــــد| سكندريه|ل|طبــــ 

2733o5 حمد|عيل |سم|لحمد |بــــو|محمد  ج|ره سوه|تـــج

7o7563 حمد عوض|م |لسل|ن عبــــد |نوره لمنصوره|ره |تـــج

85oo96 عيل محمود|سم|محمود محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

72742 لسيد مصطفى|بــــ جمعه |لوه|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

793545 حمد|لد طه |طه خ  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

86989o تـــ|ل عىلي شح|محمود جم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43645 بــــ|لوه|لدين عبــــد |ن سعيد عز|يم| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|553o مي|لعو|لد |زق خ|لر|هلل عبــــد |د عبــــد |جه لشيخ|علوم كفر 

644635 يف|ئى |ليم|حمد |ن صبــــري |يم| لشر ي صىح طنط
|معهد فنى

53o63| تـــ عل دى|لبــــغد|لدين محمد |ء|أمي  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

6|3|45 بــــ شلبــــي|لوه|لسيد محمد عبــــد |مصطفى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3745o لعدوى|حمد |نيس |بــــ نجيبــــ |شه ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|9ooo ى عبــــد|دل |لرحمن ع|عبــــد لكريم|لسيد حسي  |حقوق طنط

34|932 لي|لعز|ح |لفتـــ|ء محمد فهىمي عبــــد|سم| ى شمس علوم عي 

329982 ن محمود|دتـــ سمي  سليم|غ |ضتـــ بــــنه|علوم ري

527o38 ي سليم
لففى|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|ن |مصطفى سكندريه|ل|هندستـــ 

254777 لمجيد غنيمه|لسعيد عبــــد|كريم مجدى محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

69986 فظ|ل عىل ح|يه كم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

435|38 تـــه|ل محمد شح|حمد غ| لشيخ|بــــ كفر |د|

4o2|5 لصمد|لصمد محمود عبــــد |د عىل عبــــد |زي هره|لق|حقوق 
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4o9594  ق
ى
طور|تـــفى مؤمن دسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|6o3| لسعدئى|لسيد |حمد |سلىم  هره|لق|ره |تـــج

5956| ى محمد عىل عبــــد |ي د|لجو|سمي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

36244o لم محمد|طه س| نور لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

58452 حمد محمد يونس|ن |يم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

89o499 حمد |دى |مه محمود بــــغد|س| سيوط|حقوق 

683543 ف بــــدرى فخرى|ديفيد  رسر لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7733o9 لدين|ل |لسيد جم|لق |لخ|ء كرم عبــــد |سم | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

253943 فظ|فظ محمد ح|محمد محمود ح ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5|||77 ىط|لخبــــ|هيم |بــــر|سط |لبــــ|هيم عبــــد |بــــر| طبــــ بــــيطرى دمنهور

|47969 لحليم محمد|حمد محمد عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

366o66 هيم محمد|بــــر|حمد | |ن رض|نور ى شمس حقوق عي 

35723| هيم عىلي محمد|بــــر|ريم  زيق|لزق|صيدله 

4oo55o مريم سمي  عزيز جندى سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

7582|7 سيمون فضىلي رؤف حكيم|ن| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

693298 لعزيز يوسف|طف فتـــىح عبــــد |ر ع|عم ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

27o557 ل|لع|ل زىك عبــــد |لع|ممدوح مجدى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

5|855 حمد|روى سعد سيد | ره بــــنى سويف|تـــج

6888|o لمنعم محمد عطوه|لمنعم محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

3||995 ي|
مه|هيم سل|بــــر|مه |سمي  سل| وليفى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

62|935 لجمل|سن |لمح|بــــو|ك محمد حسنى |مل ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6228o| هلل|د |محمود كريم سعد محمد ج ط|معتـــ دمي|علوم ج

42|o76 لعليم كسبــــه|دتـــ محمد ذىك عبــــد |مي لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

372o23 مل محمود|مه ك|حمد سل| رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

425286 لسكرى|لمجيد محمد |حمد عبــــد |بــــهجه  سكندريه|ل|طبــــ 

8o966o س محمد|حمد عبــــ|محمود  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

5|7962 وى|لقسط|د عىل |يتـــ محمد رش| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

3|259| محمد نبــــيل عىلي عمر |بــــنه| هندستـــ شبــــر
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9|624o حمد |مل |لصبــــور سعيد ك|عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

684593 ز حلطش|لبــــ|دل رجبــــ |محمود ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2554| لسيد|بــــ |لوه|ندى مجدى عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

696o53 كريم ربــــيع وهبــــه لطفى لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

2|8634 لمغربــــى|د |لحسينى حم|هيم محمد |بــــر|مريم  ن|سو|حقوق 

523258 م خليفه|لسل|لسيد عبــــد|يه | سكندريه|ل|بــــ |د|

|69o23 هيم|بــــر|لعليم |لدين محمد عبــــد |م |حس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

827572 ي
بــــر عبــــده حسن|ص| دئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6297o5 ئى محمد عىل مرىس|عمر ه زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|65|5| |لحميد عبــــد |لنعيم عبــــد |حمد عبــــد |ره |س
لعزيز

ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

248o7 حمد عىلي سيد|سلىم عىلي  تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

4o7498 مه|غدير  مصطفى منصور مصطفى سل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

369699 لسيد يوسف عوض|لدين |م |يمنى حس ى شمس طبــــ عي 

789867 لكريم محمد|د |عبــــي  ربــــيع ج بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

92|793 يدى محمد سيد محمد |ه |نوعيتـــ فنيه قن

78668 س|س محمد عبــــ|عبــــ| ند تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

683733 ن|لطح|حمد فوزى عىل |يدى |ه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

862966 ى|لتـــو|هدير عبــــد بــــ مىكي حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

8436|3 مل عوض|هد ك|زن مج|م ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

5o4348 متـــ حسن يوسف|مريم أس سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

882o|3 در محمد |لق|محمود محمد عبــــد ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

44|325 حمد سعيد عىل محمد|محمد  |حقوق طنط

634239 ى|لسيد عبــــد|ء |رس| هلل محمد حسي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

679624 لسيد|فع محمد |لر|محمد | ر|ي لمنصوره|ره |تـــج

2828oo بــــو حمده|حمد |ئد عطيه |ء ر|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23o72o لدين محمد رجبــــ|د|يوسف عم هره|لق|ره |تـــج

2597o9 لرحمن|د عبــــد|د عىلي فؤ|ن عم|حس| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

623886 بــــو خليل|ء رشدى محمد |دع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

326|6 ف مقدم عبــــد|دى |ه ع|لسميع رف|رسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى
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6|7489 سلخ|ل|هيم |بــــر|حمد |ن |رو ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|48296 روضتـــ عيد عىل محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

785359 لعدل|لعدل |لسعيد |لرحمن |عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|73o4| لغفور|ن عبــــد |ل محمد سليم|بــــل هره|لق|بــــ |د|

862466 لسيد|ن |لدين سليم|محمد نرص ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

3o952 ه عبــــد | لشيىم سلومه|م |لسل|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5467 لسيد|هر حسن |عمر ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

484462 ف زيد|محمد  ن|ف زيد|ن خل|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23o896 لعزيز|د خليفه عبــــد|محمد عم ى شمس|زر عه عي 

8o8898 تـــ محمد محمود|محمد عرف ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

6453o3 ن لففى|حمد |لد |خ| مي  لمنصوره|حقوق 

63244 لصمد|مصطفى محمود عجىم عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

82o389 ي ك|
مل خليفه|يه مصطفى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

682222 بــــر|هيم ج|بــــر|لعزيز |حبــــيبــــه عبــــد  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

333956 درس|بــــيتـــر نبــــيل فرهود تـــ ى شمس|تـــج ره عي 

46|63| ح|م محمود حلىم صل|حمد هش|نبــــيل  |ره طنط|تـــج

68||o3 ن|لسعيد رشد|حمد محمد مصطفى | لمنصوره|بــــ |د|

24785| ه رسل| لحبــــسر|ن |ن رسل|مي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

242787 مل|ح ك|لد صل|كريم خ ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

2|2989 هلل|د |س مصطفى ج|حمد عبــــ|س |لعبــــ|هلل |منه  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

42|933 ى|دل محمود حس|مل ع| ني  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

335|27 تـــ | ل عىل|لع|حمد عبــــد|مي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|28755 لسيد|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|4985 لدين شهدى|بــــ |كرم شه|يوسف  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

7oo345 دى|له|حمد محمود محمد عبــــد | صيدلتـــ بــــورسعيد

77772o ديه|حمد حسنى عبــــد | لحميد عىل رسر ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

5o969| بــــو عجيله|لحميد حسن |مصطفى سعيد عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

457228 لففى|ج |هيم محمد طلبــــه حج|بــــر| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|5757 ى|دل عبــــد |ع| دين لحميد حسي  سكندريه|ل|صيدله 
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425834 عيل|سم|هلل |ر محمود خميس عبــــد |مي سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9o9|77 ف عبــــد|م |هش ن |م رشو|لحميد تـــم|رسر ج|طبــــ سوه

7o|772 ى عبــــد |من لرحيم محمد|لعزيز عبــــد |ر حسي  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

8o2625 ل|لع|محمد فتـــىحي محمد عبــــد ي|علوم 
|لمنى

|453o9 شد محمود|د ر|محمد رش ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7763o| هيم زىك|بــــر|مل زىك | زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

94o45 لم|رفعتـــ سيد رفعتـــ س ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

84|768 محمود حمدي محمود عيد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

646477 س|ر مرتـــضى عوض حو|من ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

4792o هلل|هلل فرج |لح عبــــد |هلل ص|عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

92oo39 ل مليكه  |ل غ|مريم جم ج|بــــ سوه|د|

5o4o82 ف فتـــىح عبــــد |فتـــىح  للطيف|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78467o هلل محمد|لعظيم عبــــد |محمد عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

24827 لحليم|ن عبــــد |كريمتـــ محمد رمض هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

6848o هلل مخلوف|لسيد عبــــد |ء |شيم لفيوم |تـــمريض 

8|332| زق|لر|حمد عبــــد|رص |بــــ ن|شه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o32o| هيم|بــــر|سلىم يشى محمود خليل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

753o97 هيم عىلي|بــــر|زن حمدى |م وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

687777 بــــينى|تـــ يوسف |ء سمي  عرف|سم| لشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4388|7 يمن عزبــــ عىل|زم |ح |حقوق طنط

6|8373 يف عبــــد|خ بــــى|لشه|هلل |لد رسر ط|حقوق دمي

58|52 مصطفى يسن مرىس يسن طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

64|3|4 هلل عليوه|دى فتـــىح محمد عبــــد|ش زيق|لزق|حقوق 

364827 حمد محمد|يمن |جر |ه ى شمس حقوق عي 

346493 ن سيد محمود|يتـــ حمد| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

45395 لح|محمود سيد محمد ص هره|لق|بــــ |د|

285682 ف |لرحمن |عبــــد هيم محمد|بــــر|رسر ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

835787 مروه عيسي محمود محمد دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

7|2995 هلل|هيم عبــــد |بــــر|حمد محمد |ر |لستـــ|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33||76 ى مصطفى عطيه|بــــر|هيم محمد |بــــر| هيم حسي  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ
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476333 لسميع فرج|محمد عزم سعيد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||57oo لحميد|هيم عبــــد |بــــر|ل |م كم|ء حس|عىلي هره|لق|صيدله 

27o6|8 هيم سبــــيع بــــدر|بــــر|خر |مصطفى ف ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

374473 حمد بــــكر مهدي|ء |سم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|27|96 ى|لحميد |لدين عبــــد |ح |سلىمي صل مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|664|7 حمد|ئى محمد |محمد ه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2295o5 ى محمد |رس| ر|لنج|ء محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

49o788 لفضل|ن محمد أبــــو |طف شعبــــ|سميه ع سكندريه|ل|بــــ |د|

499383 ي |لش|دل عبــــد |يه ع|
ى
ي|لور|حمد |ق

ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6448o ي |م|
لسيد محمود|هيم |بــــر|ئى |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5o5449 ي هيبــــتـــ عبــــد لسيد|ح |لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|يحن  سكندريه|ل|ره |تـــج

644o5 حمد عىل حسن|منيه | لفيوم |تـــمريض 

76753 |بــــو |هيم |بــــر|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|حمد |
لمجد

كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

627868 لسيد أبــــو زيد|لرحمن |مصطفى محمد عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

3||52 ن بــــرتـــله|لورين فرج عري هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|o34 تـــ حسن عبــــد | بــــو سيف|لمجيد |مي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

62|796 |بــــ محمد حسنى شط|يه|ء |روميس حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

863294 ك جميل|لمل|هلل عبــــد|د|يرين ج| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

62o482 وى|لمس|مد عطيه |مد ح|يمن ح| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

98o7o هيم عىل|بــــر|ن |زم زيد|ح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

679o59 بــــى طه|لعر|م |م محمد س|س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

879|89 ي|ر
بــــر محمد متـــولي |ص| ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

533444 م حسن|لسل|د حسن محمد عبــــد |جه م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

637535 لعزيز|لمول عبــــد|هلل عبــــد|عىل عبــــد ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

7o5o75 لنجدى محمود وحش| |ن زكري|يم| زيق|لزق|ره |تـــج

5o837 للطيف|بــــر حسن عبــــد |هيم ج|بــــر| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

78o382 ى محمد|ي ى محمد حسي  سمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

333597 هلل|لسيد عوض |حمد محمود | ى شمس|زر عه عي 
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357738 ي مصطفى
خلود متـــولي عفيفى |تـــربــــيتـــ بــــنه

777466 حمد عزبــــ|يمن |ء |شيم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

62|365 لنمر|لمرىس |بــــسمه سعد  ط|حقوق دمي

36o427 لعزيز|لكريم عبــــد|رق عبــــد|ء ط|شيم ى شمس| لسن عي 

439647 لبــــيىل|لنبــــي محمد |فرحه صبــــري عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

3|523 يم خليل|لد|هيم عبــــد |بــــر|مريم  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

233787 م رجبــــ محمود حسن|هش لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4|2258 ي|لرحيم |لسيد عبــــد |حمد | لطريىح  |بــــ طنط|د|

7828|6 د|دي فؤ|له|هدير منصور محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

65|46 د محمد|لجو|بــــر عبــــد|محمد ص لفيوم|هندستـــ 

439357 هلل|حمد عبــــد |لعزيز |ء محمد عبــــد |ل| لشيخ|تـــمريض كفر 

48o76| بــــوزيد|لحسينى |محمد | ن رض|يم| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

695|92 زق محمد|لر|ء مصطفى عبــــد |وف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4643o ل|لعز|بــــو بــــكر |ح |لفتـــ|بــــسمه عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

256772 بــــو خلبــــتـــ|حمد |بــــر |رئيه ج ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

69683| وي|لغربــــ|ن |ن سليم|لرحمن مصطفى سليم|عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

82o93o صف|ق جرجس و|سح|م |بــــر| ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

449825 لسيد عيد مرىسي|يوسف محمد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

|34823 لسيد|حمد |لد عيد |لدين خ|نور  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

267957 ن|حمد عمر|ح |لفتـــ|حمد عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

226||| ى|لد عبــــد|عمر خ لرحيم حسي  هره|لق|ره |تـــج

75396 د حسن|لجو|حمد عبــــد|كريم  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

496738 |ح |لفتـــ|ح فتـــىح عبــــد |لفتـــ|ن عبــــد |نوره
لجوهرى

سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5|3o49 ىسي|يمن عىل عبــــ|عىل  عه دمنهور|زر

4|6633 ى|لسعيد محمد |هلل |نزيه عبــــد لمسي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

843289 ل|لع|بــــر عبــــد|سوسن خليفه ج ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

232299 بــــى|نم سعد صو|محمد غ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

62|29o ى|لح عبــــد |حمد ص|  حسي 
لحميد مصطفى ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

4oo642 ف مصطفى مرىس|مريم  رسر ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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887283 ى عىل محمود محمد |ي سمي  سيوط|علوم 

|44|8 ئيل|مل ميخ|ئيل ك|ميخ| جولي هره|لق|ره |تـــج

779o6 لنظي |لمعتـــمد عبــــد |عمر مكروم عبــــد  ن|حقوق حلو

4o|793 هيم|بــــر|لحسن |بــــو |حمد مرىس |لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

438o83 ه مكرم محروس | لدين|ه سعد|لنج|بــــو |مي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

85665| هر|لظ|لرشيد عبــــد|لرشيد محمد عبــــد|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

858743 ن|لد عىلي رشد|لخ|عىلي عبــــد ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

2639| لسيد|مي محمود |حمد س| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

87o||3 ى |جر عبــــد|ه حمد|لكريم حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

86|99o ي
ي محمد مصطفى

عبــــي  مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

8342o حمد|لمنعم |رق عبــــد |سمر ط أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

876298 وس محسن زكري|تـــ   | ورصى
ى
شوق لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

686293 لمنعم |لموجود عبــــد |حمد شكرى عبــــد | لمنصوره|صيدله 

6|9529 مصطفى محمود محمد موىس محمد لفيوم|لعلوم |ر |د

|49228 |لبــــ|يه محمد سمي  خميس عبــــد |
ى
ق هره|لق|ره |تـــج

45|485 بــــر حسن محمد خضي |حمد ج| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

44435| لمنس محمد رجبــــ|مريم مصطفى  |حقوق طنط

5o446o نور شفيق محمد|حمد |فريدتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

78739| طمه محمد حسن محمد حسن|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

876654 ف فتـــىح محمد |عىل  رسر سيوط|صيدلتـــ 

6o6o7| س|لنح|حمد |عىل محمد عىل  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

689923 حمد عوض|عبــــي  عمر عىل  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

423588 ي عبــــد |بــــ|ل|رس |ي| مه لنعيم|صي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5o542 ل طه|رس جل|لدين ي|ل |جل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

232855 لرحيم|لرحيم عىل عبــــد |دل عبــــد|ع| نور ن|حقوق حلو

922994 ل |ن غ|نتـــوئى ممدوح نعم| ج|هندستـــ سوه

33527o عيل|سم|ندى لطفى مصطفى  ى شمس|د| بــــ عي 

683667 ى|بــــو |مد |مد محمود ح|محمود ح لحسي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7o4|59 بــــ|بــــ عمر خط|لوه|لرءوف عبــــد |صم عبــــد |ع ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ
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5|27o6 لقوى|لق مسعود عبــــد|لخ|محمد عمر عبــــد ن|علوم حلو

4254o6 هيم|بــــر| |لهدى محمود زكري|نور  سكندريه|ل|بــــ |د|

774946 لد محمد مفيد|محمد خ زيق|لزق|ره |تـــج

85767 ى تـــوفيق| حمد محمد حسي  لفيوم|حقوق 

826423 ي ق|ندي 
ى|لحسينى سم حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

44543o حمد عويد|هيم محمد |بــــر|ر |مي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|553| حمد عبــــد ربــــه|تـــم |يه ح| هره|لق|طبــــ 

682|3o لوهيدى معبــــد|لدين غريبــــ |ء|عل| نه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

676878 ح محمد حسنى زىك مرىس|لفتـــ|حمد عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

|68989 جورى|لتـــ|لدين محمد |حمد عز |د عمرو |زي ن|حقوق حلو

||89o3 حمد رشيد|رتـــ عىلي |س هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

329677 لعظيم محمد|لرحمن عبــــد|جر عبــــد|ه |تـــربــــيتـــ بــــنه

877327 ى سحق عطيه |دل |ع| روجي  سيوط|صيدلتـــ 

8||o49 للطيف|لصغي  عبــــد|هيم محمد |بــــر|ميمه | ي|بــــ |د|
|لمنى

|79325 لصبــــور|يمن مني  محمد عبــــد |محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

862488 ي|لش|لحفيظ عبــــد|د عبــــد|مه فؤ|س|
ى
ق |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

49|598 تـــ|ء ممدوح عطيتـــو شح|عل لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

7685|3 حمد محمد|د محمد |زي ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

62|399 ود|ده د|ش حم|لدمرد|ء محمد |شيم ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

3329o8 لرحيم|عمرو مدحتـــ محمد عبــــد |حقوق بــــنه

622778 م|سيف محمد حسن درغ لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

875259 زم محمد خليفه  |لدين ح|نور  سيوط|صيدلتـــ 

792942 ى سعد |ي لدين محمود محمد|سمي  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

287856 |رس طلعتـــ شتـــ|ء ي|سم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8o3563 لس ع تـــ|طف سمي  فرح|كي  ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

23247| هيم|بــــر|ح محمد محمد |حبــــيبــــه صل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

862522 ن|حمد عش|حمد عىلي | ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

||48|8 حمد|حمد عنتـــر |م |سل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2823o4 وى|لص|لعظيم |مصطفى مجدى عبــــد ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

Thursday, September 6, 2018 Page 13044 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

32o376 د سليم|منيه محمود فؤ| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|5648 لجندى|لسيد |محمد مسعود  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

777|36 ح|لفتـــ|لمنعم عبــــد |بــــ عبــــد |يه|ء |رس| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

237|6| ي
هيم محمد عيس|بــــر| |دئى رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|

سبــــتـــ|ومح

42o2|3 لد محمد محفوظ نوفل|ره خ|س لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8|3529 حمد خلف مهدي فوزي|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

283227 د سيد|ل فؤ|يحن  جم ن|حقوق حلو

8|6779 صف|مريم عزتـــ حبــــيبــــ و ي|بــــ |د|
|لمنى

3oo483 لسيد محمد|هدى سيد محمد  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

79o55 حمد|لرحمن |حمد عبــــد|عمر  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

34oo8| لح|ن عطيه ص|عطيه رمض| نور |طبــــ بــــيطرى بــــنه

487646 ل|لع|رثــــ عمرعبــــد|لو|لسيد عبــــد|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5292|4 ع|لسيد محمد رف|بــــر |لسيد ج|حمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

896|39 ى |بــــر|هند  هيم |بــــر|هيم حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6o74o4 لنبــــى|وى عبــــد |لشن|حمد مصطفى | |هندستـــ طنط

45|799  
ى
 محمد شوق

ى
هيم زلهف|بــــر|شوق لشيخ|بــــ كفر |د|

677266 ل محمد غنيم|هيم هل|بــــر|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

687983 فع|لش|حمد محمد |ن محمد |يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4|9794 لجعبــــ|زي |لمغ|محمود عىل محمد يوسف  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|334o| بــــ|در محمود غل|لق|لرحمن عبــــد |محمد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64473o لعدل|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد|محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

524796 ي |مل محمد بــــلتـــ|محمد ك هيم|بــــر|ج  لفيوم|ضتـــ |علوم ري

462522 لطنجه|حمد بــــسيوئى |دل |محمد ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o7543 ئى|ده منصور ه|ر حم|من |تـــربــــيتـــ طنط

5|oo9| م عىل فطيم|حمد حس| ره دمنهور|تـــج

48873o ي|بــــر|لرؤف |هيم عبــــد|بــــر|حمد |
هيم عفيفى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

6o658| بــــو بــــكر|د أحمد |عمر محمد فؤ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8|9896 ي
ي مصطفى ي مليىح 

مي مصطفى ي|علوم 
|لمنى
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635628 لق|لخ|د عبــــد|لجو|بــــر عبــــد|مريم ص زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

||865o ف جوده عىل سيف|ريم  رسر ى شمس|تـــج ره عي 

|679o ى ن ر|صف نص|ر و|ج  نص|شي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|489|2 ليش عىل|بــــو|هبــــه محمد محمد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

27933| ء محمد محمود شعيبــــ|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|62o8o هيم عىلي مشعل|بــــر|حمد |عمرو  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|59562 مل|ل ك|كم| هلل زكري|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

783794 يوسف محمد عىل خليل زيق|لزق|عه |زر

448697 ف محمد | لمقصود|حمد عبــــد |رسر |بــــ طنط|د|

28o8o8 ف عبــــد|مصطفى  لسيد|لمرضى |رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

67595| لسيد محمد|حمد |مريم وليد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5797| حمد سيد محمد|محمد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

69o9o3 لسيد|سعد ذىك | ند لمنصورتـــ |تـــمريض 

|478oo لم|لرحمن سيد عيد س|عبــــد  ن|هندستـــ حلو

449o36 بــــىل|لغر|حسن | محمد حسن زكري ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

9o4o77 حمد محمد |ن |ريم عمر تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|649oo مصطفى ممدوح مصطفى| ند م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

8|4||2 حمد|حمد يشي |لد |خ ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|53995 لعفيفى|لح |محمد ص| ن محمد زكري|مرو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|5|24| ى | |م رض|سه لسيد|مي  هره|لق|بــــ |د|

44o3o5 ى|ن ي|ن محمد سليم|ء سليم|رس| سي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

6993o| لسيد محمد عىل|هلل متـــول |عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

695839 دى نرص|له|منى محمد يوسف عبــــد  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|22|43 شور|هلل ع|شور عبــــد |د ع|ي| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|5|498 دق|لم سيد ص|طمه س|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

64285o بــــ|لوه|ء مجدى محمد محمد عبــــد|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

347723 م محمد سيد صويرتـــ|سل| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6|69o6 ي
لعزيز|بــــر طه عبــــد |محمد ج| دئى ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري
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62628 عدي عىلي|لس|ن |ن شعبــــ|يم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

426496 لسيد|لسيد حسن |ر محمد |من سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

7||||7 مد|لرؤف ح|رص رشدى عبــــد |ندى ن لمنصوره|نوعيتـــ 

345299 رص محمد عىل|مصطفى ن ى شمس|تـــج ره عي 

332956 ع|هيم محمد رف|بــــر|دم مصطفى | ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

689854 بــــينى محمد |ج  |ء ن|سم| لعربــــى|لشر لمنصوره|بــــ |د|

762632 لجلف|محمود محسن مسعد محمد  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

773296 تـــسنيم سيد بــــخيتـــ سيد متـــول ى شمس| لسن عي 

6|67|2 بــــو عبــــيتـــ|منى محمد ذىك  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

68||66 لدين|مصطفى محمود ذىك محمد عىل زين  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

769453 مه|سليم جه|لم |مسلم س| سج لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

258445 ن يوسف|لرحمن محمد زيد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

864297 ي
وئى ي|بــــر| |في 

ى
ل|هيم نجيبــــ حزق معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

4|58o6 مه سعد مرشدى جوهر|س| |لي|د لشيخ|ره كفر |تـــج

455657 هيم|بــــر|حمد |هيم محمد |بــــر|يدى |ه لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|3592| |لوف|بــــو |سهي  محمد خلف  ى شمس|تـــج ره عي 

439686 ح قنديل قنديل|لفتـــ|د عبــــد|ر عم|مي |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

8574|9 ي ف|ه
ن|يز فوزي يون|ئى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

36||95 وى|لنو|لح محمد حسن |ح ص|نج |بــــ بــــنه|د|

72694 هيم|بــــر|محمود عىل ربــــيع  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

62793o زق|لر|لمحفوظ عبــــد |لد عبــــد |ميه خ|س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o9479 وى|لعشم|فظ سعيد |لح|خر عبــــد |ندى ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

792847 حمد|ل محمد |لع|حمد عبــــد |هلل |هبــــه  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

24o969 تـــم حسن مهدى|محمود ح ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

5|2284 هيم محمد مخيمر|بــــر|لسيد |هلل |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

||6|39 رس|لح|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|م |سل|ن |نوره ن|بــــ حلو|د|

842|5 رص سيد منصور|لن|م عبــــد |سل| سيوط|حقوق 

246|36 لمجد|بــــو|حمد |ح |حمد صل| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

68o3o3 حمد|بــــو زيد |هر |عزه ط لمنصوره|ره |تـــج
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|67|8| منيه حسنى محمود عىل| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

3|5624 هلل|حمد عبــــد|حبــــيبــــتـــ منصور  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9|6695 لحميد محمد |روق عبــــد|مروه ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|48492 حمد خليفتـــ قرئى|طمه |ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|5|78 لمنجوج |هيم حسن |بــــر|منى  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|7oo88 ى مرزوق|سم| ء فتـــىحي حسي  ن|حقوق حلو

493782 ي محمود 
سم|حمد ق|مصطفى بــــ دمنهور|د|

|4998o لمجيد|دى عبــــد |له|محمد حسن عبــــد  هره|لق|صيدله 

6o4325 هلل|عبــــد | لعل|بــــو |لد محمد |هلل خ|عبــــد |هندستـــ طنط

692468 م|هيم عل|بــــر|لسميع |تـــفى محمد عبــــد  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|56252 فع مخلوف|لد محمد ش|خ ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

42724 ى محمد محمود محمد  حسي 
مصطفى هره|لق|هندستـــ 

|33689 هلل|نبــــيل حليم رزق | مونيك هره|لق|بــــ |د|

|69266 ف عبــــد |نجوى  ل عبــــدون|لع|ر عبــــد |لستـــ|رسر |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

336258 هيم|بــــر|م |لسل|سلىم محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

523672 بــــ|لوه|حمد عبــــد |ئى محمد |ء ه|بــــه ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

822626 ي محمد ري|عبــــد ض|لرحمن خي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

8|7855 |نوس حن|ف| مريم حن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

67624| رق سيد غريبــــ|يه ط| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7o|o89 ن|حمد محمود عن|كريم وليد عىل  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

8|98o7 شم|لمحسن ه|حمد عبــــد|مروه  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

523952 حمد|لسيد متـــول |لد |كريم خ |ضتـــ طنط|علوم ري

4o5222 شد|حمد ر|مه |س|محمد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|4o886 لك خلف|لم|رص عبــــد |لن|ر عبــــد |من ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

334298 لسيد محمد| |لرحمن رض|عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3495|6 د سيد صبــــيح|حمد عم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5o78o حمد محمد حسن|عىل  ي سويف
هندستـــ بــــنى
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26489| عيل علفه|سم|م |ره هش|س |نوعيتـــ بــــنه

232o22 لمجيد صبــــرى شفيق|لد عبــــد|محمد خ ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

832847 ى |ي سم محمد عىلي|لق|بــــو|سمي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

6ooo28 ج|لسم|لعزيز |ء محمد عىل عبــــد |عىلي لمنصوره|عه |زر

82o5o4 ي عبــــد|لىمي
لرحمن|لصبــــور عبــــد|ء تـــوئى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

69o54 نعمه ربــــيع محمد محمد لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

687o48 لمجيد|ج عبــــد |ل رس|يه جم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

685||5 هيم جلف|بــــر|محمد طلعتـــ فتـــىح  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o4963 ن|لم|لمنعم س|هيم محمود عبــــد |بــــر|محمد  هره|لق|طبــــ 

|46376 م|م|يشى محمد | ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8559oo لم|حمد محمد ذىكي س| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

859359 عيل|سم|ن محمد عىلي |محمد شعبــــ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3oo395 لم|لنبــــي س|لدين حسبــــ |ل |لرحمن جم|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

342o|6 عيل محمد|سم|عيل |سم|ن |رو هره|لق|ر |ثــــ|

82476 رق عبــــده عىلي|محمد ط ن|ضتـــ حلو|علوم ري

7|63o ن|حمد ربــــيع رمض|لرحمن |عبــــد  لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

373674 ي|طف ف|رضوي ع
رس مصطفى ى شمس|د| بــــ عي 

679o4o لعظيم محمد مبــــروك|طف عبــــد |م ع|سل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

82|9o| حمد|ل فخري |هلل جم|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

526244 ي|دى د|ئل مجدى ن|و
ل|ئى سكندريه|ل|هندستـــ 

62|496 زى|هيم حج|هيم إبــــر|م إبــــر|مريم س لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

69|577  يوسف |منى 
ى
هيم|بــــر|لدسوق ي صن. تـــ.ك

ع بــــور سعيد|فنى

87oo86 لحليم محمد|سط عبــــد|لبــــ|مروه عبــــد ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

4336o8 ن|ح زيد|هيم نج|بــــر|م |حس | تـــمريض طنط

337427 هيم عىل|بــــر|هيم رزق |بــــر| |حقوق بــــنه

82o725 ى ن|روم| مه حن|س| |مي  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

44922| وى|لطمل|لد |ميشه محمد فتـــىح خ |هندستـــ طنط

2o399 لح|عيل ص|سم|حمد محمد | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

46232| رى |نص|ل|ل قطبــــ |لرحمن محمد جم|عبــــد 
لريفى|حسن 

لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 
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79|485 يم محمد محمد|لد|ضى عبــــد |لر|ن عبــــد |يم| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

2|3756 مريم محمود بــــخيتـــ محمد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

892o54 ى | ى محمد حسي  حمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|4o69 م رفيق محمد محروس|بــــتـــس| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

8|87o7 فتـــىحي عزيز منصور| مرس هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

632973 ريفى|ألبــــ|لسيد |ل سعيد |حمد جم| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

8o2742 لصبــــور|تـــه عبــــد|هيم شح|بــــر|حبــــيبــــه  ي|طبــــ 
|لمنى

536643 حمد|ل |لع|لدين عبــــد|لسيد سعد |حمد | دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

34524o لرحمن|هيم عيس محمد عبــــد|بــــر|حمد | ى شمس| لسن عي 

859262 ي|لبــــ|عيل عبــــد|سم|لعزيز |محمود عبــــد
ى
ق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|5o2o| عمر محمد محمد شبــــل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|4|879 ف |حمد | لسيد بــــخيتـــ|رسر ى شمس هندستـــ عي 

753675 تـــه|يد شح|ع| رين رض|ك لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

46|o57 حمد محمد مرع|سم |بــــ حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

7o7856 ه محمد مختـــ| حمد|ر |مي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

36942 بــــر محمود عبــــد ربــــه|مينه ص| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

86239o ي عبــــدربــــه|ن عبــــد|ء رضو|سم|
لغنى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

265o4 بــــوزيد|لقوى |رس عبــــد|محمد ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

487396 لمطلبــــ محمد|مر محمد محروس عبــــد|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75o536 لق محجوبــــ|لخ|هد عبــــد |محمود ع عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

357||8 عيل|سم|ن |لمنعم عمر|ء عبــــد|سم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

278o|3 ي|ف
لنوبــــى|ىط |لع|ء عبــــد|طمه ضى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6oo47| وى|هبــــه مفرح وهبــــه مق لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

386|7 ى شح|ي تـــ حربــــى عىل|سمي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2674|o ه عبــــد| لقوى محمود درويش|مي  |بــــ بــــنه|د|

84o639 يوبــــ|ديوس كرم مكرم |تـــوم ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

25664 لدين حسن محمد|م |فرح حس ى شمس هندستـــ عي 

787569 لسيد|ء عمر محمد |عل ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

648869 مل|عزتـــ ك| نىح  رض| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|58|32 ه جم ى|ل عبــــد |ني  لحميد حسي  هره|لق|م |عل|
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3767o محمود سيد مهدي منصور تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

|382o5 شد|ن حلىم ر|يوسف شعبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o2|85 لرحيم |لحميد عبــــد|ل عبــــد|لحميد كم|عبــــد حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

887o6| ى |جه د محمد حسن حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|49428 هيم|بــــر|حمد عوض |مؤمن  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

5282o8 ضل|لعزيز ف|للـه عبــــد|مصطفى محمد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

68269| لسعود|بــــو |حمد طلبــــه |زم |هلل ح|منه  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

254227 ل|لجم|حمد |ن سيد |هله حمدى سليم| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

438|78 هيم مرزوق|بــــر|ن محمد |نس رمض|ن لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

488939 ي|رس وجيه يوسف |ن ي|رو ر|لىح  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4o736o تـــ|لل|لعزيز عبــــد|ندى محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

56997 تـــه حبــــيبــــ|د شح|عم| رول سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

433947 بــــ|لمهدى يونس محمد خط|يدى |ه |تـــربــــيتـــ طنط

336|36 ى|لبــــرتـــ عي|نتـــ |دمي د حني  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

5|4253 ع|لشم|لحميد |خلود محمد محمد عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

367395 هلل سويلم|حمد عبــــد|لد |ء خ|رس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

88267o لسميع محمد |ء محمد عبــــد|شيم سيوط|بــــ |د|

8273| شم سيد محمد|م ه|كر| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

862|94 هيم خليل|بــــر|فهد محمد  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

493|94 عىل محمد عىل محمود محمد سكندريه|ل|حقوق 

459o4 لدين محمد|ح |يه محمد صل| هره|لق|حقوق 

5257|5 جد مكرم عطيتـــ سعيد|يكل م|م ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

445694 لسيد محمد مرىس|ريم مني   ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

224549 روق مصطفى عوض|لرحمن مصطفى ف|عبــــد رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

|47o|7 د سيد محمد سيد حسن|سع ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

7o4386 يف عبــــد |سم| لق محمد محمود هيكل|لخ|ء رسر زيق|لزق|عه |زر

456327 ى|بــــ|ل|ج  تـــوفيق |لرحمن ن|عبــــد صي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

332738 لسيد محمد عيس|مه |س|حمد | |طبــــ بــــنه

7oo|o| ىط منصور|لمع|بــــو |ن |لد عثــــم|خ لمنصوره|هندستـــ 
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754o46 لمرىس عيد|لسيد محمود محمد |ء |ل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

48995  عبــــد|عبــــد
ى
لمقصود سيد|لمقصود دسوق ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

26|o94 ى عبــــد| ه حسني  ى|مي  هلل حسني  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

767496 لسيد|هيم |بــــر|در |ء ن|لىمي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

893945 حمد محمد |عيل محمد |سم| سيوط|بــــ |د|

4927o9 ن|لعش|هيم |بــــر|حمد خميس عىل | |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

3|9577 لرحمن|ء يشى محمد عبــــد|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

84583o ى |خلود جم هيم|بــــر|ل حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

492979 ن|مصطفى محمد محمود جمعه روتـــ تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

9o2274 مدى محمد |لح|سم محمد |بــــ ج|تـــربــــيتـــ سوه

525|52 ن|لسميع محمد محمد سليم|ن محمد عبــــد |رو سكندريه|ل|هندستـــ 

346827 لعزيز حنفى|لد محمد عبــــد|جر خ|ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2654o8 لرحيم|ن عبــــد|يز رمض|حمد ف| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8777o6 ء نبــــيل بــــدر سيد  |ل| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

695|63 ي
لفضه|لغمرى |بــــدين |لبــــيبــــ ع| دئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

9o9595 ن محمد صبــــره  |ن رمض|يم| ج|ره سوه|تـــج

|459|8 ف محمد مصطفى|منى  رسر ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

485257 ن|ل رشو|لع|ر محمد خليفتـــ عبــــد |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

53o2o| لشيخ|حمد محمد محمد |ر |مي لشيخ|هندستـــ كفر 

23573 رص خلف محمد مسعود|لن|يوسف عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

485368 ن لمجيد يوسف يوسف|رس عبــــد |ي| مي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

44o863 ح|لفتـــ|لد بــــسيوئى عبــــد|مهند خ لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

63934 يز جورج |مح ف|بــــيشوى س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

77575o فع|لش|د سعد |محمد عم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

777323 تـــ محمد|لشح|رص |محمد ن زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

286787 ر حسن|لغف|ن عبــــد|نس|هدى  ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

27989 ىط|لع|لقوى عبــــد |محمود عبــــد | لي|د لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

32o536 لسيد موىس|لد محمد |محمد خ ى شمس|تـــج ره عي 

3|7934 ي |هيم |بــــر|حمد |
ى
حمد عىلي|لدسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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878868 لرحمن |بــــثــــينه محمد محمد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|29|o5 ف قطبــــ محمد|محمد  رسر هره|لق|حقوق 

865228 ي عبــــد
مد|لرحمن محمد ح|مصطفى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

7o2o74 لعدوى|حمد عىل |حمد محمد | زيق|لزق|حقوق 

4oo373 حمد|ح |لفتـــ|ده عبــــد|مصطفى حم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|59|28 لق|لخ|لرحمن محمد محمد عبــــد |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

483225 حمد|حمد |رحمه محمد محمد  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

6|678o ي 
لسيد عىلي|لدين |يمن عىلي |يمنى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|562| لس زىكي  سحق زىكي|كي  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

|5|2|8 وى|لر|هند محمد محمد  ى شمس|زر عه عي 

8o568| دق|لص|لمنعم عبــــد|حمد محمود عبــــد| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

696223 ن|ن عمر|يمنى مدحتـــ عمر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7o5938 لسيد|لعليم محمد |ء عبــــد |سم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

494445 لتـــيتـــى|حمد |محمد ممدوح  |حقوق طنط

42625 ن|حمد ربــــيع محمد زعف| هره|لق|ره |تـــج

6763o9 لديبــــ|ن |لحليم رمض|مه محمد عبــــد |س|ره |س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4|7527 لغفلول|متـــ رزق محمد |م أس|إسل لشيخ|ره كفر |تـــج

25995| دل محمود بــــدوى|ء ع|دع ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6o2774 هر|هر سمي  محمد فرج ز|ز |بــــ طنط|د|

762|7o محمد محسن يونس تـــوفيق محمد ره بــــور سعيد|تـــج

|67544 حمد|لعزيز |م عبــــد |محمد هش ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

343983 ح عىل|لفتـــ|د عبــــد|ح رش|لفتـــ|حمد عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

2|6532 حمد محمد|عيل |سم|حمد |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

262589 حد|لو|عىل مىح عىل عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

623776 وى|بــــر|ل|بــــر محمد عبــــد ربــــه |ره ص|س ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

37o956 زينبــــ بــــدر عيد حسن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

69||88 م|ز درغ|م محمد سند فو|ريه ط|بــــ دمي|د|

54588 حمد|كر |مل محمود ش| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

864622 ي|ر
ح محمد|لفتـــ|فريد عبــــد| ئى |نوعيتـــ فنيه قن

365534 ف ف| يز عطيه خليل|رسر عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

Thursday, September 6, 2018 Page 13053 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

596|3 طمه عمر عىلي عمر|ف تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7|7448 لغنى|دل محمد عبــــد |محمد ع ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

7795|7 لسيد|حمد |لد |ر خ|من زيق|لزق|نوعيتـــ 

2538|5 خوص|ل|رص سعيد |لن|م عبــــد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

8o85o9 ض|ل محمود ري|لمهيمن جم|عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

69689 لسيد روبــــي|لرحمن ممدوح |عبــــد  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

8|5983 ح رجبــــ محمد|ح مفتـــ|سم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

27855| ع|لرف|ن فريد محمد |ر رمض|من هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34o36| لفتـــوح|بــــو |لمحسن |محمد محمد عبــــد |طبــــ بــــنه

6973o7 هيم|بــــر|هيم عوض |بــــر|ن عوض |جيه بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

75ooo ن|محمد سعيد محمد عثــــم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|69o95 ئى|هيم عن|بــــر|رس |عمرو ي ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

2647|o ه نبــــيل لطفى عبــــد  |لحميد عط|ني  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

36658| محمد عيد محمد حسن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o4984 لصيفى|هد |مج| لسيد يىحي|م  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

756o58 ي
لسيد|محمد يوسف | دئى عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

285o36 د|حمد متـــولي ج|حمد محمد | رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

|5o898 لحسن|بــــو|رق محمد |سلىم ط سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7569o3 ي
محمد نبــــيل محمد لطفى ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

8o926| لحميد|ر حمزه عبــــد|حمد مختـــ| حقوق بــــنى سويف

5ooo3| ن|حمد عىلي عثــــم|ء |سن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|8388 ه عىل عىل محمدعم| ر|مي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

898758 ن |شد عمر|ء لطفى ر|لشيم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

759494 لحميد|مل عبــــد |لحميد ك|ده عبــــد |غ عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|36326 د يوسف فريد|مريم ميل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5996o لحفيظ منصور|هيم عبــــد |بــــر|محمد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

69||83 د محمد|ء محمد رش|دع لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o|o43 دتـــ|س عطيه عبــــ|لسيد عبــــ|محمد  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى
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9o6569 ن لمجد |بــــو|محمد فريد | مي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

647o| ح|لفتـــ|مجدي سعد عبــــد| مه لفيوم |تـــمريض 

8693o6 محسوبــــ نظي  سيدهم| يوحن ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|6878 رص محمد حسن |لن|ئى عبــــد|م| سيوط|بــــ |د|

4o498| ف |رس |ف حمد عمر|هيم |بــــر|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

253545 بــــو حنفى|لغنى |ء مبــــروك عبــــد|سم| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

9569| سعيد محمد فتـــىح عدوى هره|لق|حقوق 

|24|8o مد محمد|رق ح|در ط|ن ى شمس| لسن عي 

3|3536 ى| جولي هلل| |جرجس عط| مي  ى شمس| لسن عي 

4o3323 بــــر بــــسيوئى|حمد ج|د |ن فؤ|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

53|o8 ء عىل تـــوفيق|طمه عل|ف ي سويف
تـــمريض  بــــنى

6|685o لسيد جويدتـــ|م محمد |مر لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

49366| ي|حمد محمد ممدوح محمد |
لعوضى تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع

سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

3562o2 ن|لسيد عىل سليم|لنبــــى |محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o96o7 ف علوى عجور |رق |ط رسر دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

7768o8 متـــ|لعزيز سل|هلل عبــــد |ء عبــــد |عىلي زيق|لزق|علوم 

52o249 ن|لسعيد عجل|ء محمد |ول سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

26|342 د|حمد محمد عي|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

68o373 سعد فتـــىح سعد يوسف ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

648|78 وق ع حمد عطيه|طف |رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

883448 ن حمدى محمد  |لدين شعبــــ|بــــ |شه سيوط|حقوق 

228986 مريم محمد عطيه محمد هره|لق|بــــ |د|

22o533 رثــــ|لو|عمر محمد فوزى عبــــد هره|لق|حقوق 

223555 ن محمد|لربــــ زي|د |ئى رفعتـــ ج|م| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o69| هلل|رس محمد عبــــد |رق ف|ط طبــــ بــــنى سويف

7|863 ن لي|هلل غ| |دل عط|ع| مي  لفيوم|بــــ |د|

6|375| |لكف|لد فتـــىح |أيه خ
ى
ق هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

868865 هلل|هلل محمود عبــــد|عمر عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

453543 لعيسوى|زى عوض |محمود أحمد غ ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

476252 ى حسن محمد|حمد |د |رين مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 13055 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

342o44 ى ر|محمد | سه حمد|شد |مي  ى شمس حقوق عي 

262283 روئى|لح|محمد عىل محمد عىل  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

69498 لكريم|ء ربــــيع محمد عبــــد|نجل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

69637 لعليم|لعليم عىل عبــــد |دى عبــــد |ش ن|حقوق حلو

|26352 لمؤمن|لد محمد عبــــد |ندى خ هره|لق|صيدله 

363725 لد عىل جودتـــ|لرحمن خ|عبــــد مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

4o3|88 ي
عمرو حسن فرج حسن| دئى سكندريه|ل|بــــ |د|

432527 ه ع لحليم|در عبــــد |لق|طف صبــــىح عبــــد |ني  |علوم طنط

42474 حمد سعيد بــــيوم منصور|محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o2|24 ن|محمد عطيه محمود رمض زيق|لزق|حقوق 

696875 دو|مصطفى عىل محمود مرىس ج لمنصوره|بــــ |د|

7o|227 بــــر|رس محمد محمد محمد ج|محمد ي زيق|لزق|ره |تـــج

286446 محمد محمود معوض محمود يونس ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4|53|7 لرصدى|لعظيم |ح عبــــد  |رق صل|حمد ط| سكندريه|ل|حقوق 

35o268 لسيد|ن |سيد غريبــــ رمض |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

23o97o مي |ل|لغنى |لمعىط عبــــد|حمد مجدى عبــــد| هره|لق|صيدله 

|284|5 ل محمد عىلي|مريم محمد كم هره|لق|ر |ثــــ|

5|92o| لقوئى|ر |لغف|لسيد محمود عبــــد|ء |ل| |علوم طنط

254948 ف محمد حسن ن| |عل صف|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

63839| لسيد|ل |لع|مصطفى محمد مصطفى عبــــد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

278865 لشيخ|عيل |سم|محمد محمود محمد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

479942 رى|ز جمعه سعد هو|سلون سكندريه|ل|هندستـــ 

758|48 ن|لم عش|حمد س|خلود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

824|6 ش|حمد رو|ح |محمود صل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3643|o ى دل موريس جندى|ع| مي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

8932o6 لعز |بــــو|ل |لع|د عيد عبــــد|جه ي صىح 
سيوط|معهد فنى

346559 ف عبــــد|ندى  لسيد|لرحمن |رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

879||4 م حسن محمد  |رق تـــم|ط سيوط|تـــمريض 

|4754 ي عبــــد 
لكريم محمد|كريم مصطفى دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح
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4439o9 ه مىح رجبــــ عبــــد| |لبــــن|لرحمن |مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

23658o زق|لر|رم عبــــد|مه مك|س|ن |نوره ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

288|45 حمد محمد|حمد محمد | ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

348|74 ود عزبــــ سعودى|لد د|بــــسمتـــ خ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|8825 ن رج|لسيد عبــــده نو| |مي  ط|بــــ دمي|د|

|48oo9 مل عوض|هيم ك|بــــر|كريم  هره|لق|حقوق 

357989 م محمد محمود قمر|يوسف حس ى شمس| لسن عي 

4|45o| ذلي|لش|حمد فتـــىحي سعد |حمد | لشيخ|بــــ كفر |د|

7o5|83 ى|حمد عبــــد |حمد حلىم | لغنى حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6o|45o بــــ|حمد دي|رق |مصطفى ط |ره طنط|تـــج

62943| لرحمن عطيه عز|مروه محمود عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

|27|42 لحنفى|ل عىل |حمد منصور جل| هره|لق|ره |تـــج

68785o لبــــدوي|حمد |هيم |بــــر|ليىل  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8675o2 ى|لر|يمن عبــــد| زق محمد حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

493625 ح عريبــــه|د رجبــــ صل|زي تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

59523 م|بــــ تـــم|لوه|حمد عبــــد |ء |عىلي تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

252873 وى|لفيش|هيم عبــــده |بــــر|رحمه  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|634o| وى|لحلف|نور |دل |ء ع|سم| ى شمس|زر عه عي 

|56o3o ه مرىس سمي  مرىس سمي  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

8|5888 حد|لو|لمعز عبــــد|ء محمد عبــــد|ول هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

5|oo54 لجندى|لسيدمحمد |وي |د هند|زم عم|ح |حقوق طنط

359o6o ر محمد|حمد محمد مختـــ| لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

2|9|66 مل|لد محمد عصمتـــ محمد ك|خ ى شمس حقوق عي 

|4oo|6 وى|رم عشم|لمك|بــــو |م مصطفى |ريه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|2|59 لسيد محمد حسن|حمد تـــوكل | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6967o7 محمد عطوه رسور عطوتـــ لمنصوره|ره |تـــج

366|63 ل خلف جمعه|رتـــ جم|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

625742 لمنعم|م عبــــد |م|حمد |م |م|همتـــ  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

273o8| ن ك نجيبــــ حبــــيبــــ|مل| مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 
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447969 رتـــ|حمد حسن محمود عم|ل |س سكندريه|ل|هندستـــ 

8867|7 حمد |بــــدر محمد | مه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

78|72| سحر مجدى صديق فيلبــــس |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

2497oo صف|لرحيم ن|رون عبــــد|طمه ه|ف ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

39239 وى|لبــــحر|ل |ل كم|ء جم|دع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

529986 لديبــــ|هلل |لرؤوف ضيف |حمد عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

87o578 حمد|لمجيد |لمنعم عبــــد|ء عبــــد|شيم ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

529756 ضى|لق|م عىل |ح سل|محمد صل ي|هندستـــ 
|لمنى

542|57 لشوبــــىك|مد |وليد جمعه عيس ح ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

44|9o9 نوبــــى |م |ء عص|أرس ل|لجم|لشر لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

3|445| محمد مصطفى محمد محمد عبــــد ربــــه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43448| لجردوج|حمد |سعيد | دين لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

34o|o4 ن فرغىل|ل عىل سليم|حمد جل| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2|762| حمد|مد |مه شكرى ح|س|يوسف  ى شمس حقوق عي 

445626 لرحمن|حمد عبــــد|ر محمد |لستـــ|محمود عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

757||5 فع|لش|لمنعم |حمد عبــــد|لمنعم |يه عبــــد | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

6|4743 مه|لجليل رزق سل|محمد قدرى عبــــد |ره طنط|تـــج

248359 ن|طمه عىل عىل عىل شعبــــ|ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

857o82 مه شوبــــك مقربــــ|حمد سل| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

79o667 بــــع|لتـــ|لعربــــى محمد محمد |لسيد |بــــسنتـــ  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

329394 لحميد|للطيف عبــــد|رق عبــــد|ندى ط |ره بــــنه|تـــج

7789|3 لسيد أحمد|ء محمد |سم| زيق|لزق|عه |زر

894584 ن محمد بــــكر |ء مهر|عل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8789|6  محمود محمد نصي  
مصطفى سيوط|تـــمريض 

8oo|o6 ردينه مجدي محمد عىلي ره بــــنى سويف|تـــج

62966| لحميد جبــــر|هيم عبــــد|بــــر|هيم |بــــر|حمد | زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

634727 ئى|د يم|ئى رش|د ه|رش زيق|لزق|هندستـــ 

8|6583 مد|ء بــــهجتـــ متـــولي ح|شيم ي|نوعيتـــ 
|لمنى

5433|2 رتـــ|لصمد رسر|لصمد أنور عبــــد |آيه عبــــد ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى
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3||896 هيم محمد عطيتـــ|بــــر|لرحمن |عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

28|67 لقديم|لحميد |محمد عبــــد | عل هره|لق|ج طبــــيع |عل

896778  
ى
هيم  |بــــر|لبــــسيوئى |بــــ |يه|رق ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

6||639 ى محمود |عبــــد  حوق|ل|هلل حسي  |حقوق طنط

68447 ح|لفتـــ|ء محسن محمد عبــــد |سم| لفيوم|علوم 

763|53 لرحيم|سلىم سعد خليل عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

758477 نيوس|رم| |تـــ حن|نطون فرح| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

3||oo7 حمد|لدين |ل |لرحمن مصطفى جم|عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

262o55 حمد محمد عىل|محمد  |ره بــــنه|تـــج

54369 روق محمود|محمد عىلي ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

52|3o5 وي|لدفر|تـــ شعيبــــ |ء بــــح|ء عل|رس| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

495466 يف مني    طلبــــ عىل|لص|رسر
ى
ق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4o7996 در محمود محمد|لق|لنبــــى عبــــد|ء عبــــد|صف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|822| حمد سعد محمود|بــــدين |لع|زين  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

82o693 ي 
لحفيظ|حمد محمد عبــــد|مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

9o37| ىط|لع|حمد عبــــد |رق |ء ط|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

238|92 ى  وق حسي  ى|لص|رسر وى حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

858823 ى|م ي عزيز| رتـــي 
سعد تـــفى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

8|996 لمعبــــود|جر حمدي مخيمر عبــــد|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

69897o لمتـــول محمود نجم|لمتـــول محمود | لمنصوره|ره |تـــج

3o677 ه ط رق عصمتـــ محمد|مني  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

24435o لمحسن|لعظيم عبــــد|لمحسن عبــــد|حمد عبــــد| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

643896 مه|مه عوض سل|د سل|نه ميل|دمي زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

2|7356 لجندى|هيم محمد |بــــر|رس |ء ي|ل| ى شمس حقوق عي 

824|35 د محمد مخيمر|بــــ عم|رح ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

478346 ى مصطفى محمد مصطفى فوده|ي سمي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

572|6 ي محمد محمد| ه يحن  مي  صيدله بــــنى سويف

22o899 ى|هلل عبــــد|منه  لرحمن صبــــىح حسني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

344565 لعزيز|لد عيسي عبــــد|م خ|سل| ى شمس|تـــج ره عي 
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|5563 رس محمد محمود|ي| ر|ي هره|لق|بــــ |د|

5o372o محمد يوسف عبــــيد يوسف أدم سكندريه|ل|حقوق 

79|576 لسنجرى|هلل |عمرو محمد محمد عبــــد  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

7677o5 يش عبــــيد|ن ممدوح عبــــيد ع|رو لعريش|تـــربــــيتـــ 

6|3943 ن|ن رسح|شم مأمون سليم|ء ه|شيم |تـــربــــيتـــ طنط

356o85 لسيد محمد|ره محمد |س ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

4|o455  |لد |محمد خ
ى
حمد|هيم |بــــر|لدسوق |ره طنط|تـــج

296449 لخول|حمد وهبــــتـــ |حمد |حمد سيد | ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

677o88 ى عىل منصورعىل محمد بــــشر لمنصوره|طبــــ 

9o9484 لخطيبــــ |ه |لل|لسيد عبــــد|منه ممدوح محمد  ج|علوم سوه

64678| لحديدي|لرحمن محمد |محمود عبــــد  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

32968| لحسينى عطوتـــ|هيم |بــــر|يدي محمد |ه |حقوق بــــنه

767453 ن|حمد سليم|محمود | رودين لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

|4683| دل يوسف عىلي|ن ع|رو رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

499598 ن عوض فرج|ن رمض|حن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

62823o حمد حسن عىل حسن مصطفى| زيق|لزق|عه |زر

6|o9|9 عرص|ل|يس | كريم رض |طبــــ طنط

8|8389 ىطي عبــــدربــــه|لع|خليفه عبــــد| رض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

239|32 م|حمد عىل عل|مصطفى | شذ ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

426365 هيم|بــــر|م سعيد |لسل|هيم عبــــد |بــــر|ء |شيم سكندريه|ل|علوم 

25546o ء محمد موىس محمد موىس|نجل تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

283|46 دى|ل محمد أبــــو ش|محمد جم ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4o678 ى|م فرج خليل ش|حمد حس| هي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|489o5 دريس|ج  |مح ن|منى س هره|لق|بــــ |د|

264252 لخول|لسيد |هيم |بــــر|يه | ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

325432 وى|هيم عىل ر|بــــر|عىل  ن|بــــ حلو|د|

875|26 ء سيد زغلول محمود |رو سيوط|صيدلتـــ 

858787 رون|ه| نه ثــــروتـــ حن|دمي ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

354|28 ى محمد|ء عل|عىلي ء عبــــده حسي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د
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358|2| لحليم|محمود جمعتـــ عيد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

339933 هلل محمد عبــــده|محمد عرفه عبــــد |تـــمريض بــــنه

7|o7|2 حد|لو|لسيد عبــــد |محمد صبــــرى محمد  لمنصوره|بــــ |د|

|53747 ف محمد معتـــمد|ر |من رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|75|o5 هر جمعه|حمد م|مه |س|سندس  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

4976|9 لشفتـــ|روق |فرح معتـــز محمد ف ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

6348oo حمد|محمد مجدى محمد درويش  زيق|لزق|هندستـــ 

5|5246 ي محمد شوشتـــ|لص|هيم |م إبــــر|هبــــتـــ عص
ى
ق بــــ دمنهور|د|

925o|8 لمنعم عىلي |له عىل عبــــد|ه ج|تـــربــــيتـــ سوه

37|988 لغنى|ء سعيد محمد عبــــد|سن |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

35|7|2 هيم|بــــر|ح حمزه |لفتـــ|بــــ عبــــد|يه|محمد  |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

5685| |لعل|بــــو |لمجىل |حمد صبــــره عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

79329 ن محمد|لدين سليم|محمد نور  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

69|6|3 ىط بــــصل|لمع|بــــو |د حمدى |معتـــز عم ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

35834| ي|هيم |بــــر|ء نرص |رس|
ى
لدسوق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2386o2 ى عثــــم|سم| ن|ل عثــــم|ء سيد حسني  هره|لق|صيدله 

42o|64 وى|لدمر|ح |لفتـــ|لعزيز عطوه عبــــد|عبــــد| ند ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

5|384 لعليم|يتـــ بــــهجتـــ فتـــىح عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4|755| بــــىلي|لبــــ|مد |لدين ح|بــــ |مد محمد شه|مريم ح لشيخ|بــــ كفر |د|

287836 ر|لرحمن دويد|هيم عبــــد|بــــر|ء |رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

62|393 وق صبــــرى  ودى عبــــده جبــــر|لد|رسر ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

|264|9 عىل سعيد عىل منصور ى شمس|تـــج ره عي 

3233|o ل|لع|ر ممدوح محمود عبــــد|من ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

3|5o83 ف عبــــد|عمر  لمطلبــــ|لجليل عبــــد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

76348o لمجد مسعود سعيد|بــــو |لح |رنيم ص بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

2|3|39 ى هش م سمي  طه|نرمي  ى شمس| لسن عي 

57879 حمد|حد محمد |لو|حمد عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

528257 رى عىل ذىك مدين|محمود هو ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

Thursday, September 6, 2018 Page 13061 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4887|8  محمد طرف|د |يوسف عم
ى
يتـــ|لدين شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o7o27 م|لسيد عل|لسيد |حمد محمد عىل | لمنصوره|بــــ |د|

62o836 محمد ربــــيع محمد محمد يوسف ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

8o5o76 ي حس| حمد سليم|حمد محمد |م |نىح  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

4|o624 لسيد محمد هريدى أحمد|وليد  |ره طنط|تـــج

72754 لسميع|لحميد عبــــد|لح عبــــد|محمد ص ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

698|24 عيل|سم|هيم |بــــر|طمه محمد عدل |ف لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

42|542 وى|لجد|لمحسن محمد |يزه عبــــد|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

69|374 حمد|زى |لمغ|م |يه حس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|5|4|2 مل محمد زغلول|لفتـــ محمد ك| هره|لق|بــــ |د|

|34967 د|لجو|نور عبــــد |محمود مصطفى  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

347569 بــــو سبــــيع|م محمد |محمود هش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|6|8| دم|حمد سعيد |كريم نور  ى شمس هندستـــ عي 

|77226 س سيد|دل عبــــ|ء ع|رس| ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

7588o6 لسيد لبــــيبــــ محمود|حمد | |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

6|47| ن|مدحتـــ سيد سعيد حس ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

348||5 د محمد|مصطفى محمد عو سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

345|o8 هدير رجبــــ سيد مخلوف محمد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

52|866 هيم محمد عىلي|بــــر|د |سع طبــــ بــــيطرى دمنهور

3|2o8| مي محمد|ن محمد تـــه|رو |بــــ بــــنه|د|

2|6869 ى محمد حسن بــــلبــــل|ء |ميس حمد حسي  ضتـــ|ري/ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

248489 بــــوقورتـــ|لسيد |لمجيد |بــــر عبــــد |منيه ص| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

23868 ى   خي 
ى محمد|مصطفى مي  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

|5|73| لم|لمنعم سليم س|مينه محمد عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

89|867 ن |ض سليم|ن ري|ء سليم|ل| سيوط|بــــ |د|

4893|2 رف محمد|رق ع|سلىم ط تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

682459 ى مصطفى |ي لطوجى|لمرىس |لمرىس |سمي  لمنصوره|بــــ |د|

645525 بــــو دغيد|ره حمدى محمد |س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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2|772| لعبــــد|لعزيز عىل |عمرو عىل عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

86636 ف محمد ق|ء |شيم سم|رسر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

25848| ن محمد|رون رمض|ن ه|رمض ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|7o793 د هريدي|يمن فؤ|محمود  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

763|48 |لمو|هلل عىل | |ن محمد عط|رو
ى
ق بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

8287o2 حمد محمود|محمد عىلي  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

443|o ف |حمد | لسيد|حمد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|3859 رى محمد|لبــــند|هيم محمد |بــــر|كريم  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|56647 عيل|سم|حمد |لد |محمد خ هره|لق|ره |تـــج

44|38| ن محمدى مصطفى|يوسف محمد شعبــــ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9o7465 لنعيم محمد |لسيد عبــــد|لنعيم |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

879822  محمد  |سم|
ى
ء عزتـــ صدق سيوط|حقوق 

|6564| لسيد|بــــوزيد |ج |سيد ض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|673|5  عبــــد |ر |من
ى
لجليل|حمد صدق ى شمس| لسن عي 

82o939 حمد|ده |لحسن محمد حم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3|3|2| خليل محمد| مر زكري|بــــسمتـــ تـــ ى شمس علوم عي 

6o6|66 لسيد قديس|ر |ستـــش|م محمد |حس ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

6o8oo3 قتـــ زىك عبــــ| س زىك عيس|رسر |بــــ طنط|د|

|782|| لمرصى رأفتـــ|د |سمي  فؤ |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

5|7433 ئى|للق|يمن محمد سعد |م |ريه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

267223 ن زىك|ن عثــــم|سيل رمض| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

26o785 لح|يمنى حسن عىل ص ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

752482 لسيد عوض|مصطفى محمود مصطفى  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

435o49 ف رمض ن قبــــردى|محمد أرسر سكندريه|ل|ره |تـــج

93|96 محمد مجدى محمد حسن م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

32486| حمد|بــــر |لص|رس عىل محمد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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5|4536 ى محمد شلبــــي ش ور|نرمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|5||89 مه|لسيد سل|منى محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

48o9|8 لجوهرى|حمد محمد |لسيد | |ند ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

43o534 ق|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد |ن |نوره وى|لشر |ره طنط|تـــج

437|7| ن|لشيخ سليم|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|له |ه لشيخ|بــــ كفر |د|

264383 ى |ي هيم|بــــر|لق |لخ|لسيد عبــــد|سمي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8|839 حمد|يوسف رجبــــ محمود  هره|لق|حقوق 

4729| ي
لكريم|لرؤوف عبــــد |لحميد عبــــد |عبــــد | دئى هره|لق|عه |زر

7|o796 لسيد شلبــــى|لسيد |كريم منصور  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

763724 ر|لنش|لحميد محمد |ن محمد عبــــد |حن تـــمريض بــــور سعيد 

23|63| م محمد|لسل|حمد حسن عبــــد| هره|لق|حقوق 

2232|4 هلل رجبــــ|لرحمن سيد عبــــد|عبــــد هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

54676o لمحمدي|م |لسل|ح عبــــد|حمد صل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

686o38 وق محمد محمد  لمرىس|هيم |بــــر|رسر لمنصوره|عه |زر

847773 ي
ي | دئى

ى
مد|مي  ح|دسوق ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

34o437 ى ك|وس لرحمن سمري|مل عبــــد|م حسي  |حقوق بــــنه

684872 مل حموده|لرحمن محمد ك|حمد عبــــد | ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

3|7864 لغنى محمد|حمد رجبــــ عبــــد| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

568o6 لس ع د رزق|يد عي|كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

459359 ى عمر|يز ي|ء ف|ل| سي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32246| ى|د عزيز |عم| دون|م مي  ى شمس علوم عي 

|23|64 ن محمد فتـــىح فرغىل|يم| ى شمس حقوق عي 

|287|8 هيم محمد محمد|بــــر|ل محمد |بــــل ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

48426 لرؤوف|هيم محمد سيد عبــــد |بــــر| لفيوم|عه |زر

69987 هد|رص محمد مج|يه ن| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|388|4 هلل|هلل عوض |حمد عوض |ليه |ع ى شمس|زر عه عي 

784722 لدين محمد محمود|د |ء عم|دع لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

247o|| وى|لسلك|ل فتـــىح |حمد جم| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

4o3628 دل عيسي عيسي|د ع|زي دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

923574 لرحيم محمد حفنى |مه عبــــد|س| ج|علوم سوه
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|235o9 ف ح|سهيله  بــــو زيد محمد|مد |رسر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

694223 بــــو حليمتـــ|لبــــديع محمد |هلل عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

6oo946 ح فيصل|لفتـــ|ء محمد عبــــد |سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7oo944 حمد|لمتـــول |رس بــــسيوئى صبــــىح |ف زيق |لزق|تـــمريض 

7547o3 لرحمن محمد|ئى فرج عبــــد |يه ه| عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

779829 لسيد محمود|دق |لص| |يه رض| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

642432 ن|ن رجبــــ شعبــــ|هيم شعبــــ|بــــر| زيق|لزق|حقوق 

92o59| لعليم |لكريم عبــــد|محمود لطفى عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

4682o عيل|سم|ئى سيد |له ه|ه ن|بــــ حلو|د|

482o85 ن|عيل ميد|سم|حمد |محمود يحن   |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

297o7 |للطيف رخ|محمد رجبــــ عبــــد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

7o|498 بــــيض|ل|ن سعد حمدى سعد |نوره لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

77o62| ن عيس محمد محمد شقيطف|يم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|639o7 مد محمد|ء عمرو ح|ل| سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

7o4966 لمهدى|لحليم عىل |لحليم عبــــد |محمود عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

286243 حمد محمد وهبــــه حسن|ء |ول هره|لق|صيدله 

226382 بــــوزيد|حمد مصطفى موىس | حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|768o7 ه فرج | هلل|هلل بــــخيتـــ فرج |مي  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

4533o| حمد|لسعيد |رس محمد محمد |ف لشيخ|هندستـــ كفر 

499794 ح|لفتـــ|يد عبــــد|ء مرصى ز|هن |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

347|74 شم|لمنعم ه|شم عبــــد|محمد ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||93|8 ن|يمن عيس سليم|هلل |منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

369378 لصغي  فرج|ن |حمد محمد رمض| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

3|9|48 لسعود|بــــو |ندى محمود محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

53572 لح محمد ربــــيع عىل|هلل ص|عبــــد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

79|7| مر|حمد محسن محمود ع|سيف  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

69oo88 ى  متـــ|حمد سل|هيم |بــــر|منى حسي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

8362o4 بــــدين محمد|لع|حمد عىلي زين | |هندستـــ قن

8335o2 ى عبــــد ي حسي 
ى مصطفى للطيف|حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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34|7o9 هيم عمر|بــــر|لم |ء س|دع ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

3346|9 حمد|د |د مصطفى فؤ|فؤ ى شمس|د| بــــ عي 

4|o76 ى رض|ي لحديد محمود|بــــو| |سمي  ى شمس|زر عه عي 

38426 ل|رص سيف |ء ن|نجل ى لي  ي|بــــ |د|
|لمنى

87623| يحن  | ل زكري|لمصطفى جم| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

263|4o لم شبــــكه|ل محمد س|لع|هبــــه عبــــد |ره بــــنه|تـــج

62o675 لعز|مريم أحمد عوض عبــــده أبــــو  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4883|o هيم محسن محمد|بــــر|بــــر |محمود ج سكندريه|ل|ره |تـــج

7o7676 لخي |بــــو |م عىل |لسل|ره عىل عبــــد |س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|7oo59 لسيد|لسيد |لد |ء خ|سم| |حقوق بــــنه

843|o| ي|شيم
ء محمد حسن مرغنى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

5|782 حمد|دى محمد |ء ن|شيم ره بــــنى سويف|تـــج

846782 حمد|لدين |لد نور |خلود خ ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

647375 وق محمد  لسيد|لسيد لطفى |رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

25859 ر محمود سيد عىل|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8||246 ي محمد سيد عبــــد|ص
ى
هلل|ق ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

76|955 ن فريج ربــــيع|نور سليم لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

696o63 تـــع|لبــــ|لسيد |لسيد يونس |يونس  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

33249 م صبــــىحي حسن محمود عيس|له| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

767886 ى عىل |ي ود|حمد يعقوبــــ د|سمي  ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

822633 د|لبــــ يوسف فؤ|ر غ|مختـــ ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

3386|8 ى|بــــو |ن سمي  عليوتـــ |يم| لعني  عه مشتـــهر|زر

6o3852 هيم محمد فوده|بــــر|ن |مؤمن مسعد زهر |بــــ طنط|د|

44248 در|لق|ل عبــــد |حسن بــــدر جل هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

|4|94o حمد مصطفى|لعظيم |محمود عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

528386 ح محمود عىل بــــهنس|لرحمن صل|عبــــد  سيوط|هندستـــ 

3694o| فظ محمد|يتـــ محمد سيد ح| |حقوق بــــنه

759o52 ى محمد  ى|حسي  حمد حسي  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

369445 ن|لقط|ن عىل |ن رضو|م ري|ريه ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

4o7469 لنبــــي محمد عىلي|ن محمد عبــــد |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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8o68o| ل محمد عىلي|رص جم|ل ن|نه لفيوم|حقوق 

|248o4 ن ى س|حمد |د |حمد فؤ| |مي  لم|مي  ى شمس حقوق عي 

435748 لسيد غنيه|عيل محمد |سم|ء |ل| لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

869489 ي|م |ء حس|رس| حمد خرصى ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

429o78 يد ج|بــــو |يه | ى يد رجبــــ|بــــو |هلل |د|لي  ى لي  |ره طنط|تـــج

|25|98 لبــــربــــرى|لنبــــى سيد |ج  عبــــد |عمر ن ى شمس هندستـــ عي 

498339 لعزيز أبــــورم|لمنصف عبــــد|خلود مكرم عبــــد ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

9o3|7| ل جرجس قلدس |مريم كم ج|ره سوه|تـــج

|24527 لموجود|لحليم محمد عبــــد |حمد يوسف عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

623252 ى|ي وي|لغز|حمد |لسيد تـــوكل | |سمي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

837|35 عبــــده سيد عبــــده سعيد |هندستـــ قن

5|75|6 ى |ي ل|حمد محمد غز|سمي  بــــ دمنهور|د|

94248 ى بــــغد|شيم ى|ء حسي  دى حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43244 ى|ل حفن|حمد جل| وى حسن حسي  هره|لق|عه |زر

62|547 ىط|هدير أحمد حمزتـــ لو معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5|8795 يد  ف|بــــو |دل محمد |ء ع|شيم ى يد|لي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

9o55o4 ئيل |نور جورج  ميخ|مريم  ج|تـــربــــيتـــ سوه

6385|4 آيه منصور محمد صبــــيح يوسف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

279627 لم عيس|هيم س|بــــر|منيه يوسف | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6o3o7o لحلو|لسيد |روق |مه ف|س|محمد  لمنصوره|ره |تـــج

3|3268 ضل|لرحمن ف|ضل سيد عبــــد|سلىم ف ى شمس|تـــج ره عي 

779294 حمد حسن|حمد سيد |حمد |ندى سيد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

9o|338 رحمه محمد محمود محمد  ج|بــــ سوه|د|

44348| يف عىل بــــرك|د |عم تـــ|لدين رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

755|92 وى|مه عطيه هند|س|ندى  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|22384 يف  ف عبــــد |رسر عيل|سم|هيم |بــــر|لرحيم |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

274|| ه|لل|حبــــيبــــه سيد سعد عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

49454 وق شعبــــ لمعبــــود محمد|ن عبــــد |رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

692423 |هيم |بــــر|لعزيز |لمقصود عبــــد |نىح  عبــــد |
لزميتـــي

لمنصوره|طبــــ 

7o2oo2 حمد محمد محروس يونس متـــول| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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233|63 حمد|حمد سيد |مروه حمدى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

32o97| ف سعد |لرحمن |عبــــد لمحسن|لدين عبــــد|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

62346o لحميد|لمحسن عبــــد |ن زغلول عبــــد |نور ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

69o4o لحفيظ|ء سعيد معوض عبــــد |شيم لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|2624 لسيد|هيم |بــــر|بــــ |يه|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

8268|| حمد|هيم |بــــر|طمه سعيد |ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

23989| ف عبــــد|لرحمن |عبــــد وى|لص|لمنعم |رسر ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

479|62 ي|محمد ديتـــرنج د
ل غريبــــ محمد|ئى سكندريه|ل|هندستـــ 

879|5| ف محمد عىل  |عهود  رسر سيوط|حقوق 

299839 يد|ل محمد ف|ل محمد كم|كم لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

52o38| د عىل مهينه|منيتـــ محمود فؤ| |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

5|4865 لبــــيس|ر فتـــىح |مختـــ| رن سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

433227 رس فوزى محمد مصطفى|يدى ي|ه |حقوق طنط

328592 مصطفى محمود محمد مصطفى |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

677|24 لحليم رزق|سم عبــــد |حمد بــــ| لمنصوره|حقوق 

892847 حمد عىلي |دل |عىل ع ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

6o8|73 ن|لجليل محمد سلم|ندى محمود عبــــد ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

9|5o54 هلل عىل  |ح عبــــد|بــــ صل|رح ي صىح 
سيوط|معهد فنى

7|3244 بــــو سمره محمد عبــــده|ر محمد |من لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6o|73 د|لجو|ن عبــــد |ح شعبــــ|منيه صل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

359947 ى هلل|تـــه عبــــد|دى شح|ن| يوستـــي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

4|8oo| حمد|در |لق|ج  عبــــد |ء ن|شيم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

22863| هيم محمد|بــــر|يمن |منه  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4o9o|o كوىس|لبــــل|حمد محمد مصطفى مصطفى | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6|9o74 له|مد محمد زو|مد ح|منيتـــ ح| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5o7956 لدين|ء |للطيف عل|لدين عبــــد |د |ن عم|رو دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

536o2| ف سيد عزوز|سيد  رسر ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

64|59 ن|ن رمض|ر مجدى شعبــــ|من ره بــــنى سويف|تـــج

54|236 بــــينى|حمد |لحميد |دل عبــــد|محمد ع لشر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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58456 مل يوسف|طف ك|ن ع|يم| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

8o|663 تـــه سيد|ن شح|رمض| عل حقوق بــــنى سويف

784632 س|م محمد عبــــ|محمد حس لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

26227 ى|بــــو |دق |ح ص|دى نج|ش ليمي  هره|لق|حقوق 

6826|2 لحسينى صبــــح|ن |بــــ رمض|يه|رحمه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

848852 ى|ل|ندي محرم سعيد  مي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

887o28 بــــتـــ  |روق ثــــ|دل ف|زينبــــ ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||7383 ي
وئى ميل فهىمي تـــوفيق| |في  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

327|o3 وق محمد  هيم خليل عزو|بــــر|رسر هره|لق|حقوق 

4395o7 زيد|لسيد بــــ|طف |رحمه ع لشيخ|بــــ كفر |د|

643836 هيم|بــــر|حمدى منصور |لسيد |د |سع| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8|6|54 |يوبــــ حن|يد |شنوده ع ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

259247 ى |ي ف ع|سمي  مر عيد|رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|66o48 لحميد محمد|لد عبــــد |محمد خ ى شمس|تـــج ره عي 

293289 وى|مي  محمود محمود حفن|محمود  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

243||7 مه حسن|مه مسعد سل|سل ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

7|644o هيم كشك|بــــر|د محمد |زينبــــ فؤ لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9|o526 حمد |د |لرحمن محمد ج|عبــــد دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

693343 بــــ|هيم سنج|بــــر|هيم |بــــر|يه | لمنصوره|بــــ |د|

779542 هيم|بــــر|هدير عىل محمد عليوه  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78964o حمد نسيم محمد محمد| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8778o8 ى عبــــد|ي هلل محمد  |لرحمن فتـــح |سمي  سيوط|طبــــ 

||89o9 ى ل|هيم غبــــري|بــــر|د |ميل| جي  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

28|4o7 ى|دهم سيد عبــــد| لمنعم محمود حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

784382 شم|شم شكري ه|بــــتـــ ه|ن ثــــ|نوره زيق|لزق|حقوق 

22985o وى|يع طنط|يوسف ط| ر|ي ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

77|2o7 لفتـــوح|بــــو |ورى محمد |لمغ|سندس  زيق|لزق|بــــ |د|

22||55 ن محمد|شعبــــ| حبــــيبــــه رض ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

232633 هلل طه|هيم عبــــد|بــــر| |نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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223|32 ك|لمل|عبــــد | ئى صبــــىح بــــولس حن|روم ن|بــــ حلو|د|

263784 عيل|سم|لسيد |دق |ره محمد ص|س |بــــ بــــنه|د|

7o||7o لبــــوز|هيم عىل |بــــر|هيم بــــيوم |بــــر| ن|صيدله حلو

56727 ر محمد|لعظيم مختـــ|ر عبــــد |مختـــ ره بــــنى سويف|تـــج

4|82o3 س|مر عبــــ|لد ع|م خ|ر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|7o58| بــــ محمد|حمد دي|محمد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

69|772 ن|لحميد زي|هيم عبــــد |بــــر|هلل محمد |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

897||7 مد بــــخيتـــ |لحميد ح|ندى عبــــد ج|بــــ سوه|د|

853|38 ن|هلل زهر|ح عبــــد|هلل صل|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

826882 مل|حمد ك|ل محمود سيد|م| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

446|67 ل عوض نرص|حمد كم|م |سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

326|53 ئى محمد عىل|هدير ه دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

42o248 حمد محمد فوده|بــــسمتـــ صبــــىحي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

9|o62 در|لق|ن عبــــد |م رمض|حمد عص| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

89|723 محمد حسن محمد حسن  سيوط|تـــمريض 

24|735 ل|لع|بــــو عمرتـــ عبــــد |لمنعم |رق عبــــد|بــــسمله ط هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

648|97 وى|وى شعر|هيم طنط|بــــر|ء حسن |سم| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

8846oo ن |لمنعم رشو|ل عبــــد|محمد كم ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

322863 دي|زينبــــ عبــــده محمود بــــغد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

59864 بــــى|د حمدى عر|رس عم|ي حقوق بــــنى سويف

73552  عىلي|ء خ|صف
ى لد حسي  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8838|9 بــــ محمد عىل |دي| نور ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

62o444 لحوتـــي|لحديدي عىلي |هيم |محمد إبــــر ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

7o8|3| ى |ي لسيد عىل عىل محمد عسكر|سمي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7o55|5 هيم|بــــر|لمتـــول |عمر فتـــىح  لمنصوره|ره |تـــج

6o2|2|  عبــــد|ح |لفتـــ|عبــــد| ن|ر
ى
ن|ح شوم|لفتـــ|لدسوق |تـــربــــيتـــ طنط

48o559 يف  ل|هيم سل|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|رسر سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

2|3244 ح حسن|نىه محسن صل ى شمس حقوق عي 

42o69o هلل|لعدل عبــــد|لمنعم |محمد عبــــد ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 
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6o8o32 آيه عزتـــ عىل محمد تـــعيلبــــ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|39|78 ى حسن قطبــــ |ي حمد|سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

643546 هيم محمد حسن عىل|بــــر|م |سل| زيق|لزق|حقوق 

85o9|8 لرحمن محمد سيد عىلي|عبــــد دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|4|393 لسيد بــــخيتـــ محمد|لد بــــخيتـــ |خ تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

433967 بــــ|لد محمد سميح حج|م خ|سل| |حقوق طنط

6o9643 لبــــيىل|لسيد |ء محمود |شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|5938o ض|ض حسن ري|ل ري|نو ن|بــــ حلو|د|

76346o |لرحمن شتـــ|لسيد عبــــد |هلل |هبــــه  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

243725  |يم|
ى
هيم محمد|بــــر|ن شوق ن|معهد فنى تـــمريض حلو

489484 حمد|هيم |بــــر|لد محمد |خلود خ سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

449549 لقدوس|لسيد عبــــد|رس |محمد ي |بــــ طنط|د|

34oo9 ف محمد محمد| |ن|ر رسر ى شمس علوم عي 

642379 لحق|د |حمد محمد عىل محمد ج| لمنصوره|حقوق 

84328 هلل|حمد عبــــد |بــــ جوده نعيم |رح حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

3|8o2o حمد|حمد عىل |لدين |ه |محمد بــــ ى شمس| لسن عي 

264396 لمقصود|مه محمد محمد عبــــد|س|سيل | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

649253 لرحمن عىل|لد محمد عبــــد|حمد خ| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

636o85 ى|لنبــــوى محمد |منيه قنديل | مي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

356858 حمد|نور |حمد |ء |سم| |طبــــ بــــنه

6|3823 ه  لسعدئى|لرحمن |يمن محمود عبــــد|سمي  |تـــربــــيتـــ طنط

632498 حمد|لدين |هلل محمد نرص |منه  زيق|لزق|ره |تـــج

|45|24 لبــــروى|هيم عىل |بــــر|حمد سيد | |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

767787 رون|لح|لح |ك جبــــريل عىل ص|مل لعريش|تـــربــــيتـــ 

28o82 سم عفيفى|ندى محمد ق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|2o|79 يه ن عمرو محمود عىل|رسر ى شمس علوم عي 

47946| عمر أحمد حسن أحمد طه سكندريه|ل|هندستـــ 

29327 ى | ف |مي  ى جمعتـــ|رسر مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|4987 ن|ن سويد|حمد رمض|حمد محمد | ى شمس هندستـــ عي 
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496o33 تـــ محمد مرىس سليم زيتـــون أمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

693572 لعربــــ|لعربــــ عز |ن عز |حمد رمض| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

333949 بــــى|مبــــ|عيل |سم|عيل سعيد |سم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

54|876 لعزيز |لحميد عبــــد|رص عبــــد|لن|ل عبــــد|جم
ح|مفتـــ

|حقوق طنط

83|265 ي بــــض|رك صفوتـــ ن|م |بــــ|ج  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

||7|94 ورده مصطفى سعيد محمود ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

9|2674 لدين خلف محمد  |ء |محمد عل ج|ره سوه|تـــج

4|227| ف جل|هلل |عبــــد ل صبــــرتـــ|رسر |ره طنط|تـــج

62||23 لحميد محمد رجبــــ|م عبــــد |محمود عص ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

43269| هلل|هيم عبــــد|عيل إبــــر|سم|ر |من |ن طنط|سن|طبــــ 

435o82 غيثــــ|لسيد عىل عىل بــــر|محمد  سكندريه|ل|علوم 

479993 م حسن|لسل|ن عبــــد|صل|م |لسل|دتـــ عبــــد |غ |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

325|44 شنودتـــ عزتـــ فرج حكيم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o4569  عبــــد 
ى
للطيف|هلل عبــــد|مصطفى محمد شوق سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|

إيجوثــــ

86o2| حمد قطبــــ|ء محمد |حسن كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

237687 ف ر| |رين|م لكريم|د |غبــــ ج|رسر هره|لق|م |عل|

|6879o ن|لطح|رمزى لطفى محمد محمد  هره|لق|حقوق 

6|4563 ى|هر مصطفى مصطفى ش|حمزه م هي  |هندستـــ طنط

5o8o58 شور|لق ع|لخ|فظ عبــــد |مح ح|فريدتـــ محمد س سكندريه|ل|بــــ |د|

42oo29 لحميد جعفر|لحميد عبــــد|مصطفى عبــــد ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

5o49o حمد نبــــيل عىل محمد| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

493376 محمد سعيد معوض هديبــــ بــــ دمنهور|د|

37545 ي
مل|د ك|ئى فؤ|ه| دئى لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

68||3o لسيد|فتـــىح عيد | لرحمن رض|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|7523 لحميد  |بــــر عبــــد|لد ج|نشوى خ سيوط|طبــــ 

272882 ك|لمل|مريم محفوظ سليم عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26o36| لعجىم|ن |م عثــــم|يه هش| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

278533 زق محمد|لر|ن محمد عبــــد|نوره |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

64369o حمدي|ل|لرءوف محمد |ندى عبــــد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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438o4 ى محمد سيد|يه محمد | مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

346229 يف | حمد محمود زريق|حمد رسر ى شمس|تـــج ره عي 

3|4658 لمرىس محمد فهىم|محمد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

63485| لسيد شلبــــى|لسيد محمد |حمد | زيق|لزق|بــــ |د|

8579|4 دق|لم ص|عيل س|سم|ر |من ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

56322 بــــوبــــكر|حمد |م محمد عىل |سل| ره بــــنى سويف|تـــج

77794o بــــى|حمد عر|ح |ء صل|صف زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5|85|4 فظ وزتـــ|هيم ح|بــــر|ر محمد |من ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

88o|8 |ء ن|شيم
ى
رص سيد دسوق لفيوم|نوعيتـــ 

3646|2 لسيد|رحمتـــ محمد عبــــده حسن  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

53275 لد فتـــىح صديق|ء خ|لشيم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

2|76|| هيم بــــدوى|بــــر|م |زم هش|ح هره|لق|ره |تـــج

26oo45 لم|بــــو س|حمد |حمد |ح |صبــــ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

543|45 هيم يونس مرع|بــــر|لبــــنى يونس  |حقوق طنط

243765 وق  ف ح|رسر لعليم محمد|مد عبــــد|رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

643233 ى ثــــروتـــ مهدي محمد|ي سمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

834672 ربــــ|نطون مح|موريس صليبــــ  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

6o|365 لسقط|لسيد |حمد |بــــ |لوه|ء عبــــد |شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

792828 هيم محمد|بــــر|هلل وليد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

633824 دى|له|حمد |لدين |ج |رس تـــ|لرحمن ي|عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

7o9929 لم|م عطيه عوض عطيه س|مل هش| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

86o358 مر شلبــــي حسن|ن ع|نوره صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

3|3o53 لسيد|لفتـــوح |بــــو |بــــ محمد |شه ى شمس هندستـــ عي 

2|629| ج عرفىح  يسن|مهند فر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

545278 |لحم|بــــر |قوتـــ ج|مؤمن محمد ي
ى
ق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

52|252 ي|لسم|حمد حسن محمد |سمر 
ئى بــــ دمنهور|د|

5|49o2 ن|م محمد عىل سليم|ريه بــــ دمنهور|د|

758||| م وهبــــه رجبــــ|ذ س|مع ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

23|362 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد |بــــ |مه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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33||74 بــــ|لوه|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد|هيم |بــــر| |حقوق بــــنه

6324|7 للطيف بــــيوم|ح محمد عبــــد |ء صل|رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|6282 بــــو عوف|ن محمد محمد |نوره ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

526667 ن|لد عىل حسن سليم|عىل خ ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

8o3422 سم جيد لويس بــــطرس|بــــ ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

44789|  عىلي
ى أمنيتـــ محمد محمد حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

627567 هيم تـــوفيق|بــــر|ء محمد |هن زيق|لزق|نوعيتـــ 

682347 ضل|ل محمد ف|ر بــــل|من لمنصوره|حقوق 

779742 ه|رحمه عص م محمد محمد بــــكي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

3655|| هيم|بــــر|حمد زينهم مصطفى | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o75|4 نم|ر محمد محمد محمد غ|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|394|9 ره محمد محمد عىل محمد|س ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

7|6767 لم|هيم س|بــــر|لفتـــوح |بــــو|مل محمود | لمنصوره|ره |تـــج

78732 هبــــه محمد فوزى محمدعبــــده ى شمس|زر عه عي 

|7367o لمنعم محمد فريج|فريج عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|8824 لمجيد خليل|لمجيد محمد عفوتـــ عبــــد|عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

492464 ح محمد حمودتـــ|محمد صل سكندريه|ل|حقوق 

8|9676 ف فؤ|زينبــــ  زق|لر|د عبــــد|رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3|78|6 لحليم|لدين فهىم عبــــد|ء |محمد عل عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

64o5o5 ى |ح ى|زم محمد حسي  حمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o264| حسن محمد فرج| رويد ج|بــــ سوه|د|

77|39o بــــ|لسيد عىل عطيتـــ محمد شه|منيه | زيق|لزق|صيدله 

7629|o م|حمد محمد محمود محمود تـــم| ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5246|5 ي محمود عبــــد 
لق|لخ|بــــ عبــــد |لوه|محمود مصطفى ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 

تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

8886|| ي|ر
ن حسن محمد |رمض| ئى سيوط|علوم 

7|5483 ف محمد | هيم|بــــر|لسعيد |تـــ |د|لس|بــــو |رسر لمنصوره|حقوق 

7o7o45 بــــر|م محمد محمد محمد ج|ر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|7|589 هلل||يوبــــ عط|طف |رجريتـــ ع|م ى شمس|زر عه عي 

|38358 |لش|لعليم عبــــد |محمد ثــــروتـــ عبــــد 
ى
ق ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 
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2|2|23 بــــ|لوه|لرحمن عبــــد |لدين عبــــد|ء|لؤى محمد عل
لسعيد |

ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|46889 حمد|لعظيم |حمد عبــــد |يوسف  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

23472| هلل محمد حسن سيد محمد|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|37437 عيل|سم|يوسف عرفه حسن  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

77oo2| ئى|لشنو|حمد محمد محمد نجيبــــ | زيق|لزق|ره |تـــج

4o6o27 مه رجبــــ طه عمر|س|سندس  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

248563 تـــ نرص محمد هنديتـــ|ي| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

263788 هلل|لحميد عبــــد|صفوه مجدى عبــــد |بــــ بــــنه|د|

6o4864 لشيخ|ن مسعد محمد يوسف |رو ي صىح طنط
|معهد فنى

6955|8 محمد محمد خرصى| رضوى رض صيدلتـــ بــــورسعيد

3542oo ل|لع|عيل محمد عبــــد|سم|جر |ه ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

359o82 دل بــــيوم محمد|بــــيوم ع |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

97637 ي عىلي|م |هش
يمن عشر |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

8o|32 لح حسن|محمد ص| ر|ي كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

77882 عيل|سم|رص محمود |لن|محمود عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

756987 لسيد محمود|محمود مدحتـــ  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

836o43 رس محمد يوسف|ره ي|س دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

856339 لسميع|رحمه نرص عيد عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

48o2o| ى محمود محمد محمد عىل حسني  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

52|37| لسيد خضي |لد عيد |بــــثــــينتـــ خ تـــربــــيتـــ دمنهور

23o2|7 هيم|بــــر|حمد |دى |دى محمد ن|ش هره|لق|حقوق 

355|67 لسيد|لمنعم |مح عبــــد|ن س|يم| ى شمس حقوق عي 

|26o35 هيم|بــــر|حمد مني  محمد |م |حس ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6523| عيل|سم|رضوى حمدى محمد  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

38683 ف |ن |ريم|ن رتـــ|عيل محمد عم|سم|رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

36|32| وى|د محمد محمود قن|سع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

623476 |حمد عط|حمد محمد |رضوى  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7|3o33 لم|لم محمد س|مصطفى شكرى س لمنصوره|حقوق 

56934 ه محمد مصطفى حسن| مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

Thursday, September 6, 2018 Page 13075 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|49o24 ل خليل جوده|ر جم|من تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

84|959 لرحيم محمد|ن محمد عبــــد|يم| |نوعيتـــ قن

5o5oo ى ج|لرحمن شعبــــ|عبــــد هلل|د |ن حسي  ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

6|7984 ن|طف حس|محمد ع| نور ط|بــــ دمي|د|

89|674 وى |وى محمود طنط|محمود طنط سيوط|حقوق 

776238 لنبــــي|مل عبــــد |لد ك|ن خ|نوره زيق|لزق|بــــ |د|

2556oo لسيد مصطفى|مه محمد |س| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

786825 ح محمد طه|حمد محمد صل| |ره بــــنه|تـــج

7o529 ى محمد سيد محمد|ي سمي  لفيوم|بــــ |د|

9o3343 لجليل |حمد محمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ج|بــــ سوه|د|

352|o4 محسن محمد محمد| رن ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

785847 عرص|ل|حمد يحن  محمد | زيق|لزق|بــــ |د|

238997 د|لحليم عو|رق عبــــد|مريم ط دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|42o4| ف حلىم |محمد  لليثــــى|رسر ى شمس هندستـــ عي 

432765 بــــىل|لغر|مه شكرى عيسوى |س|د |جه |طبــــ طنط

6o5347 د عوض|ك عي|لمل|د عبــــد |عم| مي  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

65273 هلل|ء زهي  عوض |ء عل|حسن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

5|72o3 لدين|ل |لعربــــى جم|ن صبــــرى |نور طبــــ بــــيطرى دمنهور

632483 مه|طمه محمد ضيف عزتـــ سل|ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34|447 لطوجى|هيم |بــــر|هيم سمي  |بــــر| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

269482 لم|للطيف س|محمود عبــــد| لي|د |ن طنط|سن|طبــــ 

784557 ن يوسف|منيه محمد عىل سليم| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6|6934 أحمد جميل| منه عط ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

96444 تـــ صميدتـــ|حمد جمل بــــرك| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

82769o حمد|لصغي  |ر |لستـــ|محمد حسن عبــــد لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

9o6838 ى |ريه لسيد عىل |م حسي  سيوط|عه |زر

23|36o لمجيد|ل عبــــد|لع|ذ بــــدوى عبــــد|مع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

243966 لمجيد|حمد محمود عبــــد |حمد صبــــرى | ن|حقوق حلو

65223 ء محمد حنفى سليم|دع لفيوم|بــــ |د|
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323674 حمد عبــــده|بــــ سيد |يه|ن |نوره تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5o783o ح عمر|لفتـــ|لنبــــي عبــــد|ر محمود عبــــد|من سكندريه|ل|علوم 

62688 تـــ فتـــىحي | لسيد محمود|مي  لفيوم|ر |ثــــ|

487434 لم|محمد محمود عيد محمود س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

27|o5o لسيد محمد عطوه عبــــده| |دين عه مشتـــهر|زر

247|7 لم محمد|ح س|جر صل|ه هره|لق|ره |تـــج

|25847 هلل|هيم عبــــد |بــــر|م |محمد هش ى شمس|تـــج ره عي 

38442 ف محمد محمد|هبــــتـــ  رسر لفيوم|لعلوم |ر |د

8o2477 تـــه|تـــه شح|ء رجبــــ شح|عل ره بــــنى سويف|تـــج

524|6o لمنعم عىل محمد|فع عبــــد|لش|ء |ل| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|6295| تـــفى حسن حمدى حسن هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

885|4| لمنعم فهىم |هند محمد عبــــد سيوط|ره |تـــج

4287oo لم محمد بــــدر|ء س|سن ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

258428 لعظيم فوزى|حمد رجبــــ عبــــد| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

|55394 حمد محمد يس|تـــسنيم نبــــيل  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|48|25 لم|لم حلىمي س|حلىمي س ن|بــــ حلو|د|

|252|o لعظيم عىل بــــدر|مد عبــــد |محمد ح ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

4o5648 لففى|ء مكرم محمد محمود |ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o5733 لسيد محمد يوسف بــــندق|حمد | |دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27o632 حمد محمد مصطفى زقزوق|محمد  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

529225 بــــوفيوض|حمد عىل محمد حسن | ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

4|36| ى محمود حلىم عبــــد|ي لصمد|سمي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

498743 لح|ء عىلي محمد ص|سم| بــــ دمنهور|د|

5|5758 ىط|لع|وى حميدتـــ عبــــد|محمد هند| دين تـــربــــيتـــ دمنهور

75|433 حمد حسن|م محمد عىل  ره بــــور سعيد|تـــج

84339 هلل|ض عبــــد |جفرى ري| رين|م ره بــــنى سويف|تـــج

329988 هيم|بــــر|طف متـــولي |ن ع|نوره |كليتـــ هندستـــ بــــنه

22698o در|لق|حمد عبــــد|ح عىل |دى صل|ش لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

35ooo3 تـــ فؤ حمد محمد جميل|د |ني  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

2|737o حمد|للطيف |لد محمد عبــــد |هلل خ|منه  ى شمس|د| بــــ عي 
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|47842 تـــم عىلي مؤمن محمد|محمد ح ى شمس هندستـــ عي 

|58o62 لسيد|لرحمن |تـــغريد محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6o7955 حمد|لسعيد محمد |بــــر |ندى ج |نوعيتـــ طنط

|932o لعليم|بــــ عبــــد|لتـــو|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

877948 ى  |ء نرص |رس| لدين خليفه حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

22|2|7 مل|حمد محمد ك|ن محمد |يم| ى شمس هندستـــ عي 

249o43 ق|بــــ |يز دي|جر ف|ه وى|لشر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

546268 هيم|بــــر|هلل متـــول |حمد أحمد عبــــد | ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

2428|8 ل|لع|حمد محمد عبــــد|دهم | ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

82338 حمد محمود|لحميد |عبــــد| عل هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6829o8 وى|رحيم رجبــــ شه| محمود رض ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

59478 ن محمد محمد|محمود رمض ي|هندستـــ 
|لمنى

49464o يف|حسن محمد محمد  لشر ره دمنهور|تـــج

63|998 ل|خليل مني  خليل سوري| رين|م زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

29653 لربــــ ربــــيع|د |لرحمن محمد ج|عبــــد  هره|لق|حقوق 

48|467 للطيف محمد|حمد عبــــد |صم |لرحمن ع|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

246oo2 مجدى وهبــــه عىل وهبــــه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

278328 ن عوض|لمرضى عثــــم|مل عبــــد|محمد ك ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|6293| هيم|بــــر|ن حمدى بــــيوم |رو ن|علوم حلو

342662 هيم|بــــر|لسيد |م محمد |ريه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6|932 ى س|ي تـــتـــ محمد|مح شح|سمي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5|9668 لع|لق|لعزيز |عيل عبــــد |سم|ء رجبــــ |ول سكندريه|ل|طبــــ 

32594o لرحيم|روق عبــــد|حمد ف|ن |نوره هره|لق|ر |ثــــ|

427658 ن|لعج|عيل |سم|حمد عرفتـــ محمد | |علوم طنط

7o8246 حمد حسن|لمقصود حسن |سحر عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43||o7 در مصطفى|لق|لمنعم عىل عبــــد |ح عبــــد|سم ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

424845 ج|مه محمد محمد ربــــيع حج|س| سكندريه|ل|علوم 

6o|852 ي|ر
لبــــرى|وى |لشن| |زكري| ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

477654 لحليم محمد منصور|ر مجدي عبــــد |من سكندريه|ل|طبــــ 

73328 ن عيس يوسف|ئى عري|روم لفيوم|عه |زر

694|9o ى س ى عىل حس|حسي  ى|لم حسي  ني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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227747 جد مرقص ملك|م| رين|م رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

852568 حمد|بــــر محمد |ء ص|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

456236 ى عثــــم| نور ن|محمد رزق حسي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|255o2 حمد|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|حمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

85o7o2 فظ|لح|شم محمد عبــــد|م ه|بــــتـــس| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

677539 |لعل|بــــو |ح |د محسن مصبــــ|زي ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

689325 ى عبــــد |يه ه| هلل|ئى عىل عشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

675oo| فظ|لدين محمود محمد ح|م |ريم حس مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

898245 ف |محمد  ى |حمد |رسر مي  سيوط|ره |تـــج

763245 سلىم محمد صبــــرى محمد غنيم حقوق بــــورسعيد

89663| لمجيد  |م عبــــد|ن منصور تـــم|رو دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

324o96 لدين محمد|ح |يمن محمد صل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|26259 عيل يوسف|سم|حمد محمود | ى شمس|تـــج ره عي 

75|2o3 ي
سيىل|نطونيوس فضىل بــــ| |دئى وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|65364 ى محمد حبــــيبــــه محمد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69|4o6 ج محمد مصطفى محجوبــــ|جر رس|ه لمنصوره|صيدله 

4|757 ن محمد|هلل محمد شعبــــ|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

425|57 حمد قطبــــ سليم|سلىم سليم  سكندريه|ل|بــــ |د|

699|4o وى خليل|لمك|سهيله يوسف محمد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

5oo282 س|لم غط|م حنفى حميده س|هش ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|5|839 لعزبــــ|لم |لعزبــــ س|حبــــيبــــتـــ  ى شمس| لسن عي 

357733  عبــــد|ف
ى
لحميد محمد|طمتـــ دسوق |بــــ بــــنه|د|

6322|6 ف زىك تـــوفيق|رينى  رسر زيق|لزق|عه |زر

4||328 ندى محمود عبــــده محمد |حقوق طنط

27836| هيم عطيه|بــــر|رص محمد |يحن  ن ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

6864|4 وى|لمك|لسيد |لدين محمد |نور  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

686477 لعزيز قنديل|لح عبــــد |زم محمد ص|ح ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4937|7 مي فتـــىحي حسن أحمد عىلي|س عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

893372 قيم |ديوس يو|قل|دى |نوبــــ ن|بــــ| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 
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7627|o زى|محمود منعم عبــــده عبــــده حج ره بــــور سعيد|تـــج

36o333 ى|حمد محمد |لد |حمد خ| مي  ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

523825 لسيد محمود مرىس محمود|محمود  ن|سو|بــــ |د|

8829o6 ن سعد  |طف عجبــــ|رجريتـــ ع|م سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6299o ى خميس|محمد عبــــد  هلل حسي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

348939 لعوضى|لمجيد |حمدى عبــــد| ن|ر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

34273o ن محمد|هلل محمد سليم|عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|3|o85 حمد|ل فوزى |يوسف جم ى شمس هندستـــ عي 

867|3 مه عوض يونس|محمود سل ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

4929|7  
ى
ن|لسيد يوسف روتـــ|سعيد دسوق عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| | شبــــر

|44959 ل|بــــيشوى سمي  سليم هل |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

833oo4 حمد محمود محمد معوض| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|48724 نشين محمد محمود سيد هره|لق|بــــ |د|

8942o| رع |لعزيز ز|ر محمد عبــــد|مي سيوط|بــــ |د|

423334 ي 
زق|لر|حمد عبــــد |آمنتـــ مجدي مصطفى سكندريه|ل|علوم 

8775o3 هلل  | |ن عط|ن محمد رضو|ريم|ن سيوط|بــــ |د|

9o86|8 حمد |عيل |سم|هد جبــــريل |ن ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

69949o لسيد|يمن متـــول |محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

27277o ى شهد منتـــرص محمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

693536 |لنج|بــــو |لدين حسن حسن |حمد عز| لمنصوره|هندستـــ 

843o25 لحميد دهبــــ|حمد عبــــد|طمه |ف ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

8|394o هلل حسن|حمد عبــــد|م |عص ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

25947o م|حمد درغ|لحميد |م محمد عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

5o9459 ع|لس|حمد |م محمد |عمر محمد عل ره دمنهور|تـــج

|7o442 هيم|بــــر|ل |ن سيد هل|نوره تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

283695 لكريم|ء سيد عبــــد|م عل|سل| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

|6|797 عيل مصطفى|سم|محمد مصطفى  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33424 حمد محمد|طمه سعيد |ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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6|82o3 يف حسن منس|س ل رسر ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

5o6679 ي|حمد يوسف |ء سعيد محمد |ل| لخرصى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

259|43 لخول|هيم مصيلىح |بــــر|يمن |محمد  لفيوم|هندستـــ 

446o66 ي|لبــــلش|دهم محمد محمد عىلي |
ىسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|4787 يل|حبــــيبــــه محمد محمود ط سكندريه|ل|طبــــ 

8529|4 هيم|بــــر|يد |زن حسن ز|م ي|هندستـــ 
|لمنى

436|4o نه|بــــو عي|لجليل |حمد عبــــد |مر سمي  |تـــ |حقوق طنط

248393 هلل حموده|لسيد عبــــد|تـــفى صبــــرى  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|2945 ى  ع|لسبــــ|هيم محمد |بــــر|متـــول خي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7899|6 وى|لصهرجتـــ|لد محمد محمد |سلىم خ |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

82|927 ى | لرحمن|حمد محمد عبــــد|لحسي  م بــــنى سويف|إعل

8433o3 ف |طمه |ف ى |رسر دريس|حمد |مي  ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

7238| هلل|ريو جورج فتـــىح عوض |م ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|75263 حمد عىلي|لسيد |محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|3|244 حمد|هيم |بــــر|د |مه رش|س|حمد | ن|بــــ حلو|د|

6237|o كريم وليد ربــــيع تـــوفيق عبــــده ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

448237 لدين محمود عىل عرفه|سيف  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

267926 يد|ن محمد محمد نجم ز|م شعبــــ|حس ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|7542 ي
لموجود|طف محمد عبــــد |ع| دئى علوم دمنهور

445839 حمد محمد|حمد متـــول |متـــ |س| سكندريه|ل|هندستـــ 

4|48o لرؤف|ن عبــــد|ن رمض|يوسف شعبــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

||5|67 بــــ|مريم حسن محمد حسن خط وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

793993 حمد|سلسبــــيل حسينى مصطفى محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9o|995 ه عل| ن |م محمود مهر|مي  ج|بــــ سوه|د|

263384 لعظيم محمد قنصوه|ء فوزى عبــــد|زهر |تـــربــــيتـــ بــــنه

2844|5 لدين عىل ربــــيع|د|هلل عم|منه  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

759|44 حمد محمد سعد|محمد  حقوق بــــورسعيد

5o3784 رق محمد عيس محمد|د ط|زي سكندريه|ل|بــــ |د|

5o6o38 لدين|بــــ |هيم حسن شه|بــــر|محمد حسن  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

236733 حمد|ح |لفتـــ|م عبــــد|جر هش|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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7847|| حمد محمد|يه سمي  | زيق|لزق|بــــ |د|

843944 دل سعدي يوسف|يه ع| ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

446o|7 ي محمد |لص|ء |حمد عل|
ى
وي|لسخ|ق سكندريه|ل|ره |تـــج

5|878| ئى|لمجيد محمد عن|رص عبــــد|سلىم ن معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

48222o لعزيز|لعز عبــــد|بــــو|ء |لدين عل|نور  سكندريه|ل|ره |تـــج

2339|3 حمد بــــيوم|لحميد |حمد محمد عبــــد| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

43765| ل|بــــو هل|لسيد |هيم |بــــر|ل |محمد هل لشيخ|طبــــ كفر 

|5|o4o ل|لع|شم عبــــد |رص ه|رحمه ن ى شمس|تـــج ره عي 

|44776 لم|ء محمد متـــولي س|لزهر|طمتـــ |ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|38|5 ح متـــول|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|محمود  |بــــ طنط|د|

26786 لدين|حمد نور|سهيله محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|27383 ي|عىلي | شذ
وي عىلي|لمنى ج|أللسن سوه|كليتـــ 

|3|456 محمد رأفتـــ مهدي غنيم هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

825|36  عىلي عبــــد|ف
ى لكريم|يد حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

|268|7 صد|لق|ىطي |لع|يوسف ممدوح عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

9|o2|o هلل  |ن فضل |ندى سمي  سمع|س ج|علوم سوه

79322| س مرىس|حمد محمد عبــــ|ء |سم| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

8862|4 لزهرى |حمد |م محمد |ريه سيوط|تـــربــــيتـــ 

5o|594 ى |محمد | دين هيم|بــــر|لسيد |مي  زيق|لزق|عه |زر

628o56 مد|دق ح|لص|ء محمود عبــــد|بــــه زيق|لزق|ره |تـــج

879|67 حمد |تـــ |حمد شح|ء |رس| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

258385 لم|لمقصود س|عبــــد| محمد رض ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

52o79| غ|لصبــــ|هيم |بــــر|حمد |يتـــ | سكندريه|ل|طبــــ 

858976 م جمعه محمود|هش| نور ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4768o| بــــر عوض محمد كمون|مصطفى ج |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6768|8 بــــ|محمد سمي  فهىم محمد دي لمنصوره|حقوق 

92|666 فتـــ خلف محمد |مصطفى ر ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

69|982 لمجيد محمد عىلي|محمد مجدى طه عبــــد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

64o455 هيم حسينى|بــــر|هيم محمد |بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|5o99 لزهري|هلل منتـــرص محمد منتـــرص |منتـــ  بــــ دمنهور|د|

2|2|o7 لسيد|لفتـــوح محمد |بــــو|لرحمن محمد |عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 
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489454 ى عبــــده محمد عبــــد|ي م|لسل|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7|44o ى|بــــو|ح |تـــ صل|محمد فرح لعني  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7453o ى|مريم مصطفى فؤ د حسي  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

246726 حمد حسن عيد|محمد مسعد  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

5o6534 وي|لشعر|لرحمن |فتـــىحي عبــــد | رن سكندريه|ل|بــــ |د|

|3842| ضل منصور|نردين مجدي يوسف ف ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

354392 لجيد محمد درويش|مريم محمود عبــــد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|66587 مه|ء محمود محمد سل|رس| هره|لق|بــــ |د|

847855 ى|ىطي عبــــد|لع|ء عبــــد|رس| هلل حسي  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

786852 محمد نشأتـــ محمد عىل س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

432284 ئى|لسود|لسيد |م |مريم عص |عه طنط|زر

9oo||2 لرؤف محمود |لد عبــــد|كريم خ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

88967o ه عبــــد م |ن تـــم|رص رمض|لن|مشي  لمنصوره|حقوق 

68o726 حمد|ىط عىل |لمع|بــــو |كرم |ء |شيم لمنصوره|بــــ |د|

24o|3o لح|ل محمد ص|يمن كم|محمد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|9828 ف  لسعيد موىس عبــــده|محمد أرسر ره بــــور سعيد|تـــج

42|o8 لحكيم مبــــروك عطيتـــ|ء عبــــد |هن ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

33|56| شم|لسيد ه|ل |كم| نور هره|لق|م |عل|

9o276| هيم محمد |بــــر|يوسف محمود  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

696679 زم مصطفى عبــــده محمد|ح ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

752387 هيم نظي |بــــر|يمن |مر |تـــ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

529o83 بــــوعلو|لبــــدرى عىل |حمد محمد |م |حس دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

634647 ه يوسف|ء محمد ز|محمد عل زيق|لزق|علوم 

|75948 ي
فظ|فظ محمد ح|ح| دئى لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

36|688 حمد رجبــــ صبــــيح محمد| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

847335 ي محمد|دع
ي مصطفى ء يحن  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

23|99o ن|لم|حمد س|حمد محمد |محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

876879 سلىم محمد عىل محمد   سيوط|حقوق 

778564 هيم|بــــر|حمد |رس |كريم ي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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28o55 ندى مصطفى حسن عىل هره|لق|عه |زر

675o44 بــــد|لحميد ع|عبــــد | يوسف محمد محمد زكري لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

26|646 ى عبــــد|بــــو|لسيد |حمد | لمجيد|لعني  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

5|7766 رس حمدى شنش|ي| دين تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|2|o83 مه|لدين مصطفى محمد سل|ل |مصطفى جم لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

82o553 لرحمن|دي عبــــد|له|نور عبــــد| |دين ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

325o59 هلل|هيم عبــــد|بــــر|هلل |يوسف عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

435895 ن|لد حسن بــــدوى سعف|ل خ|من تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

3522o2 ف ف|مي  | وى|رس منش|رسر د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

89|6|7 ل |حمد هل|ده |م حم|سل| سيوط|بــــ |د|

756o7o ء محمد محمد عرندس|شيم عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

223995 حمد عىل|مل |طمه ك|ف ن|حقوق حلو

29|225 تـــ|لعزيز عنتـــر عىل فرح|عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

69273 ن محمد محمود|محمد شعبــــ لفيوم|طبــــ 

682o89 ف يوسف غ| |دوين لح|ل ص|رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

68o3|4 هلل يوسف|حمد محمد محمود عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

8|3o55 سحق فهىمي|نوبــــ رؤوف |بــــ| ره بــــنى سويف|تـــج

6|4272 لحميد كحيل|ن محمد عبــــد |يم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

48|677 ى|بــــر|حمد محمد |مدثــــر  هيم حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35|446 محمد فهىم محمد فهىم سيد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4o92| لسيد عبــــدربــــه جبــــر|يه | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|o624 هيم جميل|بــــر|رق |مريم ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

623o34 ف |هلل |منه  ض|لع|بــــع |لتـــ|رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

33966 ن سعد محمد|عبــــي  رمض كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

68oo3| دى|له|هيم عبــــد |بــــر|زق |لر|ن عبــــد |يم| صيدلتـــ بــــورسعيد

|783|4 ى|دل حسن ج|محمد ع هي  منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

869o63 ده محمود حسن يوسف|فؤ ن|تـــمريض أسو

3||257 م|لسل|منيتـــ محمد مصطفى عبــــد| ن|بــــ حلو|د|

64744 لحليم مرىسي|ء مجدى معوض عبــــد|ول لفيوم|طبــــ 

4922|8 س|هلل محمد محمد محروس عبــــ|عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج
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695578 لخول|حمد |هيم عىل |بــــر|عىل  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

4|786o وى|لشعر|محمد صديق محمد | ند |ره طنط|تـــج

5o7327 وق محمد فتـــىح عطيه بــــريك رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32|977 لع|لرحمن عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|سلىم محمود عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o4663 تـــ|هلل محمود بــــرك|ندى عبــــد سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

324482 يوسف محمد حمدى محمد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

|3962| م محمد مدبــــول|ء عص|رس| ن|بــــ حلو|د|

5223|5 ح محمد|لفتـــ|ره نبــــيل عبــــد|س تـــربــــيتـــ دمنهور

435852 ي سعيد 
مر|لسيد ع|منى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

7o2754 ر|لحم|لسعيد |ل مصطفى |يمنى جم لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4336|9 ح طه|لفتـــ|هلل عبــــد |در فتـــح |لق|عبــــد  |صيدله طنط

853743 ل سيد عيسي|لع|ح عبــــد|صبــــ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

778o47 منيه يوسف محمد يوسف| زيق|لزق|حقوق 

883oo6 لرحمن |مل عبــــد|مل محمد ك|ك ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

326739 حمد يوسف محمد|رتـــ |ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68|665 لحق شلبــــى|د محمد فكرى عبــــد |زي لمنصوره|هندستـــ 

893465 بــــوضيف |ء محمد |ء عل|سم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

547543 حمد موىس محمود|طه  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

2683o هلل خلف محمد محمد|منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9o3|oo لسيد محمد |مل رجبــــ | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

266494 لليثــــى|هيم |بــــر|ء سعيد |رس| |بــــ بــــنه|د|

685572 لح|حمد ص|لمقصود خي  سند |عبــــد | رن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

337889 ع محمود عوض|حمد محمود رف| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

87655| محمود عىل محمد عىل   سيوط|ضتـــ |علوم ري

838483 ر ونس|دو|كرم | |رين|م ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

6|3723 عيل عطيه|محمد محمد نجيبــــ إسم |هندستـــ طنط

2|8874 ى يوسف|مصطفى محمد عىل  مي  ى شمس هندستـــ عي 

834893 حمد بــــدري محمد|محمد  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

62464o ه سمي  عبــــد | يف|له|دى عبــــد |له|مي  دى رسر ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي
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476275 ى|طف محمود أبــــو |نسي ع|ن لعني  سكندريه|ل|ره |تـــج

43459| ي
يف| دئى وليد محمد رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

75o8oo لرحمن محمد نويره|حمد سيد عبــــد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

537o4| له|محمود وجيه محمود غز عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84oo22 ي عبــــده عبــــد
در سعد|لق|منى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|387o8 زي حسن|لسميع حج|سلىم عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9o5o| حمد عويس|ح |لفتـــ|يه عبــــد | صيدله بــــنى سويف

62852o حمد|حمد محمد عىل |م |سل| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

37493 محمود فوزي حمودي فوزي ن|حقوق حلو

6|8494 ى|سمي  أحمد عبــــ س حسي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

34o4o9 ى|حمد حس|خلود حلىم  ني  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6|2438 قرع|ل|لسيد |حمد |هند حمدى  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

52|698 عيل|سم|ء نرص عوض |رس| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|66486 لجعلص|ء سعيد محمد محمد |سم| ن|بــــ حلو|د|

688595 لخول|ن |رشدى سيد سيد شعبــــ لمنصوره|حقوق 

268793 لمقصود|ن عبــــد|سلىم صبــــرى عثــــم لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|7|467 ى |هيم |بــــر|محمد  بــــوستـــه|هيم |بــــر|مي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

434574 ئى|لميد|ن مجدى محمد |يم| |علوم طنط

332867 وى|لحمل|جر مجدى محمد محمود |ه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

49867o م عىل|لسل|بــــسمه سعد عىل عبــــد  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

3|7665 نيس محمد|حمد محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25854o هيم|بــــر|س |ن عبــــ|مصطفى رمض تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

||7o85 ي
وئى يز حبــــيبــــ|جرجس ف| في  ى شمس|تـــج ره عي 

887o35 ئيل  |مريم فتـــىح جندى ميخ ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

3736|| لسيد|د |رتـــن بــــطرس ج|م ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

353968 ي 
هيم محمد عىلي|بــــر|مصطفى ى شمس|د| بــــ عي 

3||253 حمد محمود خليفتـــ|هلل محمود |منتـــ  هره|لق|حقوق 

|2o|6o وى|لحلف|لح |ن ص|فرح مرو مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع
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5o99o2 هيم|لحميد إبــــر|هيم عبــــد |حمد إبــــر| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

9o4|3o ه محمود | لصغي  |حمد |مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

278635 هيم مرىس عىل|بــــر|مريم شفيق  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

789653 ف محمد رش|محمد  ن|د سليم|رسر عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|75666 حمد|ء فتـــىح عىل |نجل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o55o6 صف|عيل ن|سم|لدين |ل |لعزيز كم|زينبــــ عبــــد  لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

|55645 مد|ن ح|ء حمدى رضو|ل| ى شمس|تـــج ره عي 

66895 حمد|ر |حمد مختـــ|م  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|6656| ئل سيد حنفى|ن و|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

28797| يفه|لحميد تـــرىك عبــــد|ذ عبــــد|مع لحميد رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7o675| ى  ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |محمد حسي  لمنصوره|هندستـــ 

89|349 لمتـــجىلي |حمد حسن عبــــد|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

248|88 لحميد دعبــــيس|لصبــــور عبــــد |يمن عبــــد |طمه |ف ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

64|o36 ي|لجليل |حمد عبــــد|مجدي  لشوربــــىح  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

84949 لمطلبــــ|م محمد سعيد عبــــد |سل| ن|حقوق حلو

54|698 لدين|ل |ف محمد كم|محمد خل سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

6oo83 مل|ده سيد ك|غنيه حم صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

4o2oo3 لمقصود نجم|لسيد عبــــد |محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3698|2 لسيد محمود|د عمر |نه ى شمس حقوق عي 

259393 لغنى|لغنى سعيد عبــــد|حميده عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

222o4 ف|ل محفوظ خل|جر كم|ه ى شمس|د| بــــ عي 

|2o87o ف |مصطفى  ى|بــــر|رسر هيم محمد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

498862 ي |لش|ء نبــــيل عبــــد |ل|
ى
بــــو شوشه|ق تـــربــــيتـــ دمنهور

226424 ر محمد|لستـــ|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8o|652 ي|
يه سيد محمد تـــوئى ي|عه |زر

|لمنى

868575 حمد|جح يوسف |م ن|سل| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5|8423 يم|لد|حد عبــــد |لو|ن محمد محمد عبــــد|يم| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

696922 ف عطيه |دم | لشيوى|هيم |بــــر|رسر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

8965o2 لمجيد  |حشىم عبــــد| لعل|بــــو|روفيده  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 
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|5562o ى|ي مح موىس محمد|س| سمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

77o||2 ف |محمد  ل محمد حفنى|حمد كم|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

92o836 لسيد محمد |لسيد |م |سل| ج|طبــــ بــــيطرى سوه

|67666 ي حسن محمود حسن
تـــفى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8265o6 دي|لد عوض بــــغد|خلود خ ن|فنون جميله فنون حلو

52|45 ى|ء هش|رس| م ربــــيع حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

7|5383 وع|شور مط|رق ع|طمه ط|ف لمنصوره|حقوق 

233672 |لعل|بــــو|ر قرئى |تـــم مختـــ|ح هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|68642 حمد|حمد |هيم |بــــر|ح |محمد صل ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8o29|4 هيم محمد عىلي|بــــر|نجوي  سيوط|حقوق 

682o28 ف محمد مىح | |نور لديسىط|لدين |رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

868|56 لرؤف محمود محمد|محمود عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9o796o ف فتـــىح عبــــد|محمود  لحميد |رسر ج|علوم سوه

322388 ى ئيل|مر سمي  ميخ|تـــ| يوستـــي  ى شمس|د| بــــ عي 

524|47 يمن مصطفى محمد|جر |ه معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

682|76 ى|مل محمود رأف| تـــ جمعه حسي  لمنصوره|صيدله 

89464 ح شعيبــــ طه محمد|ن صل|يم| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6922o| لديسىطي|فظ |ئل لول ح|يه و| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

476o34 د|لجو|م رجبــــ فتـــىح محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

4489oo ل|ل هل|هيم محمد هل|بــــر| ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

26749| لعليم طه بــــدوى|م مجدى عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

232694 ل|لع|ن سيد زين عبــــد|يم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

489379 ر حسن عىل محمد موىس|مي سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

238922 هيم|بــــر|هيم متـــول |بــــر| |يش لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

838774 لعزبــــ|لحميد محمد |هدي عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

4|8595 ى ص لبــــ|بــــو ط|حمد |ن |بــــر عثــــم|نرمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

4o|788 حمد طه بــــسيوئى|طه رجبــــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22o7|o مد عىل|ده محمد ح|غ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد
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242763 جون سعيد مكرم خليل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

323593 لفتـــوح محمود|بــــو |هيم |بــــر|خلود  ن|بــــ حلو|د|

768668 ر محمد محمد صقر|ء مختـــ|شيم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

424|| محمود فنجرى عزتـــ فنجرى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

282793 لعزيز|يه سعد عىل عبــــد| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

69293| لسيد جوده عدروس|مروه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

832|72 لي|لغز|هلل عىلي محمد |عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

2|39o7 ى|يوسف ع دل محمد محمد حسني  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

88|864 رص ممدوح محمد  |يحن  ن ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|26868 لق|لخ|لق عبــــد |لخ|لدين محمود عبــــد |نور  ى شمس حقوق عي 

632768 دق|لص|هر عبــــد |هر ز|د م|جه ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

6o7566 حمد محمد محمد حمودتـــ| لمنصوره|هندستـــ 

82|22o لعليم|ل عبــــد|ل محمد جل|جل حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|59982 سليم|لم |جد س|م م|سل| ى شمس|تـــج ره عي 

36o79o هيم حمزتـــ|بــــر|حمد |جر |ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

626297 حمد حسن عبــــود|رحمه حسن  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

893o92 ى |رص جرجس |م ن|سه مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9|2693 ه قن| لكريم |لح عبــــد|وى ص|مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

5|8329 لرشيدى|لهدى خميس عبــــد ربــــه محمد |نور  سكندريه|ل|طبــــ 

76oo4o د محمد|لجو|سمر فتـــىح عبــــد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

332|o2 لسيد عىل|نور |ح |سم |نوعيتـــ بــــنه

775683 د|لسيد ج|لرحمن محمد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49883| ى ع|ي لمجيد بــــدوي|دل عبــــد |سمي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

24485| لمنعم محمد عجوه|مل عبــــد|رقيه محمد ك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|48|4 م عطيه شكر|عمرو عص لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

64|||3 ى محمد محمد عبــــد |ضىح  هلل|مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

649293 حمد|لبــــ سيد |بــــو ط|ل |لصبــــور كم|حمد عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

2|48o9 لنبــــى حنفى|حمد عبــــد|لدين |بــــ |شه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|5o89 ن بــــدر|ن عىل سليم|ء سليم|رس| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

52646 بــــ رجبــــ سيد|يه|محمد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف
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227oo9 حمد عىلي|لمنعم |حمد عبــــد|لمنعم |عبــــد ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

843869 لحسن غريبــــ حسن|بــــو|هلل |هبــــه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|4oo|5 هر سيد محمد|رضوى محمد م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

365673 حمد حسن محمد|محمد  ن|حقوق حلو

8o|476 ف عىلي محمد|ء |لحسن|
رسر ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

229o82 لرحيم|حمد عبــــد|دل |سلىم ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5424|| حمد|لحميد سيد |هلل عبــــد |رص عبــــد |يه ن| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o8o87 ن حمد|لمنعم |فتـــىح عبــــد | مي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

272848 حمد|بــــ محمد |طمه طو|ف دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

488489 ل|هلل محمود هل|ء عبــــد|حمد عل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|2684 لعزم|بــــو |حمزه محمد | رضوى رض |ن طنط|سن|طبــــ 

62oo27 لمتـــول|س |ل عبــــ|محمود جم معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

475o6 زق|لر|حمد عبــــدتـــ زىكي عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

89622| لسيد فرغىل  |يه محمد | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

432|74 كبــــي|لمر|د مصطفى |ء عم|سم| ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

8545o ي|صف
ء يسن جودتـــ مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

343o6o حمد|ح |لفتـــ|محمود حمدي عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

44988o يف محمود |رو بــــىلي|لبــــ|ن رسر لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

35||92 ن|ن مصطفى سليم|رق سليم|ن ط|سليم ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

92|o25 لعزيز شيىم |ندى محمد عبــــد ج|بــــ سوه|د|

5|8|23 ن رص|ح تـــوفيق ن|لفتـــ|دل عبــــد |ع| مي  لشيخ|عه كفر |زر

5|2o6 محمد سيد ربــــيع محمد صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

45|777 هيم|بــــر|بــــو|لسعيد عىل محمد |عىل  لشيخ|هندستـــ كفر 

772oo3 لحميد خضي |لعظيم عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

87834 جر سيد حسن عىل|ه ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

846846 ن|حمد عثــــم|لش |ج |حمد تـــ| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

623573 هلل||مجدى عوض عوض يوسف عط |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

|4252| حمد محمد|دل |مروه ع عه مشتـــهر|زر

238388 ى محمد ف|ي روق سيد|سمي  لمنصوره|حقوق 
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59|84 لعزيز عىل|محمد محمود عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

633589 منيه سعد محمد مصطفى| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

683o22 وع|ل مط|لع|هر سعد عبــــد |ن م|نوره لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

82229 ف فهىمي مج|سلىم  لدهبــــ|بــــو|هد|رسر منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

496748 حمد محمد مصطفى|روى مصطفى | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

898296 حمد |ضى |لر|رس عبــــد|نغم ي ج|طبــــ سوه

438o29 ى عم |لدين طه أبــــو ري|د |نرمي  لشيخ|عه كفر |زر

625748 هيم|بــــر|طف عىل |يتـــ ع| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

295834 م عىل محمد عىل|سل| ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

3|836o عيل|سم|مه صبــــىح |س|هلل |سيف  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

6246o| لنبــــى|لمحسن عبــــد |ن مجدى عبــــد |يم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

634283 ى|ن متـــول |حن لسيد حسي  زيق |لزق|تـــمريض 

5|924o ه|لبــــ|لعظيم |لصمد عبــــد|ء عبــــد |منيه عل| ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

8o|689 س شنوده|لي غط|صموئيل غ ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

|22237 ف محمود محمد|زينه  رسر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|49753 لسميع يسن|لسيد عبــــد |هلل |عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

83877| ي|هلل ي|هبــــه 
ي مصطفى

رس مصطفى قرص|ل|فنون جميله فنون 

238493 دق|لمجيد ص|د عبــــد |د فؤ|ر فؤ|من ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

923o2 لدين|ل |د حسن كم|حسن عم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3638o4  سمي  محمد 
حمد|مصطفى ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

348o9| لجلبــــ|بــــر |لرحمن سيد ص|عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|4o979 يف عبــــد  لعزيز|لمحسن محمود عبــــد |ندى رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

362869 حمد|حمد محمود محمد |عمر  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

89o927 رص طميش |لن|زينبــــ مصطفى عبــــد سيوط|بــــ |د|

755657 ى محمد|س ره محمد حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

54284| ء قطبــــ عىل عطيه خرصى|دع عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

334|92 هيم|بــــر|حمد محمود محمد | ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

|22478 لمسيح|نور عبــــد |د |ميل| ندر|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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45754 ل محروس عىل رجبــــ|ء كم|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

255|9 لد محمد زىك|مريم خ ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

268|52 هيم محمد يونس|بــــر|محمد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

5o9698 بــــ|لوه|لسيد عبــــد|لسيد فتـــىح |در |ن سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

3o456 ور|منيه سيد محمد مج| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

8o78|o ي|ر
ي محمد|طف ن|ع| ئى ج  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 

بــــ موجه|نتـــس|/سويف

54937 دل محمد محمود|ر ع|من تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8|2472 س|بــــر محمد عبــــ|ن ص|يم| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

78|5|o هيم سبــــع|بــــر|ء محمد |ل محمد عل|س هره|لق|ر |ثــــ|

772236 ه جم| لعزيز عىل|ل عبــــد |مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

3|4988 هلل محمد|ل بــــكرى عبــــد|يوسف جم د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

254754 حمد|حمد سيد |محمد  إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

5o3|oo حمد بــــدر خليفه|لحميد |يتـــ عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o5|65 ف عطيه محمد طلبــــه|زن |م رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

373499 ه م| لرحيم محمد|هر عبــــد|مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4|456| لدويىحي|لرؤف |لرؤف محمد عبــــد |عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

3|3929 |طف نجيبــــ حن|نوبــــ ع|بــــ| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

2|8|4o ف |لدين |سيف  ج |م بــــلتـــ|لسيد عل|رسر د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|749|2 لنبــــى عبــــده|ن عبــــد |ء رمض|سم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

78oo43 ج  سنوىس عطيتـــ|محمد ن زيق|لزق|نوعيتـــ 

24623 فظ|لح|فظ خميس عبــــد |لح|ندى عبــــد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

76o375 لسيد|كريم محمد سمي   زيق|لزق|حقوق 

|35447 ن حنفى محمود عمر محمد|كريم ى شمس|تـــج ره عي 

333736 ى|هيم محمد |بــــر|محمد  مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o45o7 هلل|رؤوف مكرم عبــــد| ن|ر ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

|4|2o7 مصطفى مىح مصطفى| ر|ي ى شمس|تـــج ره عي 
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6885|4 وى|لبــــدر|لسيد |مه |س|حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

86472| ئيل نعيم عزيز|مريم ميخ دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|6288| هيم|بــــر|ل |لد هل|طمه خ|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

847932 ء محمد محمود عىلي|ل| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

834799 ي عبــــد
ح ربــــيع محمد|لفتـــ|مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

9|4988 روق محمد|دل ف|بــــ ع|رح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

893922 هلل  |ك رتـــبــــى لطفى رزق |مل سيوط|بــــ |د|

7o6424 لمهدى|لعزيز |ل عبــــد |هبــــه جم لمنصوره|بــــ |د|

699267 ر محمد خليل|لستـــ|عبــــد | مه ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

332896 ىط|لمع|بــــو|لمصلىح |مي  وجدى | |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

|2o979 ى جد سمي  فوزى|م| لي  ن|فنون جميله فنون حلو

|4887| م|م|ندى محمد نرص  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

75264o  محمد محمد حفنى|لص|
ى
ق ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 

تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

2733o| بــــر|شور ص|عمرو حمدى ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8643o4 ن مح فهىمي متـــي|س| مي  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

75973o ف مصطفى محمد محمد| |رن رسر ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

35||82 حمد سعيد محمد محمود سيد درويش| ى شمس طبــــ عي 

4448o د|غبــــ حم|مح محمود ر|ريم س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

24529 ى محمد محمد عبــــد|ي لعزيز|سمي  هره|لق|صيدله 

7646|6 ف طه محمود نور|طه  رسر تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

34|759 لمنعم|مح عبــــد|طف محمد س|عو ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

548o75 هيم|بــــر|لسيد عيد |لسيد محمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

62|768 ف محمد |رس |ف يف|لبــــدر|رسر وى رسر ط|هندستـــ دمي

4o|2o3 زق حريمص|لر|م فرج عبــــد |سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

369437 ي محمد محمد |محمد 
لطوجى عبــــده|لطوجى شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

32|635 ل|لع|لمنعم عبــــد|حمد محمد عبــــد| ن|حقوق حلو

447224 عيل|سم|بــــر |لد ص|حمد خ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

846o46 ي|لبــــ|بــــوبــــكر عبــــد|محمد 
سط قريسر ن|سو|حقوق 

34o692 ورى|لفتـــوح مغ|بــــو |لد |ء خ|ول |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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9oo43 لدهبــــ|بــــو |منى فتـــىح سيد سيد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

37||34 |لىح |بــــ عبــــد|لبــــ|لىح فتـــح |لرحمن عبــــد|عبــــد
|لخرذ

|ره بــــنه|تـــج

6335|3 بــــرى|لج|لسيد عمر |عيل |سم|مخلص  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

628845 ح|لفتـــ|سلىمي محمد سعيد عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

2|9637 لصمد|لسيد محمد عبــــد |بــــسنتـــ حمدى  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

6||62 لحكيم عويس|لرحمن جمعه عبــــد |عبــــد دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8|56o دى|له|طف نرص عبــــد |لدين ع|م |حس هره|لق|ره |تـــج

34o893 لرحمن|حمد حسن عبــــد|حمد عزتـــ | |ره بــــنه|تـــج

882|26 لمجد فنجرى  |بــــو|د |حمد رش| سيوط|طبــــ 

4|4o56 رق موىس محمد صقر|م ط|وس |تـــربــــيتـــ طنط

232854 حمد حميده|سعد محمد | نور تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

9|3|o3 رص يوسف محمد  |يوسف ن قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

773993 وى|لبــــستـــ|مسعد محمد | نه هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

682o78 ه رض| ل|س محمود هل|عبــــ| مي  لمنصوره|حقوق 

67833| ف محمد |ء |رس| ن|حمد عمر|رسر لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4784|7 وى|لقرنش|لغنى |هيم عبــــد |بــــر|محمد  سكندريه|ل|طبــــ 

522372 بــــوبــــكر|م |لسل|طف عبــــد|رئيسه ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

9o34|o م محمد عىل |م|ل |نه ج|تـــربــــيتـــ سوه

37|49o ضل متـــول سيد|رتـــ ف|س ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

43o776 ى عىل سلط|سم| حمد|ن سيد |ء بــــحي  |نوعيتـــ طنط

675|77 شه|لمحمدى عك|لسيد |شه |عك| رن لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

34457| عيل|سم|د زىك |ح فؤ|لدين صل|عز  ى شمس حقوق عي 

476oo8 لدين محمد قريش|ل |رص جم|لن|سلىم عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22885| ر محمد حسن مصطفى|من هره|لق|ره |تـــج

6|823o ى|م |ندى هش حمد حسي  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

8o4oo7 تـــه|بــــ خلف محمد شح|مه ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

336|57 حمد مصطفى عوض|رتـــ |س ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

889789 ي 
ه حسن مصطفى عطيفى مني  سيوط|بــــ |د|

6|78oo لبــــيىل|عىل محمود عىل محمود  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

272|9o ل|لع|لعظيم عبــــد|ره ممدوح عبــــد|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 
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5|6|57 لم|ن عىل محمود عىل س|نوره علوم دمنهور

25o885  زيد|محمد جم
ى
ل شوق تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

756o5 ه | لعظيم محمود|حمد عبــــد |مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8526|9 لموجود|وي عبــــد|ح منش|بــــرين نج|ص ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

8369|| سمر محمد عيسي محمد |نوعيتـــ موسيقيه قن

87o69 لمهدى|ن عبــــد |هلل شعبــــ|ء عبــــد |رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

432|28  محمد|ه
ى
يدى محمود طه دسوق |ن طنط|سن|طبــــ 

684747 ن|لسعيد حسن خش|هيم فتـــىح |بــــر| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

4|oo|6 فعي|لش|ن محمود |لدين رمض|ء |كريم عل |ره طنط|تـــج

269959 جه|ن خف|طف محمد زيد|حمد ع| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

76o4|9 سم محمد محمود قبــــيض|بــــ لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

476|o2 رنيم رجبــــ مرىسي عبــــده سكندريه|ل|ره |تـــج

9o447o مد |عيل سيد ح|سم|عىل  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

823376 ن محمود سيد محمد|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

6o8733 ن بــــندق|خلود حربــــى رمض |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2o93o لحميد|ل عبــــد |لع|حمدى محمد عبــــد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

28|6|4  حج|لبــــ|حمد عبــــد |ن محمود سيد |ريم|ك
ى
زى|ق |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|

(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

7o7|55 فظ عوض|لح|لحسينى حلىم عبــــد |محمد  لمنصوره|حقوق 

645628 لبــــيوم|لدين محمد |ح |طمه محمد صل|ف |حقوق طنط

847466 لسيد|عيل محمد |سم|يه | ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

7888o| لمنيع|مه |منى منصور حسن سل سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|نظم بــــ

488669 فع|هيم ن|بــــر|دل |بــــ محمد ع|يه|د |زي سكندريه|ل|ره |تـــج

|64o73 ي محمد|زم عبــــد |ح
لحميد حفنى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6264o9 حمد عمر عمر|لسيد |ء |دع زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

864oo6 ن|دق سلط|لص|بــــوزيد |حمد | ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

6o5o|9 ى يونس سعف|ندى وس ن|م يسي  |نوعيتـــ فنيه طنط

89o73| د |لجو|د محمود عبــــد|لجو|ء عبــــد|ل| سيوط|صيدلتـــ 

53|6o لعظيم|هلل عبــــد|لعظيم عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد حقوق بــــنى سويف

7o4557 لسيد محمود مقله|لحكيم |حمد عبــــد | زيق|لزق|عه |زر
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4o5892 ى محمد  شه|هيم ش|بــــر|مريم حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6494|| هيم|بــــر|ل محمد |محمد حسن جل لمنصوره|حقوق 

834286 لجليل|نور محمد عبــــد|لد |خ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4859o5 ر|لجز|حمد محمود |هيم |بــــر|د |جه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|6847 لمطلبــــ|ن صبــــىح محمد عبــــد|نوره ن|علوم حلو

633487 ى قن|لرحمن عوض |عبــــد وى|مي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

258oo5  
ى
حمد يوسف|محمود شوق ي صىح بــــنه

|معهد فنى

284258 حمد|لنبــــى |مه عبــــد|س|ء |رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

783|oo رحمه محمد عىل حسن حسن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

887665 ري |لبــــ|ل محمود عبــــد|محمد جم سيوط|ره |تـــج

692479 ى محمد حسن محمد  س|لنح|حني  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

437745 ود|لغنى د|ح عبــــد |لفتـــ|ء محمد عبــــد |إرس لشيخ|عه كفر |زر

83|46 مد محمد|لعظيم ح|مصطفى عبــــد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

24|35o حمد|زق |لر|حمد عبــــد |مصطفى محمد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

77||7| م فتـــىح محمود|خلود عص زيق|لزق|بــــ |د|

25497 ي محمد عبــــد |ص
للطيف|بــــرين مصطفى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

852826 هلل كرم عىلي محمد|عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

689664 لسعيد يوسف|طف محمد |منه ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

77722o ى عم|ي لق|لخ|د محمد عبــــد|سمي  زيق|لزق|طبــــ 

254822 لعليم نجم|حمد حسن صميده عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

69|6| د|لجو|لمحسن عبــــد |بــــر عبــــد |ج| عل ره بــــنى سويف|تـــج

485|6| لسيد أحمد|هند محمد نبــــيل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o|367 لبــــرجيس|عىل حسن عىل حسن  ن|سو|علوم 

27892 ي عدوي
ى
رحمتـــ عىلي شوق ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

|4oo49 هلل|لدهبــــ عبــــد |بــــو |ره محمد |س ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

66637 يد|بــــو|در |لق|روبــــى عبــــد | دين ى لي  لفيوم|طبــــ 

32695o رك|حسن محمد مبــــ| رن ى شمس هندستـــ عي 

32229| هلل مجدى خليل حسن|منتـــ  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7|7947 لدين|لدين سمي  محمد محمد نور |نور  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

6|o324 لبــــدوى|لسيد |ء محمد |دع لمنصوره|بــــ |د|
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757324 ى ى محمد محمد حسي  حسي  زيق|لزق|حقوق 

686o48 شم|للطيف ه|زق عبــــد |لر|مريم رمزى عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

23o369 ى |عمرو جم حمد عىل|ل حسي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

253476 |لسق|لمحسن |دل عبــــد|مروه ع تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2658o2 لحفيظ|م ممدوح محمد عبــــد|س |تـــمريض بــــنه

487829 له|حمد حبــــ|حمد |يوسف محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75|265 روق عىل متـــول|م ف|وس| رول لسويس|هندستـــ 

922327 حمد  |لسيد تـــوفيق |ء |رس| ج|ره سوه|تـــج

6o9967 لد|لرؤف خ|دل عبــــد|محمود ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

225444 فظ|لح|حمد مرىس عبــــد|تـــيسي   هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62667o بــــ|لبــــ|لسيد فتـــح |منيه سعيد | زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

83287o حمد|هلل |حمد محمد فرج | |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

648884 ى ي|ي لديبــــ|م |لسل|حمدعبــــد|رس صبــــرى |سمي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

529394 مر عطيه|ء محمد عبــــده ع|عل ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

|7o446 ي محروس خليل|ء عبــــد |سم|
لغنى لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

33244| ل|لع|حمدى محمد حمدى عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|395|| حمد فرغىل|ن |لدين سليم|ء |بــــه| دين ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|7434 ن|ن مدحتـــ حسنى عثــــم|مرو هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

682o|2 مه|نس محمد محمود يوسف سل|ن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

57472 ف سل|جر |ه مه|حمد مشر لفيوم|لعلوم |ر |د

624296 حمد محمد يونس| |رس رض|ف ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

352548 رقيتـــ نبــــيل عىل محمد عوض ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

779467 ى عبــــد |ي ىط|بــــوس|لرحيم |لرحمن عبــــد |سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

9|27|2 تـــ محمد حربــــ |وله شح|فر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

7o|5|6 لخول|ده |حمد عبــــ|لسيد |ء |رس| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

7|8|44 ى بــــسمه محروس سعد محمود حسي  لمنصوره|حقوق 

|383o2 ي محمد|لحميد عر|محمود محمود عبــــد 
ى
ق ى شمس|د| بــــ عي 

3422o3 شور يوسف|رتـــ عىلي ع|س سيه|نوعيتـــ عبــــ

9o8|9| لكريم عىل |د |لسيد ج| |لي|د ج|حقوق سوه
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|748|4  محمد |لبــــ|حمد عبــــد |
ى
حمد|ق تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4o3752 لمقصود|ح عبــــد |لفتـــ|م يوسف عبــــد |عص سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

423932 ى |شهد  ى محمد|هيم |بــــر|مي  مي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

439o|4 ر|لعط|عىل مصطفى حسنى  لشيخ|طبــــ كفر 

923oo9 م |رى كر|ل زخ|كرم هل دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6o4944 مي  مسيحه لبــــيبــــ| |رين|م |علوم طنط

887263 لعظيم  |لدين عبــــد|مه زين |س|ر |من سيوط|علوم 

423|92 لفتـــوح فريج محمد|بــــو |حمد محمد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2|7248 ي|ه
ى|ط| ئى ى حسني  رق حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

7|7635 لسعود محمد|بــــو |محسن | مه لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

844862 وي|لصبــــور روض|م عبــــد|ء هش|سم| ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|38665 ى رمض| دين ن|سعد حسي  ى شمس صيدله عي 

8o65o6 هلل مسعود|م عبــــد|لسل|ن عبــــد|سليم لفيوم|ر |ثــــ|

62455| لرؤف مندور شتـــيه|عبــــد | ن رض|حن ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

36o275 تـــ|لسيد بــــرك|حمد |حمد محمد | |حقوق بــــنه

24632| لسيد|ره |لسميع عم|ئى عبــــد|يوسف ه شمون|نوعيتـــ 

33|693 ن عىل جوده محمد|ء شعبــــ|سم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

5|o232 محمود فتـــىحي عىلي حبــــه طبــــ بــــيطرى دمنهور

|42249 رى|لهو|حمد |ح محمد |كريم صل ن|حقوق حلو

|223oo  |طمه محمد مو|ف
ى
|م مو|م|ق

ى
ق وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

9o3|3| عيل فكري |سم|رحمه محمد  ج|طبــــ سوه

8875|8 وس |ك تـــ|رى جرجس سدر|م ورصى سيوط|بــــ |د|

8|2|43 ى|ريج محمد رضو| ن حسي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

756863 هلل|حمد محمد عىلي عبــــد|محمد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

67929o لفرح|بــــو |لمجيد |م عمر عبــــد |سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o55|4 ل|لع|مد عبــــد |ح ح|لفتـــ|ء عبــــد |عمر عل لمنصوره|علوم 

8|693| ي|د بــــندري م|مريم عم
ضى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

923652 ن |لم|حمد حربــــى محمود س| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

778367 لمهدى|لسيد محمد |طمه |ف زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 
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785732 ل|ن مرس|طمه حسن سويلم سليم|ف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6o||69 شف|لك|ح |لفتـــ|حمد سعيد محمد عبــــد| |بــــ طنط|د|

22|537 ى|ن عبــــد|محمد رمض لنعيم مرىس حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23o8|9 دل خليل مرىس خليل|مصطفى ع هره|لق|حقوق 

6797|7 هيم معوض|بــــر|هيم محمد |بــــر|رقيه  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

858724 هيم|بــــر|هيم |بــــر|لمعتـــمد |محمد عبــــد حقوق بــــنى سويف

9o2696 هيم محمد |بــــر|هيم محمد |بــــر| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

322|oo زق|لر|ن مهدى محمد عبــــد|نور م بــــنى سويف|إعل

4o76|6 حمد|لسيد |دل محمد |ن ع|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

259463 هيم محمد|بــــر|طمه محمد |ف شمون|نوعيتـــ 

924468 ل |لع|حمد عبــــد|يمن |ء |عل ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

78|32 ى |ي ى عو|سمي  د|حمد حسي  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

762733 لشى|فظ |ر ح|رس سمي  مختـــ|ي |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5564o هلل|هلل عبــــد |يز عبــــد |رقيه ف تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

464964 ى|حمد |لد محمد سيد |محمد خ حمد تـــنيتـــي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

258362 لشيتـــي|م |لسل|حمد عبــــد|مصطفى  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|35245 للطيف|لدين محمد محمد لطفى عبــــد |سيف  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9o4376 لسيد محمد |حمد |جح |محمود ن ج|حقوق سوه

642945 ن سعدون صبــــرى|حمد سلط|بــــسنتـــ  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

332679 هيم حميده محمد|بــــر|يتـــ حميده | |تـــمريض بــــنه

257387 ي عىل|رس محمد ر|ي| ر|ي
ضى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

646788 هلل محمود محمد عىل لبــــن|عبــــد  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

844539 ل محمد|لمتـــع|هدير وردي عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

543oo4 لزعم|حمد |نىه محمود محمد  ره دمنهور|تـــج

698278  محمد متـــول|ي
ى
ى محمود شوق سمي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8|8794 خر|مي  بــــسخرون ز| |ر|ي ره بــــنى سويف|تـــج

442|34 ى محمد محمود مسعود محمود حسني  لشيخ|تـــمريض كفر 

3|28o3 شور|لنبــــى ع|ن مصطفى عبــــد|نوره لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|634| لجمل|رس محمد طه |رحمه ي ط|حقوق دمي
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|6o|32 لكريم|ل عبــــد |مح جل|رس س|ف ى شمس|د| بــــ عي 

678|32 ىط|لع|مريم مصطفى عبــــده عبــــد  لمنصوره|حقوق 

|6o759 بــــيشوى جميل بــــخيتـــ فهيم  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

3|92o5 ء محمد نعيم محمد|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

355384 لق|لخ|دتـــ حسن درويش عبــــد|غ ى شمس|تـــج ره عي 

63|4o6 ى زكري|ي لعزيز|هيم عبــــد |بــــر| |سمي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

4|8o22 حمد عطيه|ح |حمد صل|ندى  |حقوق طنط

4266o4 يم محمد عيس|لد|ردينتـــ محمد عبــــد  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

|4499 هلل|م حسن عىل عبــــد |م س|سل| هره|لق|ره |تـــج

877696 لدين عىل  |ح |ء محمد صل|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

7o5928 ذلي|لش|لسيد |هر |ط| وليد رض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76298 حد حسن|لو|حد حسن عبــــد|لو|عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|532|| فظ|مل ح|مصطفى عزيز ك هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25|97 ميل صديق قيرص|فيتـــ | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|6497 ر|لف|لعظيم |بــــ عبــــد |يه|عمر  ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

|2|329 ح|لفتـــ|ح جعفر عبــــد |لفتـــ|رضوي عبــــد  ن|حقوق حلو

75o637 حمد|رغد محمد حسن محمد سيد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

875694 حمد محمد محمود |عىل  سيوط|حقوق 

4238o6 ل|لجم|ن حسن |تـــم حسن سليم|ح لمنصوره|علوم 

34935 رمنيوس يس|دل |ديفيد ع هره|لق|صيدله 

229422 حمد|ن |حمد حس|طمه |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

676||o طف فرج حمودتـــ|ديه ع|ش لمنصوره|عه |زر

643494 تـــه|لسعود شح|بــــو|م |ء س|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

65788 م عزتـــ حسن|كريم س ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

854747 بــــر زىكي عدوي|هند ص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6274o9 لحلبــــي|لسيد محمد |م محمود |إسل هره|لق|ر |ثــــ|

8829oo   |ء |لىمي
ى
حمد محمد شوق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34o83 ى |ي ره|يمن محمد محمود عم|سمي  هره|لق|ره |تـــج

8|2859 د حمدي محمد|جر عم|ه ي|علوم 
|لمنى

35o569 حمد يوسف|م |حبــــيبــــتـــ عص ى شمس|تـــج ره عي 
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444|82 س|محمد محمود محمد متـــول غط لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

7|7647 للطيف|حمد محمد محمد عبــــد |محمد  لمنصوره|حقوق 

482635 لحميد فكرى|لدين عبــــد |ح |ر صل|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8467| م|م|مصطفى محمد سيد  حقوق بــــنى سويف

682663 ى محمد مصطفى عرفه ش|ي دى|سمي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|25438 يوسف كرم عشم بــــخيتـــ ى شمس هندستـــ عي 

6492oo  محمد بــــدوى|سعد |ندى 
ى
حمد شوق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

765579 عىم|ل|لسيد |لسيد |محمد طلعتـــ  ضه بــــور سعيد|ري/تـــربــــيتـــ

8|62o5 لحكيم|لح عىلي عبــــد|محمد ص ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

83446o ل دخيل عوض|لرج|مي  عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33o576 |د حلىم بــــسط|تـــرنيم عم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|7|627 ف محمود عبــــد |طمه |ف لرحمن محمد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|6489o هيم|بــــر|ح |رس صل|هلل ي|منتـــ  ن|تـــربــــيتـــ حلو

86|7|4 يع|بــــدين ط|لع|رص زين |لن|ل عبــــد|جم تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

629646 ه|بــــر سليم بــــل|ن ص|جر رمض|ه زيق|لزق|عه |زر

|5547o لمجيد|ديه محمود عبــــده عبــــد |ن ن|حقوق حلو

2769| لحكيم محمد محمود|ل عبــــد |س هره|لق|هندستـــ 

3|||86 حمد|عمر محمد سعد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|6|646 ن|لمنعم عبــــده رمض|د عبــــد |عم| ي|م ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

695o2o لق|لخ|هيم عبــــد |بــــر| |ء رض|ول زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

2444|6 لمحسن|بــــ عبــــد|لتـــو|يمن عبــــد|عمر  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4|2|o حمد|ر مرزوق |لستـــ|مح عبــــد |س هره|لق|هندستـــ 

284||3 لرحمن عمر محمد سمي  حسن|عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2|574o مد|د ح|لجو|مه مجدى عبــــد|س| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

88674| رك فرغىلي |هيم مبــــ|بــــر|ء |رس| سيوط|تـــمريض 

||6428 لمقتـــدر محمود أحمد|لرحمن محمود عبــــد |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|78994 لرحمن|لرحمن رمزى عبــــد |محمد عبــــد  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

837|o9 ي حسن نور |لش|خلود عبــــد
ى
لدين|ق ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 
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|6ooo3 ى س| لم عيد|حمد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

28257| دى|لن|لمنعم |حمد عبــــد| |ن|ر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

235726 ه عبــــد| شم|هلل محمد محمد ه|مي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

889|89 هلل عىل سيد سيد |منتـــ  سيوط|تـــمريض 

9o2433 حمد محمد |مر |بــــرهوم ع ي صىح سوه
ج|معهد فنى

59|3o ل محمود معوض|محمد جم سيوط|حقوق 

4o98o7 يد أنور شتـــيه|ن أبــــو|رو ى لي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

778457 ه عص| لسيد|م محمد |مي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8o6o76 ي محمد خلف|ي
ى مصطفى سمي  ي|صيدلتـــ 

|لمنى

4ooo9| لي|طف عويضه بــــس|ئيل ع|مهر سكندريه|ل|ره |تـــج

487862 حمد عىل|لح |لدين ص|ح |دهم صل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

89o5|| هر |تـــه ط|هر مصطفى شح|ز سيوط|هندستـــ 

342369 لمحمدى يوسف|هلل حسن |منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

349757 حمد سليم|لمؤمن |بــــر عبــــد|حمد ص| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

5o3326 لحفيظ محمد قدير|مريم عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

4o4674 ي|لجن|هيم |بــــر|حمد |عىلي محمد 
ينى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|44|39 ف عبــــد |ندى  لعزيز عيد عزوز|رسر ى شمس| لسن عي 

864o45 ف وهبــــي نور |محمد  لدين|رسر ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

3||67| لمجيد|يوسف محمد محمد عىل عبــــد |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

847o97 حمد محمود|م |لسل|بــــسمله عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

63|495 لبــــ ذىك عبــــد ربــــه|ء غ|رس| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

272768 ذل محمود|لدين ش|م |سلىم عص ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

|28229 حمد|لد محمد |مريم خ مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

459|28 لح|هلل عمر محمد ص|عبــــد ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8|4388 يف فوزي ري ي|رسر
ض مهنى ي|لسن |

|لمنى
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249377 لدين رشدى شتـــله|د|هلل عم|منه  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

698825 هيم عيس|بــــر|هلل |مل محمد عبــــد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

695|o4 فتـــىح محمود محمود سعد| رض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

79oo73 حمد|هدير رجبــــ مصطفى  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

86|929 ي شنتـــي  عىلي
سهيله حسنى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

43o587 وق  ن محمد حسن|حمد عدل|رسر |بــــ طنط|د|

692|84 بــــ|لوه|هيم محمد عبــــد |بــــر|ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

869624 مد محمد|ده ح|محمود حم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

348|55 لحليم|حمد عبــــد|مصطفى | محمد رض ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

39627 حمد بــــكرى مصطفى بــــكرى| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|7737o لدين|هيم محمد نور |بــــر|يوسف  هره|لق|حقوق 

7o7324 حمد عوض خريبــــه|دل |ع| رويد هره|لق|م |عل|

26925o  
ى
بــــو شنبــــ|بــــسمه محمد محمد شوق ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

233952 حمد محمد عىل|م |سل| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

229998 مد|حمد صبــــىح محمد ح| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|664o4 حمد|حمد فتـــىح |كريم  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

92|38| ن |ل محمد عثــــم|حمد جم| ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

266724 لعزيز محمد عبــــسه|حسن عبــــد | ربــــ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8|o|73 ف سمي  ر|سمي   شد|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

638454 طف عىل أحمد مصطفى|حمد ع| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|77789 حمد|م |م|حمد |لرحمن |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3734|3 |لبــــ|عمر محمد محمود عبــــد
ى
ق وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

77893| منيه محسن عىل موىسي| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

9o|7|2 شم |لعزيز ه|ر عبــــد|محمود مختـــ ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

8o5o95 لسيد|مريم صبــــىحي موريس عبــــد ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

625924 ى|سل| م حسن محمد حسي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

||9795 ئيل|بــــيتـــر وليم رمزى ميخ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

695ooo ى|بــــو |لسعيد |لسيد |رص |م ن لحسي  لمنصورتـــ |تـــمريض 

7|oo74 دل محمد عطيه|مريم ع لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o5279 دل حسن عىل خميس|لحسن ع| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر
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6o36|2 ى|هر يوسف |عزه م لحسني  |صيدله طنط

3|6529 ن بــــصي |شدوتـــ صبــــىح سليم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

246749  محمد عل
ى
م|مصطفى شوق ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

65332 حمد فتـــىح محمود|محمد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

29||99 يف محمد عبــــد|سل| م|لخ|زق |لر|م رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8453o9 ي حسن|لد حج|د خ|جه ج  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

2|6725 م محمد موىس|سل|محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4|2o87 لمنعم صقر|هيم عىل عبــــد |بــــر|محمد  |حقوق طنط

254|99 لغلبــــوئى|حمد محمد |ء |رس| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

52o68 ن|هدى مجدي ميهوبــــ سليم بــــ بــــنى سويف|د|

27|464 ى عبــــد|ي ي|ر عىل طه |لغف|سمي 
لففى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|26682 يف عبــــد  بــــدين|ح ع|لفتـــ|مريم رسر ن|علوم حلو

226257 س محمد|مصطفى محمد عبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o24|o فع|حمد محمد محمد عىل ن|طف |عو زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5436|| لمجيد|عزيزتـــ عىلي محمد عبــــد  بــــ دمنهور|د|

|4o249 حمد محمد محمد مصطفى|بــــسنتـــ  ن|بــــ حلو|د|

249224 مه|حمد سل|مه |م سل|رؤى هش تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

762744 ئى|د محمد عن|محمد زىك فؤ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

26o87o ن عىلي|دى شعبــــ|له|ء حسن عبــــد|سم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6|48|o م|لسميع سل|متـــ يىح عبــــد |س| |هندستـــ طنط

4|3635 ي ح|عبــــد
لدين|بــــ |لفرج شه|بــــو|فظ |هلل مصطفى |ره طنط|تـــج

856|o6 ي|ه|ندي 
بــــ محمد مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

448458 بــــ محمد شنيشن|لوه|بــــ مرىس عبــــد |لوه|عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

64|79 ي محمد
ى
نسمه سيد صوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لفيوم|ئ 

5|682o للطش|ن محمد |بــــر محمد رمض|منيه ج| طبــــ بــــيطرى دمنهور

247249 لحكيم|رس سعيد متـــول محمد |ي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

265|o3 ى معوض | حمد|حمد حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

22832| ه ي رس سيد عىل|ني  هره|لق|بــــ |د|

753478 ه سيف | لنرص حسن سعيد حسن|مي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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7873oo هلل|لرحمن عبــــد |لسيد عبــــد |حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8684o2 هلل محمد|رص ضيف |لن|ح عبــــد|صل ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

332337 وق معتـــز  لحسينى عفيفى محمد مقلد|رسر |طبــــ بــــيطرى بــــنه

2|768 لحليم|لد محمد عبــــد |هلل خ|منه  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

697|7 لمجيد|ء محمد محمد عبــــد |سم| لفيوم|ر |ثــــ|

|36964 ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ح |لفتـــ|م عبــــد |سل| هره|لق|ره |تـــج

832|42 ى  هيم|بــــر|عيل |سم|محمد حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

2|937| ن|ل سيد محمد سليم|زن جم|م مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|8327 هيم|بــــر|لد حسن |بــــسمه خ هره|لق|عه |زر

32oo68 حمد|شم |ء منصور ه|شيم هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

37|328 د طوجى|محمد عربــــى حم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2328|3 م محفوظ محمود|م|طمه محمد |ف هره|لق|حقوق 

2833o5 ن|لد شمرون محمد عثــــم|محمد خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|42644 حمد محمد|طف |ن ع|نوره لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

2723|9 حمد|حمد سعيد |لرحمن |عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

367335 ي محمد|مد عبــــد|ن ح|يم|
لمرضى ج|بــــ سوه|د|

68296 ى|م ص|حس بــــر يوسف عشي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

89427o ل |لع|ع سعيد عبــــد|لسبــــ|مل | |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

295658 حمد محمد عبــــده محمد عىل|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

4|94|7 بــــو زيد|هيم |بــــر|ء حسن |شيم ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

||946o حمد|لمنعم |وليد عبــــد | هويد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

26o46o بــــيه|بــــر زل|طف ج|ء ع|رس| هره|لق|ر |ثــــ|

238o46 ف|مينه محمد عبــــده محمد خل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6397oo طف حمدى مصطفى|منى ع زيق|لزق|بــــ |د|

|6658o حمد|لسيد |حمد |ر |من هره|لق|حقوق 

755998 محمد سعيد مهدى محمد عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

|52493 لصبــــور محمد|ح عبــــد |لرحمن صل|عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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2|4|8| لمهدى|س محمد |ل عبــــ|حمد جم| هره|لق|هندستـــ 

79o92o حمد|كريم محمد محمد سيد  زيق|لزق|حقوق 

|35373 ده بــــدر يىح محمد شلتـــوتـــ|حم تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

78769o لرحمن يوسف|لدين عبــــد |ح |حمد صل| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

8433|o عيل|سم|لرحمن |دل عبــــد|طمه ع|ف ن|سو|بــــ |د|

43885| للطيف خلف|هيم لطفى عبــــد |بــــر|عمرو  |حقوق طنط

332423 لعزيز|لطوجى عبــــد|حمد محمد |محمد  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

484925 هيم|بــــر|لسيد |لسيد حسن |حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|7738 جنه محمد حلىم محمد ن|فنون جميله فنون حلو

54o5o5 |لزرق|ن |هر محمد عمر سليم|جر م|ه بــــ دمنهور|د|

|47446 ى   حسي 
عيل محمود|سم|مصطفى هره|لق|ره |تـــج

925o44 حمد |تـــ |بــــوخليل بــــرك|حمد | دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

89797| بــــوزيد |هيم |بــــر|حمد سمي  | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

539643 ى سيد محمد عبــــد |ل|د محمد |جه لسيد|مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

6|7943 م رجبــــ منصور|مريم عص ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|42|35 بــــوسيف|لسيد |حمد فتـــىح محمد | تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

8|9348 ن مرزوق|ل شعبــــ|زينبــــ جم ي|لسن |
|لمنى

|64549 حد محمد|لو|حمد عبــــد |محمد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

9|9972 م محمد محمود |ء هم|ل| ج|بــــ سوه|د|

9|39|9 ف محمد حسن  |ء |ل| رسر سيوط|تـــمريض 

54243 حمد|حمد فتـــىح |عمر  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

9o9|97 ى  ف محمود |حسي  لسيد |رسر ج|ره سوه|تـــج

42|425 لقصيف|لدين |در مىح |لق|يمنى شكرى عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

45o298 يد|د محمد رجبــــ ع|زي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

35o78o سم|سهيلتـــ محمود يوسف ق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|75739 لحفيظ|للطيف عبــــد |ئل عبــــد |محمد و |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

86o583 نجوي مكرم محمود حسن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

2454|| ل|لش|حمد |دى طه سيد |ء ن|سن |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

82o249 ي محمد عبــــد|ن
دي|له|ديه مصطفى ي|معهد 

تـــ|ل للغ|لع| |لمنى
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9|o758 حمد هديه  |هلل فرغل |عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

637552 هيم|بــــر|حمد محمد |س |ين| زيق |لزق|تـــمريض 

3357o د|حمد حم|ه |لز|ه |لز|ن |رو ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

2|8228 در عريشه|لق|در عبــــد|لق|محمد عبــــد هره|لق|علوم 

34737 طر|هلل خ|م محمد فتـــح |سل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

89525| يق خلف  |هيم ف|بــــر|بــــيشوى  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

|4994o حمد ممدوح نجيبــــ عجيبــــ| هره|لق|عه |زر

287|86 لسيد عوف|هيم |بــــر|محمد  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

636||9  محمد|ف
ى
طمه محمد محمد شوق زيق|لزق|صيدله 

|78|5| ي محمد |
ى
ورى|لمغ|حمد شوق ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

229932  عىل
ى
محمد فريد شوق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

427o32 لحميد|طمه محمد عىل محمد عبــــد|ف سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

544672 لتـــ عىل حسن مبــــروك|ه لمنصوره|حقوق 

89|474 نوبــــ محروس سعيد فرج |بــــ| ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

895459 لحميد |لحميد محمد عبــــد|محمود عبــــد ج|علوم سوه

258494 وى|لحفن|رص رزق |كريم ن ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

77o6oo ر|لزه|لغنى |للطيف محمود عبــــد|يوسف عبــــد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

8|9275 لم|هيم س|بــــر|ء عىلي |سم| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

54|o38 لسيد محمد حسن|ن |هلل رمض|عبــــد ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

|42o7o لحميد محمود|ن عبــــد |محمود شعبــــ ى شمس|د| بــــ عي 

766232 د|روى عىل طه محمود عي| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|456|7 |هيم |بــــر|محمد محمد 
ى
لدسوق هره|لق|هندستـــ 

63629o هلل نرص بــــدر|حمد محمد عبــــد| زيق|لزق|علوم 

528632 ي طه|لعزيز نبــــيل عبــــد |عبــــد 
لعزيز بــــسيوئى سكندريه|ل|هندستـــ 

546675 قتـــ|لن|ن |طمتـــ محمد محمد أحمد رسل|ف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|7936 مد محمد|ندى محمد ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||9745 هلل|هلل محمد عبــــد |مريم عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

88o868  محمد خلف |لبــــ|عبــــد
ى
حمد |ق ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

497674 هيم خرصى|بــــر|هيم محمد |بــــر|هلل |منه  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 
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|4o|89 م|م|زينبــــ محمود محمد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

8|4o49 يز سيد تـــوفيق|حمد ف| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

528248 لسمبــــختـــى|محمد سعيد سميح  سكندريه|ل|هندستـــ 

3|3387 ر محمد|هيم محمد مختـــ|بــــر|هلل |منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

337o|3 لمقصود|ن عبــــد|لد رمض|ن خ|مرو ى شمس|زر عه عي 

63452| لنبــــى|لرحمن حسبــــ |عيل عبــــد|سم|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

8939|| عىل محمد عىل بــــدوى  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|3o9o5 بــــر يس|لج|ن عبــــد |لرحمن شعبــــ|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

264549 هيم|لمنعم عىل إبــــر|هيم عبــــد|بــــر|تـــسنيم  دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

632462 لدين محمود|ل |لمحسن جل|رفيده عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

9oo8|6 ن هر نظي  شنوده |م| مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

29246 ن|عمر محمد يوسف عوض سليم |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

7o|979 ر|لزم|حمد |لسيد سيد |محمود  زيق|لزق|طبــــ 

27o72| م|محمد محمود محمد محمد سل ي صىح بــــنه
|معهد فنى

2587|6 لحميد سعده|لحميد حمدى عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

79|679 تـــ|لسيد محمد بــــرك|هلل |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

688o83 لح|حمد ص|حمد |م  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

9o4676 بــــ مرع |ج  دي|ء ن|رس| ج|تـــربــــيتـــ سوه

2598o| م سمي  ممدوح زرد|هي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8|745 ي 
ى
هلل|لسيد عبــــد |محمد شوق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

92463o ف | رص محمد |حمد ن|رسر ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

33279 لمجد|بــــو |حمد |لدين محمد |م |عص| دين ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

838248 لحليم|ن محمود عبــــد|محمد رمض دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

255|3o وه|ن حل|د رمض|هلل عم|منه  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

9o2628 لسميع |حمد عنتـــر محمد عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

5o529| ن|روس بــــخيتـــ مرج|نور سد| |بــــول سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

26935o ق|لغنى عىل |ء عبــــد|رس| وى|لشر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

5o5|63 ريوس|ريو جورج كرم ينى مق|م سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

246634 وى حبــــيبــــ|لص|لدين |د|د عم|زي ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|3496o محمد ربــــيع محمد محمد ى شمس حقوق عي 
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4o7458 ن عمر|عىل سيد عثــــم| دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|o4|8 لعجىم|رق سعد |د ط|زي |ره طنط|تـــج

|23|98 حمد|محمد محمود محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

638o7o لسيد|حمد عىل محمد |عىل  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

88642o نس عزيز سعد |مي  | سيوط|طبــــ 

6o67|7 تـــه|لسيد محمد شح|عىل عمر  |حقوق طنط

34o767 بــــ|لتـــو|هد عبــــد|ل محمد مج|يتـــ جم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|33|38 لمجيد|لق عبــــد |لخ|بــــسنتـــ محمد عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|o99o وى|ل محمد عشم|ن جم|نوره عه مشتـــهر|زر

85o222 حمد|دل محمود |هلل ع|عبــــد سيوط|هندستـــ 

|5o3o| تـــتـــ محمد|ل شح|محمد جل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|3o566 مه|لد حسن سل|هدير خ ن|بــــ حلو|د|

753499 هيم موىس|بــــر|م |رحمه هش عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5|o727 ى رزق|محمد محمد عبــــد لرحيم حسي  ره دمنهور|تـــج

7869o6 بــــ|لوه|لسيد عبــــد |ح |لسيد صل|ر |من قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

622578 بــــر عوض يوسف|حمد محمد ج| ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

235364 بــــ|هيم دي|بــــر|ل |لع|بــــ عبــــد|لوه|سيف عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

87865| لح |له حسنى سيد ص|ه سيوط|بــــ |د|

325|4o ف عبــــد|لد |خ لم|لرشيد س|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|42||3 حمد|حمد محمد محمود |د |زي ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|33929 حمد|لسميع |ل محمود عبــــد |حمد جم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

756526 رق تـــوفيق محمد|محمود ط |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

476836 لحوىسر|حمد |م محمد |مريم س ره دمنهور|تـــج

54|763 لم يونس|محمد محمد مصطفى س ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

||7|84 حمد|حسن | لعل|بــــو |يدى |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

48oo4o حمد محمد حسن عطيتـــ| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

|4|866 حمد خليفتـــ|ج |لعزيز فر|محمد عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

|34728 مه محمد محمد محمود|س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

678o98 ى|لع|هيم عبــــد |بــــر|ء |لشيم| ل حسني  لمنصوره|بــــ |د|
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63o2|2 عيل سعدون|سم|عيل |سم|د محمد صبــــرى |عم زيق|لزق|حقوق 

7||377 مي  محروس فتـــىح محروس سعد| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

752426 فع|لش|لسيد محمد |عمر مصطفى محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8||672 ل|طمه رجبــــ خلف جل|ف سيوط|ره |تـــج

42|549 ىط|لمع|بــــو|نجوى محمود محمدين محمد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

85||3| ن محمد منصور|محمد يوسف سليم صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

48|o7 طف سيد محمد|ء ع|رس| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

85|447 لكريم|ندي محمد حسن عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

89o822 لم |مل محمد س|ر ك|من تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

7o469 ى|دل صبــــىح |ء ع|ول مي  ره بــــنى سويف|تـــج

|6959 لمقصود|ره محمد محسن عبــــد |س هره|لق|بــــ |د|

264287 لعظيم|لسيد عبــــد|حمد |ء |شيم ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

89|5o9 ن محمود زغلول عىل |يم| سيوط|طبــــ 

5|5477 ي|لسيد يوسف |ء |ل|
لكريوئى بــــ دمنهور|د|

42o7o9 هيم محمد عيس|بــــر|مي |مصطفى س لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

294985 محمود عمر محمود مرتـــىح  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

445||o فظ|لح|لسيد عبــــد |لسيد محمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

848oo8 لم محمد|هبــــه محمد س ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

4|4328 س|روضه صبــــىح محسن غط هره|لق|م |عل|

6||944 م|لعزبــــ طه ضي|شكرى | رن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

234728 مل|لدين سعيد ك|م |عىل عص ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

|68375 لسيد|مسعد | سلىم رض ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4|o864 لحرصي|لسيد |كوثــــر عبــــدتـــ  |بــــ طنط|د|

524559 زق حسن|لر|مه عبــــد |س|ل |بــــل ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

75364| رص سليم عىل|ء ن|رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

484563 بــــوبــــكر|ن |دل محمود عثــــم|محمود ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|384o هر|لسيد محمد ز|حمد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

426474 لعزيز محمد موىس|ن محمد عفتـــ عبــــد |رو سكندريه|ل|عه |زر

62627o لمهيمن عطيه|آيه عيد عبــــد زيق|لزق|نوعيتـــ 
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58|4| هيم|بــــر|بــــ |لتـــو|رص عبــــد |محمد ن |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

4277o8 ف عبــــد|محمود  لبــــخ|لمعىط |رسر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

32||2| هيم|بــــر|يوسف محمد عىلي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

448|74 لكوم|سلىم محمد حسن محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

8|6986 بــــ سيد محمد سيد|رح ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

7o677o  جمعه محمد|ن |محمود شعبــــ
ى
لدسوق لمنصوره|هندستـــ 

338222 ئى|لطن|هلل |ن محمود عبــــد|هلل رمض|عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

8|2489 |حن| نه عيد ويص|دمي |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

6375o3 ن|لمتـــول رمض|لمتـــول |حمد محمد | تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

63o433 لعزيز|دل محمد عبــــد |محمد ع زيق|لزق|هندستـــ 

632o2o ر نبــــيل محمود فهىم محمد منصور|من زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

63o32o هيم|بــــر|لسيد |حمد يحن  فهىم | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|7692 لديبــــ|س عبــــده عبــــده |ء محمد عبــــ|بــــر ره بــــور سعيد|تـــج

75336o هيم|بــــر|حمد محمد |محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

52423| لم|هيم س|بــــر|هلل |ل عبــــد |ء جم|سم| سكندريه|ل|هندستـــ 

5o9634 |م |سل|
ى
ف موىس محمد دسوق رسر سكندريه|ل|طبــــ 

49o735 ء سعيد حسن عىل بــــعيص|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o9382 ي عيد عبــــد|محمد عبــــد
ي عبــــد|لغنى

د|لجو|لغنى ي|عه |زر
|لمنى

3o97| حبــــيبــــه عىل محمد عىل هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|45765 ح موىس|لفتـــ|لد عبــــد |ء خ|بــــه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

777|68 ي عل|ر ر|لستـــ|ر عبــــد |من
م|ضى زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

9|763o شم محمد |هيم ه|بــــر|شم |ه سيوط|هندستـــ 

|66622 ممدوح محرم محمد غنيم| لي|د هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|2253 ره|ن عبــــده طه محمد عم|رو لمنصوره|نوعيتـــ 

452o3 مل|لرحمن ك|ن عبــــد |حمد بــــدر| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

6483o4 لحليم|حمد محمود عبــــد |ندى  سيوط|عه |زر

3473|5 ى مي  فتـــىح ملك حكيم| كي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

784o|9 لسيد|هيم |بــــر|هيم سليم |بــــر| زيق|لزق|حقوق 

3||o65 لرحمن عبــــدربــــه|لد عبــــد|رحمتـــ خ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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8225|3 ى فهىمي محمد|رحمه ي سي  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

88oo98 ى |يوسف  سكندر |سعد بــــشر سيوط|هندستـــ 

6223|2 نم|ء مصطفى محمد غ|سم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|55652 لعزيز|مه محمد عبــــد |س|ء |سم ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

3524|4 لسيد|زى |زي يونس حج|رضوى حج رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

4|o732 بــــ|لحميد زىك كس|مصطفى محمد عبــــد | دون |ره طنط|تـــج

3|49|8 لرحيم|لعليم عبــــد|دل عبــــد|محمد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6||594 ل|حمد هل|آيه محمد محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

367952 ل|لغز|لمحمدى |مد محمد |ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|5569 لسيد متـــول|رق محمود |لرحمن ط|عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

64o75 ح|لفتـــ|عبــــد | ء حسن زكري|رس| لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

433574 مر|لح  فهىمي ع|رق ص| محمد ط |طبــــ طنط

6|6o62 لصعيدى|هيم محمد |ء إبــــر|لرحمن عل|عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

676694  س|للطيف |جر فوزى عبــــد |ه
ى
لم|لدسوق  بــــ|لي |لع|

ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

77||73 ى|دع ء صبــــىح محمد أحمد حسي  زيق|لزق|طبــــ 

642478 حمد|لسعيد ذىكي |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

425693 تـــيسي  صبــــري محمد محمود سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

82934| ي ع|مي
لمجد|بــــو|رف |ر حسنى ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

7558|5 هلل|لبــــنى محمد محمد نرص لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

262|o4 ح نوفل|لفتـــ|مصطفى محمود عبــــد |علوم بــــنه

787o84 لرحمن فرج|حمد عبــــد |ء |رس| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9oo|o6 ف |هلل |عبــــد ضى  |لر|حمد عبــــد|رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

424995 لم|لح س|لسيد ص|ريم أحمد  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

833o|7 ى|د عبــــد|عم لمقصود محمدين حسي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|625o4 ي|لكيل|ر |لستـــ|لسيد عبــــد |حمد |
ئى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o9|8 صف|ل و|مريم شفيق شكرى غ دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

82o38 لدين|لمهدي محمد نور|ريم  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

489oo ل سعد عىل|ء جم|لزهر| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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28|9|8 يف عبــــد هلل بــــدوى|محمد رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

95859 ق| عل وى محمد|حبــــ رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78227| د مصطفى محمد|مصطفى عم لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

33322| ف عىل عفيفى |منيتـــ | لجلبــــ|رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

845564 ي سل|لر|هدي سعيد عبــــد
م|ضى ن|سو|بــــ |د|

64o783 ى محمود |لم |محمود س لنور|بــــو |مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

636224 لفتـــوح عىل|بــــو| |محمد رض |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

|78553 لدين محمد عفيفى|د |عمر عم ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

5o6354 حمد|لمنعم محمود |محمد عبــــد | دين سكندريه|ل|بــــ |د|

263o85 بــــر محمد|منى محمدى ص |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

676832 لمجيد|لنبــــوى عبــــد |روق |رق ف|محمود ط لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

77768| هيم بــــيومي|بــــر|لدين |د |عمرو عم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8|o5o6 ي نجيبــــ رزق|دي ه|ف
ئى ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى

498753 س|بــــ تـــوفيق عبــــ|يه|ن |يم| تـــربــــيتـــ دمنهور

7|7292 مه|رص محمد يوسف سل|ء ن|رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4568|4 حمد عىلي بــــيومي|حمد سعد | |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

635637 هيم|بــــر|مر |ج ع|عبــــي  تـــ زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

62o849 م|م|ل|زى |لمغ|بــــ |يه|حمد | ط|بــــ دمي|د|

852538 ء جمعه عىلي حسن|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

3|3767 ى عبــــد لعزيز|ح محمد عبــــد|لفتـــ|نرمي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

4554|4 ى|مد |ن محمد ح|رمض مي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

32684 لسيد|لحسينى |فتـــ |رد ر|غ ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

846587 هلل خليل|هلل طه فتـــح |فتـــح  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

5768o لح|لح محمد ص|عمر ص بــــ بــــنى سويف|د|

3||574 ن عىل شلبــــى|لد محمد عثــــم|خ ن|هندستـــ حلو

4|2|o6 تـــ|لحميد بــــسيوئى بــــرك|محمد عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

9o36|6 لمهدى |محمد سيد محمد  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

239837 لشوبــــىكي|عمر عىل محمود عىلي  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|
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|432o6 م محمد عىلي|محمد هش وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

75o755 مل|لمنعم ك|محمد محمود عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

22387 لعزيز بــــسيوئى|حمد عبــــد |هيم |بــــر| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

639967 لسيد|لحليم |هيم محمد عبــــد|بــــر|روى | زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4ooo52 ى  ن محمد|هيم مجدى عىل سليم|بــــر|نرمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

6|2578 س موىس|تـــ عبــــوده عبــــ|لشح|ر |مي زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

22oo22 سحق مسعود|مريم صبــــرى  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5o43oo حمد|د |رضوى عوئى فؤ سكندريه|ل|علوم 

37236| حمد محمد عفيفى|محمد  |حقوق بــــنه

49899| ح أبــــو ستـــه|لفتـــ|ن عبــــد |رس شعبــــ|مريم ي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|52|o9 مه محمد فهىمي|س|مريم  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

3383o9 ء محمد محمد عىل محمد|رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

692253 لخميس|رق محمد محمد |ء ط|سم لمنصوره|بــــ |د|

438926 هلل عطيتـــ|حمد شوكتـــ عبــــد| |حقوق طنط

4|4o|5 ن|ء سعيد  محمد سليم|ن عل|نوره |تـــربــــيتـــ طنط

432582 لم|حمد س|لم |لدين س|ح |ء صل|حسن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

637285 هلل| |هلل محمد عط| |مه محمد عط|س| زيق|لزق|علوم 

253o2o شد كمنه|وليد ر| ر|ي ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

2479o حمد عىل|يمن |رضوى  هره|لق|بــــ |د|

54567 حمد جمعه|حمد محمد |ن |مرو معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

2679|8 ى عبــــد|مصطفى  م عىل جمعه|لسل|مي  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|57|86 هيم|بــــر|للطيف |دل عبــــد |تـــفى ع ن|بــــ حلو|د|

69|78| وى|لغربــــ|لح |مد فتـــىح ص|فتـــىح ح تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

9o8o88 لرحيم |ه عبــــد|لل|ن عبــــد|ء شعبــــ|عىلي ج|بــــ سوه|د|

34|7|o ي
محمد فتـــىحي عبــــده قنديل| دئى سيه|نوعيتـــ عبــــ

38766 مد|ل محجوبــــ ح|لرحمن جم|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4||262 م|لسل|حمد عبــــد|رس |ء ي|شيم |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

2455|2 للطيف|مروه محمود فريد عبــــد ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

44925| لقفص|لسيد |لرحمن |حمد أحمد عبــــد | |هندستـــ طنط
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86o3|6 ي|ر
محمد عىلي محمد| ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

6|8737 لعفيفى|رؤيه عىل محمد  ط|هندستـــ دمي

5|936| ق زيد|لرز|لمنعم عبــــد |لدين عبــــد|ء |بــــه| رن |صيدله طنط

753574 ي
هلل عىل|محمد عبــــد | دئى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6222oo |حمد عبــــد |در |لق|نم عبــــد |در غ|لق|عبــــد 
لرحمن

ط|حقوق دمي

638o49 ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|تـــيسي   سيوط|ره |تـــج

7o925 هيم عوض|بــــر|لحميد |جر عبــــد|ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

477362 هر محمد سعيد محمود |لدين ز|ء |قدريتـــ بــــه
بــــسيوئى

سكندريه|ل|ره |تـــج

7o9|39 مد عىل|مد محمد ح|ن ح|يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8249|3 ر محمد|لستـــ|حمد محمد عبــــد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

487746 |بــــو |محمد | لعل|بــــو |ل |لدين طل|م |حس
|لعل

|بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6453o5 هيم عيس |بــــر|ح  |لفتـــ|ن عبــــد |تـــ رمض|نج لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

446o44 لمجيد|لسيد عبــــد |رس محمد |حمد ي| سكندريه|ل|هندستـــ 

452753 لسيد حشيش|لرحمن مصطفى محمد |عبــــد  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

767624 لوكيل|ن مصطفى محمد |يم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

433454 ق|محمود محمد محمد  وى|لشر | تـــمريض طنط

76o33o لبــــي  نبــــيل فخرى|جون  لسويس|هندستـــ 

5452|4 لرمسيس|ع |لرحمن محمد محمد رف|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

7|5o3o ى| فوزيه رض عوض محمد حسي  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

4|o883 ر|لستـــ|ن عبــــد |ر محمد شعبــــ|من |بــــ طنط|د|

493923 لسيد رسور|يمن |محمد  بــــ دمنهور|د|

878955 ل |لع|ل محمد عبــــد|لع|ء عبــــد|دع سيوط|صيدلتـــ 

285828 هيم|بــــر|ن |ئل رمض|حمد و| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

694823 لغنى موىسي|محمد موىس عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

347663 عيل|سم|لحميد محمود |محمد محمود عبــــد |بــــ بــــنه|د|

844267 ي
ى
ل|بــــيتـــر مدحتـــ مملوك حزق سيوط|حقوق 

923353 سكندر |م جورج فوزى |بــــر ج|ره سوه|تـــج

754945 ى خليل |ي حمد خليل|سمي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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2|2o42 ح|لفتـــ|بــــ فهىم عبــــد|يه|لدين |سيف  هره|لق|ره |تـــج

23237 م|م|م محمود محمد |هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

624639 ىط|لسنبــــ|لمليىح  |لدين |هيم عز|بــــر|منيه | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

448753 ى فتـــح  ى محمد حسي  هلل عيس|حسي  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

352444 متـــ محمد ذىك|س|ر |مي ى شمس|تـــج ره عي 

4o497o ل|لع|لرحمن محمد حسن محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|26379 يمنى مصطفى حسن مصطفى د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

897982 تـــبــــ |يمن سمي  ر|سمي   ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

88|o4o حمد |سم عىل |ء ق|فريده عل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3o272 ف عبــــد | |عل حمد|للطيف |رسر هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

||8329 سط|لبــــ|حمد عبــــد |م |نه هش|جم عه مشتـــهر|زر

853o29 لعزيز محمد|محمد طلبــــه عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

5o9|57 ىطي بــــسيوئى|لع|لدين فتـــىحي عبــــد |ء |محمد بــــه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

323o27 طف عفيفى بــــيوم|ع| عل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

453o78 لجمل|سط |لبــــ|عبــــد | يه رض| لشيخ|بــــ كفر |د|

885o|5 ن |دق نعم|ن حمدى ص|حن ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5293o5 يبــــي|لرك|س |محمود حسن عبــــ سكندريه|ل|حقوق 

425552 حمد زىك محمد|رتـــيبــــه  سكندريه|ل|بــــ |د|

77|o35 عيل|لسيد محمد إسم|ح |ل صل|فري زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

82778 ى|ن موىس محمود |يم| مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

883953 حمد  |ء محمود |ر وف|مي تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

898724 ضى عىل |لر|مصطفى محمود عبــــد ج|ره سوه|تـــج

7787|o لسيد|رس نرص |لسيد ي| زيق|لزق|هندستـــ 

238487 حمد محمد|تـــ |هلل شح|مريم عبــــد هره|لق|بــــ |د|

|5o665 ر محمد|د محمد نص|زي هره|لق|علوم 

8o3867 ى دق|د فكري ص|مر| يوستـــي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

693339 در جمعه|لق|لد مهنى عبــــد |ن خ|يم| لمنصوره|طبــــ 

8|o59o حسن محمد| خلود رض ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

455954 م|لسل|در |لق|عمر مدحتـــ محمد عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|22o43 لدين سمي  سيد هديه|ج |سهيله رس هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8266|5 سم|وي ق|يمن دندر|نجوي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|5723| حمد محمد|ن ممدوح |رو هره|لق|حقوق 

758664 م|لتـــه|هيم مهدى |بــــر|سم |بــــ لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|593o2 ي|لبــــ|شور عبــــد |ع| لرحمن رض|عبــــد 
ى
ق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|344o8 د محمد|مه فؤ|س|نور  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|582|4 لرحيم|حمد عبــــد |لرحيم |مريم عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

32258 لغنى|م محمد عىلي محمدي عىلي عبــــد |عص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

628o78 ى|مر فتـــوح |ن تـــ|يم| مي  زيق|لزق|صيدله 

47893o وع|لسيد عىلي مط|محمد مجدى  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

33o677 هر بــــيبــــرس|لظ|ل عبــــد|ن جل|نور |بــــ بــــنه|د|

8o6oo4 ف محمد س|يه | لم|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

22552 مر رجبــــ محمد|محمد ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26|338 لحليم يوسف|عمر محمود عبــــد كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

895795 ئيل |مريم وجيه ظريف روف تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

3533o7 لسيد|لد محمد |لدين خ|ء |عل |تـــربــــيتـــ بــــنه

354622 وق عبــــد هلل|روق عبــــد|هلل ف|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4885|5 ف ج|د محمد |زي ي|بــــر عبــــد|رسر
لغنى |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

3||285 بــــ شكرى|مريم سمي  ىطي ى شمس هندستـــ عي 

|5o875 ن|يه يوسف محمد عثــــم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5o5857 ح|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |لرحمن عل|عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

259774 حون|لسميع ط|عبــــد| مروه رض ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

22|5o3 دى|له|ح عبــــد|لفتـــ|بــــد ربــــيع عبــــد|ع ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

323|67 هيم|بــــر|جر سيد محمد |ه ى شمس علوم عي 

5o7o56 هلل عىل|سهي  محمد عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

766|42 ى| |زكري| رن لسيد محمد حسي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

5o42|2 ى عىل يوسف| رن يوسف حسي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6o2||o ى ع دل محمد سليم عطيه|حني  ي صىح طنط
|معهد فنى

8274|8 د محمد|محمود رفعتـــ فؤ دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن
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69947o تـــ حسن|د فرح|ر محمد رش|مي ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

682533 دى|لجل|ء محمد قطبــــ قطبــــ |شيم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4763o ف ه|فتـــىح  شم محمود|رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

898423 حمد |حمد لطفى |رقيه  ج|ره سوه|تـــج

3|56|8 ف فتـــىح |ثــــميتـــ  حمد|رسر حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|34765 هلل محمد|طه طه عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o98|6 حمد عىلي|هبــــه محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

|69638 حمد|لسيد |سلىم حمدى  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

3496o7 لحميد محمد غريبــــ|طمتـــ عبــــد|ف ى شمس| لسن عي 

8873|2 لمعبــــود فرج |ن عبــــد|حمد شعبــــ| سيوط|بــــ |د|

494379 لنبــــى عيس|مل عبــــد |نور ك|نور مبــــروك | |بــــ طنط|د|

79249| بــــ مصطفى محمد محمد وهيبــــ|شه تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

44337| ي
هيم محمد|بــــر|لسميع |هيم عبــــد|بــــر|ء |ضى سكندريه|ل|حقوق 

|5234| حمد تـــرجم|ح محمد |محمد صل سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

5o9545 لسيد|م محمد موىس محمد |عص ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8463o2 ي حسن|لبــــ|ء عبــــد|لشيم|
سط مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|45254 ى عبــــد |لرحمن ح|عبــــد  لق|لخ|مد حسي  هره|لق|حقوق 

7o||56 محمود محمد محمود محمد عىل زيق|لزق|ره |تـــج

|5469| مل محمدين|حمد محمود ك| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

85o858 ي|ل |عزه جم
حمد مصطفى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

79o|o4 ر غنيم محمد نرص|نه| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

482oo3 لسيد|حمد |لمجد |بــــو |محمد حمدى  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

829669 لسيد|ء حمدي بــــخيتـــ |لزهر| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

259o2| لمتـــ|بــــوس|حمد |لكريم |حمد عبــــد|م |سل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4853o6 عيل|د إسم|لسيد فؤ|هند محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8599|2 ي عبــــد|هش
ى
لعزيز عىلي|م شوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

63|232 لسيد قض محمد|رمزه  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى
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778|35 يش حمدى محمد|عمر  زيق|لزق|ره |تـــج

2337o7 لسيد|عىل جمعه عىل  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|36327 ر|لعظيم نو|ملك سعيد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

758o22 لم|حمد محمد س|محمد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

863259 ن|ن محمود سليم|سيد سليم لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

358|39 لحميد|لي عبــــد|لرم|لد |حمد خ| ى شمس|تـــج ره عي 

4|3678 ف|لصو|مد محمد |بــــر ح|ج |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6|o837 ى م|ي وى|لشه|مد |جد ح|سمي  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

88o383 ئيل |عيس ميخ| دير زكري|بــــ| سيوط|حقوق 

277979 لمعىط|ن حسن عبــــد|يه شعبــــ| شمون|نوعيتـــ 

332887  عبــــد|لبــــ|حمد عبــــد|
ى
هيم|بــــر|لرؤف عىل |ق |ره بــــنه|تـــج

529946 لس يوسف غبــــري ى|كي  |ل يوسف مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

482|85 لسيد|لمبــــدى محمد |عمرو عوض عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69|o38 لمجد محمد منس|بــــو|رس |محمد ج لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

348355 ى محمد عبــــد|ي دى|له|دى عبــــد|له|سمي  سيوط|عه |زر

899|7o ى نجيبــــ بــــدرى شنوده |ي سمي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

222429 حمد عىلي|حمد عىل |سميحه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

248436 ندى محمد عىل قدح ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|4o34 ل|لم هل|آيتـــ محمد محمد س ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

625636 حمد|لعزيز عطيه سيد |لحسن محمد عبــــد| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

526775 هلل|هيم محمود محمد فتـــح |بــــر|حمد | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

22o8o9 ن مدخل|حمد زيد|لم |سلىم س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

648582 لم|فع س|لش|منى عىل حسن  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

9|2o3| در  |لق|هر محمد عبــــد|لط|هلل |عبــــد ج|علوم سوه

6oo7| للطيف|محمد لطيف عبــــد | سه صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

858986 مل محمد|بــــر ك|ء ص|ل| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

52|829 م محمد عوض حربــــ|رحمتـــ عص لشيخ|عه كفر |زر

48|476 لرحمن محمد محمود محمد عىل|عبــــد  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

335273 لم فرج|ن سعيد س|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8442|9 لح|محمود محمد مرىسي ص دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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7o5|87 |بــــ عبــــد |لوه|لرحمن عبــــد |حمد عمرو عبــــد |
لرحيم

ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8|5644 لنعيم|رق محمد عبــــد|ن ط|نوره ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

88|459 وس تـــ|طف تـــ|ن ع|يم| درس  |ورصى سيوط|بــــ |د|

75|563 لمقصود يوسف|تـــتـــ عبــــد |حمد شح|بــــسمله  صيدلتـــ بــــورسعيد

3379|4 لعزيز عمر عطيه عمر مصطفى|عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

77o28o هيم|محمد محمود إبــــر| هلل رض|عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

287242 ي|ل ذىك |صم طل|ع لدمهوج  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

4||96 لحمد|ل معوض شيبــــتـــ |حمد جم| ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

457|54 لنبــــى|سعد محمد عبــــد| |يش كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

49498 ى عيد|ر حس|لستـــ|حمد عبــــد | ني  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

492268 هيم قرقر|م حسن محمد إبــــر|حس ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

622o85 د|لعليم محمد زن|ن عبــــد |ئى شعبــــ|م| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

875244 هلل  | |بــــيشوى رأفتـــ لويس عط سيوط|تـــربــــيتـــ 

3|5857 حمد|لمحسن |بــــر عبــــد|حبــــيبــــتـــ ص هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|53227 ن|بــــسنتـــ محمد سعد رمض ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|3|6o7 لسيد| |ء عوض زكري|شيم ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

7o5o56 عطيه محرم| ء رض|رس| زيق|لزق|علوم 

|32365 مني  وهيبــــ بــــخيتـــ| رين|م ى شمس| لسن عي 

5o2877 هيم محمد حسن|بــــر|ن محمد |رو سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

6923|7 يف |ن بــــينى |لسيد |ديه رسر لعدوي|لشر لمنصوره|حقوق 

|62233 ه | ف محمد عبــــد |مي  للطيف سويلم|رسر ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

5|972| بــــوحسن|لعظيم حسن عىل |حمد عبــــد|ء |رس| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

33o966 بــــ|يد منصور كس|يد منصور ف|ف |كليتـــ هندستـــ بــــنه

258644 م|حمد عل|هيم |بــــر|حمد | ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|26968 ي|حمد تـــري|م |مريم هش
ى
ق ى شمس|تـــج ره عي 

66295 لكريم عىلي|محمد عىلي عبــــد ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

6233o6 لدين|فظ غرىس |لح|هيم عبــــد |بــــر|حمد | ط|حقوق دمي

8oo3|o م عبــــده حسن|د عص|زي سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

6o486o هيم جمعه|بــــر|هيم |بــــر|ن محمد |رو لمنصوره|صيدله 
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4oo466 ف م|ر |من زن محمد|رسر سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

284357 هيم محمد|بــــر|يز |منيه م| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

342475 لحليم محمد|محمود عبــــد| مل رض| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

822537 ي عىلي
ي محمود مصطفى

مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

42883 لعظيم بــــيوم|لنبــــى عبــــد |طيبــــه عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4423|2 حمد حطبــــ|لسيد |ئل |محمد و لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

54o8|4 حمد محمد زغلول|بــــرين سمي  |ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

433343 هلل| |مد عط|لد ح|مد خ|محمد ح ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

772862 هلل محمد|حمد عبــــد |محمد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

3698|7 م|غدير سعيد محمد سل لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

892365 هلل محمد  |دى عبــــد|هيم ن|بــــر| سيوط|حقوق 

66425 ي وجيه  هيم محمد|بــــر|سىح  ره بــــنى سويف|تـــج

869|73 لرؤوف|لك عبــــد|لعزيز م|محمود عبــــد كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

8|4359 ن معوض|جرجس محسن يون ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

8|9945 لرحيم|حمد عبــــد|ن عىلي |نوره ي|طبــــ 
|لمنى

343439 لعظيم|لحليم عبــــد|مصطفى حسينى عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

695462 عيل محمد بــــدر|سم|عمر فتـــىح  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2433|4 يز عطيه|ئل ف|نىح  و| سيه|نوعيتـــ عبــــ

7926|o م محمد|لسل|لرحمن عبــــد |س عبــــد |ين| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

5o39|7 لسيد|رق عىل |محمود ط سكندريه|ل|طبــــ 

|9999 م لبــــيبــــ تـــوفيق|حمد هش| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

836252 حمد عطيتـــو|بــــتـــ |ثــــ| ند|ر تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

238944 ه مني  ص ض|وى ري|ني  ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

254937 لديبــــ عقل|للطيف |عبــــد| ء زكري|زهر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

82o393 ن عبــــده حسن عىلي|حن ي|بــــ |د|
|لمنى

825555 عبــــده سعيد عبــــده| ند|ر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

9o7|28 تـــ |حمد فرح|مد |رضوه ح ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9o26o9 لدين محمد  |رص سعد |لن|ر عبــــد|من ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

27477 ي ح|ء ن|سم|
ي حسنى فعي|لش|فظ |ج  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6|o895 بــــو حبــــيبــــ|تـــه |حمد فتـــوح عبــــده شح| | تـــمريض طنط
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343242 ي
رس|رس عىلي ف|ي| دئى ى شمس ي تـــمريض عي 

معهد فنى

88992| ى كم لنور |ل سعيد عبــــد|جرمي  سيوط|تـــمريض 

78257| ى رمض|رس |ف ى حسي  ن|دهم حسن حسي  زيق|لزق|علوم 

52|297 شد يوسف|م صبــــرى محمد ر|بــــتـــس| طبــــ بــــيطرى دمنهور

25|o66 يف صل|صل ح فليله|ح رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4763o9 كريم محمد رجبــــ محمود حسن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3242o حمد|م |لسل|حمد محمد خميس عبــــد | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

3|3o96 ى|م فؤ|لد عبــــده س|م خ د حسني  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|593o3 لرحيم|لرحمن عيد محمد عبــــد |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o9638 حمد|مر عمر مرعي عىلي |تـــ عه دمنهور|زر

96284 لحميد حسن|م حسن عبــــد|هش طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

785|7o لسيد|لح |خلود قطبــــ ص زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

8|o75| زينبــــ فنجري حسن بــــشر ي|نوعيتـــ 
|لمنى

226778 ن|لعليم محمد ري|حمد عبــــد|لحسينى | ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o826 مر|حمد محروس معتـــمد ع| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

634|65 حمد|جر مرىس عيس مرىس |ه زيق|لزق|نوعيتـــ 

25223| وق رأفتـــ محمود  ل|لجبــــ|رسر تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o579 م|لسل|لد محمد عبــــد|محمد خ ره بــــنى سويف|تـــج

368oo2 لح سليم|محمد رجبــــ ص |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8oo279 ي
سعيد مكرم جرجس| سلفى ن|سو|علوم 

8869|8 ن هديه |ء عىل مصطفى عثــــم|لىمي سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

63525o ر|لغف|م عطيه عبــــد|ء هش|رس| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

773o87 ئى|هو|ل|ل عزتـــ |لرحمن كم|عبــــد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

85376o بــــ|لوه|ىطي عبــــد|لع|بــــدين عبــــد|لع|رين زين |د ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

496259 لوكبــــه|هيم |بــــر|لسيد أحمد |نىح  | ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

45|335 له|هر محمد حو|محمد م تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

355377 لصمد محمد|سط عبــــد|لبــــ|ء عبــــد|شيم ى شمس| لسن عي 

63|o79 ء محمد محمد منصور|ندى عل زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

5435|8 بــــو عجيله|بــــرين محمد عىل |ص ره دمنهور|تـــج

58923 تـــ عبــــد | لحفيظ|س عبــــد |رص عبــــ|لن|مي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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|55875 ف عبــــد |معتـــز  لعزيز بــــسيوئى|رسر مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

233342 ئيل|لبــــي  وديع روف|بــــسنتـــ  هره|لق|ره |تـــج

3478|4 ى ص|لد |حمد خ| لدين|بــــ |لح شه|مي  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

44o7|o مر|نم ع|بــــسمه عىل عىل غ ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

5568| ر|لغف|حمد عبــــد |محمد حسن  ره بــــنى سويف|تـــج

496|o ى|لحميد ش|ده عبــــد|محمد حم هي  هره|لق|هندستـــ 

7|o348 لصمد|هر محمود عىل عبــــد |محمود م لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o7473 لخفه|لسيد |لسيد محمد |يه | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

438922 د|يوسف محمد محمد عبــــده درويش عي لشيخ|طبــــ كفر 

82||42 لك محمد|لم|زمزم فوزي عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

349442 لمحسن عىل|د عبــــد|ء عم|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

75|6|9 فهىم محمد فهىم| لوسيند لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

25|656 ن|ل محمد شعبــــ|د جم|زي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

687|o2 ح|لفتـــ|هدير عطيه مصطفى عبــــد  طبــــ بــــورسعيد

895874 لطيبــــ |حمد |ق |سح|سمر  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

49o|55 ن عىل|رف عرص|نرصتـــ محمد ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|43477 ى محمد|طمه |ف حمد حسي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

687468 م عبــــده|م بــــره|م ربــــيع درغ لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4oo8o4 |حمد عىلي وف|لدين |م |حمد عص| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|2o46 ل|لع|ء سليم فتـــوح سليم عبــــد|إرس زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7oo584 لنبــــوى|ء محمد حسن محمد |سم| لمنصورتـــ |تـــمريض 

494o25 بــــوزيد مرع|هيم |بــــر|ل محمد |محمد طل ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|77384 ده|طف حسن زي|هلل حسن ع|عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78o358 هلل حسن محمد|رص عبــــد |ندى ن |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

8974o| لدين  |دل صديق نور |محمود ع ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

37o346 لبــــدري|يوسف محمود عطيتـــ  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

865437 ي محمود|عبــــد
لرحمن بــــدوي حنفى ي صن. تـــ.ك

ن|سو|ع |فنى

6|5552 حمد نعيم عبــــده عيس| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6|3355 جد|ش م|لدمرد|معتـــز محمد محمد  |طبــــ طنط
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3659|3 حمد|حمد سعيد |محمد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

2||63 حمد|كرم عىل |روى | تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

47655o ى  يع|فظ ط|لح|حمد عبــــد|لسيد |حني  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

6||6o8 بــــ خليفه|لوه|هلل عبــــد|بــــ عبــــد|لوه|ر عبــــد|مي |تـــربــــيتـــ بــــنه

675684 لغنى|بــــر عبــــد |مه ص|س|رس |ي |ره طنط|تـــج

2283o6 هيم محمود|بــــر|مريم محمود  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

868|8o محمد يشي محمد عىلي ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

3o383 رص فوزى عىل خلف|ر ن|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3||638 حمد|عيل |سم|لصمد |محمود عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

83427| م|لسل|حمد عبــــد|لد |حمد خ| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

34|599 ر|قوتـــ عدوى نص|رضوى محمد ي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|74856 سم|لرحيم ق|يه سيد عبــــد | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

487o22 ن محمد|حمد عىلي رضو|رس |ف سكندريه|ل|بــــ |د|

|2o534 لسيد|بــــ |لوه|رضوى محسن عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

2332|3 ى عبــــد|جر نرص |ه هلل|لسيد حسي  هره|لق|حقوق 

25|458 لففى|ح |لفتـــ|رق عبــــد|هلل ط|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

54755o حمد حطبــــتـــ|بــــ |لوه|لد عبــــد |يمن خ| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

8438oo حمد|د |لجو|مه سعيد عبــــد|س| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

255857 لسيد جوده|حمد |محمود  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

497977 بــــو شوم|حمد محمد |ء |أسم تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6o2o|3 ود|لحنفى د|ح |لسعيد صل|ح |سم |بــــ طنط|د|

622723 ف عزتـــ |ء |ل| شه|بــــو عم|رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5o29o9 لعوضى محمد|ر |ء سمي  مختـــ|شيم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

35234o هيم مصطفى عىل|بــــر|يوسف  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4476o4 ي عطيه محمد عطيه
حور مصطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

34|833 ن|هيم رمض|بــــر|ل |هدير جم دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

45344o تـــ حسن عبــــد| ل|دى حسن غز|له|مي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

852797 عيل|سم|لدين |وليد محمد نرص  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

283oo5 د|د عزتـــ فؤ|عزتـــ فؤ لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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636395 ى عبــــد|محمد نور لعظيم|لدين حسني  زيق|لزق|علوم 

64466o ودن|ل| |مينه سعيد ذكري| |حقوق طنط

8o6o54 ن هيم|بــــر|مل |دل ك|ع| مي  ي|عه |زر
|لمنى

633426 ن دعدور|دهم عطيتـــ شعبــــ| زيق|لزق|علوم 

8845|8 د طلعتـــ |لجو|حمد محمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

92344 ن|قطبــــ سيد قطبــــ عثــــم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|o559 حمد محمد عىل حمزه|سلىم  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3997| ن|ل محمد عثــــم|حمد جم| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

325934 هيم|بــــر|م |م|م |م|مودتـــ  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

369793 ض|لرحمن ري|حمد محمد عبــــد| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

243|4| بــــوزيد|حمد سعيد محمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

345|6o عيل|سم|ء محمد سعيد محمود |رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

535284 بــــو طويلتـــ|شم |حمد سعد ه|آيتـــ  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4397o| د|ح ج|لفتـــ|طلعتـــ تـــوفيق عبــــد | ند لشيخ|عه كفر |زر

28o363 لشيخ|لم حمدى |ئل س|لرحمن ن|عبــــد |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

77636| حمد عىل غنيم|لسيد |عوده | دين |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|75283 س|ىط محمد عبــــ|لع|ن عبــــد |يم| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

3o497 يف|لع|طف عبــــد |مريم ع ل رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

358474 لدين سعيد|ء محمد محن  |ول وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

|66628 ويرس|دل ملوك س|ع| رين|م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

769642 لسيد محمد حسن|حمد محمد | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

838|5 لعليم|هلل عبــــد |حمد عبــــد |س |ين| بــــ بــــنى سويف|د|

4|948| مد حلىمي مشعل|ريم ح لشيخ|بــــ كفر |د|

|57658 لحكم|سلسبــــيل وحيد محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

83928| ح محمد محمد|د صل|سع |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

76|823 ن|لسيد محمد سليم|هلل |هبــــه  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

372892 ي|حمد |م محمد |يه عص| لشوربــــىح  ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

7|o|72 لزينى|حمد محمد |حمد | |ن رض|نور ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

9|753 ن|حمد محمد سليم|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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4o5486 يف|فظ |لح|ل عبــــد|لدين جل|م |دهبــــ حس لشر هره|لق|م |عل|

|499|| هيم|بــــر|د محمد |محمد عم هره|لق|بــــ |د|

|7537o بــــ فرغىل|لتـــو|لق عبــــد |لخ|عبــــد | عل هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

3|7539 لمتـــول|د |محمد طلعتـــ رش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|63o55 ل فتـــىح محمد|ن هل|نور ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|2|97| ف زىك سيد خليل|كريم  رسر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

62o854 م|للطيف درغ|حمد محمد عىل عبــــد| ط|حقوق دمي

374|44 تـــه|روقيتـــ حسنى محمد شح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6839| لمقصود محمود|ن عبــــد |م شعبــــ|حس لفيوم|هندستـــ 

82|8o2 لدين فرج قطبــــ سعد|ء |عل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o98|8 لمرلي|هيم |بــــر|عمر محمد محمد  سكندريه|ل|حقوق 

438449 لنبــــي يونس متـــولي يونس|محمد عبــــد  لشيخ|طبــــ كفر 

26o462 لمقصود|لحليم عبــــد|ء فوزى عبــــد|رس| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

32o764 لحميد|د محمود حسن عبــــد|حمد عم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5o5424 حمد|لمنعم محمد سيد |محمود محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

358o26 لغنى محمد|لدين عبــــد|ء |حمد بــــه| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6o99o7 لسعيد مشعل|محمد | ن|ر لمنصوره|علوم 

697279 ضى|لعي|حمد محمد محمد |محمد | لي|د لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4|345 لمقصود|ح عبــــد|حمد صل|م  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

||7o58 ئيل|دل حبــــيبــــ ميخ|ن ع| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o29o8 لمنعم محمد|ء أحمد عبــــد |شيم إلسكندريتـــ |تـــمريض 

6|8738 لزىكي|ح |لفتـــ|ن سمي  عبــــد |رو ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

3|6957 ش|لدمرد|حمد |حمد وليد | لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

28634 طف موىس موىس|محمد ع هره|لق|علوم 

496543 ي 
ي |يمنى

قوتـــ|عيل ي|سم|حمد حسنى ره دمنهور|تـــج

2696o2 ي|ر
لرحمن حرفوش|فهىم عبــــد| ئى تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

95827 لرحمن|لعزيز عبــــد |م عبــــد |ن عص|نوره لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

238578 ن محمود منصور|ن حسنى سليم|نور هره|لق|ره |تـــج

844254 هيم|بــــر|ر |نوبــــ صفوتـــ نص|بــــ| ن|كليتـــ طبــــ أسو
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4o2589 هيم رسور|بــــر|حمد |حبــــيبــــه  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

7o8235 هيم عىل|بــــر|يه طه محمود | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

85o672 هلل متـــولي|محمود تـــرىكي عبــــد سيوط|حقوق 

783|77 حمد محمد محمد|ندى  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

66727 دي|له|ن عبــــد |طمتـــ محمود رمض|ف لفيوم|صيدلتـــ 

634728 دل عزيز|ئى ع|ريو ه|روم زيق|لزق|هندستـــ 

7|o735 لزينى|حمد |مر |حمد ع|حمد | ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

855297 ى  ى عبــــ|حسي  ف حسي  س|رسر ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

856425 ى لي|دل سعيد غ|ع| مي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

|4372| ج |ندى فتـــىح محمد حر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

27233| حمد|ر |لغف|حمد عبــــد|رس |ف دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4|4763 لريس|هيم |بــــر|محمد | لي|د تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

62294 ح محمد|لفتـــ|ح عبــــد |يه صل| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

6324|2 مه عىل حسن جمعه|س|له |ه زيق|لزق|هندستـــ 

85o33 ى|مد |بــــو ح|ل |ء كم|شيم مي  بــــ بــــنى سويف|د|

87685| ه كم| ل محمود محمد |مي  سيوط|بــــ |د|

69853 يوبــــ زىك|م |مريم س لفيوم|بــــ |د|

8|9o79 ي|ر
سليوس|ري بــــ|موىسي زخ| ئى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

3256o4 تـــ محمود يشى محمود| مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|5364| بــــدين|هلل ع|د |لد ج|كريم خ دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

6o2o65 شموئى|ل|بــــسنتـــ مصطفى سعيد تـــوفيق  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

42824o بــــوشوبــــه|لبــــيوم |ل محمد |جم| رن |تـــربــــيتـــ طنط

7534|3 بــــ|لحميد خط|محمد رجبــــ محمد عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

226566 ل|رك رمزى فوزى بــــس|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

488|23 هيم|بــــر|لسيد |حمد |محمد | زكري عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|624o5 لسعيد خلف|حمد |لرحمن |حمد عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

92||o2 لبــــدرى فرغىل محمد |رق |ط سيوط|حقوق 

|54339 لدين محمد|حمزه يحن  نور  ن|هندستـــ حلو
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2536|o ى ج|حمد مجدى حس| هلل|د|د ج|ني  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

356634 لحميد حسن|بــــسمتـــ محمود عبــــد هره|لق|ج طبــــيع |عل

6462|3 لسيد محمود أبــــو حشيش|لسعيد |متـــ |س| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

36457|  مصطفى|ديتـــ رمض|ف
ى
ن شوق |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

لشيخ

75o949 حمد محمد|د |حمد رش| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

272o72 ي|لليثــــى |لحليم |د عبــــد |مريم عم
لحبــــيسر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

22232| ى|ن |سمه| حمد محمد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

64o9o5  
ى
لسيد|عمر محمد رشدى محمود صدق زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

49o6|| ح مرىسي|لفتـــ|لدين عبــــد|م |نغم حس |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

24256o لد محمد عويس|محمد خ ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

333|o| تـــ|لشح|هلل |تـــ عبــــد|لشح|حمد محمد | |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

27oo46 بــــوصبــــيحه|حمد حسن |بــــ |يه|حمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

52|42| م|لسل|لرؤف عبــــد|ن عبــــد|رمض| سه علوم دمنهور

5o|823 حمد محمد|ضىح منتـــرص محمود  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

69|2|7 لمرىسي|حمد سعد حسن محمد | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5o5357 م|لسل|حمد عبــــد |رس محمد |ف سكندريه|ل|صيدله 

642o2 ى عص|ي ى|سمي  م عويس حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

498729 هلل موىسي|نسمتـــ فرج عبــــد تـــربــــيتـــ دمنهور

|494|2 لحسينى محمد|حمد |لحسينى | دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

7o48|o لسيد فرج|لسعيد محمد |بــــ |ربــــ ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

867328 ي عبــــد|روم| ن|سلف
لمسيح عزيز|ئى تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|

ل|أعم

|35o39 لحميد|يوبــــ سيد عبــــد |محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

|57282 هيم|بــــر|لحميد |طمه محمد عبــــد |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

322358 دى رجبــــ|له|رق عبــــد|ط| رن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

854348 ي|لبــــ|مي عبــــد|رجبــــ محمد س
ى
ق ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

223583 رضوى محمد حسن حسن سعيد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|75|57 حمد|حمد عىل |سلىم  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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257oo8 لق|لخ|حمد سعيد عبــــد|د |جه ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

2322oo حمد محمد|يوسف محمد  هره|لق|حقوق 

79283| ن|ن سعيد سليم|يمن رمض| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4556o9 حمد سعد|محمد مصطفى  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

35|962 م|م|تـــن مصطفى عنتـــر |ف ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

5||8|4 لعزيز عمر|عبــــد | محمود زوق لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|55548 ح|لفتـــ|ح سيد عبــــد |لفتـــ|يه عبــــد | ى شمس| لسن عي 

844o77 لربــــ يوسف|د|دل ج|حمد ع| ن|سو|حقوق 

6o|5|5 مه|بــــو نع|طمه مجدى محمد |ف ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|36||3 ئى|لعظيم غري|دل عبــــد |رضوى ع ى شمس|د| بــــ عي 

22o4| ى |جر ش|ه لنور|بــــو |ذل حسني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

53o285 لرشيدي|سعد | فرحتـــ رض سكندريه|ل|هندستـــ 

7|6258 لمنىح  يوسف|ء محمد |حمد عل| س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

|4||7o بــــ|لوه|نرص عىل عبــــد | ند|ر ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

|6769 هيم يسن|بــــر|بــــر |لج|ئى عبــــد |يوسف ه هره|لق|حقوق 

823949 فظ|لح|مل عبــــد|بــــ ك|لتـــو|بــــدر عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

834652 حمد|ن يوسف |عمر حس  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

447384 شم عىل|لسيد ه|طمه مصطفى |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

497749 لمقطف|لسعيد |رحمتـــ محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

764354 لم|ء سعد محمد س|لدين عل|شمس  ره بــــور سعيد|تـــج

|49888 حمد|ح |لفتـــ|حسن فتـــىح عبــــد  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

6|789o لمرىس|لسعيد |حمد |ن |رو ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

542948 بــــو غنيم|حمد سعيد |ن محروس |د عثــــم|جه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

843355 هيم|بــــر|هلل محمد سعد |منه  ن|سو|بــــ |د|

435322 لقطبــــ|جر محمد محمد |ه سيوط|بــــ |د|

7|7333 حمد|محمود مصطفى محجوبــــ معوض  سيوط|بــــ |د|

4o372 تـــ ممدوح كم| ل عىلي جمعه|مي  ى شمس|زر عه عي 

||85o5 ج|ره مجدى رجبــــ سيد حج|س ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|868| ى قطبــــ عبــــد|أمنيه  لدين|ل بــــدر |لع|مي  بــــ دمنهور|د|
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|58o45 ى طه محمد عبــــد |ي بــــ|لوه|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

88|756 زم محمد محمد مصطفى  |ح سيوط|نوعيتـــ 

34|244 حمد|هيم سيد |بــــر|حمد |محمد سيد  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

627543 تـــه|تـــه بــــكر محمدشح|مريم شح زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

258356  ط|طف |محمد ع
ى
حون|لدسوق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

329o|4  |لش|مصطفى سعيد محمد عبــــد
ى
بــــينى|ق لشر ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

496837 تـــ س| م سعد عىل قطبــــ|مي  بــــ دمنهور|د|

34||84 ن|ن خليل فرح|رق فرح|سل ط|بــــ |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

6o5747 هيم|بــــر|حمد محمد محمد | لمنصوره|عه |زر

6236|4 رس سعد محمد غنيم|أدهم ي صيدلتـــ بــــورسعيد

64oo25 حد|لو|حمد عبــــد|ن محمد محمد عىل |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

899689 لرحيم |حمد عبــــد|حمد محمد | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

78|||2 لرحيم|وى عبــــد |لشبــــر|م محمود |سل| زيق|لزق|صيدله 

2587o2 لمهدى محمد|رص محمد |لن|م عبــــد|سل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8|983| ي|ن عبــــد|سندس عدن
لحميد مصطفى ي|علوم 

|لمنى

27|825 |سك|ل|لسيد |طف محمد |م ع
ى
ق ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2452|| د محمد|نور محمد رش ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|4o76 ى|بــــر|رتـــ سعيد |س هيم حسي  هره|لق|ره |تـــج

28o294 ي|ر
يدي|رزق يونس ع| ئى هره|لق|ن |سن|طبــــ 

34676o لسنوىس|لحميد |ء عبــــدين عبــــد|دع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

89o95o بــــي |ل عر|ر غ|ييل مختـــ|ق سيوط|تـــربــــيتـــ 

|75o24 لرحمن|فظ عبــــد |لرحمن ح|هنده عبــــد |ش كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7|2|55 لىحي|دين حسن محمد عىل عبــــد |ن لمنصوره|حقوق 

9o52|8 لرحيم |حمد عبــــد|زينبــــ عىل  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

229459 ى|ش هيم محمد|بــــر|ز محمد |هي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o|o8o لسيد|حمد |ج |محمود فر ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

886o5| لربــــ |د |ندى محمد محمد سيد ج ي صىح 
سيوط|معهد فنى

857969 ين م هر فوزي سيف|شي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2378| تـــه|مصطفى محمد خلف شح هره|لق|بــــ |د|

5375| لحميد|نور سيد عبــــد |لرحمن |عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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3||o23 ف كميل عبــــد|جوزيف  ل|لع|رسر عه مشتـــهر|زر

8|6964 لعظيم|محمود عزتـــ محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

6|3o74 ه|بــــر|لد |ن خ|نوره هيم عىل خمي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

7|2796 لمتـــول محمد|ح |ء نج|ء عل|ل| لشيخ|بــــ كفر |د|

257962 لمخزنىح |حمد |يوسف محمد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

46967 ي محمود عدلي صل
ح عىلي|مصطفى هره|لق|صيدله 

59o7o حمد|ح |لفتـــ|هلل عبــــد |عبــــي  فتـــح  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

436722 وتـــ|بــــوحل|لكريم سعد |سهيله وصفى عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

243829 ل عبــــده|لع|ده محمد عبــــد|غ ن|تـــربــــيتـــ حلو

22o457 لقهوج |ر|لغف|لشوربــــىح  عبــــد|ن |هلل عمر|عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

356933 ح|لفتـــ|لبــــديع عبــــد|مروتـــ محمد عبــــد |بــــ بــــنه|د|

826956 لق محمد محمود|لخ|عبــــد| هويد دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

6o4669 ن|لسيد مصطفى شعبــــ|ره مصطفى |س ى شمس| لسن عي 

453627 لسيد|لسيد لطفى |ئى |ه ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

78273o ى محمد |ي حمد محمد خليفه|سمي  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

|23o32 ف سعيد |مريم  حمد|رسر ن|بــــ حلو|د|

|42493 ل|لمتـــع|لك محمد عبــــد |لم|ر عبــــد |يثــــ| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

79289| ئى|ر ضمر|ن سمي  نج|يم| |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

22782 عمرو صبــــري محمد جوده ى شمس|تـــج ره عي 

|397|8 حمد|رغد محمود مصطفى  ى شمس|تـــج ره عي 

|2282| لحريرى|ح |لفتـــ|دهم تـــوحيد فضل عبــــد | ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

49o844 ين محمد ج حمد|بــــر عىل سيد |ني  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

247883 له|لسيدمحمدهل|مل |ل ك|ن جم|يم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

786o36 ن|ر سليم|لستـــ|ء مجدى عىل عبــــد|ل|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

924766 ه عصمتـــ عبــــد| بــــ محمد  |لوه|مي  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

7539o5 لسيد|لدين |ء محمد سيف |ل| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

623o7| لرشيد|لرحمن محمد فوزى عبــــد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

8|8o69 ي|فظ عبــــد|ن ح|م رمض|حس
لغنى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

27|87o ى|بــــو |لمجد |بــــو|ن عزتـــ محمد |نوره لعني  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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76|23| هيم محمد|بــــر|م محمد |ندى حس لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|33652 لعزيز|رق فوزي عبــــد |ن ط|نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

682322 لسيد يوسف|ج  يوسف |كريمه ن لمنصوره|علوم 

6o5|9 لحليم|بــــدين عبــــد|حمد ع|د |عم |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

546397  محمد عىل قنديل|لحص|هيم |بــــر|
ى
ق لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

27854o هلل|لمول عبــــد |ء محمد سعيد عبــــد |رس| شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

537397 ى |م  ف محمد حسي  ن|لطح|رسر عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

435o56 حمد للو|هلل |محمد عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

9o6|o7 لس نعيم جريس جرس  كي  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

542729 لبــــيىلي|لد محمد مصطفى |رتـــ خ|س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

43o757 وق محمد محمد عبــــد لعزيز نوح|رسر لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

752556 ى ي| مي 
ى شفيق عبــــده|بــــنى مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7634o ىط|لع|مل عبــــد|محمود محمد ك ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

37||52 لم|بــــو س|لعزيز |حمد عبــــد|ئل |حمد و| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|3|553 ئل محمد حسن|محمد و لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

3|2548 |لبــــ|رس رشدى عبــــد|ر ي|عم
ى
ق ى شمس صيدله عي 

4|8379  أبــــو قوره|لسيد |م فرج 
ى
لدسوق لشيخ|بــــ كفر |د|

89o58| عبــــده عيد عبــــده مصطفى  سيوط|بــــ |د|

63o7o ى حمدى ج|ي هلل|بــــر عبــــد|سمي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

327|63 ل شعيبــــ|لع|سلىم شعيبــــ عبــــد ى شمس|زر عه عي 

486766 دى|له|شد عبــــد |ل ر|محمد جم ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

677o35 هيم|بــــر|حمد |م |دى عص|ه لمنصوره|بــــ |د|

496o34 تـــ مصطفى  حمد نونو طيلون|أمي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

253237 بــــر مخلوف|طمه محمود ج|ف ي صىح بــــنه
|معهد فنى

7o495o لسيد سنبــــل|حمد |حمد مصطفى | ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

229577 هيم عىل|بــــر|لغريبــــ |هيم محمد |بــــر|جر |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|572|9 |لمنعم زكري|حمد عبــــد |رحمه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

263496 |ل |لعزيز جم|لحميد عبــــد |ده محمد عبــــد|مي
لدين

|بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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49|26| حمد عىل|حمد محمود |جر |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

637o96 كر وليد صبــــرى عىل عىل|ش ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

46o433  س|لص|سعيد | يش
ى
لم سعيد|ق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

49o944 ع محمد|ل رف|كم| رتـــ رض|س |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

35689o رى|لبــــند|تـــوحيد محمد محمد  |تـــربــــيتـــ بــــنه

7|29o7 شور|لسيد محمد محمد ع|طمه |ف ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

63383 مصطفى محمود قطبــــ حسن بــــ بــــنى سويف|د|

695855 نع|لص|طه عفيفى طه محمد  لمنصوره|هندستـــ 

349977 لقشيش|يوسف محمد مصطفى | رن لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

83|94 ه|لعزيز محمد فتـــىح بــــ|عبــــد  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

5o8585 سم|لسيد محمد ق|حمد |محمود  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9|885| بــــوضيف عىل|عىل سعد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

839o83 وق سمي  محمد عبــــد هلل|رسر ن|سو|بــــ |د|

4825o7 ي
هيم محمد|بــــر|هيم محمد |بــــر| |دئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

639454 ه | ى|حمد |مي  لسيد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

784325 عيل|سم|لسيد |م محمد |ريه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

44562 ي
شم|ل عيد ه|جم| دئى تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

34|563 لوكيل|لعزيز |محمد سعيد غنيم عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

445849 ر|تـــتـــ نص|للطيف شح|لرحمن عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5248|7 ى بــــهجتـــ فوزي نظي  بــــخيتـــ| مي  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

235|98 وى|لدفر|هيم محمد |بــــر|مجد |بــــ |شه سيوط|بــــ |د|

77|366 حمد جبــــر|لسيد محمد |حمد |بــــرين |ص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

22845o حمد|ن سيد |ر محمد رمض|بــــر| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

64o836 لحليم متـــول|حمد محمد عبــــد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

45|7|6 ىط عرفه|لع|لسيد عزتـــ عبــــد | |رض لشيخ|هندستـــ كفر 

899o36 غو |لسيد تـــن|نه وجيه عبــــد|دمي ج|علوم سوه

822889 ئيل|م موىسي روف|كر|دي |ف ي|علوم 
|لمنى

|4o4|o هلل||د حلىمي عط|يرينى عم| ى شمس|د| بــــ عي 

86544 ده رجبــــ عىل محمد|غ لفيوم|هندستـــ 
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752745 ن متـــول محمد|دل رمض|ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

9|2625 بــــر محمد محمود |محمد ص ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

26|475 م محمد عىل|محمد س |كليتـــ هندستـــ بــــنه

437554 ئى محجوبــــ|يمن محمد علو|محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

445|o6 لقرش|لح محمود محمد |حمد ص| سكندريه|ل|هندستـــ 

9|592| لمعىط |ع عبــــد|ل فز|لد جم|خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|4235 تـــ يونس|لشح|هيم محمد|بــــر|ء |رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3222o9 لق|لخ|حمد عبــــد|رحمتـــ محمود  ى شمس|د| بــــ عي 

23298o لسيد حميدتـــ|نور |ده سيد |مي ى شمس| لسن عي 

354348 لحميد|محمد محمد عبــــد| سم |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

686685 لبــــديع عىل قنديل|زق عبــــد |لر|لد عبــــد |خ لمنصوره|بــــ |د|

645o|| للطيف رشيد|ن عبــــد |حمد سليم|ندى  لمنصوره|بــــ |د|

535447 ي
لموجود|حمد عبــــد |د |ح فؤ|صل| دئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7|737 حمد|حد |لو|م عويس عبــــد |هش ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

42o272 لسيد|لسيد محمد محمد  |منى  ط|بــــ دمي|د|

33|oo3 لسيد|مد حمدى |طمتـــ ح|ف |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

5o|654 ل|لع|مصطفى عىل حسن عبــــد| ند سكندريه|ل|صيدله 

482569 وق عبــــد  رص أحمد عىل يوسف|لن|رسر لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

448o45 تـــه|لسيد سند شح|هيم |ر إبــــر|من سكندريه|ل|هندستـــ 

28263o ى|ره محمد عيد سيد حس|س ني  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

937o4 لنرص|بــــو |ء عىلي |طمتـــ عل|ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|5o8o5 حمد محمد|كريم محمد  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

859633 ي زكري| لسيد|عبــــد| حن| نىح  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4o6967 ف |رو حمد محمد حسن عوض|ن أرسر سكندريه|ل|ره |تـــج

757226 لسيد عىلي|لسيد محمد | عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|5394| عىل فرج عىل فرج هره|لق|لعلوم ج |ر |د

286228 ه جم| للطيف|ل محمد محمود عبــــد |مي  ن|بــــ حلو|د|

9o3646 لمنعم |لحكيم محمود عبــــد|يه عبــــد| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6oo7o| لسيد شكر|ء محمد |سم| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط
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|454o بــــ|لخش|حمد |محمد حسن محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7o3542 لسيد عيد|حمد |لسيد |ئى |م| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

254876 ل شوشه|لع|رق صبــــىح عنتـــر عبــــد |ط تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

34458o لنجدى|مه محمد |م سل|مصطفى حس ى شمس|تـــج ره عي 

5|6|6o تـــ حم وى|لنكل|د يوسف |ني  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

45573 كم|لح|د |محمد عىل رش هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

772o69 لمرصى|حمد |محمد صبــــرى محمد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

|24262 حمد طلعتـــ|م |يدى هش|ه هره|لق|ر |ثــــ|

49849| رص|لسعيد موىس ن|مكرم | مه تـــربــــيتـــ دمنهور

9o2397 للطيف |محمود محمد عبــــد| مه ج|تـــربــــيتـــ سوه

56955 تـــريزه صبــــىح سيد خليل لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7oo287 تـــتـــ|ء سمي  قنديل محمد شح|عىلي لمنصوره|ره |تـــج

879584 ين شعبــــ حمد محمود |ن |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

2|7552 |له|روق محمد عبــــد|لف|
ى
دى محمد دسوق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o5642 غبــــ يىح زرد|أمي  محمد ر لمنصوره|طبــــ 

8|2o73 لحميد حسن|لدين عبــــد|ء |لحميد بــــه|عبــــد ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|7|882 حمد مجدى محمود محمد| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

23356| رس مصطفى مكرم محمد|سيف ي ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4o94|| عىل محمد عىل يوسف لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4o4255 هيم|بــــر|لنرص مصطفى |بــــو |حمد |مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|534 ندى مدحتـــ عطيه محمود |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

7o9567 ه سمي  محمد | ن|لسيد كيو|مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

37o74o لحميد|ح عبــــد|ن محمد صل|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

42|733 هيم فرج حسن|إبــــر| رض تـــمريض فرع مطروح 

|5222o لسيد|حمد |ن محمد |يم| هره|لق|بــــ |د|

538225 لغول|مل خميس محمد | ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

8263|6 ؤوس|نبــــيل سمي  فلتـــ| دون|م قرص|ل|فنون جميله فنون 

887588 ى ممدوح جرجس لبــــيبــــ | كرستـــي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

3o89| لسيد|حمد |بــــسمه فتـــىحي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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5|76o6 د|حسن محمد حم| رض| عل تـــربــــيتـــ دمنهور

325|5| لرحمن محمود طتـــ محمد|عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

48|6o2 لرحمن|رق محمد فوزى عبــــد |محمد ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

759496 ل محمد خليل|طمه جم|ف لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

857387 هيم|بــــر|حمد |ل |لع|محمد عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

|56o4 لنور|بــــو |م |م|لد طه |محمد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6oo365 ىط|لخبــــ|هيم عىل |بــــر|ء |رس| |تـــربــــيتـــ طنط

2445|o ى عبــــد|ك  عبــــده|لبــــ|مل طه حسي 
ى
ق ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

685898 د|لعو|لح |للطيف ص|دى عبــــد |له|ن عبــــد |يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2|5786 لموجود عجور|ح عبــــد|لفتـــ|عمر عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

767996 لرحمن محمد|ء نور عبــــد ربــــتـــ عبــــد |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

276953 هر فتـــىح قنديل|ده م|مي |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3267o7 ى|م عىل |ندى هش ى حسي  مي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

762544 محمد سعيد محمد عىل سعيد تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

8o4994 هلل|هلل يونس عبــــد|ر عبــــد|مي ي|طبــــ 
|لمنى

9|28o5 لعليم حربــــى يىح |لمهيمن عبــــد|عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

9o2|44 حمد |ل محمد |مريم جم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

624396 حمد سليم|حمد  |ئى محمد |م| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

6967| محمود فرج سعيد محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|46o25 د سيد جمعه|عبــــي  عم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

63|948 حمد|لحكم |هلل عبــــد|رف فتـــح |سمحه ش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52o7|5 هيم|بــــر|لدين محمود |د |سلسبــــيل عم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

67658o حمد|ن |حمد سلط|دين محمد |ن لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|38|5 ي قط|محمود ص
نه|بــــر سيد جبــــروئى هره|لق|ره |تـــج

647898 تـــ محمد|لشح|م محمد |سل| زيق|لزق|حقوق 

6o6343 بــــو عبــــده|م مصطفى بــــدير |حس |صيدله طنط

245228 نسمه صبــــرى عبــــده حسن ن|بــــ حلو|د|

884396 رص محمد عىل |محمد ن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9|3673 هيم  |بــــر|هلل حلىم |محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o46|8 ى ع|ي لبــــيه|حمد |دل حلىم |سمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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897257 ي |طلعتـــ ش| ريموند كر غبــــي  ج|صيدلتـــ سوه

6|3865 م|م|ل|لسعيد محمد |محمد محمد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

497539 ئى|لحلو|هيم محمود |بــــر|هبــــه  بــــ دمنهور|د|

7898o| مل عطيه محمد زغلول|ذكرى ك ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

|28434 دل عىل محمود|صم ع|ع ى شمس حقوق عي 

7o627 لسنوىس|ء بــــدر عىل |رس| لفيوم|بــــ |د|

889465 ئد جميل رزق رسور |ر سيوط|بــــ |د|

7699|2 لح|لسيد محمد محمد ص|ن |يم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

83oo77 ى  شد جريس|سحق ن|كرستـــي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

92|52| هلل  | |مريم هديه نصىح عط دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

6|7699 ئى|لعربــــ|حمد |حمد |لسيد |حمد | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

52o996 ورفىل|ل|ء محمد محمود محمد |ل| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7o2798 ن|لمنعم مصطفى ميد|هيم عبــــد |بــــر|حمد | زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

4oo9|5 بــــ|ء ممدوح عىل محمد غر|سم| سكندريه|ل|بــــ |د|

883239 ى محمد رمزى ش كر |حسي  سيوط|هندستـــ 

685842 |لعر|لسيد عطيه |يه يشى |
ى
ق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

534669 هلل|دق عبــــيد |طف ص|يه ع| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o582| ى |ل عبــــد |ء و|رس| حمد|هلل حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76o28o ضى تـــوفيق|يوسف مني  ر ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

79oo96 ل محمد|هيثــــم عبــــده هل ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|6696o هلل|ن عبــــد |فع شعبــــ|منيه ن| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8o687o ن س|د غط|وي عي|بــــبــــ| مي  ره بــــنى سويف|تـــج

9o97|9 مد |حمد حسن ح|حسن  ج|ره سوه|تـــج

855782 ي ع
لحكيم محمد|طف عبــــد|مصطفى ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

| |لمنى
لجديدتـــ

2855o6 فتـــ عبــــد ى|له|مي   محمد حسني 
دى حنفى ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

8|8859 ضل|ضل رجبــــ ف|ن ف|جيه ي|بــــ |د|
|لمنى

63234 مد محمد|حمد ح|محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|3228| حمد|لد عطوتـــ |ن خ|نور عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر
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5|7439 وى|لشبــــر|ح محمد |لفتـــ|هلل عبــــد |رتـــ عبــــد |س ره دمنهور|تـــج

445224 لبــــركه|ح |لفتـــ|سم فرج محمد عبــــد |بــــ سكندريه|ل|بــــ |د|

4|645| لحنفى|للطيف بــــدر |هر عبــــد |عىل م مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

|5|962 منه موىسي محمد موىسي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|2|28 لسحيىلي|ر |لسعيد محمد مختـــ|ء |رس| لمنصوره|حقوق 

4o7967 هيم حسن بــــدوى|بــــر|ن |رضوى رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7oo276 دى|لن|لعظيم رجبــــ محمد |عبــــد | دين لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

67968 ئى مجدى بــــكرى حميده|م| لفيوم|بــــ |د|

694638 ين سعد وهبــــه  رود|لش|لمرىس |رسر لمنصوره|حقوق 

25659 وق ر ى  مصطفى|رسر فتـــ محمد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

37|699 ى محمود جبــــره محمد يوسف خي  ى شمس حقوق عي 

7o7o95 ىط|لمع|بــــو |زق محمد |لر|ن محمد عبــــد |يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

647|o| ر|لنج|عيل |سم|لدين |ل |رتـــ محمد كم|س زيق|لزق|حقوق 

85|4|9 ي |لحفيظ م|لسيد عبــــد|ء |رس|
بــــ|بــــورح|ضى لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

876868 هلل محمد عىل  |ء عبــــد|حسن سيوط|بــــ |د|

477233 لد محمد رزق|محمود خ سكندريه|ل|ره |تـــج

9o|28 لمحسن محمد|جر محمد عبــــد |ه ن|بــــ حلو|د|

6|6o37 هيم طه|بــــر|تـــ |د محمد بــــرك|زي ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

9o68|o بــــر محمد |لد ص|ر خ|مي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

88744o ى محروس |محمد سل مه حسي  سيوط|هندستـــ 

54o374 عيل|سم|حمد |م محمد مني  |مودتـــ حس سكندريه|ل|بــــ |د|

92o263 جر حسنى محمود محمد  |ه ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

68955o لجعيدى|زى |م غ|لسل|لحكيم عبــــد |عبــــد | دين لمنصوره|علوم 

6|9449 لدين|ره محمد متـــول محمد خي  |س هره|لق|م |عل|

692oo4 ن|لمجىل رمض|لمنعم عبــــد |يوسف عبــــد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

3||6o9 ق حسن|لرز|مجد عبــــد|ر |من ن|صيدله حلو

85o728 ه مبــــ| رك|رك بــــرىكي مبــــ|مي  دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

3|668| ل|لجم|هلل محمد محمد فوده |مينتـــ عبــــد| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|||4o ح محمد زىك|محمود صل سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

35o922 حمد|لم |محمد حمدى س ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4o||94 ل رزق|لع|ر محمد عبــــد|ئل مختـــ|و سكندريه|ل|حقوق 
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|5|525 ر|لجز|حمد |دين محمد محمد |ن هره|لق|بــــ |د|

5o927| محمود عمر محمد فرج سعيد ى شمس علوم عي 

835235 حمد|هيم محمد |بــــر|ن |يم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

337|7o تـــ نبــــيل عبــــد| ى|لمنعم |مي  مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

696282 ى|محمد محمد  نيس حسني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25534 مر|حمد ع|لنعيم |لكريم عبــــد|ميشه عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

496o28 س|مه محمد محمد غط|ء أس|آل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|4489 لعزيز خليل|ضىح محمد عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

326|26 ى مصطفى سعد مصطفى نرمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o8526 لمغربــــى|لرحمن محمد |محمد سعد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3587o6 م عىلي حسن|مريم هش وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

338||4 حمد|لرحمن |طف فتـــىح عبــــد|محمود ع |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4|8759 ن|عيل عثــــم|سم|ن عيد |نور لشيخ|بــــ كفر |د|

6|o547 آيه محمد معوض رجبــــ |نوعيتـــ طنط

4o|827 بــــ|لوه|هيم عبــــد|بــــر|بــــ |لوه|ل عبــــد|كم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|6o78 ل|بــــوط|لسيد |ء حلىم منصور عبــــد|شيم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8o97o| بــــر بــــديع عىلي|فرحه ج صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

238|69 ى|سلىم محمد عبــــد لنبــــى حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

825947 حمد|ر مسعود معروف |من دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

754787 تـــه|هيم شح|بــــر|وى |لعشم|حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4o2437 ى عبــــد |هلل |منه  لحليم|لسيد يسي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

762645 وه|ح حل|لفتـــ|لسميع محمد عبــــد |زم عبــــد |ح هندستـــ بــــور سعيد

9|4466 حمد  |م |لسل|س عبــــد|عبــــ| ند|ر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

27o432 ن|لمهدى شعبــــ|ء عىل |محمود رج تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6|3853 تـــه |در شح|لق|لسعودى عبــــد|لحليم |عبــــد
صف|ن

مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3652|| د محمود|لجو|يه فتـــىح عبــــد| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

92|397 عيل |سم|ه |لل|عيل عبــــد|سم|لرحمن |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4|5972 ى عبــــد|ي ى محمد خي  |حمد شتـــ|م |لسل|سمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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787385 ل عىل|ن محمد جم|يم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

26o428 لخول|مد محمد |طمه ح|ف تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

2268o6 لرحمن محمد محمد زهي  عىل|عبــــد ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

6o|4|5 س|لقو|هلل |رص فتـــح |لن|د عبــــد |جه |علوم طنط

3733o4 وق عص ن|حمد رضو|لدين |م |رسر |حقوق بــــنه

6473o3 بــــوبــــكر حسن ربــــيع حسن عطيه| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6|2898 ى عزتـــ مهيبــــ محمد  مول|لح|نيفي  |ره طنط|تـــج

44o984 بــــ حسن سعد عطيه|رح لشيخ|بــــ كفر |د|

486763 لح|لسيد ص|يمن محمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|264o ن مجدي حمدي حسن|رو ى شمس|تـــج ره عي 

6|2367 تـــ|بــــر|ئى |لكور|حمد | هيم متـــولي خرصى |هندستـــ طنط

4|3|66 لزينى|در |لق|ن محمد درويش عبــــد |رو |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

2|6988 غ|لصبــــ|يمن محمد محمود |ملك  ى شمس|تـــج ره عي 

485282 د|يدي رجبــــ أحمد عىل حم|ه سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7822o4 حمد خليل|ل خليل |نه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|37537 لس  ف يوسف حبــــيبــــ|كي  رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

256|89 لسيد|د مبــــروك |مبــــروك عم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

344|48 ى|ء |فد حمد صقر حسني  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

42o768 بــــدير يىحي عرفه| حمد رض| لشيخ|ره كفر |تـــج

479323 عيل|سم|ء محسن محمود حسن |ل| سكندريه|ل|هندستـــ 

23o2o| ن سيد|ن سيد سليم|سليم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

38257 لمجيد|لحميد عبــــد |حمد سيد عبــــد | ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7569o4 يم|لد|حمد عدلي عىلي عبــــد |محمود  لمنصوره|حقوق 

765853 لجبــــروئى|لسيد مصطفى محمد |ء |رس| حقوق بــــورسعيد

439445 بــــسمه محمد قطبــــ محمد محمد لشيخ|بــــ كفر |د|

49559| لغنى|لسميع عبــــد |دل عبــــد |م ع|هش |حقوق طنط

2682|8 لعبــــد|لحميد |د محمد يوسف عبــــد|عم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

89oo67 | ميل كرم حن| |ري|م سيوط|تـــربــــيتـــ 

248785 لمنس|س محمود |عبــــ| رض ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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4|5o|2 ى|لدين |ج |لحمد تـــ|عىل شيبــــ  بــــوحسي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

2955| حمد عزوز|سعد محمد |محمد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

285497 لمنعم|حمد عبــــد |رس سيد |كريمه ف ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

34o2|o ي|ر
زق|لر|د عبــــد|حمد عو|محمد | ئى |حقوق بــــنه

489229 لعزيز مصلىح عطيه|م عبــــد |يه عص| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

72696 ي محمد ربــــيع محمد
مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

5|42o8 مل يونس|ء محمد محمد ك|رس| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

7838|3 لق|لخ|م محمد محمد محمد عبــــد |حس لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

488488 هيم عىل|بــــر|حمد عطيه سليم | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||977| م|ديفيد مدحتـــ مفيد س وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

888924 حمد  |حمد |لرحيم |هلل عبــــد|عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

5|492 حمد عىل|ن طتـــ |نوره بــــ بــــنى سويف|د|

|52422 زق|لر|لدين سعد عبــــد |ء |يوسف عل ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

83o5o9 هلل|ل عىلي عبــــد|م جم|سل| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

862o6| هلل|هلل سعد|ء محمود عبــــد|ل| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

23||64  طه |ل|عمر 
ى
بــــو زيد|مي  صدق هره|لق|علوم 

477o4o ج|حمد حج|حبــــيبــــه محمد محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

8543o5 ي|لبــــ|محمد نبــــيل عىلي عبــــد
ى
ق ي |

لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

69|oo5 ى محمود|ء عل|سم| ء حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4286|7 ى محمد |هدير عبــــد  ر|لعط|لسيد حسي  ي صىح طنط
|معهد فنى

6774|6  |حمد |محمد 
ى
عر|لش|لدسوق لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

646738 هيم موىسي|مد أحمد إبــــر|ح| مه لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

266899 بــــ محمد|لدين دي|ح |د محمد صل|جه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2|278| لرحيم|مه محمد عبــــد|س|يوسف  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

|2o||o عصمتـــ حسن عريف| رن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

636657 موئى مصطفى|لديد|هلل |لد عبــــد|هلل خ|عبــــد قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

875357 عوض عزيز | رمي|لقس |مريم  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

479575 حمد بــــدوي|حمد محمد |زن |م ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

9|5883 لحميد محمد |لحميد عزتـــ عبــــد|عبــــد سيوط|عه |زر
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4|645o لرحمن |عيل عبــــد |سم|ل |لمجيد جم|عبــــد 
جنيدى

لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

49245| متـــ محمد حسن حمودتـــ|س|حمد | سكندريه|ل|حقوق 

493322 وع|تـــه مط|حمد بــــهنس شح|محمد  سكندريه|ل|حقوق 

777797 بــــيل|لعزيز ق|عبــــد | لعزيز رض|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

768|o5 هلل أحمد|ء يوسف طلبــــ ضيف |ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

5o7o24 ى عط|دع ى عىل| ء حسي  حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

|3oo6o ن لويزه|حمد مرو|ن |يدى مرو|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|42357 وى|لقلع|ل حسن |م كم|ن هش|رو ى شمس| لسن عي 

862243 حمد|بــــر محمد |عمر ج شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

9o7728 موىس | لوف|بــــو|لحفيظ |محمود عبــــد ج|عه سوه|زر

3672|6 لسيد|رق محمد |يوسف ط ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

754698 دي|له|ن عبــــد |دي رمض|له|ء عبــــد |سم| ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

75o83o لسيد محمود معروف|دل |مريم ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

789399 لح قطبــــ|محمد مدحتـــ ص زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

757456 لحميد|حمد حسن عبــــد|رس |ف تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

|48793 لسيد سعد محمد| |لي|د ن|بــــ حلو|د|

369|3 حمد|حمد سيد |م |ل س|نو ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

626328 بــــر محمد عطيه|ل ج|جم| مه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

34o326 مصطفى محمد نبــــيه سند ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

36|2|o بــــورسيع محمد|حمد |جر |ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8|4522 ي ربــــيعي محمد محمد
مصطفى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

|53224 |للطيف حمدى نج|يه عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

354o2o  عىلي محمد|
ى منيتـــ حسي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

2|3||7 حمد عىل محمد شفيق|ر عمرو |مي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|9633 ي
م|لسل|حمد عبــــد|محمد | دئى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

4|85|| هيم|بــــر|حمد |ئى محمد محمد |عمرو ه لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

49365| ن|مد ريح|محمود مجدي ح عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36o762 ن|حمد سليم|ء نجيبــــ |شيم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

636779 ر لبــــيبــــ|ن أحمد أحمد مختـــ|يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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48884 ى عبــــد لرشيد|هلل عبــــد |هدى حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

64|65o وى|لبــــحر|م عىل |لسل|ن ربــــيع عبــــد |نوره ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

27329o حمد سيد|د رجبــــ |زي ن|حقوق حلو

9|73|4 ل |لع|مصطفى سيد محمد عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

78o625 لعدل|لمجيد محمد |هيم عبــــد |بــــر|ره |س زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|7o396 ى روبــــيم|رمزى موريس ش| مي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

7|23|| لسعيد مسعد مسعد حسن|نىه  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6672o هلل|حمد محمد عبــــد |طمتـــ |ف لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

54|45 ل محمد|لد جم|عهود خ صيدله بــــنى سويف

2588o9 حمد|يوسف عىل محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

344248 بــــر حسن|حمد محمود ص| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

359956 سعد صبــــري محمد|ء |سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4|oo2 لح رصصور|صهيله منصور ص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|493| ي|لمغ|روق |محمد ف
وري مصطفى سيه|نوعيتـــ عبــــ

5464|2 يبــــى|لرك|لعظيم |حمد عبــــد|رق |د ط|زي ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

5|46|9 للطيف|ء محمود زغلول عبــــد |سم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

435876 زى|ن سعد محمد مصطفى حج|يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8534o| حمد|لمنعم |يوسف محسن عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

32o725 محمود محمد محمود مصلح ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

6788|6 لسيد|ز |لبــــ|لعيسوى محمود |ء |رس| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

479||4 لدين|علم | لوف|بــــو|لد سعيد |محمد خ سكندريه|ل|هندستـــ 

8576o| تـــه عىلي|رص شح|لن|عىلي عبــــد م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

6978o2 لىح محمد|لبــــدوى عبــــد |حمد |ندى  لمنصوره|بــــ |د|

5652| لس عزتـــ عدل خليل كي  ره بــــنى سويف|تـــج

265|72 رك|هر مبــــ|لظ|مجد عبــــد|محمد  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7o785o حمد سليم|لسيد |حمد |محمد  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

62o822 ى عبــــد | |نور لعظيم محمد|لحسي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

485646 لمقصود|لنبــــي محمد عبــــد |ء عبــــد |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

493994 لقوى رجبــــ مسعوده محجوبــــ|رجبــــ عبــــد تـــربــــيتـــ دمنهور
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|375|5 دق |لص|ورى عبــــد |دق مغ|لص|ء عبــــد |عل
لكعبــــ|حسن 

ن|حقوق حلو

7o24|| لدين|لسيد فكرى نور |ده |غ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49589o لعزيز عطيه زيتـــون|متـــ عبــــد|س|بــــسمتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|4368 يم مصطفى|لد|دل بــــكر عبــــد |جر ع|ه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

42933 حمد|بــــ |لتـــو|ن عبــــد |ء شعبــــ|شيم ن|تـــربــــيتـــ حلو

|65968 وق جم لففى|ن |ل عثــــم|رسر عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

269736 له|لحو|لدين |ح |لسيد صل|ح |صل ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6|24| بــــ|لوه|ن عبــــد |حمد رجبــــ شعبــــ| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

497953 لدين|ل |حمد كم|رق محمد |رحمتـــ ط عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

883863 بــــ |لتـــو|تـــ عبــــد|شح| سلىم زكري سيوط|تـــمريض 

7753|2 رق فرج محمد|فرج ط زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7ooo3| هيم رفعتـــ طلبــــتـــ|بــــر|ء |رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

36o77o حمد موىس حسن عربــــ|مديحتـــ  |نوعيتـــ بــــنه

445877 حمد|لسيد |رق محمد |محمد ط سكندريه|ل|ره |تـــج

4o2976 فظ زىك|دهم وليد حربــــى ح| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||6794 حمد|للطيف |يدى فوزى عبــــد |ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

26376 مصطفى بــــدري عبــــده طه هره|لق|بــــ |د|

3679o مريم شحتـــه محمد محمد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|388 ي سيد|لر|محمد سيد عبــــد 
ضى |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |

لجديدتـــ

|75437 يف سيد | بــــو بــــكر|حمد رسر ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

622968 لرحمن مرىس يوسف|مه عبــــد |س|لرحمن |عبــــد  ط|هندستـــ دمي

6ooo46 ر|بــــو ن|لعزيز |مه محمد محمد عبــــد |ر |هندستـــ طنط

86322| سم|لمنصف ق|طف عبــــد|ير ع|بــــش دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

368oo4 محمد رفعتـــ فرغىل محمد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|452 ه هريدى بــــهيج|ئشه بــــ|ع هره|لق|علوم 

|55525 لجليل عىل|وعود محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8|4749 عزه محمد محمود محمد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

4|6o|5 مر|لسيد ع|لد ممدوح |هدير خ لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

8||9|| ى ي ك|ك| مي  مل|مل بــــشر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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4333|| فظ سليم|لغنى ح|حمد محمد عبــــد| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

9|o|23 ى  |عبــــد هلل محمد عىل حسي  ج|هندستـــ سوه

27|o76  |لصبــــور حفنى |ره عبــــد|س
ى
لسيد|لدسوق ي للبــــرصي. تـــ.ك

لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

|4|295 |لعزيز عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |ء عبــــد |رس|
ىط|لع

ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

372734 ن درويش|ل سليم|طمتـــ جم|ف ى شمس|د| بــــ عي 

|6o579 هلل يوسف|مه عبــــد |س|لد |خ لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

52o|3| ه غريبــــ|لل|ده مصطفى عبــــد |مي تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

423473 هلل|رص محمود حسبــــ |لن|ن محمد عبــــد |نوره سكندريه|ل|ره |تـــج

6o8575 لصمد فرج|لصمد محمد عبــــد |ء عبــــد |رس| |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

334|57 لس مدحتـــ ز لح|خر ص|كي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

268488 يف محمد بــــشي  محمد رسر هره|لق|صيدله 

243o97 هد سعد|رص حسن مج|محمد ن ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

368o8 نسمه صفوتـــ محمد مبــــروك هره|لق|حقوق 

2223|6 رق فتـــىح محمد عىل|م ط|هي هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

6o|436 ره|ء محمد عم|ء عل|هن |طبــــ طنط

3|7875 لسميع|ر عبــــد|لستـــ|بــــ وليد عبــــد|يه| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

753762 مريم محمد حسن محمد رسور عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

25o|35 عيل مبــــروك|سم|بــــر |حبــــيبــــه ص ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

855993 ى محمد عبــــد|رق حس|ط لحفيظ|ني  لفيوم|حقوق 

897423 لرحيم |حمد عبــــد|رق محمود |ط ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

37263o ء سيد محمد محمد|سم| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

772944 رق محمد محمد محمد فرج|ط ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

328o34 حمد محمود حمدى|يوسف  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

8oo|82 مع|حمد خليل ج|لدين |ء|حمد بــــه| ن|سو|ضتـــ |علوم ري

773566 مد محمد فوده|حمد ح|ندى  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o6234 لحسينى شلبــــى|يه صبــــرى محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33366o م محمد محمد|معتـــز هش عه مشتـــهر|زر

76o|82 ى سلىم محمد حسنى حسي  لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

84|239 لسيد|س |حمد عبــــ|بــــسمه  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

8|o478 مل مرقص|ك| جرجس عط ي|هندستـــ 
|لمنى
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348|77 |لعل|بــــو |ح محمد |صل| لي|د ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

62o5|7 لدليل|م مصطفى مصطفى |ء عص|لزهر|طمه |ف ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

69o799 لحميد محمد|حمدى عىل عبــــد  ن|طبــــ حلو

359973 بــــ|خليل دي| لعل|بــــو|ء |سم| ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

759425 د|يشيه عوض شلبــــى فؤ لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

62|25 حمد|م محمد مندى |حس تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|4o558 ك|لمل|مي  صبــــري عبــــد |صبــــرى  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

239o93 ي|ر
لغنى|محسن حبــــسر محمد عبــــد | ئى ن|تـــربــــيتـــ حلو

243o35 ن محمد حفنى حسن|محمد رمض ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

432938 ل|لغز|ن |دل شعبــــ|مروتـــ ع |بــــ طنط|د|

|49376 حمد محمد عبــــيد|لد |خديجه خ هره|لق|ج طبــــيع |عل

843953 وري|حمد |لمطلبــــ |حمد عبــــد|هد |ن ى لجيى ن|سو|ضتـــ |علوم ري

2|6976 رس محمد عفيفى|ف| ديم ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8o572| ي ص
بــــر|محمد عيد سىحى ي|عه |زر

|لمنى

263842 ه | هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|مي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

758876 مؤمن غريبــــ خلف محمد لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

475782 حمد|حمد سيد |عيل |سم|لدين |ء |مصطفى عل
لشيىم |

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

476839 حمد دعبــــيس|ن محمود |نوره ره دمنهور|تـــج

25|344 شم سعد|حمد مرىس ه| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

9|43|| حزين  | يىلي|نشأتـــ | رين|م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

854o25 هند جمعه طه محمد ي|عه |زر
|لمنى

7o8o8 ن|حمد محمود عبــــدربــــه سليم| ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

23o28 ضل|م مصطفى ف|لرحمن هش|عبــــد ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

92387 حد|لو|هيم عبــــد |بــــر|لدين محمد |ل |محمد كم لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

69932| هيم محمد|بــــر|محمود محمد  لمنصوره|بــــ |د|

5|2347 ل|حمد لطفى طه محمد بــــل| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

65493 ر|لستـــ|عبــــي  يىح محمد عبــــد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

693523 لسندروىس|زى |د غ|ن عم|نوره لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

442|2 عيل|سم|هلل |هلل عبــــد |محمد عيد عبــــد  عه مشتـــهر|زر
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836926 در|لق|حمد عبــــد|هبــــه عدلي  |نوعيتـــ قن

6o524 ف محمد عبــــد |محمد  لعزيز|رسر ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

22244| لدين مرىس|رص نور|لن|هدير عبــــد ن|بــــ حلو|د|

37o734 لسيد محمود|ره محمود |س |حقوق بــــنه

|423o7 ن|غبــــ عش|كر ر|ش| عل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7878|7 ل|يمن محمود عبــــده هل|لسيد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

487o89 حمد صبــــىح عىل مصطفى محمد| سكندريه|ل|بــــ |د|

498998 بــــر محمد رزق|ن ج|نوره  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

896|95 شم  |لحميد ه|شم عبــــد|سلىم ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

2263|6 هيم|بــــر|حمد محمد |عيل |سم|حمد | هره|لق|ره |تـــج

828889 ن|بــــربــــري حس| مروه يىحي دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|39497 لعزيز|لصبــــور عبــــد |لدين عبــــد |د |تـــفى عم ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

876289 لعظيم محمد  |لدين عبــــد|د |محمد عم ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

435827 ه خ| د|د ج|لد محمد رش|مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

685o|2 لسيد مندور|حمد |بــــ مسعد |رح لمنصوره|بــــ |د|

854o43 ى حمدي رستـــم|حمدي  مي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o638o س مهدى مشعل|ء عيس عبــــ|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

242973 لعليم محمد|مد عبــــد|د ح|زم عم|ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|42|9 بــــ ممدوح محمد|يه|يمن | رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

272839 محمد مصطفى| رقيه رض دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

636978 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمود يسن   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

54|697 لع|لق|م حموده عىل  |لسل|محمد حموده عبــــد ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|453o لظريف|لعليم محمد |لعليم محمد عبــــد|عبــــد ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

7o42|4 ى عبــــد |ن عبــــد |مه زهر|س| رى|لبــــ|لحميد حسي  ن|صيدله حلو

|7o722 حمد بــــخيتـــ|بــــ محمود سيد |رح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o93o9 زق فرج نقريش|لر|م بــــدير عبــــد |سل| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

793|53 لمرصى|لسيد |لرحمن محمد |لدين عبــــد |نور  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

485967 ى|بــــش| سيمون سمي  عزيز بــــشتـــ سكندريه|ل|بــــ |د|
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|26357 ق عىلي|لرز|ن حسن عبــــد |يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|68382 ل محمد|لدين محمد جل|ل |جل وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

7|o7|4 ق|يىح |لجر|محمد عبــــده  لبــــسطويس|وى |لشر لمنصوره|بــــ |د|

69o24| در|لق|عبــــد | م محمد رض|نغ| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4336o9 حمد محمد حكيم|م |حس |طبــــ طنط

695|9 عيل|سم|مريم حمدى عىل  لفيوم|بــــ |د|

3||287 لد محمود حسن|ندى خ ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

88o929 مه محمد |مه محمد سل|نهله سل سيوط|ره |تـــج

363o8| |لبــــن|لق محمد |لخ|لدين عبــــد|ء عز |رس| لمنصوره|حقوق 

63o6|| هيم نجم|بــــر|حمد |هيم |بــــر| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

778727 لرحمن محمد جمعتـــ|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

|6||o9 لحميد|سلىم عىل سعيد عبــــد  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

94|97 ف ه|محمد  لسيد|شم عىل |رسر ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

54|867 ي يوسف عبــــد|
لحفيظ محمد جمعه|حمد مصطفى ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

83oo45 هيم|بــــر|ده رشدي |ذكري حم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

825728 ي|لصمد مر|بــــدور عبــــد
د حبــــسر |نوعيتـــ فنيه قن

272295 لرحيم وهبــــى مصطفى|حمد عبــــد| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

924947 لرحيم محمود |لرحيم محمد عبــــد|عبــــد ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

437725 ي |ه
وي|لمك|للطيف |لسيد عبــــد |ئى ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

879523 ى ع| لرحمن محمد |دل عبــــد|لحسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

879844 هيم  |بــــر|لمنعم |يمن عبــــد|ء |دع ي صىح 
سيوط|معهد فنى

82o25 لجليل|حمد محمود عبــــيد عبــــد | ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

4632|3 لففى|هيم عطيه محمد |بــــر|هلل |عبــــد لشيخ|عه كفر |زر

33224o هيم|بــــر|ح محمود |لفتـــ|عمر عبــــد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

684988 حمد| |لنج|بــــو |م |ء س|سم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

876729 هيم محمد |بــــر|وى |لقن|لرحيم |يوسف عبــــد سيوط|تـــمريض 

7o893| ن محمد|عىل بــــليغ عىل عثــــم لشيخ|بــــ كفر |د|

848692 ى|نوره ى عبــــده حسي  ن حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

34697| مد يوسف|ح ح|محمد صل وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

4o2275 ى|لعزيز سليم|طمه محمد عبــــد |ف ن حسني  سكندريه|ل|بــــ |د|
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78448o ى محمد محمود أحمد|رون ء روبــــي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

28|32o ى|حمد حسن |حسن  حمد حسي  ن|حقوق حلو

373|48 لنبــــي|لرحمن حسبــــ |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6|o642 ئى|لحس|لمنعم |تـــم عبــــد |ء ح|رس| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

29668o دل لبــــيبــــ محمد|يه ع| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8||778 حمد حسن|ء محمد |دع ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

846|o8 ل محمود موىسي|محمد جم ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

|58o96 حمد|هيم محمد حسن |بــــر|سميه  ن|حقوق حلو

9337| لسيد|لفتـــوح |بــــو |دل |د ع|ميه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6|o949 ألعرص|ح |لفتـــ|سعد بــــدر محمد عبــــد  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

8847o7 لرحمن |لرحمن سعدى عبــــد|كريم عبــــد ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

62||82 حمد جوده|ره محمد محمد |س ط|بــــ دمي|د|

25o628  سليم|م
ى
ن|ن رزق سليم|رق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

339o45 وق عبــــد لموجود مهدى عيد|ح عبــــد|لفتـــ|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|3377 ف عبــــد|در |لق|عبــــد ن رسيه|در رمض|لق|رسر |حقوق طنط

27|37| د|لحميد أبــــوحش|م عبــــد|ندى س ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6337|5 مر|لدين محمدى عىلي ع|ء |ء عل|دع زيق|لزق|نوعيتـــ 

8||855 ه حلىمي فؤ د|د عي|سمي  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

445|69 لرحمن|د منصور محمد عبــــد |محمد عم سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

535786 هيم جميل منقريوس|بــــر|جميل  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

689343 ي
ف|ل خل|د جل|عىل حم| دئى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

628527 حمد|لغيط سيد |بــــو |لرحمن فوزى |عبــــد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

24947o ى رض|ي لعزيز|حمد عبــــد| |سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7|33|7 م|م|ل|محمد عىل محمد عىل  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

53o582 ى|عيل حس|سم|رس |منه ي ني  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o8736 س|لنح|هلل |فظ عىل سعيد عبــــد |ح سكندريه|ل|ره |تـــج

63|5o7 لدين|ء محمد فرج سعد |سم| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

252784 لصعيدى|دق |لص|حمد عبــــد|همس  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

27o37o ف محمد ه|محمد  كبــــى|لمر|شم |رسر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح
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8|4325 سم درويش|هلل ق|دهم عبــــد| ي|علوم 
|لمنى

226236 محمود محمد محمد عطيه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

429927 لسيد محمد صقر|محمد  |بــــ طنط|د|

||5997 |ن حن|ميل عدل سمع|لفريد | ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|5549 لديبــــ|حمد مسعد محمود | |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

444oo4 هلل|حمد عبــــد |لعليىم |ء محمد |هن لشيخ|تـــمريض كفر 

862238 ى محمود محمد محمود|ي سمي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

328277 رى|رى حسن موىس بــــند|بــــند |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

833435 سم جعفر|هيم منصور ق|بــــر| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|4|88| لد محمد طه|حمد خ| ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

|53857  
ى
حمد هريدى|محمد سيد شوق ى شمس|تـــج ره عي 

624|38 لقطه|هلل أحمد |هلل فتـــح |عىل فتـــح  ط|معتـــ دمي|علوم ج

|4963o رى موىس|لبــــ|حمد عبــــد |مريم  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

633654 تـــه|مصطفى محمد محمد شح ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

244|43 لعزيز|لعظيم عبــــد|م عبــــد|سل|كريم  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

75824| درس|يق تـــ|يق عطيه ف|ره ف|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76|78 م محمد روبــــى عويس|ريه تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

6|||87 ف | محمد رض لدين|محمد رسر ي صىح طنط
|معهد فنى

92|367 لم |نصف محمد س|محمد  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

845542 حمد محمود موىسي|ء |سم| ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

427o43 ي محمود |ر |من
ف مصطفى هيم|بــــر|رسر إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

4oo484 حمد محمود|طف محمد |ء ع|سم| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

282999 هيم عىل|بــــر|حمد |لرحمن وحيد |عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

5234|7 ى |ش ى|بــــو |دى سعيد حسن حسي  لعيني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

694|3o لشيخ|للطيف |حمد عبــــد |محمود  لمنصوره|ره |تـــج

26545 ف محمد محمد |يوسف  ى|بــــو|رسر لعني  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

86627| ن|بــــ حس|ز دي|لعزيز عز|عبــــد دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

8o6382 |نبــــيل نجيبــــ حن| رند ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى
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62385o يمن محمود محمود|ئى |م| لمنصوره|صيدله 

|55o4| لمدبــــول|حمد |ئل |طمه و|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7||544 لعزبــــى|ىط |لمع|بــــو |لمنعم |حمد محمد عبــــد | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

62o58 لحفيظ|حمد محمد عبــــد |م |سل| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4432| ى ى عىل محمد حسي  حسي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

522269 ج |ن خميس محمد يوسف خف|ريو بــــ دمنهور|د|

8|4|49 لعظيم|هلل عبــــد|لد فيض |هلل خ|عبــــد ي|لسن |
|لمنى

4|7944 ي|لفتـــ|لحميد عبــــد |ء عبــــد |لىمي
ح مصطفى لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

324254 ى محمود محمد يشي حسي  ن|بــــ حلو|د|

4||55 يوبــــ|ر |لستـــ|مه عبــــد|س|لرحمن |عبــــد ج|بــــ سوه|د|

924476 لق  |لخ|حمد عىل عبــــد|لرحمن |عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9oo783 طمه محمد محمود محمد |ف تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

625||o حمد محمد عىلي|ء |آل زيق|لزق|ره |تـــج

4|8249 ف عبــــد|لرحمن |عبــــد  در|لق|زق عبــــد|لر|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3538|5 لمطلبــــ منصور|محمود عىل عبــــد لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

8939o5 ل |هر جل|ل محمد م|جل سيوط|حقوق 

635o65 لعزيز محمد|ء عىل عبــــد|رس| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

33258o دل محمد مصطفى عوض|ن ع|يم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

76|739 فع|لمنعم حسن ن|هيم عبــــد |بــــر|يوسف  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|28358 لغنى صديق|ن عبــــد |ر رمض|من ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6|4766 ن|سند سند مرج| رن |حقوق طنط

344753 ف محمد عبــــد|هند  هلل|رسر ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

854o6| ن|لحميد عثــــم|م زين عبــــد|هي ي|بــــ |د|
|لمنى

27o3|9 لسيد أبــــوزيد ورده|لسيد محمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8o87oo ح|لفتـــ|محمد ممدوح محمود عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

4283|5 مر|حسن تـــوفيق أحمد ع| ر|ي |حقوق طنط

768383 لبــــيك|ن |عيل سليم|سم|عيل ممدوح |سم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3|4493 تـــ عىلي|لسيد فرح|محمود  ن|بــــ حلو|د|

49746| لعرصتـــ|ئى محمود |ء ه|دع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4oo686 د|ن سعد عي|محمود رسل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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7o|279 لحسينى عىل طه|طه محمد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

778372 لحميد متـــول|ر متـــول عبــــد |من زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

25o685 فع|لش|هند مليىح  محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

253597 تـــه|لسيد شح|هر |حمد ز| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

679855 هيم محمد عجوه|بــــر|حمد |منى سمي   لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|9482 ضى عبــــده|هلل محمد ر|م عبــــد ى شمس| لسن عي 

3||555 ئيل|دى يوسف رشيد جبــــر|ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

54|342 ي عبــــد|م بــــلتـــ|لسل|محمد عبــــد لخولي|م |لسل|ج  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6464o ن محمد|بــــ محمد رمض|رح لفيوم|تـــربــــيتـــ 

932o9 ل سعد عزم محمود|بــــل لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

283o86 ل|لع|لحكيم عبــــد|حمد عبــــد|م |سل| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

679o74 بــــينى |لد |عمر خ بــــينى|لشر لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|24252 لمسدى|رضوى مصطفى زىك  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3|8489 هر محمد محمود|رضوى ط ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|228|6 وى|لغز|حمد |مر محمد |يوسف تـــ  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

332o88 يد|بــــ سعد محمد يوسف ز|رح |طبــــ بــــيطرى بــــنه

9o2458 حمد |محمد عىل محمد  ج|طبــــ سوه

3|2592 ي حلىمي محمد|محمد ه
ئى |بــــنه| هندستـــ شبــــر

62839o هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|رق |منه ط| زيق|لزق|بــــ |د|

74oo8 د|لجو|هدير سعيد سيد عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33o|28  عىل|لستـــ|ء عبــــد|ل|
ى
ر دسوق |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|49776 حمد يوسف عبــــده عىل|محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

848838 ي
ف عبــــد| |دئى فظ محمود|لح|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

8o9839 ى|محمد عبــــد لمنعم محمد حسي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

48784o لعزيز|بــــ عبــــد|ر دي|حمد حمدى مختـــ| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3|9o59 هلل محمد|هيم عبــــد|بــــر|بــــسمتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|7892 وى|لديبــــ|ح |لفتـــ|لمعىط عبــــد |معز عبــــد | دين ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2445|6  عبــــد 
ى
لمجيد|محمود عىل قرئى دسوق هره|لق|حقوق 

84296 لمحسن فرغىل|ء عيد محمود عبــــد |رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

53o27 كر|هلل ش|ء طلعتـــ عبــــد |ل| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى
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|5o65| لعزيز|عمر محمد حلىم عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

364o4| ر|لغف|لمحسن عبــــد|ء عبــــد|بــــ عل|رح ى شمس|د| بــــ عي 

2894o رس عيسوى محمد|حمد ي| منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

78o744 حمد سعد|عيل |سم|ن عىل |نوره زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

7565|5 لرحمن محمد عىل بــــدوى|عبــــد  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

24623o بــــوزيد|طف حسن |محمد ع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

626232 د|لضي|عيل |سم|ء محمد |زم عل|ح زيق|لزق|نوعيتـــ 

63658o لخميس|مصطفى مجدى مصطفى مصطفى أحمد  زيق|لزق|هندستـــ 

432872 د محمد منصور|ء عم|رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

498o39 ن|حمد محمود رمض|ر سمي  محمود |من تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6769|8 م محمد محمد عوض|حس لمنصوره|بــــ |د|

79|o|2 ن|يز محمد حميده رسح|حمد ف| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

93836 مريم ممدوح حسن تـــوفيق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

76|496 مريم محمود حسن محمد محمدين |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

629447 لحميد محمد|ن عبــــد|ن مجدى شعبــــ|نوره زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

778o9| حمد|هلل |عبــــد | حمد رض| زيق|لزق|ره |تـــج

3393| لسيد محمد|م محمد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

884982 ل |لع|مل عبــــد|ء مصطفى ك|سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

475234 ى|ج  بــــش|مح سمي  ن|س| ر|كل سكندريه|ل|طبــــ 

6|835o محمود محمد طه محمد حربــــ ط|حقوق دمي

432283 لطريىح |زى محمد |مريم حج |بــــ طنط|د|

|5454o هيم|بــــر|يوسف محمد سيد  ى شمس حقوق عي 

86|626 هيم|بــــر|ل |حمد كم|ل |كم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

33634 لسيد|تـــه |لسيد شح|دل |رتـــ ع|س هره|لق|حقوق 

68o9o4 لعظيم محمود|هيم عبــــد |بــــر|م محمد |حس لمنصوره|حقوق 

85482o ي|حمد علو|رق نجد |ط
ئى |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|

مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

|7|985 م|لرؤوف هم|سل محمد عبــــد |بــــ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

22o755 ف عبــــد|يه | لق|لخ|لمجيد عبــــد|رسر ى شمس هندستـــ عي 

32684o لم|حمد س|ل |كم| لي|د ى شمس|تـــج ره عي 
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477o2 لكريم فهىم سيد|طمتـــ محمود عبــــد|ف ج|بــــ سوه|د|

4|8o49 هيم بــــدوى محمد|ن محروس إبــــر|نوره ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

493357 لدين|لسعيد زين |رق محمد |م ط|حس تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

25o425 لبــــمبــــي|ح محمد |لفتـــ|ء مجدى عبــــد|سم| هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

7o6652 وى|لبــــد ر|ن |لرحمن محمد رمض|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

58277 لعظيم|هيم عبــــد |بــــر|ر |يه نص| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|9668 ج حسن |لبــــدرى فر|حمد | تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

3357o9 حمد|د |لشهيد ج|ر سعيد عبــــد|من |علوم بــــنه

32368| حمد فتـــوح|فتـــىح | ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

268339 هيم أبــــوعجم|بــــر|لدين |ء|هلل عل|عبــــد ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

429636 لعزيز رجبــــ|حمد محمد محسن عبــــد | |ره طنط|تـــج

2287o| هلل|ء محفوظ عىل عبــــد|رس| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|27784 مر شديد|ل ع|لدين جم|نور  ى شمس|زر عه عي 

8|39o9 لحميد محمد|ء عىلي عبــــد|شيم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8o|423 لدين عىلي|لدين سعد |م |سمر حس ي|طبــــ 
|لمنى

35|789 لمقصود|لمقصود حسنى عبــــد|ليىل عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

3|56|| صف|س معتـــز حسن ن|ين| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

845973 ى|حمد محمد حمزه ي| سي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

8567|3 ده|رس قل|رس سمي  ف|ف ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

439o|7 لسيد محروس|هيم |بــــر|عمر عزتـــ  لشيخ|ره كفر |تـــج

234548 معتـــصم مصطفى محمد مصطفى  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

354987 رس محمد حسن|ي| يمن |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

52|324 لعظيم مصطفى|هيم عبــــد |بــــر|ء |لشيم| تـــربــــيتـــ دمنهور

3527o ى محمد خف|حن ي|ن يشى حسي  ج  هره|لق|عه |زر

924|69 بــــوزيد حسن  |سعد |محمد  سيوط|حقوق 

348876 م|لتـــو|ل|ن محمود |حمد شعبــــ|نورتـــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|755|8 للطيف|عبــــد | ء محمود زكري|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

529637 هلل نصي |هيم عبــــد|بــــر|م |سل| ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى
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6o656o نم|حمد غ|لرحمن |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

446293 للطيف|حمد عبــــد |لسيد خلف |لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

24932o ود|هيم د|بــــر|لسيد |حمد عبــــد|ء |شيم ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|37975 لدين محمد نرص محمد بــــكر|نرص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

84338| ن مدثــــر دوح محمد|نوره ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

53|8| ء صبــــرى سعيد حسن|سم| بــــ بــــنى سويف|د|

9|8o79 ن  |ن مهر|ء محمد عثــــم|دع ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7o842o لموجود خليل|محمود محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

437754 ي عبــــد|سم|
ل|لع|م محمد عبــــد|لسل|ء بــــسيوئى ي صىح طنط

|معهد فنى

622|98 ع|لبــــي|لنبــــى |بــــشي  فريد محمد حسبــــ  ط|حقوق دمي

494639 ي عبــــد |
ر|لغف|حمد محمد محمد بــــسيوئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

635586 هدير أحمد محمد محمد عزبــــ ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

27o752 لحميد محمد صقر|محمود مصطفى عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

42423| ي عىل|حمد عبــــد |لحكيم |لد عبــــد |خ
لغنى سكندريه|ل|حقوق 

5|o3|6 ن|حمد رزق محمد سليم|محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

497479 ئى|لري|محمد | سلىم رض تـــربــــيتـــ دمنهور

6|55|4 ف محمد زكري|حمد | ن|شعبــــ| رسر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

2689o7 لسيد عىل حمود|ء رجبــــ |شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4435|| حمد|لحق سيد |محمد عزتـــ محمد عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

3373|o سمر محمد عيد محمد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6|o8|8 ى |لسيد |هلل |نىه عبــــد  لسنبــــختـــى|لسيد |لزهي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|42854 ضى|ظم ر|فرحه رجبــــ ك ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

893755 حمد  |لنعيم |ه عبــــد|لل|كوثــــر عبــــد سيوط|حقوق 

8867o6 ضى فرغىل |لر|مريم محمد عبــــد سيوط|حقوق 

856o96 ي ف| ي|حمد عشر
ى
روق دسوق ي|لسن |

ضتـــ|ري/|لمنى

33o74| د عزيز وهبــــه|عم| رين|م |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

76|22| لجندى|لمجيد |لرحمن محمد عبــــد |م عبــــد |ريه لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

26o2o وق نور  لبــــر|لدين بــــدر عبــــد |رسر ن|ضتـــ حلو|علوم ري

877962 روق عىل محمد  |رضوى ف سيوط|ره |تـــج
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49467 فظ|لح|ر ربــــيع عبــــده عبــــد |من ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

843856 ن|حمد زيد|طمه حسن |ف ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

8o474 وى|لغربــــ|سط حسن |لبــــ|محمود عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

75|2|2 وق محمد ممدوح عبــــد  لمطلبــــ عوض|رسر ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

4|7576 زى مسعود|م غ|لسل|لسيد عبــــد |م  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

62|494 وق عىل  بــــ|لمرىس خط|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

69725| لجوهرى|هيم طلبــــه |بــــر|لسيد |هيم |بــــر| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

494|53 ح|لفتـــ|هيم حسن عبــــد |حسن إبــــر ره دمنهور|تـــج

325339 حمد مرزوق|حمد محمد |محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

853oo7 لقوي عىلي|سم خلف عبــــد|بــــ لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

84874| حمد مرىسي|حمد محمود | ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

87o64| د سعيد يوسف سعيد|ميل ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

423|9o لرؤف|حمد فوزى محمد مرىس عبــــد | بــــ دمنهور|د|

2584|o حمد خليفه|محمد سيد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|35|o4 بــــ|لوه|لرؤف عبــــد |بــــر عبــــد |محمد ص ى شمس|تـــج ره عي 

447o63 هيم محمد|بــــر|بــــتـــ |لىح ثــــ|عمرو نبــــيل عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

6|4|54 ل رزق|د كم|بــــيشوى بــــخيتـــ ميل لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

68747| لي|لفض|لفضل |بــــو |حمد سعد محمد |ده |مي لمنصوره|صيدله 

6o428o لدين|لعزيز سيف |ئل عبــــد |يوسف و ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

273296 لرحيم|لرحيم سيد محمد عبــــد|عبــــد ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

358|44 ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|م |زم حس|ح ى شمس علوم عي 

|2|423 لرحمن فتـــىح|ئل عبــــد |دين و|ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|6756 عيل محمد فضل|سم|ء |سم| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

5ooo82 ي|رى |لبــــند|هيم |بــــر|محمد رأفتـــ  ر|لىح  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|63|9 لروينى|هيم محمد |بــــر|مد |ح| رش ط|بــــ دمي|د|

78528o ه محمد محمد سل م|خرصى ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

922394 ل  |لع|هر محمود عبــــد|ن م|ريم|ن ج|بــــ سوه|د|

836366 لمقصود محمود|ء موىسي عبــــد|عل دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

36oo|9 حمد|لدين محمد |ج |هد رس|ن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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2|3o|4 حمد|ل |حمد محمد كم|يه | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

76o463 حمد|ن خليفتـــ |ئى عثــــم|عمر ه لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

456538 لرحمن سعيد بــــسيوئى محمد عىل|عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

278625 ن|لعزيز رمض|ن عىل عبــــد|يم| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

895486 لسيد |دى |له|محمد محمود عبــــد ج|هندستـــ سوه

222|o3 لعظيم|ن عبــــد|ر محمد شعبــــ|من |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

83|982 ي محمد|لش|منيه عيسي عبــــد|
ى
ق دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

346335 ء محمد عنيم|حمد بــــه| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

432742 هيم عىلي محمد شلبــــى|بــــر|محمد | ر|ي |تـــربــــيتـــ طنط

452523 ح|لفتـــ|بــــد محمد عبــــد|محمود ع ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

26|o47 ج|لحميد لبــــيبــــ حج|ره عبــــد|س ن|سو|بــــ |د|

682o|| سىط|لدي|هيم |بــــر|لحميد |د عبــــد |نس فؤ|ن لمنصوره|ره |تـــج

322722 رى|لبــــ|هيم عىل عبــــد|بــــر|عبــــي   هره|لق|لعلوم ج |ر |د

354973  دكروئى
ى
هدير سيد دسوق ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

464823 حمد غريبــــ|حمد |ره سمي  |س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78|526 لسيد|هيم |بــــر|محمد | نور زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4|4753 يس|لس|لحميد |هر عبــــد |ن م|يم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|62989 ئى|ئى عن|يه عىل عن| ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

697928 لسعدئى|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|ن |يم| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|78886 ي|م |ن حس|نوره
لدين محمد عفيفى |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

8936oo ى |سيد محمود نف دى حسي  سيوط|بــــ |د|

276935 لغنى حبــــرك|هيم عبــــد|بــــر|بــــسمه  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8637|| لطيبــــ محمد|لمنعم |ء عبــــد|رس| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

2|2957 تـــم فكرى محمد مظهر|نه ح|جم |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

886377 لحميد حسن |معتـــز مرزوق عبــــد سيوط|بــــ |د|

87o894 |لوف|بــــو|زي |شم مغ|منصور ه سيوط|حقوق 

48|447 ح|دق سعد مفتـــ|لص|م عبــــد |س ره دمنهور|تـــج

45o9|4 ن|لسميع شعبــــ|د محمد عبــــد|زي |هندستـــ طنط

429684 لمشد|محمد مجدى محمد عىل  |صيدله طنط
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54573| ض |لعو|لعزيز عبــــد |لرحمن ربــــيع عبــــد |عبــــد 
ى حسني 

ن|سو|بــــ |د|

372526 نور محمد محمد محمد عويس ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

77572o ى لطفى عىل محمد خي  زيق|لزق|علوم 

|44575 حمد|عمر محمد محمد محمد  هره|لق|حقوق 

42|333 ره|حمد عم|لمعىط |مىح عبــــد | أيه رض لشيخ|ره كفر |تـــج

84358o لد محمد مرعي|حمد خ| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

254o54 لحميد مصطفى|بــــ محمود عبــــد|يه|عمر  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8526o9 لدين محمود|ح |م صل|رضوي عص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3457o8 تـــ محمد حسن  لسيد|ني  عه مشتـــهر|زر

459583 لرحمن|لسيد عبــــد|ل |ره محمد كم|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|9927 لعليم|ء رفعتـــ رفعتـــ عبــــد |رس| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

782452 لرحمن عىل|لحسينى عبــــد |لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28|493 حسن محمد حسن سيد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

35652| زى|لسيد حج|ل |د عمرو هل|جه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4657|2 لكريم|عمر محمد محمد محمد عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

5|3526 رتـــ|حمد حمدى عىل محمد جبــــ| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

6o2|o7 ئ  محمد|هلل هن|بــــسنتـــ جند  لمنصوره|حقوق 

2|2882 لفتـــوح يوسف |بــــو |دى |له|مصطفى محمد 
هلل|عبــــد

ى شمس حقوق عي 

|4875o لطيبــــ حسن|ء حسن |ل| هره|لق|علوم 

763754 حمد|ض |هيم ري|بــــر|حميده سعد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

66387 ء قرئى محمود محمد|لشيم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

634o68 دى غنيم|له|بــــ |رس إيه|ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o7o56 لعجىم|ج محمد |ء فر|عل لمنصوره|ره |تـــج

52839| م محمد درويش|لسل|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

32|o22 ف سيد محمد |م |سل| لسيد|رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

52o446 ى|لسيد محمود محمد ش|ن |حن هي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

3428o8 لمؤمن|لنبــــى عبــــد|لد عبــــد|منى خ ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

8|7523 حمد|حمد محمود |ء |ل| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

279664 هد|لمرىس مج|حمد |يه محمد | شمون|نوعيتـــ 
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3|89o6 ن سيد رجبــــ خلف|ريم|ن ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

9|5697 ه فيصل فؤ| د سليم  |مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

785432 ل|لع|نشوى محمد عطيه عبــــد زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

2532o3 ه مصطفى فوزى | لعيسوى|مي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|56485 فهيم| نوبــــ فهيم عط|بــــ| ى شمس علوم عي 

274826 ل محمود|حمد مجدى كم| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|46954 حمد|رص محمد |محمد ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26|3|8 ى كر حسن|محمود ش| لي  شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

|35982 ى|م جم|ريه ل عىل محمد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8466|5 ن عىلي|طمه عىلي سليم|ف ن|سو|تـــربــــيتـــ 

3|8249 حمد مغربــــى|حمد محمد | ى شمس حقوق عي 

6|4222 لحميد عيس|فتـــوح محمد رسور عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

894227 ى حسن محمد محمود |ي سمي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

875|6 ين جم ى|ل فتـــىحي ص|رسر لحي  لفيوم|بــــ |د|

45|o3 مد|شتـــ ح|سميتـــ عزتـــ عك هره|لق|بــــ |د|

42o399 ض محمد عىل|سلوى محمد ري لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

43ooo7 وى|لشيى|م |لسل|جد عبــــد|يوسف م | تـــمريض طنط

44o49 يف عز  ى|لعربــــ |محمد رسر مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|82o4 بــــو زيد عىلي|ر عىلي |عم  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

434386 ن خليفتـــ|ل محمد عثــــم|ن جم|حن |بــــ طنط|د|

34o8o7 لسيد|ل |لع|م عمر عبــــد|حس |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

34|92o وي|لخي  فرم|لجميل عبــــد|م |ء عص|رس| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

536|4 هلل|بــــ عبــــد |زينبــــ يىح دي لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

36o3|o زى|عيل حج|سم|لصمد |عيل عبــــد|سم|محمد  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

845898 لس مجدي مح دير|بــــ|ربــــ |كي  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

3|4754 هلل محمود|هلل عىل عبــــد|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

8o4944 ى|م مرقص| طلعتـــ عط| رتـــي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

769356 هلل عوده محسن|م عبــــد |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

9|988| لعزيز |ن عبــــد|مصطفى محمد رمض ج|ره سوه|تـــج
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9oo2|4 بــــر عىل |محمد عىل ج ج|طبــــ بــــيطرى سوه

496627 ء محمد سعد محمد|شيم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2832o7 هلل|بــــ |لد عىل عىل ج|عىل خ ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

862352 ى| |لنج|بــــو|حمد | حمد حسي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|5|597 حمد|لح مخيمر |ء ص|ل| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|4|68o لد زىك محمد|عمر خ هره|لق|ره |تـــج

8ooo66 تـــم طلعتـــ نصيف|لدين ح|سيف  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

68363o دل محمد عىل حموده|لسيد ع| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|6982 تـــه عىل|لد شح|سهيله خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

785547 لغنى محمد|محمد فهىم عبــــد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|6o992 ح محمد|يمن صل|ريم  ى شمس علوم عي 

76|629 لسيد|حمد |لدين وليد |سيف  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

49o722 ى حسن |ي ى محمد|سمي  لسيد حسي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

4752o2 لرحيم|مريم محمود فخرى عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

24|o8o مه|يمن نرص سل|بــــ |يه| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

34|838 فظ|لجليل ح|هند ممدوح عبــــد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

265|3| نور|نور محمد نور محمد |لد |خ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

88o42o لدين عويس  |لدين نور |ء |نور عل سيوط|حقوق 

62o8o3 وى|لمحل|ن حمدينو محمد محمد |يم| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

499634 تـــ محمد عبــــد | ن|لحليم رضو|مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

52826| تـــ|م حسن عىل فرح|م س|هش سكندريه|ل|هندستـــ 

9o4638 حمد فرج|د |حمد ج| ج|هندستـــ سوه

25o239 ره عيس|بــــسمه محمد عم ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

2|8844 حمد سند محمد|دل |مجد ع| ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

62853 بــــ محمد|لتـــو|ئى عىل عبــــد |م| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4o238o لسيد|حمد سعد حميده |رحمه  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

875|9| محمد عىل محمد محمد مصطفى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32436o بــــ حسن مخيمر|لوه|حمد مدحتـــ عبــــد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

456648 لففى|حمد فرج |منى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7845|3 هر|لظ|ع عبــــد|ع رف|ر رف|من زيق|لزق|حقوق 
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3593o ن|ن عىل سليم|حمد سليم|منه  هره|لق|بــــ |د|

|77944 روق عىل|ء عىل ف|دع ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

5|3|26 لمرصى|لحميد عىل |دل عبــــد |محمود ع سكندريه|ل|طبــــ 

22o27 حمد محمد|ء محمد |شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

32|4o2 م محمد|م|م |محمد عص ى شمس|د| بــــ عي 

6o2339 هيم|بــــر|ريم محمود محمد  لمنصوره|ره |تـــج

839276 هيم|بــــر|ر محمد بــــدري |نتـــص| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

92|98o ضى فتـــىح محمد  |حمد ر| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

6o3647 له|حمد حو|لحميد |لمعتـــصم حمدى عبــــد| لمنصوره|هندستـــ 

6o76|7 بــــوعمو|مل حلىم سعد محمود | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

475o|2 ي|د
لملك|ل رفيق فوزى حليم عبــــد |ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|7825 ى حسن يوسف سيد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

822899 يد عيد|محمد ثــــروتـــ ق ي|نوعيتـــ 
|لمنى

8o4572 صف|ميل شكري و|نه |هيل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

686559 ري|لبــــند|فظ |لح|لمحسن عبــــد |محمود عبــــد  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

69o96o رك|رص يوسف مبــــ|لن|محمد عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

7|5857 يه|لحسينى قط|ن |ء فتـــىح عثــــم|سم لمنصوره|ره |تـــج

356823 عيل|سم|فظ |ر محمد ح|من |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|5|o72 محمود فتـــىح محمد| ند ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

342842 تـــ|ء محمد سيد فرح|ول ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

577o| لحميد|ده فرج سيد عبــــد |حم ره بــــنى سويف|تـــج

|9986 ح محمد|حمد عمرو صل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

276485 تـــه|حمد محمد فوزى شح| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

785|9| عيل مصطفى مصطفى مصطفى|سم|حمد | زيق|لزق|حقوق 

5o7593 سلىم محمد رزق محمد أحمد سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

784935 هيم|بــــر|فع |لش|حمد عطيه | زيق|لزق|ره |تـــج

287842 ء زىك محمد عويضه|ول شمون|نوعيتـــ 

72|2o لح قرئى محمد|مريم ص لفيوم|طبــــ 

924|7| لرحيم  |مد عبــــد|لسيد ح|محمد  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

895547 حمد  |هيم |بــــر|لد |هيم خ|بــــر| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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223737 ف | |ند حمد محمد|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

27o9|2 لبــــدرى|لبــــرنس |د |لبــــرنس رش|ء |سم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

2|3|22 ن مصطفى سعودى|ندى مصطفى شعبــــ ى شمس| لسن عي 

|37633 مل|بــــتـــ ك|در ثــــ|لتـــوس ن|ف ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8o33oo حمد|بــــر |يمن محمد ج| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

244934 بــــ|لتـــو|تـــغريد طلعتـــ محمد عبــــد ن|معهد فنى تـــمريض حلو

693294 لمطلبــــ حبــــيبــــه|ن عبــــد |حمد زيد|لدين |م |حس ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

54638 سمر وحيد تـــوبــــه سيد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

7|677| |لعل|بــــو|هيم |بــــر|هلل محمد محمد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

785686 حمد|هيم محمد |بــــر|هبــــه  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

477539 رس عىل محمد حسن|ي| يش سكندريه|ل|ره |تـــج

9|4|32 ي|ر
لكريم  |محمد حسنى عبــــد| ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|7325 م|م|لحليم |لدين عبــــد|محمد عز  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|6838 لديبــــ|ئى |تـــم محمود عن|محمود ح هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

489742 لمنعم محمد كشك|لعزيز عبــــد |ندي عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

78|582 حمد|هيم سيد |بــــر|لسيد |ء |لشيم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3378|5  محمد عىلي|حسن م
ى هر حسني  |تـــمريض بــــنه

54|447 لدين سعيد سعد|د|محمود عم لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|2|289 تـــتـــ|ل محمد محمد شح|سهيله جم ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

89||78 حمد |دى |ء محمود بــــغد|شيم سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

678265 لمليىح |ء محمد عوض |رس| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

42oo75 للطيف|عبــــد | للطيف عط|ن عبــــد |حن لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

79829 حمد مصطفى محمود مصطفى| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

8o6o66 ى|جر حمدي عمر |ه مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

476822 ى خ لم|هيم س|بــــر|لد حفنى |حني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

357429 تـــه|لسيد شح| |ي|لسيد عط| |عل |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|2|24 ي
 عبــــد|لش|لدين عبــــد|ء |محمد ضى

ى
بــــ |لوه|ق

للطيف|عبــــد 
هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

5o7262 ى رضو  رفعتـــ عىلي حسي 
ن|تـــفى سكندريه|ل|ره |تـــج

227262 لحميد محمد|محمود جمعه عبــــد هره|لق|ره |تـــج
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28|942 ى تـــه|ن شح|ذىك ذىكي| مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

267o7 ل|لع|حمد عبــــد |ء حمدى |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

268458 لمنعم سعد|حمد نبــــيل عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

868655 ي محمد عبــــد|ن عبــــد|يم|
هلل|لغنى ي صن. تـــ.ك

ن|سو|ع |فنى

342582 هيم خليل محمد|بــــر|تـــغريد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

368422 حمد|هيم |بــــر|هيم سعيد |بــــر| ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

263389 |لنج|بــــو|سمر سعيد جمعتـــ عىل  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6o98| هر عفيفى|لظ|حمد محمد عبــــد | صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|22849 لنور|ريو نبــــيل عطيتـــ عبــــد |م د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

6236oo ميه محمد محمد فهىمي جويىل|س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

785882 وى|لشعر|لحميد |حمد عبــــد |لحميد |عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

5|5633 نع|لص|لحميد محمد |ح عبــــد |ء صل|نجل بــــ دمنهور|د|

|23|72 يف عدن ن سعيد|مهند رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

654|6 حمد عويس|رجبــــ | رند لفيوم|بــــ |د|

35283| ن|شم سليم|محمد حسنى سيد ه |حقوق بــــنه

753975 نيس مهدى|لميس محمود  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

3|4749 ى حسن محمد محمد حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6o|3o5 ى |بــــو|ء محمد محمد |سم| لور|لعني  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

37|943 لغنى|د عبــــد|محمد حموده رش |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

78555o م|لسل|ئى عنتـــر عبــــد |محمد ه عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

338829  نوفل
ى
رحمتـــ محمد قطبــــ دسوق |نوعيتـــ بــــنه

535779 زينتـــ|ىط محمد بــــ|لع|حمد محمد عبــــد| إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

62o355 لحق|هيم عبــــد |بــــر|م |هيم س|بــــر|حمد | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6|2255 ر|لعط|لحميد |لعزبــــ عبــــد |لحميد |لعزبــــ عبــــد | |ره طنط|تـــج

683323 ن|ء محمد عطيه سويد|رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|442|o ى ح لحسينى|ل محمد |زم جل|نيفي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3|8497 لسيد|ن عطيه |سلىم سليم تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم
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6o2246 لشيخ|حمد |لسميع |رق عبــــد|ده ط|غ ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

895o4 لخي |بــــو |م فيصل عىل |ريه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

77263o ين خ لسيد|لسيد عىل |لد |رسر زيق|لزق|عه |زر

333644 لغنى محمد|محمد مصطفى عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

536oo| محمد عبــــده حسن عىل| رن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

337776 محمود وجيه محمود مرىس ى شمس| لسن عي 

4|64|o مي|لحم|لحميد حسن  |ل سعد عبــــد |بــــل لشيخ|ره كفر |تـــج

23|98| ود|م شفيق د|يكل هش|م ن|حقوق حلو

68422o لمتـــول عقل|حمد |لمتـــول |محمود  لمنصوره|صيدله 

898685 حمد يوسف |ح محمود |صل ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

6|87|4 لسعيد جمعه|لسيد |يمن |ن |نوره ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

497|93 لطي |هيم قطبــــ |بــــر|ندى قطبــــ  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|996 ى |ر نبــــيل |مي حمد|مي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

3365|6 ن|ر عثــــم|لغف|شور عبــــد|ن ع|نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5o72|3 هيم|بــــر|د محمد |عم| يش |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

84866o ي|محمد عمر ص
دق مصطفى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

332342 بــــ محمد|لوه|طف يوسف عبــــد|عبــــي  ع |تـــمريض بــــنه

889|o9 مه سيد محمد |حمد سل| سيوط|ره |تـــج

|446|3 حمد نجدي|حمد نجدي | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

756287 يه مسعد محمود حسن محمود| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

23672o هيم|بــــر|محمد فرج | نور هره|لق|ر |ثــــ|

693826 ى|هلل محمد ل|ء عىل عبــــد |شيم شي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

63o69 حمد|م روبــــي جمعه |هي لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

689934 حمد|هلل |ر محمد عىل فتـــح |من لمنصوره|بــــ |د|

337784 ى عبــــد|مصطفى ق لميىه|ح |لفتـــ|سم حسي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

237979 لد محمود زىك|دين خ|ن هره|لق|بــــ |د|

||9979 ر مجدى محمد عىل يوسف|مي ن|فنون جميله فنون حلو

5235|2 لبــــ|بــــو ط|هيم |بــــر|محمد فتـــىح  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

257829 هيم سعيد تـــرىك|بــــر|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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4o7|98 حمد|حمد محمد |ء |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

642276 مر|عيل محمد ع|سم|لحميد |يدى عبــــد|ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|388| ي 
حمد محمد محمد|مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2288oo دل محمد عزتـــ محمد حمدى|د ع|سع هره|لق|ره |تـــج

|458o| حمد|لدين خليل |م |مهند عص لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

48667| لرحمن محمود صبــــىح بــــدوى|عبــــد إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

75|546 لعربــــى|لسيد محمد |لدين |م |محمد حس هندستـــ بــــور سعيد

453387 ى محمد|مصطفى عمر  لسيد حسني  لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

6|8484 ىسر|لغبــــ|لسعيد |تـــ يوسف |د|يوسف س ره بــــور سعيد|تـــج

|6o5|3 ف محرم عبــــد |لعزيز |عبــــد  ر حسن|لستـــ|رسر ن|بــــ حلو|د|

35568o هر خليل|ل ط|ندى جم |طبــــ بــــيطرى بــــنه

87oo58 ى عبــــد|ي هيم|بــــر|لمنعم محمد |سمي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|49234 ن حمد محمد|لد |خ| مي  هره|لق|بــــ |د|

8o9|35 حمد|بــــر |ء رزق ج|لشيم| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

348||7 لدين|م متـــولي محمود متـــول نور|هش تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8868|8 لنبــــى سيد |د صبــــرى عبــــد|جه سيوط|تـــربــــيتـــ 

|5879o لمنصف|لكريم عبــــد |لمنصف عبــــد |ء عبــــد |سم| عه مشتـــهر|زر

5285oo ى محمد |ي وى|لسعد|د |لجو|لسيد عبــــد |سي  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

83922 يوسف سعيد سليم عيد ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

75828o ى|ي  | سمي 
ى
وي|لطنط|محمد شوق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

4|5562 ز|لسيد ممدوح محمد در|مؤمن  لشيخ|ره كفر |تـــج

26o|79 ي|ر
للبــــودى|لحميد |محمود عبــــد| ئى شمون|نوعيتـــ 

5o9842 ن|محمد رزق خميس سليم |. دق فرع مطروح ج|حتـــ وفن|ىسي
سكندريتـــ|ل

|42825 حمد|لنبــــى محمد |ء عبــــد |دع ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

62o839 ى أبــــو |لسيد حس|ء فكرى |إرس لخي |ني  حقوق بــــورسعيد

5||529 ن|لفضيل سلط|ن عبــــد|حمد حسنى سلط| |ره طنط|تـــج

89785| ه حسن ص| بــــر عىلي |مي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

682o33 لعزيز|لسيد محمد عبــــد |ن |نوره لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

844446 ل محمد|لع|بــــسمه حسن عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ 
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82|3o5 وي|خىلي قن|لد|خليل | دين ي|بــــ |د|
|لمنى

|24394 لنبــــوى|م محمد |ندى ر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

5||7|6 حمد محمد مرىسي عىل|محمد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

699|43 لعوضى|تـــ فتـــىح محمد |منى عرف لمنصوره|حقوق 

757829 هلل|لدين عبــــد|وليد سيد نور  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

882|o2 ل محمد  |مصطفى محمد كم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

||5933 لرؤوف|مه محمد عبــــد |س|سلىم  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o66|6 بــــ|لوه|ر يىحي حسن عبــــد |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

345898 زق|لر|سحر فريد محمد محمود عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

686985 |ح |لفتـــ|لسيد محمد عبــــد |لرحمن |عبــــد 
لسعود|بــــو

|بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

629752 ف رشدى  ى محمد|مريم أرسر مي  زيق|لزق|بــــ |د|

4o6949 ن|م مرج|لسل|ء محمد عبــــد |آل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

844288 ي حسن ص
ن|لسم|بــــر |مصطفى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

89o227 ى ميخ نيوس |رم|دور |ئيل |كريستـــي  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

352|85 حد سيد|لو|حمد محمد عبــــد| ى شمس حقوق عي 

|8677 مر عقيل|هلل محمد ع|عبــــد ن|بــــ حلو|د|

6977o| ى|ئل حسن محمد حس|س و|ين| ني  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

337245 د|لق فؤ|لخ|د عبــــد|محمود فؤ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

859233 ح|لفتـــ|ل فرغل عبــــد|ده جم|حم ي|هندستـــ 
|لمنى

98292 لسيد|رص محمد |محمد ن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8o5o62 ى|عبــــد| ر|ي لنبــــي ذىكي حسي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

349923 ن|لدين رضو|زينتـــ سيد عز  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3|8o47 ج  محمد مصطفى|محمد ن ى شمس|تـــج ره عي 

844374 د|لضوي ج|بــــ |لوه|ن عبــــد|يم| ن|سو|بــــ |د|

49464| ضى|ر محمد ر|لستـــ|لد مصطفى عبــــد |خ ره دمنهور|تـــج

44o9|9 ي فتـــىحي |بــــ ه|يه|
حمد|ئى لشيخ|علوم كفر 

499482 وز رجبــــ فتـــىح محمد مصطفى في  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

62692o لسيد مني  خريبــــه|م |رحمه حس زيق|لزق|ره |تـــج

2|92oo بــــدين|لمحسن ع|لق عبــــد|لخ|حمد عبــــد| ى شمس| لسن عي 

23|662 ن|حمد عثــــم|لسيد |ن |حمد عثــــم| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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89943| ل  |لع|لدين عبــــد|منه حمزه نور |ي ج|علوم سوه

3266|o ح متـــول|لفتـــ|م عبــــد|لسل|بــــ عبــــد|رح ى شمس|تـــج ره عي 

252589 د|حمد حم|ء مجدى |رس| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

65823 محمد مجدي عمر محمود ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

37386| لخي |بــــو|هيم بــــدر |بــــر|لرحمن محمد |عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9o|72| هم|لرحيم ف|لرؤف عبــــد|عبــــد| نه ج|تـــربــــيتـــ سوه

56848 ل فكري|هيم جل|بــــر|حمد | معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

6o5228 لمجد|لعربــــ حسن حسن أبــــو |ن عز |رو لمنصوره|حقوق 

4|8284 ر|لغف|حمد زىك محمد عبــــد|محمد سيد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|39945 م|هلل ف|هلل عبــــد |ك رزق |لمل|عبــــد | يؤن لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

4|62|9 ى |عيل عبــــد|سم|ر |من رى|لهو|لعظيم حسي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

8|4733 لعظيم محمد|ره محمد عبــــد|س ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

639498 محمد مصطفى حلىم محمد زيق|لزق|بــــ |د|

2|4533 هلل|ن عبــــد|زم بــــدر سليم|ح ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

2o|35 ف محمد عبــــد |لعزيز |عبــــد  لعزيز|رسر لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7o5839 محمد عوض عىل محمد عبــــده لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6||522 ىط أحمد حندق|لع|عبــــد | رن لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7|69|8 زى|دى حج|له|دل عبــــد |ء ع|صف لمنصوره|علوم 

83396| هلل يس|زينبــــ يس عبــــد دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

5||6|o وي|لضهر|لرحمن جودتـــ |نور عبــــد| |عه طنط|زر

|6487| س|هيم مرزوق عبــــ|بــــر|مروه  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

9|4728 رص عيد عىل  |لن|لدين عبــــد|ء |بــــه لمنصوره|حقوق 

628922 بــــر محمد عطيه|حمد ج|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

335785 ي|يم|
ن رفعتـــ محمد مصطفى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|22346 ف حج|يوسف  ى|ج حس|رسر ني  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8||457 مل|منيه محمد محمد ك| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7o26oo ى|مه بــــيوم |شمس مني  سل لدمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

35478o تـــ خ| لد محمد عىل محمد|مي  |ره بــــنه|تـــج

482245 بــــشيىه|ل|لجوهري |لرحمن رأفتـــ فتـــىحي |عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج
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252929 د شطيه|حمد محمد فؤ|طمه |ف |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

28926o لجليل|مل عبــــد|يوسف محمد ك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o8329 ئى محمد بــــدير|م ه|حس لمنصوره|ره |تـــج

5o697 هلل|بــــ |محمد محمد حسن ج سيوط|عه |زر

6o273o بــــو عيطه|لعزيز |ىط عبــــد |لع|لد عبــــد |محمد خ لمنصوره|علوم 

2|9o82 لعزيز سليم|لحكيم عبــــد|حمد عبــــد |مي  | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

8|336o وي|دي مجدي زكري بــــبــــ|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82|646 ي ش
ن عىلي|كر سليم|محمود مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

|26873 محمود سيد| عىل زكري ى شمس|د| بــــ عي 

4|297 وى|ش فرم|ء سمي  رو|ل| هره|لق|بــــ |د|

42o6|8 ى|بــــ حس|لتـــو|حمد يشى عبــــد| ني  |حقوق طنط

|7455o يف محمد عبــــد |ي ى رسر لغنى موىس|سمي  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

|229o8 لم|نغم محمد مصطفى س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7738o9 لرحمن|هر عطيه عبــــد |محمد م |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4o535| حمد|لسيد سيد |بــــ حمدى سعد |هيتـــ|م سكندريه|ل|ره |تـــج

763784 لرحمن|ء خرصى محمد عيس عبــــد |شيم ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

4|83o| ل|لع|محمود محمد محمود عبــــد |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

48|572 ف ص|محمد  ح محمد|لفتـــ|لح عبــــد |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|3953 لخي |بــــو |لسيد |ء فتـــىحي طه |رس| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|55375 هلل محمد|حمد عبــــد |سلىم  ى شمس هندستـــ عي 

2363|9 ن|شور عبــــده شعبــــ|بــــسمه عبــــده ع ن|بــــ حلو|د|

|23462 وى|وى محمد مك|ء محمد مك|شيم د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

335o92 فتـــىح فرج بــــيوم| مه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|4683 نور محمد |م |معتـــز س ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

338534 تـــتـــ|لسيد شح|دى محمد |ء ه|هن شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

2|9269 لموجود|ر عبــــد|ل دويد|م جم|حس دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

245463 لمحسن|ن عبــــد|بــــ شعبــــ|لتـــو|ء عبــــد|سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

636464 در متـــول|لق|عبــــد| حمد محمد رض| زيق|لزق|هندستـــ 
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8|2486 لرسول|سم محمد عبــــد|ن ق|حن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

697839 لرحمن محمد|ر محمد عبــــد |بــــر| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

8|5|69 ى|ده مجدي حسن حس|غ ني  ي|عه |زر
|لمنى

|36o|5 ى|ئى |هلل ه|منتـــ  حمد حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

78o793 ن|حمد محمد بــــرع رضو| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|7896 يىح بــــكر بــــدوى عبــــد ربــــه|لجر|رق ثــــروتـــ |ط ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

779823 ى|سط محمد سليم|لبــــ|تـــ عبــــد |ي| ن حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

4|466 حمد|م موىس |ء س|عل هره|لق|ره |تـــج

9|3|o2  |لش|حمد عبــــد|محمد 
ى
لسيد  |ق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

52483| هيم|بــــر|لسيد |حمد محمود | سكندريه|ل|حقوق 

5|9263 لعسكرى|لرحيم محمد |يتـــ محمد عبــــد | |بــــ طنط|د|

7o9473 ن  طه رضو| مي 
ى
ن|شوق لمنصوره|بــــ |د|

693635 دى|لبــــغد|م بــــليغ طلعتـــ |حس لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

9o3743 ى | حمد |مينه محمد حسي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8|4495 محمد مخلف خليل عىلي ي|نوعيتـــ 
|لمنى

7594|7 لسيد محمد|فرحه عىل  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

437776 ود|لمنعم محمود د|ء محمد عبــــد|ل| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

9|748| وق سيد تـــوفيق عثــــم ن  |رسر ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|58o86 عيل|سم|ح |لفتـــ|م ممدوح عبــــد |ريه ى شمس| لسن عي 

22459| دق|ن محمد ص|لؤى سليم دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

36723 ه ه| لسيد موىس|ل |شم كم|مي  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

783632 لمعبــــود مقبــــل|حمد محمد عبــــد |لسيد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

883963 م محمد |لسل|زق عبــــد|لر|حمد عبــــد| سيوط|حقوق 

|4|42o لسيد حسن|حمد ربــــيع | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8968|5 عىل  | ش|س بــــ|م عبــــ|ه هش|مهد ج|ره سوه|تـــج

8o696o هلل بــــدوي|لرحمن محمود عبــــد|عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

32|2o| ن|لسعيد رمض|مصطفى حسن  ى شمس هندستـــ عي 

646858 لعزبــــ عقل|لسيد |ن محمد |يم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

66323 م محمود سيد محمود|هش ن|حقوق حلو
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8o9|72 حمد محمد محمد|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

226732 مل|محمود محمد فتـــىح ك هره|لق|بــــ |د|

88||34 شم عىل |مل خميس ه| سيوط|حقوق 

46674 لسعد جرجس|بــــو |سعد مجدي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

63|2o| سم|لق|بــــو |هيم |بــــر|ئى |سنتـــ ه|بــــ زيق|لزق|بــــ |د|

52683o لسعود قوره|بــــو|لؤى محمد مسعد  سكندريه|ل|هندستـــ 

|3o865 يوسف سيد رزق عىلي هره|لق|حقوق 

496836 تـــ عبــــد | حمد محمد|ح |لفتـــ|منيه شعي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4584|6 ي |لصفص|ح محمد |إصل
ى
ي |ق

بــــينى لشر
م|لسل|عبــــد

تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

629|29 ن|هيم مصطفى سعف|بــــر|لسيد |محمود سعيد  زيق|لزق|حقوق 

784238 حمد محمود|هيم محمود |بــــر| |ره بــــنه|تـــج

338857 لسعود|بــــو |رس يحن  |مريم ي زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

326256 ى|ل |م محمد كم|بــــتـــس| مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

5|43|9 بــــوقصيبــــه|ء عىل محمد |رس| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

438654  مصطفى |لعر| |عمر رض
ى
ى|بــــو |ق لعني  لشيخ|طبــــ كفر 

9|84|5 مل محمد حسن  |ممدوح ك ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

478693 لعظيم مهلهل|رى عبــــد |عمر قبــــ سكندريه|ل|حقوق 

235o44 لشويىحى|محمد حسن محمد حسن  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

68|58| لرحمن|ح عبــــد |لفتـــ|مه عبــــد |س|محمود  لمنصوره|هندستـــ 

|39556 غبــــ بــــطرس|رمزى ر| ري|م ى شمس صيدله عي 

85o923 ل|لع|محمد سيد محمد عبــــد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

9|2677 محمود كليبــــ عبــــده بــــدين  ج|ره سوه|تـــج

64o769 هيم عىل|محمد محمود محمد إبــــر زيق|لزق|ره |تـــج

5o9626 لسيد|عيل عطيتـــ |سم|حمد عطيتـــ | عه دمنهور|زر

|34977 ن|لسيد سليم|هيم محمود |بــــر| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

765232 لسعود|بــــو |لسعيد |محمد مجدى محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|9695 لدين جمعه حسن|م |ميسون عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

778o| هد|مج| لصديق عط|ل |محمد جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3395o3 وق عبــــد هيم|بــــر|لرحيم محمد |رسر |تـــمريض بــــنه
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|57o65 يمن حسن عىل| |دين كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6273|| حمد|حمد عيد سيد |سندس محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

42oo55 وي|لزفتـــ|حمد |لسيد عىل |مل | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

835|63 ر عىلي سيد عىلي|مي |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

85o253 حمد عيد|م |حمد عص| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7||555 ى|م محمد عبــــده مصطفى |حس لخرصى طبــــ بــــورسعيد

9295| حمد|لمنعم |مريم حمدى عبــــد  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5o4o5o ر|حمد متـــول مصطفى عىل دويد| سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

8o|564 ي |ن لرحمن|هيم فتـــىحي عبــــد|بــــر|ج  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

95|56 ف عويس حج|بــــ |مه ج|رسر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

79o492 لدين|عمر عىل محمود نرص  ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

478743 هيم|بــــر|در محمد محمود |لق|ن عبــــد|حن ضتـــ دمنهور|علوم ري

5|675| ق|هيم |بــــر|ء فتـــىحي |ول وي|لشر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|73938 هلل|لكريم حمد |د |حمد ج|محمود  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

295624 هيم|بــــر|حمد رجبــــ |ل |محمد جم ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

77o825 لمهدى|ء محمود محمد |لزهر|طمه |ف وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

27647 لسيد|بــــ |ء ربــــيع دي|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5633o مر|زم نزيه رفعتـــ سيد ع|ح حقوق بــــنى سويف

4559|4 لمجيد|مح عىل حسن عبــــد |حمد س| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

268o36 عىل جمعه عىل محمد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

534742 ن|ن عثــــم|لسيد عتـــم|لد |محمد خ |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

878924 حمد محمد محمد |ريج | سيوط|تـــمريض 

4897|7 حمد سعد محمود منصور|هلل |منه  سكندريه|ل|حقوق 

54|5o2 ي |محمد ف
هيم سعد|بــــر|يز حنفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

335732 لعزيز|محمد محمد عبــــد| نور ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2836|8 ن محمد|رس رمض|سم ي|بــــ  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر
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6o4996 ن|لرحمن عبــــده عمر|مه عبــــد |س|ندى  |ره طنط|تـــج

783729 مينه نوفل محمد نوفل يوسف| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

772245 حمد محمد محمد عيس|يه | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

756682 حمدى محمود محمد محمود لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3|7|74 ى|حمد جم| ل تـــوفيق حسي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

472|| لحميد مهدى|محمود مهدى عبــــد ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

233229 ى |ي عيل|سم|عيل محمد |سم|سمي  هره|لق|بــــ |د|

84|8|4 ي حس
ى|لدين محمد |م |مصطفى مي  ن|سو|حقوق 

|35682 ن|د سعد سليم|هلل فؤ|نعمتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

25268 وق  ى جوده|رسر يمن عشر هره|لق|بــــ |د|

7|8o29 م محمود شلبــــى محمود شلبــــى|حس ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

233|2 هيم|بــــر|ل فكرى |لع|عمر سيد عبــــد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

688526 |مصطفى حمدى محمد مصطفى ري لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

254396 لعكفتـــ|ن مسعود محمد محمود |يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7o642| ه محسن  لسيد صبــــيح|لسيد محمد |ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

456425 ى عبــــد |ي ى هم|سمي  ى حسي  م|لعزيز حسي  لفيوم|لعلوم |ر |د

638o9 |رص محمد محمد عبــــد |لن|ل عبــــد |حمد جم|
للطيف

ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|7o|78 |سم وديع حن|بــــ| رين|م ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

2|549 ىط قرئى|لع|ن عبــــد |عبــــي  رمض ى شمس علوم عي 

5965| متـــ|م محمد مهدى سل|سل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

45232 |د لطيف حن|نطونيوس عم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|5563 ل حسن|محمود جميل كم وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

32667| لفضل|بــــو|فرح مجدى صبــــرى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o3786 م|لحميد عل|ن عبــــد |لسيد عثــــم| |بــــ طنط|د|

49736| ر|لنج|ره حسن صبــــرى |س تـــربــــيتـــ دمنهور

89773o ء سيد محمد محمود |سم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

74o86 ل محمد|ندى محمد كم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

484396 هيم|بــــر|حسن محمد خميس  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ
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85|64 مد محمود|للطيف ح|م عبــــد |سل| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

764o2o لحرصى|سلىم حسنى جوده محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

265o73 در|لق|محمد صبــــىح محمد عبــــد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

9o266o ه عىل محمد | حمد |مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

8o5934 ي عبــــد|
ى|فع |لر|حمد مصطفى مي  ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

79|37| لسيد عبــــود محمد|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|65396 نور فهىم|طمه محمد |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

268643 لخول|هد معوض |ن مج|يم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

93o94 ى محمد  حمد|يشى حسي  ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

4824o4 ى|بــــر|عمرو  هيم عزتـــ عيس حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8227| لبــــ|بــــوط|حمد |حمد محمد | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

258272 زى مبــــروك محمد|لحج|در |لق|مصطفى عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

363446 ء رجبــــ محمود صديق|شيم لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

7|62oo حمد|دل نجيبــــ |د ع|زي ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

927|8 طمه عىل حسن درويش دعبــــس|ف ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

2|9o89 لعــنـــيــن|بــــو|محمود مبــــروك محمود مبــــروك  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

898747 محمد عبــــده محمد عمر  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2|9547 لضبــــع|لرؤف |لدين عبــــد |غدير محمد سعد  ى شمس|د| بــــ عي 

836298 دق محمود|لص|ن محمد |مرو| دين دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

364942 ر|حمد عم|لدين |محمود علم  ى شمس حقوق عي 

2255o2  |ف
ى
لمجد|بــــو|طمه محمود دسوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

8|8868 ف مكرم عبــــد| |دين لحكيم|رسر ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

477939 ن أحمد|حمد حسن رمض| سكندريه|ل|ره |تـــج

629424 ي|ن |صم عىل عثــــم|ء ع|عىلي
لعزوئى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8||627 ي|بــــ محمود شعبــــ|رح
ن مهنى ي|طبــــ 

|لمنى

887856 لسيد |د|ج| ئى حن|مدحتـــ روم  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

33|286 هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|ل |جم| نور شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

|25o66 ى | |شذ حمد|يمن حسي  ى شمس صيدله عي 
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434732 ن حسن|حمد محمد رمض|ء |رس| |حقوق طنط

247784 ع|لسج|ع مرىس |لسج|هلل مجدى |عبــــد هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

4|8774 د محمد|لجو|عيل عبــــد|سم|ره |س لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o6744 لموجود |لحميد عبــــد|م جبــــريل عبــــد|حل| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|72339 هلل|جد فوزى عوض |دى م|ف  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

863356 هلل محمد|لرحمن عوض عبــــد|عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

286344 م درويش|م|حمد |س |ين| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6982|8 ى محمد  مه محمد تـــوفيق|س|نرمي  لمنصوره|ره |تـــج

76|83o ي|
يوبــــ|جورج سمي  | وليفى لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

||67oo ه|لل|د عبــــد |هلل محمد عم|عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|267|8 نس عىل|عمر سعيد  ى شمس طبــــ عي 

63285o زم فوزى محمد|هنده ح|ش زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

688895 ل|لع|هيم محمد عبــــد |بــــر|لسيد |د |سل عم|بــــ لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

3|2|59 ن|ح سليم|لفتـــ|بــــ محمد عبــــد|يه|محمد  |ره بــــنه|تـــج

352587 هيم محمد محمد|بــــر|ره |س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8o4497 ى بــــه|ي لعليم|لدين محمد عبــــد|ء |سمي  ي|علوم 
|لمنى

42o255 لسيد عوض|م |لسل|رحمتـــ مجدى عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

536845 |لبــــن|لمحسن مصطفى عبــــده |محمد عبــــد |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

299828 ن|حمد سلط|محمود محمد زىك  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

676|43 ن مصطفى حسن خليفه عىل| مي  ط|بــــ دمي|د|

|583o8 طمه محمود محمد محمد|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

464|6| حمد|هلل |لكريم عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد| يش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3646|8 ن مصطفى|لحميد سليم|حمد محمود عبــــد|سلىم  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

87o867 حمد سعد حسن عىلي| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

49363o ل|لىكي|لسيد |لسيد |لدين محمد |سيف  ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

687449 لمطلبــــ|هلل عبــــد |حمد عبــــد |عزه  لمنصوره|علوم 

34968| هيم جوده|بــــر|حمد |مه |س|حمد | ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 
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9662o مصطفى محمد محمد مصطفى سيوط|حقوق 

89|798 يه سيد محمد سيد | سيوط|ره |تـــج

37242 ن محمود حموده|هر رضو|رضوى م سيه|نوعيتـــ عبــــ

766264  عىلي مصطفى عوض 
لبــــهيدى|ندى مصطفى معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8|2873 هدير مدحتـــ محمد خليفه حقوق بــــنى سويف

82925 ن|د مصطفى فرح|لجو|محمد عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|28673 هيم خليل|بــــر|ل |زم جم|ح هره|لق|حقوق 

7852|o بــــ عىل|لوه|ل عبــــد |عىل جم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

698o57 هيم محمود شومه|بــــر|ره علوى |س لمنصوره|طبــــ 

354968 ئل محمد محمد|يدي و|ه ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

285282 ى عبــــد|عل ى حسي  |لبــــ|ء حسي 
ى
ق لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

8oo633 حمد|محمد بــــلبــــل محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

4o7o54 ى هش|ي لقليوبــــى|م يحن  حسن |سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

88|533 بــــوزيد |هلل |بــــوزيد خلف |محمود  سيوط|بــــ |د|

86|542 ى ر| |بــــول ي ميخ|مي  |ج  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

889o|8 حمد |لرحيم فريد |فريد عبــــد سيوط|ره |تـــج

37225 هيم مبــــروك|بــــر|ء طه |حر هره|لق|ر |ثــــ|

629o28 هيم عطيه|بــــر|ئى محمد |م| زيق|لزق|بــــ |د|

276o2 ى فرح مني  ص دق|نرمي  لفيوم|عه |زر

|54oo3 بــــ سعيد محمد محمود|مه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

677653 للطيف محمد شلبــــى|م عبــــد |محمد س ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

|53292 ء محمد فرغىل محمد محمود|رس| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7o49oo لسيد فريد|مريم فتـــىح طلعتـــ  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

8963o3 حمد يوسف |منيه محمد | ج|تـــربــــيتـــ سوه

|33|84 ء وليد حسن طه حسن|شيم ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

547954 ل|ن محمد رزق بــــل|يم| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|4oooo لرؤوف|فع عبــــد |لن|م عبــــد |مريم عص دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

9|||49 لسيد |سعد محمود |ء |رس| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه
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243||3 ى ك|يه| مل| بــــ طه حسي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

49277o ن|حمد بــــسيوئى عىل محمد عثــــم| ره دمنهور|تـــج

649544 ض|لبــــديع ري|ء محمد عبــــد |ل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

59226 ض|ئى ري|ح علو|محمود مفتـــ حقوق بــــنى سويف

64388| لسيد عمرمحمد|حمد |ن |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

5|79|| |لحميد |لحميد محمد عبــــد |ء فتـــىح عبــــد |رس|

ىط|لدمي
تـــربــــيتـــ دمنهور

9o7o86 لمعىط محمد عىل |ده عبــــد|غ ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

789863 لسيد رجبــــ عىل|يه | عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

859672 ى| ي مي 
يوس|جرجس متـــ| رينى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9|363o مل  |د ك|يكل مني  مر|م سيوط|تـــمريض 

368623 حمد سعيد محمد عوض| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

846o98 يوبــــ|مي |ديفيد صموئيل غن ن|سو|تـــربــــيتـــ 

3657o8 لم|م س|م|رص |يحن  ن |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

266423 هلل حميد|م محمد عبــــد |طمه عص|ف |حقوق بــــنه

326725 زق|لر|دل يوسف عبــــد|جر ع|ه ى شمس|د| بــــ عي 

222232 لمجيد|لح سنوىس عبــــد|ص| يش ن|بــــ حلو|د|

688284 |بــــو |لسعيد محمود |ورى |لمغ|لسعيد |بــــسمه 

لخي 
لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|74o| لسيد محمد|هبــــه محمد  ى شمس| لسن عي 

9|6342 |  مه منصور قرىسر حن|س| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|47466 هلل|مه حنفى عبــــد |س|وليد  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

85423 ي|ر
لق|لخ|ل محمد عبــــد |جم| ئى لفيوم|تـــربــــيتـــ 

894223 ى |س حس|لعبــــ|بــــو|هر |ء ز|ول ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

283873 ل|م عىل محمد غز|طف س|ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32o43o لنبــــى|رص محمد عبــــد|حمد ن| هره|لق|طبــــ 

892786 حمد |لحميد |دل عبــــد|ء ع|رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

69o628 فظ|ح ح|لفتـــ|مل عبــــد |لحكيم ك|ئى عبــــد |م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4878o بــــ|لوه|هيم عبــــد|بــــر|دى |لرحمن ن|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

429643 لذهبــــى|لرحمن |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  |صيدله طنط

77o2o8 هيم|هلل إبــــر|حمد سعيد لطفى عبــــد | زيق|لزق|علوم 
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857338 بــــ مهدي|لتـــو|لدين عبــــد|ح |دي صل|ش دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7o|||o ش حسن|لدمرد|حمد مسعد محمد | زيق|لزق|حقوق 

7o3349 حمد نرصمرعي|حمد محمود | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

256576 |لل|محمد عبــــد| ورده رض ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

358|55 لحليم|هلل وحيد رزق عبــــد|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

246695 ف عبــــد|محمد  لحكيم عبــــدربــــه|رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

923585 ف |رويس  لغول بــــرسوم |رسر ج|صيدلتـــ سوه

|44969 حمد سيد حسن|محمد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

8o7284 لسيد|نور محمد |مه |س| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

675785 ي
ل محمود محمد|جم| دئى لمنصوره|ره |تـــج

34o9o2 ن|لسيد محمد سليم|ن |دهم رمض| ى شمس حقوق عي 

9o|74| حمد محمد |ء مصطفى |شيم ج|علوم سوه

|52o7o ى|حمد ي|رص |لن|دين عبــــد |ن سي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

438||7 ن شلبــــى|ح زهر|لفتـــ|ليىل محمد عبــــد لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

347693 للطيف|حمد محمد يوسف عبــــد| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

353|| لرحمن|وى محمد عبــــد |يتـــ فرم| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

92o883 لح |حمد ص|لح |مصطفى ص دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8882|8 حمد |لهيثــــم عىل |يزه |ف سيوط|تـــمريض 

494785 هلل صنيدق|حمد عزتـــ محمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|69oo8 لغنى|هيم عبــــد |بــــر|دل |م ع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

445o6 ندى عزتـــ محمد محمد جبــــه هره|لق|ره |تـــج

85753o هلل|م عبــــد|لسل|رغده مسلم عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

266652 ل بــــدر|رق جم|ط| هويد |ره بــــنه|تـــج

6o4497 لعزيز عىل عمرو|يه مجدى عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o2675 وى خليل|لششتـــ|ن |در محمد رمض|ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8268o4 ي|شيم
ء محمود يوسف مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

337873 هيم عىل|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|حمد | |كليتـــ هندستـــ بــــنه

322o37 ن محمود|ء مجدى رمض|ملس تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

68826| بــــينى |محمد معتـــز محمد  حمد|لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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339o75 لح|د محمد ص|ء رش|لشيم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25|289 محمود مجدى محمود بــــدوى ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

8373|5 حظ محمد|ن مل|حمد رمض| دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

33|773  |حمد محمد |
ى
لسيد حمزتـــ|حمد شوق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3354|5 تـــ ح| لسيد|مد محمد عىل |مي  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

83o357 ي محمد |من
لحسن|بــــو|ر مصطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

5352|5 هيم|بــــر|لمنعم |هيم محمد عبــــد |بــــر| ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

9o824o للطيف  |لنرص عبــــد|لدين سيف |ء |ضىح عل ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6|5334 لحميد بــــدوي عسل|آيتـــ عبــــد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

756244 ع|ع حسنى رف|بــــسنتـــ رف ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

483655 حمد|لمجيد سيد |ره محمد محمد عبــــد |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52667| سم قطيش|هيم ق|بــــر|رس نرص |ف ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

755848 ل منصور محمد|لد جم|خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

247782 لرحمن|سعيد حسن سعيد محمد عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

523773 حمد محمود يوسف|لد |محمد خ حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

49829| لليف|بــــو|هدير محمود محمد محمود  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

495o38 لموجود|محمد عىلي محمد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

2548oo ى مس|لغنى ش|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد| عد|هي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7|7753 عيل صبــــرى طه معوض|سم|حمد | لمنصوره|ره |تـــج

768o68 ي|لمنىح  عىل |م 
ل|لسيد جى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

4|3789 وى|لبــــحر| |حمد حلىم محمد رض| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

68o|34 بــــ حسن|لوه|لد عبــــد |دهم خ| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2589|3 ر|لف|لسيد |لرحمن محمد |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|55923 لمقصود|ن عبــــد |خلود محمد سليم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

82846| ي
لرحيم|بــــوزيد عبــــد|دي |ن| دئى  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|

كتـــوبــــر

782364 ح|لسو|مريم عىل حسينى عىل  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

354|37 ى|س عىل ش|طمتـــ محمدي عبــــ|ف هي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4o328| لرحمن|لسيد محمد عبــــد |بــــسنتـــ سمي   سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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5|7959 دي رزوقه|له|لدين عبــــد |ء |يتـــ عل| |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

68|7|9 لمرىسي|لمنعم عىل عىل |محمد عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

49o865 لرحيم|هر عبــــد|حمد ط|نىح  | لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

268655 ى حسن مرىس ك مل|حني  ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

|53594 ى محمد فكري سيد نرمي  ن|تـــمريض  حلو

826o9| ن محمد|لحميد سليم|طف عبــــد|سلىمي ع |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|78945  | ر|ي
ى
لوليىل|ممدوح محمد شوق ى شمس|د| بــــ عي 

893342 لدين  |ل محمد علم |محمد جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|7366 وى عفيفى|يه ممدوح محمد شعر| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

482487 حمد|حمد محمد عبــــده |حبــــيبــــتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

835||3 ي |ء حس|شيم
ن|حمد زيد|ئى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

23o278 لرحمن محمود محمد محمود مصطفى|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

|32667 للطيف|وى عبــــد |للطيف ص|ل عبــــد |م| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|49638 لحليم|لي عبــــد |د جبــــ|ندى عم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

759946 ن نور|يه محمود ري| لسويس|معتـــ |علوم ج

227|84 فتـــىح عبــــود| هلل رض|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

54|556 ن سلهوبــــ|مصطفى سليم| د زكري|عم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

69995o لنبــــى محمد محمد|عبــــي  عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ 

4o2o3|  عبــــد |بــــر|محمد 
ى
لرحمن|هيم دسوق حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن

ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

87o7o7 ى|لرحمن يوسف عبــــد|عبــــد للطيف حسي  ن|سو|علوم 

3|3247 للطيف|سمر صبــــىح محمد عبــــد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

648872 فرج محمد فرج| حمد رض| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

475873 د|ن محمود ج|لدين رضو|م |ن حس|مرو |حقوق طنط

|5642o لرحمن|ذل عبــــد |عىل محمد ش ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

8o2o59 لعزيز|لدين محمد عبــــد|ل |د محمد جم|زي ره بــــنى سويف|تـــج

8763|4 |  فهيم حن| دير حن|بــــ| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

447492 ى ع|ي |بــــر محمد عط|دل ج|سمي  سكندريه|ل|هندستـــ 

224333 عيل|سم|لفضيل |لد عبــــد|حمد خ| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 
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235298 لسيد محمد|حمد محمود | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

35o683 حمد|ن |سيد عثــــم| ر|ي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

683775 در|لق|هلل جمعه حسن منصور عبــــد |عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

48o667 لرحيم|تـــ محمد سعيد عبــــد |جي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5438o9 ن رجبــــ محمد حميده|محمد شعبــــ لشيخ|عه كفر |زر

8|9665 روق تـــوفيق|مه ف|س|ريم  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

43o56o لمجد|بــــو |زق محمد |لر|يه محمد عبــــد | لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

6o4|65 ن|لسيد زيد|هلل |م عبــــد|حمد س| |ره طنط|تـــج

|9655 لمقصود|مر محمد سعيد عبــــد |يمنى تـــ ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

6o89|8 حمد شحبــــر|لليثــــى |محمد  |ره طنط|تـــج

228o2 حمد حسونه حريدي|محمد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

28478o ف غبــــ بــــولس|رمسيس ر| ن|ني  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

346388 ف صل|لدين |نور  لحليم|ح محمد عبــــد|رسر ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

5|4946 لزقم|ح سعيد مطر |سميتـــ صل تـــربــــيتـــ دمنهور

8464|o بــــر عىلي عيد|ر ص|من ن|كليتـــ طبــــ أسو

5|9||3 د|لجو|مي أحمد محمد عبــــد |ن إكر|نوره بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7779|6 وى|لح فرم|رس ص|ندى ي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

682297 وق جم بــــ|لجل|د عىل |لجو|ل عبــــد |رسر لمنصوره|صيدله 

77oo34 هيم|بــــر|لحميد سعد عليوتـــ |سم عبــــد |بــــ زيق|لزق|ره |تـــج

345398 لح|لحميد ص|عبــــد| لحميد زكري|عبــــد ى شمس حقوق عي 

3|o83 ى| سط|لبــــ|ر عبــــد |يه ربــــيع مي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

347728 ن|مي محمد فخري سليم|ر سيوط|عه |زر

355|53 بــــدين|ود ع|منيتـــ محمود مه| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

37542 هيم فرج|بــــر|رس |خلود ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42|35 تـــ حم| لسيد|لمجيد |دتـــ عبــــد |مي  هرتـــ |لق|تـــمريض 

4o4683 لسيد|ن |ن رمض|كريم عثــــم ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|392o6 لخول|عيل |سم|رص محمود |يه ن| ى شمس حقوق عي 

|598|| حمد|يمنى فوزى محمود  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

28972 حمد|د محمد مصطفى |زي ى شمس|تـــج ره عي 

327968 هيم|بــــر|حمد |لسيد |ن |محمد شعبــــ |حقوق بــــنه

488o|7 فظ|دل حبــــسر ح|لدين ع|نور  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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33o584 لمجد|بــــو|د |ح ج|لفتـــ|د محمد عبــــد|جه |نوعيتـــ بــــنه

844965 ل|دل محمد هل|لرحمن ع|عبــــد سيوط|صيدلتـــ 

34|33o ف محمد يىح فتـــيح|حمد | رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

36o886 لبــــردينى|حمد |لحميد |دهم محمد صفوتـــ عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

77o|82 يبــــ|لن|حمد |م محمد |سل|يوسف  زيق|لزق|بــــ |د|

||5o39 نيس جبــــره|لبــــي  | |ليسي| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|4o74o لشيخ|حمد |مصطفى مجدى عطيتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

84232o هيم|بــــر|دي محمد |له|عبــــد| عل دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

756833 حمد|لدين عىل |ء |عىل عل ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

8|73o لونيس|در عبــــد |لق|طف عبــــد |هيم ع|بــــر| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

85o747 ق سعد عوض سعد|سح| سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o9549 ىسر|لقش|هيم |لسيد إبــــر|سم |بــــ |ره طنط|تـــج

863443 حمد|محمد ممدوح محمد  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

522|88 ي سليم|ف ن|طمه بــــدري خرصى ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

35o8|2 لنبــــى|لد محمد عبــــد|هلل خ|منتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|66994 وق  هيم|بــــر|حمد محمد |رسر ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

68|222 زق محمد|لر|روق عبــــد |حمد ف|لح |ص لمنصوره|صيدله 

263227 لبــــكرى|هيم فتـــىح |بــــر|منى  |بــــ بــــنه|د|

6|593o لدين|لسيد يوسف عز |هيم |بــــر| ط|بــــ دمي|د|

3|3839 محمد سعد عىل سيد صقر |حقوق بــــنه

257454 م|لغن|ن محمد مصطفى |رو ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4o896| س|لتـــر|لرحمن محمد مصطفى |محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

69|3o2 هيم|بــــر|زق محمد |لر|لد محمود عبــــد |خ لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

766532 م|لغن|لدين عىل |ل |عىل محمد جم لعريش|بــــ |د|

|69935 هيم|بــــر|ر سيد |محمود مختـــ ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

3|768| ف محمد | هيم محمد|بــــر|رسر ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

9|9o59  عفيفى |ده ن|مي
ى
رص شوق ي صىح 

سيوط|معهد فنى

2|9444 ي
دق|ئى نبــــيل ص|ه| دئى هره|لق|م |عل|

78864  |لبــــ|مصطفى عىل عبــــد 
ى
حمد|ق ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

Thursday, September 6, 2018 Page 13181 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

273||o لحميد|لحميد محمد عبــــد|هدير عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

47693o لسيد|لعزيز |كريم محمد صبــــرى عبــــد  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

7o8o|8 ن|ن عيد حمد سليم|ء سليم|رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

476597 ى|د دوس بــــش|د عي|رين عم|ك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|56| لفص|ن محمد سيد محمد |يم| هره|لق|بــــ |د|

446969 لديبــــ|لمطلبــــ |هلل عبــــد |محمود مصطفى فتـــح  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

4382o8 شه|للطيف عك|لعزيز محمود عبــــد |ن عبــــد|يم| لشيخ|طبــــ كفر 

44o7o لنبــــى|لنبــــى جمعه عبــــد |حمد عبــــد | هره|لق|حقوق 

|248oo ى |ي لعليىم|مجد محمد عىل |سمي  ى شمس علوم عي 

|46393 هلل|لد سيد عبــــد |ن خ|نوره كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

25o956 لس نصيف عوض نصيف كي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

25|834 لمعىط مخلوف|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

235349 هلل|سط محمد خلف |لبــــ|لد عبــــد|خ ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

252547 ى عليوه|لن|هدير عبــــد رص حسي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

365758 د حسن|لد ج|عمر خ لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

24|o63 ح عطيه محمد يوسف|حمد صل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

29862o ى عبــــد  لحسن|حميده عىل حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

482|46 لمنعم|حمد عبــــد|حمد عمرو | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|9668 حمد|ء محمود محمد عىل |شيم ى شمس|تـــج ره عي 

2|765 ن|مريم محمد فكرى عثــــم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8||8|o يشي نصيف قلتـــه| دون|م ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

3|3869 ي مجدي عبــــد| حمد|لنور |نىح  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

33o598 هد|حمد فتـــىحي محمد مج|رحمتـــ  عه مشتـــهر|زر

8|583 لسيد عبــــيد|ء عىل |نىح  عل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

72398 هلل|ود سعد|هلل د|نوبــــ سعد|بــــ| لفيوم|هندستـــ 

|66652 بــــدين عىل|لع|دل زين |ء ع|شيم هره|لق|ج طبــــيع |عل

338472 جد جرجس شلبــــي|مريم م |ره طنط|تـــج

6225|4 للطيف بــــلح|مصطفى مجدى محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

57966 لس جرجس فؤ د نخلتـــ|كي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

95687 هيم|بــــر|حمد محمد سيد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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37o225 لعيسوى|هلل محمد |م عبــــد|لسل|م عبــــد|حس مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

|7o286 لحسينى|مر |رق ع|دل ط|ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

423oo6 هيم|بــــر|محمد | ن عبــــود زكري|رو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

8|8977 هبــــه سليم محمد مرىسي ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

255834 حمد محمد لطفى عبــــده| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

86|972 يف محمد قنط| منيه رسر دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

5o437o ن محمد|ل سليم|رس كم|ر ي|مي سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

8o3827 ي رجبــــ نرص|ي
ى
ى دسوق سمي  ي|بــــ |د|

|لمنى

|77759 ى خميس| حمد خميس حسي  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

98o2o ل مرزوق محمد|محمد جم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8775o5 مصطفى خلف محمد  | ند سيوط|ره |تـــج

49o523 ى|بــــو |حمد |حمد |يه | لعني  لمنصوره|حقوق 

2335| محمد مصطفى محمد عىل محمد ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

64458 وى|لقمبــــش|بــــ محمد |لتـــو|طف عبــــد|ر ع|من لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

267442 لحميد عبــــيد|ح عبــــد|م صل|خلود عص تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

788632 يد محمود محمد |بــــو |ن |رو ى ى|لي  لعشر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8o6475 لرحمن فتـــىحي عىلي|منيه عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

42|4| حمد منصور|ن محمد |يم| هره|لق|صيدله 

53758 م|لسل|ن محمد عبــــد|محمد رمض تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

63742o تـــ|لزي|حمد محمود محمد |محمود | رن زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9|27|4 هيم |بــــر|فرحه نور حميدو  ج|بــــ سوه|د|

763796 د عىل|ندى محمد محمود ج لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

|543|o لسيد عىل|حمد |مصطفى  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

839|28 دم|حمد سليم |هلل |عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6o6737 ف  لعزبــــ|لسيد عشم |محمد أرسر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

266942 بــــ|حمد محمد خط|لسيد |ر |من ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

63o6o7 د سليم|م محمد عو|يوسف هش زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

698625 بــــورى|لش|حمد حسن |لدين |مه سعد |س|سعد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

||6289 صف|جورج وديع و| ريجنسي ى شمس| لسن عي 

7oo774 ن|تـــ متـــول عثــــم|لسيد عرف|حمد | زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري
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7348| د محمود|ن حمدى فؤ|يم| لفيوم|طبــــ 

536959 ف|بــــوشن|لنبــــى |حمدمحمد عبــــد|محمد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

26272| ضى|ن م|حمد حس|رس |حمد ي| |ره بــــنه|تـــج

8926o8 ى عىل | |مه حمد حسي  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

24o47| هلل|ر عبــــد|لغف|هلل عبــــد|ء عبــــد|لشيم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

893675 ي|ر
دق  |هلل ص|ن عبــــد|رمض| ئى سيوط|تـــربــــيتـــ 

62|687 مد يوسف|در ح|لق|محمود عبــــد  ى شمس طبــــ عي 

25969| لمرصي|ر فتـــىح مصطفى |من تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

273339 ي
عىل محمد عمر| دئى لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

8|6892 ري|يز نجيبــــ زخ|مي ف ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

8o68o5 جر محمود محمد عىلي|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

347752 ى ع|س|مصطفى  مر|مه فرج حسي  ى شمس طبــــ عي 

77796| لفتـــوح|بــــو |هر محمد |لط|هر محمد |ئى م|م| لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

834299 ى|عمرو عوض  ي حسي 
ى
هلل دسوق دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

4586|5  |ء |لشيم|
ى
 محمد حسن|لدسوق

ى
لدسوق لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

7oo7o| ذل|لش|فرج | محمد عط| حمد عط| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

6474o ء ربــــيع حسن|هدير عل لفيوم|صيدلتـــ 

539|47 تـــه|حمد مصطفى محمد شح|محمود  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|262oo حمد يىح مرزوق حسن| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

476|o6 تـــ|لشح|رتـــ وليد رجبــــ محمد |س سكندريه|ل|بــــ |د|

85o362 محمد صبــــري حسن عمر دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

352682 كريم محمود صبــــىحي خليل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

5o855 لعظيم|ن عبــــد |حمد محمد رمض| بــــ بــــنى سويف|د|

33|355 ن|عيل عثــــم|سم|لسيد |طمتـــ جوده |ف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6877| لروبــــى|حمد |ء محمد |حسن لفيوم|تـــربــــيتـــ 

8|7|o9 لرحمن|حمد حسن ذىكي عبــــد| حقوق بــــنى سويف

|6o735 مصطفى محمد| د رض|زي ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

427o|2 لم معبــــد|هيم س|بــــر|سلىم سمي   تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|47243 ف عبــــد |بــــ |شه لعظيم منصور|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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|22254 حمد فهىم محمد| |طيم|ف سيوط|ره |تـــج

259576 لبــــر|حمد يشى عبــــد|ده |مي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

24|8|4 د حنفى محمود|عم| سه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4o997 ر|دى عم|له|ء محمد عبــــد |شيم هرتـــ |لق|تـــمريض 

893o38 لعزيز محمد |ن عبــــد|تـــ حمد|نش سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

36oo56 تـــي|لزن|م محمد حسن |عص |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2647o م|م|ن |شور شعبــــ|عمرو ع ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

628o27 هيم|بــــر|هيم |بــــر|زم |آيه ح زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

3584|4 ن فوزى محمد|ئى شعبــــ|م| ى شمس|زر عه عي 

638354 رق محمد عىل محمد ريه|ط زيق|لزق|هندستـــ 

24o77 يف محمد |رو هيم|بــــر|ن رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|8858 ى عبــــد  لكوم|حمد |لقوى |لنبــــى عبــــد |نرمي  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

448978 بــــ|فع محمود خط|لش|حمد |محمد  |هندستـــ طنط

426|o9 ى عيس عىل عيس|ي سمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

4577|o ي|لش|ء محمود محمد محمود عبــــد|لشيم|
ى
ق لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

899236 يل |لدرمىل رزق ن|هند  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

44o2oo ى محمد |ي س|لنح|حمد |حمد |سمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

249685 |لعل|بــــو |رس مبــــروك عطيه |سلىم ي لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

8823|2 ى جم|ي بــــ محمود |لتـــو|ل عبــــد|سمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3||953 ل|ئ  عوض غبــــري|ج  مدحتـــ رج|م ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

242772 زق |لر|بــــ عبــــد |لتـــو|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد
لح|ص

هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|9743 بــــينى |لقطبــــ |ح |محمود صل رج |لفر|لسيد |لشر لشيخ|ره كفر |تـــج

254492 عيل محمد خليفه|سم|كرم |كريم  ى شمس| لسن عي 

54777 ي محمد| ه محمود يحن  مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

879622 بــــر بــــخيتـــ جبــــرتـــ |نوبــــ ص|بــــ| سيوط|طبــــ 

367589 ى |ي لرحمن|لسيد حسن عبــــد|سمي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

9|6oo7 ى جم|م ل عطيه بــــولس  |رتـــي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52459| يم|لد|لسيد محمد عبــــد |حمد |عمر  سكندريه|ل|هندستـــ 

764238 د|عىل محمد جمعه رش| ده رض|مي تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

Thursday, September 6, 2018 Page 13185 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

647562 لعزيز|آيتـــ أحمد محمد عبــــد زيق|لزق|حقوق 

4934|o لعليم فطيم|حمد فتـــىحي عبــــد| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|66776 ى|تـــفى محمد عزتـــ  مي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

827994 ي س|م|
مي فهىمي صديق|ئى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

4o4466 متـــ عطيه|روق سل|بــــر ف|لرحمن ج|عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

43335 هلل هريدى|هلل فكرى عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

245325 روق مخلص|ء محمد ف|رس| ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

757299 ى عىل حسن هدير خي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

533777 رس حسن حمزتـــ محمد حمزتـــ|ف تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

5o73o2 ر محمد|ر سعيد مختـــ|ن مختـــ|رو سيوط|عه |زر

45|589 يد عىل محمد  بــــشر|حمد أبــــو | ى لي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6835o2 لسعود|بــــو |لسعيد عمر |م محمد |جر س|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9o3883 ل محمد  |ل كم|ء جم|روميس ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2|827 يف مصطفى عبــــد | لمتـــجىل|مينتـــ رسر هره|لق|حقوق 

|47775 ورو|سن|مح نبــــيه |يفن س| ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

69926| حمد|ض |نور ري|مريم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|59433 نس محمد|يه ربــــيع | ى شمس| لسن عي 

8|32o8 محمد حسن عىلي سيد ي|طبــــ 
|لمنى

59849 دل محمد طه|محمود ع حقوق بــــنى سويف

576o4 حمد مصطفى|م |م عص|سه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

8o|478 ه ط| رق محمد ذىكي|مي  ي|عه |زر
|لمنى

286|25 لبــــديع سيد|محمد سيد عبــــد رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

85982 حمد|بــــر |لدين ج|م |ء عص|رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

37o4o2 لعزيز حسن محمد|م فرج عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

778493 بــــر شفيق|يمنى عربــــى ص زيق|لزق|علوم 

232992 وى عىل محمد|لحفن|تـــن |ف هره|لق|بــــ |د|

4o3643 ي |حمد محمد |محمد  لسيد|لبــــحي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

334764 حمد محمود|يوسف ربــــيع  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

886|52 ىط |لع|ء سيد فكرى عبــــد|شيم ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |
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45|45| ي|لكريم فرج |أمنيه عبــــد 
لزعيفى لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

|32338 ن|لسيد شعبــــ|حمد |ن |رو هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

82473| حمد|بــــوستـــه |حمد |رق |ط دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4o4894 ن|حمد شعل|هر محمد |محمد م سكندريه|ل|ره |تـــج

244o39 ن خليل|للطيف شعبــــ|ن عبــــد|شعبــــ هره|لق|ره |تـــج

524726 حمد|حمد محمود |م |حمد عص| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

24|569 مر|طمه زىك محمد زىك ع|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4628o4 لسيد بــــدير محمود شنح|ندى  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

629778 ى | بــــو مندور|لسيد محمد |حمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

356o|2 هيم مصطفى عىل|بــــر|يمنى  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

4o4282 رص محمد مهنى حموده|حمد ن| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

37249| لم|لم زىك س|محمود س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

447o|o ر|لنج|مل |ن محمد ك|حمد رمض| سكندريه|ل|هندستـــ 

239o35 ى محمد سبــــ|سم| ق|ء حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

755|72 د مسعد بــــلبــــولتـــ|ن محمد محمد رش|رو عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

647733 ى عىل بــــدوى|س| ند|ر م حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35536 دل فرنسيس جرجس|نوبــــ ع|بــــ| هره|لق|ره |تـــج

4||792 لبــــ|بــــوط|لمحسن |لسيد عبــــد|ديه |ن |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

527|93 لم|حمد محمود س|كرم |يوسف  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

7593o9 ف |د |جه بــــ|هيم غل|بــــر|رسر ى شمس| لسن عي 

482296 عيل محمد مرىس|سم|أحمد محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

477849 ى |لح |ء ص|لبــــر| حمد|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

367954 م عفيفى|لسل|م عبــــد|م حس|لسل|عبــــد دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

9o4o38 دل محمد محمد |ء ع|رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

437oo لحميد|ح عبــــده عبــــد |هيم صل|بــــر| هره|لق|ره |تـــج

29|44 حمد ذكري|دهم محمد |كريم  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

863594 ن|حمد حمد|محمود عىلي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

9o545| ع محمد |ج رف|محمد فر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

493245 مه|هيم سل|بــــر|حمد |رص محمد |هيم ن|بــــر| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

476673 لمنعم محمود مرىس|مروتـــ حسن عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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|685o| لمنعم محمد |لدين محمد عبــــد |د |منعم عم
ن|رضو

هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o55| ل فهيم|ئد مجدي كم|ر ره بــــنى سويف|تـــج

887o72 ئى |ئى مسعد روم|روم| ن|مري سيوط|بــــ |د|

68o644 د محمد|حمد مسعد ج|ء |لشيم| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|46796 د محمد طه|محمد مر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

48777o هيم صبــــرى|بــــر|هيم صبــــرى |بــــر| سكندريه|ل|ره |تـــج

7o6542 ى |حمد ش|مرفتـــ  حمد رزق|هي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5|2973 حون|تـــه ط|هلل مسعود شح|م نرص|حس سكندريه|ل|حقوق 

9o3794 فظ |م فتـــىح ح|م هش ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

6o3975 تـــم محمد يشى جمعه هيكل|ح لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

83o336 لكريم حسن|لصغي  عبــــد|تـــغريد محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8436|5 مد|حمد محمد ح|محمد  ن|كليتـــ طبــــ أسو

2423o5 للطيف موىسي|مر محمد عبــــد |حمد تـــ|سهيله  ى شمس|زر عه عي 

||8269 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|عيل |سم| ى شمس|تـــج ره عي 

9|396| ى عثــــم|ح |جر صل|ه ن  |لدين حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

36o228 حمد محمود مسعود|هلل |محمد عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

77236o حد بــــكرى يوسف|لو|حد عبــــد |لو|هدير عبــــد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

623794 ن|ح محمود حسن سليم|مريم صل ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

|54o78 ف سيد حسن حج|عمر  ج|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

345949 لمسيح جرجس|كرم عبــــد|ريمون  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|43363 دى عفيفى|له|يدى محمد عبــــد |ه ى شمس|د| بــــ عي 

5|853| |مي
ده محمد محمد مصطفى خرصى |حقوق طنط

6o6533 لجمل|بــــ محمد محمد |يه| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

758998 لحليم|حمد عبــــد| |حمد عط| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

433|23 ى سل|بــــو|هيم |بــــر|ء شفيق |هن م|لعني  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

878339 تـــر  |لس|حمد حسن عبــــد|ء |رس| سيوط|نوعيتـــ فنيه 

43525o ر|لنج|مل |سمر يوسف ك سكندريه|ل|طبــــ 

8||243 حمد|بــــ |لوه|لد عيد عبــــد|خ ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

823366 لعزيز|نشين محمود محمد عبــــد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6o|22o كسي|هيم |بــــر|عيل |سم|ء سعيد |شيم لشر |علوم طنط
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69|834 لشخص|لم |تـــه س|ل شح|محمود جم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o3693 م|م محمود محمد ر|حمد حس| سكندريه|ل|ره |تـــج

2|553| لحميد محمد|ئل نبــــوى عبــــد|م و|سل| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

696o9o رحمه حسن عىل محمد سعيد لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o|7o5 ى|حمد عبــــد|رق |ط هلل حسي  سيوط|حقوق 

836956 ى  ى|محمود حسي  حمد حسي  ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

||8855 حمد|ل |حمد كم|م  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o38o حمد جنيدى|ء عىل |رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|2oo92 ي|هر جميل |م| لور
سكندر وصفى ى شمس|تـــج ره عي 

7o6583 ندى يوسف محمد يوسف محمد لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

924976 هلل  |مه محمد عبــــد|محمد سل ج|عه سوه|زر

6||97o ي|ر
وى|لشن|صبــــرى يونس | ئى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

655|3 لمسيح|لس عبــــد|ل ج|جم| دون|م لفيوم|بــــ |د|

8|25|6 وق  حمد محمد محمد|رسر ي|لسن |
|لمنى

356644 ر|لنش|دى |له| |حمد زكري|رحمتـــ  |بــــ بــــنه|د|

6|94o3 بــــينى محمد شح|عيل |سم|محمد  تـــه|لشر ط|ر دمي|ثــــ|

86oo54 ى عل ء خليفه محمد|حسي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

49o3| لحميد محمود|ل عبــــد |ء هل|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o5o93 |ي|مصطفى محمد مرىس محمد هد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49589 لح|لكريم ص|دى عبــــد |م ن|سل| ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

499629 بــــو مريم|هيم جمعه |بــــر|لسعيد |ء |ل| هره|لق|م |عل|

63|7|| هيم|بــــر|ندى محمد نبــــيه محمد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

32829 |رد حن|دو|بــــ |يه|دى |ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

69397o ده محمد هيكل|م حم|سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|5||4| شور سيد محمد|ن ع|حن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

32o582 د مرزوق|لجو|ن عبــــد|رص شعبــــ|حمد ن| ى شمس|د| بــــ عي 

||9785 هد|حمد حلىم مج|م |حمد هش| ضتـــ|ري/دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

84oo8 د|لجو|لصمد مصطفى عبــــد |مصطفى عبــــد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

|7|655 ى |ريم  حمد عيد|حمد حسي  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

5o3223 ن محمود جوده|ندى حسن عمر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر
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|554o2 د محمود|لجو|ريم طه عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|5o839 حمد محمد|لسيد |لحميد |ء عبــــد |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2476o3 د فرج|لجو|ئل فتـــىح عبــــد |عمرو و ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

242223 حمد طه|محمد | هند|ش عه مشتـــهر|زر

|734|3 بــــو رسيع|جده حسن رزق |م |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

7o|84| ن عىل|م رسح|دى مقد|له|مروه  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

92383| حمد  |مل فتـــىح دهيس | ج|بــــ سوه|د|

48o429 دى|له|دل محمود عبــــد |محمد ع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4792o7 يف حسن عبــــد |رس| لعزيز|در عبــــد |لق|ء رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

777477 م عىلي عىلي يوسف|حمد تـــه|مح |س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|o667 للطيف|ء فتـــىحي محمد عبــــد|دع ي|عه |زر
|لمنى

|5938 لسكرى|حمد لبــــيبــــ |م |سل|  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

42|277 هلل عىلي هويدى|محمد عىل عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

675|o جد عىل محمد|لرحمن م|عبــــد لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

864|65 دق|لص|لعزيز عبــــد|لمحسن عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد ن|سو|حقوق 

7o4875 ى شهدى محمود محمد محمود|ي سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

22o738 ي
ى |مح عىل |س| دئى حمد|مي  ى شمس علوم عي 

782848 هيم|بــــر|لسيد محمد محمد | زيق|لزق|حقوق 

8786|3 تـــه |تـــبــــ شح|مد ر|محمد ح ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

5|89o4 ى س|ي لرحمن سعد|د عبــــد|م رش|سمي  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

2oo97 حمد هريدى منصور|لرحمن |عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|25592 لرحيم محمد|ج محمد عبــــد |حمد حج| ى شمس هندستـــ عي 

8954|3 ء محمد محمد |ن عل|غفر ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

69|797 |هيم ند|بــــر|لمنعم |حمد عبــــد |محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7|2|2o ى جم|ي هيم|بــــر|لتـــميىم حمدى |ل |سمي  لمنصوره|عه |زر

|652|3 حمد|لمنعم |حمد عبــــد |ء يوسف |رس| هره|لق|ر |ثــــ|

43874o ئى|ليم|هيم |بــــر|ئى |ليم|مي  |محمود  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

2|88|9 لرحمن|حمد سيد عبــــد|بــــ |شه ى شمس هندستـــ عي 

34o93o ى |عبــــد لدبــــيس|لرحمن محمد حسنى حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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6286|8 لسيد|محمد حسن عطيه عطيه  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

85o|2| هلل|دل سيد عبــــد|يوسف ع دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

25o242 ن|دل فرج شوم|تـــغريد ع ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4|5|74 ن|هلل بــــدر|للطيف عبــــد |ر عىل عبــــد |من لشيخ|نوعيتـــ كفر 

46|8o8 بــــ|لمطلبــــ دي|حمد فوزي عبــــد | لشيخ|تـــمريض كفر 

2844| هلل| |تـــتـــ عط|لسيد شح|يوسف  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

29o885 ئل محمد عىل|حمد و| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

75o5| ن|ن سيد رمض|منه رمض ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

6287|6 مل محمد|بــــ محمد ك|إيه| ند زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4||628 هيم درويش|بــــر|هيم |بــــر|مندوه | رن |بــــ طنط|د|

47739 دق منس|شور ص|ن ع|نوره لفيوم|لعلوم |ر |د

34467o حمد|هيم محمد |بــــر|ن |حن |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

767|53 شف|لك|لح |مصطفى نبــــيل فتـــىح ص لعريش|تـــربــــيتـــ 

252o94 هيم محمد|بــــر|ء نشأتـــ سعيد |نجل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3255o5 شور|هيم ع|بــــر|جح |محمد ن ى شمس حقوق عي 

52|3|2 للبــــنى|ء خميس حسن محمد |سم| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

7o8676 ي|ر
لمتـــول|لمتـــول |لسيد |ربــــيع | ئى لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

5|7778 ف|لسعيد خل|سمر محمد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6339o6 هيم محمد درويش|محمد محمود إبــــر زيق|لزق|نوعيتـــ 

9o5o54 ل سليم |لع|جده محمد عبــــد|س ج|بــــ سوه|د|

683|8 بــــ خميس|لتـــو|ود عبــــد |ء د|رس| لفيوم|لعلوم |ر |د

242o88 ين س لم|هيم س|بــــر|لم |شي  هره|لق|حقوق 

424349 لشيخ|زن محمد فوزى محمد |م سكندريه|ل|ره |تـــج

4o3375 مه|مه محمد سل|بــــ سل|هيتـــ|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3425|6 ى |بــــر| هيم|بــــر|هيم |بــــر|هيم حسي  لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

477893 ل|لجبــــ|ح تـــوفيق محمود |يشى صل سكندريه|ل|صيدله 

8o2o84 حمد|هلل محمد عىلي |عبــــد لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

783442 زي|محمود عىل محمد حج زيق|لزق|بــــ |د|

6893|o حمد|لسيد |عيل |سم|حمد |ن |يم| لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

895527 روق فهىم  |ح ف|محمد صل ج|بــــ سوه|د|
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42oo95 لدرول|حمد عيد |حمد |ره محمد |س لشيخ|نوعيتـــ كفر 

84367| لسميع|ن حسن عبــــد|لرحمن رمض|عبــــد ن|هندستـــ أسو

64o279 لمنعم محمد|ء محمد عبــــد|سم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9|oo45 ه |لل|ه عىل عبــــد|لل|يه عبــــد| ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

43332 لمقصود محمد|ح ربــــيع رجبــــ عبــــد |صل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

34828 ل رحيم|د رجبــــ كم|زي كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

3|477 ج |هيم خف|بــــر|م |لسل|يمن عبــــد |حبــــيبــــه  هره|لق|ره |تـــج

443|78 ى|يه محمد | لبــــيىل عىل حسي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

69o535 ر|لرحيم موىس نص|نشين محمد عبــــد  لمنصوره|صيدله 

7o6764 حمد محمد|محمد محمود  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

478439 رفىل|ل|مل محمد |عمرو ك سكندريه|ل|حقوق 

6837o9 تـــي|لمكبــــ|لد حسنى |ء خ|شيم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

446o63 حمد|حمد محمد حلىم |لدين |نور  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|o545 ي
هيم عمرو|بــــر|ء |أيه ضى لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

225||7 مر|لرحمن ع|ء ربــــيع عبــــد|عل ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

9|3687 لصبــــور محمود  |مصطفى محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3432o8 عيل محمد|سم|رص |ء ن|سم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

69o2o| هد|حمد مج|ر |لغف|ن وجدى عبــــد |نوره لمنصوره|ل |طف|ض |ري

253784 ه صبــــىح | ر|ج نص|لصبــــ|مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

76277o ئ |لصف|عمر محمد عوض عبــــده  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

75923 د|ن رش|د شعبــــ|محمد رش |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7|79|6 حمد|مصطفى نسيم مصطفى مصطفى  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

76|o4o يه عىل محمد عىلي| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

82||89 لحميد فوزي|هر عبــــد|م| مه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

54267 ن|حمد سليم|حمد سيد |محمود  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

6||265 ى|هيم محمد |بــــر|محمود  وى|لجي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

324625 فظ|لرحمن عىل ح|رق عبــــد|ط |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

754||9 حمد|ن محمد |ء رمض|ل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

77|6o3 د محمد|لمحسن فؤ|يه عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 
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|38o87 هلل|زق عبــــد |لر|هلل عبــــد |محمد عبــــد  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

88237| لحكيم  |خلود سعد فتـــىح عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8357|4 لربــــ عىلي|د |حمد حلىمي ج| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

29595 حمد كرم عىل محمد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

638852 بــــو عبــــدون|لسيد |يمن |س |ين| زيق|لزق|حقوق 

86|8o4 ي|ندي محمد فتـــىحي حج ج  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

9o|847 ى |لرحيم |هيم نرص عبــــد|بــــر| مي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

282|94 لنرص|لسيد سيف |مصطفى محسن  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

362742 لسيد|حمد |م سيد |سل| ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

9o2342 حمد محمد |م مرتـــضى |هش ج|حقوق سوه

3|5|3| هيم|بــــر|لسيد عبــــده محمد |مصطفى  عه مشتـــهر|زر

7773o8 لطفى مصطفى لطفى مصطفى زيق|لزق|حقوق 

89|855 ى سمي  عط|ي لغنى |عبــــد| سمي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

698827 عيل|سم|عيل عىل |سم|هيم |بــــر|ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

32|758 م مصطفى|م|حمد |م |ل عص|نف| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

24996| لسيد محمد|لرؤف |ء سمي  عبــــد|عىلي تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

54266o متـــ عوض أحمد سعيد|نىهي سل بــــ دمنهور|د|

2|97o ر محمد|لستـــ|ندى محمود عبــــد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

767o|2 ى عيد|نعيم  ف نعيم حسي  رسر ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

445923 لم|لدين صبــــىح محمود س|م |حمد محمد عص| سكندريه|ل|حقوق 

5|6499 شور|مل ع|حمد ك| |رن طبــــ بــــيطرى دمنهور

222o29 لرؤف|لد حسن عبــــد|ندى خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

753353 س|لق عبــــ|لخ|س عبــــد |د عبــــ|زي تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

697o7 ي و
ئل محمد مرىسي|مصطفى لفيوم|هندستـــ 

486o|2 حد محمود|لو|ل شمندى عبــــد |دتـــ جم|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|233|| ر درويش|لغف|ء سيد عبــــد |سم| ى شمس|د| بــــ عي 

285292 رثــــ نبــــوى|لو|لد عبــــد|محمد خ هره|لق|حقوق 

843384 ي محمد|ه
له حسن مصطفى ن|كليتـــ طبــــ أسو

8o|o5 ه عىل  لسيد|لسيد محمد |سمي  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 
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22549| وى|لفرم|لم |ح سمي  عبــــده س|صبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4oo889 ئى|لحلو|م حسن محمد حسن |ريه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|3463 ي محمد|مي شو ل خي  ي|بــــ |د|
|لمنى

96o22 حمد|كريم محمد عىل  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

337394 ي
يوبــــ|ج  نجيبــــ |ن| ن|جولفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

479673 ذلي|لش|د عزتـــ سعد محمد |زي سكندريه|ل|هندستـــ 

48|o8o عبــــ|بــــى تـــ|زق عر|لر|م عبــــد|حس سكندريه|ل|حقوق 

699447 هلل عىل|سعيد محمد عوض  لمنصوره|بــــ |د|

429729 |هيم صف|بــــر|ن |حمد شعبــــ|فوزى  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

773|32 رون|جدى محمد ه|محمد م لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

482|o7 ي|مهيمن مدحتـــ طلعتـــ محمد و
ى
ق ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

52455 دل خليل|وجدى ع| دون|م ره بــــنى سويف|تـــج

325847 ى |ي ليبــــ|هيم غريبــــ د|بــــر|سمي  ى شمس هندستـــ عي 

||53o3 ي
وئى د فوزى|يق فؤ|ف| في  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

35o777 ح محمد رشيد|لفتـــ|سمه عىلي عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8996|o ود |وى د|مريم جيد تـــق ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

625439 ى|لد ذىك |م خ|سل| لسيد حسي  زيق|لزق|صيدله 

||96|4 ى|س|جد |م مه محمد حسي  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

78747| ن|ن محمد محمد سليم|م سليم|هش | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2668o حمد|يمن محمد |محمد  ن|حقوق حلو

62927| ل عىل|لع|حمد عبــــد|محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

6253|3 ل محمود مرىس|محمود جم| هي زيق|لزق|طبــــ 

487447 س سلىم حمدون|وليد محمود عبــــ ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

676795 بــــو سكينه|حمد |رق حمدى |كريم ط لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|59o5 ق|لسعيد |ن |لسيد عثــــم|نور عمرو  وى|لشر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

776o23 لسيد|ربــــيع | ء زكري|دع زيق|لزق|نوعيتـــ 

6825o| وى|لعبــــس|لسيد |بــــسنتـــ محمد  لمنصوره|بــــ |د|

52|89 ى محمود|ده رمض|غ ن حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

88o4o7 | ميل حن|جد |رون م|م سيوط|طبــــ 
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63854 وى|لقوى سعد|رس مصطفى عبــــد|ي ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

|54354 عيل|سم|لحسينى |لرحمن محمد |عبــــد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

364258  |يوسف س
ى
حمد|م شوق |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 

ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

688359 لسعيد محمد صعوه|محسن نرص  لمنصوره|ره |تـــج

773284 لدهبــــ|بــــو |س |ء يش عبــــ|سم| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

8863|3 حمد محمد رفيق سعد | ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

8487|6 ي عبــــد
لرحمن|م محمد عبــــد|لسل|مصطفى صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

2o59| ن محمد محمد|لرحمن رمض|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

286842 رك|مبــــ|يمن مسعود |م |سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

59973 لح عويس|حمد ص|محمود  بــــ بــــنى سويف|د|

33827| لرحيم|لد عفيفى عبــــد|محمد خ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4|o833 ىطي جعفر|لع|ره ممدوح عبــــد |س |حقوق طنط

252||8 لصمد طعيمه|منيه محمد عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

783242 لكريم|محمد حسينى عبــــد| دين لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33|649 هيم|بــــر|ل |هيم كم|بــــر|ل |كم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

825973 ى بــــه|ي لموجود|لدين محمد عبــــد|ء|سمي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

544|7 هيم|بــــر|هيم عطيه |بــــر|حمد | ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

27|539 يد|لسيد ف|لسميع |م عبــــد |ضىح عل ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

54|489 لعزيز عوض|دى محمد عبــــد|محمد ه |حقوق طنط

786675 لرؤوف|وى عبــــد |لحمز|شم |د ه|جه |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

278839 هيم|بــــر|مه حلىم |س|مؤمن  شمون|نوعيتـــ 

23|352 ن|لح حسن عثــــم|دل ص|مصطفى ع ن|حقوق حلو

|45966 هلل محمد|م سمي  عبــــد  هره|لق|م |عل|

273657 هيم محمود|بــــر|ء محمود |عىلي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

344444 عمرو سمي  حسن محمد ن|سو|بــــ |د|

22oo68 زق|لر|هيم عبــــد|بــــر|ن |ندى شعبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

499944 لرحمن|لرحيم عبــــد|مريم محمد عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|5|39 بــــيل|مل عطيه ق|لدين مصطفى ك|سيف  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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42376| ى|در |لق|ء محمود عبــــد|شيم حمد حسني  سكندريه|ل|علوم 

843429 لموجود شكل|سهيله محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

235o9o حمد|عيل محمد |سم|محمود مصطفى  ى شمس|زر عه عي 

827745 ي 
ى
هيم|بــــر|بــــولس مجدي صدق ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o24|| روق حسن|م ف|م عص|سل| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|327|| ل رزق|م غبــــري|س| فيول ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

88|622 لمول |د |مه محمد ج|س|لميس  سيوط|ره |تـــج

||8o47 ى عم|رى م|م د عزيز جرجس|دلي  هره|لق|طبــــ 

544279 هلل رأفتـــ أحمد محمد مزر|نور تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

879534 لغنى |م سعد خلف عبــــد |عص سيوط|بــــ |د|

227o2 م محمد طتـــ عىل|ر هره|لق|ره |تـــج

773369 لسيد عيسوى|محمد عيسوى | رش زيق|لزق|عه |زر

234oo2 كيوس|بــــيتـــر نبــــيه نزيه د سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

84|468 ى ق سم|زينبــــ رجبــــ حسي  ن|سو|بــــ |د|

756659 لقوى|ء محمد عيس عبــــد|ل| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

63793 بــــر عرفه مرىس|محمد ص لفيوم|ضتـــ |علوم ري

697584 رجبــــ محمد| لسيد رض|ء |دع لمنصوره|بــــ |د|

4|5357 ضىل|لف|حمد |حمد محمد عىل |لدين |ء |عل لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

2874|2 حمد سلوم|ممدوح حسنى محمد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

24o||9 لكردى|بــــ حسن |لوه|لدين عبــــد|يوسف عز ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

792657 لدكرورى عىل|رق محمد |محمد ط ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

875853 حمد |ل |ح جل|حمد صل| سيوط|حقوق 

5|3226 ندرو حليم نصيف حلىم سليم| سكندريه|ل|طبــــ 

4||25o تـــ مصطفى عفيفى بــــسيوئى| مي  |بــــ طنط|د|

68o98 حمد مصطفى|حمد سيد | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

785936 تـــ|لزي|تـــه |لسيد حسنى شح|محمد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

684967 لجليل|ل عبــــد |لجبــــ|محمد عىل  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

7|7|37 زق محمد|لر|فع عبــــد |لش|زق |لر|محمد عبــــد 
 عبــــد

تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

893467 بــــ |ن دي|يمن محمد سليم|ء |ل| سيوط|بــــ |د|
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676o32 ى مسعد |ي لسيد عىل|حمد |سمي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

49o497 |لمجيد محمد هل|رس صبــــىح عبــــد |ء ي|شيم ى شمس| لسن عي 

267748 لمليىح |محمد محمود عيسوى  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

42629o لد عبــــده حسن عبــــده|هدين خ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

637388 وى|لبــــن|هيم |بــــر|رس مصطفى |حمد ي| زيق|لزق|هندستـــ 

7||35o  مقبــــل|بــــر|ء |لزهر|
ى
هيم محمد شوق لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

274359 جه|بــــو حبــــ|لسيد |عمر محمد مصطفى  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

27o3o4 لخي |هيم طه أبــــو|بــــر|حمد طه | |ضتـــ بــــنه|علوم ري

229798 ن|حمد محمد رمض|يوسف عفيفى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

459|8| ع|لسبــــ|ل |يتـــ محمود جم| لمنصوره|حقوق 

7|245 ن محمد محمد|محمد شعبــــ لفيوم|حقوق 

68o342 لبــــسيوئى|لسيد|هيم |بــــر|لعدل |حمد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|64847 رق عىل محمد|رتـــ ط|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|29328 حمد بــــكر|محمد عىل  ى شمس هندستـــ عي 

42796| وى|لهند|هيم |بــــر|م محمد |سل|حبــــيبــــه  |ره طنط|تـــج

6o573 ى|خ| مه لد طتـــ حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

48835 عيل عىل|سم|سط |ء و|حسن ن|تـــربــــيتـــ حلو

34445| ن|لنعيم سليم|ضل |لف|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7848o| هيم|بــــر|هلل فرج عطيه |منه  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|23o78 هلل محمد|لدين مصطفى عبــــد |ل |جل دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

695793 لعوضى|لعوضى فتـــىح |م |ره حس|س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

536o92 ج |لجن|م أحمد محمد |عمرو هش سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

287||8 ن|هر محمد أبــــود|مجد م| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

56582 ل مسعود سيد حسن|بــــل بــــ بــــنى سويف|د|

878o8o لعليم |بــــ محمد زغلول عبــــد|يه|ن |نور سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4|342 لس   موىس|كي 
ى
ق نس مشر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3|7532 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

498359 هيم  محفوظ|بــــر|ئى حسن فتـــىح |م| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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236362 شول|ل|نور |لدين محمد |محمد نور| دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|63968 لعدوي|للطيف |حمد عبــــد |ندى  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

43o6|4 ر|لعط|حمد |دل محمد |ء ع|وف |علوم طنط

7o42|o لمعىط|وى عبــــد |لد فتـــىح ف|حمد خ| زيق|لزق|طبــــ 

4568|5 لرحيم|دل محمد عبــــد |هلل ع|عبــــد  ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

825|99 بــــتـــ شوري|طمه محمد ثــــ|ف دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

696592 م|هلل عىل محمد صديق سل|عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

2673o7 حمد وحيد درويش|ء |لزهر| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

264768 ى خليل|ف طمه عزتـــ محمد حسني  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

53249 ي|ر
د يىح|جمعه حم| ئى صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

266824 لسيد مغيثــــ|د عرفه فتـــىح |جه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

34o3oo ح|لفتـــ|لمحسن عبــــد|ح عبــــد|جر حسنى نج|ه |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

68|52o لسيد|لحميد |يمن فتـــىح عبــــد |كريم  لمنصوره|هندستـــ 

4o2229 ف قن|ن |رو ل|حمد غز|وى عىل |رسر ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

832538 ي|لرحمن خ|عبــــد
لد عمر مصطفى دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

76855 لم|كرم محمد صبــــرى محمد س|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

|7896o هلل محمد|ء سيد سعيد عبــــد |شيم تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3423|6 حمد منصور|مر |ئى ع|ندى ه هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

774|53 هلل مصلىح|رص فتـــح |ء ن|ول زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

22ooo5 لسميع|ح محمد عبــــد|ح صل|سم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2|2o4o لحميد أبــــو ستـــه|د طه عبــــد |حمد عم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

892o4 ى|مريم فؤ د محمود حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8|o85| لمنعم|لمنعم محمد عبــــد|ء عبــــد|سم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

698632 ن|حمد محمد شعبــــ|عمر  لمنصوره|ره |تـــج

77332| هيم|بــــر|روق |رق ف|ر ط|من ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

693o25 هيم محمد عوض|بــــر|بــــ |يه|ره |س لمنصوره|نوعيتـــ 

7o9263 نبــــيه محمد نبــــيه محمد طه شكر ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|o7|| لعدل|حمد |حمد |د |محمد جه ره بــــور سعيد|تـــج

7o2623 عر|لش|هلل مصطفى مصطفى محمود سعد |منه  لمنصوره|ل |طف|ض |ري
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26525| وى|روق مك|ئى ف|روق ه|ف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7|82o5 وى|لطلخ|لعزيز |ح عبــــد |حمد نج| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

45o968 لمنصف سليم|محمد أمي  أحمد عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

48359 هلل|هلل حسبــــ |هيم سعيد فرج |بــــر| ن|تـــربــــيتـــ حلو

48878| لقدوس|جد مني  ذىك عبــــد|ديفيد م لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

758352 زق حسن|لر|ح عبــــد |ره صل|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

3359oo مي محمد جودتـــ عربــــي |بــــنه| هندستـــ شبــــر

63o988 ي
هلل محمد|لسيد عبــــد|عمرو | دئى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

22953 مح فريج مرىس|حمد س| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6|7722 هيم درويش|بــــر|ء حسن |حسن عل سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

25o7|3 لحسينى سعد|مصطفى محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

7676|9 تـــ سعيد محمد أحمد مرتـــ|ي| لعريش|تـــربــــيتـــ 

347|25 بــــ|لعزيز دي|طف عبــــد|هدي ع |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

5o3234 ى  لحميد|لنبــــى رجبــــ عبــــد |حمد عبــــد |نور سي  سكندريه|ل|عه |زر

639639 حمد|دل محمد |بــــسمه ع زيق|لزق|بــــ |د|

36|o37 لعزيز محمد|ء رسىمي عبــــد|بــــه | معهد فنى تـــمريض بــــنه

425443 ي محمد |لشيم|
م|لش|ء محمد مصطفى |. دق فرع مطروح ج|حتـــ وفن|ىسي

سكندريتـــ|ل

4|27|o هلل حموده|م صبــــىح عبــــد|سل| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

352|5 ي
حمد محمد قرئى| |دئى ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

849736 حمد خليل|لكريم |ر عبــــد|من دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

7oo|63 ن|لعدروىس رمض|ئى محمد |م| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

629337 تـــ|لشح|هلل محمد |عمر عىل عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7|256 يمن سيد عىل|د |جه تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

247942 هلل|بــــ |وي عطيه ج|هدير صبــــىح عشم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

842o35 حمد|لعظيم |مي  عبــــد|ل|بــــسمه  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

5|6967 ف محمد حنفى |س د|لحد|رتـــ أرسر عه دمنهور|زر

63894 لس مل ي|ك صليبــــ د|كي 
ل|ئى كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|
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6398o4 هيم عطيتـــ|بــــر|لم |ء س|سم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

3697|6 يف  لرحمن محمد|دى عبــــد|له|ثــــمر رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

222o83 لحليم|مل عبــــد|ل ك|ء جم|سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

232995 ه مبــــروك عبــــد ح محمد بــــدوي|لفتـــ|ني  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

44||8 حمد|هيم |بــــر|م |محمد هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

26|3o5 ى|هند عبــــ س سعيد حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

78oo4o حمد|هيم |بــــر|لسيد |عمر  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7o6783 لحميد|لسيد عبــــد |حمد حمدى | لمنصوره|نوعيتـــ 

|75472 بــــ|لتـــو|رص محمود عبــــد |محمد ن لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

42628| هيم عىلي حسن|بــــر|مروه محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

868562 لجليل|لجليل محمود عبــــد|طه عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

833|2| ن محمود محمد|له حمد|ه ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

476492 |لهن|بــــو |لسيد |محمد سعيد حسن  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

2|3553 ه لعزيز|مه سمي  عبــــد|س|ن |مي  ى شمس|تـــج ره عي 

845977 حمد محمد محمود موىسي| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

9|8o2o لح محمد |ء محمد ص|رس| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

83669 ى محمد|ن س|يم| م حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

29475 ن|يوسف سيد محمد سليم ن|هندستـــ حلو

75o688 ح عىل|لفتـــ|مريم نرص عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

627767 ح|هد مصبــــ|لد لطفى مج|يحن  خ زيق|لزق|صيدله 

8o24| حمد مرىسي|ل |لع|م عبــــد |سل| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

635335 لسعيد محمد|يه محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

678967 ن محمد|ن عنتـــر رمض|له رمض|ه لمنصوره|هندستـــ 

|4o39o ن|حمد عثــــم|حمد يوسف |هلل |منتـــ  هره|لق|ج طبــــيع |عل

4934o6 ى |مي محمد |حمد س| |لشقر|مي  بــــ دمنهور|د|

7o5367 حمد عىل|ح |لد محمد مصبــــ|خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

343346  عبــــد|لش|حمد عبــــد|هدير 
ى
|لبــــ|ق

ى
ق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

853o36 ي|ره سيد عبــــد|س
لحميد مصطفى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

7754|9 لسيس|لمنعم حسن |مه حمدون عبــــد |س| زيق|لزق|علوم 

857854 ر تـــوفيق بــــرسوم|صف مختـــ|ن ي|بــــ |د|
|لمنى
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6o93|2 بــــو حبــــيبــــ|لرحمن فتـــوح محمد |عبــــد  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

924|86 هلل  |لدين فتـــح |مهند محمد بــــدر ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

853489 مي حمدي محمد بــــدر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

759377 رس محمود محمد|ندى ي لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

||7757 بــــ|لوه|حمد عبــــد |لد |محمد خ ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|5oo95 مه محمد محمود|س|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

82|387 ي بــــندي بــــيشوي صبــــىحي خي  ي|بــــ |د|
|لمنى

7|oo68 تـــ|لق فرح|لخ|لرحمن عبــــد |ره محمد عبــــد |س لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

85o646 ي |محمد 
حمد|حمد مصطفى سيوط|طبــــ 

84|393 ي عبــــد
ي |لبــــ|مصطفى

ى
ر عىلي|لنج|ق دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|62565 لسيد|لروؤف |كريم محمد عبــــد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8o8|7o ى زينبــــ حسن محمد حسي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

3262|| هيم|بــــر|ح درويش |ندى صل لمنصوره|حقوق 

767399 هلل مدحتـــ محمد عيد|يه | لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

266564 لحرصى|ن |زينبــــ صفوتـــ رسح ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

63796o ذى محمد محمد عىلي|ء م|أسم ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|2428o حمد بــــيوم|ده معتـــز محمود |مي ى شمس|تـــج ره عي 

6o3586 هيم متـــول|بــــر|م |ن عص|يم| ي صىح طنط
|معهد فنى

8325o| س|عبــــ| ل عط|هد كم|ن ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

25|798 بــــوشوشتـــ|محمد محمود محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

452o95 بــــولبــــده|هيم  |بــــر|لرحمن |أحمد حمدى عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

6|9oo5 ى |رحمتـــ محمد عبــــد  |لر|لحميد حسي 
ى
زق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

84334| ي رفعتـــ |ن |مريه ي |لمنىح  وي|لشعر|لمنىح  ن|سو|علوم 

684777 لسعيد شوربــــه| |بــــوري|حمد |محمود سعد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32|76o محمد| لعل|بــــو |رق |س ط|ين| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|4o779 حمد|حمد محمد مصطفى |محمد  ى شمس حقوق عي 

443|4 لحميد محمد|حمد محمد عبــــد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7o93oo لعيوىط|م محمد محمد |مهند عص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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887545 يكل ممدوح مكرم قسطندى |م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

329488 مروتـــ عطيتـــ عطيتـــ بــــكرى ليلتـــ ى شمس| لسن عي 

485834 رص|حمد محمد مصطفى ن|بــــسنتـــ  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4|o739 ن محمد|در رمض|لق|هيم عبــــد|بــــر|ء |رس| |ره طنط|تـــج

548o62 شور|حمد ع|لسيد |حمد |عمر  لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

844oo5 دي حلىمي سليم|م ن|سل| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

44o||2 ه مرىسي مصطفى مرىسي شلبــــي مشي  لشيخ|بــــ كفر |د|

|29294 د فتـــىح خليل|لرحمن عم|عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

526o2 روق محمد|تـــم ف|ء ح|رس| معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

8545o8 شور سيد|ل ع|ء جم|وف ي|بــــ |د|
|لمنى

7o738 لمولي محمد|بــــتـــ عبــــد|محمد ثــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

239o94 ص|لقص|لرسول محمود |رحمه حمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2866|o ئيل|س يوسف ميخ|مريم غط ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

923665 لس وصفى نصيف بــــخيتـــ  كي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

22389o ل سيد|بــــ كم|يه|رنيم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26433| وق محمد  هيم محمد|بــــر|رسر لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

244795 حمد عىل|ر |لغف|مل خليفه عبــــد| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o89|5 ره|لرحمن محمد عم|حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|طبــــ 

7o6225 ه محبــــوبــــ ح| لسيد موىس|مد |مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

68o683 لحسن يوسف|بــــو |يه محمد عىل | لمنصوره|بــــ |د|

59298 تـــ عبــــد | حمد|مل |م ك|لسل|مي  علوم بــــنى سويف

779637 حمد جوهر|ل عيسي |لد كم|عمر خ زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

37859 لرؤف|بــــر عبــــد|رق ص|مروه ط ن|علوم حلو

487||| لنبــــى|ن محمود عبــــد |حمدى رمض سكندريه|ل|ره |تـــج

887492 ج حسن |مصطفى محمد فر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54728o هيم حسن|بــــر|ن |حمد رمض| |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

227468 ى ى وجدى محمود حسي  حسي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

89893| وق عم حمد  |وى |لدين قن|د |رسر ج|عه سوه|زر

Thursday, September 6, 2018 Page 13202 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

356o4| فرحتـــ محمد بــــكر محمد قدوس سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|نظم بــــ

4o9575 لح|هيم ص|أحمد نبــــيل فتـــىح إبــــر ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|64959 د سيد|ء سمي  رش|سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|7626 ج|لحسينى حسن فر|ندى حسن محمد  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

643o88 لرحيم|حمد عبــــد |نىه محمد نجيبــــ  زيق|لزق|ره |تـــج

2|996o ح|ض مصبــــ|ء فرج ري|سم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

7o88o4 ح خليل|لفتـــ|م محمود عبــــد |سل|رفيده  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

4|297o زى|ل نجيبــــ حج|ن جم|روز |بــــ طنط|د|

|7486 م محمود|حمد هش|لؤى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

269556 مه حلىم محمد|س|ئى |م| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

264439 |لعل|بــــو|لفضل |خلود محمد أبــــو  |تـــمريض بــــنه

|5534o ى  هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|نرمي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|69665 ي
مل|ن فكرى رمزى ك|فيفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|33o5 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

826966 حمد|ر |لنج|هيم حسن |بــــر| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

627o98 دريس|ل |لسيد كم|ل سعيد |كم زيق|لزق|ره |تـــج

7o|9|4 لح|لح جرجس ص|كر ص|بــــيتـــر ش زيق|لزق|ره |تـــج

8527o ى  للطيف|سكندر عىلي عبــــد |نرمي  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

7677|3 ن محمد|د رمض|م زي|ريه لعريش|تـــربــــيتـــ 

925oo9 ي|ر
حمد محمود |فريد | ئى ج|علوم سوه

9|399| حمد محمد  |م |خلود عص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

353|48 عيل عىل|سم|ن |متـــ شعبــــ|س| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

||875o ر متـــول|لغف|لد عبــــد |محمد خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

896376 لغيط محمد |بــــو|مريم فتـــىح  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

69o5o| دى|م ش|لسل|تـــ عبــــد |س مصطفى فرح|ين| لمنصوره|طبــــ 

|55583 لعزم|بــــو |حمد |لسيد |طمه محمد |ف لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

5||22 بــــ|لبــــ|ل رجبــــ فتـــح |عمرو جم ره بــــنى سويف|تـــج

292332 درى|لن|لح |يمنى صبــــىح ص شمون|نوعيتـــ 

779|6| لكريم|هيم عبــــد |بــــر|محمد سعد  زيق |لزق|تـــمريض 

868o6 لح|ن محمود ص|ن رمض|شعبــــ لفيوم|عه |زر
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49o556 لد لطفى محمد|ن خ|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77588 حمد|لد سيد |ندى خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77859o حمد حسن ضمي |م |حمد هش| هره|لق|ج طبــــيع |عل

|42952 م|لعظيم هم|حمد عبــــد |مؤمن  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5o9956 د|للطيف عي|رص محمد عبــــد |محمد ن سكندريه|ل|طبــــ 

858|45 |ره حن|يكل جرجس بــــش|م ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

833759 تـــ|تـــ بــــدري بــــرك|ء بــــرك|سم| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

247262 ج|ر محمد رس|لستـــ|مه محمد عبــــد|س| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

756|67 حمد متـــول محمد خليل| ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

7856o8 يف عىل بــــدوى رشيدي رسر ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

28882 |لعل|بــــو |محمد سيد سعد  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

4|o49| هر أبــــوزيد صقر|حمد ط| |بــــ طنط|د|

768o38 هيم|بــــر|لم |لم محمد س|س| دين عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

633338 ل عبــــده حسن درويش|هدير جم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

447867 هيم|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|يدي نبــــيل |ه |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

6o54o7 مل مصطفى|جر نبــــيل ك|ه |طبــــ طنط

859753 ي|ر
ء صديق موىسي|عل| ئى ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

تـــ بــــنى

327o|4 ف |ء |ل| حمد|هيم |بــــر|رسر |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

2|82|6 مل|نور محمد ك|م محمد |لرحمن س|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o93|7 ي |د سعيد م|جيه
حمد|ضى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

|6o963 زق محمود|لر|هيم عبــــد |بــــر|يدى |ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

787374 لففى|لسيد عىل |بــــ يشى |يه| زيق|لزق|حقوق 

2688| ى بــــه|ي لعزيز محمد|ء عبــــد|سمي  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

9|5369 لعظيم |لدين عبــــد|م |م حس|لسل|عبــــد
م  |لسل|عبــــد

سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|233o لسيد معيط|لسيد |نىح  محمد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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6o|42 ى عبــــد|ي لعزيز|لعظيم عبــــد|ىط عبــــد|لع|سمي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2o875 د حسن محمد موىس|حمد عم| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

9o8o3| هلل  |رس عبــــود خلف |ء ح|ل| ج|حقوق سوه

22585 يوسف محسن فرج فرج تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|37942 حمد|رص عفيفى سيد |محمد ن ى شمس هندستـــ عي 

236|3o م|لسل|يمنى مصطفى سعد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

775|35 دق شملول|لص| |ئى زكري|يه ه| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

269663 ى محمد |هيم حس|بــــر| لخول|ني  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

5|952|  رش|نور
ى
مه|لمغربــــى سل|د |ن دسوق علوم دمنهور

26262  ح|رغدتـــ جه
ى
مد|د دسوق هره|لق|ره |تـــج

849973 ي يونس|ء محمد ن|ول ج  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

7o9528 ى|لسيد |زن |سمي  محمود م لزهي  لمنصوره|بــــ |د|

489868 ى |بــــر |سهيله أيمن ص سم|حمد ق|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

689|44 لس مجدى فرج  هيم|بــــر|كي  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

4o734| ج|ن فر|هلل محمد محمود سليم|منه  سكندريه|ل|حقوق 

64754 ر|حمد عم|لسيد |ل |بــــتـــه| لفيوم|نوعيتـــ 

827oo4 حمد سويلم|ء محمود |شيم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

848877 لحسن مغربــــي|بــــو|حمد |صيله | ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

345984 هلل|سل وحيد محمد خلف |بــــ مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

336529 ده بــــدوى نقحه|حم| ر|ي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9||784 م  |لسيد هم|د |لرحمن ج|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

629987 دق|لدين محمد ص|ل |ئل محمد جم|محمد و زيق|لزق|ره |تـــج

85oo46 لرحيم محمد|ذ عبــــد|عمر مع دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

393o8 لسيد|تـــه |هيم شح|بــــر|حمد | ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

2685| ى فوزي محمد نرص نرمي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6435|4 لسيد|هيم |بــــر|مهدى | عل زيق|لزق|بــــ |د|

48984o شور محمد خرصى|بــــسنتـــ حمدي ع سكندريه|ل|بــــ |د|

4o4o52 عيل|سم|حمد |سط |لبــــ|لسيد عبــــد|رس |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

838634 ف | |رن عيل|سم|حمد |رسر ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

257749 حمد سعد محمود زنون| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

485649 لبــــسيوئى|حمد |ء محمد نجيبــــ |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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9|3|o4 لنعيم  |حمد عىل عبــــد|محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4|954o ل سيدهم|ن طلعتـــ كم|يم| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

88575o شم محمد |لىح ه|ء عبــــد|سم| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

632398 م|ل|هلل محمود محمد محمود |منه  رسر زيق|لزق|هندستـــ 

83963 شم|محمد مكرم بــــكر ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

543674 ر|لعط|مل |مل خميس ك|ك تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

499939 د عطيه|ن رش|طمتـــ رمض|ف عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

27245 هيم|بــــر|ن محمد |له رسح|ه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

69|854 ل|حمدجل|رق محمود |يوسف ط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5232o هلل|حمد قرئى عبــــد |م |وس ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

3664|6 ي
ى
صبــــرى رزيق سعيد| صوق |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 

ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

7|55o9 حمد|لسيد محمود |محمد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

424737 خنى|لدخ|لدين طلعتـــ محمد محمد |د |حمد عم| سكندريه|ل|حقوق 

4|33|9 حمد حسن محمود زرزوره| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|55|2o ف|لصو|لعزيز|نغم محمد محمد عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

76956 حمد محمد محمود|لرحمن |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

45o758 ن|هيم جوده رمض|بــــرين إبــــر|ص |بــــ طنط|د|

3626o6 وق ص ن سليم|بــــر عىل سليم|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

863479 ي محمود محمدحسن|ريه
م حسنى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

35||7 ن محمد محمود محمد|يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7772o5 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد |مريم  زيق|لزق|بــــ |د|

5|229o دل محمد بــــسيوئى   مهينتـــ|محمد ع هره|لق|ن |سن|طبــــ 

4399o8 ء عيد بــــسيوئى فهيم|ل| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

422768 ى محمود سليم ن محمود|حني  ى شمس| لسن عي 

495496 لغنى|نور عبــــد|نور سمي  | ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

6473|4 شم|لدين محمود سعيد ه|ء|حمد عل| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

626o67 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|ل |هيم كم|بــــر|لرحمن |عبــــد ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

353754 ي سعيد لوق
ى
|جون دغري شوق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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835|42 بــــوبــــكر يونس محمد|فرحه  |نوعيتـــ موسيقيه قن

7654|8 يف  وى|لص|لرحمن |حمد عبــــد |محمد رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

22|434 ى عىل|عبــــد لرحمن محمد حسي  ن|هندستـــ حلو

3239o4 م|م|يه عيد محمد | لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

536735 لعزيز جمعه|محمد عبــــدربــــه عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3278| لسيد|بــــر |م محمد ص|ر ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

875994 لمنعم عىل  |حمد رأفتـــ عبــــد| ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

9o|826 ده محمد محمود |ء حم|سم| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

233|29 ع|مه محمد رف|س|سمر  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

253976 شد|لمقصود سعيد ر|سعيد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

855555 حمد فرج لملوم|يه | س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

2326o| ن عليوه|دى عمر|هلل ه|منه  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

4o2354 ن|لرؤف محمد عثــــم|ن محمد عبــــد |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|28o6 م عىل سعيد|حمد عص| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

452482 وى|لبــــز|عيل |سم|لمنعم طه |محمد عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

9|6628 د |حمد ج|بــــ |لتـــو|ء عبــــد|ول ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7726o3 بــــسمه محمد محمد مصلىح عىل زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

827o3o تـــ محمد|حمد محمد نش| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4297|5 ى محمد مسلم ى محمد حسي  حسي  |ره طنط|تـــج

372986 ى محمد|رس| ء مجدى حسي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

5|722 رص سيد محمد|ئى ن|م| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

865754 ي محمود 
حمد محمد|مصطفى ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

889788 م |لسل|م عبــــد|ر محمد عل|من سيوط|تـــربــــيتـــ 

352325 ي عبــــد
لمعبــــود|هلل محمد عبــــد|مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

69o422 عيل عىلي|سم|كريم صفوتـــ  لمنصوره|ره |تـــج

245932 |لل|ئل يوسف عبــــد|يوسف و ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4o3934 لم|نور س|نور محمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4||ooo يد|طمه مجدى محمد ف|ف |تـــربــــيتـــ طنط
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8436|7 لدين|لرؤوف نور |م عبــــد|له|محمد  ن|تـــمريض أسو

775o34 لنبــــي|م عبــــد |م|لسيد |محمود لطفى  زيق|لزق|ره |تـــج

6|9o68 قتـــ حمد| م|ن فهيم عز|رسر ط|بــــ دمي|د|

26|85o ق|لغنى |لدين عبــــد |بــــدر عمرو بــــدر  وى|لشر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

2|96o| ه محمد شعر| م|لسل|وى محمد عبــــد |مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

683427 لمرصى|نه |لسيد زه| |ند لمنصوره|حقوق 

32|868 تـــ ي| ن حسن محمد|رس عثــــم|مي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

24|789 عيل محمد|سم|رحمه مشهور  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o5835 ى ك لس سيفي  ره |مل بــــش|كي  ج|حقوق سوه

5|6785 لجمس|لمطلبــــ |لسيد عبــــد|ء محمود |رس| |علوم طنط

8897|5 ن |لحليم عثــــم|ء محمد عبــــد|سم| سيوط|نوعيتـــ فنيه 

6o3445 زى|مل محمود غ|مريم محمود ك ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

69|77| لحجله|لعزيز عىل |لرحمن يوسف عبــــد |عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

63899 لعزيز|ج عبــــد |محمد بــــكرى فر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2434o9  سيد|ف
ى
طمه محمد دسوق ى شمس|زر عه عي 

485|25 حمد|لسيد محمد |ر |ء مختـــ|سم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

88744 م|لسل|م بــــريقع عبــــد|لسل|عبــــد| عل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

857772 لعيد عىلي|بــــو|ن محمد |عثــــم |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

267837 وى|لسحر|لحميد |مه عىل عبــــد|س| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6|488 ى حسن محمد محمد حسي  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

756|34  عبــــد |لص|طمه |ف
ى
هلل|لرحمن عبــــد|ق عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

6452o3 حمد وهوه|ن حسن |يدى شعبــــ|ه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

69|944 ل|لمتـــول شو|ع |لرف|لمتـــول |عمر  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

443578 لعزيز|صم حسنى عبــــد|ء ع|سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

887745 دل جمعه محمد |م ع|هش سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

69944 لرحمن|هلل عبــــد|شور عبــــد|هلل ع|عبــــد ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

4|2553 ضى|لسيد محمد م|ن محمد |حن |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

343259 ي | |رن
حمد شديد جعفر|لجيسر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

823o65 ي|ر
هر يوسف عىلي|م| ئى ي|بــــ |د|

|لمنى
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32956o ي|هيم محمد عىل |بــــر|ندى طلعتـــ 
لعفيفى |طبــــ بــــنه

33|6o8 م|هلل سل|م عبــــد|طمتـــ سل|ف |طبــــ بــــيطرى بــــنه

766668 ف محمد ح|بــــكر  ضى|مد ر|رسر لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

45493 |لعل|بــــو|هيم |بــــر|دل |سط ع|لبــــ|عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

633|5o ن عيد|يوسف عيد رمض زيق|لزق|نوعيتـــ 

|56392 لمول حسن رميح|حمد يشى عبــــد | ن|حقوق حلو

9o28|8 ل |لع|حمد محمد عبــــد|مروه  ج|عه سوه|زر

28333 لم|هلل س|بــــ عبــــد |يه|مصطفى  |ره بــــنه|تـــج

445347 لسيد عويضه|حمد |مي  سعيد | ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

67886 لحميد|سم عبــــد |لق|بــــو|لرحمن نبــــيل |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

|47377 بــــرهيم|ن |م عثــــم|عمر عص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|67o34 وى|لشن|دل محمود |ل ع|جم ى شمس|تـــج ره عي 

63569 لعزيز محمد|ن عبــــد|ء رمض|رس| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

7543o2 م محمد زغلول|ن بــــس|رو عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

339852 |لعل|بــــو|هلل |هلل ربــــيع عبــــد|حمد عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

282996 لصغي |حمد محمد |س |لرحمن عبــــ|عبــــد رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

8ooo|5 تـــسنيم محمد جمعه شنقر جمعه |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

3487o5 لعزيز|لدين محمد عبــــد|ل |رتـــ محمد جم|س |بــــ بــــنه|د|

89256o سهي  جرجس عوض جرجس  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

62o27o لجميل حموده|لنبــــوى |لرحمن |عبــــد  ط|هندستـــ دمي

83849 دم|لحليم |مه محمد عبــــد |س| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

83|o42 حمد سليم| |يه عط| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

765744 ن|لسيد حسن سليم|يشى | ن|ر نوعيتـــ بــــور سعيد

3o59o رحمه محمد حسن يوسف تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

6882o9 لنبــــى|زى عبــــد |لمغ|ء سميح محمد |شيم لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

6|6944 بــــو سمرتـــ|هدير مصطفى مصطفى  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

6o2964 بــــوعبــــيه|نور عىلي |م عىل |له| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

357973 هلل مرىس حسن مرىس|عبــــد ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 
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87448 وى عطيتـــ|لدين محمد ص|بــــدر  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

852569 حمد عىلي|ء |ء عل|رس| حقوق بــــنى سويف

526745 حمد محمد محمد عىل|مصطفى محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

39323 لمنعم|رس سعيد عبــــد |سعيد ي ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

49|529 وق محمد محسن محمدرجبــــ رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|62o42 لحمد|حمد محمد شيبــــه |حمد محمد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

78435| ى حسن |يسه |م ي|لسيد حسي 
ط|لىحى زيق|لزق|ره |تـــج

782o79 زي|حمد محمد منصور عز| زيق|لزق|حقوق 

62|o4o تـــ  لمجد|بــــو |مه محمد عطيه |س|ني  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

356773 بــــ|ن متـــول نعيم متـــول خط|يم| |بــــ بــــنه|د|

683736 |لديسىط |لمجيد |عبــــد | ر|ي
ى
لدسوق لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

43772 ف سيد |هدى  حمد|رسر هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|2|456 تـــ|ح بــــرك|لفتـــ|تـــ عبــــد |مصطفى بــــرك هره|لق|هندستـــ 

629o2| ف |ء |سم| حمد|لسيد |رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|5372| ح عىل|لفتـــ|ء مجدى عبــــد |رس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

7|72o5 ر محمد|لغف|محمود فتـــىح محمود عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|25247 هلل حسن|لمنعم عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|طمه |ف ى شمس حقوق عي 

255594 لدين|حمد زين |لسيد |محمود مصطفى  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4|648o ل|لعزيز غ|هلل عبــــد|لعزيز عبــــد|متـــ عبــــد|س| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

692o9o محمد| لعل|بــــو|للطيف |ر محمد عبــــد |عم لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|43o7 ي|محمد ي
رس محمد عفيفى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

23|||7 لسيد محمد|ح مصطفى |لرحمن صل|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

368762 حمد محمد|لجليل |يتـــ عبــــد| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

8528o8 تـــم محمد خليل محمد|ح ي|تـــمريض 
| لمنى

363568 ل|طف محمد كم|منى ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

349794 جيه|ض ن|ى عو|رص شعرو|محمد ن |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|53237 ف محمد عبــــد |سلىم  لحميد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

338684 دق عىل معوض|لص|شد |م ر|ريه |تـــربــــيتـــ بــــنه

78972o بــــ|حمد خط|حمد |حمد عبــــده | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 
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7o9638 هيم محمد|بــــر|لسيد |منه محمود  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|25884 ى محمد حسن محمد  لشوىكي|حني  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

27o|9| م|لحميد حسن سل|لحميد محمود عبــــد|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

29o345 وى|ء سيد سعد ص|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

479o6| شم محمد|حمد يوسف ه|محمد  ره دمنهور|تـــج

3499o ى محمد| نس مجدى حسي  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

7o2576 بــــى|لشه|محمد مصطفى محمد عىل | دين زيق|لزق|صيدله 

43|766 |لسق|حمد محمد |محمد  ي صىح طنط
|معهد فنى

8|28o خلود محمد رشدي محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33|72o بــــ|لعزيز خط|بــــ عبــــد|خط| لي|د |طبــــ بــــيطرى بــــنه

6o2o83 ن ن|لمنعم مصطفى رضو|محمود عبــــد | مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|34686 لليثــــى محمد|حمد |مصطفى محمود  ى شمس|تـــج ره عي 

49|397 ي |سلىمي ط
هلل|حمد عبــــد |رق مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o8|7 ري|لهو|هر درويش |محمود م ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

899ooo نهله محمود مصطفى محمود  ج|ره سوه|تـــج

922779 يمن عنتـــر عىل محمد | ج|ضتـــ سوه|علوم ري

2348|| عيل|سم|عيل محمد |سم|حمد | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

49965o لزعويىل|لغنى |ض عبــــد|ده ري|عزيزتـــ حم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8oo|35 مي  محروس نجيبــــ|دي |ش ي|هندستـــ 
|لمنى

546592 هيم موىس|بــــر|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|ره |س |. دق فرع مطروح ج|حتـــ وفن|ىسي
سكندريتـــ|ل

5o6398 عيل|سم|بــــو |لقوى محمد |ئى عبــــد |ء ه|شيم ط|بــــ دمي|د|

626|8o لسيد قطبــــ|محمد صبــــىح  زيق|لزق|بــــ |د|

36o28| ى محمد |بــــر|هر |ط ل|لجم|هيم حسي  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

43924| ي|ر
فريد فرج منصور| ئى لشيخ|تـــمريض كفر 

326934 ف بــــدوى عبــــد|ن |يم| فظ|لح|رسر ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

5227| ي |ل ي|دل
ربــــ|بــــو ش|رس حفنى صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

7o3|35 ى عطيتـــ|دق |لمعىط ص|م عبــــد |وس مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o8582 لسيد |ل محمد |يزه كم|ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

878998 طف سعد تـــوفيق |ع| دون|م سيوط|بــــ |د|
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2482|| ره|لسيد عم|هبــــه عىل  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

643|9| د بــــيىلي|لجو|لرسول عبــــد |أحمد عبــــد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

2357o| لسعيد محمد|ئى |ء ه|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

363659 ف طه حسن|ء |دع رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

77o58 يف عبــــد  م|لسل|ح عبــــد |لفتـــ|محمد رسر  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

4o68o| بــــوزيد|مد حسن |عبــــي  محمد ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4339o3 ئى|لعن|سميتـــ عىل فتـــىح عىل  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

6o422| فيه|بــــوع|م |لسل|مد عبــــد |عزتـــ عزتـــ ح لمنصوره|هندستـــ 

|35o|8 مد|تـــ ح|لشح|مد |لرحمن ح|عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6|4|39 لسيد محمد عىل صقر|حمد | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

246328 ف محمدين |حمد | لنحتـــه|رسر شمون|نوعيتـــ 

2257o2 م محمد عىل سيد طيطه|سل| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

449o49 وى|لص|ح |لفتـــ|بــــر عبــــد |محمود ج ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

6|5|37 حمد|حمد محمد |نشوى  ط|بــــ دمي|د|

6|o|27 بــــوجوده|م طلعتـــ عبــــده |حل| |بــــ طنط|د|

629267 عيل منصور|سم|كريم فتـــىح  زيق|لزق|هندستـــ 

237||o ىط|لع|لعليم محمد عبــــد|دل عبــــد|يه ع| هره|لق|بــــ |د|

34o59 ن|مه حبــــيبــــ محمد عثــــم|س|رقيه  هره|لق|بــــ |د|

54647| ن يونس|هيم عرف|بــــر|ن |عرف دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

78|72 ى  محمد حسني 
مريم لطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

242639 لبــــ|طف رشدى غ|دى ع|ف هره|لق|ره |تـــج

45|83 ل بــــدر|بــــر جل|وردتـــ ص ن|صيدله حلو

|64237 هلل|لحميد محمود عبــــد |محمد عبــــد  سيوط|بــــ |د|

6493|5 |لرحمن |د عىل عبــــد |حمد فؤ|حمد سمي  |
لمرصى

زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

272235 حمد محمد|محمد | دين ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

9|o698 زى |حمد حج|عصمتـــ | دين ج|صيدلتـــ سوه
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69|893 ف |لعزيز |ده عبــــد |بــــ حم|يه| لدين|حمد رسر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

376o8 لنبــــي|لد عىل عبــــد |ء خ|شيم هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

875o9 د|لعظيم محمد ج|ن عبــــد |ره رمض|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

464344 ي
لخي |بــــو|لسيد خليفه |محمود | دئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35|482 حسن محمد حسن محمد محسن ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

445o25 لم|لم محمد س|رضوى س سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

3|3747 م|لسيد هش|حمد |لد محمد |خ لمنصوره|حقوق 

365275 ه  حمد مصطفى حسن محمود|ني  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

|52|57 ن|لسيد رمض|هند حسن  هره|لق|بــــ |د|

3|9|o2 وى مصطفى محمد|ء مصطفى سعد|صف ى شمس حقوق عي 

677334 وى|لهند|ر صفوتـــ محمود |مختـــ بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

435o63 شور|هلل ع|محمود حمدى فتـــح  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

3|3467 ي عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد
م عمر|لسل|لغنى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

895422 لس نجيبــــ لبــــيبــــ عبــــيد  كي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

22o7o2 لبــــهيدى|حمد |فظ |هر ح|هبــــه عىل م مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

69928| لسيد عىل|ن |يدى رمض|ه ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

426668 عيل|سم|لرحيم |هلل مصطفى محمد عبــــد |منتـــ  سكندريه|ل|صيدله 

923|82 ى تـــوفيق وديد تـــوفيق | كرستـــي  ج|بــــ سوه|د|

6oo86 طمه فرج رجبــــ طلبــــ|ف لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

6o68o7 ى|دى محمد نجيبــــ عبــــد |ه لحميد حسني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

264267 لحكيم|لسيد عبــــد|م |طف هش|عو ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

526768 للطيف|مصطفى صبــــرى محمد فندى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

6o5|87 ي
لمعىط وهبــــه|محمد عبــــد | رض| دئى لمنصوره|علوم 

634o79 لحميد حسن سويلم|محمد حسن عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

|57726 ل سليم|ل كم|ن جم|نوره هره|لق|ر |ثــــ|

25787o لنمرىس|لمنعم |هلل محمد عبــــد|عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

632o8| لعزيزعطيه|لسيد عبــــد|لعزيز |يدى عبــــد |ه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

247736 ح محمد سليم|لفتـــ|ح سعيد عبــــد|لفتـــ|عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

649o94 يف|رس| يف عىل متـــول رسر ء رسر لمنصوره|حقوق 
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|238o9 لجنجيىه|عيل مصطفى |سم|فرح  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

27o33 لىح محمدين|محمد عبــــد | رن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

85o75 حمد محمود|عيد سيد  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

36|2o9 ف محمد شديد|سندس  رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

34o345 لرحمن سمري|عبــــد| لعط|بــــو |عمرو محمد  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

632|27 ل مصطفى عىل|ء محمد رأفتـــ كم|ل| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8o8|76 لحليم عىلي|زينبــــ محمد عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

36oo88 وق  ف حسن س|رسر لم|رسر لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

4|9375 لحميد جنيدي|ن محمد عبــــد |ن رمض|يم| لشيخ|بــــ كفر |د|

49259 حمد|فتـــ عىلي |هبــــتـــ ر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

427o|4 ه  لبــــرمشتـــى|لمحسن |حمد مصطفى عبــــد|سمي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

2656oo رص محمد موىس|محمود ن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

3|2659 فرح محمد عىلي حسن ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

634529 لعزيز عطيه|لسيد عبــــد|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

3|93o8 ي عبــــد|ل| هلل|لق حسبــــ |لخ|ء يحن  ى شمس| لسن عي 

475232 هلل|نيوس عوض |نط|هلل |فيبــــى عوض  سكندريه|ل|طبــــ 

478695 بــــر|يمن محمود حسن ج|رس |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|7328 بــــ عزتـــ بــــخيتـــ عطيه |يه| سيوط|طبــــ بــــيطرى 

4|3|53 حمد عىل زلط|م |وس |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

||56|9 ف مختـــ|محمد  بــــر|ر ص|رسر |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

369778 تـــ صل| لسيد|لحميد |ح عبــــد|مي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

453446 لسيد|حمد |لسيد |كريمه  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

436774 لرحمن غريبــــ|لرحمن عبــــد |م محمد عبــــد |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

683374 هيم|بــــر|دل طه |جر ع|ه ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

678498 لنيل|بــــو |لنبــــى |يمن عبــــد |يحن   لمنصوره|حقوق 

28||6o لدين|بــــ |ل بــــدر شه|حبــــيبــــه بــــدر جل كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

444424 لسبــــيعي|وي |ل مصطفى شه|ق غز|أرز لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

524965 ى|محمد نرص مهلل عبــــد لكريم حسي  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4o5294 لعزيز منصور|ح عبــــد |ح محمد صل|صل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

Thursday, September 6, 2018 Page 13214 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

69422| شد|عيل عىل مصطفى ر|سم|محمد  لمنصوره|بــــ |د|

76225o ى محمد حس|حمد مجدى حس| ى|ني  ني  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

488||8 لسيد عىل محمد خليفه|ء |لد عل|خ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o4435 لمنعم منصور|لدين عبــــد|ح |ئى صل|وليد ه ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

648767 هيم مصطفى|بــــر|لسيد |ل |جم |ره بــــنه|تـــج

|558o4 تـــ|رتـــ بــــرك|د فتـــىح محمد عويس عم|زي لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

4o5224 لسيد رجبــــ|س |عبــــ| محمد زكري سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

622954 دل عبــــده جوده|كرم ع| ط|هندستـــ دمي

859o47 حمد|م تـــوفيق |سلىمي هش ي|نوعيتـــ 
|لمنى

424|oo ل|لملك صليبــــ غبــــري|نوبــــ زىك عبــــد |بــــ| سكندريه|ل|صيدله 

4o55|5 لسيد سعيد سليم|هلل فتـــىحي |منتـــ  سكندريه|ل|ره |تـــج

9o8396 بــــ |لتـــو|ء حلىم حسن عبــــد|زهر ج|بــــ سوه|د|

857o43 ي
ل محمد|فتـــ جم|ء ر|ضى رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع

دي|لمع|بــــ

27|768 زى|لسيد حج|ندى حمدى عىل  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

679962 لمنىح |د عىل محمد |يه عم| لمنصوره|بــــ |د|

86|652 ده عزتـــ رسور قبــــيل|حم |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6|934| ع|لقطبــــ محمد شج|ن محمود |رو ط|بــــ دمي|د|

79||o5 لحليم|بــــتـــ عبــــد |دل محمد ثــــ|مل ع| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

6|9o88 دى|لجو|لمنعم |م حسن عبــــد|آيه عص ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

354o74 ي
لعليم|لشيخ عبــــد|سمي  محمد | دئى لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 

بــــ موجه|نتـــس|/سويف

6oo835 وق خ هلل بــــسيوئى|لد محمد عبــــد|رسر |بــــ طنط|د|

|35|89 لسيد|محمود حمدى محمد  ى شمس حقوق عي 

634o74 حمد فهىم محمد مصطفى|محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

53855 د محمد|تـــم عم|محمد ح ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

854957 زق مرزوق|لر|ن عبــــد|رفعتـــ شعبــــ ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

78|oo8 هيم|بــــر|ده محمد |لرحمن حم|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

8o4973 لنور|بــــو|لنبــــي |لدين عبــــد|د |ر عم|من ي|طبــــ 
|لمنى

24||oo يف عبــــد|عبــــد لنبــــى|لرحمن حسبــــ |لرحمن رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
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879296 نوس  |يز ف|ئى فتـــىح ف|روم ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

45|935 ل محمد عليبــــه|سهي  محمد كم ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

79oo2o لسيد محمد|ندى محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

23|684 م|م|ل |لع|حمد محمد عبــــد| هره|لق|هندستـــ 

755896 ف عبــــد |سلىم  م محمد|لسل|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

432o66 ح|لفتـــ|هلل عبــــد|لد عبــــد|ء خ|ل| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

357283 ى عيس محمد |ي بــــوسيف|سمي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

8758|| ح فرغىل |لفتـــ|رص عبــــد|لن|حمد عبــــد| سيوط|ضتـــ |علوم ري

6275|5 لسيد|ء فتـــوح عىلي |سم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|2|4|5 ى محمد حنفى رضوى رأفتـــ حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

767523 ل|لع|م محمد  مسلم عبــــد|ندى س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

|7345| يه لح|ن يشى سيد ص|مي  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4264o| ن|حمد سليم|ن |هلل محمود سليم|منتـــ سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

8|4o6 ي ش
لرحيم حسن|كر عبــــد|مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

462oo9 لدين|ئل يوسف شمس |حمد و| ط|بــــ دمي|د|

225973 حمد|حمد مصطفى محمود | وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

247752 ره|لسيد عم|حمد |محمد سعيد  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|28972 لمهدى|مد |لد ح|محمد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

622|66 بــــ|لوه|شه محمد عبــــد |محمد ثــــروتـــ عك ط|هندستـــ دمي

85o924 بــــر محمود محمد|محمد ص دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

5|8|5o لضبــــع|مر |لمقصود محمد ع|جر محمد عبــــد |ه بــــ دمنهور|د|

2|27oo لحكيم سيد|مصطفى مدحتـــ نجيبــــ عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

5o5332 ن|لسم|س مسعود |رس عبــــ|لرحمن ي|عبــــد  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

627||8 رس محمد نجيبــــ|محمد ي زيق|لزق|بــــ |د|

434734 حمد|هيم محمد سيد |بــــر|ء |سم| |تـــربــــيتـــ طنط

76644 س عىل|ء عىل عبــــ|وف هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

444576 ى|لح ص|ج ص|أفر لح محمد حسي  لشيخ|بــــ كفر |د|

259962 ه عزتـــ  حمد عبــــدربــــه|شهي  شمون|نوعيتـــ 

7833|5 حمد|حمد محمد |عمرو  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

267|75 تـــ|بــــر|رقيه محمد فتـــىح  هيم عشر دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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5o47o8 حمد|لسيد |حمد |منيتـــ محمد | سكندريه|ل|عه |زر

759844 ى ثــــروتـــ ج|ج ئيل|بــــر جبــــر|سمي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

26o|68 لبــــدوى|م |لسل|يه عصمتـــ عبــــد| هره|لق|صيدله 

4|2787 وق  ن|م محمد شعل|لسل|هيم عبــــد |بــــر|رسر |حقوق طنط

236|44 فع عىل محمود|منيه عمرو ش| ن|تـــمريض  حلو

|26o44 لدين أحمد شفيق|ل |يمن محمد جم|محمد  ى شمس هندستـــ عي 

483o68 هيم|بــــر|لسيد عىل محمد |نسيه |بــــ سكندريه|ل|حقوق 

68833| د|لغنى عي|ح عبــــد |ن صل|نوره لمنصوره|بــــ |د|

9569o لنبــــى|فتـــ فضل حسبــــ |مي  ر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

23||38 م|لسل|مل عبــــد|هلل عيد ك|عبــــد ن|بــــ حلو|د|

26|98| وى|لقش|مر |لسيد محمد ع|محمود  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

868o3| سليوس|مل بــــ|عزتـــ ك| ريموند دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

782oo6 لمجيد محمد محمد|لد عبــــد |ندى خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|75694 لسيد مصطفى|لرحمن مصطفى |عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

8396o8 حمد تـــوفيق|ن |حمد حس| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4|553| ع|لعزيز هز|محمود سمي  سليم عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

29583o دى|بــــو ش|حمد محمد موىس |هيم |بــــر| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

65968 دى|له|ل عبــــد |لد كم|متـــ خ|س| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

457538 يد محمد عبــــد|بــــو|مصطفى  ى ح|لفتـــ|لي  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

|74|65 زق مصطفى|لر|بــــر عبــــد |لرحمن ص|عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

69592| ى|لمتـــول |لمتـــول حلىم |محمد  لبــــحقي  لمنصوره|صيدله 

876449 ى محمود عبــــد| ح  |لفتـــ|حمد فطي  سيوط|ره |تـــج

255o53 لم|لرؤف س|حمد عبــــد|يه | ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

7||956 لصعيدي|ح حسن |يه فتـــىح صل| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

835654 لمولي|د |مه يسن ج|حمزه سل ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

32796| حمد|د |مه رش|س|عمرو  زيق|لزق|صيدله 

9o438| حمد |لحميد |فتـــ عبــــد|م ر|هش ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

45892 هيم محمود مهدى|بــــر|مل | لفيوم|عه |زر

25o38o ى  ي عبــــد |نرمي 
ل عجرمه|لع|حمد حبــــسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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837|2| لدين|رص حسن نور |لن|عبــــد| مه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8oo393 بــــي|حمد رك|د عمر |زي ن|سو|حقوق 

92||o4 حمد |ن عىل |عىل رضو ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

25o78o هيم غنيىم|بــــر|دق |لص|ندى وليد عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|3725o رص مدبــــول عفيفى|لن|محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|9o47 رص|لن|مل عبــــد|لد ك|ن خ|نوره م بــــنى سويف|إعل

24o|75 ن|لم|هلل محمود س|د عبــــد|زي ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

375o72 ى ي|ي لعزيز|رس مصطفى عبــــد|سمي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5|447 مريم عىل ثــــروتـــ محمد بــــ بــــنى سويف|د|

435o2| ى شلبــــى شح تـــتـــ شعيشع|حسي  سكندريه|ل|صيدله 

2388|4 م فتـــىح محمد شلبــــى|ء هش|رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6o6962 |لسعيد وف|لح |سهيله ص |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

42o65| ر|لنج|لح عوض محمد |لعزيز يوسف ص|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6462o| بــــو عيد|ميه محمد محمد |س ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

535985 ن ش|لدي|ن |مل محجوبــــ رمض| |مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

438o2| ء مصطفى يسن محمد مرزوق|ند لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

|788| يوسف محمد عىل محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|2833| هيم|بــــر|نسمه محمد محمود  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

792783 ء محسن محمود عىل|شيم عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

354o|o ء محمد محمد محمود|ل| ى شمس|تـــج ره عي 

|46o56 حمد|دين مجدى حسن |ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

486o78 ى تـــرىك|رو ن أحمد سعيد أمي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|4793| لحميد|لعليم عبــــد |لد عبــــد |يوسف خ هره|لق|ره |تـــج

64535| يف|لرحمن ربــــيع زىك |عبــــد  لبــــسيوئى رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

256o63 كريم نبــــيل محمد عىل ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

897442 تـــغريد كرم عىل محمود  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6o2856 ف عىل فهىم كبــــ|عىل  ش|رسر |هندستـــ طنط

452628 وز محمد كم لنمر|ل متـــول |في  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4935| كريم محمد حسن عىل ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 
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263443 حمد|لمصلىح شفيق |ء محمد |رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

522273 ح محمود محمد عىلي قطبــــ|سم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

62977| ف محمد محمد |محمد  لشيخ|رسر زيق|لزق|هندستـــ 

322832 لسيد|هيم |بــــر|لمنعم |بــــسمتـــ عبــــد تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

82o825 لس  لح رسيع|هيم ص|بــــر|كي  ي|طبــــ 
|لمنى

862946 ي خليل|لر|لح عبــــد|مديحه ص
ضى |نوعيتـــ فنيه قن

|57577 عىل محمد محفوظ| ند ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

85643 دى سيد مرىس|ء ن|سم| بــــ بــــنى سويف|د|

4o554| لدين|لعظيم سعد|لد عبــــد|نىح  خ| سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

85o33o حمد|حمد محمد عيد | ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

78|96 حمد|حمد |هلل عمر |منه  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

646349 بــــيه|مد طر|بــــر ح|سم ج|بــــ ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

243o75 دق|طف خليل ص|مي  ع| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o64|3 بــــو زيد|مل |م محمد ك|محمد حس ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

357897 دى |له|سط عبــــد|لبــــ|لرحمن عبــــد|عبــــد
م|لسل|عبــــد

تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

436o|9 حه|لمل|نسمتـــ محمود محمود أحمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

49329| لحميد يوسف شهيوه|حمد سمي  عبــــد | تـــربــــيتـــ دمنهور

684o76 قوتـــ مصطفى حسون|محمد سمي  ي لمنصوره|ره |تـــج

|3789| طف عدل نخله مرقص|كريم ع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7o2252 لمقصود عزبــــيه|ن محمد محمود عبــــد |يم| زيق|لزق|ره |تـــج

332737  سمي  مصطفى محمد رسر
ده|مصطفى |حقوق بــــنه

4o8583 لدين|لحميد سيف |محمد عبــــد | سه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

285387 هيم سيد محمد مرىسي|بــــر|نىح  | تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3|9287 حمد|روز حسن |ن ف|نوره ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

5||267 ى|حمد |محمد محمود محمد  لمسي  |علوم طنط

42o569 ج|منى حمدى محمد مصطفى فر لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6867o6 حمد صقر |هيم محمد حمدى |بــــر| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

246653 د|لغنى حش|حمد عبــــد|لغنى |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

683|65 د|لحميد عي|ء حمدى محمد عبــــد |ل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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698637 م|لسل|تـــ عبــــد |لشح|لسيد مصطفى |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

|2|864 لفتـــح|م أبــــو |لسل|م محمد عبــــد |حس| مه ن|فنون جميله فنون حلو

78o278 لسيد حسن|رص |لن|محمد عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

6o7596 ي|رس|
ر|لنج|ء سعد مصطفى |ء ضى |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

887347 ئى حسن |مل محمد فرج| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7oo|26 لغريبــــ محمد|ل محمد |ء جم|ل| لمنصوره|بــــ |د|

686|4o لحميد دغيدى|م محمود عبــــد |ندى س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4|6|96 بــــ|مد محمود خط|ز ح|ء ممتـــ|وف لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

66oo7 لرحمن قطبــــ ربــــيع محمد|عبــــد  لفيوم|عه |زر

28|o93 لسيد|م محمود |دل عص|ع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

82936 لحميد محمد|محمد عمر عبــــد ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|69559 ج |د خف|م محمد ج|عمر عص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

764635 د|م عىل سليم عي|محمد هش هندستـــ بــــور سعيد

529|53 لبــــوص|هلل |حمد عبــــد |لسيد |محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

52|545 ى عىل|حمد |ء |رس| مي  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

764|27 فظ|لح|لمنصف عبــــد |دل عبــــد |ن ع|سلو بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

844882 ري زكري|سيوس جرجس زخ|جل دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

344544 حمد سيد عبــــده|محمود  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6o6898 عمر وليد سمي  جعيصه  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

93|o| للطيف|لرحمن مصطفى محمد عبــــد|عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

769236 لح|هدير وليد سيد ص لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

6||724 يد|مد ق|لد ح|محمد خ |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|53548 لخي  محمد|بــــو |لد |يه خ| هره|لق|بــــ |د|

79|963 ح محمد|لفتـــ|حمد محمد عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

24875o ى |رس |ء ي|رس| وى|لخربــــ|مي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7o4582 محمد عىل محمد يوسف مصطفى تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

37|343 ئى تـــويتـــ|لد فكرى ورد|منيتـــ خ| س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
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8||3|4 بــــ عيد محمد|لوه|حمد عبــــد| ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

429|44 هر بــــسيوئى حريزى|م م|سه |طبــــ طنط

2845|2 ف محمد عىل عفيفى|سهيله  رسر ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

22|38o وليد رجبــــ عىل محمد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84|388 محمد فتـــىحي نوبــــي ملك ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

44o8|3 ح|للتـــ حسن مفتـــ|لسعيد عبــــد| لشيخ|بــــ كفر |د|

794o75 هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد محمد | قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

52o9o مر قرئى محمد|يتـــ ع| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

852859 لعزيز|نور عبــــد|رص |نور ن| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

922968 لمسيح |زم قدرى عبــــد|يكل ح|م ج|طبــــ سوه

82o534 ن|لرؤف رشو|محمد سيد عبــــد ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

37|6o لق حبــــيبــــ|لخ|ح عبــــد|لفتـــ|ر عبــــد|عمر مختـــ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|28588 سهيله مدحتـــ سمي  محمد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6|o9|5 ل|لفل|در |لق|مد عبــــد|عمرو ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

453424 لشوج |د |لم عو|محمد س| نور ط|بــــ دمي|د|

4358oo ن|لحسينى محمود عثــــم|ندى عىل  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6|2979 ود|لجليل قطبــــ د|رس عبــــد |مصطفى ي ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

3464o4 ده|م محمد عبــــ|لسل|ء عيد عبــــد|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

23|296 حمد عىل|لسيد |محمد مصطفى صبــــرى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

227926 ن|هيم عثــــم|بــــر|لد محمد |منيه خ| ى شمس|د| بــــ عي 

6o6999 حمد شعيبــــ|ء مجدى |سم| لمنصوره|بــــ |د|

25o959 ه|محمد  حمد متـــول مي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

696299 يوسف مأمون يوسف خليل ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

524946 لمتـــجىل عفيفى|رص فوزى عبــــد|لرحمن ن|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

92o5|4 لسيد |حمد |حمد عليو | ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

884|45 لرحمن  |لعربــــى فهىم عبــــد|ر محمد |مي سيوط|صيدلتـــ 

835|27 ن عىلي|عيشه محمد سليم دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

535|7 بــــر|محمد عىل ربــــيع ج سيوط|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 13221 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

634759 حمد محمد منصور عىل|لدين |ء|عل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

69o595 لعزيز|بــــر عبــــد |لسيد محمد ص|ء |لشيم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

84|2o8 ي محمد حسن|سم|
ء حسنى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

697498 ز|لبــــ|هيم |بــــر|ن |محمود محمد رمض لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

523374 لحسينى محمد حموده|حمد مصطفى | |كليتـــ هندستـــ بــــنه

7533|3 ف مرىس محمود|رس |ج رسر تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

3342|| لسيد|ن |لحليم حس|ء عبــــد|عل |بــــ بــــنه|د|

2|7353 ح|لفتـــ|سط عبــــد|لبــــ|محمد عبــــد| رن ى شمس حقوق عي 

6284|9 ح محمد محمد عسكر|لسيد صل|لبــــنى  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|9992 ى د ضبــــع فهىمي|عم| يوستـــي  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

3688|9 ي
دق|لص|ء رجبــــ عبــــد|عل| دئى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

693335 |لعط|بــــو |هلل |لقصبــــى عبــــد |نىح  موىس | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

5224|| رجبــــ بــــهيج| ء رض|أسم سكندريه|ل|طبــــ 

5o|o|4 ي|ر
لحليم محمد|محمد عبــــد | ئى تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

863695 ن عىلي عبــــده|طمه عثــــم|ف دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

752274 در محمد|لق|ئى عبــــد |هدير كيل زيق|لزق|علوم 

|48|54 محمد حسن| محمد رض هره|لق|هندستـــ 

4o928| لجليل|هيم عبــــد|بــــر|هيم |بــــر|هلل |منيه عبــــد | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|8833 ضى|لق|لسيد |هيم عوض |بــــر|م  طبــــ بــــيطرى دمنهور

43o846 م هلوله|لسل|رضوى بــــدر عبــــد  |صيدله طنط

79o672 لىح|ح عبــــد|لفتـــ|د محمود عبــــد |سع عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

822472 ر محمود|يز مختـــ|ء ف|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

985o4 مصطفى محمود محمد محمود ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

9oo358 طف سيد |حمد مىح ع| ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

24459| حمدعرموس|سط محمد محمد|لبــــ|محمد عبــــد ن|معهد فنى تـــمريض حلو

|54659 بــــيتـــر بــــرتـــى شبــــيبــــ صديق ى شمس|تـــج ره عي 

8|3363 ي عبــــد|م
لحميد|جد فتـــىحي لطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

88o828 حمد محمد |ر محمد |من سيوط|طبــــ 

9o3|27 ى |لرحمن |عبــــد| لي|د حمد حسي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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8772|7 رص محمود سيد  |لن|ء عبــــد|عىلي سيوط|بــــ |د|

79728 حمد|يىح حمدى عىل  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8|2279 ي|حمد محمد عبــــد|لد |خ
لغنى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

33|575 لحميد يونس|ف نبــــيه عبــــد|عف |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

2o25o حمد محمد|د |محمد عم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o5555 |لمش|لسعود صديق محمود |بــــو |مروه 
ى
ق |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

752369 حمدى محمود|ل|حمد محمد | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

42o4|| |لسعيد عىل ند|ح |مروه مصبــــ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

233|56 د|لجو|زق عبــــد|لر|طمه محمود عبــــد|ف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|6376| ى ع|ي لنعيم محمد|دل عبــــد |سمي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3577|5 لحميد|محمد محمود محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

286|59 مح محمد محمود|محمود س يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

9oo585 ف فكتـــر ز|نه |دمي خر |رسر ي صىح سوه
ج|معهد فنى

869o8o ي 
حمد|حمد محمد |يمنى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

534423 حمد خليل|هيم |بــــر|حمد |عمرو  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

5282o5 يف س لمقصود عوض|لم عبــــد |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

499675 ى غ|أل حول|ل|زى |ء فتـــىح حسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

888922  س
ى
 فرغىلي |لم|صدق

ى
ن صدق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

27694 ف عبــــده |ء |شيم حمد|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|72|87 مه مني  جورج |س|مريم  ى شمس|د| بــــ عي 

888324 ر|لغف|لد سيد عبــــد|منيه خ| سيوط|طبــــ بــــيطرى 

925o36 د محمد عىل  |ء حم|دع ج|عه سوه|زر

854452 سيد محمد سيد طلبــــه ي للفن|
|دق قن|لفنى

693|oo ي
ى|للطيف طه محمد ي|ل عبــــد |جل| دئى سي  لمنصوره|حقوق 

86946o لنعيم|لوكيل عبــــد|لبــــديع عبــــد|ء عبــــد|ول ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

43243| ل|د بــــل|ء محمد فؤ|سم ي صىح طنط
|معهد فنى

3||9o| ع|لرف|حمد |م |لسل|عبــــد| محمد رض ى شمس هندستـــ عي 

36474 ى|خ لد فرج مرصى حسي  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

6o8o|9 ى  ه حسي  رى|لغبــــ|تـــ |لشح|أمي  لمنصوره|صيدله 
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448|2 حمد حسن|سعيد | دين ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

6o962 هلل|بــــ |طمه محمود عويس ج|ف لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

258oo6 هلل رزق صميده|محمود محمد عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2279o4 ى م صبــــىح رزق|عص| كرستـــي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7344| س|لح عبــــ|ل ص|جر جم|ه لفيوم|تـــربــــيتـــ 

235443 ف عبــــد|محمد  لموجود محمد|رسر ن|حقوق حلو

|244|2 لعزيز|بــــر عبــــد |بــــ عمرو ج|يه| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

863|o5 ن جهوري|حمد عثــــم|ن |عثــــم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

844|o6 جد|لم|لح محمد عبــــد|حمد ص| ن|سو|حقوق 

495864 ء محمود عىل محمودعسل|سم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8|o336 ي يوحن|س ه|تـــوم
ي|د| ئى

ل|ئى ره بــــنى سويف|تـــج

425|25 لىك|لم|لم |طمه محمد محمود س|ف سكندريه|ل|طبــــ 

859o75 ن سوس|ك سمع|مل| رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

489|48 حمد حسن|سعيد صبــــره | نور سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

282898 حمد مجدى محمود حسن| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

43573| ي حم ي عكه|يحن  ده يحن  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

46458| لسيد عطيه|لد |ن خ|رمض سكندريه|ل|حقوق 

7567o3 محمود محمد حسن عبــــدتـــ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

26||58 ه سعيد عبــــد لحديد|بــــو|لعزيز |سمي  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

525o|| لشيىم|لسيد |لمنعم |حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

23|397 ل|لع|هلل مصطفى محمود عبــــد |يوسف عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

835377 ى عبــــده عبــــد حمد|سط |لبــــ|نرمي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

757o|4 لسيد محمد جمعه|رص |يه ن| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4|36o| ي ل|بــــ|ل|لسيد |حمد | ى|صي  شي  |ره طنط|تـــج

82o987 بــــتـــ|لحميد ثــــ|حمد عبــــد|لحميد |عبــــد ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

434674 لمول|هيم محمد عبــــد |بــــر|يه | ي صىح طنط
|معهد فنى

8|93o| تـــ يوسف|تـــ جىلي|ميىلي نش| ي|بــــ |د|
|لمنى

646245 يم|لد|لسعيد عبــــد |هيم |بــــر|د |ده عم|غ |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد
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642729 ى|أمينه أحمد بــــدر ن محمد حسي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

8|3836 لعزيز محمد|لصغي  عبــــد|ن |هدي عمر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|22452 مصطفى سعد مصطفى| طيم|ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o434| تـــه حسن|ح شح|لفتـــ|ره نرص عبــــد |س لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

3|5382 هيم|بــــر|لد محمد |مل خ| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7629o6 عيل|سم|ل محمد |حمد كم|مصطفى  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

23o565 لرحيم|رق محمد محمود عبــــد |محمد محمود ط بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

757o93 عيل|سم|هلل |مل محمد عبــــد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

338o|3 ى|مد عبــــد|تـــم ح|حمد ح| لعزيز حسني  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|6oo66 لحميد درويش|حمد عبــــد |محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4974oo ئى|سكندر|ل|بــــر مصطفى محمد |هدير ج تـــربــــيتـــ دمنهور

4||o68 لغمرينى|لمعىط |يتـــ نبــــيل عبــــد| ى شمس| لسن عي 

25o536 لعبــــد|منيه محمد محمود | ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

5|7323 رص مصطفى|لن|لحكيم عبــــد |نعمتـــ بــــدر عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

866oo7 شم محمد|لحميد ه|حمد عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

862o39 لنبــــي|حمد عبــــد|جح |جر ن|ه سيوط|عه |زر

239396 لرحيم عىل|ن عبــــد|ن عمر|نور ه ى نوعيتـــ جي 

342828 هلل سيد|ل عبــــد|لع|خلود عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

24o94| س محمود عىل|رق عبــــ|محمد ط كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

247|5o لحميد شلبــــى محمد|ن عبــــد|محمد حس ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3|9|59 د|روق عو|ن محمود ف|نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2646o3 خرس|ل|لسيد |لمنعم |ن عبــــد|نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o468| ف طلعتـــ نجيبــــ عطيه ملك| رسر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

754oo9 لنمر|حمد محمود |ندى محمود  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

686o5| لمتـــول|حمد |لمنعم |هيم عبــــد |بــــر|ر |من لمنصوره|صيدله 

478675 ى عىل عىل |زي وى|لسعد|د خي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4287|7 م|لبــــره|محمد عىل محمد | ر|ي |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|77453 مريم محسن بــــديع جرجس ى شمس|تـــج ره عي 

33|o62 مريم صبــــىح طه نبــــيه زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر
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|5357 لقوى عيس|لعزيز عبــــد |لد عبــــد |يوسف خ كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

9225o9 محمد رفعتـــ لطفى محمد  ج|بــــ سوه|د|

79|883 لسيد|منى منىح  محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

687|o7 لدين|ح حسن حسن شمس |ء صل|ول لمنصوره|ره |تـــج

353884 لدين عوض فتـــىحي عىلي|بــــ |شه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|6539 خ|شد |دل هيثــــم مصطفى حسن ر|ع بــــورسر ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

26oo7| حمد نرص|جر يشى |ه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|359|4 ى رضو|رس| ن|ء محمد حسني  ى شمس هندستـــ عي 

828584 ي عبــــد|لش|لنعيم عبــــد|محمد عبــــد
ى
لعظيم|ق ي للفن|

|دق قن|لفنى

892782 هيم |بــــر|حمد |رص |محمد ن  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

233668 هيم|بــــر|لمنعم |طف عبــــد|سم ع|بــــ ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

25|978 طف سعد خليف|عمر ع ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

623|9 هيم|بــــر|شم |رتـــ سيد ه|س صيدله بــــنى سويف

77687o |م |لسل|م عبــــد |لسل|محمد مصطفى عبــــد 
عيل|سم

ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|5o742 حمد عىل|ن |لد عثــــم|لرحمن خ|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

695555 هدى محمود محمد محمود يحن  لمنصورتـــ |تـــمريض 

|52565 ه مجدى ح| مد عبــــده|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

756||5 ي
لسيد محمد محمد| |دئى حقوق بــــورسعيد

2|4|38 در خليف|لق|حمد يوسف عبــــد |محمود  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

786698 بــــد محمد|ن صبــــرى ع|نجو س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

|3||45 لمحسن|لدين عبــــد |ح |د صل|محمد عم ى شمس هندستـــ عي 

5|8o7  عبــــد |لبــــ|لدين عبــــد |نور | مه
ى
هر|لظ|ق بــــ بــــنى سويف|د|

882698 ى س |د متـــي|فريد فؤ| يوستـــي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

49o278 يف|م |ريه ف محمد حسن رسر رسر سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

64342| وز جم |لبــــ|كر عبــــد |ل ذ|في 
ى
ق زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

754|65 وق مصطفى  لزملوط|مد |حمد محمد ح|رسر عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

455664 زق حسن|لر|طمه محمد عبــــد|ف لمنصوره|حقوق 

886684 وق ط لرحيم |ع عبــــد|رق رف|رسر سيوط|بــــ |د|
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9|7997 رى |لبــــ|ح حسن عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد| سيوط|حقوق 

773|92 ن|عمر محمد نبــــيل رمض بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4o7746 لسيد عىل محمد عىل|مروتـــ  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35|483 ل محمد عىلي|لرحمن جم|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|4353o ى|ط| ند رق حسن حسني  ن|بــــ حلو|د|

7735o2 حمد سعيد مصطفى|هند  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

||6o44 يوسف شكرى مني  مرقص ى شمس هندستـــ عي 

|2o39| لعجيل|ود |رس محسن د|حمد ي| ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

765259 ظتـــ|بــــ|لعظيم محمد |حمد عبــــد |م |وس ره بــــور سعيد|تـــج

497o49 ل|عيل مرس|سم|ن محمد |يتـــ شعبــــ| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8|oo33 ن بــــكري محمد|ء رمض|حسن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

||937| هلل عىل قرين|هلل محمد عبــــد |عبــــد  ى شمس حقوق عي 

5|7868 ل حربــــى|م محمد جل بــــ دمنهور|د|

696387 دى|لن|مروه سعيد فتـــوح  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

3|9|8| حمد مصطفى|هدى سيد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4|98|8 ل جمعه|لع|حمد نرص عبــــد | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

369|99 در |لق|لمحسن عبــــد|لسيد عبــــد|لرحمن |عبــــد
موىس

عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

348924 ن|د سليم|لجو|ء محمد محمود عبــــد|سم| |حقوق بــــنه

43224o لطريىح |بــــ وجيه محمد |رح |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

33|249 فظ|لح|ح محمد عبــــد|لفتـــ|رضوى محمد عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

438o82 ى سعد |بــــر|مل محمد | لدين|هيم حسي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

5|9333 ي
لغنى سلومه|لنبــــى عبــــد |ن عبــــد|شعبــــ| دئى ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

|65437 ل مسعد|يمن جم|ء |ل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o||4o ه محمد |لل|محمد عبــــد| رش ج|تـــربــــيتـــ سوه

92573| ميل عوض فلتـــس  |نىح  | ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2845o| حمد|ء محمود بــــدوى |شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

48739| حمد|م عىل |لسل|ده عبــــد |م حم|سل| سكندريه|ل|حقوق 

897oo7 حمد |لعزيز |ل عبــــد|لعزيز جم|عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

892|26 تـــه فرغىلي |حمد شح|عىل  سيوط|بــــ |د|
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2|332o تـــ|لحميد فرح|لسيد عبــــد|ن |نور ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

89|o67 لرحمن |ء طه محمدين عبــــد|دع سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

446|9o هيم|بــــر|حمد محمد حسن بــــدر | |حقوق طنط

6|4534 بــــو |در |لق|در عىل عبــــد |لق|عبــــد | ر|ي
وى|عشم

هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3|7758 لم|يوسف محمد محمد س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

633|66 ى|لد محمد |ن خ|يم| مي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

677347 زق|لر|هر منصور عبــــد |منصور م لمنصوره|طبــــ 

823|95 هلل|نجيل ممدوح جميل عبــــد| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

879679 ء محمد سيد محمد |دع معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

83|||3 لليف|بــــو|مريم شنوده نعيم  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

47473 طف عىل محمد|زينبــــ ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

83497 ن محمد يوسف|حمد بــــدر| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

267o5 لعليم|لمول عبــــد |د|عيل ج|سم|ء |رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

266|63 ى حسن|لد |ء خ|رس| مي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

688|o4 لمتـــول يونس|هيم |بــــر|لسيد |بــــدين |ع| نور زيق|لزق|عه |زر

286788 ن حسن بــــكر عجور|يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

||48o8 لح|دريس ص|ح |مصطفى صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

624428 ف محمد  محمد يوسف تـــقتـــ|د |زي ق|رسر لمنصورتـــ |تـــمريض 

|62879 يد|سميه محمد عمر ف ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

45968 لمجيد|طمه محمد عبــــود محمد عبــــد |ف هره|لق|عه |زر

2|5769 فعتـــ|م عىل ن|ره سل|س ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

6|43o4 لسعدئى|له |ل|له عبــــد |ل|محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

694334 م|ل|ن حمدى محمد |ء رمض|سم| رسر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

2|7649 حمد عيس سيد جعفر| سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

787346 لمعىط|لعزيز عبــــد |دل محمد عبــــد|ن ع|يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6oo452 مي محمد محمود محمد صقر |بــــ طنط|د|

25o275 تـــم|ر محمود ح|هدير مصلىح محمد مختـــ شمون|نوعيتـــ 

55689 ى عبــــد در|لق|محمود سمي  حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

64224o دى محمود|له|لسيد عبــــد|محمد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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875753 لرحمن حمدى سيد محمود  |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|7348 هلل|لدين خي  |ح |نبــــيل صل| ر|ي ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

43|93 ى|لسميع ي|ل عبــــد |ذ جم|مع سي  هره|لق|ره |تـــج

2672|4 بــــ|لتـــو|ئى عىل ربــــيع عبــــد|سمينه ه|ي تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

68467 حمد|حمد |حمد | |لي|د هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

7589o4 ى ج|مصطفى  لربــــ|د |بــــر ج|مي  لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

5|854 ف محمد مهدى| |نور رسر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

69|28 ى روبــــي|رح بــــ تـــوبــــتـــ حسي  لفيوم|عه |زر

262784 ل|لحميد هل|لحميد سعد عبــــد|عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

8852o3 ه رجبــــ | حمد عىل |مي  سيوط|عه |زر

4|5332 ده|يمن عزتـــ محمد حم|زم |ح |حقوق طنط

25|278 دق لطفى|مد ص|ئل ح|محمد و ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

343484 ن|ع حس|لسيد محمد رف|بــــدور  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

882825 لمعبــــود شكل|لدين عبــــد|يه مىح | ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

775948 ج  عىل عىل|ندى ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|53|86 شد|لفتـــوح ر|بــــو|حمد |محمد  هره|لق|حقوق 

54|2o3 ن عبــــيد حمد|مل عتـــم|عمر ك تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

335963 لسعيد موىس|ء محمد |رس| سيه|نوعيتـــ عبــــ

5|9965 ى|س ل|لرحمن عبــــ|ء عبــــد|أسم شي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

357867 حمد سمي  سيد غريبــــ| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

8835|7 ئى عزتـــ محمد حربــــ |م| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52o2o4 ي
محمد محمد يونس| دئى سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4|277o ي |لسيد عبــــد |م مصطفى |ريه
لعليىمي|لغنى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

8o675| ي ك
د|لجو|هلل عبــــد|مل عبــــد|مصطفى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

95573 حد|لو|ربــــ عبــــد|مح| ل عط|بــــل ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

6|924| بــــينى|لعدل |حمد |لعدل |حمدى  لشر ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

782o66 لم|بــــى س|لمنعم عر|م حلىم عبــــد |وس هره|لق|ج طبــــيع |عل

642334 لغنى|حمد عبــــد|د محمود |حمد ج| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

855546 هلل حسن|رس عبــــد|هلل ي|عبــــد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم
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6|7498 دل|لعو|هيم |بــــر|هر |ره ط|س ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

2|5626 لنمر|لعزيز |لحميد عبــــد|ل عبــــد|كم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8o3999 ي منسي|ر منسي محمد م|مختـــ
ضى ي|بــــ |د|

|لمنى

485367  ج|لبــــ|حمد عبــــد |ر محمد |مي
ى
د|ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

685229 زق عويضتـــ|لر|لق عبــــد |لخ|محمد مسعد عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

54|4|4 ه|لرحمن محمد سعد فهىم |عبــــد  لشعي  ره دمنهور|تـــج

5|o883 نور محمد فتـــىح بــــريك بــــ دمنهور|د|

6o858o ه | ىط|لمع|بــــو |هيم محمود مصطفى |بــــر|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2727o| حمد|لدين محمد |م عز|هي لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

79|33o ن حبــــيش|مصطفى شحتـــه حبــــيبــــ سليم ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

7|oo97 رن|مرفتـــ مدحتـــ عطيه محمد بــــد س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

899575 د مجدى بــــطرس |ن عم|جوىسي ج|طبــــ سوه

||6859 دل محمد خليل حسن|محمد ع |بــــنه| هندستـــ شبــــر

32o847 لخطيبــــ|حمد محمد |حمد |حمد محمد | ى شمس حقوق عي 

34|992 ى |ء س|دع ر|لعط|حمد |لم حسي  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

3483|5 لمغيثــــ|حبــــيبــــتـــ وليد سيد عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

752595 عىل محمد عىل محمود عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

79oo24 تـــه|هلل شح|ح فرج |يدى صل|ه نوعيتـــ بــــور سعيد

5o|87| لسيد محمد|حمد |أمنيتـــ  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

78|3o6 هيم محمد|بــــر|لسيد |لسيد |محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

62935o و|محمد رفعتـــ محمد عبــــد لحميد شبــــي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|52846 تـــه|ل فهيم شح|طمه كم|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o65|5 لعدل جمعتـــ|لعدل |ره حلىم |س لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

368o26 لح|هيم محمد ص|بــــر|حمد |محمد  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

889688 لرحيم بــــيومي |طف عبــــد|ندى ع سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

42622o ه زكري |هيم محمد زكري|بــــر| |مشي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

89742o ى س|س لم |لم عىل خي  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

68o676 لدين حسن|مىح | يه زكري| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8222o5 ريمونده صفوتـــ رمزي فهيم ي|بــــ |د|
|لمنى
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8384o6 مي يوسف|لحسن تـــه|بــــو|ء |ل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

22|937 ن عىل|لحكيم عثــــم|ء فتـــىح عبــــد|ل| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

45|549 محمد محمد حسن حربــــي سكندريه|ل|هندستـــ 

544562 وى|لغربــــ|لمجيد |هيم عبــــد |بــــر|ء |سم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|43497 حمد|دى |ره سعيد نف|س دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

|65|64 مجدى خلف جورج  بــــسخرون| ي|م هره|لق|ره |تـــج

3|588o د جبــــرتـــ|ل عي|مريم كم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o4534 هر|ء مسعد مسعد يوسف م|شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

524748 ن مصطفى حسن محمد محمود|رضو |ضتـــ طنط|علوم ري

336|6o ى نبــــوى عبــــد|رتـــ ي|س د|لجو|سي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5|o934 هيم خليل|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|64366 لرحمن محمود|لد عبــــد |لرحمن خ|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

756273  عبــــد|حمد و|ورده 
ى
هلل|ق عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|36269 روس|دق فخرى سيد|نتـــ ص|دمي تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7o6274 ن عقل|د عثــــم|ميه عم|س لمنصوره|علوم 

|23874 حمد محمود|حبــــيبــــتـــ مجدى  ى شمس حقوق عي 

6987o5 ن|ح رمض|لفتـــ|مد عبــــد |لسيد ح|محمود  لمنصورتـــ |تـــمريض 

756o73 ى|مروه  حمد محمد حسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|36288 هيم رزق|بــــر|ندى سمي  |س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|22987 روق نجيبــــ|ثــــروتـــ ف| دون|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|52379 لرحمن|حمد محمد عبــــد |هلل |منتـــ  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|45663 رق فتـــىح سيد|يوسف ط ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

9|4|4| لكريم صديق  |لسيد عبــــد|ء |شيم سيوط|علوم 

3|6|88 تـــ|ن شتـــ|لم سليم|حمد س| |لي|د ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

498879 |غ|هلل |مل عبــــد |ء ك|شيم تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

639|68 لمنعم محمد مصطفى|د عبــــد|فؤ زيق|لزق|هندستـــ 

8o9378 لس عوض كم ل عبــــده|كي  ي|بــــ |د|
|لمنى

69225o سلىم سعد محمد يوسف عىلي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o3465 عيل غريبــــ|سم|حمد محمد |رحمتـــ  سكندريه|ل|ره |تـــج

9||56o ف عبــــد| |لي|د شم |لمعز ه|رسر ج|صيدلتـــ سوه
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|397|7 ىط ضوى عمر|لع|رحمه عبــــد  هره|لق|ر |ثــــ|

443883 ى ص|إرس لح خليفتـــ|ء سعد حسي  ط|بــــ دمي|د|

238729 لكريم|د |لسيد ج|ء عىل |لىمي ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|5oo86 وى|لبــــحر|ء محمود محمد مصطفى |عل ن|هندستـــ حلو

|6o79 رد حسنى نجيبــــ|دو|ن | ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

367477 هيم|بــــر|ح خليل |لفتـــ|ء فكرى عبــــد|رس| عه مشتـــهر|زر

|76577 دى|له|لسيد عبــــد |لسيد عطيه |رحمه  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|55o7o حمد محمود|لعزيز |مريم عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2|9|7o وى|لدفر|مصطفى وجيه محمود  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

235356 سم بــــيوم مصطفى|د بــــ|زي ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

9oo79o ن عطيه |جرجس قزم| رين|م ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

83o558 لد زىكي محمد|محمد خ ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

47893| ر|لبــــيط|مل |ل ك|محمود كم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

828468 لنعيم محمود محمد|ء عبــــد|صف |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

63o9o4 ى |رس| عيل|سم|عيل محمد |سم|ء حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

43o677 ى عبــــد  هيم كريم|بــــر|م |لسل|نرمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

782278 يم محمد|لد|حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|صيدله 

42954 ى |يم| بــــوعمر|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ن خي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

35o88o هيم يوسف|بــــر|لمحسن |رضوى عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

428628 صل|لنبــــى و|مينه محمد رزق عبــــد| |صيدله طنط

46|838 فع|لمنعم سيدأحمد ن|ء عبــــد |شيم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

526742 ر|حمد سيد شكرى كر|مصطفى  ج|بــــ سوه|د|

93965 ى |ء |ل| ف خي  م|م|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

64o425 فعي|لش|عيل محمد |سم|لرحمن |ء عبــــد|آل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42|4o2 ه|بــــر|هيم يوسف |بــــر|ندى  هيم عمي  لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

79676 تـــ خلتـــ|فتـــ نش|حيل ر|ر ن|حقوق حلو

864222 ل شفيق رسىمي|جون جم كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

34o69o هلل|حمد عوض |د |يمن فؤ|نىهي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

272968  رزق| رين|م
ى
نبــــيل شوق |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

2734o| حمد|ن سيد |يه شعبــــ| علوم بــــنى سويف
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348639 عيل حمد|سم|هيم |بــــر|حمد | زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

9oo255 رف |لع|لسيد |حمد عىل | ج|صيدلتـــ سوه

4o47o| لسيد مسعود عىل|محمد سمي   سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35o248 لعظيم|كر عبــــد|متـــ سعيد ش|س| ى شمس|تـــج ره عي 

96292 حمد محمد|هلل مجدى |عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

783237 ن عىل|لم|مل س|ء ك|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

6|673o ق|لعز|حمد محمد |حمد |ندى  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

497969 م|حمد محمد سل|ف |عف تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

438o65 تـــ|لزي|عوض محمد عوض | ر|ي لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

2643|3 هيم محمد|بــــر|ريد محمد |تـــغ ى شمس| لسن عي 

49372| بــــ|لرحمن جمعه رجبــــ خط|عبــــد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

685|o6 ن|فظ سليم|لعظيم محمد ح|كريم عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|7|39o هيم وهبــــه|بــــر|مجد نسيم | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

785475 ين عبــــد  حمد محمد|لحكيم سيد |رسر زيق|لزق|بــــ |د|

666o9 حمد|دل محمد |تـــسنيم ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

77|oo6 ل حمدى نجيبــــ|سلىم جم زيق|لزق|ره |تـــج

33745o ن محمد|ن سيد رمض|رمض لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

88o4| لسيد|طف محمد |حمد ع| ن|حقوق حلو

439752 ح|لفتـــ|بــــر عبــــد |ح ج|لفتـــ|جر عبــــد |ه لشيخ|علوم كفر 

456o2o هيم سليم|بــــر|سليم | مريم يحن  زكري |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

44o53| وى|لمك|ن |للطيف عثــــم|محمد محروس عبــــد ط|بــــ دمي|د|

533o78 د|لحد|هلل |ل نرص محمد عبــــد |يدى جم|ه ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

3547|9 د|لعزيز محمد ج|رس عبــــد|جر ي|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

754423 تـــه|لسيد محمد شح|يه | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

438o|4  كس|تـــ |لشح|دل |دتـــ ع|مي
ى
بــــ|لدسوق لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

777276 مد|دى ح|له|حمزه محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

8|4345 ى|د ي|زي مر|يمن حج| سي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

62o3o6 لح عىل خليفه|رق محمد ص|شهد ط ط|هندستـــ دمي

2|7434 ر|حمد مختـــ| |لدين محمد زكري|م |حس| رويد ن|ره ج حلو|فنون جميله عم
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6o753 لعزيز|حمد عىلي محمد عبــــد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

247755 مر|رق محمد ع|محمد ط ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

884|oo ديبــــ  |دى |جد ن|ديفيد م سيوط|ره |تـــج

44|538 ي|ر
لح|لسيد يوسف محمد ص| |ئى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

767922 لبــــلك|حمد |لدين مصطفى فهىم |ح |صل| صبــــ هندستـــ بــــور سعيد

|773| رص عطيه|لن|ل عبــــد |د جم|زي هره|لق|ن |سن|طبــــ 

8343|9 مد طه|حد ح|لو|ظم عبــــد|ن دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

8|3|58 ى |ء محمد |عل هيم|بــــر|مي  ره بــــنى سويف|تـــج

92|684 ء محمد محمد سعيد |لشيم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

3o345 لحميد|ء محمد قرئى عبــــد |دع عه مشتـــهر|زر

37|77| مر|لحليم ع|متـــ محمد مصطفى عبــــد|س|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

5o462| ن سعيد محمد محمد|يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

7|oo|3 حمد|لمرىس محمد |ر محسن محمد |من لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

322|28 لمحسن محمد رجبــــ|ل عبــــد|هبــــتـــ جل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|7o85 |لبــــن|ندى محمد عىل محمد  علوم دمنهور

536728 ي|بــــر|هلل |محمود عبــــد
هيم محمد بــــسيوئى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

6o9o6o هلل قشه|يه حمدى عبــــد | |ره طنط|تـــج

62|996 لعزبــــ|ء محمد فتـــىح محمود |سم| ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

3444|2 ل محمد عدل|لرحمن جم|عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

38366 م عىل جمعتـــ|ء س|ل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9oo729 لرحيم |ل محمود عبــــد|ء جم|ل| ج|صيدلتـــ سوه

788239 ع درويش|ل درويش رف|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

25824| حمد تـــوفيق|لسيد |محمد حسن  |هندستـــ طنط

62||26 س|مصطفى محمد مصطفى عبــــ ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

896383 ل |لع|حمد عبــــد|لرءوف |ر عبــــد|من ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8393|5 عيل|سم|حمد محمد ربــــيع محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

8|4246 ي ص ي محمد خي 
بــــر|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

26o|62  |ن |يم|
ى
|حمد سعيد دسوق

ى
لدسوق ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

|43295 ي |ط| ن|دي
حمد|رق مصطفى م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ
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2|788 م محمد عزتـــ محمود|هش| هن هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

6|6989 رج|يه عىل حسن نو| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

89|257 حمد منصور عمر |محمود  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

5374o9 ى رض|ي س|هيم عبــــ|بــــر| |سمي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

427424 م|حمد عل|ن فتـــىح |حمد شعبــــ| |عه طنط|زر

|28527 ن|محمد يحن  مزيد عثــــم ى شمس حقوق عي 

2959o م محمد|لسل|لدين عبــــد |ح |حمد صل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|596o8 حمد|حمد عىل |جر |ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5o4345 لم يوسف|ق س|لرز|مروه محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

|46239 هيم محمد|بــــر|ل |م جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

336|9| ر مجدى محمد محمود|مي ى شمس|د| بــــ عي 

|53o97 ف عبــــد |مصطفى  حمد|لسميع |رسر ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

3|4596 |لعل|بــــو |حمد |مي  مجدى | |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

2|8852 لمنعم عىل|لمنعم محسن عبــــد|عبــــد ى شمس حقوق عي 

|288|6 ي |لدين رج|بــــ |شه
حمد|لسيد |ئ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

322936 ه|لل|ندى عىل حسن عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

88|996 ف ش|محمد  ى عبــــد|رسر لسميع |هي  سيوط|حقوق 

7234| ى ه شم|مروه حسن حسي  لفيوم|طبــــ 

267669 هيم|بــــر|مل يوسف |حمد ك| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o|484 لمنطلبــــ |ء عىل محمود محمد عبــــد|بــــه ج |تـــمريض سوه

857|53 ء محمد سيد رجبــــ|شيم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

3ooo25 محمد سيد محمد سيد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

645759 نجوى محمد حلىم عرص |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

756|26 ن عىل محمد|م شعبــــ|ريه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

5|446 ى عبــــد |مريم طه  لغنى|مي  علوم بــــنى سويف

494728 ي رمض
ي |هيم |بــــر|ن |مصطفى

ى
لخي |بــــو |لدسوق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|4836 حمد قربــــتـــ|لسيد |رس كرم |ي ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

856o34 مل|لعظيم ك|م عمر عبــــد|سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|76o4o ل|لع|لعزيز عبــــد |مروه تـــيمور عبــــد  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم
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888948  درويش عبــــد
ى
لرحمن |رحمه صدق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

49o673 بــــى|مبــــ|لدين محمود يسن |د |رحمه عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

635478 حمد|تـــه |لسيد شح|طمه |ف زيق|لزق|صيدله 

37o2|7 لحمد حسن|بــــو |لد سعد حسن |خ كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

||8282 ى د|لشهيد فؤ|د عبــــد |فؤ| مي  هره|لق|طبــــ 

2|9657 ي محمد
سلىم سيد محمد حسنى ى شمس|د| بــــ عي 

287658 ى عبــــد ى خرصى وى|لطلبــــ|لرحمن |محمود خي  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

246o86 ف محمد بــــدير|محمد  رسر ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

882|8| لرشيد محمد  |هلل عبــــد|ء فضل |عل ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

24o398 ي
حون|ل محمد ط|جم| دئى لمنصوره|حقوق 

636465 يف م| بــــ|لوه|هر عبــــد|حمد محمد رسر زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9o9399 حمد |مد |ح| بــــسمه زكري ج|بــــ سوه|د|

76989| د|لح عو|حمد ص|يه | هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

535778 حمد محمد بــــدرى محمد| |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

|77265 |حمد محمد عىل عىل عط| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

893696 هيم |بــــر|لعظيم درويش |حمد عبــــد| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

3343|6 لمنعم|حمد محمد عبــــد|محمد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

237688 بــــخيتـــ جوده عويضه| رين|م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|646o5 لصمد محروس|ن عبــــد |م شعبــــ|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

986oo ر|ر شليل عم|د عم|جه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|22o87 ي |لحميد |ريم مدحتـــ عبــــد 
لحديدي|لبــــسيوئى هره|لق|هندستـــ 

33oo64 هيم|بــــر|مي سعيد |ميتـــ س|س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

439823 م|رحمتـــ محمود محمود يوسف عل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

867|65 ي محمد بــــغد| لربــــ|د |دي ج|نىح  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

694652 ى |ف ر|لنج|طمه فتـــىح محمود حسني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

357|36 هلل|لسيد عبــــد|مجدى | لي|د |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

834246 حمد|س عىلي |لعبــــ|بــــو|محمود  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

698|55 مه محمد|مريم محمد محمد سل زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

34762| ن محمد|لرحمن محمد سليم|عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 
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5|9685 س|هيم عىل غط|بــــر|ن محمد |يم| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

683|9o لرحمن|حمد عبــــد |ن محمد عىل |نوره لمنصوره|ره |تـــج

|74746 عيل|سم|لد عىل |حمد خ| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

3||8o رح|يز بــــ|مريم وصفى ف ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

345895 ي|ر
ى حسن خليل| ئى رزق حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7o73o4 ه | وى|لمك|لسيد |زق |لر|حمد عبــــد |مي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4o8774 حمد مرىس محمد زعويل|ء |سم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

77|377 هيم|بــــر|جر ميشه تـــوفيق |ه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

826|44 ي |ريم ع
حمد|دل مصطفى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

5|84|| ن حمدى بــــسيوئى محمد عيس|يم| ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

355566 لغنى|حمد عبــــد|هلل |مريم فرج  عه مشتـــهر|زر

|45589 دريس|لرحمن معتـــصم محمد |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

296785 حمد رجبــــ محمد عيد| ن|تـــمريض  حلو

67547| ى|حمد |م |حمد هش| لزهي  لمنصوره|هندستـــ 

4|o37o ي|لسود|هيم بــــخيتـــ |لسيد إبــــر|عمر 
ئى |ره طنط|تـــج

23248o لحميد|حمد عبــــد|لد |خلود خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8oo249 لليف ملك|بــــو|وديع ملك  ن|كليتـــ طبــــ أسو

25252o ح محمد بــــسيوئى|ء صل|رس| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

626o48 لسيد محمود|م |حمد عص| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4|987o حمد فرج|حمد محمد عىل  | لشيخ|بــــ كفر |د|

679236 لحميد|لسيد حسن عبــــد |مصطفى  لمنصوره|علوم 

352784 لسيد|ح |لفتـــ|سيد محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

428579 ي|ر
بــــوعيشه|لمطلبــــ |محمود عبــــد| ئى |بــــ طنط|د|

5287|8 لففى|لحليم بــــيوم |لحليم بــــيوم عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

264|22 لسيد محمد|ن سعيد |نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

279o2 حمد|د ثــــروتـــ محمود |سع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

323727 ن|ن منصور حميد سليم|فن| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

27o933 وق جم ل محمد مصلىح محمد|رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

45o64| لبــــخوم|حمد منصور |ندى  |نوعيتـــ طنط

52oo|3 م عطيتـــ نرص|لسل|ن بــــكر عبــــد|يم| تـــمريض دمنهور
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342327 لوكيل|د |حمد عو|رس |ي| ر|ي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

25235 لدين محمد|دل عز |رتـــ ع|س هره|لق|حقوق 

623327 يف عثــــم|عثــــم لليثــــى طه|ن محمد |ن رسر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

438735 ن|لجيد عجل|نور عبــــد |محمد نشأتـــ  لشيخ|ره كفر |تـــج

75|426 هيم منصور|بــــر|ريم حمدى محمد محمد  ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

842495 ف عىلي |يدي |ه
ي|لحجل|رسر

ئى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8|8|7o ف لويز طبــــ|يكل |م عه|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

9864o ى ن|ي رص ذىكي مصطفى|سمي  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

432735 |لدين عبــــده بــــدوي |لحفيظ نور |هدير عبــــد 
وى|لفرم

| تـــمريض طنط

864846 ى محمد عبــــد| لمقصود بــــزيدي|لحسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

83336o سم محمد|ء محسن ق|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

339427 حمد عىلي|نعمتـــ محمد عىلي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

535727 ى |دق |بــــ ص|يه|عمر  عيل|سم|مي  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|59949 لد محمد سيد|ره خ|س لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

854763 ى |ريه ى|م حسي  لسيد حسي  حقوق بــــنى سويف

4o72oo لعزيز محمد يوسف|ل عبــــد |ء كم|أسم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

74|76 س محمد محمود|ر عبــــ|من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|6o25 حمد عىل|ممدوح عىل | ي|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o7275 ن |لسيد حس|طف |حمدى ع| ج|هندستـــ سوه

8439o| حمد سعيد|هد |موده مج ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

54|8|4 لديبــــ|ء محمد محمود |عل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o8947 لدهبــــ|بــــو |ل |لد كم|حمد خ| |ره طنط|تـــج

684492 م|لرحمن غن|حمد عبــــد |زينبــــ  لمنصورتـــ |تـــمريض 

88|328 هلل  |بــــتـــ عبــــد|ميمه مكرم ثــــ| سيوط|بــــ |د|

28243o ن عجىم|حبــــيبــــه رأفتـــ رمض سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

273684 حمزه سيد حمزه| لي|د ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|25935 ى|لدين رستـــم |ء |مصطفى بــــه مي  ى شمس هندستـــ عي 

834|86 ي|بــــو|ذلي |م ش|سل|
لحسن مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

346545 ر بــــيوم محمد بــــيوم|من |حقوق بــــنه
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|45|9 رق محن  سعد|لؤى ط كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

683997 هر نبــــيه عىل عويضه|نبــــيه م لمنصوره|حقوق 

52|896 ل مصطفى مصطفى|ء طل|صف تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

3646o3 لق|لخ|لمقصود عبــــد|حبــــيبــــتـــ محمد سيد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|o88| ي عل
تـــه|ء سعيد نبــــيه شح|مصطفى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

68695 ى محمود|محمد ع طف حسي  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o7|3| ي|هيم محمد |بــــر|آيه محمد  لبــــحي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

63944| ى |ن حن|جرجس سليم| مي  زيق|لزق|بــــ |د|

8|9369 هيم|بــــر|بــــدين |لع|هر زين |ء م|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

347588 لنبــــى سيد|حمد محمود عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

64|995 لرحمن|لسيد عبــــد|طف |م كلثــــوم ع| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|6662 ى|نوره ن سيد حسن حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|27263 لدين محمد|ل |ليىل عمرو محمد جم ن|فنون جميله فنون حلو

239|2| لحميد خليل حميده|ره عبــــد|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

843966 لرحمن|لصبــــور عبــــد|حمزه يوسف عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

264325 لسيد محمد بــــكر|حمد |ره |س ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

35525| هيم محمد محمد|بــــر|مريم  ى شمس| لسن عي 

8|4o3 |لبــــ|صف عبــــد|عىل حلىم ن
ى
ق دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|

لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

7o2983 لدرع|لق |لخ|لمعز بــــكر عبــــد |مريم عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

2852o8 حمد|نم |د سيد سيد غ|زي ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

493424 وي|لقل|م عوض |م|لسيد طه | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

477o5o ف محمد |ضىح  دق|لص|رسر سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

869993 ه محمود قن| وي محمد|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

633684 كم|ح محمد محمد ح|هلل صل|عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|||96 لق|لخ|لسيد محمد عبــــد|لسيد |محمد مدحتـــ  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

32|34o لمجيد|لدين محمد عبــــد|م |لرحمن حس|عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

3|965o لمحسن عطيتـــ|بــــسمتـــ سعيد عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|5739o ى محمود |ول لىح|حمد عبــــد |ء حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

26|995 مد جعفر|لحكيم ح|مصطفى عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 13239 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|7o798 لرحيم|حمد سعيد حسن عبــــد | رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

2247|2 ى ر عدل عطيه|نص| مي  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

64|342 ف محمد عبــــد|محمد  بــــ|لوه|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

6o9o|4 محمد عىل بــــدير هندى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

332873 لتـــ محمد مرىس مسعود|ه |حقوق بــــنه

6|552| ز|هر محمد حر|حمد ز| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8526o2 ي مظهر عبــــد| ه نمي  لحميد|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

4|2933  مصطفى 
ى
لسيد|يمنى فريد شوق دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

|52485 حمد محمود سعد|لد |خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|554|| وق  لسيد|لحليم |لسيد عبــــد |رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o93|3 م|هيم |بــــر|لد |هلل خ|عبــــد  ألرسر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

9|8629 لرحيم |لحكيم عبــــد|م محمود عبــــد|سل| ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

9o6525 ن |مريم زغلول هديه سليم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5|9456 هلل|نبــــيل سيدهم عزيز عوض | دون|م |ره طنط|تـــج

42328 لح|ء محمد رجبــــ زىك محمد ص|دع هره|لق|بــــ |د|

27|545 ض حويتـــ|ل ري|حمد هل| |ند ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

22|823 عيل محمد|سم|لد سيد |ء خ|ل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

753548 لح نور|لح محمد ص|مح ص|روى محمد س| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35|582 بــــوليله|حمد |محمود سيد سيد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

26o576 |لعليم |لسيد عبــــد|م 
ى
لشنوق شمون|نوعيتـــ 

7o254| ى |ي ن|هيم رمض|بــــر|هلل |حمد عبــــد |سمي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

7772o2 ف |له|ء محمد عبــــد |صف لدين|دي محمد رسر زيق|لزق|عه |زر

|9o78 مد محمود|حمد ح|يوسف  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

69|22| لبــــطل|حمد |مد |رص ح|مد ن|ح لمنصورتـــ |تـــمريض 

3|95o8 حمد طه|ن |جر رمض|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4466o8 |لعل|بــــو|حمد |فوزى سيد فوزى  لفيوم|لعلوم |ر |د

22|57| هلل محمد|م عبــــد|لسل|محمود عبــــد هره|لق|ره |تـــج

66966 ء محمد رجبــــ سعيد|رس| لفيوم|هندستـــ 

28287 ش|ن مرد|حمد محمد عثــــم| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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833|o5 لربــــ|د |محمد رزق محمد ج ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

882|76 هلل سيد محمد حسونه  |عبــــد سيوط|ره |تـــج

277477 لصمد محمود|يمن عبــــد|محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

259987 مل|هدى سعيد معوض ك ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

897779 زق يوسف سيد |لر|نجوى عبــــد ج|أللسن سوه|كليتـــ 

8826o2 حمد سيد  |يدى محمد |ه سيوط|تـــربــــيتـــ 

359429 مد|طف محمد ح|منيتـــ ع| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3272o محمود محمد عبــــده طه سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

894294 ى عىل  حمد عىل |حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

64o7o3 م|لغن|ن |هلل سليم|ع عبــــد |هلل سبــــ|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

6492|o  متـــولي جبــــر|ء شعبــــ|آل
ى ن حسي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

867o56 ي ك
مل محمد|محمد مصطفى سيوط|حقوق 

839696 تـــن محمد حسن محمود|ف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|58657 ى مجدي محمود |ي سم|عيل ق|سم|سمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o5796 ج|حمد محمد ربــــيع حج|ء |سم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|62o43 دهم صفوتـــ محمد محمد عىلي| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2578|6 لحديد|بــــو|لمجيد |ح عبــــد|محمد صل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

444329 ى عبــــي  محمد عبــــوده محمد حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6234|o ل|لحليم حسن هل|زينبــــ عىل عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

5o6574 حمد سيد|ء سعيد محمد |شيم سكندريه|ل|بــــ |د|

26|8|7 حمد|لحميد حبــــيسر |حمد مجدى عبــــد| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

26933o ر|لق فهيم نص|لخ|ن عبــــد|يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

3348o7 حمد محمد|ن سمي  |يم| |بــــ بــــنه|د|

48764o هيم|بــــر|حمد محمد حسن |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34oo72 ل|لجبــــ|لمقصود |ن خليفه عبــــد|شعبــــ| ند | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|46353 ل نرص|لد كم|جنتـــ خ ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

478923 لس  ئيل|لبــــي  مرقص ميخ|لفريد |كي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

4o8o8 بــــ|لمجد عىلي دي|بــــو|محمود  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

86o333 للطيف|لكريم عبــــد|ح عبــــد|طمه صل|ف ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

436583 زي|ء سمي  محمد محمد حسن حج|آل |حقوق طنط
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8o966| ى محمود حسن محمود حسي  حقوق بــــنى سويف

5|4254 لشبــــينى|لغنى |ء محمد عبــــد|دع تـــربــــيتـــ دمنهور

244832 ى|لتـــو|يه سعيد عبــــد| بــــ نورحسي  ن|حقوق حلو

236922 يم عبــــده|لد|ل عبــــد|طمه جم|ف ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

42347o نور سعيد عىل بــــدر|نعمه محمد  سكندريه|ل|عه |زر

4598o6 مد|م فوزى ح|لرحمن هش|عبــــد سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7645o3 سط محمد|لبــــ|لد عبــــد |حمد خ| ره بــــور سعيد|تـــج

48563o مل|ل محمد عزتـــ محمد ك|فرح جم سكندريه|ل|ره |تـــج

48988| ئيل|د ميخ|د فوزى عي|مريم ميل سكندريه|ل|بــــ |د|

89936o حمد محمد محمد |محمود  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

436o27 يل|ن محمد محسن عىل ط|نوره لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7|7o36 لسعيد|لدين مصطفى |بــــ |يه|مصطفى  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4|2433 ئى|لقبــــ|مل عىل |يحن  محمد ك |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

688585 لق|لخ|لق محمد عبــــد |لخ|رس محمد عبــــد |ي لمنصوره|هندستـــ 

24|8oo عيل محمد|سم|زينبــــ طه  هره|لق|حقوق 

3|7894 مد عىل|متـــ ح|س|كريم  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

442|37 لبــــسطويس|حمد سعيد |مصطفى  لشيخ|ره كفر |تـــج

4|o4o دل خليفه كريم|ع| ند ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4998| ل عىل|لع|ن عبــــد |حمد رمض| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|37728 ل رشدى|بــــ جم|يه|كريم  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

77|868 ي|شيم
ح|لفتـــ|ء عزتـــ عبــــد|ء ضى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4|6589 شد عىل|لد محمد ر|ل خ|جم لشيخ|ره كفر |تـــج

788245 لسيد درويش مصطفى|لد |خ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5|8245 |لسق|لغنى |بــــسمتـــ صبــــىح مصطفى عبــــد ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

45o468 ي|كر |حمد ممدوح ش|
لسعدئى |هندستـــ طنط

9o2575 ي
حمد  |لدين محمود محمد |ء |ضى سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

22488o لحميد عىل|لد عبــــد|مؤمن خ دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

699o93 يس|لس|شد |لرحمن عوئى ر|عبــــد  سيوط|بــــ |د|

5|7486 لديبــــ|لسيد |م محمد  بــــ دمنهور|د|

895932 ء محمد عىل محمد  |رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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638|57 هلل|بــــ |حمد ج|لدين |رس محمد نور |ندى ي زيق|لزق|صيدله 

48|797 حمد خلف حربــــى فضل خليل| سكندريه|ل|بــــ |د|

422864 لم|عيل س|ر سعد إسم|إنتـــص سكندريه|ل|عه |زر

45928o فظ|حمد محمد ح|ن |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

58o78 ي محمد|رق |ط حمد يحن  ره بــــنى سويف|تـــج

6|44|5 ء فتـــىح محمود محمد حسن|رس| |تـــربــــيتـــ طنط

23o554 محمد مجدى سمي  محمود هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|4345 ى رجبــــ محروس محمد |ي لصفىط|سمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|755o7 لحميد منصور|ل عبــــد |ن جم|يم| ن|بــــ حلو|د|

33567o ي|ر
ج هريدى|لد ض|خ| ئى ى شمس|د| بــــ عي 

|75|6| لرحمن فهىم|بــــ عبــــد |يه|ء |عىلي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43262 هيم|بــــر|محمد منصور حنفى محمد  هره|لق|علوم 

|45323 ئى  عىل محمد|محمد ه ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

6|7|9| لعسيىل|جر مجدى عبــــده |ه ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

28|8| ضل عىل|ء محمد ف|ل| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

244989 |لبــــ|لعليم محمد عبــــد|ندى عبــــد
ى
ق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8338o5 ي|ر
م|لسل|حمد عبــــد|حسن | ئى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6o7646 |لمش|روق صديق |م ف|آيه حس
ى
ق لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

628534 لعظيم حلبــــى|ن عبــــد |عطو| مؤمن رض |ره بــــنه|تـــج

889499 تـــه سعد محمد|محمود شح ج|بــــ سوه|د|

848445 ى محمد|يه محمد | مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|46252 ف فؤ|يه | د طه|رسر ى شمس| لسن عي 

8o679o بــــ|لوه|ح محمد عبــــد|ء صل|لىمي ي|بــــ |د|
|لمنى

253278 وى|لهند|هلل محمود |هدى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4|653 لسيد عىل|حمد |م |حل| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

865952 ى|م ي طنيوس يعقوبــــ|ه| رتـــي 
ئى دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

85979o ي|مريم جرجس فؤ
د ينى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

9|7753 ك رزق |لمل|يسطس رزق عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

67o23 ى عص|ي سم|م محمد ق|سمي  لفيوم|ضتـــ |علوم ري

479499 لدين ثــــروتـــ|ل |ل محمد كم|كم سكندريه|ل|هندستـــ 

49o366 حمد|طف محمد دهبــــ |ء ع|شيم سكندريه|ل|حقوق 
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299669 د|دل عىل فؤ|عىل ع ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

349592 حمد|م عىل |يتـــ حس| ى شمس|د| بــــ عي 

4325|6 عيل|سم|حمد |نشوى محمود  |طبــــ طنط

352o77 هيم مبــــروك|بــــر|ملك محمد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

92|499 مد |طف يونس ح|ء ع|رس| ج|بــــ سوه|د|

7|o22o لعزبــــ محمد|تـــ |ء حسن عرف|ل| لمنصورتـــ |تـــمريض 

6455o8 ف|متـــ |س|حمد | لسيد رسر لمنصوره|حقوق 

7o58o9 هيم|بــــر|تـــ |لشح|ح محمود |تـــرىك صل لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

76876| ي عبــــد |محمد عبــــد 
دي يسن|له|لغنى ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

|76466 شم|هيم عدل محمد ه|بــــر|حبــــيبــــتـــ  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

35|7| م سيد حسن|رتـــ هش|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|o527 مر|لسيد محمد محمد ع|ح |حمد صل| |بــــ طنط|د|

69265 ن عىلي حسن|عمر شعبــــ ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

923339 ل  |لمجد جل|بــــو|ل |ء جل|وف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

3o488 لسيد محمد|ء وليد |لزهر|طمتـــ |ف |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

23456| لمجيد محمد|م فكرى عبــــد|لدين حس|نور م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

675459 ى محمد مدحتـــ  حمد محمود|حني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|67|98 لسيد|ض محمد |د ري|جر عم|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o97|3 ن|بــــسمه فوزي فوزي محمد زهر لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

||8358 لمطلبــــ|حمد عبــــد |لمطلبــــ |عىل عبــــد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

2|226| حمد مجدى محمود عطيه| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|989o لمقصود|عيل عبــــد |سم|يمن |محمد  ن|بــــ حلو|د|

8|499o م سيد|لسل|ندي مدحتـــ عبــــد ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

253449 لسيد|طف سعيد |عبــــي  ع ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

623635 ء أحمد مسعدمحمد يوسف|آل ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

493|o2 مل سعد|ل ك|حمد شفيق جل| بــــ دمنهور|د|

87oo36 لربــــ|د |حمد ج|لنوبــــي |بــــ |رح ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

32655| تـــ | لسيد|س |حمد عبــــ|مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4o7932 ى سيد|سهيله خ لد حسي  ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى
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9o5322 حمد عىل محمود |كريمه  ج|بــــ سوه|د|

276958 حمد|ري |هدير محمد بــــش ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

282|9o لكريم|د |لمجيد ج|دل عبــــد|محمد ع ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

777883 ى عبــــد |رو هلل غنيىم هيكل|ن خي  زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

26843 حمد محمد|م |عص| ند ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

324798 بــــر محمد عىل|متـــ ص|س|در |ن ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

48|887 ن|لدين محمد سليم|م |بــــ حس|شه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

359548 لنبــــى محمود سليم|رحمتـــ عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7846o9 لح|حمد محمد مصطفى ص| زيق|لزق|ره |تـــج

76o25o ىطي حسن|لع|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

79o|62 د|ر فهيم ج|دو|ندرو | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

76o267 م نرص محمد|محمد عص تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

352842 ن|لمول زهر|محمد وليد عبــــد ى شمس حقوق عي 

9o424 فظ|لح|شور محمود عبــــد |عىل ع ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4279|| بــــو رسيع محمد|لعزيز |ن صبــــرى عبــــد |يم| |بــــ طنط|د|

52|3|9 ر|لعط|رس منصور |ء ي|سم| زيق|لزق|عه |زر

|6o46 لحميد|لعزيز عبــــد |يمن عبــــد |طمه |ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

776578 ي|ر
هيم محمد غريبــــ|بــــر|غريبــــ | ئى زيق|لزق|بــــ |د|

7|2568 وق محمد  وي|لغز|زق |لر|لحسينى عبــــد |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

899362 مصطفى عطيه عطيفى محمد  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

35948o لعزيز محمد مطر|ء عبــــد|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6|4755 وى|لبــــط|لمقتـــدر |لسعيد عبــــد |آيه  |طبــــ طنط

249o88 حمد غنيم|ء رأفتـــ |رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

623652 تـــ|لزي|ء مصطفى أحمدمحمد |دع ط|بــــ دمي|د|

6|o74 لغنى|بــــ عبــــد|لتـــو|دل عبــــد|ع| عل ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5o6373 هيم خليفه مرىس|بــــر|ن |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

443237 ف |ح |نج لسيد محمد بــــدير|رسر لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

826289 بــــد|عيل محمد ع|سم|فريده  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

465|25 لسيد بــــقشيش|لسيد |ممدوح ممدوح  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و
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|3699| فظ|ء محمد ح|طف عل|ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

759452 لسيد|حمد مصطفى |بــــتـــول  زيق|لزق|حقوق 

887278 بــــتـــ سيد |ء محمد ثــــ|وف سيوط|تـــربــــيتـــ 

43|849 |لجوهرى ند|مه |س|محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

||558| لنجدى|بــــر |سل ج|لبــــ|حمد صديق |يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

63527 حمد|ج |ء سيد فر|سم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

294o5 يونس| سمي  مدحتـــ زكري ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

63322o |لبــــ|لحميد عبــــد |جر محمد عبــــد |ه
ى
ق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o8264 د|لملك عىل مر|م عبــــد|لرحمن هش|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

698546 سم عىل ميتـــ|ن ق|يه رمض| لمنصوره|عه |زر

5o8o65 هلل| |م حسن صبــــىح محمد عط|مر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

838|72 سحق|جرجس يوسف لمعي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|67259 رودى|لبــــ|هلل مصطفى محمود |عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

627o54 حمد|ىط |لع|للطيف عبــــد|عيل عبــــد|سم|حمد |
 يونس

زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|55||2 رق عطيتـــ بــــدوى بــــدر|ندى ط ى شمس|د| بــــ عي 

84||77 لمنعم محمد|لد عبــــد|لمنعم خ|عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

83o422 فظ عىلي|لح|ن سيد عبــــد|يم| قرص|ل|فنون جميله فنون 

4|38o لسيد محمد|لد محمد |خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|2573 بــــو جبــــل|حمد |سم |مد ق|منى ح | معهد فنى تـــمريض بــــنه

4532|4 هيم|بــــر|لد منجود |حمد خ| لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

265|43 لمعبــــود|فظ عبــــد|لح|ئى عبــــد|دل ه|ع ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

255o6| ى|يمن محمود ش|بــــسمه  هي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

867499 ف |حمد | لمجد|بــــو|حمد |رسر ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

2259o7 وى|لطبــــل|حمد |م حمدى |دى حس|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9o93oo حمد محمود|ل محمود |يه جم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

||89o8 لحليم|ء وحيد فوزى فريد عبــــد |ل| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

69|74 ي ي جمعه عشر
مروه مصطفى لفيوم|لعلوم |ر |د

645|67 لمحمدى محمود بــــركه|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

437449 ى|فع |لش|ل |ل فريج كم|كم لزبــــي  لشيخ|طبــــ كفر 
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4o4889 بــــو ضيف|نور |محمد طلعتـــ  سكندريه|ل|حقوق 

8467|2 لرؤف محمد بــــرىسي|محمد عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

773567 حمد منصور محمد|ندى منصور  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

67564| ن|للطيف عثــــم|هيم عبــــد |بــــر|للطيف |يمنى عبــــد  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

86|663 در عىلي|لق|حمد عبــــد|منيه | ي للفن|
|دق قن|لفنى

53o72 ي محمود سعيد |م|
هيم|بــــر|ئى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

242|67 ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|نبــــيل | ر|ي ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

633366 حمد عزيز محمود محمد| |ره بــــنه|تـــج

698962 لسعيد|ح |لسعيد نج|ح |نج ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4625oo لسيد محمد دومه|ر |لغف|حمد عبــــد | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

53328o حمد|لسيد سيد |حمد محمد |حمد | سكندريه|ل|ره |تـــج

44793 ه عزتـــ رمض| ى|مي  ن حسي  هره|لق|علوم 

9|4|5o حمد  |تـــه |حمد شح|مروه  سيوط|علوم 

|29757 ن|لرحمن محمد فرغىلي سليم|عبــــد  هره|لق|حقوق 

64|882 ى |سم|هدير محمود  ى|عيل حسي  لحرصى زيق|لزق|عه |زر

6o4788 م|لح ضي|ن مصطفى محمد ص|يم| |بــــ طنط|د|

788|52 نسمه محمود كردي نرص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

497|74 لعزيز قطبــــ|حمد سعد عبــــد |رحمه  ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

76|4o7 سلىم محمود محمود محمد حسن لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

249|o3 ى|لفتـــ|عبــــد| ء رض|سم| ح حسي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

32227| ن|ئيل يون|د جرجس ميخ|رسيل عم|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77458 لد معتـــمد محمد محمد عىل|خ ن|حقوق حلو

|44739 لح|م حسن ص|ر هش|من ى شمس|د| بــــ عي 

24o48| ل محمد مصطفى|ل جم|لي كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

9o993o حمد |طف محمود |ن ع|يم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5|8944 دى محمد بــــرج|له|ء عىل عبــــد|شيم بــــ دمنهور|د|

6|9833 ل|لبــــرمبــــ|د فهىم |محمد عم ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

863925 لم|لرشيد س|عبــــد| لوف|بــــو|بــــ |رح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

3|6o8 ي عىلي |لرحمن ه|عبــــد
لسيد|ئى ى شمس هندستـــ عي 
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4o5|73 لم|ر س|لغف|دل محمد عبــــد|يوسف ع م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

769556 عيل عمرو محمد|سم|ن |نوره عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4479o ح|لفتـــ|منيه ممدوح سيد عبــــد | ن|صيدله حلو

93728 لموجود|حمد عبــــد | |عط| دين ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

88775| حمد |حمد عبــــده |طمه |ف سيوط|بــــ |د|

356433 م محمد عىلي محمد|سل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8o9o86 ي رجبــــ|حس
ى
م محمد صدق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4o|889 ى شح تـــتـــ بــــكر|محمود محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

433938 بــــ|لدين شه|لسيد نرص |لدين |ندى نور | تـــمريض طنط

|63258 لعظيم منصور|د نصيف عبــــد |جه ى شمس|تـــج ره عي 

7|2|25 ن|للبــــ|ئى |لكن|يمنى حمزه محمد محمد  لمنصوره|ره |تـــج

2|25|6 ي
ى|لدين عبــــد|ء |محمد ضى لحميد حسي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

547675 عيل صبــــىح شيبــــوبــــ|سم|مد |ن ح|مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

533794 لقوى محمد|حمد مؤنس عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8824|2 عيل عبــــده عىل  |سم|ء |شيم سيوط|بــــ |د|

|3798o ي|سح|يوسف 
م|ر ف|ق فنى ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع

تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

763675 لحسينى نوفل|هيم عىل محمود |بــــر|ن |روف بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

334257 ح|لفتـــ|لعزيز عبــــد|تـــم عبــــد|حمد ح| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|36o5 لمحسن قنصوه|ريم عمرو عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6495|7 لحميد مصطفى محمد|مريم محمود عبــــد ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

2|2459 مر مرىس صبــــىح قنديل|س ى شمس هندستـــ عي 

354236 ي |لبــــ|ء محمود عبــــد|رس|
ى
هيم|بــــر|ق سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

528865 ن|م مبــــروك زيد|لد هش|خ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4o9|9 حمد مرشدي محمود|يه | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

297|98 لعزيز دغيدى|م سعيد عبــــد |سل| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

355825 ضى|لمنعم عىل ر|دل محمد عبــــد|محمد ع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|29774 لق|لخ|حمد عبــــد |ن |مصطفى رمض لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

6|9256 ه|هلل محمد |محمود عبــــد  حمد رسر لمنصوره|صيدله 

646522 هر خميس|هر ز|محمود ز دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح
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48254 در|لق|لرشيد عىل عبــــد |ء عبــــد |سم| رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

5|4625 لمزين|حمد شبــــل عمر |ء |ل| لمنصوره|علوم 

697923 وى عوض|لص|فوزى | مينه رض| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6o8736 فرج عوض جعفر| دين |نوعيتـــ طنط

832229 ل محمد محمد|م جم|سه |نوعيتـــ فنيه قن

32o84o يوسف محمد سعيد محمد ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

923667 لرحمن |بــــدين عبــــد|طف ع|محمد ع ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3||6o4 دو|هيم درويش عرفه ج|بــــر|حبــــيبــــتـــ  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4482|4 م|لسل|ء محمد عىلي عبــــد |سم| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8296|4 ف محمد فخر|لرحمن |عبــــد لدين|رسر |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

79o644 لوهيبــــى|حمد محمد لطفى محمد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

356768 بــــر سعيد عطيه|يتـــ ج| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

267344 لدين|رق محمد يسن نور |سميحه ط |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

486528 عيل محمد يوسف|سم|حمد سعد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

339925 لعزم محمد|بــــو|لسعيد |لسيد |محمد  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

8572|6 ل|لنبــــي كم|يدي عيد عبــــد|ه ره بــــنى سويف|تـــج

5o3778 قوىس|لشي|حمد محمد حسن |حمد محمد | إلسكندريتـــ |تـــمريض 

7o6256 عيل|سم|حمد |ر محمود |رحمه مختـــ طبــــ بــــورسعيد

77|9|9 م|لسل|لسيد عبــــد |م |لسل|رس عبــــد |لسيد ي| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

257237 ر|تـــم محمد نص|ء ح|ل| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

77|o7o نه|د سيد أحمد خش|حمد عو|ندى  زيق|لزق|نوعيتـــ 

5|5o5| ن|مريم عيد موىس سليم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

768|62 يوسف حسن يوسف أحمد| سم لعريش|تـــربــــيتـــ 

7|7|38  محمد يوسف|د |رس عم|ي
ى
لدين شوق زيق|لزق|حقوق 

|43|o8 لحسيبــــ|عيل عبــــد |سم|ح |ء نج|شيم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|49365 ن حمد|محمد حسنى | مي  ى شمس| لسن عي 

8|87|o زق|لر|حمد عبــــد|ح |مروه صل ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

2|54o5 ى فؤ|لزهر|طمه |ف حمد|د |ء حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

683747 لوزير|لكريم حسن |حمد شكرى عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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847833 ي عبــــد|ف لحليم|طمه خليفه خرصى ن|سو|حقوق 

|6|8o4 ر|لنج|م محمود مصطفى |مصطفى هش وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

32229o هلل عىل محمود عىل|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3532|5 لمنعم عمر|محمود مصطفى خليفه عبــــد |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

|75565 لحمد|بــــو زيد شيبــــتـــ |ء طه |دع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

657o3 لحميد|حمد مجدى سيد عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

242598 مه محمد|دل سل|دهم ع| هره|لق|طبــــ 

9|73o| حمد محمد عىل محمود | ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

8o5337 حمد|حمد عىلي |مه |س| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

893o83 حمد |بــــ محمد مرشد |رح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|4483 م|عيل هم|سم|هدى مصطفى محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

829493 ج|ل محمد فر|محمد كم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

76|5o3 ج محمود|رق فر|روى ط| لسويس|معتـــ |علوم ج

647779 لرحمن محمد محمد حسن|عبــــد ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

|3o|58 ى صف|هلل و| |جميل عط| يوستـــي  ى شمس علوم عي 

345733 لسيد عفيفى|ل |طمتـــ جم|ف |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

856o4 هيم جوده|بــــر|ئى سعيد |م| بــــ بــــنى سويف|د|

7o6494 لعليم محمد عطيتـــ|محمد عصمتـــ عبــــد | لي|د لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

276999 ن|لمنعم شعبــــ|حمد عبــــد|ن |نوره ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

4367o3 مل قطبــــ زعلوك|رتـــ مصطفى ك|س لشيخ|علوم كفر 

649o52 د محمود|ء محمد رش|رس| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

248968 ى محمد |يه|حبــــيبــــه  لحبــــسر|بــــ حسي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

289||2 م عىل|لسل|دل رشدى عبــــد |ع| رش دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

754366 بــــتـــ سليم محمد|رق ثــــ|يه ط| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

45o9|| لعكل|لعزيز |لنرص عبــــد|بــــو|بــــ تـــوفيق |يه| |بــــ طنط|د|

262oo5 لمرىس|لكريم عليوه |د عبــــد|يوسف فؤ كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

62|372 ن|هيم رسل|بــــر|فكرى | دين ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|76557 تـــه سيد|رص شح|ء ن|شيم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o9826 ي محمود عبــــد| ح|لفتـــ|حمد يحن  ره بــــنى سويف|تـــج

8o693o حمد|لعظيم |ن عطيه عبــــد|يم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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||6775 حمد|هلل |حمد فتـــح |نىح  |  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

7o|432 ى |ج  |ن ن|يم| لحنفى|حمد محمد حسي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

59885 ن|حمد ربــــيع رضو|زم |ح ره بــــنى سويف|تـــج

8|3|87 لس ف لسيد|دي عزيز عبــــد|كي  ي|عه |زر
|لمنى

46597| رص|ن محمود بــــكر ن|حمد رمض| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

63o746 ى|محمد خ لد محمد بــــحي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

625453 درس|طف عزيز تـــ|سيمون ع| ن| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

244866 عيل|سم|حمد |حمد حسن |ف |عف ن|بــــ حلو|د|

346227 خنى|لدخ|ن محمد |حمد شعبــــ|حمد | ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

25635o م عىل|لسل|لعزيز عبــــد|محمد عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

757395 ف محمود عىل|محمد  رسر عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

2o8|7 لسيد سويلم|لعزيز |محمد محمد عبــــد ن|هندستـــ حلو

884543 ميل وليم حبــــيبــــ |ديفيد  سيوط|ره |تـــج

||9||5 لحميد محمد طويله|ئى عبــــد |ه| رن ى شمس|تـــج ره عي 

6835|5  حسن عبــــ|نس خ|ن
ى
س|لد محمد شوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

73o32 لقوى|لحميد عبــــد|م محمد عبــــد|هش بــــ بــــنى سويف|د|

696363 |لعط|بــــو |مد |سلىم حسن ح لمنصوره|علوم 

698769 لفتـــوح|بــــو |محمد مصطفى محمد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

23|89o هلل مصطفى|هلل عىل عبــــد|عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

6784o7 لحديدى|ن عبــــده محمد محمد |نوره لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

343o56 ر|لنج|محمد نبــــيل حسن محمدى  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8o4575 حمد مخلوف خلف|م |سل| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

|63542 للطيف نرص|رضوي محمد عبــــد  ى شمس طبــــ عي 

5326o  سعيد|لش|م محمود عبــــد |حس
ى
ق حقوق بــــنى سويف

625||6 ف رمض|رو هيم|ن إبــــر|ن أرسر هره|لق|ج طبــــيع |عل

9|3746 لربــــ حسوبــــه  |د |ن ج|محمد رمض ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

526374 لخول|محمد عمرو عىل محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|5|7|| حمد عيد|لعوضى |هيم محمد |بــــر|يه | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4|9627  حسن|لبــــ|حسن فتـــىح عبــــد
ى
ق سكندريه|ل|حقوق 

69875 د|لجو|لعليم عبــــد|جر محمد عبــــد|ه لفيوم|عه |زر
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6o24o8 ي|ر
حمد|حمد محمد | |ئى |ره طنط|تـــج

5o53|| حمد|دق |بــــ محمد ص|يه|د |زي ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

892o24 ل |لع|بــــوضيف سيد عبــــد|تـــ |ي| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

322|64 ن|حمد محمود محمد عثــــم|ء |ل| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

829364 سم|لق|بــــو|هيم |بــــر|حمد محمود | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

823o5 طف عمر محمود|مصطفى ع دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

269844 لرحمن محمد بــــيوم محمود حمد|عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|58569 ن|لدين محمد سليم|ح |هلل صل|منتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

7o|622 ل محمد عىل عطيه عيس|من لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

234485 هيم محمد|بــــر|محمود فرج  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8||3|| |ء عيد جرجس حن|هن ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

352962 حمد حسن محمد|محمد  ى شمس علوم عي 

88|348 هيم |بــــر|لرحيم خليفه |حمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

369947  عىلي|ء |مصطفى عل
لدين مصطفى ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

4842|6 دل عىل محمد|لد ع|دل خ|ع سكندريه|ل|ره |تـــج

8365| نم|منيتـــ عيد قرئى سيدغ| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o44o2 دل حسن حسن محيسن|حمد ع| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

523697 زر|ع| د فهىمي إيىلي|دي عم|ش ن|ضتـــ حلو|علوم ري

55967 محمود| لعل|بــــو|كريم عىل  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

37655 لم|لم سيد س|هلل يحن  س|عبــــد لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

64733 حمد|ح مصطفى |جر صل|ه لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

329685 ي|وف
ء محمد معروف متـــول عفيفى |بــــ بــــنه|د|

6||936 فور|تـــ محمد رجبــــ محمد ط|آي |بــــ طنط|د|

769673 لخول|حسن عطيه | حمد رض| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

638232 مر|محمود محمد محمد محمود حسن ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7oo978 لسعود|بــــو |تـــم تـــوفيق محمد |ح| سم زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

325897 ن|بــــسمتـــ سيد خلف محمد عثــــم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

272|39 س|دل سعد عبــــ|حمد ع| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

|4|628 ل|لع|حمد عبــــد|ل |م بــــل ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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8457|| دريس مىكي عىلي|ء |لشيم| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

54o8|6 ي
ح|زى مصبــــ|خميس غ| دئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

62o553 لجليل خرصى|دى عبــــد |له|رق عبــــد |ء ط|رس| ط|معتـــ دمي|علوم ج

|79237 حمد|ن محمد |حمد عثــــم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

345222 ف ذىكي |حمد |
وى عقل|لص|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

535o4 حمد عيد ليس قرئى| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

7o|94o لغنى|لحميد عبــــد |ح محمد عبــــد |حمد صل| |ره بــــنه|تـــج

75686| ى محمود|لسيد حس|كريم  ني  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

|6o75o حمد|مد محمود |محمود ح ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

529o27 لقويع|محمود كرم محمد  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

765||5 ش|لفر|لسيد |مل |محمود ك| نور هندستـــ بــــور سعيد

33544| |لعل|بــــو|هلل |بــــ |هيم ج|بــــر|بــــ |رح ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

27|o|9 حمد|حمد |هر |لظ|لد عبــــد|يه خ| |طبــــ بــــنه

5o|58 عيل محمد|سم|ر |محمد مختـــ ره بــــنى سويف|تـــج

35935o ى|د |تـــبــــ فؤ|ريمون ر مي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

892853 محمود رشدى حنفى درويش  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

|7742 لرحمن|رق محمد عبــــد|محمد ط هره|لق|حقوق 

757|27 ى |لحميد سليم|خلود عبــــد  لخول|ن محمد حسي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

336o|2 ي|ر
لعربــــ|محمد محروس عز | ئى هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|496o6 بــــر|مه ص|ئل سل|ء و|سم| ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

5o8922 ف|حمد محمود | حمد مصطفى رسر لمنصوره|حقوق 

686329 د|حمد محمود عي|لح حمدى |ص لمنصوره|حقوق 

6|6747 زق قنديل|لر|محمد سعد عبــــد | ن|نرف ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

345o74 ي|ر
رفعتـــ ذكرى يوسف| ئى هره|لق|م |عل|

84|688 ي عبــــد
لرحيم محمد|زق عبــــد|لر|مصطفى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2|5o4| لح|مل ص|ر ك|لستـــ|بــــ عبــــد|يه|يوسف  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

486366 غ|لصبــــ|زق محمد |لر|م عبــــد|ء س|شيم ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

8327o6 لسيد عىلي|ء جمعه |بــــه |نوعيتـــ قن

67857 ه عص| د|حمد ج|م |مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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523387 بــــوهبــــش|د |هلل ج|م فرج |سل| ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

63o254 ر|د نو|م عىل ج|مصطفى عص زيق|لزق|بــــ |د|

225724 ل محمد عمر|ل جبــــر جم|جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

335o9 دي|له|لمنعم عبــــد |يه محمد عبــــد |  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

76|787 هلل|حمد جوده عبــــد |ء |شيم عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

284947 لحميد|محمد وليد محمد عبــــد سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

5||8|o لمجيد|بــــر عبــــد|محمود تـــوفيق ج ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3|787o حمد عقل عىل محمد|متـــ |س| ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

|72336 ى|محمد محمد يحن   مي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|673|7 ف حسن محمد هيكل|منه  رسر تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

|34776 ح عىل سيد|عىل صل ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

87o|2 حمد محمود|كريم محمد  لفيوم|حقوق 

542773 تـــ عل| ىسر|لخر|د |ء فؤ|مي  ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

9|4|2o ه عىل عبــــد| ح عىل  |لفتـــ|مي  سيوط|عه |زر

|4722o وى|دريس هل|هيم محمد |بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

623485 ه رمض| ى هلبــــه|لحس|لسعيد |ن |مي  ني  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

494856 لعيوئى|لمنعم |لمنعم مدحتـــ عبــــد|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

5o54|9 هيم سعيد محمد سعيد|بــــر|محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|3333 لسيد|حمد |ل |مريم جم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

88|2|4 حمد محمد سحيم |رص |لن|عبــــد ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

|6o554 لمول|لضوى فضل |ن |مصطفى رمض ى شمس هندستـــ عي 

522229 ى محمد سعد محمود خليل|ي سمي  سكندريه|ل|طبــــ 

3443o4 يف |هيم زغلول |بــــر| لهندى|هيم محمد |بــــر|لشر دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

43966o وى|لطنط|مريم مصطفى محمد مصطفى  لشيخ|ره كفر |تـــج

|4449o ى صديق| محمد زكري حسي  هره|لق|هندستـــ 

4o6328 سلىم مصطفى محمد محمود سكندريه|ل|ره |تـــج

257265 لحكيم هدهود|لسيد عبــــد|طمه |ف ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

8o92|| لجيد|دل رجبــــ نمر عبــــد|ع ره بــــنى سويف|تـــج
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774o|| مه|لنعيم سل|رص عبــــد |ن| لي|د ى شمس|د| بــــ عي 

684825  ط
ى
 محمود محمد|شوق

ى
رق شوق لمنصوره|صيدله 

885o75 فظ |لح|مل عبــــد|ء مرىس ك|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6278o ف محمد محمود|يوسف  رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

687|26 ن|هلل محمد شعبــــ||حمد عط|محمد  لمنصوره|بــــ |د|

24o784 عيل|سم|حمد محروس عىل | تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

|44833 دق|لص|طف عطيتـــ عبــــد |ء ع|سم| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

448752  عبــــد |م سعيد |حس
ى
ىط|لع|لدسوق |ضتـــ طنط|علوم ري

52685o ى عثــــم|محمود  ن|حمد محمود حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2633o حمد حسن|حمد محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|7839 لبــــشيىه|يمن محمد |منيه | ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

359329 حمد سيد حسن عىلي| ى شمس حقوق عي 

|24o33 حمد|رق حسن محمد |ن ط|نور ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

34o348 لسيد|تـــ موىس |محمد بــــرك |ره بــــنه|تـــج

|52787 ي
للطيف محمد|فوزى عبــــد | دئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

56627 لعليم|مصطفى محمد عىل عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4o4374 د|لسيد ج|حمد محمد |مؤمن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45|3o3 ه|دل محمد |حمد ع| ى ليى لمنصوره|حقوق 

426476 ى ل|سعد جرجس حكيم سوري| روجي  سكندريه|ل|حقوق 

|257|9 حمد عىل|م |هد حس|ن ى شمس|تـــج ره عي 

453782 ن|لسيد حسن محمد رضو|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

925649 للطيف  |حمد عبــــد|مي  |ل|حمد حسن | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

793o27 ى محمد عبــــد |شف لعزيز|ء خي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o9223 ى محمد | حمد|لمتـــول |لسعيد |لحسي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|224|2 دتـــ يوسف|لدين حم|م |لرحمن عص|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

49|74 مه|ده سيد حسن سل|حم تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|68736 م عىل عمر محمود|كريم عص ن|حقوق حلو

9|8|6| ء سيد محمد سيد |ل| سيوط|عه |زر

|57o94 هيم محمود محمد|بــــر|مريم  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 
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496|59 ر|لعط|هيم عبــــده |بــــر|نهله  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

687567 ى|رس| ء مجدى محمد محمد عوضي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

423358 د عىل حسن عىل|جه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3264| لحليم|حمد محمود محمد عبــــد | هره|لق|هندستـــ 

49ooo8 وق  ف رجبــــ |رسر ه|هيم بــــ|بــــر|رسر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

273558 ه عبــــده عبــــد| بــــ عىل|لوه|مي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

4936|4 لرسول|أحمد خليل محمد عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|37|9| ى|عمرو عم د يونس حسي  ى شمس| لسن عي 

4865o2 دل نعيم عوض فلتـــس|نوبــــ ع|بــــ| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

54|974 ده|هيم عىل ذي|بــــر|وى |لشن|حمد | |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

7o968o لبــــسيوئى|حمد سعد عىل محمد عىل | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

774462 م|لش|مرىس عىل مرىس | محمود رض |ره بــــنه|تـــج

825878 حمد|يه عبــــيد محمد | دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

765o59 ى عىل عبــــد |ي ئى|لملو|هلل |سمي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

67338 لمنصف|لسيد عبــــد |ورى |حمد مغ| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

77679o ه تـــ| لعزيز عفيفى|مر عبــــد |مي  زيق|لزق|علوم 

35o9|6 حمد حسن| |سيد رض لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

75|4|6 لمنعم طه|حمد محمد عبــــد |يوسف  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

367743 لجود|بــــو|لسيد |ح |لفتـــ|رق عبــــد|محمد ط |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

75|447 وي|لغّز|لد زىك زىك |يدى خ|ه ره بــــور سعيد|تـــج

773||o لمحسن حسن|دل عبــــد |فتـــىح ع زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

434|57 ى رجبــــ م حمدى محمود حسي  |صيدله طنط

477639 لحميد|لمنعم عبــــد |ن أحمد عبــــد |ي|م سكندريه|ل|حقوق 

762663 ي|حس م حسن حسن محمد بــــحي  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

854256 رون محمد عىلي|حمد ه| ي|طبــــ 
|لمنى

7o279 ى|بــــر|هبــــه محمد  هيم حسي  لفيوم|عه |زر

79|o57 لدين بــــكر|ح |ن محمد صل|يم| سيوط|بــــ |د|

5o8725 حمد محمد محمد محمد بــــدير| لشيخ|عه كفر |زر

|25769 محمود محمد عىل| لي|د ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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263499 |لسيد |هيم |بــــر|ديه ذىك |ن
ى
لعبــــوق |بــــ بــــنه|د|

272979 ى |ي حمد محمود|عيل |سم|سمي  ج|عه سوه|زر

677936 ن جويده|هلل عثــــم|رق عبــــد |كرم ط| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

49|52| لشيىم|م رفعتـــ محمد |ن س|رو ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

85663 ى|د محمود فتـــىح ص|زي لحي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

455673 ي
لرحمن|حمد عىلي عبــــد | |دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

254o88 ل قرنوص|مهند مصطفى كم |كليتـــ هندستـــ بــــنه

686555 ى|لفتـــ|محمد يحن  عبــــد  ح عىل عوضي  لمنصوره|هندستـــ 

858o47 ن ي |حمدرجبــــ ر| |مي 
حمد|ضى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

|6564 لسيد|ء نده |ن عل|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

28247 بــــل|رص محمود محمد بــــل|رحمه ن ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

23336 د|رق حلىمي حد|محمد ط ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

62692 هيم|بــــر|د |ر محمد مر|نو| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

67825| لجمل|بــــو |لسيد محمد |مه |س|ندى محمد  لمنصوره|ره |تـــج

8795o حمد|ن مهدي |طمه بــــدر|ف لفيوم|حقوق 

62o3|6 لسيد|هيم |بــــر|مد |جر عبــــده ح|ه ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

755476 هلل منتـــرص وطنى جبــــريل|منه  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

83o428 | لي|د
ى بــــخيتـــ محمد حسي  |نوعيتـــ قن

697356 ن|لطح|لسيد |لعزيز |محمود حسن عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

5o5798 ى محمد محمد خميس محمد حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

778276 حمد عفيفى محمد عفيفى|فيفى  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

6o498| لصيفى|مسعد محمود | مه |بــــ طنط|د|

|36584 زى|د محمود محمد حج|محمد فؤ |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

536427 سم كعموش|طمه محمد حسن ق|ف عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

628363 حمد|ل عيس |عيس جم زيق|لزق|حقوق 

698|8o لوصيفى|لمجد محمد |بــــو|م محمد  لمنصوره|نوعيتـــ 

4|444 ضى سعيد|مه ر|مصطفى سل ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

84383 محمد محروس محمد محروس ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 
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625|94 د|هلل محمدجر|حمد عبــــد|لد |بــــسنتـــ خ زيق|لزق|هندستـــ 

88|567 ه محمد |لل|لحليم عبــــد|م عبــــد|نغ| سيوط|ره |تـــج

|22946 تـــرين نشأتـــ نسيم صبــــىحي|ك هره|لق|بــــ |د|

63523 د سيد|طف فؤ|د ع|فؤ ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

9o|346 حمد |سط |لبــــ|مر عبــــد|سحر ع ج|تـــربــــيتـــ سوه

87o5o5 ل فتـــىحي محمد|بــــ كم|رح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|39476 ى عىل|رس| ء محمود حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

449882 لصفىط|لغنى |ئل عبــــد |و| رودين |حقوق طنط

3|76|| ى  لسيد مرير عوض|حسي  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

898523 حمد |عمر ثــــروتـــ حسن  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

222365 حمد|بــــرهيم |لد |سميه خ ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

4846o6 لسيد حسن|لسيد |ل محمد |بــــل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33832 لسيد|حمد طه |سلىم محمد  هره|لق|بــــ |د|

8468|o لحميد|بــــوزيد عبــــد|هر |لرحمن ط|عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

426269 د بــــشي  موىسي|لحميد عق|ء عبــــد |سم| سكندريه|ل|صيدله 

323996 لبــــكرى|ليىل عىل محمود عىل  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

|3o326 تـــ|لسيد شح|تـــ عبــــد |شح| مرثــــ ى شمس علوم عي 

6o362| لشيختـــ|ر محمد عىل |من لمنصوره|طبــــ 

352929 ئيل|بــــيتـــر مجدى خلف ميخ ى شمس حقوق عي 

443469 لمرىس|حسن محمد عىل محمد  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

4|454o لرحمن|حمد رأفتـــ قطبــــ عبــــد | لشيخ|بــــ كفر |د|

|34224 لرسول|لنبــــي عبــــد |د عبــــد |طمه عم|ف ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

6752o3 ى عبــــد |هلل سعد سعد حس|منه  ح|لفتـــ|ني  لمنصوره|صيدله 

|69572 مصطفى محروس بــــكر محروس ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4|2oo5 لحميد محمد عمر جمعه|رجبــــ عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

33978 لحميد|لسيد عبــــد |ندى مجدى  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

78|666 ء طلبــــه محمد مطلق|دع عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

49o86o بــــر|ء سعيد دردير ج|ل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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258298 لمعز|لعليم عبــــد|م عبــــد|محمود عص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|9847 لس سمي   سحق تـــوفيق |كي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

||799o مر رزق فهيم|رى س|م هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

7|7248 ف عبــــد |ن |نوره هيم |بــــر|لحميد محمد |رسر
ن|شوم

تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2|3835 |لعزيز |لرحمن عىل محمد سعيد عبــــد |عبــــد

لمسلىمي
هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|75937 ى|م هلل جرجس|نعيم فتـــح | رتـــي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|4267 هلل محمد صقر|ن محمود عبــــد|يم| |حقوق طنط

48757 نور عبــــده|حمد |مصطفى  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

22|4| ف سعيد |سلىمي  هيم|بــــر|رسر هره|لق|بــــ |د|

|7595| ديه منصور عمر محمد|ن ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

79|5|3 مه|هيم سل|بــــر|حمد محمد | زيق|لزق|طبــــ 

25|8o6 ى|لحميد ش|هيم عبــــد|بــــر|م |سل| هي  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

647628 د|حمد محمد محمود ج|يه | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

25767| رس محمد عمر|لح|مصطفى كرم عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

6972o4 لحميد|ن عبــــد |ن شكرى سليم|هلل حمد|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

7o6|27 دى|له|حمد عقل عبــــد |ء |سم ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

643764 حمد عىل|لسيد |دى |له|محمد عبــــد زيق |لزق|تـــمريض 

434567 ه محمد | ن|حمد رمض|مي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

542959 ئى|لرحم|رتـــ محمود محمد عبــــده |س لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

635437 ل|لمتـــع|رق محمد فهيم عبــــد |ح ط|سم زيق|لزق|بــــ |د|

77752 زق|لر|حمد عبــــد |لد |حمد خ| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

4o7|85 لم|ن س|لمجد محمد عىلي|بــــو| |ر|ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

238346 ن|لسيد رمض|ن |جر رمض|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

79o887 ى|دق زىك ش|لص|ل عبــــد |جم| ند هي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

6o787| ق|ل |د كم|بــــسنتـــ عم وى|لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

452639 ي محمد صبــــري عبــــ|ندي ه
س|ئى ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

338272 لحكم محمود منتـــرص|ح عبــــد|محمد صل |كليتـــ هندستـــ بــــنه

29595| تـــتـــ|حمد شح|لسيد |حمد محمد | رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح
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867455 لمنطلبــــ|م عبــــد|لموجود عل|محمود عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

9|4296 ف لمع | |رين|م هيم  |بــــر|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

893988 لس روم بــــر سوري |ئى ج|كي  سيوط|صيدلتـــ 

838859 ي غط|
ي مجدي عفيفى س|نىح  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

286739 يم|لد|يوسف محمد محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|26552 هيم|بــــر|لمرىسي |بــــ |يه|ئى |ه ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

255355 ه | مه|ن سل|لسيد عىل سليم|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

2253| ى محمد مؤمن محمد حسي  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

76o498 رص محمد موىس|نبــــيل ن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

764576 لجود|لد محمد حسن أبــــو |خ ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

42|336 ن|حمد زي|د لبــــيبــــ |آيه فؤ لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

3||55o درس|د تـــ|ريو رفعتـــ عي|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|366|o هيم محمد|بــــر|دى جعفر |ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8287oo لحكيم محمد عيسي|محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|56|o م|لسل|ريم محمد عىل عبــــد  هره|لق|علوم 

|4|299 زي|ل محمد حج|ندى كم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|2o36 مه|سحق سل|دل |ردين ع|ن ي|بــــ |د|
|لمنى

55759 تـــتـــ|ر شح|لغف|ر محمود عبــــد|عم معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

276245 محمد عبــــده محمد| رض ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

67998o ى  ن مصطفى|لسعيد رمض|حمد |نرمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

42922| مر|هيم ع|بــــر|هدى محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

25|765 ج |لمغنى مصلىح ن|عبــــد| محمود رض ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|79o65 لم جمعه|لد س|محمد خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

457328 نه|بــــو عي|م سعد سعد |سل| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

328354 ل يوسف عىل متـــول|محمود جم ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

83o54 حمد|حمد محمد |حمد محمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

6287|4 للـه تـــوفيق|ل وحيد عبــــد|من زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

6||492 ى  ي ل|بــــر|نرمي  ى|هيم محمد يحن  شي  لمنصوره|عه |زر

5|oo99 ن|حمد عطيتـــ رجبــــ زيد| ره دمنهور|تـــج
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84865 ى|لكريم ل|حمد عبــــد |يه | شي  بــــ بــــنى سويف|د|

26o86| لحليم محمود|ل محمود عبــــد|من شمون|نوعيتـــ فنيه 

426637 ن|حمد عىل رضو|سلىم منصور  ى شمس| لسن عي 

53685o ليمنى|م سعيد بــــسيوئى محمد |س ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

68233 حمد|ء محمود زىكي |رس| لفيوم|عه |زر

35|55o ى رجبــــ|رق |ط حمد بــــحي  ى شمس| لسن عي 

53477 ء ربــــيع عويس محمد|عىلي صيدله بــــنى سويف

32729o بــــو زيد|ن حسن |منيتـــ زيد| ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

243649 ى|له| م بــــكر منصور حسي  لفيوم|بــــ |د|

|47947 لحميد شديد|مح عبــــد |م س|سل| هره|لق|حقوق 

7|2798 غيتـــ|لن|حمد |ء محمد محمد |ل| لمنصوره|ره |تـــج

893439 مل |للطيف ك|ح عبــــد|محمود صل ي صىح 
سيوط|معهد فنى

76|926 سعد محمد محمد|هلل |منه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

9|3839 لح  |مد محمد ص|م ح|سل| سيوط|ره |تـــج

777|54 حمد|لمنعم |لسيد عبــــد |ره |س زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

696256 بــــو عيده|حمد |لرحمن حمدى محمد |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

622448 ف محمد |كريم  دير|حمد دع|رسر ط|هندستـــ دمي

6956o5 لح|حمد محمد متـــول عطيه ص|رقيه  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

344582 هيم|بــــر|ن يسن |حمد نعم|ن |نعم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

82||54 ى|ف طمه فتـــىحي عىلي حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

75|7|8 مه محمد يوسف محمد|س|يمنى  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

634|76 ي|لديد|شور |حمد حمدي ع|
موئى زيق|لزق|عه |زر

523|75 حمد|زق محمد مصطفى |لر|محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

837534 ر مغربــــي|بــــ سعد مختـــ|رح دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

62|36| بــــينى |س محمد |ين| بــــينى|لشر لشر ط|حقوق دمي

852725 ي عبــــد|عف لنور|ف رشدي بــــشر ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

3||749 م محمد|م|حمد |حمد مصطفى | |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

5|358 س|لي|بــــتـــ |مجدى ثــــ| ليدي ره بــــنى سويف|تـــج

328372 ى محمود خليل يوسف محمد حسي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

343o|| لسيد محمد عليوه|حمد |م |حس |بــــنه| هندستـــ شبــــر
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6|8|9| ن|لسيد عثــــم|تـــ |د|بــــسمه مصطفى س ط|حقوق دمي

295229 حمد محمد|عيل محمد |سم|حمد | لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

87o|7o ي|ن ح|ير رمض|بــــش
مد مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

228343 ى عبــــد|س|ن | فظ|لح|مه حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|44|o3 حبــــيبــــه محمد حسن عىل عىل هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|4o986 ى ن |دى منصور حن|نرمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52954| د|محمد معوض محمد ج ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

43|o75 وي|لبــــرم|أهلتـــ منصور محمد محمد  |ره طنط|تـــج

|388o6 د بــــدير سيد|رص فؤ|سمر ن ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|78938 لسيد محمد|حمد |م |هش هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

22o765 بــــو شقره|حمد |حمد حسن |جر |ه هره|لق|ره |تـــج

|29685 تـــ|لرحمن بــــرك|ن عبــــد |محمد شعبــــ ى شمس|د| بــــ عي 

|49|65 هيم|بــــر|لدين مصطفى حلىمي |سيف  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8o5926 حمد|ح محمود |كوثــــر صل ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|7|735 ى عبــــد |ي ى حسي  لنعيم خليل|سمي  ى شمس حقوق عي 

769845 لسيد|بــــ |ر عمرو خط|من هره|لق|ر |ثــــ|

|64|58 فظ|لمجيد ح|حمد عزتـــ عبــــد | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

||575| ر مصطفى حفنى محمد|مي هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

||665o ن|ء مصطفى محمد شعبــــ|عل د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

497|56 ود|م د|لسل|لعزيز عبــــد|عبــــد| دين تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

9o3542 هلل لوس  | |يز عط|ف| مرثــــ ج|تـــربــــيتـــ سوه

3585| ى|حمد عىل |لدين |م |ء حس|ل| لدمي  هره|لق|بــــ |د|

853oo| د سيد تـــوفيق|محمد عم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6236|3 أحمد وليد أحمد محمد عيس لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|377o4 بــــوعيس|حمد محمد |لد |لرحمن خ|عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

246482 بــــ|حمد خط|مه |س|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

4o6o24 م رجبــــ عيسوى حسن|سمر عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

894857 لس جرجس رزق فيلبــــس  كي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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4345|5 ى|لمجيبــــ |رس عبــــد|يه ي| لكيى |ره طنط|تـــج

636677 حمد|ح محمد |لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7|2598 ن|حسن محمد عىل عىل سليم هندستـــ بــــور سعيد

4oo3|3 بــــ|لبــــ|در فتـــح |لق|ل عبــــد |حمد كم| سكندريه|ل|ره |تـــج

24954o |لش|ء سعيد مصطفى عبــــد|لق
ى
ق ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

85o|97 ي عبــــد
ر|لنج|لعدبــــ |بــــو|لرؤف |مصطفى هره|لق|طبــــ 

767337 ر|حمد طه دويد|محمد حمدى  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

2347o8 مل حسن|ل ك|يمن كم|لرحمن |عبــــد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

63o939 لمجيد|للطيف محمد عبــــد |مينه محمد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

|39592 عيل بــــكرى|سم|ندى وحيد  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|62992 شم|بــــوبــــكر ه|هر |ن م|ريو ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

353238 حمد|د |م رش|حمد ر| ى شمس حقوق عي 

25962 ين رض حمد|ح |لفتـــ|عبــــد | شي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6987oo مر|لعزيز يوسف ع|لعزيز محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

86|927 ه عبــــد| بــــوزيد|هيم |بــــر|لرحمن |مي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

756859 ى ج بــــر عىلي|عمر خي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|2377o ل|حمد جل|عيل سيد |سم|حمد | هره|لق|ره |تـــج

|4742 لعبــــد|لعزيز |فظ عبــــد |ئل ح|حمد و| هره|لق|ره |تـــج

9o674o لعزيز محمد |مر عبــــد|ء ع|ول ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7|572| لجنيدى|لدين منصور محمد |ء|ء عل|عىلي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

25o649 ى|رس صبــــرى |م ي لخرصى |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

9|944 ي| |بــــ|ن |صهيبــــ رمض
م عىل|م| |لدئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|24|5 هلل طه|هلل عىل عبــــد |محمد عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8o2765 لحميد|طف محمد عبــــد|حمد ع| ي|هندستـــ 
|لمنى

23|223 لغر|م مصطفى |م|ل|محمد  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

437665 دل محمود حربــــى|لرحمن ع|عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

487o8| لحليم|هيم عبــــد |بــــر|هيم محمد |بــــر| سكندريه|ل|ره |تـــج

322o29 ى|ن ك|مريم رمض مل حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

755o98 ن|مر طه عثــــم|يه تـــ| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |
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||53oo لمنعم عرفه|ء محمد عبــــد |عىلي ى شمس|تـــج ره عي 

2824o2 ء وحيد محمد عىل|شيم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

687272 حمد|لد محمد |نشين خ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

625527 بــــو زيد|هيم |بــــر|محمد أيمن محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

26587| م|حمد عىل عبــــده عل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

449566 مر|يحن  محمد سيد ع |ره طنط|تـــج

78|476 هلل محمد عىلي|عبــــد | ر|ي زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

837|76 دي ذىكي محمد|له|محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

4489o2 ئى صبــــىح محمود جمعه|محمد ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

682466 لسيد حسن|هيم |بــــر|ء |رس| لمنصوره|حقوق 

9o8799 ن محمود |يدى ثــــروتـــ حمد|ه ج|بــــ سوه|د|

536437 بــــر محمد موىس|هند محمد ج ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|7236 ح|لفتـــ|ن عبــــد|يتـــ محمد سليم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

284oo| محمود محمد خليفه محمود ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

843248 هيم|بــــر|ل محمد |يه جم| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

3||435 حمد|لحميد |حمد مجدى عبــــد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6374oo لمجيد|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد|محمد  زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

5o878o لمغربــــى|ن فوزى عبــــد ربــــه |محمود رسل سكندريه|ل|عه |زر

755672 تـــ|هلل فرح|روى محمد عبــــد | عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

347954 ريق|لمح|حمد |حمد بــــكر |محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

273622 لسيد عىل|ء عزتـــ |دع صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

33|889 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|محمد عيس  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

8o|89| م|لسل|ر حسن عبــــد|عمر مختـــ ي|بــــ |د|
|لمنى

236497 لسيد|سط محمد |لبــــ|مريم عبــــد هره|لق|علوم 

76789o د محمد عوده|مه عي|ش ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

|52oo8 لسيد يونس|د صبــــرى |جه ن|تـــربــــيتـــ حلو

35o746 د محمد|لجو|يتـــ محمد عبــــد| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|64777 بــــو زيد|ر مجدى خميس |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

84|852 ى عبــــد|ه ي |له حسي 
لضوي|لرضى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

896935 ى |ريم|ن ن خلف لبــــيبــــ حني  ج|علوم سوه
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226o64 لمتـــول عىل|حمد محمد |لرحمن |عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

444992 لعزيز محمد يونس|لمنعم محبــــ عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

6838o7 ن|ل حسن رمض|يمن كم|هبــــه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5ooo42 لسيد محمد|حميده سعيد عبــــد  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

8o8355 ي عبــــد
هلل|لمنعم عبــــد|هلل عبــــد|يمنى ي|طبــــ 

|لمنى

697672 لي|حمد عوض محمد و|ء |ل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

255|42 ه  ف |ني  لمتـــول درويش|ش |لدمرد|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|2424| لدين|لسيد تـــفى |حمد |ن |نوره ى شمس حقوق عي 

677323 ى  حمد كحله|حمد |محمود حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o953| ي جميل |لىمي
لسيد|لسيد |ء مصطفى |تـــربــــيتـــ طنط

2|6744 يف محمد محمد عز  لدين|محمد رسر ى شمس حقوق عي 

89|687 يوسف جميل محمد سليم  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|3574 ى عبــــد |ن محمد |نور حمد|هلل |مي  ى شمس|د| بــــ عي 

8673|7 مل محمود|يه محمد ك| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

648673 دل محمد عوض|م ع|سل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2o2|4 هيم|بــــر|ن |محمد حسن شعبــــ ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

646527 ىطي|لمع|بــــو |حمد |لسيد |ء |ول حقوق بــــورسعيد

33|32 هيم محمد|بــــر|طمه عىل |ف هره|لق|ره |تـــج

3o|34 ي 
ي موىس|منى

يمن عىلي مصطفى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

752242 لحميد محمد عبــــده زلط|جنه عمر عبــــد  هره|لق|ر |ثــــ|

|7o|96 ى |محمد  د|حمد عو|مي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

45825| تـــ مختـــ شلبــــى| لنج|ر عبــــده أبــــو |أمي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

435652 عم|بــــو ن|لعزيز |د عبــــد |صم فؤ|ع لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

4|2374 حمد|لرحمن محمد محمد عىلي |عبــــد  |بــــ طنط|د|

8o6729 لد طلبــــ محمود|زم خ|ح ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

7665|2 لمطلبــــ عبــــده سويلم|د عبــــد |لد عم|خ لعريش|تـــربــــيتـــ 

7726|o حمد محمد|بــــ |خلود مه زيق|لزق|بــــ |د|

4586o6 مل أحمد حسن|ك| محمد رض |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

7o3768 مريم سمي  مني  تـــوفيق شحتـــو زيق|لزق|بــــ |د|
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8324o6 ين ديوس بــــطرس|قل|بــــ |يه| |في  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

822928 ن|نور عثــــم|لمنعم |م عبــــد|هش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3555o7 حمد محمد|ن محمد |يم| ى شمس|د| بــــ عي 

7964o ى جمعه|ه جر محمود حسي  هره|لق|حقوق 

628882 لسيد محمد|ح |لفتـــ|ء عبــــد|ل| زيق|لزق|هندستـــ 

792459 وى|لص|هيم محمد |بــــر|لسيد فريد | ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

49|549 لدين|ل |حمد كم|د |ر عم|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

529762 نور محمد صقر|حمد | تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

78o76 عمر سيد محمود سيد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6||959 ى|شم ش|محمد ه| مه هي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

2537|7 يد|ن ف|ن لبــــيبــــ عثــــم|يمن عثــــم| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

7o897 لسيد هديبــــ|سلسبــــيل هديبــــ  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

5|84|4 م أحمد أحمد فودتـــ|ن س|إيم سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

77o3oo لسيد لطفى محمد|لطفى  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

7|65|3 لمهدي|لسيد محمد |د محمد |جر عم|ه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

433766 لشيسر|لحميد |محمد حمدى عبــــد |حقوق طنط

3||o83 طمتـــ مجدى عمر محمد|ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

852855 حمد طه مبــــروك محمد| ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

5|9848 صبــــرى  محمود رجبــــ| لي|د تـــربــــيتـــ دمنهور

648745 ح محمد محمود|محمد صل ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

6||486 ف فتـــوح |ندى  ي|رسر
لبــــشبــــيسر لمنصوره|صيدله 

75475o هيم غنيم|بــــر|د |مريم وليد فؤ |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|3|676 لق عليوه غنيم|لخ|رحمه عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

8o6294 ى عبــــد|ن ص|عبــــي  رمض رص|لن|لحي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

273465 لسيد|عيل |سم|هلل يوسف |منه  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|59648 عبــــد |رس محمد |زينبــــ ي لمجيد|لبــــشي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

475949 ن هيم|بــــر|در محمد |لق|محمد عبــــد| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

824o78 ي ر
ي فريز عىلي|مصطفى

ضى ي|بــــ |د|
|لمنى
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7|8|62 حمد غزى|د |د حم|م حم|سل| ي|معهد ع |تـــ مرص |بــــرصي| لي تـــكنولوج 
.تـــ|لجديدتـــ بــــمرصوف

|68547 ى  ى رشيد|حسي  حمد حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

89o3o2 ن |حمد حسنى محمد حس| سيوط|حقوق 

3736o5 يد|بــــو|دل |رس ع|ر ي|عم ى لي  لمنصوره|حقوق 

42|89o لسيد|حمد |محمد نبــــيل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2877|6 ه مصطفى زىك شيحه| مي  |تـــمريض بــــنه

6|3o56 لسيد|هيم |بــــر|هيم أبــــو مسلم |بــــسمه إبــــر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

287628 لـجـرف|م |لسل|لد محمد عبــــد|خ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

47722 ق|طلعتـــ ه| ند وى|شم رسر هره|لق|عه |زر

96||2 س|ء جميل عىل عبــــ|شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

475745 مه|حمد سل|زن محمد محمود |م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|37o38 محمد حمدى محمد محمد عوض ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

33o58 لعليم|لعليم محمد عبــــد |فرح عبــــد  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

323754 ى|سهيلتـــ محمود محمد حس ني  ى شمس|د| بــــ عي 

78|596 ه | حمد منصور|لسيد عىل |مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

322552 حمد محمد|ء ربــــيع |دع ن|بــــ حلو|د|

8|6|74 هلل|مه عىلي عبــــد|لمنعم سل|عبــــد ي|تـــمريض 
| لمنى

485233 حمد خليل صدقه|لدين طه |م |عهد حس عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o7678 لم|مسعد محمد س| دين ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

772958 ف |كريم  هيم عفيفى|بــــر|حمد |رسر ى شمس حقوق عي 

9o|693 لرؤف مصطفى  |حمد عبــــد|لد |خ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|66858 ف فوزى |ره |س عيل|سم|رسر ى شمس|زر عه عي 

|2764o حمد|سعد |م |م حس|سل| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

77o2|6 هيم محمد عفيفى|بــــر|حمد محمد | لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

8|285o ى ر مي  جيد| فتـــ زكري|ني  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

783994 ن|حمد محمد فرح|حمد |محمد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

52677 حمد محمد عرفه محمد| ره بــــنى سويف|تـــج

897778 حمد |لرحمن |ر محمد عبــــد|مي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 
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|25983 ى |روبــــي  فيكتـــور رسىم مي  ى شمس|د| بــــ عي 

496||7 حمد عطيه عبــــده بــــسيوئى|ره |س إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

2|9o47 لدين|ر نور|لستـــ|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

358529 ى|ء محمد غريبــــ ي|لىمي سي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9||982 فظ محمد |لح|ده محمد عبــــد|غ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

3472oo |هيم بــــدر |بــــر|لدين حسنى محمد |روحيتـــ بــــدر 
لدبــــن

ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

475243 ى لسيد سيدهم|جرجس عبــــده عبــــد | جي  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

7o4298 حمد محمد|هلل |هلل محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

485|83 لد محمود محمد حموده|آيه خ م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

5o9232 بــــيتـــ|ىط أبــــو رسر|لع|محمد ممدوح حسن عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

6o44o8 لنقيبــــ|وى |لطنط|د |حمد رش|د |زي لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

543623 ي |سهيلتـــ 
لسيد عمر|لسيد مصطفى علوم بــــورسعيد

|9385 لس  ف ف|كي  روق عطيتـــ|رسر لفيوم|هندستـــ 

789854 |لبــــن|هيم |بــــر|لسيد |ن |هدير محمد عثــــم ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
ستـــ|لدر|)ريتـــ |د|علوم . لعريش ش|بــــمدينتـــ 
|لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر|م | للع

(عيليتـــ|سم|ل|لبــــديل بــــ

692374 لحميد متـــولي|لحميد عبــــد |ل متـــول عبــــد |بــــتـــه| لمنصوره|طبــــ 

3|9924 ي|ر
لمجيد حسن|نبــــيل عبــــد| ئى لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

6o66|6 ح محمد قنصوه|محمد صل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

49o574 حمد يوسف|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|ن عبــــد |سوز سكندريه|ل|بــــ |د|

7o2662 ش|لدمرد|ء رجبــــ محمد زىك محمد |رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

633|37 لعليم|لعليم عبــــد |محمد سعيد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

9||466 ل |لع|ح عىل عبــــد|تـــيسي  صل ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

48o69o بــــوزيد|زينبــــ محمد محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8o86o3 لح مرىسي|لدين ص|حمد نور| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5|o||5 ي سنبــــل|لحص|م |حمد هش|
ى
ق ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 

بــــبــــورسعيد

6284|8 م محمد محمد درويش|طمه عص|ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

79o484 |ش|لجليل بــــ|رؤى مىح عبــــد  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

449295 هيم أبــــوسنتـــ|بــــر|لسيد |لسيد محمد |م |حس |ضتـــ طنط|علوم ري
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263456 لسيد محمود شطيه|دل |ء ع|بــــر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

26383| قتـــ جم| م|ح محمود سل|لفتـــ|ل عبــــد|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

756774 لسيد سعد|ده محمد |مي عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

4247|2 عيل|سم|هر محمد بــــيوم |حمد م| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

7o88o8 لرحمن زهره|د عبــــد |حمد فؤ|مح |ريم س لمنصوره|عه |زر

7o49o2 هيم|بــــر|لمعىط |م محمد محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

366252 لحميد|بــــ حسن معوض عبــــد|رح لفيوم|لعلوم |ر |د

7659|5 م محمد حسن جمعه|لسل|د عبــــد |رين ره بــــور سعيد|تـــج

6|7||8 ن وى|لنفر|شكرى شكرى متـــول | مي  ط|حقوق دمي

|4449 ي|لمنصف حسن |دهم محمد عبــــد | ر|لىح  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

23727| لس جرجس|حشمتـــ بــــسك| رين|م لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

4|5327 ر|لنج|لرحمن |بــــر محمد عبــــد |م ج|سل| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4o947o ى  ئى|لفخر|أحمد مدحتـــ حسي  هره|لق|م |عل|

69266| لسيد حسن|لغنى |ندى مجدى عبــــد  لمنصوره|علوم 

|53326 حمد|حمد يونس | |لي|د ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

94593 بــــو روبــــيه|لسيد عيد |محمد معوض  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

346537 حمد|هر |ء نرص م|شيم ى شمس|د| بــــ عي 

|6o24 لسميع|ئل نبــــيه عبــــد |و| هي هره|لق|ره |تـــج

3|9663 ي|ر
ف عيد حس| |ئى ن|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

|3oo3o ن|طمه صبــــىح محمود شعبــــ|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o5o82 ي|ندي ط
رق مدحتـــ تـــوئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

535639 حمد زوق|محمود حسن محمود  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

827|34 لح|طمه فخري حمزه ص|ف دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

3|92o2 ء مجدى جميل صبــــرى|رس| هره|لق|حقوق 

79o94o حمد|د |حمد فؤ|نجوى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o724| لحميد|يتـــ فرج لطفى عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

8o|363 ى|لعيون |بــــو|ن محمد |حس| حمد حسي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

458o3o لمغربــــى|هيم |بــــر|لعزيز محمود |محمود عبــــد م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

6985|4 لعزيز حيدتـــ|محمد عبــــده محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

689o|6 لرحمن محمد|لسيد عبــــد |يحن  محمد  ن|صيدله حلو
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|28494 حمد عىلي|ن |ء رضو|عل تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

33o4|3 حمد |تـــ  محمد محمود  |لشح|عزتـــ  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

228586 عيل|سم|ل |لع|ء سيد عبــــد|عىلي رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

346oo8 د سلطوح|سعيد محمد عو| لي|د ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4o2o93 بــــو بــــكر|محمد مصطفى محمد عبــــد ربــــه  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||7293 نتـــوئى سعيد رزق سعيد| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

43o267 هيم|هلل موىس إبــــر|حبــــيبــــه موىس فتـــح  |بــــ طنط|د|

887o53 ه | لرحمن |حمد عزوز عبــــد|مي  سيوط|حقوق 

3|3952 مل|لسعيد ك|دي محمد |ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

36o566 ى |ي ى|سمي  يمن سعيد حسي  |تـــمريض بــــنه

8473|3 لرحمن|حمد عبــــد|دل |محمود ع ن|تـــمريض أسو

777253 ن|تـــ سليم|لسيد فرح|محمود  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8o9285 ي
ي خليفه تـــعويضى

لوئ مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

|59|6o ى ى حسي  محمد حسن حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

85|2|2 لسعود خليل|بــــو|ل |هبــــه جم دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

48979 يتـــ|م سيد نجدي كف|حس هره|لق|ره |تـــج

8324|o ى مي  ي|تـــ نجيبــــ بــــش|فرح| كي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6o687| لمرصى|بــــ عىل |يه|د |محمد عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

223|2 ي مىحي |هلل ن|عبــــد ىطي عوض|لع|لدين عبــــد |ج  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

49o|| ف عبــــد | |لبــــ|م عبــــد |لسل|م عبــــد |لسل|رسر
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

22o883 سلىم مرىس عقل مرىس محمد ى شمس|تـــج ره عي 

|485o2 حمد محمود|مريم محمود  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

24|23| لسيد|رق محمد |محمد ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

636392 ر|لعط|لعزيز |روق عبــــد|ر ف|محمد مختـــ عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8|9467 ف ف|هدير  روق محمد|رسر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|4|897 ي نصيف
بــــيشوي مجدي وففى ى شمس حقوق عي 

843o39 جر|لدين مه|ل |زم جم|ح| يش ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

87938o ى |ط ى عىل حسي  رق حسي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

769892 لعظيم محمد|حمد محمد عبــــد |ن |جيه ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 
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42|363 لسميع|لحكيم عبــــد |ح سعد عبــــد |سم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

64555| سمرتـــ| لعط|بــــو|متـــ سعد ربــــيع |س| زيق|لزق|حقوق 

92|8o ل|لع|حمد عبــــد |لسيد |طمه عبــــده |ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|3689 لحكيم|عيل عبــــد|سم|محمد بــــدر  ي|هندستـــ 
|لمنى

345o29 د عطيه|رتـــ بــــخيتـــ ج|س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|77|4 ي|ن |ن محمود عثــــم|هدير عثــــم
ط|لىحى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

322|89 هر متـــول محمد|حبــــيبــــتـــ محمد ط ن|تـــربــــيتـــ حلو

42|276  محمد بــــعرنجه|محمد عىل 
ى
لدسوق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

27|896 بــــيل|ن محمد ق|لعزيز رمض|بــــسنتـــ عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

252776 مه محمد فرج|س|نسمه  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

697689 ه رجبــــ محمد عىلي| مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68823| لنقيبــــ|حسن محمد حسن  لمنصوره|ره |تـــج

78237 لرحمن|دتـــ محمد فكرى عبــــد |غ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

287775 حمد محمد عىل أبــــوعمر| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

42292 م|لمحسن سل|رص درويش عبــــد|محمد ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

786444 لخشن|حمد |م محمد فهىم سيد|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|565 ى |ئى |م| حمد|يمن حسي  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

4ooo96 ئى|لملو|دق محمد |ز ص|ممتـــ| هن سكندريه|ل|ره |تـــج

6757oo ى ط| مي |ل|هر |حمد حسي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

4|469o لحليم|لحميد عبــــد |رق عبــــد |تـــغريد ط لشيخ|بــــ كفر |د|

|3|895 رفعتـــ مني  جريس| مونيك ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

6|68|o ل|هل| لعربــــى زكري|خلود  حقوق بــــورسعيد

227479 ن بــــريك تـــوفيق|لرحمن رمض|عبــــد ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

83o5o5 ي محمد|حمد محمود سم| سي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

2275|6 محمد حسن| حمد محمد زكري| هره|لق|حقوق 

4|o33o حمد عيس|حمد سيد |محمد  |بــــ طنط|د|

25576| لمليىح |حمد عمر مصطفى | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4|457| لحلبــــي|مي |محمود محمد س ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

64333 لجليل محمد|طمه محمد عبــــد|ف ن|حقوق حلو

7o2432 لجوهرى|هيم |بــــر|حمد |ئى |لهدى ه|نور  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|48598 د|لجو|يدى ممدوح محمد محمد عبــــد |ه ن|علوم حلو
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|57662 بــــ|لتـــو|مد عبــــد |سلىم محمد ح هره|لق|ر |ثــــ|

4||296 يف |دع وى|لشن|وى عطيه |لشن|ء رسر |ره طنط|تـــج

633796 لسيد عبــــد ربــــه|لسيد |طمتـــ سمي  |ف زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

9|3|67 حمد يوسف |محمود يوسف  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4|o5|6  عم|لغنى |محمد منىح  عبــــد
ى
ره|لدسوق |بــــ طنط|د|

5|9o95 دى|بــــو ش|محروس | ر محمد رض|من |حقوق طنط

|25655 عيل|سم|لحسينى عمر |ندى محمد  ى شمس| لسن عي 

42755 حمد|ره رجبــــ كريم |س ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

529392 حمد زىك|لمنصف محمد |عرفتـــ عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

696839 لم يوسف|ر يوسف س|عم ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

55377 مل|محمود نبــــيل محمود ك صيدله بــــنى سويف

437|94 تـــ | ى محمد منصور|لش|مي  فع يسي  لشيخ|ره كفر |تـــج

544328 حمد|حمد حفنى |هر |ره م|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

499|8| ن|ل سليم|لع|لد محمد خرصى عبــــد |ء خ|ول ى شمس| لسن عي 

8o7577 حمد عيد حسن محمد| حقوق بــــنى سويف

44777 ل صوله|لسميع هل|دل عبــــد |ء ع|رس| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

22o4|7 سعيد| رق زكري|محمد ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

263457 هيم|بــــر|لسميع |مر شبــــل عبــــد |بــــسنتـــ ع |علوم بــــنه

53347 حمد حسن|حمد محمود | ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

|49737 كر|دى جورج صبــــىح ش|ش ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8|2937 م محمود خرصى محمد|سل| ره بــــنى سويف|تـــج

2597| ف جميل ه|مريم  بــــيل|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|945o حمد |ء كريم مصطفى يوسف |لزهر|طمه |ف
يل|ط

|طبــــ طنط

|55928 ي
م عيسي|لسل|ن عبــــد |رمض| دئى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o688 لعزيز محمد|حمد عزم عبــــد | عه مشتـــهر|زر

788978 ف محمود |محمود  لسيد|رسر | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9o8664 ن |حمد محمود حسن سليم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

784o76 |للطيف محمد |هيم عبــــد |بــــر|لعظيم |عبــــد 
هيم|بــــر

زيق|لزق|بــــ |د|

844o2 ي ع|عبــــد 
ف قرئى قولتـــ|لرحمن رسر ي تـــمريض بــــنى سويف 

معهد فنى
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755378 رس فوزى عىل|ره ي|س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

35784o ن جمعه سيد|حمد رمض| سيه|نوعيتـــ عبــــ

7||3|3 كريم محمد عىل محمد عىل هندستـــ بــــور سعيد

758o6o م محمود عىل محمد|حس حقوق بــــورسعيد

6|7687 دل|لعو|رق منصور |ر ط|عم ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

24252o ح خليل|نوبــــ كرم صل|بــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o8358 عيل|سم|م مصطفى |لسل|حمد عبــــد |يه | لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

757743 هلل|ء بــــيوم بــــيوم عبــــد |لزهر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

287228 لجزيرى|ح |لفتـــ|م عبــــد|مصطفى هش ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

86437 ن سيد معتـــوق|ء شعبــــ|رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

829895 لس عي ن مجلع|د عري|كي  ن|سو|بــــ |د|

838529 فعي|لش|فظ |لرحيم ح|ء عبــــد|رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

29235 ن|ن عوض سلط|لد سلط|خ هره|لق|صيدله 

|58468 ه صل| لمول|للطيف عبــــد |ح عبــــد |مي  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

36|687 هيم|بــــر|لد بــــيوم |حمد خ| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

344782 ف ج|ن |يم| بــــر محمد عتـــلم|رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

496697 ى ل|ر بــــطرس بــــخيتـــ  غبــــري|دو| |يوستـــي  ره دمنهور|تـــج

687oo3 ره عىل|هلل عم|محمد حمدى فتـــح  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77|7o| در|لق|هيم عبــــد |بــــر|م محمد |ء هش|سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

829oo6 ي |لسم|
للطيف|ن عبــــد|لسم|ن مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

86569o ري منصور|دل خض|م ع|له| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

63o9|7 ى عىل|حمد محمد |ء |سم| مي  زيق|لزق|ره |تـــج

894o47 يف صبــــرى محمد   عمر رسر ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

434o27 شه|حمد عك|رق |ميه ط|س |بــــ طنط|د|

496346 لحميد|سمر عوض سلومه عبــــد ره دمنهور|تـــج

65685 لسيد|لسيد عىل ظريف |حمد | تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

278836 لغنى|د محمد عبــــد|لجو|محمد نجم عبــــد شمون|نوعيتـــ 

242338 عيل عىل|سم|ن |يه رمض| هره|لق|هندستـــ 

7|o|27 لسيد|د محمود محمد |زي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63o673 هيم سليم|بــــر|م نرص |حس زيق|لزق|حقوق 
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34o92 ف |يه | لسيد صقر|رسر هره|لق|ره |تـــج

8o42o2 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|ح |لفتـــ|رضوه عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

|33o|2 م فرنسيس بــــخيتـــ|رتـــ س|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

67545 مهند مني  محمد مصطفى مصطفى ضبــــش لفيوم|تـــربــــيتـــ 

36||84 ى متـــول ى محمد حسي  حسي  |حقوق بــــنه

627849 فتـــ محروس يوسف حسن مي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|7o767 تـــه|رق محمد شح|هلل ط|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|3384 مه عطيه محمد عطيتـــ|س|ء |ل| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

6|43o2 هلل|بــــ |هيم ج|بــــر|رق محمد |محمد ط ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

448o94 ضىح محمد محمود مصطفى محمد ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

|64348 ف ح| هيم|بــــر|تـــ |مد بــــرك|رسر هره|لق|ج طبــــيع |عل

|37293 هيم|بــــر|هيم |بــــر|بــــر |ذ ص|مع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|78464 مر محمد|لرحمن ع|محمود عبــــد  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

79|739 تـــسنيم محمد محمود حسن تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

63829| فع|لش|لسيد |لرحمن |لح عبــــد|لرحمن ص|عبــــد ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

9||4||  محمد |عبــــد
ى
لرحمن عىل صدق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

256346 ن|لم|هلل منتـــرص مصطفى س|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

22337| عيل عىل|سم|حمد |م سيد |حس دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

3||63o ي ح|ح
مد|مد عمرو مصطفى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

4643o7 رس سعيد محمد محمد عىل|ج |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

323485 شم حسن|ل ه|يوسف جم م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

676o7o |لنج|بــــو |دى |له|م عبــــد |يه عص| لمنصوره|علوم 

4o42|2 س|هيم محمد عبــــ|بــــر|لدين |ل |مؤمن كم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

363585 ي |
تـــ محمد مرغنى ى|مي  مي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|

مس|تـــجمع خ

3|6269 مه جرجس|مريم سمي  سل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

49434 لمنعم|ل عبــــد |لع|بــــ عبــــد |س شه|ين| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

9o562o هلل  |لحكيم عبــــد|محمد عبــــد| عل ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

363||3 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|مروه عىل  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

Thursday, September 6, 2018 Page 13274 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

759677 ف عىل |ر |من هيم|بــــر|رسر ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

8487oo حمد|دي محمد يسن |حمد بــــغد| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

256435 ل|مصطفى مجدى محمد بــــل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

858854 ي عم
ى|د فتـــىحي |يمنى مي  ي|بــــ |د|

|لمنى

3294o مل|لحليم ك|لرحمن ربــــيع عبــــد |عبــــد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

243|94 رص محمد عىل|تـــيسي  ن كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2896o5 لدين محمد محمود|ندى عز عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

642667 مد محمد بــــسطويس|ر ح|من قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

636324 لسيد|ن عىل |لرحمن محمد رمض|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

359696 سكندر|رق جميل |نتـــ ط|هيل ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8976o8 حمد |دق |رق محمد ص|ط ج|صيدلتـــ سوه

325765 رقيتـــ محمد مدبــــول سيد ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

27o539 ود|حلىم عىل حلىم عىل د لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

649224 ه  ف ي|ني  ى |رسر ى|حمد ي|سي  سي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2496|2 |لنج|بــــو|رق فرج |سلىم ط ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|5257 حمد بــــيوم|رنو |س سوك|ين| م بــــنى سويف|إعل

492597 ى|لرحيم عبــــد|يز عبــــد|لرحمن ف|عبــــد لقوي حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

8o758 ح|لفتـــ|رص سعد عبــــد|نعمه ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

88o769 در فتـــىح محمود |ن| نه سيوط|بــــ |د|

58845 ل محمد عىل|عىل كم بــــ بــــنى سويف|د|

7773o3 لحليم|بــــ عبــــد|لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

498248 ج |حمد |لسعيد محمد |سهر  لخرصى |حقوق طنط

38982 ضى|شور عزيز م|مصطفى ع دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

767524 بــــو شيتـــه|للطيف |يل عبــــد |لسميع هل|ندى عبــــد  لعريش|تـــربــــيتـــ 

6|6299 ن|ء محمود محمد فكرى رسح|آل ط|بــــ دمي|د|

4||427 ن رسور|محمد عىل رمض |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

352776 لرحيم عىل|م حسنى عىل عبــــد|حس |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5o4o9| رس صموئيل|س ف|لي|مي  رفيق | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 
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5o3738 لسيد|هيم |بــــر|لعزيز |محمود محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|7599 ر|مد منق|هر ح|هلل محمد ط|يه | |د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 
ضتـــ|ري/لسويس

758o24 بــــدين|لع|بــــدين محمد زين |لع|محمد زين  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

64o348 ن|لرحمن محمد سليم|حمد عبــــد|ندى  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o7257 لمرىس سعد|لمرىس |هيم |بــــر|حمد | لمنصوره|هندستـــ 

462|2 ى |هلل م|عبــــد حمد|جد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

645|38 أحمد سمي  محمد عوض لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

54|595 ر|لنج|حمد |محمد حسن محمد  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

6948o2 مد|هيم محمد ح|بــــر|هيم محمد |بــــر| |ره طنط|تـــج

793o4o حمد عىل|م |لسل|ء عبــــد |رس| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

429933 ى شعبــــ ن|محمود حسينى شبــــل حسي  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

485874 ر|ن عم|لعزيز عثــــم|ء محمد عبــــد |رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

645282 س عرفه|مل نرص عبــــ| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|52o6 م حسن عىل منيسي|جر عص|ه لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78537o حمد حسن|محمد عزتـــ  زيق|لزق|حقوق 

8574|| ي عيد تـــوفيق محمد
مصطفى حقوق بــــنى سويف

3o596 حمد|بــــ حسن |لتـــو|حمد عبــــد | |رن هره|لق|ره |تـــج

329o79 لغندور|ح |لفتـــ|مح طلعتـــ محمد صبــــىحي عبــــد|س |كليتـــ هندستـــ بــــنه

7o4o8| محمود حمدى محمد مصطفى جبــــل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

327394 مل بــــيوم|ر محمد ك|من ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|588|7 شتـــ|ح خليفه عك|لفتـــ|مروه عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4985|2 تـــ عبــــد  ز|لحميد عىل در|لعزيز عبــــد |ني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

249388 لشيخ|هيم |بــــر|مد |رس ح|م ي |ن طنط|سن|طبــــ 

5o9|58 وى|د طنط|لجو|ل عبــــيد عبــــد|محمد جل بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

3529|6 م فتـــىحي فرج محمد|هش |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

34oo38 لكريم مسعود|ل بــــكر عبــــد|رتـــ جم|س زيق|لزق|بــــ |د|

479766 لضوي|در |لق|ح عبــــد |حمد صل| سكندريه|ل|ره |تـــج

633753 ف عيد محمد رضو|عيد  ن|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

|4o98| بــــ|لتـــو|ندى عصمتـــ حسن عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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368356 لمنعم|ء نبــــيل عبــــد|هدى عل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|6435 ى عم|ي ج |لعزيز ن|د محمد عبــــد|سمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|639|6 ى محمد محمود|بــــ عبــــد |هيتـــ|م لعزيز محمد خرصى مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

3637o5 ن|جر محمد محمود محمد حس|ه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

632539 ن|لسيد عىلي|حمد |د حسن |جه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|464o ى عثــــم عيل|سم|ن حسن |حسي  |ره طنط|تـــج

7|5793 ه مسعد لطفى عبــــد | لمرىس|فظ |لح|مي  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

|673o ى م|ي هر يوسف محمد|سمي  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

248556 ى |ئى |م| ضى|لق|حمد |مي  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

256287 ى شعبــــ ذل|لش|تـــر |لس|ن عبــــد|حسي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

45583 بــــ|لوه|ح عبــــد|لفتـــ|بــــ عبــــد|لوه|محمود عبــــد  ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

532o6 مه عىل محمد|عبــــي  سل طبــــ بــــنى سويف

698365 ن|هيم بــــدر|بــــر|عيل |سم|م محمد |غر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|369| ي 
ي محمد عىلي|مصطفى

حمد مصطفى ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

847o86 بــــي فهىمي منصور خليل|غ| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

595|6 ل|حمد هل|ء |ره بــــه|س بــــ بــــنى سويف|د|

279|3| حمد محجوبــــ|م |محمود س ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

626894 لخشن|لسيد |هلل محمد محمد |يمنى عبــــد زيق|لزق|طبــــ 

428272 لنبــــي|لسيد عبــــد|ل عوض |هلل جم|هبــــتـــ |بــــ طنط|د|

474|7 ى|حمد عىل |عىل  مي  ن|هندستـــ حلو

7o3|9o سويد|حمد |عىل محمد  ن|لخرصى لمنصوره|بــــ |د|

4o9729 |لسق|حمد |لدين مبــــروك |ح |جر صل|ه |تـــربــــيتـــ طنط

256884 ئى|لجرو|لرحيم |لحميد عبــــد|ء عبــــد|عىلي ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6|96o5 ى |روق أبــــو|ء محمد ف|سن لحرصي|لعني  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

253o3o ق|يمنى سعد محمد  وى|لشر شمون|نوعيتـــ 

434282 ى محمود |بــــو |سمر طه  لسمنودى|لعني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

485|o9 لسيد خليل حسن|لد |حبــــيبــــه خ سكندريه|ل|ره |تـــج

777998 رون|هلل ح|رق محمد عبــــد|ط| رن زيق|لزق|بــــ |د|

432887 لكردى|عيل |سم|عيل مصطفى |سم|فريدتـــ  |بــــ طنط|د|

892o92 ى |حسن ى خليفه حسي  ء حسي  سيوط|ره |تـــج
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38372 لرحمن|م عبــــد |لسل|لرحمن عبــــد |مينه عبــــد | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

849892 حمد|حمد معوض |ء |سم| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

423698 لرحمن|حمد عبــــد |هيم |بــــر|ن محمد |نوره سكندريه|ل|حقوق 

78686| حمد سليم|لسيد |حمد محمد | زيق|لزق|حقوق 

546385 ن|هيم محمود رضو|بــــر|محمود  سكندريه|ل|حقوق 

237776 وى|ىط هند|لع|حسن عبــــد| لي|د ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

93o97 بــــر محمد سيد|حمد ص| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

66657 ى محمد|ن محمد حس|رو ني  لفيوم|نوعيتـــ 

|55o9 هيم سيد|بــــر|ره وليد |س هره|لق|ر |ثــــ|

5|289o هيم|بــــر|محمد محمود سيد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

272723 م محمد|م|ر محمد |مي دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

48867o مر|لعزيز ع|لسعيد عبــــد |لد |د خ|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

688452 غ|لصبــــ|لمتـــول |ل شلبــــى |د جم|زي لمنصوره|هندستـــ 

862348 ن|ري سليم|حمد هو|منتـــرص   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

55889 لحليم|ل عبــــد |طف جل|م ع|سل| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

765|44 حمد نبــــيل محمد عبــــده يس| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

4862|2 ى|م ع ى محمد حسي  دل خرصى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2838|8 لمجد عىل|بــــو|ل |مصطفى ممدوح كم رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

775o69 ي بــــرك|لفتـــ|لق عبــــد |لخ|ء عبــــد |سم|
تـــ|ح مصطفى ي صىح 

زيق|لزق|معهد فنى

5||8o6 حمد محمد عقبــــتـــ|حمد سيد |محمود  |علوم طنط

4|79o3 هيم مرزوق|بــــر|مل مهدى زىك | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

69o824 م|س ضي|س عبــــ|م نبــــيل عبــــ|حل| سكندريه|ل|صيدله 

8o|553 ده محمود عىلي|هلل حم|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

6o|9| لغنى قرئى|يمن عبــــد |يه | طبــــ بــــنى سويف

2o7o4 عر|لش|رس نبــــيل |نبــــيل ي ى شمس|زر عه عي 

349779 لقليوبــــى|حمد محمد |عزتـــ  لفيوم|لعلوم |ر |د

|8o23 لكوم|لمجيد |عىل عمر عىل عبــــد هره|لق|حقوق 

|374|7 لسيد|لمعىط محمد |حمد عبــــد |محمد  ن|بــــ حلو|د|

|4838| ندى محمد يوسف حسن جودتـــ هره|لق|بــــ |د|
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2|8264 ى | هلل|حمد خلف |حمد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o4277 ى سليم|ي ن عىلي محمد|سمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

7o|77| هيم سيدهم|بــــر|يوبــــ |د |مريم عم تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

77934 مون عطيه|دل م|حمد ع| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

5|o5o2 م|حمد محمد عل|محمد  |حقوق طنط

433633 لدين|لد محمود نرص |محمد خ |طبــــ طنط

25649 ر عبــــد ربــــه|لستـــ|حمد عبــــد |خلود  ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

7o456| رص حسن متـــول|حمد ن| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

45247| لس عم منس| يىلي|سحق |د |كي  لشيخ|ره كفر |تـــج

28955 بــــيض|ل|م |لسل|هيم فتـــىح عبــــد |بــــر|م |بــــس رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

622288 ى |بــــو |حمد محمد |لرحمن |عبــــد  لدشتـــى|لعني  صيدلتـــ بــــورسعيد

64|24| هيم محمد سطيح|بــــر|محمود محمد  زيق|لزق|طبــــ 

|39o|9 سحق|د عزيز |ميل| دون|م ى شمس هندستـــ عي 

|52842 لمنعم محمد عطيه|رقيه عبــــد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

|692o4 رق محمود محمد|ء ط|رس| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

636o72 ر|لعط|زق مرىس |لر|وليد محمد مرىس عبــــد عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

23o673 دق محمد|لص|لسيد عبــــد|در |ن ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|733|o هيم|بــــر|بــــ مصطفى |يه|يوسف  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

479o2 حمد|م |م رجبــــ س|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|999 مصطفى عىل مصطفى عىل ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

6o3767 وى|لعشم|لغريبــــ |لغنى |محمد عبــــد لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

635778 منيه محمد محمد عطيه| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

32|24 حمد عىل خلف|م عىل |سل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

773238 ه كم| هلل|ل مسعود سعيد عوض |مي  زيق|لزق|بــــ |د|

2565o8 م محمد تـــعلبــــ|لسل|ء عبــــد|رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

876456 مل محمد  |م ربــــيع ك|سل| سيوط|حقوق 
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43o778 ر|لنج|أحمد عىل | ء رض|سم| |صيدله طنط

8|3654 مل|هيم ك|بــــر|شمس ممدوح  ي|تـــمريض 
| لمنى

5|o27 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|بــــر |محمد ج تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4o8543 ي
يد |بــــو |حمد |مصطفى | دئى ى لخي |بــــو |لي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

43|99 وليد حمدى محمد محمد هليل ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

757689 ى|فظ |لدين ح|د |لرحمن عم|عبــــد  مي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|24o5 لقرش|لحميد |ل عبــــد|مه كم|س| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

476o5| روق عىل حسن|ء ف|حبــــيبــــه عل سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

2482|8 ئى|لنعم|بــــر |م سعيد ص|ء س|ول ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7oo922 ي|هيم |بــــر|لحميد |عبــــد | ء رض|نجل ر|لىح  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4444o4 لد يشى محمود بــــيوم|هدير خ لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|466|5 للطيف|عمر ممدوح مرىس عبــــد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

793757 حمد|بــــى |رق محمد خط|د ط|زي لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

||7235 م محمود|لتـــه|قمر محمود  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

9o594 ضى|تـــغريد عزتـــ عيد ر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

7|8|2| ح|لفتـــ|س محمد عبــــد |منيه محمد عبــــ| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

269|48 ره|لمول عم|فرحه حمدى عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

838374 ى |مدحتـــ بــــرسوم حن| مي  ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

8|794 ضى سعيد|مه ر|حمد سل| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

4854|4 تـــ محمد خميس  لسيد|أمي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

82954 ور|محمد حسن مج| دين لمنصوره|حقوق 

6955o7  عىل طلخ|يه |
ى
ن|لدسوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

|69|o6 لس مجدى نبــــيل نجيبــــ كي  ى شمس|تـــج ره عي 

493o|8 ى|متـــ عبــــد|س|حمد | لغنى محمد حسي  لفيوم|لعلوم |ر |د

6o6342 لسبــــع|حمد |م محمد |حس |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

765|2| لسيد محمد محمد يوسف|حمد | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4|857 عيل|سم|لمجيد |عيل محمد عبــــد |سم| ن|حقوق حلو

4267oo تـــتـــ|محمد حمزتـــ شح| ر|ي ط|معتـــ دمي|علوم ج

4o7369 مل محمد عىلي|ن محمد ك|نوره تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

77o342 لسيس|فظ محمد |محمود محمد ح زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 
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37|732 ى|بــــو|متـــ فهىم |س|طمتـــ |ف لعني  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

365994 ى عوض عبــــد|زي لعزيز|د حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|7|45 ى رسور| ى محمد حسي  حمد حسي  |حقوق طنط

4o6548 لسيد|ل |لع|يه خميس يوسف عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|397o| لمرىس جمعه|شهد محمد  سيه|نوعيتـــ عبــــ

867749 ق|ء عبــــد|شيم وي|لموجود محمد رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

323o39 ل|لع|هلل محمود محمد عبــــد|منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

865o67 هيم محمد|بــــر|محمد فوزي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

62||7 ف | لرحمن|بــــ عبــــد |لتـــو|ع عبــــد |لسبــــ|بــــو|رسر |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

37594 لعزيز بــــهنسي|مريم محسن محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|7329 د|بــــ ج|ممدوح محمد خط ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

4|9338 مه|ن عىل سل|طف رمض|نعيمه ع لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|||56 هيم|بــــر|حمد |محمد صبــــرى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

52864| د|لحميد ج|تـــتـــ عبــــد |محمد صبــــىحي شح |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

49||o5 هيم|بــــر| |لعل|بــــو |هيم |بــــر|نورين محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

239792 مني  مكرم ولسن| ر|ي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

777782 |لمقصود |ح عبــــد|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|م |سل|
ر|لنج

دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

34oo28 ي
م|لش|بــــ |لوه|بــــر محمد عبــــد|ص| دئى |ره بــــنه|تـــج

2|3|o ف |م  حمد|لسيد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|62292 س|رس مدبــــول سيد عبــــ|ل ي|دل ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8|2o57 حمد|محمد حسن محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

27|o37 زى|لسيد حمدى مصطفى حج|ء |حسن ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

435o98 هلل|لعز خي |بــــو |متـــ نبــــيل |س| لشيخ|ره كفر |تـــج

838967 لمجد محمد|بــــو|م |يه عل| دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

|59848 ل|لع|هلل عبــــد |لحكيم عبــــد |يه عبــــد | ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

|324|| ن|هيم رضو|بــــر| |مريم زكري هره|لق|ره |تـــج

42427 هلل|لنبــــى سيد مبــــروك عبــــد |م عبــــد |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

236424 نور محمد موىس|سلىم محمد  هره|لق|بــــ |د|

7769o2 ضى|لق|مل شحتـــه محمد | زيق|لزق|طبــــ 
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35|6o6 مر|حمد ع|طمتـــ محمد سعد |ف |بــــ بــــنه|د|

76o78 لحميد يوسف|حمد عىلي عبــــد | ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

||783o هلل|له ممدوح محمد عبــــيد |ه سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

486863 عيل|سم|عيل عبــــد ربــــه |سم|مؤمن محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

839694 لنوبــــي|لحميد محمود |ء عبــــد|عىلي ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

6o489 لكريم|محمد حسن محمد عبــــد  حقوق بــــنى سويف

7767o6 مه|بــــونعمه سل|لعزيز |كر عبــــد |حمد ش| زيق|لزق|طبــــ 

3336|3 لدين محمود خليفتـــ محمد|سيف  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

|6425| د سيد|محمود عيد رش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

443965 لميىم|حمد محمد |ن |مل محمود رمض| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

322895 لسيد|ك عبــــد|لمل|عيد زىك عبــــد| دون|م لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o4|76 فظ|لح|نور مجدى محمد عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

682243 |لبــــن|لدين مصطفى عمر |م |حس| رن لمنصوره|بــــ |د|

48o5|o ريمون عزتـــ بــــدرى جيد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

359772 عيل|سم|لسيد |يتـــ عدل | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

34|498 هد|حمد عوض مج|حمد ممدوح | زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

647987 بــــو زيد|حمد |لرحمن فتـــىح |عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

4o7588 ن نور حسن محمد| |مي  سيوط|حقوق 

764533 بــــطرس| فىل رمزى مهنى حن|بــــ ره بــــور سعيد|تـــج

94o86 سحق|يق |دي ف|كريم ن دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

764o59 ج|لطن|محمد | سلىم رض بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6|2357 ه عز| ن|ن حس|هلل علو|ل عبــــد |لرج|مي  |صيدله طنط

34959 لخول|لسيد |لدين مصيلىح |ح |محمد صل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4998o8 تـــه|سهي  نبــــيل صبــــىح شح تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

6o3|45 بــــينى |هر |د م|جه لسكرى|لشر ى شمس| لسن عي 

439o97  |محمود عطيه 
ى
لديبــــ|لدسوق لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

952|4 ن|ندى موىس محمد عثــــم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6272o8 لسيد شكر|ء صبــــرى فتـــىح |وف زيق|لزق|بــــ |د|

|4o||7 يد|سهيله محمد حمزتـــ ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8|4597 ي سمي  مل|روم
ك فهىمي|ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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785365 هيم محمد|بــــر|طف |كريم ع زيق|لزق|حقوق 

357|o هد|لش|حمد محمد |حمد مجدى | ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

|5863| ي 
لعفيفى|يمن نظيم |تـــفى ى شمس هندستـــ عي 

482945 لخول|لحميد |مروه معتـــز عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

687844 ح سعد بــــدير يوسف|ء صل|عىلي لمنصوره|حقوق 

33752o ف| تـــ سمي  سيد رسر مي  سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

4o86|o ي|ح |لسيد صل|ء |رس|
ى
ض|لسيد ق ى شمس| لسن عي 

54o339 يح|لج|ح محمد سيد أحمد |ن صل|نوره ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

779oo4 ى |ء مصطفى حس|شيم هيم|بــــر|ني  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

85353| لرحمن محمد محمود يوسف|عبــــد ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

4424o4 ى سعد|هيم محمد حس|بــــر|ل |جم ني  ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

328|46 لرحمن محمد|تـــ عبــــد|د|لس|لرحمن |عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o2276 وق عبــــد  حمد|لعليم سعد سيد |لمنعم عبــــد |رسر |بــــ طنط|د|

37|72 ر|لسيدعبــــده عم|محمد مسعد محمد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

52o6|o د|ح محمد رش|لفتـــ|د عبــــد |ن رش|يم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

634293 لحليم|ل سلىم خليل عبــــد|س زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

465|57 لعزيز|شم عبــــد|هيم ه|بــــر|م |نس هش| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

5o4o4| حمد خليل|حمد محمد خليل | سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

25476o جع|ح سعيد مر|محمد مبــــروك مفتـــ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

66567 هيم قطبــــ|بــــر|شم |مه ه|منيتـــ سل| لفيوم|علوم 

|476o8 ى|صهيبــــ ص لح عىلي حسي  ن|بــــ حلو|د|

344886 تـــ|حمد عرف|ن محمد محمد |نوره |حقوق بــــنه

432389 لسيد حسن عىلي|حبــــيبــــه محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

3262|6 ى ى وهبــــه| |يوستـــي  يمن بــــشر ى شمس|زر عه عي 

628622 مد عطيه|محمد عطيه ح زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

84877| لدين خليل محمد|منه عز | |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

7|5547 لعزبــــ|حمد |لعزبــــ |رحمه جمعه  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|685|7 مصطفى حسن مصطفى محمد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

6o9349 لبــــرلس|مد محمود |لدين ح|سيف  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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|5534 رس فوزى محمد|حبــــيبــــه ي هره|لق|بــــ |د|

266662 ورى يوسف|ء حمدى مغ|ل| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

392|o وق فخري سعد  م|م|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

443o49 هيم|بــــر|لد محمد عىل |ره خ|س ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6o4|55 هيم غيتـــه|بــــر|لمحسن |هيم سمي  عبــــد |بــــر| |بــــ طنط|د|

857952 للطيف|جح حسن عبــــد|ء ن|دع ي|صيدلتـــ 
|لمنى

7o887 رحمه رجبــــ محمد معوض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

448|7o لمحسن محمد حسن|ره صبــــرى عبــــد|س ضتـــ دمنهور|علوم ري

8|||37 للطيف|د عبــــد|سم فؤ|ره ق|س ره بــــنى سويف|تـــج

||8442 ذل|لش|حمد |نس سمي  سيد | ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

6o||25 هيم|بــــر|محمود | ئى زكري|محمد كيل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

924|2| كريم محمود سيد محمود  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

756325 لعزيز محمد حسن|ء عبــــد |سم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

64o853 ى | ى عبــــد |حمد |مي  لحميد محمد|مي  زيق|لزق|هندستـــ 

36o8o5 ي|منيتـــ سعيد عبــــد|
لمحفوظ مصطفى |نوعيتـــ بــــنه

6|9o52 د|لجو|ن محمد أبــــو |هبــــه حسن محمد زيد ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

73584 ن محمد|هلل سليم|ر عبــــد|من لفيوم|بــــ |د|

449635 بــــو سند|عيل |سم|هيم |بــــر|هيم سمي  |بــــر| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

2878o8 نور فتـــىح عفيفى|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

3399oo لسيد موىس محمد|هر |لسيد م| |علوم بــــنه

|25o65 ى ح مد|مد ح|سلىم حسي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

264665 يك|د شبــــ|ئى محمد مر|سهيله ه |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

237o68 لعزيز|هيم عبــــدربــــه عبــــد|بــــر|منيه | هره|لق|ره |تـــج

695o3o رق محمد مصطفى منصور|حمد ط| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

464482 ف فتـــىح عبــــد| لودود محمد|رسر لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

|42|o7 حمد غريبــــ|م |حمد عص| ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

646895 نوس|لع|هيم |بــــر|ل طه |جد جل|م ط|حقوق دمي

|38o2o مه|نوبــــ مجدى لمع سل|بــــ| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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5||9|4 عر|لد|ح |لفتـــ|محمد فضل عبــــد |حقوق طنط

3|6768 ح|لفتـــ|لم عبــــد|يتـــ عوده س| ى شمس علوم عي 

|36|o5 يرينى نبــــيل فىل نجيبــــ| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

239733 د عىل نبــــيه عىلي حسن|سع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

336583 بــــدين|ن سعد عمرع|ن شعبــــ|يم| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

523667 هيم|بــــر|هيم خليل |بــــر|مي  | سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

232844 حمد|لبــــسيوئى |حمد محمد | |ند ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

77o483 لمقصود منس|هلل محمد عبــــد |عبــــد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|63o82 حمد|مه محمد |س|ل |م| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

3365|5 ر محمد|لستـــ|لح عبــــد|ن ص|نوره ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6o554 ن شديد يوسف محمود|حن ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

27||98 لكريم بــــدوى محمد|دل عبــــد|يمنى ع |صيدله طنط

636757 عيل|سم|م |لسل|ل عبــــد|لع|حمد عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

|4686| لد زين محمد|مروه خ |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

343359 متـــ عيسي محمود محمد|حمد سل| |حقوق بــــنه

2|8922 لرحمن مصطفى حسن|ل عبــــد|مصطفى جم لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

|57649 لعزم|بــــو |روفيده عرفه محمد عرفه  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6935o2 لسيد رجبــــ|لفتـــوح |بــــو |هيم |بــــر|ء |سم| لمنصورتـــ |تـــمريض 

867o34 ى  ى محمد حسي  هيم|بــــر|حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

45o528 لدين|بــــ |هيم شه|بــــر|هلل عمرو محمد |عبــــد |هندستـــ طنط

||74|9 ى محمد س لم محمود|نورسي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

6|o53 عيل|سم|مروتـــ عىل محمد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

3459|9 حمد متـــول خليل|ندى حمدى  ى شمس  تـــمريض عي 

4847|8 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

695364 ري|لغبــــ|لسيد |مريم يشى  لمنصوره|علوم 

855685 لعظيم|هر فتـــىحي عبــــد|مر م|تـــ كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

638885 ن |لعزيز طلبــــه سليم|وى عبــــد|ن مك|يم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

832||5 لكريم|تـــ محمد عبــــد|بــــهج| مه ن|هندستـــ أسو
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||9o6| حمد|لسيد |لمنعم غنيىم |م عبــــد |حس ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

253862 ئى مسعد بــــركه|حمد ه| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

443|73 هلل|د عبــــد |هلل ج|حمد عبــــد|ن |يم| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4o3|65 ى ي|ي لعزيز أحمد عيس|رس عبــــد |سمي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

754|88 رس حلىم مرىس|هلل ي|منه  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

767526 ندى محمد مقبــــل جبــــر مقبــــل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

492678 ن|محمود محمد يوسف أحمد عرج بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

883568 فظ |لح|لعليم عبــــد|ل محمد عبــــد|من سيوط|بــــ |د|

686567 |ح |لفتـــ|وى عبــــد |لطنط|مصطفى محمد 
وى|لطنط

لمنصوره|هندستـــ 

5|6o94 ده رجبــــ محمد مصطفى|غ بــــ دمنهور|د|

6o2323 خ|يه محمد مصطفى محمد | لشر لمنصوره|حقوق 

262757 لغنى|هيم محمد عبــــد|بــــر|حمد | |حقوق بــــنه

4o5766 ى مر|م محمد مر د|د حسني  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

542734 وع|لرحمن مط|ر حمدي عبــــد |من بــــ دمنهور|د|

|7494o د|د محمد حم|ء حم|ول |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

2876|4 ر|لغف|بــــر عبــــد|رفعتـــ فوزى ص ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

526442 هر محمد متـــول حطيبــــه|حمد م|معتـــز  سكندريه|ل|هندستـــ 

3|394 ف عبــــد |ء |رس| وى|دف|ح |لفتـــ|رسر ن|بــــ حلو|د|

|49|48 حمد عصمتـــ عىل حسن|سهي   هره|لق|بــــ |د|

4o25|o زى|رص محمد محمد حج|روضتـــ ن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|296o6 ن|ه سليم|فيد ز|جون د ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|24892 ن ن|بــــ سمي  سليم|يه| |مي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

7643|2 ي|لحسينى مرىسي مرىسي |ندى 
لجبــــروئى هره|لق|ج طبــــيع |عل

2o7o2 حمد خليفه|ممدوح محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

885|35 مد |ل ح|ل كم|لع|له عبــــد|ه سيوط|بــــ |د|

246867 لكريم فهيم عزيز|ربــــيع عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

35|5|3 لقليوبــــى|لمنعم |م عبــــد|ر هش|من |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|2524| ر|لعط|لعزيز محمد عىل |ره عبــــد |س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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623577 |لبــــن|لعزيز |حمدى عبــــد | محمد رض ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

485236 هيم حسن|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|فرحه  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

8|93o7 لح|لحفيظ ص|ح عبــــد|لفتـــ|ن محمد عبــــد|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

235732 ن|هلل عرف|بــــ عبــــد|يه|نىح  | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

82559 وى ذىك مصطفى|محمد شبــــر ن|هندستـــ حلو

269775 ي فهىم نرص|عمر هش
ى
م محمدشوق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

847555 دم|لمقصود محمد |عبــــي  عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

69337| لسيد|لرحمن |لرحمن بــــدر عبــــد |ء عبــــد |سم ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6|o687 ى|سلىم محمد محمود  لمسي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

696234 وي|لسبــــخ|حمد محمد عىل | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o9283 حمد حسن حبــــيبــــ|كرم |حسنى  |صيدله طنط

765856 ى مخصوم|ء جم|سم| ل محمد حسي  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

625326 م|حمد عل|لد |ن خ|رول زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|7588| بــــر نجيبــــ عوض|مؤمنه ج هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

443337 حمد محمد فتـــىح سعد مهدى| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

636939 عزه سليم رجبــــ عرفه ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|43883 زى|م حج|م|طف |م ع|م| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

||5737 ي
ن|تـــه مكسيموس بــــستـــ|شح| سيلفى هره|لق|ره |تـــج

|6o343 مد|طف محمد ح|حمد ع| لمنصوره|حقوق 

|62537 شد|لسيد ر|رق |محمد ط رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

7685|8 لرحمن سعيد حسن محمد صقر|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

|723oo ى|لدين |ح |بــــو بــــكر صل|حمد | مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

348386 مه|هيم سل|بــــر|رص سعيد |خلود ن ى شمس|د| بــــ عي 

3286o3 لغنى محمود|زق عبــــد|لر|حمد عبــــد| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

785542 ن|حمد عثــــم|سيد | محمد رض ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

356869 تـــ خ| لد سمي  عرفه|مي  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

233226 حمد عبــــيد|محمود محمد | ر|ي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

433535 هلل|بــــ |زم محمدى ج|بــــ ح|يه| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|6962 مجد فرج يوسف| |ري|م |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ
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4|77o7 لمعىط خضي |لىح عبــــد|م عبــــد|يدى عص|ه لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

8|9357 لصبــــور حسن|سحر ممدوح عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

44o4o لورد|بــــو |ضى |عمر سيد م دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

24o868 حمد|بــــر سيد |هلل ج|عبــــد لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

638375 حمد|لسيد |تـــ |لشح|محمد محمد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

222o26 لرحمن|ء فوزى محمد عبــــد|نجل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

864394 ض محمد|نور ري|لدين |بــــ |شه |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

24oo6o لجليل|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|حمد |محمد  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

27864| ى عبــــد|ي فندى|لمنعم عىل |هلل عبــــد|سمي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

629575 لشيخ|مل عطيه |بــــسمه محمد ك زيق|لزق|ره |تـــج

|62|2| ى جم ل محمد محمد|حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

76|4o| يز عىل مسعود|ف| رن لسويس|معتـــ |علوم ج

522o67 د عىل|م فؤ|لسل|سحر عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

776oo6 ف |يه | لحميد|لسيد حسن عبــــد |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

9|o3o6 حمد |حمد خليفه | |رن تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

8|5953 ل|لع|ء فوزي عبــــد|محمود عل ره بــــنى سويف|تـــج

269922 ز محمد شبــــل طلبــــه موىس|مع ن|هندستـــ حلو

26456o حون|بــــوط|لمصيلىح |ح |زينبــــ سعيد صل ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|2383o لحليم|مل عبــــد |مريم محمد ك ن|بــــ حلو|د|

8o4469 ي |نوره
حمد عىلي|ن حسنى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

42757 لرحمن محمد|حمد عبــــد|دل |ع| عل هره|لق|بــــ |د|

358899  عبــــد|عبــــد
ى
هيم|بــــر|لمنعم |لمنعم شوق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|895o لمزين|م خليل |لسل|يزتـــ أحمد عبــــد|ف علوم دمنهور

|7333| سم|لرحمن ق|بــــدين عبــــد |لع|لرحمن زين |عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

|6885| ى|ي مد|محمد عرفتـــ ح| سمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

689365 حد|لو|حد محمود تـــوفيق عبــــد |لو|ره عبــــد |س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

86387o ي محمد ح|عبــــد
مد|هلل مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

28|95| لكريم|لحليم محمد عبــــد|حمد عبــــد| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

2|6345 سم عىل عمريه|لق|بــــو|حمد |لد |خ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

699oo2 هيم خضي |بــــر|هيم عطيه |بــــر|يه | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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329373 ين ف شوح|ل|روق فتـــىح ذىك |شي  |ره بــــنه|تـــج

9|28|8 ف حلىم بــــولس | |لي|د رسر ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

476262 فريدتـــ عمرو حسن صبــــري محمد سكندريه|ل|بــــ |د|

2555|5 لق|لخ|ء يشى محمد عىل عبــــد |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

765548 بــــيىل|لطر|لسيد حسن |رق |عمر ط هندستـــ بــــور سعيد

6796o3 ه محمد | لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|مي  لمنصوره|حقوق 

7o3475 م|حمد مصطفى محمد محمود سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o5335 حمد عمرو محمد سيد| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

784576 هيم محمد|بــــر|لسيد |ل |لع|ن عبــــد |يم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

438327 وى|لمك|للطيف |لسيد عبــــد|هدير  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

7o873| ى محمد مصطفى|بــــر|كريم  هيم عوضي  لمنصوره|صيدله 

8|4798 ى ع لعزيز|مر محمد ربــــيع عبــــد|نيفي  ي|بــــ |د|
|لمنى

6|7|52 لكيىك|بــــع |لتـــ|لكريم |دل عبــــد |ن ع|نور ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

875636  |محمد 
ى
| لوف|بــــو|لهم شوق ي صىح 

سيوط|معهد فنى

325576 للطيف|رم خليل عبــــد|سلىم ك ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

366338 د|د عبــــد مريم عي|يفون عم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

897||6 ى ف|ش| يىحي| ند ضل |هي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8|9367 ف ص|ء |شيم ي|لح ن|رسر ج  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4855|9 لح|للطيف ص|لح عبــــد|يشى ص| رن عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3678|o ى س|لسيد حس|هلل محمد |يتـــ| لم|ني  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o|659 |لحليم محمد عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد 
لحليم

سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|43o4 دين مدحتـــ محمد عزتـــ قمر|ن |بــــ طنط|د|

55849 هيم عىلي عيد|بــــر|طمه |ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

33964 حمد مصطفى|لرحمن |سندس عبــــد  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

677263 لرحيم|ج  عبــــد |مؤمن محمد ن سكندريه|ل|صيدله 

5o77o7 لسيد طه محمد|هلل مجدى |منتـــ سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

654oo يمن زغلول محمود|نىح  | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

84o476 لسعدي عىلي|لعزبــــ |ر |من تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

8|7563 د|لجو|دل عدلي عبــــد|كريم ع سيوط|ره |تـــج
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49946o لعزيز حميده|بــــو بــــكر عبــــد |ء محمد |سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

543|o9 هلل|هيم فريج عبــــد|بــــر|حمد |ره |س ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

|6o8|5 كرم عمرو محمد طلبــــ ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

874o3 لغنى|بــــ عبــــد |لتـــو|رص عبــــد |لن|مح عبــــد |س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|7569| ن|حسن منصور فخرى محمد عثــــم |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

529o6o د|لحد|د أيمن عىل |عم لشيخ|هندستـــ كفر 

92o||4 لرحيم  |حمد عبــــد|ن محمد |فن| قرص|ل|فنون جميله فنون 

248679 لعزيز|نشين سعيد تـــوفيق عبــــد تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

9o9|9o ن |ن رضو|رس عىل حمد|م ف|سل| ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

2|846o ى  دمي|عص| يوستـــي 
ن|م لطفى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

877|72 |  لعل|بــــو|د عصمتـــ محمد |جه ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

37|234 هيم|بــــر|لد فتـــىحي |ء خ|سم| إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

63o548 ن|لسيد زيد|د |حمد فؤ|د محمد |فؤ زيق|لزق|هندستـــ 

262o88 ى|هيم ش|بــــر|هلل تـــوفيق |عبــــد هي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7o|943 هيم|بــــر|هلل |حمد فوزى عبــــد | زيق|لزق|عه |زر

335952 لحميد فرج|ح عبــــد|هند صل ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

854o98 لرحمن|حمد سيد عبــــد|لرحمن |عبــــد حقوق بــــنى سويف

5|379| لسيد|ر|لغف|لسيد محمد عبــــد |محمود  لشيخ|عه كفر |زر

2|4542 لعظيم محمد|ء عوض عبــــد|رس| هره|لق|ره |تـــج

54|454 ن محمد عطيه|ئل مهر|و ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

242629 |بــــو |حمد |هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|ء |عل
لروس

ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

236573 حمد|حمد محمد |لهدى |نور هره|لق|عه |زر

2|2694 لحليم تـــره|لدين عبــــد |ء|يوسف محمد بــــه ى شمس|تـــج ره عي 

754o65 ي|ر
 عبــــده| ئى

ى
محمد صدق عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o559 ى|مل |رص ك|لرحمن ن|عبــــد  مي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

68942| كر|هلل خليل عبــــده ش|هبــــه عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

429422 ي محمد 
لدليل|أدهم مصطفى لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

52|645 ى عبــــد|لعظيم شعبــــ|سمر عبــــد  هلل|ن حسي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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775o92 لحسينى|هيم |بــــر|رف |لرحمن ع|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

6887|4 |حمد |دى |له|حمد عبــــد |ء |رس|
ى
لدسوق لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

883357 رص فرغىل  |لن|بــــ عبــــد|لتـــو|محمد عبــــد سيوط|صيدلتـــ 

27o8|o لبــــعل|لمصلىح |حمد عبــــدربــــه |ء |ل| ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

9oo3o6 ديبــــ لوندى |جد |يكل م|م لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

447o95 حمد|حمد |ن |حمد شعبــــ|محمود  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

437785 ل|لعزيز غ|هلل عبــــد|ء محمد عبــــد|لشيم| لشيخ|عه كفر |زر

8|6742 ي|م ربــــيع خلف عبــــد|سل|
لغنى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

3||628 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد | سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

4o8279 بــــو جبــــل|م |ن حسن عل|عمر شعبــــ |ره طنط|تـــج

|759|8 لحميد|م عطيه عبــــد |نشين عص وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

3|8446 لد سعيد محمد|نىح  خ| ى شمس|د| بــــ عي 

4433|4 د|لجو|لكريم عبــــد|ل عبــــد|حمد جل| لشيخ|عه كفر |زر

495|63 م|لعليم سل|در محمد عبــــد|ن عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

37367 بــــ|لسيد دي|هد |نهله مج ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

323|52 د|لرحيم ج|ر محمد عبــــد|من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o386| وى|لص|لعزيز |وى عبــــد |لص|زم |ح سكندريه|ل|بــــ |د|

237648 ن|لعزيز زهر|ره يشى فتـــىح عبــــد |س هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

685o|| خه|بــــ محمد محمدبــــدير محمد |ربــــ لشر لمنصوره|بــــ |د|

498378 ى|لنبــــى ش|دعبــــد|تـــ فؤ|لشح|تـــن |ف هي  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

325896 ر حموده|ن حمدى عم|يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|8223 لعظيم محمود|رص عبــــد|محمد ن ي|بــــ |د|
|لمنى

8o854| لسعود محمود|بــــو|ن |محمد شعبــــ دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

339446 ر|لنج|هر محمد عفيفى عىل |ء م|رس| |صيدله طنط

43843| لرسول|لسيد عوض عبــــد |عمر  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

753984 نس|مل رسو|د ك|مريم عم |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

638886 حمد ليله|هلل عىل |آيتـــ عىل عبــــد  زيق|لزق|علوم 

899426 ض يعقوبــــ  |هلل ري| |مريم عط ج|طبــــ بــــيطرى سوه

6o7547 مل|ندى فتـــىح سعد ك |تـــربــــيتـــ طنط
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6||o75 ى ع لسيد حندوق|دل |نرمي  |بــــ طنط|د|

25|66 ى|م كرم نرصي صموئيل| |رتـــي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|5|326 لعليم محمد|م عبــــد |ن عص|يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|789| لبــــكرى|ن |مه شعبــــ|س|ن |رو ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8|542o ي|ح كيل|يمن صل|ء |عىلي
ئى ي|عه |زر

|لمنى

246675 وى|لعقبــــ|هيم حسن |بــــر|عمرو  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

266834 نور محمد طعيمه|ح |سم |بــــ بــــنه|د|

|2o95o |مي  ثــــروتـــ فهيم حن| |ري|م هره|لق|بــــ |د|

336|69 دى|له|لرشيد عبــــد|طمتـــ محمود عبــــد|ف |ره بــــنه|تـــج

249856 حمد|لم |هلل س|يه عبــــد| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

485372 ى مجدى عبــــد  لعظيم يوسف|نورسي  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

|7o79o حمد|محمد رجبــــ عيد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

226556 ر|ن مختـــ|ر رمض|عمر مختـــ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4766oo لسيد|مه |متـــ محروس سل|هلل سل|منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

92o453 محمود عىل قدرى محمود  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

85oo72 لعزيز حسن|ن عبــــد|محمد شعبــــ ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

287943 ح مرىس|لفتـــ|م فوزى عبــــد|حمد عص| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7659|2 بــــ محمد|لوه|ل عبــــد |عيس كم| ن|روف تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

332oo3 للطيف|لمنصف محمد عبــــد|كوثــــر عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

84|275 مي |حمد محمود | |عل |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

36o85o ى|م |د تـــكل|فريد عي| رتـــي  ى شمس| لسن عي 

85o694 ى رف عي محمد|حسن حسي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

765oo| يف|بــــر محمد |زم محمد ص|ح لشر هندستـــ بــــور سعيد

77668 حمد|ن نرص سيد |رو ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

538776 مل عىل محمد|رتـــ عىل ك|س |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

6||2o5 مر|بــــو ع| |هد زكري|محمود مج لشيخ|عه كفر |زر

369429 د محمد موىس|ن مرتـــضى مر|نور س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

924378 م |لمجد هم|بــــو|حمد |م |سل| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

22oo73 ى عطيه|سم| ء محمد محمد حسي  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 
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362339 ل|لغنى هل|مصطفى محمود عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

72462 ن|ر محمد سيد سلط|من لفيوم |تـــمريض 

368246 ن محمد|روى محمد كرم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

255287 عيل عىلي رزق|سم|ل |كم| سم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

225477 در محمد|لق|م محمد عبــــد|سه تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

64o73| لسيد منصور|هيم محمد |بــــر|محمد  |ره بــــنه|تـــج

33|787 لرؤف محمود|رق عبــــد|لرؤف ط|عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

459527 حمد محمد أحمد محمد أحمد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64|762 هيم حسن حسن عىل|بــــر|حمدى  زيق|لزق|نوعيتـــ 

|42469 لسيد|دين محمد محمود |ن ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

29o43 حمد عويد|بــــر |لد ص|محمد خ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

9oo457 ء محمود بــــخيتـــ محمود |سم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

465563 مل|بــــوز|مل |هلل محمد ك|عبــــد |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

||7o3o لفتـــوح|بــــو |لسيد |ئل |لسيد و| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

232454 يد|لسيد ز|يه عىل محمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|3737 ف سيد حسن  |لد |خ رسر سيوط|ره |تـــج

58234 لحميد عويس|محمود مسعود عبــــد   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

6o6267 لجندى|حمد عىل |محمود  |بــــ طنط|د|

43|2|9 لبــــدرى|منه عمرو محمد تـــوفيق  |صيدله طنط

87o|95 ره محمد محمود عمر|س ن|سو|بــــ |د|

6o288o ن|لمجد طم|بــــو |مه |س|محمود  لمنصوره|ره |تـــج

65877 م محمد يونس عىل|سل| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

499527 ي|ر
هلل مجدوبــــ|محمد حنيش زرع | ئى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

334696 وى|لطيبــــ محمد مك|محمد  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

626635 ر|لنج|هيم |بــــر|لعظيم |جر محمد عبــــد|ه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

863364 ي مغ|يوسف ميخ
ى
ق ريوس|ئيل مشر دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

28||3| ن|لح عمر|يه محسن سنوىس ص| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|56844 م بــــيوم|لسل|د بــــيوم عبــــد|زن عم|م سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

338o38 تـــه|تـــتـــ عىلي شح|محمود شح |ره بــــنه|تـــج

897o8| مل حسن محمود |ء ك|دع ج|بــــ سوه|د|

543253 ج  مهينه|هلل محمود بــــلتـــ|نىح  عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

787247 ف |رس |ف لسيد درويش|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|55473 طف محمد محمد|ع| نور ن|حقوق حلو

5o484| حمد|د |لجو|حمد محمد عبــــد |ء |سم| سكندريه|ل|علوم 

3|974o حمد|وى |ء عىل ف|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

86|632 ي محمود عبــــ
ي|مصطفى

س مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

84343o ن|لسم|لدين |ج |ل تـــ|ء جم|شيم ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

883o54 لك |لم|حمد عبــــد|ء مصطفى |ل| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

23799 لح لطفى|م عمرو ص|سل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

79|9o8 سهي  عىل محمد متـــول عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

624383 ح|لفتـــ|بــــر محمد عبــــد |جح ص|د ن|زي ط|بــــ دمي|د|

783227 لرحمن|لعظيم عبــــد |محمد جوده عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|6539 بــــ مصطفى|لتـــو|رق سيد عبــــد|ضىح ط ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

255oo4 طمه صفوتـــ محمد سعيد|ف تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

755o28 عود|بــــور ق|حمد ص|م |سل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

639537 هيم محمد عيد|بــــر|خلود  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

777227 ن|لرؤف وهد|حمد سعيد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

923654 حمد عىل |م |حمد عز| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

848835 ه كرم محمد | لمعىطي|لمهدي عبــــد|مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

34|26 لروبــــى|سميه حمدى محمد يوسف  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|5644| يف محمد ح مد|محمد رسر لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

69389o لمجد|بــــو |حمد محمد محمد عبــــده | |ره طنط|تـــج

26723o ه|يم| ى  محمدعجي 
ن سعيد عفيفى |طبــــ بــــنه

22o|96 ل لطفى محمد|عمرو جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|2o|6 حمد عطيه|حمد |ح |ء صل|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

9|32o9 بــــر |د محمد ج|محمد فؤ ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه
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69|6|6 ى ممتـــ|م لحنفى|ز |ز محمد ممتـــ|جدولي  لمنصوره|بــــ |د|

5|o3o7 عمر عىلي سعد حربــــ |حقوق طنط

86o928 ي|معهد  ضى|لق|هلل |ل عبــــد|حمد جم|
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

633|28 لمقصود|لمنعم بــــهلول عبــــد |رص عبــــد |لن|عبــــد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|5432| حمد سيد محمد مرزوق رزق| ن|هندستـــ حلو

6o276 منى سيد طه حسن علوم بــــنى سويف

25736 وق جم لمقصود|ل عيد عبــــد |رسر هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

326586 حمد فهىم محمد|هيم |بــــر|حبــــيبــــتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

33o89 ى شعبــــ|ي |ن عط|ن رمض|سمي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

69|796 لديسىط قنديل|فظ |حمد ح|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

632838 لحميد حمدى|رضوى محمد عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

783746 عيل|سم|حمد |حمد عزتـــ حسن | زيق|لزق|ره |تـــج

6|376o ى|يوسف | وى رض|لششتـــ| لبــــحي  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

869483 و لسند|حمد عبــــد|ل |ن جم|نشر سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|7887 شوح|ل|هيم |بــــر|لمجد |بــــو|هند حسنى  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

23587o هلل سعيد|دل عبــــد|فرح ع هره|لق|ر |ثــــ|

92|278 ه |لل|لمجيد محمد عبــــد|ء عبــــد|صف ج|تـــربــــيتـــ سوه

|2|394 ي
وى|لبــــيج|مل |لدين عىلي ك|ء |محمود ضى هره|لق|بــــ |د|

63262o لعزيز|وى عبــــد|رس سعد|زينبــــ ي زيق|لزق|بــــ |د|

2|7297 دين عىل سعد محمد|ن هره|لق|ره |تـــج

|66248 ى عىل|لرحمن محمد محمد |عبــــد  مي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

25o693 ى عىل خط|ي بــــ عىل|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

87697 ى محمد عبــــد  ق|يم حمد رو|لد|خي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

76292o هيم حسن بــــدر|بــــر|مؤمن محمود  حقوق بــــورسعيد

3576|2 ي|لش|دل محمود عبــــد|يتـــ ع|
ى
ق ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

24|453 بــــر عرفه|مينه مصطفى ص| هره|لق|حقوق 

625634 لرحمن يونس|أحمد محمد عبــــد  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

492359 حمد محمد شلبــــى|هيم |بــــر|ء |عل تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش
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89|437 لرحيم |ل عزوز عبــــد|ده جم|غ سيوط|تـــربــــيتـــ 

8727o ظه|لمنىح  بــــ|محمد شوكتـــ عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

823863 ك|لمل|ك مسعد عبــــد|لمل|ديفيد عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

262|33 وى حسن|ل طنط|محمد جم ن|هندستـــ حلو

325829 حمد محمد بــــكرى|ء |سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7o4967 لغنى عىل|لسيد عبــــد |محمود محمد  لمنصوره|صيدله 

8o73|4 د محمد|لسيد محمد رش|لرحمن |عبــــد ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

62447o وق محمد محمد محمد شعي  رسر لمنصوره|صيدله 

679|oo ى بــــسيم محمد  هيم|بــــر|محمد خي  لمنصوره|حقوق 

896243 ل محمدعىل  |مريم محمد جم سيوط|عه |زر

6|9o25 د|لد أحمد مر|لسيد خ|مروتـــ  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

373584 لسيد طه|لرحمن شحتـــه |عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

463326 ىس|لشبــــ|زق فهىم |لر|يوسف عبــــد |حقوق طنط

6|57o9 وع|لسيد مط|حمد طه |محمد طه  لمنصوره|حقوق 

358479 لعزيز سيد|منيتـــ سيد عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

5o9|3 ن|دى مني  شكرى سمع|ف لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

638|63 دى|له|لغنيىم عبــــد |د محمد |يدى عم|ه زيق|لزق|طبــــ 

7o899| ه محسن لطفى  عيل|سم|حمد |ني  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

447628 تـــ محمد|لشح|ر ميىم |من ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

54344o بــــ|حمد يوسف حمد عق|ء |رس| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|9o96 لعليم|روق عبــــد |لد ف|سلىم خ ي سويف
هندستـــ بــــنى

958o| هيم|بــــر|طف فريد |ره ع|س كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

774||6 لسيد|ح |لفتـــ|نورين محمد عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

373843 هلل سعد محمود يوسف|محمد عبــــد ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

244663 ى عبــــد  حسي 
حمد|هلل |مصطفى هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

7|649o لمرىس|س |ره مدحتـــ عبــــ|س لمنصوره|حقوق 

|68828 جده محمود عىل حسن|م ن|تـــمريض  حلو

8o4242 حمد|ر خليفه عنتـــر |من ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى
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4357|2 بــــو حمودتـــ|حمد رجبــــ |محمد  ط|بــــ دمي|د|

23834o ن محمد|ئى سلط|ن ه|نوره ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5|5275 لعزيز شميس|مصطفى محمد عبــــد| ر|ي علوم دمنهور

27o238 هيم|بــــر|محمد محسن سيد عىل  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6327o7 ف عبــــد |رو ضل|لحميد ف|لحميد عبــــد |ن أرسر لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

45682o بــــو حلوه|لمنعم |حمد عبــــد |مديحه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

833324 حمد محمود محمد|ميمه | |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

689627 بــــينى|لقلىل محمد |لسيد |ل |طمه و|ف لشر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

833|82 ي |
ر|لغف|لليل عبــــد|بــــو|حمد مرتـــضى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

883323 خلود نبــــيل صديق محمد   ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

434477 فظ|لح|ن محمد عىل عبــــد|يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

497|3o ن م نجيبــــ بــــطرس|س| مي  ره دمنهور|تـــج

92o25o ن  |لسيد سليم|ره محمد |س ج|عه سوه|زر

869o|2 ره|عبــــده سعد بــــش| دون|م ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

4o44o4 حمد حسن|ن |حمد محمود رضو| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o343o ف محمد شعبــــ|ندى  ن عىل|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

229627 ن|للطيف عثــــم|ئى عبــــد|ء ه|رس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

639985 عيل|سم|لرحمن |هيم عبــــد|بــــر|ء |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

858494 لحميد|هيم محمد عبــــد|بــــر|محمود  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4382|5 رس|ح ف|ل صل|ن كم|حن لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

77|5|6 حمد موىس|بــــ موىس |رح زيق|لزق|عه |زر

|32|77 حمد محمد|هيم |بــــر|سلىم  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

239349 دي|ن و|طمه محمد طه عمر|ف هره|لق|ره |تـــج

784829 عىل عىل محمد عىل غنيم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4298o3 د محمد سعد محمد فرعون|زي |صيدله طنط

27764o ي
بــــ|لخش|لحميد محمد |سعيد عبــــد| دئى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

528834 حمد محمد رجبــــ سعيد|ن |مرو بــــ دمنهور|د|

69o7oo لسعيد|هدير محمد محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

252653 وق مسعد عبــــده س لم|رسر شمون|نوعيتـــ 

342o36 وى|لعم|طف محمد بــــكر |ميتـــ ع|س عه مشتـــهر|زر
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436379 ق|لسعيد محمد |ل |محمد جم وى|لشر لشيخ|بــــ كفر |د|

29|277 هيم عىل|بــــر|نس عىل | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6325|6 دل جوده مصطفى|ن ع|نوره زيق|لزق|بــــ |د|

3|2855 عيل|سم|ن |عمر ربــــيع سليم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8828o7 فظ حلىم محمود  |لح|مينه عبــــد| سيوط|عه |زر

6837o6 لحميد|لسيد عبــــد |لحميد |سلىم عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

69o232 هيم|بــــر|وى |لبــــدر|مصطفى محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

867946 ر محمد|ر محمد قرق|من ن|كليتـــ طبــــ أسو

453232 ن موىس|لنبــــى رمض|حمد محمد عبــــد| ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

4978o4 ف محمد صل|مروتـــ  م|هلل عل|ح عبــــد|رسر بــــ دمنهور|د|

449o32 عيل أحمد عربــــ|محمد أحمد إسم |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

4453|6 لرحيم|دل محمود عىل عبــــد |محمود ع لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

4o5|67 ل|لع|شم عبــــد|شم محمود محمد ه|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9|7|94 لنبــــى مهنى|حمد حسن عبــــد| سيوط|هندستـــ 

4|7785 لدين يوسف|ل |محمد بــــسيوئى جم| دين لشيخ|بــــ كفر |د|

5o9oo| لبــــدوى|د محمد محمد أحمد |زي ره دمنهور|تـــج

4|686 ل حميدتـــ|ء كم|حمد بــــه| ن|بــــ حلو|د|

28||39 يف|ء يوسف |عل| دين حمد رسر دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

5|3||7 وى|لسعد|لمجيد |جح عىلي عبــــد |محمد ن ره دمنهور|تـــج

76|3o5 بــــ خضي |لوه|ل عبــــد |يه جل| بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

6|8822 بــــو موىس|هلل طه سعد |منه  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

352632 حمد محمد منصور محمد| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|55556 ن محمود|لد شعبــــ|خلود خ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2|3947 وي|روق شعر|م ف|محمد هش هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|7oo| لسيد محمد سويستـــ|ضىح  بــــ دمنهور|د|

248529 وى|لحن|در يحن  |لق|هدير عبــــد لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

363444 ج محمد|د فر|ء رش|رون ن|تـــربــــيتـــ حلو

79772 روق مدئى|م ف|محمد حس لمنصوره|حقوق 

235832 هلل|حمد عبــــد|هلل عزتـــ |سلىم محمد عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9o3784 هلل  | |لسيد بــــخيتـــ عط|عبــــد| رين|م ج |تـــمريض سوه
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773229 لسيد|حمد محمد محمد |محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

78738| ن|لسيد سليم|مصطفى سعيد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

75|643 لسيد عىل|محمد محمد عىل  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

6o8336 ف سعد  ر|لنج|خلود أرسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|35563 حمد يوسف|م |منى هش ن|فنون جميله فنون حلو

4592|2 يل حميده رحيل|لحليم ط|عبــــد| عط تـــمريض فرع مطروح 

8584o9 شم محمود|يه نبــــيل ه| ي|عه |زر
|لمنى

44487 حمد محمد صبــــره|تـــن محمد |ف هره|لق|ره |تـــج

9oo548 هيم |بــــر|هيم محمود |بــــر|ء |ل| ج|عه سوه|زر

774828 شم|لغيط ه|بــــو |شم |ئى ه|م| زيق|لزق|ره |تـــج

684||7 زق عوض بــــحبــــح|لر|م عبــــد |هش| دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8o876o هلل|ده محمود محمد حسبــــ |حم ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

22865| حمد|لد مصطفى |ندى خ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

33|445 ح حسن|لفتـــ|د عبــــد|ح عم|لفتـــ|عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

495294 لكوم|لمجيد |حمد جمعتـــ خرصى محمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

888445 مريم صفوتـــ نظىم فهىم   ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

525886 حمد عىل حسن محمد منصور يوسف| سكندريه|ل|هندستـــ 

857494 س|بــــوطل|دي |له|لد عبــــد|ء خ|ل| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

7578o7 حمد|بــــوزيد |حمد |لسيد |حمد | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

248527 حمد|بــــو |ل محمد |له جم|ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o993o لففى|لمنعم |ئل عبــــد|و| نور لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|4||o9 م|للطيف عىل ضي|مهند سعد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|52|o ى |نوره ى |ن حسي  لدكرورى حسي  سيوط|حقوق 

845448 ى بــــه|عم| كرمي  د نصىحي رسر ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|27425 ى|رس يوسف ل|مينه ي| شي  ى شمس حقوق عي 

9|o498 حمد مجدى محمد سعيد | ج |تـــمريض سوه

5|5284 ى شعبــــ|ي لعزيز|ن مرصي عبــــد |سمي  |علوم طنط

649|3o ي شم|محمود محمد عبــــد
ل|لمنعم حسينى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

77943o لسيد|ح |لفتـــ|عبــــد | يه رض| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 
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8426o3 در محمد|لق|ء محمد عبــــد|رس| ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

253o34 |لبــــ|لدين عبــــد|ح |دين مؤمن صل|ن
ى
ق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3368oo لرؤف|لصبــــور عبــــد|م محمد عبــــد|بــــس |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

266693 س|لنح|م محمد عزتـــ |مريم هش |ن طنط|سن|طبــــ 

4432|o مد عىل صبــــره|زينهم ح| نور لشيخ|تـــمريض كفر 

46979 بــــ|س خط|رم حمدي عبــــ|بــــدر ك هره|لق|هندستـــ 

258878 لبــــوه|د |حمد فؤ|محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

695475 وق  لحميد يوسف|حمد محمد عبــــد |رسر لمنصوره|بــــ |د|

329o23 يوسف محمد صبــــىح مصطفى محمد |ره بــــنه|تـــج

236665  |خلود ص
ى
هيم|بــــر|نور |ق هره|لق|ره |تـــج

24973| ر|لجز|ل مصطفى |جم| نور |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

369469  |لش|حمد محمد عبــــد|
ى
حمد|ق ي صن. تـــ.ك

زيق|لزق|ع |فنى

47784| حمد|لمنعم |لمنعم محمد عبــــد|يوسف عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24498 مريم محمد حميدتـــ سيد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

243|77 ج|م سيد فر|م|منيه رجبــــ | دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

537|6o حمد|حمد عيس |مريم محمد سيد  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

254278 محمد خرصى|شيم ء محمود سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

524978 لحميد|هيم محمد محمد عبــــد |بــــر|ل |بــــل سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

433676 وع|محمد نبــــيل محمد مط |طبــــ طنط

857|27 لحفيظ|مر عبــــد|س سمي  ع|ين| ي|بــــ |د|
|لمنى

7o942| ف محمد محمد حسن|محمد  رسر لمنصوره|ره |تـــج

762o32 يه طلعتـــ خي  عىل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

292939 ى |ي ف |سمي  لدين|حمد فتـــىح محمد رسر عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

73866 وى|حمد عىل رجبــــ مرج| لفيوم|حقوق 

5o8|83 لكومي|مروتـــ محمد فتـــىحي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

485644 ى شه|ي لمنعم محمد فهىمي|بــــ عبــــد |سمي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|2o986 ى حبــــيبــــ|م عبــــد |عمر هش لعزيز حسي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

2|7|5| در عليش|لق|يمن عبــــد|ندى  ى شمس هندستـــ عي 

4o8224 حمد محمود فوزى عيد| |ره طنط|تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 13300 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

44o336 مر|هيم ع|بــــر|م |ن هش|نوره لشيخ|تـــمريض كفر 

784525 لرحمن|لعزيز عبــــد|سعيد عبــــد | ند زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|3oo24 مل مرصى مسعد|ندى ك|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

263548 ي
سيد عبــــدربــــه مىك| دئى |بــــ بــــنه|د|

7o2527 هلل مطر|دين محمود مصطفى عبــــد |ن |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

528277 ئى|لرحم|لدين محمد محمد |ل |محمد جم ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

864725 زي محمد حسن|ء حج|لشيم| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

6|28oo لعدس|ل محمود |لع|لسيد عبــــد | |دين زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

2|3555 ى|طف عز|ن ع|نوره لعربــــ محمد حسني  هره|لق|حقوق 

9|||73 ه | لعليم |ه عبــــد|لل|حمد عبــــد|مي  ج|علوم سوه

372454 حمد|هيم سيد محمد |بــــر| ن|سو|بــــ |د|

|7|378 بــــى|هيم محمد فتـــىح صو|بــــر| ى شمس حقوق عي 

845758 ي 
ن محمد|حمد سليم|مصطفى ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

9|2856 لدين عىل محمود | م |محمود حس ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

452277 د عىل عىل رزق|حمد مر| لشيخ|ره كفر |تـــج

|54|52 يوسف مصطفى محمد مصطفى دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

42|785 ف |حمد | لهندى|لسيد |رسر سكندريه|ل|حقوق 

42|683 عيل|سم|لىح |حمد عبــــد |سمر  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

25|o47 لرشيدى|حمد محسن عبــــده | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|8497 ي|
ي جنيدي قرئى

حمد قرئى دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

469|8 ر|لغف|هيم عبــــد|بــــر|محمد عىلي  هره|لق|ره |تـــج

7682o| م زىكي محمود|لسل|بــــسنتـــ سمي  عبــــد  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

642oo عيل|سم|رفعتـــ سعيد | ر|ي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|7|2o9 هلل|بــــ |حمد ج|ع |محمد من دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

372o29 لسيد|حمد |ن |طه رمض لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

68o49 هيم|بــــر|لعليم محمد |ده عبــــد|غ لفيوم|تـــربــــيتـــ 

43567| لق|لخ|مل عبــــد|محمد محمود ك لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

||9959 لعزبــــ|لسيد |طف مصيلىحي |ع| دين ى شمس هندستـــ عي 

5o7635 ل حميده|ندى حميدو كم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|
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4|2388 لقطبــــ متـــول|لقطبــــ عىل |محمد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

628o6o لعزيز عىل|لرحيم عبــــد|لد عبــــد|لرحيم خ|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

|5||92 مد|مد محمد ح|ندى ح ن|تـــربــــيتـــ حلو

|4874 رس مرىسي محمد عتـــريس|فرح ي ى شمس|د| بــــ عي 

33o286 وى|لع|لدين محمد محمد |م |فرح عص |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9|2792 م دنقل |ورده نرصى بــــره ج|علوم سوه

42336 هيم منتـــرص موىس|بــــر|شور |طمتـــ رزق ع|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o6376 لحميد |ريج محمد بــــدوى عبــــد| ن|سو|علوم 

259o35 حمد|حمد خميس |محمود  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

4o88o| حمد محشيه|حمد |م |س| مه |نوعيتـــ طنط

86732 لح|حمد ص|هلل |مل عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

756957 هيم أحمد|بــــر|مه |م سل|حس عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

5|2|89 لحليم عىل جعفر|محمد عبــــد تـــمريض دمنهور

38226 ف عمر |عمر  حمد|لسيد |رسر لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

92o989 مل عىل  |لدين ك|يه عز | ج|علوم سوه

9|8o6| جر محمود معتـــصم محمود |ه سيوط|حقوق 

3|7o94 رك|م عىلي مبــــ|ء هش|عىلي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

68|37o هيم عىل|بــــر|لىح |رق عبــــد |كريم ط لمنصوره|ره |تـــج

254997 ي|ر
لمؤمن محمد مرع|محمد عبــــد| ئى تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

255582 لعزيز قنديل|هر سيد عبــــد|م ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|75o|o |لبــــ|مريم محمد طه عبــــد 
ى
ق هره|لق|حقوق 

643239 هيم|بــــر|لرحمن |لسيد عبــــد|لرحمن |عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

277345 ء منصور عوينه مليحه عمر|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o7565 دى|لح|حمد محمد طلبــــه | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

86o559 ى|ء عىلي تـــوفيق حس|رس| ني  سيوط|حقوق 

288|o5 ى |ل عدل بــــسط|جم| مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

69385 حمد| |دى زكري|له|عبــــد | رويد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|687| لرشيدى|سط |لبــــ|لدين عبــــد |ح |يتـــ محمد صل| تـــربــــيتـــ دمنهور

7oo|3 لعزيز|ء محمود عىل عبــــد |رس| لفيوم|حقوق 

762567 ل محمد عىل|لع|عبــــد | محمد زكري ره بــــور سعيد|تـــج
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862|77 بــــر محمد خليل|ود ص|د دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

424785 لحميد عىلي|م عبــــد |لسل|عمر محمد عبــــد  م بــــنى سويف|إعل

78|622 لم|دل محمد حسن س|ن ع|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

7o777o لحنفى|هيم عىل |بــــر|حمد عوض طلبــــه | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3387o| ي|ح |سم
لسيد محمد عبــــده عفيفى |ن طنط|سن|طبــــ 

683887 لعربــــ|لعربــــ عىل عز |لسيد عز|ء |شيم لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

438938 عيل|سم|هيم |بــــر|ر |محمد مختـــ لشيخ|ره كفر |تـــج

9o3|48 لبــــدرى محمد |رس |سهيله ي ج|علوم سوه

25887 لموجود|له حمدى حسن عبــــد |ه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

434|8| ح سليم|لفتـــ|حمد عبــــد |مي |ل س|بــــتـــه| |صيدله طنط

8|9342 لرحيم|لدين عبــــد|بــــ مجدي عز |رح ي|بــــ |د|
|لمنى

4636|4 لعزيز|لحسينى عبــــد|ن عىل |جيه لمنصوره|حقوق 

|533o2 منيه محمود محمد محمود| ن|تـــربــــيتـــ حلو

695|2| حمد عىل خلف|حمد سيد |بــــ |رح لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

76333| لرحمن|لنبــــوي عبــــد |ل |لسيد كم|كريمه  حقوق بــــورسعيد

765795 د عيد عىلي بــــدوى|م رش|مر ره بــــور سعيد|تـــج

53763| بــــوشوم|ل حنفى محمود |ج  جل|ل ن|جل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|94|8 هلل|حمد فرغىلي عبــــد|ر |من ي|بــــ |د|
|لمنى

754589 ل جوده حسن|طمه جم|ف عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

645|47 لبــــليىهي|لمطلبــــ محمد |محمد بــــدير عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

87937 شد|ج ر|م فر|خلود عص لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

356735 ندى محمد سمي  محمد عىل ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

26|o77 نور زيد|زينبــــ حمدى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

834647 مد|س ح|ر عبــــ|سعيد نج ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

449637 تـــه محمد|حمد شح|هيم |بــــر|حمد | |ضتـــ طنط|علوم ري

773246 ي
ضى|لق|مح محمد محمد |س| دئى ى شمس|د| بــــ عي 

6469o5 د مطر|عىل ج| كريم زكري |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3492o2 لزن|د سيد محمود |سيد رش ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

3695|3 لحليم|محمود كرم محمود عبــــد |حقوق بــــنه
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546572 ى|هيم ش|بــــر|بــــر مصطفى |حمد ج| هي  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

739o9 بــــوبــــكر|ن |دي شعبــــ|محمد ن لفيوم |تـــمريض 

4|5832 خىلي|لمن|حمد |حمد |رص |ره ن|س لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

893697 حمد |لسميع سيد |سيد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|78922 وى محمود|طف طنط|مروه ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

284289 لبــــلبــــيس|طمه محمد عىل محمد |ف هره|لق|بــــ |د|

369884 يف هل لحميد غنيم|ل سعيد عبــــد|رسر ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

536767 لروينى|روق محمد |ل ف|حمزه بــــل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

46358 لبــــرع|م محمد محمد |هلل هش|عبــــد ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

7o5983 ين  د|لضي|حمد |حمد عىل |شي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

822545 ه محمد عبــــد| لمجيد خليفه|مي  م بــــنى سويف|إعل

754948 حمد عوض|حمد محمد |ء |شيم عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4783|3 هلل|حمد عبــــد |لمؤمن |عبــــد | عل ى شمس| لسن عي 

785948 لسيد|حلىم حبــــسر | محمد رض لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|6|892 |مل |مصطفى ك| مي 
ى
حمد دسوق ى شمس|تـــج ره عي 

3|87o8 حمد|يمن محمد |كريمتـــ  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

48|4o9 لعزيز|نور محمد عبــــد|ل مخلص |جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

499|36 س|س أحمد نبــــيل عبــــ|عبــــ| لي|د تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

285|5o لصبــــيىح|ح محمد |لد مصبــــ|محمد خ لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2224|7 ى حسنى ي|هدير ي ى|سي  سي  هره|لق|طبــــ 

88649| ن |ن عثــــم|لمحسن رمض|محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

|54922 هيم|بــــر|لم |لم رجبــــ س|يه س| ى شمس|د| بــــ عي 

33947 حمد|لسيد محمد |هدى عمرو  هره|لق|ره |تـــج

787o|| لرحمن|ىط عبــــد|لع|محمود محمد عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4575o حمد|مه محمد |س|ء |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88|946 رى  |ميشيل صبــــىح يعقوبــــ زخ سيوط|بــــ |د|

8o4|57 ي عىلي عبــــد|
ح|لفتـــ|حمد حبــــسر ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى

7|6472 ى|هيم محمد |بــــر|نىه محمد  لخرصى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

92293| حمد يوسف سعد محمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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79895 م محمد|حمد عل|م |محمد عل لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

492628 د|مد جودتـــ ج|مجدى عىل ح ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

75||89 متـــ|حمد سل|محمد حسن عىل  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

77o|88 لسيد|دل محمد محمد |يوسف ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

784|29 لسيد عىل|لسيد عىل |حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|334o8 هيم|بــــر|محمد ممدوح خليل محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

494oo4 لدين|بــــ |هلل يونس شه|هلل محمد نرص|عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

9|5425 م سعد زغلول مهنى  |سل| سيوط|ره |تـــج

429|53 هر|هيم ض|بــــر|نور |شهد  لفيوم|ر |ثــــ|

629729 لسيد|لمنصف |محمد ممدوح محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

885476 مل |لنعيم ك|ل عبــــد|م جم|هي سيوط|عه |زر

699||2 لسميع|لسيد عبــــد |شم |شم عزتـــ ه|ه ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

6o4749 لرحمن بــــريك|هيم محمد عبــــد|بــــر|م |سل| لمنصوره|صيدله 

27o|8 فظ|بــــ ح|لتـــو|رص عبــــد |بــــ ن|رح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

635894 لعزيز|لسعيد عبــــد|لسيد |ئى |ه ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

837|5| هلل||مد عط|مه محمود ح|س| ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

6o5272 ى |هيم |بــــر|لحميد |ء عبــــد|عىلي لثــــلثــــ|مي  لمنصوره|بــــ |د|

243976 ف | ى محمد عبــــد|رسر لقوى|مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

485553 هيم حسن|بــــر|لسيد |مريم  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

232|8| يوسف حسن يوسف محمد خورشيد هره|لق|هندستـــ 

774546 تـــ|هبــــه محمد محمود عىل شتـــ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o||53 لحميد عطيتـــ |ر عبــــد|عمر مختـــ ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

258397 ن|لسيد رمض|لحليم |حمد عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

34|455 ظتـــ|بــــ|د |ح عو|لفتـــ|حمد محمد عبــــد| |حقوق بــــنه

463344 لعزيز رسور|هند محمد عبــــد ط|بــــ دمي|د|

445399 يه حسن عىل محمد| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

53369| ى أحمد عبــــد |ن ي|مرو هلل|رس حسي  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

76254| بــــينى|لسيد حسن محمد حسن |ذن |م لشر ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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4o48|2 جع|رون مر|د ه|لجو|بــــي محمد عبــــد | سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

89o726 ء محمد منصور محمود |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

266|72 |لعط|بــــو|لسيد|لعظيم |ء رأفتـــ عبــــد|ل| |تـــربــــيتـــ بــــنه

8253|9 حمد يوسف محمد|ء |لزهر|طمه |ف |نوعيتـــ فنيه قن

43o844 لسيد|مد |لسيد ح|رضوى  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|5|667 مل|لدين ك|ح |مروه محمد صل ى شمس|زر عه عي 

82o2|5 ي محمد
ى
كريم بــــكر شوق ي|بــــ |د|

|لمنى

|29oo2 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |سيد وجيه  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9|2|53 ى  |بــــ عبــــد|رح لمنصف محمود حسي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

824572 ى|عىلي ي رس عىلي حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|4|565 ن هيم|بــــر|جد فرج |م| مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

227|34 ل|كم| دل رض|حمد ع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

77|598 ئى مجدى محمد عيسوى|م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

779244 يه محمود محمد محمد منصور| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

45|o9o مد عيس|حمد ح|مهند  |هندستـــ طنط

45338 لمجد|بــــو |بــــ محمد حنفى طه |مه ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|4365 فع حبــــيبــــ|لش| |حبــــيبــــتـــ رض ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

9o975o لعليم  |بــــتـــ عبــــد|ء محمود ثــــ|رس| ج|بــــ سوه|د|

69887o لىح عىل يوسف|هيم عبــــد |بــــر|ل |جم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3459o3 ف سعد عبــــد|ئشتـــ |ع م|لسل|رسر عه مشتـــهر|زر

3358|o لح|لح ص|رس ص|سجود ي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

78|||5  محمود محمد عىلي 
لسيد|حسينى زيق|لزق|ره |تـــج

235oo ى محمد شح تـــه|محمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

||6253 ئيل مجدى نعيم نظي |ميخ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|8429 ن|تـــسبــــيح مصطفى سعد رمض ى شمس حقوق عي 

77368 هيم|بــــر|كريم لطفى سعد  هره|لق|حقوق 

47768 يف  ن|هلل سليم|حمد عبــــد |رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

32359o ل محمد|هند محمد كم ى شمس هندستـــ عي 

262o|8 لحليم عىل محمود جمعه|حمد عبــــد| ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

843o86 حمد محمد|لد |ن خ|رو ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

26232| ى عبــــد|محمد ي ن|لحليم رضو|لغنى عبــــد |سي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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842329 ى|ل |من لسيد محمود حسي  ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

55695 ن|حمد سيد محمود زي| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

44|2|2 ي |محمد شعبــــ
لجوهرى|ن محمد بــــسيوئى لعريش|بــــ |د|

436274 لغنى مسعود|لغنى عبــــد |ر عبــــد |عىل مختـــ ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

428948 ه|لفتـــ|س عبــــد|ين| ح محمد خي  |علوم طنط

249|3| مل محمد يوسف محمد| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

492492 محمود حسن محمد جعفر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

765524 كر جرجس|كر ش|ئيل رمزى ش|روف هندستـــ بــــور سعيد

5|7358 تـــ|رتـــ سعد فتـــىح فرح|س ره دمنهور|تـــج

82o983 ف نظيم عبــــد|بــــيشوي  ك|لمل|رسر ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

7|3287 س عوض|د عبــــ|د مدحتـــ رش|رش ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

3463|2 لشوج |سيد حسن سيد محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

5||477 هيم موىس|بــــر|محمد محمود محمود  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

43577 ر عىل|لغف|م محمد عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

846646 ر|لرحمن حق|سحر محمد عبــــد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

725|9 لعزيز محمد|حمد عبــــد |محمد  لفيوم|عه |زر

338467 لمجيد محمد|لسيد عبــــد|مريم  |حقوق بــــنه

85o|34 ح محمد|لفتـــ|طف عبــــد|حمد ع| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

626495 للطيف|لسميع عبــــد|عبــــد| شذى رض ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

522o68 ح رمزى محمد محمد|سم سكندريه|ل|صيدله 

77|73o ء وفيق فتـــوح عطيه|وف زيق|لزق|بــــ |د|

65554 مر|حمد ع|م |مروه حس لفيوم|بــــ |د|

9oo49| لرحيم |حمد عبــــد|ن حمدى |نوره ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

296877 م مصطفى حسن بــــليغ|ريه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|86|4 متـــ |ر محمد سل|محمد نص سيوط|حقوق 

4834| حمد يوسف|هدير سيد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

72565 زق|لر|هلل عبــــد |دى عوض |بــــ ن|رح |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

693433 لحديدي|م محمود محمد |محمود حس |ره طنط|تـــج
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|56336 دل محمد جمعه|مجدى ع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3|7527 حمد محمد سعيد|عمرو  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

777894 ين محمد رض ن|ل محمد سلط|جل| شي  زيق|لزق|بــــ |د|

446o29 ي ط
ي قنديل|لمؤمن عبــــد |رق عبــــد |مصطفى

لغنى سكندريه|ل|هندستـــ 

4|4284 مد عطيتـــ|بــــ ح|يه|جر |ه |تـــربــــيتـــ طنط

48o352 هيم محمد|بــــر|حسن محمد حسن  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3|6|2 نىه سيد عىل فرغىل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

24827o ح عيد|لفتـــ|ن رفعتـــ مصطفى عبــــد |يم| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

6o73o6 دع|لبــــر|ح محمد |ء صل|رس| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

32|5o4 بــــ|بــــ محمد فتـــىح صح|مه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

774|37 هيم حسن|بــــر|تـــ |لشح|ء |لشيم| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

59375 ى|حسن سمي  حسن  مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

635534  محمود حسن|ند
ى
ء شوق زيق|لزق|صيدله 

893|25 ى بــــدوى محمد خليفتـــ  نرمي  سيوط|حقوق 

97o33 طمه درويش مصطفى محمود|ف ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

|9858 ي عبــــد |عبــــد 
ى
هلل سليم|هلل شوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

487644 ف محمد عبــــد|محمد  لرحمن خليل|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

832549 لح عىلي محمد|محمد ص |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

884o|3 لمنعم جودتـــ |ده محمود عبــــد|مي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

639|49 عيل|سم|حمد |لسيد |هيم |حمد إبــــر| زيق|لزق|هندستـــ 

63488| ى متـــول سلط|م |سل| ن|حمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

345|o9 لعظيم|لسيد عبــــد|هدير وليد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

88835o ي
حمد|م |عيل تـــم|سم| |دئى سيوط|طبــــ بــــيطرى 

692652 يفتـــ|لمقصود |محمود محمود عبــــد | ند لشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

329627 سط يسن عفيفى|لبــــ|وي عبــــد|لشبــــر|ريم  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

639|85 لرحمن|حمدي نسيم حمدي فهيم عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22|524 لموجود مرىس|مل مصطفى عبــــد|ك لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

82693o لحسن|بــــو|حمد |مل سعد | دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

7562o لمجيد عىل|د عىل عبــــد |جه ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى
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8o9|58 ل محمد محمود|نم جم|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

44|26 ن|حد سليم|لو|هيم عبــــد |بــــر|محمود سعيد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

76|38o لرحيم|بــــ عبــــد |لوه|مريم حسن عبــــد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

53272 بــــر عبــــود|لخي  ج|بــــو|مصطفى  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

6o9455 لسعيد بــــدوى|لسعيد |لد |خ| نه لمنصوره|بــــ |د|

629924 ن|عيل محمود مصطفى عثــــم|سم|محمود  زيق|لزق|ره |تـــج

362252 لمجيد مصطفى|حمد عبــــد|هر |ط |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

446|83 مل موقع|يوسف أحمد محمد ك سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o7943 ى|بــــو |لحسن |بــــو |لسيد |لسيد |محمد  لعني  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

75o68| لسيد محمود عىلي| |دين لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6||275 مول|لس|لسيد |م عىل |أحل ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|4|75| حمد خليفتـــ|سم تـــوفيق |دهم ق| ن|علوم حلو

3|4477 لسيد|ل |لرحمن محمد جم|عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

523345 ل|هيم عىل غز|بــــر|هيم يشى |بــــر| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

92|946 هيم قبــــيض |بــــر|ح |ء صل|وف ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|4837 لد محمود بــــدوي|ح خ|لفتـــ|حمد عبــــد | ى شمس| لسن عي 

358565 لعظيم|ئل محمد عبــــد|جر و|ه وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

32789 يف ع هيم|بــــر|دل بــــيوم |رسر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

347747 ى حسن عبــــده ف يد|محمد حسي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

3733oo هلل نبــــيل عطيتـــ مرىسي|يتـــ | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6|8o48 لسيد محمد|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد |حميده  لمنصوره|حقوق 

4|3o7 جح نسيم تـــوفيق|ن ن|يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

362|o9 بــــد|دل عدلي ع|م ع|سل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75282 هيم|بــــر|لحميد |ن عبــــد |ء عثــــم|سم| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

342455 ي
م محمد عيد عفيفى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

767767 للتـــ |لرؤوف عبــــد|ء محمد عبــــد |لزهر|طمه |ف
بــــ|رسر

لعريش|تـــربــــيتـــ 

842|29 لرحمن|لد عبــــد|مدحتـــ موىسي خ ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

632422 صف|لد سعد و|ء خ|سم| زيق|لزق|بــــ |د|
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679582 ن|هلل لطفى عرف|عبــــد | محمد رض لمنصوره|بــــ |د|

8|6o5o هلل|ض عبــــد|بــــ ري|لوه|حمد عبــــد| م بــــنى سويف|إعل

845423 هيم محمد|بــــر|ره محمد |س دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

623|7o لجوهرى|لحميد |م عبــــد |لسل|حمد عبــــد |د |زي ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

262oo بــــ|هيم محمد نرص غر|بــــر|زينه عمر  هره|لق|حقوق 

23o5|3 حد|لو|لمجيد عبــــد|لدين عبــــد|ح |محمد صل ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7o2ooo لحميد|ئى عبــــد |لعن|حمد محمد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

337287 ح محمد|د صل|م عم|سل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|387 لحفيظ|بــــر عبــــد |دتـــ ص|حمد حم| ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

896894 لرسول |لد محمد عبــــد|طمه خ|ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4o73oo وق محمود جبــــريل محمد جبــــريل رسر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

464|69 وى|لشبــــر|دى خليفه محمد |له|ر عبــــد|من ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

54|22 تـــه|ذ محمد مصطفى شح|مع طبــــ بــــنى سويف

8|o354 د مجىلي ثــــلثــــ|ريمون عم ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

|25o7| هيم|بــــر|ل طلبــــه |لميس جم ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

9|5387 فظ  |لح|لحميد عبــــد|ل عبــــد|مصطفى كم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

24556| بــــد|لع|دى |له|حمد حمدى عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

84374| زرق|حمد |لدين |د|محمد جه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3349| لسيد محمد فليفل|طف |لرحمن ع|عبــــد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|55|89 د محمد منصور|هبــــه فؤ ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|6|652 دل|سهيله رفيق شفيق ع مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

482623 لعدوى|هلل رجبــــ محمد عىل |منه  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|o84 ىط هريدى|لع|ن رجبــــ عبــــد|مرو ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

857o7| نور حبــــيبــــ|م مرقس |بــــر| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

3|3999 ن درس لبــــيبــــ|بــــ تـــ|يه| |في  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

8677o3 ى مجلع د ود خليل|كرستـــي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|27o|5 ى|د ط|زي رق ممدوح محمد محمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

4|64oo ي|لع|لرحمن أحمد مصطفى عبــــد |عبــــد 
ىط مصطفى لشيخ|ره كفر |تـــج

8o|353 حمد|يمن محمد |بــــ |يه| ي|بــــ |د|
|لمنى

Thursday, September 6, 2018 Page 13310 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5o74oo لسيد رزق|نسمه نبــــيل محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|67o8 وق  ف عبــــد |رسر لمؤمن رزق|رسر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

884455 ر مهنى  |كريم فضل مختـــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

32263o حمد محمد حسن|يمن | |ر|ي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

266587 هيم|بــــر|هلل |م عبــــد|عبــــي  عص ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|37o37 ى عبــــد  ر|لبــــيط|هيم |بــــر|زق |لر|محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26oo98 ى عبــــد|ء عبــــد|ل| د|لجو|لمؤمن حسي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2699o9 لملك|ل عبــــد |كرلس مجدى عوض غ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

866o|5 يمن لمعي صديق سيدهم| لمنصوره|حقوق 

28o63 ح|لفتـــ|عيل عبــــد|سم|ن مجدى |نوره هره|لق|بــــ |د|

436569 هلل|هلل محمد نعمتـــ |ء محمد نعمتـــ |رس| لشيخ|علوم كفر 

|265|5 حمد|حمد |حمد عمرو | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

326979 لفونس سدره|نو ممدوح |ج هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7||6|o ود|ل عرص محمد د|محمد جم معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

262|32 حمد سمك|ل |محمد جم |كليتـــ هندستـــ بــــنه

422379 لم ضوى|تـــبــــ س|ره ر|نو |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

487465 مجد طلعتـــ فهىم معروف| بــــ دمنهور|د|

689886 ف |محمد  لسيد|عيل |سم|رسر لمنصوره|بــــ |د|

5o2655 لمجيد محمد|رق مصطفى عبــــد |شهد ط سكندريه|ل|ره |تـــج

693532 ى |ي بــــ|حمد محمد محمد رسر|سمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|66575 د مصطفى|م رش|سلىم س ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

33894 ندى محمد حسن محمد سيدهم كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|2|983 مه محمد محمد محمد مصطفى|س| ن|علوم حلو

455439 هلل عىل محمد|ء عبــــد |شيم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

29|7o ي|لم علو|حمد فرج س|
ئى هره|لق|حقوق 

8|7759 لحكيم سليم|لعزيز عبــــد|ء عبــــد|رس| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

759647 ي|ر
يف عبــــد | ئى لحمد|بــــو|لحميد |رسر لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

887|99 عيل |سم|ء بــــدر مصطفى |رس| سيوط|حقوق 

679622 للطيف|ح محمد عبــــد |لفتـــ|دره عبــــد |ن لمنصوره|بــــ |د|
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|5oo98 لكريم حسن|محمد حسن عبــــد  ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

3|6778 م عىل عبــــده|لسل|لسيد عبــــد|حبــــيبــــتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

882937 ى|نور  ف يوسف مي  | رسر سيوط|ره |تـــج

25o95 لحليم|روق عبــــد |سهيله محمد ف ن|بــــ حلو|د|

69|432 لحق|د |هيم شعيشع ج|بــــر|بــــ |يه|محمود  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

822o92 ن|رق جميل مهر|مل ط| ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

437o92 ه عبــــد | دن|نور محمود مر|ر |لغف|مي  لشيخ|علوم كفر 

762258 ي |م |حس
حمد|لخي  |بــــو |لدين محمد حسنى صيدلتـــ بــــورسعيد

794o8| در حسن عىل|لق|لرحمن عبــــد|عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4|9|97 لدين|ل |تـــن وحيد سعد نرص جم|ف لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

2|43oo مصطفى حسنى عىل محمود ن|بــــ حلو|د|

5o362 لعليم|بــــر محمد عبــــد |حمد ص| ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

4869|5 بــــر|لعظيم ج|دتـــ عبــــد |حسن حم سكندريه|ل|بــــ |د|

6o7357 ن|لطح|لسيد |لكريم |عبــــد | عل |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

455o6 حمد|رص |لن|ل عبــــد |حمد جم| ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

6o9696 رتـــى|لح|للطيف محبــــ |سندس عبــــد لمنصوره|ره |تـــج

89o493 ل |لبــــصي  جل|حمد محمد عبــــد| سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

83|4|6 ي |ف
حمد متـــولي|طمه مرتـــضى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

87624o لرحيم |طف سيد عبــــد|ء ع|عل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

779o|8 لسيد محمد محمد|يسه |م زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|62o56 لح|لمنعم حسن ص|حسن عبــــد  ى شمس| لسن عي 

8oo97 شم|بــــتـــ ه|دى ثــــ|له|عبــــد| ند كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8992o| عيل |سم|بــــ محمد فتـــىح |رح ج|ره سوه|تـــج

2|4557 لجليل خليل|ن محمد عبــــد|نوره كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

687426 هيم|بــــر|دى |له|حمد عبــــد |حسن | رن لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|29843 يدى ممدوح عبــــيد سعيد جرجس|ه ى شمس|تـــج ره عي 

|663|4 لعظيم|حمد شكري محمد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

|42343 لد فوزى محمد|طمه خ|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9o4557 فظ محمد |ن ح|وليد عثــــم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

27|526 لسميع شلبــــي|ئى جميل عبــــد |رحمه ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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642443 لم|حمد محمد منصور س| هره|لق|ج طبــــيع |عل

26564o لسيد|لرحمن محمد محمود |عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

27793| لسيد محمد|ن محمد |حن شمون|نوعيتـــ 

77oo5| ل موريس كرم عيس|سمي  كم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

79o87o م يحن  عوده محمد ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

767|85 ن|لسيد شعبــــ|ح محمد محمد |هلل صل|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

456|77 |لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|لمحسن خميس |حمد عبــــد |
ى
ق عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

697793 حمد|م محروس |ر عص|مي لمنصوره|ره |تـــج

285|o3 لعزيز محروس|رق عبــــد|م ط هره|لق|بــــ |د|

3|733| لروبــــى جمعتـــ|حمد |م |سل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

756|9| مل|نور ك|رق |محمد ط عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|243o9 ى|كريم جم ل عىل وهبــــى حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

54o725 ل|لع|رون عبــــد|ن محمد ه|ء رمض|ل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6||59 لعزيز عىل|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

3226o5 ن|محمد مهر| منى زكري  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

283o36 لسيد محمد|لحسن |بــــو|محمد سعد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o88o| تـــ يونس|لد محمد فرح|خ سكندريه|ل|ره |تـــج

256759 لعربــــى|م |لسل|در عبــــد|لق|ء عبــــد|ول ي صىح بــــنه
|معهد فنى

6|4234 مصطفى نجيبــــ حليم عييى  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

27|4|7 ن|لوز|حمد |حمد |لد |خلود خ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

429935 در|لق|ن عبــــد|محمود محمد محمد سليم |ره طنط|تـــج

62|566 ىطي|لبــــس|هيم |بــــر|لسيد محمد |محمد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

7o478| حمد محمد خليفه|لسيد |ن |يم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

2|67o5 ن|بــــ حسن شعبــــ|يه|عمرو  ى شمس|تـــج ره عي 

|9284 هيم|بــــر|محمد عزتـــ شيبــــه  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

7o548| لسيد|لسيد |م محمد |سل| لمنصوره|ره |تـــج

794oo| ن|هلل سليم|لسيد عبــــد|نىح  | زيق|لزق|بــــ |د|

5|362 يف |س|ر |ثــــ| حمد|مه محمد رسر أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 
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264644 بــــسنتـــ عليوه تـــوفيق عليوه يونس |صيدله طنط

|29|3| بــــ|لوه|مصطفى حسن مصطفى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

68|284 لدين|ل |هيم جم|بــــر|محمد محمد رزق  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|47998 لحليم محمد|لدين عبــــد |د |هلل عم|عبــــد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

84o9o5 ن|لسيد رضو|هيم |بــــر|ء |زهر ن|سو|حقوق 

5247oo ى|س محمد عبــــ|محمود عبــــ س حسني  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

62o3o3 مي خليل خليل عيس ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

92o9|5 حمد حميد |ن |بــــ رمض|يه| ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

236643 حمد محمد|حمد حلىم |ء |ل| هره|لق|علوم 

84728 تـــه عىلي|ر طه شح|نو| لفيوم|نوعيتـــ 

62887| هلل|هلل محمد عطيه عبــــد|عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69o787 لكريم|لكريم محمد عبــــد |هيم عبــــد |بــــر| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

36o747 ن|د عطيتـــ سليم|عو| دين |بــــ بــــنه|د|

7o46|8 ر|دل فوزى حلىم بــــد|زق ع|لر|عبــــد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|43888 عيل|سم|م طه |لسل|طه عبــــد  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

427o7o ندى وليد محمد مصطفى عيد سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

67764 لعزيز|ن عىل عبــــد|عىل رمض ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

462543 عىل سعيد عىل مرىس مرزوق ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

68332o لعدوى|بــــ |ل محمد خط|ن جم|يم| لمنصوره|ره |تـــج

884445 حمد محمد  |د |حمد حم| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

922654 عيل  |سم|ضى |لر|ن عبــــد|ء رمض|ل| ج|تـــربــــيتـــ سوه

|66473 رى|لسي|هيم |بــــر|لمقتـــدر حسن |ء عبــــد |رس| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

9|82o2 د  |ن حم|طف سليم|ن ع|نوره ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

88|854 لعزيز  |لفتـــوح عبــــد|بــــو|روق |مصطفى ف ج|ره سوه|تـــج

425995 ى محمد |ي حمد|هيم محمد |بــــر|سمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

79o79 بــــ محمود محمد|يه|مصطفى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

439485 هلل|حمد عبــــد |د |خلود فؤ |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

8432o7 زق محمد محمود|لر|جر عبــــد|ه ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

683646 ى|لد عطيه ش|هر محمد خ|عىل م هي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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2928|8 هيم محمد محمد مرصيه|بــــر|م |سل| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

629335 ف كم|ر |عم لحميد شكر|ل عبــــد|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

8448|7 ى|روق |رس ف|بــــ ي|رح مي  ن|سو|علوم 

442884 لحليم|لسيد محمد عبــــد|قمر محمد  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

76o6o8 عر|لش|ن |لسيد محمد سليم|مروه  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

352446 ء مهدى ممدوح محمد شفيق|نجل ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

62|2|o بــــ|لوه|لمنعم عبــــد |بــــ عبــــد|لوه|منى عبــــد ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

75|983 هيم مىكي|بــــر|سلىم سعيد محمد  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

829o|7 ي محمد|لش|زينبــــ محمد عبــــد
ى
ق سيوط|حقوق 

5o62|7 ى مصطفى |إيتـــ حمد رسى|ج أحمد أمي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|668|3 لسيد محمد|جر مصطفى |ه ن|حقوق حلو

8456o| مد محمد|حمد ح|ن |نوره ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76|835 ى عبــــد  محمد| لكريم عط|حني  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

879965 ى عبــــد|سم| سط  |لبــــ|ء محمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

593o3 د|لجو|حمد عبــــد |يه حسن | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

329547 ي |حمد عبــــد|ء |لزهر|طمتـــ |ف
لح|حمد ص|لغنى |تـــمريض بــــنه

688o| بــــ|لتـــو|مروه محمد معوض عبــــد لفيوم|تـــربــــيتـــ 

56327 ح|لفتـــ|ح طه عبــــد |لفتـــ|ل عبــــد |بــــل لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

87857 ن موىس|رص رمض|عمرو ن لفيوم|حقوق 

262534 لسيد بــــدير|مح سمي  |محمد س |حقوق بــــنه

295853 م|حمد محمود هم|محمود  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

8874|5 وق عىل كم بــــور |ل ص|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

6232o ج  محمد|ره رجبــــ ن|س ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

7632o4 ه محمد مصطفى مصطفى| مي  نوعيتـــ بــــور سعيد

85|36| م عىلي|لسل|ء سيد عبــــد|رس| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

363428 بــــو جبــــل|م رجبــــ |محمد س ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|764|2 ي|حمد محمد |محمد حمدى 
بــــينى لشر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

526243 لحرصى|مل مصطفى |رق ك|م ط|هش سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

62599o لعزيز عليوه|محمد عليوه عبــــد زيق|لزق|حقوق 

4988o8 ق|طف حسن |هدى محمد نجيبــــ ع وى|لشر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|
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8o3|39 هيم حبــــيبــــ|بــــر|ك |لمل|ن عبــــد|حن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

5776o ء حسن عصوه محمد|سم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

758745 لمنعم|حمد فوزى محمد عبــــد | لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

432783 وى|لشن|مد |تـــم ح|ره ح|س |تـــربــــيتـــ طنط

658|| بــــ|لتـــو|لد فتـــىح عبــــد|محمد خ ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

267o5o ه ح تـــم محمد مرتـــضى سليم|ني  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2262| حمد محمود|طف |حمد ع| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8|o7|4 ى ع|ي لعظيم محمد|طف عبــــد|سمي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

9|45|2 ى كريم رشدى جرجس  | كرستـــي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

225889 در مصطفى|لق|ن عبــــد|مصطفى شعبــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|9946 ى ع|ي حمد|دل سيد |سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

85o838 مه موىسي بــــشندي|س|رغده  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

8|4295 ل نجيبــــ سيد|حمد جم| ره بــــنى سويف|تـــج

286238 حمد محمود طلبــــ محمود| |ند بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

2|6248 م دكرورى|لد هش|محمد خ ى شمس|تـــج ره عي 

3|3633 محمد نرص محمد| دين ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4o7245 ي
تـــه|حسن عىل حسن شح| دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77787| ح مصطفى|لفتـــ|مصطفى عبــــد | لي|د هره|لق|ر |ثــــ|

7573|8 ىس محمد|محمد طلبــــه بــــل| ر|ي عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

48o379 لعزيز|وى عبــــد |لعزيز عشم|لعزيز عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

635575 ن|لسيد سعد سليم|جر محمود |ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8638|9 فظ محمد|لح|ره حلىمي عبــــد|س ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

46o375 حمد عمر|س |م عبــــ|رحمه هش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

325296 سحق زغلول سعد|سعد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o6396 هيم خريبــــه|بــــر|هيم محمد |بــــر|تـــم |ريم ح لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

86669 ي ج|لبــــ|بــــر عبــــد |ج
ى
ي|لبــــ|بــــر عبــــد |ق

ى
ق لفيوم|بــــ |د|

9|495| د تـــوئى  |محمد فؤ| رن سيوط|حقوق 

2232o7 حمد خليل|كر |رص ش|حمد ن| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

359764 تـــ سعيد | لمزين|هيم |بــــر|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|4698 بــــو عمره|لسيد |بــــ محمود |شه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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366244 ى|سم|ح |مريم صل عيل حسني  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4|8225 هلل عىل محمد محمود|حمد فتـــح | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

759939 هلل|لسيد عىل عبــــد|منيه | لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

3497|o بــــو سبــــيع|متـــ سيد |س|سيد  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

687399 لرؤف مصطفى|لسعيد عبــــد |يه ذىك | لمنصوره|عه |زر

||9433 يف  حمد عىل|يمنى رسر ى شمس|تـــج ره عي 

85699| حمد|هيم |بــــر|ء خلف |رس| ي|عه |زر
|لمنى

7|78|3 ل|لع|حمد عبــــد |لبــــدوى |ء محمد |سن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

254639 هيم غنيم|بــــر|د |يوسف رش تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3583|3 ى ميل|م ئيل|ميخ| يىلي|د |رلي  ى شمس حقوق عي 

245644 ن|لدهش|لسيد |لسيد محمد |محمد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

35|492 مصطفى سيد محمد حسنى حسن ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

922664 د محمد  |م رش|لسل|ء عبــــد|ل| ج|بــــ سوه|د|

429857 بــــى|حمد عر|لرحمن خرصى محمد |عبــــد  |ره طنط|تـــج

632755 ى محمد عبــــد|ي لرحمن محمديسن|سمي  زيق|لزق|ره |تـــج

627o23 ه  ن رزق|مه محمد سليم|س|ني  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

8545|2 ي |د يىحي كدو|ر|
حمد|ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

774834 دق محمد|لص|لد محمود عبــــد |ن خ|يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

683963 لبــــطل|د  |لجو|لق عبــــد |لخ|بــــ طه عبــــد |شه لفيوم|هندستـــ 

3449|8 حمد سعد|حمد محمد |هلل |منتـــ  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

85498| ي سعد مبــــروك محمد
مصطفى سيوط|عه |زر

6953o3 ر|لنج|لعوضى |رس محمد |ر ي|من لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2862|9 ر محمد عبــــده|زينبــــ عم |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

82|2o7 تـــ عىلي|رس بــــرك|هيثــــم ي سيوط|ره |تـــج

8|2o77 حمد يوسف|محسن جمعه  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

||67|3 حمد محمود|حمد مصطفى | ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

632|69 ل|لع|حمد محمد عبــــد |تـــسنيم محمد  زيق|لزق|حقوق 

49285| بــــ|لتـــو|ء سعيد صبــــىح عبــــد |عل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

228748 لرحمن حسن|تـــفى عيد عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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365998 محمد عىلي محمد عىل هره|لق|لعلوم ج |ر |د

757659 ى محمد يوسف فرج|ي سمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

486o63 م محمود فرج محمد|هي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35o375 لح عبــــده محمد|م ص|سل| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

253367 لقرش|يه محمود مرىس | ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6967o6 هر محمد عطيتـــ|محمد س لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

6263|3 در يوسف|لق|حمد عبــــد |م |عص| عل زيق|لزق|بــــ |د|

644625 ه عبــــد | لشفوق عيد|لمقتـــدر عبــــد |مي  |حقوق طنط

3|8853 ل سيد محمد|هدى كم ى شمس|تـــج ره عي 

694o6o لوزيرى|ج  تـــرىك |تـــرىك ن لمنصوره|ره |تـــج

354689 ل|لع|لسيد عبــــد|مي فتـــىح  |بــــ بــــنه|د|

839934  عىلي|ء ص|صف
ى لح حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

|75o45 ن محمود محمد محمود|يم| هره|لق|حقوق 

476|95 وي عىل|لسيد مك|ء خميس |لىمي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|34676 ن عىل|ء عرف|محمد عل ن|تـــربــــيتـــ حلو

8496o9 فظ|ح محمد ح|يه صل| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

627273 حمد متـــول عطيه سمره|طف |ء ع|ل| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

435o93 حمد حرفوش|مل |حمد ك|حمد | سكندريه|ل|صيدله 

364o66 جر سيد محمد عبــــده|ه عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

426o66 ى|بــــو |لسيد |حمد |حمد عىلي |فريده  لعني  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

326398 لمرضى عىل محمد|م عبــــد|م عص|وس ى شمس علوم عي 

634832 لمجيد|د وليد خليفه عبــــد|زي زيق|لزق|هندستـــ 

487743 فظ مصطفى|فظ خميس ح|حمد ح| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

68|o59 لجندى|يم |لد|محمود مصطفى محمود عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

5|2558 د|حمد فهىمي مر|دل |هيم ع|بــــر| ن|سو|بــــ |د|

6|6548 ه عل| |حمد شط|لموجود |لدين عبــــد |ء |مي  ط|بــــ دمي|د|

876o|3 لد عىل بــــدرى  |محمد خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|44579 لصغي |ج  |محمد حسن ن ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

78o3o6 لسيد عزتـــ|دل |ء ع|سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

9o8694 حمد |حمد |ء عفتـــ |عل ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى
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6|72o5 م|م|ل|لدين |ء محمد نرص |ل| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3223|6 لعزيز|طف فتـــىح عبــــد|ل ع|نو هره|لق|بــــ |د|

236855 ن|حمد محمود شعل|للطيف سيد |طمه عبــــد|ف هره|لق|بــــ |د|

4537o3 ن|ىط جعو|لمع|بــــو |هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| لشيخ|هندستـــ كفر 

48|833 لسيد خميس عمر|لسيد محمد | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

45358| يم|لد|حمد سمي  محمد عىل عبــــد| لشيخ|هندستـــ كفر 

642472 ن|ن محمد سليم|محمد أحمد عثــــم ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

77o336 لبــــلس|لسيد محمد نبــــوى |محمود  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

626937 م|لس|سلىم حسن محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

82696| ي محمد|لع|محمد عبــــد
ىطي مصطفى |هندستـــ قن

24o69o حمد أبــــوريتـــ|س |ء عيد عبــــ|ل| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4336o7 لقيس|مد |د فكرى ح|ج |بــــ طنط|د|

638752 وى|لسيد محمد مك|حمد |ن |فن| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|23794 ل زىك سيد|محمد جل ى شمس هندستـــ عي 

763579 ى|لحليم |هيم عبــــد |بــــر|ه |نج ى لعجي  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

7|5269 لق دقليجه|لخ|محمد عىل عىل عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|92o| لد عىل سيد محمد |خ ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

5o8o|| لندر|بــــو |لندر محمد |بــــو|ن |تـــفى شعبــــ طبــــ بــــيطرى فرع مطروح

84845| ء سليم محمد عىلي|رس| ن|تـــمريض أسو

76395| دى|لبــــغد|لسيد يوسف |هيم |بــــر|تـــسنيم  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

836639 س|لي|صم عزتـــ |ع| ن|دي دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

83559o حمد|م |بــــد عل|ده ع|غ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

878268 لحفيظ |ره مؤمن حسنى عبــــد|س سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

759|79 لسيد عىل|لحمد نبــــيل |بــــو | ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

3346o4 حمد|هيم محمد مصطفى |بــــر| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o3995 هلل|محمد حسن ربــــيع حسن عبــــد لمنصوره|علوم 

78295 ح محمد|لفتـــ|تـــسنيم محمد عبــــد  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

|9863 وى|لرحمن معد|ء سعيد عبــــد |عل ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

6278o2 د أسعد|سلىم أحمد محمد مر ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ
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32o223 فظ عيسي|م ح|لتـــ هش|ه دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

8699|7 ل|لع|محمد مجدي محمد عبــــد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

22848|  ثــــ|
ى
بــــتـــ|يرينى لطيف صدق ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

286825 حمد عىل عىل زلط| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

63784o هيم|بــــر|ء جمعه محمد محمد |سم| زيق |لزق|تـــمريض 

68846| م|لسل|لسيد محمد عبــــد |يدى مصطفى |ه لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

475o24 ف محمد ذهنى عبــــد |عمر  ل|لع|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

642858 حمد|حمد حسن |ء |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

|63549 هيم|بــــر|لمنعم |ء محمد عبــــد |سم هره|لق|حقوق 

52876| ى عبــــد |يز|دل ف|مجد ع| لملك|مي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

6o987o محمد سمي  سعد جمعه لمنصوره|طبــــ 

345o63 ي|حمد |بــــر |بــــدور محمد سيد ص
ط|لىحى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|4475o حمد محمد|لحليم |جر عبــــد |ه ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

8339|3 لنعيم محمد|مينه مرعي عبــــد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7|69o9 لبــــسيوئى|ن محمد حمدى |جيه لمنصوره|حقوق 

692|75 ه حسن شكرى | حمد حسن عمر|مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

8539o2 م لمعي محمد|ء هش|رس| ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

8562o4 لحميد|ء صفوتـــ محمد عبــــد|رس| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

2|623 لحليم|لد محمد عبــــد |تـــفى خ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8o|5|6 فتـــ سمي  بــــطرس|ر| ربــــسيم| ي|بــــ |د|
|لمنى

3|6294 يف سيد موىس|ه جر رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|2|896 ن|هيم شعبــــ|بــــر|زق |لر|يه محمد عبــــد | هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

792939 لسيد عىل محمد|يه محمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

83o356 حمد|حمد |لدين |ل |ر كم|من ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6224|9 لغنى بــــغيده|هلل عبــــد |هيم مجدى عبــــد |بــــر| ط|هندستـــ دمي

92248o هلل  |د رزق |مشيل نظي  رش ج|بــــ سوه|د|

7o6499 عىل محمد عىل بــــدوى| دين لمنصوره|بــــ |د|

76o286 حمد مجدى بــــخيتـــ محمد| ى شمس| لسن عي 
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9|5525 محمد ممدوح رفعتـــ ربــــيع   سيوط|ره |تـــج

252277 ف نج| |دين لشنشورى|ح |رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2862o7 ى سعد خليل بــــسخرون فرج كريستـــي  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

462953 ل|بــــوهل|يه نرص عبــــده | لمنصوره|حقوق 

5o4837 ى سعيد مصطفى عىل|ي سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

67928o لغريبــــ يوسف ظهر|حمد محمد | كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

77367| ى فرج |س ر|لنج|ره صبــــرى خي  ى شمس طبــــ عي 

75784o لبــــرع|ء محمدعىل عىل محمد |عىلي عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

8385|7 س عىلي|هبــــه حمدي نح تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

43744| ر|لحج|ء مصطفى محمد |عل لمنصوره|حقوق 

447o23 در|لق|حمد عبــــد |در |لق|دهم عبــــد | سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

269897 حمد|مه |لغنيىم سل|هيم |بــــر|لسيد | ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

2782|3 لد محمد درويش|محمد خ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

98596 س|ن مبــــروك عبــــ|هبــــتـــ سليم لفيوم|بــــ |د|

896|28 ندى مصطفى حسن محمد  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

39|o5 ه عبــــد | بــــوتـــيتـــى|م |لسل|سط عبــــد |لبــــ|مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|67372 يف فتـــوح محمد | عر|لش|يه رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

257243 ى ش|ن |ء رمض|سم| شه|مي  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7872o4 تـــ|لشح|مر |ء سعيد موىس ع|سم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4o576o لسيد|لحميد |مريم محمد عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

649294 ل|لسيد عمر شو|حمد محمد | زيق|لزق|حقوق 

48392 هلل عيد||هلل سعيد عط||عط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

24784| ى |ل |محمود جم لدرس|مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6o2732 هلل|د |زى ج|م غ|لسل|در عبــــد |لق|محمد عبــــد  ج|بــــ سوه|د|

73365 ى|محمود ص لح محمد حسي  لفيوم|عه |زر

443843 هلل يوسف|لغنى عبــــد|لسيد عبــــد|ء |ثــــن لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

22|2o9 لرحمن محمد موىس|هند محمد عبــــد ى شمس| لسن عي 

8452o| حمد|بــــ |لوه|مل عبــــد|ذكري ك ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|38|6 مل|حمد محمد ك|رحمه  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

43687o د|لضي|ن جمعه عىل بــــسيوئى |يم| لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر
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|62477 حمد|هلل |د محمد حسن عبــــد |زي سيوط|ضتـــ |علوم ري

2576|| هيم سعد|بــــر|هيم سعد |بــــر| لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

2523o3 م|منيه محمد عىل سل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

326466 لسمرى|حمد محمد|لد |سهيلتـــ خ دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6934|5 يف |بــــر|يمنى  هلل قدوس|هيم عبــــد |بــــر|هيم رسر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

63528 لسيد|ن |لحكيم سليم|ء عبــــد |سم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8||245 ض|بــــر ري|ح ص|بــــر صل|ص ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

882876 هلل سعيد|سلوى نبــــيل عبــــد سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

923324 هلل  |نسيمون رأفتـــ رسىم عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7|567| لنحله|لعزيز محمد |ن عبــــد |مريم رمض لمنصوره|بــــ |د|

27|494 ل|لجيد هل|مر عبــــد|مه ع|س|سهيله  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2|66|5  |لبــــ|حمد محمود محمد عبــــد |
ى
حمد|ق ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

4o||73 دل حمزه حسن|محمد ع |حقوق طنط

|2842| لفى|ل|حمد |سلىم محمد فوزى  ى شمس| لسن عي 

337774 لد|محمود مرزوق عيس محمد خ |تـــربــــيتـــ بــــنه

||5|46 للطيف|لدين عبــــد |ج |محمد تـــ| ن رض|نور هره|لق|حقوق 

438298 حمد خليفه|بــــ |لوه|رشدى عبــــد| لي|د ط|بــــ دمي|د|

27||2| ن سليم|ن رضو|ن سليم|طمه رضو|ف تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2o764 يف س| م محمد|دهم رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

435365 رص عىل عبــــد ربــــه|لن|ء عبــــد |شيم ره دمنهور|تـــج

8|32|4 ي|محمد سيد سعد عبــــد
لغنى ي|طبــــ 

|لمنى

24488| حمد بــــدوى|مروه محمد  هرتـــ |لق|تـــمريض 

2|9oo2 لمجيد|حمد محمد نجيبــــ جوده عبــــد | ى شمس هندستـــ عي 

459387 هيم|بــــر|حمد رجبــــ عىل | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

488395 ح محمد عويس|لفتـــ|لمنعم عبــــد|محمد عبــــد بــــ دمنهور|د|

4|6656 تـــ نصي |لسعيد فرح|تـــغريد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

278866 له|لدين محمود غز|ل |محمود جم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2|69| ن|د مهر|بــــر رش|يدي ص|ه ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

638289 ن|لسيد يوسف رمض|رق |ط زيق|لزق|حقوق 
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63|923 لحق|هيم عبــــد |بــــر|ن عبــــده |رو زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

7|2795 لشوه|ر |لسيد مختـــ|رق |ء ط|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

38998 مل|تـــ ك|رق نش|مينه ط| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2|59|7 لصمد معروف|حمد عبــــد |دل |مديحه ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

42|||7 ن|وى رمض|لسعد|ئى |وى ه|لسعد| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

87o397 هلل| |عيل عط|سم|عيل محمد |سم| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

775435 م|لش|حمد محمد |ح |حمد صل| زيق|لزق|علوم 

772|54 ى|حمد رجبــــ ي|لبــــنى  سي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

45o|26 لم|لسيد س|لرحيم |يمن عبــــد|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

772362 ى مرقص|وف ء نجيبــــ شفيق حني  زيق|لزق|حقوق 

347388 لرحيم بــــيوم|حمد محمد عبــــد| ى شمس حقوق عي 

627424 ل|لع|عيل عبــــد|سم|لعظيم |محمد مؤنس عبــــد قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

6|7466 لمر|ء محمود محمد |ل| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

79|46| حمد جوده موىس أيوبــــ|هلل |عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2359o4 مد قنديل|جد حسنى ح|ل م|من لفيوم|لعلوم |ر |د

64593 |ء |لشيم|
ى
 محمد دسوق

ى
ف صوق رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لفيوم|ئ 

8o|556 فولي عىلي فولي عىلي ي|نوعيتـــ 
|لمنى

9|2465 س |حمد عبــــ|لرحمن رفعتـــ |عبــــد ج|ره سوه|تـــج

36|6|| ر يونس محمد يونس|نه| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

286o7 لشوى|لحليم |حمد محمود عبــــد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

883899 روز |خر ن|د ز|بــــيشوى عم ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

49783| لعبــــد|م محمد مرىسي محمد |مي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9||722 زي |ء محمد حج|ء عل|رس| ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

6|8678  عىلي
ى ى أمي  ى حسي  ريم حسي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

787275 لحق|د |دل جوده أبــــوقرع ج|ع| دين قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

87885 ىط|لع|لغنى عبــــد|نم عبــــد|لرحمن غ|عبــــد ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

7o8534 مد|رق محمود ح|محمود ط لمنصوره|بــــ |د|

5ooo86 مل محمد منس|مصطفى صبــــىح ك بــــ دمنهور|د|

Thursday, September 6, 2018 Page 13323 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5o2o64 ى |بــــر|هيم يشى |بــــر| هيم|بــــر|هيم حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

5o474| ن|ندى حسن مصطفى عثــــم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

789562 ف لطفى مسعد عشعش|لرحمن |عبــــد  رسر لمنصوره|حقوق 

686698 د|لعو|هيم |بــــر|لغنى |محمد صبــــرى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

846539 ى|روي سليم| ن محمد حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

6|5376 ه ممدوح أنور محمد  ل|لفل|أمي  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

53646| ن|ره محمد محمد حسن سليم|س م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

342539 د حسن|م حسن محمدى عو|حس ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

5o299o لنرص|بــــو |لم عىلي |هلل عىلي س|هبــــتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

679o32 وع|بــــو زيد مط|حمد محمد محمود | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

6oo897 بــــوريه|لمقصود محمد |نور عبــــد  ي صىح طنط
|معهد فنى

9o5o7 بــــ|لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|ن عبــــد |ريه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

24686o تـــ|لم فرح|هيم س|بــــر|هيم وليد |بــــر| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5|6274 لجندى|حمد عىل |طف |ء ع|سم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

9o6|99 لمنعم |ل عبــــده عبــــد|مصطفى جم ج|ره سوه|تـــج

5o7569 ى ح|ء ح|حسن ى|مد |مد حسي  لزهي  سكندريه|ل|بــــ |د|

262834 لسيد زغلول|نبــــيل محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

689998 لبــــسيوئى محمد|محمد طلبــــه  لمنصوره|بــــ |د|

78584o |لسيد عىل عر|حمد محمد |
ى
ق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84o|87 لرحيم|د عبــــد|حمد فؤ|يه محمد ثــــروتـــ | ن|سو|علوم 

267|93 ل صبــــيح محمد قنديل|ر محمد جم|من شمون|نوعيتـــ 

257388 ى محمد فرج مهدى|ي سمي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

358977 دى|د ن|مصطفى عو| روهند ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

77943| حمد حسن|يه محمد | زيق|لزق|نوعيتـــ 

8525oo قتـــ عبــــد| ل|هلل بــــل|له خي  |ل|رسر ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

35|6|9 ن|هيم بــــطر|بــــر|لسيد عزيز | |ند ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

782|9| حمد|حمد عىل |سوميه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

9o6545 ن |حمد عثــــم|ر مؤمن |من ج|تـــربــــيتـــ سوه

35|568 كد|دى مرىس و|له|مصطفى محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

26563o ن|لد مجدى محمد عثــــم|خ هره|لق|ن |سن|طبــــ 
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489o66 بــــوريه|زق |لر|هلل عبــــد |م عبــــد |ره حس|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|533o7 لبــــ|بــــو ط|تـــ زين |مينه فرح| هره|لق|علوم 

4|5828 عيل منصور|سم|م محمد محمد |سل|ريم محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

|77473 نىه حسن محمد حسن ى شمس حقوق عي 

|39438 لمجيد|رى عبــــد |لبــــ|هلل حسن عبــــد |هبــــتـــ  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

46978 بــــدين سعيد|رس ع|م ف|سل| هره|لق|هندستـــ 

|783o2 هلل|لنبــــى سيد عبــــد |حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|48734 لشوربــــىح |حمد |هيم |بــــر|يدى محمد |ه هره|لق|بــــ |د|

84467o حمد|رص حسن |طمه ن|ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

68548o شم سعد ميحمد منصور|ه| ىسي| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

67|45 ج  عمر|م عمر ن|ريه لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

62o3|7 |لكف|لسيد |عمرو حلىم عبــــده 
ى
ق ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

|58o65 يز جمعه|د محمد ف|جه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

77|4o3 لحليم|نور عبــــد|محمد محمد | دين عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

46|672 لبــــيىل|لبــــيىلي محمد |ل |هدير جم |بــــ طنط|د|

|535|4 ي بــــشي |جر خ|ه
ى
لد شوق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

49275| لغنى بــــيوم|ن فتـــىح عبــــد |محمد رمض ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

53342o لوكيل|كريم عزتـــ محمد محمد  سكندريه|ل|حقوق 

45328| بــــر عىل عىل محمد شتـــيه|لرحمن ص|عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

346|85 لغنى|حمد عبــــد|رق |زن ط|م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

649|4| ش|لدمرد|حمد |لسيد |منيه مصطفى | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

678273 بــــ|لوه|لسيد عبــــد |منيه محمد جعفر | لمنصوره|بــــ |د|

695359 |لحميد |ء محمود فوزى عبــــد |لزهر|طمتـــ|ف
لجمل

لمنصوره|طبــــ 

425997 ى محمود محمد عبــــد |ي لرحمن|سمي  سكندريه|ل|علوم 

|599o لم|هيم س|بــــر|لد مصطفى |ممدوح خ هره|لق|ره |تـــج

5o7457 ى عىل أحمد خليفتـــ|رو ن حسي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

769|77 لك|لم|هيم عبــــد |بــــر|ن |يحن  سليم هندستـــ بــــور سعيد

853899 ن|لد خلف زيد|هدير خ ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

9|4|59 بــــتـــ  |هبــــه نرص يوسف ثــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

924772 هلل  |لمقصود عبــــد|مد عبــــد|عزه ح ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى
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628576 هيم محمد|ء محمد إبــــر|لشيم| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|7863 ي عبــــده |عزه ن
ى
|لسق|رص دسوق معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

2522o4 م|عيل سل|سم|ء صبــــىح |رس| ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

832873 ن|ه رضو|لل|تـــ نرص عبــــد|بــــرك زيق|لزق|حقوق 

6594o ن|دل محمود رمض|حمد ع| لفيوم|علوم 

287857 طف محمد محمود|ء ع|ل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2758o8 حمد|حمدى محمد | رش ن|بــــ حلو|د|

628299 لعظيم خليل|ل عبــــد|لد كم|لرحمن خ|عبــــد زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6|o5o7 لمنعم عبــــده|لمنعم عبــــد|لد عبــــد|لمنعم خ|عبــــد لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|62357 لمليىح |لد محمد عىل |حمد خ| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

497o56 لمرصي|لعزيز بــــيومي |هيم عبــــد |بــــر|رتـــ |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|696o5 رك|محمد حسن محمد مبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

249924 لميىه|سجده صبــــىح حسن  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

68o|o6 در رجبــــ محمد عىل|لق|مصطفى عبــــد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

7||638 تـــ|ل صبــــيح محمد بــــرك|هيم جم|بــــر| ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

634258 عيل متـــولي|سم|منيه غريبــــ | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

679592 ج |فع خف|لش|سمر سعد  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

865485 ي|بــــر| |لي|د
هيم عىلي مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

259257 ف عبــــد|زينبــــ  لعسكري|لمنعم |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

8o7667 ى عطيه فوزي ري ض|نرمي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7|6663 ى |ي لجوهرى|لمنعم عىل |مه عبــــد |س|سمي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

357449 طر|لمنعم خ|م محمد عبــــد|ء عص|سم| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

345824 ى  حمد|محمد محمود حسي  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

8|84o7 ن محمود محمد|ء شعبــــ|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

8o93|| ه جم| ى عبــــد|مي  بــــ|لوه|ل حسي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

3277o6 حمد عىل|لد |جر خ|ه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

88524o بــــتـــ جرجس |بــــسنتـــ فتـــىح ثــــ سيوط|ره |تـــج

83|472 ن|ن تـــوفيق رشو|ء رشو|شيم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8755|5 ل محمد |لسعيد كم|رق محمد |ط سيوط|بــــ |د|

58|3| شم|ل ه|دل كم|محمد ع ي سويف
تـــمريض  بــــنى
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3388|o ح غريبــــ|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|هدير  |بــــ بــــنه|د|

842o4| لرحيم|مر محمد عبــــد|بــــ ع|رح ج|ره سوه|تـــج

793765 ح عطيه|لفتـــ|هلل عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

87525o دى مدحتـــ موريس مرقس |ف سيوط|طبــــ 

45o9|7 لدغرى|لفتـــح محمد |بــــو|هلل |لرحمن عبــــد|عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

2663| للطيف|در عبــــد |لق|رس رجبــــ عبــــد |ي هره|لق|حقوق 

762328 م|لغن|حمد عبــــده |حمد محمود | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6o6853 |هيم محمد |بــــر|رس محمد |ف
ى
لدسوق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|38o33 لعظيم محمد|هلل عبــــد |حمد فتـــح | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

322258 هيم|بــــر|بــــ |لوه|د عىل عبــــد|ن عم|عن ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

83|528 ى|شد |ل ر|جرجس كم مي  ن|سو|حقوق 

8769o7 ى سيد حس|ن حس|يم| ى  |ني  ني  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

887994 حمد |م رجبــــ عىل |سل| سيوط|ره |تـــج

42637o هيم|بــــر|لسيد |طمه محمد عىلي |ف سكندريه|ل|طبــــ 

359||o عمر صبــــىح حمدى محمد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|589o2 لصعيدى|ح حمدى |هديل صل هره|لق|هندستـــ 

89494| ى |حمد حس|صم |محمد ع ني  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

54oo72 لرحمن سمي  محمود محمود|عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

|335|7 حمد|لمنصف |ل عبــــد |حمد جم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

35|528 م|لسل|حمدعبــــد|عزتـــ محمود | دين هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2377oo ل محمد خليفه|مروه سيد جل لفيوم|عه |زر

3|646o س محمود|وري عبــــ|لمغ|لسيد |ل |م| ن|حقوق حلو

692627 ى س|م محمد |هلل هش|منه  بــــينى حسي  لم|لشر لمنصوره|طبــــ 

686769 لبــــديع|عبــــد | لبــــديع محمد زكري|ره عبــــد |س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3489|9 ندى منتـــرص عزبــــ حسن خليل |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|39399 لحسينى حسن|لدين |ء |تـــفى عل ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6o27oo |لن|لرحيم |لسيد عبــــد |هيم |م إبــــر|حس
ى

ع لمنصوره|بــــ |د|

869||o ن بــــخيتـــ جرجس متـــي| مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5o7673 هيم عطيتـــ عىل|بــــر|د ثــــروتـــ |جه تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

4524o5 لسيد|ل خليل بــــدوى |محمود جم ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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677|38 طف محمد محمود|حمد ع| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

3849| لفولي|تـــ |دل فرح|زينبــــ ع ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

4857o4 ن|لسيد رضو|ل |ر مصطفى كم|من سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

922|54 ء محمود محمد محمود |صف ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o3|28 ى |مريم  رص|لن|حمد عبــــد |عيل |سم|مي  زيق|لزق|هندستـــ 

6o7858 ى  تـــ|لسيد فرح|أمنيه حسي  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

8|9265 عيل|سم|هر |لظ|عيل عبــــد|سم|ء |رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6|833o محمد عبــــده محمود قنديل ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

59776 لق محمد|لخ|ن عبــــد |م شعبــــ|سل| ره بــــنى سويف|تـــج

73346 تـــ|د فهىمي شح|دي فؤ|ف ن|حقوق حلو

6o9978 لمحسن محمد خليفه|لمحسن محمود عبــــد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

762629 ن|حمد سليم|محمود حمدى  هندستـــ بــــور سعيد

8|5o48 مه|ء سل|شعي|يدي سيف |ه ره بــــنى سويف|تـــج

526483 بــــوعيد|صم محمد عطيه |ع سكندريه|ل|هندستـــ 

33o499 لحليم|لفتـــوح حسن عبــــد|بــــو|بــــ حسن |ربــــ ي صىح بــــنه
|معهد فنى

767838 حمد|لد عىل محمد |ن خ|نوره لعريش|تـــربــــيتـــ 

5|6346 ف شح|ء |لزهر|طمتـــ |ف |حمد |تـــه |رسر
وى|لبــــطر

سكندريه|ل|حقوق 

239237 ى ربــــيع عويس قطبــــ عبــــد |ي زق|لر|سمي  هره|لق|بــــ |د|

8o6995 حمد محمد محمد|ء |ل| ي|بــــ |د|
|لمنى

75624o هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|يه | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

76|882 حمد|فظ |لسيد ح|هنده |ش ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

433875 ى مفيد عيد|ئى |م| مي  |تـــربــــيتـــ طنط

342754 ح|لفتـــ|ح عىل عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

45|955 لبــــوه|ل عىل محمد |لع|م عبــــد|وس ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

|7o33| س عىل|هيم عبــــ|بــــر|يه | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|o666 ود|نور د|رس |نور ي| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

|3|828 ه خ| ى|لد محمد |مي  مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|2427o تـــح|ل محمود محمد ف|نو ى شمس علوم عي 
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88o9|| ره طه محمد طه عىل |س سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

594|8 تـــه مجىلي|لمسيح شح|بــــ عبــــد |يه| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

44|858 ل|لفض|ل عوض |ندى جم |حقوق طنط

6o7723 م|ن عل|صدفه محمد رمض ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

787839 ن|هيم سليم|بــــر|ن حمدى |يم| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o76o2 م فرج|لسل|ء محمد عبــــد |رس| لمنصوره|بــــ |د|

389o4 لربــــ|د|فع فريزج|ح ن|محمد صل سيوط|عه |زر

525|24 ن ى|لمجيد محمد |محمد عبــــد | مي  لزهي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

63|o9 للطيف|بــــ عبــــد |لوه|بــــ ربــــيع عبــــد |شه سيوط|عه |زر

484874 ى|لحليم ش|لحليم فوزى عبــــد |محمد عبــــد  هي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|86|9 لعزيز فهىمي|زم عبــــد |رودينه ح تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

54oo75 سم|لعزيز ق|هلل عبــــد|محمد عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|67659 ح|لفتـــ|لحفيظ عبــــد |يمن عبــــد |جر |ه سيه|نوعيتـــ عبــــ

23|95 لقوى|ل عبــــد|زن محمد جل|م كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

58689 عيل|سم|ن |عيل حمد|سم|يش  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

823oo6 تـــه عىلي|ء محمد شح|رس| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

27|233 رى|لبــــ|مل لطفى تـــوفيق عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

35o45 تـــ|لرحمن وليد حسن نش|عبــــد كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

543579 ى|ف طمه محمد محمد حسي  سكندريه|ل|حقوق 

443896 زي|هلل حج|فرحتـــ محمد عبــــد لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

844o4 حمد|شم |هلل سيد ه|عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

6|7|| ح محمد حسن|ء صل|سم| ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

352o66 ى شح| سه تـــ|حسن حسي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

885|4 هلل|ر عبــــد |لستـــ|عيل عبــــد |سم|يوسف  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

3478oo ر عطيه محمد|محمد مختـــ ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

25o9|5 ميص|م محمود عص|حمد هش| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

843397 ى موىسي محمد موىسي|ي سمي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

27757o ري عطيه|لبــــند|مل عىل | شمون|نوعيتـــ 
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66648 لعظيم محمد|رضوى طلعتـــ عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

434296 يد|حمد ف|ح |لفتـــ|يد عبــــد |ء ف|عىلي |بــــ طنط|د|

53945 د|لجو|لعظيم عبــــد|د عبــــد|لجو|مصطفى عبــــد أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

27oo24 ح غنيم|لفتـــ|نور عبــــد|فتـــىح محمود  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

778444 دق|لص|مصطفى محمود جوده عبــــد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

34o527 عمر محمد هريدي محمد |ره بــــنه|تـــج

448|o4 جر حسن محمد عىل خضي |ه سكندريه|ل|بــــ |د|

248544 |ء محمد محن  |رس|
ى
لدسوق تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|62||6 ح|لفتـــ|مي  عطيه عزبــــ عبــــد | ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|452|2 ل|حمد كم|م |م|حمد | هره|لق|حقوق 

7|629| م|لسل|لىح متـــول عبــــد |ريم عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

4o7735 ن|لحميد سود|تـــه عبــــد |حمد شح|طمه |ف ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

63922| لحميد|حمد عبــــد|رغدتـــ محمد سيد زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

33997 يل محمد|هلل محمد ط|منه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

222839 لحلو|لم |لد سيد س|سم خ|بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

462|79 لدين|حمد شمس |دل محمد |محمد ع لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o5o5o هيم عليوزه|بــــر|لسيد عليوه |هلل |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

885238 سعد فلتـــس |بــــرسيس منصور  سيوط|علوم 

253325 ضى|لق|لعزيز |هر عبــــد|سندس م |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

849652 لمولي|حمد عبــــد|ندي محمد  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

|78864 ي|ر
ر محمد|محمود عم| ئى تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|

مس|تـــجمع خ

85326| جرجس سعد فهيم| رين|م ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

7o5665 لسيد|شد عىل |حمد ر|هيم |بــــر|حسن  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

686o2| دل خليل محمد خليل|ع| رن |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

|3893 لجندى|هيم |بــــر|لرحمن محمد |زم عبــــد |ح ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

295o|3 حمد محمد عطيه|مصطفى محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

634|88 مل عطوتـــ|م حسن ك|سل| زيق|لزق|صيدله 

762|43 |عيل |سم|عيل |سم|لرحمن نسيم |عبــــد 

ي
بــــينى لشر

عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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367654 |هيم |بــــر|ل |محمود جل
ى
لدسوق  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر

3|2|o9 ي|ء |ل|
لدين|ء |حمد محمد ضى |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|397|3 م سيد محمود|ء عص|رس| ى شمس حقوق عي 

4|9983 لبــــشبــــيسر|لمنعم |مجدى محمد مجدى عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

233438 حمد محمود عبــــدربــــه|جر |ه عه مشتـــهر|زر

4o||67 محمد بــــخيتـــ محمد أحمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

476638 هلل|حمد سيد عوض |جر |ه سكندريه|ل|ره |تـــج

53745 لمغيثــــ محمد|حمد محمد عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

|66249 حمد|لعزيز |حمد عبــــد |لعزيز |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

2|2267 لسميع محمد|هلل محمود عبــــد|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

766942 لطيور|ن |عيل عثــــم|سم|د |محمد جه لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

63|82o نور|هلل |ء محمد عبــــد|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

28689| يمنى يشى محمد حمزه |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

87794o ى محمد  |ء |ن عل|نوره لدين حسي  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

88o377  بــــرن
ى
يف رفعتـــ شوق | بــــ|رسر سيوط|حقوق 

7776|6 لعليم منتـــرص|م عبــــد |ر تـــه|طمه مختـــ|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

848|34 ى |ه مع|لبــــدري ج|جر حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6o22o6 تـــه جعفر|لجليل شح|بــــ محمد عبــــد |رح |تـــربــــيتـــ طنط

|3|362 |مصطفى ص
ى
لح صبــــرى دسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

57539 بــــر|حمد ج|لصغي  |م محمد |سل| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

76396o لم|رضوى محمد عوض عىل س عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

48|349 د عزم محمد|حمد عم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32673o ى|هيم محمد حس|بــــر|نم |ه ني  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4o477o ر عىل|لستـــ|ل عبــــد|ئل كم|حمد و| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

542|7 عيل|سم|حمد سيد |لرحمن |عبــــد  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

633849 لسيد|ن محمد |حمد رمض| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

677862 حمد مصطفى عبــــده متـــول|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48o759 ى رمض|سم| ن محمود مرزوق|ء حسي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

9|7792 تـــه حسيبــــه |حمد حسنى شح| سيوط|بــــ |د|

9o6572 يمن عدل حبــــيبــــ |نس |ن دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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33884o هلل|دل سعيد عبــــد|رحمتـــ ع |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

794|52 لسيد محمد|ميه محمد |س ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

497o5| ي|ر
حول|ل|ن سعد |رمض| ئى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

4o3785 لطبــــل|هيم |بــــر|حمد |لدين محمد |سيف  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|43485 ح فضل|لد صل|منيه خ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6789o9 دى|لبــــغد|فظ |لح|ر حمدى محمد عبــــد |من لمنصوره|بــــ |د|

479447 ر محمد رجبــــ|لدين مختـــ|ح |د صل|بــــيج |ضتـــ بــــنه|علوم ري

4|4623 لعزيز منيس|مريم حسنى محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

35275o ي حسن|حمد حسن عبــــد|
لغنى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

636542 لمقصود|تـــ عبــــد|لشح|ل عطيه |محمد جم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

764|37 ن|مريم مدحتـــ نرص محمد عثــــم بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

267524 ل|لفتـــوح غز|بــــو|صم |ء ع|وف ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6|2787 لعفيفى|هيم |بــــر|دل |ء محمد ع|وف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

27738 حمد سعيد محمد مهنى| ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

2|47|9 ن بــــدوى رشدى بــــدوى|نوره ن|طبــــ حلو

6|534 ح محمد|ء سيد صل|شيم ي سويف
تـــمريض  بــــنى

8275oo ي
ى
خلود محمد حسن سيوق |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

36464| هلل|ندى حسن محمد حسن عبــــد ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

|35796 لمنعم محمود|ء مصطفى عبــــد |رس| ى شمس حقوق عي 

529o66 لجمل|حمد محمد عوض |محمد  بــــ دمنهور|د|

892573 تـــه محروس |عزيزه سمي  محروس شح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|3o32 وى|لمك|هلل |هلل محمد عبــــد|منه  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

362|5o هلل عفيفى|مصطفى محمد عبــــد |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

838668 سهيله جبــــريل عىلي محمد لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

767249 فظ|تـــه ح|محمد فتـــىح شح لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

5|||29 لسيد نعيم|حمد |محمود  علوم دمنهور

42|553 تـــ صبــــىح عبــــد لقمرى|هلل |ني  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

73692 ي
لكريم|رص جمعه عبــــد |ء ن|ضى لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

684|95 يدى|لع|مه |كريم محمد محمود سل ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

Thursday, September 6, 2018 Page 13332 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7|6|67 ى |مينه | ف حسي  لقصبــــى|عيل |سم|رسر لمنصوره|حقوق 

88|934 ن  |وى محمد رضو|محمد كحل سيوط|حقوق 

48676 لحميد محمد|حمد عبــــد|عمرو  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

37|3o محمود محمد محمود عطيتـــ ن|حقوق حلو

7o499| له|طف عىل دربــــ|طف محمد ع|ع لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

37|93| فع|مل ر|هلل عيد مصطفى ك|عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

42972| حمد |للطيف |لسيد عبــــد|للطيف |عبــــد
للطيف|عبــــد

ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

8287|2 دل عىلي عىلي|يوسف ع دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

7656o9 بــــينى|يوسف رجبــــ محمد محمد  لشر هندستـــ بــــور سعيد

4946o8 ر|ح دويد|لفتـــ|يمن عبــــد|محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3429o2 لسميع|رس محمد عبــــد|سل ي|بــــ ى شمس حقوق عي 

63925| فهيمه محمد محمد عىل ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

52|286 لحليم محمد|محمد محمد عبــــد | دين ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7629|7 لسيد|لسيد فرج |لد محمد |خ بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

362359 طف محمود نظيم حسن|لرحمن ع|عبــــد لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

68o386 ى|ئل |عمرو و لسيد محمود حسني  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

449oo2 شم محمد عيس|أحمد محمود ه |هندستـــ طنط

4|o973 رى نجم|د بــــند|دل رش|ئى ع|تـــه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

878568 حمد محمود |حمد |ن |نوره ي صىح 
سيوط|معهد فنى

8o2489 لصغي |محمد منصور حليم  ي|بــــ |د|
|لمنى

|68737 بــــى|مبــــ|لحسينى |د |محمد عم ى شمس هندستـــ عي 

2|6523 ف محمد ك|محمد  مل هندى|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

843oo7 ى|نف| ل صبــــري حسن حسي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

627952 ف عبــــد |إرس ي|ء أرسر هلل طلبــــه خضي  زيق|لزق|بــــ |د|

7o7599 لعظيم عىل خورشيد|جد عبــــد |حمد م| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

26878o لمقصود أبــــو زينه|ن عبــــد|ن رمض|يم| لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

6|9383 لسلسيىل|ر نعيم حمدى |من ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7o6358 لوصيف|ح محمود محمد |يه مصبــــ| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى
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8|374 ن|لبــــطر|هلل |ر عبــــد |لستـــ|م عمرو عبــــد  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

275o27 لوهيدى|لسميع |لسيد عبــــد|هيثــــم  ى شمس حقوق عي 

773|68 وى|لسيد طنط|حمد محمد محمد |  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

7ooo93 حمد|ر|لغف|يمن محمد عبــــد |حمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

226923 حمد|حمد عىل عيد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

766|95 ن|حمد عثــــم|لسيد |حمد |منى  صيدلتـــ بــــورسعيد

335894 لسيد محمدين|بــــ |يه|هلل |منتـــ  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5o299 لد سيد حسن|محمد خ حقوق بــــنى سويف

5478o7 ن|لكريم سلط|ن عبــــد|م سلط|حس سيوط|عه |زر

|53|46 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|عىل  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

4586|7 ه مسعد حلىم إبــــر| هيم موىس|مي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

492789 مل مصطفى مرزوق|بــــ محمود مصطفى ك|شه بــــ دمنهور|د|

895454 ى  محمد رجبــــ محمد حسي  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

|22oo| لمجيد|در محفوظ عبــــد |دهم ن| هره|لق|ره |تـــج

49363| لخي |بــــو |دل عبــــده عىل |ع |حقوق طنط

36757 حمد|بــــ محمد |يه|ميه |س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3||||4 بــــوضيف محمد مىك|ء محمد |ل|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

43||47 حمد محمد سليم|نور |د |ود |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

8347o8 حمد يونس محمد|بــــوبــــكر | ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|24|6| لسيد|حمد محمد محمد | ى شمس|د| بــــ عي 

678746  سمي  لطفى حسن 
لسعله|جنه لطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

|2o384 ى |مرو ل عىل مصطفى|حمد جل|ن حسي  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

6934o9 ي|لنبــــوى حسن |ن ممدوح محمد |نوره لخبــــي  لمنصورتـــ |تـــمريض 

|4o35| شم فرغىل سعيد|دل ه|ر ع|من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o8952 ئى|لزمر|حمد |هيم |بــــر|محمد  |بــــ طنط|د|

|5|762 لم|هيم س|بــــر|لحميد |ن عبــــد |نور كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

35|247 لدين|ل |هلل عىل جم|رس محمد عبــــد|ر ي|عم ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

925535 مل حسن محمود  |ء ك|ول تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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543o2 س|لد محمود عبــــ|حمد خ| طبــــ بــــنى سويف

852o5 بــــ|لوه|يض عبــــد |حمد ن|زم |ح |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

843963 حمد سعيد|شم |حمد ه| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

434723 لدين|زق شمس |لر|زق عبــــد|لر|عبــــد| نور |تـــربــــيتـــ طنط

7o6o56 لمجيد|لحميد عبــــد |لسعيد عبــــد |محمد عوض  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

49o885 لم|حمد س|لسيد |يمن |سلىم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22575| يف محمد عىل  لسيد|رسر كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

775343 لسيد حسن|ل |لسيد جم| زيق|لزق|ره |تـــج

258388 ليه|بــــو ع|ء محمد |محمد عل لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

242749 رص سيد مهنى|يوسف ن ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

848894 حمد|هيم |بــــر|فظ |لح|ء عبــــد|لزهر|طمه |ف ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6946o حمد|حمد مصطفى |دل |ع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

366||| رص مصطفى محمد|يتـــ ن| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

537383 ح حبــــيبــــ|لفتـــ|هدير سعد عبــــد |حقوق طنط

692596 م|لسل|لسيد عبــــد |مه |س|مروه  ن|صيدله حلو

4455|5 حمد|س |حمد محمد عبــــ|ز |هند سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

764|65 لسيد|يدى عىل فتـــوح محمد |ه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

489992 لغنى شعيشع|لسيد محمد عبــــد|ره |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6627o ن صديق|عمر محمد عثــــم ن|حقوق حلو

82598o لعليم عمر محمد|يه عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

49685 يع محمد جمعه|ء ط|رس| هره|لق|ره |تـــج

7|32|9 لغريبــــ عوف|لسعيد |يه نرص محمد | لمنصوره|حقوق 

637936 لسيد غنيم|حمد محمد |معتـــصم  زيق|لزق|حقوق 

|65375 حمد|عجور سليم | رض هره|لق|ر |ثــــ|

7oo3o7 د|لجو|حمد محمد عبــــد |ح |لفتـــ|حمد عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

6|5|86 لغول|مجدي محمد | ي|م لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

55559 ل محمد موىس|حمد جم| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|73449 ى ن|م لربــــ خليل|د |رص ج|دلي  ى شمس علوم عي 

38589 مريم محمود حلىم محسبــــ ن|علوم حلو

4484o5 هيم مصطفى محمود عيد|بــــر| |هندستـــ طنط
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5o6o27 يف ع|ع هلل|د |دل سعد ج|دل رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6935o3 ن|لعري|ء يحن  حمدى عىل |سم| لمنصوره|طبــــ 

5|8834 هيم عتـــش|بــــر|هيم محمد |بــــر|م  سكندريه|ل|صيدله 

692|| ي فرج معوض|ي ى عشر سمي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

2582oo هيم سعد|بــــر|حمد |مد |محمد ح ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5o2792 حمد عىلي|لعزيز محمود |ء عبــــد |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

6|8953 ج |ن درويش |لد رمض|خ لخرصى حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

2624o| لمحسن|مح شلبــــى عبــــد|حمد س| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

339|oo زى|مي  صبــــىحي خليل حج|ء |رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

76244o لحسينى عىل غريبــــ عىل|يوسف  هندستـــ بــــور سعيد

53o73 مد|ل ح|مد كم|منيه ح| طبــــ بــــنى سويف

4||672 لسيد|محمد | رض| نور |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

634835 حمد|لد محمد |رس خ|ف زيق|لزق|هندستـــ 

464749 سم خليفه|ن محمد ق|د حمد|زي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

336|33 حمد|ر |لقه|ن عبــــد|ء شعبــــ|دع |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

7|o832 لسيد|حمد |محمد مسعد محمد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

4o|372 لفضيل|بــــر عبــــد |لص|ن |ء رمض|رج سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6825o3 لحميد|حمد عبــــد |تـــفى محمد  زيق|لزق|عه |زر

225o82 لمجيد|هيم عبــــد|بــــر|لبــــدرى |هيم |بــــر| هره|لق|حقوق 

773233 هلل|لد محمد صبــــىحي عوض |ء خ|رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35o4|6 لسيد|ل |لع|هيم حمدي عبــــده عبــــد|بــــر| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

832888 حمد محمد|لرحيم |ء عبــــد|لزهر| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6o9472 ى رض ى مرو| حسي  ن|ن رسح|حسي  |عه طنط|زر

367387 رك|هيم مبــــ|بــــر|لعزيز |سىح  عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

786|39 ى|مريم ش فع فرج حسي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

|49586 لد|حمد خ|لد |رضوى خ ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

452574 وى|لدين مصطفى عشم|ج |محمد مصطفى تـــ لشيخ|ره كفر |تـــج

858868 حمد|ل |لع|ده عبــــد|م حم|بــــتـــس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

82625o حمد|ح محمد |لفتـــ|نهله عبــــد دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن
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334459 لونيس|متـــ محمد عبــــد|محمد سل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

9o9296 بــــ |سم دي|لسيد ق|ضى |ن ر|يم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

2|3oo4 لحميد دغيدى|حمد عبــــد|حبــــيبــــه  هره|لق|ج طبــــيع |عل

237445 حمد|بــــر حميده |ئى ج|م| ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

692239 هلل| |حمد محمد عط|م حسنى عيس |ريه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

359827 م|رق محمد سل|سلىم ط ى شمس علوم عي 

44o|66 لعزيز|لعدوى عبــــد|لعزيز |ن عبــــد|نوره لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

28654| ى|حمد عبــــد|ء |ل| لعظيم حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

227889 ى سعيد جمعه  حمد|حني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

842o58 حمد|مي  |ل|ده رجبــــ |غ دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

3|28|2  
ى
حمد|رضوى محمد شوق ى شمس صيدله عي 

3352o2 هلل|هلل محمد عبــــد|ن عبــــد|يم| ى شمس حقوق عي 

4|o352 دي زين عجيبــــه|له|حمد عبــــد | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

24833| تـــه|ر شح|لغف|لسيد عبــــد|رحمه  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

644782 لرحمن|لقوى عىل عبــــد|روق عبــــد|د وليد ف|رين |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8332|9 ن محمود|لرووف سليم|ء عبــــد|عىلي |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

34335o هيم|بــــر|لرحمن خليفه |حمد محمد عبــــد| ى شمس|د| بــــ عي 

4|2274 للطيف حسنى|ر مسعد حسنى عبــــد |عم |حقوق طنط

272367 لمقصود|لمقصود محمد عبــــد |دل عبــــد|حمد ع| قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

545274 لدين مصطفى محمد|مصطفى سيف  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

23852| لعزيز|جر محمد مصطفى عبــــد|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|4362| ى عبــــد  لموجود|ورده محمود حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

333979 |لعزيز مصطفى ند|هلل عمر عبــــد|عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

445642 لشيشن |حمد |هلل |هلل محمد عبــــد|محمد عبــــد سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

69265| زق محمد|لر|محمد عبــــد | ند لمنصورتـــ |تـــمريض 

63592| لحليم|تـــ لطفى عبــــد|لشح|ئى |م| زيق|لزق|علوم 

36o629 ي|لخ|رق عبــــد|محمد ط
لق عفيفى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|496|| بــــسمه فنجرى نسيم فنجرى ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

63669| لسيد|هيم |بــــر|لسيد |محمد صقر  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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43|938 ندى جورج عزيز جرجس|س |حقوق طنط

633726 لىحي أحمد|د عبــــد|طمتـــ عم|ف زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

258384 لمجيد عدس|عبــــد| محمد رض ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

5||289 وتـــ|عيل محمد قل|سم|وليد محمود  سكندريه|ل|حقوق 

82o872 شم|رص لولي ه|محمود ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

494286 |للطيف |طف عبــــد|محمد ع
ى
لدسوق ره دمنهور|تـــج

266883 وى|لفرم|لغنى |مل رفيق عبــــد| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|58273 حمد|حمد زىكي |ء |سم ى شمس|زر عه عي 

9o2648 حمد عىل |محمد عبــــده  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

444|85 ف|محمد مصطفى  لعجىم عىل رسر |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

5465o7 بــــر|هيم ص|بــــر|يز محمد |محمد ف |حقوق طنط

43|9|4 ىطي عبــــد ربــــه|لع|أمي  صفوتـــ عبــــد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

33|997 دى|له|ء عيد سعيد عبــــد|شيم |تـــربــــيتـــ بــــنه

3438|7 ي محمد يونس|س|
ى
متـــ شوق |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 
ل|ألعم

44322o ى |ي ز|لبــــ|هلل ||لسيد عط|لسيد |سمي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

635882 لدين|لدين محمد زين |محمد زين  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7|2o37 ى |بــــ|ل|در |لق|ليىل عبــــد  لكوش|حمد |صي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7oo99 لعزيز|ىطي عبــــد|لع|محمد دبــــش عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

7|2826 ي|ر
ي|لسعد|ن |محمد سليم| ئى

ئى لمنصوره|نوعيتـــ 

68o34o هيم محمد|بــــر|يشى جنيدى محمد  لمنصوره|بــــ |د|

9o4263 دل محمد محمد |م ع|هي دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

37|649 حمد عىل|ن |تـــمنى رمض ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

446||8 لحميد|لحميد محمد عبــــد |ج عبــــد |لح|حمد | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

853677 ى|ري ي|نص|ل|مريم محمد  سي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

776|74 تـــتـــ|حمد متـــول شح| |ن رض|يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|5o83o حمد عىل|هلل محمد |عبــــد  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

5|83|7 لجزيرى|لسيد |هيم |بــــر|ندى  طبــــ بــــيطرى دمنهور

36533| لخول|ل |ح جم|جر نج|ه لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|688o9 بــــيل حسن|حمد ق|م  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

864826 ي عبــــد
ى|ل|ىطي محمد|لع|محمد مصطفى مي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8|o67 لشيىم|ح |عمرو مصطفى صل كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

483o49 ى مدحتـــ شعبــــ|ي ن رجبــــ خليل|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|77|93 ل مرزوق|كريم محمود كم |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

64||22 حمد|لىح محمد |هلل عبــــد|منه  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5o66o4 حمد محمد|زق |لر|مريم عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6|4594 خ|لطبــــ|لسعيد |حمد محمد |وليد  |هندستـــ طنط

|63388 طمه محمد حمدى عيس|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

63|o67 ن طر|حمد عىل محمد خ| |مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

2|2|58 عمر محمد فتـــىح محمد عفيفى ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

98|3o وى|دق مرج|ن ص|شعبــــ| نور ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

247|38 ل محمد سعيد|لرحمن جم|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

283|9| حمد|س |رس محمد عبــــ|لرحمن ي|عبــــد |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

9|5637 حمد حلىم|ر |حمد مختـــ|مصطفى | يش سيوط|بــــ |د|

499992 حمد عىل عيس|رس محمد |تـــفى ي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

862|48 ن محمود محمد خليل|يم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

85|245 ي|ء سيد عبــــد|دع
لرحمن مدئى دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

|65425 لربــــ محمد مرزوق|د |هيم ج|بــــر|هدى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6o2274 لزغل|لسعيد محمود | |سه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

875|4 ل|لع|حمد عبــــد |شذى محمد  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

33563| هلل|ء محمود محمد عبــــد|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

543|o2 ى ن|فظ مصطفى |ن ح|يم| موس|مي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

627557 ف كم ل عىل|ندى أرسر ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

769279 لم سويلم|نسمه سويلم س عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

3|7249 حمد|طمتـــ طه محمود |ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o372o حمد|لسيد سيد|محمد سمي   سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|4839| ي|نور ن مصطفى حسن مليىح  هره|لق|ر |ثــــ|
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325|54 لرحمن|فظ عبــــد|لح|رس عبــــد|هلل ي|عبــــد هره|لق|طبــــ 

825335 ي|هديه 
حمد يوسف مصطفى |نوعيتـــ قن

628oo شم|ندى محمد طه ه لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

228942 ى حفنى |منه  هيم|بــــر|هلل حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|oo2| لذهبــــى|د  محمد |حمد فؤ|يمن |حمد | |حقوق طنط

8688o2 ي|هلل غبــــ|مي محمود عبــــد
ىسر |نوعيتـــ موسيقيه قن

|57oo ي|حمد محمود محمود |عمر  لمليىح  هره|لق|ره |تـــج

9o6799 ده محروس |بــــس| رى زكري|م ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

875825 لرحيم  |روق عبــــد|رس ف|حمد ي| سيوط|هندستـــ 

4|o629 حمد عيس|ر سيد|لستـــ|ئى عبــــد|يوسف ه |بــــ طنط|د|

856873 ى |كر حن|ش| حن| مي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

838876 لم|هلل س|حمد عبــــد|زينبــــ  ن|سو|حقوق 

255863 لغنيىم|مد فهيم |يحن  ح ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|2o675 ى عبــــد  ى محمد حسي  ي|محمد حسي 
لغنى ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|35852 رق عىل هريدى|رحمه ط ى شمس|تـــج ره عي 

5o9527  عبــــد |أحمد 
ى
لمجيد سعد|لدسوق ج|بــــ سوه|د|

84834 كريم محمد محمود عيد سيوط|حقوق 

9o|65 حد|لو|هيم عبــــد |بــــر|ل |عمرو جم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|75832 لسيد|يمن مليكتـــ عبــــد |بــــيتـــر  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

879768 حمد  |ء طلعتـــ طه |وف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

25o|o7 لبــــقىل|م |م|ح |لفتـــ|د عبــــد|ن محمد فؤ|يم| |صيدله طنط

|747| يد فهيم خط|بــــو |حمد | ى بــــ|لي  ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

828o89 لمجد|بــــو|لحميد |جح عبــــد|ندي ن |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|77o|2 لمجد|بــــو |محمود حمدى محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

34674| ر مرع مرع عمرو|لعربــــى مختـــ|ل |نه ى شمس|زر عه عي 

93734 مه|بــــو ش|لسيد عىل |ن |سوز ج|بــــ سوه|د|

47|79 بــــو شميله|ن |بــــر شعبــــ|ج| رض هره|لق|ره |تـــج

82|94o لعليم|خىلي عبــــد|لمعتـــمد د|ء عبــــد|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

52o984 لمنطلبــــ|للطيف عبــــد |ء فرج عبــــد |رس| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري
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634889 لسيد|عيل |سم|لدين |د|مي  عم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62o692 وى|لشن|لحسينى |بــــ سعد |يه|لرحمن |عبــــد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

6oo66| بــــويوسف|حمد سعيد |محمد سعيد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4oo2|6 ه س| ىسر|د ح|م فؤ|مي  ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

|4|764 م|لسيد سل|لدين |م |لرحمن حس|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5oo932 لفى بــــطرس|لفونس |مريم  ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

27|55o يف  وى غنيم|لعزبــــ هند|هبــــه رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

526885 فظ مصطفى|ن محمد محمد ح|مرو لشيخ|بــــ كفر |د|

879487 لمجيد محمد  |ء محمد عبــــد|سم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

324949 دل محمدى خليل|عمر ع هره|لق|ر |ثــــ|

682838 لمرىس حبــــش|هيم |بــــر|يه محمد | تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|54957 بــــوعىل|لسيد فوزى | |دين ى شمس|تـــج ره عي 

699374 ىط|لمع|بــــو |لسيد |محسن محمد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

488o5o لمجيد قطبــــ|محمد حسن قطبــــ عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

35|o76 لمجيد|ل عبــــد|لمجيد جم|ء عبــــد|سم| ى شمس علوم عي 

3|6952 ف ح|حمد | حمد|مد |رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|7899 ل|لمطلبــــ هل|ء محمود سعد عبــــد|رس| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

635643 تـــ محمد|لشح|حمد |هيم |بــــر|ء |سم| زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

228|3| ف سيد فر|رحمه  ل|لع|ج عبــــد |رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

45484 ح سيد عيد|حمد صل| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

8o2653 ء محمد محمد محمد|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

336264 وق ن رص عىلي محمدحسن|رسر عه مشتـــهر|زر

36|7|9 ن|لعربــــ عىل سليم|مر عز |تـــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4657o5 لوكيل|مد |هلل محمد ح|عبــــد بــــ دمنهور|د|

877473 لعزيز مصطفى |ن محمد عبــــد |يم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

8o|728 د|م مرزق عزيز عي|يوثــــ ره بــــنى سويف|تـــج

524699 حمد خميس رجبــــ|محمود سعيد  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

4|8533 وى|لشن|لفتـــوح عمر |بــــو |عمر محمد  |حقوق طنط

6o5768 وه|لنبــــي حل|لىح عبــــد |لسيد عبــــد |ء |رس| ي صىح طنط
|معهد فنى
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284338 ى|حمد عبــــد|طمه |ف لمنعم محمد حسي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

9o2|92 حمد |محمود حمدى مرىس  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

82o98o سعد|سعد عيد |ر |مق ي|هندستـــ 
|لمنى

248877 لحميد|لدين عبــــد|ج |هيم رس|بــــر|نجوى  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

224667 رس مندوه لملوم|محمد ي ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4||63| حمد زىك سوليه|ريم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

756693 حمد|م |لسيد عىل محمد غن|محمد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

76o47| لم|لحميد س|لم عبــــد |محمد س لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

8278|| حمد|د |محمد محمود ج ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

5|6343 زق|لر|لعزيز فرج عبــــد|دتـــ فرج عبــــد |غ طبــــ بــــيطرى دمنهور

|59355 حمد محمد|مصطفى محمد  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

337938 يمن محمد جبــــر مصطفى|محمد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

453877 سط محمد عطيه|لبــــ|آيه وليد عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

235|2o حمد|م زىك |يوسف عص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|9979 ن|بــــوعتـــم|وى |لششتـــ|مل |كريم محمود ك لشيخ|بــــ كفر |د|

4323|4 بــــ|لغر|ر حسن |لستـــ|هبــــه عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

54oo9| عىل ملهم عىل حسن سعد سكندريه|ل|بــــ |د|

626|85 ء أحمد غريبــــ|محمد عل زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o5|o9 ه ط| ى|رق حم|مي  ده حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

2546| ه عي| د عزيز عوض|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

34o975 لبــــدوى منصور فضل|لسيد |محمد وجيه  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6o9868 محمد حسن حسن نمله ى شمس طبــــ عي 

75479o لرحمن|بــــ عبــــد |لوه|محمد حمدى عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

627685 لعزيز|متـــ محمد عبــــد |ء أس|دع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32579| لحميد|م موىس عبــــد|مريم حس هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

489449 لفرج|بــــو |هيم |بــــر|مصطفى محمد | ر|ي سكندريه|ل|بــــ |د|

76oo57 حمد محمد محمود يس| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

8o7|57 مه خليل|حمد سل|بــــرين |ص ي|طبــــ 
|لمنى

62||88 د|لجو|طف عىل حمزتـــ عبــــد|لرحمن ع|عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 13342 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

9|6o64 رص زىك محمد  |محمد ن سيوط|تـــمريض 

8|26o2 لعزيز|ر مجدي سيد عبــــد|بــــر| ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

9o2376 هلل محمد  |ره مصطفى عبــــد|س ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

2|294o ى ص|  حسي 
دق|يه مصطفى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|3574 نيوس متـــى  |هر ط|ندرو م| سيوط|بــــ |د|

699748 روق محجوبــــ|ء عوئى ف|ل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

67865| هر محمد عىلي|يدى محمد ط|ه لمنصوره|ره |تـــج

498|26 ن|لسعيد محمد شعبــــ|يه لطفى | بــــ دمنهور|د|

757876 لسيد حسن|ريم مدحتـــ  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

29o87 ف عىل ط|يوسف  هر|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

344228 دل محمود عبــــده مصطفى|محمد ع ى شمس| لسن عي 

6|o69| وق أحمد محمد دودتـــ رسر |تـــربــــيتـــ طنط

627468 ى عبــــد|ل حس|ح جم|نج لغنى|ني  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o5|23 وق خ لد جمعه محمد|رسر ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

756o76 ي|دل |مريم ع
ى عفيفى مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

عيليه|سم|ل|ئ 

83786 حمد|حمد عويس |ء |شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

63o434 طف فرج سليم عىل|محمد ع ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

284o2 لدين سيد عىل|كريم سيف  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

648377 رص محمد محمد|محمد ن لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

4oo396 لمسيح|دل يحن  سعد عبــــد |ع |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

876674 ن محمد فكرى خليل |مرو سيوط|علوم 

24|8|3 زق|لر|سندس عزتـــ ربــــيع عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8457|8 حمد محمد|بــــ يسن |رح ن|سو|تـــربــــيتـــ 

7o|289 هلل|لسيد عبــــد |لد عنتـــر مصطفى |هلل خ|عبــــد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

227335 م|لش|لعزيز |حمد محمد عبــــد| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

3337|3 حمد|لمحسن |هلل عبــــد|دل عبــــد|ع |ضتـــ بــــنه|علوم ري

855|46 فظ|لح|ح محمود عبــــد|يه صل| ي|بــــ |د|
|لمنى

4o59o4 ن ئيل|ميخ| هيم حن|بــــر|وليم | مي  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

89|389 بــــ سيد محمد |مل دي| سيوط|بــــ |د|

52|773 ي|لعن|آيه طه محمود طه 
ئى سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 
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297645 ى عبــــد|ي لنعيم محمد عىل عبــــد ربــــه|سمي  ج|بــــ سوه|د|

28o|66 حمد محمود محمد|لرحمن يزيد |عبــــد تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

54|7o9 لحليم حسن|م عبــــد|لسل|رون عبــــد |محمد ه بــــ دمنهور|د|

44646 ل محمود رجبــــ|لع|حمد عبــــد |يمنى  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

322753 هيم|بــــر|ضى |لر|هيم عبــــد|بــــر|س |ين| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

875655 حمد مىك محمد مىك | سيوط|ره |تـــج

68|979 ن|هلل دمي| |م عط|س| رين|م لمنصوره|ره |تـــج

4382|o ي سليم|يه عبــــد| بــــوبــــكر|ن محمود |لمنىح  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

62|o39 ل|لغز|هيم محمد |بــــر|مل |ن ك|نوره ط|بــــ دمي|د|

8328o2 ي عبــــد|ء عبــــد|لشيم|
شم|لعزيز ه|لغنى سيوط|صيدلتـــ 

343972 لرحمن|ء محمد حسن محمود عبــــد|سن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

88o496 لحميد عطيتـــ |لرحيم عبــــد|زم عبــــد|ح سيوط|حقوق 

4565o3 نه|بــــوشبــــ|هلل عىل |حمد صبــــرى عبــــد| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

634249 ء عىل محمد محمد مرىس|سم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

75o758 حمد|ن |يحن  سعيد عىلي عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

6|8o|o لحميد|يه عىل محمد عبــــد | ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

433|5| حمد شلبــــى|د محمد |زي ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

23592 لموجود|لرحمن عبــــد |رص عبــــد |لن|ل عبــــد |جم ى شمس|تـــج ره عي 

34|737 |م |لسل|لحكيم عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|رتـــ عبــــد|س
لوكيل

|بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

496|8| مي|لبــــرق|حمد  محمد |متـــ |س|أمنيتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

225447 ن|حمد محمد عمر|ل |حبــــيبــــه جم ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

443932 حمد عىل محمد حسن|شموع حسن  لشيخ|ره كفر |تـــج

34oo75 بــــوبــــ|لغنى ش|دل رجبــــ عبــــد|ندى ع زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

49667o ص|لقص|زى |ندي محمود عىلي غ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|2|529 لحميد|لسيد عبــــد |لد |عمر خ هره|لق|حقوق 

786588 هيم|بــــر|لعظيم |ن عبــــد |ر سليم|عم  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

776996 م عىل|ح تـــه|لفتـــ|ئى فوزى عبــــد |م| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6|9793 لعطوى|بــــو زيد محمد |روق |بــــ سعد ف|مه هندستـــ بــــور سعيد
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7682o2 هيم|بــــر|لمجيد |حمد سيد عبــــد |تـــفى  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

47867o هيم محمود|بــــر|بــــر |هيم ج|بــــر|بــــر |ج سكندريه|ل|حقوق 

25945| ل|لهل|وى فتـــىح |لص|زينبــــ  شمون|نوعيتـــ 

32799o لغنى|هيم عبــــد|بــــر|حمد |هيم |بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

335548 ح|لفتـــ|يتـــ مدحتـــ محمد عبــــد| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6|34o2 در محمد كشك|لق|حمد عبــــد|هيم |بــــر| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

76|636 لعزيز محمد|ح عبــــد |لفتـــ|لرحمن عبــــد |عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

92|85| طر  |لفضل خ|بــــو|محمد ثــــروتـــ  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|7392o حمد|لحميد |ريم كرم عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77|653 ن|ن محمد رمض|حمد رمض| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

437|7 حمد عىل|ن عىل |عدن ى شمس|زر عه عي 

768562 لجدي|محمود محمد محمد عىل  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|25238 كتـــ|لس|م محمد سعيد محمد |روضه هش هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

766945 حمد حمدى|محمد حمدى  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

252475 هلل|هلل طلبــــه عبــــد|ء عبــــد|شيم ن|سو|بــــ |د|

4973|9 لسيد حسن بــــرغوتـــ|ل |سلىم جم تـــربــــيتـــ دمنهور

3|73o9 لسيد عىلي|لرحمن عيد |عبــــد ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

28o54| حمد|تـــ |حمد فرح|دل |ع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|5o586 لرحمن سيد عىل سيد|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|6799 حمد سيد|لح |هدي ص ي|عه |زر
|لمنى

899353 بــــ |ق غل|لرز|حسن عىل عبــــد ج|ره سوه|تـــج

9|9994 لقوتـــىل محمد عمر |رفيده شكرى  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

6||4| هيم محمد|بــــر|ن |مي  رمض| ره بــــنى سويف|تـــج

755827 هيم|بــــر|لرحيم |ن محمد عبــــد |نوره لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

32822 لحديد طه|بــــو |عمر طه  هره|لق|هندستـــ 

9|6476 ي|ر
دم محمد بــــهلول | |ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

776858 لمنعم محمد بــــسيوئى|لسيد عبــــد |لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

68552| تـــ عبــــدربــــه|للطيف بــــرك|حمد عبــــد |ء |رس| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي
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459968 زم سعيد محمد وجيه محمد موىس|ح |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

625266 ن|حمد محمد فرج زي|ل |جل زيق|لزق|هندستـــ 

8|5938 ف |لرحيم |عبــــد د|لجو|حمد عبــــد|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

528739 حمد سمي  حسن محمد حجر| سكندريه|ل|هندستـــ 

78|939 عيل غريبــــ|سم|ء ممدوح |هن زيق|لزق|حقوق 

296866 |هلل |لح عبــــد |هيم ص|بــــر| |ر|ي
ى
لمنوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

||952o لسيد|حمد |لدين مصطفى |م |حمد حس| ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

35o935 ئى|هر مصطفى غيط|مصطفى م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|2889 ى ع ى عو|حسي  د|دل حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|5564 ى ط|ي لسيد|رق محمد |سمي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

529297 هيم|بــــر|ح محمود يوسف |محمد صل ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

26236o بــــ|لتـــو|مد عبــــد|لد ح|د خ|زي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

462||4 للطيف|حمد عىل عبــــد |لسيد |حمد | لشيخ|بــــ كفر |د|

9|7695 ى |محمد حسن عوض حس ني  سيوط|صيدلتـــ 

8|73|7 ي عبــــد
ى|لحميد محمد حس|مصطفى ني  ره بــــنى سويف|تـــج

847o| ن|ن محمد عثــــم|يتـــ عثــــم| بــــ بــــنى سويف|د|

9||949 م |ه محمود عل|لل|ء عبــــد|سم| ج|حقوق سوه

342896 حمد محمد حسن زىك| ى شمس|تـــج ره عي 

9||265 سم |حمد ق|ء عزتـــ |لىمي ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

237632 لبــــس صموئيل موىس| دين هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4493o5 هيم|بــــر|لمنعم |د محمد عبــــد |زي ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

4o|37 لد سيد فهىم|محمد خ ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

87445 هلل|لمنعم عرفه عبــــد |رق عبــــد |حمد ط| ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

|3|346 لسيد|محمد نرص محروس  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5oo|95 ف محمد عبــــد|محمود  لعزيز عمر|رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

693|53 يد|ل فكيه عىل عمر ق|فري لمنصوره|نوعيتـــ 
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48o2o5 نتـــ جورج ظريف ع زر|مي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

23798| عىل سيد عليوه| ندى رض هره|لق|حقوق 

352425 لحميد محمود|سهيلتـــ محمود عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

34473| حمد|لرحمن سيد |حمد عبــــد|بــــسمتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5o42|6 ي
مدحتـــ صموئيل ضيف جريس| سلفى سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

5|67o4 يد|حمد ز|لعزيز |دين عبــــد |ن ره دمنهور|تـــج

3||336 سم جبــــر|لدين ق|مريم عز  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

6o376o  ي|لبــــ|لسعيد عبــــد|محمد 
ى
قوتـــ|ق |هندستـــ طنط

25|336 نوئى|لبــــتـــ|مه صديق |محمد سل ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9o27|6 ف رش| رف |حمد ع|د |رسر ج |تـــمريض سوه

757793 ن|طف محمد سليم|م ع|ل عل|جل ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|29934 خر صليبــــ|د ز|ده ميل|غ ن|بــــ حلو|د|

822996 ي ح|ح
مد|زم محمد مدئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

792|77 حمد|هيم عبــــده |بــــر| |رويد ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

|65326 وق عص ي|ن علو|م سليم|رسر
ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7||476 ن|حمد خليل خليل سن|مه |س|عمر  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

234773 هد|لش|لحميد |د عبــــد|لجو|محمود محمد عبــــد هره|لق|حقوق 

886o42 لحفيظ |ض عبــــد|لعو|زينبــــ محمد عبــــد سيوط|عه |زر

84559o حمد|هلل حيدر |ء عبــــد|سم| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

3699|o ى|سم ح سعد ربــــيع حسي  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

|34259 ديه مصطفى لطفى عىل بــــيوم|ن ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|2|9o م نبــــوى محمود|محمود عص |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

692729 ى |ئل عبــــد |ن و|نوره مي|لش|لمنعم حسي  لمنصوره|حقوق 

6862|o ن|لمجيد زهر|لسعيد عبــــد |د محمد محمد |زي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|o465 ء جمعه جمعه موىس حسن|ل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o|976 عمر محمد محمود محمد سكندريه|ل|بــــ |د|

6o227o هلل|حمد عبــــد |ل محمد |رحمه جل لمنصوره|بــــ |د|

|6oo3o ل|لع|عيل عبــــد |سم|لد سمي  |خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|4o97 ح خليفه محمد|لفتـــ|م خليفه عبــــد|هي |نوعيتـــ موسيقيه طنط

464538 س مرىس|ئل حلىمي عبــــ|مي  و| |حقوق طنط
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45544 حمد محمود|هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

762o27 دق عىل|لد ص|منيه خ| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

3|64|o ى عبــــد فظ|لح|در سيد عبــــد|لق|نرمي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

5o77|9 هيم|بــــر|م عبــــد ربــــه |ل بــــس|نه سكندريه|ل|بــــ |د|

63493o حمد|عطيه بــــسيوئى محمد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

2|6756 عيل محمد|سم|لد عمرو |خ ى شمس هندستـــ عي 

75||24 حمد|ح |رحمه محمد صل ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

255583 بــــوزيد|هيم |بــــر| |مجدى زكري ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|2624o |هيم |بــــر|لمقصود|لرحمن حسن عبــــد |عبــــد 
هيم|بــــر

ى شمس|تـــج ره عي 

695|49 ر|عيل دويد|سم|لدين مصطفى |ح |ء صل|سم| ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

338|37 ح محمود حسنى|لفتـــ|هلل عبــــد|عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2783o5 لرحمن فتـــىح فتـــوح محمد|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

236|28 ى هش|ي م مصطفى حسن|سمي  هره|لق|ره |تـــج

29755 لسيد حيدر|يوسف محسن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|9665 هلل|لحميد محمد محمد حسن عبــــد|محمد عبــــد ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

62933 ى|ر هش|من م حسن حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

763763 لح|حمد طه ص|يمن |طمه |ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

6o8456 لم|لع|جد مصطفى |لسيد م|م  لمنصوره|علوم 

784|74 عيل محمد|سم|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد |صبــــرى  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

338274 لعزيز محمود خليل|م عبــــد|محمد عص دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

462727 ى|كريم محمد صل ح عىلي حسي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

62767| لدين محمد|طف نرص |ر ع|مي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o3726 ق|لمنعم مصطفى بــــشن|يدى مصطفى عبــــد |ه لمنصوره|حقوق 

3|4778 لغنى|رق عىل عبــــد|هيم ط|بــــر| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8||742 زق|لر|ندي محمد محروس عبــــد ي|صيدلتـــ 
|لمنى

5o8o83 هلل بــــسيوئى|لم عبــــد |ر محمد س|مي إلسكندريتـــ |تـــمريض 

6o6948 لرحمن محمد طلعتـــ خليل|عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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246765 هلل|د|لسميع ج|يمن عبــــد|م |هش ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|7o32o دتـــ محمد|رتـــ مصطفى حم|س دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

6286|4 لسيد|لسيد فتـــىح |سليم  |ره بــــنه|تـــج

25o653 هلل|صم محمد محمد خلف |ر ع|مي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

879244 تـــبــــ |د صبــــىح ر|محمود عم سيوط|بــــ |د|

53824| ن|م خميس رمزى رمض|مر ريتـــ|لنوبــــ|تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
 ج دمنهور

24953| يف وهبــــه عبــــد| رن يف|لكريم |رسر لشر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8569|8 هلل|هلل محمد عبــــد|محمد عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

2o243 ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|محمد عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|5343| سلىم محمد سيد محمد ن|تـــربــــيتـــ حلو

76|589 ى|ي مه|لعربــــي محمود سل|لسيد |حمد | |سمي  ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

356|5o ى|د حس|ح فؤ|محمد صل ني  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

245779 وى|لعشم|س |حمد عىل عبــــ| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|3o758 م|م|ن |م شعبــــ|م|يوسف  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|32|3 ء محمد محمد أحمد خليفه|آل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

792o48 نم|محمد ثــــروتـــ محمد عىل غ ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

8|o7o8 ى رض ل عوض|كم| نيفي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

23o69o ف |يوسف  حمد عمر|رسر هره|لق|حقوق 

252878 بــــى|د محمد خط|رقيه عم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9|9o|3 فظ |لح|لسيد محمد عبــــد|زينبــــ  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

8|4o7| دق|هلل ص|سم عبــــد|مي  بــــ| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

6|54o4 ل|لجم|ئل حسن |عمر و ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

625958 د|در مرىس عو|لق|در محمود عبــــد|لق|عبــــد زيق|لزق|حقوق 

4o82o3  محمد|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|
ى
لدسوق ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

85|3o4 حمد بــــشندي يوسف محمد| سيوط|تـــمريض 

6|59|4 لعزيز|حمد رجبــــ محمد عبــــد |مصطفى  طبــــ بــــورسعيد

873|3 حمد|هيم |بــــر|له |جر دربــــ|ه ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

885935 حمد |ل حسنى محمد |كم سيوط|ره |تـــج

632939 ى محمد|دل |ع| هند|ش مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

827456 ر|لستـــ|حمد عبــــد|ر |لستـــ|م عبــــد|هش دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن
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5|6286 ه حمدى عبــــد | لسيد|ه مبــــروك |لل|مي  بــــ دمنهور|د|

875o25 لحفيظ  |ر عبــــد|ن مجدى مختـــ|ريم|ن سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

|4o244 هيم|بــــر|لمنعم |دل عبــــد |هلل ع|منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

538|72 لوكيل|ديتـــ خميس محمد عبــــد |ن |حقوق طنط

6o57o يف محمد|مديحه خ لد رسر بــــ بــــنى سويف|د|

25||94 عر|لش|بــــر |سل محمد ص|بــــ لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

682o|9 ى متـــول |مح حس|ندى س بــــوديبــــ|ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|26892 ن|حمد محمد بــــدر|لرحمن |عبــــد  ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

87239 لحميد|لسيد عبــــد |وليد | يش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

6|97|7 تـــ|لمتـــول يىح فرح|ن |يم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

626589 د محمد محمد موىس|سمر عم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3729o5 حمد عوض|شهد مصطفى  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

7|9|3 ن|ء جمعه محمد رمض|سم| بــــ بــــنى سويف|د|

28|489 حمد فريد محمد سيد| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

63886 لرحمن سعيد يوسف محمود يوسف|عبــــد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

838|4 حمد|ن سيد قرئى |يم| بــــ بــــنى سويف|د|

|9||8 لغنى|حمد محمد عبــــد |زن |م ي سويف
هندستـــ بــــنى

24739o ن|م عثــــم|لسل|ل عبــــد|محمد جم ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

294||4 بــــدين|لع|حمد زين |بــــدين |لع|محمد زين  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

28|322 هيم محمد|بــــر|حمد |لح |ص ن|حقوق حلو

48o85| م محمد|ح تـــم|لفتـــ|ل عبــــد |ن جم|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

764|o حمد عىل|بــــتـــ |ر ثــــ|من لفيوم|لعلوم |ر |د

32o656 لسيد حسن محمد|عمر  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

77435o دى|بــــ بــــغد|لوه|محمود محمد محمود عبــــد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

836486 هيم|بــــر|حمد محمد منتـــرص | ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

|777|| ي|ء عص|سم|
م عىل زينهم محمد مصطفى د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

688829 لسيد هيكل|لبــــيبــــ | محمد رض لمنصوره|بــــ |د|
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79o5oo ى|  |هل| فروسي 
ى
وس|ندر|ل صدق ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 

|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و
(لتـــسويق

238977 ل|لع|دل زىك عبــــد|م ع|ريه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9|8229 ن |ه سليم|لل|محمد عبــــد| نور سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

258|24 وى|لشن|حمد محمد محمد يىح | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

488o94 ن صبــــره طلبــــ|لسيد عىل عثــــم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25o4|o ه حبــــسر | بــــيل|لمجد ق|بــــو|مي  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

49o265 حمد|هيم عىلي |بــــر|رودينتـــ عىلي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

26|674 لم|لنبــــى عىل س|م محمد عبــــد|سل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8|4397 هر خلف سيد خلف|ط بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3|5778 مه|لم سل|ح س|هلل صل|هبــــتـــ  ى شمس حقوق عي 

682562 لد عطيه|لمنعم خ|رس عبــــد |مريم ي لمنصوره|طبــــ 

4|4369 لغنى|يم محمد عبــــد |ء عز|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

295395 رثــــ محمد|لو|رق عبــــد|منيه ط| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

675829 ح عوض عمر|لسو|نىه محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

675999 ى س هلل|نه حسبــــ |تـــ شبــــ|مح بــــرك|نفي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

||6383 هيم|بــــر|دق |م ممدوح ص|سل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|57656 ل|لش|لجيد مصطفى |ره محمد عبــــد |س ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

9|247o م عىل  |لسل|س عبــــد|هلل عبــــ|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

|22595 لشيىم|لرحمن سيد محمد محمد |عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|729| لزند|م سعد |روضه عص زيق|لزق|عه |زر

264529 لنمر|لعبــــد |دل ذىك |ء ع|رس| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

892o57 ى |حمد عىل م| هر حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

22559| دل سليم عبــــده|ع| رين|م هره|لق|بــــ |د|

438|88 لحميد موىس|حمد عبــــد|لحميد |ء عبــــد|ول لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

293687 يد|زم حلىم ف|دين ح|ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

76822| س|لدبــــ|هيم |بــــر|حمد |نورس  لعريش|تـــربــــيتـــ 

8|786 لرحمن|محمد جمعه حلىم عبــــد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3|2957 مل مهنى|ج  ك|مريم ن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

75483| ف |محمد  هيم|بــــر|لسيد |رسر تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |
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478253 ل|سلىم كرم محمد عىل هل سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

63o8o9 زهرى|ل|فظ |هيم فهىم ح|بــــر|يوسف سعد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

283646 هلل حسن|بــــ |ن محمد ج|محمد شعبــــ ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

845|68 ي محمود|رس|
ء حسن مصطفى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

344393 محمود محمد سيد محمد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|68336 حمد|حمد محمد تـــوفيق | ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

485896 ود|حمد د|لعزيز |ن عبــــد |يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

887924 هلل  |حمدى بــــليغ حمدى عبــــد سيوط|حقوق 

349863 ى درويش|فتـــ |محمود ر لسيد حسي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

696oo|   زلمه|لعظيم |ل عبــــد |محمد جم
ى
لدسوق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8||532 ن |وديع حن| حن| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

7o4952 لدش|مه محمد سعد محمود |س| لمنصوره|علوم 

752949 لسيد خليل|لسيد عىل |عىل  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

359o35 هلل|لمنعم عبــــد|بــــ عبــــد|يه|هيم |بــــر| ى شمس|تـــج ره عي 

3428|4 سيد محمد| ندى عط ى شمس|تـــج ره عي 

75694| لمنعم|محمود محمد محروس محمد عبــــد تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

7|32o3 حمد فرج|ء محمد محمد |رس| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

699324 لحميد سعد|طف عبــــد |يه ع| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|49|95 بــــ|لعظيم خط|ئل محمد عبــــد |عمر و ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|256o| لفتـــوح|بــــو |يمن عزتـــ عبــــده |د |زي ى شمس هندستـــ عي 

22||o2 د|ل عوده عو|بــــسمه هل ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

23o364 ئى عيد حسن|عمر ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

24733| زق|لر|لسيد محمد وهبــــه عبــــد|سعيد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|5322o منيه سيد محمد قبــــيضي| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

78|883 ل محمد محمد|يه كم| زيق|لزق|بــــ |د|

77o|34 ن|لصغي  عثــــم|حمد |بــــر |محمد ص عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o3956 ر|هيم منصور محمد بــــد|بــــر|ن محمود |مرو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7||5|5 لشوربــــىح |محمد نرص شلبــــى شلبــــى  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

43o23o ل محمود محمد عيس|يتـــ جم| |نوعيتـــ موسيقيه طنط
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49643o ذل|لش|لحليم |حمد محمد عبــــد|يه | تـــربــــيتـــ دمنهور

346332 محمد سيد رفعتـــ سيد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

697o2| لم|هيم س|بــــر|لم عوض |مصطفى س لمنصوره|طبــــ 

7539o8 حمد|هيم محمد |بــــر|مل | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

3428|9 هلل محرم|ء سعيد عبــــد|رس| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

443663 خلود حمدى مني  محمد ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

5439|o ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|رق محمد |ط |حقوق طنط

9o3357 ن |حمد محمود مهر|مصطفى  ج|عه سوه|زر

4|2726 لسيد|لعزيز محمد |ن عبــــد |يم| |ره طنط|تـــج

47662 حمد عىل بــــيوم نرص|له |ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

765493 ي|
ن|صف خليل سن|ء محمد ن|حمد ضى هندستـــ بــــور سعيد

22|o9o لحميد منصور|مه عبــــد|لطيفه سل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

245o2o د|لمسيح عي|رى جرجس عبــــد|م ن|تـــربــــيتـــ حلو

527698 هلل أبــــوكليل|حمد عبــــد |حمد حسن |حبــــيبــــه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

883o7| | لعل|بــــو|خلود بــــدوى محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

7o74o7 بــــ|لتـــو|حمد عبــــد |نىح  محمود محمد | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4o7542 حمد|ن |حمد عثــــم|هيم |بــــر|جر |ه سكندريه|ل|ره |تـــج

694769 لنويىه|لسيد محمد |لسيد |ء |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

75o8|3 ى عمر صدبــــق|محمد ط رق حسي  هندستـــ بــــور سعيد

|4977| ي
ى
كريم صبــــىحي يوسف دسوق هره|لق|بــــ |د|

2335o4 لبــــدرى عىل محمد|خلود عىل  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

8322| حمد فريد محمد|ر |من |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

7832|2 نور محمد عىل|سم |بــــ زيق|لزق|عه |زر

49373| بــــ|عىلي حسن عىلي غر ره دمنهور|تـــج

6o3776 لبــــرى|حمد عىل |محمود محمد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

8o33|4 لحميد|د وليد محمد عبــــد|زي ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

758|42 لمقصود|يه ثــــروتـــ محمد عبــــد | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

|2o969 ف بــــ|ره |س ي سليم|رسر
ى
ن|ق هره|لق|هندستـــ 

254749 لجبــــيىه|لسيد مهدى عمر |حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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82359 وق محمد محمود  حمد|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4882o| نور عىل محمد عىل زوق|محمد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o7567 ي عىلي رمض
ن عىلي|منى ي|بــــ |د|

|لمنى

754265 لعزيز|دل نبــــيل عبــــد |منيه ع| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6464o8 ى|ح محمد عىل |مريم صل لحرصى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

95644 ر|لغف|شم عبــــد|ن ه|منصور رمض ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

8943|7 لحليم |حمد عبــــد|لكريم |يه عبــــد| سيوط|تـــربــــيتـــ 

4|24o8 هلل|لسيد محمد عبــــد |ح |مصطفى صل |حقوق طنط

4o6329 جبــــر| زكري| هنده زكري|ش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64o6|5 ل|لعس|لغنى محمود |م عىل عبــــد |هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3|o29 هر موريس جورج |لبــــي  م| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

9|9294 حمد محمد |رس |يه ي| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

432668 غيتـــ|ح بــــر|لفتـــ|حمد عبــــد |ء مصطفى |ّل| |ره طنط|تـــج

33|298 ى مسعد |ي نور عىل محمد|سمي  |حقوق بــــنه

2|9484 للطيف|لد محروس محمود عبــــد |دين خ|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

57375 ى|حمد شمردل |طمه |ف مي  صيدله بــــنى سويف

|72799 لرءوف سيد مصطفى|ض ممدوح عبــــد |ري كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

784965 لمقصود|م عبــــد |لسل|محمود عىل محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

828o35 ي محمد|لر|زينبــــ عىلي عبــــد
ضى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

45o745 بــــوه|خلود صبــــرى سعيد د ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

7oo488 حمد|ء محمد مصطفى |سم| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

338597 تـــ | هيم|بــــر|لسيد محمد |مي  عه مشتـــهر|زر

9247|6 رص محمد |ل ن|ن جم|يم| سيوط|طبــــ 

495549 هلل عوض|لح ضيف |محمد عزوز ص سكندريه|ل|حقوق 

|5227| هيم|بــــر|رص |لن|ل عبــــد |مريم هل ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|63244 تـــه|هيم محمود شح|بــــر|م |عص| ند ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

834389 عود محمود عىلي|مد ق|محمد ح دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

64|38 وق ع دل سيد عىلي|رسر لفيوم|تـــربــــيتـــ 

782337 لذىك|س |ئى حسن عبــــ|م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 
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|62678 محمد مصطفى سعيد محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

27o93| يمن عىل محمد شلبــــى|سندس  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o68|2 هلل  |ن عبــــد|ر منتـــرص عمر|مي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8228|8 لسميع|روق عبــــد|ل ف|محمد جم سيوط|ره |تـــج

6338|4 زق عزبــــ|لر|م عبــــد|حمد حس| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

8|5667 زق|لر|ئل محمد عبــــد|ن و|نور ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

329|82 ي |لفتـــ|تـــسنيم محمد عبــــد
فعي|لش|ح عفيفى |بــــ طنط|د|

35365o هيم|بــــر|حمد محمد جمعتـــ | ى شمس|تـــج ره عي 

|76333 م|لسل|مح حسن عبــــد |حسن س ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

86345 بــــ|لوه|حمد عبــــد |ئى عزيز |تـــه لمنصوره|حقوق 

73984 ي|ر
ن محمود|حمدى رمض| ئى لفيوم|بــــ |د|

356239 لسيد كليبــــ|مر |مي  محمد نجيبــــ ع| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6894o6 لفى|ل|هلل حسن |ء عبــــد |ندى عل لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7o9|5o تـــ|ل عبــــد |منى ربــــيع كم شي  لحميد رسر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|692o9 لم|حمد س|مح |لرحمن س|عبــــد  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

923252 حمد  |لحميد |يه خلف عبــــد| ج|عه سوه|زر

3622| بــــى|مبــــ|ح |بــــى صل|مبــــ|م |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3494oo م عيد ربــــيع مصطفى|حل| تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

|72934 ح يحن  منصور سيد|سم لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

638457 لسيد|ن |حمد رسل|حمد غريبــــ | لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

8|7|33 لمجيد خلف|حمد محمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

677|63 لعش|لغنى |مه محمد نجيبــــ عبــــد |س| لمنصوره|حقوق 

82645| ي عزبــــ |من
هيم|بــــر|ر مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

479oo3 زق|لر|مسعد سعيد مسعد سعيد عبــــد ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

77544| ضى|لق|حمد |حد |لو|حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

783428 لحليم|لسيد محمد محمد عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|4383 ح مرع|لفتـــ|مريم محمد عبــــد ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|47886  هل|لحص|هيم |بــــر|يوسف 
ى
ل|ق دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح
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||62o5 ئيل|رص جرجس ميخ|ندرو ن| ى شمس|تـــج ره عي 

26254o لمجد|بــــو|لسميع |محمود طلعتـــ عبــــد |تـــمريض بــــنه

5|3482 ىط نبــــيتـــ|لع|ن عبــــد|محمود رمض لشيخ|عه كفر |زر

353338 يف محمود ح مد|محمد رسر إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

27594 ن وس|ممدوح صبــــرى تـــ| مي  ورصى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

63|o8o ى|لسيد |ندى محمد  مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

339222 لقوى|ن عىل عبــــد|يتـــ عىل عثــــم|هد عه مشتـــهر|زر

54o6o| مد مصطفى محمد|لدين محمد ح|نور ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|32557 تـــ عيد|هلل محمد فرح|منتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|35oo6 هيم محمود|بــــر|ح |م صل|حس ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

78|898 بــــوزيد|حمد |محمد | دين زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77666 ي
حمد محمد ذىك| |دئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6|8|6 حمد|حمد محمد |سلىم  ن|فنون جميله فنون حلو

7o9878 ود|لسيد د|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد |محمد | نور لمنصوره|حقوق 

|5|||o هيم|بــــر|ء نور نور |رس| هره|لق|بــــ |د|

3|52| طمتـــ محمود محمد محمد|ف هره|لق|حقوق 

429o8| لبــــلكيىم|لسيد محمد عىل |يه | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|276o7 حمد زىكي|لدين عمرو |سيف  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

499868 بــــىلي|لغر|در |لق|ن عبــــد |م سليم|ندي هش |حقوق طنط

|24296 لطويل|رص محمد بــــدوى |لن|سل عبــــد |بــــ ن|حقوق حلو

63|89 لحميد|دريس عبــــد|ن |عبــــي  شعبــــ ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2|8|8o دى|له|يوسف محمد محمود محمد عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

32o49| لجليل|لحميد عبــــد|م محمد عبــــد|محمد حس هره|لق|هندستـــ 

79o4|2 لبــــديع|بــــ عبــــد |لوه|حمد عبــــد |هبــــه  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

497733 د يىحي محمد شيحتـــ|جه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69673| لعزيز عيسي|رس محمد عبــــد |محمد ي لمنصوره|طبــــ 

3|58|4 لسيد جورج |هر عبــــد|م| ريتـــ ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

833839 لصغي |لحسن محمد |بــــو|مريم  ي للفن|
|دق قن|لفنى

754o43 لسيد سعيد|هيم |بــــر|ء |سم| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |
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36oo47 در غريبــــ|لق|هيم عبــــد|بــــر|حمد | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8469o ي
ى قرئى محمدين محمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

362466 رتـــ صبــــىح محمود مهدى |س ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

6oo7|2 زى|حمد غ|بــــ محمد |يه|ء |ل| |عه طنط|زر

352435 هيم زىكي|بــــر|ح |مريم صل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

24772| ى عبــــد | لمقصود محمد|حمد محمد حسني  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

453757 لديبــــ|حمد |سم محمد |لرحمن ق|عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

25|856 لوكيل|لحميد محمد |محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

226548 لشكور|لكريم عبــــد|تـــم عبــــد|عصمتـــ ح هره|لق|ره |تـــج

364667 لعربــــى مصيلىح|ئل محمد |درتـــ و|ن ى شمس|د| بــــ عي 

4835o4 تـــه|تـــغريد محمد مصطفى محمد شح عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

843889 ن|لدين يس سليم|ندي نور |س ن|سو|تـــربــــيتـــ 

9||939 ديبــــ جريس جرجس |موىس  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6823o3 رق محمد مرىس|ء ط|شيم ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|6|822 مروه محمد حسن هلبــــ |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

2|34| متـــ موىس محمد|س|ء |وف هره|لق|بــــ |د|

|59|4 مه محمد محمد بــــسيوئى|س|كريم  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8562|9 هيم|بــــر|نه رفعتـــ يعقوبــــ |دمي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

36695| لحميد محبــــوبــــ|لرؤف عبــــد|ن حسن عبــــد|حن لمنصوره|حقوق 

628o44 تـــ|لجليل متـــول فرح|ر محمد عبــــد|من زيق|لزق|بــــ |د|

8824|9 رص عنتـــر حسن  |صفيه ن سيوط|ره |تـــج

6825oo هيم|بــــر|هلل |يمن عطيه عبــــد |بــــسنتـــ  لمنصوره|علوم 

8|||85 ي|رح
بــــ محمود طلبــــه مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

9o9287 ى |رس| ن |لبــــدرى عثــــم|ء عشر ج|تـــربــــيتـــ سوه

24745| لسبــــع|ل محمد |لد جم|هلل خ|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

84|378 ى|يم سيد |لد|عمرو عبــــد حمد حسي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

75o3o4 هيم محمد عىلي|بــــر|عمر  لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

693333 ه |  عبــــد |لبــــ|لسعيد عبــــد |مي 
ى
لعزيز|ق لمنصوره|بــــ |د|

772347 ه  شم|لعزيز عىل ه|لسيد عبــــد |ني  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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8|2496 ن محمد|بــــ محمد شعبــــ|رح ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

6||7|3 ى  ى حمدي حسي  لعزبــــ هجرس|حسي  |عه طنط|زر

49568o لمنعم|لليثــــى عبــــد|لمنعم |محمد عبــــد ره دمنهور|تـــج

2|4|84 بــــوزيد|لغنى |م عبــــد|حمد هش| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

694875 هد|لبــــسطويس مج|تـــ |لشح|ج  |حمد ن| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

7|3|8| ل صبــــيىح|لع|لرحمن محمد عىل عبــــد |عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

32477| هيم|بــــر|حمد |حمد محمود | دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|46294 حمد خليل محمد عىل| |مه ى شمس|د| بــــ عي 

489854 ح مصطفى عىل|لفتـــ|م عبــــد |ن حس|رو سكندريه|ل|بــــ |د|

645586 لمنعم هيكل|أنور طلعتـــ سعيد عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

365752 ى سيد|عبــــد لرحمن سيد حسي  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

925555 حمد عىل  |حمد عىل | ج|بــــ سوه|د|

353644 حمد سعيد محروس سعيد| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

3637o8 لدين حسن عىل|بــــسنتـــ مىح  ى شمس|د| بــــ عي 

76679o لردينى|حمد |مصطفى محمود  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

24|o84 ى عبــــد ى محمد حسي  ح|لفتـــ|حسي  هره|لق|ره |تـــج

28635| د|لجو|حمدعبــــد|بــــر قرئى |هند ص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|o954 حمد |بــــر |لج|بــــر عبــــد|كريم ص ي صىح سوه
ج|معهد فنى

45|535 ح فتـــىح خليفتـــ|حمد صبــــ| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

|35976 ي|ر
حسن نبــــيل حسن| ئى د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

7365o لغنى|حمد عبــــد |حمد وليد | ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

766o23 هيم كشك|بــــر|لسيد |محسن | ن|ر صيدلتـــ بــــورسعيد

8444| جر سمي  طه محمد|ه لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

824|8| تـــه|جر محمد محمود شح|ه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

22o3|2 محمد نبــــيل محمد محمد شلبــــى ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

34277 دريس|ل محمد |صم جم|ع دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

756o24 حمد|محمد عىل عيس  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 13358 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

829547 حمد|لحميد |ري محمد عبــــد |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

893o88 تـــه |ميه حلىم محمد شح|س سيوط|ره |تـــج

462|3| لسعيد محمد محمد محمدعيس| ط|معتـــ دمي|علوم ج

8o2o42 فظ|م ثــــروتـــ ح|زم حس|ح ره بــــنى سويف|تـــج

7o2|3o  سعيد |محمود 
ى
 مغيثــــ|لدسوق

ى
لدسوق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|432| محمود وليد محمد محمد فريد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o6||5 ى عبــــد |ي لمجيد مصطفى  عيد|لمجيد عبــــد |سمي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4o7o87 دم|لرحيم |لسيد محمد عبــــد |بــــسمه  سكندريه|ل|بــــ |د|

|65474 ن لصمد|ر عبــــد |لستـــ|محمد عبــــد | مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

252||9 ه | ف عبــــد|مي  لسيد|لحليم |رسر تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

427932 ر|هيم بــــك|بــــر|ن مصطفى |يه شعبــــ| |بــــ طنط|د|

8972|3 لم مهدى |لسيد س|ئى |م| ج|بــــ سوه|د|

446|33 لم|لمجيد س|حمد محمد عبــــد |د ممدوح |زي سكندريه|ل|هندستـــ 

3|8722 حمد|لبــــصيىل |ريم محمد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

4|9367 ه عطيه يوسف عطيه | ض|لبــــل|مي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

484o32 للطيف|م عطيه عبــــد|د هش|جه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

776793 ي ن|لحليم عر|يه محمود عبــــد |
ى
رص|ق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

685628 هيم|بــــر|لسعيد |جر صبــــىح |ه لمنصوره|ره |تـــج

775353 لسيد طه مصطفى|لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

4429|3 حمد|حمد محمد سيد |ر بــــشي  سيد |من لشيخ|تـــمريض كفر 

766494 لدين مهدى يونس|د |مه عم|س| ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

4|77o3 لعظيم يوسف|جر محمود عبــــد|ه سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

48o435 لسيد بــــدوى|لرحيم |محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27574 دى|له|لد حسن عبــــد |مريم خ هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

258|5o م|م|محمد مجدى عزيز  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

537||9 وى|لبــــكس|يمن رجبــــ محمود محمد | ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

9o9869 حمد |ن |مروه محمود مهر ي صىح سوه
ج|معهد فنى

46|32o روق صليبــــ|لبــــي  ف| |يوحن |علوم طنط

6229o5 م|روى مصطفى مصطفى ضي| ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

26775|  محمود طول|مصطفى ص
ى
ن|ق شمون|نوعيتـــ 
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44459o ه بــــس|  شح|لشو|م |مي 
ى
ل|لجم|تـــه |دق ط|بــــ دمي|د|

4935o8 لهلبــــ|لعزيز محمود |مصطفى عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6336o6 لحميد|لعزيز عبــــد |لد عبــــد |ندى خ زيق|لزق|ره |تـــج

775|5| لطويل|دى مهدى |لن|حمد محمد |جر |ه دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

786696 ل|لدين كم|د |دين محمد عم|ن زيق|لزق|حقوق 

352783 م محمد محمد حسن|ر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

757372 ى|بــــر|ن حسن |نوره هيم حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

778684 ى ص|ن |حمد رمض| لح|مي  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

352554 ن|دل مىح رمض|حمد ع| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5o7355 م|لسل|ل عبــــد|بــــ كم|يه|مروه  سكندريه|ل|علوم 

435376 ح أبــــوهيكل|لفتـــ|لح عبــــد |ل ص|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

46246 ش|لحش|بــــوبــــكر |محمود عطيتـــ  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

775426 |لسيد عر|لعزيز |محمود عبــــد 
ى
ق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

434846 ل|لع|لمنعم عبــــد |يوسف عبــــد | دين |عه طنط|زر

79|7|9 لسيد|حمد زىك |محمد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

922o65 حمد  |هلل محمد |بــــلسم عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

269oo5 لفتـــح سليمه|بــــو|س |ن عبــــ|يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

26956 ى|ن عنتـــر شويىم ي|يم| سي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

867676 ي ه|بــــسمه 
شم|حمد مصطفى ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|432oo حمد محمد محمود عطوه| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o9267 حمد محمد|لمتـــول |لمتـــول |حمد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8949|o حمد محمد |حمد |م |وس ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

497656 د|لجو|أيه محمد حمدى عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|7|45 ل|لع|حمد متـــول عبــــد |حمد محفوظ | زيق|لزق|حقوق 

54o252 ئى|ع علو|بــــر رف|ص| لي|د سيوط|بــــ |د|

5o65o5 ل بــــكر محمد بــــكر|د جم|جه سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

75363o حمد|هيم |بــــر|هيم |بــــر|همسه  عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ 

28297o لفى|ل|دهم مسعد منصور محمد عىل | دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ
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682267 ف عزيز سعد صليبــــ|ره |س رسر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

442739 لدين|مد عىل محمد شمس |ن محمد ح|يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

363787 فظ|لح|لرحيم عبــــد|متـــ عبــــد|س|لرحمن |عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

332744 لسيد |لرحمن |ن عبــــد|مه زيد|س|لرحمن |عبــــد
ن|زيد

ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

64|oo ور|ن محمود مج|يتـــ شعبــــ| لفيوم|نوعيتـــ 

8o7||8 حمد|لحميد |بــــطه محمد عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

5|5827 ي|هيم |لعزيز إبــــر|هيم عبــــد |ء إبــــر|إرس
لنويسر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

3|6|73 لرحمن|ن فتـــىح حسن عبــــد|يتـــ رمض| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

65|9o ى ط مي  هر محمود قطبــــ|ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

856849 د صبــــح|لجو|ء حمدي عبــــد|سم| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

678|77 ى |سلىم  ل|لش|لمرىس |لمرىس حسي  لمنصوره|حقوق 

|78383 فظ|رص محروس ح|ن ن|نوره ن|بــــ حلو|د|

8964oo يف |حمد |ن |ن ثــــروتـــ رمض|نور لشر ج|بــــ سوه|د|

9|2o65 حمد |ء ثــــروتـــ محمد |حسن ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

478529 حمد يونس بــــهنس مصطفى|ن |نور ن|علوم حلو

675||2 س|ندى محمود محمد محمود عىل هر لمنصوره|ره |تـــج

6|3739 صم|حمد ع|م صبــــىح |بــــتـــس| |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

327324 ى عبــــد|د |لجو|ء عبــــد|دع د|لجو|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6o4345 ف عبــــد|محمد  دوس|لىح ق|رسر لمنصوره|بــــ |د|

323oo| ي
هيم|بــــر|حمد محمد محمد | |دئى ي |

لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|34|o2 طف سيد منصور|محمد ع ى شمس هندستـــ عي 

88o298 لصبــــور ضيف |دل عبــــد|لصبــــور ع|عبــــد سيوط|ره |تـــج

249o|6 ى مرىس|لمنعم حس|مريم عبــــد ني  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

924994 ن |بــــ محمد حمدى رمض|رح ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

239229 هلل نرص|هلل نرص عبــــد |هدى عبــــد هره|لق|بــــ |د|

8o48o تـــه|ره مجدى رجبــــ مصطفى شح|س ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

33343o لح|حد ص|لو|يمن عبــــد|لرحمن |عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

77|788 م|لحميد محمد ضي|رق عبــــد |ط زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

35|487 ى سيد منصور محمد حسي  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

98345 ه | لسيد|لسيد محمود |مي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 
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44|o58 ء بــــدر فرج سعيد|سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8o5658 ل|لمتـــع|حمد محمد عبــــد|ده |غ ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

46464o هيم عرفه|بــــر|ن |طمه شعبــــ|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

833686 م محمود محمد عىلي|ريه دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

8462|4 حمد|دل محمد |ء ع|ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

5|4732 لحميد|ن محمود طلبــــه عبــــد |يم| طبــــ بــــيطرى دمنهور

757529 تـــتـــ|رفيف حسن محمد شح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

236822 لمحسن|مه فكرى عبــــد|س|ريم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4766o6  عبــــد |دين خ|ن
ى
ل|هلل كم|لد شوق سكندريه|ل|بــــ |د|

642|45 لغفور حسن عىل|حمد ممدوح عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

||576o لدين عمر|ح |شهد محمد صل هره|لق|ره |تـــج

53493| طف عبــــدتـــ طتـــ|ى ع|هن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22646o لسيد|حمد محمد |لحميد |محمد عبــــد هره|لق|عه |زر

3683o7 م|لسل|مي فهيم عبــــد|ء س|ل| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

534393 ن محمد|لرحمن محمد حلىم رشو|عبــــد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

64o33| مد جبــــريل عىلي|هلل ح|ء عبــــد|عىلي ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

427992 نم|عيل حسن غ|سم|حمد |رهف  |علوم طنط

848469 لكريم سيد عدوي|ء عبــــد|لشيم| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|37623 حمد|رق زىك |د ط|زي ى شمس حقوق عي 

4|2||5 حمد سعد|محمد عزتـــ متـــولي  |ره طنط|تـــج

3493|8 لصمد|نم بــــكر جوده عبــــد|ه |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

4|8848 حمد|هيم |بــــر|ل نوح |نهله جم لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4388o5 لم|حمد س|حمد قطبــــ محمود قطبــــ | لشيخ|تـــمريض كفر 

6|4oo9 لخشن|د محمود |حمد محمد رش|محمود  زيق|لزق|حقوق 

373865 ر|حمد محمد نو|متـــ |س|حمد | ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7664|6 هيم غنيم|هيم محمد إبــــر|بــــر|ن |رو ره بــــور سعيد|تـــج

352967 رص عرفتـــ|محمد حسن ن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

353244 ى |م |حمد عص| حمد|مي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

89864 لمعىط سعد|ر محمد عبــــد |عم سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ
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2276|o حمد|تـــفى محمد مصطفى  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

527695 هيم حرحش|منيه محمد سليم إبــــر| سكندريه|ل|هندستـــ 

7o446o حمد محرم|مد |لد ح|منى خ لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

334o2| محمد مصطفى محمد سيد |ره بــــنه|تـــج

778562 بــــ|للطيف عىلي حج|ن عبــــد |لد عثــــم|خ زيق|لزق|ره |تـــج

63|97| لمنعم مصطفى|ء سعيد عبــــد|شيم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6932o2 وى|بــــر|ل|زق |لر|ن عبــــد |حمد شعبــــ|لسيد | لمنصوره|بــــ |د|

67699o يف  هيم خليل|بــــر|لسعيد |محمد رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|29866 هيم حبــــيبــــ|بــــر|ن فوزى |ري|م  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

8476|8 حمد حسن محمد عىلي|حسن  ن|سو|حقوق 

538|9 ف بــــدوى تـــوفيق| |لي|د رسر ي سويف
هندستـــ بــــنى

539863 ى محمود |تـــسنيم ر لجمل|م حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7o2869 ن بــــدير|ن رمض|م حس|م هش|ر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45764 ه سيد ه| م|م|شم سيد |مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

823oo5 ى محمد|رس| ء مجدي حسني  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3|5o76 ي|رص عبــــد|لرحمن ن|عبــــد
ن|لكريم تـــعى ن|حقوق حلو

77|68| هيم حسن|بــــر|للطيف |م محمد عبــــد |ريه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9||657 ى حسن |وليد ع طف حسي  ج|بــــ سوه|د|

56859 ج  وديع ذىك|بــــيشوى ن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7685|6 حمد|عيل |سم|رق مصطفى |ط لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

7553|8 ى يحن  محمد عىل|ي سمي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o29|2 ي محمد ص
لح محمد|منى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

624674 نم|لعليم غ|د ثــــروتـــ عنتـــر عبــــد |زي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

536746 م|لغن|هيم |بــــر|لحفيظ  |لسيد عبــــد|محمد  |حقوق طنط

|68229 |لرحمن عط|هلل عمرو عبــــد |يتـــ | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

25285 كم|لح|ن عبــــد |دق شعبــــ|ء ص|رس| هره|لق|بــــ |د|

6oo67| ى  هيم|بــــر|لسيد |محمود حسي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

4o2567 ى حسن|هر |منيه فتـــىح ط| مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

529859 رق عوض ذىكي|محمد ط ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 
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45342| تـــه|ء عىل محمد عىل شح|لىمي لشيخ|بــــ كفر |د|

356833 ى|ن حس|لمعز مرج|لد عبــــد|نشين خ ني  |بــــ بــــنه|د|

824548 د محمد نرص محمد|زي لمنصوره|حقوق 

222422 ف عبــــد|نىح  | ن|لحميد سليم|لحفيظ عبــــد |رسر هره|لق|صيدله 

46o553 مد|لنبــــى حسن ح|يه محمد عبــــد | |عه طنط|زر

342839 تـــ محمد|معتـــمد شح| ند هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

696468 لطنبــــولي|لحميد |م عبــــد |حمد س| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

834|55 هيم|بــــر|مروه محمد سيد  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

628239 عمرو محمد نظيف محمد ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6|4669 لجندى|منيتـــ جمعه جمعه | |حقوق طنط

6o8256 يد |بــــو |ء وحيد |رس| ى نبــــ|م ج|م|لي  لمنصوره|صيدله 

46o|4o لسكنيدى|حمد محمد شفيق سعد |شذى  لشيخ|عه كفر |زر

265o72 لح محمد متـــول نوفل|محمد ص ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

456o5 للطيف|ل عبــــد |ح كم|لفتـــ|طه عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

55369 هلل حسن|م حسن عبــــد |حس |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

23|||9 ىط|لمع|بــــو|هيم |بــــر|لمنعم |لرحمن عبــــد|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3259|2 ل محمد|رتـــ محسن كم|س تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

|632o6 لسيد محمد|مريم محمود  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8575|4 لم|مه س|م سل|لسل|يه عبــــد| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

68|534 ف |محمد  د|لحد|نور |رسر لمنصوره|حقوق 

7829o7 حمد|هيم |بــــر|لدين |ء |ن عل|جيه |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

42876 ن|ن كرم عدل محمد عىل زيد|سوز ن|بــــ حلو|د|

2oo99 ف مصطفى عبــــد |لرحمن |عبــــد  هلل بــــخيتـــ|رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

3o37o ي محمود|ليىلي 
حمد حنفى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5236|| ف محمد عثــــم|حمد | ن|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

|49764 حمد محمد|حمد محمد |عمرو  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|58933 ى محمد حسن| يه حسني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|7249 هيم|بــــر|لسيد مصطفى محمد |محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

52|54 تـــ | ف |مي  نور قرئى|رسر ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى
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9|||oo سحر محمود فهىم محمود  ج|بــــ سوه|د|

76|74o ق ق|وى |يوسف رسر وى|لضبــــع رسر لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

9|8887 لعليم سيد |رص عبــــد|نحمده ن م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

642|8| لمطلبــــ|حمد عىل عبــــد |مؤمن  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

43|67 لخول|ن عتـــريس |محمد مصطفى زيد ن|بــــ حلو|د|

358222 لحميد|بــــ عبــــد|لتـــو|مصطفى عمر عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

4462|o حمد|لسعود خليل |بــــو|عىل محمد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

25o949 ز|لقز|ر فتـــىح |فتـــىح مختـــ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

354948 ف | |نور لمصيلىح محمد|حمد |رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

77853 م فتـــىح محمد|محمد عص لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

264966 هيم محمد|بــــر|محمد ثــــروتـــ صبــــىح  شمون|نوعيتـــ 

7o444| لرحمن|فظ عبــــد |ل ح|دل كم|ده ع|غ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

434679 هيم فوده|بــــر|يه محمد | |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

766562 رى|لقم|لد عيد محمد |محمد خ لعريش|تـــربــــيتـــ 

678688 لطويل|لمجيد محمد |ن محمد يىح عبــــد |مرو لمنصوره|حقوق 

628552 زى محمد عطيتـــ|زى سعيد حج|حج زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4oo376 عي|لسبــــ|لسيد |رص محمد |مصطفى ن معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

482966 دق|لحليم محمد ص|ر نبــــيل عبــــد |من دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

32279 ل|ن غ|عمرو مبــــروك سليم هره|لق|ره |تـــج

623675 لمتـــولي سليم|لرحيم |جد عبــــد|م| مه ط|معتـــ دمي|علوم ج

423|6o لصغي |حمد |محمد سمي  عىلي  سكندريه|ل|حقوق 

|434| لعظيم محمد|لد عبــــد |هدير خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8826o6 لجليل محمد  |هند محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

7o9o34 ن|لسيد عبــــده محمد بــــدر|ئى |م| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

458658 يف عبــــد |عبــــد  زى|لجليل غ|لجليل رسر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77oo|o لحميد موىس عىل|حمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

6o758o دى|بــــو ش|محمد محمد حسن  لمنصوره|بــــ |د|

35oo| ى محمد |عىل سل |لسق|متـــ حسي  هره|لق|هندستـــ 

697|oo لسعيد|للطيف عيد محروس عيد |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 
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4o6849 ن هلل|بــــ |حمد ج|لغنى |طلعتـــ عبــــد | مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

4383|6 رى|لىطي|حمد محمد |لسيد |م  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

636o86 ه حسن | مه|هيم سل|بــــر|مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

678682 حمد فوده|بــــ محمد |يه|عمر  لمنصوره|ره |تـــج

45|828 ضى|لق|لعزيز فتـــىح |م عبــــد |حس ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

4836o2 ى  ضى|بــــور|لسيد |لسيد محمد |نرمي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

269742 حمد عىل عمر|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6o7957 لشيوى|لد مصطفى |ندى خ ى شمس| لسن عي 

895852 لموجود |لد عىل عبــــد|ر خ|من ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|69884 در قطبــــ|لق|محمد يحن  عبــــد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

2|43|4 دريس|لدين |ء |يمن محمد بــــه|يمنى  ه ى نوعيتـــ جي 

775|57 لمقصود سليم|نىح  مصطفى قطبــــ عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

633737 لمقصود|طف عطيتـــ عبــــد |هدير ع زيق|لزق|حقوق 

|32774 مينه ممدوح مصطفى فهىم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|57976 حمد|لسيد |حمد |تـــسنيم  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|o874 بــــر محمد|مريم محمد ج ى شمس| لسن عي 

4o59oo حمد|ن محمد حسن |هلل رمض|منتـــ سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

72828 ميمه فرج كليبــــ موىس مرتـــجع| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

8837o4 ى غ ل |بــــ غ|لتـــو|ل عبــــد|نيفي  سيوط|بــــ |د|

9|977o روق محمد رشدى  |حمد ف| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|4oo5o حمد محمد|ره محمد |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

855544 لعزيز|حسن محمد عصمتـــ عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

779o34 ي حسن محمد|حمد ن|منى  ج  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

9|2493 ن |محمود محمد يونس رضو لفيوم|طبــــ 

625749 لمنعم مصطفى|ل عبــــد |رويده جم زيق|لزق|حقوق 

82oo72 بــــوزيد|ن |بــــوحسيبــــه مهر|ء |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33664o ن محمد محمد|هدير زيد |تـــربــــيتـــ بــــنه

648576 لغنى|م محمد حمدى عبــــد|ريه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

54365| حمد حربــــ|حمد |حمد محمد | لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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58752 ل معوض|م جم|هلل عص|عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

479667 ف خميس |لدين |نور  هيم|بــــر|عيل |سم|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

225694 لحمد سليم|دم عىل شيبــــه | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|66254 يف حسنى حنفى|عبــــد  هلل رسر هره|لق|حقوق 

837|79 حمد محمود|محمود رجبــــ  ي للفن|
|دق قن|لفنى

679284  |هيم |بــــر|حمد نرص |
ى
لحنفى|لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36254 بــــر|فتـــ عزتـــ ص|هلل ر|عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9o9o63 ى | مد |حمد ح|حمد حسي  ج|بــــ سوه|د|

43o34o ين محمد ص لعربــــى|دق محمد |شي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

5|3|o9 ي أحمد |م |محمد عص
عيل|سم|لدين مصطفى عه دمنهور|زر

|3945o لطوجى|حمد |سلسبــــيل محمد سيد  ى شمس|زر عه عي 

|48767 لمرصى|حمد |ل محمد |سلىم جم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4246o5 روق جمعتـــ عىل|روق جمعتـــ ف|ف تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6899o| يف حلىم عبــــد | ل|م هل|لسل|مل رسر لمنصوره|بــــ |د|

7|77o5 م|ن محمد عىل هم|ل رمض|نو لمنصوره|ره |تـــج

4o4984 حمد عىل|كريم حمدى محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7o959 ي|ر
د مكرم وليم|ميل| ئى م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ

7|8|66 لعجىم كشك|عبــــده | محمد رض لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

263639 هيم|بــــر|لحكيم |لسيد عبــــد |ء محمد |لشيم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

78|6o9 لسيد|ئل فوزى |تـــ و|ي| زيق|لزق|صيدله 

|24632 حمد لطفى|م |يه هش| مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

895229 بــــر مرىس |د محمد ص|زي ج|ره سوه|تـــج

5o|36| لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|ح |هلل صل|عبــــد سيوط|عه |زر

|24373 ى محمود جل ل محمود|نيفي  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

8359o9 ى محمد عبــــ|ي س محمد|سمي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

357o8o حد حسن|لو|رس عبــــد|حمد ي| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

756777 ئى محمد محمد|ندى ه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

82o3|8 ي عبــــد|م عبــــد|هش
ى
لحميد|لحميد صدق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

878456 حمد  |زينبــــ مصطفى حمدى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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498286 ى فتـــىح عبــــد  لمنعم عىل فوزتـــ|نيفي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

792o64 حمد|ريم عصمتـــ عىل محمد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

3||974 هيم|بــــر|تـــي  نبــــيل شنودتـــ |فيلوبــــ ى شمس|تـــج ره عي 

4493o| بــــىلي|لبــــ|لسيد |حمد |د |زي |بــــ طنط|د|

76763 ح عىل|دل صل|حمد ع| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

43o|65 ى|ر حسن محمد فتـــىح |مي بــــو حسي  |ره طنط|تـــج

33o527 دين مصطفى محمد حسن|ن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

5|3446 د|لجو|هلل عبــــد |سط عبــــد |لبــــ|محمد عبــــد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

6o|||5 لسيد بــــدير مرع|محمد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

37o694 لرحمن عوض|حمد عبــــد|يىح محمود  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

68|676 |لحميد |لرحمن عبــــد |لرحمن طه عبــــد |عبــــد 
لخول

لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|4277 سم محمد سيد|يوسف بــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

877ooo مريم مصطفى محمود محمود   سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

34|43o ى عىل مصطفى |محمد  ط|لبــــل|مي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

648272 وى محمود|لص|ء محمود |ل| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|5o489 هلل محمد عبــــده محمد|عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

75754o هيم|حمد إبــــر|هيم |بــــر|سمر  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|8489 ى قنبــــر |نوره ن حسن حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

239594 لصبــــور|رص محمد عبــــد|ندى ن ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

522|73 زى|ن ربــــيع غ|سمر شعبــــ تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

349|2o لم|متـــ محمد س|سل| سه سيه|نوعيتـــ عبــــ

767533 بــــ|مه حج|م محمد عىل سل|ن حس|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

269|62 ر محمد محروس|ر مختـــ|من ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

492247 بــــوبــــكر|لسيد |هيم حسن مصطفى |بــــر| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|64638 م رأفتـــ حسن عىلي|عص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2367o6 لونيس|ن عبــــد|حمد عثــــم|م  ن|تـــربــــيتـــ حلو

365722 لعزيز محمد|طف عبــــد|حمد ع| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

327875 لعظيم|م فتـــىح عبــــد|محمد عص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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23|96o حمد|ل |لع|ظم يشى عبــــد|ك  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

252228 لشنشورى|لشهيد محمد |عبــــد| دين ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

47957| بــــ محمد|لوه|هيم عبــــد|بــــر|لد |ن خ|مرو سكندريه|ل|هندستـــ 

2959o8 بــــيشوى مهدى فوزى فلتـــس ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|49987 لعظيم|محمد فتـــىح تـــوفيق عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

327948 لسيد|حمد |حمد |سل |بــــ ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

84333o نيوس|رم|لمسيح |ن شنوده عبــــد|ري|م ن|كليتـــ طبــــ أسو

9oo4o| حمد مصطفى |مه |س|حمد | تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

266949 لخول|د |طف فؤ|ده ع|مي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

26o9|3 لميىهي|عيل |سم|لسيد |يسه |م ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|38899 ن س|مكرم عطيه قد| مي  ى شمس|زر عه عي 

24325| ر|لغف|حمد فهىم عبــــد|ن |نوره هره|لق|لعلوم ج |ر |د

||5o53 ي|ه
حمد|للطيف |عمرو عبــــد | ئى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

46|8|2 ى|لستـــ|عبــــد| محمد رض ر حسي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

23|946 ن محمد|ل رمض|عمرو جم هره|لق|ره |تـــج

224326 لحليم ظريف|تـــ عبــــد |طمه محمد فرح|ف لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

772|95 لسيد|رس محمد عيد |ن ي|نوره زيق|لزق|نوعيتـــ 

27|2|3 لشيخ|ع |لسبــــ|مه محمد |س|منيه | ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

29|265 حمد|ل |محمد مجدى جل ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

3225|2 ض|ض عرفه ري|هند ري ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

847397 محمد عيسي| لوف|بــــو|ح |سم ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

5o42o9 لسيد|عبــــد | نطون وليم بــــسط| |ن|دي سكندريه|ل|ره |تـــج

76oo86 م محمد مجدى محمد|سل| لسويس|هندستـــ 

643o24 لعزيز عقل|ء عبــــد|ء عل|شيم ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6o882o ن|هلل عىلي|ء محمود فتـــح |رف |بــــ طنط|د|

282425 وى|لفيش|حمد |يه محمد |  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

44532o لحميد|لىح عبــــد |محمود محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

77o66o ى تـــوفيق|تـــ محمد |عىطي بــــو عيس حسي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

67635o وق ن |حمد نج|ج  |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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786o47 ه محمود عىل عبــــد | رنوط|لرحمن محمد |مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

8965|o  ج|س
ى
د  |ندى وجيه شوق ج|ره سوه|تـــج

699897 هيم|بــــر|فظ |دل ح|محمد ع لمنصوره|هندستـــ 

4o5237 لسبــــىكي|تـــه حسن محمد |محمود محمد شح ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3||23 لعليم|د عبــــد |لجو|جر سعيد عبــــد |ه لفيوم|عه |زر

|3oo55 هد|فظ مج|محمود ح| نور ن|بــــ حلو|د|

76o39o ن|لد محمد مهر|محمد خ عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|484o7 م|ن هم|هدى عمرو شعبــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|622 عي|ندى مجدي ربــــيع رف هره|لق|صيدله 

6|8|77 |لعط|بــــو |جح محمد |خلود ن لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

76o58o ي|لعزيز محمد عبــــد|د عبــــد |عم| رن
لغنى ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لسويس|معتـــ |ئ 

78|723 عيل محمد|سم|مه |س|سلىم  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

499899 ن|لسيد شعل|يز |كريمه ف لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

756386 لعزيز|لحميد عبــــد|حمد محمد عبــــد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

73||9 ى|دل |ندى ع لسيد حسي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

257o45 حمد عيس|لسيد |م |ريه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

348448 لصمد|ل عبــــد|لع|لهدى فطيم عبــــد|نور  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

48393 ن عىلي عبــــسي|عىلي رمض ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

238889 لد يوسف رزق|ره خ|س ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

|6o9|o لنبــــى محمود|ن مصطفى عبــــد |نوره ى شمس|تـــج ره عي 

|7|36 درى|لن|لرحمن محمد حلىم عىل |عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7o||77 ى عيس حس|حمد عيس حس| ى|ني  ني  زيق|لزق|صيدله 

755493 لسيد محمد|ن غريبــــ |يم| عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

|76487 لرحمن|دل محمود عبــــد |مريم ع لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

546346 محمد محروس محمد عيد محسبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|5587 يف محمد عبــــد  لرحيم|يمنى رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

45o998 لعجورى|هيم |بــــر|لمطلبــــ |محمد عبــــد |هندستـــ طنط

4976|6 جه|بــــو عو|دل عيد |سهيله ع ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o9932 ه | ىط عوض|لمع|بــــو | |حمد زكري|مي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

495346 وري|لحكيم محمد |لكريم عبــــد|حمد عبــــد| ى لجيى بــــ دمنهور|د|
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7872|8 لطوجى|ء منصور |ندى عل | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

369|| م|لنبــــى غن|وى سيد عبــــد |ندى كحل ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6452|4 ن|حمد سليم|لسيد سيد |ئى |أم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|3977 لعربــــى متـــول متـــول|د |سع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5||938 تـــى محمد فهىم لبــــيبــــ درويش نشر سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|4786| حمد|محمد مجدي محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

7|o|24 لسيد|مد حسن |حسن ح تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

5|o692 ئى|بــــوه|حمد محمد |حمد |صم |ع |حقوق طنط

9|8445 بــــ محمد |لوه|حمد عبــــد|ء |دع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

546537 مر|عمر فرج محمود يوسف ع ط|بــــ دمي|د|

348598 ي |م حمدي كرم|سل|
لحلو|ئى ى شمس|تـــج ره عي 

84|942 دي|لربــــ ن|د |محمد حسن ج ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

436385 تـــه عىل شميس|محمد مسعد شح لشيخ|ره كفر |تـــج

763734 م|لسل|فتـــ محمد محمد عىل عبــــد |سهي  ر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

836869 محمود حربــــي محمد صديق ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

5o7|8 ى ف زكري| |مي  ل|غ| رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

366o|3 لصعيدى|هيم |بــــر|لسعيد |محمد  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

332362 لمجيد|حمد عبــــد|حمد |رس |ي| نور |تـــمريض بــــنه

49998| ى |ر |من لنبــــى|ئى عبــــد|لجيل|مي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

638|86 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|لرحمن |حمد عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

643|73 مجدى تـــوفيق محمد| رن ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

5|o729 هلل|يمن مصطفى حسبــــ |مصطفى  لشيخ|عه كفر |زر

439|52 ى عبــــد|نوره لسيد|زق |لر|ن حسي  لشيخ|ره كفر |تـــج

8oo2|| ى محمد محمد| حمد حسي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

|5575 لدين محمود|ح |زينه عمرو صل كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

7oo37| ز|لبــــ|يمن محمد محمد |س |ين| لمنصوره|نوعيتـــ 

278o7o يد|لمنعم ف|روى سمي  عبــــد| شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

22|32| عيل|سم|شم |هيم ه|بــــر|م |محمد هش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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22oo58 رودى|لبــــ|ل محمد حسن |ن مصطفى كم|نوره ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o454o جح|لحميد عطيتـــ ر|رس عبــــد |مريم ي ى شمس| لسن عي 

437|2o سم|حمد ق|محمد عىل | دين معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

9o7|o| ى |ح محمد |حمد صل| مي  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

489556 ح محمد بــــيوم|لفتـــ|هيم عبــــد |إبــــر| يش ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8oo26 ي مصلح|ئل عبــــد |مي و
لغنى  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر

7o3o29 هيم عبــــيد|بــــر|بــــوورده |لد |ء خ|لشيم| هره|لق|ر |ثــــ|

6o2o2 مد بــــيوم|د محمد ح|جه ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

764396 ف  عيل|سم|هيم |بــــر|محمود محمد أرسر ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|63o|o مريم محمود طه محمد هره|لق|ره |تـــج

255o87 هيم حمزه|بــــر|لحفيظ |ره مدحتـــ عبــــد|س لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

49o8|8 ع|لسبــــ|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |ر |من لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

5ooo67 يف ى رسر يف حسني  محمد رسر ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

883285 ف محمود عثــــم|حمد | ن  |رسر سيوط|ره |تـــج

6o7847 لح|مه ص|لدين سل|ء أحمد سعد |آل |بــــ طنط|د|

5733| ى|سم ح حمدي طه حسي  ج|بــــ سوه|د|

285448 مل|س ك|ء فتـــىح عبــــ|نجل ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

69654| تـــه|محمود محمد شح| رول لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

894259 ن |ن محمد مهر|محمود مهر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2357o9 يف رمض|ل| تـــ|ن عبــــد ربــــه شح|ء رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

424989 بــــسمله علوى محمد حسن سكندريه|ل|حقوق 

34|325 ى|لمنصف ه|شم محمد عبــــد|ه شم حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

257475 ر|مل محمد عم|ك| نور ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

924|3| ن |د عثــــم|عيل ج|سم|معتـــز  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

357634 لرحمن|لرشيد عبــــد|لرحمن عبــــد|مريم عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

8|o565 حمد زىكي محمد|ء |سم| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

7|o|63 لصمد|ح محمد عبــــد |لفتـــ|د عبــــد |سع لمنصوره|بــــ |د|

3248|7 بــــتـــ قلدس|ل ثــــ|نوبــــ جم|بــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

228892 حمد محمد عىلي|جر عىل |ه ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

876|2| محمد محمود محمد مرىس   تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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896o93 ر |لغف|لسيد عبــــد|ل |رضوه جم ج|عه سوه|زر

853395 محمود طه رفيق طه ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

|35884 لمطلبــــ عىل|ء حسن عبــــد |رس| ى شمس|تـــج ره عي 

|484|2 لسيد محمد جمعتـــ|م |عص| ر|ي ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

8993|7 ي
حمد  |لدين عىل |نور | دئى ج|تـــربــــيتـــ سوه

69|63 عي|دل محمد رف|طمتـــ ع|ف لفيوم|عه |زر

623255 |هيم |بــــر|رس |هيم ي|بــــر|
ى
لدسوق معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

68|3o| ينى|لجن|يمن رزق |د |مر لمنصوره|حقوق 

33|77 مر|مر قرئى ع|ء ع|دع ن|تـــمريض  حلو

|7338o محمد نبــــيل محمود يوسف هره|لق|عه |زر

43||6o  محمد |لعر|ن مصطفى |يم|
ى
|لعر|ق

ى
ق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

827o|4 ل عىلي|لع|حمد عبــــد|جر |ه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

464347 مل شنوده|نعمتـــ شنوده ك |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

26|75 ض|لح عو|لد محمد ص|ميتـــ خ|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|89|9 ى|ه حس|لل|ء محمود عبــــد|عل ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7o5477 م زغلول حسن|حمد هش| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

4|2532 ش|لحش|بــــو بــــكر |هيم |بــــر|بــــو بــــكر |م |له| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|22o86 ح|لحميد صل|لدين عبــــد |ء |بــــ عل|يه|ن |نور هره|لق|بــــ |د|

3267|3 هيم محمد فتـــىح|بــــر|ل |نو كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

679253 حمد محمد سويلم|لد محمد |خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

426962 وى|لسنط|هيم |بــــر|مل |تـــغريد خليفتـــ ك سكندريه|ل|بــــ |د|

|49896 مه|ن سل|لرحمن مجدى رمض|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|323 حمد|مدحتـــ محمد محمد | نور ى شمس| لسن عي 

63542 لد محمود محمد|خ| دين تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

497|o2 ن عىل عىل|رحمه محمود شعبــــ ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

248254 ه محمد | لجندى|لم |هيم س|بــــر|مي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

623|9| ر|لنج|حمد بــــدر |م |محمود عص ط|بــــ دمي|د|

268257 شم|ن ه|رمض| لد زكري|خ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|4o4| ن|للبــــ|لسيد |سلىم محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o5375 فع مصطفى|لش|ندى محمد مصطفى  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 
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678239 لحسينى محسوبــــ يسن|لح |مروه ص ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

339o68 ي |حمد |هبــــتـــ 
هيم|بــــر|لطوجى |حقوق بــــنه

8o5534 لعليم|لحميد عبــــد|مد فوزي عبــــد|ح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

524628 ى|هيم |بــــر|حمد سمي  | مي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

78o584 ئى|لطن|تـــ محمد |لشح|لرحمن حسن |عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

5o9682 لجندى|للطيف |رق سعد عبــــد|محمود ط ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4|3529 ي فتـــىحي تـــرىك|منيتـــ ه|
ئى |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4282o2 بــــوحشيش|هيم |بــــر|ء عىل |رس| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

699|4| للطيف |لعظيم عبــــد |للطيف عبــــد |مريم عبــــد 

شعي 
لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

75|564 هيم عزيزو|بــــر|لسيد |محمد | لي|د هره|لق|ج طبــــيع |عل

7o|539 ه | م|لنبــــوى قرط|لسيد مصطفى |مي  لمنصوره|بــــ |د|

76|829 ي|ج  محمد ن|منيه ن| ج  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

765o7o س|لغط|بــــر محمد حسن |رحمه ج ره بــــور سعيد|تـــج

453386 لمضنى|در موىس |لق|محمد موىس عبــــد ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

68o343 د|د عىل ج|حمد ج| لمنصورتـــ |تـــمريض 

65733 تـــ عيسي|لمسيح فرح|جوزيف عبــــد  لفيوم|بــــ |د|

|4456| لعزيز|د عزتـــ عىل عبــــد |زي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

535992 متـــ|هلل سل|د |د ج|لجو|لسيد عبــــد |ن |نوره عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

|4522| لغنى محمد|حمد محمد عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|23o4 ى محمد |عبــــي  و ئل حسي  ج|بــــ سوه|د|

6o9256 هلل|لعزيز عبــــد |محمود محمد عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|27o|4 لعظيم عقل هوله|حمد محمود عبــــد | هره|لق|طبــــ 

927o7 لد عوض تـــوفيق|خلود خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

536|45 لبــــدرى بــــدوى محمد|مصطفى محمود  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

769987 ه ع| حمد مرىسي|شور |مي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

433o92 تـــه محمد|شوء محمد عىلي شح | تـــمريض طنط

425678 د محمد|جر محمد محمود حم|ه سكندريه|ل|عه |زر

28232o بــــ|لوه|رس عمرو محمود عبــــد|ج هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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6oo857 ن|م محمد محمود عىل شعبــــ|مر |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

4|792| ي|ر
هلل منصور|ل حسن عبــــد|جم| ئى لشيخ|نوعيتـــ كفر 

4722o حمد سعد عىلي بــــرعي| ضتـــ|ري/دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

62|78| م فهيم محمد عويس|ء عص|سم| ط|هندستـــ دمي

237o8 حمد|د |ئل فؤ|د و|فؤ ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

356538 يف|حمد سعد |روضتـــ  حمد رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

357723 ي محمد|محمد يىحي محمد 
لحسينى |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o6668 لم|دى س|له|لسيد حسن عبــــد|همس  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6922|8 ي
لفتـــوح صبــــح|بــــو|لم |م س|س| دئى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o4854 ف عفيفى محمد عفيفى| |ند رسر زيق|لزق|علوم 

9|o5|9 شم  |يمن كريم ه|هلل |عبــــد ج|طبــــ بــــيطرى سوه

3|4336 ى|لسيد محمد |معتـــز محمد  لمسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

524o68 فرحتـــ محمد محمود زىك مرع سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

4|o923 رم محمد|لمك|بــــو |نور محمود  |ره طنط|تـــج

423835 حمد|رص محمود محمد |د ن|زي سكندريه|ل|ره |تـــج

44|||7 ى محمد ح|ي ي|سمي 
مد بــــيومي مصطفى لشيخ|بــــ كفر |د|

9|2|67 لطيبــــ  |لسيد عبــــد|لمنعم |لسيد عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

369738 ح حسن تـــعلبــــ|لفتـــ|لدين عبــــد|ء |م عل|ريه تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

3|5254 مه|هلل سل|محمد محمد عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

2352|2 هيم|بــــر|لدين |ح |مه صل|س|عمرو  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

32|894 رك بــــدر حسن|تـــفى سيد مبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

484977 ن|زق زيد|لر|بــــر عبــــد |م ج|مصطفى هش سكندريه|ل|ره |تـــج

4|39|4 لبــــسيوئى|مر |لبــــسيوئى ع|محمد  |ره طنط|تـــج

22964| عيل حسن|سم|رق |جر ط|ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

86o722 حمد|تـــه |لصغي  شح|مصطفى محمد  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

37492 حمد رفعتـــ عىل|محمود  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

82395 لمغربــــى|لنبــــى |م سعد شعيبــــ عبــــد |حس  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

6958o9 ىط|لمع|بــــو |زق |لر|عىل محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o2348 ى |هبــــه   محمد محمد حسي 
لجندى|هلل محمد لطفى زيق|لزق|علوم 

3|348| لحميد|هيم عىل عبــــد|بــــر|يدى |ه |ره بــــنه|تـــج
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342|56 بــــوشوشتـــ|لح |لح ص|د ص|عم| ر|ي |علوم بــــنه

235847 وق سعيد عثــــم حمد عيد|ن |رسر هره|لق|بــــ |د|

|64289 لموجود محمد|م محمد عبــــد |سل| هره|لق|ره |تـــج

6o537| ر محمود|لغف|ر عبــــد |لستـــ|ء عبــــد |ندى عل لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|66|28 ى محمود سعيد مسلم حسي  هره|لق|حقوق 

846592 يزيد|بــــ|رق طه |ن ط|مرو  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

|2|8|6 لرحمن|ئى محمد عبــــد |محمد ه هره|لق|حقوق 

|53o3o لعزيز|ء سمي  عبــــد |محمود بــــه هره|لق|ره |تـــج

8985|6 لرسول |رفيع مصطفى عبــــده عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

775o48 حمد عىلي|م فتـــىح |محمد هش ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

2|3967 لعزيز|لدين عبــــد|ح |ء عمرو صل|ند تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6355o8 للطيف عبــــده|لسيد عبــــد |منى  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

76|54o ى|ن غريبــــ محمود ي|رو سي  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

268o43 س|لدعبــــ|ح |لفتـــ|محمود محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

73|23 لسيد|ن |ح رمض|جر صل|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|36|82 بــــ سيد صديق|يه|تـــفى  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|3834| لسيد|هلل سيد محمد |عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

89|o35 مح طلعتـــ فوزى |نىح  س| سيوط|تـــربــــيتـــ 

78|743 ء محمود صميده محمد صميده|عىلي زيق|لزق|حقوق 

7oo356 ن محمد عىل محمد|ء شعبــــ|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

784|o6 |لسميع محمد |سط عبــــد |لبــــ|محمد عبــــد 
ق وى|لشر

زيق|لزق|ره |تـــج

324382 |ش|بــــر بــــ|جورج ميشيل ص ى شمس علوم عي 

|3864| هدير سيد محمد محمد عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

92227o بــــوزيد |د محمد محمد |جيه ج|بــــ سوه|د|

445897 دم محمود|لسيد |دل |عمر ع |ضتـــ طنط|علوم ري

465768 د|هيم رد|بــــر|حمد |هيم |بــــر|حمد | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

69644| ء محمد شمعه|هلل عل|هبــــه  ى شمس طبــــ عي 

7o3436 بــــوجبــــل|يه محمد متـــول محمد متـــول | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|464| لسيد يوسف|حمد |ندى عمرو  هره|لق|ره |تـــج

2|863 ي
لمنعم عىل|محمود عبــــد | دئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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8oo|83 ف عبــــد|مريم  حمد|لرحمن |رسر |هندستـــ قن

69o445 عيل عبــــد ربــــه|سم|ر فريد محمد |من لمنصوره|ره |تـــج

9o4784 مد |د ح|حمد فؤ| |لي|د ج|بــــ سوه|د|

476932 ف |محمد  هيم|بــــر|لسيد محمد |رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

34673| ن لشوج |هيم |بــــر|سم |صفوتـــ ق| مي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

44|695 حمد|هيم عىلي |بــــر|مل عىلي | لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|59o9o دهم محمد يوسف محمد| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

689525 هيم|بــــر|لمطلبــــ |رس صبــــرى عبــــد |تـــيسي  ي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

26|||4 يل|نور نبــــ|سلىم محمد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

499949 سم|شم ق|عيل ه|سم| |ند بــــ دمنهور|د|

445|| يف شمس |نور لجليل|لدين عبــــد |ن رسر ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

267778 لحميد نوفل|حمد محسن عبــــد| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|257o9 س محمد|لعبــــ|بــــو |لد |سهيله خ ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

437887 ى|لل|هيم عبــــد |بــــر| |بــــ رض|رح ه حسي  لشيخ|تـــمريض كفر 

629782 |لغنى |لدين عبــــد |ج |م محمد تـــ|حمد س|
وى|لعشم

زيق|لزق|ره |تـــج

227|58 لح|تـــم حسن ص|حسن ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6854o7 لعجىم|هد |عمرو ممدوح صبــــرى مج ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

786222 لدين رسور|ندى عيد سعد  لمنصوره|حقوق 

234993 |حمد |لرحمن يشى |عبــــد
ى
لدسوق عه مشتـــهر|زر

434594 لزير|لسيد صديق |رفعتـــ | رض ي صىح طنط
|معهد فنى

628|o6  مصطفى|هيم |بــــر|هبــــه محمود 
ى
لدسوق زيق |لزق|تـــمريض 

3|698 ي|لبــــ|لسيد عبــــد |حمد محمد |
ى
ق هره|لق|حقوق 

628o26 در عليوه|لق|ن علم عبــــد|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

33|5|5 تـــ محمد محمد مصطفى| مي  |بــــ بــــنه|د|

7o6928 م|م|ل|رص |ن نرص ن|يم| لمنصوره|طبــــ 

679268 حمد حسن|لسيد |حمد | لمنصوره|بــــ |د|

268623 لكفورى|هيم عبــــده |بــــر|ء |رس| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

679973 ىط|لمع|بــــو |م عيد |م|ل|لدين |ره نرص |س لمنصوره|بــــ |د|

52958o ى|لسيد زىك |محمد  مي  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

3||9|5 مل محمد بــــكر|رس ك|ندى ي ى شمس| لسن عي 
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524597 روق محمود|روق محمد ف|ف سكندريه|ل|بــــ |د|

|48o57 لدين محمود سيد خليل|م |حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|427o2 تـــتـــ|حمد محمد شح|سلىم  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7799o| لطيبــــ|لسيد |رص محمد |له ن|ه زيق|لزق|حقوق 

499358 ى مني  موريس مرقص حن |نرمي  |حقوق طنط

57o68 سحق|م ذىك |س| رين|م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

2|3o98 لسيد|لم |تـــفى فوزى س وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

275832 لمجيد|رس فرج عبــــد|مينه ي| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

28o74o لعزيز|م ربــــيع عطيه عبــــد|سل| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

8o792| ف محمد طنط|هلل |منه  وي|رسر ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

252856 لكمشوىسر|لسيد عىل |خلود  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4|7492 د محمود موىس|عيل رش|سم|محمد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

44239o لسيد|محمد عىل فتـــىح عىل  لشيخ|بــــ كفر |د|

867996 ي |م|
ري|لغول محمود بــــش|ئى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

258786 د|لعظيم حد|رص عبــــد|محمد ن ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7584|6 حمد|س |حمد عبــــ|ء |رس| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

49oo94 ى بــــه|ي ن خليل|ء محمد شعبــــ|سمي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

53o54o |م عبــــد |لسل|لفضيل عبــــد |ء أحمد عبــــد |ل|
ىط|لع

تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

78oo93 دى محمود مصطفى حسن|هن زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

85338 لمطلبــــ|لسيد عبــــد |هلل |لد عبــــد |خ عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|32|9| هيم|بــــر|ء سيد محمد فتـــىح |شيم ى شمس|د| بــــ عي 

359|79 ى|د بــــش|هيم ج|بــــر|هيم مجدى |بــــر| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

|33244 در محمود|لق|حمد بــــكر عبــــد| ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

6758o9 ى|م سكندر|ن |هر سليم|م| رتـــي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9o687| محمد محمود محمد عىل  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

883969 | لعل|بــــو|ج |طف فر|د ع|زي سيوط|تـــربــــيتـــ 

5|o38| ر|لنج|حمد مبــــروك سعيد | معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

858694 ي محمد 
يد محمد|لحم|بــــو|مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى
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92347 ورى مصطفى|ء مغ|محمد عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

27o2|| لعظيم عطيه|هيم محمد عبــــد|بــــر|محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|o82 س|حمد طه مصطفى عبــــ| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

487o29 هيم|بــــر|يكل وجدى وديع عبــــيد |م سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

68o|8 لجليل|ن جمعه عبــــد |خديجه رمض لفيوم|صيدلتـــ 

4|52o2 ى سعيد  مر|حمد ع|حمد |نيفي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2|2o96  سمي  حسن |هلل ه|عبــــد
لمهدى|ئى ى شمس حقوق عي 

54o|92 هلل كويله|حمد محمود محمود فتـــح | سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

27|o54 لم|رحمه صبــــىح متـــول س ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

334|37 يف زكري محمود محمد| رسر ى شمس|زر عه عي 

36737o ي
يف عبــــد| دئى ح|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|رسر |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

24644 ه جم| ي|عبــــد | لعل|بــــو |ل |مي 
لغنى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

692424 هيم|بــــر|د |ر محبــــ محمد رش|نو| ط|بــــ دمي|د|

|64594 م رأفتـــ سيد محمد|هش هره|لق|ره |تـــج

6|46|5 ع|لرف|هيم |بــــر|هيم محمود |بــــر| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

678597 حمد جمعه|حمد يوسف |رين |د ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

768|28 لسيد|ء خلف |ندى عل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

77|28 وي|للطيف قن|طف عبــــد|لرحمن ع|عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

9o757o دق |م محمد ص|عمر عص دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

477357 ى صل ي|لق|ح عبــــد |حني 
در مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

259|32 محمود مصطفى محمد بــــدوى ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

55739 ن|وجيه سيد طه فرح ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

2|7226 ز|هلل در|لدين محمد عبــــد |م |زينبــــ حس ى شمس هندستـــ عي 

||57|9 لسيد|لعزيز |م عبــــد |سلىم هش ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6422|9 لسيد محمد محمد محمد منصور| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|5|226 د|حمد ج|د |ء ج|سم| ن|بــــ حلو|د|

24o2o3 يوبــــ|دل عزيز |د ع|عم كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

3596o6 طمتـــ محمد محمود محمد|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

827|49 ره محمود بــــخيتـــ عىلي منصور|س دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

84583| ى حسن |من هيم|بــــر|ر حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

8o2|56 لم محمد خليل|محمود س ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى
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87oo|9 ي محمود عبــــد
حمد|د |لجو|منى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

677423 لعزيز محمد |لد عبــــد |محمد خ لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

76|o35 حمد محمد|ء محمد |لشيم| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

8766|o نور محمد  |محمود محمد  سيوط|حقوق 

|35|38 هلل عىل|محمد تـــوئى عبــــد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

5||57o بــــوبــــيه|متـــ |لحليم سل|حمد محمد عبــــد| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

649737 لم|م س|لسل|لسيد عبــــد|لسيد محمد | |ره بــــنه|تـــج

448426 د خليل|لجو|حمد محمد محمد عبــــد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

324973 س|ئيل غط|طف ميخ|ركو ع|م وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

47554| لعيوئى|نور محمد محمود |م عىل |حس تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

688738 لعزيز|مريم منصور عىل عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2466o5 ه|لسيد |يمن |مه |س| حمد عمي  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

5o|334 بــــر مصطفى|لسيد ج|م |حس إلسكندريتـــ |تـــمريض 

8675o4 س|ح عبــــ|لفتـــ|لدين محمد عبــــد|نور  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

42|68| ل محمد كرد|زينبــــ جم لشيخ|بــــ كفر |د|

245333 ل فرج محمد|ئى جم|م| هره|لق|طبــــ 

5||559 أحمد عىلي مبــــروك عىل أبــــو جبــــل لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

252o|3 حمد|حمد محمود |فتـــىح  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|2949| هلل يوسف|هيم نرص |بــــر|ريو |م ى شمس هندستـــ عي 

|48499 عيل مصطفى|سم|د |مروه عم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69o8|6 بــــوريه|محمود مصطفى محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3338|5 لعزيز|رق سيد عبــــد|حمد ط| |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

245259 لم سيد|تـــ س|ء شح|شيم ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

78o45 هلل فهىم|محمد سعيد حمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

26528 ى عبــــد  لونيس|مصطفى خميس حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

2|748 متـــ|رس محمد سل|ء ي|لزهر|طمتـــ |ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|7766 لبــــسيوئى|لد محمد محمود عبــــده |خ لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

|49853 لرحيم|رص محمد عبــــد |محمد ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

825269 حمد|ن |دل شعبــــ|لكريم ع|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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|45895 ى محمد عىل|ء ي|ل| سي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

2|9585 سلوى منصور سعد حسن منصور ى شمس هندستـــ عي 

3248o5 لسيد| |حمد رض|حمد محمد | كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

3326|| ى شح|عىل محمد عىل حس شم|تـــه ه|ني  |ره بــــنه|تـــج

6o9746 عوض محمد محمد عدس| عل لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

235775 ى خ لد محمود رزق|حني  هره|لق|ره |تـــج

52|6|2 ل|لج|لسيد عوض فيصل |ندى  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|2|524 ى عط ى| |يوسف حسي  هلل حسي  هره|لق|حقوق 

239|24 حمد محمود طلعتـــ|سلىم  هره|لق|بــــ |د|

34o772 س متـــول|حمد حلىمي عبــــ|ر |من |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

524747 هيم|بــــر|هيم عزيز |بــــر|ديفيد جرجس  سكندريه|ل|هندستـــ 

899249 ى محمد محمد  حمد  |نرمي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

237o5| حمد|ء خميس يوسف |سم| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6o2967 هلل مرتـــ|م عىل |يه عص| ى شمس| لسن عي 

36||89 حمد|عيل محمد |سم|ء محمد |رس| |ره بــــنه|تـــج

4437o3 لبــــهنس|لد صديق سعد |ريم خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4|6o23 هيم عوض|بــــر|بــــ |لوه|حمد عبــــد|ء |دع لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44|6o4 ر|عيل نص|سم|عيل عىل |سم|سهيله  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

26873o لرسول|ر عبــــد |لستـــ|لسيد عبــــد |ل |من شمون|نوعيتـــ 

|72345 يف  م حسن|م|هيم |بــــر|رضوى رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

63|65 ي رزق حن|م|
رتـــ|بــــش| ئى ي سويف

تـــمريض  بــــنى

5o5499 لرشيدى|كريم محمد عىل محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

9|o64o لرحيم |حمد عبــــد|رؤى مدحتـــ  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

9|5956 لس نش ل |لمسيح غبــــري|تـــ عبــــد|كي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3634|| هلل عىلي سيد عىلي|عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3|28|4 حمد سيد متـــول|سلسبــــيل  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5344|2 تـــه درويش|لسيد شح|رس |ف دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

443239 لمتـــول|م محمد |عص| نور لمنصوره|حقوق 

52689 ن فريد مقربــــ|د رمض|زي صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

4352|o ء محمد محمد محمد حسونتـــ|شيم سكندريه|ل|طبــــ 
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22867| ن|حمد محمود عثــــم|ن محمود |نوره هره|لق|بــــ |د|

62978o لدين مصطفى|ن ربــــيع سعد |حمد رضو| زيق|لزق|ره |تـــج

|4|636 لدرس|لسيد |حمد جوده |محمد  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

4|6|o8 وي|لشل|حمد |محمد | يه رض| ره دمنهور|تـــج

|4428| ى|عمرو محمد مختـــ ر حسي  هره|لق|بــــ |د|

|72326 ى عبــــد  يل|هلل محمد عد|عمر خي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

9o7498 ى عبــــد|محمد  للطيف |لرءوف عبــــد|لنمي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

487857 نور حسن|د محمد |حمد محمد فؤ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

757938 حمد محمود محمد محمد| حقوق بــــورسعيد

|55434 لفضيل عىل|هبــــه محمد عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

6||882 ي
وى|لفرم|ء محمد محمد |ضى |بــــ طنط|د|

7o57o5 هيم|بــــر|لهجرىس |هلل مصطفى مصطفى |عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

|2578| لسيد|لمنعم |يوسف محمد عبــــد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

62252| طمه نرص محمد زعتـــر|ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|64667 يد |بــــو |رس |ف ى يد عطيوى|بــــو |لسيد |لي  ى لي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|4o456 س عىل عىل|هبــــه عبــــ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5|5243 م|حمد عبــــدتـــ عز|يدى محمد |ه سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

782239 لمنعم عيس زرقتـــ|لد عبــــد |ندى خ زيق|لزق|بــــ |د|

6o5|93 لد محمد ورده|خ| دين لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3373o7 ي|رتـــ عبــــد|س
ى
لمنعم محمد دسوق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o6433 لسيد|حمد حسن |ء حسن |رس| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

3||9o3 لدين محمد|ل |لد محمد جم|محمود خ ى شمس هندستـــ عي 

65874 حمد محمدعىل|حمد محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

|6o|98 ي|لبــــ|مد عبــــد |مد محمد ح|ح
ى
ق ى شمس حقوق عي 

67578|  |هيم |بــــر|ء حسن |دع
ى
ى|لدسوق لمحمدى حسني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3|4835 سط|لبــــ|لكريم عبــــد|د |هر ج|د م|ج لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

7||233 لح|تـــه محمد ص|ندى مصطفى شح لمنصوره|بــــ |د|

||5282 نور محمود|يتـــن طلعتـــ | هره|لق|م |عل|

8|28o| مريم مدحتـــ زىكي يوسف ره بــــنى سويف|تـــج
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|6353o لبــــصي |دي عبــــد |له|حمد عبــــد | |ند هره|لق|ر |ثــــ|

252342 طف تـــوفيق عبــــده|م ع|ريه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|99o3 يد عبــــد |بــــو |محمد نبــــيل  ى زق محمد|لر|لي  ى شمس| لسن عي 

3442|o ن|لجليل بــــدر|مي  محمود عبــــد| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

26o634 ي|لحر|حمد |طف |خلود ع
ئى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o7755 حمد|لمتـــول رسور |ئى |رس ه|ي لمنصوره|ره |تـــج

242347 مريم محمود سيد حمدون عىلي دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

33729 لسيد|حمد |محمد فريد | مه هره|لق|ره |تـــج

43638| لرحمن عليبــــه|مي عطيه عبــــد |محمد س لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

358|95 حمد مسعد محمد محمود| ى شمس حقوق عي 

23478 ن عىل|د عثــــم|م مر|كريم هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

227588 لح|مل ص|ء عمر محمد ك|رس| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

||6397 ن عبــــده|ره منقذ رضو|س هره|لق|حقوق 

258|4| ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|هيم |بــــر|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

32|382 ى|لحميد |حمد عبــــد|محمد  مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

623649 لهجرىسي سليم|مر حمدى |ن ع|حن ط|معتـــ دمي|علوم ج

238522 بــــو مندور|له حمدى محمد |ه هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

897224 ه ن| هلل  |رص لبــــيبــــ نرص |مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|33777 |يز بــــسط|در ف|مريم ن م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

35|639 ف عبــــد|كريمتـــ  ى|زق |لر|رسر مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7|5o4o لحميد|هلل محمود محمد عبــــد |منه  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

484822 م|لسل|مصطفى مجدى محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2o896 لرحمن|لنبــــى عبــــد |حمد عبــــدربــــ |سلىم  هره|لق|ره |تـــج

87793| لنبــــى  |لعظيم حسن عبــــد|هلل عبــــد|هبــــه  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

767766 ء عمر حسن محمد|لزهر|طمه |ف لعريش|تـــربــــيتـــ 

5727| حمد|بــــدين |لع|ء محمد زين |دع طبــــ بــــنى سويف

2548o9 ه|لل|د ممدوح محمد محمد عبــــد|عم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

72423 لقوى عىل|خديجه سعيد عبــــد  لفيوم|نوعيتـــ 

78o726 ن محمد|مريم حسن عىل سليم زيق|لزق|بــــ |د|

89362o ل عطيفى سيد |يه جم| سيوط|بــــ |د|
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6793o9 لسيد|دق |لسيد ص|هلل |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

9|o657 بــــوعوف |يمن محمد |ر |من ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

895875 ى بــــتـــ خيله |عزتـــ ثــــ| كرستـــي  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8554|9 عيل|سم|حمد |ل |طه جم سيوط|حقوق 

232o94 ذل|لش|دى محمود |له|ده عبــــد|محمود حم ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8|oo|2 هيم|بــــر|بــــ |لوه|ن عبــــد|م شعبــــ|هش ره بــــنى سويف|تـــج

4o85|8 هيم|بــــر|د |لعزيز محمد فؤ|ن عبــــد |رمض ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

493953 لبــــسوم|هيم |سيف حسن إبــــر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

434583 د عبــــده|لجو|لد عبــــد |بــــسنتـــ خ |بــــ طنط|د|

9o5487 حمد  |هلل |حمد خلف |م |ريه ج|ره سوه|تـــج

353367 لشيخ|لسيد |محمود محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4984|7 بــــوسنتـــ|هيم محمد |بــــر| |ء رض|أل |بــــ طنط|د|

253266 لطرشه|طف فتـــىح |ء ع|هن ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

24oo56 ل|عيل محمد جو|سم|رق |هر ط|س هره|لق|ره |تـــج

823338 ي 
حمد عمر|مريم مصطفى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

476|o ى|د |ىط فؤ|لع|م عبــــد |سل| مي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

8285o8 لنعيم معوض|حمد عبــــد| |مه دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4294o6 |دي |له|للطيف عبــــد|دي عبــــد|له|ء عبــــد|عل
جه|لح

|علوم طنط

224o39 تـــ|زينبــــ محمد محمود شمس فرح كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

42o||9 ض|بــــو ع|لمنعم |لمنعم شكرى عبــــد |ضىح عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

287o53 رج |لفر|طمه مصطفى محمد |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

22748 حمد يعقوبــــ|هلل محمد |عبــــد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

42|259 ح|لسيد صل|هر مبــــروك |مبــــروك ط لشيخ|ره كفر |تـــج

83o335 لرحيم|سم محمد عبــــد|لق|بــــو|بــــسمه  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

8327| بــــر محمود|ء ربــــيع ج|ل| بــــ بــــنى سويف|د|

63365o ى|محمد نجيبــــ عبــــد  لحميد حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

436468 مه محمد عطيه|هيم سل|بــــر|محمود  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

494393 ي سل|سل
ى
ي|لسبــــ|متـــ |متـــ شوق

جى |ره طنط|تـــج

646499 هيم سمره|بــــر|لسيد أحمد |ء سعد |رس| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

62559 ي خليل|ء |نس بــــه|
لدين مهنى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|
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35o78 ى عمرو سمي  |ي لسيد|سي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

427479 لديبــــ|هر |ر ز|متـــ مختـــ|س|لرحمن |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3o883 ه عبــــد | بــــى|لىح صبــــىح سنه|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

573o4 م ربــــيع محمود محمد|ريه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

64|97o ر محمد|لستـــ|م عبــــد|م|زم |ح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

856|25 ل|لع|س عبــــد|مه عبــــ|بــــسمه سل دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

828o69 ي ع
د|لعظيم فؤ|طف عبــــد|لبــــنى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

456496 ن لحدودى|منس حسن محمد | مي  ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

268|2o لق محمد|لخ|محمد سعيد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|4o63o ج  محمد|ء ن|ج  عل|ن ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

682335 تـــ|نور فرح|م |مروه س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

48o|o ي
ح|لفتـــ|بــــر عبــــد |لدين محمود ص|ء|ضى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2479o7 ح حمد|سعديه عرفه صل |بــــ طنط|د|

26557| حمد بـــــكـر بـــــدوى|لرحمن بــــكر |عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6o3799 بــــوزيد|م محمد عطيه |كر|حمد | |ره طنط|تـــج

6|744| شه|بــــو عم|هر |هدير حمدى محمد ط معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|59829 هيم|بــــر|هيم سيد |بــــر|له |ه ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

46|8|4 هلل حسنى بــــدر محمد بــــدر|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

627585 ي أبــــو|م فوزي متـــولي عبــــد |إسل
لخي |لغنى زيق|لزق|هندستـــ 

53oo22 د|لجو|لمتـــولي عبــــد |ل |حمد جم| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

6|9986 ى حسنى حسن |ي لفتـــوح فوده|بــــو |سمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

754735 خليل خليل| مصطفى رض حقوق بــــورسعيد

763556 لحسينى محمد|ر عبــــده محمد |مي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

27293o لرحيم|ج عبــــد|يمن حج|ندى  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8o|34 ى|ل محمود محمد ش|يه جم| هي  هره|لق|حقوق 

|64|o7 ى|رس جم|ف ل محمد حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|64558  عبــــد 
ى
|لوه|محمد دسوق

ى
بــــ سيد دسوق ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

7|276| لليل|بــــو|لسيد |بــــر محمد |د ص|جه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

697949 لسيد حسن|يه حمدى | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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74794 محمد محمود عىل حسن| دين ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

37268| لسيد بــــسيوئى|منيتـــ فتـــىح | دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|6633o لحليم عىل|د عبــــد |عمرو عم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o4379 ئى|لشج|لعظيم |مد عبــــد |مصطفى ح |ره طنط|تـــج

759888 سمي  زىك منقريوس| ري|م لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

3|9838 ى مهدي |ي ن|هيم عثــــم|بــــر|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

82642| عيل|سم|لم |ر محمد س|مي دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

89|446 لفضيل |لحفيظ عبــــد|لفضيل عبــــد|مروه عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|||9| ى|بــــو |يمن عيسوى |زن |م لفتـــح حسي  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

5|963| قول|ن ع|ن سليم|م فتـــىح سليم|له| |بــــ طنط|د|

232682 ل حسن|لع|حمد عبــــد|كر |رضوى ش ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

853|46 دي|لرحيم ن|عمرو خلف عبــــد ي|تـــمريض 
| لمنى

5ooo2o حمد عىلي|يتـــ محمود | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|7|525 م محمد خليل عىل|م|لرحمن |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|8|6| لغريبــــ  كعكوره|لسيد محروس |م |سل| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

54678 ي محمد|من
ل محسن قرئى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

4|66o3 لد محمد بــــكر حميده|مي خ|س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o9939 ى عبــــد د|لعزيز حم|هبــــه حسي  |بــــ طنط|د|

353532 حمد صقر|يوسف طلعتـــ صبــــري  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2569|4 نه|بــــو عي|محمد | جر رض|ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8o8555 ي عبــــد|محمود ر
للطيف محمد|ضى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

|5677| مل صديق|طف ك|حمد ع| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

54822 ي ن|تـــه
ح فرج|رص صل|ئى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|5o272 |روق محمد شتـــ|دل محمد ف|ع ن|حقوق حلو

6978|8 ن عبــــده|ده رمض|حم| نور لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

678345 لبــــيوم|ن محمد عمر محمد |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

323293 ل حنفى محمود|هلل جم|هبــــتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o8494 در|لق|حمد صبــــرى محمد عبــــد | لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

253798 هيم|بــــر|لعزيز |ء جميل عبــــد|دع شمون|نوعيتـــ 

34o38 يدى مجدى محمد عىل محمد|ه ن|بــــ حلو|د|
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424|55 حمد منصور|دهم محمود | سكندريه|ل|طبــــ 

|36824 ه خ| ي|مي 
ن|ن عثــــم|لد تـــعى ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|63424 ى عم لعزيز|د محمد عبــــد |نرمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

36249o لق|لخ|م جودتـــ عبــــد|م س|سه ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

689993 زى|ل محمود محمد غ|محمد جم ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

692|93 جمعه زرزورتـــ| ل جمعه عط|يه جل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

882869 ره منصور محمد منصور  |س سيوط|بــــ |د|

486782 ى|م |لسل|رق عبــــد|محمد ط لعشر سكندريه|ل|حقوق 

55274 تـــ | عيل|سم|حمد محمد |مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

92o383 ع  |لدين محمد رف|ء |نىه عل ج|ره سوه|تـــج

78337 ره مدحتـــ فرج مصطفى|س ن|بــــ حلو|د|

|63843 لعزيز بــــسيم|رق عبــــد |لرحمن ط|عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

9o4965 | سمر عزتـــ مشمش حن ج|ره سوه|تـــج

|34793 لك محمد شفيق محمد|م ى شمس حقوق عي 

6953o| ر ذىك|لستـــ|ر محمد عبــــد |من لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9|8o9o ل جيد  |سمي  كم| رين|م سيوط|بــــ |د|

352759 ح عىلي|حمد عىلي صل| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|3o2|3 م رزق|ندى مجدى مسعد ف|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

84988 لمجيد|ل محمد عبــــد |د جم|زي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|59|47 ى|ن |كريم محمد ري مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28549| لرحمن|ره سعد محمود عبــــد|س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

28|56 ى مهلل محمد حبــــيبــــه محمد حسني  هره|لق|ره |تـــج

758|72 ي|سم|بــــر |هبــــه ص
عيل حفنى عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

456|74 ن|لسيد علو|حمد |رص |يوسف ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|46685 ى جودتـــ عبــــد  لغنى|مريم حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

693835 حمد|لغمرى |حمد |ء |لىمي لمنصوره|بــــ |د|

8|o626 ى|محمد سيد حس| ر|ي ني  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

252|62 لخول|ل |رق كم|سهيله ط ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

682436 لليثــــى|لحسينى محمد |ىط محمود |هدير مع لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

268|26 مصطفى محمد مصطفى رزق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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7|2945 تـــ|طف محمد فرح|منيه ع| لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

45o459 تـــ|لزي|حمد |محمود طلعتـــ  |هندستـــ طنط

5222o7 هيم|بــــر|منى سعيد محمد  بــــ دمنهور|د|

756836 حمد|حمد فتـــىح |محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

789|32 طف مصطفى محمد|ء ع|شيم ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

864o28 در محمد|لق|لرحمن سيد عبــــد|عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

858||6 د حكيم رزق|ئيل ميل|ميخ ي|علوم 
|لمنى

352567 لنبــــى|لنبــــى حسبــــ |لمنعم حسبــــ |محمود عبــــد |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

24|529 ف محمود محمد|س ره رسر ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

786927 مروه سعد محمد محمد محجوبــــ زيق|لزق|حقوق 

4978|o م سعيد مىك|مريم هش بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

77|252 لسميع محمد|هلل محمد عبــــد |ده فتـــح |مي زيق|لزق|نوعيتـــ 

448|2o رص محمود قطبــــ بــــيوم|لن|ن عبــــد |رو سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

338677 ف عبــــد| |رن وتـــ|لرحمن حل|رسر عه مشتـــهر|زر

29425 ي|لملو|لسيد عىلي |حمد سعيد |عمر 
ئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

88o742 لح |يمن جمعه ص|مؤمن  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

25o23 وع|طمه سيد فوزي محمد مط|ف هره|لق|عه |زر

76o4o9 لسيد زىك|مصطفى محمد  لسويس|هندستـــ 

228|46 ء محمد عوض|ره عل|س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

465|7o ل|بــــو هل|هيم |بــــر|م عبــــد ربــــه محمد |سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o2o3| عود|ح ق|لدين صل|م |د محمد حس|بــــيج ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

425883 لكريم|عيل محمد عبــــد |بــــسنتـــ أحمد إسم سكندريه|ل|ره |تـــج

32677| ى سيد حس|مي ى|دتـــ حسني  ني  ى شمس صيدله عي 

297o2o لح|ن ص|رص سليم|مبــــروكه ن ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

23|23 عيل محمد|سم|محمد محسن  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

82453 ن محمود محمد|جر رمض|ه |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

3847| هلل|لرحمن عبــــد |ل عبــــد |ن جم|يم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

622o7| متـــ|هلل سل|هلل محمود عوض |محمد عوض  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط
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3433o| فظ محمد حنورتـــ|لح|فظ عبــــد|لح|ر عبــــد|من ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

||8236 هيم|بــــر|هلل |هيم ضيف |بــــر|ن |يم| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

3495o2 ن لحميد خليفتـــ|لد سعيد عبــــد|خ| مي  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

|44o33 للطيف|لدين عبــــد |ل |يمن كم|ر |من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

344254 مر|لمنعم ع|حمد عبــــد|عمرو  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

284646 حمد|لدين |يه وليد سيد عىل | ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

259o7| محمد فرج حسن عمر تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

489235 ن|لرؤوف سليم|جنتـــ عوض حسن عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

2|825| هلل محمد محمد طلعتـــ|عبــــد هره|لق|طبــــ 

23658| بــــى|ن محمد عر|ن محمد رمض|نوره ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

62|777 در جبــــر|لق|هيم عبــــد |بــــر|محمود  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

6o9958 مصطفى محمد حسن نملتـــ |ضتـــ طنط|علوم ري

23996o هلل|حمد عبــــد|لدين |ح |حمد صل|جد |م |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

36784 ئيل|بــــتـــ روف|طف ثــــ|ع| رين|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

322362 ى|س  حسني 
رتـــ مصطفى وحيد مصطفى هره|لق|عه |زر

343|o5 حمد عقل|هلل |ن محمد عبــــد|يم| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

229573 ن فكرى عويس|مريم شعبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4847oo بــــ|ض ىطي|ريمون جرجس ري |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3|8994 لغنى مصطفى|زينبــــ نبــــيل عبــــد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

52o56o لعزيز فهىم رزق|لبــــنى عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

329o63 لسيد|شم |لمنعم ه|هيم محمد محمد عبــــد|بــــر| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

896688 هلل  |رينس ممدوح فرح رزق |م دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

84683o لعزيز|هلل محمد عبــــيد عبــــد|عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

3o42| لمطلبــــ حسن فهد|لعزيز عبــــد |ر عبــــد |من ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6423o4 هيم|بــــر|عيل محمد |سم|ل |م| زيق|لزق|بــــ |د|

84595 ل محمد|لع|ء دقدق عبــــد |دع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|6||95 لدين|لرحمن بــــدر |حمد عبــــد |حبــــيبــــه  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6o84|6 طمه محمد مصطفى محمد شلبــــى|ف لمنصوره|صيدله 

62|734 ىط|لمع|بــــو |لجربــــى |هيم |بــــر| |نور ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

Thursday, September 6, 2018 Page 13389 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4|438 هلل|د|بــــر فرج ج|محمد ص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5||665 ضى|ح م|لفتـــ|هلل محمد عبــــد|عبــــد لعريش|بــــ |د|

3229|5 هد|ن مج|هلل مجدي سليم|منتـــ  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

53o5o6  محمود عىل ز|دع
ى
ى عىل شوق يد|ء حسي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 

 مريوط

8282|7 ده عيسي محمد يونس|مي تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

484276 |لصمد محمود |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد 
قطسر|ل

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

753946 ل|ئى محمد جل|ن ه|رو عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

76|538 حمد متـــول|يه مصطفى عيسوى | لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

45|732 ح|لمل|لسيد |ل |ل محمد كم|كم ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

535228 خ|لطبــــ|زى عىلي |لمغ|لد محمد |لرحمن خ|عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

699268 ن|يمن محمد بــــدر|ديه |ن صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

485454 ف رشدى عط|ن |ري|م ن|خرستـــ| رسر دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

9o529 لعليم|لرحمن عىل قرئى عبــــد |عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

626o3| هيم يوسف|بــــر|لسيد |محمد  زيق|لزق|حقوق 

254|6 ى مصيلىحي|ح |ره صل|س مي  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

765o72 حمد تـــوفيق|محمد محمود | رن ره بــــور سعيد|تـــج

64o767 لم|ن محمد محمد س|محمد محمود رمض زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

88779 حمد محمد سنوىس|رضوه  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

48877o بــــدين مىك عىل|لع|ل زين |جم لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

6o44|o |لمجيد شتـــ|حد عبــــد |لو|ر عبــــد |عم |حقوق طنط

9o3|5| وق محمد محمود محمد  رسر ج|طبــــ سوه

7o|765 م|لش|حمد |رس مرتـــضى |ف ي|عف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

52o85o ين جم للطيف هندى|ل محمد عبــــد |رسر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8682o3 تـــ|حمد حسن شح|حسن  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

3558|| ى|متـــ محمد سل|سل متـــ حسي  ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

6474|4 دل محمد لطفى غريبــــ|بــــسمه ع زيق|لزق|ره |تـــج

24o347 لدين مصطفى|ح |سلىم مجيبــــ صل ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 
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35|9| حمد عىلي خلف|ر محمد |من هره|لق|حقوق 

84||75 حمد|د |لعظيم خميس حم|عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

95444 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|لد |كريم خ |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

|64873 لعزيز|مروه مجدي حسن عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

686|o| وق ن حد عبــــده|لو|رص سعد عبــــد |رسر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

79|397 وى|لحسينى فرم|حسن | دين عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|5264o هيم سعد|بــــر|مريم سعد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3478o6 ي ز
ي محمد حسنى

يد|مصطفى |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

32725o ف محمد نجم|يتـــ | رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3373|| دتـــ محمود يىحي حسن|ىسي  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

68777 لح|شم ص|لح ه|ء ص|دع لفيوم|بــــ |د|

7o8o66 |بــــ عىل عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لوه|م عبــــد |ريه
بــــ|لوه

لمنصوره|حقوق 

9|4o64 مريم مجدى خليل عوض   سيوط|بــــ |د|

75|858 وى|لسيد طنط|يمن عوض |حمد | زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

3|9|76 هيم|بــــر|تـــى عمر |لعج|هبــــتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

879627 حمد يوسف محمود نرص | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|9236 لحميد قويطه|مد عبــــد |در ح|م ن|سل| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

492876 ف |حمد | لمقصود|ئى عبــــد|لعلو|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

29o882 للطيف حسن|ح حسن عبــــد |صل كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

33o2o3 تـــ|لزي|ئل محمود بــــديوى محمد |هبــــتـــ و |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

78|463 هيم|ن محمد إبــــر|ن سليم|نوره |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

7773|6 ن محمد محمد|رضو| محمد رض زيق|لزق|هندستـــ 

25233 س|حبــــيبــــتـــ محمد محمود عبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o85| مريم محمد فتـــىحي مطر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

692583 ى |بــــو|طمه ربــــيع |ف ى|بــــو|هيم |بــــر|لعني  لعني  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6|7979 لفيل|م حمدى |نسمه هش ط|بــــ دمي|د|

877769 للطيف  |حمد محمد عبــــد|ر |من سيوط|ره |تـــج

762696 بــــر|لح عوض محمد ج|محمد ص ره بــــور سعيد|تـــج
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835743 ى قن|لر|محمود عبــــد وي|زق حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|4852o |ديك|موكو ف|هلل كر|ل عبــــد |نه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

759366 س|حمد عبــــ|لغنى |منى عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

7o879|  يونس |هيم |بــــر|بــــسمه سعيد 
ى
لمتـــول|لدسوق لشيخ|طبــــ كفر 

44|o44 ح رحيم|لفتـــ|هبــــه يشي عبــــد لشيخ|عه كفر |زر

82|938 ي|نبــــيل صفوتـــ عبــــد
لمنعم مهنى حقوق بــــنى سويف

26|626 لق فهىم جمعه|لخ|محمود عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

246o66 لسعود|بــــو|لدين حسن |د|حسن عم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

228|72 لحميد|رس وحيد عبــــد|طمه ي|ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

85||22 ل|حمد محمد سبــــع مشع| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

||5555 ى ى فلتـــ| |مي  ؤس|مي  بــــشر ى شمس هندستـــ عي 

|5572| ى|بــــو|سلىم سعيد محمد  لعيني  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3|2528 ى سيد محمد عبــــد|مرو در|لق|ن حسي  |ره بــــنه|تـــج

629o63 طمه محمد حسن محمد|ف زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

2829o| لسعيد|يوسف وليد محمد  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

6o97o| يف|لمعىط محمد عبــــد |ء عبــــد |آل لرحمن رسر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

68849| هلل|لدكرورى عبــــد |هلل محمد صبــــىح |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

335832 ظريف عزيز بــــخيتـــ| رين|م |ره بــــنه|تـــج

6475oo هيم|بــــر|ذل |لش|طمه عمر |ف كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

|6|56o ف محمد |هلل |يتـــ | لق|لخ|حمد عبــــد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

849756 د|جر عمرو محمد فؤ|ه سيوط|ره |تـــج

835945 مي|لش|ن محسبــــ خي  |حن ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|6569o حمد|رس محمد |م ي|سل| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

34347 تـــم فوزى محمد|شدو ح كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

362559 ي
ح محمد|لفتـــ|يشى عبــــد| دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o2|o3 لسيد محمد|هيم محمد |بــــر|حمد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32369 هيم|بــــر|ج |لصبــــ|م نعيم |لرحمن هش|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

22229| لمنعم متـــول|مروه متـــول عبــــد ن|بــــ حلو|د|

637|8o لحليم|حمد عبــــد |لعظيم |م محمد عبــــد |سل| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 
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78|o62 لنبــــتـــيتـــى|مح محمد مصطفى |محمد س زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8||477 ى محمد محمد خلود حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

356774 لبــــكرى|لسيد |ن محمد |يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|2|oo7 ر|بــــ دويد|طف دي|حمد ع|حمد | هره|لق|عه |زر

4o4227 مر|جد محمد محمود ع|د م|زي سكندريه|ل|ره |تـــج

|33665 ن|ن عثــــم|رحمه حسن مهر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

72o|7 عيل|سم|هلل محمد |بــــ عبــــد |ربــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

68|333 للطيف|لرحمن عبــــد |عبــــد | حمد محمد زكري| لمنصوره|بــــ |د|

24|73| لبــــر عىل|يه عربــــى عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

699973 حمد منصور|حمد مصطفى | لمنصوره|حقوق 

3|5446 ملك| رس زكري|ندى ي|س ى شمس|تـــج ره عي 

344593 حمد فوده عدل فوده| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

35|o56 لعليم|ل عبــــد|ح كم|لفتـــ|مه عبــــد|س|ن |نوره |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6|3484 ن مزروع|هلل شعبــــ|حمد عبــــد|محمد  لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

338979 ح مهدي يوسف عىل بــــدوى|سم |طبــــ بــــيطرى بــــنه

84|772 لحكم سعد محمد|محمود عبــــد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

7o6659 ل|لع|لحميد محمد قنديل عبــــد |مل عبــــد |ك لمنصوره|ره |تـــج

2368o2  |تـــفى ي
ى
غ|رس شوق م|لرصى هره|لق|هندستـــ 

643o75 حمد محمد|لحميد |حمد عبــــد |ندى  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7543|4 |ق حن|سح|ج  |ن| ليدي عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

9|8947 حمد  |رص يوسف |لن|حمد عبــــد| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

883|36 ل تـــميم  |لع|هلل محمود عبــــد|عبــــد سيوط|بــــ |د|

42563| لس بــــخيتـــ غ| ليدي لي|كي  سكندريه|ل|ره |تـــج

475o5 دل مندى عتـــريس|حمد ع| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

879|9 هيم سيد|بــــر|تـــقوى ضيف  لفيوم|لعلوم |ر |د

8847|4 لس نش تـــ صديق عزيز |كي  سيوط|صيدلتـــ 

|2855| بــــ|لوه|ل عبــــد |لدين حسن جل|يوسف محمد نور  ى شمس هندستـــ عي 

79|938 تـــي محمد محجوبــــ|حمد نج|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

34|722 لمجيد غنيتـــ|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد| |رن |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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37o367 هيم عبــــده|بــــر|نوبــــ عبــــده |بــــ| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

5|54|9 حد خليف|لو|دى عبــــد |له|ئى عبــــد |مريم ه بــــ دمنهور|د|

6o4748 ء محمد عىل عوض يونس|رس| لمنصوره|بــــ |د|

485o82 هيم عوض|بــــر|لدين محمد |ح |محمد صل سكندريه|ل|ره |تـــج

495854 لحميد|بــــيل عبــــد |ح غر|وليد صل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|59476 ي|ر
مل|رجبــــ محمد ك| ئى ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

44o698 ر|لمجيد عم|حمد عبــــد|رس |ء ي|رس| لشيخ|علوم كفر 

6o5|33 ه خ| ر|لنج|لسيد |لد محمد |مي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

4|8o78 هيم|بــــر|تـــ |عمرو مصطفى فتـــىح بــــرك لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

246279 لرحمن حنفى منصور|بــــ عبــــد|يه|يوسف  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4|584| ضى|وي ر|لص|ح محمد مني  |سم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

898o98 حمد عرفه مغربــــي |ح |سم ج|تـــربــــيتـــ سوه

|52638 ى عبــــد  للطيف|لعزيز عبــــد |مريم تـــحسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|25745 محمد محمود محمد عىل ى شمس هندستـــ عي 

49254 ح|لفتـــ|ن مصطفى عبــــد|ن شعبــــ|نوره لفيوم|عه |زر

63|4o| وعد مصطفى سعيد خليل زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

77ooo2 لدق|لسيد طلعتـــ عطوتـــ |حمد | زيق|لزق|بــــ |د|

67862o س|دى عبــــ|له|رس عبــــد |نيم ي|ر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44762o ونيك كر|هر ش|شنوده م| في  بــــ دمنهور|د|

8o6868 رق عدلي محمد|ر ط|من ي|علوم 
|لمنى

8|4|48 ن|لعظيم عثــــم|هلل جمعه عبــــد|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

829875 عيل|سم|هيم محمد |بــــر|حمد | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|3||36 حمد معتـــز سعد|محمد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|73569 طف محمد فوزي مني |عمرو ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

238324 ندى مصطفى محمد مصطفى رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

|2|4o5  عبــــد 
ى
لسميع مرىس|فرح هيثــــم شوق ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

44996o شموع أيمن محمد محمد غلوش |قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 
ضتـــ|ري/دى|لو

866229 ى عبــــد|بــــو| ي خليل|لن|ليمي 
رص حفنى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48446 مل|حمد ك|لدين نرص |م |حس ى شمس|زر عه عي 
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877448 بــــر محمود محمد |ء ص|ل| سيوط|علوم 

6|4224 ف |كريم  رتـــ|لمنعم عم|لسيد عبــــد|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

455627 دى|عمر محمد عبــــد لرحيم محمود رسر ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

32o|34 ف فضل عبــــد|م  ر|لغف|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4276o6 س |لمحسن عبــــ|رص عبــــد|لن|لمحسن عبــــد|عبــــد
ر|نو

|بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

226266 حمد|هيم |بــــر|حمد |مر |در تـــ|ن ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

|54||4 م محمد سيد|محمد عص ى شمس|تـــج ره عي 

44o978 هيم عىلي منصور|بــــر|ء |دع لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

29o7|| ى محروس|مريم نبــــيل  مي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

533o88 ن بــــدر سليم|ء جمعتـــ زيد|أسم سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

26|9|6 طف محمود محمد محمود|زن ع|م |نوعيتـــ بــــنه

4o5o92 ل|لع|د محمد عيد عبــــد|محمود رش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o789 ضى|م ر|لسل|ل عبــــد|لع|محمد عبــــد ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

859o55 وق محسن محمود عبــــد لرحمن|رسر ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

899747 مل عىل |حمد ك|يه | تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

852896 هلل|مد عبــــد|حمد ح|يوسف  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8397o4 ي 
ى محمد|منى حمد حسي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

5|57| ن|حمد زي|حمد |ريم  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|8|o4 ن|لحميد شعبــــ|دى محسن عبــــد|ش دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

2|95| روق مصطفى|م ف|هلل عص|منه  هره|لق|ره |تـــج

227o95 لسيد خضي |ن |مصطفى سليم هره|لق|بــــ |د|

885668 يدى عيد وليم سعيد |ه سيوط|بــــ |د|

|7o9o4 هيم جبــــر|بــــر|لد محمد |خ ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

28573o مد عىل حسن|ل ح|حمد جم| ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

7o||94 هيم عبــــد|بــــر|حمد حمدى محمد |لرحمن |عبــــد 
لبــــر |

لمنصوره|علوم 

24|559 ئشه محسن عىل محمود|ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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224o52 ى|طمه عىل عبــــد|ف لمنعم حسي  هره|لق|بــــ |د|

867|53 حمد|روي محمود بــــكري | ي|بــــ |د|
|لمنى

3347o4 هيم|بــــر|طف رتـــيبــــ حسن |محمد ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o3756 ن جريشه|لمرىس عثــــم| |سلىم رض هره|لق|م |عل|

638434 عيل محمد|سم|ء محمد |عىلي زيق|لزق|نوعيتـــ 

9||2o4 عيل |سم|لحليم |ح عبــــد|د صل|جه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

69o|22 يع محمد|لسعيد ط|يع |سعيد ط لمنصوره|هندستـــ 

|73686 محمد محمود محمد عزيز تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

327|o2 س|نور محمد عبــــ|ح |سم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|64|37 لعزيز حسن|مصطفى محمود عبــــد  هره|لق|حقوق 

4o9879 لجمل|محمد نور محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

226822 هيم|بــــر|حمد حسنى عىل |كريم  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

766943 س|لنح|محمد حسن محمود  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

4o3|o| حمد|حمد حسن سيد |حسن  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|44768 لعزيز|مد سعد عبــــد |زينبــــ ح هره|لق|بــــ |د|

74|o2 هلل عىل|يه عزتـــ عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||89|7 دل محمد عىل حسن|نبــــيله ع ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3||||9 لنبــــى|شم عبــــد|م ه|م|حمد | ى شمس حقوق عي 

824|o3 ي فتـــىحي |
حمد|حمد مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

262848 ن|بــــ محمد شعل|لوه|دهم عبــــد|كريم  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

837o|2 ه|لل|طمه حمدي محمد عبــــد|ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

89454| لعربــــ محفوظ |زم عز|ح| دين سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

25||4o د فتـــىح محمد|حمد عم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

237738 هلل|بــــ عبــــد|لتـــو|ىط عبــــد|لع|ندى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

675|87 د|لسيد مر|لفتـــوح |بــــو|سلىم حسن  لمنصوره|ره |تـــج

7|6656 ف محمد مصطفى |ء |رس| هيم|بــــر|رسر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

5|8957 ف | |ند رى|نص|ل|حمد محمود |رسر لسويس|معتـــ |علوم ج

277465 لشوربــــىح |محمد رجبــــ محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|242o6 ن|فظ زهر|لدين ح|م مىح |سل|ل|ر |محمد من ى شمس حقوق عي 

86o227 هيم|بــــر|لعليم |هيم عبــــد|بــــر|حمد | سيوط|طبــــ 
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837||8 ي تـــوفيق|لش|يوبــــ عبــــد|طمه |ف
ى
ق دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

63|47 تـــ عبــــيد عبــــ| للطيف|س عبــــد |مي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

6|93o7 لسندروىس|دق |دق ص|عمرو ص معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3696o2 لنبــــى خليل|رس عبــــد|سيد ي هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8894oo ن |حمد مهر|لرحيم |هيم عبــــد|بــــر| سيوط|حقوق 

4o398| ى ف فرج ك| |مي  مل فرج|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

29|29 حمد محمد عىلي|زم |ح سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

3o476 د|لجو|لرسول عبــــد |حمد عبــــد |ريم  هره|لق|بــــ |د|

2|532| حمد|لرحمن |حمد عبــــد|سلىم  ى شمس| لسن عي 

|2o499 مرى|لعو|ح محمد|مريم محمد صل لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

686o|9 ي|ر
هر محمد  حسن|لظ|طف عبــــد |ع| ئى لمنصوره|بــــ |د|

8|||o7 لعزيز عىلي|هيم عبــــد|بــــر|محمود  ي|طبــــ 
|لمنى

|2|8o4 ى محمد زىك|ش  حسي 
دى مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o2778 بــــوعيش|ن محمد عطيه |رق حمد|هر ط|بــــ زيق|لزق|ره |تـــج

27o22 عيل|سم|ل |رحمه محمد جل هره|لق|بــــ |د|

774862 زى|ن  حج|ح حسن سليم|مريم صل زيق|لزق|بــــ |د|

345355 م|د محمد ضي|حمد عرفه رش| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

493598 بــــو يوسف|هر رفعتـــ |هلل م|سيف  ره دمنهور|تـــج

369596 وى|لعم|رص رجبــــ عىل |محمود ن ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

824886 ي |محمد ه
حمد عىلي|ئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|5o67| دريس|هلل |عمر مجدي عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

7o6|47 لعدل|حمد |شد |مه ر|س| لمنصوره|هندستـــ 

26238o ر بــــسيوئى|لستـــ|دل عبــــد|محمد ع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

488779 لعزبــــ محمود|لد محمود |خ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

757o97 ه خ| لحميد|لد محمود عبــــد |مي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

64|735 ف |هيم |بــــر|هبــــه  لدين|حمد موىس رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|4747o لعزيز محمد|لد عبــــد |يوسف خ ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

489o33 عيل|سم|زى |نور مغ|حبــــيبــــه حمدى  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|29|75 للطيف|تـــه عبــــد |حمد شح|زم |ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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529|64 حسن| يمن زكري|ن |مرو سكندريه|ل|حقوق 

|33237 لمطلبــــ|د فتـــىح ذىك عبــــد |فؤ| رن لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

694696 ر|لسعيد نص|لحنفى |ندى  لمنصوره|صيدله 

25|989 ح|لفتـــ|رس محمد عبــــد|محمد ي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

78o856 هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

3|6464 تـــ رسي محمد قرئى عبــــد| لرحيم|مي  ى شمس حقوق عي 

4555o7  شح|ل |هلل كم|منه 
ى
تـــه|لسيد دسوق سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

35|788 هيم حسن|بــــر|لدين |كوثــــر نجم نور  |نوعيتـــ بــــنه

274736 حمد|لسيد |دل |لرحمن ع|عبــــد ن|بــــ حلو|د|

85488o حمد عىلي|شور |حمد ع| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

675927 لرشيدى|هر |هر محمد م|سحر م لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

69ooo2 لسيد عىل محمد|زى |لمغ|محمود  ط|ر دمي|ثــــ|

438|47 سم محمد محمد موىس|دولتـــ بــــ تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

3|544o حمد عىل محمد|رتـــ |س ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

488796 هيم حمودتـــ|بــــر|حمد |حمد |لرحمن |عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35|5o6 لعزيز بــــيوم|سهر سيد عبــــد |بــــ بــــنه|د|

23o|98 زق|لر|لح عبــــد|بــــر ص|مح ص|س ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

33678| حمد محمود|لسيد |م |سل| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|4oo59 مريم محمد مصلح محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2459|4 ن|مه فوزى عجل|س|محمود  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

776654 حمد|هيم |بــــر|لدين |ء |عل| ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

265232 لبــــكرى|لسيد |حمد ممدوح عبــــد| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4o4o57 ل|رس مصطفى بــــل|كريم ي سكندريه|ل|حقوق 

|56943 ن محمد|هيم رمض|بــــر|محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|27857 ي محمود عبــــد 
ل|لع|حسن مصطفى هره|لق|ره |تـــج

532|4 ن فريد سيد محمد|نوره ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

366543 حمد محمود|لح |حمد ص| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

876886 |  ك حن|لمل|مريم سمي  عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

255833 لديبــــ|لحفيظ |حمد محمد عبــــد | لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

87o382 ي طه|لدين حس|ء|ء عل|لزهر|
ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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83|4o7 حمد|لمنعم |حمد عفتـــ عبــــد|ء |شيم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

2383|2 ى عبــــد لحفيظ عىل|ندى حسي  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6o26|5 رك|لرحمن كرم محمود مبــــروك مبــــ|عبــــد  |ره طنط|تـــج

688362 لحه|لسعيد ص|لسعيد محمد |زينبــــ  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

888934 فظ درويش |لح|يشى محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

5|5o65 لرسول|ر آيمن سيد أحمد عبــــد |من سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

5o|526 هيم محمد محمد خليل|محمود إبــــر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

435927 ه عبــــد | مل|بــــوز|لدين |ل |لحكيم جم|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|6|29 |تـــي  وجيه وهيبــــ تـــوم|فيلوبــــ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

64875o هلل|لد محمد بــــدوي عبــــد|خ زيق|لزق|هندستـــ 

639o7o هيم|بــــر|عيل |سم|حمد |محمود  زيق|لزق|ره |تـــج

774866 لسيد محمد حسن هيكل|ر عىل |من ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|7494| ى |ي ى مط|بــــو |سمي  لرحيم|وع عبــــد |ليمي  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85597| حمد|هلل |د عبــــد|جح عم|ن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

627|42 ن|ن بــــدر|لمحمدى سليم|ر محمود |نتـــص| زيق|لزق|حقوق 

3628o7 لسيد|عمرو جودتـــ محمود  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

634276 حمد|ن |يتـــ مجدى سليم| زيق|لزق|ره |تـــج

|33492 بــــ|لوه|يف عبــــد |رص ط|لرحمن ن|عبــــد  |حقوق بــــنه

8756o2 لصبــــور سيد |معتـــز محمد عبــــد سيوط|حقوق 

529|99 ي شعبــــ
وي|لشن|ن محمد |محمد مصطفى ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

9o|o69 حمد  |دل محمد |ع| روفيد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|6o8o| ى|شه |ن عك|رق سليم|ط مي  ى شمس هندستـــ عي 

232978 ى|منه  هلل عىل لبــــيبــــ حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62|8o بــــدين محمد|محمود موىس ع حقوق بــــنى سويف

352258 حمد|طف درويش |كريم ع |حقوق بــــنه

2484o7 وى|لسيد عشم|مل |سجده محمد ك ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

89254o ل محمد |ح كم|صل| دين سيوط|تـــربــــيتـــ 

|37|4o لرحمن|لرحمن حسن عبــــد |لد عبــــد |خ ى شمس|تـــج ره عي 

4478|7 ح سعد محمد عيس|جر صل|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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526o85 لعزيز فهىم حرحش|عمرو عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

777333 لفتـــوح|بــــو |ء حمدى محمد |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

44|658 ي|ن محمد |سط حمد|لبــــ|ء عبــــد |رس| لعشر لشيخ|عه كفر |زر

755538 مر|حمد يوسف ع|يوسف  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3|7445 لحميد|ىط عبــــد|لع|حمد عبــــد|محمد  ن|حقوق حلو

9|o343 ج حميد  |لدين فر|ح نور |صل ج|حقوق سوه

324|25 حمد|حمد سعد |سعد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|6|388 ن|روق سليم|حمد ف|هدير  ى شمس|د| بــــ عي 

|7477| ى حسن|لص|رص عبــــد |حمد ن| لحي  ن|حقوق حلو

234o22 ى|لسيد |لدين بــــدوى |م |حس مي  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

85552 غبــــ|مد ر|ء ح|عل| دين ره بــــنى سويف|تـــج

22o4|8 ى حج|محمود عبــــد زى|لغنى محمد أمي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

275444 ي|ر
حسنى سيد عىل| ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|26|o ى|رو  حسي 
ن مدحتـــ مصطفى |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي

لسويس

45o69o ف |ربــــى  بــــر|هيم ص|بــــر|رسر |ره طنط|تـــج

|3o4o4 ي
لدين لطفى محمد|ء |محمد محمود ضى سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 

دى|لمع |

4562|4 حمد محمد|روق |ن قدرى ف|رو سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

235277 بــــ|م محروس خط|حمد س| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

28o86 حبــــيبــــه عزتـــ محمد منعم هره|لق|ر |ثــــ|

4487|6 لعمروىس|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|لحميد |عبــــد  |ضتـــ طنط|علوم ري

8826|9 لسميع |يه محسن محمد عبــــد| سيوط|حقوق 

448732 محمد عىل محمد نصي  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

832293 سكندر|ء فرنسيس |بــــ صف|يه| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|27978 هيم محمد|بــــر|لدين |م |حمد حس| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

265|57 حمد|لغنى عىل |لسيد عبــــد|ء |عل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

27|487 حمد محمد فهيم نوح|لسيد |ء |حسن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o4645 حمد حسن|محمود حسن محمد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

5o7843 لم|مد س|عيل ح|سم|ندى محمد  زيق|لزق|عه |زر
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48347| د|لجو|حمد عبــــد|ء محمد سعيد |رس| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

775|39 بــــ|لوه|لربــــ عبــــد |د |عطيه ج| دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

639447 ء مصطفى محمد مصطفى|رس| زيق|لزق|حقوق 

696867 ى|محمد فكرى محمد فكرى  لدمي  لمنصوره|ره |تـــج

43638o ش|لحش|لد عىل محمد |محمد خ |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

7764o4 وق  ف محمد عىل|رسر رسر زيق|لزق|صيدله 

639o4 ن محمد حسن خرصى|محمد شعبــــ ره بــــنى سويف|تـــج

262466 ن نبــــوى محمد|ح سليم|وليد صل |كليتـــ هندستـــ بــــنه

69|o8o ره|لفضيل عم|ل عبــــد |ء جم|شيم ى شمس طبــــ عي 

764|7o لغنى محمد سعيد|ء عبــــده عبــــد |ل| علوم بــــورسعيد

86|5|5 لمجد محمد|بــــو|لمحسن |محمد عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5o|375 بــــوجبــــل|فهد محمد مصطفى حموده  سكندريه|ل|طبــــ 

68o478 حمد|لسعيد |سعد مرزوق سعد  لمنصوره|حقوق 

625286 |لنج|بــــو|حمد |مد |سم ح|محمد بــــ زيق|لزق|هندستـــ 

5o|628 ل سعيد منصور|مرفتـــ غ سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

336|o7 حمد|مر |عيل ع|سم|ء |ل| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

693o76 لمهدى|للطيف محمد |عبــــد | محمد رض ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

76|546 حمد|جر عيد عيد |ه تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

7|22|6 يف محمد  لعيوىط|هيم |بــــر|محمد رسر لمنصوره|طبــــ 

49o4|2 ى محمد|شف ي|ندي يسن ك سي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o3453 هيم|بــــر|حمد |يدى يشى خليل |ه سكندريه|ل|حقوق 

4o479o ص|لقص|لدين محمد |د |ل عم|كم ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

35o427 هيم|بــــر|حمد محمد |حمد محمد | ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

638863 ه  فع|لسيد محمد ش|لسيد |ني  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|335oo لسيد غنيمه|طف محمد |محمد ع دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

49oo|| لسيد|لسيد |عيده نجيبــــ عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

633596 ن محمد|ف سعيد شعبــــ|عف ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

3647|8 حمد محمد مصطفى عوض|ء |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

67579o ي|ر
ن|مد رضو|لد سعد ح|خ| ئى لمنصوره|ره |تـــج
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62o||9  |هيم |بــــر|ء محمد |شيم
ى
ودى|لد|لدسوق ط|بــــ دمي|د|

876834 لغنى |ذن عبــــد|ر ممدوح م|من سيوط|ره |تـــج

6|6974 ه جل| له|بــــو جل|ل ذىك |مي  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

233355 رحمه حنفى سيد عبــــده هره|لق|عه |زر

|54326 لدين|حمد محمد رفعتـــ نور| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

24364 ى|طمه |ف حمد بــــدوى محمود حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

276o68 ى |ره |رى بــــش|م هيم|بــــر|مي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

88|4o5 يز  |يمن عزتـــ ف| |رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|44378 حمد عىل|ئى عىل |حمد ه| ن|علوم حلو

3337o| ى |م| م محمد|م|م حسي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

78o862 لسيد محمد محمد|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o3649 |هلل عط|لسعيد عبــــد |لد |لرحمن خ|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

92o539 حمد قريش  |م |م|ء |شيم ج|طبــــ سوه

633|89 م محمد محمد جمعه|ريه زيق|لزق|حقوق 

432923 لجنجيىه|لسعيد |هر |د ط|جه |تـــربــــيتـــ طنط

24o29| مريم محمود حسبــــ محمد هره|لق|بــــ |د|

24832 لدين محمد معتـــوق|ح |لد صل|مريم خ ن|بــــ حلو|د|

7558|o لرحمن محمود|حمد عبــــد |ء |شيم ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|7384 لحفيظ يوسف|رق عبــــد |محمد ط ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

638252 لم|حمد س|لسيد |لم |حمد س| زيق|لزق|علوم 

839974 ي بــــدوي سيد|رس|
ء مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

759o3| ود شنوده|نوبــــ شنوده د|بــــ| ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

|446o2 ل|لغ|لرحمن محمد طه طه |عبــــد  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

|5o645 ى ط ى عبــــد |حسي  دى|له|رق حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

482|79 لح|لح محمود ص|هلل محمود ص|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

87o482 حسن حمدي عىلي محمد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o5334 ي محمد عبــــد |ن ي ف|لش|ج 
ى
وي محمود|ق ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

8o6743 نور محمود|ل |محمد جم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3|o96o هلل محمد فتـــىح عىل|منتـــ  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

8|7688 ف جم| لحميد حسن|ل عبــــد|رسر ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى
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8845|2 روق صديق |ح ف|حمد صل| سيوط|بــــ |د|

3|885 رص سعيد عىلي|خلود ن هره|لق|صيدله 

9o2934 حمد مجيد |حمد رجبــــ | ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|26859 لسيد|م محمد |فرح عص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

339389 مر محمد|لرحمن ع|طف عبــــد|يتـــ ع| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

785694 لد|لم خ|لد س|محمد خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89|938 ى عبــــيد منصور ك مل |كرستـــي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4238|o ى ص|لرحمن عص|عبــــد لح محمد|م حسي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

4o6o33 هيم|بــــر|لسيد |ء محمد محمد |شيم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

26964 ن|لد محمد سليم|يه خ| ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

|944| مه مسعود عطيه|س|محمد  ن|حقوق حلو

7o866| ى حسن |يوسف عبــــد  عر|لش|لمنعم حسني  لمنصوره|بــــ |د|

252643 وى|لدفر|ل |سلىم سمي  مصطفى كم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

678854 لح|زى ص|حمد حج|ء محمد |دع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

629979 حمد محمد صبــــىح محمد|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

9o72o7 ى |لش|حمد |ن |يم| ذل حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

|493|6 لسيد معىطي| |لسيد رض| هره|لق|ره |تـــج

533|o7 ء محمد محمود محمد درويش|رس| دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

27o426 وى|لخربــــ|لمنعم شبــــل |يوسف فوزى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

886467 بــــ عىل |لوه|بــــتـــ عبــــد|عمر ثــــ ي صىح 
سيوط|معهد فنى

537695 للهيبــــ|لمول |لسعيد عبــــد|دى محمد |ف عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

923o|5 لدكروئى |مصطفى محمود مصطفى  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4989|5 ي|لعظيم |مي محمد عبــــد 
ى
لحوق تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

92|9o3 لزقم يوسف |ل |س جم|تـــوم لمنصوره|حقوق 

4|8776 ين ع عيل عىل|سم|طف |رسر لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

|5|o2| ن سعيد محمد|مينه شعبــــ| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

648933 هلل حسينى محمد حسن يوسف|عبــــد ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

329837 ي سويلم بــــدوي|مي
دتـــ مصطفى |علوم بــــنه

8o|3|8 لليل|بــــو|سم |لليل ق|بــــو|يه | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

24239 ى محمد تـــوفيق حمزه|ي سمي  هره|لق|بــــ |د|
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433|o نور محمود محمود|محمد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

697433 رق سعد محمد سعد|عمر ط لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

|625|6 ى|م عدن|حمد عص| ن حسي  هره|لق|م |عل|

339842 دق|لص|لسيد |د |دتـــ عم|مي ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

83oo72 طمه صبــــري فهيم محمد|ف دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

884397 م |حمد تـــه|محمود عىل  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

925536 دى  |له|ز عبــــد|نهله خلف فو ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

244o78 لعظيم |بــــ عبــــد |لوه|ح عبــــد|بــــ صل|لوه|عبــــد
عىل

ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

489779 تـــ حلىمي فؤ| د محمود محمد|مي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

75976o روق محمد|ندى يشى ف لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

6346o9 لنعيم محمود|حمد محمود عبــــد|تـــم |ح ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

29|86 عىل حمدى عىل محمد هره|لق|حقوق 

8957|7 حمد |محمد | ء زكري|سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

854928 ين  ي|لك كيل|لم|حمد عبــــد|رسر
ئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

22238o لسيد محمد|هلل |ل فتـــح |ل كم|بــــتـــه| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

9o3|53 ن  |هلل حس|حمد خلف |ء |شيم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|6o559 لعزبــــ|لسيد |مه |س|مهند  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

||7874 ن|حمد تـــوفيق رمض|مصطفى  ى شمس هندستـــ عي 

|4899| لمنعم طلبــــه|هدير مصطفى عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

337267 حمد محمد حلىمي محمد| ى شمس حقوق عي 

6o|234 لسيد فرج|أحمد فوزى محمد  |هندستـــ طنط

423375 ل|لع|لسيد عبــــد |لسيد محمد |ن |رو سيوط|عه |زر

3587o| عيل|سم|لدين عىل |ء |رتـــ عل|س |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

876649 لعزيز |لرحيم عبــــد|لرحمن سيد عبــــد|عبــــد سيوط|طبــــ 

|22344 ن|لطح|محمود لطفى محمد محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|77823 لمعىط سيد|رص عبــــد |حمد ن| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

3|2599 ى عبــــ|ر ط|من س|رق حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

4o7587 مه محمد خليل|س|ر |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|o584 مه|تـــه سل|تـــه شح|روق شح|طمه عىل ف|ف لمنصوره|علوم 
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7o8932 تـــه|د شح|هيم وففى فؤ|بــــر|عمرو  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

28o399 محمد سيد محمد عىل خرصى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

449o9| ى محمد  ر|لنج|مريم سعيد حسي  |ره طنط|تـــج

|32464 هلل|لسيد فرج |حمد محمد |د |جه ن|حقوق حلو

5337|| |دى عبــــد |له|مح محمد عبــــد |لدين س|سيف 
م|لسل

بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

426948 ى عبــــد ربــــه|ن |آيتـــ حمدى رمض مي  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

69|73o م محمد سعد محمد يوسف|سل| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6|4749 لخول|متـــ أحمد |ء أس|إرس لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

33|442 عيل عىل|سم|سط |لبــــ|سط وجدى عبــــد|لبــــ|عبــــد عه مشتـــهر|زر

|476oo هيم حسن محمد|بــــر|حسن  ن|علوم حلو

|39826  عبــــد |حبــــيبــــه عص
ى
د محمد|لجو|م شوق ى شمس صيدله عي 

678666  د|هيم |بــــر|لسيد |حمد |
ى
ود|لدسوق دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

5272o| عيل|محمد أحمد أحمد محمد إسم ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

345487 بــــ|هيم حسبــــ رح|بــــر|حمد |ء |سم ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

49|995 ل محمد|لع|حمد عبــــد|ن عبــــده |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82o9|8 ى  روق حبــــيبــــ|مه ف|س|كيفي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

64469 ن محمد|مروه محمد شعبــــ لفيوم|بــــ |د|

7o|282 ئى|لقبــــ|لسيد |حمد حسن |لرحمن |عبــــد  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

|7279| رك حسن محمد|حمد حسن مبــــ| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|39674 هيم|بــــر|لرحمن |هيم عبــــد |بــــر|ده |مي ى شمس|تـــج ره عي 

445422 لم|لعزيز س|مروتـــ أحمد سعد عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

248oo2 هلل|د |لم ج|رص س|ر ن|من ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

6|582o ى|حس م محمد فوزى عوضي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

835646 بــــر محمد|حمد محمد ج| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

495782 مر|لثــــعلبــــ محمد ع|حمد محسن | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4o92|2 |بــــو عص|لم محمد |د عطيه س|عتـــم| |ره طنط|تـــج

837|2 لرحمن سعد عىل سعد|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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442|77 لسيد|حمد محمد محمد | سكندريه|ل|طبــــ 

5o684 ي سيد عبــــد|محمد 
بــــ|لوه|لحسينى علوم بــــنى سويف

7524|3 لسيد جبــــر|لرحمن محمد عيس |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

9o8569 لغنى محمد |جح عبــــد|ن ن|يم| ج|ره سوه|تـــج

6oo755 شىم|له|يه بــــسيوئى بــــسيوئى محمد | ي صىح طنط
|معهد فنى

67627o لمجيد|محمد محمد عبــــد | حل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|8353 بــــو سعده|لغنى محمد |مصطفى عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|52543 ه|لل|رص عبــــد |بــــو ن|لصمد |ر عبــــد |عم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|5255 حمد محمود|لدين |ره عز|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

347489 لرحمن محمد|تـــفى ميشه عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

|49475 هلل محمد|لد عبــــد |در خ|ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|57485 حمد|ح |لفتـــ|مريم عمر عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

539352 هيم محمود|بــــر|م محمود |زم عص|ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

687369 بــــينى|لمجيد |د عبــــد |ء رش|سم| لشر لمنصوره|بــــ |د|

6879|5 جح|زى ر|مح سعد سبــــويه غ|يمن س| ن|صيدله حلو

93527 هلل|بــــو بــــكر محمد عبــــد |د |مر  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

7||827 لكوش|حمد |سمر محمد |ل|ء |شيم ط|بــــ دمي|د|

|37846 بــــوبــــكر|لدين سيد عوض محمد |سيف  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

83|394 عيل|سم|ن عىلي محمد |حن دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

696|84 ل محمد منصور|هيم كم|بــــر| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

373|o7 ح عليوتـــ|لفتـــ|يتـــ عليوتـــ عبــــد| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

36||6| |ء وحيد صل|لزهر|طمه |ف
ى
ح دسوق ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

777298 لعزيز|بــــر عبــــد |لمصطفى محمد عىل ص| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

82|669 ن|د محمد حس|سوسن عم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4|4343 ى صل لمنعم محمد رسور|ح عبــــد |نرمي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

3492o| م عىل|م|تـــم محمد |ح |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o|54| لسعيد دبــــور|لسعيد محمد |ميمه | زيق|لزق|علوم 

786945 ف عبــــد |لسيد | لعزيز محمود|رسر ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

857992 م سيد|لسل|ر سيد عبــــد|مي ي|بــــ |د|
|لمنى
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4884|4 مد يحن |حمد محمد ح|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7|843 وق جم ل فتـــىح محمد|رسر لفيوم|حقوق 

8o9257 ى|ن |بــــوزيد شعبــــ| بــــوزيد حسي  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

52733o لعظيم |لمجيد عبــــد |لعظيم عبــــد |ن عبــــد |إيم
ن|عثــــم

بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4o4442 ل يونس محمد|لد محمد كم|خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3785| مه محمد رشدى عىل|س|لرحمن |عبــــد  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

4|94|o لرحمن عيس|هيم محمد حسنى عبــــد|ره إبــــر|س لشيخ|ره كفر |تـــج

897235 هلل  |لسميع ضيف |ه عبــــد|لل|بــــسمه عبــــد تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

4|46|4 ف | مه|بــــو ش|حمد |حمد |رسر ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

77|o|3 ى يىحي|ل |بــــل محمد كم|سن مي  زيق|لزق|ره |تـــج

28|2|3 ن|ئى عثــــم|ليم|م |جر عص|ه ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

77673| ذلي|لش|ح |ح عيد صل|صل ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

358|93 حمد محمد|حمد محمد | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

438763 ح|حمد مصبــــ|ح |محمود محمد مصبــــ لشيخ|بــــ كفر |د|

6o|827 لمقصود يوسف|م محمد عبــــد  |صيدله طنط

462o39 ع|لبــــي|حمد |ح |لحميد فتـــ|هدى عبــــد  |حقوق طنط

|2||97 د حمدى محمود|مسلم عم ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

899o23 شد فرغىل |رص ر|ن| ر|ي ج|طبــــ بــــيطرى سوه

7672o| رص|محمد حسن محمد فهىم محمد ن ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

336259 سلىم محمد مصطفى محمد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

289o6 يف عبــــد |حمد | بــــ|لوه|لسيد رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|56o58 ى فهد|حمد عبــــد | لحميد محمد حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

98|93 لبــــصي  محمد|مروى يوسف عبــــد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

428547 جه|لخو|ل |هيم محمود جم|ء إبــــر|إرس |نوعيتـــ طنط

435823 ي محفوظ عبــــد|م|
شور|لحميد ع|ئى سكندريه|ل|حقوق 

535876 ي بــــيومي|طمه |ف
يمن محمد حسنى سكندريه|ل|بــــ |د|

477354 ن محمود|يتـــ مصطفى محمود عثــــم| بــــ بــــنى سويف|د|

648o| لحميد محمد|رس عبــــد |ق ف|شو| ن|حقوق حلو

7o4o|| وى|لطنط|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر| |نور لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

3|6o39 |تـــ بــــعزق بــــسط|نش| دون|م ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس
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354842 ي|زينبــــ  ى طه بــــحي  حمد حسي  |بــــ بــــنه|د|

255o93 تـــ|د|لسع|بــــو |سهيله محمد تـــوفيق  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

722o8 ى عط|ي لحميد|ء تـــوفيق عبــــد|سمي  لفيوم|صيدلتـــ 

||75|6 ح حسن|لفتـــ|د عبــــد |حبــــيبــــه محمد فؤ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

88|726  عىل ج|لبــــ|حمد عبــــد|
ى
د  |ق سيوط|ره |تـــج

4|346 لمنعم محمد|م سيد عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

345|83 ى سليم|حمد |طمتـــ محمد |ف بــــوشوشتـــ|ن |مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

26685 مر عزتـــ فهيم|محمد ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25o37| ى مأمون رس|دق |مروه ص ج|مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

687462 لق|لخ|ن عبــــد |رسح| ر زكري|من لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|53392 يمن عيد محمد|ن |نوره ن|بــــ حلو|د|

|58|39 ى محسن محمد فتـــىح فهىم|ي سمي  ى شمس| لسن عي 

635524 ن محمد|حمد شعبــــ|ن |ريم|ن زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|58942 ن فهىم عمر|رتـــ رمض|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

487|55 ى|يمن محمد محمد |محمد  لعشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68533o ى |لسيد حس|م  له|حمد غز|ني  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

833345 هيم|بــــر|عيل |سم|مه محمد |س| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

79|o98 دى|لبــــغد|لسيد |حمد |مريم محمد  |ره بــــنه|تـــج

42|456 هلل|د|عيل ج|سم|حمد متـــول متـــول | ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

7o4535 لحفيظ|لعليم عبــــد |حمد حسن محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

7|2755 دى|ء مصطفى ك|ل| مل محمد رسر لمنصوره|بــــ |د|

|665|9 در|لق|لعزيز عبــــد |حمد عبــــد | |ر|ي هره|لق|حقوق 

324o46 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|هيم محمد |بــــر| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

765328 لديبــــ|محمد حسن محمد حسن  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

347o98 لرحمن|حمد رشدي عبــــد|سلسبــــيل  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

8537o6 ن محمد سيد محمود|يم| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

56o73 تـــ سيد محمد|حمد عز| بــــ بــــنى سويف|د|

324256 محمود حسن عطيتـــ عىل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

683544 ع|لشم|لرحمن فتـــىح سعد حسن |عبــــد  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

25289o هلل|حمد عبــــد|لد درويش |زينبــــ خ ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

343o|9 لرحمن قنديل محمد محمد قنديل|عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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837o|o هلل عىلي محمد|ء عبــــد|عىلي دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

2493o5 لديبــــ|حمد لطفى محمد |سهيله  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

349795 لمجيد|محمود محمود محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

6o7548 ى  ل|لش|لعليم |لسيد عبــــد |نورسي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

64478 حمد مصطفى|ء مصطفى |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

362|23 لبــــيومي|لكريم فرج |حمد عبــــد| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|74824 ي خط|هش
حمد|بــــ |م حنفى ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ ى جي 

2|776o حمد حسن عطيه|ل |نه م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

4oo8|2 ى ربــــيع محمد عثــــم| ن|لحسي  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

356975 لمقصود|حمد عبــــد|مد محمد |منيتـــ ح| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

775837 هلل عىل|لسيد عبــــد |محمود  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

853o3 حمد|لمنعم |ء عبــــد |لد عل|خ ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

697oo6 ح|لفتـــ|لح عبــــد |محمد محمود ص لمنصوره|صيدله 

6782o5 لمجيد|مل عبــــد |ء مجدى محمد ك|رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

527|32 لمجد|بــــو|هيم |بــــر|زن محمد |م سكندريه|ل|هندستـــ 

|23|o9 لكريم محمد|سلىم نبــــيل عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|527o4 لم|ميه فوزى سعد س|س ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

84|67 م بــــدر معوض خليل محمد|سل| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6528| ن|هلل سيد حسن حس|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

69o954 يل|تـــ ج|لشح|لمول |عوض عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

4|9844 دى|لبــــسطويس ش|لعزيز |محمد سمي  عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

889646 مر محمد |يمن ع|ن |عن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

784928 حمد|د |يمنه عىل ج زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

46o7o4 لديبــــ|حمد عيس |حمد |ره |س ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

92|449 لم |لعظيم محمد س|حمد عبــــد| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

9|9249 لرحمن  |لرحمن محمود عبــــد|مصطفى عبــــد سيوط|ره |تـــج

9|9|6 لسيد|حمد |لد محمود |خ ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

525657 ي |زي
حمد|د حسنى حنفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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4484o7 ر|لنج|لعزيز نبــــوى |هيم عبــــد |بــــر|حمد | ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

526797 هلل|بــــ |مل ج|لسيد ك|مل |لسيد ك| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

43|o92 وى|لشن|محمد غريبــــ فتـــوح | دين ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

893o73 د محمد مرشد |رش| دين ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

264429 ي جمعتـــ|يه وليد تـــوفيق عبــــد |
لمرضى ن|صيدله حلو

252375 طمه|بــــو ف|هلل |طمه حسينى عبــــد|ف |بــــ طنط|د|

69o956 ن|لرؤف عثــــم|وى عبــــد |لمعرص|محمد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

32o42o  ه|بــــ|
ى
رون|نوبــــ بــــدر شوق ى شمس علوم عي 

868o94 ي| لط|لجليل |ء عبــــد|هن
هر حفنى ي لتـــرميم |

قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

9oo9o8 ن لمسيح عطيه |عطيه عبــــد| مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

2637o4 هيم|بــــر|ل سعيد طه |م جم ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

49293o ع|لسبــــ|لسيد |هلل |هلل محمد عبــــد |عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

232727 حمد حسن مغربــــى|نعمه سيد  ى شمس|د| بــــ عي 

26369 محمد وحيد يونس قطبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3||368 ح|لفتـــ|سمي  سيد سمي  عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|5844 ى يوسف عبــــد|ي بــــ بــــيوم  |لتـــو|سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48|379 هلل|حمد محمد عبــــد |هيم |بــــر|م |سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2364|2 ى محمد|ره ي|س رس حسني  هره|لق|عه |زر

5|6o26 لحميد فريج|بــــر عبــــد |حبــــيبــــتـــ محمد ج ره دمنهور|تـــج

759499 ى|طمه ن|ف رص يونس حسي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

4|22|8 هيم|بــــر|هلل |لسيد خلف |حمد | |ره طنط|تـــج

2|666| لجمل|حمد |ح رزق |محمد صل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

46|359 در محمود|لق|در محمود عبــــد|لق|سلىم عبــــد بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

6o4592 ع|لنعن|حمد |ح |لفتـــ|ندى نبــــيل عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

449893 متـــ|نور سل|د |مريم عم |هندستـــ طنط

234379 تـــ محمود|لد محمد فرح|محمد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o8627 بــــ|لوه|م محمود حسن عبــــد|حس هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

82252| تـــه يس|رص شح|ن| رين|م ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

3248|3 ل حسن محمود|محمد جم ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

426847 ه محمد محمد يوسف عىل سمي  سكندريه|ل|علوم 
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|6o24o ضى محمد|لر|محمود محمد عبــــد  ى شمس علوم عي 

||825| لحكيم|رق لطفى عبــــد |ده ط|مي تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

538o2 ى محمود عىل عبــــد |ي لمجيد|سمي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

58978 لحفيظ|طمه طه محروس عبــــد |ف لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

223673 ء محمود موىس محمد|ل| ن|بــــ حلو|د|

6997o7 بــــوشعيشع|س رمزى |لعبــــ|بــــو|حبــــيبــــ  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

258|89 حمد محمد|حمد محمود | ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

6o|843 لصعيدى|لرحمن عىل |محمد عبــــد ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

2847o8 ء محمد يشى محمد طلبــــتـــ|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

69936o ل محمد|ء نرص كم|وف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

63o|o7 لملك|رك رمزى حليم عبــــد |م لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

5o2|49 حمد محمد حسن|لح |عىل ص سكندريه|ل|بــــ |د|

|2o922 لح|رقيتـــ رأفتـــ فخري ص عه مشتـــهر|زر

2|3542 حمد محمد مصطفى|ن |نوره لفيوم|هندستـــ 

6o77|8 وق محمد نسيم عبــــد  ن|هلل عثــــم|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

776o68 لمجيد أحمد بــــدوى|د عبــــد |ء عم|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

73222 فظ|عيل ح|سم|ن |ن رمض|رو  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

37|954 هيم|بــــر|محمد محمد سيد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

42|3o ي محمود ن|ء ه|سم|
صف|ئى هره|لق|بــــ |د|

|769o9 ى|لمنعم شوكتـــ |بــــر عبــــد |نغم ص مي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

478627 ضى|لق|مجد محمد محمد |زم |ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5876 محمد| دل زكري|لرحمن ع|عبــــد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

4|5722 رى|لنص|لسيد محمد |محمود محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

489988 هلل|عىلي محمود خلف | رويد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

784558 ج|م محمد فر|لسل|هيم عبــــد |بــــر|ريم  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

87677 حمد خليل|وي |لنبــــي سعد|محمود عبــــد |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

36854| يف محمد عبــــد زى|لحميد حج|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

443o53 وق ي م|رس محمد محمد ضي|رسر لشيخ|تـــمريض كفر 

Thursday, September 6, 2018 Page 13411 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4o978| لبــــنبــــى|هيم |بــــر|جر محمد |ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9|o432 هلل محمد  |خر عبــــد|ل|عمر عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

754888 هلل جمعه عودتـــ| |يوسف عط مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

8o9248 حمد|حمد مؤمن |خلود  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

|62389 عيل محمود فهىم|سم|محمد  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

244677 ى صل ح محمد سيد عىل|حسي  ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

|2|42o روق محمد|م ف|هش| لؤ  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

8|463 ى |محمد رمض حمد|ن حسي  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

27352| حمد محمد|لد |حمد خ| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

322o83 لعليم محمود|حمد عبــــد|ندى  ى شمس|تـــج ره عي 

4o||36 لزقم|طف عىل رجبــــ |حمد ع| سكندريه|ل|ره |تـــج

82|96| ء سيد موىسي حسن|دع ي|بــــ |د|
|لمنى

372963  محمد | نور
ى
حمد|شوق ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 

ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

89285o د محمد عىل |محمد رش حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

24|829 ى عبــــد|هر |ضىح بــــ هلل محمد|لحسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

24|758 هلل سيد|دل عطيه |حبــــيبــــه ع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|76295 م|لسل|م عبــــد |ئى محمود س|هيثــــم ه دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

42769| لجمل|لعزيز مسعود |لسيد عبــــد|لعزيز |عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

43|o|6 لسيد يوسف|لسيد فوزى | |دين |عه طنط|زر

228832 مح عيد وسيىل|س| فيول هره|لق|ره |تـــج

6o8472 ندى بــــسيوئى حسن بــــسيوئى لمنصوره|علوم 

2|54|2 ح|لفتـــ|ئى محمد عبــــد|سلىم ه هره|لق|بــــ |د|

37|97| حمد|حمد سعد |حمد | ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

852632 هيم محمد|بــــر|ء |جر عل|ه ي|عه |زر
|لمنى

22o338 لسيد|م خليفه |لدين حس|ء|عل ى شمس هندستـــ عي 

6o6984 صف|فظ سعد ن|لح|محمد عبــــد |بــــ طنط|د|

682|4o متـــ|لغنى سل|حمد محمد عبــــد |ريج | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|378oo ن|م محمد محمد شعبــــ|حمد هش| ى شمس هندستـــ عي 
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27o769 بــــ سمري|لوه|ن سيد عبــــد|يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7ooo68 لم|سط محمد س|لبــــ|ء عبــــد |سن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4o5368  مصطفى عل|لص|صفيتـــ حمدى 
ى
م|ق سكندريه|ل|ره |تـــج

69|45 بــــ محمود|لوه|بــــر عبــــد |ره ج|س لفيوم |تـــمريض 

|2273o ى عبــــد |ء |محمد عل للطيف|لدين حسني  هره|لق|ره |تـــج

44o239 ى يوسف  ل|لجبــــ|مريم نبــــيل حسي  |حقوق طنط

2|5634 يف حسنى ح|عبــــد حمد|مد |لرحمن رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

46329 وى|هر صبــــرى بــــدر غربــــ|م هره|لق|حقوق 

562|4 لمحسن|ل عبــــد |لد هل|ر خ|من لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

4228o6 هيم عسل|بــــر|حمد |ن عىل |يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

3|32|2 هيم|بــــر|مل |بــــ محمود ك|مه تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

687847 |لمو|يم |لد|لعزيز عبــــد |ح عبــــد |طمه نج|ف
ى
ق ط|بــــ دمي|د|

77|28o ه رأفتـــ  ج|هيم عج|بــــر|حمد |ني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44758 لمجيد سيد|ىط عبــــد|لع|جر سيد عبــــد|ه هره|لق|حقوق 

8|394| لك|ستـــم| |دل حن|رك ع|م ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8527o5 لحفيظ سيد|ء عربــــي عبــــد|ل| سيوط|حقوق 

|9898 محمد حسن سيد حسن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

444o58 هيم عىل|بــــر|ه |لز|حمد محمد | لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

675o67 لسجينى|حمد محمد حسنى | لمنصوره|هندستـــ 

634887 ف ق| وى|لص|سم رجبــــ محمد |رسر ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

7o8o27 زق|لر|لمتـــول عبــــد |هيم |بــــر|ء عفتـــ |لشيم| لمنصوره|ره |تـــج

835959 ي|لر|سمر حمدي عىلي عبــــد
ضى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6o469| بــــو هشيمه|لعزيز محمد |مريم سمي  عبــــد  |نوعيتـــ موسيقيه طنط

283495 ن تـــوفيق|عىل زهر| ر|ي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

465|73 حمد|لمجيد عىل |ح عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد |حقوق طنط

497778 م حمدى بــــرغش|سمر هش ره دمنهور|تـــج

853243 لمعبــــود سيد|رص عبــــد|ء ن|شيم طبــــ بــــنى سويف

4926|8 وى|عد مق|وى مس|ن مق|رس شعبــــ|ف لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

265326 م|لد مصطفى سل|مصطفى خ |ره بــــنه|تـــج
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342469 ي|لتـــ شعبــــ|ه
ن محمد محمد مصطفى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2552| مر عمر|لدين ع|ء|مريم عل هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|649|2 ف عبــــد |ن |نور حمد مرىسي|ح |لفتـــ|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|438| لبــــرج |مد محمود |هلل محمود ح|منه  هره|لق|حقوق 

22|55 بــــتـــ عطيه|مه ثــــ|س|مريم  هره|لق|بــــ |د|

63o|58 ى |مصطفى محمد  حمد محمد|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

245833 ى  لجندى|حمد صبــــرى |يوسف حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

642|9| محمد حسن محمد عطيه لمنصوره|حقوق 

283723 يف محمد |س يد|بــــو|مر رسر ى لي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

789537 حمد|ج سيد |جد عيس حج|محمود م لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

64|2|5 لم|لعزيز محمد س|ضىح عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

89775o ي|ر
بــــوضيف |ضى |لر|يش عبــــد|ع| ئى ج|أللسن سوه|كليتـــ 

8272|4 ي |عبــــد
لرحيم|حمد عبــــد|هلل مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|35477 لكريم محمد|ل عبــــد |ء جم|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

344o72 ى محمود محمد سبــــيله|محمود  مي  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

|62225 ن عىلي محمد|يوسف عمر |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

4|9|33 ي|لسل|محمد محمود عمر 
موئى لشيخ|بــــ كفر |د|

4489|3 لجمل|زم جمعه محمد محمد |ح ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

5|2355 ل|لرؤف بــــل|عمرو عرفه شكرى عبــــد  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

298472 لمول|د |دى نور ج|مه عبــــ|س|هلل |منه  لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

88|855 لرشيد محمد  |مصطفى قطبــــ عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|4|527 حمد جمعه جويىل|رحمه محمود  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

363273 مر سيد محمد|لدين تـــ|نور  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

684428 هيم|بــــر|حمد سعد |لسيد | لمنصوره|بــــ |د|

36ooo7 هلل|ل رزق |هلل غ|قصد | |رين|م ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

539674 ى محمد |منتـــ  لحسن|بــــو|هلل يحن  حسي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

683|5| ن|هيم متـــول زهر|بــــر|ح |هيم صل|بــــر|جر |ه لمنصوره|حقوق 

844874 ي سعد |مؤمن سعد فتـــىحي عبــــد
هلل|لغنى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

26|7o9 لطورى|لعزيز |ل عبــــد|لعزيز جم|عبــــد |طبــــ بــــنه
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824|67 لسميع|در عبــــد|لق|در تـــوئى عبــــد|لق|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

|29442  محمد عىلي|عبــــد 
لرحمن مصطفى ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o2289 حمد|ئل محمود |ن و|نور تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

52|8o6 ي
ي محمد سليم|عبــــد | دئى

ن|لغنى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4497o4 ف|بــــدين خل|لع|محمد بــــسيوئى محمد زين  |بــــ طنط|د|

|35893 مل|لم سعيد ك|ميه س|س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5o4237 حمد محمود بــــيوم|هيم |منى إبــــر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

676|64 ن|هيم شعبــــ|بــــر|لمنعم |رس عبــــد |ن ي|نوره لمنصوره|علوم 

|28583 لدين يوسف|ل |سمر محمد كم م بــــنى سويف|إعل

||8545 ى رمض|ي ن|ن محمد عفيفى سليم|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

76ooo2 رق حمزه محمد|ندى ط ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

773658 ى سيد | ي|حمدعبــــد |يه حسي 
لغنى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

|26454 حمد عليوه|هر |دين ط|ن وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

5|38| لحميد|ج  سيد عبــــد |منيتـــ ن| بــــ بــــنى سويف|د|

438598 ى حسن بــــدير ف يد|حسي  لشيخ|عه كفر |زر

6446o8 ضى|لق|هيم |حمد محمد محمد إبــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

66673 لنبــــي عبــــده|رس عبــــد |زينبــــ ي لفيوم|علوم 

4|5958 لمعىط محمد غنيم|ميه رفعتـــ عبــــد |س |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

|58|9o لدين مرىس|ج |خلود محمد رس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

634753 حمد حسن صديق|هلل |عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

46|o8o لخول|لسيد |حمد |ن |رو |ره طنط|تـــج

43o|5o ى|لسيد حسن |سىه  لعشر |ره طنط|تـــج

424656 هلل|ن عبــــد|هلل سليم|د |هيم ج|بــــر|محمد  سكندريه|ل|عه |زر

7o7598 حمد عىل محمد عىل  منصور| لمنصوره|علوم 

373o46 لم|حمد ربــــيع محمد حنوره س|محمود  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

789784 هلل|دل محمود محمود محمد عبــــد |سلىم ع نوعيتـــ بــــور سعيد

|575|4 ن|دل محمود عثــــم|نسمه ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

679o44 لح زغروتـــ|روق ص|مي  فكرى ف| لمنصوره|حقوق 

8o7239 لمحسن|محمد عبــــد| محمود رض لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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85oo29 نس شعيبــــ|سعد |هر |ط ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

|52532 ن محروس محمد محمود|مرو هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

63992o لسيد مرىس|حد |لو|هلل مصطفى عبــــد|منه  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

83|832 هيم حسن|بــــر|لرحمن |محمد عبــــد سكندريه|ل|صيدله 

63|o|2 ح|لفتـــ|لعزيز عبــــد |ره محمد عبــــد |س زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|43538 ء محمد|حمد خليفه رج| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

329|38 مد|ل ح|لغز|خلود محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

825382 عيل|سم|عىلي عدوي | ثــــري دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

45639| بــــوعمره|م |منيه صبــــىح تـــم| عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

8o97|5 بــــي|مبــــ|حمد |ديه محمد |ن ي|بــــ |د|
|لمنى

6o4458 دق|لسيد محمد ص|كريم محمد  لمنصوره|ره |تـــج

7679|8 وق جم لح|حمد ص|ل سلىم |رسر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

75o964 لرحيم|هيم عبــــد |بــــر|ح |يحن  صل عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

4375|3 رسر|س| مه بــــيوم عىل حسن رسر |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

833287 لحميد محمود|حمد مغربــــي عبــــد| دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

2|69oo ى|م ر عمرو محمد عىل مخلص|هي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

479485 ن|لمنعم عثــــم|ن عبــــد|هيم عثــــم|بــــر|لرحمن |عبــــد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

629|39 بــــتـــ|لكريم ثــــ|د |ء سيد ج|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

697995 هيم|بــــر|خلود ممدوح محمد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

6863o5 ق|حمد محمد فريد محمد | وى|لشر لمنصوره|ره |تـــج

3|28| دين محمد عوض محمد|ن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7o9o8 هلل|عليه تـــحيف حسن عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

43333 طه فوزى طه محمد شعيبــــ تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

98572 بــــوسيف|محمد جمعه محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|4|58 ي|لبــــ|ء زين خليفه عبــــد|عل
ى
ق ي|بــــ |د|

|لمنى

53452| حمد|هيم |بــــر|لسيد |دل |يوسف ع ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

444873 مل محمد|د ك|عمرو عم |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

369736 لعزيز محمد|ر عبــــد|لستـــ|د عبــــد|جه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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78765 ضل|لحميد ف|رص عبــــد |ء ن|عىلي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

763|2| ي|ه
تـــ|عوئى عىل بــــرك| ئى نوعيتـــ موسيقيه بــــور سعيد

|67468 د محمود زىك|بــــ عم|رح ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8o39o لعزيز موىس|بــــر عبــــد |هلل ص|منه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

487387 حمد محمد سعيد|لحكيم |حمد عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o7759 للطيف|ن محمد عبــــد|ن شعبــــ|يم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|3287o لد شكر|لرحيم خ|محمود عبــــد | ن رض|نوره هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2699| حمد|د |حبــــيبــــه محمد محمد رش هره|لق|حقوق 

42246 يمن محمود محمد دبــــشتـــ|حمد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

46628 هيم|بــــر|ح محمد |ء صل|دع هره|لق|هندستـــ 

4227|6 هلل عنتـــر|رص عوض |لن|لد عبــــد|خ لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

2|2848 هيم|بــــر|زن محمد مصطفى |م ى شمس|تـــج ره عي 

9246o2 دى لبــــيبــــ متـــولي |حمد حم| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

3|o9|8 ل|لعس|لسيد |لسيد |د |محمد عم ن|بــــ حلو|د|

362658 منى رجبــــ خليل خليل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2645|8 بــــ عىل محمود|يه|سحر  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

327497 ى |بــــسمتـــ بــــدوى  ى محمد|مي  مي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

865636 بــــر محمد|لصبــــور ج|محمد عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

839986 يه موىسي نوبــــي موىسي| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

48927| وي محمد|لد قن|ن خ|رحمتـــ رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||777| مريم ثــــروتـــ عدل نجيبــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|8o52 محمد عىل| محمود رض ن|بــــ حلو|د|

833359 وي|لعليم محمد ر|ر عبــــد|زه| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

635476 ده فوزى فرج عىل|غ زيق|لزق|صيدله 

59847 ل شويفى عىل|محمود جم صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|6o943 لعز مهنى|بــــو |ح محمود |صبــــ هره|لق|بــــ |د|

45528| لرحيم|م عبــــد|لسل|لرحيم عبــــد|م عبــــد|سل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

863223 ل|لع|ل محمد عبــــد|لع|رحمه عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4598o وى|دل عيد شعر|مريم ع ى شمس|زر عه عي 
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343797 ي عبــــد|سل|
ي مصطفى ف|لش|م مصطفى

ى
يد|ق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

767768 لسعيد يوسف|يمن |طمه |ف ى شمس| لسن عي 

24765| د|لجو|ح عبــــد|لفتـــ|م عبــــد|م|لؤى  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

8558o8 لنعيم محمد|رص عبــــد|لن|حمد عبــــد| ي|عه |زر
|لمنى

5567o مد|ح ح|لفتـــ|مد عبــــد |لرحمن ح|عبــــد ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

6393o7 هيم|بــــر|حمد |لسيد |م محمود |حس ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

496|2| ى علبــــه|سم ء نرص عطيه حسي  ره دمنهور|تـــج

26|33o ن شوك|د رمض|ن عم|رمض ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

45297 ي|لمطلبــــ |حمد عبــــد |مؤمن  ر|لىح  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

357274 |غ|حمد |جر محمود محمد |ه ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

685o97 دى|له|روق عبــــد |دل ف|رق ع|ط لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o2499 لزهرى|لعزيز |ل عبــــد|لرحمن هل|عبــــد بــــ دمنهور|د|

49o642 ن|حمد محمد سليم|ء محمد |شيم سكندريه|ل|حقوق 

3525|9 هيم|بــــر|م محمد |بــــسنتـــ حس ى شمس حقوق عي 

6433o5 |لفتـــ|يه وصفى عبــــد|
ى
ح دسوق زيق|لزق|علوم 

5o659o لحليم سعديه|فرح محمد محمد عبــــد سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

347673 لديبــــ|حمد |حمد محمد |مصطفى  ى شمس| لسن عي 

|4o328 يبــــى مني  نجيبــــ|فرحه عج ى شمس|د| بــــ عي 

|6|446 حمد محمد|ء محمد |حمد عل| ى شمس حقوق عي 

5|72|6 بــــر|بــــر ص|حمد ج|ء |سم| |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

639554 ع|حمد رف|م محمود |عزه هش زيق|لزق|حقوق 

83|829 هر|لط|حمد |بــــتـــ |لمجد ثــــ|بــــو|عمرو  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

232655 لمهيمن حمدى محمد محمد|هدى عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

427767 بــــدين محمد طريه|لع|م صبــــرى زين |سل| |بــــ طنط|د|

875635 ن محمد |مه رمض|س|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43o94o ل|لمتـــع|مد عبــــد |بــــ ح|لوه|ندى عبــــد  ي صىح طنط
|معهد فنى

3|6|46 غبــــ سيد|ر| رحمتـــ رض ى شمس هندستـــ عي 

598o| دى حزين جوده|بــــ ن|شه حقوق بــــنى سويف

635|o هلل|بــــ |محمود سعد قطبــــ ج |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ
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6o442 ل|لع|ح محمود عبــــد|لرحمن صل|عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

855853 لرحيم|عىلي عبــــد| حمد رض| ي|هندستـــ 
|لمنى

62|798 مر حمدى نرص مسعود|ع ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

422o|7 رجبــــ| حبــــيبــــه محمد زكري تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

537236 جي|لم|ل نبــــيل أنور |فري عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

82|54o لس وجيه جميل فلتـــ ؤس|كي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

77o554 ي
لىك|لم|لسيد |ء محروس |محمد ضى لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 

ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

229974 لق|لخ|حمد حسن عىل عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

47963| حمد محمد محمد|رق |محمد ط |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

458746 ل|لرج|وحيد عطيه عوض عز| ند لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

867979 حمد|مد |ء سعد ح|رس| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

827668 ى|حمد حمد|محمد  هلل حسي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

6|5679  شط|محمد 
ى
|حمد سيد دسوق معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

9oo25| حمد محمد |لد |حمد خ| ج|طبــــ سوه

327|32 نور زىك|يمن |ندى  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|48|86 حمد|لسيد |حمد |رؤى محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8|5o8| ي|حمد فؤ|ء |دع د مليىح  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

|87|6 ئل بــــيومي محمود|عمر و هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|52642 بــــر ينى مجىل|مريم ص |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

458|6 ء محمد محمود عيد|شيم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3463| هر حنفى سنوىس|حمد م| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

493|o5 لحميد حسن|حمد عيد محمد عبــــد| بــــ دمنهور|د|

44325 لرحمن منتـــرص محمد محمد|عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

299674 حمد سعيد زىك محمود| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

449483 حمد قنديل|هلل سيد | |در عط|لق|محمود عبــــد  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

848772 حمد|لح |هلل ص|منيه جمعه عوض | ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر
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64|779 ي
هيم|بــــر|مد |محمد ح| دئى لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|43836 ح فتـــىحي عنتـــر فتـــىحي|صل هره|لق|ره |تـــج

244o|3 حمد|لمنعم |مل عبــــد|مصطفى ك لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7|5842 لقصبــــى|ن |لسيد رمض|محمد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8|5o45 دق|ئيل جرجس ص|ميىمي ميخ ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

637|99 فيه|بــــو ع|بــــد |لع|حمد |روق |محمد محمد ف زيق|لزق|حقوق 

22o72o مع|حمد ط|هيم محمد عىل |بــــر|ء |دع ى شمس|تـــج ره عي 

6|5847 دل|لعو|حمد |لرحمن محمد |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

63223o ل محمد|سلىم محمد هل زيق|لزق|بــــ |د|

645753 ى ع ح عطيه|طف صل|نرمي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

922739 ى |دل حس|يه ع| عيل  |سم|ني  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

846|o7 لحميد مىكي|حمد عبــــد|محمد  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

29977 ي بــــغد
حمد|دي |سلىمي مصطفى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

44o66o وى|لر|حمد صبــــرى محمد بــــهيج | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

77o929 ه|لل|ء خميس محمدين عبــــد|م عل زيق|لزق|هندستـــ 

3439o2 هلل|محمد محمود بــــىه محمد عفيفى حسبــــ  |حقوق بــــنه

794o86 هيم محمد بــــسيوئى|بــــر|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o3o28 يفى|لط|للطيف |حمد نبــــيل عبــــد | ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

8o83| وق جميل محمد عبــــد  يم بــــدير|لد|رسر ن|حقوق حلو

|4459 يمن محمد محمد|محمد  هره|لق|ره |تـــج

429o9 ر محمد رفعتـــ محمد محمود|من هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

675464 ى ع| ى ك|حمد حسي  مل عيطه|دل حسي  لمنصوره|حقوق 

465454  |لبــــ|حمد عبــــد|منيه |
ى
لبــــديوى|ق |حقوق طنط

9|6o54 لسيد  |مصطفى سيد زين  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

||8626 لمنعم عىلي|ء عزتـــ عبــــد |رس| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

66767 ى|منتـــ  هلل طه حسن محمد حسي  لفيوم|علوم 

2|3763
ى
فريده عمرو عىل فهىم مصطفى شوق ن|فنون جميله فنون حلو

458o| ى |ره |س حمد|حمد حسي  هره|لق|بــــ |د|

444236 لكريم|حمد محمد عبــــد |حمد |ء |سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

67762 لسيد|ل مصطفى فضل |هلل بــــل|عبــــد لفيوم|لعلوم |ر |د
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89o||6 ه نجدى | ى نجدى  |مي  مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

|5766 ى|منيه مصطفى ك| مل حسي  هره|لق|ره |تـــج

8o7|67 لسيد|طمه عىلي محمد |ف ي|بــــ |د|
|لمنى

296878 م|هيم عم|بــــر|هيم محمد |بــــر|مروه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

88533o لدين سيد فرج  |ء مىح |شيم سيوط|ره |تـــج

772466 |بــــ |لوه|لمنعم عبــــد|لق عبــــد |لخ|م عبــــد |سل|
لخشن

زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|54836 م|لش|بــــ محمد |لوه|م عبــــد |رنيم هش ى شمس|د| بــــ عي 

359629 عيل|سم|بــــو |مريم عىل محمد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

44|834 لسعود سعد سعد حمد|بــــو |ر |من لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

436267 دى|له|حمد عبــــد |ل محمد |م جل|بــــس لشيخ|بــــ كفر |د|

322893 لديبــــ حكيم|تـــرين سمي  |ك لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

223|92 مصطفى مجدى محمد عىل عىل هره|لق|لعلوم ج |ر |د

545535 عيل|سم|هيم |بــــر|هيم |بــــر|لدين |بــــ |شه سكندريه|ل|حقوق 

484693 ينى|لجن|لحميد |هيم حمدي حسن عبــــد |بــــر| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

25394 يمن عىل حسن|سهيله  هره|لق|حقوق 

7o858| م|لسل|حمد عوض عبــــد |يه | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6o7644 م|لكريم بــــره|حمد فريد عبــــد |آيه  |تـــربــــيتـــ طنط

337o9 ي|ر
ك|لمل|مح رشيد عبــــد |س| ئى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

33o7o3 ي جم
|لوف|بــــو|ل محمد محمد |يمنى |بــــ بــــنه|د|

76o272 محمود سمي  محمد جويد لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

84|574 رص سيد محمد|طمه ن|ف دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

2835o5 ن|حمد سليم|لد حنفى |سلىم خ ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

43292 لحسن|بــــو |حمد |لعزيز محمد |حمد عبــــد | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

844o|o م حسن سيد خليل|حس |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

|54538 ن|رق محمد عثــــم|يوسف ط تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

6o6|9 د|لجو|يشي عرفتـــ عبــــد | رند تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

222286 هلل عىل|عبــــد| ره رض|س هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

235327 ؤس|بــــيتـــر جرجس جودتـــ متـــ دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح
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4982|6 حمد محمد شتـــيه|ن محمد |يم| تـــربــــيتـــ دمنهور

|28576 جه|لخو|لد نعيم |ء خ|ل| ى شمس|تـــج ره عي 

762|45 حمد عىل|دل محمد محمد |هلل ع|عبــــد  حقوق بــــورسعيد

43|883 م طه محمد غنيم|حمد هش| |ره طنط|تـــج

864649 ي ف|رس حس|لد ي|خ
وي|ئى سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|

إيجوثــــ

9||8o6 بــــوليله  |دل خلف |ع| عل ج|بــــ سوه|د|

3383|9 ج محمد|فر| ء مدحتـــ عط|سم| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

635|64 ن|حد عثــــم|لو|حد عبــــد|لو|طمه عبــــد|ف زيق|لزق|بــــ |د|

8o737 م بــــيوم|لسل|لدين عبــــد |م |يه عص| تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

457o|5 ي محمود 
لصعيدى|هلل |لسيد عبــــد |مصطفى س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

53723 ل زىك|حمدى كم| ند تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

424672 هيم|بــــر|دى محمد |هلل ن|حمد حمد| سكندريه|ل|عه |زر

|3|854 لحميد فوزى عىل|م عبــــد |ريه هره|لق|علوم 

7623|3 محمد مجدى عىل عىلي سعيد حقوق بــــورسعيد

32|585 ى غبــــري|م ل|ريو جرجس مكي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

482229 لم رسور|لسيد س|بــــ محمد |شه ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

272246 ره وليد عىل محمد|س |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

283635 بــــ|شم عطيتـــ كس|رس ه|عمر ي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

52882o  محمد 
ى
ألشقر|محمد فرج شوق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6|8|87 تـــ|لزي|رس فتـــىح |ن ي|يم| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6o|946 لسنهورى|جر مفرح محمد |ه | تـــمريض طنط

25|268 هيم|بــــر|دى |له|م محمد |محمد عص ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

479867 ى عبــــد |م محمد |م محمد هش|حس دى|له|مي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

8|9836 م|ر محمد مسعود تـــم|من ي|بــــ |د|
|لمنى

3|4|93 د سيد محمود|سم عم|بــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|7o|oo لحليم سيد|ن محمد عبــــد |يم| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

826385 د|نور محمد ج|سلىمي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

429553 لمزين|هيم |بــــر|م محمد |لرحمن هش|عبــــد  |ره طنط|تـــج

|5375| وى|لسيد قن|لرحيم |م عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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498o82 رك|لمنعم محمد مبــــ|عبــــد | ن رض|يم| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|226o4 ل|مه محمد حسن غز|س|حمد | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

8|oo96 لسيد محمد سعد|جر |ه ي|علوم 
|لمنى

7|292 ء محمد شوبــــك عىل|سم| لفيوم|بــــ |د|

3229o5 لسيد عوده محمد|مريم  ن|بــــ حلو|د|

6|3587 ي عبــــد |أيتـــ ه
تـــم|لعزيز ح|لرحيم عبــــد|ئى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

2|2657 لرحمن|حمد عبــــد|مصطفى محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|28949 ى  ى |حسي  حمد|حمد حسي  هره|لق|بــــ |د|

43467| لسيد|ن صبــــىحي محمد هيبــــتـــ |يم| ي صىح طنط
|معهد فنى

4|3o72 ر محمد محمد بــــقوش|من عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

836o|8 ي 
هيم|بــــر|محمود محمد مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

87|5o7 ي فرج|ر مجدي ن|مي ج  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

459324 لزعويىل|عثــــ |لبــــ|م سعد عبــــد|حمد هش| |حقوق طنط

|23355 محمد مدحتـــ حنفى عىل ى شمس هندستـــ عي 

344494 يف جه|جه ر|لحج|هلل |لدين عبــــد|د |د رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

44263 محمد محمود بــــدوى يونس سيد هره|لق|ره |تـــج

863o|| ي محمد 
مه|حمد سل|مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

67638| ع|لس|حمد |حمد |حمد |مروه محمد  لمنصوره|صيدله 

22469 م|لسل|حمد عبــــد |د |حمد عم| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

234|7| ئى محمد|لرحمن محمد علو|عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

5|4|76 ى جودتـــ جمعتـــ ن|ي ي جوده|سمي  ج  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

47786| ل رسجه|هلل كم||ل عط|كم سكندريه|ل|صيدله 

26o89| ي|ر
ح|لفتـــ|حمد عبــــد|مه |س| |ئى ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

85o298 ر محمد سعيد محمد|بــــر| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

2|448| ي طه|زم ع|ح
دل حبــــسر ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|

لهرم|مريوطيتـــ بــــ

79|o39 حمد موىس|لسيد محمد |محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

87|32 بــــوبــــكر بــــيوم|دى |له|ل عبــــد|نه لفيوم|بــــ |د|

9oo7|6 ن |د عثــــم|حمد رش|ء |رس| ج|بــــ سوه|د|
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59499 |يه نبــــيل يونس محمود عط| بــــ بــــنى سويف|د|

79|o63 هلل محمد|سم محمد عبــــد|م ق|مر زيق|لزق|بــــ |د|

687|76 هيم|بــــر|رص ذىك محمد |لن|ء عبــــد |عىلي بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

5336|9 لحفيظ محمد|ء محمود عبــــد |سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4o|758 لحميد محمد عىل|لسيد عبــــد  |لسيد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

478345 ي حسن فؤ
د عىل محمد|يمنى سكندريه|ل|بــــ |د|

84|588 ى|نه ل طه محمد حسي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

93283 حمد|متـــ محمد |تـــن حم|ف هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

359229 ريمون سمي  نرص سعد ى شمس  تـــمريض عي 

5|4383 لخلع|للطيف محمد |ن سعد عبــــد |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

8o593o جر طه محمود حسن|ه ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

8866o2 ى |لرحمن عىل عبــــد|عبــــد لرحمن حسي  سيوط|حقوق 

645232 |لسق|لجليل محمد |م عبــــد |مريم هش لمنصوره|حقوق 

628oo4 حمد|ل عليوه |محمد جم ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

88o733 ه حمد |حمد مصطفى |ن |مي  سيوط|حقوق 

63564 ى |ول لحميد|بــــوخليل عبــــد |ء حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

228||2 ى سيد محمد  لحديدى|جميله حسي  هره|لق|بــــ |د|

34469o هيم|بــــر|ء محمد صبــــىح |شيم ى شمس حقوق عي 

|65423 فظ|حمد ح|بــــر |جر ص|ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

63357 ن محمد محمود|محمد شعبــــ ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

3583|7 ن سيد محمد|م|هلل |منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4o4346 وى|لمعد|غبــــ |حمد مصطفى ر|م |هش سكندريه|ل|ره |تـــج

496887 ز|لقز|بــــ |لوه|خديجتـــ حلىمي محمد عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

|4743| حمد جمعتـــ محمد مرىسي|محمود  هره|لق|ره |تـــج

|64756 ن|مر محمود سليم|سلىم تـــ ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

76548o حمد محمود محمود عمر|هيم |بــــر| هندستـــ بــــور سعيد

25o399 هدير كرم نبــــوي ذىك غنيم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|36224 حمد|تـــى |لزن|لد خليفتـــ |حمد خ| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

26o495 ن|لعزيز حس|ل عبــــد|ره جم|س شمون|نوعيتـــ 

698478 لسعيد يسن جوهر|يدى حمدى |ه ى شمس| لسن عي 
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865|28 رق سعيد محمد حسن|ط ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

8o347o تـــ|ليشع شح|ريو عدلي |م ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

62oo26 هيم|بــــر|لرحمن |رس عبــــد |محمد ي ره بــــور سعيد|تـــج

4|9472 م|آيتـــ وحيد عىلي سل لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

876o52 محمد مصطفى محمد مصطفى   سيوط|حقوق 

643992 حمد محمد|طمه فتـــىحي محمد |ف زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

23|5o8 ى عثــــم ى حمدى حسي  ن|حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5387|3 حمد محمد|محمد نجم محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|359o4  مسعد عىلي|ر محمد |مي
ى مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|32||4 لسيد حسن|تـــفى سعيد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|482o7 رق حسن محجوبــــ|مريم ط ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|65763 ه محمد عبــــد | لمعز محمد|مي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

2|5o3o بــــولبــــن|زق |لر|سيف عمرو محمد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6332|7 حمد|هيم |بــــر|ن رأفتـــ عيد |نور زيق|لزق|علوم 

34|8o9 ى | نور ي حسنى حسي  لدبــــيس|خي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

34|595 ر|لنج|لسعيد محمد |د |حبــــيبــــتـــ عم ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|59548 لدين|هر محمد عز|مريم م ه ى نوعيتـــ جي 

845438 دريس|ء عىلي محمد |عىلي ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|2549o ده سيحه|يرينى عفيف صلىح قل| ى شمس هندستـــ عي 

8|96|4 خلود سيد زىكي سيد ي|بــــ |د|
|لمنى

5o8946 لىح  عبــــد ربــــه شملوله|م عبــــده عبــــد |سل| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

46928 ي مسعد سعد 
زق|لر|لدين عبــــد|مصطفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|36267 بــــينى|لنبــــوى |حبــــيبــــتـــ يشى  لشر ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

263832 قتـــ م| ى|لسيد ش|هر فتـــىح |رسر هي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

2|527 ن|لسم|يمن محمد محمد |ن |رو هره|لق|بــــ |د|

5o|544 لسيد|لحميد سعيد |محمد عبــــد سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|57737 بــــر عيد محمد|هبــــه ص ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5|8829 وى|لشن|لسيد عىل |ئل |ر و|من لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

776|o9 ي|لسيد محمد |نبــــيله 
لحسينى زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

84|95| ي كم
لح محمد عىلي|ل محمد ص|مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر
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3692|5 ئى|لشلق|دى متـــول |له|محمد متـــول عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

76o944 هيم محمود|بــــر|لدين |ء |بــــسنتـــ عل ى شمس حقوق عي 

5|5495 منيه مهدى محمد طلبــــه محمد| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9|2546 ف عيد |ريم  عيل |سم|رسر ج|علوم سوه

22|6o7 حمد|حد |لو|رق محمود عبــــد |عمر ط ن|صيدله حلو

843555 ي|تـــ |يوسف نش حمد خرصى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3294|8 ن خليفه سعد|رتـــ رجبــــ شعبــــ|س |ره بــــنه|تـــج

494925 ف محمد سعيد محمد رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

23|243 ى|حمد حس|ف |لمن|ع عبــــد |محمد رف ني  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|29888 لمنعم محمد|ء محمد عبــــد |ل| هره|لق|حقوق 

64|84| ء عطيه عبــــده عطيه|آل عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76o927 لمنعم محمد|بــــ طلعتـــ عبــــد|يه|ء |ل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

777968 لرحمن|لحميد عبــــد|هيم محمد عبــــد|بــــر|ن |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

48|86 لسيد|هيم |بــــر|طمتـــ نرص |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

36o574 ي
بــــ|حمد حسن خط|لد محمد |خ| دئى |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

25|4|6 ف ش| لبــــهلول|لعظيم |كر عبــــد|رسر لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

25239 هبــــه محمد مصطفى محمد ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

3355o5 ى  حمد|بــــ محجوبــــ |يه|نرمي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

26|58 لسيد|حمد محمود |فرح  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o6723 حمزه حمدى محمد عوض لمنصوره|بــــ |د|

42o4|2 لخي |بــــو|سط |لبــــ|هلل عبــــد|ئى عبــــد|م ه لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

35|734 لحميد موىس صبــــيح|ئى صبــــيح عبــــد|م| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

27372| وق محمد عىل محمد رسر ي|عه |زر
|لمنى

6756oo ى|لسيد|هيم شفيق |بــــر|ن |رو لعشر لمنصوره|بــــ |د|

635267 لسيد عىل حسن محمد|ء |ل| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

6934|2 بــــ|حمد عبــــده كس|جر محمد |ه لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

26|782 |لح عىل ند|حمد ص|د |زي |طبــــ بــــيطرى بــــنه

5|o624 ي ن
هلل مسعود|در رزق |تـــوئى بــــ دمنهور|د|

|46o32 فظ|د ح|لجو|طمه محمود عبــــد |ف ن|بــــ حلو|د|

8o9|o3 لعظيم|حمد عبــــد|عبــــيد عىلي  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|
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778866 نوبــــ|ى مدحتـــ ميشيل جرجس بــــ|مي  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|39858 ن|لكريم رشو|ن عبــــد |جر رشو|ه ى شمس|د| بــــ عي 

64479o حمد سعيد|حمد محمد |ن |نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3234o2 ل|لع|محمد محمود سعيد عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

6|4783 لحرصي|هيم |بــــر|هيم |بــــر| |مه |صيدله طنط

646729 بــــوعوف|لرحمن محمد أحمد عوض |عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

62|846 سم|لحميد عطيتـــ ق|حمد محمد عبــــد | حقوق بــــورسعيد

29|747 ى ي|ي ى محمد ذىك|سمي  سي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

|297|5 م|عمر محمد سعيد تـــه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|7|36 لرحمن|زم محمود عىل عبــــد |مريم ح ى شمس|تـــج ره عي 

42||2o لدهم|حمد مصطفى |مصطفى  لمنصوره|حقوق 

485o39 حمد|لرحمن |حمد عبــــد |ء |محمد عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

822646 هلل|د |ل ج|لع|زينبــــ محمود عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

256528 هيم عيس|بــــر|رس |تـــسنيم ي تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

835o8| رقيه منصور محمد منصور |نوعيتـــ قن

969|7 مل|محمود بــــدر محمود ك لمنصوره|حقوق 

422|o لحميد|لشهيد عبــــد |جر محمد عبــــد |ه ن|تـــربــــيتـــ حلو

7926|5 عيل|سم|جر حسنى محمد |ه وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

86|55 هيم|بــــر|حمد |ء مصطفى |رس| لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

436845 ى|بــــر| |يش ى محمد حسي  هيم حسني  لشيخ|ره كفر |تـــج

65854 حمد|دى |له|حمد عبــــد|ذ |مع ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|6oo43 ى|م عبــــد |لرحمن هش|عبــــد  لعزيز حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

834883 م محمد|لسل|عمر محمد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

||5|24 ى يوسف بــــطرس قلدس كريستـــي  هره|لق|م |عل|

6|9339 بــــ|لجليل |حمد عبــــد|حكمتـــ  ض|لشر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

2293|6 |لمعبــــود |ل عبــــد|ن جم|يم|
ى
لدسوق هره|لق|عه |زر

9o9247 لس |مي  سعد بــــسك|ل|ريوس |مك ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

89884| حمد |حمد محمد |ء |سم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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35374| حمد|لمقصود |حمد محمد عبــــد| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4oo89o هر عىل|حمد ط|ء |شيم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5|267 ي
محروص محمود محمد| دئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

222423 ن|حبــــيبــــه محمد سيد سليم ن|علوم حلو

498o35 زى|لسعيد عىل غ|ء عىل |فد ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

627|88 يف محمد نشأتـــ عبــــد لرحمن|م رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|5o32| حمد عىل|لدين |حمد مني  |محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

79583 ن|ليه محمود محمد عثــــم|ع سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

6|2o|o ئى|لكن|لعزيز منصور |ء عبــــد |أسم دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

434597 وع|بــــى مط|ريم محروس عر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5353|3 لمرىس|لمرىس عطيه |ن صبــــرى |حن عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

84||23 ى|خلود خ لد محمد حسي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

2453o2 بــــ|لوه|لرسول عبــــد|حمد عبــــد|عزيزه  هره|لق|بــــ |د|

5|7329 هر|بــــو ض|حمد |ن منصور |نوره معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

2|3225 نس صليبــــ|تـــه سلو|رين شح|ك ى شمس حقوق عي 

26o245 لدين|دل عىل عز|يه ع| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4|2363 وى|لتـــط|ن |ض محمد سليم|ري لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

924738 هيم محمود |بــــر|حمد |عهود  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

689o42 لقصبــــى|زق |لر|حمد طلعتـــ عبــــد | تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

342678 ن|محمد مني  محمود سليم| سه دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4|5548 حه|لرم|هيم |بــــر|لدين |م |كريم حس لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|647|6 لسيد محمد عطوه|ء |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6oo9|| لفتـــوح محمد عىل|بــــو |طف |له ع|ه لشيخ|عه كفر |زر

336766 لرحمن|حمد محمد قرئى عبــــد| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4453|9 ن|لسيد عرفه زي|محمود محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|44232 لرحيم|ز محمد عبــــد |مصطفى محمود جم |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

522o57 ن حسن منصور سلومه|جيه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|
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36924| ي|ر
وي|لطحل|محمد بــــسيوئى يوسف | ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3487|7 شور|ن عىل ع|هيم جمعتـــ سليم|بــــر|ندى  سيه|نوعيتـــ عبــــ

529426 د يوسف عىل محمد خرصى|مر ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

5o567 ن موىس|لدين محمود رمض|ء |عل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

225499 لكريم طه مصطفى|طمه عبــــد|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

352274 محمد تـــوفيق محمد سيد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

56625 بــــوبــــكر مصطفى محمد|مصطفى  ي سويف
هندستـــ بــــنى

276632 لسعدئى|منه محمد معوض  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

|46246 ي ج|هلل ه|هبــــتـــ 
حمد|بــــر |ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

675522 لمصيلىح|ئل شفيق محمد |لدين و|سيف  لمنصوره|هندستـــ 

479o29 ح|لفتـــ|لرحيم عبــــد |حمد سمي  يونس عبــــد | سكندريه|ل|ره |تـــج

773645 لسيد|لسعد عبــــد |بــــو |رك |بــــ مبــــ|يه|مريم  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o77o6 حمد|هيم سيد |بــــر|لسعيد | |سلىم رض |ره طنط|تـــج

324877 د متـــى|يمن فؤ|تـــوئى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

283|4o ف محن  محمد عىل|مؤمن  رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

869678 مر عىلي|دي ع|ده بــــغد|غ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

483339 لح|هيم ص|ح إبــــر|نىه صل سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

83798 ى| حمد سيد خميس حسي  لفيوم|هندستـــ 

3396o8 لرحمن|لرحمن محمود عبــــد|محمود عبــــد |ره بــــنه|تـــج

29o|28 محمود فتـــىح محمود محمد |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

|35685 د محمود|هديل مسعد رش هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

5oo759 ى سعيد محمد |هبــــه  لخول|لحسي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

5o729| حمد حسن|لعزيز محمد |رنيم عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

3|447| مد محمد|لنبــــي ح|حسن عبــــد ن|بــــ حلو|د|

354oo6 لدوي|ء محمود محمد  |سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|4o59| شد محمد سويلم|حمد ر| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

529|45 سم|بــــو زيد ق|رسر ف محمد |لرحمن |عبــــد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

258o|3 ل|هيم هل|بــــر|ل |هلل كم|لرحمن عبــــد|عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

854599 حمد محمد|هلل محمد |عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى
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24o563 لخي  محمد|بــــو |بــــ محمد |يه|ره |س ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

5293o2 مخ|لر|لسيد محمد |هيم |محمود إبــــر ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

7265o يتـــ محمود محمد محمد| ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

49942| ى|لمقصود |د حسن محمد عبــــد|جه مي  تـــربــــيتـــ دمنهور

483368 ى |ي |مل حسن |در ك|لق|حمد عبــــد |سمي 
سخ|لر

|لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

329426 يف  يد محمد |بــــو|نغم رسر ى هيم|بــــر|لي  |حقوق بــــنه

4o9244 ي محمد |يه|ن |رو
وي|لمحل|بــــ مصطفى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

362|2| لسيد محمد|م محمد |هش ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

82|44 يف ح|س ن|مد سليم|مد ح|ره رسر رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

22377 ف عبــــد |مريم  زق|لر|لرحمن عبــــد |رسر كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

868267 |لوق| رض| لوق| رين|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

363635 ن|لحميد سليم|رق عبــــد|سلىم ط ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6|6994 جيىل|لفن|م سعد |لسل|ن عبــــد |بــــيس ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4|o744 هلل محمد|روق عبــــد|رق ف|ء ط|إرس |تـــربــــيتـــ طنط

8936|5 سط محمد صبــــره |لبــــ|ء عبــــد|سم| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8o8252 ئيل|مل ميخ|سكندر ك|لقس | |فيول ي|صيدلتـــ 
|لمنى

8796|7 لدين عىل  |ء عىل سعد |ول سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

9o237o حمد |هيم |بــــر|رحمه محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8||53o لسيد|لعزيز |دل عبــــد|ر محمد ع|مي ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

64o632 |حمد محمد نور |حمد |بــــدين |لع|حمد زين |
لدين

زيق|لزق|علوم 

|5893| ه محمود | لنعيم|عيل عبــــد |سم|مي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

45|342 يوسف سعيد يوسف عقل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|9723 للطيف|لسيد عبــــد |محمد محمود محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

286782 ل|لشه|شم مبــــروك |سميه ه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

243986 ك|لمل|عبــــد | ق حن|سح|ئى مجدى |روم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

246585 ريق|مر مح|لمنعم ع|طف عبــــد|حمد ع| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

225786 ل محمد|رق كم|هلل ط|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

3425|7 لسيد مصطفى|حمد سمي  محمد | |حقوق بــــنه
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35|2o4 محمد حسن عىل محمود سعيد ى شمس صيدله عي 

|7452| د موىسي|لجو|حمد عبــــد |م |ن هش|يم| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

348||2 لدهبــــ|بــــو|ن محمد عىل |محمود حس ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|8759 ف عطيتـــ محمد عوض | |رن هلل|رسر سكندريه|ل|حقوق 

5|3332 ى|حمد منصور ح| مد حسي  عه مشتـــهر|زر

47954 لحميد|حمد عبــــد|محمد مجدي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|54o5 لعز|بــــو |حمد |عمرو محمد  ط|هندستـــ دمي

25367 هند سعيد محمد يس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

285o99 ين  حمد|لسيد |يمن محمود |شي  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

639576 لسيد|لسيد |ذ مصطفى |نف زيق|لزق|بــــ |د|

228676 حمد|مد |تـــه ح|جر شح|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

829365 هلل|حمد بــــدري خلف |هر |لط| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

537535 هر محمد محمود عطيه|عمر م عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6785oo يف رؤوف عبــــد  زق|لر|بــــسنتـــ رسر لمنصوره|حقوق 

33852| حمد|جر عىل محفوظ متـــول عىل |ه |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

69||34 ز محمد بــــكر|لبــــ|حمد حسن | لمنصوره|بــــ |د|

5|6328 ين خ لطي |هيم عىلي |بــــر|لد |شي  ره دمنهور|تـــج

32||57 لرحمن منصور محمد بــــيوم|عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

6|6776 ى سعد يوسف عوض |ي مخ|لش|سمي  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

326597 لنعيم|لنعيم محمد عبــــد|خلود عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23o988 لح|بــــ ص|لدين دي|حمد نور| ن|صيدله حلو

679229 ن|بــــدين سليم|م ع|محمد عص لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

74||| هلل سعيد فهىمي محمد|منتـــ  تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

676372 لجميىل|لسيد |رون |فرحه محمد ه لمنصوره|بــــ |د|

64o482 تـــ|حمد محمد متـــول صقر بــــرك| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

8468o3 حمد محمود|هدي موىسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

239277 هيم|بــــر|لعزيز محمد |رس عبــــد|ء ي|رس| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي
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|4243o يف رمض| دين در|لق|ن عبــــد |رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

28657| هيم فرج محمد عيس|بــــر|هلل |منه  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

337|9o حمد محمود محمد|متـــ |س|حمد | ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

895934 حمد زرزور  |ن محمد حسن |شج| ج|عه سوه|زر

89|68 تـــ قرئى|ل شح|عمرو جل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

43o492 قيبــــ|تـــسنيم محمد ذىك محمد عر |صيدله طنط

87|3| لمول|ميسه خليفه ذكرى عبــــد ن|حقوق حلو

44968 ضى محمد|سعيد محمد م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

697o99 عيل|سم|ح |ئل صل|لرحمن و|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

23252| بــــ|لوه|عمر محمد عبــــد| رن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6385oo ى حسن|أم ي عبــــده محمد حسي 
ئى زيق|لزق|بــــ |د|

83|78 ود محمد عىل|طف د|محمود ع يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

287o5| رد|ء محمد عىل متـــ|شيم لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

887o8o حمد محمود |مر |ء ع|وف سيوط|بــــ |د|

6o6698 هيم محمد هيكل|بــــر|ل |رق جم|ط |هندستـــ طنط

4o394| هيم|بــــر|لد محمد |محمد خ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

96o85 لعزم|بــــو|ء يىح سعيد |دع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7|6387 م مصطفى يوسف كشكه|سل|يمن | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

645754 حمد محمود عىل عطيه|كريم  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

257667 لعزيز|حمد عبــــد|لحميد |محمد عبــــد شمون|نوعيتـــ 

34653| لحليم محمدى محمد|ل عبــــد|د كم|سع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

448766 لبــــربــــري|حمد |حمد محمود محمد | |ضتـــ طنط|علوم ري

2|7959 حمد محمد محمد محسن|سلىم  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

245282 لرحيم|شور محمد عبــــد|طف ع|ء ع|سم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

66734 ود|كرم مجدى د|رين |ك ره بــــنى سويف|تـــج

434447 ع حشيش|لسبــــ|حمد نبــــيه |فوزيه  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8884o5 لق  |لخ|رى محمد عبــــد|ء عم|عىلي سيوط|طبــــ بــــيطرى 

2528|o رى|لصبــــ|لمنعم |ء مهدى عبــــد|ل| |ن طنط|سن|طبــــ 

4o8682 هيم|بــــر|حمد |ح |لفتـــ|حمد عبــــد| |رن تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

77769o ن|لمنعم عمر سليم|حمد عبــــد|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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3|738o هيم|بــــر|ن قرئى |عمرو شعبــــ ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

62456| بــــ|لوه|سلىم محمد محمود عفيفى عبــــد ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

22865 لح محمود حسن|محمود ص ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

432989 ى|دمي نوس|سطف|عدل | نه مي  |بــــ طنط|د|

896|3o ف محمود ح|ن |نور فظ |رسر ج|طبــــ بــــيطرى سوه

4|29o5 ن ن|ن شفيق سليم|سليم| مي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

269384 لمول|لجليل عبــــد|لمول عبــــد|هره عبــــد|ط ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

66|32 ن|مصطفى محمد محمد رضو ره بــــنى سويف|تـــج

2|3573 لسميع|ء عبــــد|لدين رج|م |نور حس ى شمس صيدله عي 

427326 خلود عىلي حسن مرىسي سكندريه|ل|حقوق 

9853o ر خليفتـــ|لستـــ|محمد جمعتـــ عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

325226 ى جم بــــ|لحميد دي|ل عبــــد|حسي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

237o63 ئى سعيد محمود محمد|ء ه|ل| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

349324 لسيد يشى سيد عطيه| لفيوم|لعلوم |ر |د

335o|7 ي|هيم |بــــر|د |جه حمد مليىح  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6o755| بــــوسعدتـــ|حمد |ء محمد |ول |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

78|467 هيم|بــــر|زق عىل |لر|جر عبــــد |ه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

899873 دل عىلي |مروه عمرو ع سيوط|علوم 

43|4o6 م|لغن|لسيد محمد |هيم حلىم |بــــر| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

27o97| وى محمد|ء محمد ص|سم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

778929 منيه ثــــروتـــ محمود عطيه| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

42|356 ى|بــــو |ره رزق عىل محمد |س لعني  لشيخ|بــــ كفر |د|

73387 لرحمن عنصيل|ن عطيتـــ عبــــد |رمض ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

536732 هلل|بــــ محمد سعد عوض ضيف |يه| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

427|29 ئى|تـــع محمد غيط|م بــــ|ء هش|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8439o5 رك|روق مبــــ|ندي عنتـــر ف ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

85523 لنرص|لدين فوزى سيف |د|مه عم|س| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

23222| لحميد|هيم عمر عبــــد|بــــر|هيم محمد |بــــر| ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

2|2|||  
ى
لشيخ|عمرو محمد شوق ى شمس|تـــج ره عي 

|68857 حمد سعد|حمد |ن سعد |نور هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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43426| م خليل|م|ل|رحمه محمد سعيد  |عه طنط|زر

62926| حمد محمد عوض|سمي   ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

488874 ي عبــــد 
ىطي طه|لع|لمريد عبــــد |محمود حسنى ي |

ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

8|866 لحليم|لعربــــ عبــــد |يتـــ فرج عز| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

232973 ي|مريم يوسف عبــــد
ى|لنور بــــنى مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|264| حمد محمد عطيه|ل |عمر جم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7o84|4 س|لسيد عبــــ|ح |محمد صل لمنصوره|ره |تـــج

855o59 مل|ممدوح ورد ك| يف| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2484o3 ى |بــــر|رحمه  لحسينى|هيم |بــــر|هيم حسي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|67|o لمنعم|ن محمد مصطفى عبــــد |نوره ن|فنون جميله فنون حلو

32|437 لمجيد|لدين عبــــد|ح  |ن صل|يوسف شعبــــ ى شمس|د| بــــ عي 

68|637 دى|ن و|حمد محمد محمود عمر| لمنصوره|هندستـــ 

264299 س محمد|ئل محمد عبــــ|ء و|سم| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8|9649 لعظيم|للطيف عبــــد|وي عبــــد|بــــ سعد|رح ي|تـــمريض 
| لمنى

|426o3 لمجيد محمد|يدى محمد وحيد عبــــد |ه ى شمس|تـــج ره عي 

9|6545 لحميد |حمد عبــــد|مل |ك| رودين سيوط|علوم 

|69o58 مه|حمد سل|لرحمن محمد عيد |عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

639782 ى محمد |ي حمد محمد|سمي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

||66o4 ن سيد محمد|حبــــيبــــه حمد ى شمس|تـــج ره عي 

8o9637 ى عبــــد|لحميد محمود |عبــــد لحليم|مي  ره بــــنى سويف|تـــج

257632 تـــه محمد|محمد سعيد شح ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

54oo79 يف | ر|لنج|لحميد |حمد عبــــد|حمد رسر |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6492|7 لسعود|بــــو |لسيد |حمد |لمنعم |د عبــــد|ء عم|دع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

495|26 ج |لمجيد بــــلتـــ|م عبــــد |لسل|د محمد عبــــد |زي قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

52|969 لحميد|منى وهبــــه خليل عبــــد ط|بــــ دمي|د|

44844 لسيد|حمد |حمد محمود |ء |عىلي لمنصوره|حقوق 

7|484 هيم|بــــر|حد |لو|لد عبــــد |حمد خ| ره بــــنى سويف|تـــج

75o534 هيم|بــــر|محمد مجدى محمود  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

6245|8 ي|لفل|س |ح عبــــ|لفتـــ|م عبــــد |ن إسل|إيم حىح  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

65976 ئيل|يوبــــ ميخ|ل |بــــ جم|يه| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 
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86298o حمد|م طلعتـــ فتـــىحي |هش ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

28662o يف|لفتـــ|زق عبــــد|لر|ء عبــــد|رس| ح رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|52597 لمغيثــــ|حمد عبــــد |رحمه محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6989|9 مر|حمد ع|هيم حسنى |بــــر|ن |جيه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

785698 هلل|محمود فتـــىح خليفتـــ عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

823|75 ي رض|م|
سعد بــــدير| ئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

|56o88 رس|هيم محمد عطيه عطيه ف|بــــر|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

237o99 ج محمد|حمد حج|يه | ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

228o42 جرجس وليم مرقص| رين|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6799o7 لمحسن|لد حسن محمد حسن عبــــد |خ لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

24|o48 دى|له|عيل مصطفى عبــــد|سم|حمد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

34597 لعيسوى|ر فرج |يمن مختـــ|ذ |مع ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

324o75 حمد فتـــىح متـــول عبــــده| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|9533 ىك|لشر|هيم |بــــر|ح |جر مفتـــ|ه معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

48o872 ين موىس مج هلل|ور عبــــد |رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

2|4674 لسيد|يوسف محمود محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

89737o حمد |هر |لظ|حمد عبــــد|محمود  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

226674 ى عطيه سليم|م |حس ن|حمد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o|926 ن|محمد فوزى محمد زيد زيق|لزق|ره |تـــج

7o4225 ر|لرحمن محمد نص|مصطفى سليم محمد عبــــد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

676o56 لسعيد|تـــ |لشح|لسيد |ء |ل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5|242| ن|هيم شعبــــ|بــــر|هيم حمدي |بــــر| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

44266| وى شلبــــى|دى مك|له|عبــــد| هبــــه رض لشيخ|تـــمريض كفر 

||7482 مد حسن|حمد محمد سيد ح| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

42|3|4 حمد شميس|حمد محمد |ء |سم| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

867939 ي|بــــر|محمد | عل
هيم حفنى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

4|9946 ي |محمد ح| رض
عيل|سم|مد مصطفى لشيخ|ره كفر |تـــج

5|7384 ه سعيد جمعه عطيه| مي  سكندريه|ل|حقوق 
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22224 لعظيم محمود|سلىم محمود عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

859|79 ر محمد محمد|حمد مختـــ| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

33o7|8 لم|دل محمود محمد س|لتـــ ع|ه ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

8889o2 م محمد |لسل|دق عبــــد|مصطفى ص ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

62|97| خرس|ل|لعليم |يمن عبــــده عبــــد | |مه ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

268o98 ضى|تـــه م|ضى شح|حمد م| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

832|39 ى|مؤمن حسن مرعي عبــــد لمعي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

527||6 حمد|ن |رق عزتـــ محمد عثــــم|ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

324524 حمد محمد|د |لسيد فؤ|مهدى  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

26644| يح|لس|د |لجو|حمد عبــــد |ندى حمدى سيد  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

48o866 س مدكور|ن عبــــ|م رمض|سه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2247o لسيد|بــــر |حمد كرم ص| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

699442 دى|له|رص عىل عبــــد |لن|حمد عبــــد | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

||6899 ى عبــــد |منيه | لحميد|حمد حسي  هره|لق|بــــ |د|

27|829  عطيه |لبــــ|ل عبــــد|نسمه جم
ى
بــــوزيد|ق |صيدله طنط

|53576 ن محمد|طف رمض|ده ع|غ ى شمس|زر عه عي 

79|583 عيل مهدى|سم|فيصل مهدى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

234378 ى ي|محمد خ ى|لد حسي  سي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

486|2o ين سحق جيد سعيد|د |ميل| في  سكندريه|ل|ره |تـــج

695|57 هيم|بــــر| |ش|هيم مصطفى بــــ|بــــر|يه | لمنصوره|علوم 

522449 لشيىمي|نور رجبــــ |محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|9|6o حمد محمد  |كريمه محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

433568 ى|لحميد محمود |يمن عبــــد|محمد  لخرصى |عه طنط|زر

366o|5 لحميد|لعزيز عبــــد|ر عبــــد|محمود مختـــ ن|حقوق حلو

6o3o|8 بــــينى|روق |ف| حمد رض| لشر لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

|4663o هيم|بــــر|در |نبــــيل محمد ن هره|لق|بــــ |د|

857786 ي سيد خلف
محمد مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|236o ي |ط
حمد محمد|رق حسنى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o3296 هيم عوض|بــــر|ء عوض |دع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68|884 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد |نىح  | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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22o42 ل مرىس|لع|ئى عبــــد|ه| ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|8|25 ك |لمل|وس هرون عبــــده عبــــد|ندر| سيوط|طبــــ 

884o35 د حسن  |لجو|حسن عىل عبــــد سيوط|ره |تـــج

75|9|4 لدين محمد محمود|ء |عىل عل ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|6|455 م خميس مرىس|حمد عص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

682499 ف محمد حسن عىل |بــــسنتـــ  حمد|رسر لمنصوره|ره |تـــج

792o36 ل|لعزيز ختـــ|زم محمد عبــــد |ح زيق|لزق|حقوق 

677o38 هلل عيس|م محمد عبــــد |هش لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|7|53 ن مجدى عىل عىل شنشن|نور ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6oo858 حد خضي |لو|لحميد محمد عبــــد |مروه عبــــد  |حقوق طنط

767258 وي|لشطل|لسيد |هيم نبــــيه |بــــر|معتـــز  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

|38535 ى مجدى تـــ وس ص|شي  لح|ورصى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|44|27 ده تـــوفيق سيد تـــوفيق|غ هره|لق|حقوق 

764|94 ى شليش|حمد محمد ي|طمه |ف سي  تـــمريض بــــور سعيد 

5o22| هلل|هلل جمعه مرع عبــــد |عبــــد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

83o655 ي ف|بــــيشوي ه
روق حكيم|ئى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6o6||2 ى ود|ل يوسف د|يوسف غ| مي  |ره طنط|تـــج

33347o لمنعم فهىم|ئل عبــــد|دى و|ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

73o39 لقوى|لحميد عبــــد |لقوى عبــــد |دم عبــــد | ن|حقوق حلو

97833 حمد|شور حسن سيد|محمد ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|42255 لح|ل شكري ص|مح جل|ء س|رس| ى شمس|تـــج ره عي 

84686o ن عىلي|هلل عثــــم|مؤيد فتـــح  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

248594 ن|ن محمد محمود سلط|حن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|6o525 لس م هلل مؤنس|جد رزق |كي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

858246 ن|مه محمود عثــــم|س|سيد  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

55|56 عىل يوسف عىل يوسف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

922|49 بــــر محمود|لدين ص|ح |م محمد صل ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

7635o3 لح عوض|مد ص|ن محمد ح|نوره عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

23734o ن ل زىك فرج|جم| مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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63438 ى |محمد ف حمد|يز حسي  ن|هندستـــ حلو

356|85 لحليم|حمد محمد عبــــد|لد |ن خ|رمض |حقوق بــــنه

27o572 يد|لعظيم ف|حمد ممدوح محمد رأفتـــ عبــــد | ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

854oo4 لسميع عىلي|لد عبــــد|عمر خ ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

263288 س|ندى محمود مرىس عبــــ |نوعيتـــ بــــنه

9o9959 حمد فرج عىل حسن | ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

9o9735 حمد  |حمد |لسعودى |حمد | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

636o35 ل|حمد محمود مصطفى و|هيم |بــــر| زيق|لزق|طبــــ 

7o4465 ى  لربــــه|هيم |بــــر|ندى حمدى خي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

295868 هد|لد عىل مج|محمد خ هره|لق|هندستـــ 

284645 حمد|د |ن مر|يه شعبــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4849o8 طبــــى|لش|لحميد |لسيد عبــــد |كريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33777| |لعل|بــــو|بــــر محمد |محمود محمد ج |حقوق بــــنه

5|536 هلل|هيم عبــــد |بــــر|حمد |مريم  بــــ بــــنى سويف|د|

278o89 ى عل|ي وي|لجد|ء محمد |سمي  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

5o8985 ئى|لتـــلبــــ|لسيد |لسيد لطفى |لد |خ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5o5445 ى وؤس|شد فلتـــ|ج  ن|ن| مي  سكندريه|ل|عه |زر

29|6o لعيسوى|لحميد |يوسف سعيد عبــــد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

9o|223 لسيد |حمد |لسيد |ء |سم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7o9489 ه ممدوح محمد  لسيد عىل|ني  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5oo982 در محمود محمد عوده|لق|ء عبــــد|عىلي تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

|7o26| ي خله| بــــول
مدحتـــ لطفى دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 

 مدينتـــ نرص

|28385 هر محمد يشى|زم محمد م|ح ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

4o555 ىط بــــركتـــ|لع|محمد رجبــــ عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

363o42 هلل محمد|هر عبــــد|مريم م تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

|4|356 مل|يؤنه ممدوح كميل ك ن|بــــ حلو|د|

42|2|7 ف عبــــد | لعزيز|يل عبــــد |ح ط|لفتـــ|رسر ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

82|7o| |جد مندي ويص|بــــ م|شه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

256323 لغنى حسن|طف عبــــد|حمد ع| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 
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256|98 مه محمد عىل عسكر|س| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

6oo327 لمجيد|حمد عبــــد |لمجيد |لمجيد زهي  عبــــد |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|26348 لملك|د زىكي عبــــد |عم| رين|م ى شمس|تـــج ره عي 

94459 لسيد رزق|بــــر |بــــر محمد ج|ج تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

823|27 حمد عىلي|ل |هدي جم ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

355782 بــــر محمد|ء محمد ص|شيم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

23|545 ى |عمر صل ر|لنج|ح حسي  هره|لق|هندستـــ 

8|3347 لد|يد خ|لد ز|مه خ|س| حقوق بــــنى سويف

4348oo ف فتـــوح |ء |شيم لشويخ|رسر |تـــربــــيتـــ طنط

77|443 حمد محمد منصور|محمود  زيق|لزق|ره |تـــج

6|8485 بــــ|لوه|بــــ منيبــــ عبــــد |لوه|محمد عبــــد  ط|هندستـــ دمي

73625 ى رجبــــ عبــــ|ي س سعد|سمي  لفيوم|بــــ |د|

2|4566 ض|لفونس ري|ئى |ه| ري|م |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

627349  سمي  |هدير ه
لسيد عز|ئى زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

239566 ى عبــــد  لمجيد خرصى|فوزيه سعيد حسي  ن|حقوق حلو

679562 م|حمد بــــره|م محسن |حمد س| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

433378 لرحمن ليله|لعظيم عبــــد|لرحمن عبــــد|حمد عبــــد| |ره طنط|تـــج

32|368 ى عبــــد دى محمد|له|عمرو حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o9684 طف مصطفى ميهوبــــ محمد|محمود ع سكندريه|ل|علوم 

838556 لمجد|بــــو|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|ء |سم| ن|كليتـــ طبــــ أسو

4|76|| حمد عريف|لسيد |محمد | يه رض| لشيخ|بــــ كفر |د|

76oo5| حمد محمد|ن |ر شعبــــ|من بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

636948 هيم|بــــر|ورده محمد لطفى  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|9678 تـــ محمد محمد محمد إبــــر هيم زيد|أمي  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

|2o444 ن عىل|لعظيم رسح|مصطفى محمد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

496995 ل حسنى عوض|جم| عل سكندريه|ل|حقوق 

62748o لحميد|حمد طه سعودى عبــــد| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

459993 حمد|لحمد |بــــو |ل |رس جم|ف سكندريه|ل|حقوق 

2626o7 مر|بــــوبــــكر نبــــيه ع|يحن   لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8223o| ش|ن هو|مح سليم|نطونيوس س| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى
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347292 ى|حس| ن طه محمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

43224 ل|لشه|حسن محمود حسن محمود  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

877986 محبــــ عبــــود قط  | ن|دي سيوط|نوعيتـــ 

633232 يف محمد  حمد درويش|عمر رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4|9|54 يف عىل  لبــــربــــرى|هيم مصطفى عطيه |بــــر|رسر |حقوق طنط

7678|9 لزملوط|لهندى |لدين محمد |ح |ندى صل ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

42|569 |لسيد وف|ء محمد بــــدر |دع لشيخ|بــــ كفر |د|

372|45 حمد|ن مصطفى عزتـــ |يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

77458o ن محمد محمد عقل|مه سكر|س|م |له| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

2|3323 ى خ|ي لحميد ربــــيع|لد محمد عبــــد|سمي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

6|4|29 ن|لعري|لسيد |رس |ورده ي |صيدله طنط

226287 حمد|يوسف مصطفى عيد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

334933 هيم|بــــر|د |نس محمد رش|ن ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

38|8| م|لسل|ن صبــــىح محمد عبــــد |مرو هره|لق|حقوق 

53974o لشيىم|لحميد |وى عبــــد |حمد قن|منيه | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

433948 م محمد حبــــيبــــ|يدى حس|ه |صيدله طنط

85546 لحليم|حمد عبــــد|يوسف سيد  ره بــــنى سويف|تـــج

2|79o3 ي
لخولي|لحميد |حمد عبــــد| |دئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6o88o7 ره|دى عم|له|لدين عبــــد |ء |عل| لي|د |طبــــ طنط

33444o لس م هر وهيبــــ سعيد|كي  |ره بــــنه|تـــج

633584 رص محمد رزق|ء ن|سم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

3||243 لغندور|يتـــ سيد محمود عىل | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6293|o م سليم محمد سليم|إسل ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|854| مل سيد محمد  |مديحه ك ج|بــــ سوه|د|

|43872 حمد محمد|لد |عمرو خ ن|بــــ حلو|د|

22|22 ى   سيد حسي 
لسيد|تـــفى لفيوم|عه |زر

2|6592 هيم سوسه|بــــر|ل تـــوفيق |عمر جم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|778o2 ن|بــــو بــــكر سليم|حمد |ره محمود |س كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

62o882 ر|لنج|حمد بــــدر |يمن |م |هش ط|حقوق دمي

|38596 مه|مه سيد سل|ل سل|من ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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8o9856 ى جم|ف لدين مهدي|ل |طيمه حسي  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

9|37|3 حمد محمد  |ر |حمد مختـــ| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

689293 حمد عيسوى|لح |ء رفعتـــ ص|ل| لمنصوره|نوعيتـــ 

35297 ى عثــــم ه محمود حسي  ن|ني  هره|لق|حقوق 

77||28 لرحمن جميل|ء محمد محمد عبــــد |ل| زيق|لزق|بــــ |د|

772986 ى  زى|لعز|هيم |بــــر|محمود محمد حسي  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

|57o|o لسيد محمد|لسيد |لرحمن |عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

446666 حمد محمد محمود عطيتـــ محمدى| لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

693367 لمنىح |هيم حسن |بــــر|ل |س ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

498854 زق|لر|هلل عبــــد|ء محمد فرج |ول تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

779555 د|لجو|ده عبــــد|عيل حم|سم|حمد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4oo496 لغنى|هلل عبــــد|لغنى عبــــد|يه عبــــد| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|42|o ي|لبــــ|ء أحمد سعد عبــــد |أسم
ى
ق ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

336965 محمود منصور سند محمد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6643o وق خ ى تـــوفيق|لد |رسر لحسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

68o2oo يف  عيل|سم|هيم |بــــر|حمد نبــــيه |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

352o5o حمد|لسميع |محمد عمرو محمود عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

488863 لسميع|محمد فرج محمد عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

326889 ل|لع|تـــه عبــــد|در شح|لق|ر عبــــد|من ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6o|8o6 لمجيد عطيه|ح عبــــد |زينبــــ صل ي صىح طنط
|معهد فنى

8|944o هيم|بــــر|ر |لستـــ|ن محمد عبــــد|ميس ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

262999 يد|ئى ز|لنعم|ن سعيد |جيه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

262469 هيم سعد|بــــر|دى محمد حسن |ش  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

644834 لبــــربــــرى|لسيد |ح يوسف |يوسف صل تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

26953| ف عبــــد| |مه لمقصود|لعزيز عبــــد|رسر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

237544 هلل محمد عقبــــى|سهيله محمد عبــــد ن|حقوق حلو

788567 لعظيم|لد محمد عبــــد|عمر خ ره بــــور سعيد|تـــج

6|5587 وى|لبــــر|م عبــــده |م س|حس ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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356875 ف فتـــىحي |يتـــ | لبــــيومي|رسر |طبــــ بــــيطرى بــــنه

375o|7 لسيد بــــرهيم محمد|ن |نهلتـــ رمض سيه|نوعيتـــ عبــــ

45|863 لعبــــس|حمد محمد محمد |وجدى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

67592 لجندي|حمد حسن |ء |رس| لفيوم|طبــــ 

853o| شم معوض عىلي|مي  ه| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|69|76 عيل محمد مصطفى|سم|سهيله عمرو  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

4478|| للطيف مصطفى|ديه محمد عبــــد |ن ن|سو|بــــ |د|

54529| مد حمد|ىط ح|لع|يوسف منصور عبــــد  |حقوق طنط

487576 ف حسن محمود ق|د |زي سم|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|685o8 لدين محمد|ح |حمد محمد صل| ى شمس حقوق عي 

6|4642 كر|لد صبــــرى حسن عس|خ |ره طنط|تـــج

498|82 لسنوىس عىل عشيبــــه|ئى |لوردي|ء |رس| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

699o|7 لسيد عبــــده شعي |رق |محمد ط ط|معتـــ دمي|علوم ج

239o|2 جر سيد محمد عىل|ه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

243325 م محمد سيد|لسل|ن محمد عبــــد|يم| هره|لق|بــــ |د|

436367 يد|حمد ز|لق |لخ|م عبــــد |حمد س| لشيخ|طبــــ كفر 

2|3867 لعزيز|للطيف عبــــد|دل عبــــد|عمر ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

35365| لمنعم|فظ عبــــد|حمد محمد ح| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

236574 يمن حسن زىك|ن |نور ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2|7o89 ف محمد محمود |هلل |منه  عيل|سم|رسر هره|لق|م |عل|

7o9376 لعزيز|حمد محمد محمد عىل عبــــد | ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

539|32 لسيد|تـــه محمد |هلل محمد شح|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

6|o4oo حمد نظيف|محمود محمد  ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

333383 لمطلبــــ|م مرزوق جمعتـــ عبــــد|سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o93|5 حمد |لسيد |سمر عوض  ج|تـــربــــيتـــ سوه

7o3795 لرحمن سليم|لرحمن محمد عبــــد |ء عبــــد |رس| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

9|938 هلل|هيم عىلي نعمتـــ |بــــر|رق |محمود ط هره|لق|حقوق 

27|72 ع|هلل محمد ممدوح رف|منتـــ  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

8257|8 ه ه| حمد عىلي|شم |مي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن
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|43472 هيم|بــــر|هدير محمود محمد  هره|لق|هندستـــ 

|77948 ه محمد يونس | حمد|مي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

88863| لىح محروص عىل |ر عبــــد|من سيوط|بــــ |د|

59694 ى|ء حسن شعبــــ|سم| ن حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|3|69o حمد خليفه|زينبــــ محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

33468o حمد|هلل |م عبــــد|هلل عص|عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

4o444o ى حم|لد جم|خ د|ل محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44448 هلل عىل|ح عبــــد|وليد صل ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

425945 ى مصطفى | مه|لسيد سل|نىح  حسي  سكندريه|ل|علوم 

35o395 ج عبــــده|لمنعم فر|محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

9o2694 لعزيز |لعزيز محمد عبــــد|ء عبــــد|ول تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

4o49|7 نور محمد|ح |مصطفى صل سكندريه|ل|بــــ |د|

4o93o9 لشيخ حسن|هيم |بــــر|لمجيد |جر عبــــد |ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

69372| وق هيثــــم محمد  بــــينى|رسر لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

284978 روق درويش|حمد ف|بــــ |لوه|عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

83397o رك عوض|مبــــ|نور |ح |سم دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

63348| عيل يوسف|عيل أحمد إسم|إسم ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|32o82 در|لق|لقوى عبــــد |ء سمي  عبــــد |ل| ى شمس حقوق عي 

|7295 ر محمد قنديل|لغف|م عبــــد |د س|زي هره|لق|طبــــ 

636879 ن|ن نصيف سليم|ن سليم|جيه ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

6768|o ح عزبــــ|لفتـــ|ده محمود عبــــد |محمد حم ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

8|88|5 لرحيم فهىمي|ء محمد عبــــد|رس| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7o5575 لوصيف|يمن محمد |محمود  طبــــ بــــورسعيد

4o4382 ن يوسف|لنبــــى سليم|هيم عبــــد |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|9457 للطيف|ض عبــــد|حمد ري|جر |ه ي|نوعيتـــ 
|لمنى

756o48 حمد|رق عطيه |يه ط| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

243362 ى|هيم ح|بــــر|بــــ |رح مد محمد حسي  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

42568 محمد فلفل سلىم سيد محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

77736o شم|بــــوه|هلل |ن نبــــيل عبــــد |حن زيق|لزق|نوعيتـــ 

|32355 لمحسن محمد|حمد عبــــد |ء |فد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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78332 ن محمد|مريم عىل سليم ن|علوم حلو

72783 لرحمن|ن عبــــد |ء جمعه رمض|دع لفيوم|بــــ |د|

2294|4 لدين|ل |لم جم|حمد س|ندى  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

8234o| ى محمد |ي ن|بــــوزيد رضو|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

8o7427 د|لجو|هيم عبــــد|بــــر|محمد محمود  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

766353 شد|هلل ر|يمن عزتـــ عبــــد |كريم  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

692875 ر|لنج|لمندوه |حمد |م |نور عص معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

77698| هيم محمد|بــــر|لعزيز سعيد |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

22246 لسيد|حمد |سلىم نزيه  ى شمس هندستـــ عي 

6788o3 ه ي ى مصطفى|لحس|رس محمد |ني  ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

262372 وى|لخرصى|نور محمد |ئل |ر و|عم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|4|57| ن مدكور|ن عصمتـــ رمض|نوره ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

855942 ي|لش|زينبــــ محمود خليفه عبــــد
ى
ق ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

|26632 حمد محمد محمود|يوسف  ى شمس هندستـــ عي 

322|6o ح محمد عىل|لفتـــ|ء محمد عبــــد|رس| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

52o588 ي |م|
م حميدتـــ عطيتـــ|لسل|مي  عبــــد |ل|ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

تـــ|د|لس|ئ 

235325 د ملك|د فؤ|سم عي|بــــ ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

336286 ي| نور
محمود عىلي مصطفى ى شمس علوم عي 

35o|9o لمنعم مصطفى|حمد عبــــد|مريم  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|28|32 ر بــــحيلق|ر مختـــ|بــــ مختـــ|يه|ره |س ن|تـــمريض  حلو

2|5325 هلل|د|ن لويز حسنى ج|لىلي هره|لق|بــــ |د|

|53763 حمد|ح |لفتـــ|لحكيم عبــــد |هجي  عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5263o9 بــــو عىل|حمد محمد |ن |يوسف رمض ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

484o|3 ى محمد|ع ئشه حسن حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||96|9 نور محمد|م |مصطفى عص تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

492o5 ن عىل|ء جمعه عش|رس| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

5o73|7 صف|حمد ن|عىل | سلىم رض سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

278822 لسيد حسن تـــرىك|حمد | كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

779539 ف |هدى  ن سليم|لسيد سليم|رسر زيق|لزق|علوم 

635|42 هلل|لرؤف عبــــد|رقيه محمد عبــــد زيق|لزق|نوعيتـــ 
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59754 ن صميده|حمد حمدى شعبــــ| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

489|22 ن|لعزيز حسن زهر|ر محمود عبــــد |من سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8oo|85 ن|هيم محمد محمود سليم|بــــر| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

67555| ض|كم ع|لح|م عبــــد |لسل|دهم عبــــد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

488345 تـــه|مل شح|مل ك|محمد ك سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|32528 شد|د ن|زكرى عي| رين|م ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|38875 مه|طف منس سل|ر ع|من ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

47597o حمد|محمد يوسف مهدى | رول سكندريه|ل|ره |تـــج

255784 ح قنديل|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|محمد  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

8|8325 وي|لجليل ص|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

7o76o3 ن|للبــــ|هيم محمد |بــــر|لفتـــوح |بــــو |م |سل| لمنصوره|علوم 

364867 لم|حمد مصطفى س|لرحمن |عبــــد دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

635683 مر|لسيد ع|ء محمود عىل |سم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6394o4 زق محمد|لر|ء محمد عبــــد |زهر زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

7537o5 هلل|م محمود محمد نعمتـــ |هدير هش تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

79865 حمد|حمد |لحميد |حمد عبــــد |مهند  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

875297 ن هيم ذىك |بــــر|جوزيف | مي  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

495289 لسميع عىلي حميدتـــ|حمد عىلي عبــــد| |حقوق طنط

8o5|22 وق  لحكم|لوكيل عبــــد|حمد عبــــد|رسر ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

52|2|7 ء ثــــروتـــ محمد دغيدى|هن ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|598o6 دل محمد عيس|م ع|وئ ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|32465 ى|دل جبــــره بــــش|ع| جيسيك ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

692262 لهيسر|لرحمن |لمندوه عبــــد |رف |ء ع|شيم لمنصوره|بــــ |د|

459972 لخي |بــــو |حمد حسن |لدين |د|بــــ عم|يه| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

266723 ره|حد عم|لو|ر عبــــد |لستـــ|ح عبــــد|صل| دين |بــــ بــــنه|د|

232277 لدرس|محمود خليل خليل محمود  هره|لق|هندستـــ 

|58o68 دل خليل مصطفى|حبــــيبــــه ع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

269372 بــــوعمر|لغنى |لمحسن عبــــد|حكمتـــ عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8o||57 تـــسنيم عىلي خلف محمد ي|بــــ |د|
|لمنى
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6773|3 بــــينى |محمد مني  محمد  لحض|لشر لمنصوره|ره |تـــج

69|||5 لم|كر محمد س|ء ش|عل لمنصوره|حقوق 

366874 ى عبــــد|ي بــــوبــــكر|لح |لعزيز ص|سمي  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

5||o6 يف ط ض|رق سيد ري|رسر حقوق بــــنى سويف

8|2oo9 حمد فهىمي|ء وحيد |سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

|44442 وى|لنو|رس |عيد محمد ف ى شمس|زر عه عي 

3348o5 بــــورسيع|يتـــ وجدى نعيم | ى شمس|تـــج ره عي 

839772 حمد|لسيد|مل سيد حسن | دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|3833o لليل|بــــو |ل |لع|م محمد عبــــد |سل| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

869526 ح محمد|حمد صل|محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

352458 د|لجو|لسيد حلىم عبــــد|جر |ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

695624 هلل محجوبــــ|هلل محمد عبــــد |محمد عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

246o78 يف فوزى عبــــد|عبــــد لرحمن|هلل رسر ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

29|635 محمد عمرو محمد طه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

753558 ر حسن|لغف|بــــسمله محمد عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7653|9 م|حمد درغ|حمد محمد |محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2|2979 جنه محمود سمي  محمود ى شمس|د| بــــ عي 

846525 ي |
نور|هيم |بــــر|يه حسنى ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

8258|9 ى|س ى صبــــري حسي  ره حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

35599| د|لجو|حمد عبــــد|بــــد |ر ع|من ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

32|3o2 لمجد حفنى|بــــو |م ممدوح  |سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42496 هيم مصطفى|بــــر|ن محمد |محمد شعبــــ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

64o786 ل محمد محمود|محمود كم زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|76929 بــــوليس|بــــر |در ص|ن| رين|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

264|87 عيل عىل|سم|ندى محمد محمود  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

783973 دى خليل|له|دل محمد |رحمه ع زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|5|99| ويرس|طف لمبــــى س|نىح  ع| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|48277 هيم|بــــر|مصطفى | ء رض|دع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

489oo3 ه|لل|لحميد عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|منيه | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o86|9 لعزبــــ|حمد |لم |حمد س|سحر  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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3288o5 محمد عبــــده محمد عبــــده ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

323494 حمد|د عطيتـــ |ل فؤ|ريتـــ ى شمس| لسن عي 

|6||47 لرشيد معبــــد خليل|ل عرفه عبــــد |س ن|بــــ حلو|د|

57289 زى|ر حج|لستـــ|بــــر عبــــد |رحمه ص |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

769|39 لد محمد خليل|د خ|جه لعريش|تـــربــــيتـــ 

3|6726 ن لمسيح ذىك|مه عبــــد|س| |مي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

3|5|5| بــــيشوى فتـــىح نرصى شفيق ن|هندستـــ حلو

|3o|69 ي|رفل كم|م
ى|ل لطفى بــــنى مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9o|48o يمن عىل محمد طيفور | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6|953o لغنى عز|لحميد عبــــد |ء عبــــد |رس| ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

273o5| س عىل|يه محمد عبــــ| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

7o7293 لسعيد|لعربــــى |لسعيد محمد |ء |سم| لمنصوره|حقوق 

9|3|72 حمد |م سيد يوسف |هش ج|حقوق سوه

|73935 ى محمد جمعتـــ عبــــد  لمجيد|حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

283338 لحميد|يدى عبــــد |لع|يوسف سعود محمد فتـــىح  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o3575 هيم |بــــر|حمد صفوتـــ محمود | ج|ره سوه|تـــج

77|o2o ل|لجم|لم محمد |ء حسن س|شيم هره|لق|ر |ثــــ|

884854 در |لق|حمد ممدوح محمد عبــــد| سيوط|حقوق 

4|836| |ح محمد |لفتـــ|ح عبــــد|ن صل|ح حمد|سم
جه|لح

لشيخ|بــــ كفر |د|

33o3|9 لسيد|لعزيز |جر صبــــىحي عبــــد|ه لفيوم|لعلوم |ر |د

7|o276 لسعيد|رم |لمك|بــــو |ن |م رمض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

86o8|5 حمد|لنعيم |هلل محمود عبــــد|عبــــد لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

78735| ر|يه محمد محمود نص| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

25643| بــــو خلبــــه|مد |لسيد ح|دل |محمد ع ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

259863 لبــــصي  يونس|ء محمد عبــــد|ل| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4854|5 حمد حسن محمد حنفى|آيتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

58o24 ى | بــــى|هيم عر|بــــر|حمد حسي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ
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66o88 ي
ى متـــول|ء محمد رس|محمد ضى ج حسي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

8o842| |لعل|بــــو|حمد |ن محمد |نوره |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

|74o3| لد محمود يوسف|محمد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

75|67| ن|يمن سمي  يون|جون  لسويس|هندستـــ 

773o48 ن|حمد عثــــم|لعزيز |ن عبــــد |حمد عثــــم| زيق|لزق|بــــ |د|

293o5o لعزيز سويلم|ح عبــــد|مصطفى صل |تـــمريض بــــنه

|6642| لسيد محمد|محمود عزتـــ  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

354989 ي|لحميد محمد عبــــد|مريم عبــــد
لغنى سيه|نوعيتـــ عبــــ

43867 ى قطبــــ محمد|بــــ سم طه حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

89832| حمد محمد |م محمد |ريه ج|ره سوه|تـــج

92o37| هلل  |بــــتـــ محمد عبــــد|ن ثــــ|ريم|ك ج|بــــ سوه|د|

8o6oo9 بــــر|ئل محمد ص|يه و| ي|عه |زر
|لمنى

5o2746 ي |حن
لنبــــي عىل|هيم عبــــد |بــــر|ن مصطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

9|3|3| حمد |حمد مصطفى |ح |صل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

7o3|99 لدبــــيس|لشوربــــىح  فتـــوح |ح |يه صل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6|677| هند محمد رزق بــــخيتـــ ط|ر دمي|ثــــ|

22767 لحسن|بــــو |حمد عمر |عمر   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

48458o حمد|لدين |ل |حمد كم|مه |س|حمد | سكندريه|ل|ره |تـــج

85o677 م سعد محمد حسن|هش سيوط|حقوق 

2234|4 هيم|بــــر|حسن سيد حسن سيد  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

|357|| قتـــ ر| ى سيد|رسر شد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

259562 ن|هر عثــــم|حمد ز|رق |فرح ط لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|78562 محمد سيد رجبــــ محمد عىل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|65o28 بــــوزيد|ل محمود |سهيله جم هره|لق|عه |زر

4o36o7 دهم عىل حسن حسن زيتـــون| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

33o45 ى |سلىم و م حسن|م|ئل حسي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|48476 س|حمد عبــــ|س |سلىم عبــــ هره|لق|بــــ |د|

6o49o9 ه فؤ لبــــسيوئى|هلل |د أنور فرج |شهي  لمنصوره|حقوق 

677543 لدموه|مر ممدوح عىل |سيف تـــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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694445 لدهبــــ|بــــو |لسيد |ن مجدى |يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|49|39 لرحمن|جر فهد حسن عبــــد |ه |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

677963 ف عبــــد |طلعتـــ  ر|لنج|لحليم |رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

26672 مل محمد|لرحمن مصطفى ك|عبــــد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

|35343 هيم فرج خليل|بــــر|م حسن |حس ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

79|697 ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|عىل محمد عىل  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

6oo785 هيم|بــــر|مجدى فتـــىح محمد | دين |علوم طنط

|36oo7 ي|يه|م |مري
بــــ وديد مهنى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

6|84|2 ن|لم|حمد محمود س|حمد محمد بــــن | ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

636o28  مني  
ى|هدى مصطفى مي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3298|7 بــــ غريبــــ|لوه|ن محمد عبــــد|مريه |ره بــــنه|تـــج

8|8376 حمد محمد|هيم حسن |بــــر| ي|بــــ |د|
|لمنى

695||6 ف عبــــد |ن |يم| لرحمن محمد عىل|رسر لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

62266  عىلي سيد عىلي|ي
ى سمي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

44o774 ء صبــــىح طه محمد منصور|سن لشيخ|بــــ كفر |د|

488929 لقوى معبــــد|لك عبــــد |لم|ن عبــــد |حن سكندريه|ل|حقوق 

32|5|3 س محمد|م محمد عبــــ|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|7364 لبــــر محمد|محمود محمد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o3o|o ئى|لسود|رى محمد عىل |محمود قبــــ لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

42|238 ي عبــــد
ى
ي صفوتـــ شوق

ى
لسبــــيعي|م |لسل|شوق لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6387|3 ل|هيم هل|بــــر|لسيد |لد |مريم خ زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

545776 ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|6269 مه مهنى |مه عيون سل|س| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

32|496 ل|لع|محمد مصطفى محمد عبــــد ن|بــــ حلو|د|

34375| منيتـــ سمي  محمد محمود| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

5o8754 هلل|ن خي  |دل محمد سليم|ع زيق|لزق|عه |زر

225923 لرحيم محمد|دل شلبــــى عبــــد|يوسف ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|3387 وى|لشن|لعزيز عىل |ء عبــــد|عىل عل عه دمنهور|زر
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786|55 حمد|مل |ح ك|د صل|ر عم|مي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o844| حمد محمد|هيم |بــــر|ن |يه رمض| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2|789| ى خ|ي ى عىل|سمي  لد حمدى بــــحي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8357|6 ى|لتـــو|حمد عبــــد| بــــ مغربــــي حسي  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

68984o ن لحليم|لحليم عوض عبــــد |عوض عبــــد | مي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4o339 حمد محمود|بــــر |سحر ص هره|لق|بــــ |د|

768535 هيم|بــــر|ج |عمر ممدوح فر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

248272 س غنيم|لحكيم عبــــ|م عبــــد|ينور حس| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

48968o لسيد|ء حسنى محمد مسعد |شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

876332 ل |لع|زم مصطفى عبــــد|لدين ح|م |سل| سيوط|حقوق 

4|7|52 لجريدى|محمد | حمد محمد زكري| لشيخ|بــــ كفر |د|

6|8659 ى عصعوص|محمد  حمد حسي  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

4o633 لصمد عىل|فتـــحيتـــ عمر عبــــد ن|معهد فنى تـــمريض حلو

6o67o3 مر|هلل محمد ع|لرحمن عبــــد |عبــــد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

5o2|65 لس غ لقمص|لي سعيد يوسف |كي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

627o55 ى محمد عىل|حمد | لسيد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

334929 ى|مر |م ع|ر هش|مي مي  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

||5722 سيىل|روق نجيبــــ بــــ|رين وسيم ف|ك ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

2o632 ن روبــــي محمود|كريم عثــــم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

85679o ي|شم عبــــد|ن ه|رس شعبــــ|ي
لغنى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

354o|| ى|م| ل وجيه سيد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

43o6|8  |لش|لمطلبــــ عبــــد |ء عبــــد |رس|
ى
وى|لشن|ق |صيدله طنط

283856 هيم جنيدى|بــــر|هيم محمود |بــــر| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

835244 حمد|يه عيد محمود | دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

68|859 ى رضو|لفتـــ|ء ممدوح عبــــد |سم| ن|ح حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9ooo27 تـــ|لزي|حمد |لسيد |حمد |لرحمن |عبــــد ج|ره سوه|تـــج

78658o حمد|لسيد حلىم |هلل |لرحمن عبــــد |عبــــد  ى شمس حقوق عي 

28|52 ن حمزه|فظ عثــــم|لح|دل عبــــد |ء ع|رس| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

49242| فظ|لح|حمد عبــــد |مه محمد |س|لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34377| رتـــ محمد شديد حمزتـــ|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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486678 ف عبــــد|ىط |لع|عبــــد نه|ىط محمد طبــــ|لع|رسر إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

26||54 ده|ره عىل مصطفى جر|س لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

24|476 ن|ن عىلي سلط|بــــسمه حمدى حرد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

77269| لحكيم جوده|جوده حسن عبــــد  زيق|لزق|علوم 

664o2 نور محمود|حبــــيبــــتـــ محمود  لفيوم|بــــ |د|

822828 ي سعيد
ى
محمود محمد رفعتـــ شوق ره بــــنى سويف|تـــج

4|6684 لمجد محمد سليم|بــــو|د |مي عم لشيخ|نوعيتـــ كفر 

5869o لعظيم|د يحن  عبــــد |ء عم|رس| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

|6|o64 ي
لعظيم|هر عبــــد |بــــ ط|يه| |دئى ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

83|4|5 لسيد|ده عمر سعد |غ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

2|9499 ى  دهم سيد عىل|نورسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

43925| عيل|سم|مد |ره عىل محمد ح|س لشيخ|بــــ كفر |د|

527464 لسيد|ن |ن محمد رمض|رمض| دين لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

694397 منى يوسف فرج موىس ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

4884|9 ن|للطيف عثــــم|لد عبــــد |محمد خ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

344356 هيم سعيد مصطفى محمد مرغه|بــــر| |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

4|7387 لح مرىس محمد عوض|محمد ص لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

2|7485 هيم زيد|بــــر|يوسف محمد محمود  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

5o27|6 لمقصود|لدين محمد عبــــد |ء |ل بــــه|نه سكندريه|ل|بــــ |د|

8|988 رثــــ محمد|لو|محمد محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

922353 بــــ محمد |لكريم دي|لرحمن عبــــد|عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

639783 ى محمود محمد عبــــد |ي در|لق|سمي  زيق|لزق|علوم 

3348o9  صل|بــــ
ى
|نسيتـــ دسوق

ى
ح دسوق تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

2584o4 قه|لن|لسيد محمود سعيد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

78o389 تـــ|ن بــــرك|لنرص سليم|ء سيف |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4o6o6 ى|لسيد محمد ي|ئى |م| سي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

92|9o ن هلل|سمي  سعد عبــــد | مي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

477935 ي غ|لد غ|محمد خ
زي|زي مصطفى سكندريه|ل|حقوق 

339o4o تـــه|لدين محمد شح|ل |سلسبــــيل جم زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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245593 لدين|محمد مجدى محمد محمد خي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|6|92 لعظيم عيد|ل عبــــد |حمد كم| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

76279| ويش|لج|م منصور |رس هش|ي ضه بــــور سعيد|ري/تـــربــــيتـــ

3|3882 ىط|لع|هيم عبــــد|بــــر|ل |سلىم جل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|9896 لهدى|بــــو |نىه صبــــرى فهيم  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4|332| لشوبــــرى|حمد محمد بــــيوم | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75389 ى  ى محمد حسي  حمد|حسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

9|o6|2 لرحيم |ضى عبــــد|لر|محمد خليفه عبــــد ج|طبــــ سوه

9o7o3o ى |ره محمد |س لسيد|مي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

679324 حمد|م محمد |محمد حس تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6|32o| لجوهرى|رس محمد نسيم |محمد ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|7633 ج|لصل|حمد مصطفى |رس |عمرو ي ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

956o| رص|لن|نور عبــــد|عمرو حمدى  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

52o97o لمجيد محمود|لحميد عبــــد |ل عبــــد |نسمه جم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

352|o9 حمد|ىطي محمد |لع|ء عبــــد|شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7|867 ى محمد ندى محمد حسي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

32247o وى|لسيد غمرى مك|مريم غمرى  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

7596|8 عيل|سم|لمنعم |لد عبــــد |روى خ| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

92269o لرحيم محمد |لرحيم عبــــد|ء عبــــد|حسن ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

776292 ف |ء |لشيم| ى|رسر لسيد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6o|726 م فرج عيد|لسل|ل عبــــد |مد جم|ح لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

56665 م تـــوفيق حسن|سل|تـــوفيق  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28o64 متـــ خلف بــــطيخ|س|سىم | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

628|88 ى|حمد فتـــىح عبــــد|فتـــىح  لحميد حسي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

422364 ن خي |ريم حويج رمض |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

282253 ف فتـــىح جوهر|حمد | رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

345596 لبــــلبــــيسي|رتـــ طلعتـــ سمي  متـــبــــول |س ى شمس|د| بــــ عي 

8|3o7o حمد محمود|حمد رجبــــ | ي|تـــمريض 
| لمنى

65955 ى محمود| حمد محمد عشر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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337882 لحميد مشعل|م جمعه عبــــد|حمد عص| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

886926 ئى فخرى فرج |روم| رين|م ي صىح 
سيوط|معهد فنى

645|68 وى|لشن|ضل |هيم ف|بــــر|سمر  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

828287 لرحمن|حمد فخري عبــــد|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62696 يتـــ عليوتـــ سعيد عليوتـــ| علوم بــــنى سويف

|76436 حبــــيبــــه محمد سيد عيس هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2o967 هد|حمد محمد مج|لرحمن محمود |عبــــد  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

7853o يف عطيه عبــــد |ش لحليم|دي رسر ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8||534 ن فرنس عزيز عبــــيد| مي  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

28|944 لحسن|بــــو |لحسن محمود |بــــو|م محمد |هش ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

679o52 لسيد|م حسن حسن فريد |حس لمنصوره|بــــ |د|

9|44|7 لعظيم محمد محمد |عمرو عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

224o7 ى سعد مصطفى سعد|ي سمي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|4o347 مل نسيم|رق ك|مريم ط ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

875774 مد عىل  |يوسف محمد ح ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

529o47 ن|يوسف محمد فرج حسن سلط ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

7o|385 ئى|لخن|محمد فتـــىح محمود  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

6|89|4 بــــو عطيه|ل عيد تـــوفيق |وص ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

542976 ر|لنج|حد محمد |لو|ء محمود عبــــد |أسم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

23o82| لعزيز شلبــــى|مصطفى عمرو فضل شعيبــــ عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6939o| ئيل|ئيل عوض ميخ|ميخ| دى رض|ش لمنصوره|ره |تـــج

|29o5| ق دقرم شنوده|سح| |بــــول ى شمس|تـــج ره عي 

9oo635 حمد سيد |ده محمد |غ ج|بــــ سوه|د|

2683|5 لحويىح|لسيد |م |لسيد س| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

42oo99 هيم|بــــر|هيم يوسف |بــــر|حمد |د |سع لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62o35 مد|يتـــ خميس رجبــــ ح| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

46|o|2 لسيد محمد شلبــــى|كريم مني   وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر
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69349o ف عوض |لرحمن |عبــــد  |ىط |لمع|بــــو |رسر
لخميس

لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6628| روق ربــــيع|زن محمد ف|م لفيوم|هندستـــ 

9|2778 س |مه بــــرسوم بــــكليد|وس| |رين|م ج|علوم سوه

4282|| ض|بــــوع|ن محمد جويد |ء رمض|ل| |طبــــ طنط

56668 لصمد عمر|م محمد عبــــد |حس ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

234726 حمد|عىل حسن عىل  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

6|45oo لرحمن|هر عبــــد|لظ|هر عبــــد|لظ|مروه عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

827699 د حسن عىلي محمد|جه دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

527857 ش|لحميد محمود غبــــ|محمد عبــــد | عل سكندريه|ل|هندستـــ 

446o9o لجمل|لسعيد عىل |هيم |بــــر|حمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

878983 ح محمد |سيد صل| سه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33oo26 ى عبــــد|رس| حمد|للطيف |ء حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

23o4|7 جد مصطفى محمد محمد مرع|م سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

347923 ىطي يس شلبــــي|لع|هبــــور عبــــد|مي  ش| س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

234662 حمد عىل سمي  عىل محمد| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

26o4o3 ى|ل |من ف عىل محمد أبــــو حسي  رسر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

2872|o ر|لستـــ|ح عبــــد|لفتـــ|ن عبــــد|م شعبــــ|سل| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|74899 ي مهدى سيد
سميه مصطفى لمنصوره|حقوق 

48o932 ضىل عىل|لف|حمد متـــول |يدى |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

453635 هيم محمود رزق|بــــر| |لسيد رض|رغده  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

89|79o وى |دق فخرى بــــبــــ|نىح  ص| سيوط|بــــ |د|

52oo96 ده نرص محمد سعيد|غ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

767897 يش|ء مجدى عبــــيد ع|ل| ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

8459|6 حمد|محمد محمود موىسي  ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

6o7399 د|لسيد محمد جو|هيم |بــــر| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4||78o لجندى|هيم |بــــر|ر محمود |من لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

87347 حمد|در |لق|زوزو ممدوح عبــــد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

6989|o ف |ء |ل| حسن| لعل|بــــو |ئى |لرحم|رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

79|6o6 لسيد محيسن|مي  فوزى | زيق|لزق|حقوق 
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6o7o6| لحميد فرج|نبــــيله جوده عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35o34 حمد محمد فضل|لدين |حمد سيف |سيف   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

255953 ى محمد ص لفيوم|بــــر |حسي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8|4|8o ي محمد |كريم ن حمد|ج  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

252768 تـــى خليفه|د زن|هلل عم|منه  لشيخ|بــــ كفر |د|

25o8|7 م|مصطفى مجدى محمد سل كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

888|59 لرحمن محمد حسن  |محمد عبــــد سيوط|حقوق 

85932o ي عبــــد|سم|
لعليم|لحسيبــــ عبــــد|ء مصطفى سيوط|حقوق 

7o87o6 ه رض لسيد|فتـــوح محمد | ني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|4||78 شد|د ر|د رش|فرحه عم ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

7oo22| هيم|بــــر|س |هيم عبــــ|بــــر|محمود  لمنصوره|بــــ |د|

7o8|6o لم|حمد س|لم |حمد س|محمد  لمنصوره|هندستـــ 

68458| محمد حسن محمد صبــــىح هيكل ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

4|2872 هيم|بــــر|لمنعم |م عبــــد|هدير عص |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

35|837 ي عبــــد|ه
بــــوعوف|لمؤمن |لعزيز عبــــد|ئى |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|

ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

325687 ه ى محمد|ن مجدي |مي  مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o|o49 ن|ن محمد عىل زهر|حس|حمد | سكندريه|ل|ره |تـــج

9o937|  يحن  خلف عىل |م|
ئى ج|تـــربــــيتـــ سوه

22256 لعزيز عطيه|هديل محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

87o7o4 ى |ل|لعزبــــ |حمد |لح |ص حمد|مي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

539249 ى س|ك روق نصيف|م ف|رولي  ى شمس| لسن عي 

79o9|9 هلل|لكريم عبــــد |هلل عبــــد |جده عبــــد |م لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

694746 ي|بــــر|ربــــيع نجيبــــ | رن
هيم مصطفى لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

229996 ن عىل رزق|حمد شعبــــ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o9338 |  بــــو|لدين |ل |حمد كم|ح |ندى صل ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

223937 لحليم|حمد محمد عبــــد |ضى |شمس ر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

48579o ى جل|ر ي|من ل|رس حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

244|o3 ن|حمد محمد عثــــم|حمد عىل | ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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626682 م محمود عطيه|تـــسنيم هش لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

888283 ر يشى مصطفى سيد  |من سيوط|تـــربــــيتـــ 

639235 ى عبــــد فظ|لمنعم ح|ندى حسي  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

838938 ق| وي عىلي حسن|يه رسر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

854342 ض مبــــروك|حمد ري|بــــ |يه| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

89665 ى جهيم ى محمد حسي  حسي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

346525 فتـــ محمد فتـــىح|رتـــ ر|س ى شمس|د| بــــ عي 

7o9738 ف |محمد  هيم|بــــر|لسعيد محمد |رسر لمنصوره|حقوق 

88o38 محمد جمعه طه مرزوق لفيوم|حقوق 

856799 رق محمد محمود محمد|ط ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

7|785 كر|محمود رجبــــ محمود ش لفيوم|حقوق 

33337o لسيد|هيم |بــــر|حمد ممدوح | ى شمس|تـــج ره عي 

|52984 م حسن|هيم حسن هم|بــــر| ن|بــــ حلو|د|

64o|66 حمد موىس|دتـــ عىل محمد محمود |مي زيق|لزق|بــــ |د|

524o27 لعزيز حسن|مريم محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

58392 د نخله|م فؤ|ستـــي  س| صيدله بــــنى سويف

9|428o حمد  |ل محمود |ندى جم سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

5392o| بــــر عفيفى يوسف|بــــر ص|ر ص|من تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|o97| لسيد|بــــو |لد محمد |محمد خ لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5355| ن|محمد سيد محمد غيض طبــــ بــــنى سويف

279246 يم موىس|لد|ل عبــــد|ئى جم|م| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

82o5|9 هلل|ده محمد عىلي عبــــد|حم ره بــــنى سويف|تـــج

779292 هلل|رس مني  عىل عبــــد |منى ي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8oo|97 س|منصور عبــــ| محمد زكري ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62442| يف محمد ح| مد محمود|حمد رسر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

342674 حمد بــــيوم|د حسنى |يتـــ عم| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

622523 لعجىم|م محمود أحمد محمد |مي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

92326 لحميد محمد|لحميد محمد عبــــد |عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

887543 لس جرجس نص جريس  كي  سيوط|صيدلتـــ 

85o239 حمد|د |ل فؤ|محمود كم ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى
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92723 ه  حمد عىل|عيل |سم|مشي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8|9472 ى |ي ى |سمي  حمد محمود|لحسي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

868oo3 ه عبــــد| ن رشيد|رص مهر|لن|مي  دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

|79|36 لصمد بــــكرى|هيم عبــــد |بــــر|مي  | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

323757 ل محمد نرص|ضىح جم ن|تـــربــــيتـــ حلو

83oo26 ه منصور عىلي | حمد|مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

266842 لديبــــ|بــــر محمد فتـــىح |مريم ص |طبــــ بــــيطرى بــــنه

27938 حمد|لد محمد |هلل خ|منتـــ لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

487283 لضوى|هلل مصطفى |هلل حمدى عبــــد|عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8965|5 هلل  |حمد عمر محمد عبــــد|م |سه ج|ره سوه|تـــج

692659 مد محمد رزق|طف ح|ندى ع لمنصوره|عه |زر

6o||o3 لسيد عىلي أحمد حبــــيبــــ|بــــ |يه|حمد | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

228|58 وق عبــــد لرحيم|لرحيم محمد عبــــد|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|7oo52 سلىمي محمود صبــــىحي متـــولي ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

36o586 بــــر رجبــــ|دتـــ درويش ص|حمد حم| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

6oo583 لح|د حسن ص|لجو|ن عبــــد |محمد حمد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

886959 حمد |لمنعم |ء عبــــد|هلل عل|منتـــ  سيوط|تـــربــــيتـــ 

|4376| لعزيز|لد محمد عبــــد |يه خ| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3397|7 ى ف|س ى|روق |رتـــ حسي  بــــو حسي  |نوعيتـــ بــــنه

328583 م محمد محبــــ عيس|سل|ن |مرو |كليتـــ هندستـــ بــــنه

446o5 لحميد محمد|رق عبــــد|مروه ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o9379 ى محمد  وى|لشه|محمد حسي  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

87879| نسمه مرىس فرغىل مرىس  سيوط|بــــ |د|

49o533 ى |لسعد حن|بــــو|جورج تـــوفيق | جيلي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|2229| لحليم|در يوسف عبــــد |لق|م عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2|99o8 لد شكرى درويش|سهيله خ لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

8|898o ده|رص عطيه عبــــ|هدي ن ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

494498 لقوى كوس|د عبــــد |لجو|هر عبــــد |حمد م| دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع
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6|o82o ى|لسيد ش|حمد |جر |ه هي  | تـــمريض طنط

352332 لق |لخ|رص  حسن  عبــــد|لن|در  عبــــد|ن |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

642457 طر|ح بــــكر خ|لفتـــ|ح أحمد عبــــد|لفتـــ|عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

337o63 تـــ سيد مصطفى حسن| مي  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

4o457o ن عىل سعيد|مصطفى محمود شعبــــ سكندريه|ل|بــــ |د|

4347|2 لسيد شوشه|لد |تـــ خ|نج |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

32o233 هيم|بــــر|هيم متـــول |بــــر| |يش لفيوم|لعلوم |ر |د

2|957o ى ح|ي ن|مد سعد رضو|سمي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

4|27| ين  ف عىل محمد|رسر رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3o|85 ى عبــــد |ي هلل|هلل حسن عبــــد |سمي  هره|لق|حقوق 

52|7|| ء محمد أحمد شلبــــى|أسم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

92557o لرؤف |ل موىس عبــــد|محمد جم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

349853 ى|حمد حسن حس|دل |محمد ع ني  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8954|7 حمد معتـــوق |ل |محمد جل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6426o3 لحميد طه|لحميد محمد عبــــد|عبــــد زيق|لزق|حقوق 

97||2 ف محمد |حمد | حمد|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|5|35 لحليم محمد بــــدر|محمد عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|67766 لمجيد|هر عبــــد |لظ|طف عبــــد |حمد ع| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

772933 حمد وليد محمد محمد| ى شمس|تـــج ره عي 

7|6|54 هلل عزبــــ|هلل محمد عبــــد |عبــــد  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

689849 ى|ده محمد ح|غ مد محمد حسي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

4|4675 د نويىح |رس فؤ|هدى ح لشيخ|بــــ كفر |د|

2|24o حبــــيبــــه محمد حسن مصطفى هره|لق|ره |تـــج

7o376| ن عىلي|ن عثــــم|بــــ عثــــم|يه|يزه |ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|o|3 لدين تـــوفيق|لدين مني  محمد عز|عز ي|عه |زر
|لمنى

9o5496 لسيد محمد |فتـــ |طمه ر|ف ج |تـــمريض سوه

4o3433 لسيد بــــسيوئى عبــــده|بــــ |يه|نشين  سكندريه|ل|بــــ |د|

8|7335 ى هيم عوض|بــــر| |زكري| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

8358|4 م محمود محمد محمود|بــــتـــس| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

32523| يف|عمر س م محمد رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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7o|986 رى|لهو|حمد يوسف |لسيد |مصطفى يوسف  زيق|لزق|عه |زر

|55578 لم|لحليم س|لم عبــــد |ء س|شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2562|6 ع زليلو|لر|تـــى محمد |محمد زن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

693o22 ي
بــــ|لوه|هيم عبــــد |بــــر|دى |لن|محمود | دئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

|32852 تـــه|ن سعد جميل شح|مري ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

||5372 هلل|م محمد محمود عبــــد |يوسف هش ى شمس|تـــج ره عي 

79o85 حمد|مد |حمد عىل ح| ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

84422| حمد|لسيد |ىطي |لع|مدثــــر عبــــد ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

446938 هلل مسلم|حمد عبــــد |محمد رجبــــ  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

363228 ي هش
م فتـــىحي محمد|مصطفى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

545|7 لحسن|بــــو |محمد عيد محمد  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

6o5926 لسيد عمر|حمد |هيم |ل إبــــر|لد جم|خ |ره طنط|تـــج

638772 لسيد حسن|ل |لع|لسيد عبــــد |يه | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

25953| لمحسن|يه معتـــز محمد عبــــد| |ن طنط|سن|طبــــ 

863|84 بــــسنتـــ لظىمي كليبــــ عزبــــ ي للفن|
|دق قن|لفنى

|65898 حمد|رس بــــرعي |ء ي|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9||o24 ق |لرز|حمد محمد عبــــد|مصطفى  ج|هندستـــ سوه

776289 م|م|ء محمود شديد |ل| زيق|لزق|طبــــ 

9o855| عيل محمد |سم|عيل محمد |سم| ج|ره سوه|تـــج

678736 ه محمد | لعزيزعىل تـــوحيد|لسيد عبــــد |مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

77635o حمد عمر|هيم |بــــر|خلود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

837384 هيم|بــــر|سيمون فوزي زىكي  ن|سو|بــــ |د|

442|57 لد محمود حسن حسن|حمد خ| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

9|22o7 ن منصور محمد |ده مهر|حم ج|حقوق سوه

49667 هلل محمود|ندى محمود عبــــد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

857764 ي عي|ح عي|صل
د|د قلينى ي|بــــ |د|

|لمنى

28|977 حمد|رس محمود |لرحمن ي|عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

766o73 لمغربــــى|لسيد منصور محمد |مريم  ره بــــور سعيد|تـــج
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443246 لعيسوى|ح محمد |لفتـــ|حمد شكرى عبــــد | لشيخ|ره كفر |تـــج

5|2259 تـــوىسر|لبــــك|يوسف محمود يوسف محمد  عه دمنهور|زر

64o762 لسخيىل|هلل |د محمد عبــــد |محمد عم زيق|لزق|بــــ |د|

284843 ن|حمد شعبــــ|دل |ره ع|س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

439269 ن|عيل زيد|سم|ده رجبــــ |غ |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

779694 حمد منس|هيم |بــــر|ء |سم| زيق|لزق|ره |تـــج

5o|5oo لمتـــول|لمتـــول محمد |هلل |عبــــد  ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

229656 فظ|لح|لد محمد عبــــد|ن خ|فن|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|24595 ن محمد مصطفى محمد|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

65575 لسيد|حمد |رق سيد محمد |ط ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

7oo3|9 عىل محمد عىل محمد ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

829|o5 سحر فولي محمد محمد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|57823 حمد|حمد عىل |ندى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|296|3 حسن محمد حسن عىل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

826458 ي عىلي |ول
حمد|ء مصطفى |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

34836 لسيد|لسعود |بــــو |لرحمن محمد |عبــــد  ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

||9o7o ى |بــــو|بــــ |يه|يه | هيم|بــــر|لسيد |لعيني  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

85|45o حمد محمد محمود|عمرو  لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

2462o| وى|لسنط|حمد |عمر رجبــــ سيد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

697oo ن|محمد وحيد محمد شعبــــ لفيوم|بــــ |د|

338959 لم ورده|ح س|لفتـــ|لم عبــــد|مل س| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

9o3754 رى محمود |لبــــ|م عبــــد|عص| لي|د ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|9o75 ل محمد حسن|ن جم|مرو |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

|74649 هلل محمد|عمر محمد عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o3698 لعزيز سعد محمد|حمد عبــــد| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

3|45o8 لسيد محمد|م محمد |سل| ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

6357|9  عطيه عىلي محمد محمد
ى نرمي  زيق|لزق|بــــ |د|

9o6369 هلل خلف  |ج عبــــد|مروه فر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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|78353 دل جمعه محمد|مريم ع لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

5o|726 ر|هلل مختـــ|بــــ |طمتـــ صبــــىح مستـــور ج|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

426294 هيم طه خليل|بــــر|ء مصطفى |رس| إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

493399 ل|حمد خميس نرص محمد جل| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|954o دى رفعتـــ شكرى يوسف|ف لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

776258 ى ن مرقص|لطفى يون| يوستـــي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5268o ى عبــــد |ي ل عىل|لع|ح عبــــد |لفتـــ|سمي  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

349328 لد سيد غنيم|سيد خ ى شمس|تـــج ره عي 

834798 ي ع
حمد|طف سعد |مصطفى ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

344958 لحميد|نور محمد عبــــد|بــــسمتـــ  هره|لق|م |عل|

6|3458 |لكف|هيم |بــــر|د |لرحمن محمد رش|عبــــد
ى
ق |هندستـــ طنط

2344|5 زق عىل عبــــود|لر|محمد عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|69388 هيم|بــــر|هيم خليل |بــــر|ندى  ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

648342 لدين|حمد محمد مىح |سلىم  زيق|لزق|صيدله 

62987| ل حلبــــى|كمل مصطفى هل|كريم  زيق|لزق|بــــ |د|

423876 ن|لسيد شعبــــ|حمد |لحكيم |تـــ عبــــد |آي سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

6|o7o6 مريم مصطفى حسن مدين لمنصوره|علوم 

|43234 لسيد محمد|حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

82|5|3 نور محمد عىلي|نس | ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

233249 قتـــ معتـــصم محمود جم| لدين|ل |رسر ن|بــــ حلو|د|

88747| عىل مصطفى عىل نرص  سيوط|ره |تـــج

6886|2 لبــــيوم|هيم |بــــر|هيم فتـــىح |بــــر|ء |دع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|o386 ف |حمد | لحسنى|هيم |بــــر|رسر ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|2|98| ىط|لع|لسيد عبــــد |مح |حمد س| ن|علوم حلو

636594 دى|له|لسيد عبــــد|لد وليد |خ زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

479569 حمد محمد مرىسي|عمر محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

78o329 لسيد|هيم غريبــــ |بــــر|رحمه  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

2842o| لحفيظ|لحفيظ عبــــد|رق عبــــد|ء ط|شيم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

44o7o6 |لبــــن|منسوبــــ حسن | يه رض| لشيخ|بــــ كفر |د|

|59624 هدير عطيه محمد عطيتـــ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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|76657 ف محمد |لفتـــ | هر|لط|رسر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

635555 نشين عطيه سعد نرص زيق|لزق|بــــ |د|

683377 ي|لسيد |حبــــيبــــ | ر|ي
لسيد مصطفى لمنصوره|عه |زر

9o8698 حمد مصطفى موىسي |رس |ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

848579 ود منسي جريس|ردين د|ن ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

353582 ل محمد مصطفى|عمر جم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

87o338 نيوس|رم|مريم مسعد جرجس  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

85o582 هلل عىلي|حمد عبــــد|محمد  سيوط|ره |تـــج

2|92|8 ل|لع|م حسنى محمد عبــــد |تـــم حس|ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o53o5 لليل|بــــو|زي |محمد طلبــــه حج ي|نوعيتـــ 
|لمنى

232oo2 متـــ رسور|بــــ سعيد سل|يه|محمد  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

278683 ف عبــــد| |نور سط عىل عطيه|لبــــ|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

47668| حمد محمد|ر محمد سيد |مي سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

432268 ين  ف محمد |شي  بــــو جبــــل|رسر ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

32o|47 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|حمد |مريم  ى شمس حقوق عي 

754|oo وى عىل حسن|لشبــــر|ن عمرو |نوره تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

242887 لم عزيز محمد|لرحمن س|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|3o29 ل |لع|بــــتـــ عبــــد|حمد ثــــ|هيم |بــــر| ج|ره سوه|تـــج

44o72 حمد عمر محمد عبــــد ربــــه| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|7422 ى|بــــو ش| |ن زكري|ن رمض|نور هي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

5334oo سكندر موىس|بــــح عدل |ر| بــــشنون |. دق فرع مطروح ج|حتـــ وفن|ىسي
سكندريتـــ|ل

4456o لمجيد|حمد تـــوفيق عبــــد |هيم |بــــر|ء |دع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|69|63 يوسف كريم بــــيتـــر جميل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2o743 ق محمد|هيم محمد سبــــ|بــــر| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

9o2483 للطيف محمد |ء محمد حفىطى عبــــد|رس| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|55o89 م فتـــىح محمود مرىس عنبــــر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

432792 ر|لنج|ء محمد بــــدوي |عىلي |بــــ طنط|د|

479572 لرحمن خليل سعد خليل مصطفى|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 
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844252 وي|ن بــــسط|رق عثــــم|هلل ط|عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

84|629 ي|لدين محمد محمود عبــــد|نور
لغنى ي صىح ري

ن|سو|ضه |معهد فنى

|4525 حمد محروس|حمد محمد | هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2534|2 ى حمدى ج|ي بــــر عيس|سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|55|87 لحميد|لمجيد عبــــد |حمد عبــــد |منى  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

75o745 دل محمد محمد|عمرو ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

775497 هيم|بــــر|ء عيس |محمد عل عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|44738 حمد|لمنعم |ر محمود عبــــد |من هره|لق|بــــ |د|

|6o529 ي فهيم|م
يكل يعقوبــــ لطفى دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

3|564 لعزيز|عيل عبــــد |سم|بــــ |يه|حبــــيبــــه  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

765|83 عيل|سم|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد |لسيد |عمر  ره بــــور سعيد|تـــج

6945o| م|ل|منى يشى نرص زىك  رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

43o876 لنبــــى ربــــيع محمد مصطفى|سلىم محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

43452| وى|لفرم|خلود أحمد عزتـــ  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

878857 لمجيد قطبــــ |محمد خلف عبــــد سيوط|حقوق 

43o6oo يد |مريم محمد أبــــو  ى ي|لمو|لي 
ى
ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3|8633 بــــو رسيع سعيد|حمد |سلىم  عه مشتـــهر|زر

253634 ف محمد عبــــد|طف |ع للطيف|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o3344 حمد|مر |حمد تـــ|بــــسمتـــ محمد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o2379 حمد |د |سميه محمد فؤ ج|تـــربــــيتـــ سوه

67965| هيم سليم|بــــر|لدرينى |لدرينى |سليم  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

259o|9 لمجيد|حمد مجدى مصطفى عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o8o33 ي س|م|
لسيد مؤمن|مي |ئى صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

4|325| ي|وري |لمغ|لمنعم مسعد |عبــــد 
لشقفى |ره طنط|تـــج

245944 ف محمد عبــــد|يوسف  هيم|بــــر|لعظيم |رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

22392o فظ|هيم ح|بــــر| |خلود رض ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

43525 تـــ محمد سيد | حمد|مي  ن|تـــمريض  حلو

926|| حمد حسن عمر|ء |سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43o946 لسيد جمعتـــ حسن|ن |نرصتـــ شعبــــ |بــــ طنط|د|
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7|228| |هيم رخ|بــــر|جح خليل |هبــــه ر لمنصوره|نوعيتـــ 

792o28 م|لسل|هيم عبــــد|بــــر|عمر حسن  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

2277o5 لموجود عمي |حمد عبــــد|ء |حسن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3o733 ن|لمنعم سلط|حمد عبــــد |يمنى  ى شمس| لسن عي 

53o5|9 حمد فرج|ن |بــــ مفرح شعبــــ|رح ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

52o8|9 بــــر محمد عيسي|ج| دين سكندريه|ل|طبــــ 

76979| ل|هيم غز|بــــر|ء عبــــده |سم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

7o8365 ى عوض عبــــد | دين لمحسن|حسي  لمنصوره|نوعيتـــ 

4|869 بــــر|ل ص|هلل رجبــــ كم|عبــــد  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

87535 هلل|هلل فرج |ء محمد فرج |نجل لفيوم|لعلوم |ر |د

|45264  سيد مصطفى عر|عر
ى
|ق

ى
ق ن|حقوق حلو

|644|9 حمد|لدين محمد |ء |لدين عل|بــــ |شه ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|59658 ء محمد محمد صبــــىح|رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

432225 ح|ل صل|لبــــط|رس |حبــــيبــــه ي |ره طنط|تـــج

6o8299 مه محمد محمد عوض|س|ن |يم| |عه طنط|زر

|25927 دق|هيم ص|بــــر|يوسف مصطفى  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

73582 لح سعيد|لد ص|ر خ|من ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

|32643 ن هريدى|هيم عرص|بــــر|ء |وف |حقوق بــــنه

49852o لعسيىلي|لغنى أحمد |مح عبــــد|يدى س|ه ره دمنهور|تـــج

|23839 ى ك|ي للـه|لعزيز محمد عبــــد |مل عبــــد |سمي  هره|لق|م |عل|

87o358 ي محمد|صبــــ
ي مصطفى ح يحن  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8374|7 ي محمد|ن حم|يم| ده خرصى دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

768646 ي|يه ع|
طف عىل مصطفى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

6|734| عيل|سم|مروه عبــــده محمد  صيدلتـــ بــــورسعيد

6o|23 حمد عويس|ضى |ن ر|نوره ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

79oo77 دل محمود محمد|حمد ع| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

28|477 بــــر|كر ج|هلل ش|مصطفى عبــــد ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

342oo4 وي|لخرصى|متـــ محمد |دل سل|رحمتـــ ع ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

823589 ل|محمد عربــــي ربــــيع كم ي|نوعيتـــ 
|لمنى
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9|o292 دى مجدى سمي  جيد |ف قرص|ل|فنون جميله فنون 

8o9627 حمد محمد حسن|حسن  سيوط|ره |تـــج

4o8387 لقيع|محمد محمود محمد حسن  |ره طنط|تـــج

|4773| ن|د شعبــــ|رس عي|محمد ي م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

339|2| ي|ر
تـــه محمد عوض|لسيد شح| |ئى |تـــربــــيتـــ بــــنه

344|89 هلل محمد|لسعيد عبــــد|د |زي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8575o3 هلل|تـــي عبــــد|ء محمد زن|سم| ي|طبــــ 
|لمنى

272o58 لروبــــى|ل محمود |رق كم|ح ط|صبــــ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

628336 ر|لنج|ن خليل |ن محمد سليم|حمد سليم| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

77638 ى ضيف |يه | ف حسي  هلل|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

274575 ع|حبــــيبــــه محمد فريد محمد رف هره|لق|عه |زر

323677 لغنى|لسيد عبــــد|هدى محمد  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

52725| ه فهىم بــــخيتـــ عبــــد| لشهيد سيدهم|مي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

3727o9 حمد|حمد محمد |ء صفوتـــ |شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

269825 ن|وى سليم|لمنش|وى محمد |لمنش|حمد | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

44o5o6 زى|مؤمن رجبــــ مصطفى مغ لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

82235o ن|بــــتـــ محمد سليم|حمد ثــــ| ي|بــــ |د|
|لمنى

843923 هيم يوسف|بــــر|لمنعم |محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

4||465 وى|لبــــط|بــــ حسن |يه|حسن  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

79296 لعليم|عيل عبــــد |سم|هلل مسعود |عبــــد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

3732|| يف محمد فتـــح عبــــد در|لق|محمد رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5o6976 ف محروس سعد محمد|ر |من رسر سكندريه|ل|عه |زر

77|229 ن|بــــ سليم|لوه|لد عبــــد |مروه خ زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

489928 لسيد محمد|مي  محمد |ء |ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

229|36 لمجيد|يمن حلىم عبــــد| |مه هره|لق|م |عل|

442285 لعزيز حسن|محمد صبــــرى عيد عبــــد  لشيخ|تـــمريض كفر 

45|773 يد|ن محمد مصطفى ف|حمد رمض| ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

494422 رى عيس|لبــــ|لسيد عبــــد|محمد بــــدير  |حقوق طنط
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4|349| بــــتـــ جعفر|ء كريم ثــــ|سن |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|94o5 لجربــــه|ئى حسن |رس علو|بــــ ي|رح لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

764o22 رس|ء عىل محمد ف|ن عل|نور معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|52|28 حمد طه|حمد |هلل |ء |ل| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|73759 لحجرى|لسيد عطيه |بــــ |لوه|فوزى عبــــد  ج|بــــ سوه|د|

65|o7 شم محمد|محمد عىل ه لفيوم|بــــ |د|

|7726o حمد محمد وليد فوزى| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8|68|3 بــــر عمر محمد|حمد ص|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|24979 لم|روق س|لد ف|زن خ|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2269| لسيد محمود عيس حسن|لكريم |زم فضل |ح ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

48242o ف محمود بــــرك|محمد  تـــ|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|9263 لدين سعد محمد|م |ريج عص| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

89|397 نىح  فخرى تـــفى سعيد | تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

258232 لعقبــــ|لد يوسف محمد |عمر خ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

446495 هلل|هر محمد عوض عبــــد ربــــه عبــــد |بــــ ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

|27o68 هيم|بــــر|زم عمر |ريم ح ى شمس|د| بــــ عي 

482|73 هلل ربــــيع|لد فتـــح |لرحمن خ|عبــــد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|49o5o حمد سيد|سلسبــــيل محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

439329 يف|ء خ|رس| لد مصطفى محمود رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

24654 حسن عطيتـــ عىل| لي|د لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7o64|7 لبــــربــــرى|لمجيد عبــــده |لسيد عبــــد |ن |نوره لمنصوره|حقوق 

755o5| ى |مي  صل| حمد|ح حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

|6o58o ى |د ي|زي هيم محمد|بــــر|رس حسي  ن|فنون جميله فنون حلو

7528o م محسن سيد محمد|حل| لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5o3329 لعزيز|لمنعم عبــــد|نسمتـــ فوزى عبــــد سكندريه|ل|علوم 

|47242 يف ربــــيع  هيم محمد|بــــر|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

368466 ف مصطفى عبــــد|مصطفى  لسيد|رسر ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

238735 لغنى|شور فريد عبــــد |لد ع|مريم خ لفيوم|عه |زر
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25499 فتـــىحي متـــولي| ح رض|صبــــ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4||4|| لقلىل|لمحمدى محمد |ح |لمحمدى صل| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

788236 ه | لعظيم|يمن محمد عبــــد|مي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2259oo ى|معتـــز رشدى ط هر حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2532|7 ف|دل فتـــىح خل|د ع|سع تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

77o2o5 محمد حسن منصور| حمد رض| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|675|4 لعزيز محمد|ر محمد عيد عبــــد |عم وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

92oo|5 لمول  |لمول محمد عبــــد|م عبــــد|نغ| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

54o69 ندى مصطفى عىل محمود صيدله بــــنى سويف

333679  بــــدر|حمد سعيد عو|
ى
د دسوق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9o6698 حمد محمود |ء محمود |دع ج|تـــربــــيتـــ سوه

5o8543 دى بــــشي  قشيوط|له|دل عبــــد|ع سكندريه|ل|طبــــ 

822o|7 ل حسن|حمد جل|زينبــــ  ي|بــــ |د|
|لمنى

76o873 نور فهىم|دل |ع| رين|م لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

33||4o لبــــربــــري|لد محمود محمود |محمود خ |بــــ بــــنه|د|

||2|6 ى|لعزيز عطيتـــ حس|محمود عبــــد  ني  ج|ره سوه|تـــج

696625 دى محمد ربــــعه|له|كر عبــــد |ن ش|يم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|67|o8 ن محمود|سمتـــ محمود زيد| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

494o94 وي|لقبــــر|حمد محمد محمد حسن | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6|8o57 ي
حمد بــــدر|ئل |و| دئى ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

43oooo لعزيز عيس|حمد عبــــد|محمود  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

4o6593 ى فتـــوح ش لمسيح|كر مرجس عبــــد |نفي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

29257o ل|لجم|لسيد |ن رأفتـــ |يم| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

7787o3 فع|لش|هيم |بــــر|حمد محمد مصطفى | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8957o2 لدردير |حمد يوسف |م |بــــتـــس| ج|بــــ سوه|د|

|59686 مجد لطفى خله|بــــسنتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|oo5| ضى|بــــر حسن محمد أحمد ر|حمد ص| بــــ دمنهور|د|

22553| حمد|لعزيز |حمد عبــــد| |ند هره|لق|حقوق 

423oo| عيل حسن فوده|سم|جر |ه سكندريه|ل|عه |زر
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|54293 خليل مصطفى محمد عىل ج|بــــ سوه|د|

26|484 بــــ|بــــر موىس خط|ذ سعيد ص|مع ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

324574 ي محمد حسن عبــــد|
لعزيز|حمد مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o8573 لصعيدى|خلود خميس حسن مسعود  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|4o966 ن|ر محمد عطيتـــ محمد رضو|من  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

8|6o58 ي|دي شفيق د|سحق ن|
ل|ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

5478|8 |لرحمن |لفضيل عبــــد|محمد محمود عبــــد
لدخميس

ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|79o2 ى|س ره محمد زغلول حسني  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

838677 ن|لحميد حس|بــــكي  عبــــد| |عل ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7|6o75 لجندى|هلل فرج حسن |ء عبــــد |سم| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3548|4 بــــوسبــــع محمود|روق |هيم ف|بــــر|خلود  ى شمس|د| بــــ عي 

353958 ف رجبــــ |محمود  حمد|رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4|2|27 لم|محمد محمود عبــــده محمد س |بــــ طنط|د|

439678 ف مودتـــ محمود فوزى محمود رسر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|66556 هلل|شف عبــــد |ندى عمرو محمد ك ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7849|2 حمد|حمد |لكريم |عبــــد | عل زيق|لزق|نوعيتـــ 

49|88 ي محمد محمد|ه| دين
ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

83oo82 ى|م مل تـــودروس|رؤوف ك| رتـــي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

42o798 سط عبــــدربــــه عىل عبــــدربــــه|لبــــ|حمد عبــــد| لشيخ|ره كفر |تـــج

223743 ف حلىم بــــخيتـــ| |ن|هيل رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o763 لدين محمد|م |سل محمد عص|بــــ ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

242897 ن عىل|محمد سعيد سليم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|3o95 لحميد محمد|هلل محمد عبــــد|منتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

679853 تـــ|هيم فرح|بــــر|حمد |ود |ن د|سلو زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

7627|4 لسيد مصطفى|مصطفى محمود عوض  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|32328 يف عىل عبــــد  لعزيز|تـــفى رسر ى شمس|تـــج ره عي 

4547o م حسن حفنى|مصطفى حس هره|لق|ره |تـــج

7|68|7 سم|م محمد عبــــده ق لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

54353|  |لص|م عبــــد |جر عص|ه
ى
ر|لدفتـــ|دق دسوق ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 
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2|9999 ل|هيم محمد جم|بــــر|لغفور |ن محمد عبــــد|رو
لدين |

ى شمس حقوق عي 

229o83  محمد|لش|دل عبــــد|سلىم ع
ى
ق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|7o|93 ن محمد صقر|منيه محمد سليم| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

692684 لمجيد|ن مصطفى طه عبــــد |نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

222|6| هيم|بــــر|رص حسن |حمد ن|ريم  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

45|572 محمد حسن مبــــروك| محمد زكري سكندريه|ل|هندستـــ 

3|64o3 م محمود محمد محمود مرىس تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

767397 هيم عوض|بــــر|حمد |س |ين| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

875542 فظ |لح|لموجود عبــــد|فظ عبــــد|لح|د عبــــد|زي سيوط|ره |تـــج

42524| ي|ر
ىط|لع|حمد عبــــد |حمد حسن | |ئى سكندريه|ل|صيدله 

8|4454 لس  سحق فريد مجىلي|كي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

|59423 ه عبــــد | ي |مي  لعظيم|عيل عبــــد |سم|لمنىح  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

258566 عيل محمد|سم|لدين |عيل سيف |سم| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

4|782o حمد|بــــر |ح ص|ء صل|شيم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

23|984 لعزيز|كر عبــــد|حمد ش|محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

632|56 حمد|حمد حسن |يه | زيق|لزق|بــــ |د|

6o7o43 لحميد رجبــــ|لمحسن عبــــد |ره عبــــد |س |ره طنط|تـــج

7875o4 ى محمد|سمر رمض ن بــــدري حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5||o45 ل|لجم|هلل محروس بــــدوى محمد |عبــــد سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

8598|2 سكندر|ديفيد سمي  لويس  ي|هندستـــ 
|لمنى

|24643 ي |حمد ه|
بــــ يوسف|يه|ئى ى شمس|د| بــــ عي 

227|56 ك منقريوس|لمل|جرجس نرص عبــــد تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

287239 ن|لحميد زهر|حمد فوزى عبــــد| لشيخ|هندستـــ كفر 

6o9o39 حمد صقر|م |ء س|رس| |نوعيتـــ طنط

453437 وى محمد|لمعد|م |رص عل|لن|منى عبــــد  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5o7447 ى|بــــ |لنبــــي ج|خديجتـــ محمد عبــــد  هلل عشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68876o مد جمعه|لسيد فتـــىح ح|حمد | لمنصوره|ره |تـــج

|24457 بــــ يوسف فرج يوسف|يوس مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

58o4| يمن محمد حمدي|م |سل| سيوط|حقوق 
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7o2944 ف |محمد  وى|لشلتـــ|لكريم |هيم عبــــد |بــــر|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

2393|8 لحميد|زينبــــ صفوتـــ عبــــده عبــــد لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|33427 مر مصطفى|لحكيم ع|م عبــــد |لسل|نور  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

3|299| ح يوسف عيد|لفتـــ|ن محمد عبــــد|رو هره|لق|م |عل|

633999 هيم محرم|بــــر|بــــر تـــوفيق |محمد سمي  ص زيق|لزق|صيدله 

87735 ء لطفى حسنى عيس|شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

783598 ز|عيل بــــ|سم|هيم |بــــر|لحميد |ء عبــــد|لىمي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

9o8|35 قيم |وليم يو| هلبــــيس عط ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

48o3o3 در|لق|لح محمد عطيه عبــــد |هيم ص|بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4325o8 لصمد|ل صبــــىح عبــــد |ديه جم|ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

37235| م محمد|م|لعزيز |م عبــــد|م| ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

395o5 ج  عىل محمد|عمر حج دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

|64972 لدين صفوتـــ قطبــــ|د |رنيم عم هره|لق|حقوق 

326697 لدين|دين محمد محمد نور |ن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

632896 لسيد|لحميد محمد |محمد نشأتـــ محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

63|297 ل|لع|ء سعيد حسن عبــــد |لزهر|طمه |ف زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

33||93 لد عفيفى سعد|دى خ|مح ن|س |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

4466|9 |لعر|لسيد |محمد سعيد زىك 
ى
ق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

2|2|73 رس محمد فتـــىح طه|محمد ي ى شمس هندستـــ عي 

5|8|52 د|لمعىط ج|هيم عبــــد|بــــر|جر محمود |ه طبــــ بــــيطرى دمنهور

44565o لرحمن|حمد يحن  سعد عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

69|993 محمود نصىح يونس بــــدير محمد لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

329|55 ل يوسف عىل|ضىح كم |بــــ بــــنه|د|

853668 ي عبــــد
لحليم محمود|فرحه حبــــسر ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

7|328 ض عىل|ر فتـــىح ري|من لفيوم|ر |ثــــ|

273|4 بــــ|لتـــو|بــــسمه محمد محمود عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o5976 |هيم  عىل |بــــر|بــــر |هيم ج|بــــر|لرحمن |عبــــد
تـــ|لشح

سكندريه|ل|صيدله 

332|25 حمد محمد يوسف|طمتـــ |ف |نوعيتـــ بــــنه

26|786 لرحمن مسعد لطفى محمد يسن|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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329446 ح جعفر|لفتـــ|مل عىلي محمد عبــــد| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

373623 لسيد|حمد محمد |م محمد |سل| ى شمس|د| بــــ عي 

262|65 لعيسوى|هلل |عبــــد| هلل رض|عبــــد |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

3585|3 ى رمض|كر| ح|لفتـــ|ن عبــــد|م حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

2592o تـــه|يه صبــــىح حمد شح| ى شمس|زر عه عي 

334364 ى مجدى خلف جريس| مي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

849745 ء محمد محمد|عل| ند لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

49o247 ن|لسيد محمد عثــــم| |دين سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

6|o667 لصعيدى|مصطفى محمد | لي|د |تـــربــــيتـــ طنط

5|8o4| هيم عوض|لمقصود إبــــر|فظ عبــــد |ن ح|رو تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

36639o ى |منيتـــ ط| لسيد|رق حسي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

245684 دى عمر|له|مه حلىم عبــــد |س|لغنى |عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

45335| لنوج|لسيد محمد محمد |محمود مصطفى  لشيخ|هندستـــ كفر 

6o7976 ى |ي هيم|بــــر|حمد محمد |سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

684946 هيم محمد|بــــر|لسعيد محمد |سعد  لمنصوره|بــــ |د|

45379o محمد سمي  عزتـــ محمود بــــيومي |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

282o9o نوس|سطف|نوس ذكرى |سطف|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

29243 للطيف|زم محمد عبــــد |عمر ح ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

647777 يف  ف عبــــده يوسف |رسر ذل|لش|رسر ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

835994 لعزيز|حمد عبــــد|لحكم |يه عبــــد| دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

858525 حمد رتـــيبــــ محمد|م |بــــس سيوط|حقوق 

86434 لد حسن عيد|هبــــه خ لفيوم|تـــربــــيتـــ 

89395o ى |حمد محفوظ حس|يمن | ني  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

232285 ر|لمقصود عم|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد|ذ |مع ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

365582 نطون عزتـــ بــــرسوم بــــدروس| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

677462 مد زغبــــه|نور ح|مد |حمد ح| لمنصوره|هندستـــ 

4o835o ى|لسيد ش|هلل |ن عبــــد |مهند رمض هي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

834574 هيم|بــــر|د دردير |هند حم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 13471 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|2485o حلىم مملوك| زكري| ن|سلف ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

365|78 وق محمد محمد مصطفى رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2855o9 س سيد|لنح|ندى يىح  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

82||o7 ن محمد محمد|يىحي شعبــــ ي|نوعيتـــ 
|لمنى

5948o ن محمد|حمد رضو|هلل |معتـــز بــــ كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

27o876 ى سعد خضي |م عمر  مي  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

453853 ي|لق|حمد محمد |محمد منصور سيد
ضى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

823542 ن محمد محمد|رؤيه شعبــــ ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

9o5344 حمد محمد |يمن ممدوح | ج|حقوق سوه

245o9o لمجيد|لعزيز عبــــد|يه محمد عبــــد| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

925o69 حمد محمد مصطفى |زينبــــ محمد  ج|حقوق سوه

28439o ن هلل|سم عبــــد |يق ر|روج ف| مي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

49oo37 هيم خليل|بــــر|ر عيس محمد |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

697835 دق عرفه صقر|ح ص|صل| ر|ي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9oo463 حمد محمد |لسيد |ن |يم| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

642462 ي عبــــد |له|رس عبــــد |ف
دي|له|دي وصفى زيق|لزق|حقوق 

92o89| حمد مصطفى |لسيد |يوسف  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

5|58oo لم|لعزيز س|هيم عبــــد |بــــر|منى سعيد  ره دمنهور|تـــج

238o83 ف عىل سيد|حبــــيبــــه  رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

36285| لعظيم حسن|لسيد عبــــد|يوسف  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

77ooo ن|رس سيد محمود عثــــم|در ي|ن ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

365838 حمد|عىلي محمد عىلي  سيوط|بــــ |د|

|73256 حمد|لد رجبــــ |حمد خ| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

697476 لزمزم|لرحمن مبــــروك محمود مصطفى |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

634879 حمد يوسف محمد عبــــدربــــه| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6497o7 هيم|بــــر|حمد محمود |ء |سم| لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

86248o لفتـــوح عىلي|بــــو|فتـــ |حمد ر| ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

249524 لمنصف محمود غنيم|د عبــــد|بــــسمه عم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|63|28 هلل|ل عبــــد |لع|ل عبــــد |جر كم|ه ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

3424o| تـــ س| لم|لم جودتـــ س|مي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى
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59477 ن عيد حميده|محمود رمض ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

329425 ى رض لحليم|محمد عبــــد| نرمي  |بــــ طنط|د|

52o8o ي محمد|ل|
ء عزتـــ قرئى ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

677723 وى|لطنط|هيم محمد |بــــر|رس محمد |ي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

27|o|2 ىط خليفه|لع|ن مصطفى تـــوفيق عبــــد |يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5368o8 ى|بــــو |لسعيد حسن |حمد | لعيني  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

226o57 زق|لر|ل عبــــد|بــــ محمد كم|شه رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

6o49|9 لعزيز|لمنعم عبــــد|ئى عبــــد|ضىح ه لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6o6766 ن|لمجد عثــــم|بــــو |لعزيز عبــــده |محمد عبــــد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

7o932o ي|لمتـــول عبــــد |حمد محمد مسعد محمد |
لغنى لمنصوره|هندستـــ 

6o324| فع جوده|ن محمد ن|نور ي صىح طنط
|معهد فنى

246389 ى ن دى|له|حمد عبــــد |رص محمود |حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

72338 لعزيز|ده محرم محمد عبــــد|غ لفيوم|نوعيتـــ 

79o5o7 بــــو رسيع|حمد قطر |ربــــيع سيد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

246o5 مريم مرىسي حسن مرىسي ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

2|8o43 هيم|بــــر|عيل |سم|تـــفى مصطفى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

23|2|| ى|هيم بــــش|بــــر|يكل جرجس |م هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

8|8542 لحميد|لد رجبــــ محمد عبــــد|خ ي|بــــ |د|
|لمنى

4|o385 ل كريم|محمد يىح جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

875764 حمد  |لدين محمد |ء |محمد عل سيوط|ره |تـــج

5466| ن|طمه محمد حميده سلم|ف لفيوم|لعلوم |ر |د

622|6| ن|ر رضو|نو|هيم |بــــر|لحسينى |ل |كم ط|هندستـــ دمي

46o358 ن|تـــه سليم|مينه مجدى فهىم شح| لشيخ|بــــ كفر |د|

273o96 لمجيد شهدى|ن مجدى عبــــد|رو ن|بــــ حلو|د|

876837 بــــتـــ محمد |هبــــه حمدى ثــــ ي صىح 
سيوط|معهد فنى

332443 ن|ل شعل|لع|حمد عبــــد|زق |لر|سعيد عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

53o5o8 ي|لق|ء محمد محمد |شيم
ضى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

44883| ى وز محمد محمد حميده حسي  في  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

36o375 بــــ|هيم غر|بــــر|ر |لغف|هيم عبــــد|بــــر| |لي|د تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

6|2685 ر محمد حسن|رضوى محمد مختـــ لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 
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4825|7 هيم|بــــر|ل |يمن جم|رحمتـــ  ره دمنهور|تـــج

363267 يف رجبــــ مصطفى رجبــــ رسر حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

76659o ن|مل سويد|ر ك|محمود مختـــ لعريش|تـــربــــيتـــ 

48368 ح|لفتـــ|تـــ عبــــد |رف فرح|حمد ع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

777988 محمد ذىك غنيىم| ء رض|دع |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

537|95 ين خميس محمد عبــــد  لغنى|رسر بــــ دمنهور|د|

|7|o2| رص عىلي حسن|لن|سلىمي عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

42o734 هر موىس محمد|لظ|تـــه عبــــد|حمد شح| لشيخ|بــــ كفر |د|

||72|4 محمود محمد متـــولي بــــيومي هره|لق|علوم 

846|25 ى كم ى محمود|حسي  ل حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

624oo4 مد موىس|ن عىل فتـــوح ح|حن ط|بــــ دمي|د|

62o55| ل موىس موىس حلوه|ء جم|رس| لمنصورتـــ |تـــمريض 

825425 حمد عىلي|بــــوبــــكر |م |سل| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

52587 وى|لقل|حمد محمد |تـــم |مريم ح ره بــــنى سويف|تـــج

358867 ى|مروتـــ محمود  حمد خي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

2568|4 ي|ر
حمد|لمنعم محمد |عبــــد| ئى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

43542 ل محمد|رضوى سمي  جل لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

76o7|6 دق|لص|دق منصور عبــــد |لص|عبــــد | ند لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

244752 محمد عىل معوض عىل ن|طبــــ حلو

3344|9 دل سيد محمد عوض|لرحمن ع|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

885742 نم |لنصي  غ|دل عبــــد|محمد ع ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

445|68 حمد|ه |لل|دل عبــــد |محمد ع ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

22oo29 لحميد محمد|لد عبــــد|ن خ|نوره ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

5297o لعليم|هيم عبــــد |بــــر|ل |كريم جم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

896442 بــــر محمد |منى محمد ص ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6396|9 ه عط| حمد محمد| |مي  زيق|لزق|بــــ |د|

68546 مل موىس|زم محمد ك|ح لفيوم|ضتـــ |علوم ري

775729 هيم|بــــر|لبــــصي  |هلل عبــــد |محمود عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

886945 | كر بــــسط|مريم منصور ش سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 
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877o92 هيم  |بــــر|لدين محمد |ل |ء كم|رس| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

8854|8 نور |هلل مدحتـــ سعد |منتـــ  سيوط|حقوق 

78558o م|لسل|د محمد حمدتـــو عبــــد |جه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7o4285 در نرص|لق|محمود عزتـــ محمد عبــــد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

883o39 لنعيم |لعظيم عبــــد|دل عبــــد|دى ع|ه سيوط|حقوق 

28|39 لخي |بــــو |زم حسن محمد |يوسف ح ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

343|8o ى |ل| ى حسي  حمد|ء حسن حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

4o9|87 لح|د ص|نىه مرضى فرج عي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|4o9|o لق محمدين|لخ|عبــــد | منيه رض| لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

875733 هيم  |بــــر|جد يوسف |نوبــــ م|بــــ| سيوط|تـــربــــيتـــ 

85725o حسن محمد عىلي مرىسي ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

|76679 ن سيد يوسف محمد|ندى شعبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|2o46 ره|لمقصود عم|ره عبــــد |ل عم|حمد كم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

633o|2 ى | هيم|بــــر|حمد سمي  حسي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|55oo3 س محمد|سلىم محمود عبــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|597| ي شح|م|
د يونس|م مر|لسل|تـــ عبــــد|ئى لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

477636 يم|لد|لبــــنى محمد منصور عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

|7459| لفضيل|لفضيل محمد عبــــد |ء عبــــد |رس| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

355389 رزق متـــى جرجس| دون|م ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

64o65o حمد محمد|لحفيظ |حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|صيدله 

64477| ي
لبــــدرى|لىح |ده محمد عبــــد |حم| دئى |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2|2489 ن|م محمد محمود محمد زهر|بــــس مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

4o5266 هلل|حمد مصطفى سعيد فرج عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

493o56 هلل أحمد حربــــي|أحمد عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

42|59 لمقصود|ل عبــــد |رضوى محمد كم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3235o6 ى  مه محمد خليل|س|حني  ى شمس| لسن عي 

|36oo4 ش|كريمه محمد لبــــيبــــ دمرد ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

232936 لغيط|بــــو|طف حسن |ء ع|رس| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر
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624487 تـــ رمض ن أحمد عبــــده فتـــوح|ني  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

6o5764  عط
ى
هلل| |محمد وحيد شوق زيق|لزق|عه |زر

|66699 يف  ين رسر ى |رسر حمد|مي  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

3245o7 هيم|بــــر|وى مغربــــي |لرحمن قن|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

422954 ى|يتـــ | بــــوجش محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

544423 سم|رتـــ محمد سويد ق|س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

3693|3 م موىس|هلل تـــه|رس عبــــد|سهيلتـــ ي ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

782937 ى محمد محمد|ي ى خي  سمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

|593|8 لسيد|هيم محمد |بــــر|محمد   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

4339o2 فظ حنون|سميتـــ عطيتـــ ح ي صىح طنط
|معهد فنى

283o7o يوسف مجدى سيد حسن |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

49|29 د محمد سيد سيد|عم ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

762279 لعبــــيدى يونس مقبــــل|محمود محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

22|37 ره محمد جعفر محمد|س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|5|o57 وز مجدي محمود رمض ن|في  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

489785 لدين محمد عفيفى|ل |يمن كم|حبــــيبــــتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

825458 ن|ح محمود عثــــم|بــــ صل|رح |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

898|65 ى محمود عبــــد ي |لر|عمر حسي 
ضى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5|6957 لعزيز قمورتـــ|لحميد عبــــد|ريم عبــــد  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

326|4o لدين محمود محمد|ح |جر صل|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

632824 ه عبــــد| هلل|هلل محمد عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

269778 مر|ل ع|دل كم|فرج ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

69796| ل|لع|يه محسن محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

5o5|43 حمد محمد بــــدوى عمر|ر |عم سكندريه|ل|بــــ |د|

6858| حمد موىس خليل|تـــقوى  لفيوم|بــــ |د|

677754 م|لمرىس سل|لمرىس |لمتـــول |حمد | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

3564o4 ح|لفتـــ|لنبــــى عبــــد|ء عبــــد|محمد عل |حقوق بــــنه

6||245 وى|لعشم|مر |هلل سمي  ع|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

87o569 ضل|لرحمن ف|شم عبــــد|ء ه|حسن ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

|4986| حمد محمد|لحميد |مصطفى محمود عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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9o8||9 لدين  |لحميد سعد |سعد عبــــد| |ند ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7o|566  |لش|روق محمد عبــــد |بــــ ف|رح
ى
لشكسي|ق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3o824 ي محمد عىلي|ف
طمتـــ مصطفى ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

4|6823 ى محمد مصبــــ|ريم ممدوح  ح|مي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6|7279 لدمهوج |هيم |بــــر|مه |س|ن |رو معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

34o|79 محمود محمد محمود حنفى |ره بــــنه|تـــج

|6465 لنوبــــى محمد|هيم |بــــر|رص |لن|عبــــد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

267452 لدين|لسميع نجم |ره بــــدر عبــــد|س تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

5232|o هيم|بــــر|لسيد محمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|55468 ى |هلل حس|منتـــ  دى|لح|م حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

2|4328 مه محمود عىل|س|ء |عىلي هره|لق|حقوق 

686923 سم|بــــ عىل ق|لتـــو|ح عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |سم| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

88o453 حمد |حمد مخيمر |ره |س سيوط|بــــ |د|

4|863 لسيد|لسيد مصطفى |بــــ |شه هره|لق|صيدله 

4oo766 مريم محمد حمدى محمد سكندريتـــ|ل|نوعيتـــ فنيتـــ بــــفرع مطروح ج 

8398o| حمد|هي | لل|يع عبــــد|طمه ط|ف دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

764542 ح حسن محمد حسن فرج|صل ره بــــور سعيد|تـــج

678398 لسحلول|ح شفيق حسن |ديه صل|ن لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|64352 بــــيتـــر ديمتـــرى فهيم ديمتـــرى دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

3|3453 ف شعبــــ|حمد | ن بــــكر محمد|رسر ى شمس حقوق عي 

4o52|6 هيم سويحه|بــــر|بــــتـــ |تـــي  رمزي ثــــ|فيلوبــــ دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

975o3 محمود محسن مصطفى خليل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

26|53o لفى شلبــــى|ل|لمغربــــى |د |عمر عم وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

7o4865 حمد محمود|ئى |ن ه|نوره عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5242|2 هيم|بــــر|عيل |سم|لبــــرنس |محمود | ر|ي سكندريه|ل|هندستـــ 

3682o9 بــــ|لوه|ء سعيد وهبــــه عبــــد|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

49o544 ي
حمد|مجدى مصطفى | دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

349396 ل سيد محمد|لرحمن جم|عبــــد ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

9o223| يد |بــــو | ى يد محمد |بــــو|حمد |لي  ى لي  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد
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675768 لشوج |لحسينى |ء محمد حسنى |ل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

683|49 دى محمود رزق حسن|له|هلل عبــــد |نور  لمنصوره|ره |تـــج

|92o9 ندى محمد يسن فريح بــــ بــــنى سويف|د|

5|6649 وق  ف محروس حربــــ|رسر رسر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

865675 حمد|هيم |بــــر|دل |مي ع ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

756o27 ف محمود أحمد|محمود  رسر عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

68754| لديبــــ|لفتـــوح |بــــو|لسيد |محمد  لسويس|هندستـــ 

6|9438 |لعل|بــــو |لدين محمد محمد |محمد نرص  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

894939 هيم  |بــــر|لق |لخ|لدين عبــــد|ء |محمد بــــه ج|ره سوه|تـــج

879325 ى بــــطرس عبــــيد بــــطرس | مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8||479 |لعل|بــــو|خلود محمود فوزي محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

26983 هيم|بــــر|تـــسنيم سعيد حسن  ن|بــــ حلو|د|

89489o ئى  |هلل جيل|رص عبــــد|محمد ن ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8|4896 رضوي مسعود نرص محمود ي|علوم 
|لمنى

762442 فظ |لح|لمنصف عبــــد |م عبــــد |يوسف عص
يوسف

ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

452o7| هلل| |در عط|لق|در محمد عبــــد |لق|عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

42|283 بــــوزيد|محمد نبــــيل يوسف محمد  سكندريه|ل|حقوق 

63895| عيل|سم|هيم محمد |بــــر|عمرو  زيق|لزق|طبــــ 

4o8482 لرحمن |لفتـــوح عبــــد |بــــو |ح محمد |لفتـــ|عبــــد 
عبــــود

|بــــ طنط|د|

3|3||| ن|لرؤف شعبــــ|زم يحن  عبــــد|حبــــيبــــتـــ ح ى شمس| لسن عي 

269554 لسيد حميد| |ء رض|وف ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

688797 هيم|بــــر|لحسينى |هيم |بــــر|مح سعد |س لمنصوره|بــــ |د|

6|o738 د|سعد ج| هبــــتـــ رض |تـــربــــيتـــ طنط

2358o4 ف حسن عبــــد|ن |رو لسيد|هلل |رسر هره|لق|بــــ |د|

7548|9 لد محمد مرىس|كريم خ عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

368486 ء محمد محمد عىل|رس| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

25|7|o عمر فكرى عبــــده محمد شديد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3|523o هيم|بــــر|كريم معروف حنفى  ى شمس حقوق عي 

9|3585 لمجيد  |ح زىك عبــــد|حمد صل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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4o2299 حمد عىل|هيم مهلل |بــــر|ر |مي سكندريه|ل|حقوق 

|6|77o ق|لحميد محمد |حمد مجدى عبــــد | وى|لشر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

9|4689 لموجود محمد |رق محمد عبــــد|ط ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

483o3| ى عىل|بــــو |جر محمد فتـــىحي |ه لعيني  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

428||6 هيم محمود عيد|بــــر|هيم |بــــر|ده |مي ي صىح طنط
|معهد فنى

787944 عىلي عيسي| ش|رص بــــ|لن|ل عبــــد|جم لمنصوره|حقوق 

687|| ه صل| ى|ح جبــــريل حس|مي  ني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

349496 م محمود محمد محمود|هي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8|2||| لفتـــح طه|بــــو|ء رفعتـــ |ول ي|بــــ |د|
|لمنى

355897 م|لسيد سل|حمد |محمد  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

54o264 مل سعد|هيم ك|هدير حسن إبــــر |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

646|62 هيم نرص موىس|بــــر|ء أيمن |رس| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

3|8|o7 رق سيد محمد لبــــيبــــ|ط ى شمس حقوق عي 

6o322|  ك|لعر|رص |مريم ن
ى
مل|ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

34984 |لبــــ|روق عبــــد |تـــم ف|حمد ح|
ى
ق هره|لق|هندستـــ 

828|oo هبــــه دكتـــور محمد محمود |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

446724 ح|لفتـــ|لرحمن عبــــد|حمد عبــــد|مؤمن  سكندريه|ل|هندستـــ 

352|49 فظ|ئل حلىم ح|بــــ و|هيتـــ|م ى شمس|تـــج ره عي 

7o3435 وي|لمك|حمد |عيل |سم|لبــــىه |يه مجدى | لمنصوره|بــــ |د|

64|37o عيل|سم|هيم |بــــر|ح |كريم صل ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

759258 م|لسل|لحميد عبــــد |محمود مجدى عبــــد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

9|7|52 لمعز مصطفى  |بــــ محمد عبــــد|لوه|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52557 يمنى محمد عبــــده طه بــــ بــــنى سويف|د|

5|22|6 محمود أحمد محمد محمد آدم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7777o7 لرؤف نرص|كرم عبــــد |مصطفى  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|44779 ى سيد ي ى|فرح حسي  سي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

326552 تـــ | ى|حمد هم|مي  م حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

2|546| نورين محمود محمد محمود محمد ى شمس|د| بــــ عي 
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|662o2 بــــ|محمد مصطفى سعد خط تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5|76o| لشمس|سهيله محمد محمود  بــــ دمنهور|د|

62744| تـــ رجبــــ سعد عبــــد  لق|لخ|أمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

335897 هلل وليد يوسف بــــدر|منتـــ  سيه|نوعيتـــ عبــــ

85oo|8 حمد|حسن عىلي حسن  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

7692|6 مه عىل|يوسف محمد سل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

229849 لحميد|لمنعم عبــــد|طف عبــــد|هدى ع دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|69o37 يمن محمود غنيم|دهم | |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

||6339 حمد زينهم حسن|نىح  | ن|بــــ حلو|د|

|24|84 د|لجو|م حلىم محمد محمد عبــــد |عمر س |ره بــــنه|تـــج

7|5388 حمد|لم عىل سيد |رق صبــــىح س|ط |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

348|43 لحميد عطيه|دتـــ عطيه عبــــد|حم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|8o86 ي سمي  عبــــد هلل|سمي  بــــشر هره|لق|طبــــ 

33o56o تـــ | د|لضي|يمن فتـــىحي محمود |مي  |ره بــــنه|تـــج

834783 محمد عىلي محمد محمود |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

4o42o5 ى |محمد فتـــىحي حس حمد|ني  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

33o|4o ى |ن |يم| لدجوى|لسيد |هيم |بــــر|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|8659 ن|هلل عثــــم|ء محمد محمد عبــــد|سم| ى شمس| لسن عي 

892844 ز  |هلل محمود محمد فو|عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

855|o4 لحليم لبــــيبــــ سيد|طمه عبــــد|ف سيوط|حقوق 

|479o7 حمد وهبــــه|هلل محمد |سيف  ن|بــــ حلو|د|

257956 هلل|لح مصطفى حسبــــ |مصطفى ص |كليتـــ هندستـــ بــــنه

3538|7 محمود محمد محمود قطبــــ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

498298 ى سعيد |ي هيم فوزتـــ|بــــر|هيم |بــــر|سمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

753994 م محمد رجبــــ محمد حقوق بــــورسعيد

6|o896 حمد بــــوبــــو|حمد محمد | ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

32963| هلل|لرحمن عبــــد|رتـــ مصطفى عبــــد|س |بــــ بــــنه|د|

6o7|9o م|لسل|رص بــــهلول عبــــد |لن|حمد عبــــد | تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط
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427|98 ندى تـــوفيق نظىم تـــوفيق سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

39373 لونيس محروس|محمد مجدى محمد عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

25|382 ر|لجز|محمد فتـــىح محمد  |ن طنط|سن|طبــــ 

448734 د|لضي|بــــ محمد |ئل دي|محمد و |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|637| ف محمود جم|فرح  ن|لدين محمدعثــــم|ل |رسر هره|لق|ره |تـــج

523857 للطيف|لدين عبــــد |ن نور |لدين رمض|نور  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

769732 ن|لسيد محمد سليم|ء محمد |دع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

432934 يد|لسيد ع|دل |عبــــي  ع |صيدله طنط

297555 لسيد|م يوسف |س|لرحمن |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

348o|o فع|لعزيز ر|لسيد عبــــد|لعزيز |ل عبــــد|بــــل عه مشتـــهر|زر

4554o| هيم مصطفى|لرحمن أحمد إبــــر|عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

784842 لعليم محمد|لعظيم محمد عبــــد |عمرو عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

22|392 تـــ  عيل محمد أبــــو ضيف|سم|خي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

65286 ن|ن محمد رضو|محمد شعبــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

48o93| وع محمود عيسي|له معتـــمد مط|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|25o3 حمد عىل |ح |لفتـــ|وليد عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6|5335 ي عىلي م|هيم عبــــد |ء إبــــر|صف
ي|لغنى

ضى دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

649oo9 تـــ حسينى عىل حسينى ني  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

5|752o ي
هد|لمقصود مج|ن عطيه عبــــد |عش| دئى بــــ دمنهور|د|

22|433 ن عىل سيد|سيد رمض ن|سو|بــــ |د|

229353 مد محمود بــــيوم|سمر محمد ح ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

697|77 طف جميل عىل حسن|حمد ع| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

33685| هلل سيد محمود محمود|عبــــد كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

3349o هلل|لعزيز عبــــد |تـــ عبــــد |لشح|ء |رس| ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

7722o3 د|لجو|حمد عبــــد|رص |لن|ء عبــــد |هن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

248986 يد محمد |بــــو|لدين |جده محن  |س ى |لمل|لي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

456457 لحميد عبــــده|ر مجدى عبــــد |من عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35688| يتـــ يوسف محروس محمد حسن| |ره بــــنه|تـــج
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476829 ئى|لفخر|د |لجو|د عىل عبــــد |لجو|نىح  عبــــد | تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|27624 |م |لسل|لكريم عبــــد |حمد عبــــد |قتـــ |رسر|
وى|لشن

ى شمس|د| بــــ عي 

|3o8|3 لرحمن|عمر ممدوح حسن عبــــد  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

9o|34 ف عبــــد |ء |آل شور|لحليم ع|بــــ عبــــد |لوه|رسر هره|لق|حقوق 

264849 لسيد|م محمد |يه هش|هد |بــــ بــــنه|د|

42o5|2 ى مسعد محمود |ي عيل|سم|سمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

754o|o نشوى محمد نحمده محمد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6|7352 |رق حسن |مريم ط
ى
لدسوق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26|669 وى|لص|حمد محمد مدحتـــ عىل | ى شمس طبــــ عي 

32o676 ن|رق محمد محمد سليم|زن ط|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

349557 ى يوسف|م |م عص|سل| مي  ى شمس حقوق عي 

5972o لخي  سيد|بــــو |يه فرج | تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

845686 ي محمود  ىطي|لع|دم عبــــد|يحن  ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

5373o2 ل|لع|لسيد محمود عبــــد |ن |يم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o36o| ل محمد |لع|ل محسن عبــــد|لع|عبــــد ج|حقوق سوه

733|5 م محمد عويس سيد|سل| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

7o63o5 |لوف|بــــو |رس محمود فرج |مريم ي لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8||o69 حمد|حمد محمد |هد |ن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

353385 هر نظىم مرقص|نوبــــ م|بــــ| ى شمس|د| بــــ عي 

5o5467 حمد محروس فريج محمد منصور| إلسكندريتـــ |تـــمريض 

868874 ره|فيد مكرم بــــش|دي د|ف دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

22477| ر حسن|حمد محمد عم| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

45|553 ي جم
ل محمد عبــــده|مصطفى ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

42644o يف عطيه سعد عطيه| ر|ي رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8|325o ى مل|ر ك|دو|صبــــىحي | مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

356424 هيم|بــــر|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|حمد | |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

678o6o لرحيم محمد عجور|م عبــــد |حمد عص| لمنصوره|بــــ |د|

37o526 مه عزتـــ محمد غريبــــ|س|ل |نو كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|52647  تـــوفيق | مه
ى
حمد|شوق ن|حقوق حلو
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8473|o لدين محمد عىلي|ل |محمود جم ن|سو|علوم 

863|93 لس|ن بــــسك|ح بــــهن|بــــطرس فتـــ |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

459o69 وي|بــــ منش|لتـــو|محمود نجيبــــ عبــــد  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

4o5o68 عيل|سم|ل |لع|مصطفى محمد حديوى عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

6|4o63 ج|لوش|لسيد يوسف |ح |صل| لي|د ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

256|46 هلل|وى خلف |لص|بــــر |هلل ص|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|74839 سيد معوض| يوسف رض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8236|7 وي|وي محمد بــــهنس|ء بــــهنس|رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

762|52 عيل|سم|لدين رجبــــ |م |عمرو عص ره بــــور سعيد|تـــج

9237|| حمد بــــهلول |لحمد |بــــو|محمود  ج|تـــربــــيتـــ سوه

|54555 ف رمض|حسن  ن محمد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

45oo|4 بــــه|حمد غر|حمد سيد |ء |مريم عل |هندستـــ طنط

344oo8 لعليم مصطفى|محمد صبــــىح عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

4||685 بــــدين|للطيف يوسف ع|منيه معتـــز عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

766554 ى عبــــد |ل |محمد جم هلل محمد|مي  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

4|6482 ف عبــــد| لرحمن محمود محمد مصطفى|رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

8o|496 ي خ
بــــر عىلي|لد ص|منى ي تـــمريض 

ي|معهد فنى
| لمنى

5639o لعظيم|محمد عمر سيد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

87722| بــــتـــ محمد  |ر مصطفى ثــــ|من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75||62 ذل|بــــر ش|م ج|حمد عص| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

|425oo لحميد|هر عبــــد |حبــــيبــــتـــ محمد م ى شمس صيدله عي 

786o86 ي
لدرفيل|حمد |لعظيم |سم عبــــد |ق| دئى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

646666 قوتـــ عبــــده|رحمه فكرى ي ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

27|434 ين خ لمعىط|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|لد |شي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

27|o|8 د|لسيد ج|د |تـــم ج|يه ح| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

92o425 ن  |مدى مهر|لد فوزى ح|خ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

774746 ي صقر|لش|محمد حسن سعيد عبــــد 
ى
ق ي |

ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

69|636  مختـــ|رس|
ى
جىح|لر|حمد |ر |ء شوق حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

287387 ر|لغف|كريم مصطفى جوده عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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7o483| ع|لرف|لدين محمد |ء فوزى سعد |شيم زيق|لزق|بــــ |د|

239o25 بــــر محمد محمود|دل ج|م ع|حل| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

69oo46 ي|ر
لدين عىل عبــــيد|م |حس| ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

772823 ويش|ح ج|لفتـــ|حمد سعيد عبــــد | ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

23748o لسعيد|ريم محمد محمود عوض  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

327oo6 عيل عىل|سم|جر عىل |ه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|282|2 لحديد|بــــو |لمنصف |ن عبــــد |رمض| لي|د ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

6o3|33 فظ محمد نوفل|ن حمدى ح|يم| |تـــربــــيتـــ طنط

775o63 لسيد|طمه حسن يوسف حسن |ف زيق|لزق|حقوق 

|5952| محمود محمد| طمه رض|ف لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

6o4o|4 تـــه|حمد محمد شح|م |محمود هش |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

833328 د سيد|ء محمد ج|حسن ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

856284  وحيد عزمي عبــــد|ك
ى رولي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

764673 ي
بــــو حشيش|م محمد |هش| دئى ره بــــور سعيد|تـــج

23|944 عمر وليد محمد حسن سعد  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

832726 ي  ق|يحن  حمد|وي |حمد رسر ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

8|788 لفضيل عمر|محمد محمد عبــــد  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

67822| لرؤف محمد|حمد محمد عبــــد | |ن|ر لمنصوره|بــــ |د|

8|662 غر|دريس محمد د|مصطفى  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

67652| لكريم|لكريم عىل عبــــد |ندى عبــــد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

8252o9 هيم|بــــر|حمد محمود محمد | دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

436o29 بــــوعربــــ|وى درويش |ن مصطفى عرج|نوره |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

24943o |لسق|ح |لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر| |نور ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

647847 لعزيز عطيه|ل حسنى عبــــد|عمرو كم لمنصوره|حقوق 

57943 ى|لرحمن ع|عبــــد دل محمد حسي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

247753 ح|لسيد صبــــ|بــــر |محمد سعيد ص ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

25834o حون|م محمد حسنى ط|حس ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

89879| ن |شد عمر|مريم رفعتـــ ر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

64|634 لسيد|لحميد |سلىم محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|
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42|2o لخطيبــــ|يمنى محمد فتـــىح محمد  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

4o2|9 مد خليل عىل|رق محمود ح|ط تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

345o23 ي شح|م|
تـــ|لسيد شح|تـــ |ئى ى شمس|تـــج ره عي 

6o9o8| ى ك|ي وى|لشن|لمحمدى |مل |سمي  ي صىح طنط
|معهد فنى

43354o فع|لش|محمد سعيد محمد  |حقوق طنط

|2o9|6 ي فتـــىحي عبــــد |ء ه|سم|
د|لجو|ئى ن|بــــ حلو|د|

6378o5 لجليل|ل عبــــد|أروى محمد جم زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

696967 ضى محمود محمد عمر |عمر ر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|29oo5 رق محمد حسن|لحميد ط|عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

248366 لق|لخ|م محمد عبــــد|هدى عص ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

625628 دق|لص|لسيد محمد |هلل محمد |هبــــه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

7o4253 ن|لىح محمد سليم|مجد محمد عبــــد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

677793 لق|لخ|لسيد بــــدير عبــــد |حسن  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

782633 لم|لسيد س|هيم |بــــر|ميمه محمد | ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

6o|255 لرحمن|ر وجدي محمد حميده عبــــد |من لعريش|بــــ |د|

7594|| د|لجو|عيل عبــــد |سم|لرحمن |م عبــــد |سه ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

||6256 لمؤمن محمد|حمد محمد عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

338965 يف|ل |ن جم|يم| ي رسر
حمد عفيفى |بــــ بــــنه|د|

4o7989 لعظيم|ره حمدي فتـــىحي عبــــد |س ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

85o276 ي|يه صل|
ح محمد مصطفى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

6|672 ى  فظ|م قرئى ح|م|نرمي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

682353 ع|لرف|لمتـــول |حمد |هلل |منه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

693638 مه|هيم ش|بــــر|لد محمود محمد محمد |خ لمنصوره|علوم 

|79o9 حمد طلبــــ|لد |لرحمن خ|عبــــد ى شمس|زر عه عي 

893o68 ن |حمد رضو|ضى |لر|خلود عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

32692o هدير رفعتـــ عىل جمعه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

78555| محمود سعيد عىل محمد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

|6324 حمد|هيم |بــــر|محمد | دين هره|لق|ره |تـــج

|26|o9 ى|نوره يف محمد صبــــرى حسني  ن رسر ى شمس|تـــج ره عي 

53oo55 س|حمد عبــــ|لسيد |حمد | |ضتـــ طنط|علوم ري
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84||2o ن|ن محرز محمد عثــــم|يم| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

44427 بــــ حمزه|لوه|حمزه عىل عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

356926 |لشح|طف |طمتـــ ع|ف
ى
تـــ دسوق |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|2272o حمد طه|عمر عوئى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

735o8 حمد عويس محمد|ء |دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

8||38o لسيد|د |ل ج|دل كم|ع| ند ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7o863| |لقل|طف |دق ع|طف ص|ع لمنصوره|بــــ |د|

5||26 ى حبــــيبــــ|يكل ن|م دى حني  ي سويف
هندستـــ بــــنى

85549o |نوس حن|ري لويز ف|م ي|بــــ |د|
|لمنى

3697o5 لدبــــيس|م |لسل|لسيد عبــــد| |ندى رض ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

5o6466 لرحمن|وى عبــــد |لشن|ل محمد |ء جم|إرس |ره طنط|تـــج

7579|3 هيم|بــــر|حمد محمد حسن | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4848|5 لمغربــــى|لعزيز محمد |رص عبــــد |محمد ن سكندريه|ل|بــــ |د|

447|66 دي|لبــــغد|شم |عيل ه|سم|يوسف  بــــ دمنهور|د|

4947|5 رص محمد محمد عوض|محمد ن ى شمس| لسن عي 

||8263 طف محمد محمود محمد|ع ى شمس|تـــج ره عي 

|2o62o شد رمزى|روبــــرتـــ رأفتـــ ر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

239899 لرحيم|لجميل عبــــد |حمد حسن محمد | ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

6|3246 ى عبــــد|محمد حم لسنطيل|لحميد |ده حسي  |ره طنط|تـــج

83385| محمد| لوف|بــــو|نسمه مسعود  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

79|2o8 س|لحميد عبــــ|هيم عبــــد |بــــر|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

75|538 م|بــــو بــــكر بــــره|زم محمد نجيبــــ عىل |ح ره بــــور سعيد|تـــج

852793 لرحمن|حمد محمد عبــــد|محسن  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

42388o لسيد|بــــر |لد محمد ج|آيه خ سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

425o44 لسيد عىلي|حمد |رق |ندى ط سكندريه|ل|ره |تـــج

355|34 هيم|بــــر|لسميع زغلول |ء عبــــد|رس| |حقوق بــــنه

8448|5 حمد محمود|سم |د ق|جه صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

294|9 هلل محمود حمزتـــ محمد|عبــــد  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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82|7| |ن عط|منى محمد محمود عثــــم ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

85o39o رس فتـــىحي محمد|لد ي|خ سيوط|حقوق 

495oo2 حمدغنيم|محمود عىل مبــــروك   تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

487o5 لمجيد|مون محمد عبــــد|محمد م د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

356|95 لنبــــى مرىس|حسبــــ | محمد رض |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

769268 لم|ن س|ن سليم|فرحه سليم لعريش|تـــربــــيتـــ 

325968 ء مصطفى عىل مصطفى|ل| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

7|o32o لسعيد عيد بــــدوي|حمد |حمد |لرحمن |عبــــد  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

689o59 در منتـــرص|لق|حمد محمد فوزى عبــــد | لفيوم|هندستـــ 

2|9665 وق  لعزيز|ن محمد عبــــد|يمن رمض|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

679|77 بــــه|غبــــ عبــــده خط|حمد عيد ر| لمنصوره|علوم 

892236 سيد | ش|رس بــــ|لد ي|خ سيوط|حقوق 

7||||2 هيم محمود عبــــد ربــــه|بــــر|هيم |بــــر|مريم محمد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

222592 شور|لسيد ع|جر محمد عىل |ه سيه|نوعيتـــ عبــــ

768248 ى|يمن متـــول |يه | حمد حسني  لعريش|تـــربــــيتـــ 

276992 بــــر محمد عىل|تـــن عىل ص|ف شمون|نوعيتـــ فنيه 

26o|72 بــــ|لد دي|مح سعيد خ|بــــسنتـــ س |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

9|6275 ى سعد محمد  محمد حسي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

324957 د|لجو|عمرو محسن محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

23|972 لس ص بــــر منصور سعد|كي  |قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 
ضتـــ|ري/دى|لو

9|8656 لرحمن  |حمد عبــــد|ده |م حم|سل| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

677o57 لبــــرع|بــــ |لوه|بــــ عبــــد |لوه|لد عبــــد |حمد خ| لمنصوره|حقوق 

83887| ى بــــوزيد محمد|حمدي | روجي  ن|سو|بــــ |د|

778563 لعظيم محمد|حمد عبــــد |د |زي زيق|لزق|ره |تـــج

4856|4 هيم|بــــر|حمد محمد |حبــــيبــــتـــ محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

437439 دى عطوه|له|دى عبــــد|له|هيم عبــــد|بــــر|ء |عل لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

265739 د محمد مصطفى|د محمد رش|رش ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

772445 لجوهرى|تـــ محمد أحمد |لشح|در محمد |ن زيق|لزق|علوم 

635893 ح|لفتـــ|لجيد عبــــد|محمد حمدى عبــــد لمنصوره|حقوق 
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6375o| وى سنجر|حمد مك|حمد محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

453|78 د سعيد|يوسف فتـــىح يوسف حم لشيخ|هندستـــ كفر 

6872| ى نرص|روضه هو رى حسي  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

862837 در|لق|لسيد عبــــد|هر |فرحه م ن|سو|بــــ |د|

779527 هيم|هيم حسن إبــــر|بــــر| |ند زيق|لزق|نوعيتـــ 

8|7|76 لرسول|حمد عبــــد|ده محمود |حم ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|24|78 بــــ|عيل محمد دي|سم|ئل |كريم و ى شمس|تـــج ره عي 

82||43 زينبــــ عىلي حسن محمود ي|بــــ |د|
|لمنى

758|22 لسيد حسن عىل|حسن  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

3|478 ع|لسبــــ|حمد محمد |م محمد |حبــــيبــــه س هره|لق|ره |تـــج

885748 لحفيظ |ن عىل عبــــد|ء عثــــم|رس| سيوط|تـــمريض 

264689 ن عىل قمر|ده وليد سليم|مي ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

235898 رق فريد محمد عىلي|ر ط|من هره|لق|حقوق 

9446o حمد عىل|م مصطفى |حس ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

54|676 ى زقزوق|هيم عبــــد|بــــر|لرحمن |عبــــد لرحمن حسي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5|5748 ن|ربــــ سليم|د سعد محمد مح|جيه سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

9|9825 يز شهدى |ضى ف|ضى ر|ر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6489o2 ن|س سليم|تـــه عبــــ|ل شح|رحمه جم عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|972 فع|لش|ء رجبــــ حميدتـــ |هن ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

766896 لجوهرى|لرحمن محمد محمد مرىس |عبــــد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

79o7|6 هيم قيده|بــــر|رق محمد |حمد ط| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

63457| بــــدين عىل نرص|مصطفى عىل ع زيق|لزق|ره |تـــج

832oo6 هلل|لفتـــوح عوض |بــــو|ل |رؤي جم دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

692375 لمرىسي|هيم محمد |بــــر|ر حمدى |بــــر| لمنصوره|علوم 

269849 لقلسر|لقلسر سليم |هلل محمد |عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

2|86|| م|ن رشدى عل|طمه رمض|ف |ج طبــــيع قن|عل

784729 ج|لمجيد فر|لديدى محمد عبــــد| |رن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|23332 يوبــــ جرجس|وجدى | ر|ي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|7729 ر|لستـــ|لمهدى عبــــد |لرحمن حمدى |عبــــد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ موسيقيه ج

37362o هلل رزق معوض| |نوبــــ عط|بــــ| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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885|| حمد سيد|مه محمد |س|محمد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

7|6|47 لمرىس|د |لد عىل حم|هدى خ لمنصوره|حقوق 

6|8999 لسلنتـــى|هر |لرحمن ط|متـــ عبــــد |ء أس|دع ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

237o3| حمد|مه عرفه |س|ء |رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

244299 حمد خليل|م محمود محمد |سل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

638633 تـــه|عيل محمد تـــوفيق شح|سم|ء |رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o9||7 لعدل|لمتـــول |ل |رغده جم ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

852985 لمجيد فوزي|نور عبــــد|لرحمن |عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4|o524 لقطبــــ|يمن محمد |حمد | |تـــربــــيتـــ طنط

863384 ي ثــــ
بــــتـــ فتـــىحي عطيه|مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

897448 ضى |لر|عبــــد| لوف|بــــو|حمد حمدى | ج|ره سوه|تـــج

6o936| عيل|سم|ر |لغف|محمد أحمد محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

864546 حمد صديق سليم|يوسف  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

86524| ي ع
س|لسميع عبــــ|دل عبــــد|مصطفى م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ

23687 ى  ى مصطفى|س|حسي  مه حسي  ن|بــــ حلو|د|

3|6498 ي
مه عزيز|نبــــيل سل| دئى دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 

 مدينتـــ نرص

6365|| هيم|بــــر|هلل |هلل محمد عبــــد|عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

|42||2 يف |ر حمد محمد سعيد|م رسر ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

42|o|5 ى ك نه|لىح محمد شبــــ|مل عبــــد|بــــشر |حقوق طنط

89|658 حمد عمر خليل |محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|8|59 هر|بــــ عىلي م|يه|لؤي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

73384 حمد|يمن محمود عىل | لفيوم|حقوق 

52522o حمد عىل مجىل|بــــدين |لع|يه زين | سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

636527 يف|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  هيم رسر لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

6278|6 هلل شلبــــى|حمد سعيد عبــــد|هلل وليد |منه  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

|4|266 ى|يوسف جم ل حسن حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|587o لمجيد|رتـــ عطيتـــ محمد أحمد عبــــد |س بــــ دمنهور|د|

34627| لدرندل|حمد نبــــيل حسن |لدين |ح |صل ى شمس حقوق عي 
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64482| ه رض عوض محمد| أمي  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

695o5o |لحميد عبــــد |ل عبــــد |دى محمد جم|له|عبــــد 
لمنىح |دى |له

بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

627873 لدرديرى|لدين محمد |ل |أحمد كم زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

355824  ذكرى عىل
ى
محمد دسوق |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

278o56 ي|ه
لرسول|زى عبــــد|جر نبــــيل ئى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

784747 لسيد|لسيد قطبــــ | |ند عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8o562| لس ميل د|د عزيز ج|كي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4||3oo هيم|دل أحمد درويش إبــــر|ن ع|رو |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

8||857 ه سمي   هيم بــــطرس|بــــر|شهي  ره بــــنى سويف|تـــج

484576 ف متـــولي متـــولي محمد|يوسف 
رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

233469 لسيد|مر فكرى |تـــ| دين ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

756332 هيم|ن إبــــر|هيم سليم|بــــر| |ن|ر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|4646o حمد يس|رس |سهيله ي ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|3|56o ر عىل|لسيد مختـــ|ر |مختـــ ى شمس|تـــج ره عي 

2645o| ف ص|هدير  مر|لح محمد ع|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

853924 مي صموئيل|م س|صموئيل هش حقوق بــــنى سويف

8|953 ى  مي  ر|حمد دويد|نور |ني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

327569 لحميد|جر نبــــيل فتـــىح عبــــد|ه هره|لق|حقوق 

6o8899 بــــو رزقه|ن |حمد سليم|مينه | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33o633 وق مختـــ للطيف|ر صديق مصطفى عبــــد|رسر هره|لق|م |عل|

272o8| ل محمدى أبــــومندور فوده|ندى جم |ن طنط|سن|طبــــ 

8o393  محمد|لبــــ|ن سعيد عبــــد|نوره
ى
ق ن|بــــ حلو|د|

75279o لبــــقىل|حمد |مد |بــــدر ح ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

244376 لصمد مرىس|مه محمود عبــــد|س| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4|92oo لسعيد لولو|تـــ |لشح|مي |ر س|من لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

637655 بــــ|لوه|تـــه عبــــد|ندى رأفتـــ شح زيق|لزق|طبــــ 

42|85o هلل عوض سبــــىك محمد|عبــــد سكندريه|ل|صيدله 

623|98 ى خليل محمد بــــدوى|ئى |م| يمن حسي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8o85o2 ى|رص عبــــد|لرحمن ن|عبــــد لعزيز حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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23|462 تـــم محمود محمود|محمد ح ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

756|o4 ي|منيه |
حمد تـــوفيق حبــــسر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

784334 حمد فهىم محمد أحمد|سهيله  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

457|4 دق|دق شكرى ص|ر ص|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

699739 حمد عىل|للطيف |ء عبــــد |رس| لمنصوره|صيدله 

4o244| مه|ئيل عدل فهىم يوسف سل|مهر إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

6977o7 لمعىط|روق عبــــد |هلل محمد ف|يه | |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

7|67|2 بــــينى عبــــد |م |لسل|محمد عبــــد  ل سمره|لع|لشر لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

8o4346 ي محمد عبــــد|رحمه عبــــد
ي|لغنى

لغنى ي|تـــمريض 
| لمنى

3|3568 لق|لخ|غبــــ صبــــىح عبــــد|ن ر|جيه |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

288o|8 لففى|هيم محمد |بــــر|م |يه هش| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o3936 |هلل مهن|حمد عبــــد|مل |محمد ك |بــــ طنط|د|

752946 لسعيد|م عىل محمد |عص تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

697563 ن|ئى سليم|محمد فوده كيل لمنصوره|ره |تـــج

535343 لكريم موىس|لرؤوف عبــــد|دل عبــــد |هبــــه ع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

373362 م|لسل|لرحمن عبــــد|بــــر عبــــد|محمد ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

25o4|| ى|ريم  لسيد فرج حسن عجي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

3|5397 لدين محمود محمد|ن عز |يم| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

4o5o46 س|حمد حسن عبــــ|هر |ط سكندريه|ل|ره |تـــج

5|6442 حمد محمد عوض نعيم|ن |فن| تـــربــــيتـــ دمنهور

324967 لس ع |بــــر لوق|دل ج|كي  ن|بــــ حلو|د|

8859|5 لرحيم |لجليل عبــــد|بــــ سيد عبــــد|يه| سيوط|نوعيتـــ 

479|42 د محمد أحمد شلبــــى|محمد نه سكندريه|ل|ره |تـــج

2959|7 ى فكرى عبــــد|شه لعزيز|بــــ خي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|596|3 لمنعم محمد|جر مجدي عبــــد |ه هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

6||8|o ود|لسيد د|هيم |بــــر|جر |ه |بــــ طنط|د|

537443 لسيد قطبــــ مهينه|محسن محمد  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

Thursday, September 6, 2018 Page 13491 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5o5454 لسيد|م عىل |لسل|يوسف عىل عبــــد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

868778 مل محمد|لمنعم ك|عبــــد| سه ن|سو|بــــ |د|

4229oo تـــ|هلل بــــرك|سمر محمد حسبــــ  سكندريه|ل|صيدله 

|4972| يبــــ|ن تـــ|مد سم|رص ح|مد ن|ح لمنصوره|حقوق 

685|o4 للطيف معوض|طف عبــــد |كرم ع لمنصوره|حقوق 

2|9|34 ى  ق|محمود محمد حسي  وى|لشر ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

683347 تـــ متـــول منصور|لشح|ء محمد |عىلي لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6246|9 |بــــو يىحي|سلىم محمد عىل  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

77||o6 لسيد عىل قنديل|ن |ء شعبــــ|رس| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6o9247 ي |له|محمد عبــــد 
هيم غيط|بــــر|دي مصطفى |طبــــ طنط

|766o8 حمد|لكريم |د|رق ج|مريم ط عه مشتـــهر|زر

7|5579 ف عىل محمد عىل|لدين |سيف  رسر لمنصوره|بــــ |د|

224|75 ين ي |لعل|بــــو|ر عىل |رس مختـــ|شي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|6|87 ر محمد بــــشي |لستـــ|ء عبــــد|حسن هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3357|o ء سعيد محمد|ر عل|من ى شمس علوم عي 

6898|9 ل|لفض|لسعيد |حمد يوسف |م |نوره ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

54629| لنور|م عبــــيد جيد عبــــد |نيوس عص|رس| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

8|7|o8 ي|م ص|حمد حس|
دق مهنى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

78o|76 عيل|سم|هلل |د|محمد فكرى ج ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

7658|| حمد|بــــر عىل صديق |منه ج ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

6o974 ء سيد عىل عيس|ول ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

344978 لنجدى|مه |حمد سل|م عودتـــ |ر حس|من تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

98|49 لمول|لعزيز عبــــد |يبــــ عبــــد |بــــسمتـــ تـــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o4746 م|لسل|ئى عبــــد |ليم|ل |هبــــه هل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

333o26 لم محمد|لم محمد س|س ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

75|85 د محمد|حمد محمد فؤ| مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

6o5648 لغريبــــ مصطفى|بــــ |لوه|مد عبــــد|محمد ح |طبــــ طنط

477465 لتـــرىك|حمد عىل |هنده محمد خليل |ش |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4533o7 للطيف محمد|لمحمدى عبــــد |لىح |هر عبــــد |م |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر
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5|75| ي
لعظيم عىل|ل عبــــد |كم| دئى بــــ بــــنى سويف|د|

639376 حد|لو|محمد حمدى محمد أحمد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

68798o مه|هيم  سل|بــــر|حمد |ن صبــــرى |يم| لمنصوره|ره |تـــج

698847 ىط|لمع|بــــو |لسيد |م |لسيد غن|تـــن |ف لمنصوره|علوم 

4|2|7o لسيد|لسيد سعد |لسيد |بــــ |مه ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

5o9443 فع|هيم ن|بــــر|رق مسعود محمد محمد |ط بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4242|8 لزير|حمد رزق محمد رزق | ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

343537 هيم|بــــر|حمد |لسيد |حمد |لسيد | عه مشتـــهر|زر

84o864 ح|لفتـــ|لمنعم عبــــد|حمد محمدعبــــد|يه | |ج طبــــيع قن|عل

25638| م|لسيد عل| |محمد ند ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

853832 لح|لحفيظ ص|مروه محمد عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

2|945| ن سيد محمود حسن|رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|2|47 ن|تـــه سلط|خلود محمد شح ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

9|7463 لرحيم  |حمد عبــــد|ن قرىسر |حن سيوط|بــــ |د|

8955|5 رس محمد سيد محمد  |ف ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6992o4 مه|لعجىم سل|هيم محمد |بــــر|ء |سم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

6478|4 هيم|بــــر|فظ |حمد ح|م |سل| ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

75o467 لدين|محمد مصطفى محمد نور  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

272336 لنور|بــــتـــ عبــــد|رك متـــى ثــــ|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4||968 ف محمود عبــــد | بــــه|حمد حبــــ|لحميد |رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

59534 ن مقبــــل|لح مهر|ليىل ص لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

894o57 د حسن |ء فتـــىح فؤ|رس| سيوط|نوعيتـــ 

33||7o ي يوسف |لبــــ|ن عزتـــ عبــــد|مرو
ى
حمد|ق |تـــربــــيتـــ بــــنه

247|3 حمد|عيل محمد سيد |سم|نهلتـــ  ن|حقوق حلو

238836 لكريم سيد نرص|ل عبــــد|ح جم|سم هره|لق|حقوق 

826646 ي عل|لش|هدوه عبــــد
ى
حمد|لدين |ء |ق |ج طبــــيع قن|عل

|46499 عيل|سم|ح |لفتـــ|بــــسمه محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

69|o49 بــــو زيد عبــــده|ء محمد |سم| لمنصوره|بــــ |د|

52669o دل مرىس عىل مرىس|بــــ ع|مه سكندريه|ل|حقوق 
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372382  عبــــد
ى
لحميد|هلل عبــــد|محمد شوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

436544 محمود حسن محمد محمد بــــرل |حقوق طنط

6849o2 مه|لغنيىم سل|حمد |ء شبــــل |رس| لمنصوره|حقوق 

||588| ن|محمد محمد سليم| نور ى شمس|د| بــــ عي 

9o6388 حمد عىل |ء عىل |سم| ج|صيدلتـــ سوه

55o7| حمد|بــــ ميهوبــــ |لتـــو|م عبــــد |سل| ره بــــنى سويف|تـــج

855777 حمد فرج حسن محمد| ي|بــــ |د|
|لمنى

6|o2o5 بــــوجليله|لسعيد عطيه |هبــــه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

38384 ى  ى|خديجتـــ حسي  حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

52|787 لحميد|لك عبــــد|لم|تـــسنيم أحمد عبــــد تـــربــــيتـــ دمنهور

3|63o8 لحميد|لدين محمد عبــــد|ل |ء كم|سم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

353765 ن|لدين محمود محمد رضو|سيف  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

672|2 ى| هند|ش محمد محفوظ حسني  لفيوم|عه |زر

45|862 وى|لشه|لح |حمد ص|لسيد |مصطفى محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

7826| وق كرم  حمد|لسيد |رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

275796 لشوربــــىح |لعليم |جر محمود عبــــد|ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

432566 ى|ح عىل ش|لفتـــ|يه نبــــيه محمد عبــــد | هي  |تـــربــــيتـــ طنط

464575 بــــو بــــكر عىل فرج|ئل محمد |مصطفى و ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8338|8 مد محمد|سحر محمود ح دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

74932 ى بــــدوى ى محمد حسي  محمد حسي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

7|5496 وى|لطنط|لسيد |محمد محمود  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

6oo75o در محمد|لق|حمد عبــــد|س منصور |ين| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|36895 لكريم|لسيد عبــــد |م عىل |م|ل|لسيد | ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

28|683 وي|هلل مك|لمرىس عبــــد |سيف محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4444o لمجيد|بــــورسيع عبــــد|لد |محمود خ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

72898 ن تـــوفيق محمد خليفه|له رمض|ه لفيوم|علوم 

54348| لعظيم|هيم محمد عبــــد |بــــر|رحمه  سكندريه|ل|حقوق 

77|o73 حمد محفوظ عطيه|لسيد |نسمه  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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|47523 ل محمود|لع|مصطفى حمدى عبــــد  ن|حقوق حلو

833896 لحسن محمود|بــــو|ذلي |ء ش|سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2|8293 هيم|بــــر|حمد |د |مهند عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

42455 لرحمن|لرحمن فضل رمزى فضل عبــــد |عبــــد  ن|حقوق حلو

69|5| ف|سمر  يمن محمد عىلي مشر لفيوم|عه |زر

638|38 |لرحمن متـــول عىل أبــــو |لحكيم عبــــد |يه عبــــد |
|لعل

زيق|لزق|طبــــ 

6|5677 لبــــيومي|لسيد سعد |محسن  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6o9579 لعتـــر|لسعيد |نور |نور محمد | ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

4649o2 لديبــــ|لعزيز |حمد عبــــد|لعزيز |حمد عبــــد | |هندستـــ طنط

883449 حمد رزق  |لرحمن محمد |عبــــد سيوط|حقوق 

4o549 عىل محمد معوض شحيمه ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

2|9o34 لنبــــى|دل محمد عبــــد|محمد ع ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

434699 بــــو نصي |رك |مبــــ|روق |ء منصور ف|شيم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

682586 لعزيز|ئل محمود محمد عبــــد |و| ر|ي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7o|564 ي|ر
 عبــــد |لعر|محمد فوزى | ئى

ى
هلل|ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

9||292 بــــتـــ محمد |م ثــــ|م|ديه |ن ج |تـــمريض سوه

6338|7 سعيد عىل محمد عىل ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

647933 ى|مه سعيد حمزه ي|س| سي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77o86o ن لربــــع|حمد حسن |محمد سعيد | مي  زيق|لزق|حقوق 

32o748 لم|حمد س|يمن |يوسف  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

39274 م محمد عطوش|لسل|ره عبــــد |س دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

68239| ن|رس محمود حمزه شعبــــ|ندى ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

784|38 لم|لرحمن عىل حسن س|حمد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

87735| حد حسن  |لو|رق عبــــد|ء ط|لىمي ط|معتـــ دمي|علوم ج

5|o333 ق|لعزيز |ر عبــــد |محمود مختـــ وي|لشر علوم دمنهور

|58694 بــــسمه محسوبــــ فكرى حسن هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

755545 حمد محمد متـــولي|لحميد |عبــــد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|39535 وق فرج رزق محمد فرج رسر ى شمس|د| بــــ عي 

|54o46 ن عىل|لحميد سليم|يمن محمود عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 
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||83o3 ف لويس بــــطرس|رسيلينو |م رسر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

766|2| ى وزيرى|نىح  مؤنس عبــــد | لحليم حسي  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

499434 لم|ر محمود أحمد س|أبــــر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

82|28| هر خليل|لظ|ندي صبــــىحي عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

877685 د لطفى فهيم  |نه عم|هيل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

676794 ف |كريم  ن|هلل رمض|لسيد عبــــد |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89ooo3 بــــ |لوه|هيم عبــــد|بــــر|ن |ن رمض|نوره ي صىح 
سيوط|معهد فنى

686893  |عبــــد 
ى
ف|لرحمن شوق بــــينى رسر لشر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6|23|6 حمد محمد عوض|ل |محمد جم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

43278o تـــه|لرحمن شح|تـــه عبــــد |ء شح|روميس |بــــ طنط|د|

22553 نور|لمنعم |بــــ عبــــد|لوه|محمد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6765o3 ى|بــــر|لحسينى |هيم |بــــر|يه | هيم حسي  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

25|567 وى|لفيش|حمد محمد |محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

74oo6 د|بــــ مرزوق مر|لتـــو|جر عبــــد|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|3483o شد عىل|يوسف رجبــــ ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o8893 ى محمود |ي م|حمد سل|سمي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

52o662 حمد يس|ء محمد |شيم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

834838 ي |
هيم|بــــر|لمدثــــر محمد مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

39355 ر|ح محمد عىل عم|محمود نج ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

9|5693 فظ  |لح|ن عبــــد|ء يوسف عثــــم|لشيم| سيوط|نوعيتـــ 

64||27 تـــتـــ عىل حسن|ندى محمد شح ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

628999 عيل محمد|سم|عمر محمد  زيق|لزق|حقوق 

|272|7 د محمود|محمد فؤ| دين ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4o4665 بــــ|ل خط|لع|حمد عبــــد|حمد |هلل |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

47876| لعزيز محمد|مريم محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

85927 ى ف سليم| |جورجي  ود|ن د|رسر دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

25o||6 د|لحميد عي|مد عبــــد|ل ح|من ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|46|36 هلل|هلل عبــــد | |ل عط|كم| رين|م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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4|7462 حمد مرع|لمنعم |لسيد عيد عبــــد| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4o4o86 لحميد حبــــيبــــ|لحميد عبــــد |م فتـــىح عبــــد |سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

956|5 بــــتـــ|بــــتـــ طويل ثــــ|محمد ثــــ ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

62oo6| م|لسيد ضي|لسيد |رص |مي  ن| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

366426 حمد|لد محمد |هلل خ|منتـــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|29o|8 د|ش حسن مر|بــــو رو|محمد  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

266273 ع بــــيىل|لسبــــ|دل |يه ع| |بــــ بــــنه|د|

3|72o3 ل فهيم يس|ملوك كم لمنصوره|حقوق 

4|7456 لحق|د |حمد ج|حمد محمد رجبــــ | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

764||5 ن|هلل رسل|لسيد يحن  عبــــد |رحمه  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6o4937 رحيم موىس| فرحه رض ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

69||3o ل|بــــر بــــل|دين حمدى حلىم ص|ن لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9|8647 حد |لو|دل حسن عبــــد|ء ع|شيم ج|بــــ سوه|د|

776566 وى|لمك|لسيد |ء مجدى فتـــىح |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

235886 لحميد|مه فريد عبــــد|مريم سل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

49|48 زق|لر|زق محمد عبــــد |لر|محمد عبــــد  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

83||22 بــــ محمد|لوه|ر محمد عبــــد|مي دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

488878 رك|حمد مبــــ|حمد |م |محمود عص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

45|437 ط|لسيد أبــــو ظل|لسيد |دين |ن ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

8|67o6 حمد ربــــيع سيد|ربــــيع  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

7638|3 ره محمد حسن عىل يوسف|س حقوق بــــورسعيد

6299o3 ج|هيم عىل فر|بــــر|رم |محمد ك زيق|لزق|ره |تـــج

25o99| ن|حمد سويد|ل سيد |مصطفى جل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

37|58o ىط|لع|هلل عبــــد|ل عبــــد|محمد جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|5352 هيم|بــــر|ئى حسن |يدى ه|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

48496 رك|ميمتـــ محمود جمعتـــ مبــــ| ن|تـــربــــيتـــ حلو

5335o9 قوتـــ|م عزتـــ حسن ي|هلل عص|منتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

789544 لسيد مخلوف|رس |حمد ي| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

7o2|92 لحه|حمد ص|ن محمد محمود سيد |جيه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

924o|6 ع |حمد رف|لرحمن محمد |عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن
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9oo849 لمجيد |د محمد عبــــد|يمنى حم ج|ره سوه|تـــج

68627o لقصبــــي|ىط |لع|لسيد عبــــد |رص |لن|در عبــــد |ن لمنصوره|ره |تـــج

372o|8 لخي  مصطفى|بــــو|محمود مصطفى  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9||562 ن |لم|لسيد س|فتـــ |ر| رن ج|بــــ سوه|د|

4o4369 د|لحد|مد |ج مني  ح|محمد رس سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

368279 س وهيبــــ بــــولس|غط| رين|م ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

236o9| ج |ر محمد حسن حر|من ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

9o8753 ه صبــــره عبــــد|  عبــــد|لش|مي 
ى
لرحمن |ق ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

|43633 بــــسنتـــ محمود عىل عطيه عيس هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

753592 بــــيل محمود|طف ق|ره ع|س تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

875332 ي| رن
حمد |وى |ء ف|ضى سيوط|بــــ |د|

2|53o4 ى|ش زق محمود|لر|ز طه عبــــد|هي  هره|لق|بــــ |د|

2497o8 ى فتـــىح |من حمد|ل حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

269494 ح|لمل|هلل |بــــ محمود عبــــد|رح ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

7o|69| بــــ|حمد دي|هلل |لسيد عبــــد |يه | زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

3358o7 عيل|سم|هيم |بــــر|رتـــ متـــول |س ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

5|6745 لففى|هدى محمد مصطفى  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|4862 ي ر
ود عىلي|ئد د|مصطفى هره|لق|هندستـــ 

|34292 ى سمي  رمض|ي ن مصطفى|سمي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

677565 لفضل|بــــو |ذ عيد |لرحمن مع|عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

924224 ل |لفتـــوح عبــــد|بــــو|محمد | مه ى لحميد مغي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

||8958 |لسيد شتـــ|هيم حسن |بــــر|كريم  سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

28o49 منى محمد محمود محمد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

||9||7 شقر|ل|تـــ |روق فرح|ندى محمود ف ى شمس|تـــج ره عي 

35o|54 هيم عىل|بــــر|حمد |د |سع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

42793 حمد حسن|رص حسن |ره ن|س ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o273 لمجيد|رص حسن عبــــد |لن|حسن عبــــد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

437247 حمد عىل شلبــــى|ء محمد |شيم لشيخ|علوم كفر 

9oo77o بــــر |لج|لسيد سعد عبــــد|ره |س ج|تـــربــــيتـــ سوه

352789 لحفيظ محمد|لرحمن طلعتـــ عبــــد|عبــــد |بــــ بــــنه|د|
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756||2 ي|بــــر|رثــــ |لح|ن عبــــد |حن
ى
هيم دسوق عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

32234o حمد محمد|لسيد عيد |ء |سم| ى شمس|تـــج ره عي 

679378 حمد محمد|م فوزى |محمود س كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

2|2o46 ي |يوسف محمد محمد رج
هيم|بــــر|ئ  ى شمس| لسن عي 

257856 ى |يوسف فر هيم|بــــر|ج خي  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

739|7 دى عبــــيد جرجس|د ن|ميل ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

773o|2 مه|ح عىل سل|لفتـــ|هلل عبــــد |عمرو عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

45295 لس جرجس سمي  زىك كي  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

693o|7 |ع محمد حسن |لسبــــ|مل |
ى
لدسوق لمنصوره|حقوق 

536998 حمد محمود|بــــ |لطو|لكريم طتـــ |عبــــد  ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

33232| بــــ|لوه|لرحمن محمد محمد عبــــد|يتـــ عبــــد| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

256889 لق|لخ|م سعيد عبــــد|طمه عص|ف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5o9|8 ف محمد محمد|محمد  رسر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

757658 ء نرص يوسف فرج|ول عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

236225 لحميد محمد|مد عبــــد|ندى ح ن|بــــ حلو|د|

265|23 س عجور|حمد عبــــ|دهم محمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

759339 يف سعد محمد وق رسر رسر لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

897322 ى عبــــد|ي لسيد |نور |رص |لن|سمي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

644o6 هر صليبــــ جرجس|نىح  م| لفيوم|علوم 

77|783 يف | ى رسر ى |مي  لوزير|حمد |مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

354298 ي|لش|لد حسن عبــــد|خلود خ
ى
ق سيوط|بــــ |د|

3|5|35 مودى مجدى خي  سعيد ى شمس|تـــج ره عي 

4o55|9 ل|لع|لمنعم مدبــــول عبــــد|دين عبــــد|ن سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

26642o ى|لغف|عبــــد | لعل|بــــو| |عل ر محمد بــــحي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

423963 ى |ريه لسيد|م محمود خميس حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

347586 ى عبــــد| لعزيز ضوه|حمد محمد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

6o6777 ى|لق حس|لخ|ن عبــــد |محمد محمد رمض ني  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

324|85 حمد|مد |حمد محمود ح|كريم  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

3|85o ن|ن طلبــــتـــ عثــــم|ل عثــــم|عمر جم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8|8552 ي|حمد عبــــد|طي  |لطر|بــــو|محمد 
لغنى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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254728 د خليل|رق فؤ|محمد ط تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

33o92o د محمد|مصطفى محمد فؤ ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5o6585 مي عىلي عبــــيد محمد حميده|عزتـــ س سكندريه|ل|حقوق 

475o9| لزينى|حمد محمد |حمد محمد |نور  سكندريه|ل|بــــ |د|

9ooo49 بــــر عىل |حمد ص|محمد  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9o9497 نسمه صفوتـــ محمد عىلي  ج|بــــ سوه|د|

3o26| يزى|حمد ف|ل حسن |جم| لي|د ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

85628o هيم|بــــر|دل محمد |ء ع|عىلي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

627772 بــــ محمد حسن|يه|د |إي زيق|لزق|ره |تـــج

4443|5 لدويك|دل محمد عىل |ره ع|س لشيخ|عه كفر |زر

76|354 ن|فظ عثــــم|ن محمد ح|عثــــم لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

|252o6 ئل محمد عوض شبــــكتـــ|كريم و لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|559|6 |لمو|لسعيد |م سعد |بــــسنتـــ عص
ى
ق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

55o62 هدى محمود سعيد عويس لفيوم|نوعيتـــ 

635o7| بــــيل|حمد ق|حمد محمد |ء محمد |سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

683578 لبــــيس|لسيد عىل |هيم |بــــر|هيم |بــــر|كريم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3624|4 هيم عىل|بــــر|د محمود |جه ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

24446| لحليم سعيد|حمد سعيد عبــــد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

77596 هيم|بــــر|حمد |ندى ثــــروتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

83|536 لعظيم دردير|لعظيم محمد عبــــد|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

7o8364 غبــــ محمود|رون ر|حفصه ه ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|o8o2 ض|لدين فرج ري|م مىحي |سل| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

437992 ح محمد|لد صل|ر خ|من لشيخ|بــــ كفر |د|

68|5o| يف عطيه حسن |عبــــد  وي|لبــــهنس|هلل رسر لمنصوره|هندستـــ 

247976 |هيم عط|بــــر|لعزيز |يه طلعتـــ عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

2374o2 م|لسل|جر مصطفى يوسف عبــــد|ه ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

|3752o حمد فريد|لدين |ء |عمر عل هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|3|496 نور متـــول|تـــم محمد |حمد ح| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|44o|7 لق|لخ|لغنى عبــــد |ن عبــــد |ن رمض|رو تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ
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8|6o29 عيل|سم|ره عىلي حسن |من ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|47293 ي |
حمد|حمد |حمد حبــــسر دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 

 مدينتـــ نرص

25|783 لدين|عيل زين |سم|عيل بــــيوم |سم| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

35o636 لسيد|دل سعد |مريم ع ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

5|6788 هيم|بــــر|وى |لشن|ء نرص صديق |رس| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

823788 ر|لغف|مل طلبــــه عبــــد|ء ك|دع ي|طبــــ 
|لمنى

44224o لىح عىل محبــــوبــــ|عىل مسعد عبــــد لشيخ|طبــــ كفر 

|787oo ف محمد ح|ندى  فظ|رسر ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

247975 ح قوطتـــ|لفتـــ|ن محمد عبــــد|يه رمض| هره|لق|ر |ثــــ|

35296 تـــ عىل رجبــــ عبــــد لغنى|ني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

256|37 ى عىل عشيبــــه|س| مه حسي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

627957 زهره عىل قرىسر عىل جبــــيل زيق|لزق|صيدله 

4|92|5 ى غ|ء ي|رس| ى|رس حسي  زي حسي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5|7624 حمد فضىل|نور محمد |ن |رو سكندريه|ل|حقوق 

89|657 ه محمد |لل|حمد عبــــد|محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

9o8677 ى  بــــدين محمود |حمد ع|حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|9639 ن|بــــسنتـــ طلعتـــ حمدى عثــــم ى شمس|د| بــــ عي 

5o75|9 لحميد بــــدر|ر عبــــد |لستـــ|ء عبــــد |إرس سكندريه|ل|علوم 

335738 تـــ عيد حسن ع مر|ني  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7872o بــــ محمود|لتـــو|ره قرئى عبــــد |س هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

44946 ى موىس|بــــو |هلل |حمد فتـــح | لعني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6456o4 حمد|لرحمن |ن فوزى عبــــد |يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

269|77 م سعيد محمد موىس ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o69o2 لمنتـــرص|حمد |حمد مسعد |مصطفى  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

777672 شف|لك|لعزيز |لعزيز محمد عبــــد |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

692868 بــــ|بــــ عىل خط|ر طلعتـــ خط|من لمنصوره|بــــ |د|

3|325| ى عبــــد|ندى  ى محمد|لعزيز |مي  مي  ى شمس علوم عي 

|645|3 يف ط لمنعم عويس|رق عبــــد |رسر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

77786 حمد محمد حسن|د |زي ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

73585 حمد جوده|ر محمد |من لفيوم|علوم 
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363686 مل|مي ذىكي ك|س| دون|م |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

4o9|63 للبــــيدى|لسيد |شور محمود |فرح ع |ره طنط|تـــج

63|564 ن مصطفى|ن عثــــم|يه يشى عثــــم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

765864 ن|لسيد رسح|منيه محمد درويش | بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

32o646 لسيد|حمد عىل عبــــد|هلل |عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

764534 بــــيشوى جورج موريس كرم مرقص |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

358543 يف |رس| هيم محمد|بــــر|ء رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6826|5 بــــينى |رص |حسن ن| رن حمد|لشر لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7oo|| حمد محمود محمد|ء |ول لفيوم|حقوق 

89|97o ل محمد |ل هل|ميىم جم سيوط|عه |زر

8|o342 ى محمد|زم ي|ح رس حسي  سيوط|ره |تـــج

8|7552 بــــوبــــكر فهىمي|رص |لن|ح عبــــد|صل ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

4474o3 ن|بــــ محمد محمد سليم|يه|ن |نور سكندريه|ل|هندستـــ 

899522 لحميد |دل ذىك عبــــد|نجوى ع ج|ره سوه|تـــج

525694 لرحمن|لرحمن أحمد محمد عبــــد |عمر عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

96672 وى|لبــــديع شعر|عبــــد | لبــــن|ن حسن |نوره حقوق بــــنى سويف

27||83 نم|نم غ|مح مصطفى غ|يدى س|ه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9o||95 ى حم| لمقصود |نور عبــــد|ده |لحسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

44767 للطيف|ن عبــــد|ء خليفه رمض|ول هره|لق|ر |ثــــ|

478284 عيل حمد محمد حمد|سم|ريم  سكندريه|ل|صيدله 

69o489 لعزيز|ن بــــدير عبــــد |ء رمض|ل| لمنصوره|بــــ |د|

792392 لمنعم حسن|ء محمد عبــــد |شيم زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

846568 مي محمد|لتـــه|زم |عبــــي  ح ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

699o4| حمد|لىح سيد|محمد عبــــد | يه رض| لمنصوره|بــــ |د|

|6|665 حمد بــــيوم|لدين |ح |حمد صل|لدين |ح |صل م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|66585 يمن سيد محمد|يمنى  ن|تـــربــــيتـــ حلو

6296|6 |لخي  فوزى ذىك ند|بــــو |ر |من زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

49o596 ده محمد عىل حسن|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|36o3 م|هيم محمد عل|بــــر|لىح |ء عبــــد |شيم |تـــربــــيتـــ بــــنه
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|73593 ى سيد|مهدى عبــــد  لنبــــى حسي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

757235 ح|لفتـــ|محمد سمي  محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

623457 هيم|بــــر|مد |نىه محمود ح ط|معتـــ دمي|علوم ج

|622|| مؤمن عيد محمود صديق هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

82o268 فظ|وي ح|بــــر طنط|ن ص|جيه ي|بــــ |د|
|لمنى

539|72 يىح مصطفى بــــخيتـــ محمد حسن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

539469 لرحمن|لحليم عبــــد |لحميد عبــــد |عهد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5o888 لمتـــجىل|حمد محمود عبــــد |روفيده  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|5|722 رسر|هلل حسن مبــــ|ء حسن عبــــد |رس| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

8696|7 حمد|ر |لستـــ|عمرو محمود عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

26|456 لنرص محمد|يوسف سعيد سيف  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

8878|7 ى نيس بــــولس |هر |م| مي  سيوط|طبــــ 

53877 بــــ|لوه|لد رجبــــ عبــــد |يوسف خ لمنصوره|حقوق 

6o4573 لسيد|عيل |سم|م محمود زىك  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|4o965 ى محمد |من زى|حمد غ|ر حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44o7|2 نم|هيم غ|بــــر|بــــ |لتـــو|هيم عبــــد|بــــر| |دين لشيخ|تـــمريض كفر 

43|954 وق ي ى |رسر بــــو عىل|رس حسن حسي  |بــــ طنط|د|

7|3|76 ن|ل محمد محمد عىل حس|جم لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

28655 م|نس محمد عىل محمد ضي| هره|لق|حقوق 

7o|858 هلل|عيل عبــــد |سم|روق |ء صبــــىح ف|سم| لمنصوره|طبــــ 

482997 حمد عىل|نور عىلي |دين |ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

279297 وق خ لد تـــوفيق جلبــــط|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7696o7 عيل|سم|ضى |عيل ر|سم|ضى |ر ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

226||8 هيم مهلل محمد|بــــر|عمرو  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

876566 روفيم  |ج  ص|بــــر ن|نجيلوس ص| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

37|253 د|هيم عو|بــــر|ندى عزتـــ  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

78o675 هيم|بــــر|هلل |د عبــــد|ء محمد رش|ل| زيق|لزق|طبــــ 

843767 مر محمد|لد ع|ء خ|شيم ن|سو|تـــربــــيتـــ 

3236o| ج|ق فر|سح|رق |هلل ط|منتـــ  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 
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84475| هر|ح ط|بــــر صل|لرحمن ج|عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6|2775 ل|هلل هل|ل محمد عبــــد|يدى هل|ه |عه طنط|زر

65789 بــــدين محمود|لع|دل زين |كريم ع لفيوم|حقوق 

8o8557 هلل|د عبــــد|ن فؤ|محمود رمض ره بــــنى سويف|تـــج

2|27|5 رس محمد عىل عطيه|محمد ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

498oo8 تـــ|لعزيز عويد|ن محمد مبــــروك عبــــد |جيه تـــربــــيتـــ دمنهور

|2797| رق محمد سيد محمد|ط وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|3|53| لقوى|ن عبــــد |ر عثــــم|لرحمن مختـــ|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|77435 لعليىم|دل محمد |محمد ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6||599 لعظيم|لعظيم خرصى عبــــد |سلىمي عبــــد  |صيدله طنط

77o63o ى مني  |بــــوىس  ى غمرى|مي  مي  زيق|لزق|ره |تـــج

275843 ي
لمنعم غريبــــ|محمد عبــــد| دئى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

44797o |لسق|لمجيد |لمجيد حسن عبــــد |سهيلتـــ عبــــد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

495o78 ي محمد سل|محمد ه
مه|شم مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

86o666 ف غندر هديه عبــــد| رص|لن|رسر ي|عه |زر
|لمنى

332746 يوىس|لبــــن|دم |ء |لرحمن عل|عبــــد |حقوق بــــنه

37o679 عمرو محمد حلىم محمد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

845667 حمد|طمه محمود محمد |ف ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

763846 ن|لمعز محمود عثــــم|شم عبــــد |ء ه|سم| لمنصوره|حقوق 

|45|67 حمد عبــــدتـــ محمود|محمد  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|4o|7| ن عىل|د شعبــــ|مريم عم ى شمس طبــــ عي 

|4|43 لرحيم|مؤمن مجدى محمود عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

4o24oo ه سعيد بــــكرى طلبــــه نرص سمي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

43|635 د محمد|لعق|محمد محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

369397 ف|ء |رس| ف محمد رسر رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

845o9o لمعىطي|ن عىلي عبــــد|سمر رمض ن|سو|بــــ |د|

867925 ن حسن محمد بــــرصي|يم| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

5376o5 ى حرحش| حمد سمي  محمد حسني  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

68o64o ن محمود محمد|ج عثــــم|ن فر|شج| لمنصورتـــ |تـــمريض 

44o44| لحليم محمد محمد حسن|ل عبــــد|ء جم|رس| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج
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327533 ي محمد|عص| عل
ى
م صدق ى شمس|زر عه عي 

||6|44 لدين مصطفى|ل |حمد كم|رحمه  ى شمس هندستـــ عي 

685339 حمد يوسف|حمد محمد | |ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

442234 د|لق ج|لخ|لعزيز محمد عبــــد|عزيز عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

8|3237 ى حسن ي حسن حسي 
مصطفى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

68|598 وى|لطنط|لصديق |دل حسن |مصطفى ع لمنصوره|حقوق 

6857|| ى  لرحمن|حمد محمد عبــــد |جميله حسي  ط|ر دمي|ثــــ|

783879 لسيد ملوك|حمد |لعزيز |ء عبــــد |زهر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

62774o وى|لبــــشل|در وفيق بــــىه محمد |لق|هند عبــــد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

775|o3 لسيد أحمد شملول|لسيد ممدوح | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

33854| حمد معيط|ء سيد محمد سيد|وف زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

339534 لطوجى عبــــده|مي مسعد محمد  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8|783o لحميد عىلي|طمه محمد عبــــد|ف ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

9|5783 لحكيم  |هلل محمد فرغىل عبــــد|عبــــد سيوط|عه |زر

6o2235 دق|لص|حمد محمد |لد |ء خ|ول |تـــربــــيتـــ طنط

786254 هيم|بــــر|ن |هيم سليم|بــــر|هيم عيد |بــــر| زيق|لزق|عه |زر

232o37 محمد|محمد سيد محمد  لصغي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2274|5 لس عص ل فخرى|م جم|كي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7825|9 عيل محمد|سم|لح محمد |حمد ص| زيق |لزق|تـــمريض 

863o24 للطيف|حمد عبــــد|تـــه |مرفتـــ شح |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

296876 يف|ء بــــدر محمد محمد |دع لشر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

45o67 لصيفى|محمود فتـــىح محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|45598 هلل||حمد عط|رق |عمر ط هره|لق|هندستـــ 

3||6|o كر|بــــسنتـــ ممدوح حلىم ش هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

256o|6 مر|حمد محمود محمد ع| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

94335 م|م|لسيد |ن عمر محمد عبــــد|يم| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7o4346 |ن معوض حن|لبــــي  يون|سيمون  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

4648o2 ئيل حبــــسر|فيبــــى نرص ميخ سكندريه|ل|بــــ |د|

3434o4 ي محمود محمد محمود درويش
سهيلتـــ مصطفى ى شمس حقوق عي 

2582o7 لربــــيع|رص سعيد |ذ ن|مع |ن طنط|سن|طبــــ 
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75658| فع|لش|لسيد |حمد |حمد |له |ه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

763794 لعوضى|عزتـــ عىل | ء رض|شيم بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

878o57 ف حسن محمد  |ء |ل| رسر سيوط|هندستـــ 

539483 ندى أحمد محمد حسن لمنصوره|حقوق 

|52596 ر|لنج|سم |لق|بــــو |رحمه عىل  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

862|5o ى خلود محمد بــــدوي حسي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

353459 لحميد|عىل فتـــىح سبــــع عبــــد ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

6o559| ف |محمد  لحميد غنيم|هيم عبــــد|بــــر|رسر |ره طنط|تـــج

255548 هلل|لح خلف |حمد محمد ص| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

296822 لمنعم نظي  محمود|سعيد عبــــد  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

68|698 يمن فوزى عوض عىل|عمرو  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

557o9 ح ذىك|لفتـــ|ل عبــــد |لرحمن جم|عبــــد لمنصوره|حقوق 

7o25|3  |هيم |بــــر|ليىل مصطفى 
ى
لعدوي|حمد |لدسوق زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

328393 حمد محمد غنيم|لسيد |م |هش |تـــربــــيتـــ بــــنه

4|4754 لكريم زغلول|ن محمد عبــــد |يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

695953 ود|هيم د|بــــر|لحليم عىل |عىل عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o7o68 لعدروىس|لسعيد محمود|مه |س|محمد  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

823|8 وي|محمد يس محمد رشدي بــــهنس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

337827 |ن |لمحسن محمد عثــــم|لرحمن عبــــد|عبــــد
هيم|بــــر

عه مشتـــهر|زر

776||4 ر|لزه|فع سعد |لن|ندى عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|34624 عيل|سم|سحق |عيل |سم|حمد | ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

27658| لصعيدى|حمد |هلل |روى عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3259|9 هيم|بــــر|ح محمد |طمتـــ صل|ف لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

332859 د عفيفى حميد|لمنعم رش|ن عبــــد|نور |حقوق بــــنه

6|6o9 ي|ر
بــــ محمد|لوه|خلف عبــــد | ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

63746 م|م|محمد رفعتـــ محمد  لفيوم|بــــ |د|

78583| ن|م مصطفى علو|حمد عص| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

755767 ن عىلي|لمنعم سليم|طمه عبــــد |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 
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78297 هيم محمد|بــــر| |بــــ زكري|رح ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

883|48 هيم محرم حسن |بــــر|محمد  سيوط|حقوق 

7|o234 لعزيز|لمنعم عبــــد |يه محمد عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

55843 ء محمد عويس عىل|شيم بــــ بــــنى سويف|د|

4o8299 حمد|لمقصود محمد |حمد عبــــد |محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

758772 ن أحمد|عىل محمد سليم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

|62274 م محمد محمد عىل|يدى هش|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|35963 ي|ن ف|يم|
ن|روق عىلي تـــعى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6oo7o3 بــــو صفيتـــ|ء محمد محمد |سم| |بــــ طنط|د|

242o22 بــــوحمده|بــــوحمده عىل محمد |ء |سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35o753 لسيد محمد|ء محمد |حسن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

639|3 ي|محمود فرج ع
يش محمود مصطفى لفيوم|تـــربــــيتـــ 

26483o ء محمد مليىح  عيس عمر|عىلي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

89o69o حمد |عبــــي  سمي  محمد  سيوط|تـــربــــيتـــ 

229765 سط|لبــــ|ن محمد عبــــد|هلل رمض|عبــــد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

8o357| حمد|ن محمد |محمد رمض ي|هندستـــ 
|لمنى

9o2727 م|م فوزى ذىك س|س ي صىح سوه
ج|معهد فنى

69|7o8 لغنى محمد|حمد عبــــيد عبــــد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

359473 هلل|حمد حسن عبــــد|ء |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

63534| هيم|بــــر|لعزيز |مل عبــــد |يه مصطفى ك| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

334567 لرحمن محمود مصطفى حسن|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

753796 مل|حمد ك|لم |س| سم عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

342|83 س|ح خليل غيط|لفتـــ|مه عبــــد|س|يتـــ | ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

9o2258 لسيد عىل |حمد محمود | ج|ره سوه|تـــج

699653 ن متـــول عىل|ن عمر رمض|نوره لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|62259 ف شح|ن |نوره تـــه عىلي|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

62657| ي
لحميد|ل عبــــد|محمد جم| دئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

883482 بــــر |لج|بــــد عبــــد|هر ع|بــــد م|ع سيوط|حقوق 

78|9o6 حمد عىلي بــــكرش|ره عىل |س زيق|لزق|طبــــ 
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76232| ف |هيم |بــــر| هلل| |هيم محمود عط|بــــر|رسر ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

6o3962 حمد سعيد|لرحمن |حمد محمد زىكي عبــــد | لمنصوره|حقوق 

4o6o| ل تـــوفيق محمد|ء جم|سم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

337433 تـــنى|لكتـــ|د محمود مصطفى |حمد عم|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4|7333 لسيد طعيمتـــ|عيل |سم|لعزيز |حمد عبــــد | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

47993| حمد محمد|حمد رجبــــ |عبــــي   تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

7o94o2 حمد حمدى عىل عىل مصطفى| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2434o4 هيم|بــــر|حمد فوزى |طمه |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

33oo49 |لش|هلل محمد عبــــد|ئى عبــــد|تـــه
ى
ق ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

62o8oo تـــ  لريس|حمد |هيم عىلي |بــــر|أمي  لمنصورتـــ |تـــمريض 

858679 د|مل مر|ل ك|محمد جم ي|بــــ |د|
|لمنى

343884 ن|عيل رمض|سم|موىس محمد عوده  لفيوم|لعلوم |ر |د

634|o7 حمد محمد خليل|لسيد |مصطفى  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

369984 لوكيل|هلل |روق نرص|ح ف|ن صل|نوره لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|425|6 طمه عىل محمود محمدين|ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|924| هر|لظ|لغيط عبــــد|بــــو |دل |سحر ع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

785322 ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|هيم |بــــر|محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

4692| وى|لص|محمد مسعد محمود  هره|لق|ره |تـــج

4|4735 لرحمن محمد|در عبــــد |لق|هدير عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

2|54|9 ىط محمد|لع|م عبــــد |يمنى محمد هش ن|بــــ حلو|د|

6769|9 ن|هيم سليم|بــــر|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|لد |خ لمنصوره|بــــ |د|

6o6483 عيل|سم|لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|لد |هيم خ|بــــر| لمنصوره|هندستـــ 

9||669 م |ميمه محمود محمد هم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|69495 ي صل|روم
لح جرجس|ح ص|ئى دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

ريتـــ|تـــ إد|معلوم

2|44|5 لم غنيم|محمد حسن س| ن|د ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

56745 للطيف|لرحمن عبــــد |حمد بــــطل عبــــد | حقوق بــــنى سويف

89|o27 ه |منه محمود غيط | بــــوعمي  سيوط|بــــ |د|

|427|7 حمد محمد مأمون|ملك  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

7o7o|7 حمد|لسيد |هيم فتـــىح |بــــر| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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||84o3 محمد خليل| لعل|بــــو|م |رق عص|ط تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

6|876 رق قرئى جودتـــ|ط| مه طبــــ بــــنى سويف

889458 دق حكيم |هيم ص|بــــر|بــــيشوى  سيوط|طبــــ 

789o32 ه | ي محمد عقل|مي  لسيد خي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

328o49 ع|لسبــــ|د محمد |حمد عم| ضتـــ|ري/م بــــنى سويف|إعل

76253| لرحمن|م محمود محمود عبــــد |لرحمن حس|عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

922974 ن |لضبــــع سليم|ده |محمود حم ج|علوم سوه

629o56 حمد منصور|ألنور محمد |هر محمد |ء ط|زهر زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6452o8 ش|رق محمد حسن قرو|م ط|بــــتـــس| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2384|2 لسيد|ر محمد |لغف|مريم سيد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

687544 وى|لبــــدر|لحليم |محمد حسن عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68964 لجرغيل|محمد يشي محمد محمد  لفيوم|بــــ |د|

9|774| بــــدين محمود محمد |لع|محمود زين  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

754933 ى حمدى |ي حمد أحمد|سمي  عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

7|5|2| دى|لسيد ش|ز |لبــــ|ئى |حمد ه| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

3o337 لحكيم سيد|ء منتـــرص عبــــد |هد| ن|طبــــ حلو

438|43 د محمد كنذى|حمد فؤ|يه | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

9||72 حمد|ر |لستـــ|مصطفى عيس عبــــد  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|7529o حمد|لنرص زىك |بــــو |تـــفى  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6oo323 ف بــــسيوئى عبــــد|لد |خ در محرم|لق|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

76o345 ى عزبــــ |عبــــد  بــــو بــــكر|لرحمن حسي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

247o8| لدين بــــسيوئى حميده|ء|حمد عل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

924|59 ه  |لل|ه محمد عبــــد|لل|عىل عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

6o9549 ى  لعليىم|حمد حمدى محمود |نرمي  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

4o728| لحميد مرىس مىكي|لدين عبــــد |م نرص |ريه ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

44||9 د عىل|لجو|حمد عبــــد |محمود  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|8387 محمد صبــــرى خلف محمد  سيوط|بــــ |د|

923957 ء عىل خلف عىل |ريو ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

684572 لعفيفى|ح لطفى محمد |صل ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|598|9 هيم|بــــر|زينبــــ سمي  شبــــل  ى شمس حقوق عي 
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688o54 لح|لمجيد ص|ح عزتـــ عبــــد |لفتـــ|ده عبــــد |غ لمنصوره|حقوق 

4|235o ح|لمل|حمد محمد محمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6oo678 ف محمد محمود شوم|روى | ن|رسر لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

6623| لحميد|روق عبــــد |زم محمد ف|ح لفيوم|هندستـــ 

542o73 ف شعبــــ| ن محمود محمد يوسف|رسر تـــربــــيتـــ دمنهور

25438| ضى|حمد ر|ن حسن عبــــده |نوره تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

29o|o6 لد جبــــريل|حمد خ|لد |خ ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|39o42 ف ك| |مونيك سحق خي |مل |رسر ى شمس هندستـــ عي 

6|2555 نه|حمد شبــــ|آيه أيمن سيد  |بــــ طنط|د|

635889 لرحمن عىل عقل|طف عبــــد|لرحمن ع|عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63o223 لبــــحر|حمد |حمد |عمر محمد  زيق|لزق|طبــــ 

6|62|3 وى|لمن|لسعيد |لسعيد محمد | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

34349| هيم خليل|بــــر|طمتـــ رمزى عىل |ف ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

374367 لجندى|لحميد |دل فتـــىح عبــــد|محمود ع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7659oo ى|لسيد محمد |حمد |رضوى  مي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

845674 هر|هدي عىلي محمد ط ن|سو|تـــربــــيتـــ 

338764 تـــ محمد عبــــد مر|د عىل ع|لجو|مني  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

769637 مه|حمد سل|عيل سيد |سم|حمد حمدين | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

57656 بــــر|د ص|لجو|ر عيد عبــــد |من بــــ بــــنى سويف|د|

229o48 خلود سيد محمد حسن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

757242 ل|لع|لسيد عىل عبــــد |در |ن عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

723|3 لرحمن محمد|زى عبــــد |ء حج|رس| لفيوم|طبــــ 

3|o957 ي|ر
لزغبــــى|رق سيد |ط| ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|3994| هيم|بــــر|لدين محمد |ل |كم| هل هره|لق|ر |ثــــ|

||6752 لد فوزى درويش|ن خ|يم| هره|لق|ره |تـــج

7o3358 بــــو عريضتـــ|لم محمد |لم سعد س|س زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

876597 لسميع  |حمد عبــــد|دل |محمد ع ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

429|66 لففى|لسيد محمد |طمه |ف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

476273 رج|لج|لغنى محمد |رق عبــــد|دين ط|ن سكندريه|ل|ره |تـــج

|77836 ره|هيم محمد عم|بــــر|حمد محمد | ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 
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453266 تـــتـــ|حمد زن|حمد سمي  |سمي   لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

688532 ي| |ن جح|ء حسن حس|ل|
لعفيفى لمنصوره|ره |تـــج

|4683 ح|لفتـــ|مد عبــــد |م حسن ح|مريم حس كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3|2|98 هيم|بــــر|دى |له|محمد مصطفى عبــــد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

923568 لرحيم |ه عبــــد|لل|حمد عربــــى عبــــد| |ج طبــــيع قن|عل

687898 حمد سمي  محمود محمد| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

52o868 دى محمد حمودتـــ|له|ل عبــــد|فري عه دمنهور|زر

264652 لمصيلىح عيس|ر |لستـــ|كم عبــــد|رضوى ح |بــــ بــــنه|د|

32466o فظ|هلل ح|فظ عبــــد|عمر ح ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

856278 حمد|روق |حمد ف|رضوي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

28758o حمد|ء محسن محمد |ل| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6|2622  سمي  فتـــىح محمد كورسر|م|
ئى |تـــربــــيتـــ طنط

77o464 لح مصطفى|لسيد ص|لح |ص |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

26|458 لشيخ|هيم |بــــر|هيم محمود |بــــر| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|57|23 لمقصود|لحليم عبــــد |لد عبــــد |ء خ|رس| هره|لق|ره |تـــج

22359 ى دق|يق ص|فتـــ ف|ر| روجي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

624|46 لسعيد قوره|حمد |عمرو نجيبــــ  لمنصوره|صيدله 

269933 ىط|لع|زق عبــــد|لر|مجد عبــــد |سعد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

477o54 دل محمد درويش طبــــور|ع| مه سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

633898 بــــ|لوه|لسيد قطبــــ عبــــد|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

639574 هلل محمد|ره عبــــد |ندى سم زيق|لزق|بــــ |د|

44o358 لجندى|حمد محمد |ء |دع لشيخ|طبــــ كفر 

25o2o4 هلل متـــول عمر|ح فتـــح |لفتـــ|مروه عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

869476 دي|له|حمد عبــــد|ل |هدير جم لمنصوره|حقوق 

44995 م محمد عىل|محمد س هره|لق|ره |تـــج

868223 هلل متـــي|بــــتـــ عبــــد|دي ثــــ|ف ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

|6538  ر|لرحمن |عبــــد
ى
فتـــ محمد|لمنوق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

||7744 لخول|حمد |هيم |بــــر|حمد |محمود  ى شمس|تـــج ره عي 

237|46 حبــــيبــــه محمد فوزى زىك محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

785|27 محمد عىل محمد محمد حسن ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 
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3|7933 حمد|لمجد |بــــو |لد |لمجد خ|بــــو | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

87o588 ى غ|ف نم|طمه حسيبــــ حسي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

8o5968 عيل|سم|خىلي |محمود عمر د ي|طبــــ 
|لمنى

6436o5 يم|لد|لرحيم أحمد عبــــد |ن عبــــد |هلل رضو|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

787o4 يوبــــ|جر محمد حسنى |ه |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

52475| ن|ج سليم|د فر|لسيد فؤ|د |زي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

833958 ن|حمد سليم|لنور |زينبــــ عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7o3955 حمد يوسف|د محمد |حمد رش|ويه |ر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

687482 وى|لهل|محمد مصطفى محمد | نور ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

53|9| ج محمد رزق|ء فر|ل| بــــ بــــنى سويف|د|

892o72 ى  ى |محمد حسي  بــــوبــــكر حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

694837 ى |يه | بــــينى محمود محمد حسي  بــــينى|لشر لشر لمنصوره|نوعيتـــ 

5256|9 لحكيم صديق حسن متـــول|حمد عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

7|2655 |لسعيد |لنرص |بــــو |لنرص |بــــو |لنبــــوى |
وى|لطنط

لمنصوره|حقوق 

28o345 دى محمد محمد|له|لدين محمد |ء|يمنى عل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

78729 لمعز محمد|عىل عبــــد | ند هره|لق|حقوق 

676652 لرحيم بــــكر عويس|مه عبــــد |س|ء |ل| لمنصوره|حقوق 

28|87 مدحتـــ محمد عزم محمود ورده| رن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|7343 د|م محمد حسن ج|وس بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5|5o64 ى |لسبــــ|ر |من عي حسن|لسبــــ|ع حسي  ره دمنهور|تـــج

76|o7| عيل|سم|مريم محمد محمود محمد  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

|65566 ف عزيز | |رين|م نيس|رسر لفيوم|عه |زر

|42239 هيم|بــــر|د لمع |ندرو مر| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

498426 تـــ خ| هلل|بــــ |لسيد ج|م |م|لمعبــــود |لد عبــــد|مي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8932|6 لمنعم |ل عبــــد|بــــ سمي  كم|رح سيوط|عه |زر

|66733 مد|م محمد ح|سلىم هش ن|بــــ حلو|د|
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278379 زى|حمد مجدى محمد حج| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

759422 عيل|سم|ن سعيد فهىم |نور تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4832|4 ي
لمجيد|لمجيد محمد عبــــد |ح عبــــد |صل| دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

626o|o ف مصطفى عبــــ|مصطفى  س محمد|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

864652 ن محمد محمود|در شعبــــ|ن ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|2|84| لسيد|د محمد |د عم|زي لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

89538o لرحيم خليل |حمد عبــــد|مصطفى  ج|بــــ سوه|د|

238323  محمد عىلي نرص
ندى مصطفى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|32563 هلل| |كرم صبــــىح عط|ئيل |مهر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o|5|| ي عبــــد
لرحمن حسن|ورده مصطفى سيوط|ره |تـــج

4o3474 نىح  محمد يىح عىل| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o67|4 رم|لمك|بــــو |حمد |لعزيز |لدين محمد عبــــد|عز لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

49|o67 رق محمد خليفه حسيبــــ|ء ط|لىمي سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

68o|35 جمعه عبــــده محمود محمد شلبــــى لمنصوره|حقوق 

764|34 لزلوع|م محمد محمد حسن |مر بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

527426 ى ك|لمل|دل فهيم عبــــد|ع| كرستـــي  سكندريه|ل|بــــ |د|

648584 لسعيد محمد خرصى|م يحن   بــــ بــــنى سويف|د|

8778|o لكريم مىك  |ر خميس عبــــد|من سيوط|طبــــ بــــيطرى 

|34384 دى محمد|له|م عبــــد |ن س|يم| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4873|2 لس مجدي دمي ن مطر جرجس|كي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

66252 س|لرحمن قرئى سيد عبــــ|عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

3|8o8 لدين حسن ذىكي|م |ن عص|نوره م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

258688 رص عفيفى قطبــــ|لن|محمود عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|25o97 لحفيظ محمد|م تـــيسي  عبــــد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

2|3532 حمد|لكريم محمد |لدين عبــــد|ح |نور صل ى شمس| لسن عي 

854776 ح محمد|مه صل|س|هد |ن ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|7744| لحميد|ل محمود عبــــد |محمود جم كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |
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226337 ن|ضل رسل|كريم عىل ف |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

758327 ح حسن محمد|ن صل|نوره عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

7o95o8 لسيد|هيم حسن |بــــر|حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|oo22 ود|لمحسن د|حمد محمد عبــــد | |حقوق طنط

8957|4 لموجود عىل |لسيد عبــــد|ء |سم| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6888|8 هيم|بــــر|زى |لمغ|حمد |رس |ف لمنصوره|ره |تـــج

775477 سعد|هيم نرص |بــــر|دى |ف زيق |لزق|تـــمريض 

27|2|8 لقلسر|حمد |حمد |م حمدى سيد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

62|963 ىط|لبــــس|ضى طلبــــه |لر|د عبــــد |ء فؤ|سم ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

29538| فهىم محمد نرص| رض| لي|د هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

459252 حمد|ل |دل جم|ء ع|ل| سكندريه|ل|بــــ |د|

|2|3|4 لدين سعد|حمد نرص |يه | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o733o هيم محمد|بــــر|صفوه مصطفى  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

754352 دي|له|هيم |بــــر|هلل مصطفى |منه  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

79|2|9 لسيد محمد|مصطفى عبــــده  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4|5749 ره|هيم محمد عم|بــــر|تـــم |ء ح|ل| لشيخ|بــــ كفر |د|

8|o533 ى |ن حن|ثــــ|مي  ن| |مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

6|379o فظ حجر|دل حلىم ح|حلىم ع |تـــربــــيتـــ طنط

|67|6o زق عىلي|لر|عبــــد | رض| ند|ر هره|لق|صيدله 

492936 ف عبــــد|عمرو  د|هلل محمود حم|رسر سكندريه|ل|حقوق 

8572|o لح مرزوق|لحكيم ص|ره عبــــد|س ي|بــــ |د|
|لمنى

6|4|24 ج|لمصبــــ|تـــه |شح| جر سعد عط|ه | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|55o5o ش|تـــ عبــــده هبــــ|ليىل شح هره|لق|لعلوم ج |ر |د

423323 حمد|ل |لسيد يونس جل|ء |سم| إلسكندريتـــ |تـــمريض 

2496o4 ى س|ي بــــ موىس|م محمد كس|سمي  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

42855| تـــه|هيم رجبــــ شح|ء إبــــر|سم| |بــــ طنط|د|

865436 ده|لد سعد حم|صهيبــــ خ زيق|لزق|حقوق 

85646 ض عبــــدربــــه|دل مصطفى ري|رتـــ ع|س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

792756 ف |زينبــــ  لسيد محمد|رسر تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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329|o حمد|هلل |حمد محمد عبــــد |  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

449o38 تـــ|لزي|عيل محمد |محمد سمي  إسم ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

788373 يف سيد صبــــىحي م رسر ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

72757 دق|لص|لعظيم عبــــد|محمد عوض عبــــد لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|58477 حمد|دل محمد عىل |رؤى ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|88o4 ن عىل|يتـــ عىل زيد| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

625536 وى|لشن|هيم عىل حسن |بــــر|سنتـــ |بــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

2785o7 حمد خميس|هلل |يه عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|55377 لرحمن|م فوزى عبــــد |فرح هش مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

42|o23 ي|ر
م|لسل|تـــه عبــــد |محمود موىس شح| ئى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4|92o لسيد|ح |لدين محمد صل|ح |صل هره|لق|هندستـــ 

3|9229 ل|لع|دل محمد عبــــد|رحمتـــ ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4|4o|7 ن محمد فتـــوح شيحه|نوره |تـــربــــيتـــ طنط

675o56 ن|لحميد ديو|ر محمد وهبــــه عبــــد |مي زيق|لزق|ره |تـــج

342|9 لحميد|محمد مجدى محمد عبــــد عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

89735| لرحيم محمد |حمد عبــــد|عمر  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

488787 لنبــــى|سمي  محمد محمد عبــــد  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

6688o حمد|لكريم |رحمه بــــدوى فضل  لفيوم|طبــــ 

|39384 شو ر| هلل سيد ع|جر عبــــد |ه ى شمس|تـــج ره عي 

2|74o هيم عىل|بــــر| |ره زكري|س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

899o|3 يه |رص مصطفى حم|جر ن|ه ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

2oo72 هيم|بــــر|بــــو زيد |د محمد |زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7923|3 زى|هيم حج|بــــر|شم محمد |نجيه سعيد ه ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

4455o| روضه محمد محمود عىل محمد سكندريه|ل|ره |تـــج

3|2376 سعيد محمد سعيد محمد ى شمس|د| بــــ عي 

8|4|84 للطيف|مؤمن ربــــيع محمد عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

689o85 ى|لىح حس|حسن مجدى عبــــد  ني  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

323o35 ن|لم|لملك س|حمد عبــــد|مروتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

32|43| مه|وليد محمد عزبــــ محمود سل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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9oo946 لرحيم |ع عبــــد|ن محمد رف|يم| ج|بــــ سوه|د|

337749 لمنعم|هيم عبــــد|بــــر|محمد محمود  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

462536 نوبــــى|س يوسف |حمد محسن عبــــ| لشر |حقوق طنط

24|72o عيل|سم|م |م|نور |حمد |ن |يم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

438o56 ف عىل يوسف سيد أحمد|هدير  رسر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

27o8o5 حمد|ح |لفتـــ|بــــر عبــــد|ء ص|سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|69o|6 لسيد|لسيد جوده |هيم |بــــر|هبــــه  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|5232 ى |يمن خميس |ذن |م تـــ|لشح|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

284246 ح محمد|لفتـــ|ل عبــــد|س جم|ين| هره|لق|بــــ |د|

243|85 هيم|بــــر|دل خليل |س ع|ين| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|3732o لمبــــدى محمود زكي |يوسف ممدوح عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

63|995  مني  جرجس|ه| دون|م
ئى قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

337385 لشكور حموده|حموده عبــــد| ر|ي لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

893296 ى مصطفى عبــــد|ي حمد  |هلل |سمي  سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|33596 ه | ف حسن عبــــد |مي  لرحمن|رسر هره|لق|بــــ |د|

5o3o32 ى|حمد حس|لسيد |حمد |ء |شيم ني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

359934 هلل|للطيف عبــــد|لمنعم عبــــد|هدير عبــــد |حقوق بــــنه

25494o ره نرص محمود عىل|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8||9|3 ي محمود|ء |رس|
ف حنفى رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

24347 لجليل|ح عبــــد |لفتـــ|عبــــد | ء رض|دع هره|لق|علوم 

22||48 ل لطفى محمد|هدير جم ى شمس|تـــج ره عي 

488||6 لعزيز|حسن محمد عىل عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o4|22 بــــى|لعتـــ|تـــه |منيه محمد مندوه عز شح| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

35o879  محمد مني 
ى
رضوى شوق ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

89|246 ف حلىم وهبــــتـــ |نطون | رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52|276 ى ي ى ط|آيه حسي  حون|قوتـــ حسي  بــــ دمنهور|د|

52o979 ى س|ي وى|لشه|لمقصود |لسيد عبــــد |م |سمي  عه دمنهور|زر

762746 محمد عىل محمد حسن بــــدرتـــ علوم بــــورسعيد

43|897 ألدشيىه|ل مصطفى |مصطفى جم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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7o279o  سمي  عبــــد 
ف |مصطفى لدين|هلل رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

326244 ر فوزى شفيق سعيد|مي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

72528 مل|حمد محمد محمد ك| لفيوم|هندستـــ 

3|255| لد محمد سيد|محمد خ ى شمس|زر عه عي 

493o5| ل|لجبــــ|هيم |بــــر|مؤمن كرم محمد  سكندريه|ل|حقوق 

433828 س|ح غط|لفتـــ|عمر محمد عبــــد |طبــــ طنط

|75947 هيم|بــــر|لمطلبــــ |هبــــه محمود عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|o24 وز  ف |في  حمد حسن|رسر هره|لق|صيدله 

63o98| هيم بــــيوم عىل|بــــر|ء |دع زيق|لزق|ره |تـــج

9o6658 هلل  |بــــسمه محمود فهىم عبــــد ج|ره سوه|تـــج

9|58o9 ى سلط|ي ن فتـــىح فكرى  |سمي  سيوط|بــــ |د|

248854 ن|م أبــــو سليم|ل س|ره جم|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

95355 لنعيم|بــــ عىل عبــــد |يه|هبــــه  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3|o76 لدين|محمد محمود محمد عز  ى شمس هندستـــ عي 

9|o89| حمد|هلل محمد |عىل عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

239759 ى ش مل|ل ك|كر كم|كرستـــي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

525|66 مه عىل|بــــو ش|مريم عىل  سكندريه|ل|بــــ |د|

68833 يف حمد|ول هلل محمود|ء رسر لفيوم|صيدلتـــ 

765638 هيم بــــدوى|بــــر|لعليم |حمد محمد عبــــد | ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

438554 لغندور|يم |لد|حمد محمد عبــــد | لشيخ|علوم كفر 

273625 لحفيظ محمود|ن عمر عبــــد|رز ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

835663 لحليم|محمد عىلي محمد عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

43o52o لحميد موىسي|لدين عبــــد |ل |ن جم|نور |ره طنط|تـــج

285499 ق|رأفتـــ ك| رين|م وى|مل رسر ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4o|39o  حسن عىلي 
ى لمجد|بــــو |نرمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||855| ى محمد حس|حس| لي|د ى ح|ني  مد|ني  هره|لق|ج طبــــيع |عل

485578 ى محمد عوض محمود نرمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

|7o94| ى عزتـــ س مي  م شنوده|ني  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

26oo87 ن|حمد فهىم سليم|رحمه  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف
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2|8oo8 حمد سليم|حمد محمد |ر |من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

285934 لحكيم محمود عىل|لهدى عبــــد|نور لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

284934 ن|حمد عمر|رق محمد |د ط|زي رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

87o8|4 لعزيز|ء محمد زهري عبــــد|سم| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

48|4|9 ل|لع|حسن محمد حسن عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

27777 ئى محمد مسلم|محمد ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|77| سم بــــكر|لق|بــــو |رتـــ محمد |س صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

93|89 ري محمد|بــــر س|كريم محمد ص ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2|756| ضى|د محمد م|لجو|حمد عمرو عبــــد| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|3296 جح حليم|مجد ن|ندرو | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

753o45 روق محمد محمد|ف| م رض|سل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

|64|87 مح سعيد محمد|سعيد س هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4o7|2 حمد محمد محمد|م |سل| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

239568 ى ض|مح بــــدير ري|س| كرمي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

778542 لعزيز|د عبــــد |محمد رفعتـــ رش زيق|لزق|ره |تـــج

34462o لسيد|هيم |بــــر|سلسبــــيل عزتـــ مصطفى  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

75986| هيم مصيلىح|بــــر|ن محمد |رو لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

774o59 سلىم سيد محمد محمد حسن ى شمس|تـــج ره عي 

476924 حمد|زق حموده |لر|عمر خميس عبــــد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

77443o د محمد |لجو|ل محمد عبــــد |لرحمن جم|عبــــد 
ى|ش هي 

زيق|لزق|هندستـــ 

422662 رص محمد خليفه|لن|محمود عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

|76274 لمقصود|ن عبــــد |ل رمض|محمد جم تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

54|829 ن|ل عىل شوم|مه جم|س|محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

869229 هيم|بــــر|بــــر |لرحمن محمود ص|عبــــد ن|سو|حقوق 

285887 ين مجدى عبــــد لحميد محمود|رسر سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

2833|9 |لبــــ|محمود رأفتـــ تـــوفيق عبــــد
ى
ق رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|

سبــــتـــ|ومح
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878864 حمد |م فتـــىح محمد |بــــتـــس| سيوط|تـــربــــيتـــ 

6o|634 لدجوي|صف عىلي محمد |ء ن|سم| | تـــمريض طنط

228626 شه|وى عك|دل جرج|ر ع|من ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

6|2846 ل محمد كشك|ده محمد جم|مي ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

844427 ر محمود يوسف محمود|مي قرص|ل|فنون جميله فنون 

4|6243 ى خ لطويل|لسيد |لد حنفى |حني  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|57o|4 مد مصطفى سليم|هلل مصطفى ح|عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

55623 هيم|بــــر|نوره سيد تـــوفيق  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|4|22o ى|م س عوض|ر غط|دو| |رتـــي  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

258255 م|لحميد محمد درغ|لسيد عبــــد|محمود  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|55872 هيم|بــــر|مصطفى محمد سيد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

634o|6 حمد عطيه|ح محمد |حمد صل| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

57652 لعزيز|د عبــــد |لعزيز فؤ|عبــــد | ر|ي ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

524o59 لقوى|م عبــــد |لسل|م عبــــد |جنه هش |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

758335 هيم محمد خليل|بــــر|ء |ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

692446 ح جوده|لفتـــ|حمد رزق عبــــد |يه | لمنصوره|بــــ |د|

|4883 ي |م|
هيم قنديل|بــــر|متـــ محمود |س|ئى هره|لق|ره |تـــج

6o466 مد جنيدى|م ح|حمد حس| ره بــــنى سويف|تـــج

754|69 ى غدير شكرى محمد حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

43482o د زهره|لجو|در عبــــد |م ن|له| |ره طنط|تـــج

2335|6 وق حمدى زهر عيل|سم|ن |رسر ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

25o584 بــــو محمود|ح محمود |صل| رن ي صىح بــــنه
|معهد فنى

269998 ي|حمد عىل |حمد نبــــيل |
لشيشينى لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|

ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 
لحربــــى

635234 ح|لفتـــ|هلل عبــــد|ل عوض |ء جم|رس| زيق|لزق|طبــــ 

5274|8 لسيد|ع |حمد من|ريم محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

626434 لمقصود|لمنعم عبــــد |ل عبــــد |هنده جم|ش زيق|لزق|بــــ |د|

685|39 ه | لسيد|هيم |بــــر|لسيد سعد |مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7||o23 تـــه|ء محمد يوسف محمد زىك شح|لزهر| لمنصوره|بــــ |د|

232663 لقوى|محمد محمد عبــــد| ر|ي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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256392 ل|محمود بــــل| حمد رض| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4o792 هيم فوزى|بــــر|لمنعم |محمد عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

25|9o2 ى سل|تـــم ش|لمؤمن ح|عبــــد م|هي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

859433 محمد| رس زكري|محمد ي ي|نوعيتـــ 
|لمنى

3||oo2 ف | متـــ عىل محمد|س|رسر تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

268786 ى |خلود جم ق|لزر|ل حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

4o6|9o هيم مصطفى|بــــر|حمد |مه |س| |دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o2995 مح يوسف قلدس |م س|بــــر| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

495877 نه|لمنعم محمد حسن ورش|يه عبــــد | ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

428328 هيم|بــــر|تـــ |لشح|ن بــــسيوئى محمد |نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

353447 حمد|د |د عو|لرحمن عو|عبــــد |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

62|92| ه |  |لمو|ج |حمد محمد رس|مي 
ى
وى|لمحل|ق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

439924 حمد|ن |د حمد|منيه عم| لشيخ|بــــ كفر |د|

|3|292 سط محمد|لبــــ|طف محمد عبــــد |ع ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6o68o5 دل وديع تـــوفيق|در ع|ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

37296 در|لق|لقوي عبــــد|ن عبــــد|حمد رمض|هلل |هبــــه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

492727 فظ هنيدى|لح|عيد عبــــد | لد رض|خ ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4o|869 هيم|بــــر|محمد عىل محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

844|95 لمطلبــــ محمد|ل عبــــد|هلل جم|عبــــد ن|سو|بــــ |د|

|66689 دى|له|ممدوح محمد | ر|ي ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

93644 عىل محمد| لعل|بــــو |محمد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4259o2 لرحمن|هلل عبــــد |ره كرم فتـــىح عبــــد |س سكندريه|ل|بــــ |د|

768983 مه|حمد سل|مه |طمه سل|ف ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

26oo5| تـــه|ده محمد جعفر شح|طمه عبــــ|ف ن|طبــــ حلو

266847 لدين محمود يوسف|ح |يمن صل|ندى  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|5|573 ي|حمد محمد |ر محمد |من
ى
لمنوق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|9629 ندى نبــــيل محمد محمد ى شمس|تـــج ره عي 

2|4228 يف  حمد|هلل |لفى عبــــد|رسر ن|حقوق حلو

22|978 حمد محمد|لحميد |زينبــــ عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

6o45o3 ى عبــــد  وى|لبــــدر|لرشيد |لرشيد سعيد عبــــد |حني  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

Thursday, September 6, 2018 Page 13520 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8274|6 حمد عىلي سيد|محمود  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

4|76o4 لحميد|عيل عبــــد|سم|أمينه محمد  |حقوق طنط

8356|6 حمد محمد|زم محمد |ح ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

637854 هيم|بــــر|هلل ||ريم محمد عط هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

259795 لرحمن خليل|هبــــه ربــــيع عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

92oo37 مروه محمد عىل محمود   لمنصوره|حقوق 

78o377 دي|له|رص محمد |لن|عبــــد | ر|ي زيق|لزق|نوعيتـــ 

266593 لدين|فظ نرص|لح|س عبــــد|طمه عبــــ|ف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

349o37 ي عىل عبــــد|ف
ى
ر|لكم|لعزيز |طمتـــ عىلي فوق |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

543|7| لدين محمد عىل زيتـــون|ل |يه جم| بــــ دمنهور|د|

432597 رحمه محمود عطيه حسن |بــــ طنط|د|

78|859 حمد|ح |لفتـــ|م نبــــيل عبــــد |بــــتـــس| هره|لق|ج طبــــيع |عل

445685 لمنعم|يوسف فتـــىح مصطفى محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

846943 بــــ|لوه|لمنعم عبــــد|لد عبــــد|ن خ|يم| ن|سو|بــــ |د|

4o5o6o ن|ر محمود سلط|لستـــ|دى عبــــد |له|محمد عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

879329 لغنى  |بــــر عبــــد|هلل ص|عبــــد| دين سيوط|تـــربــــيتـــ 

435775 ى حمد ز|ل |ره كم|س مل|لدين حسي  سكندريه|ل|علوم 

65696 س|حمد عبــــ|حمد سيد | ره بــــنى سويف|تـــج

489o3 لق|لخ|ئى محمد يسن عبــــد |م| ن|تـــربــــيتـــ حلو

768892 ن|لم|ن محمد س|يه سليم| لعريش|تـــربــــيتـــ 

|2o|75 ف مني  مرقص| |جيسيك رسر ى شمس صيدله عي 

924|25 حمد فرج |حمد عىل |د |محمد رش سيوط|حقوق 

854249 لرحيم|د عبــــد|لحد|لرحيم محمد|محمود عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

89|65o حمد |عمرو رشدى محمود  سيوط|بــــ |د|

7o8o72 هيم زغىل|بــــر|حمد |ره حسن |س لمنصورتـــ |تـــمريض 

7736o7 لنبــــي مصطفى|ء فتـــىح محبــــوبــــ |عىلي عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|oo49 دي|له|د عبــــد|لجو|مي مجدي عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

24|885 د|ندى محمد موىس عو لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

354783 تـــ ي| ى |مي  هيم|بــــر|رس حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

829o67 ن|م فهىمي ري|محمد هم لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|
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82339 حمد|حمد سيد سيد|طمه |ف ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

329559 وى|لسعد|مر محمد تـــوفيق |ر تـــ|مي |حقوق بــــنه

37854 وق محمدي عبــــد  لسيد|ىطي |لع|رسر هره|لق|بــــ |د|

7o3959 وق محفوظ فؤ لشينى|فظ |د ح|رسر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

47696| ن|ود سليم|لدين محمد سيد د|نور سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

696389 يوبــــ|حمد |حمد |مريم  لمنصوره|نوعيتـــ 

52635 ى محمود|عبــــد  هلل مجدي حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6|2o8 حمد محمد عىل|محمود  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

892829 هيم |بــــر|لسيد |ل |حمد جم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

423928 حمد محمد|محمود خميس | يش سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

3542o2 وي|لر|جر سيد قرئى عبــــد|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

89o74| ميمه محمد مصطفى عىل | سيوط|بــــ |د|

8634|2 ضي|دل محسوبــــ مص|جرجس ع |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

75787| ى|هيم عي|بــــر| |لي|د د حسي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

2|8876 ى|يوسف  حمد محمد حسي  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

439353 حمد سليم|رق محمد حسنى |ء ط|آل |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

339437 عىلي محمد يىح| هند رض |ره بــــنه|تـــج

247389 لرحيم محمد |عبــــد| لبــــن|هلل حسن |عبــــد
لرحيم|عبــــد

ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7|8|86 يف رش لجندى|د محمد |عمرو رسر لمنصوره|حقوق 

35949| دي|ء صفوتـــ محمد بــــغد|ل| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

354oo لحليم محمد|روى محمد عبــــد | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

76o438 لد محمد محمد|رق خ|ط س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

3|6282 هلل|د عبــــد|هلل ج|بــــر عبــــد|ندى ص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2457|3 ى|لسيد |حمد سعيد | لحرصى ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|32354 مه حسن عىل|س|ن |عن هره|لق|ره |تـــج

3432o د محمد محمد|محمد عم هره|لق|ره |تـــج

52748| بــــو زيد|فظ |مريم صبــــرى سعد ح لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

49|44 بــــ محمد|محمد سيد غل هره|لق|ره |تـــج
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328687 ى عبــــد لم|لغنى محمد س|حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2673| لعزيز|عبــــد | لعل|بــــو |ميمه محمد | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

77o24o ف محمد ف|ء |بــــه |لبــــن|روق محمد |رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2952o2 لمنعم عىل|محمد عىل عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2638o6 |لش|لدين محمد عبــــد|ء|جر بــــه|ه
ى
ق شمون|نوعيتـــ 

89|989 ى عبــــد|ي ه حسن محمد |لل|سمي  سيوط|عه |زر

||7935 ك|لمل|ئى عزيز عبــــد |عزيز ه دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

787o76 ن|يدى محمد محمد سليم|ه |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

57|74 ن ربــــيع محمد|ء شعبــــ|سم| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

76o592 ه  نور|رى محمد |نص|ل|سمي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

924663 لسيد  |هلل |عمرو صبــــرى عبــــد ج|بــــ سوه|د|

69o424 هلل| |جد مجدى وديع عط|م لمنصوره|ره |تـــج

8325|o حمد|ل |هر كم|لظ|يدي عبــــد|ه سيوط|ره |تـــج

27|o64 لبــــلسر|لعزيز |لدين محمد عبــــد |ل |ن جم|رو تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|9269 حمد محمد مصطفى فرج| ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

2546o5 وي|د عىل هند|لرحمن عىل رش|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

54o|56 حمد|شور |شور حسن ع|حسن ع سكندريه|ل|بــــ |د|

7o|952 ن|حمد عن|ل |بــــ جم|يه|زم |ح زيق|لزق|صيدله 

767o69 لغول|لم حسن |حمد محمد س| لعريش|تـــربــــيتـــ 

84346| ي محمود
سعيد سعد خريسر ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

5|4o67 لسيدخليل|لسيد |ن |رضوى رمض سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|559o6 هيم|بــــر|حمد يوسف |يه | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

23856o لسيد عىل محمد|مريم لؤى  ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

2594|5 لجيد|جر محمد فوزى عبــــد|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

228oo| ي|ر
ر مصطفى|لستـــ|هر عبــــد|م| ئى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

699564 ل|لع|لسيد محمد عبــــد |هيم |بــــر|ء |رس| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|35524 جد|حبــــيبــــه محمود سيد م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4779o7 وى|لسعد|عيل |سم|محمد يشى محمد محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

9o8863 حمد |لسيد |لسعود |بــــو|لسيد | ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 
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227223 حمد حسنى محمد|محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

632758 لحليم|ء غريبــــ محمد عبــــد |دع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

8o3958 رف جمعه محمد|حسن ع ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

4539o4 لقمرى|لسيد |خلود محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

5|9394 ى  لسيد شكر|سحر حمدى حسي  بــــ دمنهور|د|

|65875 د|لعزيز عي|حمد حلىمي عبــــد |فرح  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

9|3o63 لكريم |د|ل ج|لع|حمد عبــــد|مصطفى  ج|حقوق سوه

8o8347 ي محمد محمد|هند رج
ئ  ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

4335|3 لهلف|هيم |بــــر|رق |محمد ط |صيدله طنط

8435o5 يف محمد  ج|لحج|بــــو|لنوبــــي |رسر ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o|632 ى |ء عىل حس|أسم |لبــــن|ني  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5o668o ء محمد بــــسيوئى مليىح  بــــسيوئى|آل سكندريه|ل|بــــ |د|

73o|8 محمد مقبــــول محمد مقبــــول لفيوم|علوم 

96384 ن ن|حبــــيبــــ ظريف سليم| مي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|45458 ج رجبــــ|م حج|حمد عص| هره|لق|صيدله 

2396|6 سط|لبــــ|لرحيم عبــــد|روى محمود عبــــد| هره|لق|طبــــ 

848832 بــــر|لج|حمد عبــــد|ء منصور |رس| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

7o5386  |عىل 
ى
حمد مهنى|حمد شوق لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

487272 ي|لونيس عبــــد|دل عبــــد|لرحمن ع|عبــــد
لغنى |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|2525| ى زىك عبــــد  هلل|مريم حسي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

2443o9 عيل|سم|هلل محمد مصطفى قرئى |عبــــد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

258|68 هيم|بــــر|عيل |سم|هلل |عيل عبــــد|سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|33683 ى|م  عط|عص| رتـــي 
ى
هلل| |م شوق ى شمس|زر عه عي 

24927| د|زق ج|لر|ره سعيد عبــــد|س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

782696 م|لش|ل بــــدر عىل عىل محمد |من زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

426659 هلل عطيه|شد نرص |د ن|مريم فؤ سكندريه|ل|بــــ |د|

3|6765 بــــوشهبــــه|م مني  حسنى |يتـــ س| هره|لق|ر |ثــــ|

|2935| ل محمد|يوسف مصطفى كم ن|هندستـــ حلو

23789o مل|يىح محمد ك| لي|د ى شمس|تـــج ره عي 
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53o352  غر|لش|ء محمد عبــــد |سم|
ى
بــــ|ق سكندريه|ل|هندستـــ 

22|922 هلل|روق محمد عبــــد|فخرى ف| ر|ي هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

34959| هيم|بــــر|حمد محمد |يتـــ | لمنصوره|حقوق 

49|6o| حمد بــــيدق|لح |حمد محمد ص|م |سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|8728 يف|حمد |لسيد |تـــسنيم حمدى  لشر سكندريه|ل|حقوق 

27339o هيم|بــــر|لمطلبــــ |حمد عبــــد|ء |لزهر| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

8925|7 كر ونس |هيم ش|بــــر|نىح  | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

623386 |لحميد فرج |زق عبــــد |لر|ن ربــــيع عبــــد |يم|
وى|لشه

معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2|6842 ى|ره وليد محمد |س مي  ى شمس|تـــج ره عي 

252983 لنبــــي|لح حسبــــ |نسمه مسعد ص ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

88559o ن فوزى سعد صليبــــ | مي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

445852 در|لق|لدين عبــــد |لدين محمود نور |عز  سكندريه|ل|هندستـــ 

85938o هر يوسف|سحق محسن م| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6763|3 لسيد سليم|فظ |ح ح|ره صل|س لمنصوره|صيدله 

7|374 مروه حسن عزيز عىل لفيوم|علوم 

48437 حمد عيد عىل محمد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

339727 هيم|بــــر|مل |رص ك|طمتـــ ن|ف |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|4856| لمقصود|حمد محمود عبــــد |تـــسنيم  هره|لق|طبــــ 

63|2|| ى|ء |حبــــيبــــه عل لدين سمي  محمد حسي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

693288 نس عزم محمود عبــــده| لمنصوره|طبــــ 

77292o ف رمض|حمد | لسيد|لمؤمن |ن عبــــد|رسر ى شمس|زر عه عي 

494|o7 حمد عىل منيس|محمد بــــهجتـــ سيد  ره دمنهور|تـــج

499336 لد|ل بــــسيوئى مهدى خ|م طل|ريه معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

47927 لسيد|حمد محمود |عمر  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

833|29 جي|رك ض|لدين مبــــ|ده نرص|حم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

764557 لفى|ل|ن |حمد محمد سليم|لؤى  ره بــــور سعيد|تـــج

252477 مر|ء محمود غريبــــ ع|صف ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|44o38 ى مختـــ لعريف|حمد |ر محمود |نرمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

44543| لرحيم موىس خليل|دين مصطفى عبــــد |ن سكندريه|ل|بــــ |د|

84o65o لحسن|بــــو|حمد محمد |لد |خ |ج طبــــيع قن|عل
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529747 لديبــــ|لمحسن |حمد محمد محمد عبــــد| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

22949| لرحمن|جر حمزه حمزه عبــــد|ه هره|لق|ره |تـــج

64|457 لذىك|هلل |لصبــــور عبــــد|ء عبــــد|أسم زيق|لزق|نوعيتـــ 

93|85 بــــ|حمد دي|بــــو رسيع |لنبــــى |محمد عبــــد  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

7|25|6 ديه منصور محمود منصورشلبــــى خضي |ش لمنصوره|ره |تـــج

76|oo6 در بــــسيوئى|لق|حمد عبــــد |هلل |منه  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

8|o79| لسيد|حمد عيد |طمه |ف حقوق بــــنى سويف

8649|2 ن محمد عىلي|هلل رمض|عبــــد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

26|656 ن|ن محروس سليم|حمد سليم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

857987 نور وهبــــه|مريم نمر  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

88549| ه حشمتـــ شح| حمد |تـــه |مي  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

9||36o حمد |لصغي  |ج  |هيم ن|بــــر| ج|حقوق سوه

7o4468 ى |ن م|نوره لمشد|لبــــرع |هر خي  زيق|لزق|طبــــ 

279444 لصعيدى|حمد عطيه |محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

45746 ى رمض|ي تـــه تـــرىك|عيل شح|سم|ن |سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8473|4 وي|وي فكري قن|محمود قن لمنصوره|حقوق 

62o32o ل|لغ|ر رجبــــ |م مختـــ|يدى س|ه ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

235693 مد عوده|ء سعد ح|رس| هره|لق|ره |تـــج

63484 س|مه محمد حسن عبــــ|س| سيوط|حقوق 

493795 بــــدين شعتـــ|لع|ئى محمد زين |محمد ه ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

88o295 ن |ل سيد حمد|حمد كم| ج|بــــ سوه|د|

5|5428 لدين|ج |مل محمد محمد تـــ|م ك ره دمنهور|تـــج

5|6986 عيل|سم|لمنعم محمد |سندس حسنى عبــــد  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

53o284 لغندور|رق محمد |فرح ط لشيخ|هندستـــ كفر 

||976o لعظيم|طف عبــــد |زم محمد ع|محمد ح ى شمس حقوق عي 

79|oo6 ن|بــــ علو|محمد حسن دي |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

22o386 لمنعم حسن|زم محمد عبــــد|ح ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

Thursday, September 6, 2018 Page 13526 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6o8464 لجندى|هيم |بــــر|مجدى يوسف | مي  |تـــربــــيتـــ طنط

5287o3 ى ن لح حسن حره|رص ص|حسي  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

896|96 للطيف  |ل محمد عبــــد|هنده جم|ش ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

482|67 د عجىم|لجو|د نبــــيل عيد عبــــد |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27576o لغنى حسن|م عبــــد|هلل هش|منه  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

773527 ن|لدين حسنى حسن سليم|م |ندى حس ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|37799 ى|حمد مصطفى محمود | وى|لجي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o8954 لصفتـــى|م محمد |محمد س دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6869|4 لعزيز حسن|ئى عبــــد |محمد ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|884| لم|هيم س|بــــر|تـــ سيد عىلي |نج ى شمس|تـــج ره عي 

64|679 |هيم |بــــر|حمد |لسيد |لدين |ء |محمد عل
لحرصى

زيق|لزق|عه |زر

|66524 لحميد|لحميد محمد عبــــد |ء عبــــد |ل| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

8757o7 لحمد |يوسف محمد عىل زيد  لمنصوره|حقوق 

868o49 عي محمد|دق رف|لص|ء |شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

|62973 تـــ|لسيد شح|حمد |منه محمد  رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

|64|7 طري|لفط|لسيد |م محمد رفعتـــ |بــــسنتـــ هش هره|لق|ره |تـــج

886688 حمد محمد |ل |بــــرين جم|ص سيوط|تـــربــــيتـــ 

372439 حمد يىحي عىلي عزبــــ| بــــ بــــنى سويف|د|

|77375 عيل|سم|حمد |عمر تـــرىك  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

4835o9 حمد|هيم |بــــر|حمد |حبــــيبــــتـــ  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4335|6 رم|لص|لدين محمد |ر فخر|محمد مختـــ |بــــ طنط|د|

49738| ف شح|هلل |منه  ي|لق|تـــه |رسر
ضى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

|36|28 جرجس رشيدى زغبــــ| ري|م ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

9o823o لرحمن محمود |حمد عبــــد|ء |شيم ج|عه سوه|زر

788436 هيم|بــــر|يم |لد|عمر محمد عىل عبــــد ضه بــــور سعيد|ري/تـــربــــيتـــ

6o2272 ى محمد محمد ط هر|سلىم حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

462o2o ق|لمنعم |بــــ محمد عبــــد |رح وي|لشر |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

485825 ى|لدين حسن محمد حس|ء نرص |سم| ني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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4845|7 ل عىل|لعزيز كم|حمد عىلي عبــــد | سكندريه|ل|ره |تـــج

87o55 ح|لفتـــ|ن عبــــد |م ربــــيع شعبــــ|سل| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

339627 لسيد|ر |لغف|م محمد عبــــد|حس لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

49695o ر محمد عىل حميدتـــ|لستـــ|دتـــ عبــــد |نىح  حم| سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

6|8o26 لسيد مصطفى جوده|ء |ل| ط|بــــ دمي|د|

|4|o96 ى|محمد  ف محمد صبــــرى عىل حسي  رسر ى شمس حقوق عي 

7o958 لحميد|مح محمد عبــــد |تـــ س|ي| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4oo327 جورج يشى صبــــرى عبــــود سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

783|5o رص محمد حسينى|هلل ن|عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

679453 |لسميع |ح عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|م عبــــد |وس
لسيد

لمنصوره|بــــ |د|

|56477 لرحمن فتـــىح حسن دهبــــ حسن|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

34228| رمزى نصيف رمزى| ن|ر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

776533 ى محمد|لسيد |رؤى  مي  زيق|لزق|هندستـــ 

7o|69o ىط|لدمي|بــــر |فع مهدى ص|ن ن|يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84358 شم|ده محمد عىل ه|مي ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

694|88 حمد|لغنى نرص |حمد عبــــد |م |سل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

648583 ح|لفتـــ|لسعيد حسن عبــــد|م  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

8356|2 ل|هيم محمد بــــل|بــــر|حمد |حمد محمد | ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

8672|| يوبــــ|مجدي حكيم | رين|م ج|صيدلتـــ سوه

622297 لعز|بــــو |ح |لفتـــ|رس عىل عبــــد |محمود ي ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

2638|| ل|لع|ر عبــــد|لغف|ء سعيد عبــــد|رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

9|4479 ء سيد محمد سيد |عل سيوط|تـــمريض 

223366 ع|لموجود رف|مح عبــــد|يوسف س |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

3|9889 لعظيم|لملك عبــــد|ء يىح عبــــد|شيم ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

359469 حمد منصور محمد|م |بــــتـــس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

33|523 لم محمد|م س|د هش|جه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

26289o لمهدى|لدين سعد عبــــد|ء|محمود عل لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

7|3267 ره عىل زغلول عىل حسن|س لمنصوره|ره |تـــج

5|o974 م|حمد محمد عىل عىل سل| لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 
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9o98o8 ء خلف محمد طلبــــ |صف ج|ره سوه|تـــج

42o73o حمد حمدى فوزى حسن حسن| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

48|339 ن|لسيد عيس سليم|دل |حمد ع| سكندريه|ل|بــــ |د|

|62278 ى حسن|ل |سلىمي جم لدين حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

28|338 وه|عمر محمد عمر محمد عل وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

||6934 هيم|بــــر|م محمد |دى س|ش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

38833 ج|ج عىل فر|يوسف فر هره|لق|حقوق 

33o243 يتـــ رمزى يوسف عىل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4698| ح عىل|لفتـــ|حمد عىل عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

44o35o لنبــــى|هيم عىل محمد عبــــد |بــــر|يتـــ | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|33499 محمد سعيد عمر عىل متـــول ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

622539 لغنى محمود|يدى نبــــيل عبــــد |ه ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

337o43 حمد|ء حسن سيد |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

692o5o لح محمد|ض ص|ض يحن  ري|ري ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

342438 م محمد محمد|لسل|مروتـــ صبــــىح عبــــد سيوط|عه |زر

7o8642 ى|هيم محمد عبــــيد |بــــر|هيم |بــــر|محمد  لعشر لمنصوره|ره |تـــج

766842 لم|بــــ محمد س|يه|دهم | لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

426688 مد محمد متـــول يوسف|ن ح|نوره سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

83655o بــــثــــينه رشدي ربــــيع عطيه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6o||34 خ|بــــوفر|رق عىل محمد |تـــفى ط |ضتـــ طنط|علوم ري

487739 لسيد محمد|رص |يوسف ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78|737 لسيد محمد عليوه|لكريم |ء عبــــد |شيم زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

54o399 يف ك حمد|هيم |بــــر|مل |تـــفى رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

9628| لليل|بــــو |ل محمد |مصطفى جم حقوق بــــنى سويف

436243 تـــ|لزي|م |حمد بــــره|ر |مصطفى محمد مختـــ ى شمس| لسن عي 

3|839o د|لح محمد ج|ل ص|محمد جم ى شمس هندستـــ عي 

25|595 لبــــر بــــدر|عىل محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

627266 كر|ء محمد محمد ظريف ش|رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3327o6 لرحيم|لمحسن عبــــد|لسيد عبــــد|وليد | ر|ي |طبــــ بــــنه
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23449 حد محمود|لو|حد محمد عبــــد |لو|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45869 |لحميد خليفه |م حمدى حسن عبــــد|وس
وى|لمتـــن

هره|لق|ره |تـــج

23o94| لربــــ قنديل|د |حمد بــــيوم محروس ج| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

888792 لمنعم  |نور عبــــد|لدين |ء بــــىه |سم| سيوط|بــــ |د|

5266o5 لس مجدى بــــخيتـــ سيدين بــــسخرون كي  سكندريه|ل|بــــ |د|

5|7763 ي|ء شعبــــ|دع
ن فتـــىحي عفيفى سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

45644| حمد خليفه|يتـــ محمد محمد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

355579 ف |م  عيل متـــول|سم|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7645|| هلل|حمد عبــــد |رق محمد رفعتـــ |ط حقوق بــــورسعيد

429|94 وى|لنحر|حمد |م محمد محمد  |بــــ طنط|د|

7|8247 ى ح|ي زى|هيم غ|بــــر|حمد |مد |سمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

59299 ى|نىح  صل| ح حلىم حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|o283 ل|محمد مصطفى محمود غ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3676oo لسيد عطيه|رق |م ط|ريه ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

7892oo حمد كثــــي |حمد عىل |عىل  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

875463 حمد |طمه محمد مسلم |ف ج|ره سوه|تـــج

3733|9 مغربــــى| لهدى ثــــروتـــ زكري|نور  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

825767 لربــــ|د |حمد ج|قمر محمد  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7o38o9 تـــه|هيم عبــــده شح|بــــر|مل محمد |يه ك| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|7|998 هيم|بــــر|هيم خميس |بــــر|محمد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

33278| د يوسف جعفر|رس عو|سل ي|بــــ |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

476688 هيم زيتـــون|بــــر|حمد محمد |م |سهر هش سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

685376 لق عوف|لخ|مد عبــــد |هيم محمد ح|بــــر| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

72352 ي| ند
وحيد جمعه عفيفى لفيوم|تـــربــــيتـــ 

353546 لحليم|لموجود عبــــد|ن عبــــد|حمد عثــــم| ى شمس|د| بــــ عي 

225364 مه|ح طه سل|ن صل|نوره لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

52|424 وق عبــــد  حمد بــــسيوئى|لمنعم عىل |رسر سكندريه|ل|طبــــ 

|697|6 هد|لسيد مج|ل |يده جم|ع ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

Thursday, September 6, 2018 Page 13530 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4|767| ن|تـــ زهر|مريم محمد محمد فرح لشيخ|ره كفر |تـــج

32|992 ن|حمد حمد|ح عىل محمد |صبــــ ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

8o2849 تـــه|موىسي محمد موىسي شح صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

348556 جح|م ر|م|طمتـــ سيد محمد |ف ى شمس طبــــ عي 

332377 متـــ|لسيد سل|ن محمود محمد |يم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

27334o ل محمد عىل|جم| دين |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

46o47 ل حسن|دل كم|يه ع| ن|بــــ حلو|د|

4o7339 هلل محمد محمود سعد محمود|منتـــ  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

752469 حمد|محمد نبــــيل محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|36|49 ى|رى مل|م رزق| ك مي  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

839728 نبــــيل فكري ديمتـــريوس| ري|م دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5|6564 ى محمود | تـــ حسي  لسيد|مي  ره دمنهور|تـــج

8489o4 ء بــــدري عىلي محمود|ول ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

438o54 بــــوزيد|حمد |لودود |عبــــد| هبــــه رض لشيخ|تـــمريض كفر 

685545 ل عوض|ستـــقل|دل |هلل محمد  ع|يه | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o539| لسيد|سط |لبــــ|عمر محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

29|4|9 حمد محمد محمود محمد| |دين تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

64o3o رص يوسف يوسف|لرحمن ن|عبــــد  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

635|o6 ز|لبــــ|هيم محمد |بــــر|لحكيم |يه عبــــد| زيق|لزق|نوعيتـــ 

446759 مه|لدين مصطفى سل|م |عمر حس ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

266492 لسيد محمد مخلوف|نور |ء |رس| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

265|75 بــــ|لحميد دي|تـــم عبــــد|محمد ح ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o839| ى شقر|ل|هيم |هيم محمد إبــــر|ء إبــــر|سي  لمنصوره|بــــ |د|

67939o رجبــــ عىل رجبــــ طه عزوز لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8497o5 خلود محمد عيد سيد دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

5|o388 لديبــــ|أحمد محمد سعد  بــــ دمنهور|د|

48228 لغنى|تـــه عبــــد |ئل شح|نيسي  و بــــ بــــنى سويف|د|

426733 بــــ محمد قمر|لوه|رق عبــــد |جر ط|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2684|| ل|لع|لفتـــح عبــــد|بــــو|هيم |بــــر|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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6o545| تـــتـــ|لسعيد عىل شح|ن محمد |يم| |بــــ طنط|د|

64o35o لسيد عىلي|ده |ندي حم قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

4o8338 محمود عىل محمود عىل بــــرقه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|76495 ده زىك محمد|ء حم|سم| لفيوم|لعلوم |ر |د

|27o|7 ألسمر محسن|لرحمن محمد |سيف عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|7574 تـــى|لزن|سلىم فتـــىح فتـــىح عىل  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

852983 ف لبــــيبــــ مرقص|م |بــــر| رسر ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

4455|2 حمد|ح محمود |لفتـــ|جر أحمد عبــــد|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o4426 بــــوزيد|ن محمد |زم عىلي رمض|ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

442|72 هيم محمد|بــــر|ع |لرف|حمد محمد | |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

7o7394 ح|لفتـــ|دل عيس عبــــد |ء ع|سم| لمنصوره|بــــ |د|

4o529o لبــــدري|حمد محمد |د |زي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

328||7 حمد|هيم محمد |بــــر|حمد | |كليتـــ هندستـــ بــــنه

839658 لنبــــي محمد|ن عبــــد|لنبــــي حس|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

685|84 |حمد |مل |ن فيصل ك|نوره
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

478673 ى ط لد محمود|رق محمود خ|حسي  |ضتـــ طنط|علوم ري

4o4688 ف |محمد  لجمل|وى |لص|لسيد |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|8568 رق محمد محمد|ء ط|دع دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

69395 ف حمدون ص| |شذ لح|رسر لفيوم|تـــربــــيتـــ 

36979| هيم|بــــر|محمد حسن حمزه  ى شمس علوم عي 

228853 ى عيد محمد|منه  هلل حسي  هره|لق|بــــ |د|

442|o9 ل|حمد عىل بــــل|حمد عيد | لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

82o|67 حمد جمعه عىلي|ر |من ي|علوم 
|لمنى

9o268| لحليم  |لدين محمد عبــــد|مروه ذكر  ج|حقوق سوه

536793 ل محمود رزق|مهند جم ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

82o365 لمتـــجىلي|لمتـــجىلي عىلي عبــــد|محمود عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

4o783| هلل|ن عبــــد|محمد حمدى محمود عثــــم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

773325 ض|لعي|حمد |هلل مجدى حسن |منه  ى شمس حقوق عي 

6|oo| محمد سعيد محمد يسن ره بــــنى سويف|تـــج

5o2334 تـــ|بــــر محمد بــــرك|ح محمد ج|صل سكندريه|ل|ره |تـــج
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3343|o ى|فضل عطيه فضل بــــش ى شمس حقوق عي 

524569 لسيد|لسيد محمد |رون منصور |ه بــــ دمنهور|د|

64228| هيم بــــيوم|بــــر|عيل |سم|حمد | زيق|لزق|حقوق 

6295|8 مد|ح ح|لفتـــ|هلل عبــــد|د عبــــد|محمد عم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7oo86o ح عصفور|لفتـــ|م عبــــد |محمد عص |بــــ طنط|د|

855526 للطيف|بــــر عبــــد|لسيد ج|ن |يم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

776855 لسيد محمد|محمود | رض ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

527439 ء عىل محمد عزبــــ محمد موىسي|ول لمنصوره|حقوق 

4o574| ف محمد محمود |ن |رو عيل|سم|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

686o|7 لم|مل مصطفى س|لسيد ك| |ن|ر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

465752 لح|لم ص|محمد حمدي محمد س لشيخ|بــــ كفر |د|

697||9 زن محمود محمد محمد|م لمنصوره|هندستـــ 

75o478 هلل|يوسف جورج عطيه جرجس عوض  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

687959 ى|ح بــــره|ء نج|سم| م حسي  لمنصوره|ره |تـــج

655|o سعد شفيق|رين صفوتـــ | لفيوم|بــــ |د|

335|o بــــر رسور|رس محمد ص|ي| دين  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

9o|555 حمد |ء محمد محمود |حسن ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

53o446 عيل|سم|در |لق|وى عبــــد |لص|مح |رتـــ س|س ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

6o5528 لمحسن|تـــه عبــــد |ل محمود محمد شح|نو |هندستـــ طنط

894824 د كريم |لجو|رص عبــــد|لن|م عبــــد|سل| ج|ره سوه|تـــج

449885 لروينى|ح حسن |ره مصطفى صل|س |هندستـــ طنط

247339 روبــــ|لعزيز عىل ق|عمر عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

87876o يف سيد عبــــد م محمد |لسل|رسر سيوط|بــــ |د|

46|845 طر|بــــوخ|ء سعيد مرشدى |أسم ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

822595 لرحيم|هيم عبــــد|بــــر|ده |ل حم|جم ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

27o|o| ليىح |لسم|حمد عنتـــر |محمود محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

349822 ف حمدى حسن | شور|هيم ع|بــــر|رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 
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368552 كريم فرج عطيه فرج |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

768|23 حمد مطر|ء محمد |شيم لعريش|بــــ |د|

6285o6 حمد زىك جريدتـــ|ندى زىك  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

48922| هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|آيه  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

263325 ي
لعزيز|لعزيز فهيم عبــــد|عبــــد| دئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

تـــ|د|لس|ئ 

245845 يف |حمد بــــه| لكوم|ء محمد رسر تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

326o9o هيم|بــــر|س خليل |مريم غط هره|لق|م |عل|

47522 ح منس|لفتـــ|دق عبــــد |هيم ص|بــــر|د |ذي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

259282 ن|لقط|هيم |بــــر|مه |س|طمه |ف تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

7||o99 محمد محمود حسن محمد عمر شعي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

679367 لسيد رزق محبــــوبــــ|ح |محمد صل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

623752 ي|حمد |هيم عنتـــر |بــــر|ن |يم| لعجي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

222353 م|لسل|روق عبــــد|لد ف|يه خ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

234825 بــــ جمعه|لتـــو|ح عبــــد|ل مفتـــ|بــــل ى شمس|زر عه عي 

9|o7|5 بــــر مرزوق |مريم محمد ص ي صىح سوه
ج|معهد فنى

4|4|5| ضى|لحميد ر|لحميد محمد عبــــد |تـــفى عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|5o97 تـــ رف| ظه|ع بــــ|ع عيد رف|مي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

24o|58 ى|حمد مصطفى |هيم |بــــر| حمد حسني  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

3|83o5 محمود شكري محمود محمد لبــــيبــــ |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

6|33o2 م|ن سل|حمد شعبــــ|حمد يشى | |حقوق طنط

|38333 ف حسن ص|حسن  لح|رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

254288 يد|حمد ف|ل محمد|مروه طل لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|3|78o لعوضى|تـــ |لشح|جر منتـــرص |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

63|o|4 حمد|بــــ حسن |ره مه|س تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|68252 د|لدين محمد مر|ء |ر عل|مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

37449 ن جرجس|ن كرم سمع|سمع ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

827467 ي شعبــــ|ر
ي عليو|ن ر|ضى

ضى |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

8|7o63 يه حسن محمد عىلي| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى
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639849 حمد محمد|در |لق|تـــغريد محمود عبــــد زيق|لزق|حقوق 

833667 ن محمود محمد حسن|يم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

227624 ي
ى| دئى سعيد فكرى محمد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

87876| ي
لعزيز  |لد محمد عبــــد|لدين خ|ء |ضى سيوط|نوعيتـــ 

2|8747 حمد|حمد سعد محمد |مؤمن  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

5o946o وي فضل|وى جمعتـــ شه|عمرو شه سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

45o3|2 عرص|ل|لد مرىسي محمد |هلل خ|عبــــد |هندستـــ طنط

|78829 للطيف|ل عبــــد |لد جم|محمد خ ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9|2878 ه |لل|حمد عبــــد|سط |لبــــ|حمد عبــــد| ج|عه سوه|زر

|9854 ح|لفتـــ|لرحمن محمود سيد عبــــد |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o4|45 دى|لن|هيم |بــــر|هلل |لسيد عبــــد |جر محمد |ه زيق|لزق|عه |زر

4|434o لشيخ|لسيد |ندى نبــــيل  |تـــربــــيتـــ طنط

6|5329 م|لسعيد عز|ئ  |عمرو أحمد أحمد رج معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

52|9|2 ىطي|لع|م عبــــد |لسل|طمه عطيه عبــــد |ف سكندريه|ل|صيدله 

4986o7 هيم جويىل|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|نهله  تـــربــــيتـــ دمنهور

7o5762 لعدل محمد جمعه|لسيد |محمد محمود  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

525|82 لسيد حسن|ن محمد زغلول |نور |ضتـــ بــــنه|علوم ري

8o4598 ميه فوزي نجيبــــ عبــــده|س ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

846875 هلل عبــــده|ء عىلي عوض |رس| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

8399|o ى| ى محمد حسي  ه حسي  مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

42ooo| لحميد محمد سليم|ح عبــــد|محمد صل لشيخ|ره كفر |تـــج

4|897| عيل|سم|حمد محمد عىلي محمد | ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

628946 ح حسن|لفتـــ|ئى محمود عبــــد |محمود ه ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

3573|6 مصطفى رفعتـــ شفيق محمد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|3o2oo بــــر|ص| بــــر حن|رجريتـــ ص|م ى شمس|تـــج ره عي 

84o|32 جوري|لبــــ|حمد |جر تـــوفيق |ه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

44225| ىط|لع|لسيد عىلي عبــــد|حمد |عمر يوسف  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

6o|989 لحليم نجم|لسيد عبــــد|دل |يه ع| |ره طنط|تـــج

267449 د|عيل حم|سم|لحميد |يمن عبــــد|زينبــــ  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

42|848 شور مغيبــــ|هلل رجبــــ ع|عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|
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877227 ن نوس  |دى فهيم ف|ن| مي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

3899| ف مصطفى |ء |سم| لسيد|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|538oo حمد|ن سعد صديق |نوره ن|تـــربــــيتـــ حلو

333782 لحميد|لحكيم محمد عبــــد|م عبــــد|وس ى شمس|د| بــــ عي 

76o359 عىل محمود محمود كريم ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

88878| عيل سيد محمود |سم|مصطفى  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

9|o859 ى محمود دي| بــــ |حمد عشر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6o524o م|هيم سل|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|ريم  |بــــ طنط|د|

247369 م|ل محمود عل|محمود كم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

485425 هيم محمد|بــــر|خلود حمدى محمد  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

639437 يف حسيبــــ محمد محمد رسر زيق|لزق|ره |تـــج

63463 عيل|سم|ر فيصل سيد |عم ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

4|2396 م|هيم سل|بــــر|لمجيد |م عبــــد |محمد هش ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

7|2847 هلل عبــــده جودتـــ|هلل عبــــد |سمر عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

267476 ف عمر عبــــد|طمه |ف در|لق|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|4349 لسيد جوده محمد|يوسف  هره|لق|حقوق 

2593|4 ى سعيد عبــــد لمقصود|حبــــيبــــه حسي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

77o444 ى |حس لغنى مصطفى|لسيد عبــــد |م حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

83o33o ن|شم عرص|لودود ه|ء عبــــد|هد| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

322|29 هيم|بــــر|حمد |لد محمد |هبــــتـــ خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

233736 هد عىل سيد سيد|مج كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

64|873 ح سويلم|لسيد صبــــ|محمد | نور عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8o58o7 ن نصىحي عطيه لبــــيبــــ| مي  ي|تـــمريض 
| لمنى

478254 وى|حمد قن|سلىم وليد محمود سيد  سكندريه|ل|ره |تـــج

765|59 ن|تـــ ريح|حندق محمد حندق فرح ره بــــور سعيد|تـــج

527o4 بــــو هشيمه|محمد طه مبــــروك  ن|حقوق حلو

33|292 لحميد عىل جبــــل|هبــــتـــ محمد محمود عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

773o36 حمد بــــسيوئى|حمد بــــسيوئى | زيق|لزق|هندستـــ 

447978 هيم|بــــر|لحليم |م مصطفى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|
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526954 وى|تـــه عىل طنط|عىل محمد عىل شح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o8688 ف محمد محمد مر|كريم  د|رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

785899 م محمد|لسل|م عزتـــ عبــــد |لسل|عبــــد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

78o887 لحميد عىلي|محمد وحيد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3479|3 ل|بــــر هل|حمد ج|هلل |حمد عبــــد| ى شمس حقوق عي 

329367 لسيد|لد فرج |سلىم خ زيق|لزق|صيدله 

87678| هيم |بــــر|لرحيم |دل عبــــد|محمد ع سيوط|هندستـــ 

7|7775 ن صبــــح|حمد بــــدر|لسيد |بــــسنتـــ  لمنصوره|حقوق 

5o3|98 لق|لخ|لسيد محمد عبــــد |مريم وليد  سكندريه|ل|بــــ |د|

2o2o3 لسيد|لسيد محمد |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8386|9 ى محمود|رؤي هش م حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

79|9o7 بــــ أحمد|لوه|سلوى محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

879o2 يف عىل محمود معتـــز رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o42|7 ل|لجم|عيل |سم|يوسف حسن محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o536| حمد مرع|هيم سيد |بــــر|مه |س|ندى  |طبــــ طنط

5o7o77 ن|ن نجيبــــ شكرى سمع|ري|م سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

456462 ى سيد | فظ|لح|عيل عبــــد|سم|منيه حسي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

4o7644 ل فريز محمد عىل|م جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8677|4 يف سيد  دق|لنبــــي ص|حمد عبــــد|رسر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

626974 للطيف منصور|لد عبــــد|ر خ|مي زيق|لزق|ره |تـــج

4o698o حمد|بــــو ضيف |ء مجدي عز |شيم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84o8|4 ق محمد|لرز|لد عبــــد|ر خ|من تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

768586 تـــ|لزي|حسن فتـــىح محمد مصطفى  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

52|68| ء حمدي عوض محمد|رس| سكندريه|ل|طبــــ 

629776 فظ محمد زىك|لح|حمد |مر |حمد تـــ| زيق|لزق|حقوق 

286639 هلل|هيم عبــــد|بــــر|بــــ محمود |شه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

63|432 حمد نجم|مد |ئى محمود ح|م| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

679737 مر|لرحيم ع|لحميد عبــــد |منى سعد عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

64|9o9 لسيد|لرءوف |منى محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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9|278o ي|لقس د|مريم 
مل |وود ك|ل د|ئى ج|تـــربــــيتـــ سوه

32938o حمد|لسيد سيد |طمتـــ محمود |ف |طبــــ بــــنه

8795|5 ن |حمد حمد|بــــر |حمد ج| سيوط|ره |تـــج

|73|4o ن نرص|رص عثــــم|طمه ن|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

339326 د مرىسي|رس مرىسي فؤ|محمود ي عه مشتـــهر|زر

894889 حمد |رص طه |محمد ن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7o723o سلىم مصطفى عىل عيد عىل لمنصوره|علوم 

626855 سعد|مريم مدحتـــ فرنسيس جرجس  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

334932 عيل|سم|ح مصطفى |لفتـــ|ديتـــ عبــــد|ن سيه|نوعيتـــ عبــــ

|32948 لعليم عىلي|لد عبــــد |ء خ|شيم ج|بــــ سوه|د|

622394 ئى|لقمص|لسيد محمد |دل |ندى ع لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

364648 سم|لق|بــــو |هيم |بــــر|رص |لتـــ ن|ه |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

6o48oo دى|لن|مل عىل |بــــسمه نبــــيل ك |تـــربــــيتـــ طنط

427652 ى|محمود صل ى حسن حسني  ح حسني  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

7o33o9 ل|نجوى محمد عىل مصطفى هل زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7645|3 م زغلول|ن مصطفى درغ|لرحمن شعبــــ|عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

477o75 هيم|بــــر|ضى |لر|حسن عبــــد | ر|ي سكندريه|ل|علوم 

645|86 ن|هيم نعم|بــــر|يمن سعد |ء |رس| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35854o م عىل|ن محمد سل|نوره ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

776oo| لفتـــوح|بــــو |ن وليد محمود |يم| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

54553| ى عبــــد | م زكري|هش ى|حسي  لحميد حسي  ضتـــ دمنهور|علوم ري

836|63 در|لق|حمد عبــــد|طيف محمد  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

448855 حمد محمد مقبــــل|دل |ن ع|يم| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

54426| ء مصطفى محمد شندى بــــرغوتـــ|صف ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

339697 لم|حمد س|يمن |مصطفى  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

77o635 |ئل عىل علو|و| دين
ى
ن دسوق زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|2o7o7 ل|لع|ن عىل حسن عىل عبــــد |رو ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

4|5325 مرىس مقلد| حمد وف| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 
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86|58 بــــر|سحق ج|ن بــــدوى |يم| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

8|5883 رص|لن|د عبــــد|ء محمد فؤ|هن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

82289 حمد|محمود محمد رجبــــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2872oo ى  حمد عىل محمد|حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4o3o55 هيم|بــــر|حمد محمد |حمد متـــولي | سكندريه|ل|حقوق 

788444 |لنج|بــــو |عوض | لد محمد زكري|خ |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

693379 ى|بــــو|رس عىل |ء ي|صف لعني  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|29382 لم|حمد محمد س|م |سل| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

287752 جيىل|لدر|لحميد محمد |حمد مىح عبــــد| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4o4529 يف ج حمد يعقوبــــ|بــــر |محمد رسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|5862 ل|محمد رجبــــ غز| ر|ي هره|لق|هندستـــ 

32|389 م محمد لبــــيبــــ|محمد حس لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

42|3|7 |مل وف|ء محمد حلىم ك|سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

26o5|2 بــــ|لبــــ|ن محمد فتـــح |فتـــحيه شعبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

2623|| حمد|هيم سيد |بــــر|سعد |عمر  |ره بــــنه|تـــج

69782o لسعيد|لدين محمد |م |ن حس|نور لمنصوره|ل |طف|ض |ري

75548| شم|ندى محمد عزتـــ ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8o74o4 فعي محمد|لش|لدين رجبــــ |بــــ |شه ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

792277 بــــ|س دي|لحميد عبــــ|هلل محمد عبــــد |عبــــد  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

5o692| |مل حن|دل ك|جدتـــ ع|م لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

83528o ي|ر
رك عيسي|عيسي مبــــ| ئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

497829 حمد ختـــعن|م محمد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

54278| هيم حسنى جمعتـــ عىل محمد|بــــر|ء |دع بــــ دمنهور|د|

|38o|| لسيد يوسف|رق حلىم |محمد ط ى شمس|تـــج ره عي 

|33639 ي عبــــد 
ه محسن قرئى بــــ|لوه|مني  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

8|963o ئيل|نه مجدي حلىمي ميخ|دمي ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

2|9694 ف |ندى  ى|رسر لسيد حسي  ى شمس| لسن عي 

43|593 هيم مصطفى محمد يس|بــــر|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|52466 ه|لل|ح عبــــد |لفتـــ|ه عبــــد |لل|هيم عبــــد |بــــر| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ
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|284o9 ى|بــــسنتـــ محمد  حمد حسي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

89o243 ضى شطورى |لر|محمد طلعتـــ عبــــد سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

32799 ى ج|لرحمن ج|عبــــد  ع|د فز|د حسني  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

|6|38 هيم|بــــر|دل تـــوفيق |سل ع|بــــ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|55523 ى عبــــد |ن ك|ن رمض|نوره هلل|مل حسي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

6|o42| عيل موىس يونس|سم|حمد |عمرو  لمنصوره|ره |تـــج

64oo68 هيم|بــــر|م محمد عبــــده عىل |رضوى هش زيق|لزق|ره |تـــج

264984 لحفيظ|لدين عبــــد|ل |دل جم|بــــ ع|مه ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

|25||| |لبــــن|لسيد محمد |حمد محمد تـــوفيق | ى شمس حقوق عي 

267997 ى|ح |لفتـــ|يمن محمد عبــــد| لخبــــي  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

265o43 لحليم|ح عبــــد|لفتـــ|م وليد عبــــد|سل| |حقوق بــــنه

687|9 بــــ|لتـــو|حمد عبــــد |ن |رمض| دين لفيوم|تـــربــــيتـــ 

6o928| وي|لشن|ل |يمن كم|يمن | عه مشتـــهر|زر

|52978 رتـــ مصطفى|مصطفى محمود بــــش ن|بــــ حلو|د|

37o529 ى خليل شهدى خليل| يوستـــي  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

88|359 لرحيم محمد محمود |محمود عبــــد ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

6|6|35 ي
ح |لفتـــ|لرحمن عبــــد |لدين عبــــد |ء |محمد ضى

خرصى
ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

57773 ي|ر
شور فهىم محمد|ع| ئى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

853893 حمد|هيم |بــــر|سط |لبــــ|سميه عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

698|79 م سعيد طلبــــه سعيد لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

64687 هيم|بــــر|طمه محمد محمد |ف لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

694o58 نس عىل عىل عىل صقر| لمنصوره|هندستـــ 

89o|9o ى مفرح مظنى سعد | مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

|54|64 لنبــــى عىل|حمد عبــــد |محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

35637o ف محمد محمد|حمد | رسر |طبــــ بــــنه

|28925 وري|حمد محمود |تـــم |حمد ح| ى لجيى ى شمس طبــــ عي 

9235|7 هلل حفنى  |عمر عبــــده عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

58447 بــــ|لوه|بــــتـــ عبــــد |م فتـــىح ثــــ|نع| بــــ بــــنى سويف|د|
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679692 لرحيم محمد سليم|لمنعم عبــــد |ء عبــــد |سم| لمنصوره|بــــ |د|

645229 وق محمد محمود عىل  |لعل|بــــو |رسر لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2798|6 حمد|رق محمود |ر ط|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

2249oo محمد حسن مصطفى محمد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

5o5||8 مل سيدهم بــــخيتـــ|يسوس محروس ك| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

373684 لمجيد|لمجيد عزتـــ عبــــد|يتـــ عبــــد| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8634o ء عطيه عىلي حسن|رس| لفيوم|عه |زر

|5o655 حمد رأفتـــ موىسي محمود| هره|لق|حقوق 

38655 لسيد|للطيف |زينبــــ حسن عبــــد  هره|لق|طبــــ 

763375 سم|ن ق|طف محمد عثــــم|سمر ع هندستـــ بــــور سعيد

37o434 وى|لفرم|م |م|حمد فتـــىحي |يتـــ | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6|66o8 هلل|لسيد محمد عبــــد |هلل |ء عبــــد |دع ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8383|5 ل محمد|يىحي محمود كم ن|سو|حقوق 

329437 ى ع حمد|م |لسل|دل عبــــد|نرمي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|44334 حمد|زق |لر|حمد عبــــد |دى |ش د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

46|363 وي|لخرص|لرحمن محمد |ر سعد عبــــد |مي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

244727 ى |محمد محمود  حمد|مي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

856523 ى|ح محمد |هد صل|ن مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

39|2o لح|هلل ص|د |حمد ج|رحمه  هره|لق|بــــ |د|

7o43o2 محمد فوزى قطبــــ عبــــد ربــــه محمد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|2o89 هيم|بــــر|لد محمد |لدين خ|نور ى شمس|تـــج ره عي 

8395|3 ى|حمد ممدوح | حمد حسي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

4|3865 بــــ عىل جمعه|يه|محمود  |بــــ طنط|د|

5458o4 هيم|بــــر|ئل محمود |محمود و إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

252599 بــــ|لرحمن دي|هيم عبــــد |بــــر|يمن |ء |ل| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

856249 ى|هر محمد |لهدي ط|نور  لصغي  حسي  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

7o4922 طمه مصلح مرضى متـــول مصطفى|ف ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

479836 ر|لعظيم محمد عم|مصطفى يوسف عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

622338 لحنفى|حفصه مسعود محمد محمد  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

86928 ي|ر
هيم محمود تـــوفيق|بــــر| |ئى ي |

رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى
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293464 ئيل|تـــ ميص|ئيل شح|ميخ| دون|م لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

35579 ف عفتـــ |زن |م حمد تـــليمه|رسر تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

485586 بــــوزيد محمد|طف محمد |ء ع|ول سكندريه|ل|بــــ |د|

7o4732 هيم|بــــر|ئى رزق |مريم ه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

822546 ن ممدوح سيد محمد|يم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

792523 دق|لص|لحميد محمد |ئى عبــــد |م| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

694584  عبــــد |لعر|يه محمد |
ى
لكريم|ق لمنصوره|نوعيتـــ 

442782  |هيم محمد محمد |بــــر| |دين
ى
وى|لنش|لدسوق ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|

لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 
لعريش|بــــ

|3822o نور عبــــده|نور عىل | ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

|68429 قتـــ | لعظيم|حمد سيد عبــــد |رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

88o|88 لبــــديع |رص محمد عبــــد|ن| ر|ي سيوط|ره |تـــج

6||867 ىط حميده|لمع|بــــو|ن |هند مهيبــــ سليم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7||9|2 بــــو زيد|ح محمد محمد |ء صل|رس| لمنصوره|صيدله 

335585 حمد|طمتـــ مصطفى محمد |ف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

328787 ى طه |يوسف ن يف|در حسي  لشر |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|6o36 م|للض|لد فكرى |د خ|زي ط|بــــ دمي|د|

677|22 جي|لصبــــ|حمد |يمن |حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o|3|5 وي|ء عىلي صبــــري مك|ل| ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

6|5572 ى طه أيمن محمد عىل حسي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4o3333 جه|لسيد عىل خف|رؤيه حسن  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

757558 هيم جمعتـــ|بــــر|لد |مريم خ عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7687|4 يش|يه جبــــر حسن ع| لعريش|تـــربــــيتـــ 

|54764 حمد مصطفى سيد|ء |ل| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

66288 بــــ عيد|لتـــو|ن عبــــد|محمد رمض ضتـــ ج بــــنى سويف|ري/رض |ل|كليتـــ علوم 

332o|9 عيل|سم|متـــ جمعتـــ |جر سل|ه ى شمس| لسن عي 

5o64|9 مد|مل مصطفى ح|تـــ ك|لشح|مريم  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4o8772 بــــو |لمعىط |لرسول عبــــد|حمد عبــــد |ء |رس|
حمره

|بــــ طنط|د|

529oo2 د منصور|محمد خميس فؤ ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

7723o3 يف محمد  ين رسر بــــينى|لحسينى محمد |رسر لشر مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع
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35|5o9 يف سيد محمد مروتـــ رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|7o5|3 حمد|لسيد |لد |يوسف خ |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

74|35 قيل|لروؤف مع|يز عبــــد |يه ف| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

78559 بــــدوى محمد| محمود رض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64447 ن|حمد سليم|م |لسل|حمد عبــــد |تـــفى  ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

|75887 لسعود|بــــو|خلود مجدى محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5|8o59 سمر محمد سعدمحمد محمود بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

68o82| د مصطفى|لجو|طف حلىم عبــــد |م ع|وس لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

767o97 حمد|حمد يوسف |عيل |سم|هلل |عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

4oo|24 ى|م ئيل|س ميخ|ممدوح أديبــــ غط| رتـــي  سكندريه|ل|هندستـــ 

455|oo ن|حسن يوسف حسنى عثــــم تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

4o222o لق|لخ|لرحمن عبــــد|لق عبــــد|لخ|عبــــد| ن|ر سكندريه|ل|حقوق 

753968 لسيد محمود صغي |ء |عىلي |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

6|9oo9 |لعل|لمنعم أحمد أبــــو |عبــــد | رودين ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

49338| عمر| لدين زكري|ل |مصطفى كم |حقوق طنط

7o47o| ى|لسيد حس|ل |ن جم|يم| ني  زيق|لزق|بــــ |د|

|74|59 حمد|ن محمود |محمد رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

82245| حمد محمد ممدوح محمد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

338|46 لمقصود عىلي|محمد رجبــــ عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

64o92 ى|منيه خ| لد ذىك حسنيي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8o3728 د موريس جرجس|سيمون عم| ن| ي|طبــــ 
|لمنى

8|oo|6 ى|رس| ء محمد عزتـــ يسي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

9|o|48 ج  نسيم |بــــ ن|يه|نوبــــ |بــــ| هره|لق|طبــــ 

45237 للطيف|هيم محمد عبــــد |بــــر|زم |ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

633628 حمد|هلل |بــــ |زم محمد ج|ح ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

64|478 وز  عيل|سم|لحسينى |عيل محمد |سم|في  زيق|لزق|بــــ |د|

254429 لمجد|بــــو|لمنعم محمد |جر عبــــد|ه ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

87762| ل عىل  |حمدى جل| رول سيوط|طبــــ 

7o3437 ن|ء محمد نرص طم|ن عل|حن لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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22|336 محمد سيد جمعه عبــــده ى شمس|زر عه عي 

9||62| د محمد خلف |حمد عم| ج|ره سوه|تـــج

97722 بــــ|لوه|لح عبــــد |د ص|ء سد|سم| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

577o2 ى خلف رجبــــ حسن حسي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

6o8894 ح عىل بــــدر|لفتـــ|يمنى عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

5|8688 ه محمد عبــــد| لح|ح محمود ص|لفتـــ|مي  |حقوق طنط

27oo7| بــــ|لبــــىه خط|عمرو محمد مرىس محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

92989 لسيد|حمد محمد |مي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

678oo7 لعزيز محمود|يمن محمد عبــــد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6953oo لفتـــوح|بــــو|وى |لطنط|يمن |ر |من لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

48332| حمد|بــــر |ر يوسف ج|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

339737 جر مرزوق حمدى مرزوق|ه زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

769o28 محمد عىل محمد نصي  لعريش|بــــ |د|

282873 ى بــــيوم|ل |حمد كم| لدين حسي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

357598 دى|لن|لسيد |دى |لن|محمد  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|5|457 ي
يوسف محمود عىل| دئى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

34|533 حمد عبــــيد|بــــو دشيش |حمد |مي  | سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

2|2484 يمن محمد حفنى|وليد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

34o|o8 ر|د نص|د حمدى عو|حمد عو| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

697798 حمد|لسيد |حمد |لسيد |دين |ن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o7757 ن ن|لعظيم بــــدر|لمنعم عبــــد |لسيد عبــــد | |مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|8696 حمد حسن منصور|ء |حسن هره|لق|م |عل|

8o543o ي عبــــد له محمد|ل|ندي يحن  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

8||489 ل عبــــد|بــــوبــــكر هل|ريم  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

44|696 وى|لبــــستـــ| |مىل محمد شتـــ|لش|منيه | لشيخ|علوم كفر 

443o| نس|بــــ |لتـــو|نس عبــــد|محمد  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|65464 هلل|ن مجدي غيىطي عبــــد |ريه|م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

62o834 ى إبــــر|محمد  ي|لبــــ|هيم عبــــد |لحسي 
ى
ق ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

244o96 م خليفه محمد خليفه|هش هره|لق|حقوق 
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|7|452 هلل مرىس|حمد مظهر عبــــد | لعريش|بــــ |د|

447343 طف أحمد خليل|ره أحمد ع|س سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

46|28 ن سيد محمد محمد|نوره هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

245443 لعزيز قرئى|عيل عبــــد|سم|هدير  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|54|6 حمد عىل عىل عىل حويله| لشيخ|بــــ كفر |د|

446792 مر|حمد عبــــيد حسن ع|مصطفى  سكندريه|ل|هندستـــ 

693477 ح|لمل|هيم |بــــر|حمد |رق |ط| ن|نرف معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

693245  عىل| |م رض|هش| رن
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

4||o33 ر|لنج|ندى فرج بــــسيوئى  |ره طنط|تـــج

244379 مد|لحليم ح|ن عبــــد|ن رمض|رمض هره|لق|حقوق 

824527 حمد|حمد حميد |مه |س| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

54o468 ف هل|ندى  هيم|بــــر|ل محمد |رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2|3o|| م|م|لدين سعد |ل |ن جم|نوره هره|لق|ر |ثــــ|

835369 ل محمد محمد|ندي جم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

833978 ي|ف عبــــيد |عف
ى
حمد شوق دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

753o|| ن مصطفى|دل سليم|مصطفى ع تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4|o438 |لعزيز محمد عبــــد |لسعيد عبــــد |لدين |ء |عل
لعزيز

ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6o929 |لهن|بــــو|ر محمد عليوتـــ |نتـــص| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|5oo|5  بــــدوى|لش|حمد عبــــد |يوسف 
ى
ق هره|لق|عه |زر

|36932 ى ل|لمسيح غبــــري|ل عبــــد |هل| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

9o5986 ف |محمد  لمنعم |عبــــد| لوف|بــــو|رسر ج|طبــــ سوه

756|22 ي|رحمه يشى عبــــد  لحميد خي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

62733 لعظيم محمد|ل عبــــد |كم| دين حقوق بــــنى سويف

5o8|52 د|لجو|حمد عبــــد |لسيد |هلل محمد |منتـــ  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

8oooo| يع محمد|لكريم محمد ط|عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

855437 ي رجبــــ
ى
خلود خويلد صدق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

22|679 جح|سهيل سيد محمود سيد ر ن|بــــ حلو|د|

9242o5 حمد |لحفيظ |حمد عبــــد|زينبــــ  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|8|94 ى|حن ن طه عبــــده بــــحي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

528744 ره|لمنعم غريبــــ بــــش|حمد عبــــد| لعريش|بــــ |د|
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8577|2 وي محمد|عمرو بــــهجتـــ شعر لمنصوره|حقوق 

34||72 شد|حمد ممدوح محمد عىل ر| ى شمس|د| بــــ عي 

6o6784 ي|محمد هيثــــم محمد 
لسعدئى |هندستـــ طنط

|75444 ن|حمد سليم|محمد حميد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

27|5|2 رق محمد محمود غنيم|ء ط|ل| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

33594 لجندى|جر محمد يوسف محمود |ه عه مشتـــهر|زر

5|2483 ى محمود عبــــد| ي محمد|لر|لحسي 
ضى ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

245225 بــــوسنه محمد محمود|طمه |ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|56858 ن سعيد محمد|محمد رمض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

24225| لمقصود|لمقصود زينهم عبــــد|ر عبــــد|من ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

5o293| يد|لرؤف ف|بــــر حسن عبــــد |لبــــنى ص سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

774968 لسيد وهيدى|هلل محمد محمود |عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

778559 لجيد|يوسف ثــــروتـــ عوض عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

|35645 ملك ظريف ملك| مرثــــ ى شمس|تـــج ره عي 

|2o|2o ى |ك د قلتـــتـــ|بــــ مر|يه|رولي  ن|فنون جميله فنون حلو

822949 نوبــــ مجدي مني  مسعد|بــــ| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

52825| لديبــــ|م محمد حسن |لسل|محمد عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

79|29| بــــر|بــــر حسن ربــــيع ص|ص زيق|لزق|هندستـــ 

|44o7o حمد عىل صبــــرتـــ|سهيله محمد  هره|لق|ره |تـــج

827|o9 ي|يم|
ن عىلي|ن محمود تـــعى دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

785877 هيم|بــــر|لحميد |سعيد فهىم عبــــد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

232|72 ىط|لع|ن عبــــد|مه شعبــــ|س|يوسف  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7||826 وق  |ع موىس |لرف|ع نحمده |لرف|رسر
ع|لرف

لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

262732 ع|لرف|سعد حسن سعد محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

323252 لسند سيد|حمد عبــــد|ن |يم| ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

|28|3o م يوسف|م|دل مصطفى |ربــــى ع هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

775|24 لنمر|لحميد |محمود محمد حسن عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

354485 لدين بــــخيتـــ محمد|ء سعد |رس| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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9o|3|7 بــــوخريص |ف |ل خل|يه كم| قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

326827 هيم|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|ن |يم| هره|لق|ر |ثــــ|

82o382 ي عبــــد| لرؤوف|بــــ عبــــد|لوه|مل يحن  سيوط|علوم 

336856 ل محروس|هيم كم|بــــر|لدين |ء |عل لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

8o84|2 ف نعيم جيد|محبــــه  رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

93444 ن|د عثــــم|د حم|سعيد فؤ سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|5o937 لسيد|رق محمد |م ط ن|بــــ حلو|د|

4|7984 مىل عىل|لش|ء محمد |هد| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

54534 لمجيد|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |مصطفى  بــــ بــــنى سويف|د|

|32664 ى ح مد حنفى|ندى حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

345687 سود|ل|لعزيز |مريم مصطفى يوسف عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

685922 تـــه|لبــــسيوئى شح|لقطبــــ |هلل |مريم عبــــد  |ره طنط|تـــج

62349o وى|لشه|لسيد محمود |ن |رو ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

8|2243 نور محمد|حمد محمد | ي|بــــ |د|
|لمنى

3389o| ي|ر
ن|لم|هلل س|لم عبــــد|سعيد س| ئى |تـــربــــيتـــ بــــنه

699o53 لحليم|حمد محمد عبــــد |هلل |عبــــد | دين لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

836788 ريو مكرم عبــــده بــــطرس|م ي صىح سوه
ج|معهد فنى

267755 ح هي |لفتـــ|حمد سعيد عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|24876 ضى|م| ج  حن|ن| نك|يف| ن|فنون جميله فنون حلو

88o246 لس  هيم جرجس  |بــــر|مه |س|كي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|25o9 هيم صديق حموده|بــــر|مريم وليد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

2|25|o دي|بــــو ش|لق |لخ|لرحمن سمي  محمد عبــــد |عبــــد ى شمس| لسن عي 

325739 ر|روق حمزه نص|ء حمزتـــ ف|ل| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

4|423o ن صبــــىح مصطفى شهبــــه|يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

47439 دتـــ|ر عبــــ|لغف|ر عبــــد |لغف|صفيتـــ عبــــد  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

524|63 ي محمد حسن|بــــ|ل|منيتـــ مصطفى | صي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

879866 ف محمد عبــــد|م  لحليم  |رسر سيوط|حقوق 

857272 ي|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد
هيم مهنى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

789669 ى محمد ح| مد|حمد فتـــىح حسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

759o98 د درويش درويش|محمد فؤ ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 
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|28856 سم مصطفى|م ق|كريم عص تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

637858 حمد|ن محمد |ره محمد شعبــــ|س زيق|لزق|صيدله 

26|368 منيه محمد رزق محمود| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

425486 شم محمد|شم يوسف ه|كريمتـــ ه ج|بــــ سوه|د|

2|6o|7 ود|دل جوده د|ع| ن|سنتـــ ى شمس|تـــج ره عي 

446679 د |لجو|لرحمن حسن عطيتـــ عبــــد |عبــــد 
لكريم|عبــــد

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|896o بــــو يونس|طمه عيد محمد جمعه |ف ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

688294 مه|لسيد سل|تـــ |لشح|محمد | دين لمنصوره|ره |تـــج

75|64| ن|لسيد رسل|رس محمد |جر ي|ه ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس

869839 ي|محمد بــــدوي 
دريس مصطفى ي |

لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

763946 عيل|سم|حمد |عيل |سم|يه محمد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

524543 لسيد حسن عىل|م |د محمد هش|زي سكندريه|ل|هندستـــ 

527375 ي
للطيف عىل|محمد عىل عبــــد| دئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

33|9oo لبــــر|لدين محمد عبــــد|ح |محمود صل | معهد فنى تـــمريض بــــنه

92|5o9 لكريم |ضى عبــــد|لر|رحمه خليفه عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|247o4 لعظيم|د لبــــيبــــ عبــــد |نور عم ى شمس صيدله عي 

6o2977 ش|لدمرد|م محمود محمد |ن عص|رو لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|5553 م حسن كسيبــــه|حمد هش| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

865o94 وي|وي ر|رضوه محمود ر |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

926o9 |لعل|بــــو |زع |من| لعل|بــــو |ء |رس| |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

752456 لمجد|لجميل أبــــو |دل |محمد ع عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

453738 ى|بــــر|هيم |بــــر|م فوزى |حس هيم حسي  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

3|795 ن يس|لدين شعبــــ|د |عم| طيم|ف كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

479792 ل|لع|قوتـــ عبــــد |م ي|د مصطفى حس|زي ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

69||2o لسيد|ر مصطفى |لغف|ن عبــــد |لعري|مصطفى  لمنصوره|عه |زر

3244o7 ء عنتـــر محمد محمد|عل هرتـــ |لق|تـــمريض 

826782 هلل حسن|دق فضل |لص|حمد |ن |يم| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

9o|823 زق |لر|ل محمد عبــــد|لع|م عبــــد|بــــتـــس| ج|بــــ سوه|د|
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238865 ه عىل محمد عفيفى بــــسيوئى| مي  ن|هندستـــ حلو

775972 ل محمد عىل|ء جم|رس| زيق|لزق|ره |تـــج

5o729o ى عم|ء |عل| رن | ش|ره عوض بــــ|مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

68o775 مد عىل محمد|لد ح|ندى خ لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

36283o يوبــــ|حمد |هلل محمد |عبــــد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

9||9|5 د |لقط ج|ن |محمد رمض ج|حقوق سوه

44o7o5 دى عىل|له|ع عبــــد|ن محمد رف|يم| لشيخ|بــــ كفر |د|

|7432o لدين سيد عىل|محمد نور | مه كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

862778 حمد|هيم |بــــر|حمد ثــــروتـــ | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2977o ن|لنبــــى رمض|م نبــــيل عبــــد |س ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

6|9o96 نه أكرم محمد وحيش|د ط|حقوق دمي

2626|3 يف محمود عبــــد لم|لعزيز س|رسر |تـــمريض بــــنه

69o237 لسيد|حمد |ء حمدى |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

529o49 مه|لحميد ش|زق عبــــد |لر|هيم عبــــد |بــــر|حمد | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

97269 لس  نوس|ن ف|هيم سمي  سليم|بــــر|كي  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

2|6727 ى  ميخ| مي 
ى
ئيل|مشيل شوق دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

|8527 لحميد|م محمد عيسي عبــــد|مر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

699|92 ن عىل|ح عثــــم|كر صل|ش لسويس|طبــــ 

449598 لمه|لحسينى ش|لد |عمرو خ ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

92|o27 رق شلتـــوتـــ خليفتـــ |ل ط|نه ج|ره سوه|تـــج

7|6|7 لحميد|هلل عبــــد |ح عبــــد |مح صل|س ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

243224 وق حنفى عبــــد لرحمن عىل عويس|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5|798o هيم محمد أبــــوعيطه|بــــر|يه | تـــربــــيتـــ دمنهور

82955o ى|م سليم|زينبــــ محمد تـــم ن حسي  |نوعيتـــ قن

6966o4 |لنج|بــــو|حمد |ل |محمد كم لمنصوره|طبــــ 

878|52 ئيل  |ريتـــ مدحتـــ شفيق ميخ|م سيوط|ره |تـــج

3|4983 للطيف|هر عبــــد|لط|للطيف |م عبــــد|هش تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

227|99 ى|لعزيز |عمر محمد عبــــد مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|338 ي|طف رج|ن ع|نوره
ي مصطفى

ئ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|7o6|2 نور حسن| عمرو رض ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 
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63545| وق مصطفى عبــــد هيم خرصى|بــــر|للطيف |رسر زيق|لزق|ره |تـــج

44|356 هيم حميده|حمد يوسف إبــــر|محمود  لشيخ|طبــــ كفر 

5o8|89 ى سلط ى محمود|رحمتـــ حسي  ن حسي  لمنصوره|حقوق 

33oo92 محمد جوده محمد بــــيوم| ند |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

637387 لدركس|حمد حسن |حمد ممدوح | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o72|5 ه سمي  محروس شعبــــ| ن|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

39542 ن محمد|لد عثــــم|لرحمن خ|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

8|78o8 تـــه|حمد شح|ل |ميه جم|س ي|بــــ |د|
|لمنى

49239o ن|لسم|لمرصى |محمود خميس عىل  سكندريه|ل|حقوق 

7o342 حمد بــــرع|حمد محمد | ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

4o2222 ن|حمد شعل|حمد خميس |بــــ |ربــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

326627 لحميد|لرحيم عبــــد|زينبــــ حسن عبــــد ى شمس حقوق عي 

25o|64 منيه نبــــيل محمد حبــــيبــــ| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

52o685 م حمودتـــ|م| |ر رض|من تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

499753 لعويدى|لسيد |ء محمود يوسف |لىمي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6224o8 دى|له|تـــ محمد يسن عبــــد |د|هدير س ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

6o5944 لغويط|لسيد |لعزيز |لعزيز طلعتـــ عبــــد |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

333269 ن|للطيف محمد سليم|جر محمد عبــــد|ه ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

42|26| هيم محمد بــــليله|بــــر|حمد |محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

482|59 حمد عىل|سم محمد |بــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o2379 محمد محسن فهىمي عىلي ره بــــنى سويف|تـــج

8o82o| ى ص|ش ي حسي  لح|هنده نمي  ره بــــنى سويف|تـــج

437959 دى|لبــــغد|ج  محمد |ل ن|ء جل|عىلي لشيخ|تـــمريض كفر 

42489o حمد|هيم فهىم |بــــر|نور |حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

878634 لرحمن محمود |مصطفى عبــــد| لي|د ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

5|2|o4 ر|لنج|تـــه |ن شح|لرحمن خميس سليم|عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

68567| لجنش|لسعيد |لسعيد عىل |منيه | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|6857o |عمرو هش
ى
م موىس محمود صدق مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

768884 تـــتـــ|متـــ شح|ل سل|لع|ح عبــــد |لفتـــ|محمد عبــــد  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

44oo65 يف فتـــىح|سهيله  ف رسر رسر لشيخ|بــــ كفر |د|
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4628| لمحسن عبــــد|دى عبــــد |لن|ل محمود |حمد كم|
|لبــــ |

ى
ق

هره|لق|ره |تـــج

|62454 ىس|لرحمن بــــل|محمد سعيد عبــــد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

247|43 ل|لجم|صم عىل |عىل ع تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

3343o3 حمد|لرحمن محمد محمود |عبــــد ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

36o857 لمليىح |هيم محمد مصطفى |بــــر|ندى  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|68485 ح|لفتـــ|د عبــــد |محمود ممدوح فؤ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|6685 ي جرجس شح ئيل|تـــه ميخ|مي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

2|5|25 لبــــرى|حمد |روق طه |حمد ف|لد |خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

27|2o8 ف |ريم  لحسينى سليم|لحسينى |رسر كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

42983| ح|لفتـــ|لمجيد محمد عبــــد|مي عبــــد|حمد س| |علوم طنط

39225 ش|حمد رو|يدي محمد |ه هره|لق|عه |زر

5o683| ن حمد يوسف|حمد |رق محمد |ط| مي  سكندريه|ل|صيدله 

49372o ج|بــــر خميس حج|لرحمن ج|عبــــد  |. دق فرع مطروح ج|حتـــ وفن|ىسي
سكندريتـــ|ل

9o524 ى|يمن محمد مبــــروك حس| ني  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8|o584 لرحيم عمر|ل عبــــد|يه جم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

5|429o ي|لخر|لسيد محمد |ح |نشين صل
ىسر سكندريه|ل|ره |تـــج

336639 حمد عىل|حمد عىل |هدير  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

93|94 لسيد خليل|ل محمد |ل جم|كم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

62|832 لففى|د |لجو|هيم عبــــد |بــــر|يه | ط|بــــ دمي|د|

27o925 يف محمد فتـــىح نرص| رن رسر شمون|نوعيتـــ 

3|9oo8 هيم عىلي|بــــر|بــــسمتـــ حمدي  ى شمس|تـــج ره عي 

643|o4 ن محمود يحن |ن محمد رضو|نوره زيق|لزق|ره |تـــج

64|6|7 ه عص| ي|م سعيد عبــــد |مي 
لغنى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75763| بــــ|شور محمود دي|طمه ع|ف عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

896729 ندى محمد محمود محمد   ج|ره سوه|تـــج

62o62o ن|لسيد محمد نعم|يمن |زن |م هندستـــ بــــور سعيد

|33688 لمهدى|حمد |سكندرروىس |مريم ممدوح  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

843|2 مل عبــــود|نىح  طه ك| ره بــــنى سويف|تـــج
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283356 بــــورسيع|ن |حمد رمض|لرحمن |عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

76o356 هلل|فظ عبــــد |م فريد ح|عص ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

269544 ر تـــعيلبــــ|لستـــ|جر يشى عبــــد|ه تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|3o983 مي شنودتـــ دوس|س| بــــول هره|لق|حقوق 

||644| حمد|م محمد محمود  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

95292 ف ريح|حمد | ن|هلل ريح|ن عبــــد |رسر ن|حقوق حلو

776826 رتـــ|بــــ عم|لوه|لمنعم عبــــد|هد يحن  عبــــد |ن ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

23o83  عىلي|حمد محمد حس|
ى ني  هره|لق|هندستـــ 

4o9|46 لصفتـــي| |لعل|بــــو|محمد | لعل|بــــو|س |ين| |بــــ طنط|د|

8575o5 ل|لع|ن عبــــد|لعزيز رمض|مل عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

428945 لشيخ|لعزيز محمود محمد |ن عبــــد|يم| |علوم طنط

2432|3 ن|ن لويفى سليم|ره سليم|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o||o4 دل حسن محمد|حمد ع| زيق|لزق|ره |تـــج

|6o989 ئى|م حس|محمود هم| رن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

239537 لح|حمد محمود ص|زينبــــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

888238 ء حنفى محمود سيد  |حسن ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

882|o8 ى تـــه عبــــده  |صفوتـــ شح| مي  سيوط|ره |تـــج

247o44 لرحمن محمد محمد أبــــوسعيدتـــ|عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2867|4 لقديم|لسيد |حمد منصور | سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

4o|652 در خميس|لق|د خميس عبــــد |زي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

778533 ز|عيل محمد عز|سم|محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

|29|o4 فظ|م محمد ح|سل|محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|8863 لد فتـــىحي محمد|خلود خ ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

268923 نه|ندى عزتـــ محمد طبــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33o6|6 ف حسن مصطفى|رتـــ |س رسر |طبــــ بــــنه

48833 عيل محمد|سم|د محمد رفعتـــ |جه ن|بــــ حلو|د|

849932 حمد|هدير حمدي تـــوفيق  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

89299o حمد محمد |لدوينى |محمد  سيوط|بــــ |د|

7876o5 در|لق|لسيد عبــــد |ن |لسيد عثــــم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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7o9429 متـــ|لرءوف محمود سل|محمود عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

486632 ئيل جرس|ريمون ميىم جبــــر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2776|7 د|لضي|هيم |بــــر|ن عطيه |نوره لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

247783 يف  حمد|لدين |حمد نور|رسر ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

878682 ء محمد فرغىل محمد |رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

257o9 ء محمود محمد عىل|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6|487 فيصل محمد فيصل محمد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

422549 ء فتـــىح مصطفى مرع|شيم تـــمريض فرع مطروح 

7o6495 ي
ن|حمد سليم|لسعيد عىل | |دئى طبــــ بــــورسعيد

7|57oo ه  عيل مصطفى|سم|مه |س|سمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

893o34 حمد عمر |هر |مصطفى م ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

92|44| ن محمد  |لدين سليم|ء |محمد عل ج|طبــــ بــــيطرى سوه

|5573| يه مدحتـــ محمد محمد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

768oo9 لففى|ح محمد محمد |لفتـــ|مل عبــــد | طبــــ بــــورسعيد

4o3923 رعىل|لغف|كريم مصطفى محمد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

54958 ي عبــــد |مي
لمولي|ده محمود قرئى لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

2663o مصطفى فتـــىحي عيس محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

784o2o ى سعد |دهم |حمد | لدين|مي  زيق|لزق|حقوق 

4o4656 حمد محمد جمعه|بــــ |شه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|6237 تـــ|هر عىل عرف|ورده حمدى م لمنصوره|حقوق 

759523 ى ف بــــتـــ سعيد|يز ثــــ|نورسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

6||9o8 د|لصمد ج|ده محمد عبــــد |مي ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o3957 حمد هرهش|ن |رضوه محمد عطيه سليم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42974| ر|حمد عم|محمود مصطفى  |بــــ طنط|د|

64|226 ن|مد محمود حس|حمد ح|هيم |بــــر| زيق|لزق|ره |تـــج

368645 ل|لش|حمد |لحميد |ل عبــــد|لحميد كم|عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

69o944 لعزيز|حمد محمود محمد عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

|79|45 حمد حسن|عىل محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|66358 ج|لح|بــــو |لسيد عىل محمود |عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|64|26 لسيد|دى |له|محمود مجدى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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62||3| هيم بــــسيوئى|بــــر|لرؤوف |لد عبــــد|محمد خ تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

3|2954 ين محمد صبــــيح محمد شي  |ره بــــنه|تـــج

2|9928 هيم|بــــر|ر |لغف|عهد محمود محسن عبــــد سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

7845o7 ف عبــــد |مروه  حمد|لمعز |رسر |ره بــــنه|تـــج

39357 حمد|هيم |بــــر|هيم فكرى |بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

79||36 هلل منصور|نور محمد عبــــد |ء |شيم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6o8o78 حمد حسن|ن رفعتـــ محمد |رو |بــــ طنط|د|

4247o7 بــــويحن |هيم |بــــر|حمد سعد |محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5||87| لم|متـــ محمد سيد أحمد محمد س|أس |علوم طنط

42395o لمطلبــــ|مه محمود عبــــد |س|حبــــيبــــه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5|5o3 ل محمد|لع|رص عبــــد |طمه ن|ف هره|لق|بــــ |د|

3|26|2 طف محمود|هلل مصطفى ع|منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

44||o7 ح|د مفتـــ|لجو|لدين عبــــد |م |طمتـــ عص|ف تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

538|77 ء عوض عىل دومه|لشيم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8827|2 تـــه سيد  |ن محسن شح|يم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

22943o لدين مصطفى سيد محمد|ء|ء عل|رس| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

85ooo5 حمد محمود يوسف حسن| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o7292 ي|محمد فرج عىلي 
لسجينى |ره طنط|تـــج

8o3635 سمر حمدي عمر عىلي ي|بــــ |د|
|لمنى

327547 ى حسن مرىسي|منتـــ  هلل حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

686o|6 لهريدى|لىح محمد |قيه فرج محمد عبــــد |ر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

643o45 هيم|بــــر|حمد |هر |لط|مروه  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

322|53 ر محمد حسن|مه عم|ر سل|ثــــ| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7o22|6 وى|لبــــط|مريم محمود محمد حسن  زيق|لزق|بــــ |د|

344283 ع عيد جمعتـــ|م ربــــ|هش بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

676827 محمد مصطفى محمد يوسف هجرس لمنصوره|حقوق 

|6567| دل محمد محمد|مصطفى ع ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

434393 ء مندوه محمد عىل|شيم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

849677 ى نظيم|ء عل|رس| ء حسي  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

7745o| ى|م عىل عىل ل|عص| لي|د شي  زيق|لزق|حقوق 

64|625 يه محمد عىل عطيتـــ ربــــيع| زيق|لزق|بــــ |د|
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79o85| بــــسمتـــ محمد فتـــىح عويضتـــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

249|66 ل|لغز|مح شبــــل محمد |يه س| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

46o944 لخي |بــــو|ح |لفتـــ|هلل عبــــد|تـــن عبــــد|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

465564  حفن|بــــر|حمد |محمد 
ى
وى|هيم دسوق سكندريه|ل|حقوق 

359997 بــــ محمد|لوه|سمر محمود عبــــد ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

754844 ي|ر
|محمد بــــشي  عط| ئى تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

38523 ن|جر نبــــيل محمدى شعبــــ|ه ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

488883 لربــــ|د |هيم ج|بــــر|معتـــز فيصل  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

75|644 وق  لد|هيم محمد خ|بــــر|رسر لعريش|تـــربــــيتـــ 

543o69 ن|لحميد سليم|لحميد محمود عبــــد |مروتـــ عبــــد  ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

499658 |لل|ر عىل حميده عىل عبــــد|من بــــ دمنهور|د|

6o537o لشوره|لبــــديع |م عبــــد |ندى عص لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

37o849 هيم|بــــر|م محمد |لسل|دل عبــــد|سهي  ع ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

245|3o د|لجو|لمحسن محمد عبــــد|ء محمد عبــــد|دع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|o692 لحليم جزر|د عبــــد|لحليم محمد فؤ|مصطفى عبــــد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

78o223 ئل محمد مصطفى|محمد و زيق|لزق|عه |زر

433582 هيم نور صديق|بــــر|محمود محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

457|66 ى سعيد مسعود محمد حموده|ي سمي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

266533 لجندى|لحليم |يه مسعد فرج عبــــد | |تـــمريض بــــنه

5|6||o مريم أيوبــــ حليم ذىكي طبــــ بــــيطرى دمنهور

6887| زن محمد مصطفى حبــــيبــــ|م تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8|26|8 تـــ|تـــ زغلول فرح|ء فرح|رس| ره بــــنى سويف|تـــج

698363 هيم|بــــر|حمد |عزيزه يوسف  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

53|o5 تـــ|للطيف فتـــىح عرف|ء عبــــد|عىلي تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

9o46| ل محمد|ء محمد جل|رس| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

484376 حمد|لرحمن |رق محمد عبــــد |يوسف ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

362|99 هلل عىل|مصطفى مجدى عبــــد لمنصوره|حقوق 

|5o299 لسيد|ل |لسيد كم|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

776694 لعزيز مهدى|لعزيز سعيد عبــــد |عبــــد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي
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766647 ى |دهم فؤ| لعيسوى|د حسن حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

43o544 شد|هيم ر|بــــر|محمد | منيه رض| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2|52|5 ى|ره مصطفى طه |س مي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

528622 ىط محمد عىل|لع|أحمد محمد عبــــد  ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

763246 وى محمد عىل|لشبــــر|سلىم محمود  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

789396 دق نويره|لص|موىس محمد محمد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

76793| عيل|سم|عيل محمد |سم|ندى  هندستـــ بــــور سعيد

4899o7 للطيف|لسيد عىلي عبــــد|هيم |نهلتـــ إبــــر سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

45348o حد|لو|لسميع عىلي عبــــد |ندي سيد عبــــد  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6|3997 لسعدئى|لحسينى عىل |لسيد |محمد  |ره طنط|تـــج

629o|3 يم محمد|لد|مصطفى محمد مصطفى عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

79|327 عىل مرىس محمدى محمد مرىس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

487|53 ى|لق|لسيد عبــــد |محمد  در حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

42285o لسيد|تـــ محمد |م رمزى فرح|بــــتـــس| سكندريه|ل|طبــــ 

234344 ش|حمد محمد بــــكتـــ|محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

979|2 در|لق|بــــ عبــــد |لتـــو|ء عمر عبــــد |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

272|9 عيل|سم|حمد محمود |نور  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

2|8o35 لسعيد محمود محمد|لدين |ء|بــــه| ي|م هره|لق|ره |تـــج

7o3357 بــــوجبــــل|حمد |بــــ |لوه|حمد عبــــد |م |حس زيق|لزق|هندستـــ 

782o67 ى محمد |ي ز عىل|بــــ| لعط|بــــو |سمي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

632996 هيم|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|هلل محمد |عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7642|3 ف حم|ن |نوره حمد|ده محمد |رسر علوم بــــورسعيد

7o8355 عيل|سم|س |لدين عبــــ|ئى مىح |م| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

334o79 ي |لدين عبــــد|م |عمر حس
لسيد|لغنى |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع

لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

26o234 بــــ عىل|لبــــ|هند عىل فتـــح  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

44259o لرحمن|مد عبــــد |ج  ح|يل خف|ء ط|دع لشيخ|طبــــ كفر 

329878 ىط|لع|مل عبــــد|م ك|حس| دين |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

24622| وى|لبــــتـــبــــس|محمد رجبــــ محمد  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

3397|o ي
ف مصطفى شبــــل| |دئى رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

|8567 ف |م |هش حمد محمد|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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77485 حمد فرج|لسيد |حمد |محمد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

6236o| لرحمن غنيم|لرحمن عبــــد|حمدعبــــد |ف |عف ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

59249 ف |ء |دع حمد|عيل |سم|رسر لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|4o2| ن نبــــيل محمد عىل  |يم| سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

24594| يف|عيل |سم|محمد فتـــىح  لشر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

76537o حمد حسن ذىك حسن| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4798o| د وجدى عزيز عطيتـــ نرص|عم سكندريه|ل|هندستـــ 

787|88 هيم عفيفى نرص|بــــر|محمد نبــــيل  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

596o4 لسميع|ل طه عبــــد |ء جم|شيم علوم بــــنى سويف

9|2|9| لسيد|ه |لل|لمجيد عبــــد|زن عبــــد|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25|6o حمد|صم |زهرتـــ محمد ع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|34826 لعظيم محمد|دل فتـــوح عبــــد |وليد ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

438483 ن|لق سليم|لخ|ن عبــــد|محمد سليم لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

526|4| حمد محمد محفوظ|لمعز |محمد حسن عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

9|682o ن  |لسميع ري|دل عبــــد|محمد ع |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

635477 لمقصود محمد|لح عبــــد|طمه أحمد ص|ف زيق |لزق|تـــمريض 

45o543 ريه|لج|حمد |ره |محمد سم |هندستـــ طنط

4||97 حمد|ربــــيع | حمد رض| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

642574 حمد|للطيف |محمود سعد عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

792273 ه رفيق | هيم جميل|بــــر|هيم |بــــر|مي  زيق|لزق|حقوق 

867o89 فهد فرج عىلي خليل دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

626757 ين ن لجندى|رص محمد محمد حسن |شي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|25727 لرحمن عويس|لدين عبــــد |ل |م جم|حس هره|لق|حقوق 

899486 رثــــ |لو|لغنى محمود عبــــد|محمود عبــــد ج|بــــ سوه|د|

283|8| لح محمد محمود عبــــده|محمد ص |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

|434|8 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|لمجيد |هدير عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|7|72 ع|لسبــــ|لسيد زغلول طلبــــه محمد عبــــده | لشيخ|بــــ كفر |د|

234676 حمد عىل|بــــدر يحن  بــــدر  هره|لق|ره |تـــج

|22722 حمد عىلي|كريم محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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4|93|5 وى|وى عشم|لمنعم عشم|ن محمد عبــــد |يم| |حقوق طنط

757257 در|هلل محمد صقر محمد عىلي دع|عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

4o39|3 هيم محمد|بــــر|عمرو عىلي فتـــىحي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|4o4o7 رون|دل فوزى ه|نىح  ع| ى شمس|تـــج ره عي 

5o72o| ى دق جريس يوسف|سمي  ص| كريستـــي  ج|بــــ سوه|د|

6o46|5 ل|لع|د عبــــد |لجو|ء محمد عبــــد |وف |بــــ طنط|د|

4434o6 |تـــ محمد عىل ند|لشح|محمد  لشيخ|عه كفر |زر

9o|oo3 ف | |رين|م ى ف|رسر يز |مي  ج|بــــ سوه|د|

683593 ئيل|مجدى عوض ميخ| مونيك لمنصوره|بــــ |د|

25o784 يمن فتـــىح أبــــو مصطفى|جر |ه ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

5|oo36 زي|دتـــ منصور حج|لدين منصور حم|ح |صل تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

2469o5 لديبــــ|ل |ل حسن كم|كم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

65|56  سلومه|لبــــ|ء سيد عبــــد |رس|
ى
ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لفيوم|ئ 

534oo3 هلل|حمد محمود زىك عبــــد| ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

85|499 د محمد عىلي|ميه عم|س لجديد|دي |لو|طبــــ بــــيطرى فرع 

5|2o54 حمد محمد عوض محجوبــــ| بــــ دمنهور|د|

482462 م رزق درويش مصطفى|مل هش| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|529| حمد|لعزيز عزبــــ |نور مجدى عبــــد ى شمس|زر عه عي 

9o67|| ن |سمر لطفى مصطفى عثــــم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

455686 ي |نوره
لحميد عىل|هيم عبــــد |بــــر|ن مصطفى لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|

ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

28266| ه رأفتـــ محمد عبــــد لمجيد|ني  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

452o67 بــــوسعده|مد |لد محمد ح|خ ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

498|54 مر|س ع|حمد عبــــ|مه |س|يدى |ه دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

8333o2 مي|لتـــه|بــــسمه فيصل محمد  دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

3|7737 لدين|شور خلف عز |محمد ع ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6|69o4 خلود محمد نرص خرصى ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

327o54 هيم|بــــر|بــــر محمد |لتـــ ص|ه ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

227|72 ف حسن ي|لرحمن |عبــــد قوتـــ|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3272o| ى|لحكيم حس|زينبــــ محمد عبــــد ني  ى شمس علوم عي 
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7|7|46 يف محمد فؤ هيم يونس|بــــر|د محمد |محمد رسر لمنصوره|حقوق 

33|6o5 مه|ء طلعتـــ عزيز سل|شيم |علوم بــــنه

856o69 ي|خلود سيد محمد فهىمي عبــــد
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

|37953 لدين مصطفى محمد|م |مصطفى حس ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

8|33|9 هلل حسن|مد حسن عبــــد|ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

524846 وى عيس موىس مصطفى|لرحمن سعد|عبــــد ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

344335 وي|لمطر|لرحمن |د عبــــد|محمد سيد عو ى شمس حقوق عي 

7923|4 لعزيز حسن|محمد حسن عبــــد| ند ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

9o396o لمقصود |بــــدين عىل عبــــد|لع|حمد زين | ي صىح سوه
ج|معهد فنى

2|465| لقط|هيم |بــــر|م |م|حمد فوزى |لرحمن |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|398 ن|كريم سعد عىل زيد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8o6237 يه محمد ربــــيع عىلي| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4ooo83 بــــ|لوه|حبــــيبــــه أحمد فوزى أحمد عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

42o2o5 ه خ| لمجيد|لونيس عبــــد|لد عبــــد|مي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

326438 لعظيم|لبــــكرى عبــــد|لعظيم |روضتـــ عبــــد ن|بــــ حلو|د|

346|76 وى|لرحيم حفن|حمد عبــــد|لرحيم |عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

75o6|8 حمد|ن سعد عتـــيق |يم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

32447 لعربــــ عىلي محمد|لرحمن عز|عبــــد هره|لق|حقوق 

678663 هيم عىلي|بــــر|زن محمد مصطفى |م لمنصوره|هندستـــ 

3||778 ىط|لمع|بــــو|لودود |ء عبــــد|هر بــــه|بــــ ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

438328 ص|لقص|ر |لنبــــى منصور مختـــ|هدير عبــــد لشيخ|تـــمريض كفر 

843333 ي شكري لويس|ه| رين|م
ئى قرص|ل|فنون جميله فنون 

326969 تـــ | هيم|بــــر|حمد محمود |مي  ى شمس|د| بــــ عي 

6|7656 ألسلخ|لسيد |محمد محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

493656 دى محمد|له|دى محمد عبــــد|ه معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

52|9|8 لم|ل تـــوفيق س|فتـــحيتـــ جم عه دمنهور|زر

77o855 حمد محمود عىل حسن|ر حمدى |مي زيق|لزق|صيدله 

46|oo8 وى|لص|حمد |مد محمد |ن سعيد ح|عثــــم |بــــ طنط|د|

855448 هيم نظي |بــــر|حمد |ن |نوره ي|بــــ |د|
|لمنى

436248 ى عزتـــ |مهند  ى ج|مي  ويش|مي  لشيخ|ره كفر |تـــج
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8o378| دل موريس صموئيل|ع| رين|م ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|45448 حمد صديق عىل|مصطفى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

756355 ن|لكريم محمد سليم|ء عبــــد |ول ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

43946| لخول|لغيط |محسن بــــدير أبــــو| ثــــري لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

433486 لعظيم عدس|هيم عبــــد |بــــر|هر |بــــ |ره طنط|تـــج

728|8 لجليل فرج|ل عبــــد |هره جم|لط| لفيوم|بــــ |د|

8o||46 لم محمود محمد|منيه محمد س| ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

349857 ره|هيم عم|بــــر|لكريم عمر |محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

88399|   |لبــــ|حد عبــــد|لو|هلل عبــــد|عبــــد| دين
ى
ق سيوط|تـــربــــيتـــ 

3|7397 يف  لحميد|لسيد عبــــد|محمد رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

92o352 حمد مزيد |فتـــ |ء ر|سم| ج|عه سوه|زر

788o84 لحميد|م عبــــد|سل|ل|حمد سيف |لحميد |عبــــد 

 عىلي
ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 

عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

542287 تـــ|لزي|م محروس زينهم |يه س| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

773|53 ن|لسيد رمض|ن |يوسف رمض ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

248|9o لحميد |لمقصود عبــــد |لحميد عبــــد|فتـــحيه عبــــد
مصلىح

ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

8438o7 د محمد|ن رش|محمد رشو ن|سو|حقوق 

8547| حمد|بــــ |لتـــو|بــــسنتـــ سيد عبــــد  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7|5|46 ر|لغف|م مفيد عبــــد |مصطفى عص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4477o8 مد محمد عويد|حمد ح| |لي|د |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

34|4o2 ع|س هز|حمد محمد عبــــ|محمود  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

44|877 ي|ء زىكي |ن عل|نوره
ى

لخشوعي شوع لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

754o|| حمد|حمد |نعمه عمر  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

677727 لسعيد خليل|حمد |يوسف  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

684443 لمعىط|حمد عبــــد |مد |كريم ح ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

882|o9 ى سحق ينى  |نبــــيل | مي  سيوط|ره |تـــج

33o|5o ي
حمد سعيد|يمن محمد محمد | |دئى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

49oo48 مد بــــرغش|طف محمد ح|مي ع سكندريه|ل|بــــ |د|

4o295 حه منصور موىس عيس|م سم|حس ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8|9982 ى حم|ي لرحمن|ح عبــــد|ده صل|سمي  سيوط|ره |تـــج
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49297 يف|لدين فرغل محمد |ل |جم لشر هره|لق|ره |تـــج

|69754 ل|د عبــــده جم|دى عم|ف دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

6oo8o6 محمود عىل صقر| رويد |ره طنط|تـــج

6|562 ى|سم| ء محمد حسن حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o577 لسيد|حمد |محمد سمي   ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

8o889 لرحمن محمد|ئى عبــــد |طمتـــ ه|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

53492o قتـــ | لليل موىس|بــــو|ل |هيم كم|بــــر|رسر لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

8579oo مل شلبــــي|وجيه ك| ن|دي س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

64oo46 لسيد|شور |حمد ع|لسيد |حبــــيبــــه  زيق|لزق|نوعيتـــ 

22932| طمه محمد محمود مرىس|ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

479752 حمد|هلل |حمد عبــــد |زن محمد |م ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

9o4489 ف |در |ن هيم يعقوبــــ |بــــر|رسر ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

7|2o9| حمد محمد ضيف|لنرص |بــــو |نسمه  لمنصوره|حقوق 

26o76 ىط|لع|لعزيز موىس عبــــد |هلل موىس عبــــد |عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

862o79 وع محمود|مل مط|م ك|ريه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9o8385 لسيد حسن |ن حسنى |يم| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

77o5o8 جربــــ|ل|د حسن |د محمد فؤ|فؤ زيق|لزق|هندستـــ 

|2|837 لعزيز غنيم|هلل عبــــد |دهم عبــــد | ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

752233 لحفيظ|لعظيم عبــــد|ل عبــــد |ريم جم هره|لق|ر |ثــــ|

2|4oo6 ن|ن محمد سليم|حمد سليم|هلل |منه  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6o9|57 لعزبــــ|يمن نجيبــــ |م |حس لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8765|8 لمغيثــــ  |لدين عبــــد|مصطفى رأفتـــ فخر  سيوط|حقوق 

478784 هيم|بــــر|حمد محمد |حمد محمد |ملك  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

36o984 لمنعم|لعزيز عبــــد|هبــــتـــ محمد عبــــد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

9oo648 ف موريس بــــخيتـــ | |رين|م رسر ج|بــــ سوه|د|

345748 لخي |بــــو|د عىل |حمد فؤ|ء محمد |سم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

44o|88 ف |هند  م|لبــــره|هلل |لسيد عبــــد|رسر |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

476696 لسعيد معوض|بــــ محمود |يه|ن |رو سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي
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||4822 ى|سم|عيل سيد |سم| عيل حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

822227 ى عليوه|ل |د محمد طل|زي مي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

848542 ى حسن|عبــــي  حسن  مي  ن|كليتـــ طبــــ أسو

8|o7|6 ى سعد| هر حن|م| يوستـــي  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

64496| هيم|بــــر|رق مصطفى |محمد ط ط|بــــ دمي|د|

677455 ل|سحق سوري|هيم |بــــر|سحق |هيم |بــــر| لمنصوره|هندستـــ 

32269 محمد حسن| عمر زكري كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7o6434 ن|هر محمد سليم|لح ط|ء ص|رس| لمنصوره|صيدله 

4392|7 ره|بــــوشعيشع عم|هيم سعد |بــــر|يه | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

9||493  |لش|ر متـــول عبــــد|من
ى
| لنج|بــــو|ق تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

887o95 هلل محمد  |مصطفى عبــــد| دين سيوط|حقوق 

24|o|4 ئى هيثــــم محمود محمد|ه ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

422|o2 لميس محمد جمعتـــ دبــــور سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|6476 ن|م عثــــم|لسل|د عبــــد|حمد عم| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

773637 لد حمدى محمود حسونه|ره خ|س ى شمس| لسن عي 

||947| ى مصطفى|بــــر|لدين |ء |عمر عل هيم حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

546446 لمجيد عدوى|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |لسيد |محمد  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

9o3337 بــــ محمد خلف محمد |يه| ج|ره سوه|تـــج

76|77| ن محمد حلىمي|ن عثــــم|رو ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

89o62o لح |هيم حفىطى كميل ص|بــــر| سيوط|بــــ |د|

23962| م محمد|حمد عل|م |ء عل|سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

778o68 هيم محمد|بــــر|حمد |لسيد | زيق|لزق|حقوق 

44|843 هلل عىل سعد خرصى|منتـــ  لشيخ|عه كفر |زر

322479 حمد|م محمود |م هش ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

894o74 ري |لبــــ|ر محمد محمود عبــــد|من سيوط|نوعيتـــ فنيه 

226o4| لدين حسن|ح |رق صل|د ط|زي كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

238575 ى عبــــد ه محمد|لل|لموجود عبــــد|نرمي  ن|بــــ حلو|د|

353634 ى|يوسف يشي محمد حس ني  ى شمس حقوق عي 

27o2|6 لدين محمود نرص|ل |يمن جم|محمد  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

6886|9 ى| حمد رأفتـــ مسعد حسي  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |
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339o2o ء نعيم محروس محمد|رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

79|35o ى حمدى عبــــد | لرحمن|حمد حسي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

5798o حمد حسن|محمد رجبــــ  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6|6257 لجندى|تـــه |رحمه محمد شح ط|ر دمي|ثــــ|

9|36|| حمد  |رص محمد |محمد ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2285o2 وى|لبــــنه|هلل محمد |بــــسنتـــ محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

783||o مه|لسيد محمد عىل سل|عبــــي   ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|26287 رس طلعتـــ حسن|ر ي|عم بــــ دمنهور|د|

3o978 ن|ج حمد سم|رحمه حج ن|بــــ حلو|د|

853296 لحكيم|ن عبــــد|لحكيم شعبــــ|محمد عبــــد ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

3|29o4 حمد محمد|حمد محمد | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

428837 لحميد خليفه|لرحمن عبــــد |عيل عبــــد |سم| |ره بــــنه|تـــج

228|o| ه | حمد|مه مصطفى |س|مي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

887467 سحق |شنوده رزق حليم  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6845o5 لعجيىل|يسه مصطفى صبــــح مصطفى |م ط|بــــ دمي|د|

77|988 دق محمد عيد|تـــ ص|لشح|لرحمن |عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

427665 بــــو عىل|ن |لسيد شعبــــ|ن |لرحمن شعبــــ|عبــــد  |بــــ طنط|د|

496985 لديبــــ|ن محمد محمود محمد |يم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

465353 ج عمر|حمد سعد فر|عمر  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

7858o  عىلي حس
ى ى|عىلي حسي  ني  شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|

كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

4o37|4 وي|لسعد|لسيد |لسيد |عمر محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

4oo472 مخ سعيد|هلل ش|عبــــد | نور ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

694564 ى هجرس|بــــو |فع |لش|هيم |بــــر|ن |يم| لعني  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4oo655 ى وس|فرج سعد تـــ| روجي  ورصى ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|27oo هيم عبــــد ربــــه|بــــر|م |رتـــ س|س ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

9|3825 ى سعد وليم رمزى | مي  سيوط|ره |تـــج

483234 لح|لسيد بــــخيتـــ ص|محمود | رن لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

695o72 ن|حمد رمض|محمد عزتـــ عىل  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

476268 لعزيز أبــــو زيد محمد|مي أبــــو زيد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج
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64244 ى  يمن مني  رزق وهبــــه|نرمي  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2|7o24 م عيد حسن|مريم هش ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

8993|2 ه مصطفى | بــــوضيف مصطفى |مي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

255526 هيم|بــــر|ده محمد مشحوتـــ |مي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|2o758 ى عوض| رق عوض حن|ط| مي  هره|لق|ره |تـــج

|42776 هيم عبــــدربــــه|بــــر|م |عص| رن ن|حقوق حلو

324978 لحميد|حمد حسن عبــــد|محمد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|3983o حمد محمد|رنيم حسن  ى شمس طبــــ عي 

44499 للطيف|زق عبــــد |لر|ر مجدى محمد عبــــد |من ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

256553 طف سعد محمد جمعه|عو ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

77o499 دى|له|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |عمر محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

8o5574 حمد|بــــوزيد مجدي |محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

2|25|4 يد|هيم ف|بــــر|لعزيز |كريم عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o2467 عيل عبــــيد|سم|لدين ممدوح يحن  |م |حس سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4o77o| دم|لعزيز |ء حلىم محمد عبــــد |حسن ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|65852 ي
ي زكري|س| |دئى |مه يحن  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

358o39 ي فرج عىلي|م ه|حس
ئى ي صن. تـــ.ك

|ع بــــنه|فنى

793744 ن|محمود ريح| م زكري|حمد س| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|76686 حمد عويس محمد|لرحمن |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5o9434 لدين|م |لسيد حس|لد محمد |رس خ|ج ره دمنهور|تـــج

647677  حسن|مه ك|س|
ى
مل شوق ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

837o77 ي عذ|سم| ى|ء خي  بــــ حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7o2233 ن بــــدوى|ن محمد سليم|ل سليم|بــــتـــه| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|4339o ى|ف طمه محمد حسن حسي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

42593| ندى محمد محمود محمد نعيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24755o ره|لمغنى عم|بــــر عبــــد|محمد ج ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

773578 ن|ء سمي  مخيمر قنع|رس| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

33o639 لدين يوسف|ل عز |طمتـــ جم|ف |بــــ بــــنه|د|

2839o2 ى |حمد |لدين |نور وى|لششتـــ|لسيد حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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2o593 ى |عبــــد  حمد|لرحمن شكرى حسني  هره|لق|صيدله 

|332oo وليم عطيه وليم بــــسله ى شمس|تـــج ره عي 

835o52 لسيد|ن موىسي فوزي |يم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

356986 حمد|لسيد |ندي محمد  |نوعيتـــ بــــنه

439662 لد يوسف|لد محمد خ|ر خ|من لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

3|3o4| درس|مح فرج رزق تـــ|نوبــــ س|بــــ| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

897592 ى  حمد حسن |شمس حسي  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

64|58 لعزيز مرىسي|ر فرج محمد عبــــد|من لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3267|4 لسيد|ل محمد سيد |نو ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2|447 ل محمد|رق هل|ء ط|سم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

85|334 ي|بــــر|هيم حمدي |بــــر|
هيم مصطفى لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

794o46 ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|ر سمي  |من ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

446255 طه|بــــو سبــــ|لمحسن قطبــــ |رق عبــــد|حمد ط| ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

355263 منى مصطفى محمود محمد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2|7736 م عمرو نبــــيه محمدجمعه|مر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

34o|8| هيم|بــــر|لنبــــى محمد |يوسف عبــــد |تـــمريض بــــنه

7557|| م محمد غنيم|حمد عص| ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

65483 ويرس|ذل س|دل ش|دل ع|ع ن|حقوق حلو

3397|3 لعظيم|لرحمن عبــــد|محمد عبــــد| دين |نوعيتـــ بــــنه

49|298 عىل يعقوبــــ عىلي| ن رض|نوره |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

3674o9 لسيد|لسيد فتـــوح محمد |سلىم  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

5o9|2 تـــتـــ فريد|دى خليل شح|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7858|8 ى سعد غ|حمد ح| ل|مد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

857|29 ن|عيل شعبــــ|سم|يه محمد | ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

352328 سط محمد|لبــــ|مصطفى محمود عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

23o396 يم خميس|لد|ظم محمد طلعتـــ عبــــد |ك ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

34852| ل محمود محمد حسن|نو هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

4|934o ى||بــــو |ض سمىح |ن ري|نوره لعيني  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6|52o3 ف عبــــد | هن مض|لحم|لعزيز |أرسر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4348o9 س|لحميد غط|لد عبــــد |م خ|سل| |صيدله طنط
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499|4 نم مهدى|ء محمد غ|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

46|827 ل|لش|أحمد سمي  محمد سعد  زيق|لزق|عه |زر

353827 هيم|بــــر|دتـــ |وليد رفعتـــ حم لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

23|4| هيم|بــــر|لم |س س|ير عبــــ|يوسف ن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4867o9 ف حلىم محمود قطبــــ|عمرو  رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o6548 وى|لطنط|ر حسن محمد محمد |من لمنصورتـــ |تـــمريض 

8|286 مر|مر محمد محمد ع|ء ع|عىلي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|4848o د|ن حمد حم|سندس فوزى رمض هره|لق|ره |تـــج

847888 ي محمد|لحسن محمد حس|
ئى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

82496 م|م|ل |ل سعيد جم|جم ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

899295 ن |نسمه طلعتـــ محمد مهر ج|ره سوه|تـــج

688675 وى|لمعرص|لزينى |لح |ج ص|لصبــــ|مصطفى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

239432 هيم|بــــر|دل خليل |ء ع|دع ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

633334 رق حسن حسن محمد|ر ط|مي زيق|لزق|بــــ |د|

9o3287 بــــوزيد  |زينبــــ صبــــرى صبــــره  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

44|258 حمد حسن محمد زيتـــون| سكندريه|ل|طبــــ 

42|795 |لحميد |دى عبــــد|له|لمقصود عبــــد|حمد عبــــد|
لليف|بــــو

سكندريه|ل|صيدله 

6o3734 ل|ح محمد غ|حمد صل| ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

844578 ل|لع|لجليل عبــــد|يم عبــــد|لد|ء عبــــد|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

3ooo9 لسيد حسن|هدير محمد  ن|بــــ حلو|د|

4293o2 لمهر|هيم محمد |بــــر|هلل |منتـــ |بــــ طنط|د|

86o724 هيم|بــــر|دي عىلي |عىلي ن ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

78o9o5 ن فرج حسن|حمد محمد عثــــم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27|3o3 ر|لجز|لعظيم مصطفى |رص عبــــد |هلل ن|منه  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

623685 بــــى|لعزيز عتـــ|ن سمي  عىل عبــــد |نوره ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

453|63 لبــــيه|لعزيز |د عبــــد |لسيد فؤ|د |فؤ لشيخ|هندستـــ كفر 

2|639o س|حمد عبــــ|ح |لفتـــ|يوسف سمي  عبــــد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

5o7942 ن|ن خرستـــ|صبــــرى حبــــيبــــ سليم| مونيك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

263o2| م بــــيوم|م|هيم |بــــر|ء |رس| |بــــ بــــنه|د|
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5727o بــــ محمد|لوه|لصمد عبــــد |ء عبــــد |دع ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

84o798 عي|لدين عىلي رف|ء |ره بــــه|س ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

786947 بــــ طه|لوه|لسيد محمد عبــــد | عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

73678 غبــــ|ر ر|لستـــ|حمد محمود عبــــد | لفيوم |تـــمريض 

67683o لسيد عىل|لسيد محمد |محمود  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

35766 ش|بــــورو|م |لسل|محمود عىل عبــــد هره|لق|ره |تـــج

92|o64 خر |ير سعيد منيبــــ ز|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

627588  عطيتـــ|لبــــ|طف عبــــد|ح ع|صل
ى
ق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|5434 رضوى محمد حمدى محمد محمد لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

425755 لم|بــــر محمد س|حمد ج|ندى  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

4588o4 ن|هيم حسن يوسف سود|بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|553|9 ي سعد ري|ه| ري|م
ض|ئى تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

425|46 ج|لح|دق |ن محسن سنوىس ص|نور سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

859o4o هيم|بــــر|ن محفوظ |ره رمض|س ي|تـــمريض 
| لمنى

485974 وق ممدوح سيد مهنى سعيد رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

494o8| م|ن سل|لسيد سليم|لنبــــى |مصطفى عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8886o رس لطفى لبــــيبــــ|عمرو ي رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

786863 ف عبــــد |زق |لر|عبــــد  لعليم|زق عبــــد |لر|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

4778|6 هيم نعيم عىل مصطفى|بــــر|دهم | سيوط|عه |زر

685679 بــــى|لعر|زق |لر|ل عبــــد |لكم|بــــو |مينه بــــدوى | لمنصوره|بــــ |د|

483|8o حمد|ن محمد رزق محمد |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|2496 وى|سم بــــسط|لق|بــــو |حمد |ن |يم| ى شمس|تـــج ره عي 

3647o5 م|م|ن |لنبــــى سليم|جر عبــــد|ه هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

46482 مريم محمد سيد محمود ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

538|42 لمنصورى|حمد خليل |آيتـــ فوزى  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44oo84 ى| صف فكري محمد عىل حسي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

429492 نوبــــ مجدى يحن  كرم|بــــ| ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

687848 هيم|بــــر|حمد |ل جمعه |فري ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6|4||4 لرؤف سعدتـــ|لرؤف فهىم عبــــد|ندى عبــــد  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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2|5o59 م محمد قطبــــ متـــول|هلل هش|عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

64|433 ي|ر
مر|لسيد مصطفى عىل ع| |ئى ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

485o37 خ|لطبــــ|زى |لمغ|رص محمد |لن|محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

888375 فظ يوسف  |لح|م محمد عبــــد|ريه سيوط|تـــربــــيتـــ 

693584 حمد محمد عىل|لد محمد |خ لمنصوره|ره |تـــج

546376 عمر محمد عىلي محمد ضفدع سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

496587 حميده يوسف حميده عىل| ثــــري بــــ دمنهور|د|

49296 ن|هيم محمد  بــــطر|بــــر|ن محمود |بــــطر ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

356|o3 رى|لسيد عىل محمد زغ|حمد | |بــــ طنط|د|

|252o| حمد فريد عىل|خر |عمرو ف ن|هندستـــ حلو

786o42 ه|منيه مصطفى |  عمي 
لسيد مصطفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

525o47 لحميد|لبــــدوى عبــــد |لسيد |ء خميس |ل| سكندريه|ل|هندستـــ 

8|7564 نوس|سطف|يكل صموئيل سعد |م سيوط|ره |تـــج

784o67 حمد حلىم حسن عىل|م حسن |حس زيق|لزق|ره |تـــج

|6436o ن سيد محمود|لد شعبــــ|خ ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

62|448 ن|هيم سليم|بــــر|مد |لسيد ح|عمر  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

77o|69 د|لجو|هيم محمد عبــــد |بــــر|يمن |ن |مرو زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

495o63  منش|لكريم عل|يوسف عبــــد 
ى
وى|ق ى شمس| لسن عي 

89|8o7 ي
ضى تـــوفيق |لر|م عبــــد|عص| دئى سيوط|ره |تـــج

429668 يد عىل عز|بــــو |مد عىلي |ح ى لي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

242|9| هلل نمر|س محمد عبــــد|ين| ن|حقوق حلو

89355| رم محمد |لمك|بــــو|نشوى رفعتـــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

362333 بــــو زيد|لسيد |رق |حمد ط| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

343476 زينبــــ حمدى محمد عىل ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

|64845 حمد محمد عىل|رتـــ |س ى شمس| لسن عي 

9oo|o7 لحميد |لد محمد عبــــد|عمر خ ج|ره سوه|تـــج

4554o2 ر|لقوى عم|لقوى عبــــد|د عبــــد|عمر مر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8||355 بــــليون جرجس فهيم|يفل ن|م ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

838557 بــــي|لطيبــــ سيد عر|ء |سم| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

68443| لعز|بــــو |د |مد عطيه رش|ح لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 
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37oo|2 دي|له|حمد حمدى محمود عبــــد| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

247|95 د|بــــوعي|مد عبــــده |لرحمن ح|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

475o84 لمسيح|رى عبــــد |م مك|مريم مجدى س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

42744| هيم عيد|بــــر|حمد مصطفى | |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

682697 د مصطفى حموده|حمد فؤ|ن |نور لمنصوره|هندستـــ 

48|32|  |حمد |
ى
 |حمد |لدسوق

ى
وى|لبــــهنس|لدسوق سكندريه|ل|ره |تـــج

3|566 بــــر محمد|خلود محمود ج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

346329 ن|عيل عىل مرىس عرص|سم|لرحمن |عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

329575 حمد مصطفى زغلول|يمن محمد |ء |رس| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|7o|8  عدل مصطفى|سل|
ى
م شوق ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|63693 يف يحن  محمد محمد رسر ى شمس|تـــج ره عي 

68|4o7 هيم عىل|بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

644662 يوبــــ|هيم محمود |بــــر|ل محمد صفوتـــ |جم دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

4o8|o بــــر|رص عىل ص|لن|محمد عبــــد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

764|68 لسيد عبــــده|لق |لخ|ء محمد عبــــد |رس| ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

82o39o لعزيز|يه يوسف عنتـــر عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

8|oo4| مد|مد حمدي ح|ده ح|غ ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

864o24 ي نبــــيل رشدي لبــــيبــــ|روم
ئى د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|264|o جه سيد|دى زين عو|ش هره|لق|ره |تـــج

232955 لحليم|ل عبــــد|د جل|سلىم عم ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6936|| بــــينى نرص|روق محمد |محمد ف لدين|لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|7444 لحسينى|ن |لد رمض|خ| طيم|ف ى شمس|د| بــــ عي 

334234 محمد عىلي بــــيومي مصطفى ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

3|6o76 ر جندى لويز جندى|مي ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4856|6 ع محمد|ن رف|ن أيمن رمض|رو سكندريه|ل|بــــ |د|

754738 تـــ|حمد حسن فرح|ئى |حمد ه| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

344|96 ي ر|محمد ه
غبــــ فتـــح|ئى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

374242 ى|سل| م سيد عىل سيد حسي  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

366468 ي|ر
هلل| |حنس حن| زكري| ئى ى شمس|د| بــــ عي 
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278o86 ف سعيد محمود|جر |ه رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|3397 م سعد محمد بــــدوى|رتـــ سل|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|9266 ى|هيم |بــــر|ل عطيه |ن جم|يم| لزهي  تـــمريض دمنهور

7633oo ف عىل |هدير  لسيد عوض|رسر تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

768|o9 بــــ|يد زويد ذي|ن ز|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

52o779  عبــــد |
ى
ر|لقوى نص|منيتـــ مجدى دسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|33586 ى محمود |روى | ى|مي  مي  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

624o|o وى|لطنط|وى محمد |لطنط|رتـــ موىس |س ط|هندستـــ دمي

3|68|5 حمد|ء حسن محمد |لزهر|طمه |ف عه مشتـــهر|زر

762485 حمد|لح محمد |لح ص|كريم ص ره بــــور سعيد|تـــج

4|4233 ن|لغنى شهو|تـــفى عىل عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|24772 ن|حمد مصيلىح عمر|بــــ |يه|دى |ش هره|لق|عه |زر

53682o لرشيدى|حمد نرص مرشدى | |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

|53o8| هيم|بــــر|بــــ محمود |يه|محمد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9o9o2o يف  ف |رسر لبــــدرى محمود |رسر ج|حقوق سوه

|73345 عىل محمد عىل طلبــــتـــ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7o5825 ع|لرف|حمد |عيل |سم|م محمد |حس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|24473 فظ|لح|مه محمد عبــــد |س|منه  ى شمس|د| بــــ عي 

84383o ي عبــــد|سم|
هر|لط|يم |لد|ء مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

3399o| هيم سويلم|بــــر|هيم محمد |بــــر|مي  | |ره بــــنه|تـــج

6494|o م|لسل|تـــ فهىمي عبــــد |لشح|محمد  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

68222o ى|تـــسنيم جمعه رأف تـــ جمعه حسي  لمنصوره|علوم 

36o739 ود عزبــــ|م منصور مفلح د|س هش|ين| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

82o236 ي عبــــد|بــــسمه عبــــد
ى
لرشيد|لرشيد شوق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

452869 هيم|بــــر|د |سع|ل|بــــو |حمد |هيم |بــــر| |حقوق طنط

2|23|4 ى نعم ى عو|حسي  د|ن حسي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

42o788 لميىم|حمد |ن |حمد رمض|محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

|54|3| حمد|محمود محمد حمدى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

436657 بــــو يوسف|هر محمد حسن |م| لي|د ره دمنهور|تـــج

|56|o4 د|مد حم|رحمه حسن ح |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د
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63o882 محمد حسن قدرى حسن |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

867||9 بــــيشوي ممدوح عدلي نصي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

424696 ى نبــــيل رزق معوض| مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

446355 محمود محمد محمد عبــــدربــــه ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

34|3o7 ي |محمد ص
م|هيم ضي|بــــر|لح مصطفى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

89o557 حمد محمد|حمد منصور | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52|593 لكريم حميده|ء محمد عبــــد|شيم عه دمنهور|زر

|757|3 ى|حمد محمد ه|محمد  شم حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

245226 ى|مريم محسن شديد محمد حس ني  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

673oo ح محمود بــــيوم محمد|ء صل|رس| لفيوم|بــــ |د|

2|44|3 ى |حبــــيبــــه  ى |هلل محمد حسي  هيم|بــــر|مي  هره|لق|بــــ |د|

777232 هيم|بــــر|م محمد |حمد هش| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

4o||53 هلل زغلول فتـــىح عيس|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|935 ل|هيم غ|بــــر|ل |غ| رين|م هره|لق|م |عل|

7|2594 ى|بــــو|لقطبــــ |حمد فتـــوح | لعني  كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

3|237 لغنى|ء مجدى محمود عبــــد |سم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

83586o حمد|س |ل عبــــ|رضوه جم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

767727 ر|لرحمن عم|ره ممدوح عبــــد |س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

485533 ى يوسف|سلىم جم ل عبــــده حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|8||9 مريم فوزى مصطفى عوض ط|معتـــ دمي|علوم ج

3584|9 ش|لدمرد|بــــر |لدين ص|م |ن حس|يم| ى شمس|تـــج ره عي 

444999 لرسول|ن محمد عبــــد|ل رمض|محمد جم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

48|976 د|لسيد محمد فؤ|حمد |محمد  سكندريه|ل|حقوق 

33463o نوبــــ عزتـــ عدل عبــــده|بــــ| ى شمس|تـــج ره عي 

374o9 حمد|حمد خلف |محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

899oo| لحميد محمود |ن محمود عبــــد|نور ج|ره سوه|تـــج

268o79 هيم|بــــر|قطبــــ محمد قطبــــ  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8|8928 ر|بــــ مختـــ|ل دي|مروه جل ي|بــــ |د|
|لمنى

6||7o3 لحكيم خليل محمد حسن|محمد عبــــد |صيدله طنط
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7624o عبــــي  سيد عوض محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

332697 لنبــــي عفيفى محمد|هلل وليد عبــــد|منتـــ  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

268698 ى سمي  |ي لمزين|حمد رزق |سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8298|3 لرحيم|حمد عبــــد|لرحيم |ء عبــــد|زهر دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

5||564 د محمد كريم|لجو|حمد كريم عبــــد | |علوم طنط

|49724 يمن حسن عزيز|حسن  ن|بــــ حلو|د|

69o596 ه عبــــد | بــــ|لوه|ح عبــــد |لفتـــ|بــــ عبــــد |لوه|مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

72|49 لحميد|حمد عمر عبــــد|ندى  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2297o2 ه و| عيل محمد|سم|ئل |مي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

4o|9|| لدين محمود حسيبــــ حسن محمود|نور  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89o53| حمد |هيم محمود |بــــر|محمد  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

28682 ى|مصطفى محمد حلىم  مي  هره|لق|ره |تـــج

33866 حمد يس محمد نور|ء |رس| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

827252 ي محمد محمود|محمد  لنمي  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

685338 لغنيىم|حمد |ء فتـــىح |نجل ط|بــــ دمي|د|

779629 لجليل|ن عبــــد|م سليم|طف حس|ع زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

46564 م عىل|لسل|م عبــــد |لسل|م عبــــد |ريه هره|لق|حقوق 

677345 ن|لدهش|عيل |سم|معتـــز محمد جمعه  لمنصوره|ره |تـــج

785434 لسعيد|جر ثــــروتـــ عبــــده |ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76|9o5 بــــ عىل رفعتـــ|يه|عىل  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

38526 لديبــــ|هيم |بــــر|مد |هيم ح|بــــر|ء |رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

266836 ىسر|لحميد ن|ء حمدى عبــــد|شيم تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|53986 حمد|يح |لس|حمد |محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

864634 ي|ح ن|هند صل
رص حفنى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

698oo7 بــــينى محمد |ء مصطفى |دع بــــينى|لشر لشر لمنصوره|حقوق 

59766 لعظيم عىل|دى عبــــد |له|حمد عبــــد | حقوق بــــنى سويف

6245oo لدعدع|حمد فتـــىح محمد عوض | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

68|647 لدين|ل |حمد جم|مه محمد |س| ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

353775 هلل|رق عىل عبــــد|عىل ط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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6683o جر محمود يوسف عىلي|ه لفيوم|بــــ |د|

68948o ه | بــــينى |لمقصود |حمد عبــــد |مي  لسيد |لشر
حسن

لمنصوره|نوعيتـــ 

62|533 |زى رخ|زى غ|ء حسنى غ|عىلي لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

239525 دى|له|دى حسن عبــــد|له|حور عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

4o5336 هيم عىلي عمره|بــــر|حمد |يوسف  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

57|27 ي محمد عىلي
هدى حسنى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|542o عيل بــــدر|سم|بــــر |م ص|حبــــيبــــتـــ عص كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

2785|7 لسيد|لصمد |مه عبــــد|رضوه سل تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

527563 م قريش|لسل|عبــــي  صبــــرى محمد عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

782274 يوسف فريد يوسف عىل زيق|لزق|نوعيتـــ 

58289 رص حسنى محمد|لن|خلود عبــــد  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

695337 ر|لنج|لق |لخ|هيم عبــــد |بــــر|ء يشى |رس| طبــــ بــــورسعيد

27o|88 مه|در سل|لق|لسيد عبــــد|حمد |بــــ |شه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2785o8 لبــــسيوئى|حمد عىل |يه مصطفى | لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8o|o46 ي عىلي محمد
ريم مصطفى ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

تـــ بــــنى

853689 للطيف|حمد يوسف عبــــد|جر |ه ره بــــنى سويف|تـــج

342359 ين ربــــيع سليم عبــــد لعزيز محمد|شي  |بــــ بــــنه|د|

7|2439 هيم عجوه|بــــر|لقطبــــ حسن |دل |رضوى ع بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

3|6896 ى  هيم عىل|بــــر|لسيد |نرمي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

833582 ىطي محمد|لع|مه عبــــد|س|حمد | ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

8o6|42 د فهيم|دل عي|ري ع|م ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

8535|| د|ح حم|نج| خفه رض ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

||98o5 لمرصى|ئى سليم |جون ه |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

64oo66 حمد محمد|ن |بــــ عىل عثــــم|رح زيق|لزق|بــــ |د|

69o6o| زى|لحليم محمد غ|دل عبــــد |مريم ع لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

782287 دق فخر|لص|م محمد |محمد س زيق|لزق|ره |تـــج

|53|89 حمد قرئى محمد|محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

792659  عىل رجبــــ
ى
عىل محمد دسوق ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 

تـــ| بــــمرصوف

8|9479 ده بــــرزي محمد|ء حم|لشيم| ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى
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8|9o42 حمد|س محمد محمد |ين| ي|عه |زر
|لمنى

8o8523 ن|جد منسي يوسف سليم|م ي|بــــ |د|
|لمنى

782857 م|لخز|حمد محمد |محمد  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

262467 د محمد عىل|طف فؤ|حمد ع| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

5o8|45 ر|لنج|فرح محمد محمد دغيدى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8539|6 ونيس| ريو مودي حن|م لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

222|36 ف جم|يه | لدين محمود|ل |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|46|2 محمد حمدى محمود محمد   ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

45o95 يوبــــ|ن |ء سعيد رمض|حسن هره|لق|ر |ثــــ|

4o27o7 ى حسن|هر |منى مسعود ط مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|28937 ف عبــــد |سل |بــــ هيم|بــــر|م |لسل|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

24|o67 لدين حسن عىل|ء|حمد عل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

79376o دريس|لعزيز |ل محمد عبــــد|عمر جم س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

|469|4 دريس مبــــروك|هيم مبــــروك |بــــر| ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

26o25| ل|لفو|حمد |سن مجدى |مح ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

24o|57 ى محمد محمد يوسف محمد حسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|28|97 يف|لق|لمنعم عبــــد |بــــسنتـــ محمد عبــــد  در رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

43229| يد |بــــو |هيم |بــــر|ر محمد |من ى يد|بــــو ع|لي  |ره طنط|تـــج

2|8842 روق حسن محمد|ئل ف|حمد و| هره|لق|هندستـــ 

6||o35 لقصي |فظ |لح|لرحمن محمد محمد عبــــد|عبــــد لمنصوره|علوم 

228566 ل|لع|سلىم حسنى سيد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|56|4 هلل| |مريم محمد عوض يوسف عط ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

87972o حمد |سم |محمد سعد ق ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

4259|5 سكندر|مح صموئيل |رجو س|م ن|سو|علوم 

683457 هلل|سحر محمد عيد محمد عبــــد  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

63876o حمد عطوه|ء محمد يوسف |لزهر| زيق|لزق|صيدله 

523446 ن|لرحمن شوم|عبــــده نبــــيه محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

256453 مد|بــــوح|ح |لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|سم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 
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36356| مد|حمد ح|م محمود |ريه تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

2764| لحفيظ بــــدوى|ره بــــدوى عبــــد |س هره|لق|بــــ |د|

76|69o محمد محمود موىس محمد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

258o7o ن مشحوتـــ جعفر|محمد شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2o996 حمد|لدين |ل |لعزيز جم|عمر عبــــد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7889|9 هيم عيس محمد|بــــر|حمد |محمود  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

44989 هيم محمد|بــــر|ل |محمد جم هره|لق|ره |تـــج

493667 هلل محمود رجبــــ محمود بــــدوي|عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

757o69 عطيه محمد عطيه| ر|ي عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

89o656 لغنى |ء مرزوق محمد عبــــد|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|75872 ص|لد نبــــوي محمد بــــ|عمرو خ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|2883| لرحمن فتـــىحي سيد عىلي|عبــــد  هره|لق|حقوق 

488629 لرحيم محمد|م عىل عبــــد |م|ل|محمد  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|56|22 ع|لرف|هيم مرىس حسن |بــــر|لد |خ لفيوم|لعلوم |ر |د

629o49 لمعبــــود|ء فتـــىح صبــــرى عبــــد|دع لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

72957 ي شح
ى
ي محمد|محمد صوق

ى
تـــ صوق ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|74793 لرحيم|لدين محمود عبــــد |م |حمد عص| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|24537 لخشن|لحليم |لسيد عبــــد |لحليم |عمر عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

28o8o هلل صبــــرى محمد سيد|منتـــ  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

544629 لم|ء عىل س|عل| هند|ش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

332684 يتـــ ج هيم|بــــر|حمد صبــــره |لسيد |بــــر |خي  شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

23263o لسيد|لحميد |ن عبــــد |لحميد عثــــم|هلل عبــــد|نعمه  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2628|6 له|دل محمد عىل جل|محمد ع ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|22934 كر|سلىم سعيد ربــــيع ش هره|لق|بــــ |د|

698933 لسعيد خرصى|د |د عم|سع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

827|4o حمد|لرحيم |نهله محمد عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5o5672 ر|لجز|حمد عىلي عبــــده |هيم ثــــروتـــ |بــــر| سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي
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52635o حمد خليل|مر |حمد ع|عمر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|6966 لرحمن حمدى حمدى محمد|عبــــد لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|4334| شم|حمد ه|لدين |م |عمر عص لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

25|987 خ|لفر|زق |لر|محمد مجدى عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

7o6227 فع|لش|هيم |بــــر|حمد |مينه محمد | لمنصوره|بــــ |د|

9|26|8 حمد حسن |فهد محمد  شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

29o34o هيم|بــــر|بــــ |لوه|جر سعد عبــــد|ه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

326956 لعظيم سيد|ء سيد عبــــد|رس| ى شمس هندستـــ عي 

89228 بــــورسيع|دل محسن سعد |ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

864223 ريمون حشمتـــ عدلي حبــــيبــــ دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

447533 حمد|حمد محمد |ن |رو سكندريه|ل|هندستـــ 

|69395 ر|د مصطفى محمد دويد|رق مر|ط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

355454 هدير عمرو مني  محمد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

778472 ي| ر|ي
ح|لفتـــ|هلل عبــــد |ء عبــــد |ضى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

|68284 د شكري جوده|فليمون فؤ كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

82o344 ي جل ل|طه محمود يحن  ي|طبــــ 
|لمنى

43573o لسيد عكه|لحميد يحن  |م عبــــد |هش ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

639o9 محمد فهىم عيد فهىم ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

69o426 عيل|سم|محمد مجدى عىل  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

446o72 لدرس|حمد محمد |ل |حمد جل|محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6797o| ه عبــــد | ن|لحميد يوسف يوسف سليم|مي  لمنصوره|علوم 

2|88| م حسن|م|ن |رغده سليم رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

75222o حمد محمد محمد|عمر  ى شمس طبــــ عي 

369435 عر|لش|عمرو عبــــده رجبــــ محمد  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

56|44 لحليم|لحليم عبــــد |وليد رفعتـــ عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

8o5|77 ي|مه محمد رج|س|منيه |
ي تـــوئى

ئ  ي|بــــ |د|
|لمنى

3562|5  عزيز بــــغد|ن
ى
دى|در فريد شوق |علوم بــــنه

264||2 ل|لع|بــــر محمد عبــــد |ئى محمد ج|طمه ه|ف تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3266o6 عرفه محمد عىل| دين سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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8334|6 هي|لل|لنرص عىلي عبــــد|بــــسمه سيف  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|6855 يف صل لدين محمد|ح |يوسف رسر ن|بــــ حلو|د|

33o932 د|لجيد ج|ل عبــــد|ء جم|بــــه | معهد فنى تـــمريض بــــنه

4254o2 |لم |دى س|له|بــــر عبــــد |ء ج|لزهر|طمه |ف
فع|لش

سكندريه|ل|ره |تـــج

4oo254 ئى فضل|فريده محمود بــــر ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

922944 للطيف |وع عبــــد|ن مط|لد زيد|خ ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

3|2|9| ى محمد سيد  حسي 
مصطفى |حقوق بــــنه

8359|o بــــد مهدي|حمد ع| |يش ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|2568o بــــينى|دى |له|رتـــ محمد مصطفى عبــــد |س لشر ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

32258| لمجيد محمد|كوثــــر محمد جوده عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

227394 ى|يوسف معوض ش |كر مي  هره|لق|علوم 

4433|8 حمد محمد|لد |حمد خ| لشيخ|ره كفر |تـــج

523496 للطيف محمد حسن|لدين عبــــد |ل |محمد جم سكندريه|ل|حقوق 

47958 محمد محمود محمد زغلول ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

779968 عيل|سم|حمد يوسف |رضوى  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

34|436 ي |محمد نجيبــــ عبــــد
هيم|بــــر|لغنى |حقوق بــــنه

548|5 ل سيد|يمن كم|بــــسنتـــ  سيوط|عه |زر

9o9oo5 حمد |دق محمد |حمد حمدى ص| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4o|747 فظ|لح|شد عبــــد |حمد نرص ر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

867|5o سيد عربــــي محمد| ند ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9||72o لنور يسه |رين مكرم عبــــد| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|7|34 مل|لرحمن محمد عىل ك|عبــــد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

523249 ى|حمد عبــــد|ده محمد |غ لعظيم حسني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2255o9 هيم|بــــر|هيم خليل |بــــر|مروه خليل  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|5o56o يوسف فوزى محمد عبــــده هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

769287 وى|لشس|ورى |محمود حسنى مغ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

3674|2 لدين جوده عىل وهبــــه|ء |ء عل|شيم |حقوق بــــنه

|5|256 قتـــ | دى|له|حمد محمد |رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

8255|7 لحسن|بــــو|عنتـــر سليم عطيتـــو  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

774674 حمد عزتـــ محمد محمد|ده |مي |ره بــــنه|تـــج
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25979o ده|م جر|لسل|عبــــد| ن رض|نوره هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

||683o ى ديبــــ|مح سمي  |س| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

79|945 لسيد محمد|ء |محمد عل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

753234 د مليىح |هلل عمرو فؤ|لمعتـــز بــــ| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

||55o5 دق|ئى عدل ص|عدل رم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

89o897 حمد عىلي |ئى فتـــىح |م| سيوط|حقوق 

529969 لعبــــد|دى محمد |له|ده عبــــد|د حم|زي سكندريه|ل|هندستـــ 

9|6956 لنور  |دى لبــــيبــــ عبــــد|يزيس ن| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

626922 لحميد|لحميد زىك عبــــد|رفيده عبــــد زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7o5522 ف مصطفى مصطفى|رس محمد |ف رسر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

7|7798 لغريبــــ|ح محمد |هد صل|ن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7599|8 ه|لل|مد عبــــد |د ح|هدى حم ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

358|48 سم حسن|لق|بــــو|مي حسن |ر زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

22oo33 ود|ن د|هبــــه حميد حمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

634282 هيم|بــــر|د محمد |لعزيز عو|ن عبــــد |جيه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o55|| ن  |لدين رضو|ح نور |ر صل|من دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

328|9 لعدروىس|عمر صبــــرى فتـــىح  ى شمس هندستـــ عي 

82|269 ي محمد |ل| ى|بــــو|ء عشر لحسي  ي|لسن |
|لمنى

|6385 حد حسبــــو|لو|جد عبــــد |هلل م|تـــفى  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

63o545 ى |عمرو  لجندى|حمد محمد حسني  زيق|لزق|هندستـــ 

7|o239 حمد|هد |خلود حىح  محمود مج زيق|لزق|عه |زر

69o78 لمعتـــمد|دل محمد عبــــد |ء ع|سم| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

323326 ن مكسي|بــــ دمي|يه|بــــيي   ى شمس|تـــج ره عي 

8|4o6o رس يىحي محمود|حمد ي| ره بــــنى سويف|تـــج

8o65o2 نسي فليمون رسىمي عبــــده| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o|29| |ورى محمد محمد |حمد مغ|لمنعم |عبــــد 
ص|لخو

ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

327585 هلل|لدين سيد عبــــد|ء |مريم عل ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

44477 هيم محمد|بــــر|رحمه محمد سعد  ن|بــــ حلو|د|

|24378 ود|رق محمود عىل د|ء ط|ل| ى شمس|تـــج ره عي 

65o7| ى|محمد حسن عىلي  مي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 
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|75735 تـــه|لدين يوسف شح|ل |محمد جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4632|9 وى|لكرد|د يوسف |لجو|ء عبــــد|محمود عل لشيخ|ره كفر |تـــج

822532 ن|جي سلم|زم مىحي ض|ح ي|بــــ |د|
|لمنى

4374|| |لبــــن|لسيد محمد |حمد محمد | |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

244953 بــــ|لوه|ء سيد حسن عبــــد|سم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|72o45 بــــو عوف|لموجود |رق عبــــد |محمود ط ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

792984 م سيد حسن|محمد عص ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

6|3o7o ى|لسيد ل|لعزبــــ |لسيد |منى  شي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|84|5 سم  محمد منصور|ن صبــــىح ق|يم| سكندريه|ل|حقوق 

5o9386 لسيد حسن|محمد مجدى محمود  لشيخ|عه كفر |زر

7697o9 م صبــــره|م|محمود جمعه  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

2364o7 د|لمنعم عىل حم|ره عبــــد|س هره|لق|طبــــ 

4|24|4 وى|لعقبــــ|مؤمن سمي  محمد  |ره طنط|تـــج

5o|762 بــــتـــ|ء خميس صبــــىحي ثــــ|لشيم| لشيخ|عه كفر |زر

7o6277 بــــ|سلىم عىل محمد عىل سعد دي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4o2424 رى|متـــ رمزى مك|س| |رين|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23849o حمد|ن |دى سلط|مريم ن هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|3583 هلل محمد|يمن عبــــد|ده |مي ي|نوعيتـــ 
|لمنى

434532 لمزين|ر خليل |لستـــ|طمه عبــــد|ف |بــــ طنط|د|

|76563 بــــتـــ|لح ثــــ|لدين ص|ل |يه جم| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

6847|4 لح عيد|لعزيز ص|رص عبــــد |مريم ن ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

245986 ر|هيم نص|بــــر|ل |مصطفى جم ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|6|o44 ى فوزى ر غبــــ سعيد|كرستـــي  ى شمس|تـــج ره عي 

466o2 هيم|بــــر|زق |لر|هدير منصور عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

235894 سكندر|د فوزى |مريم ميل ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

479576 ج مرىسي|لد محمد فر|محمد خ سكندريه|ل|هندستـــ 

7o2635 لعدوى|لسيد|ندى محمد جوده محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

64o449 هيم|بــــر|ن محمد عىل |هيم رمض|بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|9o92 سلىم حسن محمود عىل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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238|67 سلىم سعيد سيد حسن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

248o45 ى محمد ح|ي هيم يىح|بــــر|مد |سمي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

46|4o9 حمد بــــدوى|لد |يدى خ|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

92355 ح|لمل|حمد طلبــــ |ح |حمد صل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

448465 ى لقوشه|لسعيد |عمر حسن  مي  |هندستـــ طنط

2|3963 لعزيز|لدين عبــــد|ح |ء عمرو صل|لق |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

9o7|o4 لكريم |حمد عبــــد|حمد محمود | ج|بــــ سوه|د|

5o2392 ر|لغف|حمد عبــــد |م سعيد |س|محمد  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

368o|4 لمنعم يوسف|تـــم يوسف عبــــد|ح لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

357363 م|تـــ هم|لشح|هلل |حمد محمد عبــــد| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

635295 ه | لسيد محمد|لخي  |بــــو|مي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|75566 ي رض|دع
فتـــوح| ء مصطفى دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

686922 بــــينى حبــــيبــــ|ء محمد حسن |رس| لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7847|6 لسميع|م عبــــد|لسل|لحميد عبــــد |ن عبــــد |حن زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4o2788 حمد|لد عوض حنفى |يدى خ|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49|482 ي بــــطرس|نه نزيه نصيف بــــش|هيل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|29624 د جرجس|مي فؤ|د س|فؤ ن|حقوق حلو

857653 مه منصور|ريو ممدوح سل|م سيوط|ره |تـــج

|488o4  يحن | ر|ل
محمد لطفى ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

524o26 بــــ|ري دي|لبــــ|مريم فتـــىحي محمد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

3|6642 لكريم فرغىل|د |سلىم حمدى ج هره|لق|بــــ |د|

48|33| |لنج|بــــو|ضى |لر|لسيد عبــــد |ن |حمد رضو| سكندريه|ل|حقوق 

37o494 لحميد|ئل حسن عبــــد|محمد و |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

772395 يد|لمطلبــــ ف|م سمي  حسن عبــــد|سمي  عص |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

44o94| ف |ء |لشيم| هلل| |حمد عط|رسر |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

9o8o24 لنعيم |حمد عبــــد|رس |ء ح|رس| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

632o29 هيم|بــــر|هلل عمرو محمود محمد |منه   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر
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332848 لجندى|م محبــــ |م هش|غر هره|لق|صيدله 

335294 حمد|لعزيز |م عبــــد|هدير هش ى شمس| لسن عي 

38|44 لدوح|سم حسن |لق|بــــو|حسن مصطفى  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

49856o لجندى|ر |لغف|لرؤف عبــــد |لسيد عبــــد|نسمه  |حقوق طنط

84278 هيم|بــــر|ء مجدى سعد |سم| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

776568 شم|دى نرص محمد ه|له|ء |سم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

23858o فع|لش|لغنى |له محمد محمد عبــــد |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|6|596 مد|حمد عيد ح|محمد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

||9666 حد شقي |لو|حمد عبــــد |يمن |تـــفى  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

523624 ح غيثــــ|لفتـــ|حمد سعيد محمد عبــــد| سكندريه|ل|هندستـــ 

485o92 ى|مرو  حسي 
ى محمد لطفى ن حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|3973o كبــــ|يه حنفى محمد و| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

55368 بــــ قرئى محمد|لتـــو|حمد عبــــد | طبــــ بــــنى سويف

5||259 محمد عبــــده حسن عبــــده صومع سكندريه|ل|حقوق 

479596 ف ف|رك |م ن|يز بــــخيتـــ سمع|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

342638 حمدي محمد محمود| رودين ى شمس  تـــمريض عي 

66224 حمد محمود|م محمد |سل| لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|349 حمد محمد مصطفى|ء محمد |رس| هره|لق|حقوق 

3||o73 متـــ عدل محمد|س|ن |نوره ن|بــــ حلو|د|

75546o وق محمد سيد يوسف رسر عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

8o964o ى|عبــــد لرحمن محمود محمود حسي  حقوق بــــنى سويف

863832 لكريم|لرشيدي محمود عبــــد| |نور ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

898|92 لعزيز |حمد محمد عبــــد|د |ي| ج|ره سوه|تـــج

498663 رىس|لجبــــ|ئى حموده محمد محمد |ن ه|يم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

|2o599 يكل نجيبــــ ميشيل نجيبــــ|م هره|لق|ج طبــــيع |عل

5o972 نم عويس محمد يوسف|حمد غ| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

8o3323 ي|طف حمدي شح|ع
ى
تـــه دسوق ي|لسن |

|لمنى

333677 ل|ن جم|ل سليم|حمد جم| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

436oo8 ن ر|محمد محمد حمزه نص| مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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|7o79 ن|م محمود عمر|منيه عص| هره|لق|حقوق 

2|4|94 لمنعم حسن|بــــ محمود عبــــد |يه|عمر  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

63862o ى عبــــد|محمود حس| عل هلل|ني  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

339o78 د|لسيد عو|يتـــ عىل | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3|3325 روق عبــــدربــــه|دل ف|سلىم ع ى شمس|د| بــــ عي 

7|2386 لسيد مصطفى|لسيد محمد | |وليد زكري لمنصوره|حقوق 

78o79  عبــــد |لش|مه عبــــد |س|محمد 
ى
ر|لغف|ق ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 

كتـــوبــــر |6 -

428454 لدين شكر|هر نور|لظ|ء محمد عبــــد|رس| |عه طنط|زر

435534 ى كم|ي ز|لمحسن حر|ل عبــــد |سمي  لشيخ|ره كفر |تـــج

3|223 |لسيد مو|مل |لسيد ك|مريم 
ى
ق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

59o56 بــــ رجبــــ حلىمي حسن|ربــــ طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

22|972 ه سعد محمد عبــــد| لرؤف|مي  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

8977|9 ى |جح عبــــد|محمد ن للطيف حي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

7627o6 ف محمود طه شط|محمود  |رسر ره بــــور سعيد|تـــج

2452| حد|لو|بــــرهيم عبــــد |هدى محمد  هره|لق|بــــ |د|

257|66 لزق|هيم |بــــر|يمنى عىل  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

3|2462 لفتـــوح|بــــو |حمد محمد |ء |ل| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

342537 ى|فتـــ |لسيد ر| لسيد حسي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

3|8268 سيف محمد مصطفى سيد ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

4984|3 هلل زغلول|ء محمد فتـــح |أسم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

||7236 مريم سيد ربــــيع مليىح  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

354o|6 ي محمود سعيد عبــــد|م|
دى|له|ئى ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

6786|| ده|د حم|ن فرج محمد ج|نور لمنصوره|ره |تـــج

|66|65 هيم|بــــر|حمد |حمد عىلي | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62|o84 لسعيد عرص|هر محمد مسعد |بــــ ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

|22774 لسيد مصطفى|لد |عمر خ هره|لق|ن |سن|طبــــ 

426o32 لجليل|حمد عبــــد |لجليل |مح عبــــد |ن س|رز سكندريه|ل|ره |تـــج

265626 لرحمن|لسيد عبــــد|للطيف |لسيد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o|33 شم محمد|يمن ه|هدير  ره بــــنى سويف|تـــج
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769582 ى عبــــد |ي لسبــــىك|لحميد حسن عىل |سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4575|4 وى|لشن|هيم |بــــر|محمود مجدى محمد  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

753254 فع يوسف|لر|ح عبــــد |عمرو صل تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

64|578 هيم|بــــر|تـــ |لشح|لسيد |رق مصطفى |ط زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

527377 لسيد|رضوى مصطفى مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

833269 ف عىلي محمود عىلي|عف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|38|o7 ى محمد|يوسف  حمد حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

9|87|8 ى دى عطيه جرجس |ن| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

434|9| م سليم|لسل|لسيد محمد مني  عبــــد|ء |أسم |طبــــ طنط

56|88 ي|ر
ى حسن عبــــد | ئى لمحسن|خي  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

تـــ بــــنى

4598o2 هيم مرىس|بــــر|بــــ |يه|مهند  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3373| ود|جد جورج  د|د م|عم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

785258 زهوه شكرى فرج عىلي زيق|لزق|نوعيتـــ 

639539 ء خليل محمد ذىك حسن|دع |ره بــــنه|تـــج

682o5o ق|لسيد |هلل حسن |هبــــه  وى|لشر لمنصوره|حقوق 

622353 ن|ل رضو|لع|عيل عبــــد |سم|رفيده يشى  زيق|لزق|عه |زر

757957 محمد هريدى محمود محمد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

335|97 يتـــ سعيد قطبــــ محمد| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

9oo558 لعظيم |رص سعد عبــــد|منيه ن| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|28o79 ف ع|محمود  طف محمود|رسر يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

|2456| ن|مه محمود سليم|س|حمد | ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

9o7387 حمد محمد حسن موىس | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|4752  زهي
ى ن محمد|عمر حسي  ى شمس هندستـــ عي 

6482| فع|لش|ندى سعيد محمد  لفيوم|بــــ |د|

9|5695 ه عبــــد| هلل  |هلل حسن عبــــد|مي  سيوط|طبــــ 

8|66o ى مىح  غر|لدين د|محن  خي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|4287 هيم عىل|بــــر|زم سعيد |ح ن|صيدله حلو

8o|578 ي| حمد عط|سميه 
تـــوئى ي|بــــ |د|

|لمنى
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9o6582 حسن محمد حسن | نور دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7o5925 هيم زغلول|بــــر|بــــع |لتـــ|دل |ذ ع|مع لمنصوره|علوم 

|62966 حمد|مه سيد |س|ن |نوره هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

594|9 لعزيز|لعزيز حسن عبــــد |حربــــي عبــــد  حقوق بــــنى سويف

242337 ى محمد|يه حسن | مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

32|o3| ف عطيه بــــيوم محمود|م |حس رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

425638 بــــ|حمد محمد خط|م محمود  سكندريه|ل|بــــ |د|

2545| ن|روق عىلي|ده ف|ء حم|ل| هره|لق|ره |تـــج

7878|5 رق محمد موىس|م ط|سل| زيق|لزق|ره |تـــج

444548 لمغربــــي|لجليل محمد |هلل محمد عبــــد |عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

427547 لربــــ|د |ح محمد ج|لفتـــ|محمد محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

2353o لكريم|هيم عبــــد |بــــر|يمن |محمود  ن|تـــربــــيتـــ حلو

62o57| ي|ر
لسعيد زغلول|محمد نجيبــــ | ئى ي صىح بــــور سعيد

معهد فنى

5o52o8 ى نسي وهيبــــ بــــهجتـــ| |مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8843|2 م محمد  |يه حسن عز| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

255oo| ن|هيم محمد سمي  عثــــم|بــــر|سلىم  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

835943 حمد فرغىلي|حبــــيبــــه محمد  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

7o5|64 لعلبــــى|لم محمد |فظ س|حمد ح| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|7458 مل  |ن مجدى بــــدرى ك|يم| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

48284o هيم|بــــر|لسيد محمود خلف |خديجتـــ  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

57o88 بــــوزيد محمد|م محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

63o7|9 ن|ن محمد شعبــــ|هلل شعبــــ|كريم عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|763o7 محمود| لعط|بــــو |حمد محمد مدحتـــ | سيوط|بــــ |د|

44|2|3 م|لسيد سل|محمد محسن حسن  |حقوق طنط

57955 ل|هيم كم|بــــر|ئى |رس ه|ف حقوق بــــنى سويف

897|7o لس فريد رزيق عطيتـــ  هلل  |كي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

8|5|63 ين حسن محمد ص بــــر|شي  ره بــــنى سويف|تـــج

6823oo عيل زوين|سم|م حسن |ء حس|شيم لمنصوره|بــــ |د|

6o3626 لسمنودى|رق محمد |ن ط|نوره لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

223265 عيل|سم|حمد |لد |حمد خ| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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242889 فظ|لح|هيم عبــــد|بــــر|فظ |لح|هلل عبــــد|عبــــد ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

645o29 د|لجل|لسيد يوسف |هلل سعيد |منتـــ  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

49577| يد|ح محمد ق|مصطفى محمود صل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

34248| ن|رق محمد محمد رمض|ء ط|ول |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|434o9 لح|ندى ممدوح محمد ص ن|حقوق حلو

847526 لمعىطي|زق عبــــد|لر|ح عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|ل| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

54828 ى ى زكرى|يه| |جي  بــــ هيى |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

44433 ى شعبــــ حمد|ن |محمد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4253oo ى|ء |ه بــــه|م لدين محمود فتـــىح محمد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

8|3o85 مل يونس|حمد معروف ك| ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

6o3||4 لشوري|لكريم |ء محمد عبــــد |رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

675o6 ل تـــوفيق فتـــىحي|لرحمن جم|عبــــد لفيوم|علوم 

25o365 تـــه|دل حسن شح|طمه ع|ف ي صىح بــــنه
|معهد فنى

78|748 ي |غ
لسيد|ده حمدى محمد حسينى زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

682583 لنبــــى|لسعيد حسبــــ |ل |جم| هن لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

622635 لعظيم خليل أحمد|يوسف عبــــد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

|3384| لس عبــــد  ي عبــــد |كي  هلل|لمسيح بــــشر تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

6636o لعزيز|حمد معمر محمد عىل عبــــد | لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8|3oo6 محمود| حمد زكري|محمد  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

487943 فظ محمد محمد|حمد ح|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|9|53 عيل|سم|ء طلعتـــ خليل حسن |إرس لمنصوره|حقوق 

4|6776 ى |ئى |م| حمد عوض|حمد حسي  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

245844 يد|حمد ف|ن |مه سليم|س|حمد | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

435988 تـــتـــ خليفتـــ|شم شح|ه| عل سكندريه|ل|صيدله 

678o42 فظ|حمد ح|حمد محمد | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

698229 ن|محسن محمود عوض سبــــتـــ| نور زيق|لزق|عه |زر

|26663 لرحمن|هر محمد عبــــد |مريم ط ى شمس|تـــج ره عي 

2372o2 حمد حنفى حسن محمد|ره |س هره|لق|حقوق 

9|7|34 م |ح محمد هم|ئى صل|م| سيوط|حقوق 

438473 لنبــــى|هلل محمد عىل عبــــد|حمد عبــــد| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 
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|23586 هيم|بــــر|م سيد محمد  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

768224 رس حمدى محمد مصطفى|ن ي|نوره لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

83|83o هر|لط|حمد |محمد | لوف|بــــو|محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5|5847 ف خميس عبــــد |إيم د|لحميد ج|ن أرسر علوم دمنهور

543467 لح|ن محمد ص|ر عزم شعبــــ|من ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|267o7 ش|لحش|وي |مصطفى محمد منش ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

448|35 س محمود عىل|هلل محمد عبــــ|منتـــ  سكندريه|ل|حقوق 

87933o ء فوزى محمد محمود |صف سيوط|تـــربــــيتـــ 

7o9978 يد |بــــو |حمد |ره |س ى حمد عىل|لي  لمنصوره|حقوق 

426488 ى محمد حسن|ف طمه محمد حسي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6o737| ف عبــــد | |مه لرؤف سلوع|رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

225o5 سيف سيد عىلي محمد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|7752 ن عوض|ن سليم|س سليم|ين| سكندريه|ل|طبــــ 

63|398 عيل عىل محمد|سم|هدير عىل  زيق|لزق|بــــ |د|

36oo|3 ى | هلل رض|منتـــ  هيم|بــــر|حسي  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

757926 ر|ر محمد عم|محمد عم حقوق بــــورسعيد

345|7 ى|للطيف عىلي حس|طمه سعيد عبــــد|ف ني  هره|لق|حقوق 

52864 حمد|رص عىل |لن|مروه عبــــد ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|66o94 لحميد تـــوفيق|محمد مجدى عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

9o2556 لنعيم بــــخيتـــ |هبــــه محمود عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

4o4o53 حمد نجم|لفتـــوح |بــــو|ل |رس جم|ف سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

447582 ن|هيم   عمر|بــــر|رق سليم |يمنى ط سكندريه|ل|بــــ |د|

6|33oo لدين محمد محمد سليم|حمد مجد| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5o2|67 حمد|ن محمود |حمد رمض|زن |م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

678884 لجليل|لمحمدى محمود عبــــد |سمر  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

757568 ر محمد حمزه محمد|مي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8o356| لمجيد|هيم عبــــد|بــــر|طف |كريم ع ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|2|25| |لعل|بــــو |لد سعيد |عمر خ هرتـــ |لق|تـــمريض 

632|22 ر|حمد نو|لسيد |لسيد |ء |ل| زيق|لزق|بــــ |د|

8|4|o7 ن|حمد رسىمي سلط|حلىمي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى
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7|3o|7 حمد طرطور|هر |رق ط|محمد ط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

633456 م أحمد|لسل|بــــر عبــــد|سومه ص زيق|لزق|بــــ |د|

4|946| شور|ر محمد ع|ء مختـــ|رس| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

358o98 لعزيز محمد|مصطفى محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3|58o4 حمد|لرحيم |تـــ عبــــد|ء نش|سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|7725 شم|شم محمد ه|ل ه|كم ن|حقوق حلو

252559 لحميد خليفه|دل عبــــد|ء ع|سم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|3769 ى عبــــد|طف |ء ع|ل| ل|لع|مي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

3294o5 لعدوى|حمد |ن رجبــــ رجبــــ |رو زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

843279 هلل|ريم مجدي محمد عبــــد ن|كليتـــ طبــــ أسو

29o442 هيم عىل|بــــر|م محمد |سل| هره|لق|بــــ |د|

8o2493 ي فتـــىحي غيط ي|محمود خي 
ئى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

6826o3 تـــ|لشح|لحميد|م محمد عبــــد |بــــسنتـــ هش لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7oo766 ى لمسيح عوض|م محروس عبــــد |عص| مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

292572 ن|لم|زينبــــ فوزى محمد س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9o9325 حمد |ن |ن يوسف حمد|طمه حمد|ف تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

63o759 حمد| |رس عىل رض|محمد ي ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|2o3 ف |عيل |سم| لنبــــي|عيل محمد عبــــد |سم|رسر ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

788424 ود|بــــو زيد د|مل |دل ك|عمر ع بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

758936 ى رمض| حمد عىل|ن |لحسي  ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

487|23 لرحمن شبــــل ربــــيع شبــــل مصطفى|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o|235 لرحمن بــــيوم|م بــــيوم عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

443626 هلل|يمن محمد غيط عبــــد|ن |يم| لشيخ|علوم كفر 

476954 لس عبــــد  ى ك|كي  مل|لمسيح بــــشر لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

6|3499 لمغي |لرحمن |لرحمن عبــــد|محمد عبــــد |هندستـــ طنط

48o348 تـــ|د فرح|لجو|لجليل عبــــد|م عبــــد|حس ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

834675 ى يىحي عبــــد|ي ح محمود|لفتـــ|سي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

373596 لمرىس|هيم |بــــر|لد |حمد خ| عه مشتـــهر|زر

5|2|| مد|ن معروف ح|يوسف رمض صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف
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5955o ف ج|جر |ه بــــر عىل|رسر بــــ بــــنى سويف|د|

5o7686 رك|ن مبــــ|سمر حسن رمض لعريش|بــــ |د|

8699o7 ي محمود محمد|حمد عبــــد|
لرضى ي صن. تـــ.ك

ن|سو|ع |فنى

|3|692 هلل|ن عبــــد |ن سعد رضو|ره رضو|س ى شمس|د| بــــ عي 

27296 ى |حمد حس|ء |رس| حمد|ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2843o| لمليىح |لسيد محمد |ن محمد |نوره ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

9o7452 حمد بــــطيخ  |هلل سلىم |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

2824|| زى|عيل حج|سم|حمد |جر |ه ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|38863 مريم عزتـــ محمد محمد هره|لق|علوم 

22835| حمد محمد|خلود مصطفى جمعه  هره|لق|بــــ |د|

54454o م|لجيد سل|فريج عبــــد | عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5|73o2 حمد محمود عىل معبــــد|ر |من علوم دمنهور

686256 س|محمد نرص سعيد عبــــ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6933|7 تـــ|هيم بــــرك|بــــر|لمتـــول |يوسف محمود  لمنصوره|علوم 

58767 لغنى|لحكيم عبــــد |كريم مصطفى عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

8|4963 ده رجبــــ عىلي|مروه حم ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

7o22o3 مه|حمد سل|م محمد |سل|ره |س زيق|لزق|بــــ |د|

|8468 لسيد|هلل |حمد فتـــح |عمرو  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

7|63|3 |لعط|بــــو |لسيد محمد |لح |ص لمنصوره|عه |زر

2852o9 للطيف|لم حميدو عبــــده عبــــد|س لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

339773 ح عفيفى|لفتـــ|عبــــد| رحمتـــ رض |طبــــ بــــيطرى بــــنه

757339 حمد|لسميع |ء محمد عبــــد |رس| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

73524 هلل|لعظيم عبــــد |ده عبــــد |بــــ حم|رح لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

477737 ى تـــوفيق عبــــد ن|لعظيم تـــوفيق عىلي|لجي  سكندريه|ل|حقوق 

6467o5 ن|ح عىل رضو|ئى عىل صل|م| ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

756335 هلل|ن محمد عبــــد|سلوى حس زيق|لزق|حقوق 

5|5o|5 هيم محمد رجبــــ|بــــر|لسيد |ء |لزهر|طمتـــ|ف ط|معتـــ دمي|علوم ج

7234o لرحيم عرفه|طمه عيد عبــــد|ف لفيوم|لعلوم |ر |د

637562  فتـــىح محمد فرح| رش
ى
تـــ|دسوق ي صىح 

زيق|لزق|معهد فنى
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49o25 ن محمد جنيدى|محمود رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

235929 لح محمد|م محمد ص ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

342585 ي
ى حسن| دئى سيد ربــــيع حسي  ى شمس حقوق عي 

7o3982 وى منصور|لقن|ء محمد رمزى |لشيم| لمنصوره|صيدله 

89|645 ف عبــــد|لرحمن |عبــــد هيم |بــــر|لرحمن |رسر ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

493432 لعروي|لعزيز |د محمد عبــــد |زي تـــربــــيتـــ دمنهور

836o|7 محمود محمد سعيد حسن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

92299o لرحمن خليفه |صم عبــــد|لرحمن ع|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

343o76 س|لكرد|تـــ |فظ شح|بــــ ح|رح |حقوق بــــنه

|47653 بــــر عىلي خليفتـــ |لج|لدين عبــــد |م |محمود حس
د|حم

هره|لق|حقوق 

258952 ف عيد عبــــد |كريم  حمد|لمطلبــــ |رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

26578| رك|هيم مع|بــــر|مصطفى محمد فريد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

68369 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|لد |خ ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

633745 ف | عيل محمد|سم|لسيد |رسر زيق|لزق|بــــ |د|

363832 بــــ|لعزيز دي|م عبــــد|محمد س عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

293292 مه|مد محمد سل|محمد يوسف ح ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

82754 ى سيد|س |رحمه عبــــ مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

778227 ن محمد طيور|حمد سليم|ن |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

||6423 هلل|لمنعم عبــــد |حمد عبــــد |لدين |سيف  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

63845 ن|ن حس|م رمض|لؤى هش ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

483o9o م|لسل|هيم عبــــد |بــــر|ن سعيد |رو لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8396|5 ي محمد محمد|
حمد مصطفى دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

339535 سم زيد|سم محمد ق|تـــ ق|نج ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

25984| فع|لش|ح |لفتـــ|ن محمد عبــــد|يم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

9|5o84 ى مصطفى ح مد مصطفى محمد |نرمي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

68|o97 ضى|لبــــي|تـــ |لشح|لبــــديع |د عبــــد |حمد عم| لمنصوره|ره |تـــج

8|9635 لمسيح|ود عبــــد|سمي  د| دين ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

52|352 لريش|بــــو|عيل |سم|رص محمد |لن|يتـــ عبــــد| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|49779 ع عىل|لد رف|محمد خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

374229 لك|لدين مصطفى م|م |بــــسنتـــ عص ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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499262 لرحمن|لسيد عبــــد|ء عىل |شيم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6|7624 بــــ محمد نجيبــــ محمد معوض|يه|د |زي ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|5472o حمد|لصبــــور عىلي |لرحمن عبــــد |عبــــد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|22264 رى|لدين فتـــىح بــــند|زين | صف هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

5|9253 ه م| حمد محمود|هر |مي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

359749 ى عيسوى درويش محمود|ي سمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

693o63 ي|ر
بــــى صبــــح|مبــــ|ر |لستـــ|ل عبــــد |مصطفى كم| ئى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

789|45 مه فتـــىح حسن|وس|محمود  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7o|42o |تـــه محمد |سن شح|لمح|بــــو|مل محمد | زيق|لزق|بــــ |د|

323475 دم|روق ي|محمد مصطفى ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76|974 حمد|هلل |لد عبــــد |محمد خ لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

425575 ى|رص محمد |لن|طمه عبــــد |ف مي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

863979 حمد محمد حسن|جر |ه ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

6|2474 ئى|لفخر|هيم عىل |بــــر|عىل | دين زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

27o|26 م محمد حسن شلبــــى|م|لسيد |حمد | هره|لق|صيدله 

9o|o77 عيل محمد  |سم|بــــر |هلل ص|منتـــ  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

695553 يف|لسيد |حمد |لمنعم |جر محمد عبــــد |ه لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

347823 ض بــــدر|حمد محمود محمد عو| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

78849 دق|حمد محمد ص|م |حس ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

864927 حمد محمود|ر عىلي |لغف|عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

694259 س محمد|وى عبــــ|لمك|ل |محمود كم لمنصوره|هندستـــ 

682596 ج |لعزيز خف|لعزيز عبــــد |ء حمدى عبــــد |رس| لمنصوره|بــــ |د|

|429o| ممدوح سمي  محمد محمود |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

484725 لحميد عىل محمد عنتـــر|محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2735| ر محمد عىل ود|من هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9||oo9 حمد |س |نور عبــــ|كريم  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

333|2o ن لحميد فكري|مه عبــــد|س| |مي  |نوعيتـــ بــــنه

345896 لعزيز|لرحمن عبــــد|لسيد عبــــد|بــــر |رتـــ ص|س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

359445 لحميد جودتـــ|م عبــــد|رحمتـــ عص ى شمس|د| بــــ عي 
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42|954 دتـــ رجبــــ سيد محمد|غ |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

633794 ي عبــــد |عبــــي  ن ح عىلي سليم|لفتـــ|ج  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

8324|4 ى|م هيم حكيم|بــــر|صبــــري | رتـــي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

449367  عبــــد 
ى
لحميد تـــركيه|محمد شوق |هندستـــ طنط

424|86 ى سعد|رشدى فهيم | مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

77o99| فع|هلل ن|دل محمد عبــــد |بــــ ع|رح زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4oo286 دل محمد أحمد محمد محمد|ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69o625 لسيد محمد تـــوفيق|ء |ل| زيق|لزق|عه |زر

334835 لمنعم حسن|م عبــــد|عص| ن|ر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

267939 بــــ|م حسن غل|محمد س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

439o|2 م|عىل حسن عىل عل لشيخ|تـــمريض كفر 

787395 لد محمد عىل|لدين خ|م |حس زيق|لزق|حقوق 

25393 هيم|بــــر|حمد محمد |ن |رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|52|45 وق خ لد فرغىل محمد|رسر هره|لق|هندستـــ 

|3o|74 هلل|لربــــ رزق |د |ردين ليشع ج|ن ن|هندستـــ حلو

837558 لمجيد حلبــــي|محمد عبــــد| نور دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|42679 د سيد|ء محمد فؤ|ل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

792347 يوبــــ وهبــــه|دل |رى ع|م كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

5o5957 لحليم بــــدر|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد| سكندريه|ل|بــــ |د|

8638|| ي|ل|
ي فهىمي حفنى ء خي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

4o3863 حمد|لعزيز |زى عبــــد |رس حج|زى ي|حج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|||85 حمد|تـــ محمد |م|لكر|هيم أبــــو |مريم إبــــر صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8|686 ى لطفى|بــــسمه س م حسي  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

52oo3| م|لر|لغنى |يه محمد محمود عبــــد | ى شمس| لسن عي 

2846|4 ى |لجو|رق عبــــد|ط| نور لسيد|د حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o5|o مل|هلل ك|محمود رجبــــ حمد  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

782939 ء محمد حسن عىل|سم| زيق|لزق|علوم 

642||7 لم|لدين محمد س|ح |محمود محمد صل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6o|639 ي|لسود|ن تـــوفيق حسن تـــوفيق |إيم
ئى |ره طنط|تـــج
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|72567 لمنعم|محمود سيد محمود عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

26o263 حمد كشك|لكريم |لسيد عبــــد|ء |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

92574 طمتـــ محمد حسنى محمود|ف ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

487847 ه|لل|ح فكرى عبــــد|حمد صل| سكندريه|ل|حقوق 

4|223| لغنى بــــيوم|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

642323 لرحمن محمود عىل|عزيزتـــ عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

35|987 در|لق|م حلىمي عبــــد|ن هش|مرو ى شمس|د| بــــ عي 

|4o3o7 ضى|لق|حمد |جنه حسن يوسف  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

786944 ف |كرم عم| لعزيز|لسيد عبــــد|د رسر ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

425398 ى محمد |ي ى|عيل ري|سم|سمي  ض عىل حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

3226|2 لسيد محمد|سيد عفيفى | ند هره|لق|بــــ |د|

48o44 شم|هيم ه|بــــر|محمد عيد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

446o38 روق محمود محمد هريدى|بــــ ف|يه|محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

75|325 دريس|مصطفى نبــــيل محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

22|442 رق محمد حسن|لدين ط|م |حس هره|لق|ره |تـــج

775969 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|روه محمود | ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

273o3o د محمد|ج  فؤ|ن| لي|د |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

677426 ر|لنج|دل محمد شلبــــى |محمد ع لمنصوره|هندستـــ 

3|7879 لد محمد حسن سيد|خ ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

|397oo ريم منصور محمد منصور ى شمس حقوق عي 

629926 لسيد محمد غنيم|لعربــــى |محمود  زيق|لزق|بــــ |د|

|2676| هيم|بــــر|طف محمد سويلم |ندى ع ى شمس|تـــج ره عي 

|385o4 هيم محمد حسن|بــــر|رحمه  ى شمس| لسن عي 

8o5369 ض|بــــيشوي جرجس مني  ري ي|تـــمريض 
| لمنى

62446| لدعدع|رس مصطفى |خلود ي ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

9o3566 حمد  |لم |فرحه محمد س ج|حقوق سوه

238837 لحميد جوده|حمد عبــــد|سميحه  عه مشتـــهر|زر

353|53 روز|هر جميل ن|جميل م ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

634864 دى|له|دى سعد عبــــد|له|حمد عبــــد| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

Thursday, September 6, 2018 Page 13592 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5366| ن|ن محمد شعبــــ|ن رمض|يم| بــــ بــــنى سويف|د|

6o|489 بــــو عربــــ|ء عطيه |دى عل|ه لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36o242 يمن محمد مليىح |بــــ |خط |ره بــــنه|تـــج

287682 لقوى|محمود زىك عبــــد| رند |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

23o4|| ى كم|كم حمد|ن |ل رمض|ل حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2847|7 ح مسعود محمد|مروه صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7|456 يوبــــ محمد|ن |طمه شعبــــ|ف لفيوم|بــــ |د|

257o|9 ي
لمرصى|لسيد |لسيد | |دئى ي صىح بــــنه

|معهد فنى

75o8o9 ف نج|عمر  ح  زىكي|رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

43272 هيم|بــــر|ن محمد خليل |حمد رمض| ن|بــــ حلو|د|

6oo9|5 وي|لبــــندر|حمد |هبــــه حسن  |عه طنط|زر

5|23|8 وى|لغمر|بــــوبــــكر |بــــوبــــكر فتـــىح |لصديق | سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

853|28 ي خليل
ى
طه عىلي دسوق ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

|57837 ى|ء لطفى حس|ول ن حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

766|9| هلل|بــــ عبــــد|لوه|عبــــد| لعل|بــــو |لد |هلل خ|منه  طبــــ بــــورسعيد

|6269 فع|لش|طف لبــــيبــــ |در ع|ن هره|لق|هندستـــ 

769645 م سمي  فخرى حسن|سل| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|4|985 م|لسل|حمد عبــــد |د محمد |زي |ره بــــنه|تـــج

286|| ي|م محمد عبــــد |سل|
لنبــــي مصطفى هره|لق|حقوق 

2697|4 لجد|لسيد |محمد سعيد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

645|8 ى هيم رزق|بــــر|مح |س| كريستـــي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

834o24 دل حسن جمعه|هبــــه ع دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

883|27 لرحمن |حمد يىح محمد عبــــد| سيوط|حقوق 

|54o6| لد سمي  يوسف محمد|خ تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

69||39 در|لق|ح عبــــد |لفتـــ|بــــو سمره عبــــد |محمد  ى شمس| لسن عي 

222293 حمد|حمد ليثــــى محمد |هلل |منه  ن|بــــ حلو|د|

288o38 ن|حمد سليم|بــــ |لوه|ن عبــــد |فرحه رمض ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|27867 مه|هلل سل|مه محمود عبــــد |س|مهند  هره|لق|ره |تـــج

35oo36 هيم يوسف|بــــر|هيم صبــــىح |بــــر| |ريموند |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 
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522293 بــــوزيد|لحميد |لسيد عبــــد|ء |أل تـــربــــيتـــ دمنهور

348o|7 لعكل|هيم |بــــر|عىل عزتـــ حسن  هره|لق|ج طبــــيع |عل

27|429 ل|لجم|حمد |لحميد |حمد عبــــد|سمر  ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

|6538| دي|هد محمد ش|حمد مج|ره |س هره|لق|ر |ثــــ|

3|3496 مه|يمن حلىمي سل| |ندر|س ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

752o28 ين سعد|هلل | |فتـــىح سمي  عط| في  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

87|647 حمد سيد|لد |محمد خ ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

32674| ى بــــدر عبــــد|ي هيم|بــــر|لنبــــى |سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

92|387 لرحمن |للطيف عبــــد|حمدى مصطفى عبــــد|ل| ج|حقوق سوه

32666 حمد|مر |لحكيم ع|مر عبــــد |ع هره|لق|هندستـــ 

4|5855 لعبــــد|لد محمد عىلي |ء خ|شيم لشيخ|ره كفر |تـــج

265473 مر نعمه|محمد عمرو مسعد ع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

483245 ن محمد محمود يوسف بــــسيوئى|رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

35249| لحميد|ح عبــــد|لفتـــ|حمد محمد عبــــد| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|4o547 روز|لحفيظ ن|رص عبــــد |ن| بــــول ى شمس حقوق عي 

482674 ى |ي لسيد|حمد بــــشر |سمي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

438965 ي محمود نع|لشو|حمد |
ى
متـــ|دق لشيخ|تـــمريض كفر 

82o454 لعزيز|مه زهزه محمد عبــــد|س| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

223922 ف س|رحمه  لم محمد|رسر هره|لق|حقوق 

228o95 س مسعود|ء مرىس عبــــ|رس| تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

||7378 حمد|بــــسنتـــ صفوتـــ سمي   ى شمس|تـــج ره عي 

|49o69 ج  محروس مصطفى|لدين محمد ن|ء |نهله عل هره|لق|صيدله 

23o349 يف عبــــد ر عىل|لغف|عمر رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|2o685 حمد|لمجيد محمد |م محمود عبــــد |سل| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

|7o|9| تـــ|حمد سيد شح|تـــ |ي| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

266388 لمنعم حبــــيبــــ|بــــسمه بــــكرى عبــــد شمون|نوعيتـــ 

69447o ل|تـــ هل|روق فرح|ن يحن  ف|رو لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

2|8944 وى|لحميد طنط|مه عبــــد|س|كرم | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

63|893 هيم|بــــر|هلل |خلود محمد محمد فرج  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

357239 لعزيز محمد|هيم عبــــد|بــــر|سهر  |تـــمريض بــــنه
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4o969o عيل نوفل|سم|رحمه محروس محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

334436 محمد| لنج|بــــو|كريم سعيد  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

64373o لسيد محمد سعيد|حمد لطفى | زيق|لزق|طبــــ 

62|949 غ|لصبــــ|لرحمن محمد محمد فهىم محمد |عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

69o923 لحميد|لحميد عطيه عبــــد |هدير عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

47446 ى د|لعظيم |ندى عبــــد ى حسي  ود|مي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

348772 حمد عويضه|ئى مصطفى |ر ه|من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

478897 للطيف متـــولي|هيم عبــــد |يوسف إبــــر ي|بــــ |د|
|لمنى

648843 هيم|بــــر|محمد حمدى محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9o736o هلل  |ق عبــــد|ن سبــــ|هيم شعبــــ|بــــر| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

54o|68 لحكم|هلل عبــــد|مه عبــــد|س|محمد  سيوط|بــــ |د|

78o395 لسيد محمد تـــوفيق|ء |ل| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

825367 حمد|لحميد سيد |ء عبــــد|لزهر| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

2288|| م محمد عىل|سهيله عص ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

5|68| فظ|حمد طه ح|ر |من بــــ بــــنى سويف|د|

4|9639 حمد بــــغدودتـــ|لسيد |هلل |هلل رجبــــ عبــــد|عبــــد ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

3||377 حمد|م وليد محمود |سل| ن|بــــ حلو|د|

6o8352 ىسر|لم|أحمد منصور | رن |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

62277| لىح محمد|رق محمد عبــــد |حمد ط| ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

48|35 شد|لحميد ر|دى عبــــد |يه ن| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9756o ى بــــس|بــــر|يرينى | ل|هيم حني  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

64382 عيل محمد|سم|جر محمد سيد |ه سيوط|عه |زر

26o5o6 زق عيس|لر|لمنعم عبــــد|ده عبــــد|غ شمون|نوعيتـــ 

46698 لق|لخ|ن سيد عبــــد |محمد رمض هره|لق|ره |تـــج

769|87 منيه محمد محمد عىلي| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

7o5447 ل|لكم|بــــو |س |هيم محمد عبــــ|بــــر|حمد | لمنصوره|ره |تـــج

45333o بــــ|هيم محمد دي|بــــر|دل محمد |محمد ع لشيخ|هندستـــ كفر 

5o4689 يم|فر|ن قدري صبــــىحي |ري|م سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

678784 هلل|مريم محمود محمود عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

787793 |هيم |بــــر|م محمد 
ى
لدسوق زيق|لزق|نوعيتـــ 
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223499 تـــه عىل|محمد عىل شح ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

2|48|| ع|لسبــــ|م محمد |لرحمن عص|عبــــد هره|لق|حقوق 

333298 ه ع محمود|لرف|حمد |ن مجدى |مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

694886 لكريم|لمجيد عبــــد |لمجيد عىل عبــــد |عبــــد  لمنصوره|صيدله 

698255 بــــينى|نه |هدى مصطفى شبــــ لشر لمنصوره|حقوق 

266|7 لد سيد عمر عىل|عمر خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

92o498 لمقصود |سمر فتـــىح زغلول عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

63622| زق|لر|لمجيد عبــــد|ل عبــــد|محمد جم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

296295 هيم عبــــيد|حمد إبــــر|بــــوبــــكر |مريم  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o3|72 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد | |رن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

759249 رك|رك فكرى مبــــ|محمد مبــــ لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

79468 حمد سعيد|مل سيد | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

373|42 لسيد|لسيد محمد |هدير  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

636685 ح عىل|لفتـــ|محمد حسن عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

89793o ن |حمد محمد مهر|لسيد | ج|ره سوه|تـــج

5|8236 لفوى|ل عىل |لمتـــع|ن محمد عبــــد |يم| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

5o2|o8 حمد|بــــ |لتـــو|ء محمد فريج عبــــد |م عل|حس لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

675477 لسيد|سم يوسف |لق|بــــو |د محمد |هلل عم|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

436637 لمجيد حسن|لمجيد عبــــد |بــــسمه محمد عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

526267 حمد|مل |حمد حسن ك| سكندريه|ل|بــــ |د|

877868 لرحمن محمد |دى عبــــد|ندى نف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

34552|  
ى
لسيد|شم |بــــوه|تـــفى شوق سيه|نوعيتـــ عبــــ

56596 رى|لبــــ|ل محمد عبــــد|لرحمن جم|عبــــد ي سويف
هندستـــ بــــنى

26559 دق|د سعيد ص|سعيد عم هره|لق|حقوق 

273454 ف محمد |ن |نوره هيم|بــــر|رسر ن|حقوق حلو

|37444 مه جرجس|نوبــــ محروس رشدى سل|بــــ| هره|لق|حقوق 

777768 حمدى محمد| حمد رض| ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

265435 لروس|بــــو |ء عيد |طه عل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7|5|25 عود|كريم مجدى محمد طه ق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|4484 قرع|ل|حمد محمد |هدير  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|
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3388o فع|لسيد ر|م عىل |رتـــ س|س هره|لق|بــــ |د|

362747 لسيد محمد|هلل محمد |عبــــد ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|4o296 لشيتـــ|حمد محمد |منيه محمد | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

42o7|o دى|له|ن عبــــد|مؤمن محسن رسح لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

764528 وى جبــــر|لشبــــر|وى |لشبــــر|حمد وحيد | ره بــــور سعيد|تـــج

6|9337 ه |  محمد عفيفى|هيم |بــــر|مي 
ى
لدسوق ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

9||52| ركو يشى نرص بــــسيليوس |م ج|علوم سوه

846475 ن مدحتـــ مني  سدره| مي  ن|كليتـــ طبــــ أسو

24789o لقفل|تـــغريد محمد محمد يوسف  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

54695 لرحمن|ن عبــــد|ن سليم|شعبــــ| نور لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

444|o7 مه|هيم سل|بــــر|رص |لن|ل عبــــد |أحمد جم هره|لق|طبــــ 

47556| حمد خليفتـــ|لدين |لد علم |دهم خ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

892598 مريم نبــــيل نجيبــــ منصور  سيوط|تـــربــــيتـــ 

753|38 لحميد فريد|د عبــــد |لد عم|خ ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

7568|9 لم|رق محمد س|ن ط|نوره عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

68|925 ي|ر
ر|لزه|مد محمد |طف ح|ع| ئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

853747 م|لسل|لمحسن عبــــد|كريمه محمد عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

452599 ق|د جرجس إسح|ندي عم|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

73986 م|لسل|ره محمد قرئى عبــــد |س لفيوم|عه |زر

4o9788 مريم محمود حسن محمود عيد |حقوق طنط

93785 ر|لغف|ع عبــــد |لرف|حمد |يتـــ مجدى | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7|5939 حمد محمد يوسف|ن محمود |نوره لمنصوره|عه |زر

|64438 لغنى|م عبــــد |لسل|ء عبــــد |زن بــــه|م دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

8o284| لسيد|محمد محمود عىلي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

765486 ى|سلم|ن |سلم|لسيد |حمد | ن جمي  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

32365o لرحمن|ء عزتـــ فتـــوح عبــــد|سم |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

|597oo لسعيد فوزى|ء محمد |دع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|4278 لسيد سليم|منى صبــــىح  |بــــ طنط|د|
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22895o حمد|لسميع محمد |جر محمد عبــــد|ه هره|لق|ره |تـــج

9||564 | لنج|بــــو|لحسن |بــــو|سمر ربــــيع  ج|ره سوه|تـــج

9|73|3 لعزيز عىل |محمود محمدممدوح عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

226839 ل عىل مصطفى|محمد جم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|465o8 لمجيد|لمجيد تـــوفيق عبــــد |ل عبــــد |من هره|لق|هندستـــ 

876699 حمد |رق عزتـــ |محمد ط سيوط|حقوق 

675653 ن|بــــر محمد شوم|ئى ج|محمود ه هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

335325 ي
لحليم محمد|عىل عبــــد| دئى |بــــ بــــنه|د|

446336 نه|محمد رجبــــ محمد كتـــ سكندريه|ل|حقوق 

3366|| حمد|دى سيد |له|مه عبــــد|مريم سل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

452248 لحميد يوسف|صف عبــــد |هيم و|بــــر|صف |و ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

685|97 ى|حمد |حمد مصطفى |حمد مصطفى | لعشر زيق|لزق|طبــــ 

6383o| هيم حموده|بــــر|حمد محمد |محمد  زيق|لزق|علوم 

8|8748 ول ي نجيبــــ بــــرسوم|ن| مي  ج  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6978|9 ف |ن |نور لسيد |حمد محمد |رسر لمنصوره|نوعيتـــ 

7872o6 تـــه|لعزيز مرع شح|لسيد عبــــد |ء |لزهر| زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

32525 حسن سيد حسن سيد محمدى هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

239476 بــــر|لسيد محمد ص|رس |ن ي|نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

249o42 جورى|لبــــ|لسيد |ل |لع|جر سعد عبــــد |ه تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

7793|6 عيل|سم|لسيد محمود |محمد  ط|ر دمي|ثــــ|

5o578 محمد حمدي عوض تـــرىكي ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

267|o3 حمد|عيل |سم|ريم حسن  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o9249 ي|لفخر|لسيد |لمحسن |لسيد عبــــد|محمود 
ئى |علوم طنط

456||4 يد|رق فوزي أبــــو |حمد ط| ى لي  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

|39|o6 رسر ف يىح محمد|جر |ه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9o58|4 صفوتـــ شفيق خليل | بــــول ج|بــــ سوه|د|

5o2292 ى  ى|لشح|أحمد صبــــرى حسي  تـــ حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|67637 ي عبــــد 
هلل|محمود محمد حنفى ن|هندستـــ حلو

9o5254 ى محمد عبــــد|ء |رس| در |لق|مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

42925 بــــ|لوه|هلل عبــــد |ل عبــــد |ء جم|رس| هره|لق|طبــــ 
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5o3o64  |رس|
ى
لسيد مرىس|ء شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8||275 لعظيم محمد|د سيد عبــــد|جه ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

84|682 هلل|هلل محمد عبــــد|محمود عبــــد ن|سو|بــــ |د|

36289 ل صديق ربــــيع|لد جم|محمد خ ن|حقوق حلو

628o79 لعزيز|آيه سعيد يوسف عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7837o4 هيم محمد|بــــر|هلل |ء عبــــد |دع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

632253 دى|مل بــــغد|ء محمد ك|لزهر|طمه |ف لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

262o56 نور محمد دنيبــــه|محمد  |ره بــــنه|تـــج

||564o بــــق|لدين يوسف محمد س|ل |م كم|مر ى شمس|د| بــــ عي 

8879o3 ل |ل مرس|ل كم|حمد جم| سيوط|بــــ |د|

322756 لحفيظ تـــرىك|بــــ محمد عبــــد|رح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

362572 ل محمد محمد|ء كم|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

634o44 يف محمد  بــــتـــ|حمد محمد ثــــ|رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

877289 ى ثــــروتـــ عبــــد|ي ن  |لرحمن مهر|سمي  سيوط|حقوق 

766449 س موىس|س عبــــ|رس عبــــ|لرحمن ف|عبــــد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

632965 ى ع بــــدين|هند عىل محمد محمد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

67679 لرحمن|بــــو بــــكر عبــــد |لدين |ح |صل| رن م بــــنى سويف|إعل

778698 حمد محمد ثــــروتـــ عىل| ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

|5495o خلود محمد سمي  حلىم ى شمس|د| بــــ عي 

75582o تـــه|تـــه عىل شح|ء شح|نجل عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

|2oo7| هيم|بــــر|لمنعم |ئى عبــــد |ليىل ه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8|73o7 محمود محسن محمود عىلي ي|بــــ |د|
|لمنى

635352 دى|له|لق عبــــد|لخ|بــــسمه محمود عبــــد ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|78343 ى|لستـــ|لنبــــى عبــــد |يه عبــــد | ر حسي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

328289 لشيىم|يمن محمود عىل |فتـــ |ر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

759368 مر|بــــر ع|دل ص|م ع لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

48|376 حمد ويفى فخرى محمد عىل| سكندريه|ل|ره |تـــج

89723o لسميع محجوبــــ |كر عبــــد|يه ش| ي صىح سوه
ج|معهد فنى
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5||977 بــــ|حمد محمد محمد محمد رح| عه دمنهور|زر

47743 |س|حمد |
ى
متـــ فتـــىح دسوق ي للفن|

|دق قن|لفنى

5|4744 لنبــــى مصطفى عطيه|متـــ عبــــد |يه سل| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3239o2 تـــه محمد|هيم شح|بــــر|ن |يم| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

282746 ى|م ديوس|قل| |ديوس بــــشتـــ|قل| |رتـــي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

492232 ى |رس |محمد ي ى خميس|مي  مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

423897 ف |ل |س وى|لشن|هيم محمد |بــــر|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

|29378 لعليم محمد|حمد وجيه عبــــد | ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

6|2|34 طه محمود طه لقمه تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

867283 لم يوسف|ل س|محمد كم |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

838869 ن|لجليل سليم|رضوه فوزي عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|485o| ن|لسيد عثــــم|رق سيد مصطفى |مريم ط هره|لق|ره |تـــج

877363 حمد  |دل محمد محمود |ر ع|من سيوط|طبــــ بــــيطرى 

||6274 نوس|سطف|د |ج  فؤ|ن| بــــول وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

86|676 شم|حمد ه|يه محمد | ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

679556 بــــ|لوه|لح عبــــد |هيم ص|بــــر|هيم |بــــر|حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3565o8 لم جبــــل|لم محمد س|ميمتـــ س| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

4o4o73 ئى|للق|حمد |لسيد |حمد |يوسف مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82536 |لش|لمغنى عبــــد|تـــ عبــــد|م فرح|هش
ى
ق سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

8|2346 تـــه محمد|هيم شح|بــــر|محمود  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

273255 ر|لعط|ل محمد |لد جم|خ ن|سو|علوم 

7|5|o9 يفى|لط|لعظيم |ىط عبــــد |لع|ر منصور عبــــد |مي لمنصوره|حقوق 

7||876 ه ع لسيد ضيف|دل زىك |ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

448457 م|لسل|هيم غريبــــ محمد عبــــد |بــــر|هلل |عبــــد  |حقوق طنط

323668 ى|رى بــــش|ردين موريس نبــــيه مك|ن تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

628294 لسيد صقر|لمنعم |رس عبــــد|حمد ي| زيق|لزق|هندستـــ 

69339 م|م هم|م|ندى سعد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

88739| لملك |يق عبــــد|ئى ف|بــــيشوى روم سيوط|طبــــ بــــيطرى 

497549 هيم رسور|بــــر|يمنى محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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64o6|8 حمد يوسف|ح محمد |يوسف صل زيق|لزق|حقوق 

337676 ش|لمنعم حو|ن عبــــد|لسيد شعبــــ|مي  | |ره بــــنه|تـــج

35446o ي عز |جر ه|ه
لعربــــ هدي|ئى هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

639839 لصغي |لسيد |لرحمن |يه عبــــد| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

63548o ل|لع|مد طلبــــه عبــــد|م ح|طمه س|ف زيق|لزق|بــــ |د|

76278| حمد|حمد |ء |حمد عل| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

332586 ي
لحميد|لسيد عبــــد|حمد |ل |جم| دئى |بــــ بــــنه|د|

368o|8 لسيد عطيتـــ|لد محمد |خ ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

5|9642 بــــ|عيل محمد غر|سم|مل |عيل ك|سم|آيه  |بــــ طنط|د|

2877oo لدين محمد مزيد|ء|طمه عل|ف ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

77825o ى صبــــىح عبــــد |ي ن|لعزيز عثــــم|سمي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9|o3o| حشمتـــ فهىم ذكرى| رين|م دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5o7652 ى محمد حسن محمد تـــوفيق|ي سمي  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

44|927 فظ|ن رجبــــ محمد ح|يم| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

8647|9 وق  لم|حمد محمد س|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|6756 هيم|بــــر|هيم سيد |بــــر|مح |ء س|ل| ى شمس صيدله عي 

84957| مريم عوض محمد سعيد دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

633||| تـــه|تـــه محمد شح|حمد شح| زيق|لزق|عه |زر

82798 هلل|لسيد عبــــد |حمد محمد | ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

352|27 وى|لخرج|در |لق|لدين عمرو عىل عبــــد|سيف  |حقوق بــــنه

3|9698 حمد محمد عىل|دتـــ |مريم حم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

857886 ل|حمد جل|دي |محمود ن ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

882o59 لسميع محمد  |عىل محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

254|75 ره|لط|حمد |زينبــــ سعيد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

32728o لد|ل خ|لحسن جل|بــــو |شد |ء ر|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

223o74 مل|زق ك|لر|يمن عبــــد|لدين |م |حس لفيوم|لعلوم |ر |د

498822 عيل|سم|بــــو|دل محفوظ |ره ع|س تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7794|2 حمد محمد حسن|ء ربــــيع |سم| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

447452 د|لجو|ندى محمد حسن مبــــروك عبــــد  ج|بــــ سوه|د|

5|4o2o لمزين|لسيد |مح سعيد |منيتـــ س| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى
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683992 مه|مل محمود سل|محمود ك لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

446634 حمد حسن|محمود محمد محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

832864 ن|ج يونس سليم|حج| هي ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

68254o ي|حمد محمد |رس |فرح ي
لطوجى لمنصوره|طبــــ 

649|78 لحميد عسكري محمد|لد عبــــد|رضوى خ زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

877429 ه حمدى جل ل درويش |مني  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8273|2 ى|عبــــد ى حسن حسي  لرحمن حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5|845 م صفوتـــ يونس|عص| ر|ي تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8979o| لحميد مرزوق |بــــر عبــــد|هدير ص ي صىح سوه
ج|معهد فنى

838835 حمد|حمد محجوبــــ محمد | دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

22oo2| ه جرس|د ز|ميل| ن|مري ى شمس|تـــج ره عي 

324278 ى محمد عىل  محمد حسي 
مصطفى تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|

ل|أعم

497837 بــــرى|لج|هر محمد محروس |ندى ط بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

9o2983 ى |ي عيل |سم|لسيد مصطفى |سمي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

7o37|5 هل|ل|حمد سيد |ح محمود |ء صل|سم| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

832739 ي 
رك|س مبــــ|حمد عبــــ|مصطفى لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

32596o ى|ء ممدوح |رس| نور حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

3572o2 ى محمد |ح |ء صل|رس| شهبــــ|ل|لدين حسي  |طبــــ بــــنه

526o22 ى إبــــر|عبــــد  هيم موىس|لرحمن سعيد حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

285784 حمد|زق |لر|نور عبــــد|عىل  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

8o|79 لرحمن|لعزيز عبــــد |رق عبــــد |ط| رن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

283o72 ى|يوسف محمد محمد  لبــــشر لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

3|25|o حمد بــــدر|هر غمرى |ر م|من ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

2|4569 كر|مل ش|ح ك|مريم صل هره|لق|بــــ |د|

|43o98 ف ف|رتـــ |س ضل محمد عىل|رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

268437 لخفيف|مصطفى محمد مصطفى  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

2689o6 بــــ|هنده محمد محمود شه|ش ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

924o54 ى نور|عبــــد لدين  |هلل ممدوح خي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

63o|92 ف عبــــد |بــــيشوى  سعد|لمسيح فهىم |رسر زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر
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324557 لمجيد|حمد محمد عبــــد|حمد محمد | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5|5299 لمجيد زيد|يمنى محمود عطيتـــ عبــــد  عه دمنهور|زر

6|9|5 لحميد|هدير مصطفى محمد عبــــد ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

264368 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر| |ن رض|نوره شمون|نوعيتـــ 

|47373 حمد عزتـــ تـــوفيق|لد |عمر خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6437|7 هيم|عيل إبــــر|مد محمد عىل إسم|ح زيق|لزق|ره |تـــج

4|286 هيم|بــــر|ن محمد عىل |نوره هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

24722o د|لجو|هيم محمد عبــــد|بــــر|محمد  دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

862526 ئيل|بــــرسوم نعيم متـــري روف ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

78337o ف محمد ع|محمد  هيم|بــــر|طف |رسر ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

8|9o3o ي مجدي حلىمي جندي| نىح  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

|3o2|4 لمنعم حسن|نور عبــــد | |سه ى شمس| لسن عي 

255553 لغندور|لسيد |ل محمد |بــــل ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

639538 لسيد|لحليم |لسيد عبــــد |خلود  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|46483 ح حسن|لفتـــ|لدين عبــــد |م |مريم حس ه ى نوعيتـــ جي 

335|42 د|خلود محمد حسن رش  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

479o86 حمد يوسف|م |لسل|يوسف عمرو عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7533|o لش عىل محمد|ج |م تـــ|سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

257o53 لسبــــىك|ره صبــــىح عىل |س لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

86|538 لضبــــع مسعود|مجد وجيه | |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

885o63 حمد |هر محمد |سميه ط سيوط|بــــ |د|

5|8oo9 وي|لكفر|دي محمد بــــكر |له|ن |حن ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4|96|9 ح محمد محمد|حمد محمد صل| لشيخ|بــــ كفر |د|

646674 هيم سعده|بــــر|حمد |رس محمد |ندى ي ط|حقوق دمي

5||||7 زى|لم حج|حمد س|ن |محمد مرو سكندريه|ل|طبــــ 

|39396 ى ديبــــ جورج |نور |رق |ط| يوستـــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

423|82 حمد|هلل محمد |حمد بــــدرى عبــــد | سكندريه|ل|عه |زر

26683| ن|لعز سعف|بــــو |لمعىط سعيد |ره عبــــد|س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

48675 ل محمد محمود|عمر جم ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى
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2449o8 دق يونس|دل ص|له ع|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

694529 لبــــهلول|ل |ل محمد كم|ء جم|رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|5283o هدير مني  حنفى محمود هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|652|7 ه عيس عبــــد | دي عىلي|له|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

33o5|5 ي عبــــد|غ بــــرين عمر|لرحمن ص|دتـــ يحن  |ره بــــنه|تـــج

59|65 بــــ عيد مبــــروك|لتـــو|عىل عبــــد  صيدله بــــنى سويف

6oo7o2 رى|لبــــ|رى محمد عبــــد |لبــــ|ء محمد عبــــد |سم| عه مشتـــهر|زر

86o355 م|شم عل|حمد ه| |ند ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

8374|9 ي|سع محمد ق|لو|يه عبــــد|
ضى |نوعيتـــ موسيقيه قن

97247 حمد|لغنى |مصطفى محمد عبــــد |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

625393 حمد محمد عيس|رق |محمد ط ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

7823o لحميد سيد|منيتـــ سيد عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6246|2 ي|ر
هيم سمك|بــــر|سعد سعد | ئى ي صىح بــــور سعيد

معهد فنى

833oo2 ى| حمد سعيد محمد حسي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

828258 للطيف|ر عبــــد|لغف|رص عبــــد|لن|حمد عبــــد| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

8|248o لحليم محمد خلف|يه عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

424873 يف عبــــد  تـــ|ن بــــرك|لمحسن رمض|محمد رسر سكندريه|ل|عه |زر

|29246 بــــ محمد محمود|لوه|محمود عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

64898 يف ر لمنعم محمد|ضى عبــــد |رسر بــــ بــــنى سويف|د|

8|o586 ى محمد محمد تـــسنيم حسي  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

86283 ى محمود عبــــد  ح|لفتـــ|محمد عشر ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

7574|3 ن|حمد سليم|هيم |بــــر|حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|2645o م عىل|لسل|لد عبــــد |خ| صف هره|لق|بــــ |د|

7o497o هيم محمود محمد محمد سنبــــل|بــــر| |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

3546|6 لم محمود|سهي  محمود س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|49883 لصعيدى|سل محمد نرص يوسف |بــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|8746 ي
د|لحميدعىل حم|ربــــيع عبــــد| دئى تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

863|87 حمد|لسيد محمد |فرحه  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

6|9|54 ن محمد عىل فريد|جيه لمنصوره|حقوق 

Thursday, September 6, 2018 Page 13604 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

889o|| ن |زق مهر|لر|لرحيم عبــــد|زم عبــــد|ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

84o724 ي محمود سيد محمود
مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

422|87 لجمل|هلل محمد |حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|حقوق 

8366o9 سم محمد|لق|بــــو|م حمدي |هي تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

8o3|47 رص مسعود قطبــــ|ن| ند|ر ي|بــــ |د|
|لمنى

|7289| لمجد سعيد|بــــو |حمد |حمد منصور | م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|35653 ى ع|ي دل محمد حسن|سمي  هره|لق|علوم 

|22263 ين عبــــد  لرؤف|لق حسن عبــــد |لخ|رسر هره|لق|ره |تـــج

25|5o9 لصيفى|محمد عىل محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

822952 ى محمد عبــــد| ح|لفتـــ|حمد حسي  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

7687o4 ى محمد سعد منصور|ي سمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

42922 لففى|يد |بــــهلول محروس ز| ر|ي ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

8346|o د|ل محمد ج|م جم|بــــتـــس| |هندستـــ قن

42862 ن سليم جوده|ء جوده زهر|دع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

853|47 ح|لفتـــ|عمرو محمد طه عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

759|29 لحليم عىلي|م عىل عبــــد |سل| ى شمس حقوق عي 

8o5429 ر عىلي محمد محمود|من ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

22637 ل|لع|حمد عبــــد |حمد محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

696745 سميحه محمود نعيم عوض ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

47637| لنور|لنور محمد عبــــد|لدين محمد عبــــد|نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|75697 ن محمد|عيل سليم|سم|مصطفى  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

7o374| ء يوسف فوزى خليل يوسف|رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

35|787 لكريم|طمتـــ مصطفى سيد منصور عبــــد|ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

279674 وي|لكفر|لسيد فتـــوح |بــــسنتـــ مصطفى  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|397|| ى ع|ي هلل|دل محمود وهبــــه |سمي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o783 بــــ|لتـــو|محمود فتـــىحي محمد عبــــد  علوم بــــنى سويف

8699|2 حمد|يع |ن ط|صهيبــــ عثــــم ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6o9635 |لعر|يه مرزوق سيد |
ى
ق ي |

لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|2857| ف محمد حسوبــــه|لرحمن |عبــــد  رسر ى شمس هندستـــ عي 
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22o523 هيم عوض|بــــر|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

649397 بــــدين|ح ع|لعزم محمد صل|محمود أبــــو  زيق|لزق|هندستـــ 

43666o ي
ف محمد حلىم | |دئى ىس|لشبــــ|رسر ى شمس| لسن عي 

62448 ي
ى| دئى عىل محمود حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

448o72 لمحسن|سلىم محمود عطيتـــ مصطفى عبــــد  ي|بــــ |د|
|لمنى

229384 لصعيدى|ل عىل عىل |ء جم|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|5763  محمد عىلي بــــهنس
ى وى|نرمي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

838o96 ن محمد|لد شعبــــ|يشي خ ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

28o3| ن|هيم شعبــــ|بــــر|فتـــىح | رض ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

322o79 دل مصطفى فيىطى محمد|نس ع|ن ى شمس|تـــج ره عي 

|78272 بــــيشوى بــــخيتـــ شنوده بــــخيتـــ ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

437o4o ده|للطيف حم|خلود رشدى عبــــد  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

4762o2 ق|دل محروس ج|مريم ع وي|د رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

4264|| ه لحليم|ن خميس محمد عبــــد|مي  ج|بــــ سوه|د|

86632| لمجيد مصطفى|عبــــد| محمد زكري ن|سو|بــــ |د|

49o627 ه محمد رمض| ح|لفتـــ|ن محمد عبــــد |مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8624oo حمد|حمد محمد |ء |لزهر|طمه |ف دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

24|8o3 حمد عىل حسن|ره محمد |س |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

28|255 للطيف|مل عبــــد |مصطفى عىل فوزى ك ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

638736 حمد|حمد متـــول |ل |كم| ي|هد ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

6933|3 هد|حمد مج|وى |لقن|هر |محمد م لمنصوره|علوم 

368772 شهد محمد سيد حسن س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

7|o|3 رك عىل|مبــــ|تـــن مصطفى |ف لفيوم|بــــ |د|

2|8o2| ل محمد عبــــود محمد|محمد جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

64o88| لسيد مصطفى بــــدوى|لحميد محمود |عبــــد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

368o32 بــــر محمد|رق ص|حمد ط| ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

325996 لمعز محمد|لعظيم عبــــد|بــــسملتـــ عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

254527 تـــه درويش|رس مصطفى ممدوح شح|ي تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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6|962 سعيد حسن محمد حنفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

925o59 ه |لل|لحميد عبــــد|روحيه وجدى عبــــد ج|بــــ سوه|د|

9|6378 ي|ر
ج |بــــ ض|لتـــو|ج عبــــد|ض| ئى س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

32|575 ى هيم|بــــر|مرقس جرجس | مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

868|76 حمد|ن |ن محمود سيد عثــــم|عثــــم |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

84465| حمد عوض محمد|منيه | ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

783|7 يد شبــــل |بــــو |ء |ل| ى يد|بــــو |لي  ى لي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52|6o6 ى |م عبــــد |ر س|من وى|لنحر|لعزيز أمي  ره دمنهور|تـــج

326983 ى سعيد |ريه م خميس|م|م حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

34o78| لشورى|ء محمود محمد |سم| لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

6|4623  
ى
لخول|حمد |لبــــكرى |مصطفى شوق لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

78|972 ل عبــــده مصطفى|لمحسن كم|د عبــــد |سه ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

54655 حمد|ممدوح عىل | عل |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

2|6|55 ن|كر يون|جورج ممدوح فوزى ش |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5||o|3 لسيد بــــدر|لد محمد عىل |خ سكندريه|ل|طبــــ 

637559 حمد|خلود سعيد محمد سليم سيد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

539|o4 حمد عىل محمد حسن|عىل  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

4254|7 سعد خرصى|لعزيز |يمن عبــــد |ر |مي سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

345244 لسيد محمود|حمد سمي  | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

879664 لحكيم |م عىل عبــــد|لسل|ن عبــــد|يم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

675oo9 ى|دهم محمد ف| روق محمد حسني  لمنصوره|حقوق 

2|6868 هلل محمد|حمد عوض |منه  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

7o6o25 بــــو بــــكرعىل|لمعىط |د عبــــد |يه فؤ| لمنصوره|بــــ |د|

2|3345 لرحمن|لدين محمد عبــــد|ندى محمد مىح  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

223299 وى|ح محمد طنط|بــــ صل|يه|لرحمن |عبــــد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

222864 م|لسل|رس خلف عبــــد|د ف|زي لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

444495 ىس|لعبــــ|لرحمن |بــــ عبــــد|لتـــو|هدى خليفتـــ عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

8578o9 هلل|هلل عبــــد|م ربــــيعي حسبــــ |حس ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 
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439o|9 دريس|هيم |بــــر|حمد |كريم  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8o8542 حمد|ن جمعه |محمد شعبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

5o724o ن |لطح|د محمد |أنىح  عو سكندريه|ل|ره |تـــج

54|377 حمد محمد|مي  سمي  | |حقوق طنط

22622 س|لمعىطي عبــــ|س عبــــد |حمد عبــــ| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

7|o434 فع|لش|لحليم محمد |هدى محمد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

75885o ل|لع|لعظيم عبــــد |لعظيم سمي  عبــــد |عبــــد  |حقوق بــــنه

8985o9 لمتـــجىل |حمد نرص محمود عبــــد| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

492322 ى مشك| ح|حمد محمد نرص حسي  سكندريه|ل|حقوق 

5|3289 دير|نوبــــ حبــــيبــــ نصيف حبــــيبــــ أبــــ|أبــــ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

867532 ي تـــ| رين|م
وس عبــــد|حبــــسر لسيد|ورصى ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

366565 ى|سم|يمن حسن | عيل حسني  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

45o|o8 هلل|ن عزيز مرقص حسبــــ |يكل سليم|م |هندستـــ طنط

6o|78o بــــ|لوه|ء حسنى مسعد عبــــد |ل| |بــــ طنط|د|

328769 ف عىل مخ|محمود  ريطتـــ|رسر |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

223|3| ئيل|دق ميخ|د ص|ديفيد عم ن|هندستـــ حلو

5|457| ر|حمد عم|ء سعد عىل |رس| تـــربــــيتـــ دمنهور

96372 للطيف|بــــتـــ عبــــد |زم ثــــ|م ح|ريه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

624555 وى|لطنط|لدين ذىك |م |عص| دين ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

264766 لعليم بــــيوم|در عبــــد|لق|هدى عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

88544 حمد عىل محمد جوده| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

4o4552 هيم محمود|بــــر|حمد محمود |محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|69|74 لق|لخ|ضىح طلعتـــ بــــسيوئى عبــــد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

33492o ح |لفتـــ|لدين غنيم عبــــد|ل |هلل كم|منتـــ 
دى|له|عبــــد

س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

27|685 ى|مد |دق ح|مد ص|ء ح|دع لحسني  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

893268 ن | يز لوق|ميشيل ف| مي  سيوط|عه |زر

253433 لعزيز|رس حسن عبــــد|ي| يش تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

283|2o هيم بــــيوم|بــــر|رق مصطفى |ط تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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637o77 عي|لسبــــ|لسيد |فع |مي ن زيق|لزق|ره |تـــج

636|9 ى |مصطفى جم حمد|ل حسي  حقوق بــــنى سويف

|69o83 ف بــــشي  ر|يرينى | غبــــ|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

688862 ن|لبــــيىل سليم|لغنى |مه عبــــد |س|حمد | لمنصوره|بــــ |د|

784|34 هيم|بــــر|حمد سعيد حسن عىل | زيق|لزق|ره |تـــج

7|5544 لحسينى|مي  يوسف |ل|ئشه |ع لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

325o|o محمد عمر عىل خليفتـــ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o3462 ئى عيد شندى|لكيل|حمد سمي  | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34o5o2 بــــو ذكرى|منى عصمتـــ زينهم  |حقوق بــــنه

24o428 لدين يوسف|ح |ء صل|ء عل|رس| هره|لق|ره |تـــج

3|8745 هلل|هلل محمد عبــــد|تـــفى عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

|559o5 يمن محمد محمد|ن |يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

444982 ى|بــــر |لدين محمد ج|م |حس مي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

36245 ى|حمد صل|ح |صل ح حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|2495| لدين|حد شمس |لو|ء عبــــد |حمد عل| هره|لق|حقوق 

8|5552 خىلي|حمد سيد حسن د| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

699774 روق حسن|ء ف|يه عل| لمنصوره|ره |تـــج

82o683 ي محمد محمد
محمد مصطفى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o3435 هلل|لدين حسبــــ |لمتـــول مىح |ح |سم |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

7o67o5 ج |لبــــلتـــ|لغنى |ح عبــــد |لفتـــ|ل عبــــد |حمد جم| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

769566 لسطوج|يوسف حمدى مىكي  زيق|لزق|حقوق 

632862  محمد|لبــــ|ندى محمود عبــــد 
ى
ق زيق|لزق|نوعيتـــ 

|5792o د|لجو|م مصطفى عبــــد |م|فرح  ن|بــــ حلو|د|

459379 زق محمد|لر|محمد عبــــد| زكري لشيخ|بــــ كفر |د|

266429 ح|لفتـــ|بــــ عبــــد|لوه|هيم عبــــد|بــــر|مريم  شمون|نوعيتـــ 

484796 يح|لس|م حمزتـــ |لرحمن هش|عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

|393|| ى|م ج  سند|ئى ن|ه| رتـــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

326|25 ى عص هيم|بــــر|هيم |بــــر|لمنعم |م عبــــد|نرمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

372|24 وق سل لحميد بــــدر|مه عبــــد|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|75784 ن|لم حمد|محمود يىحي س ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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3|3726 لعزيز|لحليم عبــــد|ر سيد عبــــد|من |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

46|398 |لقل|لسيد |طف محمد |أمنيتـــ ع |علوم طنط

64|o93 فظ|لح|ر ظريف عبــــد|لستـــ|ن عبــــد|جيه زيق|لزق|حقوق 

326843 حمد محمد|سعيد | دين هرتـــ |لق|تـــمريض 

63427 ق|فضل محمد رجبــــ رو ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

3|947o عيل|سم|حمد |لد |رحمتـــ خ ى شمس| لسن عي 

3355| حمد|حمد فتـــىح |ء |رس| ى شمس|زر عه عي 

6o28|2 مد صميده محمد|محمود محمد ح تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

6o6|84 وى|لعشم|لسيد حسن |لرحمن |عبــــد  |ره طنط|تـــج

42897o ء قطبــــ محمد قطبــــ عيس|نجل |علوم طنط

44o|47 م|لتـــه|عيل |سم|ندى عيد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

9|495o مد يسن  |حمد ح| |ر|ي سيوط|حقوق 

6993|7 حد|لو|هيم عبــــد |بــــر|ء |هيم عل|بــــر| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

494729 مه|مد سل|ح ح|ن صل|معتـــز رضو تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|4744 ى مل|حسنى عزم ك| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

84|728 ى|جوزيف  ميل جرجس حني  ج|بــــ سوه|د|

|52377 حمد|ح عمر |مروه صل لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

33o46| رى|لبــــ|ن عبــــد|هدير حسن رمض |حقوق بــــنه

462767 ى محمد عطيتـــ عبــــد|ي ر عليوتـــ|لستـــ|سمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

492482 لشورى|د عنتـــر محمد  |ء عم|عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o89|8 بــــوبــــكر|م |لسل|لفضيل عبــــد|حمد محمد عبــــد| سكندريه|ل|طبــــ 

44873o لدين مدكور|محمد صبــــىح فتـــىح محمد سيف  |ره طنط|تـــج

6o5234 ىط محمد|لمع|بــــو|ن وحيد |رو |عه طنط|زر

645585 مي محمد حليمه|لتـــه|حمد سعيد | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

26|293 لحميد محمود|ندى حسن عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|6|34o لسيد|سمي  جعفر | ي|م لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|5|596 ى|بــــو |حمد |لسيد |ء |ل| لعني  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5|9o89 لبــــ|بــــوط|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|ر |من علوم دمنهور

5|5o22 ىط عوض محمد بــــسيوئى|لع|فرح عوض عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

259926 حمد حسينى درويش|ن |نوره تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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36o23o بــــ|لغر|لسيد |ح |لفتـــ|ل عبــــد|حمد جم| |بــــ بــــنه|د|

226538 هلل قلتـــه|د|ض ج|ئى ري|روم ن|حقوق حلو

625785 ن|ن سليم|ل شعبــــ|محمد جم ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

66||7 لعظيم|محمود محمد نبــــيل عبــــد لفيوم|عه |زر

356579 ن رى|روق محمدى زغ|رق ف|ط| مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

52o39 ى حمدي عبــــد|ي در جنيدي|لق|سمي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

695842 لخميس|هيم مصطفى |بــــر|نشين مجدى محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

543|8o لفيل|ل |لع|محمد عبــــد| سه سكندريه|ل|طبــــ 

64574o لسيد عىل حسن|لمجيد|دل عبــــد |محمد ع ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

823759 ه|لل|بــــ عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|محمد دي ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

868o76 ي ك|مريم حس
مل طه|ئى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

243263 هلل|ح عبــــد|لفتـــ|ل عبــــد|ء جم|ول هره|لق|لعلوم ج |ر |د

686958 ف عبــــد |ن |نوره ى خليفه|رسر لعزيز حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

832379 سم|لحميد ق|هلل عبــــد|ء عبــــد|دع دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

293437 بــــو عمر|لسيد |رس عىل |عىل ي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

639|9o لسيد|ىطي |لع|هلل أحمد عبــــد|عبــــد  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

3oo2|| ه مصطفى موىس مصطفى| مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

25272o حمد عبــــيد|لسيد |دل |ء ع|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|32575 ن لسيد|م |حمدى عل| مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9o5474  محمد |لش|محفوظ عبــــد| ثــــري
ى
ق ج|تـــربــــيتـــ سوه

2379o2 رص محمد فرج|ء ن|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|866 ر|لغف|نور عبــــد|ن |ندى شعبــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

693659 |هلل عبــــد |ح عبــــد |لفتـــ|بــــ عبــــد |لوه|وسيم عبــــد 
ح|لفتـــ

لمنصوره|عه |زر

259322 وق شعبــــ ن|م شعبــــ|ن سل|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8o8886 لس جرجس حبــــيبــــ جرجس كي  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

8|3oo8 ى محمد  ى|محمد حسي  مي  سيوط|ره |تـــج

252572 مر عىل مطر|سهيله تـــ ى شمس| لسن عي 

23o975 لرحمن|ىسر عبــــد|حمد محمد غبــــ| هره|لق|صيدله 

7o|24| ف |حمد | ى|حمد مرىس ل|رسر شي  زيق|لزق|حقوق 
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8|4|74 ى|تـــه فهىمي |كريم شح مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

867762 هلل صديق|دي عبــــد|له|طمه عبــــد|ف |نوعيتـــ فنيه قن

|2o8o4 ي
ى|يوسف مفدى جرجس بــــنى مي   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك

أكتـــوبــــر 

69|387 ى ح|ره |س ى|مي  مد محمد حسي  لمنصوره|بــــ |د|

777558 ل|لع|لسيد محمدعبــــد |طف |يه ع| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6973|5 لمجد|بــــو |بــــ فوزى مصطفى |يه|سحر  لمنصوره|نوعيتـــ 

9|o6|8 بــــودهبــــ |لفضل |بــــو|رص |لن|محمود عبــــد ج|حقوق سوه

79||98 لسميع محمد|لمنعم عبــــد|لسميع عبــــد |ء عبــــد |دع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

2968o2 ن|مل حس|ن ك|مل شعبــــ|ك ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

35237| ي محمد |سم|
لعربــــي|ء مصطفى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4||345 هيم صقر|بــــر|ده مصطفى |غ |تـــربــــيتـــ طنط

889658 ى|م  |عبــــد| رتـــي 
ى
ق لمسيح عدل مشر سيوط|بــــ |د|

37o424 تـــ كرم سيد عبــــد| للطيف|مي  ى شمس صيدله عي 

894|89 د شكرى شكر |ميل| رين|م سيوط|تـــمريض 

96795 حمد|حمد محمد |رس |ي سيوط|بــــ |د|

3295o8 ى محمد |ي زي|حمد محمد حج|سمي  شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

7|25|7 لعزبــــى|حمد محمد محمود |ء |لىمي لمنصوره|نوعيتـــ 

243|23 عىل يحن  خليفه خميس ن|حقوق حلو

688499 هيم|بــــر|لنبــــى محمد |ن رزق عبــــد |يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

267o7| لحسن|بــــو|لنبــــى محمد |عبــــد| ر|ي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

353|76 عمرو محمد عىل محمد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

|34439 رق حنفى محمود|د ط|جه هره|لق|ره |تـــج

257469 ه رشدى حسن دغيدى مشي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

24|875 لسيد محمد|د محمد |نجوى فؤ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

787o87 لم حسن عىل|ء حسن س|رس| زيق|لزق|حقوق 

9|43|2 ن دل فنجرى رزق  |ع| مي  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

|7788 مه|لدين محمد سل|د |عم| لي|د كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

54|373 يف|مصطفى عبــــد لحميد محمد حسن رسر لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

|7|7|7 ي سيد محمود سويلم|م|
ي مصطفى

ئى لمنصوره|حقوق 

87ooo7 هر محمد|رص م|لن|عبــــي  عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 
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8o397| رص عىلي نجيبــــ|لرحمن ن|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

87893 حمد|هيم |بــــر|ر |محمد مختـــ ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

6o7587 م|م|ل|لسيد |ح |لفتـــ|م محمد عبــــد |سل| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

2|5695 لخطيبــــ|م |لسل|دل محمود عبــــد|ره ع|س ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

633868 لحميد|لعظيم عبــــد |كرم عبــــد |زم |ح زيق|لزق|ره |تـــج

8634|8 دوق|ص| بــــتـــ ذكري|شنوده ثــــ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

63o||7 ف عبــــد |محمد  حمد شلبــــى|ح |لفتـــ|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

|34444 ض|لسيد ري|لد |خلود خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

826236 ن سحق|سحق يسي | |مي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

3|8766 قمر محمود محمد محمود دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

7597|8 لمنعم سيد حسن|ن عبــــد |يم| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

|3|668 رى|م منقريوس زخ|عص| دين ن|بــــ حلو|د|

855||5 حمد|مريم سعودي محمد  سيوط|ره |تـــج

46534| ء بــــندل حبــــيبــــ نسيم|سلىم عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7o|295 ى محمود عىل عىل وهبــــه حسني  زيق|لزق|هندستـــ 

8684|8 زينبــــ يوسف رزق محمد تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

766468 لبــــيه|ن |ء عىل سليم|هيم عل|بــــر| ره بــــور سعيد|تـــج

28284| هلل محمد عبــــده عيسي|طمه عبــــد|ف د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

497574 ح عطيه|لفتـــ|حمد عبــــد | |ن|ر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

924565 م محمود عويش |ر مدحتـــ محمدهم|من ج|علوم سوه

|6|249 حمد خميس|هيم |بــــر|حمد |مريم  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

26592| يف فؤ|م ر|د نص|جد رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

533o2 ن محمد|طف رمض|ع| ند|ر لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

3o794 مي جمعه جمعه|رحمه س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8299|4 لسيد|عيل عىلي |سم|ر |ثــــ| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

788268 ين عبــــد  لرؤف حسن محمود|شي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o7234 يبــــ|هيم عىل حبــــ|بــــر|ل أحمد |هل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

336472 وق ول ء عزتـــ محمود|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

33558o تـــ سعيد محمد  هيم|بــــر|شهي  ى شمس| لسن عي 
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2482o4 ل|ل قبــــ|لع|لسيد عبــــد |صبــــرى | نور ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

2444|7 شور موىس|محمود محمد ع ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

8432o9 ي 
حمد|هدي حسن مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

227|o8 د عىل|رس محمد نجيبــــ ج|ي ن|بــــ حلو|د|

486733 لس فوزى جبــــر نيوس|رم|ئيل |كي  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

877|56 ل عيد |لع|ء حسن عبــــد|ول لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

925o67 لمجيد |س عبــــد|لعبــــ|بــــو|بــــر |س ص|عبــــ |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

5358|3 لشحري|هيم |بــــر|لسيد |لدين |سلىم نرص  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

789949 لنذير|ض عبــــد |لو|لسيد عبــــد |نعمه  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

342648 لسنهوتـــى|حمد |لغنى |ل عبــــد|طمتـــ جم|ف ى شمس علوم عي 

9o3696 حمد بــــخيتـــ مهنى |د |زي ج|ره سوه|تـــج

5|3oo5 ط|تـــبــــ بــــس|لمنعم ر|محمد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

886|85 مل عطيه |لك|حمد|مصطفى كريم  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62o||3 لغندور|عيل محمد |سم|هيم |بــــر|م |ريه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

225427 لسيد|حمد |حمد صبــــرى |يه | سيوط|بــــ |د|

|63738 ى محمد نور  لدين|محمد حسي  ى شمس هندستـــ عي 

859o37 رفيده فضل محمد منصور ي|نوعيتـــ 
|لمنى

63|o36 هيم|بــــر|هلل بــــيوم بــــيوم |عليه عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

8o884 زق|لر|لحميد عبــــد |يمن عبــــد |يتـــ | ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

7o7|o3 لسيد جبــــر|للطيف |خلود مني  عبــــد  لمنصوره|حقوق 

3724o| سكندر يعقوبــــ|دي نبــــيل |ف عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

4o|238 ي |مريم سعد صل
عرص|ل|ح مصطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

828|57 حمد|لفتـــوح |بــــو|دل |ء ع|دع ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

6|98|6 يف  ف لطفى |رسر لخريبــــى|رسر ط|حقوق دمي

29729 هلل|د |ح ج|لفتـــ|رص عبــــد|محمود ن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

443795 رى عيد|نص|لسعيد |ندى معروف  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

69|68o لسيد|حمد |ن محمد محمد |نوره لمنصورتـــ |تـــمريض 

4|8o36 لد عىل محمد شليل|ن خ|إيم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 
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263922 زق|لر|لعزيز عبــــد|شم سعيد عبــــد|سهيله ه ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

355395 ى مرع|م |مروتـــ عص لدين حسي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

84o6|5 حمد|تـــ |حمد حربــــي شح| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

88643o يوبــــ |بــــسخرون | |جورج عط سيوط|عه |زر

3|773| محمد رفعتـــ عىل محمد ى شمس|د| بــــ عي 

434764 ق|ن فتـــوح |يه فتـــوح رضو| وى|لشر صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

697872 لسيد عوض حسن|طف |ء ع|سم| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

5|989| ر|لنج|ع  |ر رف|لنج|م محمد|مريم حس سكندريه|ل|طبــــ 

762985 حمد يوسف|د |خلود وحيد محمد رش عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2|3382 مريم فوزى حسن متـــول لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

643689 حمد|لحسينى |دل |ندى ع ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

76|9|2 لزيدى|محمد عىل خرصى عىل  لسويس|هندستـــ 

9|o4|7 خلف | ل زكري|لد جم|خ ج|حقوق سوه

839222 هر|لظ|لح عبــــد|ر ص|لجبــــ|عبــــد| نور ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

357367 ى|ن شفيق حسن |حسن رمض مي  ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

32|86| لدين محمد|ح |ء يوسف صل|ل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|45338 ن عىل|مصطفى تـــوفيق سليم دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

45248 ف سيد محمد |سيد  لجمسي|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

259684 ء حمدى محمد دومه|شيم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

||7862 لمطلبــــ عىل|رس محمد عبــــد |حمد ي| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

426279 دم|حمد محمد محمد |س |ريم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|8534 ف محمد رمض|مي بــــيع|ن جر|ر أرسر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8o6782 ين حس ى|لدين عبــــد|م |شي  لفضيل حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

68|857 ن|لعربــــى محمد عطيه مهر|ء |سم| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

255962 لخطيبــــ|هلل |هلل محمد عبــــد|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

768o|6 عيل|سم|دى خليفتـــ |له|هلل عبــــد |ن عبــــد |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

6352o5 هلل موىس عىل رجبــــ|يدى عطيتـــ عبــــد |ه زيق|لزق|ره |تـــج

2479oo ئى|لغيد|هيم |بــــر|بــــ يحن  محمد |رح |ن طنط|سن|طبــــ 

24|632 عيل|سم|عيل محمد |سم|ده محمد |مي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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365539 حمد محمد|لد |مي خ|ر تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|28424 ف محمد عبــــد |مريم  لحميد|رسر هره|لق|ره |تـــج

4|6o85 لمحص|لق محمد |لخ|د عبــــد |هدير فؤ لشيخ|ره كفر |تـــج

4o8884 بــــ|ىط عىلي غل|لع|ء عىل عبــــد |آل هره|لق|ر |ثــــ|

234673 بــــ|حمد خط|هيم |بــــر|لسيد |م |م هش|سل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|45652 حمد عوض محمود|دى |ف ن|بــــ حلو|د|

264|24 لسيد محمد|لسيد |ء |رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

333647 حمد|محمد يشى محمد محمد  عه مشتـــهر|زر

7o344o ي
لق|لخ|لحميد محمد عبــــد |ن عبــــد |شعبــــ| دئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|457o لعزيز يوسف|حمد سعد عبــــد| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

62227 هلل|ح زىكي فرج |لفتـــ|ء عبــــد |حسن تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

62|558 |مصطفى بــــق| محمد زكري| نور لمنصوره|حقوق 

6o9328 لففى|لسيد |ح محمد |هيم صل|بــــر| |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

8|6677 مر|ن ع|ده محمد حس|غ ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

5o2258 ي ر
ى|غبــــ مسعود بــــش|بــــيشوي لطفى إلسكندريتـــ |تـــمريض 

36|o57 ن|عىلي حلىمي محمد حسينى عثــــم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3|9676 لحليم|لحليم محمد سعيد عبــــد|سلىم عبــــد ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|42293 ي | دين
ي|مصطفى

لسيد مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

||9536 لبــــر|ه محمد مصطفى عبــــد |بــــ ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

79oo26 هلل محمود|منيه محمود عبــــد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

9o253o لسيد|حمد محمود |ء |صف ج|علوم سوه

8o4396 ض|حمد ري|ء عىلي |صف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|7o3|8 ي|ر
بــــ|لعزيز دي|بــــ عبــــد |دي| ئى تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 

ريتـــ|لتـــج

8o9933 تـــي عىلي|عىلي عزتـــ نج دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

7768o4 حمد|ح |لفتـــ|لحميد عبــــد|ل عبــــد |ره جم|س زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

6|36o8 ض|حمد ع|جده وليد |م ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

687353 بــــ|لوه|بــــ فتـــىح عبــــد |لوه|م عبــــد |بــــتـــس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

898oo5 ل سيد مسعود |يوسف كم ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|6oo96 حمد|ل |حمد كم|مهند  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

257589 هلل|هلل عيد عبــــد|محمد عبــــد |بــــ طنط|د|
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68|533 ف |محمد  حمد محمود|رسر |ره طنط|تـــج

42oo45 ن|هر حسنى محمد وهم|ء م|رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

88o98o ئيل |ئيل نرص ميخ|نرص ميخ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

757o24 ى| رقيه رض عصمتـــ حسن حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

3|7847 حمد بــــدوى محمد بــــدوى| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|6466 يد |بــــو|حمد |ل |هيم كم|بــــر| ى ر|لنج|لي  |حقوق طنط

4|6669 ود|ن حسن د|م شعبــــ|ريه لشيخ|بــــ كفر |د|

|2224| ن|لد سعيد محمد سليم|مريم خ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

63946| يه محمد مصطفى عطيه| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

84o84o ذلي محمد متـــولي|لش|ء |ل| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6|6969 بــــى|رق عىل عر|منيه ط| ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

264364 م|نور عىل عىل سل |بــــ بــــنه|د|

4865|6 حمد حسن أبــــو ضيف محمد| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

325354 لكريم|ر عبــــد|لستـــ|فتـــ عبــــد|محمود ر ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

77945| هيم|ل محمد إبــــر|ر كم|من زيق|لزق|بــــ |د|

62o24| لد شتـــيه|لرؤوف خ|هند عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8o3858 لكريم|منتـــرص عىلي عبــــد| مه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

825853 قتـــ | ي|رسر
حمد حسن دريفى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

8|6462 ي طه ف|م|
يز محمد|ئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

759627 حمد|ن |ل رمض|منيه جم| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

78759 ن|لحكيم عثــــم|كرم عبــــد |ء |شيم لفيوم|عه |زر

|7||65 ري محمود|لبــــ|لكريم عبــــد |د |ء ج|سم| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

332283 هلل عىل|مجد عبــــد|هلل |منتـــ  |نوعيتـــ بــــنه

779864 ر|لنج|لسيد سليم |سلىم محمد  زيق|لزق|طبــــ 

62o576 سلىم حسن محمد خضي  زيق|لزق|طبــــ 

6879o| حمد|تـــ سيد |لعزيز فرح|حمد عبــــد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

7||363 لغريبــــ|هلل رفعتـــ حسن محمد |منه  ط|بــــ دمي|د|

628489 ى منصور|م عبــــد |م عص|ريه لعظيم خرصى زيق|لزق|علوم 

7|7353 حمد|بــــو|ح محمد |لفتـــ|ء فهىم عبــــد |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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43oo5 زق عىل نور|لر|مد عبــــد |سميه ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2493|8 وق محمد فهيم محمد عبــــد زق|لر|رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4|o676 هيم مصطفى مشعل|بــــر|هر |فتـــىحي م ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

29|o36 لعزيز محمد|هيم عبــــد |بــــر|ره |س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

49o|32 ذل|لش|لسيد|ر |لغف|طمه عىلي عبــــد |ف م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

2|227o ى   حسي 
حمد|حمد |مصطفى هره|لق|حقوق 

68oo6| لمرىس|ن |حمد عثــــم|لسيد |ك |مل لمنصوره|حقوق 

694659  هل|لعر|ل |كريمه هل
ى
ل|ق ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى

9o4848 لعزيز |حمد عبــــد|مريم محمود  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

57883 هيم|بــــر|يزى مصطفى |حمد ف| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

32o44| ن|لمنصف عثــــم|ل عبــــد|لرحمن وحيد كم|عبــــد ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

559o4 لمجيد|لحميد حلىم حلىم عبــــد |عبــــد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

334628 ى منصور عبــــده منصور| مي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

876736 رص محمد محمود |حمد ن| سيوط|عه |زر

439432 ل|حمد هل| |أيه رض لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

3o853 ف عثــــم|ن |نوره ن محمد|رسر هره|لق|حقوق 

7|256o ن محفوظ|ره مجدى عثــــم|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6|94| تـــ حم| دتـــ محمد مرىس|مي  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

2o47o لسيد|ن عبــــد |ى سليم|يكل بــــش|م هره|لق|صيدله 

22|4o2 دق|دى ص|محمود عمر ن ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

27|639 ن|لم رضو|ن س|حمد سليم|م  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

843oo8 هيم|بــــر|لرحمن |بــــسمه محسن عبــــد ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

445o8 عيل محمد محمد خرصى|سم|نور  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

777483 دى|لن|هلل طه زىك طه |عبــــد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

335323 لكريم|د عبــــد|خلود محمد رش ى شمس|د| بــــ عي 

883o62 ن |ن مهر|ن مىح رسح|يم| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4935o| بــــو علو|لسعيد |محمود محمد  بــــ دمنهور|د|

87392 لسيد محمد|لسيد |حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

877|94 يرينى طلعتـــ قلتـــه نخيله  | سيوط|ره |تـــج

7oo968 لحميد|لحميد محمد عبــــد |لد عبــــد |ء خ|دع زيق|لزق|عه |زر
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757562 ى | مه لسيد حسن|حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

443o|| لعيسوى|لعزيز |عبــــد | نور رض |حقوق طنط

|5423| لبــــر قنديل|جد قنديل عبــــد |حمد م| لفيوم|عه |زر

8o9635 ي|رجبــــ جم
ل رجبــــ مهنى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

334533 لس ميل ئيل فرج|د جبــــر|كي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

3|6|89 ي|ر
بــــتـــ خليل|يوسف ثــــ| ئى ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6279o2 لديبــــ|لسيد عىل عىل |ندى  زيق|لزق|هندستـــ 

854472 سم|بــــوبــــكر ق|سم |حمد ق| ي|بــــ |د|
|لمنى

429446 حمد غنيم|لسيد |تـــم |لرحمن ح|عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

529|o8 لبــــسيوئى|محمد عمرو محمد حسن  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

88647o حمد |م |لسل|عمرو رجبــــ عبــــد سيوط|حقوق 

34|58o لح|ء محمد فتـــىح محمد ص|ل| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

89o2o4 صم عبــــده |ئى ع|يرين ه| سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

75||98 يوسف سيد عىل محمود ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

895o27 لرحمن محمد |لرحمن فتـــىح عبــــد|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

488698 ن محمد مندور|م شعبــــ|محمد عص تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

23646 |لبــــ|لدين سعيد محروس عبــــد |بــــ |شه
ى
ق هره|لق|بــــ |د|

526646 ى فهىم سوس| رمي| خي  سكندريه|ل|هندستـــ 

767|67 لبــــىه|حمد محمد حسن محمود | هره|لق|ج طبــــيع |عل

6|5662 ج|م محمد حج|رس س|ف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

362o89 لسيد|لسيد سعد |لرحمن |عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

826973 ن|م معروف صبــــري تـــوغ|سل| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

86o353 لح عىلي|نجوي فولي ص ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

643o58 ن محمد سعد|رس رمض|ر ي|من |ره بــــنه|تـــج

537329 هلل|لغنى عبــــد |ء محمد عبــــد |رس| |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

55763 عمرو سيد عويس عىلي ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

687223 م|لغن|مد عىل |رس محمود ح|ي لمنصوره|بــــ |د|

833338 حمد|عيل |سم|ء محمد |نجل ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

758877 ى مدئى|مؤمن مدئى ي سي  لسويس|هندستـــ 
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42o353 ح|لفتـــ|م محمد عبــــد|ر هش|من ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

634o76 هيم حسن|بــــر|حمد |لسيد |محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

5o2|25 رس محمود محمد جمعه|د ي|زي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9o93o7 لدين  |ل |بــــر كم|لج|بــــ عىل عبــــد|رح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7o2o73 ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|ل |لع|حمد مجدى عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

92oo88 لكريم |رف عبــــد|ء ع|ن عل|يم| ج|بــــ سوه|د|

627879 ف محمد |د |زي لبــــدري محمد|رسر لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

5o5537 لوكيل|لحليم عبــــد|يمن محمد عبــــد| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

257372 لدين|لد عىل نرص|سلىم خ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6|45o7 مع|لسيد مصطفى ج|أيمن | ند |ن طنط|سن|طبــــ 

2|9297 حمد حلىم|دل |حمد ع| ى شمس حقوق عي 

5|5o58 لعمروىسي|مريم محمود خليل محمد خليل  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

886746 حمد |ل |د محمد جم|ء عم|رس| سيوط|ره |تـــج

72534 عىل محمد محمود محمد ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

46958 لمنعم سعيد|جد عبــــد|محمد م هرتـــ |لق|تـــمريض 

8o2|24 ي عط|م مرقص| تـــيوس محن  ي|طبــــ 
|لمنى

|463|6 ي|ي
ى محمد يىحي مصطفى سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

699723 لحليم|حمد عبــــد |تـــه |محمد شح ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

627|46 لعكشتـــ|ن محمود محمد محمد محمد |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

26o284 لعظيم|ن محمد عبــــد|عبــــي  شعبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

897o92 لمسيح |دم عبــــد|هر |ره م|س ج|بــــ سوه|د|

26|3o| يم|لد|لحميد عبــــد|هلل عبــــد|نم عبــــد|ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|48962 |كريمه محمد محمد زكري هره|لق|بــــ |د|

5|9622 ى عطيتـــ يوسف |ي تـــ|عيل عرف|سم|سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

49|o75 للطيف عىل|در محمد عبــــد |لق|مريم عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

829||5 حمد|د |طمه سيد ج|ف دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

844|37 مي  حمزه محمود|ل|عمر  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

263776 لسيد|لدين حسن |رص|ن| دين ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8oo64 ن|ده مبــــروك محمود رمض|غ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5559| ل|مريم يىح سعد محمود بــــل ى شمس|تـــج ره عي 
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32652o د زىك|هبــــتـــ مجدى فؤ ن|بــــ حلو|د|

6342|4 محمد حسن غريبــــ حسن يونس زيق|لزق|بــــ |د|

637435 ه محمد محمود عبــــد | مر|لمجيد ع|مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

228436 ف يسن حلىم |سمر  هيم|بــــر|رسر هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

242937 سم عيد|دى ق|له|حمد عبــــد| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26o935 ى |ي ف عبــــد|سمي  حمد|لغنى |رسر تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|4855| ر محمد طلعتـــ نجيبــــ|مي هره|لق|بــــ |د|

238424 هيم جوهر|بــــر|ئى عىل |م| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4o2585 بــــر حسن حسن|تـــفى ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

634787 لعزيز|م عزتـــ عبــــد|محمد س زيق|لزق|ره |تـــج

2257o9 هيم|بــــر|هيم رزق |بــــر|م |لمحمدى حس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|8389 روق محفوظ|م ف|هش| دين هره|لق|صيدله 

8378| ن حبــــيبــــ|محمود محمد عثــــم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|8974 لق |لخ|لجليل عبــــد |لق عبــــد |لخ|نعمتـــ عبــــد 
محمد

تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

89o494 د |لجو|حمد محمد عىل عبــــد| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

95|5| محمد جميل محمد خميس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

635663 زى عىل محمد عىل|ر حج|من زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

633o4o لعظيم|لسيد عبــــد |مهند محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

692326 ي|لعر|هيم |بــــر|حمد |ندى حسن 
ى
ق لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7|543o يف محمد محمد |حس لبــــيوم|م رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

253435 بــــ|لوه|ح عبــــد|لفتـــ|ء حسنى عبــــد|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

335356 م عىل محمد|هلل حس|منتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

78297| ء نعيم محمد عىل|ول زيق|لزق|نوعيتـــ 

334|o4 يوسف منتـــرص يوسف محمد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

426768 ى ج|مي بــــر|ر محمد حسي  سكندريه|ل|حقوق 

767459 لقصىل|ن يوسف |جميع|ره سعيد |س مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

6o5699 ن|سط محمدسليم|لبــــ|لسيد عبــــد|هدى  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

696||7 حمدعىلي|هيم |بــــر|حمد |ف |عف لمنصوره|ره |تـــج

|69659 حمد|دل سعيد |جر ع|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

32736 مه سعد حسن|س|حمد | ن|هندستـــ حلو
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236|43 لسيد|هلل | |م عط|منيه عص| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

8|5|8o لمقصود محمد|ر محمد عبــــد|من ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

5oo268 لسيد محمد محمد حشيش|محمود رجبــــ  ره دمنهور|تـــج

233|8 ح|ح تـــمس|عمر مرزوق تـــمس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

783744 لسيد|هيم |بــــر|وى |لص|تـــه |حمد شح| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o3462 ى بــــسملتـــ حسن محمود أحمد حسي  سكندريه|ل|عه |زر

42o66| لطهويىه|لسيد |لغنى |لسعيد عبــــد |عمر  لمنصوره|حقوق 

64oo54 م يشى محمد|خلود هش زيق|لزق|نوعيتـــ 

3|5228 دى عزيز نرص عزيز|ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|7829 ود|ن محمد حسن د|س شعبــــ|ين| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

767464 ن|ن سليم|سجود فريد حمد لعريش|تـــربــــيتـــ 

275859 م|لسل|حمد ممدوح منصور عبــــد |ء |رس| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

28342 حمد|هيم |بــــر|ء |يوسف عل سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

98|28 دل عىل حسن|م ع سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

373|3o ف محمد محمد محمد عىلي|ء |رس|
رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

37o933 ن|حمد نعم|حمد |منتـــ | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

544555 لغفور|لق حسن عبــــد|لخ|عبــــد| سه بــــ دمنهور|د|

55378 حمد|يوسف بــــدوى سيد  حقوق بــــنى سويف

494777 لمهدى أحمد مهدى أبــــو شنبــــ|محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

643365 س عطيتـــ|ن عبــــ|محمد عثــــم| ند زيق|لزق|بــــ |د|

766|o| لسيد عىل محمد|لعربــــى |ن |نوره علوم بــــورسعيد

68688o تـــه|ر شح|حمد مختـــ|لسيد |حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2o394 يمن حسن محمد عىل|عمر  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

89o924 لشكور محمد |رحمه عىل عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

3|2432 لغريري|حمد |ندى وليد حسن  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

283o27 لرحيم|لدين عبــــد|ل |حمد جم|محمد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8|7572 لسند|دل محمد عبــــد|محمود ع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4|9|76 د عليوه محمد|لسعيد فؤ|ء |رس| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

22|685 لحميد مهينه|حمد محمد عبــــد |محمد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

Thursday, September 6, 2018 Page 13622 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6239o| هيم صقر|بــــر|رق محمد |زينبــــ ط ط|حقوق دمي

|4855 دل فرج عىل|عمر ع ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

436292 ن|ل محمد محمد زيد|محمد كم لشيخ|ره كفر |تـــج

55o45 لبــــ|بــــوط|لمجيد محمود |بــــ عبــــد |رح بــــ بــــنى سويف|د|

497534 رى عىل|نص|تـــ |لشح|جر |ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4|oo8| هلل| |حمد عط|حمد |عىل  |بــــ طنط|د|

46282o لمغنى|ره سمي  مهدى |س لشيخ|بــــ كفر |د|

82738 م مندى حمزه|ء عص|شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33|||6 ر محمود فرج|لستـــ|ر محمود عبــــد|لستـــ|عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

337529 ل بــــدوى طه|جم| دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9|52o8 ل |لع|لمحسن عبــــد|ء محمد عبــــد|عل سيوط|طبــــ 

839336 هلل|ح بــــربــــري عبــــد|صل| عط ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

53642o لخي |بــــو |عيل |سم|ل محمود |هلل جم|منه  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

894942 ن حسن |محمد عنتـــر حس ج|أللسن سوه|كليتـــ 

|25386 ده سيحه|دير عفيف صلىح قل|بــــ| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

335333 روق عىل|عىل ف| رن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o5222 ن عطيتـــ|لمقصود رمض|يمن عبــــد |ن |رمض زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4||65 لم|د محمد س|د محمود عو|جه ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

648242 وى|لص|حمد |هلل |عبــــد | دين لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4o988o ي صبــــ
ى صبــــ|ح ش|محمود مصطفى ح|هي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

487|o2 مد محمد فرغىل|بــــ عىل ح|يه| سكندريه|ل|بــــ |د|

63o568 لسعيد جوده|لدين جوده |ح |محمد صل زيق|لزق|هندستـــ 

45327| لدين|در نرص |لق|ده محمد عبــــد|دل حم|ع ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

887427 رى محروس |نسمه زينهم بــــند ي صىح 
سيوط|معهد فنى

647o5 لحكم|لرؤف عبــــد |وى عبــــد |ر قن|مي لفيوم|بــــ |د|

222722 لسيد وطنى محمد|ء |وف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4o3768 هيم سند|بــــر|لسيد |حمد رفعتـــ | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22|856 تـــم سمي  محمد|رضوى ح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|958| ي مصطفى |مي ربــــيع عبــــد
لىمي|لغنى ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ط|معتـــ دمي|ئ 
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||9929 س|شد غط|بــــسنتـــ بــــطرس ن ى شمس|تـــج ره عي 

368564 حمد|د سيد |محمد كرم رش دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|52o45 |لعل|بــــو|ن |حمد رمض|ده |غ هره|لق|صيدله 

834o43 ى|تـــسنيم  حمد عىلي حسي  دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

862oo4 ل خليل|جر محمد جل|ه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9|5368 لدين مصطفى فرغىل  |م |ح حس|صل ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

227625 ي
لمنعم سيد|دى عبــــد|ش| دئى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4564o4 ى جم|س لحميد|حمد عبــــد|رص |لن|ل عبــــد|بــــي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

67o94 لق|لخ|لسيد عبــــد|لمنىح  |ل عبــــد|مريم جل لفيوم|بــــ |د|

253565 لنبــــى محمد شيحه|ء عبــــد|صف شمون|نوعيتـــ 

37o745 لسعيد محمد محفوظ|حمد | سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

754782 زق صميده|لر|عيل عبــــد |سم|لسيد |سلىم  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

6|66o7 محمد طه زعتـــر| لي|د ط|بــــ دمي|د|

885445 فظ |لح|بــــ عبــــد|لتـــو|هيم عبــــد|بــــر| |ند سيوط|علوم 

254oo ن زىك|مريم زىك شعبــــ هره|لق|بــــ |د|

438757 لحميد |لجيد عبــــد |لدين عبــــد |ء|محمود عل
ن|عجل

لشيخ|ره كفر |تـــج

8|4847 نع|لص|تـــ عبــــد|م موىسي بــــرك|له| ي|تـــمريض 
| لمنى

7|594| يمن محمد محفوظ|م |حل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|5o249 لشهيد صليبــــ|بــــيتـــر جرجس نصىح عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

92653 مح سعد حسن|لينه س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

732|7 ء محمد عطوه محمود|ول بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

324576 م|لنظ|حمد |حمد يحن  محمود | ن|بــــ حلو|د|

9o4472 ى عىل  حمد |عىل خي  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

6o7|96 يد شلبــــي|بــــو|لد شلبــــي |خ ى لي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

622545 لمنعم|محمود عطيه محمود عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

264o74 بــــوسيد|لحميد |هند فوزى عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

877955 يه حمدى محمود مرىس  | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6429o8 لسيد|لسيد |هلل |ن عبــــد|ن رمض|يم| زيق|لزق|ره |تـــج
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45|632 ل|محمد زغلول عىل محمود مرس |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

29384| مح سعد يوسف|سندس س هره|لق|حقوق 

49382o محمد موىس محمد مهدى كشك سكندريه|ل|حقوق 

|43284 مريم حبــــيبــــ فرج حبــــيبــــ ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

777785 دق شهده|لص|لسيد عبــــد |ح |لسيد صل| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

289624 لمغربــــى|حمد محمد |حمد محمد |سمر  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

494|48 لسيد حبــــيبــــ|هيم |بــــر|حمد محمد | ره دمنهور|تـــج

6o29| نعمه عيد سيد عزيز علوم بــــنى سويف

286579 زرق|ل|هلل |هلل مصطفى عبــــد|منه  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|47859 ي|لش|هر محمد عبــــد |محمد م
ى
ق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|78257 ي محمود |لفتـــ|عبــــد 
هيم|بــــر|ح حنفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

32557|  عىل| لي|د
ى
محمود شوق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|4224| د خي |مه ميل|س| |بــــول ى شمس حقوق عي 

33455o ىطي|لع|هر محمد عبــــد|حمد م| |ره بــــنه|تـــج

7|2824 وى|لغصن|هيم |بــــر|هيم |بــــر|حمد | |دين علوم بــــورسعيد

62263| محمد جمعه حسن محمد ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

5|7|47 ى س|ي حمد هيكل|م |سمي  سكندريه|ل|حقوق 

437oo6 لبــــوهي|ر حسن عىلي محمد |من لشيخ|نوعيتـــ كفر 

362o5 حمد سيد محمد حسن| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

475848 عيل صبــــري حفنى|سم|لرحمن محمود |عبــــد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

248934 دل تـــوفيق محمد محمد|ء ع|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4833|2 ي 
ر|لعط|زق |لر|تـــ عبــــد |لشح|منى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

477|27 حمد|كريم محمود رجبــــ محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

5o2487 حمد|ن |لد محمد عثــــم|مصطفى خ علوم بــــورسعيد

86o65o ي عبــــد|ء محمد عبــــد|شيم
لرشيد|لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

2|66o لعزيز|لعزيز محمد عبــــد|جر عبــــد|ه ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

675972 ن هد|حمد مج|هيم محمد |بــــر| |مي  لمنصوره|حقوق 

5||42| حون|بــــو ط|مي محمد |مي محمد س|س ره دمنهور|تـــج
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9|7725 لدين حسن عىل حسن  |ح |صل دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

84||28 حمد طه|يم |لد|ر عبــــد|من |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

784496 بــــر|حسن فتـــىح ج| عل زيق|لزق|صيدله 

89o36o دق صديق |محمد صديق ص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|656o3 ى عبــــد  سط|لبــــ|هبــــه كرم حسي  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

335955 لسيد|يشى محمد | ر|ي |بــــنه| هندستـــ شبــــر

286553 لعزيز درويش|بــــسنتـــ محمد عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

47995 لدين فرغىلي|حمد عمرو عزيز | هره|لق|علوم 

7|432 ن عيد عوض|ن شعبــــ|يم| لفيوم|بــــ |د|

256594 هلل|بــــ |لغنى ج|ريم سعيد عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

425734 در محمد عىلي حسن|قمر ن سيوط|بــــ |د|

85862 لعدوى|لمقصود |مل عبــــد|محمود محمد ك بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6985|6 ئى|هيم بــــر|بــــر|محمد محفوظ محمد  لمنصوره|طبــــ 

|56495 حمد|لرحمن |حمزه محمد عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

279842 ى|حمد |ء محمد |لشيم| مي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

496o9 ل محمد|ح كم|مجدي صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

29545 دل محمد محمد عىل|كريم ع |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

223824 مل|هبــــه سعيد عيد ك ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7o3|oo رس|هلل ف|هلل عبــــد |يمن عبــــد |ندى  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

5||263 محمد عىل محمد محمد عبــــدتـــ ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

83|423 حمد|ه |لل|رص عبــــد|لن|ر عبــــد|من ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

686486 نه|لمحمدى رم|ن |حمد رمض|لد |خ لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

42o49| |هيم |بــــر|لمول |ح عبــــد|لفتـــ|ندى عبــــد
ى
ق لصي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

87o65| ل محمود طه|لع|يه عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

36|o92 هلل بــــيوم| |بــــر عط|هلل ص|منتـــ  |تـــربــــيتـــ بــــنه

33645o تـــه|لحسينى محمد شح|بــــ محمد |رح ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2|2552 لحميد|رس محمد عبــــد|م ي|حس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|65579 عيل|سم|ح محمد |لفتـــ|هبــــه محمد عبــــد  ن|حقوق حلو

69644o لسيد حسن سعد|هبــــه  لمنصوره|نوعيتـــ 

344672 ن|هيم زيد|بــــر|لسيد محمد |ء |دع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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62oo2o لزينى|ل محمود |محمد جم ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

|22o|4 حمد|يوسف مصطفى محمد  ن|بــــ حلو|د|

2|93|7 ى سج|ي بــــ عىل|لتـــو|وى عبــــد|سي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

484o52 ل|لع|ء بــــسيوئى مصطفى عبــــد|سم| سكندريه|ل|بــــ |د|

77799| ى|مكرم عبــــد | دين لمنعم خرصى زيق|لزق|حقوق 

855998 حمد|ن جمعه حمدي |حن ي|بــــ |د|
|لمنى

645|87 ء أيمن محمود بــــدر محمد عرفه|رس| |نوعيتـــ فنيه طنط

242|22 ى|لرشيد حس|لسيد عبــــد|ر |من ني  ن|بــــ حلو|د|

877o58 ى ى سيحه  |بــــو|يوسف | كرستـــي  ليمي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

487237 هيم|بــــر|دل شفيق مرقص |بــــيشوى ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2o|58 ين عص لحميد|لدين محمد شكرى عبــــد |م |شي  ى شمس حقوق عي 

8443o9 ء مجدي تـــرتـــيبــــ محمد|سن ن|سو|علوم 

232933  عطيه غريبــــ عىلي|ن ه|نوره
ئى ي ىسي|مط.ش

حتـــ مطريه|عم فنى

43|2| سمي  حسن عىل حسن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|78o6 ل سيد |لع|روق عبــــد|ء ف|سم| سيوط|حقوق 

7|73o4 ى معروف|لسعيد هل|ء |لزهر|طمه |ف ل حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|6629 حمد محمد عبــــده محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

6844|9 تـــ|زم محمد محمد بــــرك|حمد ح| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

5258| لمنعم محمد|محمد عبــــد | صف بــــ بــــنى سويف|د|

8358|| لربــــ|د |ح ج|رص مد|لن|محمد عبــــد دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

237362 لك محمود|لم|ندى محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|2378 ن|لموجود عثــــم|ء عىلي عبــــد|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

326533 لح|د ص|حمد رش|ء |رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

495935 لزغيبــــى|ح |ره عطيه سويرى مفتـــ|نو سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

92948 لم|لعزم س|بــــو |لم |ء س|شيم ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

449828 ل|لش|ع |لسبــــ|يمن وحيد حسن | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2559| هيم عىل فهىم|بــــر|مريم مصطفى  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

822327 ى موىسي|محمد شح تـــه حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7o8524 دل محمد محمد عىل|ع لمنصوره|هندستـــ 

|358|3 حمد|ن سعيد عبــــده |رو ى شمس|د| بــــ عي 
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682887 وي|لشن|مل محمد |محمد حسن ك ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

||528| حمد محمود محمود نوفل|هلل |يتـــ | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

49|393 ى|رتـــ |س ى محمد حسي  حمد حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o5873 بــــينى عبــــد |لمحسن |ده عبــــد |غ لمحسن|لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o943o ي|سم صل|بــــ
ح خميس منتـــرص بــــسيوئى سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

277457 لصعيدى|لمنعم |لمجد عبــــد|بــــو|لمنعم |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

64659o نم|لسيد غ|ز |لد ممتـــ|خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7o6239 ر محمد محمد|حبــــيبــــه محمد مختـــ لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

883o64 هلل  |حمد محمد عبــــد|يه | سيوط|بــــ |د|

254839 ن|لعليم زيد|حمد عبــــد|محمد محمود  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4453| مد|ء محمود محمد ح|رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4954| هلل|حمد محمد فتـــىح عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

25o634 ف حفنى ز|مريم  يد|رسر |ن طنط|سن|طبــــ 

24|588 ن|م لطفى سليم|س| رين|م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

228592 لعزيز|حمد محمد عبــــد|طمه |ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

776874 زي|مصطفى محمد محمد محمود حج قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|42389 مريم زهي  محمد بــــرع ى شمس  تـــمريض عي 

8o8559 ر حسن|ر مجدي مختـــ|مختـــ م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

7oo874 ن|للطيف عمر|لسيد عبــــد |لعربــــى |ن |مرو لمنصوره|هندستـــ 

434o79 حمد بــــدوى|جر محمود |ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

338|59 س|لنح|لموجود |رس فتـــىح عبــــد|هيم ي|بــــر| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|39846 بــــو سعيد|د حسن |ده ممدوح رش|غ ى شمس| لسن عي 

|3||63 بــــ حسن عبــــده|لوه|حمد عبــــد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

69|484 بــــ محمد|لوه|حمد عبــــد |مريم  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

245988 ره|لجع|يوسف سعيد يوسف  ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

63o866 لعزيز|هيم محمد عبــــد |بــــر|حمد | | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

859286 لرحمن عمر محمود|عمر عبــــد ن|حقوق حلو

234935 بــــر شنوده|ندرو مدحتـــ ج| هره|لق|ره |تـــج

425o|2 للطيف|هدير أحمد حسن أحمد عبــــد  إلسكندريتـــ |تـــمريض 
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788844 هيم|بــــر|لمعىطي |حمد عبــــد|محمد  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

5242|8 ن|ح عثــــم|ل مصبــــ|لع|حبــــيبــــتـــ عبــــد  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6|437| ويش|لج|هبــــه محمد فهىم محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

62432| بــــينى محمد درغ|رحمه محمود  م|لشر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7|2577 لبــــنوي|لسعيد |لسعيد |وى |لشبــــر|منى  لمنصوره|بــــ |د|

5|635| ى ستـــي  هيم|بــــر|دل نظىمي رزق |ع| كي  بــــ دمنهور|د|

4o6|2o لنور|بــــو|لصمد |ر محمد عبــــد |لستـــ|يمنى عبــــد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|57434 فظ|لح|ل عبــــد |لع|حمد عبــــد | |لي|د سيه|نوعيتـــ عبــــ

863664 ي مختـــ|بــــهيه ن ر محمد|ج  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

2|8564 ى|ديفيد مجدى عزتـــ  مي  ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

6|3o66  مصلىح حسن|لبــــ|ء سويلم عبــــد |شيم
ى
ق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

75|oo6 ل زىك محمود|عمر كم دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

3234o| لدين محمد طه محمد|ء |محمد عل ى شمس هندستـــ عي 

436768 لقرمه|مه عىل فرج |س| |مه |حقوق طنط

4873| هلل|مل عبــــد |حمد سيد ك| هره|لق|صيدله 

92924  |ن هش|نور
ى
حمد|م صوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

252o|9 ر|لغف|يم عبــــد|لد|محمد سعيد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

844|o7 هر|لظ|حمد عبــــد|هلل |حمد عبــــد| ن|سو|حقوق 

624223 بــــو خلف|ح |لفتـــ|لفتـــوح عبــــد |بــــو |ئل |رس و|ف لمنصوره|هندستـــ 

2|3o55 حمد|ده مجدى فهىم |مي هره|لق|م |عل|

427454 جرجس نجيبــــ جرجس جوده سعد |علوم طنط

845|o9 هيم محمود مهدي|بــــر|م |هي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

256283 لم|بــــو س|ئى فتـــىح |حمد ه| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

648|4 ضل|لرحمن ف|ره محمد عبــــد |س لفيوم|هندستـــ 

|5652 لدين|ل |هر جم|لرحمن ط|حمد عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3476o مه عيد|م سل|منيه عص| هره|لق|ره |تـــج

439437 ر|لغف|هيم محمد عبــــد|يه محمد إبــــر| لشيخ|ره كفر |تـــج

326|45 هيم حسن|بــــر|هبــــتـــ محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9|9663 ن |يمن عىل عثــــم|عمر  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

9|49o6 دير |بــــ|مح مني  |ره س|س زيق|لزق|حقوق 
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226882 ى سعد | حمد|حمد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

623778 لمنعم|حمد ذىك عبــــد |يمن |سحر  لمنصوره|حقوق 

8644o5 ي جميل محمد م
زن|مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

2426o6 ل عطيه|د غ|ل فؤ|نطون غ| ن|حقوق حلو

334794 تـــ حمدي مصطفى عبــــد| بــــ|لوه|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

|6923| مه|عيل محمد سل|سم|محمد جوده  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

239359 لعزيز|ر عبــــد|لغف|م محمد عبــــد|مر هره|لق|ره |تـــج

93722 هيم|بــــر|حمد |ء محمد سيد |أل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

365855 مصطفى محمد محمد خليفه ن|حقوق حلو

92o378 منى عىل سيد حسن  ج|بــــ سوه|د|

|398|4 ى نرص  مي  لسعودى محمد رزق|ني  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

85672 ن فوزى سيد|محمد شعبــــ لفيوم|حقوق 

|7o9o7 ف |لل|طه عبــــد  لدين محمد|ه رسر تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

462|35 لملك|جوزيف سعد يوسف عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

75|235 حد محمود|لو|هلل عبــــد |خي  | رن ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

|7|387 حمد يوسف|حمد محمد | ن|تـــربــــيتـــ حلو

8397|3 هلل محمد|جر نرص عبــــيد|ه دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

697745 لعزبــــ|حمد |رس زىك |ن ي|رو لمنصوره|بــــ |د|

7o5538 لسيد زيد|حمد |لسيد |محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|44328 كر|حمد يونس ش|يونس  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

28o4o2 يحن  محمد شمس مىكي نجــدى  ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

8o7633 ي ق|هدير  ي|سم عبــــد|لنمي 
لغنى ي|معهد 

تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

8o||36 ي محمد عبــــد|ل|
لصبــــور|ء مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

327|oo لمنعم محمد|دل عبــــد|سلىم ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7549o3 ى|دى محمد عبــــد |ش لعزيز محمد حسني  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7627oo وىسر|لحو|عيل عىل محمد |سم|محمد محمود  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

489855 ن عىل حسن غريبــــ|ن شعبــــ|رو سكندريه|ل|ره |تـــج
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|2377| ن يوسف|د عري|حمد عم| هره|لق|هندستـــ 

42757o ى يمن فريد صليبــــ سعد| |مي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

92o|77 ك  |لمل|ك زىك عبــــد|نىح  مل| ج|تـــربــــيتـــ سوه

64237o حمد|حمد جمعه حسن | زيق|لزق|ره |تـــج

822948 ل لبــــيبــــ بــــطرس|يوسف كم ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

62825| ى|حمد ش|لمنعم |ء سعيد عبــــد|رس| هي  زيق|لزق|بــــ |د|

8o6o2 |هيم |بــــر|حمد سيد |
ى
لدسوق تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

75|345 حمد فتـــىح حسن بــــلبــــل|يدى |ه بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

886249 يد |رص ع|لن|كر عبــــد|مصطفى ش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|52|87 ى|حمد عبــــد |ر |من لحفيظ حسي  ن|حقوق حلو

6|5375 لبــــربــــري|لمنعم مصطفى |دي عبــــد |لعق|يوسف  سكندريه|ل|صيدله 

8o4577 ى محمد|ء محمد |سم| مي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

2|2822 لسيد شلبــــى|لدين |ح |كريم محمد صل ى شمس حقوق عي 

|68494 يف  حمد مصطفى|محمد رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

86762| ر محمد|لستـــ|بــــ عصمتـــ عبــــد|رح ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6o5442 ن ل محمد|لع|سط محمد عبــــد |لبــــ|عبــــد | مي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

892o52 حمد سيد  |هيم |بــــر|ندى  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4|3273 ي عبــــد|يمن خ|
لىحي|لد فهىمي بــــسيوئى |بــــ طنط|د|

694253 ج|لسم|ن  عىل |بــــر شعبــــ|محمد ص لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

39759 لمنعم|حمد عبــــد|حمد محمد |محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77|4|2 لمرصي|ء محمد عىل محمد |شيم زيق|لزق|عه |زر

92454o حمد محمد |سعد |م |سل| ج|ره سوه|تـــج

3256|4 يف| يتـــ وليد محمد فهىم رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

783727 للطيف|ء وجيتـــ محمد عبــــد|ول ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

764453 روق طه حمودتـــ|حمد طه ف| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3426o9 ى ع |ن عط|صم سليم|نرمي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

894|58 ء حلىم محمد عىلي |شيم سيوط|نوعيتـــ 

8793o7  جرجس|نىح  فرح|
ى
تـــ صدق سيوط|بــــ |د|

897976 وى  |هلل عشم|يمن حفظ |س |تـــوم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

36855 لسيد رجبــــ|در |لق|ن عبــــد |حن هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د
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24|833 لرحمن|لسميع عبــــد|حمد عبــــد|طمه |ف ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

64356| |لمطلبــــ |لحميد عبــــد |لدين عبــــد |بــــ سيف |سح
حمد

زيق|لزق|نوعيتـــ 

75836o لغنى محمد|طمه عمر عبــــد |ف عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|5469 ن|ق لبــــيبــــ سمع|سح| |دون|م ن|حقوق حلو

2|2486 لس س يوبــــ|مح بــــرسوم |كي  ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

762537 م|عمر محمد غريبــــ بــــديع تـــم ره بــــور سعيد|تـــج

36o9| لبــــشبــــيسر|لصمد |لصمد فوزى عبــــد |عبــــد | لي|د هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||625o ي بــــكري فهىمي
محمد مصطفى هره|لق|هندستـــ 

44968| لرحمن سليم|لسعيد عبــــد |طر |لرحمن خ|عبــــد  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

7o45|7 بــــ|لبــــرع فتـــوح حج|لبــــرع شحتـــه |بــــسنتـــ  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

634|53 حمد|ره محمد محمد محمد |س زيق|لزق|بــــ |د|

6|3334 ر|وى أحمد صو|لص|محمد  |حقوق طنط

9|9268 ى تـــوفيق عىل |شيم ء حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5o699| بــــر محمد متـــول|ء خليل ج|سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

|42|53  حسن عىلي|ح |عمر صل
لدين مصطفى لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

3|2987 زى|ح حج|لفتـــ|حمد عبــــد|زى |حج |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

4524|| ل|لسعيد محمد و|مصطفى فتـــوح  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|3o9o2 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|لرحمن |عبــــد  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

698477 عيل|سم|عيل عىل |سم|نم عىل |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7o8385 ح محمد محمود|هدير صل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

228|79 لبــــ|بــــو ط|لبــــر |رس محمد عبــــد|لميس ي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6o6224 ف متـــول محمد ج بــــر|محمد أرسر ي صىح طنط
|معهد فنى

8829|3 لمجيد  |بــــ عبــــد|لوه|حمد عبــــد|مريم  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

356|o| حمد فرج حمود|متـــ |س|حمد | |ره بــــنه|تـــج

66287 محمد رجبــــ طه فضل ن|حقوق حلو

6o3369 لحميد جويد|ن مسعد عبــــد |يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|77|49 ى|رس سمي  |ي| رين|م مي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

55566 مد|م محمد سيد ح|حس ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 
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4|24|6 تـــ|لسيد عرف|م محمد |هش |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

44|837 فوري|لك|لح عىلي حسن |ر ص|من لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

489884 لح عبــــده خليل|مريم يىح ص إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

523485 حمد محمد|لعزيز |حمد عبــــد |محمد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

842638 م محمد خليل|لسل|ندي عبــــد ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

3|553o ى جعفر مصطفى ندى حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|64|8 حمد |حمد تـــوئى |ء |رس| سيوط|علوم 

8439o7 م|م|حمد |حسن | نور ن|سو|علوم 

|463o9 ى|هدى جم ل محمد محمد حسن أمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

486965 لغيط|بــــو|لرحمن محمد |ح عبــــد |أمجد صل لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

8639|2 ن|يه حسن قليعي رسل| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

259689 د دومه|حمد رش|طمه |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

642793 م محمد محمد محمود|مريم عص زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

884|93 حمد |بــــ محمد |لتـــو|محمد عبــــد سيوط|حقوق 

76o858 ف عبــــ|سهيله  فظ|س ح|رسر ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|38686 حمد|ل عوض |يمنى جم ى شمس| لسن عي 

|6|o46 ى ى محمد حسني  مريم محمد حسني  عه مشتـــهر|زر

4|6o99 ف عبــــد |ء |ل| جح|لرحمن ر|م عبــــد |لسل|رسر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

763o74 هيم شلبــــى|بــــر| |هلل محمد زكري|منه  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

86o4|6 هيم|بــــر|هيم خليل |بــــر|كريم  سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

|4o947 وق محمد محمد  لسحيتـــى|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6||3oo زينبــــ محمد محمد دشيش |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

4o6634 جه|هيم خف|بــــر|ن محمد محمد |حن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2498|3 ه عزتـــ عبــــد| لعليم جديع|مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

249933 ح|ء محمد صل|سلىم عل ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

866o74 ي محمد  حمد|محمد خي  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

|43759 شور محمد|س ع|ن عبــــ|يم| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

493|25 ح|لمل|لمنعم عىل |محمد خي  عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|56262 حمد عىل محمود|عىل  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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3345o3 حمد طتـــ|حمد عبــــده | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

756|7| مل محمد|حمد مصطفى ك| ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

36o362 هلل محمد محمود|محمود عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3348|3 مه  محمد|بــــوىس  عىل  سل |ره بــــنه|تـــج

7o8859 عيل|سم|لسيد يوسف |يوسف | ند لمنصوره|صيدله 

635|oo تـــه|ن وحيد مصطفى محمد شح|يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2645| لحميد عىل|هلل عىل عبــــد |عبــــد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

45o39o مر|هر رمزى تـــوفيق ع|وليد م ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

789596 لملك شكري|ره محمد عبــــد |س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8964o3 لحليم |تـــه عبــــد|مل شح|ن ك|نوره ج|تـــربــــيتـــ سوه

4298|o ى عىل  ر|لف|محمد حسني  |علوم طنط

||5322 يدى حليم صبــــىح حليم|ه ى شمس|تـــج ره عي 

75752o ي
جعفر فهىم محمد| دئى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

22ooo4 در|لق|لعظيم عبــــد|در عبــــد|لق|سلىم عبــــد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

245775 دل فريد عسل|حمد ع| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7o7336 لجوهرى محمد|حمد |رص |لن|سلىم عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

765859 حمد|لسيد |لليثــــى |ء محمد |ل| ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

||5|59 ي
وئى ل عبــــود عوض|جم| في  ى شمس|تـــج ره عي 

6o4989 زق|لر|مر سمي  عبــــد |ر تـــ|مي لمنصوره|طبــــ 

428o53 ود|زق يونس د|لر|عبــــي  يحن  عبــــد  |علوم طنط

7847|3 حمد|يه محمد محمود | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54o3o| م بــــخيتـــ|ل تـــم|لع|دل عبــــد |للتـــ ع|منتـــ  لمنصوره|حقوق 

42oo83 ي|ر
|يه مسيحه حن|حم| رض| ئى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

426o9 لسيد|حمد عزم |لسيد |لرحمن |عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

3296o8 حمد|د محمد موىس |جه زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

9o7749 لكريم |د|ر ج|لستـــ|لسيد محمد عبــــد| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

4893|9
ى
ق ى بــــدرى نصيح مشر سيمون خي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

86766| لمطلبــــ|حمد مجىلي عبــــد|يه | دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

4o|823 لسيد|لعزيز |لسيد عبــــد |حمد |رس |ف ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 
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8388o| حمد|زم محمد فتـــىحي |منيه ح| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

42o783 وى|لبــــشل|لسيد |لسيد |لسيد |طف |ع لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

337867 لق يوسف جميل|لخ|يوسف سعيد عبــــد عه مشتـــهر|زر

3245|5 لد محمد حسن|محمد خ لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

693|23 هيم فرج|بــــر|حمد |هيم |بــــر|ء |رس| لمنصوره|عه |زر

8|7954 ى ربــــيع | حمد|مل حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

75243| ى|لد |كريم خ لسيد حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

3426|3 هيم|بــــر|هيم |بــــر|يتـــ مصطفى محمود | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62|576 ف إبــــر زي|هيم حج|أمنيتـــ أرسر |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

863483 بــــوسحىلي|دق |م يوسف حمدي فهىمي ص|سه دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

7o5942 هيم|بــــر|در محمود محمد |مل ن| لمنصوره|صيدله 

4932|7 ف|لكل|محمد سمي  محمد زىك  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8o2885 ي |لبــــ|ل عبــــد|جم| دين
ى
هيم|بــــر|ق ي|بــــ |د|

|لمنى

627665 متـــ محمود عيسي محمود|س| |سه ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

64|35o لسيد سليم عىلي|ز |منيتـــ بــــ| زيق|لزق|بــــ |د|

7o6688 هيم|بــــر|هيم محمود صبــــرى |بــــر|م |ر لمنصوره|طبــــ 

5|735o ى ي|ي رس محمد بــــدر|سمي  تـــربــــيتـــ دمنهور

5|882o مروتـــ صبــــىح عىل محمود كيلتـــ ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

3298o9 ى محمد |بــــى |مبــــ|م |طمتـــ هم|ف بــــى|مبــــ|مي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

478342 ن|عيل عثــــم|سم|حمد |عيل |سم| |رن سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|434o طفيىحي|ل|حمد |حمد يىحي | |نور |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

34|763 ل غنيم عىلي|طمتـــ جم|ف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

78476o ء عوض حسن محمد|سم| زيق|لزق|حقوق 

|7o78| لحنفى|لد عىل |محمد خ ن|حقوق حلو

56234 بــــ محمود|لوه|ء نبــــيل عبــــد |رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

||7749 لق|لخ|لق محمد محمود عبــــد |لخ|عبــــد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

4o23o6 لسيد عطيه|ل |ل كم|ن جم|نوره سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9o4|49 حمد |دل محمد |محمود ع ج|هندستـــ سوه

4o5338 ده|د عطيه سن|يوسف عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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|5o||8 ن|بــــر محمد شعبــــ|مصطفى ص هره|لق|ره |تـــج

86326| لدين محمد|ح |ح محمود صل|صل دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6437|o د|د محمد محمود عي|محمد عو قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

26|355 لدين|لعزيز نور|لد نبــــيل عبــــد|خ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|2||52 لرحمن|م سعد عبــــد |رس هش|ي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3382|o ن غريبــــ|حمد حسن سليم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3466o3 ن مصطفى|رص رمض|ن| دين ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

62oo63 تـــ|ودى بــــرك|لد|ح |م صل|حس ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4||339 وى|لشن|م فتـــىح |مل هش| |تـــربــــيتـــ طنط

7o2686 م|ح عطيه عطيه عل|لفتـــ|ندى عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

483265 وق خ ظه|بــــ|لد محمد محمود محمد |رسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6865o7 ن|حمد سويد|لسيد |د |عمر عم لمنصوره|هندستـــ 

24|99o حمد|ر |حمد مختـــ|شور |ر ع|من لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

85858| لس ه ي بــــديع |كي 
نطون|ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

27966| لم محمد|ح س|ن صل|يم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6364o7 مه|لمنعم سل|محمود محمد عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

4796oo م محمد عبــــده مرىسي|محمد عص سكندريه|ل|هندستـــ 

45695 ف عيد عبــــد|عف لحكيم|ف رسر هره|لق|بــــ |د|

|48556 مل محمد متـــول مرىس محمد| ن|تـــربــــيتـــ حلو

5|75o6 لمجيد عيس|جر رزق عبــــد |ه تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

64|864 هيم|بــــر|حمد |لسيد |سن |مح زيق|لزق|نوعيتـــ 

337857 ى عفيفى|يمن سعيد حس|محمود  ني  |بــــ بــــنه|د|

3|823o حمد|ل محمود |محمد جم تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

7||348 ء محمد حسن محمد عمر|سم| لمنصوره|بــــ |د|

52|897 هلل مدكور|ء عيد محمد عبــــد|صف ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

243885 حمد محمد عىل|يه محمد | ن|بــــ حلو|د|

88||89 ع |دى طه رف|له|عبــــد| سه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

5|o245 لزغبــــي|لعظيم طلبــــه |لدين عبــــد|ء |مهند عل سكندريه|ل|طبــــ 

7o835o عيل|سم|مد |د ح|ء جه|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

758963 ى|عمرو ع دل محمد حسي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد
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45|488 ح محمد محمود خريصه|حمد صل| سكندريه|ل|ره |تـــج

53926o ء محمد فتـــىح مصطفى|نجل بــــ دمنهور|د|

72837  |د ن|جه
ى
حمد|رص صوق لفيوم|علوم 

49267| وتـــ|لحميد حل|عيل عبــــد |سم|لد |محمود خ ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

35283 ى عبــــد |شيم ى حسي  هلل|ء حسي  هره|لق|صيدله 

33259| لسيد عىل محمد|ء مجدى |شيم |بــــ طنط|د|

835367 حمد|ن خليل |نجوي حمد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4|5856 لسيد عيسي|حمد | |ء رض|شيم لشيخ|بــــ كفر |د|

|2o35| لح|حمد محمد ص|زن |م ى شمس صيدله عي 

|6932o بــــ|لوه|حمد فهىم عبــــد |هلل |عبــــد  ن|حقوق حلو

83oo74 ن|ن عش|طمه محمد مهر|ف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

52o|o5 لبــــربــــرى|م محمد |فرحتـــ س بــــ دمنهور|د|

82984| ف ش|كر |ش كر مرىسي|رسر ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

478993 للطيف|م محمد عبــــد |محمد هش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62592o حد|لو|حمد مصطفى حسن عبــــد| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|5254 م نبــــيه|لسل|هر عبــــد |عىل م هره|لق|هندستـــ 

835854 محمود حسن خليل| دين |نوعيتـــ فنيه قن

228823 ى عبــــد|ع ى ص|لص|يده حسي  لح منصور|لحي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

524872 دى|ج نف|يمن فر|لدين |بــــ |مه سكندريه|ل|هندستـــ 

85o53o لمطلبــــ|ء سعد محمد عبــــد|دع لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

842o65 ي محمود مىكي|ف
طمه مصطفى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

4467oo ف |محمد  وى|لص|حمد |حمد |رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8o3o89 لحكيم|لصمد عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

636|93 حمد موىسي|نور |طلعتـــ فتـــىحي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|7284 حمد|حمد زريعتـــ |روكيه محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

|3856o م فوزى رزيق|كلي  س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6oo345 ف محمود محمد قطبــــ رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

37o356 هيم|بــــر|محمد مجدى بــــدوى  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

23292o مل|لدين سيد ك|ح |م صل|هبــــه حس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9o934o ى كرم ح فظ يونس |نيفي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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356|8o عيل شوق|سم|م محمد |حس |بــــ طنط|د|

8446|6 ي | حمد محمد|يه خرصى ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

92|7o4 ن |مل رضو|ن عطيه ك|نوره ج|بــــ سوه|د|

233862 حمد|حمد سيد سعد | ي|بــــ |د|
|لمنى

9o968| لحفيظ محمد |حمد عبــــد|م |سل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4764| عيل|سم|حمد |ل |ئشتـــ كم|ع كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

22|746 مصطفى محمد محمد محمد هره|لق|ره |تـــج

7624o9 لشبــــىل|ح |هيم صل|بــــر|لدين |ح |صل دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

6o56|7 لمنىح  حسن صقر|ره نبــــيل عبــــد|س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

856276 مه|حمد سل|م |تـــسنيم عص ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|77584 ن محمد|ه حس|لل|محمود عبــــد  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

8|o67| ي|ر
بــــ|لوه|لعظيم عبــــد|د عبــــد|لجو|عبــــد| ئى ي|ن |سن|ل|طبــــ 

|لمنى

49259| لمنعم عىل محمد دعبــــس|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

3|6|3 ى د|لجو|لدين عبــــد |محمد شمس | لوجي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

7o7o3o ن|ن عىل عن|ئى شعبــــ|حمد ه| لمنصوره|حقوق 

863o88 ى|ه حس|لل|مي  عبــــد|ل|حمد|محمود  ني  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5286|9 ى|متـــ عىلي بــــيىلي حس|أحمد سل ني  سكندريه|ل|هندستـــ 

6o48o4 لشيخ|حمد |بــــسنتـــ محمد  |بــــ طنط|د|

4375|6 ر|هيم عم|بــــر|ده طه محمود |مي  حم| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|77245 حمد محمد|منه مجدى  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

78||49 محمد عزتـــ لطفى محمد زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

6o8339 هيم مرع|بــــر|رس |خلود ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3457|| لسيد|م طلعتـــ عىل |جر عص|ه مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

8676|7 ن|هدير يوسف عىلي حس ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|69|27 ف عبــــد |ملك  مر|لمحسن ع|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|3|37 رص محمد حسن |لن|لرحمن عبــــد|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

353455 ن|لمحسن سليم|دل عبــــد|لدين ع|ء |عل ى شمس|د| بــــ عي 

699|65 وى|لمك|وى محمد |حمد مك| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

39537 ن|م|حمد |حمد محمد | هره|لق|بــــ |د|

8438|o ي محمد حسن
محمد مصطفى ن|سو|بــــ |د|
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|47575 هيم بــــدوي محمد بــــدوي|بــــر| ن|حقوق حلو

233724 ى|مليون بــــش| يىلي|دى |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|9865 حمد|م عىل |مريم عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

63o895 حمد|مل سيد |ضى محمد محمد ك|ر زيق|لزق|بــــ |د|

|5o657 لسيد|دل فوزي |حمد ع| هره|لق|ره |تـــج

4o5884 بــــ محمد  حسن|لوه|عبــــي  مىح عبــــد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

824o9| ي|طف عثــــم|ء ع|شيم
ن مهنى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

9|573o ن ج  فهىم  |محسن ن| مي  ج|بــــ سوه|د|

9o4536 لمجد محفوظ |بــــو|لرحيم يشى |عبــــد سيوط|حقوق 

|282oo دق|حمد مصطفى ص|مريم  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4656|7 ويش|ج| مد عط|هر بــــدر ح|ش لشيخ|هندستـــ كفر 

46346 شم|وى حسن ه|لنبــــى عشم|حسن عبــــد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

7||68o يه نجم|لبــــد|هيم |بــــر| |ن وف|د رضو|زي ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

323|84 لرحمن|هلل عبــــد|فظ عبــــد|لح|ء عبــــد|سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

347482 ي|د عو|ء عم|رس|
د مصطفى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

792289 حمد|ح نرص سيد |لفتـــ|ن عىل عبــــد |يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

22|84| حبــــيبــــه محمد محمود محمد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

44|o46 لعزيز محمد|ل عبــــد|هند جم لشيخ|تـــمريض كفر 

884884 ديبــــ متـــى |د يوسف |عم سيوط|تـــربــــيتـــ 

6||452 لقمع|ر محمد |لستـــ|يزه عبــــد |ف |صيدله طنط

76o977 سلىم نرص محمد سيد لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

284284 حمد تـــوئى سيد|م محمد |ريه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

886534 ى وسيم لويز ملك | مي  سيوط|بــــ |د|

4|4o72 هيم هجرس|بــــر|حسن | دين ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

89827| م |لسل|بــــتـــ عبــــد|ء محمد ثــــ|ل| ج|ره سوه|تـــج

892|o7 لحسن |بــــو|ح |لفتـــ|مه عبــــد|ح سل|صبــــ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|63498 لفتـــوح فرج عزبــــ|بــــو |محمد عىل محمد  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

35|275 حمد محمد محمد موىس|ممدوح  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|74885 لسيد محمد حسن|ء |رس| ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

3|68o5 وق  حمد|هيم خليل |بــــر|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

452578 ن|ئى زيد|م محمود  كيل|لسل|محمود عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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776997 د|لجو|يمن محمد عزتـــ عبــــد |منيه | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|66264 م|م|لد فرج |فرج خ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5||97o هلل جبــــر|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |هيم |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

||9697 ي|رق محمد عبــــده |لرحمن ط|عبــــد  ر|لىح  ى شمس حقوق عي 

248528 ره|م عم|لسل|هبــــه عىل عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o4838 شوح|ل|بــــ صبــــىح محمد محمود |رح ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7|5699 زى|سميحه محمد بــــكر حمزه حج لمنصوره|حقوق 

77o566 سم سعد عىل عيس|محمد ق ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

27o423 حمد قنديل|حمد عىلي سيد|يحن   ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6|8496 ر|لنج|لسعيد عىل |عمر محمد  ط|حقوق دمي

6|542 لعظيم|جر نبــــيل سليم عبــــد|ه لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

34855o رتـــ مدحتـــ محمد سعيد محمد|س ى شمس| لسن عي 

757573 للطيف محمد|لسيد عبــــد |ل |نه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

88o3|9 |  فىل مرقس فهيم حن|بــــ سيوط|بــــ |د|

247222 بــــر مصطفى عزجوله|بــــر ج|محمد ج |صيدله طنط

484899 م محمد جمعه|لسيد تـــم|د |لدين عم|سيف  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

737o6 لرحيم|بــــر عبــــد|محمد محمد ص ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

633o97 تـــه|لمعز شح|تـــه عبــــد|ر شح|مي زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|2386| حمد خليل|حمد محمد |يوسف  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

8o6374 ى|مي د|نجيل س| |ود مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

5|3o89 لح|لسعيد ص|روق |لد ف|محمد خ سكندريه|ل|طبــــ 

4|9|25 ح|مه فتـــىحي محمد مصبــــ|فتـــىحي سل ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

239o92 ي|ر
بــــ|لوه|ربــــيع عيد عبــــد| ئى كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

43|9|3 ى زكري|ي ى|دى ي|له|عبــــد | سي  سي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

28494 لنبــــي|م نرص عبــــد |لرحمن عص|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

695o43  عبــــد |لسيد |طف |ع
ى
لمعىطي|لدسوق ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 

ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

|53792 كر|ر محمود قرئى ش|من ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

62747 ي شح|م محمد |ن عص|رو
تـــه|لحسينى لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

|2|754 ف |ريم  للطيف|حمد محمود عبــــد |رسر هره|لق|ن |سن|طبــــ 
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6o3ooo لعربــــى|حمد |هيم |بــــر|هيم |بــــر|ندى  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

45|934 هيم جمعه|بــــر|هيم فتـــىح |بــــر|رتـــ |س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

482749 ن|حمد رضو|جر ربــــيع سيد |ه سكندريه|ل|بــــ |د|

52955o |محمد | محمود رض
ى
ق لصي  ي صن. تـــ.ك

سكندريتـــ|ع |فنى

28|655 نور محمد عنتـــر|ل|م مجدى حسن |هي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

756632 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ء |شيم عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

265596 رص فتـــىح جمعه|محمد ن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

329o|6 ي عبــــد
ن|لدهش|هلل |روق عبــــد|رص ف|لن|مصطفى |حقوق بــــنه

9o279o مل محمد |خلود عزتـــ ك ج|بــــ سوه|د|

7o||66 وى رجبــــ|لعظيم مك|مصطفى مخلص عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

8o75|9 حمد|ل زهي  |يدي جم|ه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

497o88 لدرس|م محمد محمد |ء حس|حسن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o|4| حمد محمد|محمد حسن  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|569| حمد محمد|حمد مجدي فتـــىحي | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

88573 ى عبــــد  ى زهر|بــــ |لتـــو|حسي  ن|بــــورسيع حسي  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

455o3 حمد محمود فريد|هيم |بــــر| ى شمس هندستـــ عي 

49o794 ي شح|شيم تـــ يسن محمد|ء يحن  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

49o927 بــــىل|لبــــ|لسميع |جد حسنى عبــــد |يتـــ م| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

766657 د محمود منصور|م عزيز فؤ|سل| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

635754 هلل|لسيد عبــــد|هيم نبــــيل |بــــر| زيق|لزق|ره |تـــج

297|39 ن|حمد محمود شوم|جر |ه شمون|نوعيتـــ 

77574 ي
لحميد عىل|سيد عبــــد | دئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

679o79 لميه|وع عىل |عمرو عىل مط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|7|36 للطيف|روق عبــــد|حمد محمد ف| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

486596 لحميد|لدين عبــــد|لحميد بــــدر |بــــدر عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

754384 هلل|هلل محمود عبــــد|مريم عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

52485 لدين يسن محمد|د |م عم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

255||2 ى هيم|بــــر|وديد فرنسيس | كرستـــي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

675|7o لعزيز فوده|لعزيز عبــــد |د عبــــد |يه عم| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

7|2825 ي|ر
ىط|لع|لسيد محمود محمود عبــــد | |ئى لمنصوره|ره |تـــج

|3|744 مريم نسيم وليم ذكرى ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى
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48272| لسيد|حمد |طمتـــ محمد لطفى |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76o5o2 لح محمد|لسيد محمد ص| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|23|87 لس ه فهيم| ئى حن|كي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

775|87 ي|م فوزى جوده عزبــــ |بــــس لزهي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

64|57| هيم عىلي رزق|بــــر|لسيد محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

5o2858 ن|لمول سليم|هيم محمد عبــــد |بــــر|رحمتـــ  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6|32o6 لرحمن|لسعيد يوسف عبــــد|رق |يوسف ط |ره طنط|تـــج

44753 لسيد|يمن محمود عىل |ن |نوره ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

772996 لق|لخ|رص يوسف يوسف عبــــد|يوسف ن ى شمس|تـــج ره عي 

4879o8 ن سيد|حمد سليم|نور|لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4632o ى ك|م عم|ريه حمد|مل |د خي  هره|لق|علوم 

334357 ى ح  حسي 
بــــ|لوه|مد عبــــد|مصطفى تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

|85o3 ي|م
ي جنيدي قرئى

جدتـــ قرئى هره|لق|حقوق 

7o95o5 ى عىل عبــــد |ي لرؤف طه منصور|سمي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

32oo49 تـــ محمد|لشح|جد |ن م|نوره ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

295664 لم|لحميد س|ء ربــــيع عبــــد |عل ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

699274 ئى|لسيد حمد فرج| |د رض|نه لمنصوره|بــــ |د|

925|32 حمد |لجليل |محمد محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

322|42 لصعيدى|حمد |حمد محمد | |ر|ي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

84o93| ف محمود |ء |شيم لضوي|رسر |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

6o54|6 ف |هند  ق|لرحمن |لسعيد عبــــد|رسر وى|لشر زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

3oo392 هيم|بــــر|حمد محمد محمد عىل | ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

264o63 سط عىل عطيه|لبــــ|ح عبــــد|جده صل|م |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

28o779 لسعيد|نور محمد |رس |زن ي|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4427|7 تـــه|منيه محمد محمد مسعود شح| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

5o467|  ح|لش|لسيد عبــــد|هبــــه 
ى
مد|ق سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

325oo| للطيف|رق خلف حسن عبــــد|محمد ط هره|لق|ره |تـــج

63943 ى ص|عىلي  لح|حمد عىلي حسي  لفيوم |تـــمريض 

638372 ى|بــــو|لسيد تـــوفيق |طف |محمد ع لعني  زيق|لزق|هندستـــ 
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49388| ي حسن |لدين عبــــد |ء |حمد بــــه|
شقر|ل|لغنى ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش

دمنهور

|4o28 ل عىل|لع|ندى وليد عبــــد  هره|لق|علوم 

646748 لسيد|هيم |هيم مسعد إبــــر|إبــــر ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

9|6999 ن |رص سيد سليم|لد ن|خ سيوط|صيدلتـــ 

6359|5 لم|لسيد س|لم |محمد س لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6897|6 ه مدحتـــ  مر|مر عطوه ع|بــــو ع|ني  لمنصوره|علوم 

88526o حمد |رص سيد |لن|لد عبــــد|ء خ|دع سيوط|ره |تـــج

6|7435 م محمد دره|يدى هش|ه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

777744 ى|لسل|لعزيز مجدى جوده عبــــد|عبــــد  م حسي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

2638|4 ي ظريف دندش|م عبــــد|منه عص
لغنى لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

439759 لكريم هيكل|جر محمد محمود  محمد عبــــد|ه |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

829852 ي ك|س
مل|ره ممدوح مدئى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

4o7247 ي
زق|لر|محمود محمد محمد عبــــد | دئى إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

4o469| لرحمن|حمد عبــــد|لسيد محمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2o473 ود|روق د|ل ف|محمد جم هرتـــ |لق|تـــمريض 

482o57 طر|محمد وليد بــــديع محمد خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42o328 لسيد|م |لتـــه|لسيد |ء |ميه عل|س معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

259o62 هيم|بــــر|عمر محمود محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

785734 ض|مروه نبــــيل فتـــىح ري لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|8946 حمد محمد|ر |ر عم|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

695382 حمد محمود مصطفى محمود ضيف| لمنصوره|ره |تـــج

882285  محمد |م|
ى
ئى ممدوح شوق سيوط|بــــ |د|

7|o4|o هلل|بــــ |رحمه محمود محمد محمد طه ج لمنصوره|نوعيتـــ 

785459 يد|ن زيد ز|سليم|ن محمد |يم| زيق|لزق|عه |زر

626|22 يم|لد|أحمد فتـــىح عطيه فتـــىح عبــــد زيق|لزق|حقوق 

628234 ده|لدين حم|م |لد محمد حس|خ زيق|لزق|طبــــ 

7|3o62 ض|لع|هيم |بــــر|مد |هيم ح|بــــر|لرحمن |عبــــد  لمنصوره|علوم 

524|32 ي | حمدمحمد|حمد محمد |نىح  سيوط|بــــ |د|

6|445o ل|لصبــــرى و|يز محمد |آيه ف |تـــمريض بــــنه

2o695 ي سيد عبــــد 
لصبــــور بــــخيتـــ|مصطفى هره|لق|بــــ |د|
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33|o8 لغنى محمد|حمد عبــــد |طمه |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

||946| لكريم|حمد محمد عبــــد |رق |ط| لي|د ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

339292 رص فتـــىحي محمد مخيمر|م ن|عص | معهد فنى تـــمريض بــــنه

885o65 ن |مه حلىم سلط|سهي  سل سيوط|تـــربــــيتـــ 

52|328 ل محمود محمد قريطم|منيتـــ جل| علوم دمنهور

279898 حمد|حمد عىل |ء |لزهر| ي|بــــ |د|
|لمنى

6|4|5 يف ع مر محمد سعد|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

352974 لسيد محمد|هلل |محمد عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

689|8| م فوده|لسل|م عبــــد |لسل|يز عبــــد |محمد ف هندستـــ بــــور سعيد

4826oo هيم جميل|بــــر|لسيد محمد |مريم محمد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6|7884 رحمه نبــــيل صبــــرى عيد ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6o9765 لمجيد|ح محمد عبــــد |صل| ند |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

69925o لقرئى|لسعيد تـــوفيق |سهيله  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

22888o لعزيز محمود|ن مجدى عبــــد|نور كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

6|9o63 ل محمد محمد كسبــــتـــ|ء بــــل|رس| ط|معتـــ دمي|علوم ج

636377 هلل|دل مهدى عبــــد |محمد ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6946 ى|د |م فؤ|م وس|عص مي  هره|لق|هندستـــ 

289975 ف عىل سليم|منه  ن|رسر رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

33|8|4 لسيد|لعزيز |محمد ممدوح عبــــد |بــــ بــــنه|د|

4o8845 لعربــــ|منيه عزتـــ محمود عز| |بــــ طنط|د|

83565o يع|م محمد سعيد ط|حس دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

63o949 حمد محمد سنوىس خليل|يه | زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

326o85 لفتـــوح درويش|بــــو |يستـــ محمد |م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

537|38 لسيد صبــــح|دتـــ رجبــــ عطيتـــ |غ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o8787 لكريم|كريم محمد محمود عبــــد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

823|29 عيل|سم|عيل حسن |سم|ء |ول ي|بــــ |د|
|لمنى

287524 حمد محمد|هيم |بــــر|مريم  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

55462 وى بــــدر|دى سعد|مروتـــ ن ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

535o8 ض|م ري|م سمي  س|س ره بــــنى سويف|تـــج
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5o7476 بــــى|مبــــ|دى بــــكر |له|ضىح محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

6|6952 ء محمد سخسوخ|ء عل|رس| ط|بــــ دمي|د|

344642 ء سمي  عىل محمد جعفر|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

68o|94 لجليل|لسعيد محمد محمد عبــــد | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

78oo74 ي
ل محمود|لع|محمد عبــــد | دئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25623o ل شعيبــــ|لع|لمنجد عبــــد|عمرو عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

9||||3 ن |دل قبــــيض عمر|عبــــي  ع ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|8|58 متـــ محمد غنيم|ن سل|نوره ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

848552 لعزيز محمد|فدوه ممدوح عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76349| ي محمد حج|لسيد فوزى محمد ر|هلل |منه 
زي|ضى نوعيتـــ بــــور سعيد

5|3532 حمد محروس بــــكر محمد| بــــ دمنهور|د|

6o9o32 بــــو حجر|لعليم |محمد مصطفى عبــــد  |ره طنط|تـــج

79o829 ى |ي حمد عنتـــر|مه محمد |س|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

328744 ن|حمد مرو|حمد محمد سعيد | |كليتـــ هندستـــ بــــنه

7248| حمد|لبــــ محمود |بــــوط|م |م| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

233498 ف عبــــد|ء |رس| سط محمد|لبــــ|رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

692|8o لرحمن محمد جلهوم|ل عبــــد |مينه جم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

24568o |لسق|لمعبــــود |عبــــد| ئد رض|ر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

846336 هيم|بــــر|حمد |ن محمود |حن ن|سو|تـــربــــيتـــ 

869793 سط|لبــــ|م بــــدوي محمود عبــــد|سل| سيوط|حقوق 

277365 هيم عىلي|بــــر|بــــر محمود |سميه ج تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8544o5 ن محمد|محمد حسن عثــــم د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

268|33 |لسق|لقوى |ده عبــــد|حمد حم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

63238o لمرصى|عيل محمد |سم|ل |ره جم|س زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

5|3925 ه|م |لسل|هيم عبــــد |بــــر|ج  |مينه ن| بــــوحي  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

6o76o3 هيم|بــــر|هر |لظ|ء محمد عبــــد |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

22445o حمد|حمد محمد عىل |دهم | سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

328495 مصطفى محسن جوده زىك يوسف |كليتـــ هندستـــ بــــنه

49342| لعليم مرع|بــــ عبــــد |يه|م |سل| |حقوق طنط

8o583| ف شح|مز |ر تـــه مجىلي|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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26o3|7 بــــ|لوه|يمن عيد عبــــد|ئى |م| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

3462|| رس|ن حلىم محمد ف|محمود رمض |بــــ بــــنه|د|

54497 رس محمد فتـــىحي جمعه|ف بــــ بــــنى سويف|د|

499989 هلل|آيتـــ سعيد فتـــىح عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6378oo لرحمن|م محمود عبــــد|لسل|لسيد عبــــد|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

6|65|2 بــــ|لوه|لسيد عبــــد |م |ء عص|سم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7|6789 هيم زلمتـــ|بــــر|سعد محمود | |نور لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

76o|34 ى عبــــد  لعزيز|لعزيز محمد عبــــد |نورسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2|738| ه مصطفى حسن | نور مصطفى|مي  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

688o28 هيم|بــــر|مد |ره زينهم محمد ح|س لمنصوره|عه |زر

832322 ي عبــــد| لح|لمجيد ص|حمد خي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

495936 لح|ن حسن محمد مرىس ص|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34||99  زي
ى
بــــ|دل حسن كس|د محمد ع|شوق |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o656 ى حسن|م |لرحمن عص|عبــــد  لدين حسي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

48232| لم|هلل س|معتـــز مجدى عيد عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5|4537 نشين كرم عىلي شلضم بــــ دمنهور|د|

866o|2 شد|ندرو سعدي فوزي ر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

78|26o م|م|لودود |لسيد عبــــد |در |ن زيق|لزق|هندستـــ 

25968o لعزيز بــــيوم|محمد عبــــد| رش ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

49o728 ف عيد |حبــــيبــــه  ح|حمد مصبــــ|رسر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

63667o لسيد|لىح |لح عبــــد|عمرو ص ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

346o68 لدين|ل سيد بــــدر |لدين كم|ندى بــــدر  ى شمس صيدله عي 

|76647 لرسول|هدير سيد عىل عبــــد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4o6874 ى حمدى فؤ|ي ى |د |سمي  هيم|بــــر|مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o39o5 هيم حسن محمد|بــــر|لسيد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5|749 بــــ تـــوفيق سيد|لتـــو|ئى عبــــد |ء ه|شيم ن|بــــ حلو|د|

483|52 دل محمد محمود خليفه|ء ع|إرس سكندريه|ل|ره |تـــج

4225oo هيم عىلي خليل|بــــر|حميده  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5|864| لهليىه|لسيد |حمد |لسيد بــــسيوئى |ء |سم| بــــ دمنهور|د|
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|2o788 ن|مح وهيبــــ مرج|عزتـــ س ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

273478 يمن محمد عىل حسن| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

444767 كر|ريو سمي  سند ش|م سكندريه|ل|هندستـــ 

7o7826 لسيد منصور|ل منصور |محمد جم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

428|24 مصطفى محمد عليوه| دين رض|ن لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

846542 ه كم| لح محمد|لدين ص|ل |مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

84o87 ي|ر
لحميد سيد محمد|عبــــد | ئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

33|32| عرص|ل|لسيد محمود |يتـــ مسعد | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

55268 بــــ|لبــــ|لجليل فتـــح |حمد عبــــد |ء |سم| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

|44343 عيل|سم|عيل سعيد |سم|زن |م هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

322436 ن محمد حسوبــــه|رتـــ سعيد رمض|س ى شمس|زر عه عي 

426o72 لد حسن محمد عىلي|مروه خ سكندريه|ل|عه |زر

268|95 دل محمد مشعل|محمد ع ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4484|| س|لنح|للطيف |حمد جمعه عبــــد | ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

6|33|3 ى محمود عىل جمعه عبــــد حد|لو|حسي  |صيدله طنط

323o3o ى|بــــر|طمتـــ محمد |ف هيم حسي  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

423443 هلل محمد تـــوفيق محمد محمود|منتـــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|68868 لسيد|ل سيد |محمود جم هره|لق|ره |تـــج

5|7364 تـــ أحمد عبــــد ش|لقم|د |لجو|ني  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4o388o ز|هلل فو|سهيل سمي  محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o8o29 وع |لرحيم مط|تـــ عبــــد|ء بــــرك|سم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

49o5o6 ى|ي حمد|هيم محمد |بــــر| |سمي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

53985o ىسر|لنقر|نور |حمد |ن |جيل سكندريه|ل|صيدله 

233939 ظه|بــــ|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|دهم | ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

7|o662 لوصيف|لعدل |حمد |حمد |ن |يم| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

4o9864 ىسي|لمر|عيل |سم|هلل | |عمر محمد عط ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6o4954 جه|لخو|لدين عىل نرص |ح |مريم صل |تـــربــــيتـــ طنط

35845 لبــــشبــــيسر|لمحسن |ء محمد عبــــد |رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

922962 لس ع قيم |طف جرجس يو|كي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع
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2285|3 حبــــيبــــه وليد عيس محمد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|285 حمد|ن محمد |حمد| عل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4oo52| وى|لنمر|هيم |بــــر|لسيد |ن |رو سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

248o4| زق محمد يىح|لر|روضه مصطفى عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

354353 وق  لسيد|لم |لسيد س|رسر رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

43o595 يف|لصمد |ء محمود عبــــد |صف بــــو رسر |بــــ طنط|د|

435782 ى طعيمه|لرحمن |م عبــــد|ه محمد عص|م مي  سكندريه|ل|عه |زر

63|777 هلل شنوده|ض عبــــد |ندى جرجس ري|س ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

|6568 ملك محمد محمد صفوتـــ شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

6|6o33 لبــــرجيس|لشيخ مسعد |م محمود |د حس|زي حقوق بــــورسعيد

77|7oo ن|ء محمود محمد شعبــــ|سم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

285o54 حمد|هيم سيد |بــــر|ئى |يدى ه|ه ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

339|9 ح|لفتـــ|مروتـــ محمد مصطفى عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35|4o| هر طه صقر|لظ|هر عبــــد|ديتـــ ط|ن ى شمس طبــــ عي 

358542 ن نرص|لدين سليم|ء |بــــه| يش ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

43692o  عىل بــــيوم عقيىل
ى
نعمه دسوق لشيخ|بــــ كفر |د|

2|24|6 لحميد|رق محمد عبــــد|محمد ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

45|598 ز|لدين رزق در|ل |حمد محمد جم| سكندريه|ل|هندستـــ 

64o833 حمد محمد حسن قرن|لسيد |حمد محمد | | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|3|7|9 ين ربــــ|دل عزم مح|ع| في  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|3334| ضل|لحميد ف|حمد محمد عبــــد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

497446 لرحمن|لسيد محمد عبــــد |آيه  |حقوق طنط

77982 ر|لعط|حمد |محمد عمر حسن  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

33||o5 ن|وج|لرحمن |هيم عبــــد|بــــر|عيل |سم| لمنصوره|حقوق 

62o925 لسعيد جمعه|حمد |د |م عم|سل| لمنصوره|طبــــ 

543987 دل محمد كبــــيش|محمود ع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4oo249 محمد سمي  يونس غنيوه ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

484923 مهند نبــــيل محمد ونيس جمعه |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

269||6 وق  ف عىل مرزوق|رسر رسر ي صىح بــــنه
|معهد فنى
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8o6654 لد محمد فهىمي حسن|ء خ|رس| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

83o564 ي |محمد ضمر
ن|لمجد رمض|بــــو|ئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

634463 عيل حسن|سم|لد منس |م خ|س زيق|لزق|حقوق 

|63894 زق|لر|عيل عبــــد |سم|صم |حمد ع| ى شمس|تـــج ره عي 

|67643 لحليم|لحفيظ عبــــد |رق عبــــد |ء ط|رس| هره|لق|بــــ |د|

6o95o| بــــيل أحمد|تـــ محمد ق|لشح|يتـــ | |بــــ طنط|د|

6|2796 ل بــــكر|لع|ء فتـــوح محمد عبــــد |رس| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|4o953 ل محمد|لحليم محمد جم|طمه عبــــد |ف ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

8466|| ى  حمد |سعيده محسن حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

9oo9o4 مريم صفوتـــ فهيم بــــدروس  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9o6726 بــــدين عىل |لع|حمد زين |ر |من ج|ره سوه|تـــج

269244 ف |ن |يم| لمصلىح|لسيد |رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6853o6 حمد محمد بــــكر|حمد وهبــــه |سمر  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

44252 ي محمد خط|جم
بــــ|ل حنفى حنفى ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

483688 لي حسن|لع|لديبــــ عبــــد|طمتـــ |ف سكندريه|ل|حقوق 

27o65 للطيف محمد|سلىم فرج عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|7|564 ن|ره عثــــم|ر مجدى عم|مي لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

2756oo ن محمد نور|لرحمن حسن سليم|عبــــد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

8544o| يف|هلل محمود عبــــد|عبــــد لصمد رسر ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

64|532 زي|حمد عز|زي |عز| لي|د زيق|لزق|بــــ |د|

833485 ى دل صبــــري حليم|ع| يوستـــي  ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

843523 يبــــ|لش|ئيل |د ميخ|لمسيح ميل|عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

83843o ي
هيم|بــــر|لدين سيد |ج |رس| دئى قرص|ل|فنون جميله فنون 

2|3749 ر|حمد يوسف دويد|لسيد |حبــــيبــــه محمد  هره|لق|ره |تـــج

6o4|34 سم|هيم ق|هيم إبــــر|بــــر|محمود  | تـــمريض طنط

||5959 وى|لطىلي|حمد |محمد يىح سعيد  ى شمس|تـــج ره عي 

|37|56 ى|م حش|سيف عص د حسني  ى شمس|د| بــــ عي 

753895 د محمد محمد|ء عم|رس| |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

2928|4 ل|لع|لعليم عىل عبــــد |حمد عصمتـــ عبــــد| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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5|699o لطنيىحى|هر محمد |سهيلتـــ م بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6o2668 د|لنبــــى ج|لمنسوبــــ عبــــد |مي  |مصطفى  لمنصوره|طبــــ 

76|98o زى مسلم|م ج|محمود ل ن|سو|ضتـــ |علوم ري

777975 هيم|بــــر|ل محمد |يه محمد كم| زيق|لزق|ره |تـــج

|23|o5 لكريم|حمد محمد عبــــد |محمد  ى شمس هندستـــ عي 

423|93 ى|حمد محمد | حمد محمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

842oo7 ي |محمد 
هلل|هر محمد عبــــد|لط|لدوىسر ن|سو|حقوق 

3|8963 در|لق|ىط عبــــد|لع|در عبــــد|لق|هلل عبــــد|منتـــ  ى شمس حقوق عي 

44452| ي|بــــ |لتـــو|لسيد عبــــد |لسيد |د |جه
لففى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

689753 ن مقبــــل محمد|ل شعبــــ|جم| ر|ي لمنصوره|عه |زر

4|2|32 لعدل|لق محمد |لخ|دى عبــــد|محمد ن |حقوق طنط

22375 دى|لن|لحكيم |سندس فوزى عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6922|o ى مجدى عبــــد   |لمو|لحميد |حني 
ى
ي|ق

بــــينى لشر لمنصوره|ره |تـــج

6o7o8 ي محمد جنيدي|حم دتـــ عشر لفيوم|هندستـــ 

8|o369 ي |لبــــ|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد
ى
حمد|ق ي|علوم 

|لمنى

627792 بــــوىسي محمد عىلي فرج زيق|لزق|بــــ |د|

358o48 لحميد|لرحمن محمد محمود عبــــد|عبــــد لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

33|94| وى|لبــــنه|ح فرج |عمر محمد صل ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

452544 لسبــــع|م حسن محمد حسن |حس |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

|6oo85 حمد|لصغي  |محمود سيد عىل  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

452966 حمد|هلل محمد يىح يىح |عبــــد |حقوق طنط

27|358 د|لحد|ل محمد |لع|قوتـــ عبــــد|ره ي|س لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

35o775  رمض|لش|ء عبــــد|سم
ى
|لش|ن عبــــد|ق

ى
ق ى شمس|تـــج ره عي 

49954o غبــــ|غبــــ محمد ر|د ر|هد عم|ن تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

922272 ن |لم|ن س|ء عىل عثــــم|دع ج |تـــمريض سوه

8347|o ف عبــــد|حمد | ي محمود|رسر
لغنى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

3|2547 ى  ى عمر|حسي  حمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

899|95 ن محمد |ن سيد مهر|يم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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|77o59 ود|لرحمن يحن  سيد د|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

334943 لعزيز|ح عبــــد|ندى محمد صل ى شمس|د| بــــ عي 

246o52 زق|لر|مصطفى عيد عىل عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2592|9 د|ر ج|لستـــ|م عبــــد|تـــن عص|ف ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

7523|7 در|لق|مح محمد عبــــد |لد س|خ تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

359444 حمد|رحمتـــ طلعتـــ يوسف  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

43|469 محمد شبــــل عطيه| زم رض|ح |ره طنط|تـــج

7|6796 ن|لسيد سلم|د محمد |زي س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

858o69 لرحمن|ل عبــــد|لرحمن جم|ل عبــــد|جم ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

826958 رك عىلي|لرحيم مبــــ|ء عبــــد|وف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4545| هيم|بــــر|لعزيز محمد |م عبــــد|لعزيز عص|عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6997|2 لعدل|حمد ثــــروتـــ |عىل  سكندريه|ل|صيدله 

4o5o56 لمرصى|لسيد |رس محمد محمد |ف سكندريه|ل|بــــ |د|

47524 م|م|م سيد |م|سيد  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o9495 ه | لسعيد محسبــــ|هيم |بــــر|حمد |مي  لمنصوره|عه |زر

2|3o67 هيم|بــــر|لفتـــوح |بــــو|مريم محمود  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

889|43 ى ن|ك جح شكرى رزيق |رولي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

357o26 م|م|هلل عىل |محمد سعيد عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9744o طف سيد سيد|محمد ع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4|9484 لعزيز سيد روجه|لعزيز محمد عبــــد |رتـــ عبــــد |س لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

44745| ن|حمد طه مندور عثــــم|ندى  |ضتـــ طنط|علوم ري

8396o9 لنوبــــي|ج |لحج|بــــو|دل |حمد ع|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

365927 يونس محمد يونس حسن ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

|6|7|3 ف حسن س|صم |ع لم حسن|رسر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4846o| حمد رزق|دهم مصطفى محمد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

529535 ي عبــــد |محمد ع
ى
ن|لحليم  رضو|دل محمدشوق |هندستـــ طنط

754337 هلل|ء محمد محمد سعيد عبــــد |رس| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى
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842326 ي بــــش| |رين|م
ى
ي|يوبــــ صدق تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

2|6933 دى|له|حمد عبــــد |ن محمد تـــوفيق |نوره هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

443228 وى غريبــــه|لششتـــ|وى |لششتـــ|ره مصطفى |س ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7o3249 حمد|مه محمد |لسيد سل|ء |ل| زيق|لزق|بــــ |د|

2|4638 ف محمد رضو|محمد  ن|رسر هره|لق|ره |تـــج

3758o ف نبــــيه |جر |ه حمد|رسر |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

22|9o5 حمد|لدين |ل |حمد جل|ن |نوره هره|لق|ره |تـــج

3|4636 ى ى محمد حسني  عمر حسني  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

847o|8 هيم عىلي|بــــر|ء عىلي |سم| ن|سو|حقوق 

854795 حمد|د |لرحيم عيد فؤ|عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

64o58| محمد فتـــىح عىل محمد عىل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76|928 متـــ|منه مرىس كريم سل لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

55595 |لبــــ|لدين عبــــد |ل |ن كم|ء عثــــم|سم|
ى
ق بــــ بــــنى سويف|د|

259o73 لمجيد|ئى فوزى عبــــد|محمد ه ي صىح بــــنه
|معهد فنى

45o948 لشيخ|حمد نبــــيل بــــدوي | لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

9o2534 لرحيم |بــــر معز عبــــد|لج|م عبــــد|غر ج |تـــمريض سوه

|35494 بــــر ربــــيع|هبــــه عىل ص ن|تـــربــــيتـــ حلو

|584|6 لحسينى|رحمه محمد حسن  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6oo947 لدين|هيم خليل سيف |بــــر|ء خليل |ل| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

326882 رثــــ|د و|مريم خلف ج ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

89422o لرحمن محمد |هدى محمد عبــــد ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

894877 د محمد |محمد عصمتـــ ج ج|ره سوه|تـــج

83|323 ي|د
سحق|مل |ل طلعتـــ ك|ئى يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

696498 محمود محمد ربــــيع حسن رجبــــ ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4o4|38 م سليم|لسل|مأمون سليم مأمون عبــــد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5|7|98 حمد محمد محمد بــــعجر|هلل |منتـــ  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

4|4672 حمد سليم|ء سعد سليم |ند لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7729o7 وقىح |لق|هيم شلبــــى |بــــر|عمرو  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

447|24 لسيد عقل|م معتـــصم |يوسف هش سكندريه|ل|هندستـــ 
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4o4944 لسيد|حمد |لسيد |حمد |هيم |بــــر| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

494772 ي أحمد بــــلتـــ
ج  مهينتـــ|عمرو مصطفى بــــ دمنهور|د|

85o2|3 هلل|م وحيد نفد عبــــد|سل| لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

|23255 حمد|لد سيد |م خ|ريه |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

6|929 فظ|لد محمد ح|خ| ر|ي تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

77o779 ي
ى عبــــد|رق حسنى |ط| دئى ح|لفتـــ|مي  زيق|لزق|عه |زر

268848 لبــــسيوئى|مروه محمود محمود  ط|بــــ دمي|د|

4835|o حمد عىل|حمد عىل |حبــــيبــــتـــ  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

42|69 بــــر محمد|رتـــ مجدي ص|س هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

285264 بــــر عىل حسن|يوسف ص ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

5o|329 لعزيز بــــكر|لمجيد عبــــد|بــــكر محمد عبــــد سكندريه|ل|عه |زر

7o4|5o م|لتـــه|حمد محمد سعد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

87o766 ن|لسم|هلل محمد |ء عبــــد|ل| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

69o6o9 م محمد|حمد س|محسن  لمنصوره|بــــ |د|

67887o ز|لبــــ|حمد فهيم حسبــــو |ن |رو لمنصوره|حقوق 

5||455 لحميد جويىلي|حمد محمد عبــــد|محمد  ره دمنهور|تـــج

|55255 لسيد|روق |لد ف|ء خ|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

877o|7 ر محمد مصطفى درويش  |بــــر| سيوط|طبــــ بــــيطرى 

68|885 ج|لوش|لعظيم |م عبــــد |نىح  بــــس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

257o47 لغلبــــوئى|ن |هيم عثــــم|بــــر|زينبــــ ربــــيع  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2669|9 حمد عىل|ئى |د ه|سع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o4943 م تـــوفيق رزيق|ن محسن س|ري|م |حقوق طنط

894923 لنبــــى عويضه  |لدين عبــــد|حمد نور | ج|ره سوه|تـــج

4334|6 مر|عطيه حمدى عطيه مصطفى ع |طبــــ بــــيطرى بــــنه

45|66 ي حلىمي محمد|مريم ه
ئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

25|524 لهجرىس|م ربــــيع عىل |حس ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|38o68 س|م عىل عبــــ|عمر عص ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

68|578 لم|حمد محمد س|رس |محمد ي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o4|o4  محمد |لبــــ|م عبــــد|زن هش|م
ى
ى|ق لدمي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|4o4|3 ف|لزفز|دق |بــــسنتـــ محمد ص ى شمس|تـــج ره عي 
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5o|436 يف س دق|لص|هر عبــــد|بــــر ط|مح ص|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26|925 ل|لع|ل مرىس عبــــد |لع|لسيد عبــــد|محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

5oo952 منى محمود عويس محمود لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

887784 هيم |بــــر|ل محمود محمد |من سيوط|بــــ |د|

|6|o8 ى |بــــر|حمد |عمرو محمد  لبــــيه|هيم حسني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6846o9 ر|لبــــي|لعزيز مصطفى |ء محمد محمد عبــــد |سم| لمنصوره|طبــــ 

66245 حمد عىلي حسن|د |زي لفيوم|هندستـــ 

422826 ف عبــــد |م |له| لرحيم عىل|رسر سكندريه|ل|طبــــ 

52323| حمد محمد يحن |ن محمد |يم| سكندريه|ل|حقوق 

647947 م|لمعىط ضي|لرحمن محسن محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

678697 لرحمن|حمد عبــــد |لرحمن |ل عبــــد |ره جم|س ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

4|7497 نم|لحميد غ|ل محمد عبــــد |محمد جم لشيخ|ره كفر |تـــج

32|4|2 محمد وجيه عبــــده محمود ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|8o2| ي
ئى|لحلو|زى حسن |عىل غ| دئى بــــ دمنهور|د|

348438 ى ط|ي ر|لبــــش|هر محمود عزبــــ |سمي  ى شمس علوم عي 

87o874 حمد|جح ربــــيعي |لرحمن ن|عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

7|7325 ن|حمد طم|م محمد نرص |ء حس|شيم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

327o98 رتـــ مصطفى حسن محمد|س ن|بــــ حلو|د|

5|3639 لجليل|ن عبــــد|حمد شعبــــ|كريم  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

43|993 ي|لق|مريم محمد حسن محمود 
ضى |عه طنط|زر

2|4396 شهد وليد محمد زىك هره|لق|حقوق 

6o67oo  مج|لعر|طف |طف ع|ع
ى
هد خريصه|ق ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

774468 رك|لحميد محمد عبــــده مبــــ|مصطفى عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

923872 ى يمن سعيد جورج  | |نورمي  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

62|638 |صف محمد رخ|لسيد ن|محمد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

484795 لشوبــــرى|حمد |لرحمن محمود محمد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

55o4| لحليم جمعه|محمود عبــــد | لي|د ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

635298 ه محمد عبــــد| رص عطيه|لن|مي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

2|6487 حمد|لموجود |م عبــــد|عمرو عص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

852875 ن|حمد عىلي عثــــم|عمر  ي|هندستـــ 
|لمنى
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72449 وى حسن|ن سيد عشم|حن ج|بــــ سوه|د|

8944|9 ه فيصل محمود مسلم  سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

878778 فظ |لح|ء يوسف محمود عبــــد|دع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|56287 شور حسن|حمد يحن  ع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o6687 ى سليم |ن ن|يم| رص حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

26|695 ل|هيم صبــــرى محمد جل|بــــر|لرحمن |عبــــد لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

3276|3 عس محمود|ن ن|ندى شعبــــ ن|بــــ حلو|د|

35474o ي شح|مدحتـــ ن| ن|يولي تـــتـــ|ج  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

628695 لحميد|لسيد محمد عبــــد|لسيد محمد | زيق|لزق|بــــ |د|

|56977 هيم|بــــر|هيم صبــــىح محمود |بــــر| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

693ooo لعربــــى|لمتـــول |لعزيز |لعزيز نصىح عبــــد |عبــــد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

9oo565 لسميع |لرؤف عبــــد|رص عبــــد|لن|ن عبــــد|يم| دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

27o6o د|د سعد ج|سلىم ج ن|تـــربــــيتـــ حلو

327o43 بــــينى|كوثــــر عزتـــ محمد  لشر عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

822345 حمد محمد|محمد نبــــيل  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

682735 لبــــر|لعزيز عبــــد |ء محمد عبــــد |ء عل|سم لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

4|8oo3 حمد|سم |كوثــــر فكيه ق |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

462747 حمد|حمد محمد سعد محمد | |حقوق طنط

249722 ى |م محروس |ندى عص ر|لعط|مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4||9|5 لرحمن طه  متـــول|ل عبــــد|حمد جم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2|335| ى محمد |يم| ع|لر|ن حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

|6353| ى مدحتـــ  ر|لغف|لسيد عبــــد |نورسي  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

267724 لشيخ|مي  محمود |ل|زن |م ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

495o9o غبــــ محجوبــــ|وى محجوبــــ ر|حمد سعد| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|54562 لرحمن|لفضل عبــــد |بــــو |لرحمن |محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4869|3 لك|لم|لحسن محمد مرىس محمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6365|o حد|لو|حمد محمد عبــــد|هلل محمد |عبــــد ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

9o8|87 دق عىلي |بــــدين ص|خلود ع ج|عه سوه|زر

|23292 هر محمد محمد مصطفى|محمد ط لفيوم|دق |حه وفن|ىسي
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||5244 ه|لمنعم |ندى عمرو عبــــد  حمد جي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

9|972o رفيق رفعتـــ نصىح سدره   ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|7|344 هر محمود عفيفى|محمد ز ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

698298 حمد عىل|تـــم عىل |موره ح| لمنصوره|بــــ |د|

5|4o87 وق ي للطيف|رس محمد عبــــد|رسر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

635363 حمد|حمد |د |لجو|حميده محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

9|453o غبــــ بــــطرس  |م جميل ر|بــــس دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2677o2 حمد|حمد محمد | |ند عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

756255 روق محمد|سهيله محمد ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

67669| ق|حمد |نىه نبــــيل  وى عىل|لشر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6823|8 حمد|د عىل |طمه كرم فؤ|ف تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

69992o |در محمد عىل مو|ن
ى
ق ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 

ي|و |لتـــكنولوج 

69o83o لنبــــى|در حسبــــ |لق|ء ممدوح عبــــد |رس| سكندريه|ل|صيدله 

8o973| ي عبــــد|حمد رشدي ن| لنور|ج  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

44648o د|لجو|لسيد عبــــد|ء محمد |هلل عل|نور  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

845582 مد بــــدوي بــــدري|محمد ح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

54o62 لجمل|كر سيد |ضل ش|مريم ف طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

235997 ى سمي  مسعد سليم|ي ن|سمي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

5|3|63 لمنعم محمود|ن عبــــد|يوسف شعبــــ علوم دمنهور

442985 لسيد  فوده|هيم |بــــر|هدير محمد  لشيخ|تـــمريض كفر 

52o8o2 وى|لدكم|لمنعم محمد |آيه حمدى عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

893934 لم |حمد فتـــىح محمد س| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

4779o4 ى|حمد محمد |م |زن هش|م مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

7o9654 لدين|نه شمس |لسيد شبــــ|حمد |ندى  لمنصوره|بــــ |د|

4593o5 تـــ|لشح|مد |لرحمن صبــــرى ح|عبــــد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

888936 مد |مد محمود ح|مل ح| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

754766 لسعيد|ندى وليد فوزى  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 
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||7985 |رول نبــــيل قيرص حن|ك ن|فنون جميله فنون حلو

3|963| رى|لبــــ|لد رفعتـــ عبــــد|ن خ|نوره ى شمس|تـــج ره عي 

5|73o ل محمد|لنبــــى كم|هلل عبــــد |يتـــ | بــــ بــــنى سويف|د|

295649 حمد نرص|هلل محمد |عبــــد  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

346o25 ى |ي حمد|حمد عىل |سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

36998| لحليم علوش|لحليم محمد عبــــد|طمتـــ عبــــد|ف زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|28747 لعزيز|لحميد عبــــد |لعزيز عبــــد |ذ عبــــد |مع ى شمس|تـــج ره عي 

3oo97 وق رمض ن محمد مصطفى|رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

247|2 ى فيصل عبــــد  حمد|لعزيز |نرمي  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

785695 لد عىل محمد|محمد خ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

24893 طف حسن عبــــدتـــ|همستـــ ع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

49o859 لسيد|هلل |ء محمود عبــــد|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

483387 ى محمد  ن|حمد حسن حس|حني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

536oo7 هيم عويس|بــــر|لسيد |عمرو محمد  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

9|o3o3 لد تـــوفيق محفوظ |ندى خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

355595 للطيف|هدير محرم محمد عبــــد ى شمس طبــــ عي 

543o75 وى|لهند|لعزيز |لم عبــــد |لعزيز س|نهله عبــــد  |بــــ طنط|د|

69o969 ي
هلل رجبــــ محمد|عبــــد | دئى لمنصوره|بــــ |د|

8923o7 ى  خلود محمود حسن حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28o283 ى ط لح محمد|رق محمد يشى ص|حسي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

||66o9 ى|م ف فرج زىك| |رتـــي  رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2478|| لسيد قطبــــ|ل |محمد جم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6|oo5| لق رحمه|لخ|رص عبــــد|محمد ن  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

37|882 ى ع هيم|بــــر|طف محمد |نرمي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

2523o5 وى|لفيش|ح |لفتـــ|بــــر عبــــد|ج| لي|د ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

778865 لح|لسيد ص|حمد |ده |مي زيق|لزق|ره |تـــج

|26|86 |لعل|بــــو |حمد محمد |سهيله  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

26|2|o بــــ|لشكور خط|حمد عبــــد|ن |يم| شمون|نوعيتـــ فنيه 

86593 يمن محمود عىلي|يوسف  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

4|3958 معوىط|ل|حد |لو|هيم محمد عبــــد |بــــر|منيه | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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862934 للطيف|منيه صفوتـــ محمد عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

4635o7 ي جم
ل بــــدير عطيه شعيشع|مصطفى لشيخ|عه كفر |زر

|2|||6 وق هش م محمود محمد|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

22|4|2 ئى|ليم|لمنعم |ئى عبــــد|ليم|محمود  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

825o2 لوحد|محمد سعد سعيد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7543o7 لسيد|سمر محمد عوض عىلي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

5o24o6 حمد بــــسيوئى|دل |محمد ع لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

273o75 سحق نخله| |مريم رض ن|بــــ حلو|د|

438587 ج|ء صبــــىح محمد محمد رس|بــــه |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

9o3578 حمد |حمد عصمتـــ محمد | ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

693434 زى|بــــو بــــكر محمد محمد حج|لعربــــى |حمد | لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

366o74 م|لسل|لدين محمد عبــــد|م |حبــــيبــــتـــ عص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

284o8| حمد|هيم |بــــر|حمد |حمد محمد | ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

52354| تـــ|ع محمد بــــرك|لسبــــ|لد |محمود خ ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2649o7 وى|لشه|ندى طلبــــه موىس  |تـــمريض بــــنه

|3873o ى كم|ي حمد|ل محمود |سمي  ى شمس صيدله عي 

629o52 هلل فرج|لسيد عبــــد |ح |صل| رن زيق|لزق|نوعيتـــ 

6978|3 ى  ل|لع|حمد محمود عبــــد |نرمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48|94| س مرىسي|لي|لدين |ء |حمد بــــه|عمر  سكندريه|ل|بــــ |د|

5o26o| لحميد|د عبــــد |ن سعيد فؤ|يم| سكندريه|ل|علوم 

95247 يف عبــــد لعليم نرص|محمد رسر ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

29o57 فظ شبــــيبــــ|محمد عمر ح ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|5o|2 حمد حلىم محمد|ندى  ه ى نوعيتـــ جي 

2569o لفتـــوح|بــــو|لسيد |م |سلىم عص هره|لق|هندستـــ 

676753 ر محمد|لغف|بــــد عبــــد |تـــم ع|ح لمنصوره|حقوق 

5oo|53 بــــو شهبــــه|لسيد حسن |هيم فتـــوح |بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

48|7o5 د|لسيد فؤ|معتـــز محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

86o753 عيل|سم|ره محمد محمد |س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

77o465 هلل|صفوتـــ حسن محمد سعيد محمد عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 
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7o637 يم عقل مبــــروك|ء ص|شيم لفيوم|بــــ |د|

3||267 بــــ|لوه|سلىمي يشي محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

78432o هلل|لرحمن عبــــد|هلل عبــــد |بــــ عبــــد |رح زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

24796 حمد|ن محمد سيد |رو د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

37o7|5 ى عبــــد|ي هلل محمود محمد|سمي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8||o64 حمد عىلي محمد|طمه |ف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4oo||4 حمد بــــدوى|هيم |بــــر|نور محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

359|93 حمد سيد|لدين حسن |م |حس |بــــ بــــنه|د|

78|5|5 بــــر محمد|عزه محمود ص ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

444673 جه|لخو|لمنعم محمد حسن |ء رجبــــ عبــــد |ول لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

5o49|6 ى يىح عيد خليفتـــ محمد نرمي  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

866o96 ي |بــــ|ل|حمد |حرم  حمد|صي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

9o535| حمد |بــــر |حمد ص|بــــر |ص ج|ره سوه|تـــج

58897 للطيف|ر عبــــد |محمد خلف مختـــ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4o5856 بــــسنتـــ مجدى محمد حسن عىل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

855966 شور محمود محمد|د ع|عم ره بــــنى سويف|تـــج

484993 ن|فتـــىح محمود فتـــىح عىل شعبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o38|2 لحمد|بــــو|لمجيد فوزي |ن يشي عبــــد|نور ي|عه |زر
|لمنى

|347|8 ى عبــــد | لق|لخ|حمد محمد حسني  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|6||6 لغمرينى|حمد |رضوى مصطفى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|55|63 ى د جرجس|رق عي|ط| يوستـــي  ى شمس حقوق عي 

82458 حد|لو|جتـــ عبــــد |ن عىل خف|يم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5|8564 ن حمودتـــ|ح سليم|لفتـــ|ئى محمود عبــــد|ن ه|نوره ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

72678 لقوى|لحليم عبــــد |لحليم محمد عبــــد |عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

92o252 حمد محمد محمود  |سهيله  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

7o7542 ي|لعوضى |لسعيد |طمه حمدى |ف
بــــينى لشر |طبــــ طنط

854588 ي نور |شيم
بــــينى لدين محمد|ء رسر ي|بــــ |د|

|لمنى

74o43 حمد|ل عيد |بــــ جم|شه كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

222|27 ف |ظ |لم| حمد محمد عىلي|رسر هره|لق|ره |تـــج
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547925 عر|بــــوزيد و|دل عىل |ن ع|نوره عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

878377 حمد فرغىل مصطفى  |جر |ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

24o4o8 د حميده|لجو|مروه محمد مصطفى عبــــد  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

827727 ن|ر عش|لستـــ|نور عبــــد|حمد | ن|سو|حقوق 

7673o4 مد مسلم عمر|عمر محمد ح ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|7|84 لسيد محمد|م مجدي محمود |ريه هره|لق|ره |تـــج

45o73 لروم|حمد محمد |ء سيد |رس| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

8o||5| بــــوضيف|لد محمد |ن خ|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

5||683 لجمس|هيم |بــــر|لحميد |عمر عجيبــــ عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

435747 |حمد فرج عىل علم|ء |ل| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

269387 مه|بــــوحم|زى |لحميد حج|تـــن عبــــد|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

6o3324 نوبــــى|لبــــ|ر محمد فوزى |من لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

24292o لعزيز محمد|دى عبــــد|لعزيز ن|عبــــد لفيوم|عه |زر

||8o55 مه|بــــوسل|لسميع |ر عبــــد |لغف|مريم عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

789664 لدين محمد عيد خليل|م |ن عص|مرو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

259785 هلل محمد دغيدي|ندى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

66887 ء سيد فتـــىح صديق|شيم ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|37442 نوبــــ سمي  وليم حبــــيبــــ|بــــ| ن|فنون جميله فنون حلو

8868o8 لعظيم موىس |يه محمد عبــــد| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

4o23|7 بــــو غربــــيه|لونيس مصطفى |هند مصطفى عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|463o حمد متـــول|متـــ |س|سلىم  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

32827o دى|له|رص مرىس عبــــد|حمد ن| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|6879| ىسر|ح غبــــ|لرحمن محمد صل|عبــــد  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

|435o3 ل عمر|حمد جم|ضىح  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

437878 ش|لدش|تـــ محمد |لشح|لك |ء م|دع لشيخ|علوم كفر 

2476|2 لعزيز حموده حسن|رص عبــــد|محمد ن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

48o536 ي شح|محمد رمض
تـــه|ن محمود مصطفى ي |

سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o2238 هيم عسقول|بــــر|ء عىل بــــهجتـــ |سم| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|24487 ل|ح بــــل|لفتـــ|محمد عبــــد | ر|ي هره|لق|م |عل|
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296474 ف محمد |محمد  حمد|رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

3439|7 د|لمجيد ج|هلل محمد عبــــد|ر عبــــد|مي سيه|نوعيتـــ عبــــ

324786 هيم عبــــده محمد|بــــر|عمر  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7739|2 هيم|بــــر|رزق | ن عط|حمد رمض| ى شمس حقوق عي 

348578 رزق يوسف سعد| مريم تـــوم |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8393o2 هلل|ن حرز|زينبــــ محمد محمد رمض دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

23373o حمد عىل|لمنعم |كريم يحن  عبــــد لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

8648|o ه|لل|حمد حمدون محمد عبــــد| ضتـــ|ري/ن|سو|عه |زر

|7337| هيم عجبــــ عىل|بــــر|حمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

836227 ي عويس محمد
محمد مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

369449 حمد مصطفى|لرحمن |حمد عبــــد| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

843276 ى|ل سيد |ن كم|رو حمد سعيد حسني  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

249763 ح قشقوش|لسيد صل|ن |رو ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|64293 ك|لمل|بــــر عبــــد |بــــيشوى سعد ص ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

364563 ي
هلل|تـــع وهبــــه عبــــد|بــــ| دئى تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

69|989 ى|لسيد |هيم عىل |بــــر|محمود  لبــــحي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

698398 م مصطفى|لد س|نغم خ لمنصوره|صيدله 

79oo23 ح|لفتـــ|جر محمد عيس عبــــد |ه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|3562o يف حسن عبــــد  ر|لغف|ندى رسر سيه|نوعيتـــ عبــــ

6987|2 هيم عىل حسن عبــــده|بــــر|ن |يم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

2659oo مل|ك| دل ند|ع| ند ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

36598| ن محمد|لقمص|بــــو|مصطفى ممدوح  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

68635| لعربــــى|لحميد |عمرو عطيه محمد عبــــد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

3|o22 ل محمد نرص|هلل طل|منتـــ  هره|لق|عه |زر

8769oo رص  |لن|مه محمد عبــــد|س|ء |رس| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

|28oo2 مريم تـــوحيد محمد زىك ن|تـــربــــيتـــ حلو

429899 م|لسل|ء مصطفى محمد عبــــد |مصطفى عل ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

35|o33 ف عبــــد|دتـــ |غ حد|لو|هر عبــــد|لظ|رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

675278 لم|ىط س|لع|طف عبــــد |محمد ع لمنصوره|هندستـــ 
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5o2|83 تـــه|ل محمد محمود شح|محمد جم سكندريه|ل|بــــ |د|

|45925 لسيد قطبــــ|م |ندى محمد تـــه هره|لق|بــــ |د|

9o2378 حمد |ل |بــــر كم|سلىم ص ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

925754 بــــدين|حمد ع|حمد |ن |مرو ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

6788o2 ه سمي  عبــــد  رص|للطيف محمد عبــــده ن|ني  لمنصوره|ره |تـــج

679542 ى عبــــد |دل |زينبــــ ع لعظيم زوف|مي  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

34|6o2 ح شمس عجوتـــ|لد صل|ح خ|سم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6489o6 هل|ل|هلل عىل سيد |حمد سمي  عبــــد | لمنصوره|حقوق 

82o466 ي 
هيم|بــــر|د |حمد حم|مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

8556|2 هلل حسن|ده عبــــد|ء زي|عىلي ي|صيدلتـــ 
|لمنى

35963| ن|مريم ممدوح رسىم سليم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

32|926 ف |رحمتـــ  ص|لقص|ل عىل |حمد كم|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

32488o لبــــهنس|لعليم |حمد عبــــد|م |حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

432738 حمد عطيتـــ|حمد محمد | |ر|ي |ره طنط|تـــج

5o2492 عيل|سم|عيل حسن |سم|يوسف سيد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6957|9 ى|رس حسنى |ح ي|سم بــــينى حسني  لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2887o لمجيد|حمد عبــــد |هيم محمد |بــــر|جد |م سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

326o63 ى شح تـــه|تـــه حكيم شح|شي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

26386o لدر|مد |يمن ح|يه | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

24o5o|  |لبــــ|روى محمود عبــــد|
ى
لسيد موىس|ق هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

493|43 لمليىح  رزق|حمد |هيثــــم محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|57925 حمد محمد فتـــىح محمد حسن|هلل |منتـــ  هره|لق|بــــ |د|

8625|9 لنرص|بــــو|ر موىسي |هيم مختـــ|بــــر| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

228o28 ء محمد حسن محمد محمود|شيم  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

5o2o63 حمد|هيم محمد |بــــر|هيم محمد |بــــر| سكندريه|ل|بــــ |د|

882924 لعزيز  |لعزيز محمد عبــــد|منى عبــــد سيوط|ره |تـــج

77764 حمد عبــــده|مصطفى محمود محمد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

759723 ي
لسيد|لدين |لسيد مجد | |دئى لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

|73683 در|لق|لرحمن عبــــد |دل عبــــد |محمد ع تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

547785 م|لش|لمجيد يوسف عىلي |عمرو عبــــد بــــ دمنهور|د|
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86|58| ى ي| مي 
ى بــــولس غط|بــــينى س|مي  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

782332 هيم أحمد|بــــر|لسيد |ء |رس| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

683524 دي|لبــــغد|لعزيز |لسعيد عبــــد |ندى  لمنصوره|حقوق 

6o7774 لغنى محمد|بــــو زيد عبــــد |ده محمد |مي |ره طنط|تـــج

782597 ل|لع|لسيد محمد طلعتـــ عبــــد|محمد  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

463o|2 بــــ|حمد غل|حمد |محمد | سه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

693959 حسن| عىل عط| حمد عط| |ره طنط|تـــج

35|86o ن سيد عىلي|ح رمض|حمد صل| |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

229o56 ي|ر
لمعز|لرحمن عبــــد|علم عبــــد| ئى ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

686268 ي|لنوس|ن مصطفى عمر |مصطفى عثــــم
ئى لمنصوره|حقوق 

863|68 حمد|هلل |حمد محمد عبــــد| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

78337| بــــ|لوه|محمد عمر محمد عبــــد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

4|9o| ف عبــــد |حمد | فظ|لح|لمحسن عبــــد |رسر هره|لق|هندستـــ 

|35594 ى |ي بــــوزيد|حمد يىح |سمي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

33o822 لحميد|لدين فتـــىح عبــــد|م |بــــسمتـــ عص |حقوق بــــنه

8532|o عيل|سم|يه فتـــىحي محمد | لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

25o884 ح |لفتـــ|دق عبــــد|لص|ح عبــــد|لفتـــ|عبــــد
لحليم|عبــــد

ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o879o در |لق|عيل عبــــد|سم|در |لق|ده عبــــد|مي ج|بــــ سوه|د|

9|8|o2 م |بــــيشوى يؤنس نصيف ف ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

627|7o ن|دق سليم|لص|روق |ل عىل ف|س زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5|8792 وق خ وي|لحليم محمد هند|لد عبــــد |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|49738 ى|س |رق عبــــ|ط حمد حسي  هره|لق|حقوق 

|4657 لعظيم عىل|بــــر عبــــد |لعظيم ص|رتـــ عبــــد |س هره|لق|بــــ |د|

462527 مر|ن ع|لسعيد رمض|محمد ممدوح  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6357|o ف محمد محمد |عبــــي   لعز|بــــو|رسر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

767|52 ل|لرج|محمد عبــــده محمد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

49o92| ي محمد محمود |م|
ن|حمد عثــــم|ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54|2|3 لسنوىسي|بــــرهيم محمد |محمد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|27|93 لغنى محمد|حبــــيبــــه محمد عبــــد  ى شمس| لسن عي 

62o86o لعظيم|م عبــــد |لح محمد س|ص ط|حقوق دمي
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6238|3 |لحليم عبــــد |مل عبــــد |ن سمي  محمد ك|نوره
لرحمن

لمنصوره|حقوق 

85|oo7 ي|ر
حمد|تـــه |محمد شح| ئى لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

4||9|4 ده|لعظيم حم|بــــر عبــــد|حمد ج| |بــــ طنط|د|

478836 ى|ل عىل طه |عىل جم مي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

2824oo لمول|هيم عبــــد |بــــر|هيم عنتـــر |بــــر|د |رين دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

769752 لسيد متـــول مدكور|طمه |ف لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

88459| ف عبــــد|محمد  لرحيم سيد |رسر سيوط|حقوق 

353368 لصغي  محمد|محمود محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o9373 لسيد|م محمد |لد ضي|حمد خ| لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

|65685 حمد قرئى|دل |حمد ع| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o83o9 هيم رزق هرجه|بــــر|حمد رجبــــ |أيه  |علوم طنط

895427 سكندر |نوبــــ نبــــيل عدل |بــــ| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

58765 لعظيم وزير|كريم محمد عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

77479| لق ربــــيع|لخ|ح محمد عبــــد|م صل|حس  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

698652 لحندوله|حمد محمود |م |سلوى عص لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

823324 ى|م طف نصي  فهيم|ع| رتـــي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|59743 ى ذكري ى|ذىك بــــش| كرستـــي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

68|224 ن سعيد|ن مسعد شعبــــ|لرحمن شعبــــ|عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

448553 |لسق|حمد |محمد مصطفى محمد محمد  |هندستـــ طنط

32o466 دى سيد|رص ن|يوسف ن هره|لق|طبــــ 

45o588 شور|لسيد محمد ع|محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|44283 ل عىلي|محمد نرص جم د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

69|46o لسيد|للطيف |لسيد عبــــد |محمد  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

|22|54 ر فضل|لد محمد مختـــ|حمد خ| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

765955 ن وى|لمحل|لحليم حسن |ئى عبــــد |ه| مي  نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

3427oo ى  ى |مبــــ|حسي  رك|مبــــ|رك حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6|6245 يتـــ محمد مصطفى محمد عطعوط| ط|بــــ دمي|د|

479o27  حسن بــــدير|لبــــ|حمد زىك عبــــد |
ى
ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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8o5o|5 هيم|بــــر|حمد محمد وجيه |ندي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

3|35o3 ح محمد عىلي|لفتـــ|فرح عمرو عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

3|8o7| حمد|حمد يوسف |يوسف  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

868o73 ي لبــــيبــــ جريس| ن|مري بــــشر دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

236496 لصعيدى|حمد |مريم طه  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|37677 ل|لع|حمد عبــــد |لحسيبــــ |لحسن محمود عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7589o5 ف|حمد خل|ح |مصطفى صل تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

|5755 هلل طه|حبــــيبــــه عزتـــ عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

|338o3 حمد محمد|حمد سعيد | دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

824634 ن|يسن محمد محمود سليم ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

293478 شور محمود|حمد ع|يه | دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

9|242 للطيف|لعظيم محمد عبــــد |خلود عبــــد  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

357297 لعجىم|حمد |ح سيد |لفتـــ|د محمد عبــــد|سع |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

5387o7 لح|بــــ محمد سعد محمد ص|يه| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

366958 لعظيم|ر محمد صبــــىح عبــــد|من لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

426534 حمد|حبــــيبــــتـــ محمد محمود عىل سيد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

25954| ي
للطيف|ج عبــــد|فوزى فر| دئى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

782443 هيم محمد مرىس|بــــر|م |سل| زيق|لزق|ره |تـــج

8|98| حمد محمد|لد جمعتـــ |خ دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

756736 لم|لكريم س|ء حسن عبــــد |سم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

45624 هيم|بــــر|مصطفى محمود محمود  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

69o686 حمد عطيه قمر|هيم |بــــر|محمد  لمنصوره|بــــ |د|

752|7o حمد|م عىل |جنه س زيق|لزق|صيدله 

2|9355 لسيد حسن محمود|مه |س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|43|8 ي سيد|هيم |بــــر|حمد محمد |
ى
لدسوق ي|نوعيتـــ 

|لمنى

48o665 حمد|عيل عبــــد ربــــه |سم|ن |حن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76|o78 ح أحمد|لفتـــ|هلل محمد عبــــد |منه  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5676o ى|ل رش|م جم|سل| د حسي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

637o4| هلل بــــسيوئى|دولتـــ محمود عبــــد لمنصوره|ل |طف|ض |ري
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478885 دل رجبــــ حنفى محمود|عمرو ع سكندريه|ل|هندستـــ 

243|6 هلل|طف محمد خلف |ع| لي|د هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|29752 لعزيز|ندرو وحيد حلىم عبــــد | حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

4|o56 وي|لرمل|لسيد حسن | |نور ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8|3326 ن سعد|جد عيد يون|م هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o6|o6 حمد محمود|لرحمن يوسف |عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

32939o لبــــديع|ن عبــــد|ر عيس زيد|مي عه مشتـــهر|زر

7967o يد|ن ز|متـــ عثــــم|س|م  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

8|||7 لرحمن عىل|ء عىل عبــــد|ند  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

2|5362 لمرصى|حمد فوزى عىل |ندى  هره|لق|هندستـــ 

326435 ن عىل محمد|ء عىل رمض|حسن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|6o23 ى ح| |هي ى|فظ |مي  مي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

3|7886 حمد|لدين |ح |حمد صل|لدين |ح |صل ج|بــــ سوه|د|

2|3524 حمد|حمد سيد |رق محمد |هلل ط|منه  ى شمس| لسن عي 

68622 بــــ|لوه|يدى يوسف عبــــيد عبــــد|ه لفيوم|عه |زر

784772 بــــسنتـــ حسن محمد حسن زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4o55|o لجندى|مروتـــ مني  محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

3555o6 تـــه صديق|ل محمد شح|ن جم|يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

76o7o8 ج|تـــ محمد ض|لشح|مروه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

68|o86 حمد ورده|ل محمود |ل جل|يوسف جل لمنصوره|ره |تـــج

6|5832 لد ود محمد زغلول|خ ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

625|63 ى   حسي 
ى|سلىم أحمد مصطفى لزهي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

3o956 لحليم|بــــوزيد عبــــد |ج |ن حج|يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9o8o36 لرحمن عىل |حمد عبــــد|مل | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

487o54 وى|لتـــط|هيم |بــــر|لد |محمود خ سكندريه|ل|ره |تـــج

|74342 عمر نبــــيل عىل عىل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

24584| هيم حسنى محمد عشيش|بــــر| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8|938 ى دويد ر|منى محمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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354562 حمد|شور سيد|سيد ع| لي|د ى شمس حقوق عي 

5o4|o8 مد|ن فرغىلي ح|ء محمد شعبــــ|آل سكندريه|ل|بــــ |د|

4|3527 بــــوقحف|تـــه |عيل شح|سم|هدير  |بــــ طنط|د|

542274 ل|لبــــص|لسيد محمد |ء محمد |رس| بــــ دمنهور|د|

3o|22o م|لسل|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد|جر |ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o2|2 لروبــــى|س |لح عبــــ|ء ص|سم| لفيوم|عه |زر

359643 لدين محمد|ل |ل كم|جم| مه رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

627|47 لعظيم محمد مهدى|ن نبــــيل عبــــد|يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

487oo| لعليم نعينع|ل عبــــد |لرحمن كم|عبــــد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

3567|o بــــو زيد|يمن طلبــــه |ء |رس| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

875532 لحفيظ |مصطفى حمدى حلىم عبــــد سيوط|حقوق 

685499 لعزيز خرصى|شه عطيه عبــــد |م عك لمنصوره|علوم 

56|94 حمد|ح حمدى عوض |سم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

924236 لحميد |شم عبــــد|ء محمد ه|رو تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

78672o ى محمد ص|ي للطيف|لح عبــــد |سمي  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

426573 |لرسول محمد |لدين عبــــد |رص |م ن|حل|
وى|لمنش

|لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

879o46 عيل سيد  |سم|ديه طه |ن سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

7oo892 عيل|سم|حمد |لسيد |للطيف |عبــــد | رض |ره بــــنه|تـــج

24o377 حمد|ه |لل|حمد عبــــد| |ر|ي هره|لق|حقوق 

333o37 لحليم|لسميع عبــــد|عبــــد| لسميع رض|عبــــد |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

5o3886 در محمد|لق|لرحمن حسن نوبــــي عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

854678 ي عبــــد|ح ن|لفتـــ|عبــــد ح عمر|لفتـــ|ج  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

4398|6 هيم|ل عزيز إبــــر|دل كم|بــــسنتـــ ع |حقوق طنط

42837 جر زينهم منصور محمد|ه دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

4596|7 لكريم|نور عبــــد|عمرو محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

779676 لقلينى|نس سمي  نبــــيل محمد | زيق|لزق|حقوق 

8o9394 ي عبــــد
ي محمد مصطفى

لعظيم|مصطفى ي|تـــمريض 
| لمنى
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|7232 ىط|لمع|بــــو |لمنعم |طف عبــــد |محمد ع هره|لق|بــــ |د|

|3565 م|لسل|ن عبــــد |يمن رمض|محمد  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

6o893o لسبــــىكي|هيم |بــــر|ن نرص |حن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

694557 حمد عيس|موره عمر عيس | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

477o93 هيم|بــــر|ىط |لع|هيم عبــــد |بــــر|حبــــيبــــتـــ  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5o|8|3 وق محمد عبــــد  هيم|بــــر|عيل |سم|لبــــديع |رسر سكندريه|ل|صيدله 

89o2|7 حمد |وى محمد |رنيم قن سيوط|بــــ |د|

827737 ده|حمد عصمتـــ حشمتـــ عبــــ| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

252824 ئى|بــــي|ل|ن عيس |ن رمض|يم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

5|2o2o لقوى جبــــر|هي مصطفى عبــــد |حمد بــــ| عه دمنهور|زر

23|245 حمد محمد|ن محمد |محمد رمض هره|لق|حقوق 

28o|| بــــوزيد|بــــوزيد عوض |يتـــ | هره|لق|بــــ |د|

286824 حمد|م مندوه |حمد عص| ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

8o92o6 هلل|ح فتـــىحي عبــــد|لفتـــ|م عبــــد|سل| ي|هندستـــ 
|لمنى

4o5664 يف|مه محمود محمد |أريج أس لشر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

892623 ى عبــــد|نوره ى |ن حسي  للطيف حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52o528 لعزبــــى|لرحمن |ء محمود عبــــد |حسن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

4|o55 مخ خليفتـــ|نسمتـــ جوده ش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6945|| مل محمد سعد|رص ك|ن ن|نوره لمنصوره|بــــ |د|

6o7445 تـــ|ح شتـــ|لفتـــ|رق عبــــد|ح ط|لفتـــ|عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|75328 لقوى|حمد محمد عبــــد |ن |نوره |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

689689 حمد|مه محسبــــ محمد |س|ندى  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

355237 ى وهبــــه رشيد رزق| كريستـــي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|98|4 لبــــشي  يعقوبــــ|لدين |ح |ء صل|ل| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|2892o مد|يوسف عىل محمد ح ى شمس|تـــج ره عي 

689524 هيم|بــــر|جه |هيم خف|بــــر|فظ |بــــوىس ح لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|65383 ح قرئى|لفتـــ|لح عبــــد |ره ص|س ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

857|89 ي س|تـــه
ن يعقوبــــ|لم سليم|ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

784485 لقدوس|ل سمي  عطيه عبــــد|س زيق|لزق|بــــ |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 13668 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|267o9 عيل|سم|مجد محمد مهدى |د |زي مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

765o58 ى صل|ي لدين عبــــود محمد جمعه|ح |سمي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

783|62 ه | لسيد|ل |لسيد كم|مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32753 ى |بــــو |حمد مجدى | ى|بــــو |لعني  لعني  هره|لق|ره |تـــج

|699oo لدين|ل |حمد جل|هيم |بــــر|رون |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|8782 لسيد نرص|حمد نرص | هره|لق|حقوق 

287|4o ر|لعزم سعيد در|بــــو|حمد | ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

867289 لصبــــور محمد محمود|يمن عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

864878 هيم عىلي|بــــر|م محمد |سل| ن|سو|علوم 

54o2|4 هيم عوض عمر|بــــر|دل |سيف ع سكندريه|ل|حقوق 

26o8|7 ه خليل حسنى شلبــــى سمي  شمون|نوعيتـــ 

328977 ح|لفتـــ|لمحسن محمد سعيد عبــــد|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

89297o فظ محمد |ل ح|رص جل|لن|عبــــد سيوط|حقوق 

5|8898 لد|لحفيظ محمود خ|ء محمود عبــــد |ول سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

483229 ي | |رن
حمد|حمد حسنى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|5o625 ئق نمر|ل ف|دى جم|ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

689673 فع|لش|م محمود حسن  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

9|7979 ى |ح حكيم بــــش|يكل صل|م سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

77o97| ده|ل مصطفى حم|ن جم|يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

36885| طمتـــ محمد يىحي مصطفى|ف |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|75288 هيم محمود|بــــر|لحميد |تـــسنيم عبــــد  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

6437o3 حمد|زق |لر|حمد محمد عبــــد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|72|92 ن|بــــسنتـــ محمد عبــــيد محمد رضو تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

438263 لعكش|رقيه جميل وهبــــى بــــسيوئى  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

676376 ليىل محمد عىل مصطفى لمنصوره|علوم 

4323|7 ل|لغس|لد محمد |هدى خ |طبــــ طنط

54|243 لمرشدى|ح |لفتـــ|هر محمد عبــــد |محمد م |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

426366 لعزيز|رق محمد محمود عبــــد |ط| عل سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

|58767 ن حمد حمودتـــ|ئل محمد |و| مي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

9|oo97 م |لسيد هم|ج |ء ض|ند ج|بــــ سوه|د|
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24|93 ن محمود|ندى محمد رمض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|2853 لعوضى|هيم |بــــر|لسيد |هبــــه بــــكر  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

444724 ف مسعد محمد|حمد | رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

766656 بــــ|فظ حمد رسر|ج ح|لح|ق |لرز|م عبــــد |سل| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

35637| ل|م محمد فج|حمد حس| |حقوق بــــنه

265236 تـــ موىس|جرجس سميح فرح ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

542522 لعزبــــ بــــدر|لمنعم |ده يشي عبــــد|مي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

857848 لس ن بــــسخرون|دي فهيم |كي  ي|علوم 
|لمنى

54o24o ى|محمود ع ى حسي  طف محمود حسني  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

758|98 لربــــ|د|عزه حسن محمد ج عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34796| ف نجدى عبــــد|محمد  دى|له|رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

86993 ل|لع|لرحمن عبــــد |حمد عطيه عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|2o|7| ى نبــــيل |ي لبــــهنيىه|حمد زىك |سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

285|69 هيم|بــــر|حمد |هر |يه م| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

885249 هيم |بــــر|حمد محمد | |حل سيوط|ره |تـــج

445697 لكريم|هيم مرىس عبــــد |بــــر|ن محمد |نور ط|بــــ دمي|د|

793835 ى|ح عىل حس|لفتـــ|ئى ممدوح عبــــد |ه ني  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

763|95 فورى|لس|ء محمد محمد يوسف |ل| حقوق بــــورسعيد

||95|7 ف م|لدين |نور  هر محمد|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

284o96 لسعد|بــــو|بــــيتـــر مكرم لبــــيبــــ  لمنصوره|حقوق 

632899 حمد|لسيد |م عزتـــ مهدى |هش |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

634739 لمجيد|لحليم عبــــد|ئى عبــــد|دل ه|ع زيق|لزق|هندستـــ 

232437 رثــــ حسن|لو|رس عبــــد|منيه ي| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

687545 محمد ربــــيع عىل محمد حسن ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

877832 ء محمد عزتـــ قطبــــ حسن  |عىلي سيوط|هندستـــ 

676552 |روز حن|رأفتـــ ن| ن|روتـــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

849826 ى|ش حمد|لعزيز |رص عبــــد|لن|ز عبــــد|هي  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

2|3|28 ن|لحميد سليم|لد عبــــد|يمنى خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 13670 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

75o992 ره محمد محمود عىلي|س ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

77|498 ء رجبــــ محمد محمد مصلىح|سم| زيق|لزق|بــــ |د|

823437 لشكور محمد|حمد سعيد عبــــد| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

324624 ف س|رق |ط لم|لم محمد س|رسر ى شمس هندستـــ عي 

|4687o م|لسيد هم|ل |ديه جم|ن لفيوم|لعلوم |ر |د

3|2|3o لكريم|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد|لمنعم |حمد عبــــد| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

63|275 هلل محمد|سهيله محمد عبــــد زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

2|2|9| ف عوئى عبــــد| لحسينى عطيتـــ|رص |لن|رسر مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

26o24o حمد|د |ح محمد رش|صل| ر|ي |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

5o|389 ى ى محمد حسي  محمد حسي  ى شمس علوم عي 

|375|o ل|لع|لعزيز سعيد مشهور عبــــد |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o5o4o لمجيد|هيم عبــــد |بــــر|ن |هيم شعبــــ|بــــر|ن |نوره ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

487946 مل طه محمد|حمد ك|محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

8262|4 دي عبــــده|هلل ه|بــــ |مريم ج قرص|ل|فنون جميله فنون 

6oo|93 لخي |هيم محمد محمد أبــــو |بــــر|لرحمن |عبــــد  |هندستـــ طنط

637o92 لسيد محمود محمد حمودتـــ| زيق|لزق|بــــ |د|

68o689  عبــــد |لبــــ|خلود عبــــد 
ى
|لبــــ|لحليم عبــــد |ق

ى
ق لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

5467| ح|لفتـــ|عيل عبــــد |سم|ر سعيد |من لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

32o895 درس|ل عزيز تـــ|يكل كم|م ى شمس علوم عي 

22664| ل محمد|حمد سيد كم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

46o264 لحميد|لعظيم عبــــد|زق عبــــد|لر|عزتـــ عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

758768 هلل|حمد جوده عبــــد |عىل  |حقوق بــــنه

26|449 عمر عىل محمد عىل |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

4869o9 حمد عزتـــ محمد محمود قنديل| إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

247798 ل|لع|حمد عبــــد|ئى |لورد|ج  |مصطفى ن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3|o924 حمد|هيم جميل |بــــر|دهم | ى شمس هندستـــ عي 

2729oo وق مصطفى محمد حسن كريم رسر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

6755o3 وى|لبــــطر|ل محمد عىل |عمرو بــــل |ره بــــنه|تـــج

629869 لم|رص محمود س|روق ن|ف زيق|لزق|ره |تـــج
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7585|5 ى عص|ي رتـــ|م مصطفى حر|سمي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

6o583| لسعدئى|حمد عبــــد ربــــه |لسيد |لك سعد |م |ره طنط|تـــج

|53259 حمد|ندى سمي  عىلي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|2945 دل محمد عىل حسن|أمنيه ع |ره طنط|تـــج

|77362 لتـــوئى|محمد بــــخيتـــ عىلي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

45|275 سم|لحليم ق|ء عىلي عبــــد |شيم لمنصوره|حقوق 

|7o983 ى جم|ي هيم|بــــر|ل فرج |سمي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

74|29 لعليم|حمد عبــــد |ل |مل جم| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

529288 زى محمد بــــصل|كرم تـــوفيق غ|محمد  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

6|2|o9 د|مر سعد حم|مه ع|س|مر |ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4o7|25 سم محجوبــــ|ندى سعد محمد ق سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4|293| ى عبــــد |ي |لرحيم عط|لرحمن عبــــد |سمي  |تـــربــــيتـــ طنط

27934 دى|زق يس بــــغد|لر|مريم عبــــد لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

45||2| ى | فظ يونس|مه ح|س|مي  |هندستـــ طنط

622o76 لمهدى|لسيد عطيه محمود | ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

282969 لمقصود|هلل عبــــد|حمد ممدوح عبــــد| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|7649| هدير محمد سعد يوسف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|9262 ك كركور|رى ميشيل سدر|م ى شمس|د| بــــ عي 

|4588| لرحمن|حمد عبــــد |ل يشى |بــــل ن|ضتـــ حلو|علوم ري

7668|6 وى|لحج|حمد تـــوفيق محمد | ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

545858 س|نور محمد عبــــ|ن |ء رمض|ل| ج|بــــ سوه|د|

459266 ه|حمد سليم|ن محمد |يم| ن مي  تـــمريض فرع مطروح 

56878 محمد محسن عىل محمد ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

83|3|3 لسيد|ز مريد عبــــد|نسي ممتـــ|ن |ج طبــــيع قن|عل

5392o9 ى |ي لففى|هيم محمد |بــــر|يمن |سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82795o ف |حمد | يح|لس|حمد |رسر ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

89o246 ره  |عم| ثــــروتـــ صفوتـــ حن |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

3|24o4 ل محمد عفيفى قطبــــ|زن جم|م ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ
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4|9263 لسلموئى|حمد  |هيم  سيد |بــــر|بــــسمتـــ مصطفى  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

459944 مر|لعزيز محمد ع|لعزيز حسن عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

6o25o ن موىس|ده عمر رمض|غ ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

8687o3 حمد محمود|رجبــــ عيسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4|738| وى|لطنط|لحميد |محمد حمدين نرص عبــــد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4339|6 ئى|لشنو|طمه محمد سعيد |ف | تـــمريض طنط

683879 ي|لورد|زق |لر|مح عبــــد |سلىم س
ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

443336 مد|بــــ ح|لوه|نور عبــــد|أحمد محمد  |حقوق طنط

648543 هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

||66|8 تـــ  ف جميل صليبــــ|مي  رسر هره|لق|صيدله 

|77|72 يدى لطفى محمد حسن|ه رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

877756 بــــتـــ  |رص ثــــ|لن|ء محمد عبــــد|عىلي سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

8435o9 لي|حمد سيد شل|لرحمن |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

924754 لصيد محمد |ن |له شعبــــ|ه ج|ره سوه|تـــج

697o|2 مد عىل|محمود شكرى ح لمنصوره|صيدله 

|5285 سل حنفى حنفى|سلىم بــــ |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

|22|59 د|حمد فؤ|عمر محمد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

6929|7 ع|لسبــــ|لهجرىس مصطفى |محمود  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

27oo33 لجوهرى|لد محروس |محمد خ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6|6|37 وى|لحن|هلل |هر عبــــد |محمد ط ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

|6|336 وق محمد  لمنعم|حمد عبــــد |رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

37353o ن|حمد شعبــــ|يه كرم | زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

23563o حمد|لحميد |مل محمود عبــــد| ن|بــــ حلو|د|

5o748 ى حمد | هلل زىك|حمد يسي  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

343285 ء محمد جميل محمد صبــــيح|عىلي ى شمس صيدله عي 

24793o يبــــ|لش|جمعه عىل محمد | ند ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|4o|78 لدهشورى|يه عىل حسن عىل | ن|بــــ حلو|د|

5o9764 شم قنديل|لعزيز ه|حمد محمد عبــــد | عه دمنهور|زر
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6945o4 ز|هيم يحن  جم|بــــر|حمد |ندى  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|42|23 لعزيز محمد|يمن قرئى عبــــد |محمد  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

776o3 ي
ى محمد|عز | دئى لدين حسني  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

26697| ر|ء فرج عىل فرج عم|رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

362674 ى سيد فرج محمد|ي سمي  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4|599| ي
ن|ح سلط|لفتـــ|ل عبــــد |جم| دئى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4876|4 هيم مرموش|بــــر|لق |لخ|لد عبــــد|ء خ|عل ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4562|2 ي
ي |لدين محمد |ء |أمنيتـــ ضى

ألسود|لحسينى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23|557 هيم|بــــر|لؤى جميل محمد محمد  ن|حقوق حلو

498o29 عيل ربــــيع|سم|لونيس |صفوه عبــــد تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

822335 |نجيبــــ حن| نجيبــــ رض بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8|4|o3 م محمد فتـــىحي محمد|حس بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4|o486 |لبــــن|حمد |محمد | مؤمن رض ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o4298 حمد فتـــىحي حسن|ء |ل| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

3|876o سندس سعيد رجبــــ سيد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7629o دريس محمد|ضى |لرحمن ر|عبــــد لفيوم|حقوق 

7o34|6 ى م لحميد|لح عبــــد |هر محمد ص|نرمي  لمنصوره|حقوق 

2457o| ف|لسيد فتـــىح |حمد | لسيد رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9||435 بــــوبــــكر |د محمد |محمد فؤ ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

245||3 بــــوزيد|ن معروف |ء حمد|نجل ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4|o|2 لم|ل محمد س|ده محمد جم|غ ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

45||58 مصطفى صبــــىح محمود عىل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

55754 م محمد محمد|هلل س|عبــــد ي سويف
هندستـــ بــــنى

8|o833 هيم محمد|بــــر|فع |محمد ن ره بــــنى سويف|تـــج

||9736 نىح  محسن محمد عىل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7o4838 هيم محمد عىل|بــــر|ده |ليىل حم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o7774 درس |تـــيودور ثــــروتـــ وليم تـــ دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

4o945 هيم محمد خليفه|بــــر|ء |دع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|74o9  |لحص|حمد محمد |حبــــيبــــه 
ى
لكوم|ق سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر
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79292 ف عط|لد |خ محمد| رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

64|4|9 ى فتـــىح عبــــد|ي هلل عىلي|هلل عبــــد|سمي  زيق|لزق|طبــــ 

5|6588 لنبــــى|د عبــــد|لجو|يه حسن عبــــد| علوم دمنهور

686925 هيم|بــــر|هيم |بــــر|ح محمد |لفتـــ|ن عبــــد |يم| لمنصوره|حقوق 

252o47 ع|لرف|هلل |د عبــــد|ي|هلل |عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

6|58|3 لديبــــ|م حسن |د عص|ي| حقوق بــــورسعيد

|7o54o حمد محمد|ء |منه عل ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

685o95 |لمو|لح محمد |طف ص|لح ع|ص
ى
ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88425o محمد سيد عىل سيد   سيوط|ره |تـــج

7|7923 وى|لسيد مك|وى |لسيد مك|عمر  لمنصوره|حقوق 

787665 ر|لعط|نور عىل |ل|ندى عىل محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

25533 م صبــــىح فتـــىح محمد ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

332|98 زق محمد|لر|حمد محمد فهيم عبــــد| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

339o72 ح|لفتـــ|م عبــــد|م|حمد |ء |ول زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

856o22 بــــوغنيمه|رص عزتـــ |مينه ن| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

264532 لنرص|لسيد محمود سيف |ء سعيد |سم| شمون|نوعيتـــ 

75o683 لسيد محمد سنوىس|حمد |ء |روميس لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4|6827 هلل جوده|زينبــــ محمد حسن عبــــد  |حقوق طنط

232o|9 هيم|بــــر|لد خميس محمد |محمد خ كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

824665 هيم|بــــر|لبــــيبــــ | نوبــــ زكري|بــــ| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

487o|5 هيم فتـــيحتـــ غريبــــ|بــــر|عمر محمد  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

677668 نم|وى محمد غ|لص|لسيد |محمد عىل  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

438427 حمد عوض|مي |لرحمن س|عبــــد لشيخ|طبــــ كفر 

2632o9 لخي |بــــو|حمد |رقيه عبــــدربــــه  |بــــ بــــنه|د|

26756| يه محمد فهيم يوسف| |نوعيتـــ بــــنه

26896o ىط|لدم|ء سعيد عزبــــ |رس| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

6o88|9 زى|رضوى بــــليغ محمد محمد حج |علوم طنط

784822 لسيد مرىس|حمد محمد محمد |  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

6|27|5 لقصع|هيم عىل |بــــر|ح عىل |صبــــ ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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54o|72 وى|يوسف خميس محمد عيس ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

824972 ي
ي مصطفى محمد سعد عشر |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

84|549 ى عبــــد زي|لعزيز مغ|زينبــــ حسي  ن|كليتـــ طبــــ أسو

7|5984 لشورى|لنبــــى |وليد وجدى محمد حسبــــ  لمنصوره|حقوق 

7o5824 لعز|بــــو|للطيف |حمد عبــــد |حمد |م |حس معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3|2236 ى عبــــد|حمد |محمد  لعليم|مي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

774358 لرحمن|لحميد عبــــد |لدين عبــــد |م |يوسف حس
هيم|بــــر |

زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

9o6o2| حمد |هيم |بــــر|محمود محمد  ج|علوم سوه

286989 ف عطيه طه|هر |ط رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

23o893 ي|ح |محمد صل
لدين محمد مرغنى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

628477 ه شعبــــ| هلل|عيل عوض |سم|ح |ن صل|مي  زيق|لزق|صيدله 

43|7o3 لعدوى|لحكيم محمد محمود |حمد عبــــد| | تـــمريض طنط

634837 لمقصود|لحميد عبــــد|لحميد عبــــد|م عبــــد|هش زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

23|788 حمد|حمد عبــــده |د |زي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

778886 هديل محمد سعد محمد زيق|لزق|بــــ |د|

3643|| ى سكندر|نبــــيل فهيم | مي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

754746 لدين مصطفى محمد|د |محمود عم عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o23o6 وى|لهلبــــ|لرحمن |دريس عبــــد |آيه محمد  |ره طنط|تـــج

3|5|23 عي|لرف|ن |محمد نبــــيل محمد سليم هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

4oo34 بــــتـــ عوض|دل ثــــ|ن ع|يم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

2|32|5 ن محمد حسن طه|رو ى شمس|تـــج ره عي 

23o564 تـــه|ن شح|محمد محمود شعبــــ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

325o67 ي 
هيم جمعه محمد|بــــر|يوسف مصطفى هره|لق|ره |تـــج

69o429 ى سعد منصور محمد|مع ذ خي  لمنصوره|بــــ |د|

4568o7 هلل|بــــ |لعزيز ج|رق محمد عبــــد |م ط|هش |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

239445 د|م حم|لسل|محمد عبــــد| سم ن|بــــ حلو|د|

44997| هيم عىل تـــرك|بــــر|عزه سمي  بــــسيوئى  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

6292|5 لمقصود|بــــر عبــــد|ء ص|م عل زيق|لزق|حقوق 

Thursday, September 6, 2018 Page 13676 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

9o9o9| لمغيثــــ  |حمد عبــــد|لدين رسور |ح |م صل|ر ج|طبــــ بــــيطرى سوه

8|3545 لك|لم|تـــه عبــــد|دل شح|محمود ع ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

355258 عيل|سم|لنبــــى عىل |ر عبــــد|من |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8867|3 حمد |هلل مصطفى جوده |منتـــ  سيوط|حقوق 

|27678 ى |وس حن|ندر|ن |رأفتـــ يون| يوستـــي  ى شمس|تـــج ره عي 

282||4 د مصطفى|ئى مصطفى فؤ|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|5482 عيل درويش|سم|هلل محمد |منه  هره|لق|حقوق 

8988o| ى |ه له محمد محمود حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

3545| هلل|م عبــــد |رقيه حمدى زو ى شمس هندستـــ عي 

|63|96 رضوى محمود سيد محمد ى شمس| لسن عي 

782664 هيم|بــــر|رحمه مصطفى محمد نجيبــــ  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84o24 ى ثــــروتـــ عزيز جرجس| مي  ره بــــنى سويف|تـــج

877|5 لحليم|ح عىل عبــــد |ء صل|دع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

892482 حمد خليل | |يحن  زكري سيوط|بــــ |د|

45236 هلل|ل نبــــيل معوض نعمتـــ |جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|2o734 ي|روق |محمد عمرو ف
لشيشينى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

344953 د|ء سيد محمد محمود عي|ل| سيه|نوعيتـــ عبــــ

887|62 س عىل |ن عبــــ|هدى شعبــــ سيوط|تـــربــــيتـــ 

|7o472 تـــه عىلي|لدين شح|ح |محمد صل كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5o743 حمد فرج محمد عىل| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

93335 مجدى محمود ذىك| سه تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

|38282 عيل|سم|ن |رص حس|دهم ن| ن|حقوق حلو

8|8763 د حلىمي نجيبــــ|ندي عم ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

75|o|4 ف محمد |محمد  هيم|بــــر|رسر ره بــــور سعيد|تـــج

|25894 لعليىمي|هيم |بــــر|ر محمد |مي ى شمس| لسن عي 

6|o622 س|لعس|لسيد |هيم |بــــر|مريم  ى شمس| لسن عي 

298632 وكي  محمد موىس|عىل  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

696782 لسعيد عىل| |محمود رض لمنصوره|بــــ |د|

756773 ى|م محمود حس|ر حس|من ني  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

525789 لرحيم|شم عبــــد |شم جمعه ه|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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2|3526 ن|م ممدوح محمد محمد شوم ى شمس|د| بــــ عي 

5o798| حمد مرىس|محمود يحن  | نور سكندريه|ل|ره |تـــج

49872o عيل رشيدى عنبــــر|سم|ء عىل |لزهر| بــــ دمنهور|د|

856955 ي عبــــد
ي عبــــد|لبــــ|مصطفى

ى
يم حسن|لد|ق ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 

ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

45778o س|يتـــ عىل محمد عبــــ| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

78669o لمهدى شديد|لد عبــــد |مريم خ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

363425 ح|لفتـــ|مه محمد عبــــد|س|محمد  ى شمس حقوق عي 

5|4o86 محمد شعوير| ن محمد رخ|سوز بــــ دمنهور|د|

438oo6 لغيط|بــــو|ل |هلل محمد كم|منه  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

5ooo22 ي طه|بــــر ر|مد ص|ء ح|دع ج  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

34oo6 رى سعيد|نيتـــ سعيد زك|ج ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

||6538 لحميد|ندى يحن  طلبــــه عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

829739 لطيف نجيبــــ لوندي| ن|مري دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

5o476 لحسن محمود|بــــو |محمد عىل  بــــ بــــنى سويف|د|

|445o| بــــر محمود|لج|لرحمن عبــــد |ن عبــــد |مرو ن|بــــ حلو|د|

6oo476 ى |حمد رضو|هند  لشوج |ن حسي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

834292 رس|مل ف|ذلي ك|هلل ش|عبــــد دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

252885 ش|لحميد محمد قل|ن عبــــد|رو ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8o5678 ي|هيم عبــــد|بــــر|طف |حمد ع|
لغنى ي|عه |زر

|لمنى

8||47| يف ص| بــــر فرج|يه رسر ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

6|2965 ئى|لحور|دهم مصطفى |محمود  |بــــ طنط|د|

335|55 طمتـــ يشى محمد محمد|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

22|o64 ع|لسبــــ|رق عوض محمد |سلىم ط ى شمس|د| بــــ عي 

||56o| ر|هيم محمد مختـــ|بــــر|بــــو بــــكر |عمر  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

64||23 ي جم
لمنعم محمد|ل محمد عبــــد |منى  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |

ره|د |

8o44|2 ى بــــولس حنس فؤ|م د|رلي  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

8245o9 ى سعد محمد| حمد حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

8|5693 ي 
لدين|لدين نرص |لدين عزيز |تـــغريد صفى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي
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764664 |لعل|بــــو |لعزيز |يه محسن عبــــد | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

97574 يف حمدى محمد|ن دين رسر ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

965|3  ز|ء ع|سم|
ى
يد|طف دسوق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4o3|25 لسيد محمود|لسيد محمود |حمد | ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

494|4| ح|لفتـــ|ل محمد عبــــد|لد كم|حمد خ| |حقوق طنط

84|264 ي|شيم
ء بــــكري محمد حفنى دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

77|9o5 حمد|حمد مصطفى سيد|هيم محمد |بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|o26| بــــورتـــ|لمغنى ع|هيم عبــــد |بــــر|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o4364 لسبــــىك|محمد مصطفى محمد محمود  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

82o883 ي
مفدي بــــهجتـــ فهيم ينى سيوط|علوم 

35|o|3 لجليل|لمنصف عبــــد|حمد عبــــد|ن |رو كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

4385o8 وى|لشنتـــن|عيل محمد خليل |سم|ل |حمد جم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2|2549 حمد|تـــم حسن مخيمر |ح  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

4o|89o دى|لن|ن |محمود محمد سليم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2248|6 هيم|بــــر|ن عىل محمد |رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

437758 هر|دل محمد حسن ز|ء ع|أسم |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

9|o4o7 لجليل |حمد نور محمد عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

9235o7 عيل  |سم|حمد |حمد محمد | عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

||73|8 حمد|لدين عىل |د |عم| لي|د ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

787o5o ن|دى مرج|له|د محمد |عم| رن زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

239o8 حمد|لمنعم |حمد عبــــد |ء |ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8o||5o ي عم|
ود|د| د حن|يرينى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

79o7|2 لحليم|يه عبــــده حسن محمد عبــــد | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

6||o8o يدى محمود حمزه جوهر|ه لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4o3583 لدين مصطفى حسن عىل|م |يه محمد هش| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

3627o| تـــ عبــــده حسن|رس شح| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

287o3| لصعيدى|يد محمد |طمه ز|ف بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

5|6885 ح حسن حزيمتـــ|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|آيه  طبــــ بــــيطرى دمنهور
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2|6486 ين عز|سيف  لدين تـــوفيق|لدين شي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8o7278 د|لجو|لسيد عبــــد|د |لجو|حمد عبــــد| ره بــــنى سويف|تـــج

69o3o4 ح فوده|لمجيد مصبــــ|د عبــــد |منيه مر| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

73493 لحسن|بــــو |تـــغريد محمد فتـــىحي  ي|عه |زر
|لمنى

5||638 م خميس سيف طلبــــه محمد|سل|ل|سيف  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5333| حمد|لح |هلل ص|محمد عبــــد حقوق بــــنى سويف

354365 ء مصطفى محمود حسن|شيم ى شمس|د| بــــ عي 

6|2626 ى |مينه جم| لصعيدى|ل نرص حسي  |حقوق طنط

64693| يف|لشح|لدين محمد |د |ندى عم تـــ رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43o924 ى|هلل محمد محمود عىل حس|منه  ني  ي صىح طنط
|معهد فنى

44232| لح رجبــــ|لسيد ص|محمود محمد  لشيخ|طبــــ كفر 

355723 حمد|وع |طمتـــ محمد مط|ف |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|3o524 لسيد|لسيد ربــــيع |ء |رس|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

28483 لدين محمد|ل |م جل|د هش|زي رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

5|388o ئى|لتـــلو|حمد محمد محمد عىل | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4497|2 لقطبــــ محمد وهبــــه|محمد مصطفى  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

268988 لمنعم مصطفى موىس|منيه عبــــد| |صيدله طنط

69o338 وق عبــــد  لعليم|لرؤف عبــــدربــــه عبــــد |رسر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

3583o8 ش|لدمرد|لد حسن |طمتـــ خ|ف |بــــ بــــنه|د|

7o|435 هيم|بــــر|لسيد |حمد |ح |يه صل| زيق|لزق|بــــ |د|

834589 ى عمر مبــــ رك عىلي|حسي  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

4|2o4| دى|له|لعزيز عبــــد|هيم عبــــد|لعزيز إبــــر|عبــــد |بــــ طنط|د|

|65274 ن عىلي|ده حمد|هلل حم|منتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

535584 ح|لمل|هر زىك عطيتـــ |عىل م عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4265|3 حمد|ج |دل فر|ن ع|نوره سيوط|عه |زر

4|564o محمد سعد عيد سعد حنور ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

72972 متـــ صديق محمد خليفتـــ|س|حمد | لفيوم|حقوق 

36377| حمد|بــــدر | متـــ يىحي|س|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 
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333595 لمرىس|روق |حمد محمد ف| ى شمس|د| بــــ عي 

234788 حمد|لحكيم |لد عبــــد|لدين خ|نور لفيوم|لعلوم |ر |د

7567oo ل عبــــده عىل محمد|محمود جم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

869834 ن محمد عىلي|حمد سلط| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

84579| هلل محمود موىسي|ح عبــــد|سم ن|سو|تـــربــــيتـــ 

3o24| ن محمد|لسيد عىلي رمض|ء |رس| ى شمس  تـــمريض عي 

76o4o4 لرحيم|لرحيم محمود عبــــد|محمود عبــــد  لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

4|2545 تـــى|لزن|لد محمد محجوبــــ |بــــسمه خ ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|3|52 رتـــ|نم عم|دي عىلي غ|له|جر عبــــد |ه |نوعيتـــ طنط

|25327 |بــــ محمد |لوه|هلل محمد عبــــد |ره عبــــد |س
لجندى

مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

444925 حمد|هيم فوزى |بــــر|لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

9243| حمد|مصطفى محمود محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

33o977 لمجيد|هيم عبــــد|بــــر|ء مجدي خليفه |رس| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

253382 رون|رحمه عيد مهدى ه تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2258|4 وى|رس محمد محمد طنط|كريم ي ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4248|2  عىلي محمد عبــــد 
هلل|محمد مصطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

863877 لرحمن محمود|س عبــــد|ريم عبــــ دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

5|4o|7 ن مصطفى زيتـــون|ل شعبــــ|أمل جم سكندريه|ل|بــــ |د|

335922 فع|لش|سط |لبــــ|تـــفى محمد عبــــد مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

527o37 ي 
ي محمد عىل|مصطفى

حمد مصطفى سكندريه|ل|هندستـــ 

4|8837 ء صبــــىح مسعد موىس طلحه|سن لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

44o988 ج|ء محمد محمود فر|زهر لشيخ|بــــ كفر |د|

33356o شد|هيم ر|بــــر|م |كر|يوسف  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

|5237 س|حمد منصور عبــــ|محمود  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

789794 ى|لدين |م بــــدر |مريم س مي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

583|9 ح عمر محمد زىك|سم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

762o36 دل محمد محمود|م ع|ريه بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

4|7962 حمد رمزى مصطفى شليل|ن |نوره لشيخ|ره كفر |تـــج
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8994o5 لنرص محمد محمد |ء سيف |رس| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

87|35 ى |ه حمد محمود|له حسي  لفيوم|بــــ |د|

22|734 محمد حسن منصور سيد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o49|4 ي ى عوض|م م|مي  جد لبــــيبــــ سفي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

635853 لحليم فتـــىح محمد|عبــــد| ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|46425 وق عل للطيف|لدين عىل عبــــد |ء |رسر ى شمس| لسن عي 

6o2854 وى عىل|لص|نم |رق غ|هلل ط|عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

332278 ىط|لع|دتـــ رجبــــ محمد محمد عبــــد|غ |تـــربــــيتـــ بــــنه

23482 لمطلبــــ مصلىح محمد|عبــــد | زن رض|م ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

758843 لسيد|حمد موىس |لرحمن |عبــــد  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

6o366| |لعل|بــــو |محمد مجدى محمد  |بــــ طنط|د|

8|3649 ي عبــــد|زق كيل|لر|روفيده عبــــد
زق|لر|ئى حقوق بــــنى سويف

24o8|6 ى محمد حسن|حس م حسي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

428|4o  |بــــر|ندى محمد 
ى
ى عبــــد |هيم دسوق للطيف|مي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4778|5 بــــوكليله|هلل |ئل فكرى محمود محمد عبــــد|حمد و| سكندريه|ل|علوم 

777266 هيم|بــــر|هيم محمد فتـــوح |بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

457222 لعزم دغش|بــــو|محمود مصطفى محمد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

5|7756 ح خليل|لفتـــ|يه محمد عبــــد| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

9|3764 حمد مصطفى  |حمد |لرحمن |عبــــد ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

5||39o بــــوعيطتـــ|لسيد |حمد محمود سعد | سكندريه|ل|طبــــ 

5o7827 رم|لمك|بــــو |ر سعيد مبــــروك |من سكندريه|ل|ره |تـــج

859|o| ل فهىمي|نسمه محمد كم ي|بــــ |د|
|لمنى

223oo2 هلل|لمعىط عبــــد|م محمد عبــــد|م|لرحمن |عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

4635|o تـــ|زق فرح|لر|لعزيز عبــــد |ء محمد عبــــد |آل ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

4|o354 لحيتـــ|حمد عىل عىل | |بــــ طنط|د|

|3|325 حد|لو|حمد محمد عبــــد |محمد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

536653 للطيف جمعه خليف|لعظيم رجبــــ عبــــد |عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

626o93 ى عبــــد|محمد محمد  هلل مسلم|لحسينى خي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

6o43o7 لديبــــ|حمد محمد |م |عيل س|سم| |هندستـــ طنط
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6o|426 در نوفل|لق|طف عبــــد |ع| عل ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

843562 لدين محمود|كرم سعد |د |زي ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

324757 حمد محمد|مل |يوسف محمد ك ن|بــــ حلو|د|

2|7764  
ى
وق محمد شوق حمد|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o6758 لسميع|رم محمود عبــــد|ك| دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|5|96 لحميد|لدين عبــــد |ميمه مصطفى محمد وحيد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|65o42 ن|مه محمد سلم|س|ر |مي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

78345o لدين محمد خليل|لسيد محمد عز |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

278858 تـــه|حمد شح|لحميد |حمد عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

||7o74 ى عزتـــ عوض يوسف| يوستـــي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

643276 حمد خلف محمد|محمد  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

85o844 ر|مل عم|ل ك|ره جم|س لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

84483 س|حمد فهىم عبــــ|فهىم  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

649343 ى |شيم ى|ء حسي  حمد حسي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

76|o|3 ن ك|لمل|شنوده نجيبــــ عبــــد | مي  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

326536 شم محمد|ن ه|ء شعبــــ|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o3859 حمد عوض|لسيد |حمد حسن | سكندريه|ل|بــــ |د|

|53829 حمد محمد معوض محمد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

694o|4 ن|لعزيز رجبــــ رمض|ل عبــــد |محمد جم لمنصوره|ره |تـــج

75|ooo م |لسل|لىحي عبــــد |لصغي  وشهرتـــه عبــــد |محمد 
حسن

لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

243727 هيم|بــــر|ن |ئل رمض|و| دين ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4o8392 ىط مصطفى شلتـــوتـــ|لع|لمنعم عبــــد|مصطفى عبــــد |ره طنط|تـــج

7|2o75 لمتـــول|لمرىس |هيم |بــــر|مجدى | ند لمنصورتـــ |تـــمريض 

7942| حمد محمد عىل|ن |يم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

2665o6 ى |ء ط|ل| لجندى|هر حسن حسني  لفيوم|لعلوم |ر |د

858o48 حمد|ل |ل جم|ندي كم ي|بــــ |د|
|لمنى

792254 لففى|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر| |لي|د |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

33924| ف محمود رس| لرحمن |لدين عبــــده عبــــد|ج |رسر
ج|عج

ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 
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43o3|8 حمد محمد محمد محمد نجم|ره |س معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

248453 ى مصيلىح ف هيم|بــــر|رس |نرمي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6|93o8 ص|لقص|ح مسعد |عمرو صل ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

229284 ى مصطفى محمد  هيم|بــــر|نرمي  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

2583o8 شموئى|ل|لمجيد بــــسيوئى |حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6677o هلل مصطفى سعيد محمد|منتـــ  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3|4625 ي|هلل خ|عبــــد
لد سعيد مصطفى ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

5o665| ى  ن|هيم شعبــــ|بــــر|هيم محمد |بــــر|نورسي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|7|9|| هيم|بــــر|م |ل سل|م كم|بــــسنتـــ حس ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

539273 شور محمود حسن|تـــفى محمد ع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

9o855o حمد محمد |ن |م رمض|سل| ج|ره سوه|تـــج

237373 رق مصطفى محمد عوف|نور ط هره|لق|حقوق 

258987 ى عبــــد| ى محمد شعبــــ|لحميد |مي  ن|مي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

32|964 مجدى ميشيل بــــطرس| ندر|س دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

52oo6 هيم|بــــر|بــــ ربــــيع |يه|ندي  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

34o73o ح زغلول|لفتـــ|د عبــــد|محمد وليد حسن فؤ ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|62494 عيل|سم|يوسف مصطفى محمد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

276583 وى|لعز|لعزيز |لسيد عبــــد|ء |رس| شمون|نوعيتـــ 

|46o|6 رتـــ سمي  حسن عىل|س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9|3846 ريمون عزتـــ يس عبــــيد   سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

235852 ين جم حد عىل بــــيوم|لو|ل عبــــد|شي  هره|لق|بــــ |د|

|35964 حمد|بــــ محمد |يه|يه | ن|بــــ حلو|د|

439958 لصوري|حمد |ىطي |لع|يه عبــــد | لشيخ|بــــ كفر |د|

884929 ن  |لدين محمد طه عثــــم|نور  سيوط|بــــ |د|

873o7 هيم|بــــر|حمد محمد |ريم  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

226|37 لس ن رص مجدى عزيز|كي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

622733 حمد طه|حمد |وليد | رن ط|ر دمي|ثــــ|
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8|5o3 لمجيد مصيلىحي حسن|ل محمد عبــــد|نو تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|76o4 لق|لخ|لجيوىسر عبــــد |م محمد |يوسف هش ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8469o7 دق|لص|هلل عبــــد||عط|غدير محمد ود ن|سو|تـــربــــيتـــ 

85o883 حمد سنوىسي|رون |هدي ه لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

924464 بــــ عبــــده فتـــىح عىل |يه| ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

9||97o تـــتـــ |ح مكرم شح|ره صل|س ج|تـــربــــيتـــ سوه

8834oo حمد موىس  |بــــ رفعتـــ |رح سيوط|حقوق 

63o799 لسميع جوده عطيه|ذ عبــــد |مع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

789o64 |لسيد مصطفى عر|م |محمد عص
ى
ق ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 

ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

868269 للطيف محمد|مروه محمد عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

895|85 هلل  |ن محمد عبــــد|طف رمض|ع ج|ضتـــ سوه|علوم ري

45o427 |لبــــن|يز |م ف|هيم بــــسط|بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5||28o لسعيد يوسف شعتـــ|مل |مصطفى ك سكندريه|ل|طبــــ 

7||75| لنبــــوى محمد جعفر|ء ممدوح |رس| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|67328 ه محمد  در|لق|لسيد عبــــد |ني  سيه|نوعيتـــ عبــــ

9|o476 حمد محمد |ل |جم| ند ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9o6248 لرحيم بــــيومي |مصطفى محمود عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

42o677 مل حسن|حمد لطفى ك|محمد  |حقوق طنط

||6o67 مه|محمد عمرو سيد محمد سل ى شمس حقوق عي 

499677 تـــ ع| لمقصود حميده مشعل|دل محمد عبــــد|مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

28|47 لجوهرى|تـــم محمود محمد |روضه ح ن|فنون جميله فنون حلو

|57o63 ضى|لق|ل محمد سعيد |خلود جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|5|266 لرحمن محروس|ء محمد عبــــد |دع ن|تـــربــــيتـــ حلو

48836 ف|م|هيم |بــــر|ن |حن م مشر صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

6oo8|4 رى خليل حسن|لقبــــ|زينبــــ محمود  |ره طنط|تـــج

||9|67 ن|ء يوسف سليم|يوسف عل ى شمس صيدله عي 

|37527 يف سمي  مني  |ف نطون|دى رسر ى شمس|تـــج ره عي 

6|95o| بــــرهيم سعد|هيم يونس |بــــر|ن |رو لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|3|598 ر|لدين نو|ل |لد محمد جل|جر خ|ه ى شمس| لسن عي 

239634 حمد طه|لبــــسيوئى |ندى  هره|لق|بــــ |د|
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6o5455 ئى|لعن|لسيد محمد |حبــــيبــــه محمد  لمنصوره|هندستـــ 

7o7|32 لشوربــــىح |ل عىل |بــــليغ كم| ن|دي لمنصوره|بــــ |د|

|53642 لسيد عليوه|شم |محمد ه سيوط|بــــ |د|

5oo925 متـــوشلح مرقص| بــــسنتـــ زكري ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

5o9782 حسن محمود نعيم يوسف ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

76434o لمغربــــى|حمد محمد مصطفى | ره بــــور سعيد|تـــج

68975 زق|لر|حمد عبــــد |حمد محمد | ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

496|84 تـــ شح ي|لمنعم محمد |تـــه عبــــد|أمي  لبــــحي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

6||872 ج|لعظيم در|رق عبــــد |تـــ ط|جي |بــــ طنط|د|

248286 ف مو|ره |س  عبــــد |رسر
ى
|ح مو|لفتـــ|ق

ى
ق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

679676 هيم|بــــر|محمود عزيز رزق  لمنصوره|بــــ |د|

237676 |فريده رمض
ى
ن فتـــىح دسوق ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

44o725 حمد|ل طه |لع|سوسو طه عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

767|o4 عر|لش|للطيف خليل |هيم عبــــد |بــــر|محمد  لسويس|طبــــ 

362383 ى نطون نظي  رمزى| |مي  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

8|429| در محمد|لق|لمنعم عبــــد|بــــوبــــكر عبــــد| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

677o2 د حكيم فهيم|يوسف عم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

268o8| محمد صبــــرى عىل محمد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

528987 ل بــــطيشه|ل محمد كم|كم ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

8846o4 هيم |بــــر|حمد |محمد مىح  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

258437 دى|له|حمد محمود مصطفى عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

|297o| يوسف مجدى وليم جورج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

62o6o| كرتـــ|ل|هدى محمد حلىم  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

84427| هر|لط|يم |لد|لحميد محمود عبــــد|عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

924oo3  عىل |لش|د عبــــد|جه
ى
لسيد |ق ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

87o6o3 حمد|محمد حسن عىلي  سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26o476 لسيد معوض|ن وحيد |يم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

87963 لىح|ر عبــــد|لستـــ|هدى صفوتـــ عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76292| ى ص|محمد  ى|مي  بــــر أمي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد
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4o8375 هيم منصور|بــــر|ء فوزى |كريم عل |ره طنط|تـــج

6|o45 لد محمد هيكل|ره خ|س صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|77548 ى محمد عبــــد |ي ج|ل فر|لع|سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

889557 ر طلعتـــ محمد سيد |مي سيوط|حقوق 

492365 وى|لفرم|هيم حسن محمد |بــــر|محمد  سكندريه|ل|حقوق 

|33975 هلل عمر محمد عمر|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4|5o49 ه فتـــىح عبــــد| لعزيز عبــــده|مي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

238|43 حمد|م |حمد هم|مجد |ريم  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

33o5|4 ى |دتـــ محمد |غ حمد صميده|مي  |بــــ بــــنه|د|

||8772 عيل|سم|م فتـــىح |يوسف هش ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|478|9 ى محمد عمر محمد حسي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4o4|5 حمد عىل|حمد فتـــىح | عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

6933o6 للطيف عبــــده|ده محمد عبــــد |محمد حم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3545o| ن|بــــو زيد رمض|ء سعيد |ل| عه مشتـــهر|زر

298222 ره وجيه نبــــيه هيمو|س |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

49434| ضى|لق|وى |لحلف|حمد رجبــــ محمد | |ره طنط|تـــج

7|32o2 لزينى خليل|رمحمد |حمد مختـــ|لعربــــى |ء |رس| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

2675|| م محمد شديد|لسل|يمن عبــــد|جر |ه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

33|426 لمنعم شديد|عبــــد| مصطفى رض |بــــ بــــنه|د|

867||4 حمد سيد حسن نوبــــي| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|66|93 ى|لرحمن محمد |عبــــد  حمد حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

779766 لسيد شلبــــي|لسيد محمد |د |ء عم|شيم زيق|لزق|نوعيتـــ 

6o|3|7 حمد بــــدر|ء رزق محمد سيد |سم| |ره طنط|تـــج

833227 حمد|ن محمد |ء رسل|ول ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

264o56 هيم زكرى|بــــر|تـــه |هيم شح|بــــر|ن |رو ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8o3859 دل فيليبــــ وهبــــه|نبــــيله ع ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

8|2538 ى يوسف محروس موىسي كرستـــي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

78|963 لنبــــى|لسيد محمد عبــــد|ن محمود |نور دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح
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|52529 روق محمد|محمود محمد ف |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

37|992 لغنى|ن عبــــد|طف محمد رمض|عو هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2375|8 ل|لد محمد كم|ن خ|نوره هره|لق|حقوق 

642486 ى|حمد ل|لعظيم |محمد عبــــد شي  زيق|لزق|ره |تـــج

7o8oo2 لسيد عىل زغلول|محمد عىل محمود  زيق|لزق|طبــــ 

5o499 لصمد|لعليم عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

|5287| هيم عىل|بــــر|بــــ مؤمن |ربــــ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|7759o ي|لق|بــــ |لتـــو|مريم سمي  عبــــد 
ضى هره|لق|بــــ |د|

879575 دى |له|لعظيم عبــــد|بــــ شوكتـــ عبــــد|رح سيوط|تـــربــــيتـــ 

7o953| حمد يونس|لق |لخ|لسعيد عبــــد |هلل |عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

4879|6 هلل|ضى عبــــد|هلل ر|لرحمن منتـــرص عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

694775 ى |بــــو |رق |يه ط| ود|ىط د|لمع|بــــو |لعني  لمنصوره|بــــ |د|

882436 للطيف  |مه محمد عبــــد|س|ر |من سيوط|تـــربــــيتـــ 

886oo8 حمد |رس فتـــىح سيد |رق ي|ط سيوط|طبــــ 

853o7o حمد|محمد حسن خلف  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

494254 لح|لحميد ص|حمد محمد تـــوفيق عبــــد | ره دمنهور|تـــج

624|o4 لي|لد|لحسينى |هلل |أحمد حسن فتـــح  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

876|62 حمد حسن عىل محمد | |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

78|o85 فع|محمود طلعتـــ عىل محمد ن زيق|لزق|علوم 

5|o6o ى بــــدوى|لدين ع|نور  دل خي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|5|366 رون|ء محمد سيد عىل ه|رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

43o56| ى مرج ى شتـــ|تـــسنيم حسي  |ن حسي  |حقوق طنط

8|53o8 لد|حمد محمود خ|جر |ه ي|بــــ |د|
|لمنى

282485 جرجس ملك صبــــح خليل| رين|م ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9|9|97 وى |بــــخيتـــ عبــــيد بــــخيتـــ حن سيوط|تـــمريض 

633568 هيم|بــــر|لمنعم محمد |لمنعم محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

7|8||9 ن مسعد نحلتـــ|ن محمد رضو|ء رضو|ل| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

249o32 محروس محمد محمد| ند ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|5|6|o بــــ|لوه|تـــفى عىل عنتـــر عبــــد  ن|حقوق حلو
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752|72 عيل|هيم إسم|بــــر|لسيد | |سم زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

23o6| لمنعم|ل عبــــد |لع|مصطفى عدل عبــــد  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

8o2835 مح محمود محمد|محمد س دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7745oo تـــه|لسيد شح|خلود محمد لطفى  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

428283 ى|ء محمد فتـــىح |ل| لعشر |صيدله طنط

4534|2 لقصبــــ|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|لسيد |حمد | |ن|دي ج|بــــ سوه|د|

4o8783 ن صبــــىح محمد محمد مسعود|يم| |تـــربــــيتـــ طنط

3|7762 حمد حسن|حمد حسن | تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

49578o ي|لونيس عىلي ن|حمد عبــــد | ج  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8oo36 حمد حسن عيد|ء |سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

436675 وع|رحمتـــ محمد سعد عبــــده عفيفى مط لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

6|8227 ل|لع|وى محروس عبــــد|لمعد|لسيد |ندى  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|692o ى محمد | حمد|حمد خي  ن|فنون جميله فنون حلو

|2o398 يف كز يف محمد مظهر رسر بــــر|محمد رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

247o5| لدقن|دل محمد |عمر ع ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

337965 هيم رزق|بــــر|حمد محمد |مصطفى  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

7o4577 لسيد|حمد محمد محمود |محمد  لتـــعدين بــــمطروح|لبــــتـــرول و|علوم 

267|65 ن|لحليم رمض|لمعز عبــــد |د عبــــد|ء عو|دع ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

2296o| عزيزه محمد زىك زىك شكر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

33586 ل|مريم دكرورى حسن عىل بــــل هره|لق|طبــــ 

|8355 حمد مبــــروك|هيم |بــــر|يوسف  ن|هندستـــ حلو

47962| ل|لىكي|حمد |حمد |حمد محمد | سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

45|24 ن بــــدوى|ندى مبــــروك رمض ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

6|o772 ل عىل محمد|لع|رحمه عىل عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

459o4o ز|لدين محمد در|حمد محمد وحيد | ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

|684o8 لعظيم محمد|لم عبــــد |عمر س دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

63|575 ن سعيد عىل فتـــوح|حن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o|||9 هيم بــــسيوئى|بــــر|ل |عمرو جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23876| حمد حموده|ندى محمود عىل  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

82596o حمد|ندي محمد سيد  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر
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6|3475 ن|هيم عمر|بــــر|عىل | عمرو زكري |نوعيتـــ بــــنه

82o||3 لنعيم|لحكيم عبــــد|حمد عبــــد|يزه |ف ي|نوعيتـــ 
|لمنى

49||65 ذل|لش|حمد مصطفى |بــــسنتـــ محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

49o456 فظ|لح|لعربــــى عىل عبــــد|ء |عىلي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

529763 أحمد حمدى محمد حمزتـــ ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

82445 يىح محمد| محمود رض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o9426 |ء مجدى صبــــرى محمود محمد شتـــ|سم| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

358556  عىلي محمود تـــرىكي|عىلي
ء مصطفى ى شمس|د| بــــ عي 

54|o85 هلل محمد زغلول|يحن  محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

242oo| لنبــــى خليفه|بــــوزيد عبــــد|ن |نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

847442 حمد|لسيد |م محمود |هي ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9|96|7 ز شهدى يس |بــــيشوى ممتـــ ج|علوم سوه

496o2 لحليم|حمد عبــــد |ئل |صم و|ع ى شمس هندستـــ عي 

|4|oo دتـــ محمد مقبــــول محمد|محمد حم هره|لق|ره |تـــج

357848 لرحمن محمود موىس محمود|عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

2|4777 هيم|بــــر|لدين |لد سعد |ن خ|نوره ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

636|4 لحميد|ىط عبــــد|لع|عىل عطيه عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

82|6o5 دل جرجس بــــرسوم|روزتـــ ع ي|بــــ |د|
|لمنى

5o88|5 ف مىحي  د|لدين شد|محمد أرسر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

23o76| هيم|بــــر|لد محمد |حمد خ| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

477488 سنتـــ محمد حسن سعد شبــــي |بــــ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

83579| هيم|بــــر|ل محمد |مي جم دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

279|39 مصطفى محمد مصطفى عش تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

785||6 لفى|ل|حمد |رس محمد |محمد ي زيق|لزق|ره |تـــج

4o9354 ر|لعط|ن |مل عرف|ر صبــــري ك|من |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6||65o يف  حمد محمد خليل|رسر |ره طنط|تـــج

29oo4 يف حسن  هيم|بــــر|عمر رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

647377  مرىس|هيم |ء فرج إبــــر|شيم
ى
لدسوق عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

477332 أمنيتـــ عمرو أحمد غريبــــ متـــولي محمد سكندريه|ل|صيدله 
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492659 مد فرج يوسف|محمد عيد ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

355867 لحسن|بــــو |حمد |رغدتـــ ربــــيع  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

332588 هيم شعيبــــ|بــــر|رص عىل |لن|رتـــ عبــــد|س |تـــربــــيتـــ بــــنه

267687 هيم|بــــر|ج  |ج  محمد ن|ن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

774628 لغندور|لحميد |م عبــــد |مل تـــه|م ك|تـــه| دين زيق|لزق|عه |زر

6|o366 حمد مرع|دل |ندى ع زيق|لزق|عه |زر

452o29 ىسر|لنقر|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد|ح |لفتـــ|محمود عبــــد |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

8356o7 حمد|م بــــركه محمود |هي دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

773742 تـــ|ر عرف|لغف|ل عبــــد |ء جم|رس| ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

8934| ح|لفتـــ|ن عبــــد |لد رمض|خ| ين|رود دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

8834|7 ده حسنى خليفه محمود  |غ ي صىح 
سيوط|معهد فنى

792928 ن محمد يوسف محمد|يم| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

95339 عيل سيد|سم|لنبــــى |زينبــــ عبــــد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

784864 ن|حمد محمد عىلي سليم|ء |لشيم| زيق|لزق|بــــ |د|

33433| محمد سعيد محمد مصطفى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9|6383 هيم محمد |بــــر|لح |سمر ص سيوط|نوعيتـــ فنيه 

485448 ء محمود فتـــىح محمد رسور|شيم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

922879 لمجد  |بــــو|لدين محمد |ء نرص |ول ج|بــــ سوه|د|

3o272 هيم|بــــر|هيم جمعه |بــــر|طمتـــ جمعه |ف ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

9o2o9| لعزيز |لعزيز محمد عبــــد|ئى عبــــد|م| ج|صيدلتـــ سوه

|55|72 ي عبــــد |
ن|بــــ سليم|لوه|مينه مصطفى هره|لق|بــــ |د|

8999o3 هلل حسن عىل حسن  |هبــــه  ج|بــــ سوه|د|

|4o|38 ى حو|منتـــ  ى محمد حسي  ش|هلل حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

28684 ى ي|ي لجيد|رس محمد عبــــد |سي  هره|لق|عه |زر

7o54|2 لمهدى|لمهدى محمد |محمد  لمنصوره|بــــ |د|

83o|o2 مرصي| بــــ|سمي  بــــض| مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9o549| بــــى |مبــــ|عيل |سم| |لعل|بــــو|ميه |س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

679|97 هيم|بــــر|حمد |لجليل |لد محمد عبــــد |خ لمنصوره|صيدله 

|49473 لحميد محمد مصطفى|م عبــــد |محمود س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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4o756 لعزيز|لرحيم عبــــد|متـــ عبــــد|كريم سل ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

49425 لعزيز محمد|هلل عبــــد |ئى عبــــد |م| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4473o6 ف محمد عبــــد|ن| يش لجليل|رص رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

8o5|o7 يف حسن | حمد|منه رسر ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

|2359| ى مصيلىح|ح |صل| رن مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

423849 د محمد|حمد ميل|لسيد |محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

54249 هيم|بــــر|حمد فتـــىحي |محمد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

47956o ن|لمنعم زي|بــــد محمد عبــــد|در ع|ن سكندريه|ل|بــــ |د|

7882o4 ى عبــــد|حم لرحمن سعيد|ده محمد حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5o435 لعظيم|دل فتـــىح عبــــد |محمد ع ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

273452 نسمه حسنى جريس جوده سيوط|علوم 

884693 حمد |لرحمن مصطفى محمد |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

49oo95 ى ن|ن يوسف سليم|يوسف سليم| يوستـــي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

8o85|2 ي عبــــده عبــــد
ر|لغف|عبــــده مصطفى سيوط|ره |تـــج

793636 ن|لغلبــــ|لح |محمد عىل ص |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

|53|2o لمقصود|محمد حنفى محمود عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

443893 زى محمد أحمدغنيم|رتـــ غ|س ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

6287|| لمنعم محمود|لدين عبــــد |د |ريم عم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

64|456 لرحمن|لسيد عبــــد|لرحمن |ء عبــــد |سم| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

89963 فظ عىل|لحليم ح|حمد عبــــد | عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

6|8883 بــــوعطيه|ريم سعد محمد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

5975o ن جمعه|ل شعبــــ|حمد جم| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

5o|476 حمد خميس رزق حسن| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

677o93 هيم بــــدر|بــــر|روق محمود |محمد محمود ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

855896 ي |رص ر|لن|حمد عبــــد|
ى|ضى مي  حقوق بــــنى سويف

4o6898 ي مصطفى|آل
ء مصطفى بــــسيوئى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

684o36 لخن|بــــو سمره |لح |بــــو ص|خديجه ربــــيع  لمنصوره|حقوق 

48||7 حمد|للطيف |ئى محمد عبــــد |م| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

84|993 ى رجبــــ محمد | ى موىسي|ل|مي  مي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

Thursday, September 6, 2018 Page 13692 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

774o25 حمد|هلل مصطفى حسن سيد |منه  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

77822o ء حسن محمد حسن|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

33895| دق يونس|ن ص|لسيد رمض|ء |رس| عه مشتـــهر|زر

6898o3 هلل منصور|غدير محمد منصور عبــــد  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

758623 هلل محمد محمود|مريم عبــــد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

236o48 ن محمد حسن|د سليم|عم| ن|ر ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2|3|74 حمد|لعزيز |د عبــــد|جر نه|ه ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7|5|4o دى محمد|له|ح عبــــد |لحميد صل|عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

438o9 د|لجو|ره سمي  عىل عبــــد |س ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9|9973 ه عىل محمد حسن | مي  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

9o4755 شم |ء مظهر فتـــىح ه|سم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

25o35o تـــه|لحميد شح|ل عبــــد|سلىم جم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

48o535 لعزيز|لمنعم عبــــد |لد عبــــد |محمد خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

236348 هيم|بــــر|مر |لرحمن ع|خلود عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

782867 حمد|لسيد محمود |محمود  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

||9|68 يل يوسف عبــــده|يوسف ن ى شمس علوم عي 

526o79 رس أحمد حسن أحمد|عمر ي سكندريه|ل|هندستـــ 

425|45 ى عبــــد  ن|لكريم محمود محمد عىلي|نفي  سكندريه|ل|طبــــ 

497242 يد|بــــو ع|طف عيسوى |ء ع|ل| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

496655  محمد مصطفى |لص|ر |من
ى
وي|لحص|ق ره دمنهور|تـــج

6o||o4 عر|لش|ل |لع|لد عبــــد|حمد خ| ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

425455 ي محمد عقل سليم|لر|بــــسمه عبــــد 
ن|ضى سكندريه|ل|بــــ |د|

27|82| ضى|لد محمدى مصلىح م|ده خ|غ لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

58795 مصطفى خميس حفنى خليل ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4927|7 لوكيل|ن |م محمد سليم|حمد هش| |حقوق طنط

7897|7 م زىك شفيق زىك  منصور|ر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

3|727| ف جم|م |وس ل بــــكر|رسر تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

683445 لفلو|يه محمد مصطفى مصطفى  | لمنصوره|حقوق 

5|472 وى|هيم بــــبــــ|بــــر|م |س| مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

628||2 شم|هلل ه|حمد صبــــرى عبــــد| ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى
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3|2o37 لمنعم غنيم|حمد عبــــد|عمر  ن|علوم حلو

854477 ف طلعتـــ محمد|لرحمن |عبــــد رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4o5759 لحسن|بــــو |هلل عىل |هلل محمد عبــــد |مروه عبــــد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

8o98oo حمد|ده حسن |ر حم|من ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

7||o4| مد فوده|ك سمي  محمود ح|مل ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

9o39|4 لمغيثــــ محمد |محمد ممدوح عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|7|377 لسيد|محمد ممدوح فهيم  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8|2578 حمد محمد|محمد | نور ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

783o|7 كد|تـــتـــ محمد و|كريم محمد شح زيق |لزق|تـــمريض 

32o47| ى موىس|لد محمد رش|حمد خ| د حسي  ى شمس هندستـــ عي 

256297 ألسود|لعظيم |ج  عبــــد|لعظيم ن|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|57856 ء مصطفى محمود محمد|هن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|239o5 ى مخيمر سليم|هش ن|م حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

49|o|2 لبــــشندى|للطيف |لد حسن عبــــد|بــــسمه خ سكندريه|ل|ره |تـــج

45o2|7 ئى|لنوس|ل محمود |م كم|حمد حس| |هندستـــ طنط

29548| عيل|سم|لعليم محمد |م عبــــد|ريه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|8o22 ى|ء نعيم |رس| لسيد بــــحي  ط|حقوق دمي

639|3o لسيد فرج|حمد |محمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6|9349 ل|م محمد حسن حسن هل ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

6o|243 لسيد|مي فهىمي خليفتـــ |ء س|إرس |نوعيتـــ طنط

734|4 تـــم جمعه مبــــروك|ء ح|دع لفيوم|حقوق 

7o|3|o در محمد|لق|لحسينى عبــــد |م |محمد حس ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

77|224 وز عمر ح لمنعم محمد بــــدر|مد عبــــد |في  زيق|لزق|علوم 

83o987 ل فهيم فهىمي|ندي كم دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4298oo وى|لص|م محمود شبــــل محمد |حس |تـــربــــيتـــ طنط

296|6o لجليل|سط عبــــد|لبــــ|ضىح عرفه عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75o76| حمد خليل|حمد عيد | عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

896|94 ه  |لل|بــــوضيف عبــــد|م محمود |ريه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7oo533 لسيد|لم |ح س|صل| مه لمنصوره|ره |تـــج
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859496 ه عىلي|لل|دي عبــــد|عىلي ن ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

633||2 لحميد حسن|سط عبــــد|لبــــ|حمد عبــــد| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

323839 يوسف فوزى يس بــــشوتـــ دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

6462|7 غ|لصبــــ|لد حسن مسعد |خ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9|686| نهله نبــــيل عدل سعيد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

86343| لموجود محمد|فهد سيد عبــــد سيوط|حقوق 

345o87 وق خ لسيد مرىس|لمنعم |لد عبــــد|رسر ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

5862o حمد|شور حسن |ر ع|من ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

9|5989 ى |عبــــد  حسي 
ى
لرحمن حسن شوق سيوط|حقوق 

6o7947 ن ف فوزى ز| |مي  هر|رسر |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

9o|274 مل فندى |مل جرجس ك|ك ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

542789 ف محمد عبــــد |ر |مي ئى|لقبــــ|لمنعم |رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8|625 ع|ع عىل من|محمد من هرتـــ |لق|تـــمريض 

88|455 هيم  |بــــر|م حنس |نىح  س| سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

529o4o لسيد نعيم يوسف|نور محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

3|536 حمد منصور|بــــو بــــكر |حمد | |نور لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

248o69 ى نبــــوى حسن |ندى  لكتـــعتـــ|مي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

497327 مل روميتـــ|ء عىلي ك|أسم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

65oo4 تـــ|تـــ تـــوفيق شح|نىح  شح| لفيوم|بــــ |د|

82556| حمد شكىلي عيسي|ء |شيم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

48463 لمعىط عبــــود|ن عبــــد|محمد شعبــــ ى شمس|زر عه عي 

255||8 حمد محمد|لسعيد |حمد |مروه  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

457559 ز|س أحمد در|حمد عبــــ|س |ين| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|6965 هلل  | |لمسيح عط|رى وهبــــى عبــــد|م سيوط|علوم 

58575 ء محمد تـــبــــع محمد|عىلي ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|25529 ى|هلل |محمد عىل عبــــد  لحسني  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

2366o2 هديل محمود محمد محمود ن|بــــ حلو|د|

5o4469 ي
ضى|دى م|له|لسميع عبــــد |عبــــد | دئى سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|4o78 لبــــ|لمجيد غ|لزين عبــــد |مريم عبــــد  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 
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854369 ي مجدي حلىمي د| ود|نىح  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

269o9| ل|لغز|زينبــــ ممدوح محمد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

62o74o ي|لغيط|عوض محمد عوض محمد 
ئى معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

275847 حمد|در |لق|مريم عزتـــ عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|44998 لحفيظ فرغىل|لرحيم عبــــد |ده عبــــد |غ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9|44o6 شور صديق عىل  |صديق ع سيوط|ره |تـــج

5o3|95 س|لسيد عبــــ|س |مريم محمد عبــــ ط|بــــ دمي|د|

7o34o9 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |لح |حمد ص|سلىم  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

53974 ح محمد|لفتـــ|يوسف عمرو عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

53o569 ه ر لحميد جمعه بــــخيتـــ|فتـــ عبــــد|سمي  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

54437| ى فهىم |نتـــص| لديبــــ|هيم |بــــر|ر حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3544o8 لدين|لدين محمد عز |د |منى عم هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

45|55o ج|لحل|هلل |لرحمن ضيف |مصطفى عبــــد  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

3|7663 لقوى|حمد عبــــد|حمد محمد | ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

6o6476 هد|م عىل بــــيوم مج|هش |ره طنط|تـــج

43oo56 ىط|لدم|لسعيد |كريم محمد محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|33685 ى يو|روم| رين|م  خي 
قيم|ئى هره|لق|بــــ |د|

43774| بــــو زينه|ر |لغف|ء عىلي عبــــد |رس| لشيخ|ره كفر |تـــج

892283 لمحسن |لد عبــــدربــــه عبــــد|حمد خ| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

2|9546 ود|هد د|لدين مج|ء|عل| عل ى شمس حقوق عي 

|4|92 سيده محمد قرئى عىل محمد هره|لق|ره |تـــج

6287o3 هيم محمد|بــــر|محمود محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|54645 روق خليفتـــ محمد|لد ف|خ ن|تـــربــــيتـــ حلو

42|4o6 ف نرص مرشدى | |نور لغبــــور|رسر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

67652 مل|ن ك|مح سليم|س| بــــول لفيوم|طبــــ 

4267o6 ف |ء |رس| لسيد محمد|حمد |رسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

26867o وى|لجند|بــــوزيد |ء سمي  |شيم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

434339 لم نجم|ح س|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|ن |نوره |طبــــ طنط

69943o حمد حمور|هيم محمد |بــــر| |ند لمنصوره|صيدله 
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|697o| ن ك جرجس رزق|مل| مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3489|o لم معن|مي سعد س|رغدتـــ س عه مشتـــهر|زر

49898o تـــم محمد سعيد حسونتـــ|ء ح|شيم ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

42582| يف|طمه مصطفى محمود خليفه |ف لشر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

897o58 ن |حمد ري|نه |ء كتـــ|رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9o643o ي
حمد |روق |مه ف|س| |دئى ج|بــــ سوه|د|

6|3693 د جعفر سيد إحمد|لسيد فؤ|حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|4322o حمد محمد|مل |يوسف ك |حقوق بــــنه

776865 فع|محمد رأفتـــ محمد عىل ش ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

644o29 لدين جميل محمد عوف|نور  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

229o69 حمد محمد|ه |لل|زينبــــ هديه عبــــد  لفيوم|عه |زر

8634o9 در|لق|رون عبــــد|لحسن محمد ه| ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

342545 ن فهيم|لرحمن محمد شعبــــ|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

37o243 ن|للبــــ|سم محمد زىك محمد |بــــ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4|8o8 هيم عىلي|بــــر|لعظيم |محمود عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

447795 وى|لد محمد محمدين قن|طمه خ|ف ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

43o537 لديبــــ|ء محمد عطيه |ل| ي صىح طنط
|معهد فنى

422835 عىل عىل| ح رض|سم سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

822628 عمرو نبــــيل ممدوح عيسي ي|بــــ |د|
|لمنى

2653o6 هلل|د|هيم ج|بــــر|محمد ربــــيع  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

489o83 وق حسن عبــــد   محمد عبــــد|لبــــ|رسر
ى
|لبــــ|ق

ى
ق سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5|5239 بــــ مصطفى|لوه|جر محمد مصطفى عبــــد|ه علوم دمنهور

54o|42 ء مصطفى محمد|مصطفى عل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

236843 مل|لعظيم ك|سهيله وحيد عبــــد هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

354788 لح|بــــو ص|لسيد سيف |يتـــ | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|3|64 بــــ محمد مسعود|لوه|جد عبــــد|بــــ م|لوه|عبــــد |حقوق بــــنه

7|29|4 حمد|لغنى |ن مصطفى عبــــد |نوره لمنصوره|بــــ |د|

7o24o5 وق  ل|لع|تـــ عبــــد |لشح|يمن |رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5o9o94 بــــيتـــ|لرحمن رسر|حمد محمد عبــــد |د |عم سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

246678 بــــ|لكريم مرىس حج|عمرو عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 
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85979 ف عبــــد|ء |ول ح عىل|لفتـــ|رسر لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

46o837 هر|هيم ض|بــــر|مد |ء محمد ح|حسن |ره طنط|تـــج

2|3454 وق  ي|رسر
|ء |حمد محمد ضى

ى
لدين حسن دسوق وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

78|498 ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|ن حسن |جيه زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

23348 حمد|لحميد |محمد مدحتـــ عبــــد  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

|6|864 دى عىل|له|هدير عىل عبــــد  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

328o35 لخول|دل فرج مصطفى |يوسف ع |طبــــ بــــنه

||6966 م|لسل|هلل محمد فهيم عبــــد |سيف  ى شمس علوم عي 

|7|642 ي
ن|لم|لضوى محمد س|بــــكرى | دئى ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

35o744 ن|طف سيد بــــيوم سليم|يتـــ ع| سيه|نوعيتـــ عبــــ

894899 حمد |لسيد |محمود معروف  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

6|394| لدين|هيم عز|بــــر|ىط عىل |لع|ء عبــــد |شيم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

326|63 ى عبــــد|ي حمد حسن|لرحمن |سمي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

||5682 لد عيس مصطفى منصور|ملك خ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4o|8oo ر|حمد عىل عم|لرحمن محمد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o9764 لجندى|هيم مصطفى |بــــر|نجوى  لمنصوره|عه |زر

3464o7 ل شكشك|حمد هل|رس |ئى ي|م| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

287639 لح|طف يوسف ص|حمد ع| |ره بــــنه|تـــج

922854 لمرصى|ن |لرؤف رشو|محمود عبــــد سيوط|عه |زر

6o5823 لرحمن|شتـــ عبــــد|لرحمن عك|ن عبــــد|رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

263474 ء محمد عبــــد|ء ه|سم لرحمن حليمه|ئى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

48|9o5 لرحمن عىل|حمد عبــــد |لرحمن عىل |عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

695747 ى ح لشوربــــىح |ل |لع|مد عبــــد |مد ح|نيفي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

4|526o ه سعد عبــــده عىل | وى|لمحل|مي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7o555| ح فرج|لفتـــ|ل عبــــد |محمد رففى هل لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

229957 عيل|سم|هيم |بــــر|هيم سيد |بــــر| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

696583 لعوضى حمد|د محمد محمد |حمد عم| لمنصوره|طبــــ 

254|57 لدين|م |يوسف محمد موىس سليم حس لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 
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24787| حمد|لسيد |مه سعد |س|ء |سم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|4842| م|م|ر حسنى محمود |حمد مختـــ|ن |فن| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

49o475 لمعىط|يه رؤوف حزين عبــــد | سكندريه|ل|ره |تـــج

|35576 ل محمد أحمد|نور محمد جل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8o8o7o ي عىلي|يم| ن جمعه خي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

252o76 لم عيس|لد س|يه خ| شمون|نوعيتـــ 

7|7769 ى|وليد محمد عيد محمد  لعشر ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

2374o4 يدى حسنى عىل محمد محمود|ه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2695|2 زوك|ل|ن محمد |شمس رمض تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

273583 ى |رس| بــــى|حمد عر|ء حسي  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

268652 ره|حمد عم|بــــسنتـــ محمد  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

627434 لحميد محمد سيد أحمد|حمد عبــــد|ء |آل زيق|لزق|نوعيتـــ 

349489 لم|م س|لسل|م بــــكر عبــــد|سه كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

6367o9 ى|م ش|ن سل|محمود محمد سليم هي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

68o|29 حمد|حمد ظريف فهىم | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

694o32 ي|هيم |بــــر|مصطفى محمد مصطفى 
بــــينى لشر زيق|لزق|ره |تـــج

|4672 بــــى|لعر|لبــــسطويس |رتـــ مؤنس |س ن|طبــــ حلو

539o7| وى|وى عىل شه|زم مبــــروك شه|ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

48|639 ن محمود عطيه|محمد ممدوح شعبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

476739 لم|فرح محمد عىلي محمد س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3474o8 د محمد|لجو|ن محمد عبــــد|مرو ى شمس حقوق عي 

8676|8 ود محمد سيد|لمه|ء |سم| لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

452254 ي سعد |حمد |
ى
ئى|لمسلم|حمد |لدسوق لشيخ|هندستـــ كفر 

57325 سحر محمود عىلي محمد حقوق بــــنى سويف

524o8o لسيد|لعظيم |ء محمد عبــــد |رس| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

482648 حمد خرصى|ندى مصطفى مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9||o94 لبــــر |لرحيم عبــــد|زينبــــ محمد عبــــد ج|ره سوه|تـــج

2|7|49 عيل عىل يوسف|سم|سندس محمد  ن|هندستـــ حلو

854938 لسيد محمد سيد مهدي| ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

9oo754 حمد |شم |حمد ه|ء |دع ج|طبــــ سوه
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754|6| محمد حسن محمد| سه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

887468 حمد حميد سيد |لحميد |عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8844o| ح محمد يوسف |مصطفى صل ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

8o7937 ن ئيل|سعد ميخ|طف |ع| مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

493324 وى|لح|لنبــــى |ل محمدعبــــد|محمد جم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8o||34 مل|ء محمد حسن ك|ل| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

7683|7 لشكور|زق عبــــد |لر|لشكور عبــــد |ره عبــــد |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

92346o هلل  |لحفيظ محمد عبــــد|لرؤوف عبــــد|عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

823498 ي رمض|شيم
ن خليفه|ء مصطفى ي |

سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o43|2 هيم|بــــر|فظ |فظ ح|عمر وليد ح ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

|6784o ى|هيم |بــــر|هلل محمد |منتـــ  مي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

78823| حمد|ن محمد |ىس سليم|ح بــــل|سم عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

79522 م|لسل|حمد محمد عبــــد |طمه |ف دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

6|7o73 لسيد حموده|طف |فرح ع ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

896739 لكريم  |لدين عبــــد|جر وحيد عز |ه ج|حقوق سوه

|7o49 لدين محمد محمد|ح |ره صل|س كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

248732 بــــىلي|لبــــ|ء سعيد فتـــىح |رس| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

479o32 لحلو|لدين محمد محمد |ء |حمد عل| |ره طنط|تـــج

2723o5 لمسيح|لقط عبــــد|ئى |بــــيتـــر روم دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

54o|2o ديوس|قل|جورج ملفى فهيم  لشيخ|بــــ كفر |د|

4|237 لونيس|لحديد عبــــد |بــــو|م |ء س|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

855o82 لعظيم|ح عبــــد|لفتـــ|روضه جمعه عبــــد ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

762652 |ش|ن محمد محمود بــــ|محمد عثــــم تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

6|o24 لحليم|رق رجبــــ عبــــد|لرحمن ط|عبــــد ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

|67|29 هيم|بــــر|ذل محمد |ديل ش|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

77|444 لسيد|حمد محمد | |حمد رض| زيق|لزق|ره |تـــج

56387 نور صبــــره خليفه|متـــ |محمد سل بــــ بــــنى سويف|د|

6|3|56 هيم رحمه|بــــر|لق |لخ|رق عبــــد|ح ط|سم |بــــ طنط|د|

|362|6 ر محمد عىل|لستـــ|ره محمد عبــــد |س ى شمس علوم عي 
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|676|9 لسيد|ىط |لع|مصطفى محمد عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8o4883 زق|لر|لدين عبــــد|ح |تـــربــــي صل|ل|م |ريه ره بــــنى سويف|تـــج

8262o4 ود حكيم|مدحتـــ د| رين|م دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

35o238 لم|لدين يىح س|ل |حمد كم| ى شمس حقوق عي 

33|37 لمرىس|لمنصف |م عبــــد|هد هش|ن كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

266757 ر عىل خليفه عفيفى|ء مختـــ|رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

78239o لعزيز|لسيد محمد عبــــد |ء |رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|63667 بــــ سمي  محمد|يه|هلل |منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o8o28 لرخ|ن محمد حسن عىل |يم| |تـــربــــيتـــ طنط

77664| ره شحتـــه نجيبــــ عىل|س زيق|لزق|عه |زر

2|5o|o ل|زن ممدوح مصطفى جم|م هره|لق|ره |تـــج

3|7658 طف يحن  محمود|حمد ع| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

92|75| يف محمد محمد عىل  رسر ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|38o| لحميد|حمد عىلي محمد عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

2599o تـــ  حمد|حمد عىل |ني  هره|لق|علوم 

325774 م|لسل|ضىح فيصل بــــيوم عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4o6582 حمد|لسيد | |لوف|بــــو |لرحيم |ر عبــــد|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

54267o تـــ عبــــد  لنرص|سيف | لحكيم شتـــ|ني  |علوم بــــنه

|63684 صديق| يوسف يحن  زكري |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

5o2827 بــــى|م محمد رسر|لسل|ح عبــــد |بــــسمتـــ صل سكندريه|ل|بــــ |د|

85595 ى| ه صفوتـــ محمد حسي  مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

4||9|7 ى | ز|لمجيد فو|هيم عبــــد|بــــر|حمد حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

|749|6 ى|سم|بــــسمه حسن  عيل حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8455o| حمد|ري |لبــــ|محمد عبــــد| هويد ن|كليتـــ طبــــ أسو

|26467 ي
مجد محمد محمد| |دئى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

273|3o م|حمد سل|م |دهم وحيد سل| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

32oo52 تـــ ع| لمعتـــمد|هلل عبــــد|طف عبــــد|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|6o9|7 زين عبــــده خوجىل محمد| ر|ي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

293o55 |لعل|بــــو|ن |رص بــــدر|لن|محمد عبــــد كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

5o5842 حمد متـــول|هيم |بــــر|يوسف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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354768 ي محمد شح|م|
تـــ محمد محمد|ئى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

452626 عود سليم|حمد ق|عهد رفيق  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

359o|6 عمر محمد طه محمد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

768272 ح محمد|ء محمد صل|عىلي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

6o47o4 ى يوسف |ن بــــو قمر|دين فتـــىح حسي  لمنصوره|بــــ |د|

335926 ى شح|دى |ن| ند|ر تـــ|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

43746| حمد مرىس|لغنى سيد|لغنى عبــــد |محمد عبــــد  |علوم طنط

2355|6 ى|ئى مصطفى ي|مصطفى ه سي  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

256774 لقطبــــ|ح |محمود صل| ن|ر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

893295 بــــخيتـــ عوض عبــــده | ر|ي سيوط|تـــربــــيتـــ 

7o6o4o هلل|جد محمد محمد عبــــد |هلل م|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

89|56| لكريم  |حمد عبــــد|هلل |هدى عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

753o78 ف محمود ق|حمد | سم|رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|28o43 حمد|لدين |حمد سعد |لرحمن |عبــــد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

767882 ى |ي ف محمد حسن حم|سمي  د|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

|55o59 ل|لع|لنبــــي عبــــد |ح حسبــــ |لفتـــ|مروه عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3|5482 دى عطيتـــ|له|طمتـــ يىح عبــــد|ف كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

344o38 ى بــــيوم  لحسينى بــــيوم|حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

3|348o ن عيل نصي |سم|ح |لفتـــ|م عبــــد|س| مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8329|| هلل عىلي|هلل عبــــد|وليد فرج  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

9|878o ى عل ج عىل |ء تـــ|نرمي  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

7o82|6 ى مبــــروك ى زهرى حسي  حسي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

34o2o8 لعز|بــــو|خلود مصلىحي محمد مصلىحي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4577|3 ء يوسف محمد محمد يوسف|روميس لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|42226 محمد سعيد جودتـــ عزبــــ ى شمس حقوق عي 

92|845 ل محمد قبــــيض |محمد جم ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

5|o972 ئى|لحلو|ىط محمد |لع|حمد محمد عبــــد | |حقوق طنط

7o5274 ل|لع|لسيد عبــــد |ء صبــــرى عىل |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

|43724 حمد|م |م سل|نور س دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

76o|46 لسيد فرج|يه محمد | لسويس|طبــــ 
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|237o3 ى محمد عزتـــ|ي ى محمد حسي  سمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

865|o| لرحيم|حمد عبــــد|د |حمد عم| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

22||24 لرحمن|لفضيل حلىم عبــــد|بــــسمه عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

229248 بــــ|لتـــو|رص سيد عبــــد|لن|ء عبــــد|شيم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2o277 لعظيم محمد|محمد يشي عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

79o567 لسيد سندوبــــ|حمد |ل محمد |جل حقوق بــــورسعيد

73|99 فظ|ن ح|مصطفى شعبــــ| مه ن|حقوق حلو

372|4 لبــــيهدى|حمد |ر |حمد مختـــ|ن |يم| هره|لق|بــــ |د|

57687 محمود عمر محمد محمود حقوق بــــنى سويف

243643 ى سيد| دين بــــدر حسي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|37895 لس  رد عطيه|دو|لبــــي  |كي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6|8|26 حمد سليم|حمد |ر |من ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

36o957 هلل عيد منصور|سهيلتـــ فرج  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

854326 جي محمد فولي|ء ض|شيم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

264o7 ى|د بــــطرس |بــــيتـــر ميل مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|25726 بــــ محمد درويش|يه|مهند  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

9|4|38 ن  |سمر عربــــى حسن حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77oo5o بــــ|لوه|يوبــــ عبــــد |حمد |سعيد محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

92|o26 لسيد |ندى مصطفى محمد  ج |تـــمريض سوه

78ooo8 هيم|بــــر|هيم عىل محمد |بــــر| زيق|لزق|حقوق 

2|66|9 حمد عىل|ئى |عىل ه ى شمس هندستـــ عي 

7664oo رى|لسنبــــ|لسيد |لسيد |محمد | ي|ه ره بــــور سعيد|تـــج

82|||5 لكريم محمد|م عبــــد|محمد عص ره بــــنى سويف|تـــج

77856| ى| مجد مجدى عىل حسي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

89o934 بــــوزيد محفوظ |سميه عمر  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

48|744 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

87932| لحميد |حمد محمد سيد عبــــد| سيوط|حقوق 

768|44 ء محمد مجدى محمد شعتـــ|ل| لعريش|تـــربــــيتـــ 

44o58 ن حسن|ن حس|هيم سليم|بــــر| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل
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7||497 |لبــــلق|لمجيد |لد رفعتـــ عبــــد |محمد خ لمنصوره|ره |تـــج

334|8| لعزيز|ل عبــــد|لسيد كم|حمد | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5||39| ر|لسيد عم|لحميد |حمد ممدوح عبــــد | سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

8o2926 ى عص|ي لحكيم|ن عبــــد|م رشد|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

77835| لغنى حسن|لد عبــــد |خلود خ زيق|لزق|بــــ |د|

87229 لحفيظ سعيد|طمتـــ محمد عبــــد |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

7|329| ف |هيم |بــــر| ره|هلل رسر|هيم عبــــد |بــــر|رسر ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

35o29o ف مختـــ|هلل |عبــــد هلل|ر عوض |رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3337o5 حمد|ل |حمد جل|ل |جل ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

4844|6 لمجيد|ل عبــــد|لدين مصطفى جل|ء |كريم عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

845736 مد عىلي موىسي|حمد ح| ن|تـــمريض أسو

25739| ضى|لق|لغنى |ء سمي  عبــــد|رس| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

27o44 لمنعم حسن|مر عبــــد |س تـــ|ريم م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

2o|86 هيم محمد عىل|بــــر|محمد  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

775656 لق|لخ|هيم عبــــد|بــــر|طف |حمد ع| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

525338 هلل حسن|ضى عبــــد|لر|د عيد عبــــد|جه ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

349372 ى | حمد|حمد محمد حسي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

257o|2 رج |لفر|هد زىك |حبــــيبــــه مج ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

56937 لعظيم دكروري|هلل عبــــد |مينه عبــــد | لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

23497o ف سيد |سيد  لصمد|حمد عبــــد |رسر لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

637248 لسيد عىل|بــــر |لص|لسيد عبــــد |ء |شيم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

846469 وق غريبــــ عبــــد ل|ىطي بــــل|لع|رسر ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

626799 ى عبــــد| لحميد غمرى محمد|يه خي  زيق|لزق|بــــ |د|

4|482| د زهره|دل فؤ|دل ع|ع |ره طنط|تـــج

25683o ئى|لعن|سعيد عبــــده | نور تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

63633| لحليم|هيم عىلي عبــــد|بــــر|ء |عل ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

778464 عيل|سم|حمد سعيد بــــيوم |ره |س زيق|لزق|نوعيتـــ 

8|57|3 وي|ء رجبــــ بــــدر هند|عىلي ي|نوعيتـــ 
|لمنى

47567 لعزيز|ح عبــــد|لفتـــ|مصطفى محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|75oo لمقصود|ر عبــــد |لغف|بــــ محمدعبــــد |يه|يه | هره|لق|ره |تـــج
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9o32|o ن |حمد حس|لد |ء خ|ول ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|4o3|7 ى|هر محمود عبــــد |رضوى م هلل حسي  ى شمس| لسن عي 

6|9329 د|هر عبــــده عبــــده عي|در م|ن ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

35436o حمد|لعزيز |حمد عبــــد|ء |شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8685|| شه محمود|محمد سيد عك تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

678786 ر محمد محمد عىل عريفتـــ|من لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

45247o هيم محمد|بــــ إبــــر|كريم إيه |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

264986 ن|لسيد رمض|ن |حمد سليم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4o3784 لدين حسن محمد عجىم|سيف  سكندريه|ل|ره |تـــج

7oo335 لمهدى|هيم |بــــر| |محمد رض لمنصوره|بــــ |د|

4|o335 لمه|لعزيز ش|در عبــــد |لق|محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

3534|9 ى محمد | ى |مي  عيل|سم|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

2|9|26 لمنعم سعد|ح عبــــد|م صل|سل| ى شمس|تـــج ره عي 

847|97 لحليم بــــدوي|ء فهىمي عبــــد|شيم ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

7o||8| ل|حمد محمد فوزى عىل هل| زيق|لزق|ره |تـــج

||7365 حمد حسن عىل|هلل |منتـــ  ى شمس| لسن عي 

496993 ي عبــــد |س
ى
لنبــــي|ره عبــــده دسوق ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

768222 لصفىط|لعظيم |ن سعيد محسن عبــــد |نوره لعريش|تـــربــــيتـــ 

35o|73 لسيد محمد|ء عىل |دع ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

88426o هر  |لظ|لكريم محمد عبــــد|زينبــــ عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75o7o9 ف سعيد نور |سهيله  لدين|لدين محمد نور |رسر عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

43995o ج|لح|ن مىحي محمد |إيم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

349|58 لعزيز|ح حسن عبــــد|لفتـــ|هدير مجدي عبــــد عه مشتـــهر|زر

564|6 ى سعد فهيم جرجس| |مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

495937 بــــو دقتـــ|لحميد |ئى عبــــد|ن عىل غيط|نوره دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

622577 ي|هيم شكرى محمد |بــــر|
لعزبــــى|س |لفى حقوق بــــورسعيد

3586|9 تـــ عىل بــــكرى محمد سعيد ني  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

229263 ى كم|م ئيل وهبــــه|ل ميخ|دلي  هره|لق|علوم 

89o327 لعليم |حد عبــــد|لو|دل عبــــد|د ع|زي |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

896586 حمد شلبــــى  |روى محمد | ج|عه سوه|زر
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52|2o8 لجندى|هيم |بــــر|منى ربــــيع  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|45944 ن|لمجد حسن شعبــــ|بــــو | |رن كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

758648 ن|لسم|ح عطيه |حمد صل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

46778 سم|عيل ق|سم|سم |ن ق|يم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|3398 جر سيد رجبــــ سيد|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

495o79 لرسول|هلل عبــــد |لدين عبــــد |ء |محمود عل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

88343| لصبــــور  |تـــى مصطفى عبــــد|ده زن|مي سيوط|بــــ |د|

4|7556 هيم طلحه|بــــر|حمد |ء عوض |سم| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

786o5| |مد |ء محمود ح|ن عل|يم|
ى
لمحروق زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6335|4 م|لسل|ل عبــــد |هيم كم|بــــر|مدحتـــ مسعد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

475963 حمد فرغىل|ن سعيد فهىمي |حن سكندريه|ل|ره |تـــج

49725o صد|لق|نىح  رفيق محمد حسن | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9||53| مه |لسيد سل|محمود محمد  ج |تـــمريض سوه

4|o48 س|لنح|لعزيز |لمنعم عبــــد|ندى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8|5oo9 ى تـــه مجىلي|ح شح|نج| يوستـــي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

825o28 هيم|بــــر|حمد سعد محمود | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

236669 مل مصطفى|رميثــــه مصطفى محمد ك ن|تـــربــــيتـــ حلو

426523 ى وى|هلل فيلبــــس بــــبــــ|رأفتـــ رزق | يوستـــي  سكندريه|ل|حقوق 

89||86 لغنى محمد |ء محمد عبــــد|ول سيوط|بــــ |د|

634383 د|حمد ج|م محمد |محمد هش ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

3|2767 هيم جرجس|بــــر|دى صبــــىح |ف كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

645oo4 ن مقبــــل بــــدير مقبــــل|نوره لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|64oo ي عبــــد |حمد عبــــد |لدين |د |هيم عم|بــــر|
|لغنى

ل|لع
ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

77538o فظ|محمد سعيد محمد ح زيق|لزق|ره |تـــج

26o973 لدين|بــــ محمد نور|يه|بــــسنتـــ  هره|لق|صيدله 

3|8535 د|ل محمد ج|دتـــ كم|مي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

34o653 ن|حمد سليم|حمد محمد |ن |جيل |بــــ بــــنه|د|

239953 |هلل يوحن|طف فتـــح |بــــيشوى ع عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

3|3o5o ن محمد عىل حسن|ن محمود رمض|رمض ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ
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25486 لغنى محمد|لد عبــــد |ن خ|رو هره|لق|ر |ثــــ|

63o787 بــــو زيد|حمد محمود محمد |مصطفى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

694325  |لش|لحسينى عبــــد |ح |لفتـــ|ء عبــــد |وف
ى
|ق

لمنس
ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

759o89 رك عىل|ل مبــــ|محمد جم ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

28792 لدين محمد عىل|عمر سعد  هره|لق|هندستـــ 

232o72 زى|لق حج|لخ|ن عبــــد |محمد محمود عثــــم ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

26768 لسميع|لسيد عبــــد |جد |رحمه م ى شمس|د| بــــ عي 

6894|2 ى | نور وندى|لل|زى |لمغ|لسيد عىل |خي  دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

246464 لحميد|ل عبــــد |محمد صبــــرى محمد كم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|6|345 ى ه ىط|لع|شم عبــــد |م حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9o||92 حمد شيىمي |ل |لع|مه عبــــد|س| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

72548 ن|كر سليم|د عيد ش|ميل لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

5oo897 مد بــــدر|ء محمود ح|شيم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7663|3 يف محمد  ى رسر مي  ل|لد|لسيد |ني  ره بــــور سعيد|تـــج

286o49 ن|د محمد عثــــم|هلل حد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8o9|64 للطيف|هيم عبــــد|بــــر|هلل |هيم عبــــد|بــــر| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

35o38 حمد|حمد فتـــىح |لرحمن |عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

92ooo3 در عزم نخله |مريم ن ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

757655 هيم|بــــر|دل محمد |جر ع|ه عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76o868 حمد مصطفى|لسيد |لسيد |طمه |ف لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

9|2538 لمجيد |بــــد عبــــد|ء محمد ع|دع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

45768 حمد|ح محمد |تـــ صل|ي| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4487|| ف صبــــرى  لمليىح |هيم محمود |بــــر|أرسر ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

343o29 م شديد|لسل|ح عبــــد|لفتـــ|فيصل شديد عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|64729 لسيد|حمد |مل فتـــىح | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

853332 للطيف|حمد محمد عبــــد|هلل |لمعتـــز بــــ| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|6|oo| غبــــ |مح بــــخيتـــ ر|س| رين|م ن|تـــربــــيتـــ حلو

282238 حمد|هيم |بــــر|مد |محمد ثــــروتـــ ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

889677 لموجود |ده محمود عىل عبــــد|مي ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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357622 ي عطيه|د
م محمد مصطفى ى شمس| لسن عي 

97927 لحليم جلول|بــــ عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |رح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

435892 لدين|روق علم |عبــــي  أحمد ف لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

635849 ح|لفتـــ|للطيف عبــــد|ح محمد عبــــد|سم زيق|لزق|بــــ |د|

|6|3o3 د محمود|رق حم|هلل ط|منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

5|5229 ى صل مي  حمد عىل سليم|ح |ني  بــــ دمنهور|د|

333|62 هيم|بــــر|لمؤمن |حمد محمد عبــــد| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

235999 عيل|سم|م |لسل|عيل عبــــد|سم|يمنى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

494243 هيم محمد بــــدر|بــــر|ئى |ه ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

354556 حبــــيبــــتـــ عىلي محمود عىلي |طبــــ بــــيطرى بــــنه

687|69 لمقصود|روق عبــــد |ف| م رض|سل| لمنصوره|صيدله 

334|26 زر لبــــيبــــ|رص ع|س ن|تـــوم ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

2|3485 لعزيز|د عبــــد|ندى نبــــيل فؤ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

63463o لمهدى عطيه|كريم مصطفى محمد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

766847 عيل محمد رستـــم|سم|دل |عيل ع|سم| ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6473o4  |عم
ى
بــــومسلم|هيم |بــــر|ر شوق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

49|28 حمد|ل |لع|لنبــــي عبــــد|د عبــــد |عم ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

359437 رص محمد مصطفى|يتـــ ن| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

25|222 لجندى|لرحمن محسن جميل |عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

64|66| وي|لص|حمد محمد مرىسي مرىسي | زيق|لزق|عه |زر

8575|5 لحميد عىلي|يه عىلي عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

422o38 س|ح فهىم عبــــ|صل| رن سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

228o58 بــــوزيد|رف |ر سعيد ع|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

626878 لمنعم محمد رشدى|ن ممدوح عبــــد|نوره زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

753896 لح|ء محمد حسن ص|رس| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8455o6 ى خ|ي لمنطلبــــ مطر|لد عبــــد|سمي  ن|سو|بــــ |د|

755796 كر محمد|لد ش|خلود خ عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

7o8874 فع مصطفى|جر حلىم حلىم ن|ه لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

456|32 |لسيد طوبــــ|لعظيم |د محمود عبــــد |زي لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

84282 ه حسن ه| شم محمد سيد|مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى
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428|23 فع|لش|محمد محمود رشيد | ميلسي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

63223 لد محمد محمود|لرحمن خ|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

2|82o3 لنمر|م |لسل|لعزيز عبــــد |رق عبــــد|حمد ط| هره|لق|ره |تـــج

43|o6 هيم|بــــر|لد |حمد خ|م |سل| تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

686359 بــــينى|بــــ عىل |لتـــو|ئى عبــــد |كريم ه بــــو رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9o2958 ي|ر
هلل  |بــــر زكرى عبــــد|ص| ئى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

3795o هيم|بــــر|حمد |لحليم |لحليم محمد عبــــد |عبــــد 
 يوسف

|آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4o5364 ى ى حسن حسي  رضوى محمد حسي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

78|6o6 ىط عىل|لع|نىح  عىل عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

96||4 لمحسن|ل فكرى عبــــد |ر كم|من ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

42o975 ه عىل محمد  مه|هيم سل|بــــر|ني  لشيخ|بــــ كفر |د|

9o77o ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | حمد بــــخيتـــ|حمد |خلود 

246693 حمد محمود فهىم|محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

259|67 بــــ|لمعز دي|نور عبــــد|هدير  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

325997 طف بــــهجتـــ عىل|بــــسنتـــ ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

637557 ي بــــشي  حسن |تـــه
هيم|بــــر|ئى زيق|لزق|بــــ |د|

6369|3 لىح|مه محمد عبــــد |س|ء |سم| زيق|لزق|ره |تـــج

25296 لكريم|س محمد نرص عبــــد |ين| ن|فنون جميله فنون حلو

788354 |لعط|بــــو|مريم فتـــىح عىل  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

422935 |لص|حمد |ء فوزى |ول
ى
ق سكندريه|ل|بــــ |د|

336278 هلل محمود حسن عىلي|منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

|7543o لسيد|ل محمد |هلل جم|عبــــد  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6|9942 د محمد أحمد دعيه|بــــسمله فؤ ط|بــــ دمي|د|

49289o حمد مسعد محمد حسن خليفه| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5||o3| يبــــى|لرك|زى |ن محن  مغ|ده مرو|عبــــ ره دمنهور|تـــج

7598o2  حسن|سلىم ع
ى
دل شوق عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

489886 ى|ر سعيد سليم|من ن هريدي حسني  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

24933o ره|سم عم|دل ق|ء ع|عىلي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

346663 تـــ حسن عبــــده وهبــــه حسونه| مي  عه مشتـــهر|زر
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335642 لسيد|لسيد محمد |يتـــ محمد | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8945o9 ف محمد |محمود  حمد |رسر سيوط|بــــ |د|

442248 ن محمد|لمعبــــود شعبــــ|لمنعم عبــــد|عمر عبــــد لشيخ|طبــــ كفر 

264777 لشيىح|فظ |لق ح|لخ|سهيله عبــــد زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

2323o| لسيد|لرحيم |مصطفى سيد عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|556|8 ى صل|ي لسيد عطوه|ح |سمي  ى شمس حقوق عي 

88|o33 ء عىل هوى عىل |عىلي سيوط|بــــ |د|

489933 حمد محمود|ء عزتـــ محمود |ل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|76425 سميه محمد جمعه محمد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

28o992 عيل|سم|هر عبــــده |د م|رش دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

6o5|96 وى|لسخ|محمود مصطفى | دين لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

6o5776 ي|لشو|لق |لخ|تـــ عبــــد|لشح|يه |
ى
دق |بــــ طنط|د|

753o99 بــــ|لوه|لسيدعبــــد |بــــو هيبــــه |مه |س|محمد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

62o48 حمد|ن محمد |حمد رمض| بــــ بــــنى سويف|د|

354555 هيم|بــــر|لد سعيد مهدى |حبــــيبــــتـــ خ ى شمس صيدله عي 

83o89 محمود عطيه جمعه عطيه ن|حقوق حلو

69739| لعوضى|محمد شحتـــه محمد  لمنصوره|حقوق 

|47878 لرحمن|م بــــكر عبــــد |مصطفى س هره|لق|هندستـــ 

493537 للبــــودى|حمد |محمد نبــــيل  تـــربــــيتـــ دمنهور

|38|75 ف عبــــد |فهد  ن|زق سليم|لر|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|4545 ج|ن مجدى محمد جبــــر عطيه رس|يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62o|3| ل|لسؤ|يمن محمد عيد |ندى  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

77o99o ي|ر
لجندى|لسيد |ن |م عثــــم|س| ئى زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|57466 وق ع لسيد محمد|طف محمود |رسر هره|لق|م |عل|

29854o ى لمسيح|ود عبــــد|مجدى د| جوزفي  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

5oo||| يف ج لح عىل|بــــر محمود ص|رسر سكندريه|ل|حقوق 

8|6o3 بــــ محمد عىل|يه|محمد  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|746o8 ى|رق خليفه فرغل |ط مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3|677 مريم مجدى موىس حسن ى شمس| لسن عي 
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537457 لسيد|حمد |حمد محمد |محمد  ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

9o623o د |ن حم|ج  رمض|عمرو ن ج|ره سوه|تـــج

75|338 ن ف محسن عىل| |مي  رسر ره بــــور سعيد|تـــج

26|587 ود|ن د|لرحمن محمود رمض|عبــــد شمون|نوعيتـــ 

52oo2o ح محمد خيوه|لفتـــ|ن محمد عبــــد |يم| ره دمنهور|تـــج

26o9|9 د|كر حسنى طر|ر ش|مي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6356o5 ع نرص عطيه|نرص رف| يش زيق |لزق|تـــمريض 

775238 دق|لص|هلل عزتـــ جوده عبــــد|عبــــد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

489559 در موىس عىل موىس|لق|ن عبــــد|حس| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

777o34 هلل عفيفى|ن سمي  عوض |يم| زيق|لزق|صيدله 

6|33o| ى| حمد محمد أحمد منصور بــــحي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

256926 ن|دى رمض|له|ح عبــــد|ن صل|حس| |صيدله طنط

476o3 د|لجو|د محمود عبــــد|لجو|مصطفى عبــــد هرتـــ |لق|تـــمريض 

4469o7 قه|رس سعيد محمد عي|ر ي|عم ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

367454 لعزيز|مصطفى محمد شلبــــى عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

5|o35o هيم بــــلتـــ|بــــر|ن |هيم رمض|بــــر| ره دمنهور|تـــج

282|49 تـــه|لسيد شح|بــــر |م ص|بــــر عص|ص |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

4796|3 مد لطفى|ح ح|لفتـــ|مد عبــــد |كريم ح سكندريه|ل|هندستـــ 

7|3oo9 ى حلىم عبــــده|هيم |بــــر|محمد  مي  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

86o483 حمد محمد|محمد سيد  ي|هندستـــ 
|لمنى

3344|3 ذل عىل|لدين ش|ل |لرحمن جم|عبــــد حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|345|8 ى خ|ي هيم|بــــر|لد عوض |سمي  هره|لق|بــــ |د|

264o|8 ى س|ي لم|حمد س|لم |لم س|سمي  زيق|لزق|عه |زر

9o4663 ى عىل محمد  |عىل حس ني  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|73o5| لجمل|عىل محمد محمد عىل  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o2|36 ى محمد|لسيد ش|طف |نور ع هي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

485|37  متـــرى
ى
مريم ميشيل شوق سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

27o599 ى|رس فهىم عىل ش|محمود ي هي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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565o6 بــــ عىل عمر محمد|لوه|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

457o75 مي محمد|لتـــه|د |محمد محمد فؤ لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

779456 لملك|لحميد عبــــد|در عبــــد |لق|نسمه عبــــد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

46339 لخطيبــــ|حمد |م |حمد عص| هره|لق|ره |تـــج

766o97 ندى محمد لطفى دعيه بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

3|4463 حمد محمود|صم فتـــىح |يوسف ع |حقوق بــــنه

75738o حمد سمي  فوزى أبــــو زيد| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|72323 لدين مصطفى سيد|م |يوسف حس |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

522384 لرحيم خليفه|م عبــــد|طف س|عو تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

537292 لعمرى|س فوزى محمد |عبــــ| ند تـــربــــيتـــ دمنهور

||6585 حمد|لمجيد |هلل سيد عبــــد |عبــــد  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

754975 ود|ل محمد د|محمد جم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

72335 رص سعد حموده|سمر ن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3363o2 ى |ي حمد|متـــ محمد |س|سمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

3744oo هيم|بــــر|رضوى مؤمن محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8827|o |  نىح  زهي  رسىم حن| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|667|9 قتـــ ع| ظم عىل خليل|دل ك|رسر هره|لق|ر |ثــــ|

493732 يد|ر محمد حنفى ف|عم ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6o859 دل سيد عويس|عمرو ع ره بــــنى سويف|تـــج

225784 هر عبــــده|ن ط|هلل شعبــــ|عبــــد كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

3|696| م يوسف|لسل|لد يوسف عبــــد|خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

69|4o| لعدل يوسف|ر |لعدل مختـــ|ندى  صيدلتـــ بــــورسعيد

242964 لم|حمد سيد حسن عيد س| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

8224o4 د|يق فؤ|دل ف|نوبــــ ع|بــــ| ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

27|362 لعريف|لمقصود |مد عبــــد|ء محمد ح|شيم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

69878 لسميع|لرحمن عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|يدي |ه لفيوم|علوم 

|59282 لسيد بــــدر محمد|بــــدر  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

78|o78 زي|هيم محمودي سعد حج|بــــر|محمود  زيق |لزق|تـــمريض 

675535 لسعيد حسون|حمد سمي  | هره|لق|م |عل|
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239224 بــــورسيع محمد|ن |جر رمض|ه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

89|7o8 فرغىل | رص ذكري|ن| ذكري ي صىح 
سيوط|معهد فنى

||7223 د|لضي|دق |لص|حمد قطبــــ عبــــد |هلل |عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

5788o للطيف|حمد عبــــد |ل |لجم|حمد عىلي | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

43363 بــــى|عر| لعل|بــــو |بــــي |ن عر|يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69|72o ل|ن محمد جل|حمد وفيق عثــــم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9o543| لمنعم |حمد عبــــد|لمؤمن |حمد عبــــد| لسويس|طبــــ 

242246 لمجد|بــــو |هيم عىل محمد |بــــر|مريم  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

4o2375 ويس|لبــــسط|بــــى |منصور عر| دين سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|4324 ي عز|حمد ه|
يم سنوىسي|ئى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

867474 ي
ى مني  بــــخيتـــ رميس|بــــنى مي  زيق|لزق|حقوق 

|442|7 لكريم محمد|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

242876 لرحمن عىل|م عىل عبــــد|سل| ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

828o67 تـــرين فىلي نصيف ضيف|ك ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

628567 لد محمد يشى محمود محمد درويش|ء خ|إرس زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3593|5 حمد|لنعيم |لسيد عبــــد|محمود  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

4992o2 لرحمن|د عبــــد|يه أحمد موىس  فؤ| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

36o68 حمد|مل محمد |يمن ك|منيه | سيوط|عه |زر

8o6333 لحكم|ن عبــــد|عمر طه عمر ي|بــــ |د|
|لمنى

8o4|o| مل|محمد محمود محمد ك ي|صيدلتـــ 
|لمنى

596o2 ر محمد|لستـــ|حمد عبــــد |ء |شيم طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

35o397 حمد|ل محمد |محمد كم ى شمس صيدله عي 

298634 ر|هر عىل عم|ى محمد ط|محمد كجر ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

769o92 ي|ر
صبــــرى عىل خليل| ئى ي صىح 

عيليه|سم|معهد فنى

52|863 لسيد عىلي|ره عطيتـــ عبــــد |س سكندريه|ل|طبــــ 

|473o3 ي عبــــد |حمد عن|
ي|لمحسن عن|ئى

ئى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4992|2 ن|حمد سليم|لعزيز |منى بــــدوى عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

77366o هيم|بــــر|بــــسمه صبــــرى فتـــىح  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

5|ooo3 ود|هيم محمد د|بــــر|محمد عىل  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

254853 هلل يوسف عوض|فرج ممدوح فرج  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر
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25238| س|لنح|صديق مصطفى | ند تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

82|666 ي|سم
ي مندي تـــعى

ن|ح مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

2243o8 للطيف|م محمود عبــــد|هلل س|منه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

766o74 ئى|لشج|د |حمد فؤ|مريم محمد  علوم بــــورسعيد

2|4|44 حمد محمد نبــــيل مطر|م |عص ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|676|| حمد|يمن فكري |عمر  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9257o5 ن شنوده  |رفعتـــ سليم| رين|م ج|تـــربــــيتـــ سوه

26445o ف صل|سجده  للطيف|لدين عبــــد|ح |رسر |تـــمريض بــــنه

765699  |محمود خلف محمود 
ى
حمد|لدسوق هندستـــ بــــور سعيد

779757 لسيد|حمد |لحفيظ |م عبــــد |سلىم عص زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|9769 وق خ لرحيم|لد محمد عبــــد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

2798o9 ي|لودود خف|زينه حسن عبــــد ج  ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

|6555| |ل محمود عط|لع|م عبــــد |رحمه بــــس هره|لق|ن |سن|طبــــ 

62o45| د عرنسه|لجو|ء عبــــد |محمد عل هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

755|55 كرم نرص عىلي|لرحمن |يه | لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

758393 ن|ع سليم|لسبــــ|خلود محمد  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

6o875 فظ|لح|حمد جوده محمدين عبــــد | ي سويف
هندستـــ بــــنى

35764| لفتـــوح|بــــو |لسيد محمد | |ند |تـــربــــيتـــ بــــنه

86oo25 ي|لبــــ|مه محمد عبــــد|س|حمد |
ى
ق عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

||72|7 ألنور محمد محمود|لرحمن محمد حسن |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

46555 يد|لحميد ف|لعليم عبــــد |د رجبــــ عبــــد |جه هره|لق|علوم 

3288o لدين محمد سعيد|ل |محمود محمد كم هره|لق|ره |تـــج

|49448 ح|حمد محمد صبــــ|حمد حسن | ن|علوم حلو

4||937 لعنتـــبــــىل|حمد محسن محمود محمد | هره|لق|م |عل|

52o9|2 لق|لخ|ىط عبــــد|لع|ن مصطفى عبــــد|نوره تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

75|||5 حمد سليم|عمرو سليم  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

62o438 زيد|مح نصىح عىل بــــ|س ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

6|o294  عبــــد|محمود 
ى
|لحليم |لدسوق

ى
لدسوق |صيدله طنط

6o|477 ى  ر|لنج|لغنى |لسيد عبــــد |محمد حسي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|
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5||o35 لمنعم عبــــده |لمنىح  عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد
جنيدى

|حقوق طنط

88o999 ه ع| لبــــديع |هيم عبــــد|بــــر|دل |مي  سيوط|صيدلتـــ 

849632 حمد|ن سيد |عبــــي  شعبــــ دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

632684 ى عبــــد| ر|ي ى معوض حسي  لرحمن|حسي  زيق|لزق|علوم 

5|4274 لرشيدى|لحكيم محمد عطيه |فريدتـــ عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

|7|832 ي لبــــيبــــ عبــــد |
لعزيز|حمد مصطفى لمنصوره|حقوق 

6|7767 ق|لسعيد |ء محمود |سم| وى|لشر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

373386 ف محمود عىل|حبــــيبــــتـــ  رسر |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

4|7386  محمود عطيتـــ 
ى
تـــى|للو|محمد شوق لشيخ|ره كفر |تـــج

436972 ن|هيم حس|ل عىلي محمد إبــــر|نه |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

499|95 حمد عمر|حمد فتـــىح |فريده  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

675682 هيم خليل|بــــر|يمن محمد |لملك |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

27|87 لسيد|لسيد |م |م وس رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

8||75 لنبــــى|حمد طه عبــــد |ر |من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6466|o مه|لحميد سل|ل سعد عبــــد|محمد جل ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

558o6 د|لجو|ن عبــــد |منه محمد فرح| علوم بــــنى سويف

|32|64 لسيد|لعزيز |م محمد عبــــد |ريه ن|فنون جميله فنون حلو

|2|368 ي جودتـــ عيد|محمد جم ل يحن  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

48839o ى محمد خليفه محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

79|537 ي|ر
 | ئى

ى
عيل عىلي|سم|فريد شوق عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|39o57 بــــوزيد|لدين جوده |ء |هبــــه بــــه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8227o مل|لد تـــوفيق ك|حمد خ| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5|2o4 لقوى عويس|يمن عبــــد |محمد  بــــ بــــنى سويف|د|

7||379 ى|بــــ ه محمد حسن حسن عجي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8233oo لعزيز حسن|ء محمود عبــــد|عىلي ي|لسن |
|لمنى

||7993 وى|بــــبــــ| ئى حن|ه| رين|م ن|بــــ حلو|د|

878o44 ر فرغىل  |لمختـــ|حمد |ن |نوره سيوط|بــــ |د|

||6985 لس سعيد صبــــرى ك مل|كي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |
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36o865 ي ج|دهم ه|
ي قرئى

لد|د خ|ئى |حقوق بــــنه

6||253 هيم عىل محيسن|لعزيز إبــــر|عمر عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

2922|| فندى|ل|رص عمر محمد حسن |لن|ره عبــــد|س بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

|528o9 مد|هلل ح|منى مصطفى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

856622 ي محمد 
هيم دكروري|بــــر|مصطفى ي|هندستـــ 

|لمنى

5|5472 ي|حمد |دل سعد |ء ع|سم|
لدرينى ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

4587| ى |ي للطيف|رس عبــــد|حمد ف|سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68859o م عبــــده|سل|مد |ن ح|ره سليم|س ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

234|5 لحسينى محمد|هلل |حسن عبــــد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

649|83 ل محمد محمد|ء جم|شيم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

924o82 لد محمود محمد |لعظيم خ|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o2o3o |لحمد |بــــو|لسميع |هيم عبــــد |بــــر|محمد 
هيم|بــــر

ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

2o97| عيل محمد محمد|سم|هلل |عبــــد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

645535 زى حموده|لمغ|هيم |بــــر|بــــ |ربــــ لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|72846 م|م|لد ربــــيع |ء خ|نجل كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

266647 هلل| |لمنتـــرص عط|ل عبــــد |هدى جم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

63|344 ف فتـــىح حسن عطيه|دين |ن رسر زيق |لزق|تـــمريض 

7|o337 بــــينى حسن|محمد عىل عىل  لشر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|2876| هلل|حمد سيد محمد عبــــد | ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

64477  محمد|سم|
ى
ء محمد دسوق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26oo2o يمن محمد منصور|يه | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

29|99 ي 
حمد محمد منصور|هيم |بــــر|مصطفى هره|لق|ر |ثــــ|

44937| وى|لزعبــــل|محمد عيد حسن ربــــيع  |ره طنط|تـــج

288o66 لمنىح |يه محمد حلىم محمد | لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

2|79o6 ن|حمد سليم|حمد |ر |لغف|سلىم عبــــد هره|لق|حقوق 

535635 لمدبــــول|لمعىط محمود |لد عىل عبــــد|خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|327| حمد|هلل  |مروتـــ محمد  عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

6|7955 شه|بــــو عم|حمد حسنى |هلل |منه  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7o89| ي هو|رحمه محمود عبــــد 
ري|لغنى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لفيوم|ئ 
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83|689 لفتـــوح بــــدوي سيد|بــــو|م |حس دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|24226 ح محمد|رس صل|ن ي|رو هره|لق|بــــ |د|

825||8 ن|بــــوبــــكر عىلي سليم|حمد | دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8o3956 لصبــــور|ح عبــــد|لد صل|م خ|حس ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

4oo8o6 ن|حمد محمد محمود عثــــم| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

893228 حمد محمد رمزى |ح |سم سيوط|حقوق 

4836| م|م|حمد |م |م|حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

699835 لمتـــول محمد| |جر رض|ه لمنصوره|حقوق 

|656o5 لسيد محمد|ء حسن |وف ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

335526 حمد سعد عىل|ء |رس| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8oo25 لسيد بــــيوم|هلل سعيد |منتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|2728o ي
زى|حمد يوسف زىك يوسف حج|لدين |ء |ضى تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|

مس|تـــجمع خ

5|5959 لسعود|بــــو |هلل | |ء محمد عط|ل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

83685o حمد|ه محمد |لل|حمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77o66| لسيد خليل عوض|حمد |طمه |ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

422||o زى|لسيد فرج عز|زى |مروتـــ عز سكندريه|ل|ره |تـــج

348995 لبــــدوي|د حسن |هر رش|ء ط|سم| هره|لق|م |عل|

676|8| ى جم|ي لسيد عطيه|ل عطيه |سمي  لمنصوره|بــــ |د|

4o4825 ئى|لعو|نورمحمد |رق محمد |حمد ط| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

786o56 لحرصى|لسيد |لمنعم |مجد عبــــد |يه | زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

427222 حمد|بــــر محمود |يمن ج|حمد | |حقوق طنط

638o92 هلل|بــــ |حمد محمد ج|لحميد |هند أحمد عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|6824 ن|هيم غزل|بــــر|متـــ |س|م |سل|ل|سيف  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

445|83 بــــ|لبــــو|هيم عىلي |لسيد إبــــر|هيم |إبــــر سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

83o93 رس حسن حسن|وليد ي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6264|4 ى رضوه محمد حسنى محمد حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

92258o لسيد مرزوق |ده |كريم حم ج|ره سوه|تـــج

4|8223 حمد حربــــى|حمد سمي  سيد | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

79353o لسيد قطبــــ|لسيد محمود محمد | لمنصوره|حقوق 
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52|392 ي|ر
دق عطيه|لص|دى عبــــد|له|عبــــد| ئى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

45o452 ض|ن شبــــل عو|دى رمض|ف |هندستـــ طنط

84687 د|محمد حمدي يىحي مر  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

896567 لرحيم عىل عبــــد ربــــه  |عبــــد| رويد ج|بــــ سوه|د|

2343|| لس ن زر|رص محروس ع|كي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

825o32 ي عبــــد|
ي|لوه|حمد مصطفى

بــــ مصطفى |نوعيتـــ فنيه قن

26|733 ف محمد |محمد  هيم|بــــر|رسر |طبــــ بــــنه

25o342 ن فتـــىح عرفه|رقيه رسح ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

76767| ر|لح عم|ء ص|خلود عل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

4|78|3 لدين مصطفى|حمد محمد نور |م |سه لشيخ|نوعيتـــ كفر 

6|6275 لحديدي|ر |ر وليد مختـــ|مي ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

93337 تـــ عبــــد ربــــ  ل|لع|لمقصود عبــــد |لنبــــى عبــــد |ني  ج|بــــ سوه|د|

85o|89 محمد مجدي عىلي وهبــــه ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

537254 لسنهورى|رس سعيد محمد |ن ي|نوره سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7|396 ن محمد|ن محمد حمد|حمد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o6899 ي 
ن محمد|حمد شعبــــ|مصطفى ي|هندستـــ 

|لمنى

|2735| لجوهرى|لحميد |لمنعم عبــــد |ر عبــــد |مي ى شمس|تـــج ره عي 

9|7793 بــــ |لوه|م عبــــد|حمد محمود تـــم| ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

22o45o هيم|بــــر|لعزيز |لد عيد عبــــد|خ لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

62857o لسيد خليل|ء يىحي عدلي |سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

62|4|o لعزيز محمد|مريم محمد عبــــد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6|4254 بــــ محمد شكرى محمد خرصى|يه| |نور لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

243375 ره سعيد غريبــــ عبــــده|س ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

76o43 نفيسه حسن محمد حسن ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

786859 لسعيد رزق|م عىل |محمود س تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

4865|5  محمود |حمد جم|
ى
م|م|ل محمد شوق ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

869898 لحميد|حمد عبــــد|رس |م ي|حس دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

249345 ى س ى ح بــــدر|مح صل|كيى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3|6386 هلل|لحسينى عبــــد|رس |لبــــنى ي ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 
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63|86o ن محمد|يه سعيد سليم| زيق|لزق|بــــ |د|

|6873| ى رجبــــ عبــــد | وى|لعمر|فظ |لح|مي  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

5o692 طف قرئى محمد|محمد ع حقوق بــــنى سويف

2|5|28 لرحمن|تـــ عبــــد|يمن بــــرك|عىل  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

54|487  بــــخ|لش|محمد عبــــد
ى
بــــوعوف|عيل |سم|طره |ق |ره طنط|تـــج

78|477 لم|لسيد محمد س|ره وفدى |ي زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

536o5 ن بــــكرى سيد|د رمض|جه لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

45543o محمود حسن سليم حسن دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|273|7 ي|ر
دل محمد سيد|ع| ئى هره|لق|ج طبــــيع |عل

4|5948 هيم|بــــر|هيم مبــــروك |بــــر| |آيه رض لشيخ|بــــ كفر |د|

|75483 ن|يمن سعد رمض|ق |شو| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

269553 ن|م حمدى محمد رمض|هي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|2829o ى |س| |يوحن س|لي|مه بــــشر ى شمس|تـــج ره عي 

4537| |م عبــــد|هلل عص|عبــــد
ى
هلل دسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

35o543 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ء |لشيم| ى شمس|تـــج ره عي 

487o42 رثــــ|لو|لسيد عبــــد |رثــــ |لو|محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

52|4o7 ى|هيم ش|بــــر|زينبــــ فرج  هي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2296oo بــــرين مدحتـــ سيد طلبــــه|ص هره|لق|بــــ |د|

2|5863 مون|لقمص بــــل|لقمص بــــولس |دل |بــــيتـــر ع ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

87o786 وي محمد|دف|ء بــــيومي |شيم ن|سو|بــــ |د|

54oo|8 محمد مصطفى محمد محمود ط|بــــ دمي|د|

6|5396 ى|هيم عبــــد |بــــر|م |سل| لحميد حسن زهي  ط|هندستـــ دمي

7o7932 لمتـــول|حمد عىل |هيم محمد |بــــر| ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

265o68 رك|هلل مبــــ|لد عبــــد|محمد خ سيوط|بــــ |د|

4292o5 ي محمد 
ود|حمد د|ندى بــــسيوئى |بــــ طنط|د|

833947 يوبــــ|لحسن |بــــو|سط |لبــــ|بــــ عبــــد|رح |ج طبــــيع قن|عل

4|6892 مع|محروس متـــول فتـــوح ج| ند لشيخ|نوعيتـــ كفر 

62oo3| ف|ذ محمد صبــــرى ع|مع رف رسر ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

465529 لدين|ج |دل سليم تـــ|ن ع|نوره لمنصوره|حقوق 
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827897 حمد|لعليم |محمود محمد عبــــد دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

752329 روس|سك|لمسيح ميشيل بــــولس |عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o433| وق رجبــــ محمد حسن  هيم|بــــر|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

265o|3 لعزيز محمد|محمود بــــربــــرى عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o|732 ع|يه جمعه محمد من| لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

432249 بــــو جبــــل|ريم رجبــــ محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

48|327 لسيد رجبــــ|حمد حسن محمود | سكندريه|ل|ره |تـــج

|3o|98 ي عبــــيد حن| دون|م
|حسنى |بــــنه| هندستـــ شبــــر

849847 ي
ى|مورين شنوده تـــوفيق بــــنى مي  سيوط|تـــمريض 

|57455 سلىم سيد محمد بــــدينى كريم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

634473 لحميد|حمد فوزى عبــــد|طه  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

455688 ء حسن محمود حسن رجبــــ|سم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|55249 ن|جر مجدى مرىس سليم|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|7289 ء محمود فتـــىح محمد بــــدر|صف سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

9oo926 ء محمد حسن محمد |رس| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9|o9o2 ل |لع|محمد رفعتـــ محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

7588oo دق|لدين ص|ل |ده كم|يوسف حم لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

4|7639 ى|ن رؤف فتـــىح محمد ش|رو هي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7694|5 دل حسن عوده|ل ع|بــــتـــه| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

35245 عيل|سم|عيل محمد |سم|جنه  هره|لق|ره |تـــج

2|34|2 لرحمن محمد|طمه محمود عبــــد|ف ى شمس طبــــ عي 

6||66| زى|ن حج|ء عثــــم|بــــسمتـــ عل ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

285o68 هلل|هلل محمد عبــــد|رحمه عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

257739 هيم يحن  سعد محمد|بــــر| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

62o|94 ي
حمد محمد فرج خليفه| |دئى ط|بــــ دمي|د|

339o79 لحليم|تـــه عبــــد|م شح|ن عص|يم| |نوعيتـــ بــــنه

628o34 ء حربــــى متـــول عطيه|شيم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3oo76 لسعيد محمد|لد |م خ|ريه  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

892539 ل قديس تـــوفيق |جم| دين سيوط|حقوق 
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42938 ر|ختـــي|ل|ء محمود محمد |لىمي هره|لق|بــــ |د|

438464 ىط|لدم|حمد رجبــــ |لد |يوسف خ لشيخ|علوم كفر 

24o|39 هيم خليل محمد|بــــر|د محمد |زي هره|لق|هندستـــ 

925668 لدين  |لح نور |لسيد ص|لعزيز |عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

7o|6o9 لمرصى|لحليم |فدوى عمرو محمود عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

34832 هيم عىل|بــــر|لرحمن سيد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

23||55 ى عىل محمد عىل محمد حسي  هره|لق|عه |زر

775855 لشوبــــىكي|لسيد |هيم |بــــر|لعزيز |لسيد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

526o43 لسيد حسن محمد|هلل |عبــــد  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

7929|5 م فتـــىح رزق محمد|س لمنصوره|حقوق 

36o3o9 طر|للطيف محمد خ|لد عبــــد|عمر خ ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

365826 د|لجو|حمد يحن  عىل عبــــد| ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

68742o ي
لرحمن|ن عبــــد |م|لرحمن |عبــــد | دئى لمنصوره|بــــ |د|

8o6438 زي مرىسي|عيل حج|سم|مروه  ي|بــــ |د|
|لمنى

84o47 لد|لمنعم جمعه خ|ء عبــــد |دع ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

7784o2 ن|ره لطيف جرجس سليم|س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|47728 حمد محمد بــــدوى|محمد  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|8683 تـــ س| ر|هيم دويد|بــــر|ن |لم علو|مي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

426238 مجدى شندي عبــــده شندي| مي  سكندريه|ل|صيدله 

42|o29 هيم|بــــر|لحميد عويضه |رتـــ جمعه عبــــد|س لمنصوره|حقوق 

856||2 ن|نور سليم|عىلي حسن  ره بــــنى سويف|تـــج

3o|o| لرحيم|ل عبــــد|لع|عبــــي  بــــدر عبــــد هره|لق|م |عل|

9o9448 لرحمن محمد |ء عىل حلىم عبــــد|شيم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

2|478|  |بــــر|ردين |ن
ى
ل|هيم غبــــري|بــــر|هيم شوق سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 

تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

268866 ح بــــدر|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|سم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|833 سعد|هر |د م|يوسف ميل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3||878 لعليم يحن |لدين عبــــد|ء |حمد عل| ى شمس|تـــج ره عي 

832o8 لسيد|سم |ن ق|رضوى رمض بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

349|72 ى سعد |ص| دين لعجوز|بــــر حسي  |نوعيتـــ بــــنه
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27o247 ف محمد |محمود  لعزم|بــــو|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4|487| ء عىل محمد خميس|رس| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

63o564 ئى|سكندر|ل|لم |يمن محمد س|محمد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o2363 ف  لدين|عىل محمد عىل رسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

642266 مه|لد عيد جبــــر سل|ن خ|يم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6|5982 لح غزل|حمد محمود ص| ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

4|5862 وز محمد مصطفى متـــول  بــــو بــــكر|في  لمنصوره|حقوق 

498427 ه | |لسيد عىل |مي 
ى
لحوق تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

425|2o دو|ن ج|سميه حمدى محمد رمض سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

45595 هيم حبــــيبــــ|بــــر|يوسف جرجس  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

33o7|| ف عبــــد|ميتـــ |س ر محمود معروف|لغف|رسر |بــــ بــــنه|د|

838759 كرم محمد لبــــيبــــ|نور  قرص|ل|فنون جميله فنون 

695272 نه|بــــو شبــــ|تـــ |لشح|هيم |بــــر|منيه | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8o|893 دل فريد فرنسيس|دي ع|ف ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

682|9 هيم|بــــر|لونيس |لعليم عبــــد|ء عبــــد|هن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

434473 ح محمد سليم|لفتـــ|حمد عبــــد |مريم  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

676434 لشويىح|حمد |ندى محمد صبــــرى  لمنصوره|حقوق 

4372oo ع|هيم منصور من|لسيد إبــــر|ن |يم| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

63|95o هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|م |سمر س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

842546 ي|فتـــ عبــــد|حسن ر
لموجود مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

643o97 هيم|بــــر|ن خرصى محمد |نوره لمنصوره|حقوق 

|487|o دق محمد عىل عويضتـــ|لص|هلل عبــــد |منتـــ  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|4998 ف محمد طنط|عمر  وى|رسر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6|6o4o د|لجل|ح |لفتـــ|د محمد عبــــد |زي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

85254 ل محمد|لع|مصطفى محمد عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

2|3356 هيم|بــــر|ضىح محمد يسن  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

69|762 حمد مصطفى جوده|طف |دل ع|ع لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

348289 حمد عىلي عويمر|هلل |هبــــتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

88|39o ى طه |ن ممدوح حس|يم| ني  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

922297 ن |لسيد شعبــــ|حمد سمي  | ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 
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324372 لد|بــــ خ|م محمد سنج|سل| هره|لق|ره |تـــج

523364 حمد|بــــ سيد |لوه|ء محمد عبــــد |حمد عل| سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

432475 ض|تـــه ري|بــــ شح|يه|مريم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

492o48 وى|لف|شم |حمد ه|ء يوسف |شيم لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

26844 حمد|مر محمد |ندى تـــ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5o32o8 م|لسل|زق عبــــد |لر|ن عبــــد |هلل رمض|منه  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

62578o لسيد|ل |تـــتـــ كم|ل شح|كم ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

373|97 هلل|كريم  حمد مرىسي خي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

789957 حمد|مد |ء محمد عىلي ح|رس| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|8o99 ن|لحكيم سليم|حمد عبــــد |محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|26694 لليثــــى|حمد محمد محمد |منيه | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

243797 ده بــــيوم سعد قطبــــ|مي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

22|638 لسيس|عيل |سم|لحميد |محمد عبــــد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

854|88 ربــــيع عىلي ربــــيع عىلي ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

686385 محمد محمود محمد شكرى محمود |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|3|493 ف محمد طلعتـــ عبــــد |حمد | لحليم|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

84o74 تـــ حسن فهىم محروس| مي  علوم بــــنى سويف

863835 لعزيز|زق عبــــد|لر|د عبــــد|هند جه ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

823|82 در|لق|منيه عمر محمد عبــــد| ي|علوم 
|لمنى

5o2477 لنرص|حمد كرم سيف |لدين |عز  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7o|32o ى|لعظيم حس|سعد عبــــد |لعظيم |محمد عبــــد  ني 
 جميل

ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

|3734| هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد محمد |عىل  ى شمس|تـــج ره عي 

633744 ى|حمد محمد حسن ش| هي  زيق|لزق|طبــــ 

4366oo حمد|لسيد محمد |د |أمنيتـــ عم سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

678388 ن|لسيد محمد رمض|هلل محمد |منه  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

||6785  رزق| ري|م
ى
جرجس صدق كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6|9239 مد عزتـــ فضل|سل ح|بــــ ط|حقوق دمي

886o38 لمجيد  |حمد عبــــد|هلل |عبــــد| دين سيوط|ره |تـــج
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6658o ي عرفه طه|ي|
تـــ مصطفى لفيوم |تـــمريض 

|24844 زم سعيد سيد عجور|ح| هن هره|لق|م |عل|

682892 ن|حمد رمض|در |لق|محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

883535 لكريم |سعد محمد عبــــد| دين سيوط|تـــربــــيتـــ 

6|4467 زى|ىطي عطيه حج|لع|مصطفى عبــــد| دين |تـــربــــيتـــ طنط

266347 لم|حمد محمود محمد س|ر |من ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

33789 ىط|لع|لمطلبــــ محمد عبــــد |منه ممدوح عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|3248 ي |حمد سعيد عبــــد|
تـــه|هيم شح|بــــر|لغنى ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

8o4|79 رلي موىسي|سيمون موىسي ش|ن| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

764369 لدين|مر تـــفى |لسيد ع|محمد  حقوق بــــورسعيد

|55|o ضى|سلىم فتـــىح محمود يىح محمد م منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

5|543o م|لسل|م عىل عبــــد |لسل|عبــــد | ند بــــ دمنهور|د|

264883 م|لرحمن محمد عل|ء عبــــد|دع ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|545|| لد محمد طلبــــه|محمد خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

444399 دى|لبــــغد|هيم |بــــر|حمد |هبــــه حمدين  لشيخ|بــــ كفر |د|

69|97| لدين|هر محمد تـــفى |بــــدين ط|محمد ع لمنصوره|ره |تـــج

87893o حمد |فظ |لح|ء محمود عبــــد|رس| سيوط|بــــ |د|

4o23|3 لسيد|ن |لسيد شعبــــ|جر محمد |ه عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

53345o لسيد|سط |لبــــ|رق حميده عبــــد |ء ط|رس| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

8o293 لمنعم محمود|دين محمود عبــــد|ن ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

44|646 د|لجو|لدين محمد محمدعبــــد|كوثــــر مىح  |حقوق طنط

6|o524 زى|زى حج|دل عبــــده غ|هدى ع لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

76o449 حمد غريبــــ بــــكرى جمعه| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

75379o م مرىس مرىس|ء محمد س|حسن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

683568 ه  ن محمد|حمد محبــــ عثــــم|ني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|824o وى|لطنط|مد |هبــــه عبــــده ح تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

638378 هيم|بــــر|حمد عىل |محمد منصور  زيق|لزق|بــــ |د|

85387o |هيم عط|بــــر|ء سيد |شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

|3|979 مريم كميل متـــرى جريس ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

3278o6 دي|بــــوش|دي سعد |بــــوش|حمد | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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3492o5 بــــ|حمددي|عمرو موىس يونس  ى شمس|تـــج ره عي 

62|656 ء |ء ه|سم بــــينى|حمد محمد |ئى لشر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

3|26|| در|لق|مريم سيد محمود عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

9|5256 ن  |بــــرين محمد عىل سليم|ص سيوط|بــــ |د|

45399| ح عبــــيد|لفتـــ|لسيد عبــــد|لسيد محمود |محمود  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

7o376 تـــ|ل محمد بــــرك|ء جم|رس| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

842o29 فع محمد|ج ش|لحج|بــــو|ن |يم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4o5o58 بــــدين عىل|حمد ع|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o4|5 مجدى رزق يعقوبــــ| مرن ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

24|549 وق سمي  عبــــد حمد|زق سيد |لر|رسر كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

85687o ي حسن ك|محمد ه
مل|ئى حقوق بــــنى سويف

22|558 كر فرغل|محمد وحيد ش وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

6298|8 لمطلبــــ|بــــر حمزه عبــــد |م ص|سل| هره|لق|ر |ثــــ|

|7o653 زينبــــ مجدى محمد جمعه |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

43|674 مؤمن سعيد فهىمي فريد مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

23|47 هلل خليفتـــ|د |حمد محمد ج| هره|لق|حقوق 

764587 ي فريد سعد|بــــيشوى 
لفى علوم بــــورسعيد

||974| حمد محمد|يمن |م |ريه لفيوم|عه |زر

875224 لك |لم|لحميد عبــــد|منيه مصطفى عبــــد| سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

8278o6 حمد|م |دل س|محمد ع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|5|o7 م|ح درغ|كريم محمد صل ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6o829| ه | بــــينى|حمد محمود |مي  لشر |تـــربــــيتـــ طنط

89|6o4 لكريم |حمد عبــــد|حمد حسن | سيوط|حقوق 

786865 ور|لحفيظ فهيم مغ|م عبــــد |ر عص|عم ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

626463 ى محمد |ن |نوره ى عليوه|مي  مي  زيق|لزق|بــــ |د|

42487o ه|د محمد |رق فؤ|لؤي ط ى ليى سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

7o6439 لسيد|لمجيد محمد |حمد عبــــد |ء |سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3|6475 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ن |يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

526472 در|لق|دى بــــدرى عبــــد|م ن|حس ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

92|5o4 بــــيل |فتـــ نعيم ه|يرينى ر| ج|طبــــ بــــيطرى سوه
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834|9o لد محمود عىلي|يمن خ| ن|سو|بــــ |د|

78o445 حمد محمد ربــــيع محمد|مريم  زيق|لزق|عه |زر

|676oo هدير محمود محمد محمود ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

5|49|| ري|للطيف هو|لدين عبــــد |م |رتـــ حس|س عه دمنهور|زر

3556o| ف محمد |ء |رس| هيم|بــــر|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

285||5 لجليل|لدين مصطفى عبــــد|م |ل حس|فري كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

324o|6 وى|لص|هلل |محمد بــــدرى سعد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

63|378 ه  حمد قطبــــ مهدى|ني  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

46o227 عيل|سم|حمد |سط |لبــــ|لسيد عبــــد|بــــ |شه ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

436496 ئى|ر كيل|لستـــ|لسعيد عبــــد |لسيد |ء |عل لشيخ|بــــ كفر |د|

869855 ى محمد عبــــد| للطيف|حمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

22267 ن محمد مسعد مصطفى عطيه|عن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8393|7 حمد|مه محمد محمود |س| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

478226 ف محمد محمد شعيبــــ| |ن|ر رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

7o6832 روق عىل|ء عىل ف|شيم لمنصوره|بــــ |د|

26388o ف عيد | |لي|د هيم|بــــر|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

54676 زق محمد|لر|ر محمد عبــــد |من لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

449292 لطيبــــى|لسيد |ل محمد |بــــل |هندستـــ طنط

3|6692 بــــوسويه|عىل محمد | دين ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|4556| ل يوسف شديد|حمد جم| هره|لق|بــــ |د|

697266 ح|لفتـــ|ن عبــــد |لسيد حس|لد |خ لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

788782 ر|لجز|عثــــ |لبــــ|م عبــــد|حمد عص| ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

69o4oo ح|لفتـــ|جد محمد عبــــد |بــــسمه م لمنصوره|بــــ |د|

479845 لطيف حسن|يحن  حسن عىل عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

5o9368 ح معوض|لفتـــ|لعزيز عبــــد|م حمدى عبــــد|عص بــــ دمنهور|د|

352823 |لش|هلل عبــــد| |حمد حمدن|محمد 
ى
ق |بــــ بــــنه|د|

256o94 لعيله|بــــو|لم محمد |محمد س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

424|27 نطون جورج جريس يوسف| سكندريه|ل|علوم 

82262| لحميد محمد|هيم نبــــيل عبــــد|بــــر| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

362|o ن لطفى|حمد لطفى رمض| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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4|233| لسيد|لسعود خليل |بــــو |حمد | تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

825644 ي محمد|ريه
م محمد مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

824||| لمطلبــــ|مل عبــــد|م محمد ك|عص سيوط|طبــــ 

85443o حمد حشمتـــ محمد محمد| ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

487599 بــــر محمد|لسيد ج|لرحمن عمرو |عبــــد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

5|9853 رس يوسف علوي|ي| دين سكندريه|ل|طبــــ 

|66875 ي مىح 
لدين محمد|هبــــه مصطفى ن|بــــ حلو|د|

778497 لمنعم محمود|لرؤوف عبــــد |طمه عبــــد |ف زيق|لزق|بــــ |د|

22|563 لعزيز محمد|ل عبــــد|محمود جم هره|لق|ره |تـــج

243469 لعزيز محمود|هلل عبــــد|جر عبــــد|ه هره|لق|ره |تـــج

4946|2 ي عوض محمد |محمد ر
لجمل|ضى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

5o5224 لح|لمجيد ص|ح عبــــد |لفتـــ|يوسف محمود عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

28o89 وق و ى|ئل |رسر حمد حسي  ى شمس| لسن عي 

7|2|73 ء سمي  عىل شلبــــى نجم|رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7722o9 ل محمد عىل سعيد عىل|بــــتـــه| زيق|لزق|علوم 

867432 رص محمد مهدي|بــــ ن|رح ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|35497 ى |وف حمد عىل حسن|ء حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

676679 حمد عطيه|كرم |سوسن  لمنصوره|حقوق 

6886oo زى|زى حسن غ|فتـــىح حسنى غ ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

2648o7 لففى|د |لجو|ن محمد محمود عبــــد |يم| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

5|o|o3 د عىل|حمد فهىم فؤ| بــــ دمنهور|د|

|62298 حمد|لعزيز |م عبــــد |سل|حمد | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

238327 ى محمد عبــــد لعزيز محمد عفيفى|نرمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

335288 لعزيز|هدى مصطفى محمود عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

||9887 لرحمن قطبــــ|يمن عبــــد | |رن وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

6338o لح|محمود ص| مصطفى عط بــــ بــــنى سويف|د|

2434o| حمد|عبــــي  محمد فريج  هره|لق|ره |تـــج

6456oo لح|لرحمن ص|لمحمدى عبــــد|ده حمدى |مي |حقوق طنط
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49o584 لسيد عىل محمد خليفه|فجر  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

83847| لحميد|رس عىلي عبــــد|طمه ي|ف قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

5||7o5 عيل قنون|عيل إسم|كريم مرضى إسم تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

347974 ل|بــــر هل|حمد ج|هر |محمد ط ى شمس|تـــج ره عي 

245334 لرحيم|ئى مصطفى سعيد عبــــد|م| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|39o5| لنبــــى|لغنى عبــــد |بــــر عبــــد |ص| نور ن|بــــ حلو|د|

262866 بــــينى|لسيد محمد |حمد محمد | لشر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

28o|22 وق  ي بــــحبــــح|رسر
حمد حسن مصطفى |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 

ريتـــ|إلد

85325o تـــه محمد|حمد شح|طمه |ف دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

83|o8| مد محمد|ره محمد ح|س ج|بــــ سوه|د|

755622 ن|لمجيد رسح|حمد محمد عبــــد |مريم  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

328|89 ف محمد|دل خل|هيم ع|بــــر| |ره بــــنه|تـــج

4oo563 زي|زم|ل|د محمد |لسيد مر|ندى  سكندريه|ل|ره |تـــج

756552 لسيد عبــــد ربــــه|حمد | |دين |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

768699 د محمد|هيم عو|بــــر|وعد  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

246||2 حون|حمد محمد ط|ح |لفتـــ|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

647794 ى ع يم|لد|هلل عبــــد|دل عبــــد|نرمي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

357769 بــــ عطيه محمد عليوه|لوه|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

68o83o بــــر عطيه|هيم عطيه ص|بــــر| لمنصوره|ره |تـــج

7897|5 لعزيز محمد|نور عبــــد |حمد | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

28o72| مد محمد|نور ح|بــــ |يه|حمد | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

896382 ن لبــــيبــــ محمد |ر رمض|من ج|علوم سوه

223885 لسيد|ل عىل |حبــــيبــــه سيد كم ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

42|857 صم|ع| عمر مدحتـــ زكري سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

438849 هيم|بــــر|زى |للطيف عزتـــ غ|عمر عبــــد  لشيخ|طبــــ كفر 

456|34 دل رفعتـــ محمد زيد|محمد ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

344o8o حمد يوسف منصور|دى يوسف |ف ى شمس|زر عه عي 

447945 ل|لع|ئى محمد عبــــد|هدير ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 13728 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

475934 ن|لغنى رمض|ره محمد محمود عبــــد|س سكندريه|ل|بــــ |د|

5o9|92 لسميع عوض|ن عبــــد|دل رمض|محمد ع ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

78676o ن|ع حسن محمد رضو|مريم رف ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

234822 طف زىك جرس|ندرو ع| ى شمس| لسن عي 

9oo998 ى ديوس |قل|دق |سند ص| كرستـــي  ج|بــــ سوه|د|

775599 ح محمد بــــحبــــح|لفتـــ|حمد عبــــد |عمر  زيق|لزق|ره |تـــج

623o9 ل|مد هل|رحمتـــ خميس ح بــــ بــــنى سويف|د|

899286 رص عليوه سليم |لن|ء عبــــد|زهر ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

2286o3 ى يوسف ع مه|يد سل|كرستـــي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

42o835 ح محمد محمد|لفتـــ|منيه فوزى عبــــد | ط|بــــ دمي|د|

4|9957 لعظيم|لسيد صبــــرى عبــــد|يمن |صم |ع لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2|8334 هلل مؤمن|لمؤمن عبــــد|عبــــد| ر|ي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

85o96 | |يه محمود عط|
ى
هلل دسوق بــــ بــــنى سويف|د|

7o6o8| ء بــــليغ حمدى صدقه|رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

338464 وي|لبــــط|دل حلىمي محمد |مروتـــ ع ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

699368 |مل عوض عط|حمد محمد ك| لمنصوره|ره |تـــج

|36287 هلل|ر عدل رزق |دو|ندى |س د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

5|o584 لسمكري|محمود نرص عىلي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

69|748 ن مدحتـــ محمد محمد يوسف|رضو لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

8|3|5| هلل عىلي محمد عىلي|عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

89o|88 عيل محمد سيد |سم|مصطفى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

53o34 هيم|بــــر|بــــسمه محمد محمود  حقوق بــــنى سويف

25256o ود|م طه د|ء عص|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

478o39 ريق|لدين مصطفى مح|م |تـــم حس|ح لمنصوره|حقوق 

523235 لبــــرع|طمتـــ يوسف عطيه يوسف |ف |ره طنط|تـــج

855475 محمود محمد محمود محمد ي|صيدلتـــ 
|لمنى

842522 مه|هر سل|لظ|ح عبــــد|لفتـــ|طمه عبــــد|ف ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

26497| لنبــــى محمد خليفه|محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

5o6o57 لرحمن|حمد عبــــد|ن |م رمض|لرحمن هش|عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

|4|97| در|لق|د عبــــد |د سعيد رش|ي| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 
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876477 دى  |حمد ح|بــــ |يه|لرحمن محمد |عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

536|22 حمد سعد عىل عوض محجوبــــ| إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

|5o939 لسيد|ل |ر سيد جل|مي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

47|o5 ى|لتـــو|تـــ عبــــد |م فرح|ريه بــــ حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

||6283 مه|دل محمد سل|محمد ع كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

63|553 حمد|بــــدين |لع|يمن زين |يه | ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

5o75o7 |لعل|بــــو|لهدى سعيد محمد محمد |نور  لشيخ|عه كفر |زر

64|86 ي|لبــــ|لعظيم محمد عبــــد|جر عبــــد|ه
ى
ق لفيوم|بــــ |د|

|38762 زق سعيد|لر|بــــسنتـــ سمي  عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

|7o624 ق جرجس|سح|رص |ن ن|ريم|ن ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

497862 م|لسعيد هم|ورد محمد  |حقوق طنط

42o563 ى محمد مني   ف|حمد حسن شو|نرمي  لمنصوره|حقوق 

498|49 ف محمد  ه أرسر حمدعطيتـــ|ني  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

53o274 يف محمد طلعتـــ | |يه رسر
ى
لحوق |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|2899 لبــــ|بــــوط|لمعتـــمد |دهم عبــــد |حمد | سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|76o|4 لمنعم فهىم|لدين عبــــد |ء |محمد صف ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

27oooo هيم بــــسيوئى|بــــر|لسيد |مه |س|لسيد | ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

34|o35 لعزيز محمد سعد|حمد محمود عبــــد| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

43674 ى محمد|عبــــد هلل محسن حسي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

2|3347 ف |هديل  بــــوزيد|حمد |رسر ى شمس| لسن عي 

637226 لغريبــــ محمود|منيه محمود محمد | زيق|لزق|بــــ |د|

|5744o لسعيد عىل|بــــ حسنى |رح هره|لق|بــــ |د|

487288 حمد|بــــ |لوه|مه عبــــد|س|بــــ |لوه|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

559o9 ف |ح |لفتـــ|ء عبــــد |عل لدين|حمد رسر ره بــــنى سويف|تـــج

62797o ه  لرحمن|لمحسن عبــــد |لسيد عبــــد |ني  زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

|49839 لمحسن محمد|لرحمن شكرى عبــــد |عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4244o8 هيم محمد عىل|بــــر|ن |هلل رمض|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

866|48 ي ه
ى|لل|شم عبــــد|مصطفى ه سفي  ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

75356| بــــ|ح حسن خط|لفتـــ|تـــفى محمد عبــــد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس
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6|7356 لنور|بــــو |مريم محمد محمود  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

7o6|o3 لحميد|ء حسنى محمد عبــــد |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

42767o محمد سمي  صبــــىحي محمد خرصى |صيدله طنط

85o249 لعزيز|ء سيد محمد عبــــد|شيم لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

37o83 شم|ه ه|لل|محمود محمد عىل عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o3886 ق|لزر|هيم |بــــر|لسيد |لسيد |لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

487988 حمد|محمود محمد حسن عىل  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

78o245 ن|لسيد سليم|ح عىل |مه صل|س| زيق|لزق|هندستـــ 

27||93 يد|لسيد ف|هلل |ح عوض |ء صل|وف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

262457 مر|حمد ع|محمود محمد مليىح   دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

9||888 حمد |ح حمدى محمد |صل دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

434433 لتـــلبــــ|لسعود  |بــــو |فع عىل |لش|ره |س |نوعيتـــ طنط

4227o8 لبــــرى|م |لسل|حمد عبــــد|مه محمد |س| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

254762 له|هلل بــــكر غز|ل فتـــح |محمود جم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|4636 هيم معروف محمد|بــــر|لد |مريم خ هره|لق|حقوق 

||6357 ى | ئيل فرج|رنستـــ روف|ميلي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

892856 ى  محمود عىل محمود حسي  سيوط|صيدلتـــ 

246||3 م عىل سكر|عىل هش ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

25o475 لرحمن متـــولي محمد أبــــوسعيدتـــ|مروه عبــــد لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

43|762 لجندى|للطيف |هيم عبــــد|بــــر|عطيتـــ  |ره طنط|تـــج

258|| ن|مل محمد سلط|ن مصطفى ك|رو تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

487o7|  حسن عبــــد|يوسف 
ى
يم|لد|حمد شوق سكندريه|ل|ره |تـــج

233o37 لىح مهنى|ر مجدى عبــــد|مي ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

4o9oo9 لشوره|رثــــ |لو|ح عبــــد|لفتـــ|حمد محمد عبــــد| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

86o46o ي محمد|
حمد ربــــيع لطفى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

262265 ن محمد حسن|دل حس|حمد ع| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

52366| ن|ن سعد عثــــم|لسيد عثــــم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

465342 مه محمد متـــولي|س|مريم  |حقوق طنط

5o82| هيم|بــــر|حمد |حسن محمد  ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 
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68232o ى نبــــيل |ك لمسيح|نيس لبــــيبــــ عبــــد |رولي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4o4994 ى عثــــم|لع|عبــــد | محمد رض ن|ل حسي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

47644| |ح حسن |لفتـــ|نور عبــــد |ل |عمرو جل
رم|لمك|بــــو

بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

49o9|7 رق مصطفى عىل سيد|ط| ر|ي سكندريه|ل|بــــ |د|

498266 مه|لسيد عل|هيم |بــــر|ر فتـــىحي |من تـــربــــيتـــ دمنهور

924478 لرحيم  |لكريم عبــــد|حمد عبــــد|مروه  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

486644 يف مصطفى عبــــد  زى|ورى حج|هلل مغ|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8|o384 حمد|محمد | عمر رض ي|نوعيتـــ 
|لمنى

7o3288 ي|ع |لسبــــ|لحميد |هلل عبــــد |د عبــــد |سع
لعوضى لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

26676| لغزول|لق محمد |لخ|ل عبــــد |ئى جم|م| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

26oo22 ن|يه محمد عىل شعبــــ| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

73647 لدين محمد محمود|ء|جر عل|ه حقوق بــــنى سويف

4|578o ن|لدين محمد زهر|ح |ن محمد صل|يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

4292o4 ديه|شد عبــــ|عيل محمد ر|سم|ندى  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

676o5o |هيم رخ|بــــر|لمعبــــود |ء محمد عبــــد |رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22782o لغنى|نور عبــــد|لح |تـــفى ص ى شمس|زر عه عي 

3||85o لمجيد|مد عبــــد|ده ح|لرحمن حم|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|767| لحليم طه عيد|رص عبــــد|حمد ن| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7|2473 ف حسن |منه  هيم|بــــر|لنور |بــــو |رسر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6|23|4 يش|لغ|رص محروس سليم |محروس ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5|6427 ده|بــــور|لحليم |بــــر عبــــد |يز ج|ن ف|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3|6|23 بــــتـــ محمود|ء محمود ثــــ|ول ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

||7473 لم|لرحمن محمد محمود محمد س|عبــــد  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

34o384 حمد يوسف|حمد سعيد |هلل |عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

95556 د|لجو|لرحمن عبــــد|تـــ عبــــد|حمد فرح| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

83245| لمجد|بــــو|هلل |لنبــــي سعد|ء عبــــد|رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

32698| حمد رزق|ل عىل |ء جم|دع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

863783 جر ربــــيع عىلي محمد|ه ضتـــ|ري/ن|سو|عه |زر

|3|5o| ن عوض|ر عثــــم|لستـــ|حمد عبــــد | ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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42923| ره|فظ عم|لمنعم ح|وليد عبــــد| ر|ي |صيدله طنط

6|oo66 ل|لبــــديع شل|حمد محمد عبــــد| لمنصوره|طبــــ 

28675o عىل محمود عىل يونس ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

||59o4 فظ|ريم عمرو محمود ح ى شمس| لسن عي 

4|7|62 لحنفى|لعزم |بــــو |حمد مؤمن محمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

26|228 ضى|لق|لمحسن |ده محمد عبــــد|سع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

26o|o3 بــــويوسف|بــــر محمود |ن ج|يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

89o78| ى |مه عبــــد|س|ره |س لعليم حسي  سيوط|بــــ |د|

4o57|3 هلل|محمد زىكي فتـــح | منيتـــ رض| إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

4|8977 ف |سعد | لديبــــ|لسعيد |رسر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o49|8 م حبــــسر حسن جبــــر|عص| هن إلسكندريتـــ |تـــمريض 

6o2495 ن|لسيد شوم|يد |حمد ف|دهم | |ره طنط|تـــج

9|oooo بــــ |مل دي|طف ك|محمد ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5o6677 لدين|لنور نور |ء محمد أبــــو |إرس سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

2|466 ض|مي ري|ردين هنى س|ن هره|لق|علوم 

34o9|6 ر|لسيد نص|دل |سعيد ع ى شمس|تـــج ره عي 

|7o649 ى سيد|حبــــيبــــتـــ ع دل حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5o8835 |لسيد عط|ل  |سعد هل|دى |ه عه دمنهور|زر

6|887o ن عىل سعد شولح|يم| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

493789 لد جمعه محمود خليل|يوسف خ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

482|44 هيم|بــــر|حمد |حمد خميس محمد | لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|7|746 للطيف محمد|رس عبــــد |ي| سه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

479469 لسيد حسن|هيم |بــــر|محمد محمود  سكندريه|ل|هندستـــ 

67859 وى|يوبــــ جوده سعد|ء نبــــيل |دع لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|75892 فل|مروه سيد نصي  عودتـــ ن دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|28o33 لدولتـــ|هيم قمر |بــــر|محمد وجدي  ى شمس|تـــج ره عي 

3586o3 لشنشوري|حمدي فتـــىحي | دين ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|66|45 حمد|لدين |بــــ |دل شه|عىل ع ن|ضتـــ حلو|علوم ري

826o74 حمد|رك |لدين مبــــ|د |مروه عم ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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48886| هر صبــــرتـــ|لظ|محمد عىل محمد عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44|33o تـــ بــــسيوئى|لسيد جمعتـــ عرف|محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

9|3733 بــــتـــ محمد  |عيل سيد ثــــ|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27|498 لسيد حموده|رق حموده |لطيفه ط ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

29394 ر وهيبــــ فهيم|ندرو مختـــ| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

48274| لجنوبــــى|حمد محمود |نور فتـــىح |ندى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42o354 مر|لجليل محمد ع|م عبــــد|منى سل لشيخ|بــــ كفر |د|

546244 لدين محمد|ل |م جم|لحميد عص|عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6o|89 لعزيز عىل|حمد عبــــد |يه | حقوق بــــنى سويف

882767 ه|لل|شم عبــــد|ل ه|هبــــه جم سيوط|ره |تـــج

324779 ي|د |زي
لسيد محمد مصطفى  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|

كتـــوبــــر

|786o8 دى رجبــــ|يه محمد ن| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5388|o تـــه محمد|هيم شح|بــــر|طمتـــ رجبــــ |ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

823632 ى|بــــو|شد |لي صبــــىحي ر|س ليمي  ي|طبــــ 
|لمنى

3548o8 صبــــىحي عبــــده| د رض|جه ى شمس علوم عي 

686558 لمتـــول عوض|لسيد محمد |محمود  لمنصوره|بــــ |د|

857o76 هيم فرغىلي يونس|بــــر|حمد | ي|بــــ |د|
|لمنى

72237 هلل|هلل ربــــيع عبــــد|محمود عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

5|89| حمد محمد|يمن |ن |يم| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

75||83 رس فتـــىح محمد|عمرو ي لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

23||69  زىكي زىك محمد|عمر خ
لد مصطفى هره|لق|ج طبــــيع |عل

858|35 ي| حمد محمد محمد مليىح  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

54|428 لق|لخ|حمد فهىم محمود عبــــد |حمزه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

782|98 ن هيم|بــــر|لدين مدكور |ء |محمد عل| مي  زيق|لزق|بــــ |د|

5|8oo ض|مريم محمد ظريف ري بــــ بــــنى سويف|د|

5|||96 لنوئى|لسيد |لعزيز محمد |حمد عبــــد | ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

439442 ن|مه مهر|م سل|ن س|يه مهر| لشيخ|بــــ كفر |د|

64|246 ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|ء متـــول |سم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63444o حمد محمد|حمد يشى | زيق|لزق|بــــ |د|
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7|3|42 مد|مد محمد ح|هيم ح|بــــر| لمنصوره|حقوق 

36o952 بــــر محمد|ن فتـــوح ص|جيه |نوعيتـــ بــــنه

4o6486 لعزيز|مد عبــــد |ر سعيد ح|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o3439 ن  |هلل دمي|ك عبــــد|بــــطرس مل ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

26|2o| تـــ|ر فرح|لغف|جر محمود عبــــد|ه شمون|نوعيتـــ فنيه 

235|65 لسيد محمد عىل|يوسف محمد  ج|بــــ سوه|د|

4|2728 لريدى|تـــح |لف|ء محمد |ن ول|يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

327|23 حمد|منى مرزوق محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

44o722 ر خليل|لستـــ|مه محمود عبــــد|سل لشيخ|بــــ كفر |د|

2|2o57 س محروس|رغده عىل عبــــ ى شمس حقوق عي 

223358 م|لسل|لدين عصمتـــ عبــــد|ء|لدين عل|نور |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|447| لسيد|محمد فتـــىح محمود محمد | رن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|6278| لحميد|حمد عبــــد |يمن |يوسف  ى شمس|تـــج ره عي 

6969|| ى عم|حمد عىل محمد حس| ره|ني  لمنصوره|صيدله 

|2785o دل يوسف جرجس|يكل ع|م ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

43358o عيل|سم|لسيد |محمد وحيد محمد   ي صىح طنط
|معهد فنى

8787o5 لحميد محمود محمد |ء عبــــد|صف سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

|273o8 مش|ندى مجدي محمد قط ى شمس|تـــج ره عي 

25||78 لجندى|دل محمد |حمد ع| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

7o2o37 حمد محمود عزبــــ|محمد سمي   زيق|لزق|هندستـــ 

27264 س محمد مبــــروك|ء عبــــ|وف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

622625 لمتـــول|لعظيم |دل عبــــد |أحمد وليد ع ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

622747 لحض|حمد محمد محمد |ر |من ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

622|87 حمد عيس|مد |لسيد ح|محمد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

|69o27 ندى محمد مصطفى محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6o8793 يد|دل عطيه محمد ز|يه ع| |علوم طنط

2|2397 يوسف منيع عيس منيع وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

243485 لعزيز محمد|ضى عبــــد|ء ر|ل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2559o8 حمد شمه|لسيد|محمود فوزى  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 
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9374o لكريم|ىط عبــــد|لع|منى سعيد عبــــد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

264973 محمد فكرى محمد محمود |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

823oo| ى|حمد عبــــد|روي | لعزيز حسي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

24257o ى ى| مي  حسنى مهنى حني  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

62964o |رص محمد محمد سعيد عر|ن ن|نوره
ى
ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

297|9| ى|ورى ش|لرحيم مغ|محمد عبــــد هي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

763o97 ندى محمد زىك محمد مرىس نوعيتـــ بــــور سعيد

458|o2 ى عبــــد |هلل حس|عبــــد  ل |لع|زق عبــــد |لر|ني 
ى|حس ني 

لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4o3o93 هيم حسن|بــــر|بــــ |يه|هيم |بــــر| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

287|62 لحميد|مصطفى محمود رجبــــ عبــــد لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

7565o5 حمد محمد سمي  محمد| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

5o7|6 بــــ|لوه|م يوسف عبــــد |ذ عص|مع صيدله بــــنى سويف

332675 تـــ محمد | وه|لسيد عىل حل|مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

766728 حمد محمود مصطفى جوده|محمد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

264496  |هيم |بــــر|ن محمد |نوره
ى
دى فرج|لن|لدسوق هره|لق|ج طبــــيع |عل

|2656| ل محمد عطوه|ن جم|نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

823624 ي عىلي|يه عىلي عبــــد|
لغنى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

9o2965 ره وجيه وهيبــــ عطيه |س ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|46629 لحميد|حمد محمد عبــــد |نبــــيل  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

288|85 حمد حسن|منه عيس | لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

533844 ئى|لزلبــــ|رس نعيم |مصطفى ي ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

2675|3 ن|در عطيه رضو|لق|جر عبــــد|ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

25|754 لم|محمد سعيد سند غنيم س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|7|6o| لسيد محمد محمد صقر|ء |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7o2952 وى|لثــــعلبــــ|حمد محمد محمد |ء |لزهر| زيق|لزق|حقوق 

|28222 بــــى|مبــــ|لحكم محمد |ن عبــــد |عن ن|تـــربــــيتـــ حلو

7o7742 حمد طه مصطفى|حمد محمد | لمنصوره|بــــ |د|

82o62| ف فهيم بــــ|مز |ر هور|رسر ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

8438o5 وي عمر|شم شعر|لرحمن ه|عبــــد ن|سو|معهد فنى تـــمريض 
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6o8696 ح محمد عبــــده|ر منتـــرص مصبــــ|من لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

424444 تـــ|ن عرف|در شعبــــ|لق|محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|69936 نيس|ع |در رف|محمود ن عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

6o3889 ر|لغف|مصطفى محمود محمود يوسف عبــــد لمنصوره|بــــ |د|

287|o| بــــوركبــــيه|نور غريبــــ |عمر  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o2475 يه عمرو زينهم سعد يوسف خلف| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

27889 عيل محمد|سم|هيم |بــــر|خديجتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33|293 مر|لسيد ع|ل صبــــىح |هدير جم |نوعيتـــ بــــنه

7|63o5 لسعيد محمد عىل|ح |هدى صل لمنصوره|ره |تـــج

684596 لدين|بــــر زين |د ص|محمود محمد فؤ ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

8o2382 ي محمد عز 
لعربــــ|محمد مصطفى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

75947o حمد محمد|مصطفى | رن لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

2257|5 ك|لمل|يوبــــ سعدى عبــــد|نطون | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8985oo لسيد |لسيد محمد |حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

44436| لعسقول|لسعيد رجبــــ |م |منى ر لشيخ|بــــ كفر |د|

5o3o86 ي عبــــد |ء |منيتـــ عل|
لحميد|لتـــوئى سكندريه|ل|عه |زر

694923 هلل محمد ضيف|م محمد عبــــد |كر| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|77|86 ى محمد ى عربــــي حسي  حسي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

544o3 ف محمد خ|لد |خ لد|رسر كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

783o72 كد|هلل محمد محمد و|ن عبــــد |نوره لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8|7884 بــــر محمد|محمد ص| نور ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

43464 محمد فوزى محمد محمد| دين سيوط|بــــ |د|

284429 ى هلل يوسف بــــطرس|شكر | كرستـــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o29|8 رم|لدين محمد محمد مك|حمد عز | لمنصوره|بــــ |د|

6o852o لعزيز|عبــــد | هلل سمي  عط|هبــــه  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5297|o ى|أحمد رجبــــ ف روق أمي  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

284589 ى ى محمد حسي  نشين حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7|oo26 لمرىس|وى |لشبــــر|ندى جمعه  لمنصوره|عه |زر

765886 م|هيم هم|بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر|ن |حن نوعيتـــ بــــور سعيد

4o6499 ن لد محمود عىل محمد|خ| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 13737 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|66464 لحسينى محمد|ر رأفتـــ محمد |من ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

482872 ي يوسف سليم|ن |رو
حمد مصطفى ي للفن|

سكندريه|ل|دق |لفنى

37559 لنعيم|رس عبــــد |نبــــيلتـــ معجبــــ ج هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|5865 وق سيد محمدين محمد رسر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

456493 عر|رص حسن عىلي و|هلل ن|هبــــه  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

9o3475 ى هيم عوض صليبــــ |بــــر| |كرستـــي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

5o8|24  قبــــيض مرىس|لص|فرحتـــ 
ى
ق سكندريه|ل|ره |تـــج

|33995 م سيد|لسل|دل عبــــد |محمد ع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

63|oo7 هيم|بــــر|زينبــــ سمي  نجيبــــ  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8o2624 ى|هيم محمد |بــــر|محمد  مي  ي|عه |زر
|لمنى

439723  إبــــرهيم عىلي 
ى لجوهري منصور|نرمي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

678o27 محمود محسن محمود خليل غنيم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

759345 بــــينى محمد|رص |ء ن|شيم لشر لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

689393 ى|لد عبــــد |هلل خ|منه  لمجيد طه حسي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3454o3 ن|هر فوزى رمض|لرحمن م|عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

774646 هلل|د |ن مصطفى سعد حبــــسر ج|رو زيق|لزق|علوم 

323769 ن لم|لمنصف س|صفوتـــ عبــــد| مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

3|8523 لعزيز|م قرئى عبــــد|مروتـــ هش هره|لق|بــــ |د|

|5738 ض|ئى شكرى ري|محمد ه ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o2378 هيم|بــــر|حمد |محمد فرغىلي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

78828o لىح|هيم عبــــد|بــــر|حمد |لدين |ء |بــــه ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

4|4643 ىس|لعبــــ|س |رف عىل عبــــ|عهد ع لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

8775|9 ى محمد بــــدوى |م|  حسي 
ئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

237|33 لعزيز|تـــيسي  مصطفى محمد عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

3|5642 عيل مصطفى محمود|سم| |دين هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4926|o فع|لش|لمنعم محمد |دل عبــــد|عمر ع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

338396 لىكي|لم|حمد محمد |د |حمد فؤ|رحمتـــ  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

446922 لس صبــــىح سمي  يعقوبــــ كي  سكندريه|ل|هندستـــ 

64522 لسيد|س |مريم مصطفى عبــــ لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

98397 د|لجو|د عبــــد|جر محمد رش|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4234|3 ي |ف
زق|لر|حمد عبــــد |طمه مجدى مصطفى إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 
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43828 حمد|عيل |سم|د طلعتـــ |جه ن|بــــ حلو|د|

|5245 لحميد مرىس|عمر مرىس عبــــد ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

36923| ى س|ء |رس| لقرنفيىلي|لم |لسيد حسي  شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

|76|2o وى|لمك|حمد حسن |حمد محمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

358287 لحليم|م محمد عبــــد|عص| لي|د ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4832o7 بــــ|خلود محمد صبــــىحي غر سكندريه|ل|بــــ |د|

234|83 ن|حمد طه محمدعثــــم|هلل |عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

52638| وي|لغمر|يمن محمود بــــيومي |محمود  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

3728o3 ي|هيم عبــــد|بــــر|كريم طه 
لغنى رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع

لخيمتـــ| |بــــشبــــر

489368 د|لجو|حمد عبــــد|ن |رس رمض|هلل ي|منتـــ لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

77|374 لسيد محمد عطيتـــ|نور فوزى  زيق|لزق|بــــ |د|

3569o5 حمد غنيىم زهرتـــ|ن مشهور سيد |رو |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7877o5 دى محمد عطوتـــ|له|لسيد | ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

||9538 ل طه عزبــــ|عمر جم ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

848849 لكريم|ر عمر محمد عبــــد|من ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

498857 لنبــــى|ض عبــــد |حمد ري|ء |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

5o7|68 حمد سعد|لرحيم |هلل محمود عبــــد |منتـــ  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|33927 ف عىل عىل|حمد | رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6376|9 ن أحمد|أحمد سعيد عثــــم زيق|لزق|صيدله 

|47546 ي|لبــــ|د عبــــد |حمد فؤ|حمد مجدي |
ى
ق ى شمس|تـــج ره عي 

8o729o لسيد|مي  عيد زغلول | ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

637955 لعزيز أحمد محمد عطيه|مصطفى عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

626|49 د حسن حسن عيد|زي زيق|لزق|هندستـــ 

855o2 لدين قرئى|مروه محمود عز لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

53o373 لبــــوه|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|منى محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

893787 مل عىل محمد  |ء ك|رس| سيوط|حقوق 

4493|3 ي
لطيبــــى|لسيد |ء محمد |ضى |هندستـــ طنط

8977o8 ن محمود محمد |م عثــــم|عص ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 
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5|823 للطيف محمد|فتـــىحي عبــــد | نور لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

429563 بــــو زيده|بــــ يشى شبــــل |يه|عمر  |حقوق طنط

8|9|7| لي سويحه|يز بــــس|مريم ف ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

642|76 م هيكل|لسل|ء عبــــد |ر عل|عم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

367863 ى صقر |ي لحكيم صقر|تـــ عبــــد|لشح|سمي  |حقوق بــــنه

348468 حمد عكه|لمنعم |حمد عبــــد|هبــــتـــ  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6o655| بــــ فكرى مصطفى محمد|يه|رق |ط |بــــ طنط|د|

|3||52 ل|لع|حمد عبــــد |لحليم |حمد عبــــد |مصطفى  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

2|8o98 لسيد|هلل |د عبــــد|ء عم|عل هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

498767 لبــــسيوئى|حمد محمد |يمن |بــــ |رح سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

355o32 عيل|سم|ل محمد عبــــده |مروتـــ جم ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

3272|| مون متـــول|طمتـــ سيد م|ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

433||| بــــوه|لرؤف د|هر عبــــد |ندى ط |بــــ طنط|د|

8||22 لسيد|ن |مد رمض|هدير ح كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

257676 ل|لعزيز بــــل|لعليم عبــــد|عمر بــــدر عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

7746|7 ح مدبــــول محمد|لفتـــ|بــــسنتـــ مجدى عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8544o6 بــــورسيع|زي |عي حج|حمد رف| سيوط|حقوق 

7695o9 صف مسيحه|فرح عصفور و| رين|م لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

684672 لقهوج |حمد |هلل طلعتـــ محمد محمد |منه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

59963 ف سيد رف|محمد  ع|رسر تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

227858 ندى محمود هوى محمد عه مشتـــهر|زر

|6||72 ى محمد |مي سعد|ل|ر حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

857688 فظ|م ح|لسل|زينبــــ عمر عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

5|879 حمد|حمد |هيم |بــــر|منيه | بــــ بــــنى سويف|د|

44357 ي |محمود سيد قطبــــ عبــــد
عيل|سم|لغنى هره|لق|عه |زر

7|68|5 بــــ عطيه|لوه|ن محمد عبــــد |يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

776462 ى رض عيد كرلس| نرمي  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

6||676 لجوهرى|لسيد |ف وفيق محمد |أنص |تـــربــــيتـــ طنط

487o65 ع|م محمد رف|دل تـــه|مؤمن ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

896846 حمد محمد  |زينبــــ محمد  ج|ضتـــ سوه|علوم ري
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285669 حمد حلىم|زينبــــ مجدى  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

253792 حمد|يه سعيد حسن | مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

78o655 هيم محمد|بــــر|لسيد محمد |ء |هن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

27695o |ل عر|ئل جل|مريم و
ى
ق شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

643o27 س عىل|ج  عبــــ|ء ن|شيم لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

9||797 دى محمد  |بــــوحم|حمد |ء |دع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

82o582 فتـــ نصيف تـــوفيق|نوبــــ ر|بــــ| ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

354o32 ر|لمؤمن محمد نص|مينتـــ محمد عبــــد| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|25|o5 س|لي|ض |د ري|ميل| دون|م ى شمس هندستـــ عي 

365|87 ى ن |ج  سعد لوق|كرستـــي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6889o| ره|م|لسيد محمود عوض |حمدى  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

43|943 وى|لمعد|ل |لع|سلىم أحمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

629428 ي زغلول محمد سليم|ف
ن|تـــن وصفى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

524||7 حمد سيد|نسي نبــــيل عىل |ن ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

486732 لس سمي  سليم ن|ن يوسف سليم|كي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

8634|o مي|لهم|ن |س عمر|ر محمدرفعتـــ حلىمي عبــــ|بــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4||6o8 بــــوهيبــــه|رص محروس يوسف |يه ن| |بــــ طنط|د|

6|o|87 ح محمد قديس|مريم صل |تـــربــــيتـــ طنط

332365 حمد|لسيد |بــــ |لوه|لرحمن عبــــد|يدي عبــــد|ه ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

226648 لحديد|بــــو |ن |حمد مجدى عثــــم| ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

|79o8| ى  حمد محمد عىل|بــــسنتـــ عشر لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

4|65|o يد|لمنعم ز|لسيد عبــــد|محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

257o42 ل|حمد هل|ن عيد |رو ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

348943 ى  هيم|بــــر|ريم حمدي حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7683o8 حمد|مل مصطفى متـــول | تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

353494 ر|نور مختـــ|ر |محمد مختـــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

||5243 سبــــ|ن محمد شفيق ك|ميه ى شمس|تـــج ره عي 

457o|3 م|لسيد سل|محمد صبــــرى  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى
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9|43|5 |  سم رمزى ويص|بــــ| ري|م ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

455695 حمد محمود|هلل |رص عبــــد|لن|يه عبــــد| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6oo59 حمد|لمنعم |حمد عبــــد | |رش بــــ بــــنى سويف|د|

25o9o4 د|لحد|لدين محمد |ء|حمد عل| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

87864o ل |لع|ن عبــــد|ء ممدوح عمر|شيم سيوط|تـــربــــيتـــ 

3|4256 زن محمد محمد منصور|م ى شمس حقوق عي 

5|5948 ئى محمد|د حمدى كيل|ء عم|سم| سكندريه|ل|طبــــ 

526528 هيم محمد مرىس|بــــر|محمد مصطفى  بــــ دمنهور|د|

|256o7 ر|عيل نص|سم|مل |دل ك|هلل ع|عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

87o|65 م|لسل|ن عبــــد|حمد محسن عثــــم| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

4o2435 ف|لنعيم خل|هلل محمد فتـــىح عبــــد |منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

697626 زق|لر|ن محمود عبــــد |حمد محمد رمض| لمنصوره|هندستـــ 

442976 لغنى|هد عبــــد |م مج|هد س|نم مج|ه ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|67369 حمد محمود|لعليم |حمد عبــــد |ن |سلو تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

6|9758 لبــــسيوئى|م محسن رزق رزق |حس |حقوق طنط

636358 لحميد محمد عوض|يمن عبــــد|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|23476 مه|فظ سل|بــــر ح|ن ص|نوره ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

783363 ى  لسيد|هيم |بــــر|حمدى |نرمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3||885 لجليل|لعزيز عبــــد|هلل عبــــد|صهيبــــ محمد عبــــد ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

875798 لحليم  |حمد محمد عبــــد|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

96357 حمد عبــــده محمد|هدير  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

45o954 لغتـــورى|حمد عىل |د |زم عم|ح |هندستـــ طنط

|38699 مل خليل محمد|حبــــيبــــه مصطفى ك ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

69848 يسه محمد ربــــيع طه|م لفيوم|بــــ |د|

68o663 لسيد|حمد |ع |لرف|سط |لبــــ|ن عبــــد |يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

894|79 لرؤف محمدين |حمد عبــــد|فدوى  سيوط|تـــمريض 

492242 يف  لعبــــد|لسيد بــــيومي |يوسف رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o77|7 ى عبــــد|محمد عيد  لرحمن |مي  سكندريه|ل|صيدله 

539225 در|لق|هيم محمد عبــــد |ء إبــــر|إرس سكندريه|ل|بــــ |د|
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||7|9| ن نبــــيل عىل محمد متـــول| مي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

9o3323 ين حمدى عبــــد لحميد محمد |رسر ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

432239 ي|ر
لرحيم أبــــو هبــــل|عبــــد | رض| ئى |بــــ طنط|د|

35576 لمجيد|حمد عوض عبــــد|كريم  ن|حقوق حلو

75|94o لمقصود|مريم محمد صبــــرتـــ عبــــد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

79242|  محمد محمد |
ى
حمد|حمد فوق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|o8|9 تـــ تـــوكل محمد تـــوكل  لديبــــ|ني  زيق|لزق|عه |زر

628984 هيم|بــــر|حمد |م |حمد س| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

9o229o بــــودهبــــ |ل محمد |لمؤمن جم|عبــــد ج|بــــ سوه|د|

79|832 عيل عىل موىس|سم|حمد | هره|لق|ج طبــــيع |عل

857965 روز|ره نبــــيل حكيم ن|س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4|32o8 هيم محمد هويدى|بــــر|رس |سيل ي| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

69792| ه ي| ن|حمد مصطفى عثــــم|رس |مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

676283 ي|ر
مد|دى ح|له|دى زينهم عبــــد |له|عبــــد | ئى لمنصوره|بــــ |د|

4383| هيم مصطفى|بــــر|رحمه عيد  هرتـــ |لق|تـــمريض 

832234 شم عىلي|ن ه|يزه حمد|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

374469 ى|ز صل|حمد ممتـــ| ح محمود حسي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

6o78|4 |لش|لح عبــــد |لدين ص|ء |هدى عل
ى
ق |ره طنط|تـــج

7659o| م|لش|روق محمد عىلي |رضوى محمد ف معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

9|6746 حمد سيد |حمد سيد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2|333 ى فتـــح  رك|بــــ مبــــ|لبــــ|مريم حسي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

88o236 |  ج  نجيبــــ حن|جورج ر سيوط|ره |تـــج

7777|o ن|مصطفى محمد محمد عىل سليم  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

6|4o5o ن|لجبــــ|لسعيد نبــــيل |يه | زيق|لزق|عه |زر

6o9374 م|ن عز|لجميل مرو|دل |حمد ع| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

75472o لنعيم|حمد عبــــد |م منصور |وس حقوق بــــورسعيد

686o63 بــــتـــى|لتـــو|هيم |بــــر|ندى صبــــرى محمد  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

2472|3 هلل|د |تـــ شلبــــى ج|تـــ سعيد فرح|فرح ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

75|962 لبــــر|حمد محمد عبــــد |حمد |سلىم  ى شمس| لسن عي 

837272 ل رجبــــ محمد عىلي|م| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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|69424 هيم|بــــر|عمرو سيد مجىلي  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

79o|83 هيم محمد تـــوفيق تـــوفيق|بــــر| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|3|956 ن|دق سليم|ء ممدوح ص|دع ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

239287 مه|هلل سل|مه عبــــد|يه سل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

359372 لس سعيد غبــــري ل|ل سوري|كي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

9o2673 حمد |مه |سمر محمد سل ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

283298 لس ن رص فهىم خليل|كي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5877o رس محمد رفعتـــ|ندى ي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

426|72 هيم|بــــر|لمنعم |لمنعم محمد عبــــد|ن عبــــد|رو سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|38645 ء مصطفى محمود رجبــــ محمود|وف ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

82|27 حمد حسن عىل|صم |ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

267782 له|م محمود سعيد دربــــ|سل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

424249 حمد محمود|عمرو سعيد محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

67856| لخي |بــــو |حمد محسن محمد |دهم | لمنصوره|ره |تـــج

3|||69 لحليم|لسيد عبــــد|رق |عمر ط ى شمس|تـــج ره عي 

245439 م محمد حسن|ن س|نوره لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

767648 مد|م ح|لسل|لعظيم عبــــد |بــــسمه عبــــد  لعريش|تـــربــــيتـــ 

95596 دق|لسيد ص| |د رض|عم ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

344462 لسميع|مصطفى محمد حسنى عبــــد كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

836968 هلل معبــــد||ء عىلي عط|رس| سيوط|عه |زر

856338 حمد|بــــ |لوه|فوزي عبــــد| ند|ر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

6|2834 حمد عطيه|حمد محمد |تـــسبــــيح  |هندستـــ طنط

499288 لق|لخ|للطيف عيد عبــــد |ن محمد عبــــد |نوره |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

32565| ين صل |لبــــ|ض عبــــد|ح ري|رسر
ى
ق ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش

تـــ|لبــــ|ط

484577 لي خليل|لمسيح خليل بــــس|نوبــــ عبــــد |بــــ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|55| حمد|تـــه خلف |ء شح|ول دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

8|4465 ئيل|فتـــ صموئيل ميخ|يكل ر|م ي|علوم 
|لمنى

6o6786 ى  هيم محمد بــــدير|بــــر|محمود حسي  لمنصوره|هندستـــ 
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762o37 لمه محمد سعد خليل|س لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

842|4 لحفيظ عىلي|حمد عيسوي عبــــد | طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

6|8974  عرفه|هيم |بــــر|جر محمود |ه
ى
لدسوق ى شمس| لسن عي 

|32278 حمد|ح |حمد محمد صل|هلل |نور  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|39o36 ك|مريم مجدى بــــطرس مل ن|بــــ حلو|د|

687o3| هيم|بــــر|حمد |زق |لر|حمد عبــــد |مل | لمنصوره|بــــ |د|

8|93o2 ي ع| س|طف فهيم غط|نىح  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

||7776 لكريم محمد|جنه محسن عبــــد  ن|فنون جميله فنون حلو

25|4o2 لسيد|ح |دل صل|م ع|حس ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

82773| لفضل دردير|بــــو|حمد صبــــري | ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

6o6348 ى محمد مك|خ وي|لد حسي  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

533o6 هيم|بــــر|لعزيز |رس عبــــد |ميه ي|س |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

343|56 ي|ح محمود عبــــد|حمد صل|ندى 
لغنى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6oo|72 ق|لعدوى |لم |ريم س وى|لشر |ره طنط|تـــج

335928 حد محمد|لو|در عبــــد|لق|هيم عبــــد|بــــر|ريم  ى شمس|تـــج ره عي 

|64539 رص يوسف مجىل|دى ن|ف ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

48|522 هلل|عمر مجدى محمد محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

26o433 لخطيبــــ|زى |ر محمد حج|من ي صىح بــــنه
|معهد فنى

867443 يف طلعتـــ ك مل سيد|رسر لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

896o38 لموجود |هبــــه محمد محمود عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|38382 ي محمد صديق 
حمد|تـــفى ى شمس حقوق عي 

38254 لمجيد محمد|لرحمن عبــــد|يوسف عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

34|438 لرؤف محمد منسي|محمود محمد عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

6292| لحميد|بــــتـــ عبــــد |ن ثــــ|زينبــــ شعبــــ طبــــ بــــنى سويف

7|527| وى|لمنش|لق |لخ|محمد محسن محمد عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|4374 ى عىل محمد |ي لففى|لمهيمن |لعربــــى عبــــد |سمي  |نوعيتـــ بــــنه

7|5494 هيم منجل|بــــر|تـــ |لشح|دل |محمد ع |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

64863 لقوى|لحميد عبــــد |متـــ عبــــد |س|عوكل  ره بــــنى سويف|تـــج

7646|o لسيد محمد لفتـــه|حمد |لدين |م |حس معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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226385 لقطط|بــــو |حمد |يز |م ف|سل| ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

5|8o5| لحميد محمد رستـــم|رتـــ عبــــد |س تـــربــــيتـــ دمنهور

263553 حمد|هيم سيد|بــــر|حمد محمد |ده |غ |تـــمريض بــــنه

6|374 حمد|ن |مصطفى محمد شعبــــ ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

266845 لد|هلل خ|سم عبــــد|ديه بــــ|ن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7|2585 لمتـــول|هيم |بــــر|ندى مصطفى مصطفى  زيق|لزق|عه |زر

4o648o ن|بــــر محمد عطو|مروتـــ كرم ص ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

34935| يد|لحليم ف|تـــتـــ عبــــد|م حمدى شح|سل| ى شمس|تـــج ره عي 

9o8|o2 د |طف عي|رص ع|مريم ن ج|تـــربــــيتـــ سوه

9|3|84 هيم |بــــر|بــــيشوى مدحتـــ ديبــــ  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

58754 ن|هلل جبــــر| |ء حسن رض|عل بــــ بــــنى سويف|د|

4344| س|س رزق عبــــ|مل عبــــ| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

283385 حمد درويش|مي  فتـــىح |ل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

66273 م حميده محمود منس|رس عص|ف ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

6||768 ي جم ي|لنبــــي سعد |ل عبــــد |إنىح 
أللفى |ره طنط|تـــج

4|4872 ضى|لق|ن عىل |ح عثــــم|ء نج|رس| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

28|9o| ده سيد خليل|عمر حم ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

329|o| كرم محمد خليل محمود|محمود  ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

4982o3 ر|لنج|لمجد |بــــو|ل |يه جميل كم| تـــربــــيتـــ دمنهور

845895 لصغي |لحميد |عمر محمد عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

4o375| هلل حسن محمود نور محجوبــــ|عبــــد  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

2o899 م حمدى رجبــــ محمد|سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

46578o ره|حمد بــــسطويس عىل عم|ل صبــــىح |نه لشيخ|هندستـــ كفر 

4476o| ى |حبــــيبــــه تـــوفيق  حد|لو|هيم عبــــد|بــــر|مي  |ضتـــ طنط|علوم ري

5|4o28 بــــو حلو|ن عىل |آيتـــ حسن فرح سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

442843 لسيد|لق |لخ|لمنعم محمد عبــــد |سلىم عبــــد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

7|2269 ره|ره محمد عم|سه عبــــده عم|م لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6|3869 لديبــــ|بــــر |لحليم ص|محمود عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

8|9|46 ى|م ل لبــــيبــــ|نبــــيل كم| رتـــي  سيوط|ره |تـــج
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628oo8 ى | م|لش|حمد محمد محمد أمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4||43| لهوى|بــــو |ن |لمنعم حمد|مصطفى عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

243|56 ى محمد فيصل سعد  وى|لكفر|حسي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

7874|7 يوبــــ|لسيد |حمد |لحكيم |حمدى عبــــد  لمنصوره|حقوق 

327||3 ى بــــكرى عىل عبــــد د|لجو|مريم حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4355o4 س|شد عبــــ|ندى مجدى ر سكندريه|ل|صيدله 

625935 لمجيد|لعظيم عبــــد|لد محمد عبــــد|خ زيق|لزق|حقوق 

835272 ء يوسف محمد سيد|دع دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

8324o4 هلل|طمه عيد سيد نرص|ف |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

856|67 سعد|جرجس يعقوبــــ عجيبــــ  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

425o2 حمد|هيم |بــــر|م محمد |هيم عص|بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

96376 حمد|لد محمود |طمتـــ خ|ف ن|حقوق حلو

63|o86 حمد|عيل لطفى |سم|هيم |بــــر| |نور زيق|لزق|حقوق 

843573 ي ج
هيم|بــــر|لصبــــور |بــــر عبــــد|مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

284989 بــــتـــ|رى ثــــ|مصطفى سيد بــــد تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

6|3494 هد|لحسينى بــــيوم مج|محمد سعيد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

48|385 لعزيز حسن|م مجدى محمد عبــــد |سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o946o ظتـــ|بــــ|حمد عىل |ء |لىمي لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

523725 حد محمد محمد |لو|طف عبــــد |هلل ع|عبــــد 
ن|رضو

سكندريه|ل|هندستـــ 

6oo729 ئى|لسود|بــــ |لوه|لحميد عبــــد|مل عىل عبــــد| ي صىح طنط
|معهد فنى

64689| لمتـــولي سيد أحمد|زن شفيق |م ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

475558 ن|حمد زي|لحكيم |حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|ره |تـــج

|2oo35 روق يوسف|د ف|ندي عم|س ى شمس|د| بــــ عي 

6324o2 ن تـــه|شد سعيد شح|وجيه ر| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

245444 حمد|مل سيد |هدير ك ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

|76864 لرحمن|لسعيد حسن عبــــد |منيه | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|585o ز|لقز|ن حسن أحمد عىل |إيم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

882|83 لعظيم  |رح عبــــد|عمر صفوتـــ ج سيوط|ره |تـــج
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278|9 ن فتـــوح|حمد محمد سليم| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

57323 ضى محمد|ره محمد ر|س ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

824522 ى|حمد مديح محمد حس| ني  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

64o557 حمد محمد محمد غريبــــ|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|346|4 هيم|بــــر|يكل رفيق مني  |م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o672 ل محمد محمد|محمد جم لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

75o482 لمنعم حسن|حسن محمد عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

674o| هيم|بــــر|بــــ |لتـــو|م عبــــد |حمد عص| لفيوم|بــــ |د|

2|242 حمد|حبــــيبــــه محمد محمود  ن|تـــربــــيتـــ حلو

39o76 للطيف طه|هد طه عبــــد |ن هره|لق|لعلوم ج |ر |د

264839 لمحسن محمد سوسه|م عبــــد|ر س|مي ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

35oo39 لجليل محمد|هر عبــــد|رتـــ م|س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

758o72 هلل|د عبــــد |محمد رجبــــ حم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

232495 بــــ نرص خليل|لتـــو|ن عبــــد|رمض| دين ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|35744 لم|حبــــيبــــتـــ رأفتـــ محمد س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6449o8 وى|لمرس|لعزيز |مجدى سعد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

865768 ي|ح |لفتـــ|ء عبــــد|دع
حمد مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

649689 مر|لم ع|تـــه س|رس شح|ح| رن هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5453o7 بــــو زيد|بــــو زيد محمود |رضوى مشهور  سكندريه|ل|بــــ |د|

92o977 ه |لل|دل روضى عبــــد|ء ع|سم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

456|46 ن قطبــــ|لحليم  رمض|لحليم أيمن عبــــد |عبــــد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2292o3 ح بــــدر|طف مصبــــ|يه ع| ى شمس|زر عه عي 

24|o27 هلل|ن عىل |حمد رمض|يوسف  هره|لق|حقوق 

9o499o م |منى خلف محمد تـــم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4o47o2 |لبــــ|محمد سمي  محمد محمد عبــــد
ى
ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4|4o9o ى حج|حمد |ه محمد |نج زى|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

92286| حمد  |هيم محمد |بــــر|لد |خ دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|5|39 م فهىم|لسل|فر عبــــد|يمن محمد ظ|يوسف  هره|لق|ره |تـــج

487468 رس محمد|لح|م حسنى عبــــد|حس |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

83o346 حمد محمد|ء ممدوح |شيم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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5||367 ن|له رسح|ل|حمد عبــــد |هيم |بــــر| سكندريه|ل|حقوق 

6596| حمد مرزوق فهىم محمد| لفيوم|صيدلتـــ 

429957 لعزيز|ل محمود عبــــد |هلل جل|عبــــد  |ره طنط|تـــج

627o|7 يم سعد|لد|لدين محمد عبــــد|رص|م ن لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

2626o2  سعد نظي  محمد 
حمد|مصطفى عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| | شبــــر

5|3495 ر عيد|ر عىل مختـــ|مختـــ معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

892872 ض |ن محمد عيس ري|يم| سيوط|ره |تـــج

8||48 لسيد|للطيف |شور عبــــد |حبــــيبــــتـــ ع لفيوم|عه |زر

4|5o2o لنرص|لمجيد سيف |رق مسعود عبــــد |أحمد ط لشيخ|بــــ كفر |د|

48772| ي |لدين |نور
لسيد|بــــو زيد |حمد لطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

2238o5 س|ء مصطفى محفوظ عبــــ|رس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

78|27o ل|لجم|لسيد عىل محمد |حمد نبــــيل | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

92o449 د |حمد مر|قمره منصور  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

64o93 لد سيد يوسف|منيه خ| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

3|2796 ل مرىس|حد هل|لو|رحمتـــ عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

22593o م بــــيوم عوض|يوسف هش ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

482|8o ف |عىل  ن|لسيد سليم|رسر سكندريه|ل|حقوق 

66685 ي  ف معوض سعيد|سىح  رسر لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

765o49 ى عبــــد  ئى|لغيط|م |لسل|عبــــله حسي  ره بــــور سعيد|تـــج

4o349| بــــو قنديل|لىح |لحميد عبــــد |ئل عبــــد |سلوى و عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

498|o8 خرصى محمود خرصى محمود| رن ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6396|7 لحميد طه طه محمد عىل|منيه عبــــد | ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

34|989 لعزيز|لرحمن عبــــد|خلود محمد صبــــىحي عبــــد |طبــــ بــــنه

445985 ربــــ|ن مسعود مح|عىلي سليم ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

3|47o7 عيل عىل|سم|لمنعم |مهند مجدى عبــــد ن|بــــ حلو|د|

44oo3| بــــو غربــــ|لمجيد |ئى محمد عبــــد|ن ه|رو لشيخ|بــــ كفر |د|

822473 ي عبــــد|ء ق|سم|
ى|ضى لحكيم حسي  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6275o7 لمعبــــود محمد بــــدوى|محمد يشى عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج
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44|7|7 ي|دل عبــــد |ء ع|ن عل|يم|
لغنى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

539855 مريم وليد مكرم زىك سكندريه|ل|حقوق 

488|69 لجمل|هيم عىل |بــــر|حمد |عمر محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|o554 لعوضى|حمد |رحمه عطوه سيد لمنصوره|بــــ |د|

543496 تـــه محمد مؤمن|يتـــ صبــــرى شح| بــــ دمنهور|د|

6oo574 ل محمد|ل محمد محمد كم|كم |ره طنط|تـــج

922352 ي |فتـــ عبــــد|لرحمن ر|عبــــد لحكيم خضي  ج|بــــ سوه|د|

86oo68 محمد محمود فتـــىحي حسن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

33577| بــــ|لتـــو|منيتـــ عىل محمد وجدى عبــــد| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

779646 حمد|هلل |بــــر سليم عبــــد |محمد ج ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|57oo2 نور بــــكرى بــــرىس|لد |خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

482o34 قوتـــ سعد|لعزيز ي|محمد عمرو عبــــد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

85987| هلل عليوه|رس محمد عبــــد|ي ي|بــــ |د|
|لمنى

764926 ن|سلىم محمد محمد سليم هندستـــ بــــور سعيد

297854 ع شبــــل|آيه وجيه من |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

233|3o  سيد عبــــد
ى
 مصطفى|لبــــ|سمر شوق

ى
ق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8332o8 ن محمد|ج سليم|ء حج|دع دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|29|65 ف |ندرو | نور عبــــده|رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

526344 ى مرع عثــــم|عبــــد ن سيد|لرحمن حسي  سكندريه|ل|حقوق 

923349 لحميد مصطفى |طمه مدحتـــ عبــــد|ف ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

5|5|76 لحكيم غيثــــ|لحكيم نرص عبــــد|ندي عبــــد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

||9428 له عىل سيد محمد|ه ى شمس حقوق عي 

|26382 حمد|د محمد مصطفى |زي وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|56993 حمد|لح |م ص|حمد هش| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

526967 ج|حمد محمد فر|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|o824 حمد نجم|لحميد |رق عبــــد|رتـــ ط|س ى شمس هندستـــ عي 

4o4|8| هيم خليل|بــــر|رس محمد |حمد ي| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|o635 ي عىلي حموده|ء ر|سم|
ضى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

693o33 ئى|لحلو|هلل |جد محمد عبــــد |مريم م ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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49o47 تـــ محمود عبــــ| حمد|س |مي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

8|4o98 زم محمد محمد محمود|ح ي|بــــ |د|
|لمنى

7||77o ه محسن طه | لتـــوتـــنىح |ىط |لمع|بــــو |مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

54|7oo م|لعلق|محمد خليل | محمد زكري هره|لق|لعلوم ج |ر |د

877|53 ل |لع|حمد عبــــد|ل |ل كم|نه سيوط|طبــــ 

627446 تـــ عىل|ن محمد عىل فرح|يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|2||29 مه طه سيد محمد|س|ندى  هره|لق|ره |تـــج

9oo862 ى |ي لسيد |مل |حمد ك|سمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

27|599 حمد|لعزبــــ عىلي سيد |هيم |بــــر|ندى  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

88663| لرحمن |حمد عبــــد|عمرو سيد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

523985 لد محمد نرص|روى خ| ن|سو|ضتـــ |علوم ري

4|72o3 لعكش|هيم |بــــر|لد بــــسيوئى سعد |لرحمن خ|عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

632|32 لحفيظ|حمد محمد عبــــد |ء |لشيم| زيق |لزق|تـــمريض 

|343|5 لسيد|هيم |بــــر|دل |مل ع| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

254|o7 وى|لفيش|ىط |لع|لسيد عبــــد|م |سل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

52282 لحفيظ|د عبــــد |ريم محمود فؤ لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

6||549 لهليس|لسعيد |هيم |بــــر|ندى  |نوعيتـــ طنط

498457 رقيتـــ طه محمد صدقتـــ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|3o748 لسيد|ل عىل |محمد كم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

3o433 د حمدي محمد|جر عم|ه ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

623226 ى  ر|حمد متـــول عم|مروه حسي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

23|248 م محمد|مح س|محمد س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

697489 ن|وى محمد عمر|لهند|حمد |محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

8544oo هلل عىلي محمد خميس|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|524o ه حمدى عبــــد| دق  |لص|لعزيز عبــــد|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

35o327 محمد عىل يوسف محمد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

62o568 ف محمد |خديجه  تـــع|لبــــ|وى |لشبــــر|رسر لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

8|2o64 شكيبــــ طويس محمود| رن ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

772o4 لسيد محمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد | دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

Thursday, September 6, 2018 Page 13751 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

59788 |ل و|حمد كم|م |حس
ى
ق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23|232 ى عبــــد|محمد حس ى|ل حس|لع|ني  ني  ن|بــــ حلو|د|

2|8o67 ى سيد| حمد نبــــيل حسني  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5o6o5o لديبــــ|حمد محمد محمد خليل | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

256|69 لشيخ|م محروس |محمود س ي صىح بــــنه
|معهد فنى

5o42||  بــــ|بــــ |رح
ى
زيد|حمد شوق سكندريه|ل|ره |تـــج

489o26 لرحمن محمد محمد|يه محمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6388o ي محمد عبــــد 
يف مصطفى بــــي|ح رسر|لفتـــ|رسر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

4o942 خلود محمود محمد خليفه ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

68|69 ى|ء محمد خلف |سم| مي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

567|9 بــــ|لوه|مل عبــــد |ر ك|محمد مختـــ حقوق بــــنى سويف

447993 حمد|لرحمن حسن |حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

8399|| ه قن| حمد|ن |لم|وي س|مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9|2969 لنبــــى محمد محمود |م عبــــد|نع| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

369723 ى|م حس|م|ء محمد رزق |ل| ني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

499633 تـــ عبــــد| ىط حمدى مريم|لع|مي  بــــ دمنهور|د|

2o49| ى عل|مصطفى محمود  م|لسيد حسي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

438237 ى|هيم محمد محمد ش|بــــر|مي  هي  لشيخ|تـــمريض كفر 

277796 لعزيز|ح حسيبــــ محمد عبــــد|لفتـــ|حسيبــــ عبــــد شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

255277 هلل|نتـــ طلعتـــ عيس سعد |ج تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

427753 رص|لحكيم فتـــوح ن|محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

545769 حمد|حمد محمد |محمد مصطفى  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

422o6| مه محمد|س|رس |ره ي|س ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

22988 سم|لدين مجدى محمد ق|نور  هرتـــ |لق|تـــمريض 

72776 هلل|ف |م ر|لسل|ميمه مهدي عبــــد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

55498 لم|بــــ س|لتـــو|ره سيد عبــــد |س تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

638556 حمد|حمد |حمدى |هند عبــــده  زيق|لزق|نوعيتـــ 

3||38 يرينى عزبــــ خليل مرزوق| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

69o475 هيم|بــــر|ر عىل |لستـــ|محمد عبــــد  لمنصوره|صيدله 

626845 ى عم|م لملك|د عزيز عبــــد|رلي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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63|66 تـــ ربــــيع عىلي حسن| مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2289oo حمد محمد|هبــــه مصطفى  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

236327 رى|لزن|تـــغريد رأفتـــ محمود محمد  ن|فنون جميله فنون حلو

678969 ن محمد عرفه|محمد شعبــــ| ر|ي ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4223o| لقوى|شىم عبــــد |له|ن |محمد رمض |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

476347 هيم عسل|بــــر|هيم تـــوفيق |بــــر|م |سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33o23| لعزيز رزق|مه عبــــد|س|ء |ل| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2873|6 محمود جعفر| ء رض|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2267|9 شد سيد|دل ر|محمد ع ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

9o547 د حميدتـــ|وليد محمد مر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|9654 |لنج|بــــو|ل محمد |لهل|مجدى محمد محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

77394o لعزيز حسن|كريم صبــــرى عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

425269 ن ج  شكرى بــــشي |ر| مي  ى شمس طبــــ عي 

49|9|5 هلل همس|ن محمد عبــــد|بــــرديس شعبــــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

682726 ن|وى سليم|لششتـــ|لحسينى |ن محمد رأفتـــ |ريف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

64|2|2 لسيد|محمد سعيد عىل | رويد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

688767 لسيد محمد|لحسينى |حمد عمرو | لمنصوره|ره |تـــج

5||425 حمد خليفتـــ|ن محمد |سمي  شعبــــ ره دمنهور|تـــج

82|678 للطيف|يمن محمود عبــــد|ر |من ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4o8238 ي|لش|لسميع عبــــد|لدين محمد عبــــد|م |حس
ى
ق

عيل|سم |
|بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

677399 لعزيز متـــولي|تـــه عبــــد |هلل محمد شح|عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

24ooo5 ى عمر  لجميل|محمود مصطفى خرصى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|5337 ي مس|م|
عد فوزي حسن|ئى سيوط|ره |تـــج

774263 مل|مح محمد ك|عمر س زيق|لزق|عه |زر

753785 ى |ي لجليل|حمد حسن عبــــد|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

2347|8 دى محمد|له|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

278272 حمد حمود عىل حمود| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

643o94 ف |ن |نوره ى عط|رسر محمد| مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

7o85oo نور محمد زيد|جر |ه لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 
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864994 ج حسن محمد|يه فر| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

4396|8 يل|عبــــي  حمدى بــــيوم ط لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4o697o تـــ مصطفى درويش|لشح|طف |رؤى ع سكندريه|ل|ره |تـــج

682o43 ر|لنج|حمد محمود |جر |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

692|73 شتـــ|م عم|لسل|لحق عبــــد |منيه عطيه عبــــد | لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

496526 تـــ جم لسيد|لعزيز |ل عبــــد |ني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

832o7| ي|بــــو|نىهي عبــــيد 
لحسن حفنى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

643838 لسيد|لمحمدى |هيم |بــــر|مل | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

546796 وى|لشن|حمد محمد |د |عىل عزتـــ فؤ ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

|5336o ء محسن سيدهم محمد|شيم ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

43|59o م|هيم هش|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

782|9o لحميد|ع عبــــد|سوسن حسن رف زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

93985 مل محمد عيسي|ل ك|م جم|بــــتـــس| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

6392o ى تـــتـــ خليل|دل زىك شح|ع| مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

482693 هيم حسن|بــــر|ء محمد |ل| سكندريه|ل|ره |تـــج

497482 سهيله نبــــيل عىل طبــــليتـــ تـــربــــيتـــ دمنهور

2o229 ع محمد|لرف|ن |محمد شعبــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|9777 ن هيم|بــــر|بــــر |لد ص|خ| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

889422 نور بــــدوى  |تـــه |هلل شح|عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

899339 لرحيم |بــــر محمد عبــــد|سيد ص ج|ضتـــ سوه|علوم ري

3649|| هلل جرجس|بــــ|بــــيتـــر مجدى ج |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

867782 ي منصور عبــــد
لرحيم منصور|مصطفى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

7|6994 ى محمود شح|م |له| تـــه|حمد خي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4o82|8 وى|لحمر|د محمد عىل |حمد فؤ| |نوعيتـــ طنط

57926 س|طف عوض عبــــ|لدين ع|سيف  ره بــــنى سويف|تـــج

244992 لعظيم|هبــــه محمد محمد عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2534o9 ى|ن |نوره حمد عىل أبــــو حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

77o995 ى| رن مجدى محمد حسني  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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76|664 |لعل|بــــو|ىطي |لع|محمود حنفى عبــــد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

54647 نم جعفر|شور غ|ء ع|شيم سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7oo496 لمتـــول|لسيد |لمتـــول |ن |يم| زيق|لزق|طبــــ 

3254o3 م|مصطفى محمد سعودى تـــم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4239|7 ن جمعه محمد|رى سليم|لبــــ|ره عبــــد |مي سكندريه|ل|عه |زر

758743 حمد محمد|ئى |حمد حس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

422464 هلل سلومتـــ|ح خي |ئى مصبــــ|ه تـــمريض فرع مطروح 

77o|99 لعظيم يوسف مهدى|ل عبــــد |حمد جم| زيق|لزق|علوم 

347423 ن|حمد حس|مد |حمد ح|تـــفى  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

29445 حمد|لسيد |حمد |محمد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6767o| لسميع|حمد عبــــد |يه رفعتـــ | لمنصوره|علوم 

42|3o6 شور|لسعيد محمد ع|محمد محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

698o5| حمد|م شكرى محمود |ريه لمنصوره|حقوق 

886392 حمد  |لدين |حمد حمدى علم | سيوط|بــــ |د|

3|7o93 دل محمد فوده|ع| عل |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

9o6474 ح يوسف سعد محمد بــــكري |سم ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

755o25 لسيد رجبــــ عطيه|حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

878733 بــــوغدير محمد سيد |د |رش ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

|39|32 ى رحمه محمد فوزى محمد حسني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25o364 عىل| طمه حمدى زكري|ف لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

6||4|9 |در وف|لق|ن عبــــد |ره زهر|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

637733 زق رسور|لر|لبــــدوي عبــــد |لسيد |محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4oo2|5 ه عبــــد| وى|لحن|لرحمن فتـــىح محمد |مي  سكندريتـــ|ل|نوعيتـــ فنيتـــ بــــفرع مطروح ج 

5|9428 غ|لصبــــ|ء محمود رزق |شيم سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

2287|| حمد|لسيد محمود محمد |ء |ل| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

4254|9 بــــينى|لعزيز رزق |نور محمد محمد عبــــد  لشر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

26|5|6 تـــه|لسيد شح|ل |حمد جم| |بــــ بــــنه|د|

6o7|6 حمد|ن فتـــىحي معوض |حن تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

339298 ى طه|حمد محمد عىل حس|محمد  ني  |ره بــــنه|تـــج

43|557 ل|لع|عمرو محمد محمد عبــــد  | تـــمريض طنط
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9|4824 ر محمود محمد  |مصطفى عم |حقوق بــــنه

7o5385 حمد|هيم منصور عىل سيد |بــــر|ء |عل لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

833794 ى تـــسنيم محمود فكري حسي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

26526 ي 
ل|لع|حمد محمد عبــــد |مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|5365o ى|ئى خ|م| لد محمد حسي  هره|لق|حقوق 

88o3o3 ل محمود محمد |محمود جم سيوط|حقوق 

287o89 مه حفنى|مه عرفه سل|سل ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

||72o4 عيل|سم|ل |بــــر جل|محمد ص ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|55964 ى س|ك ديبــــ جرجس|م |رولي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

329858 لمقصود|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد|ء |ل| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

||52oo ف سمي  بــــطرس| |ر|كل رسر ى شمس|تـــج ره عي 

3334o7 ى|لد محمد عبــــ|خ س حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

|36235 لرحيم|لرحيم محمد عبــــد |محمد عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7|5o3 يف عبــــد  هلل|م تـــوفيق عبــــد |لسل|رسر تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

45o27 هلل|لدين محمد ربــــيع عىل عبــــد |ء |عل ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

242892 مل سيد|حمد ك|محمد  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

682|29 بــــ|حمد محمد نرص خط|نسمه  لمنصوره|بــــ |د|

52398| يوسف مصطفى محمد تـــوفيق مصطفى محمد سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

858963 ل|لع|صف عبــــد|ل ربــــيع ن|نه ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

546539 لسنورىس|لعزيز |ن عبــــد|محمد رمض سكندريه|ل|هندستـــ 

|24749 م محمد رفعتـــ عبــــده|هش| دين هره|لق|م |عل|

76o456 حمد|ر عىل محمد حسن |بــــش لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

6345o ن خليفه درويش|نور شعبــــ معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

757694 لدين جمعه|مىح | عمر زكري |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

232|| ى يم|محمد سعيد  ي|مي 
ئى ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 

مس |خ.تـــ

9||344 حمد  |لنعيم |حمد عبــــد|م |ريه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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243584 ن عبــــده تـــوفيق|يرينى عري| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

6795o2 لونيس |ىط عبــــد |لع|مح عبــــد |طمه س|ف
منصور

لمنصوره|ل |طف|ض |ري

444584 بــــى|هيم رسر|بــــر|ئى حسن محمد |م| لشيخ|بــــ كفر |د|

88o477 حمد |لعشي  |مه محمود|س|ل |بــــتـــه| سيوط|بــــ |د|

689766 ى|هيم |بــــر|منيه محمد | لمسي  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7o797o ل|لع|لسيد عبــــد |زق |لر|لمتـــول عبــــد |حمد | لمنصوره|حقوق 

|775|7 ى عبــــد |عبــــد  ل|لع|هلل عمرو حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

36494o لم|لم محمود س|محمد محمود س |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

52933o عيل|سم|بــــو|عيل محمد |سم|حمد وجيتـــ | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

3||o89 شد|لحليم ر|حبــــيبــــتـــ عمرو عبــــد ى شمس|زر عه عي 

3258o7 حمد مدئى محمد|نىه  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

2|5|76 هر مصطفى|تـــ م|شح| صبــــ كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

25236o ه | د|لجو|ن عبــــد|حمد شعبــــ|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

9|8936 محمد سيد | جر زكري|ه سيوط|ره |تـــج

875455 هيم |بــــر|هبــــه عىل دردير  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

84|773 محمود محمد حسن محمد دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

|63534 ن|بــــ محمد رضو|لوه|ء محمد عبــــد |شيم ى شمس| لسن عي 

|779o4 حمد|رص محمد |م ن|سل| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|45983 ى |ي شم|لسيد ه|هيم |بــــر|سمي  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

333334 لحميد عىل قنديل|لسيد عبــــد|ء |رس| |حقوق بــــنه

683683 لعويىل|لسيد  |ل مصطفى |ء جم|ل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|37o62 ى |هيم ي|بــــر|ذ |مع هيم|بــــر|سي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

6|93oo لسندروىس|هر |هر وليد ط|ط ط|هندستـــ دمي

339954 لح عىل عيسوى|هر ص|محمد ط |كليتـــ هندستـــ بــــنه

355o42 مي محمد فتـــىحي محمد عىلي |حقوق بــــنه

779|4o تـــه|لرحمن شح|حمد ممدوح محمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

27o45| لحليم حويتـــ|ج  عبــــد|هيم ن|بــــر| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

Thursday, September 6, 2018 Page 13757 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

697|22 لمنعم|حمد رأفتـــ عبــــد |محمد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

57765 ى|بــــر|يه ربــــيع | هيم حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

67899o لفى|ل|لسيد محمد |ر |من لمنصوره|حقوق 

4|32o4 لفتـــوح|بــــو |ح |لفتـــ|حمد عبــــد | |ر|ي |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

85|o3 حمد|هيم |بــــر|بــــر |رضوى ج حقوق بــــنى سويف

839633 ي |محمد جم
حمد|ل بــــسيوئى ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

67||6 وى|لعزيز عشم|جر عزتـــ قرئى عبــــد|ه لفيوم|لعلوم |ر |د

|33494 رح|يز بــــ|ح ف|يز صل|ف ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

489|24 لسيد|لرحيم |هلل حسن عبــــد |منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

853847 ديبــــ وهبــــه|ء |ن بــــه|نوره ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

2288|2 لسميع|سهيله محمد فوزى عبــــد هره|لق|ره |تـــج

48339| حمد حلىمي محمود|دهبــــ  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

35o528 حمد|ن سيد |ء رمض|رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o6664 لمجيد|لح عبــــد |در ص|لق|أحمد عبــــد  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

439774 ىسر|لنبــــي محمد غبــــ|كر عبــــد|ء ش|هن لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|54|96 عمر وليد حسن محمود ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

342443 ف ف|ر |من بــــ|لسيد خط|روق |رسر ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

683726 لطيبــــ يوسف|ن محمد محمد |نوره لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|6|82 هند محمد رزق غريبــــ تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|36487 حمد|بــــو ضيف |لسيد |لد |خ دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

6|24|2 |ريم محمد مصطفى محمد شتـــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|42|7| ى عبــــد |سيف  ي|لمرضى خن|لدين حسي 
ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|39537 عيل محمد|سم|لسيد |رس |ء ي|شيم ى شمس|زر عه عي 

2552|| نه|لم شبــــ|هيم س|بــــر|ر شكرى |من تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

25o237 ف عبــــد|يه | م ودن|لسل|رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

628883 بــــرهيم لطفى عطيه|ل |م| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o888 لرحمن عىل محمد|لد عبــــد |ء خ|ل| هره|لق|ره |تـــج

829887 لمجد|بــــو|ري |لبــــ|مح سيد عبــــد|س دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

||9469 ن|عيل محمد عثــــم|سم|لرحمن عىل |عبــــد  ى شمس حقوق عي 
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84o767 ي حسن 
ن|هيم حس|بــــر|مصطفى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

قرص|ل|لطود |بــــ

443699 هيم حسن|بــــر|مسعود | رودين لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5o2|27 وى|زق هند|لر|سعيد عوض عبــــد  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

244229 هيم|بــــر|لعظيم |حمد محمد عبــــد| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

24227 ى محمد|هدى مىح  لدين حسي  هره|لق|بــــ |د|

832267 لموجود|رك بــــخيتـــ عبــــد|ن مبــــ|سوز ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6363|o هيم|بــــر|لد محمود حسن محمد |خ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6o4o|8 لسيد محمد دومه|مصطفى محمد  لمنصوره|بــــ |د|

3237|o ش|لحو|لمنعم عبــــد|سلىم محمد عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

432848 يم رزق|لد|ره جمعه لطفى عبــــد |س ي صىح طنط
|معهد فنى

3|646 ن سيد|دل شعبــــ|يوسف ع  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

7|5486 مد فوده|لد محمد ح|زم خ|ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9|7|| تـــ محمد فهىم محمد| مي  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

4538o حمد محمود محمد|محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

335558 در|لق|د عبــــد|لجو|در عبــــد|لق|خلود عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

252675 ئى|لزرق|ىط |لع|ر فتـــىح عبــــد|من تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

77388| ن عىل|دل عزتـــ عىل عثــــم|ع ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|4328| بــــ|لوه|لعظيم عبــــد |ح عبــــد |صل| نه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

27|4o2 لح|لعزيز ص|هيم محمد عبــــد|بــــر|ن |يم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

83|o5 ل سيد منصور|محمد جل |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

25||o2 بــــو حصوه|جد محمد بــــدوى |محمد م ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

65948 له|هيم حل|بــــر|هيم |بــــر|حمد محمد | لفيوم|بــــ |د|

855833 لس شهدي حليم لبــــيبــــ كي  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

6o5457 ي
رى عقل|لبــــ|محمد مصطفى عبــــد | دئى لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

775323 هيم متـــول عيطه|بــــر|حمد |هيم |بــــر| |ره بــــنه|تـــج

2|9259 لحميد|ن عىل عبــــد|محمد شعبــــ هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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|7o84| مه عىل محمد|س|مهند  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

75o469 محمود محمد جمعه عىلي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

45266|  عبــــد
ى
للتـــ محمد سعد|عزتـــ شوق لشيخ|بــــ كفر |د|

7oo997 لنقيبــــ|حمد |فظ محمد |ن ح|نوره زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

635793 هلل|عبــــي  عزتـــ غريبــــ عبــــد زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7oo873 حمد|ح |لفتـــ|م سعد عبــــد |محمود هش لمنصوره|هندستـــ 

2389|7 د|لضي|لعزيز محمد |هلل محمود عبــــد|هبــــه  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|32447 عيل|سم|مح جمعه بــــيوم |يه س| ى شمس صيدله عي 

2|65|5 حمد حمد محمد فرج|حسن  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

85754o هيم محمود|بــــر|لد |سمر خ ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

323||7 ئى|هلل محمد كيل|رضوى عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

6279| لعظيم محمد|بــــ عبــــد |لبــــ|ل فتـــح |من لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|24673 ى| رن يف محمد حسني  رسر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

36|636 لسيد|حمد | |جر رض|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6345|5 حمد|ئى |ئى محمود كيل|كيل زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|48|29 ف عبــــد |د |زي لك سيد|لم|رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|2|964 بــــى|مبــــ|ن |لمجد سم|بــــو |حمد |لدين |سيف  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

8o687 كر|ح وفدى ونيس ش|سم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o6282 عر|لش|هيم |بــــر|سندس عىل عىل عىل  لمنصوره|حقوق 

|42966 ي محمود محمد
محمد محمود حنفى ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

24326o ى قرئى عبــــد لحفيظ|هدير حسي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

76687o لطويل|ن مسلم |ل سليم|لد كم|خ ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6|8o8o ره رأفتـــ رزق قزمل|س ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

786559 حمد فول|حمد محمد | ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

4|464o ي|ر
لننى|ن غريبــــ |رمض| ئى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

753424 ى|بــــر|مصطفى محمد  هيم حسي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

464763 هلل|ده عبــــد|هيم حم|بــــر|محمود  ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

347553 يم|لد|ن عفيفى عبــــد|محمد محمد سليم ى شمس|تـــج ره عي 

75934| وق محمود يوسف محمد رسر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط
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825257 حمد|هلل | |حمد عط|محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

77996o حمد|ح محمد |ء صل|ل| زيق|لزق|نوعيتـــ 

432788 س|لمجيد حو|لسيد عبــــد |ء محمد بــــدر |شيم |ن طنط|سن|طبــــ 

864o95 ي سكله|ش
دي مسعود مهنى د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

432932 وق مجدى محمد خروبــــ رسر |صيدله طنط

639283 هلل|دى عبــــد|له|هلل |رضوى عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

264852 لعفيفى|لسيد |هند لبــــيبــــ فهىم  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

85466| حمد|ن |دل عثــــم|محمد ع ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

92547| فظ  |لح|فظ محمد عبــــد|لح|سيد عبــــد سيوط|حقوق 

4|364o |لعط|بــــو |د |لجو|محمد حسن عبــــد  |بــــ طنط|د|

27234o ى |محمد بــــرك حمد|تـــ خرصى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5887o دى سويفى|م حسنى ن|هش طبــــ بــــنى سويف

7oo227 هيم|بــــر|محمد | ء رض|سم| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

752478 |ل سعد شط|مصطفى جم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

495332 ئى|لشنو|لمقصود |حمد وليد ربــــيع عبــــد| |حقوق طنط

35|3o4 يز فتـــىح يوسف|سعديتـــ ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

72792 حمد محمد حسن|طمه |ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

||6653 لدين|د نور |ء ثــــروتـــ محمد رش|رس| ى شمس|تـــج ره عي 

4|8344 وي|لشه|حمد |خلود محمد سعد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

28|||2 دى|له|لحميد عبــــد|دى عبــــد|له|يوسف عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

95o39 لعزيز محمود خميس|ء عبــــد |رس| |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

83263o ي سل|محمد كم
مه|ل مصطفى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|66663 هد|لزين مج|ء مصبــــح |ل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

627o45 ى عبــــد|نوره ى|ن حسي  لغنى حسي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

88247| لبــــديع  |س عبــــد|حمد عبــــ|ن |حس| سيوط|بــــ |د|

387|o حمد خميس|سهيله محمد خميس  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43552o ن|لعزيز شوش|هبــــه محمد عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

373622 لعزيز|تـــ عبــــد|عيل بــــهج|سم|حمد | ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى
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476|4 م محمد|لسل|لنبــــى عبــــد|ء عبــــد|عل ن|بــــ حلو|د|

9|o86o ل محمد  |لدين كم|د |حمد عم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

75469| حمد|د |لنبــــى حم|مريم عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

334239 ل|لع|ل عبــــد|لع|م عبــــد|محمود عص |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5o563 هلل تـــوفيق محمد|هلل محمد عبــــد |عبــــد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

26332| ن|م سليم|م|لنبــــى |ن نبــــيل عبــــد|نوره |كليتـــ هندستـــ بــــنه

68499| ي|لدين |تـــى مىح |لفرح|ء |ل|
لحسينى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

889772 ل حسن |يه محمود كم| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4o856| بــــوديغم|روق عىل |منيه ف| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

57o45 ى|عبــــي  رجبــــ خليفه  مي  بــــ بــــنى سويف|د|

786557 لسيد|هيم |بــــر|هر |حمد م| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

83657o حمد|سط محمود |لبــــ|ن عبــــد|سوز دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

328847 دى|له|ح جودتـــ محمد |محمد صل ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

4868|9 م|لسل|محمود سعيد فتـــىح محمد عبــــد |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

43|o48 وي|لشن|لسيد |هند نزيه  ي صىح طنط
|معهد فنى

625993 حمد|م |لسل|روق عبــــد|محمد محمد ف زيق|لزق|بــــ |د|

848425 ي |ندي ه
حمد محمد|ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

54||57 لشخيبــــى|لرؤف |لمنعم عبــــد|هر عبــــد|حمد م| بــــ دمنهور|د|

546338 عيل فوده|سم|بــــ |لوه|لرحمن رجبــــ عبــــد|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|7347 حمد كشك|فظ |م عىل ح|عىل هش سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

2|6582 ري|بــــي|ل|حمد |لحميد |ئى عبــــد|لحميد ه|عبــــد لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

429||3 ل سعيد عبــــده|بــــ جم|رح |تـــربــــيتـــ طنط

8o4784 ء محمد عطفتـــ عبــــد|ء ه|ل| ي
لمنعم|ئى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

7|75o4 لجوهرى|حمد |ح |لفتـــ|جر عبــــد |ه |ره طنط|تـــج

786368 ى وليد رجبــــ عيد بــــيوم|ي سمي  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

894|75 لربــــ |د|بــــوزيد سيد ج|طمه |ف سيوط|تـــمريض 

234o43 ى  ى عثــــم|حسي  ن|لسيد حسني  هره|لق|ره |تـــج

8663o بــــ|لوه|لسيد خليفه عبــــد | |رويد لفيوم|علوم 
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529335 لم|تـــ طلبــــه س|لشح|هلل |عبــــد ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

|2835| لمجيد|مريم وليد عىل عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

597o| هيم حفيظ|بــــر|رج |لج|د |جه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

448485 بــــو طي |دى |له|عيل محمد عبــــد |سم|محمد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

75||oo ي
د محمد|محمد فؤ| دئى لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

3579|| حمد|لموجود |متـــ عبــــد|س|محمد  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

2584|3 م|ح سل|لفتـــ|محمد صفوتـــ عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

2|4773 وق عثــــم لبــــيومي|ن |ن حسن سليم|رسر هره|لق|حقوق 

444283 لمرصى|لوكيل |حبــــيبــــه تـــوفيق يونس عبــــد  ج|بــــ سوه|د|

4|6||| د|مد حم|مد محمد ح|ن ح|حن ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

4|9785 ي عبــــد |لسعد|محمد 
لعليم يونس|وى بــــسيوئى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

8|26|o لحليم|هلل عمر عبــــد|روي فرج | لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

2384|6 لعليم عىل|هيم عبــــد|بــــر|نهي   ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

725|3 ى عىل عبــــد | هلل عىل|لحسي  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

852o83 لعزيز عرفه|لدين محمد عبــــد|سيف  ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

86753| ل|لع|ن محمد عبــــد|ده حس|غ ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

692|89 يس|لعزيز ح|ن محمد عبــــد |يم| لمنصوره|حقوق 

9o8|3o هيم محمد  |بــــر|عيل |سم|هلل |هبــــه  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

9828| ي محمود|ء ع|عل
دل حنفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

92o|55 حمد  |ء مصطفى محمد |سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

827584 رص|هيم ن|بــــر|رص |ره ن|س دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

883783 كر |ش| يوسف منصور زكري سيوط|تـــربــــيتـــ 

5o5226 ن|لمنعم محروس زهر|م عبــــد |أحمد حس |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

492245 لحميد خميس|لسيد عبــــد |يوسف محمد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

8o464 حمد|هلل غريبــــ |يوسف مصطفى فتـــح  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

46783 ف ح|خلود  مد محمد|رسر بــــ بــــنى سويف|د|

694692 يتـــ  فريد رزق| لقمص بــــول|مي  لمنصوره|صيدله 

32o474 هلل|حمد عبــــد|هلل |د عبــــد|حمد عم| ى شمس هندستـــ عي 

853585 ديبــــ بــــرسوم|هيم |بــــر|ريو |م ي|هندستـــ 
|لمنى

62o3o8 عيل|سم|لحسن محمد عىل |زم |ح ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |
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64586 ن محمد|ء مصطفى رمض|سم| لفيوم|حقوق 

|34o86 وى|لص|وى محمد |لص|زم مسعد |ح هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

48887| ى|بــــر|بــــر |هيم ج|بــــر|محمود  هيم حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|67o86 حمد|حمد نبــــيل فكرى | ى شمس هندستـــ عي 

|76982 سم قطبــــ حسن قطبــــ|بــــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|77662 رحمه سيد يوسف حسن |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|6|o6o لبــــدوى|ن |ل رضو|منيه جم| هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

|32428 ن|ل فتـــي|لع|ء مجدى عبــــد |رس| هره|لق|بــــ |د|

5|9542 غوتـــ|لمنعم بــــ|ل محمود عبــــد |هدير جم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4362|9 هلل|د |للطيف خليل ج|محمد ممدوح عبــــد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

9o2|66 بــــوزيد  |حمد |لدين |ء |نوره عل ج|حقوق سوه

347776 م محمد عطيتـــ محمد|حس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|66729 لسيد|ج  فرج |ره ن|س هره|لق|بــــ |د|

8|2o66 ى ئيل|ك روف|لمل|د عبــــد|ميل| يوستـــي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

266659 حمد|عيل |سم|لمهدى |يمن محمد |ء |سم| |علوم بــــنه

4898o8 ن محمدين|حمد محمد سليم|مروتـــ  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

9255o9 يف عرفه خلف عبــــد لرحمن  |رسر ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

4659|| لرحمن منصور|شتـــ عبــــد |محمد عك ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

3522|2 مد مدكور|حمد ح|مد |ح |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

4|592o لسيد كشك|ء خميس محمد |ول لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|373|6 حمد محمد|يوسف محمد سعد  ى شمس حقوق عي 

2568o2 ل محمد عطيوى|ن جم|يم| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

4o993| م|هلل عل|بــــرين صبــــري محمد عبــــد|ص |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

36795| متـــ محمد فتـــىح فرج|س| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

44|377 ى  ى |مؤمن حسي  بــــوعريضه|حمد حسي  |ره طنط|تـــج

775488 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|محمد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|67439 ن سيد|لد وهر|لدين خ|بــــىه  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

226247 هيم|بــــر|هيم وهبــــه |بــــر|مصطفى  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج
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|74447 لحليم|حمد عبــــد |حمد محمد نبــــيل | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

924||4 لسيد |حمد محمد |م محمد |حس ج|بــــ سوه|د|

77788 يف عمر سيد عبــــد  للطيف|رسر تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6||796 ل|لش|لم |ل س|طمه جم|ف زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

6|46o2 |لمهيمن |لمهيمن عبــــد |محمد عبــــد | دين
وى|لشن

|بــــ طنط|د|

84|7o7 ي|لنعيم عبــــد|لمؤمن عبــــد|حمد عبــــد|
لغنى ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 

(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|28735 لغنى|حمد محمد عبــــد |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

329587 لسيد|فتـــىح | ء رض|رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

235989 هيم مجىل|بــــر|حمد | |هويد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|694o ه عبــــد| ى  |لل|لعزيز عبــــد|مي  ه عشر سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5|8246 |لبــــن|حمد |بــــسمه سعيد فتـــىحي  بــــ دمنهور|د|

4335| ء مسعد سيد معوض|سم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4943o2 ى عبــــيد| حمد محمود محمد حسي  |حقوق طنط

878782 تـــه |ره محمود حمدى شح|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

337898 لسيد عطيه|د |لسيد عم| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|38647 حمد|رس |رس حسن ف|ف| ر|ي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7|o653 ى |ي هيم بــــكر عىل سعيد|بــــر|لسعيد |سمي  لمنصوره|علوم 

334927 لعزيز عىلي|دتـــ محمد عبــــد|مي ى شمس|د| بــــ عي 

||8867 نم|م محمود محمد غ|يوسف هش |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

359889 لعزيز محمد|ر وجيه عبــــد|من ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

78|955 ى نبــــيل لويز خليل| روجي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|62o3 ل جورج |مح سوري|رنيه س كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3|89|8 لعزيز|ء زغلول حسن عبــــد|رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|8834 در|لق|د عبــــد |بــــر رش|آيه ص لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

636337 رق محمد محمد عبــــده|عمرو ط ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

854|9o ض|ك ري|لمل|مح سمي  عبــــد|س ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

45o233 ده|لسيد عبــــ|حمد |لمنعم |حمد طه عبــــد | هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

762689 حمد ظهر محمود حسونتـــ|محمد  ره بــــور سعيد|تـــج
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4239oo حمد|سهيله عصمتـــ عطيه شمروخ  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

647964 ي
ى|لدين محمد |ء |محمد ضى مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

29|28o هيم بــــيوم|بــــر|م |حمد عص| لفيوم|عه |زر

3|2529 لسيد طبــــوشتـــ|معتـــز رفعتـــ  ى شمس حقوق عي 

528|55 لسيد محمد عطيتـــ|محمد عىل  سكندريه|ل|هندستـــ 

9o3635 حمد محمد |ء حسن |رس| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

922873 ى ح|ي حمد |لحميد |مد عبــــد|سمي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|7|586 خله| م تـــكل|تـــرين س|ك لفيوم|عه |زر

3|6762 تـــ | ف محمود ح|مي  مد|رسر ى شمس  تـــمريض عي 

757236 هيم|بــــر|دي |له|محمد صبــــىح عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

693885 لسيد مصطفى|هلل |حمد رأفتـــ عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

924695 لعليم طه |ء رشدى عبــــد|سم| ج|بــــ سوه|د|

25345o لمؤمن حشيش|حمد عبــــد| |عل تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

4o7338 م محمد محمود حسن|هلل عص|منتـــ  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

529o84 ن|بــــ محمد حسن وهد|يه|محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

86|587 عر|لش|دق |لدين ص|بــــ |يه|حمد | ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

696o|| قر|لن|ن محمد مصطفى عىل |يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

232653 هر محمد تـــوفيق|يدى م|ه ن|حقوق حلو

4o24|6 مضي|لحم|ر محمد |لستـــ|حمد عبــــد |طمتـــ |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26233| شد|حمد ر|محمود محن  محمد  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

7|3o99 كريم محمد محسوبــــ محمد جعفر ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

442799 حمد موىس|لىح |رقيه محمد عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

284769 ده يوسف محمد يوسف حسن|مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|7289 ي
عيل محمود|سم|حمد | |دئى |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

|6|759 حمد محمد|ن محمد |مرو ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

||726o هيم|بــــر|محمد | هيم رض|بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

284o| هيم طه|بــــر|عمر وليد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

754|55 س قرنفل|ره محمد مصطفى عبــــ|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

9o42o5 لسيد عىل |ل |محمود جم ج|ره سوه|تـــج
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6o9624 لعتـــر|محمود سعد | محمود رض س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

4444o2 ى|بــــو |هدى ممدوح سعد  لعني  سكندريه|ل|حقوق 

365964 مد|لسيد محمد ح|حمد |محمد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

7|67o7 ى|حمد ش|ن مقبــــل محسون سيد |يم| هي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

6||252 د|هر عمر ج|عمر ط تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

6oo8|6 لسيد دعدوشتـــ|ن |لطيبــــ شعبــــ|ره |س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

784243 يل|ل ج|م ختـــ|لسل|هر عبــــد |حمد م| زيق|لزق|هندستـــ 

3|9o24 هلل متـــولي|حمد عبــــد|منتـــ  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

768893 متـــ|ح سل|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|يه عبــــد | عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

8635o| حمد حسوبــــ مىكي مسعود| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

26o486 ن منصور|ن منصور رمض|حن شمون|نوعيتـــ 

453o62 حمد جودتـــ|ل |لع|محمود محمد عبــــد ط|بــــ دمي|د|

7o8424 ل محمود محمد|ء كم|رس| لمنصوره|عه |زر

25o887 هيم|بــــر|لسيد |محمد ممدوح  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2587oo يف عبــــد| لعزيز محمد|حمد رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

455423 شم|دى ه|له|هيم عبــــد|بــــر|لم محمد |س |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

864742 ى |ي حمد صديق محمد|سمي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

568o8 لس نبــــيل حلىم سليم ن|كي  بــــ بــــنى سويف|د|

884o2o رص محمد حسن |هنيه ن سيوط|تـــربــــيتـــ 

44|954 ل|ل محمد هل|بــــرين بــــدر هل|ص لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5o7|2| دي|لرم|لسعيد |لق |لخ|م عبــــد |دير عص|أغ زيق|لزق|عه |زر

|8647 حمد|حمد سعد |محمد  ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

422779 لعليم مندى عىل|هلل عبــــد |جر عبــــد |ه سكندريه|ل|صيدله 

6|4o99 هلل|د |ورى ج|لمغ|دل |ر ع|من |تـــربــــيتـــ بــــنه

22o749 لدين عىل|ل |مريم عىل كم وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

675974 ن حمد|حمد محمد |م |له| |مي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

8767o9 لعزيز |لعزيز محمد عبــــد|د عبــــد|زي سيوط|ره |تـــج

629|94 تـــى|لحلو|د |لجو|لسيد عطيه عبــــد |سلىم  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

62o944 |هيم غن|بــــر|ء حسنى يونس |عل لمنصوره|ن |سن|طبــــ 
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6o|49 لحميد عفيفى|ء جمعه عبــــد |رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

3|98|6 ل|لع|يدى محمد جعفر عبــــد|ه هره|لق|ر |ثــــ|

4328o9 وى|لبــــرم|لعزيز |لسيد محمد عبــــد |نىه  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

254365 رص عىل حسن جعفر|م ن ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

82397 لعزيز محمود|بــــو بــــكر عبــــد|محمد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|3472| ش|حمد محمد محمد دمرد| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

6|7484 زق سعيد|لر|عزتـــ عبــــد | دين ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

865o54 ي محمد عبــــد
در زىكي|لق|يمنى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

35|o84 لسحيىم|لعزيز |حمد عبــــد|يتـــ | ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

64669o لزفرى|محمد| حمد زكري|ره |س لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

|24795 لد عىل بــــشر عىل|م خ ى شمس|تـــج ره عي 

526393 ن|ن محمد رضو|رس رضو|مصطفى ي سكندريه|ل|ره |تـــج

8o2328 عيل حسن|سم|لدين |ء |ح عل|صل ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

54|265 مصطفى سعد زغلول محمد مصطفى ج|بــــ سوه|د|

82672| بــــ محمود|لوه|ء محمود عبــــد|رس| لمنصوره|حقوق 

5223o3 حمد|لحميد |آيه محمد عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

285o39 يمن فهىم حبــــيبــــ|صمويل  ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

89||67 ى |ي حمد |لمعز |حمد عبــــد|سمي  سيوط|حقوق 

63859 ي عبــــد
بــــ عىلي|لتـــو|محمد مصطفى لفيوم|ضتـــ |علوم ري

24o6o4 م كرم عيس محمد|سل| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

9|4645 ن  |يه محمد محمد رضو| ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

6|8492 ي|لمو|ن |بــــ عثــــم|د إيه|زي
ى
ق ط|حقوق دمي

92o4o2 ل |لع|حمد عبــــد|دى |ن حمدون ين|محمد رمض ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

648827 ى |حمد محمد | حمد|حمد حسني  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3739o7 لديبــــ|هلل حسن |رص عبــــد|لن|م عبــــد|سل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8o8482 للطيف|لحميد عبــــد|لدين عبــــد|ء |حمدي عل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

79|685 ي عبــــد|م محمد |م|مؤمن 
ل|لع|لعوضى زيق|لزق|حقوق 
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228555 بــــ|لوه|عيل عبــــد|سم|زينبــــ يحن   ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o82|9 حمد عطيتـــ محمد|لسيد |ء |سم| سكندريه|ل|بــــ |د|

3|2269 ى|هيم محمود حس|بــــر|لدين |ء |عل ني  |طبــــ بــــنه

62o56| ل|مل زىك زىك | ى وى|لميى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

428897 كرم طه تـــوفيق كرم أبــــو قمر |بــــ طنط|د|

5429o6 لنبــــى|هيم عبــــد|بــــر|زق |لر|دل عبــــد|هيدى ع عه دمنهور|زر

|2|45o حمد حسن|رص |ئل ن|ن كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

5o|59 دق|ن ص|محمود محمد رمض ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

832889 ه محمد عبــــد لمجيد|لحميد عبــــد|ني  سيوط|حقوق 

6|o433 وى|لص|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |بــــ فرج |ربــــ لمنصوره|بــــ |د|

265463 عيل عىل خرصى|سم|م |محمد س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

2583o3 حون|ل معوض ط|حمد جل| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|69|55 ديبــــ حبــــيبــــ|تـــي  جورج |فيلوبــــ ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

675753 ل|حمد ح|ن محمد نسيم |نوره ره بــــور سعيد|تـــج

||8o69 خنوخ|ن مفرح موريس |نوره ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

27359 ن لسيد عوض|لسيد | |مي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4|9|99 ي|بــــوزيد |حمد رزق |ر |من
لحنفى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|2o52| ه بــــه للبــــودى|لدين محمد بــــيوم |ء |ني  هره|لق|ره |تـــج

2483o8 ل|هر فتـــىح مرس|ندى ط شمون|نوعيتـــ 

9oo589 ى |ئى مكرم |نه ه|دمي مي  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

5645| ى عبــــد |سل| لعزيز محمد|م حسي  طبــــ بــــنى سويف

24779o عيل مصطفى|سم|لمحسن |زن ممدوح عبــــد|م ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

25o932 م حسن عرفه|حسن عص ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

84|653 ن|كر سليم|رفعتـــ ش| بــــول ن|سو|بــــ |د|

|42|o4 ض|حمد ري|يوسف وليد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|527|4  سيد عبــــد |ر| ر|ي
ى
لحميد|فع شوق تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|

ل|أعم

8|48|4 ل فهىمي|لع|ء حشمتـــ عبــــد|وف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6766o لس عص تـــه|رد شح|دو|م |كي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

337744 ح|لفتـــ|ن عبــــد|محمد فتـــىح سليم |ره بــــنه|تـــج
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845283 ن|ن عىلي محمد عش|يم| ن|سو|بــــ |د|

34||43 لجوهرى|لسيد |نس |حمد محمد |محمد  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

45|6|3 |لسق|سعد عىلي سعد سعد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

25o37 ن طف فرج رزق|ع| مي  هره|لق|بــــ |د|

7o84|7 هيم محمد|بــــر|ن |محمود شعبــــ لمنصوره|ره |تـــج

3o847 ر عمر محمود محمد|مي لمنصوره|حقوق 

48|92 لغنى|طمه محمد محمد عبــــد|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o2|83 حمد ذىك|ع |لرف|حمد |ء |رس| |تـــربــــيتـــ طنط

698976 ء عبــــده نرص محمد|محمد بــــه ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

883|44 ف عبــــد|د |عم لحليم صديق |رسر سيوط|عه |زر

|2422| بــــو سيف عبــــد|فظ |لح|رص عبــــد |لن|تـــفى عبــــد 
هلل |

سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

64|526 دي مصطفى|له|مه عبــــد|س|ن |يم| زيق|لزق|طبــــ 

675476 فظ|رس محمود محمد ح|حمد ي|لرحمن |عبــــد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|9922 در محمد|لق|مصطفى محمد عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|2o44 بــــو سعد|حمد فتـــىح مصطفى محمود | معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

4538o2 لجرده|لصبــــري |محمد نبــــيل محمد  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

85||o6 ى |طمه سيد |ف حمد|مي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

898o|7 لس شح ن |شد سليم|تـــه ن|كي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

9|7668 ف |فتـــ حليم خل|نوبــــ ر|بــــ| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

4o527o ف ع| حمد|ن |حمد سليم|طف |رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

345634 ي مصلح محمد حسن|
ى
منيتـــ شوق |طبــــ بــــيطرى بــــنه

636495 لمول متـــول|ن محمود عبــــد |لد رمض|خ زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|6536 ى محمود جوده |ي |لعل|بــــو |هيم |بــــر|سمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

424323 مل رمزى|س ك|مل عبــــ|كرم ك| سكندريه|ل|حقوق 

6o99|5 لنبــــي|م عبــــد|لسل|ء عبــــد|عل| عل لمنصوره|صيدله 

7|6798 عيل|سم|حمد محمود |كريم  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

866oo3 محمود محمد سيد عىلي دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

784752 ه سليم ن طه|ن سليم|ن سليم|ني  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

369849 يتـــ ممدوح محمد محمد فرج| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى
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36o5o6 ي|حمد عىل |ح |لفتـــ|ئى عبــــد|م|
|حمد دئى ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4|6oo5 ي هل|لىمي
ى
ل|ل هل|ء شوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

239948 هيم محمد|بــــر|ج  |حمد ن| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

43o|66 ى|دين ري|ن ض محمد نجيبــــ حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|397| زق محمد مأمون|لر|ريم عبــــد  هره|لق|حقوق 

253493 لسعد|بــــو|يرينى وديع لبــــيبــــ | ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|6|23 ضى|م محمد محمود م هره|لق|ره |تـــج

9o23|4 ع بــــريدى محمد |محمد رف ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

26633| ئى حسن محمد حسن|م| تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

85763 لسيد|م |حمد سيد درغ| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

5|2459 دريس عسل|حمد عىل محمد | سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4|442 رى محمد|لبــــ|محمود رجبــــ عبــــد  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

48|436 هلل|ح عىل عطيه |د صل|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34349 د|عي طر|لحميد سبــــ|مريم عبــــد هره|لق|حقوق 

|2o463 حمد|هيم |بــــر|م |جد هش|س هره|لق|ره |تـــج

789979 حمد مصطفى عوض|مصطفى  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8oo5|| للطيف|لرحمن عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|يوسف  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

332966 مر|لحسينى حسن ع|ء محمد |رس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9oo94 م|م|حمد سيد |ء |رس| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

83554 هلل|محمود رجبــــ سعد عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

76o3|9 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|م |سل| لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

|73736 لحفيظ|عيل عبــــد |سم|رق |عيل ط|سم| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

3|4o|o وى|لفتـــوح عشم|بــــو|سم سعيد |بــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7522o8 لسيد محمد|لدين |د |حمد عم|محمود  هره|لق|ج طبــــيع |عل

|56||4 م محمد|لسل|لد عبــــد |دين خ|ن ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

7845|5 لرحمن عىل سيد أحمد|لعزيز عبــــد |هلل عبــــد |منه  زيق|لزق|ره |تـــج

2|293| لمجيد عويس|شور عبــــد|محمد ع ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

5|5799 ن|لنبــــي محمد عمر|ن عبــــد |منى رمض ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى
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2|2463  خليل
ى
 محمد شوق

ى
شوق دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

49795| ي
محمد حسن عبــــده شمسيتـــ| دئى |حقوق طنط

4|4884 ي بــــيىلي زهره|غ
ده بــــسيوئى |حقوق طنط

458642 لعدوي|لسيد |آيه أحمد رشدي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

676925 بــــوعدوى|محمد عوض | رض لمنصوره|ره |تـــج

85974o ي|م نرص ف|سل|
روق مهنى ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 

لشيخ |

|3269o ى|رحمه محمد ص لح حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

852848 ي محمد|هيثــــم ع
دل قرئى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

63734o وق حلىم محمد محمد حج زى|رسر زيق|لزق|علوم 

763389 لطي |محمد حسن محمود | ندى محمد رض هندستـــ بــــور سعيد

758422 لسيد|لم |لسيد س|ء |شيم تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

8|5526 ى عزيز عزتـــ عزيز| مي  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

793639 لدين|حمد محمد نور|لد |خ  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

6o5|54 حمد سعيد|يه مصطفى مسعد | ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

254657 هلل مرىس|هلل محمد عبــــد|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7986| ى|يمن سمي  محفوظ ي|يوسف  سي  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

897838  |لبــــ|ء مصطفى حسن عبــــد|رس|
ى
ق ج|ره سوه|تـــج

227294 لعظيم سيد|يوسف مصطفى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

36748 رحمه عمرو قطبــــ مصيلىح |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

|5|494 هلل|طف محمد فتـــىح محمد عبــــد |عو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|2339 ى|حمد |لنعيم |محمد عبــــد حمد حسي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

6o|347 ح سعد|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|يمن عبــــد|محمد  |ره طنط|تـــج

7594|8 وى|لص|مد |بــــر ح|مروه ج ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

6|7545 يدى محمد محمد غنيم|ه حقوق بــــورسعيد

|4o427 ل|لعزيز جل|ح عبــــد |سهيله ربــــ ى شمس|زر عه عي 

2649|6 ى عمر سليم|ي ن كرتـــه|سمي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 
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5|o957  |لبــــ|حمد عبــــد|
ى
بــــوخوختـــ|عيل |سم|لسيد |ق سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

646763 فظ|بــــ مصطفى ح|يه|مصطفى  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

7262o لحميد|ر عبــــد|لستـــ|طمتـــ عىل عبــــد|ف لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|32874 لدين|حمد شمس |جر محمود |ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5|9o5o ي
لمطلبــــ بــــدوى عمر|ن عبــــد|محمود عتـــم| دئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

44796o بــــ|حمد دي|هيم |بــــر|م |جويريتـــ عص سكندريه|ل|بــــ |د|

|56|49 وع|حمد مط|دين صفوتـــ |ن ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5|9|9| ء محمود محمد عدس محمود|سم| |طبــــ طنط

23|||6 لرحمن سيد يحن  محمد عىل|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7843oo عيل|سم|ن |هيم سليم|بــــر|يه | زيق|لزق|نوعيتـــ 

852993 يف محمد عوض|ج رس رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

228874 حمد|ن |لد رضو|نسمه خ ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

5|7428 يف صبــــرى | رن لشيخ|رسر بــــ دمنهور|د|

484446 لي|متـــ جرجس غ|بــــيتـــر سل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

622892 ى ي|ندى ي ى هيكل|سي  سي  ط|معتـــ دمي|علوم ج

8o4955 ن محمد|مروه سعد شعبــــ ي|صيدلتـــ 
|لمنى

226845 ى|ل|وى |محمد سمي  ف مي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

249|2o د|ره حش|لسيد عم|لد محمد |ء خ|ل| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|25o83  |بــــسنتـــ مرو
ى
لطوجى|ن شوق ى شمس| لسن عي 

329832 يد|هلل ف|ح عبــــد|لفتـــ|ورى عبــــد|هلل مغ|منتـــ  |تـــربــــيتـــ بــــنه

493836 يد|لعزيز ز|مد عبــــد |محمود ح عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|3249 حمد محمد|م |لسل|حمد عبــــد|هلل |منتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

63234o دق منس|لص|ل |لعظيم كم|م عبــــد |وس زيق|لزق|صيدله 

|4|864 |لبــــن|محمد سمي  محمد محمود  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

4o8657 زق درويش|لر|بــــ عبــــد |لوه|فتـــ عبــــد |بــــسنتـــ ر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2274|| جح جرجس سعد|دى ن|ف لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

222269 ى جرجس مسعد جرجس| يوستـــي  ى شمس|د| بــــ عي 

|43o97 هيم|بــــر|لسيد |مه |س|ن |رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

767343 لعظيم شهيد|ل عبــــد|محمد وليد جم ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

||64|8 يف محمد عبــــد |عبــــد  لحليم|لرحمن رسر مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع
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4|6o82 هلل|لتـــ محمد محمود محمد بــــ|ه ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

436373 ن|وى سلط|لعظيم ششتـــ|دل عبــــد |د ع|زي سكندريه|ل|حقوق 

5744| هبــــم|بــــر|نبــــيل وليم | مي  علوم بــــنى سويف

7o|743 لغريبــــ|لدين مني  محمد |م |يه حس| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

|44|37 وى محمد|هلل عوض ف|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

25989| ي|ر
فع|لش|سط |لبــــ|يشى عبــــد| ئى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

287|o6 ن يوسف محمد|محمود سليم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

684329 |منى محمد محمد عبــــده 
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

242o9o عيل|سم|مر |ن ع|ء رمض|شيم ن|حقوق حلو

854579 حمد|ن |حمد محمود زيد| ي|بــــ |د|
|لمنى

4oo8o3 لرحمن موىس|ر عبــــد |لستـــ|حمد عبــــد | ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|4|87 رحمه عىل عىل بــــسيوئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|54629 م|حمد هم|حمد عىلي |ن |مرو تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

325477 ض محمود|حمد ري|ض |ري ى شمس|زر عه عي 

255879 مع|محمود فوزى محمود ج م بــــنى سويف|إعل

284439 ؤوس|س ميتـــ|ستـــي  يوسف تـــوم| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

642o57 ى من|ي ع|رس محمد حسي  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

784o84 ى |حمد ي|عمرو  حمد محمد|سي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

6o35|7 لبــــسيوئى|لعزيز |ء أحمد عبــــد |رس| |تـــربــــيتـــ طنط

|4|358 يف فكرى فرج جرجس| ري|م رسر ى شمس|تـــج ره عي 

522259 ئى|لقطع|يه محمد كريم موىس | بــــ دمنهور|د|

4|6438 عيل محمد نجم|سم|عيل محمد |سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

62|624 لق|لخ|لبــــديع عبــــد |دل عبــــد |حمد ع| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

8o5978 حمد عقيله محمد متـــولي| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

9|4894 ي|ر
رى قطبــــ  |لبــــ|بــــدر عبــــد| ئى سيوط|عه |زر

9|58|o لمحسن  |هيم ممدوح يوسف عبــــد|بــــر| سيوط|حقوق 

249o96 حمد يونس|م عىل |ء عص|رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

2782|2 ى عىل محمد حسن حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

335778 ي حن| ي فهيم|ر| نىح 
ضى ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

693923 ن|لرحيم سعف|لحميد عبــــد |يق عبــــد |محمد ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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|8oo7 لغنى|حمد عبــــد |لرحمن محمد |عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8687| هلل|هلل فرج |ل عبــــد|حم جم|مز بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4o3362 ى ح|ء ممدوح |شيم لم|مد س|مي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

456|22 لسيد|هيم حسن |بــــر|حمد | سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|75538 ي|حمد معوض عبــــد |ندى 
لغنى ن|حقوق حلو

23496 د|مه محمد محمد فؤ|س|محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

88|754 لكريم  |حمد محمد عبــــد|زم |ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

763387 ندى غريبــــ محمود مصطفى حسن نوعيتـــ بــــور سعيد

8o694o هيم|بــــر|عيد عدوي | ند ي|بــــ |د|
|لمنى

7|3o89 هيم|بــــر|مصطفى محمد فوزى عىل  لمنصوره|ره |تـــج

648|59 هيم حسن|بــــر|د |ن عم|رو زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

25|o96 ق|ح محمود |محمد صل وى|لشر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

75574| ده|حمد سع|تـــسنيم حسن  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

456|92 لسيد|د محمد |لجو|لعزيز عبــــد |دين عبــــد |ن ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2444o9 حمد حسن|سعيد | رض هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

92363| ل عىل محمد |محمد جم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4894| ور|ح فوزى مج|ر صل|من ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

6|9933 ى|لرحمن طه |أمنيتـــ عبــــد  لعشر لمنصوره|صيدله 

44|275 هيم منصور|بــــر|ح |ئى مصبــــ|حمد ه| لشيخ|عه كفر |زر

763368 هلل محمد ونس|ن محمد عبــــد |رو لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

358|9 لمجيد حسن|حمد عبــــد|كريمه حسن  لفيوم|لعلوم |ر |د

5o4|64 ى|من ر يشى محمد حسي  سكندريه|ل|طبــــ 

48|7|o ف حسنى عبــــد|مؤمن  م|لسل|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

84o6o6 ي محمود سيد 
حمد|مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

76|374 ح محمد مصطفى|لفتـــ|بــــ عبــــد |يه|رضوى  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

27||94 حمد عبــــده|ح محمد |ء صل|ول لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

2535|| لح|ره محمود محمد ص|س ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

228543 لق محمد محمد عيسوى|لخ|رضوه عبــــد م بــــنى سويف|إعل

497245 ي|لط|تـــتـــ |أمنيتـــ عىل شح
يفى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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4o432 لسيد محمد|يوسف كرم  ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

638684 لسيد شلبــــى متـــول|عيل |سم|منيه | | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

234599 لح|حمد ص|ن |يوسف شعبــــ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

434468 لدين طه|ح |لسيد صل|هند ممدوح  ي صىح طنط
|معهد فنى

6874o3 |لبــــ|رق محمود عبــــد |يه ط|
ى
ق لمنصوره|علوم 

7o5|| حمد محمد عىل|رس |ف ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

7o|92 رى طلعتـــ فهيم عيد|م ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

6764|7 ح منصور|لفتـــ|دره مدحتـــ محمد عبــــد |ن لمنصوره|علوم 

7o6|o9 حمد|دى |له|نس عبــــد |ء |سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

63o|5o لرحيم|ح عبــــد |محمود وجيه صل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

362772 ى دق|حربــــى زغلول ص| مي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

267599 ن|ئ  حلىم عثــــم|ن رج|يم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

|27o57 لبــــربــــرى|بــــر |لسيد ج|ئل محمد |محمد و ى شمس|تـــج ره عي 

7||42o يف|عيل عبــــد |سم|عيل |سم|حمد | هلل رسر لمنصوره|بــــ |د|

|476| بــــ|لطو|رس محمد عىلي |محمد ي هره|لق|هندستـــ 

269596 عيل نصي |سم|ء حسن |دع ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

777|22 لمىحي محمد|لد عبــــد|محمد خ زيق|لزق|هندستـــ 

4o754 وى|لرمل|رص فهىم |عمرو ن هرتـــ |لق|تـــمريض 

2993o لنبــــى حنفى|محمد سمي  عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

264997 حمد سعيد|لد |ن خ|بــــره |طبــــ بــــنه

487852 بــــوعوض|لحميد |د طه عبــــد |حمد عم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2o752 تـــه|بــــيتـــر وجيه فهىمي شح سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

|5|92| عىل| لد زكري|خلود خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

63o|72 هيم عطيه جبــــر|بــــر|هيم محمد |بــــر| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

684|o حمد محمود|يه محمد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o5999 م قطبــــ محمدى|محمد عص |بــــ طنط|د|

92272o ى |لط|ء محمد |رس| هر حسي  ج|صيدلتـــ سوه

437342 ه|يه مسعد عبــــد | لقوى عىل محمد مي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

2|6|o2 ضى|لق|عيل |سم|حمد |عيل |سم|رين |د ى شمس|تـــج ره عي 
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323o22 للطيف سيد محمد|ء عبــــد|شيم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|425|5 يف تـــوفيق عبــــد |ف لسميع|طمه رسر ى شمس صيدله عي 

87764 ى| ر محمد|حمد ربــــيع مي  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

89652| ي
وئى ل  |د بــــولس غبــــري|عم| في  ج|ره سوه|تـــج

5236| هيم فرج|بــــر|فرج | ري|يل| م بــــنى سويف|إعل

86352| لحميد|ل يوسف عبــــد|ده كم|غ دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

753886 بــــ|لسيد حسن غر|حمد |د |هبــــه عم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

342oo3 لدبــــيس|هيم |بــــر|لعظيم |رحمتـــ بــــدر عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

25|687 لنرص|هيم سيف |بــــر|هيم يحن  |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

856344 ي عىلي | مه
حمد|مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

68483| ويه|ن حل|لضيف|بــــو|هلل |مصطفى مفيد عبــــد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

639948 ى محمد محمود محمد عبــــد مي  لرحمن نرص|ني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88o922 مروه محمد سيد محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

52oo32 لغنى عزبــــ|آيه مصطفى عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

88253o لمعز  |دى مصطفى عبــــد|ن| رش سيوط|طبــــ بــــيطرى 

9|o|94 ى جميل |ديفيد مدحتـــ بــــش ج|صيدلتـــ سوه

426255 ى محمد  ه محمد حسي  لسيد|ني  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

755|9o يف عبــــد  لرحمن عىل|مرحه رسر عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ 

5||8o5 دى|له|لعز محمود عبــــد|محمود أبــــو  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

679|96 دى|لد محمد سعد محمد ش|خ لمنصوره|طبــــ 

|62947 ل|لع|ح مصطفى عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |سم| ى شمس|تـــج ره عي 

887388 ن |روق عثــــم|حمد محمد ف| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

8543| ء محمد فتـــىح تـــوفيق|نجل لفيوم|بــــ |د|

96o37 بــــ|لتـــو|حمد عىلي عبــــد|محمد  ن|حقوق حلو

7o2893 |ن |ح محمود محمد سليم|لفتـــ|محمد عبــــد 
وى|لستـــ

زيق|لزق|هندستـــ 

|3428| م محروس محمد|هلل هش|يه |هد ى شمس| لسن عي 

44778o ف عىل عىل |بــــسمه  وى|لعشم|هيم |بــــر|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

327867 يمن عزتـــ بــــسيوئى|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

82322| ى عزتـــ تـــوفيق سعد|ج كلي  سيوط|ره |تـــج

8|5|65 ى|ص حمد زىكي|م |ز عص|في  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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3|4286 ى|رف |محمد ع لسيد حسني  هره|لق|ره |تـــج

526359 دريس|لمقصود |هيم فتـــىح عبــــد|بــــر|محمد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

34396 كر|بــــ محمد ش|يه|ن |مرو هره|لق|حقوق 

7||463 لم قويطه محمد|ن حميد س|سليم عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

483758 يف |رو لحميد|هيم محمد عبــــد |بــــر|ن رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3||6o7 يق حبــــيبــــ|جورج ف| رين|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

252355 طمه|بــــو ف|لمقصود مصطفى |ء عبــــد|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2549|3 لغفور|ن جندل عبــــد|ن رمض|يم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

68387| هلل عىل قرمد|ل عبــــد |ره جم|س صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

852753 دق|د نصيف ص|ريو ميل|م ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

75|33| لمحسن|لعزيز عبــــد |حمد عبــــد |عمر  ره بــــور سعيد|تـــج

494388 بــــ محمد جويىل|لوه|بــــر عبــــد |د ص|زي ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

4|5|2 لمقصود|بــــر عبــــد |طمه معوض ص|ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

834o56 ميل جندي موىسي| |ري|م ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

876325 هلل  |ل سعد عبــــد|حمد كم| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

829o44 عيل|سم|ه |لل|لرؤف عبــــد|زم عبــــد|ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|348o5 محمد عىل محمد محمد عىل لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

9o2738 ن  |هلل زيد|ن خلف |ن عثــــم|محمد زيد ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

8o6847 ه جم| دي|له|للطيف عبــــد|ل عبــــد|مي  حقوق بــــنى سويف

843o2| حمد متـــولي|محمد | شذ ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

8oo|8o كرم محروص كرم عزيز| ن|هندستـــ أسو

8o72| ى |زينبــــ ع حمد|مر حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8276|2 حمد|جر محمود محمد |ه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2|47o2 وس|مريم طلعتـــ سعد تـــ ورصى هره|لق|ره |تـــج

7o7584 ن|لسعيد محمد سليم|لهجرىس |سمر  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6|9o53 يد|بــــع ع|لتـــ|بــــع |لتـــ|هدى  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

3|6895 لمنعم موىس|ندى محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6457o8 يف دي|ن ك|محمد رمض بــــ|مل رسر |هندستـــ طنط

236492 حمد حسن محمد حسن موىس|مريم  ن|تـــربــــيتـــ حلو

439oo5 م|لش|م |لسل|د عبــــد|حمد فؤ|لمنعم |عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل
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227o67 حمد عىل|محمد عىل  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

33855| يف عبــــ|ي ى رسر بــــوطويلتـــ|س عىل |سمي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

675355 ن|مريم عمر محمد محمد بــــدر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

77249o حمد حمدى منس|محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

|24559 تـــ|لزي|لدين |ح |يحن  عمرو صل ى شمس هندستـــ عي 

33832o ء مسعد فرج حسن|سم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

772o9 بــــ|لوه|لدين مصطفى عبــــد |م |لد حس|خ تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

8|6568 بــــ|لوه|لحميد عبــــد|لحسن عبــــد|حبــــيبــــه  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

3673o7 ن|حمد عثــــم|لسيد |لكريم |ن عبــــد|نوره ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7738o6 زر|ر ع|يكل مجدى مختـــ|م تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

886o7 لرحمن منىح  عيد حسن|عبــــد  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

247oo5 تـــى|لميق|حمد |ذ فتـــىح |مع لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

24569| ح زىك رزق|محمد صل ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

67oo2 حمد|بــــ محمد |يه|عهود  لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

323267 لرحمن|حمد محمد عبــــد|ء |دع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|75293 عه|رس مهدى محمد طم|خلود ي ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

28925 حمد|طف رزق |حمد ع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

47|44 لسيد عىل|ء يشى |رس| ن|بــــ حلو|د|

693|87 زق|لر|هيم رزق رزق عبــــد |بــــر|محمد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

855545 ح عزيز عزيز|طلعتـــ صل ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

23792o ل|م عىل عىل و|هش| ن|ر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|545 هلل|ء مصطفى محمد عبــــد |شيم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

34|485 حمد عيد|لمهدى |ل محمد |محمود جم ى شمس طبــــ عي 

8||267 ي سيد زهر
ن حسن|مصطفى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

7832o5 حمد|حمد |دل |محمد ع عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

75865| م محمد عزبــــ محمد|حمد عص| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|67o44 مي محمد محمد|حمد س| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

5o949o محمود طلعتـــ محمود منصور محمد ط|بــــ دمي|د|

63834o هيم عىل|بــــر|ل |مه جم|س| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و
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879598 ى يز بــــخيتـــ |رص ف|ن| كرستـــي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

32643o  عبــــد|لش|ن عبــــد|يم|
ى
ج|فع محمد حج|لر|ق ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

896267 هلل  |هلل عبــــد|لدين عبــــد|خلود نرص ج|علوم سوه

|22786 غبــــ|مه فهىم ر|س|ندرو | هره|لق|هندستـــ 

7587|o مل|حمد بــــدرى ك|محمد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

323o6 حمد|دل محمد |محمد ع هره|لق|حقوق 

6|6564 حمد محمد مصطفى رزق|ء |آل ط|بــــ دمي|د|

854697 ى حسن|لص|دل عبــــد|محمود ع لحي  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

492382 لبــــروه|لسيد محمد |محمد محمد  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

439378 لجوهرى|حمد |مل محمود | |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

9o6778 رضوه عزتـــ عطيه درويش  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

35|243 هلل|هيم مصطفى عبــــد|بــــر|ء |عل ى شمس|تـــج ره عي 

775o56 ل|جوده محمود هل| يه رض| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

287668 حمد سمي  حلىم نرص| سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

464757 ى|أحمد محمد إبــــر هيم محمد حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

278o8o لعيسوي|ء سعيد زىك |شيم م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

7||927 حمد يوسف يوسف يوسف|ئى |م| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

633o78 بــــى|حمد عر|لسيد|حمد |محمود  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

272o7o ى بــــكي |مريم حسن محمود حس ني  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

||4862 شد|مه فتـــىح ن|س|نوبــــ |بــــ| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

238333 بــــ|لبــــ|حمد فتـــح |نور محمد حلىم  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

76o526 لسيد عىل|محمد عىل  لعريش|بــــ |د|

5|29|7 هلل كرم بــــسيوئى شلبــــى|عبــــد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

3|4o7o بــــ|لوه|بــــ عبــــد|لوه|مه عبــــد|س|سعيد  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

324o73 حمد عىل مصيلىح مصيلىحي| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

828337 حمد محمد|در |لق|سعود عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 
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845228 ح|لفتـــ|طمه سيد حسن عبــــد|ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

32o648 لحميد محمد عمر|طف عبــــد|ن ع|عدن لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|47424 محمد قرئى بــــدر محمد ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

364559 م|لسل|يتـــ عيد فهيم عبــــد| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|54234 مر|لسيد ع|لسيد بــــديع | مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|33429 ر|لغف|حمد محمد عبــــد |دى |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

348774 نتـــ|ح محمد دن|رص نج|ن ن|نوره |بــــنه| هندستـــ شبــــر

62|2|9 لسعيد محمد|محمد عىل محمد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

29o||5 عمرو محمود سعد محمد هره|لق|بــــ |د|

22977 حمد موىس بــــدر|محمد بــــدر  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

24o42o ن|بــــ عمر محمد عثــــم|رح هره|لق|حقوق 

87o882 ى|دل ح|مرفتـــ ع مد حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

6984o| بــــر فضتـــ|بــــر محمود ص|حمد ص| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

77339| لم|هيم س|بــــر|هلل قدرى |منه   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

4657|8 لم حربــــى|بــــسمه سمي  س لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2|32o2 ى مجدى  م حسن|م|نرمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|48797 لح|يمن محمد عبــــده ص| |رن دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|28o54 بــــ محمد|لتـــو|رق عبــــد |عمرو ط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

337377 هر عيد حسن|لظ|هر عبــــد|ر م|من ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8|2o59 حمد|رم عىلي |محمود ك ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

283|32 لدين درويش|ل |لد جل|عمر خ هره|لق|حقوق 

26284| لدين|ن |م|هيم |بــــر|ل محمد محمود |جم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

34|567 لنقيسر|محمد عيد سند مصطفى  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

69743| ى سيد |لد يوسف حس|عىل خ حمد|ني  لمنصوره|ره |تـــج

8446o3 ى ميخ ر بــــولس|ئيل نصيف مق|نرمي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

624427 مه|د أحمد سعد مسعد محمد سل|زي ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

86|5|| ي سيد  لحسن|بــــو|مؤمن يحن  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

6o53|7 يتـــ مجدى كم غبــــ مرقص|ل ر|ميى |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 
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3|4|8o ج|حمد فر|رص |حمد ن| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|64|o3 هيم|بــــر|د فتـــىح حسن |عم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o4538 حمد|هيم |بــــر|يه عمر | ي|بــــ |د|
|لمنى

84669 حمد|حمد محمد سيد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7|6495 لديبــــ|لبــــ محمد |بــــوط|لبــــ عىل |هدى ط ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

9o232o |لدين |ل |د محمدجم|لجو|محمد عبــــد
لفضل  |بــــو

ج|حقوق سوه

685738 مل بــــدوى|د ك|حمد فؤ|رقيه فتـــىح  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

373246 بــــر محمد عبــــده|محمد ص تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

|4886| م|لغنى سل|رضوى جميل سيد عبــــد  هره|لق|حقوق 

68o96 لد عيد فرج|حمد خ| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|48882 وى|ئى محمد عبــــده طنط|ء محمد ه|ل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

76o|22 لحريرى|محمد محمد | ء عط|رحمه عل لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

479934 هلل أحمد نرص محمد أبــــوبــــكر|منتـــ  ج|بــــ سوه|د|

754357 ى جم|ي هيم محمد محمد|بــــر|ل |سمي  زيق|لزق|حقوق 

7|5539 ى عبــــد |حمد |ل |م| لسيد|ح |لفتـــ|مي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9o29|9 هيم |بــــر|مرىس | لوف|بــــو|محمد  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|37833 بــــولس| جد وصفى حن|ديفيد م ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

923o86 حمد |س |محمد رفعتـــ عبــــ ج|بــــ سوه|د|

57|6| حمد موىس|حمد عىلي |ء |سم| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

8o5||2 ي
بــــسمه خلف محمد مهنى ي|هندستـــ 

|لمنى

87542o عيل |سم|محمود محمد محمود  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

245||o حمد|حمد |هر |لظ|لد عبــــد|ر خ|من ن|تـــربــــيتـــ حلو

4oo847 لك|لم|ن مرضى عبــــد|ج  رمض|ن سكندريه|ل|بــــ |د|

|2967| س مرىس|لكريم محمود عبــــ|عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|57949 ن|لقط|مد |ن لبــــيبــــ ح|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

762754 ر|لنش|هيم |بــــر|حمد محمد بــــهجتـــ | علوم بــــورسعيد

753437 حسن جمعه عىل حسن ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

34369o لسيد|عىلي محمد عىلي محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6o7537 لبــــربــــرى|م محمد محمد |ريه لمنصوره|ل |طف|ض |ري
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|5466o لسيد محمد|ل |زم جم|ح هره|لق|ره |تـــج

45936o وى|ل مك|دى بــــل|له|ن عبــــد |يم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8||9o5 ي|محمد 
ى
بــــوغنيمه تـــوفيق دسوق ي|بــــ |د|

|لمنى

8|82o5 ح عويس محمد|محمد صل تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

455286 لرحيم|در عبــــد|لق|دل عبــــد|محمد ع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62|7o| ى ط عيل|سم|لرؤف |رق عبــــد |حني  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

287262 لمنعم|لعليم عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|مريم  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

342392 قتـــ محمد عبــــد| لعروىسي|لحليم محمد |رسر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

8o3332 ي حم|هلل ن|عبــــد ن|د حس|ج  م بــــنى سويف|إعل

433485 بــــوزيد|لعزيز |نور عبــــد|لعزيز |نور عبــــد| |طبــــ طنط

426|32 ى | ه سعدى حسي  عيل|سم|مي  سكندريه|ل|حقوق 

33437| هيم فتـــىح عىل|بــــر|حمد | ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|76oo7 ى|كريم محمد عبــــد  لمنعم حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|62o9 لسيد بــــلوزه|بــــ عىل يوسف عىل |رح لشيخ|ره كفر |تـــج

7675o7 م محمود محمد|ملك حس لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

|5|473 لحميد|لدين حنفى عبــــد |رص |م ن|ريه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

255923 ل|هيم محمد غ|بــــر|محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6232|6 لبــــطوط|تـــه |ن شح|لسيد ريح| |سن ط|بــــ دمي|د|

486|9 لكريم محمد|دي عبــــد|عزيزه ن ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

778396 لرحمن عىلي حموده|بــــسمه عىل عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

42o324 لمنس|يح تـــوكل يوسف محمد |رو لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7929o لسيد|لحميد |بــــ عبــــد |يه|يمن | |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

8|48|9 ى عبــــد|ي ى|لفتـــ|سمي  ح محمد حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

6996o| مل|عيل محمد محمد ك|سم|ء |رس| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

63o5|9 ف فوزى محمود ه|لرحمن |عبــــد  شم|رسر زيق|لزق|حقوق 

2|7696 هلل سيد محمد متـــول|يوسف معتـــزبــــ هره|لق|حقوق 

63983 لرحيم|دل محمد عبــــد|م ع|هش لفيوم|تـــربــــيتـــ 

354628 ن رجبــــ|شعبــــ| ء زكري|شيم ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

5393o6 لق محمد|لخ|ن محمد عبــــد |نوره زيق|لزق|عه |زر
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8587|| فتـــ عبــــد لسيد|تـــ عبــــد|لسيد شح|مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

4o|239 ج  دخيل|لسنوىس ن|ن |يم| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

||6878  |لبــــ|رحمه محمد عبــــد 
ى
فع|لش|ق ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

2484o5 يف|لد محمد عبــــد|زينبــــ خ لعزيز رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

428|76 شف|لك|ء رفعتـــ درويش مصطفى |هن |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

52|872 د عطيه عوض بــــعيص|سمر فؤ سكندريه|ل|حقوق 

9|4435 لحليم |لنبــــى عبــــد|تـــه عبــــد|ء شح|سم| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

443372 در|لق|وى عبــــد |لمنش|د |كر فؤ|صم ش|ع زيق|لزق|عه |زر

6898|8 لحميد عىل|لرحمن عبــــد |م عبــــد |ره هش|نو ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

443745 ح|لكريم مصبــــ|هلل عبــــد|رص عبــــد|ده ن|غ لشيخ|بــــ كفر |د|

5|7976 ن محمد حسن محمد منيسي|يم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|6724| د عمرو محروس عفيفى|زي ى شمس|تـــج ره عي 

6|3469 ى |عمر  لشحرى|لسيد |لسيد حسي  |هندستـــ طنط

9729| ى يوسف|محمد  حمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

76656| ره|حمد عيد جبــــ|محمد حمزه  لعريش|تـــربــــيتـــ 

324385 لد سيد محمد عىل|خ ى شمس حقوق عي 

4265o3 ن ف سمي  خليل س| مي  ل|أرسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

773636 بــــى|حمد خط|م محمد |هش| رن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

765o4 رق محمود حمدى|عمر ط ن|بــــ حلو|د|

68|8o ن ربــــيع محمد|ن رمض|يم| لفيوم|حقوق 

9|7|6| لعليم  |ن محمود عبــــد|وليد رمض ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

443934 لسيد محمد فريج|يدتـــ |ع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9o223o د |لجو|هيم عبــــد|بــــر|هيم محمد |بــــر| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|7897 هر مرزوق|لظ|رس عبــــد |جر ي|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32646| لعظيم|حمد عبــــد|لدين |ء |هدير عل وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

883|45 عمر محمود محمد عيد  سيوط|تـــمريض 

|2268o ر|محمد سيد زىك محمد عم دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

27427 ره عمر سيد محمد|س ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4|4358 |لمو|دل |ميه وليد ع|س
ى
ق |بــــ طنط|د|
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279o96 ج |حسن صبــــىح حسن ن تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

53o378 ى حم|جر عىل حس|ه د خميس|ني  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

4424o8 د|لحد|هلل محمد |لحميد عبــــد |عبــــد | رض ي صىح طنط
|معهد فنى

757545 تـــ عىل|ء سمرى فرح|شيم تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

366933 |ن |ن سليم|طمه رضو|ف
ى
حمد دسوق ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

44o36 ى|لمجيد حس|بــــو بــــكر عبــــد |عىل  ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2536o6 د|لجو|رص متـــول عبــــد|لن|حمد عبــــد| شمون|نوعيتـــ 

|58o|8 |لبــــ|حد عبــــد |ل|مريم نبــــيل عبــــد 
ى
ق ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2576|7 حمد يىح سعد فتـــوح| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

628o82 ل متـــول|آيه كرم جم ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|58659 للطيف|ء محمود عبــــد |ء عل|سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o|4o3 ر|لنج|س |حمد عبــــ|لسعيد |محمود  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

885365 ى هيم |بــــر| |يز حن|ف| كرستـــي  سيوط|حقوق 

5o8o2| ي|ر
ن|حسن مصطفى محمد سليم| ئى سكندريه|ل|طبــــ 

5o5559 لس كم هيم|بــــر|مل |ل ك|كي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

678|7| وى|لعشم|لعزيز |لعزيز عبــــد |ن محسن عبــــد |رو |ره طنط|تـــج

353o78 للطيف طه محمود|محمد عبــــد |حقوق بــــنه

7883o6 ف |هلل |عبــــد  حمد محمود|رسر ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

6|6|78 لمغربــــى|لسيد عبــــده يوسف |نشأتـــ  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

7|5868 م|لسل|ىط عبــــد |لع|لرحمن عبــــد |عبــــد | ند ط|بــــ دمي|د|

7o6557 لسيد|ز |لبــــ|حمد فتـــىح |منى  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

7o4|53 لسعيد عطيه|فظ |لح|وع عبــــد |م مط|سل| ن|معتـــ حلو|ع ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

9o4429 بــــر حسن |محمد حمدى ص ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

328|72 محمد عيد سعيد محمود دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

77o674 لدق|سعد |مريم محمد عمر  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

327286 ء يشى محمد موىس|ل| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9|5||9 بــــتـــ محمد |ح ثــــ|سيد صل سيوط|حقوق 

776976 حمد محمد فهىم عىل| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

692836 ه مدحتـــ | يد |بــــو|مي  ى لمتـــول محمد|لي  لشيخ|ره كفر |تـــج

2273|| ل مصطفى|محمد مصطفى كم ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

Thursday, September 6, 2018 Page 13785 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7|oo45 حمد محمد حسن|ء حمدى |هن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

84|436 جر محمد حسن عىلي|ه ن|كليتـــ طبــــ أسو

74o22 لحفيظ ذىك|لرحمن عشور عبــــد|عبــــد لفيوم|حقوق 

784278 قتـــ محمد مصطفى إبــــر| لليثــــي|هيم |رسر زيق|لزق|ره |تـــج

2|5292 لغريبــــ|لحميد |لسيد عبــــد|ن |نور هره|لق|ره |تـــج

496283 |لكل|حمد |لكريم |جر محمد عبــــد|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|45|33 حمد محمد حنفى|مه |س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||9o47 ن|حمد سليم|لسيد |حمد حسنى | ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

2|368o فيه|قوتـــ ع|روق ي|حمد فخرى ف| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6493| وى رزق|بــــيبــــ| بــــيتـــر لوق ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

484798 لرسول|لبــــديوى عبــــد|لرحمن محمود |عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

337|76 |ح طه |لفتـــ|متـــ عبــــد|س|ء |لزهر|طمه |ف
ق وي|لشر

عه مشتـــهر|زر

778438 لدين|م سعيد نور |سعيد س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7oo693 يدى|لع|تـــه |بــــ عمرو سيد حسن شح|مه زيق|لزق|ره |تـــج

294938 ده عىل حربــــ|لدين حم|بــــ |شه سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

5o4732 ر|فظ محمد نص|حمد محمد ح|عزيزتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

689865 ده|لغريبــــ عبــــ|له محمد |ه لمنصوره|عه |زر

|399| ف محمد محمود| |لي|د رسر هره|لق|ر |ثــــ|

|5|oo6 بــــ|لسيد دي|لسيد |هدير  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

329o47 د عىل|لجو|ر زىك عبــــد|لرحمن مختـــ|عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

4o8899 لىح|بــــ محمد محمد عبــــد|رح |تـــربــــيتـــ طنط

7|5484  يوسف|ده |كرم حم|مي  |
ى
لدسوق ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

772658 ى |د |هند عم لسيد حبــــش|حمد |مي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

5|698 م غريبــــ قرئى عبــــده|وس تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|749|7 عوئى عدل سيحتـــ| ريموند ى شمس حقوق عي 

4377|5 ص|لقص|زى |لمنعم غ|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد |حقوق طنط

4|8237 ل متـــول عطيتـــ|سم جم|بــــ تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

849775 لسيد|دل محمود |مل ع| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|
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623589 سليم| لسق|أمينه محمد محمد ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

49878| وق عص ج|لحل|م محمد |رسر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

3|468| محمد مدحتـــ عىل غنيم هره|لق|بــــ |د|

33374 لمنعم محمد عىل|د محمود عبــــد |جه هره|لق|بــــ |د|

82o794 حمد|لرشيد |دل عبــــد|لرحمن ع|عبــــد ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

534485 حمد|نور |لدين |م |عز حس ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

4o59o9 حمد مرىس|ندى محمد مرىس  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83|692 حسن محمود محفوظ خليفه ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

92369 لغنى|لرحمن مبــــروك عىل عبــــد |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|497 لحميد عىل محمود|هيثــــم عبــــد سيوط|حقوق 

23339 مد|حمد ح|سط |لبــــ|محمد عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7||493 تـــه|لمرىس حتـــ|لمرىس حسن |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

2886| مه|هلل سل|رص عبــــد |هلل ن|عبــــد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

627687 ى  هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|نفي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o5462 لحميد محمد عطيه|حمد عبــــد |هيم |بــــر| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

48298 در|لق|ره محمد محمد عبــــد |س هره|لق|طبــــ 

246|23 ئى|لنعم|هيم جوده |بــــر|هيم نبــــوى |بــــر| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

42893o م|هيم ربــــيع محمد عـل|بــــ إبــــر|إيه |ره طنط|تـــج

5o9588  |لحميد ص|لرحمن خميس عبــــد|عبــــد
ى
لح دسوق
هلل|خي  

|بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

866o36 لمجيد|د محمد عبــــد|عيل عي|سم| سيوط|ره |تـــج

453542 بــــ|لوه|لعزبــــ عبــــد|محمد يوسف  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

76|5o لسيد عىلي|دتـــ محمد |حم ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

295997 لمحسن محمود|محمد محمود محمد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

56285 ريم فتـــىحي رشدي محمد لفيوم|نوعيتـــ 

24|o| د|لجو|بــــ محمد عبــــد |لوه|بــــل عبــــد |سن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o423o ى جورج وليم شفيق كريستـــي  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

778386 ف صل|هدير  ح محمد|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 13787 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

334359 مصطفى محمود محمد عىل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77323o لسعدوئى|بــــر محمد |ئل ص|محمد و | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

29o|42 ى  لق|لخ|نور مصطفى عبــــد|حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

496935 ي حميدتـــ حس| مه
ى
ى|أحمد شوق ني  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|26526 ف |حمد | دي|له|لسيد عبــــد |رسر ى شمس حقوق عي 

6|55o حمد|بــــ يوسف |يه|ء |رس| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

792o3o هلل موىس|دى عبــــد|له|هلل عبــــد |محمد عبــــد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3542o9 ي |ه
ل|لع|وى عبــــد|لص|جر محمد مصطفى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8|872| ح ملك|مريم صبــــىحي صل ره بــــنى سويف|تـــج

35|889 لق عبــــدربــــه|لخ|زينبــــ محمد سعيد عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|54372 يكل يوسف يعقوبــــ قلتـــه|م مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

5o5835 حمد|مصطفى محمد فهىم محمد  ن|سو|بــــ |د|

|64785 ندى محمد رشد محمود هره|لق|بــــ |د|

7o7972 ى |بــــر|ن |حمد رمض| حمد|هيم حسي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6o2382 حمد|لبــــسيوئى |روق |مل ف| لمنصوره|ره |تـــج

9532o |لك|م عليوه عبــــد |لسل|منيه عبــــد |
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|276oo فظ|م محمد ح|عمرو هش د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

76636| بــــو زيد|لحليم |لحليم عبــــد |يوسف محمد عبــــد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

8o342 ن عبــــده|ح رمض|محمد صل ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

758387 ن سمسم محمد محمد|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

649o54 ح|لفتـــ|ح صديق عبــــد|لفتـــ|بــــسمه عبــــد ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

65o97 لمعبــــود محمد|عمرو محمد عبــــد ن|صيدله حلو

26|3|6 ى |حبــــيبــــه صبــــىح عىل  هيم|بــــر|مي  ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

7|7|6o مي  سعد يوسف|منى  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

7o8483 ن|هيم رزق رمض|بــــر|طمه |ف لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8o7479 دي محمد حسن حميده|ه ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

87763o ن سيد عىل  |ء شعبــــ|شيم سيوط|بــــ |د|

268|| لفتـــوح|بــــو |د محمد |مرفتـــ عم ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

69o|76 ى بــــرك د عىل|تـــ عم|حسي  ط|بــــ دمي|د|
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4|4923 لصعيدى|رس محمد |مح ي|س لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

3597|5 لسيد محمد رزق|سميتـــ عمر  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

687348 لديبــــ|لسيد محمد حسن |ن عىل |نعم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

8o|877 يف محمد|لرحمن محمد ن|عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

626986 ر زين|لغف|جر يحن  محمد عبــــد|ه |ره بــــنه|تـــج

646598 دى|لبــــ|لسيد |لسيد |ء |دع ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

88|342 بــــودهبــــ |حمد محمد |ء |نجل سيوط|حقوق 

238254 س|مريم مدحتـــ حلىم كر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4886| ن صبــــىح حسن|تـــن شعبــــ|ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

8o38|4 رس محروس سيد|ن ي|نوره ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

235954 حمد|جح محمد |ل ن|نه ى شمس| لسن عي 

295922 ه يوسف|لل|ه يوسف عبــــد|لل|عبــــد ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

79|929 ن|حمد سليم سليم|يه | زيق|لزق|حقوق 

6o26|4 هلل يحن  حسن يحن |لرحمن عبــــد |عبــــد  لمنصوره|صيدله 

25o|9| ى عمرو عبــــد لرحمن حسن حموده|حني  ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

6o28|5 وي|لشه|لحميد |دل عبــــد |مصطفى ع يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

254367 بــــجر|ل|لحميد محمود |طف عبــــد|ن ع|نوره كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2648o4 م|لش|هلل متـــول |ن بــــكر عبــــد|يم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

845555 ي
ن|محمود نوبــــي رضو| دئى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

892o47 شم |طمه رجبــــ محمد ه|ف سيوط|بــــ |د|

763o35 دوفه|حمد محمود عىل ش|سلىم  نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

484994 تـــتـــ عىل|كريم محمد شح لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

82359| مه محمود محمد|س|محمود  سيوط|حقوق 

6469o3 ي|لمو|دل عوض عبــــده |محمد ع
ى
ق |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|

ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

26|23o عيل محمد|سم|سلىم محمد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

226837 ف محمد فهيم|محمد  رسر لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

4649|9 مصطفى محمد نبــــيل محمد رسور ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

648|73 لسيد|لحميد |عيل عبــــد |سم|بــــ |رح عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8o78|4 لمنعم|ح عبــــد|م صل|عص| رش ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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49574 محمود عىل محمد عىل ن|علوم حلو

92o|98 ه  |لل|حمد عبــــد|م صبــــرى |ريه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

853|3 كر قبــــيس|حمد محسن فتـــىحي ش| ي|بــــ |د|
|لمنى

|64|32 د|لجو|مد عبــــد |مصطفى رفعتـــ ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o24|5 حد|لو|حمد عبــــد |ء محمد |لزهر|طمه |ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

429278 د|حمد مر|ل |ء جل|سم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|5|2o بــــسنتـــ مأمون أحمد كرشتـــ لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4|2428 ر|لبــــهو|حمد محمد |محمد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

48|2|3 لكريم|د|لسيد ج|سميه محمود  سكندريه|ل|حقوق 

453|4o لنبــــى|لحميد عبــــد|ح عبــــد|لحميد صل|محمدعبــــد
 غنيم

لشيخ|ره كفر |تـــج

622757 زيد|هدير محمد عىل عىل بــــ ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6o3|57 وع|طر مط|طر خ|خ| دين هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

269|74 محمد حسن جلبــــط| مه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5|8895 |د |لجو|هيم عبــــد|بــــر|د |لجو|ء عبــــد|ول
بــــوحس

ره دمنهور|تـــج

775o3 لق عىلي|لخ|حمد عبــــد |مصطفى  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|63885 لمنعم محمد|هيم عبــــد |بــــر|محمد  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

838|95 حمد|د |لجو|لد عبــــد|د خ|زي دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

339799 ر محمد|م مختـــ|مروتـــ س ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|42| سيد فتـــىح محمد| سه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

26495| لمؤمن عطيه|حمد محمد عبــــد| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

897997 لدين حسن  |دل نور |محمد ع ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9|5|o3 حمد |م |سيد هم| دين سيوط|بــــ |د|

475956 لسمره|قوتـــ محمد |ئى ي|ه| هن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7o22 بــــ محمد محمود محمد|شه ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

2|248 س محمد|بــــ محمد عبــــ|رح هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|64723 لحميد بــــدوى|بــــر عبــــد |ء ص|سم| هره|لق|بــــ |د|

|5|727 حمد مرىس حسن|لح |ء ص|ل| ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

4778o9 نور رجبــــ محمد|عيل |سم|حمد | لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

4o6389 لمنعم|عيل عبــــد |سم|ء محمود |سم| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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875937 هيم |بــــر|مدثــــر ممدوح عىل  سيوط|حقوق 

64785| لسيد حسن طرطر|ره صفوتـــ |س ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

752oo7 لسيد محرم|ر |لغف|ء سيد عبــــد |ل| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

6392o7 هيم|بــــر|ء محمود حسن محمد |أسم تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

62o7|2 ي
|لعط|لسعيد شفيق محمد أبــــو |محمد | دئى ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

845729 هيم|بــــر|كريمه محمود محمد  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|27387 ى عبــــد |مر |حمد تـــ| لعزيز|لسيد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2422|8 يمن سليم تـــوفيق|سلىم  هره|لق|حقوق 

7922|| ئى|لشنو|هيم |بــــر|ء حمدى |عل ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

8|46o2 ر|هلل مق|صموئيل جرجس عبــــد ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

7o58oo لمتـــول|لسيد |لسيد محمد |حمد | لمنصوره|ره |تـــج

9|o966 م |لسل|ل محمد عبــــد|محمد كم ج|طبــــ سوه

85322 لجيد|لسيد عبــــد |حمد محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

526867 لشيخ|حمد |م محمد محمد محمد |سل| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

774474 حمد|حمد جعفر حسن سيد|م |حل| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

22o947 ن محمد|حمد شعبــــ|سهيله  ى شمس|تـــج ره عي 

3|6||2 لحميد|يمن نبــــيل عبــــد|جر |ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

263688 لسيد|لسيد صبــــىح |قمر  |ره بــــنه|تـــج

88o425 دل صبــــىح شند |سيلفى ع سيوط|ره |تـــج

33593o حمد حسن|لعليم |حمد عبــــد|ء |شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3677o3 محمد رزق محمد محمد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

537ooo عىل محمد عىل محمد فوده تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

83543| حمد يوسف|منه محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

675763 سم|ل ق|لع|حمد عبــــد |حمد وجدى |ء |سم| لمنصوره|بــــ |د|

2|4539 لس خ لد خي  لمع|كي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

28256o منيه مصطفى محمود يوسف| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9|6333 هيم  |بــــر|هيم مرزق حسن |بــــر| سيوط|تـــمريض 
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2566|7 م|د عل|حمد رش|ء |رس| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

283439 هيم|بــــر|نعمه سمي  عىل  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8|8827 هلل فوزي|جد رزق |لفتـــ م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

49o648 لدين محمد عيد|هلل محمد نور|منه  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2o968 ن|ن رضو|لرحمن وحيد عىل حس|عبــــد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

|48||9 ل سيد|رق كم|حمد ط| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

84966| هيم محمود|بــــر|حمد |هدير  |ج طبــــيع قن|عل

|34955 ى|مه فؤ|س|د |فؤ د حسي  ن|هندستـــ حلو

5|7|55 غ|لز|لدين مصطفى |ء |يمنى عل بــــ دمنهور|د|

892|43 فظ |لح|بــــ عبــــد|لوه|ح عبــــد|ن صل|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

243454 |لع|ندى مصطفى زين 
ى
بــــدين دسوق ن|تـــمريض  حلو

637o6| هيم عىلي|بــــر|يمن |ء |رس| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

886|26 ن |د محمد نعم|لجو|حمد عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

922|84 رثــــ |لو|ئى عبــــد|لكيل|ده محمد |غ ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8|638o ى عبــــد|ي ى عبــــد|رص محمد|لن|سمي  هلل|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

48o78 ف فرح عوض |بــــيتـــر  هلل|رسر هره|لق|ره |تـــج

5|5295 ن|لمجيد عىلي عىل زيد|هيم عبــــد |بــــر|يمنى  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

64oo48 لمجيد|حمد محمد زىكي حسن عبــــد|ن |حن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

922|26 حمد |رى |لبــــ|لرحمن محمود عبــــد|عبــــد ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

244333 ى سكندر|هر لبــــيبــــ |م| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

78o|9| عيل|سم|حمد محمد عىل | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|7439 تـــه سيد|لرؤف شح|نيه عبــــد|ه ن|فنون جميله فنون حلو

7o9678 لسيد مصطفى|لدين |ل |لد جم|حمد خ| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

775|7| ي
لسيد|لحليم |ء عبــــد |ندى ضى تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

8982o5 كريم رفعتـــ محمد حسن  ج|طبــــ سوه

436|69 هيم مبــــروك|بــــر|طف محمد |عمرو ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

52o5o7 ج|لغنى فر|مد عبــــد|ن محمد ح|سمه| بــــ دمنهور|د|

62o722 |لعط|بــــو |رى |لبــــ|فوزى جبــــر عبــــد | عل ط|بــــ دمي|د|
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63|4o4 ى |ي ل|ل غز|ئى محمد جم|حمد ه|سمي  زيق|لزق|علوم 

9oo|46 حمد |مل |ء محمدك|حمد عل| ج|ره سوه|تـــج

44o352 م|لسل|ن محمد مصطفى عبــــد|يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

646399 لغنى يونس|لحميد عبــــد|ء مجدى عبــــد |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|269| ح يوسف|ء يوسف صل|ل| ى شمس|زر عه عي 

4||9|9 هيم خليل|بــــر|حمد خليل | |بــــ طنط|د|

234253 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد|عمر عبــــد لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|39878 د|بــــسنتـــ محمد عرفه عىل حم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|8324 لمعز بــــكرى|د عبــــد|يوسف عم ى شمس|تـــج ره عي 

33o949 ح محمد محمود|محمد صل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

762837 ى مصلح|لسيد محمد |لرحمن |عبــــد  لحسني  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

8o9533 بــــ عيسي|لوه|ل عبــــد|ده جم|غ سيوط|حقوق 

7o6272 لعدل|لرحمن محمد عىل |ره محمد عبــــد |س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

88o935 ى عبــــد|ي ن |عيل شعبــــ|سم|لق |لخ|سمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o3676 ين محمد محمد سل مه|رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|4589| حمد فهىم|مصطفى محمد  ن|حقوق حلو

9o43o4 ف محمد عبــــد|حمد | دى |له|رسر ج|حقوق سوه

836255 حمد|ره فوزي محمد |س ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

785683 هيم|بــــر|ء سمي  رزق |لىمي عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4o9499 لبــــس|محمد أحمد محمد أحمد  |ره طنط|تـــج

4||o|7 ى سعد  لعبــــد|رضوه سمي  أمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7|775o ى صبــــرى محمد عبــــده|محمد  لحسي  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

476357 صف|م رمزى فهيم و|ريو س|م سكندريه|ل|حقوق 

678823 مل محمد ورده|حمد ك|ء |سم| لمنصورتـــ |تـــمريض 

328974 مر|هيم ع|بــــر|ح |لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

9o497| دي |له|فظ عبــــد|حمد ح|ء |عىلي ج|ره سوه|تـــج

||7266 ن|ح حسنى محمد حمد|صل لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

35|836 لد|وي محمد خ|مصطفى سعيد بــــرك تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

758839 عر|لش|لمنعم عىل |لرؤوف عىل عبــــد |عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح
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|7867| ئى|لشلق|حمد محمد حسن محمد | ن|سو|بــــ |د|

48o253 ى ى وليم سيفي  مرجريتـــ سيفي  سيوط|بــــ |د|

68||o8 ى | لموج |لعزيز |يز عبــــد |حمد ف|لحسي  لمنصوره|ره |تـــج

272462 وى محمد|لدندر|لد |حمد خ| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

232544 وق ف لحميد|رس عبــــده محمد عبــــد|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2482|6 ه سعيد  لسيد مرىس|حمد |سمي  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|5|o55 رس حسن محمد|طمه ي|ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

6o8595 لمقصود|مه أحمد محمد فتـــوح عبــــد |مريم أس |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

436623 ى|بــــر| |ن رض|يم| هيم محمد حسي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

438789 ى محمود|هيم ع|بــــر| طف حسي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

8|7868 |لويس حن| حن| مي  سيوط|حقوق 

35o852 مل|د محمد ك|يتـــ عم| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

2|663| ض رففى|عىل حسن محمود ري ى شمس|د| بــــ عي 

4256|9 لعزيز مصطفى|لعزيز مصطفى عبــــد |عبــــد | دين سيوط|بــــ |د|

46722 در|لق|ن عبــــد |حمد مسعد سليم| هره|لق|ره |تـــج

676487 ن هيم سعد|بــــر|تـــوفيق سعد | مي  ى شمس طبــــ عي 

875995 لدين خلف محمد  |ء |حمد عل| سيوط|تـــربــــيتـــ 

|5338| لغنى|لرسول عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|م  عه مشتـــهر|زر

498665 ح عيد عىل خليفه|آيه سعيد صل |حقوق طنط

227729 ن|حمد حس|لعليم |ء عبــــد|سن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

822547 دي مرىسي|له|حمد عبــــد|يه | ي|بــــ |د|
|لمنى

3|78|o لعليم|هيم عبــــد|بــــر|لد |محمد خ ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

27o364 بــــر شيحه|بــــ ص|لوه|زن محمد عبــــد|م ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

8839o5 سيد محمد سيد عىل  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o4o95 در|لق|محمد عبــــد| حمد زكري|محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

853oo4 لجود|بــــو|هيم عبــــد|بــــر|هيم محمد |بــــر| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

8|2544 حمد|تـــه |حمد شح|مروه  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

332524 ى ثــــ|محمد عبــــد بــــتـــ|لرحيم حسي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3297|4 وق  ي محمود|سل|رسر
ى
م دسوق |حقوق بــــنه
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7o4369 لسيد محمد عىل|نهله شحتـــه  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7o5285 لغنى غيثــــ|حمدعبــــد | |يه رض| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

6o9|3o ين فؤ يد|لحميد ز|د عبــــد|رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

425364 مريم أحمد حسنى أحمد محمد سكندريه|ل|حقوق 

443|48 ى  لسيد|لسيد حلىمي |نرفي  لشيخ|تـــمريض كفر 

887547 محمد مصطفى عيس محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3643|7 ل|لع|هلل محمد سيد عبــــد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

234794 ف يوسف |يوسف  حمد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|785|8 محمود فتـــىح تـــوفيق سعد |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

|668|8 لم|لسيد س|ريم يحن  محمد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|62939 ف محمد مني |ل |نه رسر ى شمس|تـــج ره عي 

499o23 لنبــــي عطيتـــ|ح عبــــد |مروتـــ صل تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

542752 ن صبــــىحي محمد محروس|إيم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

88697| هيم سيد |بــــر|رص |لن|ديه عبــــد|ن ي صىح 
سيوط|معهد فنى

63o374 عيل|سم|حمد |م محمد |لرحمن س|عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

493226 ي عبــــد |لد عبــــد |خ
ري|لهو|لك |لم|لغنى ره دمنهور|تـــج

|64|3| ف حمدى |مصطفى  حمد|رسر هره|لق|ره |تـــج

7o2926 هيم عنيبــــه|بــــر|لىح |هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

284336 حمد|رص محمود |ء ن|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

62o958 لنبــــي محمد|بــــو بــــكر حسبــــ |لسيد |ء |رس| ط|حقوق دمي

8||2o7 حمد|ل |كريم رسي جل ي|بــــ |د|
|لمنى

45o35o ح|لفتـــ|حمد خليل عبــــد|عمرو  |هندستـــ طنط

6|4o22 لحرصى منصور|ء محمد |رس| |طبــــ بــــنه

249469 ى جم|ي ل محروس عطيه|سمي  |ن طنط|سن|طبــــ 

777654 بــــيل|هلل محمد ق|حمد سعيد عبــــد | زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|35589 ى عبــــد |هبــــتـــ  ى|لبــــ|هلل حسي  ي حسي 
ى
ق ى شمس حقوق عي 

32o595 ى رمض| زق|لر|ن محمد عبــــد|لحسي  ى شمس|تـــج ره عي 

22o848 ى | رودين لجيوىسر|عمرو فوزى حسي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

9|3837 لمعىط فرغىل  |ن عبــــد|حمد عثــــم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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697846 حمد|ء رأفتـــ محمد عيد |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|76567 ج|ج فر|م ض|طمه غر|ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

53989 لحريرى|حمد |م حلىم |حمد عص| |قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 
ضتـــ|ري/دى|لو

8o9o74 بــــوجبــــل|حمد ثــــروتـــ عدلي | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

22324o حمد محمد عيطه|هلل محمد |عبــــد |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

87775| وق محمد عبــــد بــــتـــ  |لمقصود ثــــ|رسر سيوط|صيدلتـــ 

492756 ى محمود عبــــد  لمنطلبــــ|محمود خي  بــــ دمنهور|د|

758oo7 هلل|هلل عطيتـــ |بــــ سمي  فتـــح |يه| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

4|5|35 ي|ر
لعسكرى|لمول محمد |محمد عبــــد | ئى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

2669|8 لففى|ذل |لش|ره رأفتـــ محمد|س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

75837| لسيد|لمنعم |لسيد عبــــد |هدير  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||4773 هلل|لعزيز عبــــد |تـــم عبــــد |م ح|س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

68|955 |لن|لسيد |سم محمد |سمر بــــ
ى

ع لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

754657 حمد|د جوده |عم| مه عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|8|9o حمد خلف|لق |لخ|لم عبــــد|ء س|سم| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

783o79 ه يشى محمد عطيتـــ محمد| مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

45o249 ه|  عمي 
حمد محمد عسكر مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

894o96 هر |لظ|ء محمد عىل عبــــد|ل| سيوط|بــــ |د|

5o|788 ن|لقمص|بــــو |لغنى |سعد سيد عبــــد | |لي|د سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

664oo بــــسنتـــ مصطفى محمود سعيد لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

242978 ى عبــــد|حمد محمد |مصطفى  هلل|مي  ن|حقوق حلو

332542 ن|مه شعل|لسيد سل|مه |زم سل|ح |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

253|27 د|دل محمد حش|ء ع|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

786||5 للطيف محمد درويش|لسيد عبــــد |ء |شيم زيق|لزق|بــــ |د|

682664 هر رزق عطيه|يمنى محمد ط ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

3|33o9 لح|م مصطفى ص|ن هش|مرو ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

3|9658 هلل|حمد محمد عبــــد|حبــــيبــــتـــ مصطفى  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

62oo38 |ء محمود تـــوفيق شتـــ|آل ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي
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49|678 لح|لح حسن ص|م محمد ص|حس عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

495o56 هيم|بــــر|ن سعد |سعد رمض تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

435o73 حمد سعد|هلل |م عبــــد |سل| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

324842 حمد محمود|حمد محمد | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|85o5 حمد|حمد |د |هدى عم |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

773374 ي ضي|شور |لنبــــى ع|م عبــــد |ريه
ى
م|لدسوق ى شمس|د| بــــ عي 

7oo|72 لسيد يوسف عطيتـــ|زينبــــ  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

682293 ن|لرحمن شعل|لحميد عبــــد |مر عبــــد |سهيله س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

488933 ي
بــــر درديرى محمد|ص| دئى إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

|65926 حمد محمد|رحمه محمود  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

764o74 لعزبــــي|حمد |مريم محمود محمد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

4|2o5| ى  عىلي خميس حسي 
ى عىل حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4|oo66 لمؤمن مصطفى|لسيد حسن عبــــد |حسن  |حقوق طنط

3229o2 ض محمد|مروتـــ عىل ري ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|78|65 حمد قطبــــ| |بــــ رض|رح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|6o476 ن|م محمد عثــــم|يوسف عص ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

42|735 لمجيد يونس|لعزيز عبــــد|محمد ثــــروتـــ عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

492392 ن|م شعل|لسل|محمود محمد محمد عبــــد تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

6o2o93 لعزبــــ|لسيد |ده محمد |ء حم|ل| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

26o87 عيل محمد عطيتـــ|سم|مهند محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4996|o ى يوسف| وسيم حن| كريستـــي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

9o3989 لرحمن |هيم عبــــد|بــــر|ء محمد |عل ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4234| ذل|لش|ر محمد |لغف|محمود عبــــد| ند كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|2765| ى  حمد|م محمد |م|محمد حسني  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

|758|| سم|لق|بــــو |ل حسن |محمد جم ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

437464 ج |لجيد عىل خف|محمد عىل عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

25o787 ل|حمد منصور هل|صبــــىح | يش ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

885253 حمد سيد |ن |خلود رمض سيوط|تـــربــــيتـــ 

452633 ن ف | |مي  لخي |بــــو|لسيد محمد |رسر ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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296537 لمقصود|يمن محمود عبــــد |محمود  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

683|68 فظ|لح|لفى عبــــد |ل|طف |يه ع| لمنصوره|ره |تـــج

4|4258 فع|لش|تـــه |فع شح|لش|له |ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|||53 لجندى|مهند محمد رجبــــ محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|42288 ئيل|تـــرنيم رفعتـــ شكرى جبــــر ى شمس|د| بــــ عي 

6o5885 ف مصطفى محمد سليم|حمد | ن|رسر |بــــ طنط|د|

6o255 لحميد|عيل عبــــد|سم|م |طمه عص|ف ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

636o88 هيم|بــــر|ن جمعه محمد |يم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9o25o6 رص شكرى رزق |لن|د عبــــد|جه ج|طبــــ بــــيطرى سوه

683972 لعزيز|هلل محمد رزق عبــــد |عبــــد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

36o63| لمعىط|م عىل حسن عبــــد|محمد عص |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

423859 لنعيم|لسيد عبــــد |رضوى خميس  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

34|3o6 لحليم عيد|مه محمد عبــــد|محمد سل رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

265743 لمؤمن|ىط عبــــد|لع|حمد عبــــد|ىط |لع|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

699464 وى|دى قن|له|لد عىل عبــــد |خ| لي|د تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

|2|72| حمد حسن محمد محمد| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

64679 ء محمد حسن محمد|شيم لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|347o3 لنعيم|حمد عبــــد |لد |حمد خ| هره|لق|ره |تـــج

4|o877 ي
ن|ء محمد سليم|مريم محمود ضى |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|42oo3 هيم محمد عىل|بــــر|م |ح عص|لفتـــ|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

7oo7o8 حمد عطيتـــ|لدين |ئى نرص |مه ه|س| زيق|لزق|بــــ |د|

445963 تـــتـــ مرىس محمد|ء شح|لحسن سيم| سكندريه|ل|هندستـــ 

43oo93 ن بــــشي |طف رضو|يدي محمود ع|ه |علوم طنط

3427o4 ن|فظ عمر|محمد حسن محمد ح |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

8|2299 لمنعم|زق عبــــد|لر|حمد عبــــد| |نور ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

857263 ديبــــ|ل |بــــيشوي جرجس جم ره بــــنى سويف|تـــج

325236 لسيد|لدين |ح |محمد صفوتـــ صل عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

2487o4 ى |ي ف محمد |سمي  لجمس|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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235o6o بــــوضيف|حمد موىس |لسيد |ح |لفتـــ|محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

82|9|2 للطيف|عزتـــ عبــــد| محمد رض ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

33|97 لق|لخ|لسيد عبــــد |سلىمي محمود  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

37o328 لحمد|بــــو |س |نور عبــــ|ن |حن منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

5o244| هيم|بــــر|يمن يحن  فرج |يوسف  سكندريه|ل|عه |زر

839447 ى  حمد|لسيد |سيد حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

782789 د محمود طه محمد عىلي|ر عم|من زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8|6994 هيم سعيد|بــــر|د |ء عم|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

9|o562 لحميد محمد |حمد محمود عبــــد|محمود  ج|علوم سوه

345929 عيل|سم|عيل محمد |سم|هدير  ى شمس|زر عه عي 

775885 حمد غيثــــ|دى |له|ن عبــــد |ن حمد|يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4639|o ء محمود فوزى عىل جلوه|آل لشيخ|عه كفر |زر

785343 حمد عىل محمد حسن| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|7|42| ف صبــــرى محمد مرىس|لرحمن |عبــــد  رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

23767o حمد|بــــورسيع |حمد |ده |غ هره|لق|علوم 

5o542| محمود عىل محمد محمود محمد سكندريه|ل|ره |تـــج

232292  |هيم |بــــر|يوسف مصطفى 
ى
هيم|بــــر|لدسوق هره|لق|هندستـــ 

23622o تـــبــــ|روق ر|تـــبــــ ف|ر ر|مي ى شمس|زر عه عي 

9|7o64 هيم |بــــر|لعزيز سويفى |ء عبــــد|سم| سيوط|بــــ |د|

489||4 لسيد هدهود|مريم سعيد محمد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6|9667 ف ح|عبــــد نم|فظ محمد أحمد غ|هلل أرسر |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

6||7|| ج|هر محمد در|حمد م| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

48936 لح|ح ص|طمه محمد صل|ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

633776 زي محمود يوسف|لعز|يتـــ | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

44o45o نبــــ|لسيد ج|دى |له|حمد عبــــد|د |جه لشيخ|علوم كفر 

293287 بــــى|لعر|لسيد |حمد محمد |لسيد | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

456487 لعربــــ|ء عىل محمد محمد عز |شيم ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

8369o5 ه|لل|ل عطيه عبــــد|خلود جم |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

4|772| ى |ي ف غ|سمي  لغنى عويضه|زى عبــــد |رسر سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ
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||8397 ض|د ري|نطونيوس مدحتـــ فؤ| ى شمس علوم عي 

428455 يد |بــــو|ء |سم| ى لقطبــــ عىل خليفه|لي  |بــــ طنط|د|

7o8o79 وق حلىم عىل   عىل|لمو|رسر
ى
ق ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

89|487 لح عىلي |ضى ص|عىل م سيوط|بــــ |د|

528577 لح|ن محمد ص|ل مصطفى شعبــــ|كم ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

8847|| لس سعد نصيف  دير |بــــ|كي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

5o98| شور محمد|ئل ع|حمد و| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

42o3o5 بــــينى عر|يه رشدى | بــــى|لشر لشيخ|نوعيتـــ كفر 

2o998 هلل|لعزيز عبــــد|ىط عبــــد|لع|عمر عبــــد هره|لق|هندستـــ 

784||3  
ى
هيم|بــــر|محمد عىل محمد دسوق زيق|لزق|ره |تـــج

3237|9 ف مصطفى نج|ندى  ح محمد مصطفى|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

339524 غ|لصبــــ|زى |رس قمر سعد مغ|مريم ي |نوعيتـــ بــــنه

45463 لحليم محمد|محمد محمود عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7852o7 دى|له|لمحسن عبــــد |لمحسن نبــــيل عبــــد |عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

5o3248 عيل عىل|سم|هدير محمود محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

|59569 د محمد جويله|منه عم ن|تـــربــــيتـــ حلو

7o|3| رق بــــكرى درويش|ء ط|عل لفيوم|تـــربــــيتـــ 

62o63| وى|لمس|هيم عىل |بــــر|م محمد |هش ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

9|3977 حمد عىل  |ندى محمد  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

|24o|| ى ده|مح عىل عبــــده زي|س| لي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

887|72 دى وديع مسعد |شنوده ن ي صىح 
سيوط|معهد فنى

839637 بــــر|د ص|رص فؤ|لن|محمد عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

75o52 ح محمد|لفتـــ|منى حلىم عبــــد سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

6275oo لسيد محمد|محمد سعيد محمود  زيق|لزق|علوم 

53o269 ى  لسيد شكر|ندى حسي  بــــ دمنهور|د|

78o36o ى يشى محمد  حمد|نرمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

|66287 رس نبــــيل فوزى|محمد ي ن|حقوق حلو

2338o3 در|لق|ح حمزه عبــــد|هيم صل|بــــر| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

83874 للطيف|شم عبــــد |فرج ه| لي|د ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
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4o|o84 هلل نوح عويد|بــــ |مستـــور ج |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

45o22o ل|لحليم غ|لد محمد عبــــد|حمد خ| |هندستـــ طنط

32|98 ن|حمد عمر|روق |حمد ف| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

9o56|5 ي|ر
حمد |شم |ل ه|جم| ئى ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

869456 ي |لسم|هبــــه حسن 
حمد|ئى ن|سو|حقوق 

6956|| عيل محمد بــــدر|سم|د |لجو|نس عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22o655 ده محمد حسن|ر حم|من ى شمس|تـــج ره عي 

359864 ن حشمتـــ مرزوق وسيىل|ري|م ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6o9|53 لم|بــــو س|حمد محمد منصور | لمنصوره|بــــ |د|

43|647 لمعبــــود|لنبــــوى عبــــد|لسيد محمد |محمود  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

6|6256 د|لسيد ج|لسيد |رحمه  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

9oo7o2 حمد متـــول محمد |م |وئ ج|ره سوه|تـــج

279586 م محمد محمود محمود مصطفى ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7o9248 عي|لر|ح |لفتـــ|غبــــ سعد عبــــد |محمد ر لمنصوره|حقوق 

|46864 ي |من
م|م|لسيد |ر عفيفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

7657|5 ي|بــــر|هيم |بــــر|ذ حسن |مع
ى
ض|هيم ق عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|36|88 هلل عىل يوسف|نور محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o547o بــــو رزقه|ح |لفتـــ|لد محمد عبــــد |مريم خ لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

844o7 محمد عيد محمد يسن ن|حقوق حلو

899|7 طمتـــ سيد زىك حسن|ف كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

544384 ه صل| ي|ح عىلي |مي 
ى
لحوق تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

27924| لحنفى|لحق |ء محمد عبــــد|رس| شمون|نوعيتـــ فنيه 

53o3o9 ل|لسعيد محمد جل|ء حمدى |ل| سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|45754 حمد حسن محمد بــــيوم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

632344 هلل|هلل محمود عبــــد |عبــــد | ر|ي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7o5o54 حمد|حمد محمد موىس |ء |رس| زيق |لزق|تـــمريض 

|73|59 لمحسن محمد|لمحسن يوسف عبــــد |عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6o9943 ي|هند محمد حسن  لعشر لمنصوره|طبــــ 

27|565 د حسن|لجو|هيم عبــــد|بــــر|ء |لشيم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 
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85o98o حمد محمد سبــــع محمد| سيوط|تـــمريض 

29429 ل|لجم|هلل |بــــ |لد رزق ج|عمر خ هره|لق|هندستـــ 

277449 ف رجبــــ رجبــــ عبــــد| ر|لغف|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

895758 يف |هيم |بــــر|زينبــــ عىل  لشر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

5|23|6 لبــــصي |لسيد عطيه |لسيد عطيه | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

38237 حمد|لسيد |محمد سعيد  هره|لق|بــــ |د|

32525| لرحمن محمد حنفى سيد|عبــــد ى شمس حقوق عي 

|65787 لغنى محمد عبــــيد|ء عبــــد |شيم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|43328 حمد|لرحمن محمد سعد |عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|348o2 لح محمد فريد|محمد ص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

482576 لنش|هيم |يده أيمن أحمد إبــــر|ع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

493852 لسيد يوسف فرفور|بــــر |محمد ج بــــ دمنهور|د|

|67345 لسيد|ء حمدى محروس عبــــد |ل| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

28|555 دى حسن عىل|له|د عبــــد|حبــــيبــــه عم |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

2o47| جيىل|لبــــر|هيم يوسف يوسف |بــــر|محمد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

446663 ى |بــــو |حمد محمد رشدي | ىس|لعبــــ|لعني  سكندريه|ل|هندستـــ 

3|2757 ل مهدى|لع|لمهدى عبــــد|لرحمن |عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88o68 ن خلف|ء محمد رمض|رس| لفيوم|عه |زر

476526 ئل محمد خميس محمد|لدين و|م |عص سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

8o6536 ن|ء نجدي سليم|هدي عل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

756828  محمد|ر
ى
م لطفى شوق عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7o7668 لحسينى|لسيد محمد |خلود محمد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

82852| تـــ|حمد حلىمي شح|ء |لزهر| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

45648o ج |حمد خف|م مصطفى |م عص ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

66885 ى عبــــد  سكندر|دى |له|شهد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

85468 ى|ح |لفتـــ|ن عبــــد |هدير سلط مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|5537 ئى محمد|ل ه|جل| رودين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|3977 لرحيم|حمد محمد عبــــد | |طيم|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68o6o7 هيم|بــــر|حمد |مد |حمد ح|ندى  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

68o293 حمد محسن عىل يوسف| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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6857o7 حمد|لسيد عمر سيد |رق |بــــسنتـــ ط لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

49576o  جمعه منصور
ى
عمرو محمد دسوق ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

328652 لسيد|رق عزتـــ |محمد ط عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

839859 حمد عىلي|عي |لرحمن رف|عبــــد س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

75|89 للطيف|بــــ عبــــد |لوه|حمد عبــــد |ح |صل ره بــــنى سويف|تـــج

42o|o3 عيل|سم|لجليل |سلىم عوض عبــــد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

39|39 هلل|تـــ محمود فتـــح |ء نش|شيم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

899oo3 لرحيم |لىح عبــــد|ن حمدى عبــــد|نوره ي صىح سوه
ج|معهد فنى

3|674 هيم|بــــر|حمد محمد محمد |م |ريه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|42683 ه محمد عزتـــ | |لنج|بــــو|حمد |مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

632o75 لسيد|لمعتـــمد |لسيد محمد |نم |ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6454|8 بــــوضهر|ج فرج |عىلي فر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

6|52|5 ن|لنعس|م محمد محمد زهي  |حس ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

53o277 ر|رس عىلي حسن عم|تـــفى ي سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

|484o9 بــــ محمد|لوه|بــــدوى عبــــد | هويد ن|بــــ حلو|د|

4|7|84 زق سعد حميده|لر|هيم عبــــد |بــــر|حمزتـــ  لشيخ|ره كفر |تـــج

924|79 بــــ|دى محمد دي|له|يمن عبــــد|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o|554 ى|د عبــــد |جه لمنعم عطيه محمد حسي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

9|3o|2 حمد محمود |رص |محمد ن |قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 
ضتـــ|ري/دى|لو

445959 لطيبــــ|لمنعم محمد محمد |دهم محمد عبــــد | |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

8|8o84 د سميح عىلي|مح عم|س ي|تـــمريض 
| لمنى

343877 حمد عىلي محمد عىلي|هلل |منتـــ  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

69648o |لعط|بــــو |لسعيد |ئد رفعتـــ |ر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

27728 دى زرزور|م طه عبــــ|عص دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

2357o8 حمد محمد معوض|ء |ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

257392 وى|لغربــــ|ء فتـــىح محمد |رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7oo982 لجندى|للطيف |لرحمن عبــــد |ء محمد عبــــد |شيم زيق |لزق|تـــمريض 
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534o85 لدين|رحمتـــ فوزى سعد نور  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

48o452 يد محمد|محمد هيثــــم فتـــىح ف ره دمنهور|تـــج

495o43 هيم|بــــر|رس محمد |محمد ي بــــ دمنهور|د|

|59647 لكريم|ن عبــــد |ئى رمض|رحمه ه ى شمس|د| بــــ عي 

27o449 يده|هيم نرص ز|بــــر|هيم عىل |بــــر| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

6|74o9 لسعيد عرنسه|ئل |ندى و ط|بــــ دمي|د|

693628 زى عىل|سم غ|حمد عىل ق| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

485344 دم|هيم مغربــــى |بــــر|ء |شيم تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

772|83 ى محمد يوسف بــــكرى  حمد|نرمي  زيق|لزق|بــــ |د|

832599 يح|لس|سم |لق|بــــو|دهم محمد |ر |من دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

539|78 ن|لمجيد رسح|ن محمد عبــــد|زى رسح|بــــسمه حج |حقوق طنط

64o267 ى محمد كم مي  دريس|حمد |ل |ني  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

782893 هلل عىل حسن|لسيد عبــــد |هلل |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|22|95 روق مرىس|لد ف|صم خ|ع ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

92oo|9 ى ك| حمد  |مل |يه حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

7o7|79 زى محمد|حمد حج|لدين |خلود بــــدر  لمنصوره|بــــ |د|

772946 حمد عليم|ن |لرحمن محمد علو|عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

478535 هلل قنديل|للطيف عبــــد |هر عبــــد |ر م|من لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

683938 ى عم|ي مد مرزوق|لسيد ح|د |سمي  لمنصوره|علوم 

7823| د محمد|لجو|منيه فوزي محمد عبــــد | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35o54 لحليم|روق محمدعبــــد|روق محمد ف|ف هره|لق|حقوق 

444358 ى عبــــد |لسيد |هلل |منه  حمد|لحليم |حمد خي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

368393 بــــو ستـــه|مل عىل |ء ك|شيم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|334|5 محمود متـــول محمد متـــول ن|تـــربــــيتـــ حلو

5o6o53 لكريم|حمد عطيه حسن عبــــد|لرحمن |عبــــد ط|بــــ دمي|د|

52||3 لحميد|سمر عرفه عويس عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

42oo9 هيم ذىك|بــــر|رؤيه سعيد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

827775 ه مىكي|لل|لموجود دكتـــور عبــــد|عبــــد ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

647223 ه  حمد حمدى محمدى|سمي  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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244532 بــــ سيد|لتـــو|دل عبــــد|حمد ع| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

8|8929 لي|مي حبــــيبــــ غ|ن س|مري ره بــــنى سويف|تـــج

776776 بــــونعمتـــ|بــــ عىل |لوه|سط عبــــد |لبــــ|ر عبــــد |من زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

783965 حمد نجم|جر ربــــيع محمد |ه زيق|لزق|نوعيتـــ 

4543o بــــ|لتـــو|بــــى عبــــد |مبــــ|عيل |سم|م |سل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

24577o بــــو ريه|عمرو سعيد محمد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|6o5oo ئيل رأفتـــ رشدى رزق|روف وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

484oo3 دى|بــــوش|هيم |بــــر|لعزيز |حمد عبــــد|حبــــيبــــه  إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

2857o3 ف محمد |ريم  هيم|بــــر|رسر تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

|8||4 ن يوسف|صبــــىح سليم| بــــول  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

7o845 يوسف سيد قطبــــ محمود هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

77562 م|لسل|ء محمد مصطفى محمد عبــــد |ل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8||383 ق| حد|لو|وي رفعتـــ عبــــد|حمد رسر ي|هندستـــ 
|لمنى

|58257 هيم عىل|بــــر|يه يىح | لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|46435 ل محمد عىل|ندى جم هره|لق|ره |تـــج

7o3o22 ى|سم|ن |ء سليم|سم| عيل محمد بــــحي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

272944 روس مسعد|سك|جوزيف | رنش| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

9|7976  نظي  ويص
لس عوئى | كي  سيوط|علوم 

869697 ري|لسن|ف عىلي حسن |نص| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o48o4 لسعيد مصطفى مصطفى عمر|طمتـــ محمد |ف سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

67533| د محمد|لجو|نور عبــــد |ء محمود |لزهر|طمه |ف لمنصوره|ره |تـــج

83342| لسيد محمد|رضوه عىلي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

9||235 ره ثــــروتـــ ظهي  عىل |س ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

884577  |دى مرزوق ك|ف
ى
ق مل مشر سيوط|ره |تـــج

|55644 لصيفى|م محمد محمد |سل|ء |ول ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

8654|5 هلل خليل|هيم عبــــد|بــــر|محمود  قرص|ل|فنون جميله فنون 

28269| لسيد محمد|ضى عبــــد|رضوى ر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

889o98 حمد  |حمد |مه فرغىل |سل ي صىح 
سيوط|معهد فنى

6|9963 له|كريمه حسنى محمد عىل غز ط|حقوق دمي
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87826 نور خليل|سمر عىل  ن|حقوق حلو

7|65|6 ى عدل|ي م سعد|م|ل|ن حسن |سمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

29|46o وق  ف شعبــــ|رسر م|ن تـــم|رسر تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

8o64|8 بــــ|لتـــو|محمود ربــــيع فتـــىحي عبــــد ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

5o|792 ي
هيم محمد|بــــر|ن |شعبــــ| دئى سكندريه|ل|علوم 

68|42| حمد عمرو|حمد |ح |حمد صل| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

22|299 حمد زيد فرح|مه يوسف |س| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

692|o6 لديبــــ|لغنى |حمد عبــــد |محمد  ي|هندستـــ 
|لمنى

4|39o7 ى شعي |لمنعم |م عبــــد|لسل|عبــــد مي  |حقوق طنط

448578 بــــر حسن جنيدي|بــــر محمد ص|حمد ص| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

845856 ح رزق صمور|جرجس صل ن|سو|بــــ |د|

627489 لم سيدأحمد|د صبــــىح محمد س|زي م بــــنى سويف|إعل

4|8342 بــــينى|رق حسن محمد |ن ط|حن لشر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

9o46o3 رك عىل |مد مبــــ|ن ح|مرو ج|تـــربــــيتـــ سوه

26|839 م|لدرغ|ح محمد |لفتـــ|م سمي  عبــــد|سل| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

763|3 |لحليم زكري|كريم محمد عبــــد ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7588o3 شور محمود|يوسف مصطفى ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

84|596 ن|هلل سنوىسي رمض|ء عبــــد|هن |نوعيتـــ فنيه قن

265793 |لعل|بــــو |محمد | لعل|بــــو|حمد محمد | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

26655| لدين حسن يسن|ء|عل| دين ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6267|4 فوزيه سعد محمد عبــــده محمد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

543224 م|لتـــه|ر |ل عمرو مختـــ|مع تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

775747  |هيم |بــــر|رق |محمد ط
ى
هيم|بــــر|لدسوق زيق|لزق|علوم 

875946 يوبــــ |مح بــــدر |ئى س|روم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

686|o9 ز|لبــــ|هيم محمود |بــــر|مريم محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|37o5| ف عبــــد |محمود  ح محمد|لفتـــ|رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

6o2363 زى|تـــ غ|م محمود فرح|سل| ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

|5|o86 ن|ن عثــــم|دل رضو|جر ع|ه ن|حقوق حلو

78278o ي|عزتـــ محمد محمد مو| عل
ى
ق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o6332 مريم فريد حسن صديق ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 
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|553|8 ره سعد|سعد بــــش| ري|م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|7o884 لحميد|لدين حسنى عبــــد |د |محمد عم رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

25o99 عيل|سم|لعظيم |غدير وفدي عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

779794 لسيد|تـــ |لشح|جر غمرى |ه ى شمس| لسن عي 

2|258 م|لسل|لرحمن عبــــد |زينبــــ عمر عبــــد  لمنصوره|حقوق 

43o686 بــــو يمن|لسيد محمد | |ر|ي |ره طنط|تـــج

228754 ح|لفتـــ|هلل فكرى عبــــد|ء عبــــد|حسن هره|لق|لعلوم ج |ر |د

52o663 ن|حمد سليم|لعزيز |ء محمد عبــــد |شيم بــــ دمنهور|د|

366952 لسيد سعيد|د عبــــد|ئيل مر|مهر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o793o |لبــــن|ح محمد |لفتـــ|هدير مصطفى عبــــد عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

8898|6 طف سيد موىس |حمد ع| سيوط|بــــ |د|

778o57 ن|لمقصود وهد|سميه محمد محمود عبــــد عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

255|32 حمد عىل رجبــــ|زن |م م تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|549o| |ل |م|
ى
ف محمد شوق رسر ن|بــــ حلو|د|

4||o52 ف محمد محمد خليل| |ر|س رسر |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

898235 يف عل فظ |رف ح|لع|ء |رسر ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

323o5o ن صبــــىحي محمد حسن|نوره ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4873o8 د لطفى محمود|حمد فؤ|رس محمد |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

444337 لونيس حمد|مروه حمد حميده عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

2843o7 ح|ىط صل|لع|حمد عبــــد |هر |د م|جه ن|حقوق حلو

834377 ى ح|م عبــــد|حس مد|لحميد حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

279|o| لزغبــــي|سيف محمد محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

427573   |هش
ى
ر|هيم عم|بــــر|م رفعتـــ دسوق |بــــ طنط|د|

432579 لحفيظ مشعل|د عبــــد |حبــــيبــــه فؤ ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

687593 ل|حمد عىل بــــل|مه سعد محمود |س| لمنصوره|حقوق 

43256o نور جعفر|آيه سمي   |طبــــ طنط

267o22 ى وجيه شكرى عبــــد|م لملك|رلي  شمون|نوعيتـــ فنيه 

|44662 هر|محمد عطيه محمد م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

346443 طورى|لبــــ|ن عىل |مروتـــ عىل رضو ى شمس| لسن عي 

7823|o لمعبــــود|لزىك عبــــد |ن محمد |حسن زهر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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25o8| زهور سيد فلفل محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8||8o9 ي وديع جيد غبــــري ل|شي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

7oo3|2 ن محمد|دل سليم|هلل ع|عبــــد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

892882 ن عىلي |لحليم مهر|ميه عبــــد|س سيوط|حقوق 

348|o8 ى| لعط|بــــو |د |محمد عم حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

48o982 هيم|بــــر|بــــد حمد |لسيد ل|رحمتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

338348 لمجيد حربــــ|لطوجى عبــــد|حمد محمد |ن |يم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|54o94 ئى جميل فرج|ريو ه|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

75835| ل جرير محمد|ره جم|س عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

43578o هد|لسيد محمد مج|ئى |ء ه|لزهر|طمتـــ |ف سكندريه|ل|بــــ |د|

85763o حليم ظريف حليم خليل لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

622375 حمد عوض|بــــع |لتـــ|هر |لؤه م ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

329798 م|م|مر |دق ع|لص|مر عبــــد|سهيلتـــ ع |ره بــــنه|تـــج

|38552 بــــو ظريفه|حمد محمود | |رض| طيم|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

443825 لرحمن|لرحمن فتـــوح عبــــد|هنيه عبــــد لشيخ|عه كفر |زر

638|8 ف محمد ج|ئد |ر د محمد|رسر ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

89o9|o ود |لمول د|يه مصطفى عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3342|8 مجد نرصى جرجس|يكل |م سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

878|74 يز مهنى  |م ف|هش| مونيك سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

848397 ح يوسف محمد|طمه صل|ف صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

38245 ن|لسيد سلم|ح |لرحيم صل|محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

65734 ى| م عط|ر رزق حني  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

47|2| حد|لو|بــــ عبــــد|لوه|مروه مجد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

647662 هيم سيد أحمد|بــــر|محمد سعيد  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

5|2o58 رج |لفر|حمد محمود محمد | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

322o| لمجيد|ل عبــــد |حمد محمد جل| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

92252| لحسن عيس  |بــــو|ل |حمد جم| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

85467| ن|لمنعم رشد|ء محمد عبــــد|دع ي|تـــمريض 
| لمنى

633o37 محمد وليد محمد ربــــيع ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 
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4o6|5 وى|يه محمد حسن هند| ن|بــــ حلو|د|

826o22 ر محمود|ده مختـــ|ء حم|ل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o7838 للطيف عىل|ء محمد عبــــد |رس| |نوعيتـــ طنط

838|97 ي سليم|ستـــيفن ن
ى
ي شوق ن|ج  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

924897 لنعيم  |فظ عبــــد|لح|ن عبــــد|ء عثــــم|سم| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5oo29 للطيف|حمد محمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3643o4 م|لسل|م سيد عبــــد|لسل|محمود عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

422463 لمؤذن|حمد حسن |حمد |ملهم  بــــ دمنهور|د|

356689 رى جميل|لبــــ|تـــى محمد عبــــد|يدى نج|ه |طبــــ بــــنه

23o6o2 لسيد درويش|لسيد |دل |محمود ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24o894 د شنوده|دى بــــرتـــى مر|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

33o476 ف محمد بــــيوم عىل|ء |سم| رسر |بــــ بــــنه|د|

89857o لسيد محمد |لكريم |بــــو بــــكر عبــــد| ج|عه سوه|زر

|4|945 لحليم|لفتـــح عبــــد |بــــو |مصطفى محمود  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2873o2 لدمهوج |مح ذىك |ء س|شيم ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

837556 ي عىلي|ل حس|نعمه كم
ئى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

442663 دي|ح ش|دي صل|له|هبــــه عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

52o7o5 ل|لع|ن عبــــد|هدير أحمد رضو تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

762654 ضى|لق|حمد |رس محمد |مصطفى ي ره بــــور سعيد|تـــج

272862 ن|حمد عثــــم|ل عىل |هدى كم دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

7567|9 ى أحمد|زم مسعد حس|ح ني  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

77266o ى عبــــد |ي حمد|لعزيز محمد محمد |سمي  زيق|لزق|عه |زر

438644 هلل فتـــىح محمد محمد عىل|عبــــد  لشيخ|تـــمريض كفر 

3|9432 ى رجبــــ |ي لسيد|هيم |بــــر|سمي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8o6429 حمد|نس |لبــــ |بــــوط|لرحمن |عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

92o23| مني  شفيق متـــى  | مي  ج|بــــ سوه|د|

833753 ء حسن سيد عىلي|رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

8|3472 ى هلل|ك لويس عبــــد|مل| يوستـــي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4|o579 ي فتـــىح سعيد|م
زن مصطفى |ره طنط|تـــج

5|89o2 ى |ي ئى|لجرو|حمد محمد محمد |سمي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى
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24647 هيم سند|بــــر|يتـــ حمدى | د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

4o687| لم|لع|حمد |ره يوسف |ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o9236 حمد عىل|لدين محمد |ح |عىل صل ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

524527 هيم|بــــر|د |مل فؤ|لدين ك|محمد نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|2262 لسيد عمر|متـــ عمر |س|دهم | هره|لق|ج طبــــيع |عل

|22875 ى عىل محمد عىل حسي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

898875 رص  |لدين فهيم ن|يه سعد | ج|عه سوه|زر

5|837| ء محمد محمد محمد ديغم|سم| علوم دمنهور

6o448o لمغربــــى|ن |ء محمود رمض|ل| |بــــ طنط|د|

526994 بــــ محمد|لوه|لسيد عبــــد| |محمود زكري سكندريه|ل|هندستـــ 

267674 ى محمد لجليل|لعربــــى عبــــد|سيف حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|446| وى|لششتـــ|لعظيم |لسيد عبــــد|مروه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

68o6|5 لسيد عمر|حمد |هدى محمد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4438|4 در|لق|لد عىل عبــــد|هلل خ|هبــــتـــ  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|449o5 بــــ|لوه|هيم عبــــد |بــــر|حبــــيبــــه محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

9|394| لد حسنى محمد  |ء خ|شيم سيوط|بــــ |د|

525647 لمجيد|لمجيد محمد عبــــد |رق عبــــد |زم ط|ح ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

2|5o89 ل|لدين جل|كريم عمرو نرص دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|46522 هيم|بــــر|ل محمود |ل جم|بــــل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

885|42 حمد محمود |محمود | هويد سيوط|بــــ |د|

|45o|3 ى  ى وليد حسني  لسيد|نرمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

486224 ى صبــــرى  لسيد محمد عيس|نرمي  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

449593 لبــــهنس|سعد | هلل رض|عبــــد  |هندستـــ طنط

2734o5 يه محمد سيد محمد| ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

26393| لمقصود|حمد عبــــد |دل سيد |ء ع|عىلي ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|3227o ف محمد عبــــد |ندى  دى|له|رسر ى شمس حقوق عي 

7o56oo لرحيم|لد عمر عبــــد |ن خ|مرو ره بــــور سعيد|تـــج

5|92o9 لموجود صدقه|لجليل عبــــد|ء عبــــد|أل ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8|5944 |مي موىسي حن|عيسي س ي|بــــ |د|
|لمنى
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62|38o حمد سويلم|د زينهم نرص |رين ط|حقوق دمي

364524 م سيد تـــوفيق|سل|لرحمن |عبــــد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

328286 لبــــهلول|لد ثــــروتـــ ربــــيع عىل |خ |حقوق بــــنه

257332 لعزيز عىل شلبــــى|عبــــد| يش تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

76|795 مريم طلعتـــ محمد مرىسي |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

79|957 ح مسلم|لفتـــ|د عبــــد |هبــــه عم زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

859329 شم|د ه|لجو|شم عبــــد|ه| ند ج|بــــ سوه|د|

622o5o لسيد عوض خليل|ء صبــــري |أسم لمنصورتـــ |تـــمريض 

5|6498 در|لق|هيم حسن عبــــد |بــــر| |رن معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

8o7|35 لسيد|مي معوض |بــــ س|رح ي|صيدلتـــ 
|لمنى

74258 عيل مرىس|سم|ء سيد |شيم رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

63645o  عطيه عبــــد|
ى
م|لسل|حمد شوق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

زيق|لزق|بــــ

858226 لنعيم|ن عبــــد|مه شعبــــ|س|محمد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

262245 لرحيم |عيل عبــــد|سم|لرحيم |عيل عبــــد|سم|
يوسف

ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6o45|3 ي|ر
رتـــ|هيم رسر|بــــر|رق فتـــىح |ط| ئى |بــــ طنط|د|

857728 |نيوس حمدي حن|رس|لقس |يوسف  ي|بــــ |د|
|لمنى

8|59o7 ي|حمد ص|حمد عيد |
ى
ق ي |

ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

686526 لحنفى|لسيد لطفى حسن |محمد  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

332||8 هيم|بــــر|حمد |لد |ء خ|شيم |تـــمريض بــــنه

32|847 ء عىل منصور محمدين|رس| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

38223 تـــ|لحميد عرف|تـــ عىل عبــــد|عىل عرف لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

52947 نوبــــ عيس رزق شنوده|بــــ| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

|25872 تـــتـــ|هيم شح|بــــر|يز |جد جرجس ف|م ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

348942 ف عبــــد|روقيتـــ  لمنعم حسن|رسر |طبــــ بــــيطرى بــــنه

754564 لعبــــسي حسن|ء محمد |سم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

353o4 عيل|سم|حمد |هيم |بــــر|ء |سم| هره|لق|ره |تـــج
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5|7767 عيل|سم|هيم |بــــر|محمد | رند معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

7o9557 لحكيم عىل|ء عىل عبــــد |ل| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

222826 رص|م ن|م|م سيد |دهم سل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2239o9 حمد محمود عىل|ن |نوره ن|تـــربــــيتـــ حلو

528736 لوكيل|دل |محمد ع| حمد رض| سكندريه|ل|هندستـــ 

487899 هلل حسن عتـــش|دي مصطفى عبــــد|ش عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7896| ن|جر سعيد سعد محمد شعبــــ|ه ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

28|4|9 نور حسن|بــــ محمد |شه ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

69695o لسيد|محمد | رض| رض لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

639o72 حمد|لرحمن |لسيد محمد عبــــد|محمود  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|64326 يىلي|لنبــــ|ح |لفتـــ|محمود محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|3o992 حمد محمد محمود|مصطفى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o2|o7 حمد محمد عىلي | |دين ج|ره سوه|تـــج

|4|83 رون|لسيد محمود ه|م |محمد هش هره|لق|حقوق 

69|2o7 م|لمرىس غن|در |لق|ء عبــــد |عبــــي  عط لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

326o66 ن|بــــر محمد عثــــم|ء ج|شيم ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

442977  |ئى جمعه يونس |يدى ه|ه
ى
ن|لكسبــــ|لدسوق لشيخ|بــــ كفر |د|

546645 هيم |بــــر|مل |لمنعم ك|تـــ عبــــد |لشح|سهي  
|ش|بــــ

دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|9o|4 لمجيد محمد|د عبــــد |لد فؤ|يوسف خ ي سويف
هندستـــ بــــنى

8|4o92 د|جوزيف حكيم فوزي عي ج|ره سوه|تـــج

9o393o حمد محمود |لم |ء س|لزهر| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|3343 بــــو سبــــتـــه|محمود حمدى عىل  |بــــ طنط|د|

479653 لطويل|ح |لفتـــ|م عبــــد |لسل|رس محمد عبــــد | ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

245993  ع|محمد خ
ى
ضي|لد شوق ي صىح ري

|ضه بــــنه|معهد فنى

|5o356 للطيف|هلل عبــــد |زم فتـــح |حمد ح| ى شمس علوم عي 

75||84 |روق حسن مىهي|د ف|دى عم|ف ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ
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875oo| ف | |مه حد |لو|حمد عبــــد|رسر سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

862o8| س|د رفعتـــ عبــــ|ره عم|س كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6o|8o3 ى عويضه|بــــ |ربــــ ف أمي  رسر |تـــربــــيتـــ طنط

8o77o7 هلل حسن|ء محمد محمد عبــــد|رس| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

9o56o5 حمد |حمد محمد |محمد  ج|ره سوه|تـــج

68o|55 حمد|دل فرج محمد سيد |ء ع|ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

258o29 لصعيدى|زق |لر|لعزيز عبــــد|سعيد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

329|o3 ي محمد عبــــد
لحميد عىل نرص|مصطفى |حقوق بــــنه

268oo7 كريم محمد محروس عبــــدربــــه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

28|758 ن محمود حسن|محمد رمض ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

6354o| لمقصود|لسعيد رمزى عبــــد |ريم  زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

84o968 مريم يوسف نجيبــــ جرجس دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

24o6o2 حمد|حمد محمد صبــــىح حسن | ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

332942  يحن  |ه
حمد محمد|ئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

85824| ى خر|كنوتـــ ز|م| رض| مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3658|o فظ ربــــيع|ن ح|محمد شعبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|8233 ف |هلل |منه  ى|حمد م|رسر هر حسي  هره|لق|ره |تـــج

83642o كريم سيد فخري محمد دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

8o7934 هلل محمد|مي سعيد حسبــــ  حقوق بــــنى سويف

8o|o79 ين ن|ميشيل زىكي رسي| في  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9|o983 هلل  |ىط خلف |لع|هلل عبــــد|هيم خلف |بــــر| ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

645oo9 لملح|محمد | م زكري|بــــسنتـــ عص لمنصوره|حقوق 

|53o8o حمد حسن|هيم |بــــر|محمد  هره|لق|هندستـــ 

52|388 ف محمود | |دين لصعيدي|حمد |رسر بــــ دمنهور|د|

22889 مصطفى محمد منصور محمد م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

7|7|o بــــ|لتـــو|محمد مصطفى محمد عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

36356 ى  ى |بــــر|حسي  هيم|بــــر|هيم حسي  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

269989 بــــتـــ|هيم عىل مرزوق عىل غر|بــــر| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o|4o3 حمد |م لطفى |م هش|سل| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه
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358|99 ى محمد محمود|بــــ سم حسي  ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

|23596 زق|لر|ح عبــــد |لفتـــ|ن محمد عبــــد |نور ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

683o6 حمد|ح سيد|محمد يحن  صل ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

852988 لس يوسف بــــبــــ ن|وي فرح|كي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

687o27 بــــينى |ء عزتـــ |سم| حمد|لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

866oo4 شد|روز ن|ن ن|نوبــــ سلط|بــــ| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

67|68 ف لطفى |ن |يم| حمد|رسر بــــ بــــنى سويف|د|

446o67 ي محمد 
ي|محمد سعيد مصطفى لمليىح  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|66774 ص|لقص|حمد |لحكم |حمد عبــــد |بــــسمه  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

326675 ق عزبــــ|سح|د |عم| رين|م ى شمس|تـــج ره عي 

888925 حمد عطيه  |هلل عطيه |عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|34339 عيل|سم|د |حمد فؤ|سهيله  هره|لق|ره |تـــج

267863 لدين حسن ربــــيع|د|محمد عم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

843|75 ف عبــــد|رغده  لحميد محمد|رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

6|666| حمد عيش|حمد |ئشتـــ عىلي |ع ط|حقوق دمي

6o6982 ف |محمد شعبــــ لدين|ن محمد رسر | تـــمريض طنط

7o666 يه سيد محمد قطبــــ| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

|76|75 يوبــــ|م فخرى |ن هش|نور كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|69945 د حسن محمد|حمد فؤ|عىل  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

777335 ئى محمد عطيه|ء ه|رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6462|| د|لعق|هر |م محمد محمد ط|هش ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

6|92|| لسيد عسل|هيم |بــــر|حمد |مجد | لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

339o92 بــــر|روق ص|بــــر ف|ندى ص |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

326855 حمد حسن محمد|م |ريه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

77|983 ى محمد عيد عىل عيد حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

8537o2 ء محمد عىلي مرعي|دع ي|بــــ |د|
|لمنى

2|3586 |لبــــ|ن فرج محمد عبــــد|رو
ى
ق ن|هندستـــ حلو

32647| مه|حمد سل| |ء رض|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8||2|4 ي طه
ي ثــــروتـــ مصطفى

مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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248977 م|لسل|هيم عبــــد|بــــر|بــــ |يه|رحمه  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

26372 ن سليم|محمود محمد رمض ن|بــــ حلو|د|

436|5o لبــــرى|م |لسل|سمي  طلعتـــ محمود عبــــد  لشيخ|تـــمريض كفر 

684|3o مه فتـــىح محمد فرج|س|مريم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|373|4 م محمد|م|يوسف سيد  ى شمس حقوق عي 

828465 لفضل عىلي|بــــو|سحر جعفر  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

27o399 لشيخ|حمد |هيم مصطفى |بــــر|محمود  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

84|85| عيل عىلي ربــــيع|سم|بــــر |لص|نعيمه عبــــد ن|سو|حقوق 

356489 دق عىل كشك|لص|ء عىلي |رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

845558 ه محمد عىلي حسن| مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

853274 ي|لبــــ|ل محمد عىلي عبــــد|نه
ى
ق ي|تـــمريض 

| لمنى

6o4986 تـــه|لحكيم محمود شح|م عبــــد|م هش لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

8952|o ى ظريف ش|مك كر |ريوس معي  ج|ضتـــ سوه|علوم ري

2|5o78 نوبــــ ملىك عبــــود ملىك|بــــ| ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

526|79 ن|لحليم رمض|محمد نبــــيل عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

48496o محمد حسن رجبــــ محمد مصطفى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o3783 |لعل|بــــو |مد |هيم ح|بــــر|لسيد |د |زي سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

693o64 لمهدى|حمد |لسعيد |لسعيد |هيم |بــــر| لمنصوره|هندستـــ 

757o4| لسيد محمد|ده محمود محمد |غ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8o|588 ي سعيد عبــــد
لحكيم سعيد|منى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

676757 هيم|بــــر|لسيد سعد |م |حس ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|24847 هلل حلىم يوسف|بــــ |ئى ج|يرينى روم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|5999| هلل سيد فرج مرىس|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

432896 لففى|م سعيد فتـــىح  |نوعيتـــ فنيه طنط

64|884 ى|هند محمود فؤ د محمد حسي  زيق|لزق|علوم 

775399 ل|لمتـــع|لحميد عبــــد|محمود سمي  عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

97863 حمد|حمد عويس محمود | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

678456 ى| ن|نرف يحن  حليم جورج| مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|54522 ن|ح سليم|لفتـــ|م عبــــد |محمد هش ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

7o62|5 ى|لسيد |ح |ء صل|سم| لعشر لمنصوره|صيدله 

247872 هلل|ن يعقوبــــ عبــــد|ء رجبــــ شعبــــ|سم| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى
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28||3 لس مجدى حن رزيق| كي  هره|لق|علوم 

9|3o7| دى قلينى شفيق |يوسف عبــــ ج|تـــربــــيتـــ سوه

7|6696 ين عبــــد  ي|حمد فرح|لرؤف |رسر
ى
ض|تـــ ق |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

لشيخ

|66372 م|رق عبــــده تـــه|يوسف ط دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|7857o يه عويس يونس محمد| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|25493 ي
وئى صفوتـــ سمي  شفيق| في  ى شمس هندستـــ عي 

8474o2 هلل محمود|لحكم فضل |ء عبــــد|شيم ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

78833 حمد منس|ندى عىل  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

54|753 ر|لغنى عم|لرسول عبــــد |لغنى عبــــد |عمر عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

4||297 ي
تـــ|لعزيز تـــوفيق بــــرك|لسيد عبــــد | |دئى |بــــ طنط|د|

5993o حمد موىس|حمد ربــــيع | ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

8999oo مريم حمدى محمود هريدى  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

636263 ي |حمد حم|
للطيف|لسيد عبــــد|ده لطفى ي تـــمريض 

زيق |لزق|معهد فنى

|43588 ى محمد|حمد |رق |ط مي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

334o93 لد محمود عىلي|ن خ|مرو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

66427 حمد نبــــوى|سميتـــ مصطفى  لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

7|7|49 بــــو كيفه|ن |يه محمود فوزى يوسف عثــــم| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

5|742o هلل|لغنى خي  |لجليل عبــــد |دل عبــــد |ع| دين بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

2|2348 هيم|بــــر|لدين محمد |رس عز|حمد ي| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

88o257 لحفيظ محمد  |روى محمد عبــــد| سيوط|ره |تـــج

9o668o ف |ء |ل| لمنعم |نور عبــــد|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

77o989 حمد عسكر|ء معتـــصم محمد |دع لفيوم|ر |ثــــ|

42|32o بــــوزيد|م |حمد درغ|م |م درغ|له| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

8|7652 حمد محمد|م محمد |حس حقوق بــــنى سويف

349627 رص خليل محمد عويضتـــ|ن| نور |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

96839 لد عقل عقل|هبــــه خ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9o5233  سعد |صل| هويد
ى
ح شوق ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

2469|8 هد نرص|بــــر مج|حمد ص| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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49345o لسيد يوسف رحومتـــ| |عمر رض ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7543|2 ي
وئى دق صليبــــ عوض|كرم ص| |في  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7o3383 س|لسيد حو|لغريبــــ |ء |محمد عل ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

9o5575 ى  |لمجد حس|بــــو|ء عىل |رج ني  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

2654oo لجيد|حمد سعيد مصطفى عبــــد| سيوط|هندستـــ 

|45o78 حمد عىل|ندى حمدى   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|5|858 مد|حمد محمد ح|سلىم  هره|لق|بــــ |د|

87o84 لمجيد محمد|لرحمن عبــــد|ئى عبــــد|مع ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

424999 زق خميس  بــــدوى|لر|فجر محمد عبــــد سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

353|43 ي سعيد عىلي|
حمد مصطفى ي صن. تـــ.ك

زيق|لزق|ع |فنى

42264o دريس محمد|ح |لفتـــ|حمد فتـــىح عبــــد | سكندريه|ل|عه |زر

7||758 يف|هر نعيم حسن |ء م|ل| لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3678oo للمع|ج |ج محمد حج|طمه حج|ف ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

325476 متـــ|ض سل|مح ري|بــــيتـــر س ى شمس|زر عه عي 

54oo44 حمد|لري |بــــو|لدين عنتـــر |عز ط|بــــ دمي|د|

55o|o ى خميس يوسف محمود|ي سمي  علوم بــــنى سويف

327246 لحميد|لحميد عيس عبــــد|ء عبــــد|نجل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

63966 هيم|بــــر|محمد محمود محمد  لفيوم|ر |ثــــ|

|24642 ن|ل محمود سليم|در جم|ن تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

|4452 وى|لحن|لعزيز |لمحمدي عبــــد|ئل |ن و|عدن هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

342486 لحليم محمد درويش|حمد محمد عبــــد| ى شمس حقوق عي 

|38739 حمد|حمد |د |ء عم|ل| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4o6|22 ى ى| يوستـــي  بــــولس| عزتـــ بــــولس هرمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|5433 لودود سليم|حمد محمد عبــــد |ح |صل لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

695o4 مل محمد|ء لطيف ك|سم| لفيوم|بــــ |د|

5o663| م محمد عطيه سويلم|ر عص|مي سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

877957 حمد مصطفى حسن  | |لي|د سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2o72| لي|جرجس غ| سيمون زكري دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

768|| لق|لخ|جد محمد عبــــد |محمد م ن|حقوق حلو
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3|o88 ى|د عىل |جه بــــوزيد حسي  ن|بــــ حلو|د|

23o|88 لد محمد عقل محمدزيد|خ رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

64229 ي
لد رجبــــ حسن فرج|خ| دئى لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|67646 تـــ موىس محمد موىس|ي| ى شمس|د| بــــ عي 

868|83 دق|لص|هيم |بــــر|هيم محمود |بــــر| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

6423|4 حمد مصطفى|للطيف |حمد عبــــد|ن |حن زيق|لزق|حقوق 

3684o2 لسيد محمد|ء محمد |سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8o38o7 ن سعد موىسي|ندي رمض ي|علوم 
|لمنى

367367 تـــ | حمد|لسيد غنيم |مي  |نوعيتـــ بــــنه

57486 ي
هدى محمد محمد حنفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4o|ooo م وحيد جبــــريل صديق محمد|سل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|8|2| لد محمود محمد|عمر خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o86o4 حمد عىلي|در |لق|حمد عبــــد | ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

886848 س كتـــبــــي |بــــ عىل عبــــ|رح سيوط|تـــمريض 

627277 لعرينى|ل صبــــرى لطفى محمد |م| زيق |لزق|تـــمريض 

772o2 حمد محمد|حمد سيد | لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

48o9|| ي سعيد عبــــد 
ى|منى لحميد محمود حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27|o|4 لسيد سعد عزبــــ|س |ين| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

53656 ي|
ى
تـــ سعد ق تـــي محمد|مي  سيوط|عه |زر

333o75 لرحمن|حمد محمد عبــــد|محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

69942o ن|لسيد سكر|عبــــي  محمود محمد  لمنصوره|عه |زر

773|63 ح مصطفى عيد|لفتـــ|حمد عبــــد | ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

85892o ي طلعتـــ|سميه رمض
ن مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

6|6685 ىط|لبــــرص|حمد |ء |مريم عل ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

76o6| حمد محمد محمد|هيم |بــــر| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

777467 لسيد|حمد عىل |ء محمد |شيم |ره بــــنه|تـــج

434444 ر شمخ|لستـــ|حمد محمد عبــــد|ليه |غ ي صىح طنط
|معهد فنى

|4|5|9 جر محمد نرص نرص يوسف|ه |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن
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5|8669 ى عل|بــــر|ء محروس |ل| م|هيم حسني  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|45324 ئى نبــــيل مصطفى|محمد ه |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

|27773 هيم|بــــر|لدين |يمن محمد عز |كريم  ى شمس|تـــج ره عي 

8o93|6 حمد حسن|بــــسمه عىلي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

72277 هيم|بــــر|لغنى |مهند محمود عبــــد ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

27863o ن|لحليم رضو|تـــم عبــــد|ره ح|س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

34|7o6 محمد محمد سند| ء رض|حسن سيه|نوعيتـــ عبــــ

4|7654 وى|لزفتـــ|ديه منتـــرص بــــدير سيد أحمد |ش لشيخ|ره كفر |تـــج

5|o453 لمعز |لوكيل عبــــد |لرحمن حسن عبــــد |عبــــد 
درويش

بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

892o22 م محمد |لسل|محمد عمر عبــــد سيوط|ره |تـــج

829o6o ى ح ري|لبــــ|فظ عبــــد|محمد حسي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

76365 لم حسن|خليل مسعود س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|53|9o حمد محمد عىل|محمد  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

495386 و|بــــ سم رجبــــ عطيه بــــي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

339|25 لسيد يوسف|لسيد صبــــىح |رتـــ |س |نوعيتـــ بــــنه

65o42 ى|جر جم|ه ل ربــــيع حسي  لفيوم|عه |زر

67447 لسعود|بــــو |روق |ئل ف|بــــ و|يه| ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

35o974 ح ذىك|عمر ذىك صل |ضتـــ بــــنه|علوم ري

5|2|86 لعظيم رزق سعد|محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

625952 لرحمن محمد محمد فرج فرج|عبــــد زيق|لزق|حقوق 

876779 يمن مصطفى بــــكر |محمد  سيوط|ره |تـــج

|55695 لسطوج|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|طمه عبــــد |ف ى شمس|د| بــــ عي 

784234 حمد|لدين |ح |حمد صل|لدين |بــــ |مه تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

782365 ر|لعط|هلل |مون عبــــد |مون محمد م|مريم م زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

898533 هيم |بــــر|محمد رفعتـــ عىل  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

898o|6 ي |لمنعم |عبــــد
حمد محمد عفيفى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

3|838| حمد|عمر كرم مرىس  هره|لق|حقوق 

79|783 سلىم محمد محمد تـــوفيق مسعد زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

7|2626 نه|حمد شبــــ|حمد محمد | |رن ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 
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352539 ض|لمنعم عو|عبــــد| ر رض|مي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

259796 لبــــرىك|هبــــه ربــــيع عىل  ج|بــــ سوه|د|

774o46 دق معوض|دق عدل ص|ئى ص|م| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

88o282 للطيف  |ل محمود عبــــد|ئبــــ جم|ص زيق|لزق|حقوق 

8|8|29 دل حسن محمد|ر ع|عم ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

5o3892 لسيد|لد خلف حسن |عمرو خ سكندريه|ل|علوم 

2|o9| ى عىل  عىل حسي 
مصطفى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

36793 س محمد|مريم محمود عبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

96859 لهم صبــــره|دل |هلل ع|منتـــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|89o7 هيم محمد محمود|بــــر|بــــ |لوه|عبــــد  ن|حقوق حلو

6o|o67 حمد حسن|حمد عطيه |عىل  |هندستـــ طنط

844339 ي فهىمي|ن خ|رو
لد لطفى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

قرص|ل|لطود |بــــ

33|36 لعزيز|ن محمود محمد عبــــد |ريم|ن هره|لق|ر |ثــــ|

48845 حمد عىل|ره عىل |س هره|لق|ر |ثــــ|

|52o46 نور محمد|ل |طمه جم|ف هره|لق|ن |سن|طبــــ 

6995|5 لسيد حسن|حمد |محمد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

4945|3 |ن |د سليم|لرحمن حسن محمد فؤ|عبــــد 
قوري|لن

|آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

335|o9 جر محمود ذىكي بــــدوي|ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|378o4 ف عل| ء عزيز محمد|رسر ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

856659 م عىلي|لسل|م عىلي عبــــد|لسل|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

548|o ي سل|
متـــ محمود|يه قرئى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

2|429o لعظيم بــــيوم|عمر محمد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

496|53 ج |بــــر |لنبــــى ج|نس عبــــد |ن لخرصى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

766o9o ن لنور|بــــو |محمود محمد محمد | مي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

4|o735 تـــه|هلل محمد فتـــىح حتـــ|منه  ى شمس| لسن عي 

8692|5 حمد|لعزيز |ء منصور عبــــد|لشيم| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

6o669o لروس|بــــو |رص بــــسيوئى محمد |حمدى ن ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

279362 وق عبــــد ل|لجم|هيم |بــــر|لحميد |رسر ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى
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369489 |لعل|بــــو|هلل |هلل ربــــيع عبــــد|ن عبــــد|رو شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

6|632 لحميد|ل عبــــد |ء قرئى كم|شيم صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

4|8772 هيم|بــــر|حمد |دل |حمد ع|خلود  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|346|6 م|م|م محمد |م|محمد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|3o38 لرحمن منصور مسعود منصور يوسف|عبــــد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

9|52o7 شم سيد |لرحمن محمد ه|عبــــد سيوط|ره |تـــج

566o9 عمر حسن محمد حسن ي سويف
هندستـــ بــــنى

7|oo44 لح محمد|هبــــه محمد محمود ص لمنصوره|بــــ |د|

7o822| ز محمد عىل|لبــــ|هيم |بــــر|ديه |ش ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

499455 ى عبــــد  لجيد|لصمد عبــــد |لحميد عبــــد |نرمي  لفيوم|ر |ثــــ|

27|733 لعدل|لمجيد |هيم عبــــد |لسيد إبــــر|هبــــه  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|27o54 وى|لمن|لد وهبــــه |محمد خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o253o حمد محمد يىح|محمد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

||5439 لشيخ|لدين |ء |بــــ محمود رض|يه| |عل ى شمس|د| بــــ عي 

|57935 ى| |ر|ي حمد محمد حسني  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

887382 لمطلبــــ |لعزيز عبــــد|ح عبــــد|ء صل|ول سيوط|تـــربــــيتـــ 

488o54 ن|لمنعم سليم|يوسف محمود عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

424699 ئى محمدين عليو|لضمر|بــــتـــ |حمد ثــــ| لعريش|علوم 

334937 ى مصيلىح|ندى سيد  مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5349|9 حمد عىلي|لمنعم |زم عبــــد|هلل ح|منتـــ  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

639792 ف |روى | هيم|بــــر|حمد |حمد سيد |رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

762947 لرحيم|عيل محمد عبــــد |سم|ء محمد |ل| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

74|47 ي
ن|محمد حسن رضو| دئى لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

6o4|6 لح محمد|حمد ص|ء |نجل ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

64878o ف عبــــد|محمد  لمقصود|يم عبــــد|لد|رسر | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3|983 هيم محمد|بــــر|ر محمد |من لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3625o5 لعزيز سعيد|رق عبــــد|رتـــ ط|س ى شمس حقوق عي 

76|384 منى غريبــــ بــــخيتـــ محمد لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

||648| ى ونتـــي  هلل| |يز حن|يمن ف| |في  |ره بــــنه|تـــج
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5o25o9 در فرج|لق|صم سعد عبــــد |ع سكندريه|ل|حقوق 

4|46|6 بــــوعوض|عمرو محمد عىل  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|7546 د|د فوزي عي|جرجس عي ي|بــــ |د|
|لمنى

8o9623 ن|تـــه محمد عثــــم|حمد شح|م |حس ره بــــنى سويف|تـــج

35o6o ل سيد حمودتـــ|ين|هيم |بــــر|محمد  هره|لق|حقوق 

869342 ي جوده عىلي
محمد مصطفى ي صىح ري

ن|سو|ضه |معهد فنى

4337|4 ده|لق موىسي زي|لخ|محمد نرص عبــــد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

784376 لم|لسعدى محمد س|ندى هيثــــم  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

24388| ه فر| بــــوبــــكر|م |ج سل|مي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

93575 هيم عىل مصطفى|بــــر|لرحمن |عبــــد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

369289 ل|لمتـــع|ل محمد عبــــد|لمتـــع|سل محمد عبــــد|بــــ ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

87o653 حمد|س |ن عبــــ|ء رمض|دع ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

6o6235 ج|لصبــــ|لمهدى |بــــر |لد ج|محمد خ ي صىح طنط
|معهد فنى

|62523 ى|ق |لرز|لرحمن عبــــد |عبــــد  حمد حسني  ن|حقوق حلو

252|54 ف|س ى عمر عىل رسر ره خي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|6o875 لح محمد|حبــــيبــــه محمد ص ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

3568o7 |لسيد |ء وجدى |شيم
ى
لدسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6225o4 |لحميد ند|ر عبــــد |هر مختـــ|م| نور ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

7o8762 لمرصى|فظ |لح|ق فتـــىح فتـــىح عبــــد |شو| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|43693 هيم مصطفى|بــــر|طمه عربــــى |ف  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

787732 لحميد محمد محمد|لودود عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|96|8 ن محمد طه يوسف بــــرتـــخ|نور لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

337556 م بــــكر|لسل|ورى عبــــد|يتـــ مغ|هد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|3o85 د محمد شلبــــي|لسيد فؤ|ء |سم| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

84634| هلل موىسي|ء عمر عبــــيد|دع دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

5o984o م خليل شهيوه|لسل|محمد خليل عبــــد  تـــمريض دمنهور

4328|o شه|حمد عك|ء |جر عل|ه |ره طنط|تـــج

85826 لنعيم|م محمد جمعه عبــــد |سل| أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

372356 حمد|خىل |لد|حمد |لرحمن حلىم |عبــــد |حقوق بــــنه

433594 وع|حمد سعد أحمد مط| |طبــــ بــــيطرى بــــنه
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239727 لبــــدوى|زي |حمدى صبــــىح مغ| رش هره|لق|ره |تـــج

864|52 ج|حمد محمد يوسف فر| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

3o|65 هلل|ن عبــــد|ن جمعه رضو|نوره ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5o666 بــــ|لوه|ر محمد رجبــــ عبــــد |عم طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

839565 سيمون نور رزيق قديس |نوعيتـــ فنيه قن

3|425o وي|لدر|عمرو محمد محمود محمد  ى شمس| لسن عي 

9|3952 ل  |لفى نبــــيه بــــس| |رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

843263 ريوس|د حليم مغ|ن عم|جيه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|456 هيم محمود محمود|بــــر|مي  | هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

76|587 لعزيز محمود|حمد عبــــد |مريم محمد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

44898o بــــوحمر|طه غريبــــ | محمد رض ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

295657 لس يوسف عي د جيد|كي  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

7o9254 حه|لسيد عمر سم|هيم |بــــر|محمد محمد  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

625358 ى عطيه و|ء |ريم عل ل|حمد حسي  زيق|لزق|صيدله 

3||5| رص|حمد ن|لدين |ح |لبــــنى صل ن|بــــ حلو|د|

775799 لرحمن|لسيد عبــــد |ن |لسيد سليم|حمد | زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

838727 س محجوبــــ|ر عىلي عبــــ|من |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

898459 نيوس زىك  |دل ط|ع| ر|كل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|44963 لزيدى|لرحمن محمد سعيد |عبــــد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|33599 يبــــي نص|يرينى فيليبــــ عج| ن|بــــ حلو|د|

||8635 مريم محمد محمد يوسف حسن |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

78||o8 لعوضى محمد|حمد محمد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

5o2678 لرحمن حسونه|حمد عبــــد|هيم |بــــر|مريم  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

922|52 بــــوضيف  |لدين |ل نجم |ر جم|دين ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

435o7| لكوم|حمد سعد محمد محمد | لشيخ|عه كفر |زر

5o64oo م عىل بــــكر|لسل|ن عبــــد |ئشه شعبــــ|ع إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

|2365| لحميد محمد يوسف|حمد محمد عبــــد | هره|لق|هندستـــ 

7oo436 ي
لحميد|حمد عبــــد |هيم |بــــر| |دئى لمنصوره|ل |طف|ض |ري
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436439 بــــو زور|ح رجبــــ مصطفى |هلل ربــــ|عبــــد  |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

69|766 ز محمد|لبــــ|لسعيد |د |د ج|لرحمن جه|عبــــد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

32o284 لسيد|حمد |د محمد بــــكرى |زي ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

43o825 ى|للطيف |حبــــيبــــتـــ سعيد عبــــد  لحرصى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

87457 حمد|عيل |سم|رق |مل ط| لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

249288 ى محمود |سع لم|بــــوس|د حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8||o29 زق محمد|لر|زق محمود عبــــد|لر|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

527639 ى|آيه أحمد محمد ق بــــل حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

267567 ي|ر
ى عبــــد| ئى ر حشيش|لغف|محمد بــــحي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

246988 لغتـــيتـــ|لسيد مليىح  |محمد مصطفى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

752633  عىلي|
ى حمد مجدى عىل حسي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

6928|7 هيم محمدين|بــــر|هلل بــــكر |ء عبــــد |ول لمنصوره|بــــ |د|

36o64 لجنيدى|لفتـــ محمد مندى رشدى | ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

257o3 زق|لر|لدين مصطفى عبــــد|ء |يدى عل|ه تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

327942 د نور محمد محمد|حمد عم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

626|oo طف محمد محمد|محمود ع |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4oo848 ف|لرو|م عبــــد|لسل|ل عبــــد|لدين جم|نور تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|73o8 ح محمد|لسو|لىلي |لرحمن |عبــــد تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|5594 ى عبــــد |لدين |م |عمرو محمد حس |لعزيز |مي 
بــــيض|ل

هره|لق|طبــــ 

444678 هيم بــــسيوئى|بــــر|لونيس محمد |محمد عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

3642|4 لسيس|لحميد|لسيد عبــــد|حمد عىل | |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

866o86 مد|دي ح|م محمد عبــــ|هش |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5|524o مر|د طه حسن ع|لتـــ فؤ|ه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

486985 وع|د محمود عىل عىل مط|زي سكندريه|ل|ره |تـــج

44|8o9 شور|لسيد ع|مح عىل |س| عل لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

5|8|7 هلل سيد|ندى مؤمن عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

758957 حمد محمود|عىل جبــــريل محمد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

27|755  عبــــد| |دين
ى
م|لرسول هش|لدسوق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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695|66 حمد جمعه|هيم محمد |بــــر|زينبــــ  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

924724 ي
ن |لطفى محمد عثــــم| دئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

626|34 لطوبــــىح |لعزيز عىل |م عىل عبــــد|سل| زيق|لزق|هندستـــ 

|4248| حمد|نور |رص |لن|له عبــــد |ه هره|لق|عه |زر

8o695o بــــوزيد|هيم |بــــر|ن |هيم شعبــــ|بــــر| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|3553 لح محمود|ن ص|ء شعبــــ|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

5|327o لجمل|ىط محمد محمد |لع|محمود عبــــد ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

854255 ن محمد|ء شعبــــ|حمد عل| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|6|3o9 نور محمد عىل|جر |ه وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

87oo|5 ي د|ف| ن|مري
ى
ود|يز شوق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

27o52o م|هيم عل|بــــر|حمد |مل |محمود ك ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

48439o لسيد|لسيد |حمد |عيل |سم| سكندريه|ل|بــــ |د|

86|546 ن|لفضل حسن حمد|بــــو|حسن  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|68833 وق سيد عثــــم لحميد|ن عبــــد |رسر تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

8o3276 دق|ل ص|دق كم|نوبــــ ص|بــــ| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4849o2 ر|لرحمن مصطفى سعيد عيد عم|عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

6362o| زق مصطفى|لر|هلل محمد عبــــد|عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

462o6 كر سيد|لرحمن محمد ش|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

443997 ح|لمد|ندى صبــــىح غريبــــ جبــــر  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

88o5|4 لرحمن محمد |ندى محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|65637 لعظيم|د مىح عيد عبــــد |زي دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

4|8232 متـــ أحمد مصطفى حشيش|س|م |سل| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

29487 ل|حمد فوزى سوري|محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24862| ف|لصو|رس محمد |ح ي|سم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

344968 لسعود غريبــــ|بــــو |مه يوسف |س|روضتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

496865 لحميد دروى|هيم عبــــد |بــــر|صبــــىح | لي|د عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43|94 ن محمد|نبــــيل رزق شعبــــ ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

Thursday, September 6, 2018 Page 13825 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

55737 حمد محمد|رق |م ط|هش ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

79993 لمحسن محمد محمد|م عبــــد |حس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

78o2|3 هيم|بــــر|لحليم |لسيد عبــــد |محمد  زيق |لزق|تـــمريض 

622||| ه|لرحمن |ئى محمود عبــــد |ه لسعيد كي  لمنصوره|صيدله 

777o|9 جر عربــــى محمود مصطفى عىل|ه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

28|593 تـــه|بــــر فرغىل شح|ء ص|رس| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

4365oo |بــــو |ح |هيم مصبــــ|بــــر|هيم محمد |محمد إبــــر
عيل|سم

صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

44o|5 م سيد عزبــــ عىل|حس سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

64o23| كر|هيم عس|بــــر|هيم محمد |بــــر|دتـــ |هنذ زيق|لزق|طبــــ 

286933 د محمد بــــكر|محمد رش  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

|27925 ي قطبــــ
محمد ممدوح مصطفى يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

8oo4oo عىلي حسن سيد| سم ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

3557|4 بــــر سعيد|نتـــ نبــــيل ص|دمي ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

52o949 لعزيز محمد خميس|آيه ربــــيع عبــــد عه دمنهور|زر

49768| لمقصود عطيه|نعمه نبــــيه مهدى عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

867828 ى |ل|حسن محمد محمد  هيم|بــــر|مي  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

69o|3 حمد|منيتـــ عويس محروس | سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

44|64 رس محمود محمد|ر ي|عم هره|لق|علوم 

59||5 لعظيم عىلي|حمد عبــــد |م |حس بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

753o22 لسيد|هلل |لسيد عبــــد |حمد | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

762596 لكريم|لسيد محمد عبــــد |م |حمد هش| ضه بــــور سعيد|ري/تـــربــــيتـــ

248276 ودن|ل|حمد |حمد |خلود جمعه  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

75575o حمد شيبــــه محمد|رحمه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

77346| ف محمد | |دين حمد|بــــو خليل محمد |رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

839|95 حمد|مد |يه يوسف ح| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

89o634 لح |محمد عىل محمد ص سيوط|بــــ |د|

9o|487 حمد |حمد |م محمد |حس ي صىح سوه
ج|معهد فنى

||988o ى  عبــــيد| جي 
ى
فريد شوق ى شمس|تـــج ره عي 

35|999 م|لسل|حمد عبــــد|ح منصور |صل سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |
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679o7o لمعىط محمد متـــول|هلل محمد عبــــد |عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

3|658 ى|ن مدين عبــــد |مرو لرؤوف حسي  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

344ooo متـــ سعيد سويلم|محمود سل ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

4o3722 حمد|لكريم |لسميع طه عبــــد |محمد عبــــد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6|8785 رج|بــــو نو|حمد |آيتـــ محمد  ط|بــــ دمي|د|

632868 يوبــــ|حمد محمد |عيل |سم|حمد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|235| نوئى|لبــــتـــ|لرؤف |لرؤف أحمد عبــــد |عبــــد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|28|48 ف|ح خل|لفتـــ|ء محمد محمود عبــــد |رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

767747 ين خ لد مصطفى سليم عطيتـــ|شي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

333423 لحميد محمد|لحميد محمد عبــــد|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

769722 ن|لقطبــــ محمد رمض|ء محمود |لشيم| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|5||62 حمد سيد|حمد عطيه |صفيه  ن|بــــ حلو|د|

6o9897 بــــ|لحس|لرسول |هلل عبــــد |ن عبــــد |يم| |ره طنط|تـــج

7o544 م|م|سوميه طلعتـــ عمر  لفيوم|بــــ |د|

36o5o2 حمد يوسف|ء يوسف |سم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

344265 عيل|سم|دى محمد |دهم محمد نف| عه مشتـــهر|زر

8879o| حمد |هيم معتـــز محمد |بــــر| سيوط|ره |تـــج

345533 لغنى قطبــــ|عبــــد| رقيتـــ عط ى شمس|تـــج ره عي 

783377 زق خليل|لر|لد محسن عبــــد |خ زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

|4894o لعزيز|لنبــــى محمد عبــــد |رحمه عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|233| م|ل سعد سل|محمد جم سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

22o9o6 ر|لغف|عبــــد| جر محمد رض|ه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4|4664 مشيىط|ل|محمد عىل | سهيل لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

255|9o لعزيز محمود|ء محمود عبــــد|سم كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

773598 |بــــر|يمن |م |ريه
ى
هيم دسوق زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|22939  محمد 
ى
ين فريد شوق حمد|شي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|539o2 حمد|حمد نبــــيل محمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

889538 زى فرغىل |حمد حج| |دين سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8o|8o9 ي|هيم |بــــر|
حمد سيد تـــوئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى
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353574 حمد عيس|لرحمن مصطفى |عبــــد عه مشتـــهر|زر

|4|76o د محمد حسن حسن|زي ن|علوم حلو

45334| لخي |محمد محمد عىل أبــــو  لشيخ|هندستـــ كفر 

37o2o9 هيم|بــــر|لعزيز |رص عبــــد|لن|محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o3745 ف م|زم |ح بــــو زيد|هر |رسر سكندريه|ل|حقوق 

|648|o ر|لجز|حمد فتـــىح زىك |يه | هره|لق|ره |تـــج

9o8o7o زر |لنور ع|روبــــيم عبــــد|ش| سوسن ج|تـــربــــيتـــ سوه

324||8 متـــ|لد سيد محمد سل|خ |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

82o733 ي|ل |حمد جم|
حمد مصطفى سيوط|ره |تـــج

|37|78 حمد|ل |لع|حمد عبــــد |عمر  ى شمس|تـــج ره عي 

7|5246 لعزيز موىس|هلل مجدى موىس عبــــد |عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4873o5 لنورى|ل محمد محمد |رس جم|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

48565o ج|لسيد فر|منيتـــ سعد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

779844 ى|خلود عص م محمد عىلي حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

4o234o ف محمد عبــــد |منيتـــ | لحميد محمد|رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

8o8646 ن|لحميد سليم|لحميد محمد عبــــد|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

45278 لسيد حسن|لعزيز |د عبــــد|عزتـــ عم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

222424 ي
لرحمن|رق محمد عبــــد|ط| دئى ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|74oo7 ى دل لبــــيبــــ|كرم ع| مي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

5|32o7 أحمد محمد محمد فوزى أبــــو جبــــل عه دمنهور|زر

|2425| مل حسنى محمد|رضوى ك ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3|9666 حمد محمد حسن| |رن رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

2456|5 وى|لهلبــــ|حمد عطيه عىل | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

87623 حمد|هلل |ن ضيف |محمد رمض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8655|9 رس موىسي|ء عبــــده ف|ول دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

477498 رتـــ محمود|محمد عم| لن |ره طنط|تـــج

4923|7 له|لعس|حمد |رق |حمد ط| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

86686 هلل|لبــــصي  عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|طمه |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

67729 هيم|بــــر|يمن محمد وجيه |محمد  لفيوم|حقوق 

3|2982 ف خليل عبــــد|حمد | لمجيد|رسر ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 
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7|6oo د|نطون وجيد كميل عي| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7|7589 |لعر|حمد |ل |زينبــــ جم
ى
ق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|4452 لــح|حمد محمد ص|ديتـــ محمد |ن سكندريه|ل|بــــ |د|

357748 ى محمد صل|ي لسيد|ح |سمي  |ره بــــنه|تـــج

3|7376 عىل محمد عىل بــــديع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

773796 ر|لنج|بــــر مصطفى مصطفى محمد |ص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

279|37 ى  عيد حسي 
ى
مصطفى شوق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8|7|86 هلل|فتـــ فضل رزق |ريمون ر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

4o5223 قتـــ|لن|هلل محمود |مس عبــــد |لخ|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

777622 منه سعد مرىسي مرىسي عجور ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

68o8|5 ن|زينبــــ ثــــروتـــ عبــــده مصطفى شوم زيق|لزق|هندستـــ 

348|27 ى عبــــد|عبــــد ى|لرحمن حسي  لرحمن حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

82o876 ي حسن عبــــ
هلل|س عبــــد|مصطفى ي|طبــــ 

|لمنى

48732o  |س|محمد 
ى
يد محمد|بــــو |متـــ محمد شوق ى لي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

9|2283 لرحيم |لرحيم عمر عبــــد|ء عبــــد|رس| ج|تـــربــــيتـــ سوه

92492o حمد |لمجد |بــــو|نىه عزتـــ  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8|8o|9 لحميد حسن|م عبــــد|حمد هش| ي|طبــــ 
|لمنى

2528|3 ه | م|لش|شم |يمن ه|مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

78439o |فع |لش|م |لسل|لعزيز عبــــد |هبــــه عبــــد 
وي|لطح

زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

49979o جع محمد|شور مر|فرحه ع ره دمنهور|تـــج

698635 زى|هر محمد عىل محمد حج|م لمنصوره|هندستـــ 

62353 حمد|مد |ن ح|كريمه شعبــــ بــــ بــــنى سويف|د|

43o645 غ|لصبــــ|حمد |ء محمد |دع ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

84||39 ي محمد |وف
حمد|ء مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

358352 لعزيز غريبــــ|ء محمد عبــــد|دع |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8|3o96 سه جرجس|بــــرسوم جمعه ك حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|5|773 حمد|لسيد حلىمي |ء |ل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|782| شد محمود|ل ر|مصطفى جم ى شمس| لسن عي 

89o644 يف محمد عبــــد يف رسر لعليم  |رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

Thursday, September 6, 2018 Page 13829 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

445o26 م|لدين عل|ح |حمد صل|شذى  سكندريه|ل|هندستـــ 

34o|64 د يوسف|حمد رش|روق |لف|عمر  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

3635o9 لسيد|م نرص عبــــده |مر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2366o7 لقوى|ل عبــــد|لع|لقوى عبــــد|وعد عبــــد ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

326233 ل|حمد فرغىل هل|سلىم  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|45985 لحليم|لدين عبــــد |ح |بــــو بــــكر محمد صل|ء |رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

78o485 ى خليل|ن عبــــد |يم| هلل حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

8|o262 بــــ سيد محمد محمود|موه ره بــــنى سويف|تـــج

29498 لرحمن عويس|لد عبــــد |محمد خ كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

7554|3 عيل عطيتـــ|سم|لد |مريم خ عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

64267 يز فهيم|ميل ف|يرين | لفيوم|بــــ |د|

3o|8| بــــ حسن|هند محمود دي هره|لق|بــــ |د|

32923 ح محمد حسن|لفتـــ|محمود محمد عبــــد  ن|حقوق حلو

758258 مريم ثــــروتـــ رشدي رفله لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

253996 لمليىح |م |لسل|طف مصطفى عبــــد|محمد ع ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

85||92 م محمد|م|سندس سيد  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

4o4||4 هيم|بــــر|هلل محمد عطيه |عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

235836 لموجود محمد|يمن عبــــد| |سم لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

84237| ى|ء |رس| لصغي  محمد حسي  ن|سو|علوم 

4o3258 ذل محمد|لش|لسيد |منيه محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|74722 لرحمن|لنعيم عبــــد |م عبــــد |لرحمن عص|عبــــد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

3|8885 مل|صم سيد ك|سمر ع عه مشتـــهر|زر

528557 هيم شعيبــــ|بــــر|لحميد |لسيد عبــــد |لسيد محمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

77|7|7 هيم|بــــر|تـــه |دل شح|عبــــي  ع زيق|لزق|حقوق 

85o45 لرسول|يتـــ عبــــد |ل طرف|ء كم|رس| لفيوم|هندستـــ 

6||923 عيل طه|سم|م |م س|بــــتـــس| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

875|3| ندى سمي  سيد عىل  سيوط|علوم 

439974 ن|فتـــ محمد رجبــــ رسل|ر| ثــــري ط|معتـــ دمي|علوم ج

95283 لزغبــــى|نم |يد غ|محمود ز هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|9849 بــــ|م عوض |أمل هش ض شلبــــى|لشر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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442|46 لبــــدوى|حمد |هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

4|5336 د حسن محمد بــــسيوئى عبــــده|زي لشيخ|ره كفر |تـــج

59759 ن جمعه مصطفى|حمد رمض| ره بــــنى سويف|تـــج

4o8|6 م مصطفى محمد شلبــــى|محمود عص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

267243 دل عفيفى محمد خليل|خلود ع |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

683o79 ر وهبــــه|حمد نز|ء |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6o|247 حمد|ء خليل محمد عبــــد ربــــه |شيم |نوعيتـــ طنط

32|o|7 حمد عيد|لمنعم |حمد محمد عبــــد| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

339267 محمود سعيد يونس محمد موىس |ره بــــنه|تـــج

439642 طمه سعيد أحمد عوض|ف عه مشتـــهر|زر

826583 ؤوس|هلل سنتـــ|شنوده شكر | دون|م دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

844329 هيم|بــــر|رق محمد |عمر ط ن|هندستـــ أسو

7837o2 ف عبــــد |ن |يم| م شعيبــــ|لسل|رسر زيق|لزق|عه |زر

|58894 هر|مه محمود ط|س|ء |رس| هره|لق|حقوق 

2875|5 هلل|م عىل عوض |طمه عص|ف |ن طنط|سن|طبــــ 

4o777| لسيد محمود|محمود | نور ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

284526 ف عبــــد|ء |ل| هر محمود|لظ|رسر ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

2238o8 لح|ل منصور ص|س جم|ين| ن|حقوق حلو

8o|582 ء سيد خلف محمد|لىمي ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

679862 ىط|لع|حمد عبــــد |حمد عبــــده | لمنصوره|طبــــ 

48|493 لسيد محمد|م خليل |هلل هش|عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|3423 ى محمد عبــــد|ي لرحيم حسن|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

33o|49 هلل|لرحمن عبــــد|مشهور عبــــد| لي|د |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

357o4| لدين مصطفى عىل|د |حمد عم| |ره بــــنه|تـــج

27oo43 ي|لرحيم |لحميد مصطفى عبــــد|مصطفى عبــــد ر|لىح  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

42oo39 يل|حمد حم|هيم |بــــر|ء |رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

784|98 لعزيز|حمد عبــــد|لسيد |محمد  زيق|لزق|عه |زر

428|46 ن|لحميد زهر|لحميد محمد عبــــد |نسمه عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7884o4 ى ص وق حسي  لح سيد|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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683o75 لمتـــول|س |هيم عبــــ|بــــر|مح |ده س|غ لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3386|o ي|د |لحميد عو|هلل محسن عبــــد|يتـــ |
ط|لىحى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

245583 لقوى عبــــدربــــه|لعزيز رجبــــ عبــــد|عمر عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o857o لحفيظ عويس|يه يىحي عزيز عبــــد | |بــــ طنط|د|

449|o بــــ|مد خط|بــــر ح|هلل معروف ص|منتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o753o ندى محمد فتـــىح محمد زقيلح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

524||| ى  مي حلىمي وهبــــه منسي|له|كريستـــي  سكندريه|ل|بــــ |د|

858984 حمد|بــــوبــــكر تـــوفيق |ء |ل| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

3234oo ي عبــــد لمقصود محمد|محمد عشر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

3|5634 ء محمود مهنى محمد|دع ى شمس|د| بــــ عي 

77883| بــــ محمد|لوه|ن محمد عبــــد |رو لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7|26o ج عىل حسن|م ض|سل| لفيوم|حقوق 

327o33 هلل|سلسبــــيل صفوتـــ رجبــــ محمد عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

62o3|5 ه ع ن|دل حسن زهر|ني  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

784o7| هيم رحمو|بــــر|لسيد محمد |رحمو  زيق|لزق|حقوق 

325|53 هيم غنيم|بــــر|هلل |هلل مصطفى عبــــد|عبــــد لمنصوره|حقوق 

48o565 مد|مد يوسف ح|م ح|حس عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|9539 حمد سعد عيس|سهيلتـــ  ى شمس حقوق عي 

89|378 ن محمد |م محمد عثــــم|هش ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

8345|6 ي|حمد عبــــد|هدير عىلي 
لرضى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

6|o452 هر عيـطه|لظ|محمد محمد عبــــد| يش لمنصوره|حقوق 

26396| لمجيد|بــــرى عبــــد|لج|مد |منى ح ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4||2oo لعتـــوى|لسيد |هيم |بــــر|د |لجو|لسيد عبــــد |م  |حقوق طنط

326257 ف رمض|ء |رس| ن قرئى|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

35o55| هلل سويلم|هلل فكري عوض |يتـــ | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2499|o هلل|بــــ خي  |روضه محمد رجبــــ دي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o3937 لحميد|لمحسن عبــــد|حمد محسن عبــــد| لشيخ|عه كفر |زر

484664 بــــر محمد|لحليم ج|د عبــــد|محمد عم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

536776 هيم|بــــر|محمد فوزى عوض  ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 
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825366 حمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|ء |لزهر| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

428879 م|ل حسن غن|حسن كم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

62o528 ه  حمد محمد حسن خضي |ني  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

53o2o7 هلل غنيم|للطيف فتـــح |ن سند عبــــد |نوره بــــ دمنهور|د|

7743|| لسيد عيس|لحميد |حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8275o2 ي|ر
ي|طف طنط|ع| ئى

ى
وي منوق |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|3o226 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |ح |لفتـــ|تـــفى عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

477o78 لبــــيبــــى|محمد حلىم محمود | ن|ر ى شمس| لسن عي 

8|3824 حمد خليل محمد|بــــرين |ص ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

42572| وى|د عدل بــــخيتـــ بــــبــــ|عم| ن|سلف سكندريه|ل|علوم 

684626 وى|لعشم|حد |لو|ن محمد محروس عبــــد |يم| طبــــ بــــورسعيد

|4o|69 ح عىلي|لفتـــ|لد عبــــد |ف خ|عف ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

689458 حمد محمد|لشهيد |ء عوض عبــــد |سم| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

462o3| لحميد جودتـــ|لغنى عبــــد|حمد عبــــد |ن |نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|2455 حمد|لسيد زىكي |لسيد محمد | |حقوق طنط

494|89 لقيم|هيم محمد |بــــر| |محمد رض |حقوق طنط

4o3||7 م|لمقصود محمد سل|هيم عبــــد |موىس إبــــر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

755|97 حمد محمد حسن|مريم محمد وجيه  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

5o3|47 لسيد مصطفى|ن محمد عىل |رو لشيخ|عه كفر |زر

7o|3o9 دل|لع|هيم |بــــر|سم عىل |محمد بــــ لمنصوره|هندستـــ 

63499| هيم|بــــر|حمد محمد حسن |محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|o843 ي خ حمد محمد|لد |عشر سيوط|حقوق 

367397 يمن بــــيوم عىل بــــيوم|ء |سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7652|6 عي|لرف|لسيد |بــــ |يه|محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

267|67 ي|طلعتـــ شوقتـــ محمد | دين لهبــــي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

32627| ن|ئى يعقوبــــ سليم|مل روم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|6|o39 ن سعد عىل|ن رشو|رو ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

34586o حمد مسلم|ح |م صل|س|طمتـــ |ف هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

898277 حمد |صم حسن |ء ع|دع ج|طبــــ سوه
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6945|7 ى محمد عبــــد |ي لتـــليس|ىط |لع|سمي  لمنصوره|نوعيتـــ موسيقيه 

2|4866 زن محمد عجىم محمد عبــــد ربــــه|م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

34|9|5 ح|لفتـــ|حمد عىل عبــــد|ء |رس| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

232597 هلل رزق سيد سيد رزق|منه  ى شمس| لسن عي 

2246|| ف محمد |محمد  حمد|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|93o4 زى|بــــو حج|لصديق |بــــو بــــكر |لعزيز محمد |عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

539656 مجدى جرجس عوض| ر|كل سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

|4|o4 ه|بــــر|لعزيز |لرحمن عبــــد |ء عبــــد |معتـــز عل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

297383 |لل|لسيد عبــــد|خلود حمدى  ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

6||543 هيم يوسف|بــــر|حمد |خلود  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6324o3 ى |عيل حس|سم|نسي |ن عيل|سم|ني  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

534588 حمد|ن مؤمن محمد حسن |يم| ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

242|8o رص سعيد محمد|ء ن|سم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

754584 |هلل محمد زكري|زينبــــ عبــــد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

34|457 ن|حمد سليم|فتـــ حسنى |م ر|سل| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

765869 لحريزى|هيم محمد |بــــر|حمد |نىح  | ره بــــور سعيد|تـــج

67562o لسيد|بــــو بــــكر محمد |محمود  لمنصوره|هندستـــ 

78345|  خو|محمود محمد صبــــرى عر
ى
ص|ق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

زيق|لزق|بــــ

69932 ض|ئى محمد عو|محمد ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

625499  عطيتـــ و
ى
صف|وفيق وصفى شوق |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي

لسويس

83295| شم حسن محمد|طمه ه|ف دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

42|o93 حمد حموده|بــــ حموده |ربــــ لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

366272 عيل|سم|لق |لخ|حمد عبــــد|ء |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

86o3o8 ى| ي يوسف صموئيل مي  |نىح  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

76o|9| ي|لفتـــ|محمد محمد عبــــد 
ح محمد مصطفى لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

7o58o8 حمد ربــــيع نجم|ح |حمد صل| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

47747o ى محمد س|لينه خ لم|لد محمد حسي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

678|5| لسيد|لسيد |جر فتـــىح |ه لمنصوره|حقوق 

|48o96 د فوزى جرجس|يوسف عم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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764223 حمد|ن |ء محمد محمد رمض|سم| صيدلتـــ بــــورسعيد

489433 ى|يدى ج|ه بــــر محمد رجبــــ حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o|9o بــــ|لوه|دل جمعه عبــــد |حمد ع| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

4o2499 ن|حمد رمض|ع |ن رف|يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

24|4|4 بــــر حسن|ء صبــــىح ص|رس| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

35o4|8 ل|لع|ىط سيد عبــــد|لمع|بــــو |حمد | ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

88o|65 ن |حمد عثــــم|محمد مصطفى  سيوط|حقوق 

5|9766 بــــوشنبــــ|هيم مهدى |بــــر|دل |طمه ع|ف تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

348453 ر بــــدوى محمود|منيتـــ مختـــ| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

3|574o لحليم|منى محروس عىل عبــــد دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

354267 تـــ محمود محمد حسن| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

22o|52 لمعىط|لدين محمد عبــــد|د|محمد عم |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

3|3978 ى عبــــد|ي ى حسي  ى|لل|سمي  ه حسي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4|o665 ن|لسيد بــــدر|ن |م طه رمض|سل| |حقوق طنط

|6465| محمود جمعه محمود محمد ى شمس| لسن عي 

336493 هلل|ئى محمود عبــــد|مريم ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

9o84o4 كر |جده رفعتـــ محمد ش|م ج|ره سوه|تـــج

4596o5 لح|لح محمد ص|ء محمود ص|ول عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

329|94 نور زىك|ن محمود محمد |رو هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4329|6 مد موىس|منيه محمد ح| |طبــــ طنط

64o55| حمد محمد|هيم |بــــر|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

7539|3 ه عل| ء عطيه حسن|مي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|9465 تـــ عبــــده رزق|ندى محمد بــــرك ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

784896 |زى |له عز|ه
ى
حمد محمد دسوق |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

|22266 ف س| |تـــيم|ف ن|لم فرج عمر|رسر ى شمس|زر عه عي 

86524o عيل|سم|دي |لنعيم عبــــ|محمد عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9o66o8 حمد يوسف |محمد | يش دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7|63o| للطيف مصيلىح فرج|ء محمد عبــــد |رس| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 
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772988 ئل محمود سيد|محمود و زيق|لزق|حقوق 

693574 ن|حمد فكرى عىل سليم| لمنصوره|ره |تـــج

237oo7 عيل|سم|مه محمد |س|موده  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

69o|79 وع|لم مط|لعزيز س|لعزيز محمود عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|8o|6 لعربــــى|ئى سعوده رجبــــ |ء علو|دع بــــ دمنهور|د|

546||4 ن|ر رشو|ره مني  مختـــ|س حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

6|227| د حفنى|لجو|م عبــــد|محمد س |ره طنط|تـــج

44|84o  محمد عىلي|من
ى
ر محمدى دسوق لشيخ|علوم كفر 

6287|9 حمد عربــــى محمد محمد عطيه| زيق|لزق|طبــــ 

7|569| ى |منيه | ى عىل|هيم |بــــر|مي  مي  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

438986 زى رزقه|بــــسيوئى بــــسيوئى محمود غ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

678|5 لسيد حسن|س |لرحمن حمدى عبــــ|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

4467|6 حمد|هيم |بــــر|ىط |لع|محمود محمد عبــــد سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4|4932 ق|لسو|مر |مر جمعه ع|م ع|عص لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

25o448 حمد عىل بــــكر|ن |يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

432439 وق مصطفى عبــــد  ل|لع|حمد عبــــد|ل |لع|رسر |تـــربــــيتـــ طنط

|22325 لرحمن|للطيف عبــــد |مد عبــــد |ن ح|حن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

689922 لسيد|هلل تـــوفيق |لسيد عبــــد |ء |صف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5|5598 لد يوسف محمد يوسف|ده خ|غ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

486889 هيم|بــــر|لنور |حمد |يوسف  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6835oo دتـــ|حمد زي|حمد |حمد |دين |ن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

59823 لق قرئى جوده|لخ|عمر عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

33o334 قتـــ محمد رمض| متـــ|ن محمد سل|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

495276 ره|بــــى رسر|لحميد غض|لسيد عبــــد|رق |ط ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5592| مد|محمد مجدى حسن ح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8|9745 ر عىلي|طمه نور مختـــ|ف ي|بــــ |د|
|لمنى

688o6 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|ر عىل |من طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

246652 لبــــر|ح طي  |م صل|لرحمن هم|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

428o37 لسيد مغربــــى|لسيد مغربــــى |سهيله  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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443835 بــــوشعيشع عىل|للطيف محمد |ئى عبــــد|م| لشيخ|تـــمريض كفر 

7o9o5o ي|ء |ول
لسيد محمود مصطفى لمنصوره|بــــ |د|

7o5oo4 حمد مسعود|لدين شكرى |مي  |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

677oo7 لسيد محمود حسن|محمد مصطفى  لمنصوره|ره |تـــج

924579 د حسن |منيه غريبــــ فؤ| ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

497563 للطيف يونس|متـــ عبــــد |س|ء |سم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

2|7|22 ج|لصبــــ|هلل |يمنى مجدى عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

66423 حمد محمد محمد|م |ريه لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

86782o ىطي محمد|لع|لصبــــور عبــــد|محمود عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

42|27| ربــــ|لق|حمد |لسعود |بــــو |ن |محمد شعبــــ لمنصوره|حقوق 

75o3|7 بــــو |هيم محمد |بــــر|رق سمي  |لرحمن ط|نور 
ه عمي 

حقوق بــــورسعيد

26||6o ه عص| مل موىس|م ك|مي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

677799 تـــ منصور|لشح|لمتـــول |لد محمد |خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4225o حمد سعيد حسنى محمد حنفى| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|573o4 ى|ر حسن ف|من رس حسي  ن|بــــ حلو|د|

242955 ىط محمود|لع|مصطفى سيد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

97943 ديه حسن حسن محمد|ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

759866 رص محمد محفوظ|لن|سلىم عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|7|844 يف عبــــد |م| ح|لفتـــ|زق عبــــد |لر|ل رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

829|56 ي مجدي عبــــد
هلل محمد|مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

894|97 بــــ بــــدوى |حمد غل|ل |من ي صىح 
سيوط|معهد فنى

4o5||6 هيم عبــــده فضل|لسعيد إبــــر|هيم |إبــــر سكندريه|ل|ره |تـــج

3272|4 ديوس|قل|د |حشمتـــ فؤ| تـــرين|ك هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3242o6 م عىل|حمد س|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

875478 ى دوس |مح |ركو س|م مي  ج|هندستـــ سوه

756296 در|لق|شكرى محمد عبــــد| رن ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

497823 وى|لحميد هند|لدين عبــــد |م |هلل حس|منه  بــــ دمنهور|د|

79227o مل محمد فلفل|ن رجبــــ ك|نوره قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

7o3823 مي|لش|لسيد |ن يىح |ره سليم|سم زيق |لزق|تـــمريض 

7o9795 لمرىس|لسميع محمد |ء عبــــد |دع لمنصوره|حقوق 
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6989o| لعزيز|حمد محمد عبــــد |ء |رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

484974 لدين|ح |رق عىل عىل صل|ن ط|مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5445|4 زق|لر|مريم محمد نجيبــــ تـــوفيق عبــــد  ج|بــــ سوه|د|

54||79 ي|سعيد محمد حسن 
ى
ض|لسيد ق بــــ دمنهور|د|

6|374o ر بــــخيتـــ|لغف|ء متـــول مهيبــــ عبــــد|رس| |هندستـــ طنط

5o8|49 هيم فرج|بــــر|نور |مريم محسن  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

487637 م|لسل|حمد حسن عبــــد|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

753292 لحميد|لرحمن محمد سعد عبــــد |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

924o8 ي عبــــد |ط
لسيد محمد|للطيف |رق مصطفى دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|

لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

84o696 م|حمد سل|لح |مؤمن محمد ص دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

92o|24 ين  لعزيز  |حمد خلف عبــــد|شي  ج|علوم سوه

867473 ج|لحميد فر|ن عبــــد|م رمض|سل| ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

428o8o |مل ند|صف ك|فكرى و| رين|م |طبــــ بــــيطرى بــــنه

246|72 ر|لجز|روق |د حشمتـــ ف|زي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

854|o5 زق|لر|محمد وليد عىلي عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

6279|5 ر|حمد نو|هيم |بــــر|حمد |ء |رس| زيق|لزق|حقوق 

|3525| وى خليفتـــ|دل ف|عىل ع ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

34656| مصطفى| لوف|بــــو|نسمتـــ حسن  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2586|o ن|لد محمد عمر|محمد خ ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

9246o8 بــــر عىل|هيم ص|بــــر| |ذكري ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|7|25| ن|لحسن ديبــــ|بــــو |ن محمود فوزى |يم| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

5o3||4 ن عىلي|حمد رمض|تـــفى  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8o3626  عىلي|رضوي محمود 
ى مي  ي|بــــ |د|

|لمنى

4|8o62 مد|لمجيد مرىس ح|سهيله عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

628|73 رى|لحميد حسن بــــند|لد عبــــد|حمد خ| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

5o5568 للطيف عطيه|للطيف محمد عبــــد|محمد عبــــد سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

85o287 حمد|ن |لرحيم سلط|ن عبــــد|نوره ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3269o4 لرحمن|ندى محمد حسن محمد عبــــد ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

8278|3 ن|د محمود رسل|محمد مر رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

878763 لس ن ك |لمل|جح يوسف عبــــد|كي  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 13838 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

26o4|5 هيم|بــــر|مد محمد |ل ح|ء جم|لزهر| ن|صيدله حلو

|34394 وق سيد محمد محمد رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o8594 ديتـــ يونس يونس مرع|ن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3568o5 لسيد|للطيف |ء صبــــرى عبــــد|شيم |تـــربــــيتـــ بــــنه

9o568| حمد |لد محمود حسن |خ ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

2485|6 مر|لشيخ ع|لسيد محمد |ء |شيم ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

248o33 بــــ| ن رض|يم| ش|محمد محمد رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4|8o5 س|ل عطيتـــ عبــــ|محمود جم ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

432894 لدغي |بــــدين صبــــىح | لع|منى زين  |نوعيتـــ طنط

|56574 حمد|لحفيظ |بــــر عبــــد |محمد ص ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

78|736 ز محمد|لبــــ|طف |ء ع|شيم زيق|لزق|نوعيتـــ 

69o649 ي|محمود حسن | رند
لحسينى لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

433529 هلل|بــــ |يوسف حسنى يوسف ج |حقوق طنط

843o79 نم|معوض محمد غ| دين ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

85739o محمد عىلي فولي محمد سيوط|ره |تـــج

679976 حد محمود|لو|سهيله محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

887|64 ى صل|ي بــــر |ح حسن ج|سمي  سيوط|ره |تـــج

836|29 ي عىلي|مل |
حمد مصطفى دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

479253 قوتـــ|بــــر ي|حمد محمد ج|مريم  سكندريه|ل|بــــ |د|

|23322 ى سمي  ميخ|ك ئيل جريس|رولي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

823|8| ي|منيه عبــــد|
ن|لعزيز عنتـــر تـــعى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33988o مه عيش|ل يوسف سل|حمد جم| |طبــــ بــــنه

2258|| كريم محمد سيد عيس ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

24866| ق|د محمد |منى جه وى|لشر لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|78233 ل بــــدوى عىل|م جم|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|3566| هيم|بــــر|ء حنفى محمود محمد |دع ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

6|8639 ر|لنط|دى رشدى حسن |هن ط|معتـــ دمي|علوم ج

43283| |لبــــن|لسيد |تـــفى أحمد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

77265| ف عبــــد | |نور لمحسن عطيه محمد|رسر زيق|لزق|علوم 

3|684| ى | نور ى |حسي  حمد|مي  هره|لق|بــــ |د|
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|29455 رص خليل|لن|ل عبــــد |عمر جم ى شمس هندستـــ عي 

5||44o حمد محمد سيد|لحميد |ء عبــــد|عل سكندريه|ل|نوعيتـــ 

48596o لم|لمجيد س|م عبــــد |م|سلىم سعيد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o962o ن سنوىسي عىلي ذين|حمد شعبــــ| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

683234 ي|ر
ر|حمد عم|حمدى محمد | ئى معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

82oo55 لحكيم|دي عبــــدربــــه عبــــد|لرحمن ن|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

322996 لعىل|ن مجدى محمود محمد عبــــد|يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

82|83| م محمد مرصي محمد|حس ره بــــنى سويف|تـــج

6255o2 هد أحمد|يوسف محمد أحمد مج زيق|لزق|هندستـــ 

233o49 مل|روق عىل ك|لد ف|ء خ|سم| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

35|683 زق طه حسن|لر|بــــر عبــــد|مصطفى ص |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8228o4 سعد|ن |سمع| م لوق|ف ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

|3oo88 ه خ| حمد|لد محمود |مي  ن|بــــ حلو|د|

527376 ن غريبــــ موىسي|رضوى غريبــــ رمض سكندريه|ل|هندستـــ 

6||93 بــــو بــــكر|محمد سعيد سيد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

6265o5 محمد محمد| ندى محمد زكري زيق|لزق|هندستـــ 

524o76 حمد|سم |لق|بــــو|لد متـــول |يدى خ|ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

835768 للطيف|بــــ رفعتـــ محمد محمد عبــــد|رح دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8o|54| لليل طلعتـــ نجيبــــ|بــــو|حمد | ي|بــــ |د|
|لمنى

5o3737 لمنعم عىل|دل زىك عبــــد |كريم ع سكندريه|ل|بــــ |د|

864|64 ي|شنوده رمزي د
وس|ل تـــ|ئى ورصى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

272639 درس|د تـــ|روق مر|بــــ ف|يه|ركو |م تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

326356 رميس عوض|لمسيح |مريم منصور عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o6547 له|بــــو غز|هيم |بــــر|ن مبــــروك عىل |يم| عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

|38938 زم محمد عىلي محمد|ن ح|نوره ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

8||982 لس ه ي حن|كي 
لبــــيبــــ| ئى سيوط|صيدلتـــ 

9|3|33 حمد  |حمد عزتـــ |هلل |عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

286o|7 ى فرج جل|ي ل حسن|سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

435347 لدين|ج |لدين محمد مصطفى تـــ|ج |يتـــ تـــ| سكندريه|ل|صيدله 
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3o825 ي عبــــد |ف لحميد|طمتـــ نرص خرصى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

754|33 لعظيم|لسيد عبــــد |لد |ن خ|يم| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

8o5oo9 د عزتـــ تـــوفيق|ردين ميل|ن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

689253 ن|حمد عثــــم|وى |لبــــدر|حمد |رس |ي لمنصوره|ره |تـــج

|62923 هيم تـــوفيق|بــــر|ء شوربــــىح  |ل| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

||93o9 ل|م محمد بــــيوم هل|مصطفى عص ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

25997| يز|صبــــرى حلىم ف| مه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8o79o9 ي|بــــو|تـــم |ر ح|من
لفتـــوح قرئى لفيوم|حقوق 

9o2436 فظ مصطفى |سط ح|لبــــ|فظ عبــــد|ح ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

2654o9 حمد نرص سليم|حمد محمد | ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

|57845 لنبــــى مرىس فرج|ره حسن عبــــد |س ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

24746| لجمل|مه محمد |س|محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2393|5 لموجود|لدين عبــــد|ل |حمد جم|م |ريه هره|لق|بــــ |د|

2|547 لدين جمعه بــــخيتـــ|ء مىح |صف هره|لق|حقوق 

37|o4 لسيد|لق |لخ|حمد محمد عبــــد | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8|822| محمد محمود محمد محمود بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

289o3o ى |م |هلل س|منه  ى|مي  حمد حسي  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6349o6 ى محمد عىل|د ط|زي رق حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

8955|8 لس ثــــروتـــ حلىم لوندى   كي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

28o272 ن|ء عىل محمد شعل|لزهر|طمه |ف هره|لق|علوم 

9o6873 هلل  |ض فضل |ده ري|محمود حم ج|ره سوه|تـــج

|4||2| جد|هلل عمرو محمد مصطفى م|عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

2|5792 بــــ|لمنعم دي|خلود مدحتـــ محمد عبــــد ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

869952 حمد ملك|محمد سيد  لمنصوره|حقوق 

256239 لديبــــ|هيم |بــــر|هيم سعد |بــــر| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

893282 ل |لع|حمد عبــــد|بــــتـــ |ن ثــــ|نوره سيوط|بــــ |د|

894483 در شندى |لق|ل عبــــد|مروه جل ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

3|9936 لحسن|بــــو |بــــر |رق ص|ء ط|وف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

879|92 فظ |لح|ل عيد عبــــد|زينبــــ جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|397| ي |هدى م
هيم|بــــر|هر محمد مصطفى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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336442 ى ه لوزه|ئى محمود تـــوفيق |حني  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

64|o97 ي|ر
لسيد|بــــ |لوه|هيم عبــــد|بــــر| |ئى | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9|9424 هلل قطبــــ سيد  |بــــ عبــــد|يه| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o6933 حمد|لحميد |ل عبــــد|هلل جم|منه  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

73822 م|لسل|لعظيم عبــــد |محمد محمد عبــــد  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

529868 يد جمعتـــ|رص أحمد ز|مصطفى ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|75795 لشيخ|هيم |بــــر|لسيد |م |محمد س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

827729 حمد|حمد خليف حسن | سيوط|حقوق 

|39295 لدين|ل |ن كم|ء محمود عىلي|لزهر|طمتـــ |ف ن|بــــ حلو|د|

496482 وق محمد ك حمد محمد عيد|مل |رسر لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

9|o763 ف عز |عمر  حمد خرصى  |لدين |رسر ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

624337 زى|ن حج|لسيد رمض|لسيد |ء |نجل ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5542| حد|لو|لمحسن عبــــد |ر عبــــد |لغف|محمد عبــــد  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

82|48 وق خ زق|لر|عيل عبــــد |سم|لد حسن |رسر ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

5|6225 ر|لنش|حمد عىل | |ن زكري|يم| طبــــ بــــيطرى دمنهور

69o528 زق محمد|لر|لسعيد محمد عبــــد | |مه ى شمس طبــــ عي 

543227 م|لعلق|هيم |بــــر|نىه محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

82292 بــــر سيد|مصطفى محسن ج ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

69727| هيم|بــــر|لسيد |هلل |حمد عبــــد |مل |ك لمنصوره|ره |تـــج

35oo8| لسيد مبــــروك|رتـــ ممدوح محمد |س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

364833 لسيد جوهر|ض فتـــىح عبــــد|هلل ري|عبــــد لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

765|94 عمرو محمد محمد حسبــــ عيس ره بــــور سعيد|تـــج

52696o هيم|بــــر|رق محمد مبــــروك |رس ط|ف ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|5555| هلل|حمد عبــــد |هلل |تـــقوى عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

692969 ش|لبــــسيوئى بــــل|لبــــسيوئى |عطيه | ر|ي لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

269774 ف محمد |م |عص مر|لبــــىه ع|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8o|2o7 طمه عىلي محمد محمد|ف ي|بــــ |د|
|لمنى

6|9677 تـــ محمد محمد أحمد  لبــــرعي|أمي  ط|بــــ دمي|د|

28o|3o  محمد عبــــده
ى
محمد دسوق وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم
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486|88 لرشيدى|هيم |بــــر|صفيه حمدينو  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

828727 يه عمر محمد عمر| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

75||6| حمد|حمد سيد |فتـــ محمد |حمد ر| لسويس|هندستـــ 

|384|4 ل|لع|م محمود عبــــد |لسل|ر عبــــد |من ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

323327 ي فؤ|دى رج|ف
لس|ئ  د كي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

278o4 ى زينتـــ|دل |عمر ع مي  ى شمس|زر عه عي 

686398 لسيد معوض|مهند حسن حسن  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

647884 هيم|بــــر|م محمد حسنى |عص زيق|لزق|ره |تـــج

85757| ى خ لعزيز|لد عىلي عبــــد|نرمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

47443 لسيد|طمتـــ محمد محمد |ف لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

369887 ل عوض|لع|تـــفى عىل محمد عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

446687 لرحمن محمد يحن  عطيه عىل|عبــــد سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

8|82|5 لجليل|لعزيز عبــــد|محمد عىلي عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

324|8o مه محمد عىل|س|عمرو  ى شمس حقوق عي 

268982 محمد تـــعلبــــ| ء رض|لرميص| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

695993 ح شعيبــــ|لفتـــ|لمتـــول عبــــد |ح |لفتـــ|ن عبــــد |عثــــم ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

355563 سط جرجس|مريم سمي  بــــ ى شمس|د| بــــ عي 

8|o28 ى عبــــد لك|لم|هدير محمود حسي  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

293|7 نوبــــى|لبــــ|حمد |رس مجدى محمد |ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|282|5 |لبــــ|لمنعم عبــــد |هلل محمد عبــــد |منتـــ 
ى
ق ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

86643  جرجس عزيز جرجس|م
ى
رق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

696574 وى|لمك|ح مصطفى زىك |ن صل|يم| لمنصوره|بــــ |د|

22522 حد|لو|لد محمدى عبــــد |عمر خ هره|لق|بــــ |د|

832o7 هيم|بــــر|بــــ محمد |يه|خلود  علوم بــــنى سويف

675|82 مي  فرج محمد|ريم  لمنصوره|ره |تـــج

332626 هيم نرص|بــــر|ن عىل |شكرى شعبــــ |ره بــــنه|تـــج

679|99  
ى
 عبــــد |س|شوق

ى
تـــ|لرؤف فرح|مه شوق لمنصوره|طبــــ 

366332 ع|هدير محمد عيد خليل رف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

79273| حمد|حمد |مد محمد سيد |هبــــه ح زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|79293 د لبــــيبــــ قلينى|ئيل عم|مهر كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|
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7|5953 ي
مر|مدحتـــ فتـــىح محمد ع| دئى لمنصوره|بــــ |د|

6o5836 د|م محمد جمعتـــ محمد حم|سل| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

||5433 ده|م زي|لسل|محمد عبــــد | ر|ي هره|لق|علوم 

886|o9 | دى مجدى وليم لوق|ف ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

3|8866 لحميد|هلل عبــــد|ل عبــــد|يتـــ جم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

692469  محن  
لحميد|لدين محمد فوزى عبــــد |تـــفى لمنصوره|ل |طف|ض |ري

476o44 فظ عىل|ندى محمد محمد ح سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

239253 محمد عىل محمد فرج| لي|د هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o73o8 ز|ر نرص محمد عىل در|نتـــص|ن |يم| ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

44927 لعزيز|رص قرئى عبــــد|جر ن|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

793764 هد|ش مج|لدمرد|مي  حسن فرج محمد | قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|4645 ى محمد عىل عبــــد |ي لعليم|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|58885 جورى|لبــــ|هيم |بــــر|حمد |لدين |مريم عز  هره|لق|بــــ |د|

4|4|98 ن|هيم زي|بــــر|هيم |بــــر|ء |دع |بــــ طنط|د|

353882 ف صفوتـــ |سليم  ى|بــــو |رسر لعني  ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

2|7o62 لدين محمد محمود|م |ن حس|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

24|389 لكريم|حمد عبــــد|رق |محمد ط ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|25694 عيل محمد|سم|حمد |حبــــيبــــتـــ  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

79636 ن مجدى محمد خليل|نوره هره|لق|لعلوم ج |ر |د

266274 ل عىل|يه محمد هل| |تـــمريض بــــنه

|775o5 لد عىل بــــيوم|هدير خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

425788 ى جوهر ش هلل|فع عبــــد |خلود حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

867585 ف حسيبــــ |لرحمن |عبــــد ى|رسر مي  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

823455 لمعبــــود|ن عبــــد|بــــوبــــكر عثــــم|ن |عثــــم ره بــــنى سويف|تـــج

|44|9 ى نيس محمد فخري|محمد | جي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

272|7 سم|نىه حموده محمد ق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

48|575 ى |محمد  لحميد|لسيد عبــــد|حمد |مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

6|9286 لسعيد قويطه|لح |م ص|زم عص|ح زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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8o623o تـــ|هيم محمد ذىكي عرف|بــــر| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

762943 لفتـــوح|بــــو |لد محمود |ء خ|ل| ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

622482 هيم عطيه|بــــر|قه خليل |رسر| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

62oo4o لسيد شعيبــــه|حمد |سمر ربــــيع  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

22|9|5 حمد|دي سيد |له|يدى عمرو محمد |ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

63479 هيم طلبــــ|بــــر|حمد سعيد | ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|65295 لحميد|هدى سيد فتـــىحي عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

4|4||6 لشوربــــىح |مر عىل |م ع|ريه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

27o42| لرحمن|حمد عبــــد|لرحمن |بــــ عبــــد|يه|ئى |ه ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

924342 رضوه يوسف محمد محمود   لمنصوره|حقوق 

898|87 حمد سنوىسي |محمد حمدى  ج|حقوق سوه

649399 ى ح لحميد|حمد عبــــد |مد |نرمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6268o حمد حلىم محمد|ق |شو| بــــ بــــنى سويف|د|

6|7oo3 ى  م|لش|يمن محمد صبــــىح |حني  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

44|393 عيل غنيم غنيم منصور|سم|لسيد | لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

783369 ى|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  لحرصى زيق|لزق|حقوق 

7o||48 ى |لخ|لعظيم عبــــد |محمد عبــــد  ئى|لفخر|لق حسي  لمنصوره|ره |تـــج

5|833o ي عىلي عليبــــتـــ|نور شعبــــ
ن مصطفى سكندريه|ل|حقوق 

22||65 ن محمد|هلل محمد فتـــىح عثــــم|يه | ى شمس|د| بــــ عي 

|5o582 م|لسل|يمن سميح عبــــد |م |ر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

369636 لهريدى|دل محمد طوجى محمد |ع رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

787842 ي|ر
محمد حسن أحمد| ئى تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

832949 ى|عبــــي  محمد عطيتـــو حس ني  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

86o629 لك|لم|مل عبــــد|ل ك|لع|حمد عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

63o855 لرحمن عوض|محمد وحيد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

493647 ق|محمد محمود محمود  وي|لشر |حقوق طنط

9o||65 لرحمن |يه محمد محمود عبــــد| ج|بــــ سوه|د|

6492o2 ل|لعس|لعربــــى |ئى محمد |يمنى ه تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ
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7oo75o هيم عزيز|بــــر|رس محمد |محمد ي ن|طبــــ حلو

6|2838 ل|حمد دل|ل |لرج|م مجدى عز|ريه |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

6|243| لوكيل|لحميد محمد |هلل عبــــد|لح عبــــد |ندى ص هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

335478 رص مصطفى محمود|لن|ر عبــــد|من |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4||386 وى|لبــــنه|ح |لفتـــ|دل عبــــد|حمد ع|يوسف  |بــــ طنط|د|

843o7 لمهدى محمد|ل مجدى محمد |م| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|o|58 لقرمه|لرحمن محمود معوض محمد |عبــــد  ره دمنهور|تـــج

||8|88 س|طف عوض غط|ع| ري|م |بــــنه| هندستـــ شبــــر

755oo5 ل محمد|لع|ء عبــــد |محمد عل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27oo67 لعص|بــــوضيف مرىس محمود |عمر  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

685693 ئى|لحلو|حمد |لعزيز |حمد عبــــد |يه | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6o789o زى|ل محمد غ|ن جم|رو |نوعيتـــ طنط

75|574 ق|لعز|م نبــــيل محمد |ن نيس|رو هندستـــ بــــور سعيد

258526 هيم|بــــر|حمد |حسن ربــــيع  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

5529| بــــ حسن محمد محمد|رح تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

783o39 ى عبــــد |ي هلل|هلل فريد عبــــد|سي  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

695767 لحميد محمد حسن|حمد محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

259524 لسيد مصطفى|ن مصطفى |يم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

258267 بــــ|لوه|حمد عبــــد|لحليم |د عبــــد|لحليم عم|عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

|56772 هيم|بــــر|لصمد محمد |حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|296o3 ف|لحميد خل|م مصطفى عبــــد |بــــس ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

4933|o هيم عوض|بــــر|لجيد |لح أحمد عبــــد |ص دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

25|73| ن|ن طلبــــه حس|حمد حس| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

434669 ى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|مجد |ن |يم| لبــــحي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7|73|4 ن عيد|لسيد سليم|هلل محمد |منه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3|27o9 ى محمود|حمد محمود | مي  ى شمس حقوق عي 

23274o لعزيز|دل محروس عبــــد|ء ع|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

37743 لنرص|لسيد سيف |م |محمد هش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

299844 بــــر محمد سعيد|محمد خلف ج كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

4|95o2 ن|هند محمد أحمد ريح لشيخ|نوعيتـــ كفر 
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543365 بــــى|نبــــ|ل|مد |ء محمد ح|دع |حقوق طنط

|42336 يل|تـــسنيم عىل محمود ج ى شمس|تـــج ره عي 

2699|8 بــــ عيس|دي| لنج|بــــو|محمد وجيه  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|3227| ن|دل محمد عىل سليم|ندى ع ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4|2369 لعىل|بــــو |لحكم |رق أحمد عبــــد |ط ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

4779| هلل|جح محمد عبــــد|ن ن|مرو ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

6|3383 ضى|لق|مح حسن عىل |كريم س ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

542o24 بــــو سيف|سط محمد |لبــــ|عمرو عبــــد لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

875778 ن  |ل حس|لع|بــــوزيد عبــــد|م |بــــس سيوط|حقوق 

8||887 لىحي|حمد محمد عبــــد|ده |حم ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

53o||2 مه|هلل سل|بــــسمه محمد محمد عبــــد ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

|76549 حمد|ده مصطفى محمد |غ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

23|295 ى|محمد مصطفى ثــــ بــــتـــ حسي  هره|لق|حقوق 

8|7387 ي|د كيل|لجو|بــــتـــ عبــــد|حمد ثــــ|
ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9o|949 م  |ر محمد شلق|ن مختـــ|نور ج|طبــــ بــــيطرى سوه

5o9||6 |د |لجو|لحميد عبــــد |م عبــــد|عمرو هش
بــــوشويشه

ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

359354  شوربــــىح |عبــــد
ى
لرحمن فوزى صدق  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|

ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

625396 هيم|بــــر|هيم محمد |م إبــــر|ن حس|نور زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

459o7o زق|لر|مصطفى سعيد مصطفى عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

7|7898 ى محمود محمد خ|ي لفضل|بــــو |لد |سمي  ط|بــــ دمي|د|

9o843 لحفيظ|ر محمد بــــرع عبــــد |عم معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

|32o36 ن سعيد محمد محمد|نوره ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

79|54| وق  حمد مسلم أحمد|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

643864 ن|ء حسن منصور عبــــده سعف|سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

272385 يد |بــــو|مصطفى مجدى  ى رج|بــــونو|لسيد |لي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|8692 لحميد|رص محمد عبــــد |د ن|جه ن|فنون جميله فنون حلو

783|23 هيم|بــــر|لسيد محمد |هبــــه سعيد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|4366o ى|ن تـــ|يم| يبــــ حبــــيبــــ حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

475625 وى|لر|للطيف |جر حمدى عبــــد |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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323377 دي|م محمد ن|سهيل حس ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

63742 محمد تـــوفيق مصطفى تـــوفيق لفيوم|عه |زر

|59||4 يف خ لد محمد بــــيومي|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

7o2538 وى|لمحل|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|يدى |ه ى شمس| لسن عي 

77597| تـــ|لشح|لرشيد محمد |ل عبــــد |ء جم|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

75626| ن لرحمن|ح عىل عبــــد|لفتـــ|عبــــد | مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

62|24o لرحمن دهينه|د عبــــد |لرحمن فؤ|ء عبــــد |وف ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

632744 ر|لزه|ن |هيم علو|بــــر|دين رجبــــ |ن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

29938 ى |مصطفى حس ل|لع|هبــــ عبــــد|لمو|بــــو|ني  هره|لق|حقوق 

276937 وي|لدفر|ل |بــــسمه سمي  مصطفى كم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8|958o لنور|س سمي  سعد عبــــد|ين| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

6o8263 هلل|وى عبــــد|لكل|تـــ |لشح|ء مصطفى |سم| |تـــربــــيتـــ طنط

6|3892 لغنيىم فرج|هلل |هلل عبــــد |حمد عبــــد | |ره طنط|تـــج

752698 ح فرج خلف|حمد مجدى صل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|3|972 هيم|بــــر|حمد |لسيد |فرحه عىل  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

|2546o ن|لصبــــ|د |حمد فؤ|م محمد عىل |ندى وس ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

7|2978 غيتـــ|لن|حمد |حمد |حمد حمدى | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

32o77o لرحيم|حمد عبــــد|د محمد |ي| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

254924 ع|حمد من|لونيس |حمد عبــــد|خلود  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

325885 ء محمود عز محمود|رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

693977 م|لتـــه|هيم |بــــر|م |لتـــه|د |سل عم|بــــ ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

369679 ح|لفتـــ|بــــر عبــــد|مه ص|س|يتـــ | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|38666 رص|لن|لفتـــوح لطفى عبــــد |بــــو|بــــ محمد |رح هره|لق|طبــــ 

27|653 ن|حمد زي|هيم |بــــر|لد |ء خ|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

8894o7 ديبــــ نصيف |كرم |ديبــــ | سيوط|ره |تـــج

762262 حمد زقزوق|لرحمن يىح محمد |عبــــد  حقوق بــــورسعيد

49o4o6 هلل|حمد محمد بــــسيوئى فرج |ندى  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|5736| لمجيد محمد حسن|ن سعد عبــــد |نوره ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

6oo449 ى|لرحمن |ن عبــــد|شعبــــ| مه حمد حسي  |ره طنط|تـــج

25|o5o لعزيز فهىم محروس|حمد محمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

Thursday, September 6, 2018 Page 13848 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

34898o لوكيل|ده |بــــو حم|لسيد محمد |ء |رس| |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

63989o لح|وي محمد ص|لشبــــر|حمد |ء |شيم زيق|لزق|ره |تـــج

347758 مد يونس|حمد ح|مهند  |حقوق بــــنه

|73|2o ن محمد|زى عثــــم|ء حج|صف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

92o|88 ل  |لع|حبــــيبــــه محمد محمد عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

48587o ى ود|حشمتـــ فرح مه| يوستـــي  سكندريه|ل|بــــ |د|

524|34 ر|لنج|أيسل محمد عىل عىل  سيوط|بــــ |د|

338599 تـــ رمض| ى|لسيد |هلل |ن عبــــد|مي  بــــوحسي  عه مشتـــهر|زر

432o34 ى ميخ|بــــسمه ميخ ئيل|ئيل بــــشر |عه طنط|زر

339|52 لسيد|لعزيز محمد |هلل محمد عبــــد|منتـــ  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

75|484 تـــم فوزى محمود حزتـــ|نىه ح ره بــــور سعيد|تـــج

6o2743 ن|لحميد رضو|معتـــز محمد محمد عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

8|858| لحميد|ح محمد عبــــد|يه صل| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

5|4758 لروين|لحميد |تـــ عبــــد |لشح|بــــسنتـــ طه  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

8|5454 هلل|بــــ |ديبــــ ج|مريم عفتـــ  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

43|o4 هلل|دهم سمي  حسن عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

867679 حمد فهيم طهري|حمد سيد | ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

236493 هيم|بــــر|بــــ خليل |لوه|ء عبــــد|مريم بــــه ن|بــــ حلو|د|

2|4|73 لفى|ل|لدين محمود |م |عمر مصطفى عص ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

424594 عيل|لدين إسم|لسيد نرص |هلل |عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

324|45 لدين حسن|ح نور |لرحمن مصبــــ|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

839469 ر|فظ نج|لح|ء عىلي عبــــد|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

329229 لسيد سعد|ل غريبــــ |ئى جم|م| |بــــ بــــنه|د|

287423 لجز|ل محمد |حمد جم| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

||8796 ش|لدمرد|عهد عزتـــ سعيد  هره|لق|ره |تـــج

9|7978 ركو كميل صموئيل مهنى |م ي صىح 
سيوط|معهد فنى

273324 حمد|م مصطفى عطيتـــو |بــــتـــس| دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

84578o لدين محمد عيد|ح |ل صل|ء كم|دع ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

869954 رص محمد خليل|لن|ل عبــــد|جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

286623 حمد|مل عىل |لدين محمد ك|ء|ريم عل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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3|294 حمد عيس|محمود | نور لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|24o4| ي |هدى 
لرحمن محمد|لسيد عبــــد |لقرىسر ن|صيدله حلو

895|92 يكل مجدى وليم وهبــــتـــ |م ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

47725o جرجس مدحتـــ بــــديع فرح سكندريه|ل|علوم 

684|| لسميع|لعظيم عبــــد |يه محمد عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

5o8285 مل محمد|بــــر ك|ن ج|حمد قنع| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

489o99 زق|لر|لحفيظ عبــــد |طمه محمد عبــــد |ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

7854o5 ي|لحميد |رس محمد عبــــد|ن ي|يم| لموج  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

22853 ل|لع|م محمد عبــــد |محمد هش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|6|o7 بــــىل|لبــــ|دل مصطفى |ن ع|نوره ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

437833 لعتـــوى|بــــو شعيشع |لح |ص| ن ند|يم| لشيخ|تـــمريض كفر 

78362 م|روق بــــره|رق ف|د ط|جه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|42565 لنور يوسف|بــــدين |يع ع|م ط ى شمس حقوق عي 

|575|o لمحسن مصطفى محمد مصطفى|ندى عبــــد  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

3275|8 ى مصطفى ريم حلىمي حسي  ى شمس  تـــمريض عي 

53457| سلىم خميس عىل محمود محمد سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|592o4 ى|لظ|د عبــــد |يوسف عم هر حسني  ى شمس|تـــج ره عي 

|7oo7| ى|م وى|طف نظي  بــــبــــ|ع| رتـــي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

366469 للطيف|م عبــــد|لسل|حمد عبــــد|رحمتـــ  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

922347 ن عمر |حمد عش|لسيد | ي صىح سوه
ج|معهد فنى

335535 هلل|لعزيز فتـــح |ل محسن عبــــد|م| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

258328 لعظيم دومه|هلل عبــــد|مصطفى عبــــد شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

|27236 مي دبــــس|حمد محمد س|رفعتـــ  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

52824o هيم عفيفى|بــــر|حمد محمد |عمر  سكندريه|ل|هندستـــ 

8693o| ي 
بــــي|حمد محمد عر|مصطفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

36|36 يع|هيم ط|بــــر|لحليم |هيم عبــــد|بــــر|ء |نجل ن|صيدله حلو

|6||55 در|لق|هيم عبــــد |بــــر|ئشه لطفى |ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

88|36o ن تـــوفيق |رص شعبــــ|لن|محمود عبــــد سيوط|حقوق 
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8994|4 حمد |ر |جميل مختـــ| لي|د دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|69558 لجندى|مد |حمد ح|لد |عمر خ |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

85|||8 رز|لمنعم مبــــ|ء حمدي عبــــد|شيم دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

239475 هر|لحكيم ظ|ح عبــــد|ن صل|نوره هره|لق|بــــ |د|

48|34| لحميد محمد|لحميد محمد عبــــد |حمد عبــــد | سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

536832 حمد مسعود|لمنعم سيد |لمنعم محمد عبــــد|عبــــد |حقوق طنط

89oo25 هيم  |بــــر|ه |لل|هيم عبــــد|بــــر|تـــن |ف سيوط|بــــ |د|

678892 ف عىل عىل |ء |شيم وى|لمنش|رسر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

763382 مريم وليد محمد حسن محمد عوض هندستـــ بــــور سعيد

898363 ى ع|ي دل محمود يشى يسن يشى |سمي  ج|علوم سوه

75o429 حمد|لسعود |بــــو |مهند حسنى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

67844| ى محمد |سلىم  ى شح|مي  تـــه|مي  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

8|o57o رص محمد حلىمي محمد|ء ن|سم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

||7596 ن|ح محمود عمر|لفتـــ|لد عبــــد |ن خ|رو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

627o2| جورى|لبــــ|نىه فكرى عيسوى محمد  زيق|لزق|حقوق 

|233|2 صف|د و|نىح  يوسف عي| ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

27659| لنحتـــه|لسيد |لدين |ء|منيه عل| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9o|36o ى|م ئيل |رس|ئى وهيبــــ |ه| رتـــي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

262876 لم درويش|لم عىل س|عىل س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6|o367 م بــــهجتـــ شتـــيوي|ندى هش ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9|8o8o م محمود محمد محمود  |ريه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

495|22 ف محمد عيس عبــــد| ي|دق بــــلتـــ|لص|رسر ج  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

759982 عهد عىل عمر عىلي ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

8658o8 بــــ عبــــيد حسن|لطو|زينبــــ  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

77588| ه خ| لمقصود|لحسينى عبــــد|لد |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

9|6733 مه حسن خليفه عىل |س| سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

3|753 لسعود|بــــو |ح |لفتـــ|ن محمد عبــــد |نور ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

68223 سم|لق|بــــو |ء عىل سيد |وف ره بــــنى سويف|تـــج

33|582 د|لحكيم محمد ج|لفتـــ يشى عبــــد| |تـــمريض بــــنه

34765| ق|حمد محمد حسن دقم|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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894368 طمه عىل زىك عىل  |ف سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3474o9 ل محمد عىل|ء جم|ل| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

848233 ي محمود محمد عبــــد
لمنعم|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

248973 حمد|محمد محمد فتـــىح | دين شمون|نوعيتـــ 

8o3542 سحق|د فردريك |بــــيشوي عم ي|هندستـــ 
|لمنى

|288|8 حمد|بــــ محمد تـــوفيق |شه ى شمس|تـــج ره عي 

|39463 لكريم محمد|رص عبــــد |لن|همسه عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

4o96|6 مر|م محمود عىل أبــــوع |نوعيتـــ طنط

68|53| ى|م لك سمي  عىل عىل حسي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

857539 لحكيم|ح فضل حسن عبــــد|سم ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

7o7223 ى عىل|دع ى حسي  ء سعد حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

36453o ى |محمد  لسيد مسلم|حمد |مي  |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

27283| رف|للطيف محمد ع|عبــــد| لي|د ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

287873 لدين|لدين علم |سهيله محمد مىح  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

855928 مل|د صبــــىحي عىلي ك|ميع ي|بــــ |د|
|لمنى

8987|4 حمد محمد عىل محمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7o|2o6 ى |م سعد |عمر هش لعربــــ|مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

77934o دل محمد محمود|حمد ع| زيق|لزق|طبــــ 

2|6o2 ى ئيل|دل وديع ميخ|ع| يوستـــي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

4|o298 م|لغنى عل|نرص محمد عبــــد |بــــ طنط|د|

447756 لحليم|حمد عبــــد |ن عمرو مصطفى |رو سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

6o4326 سم|هلل مدحتـــ عىل حسن ق|عبــــد لمنصوره|هندستـــ 

925oo3 نور محمد |لرحمن محمد |عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

862344 للطيف|كريم فكري محمد عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|7348 مريم بــــديع محمد رزق طبــــ بــــورسعيد

8453|7 لكريم عىلي|م عىلي عبــــد|ريه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

249643 ه عبــــد| لدين|لسيد زين |لنبــــى |مي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

86688 ح طه|محمود صل| نور لفيوم|لعلوم |ر |د

48|842 ل محمد فوزى محمد مصطفى|بــــل سكندريه|ل|بــــ |د|

3|4523 حمد|سعد |حمد |رق |ط يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |
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25952 ف سعد محمد|ء |دع رسر ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

483486 لسيد|حد |لو|منيتـــ محمود عبــــد | ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

5o567| د|لجو|عيل عبــــد|سم|ح |لفتـــ|زن محمد عبــــد|م سكندريه|ل|ره |تـــج

498922 ى عبــــد|ي م|لعزيز سل|لعزيز محمد عبــــد|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|2o884 ليش|بــــو|بــــ عىل |لوه|ئى عبــــد |زينبــــ ه هره|لق|ره |تـــج

685|57 بــــدين|لع|زق زين |لر|محمد عبــــد | رن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

545973 ن|بــــ محمد زهر|يه|حمد | |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

523889 م حسن|لسل|حمزه حسن عبــــد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

832833 ري|لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|د |مي عي ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|39637 جر صبــــىح عزوز صبــــره|ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

626|27 بــــر|حمد يونس محمد ص| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

446567 طف حلىم يوسف|جون ع ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

489o35 ى حسن خديجه محمد حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2768o2 وى|لشعر|شور |ل ع|شور جم|ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

48o977 لق|لخ|مد محمد حسن عبــــد|ح| دين سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

282246 مصطفى حسن نبــــيل سيد حسن |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

7936o3 تـــه أبــــوغيده|مر حسنى شح|م تـــ|وس زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

522||4 بــــوشويكه|فظ يوسف |لعزيز ح|ء عبــــد|ل| بــــ دمنهور|د|

|29|5| لرشيد|لعربــــ عبــــد |حمد عز |ء |حمد عل| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

6o|4o7 ف |يوسف س لدين|م يوسف رسر ي صىح طنط
|معهد فنى

8|826| ى د|جورج فهيم عي| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

8|778| لحليم|ح عبــــد|لفتـــ|لد عبــــد|يه خ| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|4o857 لرحيم|حمد عىل محمد عبــــد | |ند ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

273467 عيل|سم|ليش |بــــو|لطيبــــ |حمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7||385 تـــم محمد فريد سعد|محمد ح ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

637|77 يف| حمد محمد عىل محمد رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

287|52 ح زمزم|لفتـــ|حمد عبــــد|مه |س| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

876624 هلل  | |د عط|جد فؤ|مي  م| سيوط|ره |تـــج
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646668 د حمدى محمود ورده|ن عم|رو تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

93o23 ى |ي ف عبــــد |سمي  لمطلبــــ|لمطلبــــ محمد عبــــد |رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

285785 حمد محمد|محمد فتـــىح  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

42864o هيم محمد مصطفى عموش|بــــر|ده |غ |عه طنط|زر

252236 ر|زق عىل محمد دويد|لر|ء عبــــد|لىمي ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

89377| فرج طه حمدى فرج   سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76555o تـــ|لشح|عمر مجدى فتـــىح عبــــده محمد  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

896533 بــــ  |لكريم محمود دي|م عبــــد ج|ره سوه|تـــج

367556 ن محمد|حمد عىلي|ء |رس| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

437277 بــــوعبــــده|لسيد |ورده حلىم محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

544593 ر|ىط عم|لع|طمتـــ أحمد عىل عبــــد |ف عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

86|795 ي عىلي|ميمه عبــــد|
لرحيم مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

449|96 يف|بــــ |يوسف إيه لسيد رسر |حقوق طنط

49o2o هيم|بــــر|م مرىس |لسل|محمد عبــــد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

34444o تـــ محمد صبــــرى زوينى|عرف ي|س|معهد در لسكر ج| |تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولوج 
سيوط |

79|225 ى|هيم س|بــــر|دى |ف |م مي  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

28|59 |سعد بــــسط|نه نعيم |دمي ن|بــــ حلو|د|

36o446 ده|م فتـــىح بــــيوم حسن حم|وس |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|5|576 ي 
هيم|بــــر|م محمد مصطفى ن|بــــ حلو|د|

476oo9  صموئيل زىكي عس
ى يوبــــ|ل |كرستـــي  ى شمس| لسن عي 

68924| جه|وى عىل محمد ع|لمعد|لد |خ |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

45|289 ئى عىل عرص|هدى ه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

79o339 ى|بــــر |تـــ ص|محمود شح مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

82|328 ف بــــولس لبــــيبــــ|بــــطرس  رسر ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

7|247| ي|ر
هيم يوسف|بــــر|محمود يوسف | ئى لمنصوره|حقوق 

483648 لربــــ|د |ن أحمد ج|ن محمد عثــــم|نور عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

286|6o ح عويس|لفتـــ|مه محمد عبــــد|س| |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم
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527||o حمد|بــــو |هلل |مد عوض |حمد سعيد ح| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26o296 ورى|عيل محمد |سم|حمد | |نور ى لجيى شمون|نوعيتـــ 

42854| ن حذيفه|در رجبــــ رمض|لق|جر عبــــد|ه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

5o|4|| در محمود شعيبــــ|لق|مصطفى رأفتـــ عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

484399 د|لجو|ن عبــــد ربــــتـــ عبــــد |ئد رمض|ر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

2328o8 حمد عىل|ل عىل |طمه جم|ف ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

425382 لخول|هلل |م عبــــد |لسل|حمد عبــــد |محمد | دين سكندريه|ل|طبــــ 

3528| حمد عىل|ر |سلىم مختـــ ن|بــــ حلو|د|

847|63 هيم|بــــر| |خوميوس فكري حن|بــــ ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

833569 هيم عىلي|بــــر|ندي حسن  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6284o6 وى عىل|لح طنط|رغده غنيىم ص زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

7|7673 لمرىس|هيم |بــــر|رس |ره ي|س لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4o|724 دى|له|حمد محمد عبــــد |لبــــدرى |حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||97|2 ن مصطفى محمود قطبــــ|رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

232|53 ى هيم متـــرى|بــــر|ضى |ر| مي  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

88835 ى| ي للخدمتـــ | حمد عىل عيس حسي 
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

5|2||9 شور|هلل محمد وديع ع|عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

9236o5 حمد |سط محمد |لبــــ|محمد عبــــد |ج طبــــيع قن|عل

624|47 ى رزق |دى |ف ى |لحس|لحسي  لغندور|ني  لمنصوره|صيدله 

753338 لحميد أحمد|هيم عبــــد |بــــر|حمد | عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

255|26 لق سيد|لخ|لدين عبــــد|د|ر عم|من ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

354666 حمد سعد مصطفى|ر |من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

626955 لبــــلبــــيس|طمه محمد طلعتـــ حسن |ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

347|6o ي عليوه |حمد ع|
لشحري|دل حسينى ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 

تـــ|نظم معلوم

856454 عيل|سم|بــــ محمد |محمود شه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|92|7 ر|لجز|ن |لد حسن نعم|حسن خ ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

||5957 لشهيد|د عبــــد |جد فؤ|رك م|م ى شمس|تـــج ره عي 

84565 لعزيز|عيل عىل عبــــد |سم|ء |عل ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

8o356 حمد|سط |لبــــ|عمرو محمد عبــــد كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

85865| فتـــ صبــــري ملك|هر ر|س سيوط|حقوق 
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2|446o م|م|لحميد |لدين محمد عبــــد |م |مريم حس وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

437693 لسيد أبــــوزيد|لسيد محمد |هلل |عبــــد لشيخ|عه كفر |زر

825443 ي محمود محمد 
عيل|سم|مصطفى وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

|42532 لمعىط|عيل عبــــد |سم|ندى مصطفى  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

43|7|7 لعزيرى|بــــر |ش محمد ص|بــــو رو|رق |ط | تـــمريض طنط

449857 ج |لسيد خف|مد |ء ح|رس| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

6o62|9 يكل موىس صليبــــ موىس|م |صيدله طنط

|389o7 هيم حسن|بــــر| |نغم رض ى شمس| لسن عي 

|55623 ى |لشيم| هلل|لسيد عطيه |ء حسي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

73372 لعزيز محمد|ن عبــــد|مصطفى مرو لفيوم|طبــــ 

9373| حمد|بــــ | هيم دي|بــــر|ره |س كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2796|o ي حل|هيم محمد |بــــر|جر ثــــروتـــ |ه
ى
وتـــ|لدسوق شمون|نوعيتـــ 

8o8379 ئيل ذىكي|مريم عزتـــ روف ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

339o32 لسعود بــــكرى|بــــو|ء محمد |حسن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

358842 هلل|ح محمد خلف |عمرو صل لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

42663o ل|لش|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|سلىم  سكندريه|ل|علوم 

32878| رق عىل محمود|يىح ط ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

4244o4 م محمد رجبــــ|لسل|ن عبــــد |يوسف شعبــــ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4|o83 ىط|لع|لسيد عىل عبــــد |رك محمد |تـــبــــ ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|35o|o هيم عيس|بــــر|لحميد |م عبــــد |ر ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

8436o3 لقوي بــــدوي|مي عبــــد|لرحمن س|عبــــد ن|تـــمريض أسو

4o58|4 زق|لر|ن رشيد صبــــره عبــــد |نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82|422 هلل|عدلي عبــــد| رون زكري|ه حقوق بــــنى سويف

779782 لسيد يونس صبــــىح عطيتـــ|ندى  زيق|لزق|بــــ |د|

|6|22| بــــر محمد|ل ص|بــــسمله جم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|49989 لنمر|هيم محمود |بــــر|محمود  ى شمس|زر عه عي 

3534| ر ممدوح حسن محمود حسن|مي كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|57286 ل محمد خليل|فريده محمد كم ن|بــــ حلو|د|

8|7847 ى محمد|مر م عىلي حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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|||2o لسيد|حمد |مصطفى محمود  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

632732 هيم حسن محمد|بــــر|مريم محسن  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

9|5o8o لمجيد محمد |مصطفى محمود عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

649483 بــــ|حمد دي|بــــ محمد |عمر دي ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

35|45| مصطفى مدحتـــ مصطفى محمد مصطفى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

||6852 ف محمد عبــــد | لحميد محروس|رسر ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

64|7o8 حمد عبــــده فرج|يه | زيق|لزق|بــــ |د|

766599 يف|مر |وى ع|لدين بــــر|ء |يوسف عل لشر لعريش|بــــ |د|

22464 س|لد محمد عبــــ|حمد خ| ى شمس|تـــج ره عي 

89|45o ى خلف |من لفضيل  |هلل عبــــد|ر حسي  سيوط|حقوق 

75o422 ر|لغف|لكريم عبــــد |لسيد عبــــد |محمود  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7738|7 لسيد|هيم محمود محمد |بــــر| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|o79 وى|ل حسن ص|محمود كم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

234598 ي نبــــيه|لنقر|يوسف سعد 
ىسر لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

33o928 لرحمن|ل عبــــد|حمد ممدوح كم| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

8352|6 ن عىلي|ء محمد عثــــم|سم| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

3|594 رس محمد شفيق|حمد ي| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|2944| ل عىل عيس|لرحمن كم|عبــــد  ن|هندستـــ حلو

754o|5 ى هش فظ غريبــــ حسن|م ح|نورسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|34983 حمد حسن فتـــىح محمد| ى شمس هندستـــ عي 

863374 لس فنتـــ ؤف جويد|ز ر|كي  |هندستـــ قن

863528 مل طلحه محمود عىلي|د ك|زي سيوط|حقوق 

827|7o لعليم محمد|للطيف عبــــد|محمد عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

4294|5 ى محمد عبــــد  صف|لعظيم ن|حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

262955 مدكور| ن زكري|محمود رمض ي صىح بــــنه
|معهد فنى

282248 محمد محمد محمد مظهر| وليد رض دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

752637 لسيد طلبــــه|حمد محمد | عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

225469 رس تـــوفيق فهىم|زينبــــ ي |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

63474| هيم|بــــر|لحميد |لحميد محمد عبــــد|عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 
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364743 تـــ صل ضى|لر|هيم عبــــد|بــــر|ح |ني  |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

4|o82 يمنى محمد شكرى محمد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6439o8 ى عثــــم لم|حمد س|ن |ريم حسي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

437748 لدستـــي|حمد |لرحمن |لمجد عبــــد |بــــو |ء |سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

338753 ن|ل سليم|ر محمد جل|من |ره بــــنه|تـــج

32548o وع|لرحمن فريد عىل مط|عبــــد ن|معهد فنى تـــمريض حلو

753634 لحميد خليل|حمد عبــــد |يمنى  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5o458 ى  حمد|بــــدر رفعتـــ حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9||75o حمد |حمد جميل محمد | ج|هندستـــ سوه

|29242 هيم|بــــر|رص محمد |محمد ن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

357549 د|هلل محمود عو|رس عبــــد|ف |ره بــــنه|تـــج

5648| حمد|حمد محمد |سيد  طبــــ بــــنى سويف

523623 هلل بــــدر|مي عىلي عبــــد |حمد س| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|482|5 هيم محمد|بــــر|حمد |دره محمد |ن ن|بــــ حلو|د|

922233 للطيف  |ع عبــــد|حمد رف|طمه |ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

322||4 هيم|بــــر|جر صبــــىح مسعود |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

572o6 ه | لرحمن حسن|حمد عبــــد |مي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

33776|
ى
 حسن دسوق

ى
محمود دسوق ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

77o3|| دق|لص|لحميد |لدين عبــــد |م |محمد حس زيق|لزق|طبــــ 

253925 لدين|م |لحميد حس|حسن فتـــىح عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4484|5 م عرنوص|لسل|حمد طلعتـــ أحمد عبــــد | ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

6o649 ي كرم محمد 
حمد|منى ي سويف

تـــمريض  بــــنى

25455| م|لسيد نع|هلل محمود |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

46|7|4 هيم يوسف سعده|بــــر|حمد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9o4o46 ه | هيم |بــــر|حمد حسن |مي  ج |تـــمريض سوه

635569 ل مأمون موىس|ن محمد محمد كم|نوره زيق|لزق|ره |تـــج

257285  عل|لش|ن محمد عبــــد|حس|
ى
م|ق ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7844oo درى|لق|لرحمن |محمد عىل عبــــد| ر|ي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2674o3 ف ه|ئى |م| لعزيز|شم عبــــد|رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

756o|6 ى|لرحمن جم|عبــــد  ل محمد حسي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 13858 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

767435 لك|لم|ن عبــــد|لم سليم|بــــ محمد س|رح لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8o35| شم محمد محمود|حمد ه| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

335637 ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|منيتـــ عبــــد| لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

66583 هيم طه|بــــر|ن محمود |يم| لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

44|28 ى|م عىل حس|محمود عص ني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

37o9|7 حمد عوض|حمد حسن وهبــــه | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

429758 |لق صف|لخ|حمد سعيد عبــــد | |علوم طنط

79|785 ف محمد عبــــد | |ثــــري در|لق|رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3|592o يف|رس محمد حلىم عىل |ء ي|رس| لشر ى شمس|زر عه عي 

|6939 فع|لش|حمد محمد |محمد  هره|لق|هندستـــ 

|542o3 حمد حسبــــ|صم |محمد ع ى شمس|تـــج ره عي 

453595 لفرج|بــــو |لفرج عىل محمد |بــــو |محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

239736 لي|لجبــــ|لحفيظ |سلىم محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

8968o4 بــــ موريس بــــرسوم  |يه| |دون|م ج|ره سوه|تـــج

82889 ل عىل|م جم|ن هش|حن ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

82|327 شد|جح ن|م ن|نطونيوس ضي| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

334|43 حمد محمد|ء فهىمي |لرحمن عل|عبــــد ى شمس| لسن عي 

363424 حمد|لمنعم |حمد عبــــد|محمد  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

2|27|o بــــو سنه|م |م|هيم طه |بــــر|دى |ف ى شمس هندستـــ عي 

686753 هيم عىل|بــــر|لسيد |حمد |كريم  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

484589 حمد سعيد حسن متـــولي حنفى| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|7o38 لرشيدى|رق عىل |ر ط|من تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6784|9 ى خ|ي هيم|بــــر|لد محمد بــــدر |سمي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

853467 ح محمد|لفتـــ|ن محمد عبــــد|يم| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

825o49 يمن فرح مرقس|يكل |م دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|3oo22 ئيل|ره سعيد سمي  ميخ|س ن|بــــ حلو|د|

77887o هلل محمود| |هيم عط|بــــر|ندى  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

789986 لسيد|نجيبــــ محمود | ر|ي عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6477|4 د|لرحمن مر|بــــر عبــــد |حمد ج|محمد  زيق|لزق|عه |زر
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64|278 بــــومسلم مصيلىح|ء محمود |عىلي زيق|لزق|بــــ |د|

9o675o حمد |ر |لستـــ|ء يونس عبــــد|رس| ج|عه سوه|زر

|779o2 يف  حمد عزتـــ زىك|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

26|2|2 لحميد خليفه|رق عبــــد|ن ط|يم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4o|784 ي |بــــ|رس |سعيد ي لشيخ|صي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34659 لمشد|دل سعيد محمود |مهند ع ن|هندستـــ حلو

243|89 حمد خميس|م محمد |يه س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

867747 ره|ندي صفوتـــ مكرم بــــش|س |نوعيتـــ قن

7693o6 ن شتـــيوى|لم|ن محمد س|يم| نوعيتـــ بــــور سعيد

8|6545 لرحمن محمد|يه عىلي عبــــد| ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

679953 ى |لسيد |ء |رس| لديسىط|لديسىط حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

366292 |لنج|بــــو|عىل | لنج|بــــو |م |ء حس|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

69|o93 ى  ف |نرمي  حمد محمد|رسر لمنصوره|صيدله 

|7544 لرحمن ربــــيع محمد خلف|عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6796|5 م رمزى عوض عوض|ء عص|عىلي لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5o9298 رى|لهو|هيم |بــــر|لسيد |مصطفى  سكندريه|ل|طبــــ 

9|8254 مل حسنى |مح ك|س| يىلي| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

69368o بــــينى |تـــ محمد |لشح|محمد  حمد|لشر ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

6o47o8 عيل قنديل|سم|ندى مجدى محمد  |بــــ طنط|د|

698822 ء فتـــىح محمد عىل حسن|سم| لمنصوره|نوعيتـــ 

4|6735 ى|محسن سعد محمد | دين لبــــحي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

444|o5 ىط متـــول محمد سكوتـــ|لمع|بــــو |حمد | لشيخ|طبــــ كفر 

59|55 لسميع حسن|م حسن عبــــد |حس بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

76o999 ئيل تـــوفيق|مريم فرج روف مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

694587 م|لحسيبــــ محمد هم|م عبــــد |يه هم| لمنصوره|حقوق 

487357 ن|هيم محمود عثــــم|بــــر|مصطفى فتـــوح  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

33|o24 لرشيد|لرشيد محمد عبــــد|ء عبــــد|سم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8|6984 ي|ر
ى|لبــــ|ن عبــــد|شعبــــ| ئى ي حسي 

ى
ق ي|بــــ |د|

|لمنى

9o26|2 هيم محمد |بــــر|لتـــ مرتـــضى |ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

2573|9 م|رس فوزى عل|مريم ي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

69|522 |لح غن|ء مسعد محمد ص|رس| لمنصوره|بــــ |د|
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7|o2oo حمد|محرز محمود محرز  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

7oo977 غبــــ صقر|مه صقر ر|س|ل |س زيق |لزق|تـــمريض 

4|3786 مر|هيم محمد ع|بــــر|حمد | |بــــ طنط|د|

784888 هيم|بــــر|لمعىط |ده عنتـــر عبــــد |مي معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|5|828 منيه محمد رجبــــ محمد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

498876 بــــوزيد|مصطفى قطبــــ | دين تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

362o|o لرحمن|حمد عبــــد|حمد محمود محمد | |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

429568 عمر محمود محمد محجوبــــ |صيدله طنط

7o3539 ق|ن بــــشن|حمد عثــــم|حمد |لعليم |ء عبــــد |سم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

3o763 لمجيد|حمد محمود عبــــد |ء |رس| ن|فنون جميله فنون حلو

3|6o29 لسيد|م |حمد تـــم|فرح سمي   ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o7684 لعظيم محمد عيد|ج عىل عبــــد |رتـــ لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

356|98 لجوهرى|بــــوزيد عطيه |محمد سمي   عه مشتـــهر|زر

34378o ي ممدوح محمد 
دش|لدمر|منى لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

686|6o هيم|بــــر|هيم لطفى عبــــده |بــــر| |دين لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o29|3 حمد |ل |لع|رص عبــــد|م ن|عص ج|تـــربــــيتـــ سوه

9o2226 ى ئيل جندى|رس|مجدى | مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4|9898 لمطلبــــ مندور مندور|حمد عبــــد|محمود  لشيخ|ره كفر |تـــج

87544 ى سعد|ه دق|لدين ص|جر حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

6o4898 لبــــسطويس|لنبــــى |د عبــــد |سلىم فؤ ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

84865| لبــــ|بــــوط|لمجيد |د محمد عبــــد|زي ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

||9552 ن|مد سليم|حمد ح| |ي|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

37386 لرحمن محمد|ن عبــــد |تـــغريد عثــــم ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

848ooo ي 
ن|حمد عثــــم|هيم |بــــر|منى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

675725 ى عبــــد |ي مي |ل|للطيف تـــوفيق |سمي  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

3244o5 بــــ فتـــىح محمد|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

7o|288 لم|حمد س|ح |لفتـــ|ح نبــــيل عبــــد |لفتـــ|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o4|32 حمد جوده|محمد مسعد عىل  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

68574 لد يوسف سلومه|منيه خ| لمنصوره|حقوق 
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786477 ي|ر
حمد محمد نرص محمد نرص| |ئى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o653| وى|لبــــل|هيم محمد |ل إبــــر|أنس جم |ره طنط|تـــج

2|24|9 ىط|لع|دى عبــــد|له|ن عمرو عبــــد|مرو وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

437799 ه حمدى عبــــد  بــــ حسونه|لتـــو|سط عبــــد |لبــــ|أمي  لشيخ|علوم كفر 

7o6873 لمرىس|ح محمد |لفتـــ|زم عبــــد |ح لمنصورتـــ |تـــمريض 

7|2834 ى |حمد |م مصطفى |هش| رويد لريس|مي  ره بــــور سعيد|تـــج

626|7 هيم محمود|بــــر|ء محمود |سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

7oo84| ل|لع|مجدى حسن محمد محمود عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

3|3575 ل|لع|رس حنفى عبــــد|حمد ي| ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

683o29 ى|لسيد ش|لعزبــــ |جر محمد |ه هي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

642587 لرحمن|ل عبــــد |حمد عيد جم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

492oo هلل سيد سيد|يدى عبــــد |ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|575|7 ل بــــخيتـــ محمود بــــخيتـــ|نو لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2|8o32 لعليم محمد|حمد محمد عبــــد |ريم  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

7o33oo ميه|لغمرى منصور ش|مروه محمد  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

87782o حمد  |مل |ن مصطفى ك|نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|5352 |تـــه |ن شح|ن محمد شعبــــ|بــــسنتـــ سمي  شعبــــ
ر|لعط

بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|767o9 ى |لمنعم حس|حمد عبــــد | حمد|حمد |ني  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

675733 حمد|محمد | لدين جمعه عط|م |حس لمنصوره|طبــــ 

772789 لد سليم مسلم|رضوى خ لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

348785 |يتـــ بــــيوم محمد عط| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

366359 تـــ مدحتـــ صل| عيل|سم|ح |مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8346o رص حسن|لن|م حسن عبــــد |حس لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

2463|9 لدين حسن سعد|د|محمد عم ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

7748|2 م أحمد|م|هيم حسن |بــــر|مصطفى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o5425 دل عوض عىل كيله|سمر ع سكندريه|ل|بــــ |د|

|29758 د|د موىس ج|هلل ج|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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439536 م|لبــــره|لمنعم |م محمد عبــــد |ريم حس لشيخ|ره كفر |تـــج

646934 ن يشى عطيه عبــــده مندور|يم| حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

857377 ج|بــــر فر|لوليد ص|محمد  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

36o6o9 ى شح تـــه|سيد عمرو سيد حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|2983o د عزيز|مريم منتـــرص عي هره|لق|حقوق 

835993 ي|يم|
ن صبــــىحي محمود مصطفى |هندستـــ قن

9o2o63 يد |بــــو|حمد |ل |محمد كم ى لي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

8825o6 ح محمد  |حمد صل|يه | سيوط|ره |تـــج

645563 مر|هيم ع|بــــر|حمد |ء |ل| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

764879 ى|محمد محمد | مرن لخرصى علوم بــــورسعيد

4569o8 ى س|ي دريس|لسيد |ح |لفتـــ|م عبــــده عبــــد|سمي  |نوعيتـــ فنيه طنط

52o377 |لحفيظ |در عبــــد|لق|م عبــــد|ء س|أسم
لحنبــــوىسر

تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

68976o حمد مصطفى محمد| |ء رض|رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

828o55 ى |عبــــي  عبــــد حمد|لمنعم حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

423557 م خميس مصطفى|لسل|ء عبــــد |شيم سكندريه|ل|ره |تـــج

4o4|6o لمقصود|مي فتـــىحي عبــــد |محمود س سكندريه|ل|بــــ |د|

7o93|8 لحنبــــىل|لسيد |حمدى |ل|حمد مجدى | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|44|73  عرف|م |له|بــــسنتـــ 
ى
تـــ|حمد شوق هره|لق|صيدله 

323|4 لرؤوف محمد|هر عبــــد |محمد م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

834862 صم يوسف محمد موىسي|ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

776794 لد شكرى عىل عىل|خلود خ زيق|لزق|بــــ |د|

7o6554 ره|هلل حسن محمود حسن عىل عم|منه  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

46o725 ر|لنج|هلل |دل محمد عبــــد |ء ع|دع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|772o9 هلل|لسيد عبــــد |لد |لرحمن خ|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

2|8354 روىط|لبــــ|ل سيد عىل |ره جم|س هره|لق|ره |تـــج

434268 لخي |بــــو|حمد محمود |ن |رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

242693 لعزيز طلبــــه|حمد محمد عبــــد| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

686o89 لجعيدى|هلل |هلل عبــــد |لرحمن عبــــد |ء عبــــد |رس| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|62|62 بــــر حسن|ج ج|هلل حسن ض|عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

||9927 ه بــــش| نه لبــــيبــــ مسعود|ره رض|مي  ى شمس|د| بــــ عي 
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767235 لرحمن جمعه محمود محمد بــــكي |عبــــد  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|4285| رحمه عمرو مصطفى محمد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|9|82 ى عوض فرغىل | حمد حسي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

49|o63 ى |ء |فرح بــــه يرى|لمج|حمد |لدين حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

787|82 ح|لفتـــ|محمد سعيد نبــــيل عبــــد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|479o ي|لبــــىه عبــــد |ن |نوره
|لبــــديع دئى |ره طنط|تـــج

86|9| د ثــــروتـــ قطبــــ|حمد حم| ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

25o25 هلل|رؤف مسعد عبــــد| ري|م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

852o59 ي وهبــــه حكيم|ه| هدر
ئى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

525|96 لمطلبــــ|لعزيز عبــــد|لعزيز محمد عبــــد |مريم عبــــد  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

3|874o هيم|بــــر|هيم صبــــري |بــــر|بــــسمتـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43|8o6 حمدى أحمد سيد أحمد رقيتـــ لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

5|7|o2 لحبــــروك|لحسينى |م محمد |نىه هش سكندريه|ل|طبــــ 

9|554o ى ج لكريم محمد جمعه  |د |حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

679982  محمد زرد|لبــــ|ن محبــــ عبــــد |نوره
ى
ق لمنصوره|نوعيتـــ 

6327|4 لسيد|زم حسن |سلىم ح زيق|لزق|علوم 

85375| فتـــ موىسي فرج|مرفتـــ ر ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

84454 حمد|لد طه سيد |خلود خ بــــ بــــنى سويف|د|

|73o37 ضل|لد محمد ف|عمر خ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3863o ىط|ء محمد نرص عبــــيد غط|ل| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

43839 ده لبــــيبــــ محمد لبــــيبــــ|مي ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

|5|742 لمول|رحمه وليد محمد عبــــد  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

|69486 بــــ|لسيد محمود دي|محمود  ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

88276o |  فرج حن| لي|ه |نج ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|94o4 ى |ي نور يحن  محمد|سمي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

62||3o لبــــيشبــــيسر|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|يوسف مسعد عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

677|28 ى | زق|لر|عيل عبــــد |سم|حمد حسي  لمنصوره|ره |تـــج

6532o يوسف محمد عىل حسن كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6669| لمقصود|ح حسن عويس عبــــد |سم ن|حقوق حلو
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7o479| يه صبــــرى محمد محمد يوسف| ن|سو|بــــ |د|

|56|44 ين ى|ج| في  بــــر تـــوفيق حني  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

33893| لسيد مصطفى عطيه محمد|ندى  |حقوق بــــنه

263959 ن|لرحمن عمر|هلل محمود عبــــد|منه  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|26|39 ى ي|رأفتـــ لبــــيبــــ سعيد مشر| مي 
ى
ق هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

354247 لدهشوري|لسيد |دل محمود |ء ع|لشيم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

9oo854 دق شنوده |يرينى سمي  ص| ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

52||o3 ى موىس ص ئى|لح علو|فرحه خي  لشيخ|عه كفر |زر

9o477o لكريم |د |ر ج|دل مختـــ|ن ع|يم| ج|علوم سوه

5|893| فظ سعد|لح|حمد عبــــد|ن مسعد |يم| بــــ دمنهور|د|

224o74 ي|هيم حسن ل|بــــر|لرحمن |حمد عبــــد|جر |ه
ىسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

867|56 ق|رس| وي خليل|ء سعد رسر |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

4|6o98 جه|لخو|سعيد محمد | ن رض|شج| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

494|95 تـــ|لنج|بــــو|حمد |محمد فوزى محمد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

779722 ن محمد عىل حسينى|يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8o7|78 ي 
ى عبــــد|بــــر|منى لصمد|هيم حسي  ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

689294 لديبــــ|حمد عىل |لمطلبــــ محمد |ء عبــــد |ل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

247343 لمنعم شديد|عمر نبــــيل عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

42o43| ف|لشح|ح |لفتـــ|يه عبــــد| تـــ محمد رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

283o35 لمجيد|در عبــــد|لق|ن عبــــد|محمد رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

476234 بــــ|لخش|هيم |نسيه محمد حلىمي محمد إبــــر|بــــ |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

28946 ف |م |سل| كر|حمد ش|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2436o8 زمزم محمود بــــشي  عىل ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

477259 ن|د عىل رمض|د محمد فؤ|زي لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

28o553 لرحمن|حمد عبــــد|ح |لفتـــ|سهر عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|5878o مد|ج  حمدى ح|لسي| |عل ى شمس|زر عه عي 

9|2535 زر |زر جرجس ع|ع| لي|د ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5|3686 بــــوجنينه|هيم |بــــر|د |لجو|ل عبــــد |لد جم|خ عه دمنهور|زر

5o2878 د بــــدر|ل فؤ|ن محمد جل|رو سكندريه|ل|عه |زر
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32457o حمد محمد مصلح عىل| ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

732o5 نوره حمدى محمد جمعه لفيوم|تـــربــــيتـــ 

494988 محمود محمد محمود عبــــده ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

655o8 لجيد|هبــــه محمود جمعتـــ عبــــد  لفيوم|بــــ |د|

35442o حمد|لعزيز|لسيد عبــــد|د |ن عم|ريم|ن ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

688o94 ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |ندى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|78|o ي |عبــــده ك| لي|د
ى
مل دسوق سيوط|تـــمريض 

5|3758 د|ج محمود حم|محمد حسن فر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4o94o| يد|د محمدز|رس فؤ|د ي|فؤ ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

895652 ه عبــــد| لحسيبــــ محمد |ر عبــــد|لجبــــ|مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

86349o مريم محمد محمود محمدعىلي دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

762843 لرحمن|لعزيز محمد عبــــد |ء عبــــد |لعزيز عل|عبــــد  حقوق بــــورسعيد

6|3574 ن|ء محمود محمد محمود رمض|سم| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

883364 حد  |لو|ه عبــــد|لل|مصطفى سيد عبــــد سيوط|بــــ |د|

69|656 لعزيز محمد سعده|محمد عبــــد | ر|ي ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

3|73| ف محمد |هلل |منه  ى|رسر لسيد حسني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o|o59 ف |حمد محمود |محمود  لدين|حمد محمود رسر زيق|لزق|هندستـــ 

47|o6 شور حسن|ن ع|ن حمد|ريه ن|حقوق حلو

5288|3 لغندور|رى |نص|ل|تـــه محمد |محمد شح سكندريه|ل|هندستـــ 

254563 مد منصور|ل ح|محمد جل تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|58|88 ش|لدمرد|حمد |مه |حبــــيبــــه سيد سل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

438944 ن|لسيد رمض|لسيد رجبــــ | لشيخ|ره كفر |تـــج

24|656 لمجيد|حمد عبــــد|ن محمود |نوره ى شمس| لسن عي 

64782o هلل|ن عطيتـــ عبــــد|جر سليم|ه ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

775523 هلل|ن عبــــد|در محمد شعبــــ|ن زيق|لزق|ره |تـــج

839282 بــــ محمد|لوه|سهي  محمد عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

267o47 لدين محمود عمر|د|ن عم|نوره ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7oo5|5 ن محمد ثــــروتـــ سعد|رو ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

829528 |لوف|بــــو|دل محمد |س ع|ين| |نوعيتـــ موسيقيه قن

46623 ن محمد سيد|ء رمض|سم| هره|لق|ره |تـــج
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58772 للطيف|م عىلي عبــــد |محمد حس ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|43889 لرحمن معوض محمد معوض|عبــــد  ن|هندستـــ حلو

85o54o هيم عىلي|بــــر|فتـــ |هبــــه ر لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

6|8826 لطوتـــنىح |هيم أحمد |بــــر|دين أحمد |ن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

355||| ء فتـــىحي جمعتـــ حسن|نجل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

||9|89 هلل جريس| |ريو سعد عط|م وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

774736 ى عمي |س|حسن  مه حسن محمد خرصى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|5923 بــــو سعده|لحميد |دهم محسن عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|8296 لعليم|عيل عبــــد|سم|ن |محمد رمض ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

27o764 لحسن|بــــو|حمد |ح |لفتـــ|ء عبــــد|سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|54o4 عيل مرزوق|سم|حمد |لح |يمن ص|يوسف  هره|لق|ره |تـــج

879o2o ن سيد محمد |نعمه حمد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43|4|3 ف |حمد | ئى|لشنو|حمد بــــيوم |رسر |تـــربــــيتـــ طنط

4o3782 للطيف حسن حسنى|رس عبــــد |م ي|س سكندريه|ل|ره |تـــج

48968 ق|ن تـــري|سمي  يون| رين|م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|7593 ن|سل عمرو فكرى شعبــــ|بــــ ضتـــ|ري/م بــــنى سويف|إعل

9oo863 لرحيم |ء محمود محمد عبــــد|رس| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

478|o7 ن|لدين خليل محمد سليم|د |ء عم|رس| سكندريه|ل|علوم 

4|642o ح|لعزيز محمد عىلي جن|عىلي عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

529473 ن مرع|لجيد شعبــــ|حمد مرعي عبــــد | ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

4|3297 ق|دل فتـــىح محمد |مؤمن ع وى|لشر ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

|67522 وى|لمعل|حمد |لسيد |لرحمن محمد |عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

86798o حمد|لحكيم محمد |ء عبــــد|رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

64|587 هيم|بــــر|لرحمن |محمد زغلول عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

898352 د |ندى محمود خليفه ج ج|علوم سوه

269o37 ل رجبــــ موىس|تـــسنيم جم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

877532 ي|ر
لمنعم محمد |سيد عبــــد | ئى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4|o632 لشيخ|حمد |حمد أيمن فتـــىح | |ره طنط|تـــج

|4o422 لنبــــى|ره محمد فتـــوح عبــــد |س هره|لق|ج طبــــيع |عل
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8849o2 سعد فهيم |س |تـــيوس متـــي|م سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

788675 ن|مه سلم|يمن عطوه سل|زم |ح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

784254 مل محمود متـــول|هلل ك|مل عبــــد |ك لمنصوره|حقوق 

4286oo لدين عيس|محمد سيف | ر رض|من |ره طنط|تـــج

675o47 عيل|سم|م رفعتـــ محمد |بــــسنتـــ هش لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|726|6 ح|لفتـــ|دق عبــــد |عىل ص| دين عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

442853 لنبــــى|لسيد عبــــد|ىط |لمع|بــــو|لسيد |سوسن  ط|معتـــ دمي|علوم ج

|6o28| ي محمد|محمود محسن محمود 
لحسينى ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

845oo2 ن|مر سعيد سعد سليم|س ن|هندستـــ أسو

2|568o هيم حمد|بــــر|لعظيم |لدين عبــــد |ندى صفى  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

8969|5  عىلي |هدى 
ى حمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

875367 موىس | ئيل موىس حن|ميخ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82o496 لرحيم|ح عبــــد|طف صل|ء ع|شيم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

48|535 ي |رس ه|ف
حمد|لسيد |ئى سكندريه|ل|حقوق 

84|o7| يم محمد|لد|هلل عبــــد|عبــــد| دين ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

4o3o54 ن|لقشل|لعزيز محمد |لدين عبــــد |ء |حمد عل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69o777 لغنى طه|ندى سعد عبــــد  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

866|o8 لحميد بــــرصي|محمد عبــــيد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

2|9235 هيم مصطفى|بــــر|عمر محمد فتـــىح  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

84562 حمد|لد رجبــــ مبــــروك |خ ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

775945 ن م ممدوح زىك|عص| مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

22829| وق عيد محمد  لسيد|رسر ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

843952 د رشدي جيد|رش| رين|م ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

475|6o ئى فريز عىط|نوبــــ روم|بــــ| سكندريه|ل|ره |تـــج

644829 هيم|بــــر|لبــــسطويس |هيم |بــــر|ء |نجل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|7|28o نىح  محمد عدل سعيد| ي للفن|
|دق قن|لفنى

326294 م يعقوبــــ|س| رض| ن|دي ى شمس صيدله عي 

85693| وي عىلي|لمطلبــــ سعد|عبــــد| عل سيوط|حقوق 

49344o ي |لورد|طه 
س|لسيد عبــــ|ئى بــــ دمنهور|د|

76664| حمد يوسف|صف محمود |حمد ن| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

8658|2 ى رف|ي حمد|عي محمد |سمي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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53323 م|حمد محمود محمد عر| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

697879 حمد|ن |ء محمد شعبــــ|سم| ى شمس طبــــ عي 

4o|964 م|لسل|لرحمن محمود مرىسي عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|36o لعظيم|ن عبــــد |ئى عوض نعم|م| لفيوم|بــــ |د|

434789 ى ر|نور محمد |ندى  ضى|مي  |صيدله طنط

62o668 عيل محمود محمود عيد|سم|تـــسنيم  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

433865 بــــو مصطفى|م |لسل|ن عبــــد |ء رمض|رس| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

63736o ع|لبــــي|حمد |م |لسل|ندى محمود عبــــد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|644o س|حمد عبــــ|جر محمد |ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o88|7 هلل|للطيف عبــــد|جح عبــــد|محمود ن ره بــــنى سويف|تـــج

63|775 |بــــر|رق |د ط|رين
ى
هيم دسوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

522|86 لم|شىم مسعود س|له|ده |غ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

264772 للطيف|مد عبــــد|هيم ح|بــــر|يه | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

696237 بــــي|لعر|حمد |حمد يوسف | لمنصورتـــ |تـــمريض 

493678 هيم محمد أحمد قرنه|إبــــر ره دمنهور|تـــج

6oo445 ن|بــــوفد|بــــوزيد |لنبــــى |منه مجدى عبــــد |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

5|274 بــــ|لوه|رضوه عىل حسن عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

82499| سعد|ريوس ممدوح زىكي |مك ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

87|5|| ل صدق عمر|ء جم|سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|6783 مريم عيد سيحه متـــري ي|لسن |
|لمنى

89987o ل |لع|ل خلف عبــــد|لع|فرحه عبــــد ج|طبــــ بــــيطرى سوه

2|44|| ن|لرحمن محمد سليم|ن مصطفى عبــــد|ريم|ن ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

778483 ف بــــيوم عبــــد |يه | لحليم|رسر زيق|لزق|علوم 

7o6246 لق|لخ|لسيد عبــــد |خلود محمد منصور  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

323255 حمد|حمد عىل |رس |ن ي|رو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

339775 م|م|ريم يىحي جمعه  |بــــ طنط|د|

6937o8 بــــينى |لمنس |لرحمن |يه عبــــد | ى|بــــو|لشر لعني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

25427| هلل|لسيدعبــــد|ح سعيد محمد |سم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

23|682 زق محمد|لر|حمد محمد عبــــد| هره|لق|هندستـــ 
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4o8492 بــــوعمه|حمد محمد | |حمد رض| |بــــ طنط|د|

57339 ى|ن صل|سهيله رمض ح حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

85797 ض مصطفى|هيم عو|بــــر|محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

69|956 هر مني  حمزه عقل عىل|م لمنصوره|علوم 

|35882 هيم|بــــر|يدى سعيد تـــوفيق |ه ى شمس|تـــج ره عي 

2484|3 وق ن لرحمن صومع|تـــه عبــــد|رص شح|رسر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

242528 لق سيد|لخ|حمد عبــــود عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|2|o42 ن|م رأفتـــ محمد شعبــــ|قمر هش كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

4o4772 لجندى|هيم محمد |بــــر|لحسن محروس | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

68333o ف عبــــد |ئى |م| هلل|ح محمود ضيف |لفتـــ|رسر لمنصوره|بــــ |د|

78655 ف ج|قمر  هيم|بــــر|بــــر |رسر سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

8|2574 مر محمد|نشوي محمود ع ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

9o25o9 خلود حسن شكرى رزق  ج|علوم سوه

448o95 لمول|هيم عبــــد|بــــر|رق |مريم ط سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

4ooo88 هيم|جد مني  عبــــده إبــــر|رن م|ك سكندريه|ل|علوم 

827459 وي خليل|حمد حميد دندر| ن|هندستـــ أسو

2385o6 رص سعد عفيفى|دين ن|ن ن|حقوق حلو

75|429 دو|ر عبــــده ج|رمحمد مختـــ|محمد مختـــ| سم بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

223o6o |ن
ى
ق در ميشيل عزم مشر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|77o8 ء طه محمد محمد|دع ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7679|5 رس نرص متـــولي|ره ي|س |د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 
ضتـــ|ري/لسويس

847749 حمد سيد|لدين |ء |حمد بــــه|ن |نوره ن|هندستـــ أسو

84|935 لم محمد عىلي|لد س|خ لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

367|79 م سعد سليم محمد|هش |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

23|554 فوزى عطيه فوزى عطيه هره|لق|بــــ |د|

2|5o8 لمنعم|هيم عبــــد |بــــر|هيم |بــــر|تـــفى  هره|لق|بــــ |د|

22|62 ن سعودى|منى محمد شعبــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

485374 يف محمد |نوره وى|لشن|ن رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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373364 دي|له|لحميد عبــــد|حمد حمدي عبــــد| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

546763 هيم عوض|بــــر|هلل رجبــــ |محمد عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

87o935 ى عط|ي سعدي عىلي| سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

47979o حمد عىلي شلبــــي|د محمد فتـــىح |زي ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|37667 حمد محمد رجبــــ محمد| ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

42732 لحميد محمد بــــدوى|لدين عبــــد |لرحمن عز|عبــــد  ن|هندستـــ حلو

42976 ى حسن|ف طمه حسن حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|5934| م متـــول|م|محمد يحن   ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

695679 هد حليمه|هيم محمد مج|بــــر|ن |يم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

6oo883 ى غز|لسيد |لد |خ| ند له|مي  لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

648487 ن|حمد محمد محمد عطيه سلط| زيق|لزق|حقوق 

633733 لسيد محمد قطبــــ|طف |ع| نور زيق|لزق|حقوق 

7|5652 هيم|بــــر|لسعيد |ن عزتـــ محمد |يم| لمنصوره|حقوق 

52953 ن|بــــوسيف عثــــم|حمد صفوتـــ | بــــ بــــنى سويف|د|

676345 سهيله محمود محمود عبــــده موىس لمنصوره|علوم 

4|977 ل|لع|يتـــ سمي  فوزي عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

462546 لغندور| |لرءوف زكري|حمد محمد عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o64o8 هلل نصيف|ميل حفظ |ود |د ي|هندستـــ 
|لمنى

478443 عيل|سم|يوسف محمد حمدى  سكندريه|ل|حقوق 

63|o92 ن محمد فتـــىح محمد|نور زيق|لزق|حقوق 

44|8|5 لمجيد مسيوغه|ده محمد عبــــد |غ لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4|o458 بــــ|حمد خط|حمد سيد |محمد سمي   ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5275o7 ي|ر
ي عبــــد| ئى

ى
حمد|لمعىطي |فريد شوق سكندريه|ل|حقوق 

97238 سعد|سعد فهىمي |يكل |م لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

889245 بــــوزيد |م محمد حسنى |حس ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

|74243 لدين|شم محمود محمد نور |سلىم ه ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|8|69 ى محمود سعد| هويد حسي  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

6|7|22 ن ىسر|لغبــــ|لسيد |محمد | مي  سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |
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7|73|2 لسعيد محمد حسن|حمد |هلل |هبــــه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

787432 بــــ|لوه|محمد عبــــد| محمد رض ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

8oo293 لضوي|هيم |بــــر|ر ممدوح |مي دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

495655 |هيم زكري|بــــر|عىلي محمود  ى شمس| لسن عي 

363369 لعزيز|مؤمن محمد موىس عبــــد تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

6|65|4 لفوله|مه |لفتـــ محمد سل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

782692 لسيد محمد|يز |ر ف|من زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9||24o ش |لجنيدى محمد بــــكتـــ|بــــو|سلوى  ج|بــــ سوه|د|

373533 لرحمن|ر عبــــد|لغف|د مصطفى عبــــد|جه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|45547 ضل|حمد ف|د |محمد فؤ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7o84|6 لحميد|محمد يشى محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

23|479 هيم محمد سعد|بــــر|ده |هيم حم|بــــر| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6||779 ي|ر
زى|ر حج|لغف|ء عبــــد|عل| ئى |بــــ طنط|د|

27o7o8 هيم سمك|بــــر|حمد محمد |عىل  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

2|974| ندى محمد عطيه محمد ى شمس|د| بــــ عي 

283525 منه مبــــروك سيد بــــدر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

466||4 وي|لجد|مل |مصطفى سعد ك ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

33|397 حمد محمد محمد عبــــد ربــــه| |نوعيتـــ بــــنه

|27594 ى نبــــيل ه ى|نرمي  شم حسي  هره|لق|بــــ |د|

57453 لعليم|لدين عبــــد|نسمه محمد سعد ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

337o65 مد|مد محمد ح|مينتـــ ح| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2|792| لبــــوىسر|مر محمد |م تـــ|مر ن|حقوق حلو

8|827o ي ونيس|ن دي ممدوح بــــشر ج|بــــ سوه|د|

777|o4 يل|محمود حميده محمد محمد ن هره|لق|م |عل|

756372 هيم|بــــر|ىط |لع|تـــ عبــــد |لشح|هدى  لسويس|طبــــ 

3297o لحسينى|ن |هيم زيد|بــــر| |ند|ر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8|7758 ء سيد محمود محمد|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

4o662 هيم|بــــر|حمد فتـــىحي |هيم |بــــر| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7|6o24 روق طلبــــ|مه ف|س|طمه |ف لمنصوره|حقوق 

8527oo ى محمد مريم محمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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45524 لد مهدى محمد|م خ|سل| هره|لق|هندستـــ 

9o7o9o لرحيم |مريم خلف محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|26|48 لمجيد|لح محمد عبــــد |حمد ص| ى شمس|تـــج ره عي 

432883 ن زيد|رس سليم|زينبــــ ي |بــــ طنط|د|

87796| ح محمد عىل  |لفتـــ|بــــ عبــــد|رح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|6896 ى حسن حسن |ي حمد مقلد|سمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|4o4o8 سعد لويس حكيم|يرينى | ن|طبــــ حلو

763524 وى|لدهر|حمد |حمد |حمد |مريم  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

89632 فظ|لح|لرحيم عبــــد |ق عبــــد |لرز|ء عبــــد |رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

757759 لعزيز|هيم فوزى عبــــد|بــــر| |ند عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8273|9 لمجد محمد|بــــو|لرحيم |زينبــــ عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

845|56 لح|ده مجدي رجبــــ محمد ص|مي ن|سو|بــــ |د|

46284 ن|هيم سليم|بــــر|فتـــ |ندرو ر| ى شمس|تـــج ره عي 

6|8282 لرحيم|للطيف عبــــد |مد عبــــد |حمد ح|لد |خ ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

323664 عيل مصطفى سعد|سم|ر مىح |من ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

6937|| لسيد عبــــدربــــه|لسيد |دى |لعق|خلود  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

68668 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|حمد |محمد  لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

242752 لزغبــــى|حمد محمد |حمد سعد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8365|5 حمد|م |لسل|ن عبــــد|ء سليم|رس| |نوعيتـــ فنيه قن

89|242 نعمه خلف محمود محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89|667 حسن | محمد عطيفى عط سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

772865 لرحمن رشدى|لد محمد عبــــد|محمد خ  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

96565 حمد محمد محمد حنفى| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

538||| ي
لسيد محمد رسط|دل |ع| دئى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

539757 ن|ن حسن شعبــــ|ن شعبــــ|ن رمض|شعبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

223o85 س|لموجود عبــــ|لدين عبــــد|ء|محمد عل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

23352 د|حمد حم|محمد ممدوح  هره|لق|حقوق 

753849 للطيف|ن حسن محمد عبــــد|رو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

448|89 لرحيم مصطفى|هيم عبــــد|بــــر|هلل محمد |منه  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ
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46592o ى عبــــد|محمد  ى |للطيف |مي  عيل|سم|مي  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

|4893o يه فريد حسن محمود| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

86|59o ي|حمد سيد |
حمد مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

632667 ه سعيد عبــــد  حمد|لىح محمد |ني  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4|6853 روش|ل|ء عيس عىلي عيس |شيم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

89|347 حمد عىلي |مؤمن محمد  سيوط|بــــ |د|

25263o ل محمد محمد|د جم|جه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

489o23 ر حتـــيتـــه|لستـــ|مل عبــــد|يه سعيد ك| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

267o49 لطوجى سند|ن نبــــيل محمد يسن |نوره | معهد فنى تـــمريض بــــنه

6|7983 لبــــدويىه|لسيد |لسيد | |نور ط|بــــ دمي|د|

23|75| ح|لفتـــ|ن عبــــد|رص رمض|م ن|بــــس ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

|5o325 هلل حسن|بــــ |محمود عقل ج هره|لق|ره |تـــج

88693| ج  لطفى جرجس |ن| رين|م سيوط|علوم 

9o35oo بــــتـــ بــــخيتـــ |لفى ثــــ|جرجس  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

3|7564 ي محمود مرزوق محمود
مصطفى ن|حقوق حلو

24|952 شم|يد ه|هلل محمد ع|منه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

889692 ن محمود |بــــدين سليم|لع|نعمه زين  سيوط|عه |زر

24|533 ى عبــــد لنبــــى مصطفى|سحر خي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

27229| مر خليل بــــرسوم|نوبــــ تـــ|بــــ| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

37|27| ي مصيلىحي|شيم
ء محمد عفيفى ى شمس حقوق عي 

637376 مر|لغنى ع|ىط عبــــد |لع|قوتـــ عبــــد |ء ي|شيم ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

9oo5|4 لرؤف |حمد عبــــد|بــــ محمد |رح ج|بــــ سوه|د|

|53|94 هيم محمد|بــــر|لعليم |محمد عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

846992 ي محجوبــــ ي محجوبــــ خي  خي  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

629|45 روق محمد|حمد ف|ء |ل| زيق|لزق|علوم 

6863|3 م|دى ضي|له|بــــ عبــــد |لوه|بــــد عبــــد |م ع|سل| لمنصوره|ره |تـــج

|74896 هلل|ن عبــــد |زينبــــ مهدى شعبــــ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

697|o7 هيم|بــــر|طر |عىل فتـــىح خ لمنصوره|هندستـــ 

47657 هد ممدوح قدرى منصور|ن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7839|5 هيم محمد|بــــر|لدين |د |ن عم|نوره زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|
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7|||29 لسيد|حمد محسن محمد بــــكر | طبــــ بــــورسعيد

626|o2 بــــر زىك|م ص|محمود عص |ره بــــنه|تـــج

|533|4 ن سعيد محمد محمد|يم| هره|لق|عه |زر

643455 لمتـــولي خليل|لمتـــولي |ء حمدينو |دع زيق|لزق|حقوق 

542359 لقصبــــى|فظ منصور |ء عمر ح|دع ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7|o|77 لسيد|حمد |لعوضى |ئى |م ه|وس لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|644 زق|لر|ل عبــــد |حمد محمود عىل محمد كم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

28226 لرحيم عىل|لحسن عبــــد |بــــو|حمد | هره|لق|علوم 

546254 ل محمد حسن|لع|ىط عبــــد |لع|محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

45o236 ي|حمد عبــــد|
لكريم محمد مصطفى |ضتـــ طنط|علوم ري

|75233 لحميد حسن|م عبــــد |لحميد هش|عبــــد  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4||4oo يد سيد |بــــو|م |هش ى يد|بــــو|حمد |لي  ى لي  |ره طنط|تـــج

9o838o لسيد |دى محمد |ئى عبــــ|م| ج|ره سوه|تـــج

69o5oo م يونس|ن مسعود بــــره|يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

498927 |لبــــن|ء مهدى مصطفى عىل |رس| بــــ دمنهور|د|

7|7544 ى عبــــد  لحنفى|لسيد |لسيد |لمنعم |نرمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

54852 هلل|بــــ |ء عيد محمد ج|رميس علوم بــــنى سويف

9545| زق محمد رجبــــ|لر|حمد سيد عبــــد | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

48855o لصفتـــى|لجيد مصطفى |رق عبــــد|محمد ط عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

465|65 لبــــدوى|حمد |لعزيز |حمد عبــــد |ء |رس| |حقوق طنط

|27o94 ن عىل|هلل حسن محمد سليم|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3263o2 هر|لظ|فظ عبــــد|مه ح|رقيتـــ سل ن|بــــ حلو|د|

6||o3 لحميد|لمحسن عبــــد |هيم طه عبــــد |بــــر| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

26o94| ن|عيل زهر|سم|رص |لن|ء عبــــد|رس| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|5472 لمجيد|حمد عبــــد |لمجيد |ء عبــــد|مريم عل ن|بــــ حلو|د|

327838 لم|لسيد س|ن حسن |سليم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4|65o9 ف حس|محمد  ن محمد مصطفى|رسر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

84342 هلل|د صبــــيح عبــــد |حمد فؤ|مريم  ره بــــنى سويف|تـــج

22|62| لحميد متـــول|دل عبــــد|لحميد ع|عبــــد ن|علوم حلو

87oo5 ح عجىمي|د حمدي صل|عم لفيوم|حقوق 
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75|7oo ى محمود عبــــد | لحميد|مينه حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|76726 م عىل محمود|عىل هش ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

85o56o حمد محمد مهدي محمد| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6425o3 لم|لدين عطيه س|محمود رأفتـــ نور  زيق|لزق|ره |تـــج

43||o2 يوبــــ|رتـــ ربــــيع محمد عىلي |س |ره طنط|تـــج

667o6 ء عىل محمد عىل|شيم لفيوم|صيدلتـــ 

497436 تـــ زىكي محمد عبــــد  در|لق|أمي  بــــ دمنهور|د|

23|64o ن|حمد سعيد محمود محمد رمض| هره|لق|هندستـــ 

883o|2 محمد خلف مفضل محمد  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|248| ج|لسيد حج|م متـــولي |سل| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

334268 ى عبــــد| لمنعم|حمد محمد حسي  |ره بــــنه|تـــج

65547 ف |مريم  حمد محمد|رسر لفيوم|حقوق 

24|93o ى وليد كم|ي ل محمود|سمي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

497557 لعزيز شميس|هلل نرص عبــــد |منه  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5|9336 |لغنى عبــــد |لرحمن عبــــد |ن عبــــد |شعبــــ| دين
لونيس

تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

86342o بــــ|لمجد سنج|بــــو|طه محمد  ن|سو|حقوق 

63|34o ف فؤ|ر |مي تـــه|تـــه شح|د شح|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o3227 هيم نجيبــــ|بــــر|حمد |هبــــه  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

488855 حمد محمد|ح |محمد صل ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

44757o نم|ن حسن غ|سلىم حسن شعبــــ تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

83o5o غبــــ|محمود يىح سيد ر طبــــ بــــنى سويف

7767o2 ي|م عبــــد |هش
لرحمن عىل عفيفى زيق|لزق|ره |تـــج

839894 حمد يوسف|محمود عىلي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4793|9 حمد عىل مصطفى متـــول|مريم  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

48659| لمنعم عىل حسن|بــــ عبــــد |يه| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6o968 مد|حمد محمد ح|حبــــيبــــتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

263|2o ىط|لدم|سهيله ممدوح محمد عنتـــر  |ن طنط|سن|طبــــ 

|24964 ح|لفتـــ|هلل محمد فريد عبــــد |سيف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

37|984 بــــي|مبــــ|لعزيز |رتـــ سيد عبــــد|س لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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2|3|96 ع|لسبــــ|لسميع |خلود محمد عبــــد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

85576o حمد|لهم حسن |محمد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

829974 ن د عوض|جرجس فؤ| مي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

84|oo5 ى|هيل نه يوسف حكيم حني  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

256978 ن محمد سعيد بــــدير|يم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

2|86oo هلل وهبــــه|دوريس نرص عبــــد دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

833383 ي عىلي عبــــد|
رثــــ عىلي|لو|لحسينى  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر

2594|8 لحميد بــــدر|شبــــل عبــــد| ر|ي |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

773o97 لوكيل|ن |هيم رمض|بــــر|عىل  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

54533o حمد|بــــو|لم |حمد س|ح |هلل صل|منتـــ  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

9o|722 رق خليفه محمد |هدير ط ج|تـــربــــيتـــ سوه

36o86| رس محمد يوسف|هيم ي|بــــر| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8o8664 ف عىلي عبــــد|عىلي 
لطيف|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

645o89 لسيد بــــدر|م |حمد هش| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

46782 ى  كرم محمود سيد هندى|حني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6824|9 لسعيد بــــدوى|نور |جر هيثــــم |ه لمنصوره|حقوق 

6oo6o9 لحلوى|ن |ج  رمض|محمد ن |ره طنط|تـــج

8o84o5 ل حسن محمد|د جم|سع ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

243752 عصمتـــ بــــقطر سيدهم بــــقطر كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

224994 ى فؤ|عبــــد د حمدى|هلل حسي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

24552o ن|ن سيد عثــــم|منى رجبــــ شعبــــ ن|تـــربــــيتـــ حلو

|29366 هيم|بــــر|لسيد |حمد صبــــرى | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

78o32 حمد|لكريم |لكريم محمد عبــــد |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

79|o59 لجوسفى|لسميع |حمد عبــــد|خلود محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|663 ل عىل|رص كم|ن| لي|د ن|حقوق حلو

||8542  عطيه|رضوي سيد 
ى
لدسوق ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

2723|| ى صليح|د كم|زي ل حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|5|98 لجنجيىه|ل |لجبــــ|أحمد محروس | نور سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 
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48998 محمد محمود مني  محمد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

7823|| حمد محمد|لمحسن |لد عبــــد |خ ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

82|5|4 يز لبــــيبــــ سعد|هر ف|بــــ ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

287642 ح منصور خليف|لفتـــ|حمد محمد عبــــد| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

33|458 هلل محروس|دل عبــــد|محمد ع |علوم بــــنه

869||4 لصغي |د |ن ج|ء رمض|دع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5|84o3 لرمسيس|لمحسن |آيتـــ محمد أحمد عبــــد  بــــ دمنهور|د|

359628 هلل دوس|مريم عزيز عبــــد ى شمس| لسن عي 

68544| بــــر|ن ج|لسيد محمود عربــــ|م |سه ج|بــــ سوه|د|

247|52 عيل|سم|لسيد |لعليم |لمرضى عبــــد|محمد عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

838o94 ى لليف|بــــو|جح سمي  |ن| مي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

689269 لعليم|لد وليد مصطفى عبــــد |خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|76|9 لمنعم عىل محمد|محمد فرج عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6898o4 زق|لر|عيل عبــــد |سم|ليىل فتـــىح  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|5793| ن محمد سعد خليل|نوره ن|بــــ حلو|د|

2963| فظ محمد|لح|حسن عىل عبــــد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

4|4o92 ق|نعمه سليم محمد سليم  وى|لشر |بــــ طنط|د|

4o23|o ي محمود سيد هريدى
ى حنفى مي  ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

453|95 ل|لبــــد|لدين محمد حسن |م |محمد حس ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

245898 زى|رى حج|لبــــ|طف عبــــد|زن ع|م ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

482|49 ن|لح عمر|حمد ص|حمد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32|o58 د|ر رش|لستـــ|ر محمد عبــــد|لستـــ|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o3854 هيم محمد حسن|بــــر|حه |يوسف سم سكندريه|ل|عه |زر

9|7376 حمد محمد عىل |محمد  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

827645 ء سعد جبــــريل عىلي|ول دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

26o649 بــــوسنه|رقيه محمود محمود  هره|لق|صيدله 

68953o زق|لر|ن محمد عىل عىل عبــــد |ن سلط|حن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

247|5| ن|حمد فرج سلط|محمد سمي   ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

875238 ف عبــــد|ء |عىلي لعزيز مرىس |رسر سيوط|ره |تـــج

486546 هلل|لحليم خي  |حمد لطفى عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

63oo2o حمد عىل|لحميد |حمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج
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839|o3 حمد عبــــيد بــــربــــري|محمد  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

4|88o8 ن|ء عنتـــر محمد سليم|شيم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3536o5 محمد حسن محمد حسن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8|749o ي|ر
ي|حمد محمد كدو| |ئى

ئى سيوط|ره |تـــج

854ooo ى محمود| حمد محمود حسي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

37|63| مد سعد|هلل محمد ح|منتـــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7oo745 س|س فتـــوح عبــــ|محمد عبــــ لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

85||8o ن|حمد منصور سليم|محمد  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

5o8929 ي مسعود م|حمد ن| ذن|ج  بــــ دمنهور|د|

498823 ر|لف|ر |ميه يشى مختـــ|س ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

92|6o| لغنى |ن عبــــده فرغىل عبــــد|جيه ج|بــــ سوه|د|

857477 هيم|بــــر|لدين محمد |ء |محمد عل حقوق بــــنى سويف

827787 للطيف|هلل عبــــد|ج عبــــد|لحج|بــــو|مؤمن  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

538294 ن|ره حسن محمد عىل رمض|س عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8772|| سندس مصطفى عىل محمد   ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

34288o يد|م ز|م|مل |هيم ك|بــــر|ر |من |بــــنه| هندستـــ شبــــر

24573| ص|لقص|لحكيم محمد |حمد عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

763857 وى|لشن|هيم محمد عىل |بــــر|حمد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

429444  جيد|رل |ش
ى
لبــــرتـــ شوق |علوم طنط

5|9294 زق محمد عىل|لر|دل عبــــد |آيه ع ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8o|27o ه  يمن وجيه بــــسيم|ني  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

487659 حمد|وى |ن حيط|محمد رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8264|9 ي محمد يوسف محمود
منى |نوعيتـــ فنيه قن

623575 زق|لر|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |محمد ربــــيع  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

623o44 د|لضي|هيم |بــــر|لسيد |حمد |آمن  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

277o|7 ضل|حمد محمد ف|هبــــه  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|78638 لعليم|ن عبــــد |ج رمض|م ض|سل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

429635 يوبــــ|لجليل مسعد |حمد عبــــد | |تـــربــــيتـــ طنط

622538 لجوهرى|ضى |ضى عىل م|جر م|ه ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

7o643o هيم عبــــده|بــــر|لسعيد محمود |ء |رس| لمنصوره|ره |تـــج
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222868 يف  ف ص|رسر كر|دق ش|رسر ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

427559 لحميد|بــــ عبــــده محمد عبــــد |يه|محمود  |صيدله طنط

785o26 حمد عىل محمد|مل | زيق|لزق|بــــ |د|

7|7ooo ن|رضو| لوف|بــــو |ن محمود |طمه رمض|ف لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

49o45o ن|هلل محمد شعل|دى عبــــد |له|ره عبــــد |س سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

44952o لسيد عىلي صديق|هلل |عبــــد  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

6|6o8 ن محمد|محمد شعبــــ| دين لفيوم|ر |ثــــ|

87422 لس جم ل فوزي عيسي|كي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

65|35 شور|شور محمود ع|هلل ع|عبــــد لفيوم|هندستـــ 

3|676 ى حسن|م |ء عص|عىلي لدين حسي  هره|لق|ره |تـــج

4|36|9 س قنديل|لمنىح  عبــــ|محمود عبــــد |ره طنط|تـــج

75375o د حمودتـــ|لرشيدي حم|رون |سلىم محمد ه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

428||2 لسعود|بــــو |لسيد |م |لسل|لسيد عبــــد |م  |نوعيتـــ طنط

535279 ى  لحكيم|ىط أحمد عبــــد |لع|لسيد عبــــد |نيفي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

37oooo | 
ى
|هيم عر|بــــر|حمد شوق

ى
ق ي |

|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

|73288 ن|بــــ سليم|لتـــو|لعزيز عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

69983o ح|لفتـــ|ء حمدى عبــــد |ل عل|نه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|6o697 ج يوسف|لد حج|يوسف خ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

826733 مد|لحكيم سعد ح|ء عبــــد|دع دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

766759 ى |لدين محمد حس|رص |محمد محمد ن |ني 
لزملوط

ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

7|329o م|م|له جمعه عىل |ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|65428 لمتـــجىلي|حمد رزق عبــــد | |يش ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

789853 وى|سكندر حص|مريم مكرم  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

7o5896 لعدل|م عوض عبــــده |حمد عص| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

53882 لحكيم|ور عبــــد |لدين مج|د|ء عم|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|299 لمول|بــــ عبــــد |لتـــو|لمول عبــــد |ن عبــــد |يم| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

3|86o3 ي ممدوح |م|
لسعيد|هيم |بــــر|ئى ن|حقوق حلو

|28|52 ء عىل محمود|هدير عل هره|لق|طبــــ 

8|4535 لمنتـــرص محمد زين|مهدي  سيوط|عه |زر
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265928 س|م محمد عبــــ|محمد عص ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

77|542 حمد|لسيد سعيد |لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

2374o8 ن|ج  رمض|هدى سيد فتـــىح ن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

497898 غبــــ لبــــدتـــ|در سعيد ر|بــــسمتـــ ن تـــربــــيتـــ دمنهور

85o954 ل|لع|شم موىسي عبــــد|ريم ه لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

635867 وى|لص|ش |رق ري|حمد ط| زيق|لزق|ره |تـــج

322459 وز مصطفى محمود محمد ح مد|في  ى شمس|د| بــــ عي 

7697|o لففى|حمد |محمود رففى محمد  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

6|2288 ل|لش|لمجيد |لسيد محمدعبــــد|حمد | شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

84ooo8 ى|شيم ى سعدي يسي  ء يسي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|42448 ل عيس بــــخيتـــ|ضىح جم هره|لق|عه |زر

786|o5 حمد محمد فرج|سميه مصطفى  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

446|37 ن|حمد متـــول رشو|هيم |بــــر|عىل  سكندريه|ل|حقوق 

5|6927 لهلبــــ|رحمتـــ أحمد فتـــىحي رزق  زيق|لزق|عه |زر

766|36 ي
حمد وهبــــه|حمد عىل | |دئى صيدلتـــ بــــورسعيد

9o386 بــــ محمد|لتـــو|هيم عبــــد |بــــر|ن |نور هره|لق|ره |تـــج

|6o845 ر|لغف|مه جبــــر عبــــد |مل سل| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|6962o ى|ء حسن سليم|صف ن حسي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

5|2549 ن|دى نجيبــــ سليم|له|ن عبــــد |شعبــــ دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

8o8342 لعظيم|مل عبــــد|جر محمد ك|ه ي|علوم 
|لمنى

|25945 يف  هيم نبــــوى|بــــر|ملك رسر مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

6447|2 ي
لبــــخ|هيم |بــــر|محمد ونيس | دئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8o9o58 محمود حسن محمد محمود سيوط|ره |تـــج

758o|2 هلل|ن عبــــد |هلل سليم|ن عبــــد |سليم تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

692|54 |لسق|زى |زى غ|ء ممدوح غ|سم| لمنصوره|حقوق 

37|297 لحميد|لمنعم عبــــد|ح عبــــد|محمود صل لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4oo49| دل محمد|منيه رمزى ع| سكندريه|ل|بــــ |د|

7o9782 ء محمد منصور محمد|سن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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25793| صورى|لدن|هيم سطوج |بــــر|ء |عل ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4|2679 لطريىح |لسيد |سلىم محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

37264 لسيد قشقوش|لسيد نبــــوى |فرحه  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

49585| لبــــ|بــــو ط|لعظيم |حمد عبــــد |محمود  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6o8842 لحميد|د يوسف عبــــد |ء عم|لزهر|طمه |ف لمنصوره|ره |تـــج

64|837 دى سليم حبــــيبــــ|له|ن عوض عبــــد |فن| زيق|لزق|نوعيتـــ 

|4579 لنقىل|مر محمد حسن |ره س|س دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

328229 لمنعم|تـــ محمد عبــــد|لشح|حمد محمد |محمد  |ره بــــنه|تـــج

895|5| ى عبــــد|د |معتـــز فؤ للطيف |مي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2266|2 ع|لرف|حمد |حمد عربــــى فرج | رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

67922 ن|مل سليم|حسن مصطفى ك لفيوم|عه |زر

|32o72 لنبــــى محمد|تـــ عىل |لصل|ء محمد |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4|o734 هيم محمد  بــــدير|بــــر|طف محمد |هلل ع|منه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

446275 لسعدئى|حمد عىل محمد |م |سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|7932 سم محمد|منيه محمود ق| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4882|5 لدعوىسر|دل محمد محمود |محمد ع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

27544o حمد|حمد سيد |طمه محمود |ف تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

644775 ف|لسيد عىل |ء |هن لسيد رسر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

424632 لحميد زهرتـــ|بــــوسبــــع عبــــد |حمد عىلي | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

827522 تـــ|ن بــــرك|حمد بــــدر|رقيه  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

258899 لبــــصىل|د |مصطفى محمود رش ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|2|675 حمد|س |حمد عبــــ|عمر ممدوح  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

35o4|3 ل|لع|رق محمد عبــــد|محمد ط ى شمس|تـــج ره عي 

83456| طمه عبــــيد محمود محمد|ف دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|77923 د|س ج|حمد عبــــ|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o595o مل|دى ك|له|يوسف محمد عبــــد سكندريه|ل|علوم 

282|38 لمنعم|م فوزى عبــــد|م هش|سل| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

||7544 ن|ح سعد سليم|ريم صل ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|45779 لمعز|لد محمد عبــــد |لدين خ|ء |عل لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |
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3293| لبــــهنس|لسيد |م محمد |حمد حس| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

835298 للطيف محمد|لحميد عبــــد|سلىمي عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

26o4o2  |ر س|من
ى
لخول|م محمد دسوق لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|7||35 لحميد موىس|حمد عبــــد |محمد  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

89659o حمد|حمد محمدين |ء |سم| ج|علوم سوه

|45|92 ي عبــــد |مصطفى عبــــد 
لعظيم|لعظيم مصطفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

52|534 ى تـــوفيق|ء كم|هن ل حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3373|7 حمد|هيم |بــــر|طمتـــ عىلي |ف ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

9|o6|6 محمود حميد مصطفى عزبــــ  ج|طبــــ سوه

92347o ى | د رض|زي هيم |بــــر|حسي  حقوق بــــورسعيد

5o34o6 فظ|لح|لغيط عبــــد |بــــو |لد |ن خ|رو سكندريه|ل|طبــــ 

|2o|53 ى|يمنى محمود محمد محمود  ى لعجي  ى شمس هندستـــ عي 

824674 تـــ محمد محمد|حمد شح| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

865484 ي سيد عبــــد
لرحمن|هلل عبــــد|تـــفى |نوعيتـــ فنيه قن

35|73| وي|ن هند|هيم رمض|بــــر|لنبــــي |ء عبــــد|رس| |حقوق بــــنه

27o883 د محروس|حمد ج|جر |ه ي صىح بــــنه
|معهد فنى

246|28 حمد مسعود|ل جوده |حمد جم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

752965 مل عىل|كريم محمد ك لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|65288 لحق|لد جمعه سيد عبــــد |ندى خ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

76|899 رثــــ محمود|لسيد و|محمد  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

3|23o8 نم رشيد حمد|ن غ|رتـــ صفو|س |بــــنه| هندستـــ شبــــر

324|39 لرحمن محمد حمزتـــ مصطفى|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2562o4 لديبــــ|ن |دى عبــــدربــــه رضو|ف ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

26|o38 ى عزتـــ بــــدوى |ي لسيد|سمي  ن|علوم حلو

82|966 وي|شد قن|بــــ صفوتـــ ر|رح ي|نوعيتـــ 
|لمنى

268883 |لمجيد شتـــ|ل عبــــد|بــــسمه جم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

488444 حمد|هيم |بــــر|حمد وجدى | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o4|48 حمد|هيم سيد |بــــر|هلل |محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|457o9 ى |لرحمن |عبــــد  |لعل|بــــو |حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o5596 تـــه|عيل حتـــ|سم|رق |ط| لم سكندريه|ل|بــــ |د|
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9|4532 لس عم |  د ظريف ويص|كي  سيوط|بــــ |د|

456254 للطيف محمد حسن محمد|ن عبــــد |نوره |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

896472 ى عبــــد|م| لنرص  |بــــو|لغنى |ل حسي  ج|بــــ سوه|د|

334493 حمد|لعزيز |يوسف حمدى حلىم عبــــد |بــــ بــــنه|د|

7o9839 حمد عطيه محمد|ن محمد |رو لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

76|774 ح سيد فنجرى|ريم صل كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

272348 ح حسن مصطفى|لفتـــ|محمد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|292o3 يمن حسن محمد|عمرو  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

24|472 لعزيز|ظم محمود عبــــد|يه ق| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|57685 حمد|لد محمد |مروه خ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

53o587 حمد حميده سليم|هلل |ء عبــــد|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

69373o حمد|م |لسل|ن عبــــد |هلل سليم|منه  لمنصوره|حقوق 

684976 ل|لمرىس جل|لسيد |حمد |لسيد |ء |رس| لمنصوره|حقوق 

45638o ل محمد|ن محمود غز|نوره لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

5o8|39 ىس|لمر|لسيد |حمد سعيد |ء |شيم سكندريه|ل|عه |زر

|63|43 ل حسن|سلىم سيد جل ى شمس|د| بــــ عي 

9247o3 ى محمد محمد |ء |رس| لحسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

76795o حمد|حمد |م سيد |نع| لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

6o8922 سود|ل|بــــ عوض |لوه|ء عبــــد |رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|44|86 لحليم يوسف|دل محمود عبــــد |مروه ع هره|لق|بــــ |د|

25|5oo هر|لظ|محمد عبــــده محمد عبــــد ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

226946 ى|عيل محمد عبــــد|سم| لحميد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o278|  خلف|هيم  |بــــر|لرحمن حمدى |عبــــد 
ى
لمرزوق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

699227 يه طلعتـــ محمد حسن| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

236576 بــــورسيع|رص مدبــــول |لن|ن عبــــد|نور ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|2|o65 حمد|لسيد |رص محمد |ن ن|رو هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6755o2 ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|عمر عبــــد  لمنصوره|علوم 

2283| م|لسل|نور عبــــد |لحكيم |محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6o256 ف حسن محمود|حمد | رسر هره|لق|حقوق 

3249o2 زر عوض|يز ع|زر ف|ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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4|o897 لسيد|هيم |بــــر|دل |م ع |بــــ طنط|د|

789|96 ن|لسيد زيد|ل منصور |محمد كم زيق|لزق|هندستـــ 

7529|2 لعزيز|لمعبــــود عبــــد|حمد يحن  عبــــد | ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

843686 يمن فوزي وهيبــــ|رك |م ن|هندستـــ أسو

462834 لمأذون|لسيد محمد |لسيد | |ر|ي لمنصوره|حقوق 

269353 مه|بــــوش|ء مرىس محمد |رس| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

5o6|67 وي|لدفر|ن |حمد محمد سليم|م |هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6oo936 ى|ي مه|لحميد محمد سل|عبــــد | سمي  |بــــ طنط|د|

|33732 هيم|بــــر|دل يوسف |عمر ع مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

543366 ي
حمد مرعي|لحميد |لد عىلي عبــــد |خ| دئى ي |

رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

|58324 ي
لسيد|هيم |بــــر|لسيد | |دئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

628948 لنبــــي صبــــري سليم|مصطفى ممدوح عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

5425o9 ئيل|ج  جرس ميخ|ح ن|صبــــ بــــ دمنهور|د|

777827 لرحمن|لسيد عبــــد|ج  |محمود ن زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

4|o459 لسيد|لحميد حسن |محمد سمي  عبــــد  |بــــ طنط|د|

848563 هيم|بــــر|مريم حسن محمد  سيوط|طبــــ 

435484 لدين|فظ سيف |مروه محمد ح سكندريه|ل|ره |تـــج

624|oo ي|لبــــلتـــ|أحمد أحمد محمود  ج  لمنصوره|طبــــ 

29658 لعظيم يونس|لعظيم محمد عبــــد |عبــــد  هره|لق|حقوق 

72635 محمد سيد محمد| ند لفيوم|حقوق 

233945 غبــــ|ل ر|دل كم|مه ع|س| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

269|o8 لسيد حموده|سندس محمد  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

255774 هيم زلط|بــــر|لد محمد |خ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|27957 رق محمد محمود|رتـــ ط|س ن|بــــ حلو|د|

77689o دق|لص|ر شحتـــه محمد عبــــد |من زيق|لزق|نوعيتـــ 

826262 لرحيم|ه عبــــد|لل|م عبــــد|جر هش|ه دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

22239o لحميد عوض|لسيد عبــــد |ريم فيصل  هره|لق|طبــــ 

76|936 ريم مؤمن عىل حسن |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

247446 لديبــــ|د |لعزيز ج|م عبــــد|لرحمن هش|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

54|874 لمهدى|لسيد محمد |هلل |لسيد فضل | عه دمنهور|زر
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|3|829 ه محمد سيد | م|م|مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

4|3263 لعربــــي|لسيد زىكي محمد |محمد  |بــــ طنط|د|

49oo69 ن|نور وليد محمد أحمد سليم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

485|2| هيم|بــــر|هيم محروس |بــــر|ره عىل |س عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

342679 وق  ف |رسر يف|بــــو بــــكر |لحفنى |رسر لشر ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

78o3|2 ه | دى|ن بــــغد|حمد سليم|هيم |بــــر|مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

253255 ندى محمد مهدى حمص ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|3486o لسيد|ح |لفتـــ|ح عبــــده عبــــد |صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

497289 مر|هيم عىل  ع|بــــر|بــــ |يه|هلل |منه  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

244|8| سمي  سعيد عىل محمد لفيوم|عه |زر

|24569 روق فضيل|لح ف|د ص|زي ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

5|55|3 ف عبــــد |يه | ي|هيم  ن|بــــر|لسيد |لغنى |رسر ج  ره دمنهور|تـــج

464564 حمد محمد محمود محمد عىل| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

36|33| ف ف|ره |س لسيد|روق |رسر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

757o2 حمد حسن يوسف محمود| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o329 يف خلف رمض لروبــــى|ن |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26o692 لمجيد|لحميد عبــــد|هر عبــــد|ده م|غ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

686763 لديسىط|هيم |بــــر|لديسىط عوض |ء |سم| لمنصوره|بــــ |د|

|54994 هيم محمد|بــــر|حمد |ره |س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

33o|24 ى|ء محمد عبــــد|رس| لرحمن عمر حسي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|58334 ين رض شم|لسيده|محمد | شي  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

524o5| ف عبــــد|ء |ول هيم|بــــر|لمنعم |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|o438 لغندور|عزه محمود محمد محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

333733 هلل|لحميد فتـــح |حمد عبــــد|هلل |فتـــح  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

526747 هيم|بــــر|حمد محمود سعد |يحن   ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

434549 لسيد دش|هيم محمد |بــــر|هدى  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

63478| بــــ محمود صقر|يه|محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

|55747 دى حكيم|مجد ن|نه |هيل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

83357o عيل|سم|حمد |ن |ل شعبــــ|نه |نوعيتـــ فنيه قن

7o2397 لغنى|حمد محمد عبــــد |مد |ح| ن|ر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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47373 وى حفنى|لمنعم سعد|مصطفى عبــــد ن|بــــ حلو|د|

255o39 للطيف|ل عبــــد|لرج|ئى محمد عز |م| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

256748 ن|لم|هلل محمد س|ن عبــــد|يم| |صيدله طنط

8|5268 وق محمد سعيد  حمد|رسر لمنصوره|حقوق 

3|5533 حمد|ندى كرم خليفه  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

62393o ى  |لنج|بــــو |ر |لغف|عيل عبــــد |سم|لسيد |لجي  صيدلتـــ بــــورسعيد

63ooo4 لسيد|بــــو عبــــيد غنيم |مه |س|حمد | زيق|لزق|طبــــ 

234463 مر|م محمد عىلي ع|محمد هش دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

429776 ى ى حسي  عمر محمد حسي  | تـــمريض طنط

763587 ن|لدين محمد عىلي رمض|دين عز |ن ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

32997o ى موىس|ء صبــــرى |بــــر حمد حسي  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

7o|633 لسعيد صقر|لسعيد تـــوفيق |ندى  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

465575 ئى|لنوس|ل سعد |محمد سعد كم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4|29|| نبــــيله محمد محمود عزبــــ |حقوق طنط

685|5 حد محمد|لو|ن عبــــد|محمود حمد لفيوم|بــــ |د|

439|73 |لحليم  |لحليم عىل عزتـــ عبــــد |دين عبــــد|ن
ينى|لجن

|بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

79998 يف عىل حسن  لحسن|بــــو |رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|66769 هلل|حمد فوزى عوض |يه | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

49o|79 وى|لعمر|حمد محمود |منيتـــ طه | لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

9o5544 ل |لع|بــــكرى محمد بــــكرى عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o69|8 لبــــيوم محمد|حمد |ء |لشيم| لمنصوره|عه |زر

533322 م سعيد محمد أحمد يوسف|ريه ج|بــــ سوه|د|

5328| بــــو زيد|ء حمدى محمد |حسن تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6838o2 جى|لسبــــ|لسيد يوسف |حمد |يوسف  لمنصوره|بــــ |د|

489975 مد|بــــر نور ح|رضوى محمد ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

844o84 ي|لر|د محمد حمود عبــــد|زي
ضى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|22253 سلىم سمي  محمد عزتـــ هره|لق|ره |تـــج

6oo4|4 تـــه|لمعىط شح|زينبــــ جودتـــ عبــــد |بــــ طنط|د|
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447467 وى|لنحر|لعظيم |م أيمن عىل عبــــد |غر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

856248 د محمد|نىهي ثــــروتـــ رش ي|بــــ |د|
|لمنى

|42|65 تـــه عليوتـــ عيس|حمد شح|رس |ي بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

||9234 لس ميخ قيم نجيبــــ شنوده|ئيل يو|كي  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

73285 حمد محمود محمد|محمود  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6297o3 ح عمرو|لفتـــ|هلل عبــــد |ل عبــــد |عمر جم زيق|لزق|هندستـــ 

|633|8 منه محمد عبــــده رسور وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

354434 ل محمد غنيم|لسيد هل|يمن |ل |نو سيه|نوعيتـــ عبــــ

68633| ل|بــــو دل|ح منصور نجيبــــ محمود |صل لمنصوره|علوم 

643692 ن|لعزيز عىل كن|ل عبــــد |ل كم|نه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

769||3 حمد مصطفى محمد عىل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

4283o7 هيم رجبــــ معتـــوق|بــــر|لرحمن |نجوى عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

36|49 ى هيم مريد صليبــــ|بــــر| |يوستـــي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

855587 ى ص|ي ي ك|بــــر عبــــد|سمي 
مل|لمغنى ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

9|4935 ئيل  |روق ميخ|يوسف فردى ف سيوط|بــــ |د|

348992 ء مسعد حسنى محمد|رس| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|59565 لعدل|لحميد |دل عبــــد |هلل ع|منتـــ  ى شمس حقوق عي 

6o8|o9 حمد منتـــرص|د |ج| عل |بــــ طنط|د|

|7464| ضل|حمد كريم محمد ف| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

53o38o ي ع
مد جوده|دل ح|منى ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

تـــ|بــــ لبــــحي 

5o438 محمد يحن  عىل عىل ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

892277 ى  ى عمر حسي   حسي 
مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

سيوط|ئ 

2|68|5 م محمد شلبــــى|حبــــيبــــه رفعتـــ س ى شمس|تـــج ره عي 

82463 لدين محمد|هلل محمود عز |منه  هره|لق|ره |تـــج

753889 ن|لحميد سليم|حمد عبــــد |يمنى  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

88|538 تـــه  |يبــــى شح|نس مرزوق عج|ن سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7|2o79 لسحيىل|حمد محمود محمود |ندى  لمنصوره|صيدله 

865527 و|شور سق|يه حمدي ع| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 
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6o4o83 لجندي|ل محمد |لرحمن يشي كم|عبــــد لمنصوره|طبــــ 

|75857 يوسف محسن يحن  سعد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

336567 در|لق|حمد عبــــد|هر |ندى م هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

636533 لمجيد|مه محمد محمد عبــــد|س|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4oo||9 لمعىط|تـــفى محمد عصمتـــ محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4453o6 هيم غريبــــ|بــــر|محمد منتـــرص  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

684656 دل محمد عفره|مه ع|س|سميه  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6|3888 وى|لعشم|ع سعد محمد |لر|هيم |إبــــر ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

6|8344 بــــو صي |محمد يحن  محمد محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

236886 لسيد|مد مرىس |هبــــه مسعد ح ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

85424o ي|ر
ى|خليل عىلي | ئى مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

||97|9 ى|ء |ء بــــه|هن  حسي 
لدين مصطفى هره|لق|حقوق 

|6o43o لم خليفتـــ|لدين س|ح |محمد صل |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

758|7o ه  ى محمد |ني  زق|لر|حمد عبــــد |مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

846983 ل محمود عىلي|جم| ند دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

43634o نم|لمقصود غ|لسيد عبــــد |ل |مصطفى كم لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

855343 دل سعد حليم|م ع|بــــر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|2328 لصفتـــي|لمنعم متـــول |لق عبــــد|لخ|محمد عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|8933 لعزيز فيصل|حمد فيصل عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2239oo يف عدل ه|منه  رون|هلل رسر ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

26724o ز|لمعبــــود در|بــــسنتـــ مهنى محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

4|929o لنمر|لدين محمود |بــــدر| مه لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

627494 عيل|كريم محمد عطيتـــ إسم تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

8933o2 شه |ديبــــ محروس فر|صموئيل  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

2487|7 ن|رفعتـــ قطبــــ سعف| دين ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

52343| لم|سط محمد س|لبــــ|لرحمن عبــــد |عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

44854| شف|لك|هيم يوسف |بــــر|حمد |محمد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

544527 لسيد بــــدر|يه مجدى | بــــ دمنهور|د|
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|6o26o ئيل|دتـــ ميخ|هيم قل|بــــر|جورج  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

5o56| ف حسن سيد|هلل |عبــــد  رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

338o3o ن|لنبــــى محمد شعبــــ|كريم عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

637|87 ل|لجم|لسيد حسن |عىل حسن  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7546|9 ف شح|يه | تـــه عبــــده|رسر عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

77|o92 لمنس|حمد |بــــر |ء سعيد ص|وف لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

6|7824 له|بــــوجل|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ء |رس| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

634|43 وجيه محمد محمد سليم موىسي زيق|لزق|حقوق 

676534 لموج |مد |لسيد ح|منيه محمد شكرى | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

756238 لفيوم|دل محمد |ن ع|يم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

863o73 ى|لدين |حسن محمد نور  مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

46|386 لحفيظ|عبــــي  محمد خليل عبــــد  |عه طنط|زر

255242 ف عبــــد|ء |شيم لخطيبــــ|للطيف |لمنعم عبــــد |رسر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

32|429 لفى|ل|م محمد عبــــده سعد |هش لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8259|o حمد|رس يسن |سميه ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|385o3 ي|ر
هيم|بــــر|سيد حسن | ئى ى شمس|تـــج ره عي 

629||7 وى|هيم قمح|بــــر|لسيد |عىل  زيق|لزق|علوم 

859o95 ر محمد|لغف|هد عبــــد|ء مج|نجل سيوط|ره |تـــج

|56286 ن|رص محمود رمض|حمد ن| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32|2|| حمد محمد|م |يوسف عص ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

88|22| لرسول |لسميع عبــــد|محمد عىل عبــــد سيوط|حقوق 

344225 سط|لبــــ|لد محمد عبــــد|محمد خ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

752367 ر|لف|هيم محمود |بــــر|حمد محمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

694625 ى عىل رزق|ره عىل |س مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7863o4 د|حمد ج|هيم |بــــر|حمد |لد |خ زيق|لزق|حقوق 

|584o| لحميد|يه حمدى محمد عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

583o| رق عطيتـــ محمد|ط| ن|ر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

688429 لعزيز|غبــــ عبــــد |حمد ر|ندى محمد  لمنصوره|بــــ |د|

628269 ف عىل محمد نرص| |ند رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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64o832 |ش|موئى محمود محمد بــــ|لديد|حمد محمد | لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

|6368o حمد موىس|لد |م خ|سل| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

76|39o ي|ه
رس مصطفى محمد خرشوم|ي| ئى لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

886|78 لسميع |حمد عبــــد|لرحمن محمد |عبــــد سيوط|بــــ |د|

6763o3 |ن |رق عثــــم|ريم ط
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

438324 ه  لكفورى|بــــ |لتـــو|هيم عبــــد|بــــر|ني  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

|393o لدين|ل |م يوسف كم|يوسف هش دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

72553 حمد|ء ربــــيع محمود |سم| لفيوم|حقوق 

7o7457 لوكيل|هيم عىل |بــــر|لمنعم |ح محمود عبــــد |سم لمنصوره|بــــ |د|

|74225 بــــ محمد|لتـــو|ر عبــــد |هبــــه محمد بــــك ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

276637 حمد محمود|لسيد |ر |مي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8329o3 ي محمود عبــــد|لق|عبــــد
در|لق|در بــــسيوئى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6o32o2 لدين|ى |لبــــسطويس |عزه عمر  لمنصوره|بــــ |د|

49o445 د خميس حسن عىلي طه|جه لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

42o452 لمرصي|هيم حسن محمد |بــــر|م |ريه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6o8|36 لحزين|مريم محمد محسن محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

867766 طر|لش|لحسن |بــــو|مريم محمود  ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

5o4558 ى مح جرجس نجيبــــ|س| يوستـــي  سكندريه|ل|ره |تـــج

9|4754 شم محمد  |شم سعد ه|ه سيوط|تـــربــــيتـــ 

235723 لغنى|ى عبــــد|منيه محمد عط| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

49o269 ف محمد محمود عبــــد |رقيتـــ  دى|له|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

7|67o5 هلل|لح عبــــد |سعد ص|رس |ئى ي|م| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

5oo74| نور محمد هيبــــه| |ضىح زكري سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

343|67 |هر عط|لظ|ن صفوتـــ عبــــد|نوره ى شمس| لسن عي 

8|398| ه | حمد محمد عبــــده|مي  سيوط|حقوق 

4|4774 دي سعد شلبــــي|له|سلوى رشدي عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|776o مل  |ل ك|ء محمد كم|عىلي ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|9276 م|لسل|حد عبــــد |لو|ن عىل عبــــد |يم| ره دمنهور|تـــج

|3|475 بــــ|محمد عىل محمد خط ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

23246| حمد|بــــسمه رجبــــ معوض  هره|لق|ر |ثــــ|
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|4o593  عىلي|
حمد محمد عبــــده يمنى ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|54352 حمد عىل|بــــر |لرحمن عمرو ج|عبــــد  ى شمس حقوق عي 

|77832 ى فر|ه حس|لل|ل عطيه |محمود جم ج|ني  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o433| دق|حمد ص|د محمد |جه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

55478 ه عيد ص| حمد|لح |مي  بــــ بــــنى سويف|د|

2|7439 ه  ضى|لق|حمد |لعزيز |حمد عبــــد |ني  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

442487 رج|لج|لسيد |زق |لر|محمد رأفتـــ محمد عبــــد لشيخ|تـــمريض كفر 

2486|3 د بــــدوى|لجو|زكيه محمد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

42389o ي
فظ محمد|مجدى ح| دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

269o8| هلل|بــــ |لسيد حسن محمد ج|روضه  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

427494 لحميد فتـــوه|ن عبــــد |هلل محمد شعبــــ|عبــــد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

77o637 هيم|بــــر|لرحمن |س محمد عبــــد|رغده عبــــ زيق|لزق|نوعيتـــ 

8853|3 سهيله مصطفى محمد عزتـــ محمد  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

843823 محمد محمود عىلي محمد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

465|24 يش|لغ|لحليم |ن فتـــىح نجيبــــ عبــــد|مرو |حقوق طنط

6o4668 ن|حمد شعبــــ|لنبــــى |ره محمود عبــــد |س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|3o7o لليل|بــــو|ل محمود محمد |محمود جم وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

862464 ى |محمد عرف لسيد|تـــ حسي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

82|o24 ن|لرحمن رضو|بــــ قطبــــ عبــــد|شه سيوط|ره |تـــج

488|38 م|لسل|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |لرحمن |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

4o6538 ف محمد س|منيه | لم|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

4||66| ي عبــــد |منه 
ى
ل|لحميد بــــل|هلل محمد شوق |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9|8249 عيل محمود  |سم|نهله سيد  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

826724 مل حمدي حسن محمود| |نوعيتـــ فنيه قن

27o236 حمد موىس|لسيد |لق |لخ|محمد مجدى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8624o8 ه عبــــ| ن مسعود|س محمود رشو|مي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

32592o رى خي  سمي  نسيم|م ن|بــــ حلو|د|

4o5793 للطيف|بــــرهيم رزق فرج عبــــد |ن |رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

839452 لحسن عوض|بــــو|ن |كريم حس ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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5|3948 هلل محمد محمد|رتـــ فتـــح |س سكندريه|ل|بــــ |د|

7o8466 مه|م محمود سل|م|ل |س لمنصوره|بــــ |د|

|23427 لحميد|رس حسن عبــــد |ر ي|عم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

337|68 ى محمود عبــــد|ي ى حسي  لكريم|سمي  لفيوم|لعلوم |ر |د

6|2o|7 ه حفصه محمد صديق خي  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

69o753 لصبــــروتـــ|ميمه عىل معروف عىل | لمنصوره|ره |تـــج

333o64 ي شندي مرىسي|بــــر|
هيم مصطفى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

432695 م|هيم عل|لسيد إبــــر|منه  |تـــربــــيتـــ طنط

24o|8o بــــو شوشه|حمد محمد |لرحمن |عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

69|892 حمد منصور|لقصبــــى محمد |بــــ |يه| لمنصورتـــ |تـــمريض 

9||432 ن |لحكيم عىل عن|محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4486|| ذل|لش|محمد عىل محمد  |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

332466 ن فتـــوح|ح وجدى رمض|سم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8845o| لخي  |بــــو|بــــتـــ |نوبــــ سعيد ثــــ|بــــ| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3823o لمجيد|ورى عبــــد|رس مصطفى مغ|ف هره|لق|علوم 

55828 ي محمد|حمد ر|رغد 
ضى ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

تـــ بــــنى

|39843 ضىح سيد محمود عىل مسعود ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

833788 ل عىلي محمد|يه كم| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

58||| ر محمد سعيد|كريم محمد مختـــ تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

82523| ه سعد | حمد محمود|مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

7935|6 لسيد|محمود محمد حسن محمد ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

84o|42 حمد|لحميد محمود |روي عبــــد| قرص|ل|فنون جميله فنون 

362675 ن عىل|م|ء عىل |رس| لمنصوره|حقوق 

|42345 ض|هيم ري|بــــر|مريم محمد  ن|فنون جميله فنون حلو

53928 م عزتـــ محمد|لرحمن هش|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

89o446 بــــتـــ حسن |حمد ثــــ|محمد  سيوط|بــــ |د|

46854 وز  ف حسن |في  حمد|رسر هره|لق|طبــــ 

23o237 |لحكيم عط|هيم محمود عبــــد|بــــر|لرحمن |عبــــد ن|حقوق حلو

4244o9 وي|لرمل|ل محمد |هيم كم|بــــر|كريم  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 
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69||6 ى عويس شعبــــ| لي|د ن|حسي  لفيوم|لعلوم |ر |د

447674 ن |ل زكري|مجدي محمود كم| مي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

689558 هلل محمد عوض|حمد عبــــد |لسيد | |رن صيدلتـــ بــــورسعيد

8o|83| فظ|ن ح|حمد محمد سليم| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

327969 ن|لسيد زيد|لم |طف س|محمد ع |بــــ بــــنه|د|

25863| عزم نبــــيه عزم نرص رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

8|3936 بــــتـــ ذىكي|ل ثــــ|نوبــــ جم|بــــ| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

452645 رى مصطفى|لبــــ|همتـــ رفعتـــ عبــــد  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

9o97|8 ن  |غبــــ حمد|م حسنى ر|حس ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

43|422 لديبــــ|لد محمد زىكي |حمد خ| لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

683755 ن|لطح|حمد محمد عىل عىل | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

628872 وى|لبــــهنس|حمد |عمرو محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

4o38o| لرحمن محمد محمد فوزى|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

82o86o ن محمد|محمد محسن رمض ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|7o746 دل مصطفى حسن|مصطفى ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

894|2| نور قرنه |ئى |نو ه|ج سيوط|علوم 

434683 هيم عبــــدتـــ|بــــر|ء مىح |دع |تـــربــــيتـــ طنط

489735 مه محمد|مه محمد سل|ندى سل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62o5o2 ر حسن محمد خليفه|بــــر| ط|بــــ دمي|د|

6o8|98 حمد|حمد حسنى |جر |ه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

332488 هيم|بــــر|حمد |سمرتـــ حسن  |بــــ بــــنه|د|

66664 حمد محمود متـــولي|ريم سيد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

88549o لصمد |رص حسنى عبــــد|لن|منيه عبــــد| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

4oo756 ي محمود عوض أحمد|أم
ئى ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

488|66 ن|مد عىل سليم|ج  ح|عىل ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|52|6 حمد متـــول عىل|ل |حمد جم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

237|63 ي
هيم|بــــر|يز |ئى ف|رض| دئى هره|لق|بــــ |د|

767997 لح|ن ص|ن سليم|م محمود سليم|سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

7o3|87 ن|سط محمود عطوه شعل|لبــــ|حسن عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

696534 لصعيدى|يه محمود محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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67689 حمد مصطفى محمد|دين |ن لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

8338|6 زينبــــ حميد ممدوح محمد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8o|o2o ن محمد حليم بــــخيتـــ|يم| ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

6865|6 هيم جويىلي|بــــر|كريم عىل منصور  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

498o62 تـــ عبــــد  هيم خليل|بــــر|لحكيم |ني  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

52o574 متـــ خليل محمود|س|ء |سم| عه دمنهور|زر

852o9 حمد|طه محمد طه  حقوق بــــنى سويف

793228 س|لي|ره |س بــــش|لي|نوبــــ |بــــ| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

329|44 ي|ر
ر حسن|لستـــ|محمد عبــــد| ئى |نوعيتـــ بــــنه

|4o983 م متـــولي|م|ندى محمد  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

445837 هيم|بــــر|م عطيتـــ |حمد هش| سكندريه|ل|هندستـــ 

783349 ه محمد عبــــد | لرحمن عىل|مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

25472o م|م|هلل عفيفى |كريم عفيفى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

66o96 لدين محمد حمدى|د |محمد عم ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

285o65 حمد محمد|لسيد |ن مصطفى |نوره ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

5|4|42 ى ط|ي لرحمن|هيم محمد عبــــد|بــــر|رق |سمي  سكندريه|ل|عه |زر

6|8395 ر|لنج|محمد رأفتـــ محمد  ط|بــــ دمي|د|

2778| ى  ى|مبــــ|محمود حسي  بــــى حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

232943 بــــينى|حمد |لىح سيد |ن عبــــد|يم| لشر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

76|7|3 لحفيظ تـــوفيق|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

6877o3 ى |هيم |بــــر| ضل |حمد ف|يمن حسي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

452276 ريه|لم|حمد |ن |حمد محمد مصطفى عثــــم| لشيخ|هندستـــ كفر 

45627| لرحمن|حمد عبــــد |دل |ندى ع سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

836oo3 لعزيز|حمد عبــــد|يم |لد|م عبــــد|هي دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|38837 ى|م كر صموئيل|رق ش|ط| رتـــي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|4395 |ش|فظ بــــ|لمقتـــدر ح|حمد عبــــد |محمد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

4o2237 لسيد حسن|د وجيه |ن عم|رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

865427 ى ره|ربــــ بــــش|يعقوبــــ مح| مي  رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

62546| ي أحمد عبــــد |منه 
لحميد|هلل محمد حبــــسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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85589| لمجىلي محمد سيد|طه  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

5o75|| لعزيز رجبــــ|ن سعد عبــــد |هدير رمض |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8893o7 ى د |ج  فؤ|حمدى ن| مي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

778728 لسيد|حمد |هلل |حمد عبــــد |هلل |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

9|5395 لخي  خليل  |بــــو|مي  |ء |بــــه ج|بــــ سوه|د|

88233| هلل مسعود  |ء فرغىل عبــــد|رس| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o5248 لسعيد|ل محمد فهىم |كم| ل رض|كم ن|سو|بــــ |د|

27oo27 للطيف|لسيد خليل عبــــد|هيم |بــــر|زن |م تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

635648 للطيف نجم|خلود طلعتـــ محمد عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

9o8782 ى |فرحه عىل عبــــد لموجود حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

4994o8 د|لحميد عي|لعزيز محمد عبــــد|نور عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|5638 ل|صفيه سعودي خضي  جم ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

7872| ى  ه حسي  محمد| لعل|بــــو |شهي  هره|لق|حقوق 

4|o|6 حمد|لكريم سيد |طمه عبــــد|ف هرتـــ |لق|تـــمريض 

854696 ي محمد|محمد صل
ح حسنى سيوط|حقوق 

259238 ن|لعزيز عىلي سليم|حمد عبــــد| |نور شمون|نوعيتـــ 

4759o2 ي  لكشي |لحميد |مجد محمود عبــــد |يحن  سكندريه|ل|بــــ |د|

23677 حمد|حمد محمد |د |حمد عم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|6o8o لمرصي|زق |لر|كريم فرج عبــــد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|3489o  حسنى محمود
ى
كريم شوق ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

322|63 لعزبــــ عىل نرص|ء منصور |سم| ى شمس|د| بــــ عي 

44668| رف|لغنى ع|رف عبــــد |لغنى محمد ع|عبــــد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

774272 ف|سم|عمر طه  عيل محمد رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

774292 هيم|بــــر|مصطفى عىل | يه رض| ى شمس علوم عي 

6452oo لدرينى|لىح عىل |ديه حسن عبــــد|ن |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

2635o6 ه  لسيد فوزى خليل عقل|ني  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

64o47| ل|لع|لسيد عبــــد |حمد |لسيد |حمد عزتـــ | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|573 ى ه ى  محمد|لش|ئى عبــــد |كيى
ى
ق ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 
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|679o| لمجيد|لمحسن عبــــد |حمد عبــــد |يه | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2o|45 حمد|لمحسن |لرحمن محمود عبــــد|عبــــد ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

63o868 لسيد غريبــــ حلبــــى|لسيد |  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

22|63| زى|لسميع حج|دل عبــــد|كريم ع ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

628o69 لرحمن|رق صديق عبــــد|ء ط|آل زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

884oo8 وى |مريم رجبــــ فتـــىح طرف سيوط|تـــربــــيتـــ 

8|7963 حد|لو|ن عبــــد|سحر محمد رمض سيوط|حقوق 

2|5264 لحميد|لونيس عبــــد|لغنى عبــــد|هلل عبــــد|منه  ن|بــــ حلو|د|

44|536 حون|زى ط|ل سعد غ|لع|ء عبــــد|دع لشيخ|نوعيتـــ كفر 

287265 ى|حمد حس|حسن | ر|ي ني  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23|47| ف ش|يوسف  روبــــيم ملك|رسر هره|لق|ر |ثــــ|

3|4544 حمد عىل|محمد سعد محمود  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

223787 شور محمد|لدين ع|نىه محمد نور هره|لق|بــــ |د|

269385 لمدولبــــ|بــــدر محمد | عل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|75443 حمد|زم عىلي |م ح|سل| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

9|4677 هيم محمود  |بــــر|مه |س|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

75|476 حمد مزروع|مريم مجدى محمد  ط|ر دمي|ثــــ|

429595 ن|ن سليم|يمن محمد سليم|محمد  لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

372495 ن|لعزبــــ عطيه سليم|لسيد |يوسف  ى شمس|تـــج ره عي 

9o3965 لسيد عىل |حمد محمد | ج |تـــمريض سوه

43o8o3 ن|هلل علو|يتـــ طه عوض | |علوم طنط

89|7|6 عيل خليفتـــ |سم|ندى |رس غ|ف سيوط|بــــ |د|

45224 حمد|حمد محمود سيد | ن|بــــ حلو|د|

52o545 ن صبــــىحي محمد مسعود|نوره بــــ دمنهور|د|

78358 ه | هيم|بــــر|حمد محمد |مي  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|27666 لعفيفى|حمد |لرحمن |حمد عبــــد | ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

8473|8 ي بــــكري 
ى محمود|مصطفى مي  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

27935| هلل|نور محمود عبــــد|مل | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o|8o2 لسيد محمد منصور|لرحمن محمود |عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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684|93 ر|لنج|هلل |لسيد عىل عبــــد | |كريم رض لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

637382 حمد يوسف سويلم|حمد محمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

626|2o روق عىل|ء محمد ف|حمد عل| زيق|لزق|هندستـــ 

35|899 هيم|بــــر|م |م|هيم |بــــر| |ند ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7o93|o ي|محمد | حمد رض|
لعوضى ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 

مس|لخ

355|3| لسيد محمد|ح |ء صل|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

778545 هيم حسن|بــــر|ن |محمد شعبــــ زيق|لزق|ره |تـــج

4|||93 ئى|لعن|د |لجو|هيم عبــــد |بــــر|هلل |منتـــ  |بــــ طنط|د|

9oo453 ى سعد عزيز |جميل | مي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

39644 زى|محمد فتـــىح محمد حج ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

3228o6 تـــ خ| لحليم|هلل محمد عبــــد|لد عبــــد|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

67957o مه|حمد عم|بــــع يوسف |لتـــ|د |زي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26o833 ن ئى معوض فرج|ه| مي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|6|48| ن|حمد رمض|ن |حمد رمض| ن|حقوق حلو

8o9532 ه | لحكم|بــــ حسن عبــــد|يه|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

8o5875 حمد محمد|محمد محمود  ي|بــــ |د|
|لمنى

76o936 بــــو زيد عىل|ن عمر |يم| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

35|656 مد غنيم|لد جودتـــ ح|حمد خ| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

42|3o8 وى|لجد|لسيد |تـــه |معوض شح لشيخ|ره كفر |تـــج

347826 ي |
زي|حمد سيد حج|حمد مصطفى |بــــنه| هندستـــ شبــــر

68o99| لمرىس|ض |لمرىس ري|حمد |محمد  لمنصوره|بــــ |د|

778348 حمد متـــول|طف |يه ع| زيق|لزق|نوعيتـــ 

32|582 تـــيح خليل|فتـــ ف|دى ر|ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

25|999 دق مرع|لص|ن عبــــد|يحن  رمض ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

59o57 دي يسن طه|رحمتـــ ن ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

437o5o ي محمد ليمونه|ء ع|شيم
دل مصطفى لشيخ|ره كفر |تـــج

234564 م محمد رجبــــ|لدين هش|نور تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

29o693 هيم|بــــر|طمه مصطفى محمد محمود |ف كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7666|| د مصطفى|د طه ج|حمد ج| هره|لق|ج طبــــيع |عل

Thursday, September 6, 2018 Page 13898 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

777o| ي|ر
ل|لرج|تـــ يسن عبــــد |نش| ئى ي |

لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

68o326 ن|حمد وهد|هلل سيد |هلل محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

263549 ى|لسيد حس|حمد |هلل |عبــــد| دين ني  |بــــ بــــنه|د|

499235 ى ى محمد حسي  ضىح محمد حسي  بــــ دمنهور|د|

689377 |بــــ |عيل شه|سم|مل |لسيد محمود ك|ء |شيم
لدين

لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

42|73| ي محمد |
لمرشدى|حمد عبــــده مصطفى تـــمريض فرع مطروح 

57245 لم يونس|بــــثــــينه هيثــــم س صيدله بــــنى سويف

823o4o ي |ن جم|يم|
عيل|سم|ل قرئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

456246 ي
ى|ربــــيع سليم| دئى ن حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2322|5 س|لرحمن صفوتـــ قدرى عبــــ|عبــــد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

28846 م|لسل|م سعيد عبــــد |لسل|سعيد عبــــد  هره|لق|حقوق 

679889 حمد|ضىح محمد محمد عبــــده سيد  لمنصوره|علوم 

325657 لرحمن|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|طمتـــ |ف هره|لق|بــــ |د|

7557o2 لح محمد|رص ص|لح ن|ص ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

3647|2 لحميد خميس|دى عبــــد|ن ن|نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

823554 لسميع|لرحمن عبــــد|لرحمن وليد عبــــد|عبــــد سيوط|حقوق 

335|68 لد محمد حميد|ل خ|نه |بــــنه| هندستـــ شبــــر

496492 د فهىم صليبــــ يونس|عم| رين|م ى شمس| لسن عي 

5o3|24 بــــر يوسف|ن محمد يوسف ج|حن لشيخ|بــــ كفر |د|

222563 ن سيد فهىم عىل| مي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

43487o ن|حمد عمر|حمد |مريم  |طبــــ طنط

634|78 حد|لو|لعزيزعبــــد|للطيف عبــــد|م عبــــد|حمد س| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

4o3869 ن قطبــــ|لد قطبــــ عثــــم|خ سكندريه|ل|بــــ |د|

|75482 ء محمود سيد محمد|سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

884978 لنظي  محمد |د عبــــد|ء رش|سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6|937| ف |ء |حسن ى|حمد حسن ج|رسر هي  ط|معتـــ دمي|علوم ج

24|7|9 ف فهىم ج|يرينى | هلل|د|رسر هره|لق|ر |ثــــ|

5|2638 يف مصطفى فتـــىح متـــول  وى|لقرص|رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|55229 ضىح محمد عىل عىل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

55243 ن قرئى|مروه محمد زيد تـــربــــيتـــ بــــنى سويف
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878838 لغنى  |لمول عبــــد|حمد عبــــد|هبــــه  سيوط|علوم 

359387 ل محمد|لع|محمد عفيفى عبــــد لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

|76947 طمتـــ مجدي محمد محمد|ف ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

696958 |تـــ محروس عبــــد |لشح|لسيد |لرحمن |عبــــد 
لمجيد

لمنصورتـــ |تـــمريض 

4|9255 هيم عجىم |بــــر|زى |م  غ|يتـــ  عص| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

636283 ز|حمد فو|م عبــــده |حمد عص| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

758399 حمد|حمد عىل |رشديه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

636|84 لحليم|لسعيد عبــــد|ده |جوده حم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|49o9| هيم|بــــر|عيل |سم|مع |بــــو ج|ن |يم| ن|هندستـــ حلو

7766o4 ى محمد محمد|رس| ء محمد خي  زيق|لزق|صيدله 

3|4432 روق عمر|حمد ف|عمر  لفيوم|عه |زر

5|3349 هلل|كر شكر |هر ش|م| بــــول ج|بــــ سوه|د|

287232 لهيتـــي|لحفيظ عىل |للطيف عبــــد|كريم عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7|o824 ع|لقعق|لعزيز |محمد عبــــده عبــــوده عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

449|42 ي قوله|يه|رس |
بــــ مصطفى |ره طنط|تـــج

5||224 ل|لع|لد محمود يوسف  محمود عبــــد |خ لشيخ|عه كفر |زر

26o||2 ي
لهيتـــى|لحفيظ عىل |للطيف عبــــد|عبــــد| دئى ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|55o93 ج|حمد حج|ح حسن |ده صل|مي هره|لق|لعلوم ج |ر |د

22|86| ء بــــدر محمد|م عل|ريه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

43|769 ط|لشن|نس محمد |محمد  |طبــــ طنط

76378o حمد محمد خليفه|ج |روضه رس هندستـــ بــــور سعيد

9o63o2 ن |لعزيز سليم|ء مصطفى عبــــد|لشيم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

446833 حمد جوهر|رق |حمد ط| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

328226 هيم|بــــر|سحق |يكل سمي  جرجس |م |حقوق بــــنه

867262 ي
لزغبــــي|بــــر نرص |ج| دئى ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

549|7 وز حسن عىل ك مل|في  لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

42|o55 بــــ|لسيد محمد خط|حمد |نم |ه ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

8o5639 لحكيم محمد|ح عبــــد|م نج|له| ي|بــــ |د|
|لمنى

286859 ل|لع|د محمد عبــــد |جر محمد فؤ|ه ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح
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26379| لعبــــد|محمود | مريم رض ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

638|22 لمغربــــل|مر |لعزيز ع|مر فتـــىح عبــــد |محمود ع زيق |لزق|تـــمريض 

6||384 دى|لبــــغد|حمد |لد |خلود خ لمنصوره|ره |تـــج

9|o3|3 نور جبــــره |مي  |ستـــيفن | ج|صيدلتـــ سوه

43848| لسيد|هلل |حمد محمد عبــــد|محمد  لشيخ|طبــــ كفر 

7|856 لسيد|صفوتـــ حبــــيبــــ عبــــد| رين|م لفيوم|بــــ |د|

7o62oo هيم|بــــر|م |م|ل|حمد |نم محمود |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4|2o8| ى |رك موريس |م سعد جرجس|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

893o43 هيم |بــــر|س |لىح عبــــ|م عبــــد|هش سيوط|ره |تـــج

5o82|3 دل عدل وهيبــــ|ع| مونيك ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

799oo ى محمد|س |م عبــــ|هش لسيد حسي  سيوط|بــــ |د|

78724| سعودى محمد سعودى محمد مصطفى  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

6o5282 طف عوض عطيه|ع| ميىلي|ك ي صىح طنط
|معهد فنى

24|o8| بــــيشوى نبــــيل مني  مسعود ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

296646  عبــــد |ف
ى
هلل|طمه يىح شوق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7|2|3 ى|هر حس|ن ط|نوره ى حسي  ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

838423 ي|بــــ
ك منسي|لمل|نسي عبــــد| |تـــريسر ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

4|o974 حبــــيبــــه حسن يوسف يوسف |ره طنط|تـــج

|6|374 لزهرى|رضوى محمد محمود  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

2|6635 ن|لسميع عمر|ن مصطفى عبــــد|مرو ى شمس حقوق عي 

|285o7 لدين|بــــ |لد محمد صبــــىحي شه|فرح خ ن|حقوق حلو

632322 |لبــــن|ندى محمد سليم محمد عىل  زيق|لزق|علوم 

273379 هبــــه ربــــيع محمود محمد لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

42o638 صف|لسيد أحمد ن|لدين |ء |د عل|زي لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

48o96 محمود محمد رجبــــ محمد كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

267o38 لحمض|د |هلل رش|عبــــد| ند |بــــ بــــنه|د|

|2374o لمعىط|هر فوزى عبــــد |سلىم م لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

5242oo ي|ر عص|مي
ي درويش مصطفى

م لطفى سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

4357o| ن|بــــوعثــــم|صم محمد يوسف |ع ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و
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3244o8 حمد مصطفى|ء كرم |عل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2|7753 لسيد|يز |رس ف|مروه ي دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

763o65 لسيد حسن معروف حسن|ر |من بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

5|oo47 ن يوسف بــــدر|محمود شعبــــ ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

92428 لمهدي عىلي|ء |مصطفى عل تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|2334o دل صبــــىح بــــدوى|ع| ر|ي مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

674o8 لنبــــى عىل|حمد يىحي عبــــد | لفيوم|لعلوم |ر |د

323o|9 وق مجدي عبــــد ر|لحسيبــــ مختـــ|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|56375 ىط|لع|م محمد قرئى محمد عبــــد |هش لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

773255 ح محمد|لفتـــ|محمد عبــــد | سه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

77oo85 وى|هيم محمد طنط|بــــر|عمر  زيق|لزق|ره |تـــج

4|2737 مي|لش|تـــفى عىل حسن عىل حسن  |بــــ طنط|د|

5||5o4 لسعيد عطيه محمد رجبــــ|يوسف نبــــيل  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

8o7||2 د عىلي|حمد فؤ|س |ين| ي|علوم 
|لمنى

6889o4 م|عيل زىك بــــدر عل|سم|حمد |لد |خ لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

3oo4o9 هيم|بــــر|حمد |زى |حمد حج| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

75|593 ن|بــــر محمد رضو|حسن محمد ص ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5|39|2 بــــوحلو|لسيد حسن |ء حسن |ل| بــــ دمنهور|د|

895589 لس ن هلل  |د |يوبــــ ج|ج  |كي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

682997 لديىهي|حمد |لمتـــول جمعه سيد |د |طمه عم|ف لمنصوره|حقوق 

5o54o6 ى غز|لع|محمد عىل عبــــد ل|ل حسي  سكندريه|ل|عه |زر

48822o ن|محمد عىل حسن عىل رمض ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|496| حمد|لحميد |طف عبــــد |ء ع|ل| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

52o49 ن محمد عبــــده عطيه|نوره ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

82527 عىل حسن عىل حسن ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

325886 للطيف|ء صبــــري بــــيىل عبــــد|سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

||69oo ي
مدحتـــ حلىم محمد| دئى ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

287976 لسيد عبــــده|ر |لغف|م محمد عبــــد |سل| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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3|2689 لم|لدين س|محمد نور | شد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|38o89 لحميد حسن حمزه|محمد فتـــىحي عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|98o لنبــــي|مريم مصطفى عىل عبــــد  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4889|7 ى ى محمد حسي  أمل محمود حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

445o|6 لمنعم محمد عىل|بــــ محمد عبــــد |هينور مه|م |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

256565 زق|لر|لسنوىس عبــــد|ندى عزتـــ  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

438968 ل|لجم|عىل | حمد رض| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

92o2|4 ن ميشيل موريس حبــــيبــــ  |ري|م ج|طبــــ سوه

765584 وى|لكفر|لسيد |للطيف |محمد عوض عبــــد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

|72|94 لسعود|بــــو |مروه صبــــرى محمد  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

83||7 عيل|سم|حمد محمد محمد |م |سل| معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

273562 لنبــــى محمد|ء حسن محمد عبــــد |حسن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

|53356 لسيد|هيم محمود |بــــر|ء |شيم ن|بــــ حلو|د|

777273 لحمىل|لمعىط |لمنعم عبــــد |مه بــــكر عبــــد |س| زيق|لزق|ره |تـــج

687||o لمرغنى|لسيد |حمد |لسيد |حمد | لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

7o48|7 لسيد عيس|حمد محمد |ره |س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

44oo8| لعزيز|لعزيز خليفه عبــــد |ء عبــــد |شيم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|49849 عيل|سم|ئل محمد |كريم و ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

464577 لعزيز|محمد عبــــده سعد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

322369 لشيخ|لسيد محمد |ضىح صبــــىح  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4o678| حمد|لسيد |لىحي |دل عبــــد |ندي ع|س ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7453| عيل عطيتـــ|سم|ر محمد |مي كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

8|3o3| هر محمود محمد|محمود ط ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

6o2769 ويرس|شد س|لقمص يوسف ن|جورج  لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

3|3722 حمد مرزوق|فتـــىح محمد فتـــىح  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

8|8844 ف ص|يه | لح سيد|رسر ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى
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87897| لرحمن |ل عبــــده عبــــد|ريم جم سيوط|حقوق 

769567  محمد أبــــو |حمد |
ى
يد |لدسوق ى لصوه|لي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

6849|8 ى |بــــو |مل |زهره ك ع|لرف|لعني  لمنصوره|نوعيتـــ 

923369 ين عوض شكر  هلل عوض  |شي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

442267 بــــوزيد عىل|لبــــدوى محمد |محمد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

32623 م|م|س |لسيد محمد عبــــ|لرحمن |عبــــد  هره|لق|عه |زر

759569 ي
ن|ئى عبــــده مهر|ه| دئى لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

8276|3 حمد محمود حسن|هبــــه  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

239337 وق  هيم محمود|بــــر|حمد |رسر هره|لق|بــــ |د|

35o986 ى ن|ن جرجس عري|عري| مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9582o هلل|منى سيد زىك عبــــد ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6||7|4 هلل لبــــده|لد فتـــىح عبــــد|خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6222o9 ى |لسيد |محمد  لسيد حنيفه|مي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7|6963 ن محمود|د محمد رضو|ميه مر|س ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

792669 بــــ عمر|عمر محمد فهيم دي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6276o7 ر|لغف|لسيد أحمد عبــــد |رتـــ سعيد |س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

67728o شف|ح محمد ك|لفتـــ|تـــم عبــــد |محمد ح لمنصوره|حقوق 

3934o لد فتـــىح محمد|محمد خ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

78|||| وى|لص|مل |حمد مصطفى ك| زيق|لزق|بــــ |د|

8o7286 دق|لص|بــــ عبــــد|لوه|شم عبــــد|بــــوه|م |سل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|ooo4 صف|رس و|ر ف|مجدى زغلول مختـــ |بــــ طنط|د|

37o7|6 سم|لعزيز محمد ق|لسيد عبــــد|هلل |منه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

62|392 وق ح ر|لغف|مد محمد عبــــد |رسر ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

|27764 لكريم|ل عبــــد |ن كم|ندى رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

68|898 لح حسن مصطفى جعفر|يه ص| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

89523o سط|لبــــ|لدين عبــــد|ل |هلل يوسف كم|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|3548| طمه حسن حسنى ذىك|ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8o8655 بــــ|لتـــو|لد محمد عبــــد|لعزيز خ|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

92|96| هلل  |حمد عبــــد|محمد مظهر  ج|حقوق سوه
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36||3| لمؤمن|ل عبــــد|ن كم|ر مرو|من |كليتـــ هندستـــ بــــنه

79|o66 هر محمد|لظ|ميسون ممدوح محمد عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8685|4 لضوي|سط محمد |لبــــ|محمود عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

4o743| ي سعيد |آيتـــ ه
حمد عطيتـــ|ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o4229 ده محمد مسعود قطبــــ عىلي|غ سكندريه|ل|علوم 

|547o5 ف شنوده عط|ندرو | هلل| |رسر ى شمس هندستـــ عي 

84||46 حمد حسن|حمد سيد | |نوعيتـــ فنيه قن

5|7854 حمد عبــــده بــــخيتـــ|خلود  زيق|لزق|عه |زر

8|9482 فظ|لح|بــــ ربــــيع سيد عبــــد|رح ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

45|2|5 ك عوض|لمل|لح عبــــد |جرجس ص ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

237885 لحليم|نور عيد عبــــد|هدير  هره|لق|هندستـــ 

636oo يمن مسعود محمد|ن |نوره ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

484386 تـــه|حمد محمد شح|حمد |دهم | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|32|6| لمحسن وهيبــــى|حمد عبــــد |ء |روميس ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

4|59| تـــى محمود|هر زن|محمود م تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|6o573 شم|لمنعم ه|حمد وحيد عبــــد | م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

8788|2 حمد |ن |دل سليم|ء ع|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

79o9|| ى|محمود صل ح غريبــــ حسي  ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

36|6o5 حمد محمد جمعه|ء |ول ى شمس حقوق عي 

|43484 م|حمد محمود شلق|ء |سم| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

6|6o87 يف مصطفى محمد  ل|لد|عمر رسر ط|حقوق دمي

25|589 م|لسل|مل عبــــد|مهنى عىل ك ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

83437| حمد|لحسن |بــــو|سط |لبــــ|حمد عبــــد| ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

352899 لسيد|حمد |ر |لستـــ|حمد عبــــد|روق |ف |طبــــ بــــيطرى بــــنه

88|94| ه  |لل|محمود محمد فتـــىح عبــــد سيوط|حقوق 

9o5852 لرحيم |هيم عبــــد|بــــر|د |هيم فؤ|بــــر|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

62oo62 لمتـــول محيضى|ل |مر جم|تـــ ط|حقوق دمي

856285 ى محفوظ ك |مل حن|كريستـــي  ره بــــنى سويف|تـــج
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777762 شف|لك|هيم عطيتـــ عىل |بــــر|محمود  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

286|74 ن محمد جبــــر|محمد محمد رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o759| ى رمض|ي بــــينى|لسيد |ن |سمي  لشر م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

4892o8 تـــه|بــــ محمد شح|لوه|ء عبــــد|نىح  عل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

486757 ن|لحسينى عمر|مه محمد |س|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|59396 ف |ء |رس| لسيد|لسيد |رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5537| بــــ|لوه|ر عبــــد |لعزيز دويد|سعد عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o|746 هلل|مي موىس عبــــد|محمد س |طبــــ طنط

68347| ن|هلل محمد عىل حسن سليم|منه  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|6358 ر|هيم عىل عم|بــــر|دل |مر ع|يوسف تـــ هره|لق|ره |تـــج

|6|599 ن|حمد محمود رمض|ن |مرو ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

2o|o3 حمد|لد عبــــده |لرحمن خ|عبــــد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

224525 ى|شه بــــ صفوتـــ يشى حسني  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

895894 خر مدئى محمد  |ل|عبــــد| دين ج|حقوق سوه

88|584 رص مصطفى محمد |لن|ندى عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

497343 ن حنفى منصور موىس|يم| تـــربــــيتـــ دمنهور

6o|37| بــــوعمر|ل فرج |نهله جم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

347244 دو|لرحمن سعيد محمد ج|محمد عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

828256 لسميع|لنظي  عبــــد|مر عبــــد|حمد ع| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

266758 حمد فتـــىح عبــــيد|ء سيد |ل| |حقوق بــــنه

752oo لغنى|لحميد عبــــد|هلل عبــــد|محمد عبــــد ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

337266 عيل|سم|حمد |حمد عىل | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

343||8  عبــــد|لش|لد عبــــد|ء خ|دع
ى
لريس|دى |له|ق سيه|نوعيتـــ عبــــ

4o584| د محمد|ج ج|دل فر|ئى ع|م| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6|5o3 ر|لنج|صم محمد حسن محمد |ع ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

|34745 ف حسن محمد|حسن  رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

847782 حمد|مروه محمد صديق  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

326396 وى|هدير جرجس صبــــرى بــــبــــ هره|لق|بــــ |د|

27|6o5 لمرصي محمد خرصى|خلود عىل محمد  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى
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|78925 رف|بــــر محمد ع|لد ج|تـــفى خ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8554|5 حمد|مح محمود جمعه |س ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

4852|3 ن محمد يوسف مصطفى يوسف|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

827862 ي ج
ى
للطيف|لربــــ عبــــد|د |حسن صدق دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4|6o|6 ي |لخ|لسعيد عبــــد |ء |وف
ي|لزمر|لق بــــسيوئى

ئى لشيخ|بــــ كفر |د|

254559 ن سعيد|نطون سمع|يكل |م تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

8757|4 ر  |جد شهيد مق|شنوده م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

462855 لصعيدى|لسيد بــــسيوئى |م |يه س| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

27o422 هلل|لسيد عبــــد|در عزبــــ |لق|ل عبــــد |م كم|هش ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|34679 ل سيد|ئى جم|محمد ه ن|حقوق حلو

33|8o5 هيم محمد يسن|بــــر|محمد  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

367295 لسيد|تـــه |ء عىل شح|سم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8o49o4 حمد|لحميد |طف عبــــد|ء ع|رس ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

4o4932 هيم|بــــر|د محمد |يوسف عزبــــ فؤ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6o|6o ن مرىس|حمد رضو|م |حمد حس| ى شمس|تـــج ره عي 

4|9759 ي |بــــر|حمد |
هيم|بــــر|هيم مصطفى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

885879 مل حسن |دى ك|ل ن|طل سيوط|حقوق 

8593|7 س|بــــوزيد عبــــ|س |هلل عبــــ|عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

489637 لمول|حمد محمد عبــــد |ء محمد |دع ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|85o7 د|لحد|لحميد |حمد طلعتـــ عبــــد|رشيد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

96||7 تـــ عبــــد   |لبــــ|ني 
ى
ى قرئى|ق مي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2|85| لرحمن|حمد عبــــد |لد محمد |حبــــيبــــه خ هره|لق|حقوق 

7|o8o3 ف |محمد  لسيد قريع|لسيد |رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5||634 لسيد رجبــــ|لسيد محمد |د محمد |زي دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

52|998 ى|لسعيد محمدش|ل |نور جم هي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

683628 لمجيد|حمد عبــــد |م محمد |سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4oo869 لعزيز|رس رزق مرج  عبــــد|ف سكندريه|ل|ره |تـــج

6|65| مل|دى بــــكرى ك|طمتـــ ن|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

8o|2| ى ح ى حفن|زم عبــــد |حني  وى|لعزيز حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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8|o438 سم|مل ق|مه ك|س|محمود  ي|تـــمريض 
| لمنى

622685 ن عيد|فل محمد عيد سليم|ن ط|هندستـــ دمي

477493 |لمو|حمد |م محمد |ن س|رو
ى
ق سيوط|عه |زر

256363 حمد محروس|حمد سمي  | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

429592 ف عبــــد |محمد  دى مهدى درويش|له|رسر |صيدله طنط

428395 بــــ|لفتـــح محمود خط|بــــو |ء محمود |شيم |علوم طنط

84547o حمد|ر يوسف محمد |من ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

7788o2 ى محمود محمد| ه حسي  مي  زيق|لزق|ره |تـــج

822o27 ي |مجد رج|
ئيل|ديبــــ ميخ|ئ  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

49427o |لبــــن|حمد |ح |لفتـــ|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|77469 ين  ف ك|شي  ن|مل محمد حس|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

||85o2 ن محمد|ل شعبــــ|ن كم|رز ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|52243 حمد|وي شمندي |عبــــي  مك ى شمس|د| بــــ عي 

883992 ي|ر
مه سعد عىل |س| |ئى سيوط|تـــربــــيتـــ 

5|4644 ء محمود محمد عىلي محمود|آل بــــ دمنهور|د|

247oo3 مصطفى سعيد مليىح  لبــــن ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

257o35 لحكيم عطيه|حمدى عبــــد| رن ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

648972 لنبــــى|ر سعيد محمد عبــــد|محمود مختـــ زيق |لزق|تـــمريض 

648||3 زى|نور مغ|حمد |عريفه  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

2729|5 حمد عىل محمد|محمود | دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

4|oo|3 لهطيل|حمد محمود عىلي |رس |ي |ره طنط|تـــج

426992 ى سل|رو مه بــــدر|ن محمد حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

359325 ئى نرص ذىك|نوبــــ ه|بــــ| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|66433 ن محمد|حمد شعبــــ|م |هش ن|هندستـــ حلو

427962 ن|لد سعيد محمد شعبــــ|حبــــيبــــه خ لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

649|6| ى محمد ممدوح عبــــد  مي  ي|لحميد حسن |ني 
أللفى ي |

لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

762868 لسيد فوزى جمعه أحمد|محمد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

5|4984 ء محسن محمود جمعه|عبــــي  عل بــــ دمنهور|د|

248263 ن|ء صبــــرى فريد بــــدوى شيل|سم| لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

|29826 خنوخ|بــــتـــ عزيز |نه ثــــ|مري ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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|6o39 لدين يوسف محمود|ل |ل جم|زهوتـــ جم هره|لق|صيدله 

|67555  عىلي ح|عمر 
ى مد|مي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

35|52 هيم|بــــر|لمنعم |ء عبــــد |عل| ر|ي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34|743 ى|در محمد |ح ن|سم مي  |حقوق بــــنه

6889o8 لمعىط محمد|لد محمد عوض عبــــد |خ |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

245966 ل حمد|د سعيد وص|زي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

258oo3 محمد مجدى حسن مصطفى رزق ي|س|معهد در لسكر ج| |تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولوج 
سيوط |

6o||89 ل|لجبــــ|لحميد محمد |مصطفى محمد عبــــد  ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

8o39o| ي|مديحه حمدي محمد ن ج  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

777862 ي|هيم مصطفى عبــــد |بــــر|بــــسنتـــ 
لرحمن تـــوئى زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

73342 ن محمود|لرحمن ممدوح رمض|عبــــد  لفيوم|طبــــ 

|64o72 س|لد حلىمي محمد عبــــ|زم خ|ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

324o97 شم حنفى|يمن محمد ه| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

7779| لحميد|بــــر موىسي عبــــد|لرحمن ع|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

284782 ى|حمد حس|حبــــيبــــه محمد  ني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

828o9 حمد سيد حميدتـــ|م |حس رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

8|4293 ي عقل عبــــد|
فظ|لح|حمد تـــفى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

693577 زى|حمد غ|زيد |حمد محمد بــــ| لمنصوره|بــــ |د|

677545 لسيس|محمود | بــــو ري|لحكيم |دى عبــــد |ش لمنصوره|حقوق 

762363 ى زكري ن مصطفى|عثــــم| محمد حسي  نوعيتـــ بــــور سعيد

5o7|66 هر فرج جمعتـــ سويلم|ر م|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

263244 لح|هلل ص|لح عبــــد|ء ص|رس| |بــــ بــــنه|د|

4|875| ل|طمه نشأتـــ مصطفى بــــيوم هل|ف لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

266475 ل|محمد محمود و| ند لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

823879 ي زغلول حلىمي محمد
مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|93|9 حمد يوسف زىك محمد|بــــسنتـــ  |حقوق طنط

696337 نم|لسعيد غ|مه |س| |حل لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

25o529 لوزير|ء صبــــرى محمد |لشيم| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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26|4|o لسيد محمود|ء يشى |بــــه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

358o99 ء فتـــىحي موىس|حمد عل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

786672 لمقصود|بــــسمله محمد سمي  عبــــد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

784o6o هيم|بــــر|تـــتـــ |هيم شح|بــــر|لسيد | زيق|لزق|بــــ |د|

7o426 ل|لع|حد عبــــد|لو|ء محمد عبــــد|ول لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8248| ن|ن حمدى عىل شعبــــ|نوره ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

34o9o6 ى|د ي|ي| رس سعيد منس حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

68o|6 حمد|بــــسمه محمود يوسف  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

68996o م محمود محمد عىل|حمد س| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

7o|874 تـــ عطيه محمد|لشح|د محمد |جه زيق|لزق|بــــ |د|

869||7 فظ محمد|لح|لدين عبــــد|محمد عز  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

3|44o9 د|دل محمد فؤ|حمد ع| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

222786 لحق|لرحيم عبــــد |رص معوض عبــــد |معوض ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|5986 يد|رس حسن ف|حمد ي| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

77o853 ى عبــــد | مه ى يىح|عشر لحميد عشر زيق|لزق|بــــ |د|

475732 لح بــــديوى|مد ص|هلل بــــسيوئى محمد ح|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76|944 هيم عىل|بــــر|لرحمن محسن |عبــــد  ى شمس حقوق عي 

5||o3 د محمد سيد محمد|زي ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

|46|| سم|لمعىط ق|ء عبــــد |عمر عل ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

624582 س|لنح|لحسينى |لحسينى |حمد |ء |رس| ط|معتـــ دمي|علوم ج

38333 د محمد عيس|لجو|حمد عبــــد | هره|لق|هندستـــ 

527|92 ى |يوسف  حمد|حمد حسني  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|5435| فظ|لدين محمد ح|ء |لرحمن عل|عبــــد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

237495 ئى|لقبــــ|مل محمد |ضىح مصطفى ك ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

64o7|4 هيم|بــــر|م غريبــــ |لتـــه|رس |ر ي|عم زيق|لزق|صيدله 

433895 لحدق|محمد متـــول | رن لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

3|2|8 حمد محمد|ن نرص جمعتـــ |زينبــــ شعبــــ ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

853772 سم|ء منصور خلف ق|رس| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

493o73 تـــه|لعزيز شح|محمود محمد خميس عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

339353 محمد بــــكر يىح محمد عفيفى تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع
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222o75  سيد|رس|
ى
ء محمود دسوق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2465o| د|مصطفى محمود بــــدوى حم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4|296 ف مهنى عىل|ء |ل| رسر ى شمس|د| بــــ عي 

|463o8 هبــــه محمد حسن زىك لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

792344 هلل|حمد عبــــد |م |ء عص|ل| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5o765| ى |ي  بــــدوى |سمي 
ى
رح|لق|حمد محمد شوق لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

76355 بــــ محمد|لتـــو|ئى عبــــد |هيم ه|بــــر| بــــ بــــنى سويف|د|

8ooo2 لنبــــى|حمد سيد عبــــد ربــــ |محمد محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3528|4 لعزيز|هلل عبــــد|دل عبــــد|كريم ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o7|78 لسيد بــــعي |محمد نشأتـــ  |عه طنط|زر

24|386 ئى|لنعم|نور محمد جودتـــ |محمد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

82286 هلل|محمود طلبــــه محمد عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

89o354 حمد |دى |حمد بــــغد|محمد  سيوط|ره |تـــج

7o876o ء محمد سمي  جمعه يوسف|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

837573 هيم|بــــر|د |لجو|لد عبــــد|خلود خ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

27o672 ح|لفتـــ|لم عبــــد|ل س|م جم|عص ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

76o747 ه | لكريم طه|يمن عبــــد |مي  ى شمس حقوق عي 

85829| ي محمد عبــــد
لرحمن|لمنعم عبــــد|مصطفى حقوق بــــنى سويف

6939o4 لرؤف|لمتـــول عبــــد |حمد |طه محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45o676 |حمد محمود |سم |ن بــــ|نوره
ى
لدسوق ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

8o|749 ي بــــهجتـــ ميخ|بــــر|
ئيل|م هنى ره بــــنى سويف|تـــج

649599 ى حسن| ه حمدى سعد حسي  مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

496569 ه عىل عبــــد| ي|لق|مي 
ى
له|در محمد ق تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

7|74oo د محمد عىل|حمد فؤ|محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

693o96 لبــــى|لغو|حمد |مد رزق |ء ح|سم| حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

32o|46 ى|لرحيم |يتـــ عبــــد| حمد حسي  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

4oo|3o هيم|بــــر|حد |لو|وليد تـــوفيق يشى عبــــد | هن ن|سو|بــــ |د|

249576 بــــ|حمد دي|ل |ره جم|س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6o6259 لعصفورى|محمد مسعد مسعد  |بــــ طنط|د|

33o27| |لحميد |بــــ عبــــد|لوه|لدين عبــــد|سلسبــــيل نور 
هيم|بــــر

|بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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32|265 لمطلبــــ محمد|تـــى عبــــد|لزن|م |هش ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

88985o ل |لع|عمر حسن عىل عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|327|9 ر|تـــم عم|ر يىح ح|مي ى شمس هندستـــ عي 

8o544| ى|سم ع|بــــ |دل وهبــــه مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

67528 هلل||لد محمد عط|محمد خ حقوق بــــنى سويف

7o35o7 ع|لر|لعظيم |هلل عبــــد |ن بــــدر عبــــد |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

9|22|4 لسيد محمد تـــوفيق |م |عل ج|بــــ سوه|د|

89o4o4 سم |حمد يحن  مصطفى ق| سيوط|تـــربــــيتـــ 

7o|9| حمد|طمه محمد مصطفى |ف عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8973|3 لموجود |حمد محمود عبــــد|نم |ه ج|طبــــ سوه

27665| وى|هر نرص عشم|ء م|رس| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

35|738 ى حس|لبــــ|تـــغريد فيصل عبــــد ن|رى حسي  |نوعيتـــ بــــنه

|4995| ى  هيم محمد محمد|بــــر|حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

358|9| هيم محمد|بــــر|لدين |ء |حمد عل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

785233 زى|ز حج|لبــــ|محمود سمي   زيق|لزق|صيدله 

228352 ى|للطيف عوض عىل ش|ء عبــــد |دع هي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

5o6847 بــــو حربــــ|حمد عىل |ن وحيد |نور سكندريه|ل|عه |زر

4|4|63 ل عبــــده|بــــروص|هيم ج|بــــر|ده |غ |نوعيتـــ فنيه طنط

|25826 ن يف محمد عم| مي  |د |رسر
ى
لدين شوق ى شمس|تـــج ره عي 

4oo|o6 عر|لش|حمد |هيم |بــــر|لد |رتـــ خ|س سكندريه|ل|هندستـــ 

92|8|4 ى مصطفى محمد |ي حمد  |سمي  ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

|74452 ف عط|محمد  لطيبــــ|عىل | رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

44o339 جر حسن محمد حسن|ه لشيخ|علوم كفر 

26||27 تـــ|لشح|دى عىل |له|ده عبــــد|غ ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

227383 لحفيظ محمد حسن|محمود محمد عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

69||63 منى محمد عىل محمد ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

536677 حمد محمد بــــدوى|ح سيد |محمود صل لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

79|9|4 هيم|بــــر|لحليم |محمد صبــــرى عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

694oo6 مه عىل موىس مطر|س|محمد  صيدلتـــ بــــورسعيد

8|87o8 ى|يون| رض| مرن ن حني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى
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34|544 لصعيدى|د |لسيد ج|لرحمن زىك |عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

2|3533 لعزيز|دل عبــــد|لد ع|هدير خ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

888492 ى دل عزيز جيد  |ع| يوستـــي  سيوط|ره |تـــج

2275o5 د محمد|منصور محمد ج هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|65o56 رس يشي عىلي|ي| ر|ي ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

7|5865 لسيد حسن|لمعبــــود |يه محمد عبــــد | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

528oo5 بــــوزيد مبــــروك|لحكيم |د عبــــد|س عو|ريم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o3|22 وى|لشلتـــ|هيم |بــــر|سعد سعد | دين زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o727| وندى  |بــــر ل|هلل ج|ر سعد |من ج|بــــ سوه|د|

9o5973 لس عزتـــ زىك  هيم |بــــر|كي  ج|حقوق سوه

353|38 لحميد حسن|حمد محمد عبــــد| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

328662 مر|حمد محمد ع|م حسنى |هش |ره بــــنه|تـــج

433423 رتـــ|م عم|لسل|فهد فهيم عبــــد |ره طنط|تـــج

84688 محمد عطيتـــ محمد عبــــود بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

42|42 ف عطيه كرم |يه | هلل|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4o472 ئيل|بــــتـــ ميخ|مدحتـــ لمع ثــــ| ندر|س ى شمس هندستـــ عي 

8o9o4| لحميد|ح محمود محمد عبــــد|لفتـــ|عبــــد سيوط|ره |تـــج

649448 م منصور محمد عىل|محمد س ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

|54573 عيل سيد|سم|مه نور |س| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5o3356 حمد حسن محمد عىل| |دين ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

268495 مصطفى حمدى محمد موىس ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

92|5o6 رص محمود حموده |خلود ن ج|حقوق سوه

85827| لحكيم|ن بــــدوي عبــــد|محمود رمض ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

27|954 ج|حمد حج|ح |لفتـــ|هبــــه حسنى عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

856979 حمد|هلل |عىلي خلف عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44762 ى|بــــر|م |له عص|ه هيم عىل حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8659|8 لكريم|د فضل عبــــد|مر| ذكري دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

7638|8 لدين|مروه محمد مصطفى محمد نور  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6|o444 لح خليل|بــــ ص|لوه|ئل عبــــد |ر و|من ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

758859 لرحمن|حمد عىل عبــــد|عىل  |حقوق بــــنه
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493377 لففى|هيم |بــــر|ء |محمد عل تـــربــــيتـــ دمنهور

9|85o2 ف عبــــد|خلود  ر سيد |لغف|رسر سيوط|حقوق 

|5|487 ئى حسن|بــــرهيم شلق|دل |شذى ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4o5429 هيم سعيد جيد|بــــر|رى |م سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

285o96 ئيل|لبــــي  جورج ميخ| |مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

5o|425 لسيد|لعزيز |لدين عبــــد|ء |حمد بــــه| سكندريه|ل|حقوق 

36533o ىط خليفه|لع|سلىم طه عبــــد سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

3377o5 ى عز|يه|عمر  زى|بــــ فتـــىح حسي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

34|55o شوئى|لبــــل|هد |لسيد مج|ل محمد |هلل جم|عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

53o|o حمد|لعظيم |محمد عيد عبــــد  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

||55o| ى  ى|حسن حسي  حمد حسني  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

8||3o6 رك|بــــر مبــــ|طف ص|ن ع|نوره ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

7o4|95 هيم|بــــر|دل معوض بــــيوم |محمد ع زيق|لزق|ره |تـــج

95688 ر|لرحمن محمد نص|حمد ممدوح عبــــد | دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

428o5o د|هيم ج|بــــر|ح |لفتـــ|دل عبــــد|ء ع|شيم |بــــ طنط|د|

9o|732 زى سيد |حج| مل عط| ج |تـــمريض سوه

429993 ح محمد سعد|حمد صل|محمد  |حقوق طنط

777458 لسيد صقر|حمد جوده | |صف زيق|لزق|نوعيتـــ 

44o252 |هدى محمد عفيفى عيس شتـــ |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

98o33 ح|لفتـــ|دل رشدى عبــــد|هيثــــم ع ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

422o4o عيل|سم|شور |لح ع|ن ص|رو |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

265384 لعزيز سعود|حمد عبــــد |ج  |محمود ن |بــــ بــــنه|د|

92o|43 ن عىلي |عىل عثــــم| لي|د ج|عه سوه|زر

77o7oo ن مجدى محمد شكرى محمد|نوره زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8678oo لنوبــــي محمد|حمد |م |سل| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

82723 زق|لر|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عرفه عبــــد | ى شمس حقوق عي 

|4846| ي|ر
ن|دل عزتـــ نعم|ع| ئى هره|لق|بــــ |د|

5|758o لد محمد حسنى كحله|ن خ|رو علوم دمنهور
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267429 م|يه مجدى محمد سل| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

689969 د|لجو|حمد محمد عيد عبــــد | لمنصورتـــ |تـــمريض 

5|9|6o سم|ء محمد فتـــىح عيسوى ق|رس| ره دمنهور|تـــج

6|8o79 ى|ره حسن حسن |س لخرصى لمنصورتـــ |تـــمريض 

438486 ىطي|لمع|بــــو|ح |لفتـــ|محمد عدلي عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|54o59 دل حسن محمد|حسن ع دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|594oo س|ء ربــــيع محمد عبــــ|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

36|o78 لم سيف|لسيد س|ل |س جم|ين| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7|483 بــــ|لتـــو|لد شلبــــى عبــــد |حمد خ| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

5o883| بــــي|لدرش|م حسن حسن خليل |حس لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

345267 طتـــ|م محمد بــــ|م|حمد |محمد  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

8|373 عيل|سم|عىل مجدى عىل حسن   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

496827 لعظيم خليل|لعظيم خليل عبــــد |ن عبــــد |نوره ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

76582 طف محمد|يوسف محمد ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|72348 ن لسيد محمد|محمد | مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

73843 ف سيد سلط|ء |سم| ن|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

27o939 ن|لعليىم سليم|ىط |لعليىم طعيمتـــ مع|مروه  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

676836 بــــو شوشه|محمود معروف محمود معروف  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44845 عيل|سم|تـــن عزتـــ رشدى بــــيوم |ف ن|حقوق حلو

2|2|78 ج|حمد رس|يوسف حسن محمد  ى شمس هندستـــ عي 

|35|9o د وليم نرصى بــــطرس|ميل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

759534 ى|م| ى محمد حسي   حسي 
ئى ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لسويس|معتـــ |ئ 

27278 ى ص|ي لحسيبــــ|وى عبــــد |بــــر ضح|سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|423|9 ي فتـــوح عيد|منتـــ 
هلل مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

|4o934 بــــ|زينبــــ محمد سعيد خط لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o466| لح فتـــوح|م ص|حمد عص| زيق|لزق|حقوق 

7o|329 لديبــــ|لعظيم |هيم عبــــد |بــــر|م |سل|محمود  زيق|لزق|هندستـــ 

648775 ن محمد سليم|رس صفو|ف لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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8o7333 ي طلبــــ|محمد 
ف حفنى رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

768o95 لعزم|بــــو |حمد |لمنصف |م عبــــد|رحمه س تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

536968 لعزيز سليم|ىط عبــــد|لع|حمد محمد عبــــد| ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

446593 ى|بــــو |حمد سعد |لرحمن |عبــــد لعني  سكندريه|ل|حقوق 

646|8 لحميد جوده|يه قرئى عبــــد | لفيوم|عه |زر

5o3|29 دي محمد جميع|له|محمد عبــــد | لي|د سكندريه|ل|عه |زر

32493 زق|لر|حمد عبــــد |حمد حسن | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|7522 منه لؤى محمد سعيد ط|هندستـــ دمي

32993o حمد|ر ممدوح محمد محمد |مي |بــــ بــــنه|د|

6|o9|4 لد عبــــده مصطفى عبــــده|لرحمن خ|عبــــد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

72847 ن|لسيد رمض|ء عيد |دع لفيوم|حقوق 

769663 محمود محمد عىل عوض عىل حقوق بــــورسعيد

3692| لقوى|طف حسن عبــــد |هبــــه ع ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

693879 هلل هيكل|هيم عبــــد |بــــر|ج  |هيم ن|بــــر| لمنصوره|بــــ |د|

22|385 حمد مسعود|حمد عزتـــ مسعود | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

26825 ر محروس جوده عىل|من لمنصوره|حقوق 

4o|4o8 لمنعم مسعود|هلل عبــــد |محمود نرص  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3||275 لسيد محمد|رص |مريم ن ن|فنون جميله فنون حلو

523|48 ف محمد م|عمر  لعليم محمد|هر عبــــد|رسر لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

6|595o م|م|ل|حمد حيدر حسن | ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

698|35 هيم|بــــر|بــــ محمد يىح |هيتـــ|م لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

62866o مد نسيم|مد ح|ح| لؤ زيق|لزق|صيدله 

23o4o6 لعزيز جبــــر|كريم محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o62o3 حمد خميس عىل محمد|يوسف  سكندريه|ل|حقوق 

6768|2 لك|لم|لعليم عبــــد |لد عبــــد |محمد خ لمنصوره|حقوق 

|5972| ن|لسيد سيد شعبــــ|سلىمي محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

43397o ي|لحليم |ء عيد عبــــد |سم|
لسعدئى ي صىح طنط

|معهد فنى

76525 م|م|بــــر |عمرو محمد ج  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

9o6579 لعزيز |حمد عبــــد|نغم محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن
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27||95 لمطلبــــ|حمد محمد عبــــد |ء محمد |ول ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

647774 لمجيد|هيم محمد عبــــد |بــــر|م |سل| ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

9o2o5o هيم |بــــر|لسيد محمد |عمر  ج |تـــمريض سوه

83o434 حمد عىلي|ء صبــــري |رج دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

492765 هلل|لح خي |لح بــــسيوئى ص|ذ ص|مع بــــ دمنهور|د|

3646|9 عيل|سم|لسيد |سلىم حموده محمود  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

698653 ز محمد|لبــــ|لسيد |ء جمعه |سم لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3247o| محمد عيد محروس عيد ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

5|2599 لمنعم محمد سعد|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9o4|o2 عيل محمد |سم|ر محمود |من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6|o449 ى جوهر عبــــد  وه|مد حل|لحميد ح|نرمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

627672 بــــر موىس|ر محمد ص|مي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|374|9 دل بــــسيوئى مصطفى محمود مصطفى|محمد ع ى شمس|تـــج ره عي 

648oo4 عيل محمد|سم|حمد محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

259674 ف| ف بــــدوى رسر يه نبــــيل رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

894844 د |يمن عبــــده حم|لرحمن |عبــــد ج|ره سوه|تـــج

62||4| ن|لدهش|وي |لششتـــ|ن سمي  محمد |يم| ط|حقوق دمي

238727 ى محمد رف|لطيفه  ع|مي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

232444 زق|لر|ن محمدعبــــد|لد شعبــــ|ن خ|يم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9||747 ى ع|ي مر مهنى بــــخيتـــ |سمي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5o85|| |لبــــن|حمد رجبــــ عىل محمد | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

5|6|55 هلل||لسيد عط|ن بــــكر |ن عثــــم|نوره بــــ دمنهور|د|

436736 لم|لسيد س|لسيد |لسيد |يزتـــ |ف |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

2oo|| لجود عىل|بــــو|س |م عبــــ|سل| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

543798 يم|لد|حمد مجدي صبــــىحي بــــيومي عبــــد| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|742o فظ|مح حسن ح|لرحمن مس|عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

57782 ه  لعظيم|م عبــــد |حمد عز|شهي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

685o| ى|هيم |بــــر|يمنى محمد  مي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 
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67978 بــــ جوده|لتـــو|رحمه عطيه عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|64876 ح مسك|مريم سمي  صل د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|65o98 حمد|لدين |مريم محمد عز دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

63|48 يتـــ حمدى سيد جودتـــ| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

6386o8 ل محمد محمود عطيه|م جل زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

888947 حمد محمد |بــــ مظهر |رح سيوط|حقوق 

88|7o| يف مصطفى عبــــد| ل |لع|حمد رسر سيوط|حقوق 

755528 لمحسن|هلل عبــــد |ح عبــــد |محمد صل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

348975 هلل|حمد عبــــد|زينبــــ سيد  سيه|نوعيتـــ عبــــ

44oo98 لرحيم|م عبــــد |لسعيد عل|فردوس  لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

28|24 ي عبــــد ى|لعزيز |عمرو خي  مي  هره|لق|هندستـــ 

52|264 دى|له|بــــر عبــــد|هد سعد ص|ن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

54o6|8 ن محمد موىس|هيم رمض|بــــر|كريم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

248835 |لمجيد دبــــ|م محمد عبــــد |تـــفى س ي صىح بــــنه
|معهد فنى

7|3oo4 وى|لسحر|لكوش محمد |يمن |عمرو  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

762|9o يتـــ|هيم محمد محمود بــــر|بــــر|رس |ي حقوق بــــورسعيد

763376 وق  حمد مسعد مسعد عيد|رسر نوعيتـــ بــــور سعيد

437o8| ر|لنج|حمد عوض محمد |ء |ل| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

5o5326 ن|لعزيز سليم|ن عبــــد|لرحمن سليم|عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

637942 لسيد|لسيد محمد |لسيد |م  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4|5o87 م|لغن|ء محمد عىلي محمد |سم| سكندريه|ل|ره |تـــج

5|9496 محمد رجبــــ محمد حسن| ند معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

882379 لرحمن محمود  |رغده محمود عبــــد سيوط|حقوق 

772276 ف عيد عىل عيد|رقيه  رسر زيق|لزق|حقوق 

4767o9 م نبــــيتـــ زىك|مريم ر سكندريه|ل|ره |تـــج

2|3388 لم|طف محمد شكرى س|م ع|ريه ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4o46|o شوح|ل|محمد يشى فوزى حسن  سكندريه|ل|بــــ |د|

24837o عيد عىل بــــدوى| ء زكري|رس| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

864227 لرحمن|لرحمن محمد رشدي عبــــد|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن
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647885 هيم |بــــر|هيم |بــــر|لدين |م |عمر محمد حس
لعوضى|سليم 

لمنصوره|حقوق 

494ooo ل|بــــوهل|حمد |لحميد |ح عبــــد|صل سكندريه|ل|حقوق 

|49559 حمد|ل نبــــيل حلىم |بــــل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

627|44 حمد شكر|لسيد |يمن مصطفى |ن |يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

45847 منه محمد سيد عىل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|2|52 ي|ر
لحمد عىل  |بــــو|رف |ع| ئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

22943| ى |سم| م محمد|م|ء حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

56337 حمدى عيد درويش خميس حقوق بــــنى سويف

7|2272 لعيوىط|هيم |بــــر|ر مني  محمد |من لمنصوره|حقوق 

67846| لمرىس|لسيد |دل محمود |هند ع لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|67265 هيم سيد|بــــر|روق |م ف|محمد هش مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7oo4|6 لسيد|لسيد بــــكر محمد |سمي   لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4495|7 خ|لطبــــ|لرحمن محمد مصطفى محمد |عبــــد  |حقوق طنط

|6o923 حمد|ن سعيد مصطفى |يم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

495oo4 وى|لحفن|حمد |لعزيز |حمد عبــــد|يوسف  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

8|685 يه مسعد محمد محبــــوبــــ| ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

39359 لم|رص فتـــىح نرص س|حمد ن| هره|لق|ره |تـــج

45833 عيل جمعه|سم|مروه رجبــــ  هره|لق|حقوق 

364398 حمد|لدين محمد |زم رفعتـــ عز |ح ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

367238 لخولي|هيم محمد |بــــر|متـــ |س|حمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

23o344 م سيد متـــول|عمر حس هره|لق|ره |تـــج

47559o حمد|لسيد |حمد |مد |مل ح| سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

84937 لعظيم محمد|م محمد عبــــد |هي صيدله بــــنى سويف

68|o93 يوسف يسن يوسف يسن حسن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

37o35| ى لك|ستـــم|وليم وهبــــتـــ | مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

48o733 لمهدى|در عىل محمد |ديه ن|ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

342526 لرحمن|ن عبــــد|محمد سعيد سليم ى شمس علوم عي 

9o||72 كر|سيوس مجدى ذكرى ش|ثــــن| ج|هندستـــ سوه

497833 ن بــــو مندور|لمطلبــــ |ل عبــــد |جم| مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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357394 ى محمد|محمد صل ح محمد حسي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3478o5 حمد|محمود محمد محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

783|| لمجيد|د محمد سيد عبــــد |ن عم|رو ى شمس| لسن عي 

333395 ل عزبــــ|ل سعد جل|جل ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

278594 د محمد عفيفى|ح رش|فتـــحيه صل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3542o7 لعوضى|لسيد |جر محمد |ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|6277o ل|لع|بــــر محمد عبــــد |محمد سعد ج ن|تـــربــــيتـــ حلو

7766o2 ء بــــدر محمد مهدى بــــدر|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

28o|5o لجليل|لسيد عبــــد|لجليل |محمد عبــــد دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

839|62 ي|كريمه عي
د بــــكري حفنى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|4o968 مه|لسيد سل|هلل سيد جودتـــ |منتـــ  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

6o8633 نوبــــ|ميه محمود عىل محمد بــــ|س لمنصوره|حقوق 

32||67 نور محمد|لمغنى |عمرو عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

538784 ي عبــــد|منتـــ  هلل عيسي|هلل عبــــد|هلل يحن  لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28665 هلل|عىل سيد عيس عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

253744 بــــر صبــــره|مه ج|يوسف سل ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

757799 فتـــىح حمدى فهىم سليم ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

767o66 د فتـــىح محمود يعقوبــــ|حمد عم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

78|437 م محمد|م|حمد رشدى |ر |مي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

479777 ىس|لشبــــ|لدين محمد |ل |رص جم|دهم ن| ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

43o944 مد هلوله|ندى محمود ح |علوم طنط

96o59 زم مصطفى ربــــيع محمد|ح عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

75992 زق مرىسي|لر|دل عبــــد |سمر ع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

859|46 ي مجدي نبــــيه شلبــــي|
يرينى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

4o3o88 محمد وليد محمد مصطفى محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

868|29 ق|نسمه محمد  وي|حمد رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

233428 لمنعم|يمن محمد عيد عبــــد|ندى  هره|لق|بــــ |د|

|78939 لعليم|بــــر عبــــد |ل ج|بــــ كم|رح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

435|o محمد| لنبــــي زكري|مريم عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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78o826 لسيد محمد|سمي  محمد سمي    بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

|343o5 لسيد يوسف يوسف|هلل |منتـــ  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2532o9 ر|طف محمد عم|جنه ع تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

682295 ي
|د حن|ئل عزم عي|و| سيلفى لمنصوره|ره |تـــج

4|4596 حمد سعد|ن |عمرو عدن سكندريه|ل|ره |تـــج

|5o777 حمد|ل فتـــىح |حمد كم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

44455| تـــ محمد محمد مطر|تـــ فرح|فرح لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

327983 هيم|بــــر|حمد |لسيد |ن |مصطفى شعبــــ |بــــ بــــنه|د|

69o29o بــــينى |رق |محمد ط لسيد|لشر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

845487 بــــر محمود|نىهي محمود ج دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

||557o فريدريك فرج جرجس يعقوبــــ ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|3oo95 لعزيز عبــــده|حبــــيبــــه عبــــده عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|27o27 نصيف فرج| مهند يشى رض ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

834594 ل عىلي محمد|هلل جم|عبــــد ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

699656 شه|هيم محمد عم|بــــر|هيم فريد |بــــر| ط|ر دمي|ثــــ|

27o942  زعي 
ندى جميل صبــــرى مصطفى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

86o|o5 يف محمود عىلي|رح بــــ رسر ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

447||8 ف فتـــىحي عبــــده عىل رجبــــ|يوسف  رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

446727 لعزيز مطر|هيم عبــــد|بــــر|وحيد  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

76|952 هيم محمد عطيه|بــــر|محمد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

43754 ى محمود |دع عيل|سم|ء خي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

883|88 ر فرج محمود مهنى |نتـــص| سيوط|بــــ |د|

372o25 لق|لخ|لرحمن محمود محمد عبــــد|عبــــد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

||5o29 ول ي|هيم د|بــــر|حسنى | مي 
ل|ئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|8399 هلل موىس|زق بــــسيوئى عبــــد|لر|د عبــــد|عم تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

28892 هيم|بــــر|لد محمود |محمود خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|29266 ض سيد|لمنعم ري|حمد عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2367o| ي|لحميد محمد |رص عبــــد|مريم ن
لردينى هره|لق|علوم 

896599 لدين عنتـــر محمد  |ء |ئى محمد بــــه|م| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن
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|2|o84 ه|لل|حمد عبــــد |لدين |حمد نرص | هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

78|28 حمد|ن طه |هلل عثــــم|منه  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

3|2334 زي|هيم حج|بــــر|لعظيم |هيم عبــــد|بــــر|سلىمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|2683 ده محمد محمد عبــــيد|غ |بــــ طنط|د|

|58486 عيل محمد|سم|رتـــ محمود |س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

538262 بــــ|لوه|أمينه شكرى محمد عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25|685 يم|لد|محمد عيد تـــوفيق عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

49723 هلل عويس|طمه سنى عبــــد|ف هره|لق|بــــ |د|

49|639 طف محمود مرىس عطوه|محمود ع ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

84777o يه عىلي محمد حسن| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|459|9 منى محمد محمود محمود لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

85o2o| رك|وليد محمد عيد مبــــ ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

37478 يمن محمد سمي  محمد| ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

258924 ر|لف|غبــــ |محمود رأفتـــ محمود ر ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

9o2|24 لرحيم |حمد عبــــد|ء كرم |شيم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

48548| عيل مجد عىلي|سم|م |جر هش|ه إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

47877| ف عبــــد|س بــــينى|لعزيز أحمد |رتـــ أرسر لشر سكندريه|ل|هندستـــ 

636256 هيم|بــــر|هيم بــــدر |بــــر|حمد | زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

329635 |لعل|بــــو|مح جوده |سهيلتـــ س زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

88o||| بــــيل تـــوفيق بــــطرس  |يرينى ه| سيوط|صيدلتـــ 

528484 خ|لطبــــ|وى |لص|لسيد |محمود محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

253|8| يوبــــ|لسيد |هلل محروس |منه  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

24444| ل عىل|لع|طف عبــــد|هلل ع|عبــــد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

77536| لسيد|ح |لفتـــ|هلل مجدى عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

426667 ج|بــــتـــ صديق فر|هلل محمود ثــــ|منتـــ  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

7|58|9 لرحمن|ء فتـــىح حسنى عبــــد |نجل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

27726 لحفيظ مرزوق|هلل وجيه عبــــد|عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

89|o5o ى مدحتـــ وديع معوض |ج كلي  سيوط|بــــ |د|

4|oo77 ح نصي |لفتـــ|لرحمن محمود عبــــد |عبــــد  |ره طنط|تـــج

5o5447 ود|حمد د|حمد محمد |م |هش ن|سو|علوم 
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435o94 ح صقر|لفتـــ|لليس عبــــد |حمد | سكندريه|ل|ره |تـــج

|29|66 لحديدى|نس محمود سعد | هره|لق|هندستـــ 

|2o898 لسيد|سلىم مصطفى فرج  هره|لق|ج طبــــيع |عل

783o99 ي|ر
ي |ر| ئى

ل|لع|هيم محمدعبــــد|بــــر|ضى زيق|لزق|بــــ |د|

46436 ي
هلل|لعزيز غنيم عبــــد |عبــــد | دئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8|264| ي سويلم |م|
هيم|بــــر|لسيد |ئى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

9|o454 ذ منصور محمود محمد |مع ج|حقوق سوه

5o67| بــــر محمد|حمد ج|كريم  سيوط|علوم 

692387 يف|بــــو |لسيد |ء |سم| ى رسر لعني  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

867963 لرحيم سيد|يد عبــــد|هلل ز|عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

857743 لعليم|هيم عبــــد|بــــر|حمد سعد | ره بــــنى سويف|تـــج

42779 ن محمد|يه رفعتـــ رمض| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8498o7 ي|ر
ف حمود ح| |ئى مد|رسر ي صىح 

سيوط|معهد فنى

62o5oo ر|لجز| |لعط|بــــو |عيل |سم|يىح |لجر|منصور  ط|حقوق دمي

63892o دق عىل|لص|هيم عبــــد |بــــر|حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

78o|5o لم|ق س|سبــــ|زم فيصل |ح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

263oo9 زق بــــيوم|لر|ل عبــــد|هلل جم|منه  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7|255| ى حس|هيم حس|بــــر|ء |دع ى|ني  ني  ره بــــور سعيد|تـــج

689958 لعزيز|بــــومسلم عبــــد |بــــومسلم طلعتـــ | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

524646 محمد عىل| زم محمود عط|ح بــــ دمنهور|د|

3268o4 ء يشى حسن محمد|ل| ى شمس علوم عي 

464264 وى|لشن|لسيد |محمد رجبــــ محمد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

782o88 ن عىل|لسيد بــــدر|سعيد  زيق|لزق|حقوق 

5|268 ي
ي|بــــو |محمد | دئى

لسعود مصطفى ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

628373 هيم|بــــر|محمد محمد محمود وجدى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|82o| هلل|لرحمن عبــــد|هلل عبــــد|دى عبــــد|ه سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

3|996o حمد سليم عسكر|م |سل|دهم | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

63973 ى عدي|لحميد س|ر عبــــد |محمود مي  ره بــــنى سويف|تـــج

422472 هيم|بــــر|لحميد محمد |هيم عبــــد|بــــر| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

857|4o د محمد|م محمد فؤ|ريه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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857545 حمد|هيم |بــــر|ء عىلي |شيم ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

33466 هيم|بــــر|حبــــيبــــتـــ محمد رجبــــ  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

77959 ى  لسيد محمود حسن|حسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|237|8 لعزيز|حمد عبــــد |دل |ندى ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|6|795 لرحمن عبــــده مصلىح|محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

253794 بــــسمه خليفه محمود خليفه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

268957 لعبــــد|ع عمر |ء رف|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

34666| دو|ن ج|ئل حسن سليم|مل و| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

847644 هلل|ح محمود عبــــد|لفتـــ|محمود عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

4452|7 لمول|م عىل عبــــد |حمد مصطفى عل| |ضتـــ طنط|علوم ري

489694 ى|م د حبــــيبــــ يوسف|فتـــ فؤ|ر| رتـــي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

349599 هيم مصطفى|بــــر|د مصطفى |سع ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

34733 لمعز محمد|م عبــــد |لرحمن عص|عبــــد  هره|لق|حقوق 

422477 عبــــده أحمد عبــــده محمد ونس |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

8|36o4 جح محمود|هر نبــــيل ن|ط ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

8o6952 د|لجو|شور رجبــــ عبــــد|حمد ع| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

232225 لمجيد|وي عبــــد|حمد سيد عشم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

67976o لسيد عوض|ل |ء جل|سمي  عل لمنصوره|حقوق 

36353o منتـــ حسن محمد حسن ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|5|855 حمد محمد مصطفى|رتـــ |س سيه|نوعيتـــ عبــــ

3572|6 لنبــــى|مد محمد عبــــد|ن ح|يم| زيق|لزق|صيدله 

54o2|8 هيم محمد|بــــر|م |لسل|هيم حلىم عبــــد |بــــر| لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

48542| لجليل أحمد|بــــسنتـــ وجدى محمد عبــــد سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

3686o3 شد|حمد ر|رس |حمد ي| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

8o9o94 بــــوسيف|س |د سعد عبــــ|لجو|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

4||65o م|لمجيد عل|ليىلي محمد فوزي عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

76793o وى|لشعر|لحميد |زم حسن عبــــد |ديه ح|ن لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 
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47954o بــــر حسن محمد|رق ج|لرحمن ط|عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

323o77 لرحيم محمد|فوزيتـــ محمد عبــــد ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5o8737 رى|ألنص|م رمزى |س|م |حس عه مشتـــهر|زر

868473 ل|ر جل|لغف|ل عبــــد|حمد جم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

68358  جمعه عبــــد|لبــــ|مصطفى عبــــد
ى
|لبــــ|ق

ى
ق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

325o6o ى يوسف عزتـــ سليم مي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|76o86 لسيد|لحليم |لسيد عبــــد |عمرو  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|752o9 لم|جه محمد س|لد خف|محمود خ |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

448|23 وق صبــــرى محمد محجوبــــ خي   هلل|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

4|8685 لجليل|لفضيل عبــــد |محمد رفعتـــ عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

8o97o2 ى رمض ي وهبــــه|كرستـــي  ن بــــشر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

2574|7 لبــــسوم|لسيد |ل |ء جل|ول ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6768|5 لسيد عىل|م |محمد س لمنصوره|حقوق 

||698| رق محمد يوسف بــــدر|يوسف محمد ط عه مشتـــهر|زر

62o237 ده|ح زي|لفتـــ|بــــر عبــــد|ص| جر زكري|ه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

66357 ي عيد عيس|نوبــــ ه|بــــ|
ئى لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

844472 ي ثــــ|منه 
بــــتـــ|هلل يوسف مهنى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

835698 ف |ء |شيم حمد|لصغي  |رسر ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

4o|822 رزق فريج| ئى زكري|دى ه|ف تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

6272| حمد|لمنعم |خلود رجبــــ عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

7523|5 ضى محمد|لر|زم محمود عبــــد |ح حقوق بــــورسعيد

2|6o73 ود|د| هيلن طلعتـــ مرقس حن ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

475767 ى عل|زي ى طلبــــتـــ حسي  م|د حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45|224 ه | لي|هلل مش|فعي عبــــد |لش|مي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

45o95| ي س|
ى
لم|ندرو نبــــيل شوق |ضتـــ طنط|علوم ري

4656o6 ف صبــــىح عبــــد |ركو |م لملك|رسر ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

35687| تـــ صبــــرى ه| هلل|دى عىل عبــــد|مي  |علوم بــــنه

356696 لرحيم|محن  عبــــد| م زكري|وس ن|سو|بــــ |د|

226679 د حمدى محمد|حمدى عم ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 
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444297 ي|ر
ن|بــــ محمود محمود جعو|لتـــو|عبــــد | ئى لشيخ|تـــمريض كفر 

5|2o8| ي
لدين أحمد شلش|ء |أمي  محمد ضى تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6oo6|5 هلل|حمد نعمتـــ |عيل |سم|يمن |محمود  |ره طنط|تـــج

3|9|5o حمد حمدى|م |ندى هش ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

642299 لح رزق|د فوزى تـــوفيق ص|ميل زيق|لزق|ره |تـــج

|4o|23 لسعيد محمد| |ء رض|عىلي ى شمس|د| بــــ عي 

5o8|9 يمن سيد محمد|م |سل| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

2|7o6 لد نبــــيل عوض|هدير خ هره|لق|هندستـــ 

3||o34 ي
لرحمن فتـــىح عمر|لدين عبــــد|ء |ضى ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

792247 بــــو غيدتـــ|لحليم |ل وصفى عبــــد |ن جم|يم| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4535|| لغبــــور|لسيد بــــدير بــــدير |يمن | لشيخ|هندستـــ كفر 

63|2o7 تـــفى سعد محمد رشدى زيق|لزق|بــــ |د|

252366 ل|بــــو و|طف محمد |حبــــيبــــه ع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

493659 ف عىل ف|حمد | يد|رسر ره دمنهور|تـــج

782686 لرحمن|لدين محمد عبــــد |ء |فوزيه عل زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8337o4 ف محمود |ر |من عيل|سم|رسر دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

68o486 د خلف|محمد فؤ| محمد رض لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

22589 كر|يمن عيد ش|نوبــــ |بــــ| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

752498 مي  محمود|ل|حمد |مي  | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

5|2|22 هيم|بــــر|عىل خميس عىل  ره دمنهور|تـــج

78873 زى|ضى مغ|لر|لدين عبــــد |م نرص |سل| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

87o747 لجليل|حمد عبــــد|رفيده خليل  ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

39||o حمد|حمد محمد |يه | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6|2638 ز|ع تـــمر|لسبــــ|زق |لر|ن محمد عبــــد |يم| سيوط|بــــ |د|

6|793| ى ن محمد بــــصل|رمض| لوجي  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3|6o|8 ن|رس زي|ء محمد ف|شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|3o753 حمد مصطفى طه|مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

33875o دى مشعل|له|م حلىمي عبــــد|ر عص|من |طبــــ بــــيطرى بــــنه

4593|7 وى|لص|محمد نبــــيل بــــهجتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

Thursday, September 6, 2018 Page 13926 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

687569 |لبــــ|ح عبــــد |لفتـــ|ن مصطفى محمد عبــــد |يم|
ى
ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6oo2| مي |ل|حمد |ده |مي  حم| ى شمس|تـــج ره عي 

444382 لرحمن شميس|نهله محمد حسن حسن عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

287548 ف |ئى |م| ىط|لمع|بــــو|لسيد |رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

488oo6 م|لسيد ذىك ضي|ح |مهند صل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76|969 ى عىل|لرحمن عيد |عبــــد  مي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

675o78 يف عمر محسن حسن عىل رسر لمنصوره|هندستـــ 

628386 عيل|سم|لعزيز |لسيد عبــــد|ء محمد |أسم زيق|لزق|نوعيتـــ 

252888 هيم عينو|بــــر|ن |م رمض|ريه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7|2382 م|حمد درغ|ن |ن سليم|محمد سليم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||7238 لتـــعلبــــ يوسف|صفوتـــ | رين|م ن|تـــربــــيتـــ حلو

7937o هلل يوسف|د |جورج رمزى ج تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|389o4 حسن محمد محمد| ند ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

834523 ري مرىسي|شور بــــش|محمود ع دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

2589|9 د|لحكم حش|محمد عىل عبــــد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

786552 |ن ثــــ|حمد رمض|
ى
بــــتـــ صوق  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |

ره|د |

|33o85 محمد سعيد محمد مصطفى لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

64|o23 ي عبــــد لعزيز|هلل عبــــد|عمر خي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|42667 وق  لم|ر س|لغف|يمن عبــــد |رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o2487 لنمورى|ن |هيم نعم|بــــر|حمد | |تـــربــــيتـــ طنط

699932 وق رضى  لسيد محمد|رسر لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

23|937 حمد|لغنى محمد |عمر محمد عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

47|88 مد|رص ح|لن|محمود محمد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

4558|3 حمد سيد|حمد سيد |يتـــ | ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

82|734 ي مق|م|
|دق حن|ر ص|ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

642782 حمد|محمد فتـــىح مصطفى | عل لمنصوره|بــــ |د|

||8258 مل|كرم محروس ك|م |بــــر| ى شمس|تـــج ره عي 

85648o روي جمعه محمد جمعه| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى
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|34559 رحمه محمود عىل سليم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

53837 ن|هيم شعبــــ|بــــر|سعيد محمود  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|37647 ى محمد  رجبــــ حسي 
مصطفى ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

25|476 بــــر شتـــله|محمود محمد ج ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

443oo تـــ محمود|حمد فرح|محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

492556 م حسن عىل حسن عىل|حس بــــ دمنهور|د|

263o|4 طر|لم خ|جر عزتـــ س|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

348663 سعد|ئى جرجس فرج بــــرسوم |روم ي|بــــ |د|
|لمنى

925o68 حمد محمد |حمد |لفتـــ | تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

883652 ن جميل محمد جبــــر |يم| سيوط|تـــمريض 

|59429 لمعز|شور عبــــد |ن سيد ع|يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|7o583 لحميد|لسيد حسينى عبــــد |محمد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

9|8484 ن  |ه عمر|لل|منه سعد عبــــد|ي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

66663 لد محمد حسن|ريم خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|4994 عىل| يوسف محمد زكري |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

76oo48 ى|م يز يعقوبــــ طنيوس|ف| يوحن| رتـــي  لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

54o823 بــــر طه خليل|منيه محمد ج| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7799|2 ى خ|ي لعزيز|تـــ عبــــد |لد فرح|سمي  زيق|لزق|ره |تـــج

777499 ي|حمد حمدى محمد ص|
لح مصطفى زيق|لزق|عه |زر

62|||9 محمد محمود مني  عطيه شلبــــى ط|هندستـــ دمي

8588oo لي|ره سمي  لبــــيبــــ غ|س ي|بــــ |د|
|لمنى

484o27 ه عبــــد| ل محمد محمد|لع|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7579|9 لسيد|م مصطفى |زم عص|ح تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

497628 حمد زغلول|ملك مجدى  سكندريه|ل|حقوق 

249o26 ى|ن |ريم|ن يمن حسنى حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

496453 ي
ن|مل عىلي مرىسي رضو|ك| دئى تـــربــــيتـــ دمنهور

6|o28o هيم محمد كسبــــر|بــــر|متـــ |سل |ره طنط|تـــج

24oo39 يوسف محمد عىل محمود  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

878984 ي
صف|عزتـــ جرس و| سلفى سيوط|نوعيتـــ 
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227|37 شور|حمد ع|حمد مجدى | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|67o2o لمجيد|يمن محمد عبــــد |م |سل| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

785259 حمد|لسيد |سعيده حمدى وهبــــه  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

238724 قمر جعفر محمود محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

623597 ي
لحرصى|د |نيس ج|محمد | دئى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

363237 ى عىل محروس محمود حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|45o5 در حسن فرغىل  |لق|ء عبــــد|سم| سيوط|بــــ |د|

897o|4 حمد |لكريم |عمر محمد عبــــد ج|ره سوه|تـــج

7|oo3 نم|لسيد غ|م رجبــــ |سه ن|حقوق حلو

64782 ن مصطفى غنيم|ره شعبــــ|س طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

68o82o زى عىل|لسيد غ|هبــــه عىل  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

45|o49 جى|لسبــــ|م محمد |محمود س ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

6883|7 حمد شلبــــى|منى مصطفى سعد  لمنصوره|حقوق 

24754| عمر مجدى حلىم صقر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

3o5o9 هر مصطفى|ن مصطفى ط|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

89o563 حمد سيد |حمد حسن | سيوط|بــــ |د|

49||86 ه محمد|لل|دى عبــــد|له|م عبــــد|سلىم س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

233476 قول|ن سعد ع|ء عثــــم|عىلي هره|لق|بــــ |د|

|4|o48 حمد|د عىل سيد |حمد عم| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

232868 هلل|حمد محمد عبــــد |هدير عزتـــ يىح  هره|لق|حقوق 

96o25 حمد محمد أبــــورسيع|م |سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

529o22 حمد|لمنعم خليل |حمد عبــــد|محمود  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

5366o3 بــــوجهل|لسيد |ن حسن |دتـــ شعبــــ|حم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

359697 د|وردتـــ محمد فتـــىح رش ى شمس حقوق عي 

||5688 ي|ه
ح|لفتـــ|لد سمي  عبــــد |خ| ئى هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

97337 ح محمد|ء محمد صل|سم| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

4|4226 زى|لسعيد حج|ء محمد محمد |أل |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

5o|836 للطيف محمد|هيم عبــــد |بــــر|مريم  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|29296 لمنعم موىس|لمنعم محمد عبــــد |عبــــد  ى شمس حقوق عي 
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757669 ن|مل سليم|لك|يه محمود محمد | عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

686354 لمرىس|لسيد |لسيد عىل |رس |ف |بــــ طنط|د|

357698 لمجيد|لسيد عبــــد|هلل محمد |منتـــ  |حقوق بــــنه

734|5 لعظيم|ربــــيع عىلي عبــــد | دين لفيوم|بــــ |د|

4972|2 ئى|للق|لدين حسن عىل |م |رهف حس سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

4o443o وى|لعمر|لدين مصطفى سيد أحمد |م |حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

366293 لحفيظ|لعزيز عبــــد|ء محمد عبــــد|رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7586|7 ى|محمد حمدى عبــــد  لعزيز حسي  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

248826 ره|ر عم|لستـــ|لمقصود عبــــد|يه عبــــد| |ن طنط|سن|طبــــ 

3575|9 تـــم محمود محن  جبــــتـــ|منيتـــ ح| |ره بــــنه|تـــج

477265 ن|هيم ريح|بــــر|هيم |بــــر|لرحمن محمد |عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

8449o4 هيم محمد عىلي حسن|بــــر| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

272o4o ى حمدى محمود دويد ر|حني  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6ooo5 ى|لعزيز |ء محمد عبــــد |سم| مي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

4242|o هيم محمد|بــــر|د محمد ممدوح |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o9|86 لمطلبــــ عدوى|محمد صبــــرى محمد عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

9o536o حمد محمد عىل |رس |ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

285446 ن لسيد خليفه موىس| |مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o34| لكريم|فع عبــــد |لح ر|سيد ص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9o||38 حمد هديتـــ |محمد | لي|د ج|تـــربــــيتـــ سوه

3oo6o ي
فيكتـــور حلىمي عوض| دئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64|58o لسيد محمد شلبــــى|م محمد |لسل|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|56o9 |لعر|لرحيم |دل عبــــد|د ع|زي
ى
ق ره بــــور سعيد|تـــج

43284 حمد|لسيد حسن |هيم |بــــر|حمد | ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

2|2873 كريم يوسف بــــكر يوسف |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

424655 يف محمد  ي|حمد |عمرو رسر
وي|لمنى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5o9766 وي|لحمر|حمد محمد |حمد يحن  | سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

758723 لحميد محمد محمود|رق عبــــد |محمد ط لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

266955 هلل يوسف محمد خرصى|ندى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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7oo946 هيم مزروع|بــــر|لد عبــــد ربــــه |محمد خ زيق|لزق|علوم 

|55328 عيل|سم| |هلل سعيد زكري|منتـــ  ى شمس| لسن عي 

232623 رص لطفى موىس|لن|ندى عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5o9396 بــــرى|لج|حمد |د |لجو|ح عبــــد |لفتـــ|مؤمن عبــــد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

63782| رق محمد محمد مسيل|ل ط|نه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o6262 لعزبــــ|ئل محمد |محمد و |نوعيتـــ طنط

3|74|| د محمد عىل|يوسف عم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

328|o8 لكريم|طف محمد عبــــد|مصطفى ع |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|7659o ح|لفتـــ|لعظيم عبــــد |ندى محمد عبــــد  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

62o477 حمد عىل وففى محمود| ره بــــور سعيد|تـــج

79|7|8 ن|لحميد زهر|هيم محمد عبــــد|بــــر|محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

8|8o23 رد معزوز لبــــيبــــ|دو|مه |س| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

755982 لسيد|لسيد محمد |ل |بــــل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

43|43o يد|لمنعم ع|دل عبــــد|حمد ع| ي صىح طنط
|معهد فنى

76|7o3 ن|حمد منصور عنتـــر سلط| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

833|59 هلل|هلل محمد عبــــد|حمد عبــــد| ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

349722 ن محمد|عمر| ن رض|عمر ى شمس|تـــج ره عي 

8686|| ء عدلي عمر محمد|رس| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

699627 حمد|لسعيد |حمد |ندى  لمنصوره|صيدله 

3|855| رق سيد محمد|جر ط|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

752335 مؤمن محمد سيد أحمد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7o|8| ى |لسيد |يه | لسيد محمد|مي  لفيوم|بــــ |د|

528292 ور|ن ش|ج  رضو|محمد ن سكندريه|ل|هندستـــ 

46689 حمد|لتـــ فضل |عمرو دربــــ هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

324o24 لم|لمعبــــود محمد س|محمد ممدوح عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

48956o حمد|حمد |ل يوسف |مل جم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

94352 لنبــــى|نور محمد عبــــد |د |ميتـــ عم|ش ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

49394 |شيم
ى
ء محمد محمود دسوق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o569 ك|تـــرين مجدى سمي  مل|ك بــــ بــــنى سويف|د|
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6875|| هيم|بــــر|فظ |حمد سعد ح| لمنصوره|حقوق 

453795 ئى|حمد كن|حمد |ح |لفتـــ|محمد عبــــد ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

46|68| لديبــــ|ح |لفتـــ|ن نبــــيل محمد عبــــد|رو لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

246939 حمد مصطفى سعيد مبــــروك| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

82|o98 لعليم|لعزيز عبــــد|ج عبــــد|محمد نتـــ سيوط|حقوق 

297482 ي|ر
ف سعيد | |ئى لتـــفهنى|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

346826 تـــ عىلي عبــــد م عىلي|لسل|ني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

752666 متـــ عطيه|هلل سل|مه عبــــد |س|محمد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

237673 للطيف|رق فتـــوح عبــــد|طمه ط|ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

768|55 يوبــــ|هلل |يوبــــ عبــــد |تـــسنيم محمد  لعريش|تـــربــــيتـــ 

22o79o هلل محمد محمود محمود محمد|منه  ى شمس|تـــج ره عي 

8|6499 ي فرح|ه| مرثــــ
ن صليبــــ|ئى ي|نوعيتـــ موسيقيه 

|لمنى

75288o حمد عىل|محمد حسن  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

342237 ميتـــ سيد فتـــىح رزق|س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

692789 وى|لهند|د |لجو|نور عبــــد |دل |محمد ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|2648 ن|لجبــــ|ن يونس |مي شعبــــ|هلل س|هبــــه  |ره طنط|تـــج

3797o ى عشوش|لمؤمن |معتـــز محمد عبــــد  حمد حسي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3442|9 لسيد|ن |دل سليم|عمرو ع ى شمس|تـــج ره عي 

4|4782 ع عطيه|ء نبــــيه رف|شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

877454 در  |لق|مل عبــــد|لدين ك|زينبــــ عز  سيوط|تـــربــــيتـــ 

33223 ف |يه|هلل |هبــــه  لدين|بــــ محمد رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

236344 ن محمد|لحسن عثــــم|بــــو|خلود  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

224577 لعزيز محمد|عمرو مصطفى سيد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o77|9 حمد|ء مخلوف سيد |ل| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

8o38|6 هيم|بــــر|ن حسن |جر رمض|ه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

7|o||8 كد|لعظيم عوض و|لحميد عبــــد |حمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

37o7o4 ره محمود عيد محمد عىل سليم|س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

78o938 لعزيز محمد|حمد عبــــد |بــــو بــــكر | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4387|6 مع|هيم ج|بــــر|لق |لخ|ح عبــــد |لفتـــ|محمد عبــــد  لشيخ|طبــــ كفر 

4|549| د|سع|ل|بــــو |عىل مصطفى عىل عىل  لشيخ|ره كفر |تـــج

6293o4 يد|هيم يوسف ف|بــــر|طف |أحمد ع ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى
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|23488 يف سعد محمد عىل |مي ح|لمس|ده رسر ى شمس|د| بــــ عي 

3|8|32 لطيبــــ|حمد |لدين حسن |م |محمد حس ى شمس حقوق عي 

322582 ل|لع|حمد محمد عبــــد|لسيد |رس |ي| لول هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

26247o ن|حمد حلىم عىل سليم|لرحمن |عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

682344 هلل|لرسول خلف |تـــم عبــــد |مريم محمد ح لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

24746o لعزبــــ|حمد محمد |محمد  هره|لق|صيدله 

544o9 لعزيز|محمد رفعتـــ زىك عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

4|7969 ر|لعط|لسيد محمد |د |ود لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

635433 ىط بــــدوى|لمع|بــــو |ل |سلوى بــــل زيق|لزق|طبــــ 

849855 ي صديق|ندي عىلي عبــــد
لغنى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

487o73 ف عوض خميس سعيد|يوسف  رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

785855 وى|لغربــــ|فظ |لسعيد ح|لسيد محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o|752 لرحمن|م بــــكرى مسعود عبــــد |سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68|4o2 ى محمد سنه يوسف محمد حسي  لمنصوره|طبــــ 

8o99o8 ي موىسي|حس
م عوض حسنى سيوط|حقوق 

42892| ل|لع|م تـــوفيق زىك عبــــد |أحمد عص |حقوق طنط

9o2o|4 حمد محمد |رص |لن|ر عبــــد|من ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

526467 هيم|بــــر|كرم محمد مصطفى | سكندريه|ل|هندستـــ 

83o6o7 ى محمد ممدوح حسن حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

2265o لعزيز محمد|م عبــــد |حمد هش| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|38o96 لق عىل|لخ|محمود جميل عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

||89|8 ل يوسف|جر حسن جم|ه ن|فنون جميله فنون حلو

8|2786 ل يوسف صليبــــ|محبــــه جم ي|صيدلتـــ 
|لمنى

262o7| شم|تـــ محمد ه|حمد بــــرك| |بــــ بــــنه|د|

6562| لنور سيف|بــــو|لمهدى |ء عبــــد |رس| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

362443 متـــ جعفر زىك|س|جر |ه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

2372|o ي|سلىم شعر
ى تـــعى ن|وى حسي  هره|لق|حقوق 

6|2298 لبــــرع|حمد محمد |حمد محمد | |ضتـــ طنط|علوم ري

5269o4 مح حسن محمد حسن|حمد س| سكندريه|ل|هندستـــ 

7779|5 ج|هلل حسن فر|ندى محمد عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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5o77|3 ى صبــــرتـــ حسن  حسي 
ندى بــــسيوئى سكندريه|ل|حقوق 

4||643 وق عم وى|لطنط|لسيد |د |رسر |حقوق طنط

92oo45 رشدى حبــــيبــــ مسعد  | مي  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

49o66 د محمد|م سعيد عو|سل| ن|حقوق حلو

46ooo9 م مهدى تـــوفيق مرىس|سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5||892 ف محمود فتـــىح | ألسود|حمد |رسر تـــمريض دمنهور

9o8925 ن |لسم|حمد |ن |لسم|مرتـــضى  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

36o224 لق يوسف مسعود|لخ|ئى محمد عبــــد|حمد ه| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8454o| حمد محمد|ء سيد |حسن ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

|783|o هلل|عمر محمد نظي  سيد عبــــد  ن|حقوق حلو

637828 د سعيد محمد متـــول عىل|زي زيق|لزق|طبــــ 

2|3924 لرحمن|نور سعيد عبــــد|محمد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4||343 م|لسل|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |ره |س |حقوق طنط

|5oo6o للطيف|رس محمد محمود عبــــد |ج سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

764977 مه محمد بــــدوى محمد هلهول|س| ره بــــور سعيد|تـــج

373657 ده فرغىل|ليىل فرغىل حم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

45o569 ف عبــــد|حمد | ئى|لخلو|لحليم |رسر |هندستـــ طنط

|3|57o لسيد سطوج محمد|ء |رس| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

89792 لد حنفى فتـــىح|جر خ|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o666o هيم|بــــر|لسيد |جر محمد محروس |ه سيوط|بــــ |د|

85|4|| ه|لل|لبــــدري عبــــد|جر عنتـــر |ه دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

492345 لد سعد زيتـــون|سعد خ سكندريه|ل|حقوق 

647887 د عىل حسن|ح محمد رش|محمد صل لمنصوره|حقوق 

34296o ى|حمد ش|هيم |بــــر|حمد |محمد  هي  ى شمس|زر عه عي 

||5732 ح|لفتـــ|حمد محمود عبــــد |سلىم  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

85237 ي
ء حسن مظهر حسن|ضى لمنصوره|حقوق 

34622o هيم محمود محمد محمود|بــــر|يوسف  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

53478 ل عويس|ل جل|دتـــ كم|غ علوم بــــنى سويف

923695 دل نبــــيل محمد شفيق حسن |ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

278o76 شور|لمحسن ع|محمود عبــــد| دين تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 
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329558 منى محمد بــــكرى عطيه بــــكرى عه مشتـــهر|زر

8||98 حمد|لمقصود |حمد عبــــد |محمد  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

3465|5 ى |لدين حس|حمد بــــدر | |ند|ر لسيس|ني  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

52588o حمد|لمحسن عطيتـــو عىل |حمد عبــــد | سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

7|6o25 نه|حمد شبــــ|لعزيز |طمه صبــــرى عبــــد |ف لمنصوره|حقوق 

5|6746 لروم|حمد فهىم |هدير  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

762529 حمد عطيه|لسيد عبــــده |لسيد |د |زي ره بــــور سعيد|تـــج

869o33 للطيف طيبــــ|لد عبــــد|نور خ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

78o3|6 يه مجدى فهىم محمد| زيق|لزق|بــــ |د|

237984 عيل|سم|لدين |دل عز|ندى ع هره|لق|حقوق 

498483 ر|هيم حمودتـــ نص|بــــر|لدين |م |ر حس|من |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

826o7o د مسعد|ك فؤ|رجريتـــ مل|م |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

44747| لد|بــــ محمد محمود صبــــرى خ|ن إيه|رو سكندريه|ل|هندستـــ 

7o6728 صبــــرى محمود طه محمد طلبــــه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4382o9 هلل نجم|س عىلي عبــــد|ين| لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

679888 وق  لبــــوهي|حمد محمد محمود |رسر لمنصوره|بــــ |د|

3575|3 ى زكري|ي ي|تـــ خف|لشح|محمد | سمي  ج  |حقوق بــــنه

696459 |ء فتـــىح محمد محمود بــــن|ول لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|49377 ف محمد عىل|ن |رو رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7o5o36 لمهدى|حمد |لعظيم |ء محمد عبــــد |رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|29o3| حمد|يوسف محمد مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

436|2| ر|لجز|ح محمد محمد |لفتـــ|حمد عبــــد | لشيخ|طبــــ كفر 

648849 دق عطيه مصطفى محمد مصطفى|لص|مصطفى  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

2|9477 تـــم|نم ح|لسيد غ|لسيد |مريم مجدى  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

4|5524 ل مطر|لع|لكريم عبــــد |عمرو محمد عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

463267 يف|لرحمن عبــــد|ج  عبــــد|محمد ن لعظيم رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7649oo هيم|بــــر|مد |ئى محمد ح|ه| ر|ي نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

693|o7 ي|لمو|هيم |بــــر|لسيد |مح |ندى س
ى
ق  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|

كتـــوبــــر

5oo9o3 ندى محمود عوض محمود عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|2697o ى محمود مصطفى |ي رتـــى|لكر|حمد |سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

7899| حمد|بــــو بــــكر |بــــر |محمد ص  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

45|722 لمرصى|لرحمن مصطفى محمد محمد |عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

2|3|87 ل|لم هل|حد فتـــوح س|لو|ن عبــــد|نور ى شمس|تـــج ره عي 

876244 لد |مل خ|حمد ك|مل |ك سيوط|حقوق 

6o2|73 ر|لعط|هيم |بــــر|در سعد |لق|يدى عبــــد |ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3288| لنبــــى مصطفى|ء مصطفى عبــــد |ول ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8324o7 ي رمزي س|ك
مي|تـــرين عوئى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

526537 لشيخ|محمود يوسف محمود يوسف  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

8o634o ي عبــــد|سم|
للطيف|لرحيم عبــــد|ء مصطفى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

|5362o متـــ|مه محمد سل|سل| دين وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

37o737 لنبــــى صبــــيح|لسيد عبــــد|لنبــــى |ل عبــــد|م| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

|475|7 محمد سيد محمد سيد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

272362 ريوس جرجس لمبــــى سعيد|مك  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

234566 لغنى|حمد محمد محمد عبــــد|م |هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

523552 ف مرىس عبــــد |مصطفى  زق|لر|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

645742 تـــه|بــــ سويلم شح|لوه|محمد مجدى عبــــد  |ضتـــ طنط|علوم ري

8o88|4 حمد عىلي|محمود كشوي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4869|9 لرحيم|لرحيم أحمد عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|23634 ن|محمد نبــــيل محمد شعبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

645558 وى سمره|لششتـــ|وى عىلي |لششتـــ|عىل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6o|777 ى |ء عيسوى ش|سم| لمر|هي  ي صىح طنط
|معهد فنى

|27|5| لدين محمود رفعتـــ محمد|سيف  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

48o4|9 ى  حمد حسن|محمد خلف حسي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

66o62 روق عمر|ل ف|مجدى جم لفيوم |تـــمريض 

|3|928 لحميد|محمود محمود عبــــد | ند ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

68966| حمد مصطفى محمد|لسيد |هلل |منه  لمنصوره|عه |زر

64779| هيم حسن|بــــر|ء عنتـــر |دع زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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35||3o ى عبــــد|مي لعزيز عىل يوسف|ر حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

|36832 بــــ|لتـــو|حمد عبــــد |تـــيسي  سعيد  ى شمس|تـــج ره عي 

2674|8 حمد|بــــر موىس |ن ص|يم| |بــــ بــــنه|د|

273529 حمد حسن|م حمدى |سل|  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

68655 لعزيز|لسيد عبــــد |حمد |لد |خ هره|لق|طبــــ 

296789 ن|هيم فرح|بــــر|م |محمد حس ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8|4943 ى س يوسف|صفوتـــ غط| كريستـــي  ي|بــــ |د|
|لمنى

3|7995 لحميد|طف عبــــد|لرحمن عمرو ع|عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6725| ى شلبــــى|بــــ |ه|محمد  لمتـــول حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

7o7642 ن عويضه|ء محرم محمد رمض|لزهر| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

82oo3 ء مجدي يوسف سيد|سم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|5666| لسيد|حمد |هلل |محمد عطيتـــ  هره|لق|بــــ |د|

2258o|  فريد
ى
عمرو يحن  شوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

883|66 رص |لن|يش عىل عبــــد|م ع|بــــتـــس| سيوط|بــــ |د|

49886o شد|لمحسن ر|ء عبــــد|ء رج|رس| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

692524 ى|هلل شلبــــى |زينبــــ سعد عبــــد  لبــــحي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3429| هيم|بــــر|ل |لعظيم هل|حمد عبــــد |  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

687648 ى عبــــده|ح |هدير محمد صل لدين حسي  لمنصوره|ره |تـــج

446739 ء محمود محمد محمد|حمد عل| ن|سو|بــــ |د|

272232 ي
محمد حسن محمد| دئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

272982 لمسيح|مجدى يوسف عبــــد| مون|ر دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

339o93 لسميع حسن|طف محمد عبــــد|ندى ع |نوعيتـــ بــــنه

689376 ين رض  |لبــــ|عبــــد | شي 
ى
هيم صىل|بــــر|ق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|39249 هيم|بــــر|فوزى محمد | رش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8432o4 سم|لىحي ق|لدين عبــــد|ء|ندي محمد عل ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

52|87 ء محمد محمود محمد|عىلي ي سويف
تـــمريض  بــــنى

||8689 ى م|نوس بــــهن|سمي  ف| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

678475 م عطيه عمر|م|ل|مح |حمد س| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

82||35 ي عبــــد|له|يه عبــــد|
لنعيم|دي حفىطى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى
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52o959 ي|لش|لعزيز عبــــد |ء محمد عبــــد |صف
ى
ق سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

528994 ف عثــــم ن محمود|محمد أرسر ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

699229 لمطلبــــ|ح عبــــد |يه محمد صل| ى شمس طبــــ عي 

527737 ي|لعزيز ص|محمد عبــــد| ديم
ى
دق دسوق سكندريه|ل|هندستـــ 

46|437 ن|لغنى محمد مرج|لسعيد عبــــد|هيم |بــــر| ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

32|85 حمد|لمعىط |هيم عبــــد |بــــر|حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

27|o4o بــــر|لحميد ص|هيم عبــــد|بــــر|ء مجدى |حسن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

844939 حمد|ل |لع|رص عبــــد|محمد ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

265268 لسعدئى|ن |لمجيد مرو|ن عبــــد |حمد مرو| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

4342|| ن دره|منيه محمد عىل سليم| |ره طنط|تـــج

756373 هيم محمد|بــــر|هدى محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

232o42 ي
عيل|سم|ء محمد |محمد ضى ن|هندستـــ حلو

|62754 عيل|سم|لسيد |حمد مسعد حمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

446735 لمنعم محمد|هيم عبــــد |بــــر|محمود  سكندريه|ل|بــــ |د|

7|63|4 لفتـــوح|بــــو |حمد |م محمد  ط|بــــ دمي|د|

249|8| يف فتـــىح طنط وى|بــــسنتـــ رسر |صيدله طنط

434753 شه|هيم عم|بــــر|لدين |ح |ح صل|منيه صل| |بــــ طنط|د|

5o3273 ي|د م|سلوي ثــــروتـــ محمد حم
ضى سكندريه|ل|ره |تـــج

25|443 ن|مل محمد رمض|مصطفى ك ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

34478| هيم|بــــر|هلل |يتـــ نبــــيل عبــــد| هره|لق|ج طبــــيع |عل

227234 |لعل|بــــو|ن |د شعبــــ|محمد رش هره|لق|ره |تـــج

626244 لحكيم محمود|ل عبــــد|ء محمد جل|سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o2o72 ئى محمد |مل غيط|مصطفى ك ج|ره سوه|تـــج

47849|  محمود عبــــد |لش|سهيلتـــ عبــــد 
ى
|لش|ق

ى
ق سكندريه|ل|علوم 

786|4 لمعىط كرم|ن فتـــىح عبــــد |نوره تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

6o4637 هيم|بــــر|للطيف مرغنى |ن مرغنى عبــــد |يم| |نوعيتـــ فنيه طنط

78688| لصعيدى|لغريبــــ محمد |ء رجبــــ محمد |دع زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

879o57 حمد صفوتـــ مصطفى عويضتـــ |مل | سيوط|تـــربــــيتـــ 

2|2434 س|م عىل عبــــ|يوسف محمد هش هره|لق|بــــ |د|

77||3| لشيخ عىل|ء حمزه محمد فخرى |لشيم| زيق |لزق|تـــمريض 
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72638 ىط|لع|لسيد عبــــد |ىط |لع|ندى عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

768596 مه محمد|حمد سل|ء |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

22|974 ى|ئل محمد |حبــــيبــــه و حمد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

786o77 نور حسن مصطفى فخر|ن |جيل زيق|لزق|ره |تـــج

7oo|7o ي|لسل|رغده مصطفى عبــــد 
م مصطفى لمنصوره|بــــ |د|

5|68o5 ر|لنج|ن محمد |ن حمدى شعبــــ|فن| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

2oo87 ن جمعتـــ|ن محمد شعبــــ|شعبــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

764489 ن|حمد رسح|هيم |بــــر|لم |محمد عىل س هندستـــ بــــور سعيد

7662o4 ى محمد |حمد |دين |ن ئى|لحلو|لسيد حسني  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|73264 ن|حمد عثــــم|طف |ء ع|عل |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

|846| |بــــودين|ل جميل |لع|حمد عبــــد | ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

26o583 م|لسل|ن زىك عبــــد|ء شعبــــ|رس| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

535623 حمد منصور|هيم |بــــر|حمد |حمد |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4o9576 لحرصى|لمجيد محمد |م عبــــد|لمجيد عـص|عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|3|4o حمد حسن محمد|ر |من |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

246725 تـــى|لسيد زن|محمد محمود محمد فتـــىح  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

752593 لسيد|لرحمن |عبــــد | هلل رض|عبــــد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

269874 لعليم زعي |هيم عبــــد |بــــر|محمد يشى  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|3443o ه محمد قرئى عبــــد | لسميع|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23|294 م|حمد شلق|محمد مصطفى  ن|بــــ حلو|د|

96648 لكريم|ف عبــــد |لد خل|خ| لي|د ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

85445 حمد|لمقصود |ح عبــــد |لفتـــ|لد عبــــد |خلود خ لفيوم|تـــربــــيتـــ 

48746o لسميع|حمد محمد عطيتـــ محمد عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

343o8| لعظيم صبــــيح|ء محمد عبــــد|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

527887 مه|لسيد سل|د |لجو|يمن عبــــد|عمر  سكندريه|ل|بــــ |د|

8944|5 ى | يه زغلول بــــخيتـــ حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

9o7365 هلل  |ن محمود عبــــد|لعري|حمد | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

89o5|7 حمد |لرحمن خليفه محمود |عبــــد ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ
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5ooo53 م|لحكم درغ|هبــــه صبــــىح عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

3523|3 هيم محمد|بــــر|رص |لن|محمود عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|2325 ي مصطفى |م
لدجوي|زن محمد مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

643o9 ي عبــــد |ريم جم
للطيف عىلي|ل مصطفى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

9||464 ل |لع|حمد عبــــد|بــــسمه رجبــــ  ج|بــــ سوه|د|

4649|5 ر|لنج|محمد عىل محمد عىل  |هندستـــ طنط

|2o9o| ن يه مشمش|دل تـــ|ع| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

273o7| ى عم ل|ك غبــــري|د مل|كرستـــي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

539o64 حمد|لبــــصي  حشمتـــ محمود |حمد عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

7o|876 ى|ء س|دع م محمد عىل حسي  لمنصوره|بــــ |د|

68|755  |هيم |بــــر|
ى
بــــينى محمد |لدسوق |لشر

ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

688855 ق|لعليم |لعظيم عبــــد |يشى يس عبــــد  وى|لشر لمنصوره|ره |تـــج

6|54|4 لو|لق كربــــ|لخ|لق عبــــد |لخ|عبــــد | رن ط|بــــ دمي|د|

83|888 ي جمعه ج
حمد|د |مصطفى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

44o456 لعدوى|حمد |لسيد محمد |مروه  لشيخ|ره كفر |تـــج

675346 ى |لحس|دى |له|ء عبــــد |ل| لشهيدى|ني  لمنصوره|صيدله 

||47|4 لكريم نصي |محمد عبــــد | نور ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

26744 س|تـــفى جمعه محمد عبــــ ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|36o42 ي|ر
هيم|بــــر|محمود عىل | ئى ن|تـــربــــيتـــ حلو

33378o م|م|م |م|م طه |هش ى شمس|د| بــــ عي 

4o6578 د طه مصطفى|مريم مجدى رش عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

63o|96 ئيل|س ميخ|لي|ن |مح سليم|ديفيد س |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

8826|2 ى حمدى فرج فريج  | يوستـــي  سيوط|نوعيتـــ 

695822 وى|لصفط|هيم محمد |بــــر|يه محمد | لمنصوره|عه |زر

39453 يز|تـــبــــ ف|م محمد ر|سه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

286753 |لسق|طف عىل |عىل ع ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

6|48|8 لففى|لسيد محمد |لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

354762 لسيد عىلي|ء فوزي |ل| عه مشتـــهر|زر

2487|3 |طف فريد أغ|ئى ع|م| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

868854 هر|لط|دل يوسف |تـــسنيم ع دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن
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||7333 ين مجدى عبــــد  ح فهىم|لفتـــ|شي  هره|لق|ره |تـــج

6o|258 لقوي|لصمد رزق عبــــد |عبــــد | ند |تـــربــــيتـــ طنط

86o493 ى عيون عبــــد|ل|محمد لحفيظ محمود|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o9746 كر محمد محمد|حمد ش| ره دمنهور|تـــج

2|965o لمجيد|لمجيد محمد عبــــد|زينبــــ عبــــد ى شمس| لسن عي 

|56757 يوسف رأفتـــ عمر محمد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

526294 ى عل م|محمد جوده محمد حسي  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

37682 ى بــــيوم|حمد حمدى | مي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|39886 |لبــــن|حمد عىل |لسيد |محمد | دين لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

|678|2 بــــو زيد عىل|حمد |ء |رس| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

424278 بــــر|لج|حمد مدحتـــ مصطفى عبــــد | سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

264428  ج|هيم |بــــر|يه محمود |
ى
د|لدسوق |تـــمريض بــــنه

239372 ر سيد|بــــ عم|لتـــو|هلل عبــــد|منه  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

68o465 ى حمزه ش|بــــر|دهم | ى|هيم حسني  هي  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

84|926 ضىحي بــــكر نور محمد ن|سو|بــــ |د|

|48|23 د|زم محمد موىسي عو|ح يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

879|49 لد عىل عىلي |عىل خ ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

9o7448 دل محمد عىل محمد |ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

32368o ف سعدى ع| |ر|ي مر|رسر منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

759779 حمد|حمد عيس |ء |رس| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

79|479 للطيف محمد نرص|محمد نرص عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

3|69o بــــتـــ|عيل ثــــ|سم|ل |حمد جم| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

786472 لعزيز محمد|لمنعم عبــــد|يه حمدى عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

754|7o هيم|بــــر|لمجيد |هيم عبــــد |بــــر|طمه |ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

||5887 لدهبــــ|بــــو |لحكم |م عبــــد |لسل|مهره عبــــد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|2o63| هيم|بــــر|مح وجيه |ن س|ر|م ى شمس|تـــج ره عي 

32|699 محمد محمود محمد محمود عىل لمنصوره|حقوق 

6|7345 لعزبــــ|ن |حمد عثــــم|مريم  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

442|7| حمد حسن بــــدوى|حمد محمد | سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 
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264886 ي
ر|لف|لعزيز |بــــشي  عبــــد| دئى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

64o34 حمد|هر |لظ|عىلي عدلي عبــــد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

266688 لحميد عفيفى|ح عبــــد|ره صل|س ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

483o|6 حمد محمد|لد زىك |ن خ|نور سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5|524| حمد|هيم |بــــر|لمقصود |له سعيد عبــــد|ه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

779389 لعزيز|لرحمن عىل عبــــد |عمرو عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

626762 لحميد|لسيد عبــــد|لسيد حسنى |مروه  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

64|222 لمجيد محمد|ل عبــــد|ن جم|نوره زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

858|54 ي|لرحيم عثــــم|حمد عبــــد|
ى
ن دسوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

92489o لعزيز  |حمد حمدى عبــــد|محمد  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

334o34 ي محمود   خي 
حمد|مصطفى ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

2oo85 يف طه حسن مرىسي رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4752| لح|لنبــــى ص|حسن سعيد عبــــد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8oo267 مع|ل ج|حمد جل|بــــسنتـــ  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|3o556 عيل حسن سيد|سم|نشين محمد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

6|7|92 ئى|لسن|مد مسعد |م ح|بــــتـــس| ط|بــــ دمي|د|

3292|5 ن فهىمي محمد عبــــسيتـــ|نوره |ره بــــنه|تـــج

|47566 بــــ|لمجيد غر|لمجيد محمد عبــــد |محمد عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

476|2o ى س تـــ|مي عىلي محمد بــــرك|ميى سكندريه|ل|بــــ |د|

883|2 ى غ|محمد حم زي|ده حسي  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

7o|487 يف سمي  عىل |منه  لجوهرى|هلل رسر زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

35554 ى عبــــد |  |لبــــ|لحكم عبــــد |مي  حسي 
ى
ى|ق مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

52|824 ي|ر
ى|يوسف فتـــىح منصور ش| ئى هي  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

6237o4 ىط|لع|لمهدي عبــــد|حمد مكرم سعد | تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

777237 حمد عطيه مىح|هلل |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

22o598 ف محمد بــــدر |ء |رس| لدين مصطفى|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

766646 ن|ن ضبــــع|حمد يىح فتـــىح عثــــم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

228|24 طف مصطفى محمد|ع| دين تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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|2o356 لشندويىلي|لرحيم |مخ مصطفى عبــــد |حمد ش| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

686899 لعجىم|ن عىل |تـــ رمض|لشح|عمرو  لمنصوره|ره |تـــج

77|427 ى محمد خليل سليم ن|نرمي  زيق|لزق|بــــ |د|

637989 عىل محمد عىل عمر| دين زيق |لزق|تـــمريض 

434|96 لديبــــ|ء صبــــىح مرزوق محمد |سم| |بــــ طنط|د|

46534o ى |هلل ي|منه  حمد حويتـــ|رس حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

373|6o  عبــــد|عبــــد
ى
رك|لعزيز حسن مبــــ|لعزيز شوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

78o|45 زق محمد|لر|مه محمد عبــــد |س| زيق|لزق|ره |تـــج

255985 لعى|لف|ن |ل سليم|در جم|ن ى شمس صيدله عي 

877534 ل |لع|ل عبــــد |لع|حمد عبــــد |بــــ |رح سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

6|7323 لعز|بــــو |عىل محمد | عل ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

237777 لمنعم|رأفتـــ عدل عبــــد| لي|د هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

66828 ى مبــــ|جر سيد محمد |ه رك|مي  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

233|7o يف حسن محمد فؤ د|مريم رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

287367 لحميد جعفر|خلود محمود عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|57432 ن|حبــــيبــــه يوسف عىل محمود سليم ى شمس|د| بــــ عي 

|44o57 دل محمود عىل دحروج|رضوى ع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5||67o دل خرصى عىل قطبــــ|ء ع|عل ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4|4823 ر|بــــو ن|هيم |بــــر|عمرو مجدى  لشيخ|ره كفر |تـــج

8||||9 نور خليل|بــــدين |لع|ء زين |ل| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

827585 فظ|لح|هيم سعد عبــــد|بــــر|سحر  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

|69966 هيم محمد|بــــر|حمد |م |سل| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

78349| حمد محمود|ل |ن جم|يم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|7477o ن محمد|حمد محمد عثــــم| لمنصوره|حقوق 

293235 لدين|م |ح محمد حس|لفتـــ|منى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6o|995 ي
لبــــدرى|حمد متـــول |حمد | |دئى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

27oo26 هد|ح سعيد مج|لفتـــ|كريم عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

889883 عيل |سم|دل محمد |معتـــز ع سيوط|صيدلتـــ 

9o4349 ح محمد محمود |رس صل|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|67o5 ر|لف|ن أحمد |هلل محمد شعبــــ|منتـــ  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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482769 لسكرى|دل محمد عىلي |ء ع|رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

349o42 وي|لغربــــ|لحكيم |سعيد عبــــد| ر رض|من |تـــربــــيتـــ بــــنه

863438 ل محمود عىلي|محمد جم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

876|9 لح|رص سعيد ص|لن|ل عبــــد |جم ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

|5|824 لحميد|لح عبــــد |ء محمد ص|سم| هره|لق|ره |تـــج

6|4658 ن|لفتـــوح رمض|بــــو |يمن |ء |إرس |بــــ طنط|د|

848o57 بــــر محمد|بــــرين محمد ج|ص ن|سو|تـــربــــيتـــ 

23|4o8 م مصطفى مصيلىح|يوسف هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

497838 ل|لش|بــــ |لوه|ندى محمد عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

3|8862 حمد|ء حمدى عبــــده محمد |رس| هره|لق|بــــ |د|

632688 وى|لبــــشل|حمد |حمد محمد |ء |سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3|6824 هلل محمد عطيه عطيه تـــرىك|منتـــ  ن|بــــ حلو|د|

339oo9 ن عىل|ئى حسن محمد رمض|م| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

86876 لحميد|حمد عبــــد |لعزيز |حمد عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

32947o حمد|لسيد |لسيد محمد |ريم  |حقوق بــــنه

845|| يحن  محمد يحن  محمد فريد |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

679|5| |لق |لخ|لق عبــــد |لخ|بــــ عبــــد |يه|د |زي
وى|لعشم

لمنصوره|ره |تـــج

76894| د|لسعيد فؤ|يمن |منيه | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

636398 للطيف|حمد عىل محمد عبــــد|محمود  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

542542 ي محمود عىلي محمود 
بــــو حوشه|هدير مهنى ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

489277 رضوى حمدى خميس درويش مصطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

7o854o صف محمد|م ن|لسل|صف عبــــد |ن ن|يم| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o2755 د عىل|لجو|لسيد عبــــد |لسيد |حمد | لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

5||8o9 ع مرعي|لرف|بــــ محمد |يه|محمود  طبــــ بــــيطرى دمنهور

899382 بــــر محمد محمد |لج|ء عبــــد|شيم ج|ره سوه|تـــج

855922 ر|بــــونه|م عمر |يه هش| ي|عه |زر
|لمنى

62o226 ودى|لد|ر عبــــده محمد عطيه |من ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

765o|4 لؤى محسن طلعتـــ حسن حسن ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

793596 للطيف|ره مجدى سعيد محمد عبــــد|س زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 
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499978 لعزيز|هلل عبــــد|طمه عىل عبــــد|ف ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

59757 ى|لد محمد |حمد خ| مي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

83565 ىط|لع|حمد محمد محمود عبــــد | |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

776|47 لحميد عفيفى|ء محروس عبــــد |ول زيق|لزق|بــــ |د|

|36|24 ى كم|ك ل بــــطرس نصيح جرجس|رولي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|5|69 عيل حسن |سم|ء حسن |هن ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|743 ء محمد عىل صميده معوض|سم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

644655 وق حسن  لسعودى|لسيد حسن |رسر |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7|2448 مي |ل|لعجىم |ر محمد محمد طلبــــه |من لمنصوره|طبــــ 

693o47 تـــ محمد عطيه|لشح|يمنى محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

484272 لسيد جندى|شد عبــــد |دى فريد ن|ش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

232423 ء محمد خليل حسن|ل| ن|بــــ حلو|د|

7|2oo2 هيم محمود حسن حمود|بــــر|رى |نص|ل|سبــــيله  ره بــــور سعيد|تـــج

878942 ئيل |نىح  مجدى حبــــيبــــ ميخ| سيوط|بــــ |د|

|64222 للطيف حسن|هر عىل محمد عبــــد |م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

852748 سكندر|دي حبــــيبــــ |ريمون ن ره بــــنى سويف|تـــج

9|693o ء محمد حسن رجبــــ |وف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2488|2 للهلوبــــى|هلل |لمحسن محمد عبــــد |مينه عبــــد| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

||779o صديق متـــولي محمود| ن|ر هره|لق|صيدله 

4|62o7 ره|لحميد زىك رسر|بــــسمه محمد عبــــد  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

6o539 ن محمد|ء محمود رمض|سم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

9578| هيم بــــدوى|بــــر|ن محمد |يم| تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

4|9|5| ح عىل|لفتـــ|حمد عبــــد |مح |س ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

632578 هيم معوض عىل|بــــر|م |منيه عص| زيق|لزق|حقوق 

9|93o| لنعيم بــــخيتـــ |لحكيم عبــــد|سمر عبــــد معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

269888 فظ يىح يحن |يىح رؤف ح ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

86|574 رص محمد حسن|محمد ن دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4|284| لحفيظ|منى محمد خليل عبــــد  |بــــ طنط|د|

9|9777 كر  |مل ش|دى كميل ك|ف ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 
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26243 حمد محمد|بــــ |يه|م |سل| ن|علوم حلو

55322 هيم محمد|بــــر|ن |م رمض|وس ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3659|9 محمود قرئى ربــــيع عىل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o64|8 ل|لمقصود عبــــد|لرسول عبــــد |د محمد عبــــد |جه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|5|29 لعليم محمد |ء محمود عبــــد |لشيم| سيوط|بــــ |د|

489453 ى عبــــد|ي حمد عىل|لحكيم |سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62558o س|شمس محمد محبــــوبــــ عبــــ دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

337738 ى|لعليم |ن عبــــد|محمد شعبــــ مي  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

54887 بــــ|لتـــو|رق عزتـــ عبــــد |ء ط|شيم ي سويف
تـــمريض  بــــنى

846636 تـــ|لفضيل شح|مل حسن عبــــد| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

237476 ئى محمد سعيد|رضوى ه م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

4|28o| م|لحليم حو|هيم عبــــد |بــــر|لحليم |عبــــد | عل |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|79oo لحليم|در عبــــد|لق|لد عبــــد|در خ|لق|عبــــد ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

6||429 لسيد حجه|لسيد |سميحه  لشيخ|عه كفر |زر

923|89 ك |لمل|لمع عبــــد| زكري| رين|م كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

53784 لدين محمود|ج |مد رس|محمد ح ي|هندستـــ 
|لمنى

9o2395 ل محمد |لع|ر عىل عبــــد|من تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

896o49 لعزيز |سلىم يحن  عىل عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

269524 ف فتـــىح ص|ن |كريم لح|رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

82o82o ى|كريم محمد رمض ن حسي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

52|668 ضى|لصمد ر|عزيزتـــ محمد فتـــىح محمد عبــــد بــــ دمنهور|د|

222368 ل|لع|ر شكرى يشى سيدعبــــد|من هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

853238 لحفيظ|بــــر فتـــىحي عبــــد|ء ص|شيم ي|طبــــ 
|لمنى

77o5o7 ل|لجم|لسيد محمد |د |فؤ| د رض|فؤ سيوط|هندستـــ 

9o2629 ى بــــكر | حمد فتـــىح خضي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

263394 ين  ر|لنج|لعليم يونس |هيم عبــــد|بــــر|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

7|7476 حمد محمود عجينتـــ|محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9|4o39 ف محمد ذو|نىح  | ر  |لفق|رسر سيوط|بــــ |د|

763227 زى|حمد حج|لسميع |رضوى عىل عبــــد  تـــمريض بــــور سعيد 
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524725 ي و|حمد |
تـــ|صل بــــرك|لسيد بــــسيوئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4|827 محمد نبــــيل محمد محمد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6836o9 ى مح جورج  مرقص|س| مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5o2767 ن|مروتـــ مسعود حبــــسر شعبــــ سكندريه|ل|عه |زر

758373 ى س|ي هيم|بــــر|حمد |م |سمي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

32343o ى|ر |حمد مختـــ|  حسني 
لسيد حنفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|49|98 يمن حسنى محمد|يسن  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

4|o27| مه|لسيد سل|لد محمد |محمد خ |بــــ طنط|د|

4o2938 ئى عىل حميدو محمد حسن|لدين ه|عز  سكندريه|ل|حقوق 

234o65 لق|لخ|رق محمد عبــــد|رجبــــ ط ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

77627 لطوجى|هيم |بــــر|م |ء س|ل| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

83o78o لفضل|بــــو|هيم |بــــر|محمود محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

25|579 بــــوموىس|حمد طلعتـــ فوزى | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6|2247 ن|حمد وهد|محمود سعيد سيد | دين |بــــ طنط|د|

|65547 لسيد|لمنعم |بــــسنتـــ فتـــىحي عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

342644 وق رزق  لسيد محمود عبــــيدو|رسر ى شمس طبــــ عي 

792684 حمد محمد محمود محمد محمود صقر| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6o465| لدين|هيم يوسف نرص |بــــر|لد |خلود خ |بــــ طنط|د|

67855o سط محمد كمون|لبــــ|محمود عىل عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

2|5646 دل مصطفى صقر|رنيم ع لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

5||9|| |د |لجو|ىطي عبــــد|لع|د عبــــد|لجو|محمد عبــــد
لع|لق

ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

876764 ف سيد فؤ|محمد  د |رسر ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

79|8| لعنتـــبــــىل|حمد محمد |ل |حمد جم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7oo457 لم|لم س|لسيد س|حمد | لمنصوره|علوم 

695|o8 هيم|بــــر|ن |هيم شعبــــ|بــــر|ن |شعبــــ لمنصوره|حقوق 

8|345| طمه محروس سيد مرىسي|ف ي|عه |زر
|لمنى

5|o862 ن|حمد سليم|لد |عىل خ بــــ دمنهور|د|

|45|83 لعزيز|حمد عبــــد |محمود عيد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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|28368 لسيد عرفتـــ محمد|مهند محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

769684 مر|بــــو ع|حمد |ر |لستـــ|حمد عبــــد |لد |خ عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

844562 بــــتـــ يوسف محمد|د ثــــ|جه ن|سو|بــــ |د|

28973 لفتـــوح|بــــو|حمد سعد |سعد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

449|43 زي|م عمرو محمد محمد حج|حس ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

|8262 عيل|سم|مريم عىل محمد  هره|لق|ره |تـــج

223877 ى ن|ن نرص قسطندى سليم|سليم| يوستـــي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|326|9 لمصيلىح|لعليم |م عبــــد |منيه س| هره|لق|حقوق 

|7|462  ح|س|دى |ف
ى
جبــــ|مه شوق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

287o9| د|م حم|م|ن |كريم رمض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3357o7 حمد|هيم |بــــر|ل |ر جم|من ى شمس علوم عي 

429756 هيم سليم|بــــر|حمد ربــــيع | ي صىح طنط
|معهد فنى

777o96 عيل|زى إسم|دق غ|لص|رص عبــــد |لن|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

367729 ن عفيفى|حمد مدبــــول سليم|حمد | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4oo682 طف محمد|هلل مؤمن ع|عبــــد ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

697488 لسعيد محمد عمر|حمد |مجدى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o8|55 م|لسل|د عبــــد |لجو|ده محروس عبــــد |عىل حم ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

345|o| ن ى حسن حس|حس| مي  ى |ني  خنى|لدخ|ني  سيه|نوعيتـــ عبــــ

257478 ه نور  وى|لعشم|هيم |بــــر|ني  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

64245| ي|لسيد |لمنعم |م محمود عبــــد |بــــس
ط|لىحى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

9|o5o4 حمد |فظ |حمد ح|مه |س| ج|صيدلتـــ سوه

|7463 هلل|لسيد عبــــد |محمد مصطفى  هره|لق|ره |تـــج

4245|4 حمد محمد سعيد|دل |محمد ع ره دمنهور|تـــج

246352 لعزيز بــــهنس|هلل عبــــد|حمد عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

356578 فتـــ محمد متـــول صقر مي  ى شمس| لسن عي 

272682  لطفى|س| رين|م
ى
مح شوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

5245|6 عيل|سم|بــــو|هلل |حمد عبــــد|ح |وليد صل سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

83|8|3 |لوف|بــــو|فظ |محمود محمد ح دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

79|o56 ى عبــــد |ل| ح مرىس|لفتـــ|ء حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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|35468 حمد سعد|ل |رحمه كم هره|لق|ره |تـــج

68||7 هيم|بــــر|هلل يوسف |محمد عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

754494 ي
عيل عىل|سم|رص |ن| دئى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

322435 مجد فتـــىح محروس|رتـــ |س ى شمس|تـــج ره عي 

332667 لمطلبــــ|صف عبــــد|هبــــتـــ وحيد محمد ن شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

624459 س|لنح|مل مصطفى   مصطفى |يه ك| صيدلتـــ بــــورسعيد

48o4o5 عيل|سم|نور عىل |حمد حسن |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

54|353 حمد عفيفى|ن |حمد شعبــــ|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

24324 تـــه موىس موىس|ندى شح كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|475|5 هيم|بــــر|م مصطفى |محمد س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

222345 بــــ محمد محمود|يه|جر |ه لفيوم|لعلوم |ر |د

754637 سندس حمدى فهىم عىل ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|3479o لس ع مي|دل عطيتـــ س|كي  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

5o6649 حمد علبــــه|رق حسن |نور ط إلسكندريتـــ |تـــمريض 

227o5o بــــر محمد|ل ج|محمد جم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3599o6 ن|ن ممدوح عثــــم|ندى عثــــم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

528873 ي رجبــــ جمعتـــ|د ه|زي
ئى ره دمنهور|تـــج

8838| ف محمد رش|سلوى  د|رسر ن|حقوق حلو

695944 هلل|سم مجدى ذىك محمد نعمه |بــــ لمنصوره|هندستـــ 

5|6497 م|م|تـــه |ء محسن محمود شح|رج سكندريه|ل|طبــــ 

775329 حون|لد فكرى غريبــــ محمد ط|حمد خ| |ره بــــنه|تـــج

566o8 حمد|د |لجو|عمر حسن عبــــد ي سويف
هندستـــ بــــنى

3|8275 ع|لسبــــ|دق |لص|دق عىل عبــــد|لص|عبــــد ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

82643| ي|ن محمود عبــــ|نوره
س مصطفى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|3259o لغندور|ندى عىل محمد عىل  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

4|9442 ى نجوي محمود صبــــري حسي  سكندريه|ل|حقوق 

2|2284 ن|لسعيد محمد رضو|كرم محمد |سيف  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

4o776 ي مرتـــ|يد ن|محمد ز ح|ج  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7773|4 لد جوده مصطفى|محمد خ زيق|لزق|ره |تـــج

4oo885 عيل|سم|مه محمد |س|ن |رو ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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3||729 لمجيد|ل محمد عبــــد|ندى جم هره|لق|صيدله 

9|5|98 حمد  |لعزيز |بــــر عبــــد|لعزيز ج|عبــــد كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

|374|3 حمد محمد|م |كريم هش ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

37|94o ء محمد محبــــ محمد|محمد بــــه ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

845|38 لصغي |زينبــــ حمدي محمد  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

766229 ر|لحسينى محمد مختـــ|لد محمد |روى خ| ره بــــور سعيد|تـــج

767|92 زي|حمد حج|رس يونس |عمر ي عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

3|4843 ديفيد سـمـي  ظـريـف جـونـي ى شمس|تـــج ره عي 

64|54o عيل محمد|سم|لرحمن |عزتـــ عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

357866 شتـــ محمد|حمد رفعتـــ عك| ى شمس|تـــج ره عي 

76||48 ن|لحميد علو|ندى محمود عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

44843o ن|زى رسح|وى حج|حمد محمود عشم| ط|بــــ دمي|د|

4275o3 م محمد|لسل|لسيد عبــــد |عمر محمد  |ره طنط|تـــج

|32498 هيم محمد|بــــر|بــــ |يه|سلىم  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

5|7|22 لطنيىحى|وى |لرحمن هند|لدين عبــــد |جر نور |ه علوم دمنهور

76398 حمد|لدين محمد |ء عز |دع لفيوم|بــــ |د|

8448o هلل محمد عىلي|م عبــــد |حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

267|9 ي|ء زىكي زىكي |ل| لعشر ى شمس| لسن عي 

4949o9 ه حسن قمبــــر|لل|حسن عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

8|934o ح|مل صل|مح ك|بــــ س|رح ي|بــــ |د|
|لمنى

83|o53 خلود زغلول محمد خلف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

648693 ز|لبــــ|لزنفىل محمد |م |جر عص|ه قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

358394 م محمد مصطفى|تـــن هش|ف ى شمس|د| بــــ عي 

4|9o7| لسيد محمد|هيم |بــــر|لسيد | ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

698979 نه شعي |لسيد شبــــ|محمد عيد  لمنصوره|ره |تـــج

|7|23o د تـــوفيق محمد|زم سيد فؤ|ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

68|574 تـــه|مه شح|محمد مصطفى سل لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7oo567 ى |ي حمد محمد|لسيد |سمي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|422o6 عيل|سم|زق محمد |لر|د عبــــد |عم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

49o52o  مرىس محروس|منه |
ى
حمد شوق سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 
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4|837| ئى|لشيتـــ|زى |روق محمد غ|بــــ ف|يه|ليىل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

49o6o4 عيل محمد يوسف|سم|هلل |ندى عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

342|79 لشيىم|حمد |لمنعم |در عبــــد|لق|مل عبــــد| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

54|36| ي
لدين عتـــيبــــتـــ|ل |لدين محمد جم|ء |ضى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

76589| ي
ود|لرحمن محمد د|حمد عبــــد | |دئى تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

86464| لمجد محمد تـــوفيق|بــــو| |سه دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

5o5863 لح حسن سعيد عىل عوض|ص سكندريه|ل|بــــ |د|

886878 ى علم  لدين محمود  |سلسبــــيل حسي  سيوط|ره |تـــج

463853 لسند محمد|يق عبــــد |ن ف|نوره لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

886882 مح سيد يوسف |س| سه ي صىح 
سيوط|معهد فنى

6o2o72 ن|لمنعم شعبــــ|لسيد عبــــد |لسيد |ء |شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

83652o ن|ن عىلي عثــــم|تـــيسي  عثــــم دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

3|4892 ف عىل بــــيوم|كريم  رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

69566o ى  ى|لمتـــول |لمتـــول حلىم |نرمي  لبــــحقي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

479983 م|لسل|هلل محمد فتـــىح |منتـــ  سكندريه|ل|هندستـــ 

|6|264 حمد خليل|ندى مصطفى  ن|بــــ حلو|د|

29|6|4 لحميد|ح عبــــد |لفتـــ|لحميد عبــــد |نور عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

438o32 وى|لقل|ن |هلل مصطفى سليم|نهله عبــــد  لشيخ|تـــمريض كفر 

8|4925 بــــرين حسن عطيه عيد|ص ي|بــــ |د|
|لمنى

778922 لسيد محمد عىل|دل |ء ع|ل| زيق|لزق|صيدله 

355726 ين ن|رفعتـــ مقروفه سلم| في  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

884623 د طلبــــه |لجو|ل عبــــد|معتـــز جل سيوط|ره |تـــج

6oooo6 لعزبــــ|لمعىط |لق عبــــد |لخ|ل عبــــد |سلىم جم لمنصوره|بــــ |د|

6oo673 تـــ|د بــــرك|د جميل سعد ج|مر |ره طنط|تـــج

2569o4 يد|للطيف ف|ندى فوزى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8937o3 لم محمود  |مصطفى محمود س سيوط|طبــــ بــــيطرى 

6977|5 يمن رجبــــ عىل هيكل|بــــسنتـــ  ط|ر دمي|ثــــ|

7|595o بــــ|فع غل|لش|حمد |فع |لش|م |مر لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8o7|62 بــــي|مبــــ|عويس | رض| عل ي|طبــــ 
|لمنى
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68932o زى حسن|لمغ|هيم |بــــر|رق |يه ط| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

64o588 شم محمد|شم عىل ه|محمد ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68867o ئى|لحلو|عيل |سم|حمد |عمرو شبــــل  سكندريه|ل|صيدله 

258885 دريس|حد |لو|مصطفى رجبــــ عبــــد ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

33o75 هيم|بــــر|كر |ن طه ش|نوره كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|48267 هلل محمد حمودتـــ|ح عبــــد |جنتـــ صل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

335423 بــــتـــ عبــــده|حمد ثــــ|ن حسن |يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

33||82 ي عيد |لح عر|حمد ص|
ى
لسيد|ق |كليتـــ هندستـــ بــــنه

2728o8 ندى محمد يوسف محمد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

8o4578 ن|دي فهىمي يون|بــــي ن|غ| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

4||29o تـــ عبــــد| لمنعم طه عيد فرج|مي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

34o435 لبــــصي |عبــــد| طف عط|يدي ع|ه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

922588 فهىم سليم حبــــيبــــ | ي|عط ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

5|8|43 ف|مل |لسيد ك|ن |نوره لسيد مشر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

238|77 هيم عىل محمود|بــــر|سمر  هره|لق|ره |تـــج

62oo94 ف محمود مصطفى |ء |ل| ل|لرج|بــــو |رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2727|6 جح رؤف ملىط|ن| ليند قرص|ل|فنون جميله فنون 

34684 م عبــــيد|م|رق |ن ط|نور هره|لق|ره |تـــج

348o39 ي|لحلو|لسيد |لد عطيتـــ |حمد خ|
ئى |بــــنه| هندستـــ شبــــر

26|4|7 يد|لسيد ز|هيم |بــــر|محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

75|o7| محمد مجدى محمد مغربــــى تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

7||5o8 ى محمد محمد فريد محمود عشر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

45o|58 لسيد طه|محمد محمد  |ره طنط|تـــج

5o97|9 تـــه|مد محمد عىلي شح|لطيبــــ ح|مد |ح سيوط|عه |زر

857|55 ى|ص حمد خلف محمد|ز |في  ي|بــــ |د|
|لمنى

35oo89 ى ر|مريم يحن  حس ى|ني  شد حسني  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

373265 م عىل|حمد محمود تـــم| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

78843 ر محمد|ر عمر مختـــ|مختـــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

784|9o للطيف|بــــ عبــــد|لوه|مأمون محمد عبــــد  زيق|لزق|علوم 

84o859 ي|لر|نور عبــــد|هر |لظ|ر عبــــد|نو|
ضى سيوط|حقوق 
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353936 هيم|بــــر|مه |محمد ربــــيع سل |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

367649 ى|د |محمد حمدى حم مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

85o336 ى|م ن|حس رص سيد حسي  ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

|556o8 ح محمد|لفتـــ|ن محمد عبــــد |نوره ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

2569|9 لنمر|جر محمد محمد |ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|6393 م|لسل|ن محمود مصطفى مصطفى عبــــد |حن |عه طنط|زر

45|669 وي|لنبــــر|لرحمن محمد |ء محمد عبــــد|ل| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

7o2785 ف فوزى |كريم  لسعيد بــــدير|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|48557  ك|هلل سيد محمد عر|يتـــ |
ى
مل|ق ن|بــــ حلو|د|

4oo338 حمد حسن|حمد محمد |لرحمن |عبــــد  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

899584 فوزى ملك مليكه | ريتـــ ج|ره سوه|تـــج

79947 لسيد|م |حمد سيد هم|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

332|49  |هد ع|ن
ى
حمد|طف دسوق |طبــــ بــــنه

|386o م|ح حمدى تـــم|لفتـــ|يوسف عبــــد هره|لق|حقوق 

|6o937 لدين طه|ح نرص |سلسبــــيل صل ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

493734 يد|بــــو |لعزيز محمد |عمر عبــــد  ى لي  سكندريه|ل|حقوق 

766754 بــــ|حمد دي|محمد عىل محمد  ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

353o46 لرحمن مجدى عبــــده بــــيوم|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|7|37 مد|هيم ح|بــــر|متـــ |س|حمد | لشيخ|ره كفر |تـــج

4|988| لموجود موىس عىلي|هلل موىس عبــــد |عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

63524| لمنعم محمد|طف عبــــد|ء ع|رس| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

8|72|6 لك|لم|لرحمن محمد سعد عبــــد|عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

68oo5 ن حميده عبــــيد|ئى شعبــــ|م| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

892863 لسيد |ل |لع|ن عبــــد|ء رضو|سم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

4o7386 هدير رشدى مسعد عىل عوض ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|72o62 بــــيشوى طلعتـــ خليل حبــــيبــــ |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

2455o8 ر|لعظيم محمد نص|لبــــنى سعيد عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|53736 لسيد|د يوسف |سميه عم هره|لق|حقوق 

833o85 ن|حمد عثــــم|لح |د ص|جه ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى
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33744o لغنى محمد|لرحمن حسنى عبــــد|عبــــد س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

63o986 ي
لسيد رزق|طلعتـــ | دئى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2o287 حمد|محمود سعيد محمد  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|28|39 ويرس|ك س|لمل|وليم عبــــد | رين|م ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

23o98| حمد مسعد عطيتـــ زىك عبــــده| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

82823 رق مرع صديق|يمن ط| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

782o5| لسيد|لسيد مصطفى محمد |ر |من زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

23225| هر|عمر بــــدوى محمد ط |ضتـــ بــــنه|علوم ري

33773| هيم|بــــر|لحسينى |لد |محمد خ ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

9|||5| بــــوليله |دى |بــــوحم|رص |لن|ء عبــــد|رس| ج|تـــربــــيتـــ سوه

632664 زى|لمغ|ن عىل |مد سليم|ن ح|نوره زيق|لزق|ره |تـــج

3287o7 يف عبــــد| متـــ|لغنى سل|لسميع عبــــد|حمد رسر ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

496746 در هيبــــه|لق|م محمد محمد فخرى عبــــد|وس سكندريه|ل|حقوق 

|54682 ى ى| نحىمي| مي  |جرجس مي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

75537o حمد دندر|محمود | رش عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

4o5252 ل|لع|ل محمد محمد عبــــد|لع|يوسف عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

35o6o6 هلل|ن محمد محمود عبــــد|سندس شعبــــ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

92||4| ج |مدحتـــ محمد سيد فر ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

924259 ي
|  هلل سدر|د |بــــديع ج| سلفى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

2636|| لسيد سليم|م |نهله فتـــىح هم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

25868o ى|محمد رفيق محمد  مي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

||97o8 بــــ|لوه|لعظيم عبــــد |يوسف محمد عبــــد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

8945o4 عيل |سم|بــــر |مر عطيه ص|تـــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3587|5 ج|د فر|ن ج|ندى فتـــىح قمص ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

||5692 حمد محمود شكرى|يمنى مجدى مصطفى  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

249557 ن|ء محمد محمد شعبــــ|ل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

45235 وى محمد|طف هند|بــــكر ع هره|لق|ره |تـــج

24753o ى محمد|عبــــد هلل نبــــيل حسي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

486o69 در عيد عىل|لق|آيتـــ أحمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

37o245 حمد بــــلح|حسن مجدى حسن   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر
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925o82 لرحيم خليل |ل خليل عبــــد|لع|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|4598| ي عثــــم
ن عىلي|هبــــه مصطفى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

694932 لسطوج|حمد محمد |ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6345|8 مجدى فكرى جوده محمد زيق|لزق|ره |تـــج

26|o52 له مجدى حبــــيبــــ رزق|ه ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

334o55 م مجدى معروف زىك|بــــر| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

438o48 خ|لطبــــ| |لسيد وف|جر مصطفى |ه لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

842o46 ي 
لفخري محمود|زينبــــ مصطفى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

643673 حمد|زينبــــ محمد عوض  زيق|لزق|طبــــ 

786447 حون|محمد محمد ط| محمد رض ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

89o|77 مل فهيم |ريو مدحتـــ ك|م سيوط|تـــمريض 

89o4|| عطيه | ش|نجلو زهجر بــــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o3687 نبــــيل حنفى محمد محمد عىل سعد لمنصوره|هندستـــ 

|57554 لرحيم|هيم عبــــد |بــــر|يه وجيه | ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8|2|93 ي جوده|لحميد ر|زم عبــــد|ح
ضى ي|هندستـــ 

|لمنى

7|7976 لبــــدرى|وى محمد |لشبــــر|هيم |بــــر|هلل |منه  لمنصورتـــ |تـــمريض 

4o2974 تـــه|وى حنفى شح|لشعر|حمد سعيد | سكندريه|ل|حقوق 

|6764| ى|يوسف عمرو رشدى  مي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

68788 ن محمد حسن|رتـــ عيد سليم|س لفيوم|بــــ |د|

789434 ف محمد |ء |سم هلل|حمد عبــــد |رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|48|43 ر محمد زينهم عبــــده|عم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|98|4 مر حمدى هليل محمد|س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

755475 ر محمود محمد محمود|من لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

265872 لسيد|هيم |بــــر|حمد فتـــىح | ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

369263 لم عقيدتـــ|ن عىل محمد س|يتـــ شعبــــ| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

||64|6 م|لش|رس بــــدير |حمد ي| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

685498  |لعزيز |منى محبــــ عبــــد 
ى
|لدسوق

ى
لنشوق لمنصوره|علوم 

637684 لمعىطي|حمد منصور محمد عبــــد | زيق|لزق|صيدله 

648o9 بــــ مرىسي طه|لتـــو|ء عبــــد |دع ج|بــــ سوه|د|

67568| ن|م محمد طه عوض سليم|حس لمنصوره|صيدله 

Thursday, September 6, 2018 Page 13955 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

24479o هلل حسن|لمحسن عبــــد|م عبــــد|هش هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

868o43 لمجد عىلي|بــــو|حمد |سلىمي  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

3|32|5 ف |بــــسمتـــ  هيم محمد|بــــر|رسر ى شمس حقوق عي 

483779 فتـــ عىل  ى عىل |بــــ|مي  ي|صي 
بــــينى لشر سكندريه|ل|حقوق 

83|286 ده|د سن|فؤ| لقس يوحن|ره |س ن|كليتـــ طبــــ أسو

25|634 لجيد عطيه|محمد عىل عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

452692 رس عىل خرصى|يوسف ي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

77883o محمود حسن محمود| رن ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

337|94 فظ منصور|حمد بــــدير ح| منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

|2|2o| حمد محمد ممدوح|ممدوح  هره|لق|حقوق 

7o3628 هلل|حمد وفيق محمد فتـــىح عبــــد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

2|6596 هيم|بــــر|بــــدين |لع|بــــ محمد زين |يه|حمد | ى شمس هندستـــ عي 

4|4744 ليسي |لرؤف |ن عبــــد |ء عثــــم|أل سكندريه|ل|بــــ |د|

45526| بــــيش|س محمد |هلل محمد عبــــ|هبــــه  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

848o37 ي 
حمد|وي |لص|عيل محمد |سم|مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

254268 بــــشيىه|ل|لحميد |سلىم سعيد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

35|778 حمد محمد محمد ضوه|ن |يم| ى شمس طبــــ عي 

833676 طف محمد عىلي|خلود ع ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4|3|47 يم|لد|لعتـــربــــى عبــــد|ن محمد |رو |ره طنط|تـــج

834436 حمد محمد|بــــر |محمود ج ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

772557 حمد مصطفى عيد|ئل |ر و|من زيق|لزق|بــــ |د|

9oo387 محمد عمر محمود محمود  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

7567|| هيم حسن عدس|بــــر|محمد عمر  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

626595 وق  حمد|لسيد محمد بــــهجتـــ |رسر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

6||8oo ف |من بــــ|لدين حج|ر محمد محمود رسر ي صىح طنط
|معهد فنى

32883 |لش|روق عبــــد|لد ف|مصطفى خ
ى
ق هره|لق|هندستـــ 

3|32o| لسيد محمد يوسف|ء |دل عل|ع ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

|65444 ك يوسف جرجس|سيمون مل| ن| هره|لق|ره |تـــج

7o9785 ح قوره|لفتـــ|لسيد عبــــد |ح |لفتـــ|ل عبــــد |من لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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6|||75 م محمد محمد عيس|لرحمن عص|عبــــد |طبــــ طنط

696599 بــــينى|لعزيز |لسعيد صبــــح عبــــد |محمد  لشر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

56334 حمد|مل |لحميد ك|م محمود عبــــد |حس ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4|5595 ى |محمد حس ى خرصى|لسعيد حس|ني  ني  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

47243 لمول|بــــ عبــــد |لتـــو|د محمد عبــــد |جه هره|لق|حقوق 

678669  مصطفى كم|حمد محسن مو|
ى
ي|ل مو|ق

ى
ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2442|6 فهىم| رص زكري|محمود ن ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|59596 لمطلبــــ عىل|حمد عبــــد |ل |نه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|76|2 بــــوعيش|لدين محمد |ل |كريم محمد جم ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

6|7373 ر|لبــــشك|حمد |مجد |ر |مي سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

85985o لعظيم|ء عربــــي محمد عبــــد|حسن دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|33o|8 م|لسل|هبــــه محمود محمد عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

26|oo4 لميىه|حسن جوده | عل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

72948 لس يوسف  لسيد|سحق عبــــد|كي  ره بــــنى سويف|تـــج

4|6754 حمد محمد عزبــــ|رص |ء ن|رس| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

285|26 حمد محمود خلف محمود| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62|479 عيل|سم|محمود نبــــيل حسن عىلي  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

22o63 ى|بــــ مد|م سعيد سيد ح|كي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

483467 لسبــــع|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|ء |رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

272826 م|لسل|مح سيد عبــــد|يه س| أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

9o3|o5 ه فتـــىح ه| لرسول |شم عبــــد|مي  ج|بــــ سوه|د|

249|5o ف فتـــىح يوسف محمد|ن |يم| رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|37673 هيم قطبــــ|بــــر|م سيد |سل| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4|o||| لغنى عىل رزق|محمود محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

894o75 لمجيد |مر عبــــد|ح ع|لفتـــ|نسمه عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

|784o4 عيل|سم|شم |رص ه|لن|زينبــــ عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

75533o لرحمن مصطفى|ء محمد عبــــد |سم| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

283o45 هيم|بــــر|محمد مصطفى محمد  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

683226 ي
لموج |بــــ |لتـــو|حسن حسن عبــــد | دئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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455455 ح موىس|لفتـــ|محمد موىس عبــــد  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

|34458 عيل|سم|هلل حسن |عبــــد | دين هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|37o8 ه محمود  حمد محمد|ني  هره|لق|صيدله 

75|836  
ى
لسيد|محمد عبــــده محمد شوق ى شمس|تـــج ره عي 

4|28o لم محمد|مصطفى س| مه ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

839o98 ه حمدي محمد | |لوف|بــــو|مي  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

438858 ف |محمد  ض|لع|حمد |هيم |بــــر|رسر |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

84996 حمد|طف عىلي |محمد ع ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

4353|3 هلل محمد عبــــده عزبــــ|منه  لشيخ|بــــ كفر |د|

|26369 لعظيم فتـــوح حموده|بــــسنتـــ عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

53438| ر|لعط|محمود رزق محمد منصور  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4959|2 لسيد|عبــــي  صبــــرى سعيد  بــــ دمنهور|د|

2|38o3 حمد شكري عمر محمد|حمد محمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

688487 ف |كريم  لسيد موىس محمد|رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

644832 بــــه|محمد صبــــرى محمد سعد غر لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

5|8633 ي |رس|
لقط|حمد |ء محمد بــــسيوئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

639oo8 هيم محمد|بــــر|ء وحيد محمد |رس| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

349o58 ىطي حسن محفوظ|لع|ن محمد عبــــد|نوره ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7o2544 ى محمد غريبــــ حسن |ي لعليىم|هيم |بــــر|سمي  لمنصوره|حقوق 

246o35 لربــــع|لحديد |بــــو|هلل معوض |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

785886 وى|لقيش|حمد |هيم عىل |بــــر|لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49|27o ن|هيم كيو|بــــر|هيم |بــــر|م |فرح عص تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

255|24 بــــو قرع|هلل |ل عبــــد|ر جم|من تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|8|57 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|حمد | |لي|د ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|73252 لنبــــى محمد|محمد عمرو عبــــد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

6997o2 ن|لسيد عثــــم|ن |حمد عثــــم| لمنصوره|طبــــ 

2736|3 لمعز طه|ئى طلحه عبــــد|م| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

79o645 جوج|مه يشى محمد ه|س|م |سل| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

865266 ي|ر |نو|
حمد محمد مدئى ي صن. تـــ.ك

|ع قن|فنى
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372554 هلل|هلل عبــــد|منيتـــ ربــــيع عبــــد| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

33|324 لم|لسيد س|لم |لسيد س|ن |يم| |ره بــــنه|تـــج

352376 منتـــ محمد محمد محمود| تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

89337o مجدى سيد زىك| ني  سيوط|بــــ |د|

35|986 زق|لر|لمقصود عبــــد|محمود محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

299|o عيل|سم|عيل كرم |سم|زق |لر|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

693569 ى محمد محمد عىل زو|ي و|سمي  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

288o98 مر كريم|م سليم ع|هش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

|42967 عيل|سم|هيم |بــــر|محمد ممدوح  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

9o46o ن محمد|دل رمض|ء ع|رس| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

852666 هيم|بــــر|حمد |م |هدير هش ي|نوعيتـــ 
|لمنى

545943 بــــويوسف|حمد ربــــيع مصطفى محمود | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9||57| حمد مهدى |ج  |هدى ن ج|بــــ سوه|د|

2276|6 عيل|سم|لد حسن |خلود خ تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

224734 محمود صبــــىح| يوسف رض ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

283366 حمد|محمد مصطفى محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

25|282 لدين|بــــ |حمد محمد شه|محمود  ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

63||3| تـــه|حمد عطيه شح|م |جر هش|ه قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|57382 حمد|حمد حسن |هبــــه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2697o5 رج|در نو|لق|حمد عبــــد |د |عم| رض ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

353|9o |لبــــ|لمحسن عبــــد|زم عبــــد|محمد ح
ى
ق سيوط|بــــ |د|

9o6496 ين وس |مشيل نور تـــ| في  ورصى معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

296o42 لغتـــورى|حمد حسن |دل |هلل ع|عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

829857 ي محمد|محمد ن| صبــــ ج  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

266o73 لسميع|لسيد عبــــد|حمد سمي  | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

623|96 مد|لحق ح|د |مد ج|ء ح|ل| ره بــــور سعيد|تـــج

92497o حمد مرىسي |زم |حمد ح| ج |تـــمريض سوه

833479 ى|لص|ن |نشوي شعبــــ وي حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

436745 ر|لنش|رق محمد محمد |مروه ط لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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6|857 حمد|محمد سيد | ي|م تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

233||7 ندى مدحتـــ شنوده بــــخيتـــ|س كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

224874 لنور|هيم عبــــد|بــــر|كريم سيد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

28423| ل محمود عىل|ر جم|من لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

77o9|5 عيل|سم|لحليم |ح عبــــد |يه صل| زيق|لزق|بــــ |د|

7|||75 لسويدى|حمد محمد محمد |ئل |ن و|يم| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

8|6|4| |در وهيبــــ حن|ديفيد ن ي|طبــــ 
|لمنى

69483 رى|لبــــ|فتـــ يوسف عبــــد|يوسف ر ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

257||6 ف محمد |م  خ|لطبــــ|رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8o|527 ر محمود عىلي فرج|من ره بــــنى سويف|تـــج

2|752| ع|تـــحتـــمس محمد رف| لرحمن محمد رض|عبــــد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

878296 لعزيز |هيم حسن رفعتـــ عبــــد|بــــر|جر |ه سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

428423 لسيد محمد محمد مرع|ندى  |عه طنط|زر

92o466 هلل  |لسيد عىل عبــــد|محمد  سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

52o5|4 شقر|ل|حمد |للطيف محمد |عبــــد| دين بــــ دمنهور|د|

8o7862 ى ك| ء مختـــ| لز هر|طمه | ف مل|ر حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

865679 هلل مهدي حمدتـــو محمود|عبــــد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

66234 ن|عيل زيد|سم|لدين مصطفى |م |حس ره بــــنى سويف|تـــج

83|953 حمد حسن محمد|نىهي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

9|4695 رص تـــوفيق |لن|لد عبــــد|زم خ|ح ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

3||29| رج|لج|لسعود |بــــو|حمد مجدى | دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

868582 لدين يوسف نور|ن نور |شعبــــ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

24|3o6 م محمد كرم حسن|سل| ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

33824o لسيس|لمنعم محمد |زم سمي  عبــــد|ح ي صىح بــــنه
|معهد فنى

3|22o6 لسيد محمد|فتـــ |هيثــــم ر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

632536 ى عم|ي ى|د محمد |سمي  مي  زيق|لزق|بــــ |د|

||5662 ى محمد عبــــد  ى|ل |لع|بــــسنتـــ محمد حسي  لسمي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

69|852 لمنعم بــــكري|لسيد محمد عبــــد |يوسف  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

296274 ى |ي لفول|عيل محمود |سم|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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||9569 ح عزبــــ|لقتـــ|حمد عبــــد |ئى |ء ه|هن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

526|5 بــــر محمد عىل حسن|حمد ج| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

879247 ء سعد محمد عىل |سم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

4|3689 بــــ|حمد خرصى محمد خرصى كس| |ره طنط|تـــج

647495 لمعىط|لميس سمي  محمد عبــــد لمنصوره|حقوق 

6949|4 ي|لسيد مصطفى |ء |رس|
بــــينى مصطفى لشر لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

5299|8 لسيد نمي |هلل |حمد مصطفى فتـــح | |ضتـــ طنط|علوم ري

6o2744 يد|وري محمود ف|لمغ|مهند محمود  |صيدله طنط

4474o2 هيم|بــــر|ن محمود فرج |رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

52367 لعظيم حسن|يه سيد عبــــد | صيدله بــــنى سويف

22|432 ى موىس ى موىس حسي  حسي  ن|حقوق حلو

445o29 لمعىط محمد رجبــــ|مريم رجبــــ محمد عبــــد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

2348o4 هيم محمد مرىس|بــــر|ئل |يوسف و ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

63369o هلل|محمد رزق محمد عوض  زيق|لزق|ره |تـــج

682|5o ل يوسف|عيل جل|سم|ء نبــــيل |رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

837599 ي بــــكري ى سيد خي  نرمي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

36o463 ء مسعد محمد طه قطوطه|حسن |تـــمريض بــــنه

39|78 ى ن|ن مكرم سليم|سليم| يوستـــي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7|2249 دى|لبــــغد|حمد محمود عىل |جميله  زيق|لزق|عه |زر

5|987 لعظيم|لحميد عبــــد |ر عىل عبــــد |من بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

76398o وى|لمحل|طمه محمد محمد مسعد |ف حقوق بــــورسعيد

447394 د|م محمد حسن حم|ن س|رو سكندريه|ل|ره |تـــج

499869 لرحيم|لرحيم محمد عبــــد |نشين عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

922649 ف محمد عبــــد|ن |حن لرحمن |رسر ج|بــــ سوه|د|

792799 ن يوسف|لسيد مرزوق عثــــم|هلل |منه  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|4677o د|بــــر حسنى رش|سعيد ص رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

247725 ى محمد | ى محمد عبــــد |مي  فظ|لح|مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4779o5 ىس|لعبــــ|متـــ محمد |س|محمد  سكندريه|ل|صيدله 

3|5238 ى|م وس|لقمص تـــ|مرقص | ركو مي  ورصى لمنصوره|حقوق 

34|62 بــــ|ر دي|طمه سمي  مختـــ|ف ن|هندستـــ حلو
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763|94 لحليم خليل|مه محمود عبــــد |س|ء |ل| هره|لق|ج طبــــيع |عل

373248 لعزيز متـــول|محمد نبــــيل عبــــد ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

235295 لعظيم محمد|حمد محمد عبــــد| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

76|656 لسيد سحيم|محمد عربــــى محمد  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

4|98|5 لعجىم|لسيد |حمد محمد رزق | لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

|46247 ف حسن عبــــد |ء |سم| هلل|رسر هره|لق|بــــ |د|

326577 ح محمد|لفتـــ|تـــ عبــــد|لشح|ن |يم| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

259|| حمد|للطيف |حمد عبــــد |بــــ |رح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

49|286 ى عبــــد|ي ى مجدى حسي  ف|لشن|لصبــــور |سمي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7|94o ه | لسيد محمد سيد|مي  لفيوم|بــــ |د|

64oo|| ل|وى محمد عىل شو|لشبــــر|لمغنى |نىح  عبــــد| زيق|لزق|صيدله 

3236|9 ى عبــــد|بــــ|ل|وليد | رن لرحمن|صي  ن|هندستـــ حلو

265588 يـك|محمد صبــــىح منصور شبـــــ ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

5255oo رف|لع|ر محمد فتـــىح محمد |مي سكندريه|ل|حقوق 

9o8245 ر |حمد عىل عم|ء |عىلي ج|تـــربــــيتـــ سوه

832756 حمد|لدين |عبــــي  محمد سعد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

38|54 شىم محمد عىل|لرحمن محمد ه|عبــــد لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

48726| لنعيم حزين|هيم رجبــــ عبــــد |بــــر|لدين |سيف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7767|7 زى|جد حسنى عىل حج|محمد م زيق|لزق|صيدله 

3296o| ر|لستـــ|ح عبــــد|لفتـــ|ر عبــــد|لستـــ|بــــثــــينتـــ عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

877352 ى ى|نبــــيل | لي  |  سحق مي  زيق|لزق|حقوق 

63339o خ|رق م|أمل ط هر أبــــو رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

46747 بــــورسيع|حمد محمد مكرم | يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

36972o ى  لشقرى|هيم محمد محمد |بــــر|نرمي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o6|37 حمد|مد محمد |ل ح|حمد بــــل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3534o3 حمد|م محمد |حمد عص| ى شمس|تـــج ره عي 

57934 مر محمد|مر عىلي ع|ع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

486577 حمد|بــــو زيد |لحميد |مد عبــــد |م ح|سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6o5||3 قتـــ عمرو يوسف فوزى | لعرينى|رسر ى شمس| لسن عي 
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48o3| ح|لفتـــ|حمد فضل عبــــد |محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

257675 ن|هلل جمعه محمد شوم|عبــــد شمون|نوعيتـــ 

7839|3 لحميد مرىس|ن رجبــــ عبــــد |نوره قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

4823o5 ي |لبــــ|ن عبــــد|حمد رمض|هيم |بــــر|
ى
حمد|ق لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

ألسكندريتـــ|بــــ

8573|6 |طف فوكيه حن|بــــيشوي ع ي|بــــ |د|
|لمنى

279|52 ح شلبــــى|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|ح |لفتـــ|عبــــد شمون|نوعيتـــ 

6793| ل|م جمعه و|محمد س لفيوم |تـــمريض 

236332 لحفيظ|هيم عبــــد|بــــر|ن |د شعبــــ|جه ن|تـــربــــيتـــ حلو

482585 ن محمود خليل|يمن شعبــــ|فرح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o54|9 ي عبــــد تـــه|لعزيز شح|زينبــــ يحن  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

769976 لم|لكريم س|لسيد عبــــد |محمد  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

437|57 ل|لغز|م محمد عبــــده  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

75|634 ف عمرو محمد فر| ج محمد|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

368||6 محمد بــــيوم عبــــده محمود عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

29o|o هلل محمد|عمر يشى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

46697 ل|لع|محمد رجبــــ فضل عبــــد هره|لق|ره |تـــج

838339 ى|لحميد |رق مجدي عبــــد|ط لحسي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

7858oo مل|هيم ك|بــــر|حمد |هيم |بــــر| زيق|لزق|حقوق 

895233 ه |لل|لسيد عبــــد|لعزيز محمد |عبــــد ج|هندستـــ سوه

6|o824 لكريم|هيم عبــــد|بــــر|هيم |بــــر|مد |له ح|ه |بــــ طنط|د|

|2o24o لمحسن|مي  محمود عبــــد |يوسف  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

||746| يف|لسعيد|ء عىل |حمد عل| لشر ى شمس|تـــج ره عي 

63|825 ن|ء بــــدر رجبــــ بــــدر عثــــم|سم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

435|57 حون|لمجيد أبــــو ط|محمد رأفتـــ عبــــد   سكندريه|ل|ره |تـــج

92||oo عيل |سم|حمد |عيل |سم|هر |ش دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

244353 بــــو رسيع فوده|حمد يس |م |سل| ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

4|9427 لرحمن محمد|عيل عبــــد |سم|حمد |ر |من لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o68o6 ودى|لد|لحكيم عىل عىل |محمود عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

|38283 م محمد حمدى محمد محمد|سل| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد
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4o747 ى|ده عىل فرج ي|عىل حم سي  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

34|476 لسيد|لحميد |لحميد عبــــد|لد عبــــد|محمد خ |علوم بــــنه

|3|oo6 ويرس وهبــــتـــ|لفى س|بــــيشوى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

43|5|2 ف محمد عبــــد  زى|لعزيز غ|رسر |علوم طنط

24||6o ج  حسن عيد|محمود ن لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

7745|8 لسعيد محمد محمود سكر|ء مجدى |شيم |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

52682o تـــه مصطفى محمد|عىل مصطفى شح تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

64746o س|هيم عبــــ|بــــر|يه سمي  | زيق|لزق|حقوق 

8|864 ي عبــــد |رس|
ري محمد|لبــــ|ء مصطفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

286564 وق عبــــد للـه جبــــه|هلل سعيد عبــــد|رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6|64o لحليم|حمد عبــــد|عبــــي  عىل  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

9|7996 يوبــــ خليل |تـــه |يوسف شح سيوط|بــــ |د|

63422o لسيد|بــــر محمد |محمد ص زيق|لزق|نوعيتـــ 

452527 هيم|بــــر|حمد ذىك أحمد | لشيخ|بــــ كفر |د|

76255| لحوتـــ|ر |لسيد مختـــ|حمد | ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

6|932| هيم عبــــده حموده|بــــر|هيم |بــــر|حمد | ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

3|4949 لرحمن عوض بــــحر|محمود عبــــد مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

82o223 لعزيز محمد|محمد عمر عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

494338 ى حسن قطبــــ غ|حمد | نم|مي  |ره طنط|تـــج

69o74 حمد|ح |لفتـــ|رص عبــــد |ء ن|رس| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

358362 للطيف|هيم عبــــد|بــــر|مريم حمدى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

82o82| حمد محمد|دل |كريم محمد ع ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

234|3o  |لبــــ|لمقصود عبــــد|مر عبــــد|ع
ى
عيل|سم|ق ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 

منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

55|38 ى زي|س| عيل|سم|ن |مه حسي  ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

8|8385 عيل|سم|حد |لو|م محمد عبــــد|حس ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

5|4256 لتـــريس|لعربــــ محمد محمود |ن عز|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||7o22 ى محمد مصطفى محمود حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

282o25 عيل|سم|عيل |سم|عيل محمد |سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

26397| م رزق رمزى|ديه س|ن ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

Thursday, September 6, 2018 Page 13964 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

28|26o تـــي|لطلح|عيل |سم|مل فتـــىح |سلىم ك تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4827|2 لمحسن عىل سعده|رتـــ محمد عبــــد |س سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

54|962 لحق مقربــــ|د |لعزيز ج|ء ممدوح عبــــد |عل سكندريه|ل|حقوق 

834593 هيم يوسف|بــــر|ج |لرحمن حج|عبــــد ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

5|9372 |حمد عبــــد|ريم 
ى
لعزيز دسوق |علوم طنط

646228 لسعيد|حمد محمد محمد محمد | حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

|67729 ف محمود فهىم|طمه |ف رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

88|337 د  |لمنطلبــــ حم|هلل عبــــد|ء خلف |شيم ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

224378 ى|يوسف محمد عبــــد لعليم حسي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4522|2 ف محمد شه|د |زي بــــىل|لبــــ|لدين |بــــ |رسر  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

|5|875 حمد سيد|مريم محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

542962 ر|لنج|لدين محمد |طمه محن  |ف سكندريه|ل|حقوق 

85|366 لرؤف محمد|ن حمزه عبــــد|يم| سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

69o668 ى تـــوفيق عبــــد  لعظيم تـــوفيق مسعد|نرمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

698427 لعيسوى|لنرص |بــــو |لنرص سعد |بــــو |مصطفى  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

426568 دى|له|للطيف عبــــد |لرحمن عبــــد |يدى عبــــد |ه
لرمسيس |

سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

442368 ض يونس محمد|لمرضى ري|ض عبــــد|ري |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

6o8527 ر|لنج|لسيد محمد مسعد |هدير  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

9|3757 ى مجدى رزق نخله  | مي  سيوط|ره |تـــج

357o74 لرحمن حسن|د محمود عبــــد|حمد عم| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|658o لجندى|ل شكرى |ن جم|يم| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

642469 ن|د سليم|لجو|محمد أحمد عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

782o82 ف محمد محمد | لسيد|رسر ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

348||o لم|لمقصود س|محمد محمود عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|5473 دى|له|لدين حمزتـــ سعد عبــــد |م |حس دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

33|77| لعظيم محمد|لحميد عبــــد|حمد عبــــد| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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4286o4 مر|لسيد محمد ع|م حمدى  |بــــ طنط|د|

2735o6 ى محمود حسن|ط رق حسي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

75o726 حمد|ن |حمد حسن عثــــم|سلىم  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

5454o بــــو بــــكر عويس|مصطفى محمد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

2523o9 بــــى جعفر|مبــــ|ل |ره هل|س ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

6|699o لح|لسيد ص|يه محمد | ط|حقوق دمي

427|63 ء محمد محمد محمد قنطوش|وف سكندريه|ل|طبــــ 

234876 لعظيم عىل محمد|مصطفى موىس عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

344|6| ى لطفى محمود |ي عيل|سم|عيل |سم|سمي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

6o7224 حمد|هيم |بــــر|هبــــم |بــــر|محمود  |حقوق طنط

845263 ن|مل عجل|هبــــه محمد ك سيوط|ره |تـــج

826225 حمد|رك |حمد مبــــ|هلل |منه  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

2585o عيل|سم|هيم |بــــر|مريم سيد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o256 ن نظي  مهدي|طمه شعبــــ|ف لفيوم|عه |زر

229o24 ه | لمجد|بــــو|ء محمد |لمجد محمد بــــه|بــــو|مي  ى شمس|زر عه عي 

6944|8 وى|لبــــهنس|ء حسن نجيبــــ رجبــــ |رس| لمنصوره|هندستـــ 

82|975 ي حسن ح|شيم
مد|ء مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

69o736 لنعيم عبــــده محمد حميد|محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

83o|33 لحكيم|بــــر فتـــىحي عبــــد|ر ص|من دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

67443 ن|حمد شعبــــ|لحميد |ح عبــــد |حمد صل| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

423944 حول|ل|ل محمد |ئى عىل هل|م| ي|عه |زر
|لمنى

39262 |لش|لح عبــــد|م محمد ص|وس
ى
ق هره|لق|ره |تـــج

786oo حمد زىك|د عىل |سلىم عم دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

3426|5 لسيد يوسف|ء سعيد محمود |دع |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

6o6646 وى|لششتـــ|وى أحمد |لششتـــ|مسعد مسعد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

2847o لربــــ سيد|د |م محمد ج|سل| هره|لق|ره |تـــج

4|o3|2  علوش|لعر|لسيد |حمد |
ى
ق ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

27o8| وق  مل|بــــرهيم يوسف ك|رسر |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

844468 ى ع ل|طف وهبــــه سوري|كرستـــي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 
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486o38 عيل|سم|ه |لل|يدى غريبــــ عبــــد|ه سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

42oo43 حمد|لسعيد |ر |لستـــ|ل عبــــد |ء جم|رس| لمنصوره|حقوق 

44o|53 ى ك زق|لر|هلل عبــــد|رم خلف |نرمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

48727| هيم|بــــر|حمد محمد |ن |لرحمن رمض|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

545482 بــــ|لتـــو|طف سعد عبــــد|محمد ع تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

26|||3 حمد|م أبــــو |م|زينبــــ محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

8|4473 محمد بــــيومي محمد بــــيومي ي|تـــمريض 
| لمنى

5o489o لسيد|ح محمد |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|هدير  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

44256 حمد بــــيوم|عمر سعيد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

784768 ل|لع|ن يىح محمد عبــــد|يم| زيق|لزق|طبــــ 

|44992 سلىم رفعتـــ عطيه مصطفى |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

773973 فظ|فظ مصطفى ح|مل ح| هره|لق|ر |ثــــ|

5|9485 تـــى|لزن|د |لونيس ج|م محمد عبــــد تـــمريض دمنهور

|48643 لسعدى عىل محمد|لسيد | |ن|ر ى شمس|زر عه عي 

6478| للطيف|حمد محمد عبــــد |ره |س لفيوم|تـــربــــيتـــ 

82858| حمد|د |ح فؤ|محمد صل |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7784|4 ى عىل متـــول|ندى ربــــيع  مي  زيق|لزق|علوم 

7o7298 لرحيم|لرحيم محمد عبــــد |ء عبــــد |ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|25|37 حمد يشى حسن محمد| ى شمس حقوق عي 

488655 لسيد مصطفى|رق خميس |حمد ط| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4266o| بــــيش|محمد عىل حسن | ديم |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

268o|3 لم|بــــوس|فظ |لح|لحفيظ عبــــد|محمد عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

253o26 ى عم|ي نوبــــي|د بــــهجتـــ |سمي  لشر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o23|2 ئل طلعتـــ أحمد سعيد|ندى و لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|68473 ن|هلل زيد|مد عمر عبــــد |بــــسنتـــ ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|9228 لبــــدوى|لمجيد |د عبــــد |يمن فؤ|حمد | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

682779 ق|ريم محمود محمد صديق  وى|لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

256293 لحليم عيس|م عبــــد|لسل|لحليم عبــــد|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

Thursday, September 6, 2018 Page 13967 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7|494 لمعىط عنتـــر|مه عنتـــر عبــــد |س| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

33958 لسيد|بــــر |رؤى محمد ص  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

77276| ف |له|ر مدحتـــ عبــــد |مي لدين|دى رسر زيق|لزق|بــــ |د|

68o883 م مصطفى محمد حسن بــــيوم|سل| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

887295 لموجود  |ن عبــــد|ء محمد سلط|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

683926 ى فكرى عبــــد  مي   محمد|لبــــ|ني 
ى
ق معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6876o3 لنبــــى|د محمد عبــــد |كريم فؤ لمنصوره|حقوق 

|4o|3| حمد حلىم محمد محمود|مريم  ى شمس|د| بــــ عي 

4|6679 شف|لك|لعزيز مصطفى |فوزيه عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|6497| حمد|ح فهىم |رحمه صل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

329||o روتـــ محمد رسور يونس| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

287772 هيم|بــــر|ج |لح|ح |حمد مصطفى نج| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

63oo48 نس فوزى رجبــــ محمد| زيق|لزق|ره |تـــج

437|7o ر|مل محمد محمد نص|ن ك|نوره لشيخ|بــــ كفر |د|

9|37o4 لرحمن عىل صبــــره  |عىل عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

52649o لرحمن محمد حسن محمد حسن|عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

3289|4 لد وليد فتـــىح فتـــوح|خ ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

338o99 يف  لحجر|حمد |هيم |بــــر|حمد |رسر |حقوق بــــنه

76|36| ى محمود ف رس محمد|محمد خي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

3449o| لحميد عىل|هدير حمدى عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

62|256 ج خليفه|لصبــــ|لح محمد |مريم ص ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

535672 ف محمد عبــــد|محمد  ى|رسر لحميد حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

646|28 وى|لحن|لطفى | ء رض|رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83882o ف عبــــد|بــــسنتـــ  بــــ|لحميد دي|رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o88o3 ف أحمد متـــول حسن |ن ر|لجز|ديه أرسر |ره طنط|تـــج

3473|6 دو|لعزيز ج|ئ  محمد عبــــد|مريم رج |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

877|o2 روبــــيم |نيوس ش|هر ط|ندى م|س سيوط|نوعيتـــ فنيه 

83o827 ل|لع|ن عبــــد|بــــر عمر|محمد ص دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن
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772839 هيم|بــــر|حمد |يمن محمد | زيق|لزق|بــــ |د|

329388 حمد|ن |ر وجيه عيد زيد|من |تـــربــــيتـــ بــــنه

228o72 بــــر عىل|محروس ص| ند ى شمس| لسن عي 

622373 لدين|حمد محمد شمس |ضىح  زيق|لزق|عه |زر

25334o ج|لنس|حمد |طه | نور ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|9o26 عيل أبــــو يونس|سم|مروتـــ معتـــز محمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

28245 ن|لعزيز سليم|تـــفى محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|3934 بــــيل|لدين يشي ق|زينبــــ نور |تـــربــــيتـــ طنط

|8392 ن محمد|ن محمد سليم|محمد سليم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

254548 ي|ضى محمودأبــــو ر|ل ر|لرحمن جم|عبــــد
ضى ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

2345|5 زق|لر|لسعيد محمد عبــــد|مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

62|3o7 ح محمد|لفتـــ|لم عبــــد |ح س|لفتـــ|مجدى عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

4|5oo3 يف|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد| لحميد رسر ى شمس| لسن عي 

64o52 حمد|محمد نبــــيل محمد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

922823 حمد  |شم |حمد ه|ء |سم| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

9oo5|8 بــــودهبــــ |لسيد محمد |سمر  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|746|7 هلل|د |بــــ عىل عىل ج|لتـــو|كريم عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7833o9 لدين عىل محمد خليل|وحيد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84o646 دي عىلي|له|ر عبــــد|م نج|حس دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

69||26 حمد|حمد مأمون |منه | لمنصوره|ره |تـــج

423oo لمنعم محمد هيكل|لمنعم سمي  عبــــد|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

84|987 حمد حسن|سم كرم محمد |لق|بــــو| ن|سو|حقوق 

6o99|o |هيم شتـــ|بــــر|لرحيم |سلىم عبــــد |ره طنط|تـــج

77279o ي|مؤمن محمد جم| رن ل خرصى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8|22o5 ي|لسيد عبــــد|م ربــــيع |حس
لغنى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

36474o لمجيد|نشوى محمود حنفى محمود عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

59956 دى مكرم حبــــيبــــ ملك|ف ي سويف
هندستـــ بــــنى

52|845 لعبــــد|هيم |بــــر|ن ممدوح محمد|رو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7884|| لعزيز|رق فتـــىح عبــــد |نىه ط لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

5425|3 ئيل|ض صموئيل جبــــر|د ري|فؤ| رين|م تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري
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|32499 ح|لفتـــ|ر عبــــد |هر مختـــ|سلىم م ى شمس|د| بــــ عي 

32|255 لحكم|محمد محمد صفوتـــ عبــــد ى شمس حقوق عي 

22659 ل|لع|ل محمد عبــــد |لع|مه عبــــد |س| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2477o4 ر موىس|لغف|حمد محمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

687279 د|هيم حم|بــــر|ح |حمد صل|يدى |ه لمنصوره|حقوق 

7o3783 لح مصطفى عزيز|حمد يىح ص| زيق|لزق|عه |زر

778827 يم|لد|لسيد عبــــد|هلل |رحمه عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

228699 بــــر عىل محمد|ء عىل ج|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

42o7|| حمد|حمد |ل محمد |در جل|ن ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|374o3 لمقصود|رق يحن  مصطفى عبــــد |ط بــــ بــــنى سويف|د|

6448oo ي
لصعيدى|لسعيد عىل |عيد | دئى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|63oo حمد مصطفى عزبــــ|هدى  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

357479 ي جوده |لر|م عبــــد|لسل|ء عبــــد|شيم
|ضى

لجوهرى
|علوم بــــنه

8o94|5 ف | |روفيد هلل|لليل عبــــد|بــــو|رسر ي|صيدلتـــ 
|لمنى

5|2492 تـــه|ح شح|لفتـــ|لرحمن سعيد عبــــد|عبــــد  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8399|6 لمنعم حلىمي|لسيد عبــــد|يه | دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|3668| ي|لر|لحميد عبــــد |ن عيد عبــــد |يم|
ضى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8o54|6 لحفيظ محمد|عبــــد| خديجه رض ي|بــــ |د|
|لمنى

4254o4 لح|لعزيز محمد ص|مريم محمد عبــــد  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2|665o لدين تـــيسي  يشى محمود|ء|بــــه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

223728 ى عل هيم محمود|بــــر|ء |لوجي  ن|بــــ حلو|د|

488274 بــــدين|يوسف محمد بــــشي  ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

434693 دل محمد عييى|ره ع|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4|4542 دي|لرم|لسعود |بــــو |حمد عىلي | لشيخ|ره كفر |تـــج

838886 لسيد|لنعيم عبــــد|ء رجبــــ عبــــد|شيم ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

87o859 يه موفق يوسف محمود| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7542o4 هيم|بــــر|هيم |بــــر|ن محمد |نوره عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

286372 لق|لخ|دل محمد مرىس عبــــد |هيم ع|بــــر| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

877433 م عىل |م|ء محمود |سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 
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37o32| ف زىك |هلل |منتـــ  |لوف|بــــو |رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o483 ى ر|ي بــــ|لوه|م محمد عبــــد|سمي  لفيوم|بــــ |د|

|34786 بــــو بــــكر سيف|دى سيف |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|27747 لدين سعيد|ح |م محمد صل|منه عص| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

63o952 لعزيز|للطيف عبــــد |لدين عبــــد |ء |يه بــــه| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

8526o حمد معوض|حمد محمد |بــــ |رح لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

|39935 م|لسل|ح محمد عبــــد |جر صل|ه لفيوم|لعلوم |ر |د

526743 ى مصطفى حسن مصطفى  حسي 
مصطفى سكندريه|ل|حقوق 

429o|| لغنى|عيل محمد عبــــد |سم|أروى رفعتـــ  |حقوق طنط

8876o6 ى رفعتـــ شنوده بــــرسوم  نرمي  سيوط|بــــ |د|

62264| ه | ح|لفتـــ|فظ عبــــد |حمد نبــــذى ح|مي  لمنصوره|طبــــ 

9o3298 حسن محمد حسن محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|784o2 ي|
يه فريد محمد عفيفى ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

794o88 ج|لسم|هيم |بــــر|م |لسل|حمد عبــــد |هيم |بــــر| إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

|5o982 لكريم|رم عطيتـــ عبــــد |بــــتـــول ك ن|حقوق حلو

7o7539 هيم حموده محمد|بــــر|يه | لمنصوره|ره |تـــج

9||793 حمد  |لسيد |حمد |مينه | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6973o4 حمد|حمد محمد محمود |يه | لمنصورتـــ |تـــمريض 

756567 ل محمد رفعتـــ|مريم جم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

96246 د|حمد فؤ|محمد حسن  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

9o588 حمد سيد محمود|ئى |م| تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

77o39o حمد سعيد محمد صقر| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

25|655 ر|لسيد دويد|لسيد محمد | ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

878753 عيل سليم  |سم|م |حمد عص| سيوط|حقوق 

|58758 ك بــــطرس|لمل|محبــــ عبــــد | ريتـــ|م |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

924637 حمد محمد |حسن رجبــــ  ج|صيدلتـــ سوه

969|8 للطيف|بــــتـــ عبــــد |محمود محسن ثــــ زيق|لزق|حقوق 

|66|7o للطيف|لعزيز عبــــد |جد عبــــد |ء م|عل هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

858389 ء محمد عىلي|مريم عل ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى
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62|4|2 ى محمد|ئل عوض حس|ر و|من ني  حقوق بــــورسعيد

755523 ل عطيه محمد|محمد جم حقوق بــــورسعيد

69|354 ح عىلي|لفتـــ|محمود حمدى محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|75655 ى سعيد جمعه محمد|ي سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8668| ي|ر
ي|لبــــ|لسيد عبــــد |ح |صل| ئى

ى
ق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

923|23 ن  |جح مهدى رشو|هلل ن|عبــــد زيق|لزق|حقوق 

633o99 لمقصود|لمنعم محمد عبــــد|ندى عبــــد زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

9o2322 لمجيد خلف محمد |محمد عبــــد ج|حقوق سوه

6|935o وى|لش|لرحمن يوسف |م محمود عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

4o5687 حمد محمود حنفى فرهود|آيه  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

||9522 ى|بــــيشوى يوسف تـــوفيق بــــش ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

426258 لمنعم محمد|لسيد عبــــد|هبــــه محمد  سكندريه|ل|علوم 

446889 لرحمن صبــــري عبــــده مصطفى|عبــــد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

84729o ف صبــــري عبــــد|طه  لمجيد|رسر ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

2275|9 لربــــ|د|بــــر صبــــىح ج|نوس ج|سطف| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|8673 نىح  محمد لطفى ركه| ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

369323 ي| لرحمن رض|عبــــد
محمد مصطفى |ره بــــنه|تـــج

49772| ى|لسيد محمد |ن |يم| حمد حسي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

23|98o ف |زن |م |لعل|بــــو|هيم |بــــر|رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2963o لبــــشىل|حسن عىل حسن عىل  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

54|743 ى محمد حمد|س| متـــ محمد خي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

876576 لمعىط  |عمرو ممدوح محمود عبــــد ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

269957 لجليل|حمد صفوتـــ رزق عبــــد| هره|لق|صيدله 

879846 ن محمد  |حمد شعبــــ|رحمه  سيوط|تـــربــــيتـــ 

2849o6 ى حسن عبــــد|ف للطيف|طمه حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|5|99 م|لسل|ن سلومتـــ عبــــد |شعبــــ| نور معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

344|33 لق|لخ|ن عبــــد|زم سلط|ن ح|حن ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

66394 حمد محمد محمد|س |ين| لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

346862 ئى|حمد عبــــده محمد كيل|دين |ن  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر
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|546|4 لس ه ي بــــدري ش|كي 
كر|ئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o2|79 ن|ر عثــــم|لغف|ء محمد نجيبــــ عبــــد|ول |عه طنط|زر

37|9|4 ف عبــــد|م |سل| ص|لقص|لمجيد |رسر سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

542774 لقويع|لحكيم |م عبــــد |نىح  هش| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6779o3 حد عىل حسن|لو|مصطفى مجدى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

277267 لزنقىلي|هيم |بــــر|للطيف |هيم عبــــد|بــــر|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6o74|| ى|م محمود ش|هلل س|عبــــد هي  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

643|66 مه|هيم سل|بــــر|ن محمد |يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62o587 رى|فق| هيم محمد زكري|بــــر|مريم  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

8|88|7 ي محمد |رس| حمد|ء يحن  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

4|3235 بــــينى |حمد |لد |ر خ|من وى|لدبــــ|لشر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

76294| خىل|لمن|لسيد محمد |يمن |ء |ل| نوعيتـــ بــــور سعيد

||96o6 ى|عبــــد | حمد رض| لمنعم حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

45o988 هيم  عبــــيدو|بــــر|د |حمد لطفى فؤ| |حقوق طنط

26o525 ن|هلل فخرى محمد محمد سليم|منه  شمون|نوعيتـــ 

4|3832 حد عطيه حشيش|لو|محمود محمد عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

786|59 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ديه |ن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

986o| ى يز خليل|بــــتـــ ف|ثــــ| كرستـــي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2243|| حمد|لمجيد |يمن حسن عبــــد |منه | ى شمس|د| بــــ عي 

6|o595 لديك|لسيد |لسيد |هدير  |بــــ طنط|د|

2376o4 يه حسن عدل حسن| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

856|2 هبــــه تـــوبــــتـــ تـــوفيق محمد لفيوم |تـــمريض 

23|673 لعزيز|حمد عبــــد|حمد مجدى | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

226592 ى عىل|مه بــــ محمود حسي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6oo793 ى عبــــد  لمجيد ضيف جمعه|رحمه خي  لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

|29794 حمد محمود محمد|يه | هره|لق|بــــ |د|

34322| لنبــــي مسعد|مل عليوه عبــــد|تـــ |ي| ى شمس|تـــج ره عي 

26894o لبــــيوم|لرحيم |سلىم محمد عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

33|o75 ن|م سلم|م|ن عطيتـــ سعد محمود |نوره |نوعيتـــ بــــنه

453662 لسيد عىل طه|للطيف |طه محمد عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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6758o2 ى مصطفى عبــــد |سلىم  لعزيز مصطفى|مي  لمنصوره|ره |تـــج

7|2265 ن|عزه مسعد مسعد سليم لمنصوره|بــــ |د|

66o95 ح محمد|لفتـــ|محمد عىل عبــــد لفيوم|حقوق 

828989 ي|لر|هلل عبــــد|لعزيز عبــــد|ء عبــــد|ثــــن
ضى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

322o6| لقوى محمد|منتـــ محمود عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

895255 لرحيم |ه عبــــد |لل|كريم محمد عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

6|5|74 لسعود|عمرو محمود محمود أبــــو | رن لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

87o5oo ليشع متـــي بــــولس|يكل |م ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

6o74o8 |لسق|م محمد |لسل|م عبــــد |حس لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

6o634o ن|لىح رسح|زم محمود عبــــد |ح |ره طنط|تـــج

235344 ى محمد رسل للطيف|ن عبــــد|حسي  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

8|3755 ي س
زي حسن|مي حج|لبــــنى ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

تـــ بــــنى

488627 بــــو|لحميد محمد |هيم عبــــد |بــــر|حمد |يوسف 
|لعل |

|د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

23|663 يوسف| ن عىل محمدعط|حمد عثــــم| ن|هندستـــ حلو

856|o8 ي عبــــد|
ي |لجو|لحسينى

حمد|د مصطفى دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6962o9 يف|ء محمد محمد |رميس لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8996o| بــــ  |هلل محمد دي|طمه فتـــح |ف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8o5453 لعليم|لحميد عبــــد|حد عبــــد|لو|ء عبــــد|عل ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

37|2o6 حمد محمد|لعزيز خليل |جر عبــــد|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|9656 سم|حمد عىلي ق|حمد عىلي |ندي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4|2696 ئى|لقبــــ|لسيد |م |هدير هش |بــــ طنط|د|

|7||7 ن قنديل|زم محمد رمض|ح ى شمس هندستـــ عي 

6|745| تـــ محمد بــــيرص|د|هر س|ط| ر|ي لشيخ|عه كفر |زر

68o524 لعدل|نور محمد |ن |يم| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

899367 ل |م معتـــمد خلف غز|له| ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

6|5753 عيل|سم|ل |محمود محمد محمد جل ط|بــــ دمي|د|

|73953 تـــ|عمرو محمد سيد فرح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

436926 هيم عيس|بــــر|ن سعد صبــــرى|نوره تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

9227|9 لسيد مرزوق |م محمد |حل| ج|بــــ سوه|د|

857|66 وي حبــــيبــــ|د بــــبــــ|مرفتـــ عي ي|بــــ |د|
|لمنى

Thursday, September 6, 2018 Page 13974 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

886344 لعظيم عىل |مؤمن محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8ooo56 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|هلل |منه  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

||7552 كريم مصطفى عبــــده طه محمد طه ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

246226 حمد|لسميع محمد سيد |محمد سعيد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

238525 تـــه|ح شح|لفتـــ|هدى نزيه محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o2|29 ل|ل محمد هل|رص صبــــرى هل|محمد ن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|53323 حمد|بــــسنتـــ مجدى عىل  هره|لق|صيدله 

79o23o ه عىل|لل|مصطفى عىل عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

644989 لخيسر|فظ |فتـــحيه مجدى محمد ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|699|9 هلل عوض|دل طه عبــــد |محمد ع ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

||94|8 حمد حبــــيبــــ|لعزيز |م عبــــد |نىح  س| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

638244  |بــــر|حمد |
ى
للطيف|هيم عبــــد|بــــر|هيم شوق زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

49|97o ن|لم|زق محمد محمد س|لر|ء عبــــد|رس| |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

27|853 ل|لتـــي|حمد |حمد محمد |ذكرى  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7o3755 لسيد بــــقه|ره محمود محمد |س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

825349 لحميد محمد|ده عبــــد|كريم حم دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

372|27 |لنج|بــــو|مروه حمدى عىل  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

8oo|o8 حمد|هيم |بــــر|دل |ن ع|رو ي|لسن |
|لمنى

|38|88 حمد عىل|محمد طلعتـــ  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|4oo24 هيم|بــــر|لسيد |هبــــه رفعتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

679|65 ى مصطفى |محمود حمدى  بــــو زيد|مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

48344o رف خليل|لع|لرؤف |ل عبــــد |جم| يش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75o9o2 هلل|لصمد عبــــد |لسيد عبــــد |م |سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

257926 هيم|بــــر|تـــ |ن شح|هلل رمض|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

37o629 ى حسن ف|بــــس رس|م طلعتـــ حسي  سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

838424 ى بــــسنتـــ محمد عىلي حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

543|74 يد |بــــو|لفتـــوح |بــــو|ن حسن |يم| ى ر|لنج|لي  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

87747 ى|نوره لنبــــى سيد|ر عبــــد|ن مي  لفيوم|بــــ |د|
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27|299 حمد|لرحمن |لرحمن عبــــد |ر فتـــىح عبــــد|من ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

49936o ى  ر|لغف|لمقصود عبــــد|حمد محمد عبــــد|نيفي  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

7|5o|4 يف |رو لح|لسيد محمد ص|ن رسر ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

4|85|6 لم|حمد س|هلل |جمعه عبــــد| محمد رض |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

89|452 ل محمد |لع|ر محمد عبــــد|من سيوط|بــــ |د|

432|39 ى جم|ي هيم رسور|بــــر|ل |سمي  |تـــربــــيتـــ طنط

528253 محمد محمود يحن  حسن بــــسيوئى ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

35|8|| ي
ج|يىح عيس صبــــ| دئى ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

8o5776 مي عطيه منقريوس|ره س|س ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

34o2o6 لسيس|ن |يتـــ صبــــرى محمد عثــــم| |ره بــــنه|تـــج

775249 ر|لسح|محمود محمد جوده سليم  زيق|لزق|عه |زر

854883 ل محمد محمد|لد جم|خ ي|هندستـــ 
|لمنى

7o4759 عيل عىل|سم|ء عبــــده عىل |رس| زيق|لزق|صيدله 

92o8|6 حمد |ن |مصطفى نرصى عثــــم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

252o89 لعزيز|مد عبــــد|تـــ عىل ح|عىطي تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6o354| بــــر|ن حلىم فتـــىح ص|نوره لمنصوره|ل |طف|ض |ري

9o2|4| م |ئيل ديسقورس س|ميخ| ن|مري ج|صيدلتـــ سوه

|746o هيم محمود|بــــر|يوسف محمود  هره|لق|ره |تـــج

676|85 حمد عبــــدربــــه|حمد حمدى |ء |رس| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

5o4|o3 م|هيم عل|بــــر|حمد |لسعيد |هيثــــم  لشيخ|بــــ كفر |د|

4492o7 ن تـــوكل|دى عدن|له|ن عبــــد |عدن |هندستـــ طنط

497623 لم|د س|حمد فؤ|لدين |م |مريم حس ره دمنهور|تـــج

|24739 هلل محمد|محمد فتـــح | دين ى شمس|تـــج ره عي 

428436 بــــ|حمد مصطفى رح|نهله سعيد  |تـــربــــيتـــ طنط

27|62 ر محمد عيد محمد|من ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

23o8| ي عبــــ|لن|ل عبــــد |حمد جم|
س|رص مصطفى هره|لق|حقوق 

689574 لرحيم محمد|ز عبــــد |لبــــ|لحميد |م عبــــد |ريه لشيخ|بــــ كفر |د|

854967 ي|ر
لعبــــد|لح محمد |ص| ئى سيوط|حقوق 

897988 لدين  |ل |عمر محمد خليفه كم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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69o5|5  |عىل | صبــــ
ى
لسيد|لسيد دسوق لمنصوره|بــــ |د|

49oo38 مر|حمد ع|لسيد |ر مصطفى |من بــــ دمنهور|د|

234797 لسيد|لحميد |يوسف سعيد عبــــد ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

32443o حمد فرج|حمد |مؤمن مجدى  هره|لق|ر |ثــــ|

465|46 لقليوبــــى|لسيد |متـــ محمد عىل |س| ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

647487 هيم|بــــر|حمد محمد |لد |يدى خ|ه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6o|o26 بــــ|مد دي|لمحسن عىل ح|يمنى عبــــد  |صيدله طنط

69|2o ي
ى محمود فتـــح| دئى بــــ|لبــــ|عشر لفيوم|بــــ |د|

239364 محمد محمود محمد| مريم رض تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6o7922 ن|عبــــي  محمد محمد بــــدير زيد |نوعيتـــ طنط

266362 ى رف|ي ىط|لدم|ع متـــول |سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

75|369 تـــه|د مدحتـــ محمد أحمد شح|رين بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

23o394 لحميد|فهد سيد بــــديوي عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o479| حمد محمود عىل سليم|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2346|7 فظ|حمد ح|يوسف محمد مصطفى  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

28299 لليثــــى|لدين سليم |ء |ل عل|طل هره|لق|بــــ |د|

448o75 ى رمسيس حلىم رزيق| كرستـــي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7686o4 هيم محمد|بــــر|حمد |سميه  لعريش|تـــربــــيتـــ 

62742 بــــ نبــــيل رجبــــ محمد|رح صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|23o2| لمجيد|حسن محمد خرصى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3||289 ى عص|ي مد يونس|م ح|سمي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

82|226 ن|لد محمد رضو|لرحمن خ|عبــــد حقوق بــــنى سويف

8o7|8 لمنعم محمد|هلل عزتـــ عبــــد |يه | تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

46377o ود|حمد  د|حمد |لسيد |نجوى  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

45o|6o بــــول|لد|ن |محمد محمود محمد سليم |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

4o4985 ئى|لعن|حمد |دل محمود |كريم ع سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

4|9o87 وى|محمود مك| زكري| محمد رض عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

484746 حمد رجبــــ محمود|حمدى  سكندريه|ل|ره |تـــج

5||295 بــــو فول|لد محمد حسن |محمد خ ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى
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35o359 لحميد|لسيد محمد عبــــد|عمر  ى شمس حقوق عي 

43o896 لدين|وى علم |لهند|حمد مصطفى |دتـــ |غ |ره طنط|تـــج

446439 بــــ| ش|حمد محمد لطفى رسر |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

4786o رس صبــــىح يوسف|نوبــــ ي|بــــ| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

48423 مىح محمد منصور|منصور س عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

43o|74 ي|ه
بــــد|هلل ع|لسيد عبــــد | |ئى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

4|874o د عىل محمد|رتـــ عىلي فؤ|س لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4773|4 |هيم شوح|بــــر|د سهيل |زي سكندريه|ل|ره |تـــج

774655 ن|فظ عجل|لح|ل محمود عبــــد |شوقيه طل زيق|لزق|طبــــ 

|69896 يف | حمد|حمد |حمد رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

82338| لحكيم|لندير عبــــد|يدي محمود عبــــد|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

33o34 د نبــــيل محمد محمد|رحمه عم هره|لق|ر |ثــــ|

45|574 ويس|حمد ه|م |لسل|س عبــــد|محمد عبــــ سكندريه|ل|هندستـــ 

84347 عىل| سيد عط| ند ره بــــنى سويف|تـــج

6|o3|6 ئى|لنوس|در |لق|در عبــــد|لق|آيه عبــــد |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

6|9|75 مريم محمد عىل شلبــــى حقوق بــــورسعيد

4|9|o| د عزبــــ|دل محمد رش|حمد ع| سكندريه|ل|حقوق 

33593| وى محمد|ء محمد سعد|شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|o536 هيم هجرس|بــــر|لسيد |ل |آم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

773738 ى |ي هيم|بــــر|لسيد محمد |سمي  زيق|لزق|عه |زر

7|6568 ى فتـــىح محمد نرص فتـــىح حسي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

258973 لسكرم|عيل |سم|هيم طه |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

246|38 |م |لسل|طف محمد حمدى عبــــد |حمد ع|
ن|لطح

ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o7838 تـــ مفيد شهدي |ستـــيفن نش| ج|ره سوه|تـــج

53o493 وى محمد|لص|ل محمد |هدير كم ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

354|96 ن محمد صبــــرى زىك عىلي|نوره ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

829274 م عنتـــر محمد عمر|كر| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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359279 تـــه|ندرو فنجرى رسل شح| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

898259 حمد |ل |لع|لرحمن حسن عبــــد|عبــــد |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

75|o|o م محمد عمر جودتـــ|هش| رن زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|69|54 ى فرج|تـــوئى ع دل بــــشر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

78o932 لسيد|منصور محمد منصور  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3o675 هيم عىلي|بــــر|منه محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

65296 لكريم|حمد محمد عبــــد |د |زي لفيوم|صيدلتـــ 

263732 مر حسن عىل محمد|تـــ| ر|ي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

367459 ء رجبــــ محمد|سمر عل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

69|936 بــــينى |لمنعم |مه عبــــد |س|لمنعم |عبــــد  لشر
محمد حبــــل

لمنصوره|صيدله 

4254|| لفضيل محمود|ن محمد عبــــد |رو سكندريه|ل|علوم 

3|6|95 لعزيز|سلىم خلف محمود عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|48|| |لبــــن|هيم محمد |بــــر|لسيد | |هندستـــ طنط

7632|| لمحسن|حمد عبــــد |طف محمود |يه ع| علوم بــــورسعيد

34659o ر عيس|لستـــ|هيم عبــــد|بــــر|ن |يم| ن|فنون جميله فنون حلو

3|2o|9 هيم خرصى|بــــر|ن سمي  محمد |نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o9|8o حمد موىس|لسعود |بــــو|حمد طلعتـــ | |ره طنط|تـــج

|587|5 طف محمد محمد|ر ع|من كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

5o7238 ه عىل | حمد|حمد عىل |مي  زيق|لزق|عه |زر

266552 ى محمد|محمد | دين مي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

82o374 ى|ء عىلي |رس| حمد حسي  سيوط|عه |زر

6o3493 يف مصبــــ| وى محمد|لشه|ح |حمد رسر |بــــ طنط|د|

475652 لحميد مرىس|حمد عبــــد | |يدى ند|ه سكندريه|ل|ره |تـــج

2|998| ه عبــــد| دى بــــدرى محمود|له|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

688836 ن|دى شوم|له|ىط عبــــد |لمع|بــــو|محمد عزتـــ  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

626729 ى  حمد مظلوم حسن محمد|يمن |نرمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

338347 |يتـــ محمود فؤ|
ى
د دسوق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

36655 ن ء جبــــره زىك|عل| مي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|67358 لحسينى|ء منتـــرص متـــول محمد |شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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622924 سم|حمد ق|ندى سعد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

36545 عيل|سم|روق |مد ف|بــــسنتـــ ح سيوط|حقوق 

46554 ى حميده  لمغربــــي|بــــسمه محمد حسي  هره|لق|بــــ |د|

76833| بــــو شيتـــه|حمد حسن يعقوبــــ |ن |نور لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

76748o عيل|سم|ن |هيم هدبــــ|بــــر|حمد | |صبــــ لعريش|تـــربــــيتـــ 

|6||8o يف محمد عبــــد |نوره لمجيد|ن رسر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|66635 لسيد|تـــ |لشح| |هديه رض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|9|44 ى|ء فتـــىح حس|سل عل|بــــ ني  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

836428 ي|ء |رس|
حمد عىلي مصطفى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

83||36 ي عبــــد
ى
ى بــــطرس شوق لسيد|نرمي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

4o9669 تـــ|هيم محمد بــــرك|هلل محمد إبــــر|يه | |تـــربــــيتـــ طنط

6947oo ى شعبــــ| |نه يس|لح|ن عىل |مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6446o عيل|سم|رجبــــ عىل | ند شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

79885 لرحمن بــــشي |لرحمن بــــدرى عبــــد |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|237| لمتـــول قوره|هيم |بــــر|حد |ل|عبــــد  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

864|59 فرح| بــــ|قيرص بــــض| بــــول لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

84958o ن محمد|ندي محمد شعبــــ لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

2|23o8 لم محمد|دل س|عىل ع ى شمس|تـــج ره عي 

8o9oo| ي ع
صم محمد مصلح|مصطفى حقوق بــــنى سويف

|7o973 لحميد عىل|ر محمد عبــــد |من ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

||5o6o لبــــيبــــ حلىم| ليىل رض ى شمس|تـــج ره عي 

277746 ىس|لعبــــ|م |م|محمد محمد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

779922 لعزيز محمود|حمد نجيبــــ عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

4o5487 عيل|سم|لسيد محمود | |دين سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

283884 ر|لنج|هيم رسىم عىل |بــــر|محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|27775 لريدى|حمد عصمتـــ |حمد محمد | هره|لق|ن |سن|طبــــ 

622777 لمتـــول عمر|رق عوض |م ط|حس طبــــ بــــورسعيد

694468 د|هيم رجبــــ محمد ج|بــــر| |رن ط|ر دمي|ثــــ|
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678866 بــــو زيد|لعزيز |دى عبــــد |له|رحمه عبــــد  ى شمس طبــــ عي 

|53979 محمد عيد محمد مصطفى ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

249964 وى|لرقبــــ|ده عزتـــ نبــــوى |غ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

62245 لعظيم|ل عيد عبــــد|مروتـــ جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

26|638 حمد بــــشر|د مجدى محمد |زي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

32|663 لرحمن|هلل محمد حسن عبــــد|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

833457 لىحي|لدين محمود عبــــد|ء |محمود عل ي صىح سوه
ج|معهد فنى

5|698| بــــو حشيش|ىط |لع|لد عبــــد |سمر خ ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7|5543 ى|بــــو|لسميع |ء صبــــرى عبــــد |رس| لعني  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

9o95|4 ف |حمد عس|هبــــه حمدى  ج|تـــربــــيتـــ سوه

|72645 وحيد سميح حسن| د|رين تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

26346  عبــــد | لعل|بــــو|رق |ط
ى
هلل|دسوق ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

754|54 م محمد حسن|زينه هش تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

92|55 ي محمد 
لطيبــــ|هدير حنفى لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

45o7o7 لدين|در محمد نور |لق|ليىل عبــــد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

243o83 عمر عبــــده محمد منصور لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

348558 ي عبــــد|لش|هر عبــــد|جدتـــ م|م
ى
لشيخ|حد |لو|ق ى شمس صيدله عي 

7oo7|4 هبــــ نوح|لمو|بــــو |هيم |بــــر|لد محمد |خ |ره طنط|تـــج

|32o62 ن|حمد حس|ن |سعد رمض| ر|ي هره|لق|ره |تـــج

8|4825 هلل حسن|ء خلف عبــــد|رس| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

48|8o3 زق|لر|زق محمد عبــــد |لر|حمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

569|4 تـــ|لمنعم بــــرك|ء محمد عبــــد |سم| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

62|578 حمد قورتـــ|عيل محمد عبــــده |سم|ن |يم| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

8o5877 حمد طه محمد طه| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

22o635 يمن محمد عىل|ء |شيم هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

432|3 شد|هلل ر|حمد رفعتـــ محمود عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|546|o د حسن|كريم عىلي ج ى شمس|تـــج ره عي 

756442 محمد غريبــــ محمد محمد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6o2694 لعزبــــ|هيم محمد |بــــر|ل |م جم|سل| ى شمس| لسن عي 
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2|9449 لحميد حسن|م متـــول عبــــد |هش| رن ى شمس|تـــج ره عي 

2|3o29 لق|لخ|ن يشى عبــــد|سهر رمض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|2479 عيل حسن|سم|طف |يه ع| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

247374 بــــومسلم|لسيد |مصطفى مجدى  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

542|33 لعزيز نبــــيوه|لم عبــــد|عيل س|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

523787 لسيد|د |لجو|بــــر محمد عبــــد |محمد ص سكندريه|ل|حقوق 

64497| ن ممدوح محمد محمد وزه|ريم|ن ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o9685 ح جمعتـــ محمود عيس|لفتـــ|محمود عبــــد طبــــ بــــيطرى دمنهور

34o592 ى قرط|هيم |بــــر|لد |خ ي حسي 
ى
م|لدسوق ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

لقليوبــــيتـــ|بــــ

83544 نم|بــــر غ|هلل ص|ن عبــــد |لد رمض|خ كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

63oo35 م|لسل|حمد عبــــد |حمد يوسف محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

529o38 عيل محمد عيس|سم|مصطفى  سكندريه|ل|هندستـــ 

|77o66 لحميد|لد محمد عبــــد |محمد خ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

482873 ف فتـــح |ن |رو لحميد|هلل عبــــد |رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

2633o2 ى ع|ي هيم وهبــــه|بــــر|طف |سمي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6|o37o تـــ و لجندى|ئل محمد |ني  لمنصوره|بــــ |د|

89o384 مد |رس حمدى ح|م ي|هش سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|6o46 وى|لشق|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|يه عبــــد| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

28o|76 لعجيىم|ل حسن |حمد جل|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

492829 لرحمن|لم عبــــد|حمد فهىم س|يوسف محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

97857 ى  م|لسل|حمد عبــــد|محمد حسي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

438953 ي ص|محمد  لمليىحي|دق |لمليىح  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

232463 ن|لمنصف محمد عمر|لد عبــــد|بــــسنتـــ خ |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

5|3o96 دل حميده عطيه هنيدى|محمد ع عه دمنهور|زر

68|332 لعدل|حمد محمد رأفتـــ متـــول | لمنصوره|علوم 

772959 لسيد حسن محمد|يمن |كريم  زيق|لزق|عه |زر

|5792| لحميد محمد محمد|حمد عبــــد |مريم  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|6o|23 لدمسيس|ن |لسيد شعبــــ|لرحمن |عبــــد  ى شمس حقوق عي 

86|588 وي بــــدوي|ج ف|حمد حج| دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري
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78384o ى محمد|رص |ن حمد محمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|963| در|لق|حمد عبــــد |ن عمر محمود |يم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

89|5o| ى |ل |ء موعود كم|سم| مي  سيوط|تـــمريض 

63|765 مح محمد بــــيوم|ء س|ول قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

3462| هيم|بــــر|لحليم |هيم عبــــد|بــــر|محمد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

7||58|  محمد |عمر محمد 
ى
حمد|لدسوق لمنصوره|حقوق 

9|5948 ض |ف خلف ري|حمد خل| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

36o452 ره|حمد عم|ء مسعد محمد |رس| |بــــ بــــنه|د|

3663o3 ى|ح |صل| ء رض|حسن مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3646o8 يمن مني  عطيه| |ن|دي ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

633476 فع|لش|لسيد |حمد سعيد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

6|234o لكوم|لسعيد محمد |ء محمد |سم| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|35oo8 لد محمد عىل حسن|خ ن|هندستـــ حلو

|65o55 مي |م |محمد هش| ر|ي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

678822 ر|لنج|حمد |هلل |حمد عبــــد |ء |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

253448 سهيله رأفتـــ يحن  مزروع ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

3|8333 حمد جمعه|طف |حمد ع| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

897287 ل |وديد تـــوفيق سوري| ن|مري ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6o94o7 هلل| |لق جي|لخ|ل عىل عبــــد |جم لمنصوره|ره |تـــج

87744| ف عبــــد|يه | حمد |لغنى |رسر ي صىح 
سيوط|معهد فنى

6o3oo6 لمتـــول فرج|فرج | نور لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

332476 حمد|لسيد عىل |منى  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

864794 دم|ن منصور |د حمد|زي |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

688|52 وى سعد |لبــــدر|حمد |سعد عزتـــ  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

4|4|59  فهيم شيحه|عزه س
ى
م شوق |بــــ طنط|د|

43o|64 ر|لرحمن نص|م عبــــد |لسل|م عبــــد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي
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789578 لدين محمد|مدثــــر محمد صفى  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

22||| نوس|دق ف|دى ص|بــــى ن|غ| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

258323 حون|م محمد ط|محمد هش شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

49|4|5 لم|ض أحمد مصطفى س|ء محمد ري|شيم سكندريه|ل|حقوق 

765|9| م|لدين هم|حمد نرص |م |عمرو عص ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

87855  |لبــــ|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد 
ى
حمد|ق لفيوم|حقوق 

62o3o7 ن|م مصطفى عثــــم|لسل|ئى عبــــد|أحمد ه ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

45oo3 محمد نبــــيل سيد منصور هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

477592 ي خ ن|لسيد محمد سليم|لد |إنىح  سكندريه|ل|طبــــ 

35529| جر محمد نجيبــــ سعد|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

683782 ر|لنج|ورى محمد |لمغ|لسيد |عمرو  لمنصوره|ره |تـــج

7o8886 ه|بــــو زيد عبــــده عىل |مه |يم ى حمد عجي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

26637| لبــــربــــرى|لنبــــى |م ثــــروتـــ عبــــد|كر| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

24|967 سكندر|بــــسنتـــ يوسف عجيبــــ  هره|لق|حقوق 

45o687 ى|دق ش|لص|زى عبــــد |حبــــيبــــه محمد حج هي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

264o69 م|لحميد مصطفى عل|بــــ عبــــد|يه|ندى  ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

66|52 ك حليم|لمل|د عبــــد |يوسف ميل لفيوم|حقوق 

63o272 م|لسل|هيم عبــــد |بــــر|هيم محمد |بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

882845 ي|ر
حمد  |عيد نصىح | ئى سيوط|ره |تـــج

55396 ى محمود | حمد متـــول|مي  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

62682o ف |رغد  لدين يوسف|ح |حمد صل|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

6o3275 لسعيد عىل مصطفى|م |لسعيد س| |بــــ طنط|د|

843759 هيم|بــــر|لدين |م محمد نور |كر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6o483| ف|لصو|جعفر مصطفى | دين لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

495563 لخي |بــــو |حمد |هلل |ل عبــــد|نور جم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4oo8|o دريس|ن |م عىل عمر|سل| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

347276 لول|رص سيد عبــــد|لن|ء عبــــد|سم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

769|64 ن حسن|لم|محمود محمد س ره بــــور سعيد|تـــج

7o6244 هيم|بــــر|ن يىح سعد |خلود زيد لمنصوره|بــــ |د|

9|o29 حمد سيد سيد|يتـــ | تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

9||62o هيم |بــــر|ن شيخون |حمد شعبــــ| ج|ره سوه|تـــج
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6|722 ئى محمد محمد عىل|م| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

68oo4o لسيد موىس|جد |هر م|ط| لي|د ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

37468 مصطفى محمد مصطفى محمد سيد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

695|94 لسيد|مل |لمحمدى ك|حمد سمي  | ط|بــــ دمي|د|

35996 |لقوى |لمجيد محمد عبــــد |يه مجدى عبــــد |
هد|لش

هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o333 لس ه ى رزق |كي   فوزى حني 
هلل|ئى لفيوم|تـــربــــيتـــ 

7oo938 بــــوزيد|حمد |هلل سيد |دهم محمود عبــــد | لمنصوره|علوم 

525963 |يحن  زكري| م زكري|حس ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

6o3959 م|لعزيز متـــول سل|طف عبــــد |حمد ع| لمنصوره|بــــ |د|

83o|3 هيم حميدتـــ|بــــر|بــــ سمي  |رح هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

679|59 ل|لدين محمد جل|ح |محمد صل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8o683 ي
حمد|بــــر |محمود ص| دئى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6oo733 ى عبــــد| ه حسي  ى|لرحمن |مي  حمد حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|582|8 لعزيز|ل سعيد عبــــد |ر جم|من سيوط|عه |زر

753446 لليثــــي غتـــوري|طف محمد |محمد ع معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

322598 عيل|سم|دل عرفه |ر ع|من وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

96679 ى محجوبــــ| يه فتـــىح حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

53o|89 رى لحىطى رسىم معوض|م بــــ دمنهور|د|

7o4o28 لبــــرع|لمطلبــــ محمد |حمد محمد محمد عبــــد | ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

34333| تـــ صل| لحسينى |لنجدى |لدين محمد|ح |مي 
ن|سليم

ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|5432 لملك|رس محمود محرم عبــــد |حبــــيبــــتـــ ي هره|لق|هندستـــ 

497426 ن|ء عىلي بــــكرى عثــــم|سم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

479796 لسيد عوض محمد|لدين |ء |دى بــــه|ش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|67589 غ|لصبــــ|لحميد |م سعيد عبــــد |ريه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

485o59 ى|حمد محمود | حمد محمد حسني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o|4| ى ص|ي حمد سعيد|بــــر |سمي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

93|46 لعظيم|م محمد عبــــد|رق هش|ط ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

6o37o2 ىط|لع|لمحسن عبــــد|روق عبــــد|حمد ف| |ره طنط|تـــج
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2696|4 لوكيل|ره حمدى محمد |س ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

349|87 لضوى|د سيد محمود |محمد عو |بــــ بــــنه|د|

|25|89 ى محمد|عمر  حمد حسي  ى شمس هندستـــ عي 

98|52 لجليل|لسيد عبــــد |لجليل |د عبــــد |جه لفيوم|لعلوم |ر |د

62o9o3 شتـــ|تـــ عم|ن عرف|رس رمض|ر ي|منــــــ ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

297o4 د|لد قدري فؤ|محمد خ م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

5|o364 ش|حمد هو|حمد سعد | تـــمريض دمنهور

638|o4 حمد مصطفى|لعزيز |دل عبــــد |هر ع|بــــ ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

7o8878 |هبــــه محمد محمد 
ى
لدسوق لمنصوره|علوم 

6333o4 ن محمد سعيد|د سعيد سليم|زي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

24479 لسيد|لسيد محمد |سهيله  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

323394 لرحيم موىس|حمد محمد عبــــد|محمد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

76772| ى |س هيم مرشد بــــردويل|بــــر|ره حسي  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

6285o لعليم محمد|ء محمد عبــــد |رس| بــــ بــــنى سويف|د|

5|8o82 |لسق|كريمتـــ محمد حسن عبــــده  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

7|7758 حمد|لسعيد |هيم |بــــر|لسعيد |هيم |بــــر| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

85|4|7 حمد|ق |لرز|حمد عبــــد|محمد  سيوط|تـــمريض 

|47264 بــــ محمد حسن|يه|محمد  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

3|36|7 سم وصفى عبــــده|تـــي  بــــ|فيلوبــــ ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

||6582 ويرس|د شفيق س|بــــيشوى عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

429757 لجخو|حمد سعد سعد | |بــــ طنط|د|

37244 لحسن عىلي|بــــو |رجبــــ | رودين  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

4|2596 لعجىم|هيم |بــــر|فوزيه نبــــيل سعد  |تـــربــــيتـــ طنط

8678o5 ن عىلي|لعري|شد عىلي |ر ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

2848|6 م مصطفى حسن محمد|عص| يش هره|لق|حقوق 

3548o| ىطي|لع|حمد عبــــد|لد |بــــسمتـــ خ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

755|2| م محمد مرىس مرع|مر بــــ بــــنى سويف|د|

97o23 ى رمض هلل سعد|ن عبــــد |نرمي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|3957| لحليم عفيفى محمد|مريم محمد عبــــد  ن|بــــ حلو|د|
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9o6479 ى  لسيد |مجد سميع عبــــد|شي  ج|صيدلتـــ سوه

8|7|6| د يوسف|وس وجدي ميل|تـــيموثــــ ي|بــــ |د|
|لمنى

4945|2 ز|لقز|ح محمد |لفتـــ|م منتـــرص عبــــد|ر |ره طنط|تـــج

|58887 لسيد|لحميد |ر ممدوح عبــــد |من هره|لق|صيدله 

68|693 لح حسن|وى ص|لبــــدر|مح |عمر س لمنصوره|هندستـــ 

838o3| ي|طر حس|لش|د محمد |زي
ئى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

49792 هيم|بــــر|طف عىل |حمد ع| ن|هندستـــ حلو

|24636 مه محمد حسن|س|هلل |منتـــ  ى شمس هندستـــ عي 

6|7462 لجندى|م محمد |يمنى حس هره|لق|م |عل|

|73534 للطيف|عمر محمد سيد محمد عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

337996 لرحمن|لسيد عبــــد|لكريم |محمد عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

8336| ن محمد|ئشه رجبــــ عثــــم|ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|484|9 هيم|بــــر|ل |دل جل|ء ع|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

787822 هلل بــــسيوئى|ء محمد عبــــد |عل ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|672|4 ى محفوظ|لن|هدى عبــــد  رص حسي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

63896 حمد|ل |حمد جل|محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

5|o|7| لنمر|لحميد |عمر محمد عبــــد علوم دمنهور

|2o7o9 لدين عزتـــ عىلي|د |سلىمي عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

626o34 ئى|حمد محمد كيل|ل |هيم جم|بــــر| زيق|لزق|طبــــ 

4o5434 مل مرىس|ئل محمد ك|ن و|نور سكندريه|ل|ره |تـــج

352||2 ل|حمد جل|هلل محمد |منتـــ  |علوم بــــنه

8954|| دى  |له|هلل مدحتـــ محمود عبــــد|عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

855|92 حمد|لعظيم |عيل عبــــد|سم|يه | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

267448 ن|لحميد رضو|رغد خليفه سعد عبــــد  |صيدله طنط

76529o لد مسعد فتـــىح مصطفى درويش|خ بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

68446| مد عيد سعد|ء محمود ح|رس| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

45ooo6 لحميد عليوه|لحميد محمد عبــــد |عبــــد | سم |هندستـــ طنط

35o7| لدين|ل |لحمد كم|بــــو |مصطفى عبــــده  هره|لق|حقوق 

3648o7 هيم محمد|بــــر|لنبــــى |ء عبــــد|شيم |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

|747o هيم خليل|بــــر|محمد ممدوح  هره|لق|ره |تـــج
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78|7| ئى|طمه ربــــيع محمد علو|ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

286232 عيل|سم|عيل محمد |سم|ره محمود |س هره|لق|بــــ |د|

82926o حمد|بــــر محمد |لصبــــور ج|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

9o2826 حمد |ر محمد طه |من ج|بــــ سوه|د|

34768| هيم|بــــر|لد سعيد |يوسف خ ى شمس|تـــج ره عي 

26o49o بــــوسنه|لمنعم |حمد عبــــد|رضوى  شمون|نوعيتـــ 

464352 لعزيز محمد متـــول|ء مصطفى عبــــد |عىلي سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|5|66o لجليل هديبــــ|بــــر عبــــد |ح ج|ده صل|غ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

329398 جر غريبــــ محمد خليل|ه |بــــ بــــنه|د|

|358o7 ن|د سليم|وليد سيد ور| ن|ر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

468|| ل|ن جل|منه سيد رمض هره|لق|بــــ |د|

56652 هلل|حمد محمد عبــــد |حمد محمود | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|457 در|لق|محمد محمود سيد محمد عبــــد  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

6|2596 لحنفى|لم |لسيد س|هدى ربــــيع  |بــــ طنط|د|

24657| لبــــربــــرى|حمد |ل |حمد جم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

625579 لحميد|لسيد عبــــد |ريم حمدى  لمنصوره|علوم 

885254 بــــر |لج|هيم عبــــد|بــــر|خلود سيد  سيوط|بــــ |د|

544389 لديبــــ|لمنعم عىل |ء عىل عبــــد |إرس بــــ دمنهور|د|

|53343 هلل|هيم عبــــد |بــــر|عيل |سم|زينبــــ  هره|لق|عه |زر

258585 م|حمد سل|در |لق|حمد محمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2467|5 ج عىل|لح|فظ |لح|زق عبــــد|لر|محمد عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

84832| ى مرزوق |ي حمد تـــوفيق|سي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|62ooo ى ع ى |حسي  حمد|دل حسي  لفيوم|لعلوم |ر |د

2|7462 يف |يمن ص|مريم  حمد|لح رسر ى شمس|د| بــــ عي 

54636 حمد محمد|سمر لطفى  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

68|44| هيم جويىل|بــــر|ر |لغف|حمد وليد عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

76o445 ض حسن|رى ري|نص|ل|حمد | لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

2275| ى|عبــــد لرحمن طه محمود حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3|6324 ي سعيد عزيز جبــــره| نىح  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

446|o8 يف محمد ص بــــو بــــكر|لح |محمد رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6|537| ي محمود|م |ر هش|مي
لحسينى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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|69o98 حمد|هر |حمد ط|لد |سلىم خ سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

75979|  حسن عبــــد|لبــــ|ن عبــــد |حن
ى
|لبــــ|ق

ى
ق بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

لسويس|بــــ

68o424 ى حسنى عبــــد | م|لسل|حمد حسي  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

79356 ن محمد|محمد محمود عثــــم ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

6|2325 لسعود|لسعود فهىمي أبــــو|م أبــــو|محمد هش |هندستـــ طنط

253o94 هلل|ن مسعد عبــــد|ليىل حمد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

9oo278 ن طلعتـــ نعيم رمزى |سمع ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|76|o2 حمد عىلي|حمد |عمر محمد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|57233 لح|ل سيد ص|رق جل|ريم ط ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

764|| مل|زق ك|لر|ل عبــــد|ر جم|من لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

697867 ي|حمد |لد فتـــىح |ء خ|سم|
ى
لدسوق لمنصوره|حقوق 

775558 ى|لص|هيم عبــــد |بــــر|حمد | دق خرصى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

77o6o7 ى |ء |رس| ى |حمد |مي  دى|لبــــغد|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

|64383 لسيد محمد|ن محمد |مرو ى شمس|تـــج ره عي 

5||93o د حمودتـــ بــــلبــــع|لجو|كريم حمودتـــ عبــــد  |عه طنط|زر

||6|95 هلل عوض|رفن رأفتـــ عبــــد |م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

57872 ن|حمد ربــــيع سيد مهر| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5||9|6 ئى|لحلو|حمد عبــــده عىل محمد |محمود  ره دمنهور|تـــج

|5757 لسيد|ره محمد سعد |س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8385| ل مبــــروك عيد عقل|بــــل ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

3||8oo بــــوعفيفى|م عىل محمد |ء هش|رس| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

486664 هلل |هيم ضيف |بــــر|ل |لع|لرحمن عبــــد|عبــــد
محمد

بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

435762 ى |دل حسن حس|يه ع| ن|لعري|ني  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

89|76| ى  حمد |محمد صديق حسي  سيوط|ضتـــ |علوم ري

|424o| د|حمد محمد فؤ| |نور ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

775596 جد محمد يونس محمد مصطفى|لم|عبــــد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o|3o2 ل محمود يوسف عىل|عمرو جم زيق|لزق|هندستـــ 

27|8|6 ى|لقطبــــ محمد عىل |سلىم سمي   لعتـــي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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628793 ى عبــــد|حبــــيبــــتـــ  حمد عىل|لصبــــور |مي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|4257| لعزيز|مه محمد عبــــد |س|ء |لشيم| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

685968 وق  ف محمد |رسر لسيد محمد موىس|رسر لمنصوره|بــــ |د|

498666 |لل|حمد عبــــد |ده محمد |آيه عىل حم ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

463|3 حد|لو|بــــ محمود محمود عبــــد |لتـــو|محمد عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

68854| ن عيد|هيم رمض|بــــر|ن |هلل رمض|ن بــــ|يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2572|9 |حمد شم|لسيد |سلىم محمد صفوتـــ  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6376o لرحيم|عيل مصطفى عبــــد|سم|مصطفى محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

4o3228 در|لق|لمجيد عبــــد |ندى حسن عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

25953o لسيد عىل|يه مصطفى عىل | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

256987 لرحمن يونس|يه محمد عبــــد| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

449396 ى سيد |مصطفى ص حمد درويش|بــــر حسي  |هندستـــ طنط

87567o مد محمد |دل ح|محمد ع سيوط|ضتـــ |علوم ري

335o25 ى | |لي|د حمد|حمد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

5|7o69 وى|ح هند|حمد صل|ندى  سكندريه|ل|حقوق 

92322| لموجود حسن |ئى محمد عبــــد|م| ج|أللسن سوه|كليتـــ 

688o26 در|لق|در عبــــد |لق|لسيد عبــــد |ره |س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

754o55 ى|روق بــــش|ريه نسيم ف|يل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

822524 مريم سمي  يوسف فرج ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

36oo|7 ن لمسيح|جرجس خليل عبــــد| مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

675646 بــــ|لوه|رس محمد محمود حسن عبــــد |ج لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

6|222| ى عطيه مصيلىحي |ل |نو ر|لبــــيط|مي  |عه طنط|زر

647842 ى|حمد حسن حس|هر |محمد م ني  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

367968 لد عسكر عوض|حمد خ| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

76o|53 در حسن|لق|حمد عبــــد |رحمه  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

772334 لغندور|حمد عىل محمد |ندى  زيق|لزق|نوعيتـــ 

5|777| ى ح|مد |ح| رودين ن|مد صهو|مي  لمنصوره|حقوق 

5467|4 لمقصود|لعظيم عبــــد |ن عبــــد |لعظيم رمض|عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

54574o لحليم|حمد عبــــد |وى |د محمد بــــسط|زي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o6796 لنبــــي|شور عبــــد|د ع|ء عم|نجل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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25o964 روق خليل|م ف|محمد س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

782636 حمد حسن محمد حسن|ن |يم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

347899 حمد محمد سيد|يوسف  ى شمس|تـــج ره عي 

893357 هيم عىل |بــــر|لح |ن ص|يم| سيوط|بــــ |د|

29585 م عفيفى|م|حمد رجبــــ | تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

45593o هلل|هلل حسن عبــــد |ء عبــــد |رس| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

765976 لمجيد محمد محمود|ن محمد عبــــد |نوره نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

4o|232 لسيد|د |لجو|د محمد بــــسيوئى عبــــد |سع سكندريه|ل|بــــ |د|

8785o9 مي  عىل محمد |ل|سيد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3|9o| لدين محمود محمد|م |ندى حس ى شمس|د| بــــ عي 

8o2|72 ر|رس محمد مختـــ|بــــ ي|مه حقوق بــــنى سويف

6||288 ي|ن حلىمي رسىمي |حن
لضوينى لمنصوره|بــــ |د|

75452o دق بــــشوتـــ|تـــرين نبــــيل ص|ك حقوق بــــورسعيد

9o4732 نوف فتـــىح محمود عىل  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|346o3 ى بــــدر|رص محمود حس|حمد ن| ني  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

333746 هيم|بــــر|هلل |محمد حسنى فرج  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

7652|8 لحليم|لعظيم عبــــد |لدين عىل عبــــد|م |محمد حس ره بــــور سعيد|تـــج

545524 ف جم|سم |بــــ هيم|بــــر|لحليم |ل عبــــد |رسر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

42|7o هيم|بــــر|لعزيز |لد عبــــد |ره خ|س ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4o297| ق|لحميد عىل |م عبــــد |هيم عص|بــــر| وى|لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

286986 لمتـــيتـــ|حمد محمد عيد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

783578 ى عبــــد  هيم|بــــر|لحميد محمود |نيفي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

5o646o ى محمد عرف|ي لمرىس|تـــ محمد |سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o3483 ن عيس|ح سيد عثــــم|لفتـــ|عبــــد | رن إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

49o|o9 حمد|بــــسنتـــ محمد محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

848399 لم|س| هلل عط|كريمه عوض  ن|سو|بــــ |د|

753|69 حمد|لسيد عىل |محمد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

528467 لم|ج  محمد س|محمد مصطفى ن تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش
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757o37 عيل حلىم|سم|عبــــي  محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

847464 ي حم|م|
ي |ده عبــــد|ئى

حمد|لرضى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

78o6o2 ى|هيم حس|بــــر|هلل |محمد محمود عبــــد  ني  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

348962 حمد طه محمد|ديتـــ |ن ى شمس|د| بــــ عي 

9o|282 لدين خلف محمود  |محمد نرص  ج|ره سوه|تـــج

449698 لعزيز محمد|حمد عبــــد |محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

45|783 لنرصى|هلل مصطفى أبــــو|ر عبــــد|محمود مختـــ لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

689988 ىط|لمع|بــــو |روق عمر |يمن ف|عمر  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|635|2 لدين فرح محمود فرح|ح |عمر صل ى شمس هندستـــ عي 

7696|7 لم|حمد س|هيم |بــــر|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|64|9 دل حسن عىلي بــــدوي|هيثــــم محمد ع| ندر|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4|6835 وي|لقرنش|م محمد يوسف |سلىم عص لشيخ|ره كفر |تـــج

5|3993 هند محمد خميس سعد طيلون بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

76||5o لدين محمود شلبــــى|ل |ن عمرو كم|نور لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

75|864 حمد|عىل محمد عىلي سيد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

||74|8 ن ك عوض|جورج مل| مي  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

7o99o2 حمد مسعد رزق|ن |ء رمض|رس| لمنصوره|ره |تـــج

9|6769 بــــوبــــكر |كريم محمد سيد  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

759353 حمد|ن |لسم|حمد عطيه |مروه  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

69723| لحميد محمد|حمد محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

443|82 لشيخ|لسيد محمد |ده |ن حم|حن لمنصوره|حقوق 

355549 ن|طمتـــ عزتـــ محمد مهر|ف هره|لق|ج طبــــيع |عل

8o|946 حسن| محمود محمد زكري ره بــــنى سويف|تـــج

|7389
ى
 سمي  شوق

ى
يوسف شوق هره|لق|ره |تـــج

77626 لرؤف|لسعود عبــــد|بــــو |م |عص| ر|ي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6875|8 ي|بــــر محمد |م ربــــيع عىل ج|سل| لزهي  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|o|26 دريس|ل محمد عطيتـــ |بــــتـــه| |نوعيتـــ طنط

29928 للطيف|لم عبــــد|ل س|محمد جم ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

79o465 ف محمد محمد|محمود  رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7oo599 م مصطفى|لسل|ء عبــــد |م عل لمنصوره|ل |طف|ض |ري
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8332o4 ن حسن|لعليم سلط|منه عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

92|736 ل محمد |لع|حمد بــــخيتـــ عبــــد| ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

3|6o42 ى|م ل|د غبــــري|رزق ج| رتـــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6|9955 ر|لجز|بــــر |ل صبــــرى ج|س ط|معتـــ دمي|علوم ج

26|933 ن محمد بــــكر|ل سليم|محمد جل لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

45362o لبــــسيوئى محمد|لد |محمد خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

263863 ورى محمد|صف مغ|ضى ن|يه ر| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

4858|3 ى هبــــه حمدى محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

348522 |حمد ند|محمود محمد | نور ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

42oo|5 حمد هيكل|م محمود |محمد هش ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

4o7o4o لح|لسيد ص|دل رجبــــ |كريمه ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

832oo8 حمد|بــــ عىلي يوسف |رح دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8953|8 لسيد |سط بــــخيتـــ |لبــــ|عبــــد| زكري ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

766369 لشطوى|رس عبــــده محمد |لدين ي|سيف  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

432436 زق|لر|م رجبــــ عبــــد |لسل|سهيله محمد عبــــد  |حقوق طنط

259658 كحل|ل|لعزيز |دل عبــــد|ء ع|رس| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

25|338 دى|بــــو غ|لبــــكرى يوسف |يوسف  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

447737 ى بــــسيوئى ندى مجدى محمد حسني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

793295 بــــ محمد جميل محمد|يه|محمد  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

4o56|| ق|هلل |روق عبــــد |همسه محمد ف وى|لشر سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

7o48o6 ص|حمد مهدى خو| |دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

2|7863 ره|حمد عم|ندى محمود  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

844927 حمد|لرحيم |لنرص عبــــد|بــــو|هلل |لمعتـــصم بــــ| ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

5|8793 وق ش ى محمد طه|رسر كر خي  ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

4967|| ي
ر|محروس خلف أحمد رصى| دئى ي |

ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

4836|3 تـــتـــ|تـــتـــ محمد شح|رق شح|هدى ط سكندريه|ل|بــــ |د|

345968 لسيد|مصطفى محمد عىل  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

64873o لس منصور غبــــري ئيل|ل ميخ|كي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

2|6o32 ن وجيه بــــردويل خليل فرج| مي  ى شمس| لسن عي 
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48783 كريم سمىح فرج مبــــروك هره|لق|هندستـــ 

5o2432 د مرىس|لجو|مصطفى محمد خميس عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

483o85 لسيد|لسيد محمود |عىل | دين إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

|7||75 شور محمد|لد ع|خ| مه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

893832 مروه عمر سليم عمر   سيوط|عه |زر

69o92| ىط|لع|لمعىط عبــــد |هدى سمي  عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4|23|| متـــ|لمجيد سل|لمجيد عبــــد |حمد عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3o95o ي|بــــر|منيه محمود |
هيم مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

258746 ى عبــــد|حمد جم| د|لجو|ل حسي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8o86o9 ي |مه سمي  مش|س|
حمد|ضى ي|لسن |

|لمنى

228552 حمد|لنبــــى |ل عبــــد|د كم|رين ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5||494 هلل عيس|مدثــــر محمد رجبــــ عبــــد ره دمنهور|تـــج

8o6|28 ك|لمل|يوبــــ عبــــد|دي موىسي |ف ي|نوعيتـــ 
|لمنى

769648 عيل عىل|سم|دل |ل ع|بــــل ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

856825 لرحمن|لبــــدري عبــــد|ده محمد|م حم|سل| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

22o225 للـه|لسيد محمد عبــــد |لسيد |محمود  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

4|3732 ى |حمد يشى | بــــوشلبــــى|مي  |حقوق طنط

529973 ي
ي أحمد|ء عمر عبــــ|ضى

س بــــسيوئى ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

4|6495 |هيم |بــــر|لدين |ح |هيم صل|بــــر|ح |صل
ى
لمنوق لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

267728 لشيخ|مي  محمود |ل|معتـــز  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|274o د|لحميد عي|مصطفى محمود لطفى عبــــد ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8o|46 عىل| ش|لرحمن بــــ|ء مصطفى عبــــد |سم| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

42299o ل|لع|حمد عبــــد |قبــــيض | ء زكري|صف سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

78|464 لحق|حمد عبــــد|م |لسل|ن عبــــد |نوره | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|5788o لد مصطفى|ل خ|طمه جم|ف ى شمس هندستـــ عي 

46o88 ندى محمود محمد محمود ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

245448 ل|لع|لعظيم عبــــد|ل عبــــد|ء جل|ول ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

6|7298 بــــينى|رق محمد |زهوه ط لشر ره بــــور سعيد|تـــج

4o44|8 لرحيم|بــــر بــــكر عبــــد|لسيد سعيد ج| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

769635 ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|م عبــــد |هش لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
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236|38 ء يوسف حسن مجىل|سم| ى شمس|تـــج ره عي 

5o4833 ن نرص|لسيد عثــــم|هدير محمد  |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

264736 ه حج| ى عبــــد|مي  هلل|زى حسي  |نوعيتـــ بــــنه

338778 ي|هر عطيتـــ محمود |ندى ط لزهي  عه مشتـــهر|زر

6982o| تـــه|د شح|لجو|عىل عبــــد | ند لمنصوره|طبــــ 

96792 هيم طه|بــــر|محمد مصطفى  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

632433 ه | هيم محمد عطيه|بــــر|مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4||246 حمد بــــسيوئى|ء محمود |سم| |تـــربــــيتـــ طنط

8977|3 ح محمد سيد |محمد صل ج|ره سوه|تـــج

22289| ضى|لر|عيل عبــــد|سم|حمد |عمر  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|326o بــــويوسف|د |لسيد محمد رش|مدحتـــ وليد  |بــــ طنط|د|

444254 لعريف|ء عرفه محمد عرفه |م عل|له| عه مشتـــهر|زر

844569 ى|ء ش|زهر ذلي محمود حسني  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

87o86| ى |ح |لفتـــ|بــــسمه عبــــد هيم|بــــر|مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

334523 حمد سعيد محمد|لعزيز نبــــيل |عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2547o7 حمد محمد|ء |لرحمن عل|عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

5443|2 لرحمن|بــــر عرفه عىل عبــــد|ء ج|سم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5282o7 ضى|لق|حمد محمد |هلل محمد |عبــــد  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

825439 لدين يونس محمد|ح |محمود صل ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

8|3586 لنعيم سيد|حمد عبــــد|جر |ه ره بــــنى سويف|تـــج

264||5 ف عبــــد|ر |من لرحمن فرج عجور|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|45674 ى  ى عبــــد |حسي  ف حسي  لحليم|رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

447254 ن|لسم|هيم محمود |بــــر|حمد محمد | سكندريه|ل|حقوق 

4o98o6 بــــوصفيه|حمد |هيم |بــــر|لسيد |رحمه  |نوعيتـــ موسيقيه طنط

335o72 هيم سيد|بــــر|جح |طمتـــ ن|ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

255346 ج |هيم ن|بــــر|لغنى |حمد عبــــد |لد |ء خ|سم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

32o73o حمد|هيم محمد |بــــر|مصطفى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

63825| حمد عفيفى|حمد رؤف عىل | زيق|لزق|بــــ |د|

|428o5 ىط|لمع|بــــو |ىط محمد |لمع|بــــو |سلىم  ى شمس حقوق عي 

292o94 عىل محمد يوسف| ند ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

Thursday, September 6, 2018 Page 13995 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

49|o8o ف|لسيد مصطفى عبــــد |ر |من لرحمن رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3227o2 ى محمد عبــــ|ي س محمد حميد|سمي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|47397 مر محمد مصطفى|محمد تـــ لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

37342 |لنعيم محمد محمد عبــــد |حمدى عبــــد | صف
در|لق

ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

25o659 مه|ندى مليىح  عىل سل تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

682988 ف محمد عبــــد |عبــــي   م|دى سل|له|رسر لمنصوره|بــــ |د|

7oo|6 ف |ن |يم| حمد موىس|رسر لفيوم|ر |ثــــ|

78o527 ى |بــــو |حمد |م |س ى|بــــو |حمد |لعني  لعني  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

7o4||2 بــــو زيد|هيم |بــــر|لسعيد |سحر محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

333o48 ف محمد |محمد  ى محمد ق|رسر بــــل|مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

348o37 ى يوسف حسن محمد عطوه حسي  ى شمس طبــــ عي 

|2646| للطيف|م عبــــد |م|لد |هدى خ هره|لق|بــــ |د|

829289 ى|هلل |يدي محمود عبــــد|ه مي  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

535o3 ضل محمد|م ف|حمد عص| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6o975 ل يىح جمعه|يتـــ جم| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

86725 دى|له|هلل عبــــد|ل عبــــد|محمد كم ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

636474 ل|ح و|لفتـــ|لمنعم عبــــد|مه محمود عبــــد|أس |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

28o76| لكريم محمد|لكريم محمد عبــــد|عبــــد ى شمس حقوق عي 

|4o256 ى حسن مريم محمد حسي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

5o6564 |لسيد بــــسيوئى شتـــ|سهيلتـــ محمود  سكندريه|ل|بــــ |د|

23263| لسيد|ل حسن رجبــــ حسن |نه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|669 حد|لو|ح محمود عبــــد |سندس صل هره|لق|حقوق 

75588 لحكم عزيز|حمد عبــــد |ء |رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

88865| لحميد محمد |لحميد محمود عبــــد|عبــــد سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

636959 طف فتـــىح|حمد محمد ع| زيق|لزق|هندستـــ 

|5o793 لمحسن بــــيوم|لد محمد عبــــد |خ ن|هندستـــ حلو

453766 ر|لغف|هيم محمد عبــــد |بــــر|رس |ء ي|عل لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

|7o76o هيم|بــــر|س |س عزتـــ عبــــ|عبــــ ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

Thursday, September 6, 2018 Page 13996 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6|58|2 تـــ|كر| حمد رخ|مي  | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6298|o وى|لنجع|حمد مصطفى حسيبــــ مصطفى | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

269o3o لشوريه|د عىل |يه عم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

685474 هيم|بــــر|سط |لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|سهي   لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

445268 ن|د عثــــم|لجو|عمرو موىس موىس عبــــد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

838396 للطيف|مي عبــــد|ج تـــه|لحج|بــــو|ء |رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

3|48|4 بــــو زيد|م جمعتـــ سيد |سل| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

788774 هلل|هلل عبــــد|لرحيم عبــــد |هلل عبــــد |عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

86o889 لعزيز  بــــحر|ء رجبــــ عبــــد|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

436oo2 ز|عيل در|سم|محمد محمد | مه سكندريه|ل|ره |تـــج

5238o9 وى|لسعد|محمد محمود محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

4o|268 ر|لعط|بــــدين |لع|لرحيم عىل زين |ء عبــــد|شيم ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o92|| ي|ء عبــــد |سم|
ى
ض|لحكيم فرج محمود ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|23o33 دق|ص| لوف|بــــو |ء محمد |سم| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

9o9235 ف عبــــد|محمود  ن |ر حمد|لغف|رسر ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

8o968o ى| يه محمد حسن حسي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|629|7 بــــد|لسيد محمد ع|نىه حمدى محمد  ن|بــــ حلو|د|

7|66|8 حمد بــــكر|طه محمد يحن   تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

437729 در أبــــو شعي |لق|م محمد سعد عبــــد |إبــــتـــس لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

7o3988 وى|لمعد|ل |لع|هيم عبــــد |بــــر|ل |لع|يه عبــــد | |بــــ طنط|د|

4o7554 نس محمدى|ء محمد |سم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

695287 ره محمود مصطفى محمود ضيف|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|36352 لسيد|ن نبــــيل حسن محمد محمد |نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|9|o2 أحمد عىل محمد خرصى بــــريك |حقوق طنط

238387 ى خ|ي هلل محمد|لد خلف |سمي  هره|لق|ره |تـــج

277833 حمد|هلل سيد |هلل محمد عبــــد|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

84793o فظ متـــلقح|لح|يز عبــــد|ء ف|سم| ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

46|o72 مل عيس|ء نبــــيل عىل ك|ل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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4|||9| ى |ر محمد |من عر|لش|مي  |بــــ طنط|د|

867929 ي|ر
ى | ئى حمد|لسيد |حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

689|39 بــــو شعيشع|مل |ح ك|رس صل|ف لفيوم|هندستـــ 

785468 متـــ|محمد يوسف سل| رض عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

35868 فع|لش|لسيد |لسيد يوسف |يه | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

282372 بــــ سيد|لتـــو|نىه رجبــــ محمد عبــــد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

786o2o ف عبــــد |ء |رس| لبــــس|للطيف محمد لبــــيبــــ |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

79|228 لسيد|ل سعيد محمود |محمد جم ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

6|o|49 حمد جليلتـــ|تـــغريد صفوتـــ  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

483|3| لدين محمد جمعه|ندى محمد نرص  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|2o238 للطيف|للطيف عبــــد |مصطفى محمد عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

325o8 لوحش|لقطبــــ |حمد |حمد محمد | كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

697||2 لسيد|لمنس |عمرو مجدى عىل  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

78o524 حسن محمد حسن محمد موىس عوض زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

435969 حمد عون|لصمد |رتـــ مرىسي عبــــد|س سكندريه|ل|صيدله 

373o68 هيم|بــــر|هيم |بــــر|محمود طتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|4487| ى محمد  لسيد|بــــسمه حسني  عه مشتـــهر|زر

9|48|6 لرحيم حسن  |م رفعتـــ عبــــد|سل| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|4o9oo م عىل حسن بــــدوى|هدى عص لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

478832 وى|لششتـــ|بــــدير | زم رض|ح سكندريه|ل|بــــ |د|

269852 سن|لمح|بــــو|ل محمد |ر بــــل|عم ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

34423| لسعود خرصى|بــــو |محمد محمود محمد  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

7o7235 ده عبــــده عبــــده محمد عىل|غ ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

763762 فظ موىس|لح|رص محمود عبــــد |ء ن|شيم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|758o لحديدى|هيم |بــــر|عىل حسن محروس  ن|حقوق حلو

9|2632 لدهبــــ |بــــو|حمد محمد |ئل |و ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

757|6o م|ء محمد محمد سل|شيم نوعيتـــ بــــور سعيد

353|7| رص عمر محمد|عمر ن ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

9|2884 ف |زىك محمد زىك خل قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 
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64o5o8 لسيد|م حسن عيس |حس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

546368 د بــــلبــــع|محمد رأفتـــ فؤ ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

89265| ى | دهم مدحتـــ محمد حسي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

89|396 ه عزم فكرى مريد | مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|42|83 حمد|هيم |بــــر|د |هيم فؤ|بــــر|محمد  لعريش|بــــ |د|

879452 شور محمد عىلي |بــــدور ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

756748 لعزيز مرىس محمد|ميمه عبــــد | عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

337425 ق|حمد |م ثــــروتـــ |سه وى|لشر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

||8o73 حمد حسن يوسف|يمن  ى شمس صيدله عي 

5|8438 بــــ محمد|لوه|ن غريبــــ عبــــد |حن تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

765|24 حمد محمد موىس|لسيد |دل |حمد ع| نوعيتـــ بــــور سعيد

428556 بــــ|لبــــ|روق محمد فتـــح |أمنيه محمد ف |علوم طنط

833926 لمولي|د|يه فوزي محمد ج| دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

434o94 ح يونس|لفتـــ|غبــــ عبــــد|هيم ر|بــــر|ء |رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5o6476 لسيد|بــــر محمد عىل |ء ج|ل| سكندريه|ل|بــــ |د|

82|295 لفضيل مهدي|محمد خلف عبــــد ي|تـــمريض 
| لمنى

59797 لرحيم|ج  عىل عبــــد |ن ن|رمض صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

25396| مي  محمد سعدأيوبــــ|حمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

84|64| هلل|م محمد عبــــد|لسل|هيم عبــــد|بــــر| ن|سو|حقوق 

859229 عيل|سم|كريمه عمر زىكي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4o|o44 لدين محمد محمود بــــخيتـــ|محمود خي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62723o  |لش|ل سعيد محمد عبــــد|بــــل
ى
وى|لبــــرم|ق زيق|لزق|طبــــ 

9|8564 بــــ |لوه|لد سيد عبــــد|خلود خ ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

395|6 حمد مجدي هيبــــه رجبــــ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

254ooo لخول|محمد محمد محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

526454 ن|حمد حمزه رمض|دل |حمد ع| ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

68749| عيل|سم|ئ  |لد رج|جر خ|ه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4o|o29 لسيد قطبــــ|ن سعيد أحمد |مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o7o39 لسيد محمد يونس|رضوى مرىس  سكندريه|ل|بــــ |د|
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336|o8 ل محمد سيد|ء جل|ل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

65755 صم مصطفى محمد عىل|ع ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

68568| لففى|ح مخلوف |لفتـــ|حمد عبــــد |ن |يم| لمنصوره|بــــ |د|

527486 بــــو زيد|فظ |هلل صبــــرى سعد ح|منه  سكندريه|ل|هندستـــ 

25435| ر|لحليم نص|هلل عبــــد |م فتـــح |ء س|ل| ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

373724 ى|لحميد حس|يتـــ مصطفى عبــــد| ني  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|7|496 لحليم|لعظيم عبــــد |محمد سيد عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

325839 مه|مدبــــول محمد سل| صف هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

35762| حمد محمد|مصطفى | لي|د |بــــ بــــنه|د|

644o8 لمقصود|رق عىل عبــــد |تـــسنيم ط لفيوم|علوم 

496|3| لسيد|لسيد |لدين |ح |طمه محمد صل|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8469|7 محمد عصفور موىسي| يش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

7|o874 هيم|بــــر|حمد |هر محمد |م ط|سل| لمنصوره|هندستـــ 

7o|o2 لسيد|لمقصود |ر عبــــد |لستـــ|محمد عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

369452 |لظ|حمد يسن عبــــد|
ى
هر دسوق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|69o2| يف محمد مصطفى محمد رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o9267 لمرصى|للطيف |تـــ عبــــد |لشح|للطيف |نىه عبــــد  |ره طنط|تـــج

5o66|9 هيم محمود أبــــو شنبــــ|م إبــــر|لسل|هلل عبــــد |منه  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

758|o8 ن|طف عبــــده عبــــده سعف|محمود ع ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

839299 ر سقىلي|هلل نج||ن عط|يم| دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

449o46 ص|لقص|عيل |لغنى إسم|محمد مني  عبــــد  ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

3|4442 لسيد|د طه |سم رش|محمد بــــ هره|لق|بــــ |د|

45488 لق|لخ|لمقصود عبــــد |م محسن عبــــد |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

64o948 هيم|بــــر|محمد مني  محمد متـــول  زيق|لزق|هندستـــ 

35457| ل|لع|رفعتـــ سيد عبــــد| دين عه مشتـــهر|زر

329777 لم|رق محمود محمود س|رحمتـــ ط ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

244887 هيم|بــــر|بــــ |لوه|هيم عبــــد|بــــر|منى  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

2344|8 لعظيم محمود عفيفى|محمد عبــــد تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

232o63 محمد عىل محمود مرزوق ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 
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84o225 يع|لدين ط|ن محمد نرص |مرو ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

677|73 لتـــميىم محمد حسن|دل |لسعيد ع| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

78o928 ى|محمد محمود محمد  حمد حسي  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

866|87 لعربــــ|بــــو|م عىلي |م|ء |لزهر| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

622884 ن ف رمض| |مي  هيم|بــــر|لسيد |ن |رسر ط|حقوق دمي

766927 حمد عيد زريق مصطفى|محمد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

5o|845 ي عبــــد 
ن|د محمد سليم|لجو|منى ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

4835o5 لخول|هيم عمر محمد عمر|بــــر|د |جه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25636o ي|مح محمد سمي  م|محمد س
ضى ج|بــــ سوه|د|

342||2 لجندى|ر سعيد محمد محمود |مي ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

4854o2 لسيد|ذل |لش|دتـــ محمود عىل |مي سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4|432| ن|د سلط|لجو|خلود محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4376|9 هلل محمود منصور|محمود عبــــد  لشيخ|تـــمريض كفر 

782o27 ل|لع|حمد عبــــد|هيم |بــــر|ن |يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

629533 ء أنس عليوتـــ عطيه سليم|رس| زيق|لزق|علوم 

6|o73| ى محمد  لسعيد ملحه|نرمي  |بــــ طنط|د|

|45654 مه محمد محمد|س|محمد  ن|حقوق حلو

252688 لبــــش|بــــر |لد ص|م خ ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

22|95o صف عىل|ره محمد عىل ن|س ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

499269 رس محمود صبــــره|تـــغريد ي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o54|7 د|ل محمد حم|رغده جم ي|بــــ |د|
|لمنى

627669 حمد عبــــده|طمتـــ ممدوح |ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48874 ف محمد سيد| |ند رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|52|5o حمد عىلي محمد|هلل |منتـــ  هره|لق|هندستـــ 

83993 ن رجبــــ مبــــروك|محمد شعبــــ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

63573o لعزيز|هدير مدحتـــ رجبــــ عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32o|26 لعزيز محمد|رق عبــــد|ط| سم |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم
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36786| ى  لسيد محمد عرفه|نيفي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

75o25 ى|بــــوزيد حس|لد |عىلي خ ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

856o26 د محمد|عبــــي  محروس عو ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

96599 لسيد|عمرو محمود محمد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|5|7|4 س نرص|س سيد عبــــ|ريم عبــــ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|259|| وي|لنحل|حمد |م |حمد بــــس| مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

7637o2 ى محمد |ي حمد|لسيد عوض |سمي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

|5|726 ي | ء يحن  زكري|رس|
وي|لمك|عىل مصطفى ن|ضتـــ حلو|علوم ري

49476| لسيد معوض معوض|ل عمرى |بــــل بــــ دمنهور|د|

354|58 تـــه|زق شح|لر|لحكيم عبــــد|ر عبــــد|من ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|554o6 ى|لق|سلىم محمد عبــــد  در حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

69|558 ى|لحس|بــــو|ن عىل |حمد شعبــــ|ره |س ني  لمنصوره|حقوق 

32528o م محمدي محمد عبــــده حسن|سل| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

243o86 حمد عىل|كريم عمر  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

545764 يف|بــــر|ئى |لىحي|هلل |عبــــد هيم محمد رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

479273 ن أبــــو حمده|حمد حسن عثــــم|ندى  بــــ دمنهور|د|

258377 ف مرو|د |زي حون|ن ط|رسر لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

2765oo مه|مه محمد سل|حمد محمد سل| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|8|62 لسيد|تـــه |حمد شح|جر |ه ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

25988o هيم|بــــر|ر |لستـــ|ن محمد عبــــد|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|77o5 يد حسن |بــــو |ل مصطفى |يدى جم|ه ى |غ|لي  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

2842|2 حمد|بــــتـــ |لسيد ثــــ|ن |حن رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

|47449  سيد عبــــده
ى
مصطفى شوق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2377o6 مريم رأفتـــ مرقص لوز ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9o9458 شم |حمد ه|ده منصور |غ ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6|9932 ء محمد نديم نديم سمك|سم| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

329286 ح حسن|لفتـــ|لسيد عبــــد|طمتـــ |ف زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 
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777397 ل |لع|للطيف عبــــد |ل عبــــد |لع|ء عبــــد |لشيم|
مسعد

ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

86398 حمد عيسي نرص|م |سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

784442 ن|هر بــــدر|لم ش|يه محمد س| زيق|لزق|حقوق 

26|86| ى عص م حسن حسن منصور|خي  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

6899|6 مل|حمد ك|نور |بــــوضيف |ريم  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|74944 ق|ر محمد سبــــ|م محمد نج|ريه ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

|53474 هلل|لدين عبــــد ربــــه عبــــد |ح |ء صل|رس| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2678|2 بــــو عربــــ|ن محمد |محمد رمض ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

754o57 ى س| لسيد|لم |يه حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

5|6767 ء حسن فهىم حسن زعيتـــر|رس| علوم بــــورسعيد

2868|8 لكردى|كر لبــــيبــــ |يه ش| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

789397 لرحمن|دل محمد عبــــد|ئى ع|ه ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

396|3 هلل فوده|لحميد عبــــد |صم عبــــد |تـــفى ع هره|لق|طبــــ 

4|4885 شد عبــــده شعيشع|ندي ر تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

878|o8 رص محمد  |لن|حمد عبــــد|ر |من سيوط|ره |تـــج

323368 لدروى|لسيد |حمد محمد | ى شمس هندستـــ عي 

854385 مروه نرص سعد سيد ي|بــــ |د|
|لمنى

235o23 ىط|لع|د عبــــد|قض محمد رش هره|لق|ج طبــــيع |عل

5o78o4 لحميد غدير|عىل عبــــد| عل سكندريه|ل|صيدله 

524632 رص|حمد صديق ن|حمد محمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

877947 ر  |لغف|ء محمد مصطفى عبــــد|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

6378|7 هلل|لعظيم عطيه عبــــد|مد عبــــد |طمه ح|ف زيق|لزق|بــــ |د|

42|248 لقن|لحميد متـــولي |لعزيز محمد عبــــد |عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

9o2o|5 لرحمن |حمد عبــــد|ل محروس |من ج|تـــربــــيتـــ سوه

366434 د|هدير صبــــىح عفيفى عو ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|68444 ه عل| ن|لم|د محمد س|لجو|ء عبــــد |مي  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

525|29 لسيد رجبــــ عىل|حمد |جر |ه سكندريه|ل|هندستـــ 

3|443o حمد|ئى |عىل سيد كيل هره|لق|ره |تـــج
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244636 ز|هيم عز|بــــر|حمد |ل |حمد طل| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

678527 ن|حمد سعف|حمد |يمن |همسه  لمنصوره|بــــ |د|

353|94 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|لد عبــــد|محمد خ |بــــنه| هندستـــ شبــــر

36oo46 لدين محمود محمود|محمود سعد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

864339 هر|محمود محمد محمود ط |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

235oo2 لرحمن عىل|رص عبــــد|لن|ن عبــــد|عدن لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

774838 ن|لعظيم محفوظ رمض|ل عبــــد |يه جم| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

7845o9 هلل|ل محمد حسن عبــــد|مريم جم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

925o3| لسيد |حمد |لسيد |منى  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

634699 حمد|د محمد |حمد عم| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|657o ى سل|بــــو |لسيد |جر محمد |ه مه|لعني  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

833938 حمد سليم|لنعيم |ء عبــــد|دع تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|593o9 لح عىل|عمر حسن سيد ص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

42|869 حمد عوض محمد|محمد  طبــــ بــــيطرى فرع مطروح

76672o ى|كريم سمي  حسينى سل مه حسي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

63o229 ى محمد عىل|محمد  لسيد حسي  زيق|لزق|علوم 

689o29 لحميد عمر|لسعيد محمد عبــــد |حمد | لمنصوره|هندستـــ 

382|5 لسيد|حمد سعيد |سعيد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

533238 وندى|لل|حمد |حمد |دل |مريم ع سكندريه|ل|علوم 

8|2695 دي|له|ء خلف عىلي عبــــد|دع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

82|82| ل موىسي خليفه|نعيمه جم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

282856 ي علوى|سط عبــــد|لبــــ|م عبــــد|سل|
هلل مصطفى لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 

سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

8983o3 ى عمر عبــــد|ي هيم |بــــر|ه |لل|سمي  ج|طبــــ سوه

|7o3o7 ى مر|بــــى وجيه تـــ|ه| يوستـــي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

5o6558 لم|لقوى محمد س|لدين عبــــد |ح |سلىم صل ط|معتـــ دمي|علوم ج

638|9o هيم محمد|بــــر|حمد |حمد محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

7o4o2 ي|ر
وى|ن عشم|ن رمض|شعبــــ| ئى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o|o| حمد|رس وهبــــه |م ي|سل| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

64768| لمعىط عطيه محمد|حمد محمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 
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6o|2o9 يدى|جد يونس رزق ع|ء م|دع |صيدله طنط

92372 تـــتـــ|م صبــــىحي حمد شح|سل| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|3|75 ن|مد عتـــم|حمد ح|مد |ء ح|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|8322 ء أيمن متـــولي سليم|أسم |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

3723|8 ى |عل ى حسن|ء تـــحسي  لسعيد حسي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3333o ر محمد مرزوق محمد|من  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

228258 بــــر محمد حسن|جر ص|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

44|555 وق بــــهنسي عبــــد لحنف|لحميد |سط عبــــد|لبــــ|رسر لشيخ|نوعيتـــ كفر 

489||8 حمد|لفضيل |يمن عىل عبــــد |ر |من سكندريه|ل|بــــ |د|

4|2495 يكل مجدي فريد نصيف|م ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9||5o9 ئى لويز زكري |بــــبــــيتـــو ه ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

33|5o ي|لحميد |فظ عبــــد |ء عزتـــ ح|رس| ر|لىح  هره|لق|بــــ |د|

296|65 ى سيد |ل |نه ى|حمد |مي  مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|46729 لمنعم محمد|يمن عبــــد |لمنعم |عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

832546 دق|لص|هيم |بــــر|حمد |محمد  |هندستـــ قن

436652 بــــوخشبــــه|مد محمد |حبــــيبــــه متـــولي ح لشيخ|ره كفر |تـــج

488857 لجيد رحيم|لسيد عبــــد |لجيد |محمد عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

255||3 ى ى|رو| رمي|مدحتـــ | كريستـــي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

2|3226 بــــتـــ|بــــوضيف ثــــ|لدين |ء|هلل عل|منه  ى شمس|تـــج ره عي 

533o25 ف ميشيل | |رين|م وس جرجس|ندر|رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

52767| ى|ء محمد ف|شيم روق يحن  حسي  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

2|8289 محمد نبــــيل محمد مصطفى  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

2452o5 هيم|بــــر|م صبــــىح |ره س|س ن|بــــ حلو|د|

325|o2 بــــر مني  جرس|محسن ج ن|حقوق حلو

753537 هيم محمد|بــــر|نسمه محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

49||oo لدين خليل رجبــــ|ل |هلل جم|نشين عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

789795 زق|لر|هلل نبــــيل خرصى محمد عبــــد |منه  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

498324 ل محمودعيس|هدى محمد جل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

9863| لجيد|لغنى عبــــد |مل محمود عبــــد | لفيوم|طبــــ 
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645o57 د|لضي|محمد محمد | محمد زكري لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

53o2o3 لحرصي|ح محمد عبــــده |ندى صل ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

85747o تـــ حسن عىلي|عوض عز بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9|||8o د محمد |ن عزتـــ رش|يم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

545257 عمر محمد حسن عىل حسن ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

265779 ى مصطفى   حسي 
لجمل|مصطفى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

77755o ء سعد متـــول نبــــوى متـــول|رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o|232 حمد محمود |ل |جم| دين ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

36o893 لح|حمد وليد سمي  ص| |صيدله طنط

693458 ى|م ه| شم محمد محمد عىل حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4|4265 ر|لسيد نص|لسعيد محمد |ء |لشف| |بــــ طنط|د|

632495 لم|م محمد س|ر عص|من زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

853227 ى|سم|رحمه عمر  عيل حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4|6|o5 ه عبــــده | لسيد عبــــده عجوه|مي  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

78339o لسيد|لعظيم |ء محمود عبــــد |سم| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

64247o لحليم أحمد|محمد أحمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|36o67 حمد محمود|ندى نشأتـــ  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|38|85 لك|لم|فتـــ رشدي عبــــد |محمد ر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

63225 لرحمن محمد عويس محمد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

438836 لعتـــربــــى|لرحمن محمد محمود يوسف |عبــــد لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|4||75 عيل|سم|شهد مصطفى عىل  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

637273 عوئى محمد عىل مصطفى بــــدر| ر|ي زيق|لزق|حقوق 

33668| ح|لفتـــ|د عىل عبــــد|ن عم|يم| ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

7o3773 عبــــده حسن| لغنى زكري|ندى عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4o724| مد|لعزيز ح|مد عبــــد |ح| لي|د سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2o2|o مد|مد فتـــىح ح|محمد ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7|74o3 حمد موىس|حمد محسن موىس | لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

682874 بــــوزيد|ع |سمي  محسوبــــ من لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33o56 لمطلبــــ|طمه محمد بــــكر عبــــد |ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

244372 دى|حمد ن|لمجيد |حمد عبــــد| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى
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|78832 مي محمود محمود|عمر س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

63o865 در|لق|لحميد عبــــد |ح عبــــد |هيم صل|بــــر| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

26oo82 لخول|حمد |م طلعتـــ |بــــتـــس| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

64248 ى محمد مدحتـــ |ي حمد|سمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o|4o8 وى|لششتـــ|ئى |ئى كيل|ء كيل|سم| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

922564 بــــوعمره |ر |لمحسن عم|ر عبــــد|عم دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

8o|573 ي|ر
بــــوزيد مخيمر محمد| |ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

76966 يوسف مجدي محمد عطيتـــ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8996|3 رى |ن ثــــروتـــ فخرى زخ|مريه ي صىح سوه
ج|معهد فنى

42o447 لمرصى|لنبــــى محمد |مه عبــــد|س| |رن لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

634723 ى|لمحسن عىل محمد ش|حسن عبــــد هي  زيق|لزق|هندستـــ 

827o5o حمد محمد|عىلي رجبــــ  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

|6o8|2 لحميد عىل|لد عبــــد |عمر خ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

5o43o4 ن|حمد عمر|لمنعم |محمد عبــــد | رن سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

6353|| لم محمد|م س|ن س|يم| زيق|لزق|حقوق 

5||o|6 لروينى|لسيد |ح عىل |سعد صل عه دمنهور|زر

|42447 وق محمود موىسي  |لنج|بــــو|رسر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

||7594 لغنى|م لطفى عبــــد |رغده عص ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5|6|34 لسعود|بــــو |حمد |ل |م كم|ر حس|مي علوم دمنهور

43939| تـــ | بــــو شعيشع محمد|بــــوزيد محمود |مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

494o92 ط|لقلف|طف محمد محمد |حمد ع| ره دمنهور|تـــج

377|7 هيم عىل|بــــر|لد |هيم خ|بــــر| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

26o47| رق محمد صقر|ن ط|يم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|28938 جح بــــخيتـــ|ئى ن|بــــفنوتـــى ه هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

752363 لسيد|د |دل فؤ|حمد ع| ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

845662 ء يوسف سعيد يوسف|شيم ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

429o8o لعبــــد|در |لق|هلل عبــــد |عيل عبــــد|سم|يه | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

43284| ي|ر
لفتـــح محمد سليمه|بــــو | |ئى | تـــمريض طنط

|632|5 ل حسنى عىل|ن جم|نور |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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438475 م|لش|لد رشدى محبــــ |خ ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

922|98 جورج مطيع عزم مسعد   ج|حقوق سوه

625639 لسيد محمد عرفه|لسيد عبــــده |هلل |عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

48o58 ر|لمول محمد جس|مصطفى محمد عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

9o7|64 ى |ي حمد | |لوف|بــــو|حمد |سي  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

35874 ئى|لحلو|لغنى عمر |زق عبــــد |لر|خلود عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

334o5o يوسف مجدى محروس محمد ى شمس|تـــج ره عي 

3|975o زق|لر|ن عبــــد|حمد سليم|ن |يم| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

923556 حمد |لرحيم |حمد عبــــد|محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6|8554 فعي|لش|رق طه |حمد ط| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

48o654 حمد خليفتـــ|يتـــ محروس طلبــــ | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o|3|9 نش|بــــدين قط|لع|هيم زين |بــــر|يتـــ | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3||533  |دين |ن
ى
حمد حويتـــ|يمن شوق |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع

وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

78|4o6 ئى مصطفى أحمد مصطفى|ره ه|س زيق|لزق|ره |تـــج

26778o ن|ج  زين طول|حمد ن| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3|322| ى محمد |ئى |م| ى|مي  مي  ى شمس حقوق عي 

9|8oo8 مر حسن  |حمد ع|لدين |نور  لمنصوره|حقوق 

||7997 فندى|ر |مريم محمد مختـــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

882o|4 لكريم |حمد محمد عبــــد|ن |مرو سيوط|تـــمريض 

5|4o26 ف ج ى خميس|بــــر|آيتـــ أرسر مي  سكندريه|ل|صيدله 

4o5967 ل|لع|حمد عبــــد|ل |لع|بــــسنتـــ كرم عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

88|58o حمد |ديه مصطفى فوزى |ن سيوط|تـــربــــيتـــ 

3|6683 لمطلبــــ محمود|يتـــ خلف سعد عبــــد| ن|بــــ حلو|د|

457o95 يف|لسيد |دى محمد |ه لشر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

682||4 ل|م محمود محمد هل|مريم عص |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

6o8827 يمن رفعتـــ محمد فليفل|د |سع |بــــ طنط|د|

93355 ىط|لع|هلل عبــــد|مريم نجدى عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|642o| هيم|بــــر|ح محمد |لرحمن عىل صل|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

632268 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|جده |م زيق|لزق|حقوق 
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24657o د|بــــر حسن حم|حمد ج| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

89o662 بــــتـــ مرع |لسيد ثــــ|منيه | سيوط|تـــربــــيتـــ 

49973o حمد خليف|سحر عيد محمود  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

52|595 هيم|بــــر|در قطبــــ |لق|دتـــ رجبــــ عبــــد|غ عه دمنهور|زر

27|957 زى|حمد حج|زى |ء محمد حج|سم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

68364o لعزيز عىل|رق محمود رفعتـــ عبــــد |ط ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6o9|o2 هلل|حمد محسن محمد عبــــد | ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

836|48 ي|ر
للطيف|لكريم محمد عبــــد|عبــــد| ئى دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

238868 بــــدين|لسميع ع|حمد عبــــد|حمد |بــــسمله  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

252742 لمنعم عتـــيم|د مهدى عبــــد|جه لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

87o74 حمد|هلل |تـــسنيم عىل عبــــد  م بــــنى سويف|إعل

876954 يتـــ  | |همس حمد محمد رسر سيوط|بــــ |د|

|3389| لسعدئى|لجليل محمود |ندى مجدى عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|33963 ىط مصيلىح|لع|رق محمد عبــــد |ط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

482|58 ى|مي  خ|  محمود حسي 
لد مصطفى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

33543o لسيد|لد مصطفى |خلود خ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

82o242 بــــ|لوه|طمه حسن محمد عبــــد|ف ي|بــــ |د|
|لمنى

684848 ى  لدهمه|لحميد |لسيد عبــــد |بــــسنتـــ حسي  لمنصوره|ره |تـــج

82568o محمد محمود سليم حسن |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

86oo3 لحليم|منى محمد عىل عبــــد  ن|حقوق حلو

85|o33 ي عبــــد|
لمنعم محمد|حمد مصطفى سيوط|ره |تـــج

9o3|37 هيم |بــــر|م |ن تـــم|م رمض|ريه ج|علوم سوه

32743 بــــ|عيل شه|سم|ن |حمد رمض|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

7o7575 عيل|سم|للطيف |عيل عبــــد |سم|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4253o4 لسيس|لسيد |لعزيز محمد |ندى عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

626358 شم عقل|بــــوه|جر محمد |ه زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

758|58 لعزيز|فع عىل عبــــد |لش|مريم  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

7o8333 حمد|هلل |هلل محمد عبــــد |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

32549 رك|لد سعيد مبــــ|عمر خ ى شمس|د| بــــ عي 
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857944 م|م|حمد |يه عمر | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

347774 سل محمد مصطفى محمد|بــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

453566 ئى محمد|لكيل|للطيف |ح عبــــد|وليد صل لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

44552 هيم|بــــر|ن عىل فهىم |حبــــيبــــه عثــــم ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

499|64 جورجيوس| رى ديمتـــرى لوق|م |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

247|23 رتـــ|بــــوعم|حمد محمد |يوسف  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

86o6o8 ي مجدي|لك|حمد مسعود عبــــد|
ى
ق  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر

|4737 ى صديق|م |حمد حس| لدين حسي  هره|لق|هندستـــ 

252429 ه جل| ى |ل |ل جم|مي  غ|لدين أمي  م|لرصى تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

246|o8 ى حلىم مصطفى سليم حسي  |هندستـــ طنط

758554 حمد|ليمنى |س |م عبــــ|ريه هندستـــ بــــور سعيد

3||755 د رشدى فهيم|عم| بــــول هره|لق|ج طبــــيع |عل

627638 هيم متـــول عىل|محمد إبــــر زيق|لزق|حقوق 

257o76 حمد فرج كشك|ء |شيم ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

6|776 هيم|بــــر|دل محروس موىس |ء ع|دع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

22o9|8 حمد محمد مصطفى|بــــسمه مجدى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|8427 لعليم|لمطلبــــ عبــــد|سحر محجوبــــ عبــــد ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

268338 تـــ|لمنعم محمد بــــرك|رص عبــــد|لن|هلل عبــــد|عبــــد |صيدله طنط

6|32o3 بــــ|لم غل|لسيد س|محمود محسن  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

25876o لمطلبــــ|لمهدى عبــــد|د عبــــد|بــــ عم|يه| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

62o278 هلل حسوبــــه|هيم رزق عبــــد|بــــر|محمد  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

88956| ندى عنتـــر مهدى محمد  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

23o7|o رق محمد محمود|يوسف ط هره|لق|حقوق 

24o889 لسيد|ن |م رمض|عمر عص ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

5|574| ي|ن نرص ص|يم|
ى

تـــى|بــــر محمد ع طبــــ بــــيطرى دمنهور

773844 حمد محمد|لرحمن مكرم سيد |عبــــد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

236o54 لحليم محمود|لدين عبــــد|ل |رقيه جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|59744 ى م روز|هر عويضتـــ ن|كرستـــي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

3|482 ن|ن عمر عيس عثــــم|رو هره|لق|صيدله 

445866 حمد|هلل |هلل عىل عبــــد|مصطفى عبــــد سكندريه|ل|حقوق 
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8|7266 حمد|تـــه |لدين شح|ء |محمد بــــه حقوق بــــنى سويف

59239 ه محمد محمود حميد| مي  بــــ بــــنى سويف|د|

46799 ء محمد زىك محمد|شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|63oo هيم زيد|بــــر|روق |هلل ف|س عبــــد|ين| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

884|2| ه عم| د  |د بــــولس عي|مي  سيوط|بــــ |د|

757|94 هلل|لرحمن نرص |وى عبــــد|لشبــــر|هبــــه محمد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

8955o3 ى قدرى | ى حسن  |مي  مي  ج|ره سوه|تـــج

245675 لد محمد محمد زنكل|حمد خ| سيوط|هندستـــ 

5284|| حمد محمد حسن|عمر محمد يوسف  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

|385|5 حمد عفيفى|حمد محمد |رتـــ |س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|3256 م محمد عىل محمد|هش| ر|ي |ره بــــنه|تـــج

77|782 ى|هيم سليم|بــــر|ح |م صل|سل| ن حسي  زيق|لزق|حقوق 

33|65o ورى محمد|حمد مغ|محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

882467 ى نرص |ي حمد خليل  |لدين |سمي  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

854684 ن فتـــىحي عيد خليل|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

83o73 حمد|لرحمن |م عبــــد |لرحمن حس|عبــــد  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

27||7o |حمد |هيم |بــــر|عىل | نور
ى
لدسوق ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

8|976| ى  شد|هيم بــــديع ن|بــــر|كريستـــي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7||938 ه مدحتـــ |  |هيم |بــــر|مي 
ى
لقيع|لدسوق لمنصوره|عه |زر

|24775 ف عبــــد |محمد  ىط عليوه|لع|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|4o95 ف فوزى محمد|محمد  رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

9|3747 لنبــــى  |لعظيم حسن عبــــد|محمد عبــــد سيوط|ره |تـــج

7|627| ين عبــــد  يف جمعه فرح|رسر تـــ|لشر ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|8665 ى|لجو|ر عبــــد|لهدى مختـــ|نور  د شعي  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

|3o772 رى محمد|لبــــ|دل عبــــد |حمد ع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

422758 فع|لش|حمد |وليد محمد محمد  لشيخ|عه كفر |زر

856385 لحفيظ خليل|ح عبــــد|يه صل| ي|بــــ |د|
|لمنى

868368 ي |هن
دم|ء محمد مصطفى ي |

سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|27843 ى|بــــر |كريم محمد ج مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 14011 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8|3o8 ش|لنبــــي دمرد|بــــو سيف حسبــــ |حمد | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

789849 ي
لعثــــمىل|لسيد جلبــــى | |دئى عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

64|746 وى|لعز|لسيد |حمزتـــ ربــــيع  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

338546 حمد|لسيد |هلل |نور عبــــد| |ر|ي |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

283o2 لمنعم|م محمد عبــــد |لرحمن حس|عبــــد  هره|لق|حقوق 

26772| لبــــرلس|حمد |حمد نرص سيد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

756465 م|لسل|لرحمن عبــــد |م عبــــد |لسل|حمد عبــــد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

7|2469 لمشى|حمد |محمد محمد  لمنصوره|هندستـــ 

27o234 لسحيىم|لحميد محمد |محمد مؤمن عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

7o3264 ن|ن زيد|هلل عثــــم|يه محمد عبــــد | تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

68|73| شد|هيم ر|بــــر|كر |محمد نبــــيل ش ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

24|563 لرحيم مدل|ء محمد عبــــد|عىلي هره|لق|حقوق 

2368o| حمد سعد محمد|بــــسنتـــ  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

8o6o88 عيل|سم|ل محمود |رضوي كم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

8o2468 م|لسل|ن محمد عبــــد|حمد رمض| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4|7234 هيم عطيه هليل|بــــر|رس بــــسيوئى |ف لشيخ|بــــ كفر |د|

2|6356 ر|لنج|لمقصود |لرحمن محمد محمد عبــــد|عبــــد هره|لق|حقوق 

6o|235 م|فظ سل|لح|لعجىم عبــــد|حمد محمد | ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

5o5944 بــــوحليمه|حمد صبــــىح عىل |محمود  سكندريه|ل|حقوق 

5|o893 لحنطور|لم |ح س|حمد صل| |حقوق طنط

282952 ىط|لع|حمد عبــــد|هيم |بــــر|حمد | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

44368 حمد محمد سيد محمد| لفيوم|عه |زر

4245|6 لسيد حسن|لفضيل |محمد عيد عبــــد سكندريه|ل|صيدله 

2336o4 ي
ن|هيم عثــــم|بــــر|لنبــــى |عبــــد| دئى ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

898o23 هلل  |د عبــــد|لجو|حمد عبــــد|ئى |تـــه ج|تـــربــــيتـــ سوه

|4o458 حمد|م |لسل|لد عبــــد |هند خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

76o993 ن|يمن فهىم عزيز سمع| |رين|م لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4o267o حمد محمد خليفه محمد|نعمه  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6o|384 لحميد عوض|م عبــــد |حسن عص |ره طنط|تـــج
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686424 مر|لفتـــوح محمد عوض تـــ|بــــو |حمد | لمنصوره|هندستـــ 

7o2o5 ى عبــــد|هند شعبــــ د|لجو|ن حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

236533 لمحسن|حمد عبــــد|هلل محمد |منه  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

868768 حمد|بــــر محمد |ء ج|سم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6763oo لسيد عىل محمد|ن محمد |رو لمنصوره|حقوق 

|74998 ى |ي ى محمود محمد|سمي  حمد حسي  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

9|7o99 لعزيز سليم |ل عبــــد|ل جم|نه سيوط|بــــ |د|

835828 حمد|حد |لو|ء ممدوح عبــــد|لزهر| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

27|64| ندى عنتـــر حسنى محمود ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

857532 ع|لسبــــ|بــــو|ريم محمود منصور  طبــــ بــــنى سويف

885o84 زق |لر|ر عبــــد|طمه محمد عم|ف ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o679| ده منصور|وى منصور حم|لحفن| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|593|5 دى|له|لحكيم عبــــد |كريم محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

43|7|3 ر|ن بــــيص|لنبــــي سليم|لد عبــــد |مي خ|ر ي صىح طنط
|معهد فنى

5277o ل محمد|سلىم ربــــيع كم لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

83|92 حمد سيد عطيه|م |حس ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

25943| ل محمد زىك دعبــــس|ئى جم|م| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

25722 حبــــيبــــه حسن مهدى حسن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

352|o| ن|محمد سيد سليم| ن|ر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|8982 لد حسن محمدعىل|حسن خ حقوق بــــنى سويف

9||396 ى حسن فتـــوح محمد  حسي  ج|بــــ سوه|د|

5|2763 د|لغنى حم|حمد عبــــد|لد |حمد خ| علوم دمنهور

273748 وق محمد بــــه لرضى سعد|لدين عبــــد|ء|رسر صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

26422o م|هيم وهبــــه مقد|بــــر|طف |ن ع|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

54648 نور فيصل|ء فيصل |شيم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

88o988 حمد |ء حسن محمد |ل| سيوط|بــــ |د|

24o4|6 حمد|ن |حمد حس|جر محمد |ه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

72229 وى|هيم سعد|بــــر|هيم سيد |بــــر| لفيوم|بــــ |د|

688263 لمول محمود|لسعيد عبــــد |محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

689275 زى جمعه|لسيد جمعه حج|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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347|54 ل يوسف محمود فوده|محمد جم ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

5|838o ى|لحميد محمد ش|لدين عبــــد |ح |مل صل| هي  بــــ دمنهور|د|

628827 حمد|رق فتـــىح |منيتـــ ط| زيق|لزق|بــــ |د|

492867 لسيد محمد محمد دويبــــ|يحن   ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

35|325 ى خ هر|لظ|تـــ عبــــد|لد فرح|نرمي  |بــــ بــــنه|د|

|5|648 حمد محمد|سلىم مسعد  ن|بــــ حلو|د|

4||379 هيم فرج محمود|بــــر|هيم محمد |بــــر| |حقوق طنط

34o588 ئل فكرى عبــــده|حمد و| |ره بــــنه|تـــج

62|297 يمن زىك محمد عوض|م |حس طبــــ بــــورسعيد

|62|8 رق فريد لبــــيبــــ|ط| بــــول ى شمس|تـــج ره عي 

53594 ى متـــول|ئى خميس |م| مي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

5|928| ن محمد صبــــىح هلول|يم| |ره طنط|تـــج

293o42 لعزيز خليفه|لسيد عبــــد|محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

334225 سط|لبــــ|محمد سعيد محمد عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

25628| رج|لسيد نو|حمد محمد | ي صىح بــــنه
|معهد فنى

899675 بــــر سعيد  |طف ج|نعمه ع ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

6|8853 بــــو جمعه|لدين محمد ربــــيع |نور ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

42828| ء محمد محمد يونس|سم| |صيدله طنط

92||67 كرم وجيه لمع جرس | دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

23478o سط|لبــــ|لد محمد عبــــد|مصطفى خ لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

36839 ج|شم حج|لدين ه|د |ء عم|رس| هره|لق|بــــ |د|

||932| لمعتـــز محمود عىل|ره |س ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

335974 لمنعم|دل محمد عبــــد|مل ع| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8393|o يع|لم ط|هلل س|حمد عبــــد| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

53496| ى ك مل عىل|حبــــيبــــه حمد حسي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6826|| حمد|ممدوح يسن محمد | ند|ر ط|بــــ دمي|د|

628862  محمد محمدسليم|
ى
ن|حمد شوق لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

3289|3 لربــــ|د |يمن مليىح  ج|لد |خ |كليتـــ هندستـــ بــــنه

68o328 ود|لح د|لق ص|لخ|مه عبــــد |س|محمد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر
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6|72o6 حمد محمود فلفله|ل |م| ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

7|2883 ه  لسيد محمد شتـــيوى سعد|ني  لمنصوره|بــــ |د|

9o|242 سط محمد محمود |لبــــ|فرحه عبــــد تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|43|o5 وق محمد  حمد عىل|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o2565 مون|ن مؤمن محمد رأفتـــ م|يم| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

|69573 حمد|مل |بــــ محسن ك|مه تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

4489o9 عور|بــــوج|لمنعم |حمد محمود عبــــد | |حقوق طنط

23|895 لمحسن طه|ن عبــــد|لمحسن شعبــــ|عبــــد هره|لق|هندستـــ 

4236o7 حمد|س مرزوق |يمنى محمد عبــــ سيوط|بــــ |د|

||8859 ء بــــطرس منس|بــــسنتـــ بــــه كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

346664 نىح  ميشيل عزم متـــرى| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

755353 عيل|سم|حمد |ن |ء سليم|سم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

6|65o| ره|نيس شبــــ|رس |محمد ي ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

|6453o م|م|دل سعيد |عمر ع ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

|29878 ى|يدى ه|ه  محمد حسي 
ئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o5|37 يف يوسف شعبــــ ن منصور محمد|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

333|82 س عىل|ح عبــــ|دى صل|ش لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

76646 لكريم|هلل عبــــد |ندى نرص عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

769926 هر شفيق محمد|م| يش لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

547556 هيم|بــــر|بــــ |لوه|ن عبــــد |حمد شعبــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

697237 حمد|حمد حسن |حسن  ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

789222 لحليم حسن|ع عبــــد|لرف|حمد |محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

332659 لح عىل|سهيلتـــ عىل فكرى ص |بــــ بــــنه|د|

463763 ى عليوه  ىط|لمع|بــــو |لسيد محمود |بــــشر |حقوق طنط

6o862o ي|ح |لفتـــ|ل عبــــد|يه جم|
|بــــودئى |حقوق طنط

44686| فع عربــــى|فع مرىس ش|ن ش|زم شعبــــ|ح سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|48|49 لنبــــي سيد|ن عبــــد |كريم شعبــــ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

865|78 ي محمد عويضه محمود|م|
ئى دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 
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526458 ى | حمد|حمد فتـــىح عوض حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

7o7979 ف محمد عبــــد | وى|لشه|لعليم محمد |رسر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

4|328o ن|د محمد سعد محمد زيد|زي |ره طنط|تـــج

|6338| ن منصور مصطفى|ره رمض|س |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

75o732 طر|م عىل خ|لسل|ل عبــــد |عىل جم ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

63|957 وق  س|لمنعم عبــــ|متـــ عبــــد |س|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7766|7 ر محمود عىل محمد شلبــــى|يثــــ| زيق|لزق|بــــ |د|

886437 م مصطفى سيد محمود |حس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

778829 حمد|م عوض |رضوى س زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

456284 ن|حمد شعبــــ|ر |م محمد مختـــ|خلود هش عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|4543 بــــو شلح|تـــه |حمد فتـــىحي شح| سكندريه|ل|بــــ |د|

783889 وق محمد  ل|حمد محمد عىل شو|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

66267 بــــر فتـــىحي محمد|ء ج|عل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

434856 لصمد خليفتـــ|رس عبــــد |سمر ي |تـــربــــيتـــ طنط

88|843 لنعيم محمد  |محمود محمد عبــــد سيوط|حقوق 

||7o72 ى|لسيد ج|مل |رس ك|ي| سم هي  هره|لق|ره |تـــج

48|523 عمر محمد محمد محمود شلبــــى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2265o وق  حمد|فعي محمد |لش|رسر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

27|489 لمجيد حمود|ء عبــــد|خلود عل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8|3935 تـــه|يوسف عىلي محمد شح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

827489 حمد|ء عبــــده عىلي |سم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

9o|3|| ه خلف محمد عبــــد| هلل  |مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

247o67 ف|م طه |محمود س لسيد رسر لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

756653 هلل|لسيد عبــــد |تـــتـــ |هدير محمد شح عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

59422 ى محمد طه محمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

642|89 حمد عىل|ل |محمد جم ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

839888 دم|محمد محمود محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

5|7o94 صد|لق|حمد زىك |لد |نسمتـــ خ سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

436477 بــــيس|يمن رأفتـــ محمود تـــر|لدين |نور  هره|لق|طبــــ 
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56645 هلل|ن خلف |حمد عيد رمض| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

498553 لحميد طه|لمنعم عبــــد |مريم محمد عبــــد  لفيوم|ر |ثــــ|

85o8o9 ي سعد يوسف بــــخيتـــ|م|
ئى سيوط|تـــمريض 

4o||85 ي جم
لففى|ل فتـــىح محمد |مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

353327 تـــه|يمن محمد شح|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

8|8|85 لهم|لحميد |محمد ثــــروتـــ عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

366569 لسيد|محمد بــــدر بــــيوم  ن|حقوق حلو

63835| لدين عىل|ل |د محمد محمد كم|زي زيق|لزق|هندستـــ 

8532|8 ن|ء محمود محمد عمر|دع ي|تـــمريض 
| لمنى

75483o وى|لشبــــر|حمد محمد |محمد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|62|7| ض|لعو|هلل محمد عبــــد |حمد محمد عبــــد | هره|لق|حقوق 

28||o عمر محمد جميل محمد مصطفى هره|لق|ر |ثــــ|

7|3283 زق موىس محمد|لر|كريم محمد عبــــد  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7o8||3 لحسينى خلف|هيم |بــــر|ندى عوض  لمنصوره|حقوق 

763584 ي
محمد بــــهجتـــ زغلول| دئى بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

427988 ف عبــــد| |رن عيل|سم|م محمد |لسل|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|77|3 ى |م حمد|رين محمد خي  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

457o6| ى محمد |سعيد سعيد  هيم|بــــر|مي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|44267 لح|محمد سيد عىل ص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|62|83 تـــه رمسيس|ريو بــــولس شح|م ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

922792 ن محمد |حمد سليم|م |حس ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7|o8|6 حمد محمد|كر محرم |محمد ش لمنصوره|ره |تـــج

254o|9 هيم أبــــو سعده|بــــر|هيم فهىم |بــــر|حمد | تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

33325 لمجيد|م محمد عبــــد|لسل|مروه عبــــد هره|لق|بــــ |د|

692753 بــــينى |مد |سمر ح زيه|بــــوج|لشر ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

2638|2 ي|لشط|هيم |بــــر|لمنعم |ء عبــــد|رس|
ى
نوق شمون|نوعيتـــ 

6||583 مه|لحميد سل|روق عبــــد |ر محمد ف|أبــــر |صيدله طنط

435992 حد سعد جوهر|لو|تـــن عبــــد |ف ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

239629 حمد|لنعيم |رص بــــكرى عبــــد |شمس ن هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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222583 ن محمود|ئى شعبــــ|حبــــيبــــه ه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

9oo486 حمد  |لدين |هر سعد |ر م|مي ج|ره سوه|تـــج

78|658 عيل محمد|سم|لد |خلود خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

846734 ي
ي| دئى

م محمد حمزه|جى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

7|53o8  محمد عىل |هلل |يه |
ى
لدين عىل|لدسوق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

433599 طف جبــــر فرج جوده|حمد ع| |صيدله طنط

4o6|74 لح|حمد محمد ص|روق |لدين ف|م |حبــــيبــــه حس دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

864483 م عزتـــ عىلي محمد|سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4494|o يف|لرؤف |يوسف جميل عبــــد  لشر |هندستـــ طنط

69o69o لسيد|ح محمود |لفتـــ|محمود عبــــد  لمنصوره|حقوق 

32o679 هلل|د |لكريم ج| |حمد عط|محمد  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

54o392 لحميد رجبــــ|حسن محمد عبــــد| ند سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

343o85 ء عيد عىل سويلم|سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

62|956 |لعزيز محمد مو|يز عبــــد |ء ف|سم|
ى
ق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7774o9 لحميد|هيم محمد عبــــد |بــــر| |لي|د زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|32767 هيم سعيد|بــــر|د |هلل محمد مر|منتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

79|oo4 در|لق|ل عبــــد |حمد محمد كم|محمد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

2|4642 لمنعم|م محمد عبــــد|طلعتـــ س هره|لق|حقوق 

235868 ط|لشن|مد |لدين حمدى ح|د|طمه عم|ف ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

862894 هيم عطيه|بــــر|لبــــدري |عىلي | رند ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

752323 لسيد|لرحمن |لسيد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

86o297 حمد سيد|ء سمي  |سم| سيوط|حقوق 

6||8o2 ىط نصي |لمع|بــــو|هر محمد |ر بــــ|مي |حقوق طنط

633945 بــــ|لوه|هيم عبــــد |بــــر|لسيد محمد | زيق|لزق|عه |زر

6o534 شم|طف بــــكرى ه|ء ع|رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

53574o لحميد|محمود مصطفى محمود محمد عبــــد  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

2436o7 د|م مفرح محمد ج|ريه ى شمس|زر عه عي 

445259 ن|لسيد شعل|لرحمن محمد فهىم |عبــــد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|2o374 ى ن دق|رص يعقوبــــ ص|كرستـــي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم
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34628o ل محمد غريبــــ|محمد جم كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2|8373 ى|ن خ|نور لد عىل حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

92|356 لسيد |حمد عىل محمود | ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

8o46o4 هلل عىلي|عبــــد| هنده رض|ش ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

8497|| حمد|ن سيد |رمض| رش دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

476o|4 ضى محمد محمد|رق ر|هلل ط|منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

455927 حمد|لمجيد |هيم عبــــد|بــــر|محمود فكرى  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

235556 لحميد|مد عبــــد|حمد مدحتـــ ح| سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

7|o765 ى ط| س|لنح|رق سعد محمد حسن |مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2556|2 لسيد يوسف أبــــوعىل|حمد | ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

777747 لكريم|تـــ محمد عبــــد |م عرف|لسل|تـــ عبــــد |عرف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63692 هيم|بــــر|حمد محمد |دل |مؤمن ع ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

8|2958 ن سيد|سيد محمد عثــــم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

435386 ى أحمد محمد درويش عبــــيد نيفي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

23962o هيم|بــــر|ء حمدى سيد |سم| ى شمس|زر عه عي 

254||o حد شلبــــى|لو|ل حسن سعيد عبــــد |جل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|8232 لزقلتـــ|لم سليم |م س|مريم عص كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6|9446 ن مصطفى جبــــر يوسف|مل نعم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

782953 لحق|حمد عبــــد|محمد | دين ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

6o5|3| ه جم| هيم غريبــــ|بــــر|ل |مي  |ره طنط|تـــج

445735 طمه فوزى عطيه محمد|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

448793 دق محمود شلتـــوتـــ|مصطفى ص| دين |هندستـــ طنط

|5743| د|جد محمد ج|حبــــيبــــه م |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

768756 شد|م موىس ر|محمد س لعريش|تـــربــــيتـــ 

499o56 ي|ر
ه إدريس|لل|محمد عبــــد| رض| ئى ره دمنهور|تـــج

259362 م سعد حنفى محمود فرج|ريه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

764379 |رق محمد محمد شط|محمد ط بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

629o69 مر|لحميد عيد ع|مريم عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

9|8794 عطيه  | م عط|ء س|رس| سيوط|تـــربــــيتـــ 

|57425 ى رشدى عقل|بــــسنتـــ ع دل حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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7|o468  |دل محمد |ء ع|لزهر|
ى
لسيد|لدسوق ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

|444o ر|لغف|بــــ رشدى عبــــد |يه|دهم | هره|لق|حقوق 

5o8o56 ق|لمؤمن عر|لفتـــوح عبــــد |بــــو |متـــ |ء أس|شيم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4457o9 ى|هيم محمود ك|بــــر|ن |رو مل حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

635o34 هر تـــوفيق حبــــيبــــ|م| يوحن زيق|لزق|بــــ |د|

34|4o8 لوكيل|حمد |مصطفى محمد سعد  |حقوق بــــنه

86852| مر|لسيد ع|ن محمد |لقم ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

676592 لغنى محمد سليم|لحسينى عبــــد |يمن |يدى |ه تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

82|8o| لحميد خميس|لحميد محمد عبــــد|عبــــد سيوط|حقوق 

6o84o5 لمجيد مصطفى سبــــله|ضىح عبــــد  |نوعيتـــ طنط

25o957 ن|لح شعبــــ|مؤمن مجدى ص تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

345586 حمد خليل|يتـــ محمد محمد | ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

5352o9 هر|هر محمد ط|صف م|عمر ن سكندريه|ل|ره |تـــج

326664 |لعل|بــــو |لسيد |تـــن فوزى |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o242| لدين فرج محمد  |ء |حمد عل| ج|طبــــ بــــيطرى سوه

|5||22 ه حس| ن|هلل حس|ن عبــــد |مي  ن|علوم حلو

359669 لمجيد|ر عبــــد|لغف|نعمتـــ فريد عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|455|9 لودود محمد|حمد مجدى عبــــد | ن|ضتـــ حلو|علوم ري

649o63 ى محمد |ي هيم محمد|بــــر|لسيد |سمي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

866|42 حمد|حمد محمد قهري | |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6o9779 ده|لحليم شو|هبــــه حليم عبــــد  لمنصوره|حقوق 

683444 يه سمي  محمود جمعتـــ| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

342849 لرحمن|خلود مسعد صبــــىح عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

227||7 هيم محمود سيد محمود|بــــر| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

92999 حمد بــــشي |لحميد |تـــفى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|3369 لسعيد يوسف حله| |أدهم رض زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o9727 لمقصود محمد طريح|لد عبــــد |ن خ|رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

82o899 شد|ره ر|يوسف محسن بــــش حقوق بــــنى سويف

523734 لسيد فتـــيحتـــ حسن|عمر حسن  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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82|986 كر منصور|ش| مريم رض ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

74o83 مريم ممدوح فوزى محمود ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

429o37 ش|لقش|ن |هيم شعبــــ|بــــر|منيه | ي صىح طنط
|معهد فنى

625324 لخول|لمقصود عىلي |م حمدي عبــــد |هش دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

|6289o ح بــــيوم جمعه حسن|ر صل|مي ى شمس|تـــج ره عي 

348363 ن عزبــــ سعد محمد|ء رضو|سم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

27|||o لديبــــ|لق عفيفى |لخ|بــــرين وليد عبــــد|ص ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

5||394 رس محمد لبــــيبــــ حسن بــــقوش|حمد ي| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

42|294 نسي|لدو|دي |له|مصطفى صبــــىح محمد عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|226|8 هلل فريد درويش|فريد عبــــد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

492934 لسيد حبــــسر|حمد محمد |ء |عل ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

755928 ى|ل محمد حس|كم| عل ني  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

322535 تـــ محمود عبــــد| لمجيد|ح عبــــد|لفتـــ|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||9923  زىك جرجس|يدى عم|ه
ى
د شوق ى شمس|تـــج ره عي 

|37322 هر|لدين صبــــىح محمد ط|حمد محن  | ى شمس حقوق عي 

43o86 ر|ن مىح دويد|ريم مرو ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

77o254 ن|دى عثــــم|له|سعد حسنى عبــــد  زيق|لزق|علوم 

266875 ر منصور|لستـــ|ل عبــــد|ء محمد كم|سم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

679875 ي|ر
فع|بــــد محمد عىل ن|ع| ئى لمنصوره|بــــ |د|

26o7|| بــــيه|زل| م زكري|مريم عص زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

292836 ز|هيم در|بــــر|محمود محمد محمد  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

475746 ى محمد عبــــد  ن|ضى سليم|لر|محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75o7|3 ن|لعزيز محمد حس|لد عبــــد |ر خ|من عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

769988 م|هلل عز|هلل عبــــد |ن سعيد عبــــد |يم| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

63o833 لسيد عىل|حمد فتـــىح |فتـــىح  زيق|لزق|حقوق 

6|o3o9 تـــ | ويش|لج|لغفور |لسيد عبــــد |مي  لمنصوره|بــــ |د|

867727 وق بــــدري فريد حم ده|رسر ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

35544o لديبــــ|طف محمود |ن ع|نوره ى شمس|د| بــــ عي 

678957 سم|سيل محمود يوسف محمد ق| ره بــــور سعيد|تـــج

9|o234 ن محبــــ لوديم رسكيس | مي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع
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8o|92 وى|سندس محسن محمود سعد د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

83677 لجليل|لجليل فتـــىحي عبــــد |خلود عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o2244 ى|بــــو|لعزيز |لعزيز عبــــد|سلىم عبــــد لعني  |بــــ طنط|د|

8262|9 ديبــــ مرزوق|د |مريم عم دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

9||o47 ئى محمد|رص فرج كدو|ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|6|99 حمد|لـلــه |حمد سعد عوض |هلل |عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

4o6o23 لروينى|هيم عىل |بــــر|ح فتـــىح |سم سكندريه|ل|ره |تـــج

263427 لسيد منتـــرص|لسيد محمد |جر |ه |بــــ بــــنه|د|

786467 ن|لسيد محمد متـــول سليم|ن |يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||9o48 ى عبــــد | ى|حمد حسي  للطيف حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

776|2| ح|لفتـــ|لفتـــوح عبــــد |بــــو |نهله حمدى  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

782649 يف |تـــه ل|لع|حمد عبــــد |ئى محمود رسر زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

634o|3 لسيد|لحميد |حمد سعيد عبــــد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

76674| ن خليل|محمد سعيد عىلي عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

9|2984 حمد محمود |طف |حمد ع| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

84946 |لبــــ|حمد عىل سيد عبــــد |
ى
ق بــــ بــــنى سويف|د|

45|53 ل سعد حسن|سهيلتـــ هل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

252364 ن|يه مسعد محمد فتـــي|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

752485 ن|لحميد سيد عثــــم|م عبــــد |هش تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

629o26 لزق|بــــ |لوه|ء محمود عطيه عبــــد |ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7o877| ز|لبــــ|ئى محمد عىل عىل |م| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

526o37 لخول|لسيد |لرحمن محمد فوزى |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

324998 ى|محمد شكرى عبــــد لسميع حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

83253o حمد|لرحيم |لرحيم عبــــد|حسن عبــــد ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

328636 لشيخ|دي سمي  مصطفى محمد |ش ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

64|6o7 حمد بــــدرى|در |لق|ء محمد عبــــد |رس| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|||56  محمد حبــــيبــــ|ضى |محمود ر
ى
لدسوق طبــــ بــــورسعيد

426644 وق عبــــد  بــــ|هيم حسن دي|بــــر|هلل |رسر سكندريه|ل|صيدله 
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5|8o8 لم|لم رجبــــ س|مي س لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

838587 ف محمد خي  وهبــــ |يه | هلل|رسر دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

545732 لح فرغىل|روق ص|ل ف|هلل جم|عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

26|67 ى|ي ن|رق محمد عىل سليم|ط| سمي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

246o2o لبــــربــــرى|رم |لمك|م أبــــو |حمد س| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

34|55| حمد|هلل |مي عبــــد|هلل س|عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

762393 لح محمود|لمطلبــــ ص|ل عبــــد |حمد جم| تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

95426 حمد|ج |سمر كرم عويس حج تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2679|o لصمد|د عبــــد|لمنعم فؤ|محمد عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

35o49 م عبــــود محمد|عىل عص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|668|  نبــــوى محمدى ذكرى
ى
محمد شوق هره|لق|ره |تـــج

284292 ونيك بــــيوس|ديبــــ فرج غ|سعد | |في  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

242566 لمحسن|بــــو سيف عبــــد|محمد مني   ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

54|928 لسيد حسن حسونتـــ|مصطفى حسن  لمنصوره|حقوق 

479o98 لوليىلي|دل محمد طلبــــه |لد مصطفى ع|يحن  خ ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

774548 ف بــــيوم محمد ح|ء |هن مد|رسر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

96287 يف|بــــر|حمد محمد |م |سل| هيم رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

898|94 هلل  |يتـــ |لد عبــــده سعيد ع|خ معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

|7627o ل قرئى حسن متـــول|رق غز|ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

855235 لح|تـــ ص|حمد محمد نش| صيدله بــــنى سويف

68o567 هيم|بــــر|لعدل |لسيد محمود |ن |يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

424|45 للطيف محمد|مصطفى منصور حسن عبــــد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

236728 ء سعيد يوسف|جر بــــه|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

45|327 سم|لسيد ق|بــــر |عمر ج سكندريه|ل|هندستـــ 

826573 ي|لق|حمد |طمه رفعتـــ |ف
ضى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4565o  س
ى
حمد|ن |لم|بــــسنتـــ دسوق ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2|64o6 عمرو محمد حنفى محمود هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

825534 عىلي سيد محمد بــــكي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

627o27 ى حمدى |ي لغنى محمد|تـــ عبــــد|لشح|سمي  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

6|o857 لدين عمر|رس سعد|ريج ي| لمنصوره|بــــ |د|
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847434 ى  هيم|بــــر|بــــ |حمد دي|نرمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

265256 نبــــيل مجدى زهدى عبــــده ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|7343o ى |م |ن عص|نوره حمد|حمد حسي  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

6|8946 بــــو عيس|لسيد |حمد |م |ريه ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

223434 |لقل|حمد محمد |حمد سمي  | كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

242734 حمد|بــــ قرئى |لوه|محمد عبــــد هره|لق|هندستـــ 

262826 ن|لحفيظ عثــــم|ن عبــــد|محمود عثــــم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

32945o تـــ وليد محمد رض| حمد|لعزيز |عبــــد| مي  |نوعيتـــ بــــنه

7|6645 تـــه|حمد محمد حسن مصطفى شح| لمنصوره|هندستـــ 

|65|25 ن|م محمد عثــــم|م|هيم |بــــر|ء |رس| ى شمس| لسن عي 

6|439| لسيد شوشه|عمرو مصطفى محمد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|57383 لد محمد مؤنس|هدى خ ن|بــــ حلو|د|

8o5746 لسميع|د عبــــد|ء فتـــىحي ج|سم| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

86472 لق|لخ|لمحسن عبــــد |ندى سعيد عبــــد  لفيوم|عه |زر

2669|3 ن|دى يوسف سليم|له|م عبــــد|ريه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

756265 حمد محمد|ندى محمد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|23425 هيم عىل|بــــر|د |هيم فؤ|بــــر|لرحمن |عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|28546 ى|حمد ل|لسيد |لدين محمد |عز  شي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

8o2384 ى محمد|محمد نور  لدين حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

8|5974 محمود محمد مرزوق| دين ي|بــــ |د|
|لمنى

464o|5 س قدره|س عبــــ|فوزي عبــــ| وف لشيخ|ره كفر |تـــج

89|468 فع محفوظ |هدير محمد ن سيوط|تـــربــــيتـــ 

46493 حمد|شور فهىم |م ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|6445 لحميد سمي  سعد عىل حسن|عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

5o3|7 ى|محمد  يمن محمد حسي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o5328 وى|لحفن|د محمد محمود محمد |مر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

267o7o ه رفيق محمود محمد مني  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

357|o8  سمي  
لسيد عزبــــ|مصطفى دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح
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256539 ف |عص| دين لدين|م محمود رسر لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

88434 ح|لفتـــ|يمن محمد عبــــد |يه | |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

|77383 لدويبــــ|لحكم محمد |حمد محمود عبــــد | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|7o92o لحميد تـــرىك|بــــ عبــــد |لوه|محمد عبــــد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

57398 لسيد|سمي  ذىكي عبــــد | رين|م هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3349o3 لحميد محمود|مريم سعيد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

646599 لحسينى|لعليم |ن عبــــد |مريم رمض ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

9|8983 ح محمد  |ح محمد صل|صل ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

697|67 لسيد فتـــىح شعيبــــ|يوسف  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

8o6834 د|لجو|لمنعم عىلي عبــــد|محمود عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

69679o ه صل| ف|ح |مي  لسيد حسن  رسر ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

232|47 حمد|بــــر |معتـــز محمد ص ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

4o6||7 ى نرص عبــــد |ي لشيىمي|لمهيمن حسونه |سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

88|586 ء محمد محمود محمد |ول سيوط|تـــربــــيتـــ 

4995|4 م خميس|لسل|بــــوبــــكر عبــــد|ء |سم| بــــ دمنهور|د|

53o|9 ن محمد محمد|م شعبــــ|هش ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

695355 ي|ر
زى يوسف|وهبــــه يوسف حج| ئى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4646|6 محمود محمد محمود محمد سكندريه|ل|حقوق 

33642| ن|ء يوسف محمد محمود سليم|رس| رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

859725 ف خلف |محمد  هيم|بــــر|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

855626 حمد محروس محمد|م |هش ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

87o292 حمد|ري عىلي |لبــــ|كرم عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

25|o75 وى|لعزبــــ|ح |لحميد صل|عمر عبــــد |طبــــ بــــنه

|55ooo حمد|لسيد محمد |سلىم  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

345o|8 م|م|مد |دل ح|ء ع|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

37o3|3 حمد|عيل |سم|متـــ |لد سل|دتـــ خ|مي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

525o39 لسيد محمد مصطفى عوض|محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 
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524o6| لمنعم حسبــــ|لمنعم محمد عبــــد|ء عبــــد|حسن سكندريه|ل|هندستـــ 

843|39 لدين محمد|ح |تـــ محمود صل|نىهي عرف ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

45|o56 لسجينى|لسيد |يوسف مجدى  |هندستـــ طنط

8|o685 هيم|بــــر|ن |ح رمض|ء صل|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

94|22 ف محمد عبــــد |صم |ع لرسول|رسر تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

68|225 حمد|لرحمن شكرى حزين |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

857232 ي محمد نسيم ك
مل|ليىلي مصطفى ي|عه |زر

|لمنى

|4o23o وع|هلل مط|حمد عبــــد |يه | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8|o732 جر محمد عرندس محمود|ه ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

639738 لمقصود|بــــر عبــــد|عمر محمود ص لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|5337 زق|لر|عبــــد| هر زكري|ندى س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69838| ه | هيم عىل|بــــر|بــــ |يه|مي  لمنصوره|بــــ |د|

498789 د|هيم ربــــيع ج|بــــر|عبــــي  محمد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

769554 ي|بــــر |حمد ج|ر |مي
لحسينى تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

8|8||9 سعد|ك نصي  |لمسيح مل|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

2525o6 لصمد سويد|م عبــــد|نىه س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

369259 رص محمد|د محمود ن|ل عم|ين| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3o6o8 م|م|ن |د محمد شعبــــ|سع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|5873 ن فرج |حمد فرج سمه| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

86567o ي عبــــد|ء حس|سم|
مد|لنعيم ح|ئى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

764929 وق ه بــــيل|لسيد ق|ئى محمد |رسر نوعيتـــ بــــور سعيد

86o4o2 ي|بــــو|حمد عمر |
لحسن جيوىسر س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

253o|5 لنبــــى|حمد حسبــــ |همس مجدى  شمون|نوعيتـــ فنيه 

54|78o لسيد|حمد صبــــرى عىل | زيق|لزق|عه |زر

546|o7 حمد|بــــدين سيد |لع|للطيف زين |دين عبــــد|ن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

479299 لعبــــس|لسعيد مصطفى محمد | |يش ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

754894 لسيد زىك محمد|لرحمن |عبــــد  ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
ستـــ|لدر|)ريتـــ |د|علوم . لعريش ش|بــــمدينتـــ 
|لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر|م | للع

(عيليتـــ|سم|ل|لبــــديل بــــ

6|52|3 لجليل فرج|ل مدحتـــ محمد عبــــد |بــــل ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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69o57o هيم|بــــر|هيم |بــــر| |مح عط|حمد س| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

262753 ى|بــــر|موىس محسن موىس  هيم حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

73649 م محمد|لسل|حمد حمدى عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

5|o544 لمرىسي|لمرىسي |ء |محمد عل ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6o9763 ن مصطفى فهىم رويش|نجو لمنصوره|علوم 

3653o5 ى سيد|ء سيد حس|رس| ني  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

763499 هيم محمد شلبــــى|بــــر|لسيد |ندى محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

676|5o |در عىل |لق|لغنى عبــــد |در عبــــد |لق|ندى عبــــد 
ى
ق لصي 

لمنصوره|بــــ |د|

256448 نهله شلبــــى محمد شكر قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

|235o8 ف عبــــد |ء |رس| هيم|بــــر|لحميد |رسر ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

|3233o حبــــيبــــه محمد جوهر محمود ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

39995 هلل|لد محمود عبــــد |عمر خ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

52466 دهم مبــــروك|لعظيم |مريم عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o5696 لرحمن مدحتـــ رشدى تـــوفيق|عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

4959|4 لجميع|م محمد محمد|مروتـــ س سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|56669 ف ك|مصطفى  مل محمد|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|66|o5 فظ|لح|رق محمد فتـــىحي محمدعبــــد |محمود ط عه مشتـــهر|زر

638643 ء حمدى موىس عطيتـــ|دع ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|78366 لم|ن سيد س|مؤمنه شعبــــ هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

7o74|7 حمد محمد|يه محمد | لمنصوره|ره |تـــج

4377o5  علو|لش|م محمد عبــــد|حمد س|
ى
ن|ق لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

753o72 ى|بــــ سمي  محمد |مه حمد حسي  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

484788 ى|م |زم حس|ح لدين حسن عىلي حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

878o74 بــــتـــ |بــــر ثــــ|ز ص|مريم عز سيوط|تـــربــــيتـــ 

475587 لسيد|حمد |رى |لبــــ|رص عبــــد |ء محمد ن|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75352| ر|ر محمد نص|مريم نص عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|7836o ي ن|م|
ل|لع|لدين محمد عبــــد |رص |ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8|o8|5 ن زىكي حسن|بــــوبــــكر رمض| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د
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3||9|| دل شلبــــي خليىل محمد|عمر ع ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

5o6233 ن|لسيد عىل شعبــــ|حمد |بــــ |رح سكندريه|ل|صيدله 

235594 لروينى|معتـــز محسن حسن محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

8|68o5 لس عيد  |مه حن|لصغي  سل|كي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

634||4 ن محمد حفنى|يوسف محمد رمض زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6882|2 عيل|سم|هيم |بــــر|لح |رق ص|ط| مه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

272685 ى|ملك محمد حمدى عبــــد  لعزيز حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

2|845o ى|ريم محسن محمد عىل حس ني  هره|لق|هندستـــ 

237|65 ي
لق محمد|لخ|سليم عبــــد| دئى ي ىسي|مط.ش

حتـــ مطريه|عم فنى

87o88o لسيد مسلم|حمد |ل |م| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

28|537 حمد|لمنعم |حمد محمد عبــــد |م |مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7757|5 طر|حمدى محمود محمد محمد خ زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

368o8o لمجيد|حمد محمود عبــــد|عمر  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

|2954o ى |ميخ درس|ق تـــ|سح|ئيل بــــشر ن|بــــ حلو|د|

6525o ر|لغف|ن حسن عبــــد|منى سليم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

5o6582 هلل عىل|ج عنتـــر عبــــد|ئشتـــ فر|ع سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4525o| زي|حج| لعط|بــــو |لحميد |لد عبــــد|عمر خ ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6o2924 ن|دهم محمد عىل حس| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

2|62|o لففى|لد حسن عىل |يوسف خ ن|صيدله حلو

3|7455 لفتـــوح|بــــو |حمد سيد محمد | سيوط|بــــ |د|

8oo278 ره محمد يونس حلىمي|س ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

3|7592 ح محمد محسن|لفتـــ|محمد عبــــد ى شمس حقوق عي 

|476|5 هيم|بــــر|ز |لرحمن محمد ممتـــ|عبــــد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

83975 لعظيم|حمد طه محمد عبــــد | سيوط|حقوق 

782|2| متـــ|حمدى محمد سعد سل زيق|لزق|ره |تـــج

7|3223 هلل|لكريم محمد حسبــــ |لد عبــــد |خلود خ بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

24o9oo ى|بــــر|هيم |بــــر|رص |كريم ن هيم حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|5|284 عيل|سم|حمد |حمد |ر |من ن|حقوق حلو

89989 حمد محمد|محمد جمعه  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى
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846828 ه بــــدري يوسف|لل|م عبــــد|سل| ن|سو|بــــ |د|

64|4|o لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|ديتـــ محمد |ن زيق|لزق|نوعيتـــ 

8|483o ء جمعه محمد محمود|سم| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

366|25 لحميد|حمد رزق عبــــد|ح |صبــــ دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

2434o3 قطبــــ حسن قطبــــ| عل ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

26|o72 لبــــصىل|لمحسن |طمه محمود عبــــد|ف تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6o34|6 بــــ|لوه|در عىل عبــــد |لق|طف عبــــد|محمود ع ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

3||74o  ك|س
ى
|رتـــ دسوق

ى
مل دسوق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54|77| لحميد|لم مرضى محمد عبــــد |محمود س لفيوم|ر |ثــــ|

69349 م معوض|لسل|لح عبــــد|ء ص|هن لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

362375 ى|حمد |لح |رق ص|محمد ط مي  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

775552 حمد مطر|ح سيد |مصطفى صل ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

4493|6 ى محمد |عبــــد  بــــيض|ل|لرحمن حسي  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

349|95 حمد محمد عىلي خرصى| ى شمس|تـــج ره عي 

644965 لمنعم ذىك  مصطفى خرصى|محمد عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

897323 ى عل|ي لرحيم |جح عبــــد|ء ر|سمي  ج|بــــ سوه|د|

85o348 ي رسور|فريد 
ى
حمد شوق لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

36|o72 هيم|بــــر|حمد زىك |ء |سم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

636|9| هيم|ضل إبــــر|ح ف|صل| ح رض|صل زيق|لزق|ره |تـــج

85426| حمد محمد ذىكي|محمد  ي|طبــــ 
|لمنى

23o7|9 حمد|لمجيد عىل |يوسف عىل عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|4772 وق  حمد عرص|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|رسر زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

4o86o ى محمد |ي ط|لبــــط|لسيد |سمي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

629934 حمد|تـــه |مصطفى عطيه شح زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5||3|7 حمد بــــهنس مصطفى|حمد نزيه | طبــــ بــــيطرى دمنهور

7o67|8 لمحسن|شور فهيم عبــــد |م ع|حس ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

84o|58 هيم|بــــر|لمجد |بــــو|حمد |ء |سم| دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

7|2926 لرحمن وهبــــه|ر عبــــد |ء يوسف مختـــ|ل| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

3||489 م محمد|لسل|دل محمد عبــــد|ع| رودين وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

5o5866 هيم|بــــر|شور محمد |هيم ع|بــــر| زيق|لزق|عه |زر
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354|o6 ي|ء محمد عبــــد|ء عل|سم
ل|لمعىط جى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|67oo ي
هلل رجبــــ|حمد عبــــد | |موئى ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

245o23 ى تـــرجم منى حلىم حسي  ن|بــــ حلو|د|

6|5555 د|لجو|لدين عبــــد |ل |كم| دهم رض| ط|حقوق دمي

628|6 له محمد محمد محمود|ه لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

854o4| حمد|در |لق|حمد عبــــد|م |سل| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

547o48 ر مصطفى درويش|لدين عز مختـــ|عز  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

6|789 لعظيم|بــــ محمد جمعه عبــــد |رح صيدله بــــنى سويف

426892 ندى فتـــىح جمعه محمود محمد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4883|9 لعزيز حلىم مىك|يحن  عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

639||7 هلل ثــــروتـــ عىل محمد عىل|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

28|2o ي عثــــم ن|ن محمد محمد عثــــم|يحن  هره|لق|صيدله 

639|o7 ئل محمد حسن عىل|حسن و زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

48|579 حمد محمود محمد|ل |محمد جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o|795 ن|ء محمد يوسف محمد سليم|ول لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

779895 مل حسن عليوتـــ عيس|ن ش|نوره زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

638892 ي عىلي | دين
|لعل|بــــو |هيم |بــــر|لطفى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

254824 لعجوز|ن شبــــل مرىس |حمد رمض| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

62|79| دق|تـــ ص|لشح|حمد |ندى  ط|هندستـــ دمي

866o9| لك يوسف|لم|هلل محمد عبــــد|عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

236393 لسيد|رق محمد بــــيوم مصطفى |م ط|ريه هره|لق|م |عل|

925o86 بــــ  |لوه|حمد عبــــد|هيم محمود |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

325426 لحسينى محمد|عيل محمود محمد |سم| هره|لق|حقوق 

6o2734 تـــ|زى محمد محمود شتـــ|محمد غ ي صىح طنط
|معهد فنى

83927o حمد| |لوف|بــــو|محمود سمي   |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

9o6798 ى|م محروص | حربــــى رض| رتـــي  ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

76o836 رص محمد محروص|خلود ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88325 لمجيد زين|لنبــــوى عبــــد|لعزيز محمد |لبــــنى عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

335386 م يوسف فهىم محمد|ريه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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424332 لخشن|دل محمود عزتـــ |حمد ع| سكندريه|ل|عه |زر

6|9|84 هيم|بــــر|د |ل صبــــرى محمد عو|نو ط|بــــ دمي|د|

6332o5 مر حسن|ن ع|مريم عمر ن|صيدله حلو

|33594  محمد سمي  |م|
عيل|سم|ئى ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8o2o4| تـــم محمود|تـــم عىلي ح|ح ره بــــنى سويف|تـــج

77929 تـــه|لسيد شح|طف |حمد ع| معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

489382 للطيف معبــــد محمد|ر محمود عبــــد |مي سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

752925 لسيد يونس|ح محمد |زم صل|ح لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5838| ى محمد |ي محمد| لعل|بــــو |سمي  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

773|43 هيم عوض|بــــر|محمود عىل محمود  ى شمس|د| بــــ عي 

622348 لجليل بــــدوى|هيم عبــــد|بــــر|بــــ |رح زيق|لزق|عه |زر

4382o6 لىحي|لص|حمد |لسيد |حمد |ن |يم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

8526o5 لحكيم|لد محمد عبــــد|خلود خ ي|بــــ |د|
|لمنى

26||65 ن|للطيف زيد|للطيف عبــــد|حبــــيبــــه عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

847524 سط|لبــــ|ن محمود عبــــد|ء رمض|سم| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

7856|3 ل حسن|لع|هيم عبــــد |بــــر|محمد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7|77o ى |حمد سليم| هلل|حمد عبــــد |ن حسي  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

443959 لح|حمد محمد عطيه ص|ء |لشيم| ط|بــــ دمي|د|

29873 حمد|بــــ |لتـــو|كريم رجبــــ عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

52|3|6 ن|ل سلط|لع|د محمد عبــــد |ء فؤ|سم| سكندريه|ل|طبــــ 

3|5|94 لبــــي  نسيم|جرجس | بــــول |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

52944o لجمل|تـــم يوسف |متـــ محمد ح|أس ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

235653 عيل|سم|هلل خلف |عيل عبــــد|سم|سمر  لفيوم|لعلوم |ر |د

6963|5 لجوجرى|م |لسل|ء حمدى عبــــد |ل| لمنصوره|نوعيتـــ 

442333 ن عىل غنيم|معتـــز حلىم محمد سليم لشيخ|ره كفر |تـــج

44944 لحسن|بــــو |للطيف |م عبــــد |حمد عص| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4o44|| حمد عرفتـــ|س نبــــيه |م عبــــ|سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

47998o لعزيز|هلل عبــــد | |يمنى سمي  عط سكندريه|ل|هندستـــ 

3355oo رق محمد غريبــــ|ندى ط |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 
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84o5|o عيل|سم|هدير سعيد محمد  سيوط|صيدلتـــ 

8323|| ن|محمود يس سيد رشو ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

822674 ح|ء رشدي صل|كريم بــــه ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

827|37 لصغي |شه محمود |ر عك|من ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

9|77|| تـــه |مريم مجدى فهيم شح سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

9|9394 طمه محمود محمد محمود |ف ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

489o|| ه م| جد تـــفى محمد عىل|مي  ره دمنهور|تـــج

||7969 مجدى نصيف بــــرهوم| جولي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

84o966 هيم عيد|بــــر|مريم عيد  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4324|o ي|هيم |بــــر|لوجيد |ء عبــــد |عل| رن لمسي  |علوم طنط

49o987 ى|ندى سمي  محمد فرج ش هي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77475 عمر مصطفى مدبــــول مصطفى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

22||o6 لسيد|زق |لر|م مصطفى جميل عبــــد |سه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

879o33 | لعل|بــــو|ع |يه محمد رف| سيوط|نوعيتـــ 

3|7|o7 لم|حمد عطيه محمد س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

525328 د حمودتـــ عيد|هلل عىل ج|منتـــ   ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

537|o ن|ن سمي  جرجس سمع|ري|م ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

34|683 ود|حمد د|ح سيد |ل صل|ن جم|يم| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

9|7737 ن |ل عثــــم|لع|ن منصور عبــــد|عثــــم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

774568 تـــه محمد|ن شح|حمد سكر|ء |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

858453 لسعد|بــــو|د عزبــــ |عم| رين|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o6829 حمد|هيم |بــــر|رمزى | رن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

34o44o لصغي  بــــيوم|ء ممدوح |وف زيق|لزق|بــــ |د|

|72286 هلل مصطفى|هلل مصطفى عبــــد |عبــــد  ى شمس حقوق عي 

9o8634 حمد  |هلل رأفتـــ عدل |عبــــد ضتـــ|ري/ج|أللسن سوه|كليتـــ 

8|8974 جر صفوتـــ محمد عيسي|ه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

482579 لسيد منصور|د |ن عم|عن سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

34o43o بــــ حسن|ل رح|م جم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|7o48 هرتـــ|بــــو ط|م |لسل|هلل محمد سعيد عبــــد |منه  تـــربــــيتـــ دمنهور

4|4973 لسمدوئى|ل شكرى |مصطفى جم سكندريه|ل|ره |تـــج
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453869 ر|در عم|لق|م عبــــد |لكر|بــــو |أمنيه رفعتـــ  لشيخ|هندستـــ كفر 

48424o وى|لص|لعزيز |لمنصف عبــــد|ئى محمد عبــــد|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

487876 لسيد فرج يوسف|لسيد فيصل | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34|56 ريم محمد فتـــىح عبــــده محمد عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

24o99| لىح|هيم عبــــد|بــــر|لد |مصطفى خ سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

5297o5 لزلطه|يوسف محمود سعيد  تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

|9774 كرم رزق بــــخيتـــ سيدهم| ليدي كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

9|6o53 هيم محمد محجوبــــ  |بــــر|بــــر |ص ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

||8o32 ى|رضوى  يمن سيد محمد حسني  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

253598 لحميد حبــــسه|حمد سعد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8644o8 ى وس|تـــ| ثــــروتـــ زكري| مي  ورصى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|56384 كر|عيل نجيبــــ ش|سم|حمد |  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

9|73|o ى يوسف عىلي  محمود حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78|o|4 لسيد|لكريم |لكريم محمود عبــــد |عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

45|634 بــــوسيف|مه |لسيد سل|مه |محمد سل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

842254 ي محمد حسن
محمد مصطفى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

قرص|ل|لطود |بــــ

8997oo لرحمن خلف خليفه خليف |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

68|9o حمد|طمه حمدى حميده |ف لفيوم|نوعيتـــ 

479625 ن|هيم سليم|بــــر|سيف محمد محمود محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

676929 هيم|بــــر|د مأمون محمود مأمون |زي لمنصوره|ره |تـــج

2|8887 عيل محمد|سم|دل |بــــ ع|شه ى شمس|د| بــــ عي 

456|68 هيم عىل |بــــر|م |لسل|هيم عبــــد |بــــر|محمد 
محمد بــــحر

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4996o8 س|فع عبــــ|لتـــ عطيتـــ ن|غز ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|39|2 ى تـــ مه|هلل سل|درس شكر|كريستـــي  سيوط|هندستـــ 

8o79o7 ن فلتـــس شكري|مريم يون ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4|4569 ن|لم رمض|محمد محمود س لشيخ|بــــ كفر |د|

898342 ر عىل محمد محمود |من سيوط|ره |تـــج

63458 لعزيز|حمد عبــــد |ر |صم مختـــ|ع ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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686782 ى|لحس|مد |لسيد ح|لسيد رجبــــ | ني  ن|صيدله حلو

42o257 ن|حمد رضو|حمد محمد |رضوى  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4||424 يم|لد|لبــــيوم عبــــد |محمد حمدى  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

4|767o ره|ود حسن عم|مريم محمد د لشيخ|نوعيتـــ كفر 

923897 حمد |ع صبــــرى |محمد رف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

3|6355 ن|لم سليم|رتـــ حسن س|س ى شمس حقوق عي 

5|7328 لمنعم نرصه|ح عبــــد |ن صل|نوره ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

835498 حمد محمد|حمد محسبــــ | ي للفن|
|دق قن|لفنى

62522o وى|لمعد|حمد عبــــده محمد |لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

5|7373 لم|لسيد محمود س|ء محمود |سم| بــــ دمنهور|د|

884|85 بــــ نرص عيد نرص |لوه|عبــــد سيوط|ره |تـــج

73|3| ل|لحبــــ|بــــو|لسيد محمد |ء |رس| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

759794 حمد|فريد حسن | ن|ر لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

5|6538 بــــوزيد|عيل |سم|لدين |د |ميسون عم سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

62945| ى |ه عيل شلبــــى|سم|جر محمد حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

54392 ر|بــــ عم|لتـــو|معتـــز سيد عبــــد صيدله بــــنى سويف

|4547| لعظيم|حمد عبــــد |لدين |لرحمن بــــدر |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

676675 ىط|لع|لسعيد محمد عبــــد |سحر محسن  لمنصوره|حقوق 

|5|2o3 حمد|حمد محمد | |نور لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

7|2o|7 ض محمد شلبــــى عبــــده|ء ري|شيم تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

9237o7 لمجيد |محمد حسن عىل عبــــد ج|عه سوه|زر

7|5|o8 ن|ىط عربــــ|لمع|بــــو|محمد محمود محمد | عل لمنصوره|حقوق 

||9252 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|لدين |م |سلىم حس ى شمس|تـــج ره عي 

622346 موئى|لبــــل|هلل |ء مكرم عبــــد |دع ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

435778 ى |سهيله ج ي|لسيد |بــــر حسي 
تـــى|لعى سكندريه|ل|حقوق 

8|6723 وي|هيم ص|بــــر|ل |محمد جم ي|عه |زر
|لمنى

76|935 حمد|بــــ |لوه|لمنعم عبــــد |م عبــــد |هش| رويد لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

436o28 ن محمود محمد عىل ضبــــش|نوره لشيخ|عه كفر |زر

464576 |لبــــ|حمزتـــ محمود قرئى فرج عبــــد 
ى
ق سكندريه|ل|حقوق 

6|577 يه ثــــروتـــ محمد حسن| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف
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885895 زق محمد  |لر|بــــ عيون عبــــد|رح سيوط|بــــ |د|

3339o5 ل يحن  مصطفى|يحن  جم سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

55924 لعزيز|د مرع عبــــد|هيثــــم عو تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

625975 هيم|بــــر|لمقصود |يمن عبــــد|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

864854 حمد عىلي حسن محمد| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

298|7 يف عىل عبــــد  لسيد|لمجيد |رسر هره|لق|ج طبــــيع |عل

|2|9|8 لفتـــوح|بــــو |حمد |لد |يوسف خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

89|o46 ى عبــــد|يه عبــــد| هلل  |لرحمن حسي  سيوط|علوم 

|3o874 حمد محمود حلىم حبــــيبــــ| |ره بــــنه|تـــج

885348 بــــ |لوه|ل سليم عبــــد|طمه جم|ف سيوط|ره |تـــج

|338|o يز محمد|رس ف|حمد ي| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

675285 لسيد عىل|محمود عمرو محمود  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

|322o8 ى|ل |رول رأفتـــ كم|ك بــــوسفي  ن|بــــ حلو|د|

|64277 يوسف سيد محمد عبــــده ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3337o4 ى بــــقطر|بــــخيتـــ سمع| بــــول ن بــــشر |حقوق بــــنه

4|72| هلل|بــــ |حمد ج|هر سيد محمد |بــــ هره|لق|ره |تـــج

6|4347 وق محمود  لسعدئى|لسيد محمد |رسر |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

358249 متـــى| ر لوق|رتـــ مختـــ|س ى شمس|د| بــــ عي 

865396 لنوبــــي محمد|حمد |د |زي دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

47554 د|لنبــــى عي|ن محمد عبــــد|محمد شعبــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o7752 حمد محمد|محمد محمود مصطفى  لمنصوره|ره |تـــج

685928 ى|هيم عبــــد |بــــر|نسمه سمي   لجليل عوضي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

647239 عيل محمد عىل|سم|لرحمن صبــــرى |عبــــد ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

28o52 فع محمد|لد ن|نس خ|ن ن|حقوق حلو

764o63 حمد عطيه محمود محمد|سمر  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2233oo هيم|بــــر|د محمد |بــــ فؤ|يه|لرحمن |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|99|| ى هش حمد رشدى|م |لوجي  ى شمس|تـــج ره عي 

4o5|o5 هيم|بــــر|لموجود |رس عبــــد|رس ي|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85487o ي محمد |محمد ر
حمد|ضى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

497o76 تـــ ممدوح عمر عبــــد| هلل|مي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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9o857o لحميد محمد |زم عبــــد|يه ح| ج|تـــربــــيتـــ سوه

|59623 ل|لع|ل عبــــد |رق كم|هدير ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

337798 لبــــسيوئى|ن |حمد سعيد فتـــىحي محمد سليم| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

28655o لصبــــرى|حمد |ل |يه طلعتـــ كم| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62o4|3 زيد|لحليم بــــ|مد عبــــد |طمه ح|ف ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

53768| بــــ|د محمد خط|محمد رسىم فؤ تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

72755 ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

427949 ى  هلل|لرحمن عبــــد|بــــرهيم عبــــد|بــــسنتـــ حسي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

636759 م حسن محمد|حسن عص  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

69|946 لسيد يوسف|عمر صبــــرى عىل  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3|9844 ي
حمد|محمد حسن | دئى ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

233993 بــــوضيف عىلي جعفر|ء |ل عل|بــــل ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

692|2o بــــينى مصطفى |د |لجو|محمد مصطفى عبــــد  |لشر

ي لخليىح 
لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

83oooo د حبــــيبــــ|د نزهي مر|مر ن|هندستـــ أسو

273o|5 حمد منصور|ل |لع|عبــــد| ليند ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|79|75 محمد عبــــده محمد عبــــد ربــــه رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

865|99 |ش|لمجيد بــــ|مؤمن محمد عبــــد ي للفن|
|دق قن|لفنى

3|9o33 ن محمد|حمد شعبــــ|ء |رس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

9|5|9o ه مصطفى محمد عطيه  | مي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|4o733 دهم مغربــــى|ل|محمود محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o8428 ى هيم |بــــر|طف فكرى |ع| يوستـــي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

243o36 محمد محسن محمد محمد عفيفى هره|لق|حقوق 

885823 ى يعقوبــــ |بــــو|دهم |نىح  | ليمي  سيوط|بــــ |د|

242236 لح|م محمد ص|لسل|حمد عبــــد|يزه |ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

29o49| رق فتـــىحي منصور|حمد ط| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

783544 زي|لحميد غ|ء محمد عبــــد |سم| سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

776928 لسعيد|لسعيد منصور |منى  زيق|لزق|عه |زر
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6|3782 ى|تـــى عمر |لزن|هدى عمر  لبــــحي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

5|88o| ف |ء محمد |صف لدين|لسيد بــــيوم رسر سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

47599o هيم عز|بــــر|م محمد |سل|ن |نوره عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

48o567 بــــ عطيتـــ محمد عوض عقل|شه سكندريه|ل|حقوق 

4|6939 عيل محمد بــــسيوئى رجبــــ|سم|ن |نوره ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

8o8927 ئيل يوسف معوض|م ميخ|بــــر| م بــــنى سويف|إعل

82o6o3 ي ف|
روق محمد|حمد مصطفى |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

26227o لرحمن محمد|حمد ممدوح عبــــد| |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

|35448 ى|م ى| رتـــي  بــــطرس رسجيوس حني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

768632 مه|مه حسن سل|ء سل|لشيم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

877743 لعزيز محمود  |رحمه مصطفى عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

|3594o حمد| |ء نرص زكري|رس| ى شمس|تـــج ره عي 

7656o7  مختـــ|يوسف 
ى
 قوطه|ر |لدسوق

ى
لدسوق حقوق بــــورسعيد

34|o9| بــــوريه|لم |لسيد س|مجد |محمد  ى شمس صيدله عي 

334368 حمد|ء حبــــسر سيد |يوسف عل |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5o333o لسيد عىلي|حمد |نعمتـــ  هره|لق|ر |ثــــ|

44933o هيم قنديل|بــــر|م |عىل محمد حسن س ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

|63o24 حمد حسن|يه حسن | ى شمس|د| بــــ عي 

8o|o|5 ض|نور ري|رس |منيه ي| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6926|2 |هيم عىل |بــــر|حمد |ر |من
ى
لدسوق |ره طنط|تـــج

2|7684 م مشتـــىه|لسل|لعزيز محمد مصطفى عبــــد|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|37|7 لشيىمي|لسيد |لسيد محمد |محمد  علوم دمنهور

5||4o3 زى|لسيد محمد حج|لدين |م |لسيد حس| سكندريه|ل|طبــــ 

5o9285 ي فرح|محمود مصطفى عبــــد
تـــ|هلل بــــسيوئى |علوم طنط

7o362 لسيد|لمقصود |لسيد عبــــد|محمد  لفيوم|هندستـــ 

4865o8 لسيد شلبــــى|هيم محمد محمد |إبــــر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||5872 ريف رأفتـــ عبــــده جرجس|م تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

55639 لشهيد|ود عبــــد |ن د|نتـــ سليم|دمي ي سويف
تـــمريض  بــــنى

73982 ى ن|ج دى فهيم معوض|كلي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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524758 حمد|حمد محمد |لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

5oo3o ى بــــيوم|لرحمن |عبــــد  ف حسي  رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

257oo| |ح شتـــ|لفتـــ|دل عبــــد|تـــفى ع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

43429| تـــى|لزن|لسيد عطيه |ء فرج |شيم |صيدله طنط

4639o8 لفتـــوح أحمد وهيبــــ|محمد حسن أبــــو ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

48224 هيم فتـــىح عبــــده|بــــر|نوره  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|669 لمنعم محمد|بــــ عبــــد |يه|بــــسنتـــ  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

77|727 هيم حسن نجم|بــــر|جر محمد |ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

698356 لسيد|حمد محمد |ء |ل| لمنصوره|حقوق 

|6442| حمد عىلي|بــــ |لرحمن مه|عبــــد  ن|حقوق حلو

373o82 هيم|بــــر|مل سعد |ن محمد ك|يم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

644899 لخي |بــــو |ن |حمد محمد رمض| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6|5769 د|بــــ ج|لتـــو|در نرص عبــــد |ن ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8o5|99 دل لبــــيبــــ دوس|ندرو ع| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4o5o52 ر|لغف|هلل عيد سعيد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

483557 حمد|ح سيد |لفتـــ|س عبــــد |ل طو|ء كم|شيم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o||48 لح|رص محمد محمد ص|م ن|حس سكندريه|ل|حقوق 

776|87 ف |ن |حن شم غنيم|لسيد ه|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

238826 حمد عىل|ل عىل |يه كم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7oo724 لجوهري|حمد |رص زىك |لرحمن ن|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

446628 ى يوسف|لسيد |محمد مصطفى  مي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

892379 لحليم محمود |حمد محروس عبــــد| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

349243 حمد|محمد مصطفى سيد  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o8233 هيم|بــــر|حمد محمد |يه | لمنصوره|بــــ |د|

|72o4 ن|مريم يوسف عىلي حس |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

9|5799 لمنرص |محمود محمد يوسف عبــــد سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

68|692 عيل يونس محمد|سم| |عمر رض دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

496925 ي
ئل محمد أحمد سلطح|و| دئى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف
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432766 مل محمد يونس|ن محمد ك|جيه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

226856 حمد|حمد ميهوبــــ |محمود حسن  ن|بــــ حلو|د|

339639 حمد محمد محمد|محمد  |طبــــ بــــنه

688763 دى|حمد طه بــــغد|حمد حمدى | لمنصوره|ره |تـــج

29oo54 د|هيم ج|بــــر|شور |ورده ع لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

86o478 ي عبــــد|ء جم|رس|
لرحمن|ل مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

346535 وق نبــــيل عزتـــ ذىك  ل|لعس|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|8479 بــــو جمعه|نور طلعتـــ مسعد عوض  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

64|653 ى |ي لح|حمد ص|حمد محمد |سمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

924634 حمد  |هد محمود |لدين مج|ء |بــــه ي صىح سوه
ج|معهد فنى

696993 لحسينى حسن|بــــد صبــــرى |محمد ع لسويس|طبــــ 

327o76 بــــسملتـــ محمد متـــول هندى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

859763 ي|لبــــ|لرحمن بــــكر حلىمي عبــــد|عبــــد
ى
ق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

9o55o6 ق|مريم ف وى |يز عزم رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

448763 خ|لطبــــ|هيم |بــــر|لرحمن |هيم سمي  عبــــد|بــــر| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|52699 م محمد عىل|لسل|بــــثــــينه محمود عبــــد  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

4|2|77 ى ن|د نجيبــــ جرجس دمي|عي| مي  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

4|9|22 ج|ح حج|لفتـــ|هيم محمود عبــــد |بــــر|د |عم لشيخ|بــــ كفر |د|

629586 د|رضوى عبــــده محمد عطيه حم زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

37|753 در|لق|حمد محمود مصطفى عبــــد| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

327449 هر محمد صديق|رحمتـــ م ى شمس علوم عي 

43779 لق|لخ|رص رجبــــ عبــــد |ء ن|سم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

4o4969 لح|لدين محمد مصطفى ص|ء |سيف عل ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|7o44o م محمد محمود|ندى هش ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

3225|8 ى عمرو سعد |ي ه|بــــر|سمي  هيم عمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|9|45 بــــتـــ |لحليم ثــــ|لك عبــــد|لم|عزه عبــــد سيوط|نوعيتـــ 

42o76 |مي
ى ى محمد حسي  دتـــ حسي  ي |

لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|334|7 نطونيوس|ن |يز جورج  سليم|د ف|مر ن|حقوق حلو

3||28| هلل|دى عىل عبــــد|رس نف|بــــ ي|رح ى شمس هندستـــ عي 

34|869 ن|هيم سليم|بــــر|تـــسنيم محمود  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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4|2597 ى ئيل|سمي  مجدى منس ميخ| كرستـــي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6o2o87 لعزيز غديه|هبــــه طلعتـــ مسعد عبــــد لمنصوره|ل |طف|ض |ري

436333 حمد بــــسيوئى عيس|حمد بــــسيوئى |محمد  لشيخ|علوم كفر 

72875 بــــ موىس مرتـــجع|لوه|ء مصطفى عبــــد|لىمي هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

28o432 ى فتـــىح محمود محمد موىس|ي سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

333284 هيم|بــــر|حبــــيبــــه محمد عطيه  شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

868452 حمد عىلي|ره سيد |س ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

27|3|2  محمد 
ى
د|م حم|م|نسمه شوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

885o|4 خر |ره رشدى ز|ن بــــش|حن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|62|9 ن مصطفى|م مصطفى رمض|حس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

573|3 هيم|بــــر|بــــر |رتـــ طه ج|س ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

68796 د محمد|لجو|عىل عبــــد| عل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

89289| دل حلىم عىلي |ر ع|من ي صىح 
سيوط|معهد فنى

75924o حمد|حمد |لد |محمد خ لسويس|هندستـــ 

6465|2 لحفنى|لمجيد محمود |ح عبــــد |دين صل|ن ط|حقوق دمي

42o625 ن يوسف |لسيد سليم|ن |لسيد سليم|
لرحمن|عبــــد

لشيخ|ره كفر |تـــج

227873 ف محمود|عمر خل| ر|ي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|o753 ن|حمد محمد حنفى صهو| طبــــ بــــيطرى دمنهور

6789|7 يمن محمود رزق عوض|هلل |منه  لمنصوره|بــــ |د|

4646|2 لجمىل|لسيد عىل |رس |م ي|سل| سكندريه|ل|حقوق 

|62763 لحكيم ربــــيع موىس|صم عبــــد |ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

42|792 يد|عيل ز|سم| |حمد رض| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

249744 |لسيد |لسيد |هدى مسعد 
ى
لمنوق لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8498|5 فظ|لح|روضه وليد سعد عبــــد سيوط|تـــمريض 

|66o|8 لحكيم محمد|يوسف مجدى عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|694o5 حمد|يوسف سمي  يوسف  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

783644 حمد|م |لسل|ن عبــــد |محمد رمض ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

342234 د حبــــيبــــ|م عو|رحمتـــ حس ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

639|73 ل|لجم|حمد |هلل محمد |محمد نبــــيل عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 
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297o|5 حمد|لعظيم |عبــــي  سعيد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

622644 لسيد|هيم حسن أحمد |بــــر|ن |يم| سكندريه|ل|صيدله 

439782 عيل درويش|سم|هيم |بــــر|يمن | |ر|ي لشيخ|بــــ كفر |د|

7|7437 دى|لن|لح  |محمد ص| رض| رض |بــــ طنط|د|

825449 ي 
ي|عبــــي  مصطفى

حمد مصطفى دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

92|7o5 لعىلي |ل محمود عبــــد|له جم|ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

86492o حمد|ل |يمن جم|م |سل| ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

755753 هيم محمود|بــــر|لحميد |ريم عبــــد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

4|35|2 لشوبــــرى|لجوهرى |ء |ن بــــه|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|42227 لمعىط بــــخيتـــ محمد|محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6|368o حمد|رس محمد |نسمتـــ ي |علوم طنط

8o8889 لس عيد عطيه عط هلل|كي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

2242|| عطيه محمد| زكري| رن ن|بــــ حلو|د|

257942 ن|لقط|رق محمد |محمد ط ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

77989| حمد رسى|د سيد |د عم|نه زيق|لزق|بــــ |د|

495873 م حبــــيبــــ محمد|لسل|حمد عبــــد |يه | سكندريه|ل|بــــ |د|

|9276 بــــوزيد|لجيد |ح عبــــد |حمد خرصى مصبــــ| لفيوم|طبــــ 

3|4494 لم|محمود حمدي سعد س ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

353473 ف محمد سيد|محمد  رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

82469| ل|خنوخ سوري|مي  مرقس | دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

4|7378 هلل|فظ عبــــد |متـــ سعيد ح|س|محمد  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

447998 د يوسف محمد|ن محمد فؤ|رو سكندريه|ل|ره |تـــج

77293| در|لق|لمنعم عبــــد|م عبــــد |حمد عص| ى شمس|تـــج ره عي 

348o85 ف ه| لمنصف عىل سعودى|ئى عبــــد|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

784623 ىط سعيد|لع|در عبــــد |لق|ء عبــــد |عل قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

3575o| يف عبــــد ى محمد رسر هيم|بــــر|لمنعم |نرمي  شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

6o|o2| حمد|حمد |هدى محمد  سيوط|بــــ |د|

6o5827 لرحمن|حمد عىل منصور عبــــد| |حقوق طنط

6988|| لعوضى عوض|لمطلبــــ |لعوضى عبــــد |ء |شيم لمنصوره|ل |طف|ض |ري
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43|35| وى|لتـــط|د |لجو|هلل عبــــد|ندى عبــــد |حقوق طنط

7627|| ل|لع|م عبــــد |لسل|لعربــــى عبــــد |ن |مرو تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

||5364 ى|فع |بــــدين محمد ش|لع|زين  ألني  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

677995 ن|كريم محمد محمود سليم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76o366 لسيد|ل جمعه |عمرو جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48555 ر حسن محمد حسن|من هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|44o ى عبــــد| مه لمجيد|زق عبــــد|لر|حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

862249 ي جل|نوره
هيم|بــــر|ل |ن قرىسر |نوعيتـــ فنيه قن

|6|333 |لبــــ|بــــر عبــــد |لج|ره حسن عبــــد |س
ى
ق ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

52|o65 لحميد|ء عىل أحمد محمد عبــــد|ول بــــ دمنهور|د|

3343o| ر|لرحمن عم|بــــر عبــــد|لرحمن ص|عبــــد ى شمس حقوق عي 

77|822 هلل محمد منصور|هيم عبــــده عبــــد |بــــر|منى  زيق|لزق|ره |تـــج

827676 ي|لمنعم |ن عبــــد|يم|
حمد مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

685272 ع|لرف|دى معوض |له|يه | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

||798| ل وليد عمر عىل عمر|نتـــ|ش هره|لق|م |عل|

6o4542 ى عبــــد|غ در محمد عىل|لق|ده حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

22|254 حمد شكري|هيم |بــــر|حمد |محمد  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

6|799| ن|لحميد نعم|هيم عبــــد|بــــر|جر |ه ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

49o979 ى|ن عبــــد|رو لرحمن عىل حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68373| لقصبــــى زيد|جر مجدى محمد |ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|28746 حمد مصطفى|مصطفى مجدى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

367999 فظ عىل|لد ح|محمد خ سيه|نوعيتـــ عبــــ

|67827 ي
ى |هيم حس|بــــر| |دئى حمد|هيم |بــــر|ني  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

84462o وي|ء فتـــىحي مدبــــولي قن|شيم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42o|76 بــــوشعيشع محمد|لعزيز |ن مصطفى عبــــد|نوره لشيخ|نوعيتـــ كفر 

6|4o85 لبــــلقينى|لسعيد |بــــر |لج|عبــــي  عبــــد |بــــ طنط|د|

|28984 زى|هيم حج|بــــر|م |هيم هش|بــــر| ى شمس|زر عه عي 

344344 م|لسل|م محمد عبــــد|لسل|هيم عبــــد|بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

367339 |لش|هيم عبــــد|بــــر|م |هش| عل
ى
ق م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ

426o68 در|لق|ح محمد عبــــد |لفتـــ|جده محمد عبــــد |م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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238577 حمد نور|نىه جرىء  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9oo799 لقس مرقس يسطس |نجيلوس |مريم  ى شمس طبــــ عي 

627397 ر|لعزيز نص|لسيد عبــــد|لد |هبــــه خ زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

49o598 يه ى |ن |مي  ف محمد حسي  هيم|بــــر|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

854354 هلل كرم حسن محمد|عبــــد حقوق بــــنى سويف

3673|6 لرحمن|لفتـــوح عبــــد|بــــو |لرحمن |ل عبــــد|م| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

258o87 لسوق|لصبــــور محمد شيخ |حمد عبــــد| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|67o84 محمد| محمد ممدوح زكري ى شمس|تـــج ره عي 

482ooo محمد حسن بــــدوى بــــدوى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|75o2 ل فتـــىح محمد|خلود جل ن|صيدله حلو

8o4359 هلل|بــــورسيع فرج |حمد |م |ريه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

922922 هيم حسن حشمتـــ محمد |بــــر| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

69676| هيم|بــــر|هيم سند |بــــر|حمد | لمنصوره|هندستـــ 

522o77 مد غنيم|لحميد ح|ل عبــــد |مريم جم عه دمنهور|زر

|5986| هلل خليفتـــ|رق عبــــد |ط| رن لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

496|28 ج|لسم|حمد |لرؤف |ل عبــــد |عبــــي  كم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

322|49 ى مسعد سعد حسن عشم|ي وى|سمي  هره|لق|ره |تـــج

339o59 لعزيز|لدين عبــــد|ح |لعزيز صل|م عبــــد |ره بــــنه|تـــج

785744 لرحمن|لسيد عبــــد|ء ثــــروتـــ |شيم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83824| ل|ئيل غبــــري|ضع روف|متـــي متـــو دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

5|7346 لد|تـــه أبــــوخ|ء محمد شح|ول بــــ دمنهور|د|

346355 سليوس|يوبــــ بــــ|رص |ن ن|سمع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|9326 حمد محمد|لرؤف |ر عبــــد |حمد مختـــ| لفيوم|بــــ |د|

242|48 ى جم م|م|س |ل عبــــ|نرمي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

775669 د|لجو|محمود محمد مهنى عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

|75874 م|لسل|م عبــــد |لسل|لسيد عبــــد |محمد  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

235|54 محمد مصطفى محجوبــــ عىل ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

49o26 ن|هلل سليم|ن عبــــد|محمود شعبــــ هره|لق|حقوق 

543489 ضى|لق|ء محمود فتـــىح |سم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

434374 ى مسعود يوسف محمد سل|ي م|سمي  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى
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7o8847 ز|لبــــ|لعدوى |ز |لبــــ|مريم محمود  لمنصوره|علوم 

439582 |روق مرىس |ء محمد ف|سم
ى
لبــــرق لشيخ|علوم كفر 

367488 ع |لرف|حمد |مه |س|لرحمن محمود |عبــــد
محمد عبــــدربــــه

|بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

75|272 لحميد|هلل عبــــد |ن عمر عبــــد |نوره |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

273399 |ش|رك بــــ|لصبــــور مبــــ|ن عبــــد|يم| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

97||7 حمد|حمد |حمد فريد | ن|حقوق حلو

8oo33o حمد|لمنعم حسن |محمد عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6o8|78 ل عىل موىس|نشين جم |بــــ طنط|د|

66696 وق  حمد فهىم محمد|رسر طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

57629 در محجوبــــ|لق|هيم عبــــد |بــــر|ل |م| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

75873| محمود محمد سعد سعد لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

89|685 دل عىل فرغىل |وليد ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

426424 ح عىلي|لفتـــ|نور عىلي عبــــد سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

633226 لسيد محمد|ن |ء شعبــــ|وف ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

85722o مجدي موريس جرجس| مه ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

9732o لنبــــى|لسيد محمد عبــــد |ء |سم| عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

37|776 مصطفى عىل محمد محمد نرص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

649o46 هيم|بــــر|حسن مصطفى عىل عىل  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|o49o لعز |بــــو|لحميد |رق عبــــد|حمد ط| ج|طبــــ سوه

2o825 ى عبــــد|سم|مصطفى  لحميد|عيل حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|497 هيم محمد عىلي|بــــر|ء سيد |ل| هره|لق|حقوق 

3|956o هيم|بــــر| |رق محمود رض|تـــيسي  ط ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

54427 حمد طلعتـــ حسن محمد| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

3|8343 |يوسف تـــكل| نيوس تـــكل|رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

262|96 لففى|رشدى محمد رشدى محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|23727 حمد محمد مصطفى محمد محمد حسن| هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

8462| بــــو زيد|حمد |حمد |حمد طلعتـــ | ره بــــنى سويف|تـــج

485796 ك|لمل|نور ملك عبــــد|جميل | مونيك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|2|37 لدين عىل|ل |حمد جل|حمد | هره|لق|هندستـــ 
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6o7|47 لمني |سعد | حمد رض| لمنصوره|طبــــ 

6877|9 دى|له|لعزيز عبــــد |حمد نجيبــــ عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

|47229  محمد عىل|لش|حمد عىل عبــــد |
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o65o3 لمجيد جمعه|ن عبــــد|يمن رمض| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

252433 ى |يم| لسيد عموصه|ن حسي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

||5667 حمد محمدين|دل |ن ع|رو ى شمس|تـــج ره عي 

689|o| يف حس ل|لع|م مصطفى عبــــد |رسر لمنصوره|هندستـــ 

7o892| لخميس|هيم |بــــر|د محمود ثــــروتـــ |زي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78o537 ل محمد|لع|تـــه عبــــد|عمر محمد شح زيق|لزق|صيدله 

8|4885 س|رس غط|نه صبــــىحي ف|دمي ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6|7o83 لد محمد نجيبــــ معوض|مريم خ ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

875354 ندى محسن فوزى شفيق |س سيوط|حقوق 

838334 ل|لشهيد غبــــري|ل عبــــد|مي غبــــري|ر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

354384 ئيل|بــــر مسعد ميخ|ريز ص|م ى شمس|د| بــــ عي 

8937o5 هيم ثــــروتـــ عىل محمد |بــــر| سيوط|بــــ |د|

44|5o3 صبــــرى محمد متـــولي موىس| مه ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

3o8o| هيم عىل عىل|بــــر|ن |رو كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

3423o7 لعزيز عويس|حمد عبــــد|يمن |مريم  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

482o|3 محمد صبــــىح عجىم محمد عىلي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8524o لعظيم عىل|حمد عبــــد|محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

6|5777 تـــ|لزي|لغنى محمد |م محمد عبــــد |هش ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

46745 روق|حمد سعيد محمد ف| ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

34|o7 محمود| فريده يحن  زكري هره|لق|ره |تـــج

|42933 حمد|شد |لرحمن فتـــىح ر|عبــــد  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

5|869o شور|مينتـــ صبــــرى محمد عىل ع| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

2749o6 ء سيد فتـــىح سيد|سم| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

69976| لسيد|لسيد محمد |مل |ن ك|يم| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

774458 ن|محمد نبــــيل محمد فريد شوم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

25o842 حمد بــــيوم شلبــــى|ء |حسن ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

||5989 ن|هلل سليم|مجد جرجس نرص |يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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7|o549 |لل|لوصيف عبــــد |م رفعتـــ محمد محمد |ريه لمنصوره|بــــ |د|

2|8363 لحكيم موىس|هلل عمرو عبــــد|يه | هره|لق|ره |تـــج

64686o مىل|لز|لسيد |حمد |ء محمد |حسن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2342o2 هلل مصطفى محمود مصطفى|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7553|9 لدين|م |عىل فتـــىح حس| عل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

3|5226 ح|لفتـــ|لعزيز عبــــد|عمرو رجبــــ عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

779838 لسيد عمر|م |بــــسمتـــ عص زيق|لزق|حقوق 

883977 لربــــ |د |شد محمد ج|محمد ر سيوط|حقوق 

5|4466 |نسمه محمد مرشدى عبــــده ند ى شمس| لسن عي 

35|oo3 لمولي|يتـــ محمود عطيه عبــــد| سيه|نوعيتـــ عبــــ

3o783 لجليل|يه محمد نرص عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33|992 ح|لفتـــ|لرحمن عبــــد|طف عبــــد|سلىم ع |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

5|47| للطيف|حمد عبــــد |م مصطفى  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

6o436 حمد منصور يوسف عىل| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

78o6o8 ى حسن| م زكري|سل|  حسي 
عىل مصطفى زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6|475| يح|لس|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|ء عبــــد |إرس |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|3o2o3 عيل|سم|رق حسن |ر ط|من ى شمس هندستـــ عي 

894268 سط |لبــــ|حمد عبــــد|حمد |ء |سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

63||42 حمد عوض|ء عطيتـــ محمد |رس| زيق|لزق|طبــــ 

8o3663 دق|د مني  ص|نسي عم|ن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7|8|4 هلل محمد|لرحمن عبــــد |يه عبــــد | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

92|796 ئيل بــــدروس  |تـــه ميخ|ل شح|من تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

7|2o87 م رجبــــ عبــــد ربــــه|ندى محمد س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|25295 ى |م محمد عبــــد |مريم هش ج|لم|لحكيم حسي  هره|لق|ره |تـــج

54o56 لرحمن|سلىم مصطفى محمود عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

834745 لسيد محمد|لرحمن محمد |عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

48o47| لرحمن|م محمد عبــــد|لسل|مؤمن عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3643|2 عيل محمد عىل|سم|حمد | ى شمس|تـــج ره عي 

29624| خلود مصطفى عىل محمد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9|252o ه مجدى محمود فهيم | مي  ج|علوم سوه
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325574 فظ|ن حسن ح|رتـــ شعبــــ|س |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

229o23 حمد|منيه مدحتـــ محمود | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

22o3|4 لمنعم|ئى ممدوح عبــــد|محمد ه تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

64972o لحميد محمد|لعزيز عبــــد |حمد عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|29885 در محمد|لق|حمد عبــــد |ء |رس| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|3393| وى|م سيد بــــدر|حمد ر| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

234o54 حمد|لد ثــــروتـــ محمد |خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

23|844 ن محمد|مح عثــــم|لرحمن س|عبــــد ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

3283|2 ى|هيم ش|بــــر|حمد |هيم |بــــر|عمر  هي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

44369| رحمه محمد تـــوفيق محمد محمد لشيخ|عه كفر |زر

49o298 لجوهرى|حمد |زم محمود |ح| عل سكندريه|ل|بــــ |د|

42o||2 لجليل|لحميد عبــــد |سهيله معتـــز جميل عبــــد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|8235 حمد محمد حسن  |محمد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|6499| بــــ|لسيد دي|ء |يمنى عل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78|37| حمد|سيد | لبــــن|مه حسن |س|حكمتـــ  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

22o2o4 محمد مجدى محمد محمود قرقش  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

88|278 عيد فتـــىح لبــــيبــــ | رين|م سيوط|بــــ |د|

7oo489 ء يحن  عىل عىل|سم| لمنصوره|عه |زر

2666|4 ن|لقط|لعزيز |م محمود ربــــيع عبــــد  |صيدله طنط

48|o54 ى صبــــىحي محمد محمد د|ي ود|سمي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|3993o لحميد|مه محمود محمد عبــــد |س| |نور ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

5|3472 لخويسىكي|ح |لفتـــ|محمد وحيد عبــــد معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

8|2685 عيل|سم|ده عيد |تـــغريد حم ي|بــــ |د|
|لمنى

859474 ي محمد عبــــد
لحكيم|محمد مصطفى ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى

6oo|56 هيم عطيه جرجس|بــــر|ئيل جورج |مهر زيق|لزق|بــــ |د|

685o39 لمرغنى محمد|هبــــه وهبــــه محمد  لمنصوره|صيدله 

|8|63 بــــ|لوه|لدين عبــــده عبــــد |م |رشيده عص كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

78783 حمد|حمد سيد |هدى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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9|o5o2 حمد محمد |حمد مصطفى | ج|طبــــ بــــيطرى سوه

684|2| لرحمن|م مجدى فتـــىح عبــــد |ريه ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

3|9882 لسيد|هيم |بــــر|سلىمي يشي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

676528 هلل عىل محمود| |هلل عط| |بــــو بــــكر عط|ء |رس| لمنصوره|هندستـــ 

9o76|2 لصغي  |لسبــــع |بــــيشوى خلف  ج|علوم سوه

237|4| لسيد عىل|دل |بــــ ع|يه|حبــــيبــــه  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

435|45 بــــ|ضى محمد محمد غل|م ر|س لشيخ|تـــمريض كفر 

7o9997 دى|له|لمنعم محمد عبــــد |ضىح محمد عبــــد  لمنصوره|عه |زر

76o6|5 حمد|ر فرج عىل |من لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

899527 ء سيد محمد سيد |هن ج|ره سوه|تـــج

86|938 ن|حمد رشو|ن بــــدوي |يم| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

47844o وى|لحن|لحميد |متـــ حسن عبــــد|س|محمد  علوم دمنهور

7||88o ل|لبــــرمبــــ|حمد مسعد |حمد |يدى |ه لمنصوره|ره |تـــج

2324|5 لرحمن|ئ  سليم عبــــد|ء رج|سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|995o لحق|هلل عبــــد|بــــ عبــــد|يه|د |زي ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

287846 لدين محمد حشيش|ل |طمه كم|ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|655o7 ي|ر
لعليم|حمد حسن عبــــد | |ئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

334763 هلل يس|يس حشمتـــ رزق  ى شمس|تـــج ره عي 

26852o لسيد نرص|م محمد |سل| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

2|438 حمد|بــــ سمي  عىل عىل |رح هره|لق|بــــ |د|

7o78o9 ىس|لعبــــ|لسعيد |هيم محمد |بــــر|حمد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

3366|6 يم|لد|هيم عبــــد|بــــر|هلل عىل |منتـــ  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7o92|o ي|حمد محمد مو|لدين |ء |حمد عل|
ى
ق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|5|6| لرحمن سعيد سعيد محمد|عبــــد ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

|3244| هلل جرجس|جد نرص|سيمون م|ن| سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

28385 لسعدي|لسعدي محمد |لرحمن محمد |عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

273383 س سعيد|ء حسن عبــــ|رس| سيوط|علوم 

6o4525 بــــوجمره|لسعيد |لسيد |ره مسعد |س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

229436 ل|لع|مل محمود حنفى محمود عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

26846| ىسر|لغبــــ|لسيد |مه محمد |س| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل
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529793 لعربــــ|بــــو|لدين محمد |محمد رجبــــ عز  سكندريه|ل|هندستـــ 

33||54 حمد يوسف|م سيد |لسل|حمد محمد عبــــد| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

5357|3 حمد عىل|ن |ح شعبــــ|لدين صل|نور  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

782827 شم|هيم  ه|بــــر|حمد |هيم |بــــر|يه | زيق|لزق|بــــ |د|

33848|  عبــــد|لبــــ|م عبــــد|ر عص|من
ى
لعزيز|ق |حقوق بــــنه

|57|68 لرحيم|حمد عبــــد |ء |يه عل| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

826657 ه | ن|ن عثــــم|حمد سليم|مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4266o5 ن|فتـــ لطفى شوم|رضوى ر سكندريه|ل|طبــــ 

6837|6 ن|لمؤمن نبــــيل محمد رضو|م عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|279|o سم|محمد محمود محمد ق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

776572 ه محمد ر| بــــ|شد خط|مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

236836 هيم عمر|بــــر|رق |سلىم ط تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

925448 ء عىل محمد حسن  |هن سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

686924 ه محمد محمد عبــــد | زى|لمغ|لعزيز |مي  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

335987 حد محمد|لو|يتـــ محمد عبــــد| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

432|83 يد شعبــــ|بــــو |منيه | ى د|لحد|ن |لي  |تـــربــــيتـــ طنط

9oo3o2 ي ديوس |قل|بــــر فوزى |كوس ص|كي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

62o|69 ف محمد نرص |ء |سم| ل|لرج|بــــو|رسر ط|حقوق دمي

9o5332 ل |لع|حمد عزتـــ محمد عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

7|6263 ي|ر
ىط|لع|در عبــــد |لق|ده عبــــد |حم| ئى لمنصوره|حقوق 

32||44 |م نقول|د س|لدو عم|رين ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7933|8 هيم |بــــر|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ح |لفتـــ|عبــــد
حسن

وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

249268 يمن محمد يونس|ره |س لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

8|5829 طمه فرج عىلي محمد|ف ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

6o|7| ئيل|رس|د سعيد |مل ميل| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

899454 مه  |وى سل|ق تـــق|سح|جد |م ج|ره سوه|تـــج

4625|8 ل|لع|سعيد بــــدر حمد حميده عبــــد لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

8|o627 ى سمي  محمد سعيد|ي سمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

4773o4 ي محمد |يوسف ه
لبــــ حموده|بــــو ط|ئى سكندريه|ل|ره |تـــج
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876226 هر محمد |لظ|حمد فتـــىح عبــــد| سيوط|تـــمريض 

4|4739 دل|لع| |هلل محمد شتـــ|ء فتـــح |رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4|9393 |لمقصود |لحميد عبــــد |خلود محسن عبــــد 
سوىسي|لبــــ

لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8769|| حمد  |عيل |سم|م |سل|ل|تـــسنيم محمدسيف  لمنصوره|حقوق 

879|5o رحمه محمود سيد محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3233|8 محمود سعيد سيد مسعد م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

45|393 لسعيد قلموش|سمي  محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

287|88 حمد حسن|مصطفى محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6|9542 ل|لمنس هل|ئى طه محمد طه |م| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

527472 رتـــ محمد حمدى طه|س سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

44|848 ي عبــــد |م سعد رزق 
بــــينى هلل|لشر سكندريه|ل|صيدله 

25687| ى|عيل محمد ش|سم|رضوى  هي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o|o26 ف فتـــىح عىل |لهدى |نور  رسر ج|بــــ سوه|د|

86687 عيل|سم|طمه رجبــــ فهىمي |ف لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

3|926 ف محمد فؤ|لرحمن |عبــــد  عي|لرف|حمد |د |رسر ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

|74786 ف سيد عبــــد |سيد  حمد|لعزيز |رسر ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

887327 ى |لعظيم حس|لعظيم محمد عبــــد|عبــــد ني  سيوط|ره |تـــج

4|3426 بــــومحمد|مريم محمود محمد سعد  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

63o5|6 دى ممدوح محمد محمد عرفه|ش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

228579 وق  لسيد|حمد بــــشي  |رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

92367| ى |لل|سعد عبــــد|مدحتـــ  ه حسي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2258o5 ى محمد|روق محمد ف|ف روق حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5264o2 ي رزق ك هيم محمد|بــــر|مل |يحن  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

8453o| لدين|لدين موىسي نور|ء نور|ل| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

86427 بــــ|لبــــ|بــــ طلبــــه فتـــح|لبــــ|ن فتـــح|حن دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

492323 حمد مصطفى محمد كريم| ره دمنهور|تـــج

|9897 لم|س| ن عط|م شعبــــ|محمد حس هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

757|22 لمجيد أحمد|طف عبــــد |بــــسنتـــ ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

432522 ى |لغنى |ن سعيد عبــــد |نوره بــــو مهره|مي  |بــــ طنط|د|
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4246|| حمد|حمد محمد محزم |محمد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

3|9786 روضتـــ محمد محمود حسن ى شمس| لسن عي 

54|739 لم|لسيد فتـــىح س|حمد | معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|5374 م|رق صبــــىح مصطفى عل|ن ط|نور هره|لق|صيدله 

9o||6| لمجيد |حمد عىل عبــــد|ء |رس| ج |تـــمريض سوه

5|o33| لسيد دومه|محمود سعيد محمد  لشيخ|عه كفر |زر

8925o3 لرحمن |هيم محمد عبــــد|بــــر|ء |ل| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

475656 لرحمن|زق عبــــد |لر|شد عبــــد |يمنى مجدى ر سكندريه|ل|ره |تـــج

64373 هلل جمعتـــ|ن عبــــد|رمض| نور لفيوم |تـــمريض 

9o57|4 ض محمد |ر حسنى ري|من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

822|o5 ن|ش عثــــم|م دمرد|بــــسمه حس ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

486389 لرحمن|لسيد محمود عبــــد |همس محمود  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

44|694 حمد محمد|ح محمود |مل صل| لشيخ|بــــ كفر |د|

|4o935 ى |س حمد|لفضل |بــــو |رتـــ حسي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

67892 وى|حمد محمد عشم|محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

7o|778 لمنعم خليل|م رأفتـــ عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

44o674 ئى|لفخر|مل عبــــده |لسيد ك|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

47836| م محمد فهيم مصطفى|نور هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

476|42 ن محمد محمد رزق بــــخيتـــ|نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|4455 خميس عبــــدربــــه محمود| ن|ر هره|لق|ره |تـــج

8o3585 |مولر مجدي وديع حن ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

769992 طر|للطيف خ|مل عبــــد|رق ك|يدى ط|ه لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

675378 يف عزتـــ عبــــد  بــــدين|م ع|لسل|يوسف محمد رسر هره|لق|هندستـــ 

2525o8 ر|لنض|مد |لد ح|خ| نور ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

2529o3 لصنصفتـــى|روق |سلىم درويش ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2|6263 د سيد محمد|حمد عم| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

62882| لحميد محمد|حمد محمد عبــــد|مصطفى  زيق|لزق|عه |زر

323755 وق ثــــروتـــ  ق|لعدوى |رسر وى|لشر هره|لق|ره |تـــج

636675 لجليل محمود|كريم محمود عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

293|4 ى هلل|عطيتـــ يعقوبــــ عوض | مي  ى شمس| لسن عي 
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|5382 ي خ
لد عىل محمد عىل|تـــفى لفيوم|لعلوم |ر |د

4o8652 يس|لس|هلل |لعزيز عوض |دل عبــــد |يه ع| |بــــ طنط|د|

4395o2 ي|ر
ن|هلل عثــــم|محمود محمد عبــــد| ئى لشيخ|نوعيتـــ كفر 

239688 ز|مح محمد بــــسطويس بــــ|س| نور هره|لق|طبــــ 

228|8 لمقصود|ن سعد عبــــد |محمد رمض ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7o8463 ن متـــول عىل|ره رمض|س ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

2674|2 |د عىل |مينه عو|
ى
لمرزوق شمون|نوعيتـــ 

5|7|57 هلل|هلل خي  |بــــ |ء محمد ج|سم| بــــ دمنهور|د|

92463| لسيد لطفى |م |لسيد عص| ج|بــــ سوه|د|

769o27  سليم
ى
ن محمد|محمد شوق حقوق بــــورسعيد

7845|8 م عبــــده محمد محمد مرىس زيق|لزق|نوعيتـــ 

6846|8 ه محمد عثــــم| وى|لشن|ل |لع|ن عبــــد |مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

848273 ى ع| ى بــــدوي|مر |مي  مي  هره|لق|طبــــ 

4|o27o رم|لمك|بــــو |ح |لفتـــ|لد عبــــد|محمد خ ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

78574 هيم عتـــربــــي|بــــر|لحكيم |هيم عبــــد |بــــر| هره|لق|حقوق 

||576| ى |مه |س|فرح  هيم|بــــر|مي  هره|لق|بــــ |د|

278297 هيم عفيفى|بــــر|هيم بــــسيوئى |بــــر|فظ |ح ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

76o|o6 حمد|بــــر عيسوى |مصطفى ص ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

72485 مل صديق|مح سعد ك|س ي|لسن |
|لمنى

7o82o9 ى عثــــم| لمتـــول مصطفى|ن |حمد خي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|327oo عيل|سم|حمد |سميه رجبــــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

376o3 مريم كرم رزق متـــي هره|لق|علوم 

895928 هلل  |ل فهىم نرص |مريم جم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9|7928 ن|ل خلف رمض|لرحمن جم|عبــــد  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

82o552 ض|لد طه ري|خلود خ ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

543539 ي|هلل ر|لمنعم فتـــح |يز عبــــد |ء ف|إرس
ضى عه دمنهور|زر

37767 حمد محمود|لعزيز |يمن عبــــد |يه | رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

899724 لسيد |نبــــيل محمود محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

487324 ن|محمد حسن حسن رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

282826 ى |لد |خ| مه هيم|بــــر|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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4927|4 هيم محمد معجنه|بــــر|حمد محمد | ره دمنهور|تـــج

9o332 ش|حمد رو|م محمد |بــــتـــس| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|26523 حمد|محمد كرم سيد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|2458 ود موىس يوسف|مجد د|بــــ |يه| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33|235 لمهيمن محمد محمد|در عبــــد|لق|ن عبــــد|يم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

8562o7 حمد|بــــ حسن |لوه|ء عبــــد|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

24o654 ه|لل|ن عبــــد |ن محمد عثــــم|محمد عثــــم م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

78692o ن|ح رمض|لفتـــ|م عىل عبــــد |حس| ر|ي قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

45485 لق محمود|لخ|ح عبــــد |حمد صل| هره|لق|ره |تـــج

286||3 ى|جم ى عيد حسي  ل حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|97o4 ي|هلل عىل |صبــــرى عبــــد| رض
ط|لىحى ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

778467 حمد|للطيف |لسيد عبــــد |مريم  زيق|لزق|بــــ |د|

42689 حمد سعد سعيد عفيفى عفيفى| هره|لق|هندستـــ 

8o254| ي |عبــــد
لعزيز|حمد عبــــد|هلل مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

365557 بــــتـــ محمود|محمد محمود ثــــ ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

32|355 حمد|عىل حسن عىل  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

785o3o حمد|زينبــــ سعيد محمد يوسف سيد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

83o884 ف محمد عبــــ|ء |رس| س|رسر ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

4323|| رف|هلل ع|ل عبــــد|ن جل|نوره |تـــربــــيتـــ طنط

49894| ح محمد شوشتـــ|لفتـــ|يزتـــ محمود عبــــد |ف تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

632338 حمد محمد سليم|هديه  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

765899 بــــو قوره|رحمه حسن محمد محمد  سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

226378 لمرشدى|حمد مأمون محمد | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

834|73 ىطي عىلي|لمع|بــــو|لحميد |ء عبــــد|نجل دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

279|24 لعظيم|لعظيم حسن عبــــد|محمد عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

76579o ن|جده متـــول حسن حسن رضو|م ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

45o9|9 ي|لسبــــ|هيم |دل إبــــر|هلل ع|عبــــد
|عي دئى |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4492|8 م|لغن|لحميد |ح عبــــد |م صل|محمد حس |ره طنط|تـــج
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486287 ل|لع|لحفنى عبــــد|لحفنى محمود |زم |ح عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|3793 هيم عطيه|بــــر|بــــر |مح ج|محمود س عه دمنهور|زر

64|o22 حمد|تـــ |تـــ عىل فرح|ر فرح|عم | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|94|o حمد نبــــيل فتـــىح عرفه| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

3|4665 يف محمد حسن محمد رسر لمنصوره|حقوق 

8|8753 طف فخري فهىمي|نسي ع|ن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

335o7 لتـــ محمد محمود تـــوفيق|ص| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4|5735 حمد عمرو|عيل محمد |سم|ئل |و |ره طنط|تـــج

|77937 هيم مصطفى|بــــر|حمد نبــــيل مصطفى | |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

648282 م|لسل|روق عبــــد|مروه محمد ف قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

89o84o ه |لل|ن ممدوح محمد عبــــد|نوره سيوط|طبــــ 

35o247 ج|لنس|حمد محمد محمود |متـــ |س| ى شمس|تـــج ره عي 

282|26 عيل محمد|سم|لرحمن محمد |عبــــد عه مشتـــهر|زر

|76|3| ى نوبــــى عويس|رس| ء حسي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

239o49 د سيد مهدى|منيه رمزى رش| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

847oo9  عىلي|لفتـــ|لرحمن عبــــد|عبــــد
ى ح حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

235o3| لمحسن عىل|مر عبــــد|لؤى تـــ عه مشتـــهر|زر

624679 بــــو يحن |لرحمن محمد محمود |عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

346973 طف محمد قطبــــ|محمد ع تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

46o63 لبــــ رجبــــ|بــــوط|سلىم محمد  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

3|59o| محمود مصطفى محمود| نور ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

8265|7 مد|حمد ح|مد |ح| دين سيوط|عه |زر

|26353 مد جبــــر|رق ح|ن ط|نوره ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|2|69 |  لوف|بــــو|لد عىل طلبــــ |خ ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

429638 لد|لحميد محمد خ|دل عبــــد |مه ع|س| |حقوق طنط

|53|85 ح محمد|لفتـــ|ن عبــــد |بــــو نعم|محمد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

78o867 لسيد عىلي خليل|محمد حمدى محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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834666 ي ورد|لر|محمد عبــــد
ي ج|ضى

دو|ئى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

9o|999 ن محمد سليم محمد |يم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

5|3643 هلل عىل محمود عىل|عبــــد  بــــ دمنهور|د|

83|o57 وس متـــي مكسيموس|نه تـــ|دمي ورصى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

77|293 م|لسل|عيل |سم|لسيد |ء محمد |وف ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

892|75 ى|ي هلل سيد  |سيد فتـــح | سمي  سيوط|حقوق 

498236 ن|رحمه محمود يىح محمد سلط |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

649|88 ل|لع|ل عبــــد |حمد كم|ده |مي زيق|لزق|حقوق 

453o37 حمد|فظ محمد |لحميد حسن ح|عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

87|542 حمد محمد|د محمد |ي| ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

444634 ين ع لسعيد خليل|هيم |بــــر|دل |رسر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

646595 لمول غزى|ل محمد عبــــد|آيتـــ جم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|43539 حمد رزق محمد حسن منسي| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

57887 حمد محمد قطبــــ فولي| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|5o752 ف فؤ|محمد  د عمر|رسر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7o3352 ف |عيل |سم| لخول|حمد نزيه |رسر لمنصوره|هندستـــ 

488|98 لفى|ل|مه حمدى مرىس |س|محمد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

354|34 طمتـــ محمد بــــدرى محمد عز|ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

858549 ي |صل
حمد محمد|ح وففى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6482|2 ي
ل|لرحمن جم|عمر عبــــد| دئى |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|

ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

44||47 وي|لمعد|يدي يوسف محمود |ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

44|o94 ق|ء كرم |زهر لسيد|وى محمود |لشر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

33|732 ى محمد ط|طمتـــ |ف حون|حمد حسي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5o4|53 ى|هلل ج|م عبــــد |لؤتـــ حس د حسي  سكندريه|ل|صيدله 

754o53 حمد زيد|لسيد |ل |منيه جل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

92844 حمد محمد|حمد وليد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

842342 لنوبــــي محمد|حمد ربــــيع | |نوعيتـــ قن

43o95 هيم|بــــر|لنبــــى |متـــ عبــــد |س|حمد | ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o65|4 حمد عىل|لسيد |لسيد |ره |س لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

876925 سم  |لمحسن ق|يمن عبــــد|عهد  سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 
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848684 حمد|لكريم سيد |د |ل ج|من ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

22oo|4 ى  ر|لغف|حمد عبــــد |نور |فرح حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

863249 ن|لسم|ري |لبــــ|ن عبــــد|لسم|حمد | ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

646429 لصعيدى|حمد يونس |جر وجيه |ه ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

23|936 ي
فظ|لمقصود ح|لدين عبــــد |ء |عمر محمد ضى ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 

تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

6583| رس عيد عىل|محمد ي ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

322o78 يمن وصفى مجلع|ردين |ن ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

477533 ي محمد 
ل|لع|هيم فرغىلي عبــــد |بــــر|منى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|oooo لسيد تـــوفيق عىل |ء تـــوفيق |لزهر|طمه  |ف
وع|مط

لمنصوره|حقوق 

4|377| حمد متـــول|لعزيز |حمد عبــــد | |ره طنط|تـــج

2|9965 لرحيم|ضى عبــــد|لر|سلىم محمد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|3572 ئى حسن محمود شوشه |عمر ه ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

623|28 بــــ|لبــــو|مصطفى محمد عبــــده مسعد  ط|حقوق دمي

92o|9o خلود عمر محمد محمد   ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

759544 لحسن|بــــو |ع |سمر محمد رف لسويس|معتـــ |علوم ج

|7o|22 س محمود|حمد عبــــ|طمه |ف |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

22oo74 حمد|هيم |بــــر|ء محمود |سم| ى شمس  تـــمريض عي 

7o|688 لجندى|فظ |دل ح|نىح  ع| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

7929o8 حمد|ضى |بــــو ر|كريم محمود  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

357o76 زى|ح حج|لفتـــ|حمد مجدى عبــــد| |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

|59374 لعزيز|هيم سمي  عبــــد |بــــر|ليىل  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

448986 ي محمد |م ه|هش
لمهر|هيم |بــــر|ئى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

|بــــطنط

377o7 ى|محمد سل متـــ محمد حسي  هره|لق|حقوق 

443|8 هيم|بــــر|حمد |حمد يىح | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6o9898 ي|لعظيم |ن منصور عبــــد|إيم
ى
ق لصي  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

89382o ى |د حس|ء شد|شيم يد  |بــــو|ني  ى لي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54|33 ى يق قلدس|فيليبــــ ف| مي  ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

8|837 بــــ محمود محمد|يه|ذ |مع ى شمس|تـــج ره عي 
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222|62 لسيد|لسيد محمد |زينبــــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

258o33 ى حسن |محمد حس لجزيرى|ني  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

5694| ى|ن |يم|  حسي 
حمد قرئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

33|666 هلل|هلل محمد عبــــد|حمد عبــــد| |بــــ بــــنه|د|

|72|| لدين|ج |لد سعيد فرج رس|زم خ|ح لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

754459 ى|ندى سيد شح تـــ حسي  عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

8o5749 لحميد صديق|ء محمد عبــــد|ل| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o8o36 لد محمود محمد لبــــيبــــ|ء خ|رس| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

829|23 ى عبــــد ي |لش|نرمي 
ى
ي|لش|لمجد عبــــد|بــــو|ق

ى
ق ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

|55754 لصغي |لسيد |حمد محمد |حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

87474 ح|لفتـــ|ل ربــــيع عبــــد |ء جم|رس| |حقوق بــــنه

|8o44 م محمد محمد حسن|جر هش|ه كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

6|575  عبــــد |لبــــ|ن عبــــد |ن رمض|يم|
ى
لرحمن|ق تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6967o4 لجليل|لعوضى عبــــد |كريم فكرى  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

269o97 د|ن عي|م سليم|ميه س|س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

2|284 ده تـــوئى ذىك|ء حم|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|527o| ى طه عبــــد |حسن لغنى|ء خي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

487577 د|لمؤمن ج|نور مظهر عبــــد|د |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

822947 ى |ي لكريم|حمد محمد عبــــد|سي  ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

|52|6o ء محمود محمد حسن|رس| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9|3624 لعزيز  |ن عبــــد|رق مصطفى شعبــــ|ط سيوط|حقوق 

4o8684 ش|هيم محمد رو|بــــر|ن |رو لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|64o69 |لبــــدري حن|جورج مبــــروك  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o|6|9 محمود محمد محمود دهيس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2869o5 صف|دى محمد محمود ن|ش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|4397 ى سويفى  |تـــه |عبــــي  شح مي  سيوط|تـــمريض 

54|427 بــــو خطوه|مه محمد |مؤمن سل ره دمنهور|تـــج

|2837| لق|لخ|صف محمد عبــــد |دهم محمد ن| ن|سو|بــــ |د|

6o297o لق حمزه|لخ|لنبــــى عبــــد |لد عبــــد|تـــغريد خ لمنصوره|حقوق 

|34875 حمد مؤمن فرج|م |سل| ى شمس علوم عي 
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2|4459 هلل|هلل عبــــد|م عبــــد|س| رين|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4246o6 ل|لسيد حلىم محمد و|كريم  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

9o|o42 بــــر محمد |محمد ج| ر|ي ي صىح سوه
ج|معهد فنى

628|44 دى محمد خليفه|له|مدحتـــ عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|8|29 حمد|بــــوسيد |لسيد |رس |ر ي|من ط|بــــ دمي|د|

7o7744 لق|لخ|جمعه محمد جمعه محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

8|9|38 ين لح سعيد|سعيد ص| في  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

3|5483 طمتـــ يوسف حسن يوسف|ف ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

785273 ورى عىل|لش|لعزيز محمد |ء عبــــد |لشيم| زيق |لزق|تـــمريض 

2|5857 حمد|صم |حمد ع|هلل |عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

845|8 محمد عيد مبــــروك محمد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

679879 ى منصور|ء محمد محمد طربــــ|سم| لمنصوره|صيدله 

3586o5 لرحمن محمد|رتـــ رجبــــ عبــــد|س وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

834635 حمد|لنبــــي حسن |حمد عبــــد| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4o5567 هينور محمود محمد سعد قمره|م هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

897697 لحميد محمد |رص عبــــد|حمد ن| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

342436 طف رمزى بــــرسوم|ع| دون|م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

34826 لد محمد محمود رزق|خ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

76639o ص|لقف|زق |لر|ر عبــــد |ره محمد مختـــ|س حقوق بــــورسعيد

453972 هيم|بــــر|بــــوبــــكر عرفه |يمن محمد | ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

87596o لكريم عىل مصطفى |يمن عبــــد|محمد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

364478 هيم|بــــر|لحكيم |دى مني  عبــــد|ش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

772735 تـــ|وى علو|لص|يه محمد | ن خرصى زيق|لزق|علوم 

||8528 لمنعم محمد|حمد عبــــد |ندى |س ن|فنون جميله فنون حلو

3|77|2 م|لسل|هلل محمد محمد محمد عبــــد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

256|48 هلل|دى خي |له|دى محمود عبــــد|له|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

228366 ق|سح|سمي  لويس | ندر|س هره|لق|ره |تـــج

|676o يمن محمد سعيد|زم |ح ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 
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7829|7 لسيد عىلي|حمد |سحر محمد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

756|45 ى محمود عبــــد  لضوى|لمطلبــــ |نرمي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

679383 ى|لمعىط حس|لمعىط محمد عبــــد |حمد عبــــد | ني  لمنصوره|حقوق 

4379| م محمد|م عص|جر ر|ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

838265 ي حسن
ي محمود مصطفى

مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

427432 لسيد درويش|فظ |لحميد ح|حمد عبــــد | لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

42oo67 لشيىم|لسيد |لبــــيوم |بــــ |ر إيه|نو| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

42|559 لسعيد حسن فوده|ء لطفى |سم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4o596| حمد عىل بــــخيتـــ|يه محمود | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|2554 ي
محمد سعيد محمود وهبــــه| دئى |بــــ طنط|د|

543o82 ى س|ي لسيد مخمي |م محمد |سمي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

3|245 لسميع|هيم عبــــد |بــــر|جميلتـــ مجدى  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

95637 م محمد|لسل|محمود عيد عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

262345 لرحمن|حمد محمود محمد عبــــد|محمود  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

323558 هلل|لح محمد عبــــد|حمد ص|جر |ه ى شمس|تـــج ره عي 

442899 س خليل بــــدر|لسيد عبــــ|مريم  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

7|5527 نه|حمد مصطفى محمد عىل شبــــ|ء |رس| لمنصوره|حقوق 

6o6528 لشخيبــــى|لبــــسيوئى محمد محمد | |نوعيتـــ طنط

876882 لم  |ل س|لفرغل جل|حمد |غدير  سيوط|بــــ |د|

36|o73 بــــرهيم حسن فرج|ء حسن |سم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

886|o3 يم فرج تـــوفيق فرج |فر| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

879538 ل عىلي |رق كم|محمد ط ي للفن|
|دق قن|لفنى

884259 ي|ر
حسنى نجيبــــ حسن  | ئى سيوط|بــــ |د|

259972 ن|ح رمض|م محمد مصبــــ هره|لق|م |عل|

68239o شه|هلل عم|زق عبــــد |لر|ندى منتـــرص عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

495385 لشيخ|دى |له|حمد محمد أحمد محمد عبــــد| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|58665 مح محمد حسنى|يه س| ن|حقوق حلو

493o27  مرعي رجبــــ |خ
ى
حمد|لد شوق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4223o4 ن|سم رسل|ح ق|لفتـــ|ء عبــــد |هن سكندريه|ل|حقوق 
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2|344 ى عبــــد |ي بــــر|حمد ج|لمنعم |سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

72457 تـــ موىس|مريم مجدى فرح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

5|4949 نور محمود محجوبــــ|سندس  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

52753o بــــسنتـــ محمد فتـــىحي محمد محمد سكندريه|ل|هندستـــ 

9oo644 ى كرم نعيم حكيم | كرستـــي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

6893o2 ى | ى|بــــر|مل حسي  هيم حسي  لمنصوره|حقوق 

895687 حمد |نىح  محمد محمود | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2428|4 ى محمد صبــــرى عبــــد|ي لمجيد|سي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

26382 لد محمد حمزتـــ|م خ|هش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33o264 لحميد هيكل|لسيد عبــــد|محمد | رن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|7|254 ن|حمد حمد|بــــسنتـــ محمد  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

3495|o متـــ محمد جنديتـــ|س|حمد | ى شمس|تـــج ره عي 

9|2326 لبــــدرى جبــــريل محمد |لم |س ج|هندستـــ سوه

3|2429 يف رجبــــ حج|ف زى|طمتـــ رسر ى شمس|د| بــــ عي 

32|7oo حمد متـــول|محمد وليد محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

879477 حمد محمد |ء محمد |شيم سيوط|تـــربــــيتـــ 

8|466| ه نرص | حمد يوسف|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

443693 حمد| |لعل|بــــو|لحميد |عبــــد| لعل|بــــو| |رن |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

284774 ى سعيد تـــوفيق سليم|ي سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o7862 هيم|بــــر|رق جوده |ن ط|يم| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5|8|69 هلل مرعي| |لمنعم عط|هند محمد عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|773o6 مصطفى محمد مصطفى محمد محمود لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

886597 لمعبــــود |لحفيظ عبــــد|م عرفه عبــــد|سل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|34768 لربــــ|د |لنبــــي محمد ج|لرحمن عبــــد |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

84o5o| دي|ج محمد بــــغد|ن حج|نوره دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

683877 ق|لسيد |مه |س|سلىم  وي|لشر ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

526899 هيم حموده|بــــر|هيم |بــــر|حمد حموده | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|953| ى |جر حس|ه ج|لتـــمس|حمد محمد |ني  |طبــــ طنط
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35383| ي يوسف عبــــد
ح|لفتـــ|يوسف مصطفى دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

|38|97 عيل|سم|حمد |لد |محمود خ ى شمس|تـــج ره عي 

827375 ي عيسي|لش|حمدي جمعه عبــــد
ى
ق |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

777594 ه جم| دي|له|لرحمن عبــــد |ل عبــــد |مي  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

434454 ئى|سكندر|ل|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|نجوى  |علوم طنط

5o5778 حمدين|لمقصود عىل |ح عبــــد|محمد صل سكندريه|ل|حقوق 

649o28 لرحمن|نهي  محمد محمد فتـــىح عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

8o962 ر|بــــو هج|لسيد |رتـــ عيد |س ن|حقوق حلو

756572 لحميد|حمد عبــــد|ندى محمود  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

85o765 |لوف|بــــو|ده محمود |ء حم|دع دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

3o73| ى هش|ي م محمد فريد|سمي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4|2286 ل|لجم|بــــ |لوه|عبــــد | محمود رض |ره طنط|تـــج

49o5o4 حمدموىس|يدى مجدى بــــدرى |ه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

86869o يم عىلي محمود|لد|نهله عبــــد تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

48|969 ن فوده|لسيد عثــــم|هيم محمد |بــــر|زن |م سكندريه|ل|بــــ |د|

645758 لصمد|س عبــــد|بــــر عبــــ|دل ص|ره ع|س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

8o7329 لسيد نرص|مجدي وهبــــه  ره بــــنى سويف|تـــج

5o3|5| لرحمن رزق|محمد محمد عبــــد | رويد ن|علوم حلو

232458 ل|يه نبــــيل سيد محمد مرس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

255o29 حوق|ل|لمنعم عىل |يمن عبــــد|ء |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

9o3496 تـــ فتـــىح نظيم |بــــقطر نش دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

44o|59 لمرىس|نور محمد معوض أحمد  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

3|9646 حمد|ل |يتـــ رفعتـــ جل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

79o6|| ن|حمد سليم|لرحمن |ء مسعد عبــــد |رس| نوعيتـــ بــــور سعيد

753372 لعربــــي|هيم محمد محمد |بــــر| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

462|77 هيم مصطفى جعفر|بــــر|ء رجبــــ |عل |حقوق طنط

838778 ي |ن رمض|وجد
حمد|ن مصطفى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

5|4249 ضى|لحميد ر|ه عبــــد |لل|ن عبــــده عبــــد |حن سكندريه|ل|عه |زر

53o55| وى|ح هند|لفتـــ|محمد عبــــد| ن رض|يم| ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

6|99o3 ى |ي بــــ|هلل |هيم عبــــد |بــــر|سمي  ض عسكر|لشر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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2|232| ل محمود فكرى محمد|حمدى جل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

255549 هلل|حمد محمد مبــــروك خلف | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

33876  محمد
ى
بــــسمله محمد شوق كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

92625 لق مؤمن|لخ|م سيد عبــــد |ريه |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

9o|68| حمد |ل خلف |لع|ء عبــــد|دع ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|47845 هلل|هيم عبــــد |بــــر|لد |محمد خ تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

435443 ل عجميه|ل كم|كم| دين ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

85o835 ن|رص سليم|لن|ثــــروتـــ عبــــد| لي|د سيوط|حقوق 

6|2568 در محمد كشك|لق|فريده مدحتـــ عبــــد  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

529644 مل حسن شلش|حسن محمد ك ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

86o|32 ى محمد عبــــد لحكيم عبــــده|حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

295722 هلل|فظ عبــــد|ندى سيد ح ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6692| ر محمد مرىسي|سلىمي مختـــ لفيوم|بــــ |د|

675394 لصده|لكريم |عمرو محمد فتـــىح عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

634358 حمد سليم|ء |حمد عل| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

429755 هيم يوسف فتـــىح قلقيله|إبــــر ي صىح طنط
|معهد فنى

5444|5 ى |ل| عيل|سم|عيل محمود |سم|ء حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7885|2 لسيد محمد عىل|هلل محمد |منه  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

4844o4 ن محمد|لح سليم|ن ص|لح سليم|ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54o575 ى فرح|  حسي 
تـــ|حمد مصطفى |حقوق طنط

22o6o حمد مدبــــول|بــــر |يتـــ ص| ى شمس|د| بــــ عي 

8o855o ى محمد محمود محمد حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

4772o5 حمد كتـــوتـــ|لسيد |تـــم محمود |ح سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

5424|2 حمد|حمد محمد |بــــدور  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

47525| عي|لدين محمد محمد رف|ء |له عل|ه سكندريه|ل|حقوق 

3332|7 لرحمن|ىط عبــــد|لمع|بــــو|لرحمن |ء عبــــد|ل| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

36o99 حمد عىل|حمد سيد |رحمه  هره|لق|بــــ |د|

2|73o4 ف فؤ|بــــسنتـــ  شد|د محمود ر|رسر ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

4796o| ل محمد محمد|محمد محمود جم ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 
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2o224 حمد|ن يونس |محمد رمض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4534o7 لدرول|حمد عيد |لسيد محمد |ء |رس| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

8o696 ء فتـــىح مصلىح|طمه عل|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4874|9 لس يشى خليفتـــ خليل معوض كي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64o963 هيم|بــــر|عيل |سم|لدين |لسيد مىح |مىح  زيق|لزق|هندستـــ 

862373 ى|م |حمد عص| حمد حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|54396 محمد عطيه عطيه عىل سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

84ooo6 وق صل مون| ح يوسف م|رسر ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|7539o  عبــــد |هبــــه شعبــــ
ى
للطيف|ن شوق ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

267783 هلل سعيد محمد غريبــــ|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

85333o ض|دهم محمد خلف ري| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

698429 ى حلويس|مصطفى عبــــده  حمد حسي  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

525297 وى|لمك|عوئى محمد مصطفى | دين بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5|o933 ى|لعزيز ش|لحسينى عبــــد|هيم |بــــر|حمد | هي  ره دمنهور|تـــج

23|8|5 هيم|بــــر|حمد |بــــ محمد |شه ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

432958 ن شلبــــى|حمد رمض|ء |سم| |طبــــ طنط

778485 س|حمد عبــــ|تـــفى صفوتـــ محمد  زيق|لزق|حقوق 

442553 م|لسل|هيم عىل عبــــد|بــــر|لد |مل خ| لشيخ|ره كفر |تـــج

622349 ود|بــــر د|هر ص|بــــ ط|رح ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

4355|9 د|لدين محمد عي|ح |يدي حسن صل|ه سكندريه|ل|بــــ |د|

33235o ن يونس|هيم سليم|بــــر|ن |مريم شعبــــ |بــــ بــــنه|د|

|564|o لحميد طلبــــه|ل عبــــد |لرحمن جم|عبــــد  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

7o46|9 ى |لرحمن |عبــــد  ى سبــــع|هيم |بــــر|مي  مي  لمنصوره|هندستـــ 

6o6657 ل|ورى بــــل|ل مغ|حمد جم| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

36o6o6 ي عبــــد|زي لعظيم محمد|د خي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

769838 ى عطوه غندور|لىمي ء حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

37o554 د|بــــ عو|لوه|تـــ عبــــد|لد فرح|طمتـــ خ|ف لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

6o4o95 لسيد محمد عطوه سعده|عمرو  |ن طنط|سن|طبــــ 

8oo84 بــــ فول عىل محمود|ربــــ ن|بــــ حلو|د|
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369297 ر|لشع|هيم |بــــر|لسيد |حمد |عمر  ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

7|o763 | 
ى
مىل|لمع|هيم عبــــده |بــــر|مي  شوق علوم بــــورسعيد

8797o2 ن بــــقطر |مريم عيد سليم ي صىح 
سيوط|معهد فنى

56469 كر عىل|زى ثــــروتـــ ش|حج بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

89|732 لمجيد |محمود خلف محمود عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

862832 ي نور|دع
ي|ء حفنى

لدين حفنى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4o543o هلل مصطفى محمد غبــــور|منتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

629386 يبــــ|لش|رق فتـــىح منصور|س ط|ين| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

633|58 حمد حسن|أآلء محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

5||49| لق|لخ|محمود عىل محمود محمد عبــــد بــــ دمنهور|د|

828255 لمجد محمد|بــــو|حمد حشمتـــ | |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

845378 هلل حسن|هلل عبــــد|ء عبــــد|سم| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

3369| ي|ر
ر محمد|لجبــــ|رس فهىم عبــــد |ي| ئى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|65469 هلل محمد عويس طه محمود|منتـــ  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

24892 حمد|دل حسن |هدير ع عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

643286 هيم خليل|بــــر|ن رفعتـــ |سمه| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

58786 سط|لبــــ|محمود سيد فهىم عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

||7|57 ى ج  لبــــيبــــ جرجس|ن| مي  هره|لق|ره |تـــج

3|5|65 ح عىل محمد|لفتـــ|د عبــــد|عمر عم عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

299987 ن محمد مسعود|دل رمض|رس ع|ي وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

8954|2 بــــوزيد |غبــــ |لرحمن حسن ر|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88473o ح سيد  |لدين صل|د |محمد عم سيوط|طبــــ 

29554 حمد|محمد خلف محمد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|26424 رس مرىسي صقر|محمد ي سيوط|بــــ |د|

6269o4 ى|هيم حسن |بــــر|م |مل س| مي  زيق|لزق|بــــ |د|

4||687 حمد فره|هيم سيد |بــــر|م |سلىم س |نوعيتـــ طنط

|7|o7 ح |لفتـــ|لمنعم محمد عبــــد |حسن محمد عبــــد 
ن|حس

ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|5|ooo لمنعم محمد|لدين عبــــد |د |عم| ند كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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423993 تـــه|هيم محمد شح|بــــر|لسيد |ندى  سكندريه|ل|علوم 

852769 ى|عم| ن|دي د يعقو بــــ حني  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

36|583 هيم محمد|بــــر|لرحمن |هيم عبــــد|بــــر| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

36962o تـــه|لمقصود محمد شح|د محمد عبــــد|زي ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

92o46o ى قديس  سكندر جرجس |نرمي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

646453 لغريبــــ|عيل محمد |سم|عمر | ند لمنصوره|حقوق 

485474 ندى محمد عىل أحمد جبــــريل سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6|58o6 ريه|ئل سمي  قط|حمد و| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

354554 لرحمن|ح عبــــد|لفتـــ|تـــفى حمدي مصطفى عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

856|68 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|م |حس ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

||82o2 ين ض|نور ري|بــــ |يه| |في  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

|57934 ى مرىس هدى سيد حسي  ى شمس حقوق عي 

|748o6 م|دق حسن تـــم|محمد ص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|28|73 ل|لنبــــى فهىم مصطفى هل|مه عبــــد |س| هره|لق|هندستـــ 

435996 مروه محمد مسعود مرع لشيخ|عه كفر |زر

54|9| ى سيد|م ي|حمد س| سي  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

847865 حمد يوسف محمد|يوسف  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

242868 حمد مكرم هندي|مصطفى  هره|لق|حقوق 

424322 |رص محمد صبــــىح معروف |لن|حمد عبــــد |
لمدبــــول

سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|68474 ى|يمن محمود محمد حس|محمود  ني  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

342o6o لديبــــ|ح حسن |هيم صل|بــــر|طمتـــ |ف ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

2456|4 لعزم|بــــو|لسميع |هلل عبــــد|حمد عبــــد| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

7|6227 هيم خميس خليل|بــــر|بــــسنتـــ بــــكر  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

9|3785 لدين مصطفى سيد  |ل |محمد جم سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

68o593 هيم فوده|بــــر|لسيد حمدى |سميحه  لمنصوره|نوعيتـــ 

8o2499 د محمد|ح مر|وليد صل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

347476 ى |ي هيم سعيد محمد|بــــر|سمي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

||764o لسيد محمد|لد |عمر خ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

35o5o3 ي عبــــد|مرو
هلل سليم|ن لطفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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367336 ي
ق يونس|لرز|محمد حسن عبــــد| دئى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|67o35 ى  لجليل محمد|حمد عبــــد |حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3oo488 ى مصطفى عبــــد|ي لرحمن مصطفى|سمي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

57384 فظ|ن ح|فضيله عىل حمد ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

244859 سمر مصطفى حسن حسن محمد سويلم ن|تـــربــــيتـــ حلو

|2896| لسيد فكرى|دى سمي  عبــــد |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|54|57 بــــو بــــكر|لسيد |ئى |هر ه|بــــ ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

77498 للطيف محمد|نور عبــــد |محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

49o536 لجمس|حمد محمد |حبــــيبــــه مخلص  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

675229 لسيد|هيم |بــــر|لعظيم |مصطفى عبــــد | ر|ي لمنصوره|بــــ |د|

773oo6 لحميد|حمد محمد عبــــد |بــــ |شه ى شمس|تـــج ره عي 

6o|284 ىط تـــرىك|لمع|بــــو|ريم محمد عىل  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

373728 ى |ه عيل عيس|سم|جر حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

429o88 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|بــــسمه عىل سعيد  |بــــ طنط|د|

693o8| لمرىس رزق|لسميع |محمد محمد عبــــد  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

89o9o6 ن |لحميد بــــدرى عىلي|ن عبــــد|يم| سيوط|بــــ |د|

443426 بــــ|لوه|لعليم عبــــد|بــــ عبــــد|لوه|محمد عبــــد لشيخ|طبــــ كفر 

4o5293 لخطيبــــ|حمد |لعليم |حمد عبــــد |لدين |سيف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24|289 لسيد|هيم محمد |بــــر|رس |هيم ي|بــــر| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

459975 لسيد|لمحسن عبــــيد |يىحي عبــــيد عبــــد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

8o475 لصعيدى|لحليم محمود عىل |محمود عبــــد ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

86329| ى|ن |شج| ى حسي  حمد حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

76|735 حمد|د |ن مني  مر|مرو لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

357278 ل محمد|لرج|حمد عز|م |وس |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|7||o9 ي|بــــ|
ء فتـــىح|ء محمد ضى ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ ى جي 

53o293 لحبــــسر ونس|حمد |بــــسمه حسن  ط|بــــ دمي|د|

863538 لمجيد|ر عبــــد|بــــ كرم مختـــ|رح |نوعيتـــ فنيه قن

2325|3 لمهدى|حمد محمد |رحمه محمد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د
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4|622 |عيس عط| مصطفى عط ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

496947 هيم|بــــر|لحميد محمود |ء عبــــد|سم| تـــربــــيتـــ دمنهور

77973| ل خلف|ن غز|ن محسن سليم|حن زيق|لزق|بــــ |د|

|6963| بــــتـــ معوض|معوض ثــــ| دون|م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

79||2| ن|حمد حسن مهدى رمض|ء |سم| ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

8o94o6 ه رض| فكري يعقوبــــ| مي  ي|طبــــ 
|لمنى

3|4|7 فتـــ حسن محمد عىل|ء ر|سم| هره|لق|حقوق 

8o59o4 ري عمر|لبــــ|ج عبــــد|ء حج|شيم ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

563|o لجوهرى|ل |حمد عمرو جم| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

897565 لحميد |لرحيم عبــــد|حسن مصطفى عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

757757 عيل|سم|حمد |هلل محمود |منه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2|7o65 بــــسنتـــ سمي  خليل عىل ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

846|8 د خليل|م نعيم ج|بــــر| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

8|2527 لرحمن محمد|ده ربــــيع عبــــد|غ ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

5o6824 لموج |لسميع محمد |حمد عبــــد |هلل |منتـــ  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

4o2|7| بــــو عليوه|ء حسن حسن عىل |سم| لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

5o2957 م|لسل|م فوزى محمد عبــــد |لسل|دتـــ عبــــد |مي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|5499| هلل|ريم محمود محمد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

8o9583 ي|ر
ي|جم| ئى

ل محمد مهنى ي|بــــ |د|
|لمنى

89o66| حمد |ل مكرم |ئى جم|م| سيوط|بــــ |د|

637|22 يه أحمد بــــهجتـــ متـــولي| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

5||639 يف ى محمد رسر يف سعد حسي  رسر |صيدله طنط

492885 لد|دريس محمود خ|دل |حمد ع| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

443339 لعزيز|حمد عبــــد|رس |حمد ي| لشيخ|بــــ كفر |د|

844|48 لحليم سيد|محمد عمر عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

6967|5 يد|حمد ز|لبــــيوم |لبــــيوم | |نور لمنصوره|بــــ |د|

5|6o4 لمنعم محمد محمود|نعمه عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

7|586o لعزيز عىل|روى عىل عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44o9|5 لعظيم |لرحمن عبــــد|لعظيم عبــــد |حمد عبــــد |
يف رسر

لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل
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752o63 عبــــده| ئل رض|عمر و ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

28|548 لرحمن|رص حسن عبــــد|طمه ن|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|3|8| ف|كر عىل محمد خل|حمد ش| طبــــ بــــيطرى دمنهور

87o4|8 ى يوسف|بــــ يوسف حس|رح ني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

63|458 حمد|ورى |حمد مغ|حمد |منى  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o7o6 ن بــــكرى روبــــى|حمد رمض| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7|48 ن|هلل عرف|لدين عبــــد|م |محمود حس دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6o6o9| ن حسن سبــــله|محمد رمض لمنصوره|بــــ |د|

8373|6 هيم|بــــر|س |حمد سعيد عبــــ| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

8763o| يف يوسف رسور زكرى   رسر د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

333|9 وز  لحسينى محمد محمود|في  ى شمس|تـــج ره عي 

892o25 لد قرىسر محمد |ن خ|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|78598 ن|لسم|ل رأفتـــ حلىم |نه ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

48722 ر|لستـــ|ح عبــــد |لفتـــ|در مجدى عبــــد |ن ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

434|72 لسيد|ج |لعزيز فر|م عبــــد|هدير عص |نوعيتـــ موسيقيه طنط

244oo5 لعظيم|ئى محمد عبــــد|محمد ه هره|لق|ره |تـــج

37o49| ح سيد عوض|حمد صل|محمد  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

774558 هيم عىل دغيدى|عىل إبــــر| ء رض|رس| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

832o66 حمد طه|ن طه |نريم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

236283 تـــه|حمد نرص شح|س |منيه سعيد عبــــ| هره|لق|ج طبــــيع |عل

4o8746 بــــ|نىه محمد عىل حسن غل |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

869633 مد|لمنعم ح|هيم عبــــد|بــــر|طمه |ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

87o64 هيم محمد عىل|بــــر|محمود  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

|7||64 ى سيد عثــــم|ي هلل|د |ن ج|سمي  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

485|62 ى جم|ي ن أحمد|عيل عمر|ل إسم|سمي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

352o| م مدبــــول|م|محمد | نور هره|لق|ره |تـــج

|42775 ي|ر
ي محمود|لش|دل عبــــد |ع| ئى

ى
ق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

852||3 فظ|ل محمد ح|ء جل|شيم عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ
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689348 حمد|لمؤمن |سميح عبــــد | رن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

774725 ن عفيفى حسن عفيفى|نوره زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

3o67o م طلعتـــ محمدي|هلل حس|منتـــ  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

85o|75 لس بــــ سم مني  غيط|كي  سيوط|صيدلتـــ 

5o5o8 لحميد|رص عويس عبــــد|لن|محمد عبــــد ي سويف
هندستـــ بــــنى

7|2365 ف |م |ر ف محمد رسر لفى|ل|لدين |رسر لمنصوره|حقوق 

22|699 د|حمد مسلم عىل ج| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

453|23 لدين|ج |هيم تـــ|بــــر|ر |لغف|حمد رجبــــ عبــــد| لشيخ|هندستـــ كفر 

4o45|5 |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق  هيم|بــــر|حمد |يمن محمد |محمد 

6367|3 ي  ي محمد محن  ن عىل|لدين أصل|محن  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84|374 ل عبــــيد ضوي|عبــــيد جم ج|بــــ سوه|د|

325|63 لس  هيم|بــــر|هيم نصي  |بــــر|كي  ى شمس حقوق عي 

277oo3 ه جم لسيد|حمد عىل |ل |ني  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7o9574 ن عىل محمد عىل يوسف شوشه|يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7|5|52 هيم حموده|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

3659|8 ه|لل|حمد عبــــد|ئل محمد |محمد و لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

8|3453 حمد حسن محمد|فرحه  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

783o23 هيم|بــــر|حمد محمد |محمد خليل  زيق|لزق|عه |زر

62o289 لجيوىسر|هيم |بــــر|ئل محمد |مصطفى و ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

539233 لسيد محمود مرىس يوسف|ن |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|59358 لحكيم محمود|بــــ محمود عبــــد |مه ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

5||4|3 |لبــــن|حمد |م |لسل|لدين سعيد عبــــد|ل |جم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

257o56 ره محمد طه عزيز|س ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

824||8 د|كر مر|لعظيم ش|كر عبــــد|محمد ش ي|صيدلتـــ 
|لمنى

|39966 مي  مهدى|لسيد |مي  |ن |رو ى شمس|د| بــــ عي 

|4484 ى |ي لصمد محمد|بــــ محمد عبــــد|يه|سمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

262825 م|بــــ درغ|لوه|لعزيز عبــــد|محمود عبــــد تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

8432|5 طف حسن محمد|ء ع|رس| ن|سو|تـــربــــيتـــ 
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752547 هيم|بــــر|شد |لد ر|محمد خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

|55562 |لد محمد رض|ريم خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|8663 ى  ى|بــــر|سمي  محمد حسني  هيم حسني  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|25225 لعجوزه|حمد محمد عىل |يوسف محمد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

64o434 ف ف| |هند|ش |لسيد عبــــد |روق محمد |رسر
دى|له

لمنصوره|حقوق 

8o5349 لس جرجس عزيز يوسف كي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

426399 ن|لسميع مهر|هلل رفعتـــ عبــــد |منتـــ سكندريه|ل|علوم 

759o38 | 
ى
ئى|لورد|حمد |حمد شوق  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|

ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

8||568 للطيف|ح عبــــد|ء محمد صل|رس| حقوق بــــنى سويف

824|47 لم|لحميد س|هلل عبــــد|هبــــه عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

285586 هيم|بــــر|م عىل مصطفى |حل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

77763o ى  ن|ل سليم|حمد محمد كم|نرمي  زيق|لزق|بــــ |د|

25o5|8 ء محمد محمود بــــدوى|سم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

49243 بــــ|لتـــو|بــــ قرئى عبــــد|لتـــو|طمتـــ عبــــد|ف ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

82|57o لس نرص قطيط عطيه كي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|66o75 م|لسل|هيم عبــــد |بــــر|محمد حسنى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

89o976 ى هل ل فريد سيف |نرمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|54o|4 ل محمد|حمد غز|ل |يوسف جم ى شمس|تـــج ره عي 

44o55o ي عبــــد |شيم
لمجيد محمد|ء مصطفى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

2|7955 لحميد حسن هيبــــه|عزتـــ عبــــد| نور ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

62962o لحديدى|للطيف |ر مني  غريبــــ عبــــد|من لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

327985 ع|لمعىط هز|مصطفى محمد عبــــد |تـــمريض بــــنه

6838|9 هلل  حموده|هلل عبــــد |عبــــد | ء رض|سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

695o83 وي|لبــــدر|لسيد |م سعد |در هش|ن ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

5o2o83 عيل|سم|مه |دهم محمد سل| ج|بــــ سوه|د|

79|487 ف|منه عبــــد  لرحمن محمد جوده رسر ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

22o937 لمهندس|عيل |سم|بــــوبــــكر |ئل |مريم و ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

428597 تـــ|لشح|هيم |بــــر|د |ميل| رين|م |بــــ طنط|د|

||6583 م حلىم يسي|جورج عص هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري
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52o394 غنيم| ن فكرى أنور عط|جيه سكندريه|ل|طبــــ 

6o7|oo ن|ن محمد عثــــم|م عثــــم|ن هش|يم| |بــــ طنط|د|

2|75|9 لسيد|ح |لفتـــ|عبــــد| د زكري|زي هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

35|375 عيل|سم|حمد |حمد |مر |بــــ تـــ|رح ى شمس|د| بــــ عي 

4449o7 دريس|هيم محمد |بــــر|يوسف  سكندريه|ل|هندستـــ 

875344 يوبــــ |ج  نجيبــــ |روبــــي  ر ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

543622 لسيد|ن فوزي محمد |ريو تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

4|o48| لعزيز |لمنعم عبــــد |لعزيز عبــــد |مصطفى عبــــد 
محمد

هره|لق|ر |ثــــ|

|66267 هيم عىلي|بــــر|كريم محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

22o879 ر|لد محمد مختـــ|زينه خ ى شمس|تـــج ره عي 

634|4| لكريم|لرحمن عبــــد|لسيد عبــــد|دل |محمد ع عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

223|75 هيم|بــــر|محمد سيد خليل  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3o9|2 لسيد|ل |لع|م عبــــد |هلل عص|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9747| ى عبــــد  ل مسعود|لع|محمد خي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

68o692 مر|حمد محمد ع|ء محمد |دع ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

876647 يف  ى شعم|رسر ش |يمن حسي  سيوط|طبــــ 

22o54o لتـــحيوى|لغنى |د عبــــد|حمد مر| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

865237 حمد|بــــر |دل ج|محمد ع دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|5|o54 لسيد محمود عىل|تـــن |ف سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

26o333 ن محفوظ محمد|هنده سليم|ش ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

79|o48 لجندى|لعزيز محمد حسن |مصطفى محمد عبــــد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

678684 حمد|لح سيد|حمد ص|هيم |بــــر|فهر  سيوط|هندستـــ 

6o2923 وي|لشن|لحميد |لحميد صبــــرى عبــــد |دهم عبــــد | زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

26o778 ن|م حسن يحن  رمض|وس ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

49796 ن قرئى|لدين رمض|د |دل عم|ع يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

49|36 ن|حمد فتـــىح رمض|محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

29648o لرؤف مبــــروك|مصطفى محمد عبــــد تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

|3o356 ح محمد|لفتـــ|ريم محمد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 
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|2|4o7 دى محمود نرص|له|مه عبــــد |س|نس |ن هره|لق|بــــ |د|

|7472 لصبــــور منصور|مح عبــــد |حمد س| هره|لق|هندستـــ 

67979| لعزبــــ|ل |ل محمد هل|رحمه هل ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

67864 وى|مروه فرج محمد طنط |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|8793 حمد عىل|ئى |ه| هل هره|لق|ره |تـــج

5|757o رى|لبــــ|حمد محمد عبــــد |حبــــيبــــتـــ  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

86|724 محمد عىلي حسن عىلي دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

9oo522 لرحمن |دل محمد عبــــد|ده ع|غ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

5352|6 ى مرىس|ل |حمد جم| حمد حسي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

488355 حمد|فظ سيد |روق تـــوفيق ح|مه ف|س| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

28|954 لخول|دى |له|حمد يىح عبــــد| ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

33953o ش عيس|لدمرد|هيم محمد |بــــر|ر |منى مختـــ |نوعيتـــ بــــنه

22o8o| ه حسن | ى|حمد ش|لعجىم |بــــو خضي  |مي  هي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

65824
ى
محمد مجدى محمود يشى صوق ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

64|6|| لمعىط|عيل عىل عبــــد|سم|لمنعم |ء عبــــد |سم|
وى|لبــــحر |

|ره طنط|تـــج

|4769| يوسف محمود فتـــىح شكري هره|لق|علوم 

633236 محمد محمد ذىك محمد خليل ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

3|4799 لدين|ح |د محمد صل|حمد عم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

64|9|7 ن|شد رمض|شد صبــــىح ر|ر زيق|لزق|بــــ |د|

347759 ى |مي جندي حن|مني  س| مي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|63426 ه حسن محمد مرزوق| مي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|4o549 صف|مي  نصيف و|بــــيتـــر  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2|2263 لشيخ|هلل |مجد عصمتـــ عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5o3762 هيم عىل|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  عه مشتـــهر|زر

4o63|2 فظ|لح|ل محمدين محمد عبــــد |ء جم|ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

322|o4 هيم|بــــر|لحميد فوزى |ن عبــــد|نوره ى شمس|د| بــــ عي 

25484o لصمد|محمود تـــوفيق عبــــد| محمود رض ى شمس طبــــ عي 

||76o2 وى|حمد عشم|يمن |نىح  | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد
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8|4583 ن|سلط| رمي|يمن |س |تـــوم ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

243358 ي
مصطفى محمود عىل| دئى ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

432995 ر|لجز|بــــ مصطفى أحمد |رح ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

522|82 ن|لعزيز سليم|لمول عبــــد |ح عبــــد |صل| عل تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

4464|4 ل فرغىل|لع|لسيد عبــــد |رس فتـــىح |ف سكندريه|ل|هندستـــ 

764779 ي
ف عبــــد | |دئى ل|لش|لمنعم |رسر ره بــــور سعيد|تـــج

444466 هلل|للطيف عبــــد |ح محمد عبــــد |ء مصبــــ|عىلي لشيخ|بــــ كفر |د|

5o67|9 لرؤوف|ن عبــــد |ضى سليم|بــــرين ر|ص بــــ دمنهور|د|

33o32| ي|لش|لسيد محمد عبــــد|هبــــتـــ صبــــىح 
ى
ق ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

684766 رى|لبــــ|لسيد محمد ربــــيع عبــــد |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

|4274| شم سيد معوض|ممدوح ه| دين ى شمس|د| بــــ عي 

849744 ى| ند حسن سعد حسني  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

26283 حمد تـــوفيق|ئى |مريم ه رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

|2o6|3 ئى نبــــيه عوض|بــــيتـــر ه هره|لق|ره |تـــج

924989 د  |لجو|لدين حسن عبــــد|ج |حسن رس ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

8|79|8 ي|حمد محمد |ء |ل|
لليثــــي حفنى ي|بــــ |د|

|لمنى

4|27o ف عبــــد |هندتـــ |ش لرحمن محمد|رسر هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

362634 مد محمد|لمنعم ح|ء عبــــد|لتـــ عل|ه ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

628568 هيم|س إبــــر|ء شكرى عبــــ|رس| لمنصوره|حقوق 

|6o|8 ى ز|لد فؤ|نعمه خ يد|د حسي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

73o98 وق  ي عبــــد |حمد عبــــد |رسر
لرحمن|لغنى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

427934 خ|لطبــــ|لنرص |بــــو |يه صبــــرى جميل | |علوم طنط

27o833 لسيدزعي |لرسول |ن عبــــد|تـــفى زهر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

535955 لمنعم محمد كشك|حمد عبــــد |ء |دع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o33|7 ى عبــــد|يم| لحليم |ن فوزى حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

5|62|2 ء محمد منصور عىل سعيد|سم| عه دمنهور|زر

233357 هيم|بــــر|رس فكرى |رحمه ف ن|بــــ حلو|د|

723o8 هدير صبــــري محمد محمود لفيوم|نوعيتـــ 
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|46386 ن|لحميد عىلي رشو|ره عىلي عبــــد |س ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

6922o7 حمد هنيدى|حمد |حمد |ن |جيه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

225696 لعجوز|دهم محمد يىح محمد عىل | هره|لق|ره |تـــج

239427
ى
تـــسنيم محمد محمد دسوق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o2383 ى|لسيد عىل |ن |رو لسيد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

239|o2 ن|روق عثــــم|يز ف|رضوى ف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7|57|7 ل|ز و|لبــــ|لسيد عىل |منيه | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

638533 لسيد حسن|حمد محمد |ده |غ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

335o54 رى|حمد محمد بــــند|م |سه كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

626|46 ف محمد |لد |خ ى محمد|ل|رسر مي  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

423846 تـــ|تـــه محمد طنج|لدين شح|ء |بــــ عل|مه إلسكندريتـــ |تـــمريض 

5256|2 تـــ|حمد حسن عىل حسن بــــرك| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

352437 لسيد|ئل عىل جويده |مريم و ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

6o423 لمنعم محمد|حمد عبــــد |ح |سم ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

767577 لمغربــــى|ء عطيه مصطفى عطيه |رس| لعريش|علوم 

|35953 دل منصور سنوىس|ء ع|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

482639 ن لسيد محمد|عيل |محمد إسم| مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

64o563 ن|لرحمن محمد سليم|محمد جمعه محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

7o57|3 حمد مصطفى|عىل مصطفى عىل  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

233444 هلل مصطفى محمد حسن|هبــــه  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|54893 ء محمد عبــــده طه محمدين|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

87|6o6 ي حسن محمد سنوىسي
مصطفى سيوط|حقوق 

75494| ح حسن|سلىم محمد صل تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2322o7 لم محمد عفيفى|يوسف ممدوح س ن|بــــ حلو|د|

632295 ف عبــــد |هلل |منه  لق|لخ|لحميد محمدعبــــد |رسر زيق|لزق|بــــ |د|

792|42 هيم|بــــر|حمد |محمد عىل  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

257239 |لسيد عىل |هدير 
ى
لمحروق ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

369855 ي|شهد مجدي ح
مد غريبــــ حنفى ى شمس|تـــج ره عي 

43|6o2 ف محمد عىلي |محمد 
ص|لقص|رسر |ره طنط|تـــج

8o|6|2 ل محمد قطبــــ|ن جم|رمض ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى
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265948 محمود عىل محمود محمد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

696446 ى فر ج محمد|هدير حسي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|6|o6 حد|لو|لسيد محمد عبــــد |لرحمن وليد |عبــــد  ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

2|4568 ل صليبــــ رزق|يفى حلىم كم|م هره|لق|علوم 

6o6|68 ن|لطح|د حمدى نجيبــــ |حمدى عم |بــــ طنط|د|

249733 هلل|حمد عبــــد|ن محمد |نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

523442 هلل|لمقصود فضل |هلل حمدى عبــــد |عبــــد  بــــ دمنهور|د|

8o9983 يز ذىكي تـــوفيق|نوبــــ ف|بــــ| ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

5o2576 لسيد طه|لحميد طلعتـــ |لتـــ عبــــد |ص| سكندريه|ل|عه |زر

9o6443 لكريم محمود عىل |بــــ فضل |رح ج|علوم سوه

754676 م محمد حسن|هدير حس لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

825624 ى حمدي صل| ح شبــــيبــــ|لحسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

33628 حمد|لدين |جر سعد رفعتـــ سعد |ه هره|لق|ره |تـــج

43o46 لففى|هلل |سلىم محمد سيد عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

359525 هد سيد|د محمد مج|جه ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

9o988| حمد |حمد محمد سمي  خلف | ج|هندستـــ سوه

847867 ى |ص| حمد محمد|له حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

7||4o7 ي
لسيد|تـــ عبــــده |لد عرف|خ| دئى ط|بــــ دمي|د|

859843 ي محمد حس| نور
ى|مصطفى ني  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|34|9| ف ك| |دين مل نجيبــــ|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o9727 زى|حمد محمود محمد حج|ن |نوره |نوعيتـــ طنط

476439 زق|لر|هيم محمد عبــــد |بــــر|زن محمد |م تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

34434o ن محمد محمود|رق سليم|مصطفى ط |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o5669 لحكيم|ح عبــــد|دي نج|ن ن|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

354256 ى | ى|بــــو|ر |لستـــ|حمد عبــــد|منيتـــ حسي  لعني  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8o396| روق محمد|لد ف|سعيد خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|5788 لهدي|بــــو|در |لق|ن محمد عبــــد |رو هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

88363| طف حسنى عطيتـــ |محمد ع سيوط|بــــ |د|

36635 مر سعيد محمود|ر تـــ|من  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

353|84 مؤمن محمود حميد محمد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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|32975 د|م محمد فتـــىح عمر عبــــ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|3o939 محمد محمود محمد محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

82o868 ن سيد محمد|محمود شعبــــ ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

2536|7 لمطبــــعىح |م محمد |حمد هش| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|34o44 لرحمن محمود محمد محمود|عبــــد  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

58872 حمد|ل محمود |حمد جم| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

262454 حمد محمد|ش |لدمرد|دل |محمود ع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2|5374 مد محمد|رس محمد ح|بــــسنتـــ ي ن|بــــ حلو|د|

|7326| لمنعم محمود|لرحمن سعد عبــــد |عبــــد  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

7o34o8 بــــويوسف|لحميد عطيه |ره عطيه عبــــد |س زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

259|o2 د|م محمود حم|م حس|سل| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|66338 لم|لم مصطفى س|محمود س ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

22o688 ن|ل حسن سليم|روى جم| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|47674 لمنعم تـــوفيق|ء عبــــد |حمد عل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

333489 حمد|لمجيد |حمد عبــــد|محمد  |بــــ بــــنه|د|

339726 لسيد عىل|طمتـــ محمد |ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o5322 ى عىل |محمود  لصغي |لسيد |لحسي  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

7692|2 ن|لبــــ حمد|ن ط|عىل حمد نوعيتـــ بــــور سعيد

6|478| لسعيد حموده|لعليم |ر عبــــد |من ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

782926 يه ن عقل عىل موىسي|مي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

2564o2 رس فتـــىح عيسوى قطيط|سم ي|بــــ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

677o|5 لسيد مصيلىح عوده|لد |محمود خ س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

848498 حمد|هلل حسن |عبــــد| دين ن|تـــمريض أسو

785265 لمحسن محمد|لبــــديع عبــــد |له عبــــد |ه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

433788 رف|حمد ع|رف |يق ع|محمود ر |بــــ طنط|د|

3335o6 ح|لفتـــ|م عبــــد|لتـــه|رق محمد |محمد ط |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4|8526 زي|هيم غ|بــــر|زى |يوسف غ لشيخ|ره كفر |تـــج

23|2|5 حمد|لمبــــدى |حمد عبــــد|محمد  هره|لق|علوم 
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44o2|| بــــدين|لرحمن ع|هيم عبــــد |بــــر|سم |بــــسمه ق لشيخ|بــــ كفر |د|

||897| م عىلي محمد|م هش|بــــس ى شمس|تـــج ره عي 

36628o حمد عىل|رتـــ يحن  |س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o9549 لرحمن|حمد عبــــد |لدين |ح |كرم صل|هلل |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5298|o ن|لغنى ربــــيع ربــــيع دبــــي|أحمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

3|9826 للطيف|نىح  محمد عىل عبــــد| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

94285 حمد|هلل |هد محمد عبــــد |ن كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

683756 حمد محمد محمود عطيه| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

33555| ف شح|ن |يم| تـــه|تـــه شح|رسر ى شمس| لسن عي 

7oo566 حمد محمود|يزه مصطفى |ف لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|4o65 ي عىلي 
حمد|نور منتـــرص مصطفى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o8623 ى حسن عىل عىل  |لسق|حني  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

78399| هلل|لرحمن عبــــد |حمد عبــــد |عىل  زيق|لزق|حقوق 

3|3945 ى  هيم|بــــر|محمد عىل حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

777284 هيم عطيه|بــــر|لمحسن |محمد عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6|||o| هلل حمودتـــ|هيم عبــــد|بــــر|محمد  لمنصوره|هندستـــ 

273298 حمد|ر |لغف|هلل سليم عبــــد|عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

85432o لحكيم|وي عبــــد|حمد حمز|يه | ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|9288 لعزيز خميس|حمد سعد عبــــد |آيه  طبــــ بــــيطرى دمنهور

7o8|94 |ز |لبــــ|ح مصطفى |مصطفى صل
ى
لدسوق ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

484343 سيد محمود سيد محمد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

839936 ي|طمه |ف
حمد يوسف مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

76743o ي
شتـــيوى عوده|هر |ط| دئى لعريش|بــــ |د|

783282 ى محمد ندى حسينى محمد حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4|4|88 ح|ح صبــــ|لفتـــ|م محمد عبــــد |هدى س لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

528794 يف|عمر عىل مصطفى  لشر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

2428|o هلل|مصطفى سيد صديق عوض  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7834o2 لكريم|حمد عبــــد|محمد سيد | ر|ي عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7545|5 ح حسن محمود|لفتـــ|م عبــــد |غر زيق|لزق|حقوق 

679456 وى|لعز|ن |لغندور سليم|ن |لغندور سليم|حمد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى
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494324 ى م ى خط|هر أحمد |حسي  بــــ|مي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

752o62 ي|لسيد |رص |لن|سيف عبــــد 
ل|بــــو جى ى شمس|تـــج ره عي 

6o6336 م فلتـــس|بــــولس أيمن س |طبــــ طنط

2|5|64 ى عبــــ|م|  محمد حسي 
س|ئى م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ

546464 م فتـــىح ذىك محمد مقلد|إسل |حقوق طنط

5o6526 لرحمن|وى عبــــد|لشن|بــــ مسعد محمد |رح سكندريه|ل|علوم 

677996 لسيد|خر لطفى |لطفى ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6776o لرحمن|لحميد عبــــد |ل عبــــد |هيم جل|بــــر|محمد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

|58872 حمد|هيم فرج |بــــر|دهم |يه | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|546o8 بــــ|فيليبــــ جرجس حلىمي يوس ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

625556 لعزيز جميل|لعزيز محمد عبــــد |محمود عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

536|oo حمد|د محمد صبــــىح |مصطفى عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7924o وري مصطفى|حمد حسن مغ|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

425662 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|ل عبــــد |يدى جم|ه سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

33o89o سط محمد|لبــــ|دتـــ عبــــد|طمتـــ حم|ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

49o868 لحميد|لعزيز عبــــد|لد محمد عبــــد|يه خ| سكندريه|ل|بــــ |د|

494974 لعيص|بــــو |د عىل تـــوفيق عىل |فؤ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

523422 هلل|زق ضيف |لر|دل عبــــد |زق ع|لر|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o49| ن|للطيف سليم|مصطفى صبــــرى عبــــد ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

6252o4 ى ص|ي لح|لسيد ص|لح |سمي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

457|7o ى ط|ي هيم عطيه يونس|بــــر|رق |سمي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

5o775| لشكور محمد|فتـــ محمد عبــــد |ء ر|ل| سكندريه|ل|صيدله 

768|42 بــــى|مد أحمد خط|لم ح|ء س|ل| لعريش|تـــربــــيتـــ 

768899 ل مصطفى طه|ل جل|س لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

286o69 ى|رص |لن|عمر عبــــد حمد محمد حسي  لمنصوره|حقوق 

75o822 ن|هيم سليم|بــــر|ن |حمد سليم|سيل | لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ
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49o43| بــــو زيد|فتـــىحي عبــــده مصطفى | ر|ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

444935 لسيد عيد|ن |زم شعبــــ|ح سكندريه|ل|هندستـــ 

4o4974 هيم|بــــر|هلل |هلل محمود عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

694836  سل|س |ين|
ى
ي|هيم |بــــر|مه |لدسوق

ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|23699 ى خ|جر صبــــرى |ه ن|لد غيض|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|oo2o متـــ|ن محمد سعيد سل|مرو ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

325953 حمد عمر عىل|ء |رس| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

437336 ى |ي نه|لسيد محمد مرىسي سلط|سمي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

5|9498 جح|بــــو ر|عيل محمد محمد |سم|ندى  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

8|478o ي سيد محمد|من ر محن  ي|بــــ |د|
|لمنى

769355 م تـــيسي  محمد عودتـــ|س ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

49o76| لح محمد|رق حبــــيبــــ ص|حبــــيبــــه ط سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5|7|68 ى عطيتـــ  لجرف|جميلتـــ خي  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

884557 لرحمن سيد خليفه سعيد |عبــــد سيوط|حقوق 

6o3887 لحديدى|لحليم محمد |ل عبــــد |مصطفى كم لمنصوره|بــــ |د|

9o6o62 ى |ء |محمد عل لمرصى  |لدين عىل حسني  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

263429 ى|بــــو|جر محمد يوسف |ه لعني  شمون|نوعيتـــ 

|42549 د|حمد ج|طف محمود |تـــسنيم ع هره|لق|طبــــ 

5o9732 بــــ حجر|حمد رجبــــ دي|حمد | علوم دمنهور

833368 لربــــ حسن|د |رص ج|لن|ء عبــــد|شيم |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

4oo896 لزرقه|ر عزتـــ عزتـــ محمد |من سكندريه|ل|بــــ |د|

769|22 حمد سلىم نصي  حسن| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

7o89|o |لقل|وى |لشبــــر|مي  عنتـــر | هندستـــ بــــور سعيد

825422 لمجد|بــــو|روق |محمد ف| ر|ي دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

947o6 |لش|لغنى عبــــد |ح عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |صبــــ
ى
ق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

765o57 ئى|سكندر|ل|عبــــده محمد عبــــده | ر|ي عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

478765 ود|هيم د|بــــر|لحميد عىل |ن عبــــد|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

428o7o حمد عنبــــر|هيم |بــــر|طمه محمود |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7o922 عيل مصطفى محمد|سم|جر |ه لفيوم|تـــربــــيتـــ 

692|27 لدبــــوىسي|حمد عوض فوده |محمود  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ
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75o943 حسن وجيه محمد دعبــــس هره|لق|ج طبــــيع |عل

8|3596 هلل|لنبــــي محمد عبــــد|م عبــــد|سل| لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

548|82 لمنعم|لح عبــــد |ى أحمد ص|نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3||53o طمه عىل محمد عىل خليل|ف هره|لق|بــــ |د|

6o9|88 لسيد عجوتـــ|لد |رق خ|ط ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

545948 هلل محمد تـــرجم|هيم فتـــح |بــــر|عيل |سم| ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

854||6 لعزيز|عيل عبــــد|سم|لعزيز |ء عبــــد|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

|6o326 حمد فرج|رق فرج |رس ط|ي لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

|54566 هر محمد|لز|ل |حمد جم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6349|5 م|ن محمد عل|ء سليم|بــــ عل|شه ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

6832|5 ح|لسو|ج  محمود محمود |يه ن| لمنصوره|حقوق 

777384 لنمر|ء عىل محمد |وف زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

5|5469 لخزر|بــــو |هلل |ء حسن محمود عبــــد|سم| ره دمنهور|تـــج

6|5397 فع|بــــ وليد محمد محمد ن|يه| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

238494 هيم|بــــر|لنبــــى |ر محمود عبــــد|من هره|لق|بــــ |د|

6|o|3 ف محمود عبــــد|محمود  لعليم|رسر ي سويف
تـــمريض  بــــنى

92666 ضى|بــــى م|حمد عر|رص |ئشتـــ ن|ع دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

4775|3 مح محمد|م محمود رأفتـــ س|وس سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|76o46 |ش|هلل بــــ|ح عبــــد |لفتـــ|حمد محمد عبــــد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

55353 ى |عبــــد ى|لعزيز حسي  حمد حسي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

7o472| حمد عىلي|ئل مصطفى |ره و|س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|||o3 لمجيد |مدى عبــــد|لح|د محمد |سع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4o4|3o ر|لجز|لسيد |ن |س سليم|لي|ح |لفتـــ|عمر عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

64o2oo لدين|ع محمد تـــفى |ن رفعتـــ محمد رف|نور زيق|لزق|ره |تـــج

765599 ن|ح سليم|لفتـــ|مهند عمرو عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5|4o|4 هلل|تـــ سعد عبــــد |لشح|ئى |م| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

2|7824 هيم|بــــر|نور محمد |سلىم مصطفى  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

42262 بــــر مندوه محمد|بــــ ج|يه| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|59|27 وى عىل|لرحمن محمد قن|عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

428637 ي|ر
لم|لسيد س|ن |رمض| ئى |حقوق طنط
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69286o وق عىل محمد حسن عبــــد  هلل|رسر ط|ر دمي|ثــــ|

63243 دهم محمد|لعزيز |مصطفى عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

248|89 ش|طمه عزتـــ موىس حو|ف ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|3|5o3 هلل محمود محمد|حمد عبــــد | هره|لق|هندستـــ 

84o965 للطيف|م محمد عبــــد|مريم عص سيوط|صيدلتـــ 

|7||22 د نرص نرص عىل|زي دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

858o75 حمد|ن |دي زي|لرحمن ن|عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6o5738 ى|تـــغريد محمد محمد  لحسني  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

896|75 ى يحن  محمد |ي ى |سمي  مي  ج|بــــ سوه|د|

2269o8 م|ن شعيبــــ هم|حمد حس| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

857595 م منتـــرص محمد محمد|سل| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

759|77 ف |مهند  حمد محمد|رسر ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

694|42 حمد مبــــروك جبــــر|حمد |رحمه  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

622287 |لحميد عبــــد |لدين عبــــد |ء |لحميد عل|عبــــد 
د|لعو|للطيف 

ط|معتـــ دمي|علوم ج

2589|2 ق|سح| |بــــيتـــر بــــولس حن تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

75|9|o لرحمن محمد حسن طه بــــدير|عبــــد  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

5|3474 وى|لحربــــ|رس محمد عىل عمر |محمد ي بــــ دمنهور|د|

328232 لم|هيم س|بــــر|محمد جوده محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

85|39o ي |محمد صل
هيم|بــــر|ح محمد حنفى سيوط|ره |تـــج

6|6o77 ض|لع|ر عيس عىل |عم معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|2|85| هيم محمد|بــــر|لد |محمد خ عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

346285 دو|لعزيز ج|محمد صبــــرى فوده عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

592|8 يد جودتـــ|محمد معوض ع ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

477962 كريم يشى خميس عىل حسن سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

4o|o68  محمد فتـــح |لبــــ|محسن عبــــد
ى
لشيخ|هلل |ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

625|74 لحميد عيد|رس عبــــد |ندى ي زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

45|269 عي|لر|دى |له|متـــ مىح عبــــد|ء سل|رس| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

26|546 فع|لش|مه محفوظ معروف |س|بــــ |مه ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

Thursday, September 6, 2018 Page 14081 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

39539 ى مهر| ى مهر|ن |مي  ن|مي   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

|58277 وق محمد عبــــد  فع|لش|زق |لر|رسر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

624633 ه يىح  ض|لبــــي|تـــ |لشح|وى |لشن|ني  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

23|52 عيل|سم|فظ |م محمد ح|سل| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

34|285 ى محمد بــــدوي| حمد سعيد حسي  |بــــ بــــنه|د|

67|83 د سيد محمد محمد|جه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

762574 لرحيم|م تـــوفيق عبــــد |محمد هش بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

87o853 سم خليل|حمد خليل ق| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4o7258 دي|له|حمد عبــــد |م زىك |رحمتـــ هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

368368 ر حنس|ن مختـــ|نتـــ كسبــــ|دمي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

23922 |تـــفى مصطفى محمد مو
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

869|78 ى  لصغي |حمد |محمد حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

62oo9 ى|ء محمد |رس| حمد حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

623|5| ن|تـــ محمد عثــــم|د|لسيد س|هلل |منتـــ  ط|بــــ دمي|د|

676464 ى|لق|هبــــه قدرى عبــــد  در حسي  لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

6|5853 سمر|ل|هلل محمود محمود |عبــــد ره بــــور سعيد|تـــج

57|25 حمد محمد|هبــــه محمد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

79|742 لرحمن|ء محمد عبــــد|عل| رن |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

826629 ي
نهله بــــدوي سعد مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

43528 بــــ عىل|لتـــو|ئ  عبــــد |ن رج|يم| هره|لق|علوم 

285568 لمنعم|رس محمد عبــــد|هلل ي|منه  هره|لق|ره |تـــج

45o|84 ح محمد عمر|لفتـــ|ء عبــــد |محمود عل ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

32736| هلل|سم ضيف |لق|بــــو |لمنىح  |طمتـــ عبــــد|ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

253o23 ى حمدى عبــــد|ي ن|لقط|لرحمن |سمي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

6|2764 بــــوعيطه|هيم |بــــر|مجد عطيه |ن |نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

48|9|4 ن محمد بــــدوي|لرحمن يشي رمض|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|27869 ف شمروخ فهىمي|ء |لشيم| رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7|o2|o م|لسل|لسيد محمد عبــــد |ن |محمد سلط ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى
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776933 حمد مصلىح|ح |منيه صل| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

8965o8 حمد  |ر محمود |ره مختـــ|س ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

5o87o7 ط|هيم محمد قر|بــــر|حمد |محمود  سكندريه|ل|عه |زر

76|56o زق|لر|لرحمن محمد حسن محمد عبــــد |عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

699|83 ح محمد محمد محبــــوبــــ|حمد محمد صل| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|4786o لمجيد|محمد مبــــروك محمد عبــــد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

529676 ض|يوبــــ ع|لمحسن |محمد حسنى عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

34|943 ر|حمد عم|بــــر |مي  محمد ص|منيتـــ | |نوعيتـــ بــــنه

24725o خرس|ل|وى نعيم |مه قن|س|يوسف  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

248798 بــــ رجبــــ|لوه|ء عىل عبــــد|رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

784548 ج عىل يوسف|هدير محمود حج زيق|لزق|حقوق 

782432 هيم مصيلىحي|بــــر|حمد ثــــروتـــ | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

335443 لعزم|بــــو |لعزم بــــدوي |بــــو |رحمتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

52o|99 ي|ل |ن قنديل كم|يم|
ط|لىحى تـــمريض دمنهور

267|| ن|ء محمد فهىم سلط|رس| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o7226 لسعيد نده|طف |مسعد ع لمنصوره|هندستـــ 

65|7| ن|حمد محمد رمض|ء |دع لفيوم|تـــربــــيتـــ 

85o568 عيل مهدي|سم|لد محمد |خ سيوط|ره |تـــج

4|o476 ر مشعل|لغف|ر عبــــد |لغف|محمود محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

692764 د|دل حلىم عوض حسن حم|ع| ند معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6o3737 لمقصود محمد|رس عبــــد|حمد ف| |بــــ طنط|د|

6|3789 فع|لش|حمد |لعزيز سيد|ل محمد عبــــد|جم | تـــمريض طنط

499923 لضويلم|دى محمد |له|بــــر عبــــد|بــــدور ج تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

5|8336 شور|لحميد ع|ن محمد محمد عبــــد |نوره سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

42|o6 هيم|بــــر|د محمد |هدير عم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

432737 م|لش|هيم |بــــر|محمد | هي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

236364 د|خر حم|حمد ز|بــــر |ص| ن|ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

24|86 عىلي رجبــــ عبــــدربــــه| ند هره|لق|حقوق 

64o|39 ف محمود سليم|مريم  ن|رسر زيق|لزق|علوم 
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8o59o ف محمد |مصطفى  عيل|سم|رسر |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

855632 ي محمد حسن|ء حمدي ر|ل|
ضى |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|

(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

5o9747 يف رمض| يف |حمد رسر مه|بــــو سل|ن رسر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4|6473 لعقدتـــ|دل سعيد يوسف |حمد ع| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

28585 لدين محمد سعيد|لرحمن مىحي |عبــــد  ن|صيدله حلو

695996 لعزبــــ|ح |لفتـــ|ن عبــــد |رس شعبــــ|ر ي|عم لمنصوره|ره |تـــج

6465|9 لم|س س|د عبــــ|لم رش|حمد س| ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

282683 د عىل قطبــــ|لد فؤ|خلود خ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4|22o للطيف|محمد سعيد حمدى عبــــد هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

22465 لليل|بــــو |حمد |ع |حمد رف| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

523693 ي|سمي  حليم رزق بــــش |ره طنط|تـــج

7565|3 ف عطيه |لرحمن |عبــــد  حمد|رسر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

859|66 بــــتـــ|ء جميل ثــــ|ل عل|نه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7|7865 هيم محمد شمه|بــــر|محمد محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

485oo4 حمد محمد متـــول|لمنعم |حمد عبــــد |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|673 لنبــــي يىح درويش|ندى عبــــد ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

4|o567 يد |ن أبــــو |عىلي رمض ى ن|لسيد رمض|لي  |بــــ طنط|د|

5429o كر|ل محمود ش|محمد جم بــــ بــــنى سويف|د|

|5962o لمجد|بــــو |مل |لحميد ك|هلل عبــــد |هبــــتـــ  ن|بــــ حلو|د|

484984 هد|لسيد مج|هيم |بــــر|لسيد |لدين |نور عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26||37 تـــ|ن طلع|هيم سليم|بــــر|م |هدير هش ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

326874 حمد|لسيد محمد |ء |عىلي ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

73888 حمد جمعه سيد عىل| ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

76|9|9 لرحمن|طمه غريبــــ محمد عبــــد|ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

445|35 يف محمد يونس |محمد أحمد  بــــو زيد|لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

633497 ق|محمد عوض جودتـــ حسن  وى|لشر زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

7644o8 بــــو حشيش|مه محمد محمد |س|زم |ح ره بــــور سعيد|تـــج

4485|3 لففى|لم |لدين طه محمد س|ح |حمد صل| |بــــ طنط|د|
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92o2o5 وق منتـــرص  ن  |حمد رشو|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o52o5 ي|عبــــد
ي عىلي تـــوئى هلل محن  ي|نوعيتـــ 

|لمنى

8o654 م محمد مصطفى|محمد هش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o4322 للطيف |مد عبــــد|ء ح|مه عل|س| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|6839 ل محمد محمد بــــسيوئى|حمد كم| |رن ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

48495| ح محمد|هلل يوسف محمد صل|عبــــد  ره دمنهور|تـــج

37|57o لسيد|حمد سيد محمد |سيد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28|343 ف |حمد | حمد عىل|رسر ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

849824 حمد محمد|سندس محمد  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

4767|o يف محمد رض| هن س|عبــــ| رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

86899 ى عبــــد | لحميد عىل|حمد حسي  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

9342| لونيس عفيفى|لدين عبــــد |ح |جر صل|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

86356 حمد محمد|متـــ محمد |سل لفيوم|حقوق 

6483|9 رزق| لمسيح زكري|مريم عبــــد  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

|66679 بــــتـــ|هيم محمد ثــــ|بــــر|ر محمد |من يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

77o|59 حمد|لمنعم زىك |محمود عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

5|93o4 يد بــــدوى عكر|بــــو |رس محمود |آيه ي ى لي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

229o|| لصبــــور سليم|لمعز عبــــد|ء عبــــد|سم| هره|لق|علوم 

238734 ف محمود عبــــده|مريم  رسر هره|لق|حقوق 

425o9 فع|حمد سعيد محمد سيد ش| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||64oo ف عىلي |يه |
حمد|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|284| ه  لرحيم|دل محمد عبــــد|يمن ع|سمي  |بــــ طنط|د|

75|666 ل|حمد بــــكرى محمد جم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6o2736 محمد محمود موىس زرد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

549o2 لعزيز|دتـــ رجبــــ محمد عبــــد |غ ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

54336| لشبــــىك|لحميد |لعزيز عبــــد |آيه محمود عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6||873 ي|ر
يف عبــــد | |ئى لعزيز|حمد فتـــىح رسر |حقوق طنط

83456 لعزيز لطيف|محمد جمعه عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4o8325 مل|مل محمد محمد ك|محمد ك لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3572|2 تـــ محمد عبــــد| لعزيز محمد|مي  |طبــــ بــــنه
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43893o لمنعم|ر محمد محمد عبــــد|عم لشيخ|بــــ كفر |د|

7o8|36 لم|ده س|حمد عبــــ|لح |حمد ص| لمنصوره|هندستـــ 

862492 لمجد محمد|بــــو|تـــ محمد |بــــرك دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

8684|3 ه محمد | |لنج|بــــو|حمد |مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

69o|63 بــــ يوسف|لتـــو|لسيد عبــــد |خلود  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6363|3 |بــــيل سعيد ق|سعيد ق
ى
بــــيل دسوق زيق|لزق|علوم 

9o3324 بــــ |لوه|هيم عبــــد|بــــر|ضى |لر|عبــــد| عل ج|بــــ سوه|د|

2|9458 ف س|سلىم  هيم|بــــر|لم |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

6o669| ق|كر عىل |م ش|لد هش|خ وى|لشر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

622493 ي|ر
لرحمن|ن عوض عبــــد |مجدى سليم| ئى ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

8672o| ين ي بــــقطر|لص|د |فؤ| في 
ى
دق دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

635ooo لسيد|محمود فتـــىح فوزى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

248458 لوكيل|هيم فرج |بــــر|لعزيز |تـــفى عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

5|o676 بــــو علو|هيم |بــــر|مل |تـــ ك|دي عرف|ف علوم دمنهور

236o34 بــــ|لتـــو|بــــسنتـــ وليد محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|248o9 |د عدل يوسف حن|عم| ىسي|نسط| ى شمس|د| بــــ عي 

4|7233 لح|ح محمد ص|لفتـــ|عمرو مبــــروك عبــــد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

763|7o تـــه|س محمد عبــــده شح|لعربــــى عبــــ|ندى  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

9|2o63 ر |ك مق|لمل|نس عبــــد|ن |جوىسي ج|بــــ سوه|د|

234|93 هلل|مل عبــــد|م ك|هلل عص|عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

||7634 لليثــــى|حمد |عمرو محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6225|| ن بــــلح|سم سليم|عيل ق|سم|لرحمن |عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

759|2o ف مصطفى محمد|حمد | رسر لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

54|36 س|لي|يمن موريس |ريمونده  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

8|o398 لس م كر|هر لمعي ش|كي  ي|علوم 
|لمنى

6|948| در|لق|لمنعم محمد حسنى عبــــد|محمد عبــــد طبــــ بــــورسعيد

84982| ح سيد فرغىلي سيد|سم لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

4o5882 كر مرىسي|ء مرىسي ش|صف عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32o43| هيم|بــــر|م |م|هيم محمد |بــــر|م |سل| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 
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4|o68o بــــه|حمد محمود فتـــىح محمد غر|زن |م |حقوق طنط

327564 تـــ  حمد طحيمر|م لطفى |حمد عص|ني  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

3|3o85 ح مسلم|ء محمد صل|عىلي ى شمس|د| بــــ عي 

359||9 لس روم ره|ئى قديس بــــش|كي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

53424 رص سيد|لن|هبــــه طه عبــــد  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

5434o3 لعزيز عىلي|لحميد محمد عبــــد|ء عبــــد |أسم سكندريه|ل|طبــــ 

794o2 لعزيز محمد|حمد محمد عبــــد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8o955 مر|لمنىح  محمد تـــ|ندى عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

483|62 ي صبــــري |م|
حمد محمد فرج|ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62357 لمعز|مريم سعيد طه عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

53o429 يه عمر عىلي محمد| سكندريه|ل|هندستـــ 

|22269 ول ف | |مي  هيم بــــولس|بــــر|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

64o|38 عيل|سم|لسيد محمد محمد |مروه  زيق|لزق|نوعيتـــ 

458862 ن|للطيف حمد|هيم محمود عبــــد |بــــر|هبــــه  لمنصوره|حقوق 

|5o273 هيم دبــــوس رويشد|بــــر|لرحمن |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3o7o3 ل محمد|ء جم|ن عل|نوره كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

5||939 ل|محمد محمد حمدى محمد مش ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

363|o8 ن|حمد رضو|ن حلىمي |يم| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

676oo3 بــــ|لوه|حمدعبــــد |حمد جعفر |ن |نور لمنصوره|ره |تـــج

|77|62 جنتـــ رزق محمود صبــــىح ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

63|376 حمد|ئى |ئى كيل|ن ه|نوره زيق|لزق|عه |زر

4239o9 ج |لدج|هلل |مريم محمد جبــــريل عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

677772 ى |حمد نرص محمد | ورى|لمغ|لحسي  لمنصوره|بــــ |د|

838743 ن سعيد| ويص| حن| مي  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

36|6o6 حمد|دق |رتـــ محمد ص|ي ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

229785 محمد صبــــرى محمد محمد سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

429856 مر|بــــو ع|لرحمن حمدى يىح |عبــــد  |طبــــ طنط

2o398 ىط|لع|لصبــــور سليم عبــــد |حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|94o| بــــينى |لدين |ء |عل ى |لشر هيم نصي |بــــر|مي  ط|هندستـــ دمي

89ooo9 ل |لع|حمد محمد عبــــد|ء |هن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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35979| ي
حمد عىل|لسيد | |دئى هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

349o85 حمد محمد محمد|ء |سم| |ره بــــنه|تـــج

338|26  عبــــد|
ى
م|لسل|حمد محمد محمد شوق مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|52|49 لرسول|لرحمن سعد عبــــد |ر عبــــد |من ن|بــــ حلو|د|

48o692 حمد|رتـــ عىل محمود محمد |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

247437 بــــر|لج|حمد مأمون عبــــد|د |زي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

57365 جوده|ء منصور سعد ل|عىلي بــــ بــــنى سويف|د|

|579o9 يف محمد محمد عىل| يه رسر هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

35|274 حمد محمد محمد موىس|معتـــز  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

498774 لشيخ|لقوى |للـه محمود عبــــد |سلىم عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5|o342 لدين محمد فهىم محمد عىل|نور سكندريه|ل|طبــــ 

825322 مريم محمود يوسف محمود دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

7o8o|| لق يوسف|لخ|يوسف يوسف عبــــد  لمنصوره|علوم 

8||34| ح|لفتـــ|بــــر عبــــد|ح ص|لفتـــ|كريم عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|62862 ى محمد عبــــد |ل |م جم لعزيز|لدين خي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

756o79 حمد|منى حمدى حسن  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

|34248 هلل سيد محمد محمد|منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

22|26o ى عبــــد|محمد صبــــىح  لمعىط|مي  هره|لق|حقوق 

53936 حمد|حمد محمد |محمد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|27848 ى ج در|لق|بــــر حسن عبــــد |حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o6798 لحليم|بــــرين محمد جمعه عبــــد |ص عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o766| وى|لكفر|لدين محمد |ء |تـــفى عل لمنصوره|ل |طف|ض |ري

365833 د|لدين محمد محمد فؤ|بــــ |شه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|59382 لح|لرحمن ص|ر عبــــد |لستـــ|ن محمد عبــــد |نوره هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

62|243 لعيسوى عطوه|حمد محمود محمد | لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

77o94o مه|ء يحن  محمد عىل سل|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

434234 يه مصطفى محمد مصطفى خرصى| |بــــ طنط|د|

68o84| ف محمد عبــــد |حمد | م غريبــــ|لسل|رسر لمنصوره|بــــ |د|

|48283 مل|رص سيد ك|ن| دين لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|
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||553o لقويسنى|م |لسل|ئد حسن عبــــد |حسن ر هره|لق|ره |تـــج

343734 ين محمود فهيم سليم ن|شي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

545o6 لعظيم|حمد عبــــد |لد |محمد خ ن|هندستـــ حلو

232336 رجبــــ هنطش| محمد رض عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|o594 حمد|محمد | رض| ند|ر ي|نوعيتـــ 
|لمنى

82583o هلل|حمد عبــــيد |مريم منصور  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|5o275 ى|لرحمن بــــ|عبــــد  سل عزتـــ حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|2452 ف عىلي محمود حسن |
لشيخ|رسر |ره طنط|تـــج

785959 محمد محفوظ محمد محفوظ ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

8459o3 عيل سعيد محمد|سم|محمد  ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

366942 حمد|ء محمد بــــيوم |سم| ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

32|9o7 حمد|حمد عىلي | |لي|د ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7|2564 فع|لش|هيم |بــــر|سلىم نسيم  ره بــــور سعيد|تـــج

42966| طر|محمد محمود خ| أحمد رض |صيدله طنط

|68344 ه ح| لدين مصيلىح|زم سعد |مي  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

858|76 ي سيف|لنرص ن|نعمه سيف  ج  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

|59349 حمد لطفى فهيم|مصطفى  ن|بــــ حلو|د|

843876 ى حمدن|ي ى محمود||سمي  هلل حسي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

836762 لليثــــي|ل |طف هل|حمد ع| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

675|5o ف عبــــد |دى |ف |حمد نج|لمقصود |رسر لمنصوره|ره |تـــج

486959 أدهم يشى فوزى حسن سكندريه|ل|بــــ |د|

627844 ين محمد  لشيخ|يمن شفيق حسن |شي  زيق|لزق|علوم 

77457| هلل|حمد عبــــد |لق |لخ|ء حسن عبــــد |سم| زيق|لزق|علوم 

342|2 د|رس حمد حم|لرحمن ي|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

62497 حمد|حمد طلبــــه |ن |نوره ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

682358 |م لطفى جمعه |هلل عص|منه 
ى
لدسوق لمنصوره|صيدله 

|79259 معتـــز محمود سيد محمود ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

629763 ف |لشيم| لمنس|لدين عىل مصطفى |ء محمود رسر ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

25797o ف عبــــد|لرحمن |عبــــد ق|لمنعم |رسر وى|لشر لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 
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695376 هلل|لسيد محمد عوض |حمد حمدى | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

46o4o5 ى لكريم|د |تـــ جرجس ج|لشح| |يوستـــي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

43||5| نم|بــــر محمد قطبــــ غ|م ج|سل| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

245o5| ء محمد جنيدى سيد يىحي|شيم ن|تـــربــــيتـــ حلو

26|2o7 ح محمد|لفتـــ|ء محمد عبــــد|رس| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6o76o9 لغنيىم|حمد |ء فوزى |سم| |تـــربــــيتـــ طنط

|26796 محمود عىل نجدى عىل محمد ى شمس حقوق عي 

679333 محمد وصفى محمد محمود محمد لمنصوره|هندستـــ 

54|o52 هلل|بــــوعبــــد|ىط |لمع|بــــو|مه |س|لد |خ تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

8|4|4 ي عمرو رمض
ن محمد|مصطفى ن|علوم حلو

|62858 تـــن مجدى سمي  محمد|ف دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

5228|o ل|لش|ئى فتـــىح رزق |سعيده ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

22|7o5 ف |ء |بــــه هلل عىل|حمد فرج |رسر ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

|38849 هلل||هلل يوسف عط||عط| رين|م ى شمس علوم عي 

|5449| رى|لهو|لسيد محمد |عىل محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

879oo6 ى محمود |ر هش|من م بــــشي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

237o|4 هيم|بــــر|لعزيز |ح عبــــد|لفتـــ|دين عبــــد|ن ن|بــــ حلو|د|

6793|| لد محمد عىل عىل|م خ|عص لمنصوره|هندستـــ 

36o99o لسيد محمد يونس|ريم  هره|لق|ج طبــــيع |عل

9o3|46 ي |بــــر|ح |سم
هيم محمد مصطفى ج|ره سوه|تـــج

9o863o لحكم |بــــ عبــــد|حمد محمد دي| ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

244785 وى سعيد تـــوفيق|محمد قن هره|لق|حقوق 

6898o2 لم|زى س|بــــو غ|حمد |هيم |بــــر|ده |غ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

64o74| ف عبــــد |محمد  ل|لمتـــع|ح محمد عبــــد |لفتـــ|رسر
ر|لنج |

لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

|5882o ي سعد عيد  يحن 
ى نرمي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

892|o ين شعبــــ ن حنفى فضل|شي  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

|6593 لح|حمد محمود ص|مريم  ن|بــــ حلو|د|

9o633 ى رمض ى عويس|نيفي  ن حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

9oo|84 لسيد محمد | |حمزه زكري ج |تـــمريض سوه
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697|73 حمد|لم |حمد حمدى طه محمد س| لمنصوره|حقوق 

864o57 ى هلل|د |ن ج|وديع قزم| مي  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

479395 ي محمود عزمي عىل |فرح ه
لشحه|ئى |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

4847o| حمد|رق رجبــــ محمد |د ط|زي سكندريه|ل|ره |تـــج

35o923 محمد سيد بــــدر خليل |ره بــــنه|تـــج

496862 ه محمود عبــــد | للطيف|لفضيل عبــــد |مي  سكندريه|ل|حقوق 

6o746| ى جم كشر|ل|لصديق |بــــوبــــكر  |ل |نرمي  |بــــ طنط|د|

339|5o ى خ|يمن عبــــد|هلل |منتـــ  طر|لمنعم حسني  عه مشتـــهر|زر

9o5293 م محمود |ح هم|له صل|ه ج|تـــربــــيتـــ سوه

8|683 حمد فتـــىحي محروس|س |ين| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

22697 ى  مد سيد|تـــ ح|حمد فرح|حسي  هره|لق|ره |تـــج

629435 لسيد سويلم|طف عزتـــ |ع| مه زيق|لزق|نوعيتـــ 

342o|8 لسيد محمد مقلد|ن محمد |رو عه مشتـــهر|زر

49793 ن قرئى|لدين رمض|م شمس |سل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

765892 ي
ف | |دئى |لسيد تـــوم|لسيد محمد |رسر ره بــــور سعيد|تـــج

25|244 وى|لمعد|لرؤف |زن مصطفى محمد عبــــد |م ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

6933|6 ري|لهو|هد |محمود محمد محمود مج طبــــ بــــورسعيد

8694o7 ي بــــ|بــــ
تـــوفيق| سم زكري|يفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|29766  جرجس|جون 
ى
لفريد شوق سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 

تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

357876 س|نور عبــــ|س |نور عبــــ| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

34872o بــــوعوف|لسيد |نور |لسيد محمد |نورتـــ  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

82654 بــــ|لتـــو|لحميد عبــــد|م عبــــد|محمد س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|57557 لسيد|ن مسعد ظريف |حن هره|لق|حقوق 

758|95 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ء |شيم تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

7276o لرحمن محمد سعد|مصطفى محمد عبــــد لفيوم|ضتـــ |علوم ري

374368 ر محمد|لستـــ|محمد عىل عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

7752o| حمد محمد عطيتـــ|محمد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

626883 هيم|بــــر|ميس محمد يحن  عىل |ه زيق|لزق|ره |تـــج

9o6837 ى  رزق | |يوستـــي 
ى
ف شوق رسر ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه
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62o44| ف طنيبــــ |رس |ف لخول|رسر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|37o6o رف محمد|لع|بــــو|مصطفى سيد رزق  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

248239 ألعرص|هيم |بــــر|حمد |م |ده عص|غ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4o9796 ذل|لش|يتـــ طه محمد محمد | |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

33|o8| ى ح|ي مد|لسيد ح|مد |سمي  |نوعيتـــ بــــنه

676o59 ف زكري|ء |لزهر| محمود موىس| رسر لمنصوره|علوم 

2|862| ميل فهىم تـــوفيق| |تـــريز كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2466|4 ى خ| لد|حمد خ|لد |لحسي  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

2|2339 لرحيم|حمد حسن عبــــد|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

327694 هلل|ء متـــول عىل عوض |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|358o5 تـــه|لدين مصطفى شح|م |بــــسمه عص ى شمس|د| بــــ عي 

858492 حمد|مل |مل حسن ك|ك |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|58394 ىط|لمع|بــــو |ىطي محمد حلىمي |لمع|بــــو |ء |رس| هره|لق|ره |تـــج

||65|8 ره|هيم شبــــ|بــــر|لسيد |رس |ي| ر|ل ن|علوم حلو

26|4|| هيم|بــــر|زق |لر|م سمي  عبــــد|حس ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4o9758 ي |دع
لشيخ|عيل |سم|ء بــــسيوئى |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

44|224 د|لجو|ح عبــــد |لفتـــ|مه عىل محمد عبــــد |س| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

26846o لشيخ|لسيد | |مه رض|س| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6|6638 رنيم حسن محمد غنيم ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

787334 ء مهدى محمد لبــــيبــــ|سم| لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

|46|28 لم|مد س|يه محمد ح| ى شمس|زر عه عي 

247494 هيم مصطفى|بــــر|هيم محمد |بــــر| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

5277o8 لشيخ|هيم |بــــر|لمنعم |طمه سعد عبــــد |ف سكندريه|ل|حقوق 

5o7735 ف |تـــفى  لخولي|زق |لر|حمد عبــــد|رسر |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

224|79 هيم نرص|بــــر|لد |خ| ند هره|لق|بــــ |د|

22|357 محمود محمد حنفى محمد محمد هره|لق|حقوق 

27o252 هيم عيس|بــــر|مل |محمود ربــــيع ك ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

893|39 م عنتـــر يونس عطيتـــ |هي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|597o فتـــ تـــوفيق|بــــ ر|يه|فتـــ |ر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

52|746 هلل|أميمتـــ محمد فرج محمد عبــــد |علوم طنط
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859923 لنعيم|لمجيد عبــــد|حمد خلف عبــــد| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

493724 ي |عبــــد 
لصفتـــي|حمد |لرحمن مصطفى ره دمنهور|تـــج

|24|25 حمد|لسيد سيد |هيم عبــــد |بــــر|ر |من ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

48244 ى عبــــد |ي حمد مني |هلل |سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

76284| لرحمن محمد سعد زغلول محمد عىلي|عبــــد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

4588|| ف|رق عبــــد|ط لمنعم محمد محمد رسر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

9|98|5 حمد  |لح محمود |محمد ص ج|بــــ سوه|د|

4o8577 ن|للطيف سلط|لمرىس عبــــد|بــــ خليل |رح |تـــربــــيتـــ طنط

889533 ه خلف عىل محمود | مي  سيوط|بــــ |د|

8478|5 تـــ فهيم منصور|يفون شح| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

234799 ل معوض محمد|لمنعم كم|يوسف عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

265o9 ى|جح |محمد ن حمد معي  ن|بــــ حلو|د|

4o634| ى محمد محمد سليم|ه جر خي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

679388 لمليىح |د جمعه |د نف|م نف|سل| لمنصوره|بــــ |د|

|58397 محمود مصطفى| ء زكري|سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||57|2 لحليم|كف عبــــد |لرحمن ع|نور عبــــد  هره|لق|حقوق 

362o49 ن محمد|حمد زيد|محمد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

487622 رتـــ|عمر محمد زغلول محمد عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49|o9 حمد|هلل سيد |يمن عبــــد | هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

8796|o حمد |هيم محمود |بــــر|جر |ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|245|| نور محمد موىسي|همسه عىل  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9o4686 ه | للطيف |ج  عبــــد|مه ن|س|مي  ج|بــــ سوه|د|

8|3327 هلل جرجس|ك عبــــد|ركو مل|م ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

6234|| ى|لسعيد ل|زينبــــ فتـــىح محمد  شي  ط|معتـــ دمي|علوم ج

6884o9 حمد|ج عىل |محمد حج| دين لمنصوره|بــــ |د|

832749 حمد|زينبــــ محمد عىلي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

8o959| ن حسن محمد|حمد رمض| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

7o8476 ل لبــــيبــــ محمود|ء هل|شيم لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

8|3686 ئيل|لمسيح ميخ|سحق عبــــد|رتـــن |م ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

|225|4 لزهرى|حمد تـــوفيق |يوسف  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

Thursday, September 6, 2018 Page 14093 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

558|2 ن حسن ميهوبــــ يوسف|يم| لفيوم|لعلوم |ر |د

28727o ى|هدير محمد عبــــد لحكيم حسي  شمون|نوعيتـــ 

|5982 د مصطفى عيد|حمد فؤ|محمود  ى شمس|تـــج ره عي 

783857 ن|هيم محمد سليم|بــــر|يه محمد | عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

339496 |لرحيم عط|حمد محمد عبــــد|ريم  |طبــــ بــــنه

893245 ن محمد ربــــيع |عبــــي  رمض سيوط|بــــ |د|

3|6927 ى|لمسيح ك|ردين عبــــد|ن مل مكي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

22799| ن|ود سليم|دل د|نه ع|دمي كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9655o لجيد|حمد محمد عبــــد |ء |دع لفيوم|لعلوم |ر |د

|2o637 حمد محمد خليل|محمد  ى شمس هندستـــ عي 

82o94| سحق فوزي لبــــيبــــ|بــــيشوي  ي|هندستـــ 
|لمنى

24472 ن محمد|ن عثــــم|سلسبــــيل سلط هره|لق|ره |تـــج

269o|7 ن كروش|يمن سليم|يه | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

434629 هلل طبــــيخ|لسيد عبــــد |م  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

77645| حد|لو|ل عبــــد |جح جل|ر ن|مي زيق|لزق|ره |تـــج

4835|5 ى محمد محمود محمد مهر ن|حني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|279o7 حمد|محمد يحن  سيد عىل  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

5o7739 هيم|بــــر|تـــ رجبــــ خليل |لشح|م |حل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7o6oo ى خ|عز  طر|حمد دردير حسي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

696o23 ط|لبــــل|ده |للطيف حم|مح عبــــد |سعديه س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7|o528 ىط|لمع|بــــو |لسعيد يوسف |ء |دع لمنصوره|علوم 

429|7| لونيس عيس|مديحه مدحتـــ فتـــىح عبــــد  |حقوق طنط

444732 ره|أحمد مسعد تـــوكل مسعد عم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

482588 دل محمود محمود نظي |ليىلي ع سكندريه|ل|ره |تـــج

5|3o45 ي عبــــد |عبــــد 
ي حم|لر|هلل حسنى

د|ضى سكندريه|ل|حقوق 

|233|o حمد صقر|مه |س|ء |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|||47 |لعط|بــــو |حمد شفيق محمود | |تـــربــــيتـــ طنط

|5o3|2 لفتـــح|بــــو |رى محمد |لبــــ|محمد عبــــد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

|5o462 مل حسن عبــــده|حمد ك| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

4|8o35 ه | هيم عيس|بــــر|لسيد |مي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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787257 دل محمد حسن|ميمه ع| زيق|لزق|بــــ |د|

9oo8o8 حمد محمد|هلل مؤمن |منه  ج|صيدلتـــ سوه

4622|5 هلل|متـــ محمد مرىسي خلف |س|عبــــي   لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

769779 ى |ي حمد محمود|حمد |سمي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

82|428 ي |
ض|نوس نجيبــــ ري|سطف|رينى ي|طبــــ 

|لمنى

45|2|8 ع|لرف|هلل صبــــرى محمد لبــــيبــــ |عبــــد ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

68725o ي
يف | دئى بــــينى شوكه|حمد |رسر لشر لمنصوره|ره |تـــج

8|o568 هيم|بــــر|حمد |لعزيز |ء عبــــد|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|2|738 م حبــــيش|م|دل |بــــ ع|يه|ن |نوره ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|5o4 حمد حسن|يتـــ حسن | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6|3284 ل|لع|تـــ عبــــد|لشح|محمد | محمد زكري |علوم طنط

2|6325 حمد مني  صفوتـــ|لمنعم صفوتـــ |عىل عمرو عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

33743o س|حمد عبــــ|حمد حمدى | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

696832 لمهدي|لعزيز |لسيد عبــــد |لعزيز |عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ 

496o23 ح|لفتـــ|عبــــد | ء محروس عط|رس| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

328333 ف جمعه عىل متـــول|محمد  رسر ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

337736 لرحمن حربــــ|محمد سعيد صبــــىح محمد عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

637oo3 ض محمد محمد|محمد ري زيق|لزق|ره |تـــج

437269 ي|نوره ن صبــــىحي محمود سعد مليىح  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

44573o ف فؤ ف |خلود رسر لدين عىل|د رسر سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

774963 لسيد|د |لحميد عو|حسنى عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

35722 لصعو|محمد سعيد محمد عطيه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|23489 ن محمد مجدى محمد مصطفى| مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

79o|68 لسيد|هيم |بــــر|عليه عىل  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|32429 ح عىل|لفتـــ|ء مجدى عبــــد |رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

86966 ى لمجيد|ر عبــــد|مريم ربــــيع مي  لفيوم|بــــ |د|

4|8952 بــــ|لعزيز دي|لعزيز محمد عبــــد|محمود عبــــد ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|5|9|3 لدين عىل محمد|ء |بــــسنتـــ عل ن|بــــ حلو|د|

327937 يوسف مصطفى محمد محمد |ره بــــنه|تـــج

6o|o28 د مرىس مزروع|لجو|ثــــر محمد عبــــد | |هندستـــ طنط
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89|7|3 دى محروس |له|م عبــــد|دى س|له|عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|69585 لسيد عمر جويىل|لرحمن محمد |محمد عبــــد  عه مشتـــهر|زر

499693 لحلوج |م |لسل|هيم عبــــد |بــــر|ء |رس| سكندريه|ل|نوعيتـــ 

686||8 ى محمد |ي بــــينى بــــخيتـــ|لسعيد |سمي  لشر لمنصوره|بــــ |د|

452o32 ئى|مد محمد فتـــي|لرحمن ح|مصطفى عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

3|92o6 ئى سيد عىل عمر|م| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

78o224 لمهدى|حمد محمد |حمد |محمود  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

648664 لسيد محمد|لد |هدى خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4752o6 ى محمود حسن غل|ريم عص بــــ|م حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

89586o ندى عىل محمد محمد  ج|بــــ سوه|د|

4279o5 وى محمد|د مك|حمد فؤ|ن |يم| |علوم طنط

9o4476 لعزيز |لفتـــوح عبــــد|بــــو|مجدى مدحتـــ  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

6|6653 سلخ|ل|لسيد |لسيد |سمر  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6o6292  عبــــد |ذ |مع
ى
لشيخ|لرحمن |يمن صدق لمنصوره|عه |زر

4||388 |لبــــن|حمد |حمد |م |سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

822578 ي|لرحمن محمد فتـــىحي خف|عبــــد ج  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

7736o8 ل|لسعيد متـــول محمد بــــل|طمه |ف ى شمس|د| بــــ عي 

7o5584 لسيد محمد|للطيف |ن ممدوح عبــــد |مرو لمنصوره|ره |تـــج

5o7964 وق ي فع|لش|رس صبــــرى رزق محمد |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

53326o ن |م مصطفى محمود محمد شوم بــــ دمنهور|د|

8365|3 ي|د |وليد محمد ج
لكريم مصطفى |هندستـــ قن

838532 ي محمد|فتـــ حس|رحمه ر
ئى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

696|9 در|لق|مل عبــــد |ل ك|حمد كم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

96o52 لمجيد سيد|هر عبــــد|عىلي م ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

238|9o وق  م|لسل|حمد محمد محمد عبــــد |رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

63352 مصطفى محمد| محمد رض  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

88oo24 |للطيف |حمد ممدوح عبــــد|حمد مصطفى |
ق وى |لشر

سيوط|طبــــ 

684327 لحليم غزى|رص محمد عبــــد |ر ن|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

||6738 فظ|لح|لد منصور عبــــد |كريم خ ى شمس هندستـــ عي 
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844657 مي|مل تـــه|دل ك|يه ع| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

649596 عيل|سم|روق |مي  محمد ف| لمنصوره|حقوق 

438675 مر|هيم حسن ع|بــــر|كريم عرفه  لشيخ|علوم كفر 

347539 |لعل|بــــو|عمر سمي  محمود عمر  ى شمس|تـــج ره عي 

52|3o2 لرميىحي|لحميد خليفه |ء عبــــد|رس| ره دمنهور|تـــج

2857|7 حمد حسن عىل|نديره  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6822|2 يف|يه محمد عبــــد | لرحمن محسوبــــ رسر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8oo42 حمد عىل|حمد |ن |حن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4234|4 طمه محمد فكرى مرىس محمد|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

336546 بــــر|لمقصود محمد ج|حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

78o53 بــــر حسن محمد حسن مسلم|مصطفى ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2928o9 ل|لجم|لسيد |ل |محمود جم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3659o7 در|لق|لعزيز عبــــد|لرحمن وليد عبــــد|عبــــد |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

22o799 ء مجدى محمود رمزى عوف|رس| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

|52459 لقوي|رضوي محمد سيد عبــــد  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2542| ى |ك ي|هيم محروص د|بــــر|رولي 
ل|ئى ى شمس|زر عه عي 

422o48 م محمد أحمد محمود سعد|ريه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|56247 لح|لح بــــدر ص|بــــدر ص كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

6|3|o مل|عىل محمد محمود ك ي سويف
تـــمريض  بــــنى

|6o998 لمقصود|لرحمن عبــــد |شهد شنبــــىكي عبــــد  ى شمس علوم عي 

535599 لمرصى|حمد محمد |لحسينى فتـــىح |مصطفى  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

84||44 هيم|بــــر|حمد بــــخيتـــ حسن | ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

439638 ف ه|ف تـــى|للو|شم عىل |طمه أرسر لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

8989|4 لسيد محمد محمد |زينبــــ  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

28o9|7 دق تـــوكل|ن ص|محمد مرو تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

285o|4 هيم|بــــر|حمد محمد فهىم محمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o3623 ي ج|
هيم|بــــر|د |حمد محمد مصطفى ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

62||85 م|لمعىطي بــــره|لسعيد عبــــد |هيم |إبــــر ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى
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88|3|6 مصطفى عطيه عىل حسن  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

9o95|o لمطلبــــ  |لنعيم عبــــد|لدين عبــــد|ح |جر صل|ه تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

8229|8 ي 
يد|بــــو|حمد محمد |مصطفى ى لي  ي|بــــ |د|

|لمنى

792||8 للطيف|م محمد حسن محمد عبــــد|هي ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o3889 بــــ|محمود مجدى صديق خط زيق|لزق|هندستـــ 

829245 حمد حسن|هلل سعد |عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

46963 ن محمد|محمود محمد رمض هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

84|964 ن|حمد رمض|ن |روضه رمض دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

5o3823 لرحيم|حمد عبــــد |حمد رجبــــ |لرحمن |عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6259|8 س حلىم محمود|حمد محمد عبــــ| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27o9|4 هيم|بــــر|يم |لد|لمحمدى عبــــد |ء محمد |ل| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

||9855 ى رد عدل|دو|يمن | |مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6o53|2 لبــــهوتـــى|ن |لسيد رمض|لمتـــول |ر |من لمنصوره|ل |طف|ض |ري

245|99 لصمد|ئى محمد محمد عبــــد|م| هره|لق|ج طبــــيع |عل

68|62| |لبــــن|ل عطيه |بــــ جم|يه|حمد | لمنصوره|هندستـــ 

2793|8 د|لضي|هلل |ندى محمد فتـــح  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|66548 ى مز ر محمد|فرحه محمد عشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o746 عيل|سم|حمد محمود |عىل  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6263o2 رنيم لطفى مصطفى سعيد زيق|لزق|حقوق 

7||78o بــــ|بــــو خط|تـــ عوض |لشح|يه عوض | لمنصوره|ره |تـــج

||6|6| ئيل|ميخ| مح لوك|بــــيتـــر س ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

69824o لسيد|لسيد محمد محمد |جر |ه صيدلتـــ بــــورسعيد

765384 ي|لص|حمد |دق محمد |سل محمد ص|بــــ
ى
ق ره بــــور سعيد|تـــج

7|3o65 |لعزيز |لرحمن عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد 
لسويرىك

لمنصوره|ره |تـــج

5o4869 لعزيز محمد خليل|م عبــــد |ن عص|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

854593 ى محمد|هيم |بــــر|م |حس مي  لمنصوره|حقوق 

36|224 رس حسن محمد محمد|ء ي|سم| رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

6o9828 لمرىسي عىلي|رس |محمد ي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

69o25o م|لسل|حمد عبــــد |ره شكرى |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|5565| يط|لظ|رص محمد محمد |لن|ريم عبــــد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو
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88475o ى كر |د زهجر ش|عم| مي  سيوط|ره |تـــج

296o73 لرحمن|لرحمن محمد سيد عبــــد |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

27726| ع|لسيد من|ضى عبــــد|م ر|حمد س| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o6|2 حمد سيد|سلوى سيد  بــــ بــــنى سويف|د|

27oo23 بــــونيده|عمر طه طه عفيفى  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

|6666 لح|هيم ص|بــــر|محمد | محمد رض هره|لق|بــــ |د|

23o62o دي|لبــــغد|د رأفتـــ عىل |مر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

69o269 ى عبــــد |ي |سط |لبــــ|سط مصطفى عبــــد |لبــــ|سمي 
لسيد

لمنصوره|ره |تـــج

3|242o ى|هيم |بــــر|حمد |ندى  مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

53o5|5 م|م|ن عيد حميدتـــ |يم| |هندستـــ طنط

886o33 هلل عبــــده  |يه فتـــىح عبــــد| سيوط|عه |زر

2|6884 وق ه ئى محمود فيصل|رسر ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

66|65 ل|م عزيز غبــــري|نوبــــ عص|بــــ| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

435634 خرس|ل|لرحمن |حمد عبــــد|محمد محمود  ي صىح طنط
|معهد فنى

84976| حمد|لحميد |ء عىلي عبــــد|ول لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

254277 وق  بــــشيىه|ل|ل |حمد جل|رسر تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

529867 مصطفى محمد أحمد عوض دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6o5822 حمد|عطيتـــ سيد | رحمه رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

359854 ل|وى عبــــيد غبــــري|ليديه بــــحر ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

545|44 د محمد عىل|حمد فؤ|مريم محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

66495  عبــــد|لش|م عبــــد
ى
وى|لمنعم جد|ق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|52o34 هلل محمد|روضه مصطفى عطيه  هره|لق|ج طبــــيع |عل

447777 بــــوسعده|ن |حمد شعبــــ|ن |يم| ضتـــ دمنهور|علوم ري

476668 ن|سهيلتـــ حسن محمد أحمد سليم لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

676289 ن|نيس سلط|رقيه مصطفى  لمنصوره|علوم 

84452o لرحمن حسن مىكي|سلىمي عبــــد ج|بــــ سوه|د|

248|3| س|لي|هيم |بــــر|لرحمن |س محسن عبــــد |ين| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6o3296 هلل حلىم عمي |محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|44254 طف سيد محمد|طمه ع|ف كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|46788 لمصيلىح محمد|رق |كريم ط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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59495 س محمود سيد محمد|ين| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|43537 ر|لغف|ل محمد عبــــد |حمد جم| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

6|2o|3 لبــــنى|لسيد |آيه سمي   كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

435|o8 خ|لطبــــ|محمد سمي  محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

76|o69 حمد مصطفى محمود|مريم  لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

74|83 للطيف سيد|بــــر عبــــد |هد ص|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

894925 لفتـــوح محمد |بــــو|م حلىم |سل| ج|أللسن سوه|كليتـــ 

2|64|3 ذل عفيفى|لش|ئل فهىم |محمد و ى شمس طبــــ عي 

282295 حمد|ع |لسبــــ|لرحمن محمد |عبــــد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

489|o| ن حسن|لوكيل سلط|لد عبــــد |فرحه خ سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5|755 بــــ|سيد عويس دي| ن|ر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

28|93o محمود جمعه محمد عىل عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8o4636 ي محمد جمعه|مي وف
ئ  ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

839365 ي حسبــــ 
ن|لنبــــي بــــكري حس|مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

436458 بــــى|لش|ن مصطفى حسن |محمد شعبــــ |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

2224o5 حمد|م مأمون |ن عص|يم| ن|بــــ حلو|د|

322277 مون|ميل لوندى بــــل| |رين|م سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

|72o43 لنينى محمد|مؤمن محمود  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

||63|5 ف |ندى  لسيد|حمد |رسر سيه|نوعيتـــ عبــــ

328894 لمعتـــمد محمد|حمد عبــــد|محمد  |تـــمريض بــــنه

46579 دل عطيه عبــــده|فتـــحيه ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

35o684 ي|ع| ر|ي
ى
طف سيد شوق ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

25o|| رتـــ سمي  سيد محمد|س هره|لق|حقوق 

679o76 مي |لحميد محمود زغ|عمر محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

87565| لسيد محمد |محمود مرىس  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

774885 ل محمود|رق كم|ء ط|ل| زيق|لزق|طبــــ 

859234 حمد عىلي موىسي|لرحمن |عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

27|6|4 لغندور|لسيد |حمد عىل |ن |يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

89649o ن  |حمد محمد شعبــــ|حبــــيبــــه  ج|بــــ سوه|د|
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687585 ى|ل رمض|حمد جم| ى عوضي  ن عوضي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44o3|2 حد|لو|لحليم عبــــد|ر حمدين عبــــد|نتـــص| لشيخ|عه كفر |زر

675|7| ن|لسيد محمد ديو|يه محمد | لمنصوره|ره |تـــج

84|78 لح|لعظيم ص|منيه سيد عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

248336 لدين سعيد سبــــيكه|ء |بــــسنتـــ عل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

254766 لحميد محمد|لدين عبــــد|ح |يوسف محمود صل تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

23|885 هلل سمي  محمد قطبــــ|عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

258492 ن|م عىل شعبــــ|عىل عص ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6|432| مع|لسيد مصطفى ج|ء مجدى |هد| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

2|3233 بــــوزيد|هيم |بــــر|منيه نجيبــــ | هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

252736 ي|يه محمود محمد |
وى|لمنى شمون|نوعيتـــ 

|632|o هلل وليد فتـــىح حسن|منتـــ  هره|لق|حقوق 

2|49|7 لم|نور موىس س|يمن |عمر  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6o2o|5 ه عبــــد لجليل حفيضه|لمنعم عبــــد|سمي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

76|o|o ى في  مجدى وهيبــــ شنودتـــ| مي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

646636 هيم شلبــــى|بــــر|لحسينى |يه مجدى | ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

8|45|8 ي 
حمد محمد محمد|مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

672o| هيم|بــــر|سيد رجبــــ | رض لفيوم|تـــربــــيتـــ 

529|58 |لمل|ن |م حسنى سليم|لسل|محمد عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

853242 ر تـــوفيق|يز عم|ء ف|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

87o|74 رس حسن|مروه محمود ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

69|57 حمد سيد محمد|ء |شيم لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

6|7679 |حمد محمد أحمد شط| ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

|78262 ى حم  حسي 
ده مصطفى|مصطفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

849869 ي |ه
عيل|سم|يدي عزتـــ لطفى سيوط|تـــمريض 

7|275| عيل فويله|سم|حمد |ل |ء جم|سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

833276 ي 
لكريم|بــــوبــــكر محمد عبــــد|منى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

455o42 د|ن ج|فع رمض|لؤى ر ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o7o93 ن عىل|هيم رضو|بــــر|منيه فيصل | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|o8|2 لبــــ|بــــوط|لسيد محمد عطيه |لرحمن محمود |عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 
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94934 ح محمود|مصطفى محمود صل كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

545548 متـــ محمد|أيتـــ محمد سل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o2||6 ن |م محمد محمد سليم|ريه ج|علوم سوه

883578 لحميد رزق |جر حمدى عبــــد|ه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

9|6359 هلل  |كف سيد عبــــد|لدين ع|ء|عل دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

768223 ن موىس خليل موىس|نوره لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

486o62 غبــــ محمد|لحميد محمد ر|هدير عبــــد سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

629624 لرحمن|لحليم محمد عبــــد|هلل مصطفى عبــــد|منه  زيق|لزق|طبــــ 

|55777 روس|بــــ سعيد عيد |يه|م |سل| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

24o3o| دل|لع|ح محمود |ن صل|فن| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

24277o لم|رص عيد س|مه ن|سل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

422o39 شهبــــ دومه|ل|بــــوبــــكر |ن |رو سكندريه|ل|علوم 

5||52 ر بــــريك|لستـــ|مصطفى محفوظ عبــــد  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

78|974 |دريس عط|بــــو |ضىح محمد  زيق|لزق|حقوق 

63o46o م محمد زىك مصطفى|ن هش|مرو مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

495425 ن رجبــــ شلش|دتـــ رمض|هلل حم|عبــــد  |حقوق طنط

626o89 محمد عطيه محمد عطيه قوره زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|4925 يف محمد عبــــد لحليم رسور|ح عبــــد|لفتـــ|رسر سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

3||3|5 ف مرزوق حميدتـــ|د |فؤ رسر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|39875 ن|بــــ شعبــــ|لبــــ|ن سيد فتـــح |يم| ى شمس صيدله عي 

75||86 لس صفوتـــ مليىح  عبــــد  هلل|كي  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

6326|6 نتـــ|رحمه محمد عىل حسن شبــــ زيق |لزق|تـــمريض 

83248 د محمد|لرحمن سمي  رش|حبــــيبــــه  بــــ بــــنى سويف|د|

9|969 بــــدين حسن|لع|حمد محمد زين | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||7224 حمد محمد قطبــــ|محمد حسن  ن|هندستـــ حلو

79||7o حمد حسن محمد عيد محمد| زيق|لزق|حقوق 

|74497 وق  ى|حمد ح|رسر مد حسي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|54|7o حمد|حمد مصطفى |محمود  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|333|6 زى|لحكم فريد موىس حج|محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 
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6o4222 لفلق|عىل محمد عىل مصطفى  |بــــ طنط|د|

697o75 لغنى يونس|حمد صبــــىح عبــــد |م |حس لمنصوره|هندستـــ 

26699 نطون|ل نعيم |دى كم|ف هره|لق|هندستـــ 

7|o496 ع محمد عوف|لرف|لسعيد |ن |يم| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

7|544 حمد تـــوبــــتـــ حسن عطيتـــ| ن|حقوق حلو

|45664 شور|ل محمد ع|حمد جم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|6748 هيم يعقوبــــ|بــــر|ميل |ن |يم| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7o9o73 هيم|بــــر|حمد |ن مجدى |يم| لمنصوره|طبــــ 

43883| بــــو شعيشع موىس|هيم |بــــر|لرحمن محمد |عبــــد |حقوق طنط

687684 لعزيز|تـــه محمد عبــــد |م محمد شح|ر س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

842487 لنوبــــي يونس|يه عدلي | |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

|39873 ر |لغف|لسعيد عبــــد |لمعز محمد |منيه عبــــد |
ى حسي 

هره|لق|ن |سن|طبــــ 

|56255 ن|سعد سعيد سعد رسح ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

853898 لمنعم محمد|لسميع عبــــد|هد عبــــد|ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|7ooo ف محمود محمود|ء |حسن رسر لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

646945 ر|لجز|محمد أيمن محمد محمد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

62979 حمد|بــــ |لتـــو|يوسف فتـــىحي عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

369864 يمن محمد لطفى محمد|ء |وف |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

478224 ى|ي محمد محمود حبــــون| سمي  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

353335 ن|ن محمد سليم|محمد سليم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

426|97 شم محمد مصطفى|ء علم ه|عىلي سكندريه|ل|صيدله 

823967 ي عبــــد ي محمد|حمزه عشر
لغنى حقوق بــــنى سويف

25o362 لشيخ|تـــ محمد |رص فرح|ن| عل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

63o499 لسيد عزتـــ|لسيد عزتـــ | لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

774227 لدين سمي  محمد متـــولي منسي|ء |بــــه | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

73663 ي محمد|محمود عم د عشر لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|5969 ص|لقف|حمد |حمد |م محمد سيد |حس ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

629225 للطيف|فوزى محمد محمد عبــــد| نور ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

886642 ر سيد محمد |ء مختـــ|رس| سيوط|نوعيتـــ 
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|66|oo مد محمود|عمر محمد ح هره|لق|حقوق 

372352 لسيد|يمن رسور رجبــــ | ى شمس حقوق عي 

4433|7 حمد|لسيد |ح محمد |لفتـــ|حمد حسن عبــــد| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

237444 لد|ل سمي  حمدى خ|م| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

366|84 ى صفوتـــ مفيد فرج| كرستـــي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

684448 يبــــه|ل|ل معوض |محمد جل لمنصوره|طبــــ 

34o|2o ى|لسيد |لسيد عيد |ح |د صل|عم لبــــحي  |ره بــــنه|تـــج

688o24 تـــه|لجوهرى محمود شح|ره |س ط|بــــ دمي|د|

3|7498 لمنعم محمد|يمن عبــــد|بــــ |شه ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|7o|6| حمد محمد محمد|ر |من ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

834749 ل محمد|هلل محمود كم|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

755784 حمد محمد|ء محمد |سم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

49826 لح|لح ص|وى ص|ء سعد|شيم عه مشتـــهر|زر

849695 للطيف|حمد عبــــد|لموجود |ء عبــــد|هد| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

8o769o يد|د عيد ز|حمد عم| حقوق بــــنى سويف

22|472 ف محمود محمد|حمد | رسر هره|لق|ره |تـــج

32898| ف |كريم   محمود نور |هيم |بــــر|رسر
ى
لدين|لدسوق |ره بــــنه|تـــج

49275o بــــوزيد|محمود نظيف | محمد رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

895237 حمد مرىس رزق |محمد  ج|ره سوه|تـــج

4|3o84 ن|فظ رمض|عيل ح|سم|سلىم  |بــــ طنط|د|

636o7o ل|حمد هل|ل |ل محمد هل|هل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6o9345  محمد سعيد|م عل|حس
ى
ء فوق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

27o729 س أبــــوحبــــل|س مليىح  عبــــ|حمد عبــــ| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

4o8252 هيم|بــــر|لسنوىس |بــــ محمد بــــسيوئى |شه |ره طنط|تـــج

43|953 ه وق فتـــىح محمد حرحي  رسر |حقوق طنط

2725|9 س بــــرسوم|ئيل عبــــ|ريوس ميخ|مك  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

776|66 للطيف|ع عبــــد |ء محسن رف|لشيم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

792653 م مصطفى محمد|حمد س| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4|543| شور|لرحمن طه محمود محمد ع|عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج
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45235| بــــ|لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|رس عبــــد |عيد ي لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

7||28| لحلو|لرحمن |مه عىل محمد عبــــد |س| سيوط|هندستـــ 

7||865 لشوربــــىح |لسعيد عىل |لدين |د |ندى عم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

76o|4o عيل|سم|لفتـــوح |بــــو |طف |ء ع|ل| لسويس|طبــــ 

69874 مه عىل محمد|جر سل|ه لفيوم|عه |زر

32|559 حمد محمد قطبــــ|محمد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

868|46 د|ح محمد ج|لفتـــ|بــــ عبــــد|يه| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|54|35 ف سعد عبــــد |مصطفى  هلل|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9||787 ف حلىم عثــــم|محمود  ن  |رسر ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

89o|4| حمد |ل |ن جل|محمد ري سيوط|بــــ |د|

4|6o69 ضى|لق|حمد |ء محمد محمود |شيم لشيخ|بــــ كفر |د|

|4o385 ى ي|ممدوح د| روجي 
ل كرم|ئى ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

24o35| شىح  ممدوح طلبــــه محمد| ى شمس هندستـــ عي 

4|5oo2 يه|ر عص|حمد مختـــ|يوسف حمدى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

33237 ن|حمد عىل محمد عثــــم|ء |رس| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

623385 م|لسيد محمد محمد ضي|ن |يم| ط|حقوق دمي

784894 ر|لنج|حمد مرىسي |ن محمد |نوره معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

46263 لحميد غريبــــ|حمد مجدى عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

|6o94o لرسول محمود|حمد عبــــد |سهيله  ى شمس|د| بــــ عي 

48355 رزق يوسف لوز| دون|م ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|4|582 م|م|لم |م س|م|منى  ى شمس طبــــ عي 

4o4639 لسيد تـــوفيق منصور|لسيد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

537367 لبــــيىل|هيم مصطفى محمد |بــــر|ميمتـــ | |حقوق طنط

248o5| لم|لع|حمد محمود |ن |يم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9|7732 ى |ي ن بــــكر  |لسم|حمد |سي  لمنصوره|حقوق 

7|o34o ي|حمد جمعه خف|هيم |بــــر|محمود  ج  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

335552 لق حسن|لخ|ن سيد عبــــد|يم| ى شمس|د| بــــ عي 

4|2|28 محمد محمود محمد محمد فرج |بــــ طنط|د|

46727 لحليم محمد|لحليم عفيفى عبــــد |عبــــد  هره|لق|حقوق 

84|o3| لسميع حسن|دي عبــــد|له|ح عبــــد|صل ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

539754 ى محمد|لص|محمد محمد متـــول عبــــد لحي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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78|488 تـــ عىل محمد عىل|ي| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

47247 رق محمد عويس|بــــ ط|ربــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|76o يه محمود مصطفى محمد| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|47825 ى|لدين فؤ|ء |كريم عل د عشر |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

6|7553 ى  ن|لسقع|يمنى محمد حسي  ط|بــــ دمي|د|

6983oo د|هلل حم|لدين عبــــد |ل |مينه جم| ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

3|6245 يف يوسف  حمد|بــــسنتـــ رسر ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

26o396 لخول|لد فكرى |روضه خ سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

223689 هلل|هيم عبــــد|بــــر|ح |هبــــه صل ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

4|368 يوبــــ|لقدوس |بــــ عبــــد|لوه|ندى عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

29o|25 حمد|دل هريدى |محمد ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

269o68 ره|تـــه عم|لد شح|رحمه خ شمون|نوعيتـــ 

|65||3 لطويل|طمه محمد محمد حلىمي مصطفى |ف ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

693759 لم|حمد س|مد |ء محمد ح|مل بــــه| لمنصوره|نوعيتـــ 

68o384 طر|عمر سعيد محمد طه خ ن|طبــــ حلو

5o554 لد فتـــىح عويس|رق خ|ط بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

332888 م حسن محمد عبــــد ربــــه|حمد عص| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

923374 بــــوزيد محمد هريدى |ء |وف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8836oo  محمد |
ى
حمد صقر صدق سيوط|بــــ |د|

6223o3 لعزبــــى|هيم |بــــر|روى حسن | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6437o6 وى|لشن|ىس حسن |حمد بــــل|كريم  |ره بــــنه|تـــج

8o8||3 وي|جرجس بــــبــــ| جولي رض ره بــــنى سويف|تـــج

639oo9 لمنعم|ء حمدى عىل محمد عبــــد|سم| زيق|لزق|صيدله 

4|892 كر|حمد عس|محمود عمرو يشي  هره|لق|ره |تـــج

6|7293 ن|هر يحن  نعم|ط| روين صيدلتـــ بــــورسعيد

854862 ح|لفتـــ|يز عبــــد|تـــ ف|د|لس|طه  ره بــــنى سويف|تـــج

3|3o38 يف سمي  خليل منصور محمد رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف
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237898 حمد يونس محمد عىل|هدير  هره|لق|هندستـــ 

7o764 لسيد|ن |يمن بــــدر رمض| لفيوم|عه |زر

6|4543 ى رسج|ل محمد |حمد جم| لحسني  |هندستـــ طنط

7592o5 ن خليفتـــ|بــــر محمد علو|ص لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

97358 لمعتـــمد|هيم عبــــد|بــــر|زم |طمه ح|ف تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

2|7237 يف|حمد عبــــد |ل |سلىم جم هلل رسر هره|لق|ره |تـــج

357|94 هلل|ىطي عبــــد|لمع|بــــو|م |ندى عص |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

769975 مد محمد|للطيف ح|ئل عبــــد |حمد و| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4549o2 ن عمر|عثــــم| لنج|بــــو |حمد |نه |جم سكندريه|ل|ره |تـــج

7|7895 ى|حمد م|يدى |ه هر عىل حسني  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2487|2 ى جرجس حبــــسر|م| ئى بــــشر تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

48o499 د|لجو|در عبــــد|لق|حمد محمد عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|323o ف محمد رزق محمد| ن|ني  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

686592 لي|لمجيد محمد مش|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6293|9 ى حس|سعيد حس ي محمد |ني 
ى مصطفى لجد|ني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

856596 لحليم محمد|محمد عمر عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

87oo35 دريس|م فهىمي |ن هش|نوره ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

676|69 حمد جبــــر سليم|لسيد |نم |ه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|73|56 بــــ|لتـــو|ل عبــــد |لع|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

69o223 للطيف|عىل محمد عىل عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8257|7 ه خ| ده|ري حم|لد نص|مي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

67694o درويش| لدين زكري|ء |زم محمد عل|رق ح|ط لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

333445 هيم|بــــر|بــــ محمد |يه|هلل |عبــــد  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

8|6456 ح|لفتـــ|لد عبــــد|ء طه خ|رس| ي|تـــمريض 
| لمنى

29o868 ى|تـــم عبــــد|محمد ح لرؤف حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o39|6 ع|حمد من|هدي مجدي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9233o9 نبــــيه بــــخيتـــ | رمي| |رين|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

424|95 يم|لد|م عبــــد |لسل|لدين عبــــد |ء |محمود عل سكندريه|ل|طبــــ 

526854 لسيد|لرحمن |حمد عىل عبــــد|مصطفى  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

785376 هيم|بــــر|محمد محسن متـــول  زيق|لزق|عه |زر

Thursday, September 6, 2018 Page 14107 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

22o73o لمهدى|لسيد |مريم محمد محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

89|532 ن بــــيوم |ل عثــــم|لع|سلوى عبــــد سيوط|بــــ |د|

|633|6 در|لق|لقطبــــ عبــــد |لدين |ء |رتـــ بــــه|س مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

9|o25 بــــتـــ سعيد|هدير مبــــروك ثــــ بــــ بــــنى سويف|د|

923383 ضى  |لر|حمد مصطفى عبــــد|هر |ط لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

247|53 هيم جربــــوع|بــــر|بــــر |محمد محمود ج ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

764|98 ده|حمد حم|مريم محمود  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

62599| هيم|بــــر|لعزيز محمد |د عبــــد|محمد عم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3||5o7 حمد|دل عىل |يدى ع|ه ى شمس|تـــج ره عي 

223o| ن حسن عىل|ن رمض|نوره ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

78839 حمد|حمد محمد |هلل |عبــــد  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|24564 مه محمد فريد محمد|س| مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78o86 در|لق|هلل محمد محمد عبــــد |محمد عبــــد  ن|حقوق حلو

|6|433 روق عبــــده|ندى وليد ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

84|462 ل متـــولي|ىطي جل|لع|محمود عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5o2|6| دريس|لمنعم عىلي |رس سمي  عبــــد |ف حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

892792 للطيف خليفه |ل صفوتـــ عبــــد|م| سيوط|نوعيتـــ 

853|3o لمحسن محمد|صم عمر عبــــد|ع ي|طبــــ 
|لمنى

9o4329 |  لعل|بــــو|لدين مصطفى عويس |م |حس ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

8|2o58 فظ عىلي|سط ح|لبــــ|محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2573|4 ى|طف |ء ع|شيم نور حسني  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

83|o65 ي|ر
فريد فرج بــــخيتـــ| ئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

2346|9 يوسف مدحتـــ محمد محمد |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

6|6|7 لموجود|لح عبــــد |لموجود ص|رتـــ عبــــد |س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

359|5 بــــوكشك|ء عىل محمد بــــدر |شيم ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|33666 ك|لمل|وى عبــــد |لمسيح تـــق|رتـــ عبــــد |س سيه|نوعيتـــ عبــــ

4|o772 ي شعبــــ|
جورى|لبــــ|ن طلبــــتـــ |يتـــ مصطفى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

|637|5  |ل |بــــل
ى
لبــــ|بــــو ط|حمد محمد |حمد شوق وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف
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838498 نصيف بــــولس| زكري| مونيك قرص|ل|فنون جميله فنون 

268567 ف موىس عبــــد| ر|لند|ح |لفتـــ|رسر ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

562|9 ي محمد محمود |لبــــ|ر عبــــد |مي
ى
عيل|سم|ق ي |

رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

76|95o عىل عىل حسن عىل ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

774769 ى | لشيىم|مي  محمود حسن حسي  زيق|لزق|صيدله 

24o77| لنبــــى عفيفى|رق عبــــد|حمد ط| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

924286 طف محمد صبــــره  |ء ع|ل| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

|49985 در|لق|س عبــــد |لدين عبــــ|ء |محمد عل ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4237|| عيل|سم|عيل حسن |سم|لرحيم |مريم عبــــد سكندريه|ل|عه |زر

59364 لمحسن جمعتـــ|عىلي عبــــد |ل|حمد محمد عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|53732 ن محمد|روفيدتـــ مصطفى شعبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

37o7|9 عيل|سم|لفتـــوح محمد |بــــو|طمه محمد |ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o|84o لدبــــىل|لسيد حسن |لسيد سعد |طمه |ف زيق|لزق|بــــ |د|

|34993 يد|هيم محمد ز|بــــر|دهم محمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

328897 محمد طلعتـــ محمد يوسف |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8||45o ء محمد عىلي حسن|ل| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

367369 لح|لسعود ص|بــــو |لح |ء ص|رس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8879o5 حمد |لرحيم محمد |حمد عبــــد| سيوط|ره |تـــج

263|59 م|لسل|تـــ عبــــد|تـــ فتـــىح بــــرك|فوزيه بــــرك تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|3|758 هيم|بــــر|لد محمود |م خ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|72898 ل|لع|لموجود عبــــد |محمد ممدوح عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

853593 ي 
ي محمد خلف|مصطفى

ى
حمدشوق زيق|لزق|حقوق 

8o785| ي طلبــــ محمد|ص
بــــرين رضى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

348694 حمد|هيم |بــــر|يتـــ سمي  | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

259|o3 ى لبــــيبــــ|م ي|سل| رس حسي  ن|هندستـــ حلو

865567 م|لسل|دم عبــــد|لد |محمد خ ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

7|33|6 لغريبــــ محمود محمد|يوسف حمدى  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

35|2|9 حمد سعد سيد مصطفى عطيه| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

255345 حمد محمد مصطفى|ء قدرى |رس| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

85o574 هلل|لمنعم عبــــد|هلل محمد عبــــد|عبــــد دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

268865 لنبــــى|حمد عبــــد|س |ء عبــــ|سم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى
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842637 در|لق|بــــر عىلي عبــــد|ر ج|من ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

867223 ن فتـــ بــــرسوم هرميله|ر| مي  دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

69o356 مد|ل عىل ح|د كم|همسه جه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68oo|4 محمد عزبــــ عىل محمد عزبــــ لمنصوره|ره |تـــج

6o9872 م تـــوفيق أبــــوموىس|لسل|محمد عبــــد لمنصوره|حقوق 

757847 ن متـــول|لسيد عثــــم|ن |نوره عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

489|56 حمد عىل|ن محمد |نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|234|8 هيم أحمد|بــــر|لسميع |حمد وحيد عبــــد | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

2|7825 لعزيز عىل عليوتـــ|سهيله عىل عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

487534 ف ج|م |سل| بــــر محمد حسن|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

879o|2 ى | |ند حمد |حمد حسي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

62324 ن|ن محمد زيد|ح رمض|سم سيوط|حقوق 

6|972| هر محمد شميس|نشوى هيثــــم مسعد ط ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

273|28 ن لمسيح|فيصل فرج عبــــد| في  ن|حقوق حلو

77622 ى محمد  حمد محمدين|نرمي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

636376 ى|دل محمد ي|محمد ع قوتـــ حسي  زيق|لزق|طبــــ 

624348 حمد جمعه يوسف|روق |هند ف ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

5|3374 هلل|لد حسن عبــــد|لرحمن خ|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

698763 عيل|سم|حمد محمد طه | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

449475 م|م|محمد | محمد رض ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8|636 هبــــه طلعتـــ عيد محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2725o2 رف سيد حسن|محمد ع سيوط|حقوق 

25486o ن|حمد رسح|لعظيم |محمد مصطفى عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|77264 لكريم مصطفى|ل عبــــد |حمد جل| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

69o363 |لعر|وى |لمعد|ل |حمد محمد جل|
ى
ق معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 

سويف

25o6o4 لحميد فضل|سمر مدحتـــ عبــــد |ن طنط|سن|طبــــ 

625559 عر|لش|لسيد |م فتـــىح |م|ل|لرحمن |عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

252644 سلىم صبــــىح محمود عريق شمون|نوعيتـــ 
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24765o م|لسل|ح عبــــد|لفتـــ|م عبــــد|هلل هش|عبــــد لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

23o358 هلل|عمر مجدى عيسوى محمد عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5259o9 أحمد مسعد رجبــــ عىل خليفه ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

3|3827 دل شفيق محمود|جر ع|ه ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

83|666 لمجد محمود|بــــو|كريم محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

429483 ن|ح رضو|لفتـــ|مد عبــــد |حمد ح| |بــــ طنط|د|

4446o4 وى|لعشم|لعزيز |ن مؤمن صبــــىح عبــــد|يم| لشيخ|بــــ كفر |د|

5|o29 للطيف|بــــر محمد عبــــد |محمد ج |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

2|538| دريس|حمد حسن |هلل |ئى فتـــح |م| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

864|54 |لصف|بــــو|ن |دل عش|م ع|سل| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

352|56 ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|ح |لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

88o5|3 ن لسعود |بــــو|بــــر |لسعود ص|بــــو| |مي  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

8o|9o| لقوي|لدين محمود عبــــد|ء |كريم عل ي|نوعيتـــ 
|لمنى

6o3683 ى  س|لقو|لسعودى |عمر حسي  |هندستـــ طنط

26oo85 لسيد مصطفى|حمد | |دين ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2|4856 لمنعم رزق|ء سعيد عبــــد|عل دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|58587 د محمد مصطفى|لجو|هيم عبــــد |بــــر|منيه | عه مشتـــهر|زر

5|6698 ي|ر |لغف|منى فتـــىحي عبــــد
لففى ره دمنهور|تـــج

|64|49 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|65588 ي |لن|عبــــد | لي|د
عيل|سم|رص قرئى ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

44o|95 هلل|بــــ |م ج|لسل|دل عزتـــ عبــــد|ع| ر|ي لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

8|63o9 لسيد|د |ئيل ج|جوزيف يوسف ميخ ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

64||o| هيم|بــــر|حمد |م محمد سيد |هش| رن ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

622697 رس مصطفى عبــــده مهنى درويش|د محمد ي|زي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

359594 در|لق|ئى سعيد عبــــد|عزيزتـــ ه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

863o99 لنعيم|له طلعتـــ عىلي عبــــد|ه تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

828484 حمد محمد|ن |له رمض|ه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

26454 ن|لمنعم رضو|لمنعم نبــــيل عبــــد |عبــــد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى
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6|699| لمريح|حمد عبــــده عيد |بــــتـــول  ط|بــــ دمي|د|

|67282 حمد|مريم محمد يحن   هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

5o3o5| لعيسوى|مد |در عدل ح|ندى ن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5||o5o حمد عىل مخيمر|عىل  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

25|479 بــــوغربــــيه|ن |حمد مسعد رمض| |بــــ طنط|د|

|65o24 حمد|ره محمد معتـــوق |س ى شمس علوم عي 

5o4548 ى عىل|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|جر |ه ح حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

768642 عيل|سم|حمد محمد |يه | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

434453 لحميد محمد صديق|لد عبــــد |م خ ي صىح طنط
|معهد فنى

3|2583 حون|حمد عزتـــ عىل عىل ط|محمد  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

5o2974 ي عبــــد |نسمتـــ ه
وي|لطنط|ل |لع|ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

28773| بــــ|لم خط|تـــ حلىم س|ي| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

834265 ي|ح |لفتـــ|م محمود عبــــد|هش
ى
لدسوق دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8554o5 ي كم|عبــــي  ر
ل رسيم|ضى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

49223 ى صفوتـــ معوض تـــكل|ج |كلي  هره|لق|ره |تـــج

34596o لسيد سيد|رص محمد |محمود ن |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

42|877 هيم بــــدر|بــــر|محمد سمي  عىل  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

243553 ر حلىم مني  حلىم|من ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

637|44 |لعط|بــــو|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|محمود  زيق|لزق|ره |تـــج

7o79|3 ى روقيه عىل محمد عىل حسي  لمنصوره|عه |زر

26587o لحميد خليل|حمد عبــــد|حمد عىل | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

323678 ى محمد هدى محمود حسي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6oo894 يدى|لع|نسمتـــ نبــــيل قنديل  |طبــــ طنط

53598o ى |منتـــ  ى محروس حسي  لسيد|هلل حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o5768 ر|عمر محمود فوزى حسن عم سكندريه|ل|عه |زر

62|68 م عيسوى|لسل|محمد عيسوى عبــــد ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

7|69| د|لجو|رق تـــوبــــتـــ عبــــد|محمد ط حقوق بــــنى سويف

77o7|| دريس|م محمد محمد حسن |بــــتـــس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

683235 ي|ر
ذل|لش|محمود محرم محمد | ئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o2366 كريم محمد عىلي عىلي ي|بــــ |د|
|لمنى
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9|2958 لحميد |لجليل عبــــد|لسيد عبــــد|معتـــز  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

439894 د مصطفى|د رش|ء فؤ|سم| لشيخ|علوم كفر 

269355 لمنعم حنطور|ل عبــــد|م كم|له| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

35385| لفلىك|حمد |حمد محمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o6552 لمرصى|ر ذىك |لستـــ|ل عبــــد |رق جم|ط سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|8456 حمد فتـــىحي تـــوفيق عمر| ي|طبــــ 
|لمنى

5o6||8 هد|لش|لحميد محمد محمود |رس عبــــد |ف سكندريه|ل|علوم 

6o8|6 لحكيم|شور عبــــد |سعد ع| دين ي سويف
هندستـــ بــــنى

|66446 لحق عىل|د عبــــد |ء عم|لشيم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7745o لم|حمد يشى محمد س| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

437o95 ه محمود عبــــد | لحميد محمد يىح|مي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

7868o6 م محمد بــــدوى|جده عص|م زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3|366 بــــ مجدى محمد يوسف|مه هره|لق|ره |تـــج

26288o زى|لسيد عىل حج|محمد  |طبــــ بــــنه

5249o3 هيم عقل|بــــر|عمرو محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

4425|8 |لش|لسيد عبــــد|تـــى |لزن|محمد 
ى
ق لشيخ|بــــ كفر |د|

685|5| لم|ز س|لبــــ|ء حمدى محمد |دع لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

9o7|36 حمد محمود يوسف |منى  ج|عه سوه|زر

54339o هلل|د|مل أحمد ج|ء ك|إرس بــــ دمنهور|د|

|4242| ل عيس بــــخيتـــ|تـــفى جم ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

352635 م محمد رسور|حمد هش| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

693542 ف ط|صم |ع وى|لشه|هر عيس |رسر لمنصوره|ره |تـــج

68869| ي|ر
وع|وع محمد مط|مط| ئى لمنصوره|بــــ |د|

79|724 در|لق|لرحمن عبــــد |محمد محمد عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

23|323 ي شعبــــ|بــــر مغ|محمود ص
ن|ورى حنفى هره|لق|ره |تـــج

696283 لديبــــ|لحميد |محمد محمد عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

779893 د محمد|طر|ل نبــــيل |نه زيق|لزق|نوعيتـــ 

676999 ل|للطيف |محمد عىل عبــــد  ى وى|لميى لمنصوره|ره |تـــج

6|7397 مسعد محمد سعد| ند لمنصورتـــ |تـــمريض 

8|o4o2 مل مسعد|بــــ ك|يه|رسلينو |م ره بــــنى سويف|تـــج
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348o4 دى|له|م محمد عبــــد|لدين عص|عز هره|لق|ره |تـــج

4|2|o4 لدين|ل |لسيد جم|حد |ل|محمد عبــــد |ره طنط|تـــج

7645o| لدين|لعظيم محمد شمس |يوسف مرىس عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

45293 ل سعيد سعد محمود|كم هره|لق|حقوق 

264774 لذهبــــى|يه رأفتـــ محروس | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

82385o ي محمد
مروه محمد مصطفى ي |

سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|o552 حمد |حمد مصطفى | |محمد زكري ج|حقوق سوه

34|3|6 مه عيس|بــــو ش|در محمد |محمد ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

325789 هيم محمد عىل|بــــر|مريم  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

4|6|o4 ه عبــــد | دتـــ|لحميد حسن حم|لحميد عبــــد |مي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

322639 ي ورد خ|ندى ميشيل ن|س ن|ج  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

788o7o س|حمد مصطفى عبــــ|ن مصطفى |حن عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

248953 مر|ن حمدى محمود عوض ع|يم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6o222 رغده عيد حسن يوسف صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|3332o لسيد|محمود سيد محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

685686 لدنف|لسعيد |لسيد رزق |ن سمي  |يم| لمنصوره|حقوق 

269o35 لسيد|ن |بــــسمه عزتـــ رمض ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

2474|7 لصمد|مد عبــــد|حمد ح|مح |حمد س| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

792869 حمد|د |حمد رش|رس |ف تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

448864 تـــى|حمد مدحتـــ صبــــىح حسن | لنشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

69942 لسيد|ح |لفتـــ|م سيد عبــــد |سل| لمنصوره|حقوق 

4757|3 حمد ربــــيع|حمد |دل سيد |د ع|زي سكندريه|ل|حقوق 

787|72 فع|م حسن ن|عمر هش تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

36428 عىل| لعل|بــــو |كريم محسن  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

8|268o بــــ عبــــد|لوه|يه سيد عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

74o78 م|لسل|ل عبــــد|لع|مد عبــــد|دتـــ ح|غ ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

222796 هد|حمد مج|هيم حسن محمد |بــــر| هره|لق|ره |تـــج

876634 س عىلي |لعبــــ|بــــو|حمد عىل | سيوط|طبــــ 

||75o5 هيم عىل|بــــر|لمنعم |مريم محمود عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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28||o| فظ|لد زىك عدل ح|محمد خ ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

75o49 لدين|ر عزيز|لغف|مريم محمود عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4o432o هيم|بــــر|لسيد متـــول |حمد |محمد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

335556 تـــغريد حسن خليل محمد |بــــ بــــنه|د|

884|9o ر طلبــــه |بــــوبــــكر مختـــ|محمد  سيوط|حقوق 

4|38|8 ل|لع|دى عبــــد|له|لسيد عبــــد|محمود يسن  |بــــ طنط|د|

39||3 بــــح|بــــسنتـــ يحن  عىل بــــيوم ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7566o6 ه خ| ى غنيم|مي  لد حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

84559| حمد|لسيد |ء محمد عبــــد|سم| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

3657o| لحفيظ|عبــــد| رس زكري|يوسف ي ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

6oo369 لمليىح |هيم محمد |بــــر|ء سمي  |سم| |تـــربــــيتـــ طنط

45622o هيم طه|بــــر|لسيد |مريم مسعد  سكندريه|ل|بــــ |د|

355327 لعليم طلبــــه|ن عبــــد|يتـــ شعبــــ| ى شمس|تـــج ره عي 

2587o5 حمد|عيل |سم|د |عيل عم|سم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

83524o يع|لد محمد ط|يه خ| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

33922 ف|لغنى غر|تـــ عبــــد |مريم عمرو نش كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

242744 هيم|بــــر|عيل |سم|هلل |مصطفى محمد عبــــد ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

9|2555 لمجيد|لرحيم عبــــد|ء ثــــورى عبــــد|شيم ج|طبــــ بــــيطرى سوه

5|3569 حمد صقر|قدرى خميس بــــسيوئى  زيق|لزق|عه |زر

38689 لمؤمن محمد|دم عبــــد |جر |ه هره|لق|عه |زر

|298|| مه محمد محمد|س|سلىم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

46454 ى|لحميد ش|لكريم عبــــد |ن عبــــد |ء رمض|شيم هي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6o69oo لح عىل|لح عىل ص|محمد ص |ره طنط|تـــج

84|75 ى ربــــيع حسن|ن رص حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

7755o6 م حنفى محمود|محمد هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3||99 ره محمد عىل حسن|س هره|لق|هندستـــ 

7|2373 هيم|بــــر|كريم مجدى حنفى محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

628959 هلل محمدمحمد|هيم عبــــد|بــــر| |صف ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

86963| ذلي محمد|نيسه منصور ش| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

69986| لحميد سليم|حمد محمد عبــــد | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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4o9849 ف |رحمتـــ  لسيد مرىس غنيم|رسر |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

64732| لعزيز مرىس|حمد عبــــد|محمود   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

|57579 ى|ر حس|لستـــ|نرص عبــــد | نور ني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

485347 متـــ سعد محمد منصور|ء سل|عىلي سكندريه|ل|بــــ |د|

|45629 ى طه ي|ي ى طه|سي  سي  ن|هندستـــ حلو

876429 مصطفى وجيه فوزى عيس   سيوط|حقوق 

526289 د بــــولس|دى جرجس محروس ج|ف دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

6376o| هيم|بــــر|هيم سليم |بــــر|محمد محمود  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|678|5 يد عبــــده|لحفيظ ز|ء عبــــد |ل| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|649o3 حمد خليل|ندى سمي   |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

7||648 هيم|بــــر|حمد مجدى محمد شلبــــى | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

248265 لسيد غنيم|ل رجبــــ |ء جم|لشيم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|3o74o م لطفى سليم|ل س|كم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

43348 رص بــــيومي محمود|ء ن|رس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4584|8 ن|هيم سليم|حبــــيبــــه محمد نجيبــــ إبــــر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

283634 رق حنفى محمد بــــخيتـــ|عمر ط ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

64|639 لغجرى|حمد |حمد محمد سيد |ء |شيم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

687574 ن|عوض سليم| ديه رض|ف لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

33o7|o لسميع|مي فريد عبــــد|رتـــ س|س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|26|5| ن|ن زهر|يمن زهر|عمر محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

44488| نوبــــى|لحميد شعبــــ|بــــ عبــــد|لوه|يوسف عبــــد ن رسر ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

3|9o43 ى|ء عبــــد|لزهر| ي حسي 
لرحمن مصطفى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

92852 ي صل|لر|عبــــد 
ي عبــــد |لر|لدين عبــــد|ح |ضى

|ضى
 ه|لل

تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

432992 هلل|طف محمد عبــــد |ع| دين |عه طنط|زر

779|52 هلل|هيم عبــــد |بــــر|رس عبــــده |عبــــده ي ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|582o هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|يتـــ | هره|لق|بــــ |د|
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|62o8 بــــ محمد عىل|يه|تـــفى  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

42o692 لحميد محمد|ح عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

7|66|3 تـــ طلبــــه محمد|لشح|حمد | |ند لمنصوره|عه |زر

675986 لغندور|حمد |تـــ محمد |لشح|ندى سمي  محمد  لمنصوره|حقوق 

884o92 هيم فرغل خليف  |بــــر|ن |نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

87585| بــــتـــ |هر ثــــ|مصطفى محمد م سيوط|نوعيتـــ فنيه 

6|772 لمنعم منصور|حوريه محمود عبــــد  ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

46oo2 لموجود|ندى نبــــيل سعيد عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

222799 ى | ى|حمد حسي  حمد حسي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5o6885 ي|حمد |لسيد |هلل |يه |
ى
لسيد دسوق سيوط|عه |زر

3|5827 حمد|ندى محمد سيد عيد  هره|لق|علوم 

5o899o وى|ج  شه|حمد بــــلتـــ|ن صبــــىح |رمض عه دمنهور|زر

34994 ى حبــــيبــــ ى حمدى حسي  حمدى حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

7o5986 وى|لقن|ن عوض |شعبــــ| ء رض|شيم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

34385| لنبــــي|حمد عبــــد|ذ محمد |مع س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

769657 لك|لم|ن عبــــد |كريم مصطفى رمض لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

446o26 مح جرجس بــــطرس|دي س|ف سكندريه|ل|هندستـــ 

5|6|29 |لفضيل |بــــر عبــــد|ص| مه
ى
لدسوق سكندريه|ل|حقوق 

7|44| ى|نيسر ص| |نور لح حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

323oo4 ن|هيم سيد محمد زيد|بــــر|رحمتـــ  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7||327 لعز|بــــو|محمد عبــــده محمد يوسف  لمنصوره|هندستـــ 

26o|3o فيبــــى فرج شفيق جرجس تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5345|6 ى|هش م مجدى محمد محمود حسني  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

4647o7 هيم منس منصور منس|بــــر|محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34554 تـــسنيم محمد محمد محمود هره|لق|لعلوم ج |ر |د

33|o77 ل محمود|جر مجدى كم|ه |علوم بــــنه

|66|2o ى|لعزيز ش|لعزيز كرم عبــــد |عبــــد  هي  ن|هندستـــ حلو

7o|o54 ق|محمد زىك عبــــده زىك رزق  وي|لشر ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

435o5 تـــ مصطفى مصطفى محمود| مي  هره|لق|ره |تـــج
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329|34 هلل محمد محمد|بــــسمتـــ عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

822637 ي محمود عىلي محمد|م|
ئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

64492 مل محمد|د جمعه ك|جه لفيوم|لعلوم |ر |د

44o748 حمد|هلل |ده عبــــد|حم| هن لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|5|6o6 لحليم|حمد عبــــد |يه محمد نشأتـــ | ى شمس|زر عه عي 

648o57 ح طلبــــه عطوه|جد صل|م عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

82668 لسيد عوض|م عبــــد |س| ريموند |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

7844|7 هيم محمد محمد|بــــر|ء |ل| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

3622|8 محمد مجدى محمود محمد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o25| رس محمد سمي  محمد|ر ي|عم معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

924|66 ل مصطفى  |حمد كم|هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

79387 ئيل|ستـــيفن محبــــ عزم جبــــر| سيوط|بــــ |د|

|7779 حمد عىل يحن |لد |لرحمن خ|عبــــد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

32|862 م متـــول|لسل|حمد عبــــد|مل | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4534|9 لحميد|لمحمدى عبــــد|هيم |بــــر|طمه |ف لمنصوره|حقوق 

92o856  مهنى |ف
ى
م ثــــروتـــ صدق ج|علوم سوه

4499|6 هلل محمد|يمنى محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

4248oo حمد|لق سيد |لخ|ن عبــــد |محمد رمض دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

7o|4o6 ى|حمد | ى محمد حسي  لسيد محمد حسي  ج|بــــ سوه|د|

427677 ن|لعري|ن |حمد رجبــــ سعد رضو| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

86o|o2 م|محمد فضل محمد عل د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

452|57 رص|وى ن|لشن|م محمد مصطفى |هي لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

9|6247 لس سمي  ر ك |لمل|ضى عبــــد|كي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

83o5|6 زكري لبــــيبــــ سعيد| بــــ|بــــض ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|3556 يد مصلىح|زيد محمد ز |ره طنط|تـــج

|446|| ض|حمد مجدى محمد ري| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|239o3 ى|حمد عىل ي|محمد محمود  سي  هره|لق|حقوق 

|7326o لسيد|هيم |بــــر|دل طه |رق ع|ط لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

865299 عيل|سم|ح سيد |منيه صل| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع
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78845| لمنعم مصطفى|ن عبــــد|م|رق محمد |د ط|زي معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

92o24 ن|هيم رمض|بــــر|لرحمن نبــــيل |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|24555 للطيف محمد نوفل|زن محمد عبــــد |م ى شمس حقوق عي 

6|2o2| ى عبــــد |ي وى|لحفن|د محمد |لجو|سمي  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

3288o2 لخول|لعظيم |ل عبــــد|محمد جم ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

3|5299 تـــ|رين عمر محمد شح|د |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

342255 عيل|سم|حمد |فظ |ء حمدى ح|رس| |بــــ بــــنه|د|

|27275 د منصور|ندى محمد حم ى شمس هندستـــ عي 

76||7| هلل محمد|حمد عبــــد |د |جه لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

7|o895 ويه|لرحمن محمد طه عىل كر|عبــــد  لفيوم|هندستـــ 

32423o طف مصطفى عىل|محمد ع هره|لق|بــــ |د|

69|o54 لديسىط|نىح  محمد سعد | لمنصوره|بــــ |د|

|72569 لح|حمد محمد ص|طف |يه ع| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|73|o6 عمر كريم مصطفى| ند تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

88o||3 ى رفعتـــ تـــوفيق نوس  |روز لي  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

223266 لدين محمد حسن|ح |لد محمد صل|حمد خ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4oo65o حمد|مي  محمد |حبــــيبــــه  سكندريه|ل|ره |تـــج

77o9o5 ى وى|لشبــــر|محمد محمد | لي  زيق|لزق|بــــ |د|

639284 ء رجبــــ محمد عىل|شيم زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

367|4o لمطلبــــ|محمود رمزى محمود عبــــد |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

|6o747 محمد محمود محمد محمود ى شمس|تـــج ره عي 

|77|o3 لرحمن|حمد عبــــد |كريمه حسن  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o29o5 هل|ل|ل سيد |لع|مل عبــــد |محمود مصطفى ك دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

73|66 لمهيمن|بــــر سيد عبــــد |زينبــــ ج لفيوم|بــــ |د|

92o||o ل |لموجود جل|ل عبــــد|جر جل|ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|57484 حمد علوفه|مريم رفعتـــ محمد  هره|لق|بــــ |د|

42|367 ف لطفى عىل عىل  بــــوزيد|سهيله أرسر لشيخ|ره كفر |تـــج

682||| ى رس محمد فرج موىس|ي| لي  ط|ر دمي|ثــــ|
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252||4 لربــــيع|ئى سعيد عىل |م| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8778|9 حمد  |بــــر |ر محمد ج|من سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

474|5 لحميد|هلل عبــــد|لحميد عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|39624 حمد محمد ربــــيع محمود|رضوى  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

6|3223 ى قدرى محمد عىل حرحور حسي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

34|358 لجيوىسر عيد|لسيد |فتـــ |سيد ر رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

242597 هيم|بــــر|لعليم |م عبــــد|حمد هش| هره|لق|حقوق 

|399o7 رس|د ف|رس فؤ|طمه ف|ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|6672 سىم|لقو|لم عبــــد ربــــه |هلل سعد س|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

22676| حمد|لمجيد |دل عبــــد|حمد ع| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

||956| ح محمد|لفتـــ|ن بــــىه عبــــد |نوره ى شمس حقوق عي 

5366o لحليم|ميمه نبــــيل سيد عبــــد | ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

2993| ى|ن |محمد عيد رمض مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||5596 ى|ن عىل دربــــ|رضو له عىل حسي  هره|لق|هندستـــ 

482869 |لعل|بــــو |حمد سعيد | |رن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

247698 ر|ر ربــــيع محمد فرج نو|نو |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

82o||9 سم|هيم ق|بــــر|ن محمد |نوره ي|بــــ |د|
|لمنى

35486 لحميد|حمد عبــــد |لعليم |م عبــــد |حمد عص| هره|لق|م |عل|

68825 ن محمد حسن|جر عيد سليم|ه لفيوم|بــــ |د|

8o2|95 ن محمد|يوسف محمد سليم ي|بــــ |د|
|لمنى

895346 حمد |محمود محمد محمود  ج|بــــ سوه|د|

3582o6 لسميع|لرحمن محمد مصطفى عبــــد|عبــــد ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

8397|2 لدين|ن محمود شمس |ن محمد رمض|نوره  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

529988 عىلي أحمد| حمد عط| ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

5o2835 ن|شم سليم|بــــر محمود ه|ء ج|جيد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

899|9 ى عبــــد  ىط|لع|دى عبــــد |له|ىط عبــــد |لع|نرمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

246o3 ي محمد سل
م|مروتـــ نبــــيل مصطفى ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

6o9236 بــــدين سعد منصور|لع|عمرو زين  ي صىح طنط
|معهد فنى
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7536o9 هيم|بــــر|ع |لد صبــــىح رف|هلل خ|منه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

699898 ى|شد حس|لعزيز ر|محمد عبــــد  ني  لمنصوره|بــــ |د|

2895| لسيد محمد|حمد |لسيد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

45|76 ن حسن سيد محمدخليل|نوره ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|39|6| ر فتـــىح عمر محمود عمر|من هره|لق|م |عل|

345o83 حمد سعيد|سلىم محمود سيد حسينى  ى شمس| لسن عي 

52o29 ن عيد|هبــــه فتـــىح سليم علوم بــــنى سويف

222773 رك صفوتـــ عدل ملك|م تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7o7699 مد عطيه زلم|هيم ح|بــــر|هدى  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

37o4|| هيم|بــــر|تـــم محمود |محمود ح ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

885462 بــــوزيد |جر محمود محمد |ه سيوط|ره |تـــج

8o9o2o وي|ندرو نبــــيل فوزي حن| ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

325594 نىه سيد محمد محمود ى شمس|تـــج ره عي 

635294 ه | |لبــــ|هيم عليوه عبــــد|بــــر|مي 
ى
ق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

659|o حمد|هيم |بــــر|محمد خليل  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|64274 لشورى|رس يىحي محمد |يحن  ي هره|لق|ره |تـــج

867425 ي|بــــ |لوه|تـــ عبــــد|ء عرف|شيم لخرصى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|5984 بــــ|لوه|لسيد محمود عبــــد |يمن |ن |مرو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|4o3| حمد|ن محمد |رمض| ن|ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8o3688 ى |ي ف |سمي  حمد محمد|رسر ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

4o492| حمد حموده|لدين محمد |م |مؤمن عىل حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|6|42 هيم|بــــر|حمد عىل |عبــــي   لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

637824 لسيد|وى |لص|حمد |هدير سعيد  زيق|لزق|بــــ |د|

2626|2 ر|لف|حمد حسن عفيفى |لحسن | لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

7|25o8 هيم يوسف|بــــر|وى |لشبــــر|يه مجدى | لمنصوره|ره |تـــج

78|77o نور|هلل |مريم سعيد رزق  زيق |لزق|تـــمريض 

274554 ورى|لعزيز مغ|م عبــــد|م عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|893| لسيد|ن مجدي محمود |يم| ى شمس|تـــج ره عي 

3|539o بــــ محمد|لتـــو|تـــ محمد عبــــد|ي| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

252|43 لمنعم|م عبــــد|لسل|هيم عبــــد|بــــر| |لي|د تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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869333 ل محمد عىلي|حمد جم| ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

46|366 ي حمدي محمود محمود صل
ح|تـــفى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

22|976 ي
حمد يشى|محمد | دئى ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

2376|6 عيل|سم|هيم |بــــر|تـــغريد عفيفى  ن|بــــ حلو|د|

523|58 ن|بــــوخزيم عمر|م |م|لدين |ل |كم ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

35824| ن|لدين محمد سليم|م |حبــــيبــــه حس ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|39|5o حمد خميس|طمه محمد |ف ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

324562 م|لسل|حمد محمد خليل عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

263838 لدين منصور سويلم|ئى منصور سعد |م| |صيدله طنط

888282 حمد  |لحميد |ر محمود عبــــد|من سيوط|بــــ |د|

|4o755 يوسف مصطفى يونس هريدى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|7o82 وق عىلي عىلي عبــــد 
لمطلبــــ|رسر هره|لق|هندستـــ 

9|8o38 ن |ل عثــــم|لع|حمد عبــــد|سلىم  سيوط|علوم 

423357 ن|لسيد يحن  سليم|تـــفى محمد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

35o32 ن|شد وهد|لسيد ر|شد |ر ن|هندستـــ حلو

769o4o ف|لمجيد أبــــو |لحميد عبــــد |مجد عبــــد | لمجد رسر ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

92434 وي|لغمر|لرحمن محمد مجدي |عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o7o22 لسيد|د |لجو|ل عبــــد|بــــ جم|رح ي|بــــ |د|
|لمنى

|6o||| لنبــــى|د حسبــــ |ل فؤ|سم بــــل|بــــ ى شمس حقوق عي 

7o6232 هر عبــــده|بــــ م|يه|يه | زيق|لزق|طبــــ 

78|474 لم محمد|هلل س|ء عبــــد |وف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

226972 حمد زىك محمد|د |زي هره|لق|حقوق 

5|o646 ع|لرف|مؤيد سمي  قطبــــ عىل  سكندريه|ل|طبــــ 

622324 ء جبــــر|ن أيمن محمد رج|يم| طبــــ بــــورسعيد

636436 بــــوزيد|مد محمد |هر ح|بــــوزيد م|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

686727 ى محمود سعيد محمد ممدوح حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

2428|7 حمد|بــــدين |حمد منصور ع| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

6o753o شعل|ل|يه مجدى ربــــيع | |حقوق طنط

|63|7| تـــتـــ|تـــتـــ شح|سعيد شح| ن|ر ن|حقوق حلو

3|2|96 ء رجبــــ مهدى|محمد عل ى شمس حقوق عي 
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833782 حمد عىلي عىلي|يه | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3|9854 حمد|حمد محمد |هلل |منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

48o798 ل|لجم|حمد |حمد عىل |ء محمد |ل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4436| لعزيز محمد حسن|مر عبــــد|يوسف تـــ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

783o58 هيم|بــــر|حمد |هلل سيد|ء عىل عبــــد |شيم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

682468 ى حميد|لسيد |ء عىل |رس| لعشر زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

463437 ف |ء |آل ف رسر د|لجو|لدين عبــــد |رسر ط|بــــ دمي|د|

676|82 ى عبــــد |ي |عبــــد | لوف|بــــو |لكريم محمد |سمي 
لكريم

لمنصوره|صيدله 

356934 لس  كي 
مريم كرم لطفى |علوم بــــنه

8563o3 ين عزتـــ محروس خليل رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

29546o ره محمد عىل نبــــوى|س ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

52o775 بــــي|إلنبــــ|مد مصطفى |لسيد ح|أمنيتـــ  ره دمنهور|تـــج

5247o7 هيم|بــــر|حمد |مه |حمد سل|مصطفى  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

778862 هيم|بــــر|ر محمود محمد |من زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|69o53 ر|ل طوبــــ|لع|يمن محمد عبــــد |لدين |سيف  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4|2937 لسيد أحمد|ن |ء رمض|رس| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

64o|5| هيم مصيلىح عىل|ر محمد إبــــر|من لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

343238 ر|ن سعد عم|تـــسنيم يىح سليم |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|54968 حمد|ن |لسم|رحمه سعد فهىم  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

646553 لسيد|لبــــسطويس |محمد زىك | ن|دي ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

|784|5 م سيد محمد عىلي ن|بــــ حلو|د|

77o6|4 حمد|در سيد |لق|رص محمد عبــــد|ء ن|ل| زيق|لزق|بــــ |د|

9|ooo5 ى |محمد مختـــ ى |ر حسي  مي  ج|حقوق سوه

9|2o37 لس ج لربــــ وصفى لطفى |د |كي  ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

639|98 حمد عىل|محمد حبــــيبــــ  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

256798 ه عطيه | لعزيز|حمد عبــــد|مي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

2|495| م سليم|نوبــــ سمي  س|بــــ| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

258839 بــــو شنبــــ|فهىم فرج فهىم  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

58372 ل محمد|ن جل|هبــــه نبــــه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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5||353 لرشيدى|حمد |م خميس بــــشي  |حس |ره طنط|تـــج

265698 ل|لــحل|فهىم محمد محمد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

7o5o69 وى|لشعر|عيل |سم|لبــــيوم |ئى مجدى |م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

782||8 ل نرص|هيم غ|بــــر|مجد | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

54299 بــــوبــــكر|لد خليفتـــ |حمد خ| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

252896 تـــم صبــــىح جعفر|ره ح|س لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

9|3592 |  د لبــــيبــــ حن|ك عم|ج سيوط|حقوق 

684o|5 ى ن ق|رص |نيفي  لحميد كشك|وى عبــــد |لشر ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

685342 لبــــسيوئى|هيم |بــــر|م |س| ند لمنصوره|بــــ |د|

|69|36 ى عىل فهىم|م |ن هش|نوره مي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|598oo حد محمد|لو|يدى محمد عبــــد |ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

699577 حمد يوسف|محمود محمد فتـــىح  لمنصوره|بــــ |د|

428622 ى يحن  محمود |ي لحطيم|سمي  |علوم طنط

357o|7 حمد|لمنعم سيد|لمنعم محمد عبــــد|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

||566o وس|تـــد| يىلي|د |ميل| ىسي|نسط| هره|لق|حقوق 

|75633 م سعيد نصيف عطيه|بــــركس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

96925 ى ى عىل حسي   حسي 
مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

77|3o لد عوض سيد وهبــــه|خ لفيوم|حقوق 

4o8463 هلل|د|م تـــوفيق ج|س| حن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

74o7o لدين محمد|ل |ئل محمد كم|خلود و حقوق بــــنى سويف

3575o4 ح محمد مصطفى|زق صل|لر|ن عبــــد|نوره كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

29o453 م يشى عدل ملك عطيه|ر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

24883 شم|حمد ه|جر سيد |ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

646627 لحسينى جبــــر محمد|يمن |نىح  | سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

43796o ن|حمد زهر|مل |ل ك|ء جم|عىلي لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

859542 بــــر رجبــــ محمود|م ص|سل| ي|عه |زر
|لمنى

828o58 لدين|ل |ىطي كم|لع|محمد عبــــد| عل دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

27o|76 هلل|للطيف عوض |د حمدى عبــــد|حمدى عم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7699o5 لمقصود عىل حسن|ده حمدى عبــــد |غ لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

536754 تـــه|تـــ محمود محمد شح|لشح|محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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4|o|2| لنرص محمد|بــــو |معتـــز محمد  |حقوق طنط

84|2|o دل محفوظ محمد|ء ع|سم| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

5|57|6  حميده|لص|دل سنوىس |ء ع|آل
ى
ق علوم دمنهور

497577 بــــ|هيم دي|بــــر|صبــــرى | روفيد ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

4|9387 لمحضي|م |لسل|حبــــيبــــه محمد طلبــــه عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

||7842 مر|مر عطيه تـــ|نه تـــ|دمي هره|لق|علوم 

|2668o عي|لرف|مه محمد |س|ره |س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|54759 حمد محمد بــــيوم|ء |رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

833553 س محمد|لحميد عبــــ|صفيه عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

33o789 محمد عىل محمد عىل |تـــمريض بــــنه

267596 ره|حمد مىح نو|منيه | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

283839 لق مصيلىح|لخ|لدين عبــــد|م |يوسف عص كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

34578| لمنسي|حمد | |يوسف رض ى شمس|د| بــــ عي 

354|57 ى|ر ع|من دل عىلي حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

265365 لرحمن|لحميد عبــــد|ئل عبــــد|لحميد و|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|66439 حمد جوده|يوسف محمد  بــــ بــــنى سويف|د|

33|578 لحميد محمد|ء محمد عبــــد|رس| |ره بــــنه|تـــج

228585 لسميع|ء سيد محمد عبــــد|شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|5|62 حمد محمد|حمد سيد |مريم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7595o2  |مريم 
ى
هيم|بــــر|حمد دسوق وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

3||939 ي محمد حسن حسن مرىس
يمنى ى شمس طبــــ عي 

|3843 هيم|بــــر|نور يسن |ل|متـــ محمد |س|عمر  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

2264o5 حمد|مد |مز محمد ح|ر لفيوم|عه |زر

486967 ى|روق محمد |رق ف|مر ط| لحنتـــي  سكندريه|ل|ره |تـــج

6o7398 شم محمد|بــــو ه|ن حمدى محمد |نور ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

845|78 لرحمن|حمد عبــــد|بــــر |ء ص|لشيم| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6|6695 لم جوهر|ر مسعد نرص س|من ط|ر دمي|ثــــ|

236|36 هيم محمد جمعه|بــــر|حمد |ء |سم| ن|صيدله حلو

75987| وق عل حمد|لرحيم |د عبــــد |ء فؤ|رسر ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 
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33o547 للطيف متـــول عىل|ح عبــــد|ء نج|رس| |بــــ بــــنه|د|

92365o ن |حمد بــــكرى عىل عثــــم| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6787|3 ى|بــــو عوف محمد حس|م |مريم عص ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

37o283 ء وليد محمد فرغىلي|رس| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

787546 لم|حمد مجدى ذىك س|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

633765 لنيل|بــــو|هيم |بــــر|ء صبــــىح |رس| زيق|لزق|حقوق 

44o|98 ى سل|ي ح|مه محمد مصبــــ|سمي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

496o98 س|فظ عبــــ|لح|رق منس عبــــد|ن ط|جيه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

536688 لدرس|حمدي نرص رجبــــ حسن  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|o968 ر|لنجيىل عىل دويد|حمد محمد | |حقوق طنط

523|85 |هيم |بــــر|ء فتـــىح |مصطفى عل
ى
لدسوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o846 حمد محمود|ح |محمود صل هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

24oo75 موخ|بــــيي  ع دل محروس رسر ى شمس|تـــج ره عي 

52o35 ء عىل عويس عىل|ول بــــ بــــنى سويف|د|

8856o2 ى ك|ي حمد |مد |مل ح|سمي  سيوط|ره |تـــج

4|o|75 بــــ محمود حسن محمود|يه|محمود  |ره طنط|تـــج

5|438o بــــدين|رحمه مصطفى معتـــز مصطفى ع سكندريه|ل|حقوق 

528589 رس محمد بــــسيوئى|محمد ي ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

2|999 ح محمود محمد|لفتـــ|هدير عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

273o28 لربــــ يوسف|د |لدين ج|س مىح |ين| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

|6|226 د سيد محمود موىس|جه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

33|672 فع|لن|محمد سعيد محمدحلىمي محمد عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

847934 حمد عىلي|لحسن |بــــو|ء |لزهر| ن|تـــمريض أسو

856362 هيم|بــــر|مل |لد ك|محمد خ وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

8483o6 هيم|بــــر|لعظيم |ن عبــــد|محمد رمض ن|سو|علوم 

3474|| م هيكل|لسل|لنبــــى عبــــد|م سعيد عبــــد|له| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2|288| محمود مصطفى سعد نبــــوى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|869| ى|بــــو|لسيد فوزى |يوسف  لعني  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|73786 لسيد محمد عىلي|محمد صفوتـــ  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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6|96|o ي |لسيد |لسيد |طمتـــ |ف
بــــينى لعجىمي|لشر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

25|892 ى محمود محمد عل م|حسي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

922o92 هلل بــــدروس  |بــــ |م ج|ردين س|ن ج|بــــ سوه|د|

4|2535 ى |ن |يم| ي|لعن|حمد رمزي حسني 
ئى |تـــربــــيتـــ طنط

4|o||9 در|لق|عبــــد | مصطفى محمد زكري |ره طنط|تـــج

262352 حمد|ل محمد هيبــــه |حمد كم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

649267 لكريم|هيم محمد عبــــد |بــــر|لسيد |محمد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

9|99o9 وى  |د بــــبــــ|م ج|بــــيشوى س ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|38932 لرحيم|حمد تـــوفيق عبــــد |ن |رو هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o|9o3 تـــ محمد|حمد محمد بــــرك| ط|بــــ دمي|د|

5oo|3| بــــو زينه|د |لجو|م محمد عبــــد|سل| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

83|762 لحسن محمد|بــــو|حمد محمد | |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

7||276 بــــ|لسعيد محمود دي|لمول |هر عبــــد |حمد م| ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

59253 ف عبــــد |رتـــ |س هلل|سط عبــــد |لبــــ|رسر ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o2763 عود محمد |رص ق|لن|ء عبــــد|رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

634479 م محمد بــــسيوئى|لسل|لرحمن عبــــد|عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

325958 حمد|ر سيد |ء فر|رس| سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

344|8o هيم|بــــر|لمطلبــــ |لد محمد عبــــد|حمد خ| ى شمس|تـــج ره عي 

8o2677 هلل|ن خلف |هلل سيد رمض|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

2|5|46 ينى|لجن|حمد عطيه حسن |محمد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

232385 لمنعم|حمد رجبــــ عبــــد|مريم  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6767o3 ندى جمعه جمعه محمد كشك لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33883| بــــر|بــــر محمد ص|ص| هويد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

686629 هيم محمد|بــــر|دل صبــــرى |صبــــرى ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|6529 ى نوبــــ|فريج بــــ| حن| يوستـــي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

48|757 ح حسن|لفتـــ|مح حسن عبــــد |س سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

5|64|2 ى نعيم|لق|د نرص عبــــد |سع در حسي  سكندريه|ل|حقوق 

6766|2 ن|م طلبــــه محمد سليم|يه حس| لمنصوره|بــــ |د|

|6o73 هلل عدل مرتـــضى بــــشي  محمد|منه  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري
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5o92|8 ي|لق|محمد محمود سعيد عبــــد
ى
له|در ق ره دمنهور|تـــج

23o73o ن|يوسف محمود محمد محمد زهر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

53384| بــــ|عبــــيد عبــــدربــــه شنه| حمد يىحي| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

876563 ر عىل |م عىل محمد مختـــ|سل| سيوط|هندستـــ 

7|2254 ي|ل|ء |زهر
ى عتـــيبــــه|تـــبــــ بــــنى مي  لمنصوره|علوم 

3|94|2 حمد سعد|ء محمد |رس| ى شمس هندستـــ عي 

4595|3 لحمد محمد بــــيه|عيل أبــــو |سم|لد |خ سكندريه|ل|علوم 

357395 طر|بــــوزيد خ|رق صبــــرى محمد |محمد ط تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

237794 يف |ر| عل هيم|بــــر|م رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|383| ء حلىم |لدين ه|م |حس هيم نمر|بــــر|ئى هره|لق|ره |تـــج

4958oo ي|لششتـــ|هلل صبــــري |عبــــد 
وي مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

||9732 ج|حمد معوض محمد رس| |ر زكري|من ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9o3797 لسيد |محمد خليفه | نه ي صىح سوه
ج|معهد فنى

5o9964 ف عبــــد |ن |مرو ىط سليم|لع|هلل عبــــد |رسر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

236524 ن|لسيد شعبــــ|م |م|ج |هلل رس|منه  هره|لق|ره |تـــج

642789 ى|م سوس| ميل حن| |رتـــي  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

83857| وود|حمد د|لحميد |منيه عبــــد| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

6|7853 بــــوفوده|يه حسنى محمد رجبــــ | ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

7528o4 لسيد|زم محمد سليم محمد|ح لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

2567|4 لرحيم طعيمتـــ|هدى نبــــيل عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

649775 هيم|بــــر|عيل |سم|منى محمود عىل  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

8|84|5 ي حسن عبــــد|
رص|لن|يه تـــوئى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

5o5436 ف عىل عبــــد |بــــ |مه لحميد سعيد|رسر سكندريه|ل|طبــــ 

2|739 ى عىل|س رتـــ محمد يحن  حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

433352 ي 
ى
ي شوق

بــــوزيد يحن |محمود حسنى |بــــ طنط|د|

2o8o9 هلل|ح مبــــروك نعمتـــ |محمد صبــــ ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

27o938 لعزيز يوسف|لغنى عبــــد |م محمد عبــــد|مر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

689299 هيم|بــــر|د |حمد محمد ج|مل | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o77|o هلل|ن خلف عبــــد|ء شعبــــ|سم| ي|لسن |
|لمنى
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6|879o لديبــــ|لد فكرى |خ| لي|د ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

25|77o ف محمد سعد |مصطفى  لصعيدى|رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

34|6|5 شم|ح محمد ه|لفتـــ|ن عبــــد|رمض| مه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

64|56o لنجدى|حمد |حمد ثــــروتـــ | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

262899 حمد محمد محمد سويد| |ره بــــنه|تـــج

267o68 وق  لرحمن بــــرين|لسيد عبــــد|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

|32|99 |طمه يحن  شعبــــ|ف
ى
ن محمد دسوق هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7o86o| |لوف|بــــو |لمتـــول عىل |حمد | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

262837 |لعط|بــــو |س |حمد صفوتـــ عبــــ| |ره بــــنه|تـــج

46o349 لقوى|هلل عبــــد |ن مجدى مسعود عبــــد |نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

56335 ل حسن محمد|حسن جم ره بــــنى سويف|تـــج

826374 حمد|لدين |زق عىلي |لر|بــــ عبــــد|رح دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4|7||9 لسيد|شور سعيد |سعيد ع ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|3644o ى|يوسف محمد تـــوفيق  حمد حسي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

22|997 مه محمد عدل|س|يه | |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

6o4464 مد بــــرين|سهيل محمد عىل ح |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

325o24 ف ذىك عبــــد|محمود  للطيف|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

48o754 ى عبــــد|ي يوبــــ|حمد |لسيد |هلل |سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

96248 هر|حمد محمد ط|هلل |محمد عبــــد لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

435675 ئى|للق|هيم |بــــر|هيم مصطفى |بــــر|حمد | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

62363| محمود قنديل محمد قنديل عرفه ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8292o4 للطيف|ن عبــــد|للطيف سليم|ر عبــــد|من ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7|7534 ى عبــــد  لمحسن|لموج  عبــــد |لق |لخ|حسي  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

699|68 هيم|بــــر|لسيد |رق |محمد ط لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

256|33 حمد محمد سعد عىل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

45o964 لمجد|بــــو|لدين فتـــىح |ل |فتـــىح محمد جم ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

826369 حمد|خلود محمد سيد  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

249o78 ى محمد  لبــــرج |مريم حسي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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7o5876 لنمىك|لعز |بــــو |هيم |بــــر|ح |طمه صل|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

||8294 جد وهيبــــ عوض|مح م|س ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

89939o هلل  |حمد خلف |سط |لبــــ|ه عبــــد|نج ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9397o ى سليم| يش ى|حسي  ن حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

786342 ن شطره|لمه مصطفى محمد سليم|س زيق|لزق|نوعيتـــ 

|28944 س سعيد شهدي سعيد|تـــوم هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

68773| ى غز هيم محمود مرع |بــــر|ل |حسي  لمنصوره|ره |تـــج

425669 ى مبــــروك عبــــد |ي حمد محمد|هلل |سمي  لسويس|معتـــ |علوم ج

488785 در|لق|ح عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|سعيد عبــــد ي للفن|
|دق قن|لفنى

68|486 ي
ي|لحميد |ء محمد عبــــد |ضى لزهي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|3854 لمجيد متـــول|متـــ رشدى فتـــىح عبــــد|س| |ره طنط|تـــج

449748 لجمل|لعزيز |لد عبــــد|محمد خ |بــــ طنط|د|

7|5739 نم|ئ  محمد فهىم غ|م رج|سل| لمنصوره|صيدله 

44|o27 لح|حمد ص|هد محروس |ن لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|258|4 ف محمد صل|زن |م لدين|ح |رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

63266| هيم يوسف شلبــــى|بــــر|نىه مدحتـــ  زيق|لزق|نوعيتـــ 

3|6o8| ن مل|مل لبــــيبــــ ك|ك| مي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

32o9o| محمد ربــــيع جميل عىل ى شمس حقوق عي 

75645 لعزيز|حمد عىل عبــــد|مريم  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

452o4| لرحمن صبــــىح محروس محمد مصطفى|عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

6823|6 |لرحمن |لسيد عبــــد |ء محمد |لزهر|طمه |ف
حمد

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45644 ه نبــــيل شح| حمد|تـــه |مي  هره|لق|بــــ |د|

9|4882 م فرغىل  |لسل|ل عبــــد|محمود جم سيوط|بــــ |د|

43845o حمد لطفى بــــركه|هيم |محمد مجدي إبــــر لشيخ|طبــــ كفر 

6o7586 فع|لش|لبــــسيوئى |بــــدين |لع|محمد عىل زين  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

864oo7 ي شعر|
وي عىلي|حمد تـــفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

697446 هيم|بــــر|حمد محمد |محمد عىل  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

883422 حمد  |ه فوزى |لل|مروه عبــــد سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

|24583 تـــه|م يوسف شح|رتـــ س|س ى شمس|تـــج ره عي 

349258 ى |عبــــي  ع حمد|دل حسي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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5238|3 ى |حمد ش|محمد ممدوح  بــــو زيد|هي  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

7o992o وى|لمرج|ن محمد نرص |حمد عثــــم|ل |م| ط|بــــ دمي|د|

5o7566 حمد|ر محمود |لستـــ|لدين عبــــد |م |د عص|جه سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

69oo52 لحكيم محمد |لسميع عبــــد |لسيد عبــــد | |ر|س
ن|سعف

ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7629|4 ض صبــــرى يس منقريوس|درس ري|تـــ بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

3579o4 ن|لرحمن سليم|عمر حمدي عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|33753 ئيل|ك ميخ|دل مل|ك ع|مل ى شمس صيدله عي 

|63|63 لحميد محمود يس|ء عبــــد |رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|46453 ف ك|ندى  مل سليم|رسر هره|لق|عه |زر

9|4425 درس |بــــ رفعتـــ فتـــىح تـــ|يه| سيوط|بــــ |د|

6o3|82 لففى|زينبــــ محمد رفعتـــ  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|26oo4 لرحمن|لمنعم عبــــد |لدين عبــــد |م |ر عص|مي سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

36|66o ن|مه زي|هيم سل|بــــر|دل |جر ع|ه ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

48793o حمد|ن |لعزيز عثــــم|دل عبــــد|عمر ع سكندريه|ل|ره |تـــج

|5692| ى ن ي|لسل|صف عبــــد |حسي 
ن|م تـــعى هره|لق|ن |سن|طبــــ 

853456 لعظيم محمد|ندي محمد عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

5||4|7 حسن محمد حسن عىل حميسه تـــمريض دمنهور

4o8555 هلل|لسيد حسبــــ |ء محمد |رس| |تـــربــــيتـــ طنط

5o75o2 ر|لجز|ندى سعيد محمد أحمد  بــــ بــــنى سويف|د|

43268o لحفنى|غبــــ |لحميد ر|لسيد عبــــد |آيتـــ  |ره بــــنه|تـــج

28786  محمد|رق صل|ط
ى
ح دسوق هره|لق|هندستـــ 

225736 لم محمد|لد محمد س|خ هره|لق|بــــ |د|

7oo94| |ن |لرحمن رمض|لعزيز عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد 
هيم|بــــر

زيق|لزق|ره |تـــج

26|||9 بــــوعمر|هلل |ء رجبــــ عبــــد|شيم شمون|نوعيتـــ 

4o6784 لصعيدى|ن |ن حسن سليم|سلمه رضو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69635| وى|ج|ل|ره بــــدوى محمد |س لمنصوره|طبــــ 

75|354 ي
لسيد أحمد سعيد|حمد | |دئى هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

7o3427 يس|لس|ل |لع|محمد فهيم حلىم فهىم عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

|38759 لمنعم|لد شكرى محمد عبــــد |بــــسمله خ هره|لق|ن |سن|طبــــ 
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38795 هر محمود|ضى ط|محمد ر هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

7o3o82 ر هيكل|لغف|هيم عبــــد |بــــر|مريم فتـــىح  زيق|لزق|علوم 

442986 ن محمد|لسعيد شعبــــ|هدير مسعود  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

28795| |رى محمد |لبــــ|هيم محمد عبــــد|بــــر|محمد 
وى|لص

|عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

283o3| ف محمد حسن|محمد  رسر |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

|42953 ه|لل|لسيد عبــــد |مؤمن مجدى  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

|74886 هيم عىل|بــــر|ء عزتـــ |رس| ن|بــــ حلو|د|

|29|5o حمد حسن|لحميد |حمد عبــــد | كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

449899 ى س|مي لم جبــــر|ر محمد حسي  |بــــ طنط|د|

7o8o8| وق عبــــد  لسيد|لعزيز |لسيد عبــــد |لعزيز |رسر لمنصوره|علوم 

6473o7 زق|لر|محمد رأفتـــ محمد عىل عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

358589 لحليم|هلل عبــــد|ندى حمدى عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

65o49 دى حمد|له|حمد عبــــد |يه | لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

833264 لسيد|لك |لم|جح عبــــد|رحمه ن ج|بــــ سوه|د|

76636o |لبــــن|لسيد |مد |يوسف محمد ح ره بــــور سعيد|تـــج

876679 | لعل|بــــو|حمد | |لعل|بــــو|يوسف  سيوط|طبــــ 

876735 حمد عىل صديق عىل | سيوط|صيدلتـــ 

476828 لمحسن تـــوفيق|لدين عبــــد |د |ن عم|نوره عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|4o72 ح محمد محمد|لرحمن صل|عبــــد |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

689397 ن يح|لم|لسعيد محمود |لسيد محمد | |مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9o7|8 دى|له|وى عبــــد |دى ص|له|ء عبــــد |حسن حقوق بــــنى سويف

8964|9 ى جم|ي شم |حمد ه|ل |سمي  ج|طبــــ سوه

|28|42 ف سيد يوسف|ندى  رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o9662 لغنى|هيم محمود عبــــد |بــــر|له |ه معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4773|3 يل|لحميد ط|بــــ عبــــد |لوه|ن محمد عبــــد |مرو سكندريه|ل|ره |تـــج

8|4|32 س محمد|ح مرىسي عبــــ|صل ي|بــــ |د|
|لمنى

867478 ل|لع|لد مرزوق عبــــد|عمر خ دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 
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3|85o9 حمد|لحميد |محمد عبــــد| عل ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

335|3o ى|ل عبــــد|يتـــ جم| ي حسي 
لغنى ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

|22794 ئيل|م يشى رمزى ميخ|ر د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

2|2696 م حسن ضليفى|دى حس|ش ى شمس|زر عه عي 

827652 هيم محمد|بــــر|ل |بــــسمه جم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

69|489 بــــ|شد شه|بــــور|لسيد فرج | |ند لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

22|5|4 لحميد يونس|حمد عبــــد |م |هلل حس|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

753o66 هلل|محمد سعد يحن  عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

8455o3 لرحيم|لرحيم محمد عبــــد|ء عبــــد|وف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

679634 لمتـــول|لمتـــول |تـــ |حمد سمي  عرف| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

892949 ى عىل عبــــد| ى  |هلل |مي  مي  سيوط|ره |تـــج

3|55|| هلل سيد حسن سيد|منتـــ  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

49o486 ي
ي|يعقوبــــ ر| دئى

غبــــ بــــخيتـــ حبــــسر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

766o88 ديوس|قل|حكيم شكرى حكيم | مي  ى شمس| لسن عي 

427o8o بــــو فوده|رق بــــسيوئى محمد |ن ط|نوره سكندريه|ل|بــــ |د|

37o83o ر|لحج|محمد سيد فرج فرج محمد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

677984 لحميد|رس محسن عبــــده محمد عبــــد |ف لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

27o763 ف |صم محمد |ء ع|سم| ى رسر لدين|مي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

689|68 محمد حمدى محمد محمود لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

35o5o6 حمد|مد |مصطفى لطفى ح |بــــنه| هندستـــ شبــــر

776778 ى شحتـــتـــ| |مه حمد محمد حسني  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

7o276o بــــو عجوه| |ش|لمنعم فتـــوحه بــــ|مر عبــــد |تـــفى تـــ ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

688846 لسيد|هيم محمود |بــــر|د |محمود عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62724| لسيد سمور|مه |س|عمرو  زيق|لزق|علوم 

425447 ضى|شم أبــــو ر|هيم ه|منيه عىل إبــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89||85 حمد |حمد |ر |يدى مختـــ|ه ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

78635 لغنى محمد|ء عبــــد |رحمه عل ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

546766 لفضيل|محمود محمد محمد محمود عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

249784 ى|لعزيز عمر |ء عبــــد|رس| مي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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8o|782 ى مه|د سل|صفوتـــ فؤ| تـــريفي  ره بــــنى سويف|تـــج

63o74| لسيد خليفه محمد|محمد حسن  زيق|لزق|بــــ |د|

695o27 ف|لسعيد خل|حمد |حمد بــــدوى | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

422834 لديبــــ|حمد |ره منصور |س سكندريه|ل|صيدله 

4252o4 لسيد|م حلىمي محمد |بــــسنتـــ عص سكندريه|ل|صيدله 

4o3665 ين محمد موىس|دى ه|ش  شي 
ئى |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

5286|| هلل محمود|لحسن محمد عبــــد|هلل |عبــــد  ضتـــ دمنهور|علوم ري

435872 وى|لسد|لم |ء محمد سعيد س|سم| لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

635o98 حمد|ن حسنى محمد يوسف سيد |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

9|5||o ن |ر فتـــىح فرح|هنده مختـــ|ش سيوط|بــــ |د|

68o743 وى خرصى|لطنط|لسيد |طمه محمد |ف لمنصوره|بــــ |د|

82o596 لحميد|م عبــــد|كر|دل |حمد ع| سيوط|حقوق 

45256o ىس|لعبــــ|هلل بــــسيوئى |لسعيد عبــــد|محمد  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

678837 ه عبــــد | هيم|بــــر|لحميد محمد بــــكر |مي  لمنصوره|حقوق 

5435o4 بــــيل|شم د|هيم ه|بــــر|س حمدى |ين| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

892|o9 فرحه سمي  محمد حبــــيبــــ  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|523o2 ى هلل|فرج | طف حن|ع| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5|2923 د|لجو|ح عبــــد|لفتـــ|مد عبــــد|محمد ح ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4997oo هيم|بــــر|ن |حمد جبــــر|ء |سم| سكندريه|ل|حقوق 

3763| لجيد|ن عبــــد |يمن محمد بــــدر| هره|لق|ره |تـــج

628o|| لسعيد محمد حسن|ء حلىم |عل ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

323542  |منتـــ 
ى
 |حمد |هلل شوق

ى
ئى|لميد|لدسوق ى شمس|زر عه عي 

43967| لنبــــى عوض عريف|رق عبــــد|هلل ط|منه  |حقوق طنط

7|5885 ه هش| لوصيف|لرحمن |م عىل عبــــد |مي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

7o5259 بــــو جنينتـــ|ح |لفتـــ|ء محمد عبــــد |ن عل|يم| لمنصوره|ره |تـــج

229236 ى سيد محمد سلىم حسي  هره|لق|حقوق 

5437o7 م|م عىل هم|حمد هم|م |م| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

343322 ح درويش رسور|لفتـــ|بــــ عبــــد|يه|هدى  عه مشتـــهر|زر

678623 ى|لد محمد عىل ش|خ| رن هي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4267o5 حمد محمود بــــيومي منصور|ء |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|
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446249 ن شيخون|لعظيم حس|ل عبــــد |حمد جم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

854657 ع|لسبــــ|بــــو|ن خلف |جر رمض|ه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

27o843 ألعرج|دى |له|لد عبــــد|خ| رن |ن طنط|سن|طبــــ 

47773 ن|هلل سليم|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

679687 حمد محمود مندور|م محمود |سل| لمنصوره|بــــ |د|

462535 شف|لك|دل محمد محمد |محمد ع لشيخ|ره كفر |تـــج

68|7o2 لقيم|تـــه |فريد محمد فريد محمد شح لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9|4243 لرحمن مصطفى  |رأفتـــ عبــــد| رن سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

|7287o م|هيم سل|بــــر|دم |حمد | |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

775283 ف عبــــد |محمد  لعزيز عليوتـــ|رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

89o733 رص |لن|حمد عبــــد|ئى محمد |م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

678|35 لسميع|رى عبــــد |لبــــ|م عبــــد |هلل عص|منه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|399 ن عويس مصطفى|م رمض|سل| بــــ بــــنى سويف|د|

4773o8 ى رى|وجدى فوزى زخ| مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

835|o ي |دي ر|حمد ن|
د|حمد مر|ضى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

43577o بــــ|بــــر مصطفى دي|ن أحمد ج|حن سكندريه|ل|عه |زر

|42628 لمسيح|مريم عهدى حلىم عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

829oo لمعبــــود محمد|ن عبــــد |ء شعبــــ|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

687496 ف |لسيد عبــــد |يدى مصطفى |ه لدين|لعزيز رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5|o834 حمد عزتـــ محمد صولتـــ| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

45|32o يف  ف عبــــد |رسر للطيف مرزوق|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

33265| شم|حمد ه|دل محمود مصطفى |ن ع|يم| |بــــ بــــنه|د|

834724 وي يسن|حمد يسن ف| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

9|436o ن  |لرحمن مهر|لد عبــــد|ره خ|س سيوط|نوعيتـــ فنيه 

75695o حمد فكيه محمد محمد| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

242928 د|د محسن عو|مصطفى حم تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

778937 ه محمد مصطفى حم| د|مي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

5o6359 حمد محمد موىس|رحمتـــ رجبــــ  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|2356| لعظيم يوسف|حمد عبــــد |ل |ن جم|مرو ى شمس هندستـــ عي 

Thursday, September 6, 2018 Page 14135 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6o8453 لنرص|رق محمد أبــــو |منى ط لمنصوره|عه |زر

5o2|63 ن|د محمد عىل مهر|تـــ فؤ|د عرف|فؤ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o872| ضى |لر|رص مليىح  عبــــد|لن|محمد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6oo7o ى بــــكرى| سه رجبــــ حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2673o8 لسيده وليد حسن عىل سليم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

63o844 لسيد|م محمود محمد |سل| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

2483|3 رى|لبــــ|م محمد عبــــد|نىه حس ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

496745 نور محمد يونس|ء محمود |صف سكندريه|ل|نوعيتـــ 

9oo|34 ن |هيم عمر|بــــر|لبــــ |بــــوط|حمد | ج|علوم سوه

86942| ي |
ى|يه حسن مصطفى مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

48363 فظ|ل ح|يمن كم|حمد | هره|لق|حقوق 

|453o ى عبــــد |مي  فكرى |د |زي لملك|مي  ن|هندستـــ حلو

676542 لبــــيىل|هيم مصطفى |بــــر|ل سعد |تـــسنيم جم تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

626|69 لس فريد زكرى متـــى جوهر كي   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

453779 هيم|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

78|786 ل محمد حسن صقر|هلل جم|منه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

446992 م رجبــــ عىلي متـــول|يحن  عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o7|72 بــــر|لص|ء عىل لبــــيبــــ لبــــيبــــ |رس| لمنصوره|ره |تـــج

533|2o م|لسيد سل|حمد حسن محمد | |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

679o77 زق محمد|لر|حمد عبــــد |عمرو  لمنصوره|حقوق 

68389o لمعوض|لسيد عبــــد |ل |ضىح جم ط|بــــ دمي|د|

35634| ح|لفتـــ|د عبــــد|حمد عو|محمد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

7|2o4o لمتـــول محمد صقر|ن محمد حمزه |مري لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

333868 لس  نس|ود سلو|مي  د|ل|كي  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

9|442| ي |
حمد محمود محمد مدئى سيوط|طبــــ بــــيطرى 

243|49 بــــ محمد طه|يه|محمود  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

258865 ن|حمد محمد عثــــم|محمد محمود  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

7o2858 لعزيز خليفه محمد|حمد محمد عبــــد | لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

4|557| لعبــــس|حمد محمد |سم محمد |بــــ |حقوق طنط
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9o2|88 مل معتـــوق |لرحمن ك|محمد عبــــد ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

8277|8 ي|دي هم|معتـــز ن
م مصطفى ي صن. تـــ.ك

|ع قن|فنى

|29|8| در|لق|در عبــــد |لق|لد محمد عبــــد |خ ى شمس هندستـــ عي 

6479|6 د محمد سحيم|دل فؤ|مهند ع زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

23|9|3 مه|م سل|لسل|مه عبــــد|س|عمر  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

253732 ي
مل عجور|ء ك|محمد ضى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5o789o لعزيز|ريم عطيتـــ جمعتـــ عطيتـــ عبــــد ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

7o4o9o بــــو عمر|ح مصطفى |لفتـــ|سمر مجدى عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

768622 ي|بــــر محمد محمد |ء ج|رس|
لسيفى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

4o8o28 ى |د ي|نه وى|لره|حمد |رس حسي  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

357368 ى عص لغريبــــ|م |م|م حسن |حسي  |بــــ بــــنه|د|

495o88 لحكم|لعزيز عبــــد |محمد سعد عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5o536| لس  ف سمي  خليل س|كي  ل|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34966o هيم|بــــر|هلل عىل ذىك |منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6|3745 لسمنودى|م متـــول محمد |هديه هش |حقوق طنط

5o685 ي س|محمد ج
لم|بــــر مصطفى ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

8o85oo لحفيظ|لمحسن عبــــد|لسيد عبــــد|لرحمن |عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

253978 لسيد قنديل|ل |لرحمن جم|عبــــد شمون|نوعيتـــ 

3725o7 صد|لق|هيم |بــــر|م محمد فتـــىح |سل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

||5o|| حمد محمد|خلود سعد  ن|بــــ حلو|د|

65|68 لعزيز|لدين فهىم عبــــد |ء|تـــقوى بــــه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

844392 سيد حسن| ء زكري|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

4|2586 د محمد درويش|لجو|ء عبــــده عبــــد |شيم |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

35|493 لحميد محمد حندوق|ء فيصل عبــــد|رس| ى شمس| لسن عي 

484674 ي حمدى عبــــد
حمد مرىس|لحميد |مصطفى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

362o42 سم|روق ق|روق رجبــــ ف|ف لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

5|56|7 هيم|بــــر|ر شكرى محمد زيد |من كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|7328o م|لسل|س عبــــد |مل رجبــــ عبــــ|حمد ك| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

543o72 حمد بــــيومي|هيم |بــــر|ديه |ن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4|42|6 |م محمد محمد وف|هند س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 14137 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

42|7| لسيد|لمجيد |يمن عبــــد |سحر  ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

4|7682 لحليم|ر عبــــد |لغف|ده محمد عبــــد |مي لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

542228 حد محمد يونس|لو|ح عبــــد |لفتـــ|م عبــــد|هش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3449o9 |هلل بــــيوم |حمد عبــــد|يمنى 
ى
لعوق عه مشتـــهر|زر

7o723| ل|لع|در عبــــد |لق|لسيد عبــــد |هنده تـــوفيق |ش لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

757823 ى محمود|محمد ع دل حسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

69976 عيل|سم|حمد محمد |شور |ء ع|سم| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

5o53|8 ن|لرحيم محمد عثــــم|حمد عبــــد|سيد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

26586o حول|ل|لـمجيد |ئى سعيد عبــــد|محمد ه |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|372o6 كريم محمد طلعتـــ محمد نرص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

647|3 حمد|بــــ |لتـــو|تـــ عبــــد|ندى فرح ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

829574 هيم|بــــر|طف محمد |نهله ع دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6|o5o6 لعزيز|لعزيز نزيه عبــــد|حمد عبــــد| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

4ooo86 ل|فيكتـــور جرجس عزيز بــــس| فرونيك سكندريه|ل|بــــ |د|

287678 ئل سعيد شتـــيه|ء و|لزهر| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

68534o ف فؤ| |ند زق|لر|د عبــــد |رسر لمنصوره|ره |تـــج

465765 حمد يوسف|هر عمر محمد |طف م|ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

639o98 حمد|لسيد |م محمد سعيد |سل| زيق|لزق|عه |زر

343|73 دى|بــــو ش|لسيد |هلل |هدير عمرو عبــــد سيه|نوعيتـــ عبــــ

9|o|87 ى سيوىط |ل|ر |ض مق|عدل ري| مي  هره|لق|طبــــ 

256224 لرحمن|لسميع عبــــد|لرحمن عبــــد|حمد عبــــد| ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

|49226 رس محمد محمد|س ي|ين| هره|لق|ره |تـــج

77|975 ى محمد نرص|لعزيز ي|حمد عبــــد | سي  زيق|لزق|عه |زر

262474 حمد|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| |ره بــــنه|تـــج

|244o6 ى محمود عبــــد  لحميد|مؤمن حسي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

774258 يف محمد سل لخليىلي|مه محمد |رسر ى شمس|د| بــــ عي 

22||oo ه رض| لغنى|محمد عىل عبــــد | مي  ى شمس|د| بــــ عي 

4o|927 ف فرغىل |هيم |بــــر| لسيد|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|6536 حمد ربــــيع |ل |ء كم|رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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695269 لمتـــول|لعزيز محمد |لسيد عبــــد |ء |سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

479322 وي عىل|لسيد مك|ء خميس |آل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3828| حمد محمود|رص |حمد ن| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8458o د|تـــن عزتـــي بــــدوي مر|ف |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

368|89 هلل|د عبــــد|لد عو|تـــفى خ ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|38465 ع|لرف|ع حسن |لرف|يه حسن | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o6369 هيم|بــــر|س محمد |لعبــــ|بــــو |سعد |هلل |منه  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

75|583 م|لسعيد بــــره|رق مرزوق |خلود ط ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

79|328 ى|محمد خ لد سعيد محمدعشي  زيق|لزق|حقوق 

49oo26 ى عبــــد |ميل | |رين|م لنور|مي  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

446783 حمد|فظ |لح|حمد مصطفى محمد عبــــد| سكندريه|ل|هندستـــ 

3o856 وى|لص|زم محمد |جر ح|ه كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

3|959| ج|هيم تـــ|بــــر|هيم محمد |بــــر|طمتـــ |ف  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

4o893o مش|ن شل|هيم سليم|بــــر|حمد |هدى  |بــــ طنط|د|

368567 محمد وليد محمد عىلي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|363o4 ى عبــــد |لسل|طمه عبــــد |ف م|لسل|م حسي  ن|حقوق حلو

48|2|4 لسميع خليفه|ء عبــــود عبــــد|لزهر|طمه |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

855|42 ى محمد عيد عبــــد|ي د|لجو|سمي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|77297 يد عيد فرج درويش|حمد ف| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

269|55 ف محمد فرس|مروى  رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

5|9923 لمطلبــــ حسونتـــ|د عبــــد |هبــــه عم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

3|48o حمد محمد|مل |ك| رن هره|لق|ره |تـــج

22658 د|دهم محمد محمد فؤ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

73224 هلل|فتـــ معوض لطف |مريم ر بــــ بــــنى سويف|د|

6o653 حمد|لمنعم وزير |ن عبــــد|نوره تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6o|374 يف هند محمد محمود رسر |نوعيتـــ طنط

|33363 ى محمد عبــــد  لمجد|بــــو|بــــ |لوه|حسي  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

34|8|4 زهري|ل|مد محمود حنفى |ن ح|نوره ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

4o87o| شقر|ل|حمد |عىل زىك | عل ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى
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334|o2 هيم|بــــر|لحسيبــــ |هيم عبــــد|بــــر|رص |ن ى شمس|د| بــــ عي 

|42||| ى عم لديبــــ|لنبــــى عىل |ره عبــــد |حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

69o462 حمد|م رجبــــ محمد محمد سيد |سل| لمنصوره|صيدله 

64o478 لدين محمد حسن|ح |حمد محمد صل| زيق|لزق|ره |تـــج

9|4622 ى |ه محمد |جي حمد حسي  سيوط|بــــ |د|

|76536 ى عبــــد |ي لسيد محمود|لمنعم |سمي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

686ooo هيم|بــــر|وى |لعشم|ن مسعد |يم| لمنصوره|بــــ |د|

677744 لصمد|د معوض عبــــد |ي|محمد  لمنصوره|ره |تـــج

233625 ريم مصطفى محمد مصطفى ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

23|357 لحميد|در عبــــد|لق|مصطفى مرزوق عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

54258 حمد|حمد |محمد عىلي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

86|86o ء محمد سيد محمد|ل| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5|7878 ف محمد ك|ء |ول مل حبــــيبــــ|رسر بــــ دمنهور|د|

479676 لمقصود|حمد حمدى محمد عبــــد |عمر  سكندريه|ل|هندستـــ 

9|22|o لرحيم |ن محمد عىل عبــــد|رمض دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

26293o عيل حموده|سم|محمد مصطفى محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

762358 ي|لسعيد طه |لسيد محمد |محمد  لطوبــــىح  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

68275| ى نور|بــــر|محمد مدحتـــ | مه هيم حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6324o6 ى محمد|ل |حمد كم|ندى  مي  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

7o5|7 ه حسن عيد | حمد|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

7549oo |مصطفى محمد مصطفى محمد شط ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

63|593 ي
لمجيد|هيم عبــــد|بــــر|هر |م| دئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

222932 يد|بــــو|حمد |محمد سيد  ى لي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

487558 م|لسل|حسن محمد محمد عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

628788 لسيد|لمجيد |لعزيز عبــــد|ء عبــــد|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

895855 حمد |نجوى محمد عىل  ج|عه سوه|زر

8o6o49 ف نصيف |نه |مري هيم|بــــر|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

459596 ل نسيم بــــدير|مجدى جل| رين|م بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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248238 لسعود|بــــو |لحميد محمد |حمد عبــــد|ء |عىلي ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

63666 حمد|حمد بــــيوم |حمد مؤمن | لفيوم|ر |ثــــ|

9o585o شم  |م ه|لدين محمد عل|نور  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4894|9 لسيد عبــــده|لحميد عبــــده |ن عبــــد|نوره سكندريه|ل|بــــ |د|

627423 لعزبــــ|د محمد |محمد عم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

96833 لعزيز|ندى حمدى محمد عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

68|463 لسيد|لحميد |يمن فتـــىح عبــــد |ل |بــــل لمنصوره|هندستـــ 

829376 ح محمدين|لفتـــ|لصبــــور عبــــد|عىلي عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

25487o بــــو شوشه|دل محمود حميده |حمد ع| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

34o|26 تـــه|لد محمد سعيد شح|محمد خ ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

873|4 لدين|لحميد بــــدر|له محمد عبــــد|ه لفيوم|علوم 

686523 ي|مه حسن عوض |س|محمد  لمنىح  لمنصوره|بــــ |د|

882486 رص محمد فهىم  |ء ن|سم| سيوط|بــــ |د|

86|989 سم|هلل ق|سم خلف |لق|بــــو|ء |شيم ج|بــــ سوه|د|

4|9o93 ن|لسيد سعف|ئل |محمد و لشيخ|ره كفر |تـــج

676728 لمنعم|بــــ بــــكر عبــــد |يه|حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4598|4 يوسف عمر يوسف محمد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8846o| ى عبــــد|محمد محسن  لعزيز |مي  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

4|858| هلل|خلود موىس محمد موىس عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

476|88 زق|لر|س عبــــد |لد عىل عبــــ|سميتـــ خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76377| ء حسنى حسن عبــــده محمد|ل| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

82|222 ج|م عىلي فر|لد عز|خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|7257 ي
ن صقر|شكرى عثــــم| دئى ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

7o|294 عىل محمد عمر| عىل رض ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

832o4 ن حمدى سيد سيد|يم| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

8o5434 مل|رون ك|مل ه|جر ك|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

8589|o كر فرج|عوثــــ وجيه ش|ر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8o2235 رس|ف| فتـــ حن|جون ر ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

|7756 مي|لش|حمد |رضوي محمد  هره|لق|ره |تـــج

45378| ضل|حمد ف|محمد أحمد محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|
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54|898 هيم محمد مرىس|بــــر|كريم محمود  ى شمس علوم عي 

234268 لسيد محمد مصطفى|عمرو  هره|لق|بــــ |د|

755o75 هلل عمر|هيم عبــــد |بــــر|عىل  ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

632|28 لغنى محمد|ء محمد عبــــد |ل| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

3|5494 د|مريم سيد محمود حم ى شمس|تـــج ره عي 

775||| د|لحسينى عىل حم|ل محمد |حمد جم| زيق|لزق|حقوق 

44|485  ص|لشو|لمنصف |ء عبــــد |أل
ى
لح|دق لشيخ|تـــمريض كفر 

8877o| م |بــــسمه حسن محسبــــ سل معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

645394 حمد مشعل|د موىس سيد |سع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9o83oo لسيد |حمد |م مرع  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

||952| لد محمد عوض|حمد خ| ى شمس هندستـــ عي 

79|546 د|ل عي|د جم|عي| مي  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

5372|7 لسيد|لحسينى محمد |لدين |ء |بــــ عل|هيتـــ|م عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

479642 لبــــدوى|حمد محمد |ل |كرم جم| سكندريه|ل|هندستـــ 

|77o2| ل|حمد محمد جم|م |سل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|22972 هيم|بــــر|لد حسن محمد |هبــــه خ ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6997| حمد|لسيد عجىم |در |ن ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

|5o965 ى محمد فتـــوح عبــــد |ي ىط|لع|سمي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

82|6|7 حمد منصور محمد سعيد| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

8ooo84 حمد سيد|د |محمد عم ي|طبــــ 
|لمنى

633932 |حمد وف|مح محمد |حمد س| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

426949 ن|يتـــ محمد فرج رمض| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

57o23 ين  ف محروس ك|شي  مل|رسر صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8o5895 ى سيد رؤي محمد حسي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

765794 بــــو عيطه|روق رجبــــ |هينور محمد ف|م حقوق بــــورسعيد

6o554o تـــ|لرحمن بــــرك|هيم محمد عبــــد |بــــر|ء |ول |هندستـــ طنط

45||3| وى|لبــــحر|ض |كريم محمد ري |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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82633 حمد طه محمد|محمود  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|22663 د مرىس|د محمد مر|طمه عم|ف ى شمس|د| بــــ عي 

629495 ىسي|لمر|لم |لرؤف س|لرحمن صبــــري عبــــد|عبــــد ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

8933|6 دى سعد بــــطرس سعد  |ف ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

493978 ى |حمد محمود عبــــد| ل|لرج|لمعىط قطبــــ حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

675672  عبــــد |عبــــد 
ى
لسيد|هلل |لرحمن محمود صدق لمنصوره|هندستـــ 

784o75 لسيد|حمد |لعزيز |لعزيز محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44o734 بــــى|لعر|هيم |بــــر|حمد |م |م عص|مر لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

37|668 حمد سعد حسن|دل |بــــ ع|هيتـــ|م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4658o هيم|بــــر|قمر محمد عيد سيد  هره|لق|عه |زر

836o34 ن محمد|يه محمد عمر| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

435455 ل شعتـــ|حمد جل|ريم  سكندريه|ل|ره |تـــج

247442 ف |لخ|عبــــد لدين|لق محسن محمد رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|57|7o سم|حمد ق|ن |يه محمد شعبــــ| ن|حقوق حلو

854|84 بــــر|مل ج|ن ك|حمد شعبــــ| ي|بــــ |د|
|لمنى

753596 ل فوزى مصطفى|سلىم جم تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

36626 مرفتـــ سيد عوض محمد تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

6937|8 حمد طلبــــه عىل|روضه  لمنصوره|بــــ |د|

63638o د مسلم يونس|لرؤف فؤ|محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

7o473| ن|هلل محمد سليم|طمه محمد عبــــد |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8958o3 ك |غبــــ ميس|م ر|عص| مي  ج|علوم سوه

897435 عيل |سم|لحميد |مصطفى محمود عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|76|46 |حمد مصطفى عط|هلل طه |تـــسنيم عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8586o6 د محمد|محمود محمد فؤ حقوق بــــنى سويف

|28o83 لرحمن حسن|يوسف حسن عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

334773 ى محسن محمد|سم| ء حسي  |حقوق بــــنه

882|oo ن  |بــــ رشد|لبــــ|مصطفى سعيد فتـــح  سيوط|ره |تـــج

887285 حمد |عيل |سم|ن |عيل شعبــــ|سم| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

439762 يل|م محمد ط|لسل|رق عبــــد |يدى ط|ه لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

5o9943 ف عبــــد |محمد  لرؤف محمد عىل كويله|رسر لشيخ|عه كفر |زر
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524239 دي|له|حمد عبــــد |لم |حبــــيبــــتـــ س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|6659 عزيزه سعد محمود طه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

868445 ي ك|لشيم|
حمد|مل محمد |ء مصطفى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

3|o97o ي تـــم|
تـــ محمد مصطفى م|مي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|

مس|تـــجمع خ

34|372 لسيد|لد عىلي حسن |عىلي خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|63|67 حمد محمد محمد|لرحمن |يتـــ | ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|6634o لرحمن|لدين حسن عىل عبــــد |م |ن حس|مرو هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9o6|87  عبــــده عبــــد|لش|محمد عبــــد
ى
للطيف |ق دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

||5793 لسيد|حمد عىل |حبــــيبــــتـــ محمد  هره|لق|ره |تـــج

885||5 ن ف نبــــيه متـــى | |مي  رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

6779|5 ويش|ح ج|لفتـــ|يوسف مصطفى عزتـــ عبــــد  لمنصوره|حقوق 

478924 هيم|بــــر|هر حسنى عوض |رك م|م سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

|4334o ف |يوسف  حمد|لسيد |رسر تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

426235 هيم عوض عيسي|بــــر|دل |مي ع لسويس|معتـــ |علوم ج

896|67 بــــتـــ بــــدوى |جر ممدوح ثــــ|ه |ج طبــــيع قن|عل

8|3o2o بــــر|د محمد ج|محمد عم ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

829924 ي محمد|ن عل|يم|
ء لطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

8639|6 هيم محمد|بــــر|لرحيم |د عبــــد|جه دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

89|38| حمد دردير |ء حسن |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

484228 عيل|سم|بــــو |هلل |حمد عبــــد|ح |محمد صل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8o7749 ي رمض| لعزيز حسن|ن عبــــد|نىح  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

43583o بــــو قورتـــ|آيه محمود مسعود  لشيخ|بــــ كفر |د|

9|2||o د |د حسنى ج|بــــول ج ج|هندستـــ سوه

8|353| حمد محمد جمعه محمد| ره بــــنى سويف|تـــج

|2375o يف محمد فؤ|فؤ د سعد عزبــــ|د رسر ى شمس حقوق عي 

|556|o ل|حمد دل|ن مصطفى محمد |نوره لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

693853 بــــينى عبــــد |ء |نجل زق محمود|لر|لشر زيق|لزق|عه |زر

476o9 ل محمد منس|م جم|سل| ن|بــــ حلو|د|
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262o22 شم رسور|سمي  محمد ذىك ه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6|6627 |رحمه أحمد حمدى شتـــ ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

8|6959 لحكيم|لدين عمر عبــــد|م |محمد عص ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

|63343 ه حمد|رق حسن |ن ط|مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|66|58 مه|م محمد فهىم محمد سل|هش ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

96298 م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره | ح محمود|لفتـــ|د سيد عبــــد |زي
لمقطم|بــــ

7o9569 حمد محمد|لسيد |حمد |ن |يم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

432|52 حمد يوسف|لعزيز |سلىم محمد عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

63|483 هيم|بــــر| |ن حن|جىمي| رين|م |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

277999 ئى|لقرم|لسيد |هيم |بــــر| |ر|ي شمون|نوعيتـــ 

337769 ي محمد بــــدر
محمود متـــولي حسنى |ره بــــنه|تـــج

75|24o ن بــــيوم|م محمد رمض|ريه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

42o928 لمجد|بــــو |ن |نىه محمد شعبــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o2o3 هيم مدبــــول|بــــر|هيم يحن  |بــــر|ليىل  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7559o6 ن|لسيد شعبــــ|طمه محمد |ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

429934 بــــوجرز|د |محمود محمد فؤ |طبــــ طنط

4578|2 دى|له|بــــر بــــسيوئى عبــــد |سلىم ص لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

332|78 ن|لعزيز سليم|منى عيد عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

5o6689 بــــو زيد|حمد |يه عىل | سكندريه|ل|بــــ |د|

696376 طف مأمون منصور|ف ع|عف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

826625 حمد|نسمه محمود محمد  سيوط|عه |زر

4o5|54 ن|لليثــــى عىلي|مح محمد |محمد س |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8292o هلل|لد محمد فرج |محمد خ عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|2524o حمد|در |لق|حمد عبــــد |ره |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

868493 ي
ي مدئى

ي حسنى
محمد مدئى دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

6|568 تـــ رمض| للطيف محمد|ن عبــــد |مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

85428o حمد محمود|ئشه فتـــىحي |ع حقوق بــــنى سويف

6933|2 تـــ قدوس|لشح|لغريبــــ |هلل |محمد عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

462|75 لسيد صبــــىح هندى|طف |لسيد ع| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 
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622o84 هلل معروف|لحسينى عبــــد|ئى |م| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4263o2 ه فتـــىح | هيم محمد|بــــر|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64|6| ل طه عىلي|هلل جم|منه  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5|o566 عيل عوض|سم|محمد وجيه محمد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

52o582 ي محمد|هيم |بــــر|لد |ء خ|ل|
ى
لدسوق تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

3|||82 يف محمد عزتـــ منصور رسر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

277445 لضبــــع|لرحيم عىل |حمد عبــــد| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|434|2 ى شمبــــوط|ن |نوره ف حسي  رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||8844 |حن| فيبــــى مجدى رزق لوق ى شمس|تـــج ره عي 

26873 هر|لظ|حمد عبــــد|ح |لفتـــ|هدى عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

326654 وق رض حمد زىك| |رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5o73o| م |لسل|هلل عبــــد|بــــ |طف سعد ج|ن ع|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64242| محمد محمد خليل نرص خليل زيق|لزق|ره |تـــج

286354 س محمود|ده رجبــــ عبــــ|غ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2822o7 لعزيز محمد|م مجدى عبــــد|سل| ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

|55|3| ف محمد ش|جر |ه كر|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6||72| لمنعم دغيدى|عمرو فهيم عبــــد |ره طنط|تـــج

|54855 لسيد|بــــر محمد |فرح حسن ص ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

46897 د|لجو|لسيد عبــــد |د |لجو|ح عبــــد |صل زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

7|o3|5 ر|لعط|حمد |لد محمد محمود |خ ضتـــ ج بــــنى سويف|ري/رض |ل|كليتـــ علوم 

53793 رص جمعتـــ يوسف|يوسف ن ي سويف
هندستـــ بــــنى

496973 |لبــــن|هيم نعيم |بــــر|م |م عص|بــــتـــس| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

52|879 ن|لعزيز رضو|عبــــد| سهي  رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7o7895 ن|هيم صديق سليم|بــــر|م محمد |حل| لمنصوره|بــــ |د|

9o3599 هيم محمد |بــــر|ح |مح صل|س ج|ره سوه|تـــج

4887| حمد سيد محمد|تـــ |نج ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

499o89 ى |نوره لد|عيل خ|سم|ن محمود حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

84o535 ى |لمحسن |هدير عبــــد حمد|مي  دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

429o63 ذل|لش|بــــى |بــــى لطفى عر|ن عر|يم| |طبــــ طنط

63462| خر|يه ز|عمر عىل بــــر زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|
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25o792 ى لخليفه|لرحيم |م عبــــد|س| نرمي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

64392o ى |ء |شيم لحسن مصطفى|بــــو |حمدى حسي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

28668| لرحمن|محمد يحن  محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

77|367 حمد مطر|زم عىل |ء ح|عىلي ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

698863 ي|لد محمد محمد |خ
لبــــسيوئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

884774 ويرس |تـــه فهيم س|بــــيتـــر شح سيوط|هندستـــ 

774773 ى عبــــد |لع|محمد عبــــد  ل|لع|ل فتـــىح حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

89|4o7 بــــتـــ |بــــتـــ جرجس ثــــ|جنتـــ ثــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|2629 ى محمود  لبــــدوى محمد|لسيد |نرمي  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

629962 وى|لشن|لعظيم محمد |رص عبــــد |لن|لد عبــــد |خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

66678 ن محمد|لرؤوف رمض|ره عبــــد |س لفيوم|طبــــ 

639875 لحميد|حمد عبــــد |رتـــ محمد |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

88|o95 ج |ن عىلي عمر فر|رمض سيوط|حقوق 

7|5392 لسيد حسن عىل ورده|عمر  لمنصوره|بــــ |د|

49972| ي
مد محمد حسن|هر ح|م| دئى بــــ دمنهور|د|

496o57 |ق|هلل ق|ء محمد محمد عبــــد|إرس تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

||5o84 ل موىس عزيز|جم| ن|ر ى شمس| لسن عي 

|66|87 م|م|م |م|حمد محمود | هره|لق|حقوق 

884776 حكيم صفوتـــ حكيم ينى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8972o8 ه |لل|ل عبــــد|ق فتـــىح هل|شو| ج|تـــربــــيتـــ سوه

645247 ى محمد عىل |ي لمرصى|سمي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

649785 ش|لدش|هيم |بــــر|هلل |رحمه محمود عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

|68|| للـه موىس|دل عبــــد |محمد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|69523 بــــر محمد|د ص|محمد فؤ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o4686 م محمد حسن|رحمه هش ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

5|675o م|ء حمدي عىلي إم|ول ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

678229 حمد بــــدر|لمقصود |ل عبــــد |سمر جم لشيخ|بــــ كفر |د|

48oo99 ي محمد محمد مجدى محمد |م لديبــــ|ج  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

63o573 حمد|زق |لر|ء عبــــد |محمد عل ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

887|9o سم |محمود محمد سيد ق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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524892 ى مدئى|عبــــد لرحمن محمود حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

27o285 ئى|لجرو|هيم طه |بــــر|هيم طه |بــــر| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

67324 ن|لدين عثــــم|خلود سيد ربــــيع نور زيق|لزق|حقوق 

63|876 حمد محمد|م |رس س|بــــسنتـــ ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

768825 لمنعم عطيتـــ|حمد عبــــد |محمد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

858o34 ي|حمد محمد عبــــد|محمد 
لغنى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

6|62o7 ف مختـــ|حمد | لبــــسيوئى|ر |رسر ط|حقوق دمي

772939 هيم|بــــر|لدين |هر محمد محمد نور|بــــ ى شمس|تـــج ره عي 

228495 حمد|عبــــدربــــه سيد | يه عط| هره|لق|ره |تـــج

34975 حمد|حمد محمد |محمد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

8982|2 لمجيد |محمد يشى محمد عبــــد ج|طبــــ سوه

423583 ل عزتـــ عوض محمود|من ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

354727 دق حسن|رق ص|هدير ط عه مشتـــهر|زر

835344 هلل عطيتـــو|بــــ |مريم مجدي ج ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

45|762  محمد ج|هيم |بــــر|محمود سمي  
ى
رس|لدسوق لشيخ|هندستـــ كفر 

|65859 لد سعد محمد|رضوى خ لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5o9234 ح محمد عسكر|لفتـــ|رص عبــــد |محمد ن بــــ دمنهور|د|

6|9578 لدين عىلي طه|مريم أحمد نرص ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

259467 نور مصيلىح|هر |لظ|مروه عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|2|56 محمود محمد يوسف محمود يوسف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4|8335 يه عطيه عطيه محمد قريش| |حقوق طنط

58265 م عىل|مل عىل تـــم| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

88oo95 ى بــــتـــ |بــــتـــ ثــــ|هرثــــ|بــــ ز|يه| |مي  سيوط|هندستـــ 

8o5777 ي |س
مي  عيسي محمد|ل|ميه مصطفى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

252oo حمد|يتـــ محمد صديق | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

762557 لرحمن ممدوح محمد جعفر شعي |عبــــد  حقوق بــــورسعيد

683o57 ش منصور|لدمرد|م محمد |محمد عص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7558o9 وق محمد عىل محمد رسر ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|68562 ه خ م|لد ممدوح عل|ني  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

297o76 ل|لع|ر عبــــد|لستـــ|مه محمد عبــــد|س| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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85oo45 ر|لستـــ|عمر محمد يشي عبــــد ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

79974 حمد عوده|ل |عمر كم دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

775288 لزغبــــى|طف جوده متـــبــــول |محمد ع تـــ ونظم |سبــــ|رتـــ وح|لي عبــــور إد|معهد ع
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|بــــلبــــيس شعبــــتـــ علوم ح

24334o بــــدين|لع|لحليم محروس زين |تـــقوى عبــــد هره|لق|عه |زر

76267o ف محمود عبــــد |م |ر دى|له|رسر حقوق بــــورسعيد

523533 لحليم|لحبــــسر عبــــد |حمد محمد |محمود  |ضتـــ طنط|علوم ري

524256 ئى|لسود|ل |هيم مرس|بــــر|حمدي | مه ن|سو|بــــ |د|

3|2o| مر|لنبــــي ع|ح عبــــد|مي صل دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

43o74o ع|لشعش|هلل فتـــوح |لسعيد عبــــد|مي  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

8o7843 ين عبــــد للطيف|ر عبــــد|لغف|للطيف عبــــد|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|5||3o بــــر|سعد خلف ص|يه | عه مشتـــهر|زر

54|6|4 لسيد يوسف|بــــر|محمد شوكتـــ ج |عه طنط|زر

87637o محمد عىل فرغىل حسن   ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

22o785 وق خ لعزيز|لد فتـــىح عبــــد|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o7484 ن|لحميد رسح|رص عبــــد |لن|ل عبــــد |جم لمنصوره|بــــ |د|

3663|7 مه|يوبــــ سل|ل |جم| رين|م ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

75843| |لبــــه|بــــو |ن محمد|حمد مصطفى رمض| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

42o695 هيم|بــــر|لفتـــوح |محمد عيس أبــــو  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

452o|5 ى عبــــد |عبــــد  بــــوكرش|هلل جميل |هلل خي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

252|92 م|هيم سل|بــــر|جر حمدى محمد |ه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

283957 لدين محمد عبــــده|لد هيثــــم نور|خ ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8o5o54 هبــــه يوسف سيد حسن ي|نوعيتـــ 
|لمنى

855527 |لعل|بــــو|دي |ء خميس ن|دع سيوط|حقوق 

7o|338 زى|هلل حج|لغنى عبــــد |مصطفى مجدى عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

4|4666 لعجىم|لحسينى محمد |ء محمد |شيم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8479|3 ي محمود عبــــد
ي بــــ|مصطفى

ي|لرضى رسر ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|39759 رص محمود عىل|لن|ل عبــــد |فرحه جم ى شمس|تـــج ره عي 

759682 هلل حسن محمود محمد|منه  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

363373 محمد سيد فرج مرزوق دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|
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5|339o هيم حسن خليفه|عمر محمد إبــــر سكندريه|ل|طبــــ 

9|o866 لسيد حسن |ظم |م ك|سل| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

3|82o6 ىط|لع|حمد عبــــد|هيم |بــــر|حمد | ن|تـــربــــيتـــ حلو

36644| ي|يثــــم |سهيلتـــ 
بــــوبــــكر مصطفى ى شمس|د| بــــ عي 

69|o3 حمد زىكي|در |لق|يه عبــــد | ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

||9285 د فوزى جرجس|يمن مر|يكل |م لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

4625o3 لسيد صبــــرتـــ|ىط |لع|ىط ممدوح عبــــد |لع|عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

62o674 ل محمد مصطفى مصطفى غربــــيتـــ|ن جم|عن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

339939 عيل |سم|بــــ |لوه|لدين عبــــد|د |مصطفى عم
درويش

ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

6o||99 ه محمد تـــوفيق عبــــد| ي|لحميد |مي 
وى|لنفى |عه طنط|زر

|876o لمجيد محمد|يوسف محمد عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|269|7 بــــ محمد|لوه|يم عبــــد |لعز|بــــو |ئل |محمد و لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

4o436| ن|ن سليم|ن رجبــــ سليم|رجبــــ سليم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|59|2 لدين محمود|حمد يىحي نرص | ي|بــــ |د|
|لمنى

686272 هلل محمد محمد حمزه|ئى محمد عبــــد |ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

74948 ى سميه سيد رجبــــ سيد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6892|9 ى لس|ئى عزيز |ه| مي  نيس كي  ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

35oo3 لمنعم|هيم عبــــد |بــــر|عمرو محمد  هره|لق|هندستـــ 

853892 لرحيم|لدين تـــوفيق عبــــد|ء|سلىمي عل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|367 ي|ء محمد محمود |رس| لشوربــــىح  ره بــــنى سويف|تـــج

258784 ن محمد سعد|ء سليم|محمد عل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|9|58 مل محمود|رق ك|هلل ط|يتـــ | حقوق بــــنى سويف

786464 لعزم|بــــو|لسيد نبــــوى |يمن |منيه | زيق|لزق|بــــ |د|

83|82| ي|لدين ع|نور 
طف عبــــده حفنى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

9o|964 | لل|لسيد عبــــد|حمدى محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|38936 ل|رص رفعتـــ كم|رين ن|ك ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

3|2248 ور|ور زىكي ش|ش| دين ى شمس|تـــج ره عي 

|75974 لسيد|د |لجو|عبــــي  عىل سيد عبــــد  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن
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63|o3 هيم|بــــر|حمد جمعتـــ ربــــيع | صيدله بــــنى سويف

63492| لحليم|لحليم زىك عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|لحليم |عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

324737 لرحمن|لسيد عبــــد|مصطفى ممدوح  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

526843 محمد دليور| محمد رض ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

427343 كس|لسيد |هنده محمود |ش حمد رسر سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

222886 ف محمد عبــــد |عىل  ن|لرحمن نعم|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8o9384 بــــ|لوه|هيم عبــــد|بــــر|محمد محسن  ي|عه |زر
|لمنى

8342o| حمد|ن |لسم|رص |لح ن|ص دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

629o55 هلل عىل|هلل عبــــد |حمد عبــــد |ء |زهر زيق|لزق|بــــ |د|

684673 وى|لطلح|دى |له|حمد عبــــد |لد |منى خ لمنصوره|صيدله 

3345o5 هيم جعفر|بــــر|للطيف |حمد محمد عبــــد| |تـــربــــيتـــ بــــنه

|633|4 لعظيم محمد سيد|ء عبــــد |دع لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

68o|93 بــــو ليله|لغنى |هيم عبــــد |بــــر|هيم |بــــر|مه |س| لمنصوره|ره |تـــج

869874 حمد محمود عىلي|عمر  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8632|5 ه خلف | ن بــــرعي|هلل سليم|مي  |ج طبــــيع قن|عل

22|995 ه | ف خليل محمد|مي  ي|رسر لمسي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

633897 خ|لطبــــ|لسيد عىل محمد |محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

7o73|3 هيم|بــــر|لسيد |يه محمود | لمنصوره|بــــ |د|

7o48|3 ىط|لع|لمجيد عبــــد |ىط عبــــد |لع|رفيده عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

|659|7 ره رفعتـــ عزمي بــــطرس|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

764846 يف |يه | لمجيد مندور|حمد عبــــد |هلل رسر لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

258|28 حمد|حمد محمد |يمن | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

286587 لحليم|يمن محمد عبــــد|ليىل  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

445|o7 طف رشدى سليم عمر|حمد ع| سكندريه|ل|هندستـــ 

8o7525 بــــ محمد|لوه|حمد عىلي عبــــد| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

7o9545 لعدل|هيم |بــــر|لسيد |زق |لر|وليد عبــــد  لفيوم|لعلوم |ر |د

345297 ن|ن صو|لمنعم سليم|لسيد عبــــد|محمد  عه مشتـــهر|زر

49445 |لبــــ|ن محمد عبــــد |شعبــــ| دين
ى
ق ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

63o||2 مد بــــيوم|حمد ح|محمد  زيق|لزق|طبــــ 

42849| لقرو|لحليم |بــــوشفيع عبــــد|طمتـــ |ف |عه طنط|زر
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8o65|8 هيم|بــــر|عيل محمد |سم|محمد  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

758574 ن|لم|لعزيز س|لعزيز محمد عبــــد |عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

7o45|5 ه ن| لجريدى|لسيد متـــول |ج  زىك |مي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|4485| ي عبــــد |ف رك|لنبــــي مبــــ|طمه يحن  هره|لق|حقوق 

633728 فظ|منى رأفتـــ أحمد وهبــــتـــ ح ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

32o335 للطيف|حمد نرص عبــــد|جر |ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|o57o ى |مصطفى  حمد محمد حسي  ج|حقوق سوه

7o9o| ين جل ى عبــــد |شي  حد|لو|ل حسي  لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

82829o ي|لر|محمد رجبــــ حسن عبــــد
ضى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

34237| ى فتـــىح فرح|نجل تـــ|ء حسي  |بــــ بــــنه|د|

78475| |ل |لع|لحليم عبــــد|ح عبــــد |لفتـــ|ن عبــــد |نور
ج|لسم

هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6|5828 ى |خ ن|للبــــ|لد شكرى حسي  ط|معتـــ دمي|علوم ج

7|7|o3 م|لنبــــى هم|لسعيد عبــــد |حمد مصطفى | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

24488 ى محمد حسبــــو|ف |طمتـــ حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

834|29 ى |د محمود |جه لطيبــــ|مي  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

243823 دق عفيفى|ء فتـــىح ص|زينبــــ عل هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

7774|8 وق سعد  ر|لنج|هلل مصطفى |لدين عوض |رسر زيق|لزق|ره |تـــج

8989o3 ى |رحمه عبــــد لرحمن محمد حسي  ج |تـــمريض سوه

5|8275 لسيد قطبــــ|هيم |بــــر|سلىم مجدى  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

638975 ندى مبــــروك محمد حسن تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4|7464 ن|لسيد محمود بــــهنس رمض|حسن  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

373o86 لدين|هيم محمد شمس |بــــر|بــــثــــينتـــ طه محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|437| |مه |لحفيظ سل|مر عبــــد|مريم تـــ
ى
لدسوق ن|بــــ حلو|د|

224o85 س ذىك يوسف|لنح|م مصطفى |سيل هش| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

263728 جر محمود فتـــىح محمدى|ه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8|2962 لح عيد محمد عىلي|ص ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

534649 ى |بــــسنتـــ  |سعد حن|سعد حني  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

|66334 عيل|سم|محمد مجدى سيد  هره|لق|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 14152 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

456323 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد |عيل |سم| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

255288 لشوبــــىك|ر درويش مصطفى |لستـــ|سمر محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o4562 ى عىل  حمد |عىل حسي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

3|4o|6 بــــو زيد|بــــ يوسف |لوه|د عبــــد|زي هره|لق|حقوق 

863|2|  عىلي|بــــو|لرحيم |زم عبــــد|ح
ى ليمي  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 

ريتـــ|لتـــج

7|533o لسيد|عيل |سم|رص عىل |هلل ن|منه  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

7||o85 د حسن بــــكر محمد|حمد عم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

48572 ن سيد حسن عبــــود|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4oo45o ر|لنج|هيم قطبــــ محمد |بــــر|يه | سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

|5o392 لد رجبــــ محمد|لرحمن خ|عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

2366| لحميد|عمر يوسف حلىم خليل عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

435486 ى أحمد|من ر حسن أمي  لشيخ|طبــــ كفر 

259||5 لمقصود|فظ عبــــد|ل ح|لرحمن جم|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8538o7 حمد|رضوي سيد محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

|45|8 تـــ|د موىس عويد|فظ رش|عمر ح ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

44|o9o لدين|ج |ض شيحه تـــ|د ري|جه لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

324o7| ده|حمد عفيفى حم|حمد عفيفى | سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

43||o4 وي|لبــــنه|لدين |رتـــ محمد مىحي |س |علوم طنط

|78o|| ي|ر
ر |لنص|ئل |و| ئى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

46943 ى|سل| م رجبــــ سعد حسي  هره|لق|صيدله 

677|o ض|عمر عىل محمد عىل بــــي لفيوم|حقوق 

8ooo62 ي محمد|زم محمد |ح
بــــينى لشر ي|صيدلتـــ 

|لمنى

887o56 زى عىل حسن |يه حج| سيوط|حقوق 

|5o4o9 ضى عىل|لر|محمد عىل عبــــد  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

24884 لعزيز|ع عبــــد |ر رف|لستـــ|جر عبــــد |ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

786489 ن|ن عىلي|ن سليم|سلىم سيد رمض | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7|o72| لسيد|لسيد |محمد محمد منصور  لمنصوره|حقوق 

7o254o لدين|لق نرص |لخ|ح عبــــد |لفتـــ|هند محمد عبــــد  ى شمس| لسن عي 
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29|84 دريس محمود|دل |هلل ع|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

239o98 بــــو صليبــــ|تـــ |رحمه محمود حسن شح هره|لق|حقوق 

92636 مه|لدين حسنى سل|ح |سلىم صل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44888 عيل|سم|لنرص |هيم سيف |بــــر|هدى  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6832o ه جمعه مهدى عىل| مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

33o592 لرحمن|حمد محمد عىل عبــــد| |دين عه مشتـــهر|زر

754|53 ى عبــــد |ريم  ى|دى |له|مي  مي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

9o748 ن محمد يوسف|مروه رمض سيوط|حقوق 

433973 حد|لو|لفتـــوح عبــــد |بــــو |ء محمود |لشيم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

42457o هيم محمد منصور|بــــر|وليد محمود  سكندريه|ل|بــــ |د|

6|8467 بــــ|محمد متـــول سعد متـــول غر ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

34837o ح|لبــــل|ض محمد |م عو|له| |نوعيتـــ بــــنه

25|3|7 خىل|لمن|حد |لو|محمد فرج عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

2|7583 دى|له|لد محمد طلعتـــ عبــــد|عمرو خ ى شمس حقوق عي 

|2|825 ي |يه|لد |خ
ى
هيم عيد|بــــر|بــــ شوق ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

527537 لسيد محمود مصطفى |رق |خلود ط سكندريه|ل|هندستـــ 

8335|9 ن|لحميد عىلي سم|م عبــــد|هش ج|ره سوه|تـــج

72|2| د|مي  بــــغد|د |مريم عم لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

895|99 لسيد |ل |فتـــ كم|محمد ر ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

67892| ر|لنج|هد |ده محمود بــــدير محمد مج|مي ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

7||684 ل|ن غز|م محمد سليم|د هش|زي دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|46357 لحديدى|لق |لخ|هر مصطفى عبــــد |سهيله م هره|لق|صيدله 

855o46 لعليم|ح حسن عبــــد|ن صل|شج| ي|عه |زر
|لمنى

5289|| ي ك
ط|لبــــط|مه |مل سل|مصطفى سكندريه|ل|هندستـــ 

634745 حمد|لسيد |لرحمن محمد بــــيوم |عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

787798 ه  لرحمن شلبــــى فرج|هيم عبــــد |بــــر|ني  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

688779 لغنى|لعليم عبــــد |دهم محسن رشدى عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

364546 لدين|ل |حمد جم|يوسف رؤوف  ن|بــــ حلو|د|

43o465 شور|لمصيلىحي ع|حمد |هبــــه  |تـــربــــيتـــ طنط

Thursday, September 6, 2018 Page 14154 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

78|2|3 م عىل محمد|لسل|حمد عبــــد |رق |ط ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

35628| بــــ|ن حج|لعزيز محمد رضو|محمد عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

82o542 ي محمود محمد من
زع|مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

694|4 لروبــــى|نم |حمد غ|ندى  لفيوم|بــــ |د|

689965  عزتـــ عبــــد |لبــــ|حمد عبــــد |
ى
للطيف|لمنعم عبــــد |ق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

62848| ن|حمد رمض|لعزيز |لد عبــــد |يه خ| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

678793 ن هيم|بــــر|ر |م مختـــ|هش| مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

683892 بــــينى|مد |ن عطيه ح|عزه وهد لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28o92| لمقصود|عمرو محمد محمود عبــــد |حقوق بــــنه

243634 شم سعد|يمنى يسن ه هره|لق|عه |زر

522o5 لحكم سيد|نسمه مصطفى عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7o42oo لسيد|عيل منصور |سم|م |محمد هش لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

845733 هلل محمد محمود|نىهي عبــــد ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

82o499 ء رجبــــ محمود رزق|عىلي ي|بــــ |د|
|لمنى

35oo83 دى حسن|له|سهيلتـــ حسن عبــــد |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

64|229 حمد حلىم عوض|حمد محمد | زيق|لزق|صيدله 

|75938 ف ف|ندى  حمد|روق |رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

756|43 هلل|لرحمن عبــــد|رص عبــــد |منى ن لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

49823| ي
بــــ|رم محمد مصطفى شه|لمك|بــــو| |دئى تـــربــــيتـــ دمنهور

262o37 لوكيل|لحكيم محمود |د شفيق عبــــد|لجو|عبــــد كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

|3o354 حمد عوض سيد|حبــــيبــــه  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

43||oo يد |بــــو|زينبــــ عىل  ى بــــىل|لبــــ|لمحمدى |لي  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

3697|7 ن خليل|مد سليم|ن ح|ريم عىلي |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

498o43 هلل|لمنعم ضيف |هلل حلىم محمد عبــــد|منتـــ  ره دمنهور|تـــج

885492 ضى جرجس |ج  ر|ن| ري|يل| سيوط|حقوق 

29233o هلل|طمه مجد محمد فتـــح |ف ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

465537 عمر محمد محمد محمد عبــــيد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

26o|o5 مر|ن كرم حسن شندى ع|يم| شمون|نوعيتـــ 

628652 لسيد|سهيلتـــ سليم طه محمد  زيق|لزق|علوم 

Thursday, September 6, 2018 Page 14155 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

898794 ح منصور  |لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|هلل |منتـــ  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

433872 حمد زعي |ء عطيه محمد |سم| | تـــمريض طنط

69866| نوس رزق|ليه نسيم ف|بــــيشوى  لمنصوره|ره |تـــج

7o2656 ى |ي ف |سمي  حمد عىل بــــحوتـــ|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2323o4 رس|مد عىل ف|حمد ح| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

783|2o لم|هيم س|بــــر|لدين محمود |ء |ن عل|نوره ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

27438 وق فتـــح  بــــدين يوسف|لع|هلل زين |رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

63o979 فلىك عبــــده موىس| لي|د زيق|لزق|بــــ |د|

49797 لحكيم محمد|لحكيم محمد عبــــد |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

43|437 عد سعيد|لمعىط مس|حمد عبــــد| |ره طنط|تـــج

453837 لقمرى|لجليل |لسيد عبــــد |ن |رمض تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

3|2733 ر محفوظ|لد مختـــ|ء خ|سم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

356|o9 ى |حمد سعد | هلل| |هيم عط|بــــر|مي  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

|66382 ن|لسيد سلم|حمد محمد محمد | هره|لق|هندستـــ 

632|o| هيم|بــــر|لح |زق ص|لر|هر عبــــد |ره م|س زيق|لزق|بــــ |د|

33|294 لدين|لسيد مهدى محمد نور |م |وس شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

3379|3 ق|د |حمد محمد عو|لحميد |عبــــد وى|لشر |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

37|25 ر|لسيد محمد محمد عم|ل |محمد كم هره|لق|ره |تـــج

754422 مد|لليثــــى ح|د |لجو|س عبــــد |ين| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

8o555| حمد|بــــر محمد |ء ص|رس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

696499 س زوين|محمود محمد عبــــ لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

752872 ى |م خ|سل| حمد|لد حسي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

8643|9 ي عبــــد|محمد ه
ي محمود|ئى

لغنى ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

887o9o حمد |ن عمر محمد |يم| سيوط|علوم 

4o73|4 ى|دتـــ عىلي محمود محمد |فؤ مي  سكندريه|ل|حقوق 

8646|7 مي  حمدي محمود|ل|د |جه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

23o629 ي حسن|ن محمد محمد |مرو
ى
لدسوق ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|8273 لد مصطفى محمد محمد|يحن  محمد خ هره|لق|م |عل|

|63462 حمد مني |طمه محمد |ف دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح
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|4oo73 تـــه محمد|رق زىك شح|ن ط|نوره ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

537532 ي جمعه|رفيق عىلي 
ى
لسيد دسوق ره دمنهور|تـــج

347485 لحميد|لمقصود عبــــد|نىح  رأفتـــ عبــــد| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

329349 لمطلبــــ عليوتـــ|لسيد عبــــد|نور |د |جه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2|2523 رس معروف درويش|يوسف ي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o7763 ن|حمد زي|حمد حميده |يه | سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8o424o مريم موىسي يوسف لبــــيبــــ ي|بــــ |د|
|لمنى

26|764  بــــكرى سعد |لبــــ|محمود عبــــد
ى
لدين|ق ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

66857 ى عم|ي لدين محمد حمدي|د |سمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o5298 مد زغلول|ل ح|مريم جم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

48562| خليل| ش|محمد عىل بــــ| سه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|37o82 ك جورج  شفيق|يوسف مل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

22o7|7 يد محمد |بــــو|هيم |بــــر|ء |رس| ى حمد|لي  ن|تـــمريض  حلو

8|46|o ف كم|لرحمن |عبــــد ل فهىمي|رسر كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

755|38 نم|هيم غ|لد عىل إبــــر|ء خ|رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

76o883 |لعل|بــــو |هلل مدحتـــ درويش |منه  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

243||6 ى|يمن دي|بــــ |دي بــــ حسي  لفيوم|عه |زر

6452|6 لصفىط|ر حسن |لستـــ|أمنيه حسن عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|5736 ي|هيم محمد |بــــر|هيم |بــــر|منى محمد 
بــــينى لشر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

332782 ص|لقف|زم محمد سمي  محمد |ح وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

24947| ى س|ي م فتـــوح موىس|سمي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4o5688 ى عبــــد |م |حبــــيبــــه حس بــــ|لوه|لدين محمد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|7256| ل|رق كم|سم محمد ط|بــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|52|34 هيم|بــــر|حمد |بــــ |يه|بــــسنتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5232|2 عيل محمد|سم|محمد حمدى  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

47872| لغمري|ن عبــــده محمد محمد |مرو سكندريه|ل|هندستـــ 

33|78| ل|ل طلعتـــ محمدى جل|جل |حقوق بــــنه

856686 ي ن
تـــه بــــكر|دي شح|مصطفى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|55537 حمد محمد|بــــتـــ |ء ثــــ|سم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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|5|796 لمهدى|ل |بــــر جل|طمه ص|ف هره|لق|حقوق 

7646o5 حمد عىلي حمزتـــ|م |حمد وس| هندستـــ بــــور سعيد

||9oo5 لصمد|حمد سعد عبــــد | |ر|ي ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

889434 لم |حمد س|محمد سيد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

5|4|56 ن تـــوتـــو|لعزيز رمض|لسيد عبــــد |رتـــ |س سكندريه|ل|صيدله 

446368 لسيد|وي |لشن|حمد |مؤمن محمد  سكندريه|ل|حقوق 

7|6626 لسمرى|دى |له|لدين محمد مصطفى عبــــد |نور  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8o|954 ي هش
م رجبــــ محمد|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

432554 د طه|عهد محمد فؤ |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

247264 بــــر سعد صليحه|م محمد ج|سل| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

6o|943 بــــوعيشه|نوره حسن بــــسيوئى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

26993| لسيد عىل محليس|بــــسيوئى  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

69|2o8 لمرىس|در محمد|لق|ده وهبــــه عبــــد |غ ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8572o| هيم محمد|بــــر|ن محمد |حن ي|بــــ |د|
|لمنى

|434oo لسيد|لمطلبــــ |هلل محمد عبــــد |منتـــ  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

697477 يد|عيل ف|سم|لرحمن محمد عبــــده |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

4o259| ى  ف محمد طلبــــه حسن|حني  رسر لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

6|57|9 هر مرزوق|محمد عىل ط ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|573o3 ل محمد جمعه|ر جم|من ن|تـــربــــيتـــ حلو

262774 م محمد فوزى حسن عىل|سل| سيوط|بــــ |د|

42o628 سط محمد عمر محمد|لبــــ|تـــم عبــــد|ح لشيخ|ره كفر |تـــج

75572| لح عىلي|حمد ص|محمود  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

647934 ل|لع|تـــه عبــــد |لسيد شح|م |سل|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

2725|5 ل محمد حبــــسر|مصطفى هل سيوط|هندستـــ 

4o798 لح|د سعيد ص|محمد عم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

828986 يه حشمتـــ حمدون محمد| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

477687 ف |د عبــــد |هلل محمد فؤ|هبــــتـــ  لدين|لحميد رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

777752 هيم عفيفى نرص|بــــر|محمد حمدى  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

686|96 م محمد حمدى محمد شلبــــى|سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 14158 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

635994 هيم عيد|بــــر|فظ شفيق |ل ح|م| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|36945 لحميد|لحكيم عبــــد |حمد حسن عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

47o99 ى|لتـــو|بــــ وحيد عبــــد |رح بــــ حسي  هره|لق|بــــ |د|

9|2579 جر محمد محمد عىل |ه ج|بــــ سوه|د|

7o3873 وي|لشعر|حمد |هيم محمود |بــــر|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

442882  محمد |فردوس 
ى
|هر |لط|لدسوق

ى
لدسوق لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

545352 له|عيل دربــــ|سم|حمد |حمد معروف | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

632534 مه نرص|زنفىلي سل| رض| ر|ي زيق|لزق|بــــ |د|

|5594| م مصطفى فتـــىح عىل|ريه ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

77|426 م قنديل|لسل|طف حسن عبــــد |ندى ع لفيوم|ر |ثــــ|

246|86 للطيف|لرحمن سمي  مأمون عبــــد|عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2|52o8 ي|ر
عيل|سم|ن |م عثــــم|لسل|عبــــد| ئى ن|فنون جميله فنون حلو

3237o5 ي
لصديق محمود|بــــوبــــكر |محمد | دئى ى شمس|تـــج ره عي 

7oo3|5 لمصلىح|د محمود محمد |محمد عم ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

4|4676 هيم كرد|بــــر|دل محمد |هند ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82|o4o هلل|تـــه عبــــد|يه محمد شح| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

4||729 ى |حمد |له |ه لخول|لسيد حسي  |بــــ طنط|د|

344573 هر خليل|لط|هيم |بــــر|حمد |كريم  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4oo24o ف|بــــو شن|هلل |حمد بــــريك خي | بــــ دمنهور|د|

7849o9 هيم|بــــر|د |ن محمد رش|رو زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

45999o م|رق محمود محمد عل|ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

622422 حمد|لسعيد | |حمد رض| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|27767  
ى
 عبــــد |شوق

ى
در|لق|نور شوق وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

683633 يف عبــــ|بــــل س معروف|ل رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

54o6|9 لبــــيبــــى|محمد عزتـــ حلىم  سيوط|بــــ |د|

34o|4o لنبــــى|لسيد عبــــد|هيم |بــــر|م |حمد س| |نوعيتـــ بــــنه

2o29o لففى|لرحمن محمود |محمود عبــــد هره|لق|حقوق 

634778 ف عبــــد|محمد  لحميد سليم|رسر زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|5o|9| ل حميده نرص|حمد جم| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

4886o4 ن عبــــيد|هيم حس|بــــر|بــــر |زم ج|ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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432|69 لسعيد صبــــرتـــ|ل |ء جم|سم| ي صىح طنط
|معهد فنى

894|o2 ه ذىك عبــــد| لسميع محمود |مي  سيوط|بــــ |د|

8|7392 حمد|روق محمد |حمد ف| ره بــــنى سويف|تـــج

855779 لحسن|بــــو|هيم |بــــر|لد محمد |خ ره بــــنى سويف|تـــج

287875 بــــو عيش|حمد حسن |طمه |ف ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

|4|238 حمد|هلل |د عىل عبــــد |عمر عم مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

288|6o ذل محمد عوض|ضىح ش دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

876626 | لعل|بــــو|لمنعم |دهم محمد عبــــد| سيوط|حقوق 

424955 ر|لبــــي|أحمد معتـــز خميس محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

5o3782 حمد عىل|ل |م كم|آمن عص سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

79o784 لبــــيك|منيه محمد محمود محمود حسن | ط|ر دمي|ثــــ|

6o664o عيل|سم|ن |ل رمض|محمود كم ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

685495 |لعر|لح |لحميد ص|ر محمد عبــــد |من
ى
ق لمنصوره|صيدله 

|78|63 حمد مطر|سلىم سمي  عبــــده  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

8926|2 م زىك محمدين |ر هش|مي سيوط|بــــ |د|

632963 لسيد|هلل |هدير محمد عوض  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

353796 ح|لفتـــ|يمن محمد عبــــد|محمد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|6484| س|م محمود حمزتـــ محمود عبــــ|ريه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|5||4 ف عبــــد|روي | لمنطلبــــ سيد|رسر ي|علوم 
|لمنى

428522 وق  وى|لقسط|حمد محمد |رسر ي صىح طنط
|معهد فنى

829774 ى كرم محمد |ي حمد|سمي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

69|923 ى |لدين |لرحمن مىح |عبــــد  عيل|سم|لحسي  لمنصوره|علوم 

|55595 بــــ|لتـــو|لسيد حسن عبــــد |م  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

37o828 وى|لد عىل حسن عشم|حسن خ |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|2|282 مصطفى ثــــروتـــ مصطفى محمد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

627o36 لبــــ خليل|لسيد ط|س |سلىم عبــــ زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|o643 لسيد حبــــزه|ء سمي  |رس| عه مشتـــهر|زر

33334o هر|لظ|هيم حمدى محمد عبــــد|بــــر| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

28327o هلل|لرحمن حسن عزبــــ حسن ذكر |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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55365 لمجيد|ن سيد عبــــد |مصطفى رمض ره بــــنى سويف|تـــج

47|99 ي|متـــ رش|س|هلل |عبــــد 
د حفنى هره|لق|ره |تـــج

|37|44  دمي|روبــــي  رش
ن|د لطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

762|62 ن طه|لسيد محمد سلط|محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

923325 لحميد  |لسيد عبــــد|دل |زينبــــ ع ج|بــــ سوه|د|

|75448 مون سيد|حمد محمد م| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

349296 هيم|بــــر|بــــسمتـــ محمد محمود  ى شمس|د| بــــ عي 

767847 ه مىح  دى محمد|له|حمد عبــــد |لدين |ني  لعريش|تـــربــــيتـــ 

84o28o د|عي مر|عمرو محمد رف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|8227 ي حمدي عبــــد 
لمنعم عىلي|تـــفى هره|لق|بــــ |د|

26o3o9 ء زىك محمود خرصى|حسن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4|55|3 هيم عليبــــه|بــــر|لسيد |ل عطيتـــ |جل لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

79|959 حمد عىلي|م محمد |ده س|غ زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

334474 بــــ|محمود سيد حسنى خط ى شمس حقوق عي 

783|22 لسيد|ن |جر يشى سليم|ه ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

236564 حمد محمد|ندى محمد  هره|لق|عه |زر

4o842o هلل|بــــو عبــــد |ض حسن |محمد ري |بــــ طنط|د|

27|245 لك|حمد محمد م|د |يه عم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

5|2o35 يف | تـــ|لزي|حمد |حمد رسر هره|لق|ن |سن|طبــــ 

2766o2 ز|يه محمد محمد فريد در| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

7o2|45 حمد|حد سيد |لو|حمد عبــــد |ئل سيد |حمد و| لمنصوره|حقوق 

2|8239 دق محمد مرىسي|حمد محمد مرىس ص| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|8|67 لدين حزه|ح |ح صل|هدير صل ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

7|7o69 حمد يونس|لسيد |منى  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

867476 ي ربــــيع |عبــــد
مي |لرحمن حسنى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

662|9 حمد وحيد سيد محمد| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

835|o4 هلل|ج عبــــد|لحج|بــــو|ح نور |سم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6|6o59 ى|لسل|ن عبــــد |لرحمن رمض|عبــــد  م عشر ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

7|3|75 نس محمد محمد محمد منس| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل
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35355| ي عبــــد|حمد وحيد ن| ر|لغف|ج  |بــــ طنط|د|

779325 لبــــدرى محمد محمد|محمود  زيق|لزق|ره |تـــج

27558o حمد محمد|لحليم |ئى عبــــد|حمد ه| ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

322673 ف سعد |سندس  يد شح|بــــو |رسر ى تـــه|لي  ى شمس|د| بــــ عي 

6o6832 نه|بــــوعي|حمد |حمد |حسن محمد  |ره طنط|تـــج

79899 ن|هلل سليم|دل عبــــد |مهند ع ن|حقوق حلو

|63679 ن محمد حسن|حمد محمود عثــــم| ى شمس حقوق عي 

534o|8 متـــ|رس مبــــروك سل|مصطفى ي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43o673 ل|لسميع غز|مصطفى محمد عبــــد | ند |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|38493 ي
لح|ل ص|محمود كم| دئى هره|لق|بــــ |د|

645|57 يىل|لدل|د محمد |صفوتـــ مر |بــــ طنط|د|

259|95 ن|م|لسيد |ئى مرزوق |م| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

633866 عيل|سم|لمحسن |حمد عبــــد |ثــــروتـــ  زيق|لزق|بــــ |د|

685652 ئى|لعن|لعزيز |ح عبــــد |لفتـــ|ء سمي  عبــــد |رس| لمنصوره|ره |تـــج

4o|o8 رص عيد محروس|مصطفى ن لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

78|o|8 مه|ن حسينى عىل سل|عربــــ عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

633773 تـــ ع| حد|لو|لسيد عبــــد|دل حسن |مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

9o485o حمد |ل |حمد كم|ر |من ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

87767 ن|تـــ عثــــم|رق بــــرك|حمد ط| لمنصوره|حقوق 

676886 زق محمد بــــسيوئى|لر|حمد محسن عبــــد | لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

89|99| لمعىط محمود |ل عبــــد|ل كم|نه ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

68684 لحميد|لحميد عيد عبــــد |م عبــــد |هش ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

63o|95 ف عبــــد |لدين |م |حس لمنعم محمود مصطفى|رسر زيق|لزق|علوم 

7723|3 ح محمد عىل|لفتـــ|ده رجبــــ عبــــد |غ زيق|لزق|طبــــ 

498o72 ق|لسنوىس موىس |هند نبــــيل  وي|لشر تـــربــــيتـــ دمنهور

5o37o7 زيد بــــكر|د محمد بــــ|رفيع حم لتـــعدين بــــمطروح|لبــــتـــرول و|علوم 

537o5o ى بــــسطويس|لستـــ|حمد عبــــد| ر حسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85|85 منجد سمي  زىك عمر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

234249 طف محمد عىل|عمر ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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847368 ي|يم|
ن محمود سعد حفنى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

37|593 ي محمود محمد سعيد محمود
مصطفى تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|

لمقطم|بــــ

7644o9 لدنف|حمد عبــــده محمد |د |زي ره بــــور سعيد|تـــج

25o36 هيم|بــــر|حمد |هلل |م عبــــد |لسل|ر عبــــد |مي ى شمس|زر عه عي 

833265 شه|عي محمد عك|رحيق رف ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

7649|3 هد|ح محمد مج|لفتـــ|لد عبــــد |ء خ|ل| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

2|7372 ن يد|حمد سيد محمد ز| |مي  ى شمس| لسن عي 

777926 |هيم عىل ند|بــــر|هدير محمد  زيق|لزق|حقوق 

352875 لمولي فهيم|سط عبــــد|لبــــ|نس عبــــد| عه مشتـــهر|زر

66864 حمد|دل نجيبــــ |يمنى ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

878677 مصطفى عىل بــــرنس عىل  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o2995  |منى 
ى
لعش|لسيد |هيم |بــــر|لدسوق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|3579 ه حس هيم عيس|بــــر|لدين |م |أمي  |بــــ طنط|د|

6435o6 خلود حلىم محمد محمد زيق|لزق|بــــ |د|

|63834 بــــ محمد|لوه|م عبــــد |كريم عص ى شمس|تـــج ره عي 

6o8o34 يف|ء نجيبــــ محمد |آيه عل لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

49868| لعمرى|سم |سهر مجدى ق عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|9674 هيم سليتـــ|بــــر|محمود عىل محمود  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

223699 ى | ف حليم ص|يفلي  دق|رسر هره|لق|ره |تـــج

5o24|8 لح|محمد أحمد ص| محمد مرتـــض سكندريه|ل|بــــ |د|

88599o لعيون محمد |بــــو|حمد |هلل |منتـــ  سيوط|بــــ |د|

42623o هلل حسن محمود محمد منصور|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

262763 هلل عىل خليفه|حمد سعد عبــــد| سيوط|بــــ |د|

437355 م ليمونه|د فيصل عزتـــ بــــره|نه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6884o4 بــــ|لوه|بــــ حسن عبــــد |لوه|عبــــد | خلود رض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o8888 ى ي|ره د|بــــش| كرستـــي 
ى |ود بــــنى مي  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

93775 ن|لحميد رمض|بــــ عبــــد |يه|جده |م ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o2o53 طف عطيه عبــــيد|فىل ع|بــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

92|567 ل محمد عىل |لع|عبــــد| عل قرص|ل|فنون جميله فنون 
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|247|| حمد محمود|لسيد محمد |حمد | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

7722|6 لسيد|ء محمد حفنى عيد |رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

87o367 م فتـــىحي سعيد عىلي|ريه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

3727o7 وق عيد محمد محمد رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

246o63 يل|هيم ن|بــــر|طف |حمد محمد ع| ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

6963|7 بــــو زينه|بــــر |ء ج|ء عط|ل| ى شمس| لسن عي 

624275 ن|هيم سليم|بــــر|هيم نرص |بــــر|ر |من ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

228587 روق عىل|ء عىل ف|عىلي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o753| وى|لطنط|حمد محمد | |هويد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

69885o هيم|بــــر|طمه محمد عىل محمد |ف لمنصوره|بــــ |د|

7o784 هيم مرىس|بــــر|محمد رجبــــ  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

622262 ى موىس سليم|بــــو |ن |ء شعبــــ|نجل لعني  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

372343 ى بــــ نجيبــــ عطيتـــ|تـــو| مي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

269934 لعبــــد|ن |هيم زيد|بــــر|دل |لرحمن ع|عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

443244 لبــــرع|لسيد محمد |دل |هيم ع|بــــر| ي صىح طنط
|معهد فنى

73532 رق نزيه عبــــدربــــتـــ|ط| رويد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

23828| حمد|هلل محمود |لمعتـــزبــــ|منه  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|574oo ى|ل| ء محمد سيد مطر حسني  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|43|65 ى  لبــــوىسر|سهيله وليد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9oo832 ئى  |لدين زىك عزقل|ندى نور  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

757557 ئيل|ئيل ميخ|مريم جميل جبــــر لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

32|658 لرحمن محمد حسن محمود|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

867459 ي محمود محمد حس
ي|مصطفى

ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

878862 محمود عىل سيد محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63|974 وى|مد عىل حفن|ء ح|ء عل|شيم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

856374 ف سليم|جون  ن يسي|رسر ي|صيدلتـــ 
|لمنى

236|45 ه | نور محمد موىس|مي  هره|لق|علوم 

4|o54| لطويل|عيل |سم|لسيد محمد |لسيد مسعد | |بــــ طنط|د|

238|89 دل بــــطرس شنوده|سوسنه ع تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 14164 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

88345|  حسن  |لبــــ|محمد حسن عبــــد
ى
ق ي صىح ري

سيوط|ضه |معهد فنى

364872 لم|عمر عيد سويلم س |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

4|3773 ى |حمد محمود | ر|حمد نص|مي  |ره طنط|تـــج

49348| ري|لخم|محمد فرج عىلي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

899o42 لسيد |فتـــ مصطفى |ن ر|رو ج|ره سوه|تـــج

5oo92 لعظيم|بــــ عيس عبــــد |يه|م |هش دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

389o5 وى|لبــــشل|ح محمد |لفتـــ|محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

22|2|9 رحمه محمد عيد حسن ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

856842 ى ي حسي 
محمد محمد بــــسيوئى د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

689|52 ن|لحن|حمد عىل محمد |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

6|o|78 ز|غبــــ در|حمد ر|طمتـــ |ف |تـــربــــيتـــ طنط

36529| عيل|سم|ن محمد |محمود حس| سه لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

4|88o6 وق سليم ن|ن قطبــــ يوسف سليم|رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

529982 محمد محمود محمدى محمد مصطفى ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

2676|2 ي|ر
ع|بــــيوم فهىم رف| ئى ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

8o8274 يد نصيف|جد ع|م| رين|م ي|طبــــ 
|لمنى

526255 لرحمن حسن|رق محمد عبــــد |يوسف ط ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

76ooo| هيم|بــــر|لدين مني  |ح |ندى صل لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

76923| هلل محفوظ|ح محفوظ عبــــد |سم لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

68573| ي|ر
يز محمد يوسف موىس|ف| ئى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

85o|o7 ي ش
مي حسن خليل|مصطفى لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

6|48|2 لصعيدى|عيل |سم|لسيد |رص |لن|لسيد عبــــد| |هندستـــ طنط

753649 ن|منيه محمد غريبــــ عبــــده رمض| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

6|2o82 ر|لح محمد صو|ء محمد ص|أسم زيق|لزق|عه |زر

6|5775 لمجد|بــــو |شم |ئى ه|شم ه|ه ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6o788 ى ي حسي 
ي قرئى

محمد مصطفى دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8|o288 ى رجبــــ |بــــر| هيم|بــــر|هيم حسي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

36oo53 هلل|جرجس نرصي مريد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

76o||o ض محمد|لد ري|ء خ|رس| لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج
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77484o هلل محمد|لحفيظ محمد عبــــد|يه عبــــد | ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6|89|3 هبــــه يوسف يوسف حمود ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

336o34 ء شفيق سند شفيق|شيم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

695472 ح|عيل محمد مصبــــ|سم|م |لسل|رقيه عىل عبــــد  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

9||64| ى حنفى محمد  كريم خي  ج|ره سوه|تـــج

875424 د  |لدين محمد رش|ء |دهم عل| ج|حقوق سوه

42|268 ىطي|لع|لسيد جمعه عبــــد |محمد سمي   |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

6o4983 دق دوس|جورج ميشيل ص| مونيك ى شمس| لسن عي 

49o|o6 شور|رص محمد ع|لن|أمنيه عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

299746 هيم منصور|بــــر|د |منه عم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o5549 زق|لر|لد محمد عبــــد |محمد خ لمنصوره|طبــــ 

683582 ى يوسف عوض|د عبــــده |عم مي  لمنصوره|ره |تـــج

499875 ى  لمورلي|حمد مصطفى |نيفي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

68558 ي|ر
متـــ|متـــ محمد سل|سل| ئى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

643249 تـــ محمد عبــــد | بــــ طه|لوه|للطيف عبــــد |مي  زيق|لزق|ره |تـــج

6o322 هلل قرئى|زينبــــ محمود حمد ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

545745 لس عم ئيل بــــطرس|د جرجس ميخ|كي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

||933| لرحمن محمد|لدين عبــــد |م |لرحمن عص|عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

34o|o9 لطوجى محمد|هيم |بــــر|حمد محمد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

26|46| بــــل|حمد بــــل|بــــ |يه|حمد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

868|52 حمد موىسي محمد|محمود  سيوط|حقوق 

55666 يوبــــ|يوبــــ محمد |م |حس بــــ بــــنى سويف|د|

4|25|4 يد |بــــو |لرحيم |لعربــــى عبــــد |مصطفى  ى |لي 
ق وى|لشر

|بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4o4423 لنبــــى|هيم عبــــد|بــــر|هر |م م|مر س|تـــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

264|o9 ف عبــــد|طمه |ف لغنى|ىط عبــــد|لع|رسر |ره بــــنه|تـــج

272782 ى|ح |فرحه صل حمد معي  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

5|558 ه صل| ف|مي  ح خليل مشر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

254375 وى|لفيش|هيم محمد |بــــر|ء محمد |رس| شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

6787o| لي|لسيد هل|ئى عىل |ه| هن لمنصوره|هندستـــ 
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798|6 حمد|لرحيم |دل عبــــد |محمد ع دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

7o2895 لذهبــــ|بــــو |لمقصود |د عبــــد |محمد عىل ج ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

257476 دى شلتـــوتـــ|له|ن عزم عبــــد|نوره ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

783498 حمد محمد|لمجيد |مل عبــــد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|6||o3 ن|لسيد شعل|منيه محمد | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|2|o63 لشيخ|تـــم روبــــى مصطفى |ء ح|ل| لفيوم|عه |زر

8|6949 لدين محمد|د |د محمد عم|عم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

35oo96 ن طلعتـــ لطفى درويش|نوره ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

5788| د|س ج|حمد عىلي عبــــ| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|3o248 لمغربــــى|ئى محمد |بــــسنتـــ ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|6767 لسعيد عرنستـــ|همستـــ وليد محمد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

|585|8 حمد|ل |هيم كم|بــــر|حبــــيبــــتـــ  ى شمس علوم عي 

439|6| ى خرصى|زي عبــــد |هند غ لمول حسي  لشيخ|علوم كفر 

48o699 ف بــــيومي عبــــد
وق أرسر لمقصود|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|55784 د محمد عىل|ل حم|جم د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

6oo578 لشيخ|لجليل |حمد عبــــد|محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

255464 ح درويش|لفتـــ|لمرضى محمد عبــــد |ء عبــــد|رس| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

45o74 ء طه فرج طه|رس| هره|لق|ره |تـــج

43498 جميله سيد زغلول جمعه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

422984 فظ|لح|لسيد عبــــد |ء نبــــيل |دع تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

699733 لسيد عطيه|ر محمد |من لمنصوره|طبــــ 

2348|4 لرحمن|بــــدين عبــــد|لع|حمد عصمتـــ زين | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

79o842 لهجرىس|رحمه جميل حسن عىلي  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|75o8 ي محمد محمد قنديل
محمود بــــسيوئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|9586 ن حسن عىل|سليم| هند|ش ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

886333 ن |لرحمن بــــكر عمر عثــــم|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

4o93o5 بــــو عبــــيه|ندى منصور محمود محمد  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

66547 ى |ء مصطفى |رس| لسيد|مي  لفيوم|لعلوم |ر |د
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|28384 هر محمد يشى|تـــم محمد م|ح ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

4o536 ض بــــركتـــ|لمجيد ري|حمد عيد عبــــد | ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

7o65o5 لسيد|ح |ل صل|جل| رن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

784|9| عيل|سم|هيم محمد |بــــر|زن مبــــروك |م زيق|لزق|صيدله 

6|88|| ي|طمه |ف
ى
له|لسيد محمد ق ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

3|2|64  عبــــ|
ى
س محمد|حمد وليد محمد شوق |كليتـــ هندستـــ بــــنه

477675 ي إبــــر|رق إبــــر|نور ط
هيم|هيم مدئى سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

64|729 نسمه عمرو عىل محمد حفنى زيق|لزق|بــــ |د|

23o782 ود|حمد د|لرحمن |لرحمن عىل عبــــد|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

9|9o6 د محمد|رق فؤ|عمر ط ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

49o|38 ى محمد حسن|بــــ محمود |هيتـــ|م مي  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

77492| ن|ود سليم|ن د|حمد سليم|ر |من ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

3|2373 لعزيز|زق محمد عبــــد|لر|د عبــــد|سل عم|بــــ ى شمس|تـــج ره عي 

7772o4 لق|لخ|ئى جوده عبــــد |ه| عل زيق|لزق|طبــــ 

74o72 بــــوبــــكر|ح رجبــــ |ء صل|دع لفيوم|بــــ |د|

33oo69 وق رض عيل|سم|لمجيد |لسيد عبــــد| |رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

|37946 لد سيد محمد عىل|محمود خ ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

3539o| هيم|بــــر|مي  سيد |هلل |عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5ooo38 ن|لعزيز حس|مي زىكي عبــــد |هبــــتـــ س |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

45|273 ىط|لع|ن فوزى عبــــد|سلم| لي|د ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

53o4|| ى وليد عبــــد  ف|لمنعم عس|حني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

32934| لسيد|لحفيظ |ن مصطفى عبــــد|يم| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

267636 حمد حسن عرفه|ح |منى صل ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|4o43| ى|م مجدى مني  خله| رتـــي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

684764 وى|لحن|هيم |بــــر|لبــــيوم |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3466|| شور|طف محمد محمود ع|سلوى ع ى شمس|د| بــــ عي 

774485 ه | خرى|لفو|لم |ن س|ع سكر|لرف|حمد |مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

62|397 ىس|لبــــل|محمد عىل | ء رض|شيم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

496o49 ن|ر حسن حسن عىل فشو|من عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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493843 ي|حمد محمد |حمد محمد |
ى
لحوق عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

4243| مد محمود عويس|نس ح|سم |بــــ د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

852o|| مي ظريف لبــــيبــــ|جورج س ره بــــنى سويف|تـــج

2|3334 م نبــــيه محجوبــــ|بــــ هش|هيتـــ|م ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

92376o ن |هيم حسن رشو|بــــر| |نور تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

33944| ى عم|ي لسيد|زي |د مغ|سمي  |حقوق بــــنه

9o4375 بــــوزيد |حمد |ل |لع|محمود عبــــد ج|حقوق سوه

|4o42o لبــــ|بــــو ط|محمد محمود | رن هره|لق|عه |زر

629838 هلل بــــيوم موىس عتـــيق|ج  عبــــد |ر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

867386 ري|فظ سن|رص ح|لن|هبــــه عبــــد ن|حقوق حلو

695898 حمد طرطوره|ل محمد |حمد جم| ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

64|7|9 لحميد عىل منصور|طف عبــــد |ء ع|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6428o8 د مصطفى|محمد وجدى ج| ند زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2785o9 لم خليفه|حمد س|ن |ن رمض|يم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

426953  بــــرىس خليل|هيم |بــــر|حمد محمد |يه |
ى
لدسوق سكندريه|ل|صيدله 

864343 ي
عيل|سم|لعدبــــ |بــــو|ر |ء مختـــ|ضى زيق|لزق|حقوق 

4999o6 نم|هلل غ|ن عبــــد|جر محمد شعبــــ|ه تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4o6767 يوبــــ|لسيد حنفى |سعيد | رن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

53o528 م|لسل|تـــ مصطفى عبــــد |هبــــه فرح |حقوق طنط

22352o ل سيد محمد|ء جم|سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

533323 ى رفعتـــ محمد فريد حشيش|س رتـــ فريد حسي  بــــ دمنهور|د|

776759 |لعل|بــــو|لسيد |رين وليد محمد |د قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

428|87 بــــو عجيله|هيم محمد |بــــر|محمد | ر|ي |ره طنط|تـــج

79294o هلل| |محمود عط| عيل زكري|سم|ء |سم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o5|9| لحميد محمد |رص عبــــد|لحميد ن|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

459o84 م عىل قدوره ريزه|ريه سكندريه|ل|حقوق 

4556|6 بــــو زيد منصور|در محمود عجىم |ن عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

338936 لحميد عمرو|جر عيد حسن عبــــد|ه |تـــربــــيتـــ بــــنه

62888o لسيد متـــول|ل |مصطفى كم زيق|لزق|هندستـــ 
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755978 لسيد عليوتـــ|حمد مرىسي | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

8o9657 لعزيز|محمد محمود محمد عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

853o4 بــــوبــــكر محمد عىلي|حمد |هلل |عبــــد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

754||7 حمد|ل |ء محمد جل|رس| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

48779o ل|لجم|لعزيز محمد |حمد عبــــد |دى |ش سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

44|565 لحميد كمون|كر عبــــد|مروه ش لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

877687 ى عبــــد|ي لعزيز محمد مصطفى  |سمي  سيوط|بــــ |د|

266385 لدين|يه حسنى فتـــوح نور| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

693|o3 |حمد فريد شط|م |هش| رش لمنصوره|حقوق 

262oo3 |ن حن|دل حكيم سليم|يوسف ع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

875638 ل |ل محمد جل|محمد جل سيوط|بــــ |د|

|72o5| حمد|ن محمد |ئد رمض|ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

854545 خلود محمد عىلي محمد ي|تـــمريض 
| لمنى

3489|7 مر|حمد ع| |هيم رض|بــــر|ندى  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

624436 |كريم أيمن عزتـــ محمود 
ى
لدسوق هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

92|552 ديبــــ لوندى |جد |مريم م ج|طبــــ بــــيطرى سوه

4o28o6 ج|لح|لدين سعيد حسن |ء |عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

786|96  علو|لد علو|هبــــه خ
ى
ن|ن دسوق عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4|455 لصمد|ن عبــــده عبــــد |م رمض|سل| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|57824 ن محمد|ندى حمدى سليم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

453596 لبــــهنس|سط محمود |لبــــ|نور عبــــد |محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

224955 لسيد محمد عىل|در |ن هره|لق|حقوق 

2|9787 لحميد|جر طه محمد عبــــد|ه ى شمس علوم عي 

689433 ى محمد عبــــد |ي هلل بــــدوى|لحميد عبــــد |سمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o8||9 فظ|مل ح|لنبــــي ك|ء عبــــد|حور ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

3342|6 هلل|كريم سعيد رجبــــ عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

638636 ئى عيس تـــوفيق عيس محمد|م| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

868o22 ي|حمد |حسن | دين لخرصى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

842o49 ر محمود|لستـــ|م عبــــد|هنده هش|ش قرص|ل|فنون جميله فنون 

52|248 روضه محمود محمد محمود ج|عه سوه|زر
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524535 عيل حسن|سم|حمد |ح سيد |حمد صل| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

865643 ي عبــــد
س عىلي|لوكيل عبــــ|مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

778895 ى سليم|ي ن محمد محمد|سمي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o|85o تـــه|هيم شح|بــــر|ن |فتـــىح شعبــــ |نوعيتـــ طنط

3|896o ى عبــــد ى|ملك حسي  لمنعم حسي  ن|حقوق حلو

23876 لسعود حنفى محمد|بــــو |رق |حمد ط| هره|لق|بــــ |د|

6o93|7 ن صولتـــ|كريم محمد شعبــــ ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

64645o ق|ء محمد محمود |آل وى|لشر ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

|78439 لسيد عىل محمد|حمد |يه | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

64o864 لد فيصل|لحميد محمد خ|لد عبــــد |خ سيوط|بــــ |د|

46oo63 حمد|رق مرىس |ء ط|سم| لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68|o38 شم|هلل ه|محمد وجدى عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

3|989o لحميد محمد|م عبــــد|م|ضىح  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

89o222 لدين عىل حسن  |نرص | سه سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|4592| لرحمن|فظ عبــــد |دل ح|ده ع|مي لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

765823 لدين|لدين محمود نرص |ح |ندى صل تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

448|28 حمد|لطيبــــ |د |حمد رش|فرحه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|458|| شم محمد|شم محمد ه|ه هره|لق|بــــ |د|

6837o4 ن|لسيد رمض|ره محبــــ |س ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

535866 تـــرين لطيف سعيد عويضتـــ|ك عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o7o64 ح|لفتـــ|لموله عبــــد |مريم وليد عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

898|49 ء فتـــىح حسن محمد |نجل ج|بــــ سوه|د|

9o9o|| ن محمود |حمد عيد شعبــــ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

8o6958 د|لجو|لضبــــعي حسن عبــــد|ن |شعبــــ ره بــــنى سويف|تـــج

24|o|6 لمنعم محمد|م سمي  عبــــد|هش هره|لق|حقوق 

769|o9 حد|لو|هلل نبــــيل حسن عبــــد |هبــــه  لعريش|تـــربــــيتـــ 

249884 لمطلبــــ عربــــ|تـــ عبــــد|ن فرح|حن ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

44678o لسيد محمد حسن|يوسف محمد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

9oo677 ن وجيه حلىم عزيز | مي  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

686858 حمد عيد|لسعيد |محمد ممدوح  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري
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9o664o لعزيز |لد محمد عبــــد|ندى خ دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

545326 تـــه زقزوق|ندى محمد محمد شح سكندريه|ل|بــــ |د|

6|85o9 هيم دعدور|بــــر|لسيد |مل | ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

688734 وق محمد  لبــــيىل|لبــــيىل محمد |رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

779983 ه عص| ن|م منصور علو|مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

858345 هيم|بــــر|لحكيم |محمد يىحي عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

362544 رق طه عىل|تـــفى ط تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

765o78 وى|ئى محمد طنط|سلىم ه صيدلتـــ بــــورسعيد

24724 محمد حسن محمد| ر|ي سيه|نوعيتـــ عبــــ

33496 ل عيس|جم| سلىم رض هره|لق|ره |تـــج

34|95o تـــ ع| لدبــــيس|حمد |لحليم |مر عبــــد|مي  عه مشتـــهر|زر

|37374 بــــوزيد محمد|يوسف صبــــىح  ى شمس|زر عه عي 

437|77 ى|ن سعد |حمد رمض|هند  وى|لجي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|397|o هيم|بــــر|تـــ |ل صبــــىح فتـــح|نه لمنصوره|حقوق 

36897 ح|لفتـــ|مروه مدحتـــ شندى عبــــد  لفيوم|لعلوم |ر |د

|32|74 ن|م ذىك سليم|س| ندر|س ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|75939 ل معوض|حمد كم|ء |رس| ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

839339 بــــدين يوسف مرعي|لع|عىلي زين  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35|o39 لنبــــي مهدي|طمتـــ مهدي عبــــد|ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

539239 حمد حسن بــــديوي|ن حسن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|2224 ه عم ى عبــــد|د ي|شهي  لحليم|سي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|6o4o3 لسيد|ن محمد |حمد سكر|عىل  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

7|o87o وى|لمحل|حمد محمد محمد محمد | لمنصوره|حقوق 

228|88 ر ثــــروتـــ فكرى متـــرى|من ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

475826 وى|ن قن|حمد حمدى فرغىل محمد عثــــم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

692492 ي
يوسف يوسف يوسف عىل عبــــيد| دئى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

88o|26 ل  |د يعقوبــــ غ|مريم عم سيوط|ره |تـــج

238982 لدين عىل|ره محمد كرم |س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|57692 هيم|بــــر|ك فوزى |لمل|مريم عبــــد  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

69|554 م|م|ل|لح |ده محمد ص|رنيم حم لمنصوره|عه |زر
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|32|49 لمنعم مصطفى محمود|رحمه عبــــد  ن|حقوق حلو

5|7298 مريم ربــــيع محمد عبــــده عون تـــمريض دمنهور

443394 نم|لبــــيىل غ|عمر محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

6|o634 |لنج|بــــو |م |لسل|ء عبــــد |ندى عل ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

46|666 در محمد عليوه|لق|لشهيد عبــــد|ء عبــــد|رس| |تـــربــــيتـــ طنط

695o7o لح|محمد عبــــده سعد عىل ص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

776328 بــــ|لوه|هيم عبــــد |بــــر|مه فتـــىح |يه سل| زيق|لزق|بــــ |د|

868787 هبــــه محمد حسن محمد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

352796 لحكيم|هلل عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|هلل |عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

22226o حمد|لعظيم |لرحمن عبــــد|منيه عبــــد| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3||o42 حمد محمود قبــــيضي|محمود  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

349487 لمؤمن|لمنعم عبــــد|لد عبــــد|ء خ|دع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

42|253 ف عبــــد|عىل  ىسر|لمنعم  غبــــ|در عبــــد|لق|رسر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

858522 خر|ز| نطونيوس مندي حن| ي|بــــ |د|
|لمنى

69|635 لحميد|محمود عطيه محمود عبــــد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

24|3|| لعزيز فهىم سيد|لد عبــــد|خ ى شمس|د| بــــ عي 

58995 نبــــيلتـــ يوسف خليل صليبــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

638o46 لمسلىم|حمد محمد عىل سليم |يه | زيق|لزق|نوعيتـــ 

8|8o48 لشهيد|د لمعي عبــــد|هر مر|بــــ ي|طبــــ 
|لمنى

885862 لرحيم |لنعيم عبــــد|لح عبــــد|ه ص|جي سيوط|علوم 

8o6|54 قيم|مح يوسف و|جورج مس ي|طبــــ 
|لمنى

859998 ي عون سو|م ه|بــــس
رس|ئى لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 

بــــ موجه|نتـــس|/سويف

54555 ل تـــوفيق|بــــوبــــكر هل|ل |هل ي|هندستـــ 
|لمنى

36|633 رى سيد|لبــــ|مه عبــــد|س|ء |لزهر|طمتـــ |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

29572 مي وديع موىسي|نوبــــ س|بــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|23|88 لدين محمد فهىم|م |محمد حس ى شمس حقوق عي 

|24o73 ي
ريمون صفوتـــ بــــليغ ينى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

34||49 ف |هيم |بــــر| هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|رسر لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

9o229| لمهدى |د |م محمود رش|عص قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي
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356698 دق|لص|ء جميل محمد |ول ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

27|8|3  بــــكر مدين|لبــــ|بــــر عبــــد|زينبــــ ص
ى
ق ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

835343 لرحمن|لصبــــور عبــــد|مي عبــــد|مريم س قرص|ل|فنون جميله فنون 

4227|5 ن عوض يونس|لد شعبــــ|خ سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

259|99 ه محمد عبــــد| هد|م مج|لسل|مي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

842o37 لبــــكري حسن محمود| |لي|د لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6532o ي منصور معوض|س ندي خي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5||48| ىسر|لمنعم غبــــ|محمد نعيم عبــــد سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

834353 ي|بــــو|محمد 
لحسن محمد مصطفى دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

89947o حمد محروص خليل |ء |عل ج|ره سوه|تـــج

262495 حمد محمد|محمد حسن  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|66584 ده|هدير محمد عىل شو ن|صيدله حلو

7846|6 زق|لر|حد عبــــد|لو|زق عبــــد |لر|حسن عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

695952 ى|لسيد عىل محمد |عىل  لدمي  لمنصوره|هندستـــ 

787444 لسنجري|ممدوح محمد | سه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|5966| ف فؤ|ء |سم| ئم|لد|د عبــــد |رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2o|57 ى سليم سم|ن ق|عمر محمد حسي  هره|لق|حقوق 

34734 عمرو سيد محمدى زىك هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

365992 هلل جرجس| |رس عط|ق ف|سح| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

236384 ل عبــــده|مصطفى جل| رن ى شمس| لسن عي 

|44o6o ين عبــــد  لسيد|للطيف حمزه |لرحمن عبــــد |رسر ن|بــــ حلو|د|

69|553 ي|ر
لحديدى|س مسعد |ربــــيع عبــــ| ئى لمنصوره|علوم 

8577o6 حمد|مي |لحكم شلق|حمد عبــــد| لمنصوره|حقوق 

528346 ي ع|لسيد محمد غيط|
شور|ئى سكندريه|ل|هندستـــ 

3|2245 ى فؤ د زىك|محمد حسي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

453o52 ف ع د عزبــــ|دل محمد رش|أرسر ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

68228o م خليفه|لسل|ل عبــــد |سلىم جل سيوط|بــــ |د|

|896o للمعي|عيل |سم|تـــفى مجدى  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

6|5788 ضى|لق|لرحمن حسن محمد |حسن عبــــد  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

35o485 لمؤمن|تـــتـــ عبــــد|ح شح|محمد صل |ضتـــ بــــنه|علوم ري
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265278 دى فريد عطيه محمود|ش تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

37|2o2 لمنعم سعدون|فكري عبــــد| دين ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|73|6 لسعيد عليوه|مريم محمد عليوه  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

82o659 هلل|حمد مكرم عبــــد|محمد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

45o943 لشيخ|لعزم |بــــو|لحسينى |يد |حمد ز| |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

489965 لربــــ عىل حسن|د |عىل ج| دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

784285 هيم|بــــر|حمد |بــــر |ئى ج|م| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

692532 م|لح عل|دل فريد ص|ره ع|س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8o92o| د|لجو|هيم عبــــد|بــــر|هلل |مريم عبــــد ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

97622 حمد عىلي|ن |حمد رمض| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

762396 ي |
ي|لكتـــ|حمد محمد محمود مصطفى

تـــنى ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

686974 وى|لعمر|لسعيد |م |حمد عيد بــــره| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

4898o5 ي عىلي غ|لص|لحميد |طمتـــ عبــــد |ف
ى
زي|ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

683o48 دى |له|لنبــــى عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد 
محمد

لمنصوره|هندستـــ 

785462 |لرحمن |م عبــــد|لسل|عيل عبــــد |سم|يه |
عيل|سم

زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

489o2| ف محمد محمد عرف|يه | تـــ|رسر إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

339386 ح موىس سيف|لفتـــ|لفتـــوح عبــــد|بــــو |حمد |يتـــ |
لدين |

لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

47682| نه|بــــوعي|هيم |بــــر|د |بــــر فؤ|ء ص|ل| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

895676 ضى محمد |لر|حمد عبــــد|ندى  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

35846 لسيس|ء محمد عمر محمد محمد |رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9|25|9 لحميد تـــوفيق |لفتـــوح عبــــد|بــــو|منيه | ج|تـــربــــيتـــ سوه

866o63 عيل|سم|ن |محمد عزبــــ رشو دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

833822 حمد|ل |حمد بــــل|ء |شيم دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

7o334 لح معوض|بــــتـــ ص|محمد ثــــ لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

27|694 لسيد شنيشن|لحميد |زينبــــ فتـــىح عبــــد لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

248228 لسيد جميل|تـــفى محمود  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

6|4247 لمشد|لعظيم |متـــ عبــــد |س|تـــن |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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26o2o3 لم|زق س|لر|بــــ عبــــد|يه|طمه |ف تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4456o2 ن|لسيد سليم|حمد خليل |محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

477449 لغنى كريم|جر محمد مصطفى عبــــد|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76o684 زينبــــ محمد خليفتـــ محمد تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|582|6 زى|م محمد غ|مريم هش هره|لق|بــــ |د|

854|52 لحميد|لفتـــوح عبــــد|بــــو|بــــ |يه|مروه  سيوط|حقوق 

|7o||3 حمد مرىس|جر سمي  |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

789769 وس|ندر|هر صبــــىح |مريم م لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

5|9233 ئى|لكيل|لحليم |م عبــــد |لسل|مل عبــــد | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

372265 دى|له|حمد محمد عبــــد|مصطفى  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

267777 هر محمد أبــــو عربــــ|حمد م| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

632669 جر موىس محمد أحمد|ه ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

34664| م|م|بــــو|ء مهدى محمد محمد |هن عه مشتـــهر|زر

76796| رتـــ|عيل عم|سم|لد |حمد خ|ره |س لعريش|تـــربــــيتـــ 

39|58 ن لبــــشيىه|حمد |عيد | مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

624449 هيم|بــــر|لحسينى محمد |لسيد |ء |لزهر| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

244|6 بــــ بــــيومي|لتـــو|ء محمود عبــــد |رس| هره|لق|علوم 

279624 لقوى رحيم|هدير محمد محمود عبــــد ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

5o4449 ن|لرؤف سليم|لموجود عبــــد |ندى محمد عبــــد  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

237|5|  
ى
ئى حسن|لدمر|حمد |خلود شوق ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2|4932 ف | س مرقص|مي  غط|رسر هره|لق|ره |تـــج

68773o  |لعر|ن |يز حسن رضو|حسن ف
ى
ق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6o4o87 حمد|هيم عىل سيد |بــــر|عىل  |ره طنط|تـــج

9o7755 لروؤف محمد |حمد عبــــد|محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

879|o8 حمد حمدى سيد عىل  | ي صىح 
سيوط|معهد فنى

346298 مد|مد محمد ح|مصطفى ح عه مشتـــهر|زر

267293 صل|لسميع عفيفى و|م عفيفى عبــــد |سه تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

3|2675 در|لق|ح عبــــد|لفتـــ|در عبــــد|لق|عمر عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

259346 ى|لغنى ش|مل حسن عبــــد| هي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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679393 لسعيد|لحميد محمد |لرحمن يحن  عبــــد |عبــــد  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

438582 ي|حمد محمد |لسيد | لزهي  لشيخ|بــــ كفر |د|

5o2298 وي|لص|حمد عمر فرج محمد | سكندريه|ل|حقوق 

22|7o4 م|لسل|لرحمن عبــــد|بــــ عبــــد|يه|سل |بــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|326| حمد|يوسف محمد محمود  ره بــــنى سويف|تـــج

83869o ين ميل جميل بــــشي | |في  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

634756 هلل محمد سند وهيبــــى|عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

5|6757 ى سعد خليل|فوزى | يوستـــي  طبــــ بــــيطرى دمنهور

539|6 ف |لسعيد | حمد|لسعيد |رسر حقوق بــــنى سويف

2o245 م محمود|م|لمحسن |محمد عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o7549 ى رمض|ي زى|هلل غ|تـــ عبــــد|لشح|ن |سمي  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

2|4324 حمد|سلىم رأفتـــ محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

45|263 زق|لر|حمد عبــــد |بــــ |يه| |سه |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

27o82 وق  مه طه محمد|س|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

626359 لدين حسن|ح |صل| يدى زكري|ه زيق|لزق|حقوق 

33537o ى حسن | ر|ي حمد|حسي  |نوعيتـــ بــــنه

443427 مه|وى عىل سل|لبــــدر|محمد عىل  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

35|86 ن|لعليم رضو|ن حمدى عبــــد|كريم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6849o3  نف|لبــــ|ء عبــــد |سم|
ى
 |لبــــ|د عبــــد |ق

ى
لعجىم|ق لمنصوره|نوعيتـــ 

4|7274 ن محمد مرىس|محمد محمود مرو |حقوق طنط

266o68 دق محمد عمر|لص|لرحمن عبــــد|مصطفى عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

855|o8 سحق متـــي|ري بــــطرس |م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

785o39 لسيد عبــــدون|ء محمد محمود |وف زيق|لزق|ره |تـــج

36|o| ى عبــــد |ن عبــــد |رضوى رمض حد|لو|لحليم حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|8886 ي|ره جم|س
ل فهيم مهنى لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 

بــــ موجه|نتـــس|/سويف

|7388| حمد|قمر محمد حنفى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2857o4  سيد|ره ج|س
ى
بــــر دسوق دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 

 مدينتـــ نرص

2488|9 لبــــربــــرى|ن عزتـــ محمد |يم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

79o384 هر|س ط|د عبــــ|بــــسنتـــ عم دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم
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3|765 وى|لشبــــر|حمد محمد عيد | هره|لق|ره |تـــج

5o27|| ف بــــدر  ن|لسيد عثــــم|ندى أرسر سكندريه|ل|ره |تـــج

22649o هيم|بــــر|لكريم |مصطفى سعيد عبــــد ى شمس|زر عه عي 

229o66 م محمد محمود عفيفى|ريه هره|لق|علوم 

25893| تـــ سعد|حمد شح|ده |حمد حم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

39783 ى ش|ش كر عبــــدربــــه|كر حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4oo35| لملط|هيم |بــــر|حمد |حمد |مجدى  سكندريه|ل|بــــ |د|

495538 ف رمزي  وي|لحن|عمر أرسر تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

8oo254 ء رزق محمود مرىسي|ل| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

82o488 لعظيم|رس حميحم عبــــد|ي| دين ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

5o7o|8 رص فتـــىح لويس جريس|ن| جيسيك سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

897593 بــــوبــــكر عىل |لعظيم |ء عبــــد|عىلي ج|تـــربــــيتـــ سوه

37o77| حمد حلىم محمد محمد هريدى| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

245724 حمد فتـــىح حموده|محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5366o9 ف|حمد سعد عبــــد| لعزيز يوسف رسر ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

7|2|8| ه | ر|لنج|غبــــ |حمد عزيز ر|مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|395|2 دل جرجس بــــخيتـــ|ع| دين هره|لق|ره |تـــج

896842 بــــوزيد عىل محمد  |ء |ول ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

||9772 حمد|هر سعيد حسن |د م|زي هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

635774 روق عيسوى|حمد ف|ء |سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

232723 لحليم|لحليم فتـــىح عبــــد|مريم عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

759874 ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|دل |ده ع|غ لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

8|3979 عيل|سم|م جمعه مهدي |هش ي|صيدلتـــ 
|لمنى

25o|83 ء يشى غنيم مصيلىح|رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|3o|68 ي
وئى ف رفعتـــ ص| |في  دق|رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

242|38 لنعيم مصطفى|ء عبــــد|ده عل|مي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

228925 دق|طف لويس ص|نه ع|دمي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

332745 لسيد يوسف|لرحمن |م عبــــد|لرحمن س|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5|28o7 دى محمود عيس عىل|له|عمر عبــــد سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 
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772328 ح عطيه محمد نوح|ر صل|من زيق|لزق|ره |تـــج

26794o لمنعم يونس|ن عبــــد|محمد شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|8833 مل|نور فتـــىحي ك|تـــرين |ك كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3|7596 ى يسن محمود|لسيد حس|يوسف  ني  ى شمس|تـــج ره عي 

79|69| ى محمد حسن محمد حسن حسي  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

84o53| حمد|ر سعيد محمد |من ن|هندستـــ أسو

|36|73 ر|حمد محمد عم|ميسون عليوه  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

683989 لق حسن قرمد|لخ|دل عبــــد |محمود ع ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

84|47 ى دردير|حمد |بــــ |يه| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8|6839 يز مسعد يسي|يكل ف|م ره بــــنى سويف|تـــج

2778o6 لعدس|لمجيد |لفضيل عبــــد |لد ممدوح عبــــد|خ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

643826 ء محمود محمد محمد|رس| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

7849o2 هيم حسن|بــــر|لحكيم |ء عبــــد |لزهر| زيق|لزق|بــــ |د|

77o658 لجمل|لىح |ضىح محمد عزتـــ عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

494364 ي علو|حمد ن|
وي|لمس|ن |رص بــــسيوئى ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

|34795 حمد|حمد صديق |محمد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

6686o حمد حسن|مه |س| |يش لفيوم|طبــــ 

54||75 مد|ل عطيه ح|لد جم|خ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

638o|4 ي|هيم كيل|بــــر|حمد |حمد |عمر 
ئى زيق|لزق|هندستـــ 

2|4o36 لمجيد|حمد عىل عبــــد|تـــفى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

8||935 ي محمدين عىلي
مريم حسنى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

2|4742 حمد|ل |لع|لدين عبــــد|م عز  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

777264 يوسف حمدى محمد هندى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

53o234 ئى|لشنو|ندى سعيد عبــــده محمد جمعه  سكندريه|ل|حقوق 

8|9495 ي رمسيس |ه| ن|دري|
سعد|ئى ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

|لمنى

2387o8 وق  ى|بــــر|رسر هيم محمد حسي  هره|لق|علوم 

827468 ف  د|لرحيم بــــدر ج|لدين عبــــد|رسر |هندستـــ قن

4537oo  عىل عط|لشو|هيم جمعه |بــــر|
ى
|دق |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 

لشيخ
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75359| شور|ره سيد حسن محمد ع|س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5o7464 مه|ره محمد لطفى محمد سل|س سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

3739o| لمعىطي خليل مصيلىحي|م عبــــد|نعمتـــ هش |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8787|4 حمد محمد |ر بــــدوى |من سيوط|بــــ |د|

4457o7 حمد|هلل |حمد عبــــد |تـــ |جي سكندريه|ل|بــــ |د|

342589 د سويلم|عيل عو|سم|محمد | ن|ر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

695838 لمنعم خليل|ر خليل خليل عبــــد |من لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

22o686 ل محمد|نور محمد جبــــ ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

83|568 بــــر|دق ج|لص|لصبــــور عبــــد|رس عبــــد|ي |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|42544 ن|لنبــــى سليم|ن عبــــد |هلل عمر|هبــــتـــ  ى شمس طبــــ عي 

85o277 ل|بــــخيتـــه محمود محمد مشع ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

52|433 لحميد|هلل عبــــد |بــــر عبــــد |ء ص|شيم بــــ دمنهور|د|

475859 ر|لىطي|لعزيز حسن |رس مصطفى عبــــد |ف سكندريه|ل|ره |تـــج

82477o مؤمن طلعتـــ فرغىلي محمود دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2955o متـــ محمد محمود|س|محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|4o799 حمد محمد|محمد ثــــروتـــ محمد  هره|لق|حقوق 

72o38 لحليم محفوظ|ح عبــــد |م صل|ريه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

27||46 لجندى|لسيد |لمطلبــــ حفنى |مه عبــــد |س|م  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

84484o ي |حمد ن|
حمد|رص قرئى ضتـــ|ري/ن|سو|عه |زر

348|35 حمد|حمد سيد |محمود  ى شمس|د| بــــ عي 

4o3642 حمد|حمد سيد |لسيد |هيم |بــــر|محمد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8949o2 تـــ فريد عبــــد لعزيز |مصعبــــ خي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

6|24|7 وق محمد  وى|لبــــشل|لحسينى متـــول |رسر |بــــ طنط|د|

883785 للطيف |ء سيد عىل عبــــد|رس| سيوط|تـــربــــيتـــ 

2396o9 هدير حسن يونس حسن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

69||43 ح|لفتـــ|وى عبــــد |لمعد|ء عىل |ل| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

26452o د|لجو|ر صبــــىح خرصى عبــــد|من |كليتـــ هندستـــ بــــنه

273o73 ن|مه مزيز حكيم يون|س| |ري|م |ج طبــــيع قن|عل

8|6834 ن مرىسي|تـــ سيد رضو|فرح سيوط|ره |تـــج

243538 ل|شم هل|سهيله سيد ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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695823 هيم خميس|بــــر|يه محمد حلىم | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7o5|o3 ى محمد |سحر  حمد سمرى|لحسي  لمنصوره|صيدله 

6o38o| حمد|دى سيد|له|م محمد عبــــد|حمد حس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9|o2|9 ف ف|ن |لىلي | يز حن|رسر ج|علوم سوه

82398| ن محمد محمود تـــوفيق|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

4|5428 ي
|ل عىل عىل نج|ء بــــل|ضى دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

365|72 بــــوزيد|لفتـــوح |بــــو|طف |سلسبــــيل ع ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

693564 بــــ|لمتـــول رسر|ج |م حج|ريه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|57o59 بــــسنتـــ مجدى محمود لبــــيبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o946| حمد|لسيد |لدين |ل |ء محمد كم|لىمي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

25|6|2 بــــى|مبــــ|ل|سط محمد |لبــــ|حمد عبــــد| لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

627o64 ح محمود حمد|هلل صل|حمد عبــــد| زيق|لزق|نوعيتـــ 

526574 لسيد محمد سعد|دهم محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|754| ن|للبــــ|حمد |ن محمد |نوره ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3297oo ى|محمد ف| ذكري| دين روق بــــحي  لمنصوره|حقوق 

82o556 للطيف|ء محمد محمد رمزي عبــــد|شيم ي|عه |زر
|لمنى

68827o عيل|سم|حمد |حمد محمد |ح |روه صل| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

58|7o بــــى|مبــــ|بــــى محمد |مبــــ|حمد | ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

442943 لعزيز سويلم|ندى سويلم عنتـــر عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

8o8468 هيم|بــــر|نطونيوس نهرو منقريوس | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

63847 بــــر محمد|حمد محمد ج| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

4o446| لحميد قطبــــ|هلل عبــــد |هلل محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

442287 رق طه محمد ذكرى|محمد ط لشيخ|تـــمريض كفر 

776764 رقيه سعيد عىل محمد زلطه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

687763 لديبــــ|لسيد |لسيد يوسف |مصطفى  لمنصوره|بــــ |د|

|6o347 حمد عىل|حمد عىل | ى شمس هندستـــ عي 

922966 لس مجدى غليون بــــسطريوس  كي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

237847 وق  حمد عىل محمود عوض|رسر ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

64|||| هد|لسيد مج|سميحه محمد محمد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

7782|| ى|رى ع|م طف حلىم حني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|4947 لحفيظ  |س عبــــد|رغده محمد عبــــ سيوط|طبــــ بــــيطرى 
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692722 ى عل|ي ن|لسيد سليم|ء |سمي  ن|طبــــ حلو

382o5 ويىه|لشن|لحميد |لسيد عبــــد |دل |بــــ ع|يه| ى شمس|زر عه عي 

353344 وى|لص|لعزيز |م عبــــد|لسل|محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

79oo6o يه نرص محمد يوسف محمد| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

46272| لسيد يدك|لمجيد |لدين طلعتـــ عبــــد |ء |عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2|7354 ف |ئشه |ع لجنيدى|لسيد تـــوفيق |رسر ى شمس علوم عي 

4894|o لعسكرى|حمد |تـــم يوسف |نسمتـــ ح سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4|292 لرؤف|لرؤف فرج عبــــد|مروه عبــــد هره|لق|ره |تـــج

6|7327 لفى|ل|تـــ تـــوفيق |د|ء س|عىلي ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

85843| ي|ر
ي عبــــد| ئى

لعزيز|عزتـــ عطيفى ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

||7688 د متـــول عىل|ريم عم ى شمس| لسن عي 

869557 م محمد عىلي|لسل|ء عبــــد|دع ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

8277|3 زق محمد|لر|حسن محمد عبــــد ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

3644|8 دل عطيتـــ صغي |م ع|ر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

299998 لمنعم محمد|حمد سعد عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

495576 محمد خميس منبــــى محمد كريم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

76549 ف عبــــد |ن |بــــريه  محمد|لبــــ|رسر
ى
ق ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

625327 وى|لشعر|لرحيم محمد متـــول |م عبــــد|نور س لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

254528 ي|هلل حس|عبــــد
م محمود مني  محمود مني  مصطفى ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|55o7| مريم محمد محمود محمد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6855o3 لغمرى رحمه|لزىك |ندى عىل  لمنصوره|عه |زر

79|458 ف عبــــد |محمد  ن|ل سليم|لع|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|57|o9 لسيد حسن|ن محمد |نوره هره|لق|ره |تـــج

36o||2 زى|حمد حج|عوض | يتـــ رض| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

249|89 ن جمعه|د رمض|مه رش|س|تـــفى  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

|23|89 لرحمن محمود فرج محمود|فرج  ى شمس حقوق عي 

675586 لجندى|مد |هر ح|مد ط|لرحمن ح|عبــــد  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

|7|638 ن ن سيد|ل سليم|كم| مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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59987 عيل|سم|ن |وليد عمر سليم ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

5o5963 ف محمد محمد |م |سل| عيل|سم|رسر سكندريه|ل|عه |زر

6o72o5 لخي |بــــو |لحميد |هلل مرىس عبــــد|عبــــد لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

25726o وق  لكوم|ر |لغف|حمد عبــــد|رسر لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

883|26 حمد نمر حمدى محمد | تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

5o2436 لكوم|حمد محمد |لد |لدين خ|نور  سكندريه|ل|علوم 

623773 هيم حمزه|بــــر|لغنى |زينبــــ عىل عبــــد ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

332565 لدين|ج |لعظيم عىل رس|يدى عبــــد|ه |حقوق بــــنه

|392|4 س|د مدحتـــ محمد عبــــ|جه ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

4o762 نور محمد|حمد |محمد  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

6o6o64 ج |لبــــلتـــ|م صبــــرى حسن صبــــرى زىك |حس ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|87o7 ن|هلل رمض|ن عبــــد |يه رمض| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

||7782 وي|د محمد عشم|يه عم| ن|طبــــ حلو

||7|83 جر محمد طه عويس|ه ن|صيدله حلو

637683 لرءوف محمد مصطفى|حمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33662o لرحمن|لسيد عبــــد|دتـــ محمود |مي ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|72365 لسيد محمد|حبــــيبــــه محمد  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

839926 حمد| |زينبــــ حموده رض دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

7o889o لمهندس|لحسينى |هيم |بــــر|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|22944 ي 
هيم يوسف عىلي|بــــر|فرح مرتـــضى هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

35o887 ح عىل|لفتـــ|دل عبــــد|سمر ع |بــــنه| هندستـــ شبــــر

639597 عيل|سم|لسيد |روى محمد | زيق|لزق|علوم 

77824 لسيد|لمحسن |رص عبــــد |حمد ن| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

46984 ف سيد عبــــد |مح |س ح|لفتـــ|رسر هره|لق|هندستـــ 

49764o زى|م ذىك حج|ن هش|رو تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

828|67 حمد|لحميد محمد |م عبــــد|ريه لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

32o365 ى عىل|يه عىل ش| هي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

493495 ط|لبــــط|حمد محمود |محمود  ره دمنهور|تـــج

4|383 لحميد|ن محمد عبــــد|لرحمن شعبــــ|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

53o6o3 دل سعيد محمد مبــــروك|ء ع|شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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2|8o24 | رؤوف رأفتـــ حن
ى
ق مشر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6374o2 لبــــيىل|لد مرىس مرىس |محمد خ ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

42|85 مريم محمود عىل عىل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3326|9 حمد محمد|لسعود |بــــو |محمد مجدى  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|597|3 وي|لدفر|محمد حلىمي | رن ى شمس|د| بــــ عي 

|45322 حمد|محمد مصطفى عىل  ن|بــــ حلو|د|

244o4 بــــو رسيع محمد|هبــــه صبــــىح  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

45956 ء عفيفى حسن عفيفى كريم|شيم ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

7|2677 لم|لسيد س|لسيد |لسيد |محمد  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

35655 ن|م شعبــــ|لسل|حمد كرم فتـــىح محمد عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

869524 حمد محمد|بــــر |حمد ج| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

28296 ي|لبــــ|مي عبــــد |له|حمد |لد |خ
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

242546 لرحمن|لرحمن محمد قرئى عبــــد|عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

27872 حمد محفوظ مهدى|ئى |م| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

488579 دل نرص متـــول نرص|يوسف ع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4|727 ف حسن محمد|حسن  رسر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

2|237 لرؤف موىس|حبــــيبــــتـــ مصطفى عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o6343 لدين زىك طه  |ل |ر كم|من ج|تـــربــــيتـــ سوه

|6433o حمد|لسيد عىل |حمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6|7786 بــــ|لسيد خط|لحق |رتـــ عبــــد |س ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

626998 ر مصيلىح|لغف|ء مصيلىح عبــــد|ل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43679| حمد محمود  شعوط|لسعيد |ندى  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

84922 يد|زز|طف حسن مي|حمد محمد ع| حقوق بــــنى سويف

6|8|75 لمندى|ل مصطفى |يمنى جم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5|7|6| م|س ضي|م حلىم عبــــ|ء هش|آل ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

893477 د بــــخيتـــ |ىط ج|لع|حمد عبــــد|ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

226485 محمود محمد محمود عوض محمد لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

694|33  عبــــد |هيم |بــــر|رس |ء ي|سم|
ى
زق |لر|لدسوق

مل|قز
لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8||548 ى|نوره ن ندير محمد يسي  ي|بــــ |د|
|لمنى
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47635| ن جمعه|د محمد سعد شعبــــ|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76o474 هلل|فظ عبــــد|دل ح|محمد ع عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

757767 لفتـــوح محمد|بــــو |هلل |رضوى عبــــد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

286999 لحرصى|هيم محمد |بــــر|سعيد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|36764 ل|لع|مي  عبــــد |ل|نور |جر |ه |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

93275 حمد|حمد |لد |طمه خ|ف كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

779546 هيم|بــــر|ء محمد عىل |ول لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

48o579 ح|لفتـــ|ل حسن عبــــد|هيم حسن كم|بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

784o53 لغنى|لرحمن عبــــد|ل عبــــد |م جم|سل| زيق|لزق|حقوق 

7|5226 م محمد محمد عىل محمد سعيد|سل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

87o6o2 ى|لرحمن محمد |عبــــد بــــوزيد حسي  ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

32949| حمد سعد|لعزيز محمد |ح عبــــد|م صل شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

458o34 لعزيز فرج|د عبــــد |زم مر|مؤمن ح لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

8o2695 مل|طف سعد ك|ديه ع|ن ي|لسن |
|لمنى

545695 فظ خليل|حمد محمد ح|يوسف  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3o889 سم|تـــه ق|ن مجدى شح|يم| هره|لق|علوم 

534449 ي عط|بــــر|
ى
وس|هلل تـــو| |هيم شوق رصى دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

648322 لرحمن|مد محمد عبــــد |هدير ح عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|7274 م|م|ل|ن مرتـــضى محمد |نوره لمنصوره|بــــ |د|

75|467 لح خليفتـــ|رس رجبــــ ص|ي| سم تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

|6|7o ل|لع|لرحمن عبــــد|د عبــــد |عم| هن هره|لق|حقوق 

8|o498 بــــ حسن محمد|لعزيز دي|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

282849  محمد|لبــــ|حمد عبــــد|يه |
ى
ق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

676|47 حمد|حمد حسن | |ند ره بــــور سعيد|تـــج

276954 ي|بــــ رأفتـــ |لوه|ه عبــــد|نج
لففى تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

97667 لحميد بــــكي |دهم عزوز عبــــد | ضتـــ|ري/م بــــنى سويف|إعل

2o64o عيل|سم|هيم سيد جودتـــ |بــــر|محمد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

527242 هيم خليل|بــــر|د محمد |سع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o6448 در|لق|بــــكر محمد خلف عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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|57o25 ى رمض|محمد  حمد|ن |حمد حسي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8556|7 حمد محمود|م محمود |وس حقوق بــــنى سويف

89o8|7 لغنى |يمن بــــكر عبــــد|ر |من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o|528 لعجىم|زق |لر|ء حمدى رزق عبــــد |ل| زيق|لزق|علوم 

|55|o| ض|حمد ري|طف |ميسون ع ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

24777 ي
ى |نس | |دئى ى|مي  مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|5|23| ى عبــــد |م ي|بــــسمه هيش لحميد حسن|سي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

257842 لزعيم|لنبــــى |رص عبــــد|محمود ن ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7733|4 |لبــــن|ء عزوز سعيد عطوه عطيه |شيم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|25495 د سند رزق|عزتـــ عي| رين|م ى شمس|تـــج ره عي 

5465o ح محمد محمد محمود|صبــــ لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

9|2453 ن |ء مدين زيد|لسيد عل| ج|طبــــ بــــيطرى سوه

6|9o2| وى|لشن|نبــــيه محمد | عل ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

82|o7| لرحيم|لحميد عبــــد|ن عبــــد|ده رمض|غ ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

367683 هيم|بــــر|لرحمن |عبــــد| محمد رض لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

838849 للطيف خليل|عيل عبــــد|سم|ء |لزهر| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9o5oo6 لم حمص |ء وليد س|سم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8o46o لىح|حمد محمد محمد عبــــد|لمجيد |محمد عبــــد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

89|92o ى حس|س ن |ره خليفه حسي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

72342 ن|هيم عثــــم|بــــر|مروه عىل  لفيوم |تـــمريض 

|47326 عيل|سم|بــــ |لوه|م عبــــد |زم هش|ح هره|لق|حقوق 

4477| ى م|ي مه|هر هليل سل|سمي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

785243 لعظيم محمد |لحميد عبــــد |ء عبــــد |رس|
در|لق|عبــــد

زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76|333 نوبــــ يشى صموئيل يوسف|بــــ| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

5453|8 يف مصطفى محمد صبــــره ندى رسر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

75242o لح|لسيد ص|ن |عمر رمض عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

7o254 لمرضى محمد|حمد عبــــد|طمه |ف لفيوم|ر |ثــــ|

27|893 ن|لسيد سليم|هلل سعيد |يه | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

223|5 حمد|يوسف محمد محمد  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 
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7534|5 متـــ|لعزيز سل|محمد صبــــرى عبــــد  لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

64296| ي
هلل عرفه محمد|لسيد عبــــد | |دئى زيق|لزق|طبــــ 

256739 لعزيز أبــــو خلبــــه|هند محمود عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

63o424 لعزيز محمد|لد محمد عبــــد |محمد خ  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

7|8o54 ن سيد حمودتـــ|سيد شعبــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49oo|5 مد عىل|بــــر خليفتـــ ح|طمتـــ ج|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o69|2 للطيف |عبــــد| م صبــــرى عط|سه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42|oo| ي محمد فؤ|م|
هيم|بــــر|هيم |بــــر|د |ئى لشيخ|بــــ كفر |د|

52344o  |هلل |عبــــد 
ى
 عبــــد |لدسوق

ى
دى|له|لدسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2464|6 للطيف سعد زهره|م عبــــد|سل|للطيف |عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

694462 لعظيم محمد|لعظيم رففى عبــــد |عبــــد | دين ط|ر دمي|ثــــ|

2|8833 ك|لمل|ك وهيبــــ عبــــد|لمل|وهيبــــ عبــــد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|5oo63 لغنى|عبــــد | م مصطفى زكري|حس حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

243588 هلل|ن سيد فوزى لبــــيبــــ عوض |يم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

348o24 ف سعيد|محمد رمض ن سعد رسر عه مشتـــهر|زر

5o584o لد|لسيد خ|لد محمد |مؤمن خ سيوط|عه |زر

434|53 لم|لسيد س|وى |لشن|هلل محمد |منه  | تـــمريض طنط

53397 حمد|ن |ل سليم|رق جم|ط معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

6886o7 ن|لسيد محمود زيد|رف |مصطفى ع ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

494627 هلل فرج محمد زقزوق|محمود عبــــد |بــــ طنط|د|

|448|| هيم|بــــر|عيل |سم|ء سمي  |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

328877 حمد عىل حسبــــ|رص محمد |محمد ن ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

8o8599 لرحمن|حمد محمد سمي  محمود عبــــد| صيدله بــــنى سويف

32654 هيم عمر حنفى|بــــر|زم عمر |ح هره|لق|هندستـــ 

|5o92| فظ|لىحي ح|بــــر عبــــد |طمه ص|ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

8|7849 عىلي| مروه سيد عط ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

499o3| للـه|دى فرج |له|لمنعم عبــــد |ء حسن عبــــد |سم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

333474 دق|لص|لدين مصلىح |ح |كريم صل |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

9||3o لحفيظ|بــــ عبــــد |لتـــو|رص عبــــد |لن|عبــــي  عبــــد  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى
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6|898 لمنعم عىل|نوره محمد عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|397| حمد|ن |بــــ سليم|لوه|ن عبــــد |حن |نوعيتـــ طنط

495|43 قه|لن|لحفيظ |محمد رزق محمد عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

76o|2| ل|دل محمد هل|بــــ ع|رح لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

|3|6o3 تـــ خليل|ن فرح|دل شعبــــ|منيه ع| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|7o742 ىط محمد حسن|مح مع|حمد س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

233642 حمد حسن سليم حسن| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

44626o لنرص|لنرص عبــــد ربــــه سيف |حمد محمد سيف | ي|بــــ |د|
|لمنى

628o|4 ل|لع|لسيد عبــــد |ل |لع|ن عبــــد|محمد رمض زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

64o95o حمد عطيه محمد عطيه|محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

547557 فظ عطيتـــ|لح|ض عبــــد|محمد عبــــده ري سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

859244 ي صل
س|ح عيد عبــــ|مصطفى ي سويف|تـــربــــيتـــ ري

ى بــــنى ضيه بــــني 

88273o ره يحن  رشدى محمد  |س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

263358 مل سعد عىل محمود| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

845874 لحميد محمد محمود|لح عبــــد|ص لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

||4723 هلل|يمن سعيد عبــــد |م |ر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|25|63 ره|حمد عم|حمد محمد | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5225o5 سط حسنى حسن رزق|لبــــ|عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

788|27 لد|لعزيز محمد خ|لد عبــــد |خ نوعيتـــ بــــور سعيد

5433o| بــــر عليوه|رزقه حسنى ج دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

247||o |لمل|مد محمد |محمد وحيد ح ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

5o5924 هيم|بــــر|لسيد محمد |ء |يوسف عل سكندريه|ل|بــــ |د|

284866 لمتـــولي عىلي|ر محمد عىل |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|o35o ن |بــــوضيف مهر|م محمد |بــــسمه حس ج|صيدلتـــ سوه

6o6293 ق|حمد |هيم |ذ سعد إبــــر|مع وى|لشر لمنصوره|حقوق 

34624| |عمرو عبــــد
ى
لمؤمن سطوج دسوق ى شمس حقوق عي 

|55625 سم بــــدوى حسن|يه ق| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

497429 لمجيد|لعزيز عبــــد|دل محمد عبــــد |ء ع|آل ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

58622 هر محمد|ر محسن م|من لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 
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7869|6 س جمعه|ن عبــــ|ن محمد سكر|نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

773642 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|رق |ء ط|شيم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|3842 روق يوسف|د يوسف ف|زي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

457566 ضل|هيم مصطفى ف|بــــر|يه | لشيخ|بــــ كفر |د|

895545 لحميد  |طف عىل عبــــد|بــــ ع|يه| ج|ره سوه|تـــج

263oo5 هيم طلبــــه|بــــر|دل |طمه ع|ف تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|65o48 حمد|سيد | ن رض|نوره هره|لق|حقوق 

8|489 حمد محمد|لمنعم |ء رسىمي عبــــد |رس| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

||5996 لرحيم محمد عىل خليل|رس عبــــد |م ي|سل| ى شمس|تـــج ره عي 

2|897 ميتـــ عفيفى سعيد عفيفى|س لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

252o6o مه|حمد سل|حمد |مصطفى  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

6439|4 لسيد|ل |لع|سلىم محمد مقبــــل عبــــد زيق|لزق|طبــــ 

7||||| حمد فتـــىح خلف|حمد |مريم  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

67523 ى محمد مليىح |زن مختـــ|م ر حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|9222 |لر|لرحمن محمد صبــــرى |لرحمن عبــــد |عبــــد 
ى
زق ى شمس| لسن عي 

236369 ي|ر
هر محمود عوض|م| ئى هره|لق|بــــ |د|

269734 د|ح مر|لفتـــ|زم يحن  عبــــد|ح ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

24o99 ن|سمر كرم طلبــــتـــ محمود رضو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7|5653 لسيد|شور |حمد ع|هيم |بــــر|هلل |يه | لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3278o4 هيم|بــــر|لعظيم |هيم عبــــد|بــــر|حمد | |بــــ بــــنه|د|

62oo82 ئى|لبــــستـــ|لىح |محمد رفيق عبــــد ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

8o4553 د|نبــــيل فهيم فؤ| رين|م دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|36958 حمد عىل|حمد محمد محمود | ى شمس حقوق عي 

649463 لسيد ميليىح |لمعبــــود |لسيد عبــــد|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

36o963 يم عىل|لد|طمتـــ عىل عبــــد|ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

539|| حمد|دل محمد |حمد ع| حقوق بــــنى سويف

57224 ود|هيم د|بــــر|يرينى جميل | ج|بــــ سوه|د|

8o9992 بــــ|لوه|مل عبــــد|نس محمد ك| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

258389 شم|محمد محمد سعيد ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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4|76o9 لمنعم عبــــده مرزوق|ن مصطفى عبــــد |يم| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

484o68  عبــــد |هدى رزق ص
ى
ح|لفتـــ|ق ي |

سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

499472 لي|ىطي غ|لع|ن محمد عبــــد |خلود رمض ره دمنهور|تـــج

75o835 لقلبــــى|هلل |حمد عبــــد |ء صفوتـــ |سم| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6485|7 وى|لبــــرم|حمد |تـــم محمد سيد |مصطفى ح ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|49722 هيم|بــــر|لد حسن عىل |م خ|حس ن|بــــ حلو|د|

476348 ن عوض محمد قنديل|حمد عرف|ل |بــــل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

523259 ي
ر محروس|لستـــ|محمد عبــــد | دئى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6o72| بــــر|لي عىل ج|ء جبــــ|ل| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

278|7 ف فوزي عبــــد|محمد  م|لسل|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|323 هلل عيد محمد عيد|منتـــ  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|8584 |لسيد رخ|ىط |لمع|بــــو|يه | ط|ر دمي|ثــــ|

86o46 لسيد منصور|حمد محمد |ر |يثــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8859|2 حمد عىل |حمد ممدوح | حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

8o2662 ي نصيف|ري صموئيل ن|م ج  ي|بــــ |د|
|لمنى

||8326 دق|مل ص|نور محمد ك ن|بــــ حلو|د|

|7o4|3 بــــيشوى سمي  تـــلميذ تـــوفيق دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

487939 ئيل|د فهىم ميخ|رك نبــــيل فؤ|م سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|49866 لفتـــوح عىل|بــــو |لسيد |حمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7558o5 سمر صبــــىح حسن محمد ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

462|72 ى ي خليل| صبــــىحي ند| مي 
حبــــسر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

2229|5 ى|بــــر|ئى |زن ه|م هيم حسي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

48|973 لمجيد|حمد عبــــد |هيم |بــــر|محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6||696 طه عنتـــر يونس سعده |علوم طنط

45|624 هيم بــــيوم|بــــر|فرج عىل فرج  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9o96o2 هلل  |د |م حسن محمد ج|سل| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

5|7489 شور|ديه عبــــده محمود ع|ن تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

857|35 س|دير غط|ويرس بــــ|نه س|دمي ي|صيدلتـــ 
|لمنى
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3685|5 لعظيم محمود|م محمد عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

689o3| لسيد|لعليم |تـــ عبــــد |لشح|حمد | لمنصوره|هندستـــ 

68o598 هيم|بــــر|طمه عىل محمود عىل |ف لمنصوره|حقوق 

3|7638 محمد نرص محمود نرص ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

352462 دل محمد عىل|هبــــتـــ ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

86o545 لودود|لرحمن عبــــد|لودود محمد عبــــد|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

79|||6 وز  لرحمن|يمن محبــــوبــــ عبــــد|في  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|47239 لش حسن عىل|ج |حسن تـــ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|6289| لد|ر خ|نىه محمد مختـــ ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

247999 ن|لدهش|هلل |حمد عبــــد|مريم سيد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o246o ل سعد مصطفى|هلل جم|هبــــه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|78|4| ى |بــــو |فتـــىح محمد  ى|بــــو |حمد |لعني  لعني  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

94o74 ى  لسيد محمد|محمود حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

324843 ىط محمد|لع|حمد محمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o7732 شور عيد محمد عليوه|طمه ع|ف |حقوق طنط

4oo652 جمعه محمود محمد يوسف| دين ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

33o|oo تـــ|حمد خو|جر محمود سليم |ه |تـــربــــيتـــ بــــنه

68o2|4 هيم|بــــر|ء عىل محمد عىل |ل| لمنصوره|علوم 

62o952 هيم سعيد|بــــر|رى |لبــــ|محمد مصطفى عبــــد هره|لق|م |عل|

7o7848 تـــه|نس حتـــ|هلل خليل خليل |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32|752 لمنعم|لغنى عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|محمد  |حقوق بــــنه

296956 بــــ|لوه|ن عبــــد|رص شعبــــ|عمر ن تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

4o5253 ى عىل يوسف محمد عىل حسي  ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

268586 لغندور|لد محمد محمد |خ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

482656 غ|لصبــــ|ء فتـــىح محمد |نوره عل سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5||78| لعربــــى|متـــ منصور |يز سل|محمد ف ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

55oo5 تـــ محمد محمد|هند بــــرك ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

48o496 حمد محمود محمد|بــــدين |حمد ع| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

477o|3 ى|لنعيم عبــــد |ضىح عبــــد  لغنى حسي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

42739 ف عبــــد | لحميد سيد عقبــــى|حمد رسر هره|لق|هندستـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 14191 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

697o29 حمد|محمد طه طلعتـــ طه  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

698954 شتـــ|لسيد عك|شه |هدير عك لمنصوره|عه |زر

6227oo حمد سيد|لرحمن سيد |عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

75o579 ف عبــــد | |رول هلل|حمد عبــــد|لحق |رسر |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

9o6384 طف لطفى متـــول |ء ع|رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4o695o ه | حمد عىلي|مه |حمد سل|مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

9oo595 ي|ر
س |يشى محمود عبــــ| ئى تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

||6956 هلل|بــــر عبــــد |هلل ص|ركو عبــــد |م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

846o65 هيم|بــــر|محمد يوسف محمد  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

526|62 دل محمد بــــدوى|محمد ع سكندريه|ل|هندستـــ 

675o8o ف كم|عمرو  ل محمد عوض|رسر لشيخ|هندستـــ كفر 

|69722 ضى حسن|لر|مصطفى سعيد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

464o7 حمد محمد سعيد|ئى |م| هره|لق|ره |تـــج

9|8354 ج  عدل خلف |نوبــــ ن|بــــ| سيوط|هندستـــ 

35|459 ل سيد محمود|حمد هل| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o2o24 لزغل|ل |تـــى كم|ر نج|من |بــــ طنط|د|

2848o3 محمد سيد محمد| دين تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

65|22 لحليم|نور عبــــد |هر |حمد ط| لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2274o7 لحكيم|لرحمن محمد محمد عبــــد|عبــــد هره|لق|حقوق 

4285o7 ج  عمر|لبــــلتـــ|ء صبــــىح |ول |بــــ طنط|د|

68|o74 ف|تـــ |لشح|حمد نرص |نرص  بــــورسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

622662 ل فوده محمد فوده|نه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|67633 لعليم عصمىل|حمد عبــــد |محمد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

87o242 هلل|هيم عبــــد|بــــر|ء بــــكري |شيم ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|7o59 روق|لسيد ف|ئى |يره ه|ن  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

537||| ف فؤ|محمد  لقيس|د سعيد |رسر تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

6888|9 شور|حمد ع|مح محمد |كريم س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

226596  س|ه
ى
دى|هر ن|مح م|رق ي تـــمريض 

هره|لق|معهد فنى
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68973 ح|لفتـــ|هلل عبــــد |ن عبــــد |حمد رمض| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

28264o سم محمد|فرحه حسن ق ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

343722 ى |ي| ي|حمد |تـــ حسي 
ى
لسيد دسوق لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|5537| حمد|لمنعم |بــــ حمدى عبــــد |رح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

849922 يم|لد|حمد عبــــد|ر سعيد |من لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

79|5|4 لجليل يوسف|زم محمد عبــــد |ح زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63|47| لق|لخ|ح عبــــد |لق صل|لخ|ن عبــــد |نوره زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

698834 ي
لسيد|هيم |بــــر|لسيد |رفعتـــ | دئى لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8|72|5 فظ|لح|روق محمد عبــــد|لرحمن ف|عبــــد حقوق بــــنى سويف

4365|4 ق|محمد عوض سعد محمد  وى|لشر لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

327357 هي|لبــــ|عزيزتـــ محمود حلىم بــــسيوئى  منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

793869 ن عىل|ن محمد رضو|حمد رضو| ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

49o829 لطيبــــ|لحميد |لعزيز عبــــد|ندى عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

768o3| | |بــــو ري|لمعبــــود |تـــسنيم محمد عبــــد 
ى
لسيوق ي صىح 

عيليه|سم|معهد فنى

89445o يمن محمد ذىكي |محمد  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

339323 هيم|بــــر|ع |لد رف|محمود محمد خ |نوعيتـــ بــــنه

6oo546 لسعدئى|هيم يونس |ح إبــــر|ل صل|جم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5o23|8 حمد|فتـــ محمد |رس ر|ج دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

5o6834 لحفنى فهيم|أحمد | ند سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6|269| هيم حويدق|بــــر|روحيه حمدى  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

93oo7 بــــتـــ|هلل محمد ثــــ|هند عبــــد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

863782 لحسن|بــــو|ر عز محمود |من دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

322o24 لحليم|م عبــــد|لسل|هلل عبــــد|مروتـــ عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

5|4726 وى|لبــــسطر|هلل |ن محمد عبــــد|يم| سكندريه|ل|حقوق 

69oo72 حمد عطيتـــ|هيم |بــــر| |صف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

446732 حمدي خليل|دل |حمد ع| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

48|5o| مد|لعزيز ح|عىل محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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894362 رع |لعزيز ز|ء محمد عبــــد|عل سيوط|حقوق 

54o4o6 ح محمد مرىس عبــــده|لهدى صل|نور  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

2|5|32 ف سمي  |مؤمن  بــــ|لبــــ|عيل فتـــح |سم|رسر هره|لق|حقوق 

358697 دق|لص|د عبــــد|تـــفى محمد ج وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

697||o لسيد تـــوفيق|دل |عمر ع ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

75545| لعظيم|غريبــــ مصطفى عبــــد | رن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

373527 ربــــى|لشو|ضى سيد محمود |جر ر|ه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

2428|| مصطفى محمد عبــــده محمد منصور هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5556| حمد تـــوفيق|حمد محمد | بــــ بــــنى سويف|د|

4|42|2 ل مصطفى طه مسلم|ن جم|نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6o3oo4 لرحمن|لحليم عبــــد |ء عبــــد |عل| نور لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6347o5 هيم|بــــر|حمد مرىس عىل | زيق|لزق|هندستـــ 

|76836 م|م|لعزيز محمد |هلل محمد عبــــد |منتـــ  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

457o8 لقوى|لقوى شيىم عبــــد|مريم عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|233 بــــ ضيف|حمد عوض خط| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

834632 حمد محمد|حمد حسن | ي للفن|
|دق قن|لفنى

46|o7 ف |س |ين| حمد محمد|رسر هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

893743 ى  |هر عل|ء م|سم| م حسي  سيوط|ره |تـــج

632|76 متـــ محمد بــــدوى عيسوى|س|ن |حن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

486|43 حمد|در |لق|حمد عبــــد |ح |منيتـــ صل| إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

8||5o5 دي|له|حمد عبــــد|در |لق|ده عبــــد|غ ي|لسن |
|لمنى

685536 ه مرو| بــــر|س ج|ن مصطفى عبــــ|مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

44o|69 لمرىسي|د أحمد |لجو|ن نبــــيل عبــــد |نوره لشيخ|ره كفر |تـــج

676587 هم بــــدوى|يمن محمد ف|ن |نور لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o|5o| ن عىل مصطفى عىل متـــول جمعه|نوره هره|لق|ر |ثــــ|

6o8|4| لسعدئى|ر مصطفى محمد |من لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|9763 هيم|بــــر|لعزيز |فتـــىح عبــــد| حمد رض| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|38329 لمجيد|لسيد عبــــد |دل |م ع|سل| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

9o9848 مل محمود |هيم ك|بــــر|هر |جو ج|عه سوه|زر
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879|96 دل مرزوق رزق |رى ع|م سيوط|تـــربــــيتـــ 

78|489 ن|ن محمد دهش|يمن عثــــم|ن |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

27|7|8 هلل|د |هيم ج|بــــر|تـــه |منى شح ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

39729 حمد محمد مصطفى محمد| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

768|27 ن|ر مسعد حمزه محمد سليم|من لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

|49|66 عيل|سم|لدين محمد |ء |فهد بــــه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|655 لسميع|مريم محمد متـــول عبــــد ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

52|225 لحكيم محمد خميس|ج  عبــــد|ء ن|رس| تـــربــــيتـــ دمنهور

6|6427 سم|لحميد ق|لسعيد عبــــد |هلل |منه  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

355267 لمصليىح|حمد زىك |ر |مي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8463|4 ه محمد | مي  محمد|ل|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

2385|9 لسيد|رثــــ |لو|جر سعيد عبــــد|ه هره|لق|بــــ |د|

78|57o لفتـــوح|بــــو |ح |لفتـــ|ح عبــــد |ء صل|ل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

357293 حمد محمد|دتـــ فتـــىح |غ ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

62894o تـــ عطيتـــ عىل|لشح|محمود  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

445||3 ن أحمد مصطفى|بــــ مصطفى رمض|إيه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|43997 ى فهىم|محمود خ لد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

775224 ف عبــــد |حمد | لعزيز عليوتـــ|رسر زيق|لزق|علوم 

8o8358 ي|سم|
ى
هيم|بــــر|تـــي عىلي |ء ق ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى

84o5|9 لرحمن|حمد عربــــي عبــــد|ء |سم| لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

355355 حمد|لسيد |لسيد |رقيتـــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|44872 ن جرجس|رأفتـــ قزم| لي|د ى شمس|زر عه عي 

|562oo م|لسل|مريم محمود محمد عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

882493 مه سنوىس محمود  |س|لمهديه | سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

3677o8 لطويل|ن |هيم مجدى رمض|بــــر| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

9|3573 لحكيم |ىط عبــــد|لع|لحكيم عبــــد|محمد عبــــد سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

337|22 ى عثــــم|ف ع|عف ن|دل حسني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|6362 بــــينى|حمد |فريده عمرو  لشر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

35937 لد|لحميد خ|حمد عبــــده عبــــد|ندى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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6598| ي نصيف|جورج مجدي بــــ
ى
ق لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

54737 ح قرئى|لد صل|روى خ| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

442276 لعزبــــ|لد مصطفى محمود |محمد خ لشيخ|ره كفر |تـــج

6o3924 لعزيز يوسف|كريم محمد عىل عبــــد |حقوق طنط

85o394 مل|بــــر محمد ك|لرحمن ص|عبــــد ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

6o5635 ح عىل حسن بــــدرجزر|نج لمنصوره|بــــ |د|

834|6| مد محمود|لحسن ح|بــــو|جر |ه دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

83842| ي|يه محسوبــــ عبــــده حس|
ئى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

53548 ي
لحق|د |ن محمد ج|محمد تـــعى حقوق بــــنى سويف

438|4| هلل|هيم عبــــد|بــــر|هلل محمد |ن عبــــد|يم| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

8o2o47 هيم محمد|بــــر|م محمد |حس ي|صيدلتـــ 
|لمنى

678276 ئل منصور محمد عىل|يه و| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

756o32 لحميد عىل|لسيد عبــــد |ء |رس| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

7|22o3 هيم صبــــيىح|بــــر|هر عبــــده عبــــده |حمد ط| ره بــــور سعيد|تـــج

498583 لقنجتـــ|ض حسن |م ري|تـــ س|ي|عن ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3692|4 حمد|لحميد موىس سيد |ده عبــــد|كريم حم دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

523957 هيم|بــــر|بــــ |لوه|در عبــــد|زم ن|ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|76|9 حمد|هيم |بــــر|لسيد |طف |ء ع|ل| هره|لق|عه |زر

7|765 ن|هلل لطفى زيد|يمن عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

347676 مصطفى مهدى خلف مهدى محمد ى شمس|د| بــــ عي 

782887 لسيد محمد|ح |محمد صل زيق|لزق|حقوق 

642229 ل مصطفى محمد|سيف جل زيق|لزق|ره |تـــج

6|8788 بــــوعمر|حمد |حمد |تـــسنيم  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

329|52 لدريدى|هيم مصطفى |بــــر|د |سع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

524o25 م مصطفى محمود حسن|مريم عص سيوط|بــــ |د|

6o837| تـــه|تـــه سيد شح|ره سيد شح|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

354288 تـــفى مصطفى سيد محمود حسن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|6o|99 ى مصطفى محمود|خ لد خي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84398o ح زىكي سليم|محمد صل ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

94275 ء سيد عىل مرىس|شيم ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى
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75o7o| ى حكيم مح|ج  |سيمون ن|ن| ربــــ|مي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

5|6|49 وي|لغربــــ|ىط |لع|ده محمد عبــــد|ل حم|نه معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

||9476 حمد مبــــروك|دق |محمد محمد ص ى شمس حقوق عي 

79|954 ي|ر
حمد|روق عىل |ف| ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

93683 منى محمد محمود محمد عىل لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

6354o7 هيم|بــــر|روق سند |م ف|ريه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

3443oo محمد سمي  مصلح محمود ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

64335 ى رمض|لىمي ى|ء حسي  ن حسني  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

24||| وق رزق محمد منسوبــــ مطر رسر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

49||22 لجمل|لعزيز حسن |نىح  حسن عبــــد| لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

525o27 ن|ن كريم زيد|محمد سعد زيد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

333247 زق محمد حسن|لر|سهي  وليد عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o795 عدي عطيه|لحفيظ س|خلود عبــــد  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

865758 ر سيد|لغف|لحميد عبــــد|ء عبــــد|سم| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

47964| نم|للطيف محمد غ|يوسف محمد عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

37552 حمد حسن|رق |ء ط|سن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

42|o64 وى|لحفن|لسعيد مصطفى |بــــسنتـــ وحيد  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

534389 لم|م شتـــيه س|لسل|محمد جميل عبــــد  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

256469 هيم زيتـــون|بــــر|محمد | رن تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

326259 ى |ده حس|ء حم|رس| هيم|بــــر|ني  ن|تـــربــــيتـــ حلو

789673 هيم|لرحمن محمد محمد إبــــر|عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

33966o لسيد|ئل محمود |حمد و| ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

82|65o حمد|رس عمر خلف |ي ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

899599 ن محمد |طمه بــــسيوئى سليم|ف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

487|96 لجليل|هيم  محمود عبــــد |بــــر|ئل محمد |محمود و سكندريه|ل|بــــ |د|

23o73| ر محمد يوسف|يوسف مختـــ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

464|2o ح محمد محمد رسي|لفتـــ|فهد عبــــد سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|4|3|2 بــــوضيف|رص محمد |لن|حسنى عبــــد  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

58777 محمد سمي  بــــكري محمد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 
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9o2243 لحليم |رص محمود عبــــد|لن|حمد عبــــد| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

248|78 ده عىل|تـــه حم|ده شح|روضه حم تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|33464 ئيل|ميخ| مي  حن|ريو |م ى شمس حقوق عي 

2|2o94 ضى|ل محمد يوسف م|لرحمن جم|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

695|o مل|لح حلىم ك|ء ص|دع بــــ بــــنى سويف|د|

3326|4 لسيد قتـــه|لسيد محمد |ل |فوزى جم |بــــ بــــنه|د|

355474 د|لعظيم عي|ء سيد عبــــد|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|3986| ء حسنى حسن محمد|رس| ى شمس| لسن عي 

522353 حمد|م محمد محمود |سه لشيخ|عه كفر |زر

852937 حمد خرصى|رق |حمد ط| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23|7|9 هيم عىل خليل|بــــر|م |سل| |قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 
ضتـــ|ري/دى|لو

4358|9 ء محمود مسعود خليفتـــ|أسم سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

485o43 تـــ|محمد محمود محمد أحمد فرح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85|o83 ي نرص 
حمد نرص|منى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

92796 مد|لعظيم محمود محمد ح|عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|29264 لمقصود|لمقصود عبــــد |لعظيم عبــــد |حمد عبــــد | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

9|oo|o د سعيد |حمد فؤ|ن |مرو ج|صيدلتـــ سوه

6|9279 هيم عسيىل|بــــر|هيم |بــــر|م مجدى |سل| ط|هندستـــ دمي

9||96| هلل  |هلل عىل عبــــد|س عبــــد|ين| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

33|o4| حمد|لمنعم |دل عبــــد|تـــيسي  ع |بــــ بــــنه|د|

3495o3 سيد محمد قنديل| نور كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

6322|9 ي عبــــد |ريه حمد عمر|ح |لفتـــ|م محمد خي  زيق|لزق|طبــــ 

|73632 ى مهند محمد يوسف حسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78|o| لحميد محمد|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

4|52|8 ى |ي لدين|هيم محمود نرص |بــــر|سمي  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

4986o| لي|م غ|لسل|رتـــ محمد عبــــد|س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

36o376 لخلفى|لرحمن |ل محمد عبــــد|هل| لي|د شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

7o7|9o حمد|لغريبــــ عبــــده |حمد |يدى |ه لمنصوره|حقوق 

33o835 |لعل|بــــو|لكريم |عبــــد| لعل|بــــو|ندى  |تـــربــــيتـــ بــــنه
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63425 حمد|بــــر |ء معوض ج|عل |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

26236 در|لق|لح محمد عبــــد|محمد ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

262|97 هيم|بــــر|لسيد موىس |بــــر |سيد ج |حقوق بــــنه

|2o664 هلل|حمد عبــــد |رس |حمد ي| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

447967 ح|لفتـــ|لدين محمد عبــــد |ء |رتـــ عل|س سكندريه|ل|هندستـــ 

2|4289 حمد هريدى|مد |عمر محمد ح ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

3733o2 مجدى وهيبــــ وهبــــه| رين|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

432777 ى محمد |رو بــــو عنبــــر| لسيد|ن حسي  |علوم طنط

752535 ن|ود سليم|مح د|هلل س|عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

6983|7 |لنج|بــــو |حمد |ح |لفتـــ|رضوى عبــــد  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|462|8 يمن محمد محمد|زينبــــ  ى شمس|د| بــــ عي 

264676 ن حسن|م حسونه حس|مر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|6o54 بــــو دره|لد مصطفى محمد |ندى خ ن|فنون جميله فنون حلو

77386o لسيد حفنى|يوسف محمد  ى شمس طبــــ عي 

28|742 لسيد عبــــده|نور محمد |هلل |عبــــد د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

4|5342 وي مرع|سيف محمد وجيه عرج ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

697939 لسعيد محمد خليفه|ن محمدى |يم| لمنصوره|ره |تـــج

35o669 لعزيز|م عبــــد|لسل|ء عبــــد|نور بــــه ى شمس حقوق عي 

88oo26 ي|نيوس حسنى د|رس|
ئيل |ل روف|ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

428264 صور|ل|ل محمد |ل جل|ر طل|من |بــــ طنط|د|

227|92 حمد|عىل محمد عىل محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o|o23 ى صبــــرى |ي جح|حمد ر|لسيد |سمي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9|662o حمد محمد محمود |لرحمن |عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

494466 ى|ن حس|لدين غريبــــ فضل سلط|نرص  ني  |ره طنط|تـــج

34554o حمد صبــــيح محمود صبــــيح|متـــ |س|شمس  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

47754| ي مجدي عبــــد
ح عبــــده محمد|لفتـــ|يمنى سكندريه|ل|ره |تـــج

44|775 مد محمد|هلل عىل ح|ن عبــــد |رو لشيخ|ره كفر |تـــج

535749 لسيد محمد|لسيد محمد | |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

|54887 ح|لفتـــ|رس حسن عبــــد |م ي|حل| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

86477 ى محمد نعم|ي لقوي|ن عبــــد|سمي  لفيوم|علوم 
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69626o هيم|بــــر|حمد |حمد سيد |م نبــــيل سيد |عص لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

488276 هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|8|95 محمود محمد محمد محمد هره|لق|عه |زر

526274 مل|لحليم حسن ك|حمد نبــــيل عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

28o2|o لسيد عىل|محمد | ر|ي ى شمس|د| بــــ عي 

446||5 ئل مصطفى محمد حسن منصور|ن سكندريه|ل|هندستـــ 

62695o ه|مصطفى س| صف م عمي  زيق|لزق|بــــ |د|

686oo3 در عىل صبــــح|لق|ن عبــــد |يه عدن| ى شمس طبــــ عي 

49o892 هيم محمد محمد|بــــر|فرحه مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o6384 لسيد جمعه محمد|ء |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|8532 ف حسن حسن|هلل |منتـــ  رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

882635 حمد |حمد عىل |ء |رس| سيوط|بــــ |د|

|7|o3 لحميد|بــــ محمد عبــــد |يه|محمد  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

26|o5| هيم خليل|بــــر|لنبــــى |نعمه عبــــد شمون|نوعيتـــ فنيه 

63|8|2 مل ذىك|ره فرج ك|س ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

4|5555 ي منيس|لعزيز عبــــد |محمد عبــــد 
لعزيز بــــسيوئى لشيخ|ره كفر |تـــج

47|89 محمود محمد يوسف سعد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

679222 |حمد عىل |يمن |محمد 
ى
بــــودسوق لمنصورتـــ |تـــمريض 

25oo|4 زى|ديه سعيد عىل حج|ن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

37o8o ى بــــغد ى|محمود حسي  دى حسي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

687722 ى | شف|لسيد ك|لسعيد يشى حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|2787 ر عفيفى|لستـــ|هيم عبــــد|بــــر|محمد  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

757852 ى محمد مسلم عيد|ي سمي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

8692|o ي خليل
ى
يف غريبــــ صدق رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

76o95o هيم|بــــر|حمد |د سعد محمد |جه ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

5o9937 حمد سليم|ر محمد سعيد محمد |عم تـــربــــيتـــ دمنهور

765448 شور|ئل محمد محمد ع|لرحمن و|عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

493769 ق|ح محمود |لفتـــ|محمود عبــــد  وى|لشر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

776847 بــــينى|لعزيز |حمد عبــــد |محمد  حمد رسر زيق|لزق|ره |تـــج

|63|65 تـــتـــ|مه حسن شح|س|ء |ل| ى شمس|تـــج ره عي 
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|57o43 لم|لسيد محمد س|يوسف  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

8539|4 ن|ن عجل|تـــم فتـــىحي نعم|كريم ح ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

9229o4 ن |تـــه سمع|بــــيشوى جرجس شح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

22485o ن عيس محمد|هلل شعبــــ|عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

37|96 ن|لم|م محمد س|لسل|ء محمد عبــــد |رس| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

2482o3 د|حمد حم|لسيد |حمدى محمد | نور تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7672|8 تـــه|ئل محمد سعيد حسن شح|مصطفى و ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

845838 لمنعم محمد|ل عبــــد|حمد جم| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

335|7| دق عدل|لص|هيم عبــــد|بــــر|ن |نوره |حقوق بــــنه

768392 ن تـــوفيق محمد محمود حسن|يم| ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

5344|6 م وجيه تـــوفيق عمر|محمود هش ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

35o59o لبــــ|بــــوط|لسيد |ن محمد شفيق |رو ى شمس| لسن عي 

5o6334 لمجيد|بــــسمه سعد عىل عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

638745 م|لسيد محمد سل|يمنى  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

374525 حمد يوسف حسن|تـــغريد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

33|67| ف عبــــد|محمد  لحميد|لعظيم عبــــد|رسر |حقوق بــــنه

786|o| عىل حسن| ره رض|س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||9954 هيم سند|بــــر|حمد |م |ن عص|نوره ى شمس|د| بــــ عي 

6|||89 بــــو عيطه|ح شفيق |محمد صل ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

69o4|2 ن|ه عىل عثــــم|ل ز|حمد بــــل| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

4983|o لعتـــر|هلل |هلل عبــــد |ره بــــدوى عبــــد|س بــــ دمنهور|د|

697764 هلل|حمد عبــــد |سم |ء عىل ق|شف لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

32534 لغنى|لسيد محمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

|4275o ى|مريم ن رص خطيبــــ حسي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

425497 لمول|حمد محمد عبــــد |لسيد |ندى  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

2|3|7 حمد محمد|لسيد |ندي  هره|لق|بــــ |د|

6o9547 لعزيز محمد يوسف طه|ندى عيد عبــــد  |ره طنط|تـــج

834769 حمد|سعد عىلي |محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

368o85 محمد محمد مرىس محمد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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7|7o63 تـــه محمد منصور|م شح|هي لمنصوره|حقوق 

623|6 ن سيد فرج|زينبــــ شعبــــ ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|677|8 فع|لش|بــــ محمد |بــــوعتـــ|بــــ |يه|لؤى  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

7o3o3| لكوم|ح |لفتـــ|لمنعم عبــــد |ئى سعد عبــــد |م| زيق|لزق|علوم 

8o2|55 عيل|سم|لد محمود |محمود خ ي|طبــــ 
|لمنى

85o865 لوصيف|لمهدي |لد محمد |مريم خ لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

2|899| ج صبــــرى|لد محمد رس|ل خ|بــــل  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

75644o ء حسن محمد|محمد عل ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

8585o7 لنبــــي|لدين حسن عبــــد|ء |حمد عل| ي|طبــــ 
|لمنى

5o2|75 ف |محمد  ن|لعزيز عمر|لسيد عبــــد |رسر |ره طنط|تـــج

|65689 ي عبــــد |
ى
للطيف|حمد محمود شوق لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

72922 بــــو زيد|حمد |ح |لعزيز صل|حمد عبــــد | ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

788695 حمد|بــــو |لسيد |مد محمود |ن ح|رو سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

|67656 ى |مريم  د|لحد|لسيد |حمد حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o562| عيل|سم|مح قنديل |حمد س| زيق|لزق|هندستـــ 

8|4992 ن محمد محمد|نزيهه رمض ي|عه |زر
|لمنى

278o|o لحميد|لمنعم محمد عبــــد|يه عبــــد| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

838432 ي
لضوي|ل |ممدوح كم| دئى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|257|3 بــــر عىل|ر ج|مختـــ| رض| صف ى شمس|د| بــــ عي 

268237 لفتـــح منصور|بــــو|رص |محمد ن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o6648 حمد|ضى سيد |حمد محمد ر|مصطفى سيد  |بــــ طنط|د|

6o8478 لمنعم زرد|ندى مجدى محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

43968o هد محمد|حمد مج|دل |م ع لشيخ|ره كفر |تـــج

7o|29o لزمزم|دل محمود حسن |هلل ع|عبــــد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|69478 لد محمد مصطفى|لحسن خ|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

8459|4 دق|لنرص ص|محمد محسن سيف  ن|سو|بــــ |د|

774692 لدرج|حمد |جر محمد |ه زيق|لزق|بــــ |د|

43768o حمد نجله|ح |لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|حمد | لشيخ|علوم كفر 
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52|939 ن بــــولس رتـــيبــــ عيس|مره تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

68o28o ف محمد رمض|محمد  ن محمد|رسر لمنصوره|هندستـــ 

5|764| ئى|لقبــــ|نور |لمعىط |ء عبــــد |ل| تـــربــــيتـــ دمنهور

83o537 حمد|محمود | هلل يىحي|عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|56649 ى محمد ربــــيع محمد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|3o3o لح|يمنى سعيد عىل ص |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4|6832 عيل  فرج|سم|م |لسل|م عبــــد|لسل|ره عبــــد|س لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

243452 ى|بــــوبــــكر|محمد | ند لصديق حسي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

777o52 لدين حسن|مريم رفعتـــ مىح  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6886o3 فظ عربــــ|لح|لعزيز عبــــد |حمد عبــــد |محمد  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

238623 حمد|حمد محمد |يه | ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

843652 لمنعم سيد|رص عبــــد|محمود ن ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

822663 ي
لحليم|لك عبــــد|لم|ء محمود عبــــد|ضى ي|عه |زر

|لمنى

435977 ى|ش ى محمد |ز |هي  غبــــ جزر|حمدى ر|ل|لحسي  لشيخ|تـــمريض كفر 

83o72o ي |لد محمد ن|عمرو خ |لوف|بــــو|حمد |ج  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

432648 ي|حمد محمد |ء |لىمي
لحفنى |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

434|52 ى ضبــــ|ر محمد |من شه|حمد حسني  |حقوق طنط

|46o98 لدين محمد زينهم|ح |ن صل|يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

335668 سمي  سند محمد حسن| ن|ر ى شمس صيدله عي 

6o7975 ى أحمد ف|ي م|لغن|روق |سمي  |نوعيتـــ فنيه طنط

639823 ه حسن عبــــد| هيم|بــــر|د |لجو|لمجيد عبــــد|مي  زيق|لزق|ره |تـــج

|4|2|o ى ه|ي بــــتـــ|ئى محمد ثــــ|سمي  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

27823 ي |يوسف 
بــــي|مبــــ|يمن حنفى ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

77o463 يف  ف محمد عبــــد |رسر م|لسل|لعزيز عبــــد |رسر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

525oo9 عيل|سم|حسن سعد عطيه محمد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

698|6| هيم حسن|بــــر|ر سمي  |من لمنصوره|بــــ |د|

45o7o| لهيتـــىم|حمد |ع |لسيد مر| |سم |ره طنط|تـــج

698593 حمد|هرى موىس |لط|مح |م س طبــــ بــــورسعيد

526337 ف سمي  عبــــد|زي هيم|بــــر|للطيف |د أرسر ي|بــــ |د|
|لمنى
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235983 د محمد|هبــــه حسن عىل فؤ هره|لق|بــــ |د|

523786 لقريىط|لسيد |ل |لع|محمد سمي  عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7345o حمد يونس خليفه|ء |رس| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

685435 لصعيدي|حمد |هيم |بــــر|ن |يم| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

844o54 ى  لدين حسن محمد|محمد كيى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

5|563o لسيد|حمد |ر مجدى محمد |مي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

779289 ن|د زهر|لجو|لحكيم عبــــد |لسيد عبــــد |تـــغريد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

3387oo ى متـــول|ء مصطفى |سم حمد حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

229o95 لحميد|ء حسنى عطيه عبــــد|شيم ى شمس|زر عه عي 

429478 لمشد|ئل محمد عىل |محمد و |حقوق طنط

692482 |ش|لبــــ|محمد يوسف يوسف | لي|د ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8|4o73 جد فريد مجىلي|مي  م| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

87o285 سلوي محمد يوسف محمد عىلي ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

227724 هيم محمد|بــــر|هر |ره بــــ|س ه ى نوعيتـــ جي 

754835 وي|لمحل|د عبــــده |رون عبــــده رش|ه حقوق بــــورسعيد

246|58 لسيد زىك|هيم |بــــر|لسيد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

25276o ص|لقص|لحكم |عبــــي  حمدى عبــــد ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

882o5| هلل  |هر رزق |دى صموئيل ز|ش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

526825 هيم|بــــر|نور |عمرو مصطفى  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

886792 ى | ميمه محمد فرغىل حسي  سيوط|ره |تـــج

|24477 ى  حسني 
نور عىل سعيد مصطفى هره|لق|ره |تـــج

546||| هيم|بــــر|ى جيد |سنتـــ ميشيل بــــش|بــــ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

82|o37 ه ربــــيع عبــــد| دق عىلي|لص|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

636496 حمد|لعزيز |دل محمد عبــــد|لد ع|خ لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

82284o ف نصيف مجر|م |بــــر| رسر ي|طبــــ 
|لمنى

484o3| ى|بــــ|ل|مه مرىس محمد |س|سلىم  صي  |ره طنط|تـــج

68o947 هيم|بــــر|هلل |هيم عبــــد |بــــر|هلل |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

62o35o غبــــ حموده|م فهيم ر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6o897o دومتـــ|وي عطيتـــ ص|لششتـــ| |دين |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

76|745 حمد مقبــــول|سط |لبــــ|ء عبــــد |رس| سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح
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447678 لسيد|حمد |ندى مصطفى محمود  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

92224| لسيد |لسيد رجبــــ |محمد  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

526449 ى جعفور|حمد حسن | حمد حسي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

8|4662 تـــ نبــــيل محمد عىلي|ي| ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

793799 رس فتـــوح سليم عيس|م ي|بــــتـــس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|2769 صف|م و|ن س|س|ركو صفوتـــ ن|م ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

263672 وق محمد عوض  هلل عطيه محمد|رسر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

24493| ى  عيل|سم|هبــــه فهيم محمد حسي  ن|حقوق حلو

545687 ريوس طنيوس مجلع جورج |مك سكندريه|ل|حقوق 

|35||3 زق|لر|لرحمن عبــــد |حمد محمد عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

|3|333 ح خليل|لفتـــ|محمد سعيد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|267| ى |محمد بــــكرى حس لسيد |ني  ج|ره سوه|تـــج

6949|8 لعدوى|لسيد |ء محمد محمد |رس| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

76747 لدين محمد|كريم محمد سعد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

2334o9 ري|لبــــ|لدين عمر عبــــد |ح |مروه عمرو صل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3223o4 لعزيز مصطفى|لدين عبــــد|بــــ |يه|ندى  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

373|o| لعزيز صبــــري|ء خليل عبــــد|هن شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

49499 ن|حمد سليم|حمد وليد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

35596 محمد ممدوح محمد مرىس بــــخيتـــ ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

795oo م|لسل|هيم محمد عبــــد |بــــر|مريم  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

255754 لبــــرع|هيم |بــــر|م |حمد س| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

76o84o هيم عىل محمد|بــــر|حسن | دين ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

485o75 د محمد|د محمد فؤ|فؤ ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

897729 ء محمود عىل محمود |رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

864432 حمد|لعزيز |لسويسي عبــــد|محمد  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

3|8|99 عي|هلل عىل رف|طف عبــــد|ذ ع|مع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

35779 لطويل|م |لسل|د عبــــد|لسيد فؤ|د |يوسف فؤ ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

23229| عيل|سم|حمد |لدين |ر نور|يوسف مختـــ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

765248 لعزيز رزق|لسيد محمدى عبــــد |مصطفى  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 
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3359|4 رس محمد محمد|ء ي|ل| ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

536424 سيمون صليبــــ حكيم فرج جرجس سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

5o425 ن محمود|حمد رمض|محمد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6o4o85 لسيد|هلل حمدى محمد |عبــــد لمنصوره|طبــــ 

832264 رف|د ع|رق فؤ|رقيه ط ي للفن|
|دق قن|لفنى

624747 لموج |حمد يوسف |حمد محمود | ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

|554o| در|لق|م محمد عبــــد |حس| رودين ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

32|479 لس رفعتـــ سعيد مهنى كي  ن|حقوق حلو

6857o2 |لمو|يه فتـــىح محمد محمد عبــــده بــــدر |
ى
ق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

62o276  محيضى|هيم |بــــر|رس |ر ي|عم
ى
لدسوق ط|هندستـــ دمي

885826 ف حليم جرجس | |ن|دي رسر سيوط|بــــ |د|

75|4o2 مه محمد مسعد عبــــده جبــــر|س| هندستـــ بــــور سعيد

238473 ف |سهيله  لبــــرنس خليفه|رسر هره|لق|بــــ |د|

4|4o7| يق|لع|لح طلعتـــ محمد |بــــسنتـــ ص |حقوق طنط

499635 ن مسعود عطيتـــ|مينتـــ بــــدر| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

445|34 لكريم|حمد محمد عبــــد |كريم  سكندريه|ل|هندستـــ 

|75559 مل يوسف محمد|هلل ك|عبــــد  ن|حقوق حلو

|9|3o موريس يعقوبــــ| صمول يوحن ره بــــنى سويف|تـــج

28o|62 يمن محمد عىل|محمد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

4o3675 لمنعم سعد محمد|مجد عبــــد|لرحمن |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

25525o لبــــ|بــــوط|نور طه عىل  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

4|725| ن|محمد جمعتـــ عىل عىل عىطي لشيخ|ره كفر |تـــج

7o3962 مر|حمد ع|حمد محمد | |عل لمنصوره|ره |تـــج

68632 رص عىل عبــــد ربــــه|صبــــري ن لفيوم|بــــ |د|

25||| حمد مسعد حلىمي|ر |من هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|834| د|سمي  محمد سمي  فؤ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8464|3 ي حسن محمد عىلي
منى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

637264 ه عبــــد لح|عيل عبــــده ص|سم|لرحمن |ني  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

63o99| ي|ر
لسيد|ر |لستـــ|سمي  عبــــد | ئى زيق|لزق|ره |تـــج
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632743 هيم محمد|بــــر|ر محمد |مي زيق|لزق|ره |تـــج

6942o| دل موىس عىل|محمود ع لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

83|935 ى|شيم ء فتـــىحي محمد حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6959|2 عيل|سم|در محمد عبــــده |لق|لد عبــــد |خ لمنصوره|علوم 

269783 يدى|لع|محمد سعيد فهيم  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

49465o ل|بــــو غ|زق |لر|بــــو عجيلتـــ عبــــد |حمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|38698 ي عبــــد 
لرحيم|هي عبــــد |لل|حبــــيبــــه حنفى ى شمس علوم عي 

8o546| بــــوبــــكر|سم |محمود مجدي ق ي|تـــمريض 
| لمنى

8|85|8 لكريم محمد|تـــم عبــــد|ديه ح|ن لفيوم|طبــــ 

475o72 |لعزيز شتـــ|حبــــيبــــه محمد محمود عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

23622| رثــــ|لح|بــــو |ر محمود عىل محمد |مي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

78838o ود|ئى محسن محمد بــــدوى د|م| بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

||5882 ي|لمحسن |ح عبــــد |لفتـــ|رص عبــــد |ن| هن
لسعدئى هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

7|o635 ج|لحسينى محمد حج|جر مصطفى |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

482842 ى | |لي|د ى عبــــد |لسيد |مي  لرحمن|مي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

62o848 يمن محمد محمد عىل|حمد | ط|بــــ دمي|د|

85962| ي |سح|نطونيوس |
ى
نجىلي|ق شوق س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

284o87 ى يوسف|مه محمد |س| حمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

683293 ى سعد  فع|لش|لسيد محمد محمد |نرمي  لمنصوره|بــــ |د|

93456 هلل|م عبــــد |ح ضي|لفتـــ|لرحمن عبــــد |عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

7o26o2 حمد سعيد|ضىح صبــــرى سعيد  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

|42284 ه | لنعيم عىلي|حمد عبــــد |مي  ى شمس|تـــج ره عي 

45|325 ك|لحبــــ|عىل محمد عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|39o9 زي|لغ|هيم |بــــر|محمد رسور عىلي  |ره طنط|تـــج

3||4| لجيد|هيم عبــــد |بــــر|لد |تـــسنيم خ هره|لق|بــــ |د|

436994 لد حلىم محمد خرصى|س خ|إين لشيخ|تـــمريض كفر 

54|82 ىط مصطفى|لع|بــــو بــــكر محمود عبــــد | ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

925oo4 لسيد |هيم محمد |بــــر|عىل  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

864333 حمد مني  عىلي محمد| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع
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67555 حمد|سم محمد عجىم |بــــ لفيوم|هندستـــ 

8|7|23 بــــوزيد|حمد عزتـــ ميرص | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62369 لعظيم محمود|ن عبــــد |نوره رمض بــــ بــــنى سويف|د|

|28879 هيم|بــــر|لمنصف |مه عبــــد |س|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

8|3992 ى|نوبــــ |بــــ| يمن فهىمي حني  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

675o74 هيم عوض|بــــر|در |لق|مر عبــــد |لرحمن تـــ|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

437o9 يف خي  ن|هلل جمع|كريم رسر لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

42o6o| لشوج |هيم |بــــر|هيم فوزى |بــــر|حمد | ط|بــــ دمي|د|

9|o725  |ردين س|ن
ى
سحق |مح شوق ج|ره سوه|تـــج

624292 ن عوض|ن عثــــم|لد سليم|خ ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

32|277 لرحمن محمود عىل|مه عبــــد|س|حمد | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

2699o8 د|عمر سعيد محمود محمد حم لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

3674|9 تـــ هل ى عبــــد|ل |ني  حمد|لرحمن سيد |مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|9683 ف رجبــــ عبــــد |حمد | لسيد|لغنى |رسر هره|لق|ره |تـــج

45o238 تـــ محمود قطبــــ محمود|حمد عرف| |هندستـــ طنط

8|299 لمنعم سيد|نعيمتـــ سعيد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

246o6 ي 
هيم يوسف|بــــر|مريم مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4225|3 ى|ء حسن ص|شيم لح حسي  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

26883o يه مصطفى محمود عوده| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

6936|2 مد فضل|محمد فضل ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|622| زى|لمعىط بــــسيوئى حج|لنبــــى عبــــد |ر عبــــد |من لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

789967 عيل موىسي|سم|هيم |بــــر|م |ريه لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

53o586 ء حمدى جمعه قطبــــ|سم| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

|57742 حمد|ء وليد محمد |ول ى شمس|زر عه عي 

88o355 ى|مريم ن فهىم  | دى مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

262767 |يز غريبــــ محمد عر|حمد ف|
ى
ق تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|

|طنط

6o|2|6 ه|لس|لسيد |لسيد محمد |سعديه  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

8766o8 هلل  |لعظيم حسن عبــــد|محمود عبــــد سيوط|ره |تـــج
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8837|6 جوزيف كميل جورج جرس  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

626863 حمد يوسف|طف عطيه |م ع زيق|لزق|علوم 

3392|9 لسيد|جر سعد عفيفى |ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|644o9 سكندر|لفريد شكرى |ندرو | سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

782o76 شم|مل ه|حمد ك|حمد محمد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|77263 دق|هيم ص|بــــر|هيم ربــــيع |بــــر| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

||7|3o بــــر|روق ص|محمد وليد ف كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

2|67o8 عر|لش|لرحيم |د محمد محمود عبــــد |زي هره|لق|بــــ |د|

876437 ن  |لحسن عىل عثــــم|بــــو|حمد | سيوط|بــــ |د|

859o72 ن خليل|ري محروص جبــــر|م طبــــ بــــنى سويف

534757 هلل|لرحمن عبــــد|لسيد عبــــد|ن محمد |مرو سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

765883 لجندى|تـــسنيم عىل محمد محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

389o| محمد حسن عىل محمد هره|لق|حقوق 

|6452 لدين محمد فتـــىحي صليحه|نور   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

894839 ي
بــــوزيد  |لدين محمد عىل |ء |ضى ي لتـــرميم |

قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

632659 لسيد محمد محمد|نسمه  زيق|لزق|ره |تـــج

6|3o68 ي محمد محمد 
ى
ى|لحس|بــــو|مريم شوق ني  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 

بــــبــــورسعيد

49o479 ى يشى عىل محمد علو ن|حني  سكندريه|ل|ره |تـــج

36|2| هلل|د |حمد محمد ج|طمه سعيد |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|32472 وى|لسعد|در |لق|حمد عبــــد |م |حبــــيبــــه هش ى شمس|د| بــــ عي 

89297| ن  |ن تـــوفيق ربــــي|لدين حمد|م |عص سيوط|حقوق 

624469 ن|ئل سمي  محمد بــــدر|شذى و ط|ر دمي|ثــــ|

894|77 ن |بــــر رضو|لج|ن عبــــد|طمه رضو|ف سيوط|علوم 

||65|9 ى ك مل|لميس محمد حسي  ى شمس حقوق عي 

225972 ح|لفتـــ|حمد مصطفى عطيه عبــــد| تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

694569 هيم|بــــر|لدين محمد |ن شمس |يم| طبــــ بــــورسعيد

|33659 ى عىل محمد عبــــد |ي هلل|سمي  ن|حقوق حلو

7o6293 لسعيد|طمه مسعد فتـــىح |ف ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى
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2|4o|3 هيم|بــــر|هيم خليل |بــــر|ن |حن ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

75o72 طمه محمد فتـــىح محمد|ف هره|لق|حقوق 

924367 لمشهدى |رى جميل |نص|ل|ء |شيم ج|بــــ سوه|د|

756594 حمد سليم|حمد |حمد |م |سل| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

9|8784 هيم خليفه |بــــر|لمجيد |ء عبــــد|ول ي صىح 
سيوط|معهد فنى

677743 لرحمن|حمد عبــــد |بــــر |رق ص|زن ط|م لمنصوره|هندستـــ 

33999o |لش|ن عبــــد|لعزيز ربــــيع رمض|ء عبــــد|سم|
ى
ق زيق|لزق|صيدله 

8275o9 هيم|بــــر|حمد |هلل |عهد حمد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7552|8 ج|هيم حج|بــــر|هيم محمد |بــــر|يه | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8o39|5 ي |جر ع|ه
ى|دل مصطفى مي  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

|28489 لرشيدى|حمد |د |جر محمد فؤ|ه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

64o4o2 هيم|بــــر|دق |لص|م |لسل|سمر أحمد عبــــد زيق|لزق|نوعيتـــ 

8o|797 مل|ء محمد ك|هدير بــــه ي|طبــــ 
|لمنى

49o49| حمد|حمد |روق |هيم ف|بــــر|سلىم  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

333847 د مليىح  محمد|محمد رش| رض |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7o4734 هيم سبــــع|بــــر|حمد محمد |ر |من زيق|لزق|بــــ |د|

7579o |لبــــ|ن حميدتـــ عبــــد |ء شعبــــ|شيم
ى
ق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|5332 ى ش|يتـــ جمعه رمض| ى|ن حسي  هي  بــــ دمنهور|د|

257987 ى|لسيد فتـــىح |فتـــىح  لهمشر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8|3542 محمد سيد محمد رجبــــ ره بــــنى سويف|تـــج

8324|3 هلل|د |مجدي شفيق ج| دون|م دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

435359 يم|لد|ذينبــــ رزق محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

896573 لسيد  |ضىح مدحتـــ فوزى  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

34o652 د عطيه بــــيومي|م فؤ|ريج حس| هره|لق|م |عل|

6399o7 ى |لعربــــى عبــــد|مريم  حمد عىل|لمنعم حسي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

643885 لسيد موىس عىل|يه | زيق|لزق|بــــ |د|

||8498 حمد|ل محمد |هلل جم|يتـــ | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5o38o8 ل|لع|ه عىل عبــــد |لل|حمد عبــــد |يوسف  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3|4298 هيم يوسف|بــــر|محمد محمود  ى شمس|د| بــــ عي 

|66362 لسيد|لدين محمد |محمد مىحي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح
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82475| ي محمد سيد
عىلي مصطفى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

855445 ر محمد|مه مختـــ|ده سل|حم لمنصوره|حقوق 

4|428 ى عبــــد |شه لنبــــى محمد|بــــ حسي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|72|35 هيم|بــــر|ل سعد |جر جم|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

634o52 لسيد|لرحمن |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

|269o4 لعظيم|وي عبــــد |لشعر|سط |لبــــ|محمد عبــــد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

62|324 لعزيز|لعزيز مصطفى عبــــد|محمد محمود عبــــد  طبــــ بــــورسعيد

23342o هلل|بــــ طلعتـــ عبــــد|يه|م  ن|بــــ حلو|د|

7867|5 ن|ن محمد علو|هبــــه علو زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

826383 ي محمد |سحر حس
ي|ئى لطي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8o2668 لصمد|لحميد عبــــد|لمنتـــظر عبــــد|حمد محمد| ي|بــــ |د|
|لمنى

443357 دى|لبــــغد|وى |لص|دى |لبــــغد|م |حس لشيخ|عه كفر |زر

29738| ن بــــركه|لمهدى سكر|د عبــــد|يه عم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

768397 حد|لو|حمد عبــــد |م |ندى عص لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

439628 تـــه|حمد شح|دل |ء ع|عىلي لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

7752o7 لم|لسيد س|لسيد |محمد سمي   زيق|لزق|ره |تـــج

6|254| هيم بــــدير|بــــر|د |لجو|لد عبــــد |يمنى خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4o43|| هيم|بــــر|ره |ء محبــــ عم|عمر عل لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

7|o82 حمد|لحميد |حمد عبــــد |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

52o643 ف عبــــد |رو لمجيد|زق عبــــد |لر|ن أرسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

685856 ى |ي ن|دى سلط|له|مي  رزق عبــــد |سمي  لمنصوره|حقوق 

2|263 ل محمود مصطفى محمد|س ن|حقوق حلو

|8572 ح محمد|لفتـــ|لد عبــــد|ندى خ هره|لق|ره |تـــج

9o97oo مد بــــطيخ |محمود محمد ح  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

68278 عيل|سم|حمد |ل |منيتـــ جم| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

854|44 ل محمد|يشيه محمد كم حقوق بــــنى سويف

537399 ى حسن عبــــد |ي لفضيل|لحليم عبــــد |سمي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

499735 ى محمد|ء محمد أبــــو|سن لعيني  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|25265 عيل|سم|حمد |وعد محمد  ى شمس| لسن عي 
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|66278 طف حميده نرص|محمد ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

692826 لمصلىحي|لسيد |حمد |هلل محمد |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

689367 |لعزيز شتـــ|رس محمد عبــــد |ره ي|س لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2745o د|لجو|م محمد عبــــد|لسل|كريمه عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

434327 تـــه سليم|لحسن فتـــوح شح|بــــو|ندى  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

25|858 بــــ فضل|لوه|محمد محمود عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

53o24o لمنعم فرج|د دومه سعد عبــــد|جه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

35o423 لسيد|حمد سعيد محمود | حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

6o3925 لس  لمسيح|سعد سعيد عبــــد|كي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

27o3|5 يس|لس|بــــ |لوه|دهم محمد عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

2|4427 حمد|يه يونس زىك سيد | ن|تـــربــــيتـــ حلو

542874 لق دغيم|لخ|حمد بــــدر عبــــد|خلود  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

496o42 بــــى|ء محمد محمد ذىك رسر|دع عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78|69| لجوهرى|لمنعم محمد |لسيد عبــــد |رضوى  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6|o623 ى|ع |لر|ل |مريم جم لعشر |نوعيتـــ طنط

74||6 حمد محمد|ن محمود |نوره ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

5oo|99 لرحمن|لنبــــي عبــــد|لرؤف عبــــد|د عبــــد|مر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6|3o69 حمد عىل|لعزيز |ض عبــــد |هلل ري|منتـــ  |تـــربــــيتـــ طنط

88o52| حمد |ضل |ء عىل ف|شيم سيوط|حقوق 

3|5823 ى|مريم عيس فخرى  مي  ى شمس|زر عه عي 

232|52 ى لمسيح|ثــــروتـــ إسكندر عبــــد| مي  هره|لق|حقوق 

|72677 عيل|سم|للطيف |دل عبــــد|حمد ع| لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

852922 لمحسن محمد|حمد عبــــد|مه |س| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

494753 ن سعد محمود يوسف|أحمد رمض تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|37o86 لديبــــ|د |نوبــــ وجيه ج|بــــ| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|398oo هيم|بــــر|هيم سعد |بــــر|بــــد |سهيله ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

856o2 ل محمود|ء نبــــيل جل|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|4596 حمد عىل|طف |حمد ع|ء |سم| بــــ دمنهور|د|
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486|36 بــــى|حمد عر|هيم |بــــر|ء |سم| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

32843| لغنى عيس|ح عبــــد|لفتـــ|ء عيس عبــــد|عل |ن طنط|سن|طبــــ 

|278|2 لمنعم|م عبــــد |ئل محمود س|ن و|رو ى شمس|تـــج ره عي 

64o2|| ه رض لسيد محمد فريد|محمد | ني  زيق|لزق|ره |تـــج

359975 لسيد|ء فتـــىح محمد |سم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

75o442 لحليم|لسيد عبــــد |لحليم |م عبــــد |سل| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

3||3|8 د|حمد ج|بــــو زيد |محمد محمد سعيد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

27266 ن بــــخيتـــ|ء وليد عدن|ول لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

57|64 يمن حسن وزير|ء |سم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

893o6| هيم |بــــر|ن عىل نرص |يم| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

|53o29 تـــتـــ|محمد مجدى محمد شح ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

48o647 ود|هلل محمد د|حمد عبــــد|يتـــ | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28|2| لغنى|هيم عبــــد |بــــر|عيل |سم|يوسف محمد  هره|لق|حقوق 

496692  |لص|ء |وف
ى
ر|لنج|هيم محمد |بــــر|ق معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

6|7728 يف  وى|لعشم|حمد |ج رأفتـــ |لح|رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6|o3oo ر|لعزيز نو|ح عبــــد|من نج|ي |ره طنط|تـــج

|76497 ده|ده محمد حم|مل حم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o4823  |بــــر |تـــم ص|سلىم ح
ى
هيم|بــــر|لدسوق لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

5o4495 هلل|عبــــد| لعل|بــــو |مد |إنىح  محمد ح سكندريه|ل|عه |زر

627354 س مهدى|س محمد سعيد عبــــ|ء عبــــ|وف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

453775 هلل|ن عىل عبــــد|عمرو رمض ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

2355o6 يمن محمد صقر|مصطفى  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

49o|64 لم|ن عطيه صبــــري س|وردش عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

763945 هيم عبــــده|بــــر|هيم محمد |بــــر|يه | حقوق بــــورسعيد

8o82|6 ن موىسي|شور شعبــــ|ء ع|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

462329 لسعودى|لعليم |ر عبــــد|رس مختـــ|ر ي|عم لشيخ|بــــ كفر |د|

373587 ى ى| مي  موىسي بــــخيتـــ سيفي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9||597  معوض|لبــــ|دى قديس عبــــد|ف
ى
ق ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

788|4 لمتـــجىلي|بــــوبــــكر محمود عبــــد |ء |سم| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د
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4|42o4 ى ح|مريم حس بــــ|مد غل|ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|7oo7 لرحمن|ر عبــــد|لغف|رص عبــــد|لن|محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

448552 دى|له|ن عبــــد|دى سليم|له|محمد محمود عبــــد |ره طنط|تـــج

868oo| ه | لفضل|بــــو|حمد محمود |مي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

76969o مد|لرحمن محمد محمد ح|عبــــد  حقوق بــــورسعيد

4o3688 |لحميد عط|شد عبــــد |كريم محمد ن سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

447677 مع|ن ج|لحميد رشو|ر عبــــد |ندى مختـــ تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|5|92o دي محمود|خديجتـــ محمود ن ن|تـــربــــيتـــ حلو

22|o54 ي
لكريم سيد|سيد عبــــد| دئى |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

694377 ى |لدين فهىم |م |سهيله حس وى|لغمر|مي  لمنصوره|صيدله 

7oo|25 هلل|لسيد عوض |حمد |لسيد |محمد  لمنصوره|بــــ |د|

3||o52 هيم|بــــر|محمد مدحتـــ محمد  ى شمس هندستـــ عي 

4|857o بــــو زيد|لمرىس سعد |لسيد |ء |سم| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

75339o لسيد|لحميد |ل عبــــد |هلل جم|عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

8o6238 للطيف|بــــسمه حمدي سيد عبــــد سيوط|حقوق 

893694 ء يحن  عىل محمد |هن سيوط|بــــ |د|

6o5436 ى|يشيه محمود جم ل فريد حسي  لمنصوره|حقوق 

8639|5 سم|بــــدين محمد ق|لع|بــــسمه زين  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|7o6|7 ن|حمد زيد|يه حسن | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|53o38 عيل|سم|د |عمر محرم فؤ ى شمس|تـــج ره عي 

6958o2 |لرحمن |ح عبــــد |لفتـــ|وى عبــــد |لبــــحر|حمد |
وى|لبــــحر

لمنصوره|طبــــ 

77355| وق ع مل|لعزيز ز|دل محمد عبــــد |رسر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

525o|8 ئى محمد مصطفى عمر|زن ه|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43969o ن |لع|ر |لغف|للطيف عبــــد|زم عبــــد|ح| مي 
ى
ق لشيخ|ره كفر |تـــج

82684o رك محمد|حمد محمود مبــــ| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

5|49|o حمد هيكل|رتـــ بــــدر محمد |س ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

257|3 حمد محمود|ء سيد |سم| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

768o6o يش حسن|ش ع|مروه محمد عي لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش
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5|o4|2 ر مقلد|لستـــ|لمجيد عبــــد |كرم عبــــد | ره دمنهور|تـــج

46oo7 ن|شتـــ محمود عمر|نهله يشى عك ن|تـــربــــيتـــ حلو

788oo9 هيم محمد خليل عزبــــ|بــــر|م |ريه تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

9|82|3  سمي  بــــخيتـــ |مريم ه
ئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

886||2 ى  محمد صفوتـــ خرصى حسي  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

83|44| م حسن معبــــدمحمد|حس دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2|8|7| لعزيز|لرحمن عبــــد|لدين عبــــد|م |عمر حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

45o33 محمود محمد محمود خليل هره|لق|عه |زر

883999 تـــه |حمد شح|ء محمد |شيم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

9o|7o2 حمد |سم سيد محمد |لق|بــــو | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

325324 م|ر شلق|مختـــ| لنج|بــــو|كريم  هره|لق|حقوق 

5363o2 ر|لغف|لمقصود عيس عبــــد|ح عبــــد|ء صل|سم| إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

5o|575 لح|يم حمد ص|لد|بــــثــــينه خميس عبــــد بــــ دمنهور|د|

4697o لسندىطي|لدين محمد |مىحي | حمد رض| هره|لق|هندستـــ 

8242|4 ح طه|لفتـــ|مروه رجبــــ عبــــد ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

4843o6 حمد|م |لسل|حمد عبــــد|محمد محمود  سكندريه|ل|بــــ |د|

853|4| ي فرج|عبــــد
هلل معوض تـــوئى ي تـــمريض 

ي|معهد فنى
| لمنى

222969 ي
لدين محمد محمد|ء |هيثــــم ضى هره|لق|ره |تـــج

|4o474 هلل جرجس|ندى جرجس فرج |س دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

696o96 هر|هيم ز|بــــر|لسيد محمد |ره |س لمنصوره|ره |تـــج

34|786 حمد|بــــر |ح ص|ر مصبــــ|من ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|64749 يمن سيد محمود|رحمه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

945|o مر|لد حسن ع|زم خ|ح |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

686737 لبــــلجيىه|هيم زىك |بــــر|حمد محمد | ج|بــــ سوه|د|

5o8623 ويتـــ|لعزيز كر|لسعيد عبــــد |محمد جمعه  بــــ دمنهور|د|

89822 ء محمد شكرى تـــوفيق محمد|رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o2|54 ر يوسف جرجس نخله |من ج|بــــ سوه|د|

9o2792 ل محمد محمد |جم| دين ي صىح سوه
ج|معهد فنى

34824| يد|لز|لد فتـــىح خليل |تـــفى خ ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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|67743 موىسي| منيه موىسي زكري| ى شمس| لسن عي 

7|6463 لخميسي|نه |زق شبــــ|لر|حمد عبــــد |ره |س ط|بــــ دمي|د|

7346o ء رجبــــ فتـــىحي محمد|سم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

327474 تـــتـــ|بــــ شح|ر دي|لستـــ|ر عبــــد|من ى شمس صيدله عي 

272|25 دى محمد|حمد سمي  عبــــ| دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

34224| هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|طف |ء ع|شيم |نوعيتـــ بــــنه

867|oo لطيبــــ|حمد |حمد |محمد سيد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32o55o حمد|حمد حسن |هيم |بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

28554 ي 
لسيد|حمد محمود عبــــد |مصطفى ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

6o6337 لبــــرع|هيم |بــــر|ع |لسبــــ|هلل |ل عبــــد |جم ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

8754o7 نور نور  |لدين |ء |جر عل|ه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

325o56 لرحمن|يوسف حمزه نرص عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

29497| س مرىس|رص عبــــ|لن|عمر عبــــد تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

69927 لرحمن خليفتـــ|هلل عبــــد|محمد عىل عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

245369 تـــ|ن بــــرك|سميه محمد رمض ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|6723| حمد|لسيد |يوسف محمود تـــوفيق  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

245472 حمد|لدين عدل |د|مينه عم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8o5568 ي|ء مختـــ|صف
ر سيد تـــوئى ي|بــــ |د|

|لمنى

35322| مصطفى محمود مصطفى سنه |بــــ طنط|د|

36822 حمد|جر محمد محمد |ه ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

759642 ئى محمد عمر|حبــــيبــــه ه لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

268932 حد جعفر|لو|حمد عبــــد|يه | شمون|نوعيتـــ 

858o73 لمطلبــــ سيد|دل عبــــد|لرحمن ع|عبــــد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

7o2446 يد|لرحمن ق|لسيد عبــــد |ن صبــــرى |يم| زيق|لزق|علوم 

54|462 لحبــــروك|هيم |بــــر|م محمد |سل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9|8843 حمد  |هلل محمود |طمه عبــــد|ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5o48|2 هيم نرص|بــــر|ر محمود |من سكندريه|ل|بــــ |د|

228o85 م محمد رجبــــ|يدى عص|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5|698 حمد سنوىس|ء شكرى |ول ى شمس|زر عه عي 

84238o ى عبــــد|ء عبــــده حس|سم| لمنعم|ني  ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى
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2|8743 ضى|لق|لنعيم |لدين عبــــد |ح |حمد صل|د |زي ى شمس|تـــج ره عي 

8|3342 ي|روق دمر|ر محمد ف|من
ئى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

736o9 عيل|سم|عيل محمد |سم|جر |ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

887|74 عيل عىل  |سم|ن |هلل عثــــم|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o9|49 لغنى|ن محمود جويد عبــــد|تـــفى رمض |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7|o4o5 لحديدى|لسيد |لسيد |يه محمد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

342o58 متـــ|مد محمد سل|هيم ح|بــــر|ء |عىلي ى شمس|د| بــــ عي 

62524| هلل|حمد وجدى محمود عبــــد|يوسف  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

5o7732 ى يشى موىس عىل |ي لمنس|سمي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7o5963 حمد|عيل |سم|لق |لخ|لسعيد عبــــد |ء |دع ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

4|47o9 ر شلبــــى|ل محمد مختـــ|نه ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6755|9 لمهدى محمد|د محمد |هديل نه لمنصوره|ره |تـــج

6299o8 هيم|بــــر|محمد محمود محمد محمود  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

33o77| لسيد|ن |لسيد سليم|محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6o5o25 نغم محمد شبــــل محمود فوده |بــــ طنط|د|

894448 حمد فرهود محمود |محمد  سيوط|ره |تـــج

8o|879 لد محمد زىكي|هلل خ|عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

5o27o8 ن|لمجد شبــــيبــــ عثــــم|بــــو |محمود | ند سكندريه|ل|بــــ |د|

757|56 وق  ف مصطفى موىس|رسر رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

8|2988 حمد دكروري|عمرو فتـــىحي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

547787 لدمنهوري|هيم |بــــر|محمود عبــــده  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

|42oo4 هيم زىك محمد|بــــر|هلل |عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

77|266 ر|لزه|حمد محمد |ندى محمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

5|9967 لطويل|ء عيد محمود |سم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|5o49 هيم|بــــر|محمد حمدى سعيد  هره|لق|بــــ |د|

6o|698 مل ممدوح محمد غيط| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

5|5645 ى صبــــىح سعد يوسف عىلي نرمي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

837|99  عىلي|يم|
ى ن محمد حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5o4|87 هيم|بــــر|م محمد رفعتـــ |يمنى حس سكندريه|ل|بــــ |د|

|683|o  |تـــفى محمد 
ى
حمد|لدسوق سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ
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6o68|6 لجوهرى|در |لق|لمحمدى عبــــد |حمد | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

856465 محمد حسونه محمود محمد ي|طبــــ 
|لمنى

5o56|o محمد| لعط|بــــو|هيم محمد |بــــر|مصطفى  |حقوق طنط

3|2895 متـــ|لحميد عىل سل|فوزى عبــــد |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

4o59o| م|لسل|لىح عبــــد |ر عجىم محمد عبــــد|مي سكندريه|ل|ره |تـــج

5|o77o ز|لقز| |لرحمن محمد زكري|عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

353|3o د عىل|دل عو|حمد ع| |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

37|947 محمد سعيد محمد بــــيومي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

853775 ي|ر
د حبــــيبــــ|بــــولس عي| ئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

82o632 ى محمود ه|عبــــد شم|لرحمن حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

58o33 لحميد|حمد محمد جمعه عبــــد | |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

4624|4 لح|لحسينى عىل ص|سمر سمي   لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

489836 ي عبــــد |هيم حبــــ|ن إبــــر|إيم
لمقصود|ىسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88458o لحفيظ محفوظ |لد عبــــد|كريم خ سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

692329  
ى
 محمد|هيم |بــــر|ندى شوق

ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

425|3| لقصبــــى|لدين محمد |م |مروه عص سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

624o7o لق خرصى|لخ|لد عبــــد |كريم خ ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

489938 لقوى|م عبــــد |لسل|منيتـــ محمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44|289 بــــوعمر|لسعيد عىل يىحي |جميل  |حقوق طنط

3|85o4 ين شعبــــ هيم|بــــر|حمد |ن |شي  هره|لق|ر |ثــــ|

352|86 هيم|بــــر|م |لسل|حمد محمدى عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|55|76 رق محمد سيد|خلود ط ن|بــــ حلو|د|

9o4474 دى فريد شفيق عيس |ف ج|حقوق سوه

|248|8 وى|لعك|لدين لطفى |م |رتـــ حس|س ن|حقوق حلو

543289 لمتـــجىلي منصور|ء طلعتـــ حسن عبــــد |إرس ن|طبــــ حلو

8|3967 حمد سيد محمد|سيد  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

5o8|74 رجبــــ محمود محمد عوض بــــريقع| رن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

9o9o53 دى حسن |له|لرحيم عبــــد|مصطفى عبــــد ج|ره سوه|تـــج

6o5|56 لرحمن عسكر|بــــسمله محمد مصطفى عبــــد  لمنصوره|صيدله 
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2355|2 مصطفى محمد محمود مدكور موىس ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|8957 بــــو حطبــــ مصطفى سميسم|ن عيس |يم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7|o24| م|م|ل|هيم |بــــر|حمد فهيم | |لي|د لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4o4276 ود حلبــــى عىل|بــــر مه|حمد ص| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|9728 ح مصطفى  |لفتـــ|ن عبــــد|حس|عىل  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

7244| ل|لع|لحميد عبــــد|لح عبــــد|ص| نور لفيوم|بــــ |د|

32oo48 ف مسعد |م  م|م|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6ooo23 شد|حمد حسن ر|حمد |نور  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2235| عيل يوسف|سم|جد عىل |مريم م ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

3788o رغده محمد محمد عىل دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

776274 هيم محمد حسن|بــــر|ء |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

9o8629 مل يوسف |حمد حشمتـــ ك| ج|هندستـــ سوه

24367 ى|بــــو|فرحه جمعه  لخي  حسي  ى شمس|زر عه عي 

249oo5 د محمد عىل|لجو|طمه جمعه عبــــد|ف لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

869532 بــــوستـــيتـــ|حمد |ن سيد |يم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

452672 زي|ح محمد حج|لفتـــ|يتـــ عبــــد | ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

857328 ى محمد بــــه ى|لدين |ء|حسي  حمد حسي  ي|طبــــ 
|لمنى

494724 ى |مصطفى سيد محمد  ئى|لقبــــ|مي  بــــ دمنهور|د|

3587o7 لعمرى|رس عىل |مريم ي وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

678298 لعجىم|لسعيد |لسعيد حسن |مروه  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

53838 مه سعيد حسن|س|لرحمن |عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

54|479 لمزين|حمد يوسف |حمد منصور | سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|67433 ئى|لشنو|هيم |بــــر|ئى |هيم ه|بــــر| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

25o6|4  بــــل
ى
لح|قيىط ص|عبــــي  شوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2728oo حمد|لم |ر مجدى عىل س|من ن|صيدله حلو

8|5679 هلل|منه لدهس عقيله عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

924836 ل  |لع|ء محمد منصور عبــــد|رس| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|2oo84 ف | |ري|يل| ئيل|هيم ميخ|بــــر|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

2582|6 لسيد محمد|لحميد |لسيد عبــــد|حمد | ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 
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4|3o29 هيم نجم|م محمد إبــــر|وس |ره طنط|تـــج

483o92 حمد خليل|ن محمد |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8832oo حمد عمر |بــــ رزق |رح ي صىح 
سيوط|معهد فنى

23778| وس|ندر|دل مسعد |ع| ريموند ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

94o98 ي عىلي يوسف|حس
م حسنى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

898|98 ن فرغىلي |لعزيز محمد شعبــــ|عبــــد ج|طبــــ بــــيطرى سوه

677o|7 لحفيظ|حمد عبــــد |لحفيظ |محمود عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7||266 لمقصود|لرحمن عىل عبــــد |حمد عبــــد |حمد | ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

6865o9 لقصبــــى|مل عوض |عمرو محمد ك لمنصوره|هندستـــ 

255964 لجندي|عىل مصطفى عىل  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4389o4 رص محمود بــــسيوئى|محمود ن لشيخ|طبــــ كفر 

7oo95| بــــ|لعزيز متـــول دي|ء خليل عبــــد |رس| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

3|7493 ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|م صفوتـــ |ر سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

432985 متـــ|حمد نبــــيه سل|خلود  |بــــ طنط|د|

75|5oo ن|حمد سليم|حمد |حمد | لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

|5444| ح|لفتـــ|محمود عبــــد | حمد رض| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

84228 رق محمد مصطفى محمد|ط طبــــ بــــنى سويف

6o664| خ|لطبــــ|محمود محسن محمود  |حقوق طنط

|5oo23 حمد|لسيد |هيم |بــــر|عمر  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

767357 روى ممدوح حسن محمد| لعريش|تـــربــــيتـــ 

32o64| هيم|بــــر|لرحمن مصطفى محمد |عبــــد مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

35368 عيل|سم|حمد |هيم |بــــر|منيتـــ | هره|لق|ره |تـــج

846446 حمد|د |رف ج|ء ع|وف ن|سو|علوم 

77o683 ن|هيم حيو|بــــر|لحليم |بــــو بــــكر عبــــد |ر |مي زيق|لزق|ره |تـــج

349298 هيم|بــــر|م طه محمود |ريه ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|47984 ن|لد جميل رمض|لدين خ|سيف  هره|لق|حقوق 

9o242o هلل  |رف عبــــد|لرحمن ع|حمد عبــــد| ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

36428| |مل حن|ج  صليبــــ ك|م ن|بــــر| ى شمس| لسن عي 

697|87 هيم|بــــر|ح |حمد مصبــــ|يمن | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34736| |هلل |عبــــد
ى
لسيد محمود دسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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72o88 ن|دتـــ رجبــــ قرئى رمض|غ ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

782393 حمد|حمد محمد |ء |سم| زيق|لزق|طبــــ 

64328 ن|د رمض|دل فؤ|غدير ع لفيوم|علوم 

8823o2 منه عصمتـــ محمد خليفتـــ  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

78|532 دل محمود سليم|هند ع تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

5o3828 وى|لطر|ن |لسيد عىل رسل|عمر  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|66474 لحليم|هيم عبــــد |بــــر|ح |ء صل|ل| ن|بــــ حلو|د|

23567o ل مأمون|كرم كم|م |مر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

783||| وى|لسيد عطيتـــ محمد عل|حمد |تـــن |ف زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

36629| هلل|يمن محمد رزق عبــــد|هدير  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

48o92o ح|لبــــرنس حسن رم|ندى مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48235o لمعز محمد|محمود حسن عبــــد |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

785|96 سم|حمد ق|سعيد محمد سعيد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o87o| تـــم عىل محمد |كريم ح ج|ره سوه|تـــج

77o488 حمد جبــــر|رق حسنى حلىم |بــــ ط|لوه|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

524845 هيم|بــــر|لرحمن حسن مرشدى مهدى |عبــــد سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

27678o و|هلل |رق عبــــد|هلل ط|عبــــد ليى |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

625224 سيوىط|ل|عىل ممدوح محمد محمود  زيق|لزق|صيدله 

45|4o9 س|لرؤف غط|مه محمد تـــوفيق عبــــد |س| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

7|232 لم|لسيد س|لحميد |حمد عبــــد | ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

75|679 ى عم|ك هيم|بــــر|ك |د مل|رولي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

48o464 مصطفى محمد محمد محمد غنيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|5o54 مل|ح ك|ء نج|يه عل| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7oo3|8 لحميد|د عبــــد |ئى فؤ|حمد ه| لمنصوره|نوعيتـــ 

89556| وس  |ندر|يمن صهيون | |بــــول ج|بــــ سوه|د|

8o8773 نوس|سطف|بــــر |لمسيح فرج ج|عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

52364| لم|حمد محمد فتـــىحي محمد س| ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

3|9669 غبــــ|م سيد ر|هش| رودين ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى
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285744 مل حسن|حمد فوزى ك| هره|لق|ره |تـــج

92565o حمد  |لربــــ |د |حمد ج|رق |ط ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

757679 للطيف|ل عبــــد|لع|ل عبــــد |ر جم|من عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8|7o|7 ي مر
لد|د خ|همتـــ مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

696424 لبــــليىه|حمد |نغم محمد  لمنصوره|بــــ |د|

4244|7 دتـــ|هيم زي|بــــر|حمد محمد | إلسكندريتـــ |تـــمريض 

423373 ر|لغف|م زىك محمد عبــــد |سل|ن |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

835859 م محمد|لسل|رحمه محمد عبــــد تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

743o6 لسيد|رضوى سيد يوسف  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

36o236 |لبــــن|ر |لغف|ر محمد عبــــد|حمد مختـــ| |بــــ بــــنه|د|

|629| يوسف محمد عىل محمد ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

83|434 وع|لدين مط|حمد نور |وعد  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

545942 حمد حسن خلف|عمر  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6o9496 ه | هيم حسن|حمد إبــــر|حمد |مي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

523634 حمد|لعزيز سيد |ء سعيد عبــــد |حمد عل| |ضتـــ طنط|علوم ري

37o664 حمد|هيم محمد |بــــر|دهم | لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

542oo6 ح مهدى سعد|د صل|زي معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|5o598 حمد|هيم |بــــر|حمد |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o93|9 لسيد نويسر|لسيد |لم |ء س|عىلي |بــــ طنط|د|

5|9258 لحوىسر|ن محمد|ن رمض|ر شعبــــ|نه| |ن طنط|سن|طبــــ 

|523o فظ|لح|بــــ عبــــد|لتـــو|ل عبــــد|محمود جم هره|لق|ره |تـــج

53922 لرحيم|د محمود سيد عبــــد |زي م بــــنى سويف|إعل

2|7455 لسيد|م سعيد محمد |عص| دين ن|بــــ حلو|د|

9o4o|| عيل محمد |سم|حمد |محمود  ج|بــــ سوه|د|

76|335 هيم|بــــر|هيم |بــــر|ئى |ئى ه|رس| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

859839 بــــ ربــــيع عيسي محمد|ريح ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

464o73 شي |عف ي رسر
ف محمود محمد مصطفى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

862||9 تـــه|بــــوزيد شح|لي |م هل|له| ج|بــــ سوه|د|

64356o تـــ محمد|رس عرف|م ي|ريه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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8o89o5 رس شكري محمد|محمد ي عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

36596o ن محمد|كريم مصطفى رمض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

429425 هيم عىل|ىط إبــــر|لع|مل عبــــد |حمدى محمد ك |صيدله طنط

|598| لمسدى|هلل |دل عبــــد |محمد ع ى شمس هندستـــ عي 

67685| لسيد مصطفى شلبــــى|يوسف عىل  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

337765 حمد|لسيد |هلل |محمود طه عبــــد ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

89|7o2 روس |شد سد|بــــولس ثــــروتـــ ر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o7356 ن|لمحمدي محمد عمر|عبــــي   ي صىح طنط
|معهد فنى

9|7974 لس صبــــىح كرم ميخ ئيل |كي  سيوط|ره |تـــج

823|7| لجليل|حمد عبــــد|رس |ء ي|لشيم| ي|طبــــ 
|لمنى

785893 حمد|تـــ محمد |لشح|لرحمن محمد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

299838 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|مصطفى  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

8o|9o7 ي |محمد  حمد|حمد خي  ره بــــنى سويف|تـــج

92o284 ى  هيم عىل  |بــــر|مروه حسني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

23o594 حمد محمد محمد سنجر|نور |محمود  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5465|6 لي|لدنش|م عوض منصور |محمود عص |حقوق طنط

|57o3 ل|مر مني  غ|يوسف تـــ لفيوم|عه |زر

839292 ى محمود محمد خليفه|ي سمي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

349552 لعجوز|هيم محمد |بــــر|هيم |بــــر|حمد | ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

4o3582 ى|ء محمد شعبــــ|شيم ن حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5|o|43 ل|لع|حمد عبــــد |حمد سعد |سعد  ره دمنهور|تـــج

484829 حمد محمد قطبــــ محمد قطبــــ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4923o4 ل صبــــح|لع|هيم عبــــد|بــــر|لسعيد |هيم |بــــر| سكندريه|ل|حقوق 

4|o8|| م|كر عل|ل ش|محمد كم| رن ى شمس| لسن عي 

92433o هيم محمود  |بــــر|محمود محمد  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

9oo65o ثــــروتـــ عدل جبــــرتـــ | رين|م معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

92o846 يف خ لم حسن |لد س|رسر ج|ره سوه|تـــج

65262 لمعز|هلل فتـــىح عوض عبــــد |هبــــه  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

32o829 وي|لطنط|مد |مد ح|محمود ح لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

772o3 رق محمد عوض|حمد ط| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |
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8754|| ه |لل|بــــر عبــــد|ح ص|حمد صل| ج|ره سوه|تـــج

|27|87 تـــ غ|نشين  ف خي  نم حسن|رسر هره|لق|ره |تـــج

|3|o47 يوسف سيد عىل محمد عىل ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

776363 هلل محمد متـــول|عبــــد | ن|ر زيق|لزق|بــــ |د|

9|5879 لبــــديع |لك عبــــد|لم|ل عبــــد|هر جم|ش ي صىح 
سيوط|معهد فنى

49|53 حمد نرص محمد|محمود  هرتـــ |لق|تـــمريض 

29946o هيم محمد|بــــر|محمد فيصل محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

337439 هلل|د|بــــتـــ صليبــــ ج|شنودتـــ مدحتـــ ثــــ عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

83oo7 يف|رس شعبــــ|م ي|له| ن رسر |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

7626o8 نم حسن محمد|لرحمن حسن غ|عبــــد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

7o3794 دى|له|روى سمي  محمد وهبــــه عبــــد | زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

8o77|3 لعظيم|ء عيد عنتـــر عبــــد|سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

36||7| هيم بــــكرى عىل|بــــر|ضى |طمتـــ ر|ف |بــــ بــــنه|د|

83774 لسيد|جر غريبــــ محمد |ه ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

64o3o6 لسيد محمد|حمد |محمد | دين زيق|لزق|حقوق 

34556o لخي |بــــو|ن محمد سليم محمد |نوره ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

52|628 د منصور|لمجيد فؤ|ء عبــــد|سم| بــــ دمنهور|د|

434o6 هيم|بــــر|زق |لر|ء عبــــد |مريم عل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|o22o ى سل|بــــو |حمد محمود |تـــم |ح م|لعني  |ره طنط|تـــج

756584 هلل|لسيد غريبــــ أحمد نرص |هبــــه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

786||| وق  حمد|ح |حمد صل|رسر زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

689852 ى|زى |لمغ|لدين |يمنى محسن بــــدر  مي  |لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه 
لمنصورتـــ

428846 يش|لغ|هيم |ح إبــــر|لفتـــ|هيم محمد عبــــد |إبــــر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|4335o ي | ن|ر حمد|لسيد |عشر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o5|8 هيم|بــــر|هيم |بــــر|ن جمعه |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

5|44|2 بــــوحجر|هلل محمد |عبــــي  فتـــىح عبــــد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

5|o836 |لمول|هرنرص عوض عبــــد |حمد م| سكندريه|ل|علوم 

8343o2 هيم|بــــر|مجدي صفوتـــ فتـــىحي  سيوط|صيدلتـــ 

498974 ض|ن عىل ري|ن رمض|رو تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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33o72o وى|لطنط|لسيد |لمجيد |ء عبــــد|رس| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8|3|o3 ي
ى|بــــيشوي فرج صليبــــ بــــنى مي  ي|طبــــ 

|لمنى

6989o2 ى|رس| ى عطيه حسي  ء حسي  ى شمس طبــــ عي 

45|786 ويله|لد فر|لد يوسف خ|يوسف خ لشيخ|هندستـــ كفر 

4o2688 هلل عىل|يه محمد سعد خلف | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

57o48 دى محمد عىل|ده ن|غ بــــ بــــنى سويف|د|

2288|3 حمد عىل|رس حسنى |سهيله ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|2o|| يف ذىك|سعد محمد سعد  لدين رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3363|5 حمد|منيتـــ فتـــىح محمد | ى شمس|د| بــــ عي 

43|959 |لد عىل محمد شتـــ|عبــــي  خ |ن طنط|سن|طبــــ 

886476 مل |هيم ك|بــــر|مه |س|يكل |م سيوط|تـــربــــيتـــ 

5|2o5| لحريف|م |لسل|حمد محمد عبــــد | علوم دمنهور

|595o4 لمقصود|ل عىل عبــــد |سمر كم ى شمس|تـــج ره عي 

43oo|9 ر|لنج|لرحمن |بــــدر محمد رفعتـــ عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

54632 لحميد سيد|رتـــ سيد عبــــد |س بــــ بــــنى سويف|د|

435266 عيل|سم|بــــو|ن سعد محمد |نوره سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|3593o لمنعم سند|سلىم سيد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

688|28 وى|ش عشم|لدمرد|مه |س|حمد | لمنصوره|بــــ |د|

4966o9 هلل|م سعيد عبــــد|لسل|رس عبــــد |ن ي|رو ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

22283o لسيد محمد|م |دهم هش| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

889582 ى |فن| ن محمد فرغىل حسي  لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

5|8485 حمد سعد|ر |لستـــ|تـــ عبــــد|ء نش|شيم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

79|874 ى محمود  لسيد سليم|حمد |شي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

635927 هيم|بــــر|وى |لشبــــر|يه فتـــىح | زيق|لزق|بــــ |د|

79|578 در|لق|بــــ عبــــد|لوه|طف عبــــد |محمد ع قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

282o8 عه عنبــــر|رس محمد رف|ن ي|مرو ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

27o2o7 يد |بــــو|هيم |بــــر|كرم |كريم  ى ئى|لجرو|لي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

22|382 ف |حمد | حمد|لسيد محمد |رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|6626| لحميد|ح عبــــد |لفتـــ|عمر سعيد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

428|68 لمرصى|جر نبــــيه ذىك حسن |ه |نوعيتـــ موسيقيه طنط
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52||36 ن محمود يوسف محمد يوسف|إيم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7|o675 ف |ندى مسعد محمد  لدين|لسعيد رسر لمنصوره|حقوق 

528952 تـــه|د حسن شح|م فؤ|سل| بــــ دمنهور|د|

846|85 س|محمود سيد سعدي عبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

777549 هيم غنيم|طف زىك إبــــر|مصطفى ع ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

78o34o يه يز|ج  ف|م ن|ن س|رسر زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

239o68 ن|رق محمود محمد عمر|يه ط| ى شمس|د| بــــ عي 

826287 هلل خليل|ء خليل عبــــد|عىلي دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

8o2|25 يوبــــ|رك ميشيل مسعود |م ي|طبــــ 
|لمنى

433689 |ري |لبــــند|در |لق|متـــ عبــــد |حمد سل|
وي|لصفط

لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

64668o بــــينى فر|رغده ممدوح محمود محمد  ج|لشر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

63836| تـــه|لسيد مصطفى شح|عمرو محمد  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

835652 بــــدين محمد يوسف|حسن ع ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

8957|3 زع |بــــوبــــكر محمد من|ء |سم| ج|عه سوه|زر

479o37 هيم نوفل|بــــر|دهم مدحتـــ فتـــىحي | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75763o ح عىل محمد|ده صل|غ عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

3o446 للطيف|ل سعيد سيد عبــــد |بــــتـــه| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

69|688 هيم منصور بــــدوى|بــــر|لسيد | |رن تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

8|862| ن عوض محمد|بــــ رمض|رح ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

49683 مد|ر محمد ح|لغف|م عبــــد |بــــتـــس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

9o4555 د جوده بــــخيتـــ |ئى ميل|ه ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

62972o هيم جوده|بــــر|لسيد |بــــ |يه|محمد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

78|632 حمد حلىم|يمن |يه | زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

68274 حمد عطيتـــ|ن |جر شعبــــ|ه لفيوم|حقوق 

243|66 لعزيز|لعزيز فتـــىح عبــــد|ء عبــــد|سم| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

92|649 لرحمن |ل فرغىل عبــــد|ئى جم|م| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

47935o لشيخ|رتـــ محمد رشدي عمر محمد |س سكندريه|ل|هندستـــ 

752||5 نه|ح شبــــ|لفتـــ|ء محمد عبــــد |ثــــن ى شمس هندستـــ عي 

543296 ش|لدمرد|لنبــــى |ئى عبــــد|ره ه|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3532| ن رجبــــ معروف محمود|رو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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6996|3 حمد|ح عطيه محمد |خلود صل لمنصوره|بــــ |د|

36734| هلل|نسي محمد نبــــيه عبــــد|ن بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

52863o هلل|هلل محمد عبــــد |لحميد حسن عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

|45363 حمد محمد محجوبــــ|دل |يوسف ع تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

3|6328 تـــ|يتـــ عربــــى محمد فرح| ى شمس| لسن عي 

7o3976 هيم|بــــر|حمد محمود قنديل |م |سل| لمنصوره|علوم 

4484o| قرع|ل|هيم مبــــروك |بــــر|هيم سعيد |بــــر| |بــــ طنط|د|

323o|o |هلل مسعد حن|رتـــ خلف |س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4395o3 لعظيم|لعظيم محمد عبــــد |بــــ محمد يشى عبــــد|رح |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

924973 يف محمد  حمد محمد |رسر ج|علوم سوه

88445| ج حسن  |لدين فر|م |عىل حس ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7794oo لغندور|لحميد |محمد فتـــىح عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

35|37 مروه محمد فتـــىح محمد هره|لق|ره |تـــج

5|3393 ح|لفل|عمرو حمدى محمود قطبــــ  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4o4|49 م|لتـــم|عيل |سم|هلل |محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

9|966o لسيد |لسيد محمد |ئد |ر ج|حقوق سوه

2o997 رص عىل محمد محمد محبــــوبــــ|لن|عمر عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

498738 لديبــــ|م بــــهنس |م|لسيد |ء |سم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

432o93 ي عبــــد |رس| ي|لم|هيم |بــــر|در |لق|ء يحن 
زئى |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7o5782 وى|لشه|حمد |محمود محمد محمود  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6o|o3o ل|عيل معوض غ|سم|لسيد |حمد | ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

5o3758 ى حم| ده محمود تـــوفيق|لحسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

223857 هلل|ن محمود عبــــد|رحمه رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

355364 حمد|رتـــ محمد صبــــىح |س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|23847 لم|حمد س|حمد محمد |م |هلل هش|منتـــ  هره|لق|ره |تـــج

49o4o3 ن لمسيح|وس عبــــد |ندر|بــــر |مجدي ص| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|5o82 لق|لخ|وى عبــــد |لحميد هند|متـــ عبــــد |ء أس|أسم لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

675o83 وى|لششتـــ|لمعىط |يمن عبــــد |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

245979 لح|ن محمد رسور ص|محمد رمض ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7|7|25 لعليم سعد عبــــده متـــول|زينبــــ عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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247939 شور|زق محمد ع|لر|له محمد عبــــد|ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

3|7o48 ئل وليم بــــولس|ندى و|س ى شمس حقوق عي 

9||9|2 لس شنودى قديس ن روز |كي  ج|حقوق سوه

|46826 هيم|بــــر|نىه سعيد مصطفى  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

358539 هيم|بــــر|م |م|هلل مدحتـــ |منتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

76859 لحميد غيتـــه|فتـــ عبــــد |ن ر|نوره |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

649546 لىح محمد|تـــغريد محمد عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34956 محمد ربــــيع عىل مهدى هره|لق|ره |تـــج

||6595 ء عىل عبــــده|محمد عل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

856486 ي عجيبــــ | سحق جرجس|نىح  ره بــــنى سويف|تـــج

6|36oo ي بــــيومي |لر|سميه محمد عبــــد
لشنيتـــي|ضى |تـــربــــيتـــ بــــنه

7|7o87 سكندر|نوبــــ ثــــروتـــ سمي  |بــــ| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

9o2853 هيم عنبــــر  |بــــر|حسن | يش ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

867394 ي طه يوسف حسن
مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26o38o ى مه صليبــــ|طف سل|ع| يوستـــي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4o5555 هيم سويلم|بــــر|محمود | جر رض|ه سكندريه|ل|حقوق 

852o32 حمد طه محمد|محمد  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

|68555 ردين سمي  لمع رزق|ن |بــــنه| هندستـــ شبــــر

493988 لعزيز حميده|ل معوض عبــــد|جمعه جم تـــربــــيتـــ دمنهور

|249|8 هيم خروبــــ|بــــر|حمد محمد | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

624o95 ر|لجليل عم|لسيد عبــــد |م |مصطفى حس ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

478239 ى ع|ي حمد|حمد  سيد |دل رشدى |سمي  سكندريه|ل|علوم 

36o6|o مد عمرو|كر ح|د ش|بــــ نه|شه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

447o9o محمد مسعد رجبــــ عىلي محمد سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

923288 هيم |بــــر|لعربــــى |لسيد |ل |يه جم| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

339738 لسيد حسن|هدير عيد  |نوعيتـــ بــــنه

839432 ي محمدعىلي
ى
ي شوق

بــــينى محمد رسر ن|سو|حقوق 

9|7235 ى|م س |يوبــــ وهيبــــ كر| |رتـــي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4845|8 للطيف عىل|ل عبــــد |حمد محمد كم| سكندريه|ل|ره |تـــج

4|7|3 ن خليل|لحكيم شعبــــ|م عبــــد |سل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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696925 حمد كشك|م محمد |سل| لمنصوره|علوم 

529526 ن|لصقع|حمد |مل |محمد أنور ك هره|لق|لعلوم ج |ر |د

28|34o محمد عىل حسن يوسف محمد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

76976o ى|مروه ن رص محمد محمد حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7|56o2 حمد مرىس محمد مرىس|لد |خ ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|43o6 لعريف|ح |لفتـــ|بــــ عبــــد |لوه|م عبــــد |هي سكندريه|ل|بــــ |د|

855|o6 حمد|لح رشدي |طمه ف|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

76528o حمد محمود محمود فتـــيح| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

357633 هيم عزبــــ|بــــر|حمد |مروتـــ محمد  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

758558 ن|لحسينى شوم|حمد محمد مندوه | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

2996| د|لجو|د عبــــد |لجو|ن محمد عبــــد |يم| ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

53|84 ره مرزوق عويس عويس|س طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

435o95 بــــوشوشه|ل |لع|ل عبــــد|لع|م عبــــد|حمد س| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

3|8736 تـــ جمعتـــ رجبــــ | هيم|بــــر|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7682| لرحمن محمد|هدى محمد عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5|349o ى محمد عبــــد  لنبــــى|محمود مجدى دمي  عه مشتـــهر|زر

|73672 حمد|لمنعم عيد |ه عبــــد |فهد بــــ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

335|o7 متـــ عبــــد ربــــه محمد|س|جر |ه |ره بــــنه|تـــج

|794|4 ج  محمد عبــــيد|ئى ر|ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

42o|63 |لعط|بــــو|حمد محمد | |رض| ند لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

832652 بــــوزيد محمد|مه حمدتـــو |س| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

322636 تـــ محمد | ى عبــــد|مي  ىط|لع|مي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

6375|| لسويدى|لد مصطفى |محمد خ زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

||8456 لس عم غبــــ|د شفيق ر|كي  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

6|42o8 لخشن|حمد محمد |حمد | ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

8oo27 لبــــ|بــــو ط|يشى محمد | ر|ي كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

625228 شتـــ|هر عك|حمد م|عمرو محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

45||87 لروءف مطر|هر عبــــد|ل م|جم دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

Thursday, September 6, 2018 Page 14229 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

854778 حمد|جمعه عىلي | نور ي|بــــ |د|
|لمنى

427878 د محمد محروس|ل محسن رش|م| |علوم طنط

465|34 هلل محمد|لسيد عبــــد|هر محمد |ط ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

6|6|59 ري|لبــــ|محمود حسن حسن عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

697646 يف عزم مصطفى  |هدير رسر
ى
لدسوق لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6|oo23 لجمل|لفضل |بــــو |ء محمد متـــول |دع |طبــــ طنط

789774 حمد حسن عىل عويضه|دين |ن عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

755|47 ن|حمد سليم|مل عبــــده | تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

373676 حمد|حمد محمد |طمتـــ |ف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

35643| ي|حمد كم|
ي خليل عفيفى

ل مصطفى |ره بــــنه|تـــج

34785o لرحمن مصطفى نجدى محمد|عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

238248 بــــ|لعظيم محمد خط|جد عبــــد|مريم م ى شمس|د| بــــ عي 

846844 هيم حسن محمد عىلي|بــــر| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

353o8o لمعىط|د حسن عبــــد|محمد عم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

484697 |لسيد |حمد محمد |
ى
لدسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

869555 ن|دل عبــــده سليم|ع| عل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

694|84 ن محمد حسن حليمتـــ|لحن|حمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6||2o4 جح|لسيد ر|م |محمود عص لمنصوره|بــــ |د|

2|2774 ن|لعزيز عثــــم|يوسف سعيد عبــــد ى شمس حقوق عي 

483377 ن|حمد محمود زيد|لحميد |منيه عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75277 سىه سيد لبــــيبــــ عىل ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

827o23 سط|لبــــ|حمد عبــــد|لسيد |حمد | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

545978 ي محمود س|ل محمد |بــــل
لم|لحفنى |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|54o2o هيم موىس|بــــر|هيم محمد |بــــر| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

54679| لرشيدى|حمد |ن عىل |عىل رمض |حقوق طنط

37o546 وي|لقه|لرحمن |تـــفى حسن محمد عبــــد  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

2|3236 حمد|حمد محمد |ن عمرو |رو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

498446 ل|لع|لنبــــى محمد عمرعبــــد |ء عبــــد |ن عل|جيه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7527o| لسيد خليل حسن|لد محمد عبــــد |خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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3|23|9 يف عبــــد|هش وي|لمنش|هيم |بــــر|لعظيم |م رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

884567 حمد |عىل مصطفى عىل  سيوط|بــــ |د|

323628 د|لجو|ل عبــــد|ر كم|رتـــ مختـــ|س وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6o397| ق|ىط |لع|نس محمد عبــــد| وى|لشر ي صىح طنط
|معهد فنى

424226 لميىه|هيم |بــــر|ل |ل نبــــيل محمد جل|جل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

32333 حد|لو|ر عبــــد|لغف|محمود مجدى غنيم عبــــد  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

|3498| هيم|بــــر|حمد بــــخيتـــ محمد عىل | ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

453368 يىح منتـــرص يىح يوسف ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

5|o5|4 د|لحد|محمد حسن حنفى  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

35|486 هلل|حمد عوض |رص |كريم ن |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

249973 هيم|بــــر|لمعىط |فريده محمد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

229|o6 حمد|د |لجو|طمه مجدى عبــــد|ف ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

8|9|66 فظ|لح|مي عبــــد|حمد تـــه|مريم  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

896889 سهي  محمود درويش عمر  ج|بــــ سوه|د|

8o467o ى عبــــد| ي عىلي عىلي حسي  هلل|نىح  ي|لسن |
|لمنى

258724 ن|ر رسل|لد مختـــ|دى خ|ف تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

5722| ف جم|يتـــ | ل محمد|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|6459| حد محمد|لو|بــــ محمد عبــــد |مه ى شمس|د| بــــ عي 

489292 ن عىل حسن سيد محمد|رو سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

2|9753 لحميد محمد|يه محمد عبــــد| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

6|9364 ن|بــــو طم|ن |هلل طم|لرؤف عبــــد|ء عبــــد |آل ط|ر دمي|ثــــ|

4476|8 ى |هيم محمد حس|بــــر|ء |عىلي |هيم |بــــر|ني 
مىل|لش

ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

277632 وي|لغربــــ|لرسول |طف عبــــد|ء ع|ل| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7o3638 دل محمد عطيه|لع|م محمد |حس |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

35o3|7 محمد سمي  محمد مرىسي |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

759367 بــــ عىل عىل|لوه|طمه عبــــد |ف ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

349|97 ى|ع |م عمرو رف|سل| مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9o6677 لمبــــدى |رق عىل عبــــد|ء ط|رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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5o|76o ن|لسم|رف محمد |ء محمد ع|رس| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

679|32 مصطفى محمود محمد سعد محمد ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

5o6566 م عىل محمد |لسل|لحكيم عبــــد |ديتـــ عبــــد |ش
ع|من

سكندريه|ل|بــــ |د|

7827|5 ه مدحتـــ محمد متـــول  عيل يوسف|سم|ني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|6935  زيد|من
ى
ن|ر مدحتـــ شوق لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

88o74o ن |ل حسن عىلي|يمن جم| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

85443| هلل محمد|لدين محمد عبــــد|شمس  ي|بــــ |د|
|لمنى

7o9767 هلل|لعزيز عبــــد |در محمد عبــــد |ن تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

3344o3 لح هندي|حمد ص|مح |س ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

374238 ى|لمنعم عبــــد |محمود فتـــىحي عبــــد  لبــــي  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

7o|9|3 لحميد|لسيد محمد عبــــد |لدين |لسيد نور| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|374o حمد  |لرحمن محمد حسن |عبــــد سيوط|علوم 

|24525 بــــدين|لع|حمد عىل زين |مصطفى  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

349|63 ى عزتـــ عنتـــر عىل محمد |ي بــــوعش|سمي  ى شمس علوم عي 

6o59o5 ده|لسيد نف|دل |حمد محمد ع| |نوعيتـــ موسيقيه طنط

5||897 لدين|ء|حسن فوزى محمد خليل عل |بــــ طنط|د|

3|6278 ى|م حلىم |هلل عص|منتـــ  مي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

528242 بــــوزيد|عمرو سمي  مخيمر  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

43|458 رشدى جورج | رض| بــــول |علوم طنط

4828|3 ن عليوه محمود محمد عليوه|إيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

885526 وس  |مل تـــ|ل ك|مريم كم ورصى ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

352o23 لحليم|حمد تـــيسي  فهيم عبــــد| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

783649 ى|رص مصطفى محمد |ن مي  زيق|لزق|عه |زر

2656o9 ى عـلـى جـمـعـه| ى حسني  حمد حسي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

7o29|8 بــــو شلش|هيم |بــــر|لمنعم |حمد وليد عبــــد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|2o87 سوسنتـــ فهىمي وهيبــــ فهىمي |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

57838 لعزيز|سط عبــــد |لبــــ|ن عبــــد |طمه شعبــــ|ف تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

33|339 لخي |بــــو |حمد |ن جمعتـــ |رو ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و
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|57458 ف محمد حمد | |سم هلل|رسر ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

3445o7 لعزيز هندى|م عبــــد|لعزيز حس|عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9|o5|| س رفعتـــ لبــــيبــــ بــــخيتـــ |تـــوم ج|علوم سوه

78758 د|لجو|رس محمود عبــــد |سلىم ي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|2365 ر|لجز|لرؤف |م عبــــد |لسل|معتـــز مفرح عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

886623 م  |لدين محمد سل|ل |محمد جم سيوط|طبــــ 

765654 يف نهيد يوسف محمد لهيطتـــ رسر حقوق بــــورسعيد

2o923 حمد|م محمد متـــول |حس ن|ضتـــ حلو|علوم ري

523|43 ىط|لع|لكريم عبــــد|لرحمن يحن  عبــــد|عبــــد لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64|874 لسيد|لسيد عىل |ء |ن بــــه|نوره زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

252295 ى|رس محمد ش|ي| نور هي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

332|35 لحميد|متـــ عبــــد|عطوتـــ سل| ليدي ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

89|925 وس سلو|د تـــ|سلوى ميل نس |ورصى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

53835 ح عويس|يد يوسف مصبــــ|ز بــــ بــــنى سويف|د|

4964o3 س محمود|ء حمدى محمد عبــــ|ل| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

7o8852 لسيد|تـــه |م محمد شح|م عص لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

636368 لجليل|لجليل بــــدر عبــــد|محمد رجبــــ عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84329o درس|س فريد تـــ|سوسنه غط ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

633493 فع|لش|محمد | محمد رض |ره بــــنه|تـــج

7875|2 هلل|لسيد عبــــد |لعظيم محمد |ء عبــــد |ند قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

289965 ء عىل محمد فوزى عىلي|رس| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

686|38 ى |ندى  ى عبــــد |حمد |مي  يم|لد|مي  لمنصوره|حقوق 

923|44 لمجد |بــــو|لسيد عطيه |يه | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

539637 لعظيم درويش|لسيد عبــــد |محمود  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

783o55 ده|ل محمد حم|لع|ده عبــــد |ح حم|سم ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

45|587 لسعد|بــــو|هيم محمد |بــــر|هيم نبــــيل |بــــر| ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

92o529 لرحمن محمد  |ف يوسف عبــــد|عف ج|تـــربــــيتـــ سوه

7o|23| لسعيد|ز |لبــــ|رس محمد |محمود ي ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

3549o6 م محمود خليفتـــ|مريم عص ى شمس|زر عه عي 
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45786 للطيف|لد يىح عبــــد |خ| دين ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

783|5| لم|ن س|شعبــــ| محمد رض زيق|لزق|عه |زر

866o83 لضوي|ح |لفتـــ|حمد فوزي عبــــد| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

45|||3 ع|لرف|حمد |حمد سمي  | ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

242796 محمد صبــــرى عىل عىل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

69o|49 م|لسل|لعزيز عبــــد |ن عبــــد |مصطفى شعبــــ لمنصوره|ره |تـــج

54629o ر|لنج|محمود جمعه محمود محمود  سيوط|بــــ |د|

283347 لح|حمد ص|دق |لص|مؤمن مجدى عبــــد ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

887|94 ى عبــــد|مصطفى عم لرحيم |د حسي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

767527 ى ع لرحمن محمود|دل عبــــد |نرفي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

782|o3  
ى
ل|حمد محمود جل|محمد شوق زيق|لزق|ره |تـــج

7|5o78 لغنى محمد|يمن عبــــد |زينبــــ  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

26622| لسيد|ل عوض |ر جم|من |بــــ بــــنه|د|

237o9| لعليم|ن مرزوق عبــــد|ن رمض|يم| ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

966o9 ضى محمد|يمن ر|م |هش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o744o ن|ن محمد سليم|بــــسملتـــ عىل رمض سكندريه|ل|بــــ |د|

7o224| حمد يونس|مد محمد |ء ح|ل| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

643934 لمطلبــــ|ر حسيبــــ محمد محمد عبــــد|من زيق|لزق|حقوق 

78o326 ي
ض|ن ع|حسن محمد عمر| دئى زيق|لزق|نوعيتـــ 

363429 محمد مجدي محمد مصطفى بــــدر ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

833362 ي|ء عبــــد|سم|
ي تـــفى

لمنعم مصطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

89373o شم  |د حمدى محمد ه|عم سيوط|ره |تـــج

675798 ى نجيبــــ مكرم نجيبــــ تـــكل|روز |لي  لمنصوره|ره |تـــج

8834o| لسيد محمود محمد  |رحمه  سيوط|تـــربــــيتـــ 

527265 حمد عوض|محفوظ محمد | لي|د سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|3949 ن يوسف|عليوه محمد عثــــم| فطيم |بــــ طنط|د|

457562 ه محمد محمد سعد | لعويس|مي  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

37359 ريوس|مريم عفتـــ يوسف زخ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

773|79 هلل|لد محمد محمد حرز|خ ى شمس هندستـــ عي 

8|924| ى ع|ي شور عىلي محمد|سمي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى
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7o989o ى|بــــ|ل|هيم |بــــر|ء عىل محمد |ول صي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

894357  عىل |لش|حمد محمد عبــــد|
ى
ق سيوط|هندستـــ 

6345|6 حمد|لسيد |لح |مؤمن ص زيق|لزق|ره |تـــج

85|293 ه مبــــ| لدين بــــكر|رز نور|مي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

45|6|4 ره|لعزيز منصور عم|لرحمن محسن عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

27o6|o لرحمن|تـــه محمد عبــــد|عمر محمد شح عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

3o27o حمد حميد|حمد محمود |شذي  هره|لق|عه |زر

3|9657 لم|هيم س|بــــر|حبــــيبــــتـــ محمد سعد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o3592 ى|عيل |سم|آيه معروف  لدمي  |بــــ طنط|د|

239o|o حمد|عيل |سم|حمد |ن |نوره ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

7o642 حمد|طمه عمرو خميس |ف لفيوم|بــــ |د|

699328 بــــ عىل|لوه|هيم عبــــد |بــــر|ء |عىلي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

346o5o ن|لمعز رمض|مه عبــــد|بــــ سل|رح ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

687937 ى موىس عبــــد  لحميد مصطفى|محمد حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6|8454 س|لنم|لسيد محمد |عمر  ط|هندستـــ دمي

443845 خ|لطبــــ|هيم |بــــر|ن مصطفى عىل |حن لشيخ|بــــ كفر |د|

322o88 ن|ن مهدى نبــــه|ندى مجدى نبــــه ى شمس|تـــج ره عي 

34|4|3 هيم محمد سعيد محمد فتـــيح|بــــر| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

246447 حمد محمد خليفه|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

|66o89 ى|لرحمن خليفه عبــــد |عبــــد  لعزيز حسي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

68|388 لسيد|محمد يوسف صديق حسن  لمنصوره|علوم 

|5oo59 حمد ديبــــ سنوىس|م |بــــس ن|ضتـــ حلو|علوم ري

453248 وى|لعشم|حمد |تـــم مجدى محمد |ح لشيخ|هندستـــ كفر 

|5762| لحميد|هيم عبــــد |بــــر|بــــثــــينه محمود خلف  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

922|73 لسيد |ئى فتـــىح محمود |م| ج|طبــــ سوه

7792oo عبــــي  يشى جمعه محمد رسور ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8525|9 حمد|لبــــديع |بــــدين عبــــد|لع|ء زين |ل| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

425347 غ|لصبــــ|لعزبــــ بــــيومي |هلل صبــــىحي |منه  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

259267 هلل محروس محمدى محمود|منه  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

4o9869 ش|هيم |بــــر|ح |حمد صل| بــــي|لشر |ره طنط|تـــج
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32||95 هلل|هلل محمد عبــــد|محمود عبــــد سيوط|بــــ |د|

4456|8 لرحيم|ء محمود عطيتـــ محمود عبــــد|عل سكندريه|ل|هندستـــ 

34|597 ن محمد|خلود مصطفى سليم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|72993 م|لغنى سل|مه عبــــد |س|ندى  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

688379 ف ش|بــــ |يه| ن|ىط بــــدر|لع|كر عبــــد |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4|9498 ن طلبــــه|هيم زيد|بــــر|ندى حلىم  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

86o|o3 مد موىسي|محمود عوض ح ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

3|6672 هيم|بــــر|لحميد محمد |هيم عبــــد|بــــر|ء |رس| هره|لق|بــــ |د|

895429 لسيد شمندى مزيد |حمد | ي صىح سوه
ج|معهد فنى

4o77| لحميد|محمد حسن سعد عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

528478 يف سعد عبــــد لمقصود عىل|محمود رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

757393 ضى|لر|حمد عىل عبــــد|محمد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

825695 ف فو|ء |رس| ز محمود|رسر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7o8|97 لحق|لعليم عبــــد |لسعيد عبــــد |ء وليد |ل| لمنصوره|بــــ |د|

|5|489 وق محمد عبــــده  بــــ|لحط|هيم |بــــر|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

247322 لخول|تـــوفيق محسن محمد تـــوفيق  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

25|9o5 ظتـــ|لمؤمن بــــ|ح عبــــد|د صل|عم ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

4o2794 ح|لفتـــ|لرؤوف عبــــد|هلل عبــــد|حمد عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o3329 حمد درويش محمد |هند  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|66763 ى عبــــد |منيه عبــــد | فظ|لح|هلل حسي  ن|بــــ حلو|د|

9o4552 ى عيد بــــخيتـــ لمعي | مي  ج|بــــ سوه|د|

779|99 هيم عىل محمد|بــــر|ء قطبــــ |شيم بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

63oo29 ى |فريد حس| حمد محمد زكري| لجوهرى|ني  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8563|| ي ص|م
ى
دق|جده رمزي صدق  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|

كتـــوبــــر

767857 دم|هيم |بــــر|مل |رص ك|جر ن|ه لعريش|تـــربــــيتـــ 

78673o لحميد سعيد محمود|حمد عبــــد |يه | عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

76|79o طمه محمد حسن حسن|ف وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

|67638 لعزيز|محمود محمد محسن عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

37o532 ى |سم| ئى|حس| لوف|بــــو |ء حسي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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9||993 حمد |لمجد |بــــو|ل | مروه جل ج|تـــربــــيتـــ سوه

35748| در عىل نرص|لق|عزتـــ وليد محمد عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

42722o |مل متـــى حن|مل مسعد ك|ك سكندريه|ل|حقوق 

769986 لحلبــــي|لمعز مغربــــي |وليد  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

878494 ن |نم محمد عثــــم|ن غ|نوره سيوط|بــــ |د|

|66458 رقيه محمد خليل حسن ن|حقوق حلو

53636 هيم|بــــر|بــــر عيد |جر ج|ه بــــ بــــنى سويف|د|

4|o6|8 هيم غنيم|بــــر|م |لسل|ئل عبــــد|مصطفى و |بــــ طنط|د|

59865 حمد فتـــىح مبــــروك|يحن   حقوق بــــنى سويف

695974 لحنفى|محمود محمد محمد منصور  لمنصوره|هندستـــ 

256|95 ى |بــــر| هيم نويسر|بــــر|هيم حسني  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

54262 ل عىلي سيد|محمد كم بــــ بــــنى سويف|د|

5|o|68 حمد عىل جوهر|عىل  بــــ دمنهور|د|

92|o74 لرحمن |لرحمن محمد عبــــد|ء عبــــد|ل| ج|طبــــ بــــيطرى سوه

359|72 هلل|مل رزق |ك| يوسف رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

635583 هبــــه مجدى عريبــــى محمد زيق|لزق|صيدله 

43|o36 ح|لدولتـــ محمد مصبــــ|ح قمر|لفتـــ|مريم عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

864|5| ي|ء |حمد عل|
ن|حمد تـــعى حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن

ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

68428 لد|لعزيز خ|ح عبــــد |ء صل|لىمي لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|5266o لمنعم محمد|مل عبــــد |ن ك|نوره لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|33o65 لحمد محمد|بــــو |حد |لو|لرحمن عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2|7348 لمؤمن|حمد عبــــد|لمؤمن |ن عبــــد|نوره تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

296663 زق|لر|لحميد عبــــد |يىح عبــــد| يش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8988o3 كر محمد |ح ش|لفتـــ|يدى عبــــد|ه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

649oo6 وى|لسعد|م |محمد محمد أم| دين زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

372348 ع|لر|حمد |حمد ربــــيع محمد | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

42o383 وى|لقن|دل حمزه أحمد عىل |ن ع|يم| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|7265 حمد  |تـــبــــ |ن ر|محمود رمض ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o57o5 حمد|م |م|حمد محمود |ء |رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o7757 حد|لو|نور عبــــد|ر وليد محمد |من لمنصوره|بــــ |د|
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688264 ى |مصطفى  لمدئى|لسيد |مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

285968 ر|لرحيم حسن نص|لهدى عزم عبــــد|نور دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

44737 |ئل مسعد لوق|و| مي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

27o372 وى|لحن|لمجيد |بــــر عبــــد|محمد ج ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|38559 ى|ع| ر|كل دل حبــــيبــــ سفي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|39o|3 د|لجو|حمد محمد عبــــد |ء |لزهر|طمتـــ |ف ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

8456o7 ي | لبــــدري عىلي|حمد |حمد خي  ن|تـــمريض أسو

9|26o6 وع |لرحيم مط|لرحيم عىل عبــــد|عبــــد ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

5o4o3o حمد|مد |حمد ح|لد |محمد خ سكندريه|ل|ره |تـــج

8o7|52 يف|ء خ|شيم لد محمد رسر ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

9o5943 ز |لموجود فو|بــــوزيد عبــــد|هر |ط ج|حقوق سوه

7||7|2 لخريبــــى|حمد |محمد ممدوح نجيبــــ  لمنصوره|هندستـــ 

72333 لرحيم|رق عويس عبــــد |زينه ط لفيوم|تـــربــــيتـــ 

338o43 تـــ|لشح|معتـــز محمد مصطفى  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

52oo42 رك|ه مبــــ|لل|خلود مصطفى عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

328|o لسميع|ل محمد عبــــد |هلل جم|عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4||9o7 هيم محمد فوزى محمد نوفل|بــــر| |بــــ طنط|د|

633|44 محمود عىلي خليل عىلي زيق|لزق|حقوق 

87894 ن محمد|محمد مسعود رمض ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

3|8927 ف محمد |يتـــ | لسيد|رسر هره|لق|علوم 

58485 ف سيد طه|د |جه رسر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

755362 حمد جوده محمد|يه | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

7|o855 لبــــسيوئى|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|حمد | لمنصوره|حقوق 

88o|29 ي|يوسف د| مي 
ل ملك  |ئى لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

||6|42 لدين|حمد عز |هيم |بــــر|يمن |ليىل  ى شمس علوم عي 

623583 ف مختـــ لسيد رسيتـــ|ر |محمود أرسر |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

77|944 جد محمد وديع بــــكرى|عمر م زيق|لزق|ره |تـــج

8639o| ي محمد |رس| هيم|بــــر|ء خي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

62o759 هد محمد محمد|ل مج|ء كم|إرس ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

752|o6 ريمون جرجس حكيم جرجس ى شمس هندستـــ عي 

Thursday, September 6, 2018 Page 14238 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

459263 مل محمد عىل|مل ك| |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

68o922 زق|لر|د مصطفى محمد عبــــد |زي لمنصوره|ره |تـــج

268545 ى   |محمد حسي 
ى
وى|لمك|حمد شوق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

365547 لمسيح|دى جورج فكرى متـــى عبــــد|ف ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

649|o6 ي|ر
 |لبــــ|مرغنى عبــــد | ئى

ى
لسيد محمود|ق |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

824o89 لد|ء عىلي فهىمي خ|دع ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

35|4|3 ج|مد حج|لكريم محمد ح|هند عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

237932 سحر عيس محمد طه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

228o77 رق عفيفى سيد|ن ط|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

894428 ل محمد |رص جم|لن|ر عبــــد|من سيوط|بــــ |د|

848868 لدين محمد محمود|د |محمد عم ن|تـــمريض أسو

7o9o56 ن|لسعيد بــــدر| |عمرو رض لمنصوره|علوم 

625365 لعظيم محمد غنيم|أمنيتـــ محمد عبــــد زيق|لزق|حقوق 

|25775 ى عبــــد | لونيس|لعزيز حسن عبــــد |لحسي  ى شمس حقوق عي 

757|43 هلل|لدين محمد عبــــد |نرص | رن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

|527oo لنبــــى زىك|حمد عبــــد |حبــــيبــــتـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

526997 دل لبــــيبــــ محمود عمر|محمود ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4oo545 ن|ء عىل عزتـــ شعبــــ|لزهر|طمه |ف ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|98|6 تـــه|ح محمد شح|لفتـــ|حمد محمد عبــــد| |حقوق طنط

322624 لحلبــــى|عيل |سم|دق |ن نبــــيل ص|نوره ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

393|o لنبــــى عفيفى|م عىل عبــــد |حمد س| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

||73o2 لس ه ئى مكرم فهىم|كي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

76|649 هيم|بــــر|ل جورج حكيم |كم |حقوق بــــنه

62275 لرؤف|دتـــ رسور عبــــد |ء حم|سم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

359432 تـــ ي| روق حسن|رس ف|مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

355437 حمد|ن محمد عطيه |نور ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

778743 ر|لنج|لسيد |عيل محمد |سم|حمد |محمد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

5|4364 ره|هلل زبــــ|ء محمد محمود عبــــد|ثــــن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

529599 لحميد|لرحمن منجود رجبــــ عىلي عبــــد|عبــــد بــــ دمنهور|د|
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7797|3 ه ص| لح|تـــ ص|لح بــــرك|مي  زيق|لزق|حقوق 

444479 تـــ محمد محمد وهيبــــ|منى بــــرك سكندريه|ل|حقوق 

633498 مل|لسيد ك|مل |محمد ك زيق|لزق|حقوق 

4o7456 ي
لعزيز محمد أحمدين|متـــ عبــــد |س| |دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

846328 حمد خليل|يه حسن محمد | ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

885392 لمنطلبــــ محمود خميس |مروه عبــــد سيوط|بــــ |د|

768866 د|هيم حم|بــــر|وليد محمد  لعريش|تـــربــــيتـــ 

52|684 لحميد عطيه موىس|ء عبــــد |رس| |ره طنط|تـــج

25||74 مي  محمد مطر|حمد | ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

2|4|83  عمر|لبــــ|حمد محمد عبــــد|
ى
ق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

894922 ى محمد | حمد محمد حسي  ج|ره سوه|تـــج

483325 دل محمود محمد|تـــ ع|نج سكندريه|ل|بــــ |د|

9oo359 لسيد محمد |حمد منصور | ج|هندستـــ سوه

6o58oo وى|لسعد|ء محمد سعد |ول بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

635362 ن عىل محمد|لحميد رضو|حميده عبــــد زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|2838 لي|لجل|لسيد |لمنعم محمد |هلل عبــــد |منه  |بــــ طنط|د|

763o82 ن هلل|لسيد عبــــد |لسيد |لسيد | |مي  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

8|9686 ره ممدوح فوزي شفيق|س ي|صيدلتـــ 
|لمنى

4442o7 حمد شوشه|لسعود سيد |بــــو |كريم  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

265o52 هلل|بــــ |حمد محمد ج| |رض ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

834258 ي صل
لم|ن س|ح سليم|مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

36358o ى ع|ي د منصور|دل مر|سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26o374 لرسول|ىط عبــــد|لع|زينبــــ فتـــىح عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

843593 حذيفه يوسف محمد موىسي ن|كليتـــ طبــــ أسو

677675 شد|محمد محمود محمد ر لمنصوره|هندستـــ 

76|65o لس وجيه رمسيس  هيم|بــــر|كي  ى شمس حقوق عي 

|24|65 ى  ى محمد|حسي  يف حسي  لشر ى شمس حقوق عي 

7554o| بــــو بــــكر عىلي|شور |نعمه ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

527758 حمد محمد يوسف|لد |مريم خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o9663 لغندور|هبــــه حلىم حبــــيبــــ محمد لمنصوره|ره |تـــج
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256787 ره|ر عىل عم|جر مختـــ|ه ى شمس| لسن عي 

8693|4 لمطلبــــ|هلل عوض عبــــد|عمرو عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5433o ن محمد|د رجبــــ رمض|زي طبــــ بــــنى سويف

437727 لخول|ر |لغف|لرحمن عبــــد |م عبــــد |بــــتـــس| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

22o24 وق سيد عبــــد  ىط عىل|لع|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

476o57 لمنعم|نور محمد محمد عىل محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

254632 أللفى|مه محمد |س|مصطفى  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4723| ذ محمود|دل مع|يوسف ع ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

334869 ن محمود فوزى بــــكرى|سلو |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

4o4364  عثــــم|عمر عبــــد
ى
ربــــ|ن مح|لعزيز صدق سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

769|27 دل محمود حسن|محمد ع ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

64|662 حمد|لسيد سيد |حمد محمود | زيق|لزق|صيدله 

847375 ى عبــــد|حبــــيبــــه ط لرحيم حسن|رق حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|5o8o3 لد حسن شبــــيبــــ|عمر خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o3295 حمد|لسعود عىلي |بــــو|دهم | ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

9|827o لرحيم محمد |لكريم عبــــد|هلل عبــــد|منتـــ  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

59728 هيم جنيدي|بــــر|تـــتـــ |هبــــه شح لفيوم|طبــــ 

9o26o دق مرىس|ر محمد ص|من هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

525288 رتـــ محمود محمد محمود|س سكندريه|ل|هندستـــ 

3425|o عيل|سم|زق |لر|محمود ربــــيع خميس عبــــد |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

834789 ى|لرحيم محمدين |محمود عبــــد مي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

283798 هلل فرج|دل عبــــد|محمد ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o773o ع|لسبــــ|مه محمد |طمه أس|ف |ره طنط|تـــج

462|96 ه | لمول|د |لعزيز ج|هيم حسن عبــــد|بــــر|مي  |حقوق طنط

3|4739 ن|محمد محمود محمود حس دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

296|83 ن  عبــــد| |مي 
ى
ف شوق لقوى|رسر لمنصوره|حقوق 

683o38 ى محمد بــــدر|ي هر|لض|ن عىل |سمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|66258 لعظيم|عىل حمدى محمد عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

Thursday, September 6, 2018 Page 14241 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4338|| لعزيز عيس|دل عبــــد|حمد ع| |عه طنط|زر

|39749 ش|لدمرد|سلىم محسن فهىم  ى شمس| لسن عي 

459885 زينبــــ محمد حسن عىل موىس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

498578 ن|للطيف محمد عثــــم|ن مهدى عبــــد |رو تـــربــــيتـــ دمنهور

684998 ه | بــــوريه|لسعيد |لسعيد مسعد |مي  لمنصوره|صيدله 

3|6853 لصمد|م عزتـــ عبــــد|جر س|ه ى شمس  تـــمريض عي 

4947o2 |در |لق|ن محمد عبــــد |محمد رمض
ى
لحوق ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

7|536o د|لبــــديع محمد رش|زينبــــ محمد عبــــد  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5|4735 لمنعم مبــــروك|دل محمد عبــــد |س ع|ين| عه دمنهور|زر

6|o737 وى|لجد|هيم |بــــر|لبــــسطويس |حمد |جر |ه لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

29|633 ش|بــــو رو|دل محمد |عمرو ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o|737 ئيل|ره ثــــروتـــ وديع ميخ|س ي|بــــ |د|
|لمنى

833336 حمد|تـــ |رس عرف|مروه ي تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

35o|5o تـــ ط| رق محمد حسنى جنديه|مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

776o2 تـــ عبــــد | حد|لو|حد محمد عبــــد |لو|مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

7874|| لسنجري|حمد محمد |حمد محرز | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

782363 در محمد|لق|در عبــــد |طمه ن|ف زيق|لزق|حقوق 

767396 هلل محمد حسن|ن محمود عبــــد |يم| لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62o495 محمد محمد عىل مسلم زعيلم لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

8499o4 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|م |يه عص| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|2oo55 هيم|بــــر|دين حمدى محمود |ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

488586 لحميد|حمد عبــــد |لد محمد |أدهم خ م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

235o28 لس س در خلتـــ غبــــور|م ن|كي  هره|لق|علوم 

3|o58 لدين رشدي محمد|د |بــــسنتـــ عم هره|لق|ن |سن|طبــــ 

32o9o2  عبــــد
ى
ر|لنج|لرحمن |محمد شوق هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

76|o34 ن|ن رزق سمع|نه سمع|يولي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

372465 هلل عىل|دل عبــــد|متـــ ع|س| |حقوق بــــنه

844854 عيل|سم|لرحيم سيد |محمد عبــــد ن|سو|بــــ |د|

|74863 ى محمد رضوى محمود حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

837449 ي حمزه عىلي|لش|حمد عبــــد|
ى
ق ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 
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4|6|79 ى|صبــــ ح صبــــىح فريج محمد بــــحي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

626862 حمد|ح |لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|هلل عبــــد|منه  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

489554 لسيد|محمد حسن محمود | ر|ي سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|645o3 ن|لسم|حمد حسن |حسن  هره|لق|هندستـــ 

7o5|46 هلل محمد عىل|يه محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

85873 محمد محمود حسن عىل ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

683295 م|هيم بــــره|بــــر|ل فتـــىح |نو لمنصوره|حقوق 

25|o2| مر|حد ع|لو|دل محمد عبــــد|ع تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

642o|6 ن|هيم محمد عمر|بــــر|م |لسل|حمد محمد عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

34o547 ي|حمد عبــــد|لحليم |محمد عبــــد لحليم يحن  |ره بــــنه|تـــج

8763oo كر  |نور ش|مح |جون س سيوط|حقوق 

767266 لرحمن|مد محمد عبــــد |هلل ح|لد عبــــد |خ لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

23524 هلل عيس|محمد مدحتـــ محمود عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

483664 حمدى|نهله يشى محمد محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

46o824 مصطفى محمود بــــسيوئى زرير عه مشتـــهر|زر

|5464| ل مصطفى محمد|يوسف جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

96645 لمطلبــــ شقرتـــ|منيتـــ محمد محمد عبــــد | |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

69755o بــــو زيد|لنبــــى |ده عبــــد |هبــــه حم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8o797| يط حسن|لظ|جر جمعه |ه ي|بــــ |د|
|لمنى

257o|5 بــــو مصطفى|لسيد |زم |ح| لي|د ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

27o43 هلل|بــــر محمد عبــــد |ريم محمد ص د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

893727 ه  |لل|هلل سعودى محمد عبــــد|عبــــد سيوط|ره |تـــج

6943|7 ق|لسيد يوسف |حمد |جر |ه وى|لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|632o7 حمد|شم |ر عمرو ه|من ى شمس| لسن عي 

5oo53 شم|مه محمد ه|س|كريم  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|5o833 ى محمد عبــــد |كريم  لحليم|مي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|5o7 لمنعم|ن عبــــد |بــــرين حمدى رشو|ص ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

33|99o ي|لرحمن عر|رتـــ محمد عبــــد|س
ى
ق |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|7o447 د جندي|يوسف مر| رين|م ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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62299o حمد رزق|محمد حمدى مسعد  ط|هندستـــ دمي

4||o|9 هيم بــــدر|ن إبــــر|زينبــــ شعبــــ |تـــربــــيتـــ طنط

6245| جنيدى| رغدتـــ محمد حسبــــو لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

69o775 وى|لطح|فع |لر|هيم عبــــد |بــــر|ندى  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

33o22o ي|رص صبــــىحي |ء ن|شيم
ى
ض|لسيد ق |ضتـــ بــــنه|علوم ري

79325| مه|ن سل|هيم رضو|بــــر|عمر وليد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

35|o65 لمنعم|عفتـــ عبــــد| رض| ر|ي |بــــ بــــنه|د|

|6o47| حمد عىل مصطفى|يس  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

|63278 ر|لنج|حمد مرىس |يمن |هلل |منتـــ  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

79|47 لسيد|لسيد حسن |محمود  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

493533 ض|لسيد ع|لسيد |عمر سمي   بــــ دمنهور|د|

837|9o هلل|ء عزبــــ محمود سعد |سم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

49oo93 ى |ي هيم محمد حسن|بــــر|سمي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

686798 ر|لغف|لموجود عبــــد |در عبــــد |لق|ء عبــــد |ل| لمنصوره|نوعيتـــ 

7|7o9o ى|مصطفى حمدى  لغمرى محمد حسي  زيق|لزق|عه |زر

|39569 د نظىم تـــوفيق|مريم عم ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|246|9 مسعد محمد محمد| ر|ي ى شمس| لسن عي 

226oo| وى|د طلبــــه هند|بــــكر زي كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

7o5o77 حمد سعيد|لرحمن محمد |ن عبــــد |يم| لمنصوره|ره |تـــج

633624 ف سعيد محمود | حمد|رسر زيق|لزق|هندستـــ 

858|63 تـــي|محمود فضل عىلي زن حقوق بــــنى سويف

4347|9 متـــ|ح نع|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|نعمتـــ  |تـــربــــيتـــ طنط

877239 درس  |دل جورج تـــ|بــــسمه ع سيوط|بــــ |د|

687ooo ع محمد|لرف|لحسينى |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|39o87 صم حسن فهىم|سهيله عمرو ع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

358938 لحميد|حمد عبــــد|يستـــ ممدوح |م ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

39264 بــــوحمود|مح حلىم |ء س|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

82947  زغبــــى عبــــد
ى
لحميد|محمد شوق وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

4|2466 لسيد رقيتـــ|د محمد |زي ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 
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|722o لعليم|حمد عىل عبــــد|عىل  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

46|92 عيل|سم|ن |محمود عثــــم| رض هره|لق|ره |تـــج

8|2953 ي|ر مز وهيبــــ يعقوبــــ بــــشر ره بــــنى سويف|تـــج

464532 ى|رق |د ط|زي لسيد حسي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

8|o629 حمد جمعه زىكي|م |حل| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

7|69|5 لبــــرع|هيم |بــــر|هيم فتـــىح |بــــر|ره |س زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

233855 ر شلبــــى|لغف|م محمد عبــــد|حمد س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

626o56 حمد محمد حسن ضيف|مه |س| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|46|45 بــــ|لوه|ئل طلعتـــ عبــــد |ء و|رس| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

67883 ى  ى ك|حسي  مل|حمد حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o8|43 ن|لده|هلل رجبــــ محمود حسن |منتـــ  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

82o688 لنعيم|عىلي عبــــد| محمود رض ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5o2794 لمطلبــــ عطيه|لعظيم عبــــد |ء عبــــد |سم| سكندريه|ل|علوم 

6829o ى|حمد محمود ي|محمد  سي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

62263o لمعىط|عىل عىل محمد عطيه عبــــد  ط|حقوق دمي

4754o8 ى|لوه|مر عبــــد |ملك س بــــ محمد حسني  سكندريه|ل|هندستـــ 

276629 لحميد يوسف رزق|كريمه محمد عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

367692 هيم|بــــر|حمد محمد حسن | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

68oo36 لنبــــى|يه محمد عبــــده عبــــد | لمنصوره|حقوق 

26685| ه مجدى عبــــد لسيد سليم|لغنى |ني  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

23|68| لرؤوف جمعتـــ محمد|حمد محمد عبــــد| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

||55o2 ل|م سعيد جم|سعيد هش ن|بــــ حلو|د|

367299 ف |رتـــ |س ى|رسر لسيد حسي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

47994o لحميد|مينتـــ محمد سعيد محمد عبــــد| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|3423o مه|ل محروس سل|جم| ري|م هره|لق|بــــ |د|

6o2o|7 دوس|ء جميل حسن ق|عىلي |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

76398| ى لنور مقبــــل|بــــو |ح |محمد صل| لي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5oo734 بــــوسعد|لعزيز |رس فهىم عبــــد|ن ي|رو |حقوق طنط

49o266 لح|ل مصطفى ص|رضوى كم سكندريه|ل|ره |تـــج

48oo| م|لسل|فظ عبــــد |لح|ل عبــــد |حمد هل| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

22o778 ن|روق عمر|لد ف|حبــــيبــــه خ هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|
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|735o2 روق سيد محمد|مل ف| لفيوم|عه |زر

8|689o لرحمن|لد محمد عبــــد|ر خ|من ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

283427 ى محمد مروه عىل حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2|6226 رس محمد عقبــــه|حمد ي| ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

337444 هيم|بــــر|لسيد محمد |محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7||3|2 لفضل|بــــو|لد |هيم خ|بــــر|عمرو محسن  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

335876 لسيد طلبــــه|ل تـــوفيق |جم| ن|ر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2965|8 لمطلبــــ محمد|ن عبــــد|كريم شعبــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

785977 لسيد محمد|م حسينى |محمود هش ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

22o8|4 حمد وصفى رشدى|مريم رفعتـــ  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

638399 هلل مصطفى عىل|حمد عبــــد | زيق|لزق|نوعيتـــ 

2|28| ق|شهد ع لسيد|وى |دل رسر ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

7o8498 حمد|لسيد عىل |جر |ه لمنصوره|نوعيتـــ 

7766|6 ه عقل صل| هيم|بــــر|لدين عقل |ح  |مي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

64546 حمد محمود|ن مصطفى |نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

6|28o4 ء عىل أحمد خليفه|عىلي ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o|82| ي عبــــد |د |دى عي|ف ك|لمل|سكندر جورج  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

476354 بــــ حسن|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

497696 ى |حمد |مريم  |مي 
ى
لحوق سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

6|8o7o تـــى|ن زن|يل سود|رنيم ن لمنصوره|صيدله 

6o5|4 ش|لرحمن محمد فتـــىح مرد|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|24242 لدين محمد فهىم|م |يدى حس|ه ى شمس|تـــج ره عي 

4|4878 ن محمد محمود فليفل|يم| ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

|37264 د|حمد عىل ج|محمد محمود  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

698o9 ن|يوسف موىس بــــطر| دين لفيوم|علوم 

|76596 ى رش|يه ي| هيم|بــــر|د محمد |سي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

267494 لزغيىم|مه |ء طلعتـــ سل|نجل |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7899|7 لرحمن|س عبــــد|عبــــ| عزه رض ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

529896 لمجيد محمد|لعزيز عبــــد |محمود عبــــد  |حقوق طنط
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77o397 ط|ن بــــل|عيل رمض|سم|لمحسن |حمد عبــــد | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

6o|969 دى|له|لسيد عبــــد |للطيف |ء عبــــد |رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

262|25 لربــــ موىس|د |لد محمد ج|خ |كليتـــ هندستـــ بــــنه

678233 ر|لغف|لسيد عبــــد |دل |ع| لي|ع لمنصوره|بــــ |د|

|2349o لكريم|ندى يحن  محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|54676 ي سليم|محمد ع
ن|دل حسنى ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

97652 لمنعم محمود|لمنعم فيصل عبــــد |عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

852574 ى جورج حلىمي سعيد|ج كلي  ي|بــــ |د|
|لمنى

|66654 حمد محمد موىس|ر محمد |من عه مشتـــهر|زر

43o4o8 مر|دل حمدئى ع|م ع |طبــــ طنط

89|276 بــــر|لج|للطيف عبــــد|ح يحن  عبــــد|نج سيوط|حقوق 

4988|9 تـــ |ريه ن|بــــو سليم|لسيد |م خي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

858648 ى نج|ج ى عبــــد|ح ج|هي  لعزيز|هي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

882587 بــــر محمد  |لج|ر محمد عبــــد|من سيوط|علوم 

4o672| ى|ي هلل|محمد محمود أحمد عبــــد | سمي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

236|84 لرحيم|روق عبــــد|يمن ف|سهيله  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

226|57 ن|مر محمد رضو|محمد تـــ هره|لق|ره |تـــج

|76523 هلل|وى فتـــح |لهلبــــ|لد |كريمه خ سيوط|عه |زر

328938 لحديدى|حمد محمد |يوسف  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|65o8| لعزيز|حمد عبــــد |بــــو بــــكر محمد |مريم  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

266646 ىسر|لنبــــى ن|لسيد عبــــد |ل |هبــــه جم |ره بــــنه|تـــج

358o82 هيم محمد|بــــر|كريم محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

923936 حمد محمد  |ن |مل رمض| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

52|376 يد|د محفوظ محمد عطيتـــ ز|جه معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

4|64|2 بــــدين|هيم ع|بــــر|ح رجبــــ محمد |صل لشيخ|ره كفر |تـــج

27o679 ى |لفتـــ|م عبــــد|محمد س بــــىل|لبــــ|ح حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3|4967 لمجيد|لكريم مصطفى عبــــد|مصطفى عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

858|56 ي محمد ر|
ي|حمد مصطفى

ضى لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

6|o842 تـــ مصطفى |  عبــــ|لعر|مي 
ى
طه|ق لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

32o898 ي محمد
محمد تـــوفيق مرغنى هره|لق|طبــــ بــــيطرى 
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69oo35 حمد|حمد سيد |حمد |ح |ن مصبــــ|يم| لمنصوره|بــــ |د|

458648 ن حسن زىك موىس عبــــدون|نوره لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

79o844 ه سمي   تـــ|لشح|لسيد |سمي  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

279592 ه محمد | هلل موىسي|هيم عط|بــــر|مي  شمون|نوعيتـــ 

64o36| ه محمد علىمي محمد متـــولي ش ى|ني  هي  زيق|لزق|ره |تـــج

|652o7 حمد|م محمد حلىمي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

853253 هيم|بــــر|لربــــ محمد |د|طمه ج|ف ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

758447 هيم|بــــر|ل |محمد سيد هل ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

343567 ن|عيل زيد|سم|م |م|ء شحتـــه |سم| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8|7|78 حمد|ن |لد محمد شعبــــ|خ ي|بــــ |د|
|لمنى

82oo93 بــــوزيد|ن |زينبــــ فرغل مهر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

436893 هيم مقلد|بــــر|سمر ربــــيع عطيه  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

487859 حمد مصطفى شكرى سعد بــــكر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7o52| مصطفى محسن محمد محمد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2|5582 مه|تـــه سل|د محمد شح|ي| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

2|98|o لسعيد|ح |ئل صل|ء محمد و|رس| هره|لق|ره |تـــج

763|62 وز حمدى  لرحمن|حمد عبــــد |حمد |في  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

863||7 لسبــــىكي محمد|دل محمد |محمدع| زكري ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

55863 عيل|سم|عيل عىلي |سم|ه |نج لفيوم|نوعيتـــ 

428o42 وق جل لجندى|لمجيد |ل فرج عبــــد |رسر لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

87959 ن محمد مطلوبــــ|نجوي حمد لمنصوره|حقوق 

9|9655 ى جرجس يس عزيز | مي  لمنصوره|حقوق 

7o4|2o ى طبــــيخ محمود محمد عىل محمد حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

23o389 بــــوزيد|د |روق حشمتـــ رش|ف ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

37257o لحميد طه|ء سمي  عبــــد|شيم ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

38||5 هيم|بــــر|رس محمد |مصطفى ي هره|لق|ره |تـــج

679|78 لمحسن محمد حسن|حمد محمد عبــــد | لمنصورتـــ |تـــمريض 

64547| لحلبــــى محمد محمد عمرو|د |زي ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

54882 ين محمد فريد فتـــىح رسر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

44275o لبــــرع|د محمد |سع|ل|بــــو|هر |يه ط| لشيخ|بــــ كفر |د|

2|3722 زى|هيم حج|بــــر|محمد معتـــز محمد  ى شمس|تـــج ره عي 
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|67o56 ن محمد تـــوفيق|محمد شعبــــ ى شمس|تـــج ره عي 

27694o شف|لك|ل |تـــفى حسنى كم شمون|نوعيتـــ فنيه 

6|897o ود|بــــود|لعدوى |محمد محمود | مه ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

697|2 لرحمن|د محمد عبــــد |ء عم|رس| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

69995 حمد يوسف|بــــ محمد |رح لفيوم|حقوق 

68858 بــــ عىل محمد حسن|شه ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

679357  هلول|محمد بــــديع محمد 
ى
لدسوق تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 

سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

4|9328 حمد|م وحيد محمد محمد سيد|ريه |حقوق طنط

47523 سط|لبــــ|سعيد محمد سعيد عبــــد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

5|7338 هدير فوزى محمد رسور تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6o8567 ى|بــــو زيد ش|لسيد | |رض| عل هي  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

79224o در سليم عىل محمد جبــــر|ن زيق|لزق|حقوق 

5|3344 لشوئى|بــــ حسن محمد حسن محمد |يه| لسويس|معتـــ |علوم ج

777437 لسيد محمد تـــرك|لسيد |ر محمد |من زيق|لزق|علوم 

768992 هيم|بــــر|هلل محمد محمود محمد |منه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

856634 لفضيل|حمد عبــــد|حمد نوح | ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

8423|7 لضوي|حمد |لحق |ضىحي عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6|3876 ن|م زي|لسل|مد عبــــد|م ح|م بــــس|ريه |بــــ طنط|د|

843789 ل|ردين يوسف محروس غبــــري|ن ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

462928 لسيد حسن محمود|ل |ء جل|لزهر|طمه |ف ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

876|o لحفيظ|حمد سيد عبــــد |مي  تـــ | لفيوم|تـــربــــيتـــ 

7|6473  منصور طه|ن منصور |نوره
ى
لدسوق ط|بــــ دمي|د|

7o8779  |ن |يم|
ى
ى|لمهدى محمد حس|لدسوق ني  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

2|o5| لرحمن حمزه|طف عبــــد |محمد ع هره|لق|هندستـــ 

23o6o3 يد|بــــو|ل |دل كم|محمود ع ى لي  ى شمس|تـــج ره عي 

527349 حمد|لعزيز |طف عبــــد|مريم ع سكندريه|ل|بــــ |د|

85|o54 خلود مجدي عىلي سعيد دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|49o38 ه ل|لحميد جل|طف عبــــد |ن ع|بــــي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

789652 ف |محمد   سعد|هيم |بــــر|رسر
ى
لدسوق ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 

عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ
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267954 لرحمن|ن عبــــد|حمد صبــــىح رشو| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

447333 هلل محمود خليل محمد خليل|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63|77o ى ئيل|هيم ميخ|بــــر| |يمن حن| |يوستـــي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9|746| لربــــ  |د |يه مصطفى فرغىل ج| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

765492 ى كريم|مح |حمد س| حمد حسي  هندستـــ بــــور سعيد

32||46 لق عىل|لخ|مح عىل عبــــد|س ن|هندستـــ حلو

368o3 مصطفى عمر محمد| ند هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36o849 لدين|يتـــ محمد عىل خي  | عه مشتـــهر|زر

337|28 م فتـــىح عىل|كريمتـــ عص ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

46663 لىح محمد|لدين عبــــد |ح |حمد صل| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|65538 حمد فوزي يوسف|ء |رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84824| ي ط|يوسف خ
يع|لد قرئى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

256639 لمعىط رزق|هلل عبــــد|ن عبــــد|يم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

4o426| لجندى|س |حمد محمد عبــــ|لدين |نور  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45o583 ده|د حم|محمد جمعه فؤ لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

857246 هلل سيد محمد|محمد عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

|6696 ي|ن فؤ|رو
د محمد فريد لطفى هره|لق|ره |تـــج

2478o8 عيل|سم|لسيد |م حسن محمد |حس لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

2658|9 لسيد طلبــــه|محمود جمعه  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

||7645 خر|ن ز|يوسف جورج سمع سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

643332 لمقصود محمد حربــــ|زينبــــ موىس عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

89o45o حمد  |لدين محمد |م |محمد حس سيوط|حقوق 

26455o هيم رزق|بــــر|مي  |نه |جىمي دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

5||73| لعزيز محمود صقر|محمد حسن عبــــد طبــــ بــــيطرى دمنهور

|36738 فيبــــى حبــــيبــــ عطيه حبــــيبــــ تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

33|625 لعزم|بــــو |لمنعم |ء مهدى عبــــد|هن ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

765992 ن محسن محمد عوض محمدين|نوره ره بــــور سعيد|تـــج

487578 فظ|لسيد ح|فظ |د ح|زي سكندريه|ل|بــــ |د|

239652 لمهدي عىل|د عبــــد |بــــسمله عم هره|لق|بــــ |د|
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2|4229 وى|لص|لسيد |لرحمن ثــــروتـــ حنفى |عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|22o|o ى كريم محمد عىل حسني  هره|لق|هندستـــ 

237|59 حمد|لدين |ء حمدى محمد نور |دع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

449o84 لم مزروع|لسيد نبــــيه س|خلود  |ره طنط|تـــج

878658 مه فرغىل محمد عىلي |س| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

69|226 عىل طه محمد طه عيس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77|268 ى|لسيد محمد |حمد |ندى نعيم  وى|لجي  زيق|لزق|بــــ |د|

368224 حمد قنديل|بــــ |لوه|ندى فتـــىح عبــــد ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

439824 ع|لرف|لسيد |رحمه مدحتـــ محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

84o8o4 ي عبــــد|ده |غ
لمجيد|لسيد حفنى |نوعيتـــ قن

3536o7 محمد حمدى محمود محمد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|6o292 ى |هر |دهم عمرو م| هيم|بــــر|مي  ه ى نوعيتـــ جي 

249637  سمي  محمد عبــــد|م|
م|لسل|ئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|8243 ى|زن سيد فتـــىح حس|م ني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o6338 حمد|لصبــــور |مح عبــــد|محمود س ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

6352| حمد حسن|ء محمود |عل بــــ بــــنى سويف|د|

54659 لعزيز|بــــر محمد عبــــد |طمتـــ ص|ف لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4284|o ه|بــــر|ل |منى بــــل هيم محمد رسر |نوعيتـــ طنط

6o5222  |لش|حمد عبــــد |ن |رو
ى
لعنتـــرى|ق ى شمس| لسن عي 

79675 ي
متـــ محمد عيس|س| |دئى ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

484|6 لعزيز|رص عىل عبــــد|محمد ن دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

298|45 ل|لش|حمد محمد فتـــىح | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|73|66 عىل حسن سيد| دين د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

6o9954 هلل عطيه|هلل وجدى عبــــد|عبــــد لمنصوره|هندستـــ 

923|47 كر |وجيه وليم ش| ن|جولي قرص|ل|فنون جميله فنون 

282|33 لحميد|د عبــــد|هيم مصطفى فؤ|بــــر| ج|بــــ سوه|د|

773||2 لدين مصطفى|ل |حمد محمد جم|كريم  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

535972 سكندر|مكرم رزق | فرونيك عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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79||6| ى عطيه |ء محمد محمد |ذهر ر|لنج|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

282236 هيم|بــــر|محمد | لعل|بــــو|محمد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

244685 لعزيز قرئى|محمود محمد عبــــد ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

447726 ن|مريم حسن محمد محمود نعم إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

|67744 ل محمد|لع|م مصطفى عبــــد |نس| سيه|نوعيتـــ عبــــ

636o92 حمد|هيم |بــــر|طف |ن محمد ع|يم| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

6o2o5o نم|لسيد غ|همسه مصطفى  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6949o9 لم فودتـــ|لم س|مسعد محمد س صيدلتـــ بــــورسعيد

3224|2 ى   عىلي|حبــــيبــــتـــ حسي 
ى مي  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

53o4|6 بــــو شقتـــ|حمد مصطفى |م |يدى هش|ه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6oo5oo وق ج يد كريم|وى أبــــو|لشن|بــــر|رسر ى لي  |بــــ طنط|د|

258o37 لحفيظ خليفه|لمجيبــــ عبــــد|محمود عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|39557 ى سمع|م |ن عص|ري|م ن|مي  ى شمس|زر عه عي 

2274o5 لسيد|حمد |فظ |حمد ح|لرحمن |عبــــد |حقوق بــــنه

6|6986 يف | بــــو عىل|هيم |بــــر|يه رسر ط|حقوق دمي

327|3| ف|لصو|لعزبــــ |حمد سعد |ندى  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

54|53| لبــــسطويس|ىط |لع|ن خميس عبــــد |حمد رمض| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

877o62 مريم خليل عىل خليل   سيوط|بــــ |د|

22|o68 هلل|ل فتـــىح عبــــد|طمه جم|ف ى شمس|تـــج ره عي 

32|254 متـــ محمد حسن|محمد سل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

52|o| لفضيل|ن عبــــد |لعليم شعبــــ|د عبــــد |جه لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

3484o3 ف سيد محمد|مريم  رسر ى شمس|د| بــــ عي 

||8ooo يتـــ جرجس ميل د جرجس|ميى ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

876864 ج  |بــــوبــــكر فر|ن محمود |يم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

947o9 بــــر|لص|حمد |ح محمد |طمه نج|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

885968 لمنعم يونس |ء محمد عبــــد|دع سيوط|بــــ |د|

443727 ل محمود عىل|ء جم|شيم لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

869785 سط|لبــــ|منيه سعد محمد عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|73277 لي|لد محمد عىلي و|حمد خ| ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج
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5o254| حمد عبــــده خليفتـــ|زن |م سكندريه|ل|حقوق 

43798o ن|عيل  رضو|سم|تـــ |لبــــ فرح|بــــوط|مروتـــ  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

296342 د خليل|د عي|ميل| رين|م هره|لق|حقوق 

89853| ى  ى |محمد حسي  حمد حسي  ج|بــــ سوه|د|

9|9867 حمد حسن محمد حسن  | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

52|468 لسيد محمد خليفه|مروتـــ عزتـــ  سكندريه|ل|طبــــ 

9o39|o محمد طلعتـــ صديق بــــكر  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

|48456 ف عبــــد | |دين حمد|ح |لفتـــ|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4572|2 لبــــدرى|حمد مصطفى |هيم |بــــر|هدير  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|7|8o2 بــــ فريد محمد محمد|لوه|نس عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

624373 لبــــهنس|رص حلىم عىل |ء ن|نجل ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

4o6235 طمتـــ محمود نوح محمود مبــــروك|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

683823 رص رزق رزق محشيه|ء ن|سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

83o973 ن|لحميد عثــــم|لدين عبــــد|ح |مروه صل تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

4|8665 لعزيز عىل|ح عبــــد|لفتـــ|عبــــد| ح رض|لفتـــ|عبــــد ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

433595 ز|لبــــ|در |لق|ن عبــــد|حمد سليم| |طبــــ طنط

3||378 ن|لسيد عثــــم|لرحمن محمود سمي  |عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

68688| عيل|سم|حمد محمد |حمد سعد | |ره طنط|تـــج

|34958 ن|محمد حسن مصطفى عثــــم هره|لق|بــــ |د|

6|3o|4 هيم حسن|بــــر|ء حسن |حسن عل |حقوق طنط

27887| ح|لفتـــ|ئل شوقتـــ عبــــد|م و|ر لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

243894 مه عطيه|هلل سل|م حسبــــ |حل| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

869668 هلل محمد|م عبــــد|د عص|جه لمنصوره|حقوق 

4278| ض|حمد ري|يه سعيد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6|43o6 حمد حسن محمود|لحميد سيد|محمد عبــــد |بــــ طنط|د|

88322| لسميع محمد |ر رفعتـــ عبــــد|من ج|بــــ سوه|د|

26o78o ى منصور | ر|ي وي|لهلبــــ|حسي  |ن طنط|سن|طبــــ 

82579o جر حمدي محمود حسن|ه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7778|2 جوري|لبــــ|هيم |بــــر|يمن عطيه |محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

6o3237 ى عطيه عطيه  لففى|نرمي  لمنصوره|طبــــ 
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8o2|29 لعزيز|طف محمد عبــــد|زن ع|م ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

683734 ي
ل|لسيد و|ل محروس محمد |تـــ جم|هنى لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

27986 رق محمد عويس|حبــــيبــــتـــ ط ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|7|754 ى|مريم عص |م سعد مرقص مي  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

23o|92 عيل|سم|لسيد |دى |له|م عبــــد|هش| رض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|oo|9 د محمد رزق|لجو|بــــسمه محمد عبــــد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

6457o هيم عىل|بــــر|ندى محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|5o6o9 ى س|هلل متـــي|شد فتـــح |ر| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4|435o ى حمدى مو بــــ|فق جل|آيه خي  |بــــ طنط|د|

42o475 نور محمود|مريم محمود  لشيخ|ره كفر |تـــج

|63387 طمه حسنى محمد جعفر|ف ن|بــــ حلو|د|

328o55 عيل عىلي|سم|هيم |بــــر|عيل |سم| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

44o937 زي عىلي|لسيد مغ|ء |سم| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

226226 محمود حنفى محمود محمد هره|لق|ره |تـــج

355|88 هيم محمد محمد|بــــر|رحمتـــ  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

754877 جر محمد محمد أحمد|ه عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

4993|o تـــ صبــــىح عبــــد  ىط فودتـــ|لع|أمي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

479863 د|لجو|رس عيس عبــــد |م ي|لحس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42|687 يرل|لجز|حمد |لد محمد |هلل خ|منه  لشيخ|بــــ كفر |د|

8|o829 ف عبــــد| |رين|م هيم|بــــر|لسيد |رسر سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

|4483 حمد عىل|لسيد |حمد |م  ن|بــــ حلو|د|

8928o9 شم |محمد خلف ه| سه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5|42  عبــــد |لحسن نور |
ى
|لدين صدق

ى
لحميد محمد صدق ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 

تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

883446 |لعتـــريس محمد |هيم محمد |بــــر|حمد |
ش  |لدمرد

سيوط|ره |تـــج

32954o رى|لمنعم بــــند|ن سعيد عبــــد|رو |علوم بــــنه

|6264| حمد|هيم محمد |بــــر|ل |كم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

43o85 يد|رضوى محمد خليل حسن ف لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

622239 وى|لحفن|مد |لد محمود ح|خلود خ ط|ر دمي|ثــــ|

492999 بــــر حمص|ده ج|زم حم|ح |حقوق طنط
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475794 ي
ء صبــــري خميس عىل|ضى سكندريه|ل|حقوق 

834249 لمنعم محمد|محمود رفعتـــ عبــــد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

637668 حمد متـــولي|لسيد حسن | زيق|لزق|ره |تـــج

9|o459 بــــوحسوبــــ |رق مصطفى محمد محمد |حمد ط| ج|حقوق سوه

462o44 ف عبــــد|هلل |عبــــد لخول|م |لسل|لحميد عبــــد|رسر |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

4|o|39 يوسف محمود مصطفى محمد هيكل |ره طنط|تـــج

6o3o85 ق|محمد محمد منصور  وى|لشر ي صىح طنط
|معهد فنى

93354 روق محمد|خلود أنور ف ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

8||449 هيم|بــــر|م عمر |ء عص|ل| ره بــــنى سويف|تـــج

56638 لمطلبــــ|هيم عبــــد |بــــر|حمد سليم | ره بــــنى سويف|تـــج

49822 للطيف فتـــىح سيد|ن عبــــد |يم| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

52o4|7 يد|لغنى ز|للطيف عبــــد|طف عبــــد|ر ع|من ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

36ooo4 ى ع غو|طف نبــــيه تـــن|كرستـــي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

334285 حمد|حمد فتـــىحي |لد |خ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

698|85 ر سعد محمود عىل|مي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

629o3| حمد|لسيد محمد سيد|دل |مل ع| زيق|لزق|حقوق 

6o4oo7 ي|ليم|ل حلىم |محمد نرص جل
ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

477|9 ه ع|سط رف|لبــــ|ن مسعد عبــــد|مي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

7o2629 لعزيز|لد مصطفى محمود عبــــد |ر خ|مي زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

784689 لم|در س|لق|هلل عبــــد |محمد عبــــد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|3762 لديبــــ|لرحمن |بــــ عبــــد|لبــــ|لرحمن فتـــح |د عبــــد|زي |ره طنط|تـــج

9o7625 ى عبــــد ى محمد مظهر خرصى لرحيم |خرصى سكندريه|ل|صيدله 

365|8o ين محمد  حمد عىل|شي  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

6||478 لرحيم|حمد حمزتـــ عبــــد |ر |مي |طبــــ طنط

885o79 حمد محمد |لسعود |بــــو| |عل سيوط|تـــربــــيتـــ 

853546 دل مني  خليل|م ع|بــــس ي|عه |زر
|لمنى

24o346  ح|لش|ره محمد عبــــد|س
ى
بــــوه|ق هره|لق|هندستـــ 

243353 لدين|ن سعد |هلل سليم|ء عبــــد|دع ن|تـــربــــيتـــ حلو

249o|| لم|هيم س|بــــر|مصطفى سعد | ليند ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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||65o8 لس|مدحتـــ بــــرسوم بــــسك| ندر|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6oo74o د|فظ يوسف جو|مي ح|ن س|يم| |بــــ طنط|د|

|52394 هلل ديبــــ|ر محمد عبــــد |من ى شمس|د| بــــ عي 

3475|7 ى بــــخيتـــ نرصى بــــخيتـــ نيفي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

336255 شم|رتـــ سيد صديق ه|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

84222 حمد|م ربــــيع |ربــــيع عص لمنصوره|حقوق 

238438 ل|لع|رق حسن عبــــد|تـــفى ط هره|لق|حقوق 

9o5887 ى محمود | حمد يىحي| حسي  ج|علوم سوه

487389 ىط|لع|د عبــــد |لجو|د عبــــد |دهم محمد رش| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

424943 لح|هيم ص|بــــر|هيم |بــــر|ل محمد |كم سكندريه|ل|طبــــ 

846o43 ر محمد|لستـــ|مؤمن محمد عبــــد ن|كليتـــ طبــــ أسو

692484 ء طه محمد طه موىسي|دع لمنصوره|بــــ |د|

3|8548 ن محمد نبــــيه مصطفى|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

342549 مي|هيم جميل تـــه|بــــر|محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7o9o46 دل محمد محمد|ده ع|مي لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

5o95o7 لعظيم موىس|ح عبــــد|مؤمن صل |حقوق طنط

|57578 لصديق محمد طه|بــــو بــــكر |ئل |ندى و ن|تـــربــــيتـــ حلو

36939| لمؤمن|لحفيظ عبــــد|لحكم عبــــد|محمد عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|663|7 ح فهىمي|حمد فهىمي صل| عه مشتـــهر|زر

|565o7 لخول|حمد |ل |محمد جم ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

223257 لمنعم حموده|دل عبــــد|يوسف ع هره|لق|ره |تـــج

4|562| ى |ش بــــ|لربــــ|دى عىل عبــــيد حسي  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

85o8o6 لح حسن محمد|ء ص|لشيم| دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

689o36 لبــــهوتـــى|لمحسن حسن |حمد حسن عبــــد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

45|7|9 هيم مصطفى غنيم|بــــر|لعزيز |لسيد عبــــد |دى |ش لشيخ|هندستـــ كفر 

|3328| هيم|بــــر|نوبــــ يوسف شنودتـــ |بــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|2o474 لحميد|د عبــــد |يز محمد فؤ|دى ف|ه ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

535899 قتـــ | ف محمد |رسر هيم|بــــر|رسر ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

879944 لعزيز محمود عىلي |منى عبــــد سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

2559o9 وى خليفه|ح قن|مصطفى صل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 
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|66o72 م|م|ن |عيل رمض|سم|عمرو  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6963o زم محمد محمد ممدوح|ح لسويس|معتـــ |علوم ج

68o484 لمرىس|لمرىس محمد |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|39346 ئى|لفخر|هلل نرص محمد |منتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

9|3693 ى مل |هر ك|عنتـــر ز| مي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

6o54o| وى|لحفن|هيم |بــــر|هيم مصطفى |بــــر|جر |ه |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

2|287| ي عبــــد|يه|كريم 
لرحمن|بــــ محمود لطفى ى شمس هندستـــ عي 

35|363 ف |يتـــ ف| لدين|يز محمود محمد رسر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

876|o2 ن |م مهر|لنبــــى عل|محمود عبــــد  سيوط|بــــ |د|

6|o|7| ري|لخم|سوسو عىلي محمود  |بــــ طنط|د|

33|||9 ي|عيل عبــــد|سم|ر |عم
ى
لرؤف هريدى دسوق |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

884538 لكريم |م سيد عقيىل عبــــد|حس سيوط|حقوق 

638796 لد محمود محمد|ء خ|صف زيق|لزق|حقوق 

85o732 لحميد حسن|حمد عبــــد|د |جه سيوط|صيدلتـــ 

48572o ى عبــــد|ي للطيف|روق عبــــد|لق ف|لخ|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|75978 محمد حسن محمد عىل| نور ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

259o75 ر عىل|لغف|ر عبــــد|لغف|محمود عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

924755 لرحمن |د عبــــد|هند محمد رش ج|بــــ سوه|د|

|5822| ء محمود حسن|هلل عل|منتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

9o7858 سعد فهيم محمود |ء |عل ج|بــــ سوه|د|

69557o ن|لسيد مصطفى عن|حمد محمد محمد | لمنصوره|هندستـــ 

25o4oo هيم محمد بــــيبــــرس|بــــر|هدير محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

327|34 لمجيد|ندى سيد محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5|6o72 ى|سندس صبــــىح مسعد  لسيد كني  لمنصوره|علوم 

323|47 جبــــر| طف عط|مريم ع ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

9o64oo منيه محسن محمد محمود | سيوط|ره |تـــج

|568|5 لرحمن|هر فوزي عبــــد |لرحمن ط|عبــــد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

44495o ح|لد محمد عىل بــــط|عىل محمد خ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6o8|59 ع|لسج|لدين محمد لطفى |د |عم| ند لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|65|98 لبــــ|بــــو ط|لحكيم |رضوى رجبــــ عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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862358 لحليم|دي محمود عبــــد|له|محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|77|92 ل|لسيد غز|هيم |بــــر|حمد |عمر  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

2|4373 حمد|مد |م محمد ح|تـــسنيم محمد س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o858| وى|لدهر|ح عىل مصطفى عىل |سم |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

233588 |لبــــ|لبــــصي  حسن عبــــد|مي  عبــــد|
ى
ق هره|لق|هندستـــ 

9|5479 محمد مصطفى عىل مهنى عىل   ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|8o3| هلل|لسيد نعمه |لسيد |محمد عوئى  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

882|9o كر  |رك جوزيف رفعتـــ ش|م سيوط|ره |تـــج

352249 ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|ح |لفتـــ|عىل عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

69|82o ن|محمد عمرو رزق محمد عثــــم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4|4937 ى  لشيىم|عمر محفوظ حسن حسي  سكندريه|ل|حقوق 

35999 ى محمد غر|جه بــــ|د محمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

422|25 لسيد غديه|ن |ر محمود رمض|من تـــمريض فرع مطروح 

8|4|93 لعظيم|ل عوض عبــــد|محمد جم ره بــــنى سويف|تـــج

688998 ى |محمود  حمد|لعزم |بــــو|حمد |لحسي  زيق|لزق|طبــــ 

6o3o8| ر|لجز|لمجيد |لمجيد عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

686735 ف |حمد | لعزيزى|ل |هيم هل|بــــر|رسر لمنصوره|حقوق 

67339 بــــ محمد|لتـــو|ه محمد عبــــد |بــــ  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|7356o روق محمد|ئ  ف|روق وف|ف |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

626822  محمد|هيم |بــــر|ء مصطفى |رو
ى
لدسوق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

233949 عيل محمد|سم|هيم |بــــر|م |سل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

274|37 بــــ|لوه|فظ عبــــد|ج ح|محمود ض ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

6929|3 لمعىط |دى عبــــد |له|لرحمن عبــــد |محمد عبــــد 
بــــ|شه

لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8776o3 ح فهىم  |لفتـــ|لد عبــــد|بــــسمله خ سيوط|نوعيتـــ فنيه 

7o|62| ي|لمنعم |بــــ عبــــد |يه|ر |من
لعوضى مصطفى زيق|لزق|بــــ |د|

357||7 ن|عيل سليم|سم|هيم |بــــر|عيل |سم|ء |سم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

49983o لمول محمد منس|ء صبــــىح عبــــد |سم| ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور
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432399 ي
ى ك| دئى ل|لع|مل محمد عبــــد |حسي  |حقوق طنط

347794 ى محمد حمدى محمود حسني  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

773oo8 ى |بــــدين محمد عبــــد |ع ئى|لعن|لعزيز حسني  ى شمس|تـــج ره عي 

9o3o29 ن خليفه |ن خليفه رمض|رمض ج |تـــمريض سوه

76|6o4 ى عىل |حمد محمد | حمد|مي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

84835| لمعىطي|ء عىلي حسيبــــ عبــــد|ل| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

5o4447 طر|لسيد خ|ح |دين صل|ن بــــ دمنهور|د|

2663o3 لسيد عبــــد ربــــه|در |لق|مريم نبــــيل عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

823|44 لرحمن|لبــــديع عبــــد|ء حسن عبــــد|رس| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

8o8668 مل عىلي|عمر فولي محمد ك ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

4|422| ف حسن شهو|ء |سم| ن|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

352|o7 وق ي رس محمد يوسف|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|65o9 لمقطف|هيم |بــــر|رتـــ محمد |س سكندريه|ل|طبــــ 

|52267 ى صبــــىح جميل محمد|ي سمي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

773|4| محمود سيد محمود عىل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6||783 ج|م محمد متـــول در|ريه زيق|لزق|عه |زر

89o|43 ن عىل |محمود مبــــروك رمض ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

328|23 هيم محمد عىل|بــــر|لمقصود |حمد عبــــد| ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

8|9286 ي عبــــد|م|
ي عبــــد|ئى

لرحيم|لصبــــور مهنى ي|لسن |
|لمنى

832299 خوري|د حكيم ف|دي ج|ش دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

37o728 ح سيد محمد|حمد صل|خلود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|7||59 ي|ر
ي محمد|ود عبــــد |د| ئى

لغنى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4|2938 ي |رس|
ى مصطفى  حسي 

لمكبــــر|ء مصطفى |بــــ طنط|د|

|6679o وق طه ك مل محمود|رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

43934o مد عىل قنديل|ء عىل ح|سم| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

36o573 لق محمد|لخ|لمنعم عبــــد|ن عبــــد|يم| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6o25|| هيم|بــــر|حمد |حمد سيد |عىل محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

627852 حمد|لمجد |بــــو |سلىمي سمي   زيق|لزق|بــــ |د|

||547o د محمد|حمد فؤ|فريده  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 
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784387 ى|هبــــه جم ل محمد محمد أحمد حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

35996o ي|له|ن سيد عبــــد|يم|
ى
دي دسوق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5|5|39 عيل خليفتـــ|سم|عيل خليفتـــ |سم|ندى  سيوط|عه |زر

357325 لم|هيم س|بــــر|لسيد |رق |حمد ط| |علوم بــــنه

68|75| جد عىل بــــهجتـــ مصطفى|يوسف م لمنصوره|بــــ |د|

242947 للطيف|هلل عبــــد|محمد جمعه عبــــد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

837358 سعد محمد|م |مؤمن عص ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

8677o5 بــــوبــــكر|حمد محمد | |ند ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

2|5478 لطوجى|رضوى حسن محمد عىل  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|7635 هلل|حبــــيبــــه محمد نجيبــــ سعد عبــــد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

89oo59  محمد |لش|لرحيم عبــــد|نسمه عبــــد
ى
ق سيوط|تـــربــــيتـــ 

53573| ى حسن حسنى عمر ن|محمد حسي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

6oo573 وى|لقرض|لسيد محمد |كريم فكرى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

33|742 تـــ عل لعظيم|لرحمن عبــــد|ء عبــــد|ني  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|64256 محمود محمد محمود زيد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o5587 لعبــــد|حمد يوسف |حمد |يوسف  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

444473 ن|مد محمد عىل عمر|مريم ح لشيخ|بــــ كفر |د|

4o|3|9 ن|ح سلط|لفتـــ|نسمه تـــوفيق عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o3744 د حزين|ر عي|دو|د |ندرو عي| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

68486| رد|عيل متـــ|سم|لشكور |م نبــــيل عبــــد |مر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23833 لمنعم عزبــــ محمد عزبــــ|عمر عبــــد  سيوط|بــــ |د|

327o7| يتـــ محمد محمد متـــول| ى شمس حقوق عي 

424422 لدين|لسيد شمس |لسيد فهىم |متـــ |س| سكندريه|ل|علوم 

5|938o لحيص|لحميد  |هيم عبــــد |بــــر|لد |رتـــ خ|س طبــــ بــــيطرى دمنهور

4396|3 ىسر|لنبــــي محمد غبــــ|كر عبــــد|ء ش|شيم لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

4382|2 مر|ح ع|لفتـــ|بــــسمه محمد عبــــد |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

34667| د مصطفى|بــــر ج|م ص|يتـــ س| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|38o63 بــــ|لوه|يمن عىل محمد عبــــد |عىل  ى شمس|تـــج ره عي 

3|2|43 لسيد|حمد نرص|هيم |بــــر|ن |يم| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 
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|78o|7 م|م|م محمود |ر عص|من سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

3||35 م حسن|لسل|ء مصطفى عبــــد |رس| ج|بــــ سوه|د|

|28o77 ن|رص جمعه محمد عثــــم|محمد ن هره|لق|هندستـــ 

|6oo58 عمر نبــــيل محمد ذىك ى شمس|تـــج ره عي 

826353 ي|
منيه محمد عىلي مصطفى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|275|5 |هلل |ن عبــــد |نور
ى
حمد شوق ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

49782 ن محمد|حمد سليم|ن |سليم ن|حقوق حلو

2|2o44 ف رش|عمر  لغنى|د عبــــد|رسر هره|لق|بــــ |د|

|68778 هيم|بــــر|ل |رق جل|ن ط|مرو تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o4|6 هيم|بــــر|ن |هيم رمض|بــــر|هلل |عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7o9262  محمد حسن|ج  |ن
ى
حمد شوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

246o74 لدين|ج |لموجود رس|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

76o997 ده|مريم سمي  ملفى عزيز بــــس لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

53o394 ى خ|ي ى خط|بــــو|لد سعد |سمي  بــــ|لعيني  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

4625o8 ألروش|محمد ربــــيع عىل عيس  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4o|o76 بــــدين محمود محمد|لع|محمود زين  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

685o7| وى|لشن|لبــــيوم محمد |حمد يىح | لمنصوره|حقوق 

242948 حمد بــــشي |محمد حمدى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

525698 ى|عمر محمد محمد حس ني  سكندريه|ل|هندستـــ 

8o7652 محمود بــــهلول زىكي محمد ره بــــنى سويف|تـــج

4o5246 بــــ|لسعيد قطبــــ خط|ل |لدين جم|نور  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

448|95 وى|لص|وى |لص|ل صبــــىح |جم| ند سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

63466| مصطفى حفنى جوده محمد حفنى زيق|لزق|علوم 

82|332 ي ل
ي بــــش|بــــيمن حسنى

ى
ي|ق ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

92o29| ي|ر
 ح| ئى

ى
فظ |فريد شوق ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

76o855 لحمد سعد|بــــو |سلىم سعد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

367393 حمد|عيل |سم|ن |رمض| نور عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8724| ى ج|ربــــ ى|بــــو |بــــر |بــــ حسي  لعني  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

346358 ف فتـــىح |لرحمن |عبــــد م|م|رسر لمنصوره|حقوق 

358477 ى|يمنى  حمد جودتـــ حسي  ى شمس طبــــ عي 

Thursday, September 6, 2018 Page 14261 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

854o44 يف عبــــد|حمزه محمد لمجيد|لمنطلبــــ عبــــد|لشر لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

4|9433 ر محمد عىلي درويش|من لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

625762 هلل محمود|يمن عوض |م |سل| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8327oo خلود سعيد بــــشي  محمد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

364723 عيل|سم|م سيد |ن هش|يم| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

777795 ن|لرحمن سليم|ضى محمد عبــــد|لرحمن ر|عبــــد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

7763|6 لسيد|لطيبــــ |حمد محمد|ن |يم| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

69o5|o لرحمن عىل|حمد عبــــد |رقيه محمد  لمنصوره|بــــ |د|

|4646 هيم|بــــر|هيم شيبــــتـــ |بــــر|لدين |ح |صل| رن كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

28647 ن عمر|ر سليم|لستـــ|يوسف عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

447382 لنرص|بــــو|حمد محمد |زينه  سكندريه|ل|بــــ |د|

7|3o4o لبــــختـــى|لعزبــــ |لعزبــــ |حمد | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

8326| ل شكرى عىل|ن جم|يم| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

7o52|7 ع|لسبــــ|لنور محمد |حمد مني  عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

36694o لحميد|مه محمد عبــــد|س|ء |رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3o962 لدين سيد|م سعد |بــــسمله هش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

67525 حمد|ل محمد |حمد كم|محمد  ن|علوم حلو

6|5695 ريطه|محمد درويش مصطفى مخ ط|حقوق دمي

324378 نيوس|ط| يز ذك|جرجس ف هره|لق|عه |زر

|38323 ن|دل مني  محمد سليم|حمد ع| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

7o4574 محفوظ عيس عىل| هلل رض|عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

45452 ن طويل|هلل رسور شعبــــ|عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|62289 ي|هيم |بــــر|طمه ظريف |ف
ى
لدسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

69o57 جر محمد عىل محمد|ه لفيوم|حقوق 

683257 بــــر حسن|لج|يمن محمد عبــــد |سلىم  لمنصوره|بــــ |د|

5o49|2 حمد|روق |دل ف|بــــ ع|مهيتـــ ن|سو|بــــ |د|

9||o67 لرحمن |صم سعودى عبــــد|ئى ع|م| ج|بــــ سوه|د|

75o799 لحميد محمد محمد |لسيد عبــــد |بــــ |يه|زن |م
تـــ|بــــرك

|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

8o4924 ل محمد|حمد جم|شذي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى
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46oo82 هلل موىس|ظريف وهبــــ | رين|م سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

3|446| حمد مصطفى سعيد|يوسف  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8567o3 ل|بــــ رشدي حسن جل|رح ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

|33o7| لدين محمد|ح |يد صل|عمر ف دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

65222 حمد|ء عىل حسن |دع لفيوم |تـــمريض 

3576|6 حمد|هيم عىل سيد |بــــر|ن عىل |يم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

64o25 لرحيم سيد|د مصطفى عبــــد |زي لفيوم|هندستـــ 

43oo36 بــــو سعيده|لنرص |محمد فوزي سيف  |طبــــ طنط

272934 دريس|ن محمد حسن |نوره لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

2736o3 لح محمد|منيه محمد محمد ص| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

|52488 بــــ حسنى عطيتـــ مرىس|شه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

856574 ن|وي عمر عثــــم|عمر عشم لفيوم|حقوق 

5288o6 لبــــولينى|حمد محمود |محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

|66282 م محمد سيد|محمد عص ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

5||653 ن فرج|هلل سليم|ويتـــ عبــــد |هيم مع|بــــر|هلل |عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|35525 ي|دل محمد محمد خف|ء ع|حسن ج  ى شمس|د| بــــ عي 

5oo36 لرحمن محمد حسن محمد|عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

68898o هيم|بــــر|لبــــيىل |حمد |لدين |د |محمد عم لمنصوره|علوم 

7o3594 ص|لرص|حمد مصطفى محمد |ندى  لمنصوره|صيدله 

864933 هلل|ده عبــــد|حسن حمدي حم دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

43596 ى حسن زىك|رس| ء حسي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|3|932 م|م|رحمه بــــدوى سيد  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|3446| لد محمد محمد|بــــ خ|رح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

227947 جر محمود سعد فرغىل|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

69678 لقوى|لمعتـــمد عبــــد |هيم حسن عبــــد |بــــر| لفيوم|بــــ |د|

879678 لقوى عىل  |لدين عبــــد|ء بــــدر |دع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

688977 فظ|لح|لدين محمد عبــــد |محمد عز لمنصوره|صيدله 

636762 هلل|م محمد عبــــد|صم حس|ع |ره بــــنه|تـــج
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9o|9o9 حمد |لعظيم |حمد عبــــد|يدى |ه ج|بــــ سوه|د|

849687 ي |م|
لرحمن|حمد عىلي عبــــد|ئى لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

5o3276 حمد عربــــ|لق |لخ|بــــرين محمود عبــــد |ص ي|بــــ |د|
|لمنى

9|29|3 ر محمد |لق عم|لخ|حمد عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

9o6822 ه  لمجيد |حمد يىح عبــــد|ني  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

323845 ى |لفريد |نبــــيل  |هيم حن|بــــر|مي  ن|حقوق حلو

78o9|4 هيم|بــــر|لسيد |يمن محمد | زيق|لزق|نوعيتـــ 

35|38 ف عوض حسن|مريم  رسر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

2337|o عىل عيد فوزى عىل هره|لق|بــــ |د|

2446|6 لجيد|يوسف منتـــرص محمد يوسف عبــــد  هره|لق|علوم 

769653 ن|حد زهر|لو|حد محمد عبــــد |لو|عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

639o37 حمد عىل|فظ نجيبــــ |لنبــــى ح|حمد عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

83|255 ي دمي
ي|جورج لطفى

ى
ق ن مشر دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

|543|7 لمعبــــود عطيه|عيل عبــــد |سم|حمد | لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|246o بــــيشوى حليم عبــــدتـــ حليم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

499344 ى عبــــد|لن|ء عبــــد |شيم در|لق|رص رجبــــ حسي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

258897 ن|هيم عىل شعبــــ|بــــر|محمود  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

89o863 حمد |هر |بــــ محمد م|رح ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4249|7 لسيد|حمد نبــــيل محمد | سكندريه|ل|ره |تـــج

896873 حمد محمد |يه سيد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

488|37  ن|لبــــ|عبــــد
ى
 محمد|لبــــ|رص عبــــد|ق

ى
ق سكندريه|ل|بــــ |د|

8958o4 يف محمود يمنى  ندى رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8|8976 رص|لن|كرم محمد عبــــد|يدي |ه ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

|4|829 لكريم|محمود حمدى محمود عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

462584 يد|لسيد ف|ن محمد سعد |نوره لشيخ|علوم كفر 

|27253 ف ج|زن |م لحميد|بــــر عبــــد |رسر ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|39628 لحميد|بــــ عبــــد |لتـــو|ء رجبــــ عبــــد |شيم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7|7745 لحميد مسعود وهيبــــه|ن عبــــد |م رمض|سل| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

336|o ى|لبــــ|بــــ عبــــد |يه|سندس  سط حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3656|o لمحسن محمد|ن عبــــد|يوسف رمض ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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328249 لعظيم|هيم عبــــد|بــــر|ح |هيم صل|بــــر| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

755o32 ن محمد|لرحمن محمد سليم|عبــــد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

265437 فع|ل محمد ش|لرحمن جم|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

267934 ح غريبــــ|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|كريم  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4o6487 ل مصطفى حسن|ر هل|من سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

8|6o|o ربــــيع حمدي محمد| هويد م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

32823 حمد|لرحمن متـــول |عمر عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

26o397 لحنفى|زم حسن |سهيله ح ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

5o|583 لرحمن|حمد عبــــد|لسيد |ن محمد |جيه سكندريه|ل|بــــ |د|

857|54 لعظيم محمد|ر عبــــد|ء مختـــ|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

772292 للطيف|حمد عبــــد|ل |ره جل|س زيق|لزق|بــــ |د|

46||26 لبــــسيوئى|لحميد |لحميد عبــــد |ء عبــــد |أسم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

89||57 حمد حسن بــــخيتـــ |يدى |ه سيوط|ره |تـــج

689999 |هيم |بــــر|محمد محسوبــــ 
ى
لدسوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|5||5o لحميد محمد|محمد عبــــد | رن هره|لق|عه |زر

8554|2 لسيد|حمد |حمد رجبــــ | مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

79469 وى|د بــــبــــ|نىح  مكرم عي| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6457o7 ف |ن |نوره ى|لحكيم |يوبــــ عبــــد|رسر لعمي  |صيدله طنط

3|949| مريم مهدى غمرى فهىم ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|478o2 لمول|لعظيم عبــــد |م عبــــد |لعظيم عص|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

3|4293 محمد عمرو محمد محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

639|29 هلل|كريم محمد محمد عبــــد ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

||7|63 حمد محمد|مح حسن |ن س|رو هره|لق|م |عل|

493438 سم|حمد محمد ق|دل |رق ع|ط عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o9868 شورتـــ|عيل ع|سم|محمود صبــــىح محروس  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

26o3o4 ى عبــــد|ي مل|لنبــــى سعيد ك|سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

75336| هيم|بــــر|لعزيز |م عبــــد |كر|محمد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 
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2593o6 ه سعيد ف| ن|يز فتـــي|مي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|78|35 لمعبــــود|در سيد فتـــىح عبــــد |ن كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

52|4o5 لمحسن|لرحمن ربــــيع عبــــد|زبــــيدتـــ محمد عبــــد |علوم طنط

82594o سم|مروه مدحتـــ محمد ق دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3o29o لحميد|لدين عبــــد|منه محمود محمد نور ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

44|9|o ى|رس| ء عىل منصور منصور حسي  لشيخ|بــــ كفر |د|

8|74o7 حمد فخري محمد|ل |جم ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

62o|54 تـــه|ز شح|لبــــ|رق يونس محمد|ط ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

75|o|2 ن|ل محمد عثــــم|لع|حمد عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6|o7o3 لسعيد عسلو|رق |مريم ط |بــــ طنط|د|

6|83o2 ى|رس عبــــد |د ي|عم لمجيد حسي  ط|بــــ دمي|د|

693744 لمقصود|لمقصود عىل عبــــد |دى عبــــد |له|ء |رس| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

2948o6 جده مهنى بــــولس يوسف|م سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

4|7839 ل محمد متـــول|مروه مصطفى كم لشيخ|بــــ كفر |د|

9o6853 لحميد محمد |خليل عىل عبــــد ج|حقوق سوه

764426 صل|لسيد و|محمد فريد محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

5ooo3 هيم|بــــر|رص خليل |فىل ن|بــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8|o349 بــــ|لبــــ|لد فتـــح |لدين خ|لد نرص |خ ره بــــنى سويف|تـــج

339o62 لسيد محمد نور|حمد |ندى  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

||8243 د|يمن نجيبــــ عي|صفوتـــ  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5o94|7 لرحمن بــــدر|لحميد عبــــد |حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|حقوق 

9|96o6 حمد |لسيد |لك |لم|حمد عبــــد| زيق|لزق|حقوق 

777338 ن عىل قنديل|ن عثــــم|ء رمض|سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

328o76 ف فتـــىحي محمد عىلي|فتـــىح  رسر |كليتـــ هندستـــ بــــنه

7o625o مر|لسيد ع|م محمود |رؤى س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

32542| حمد خليل|رس |حمد ي| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

63436o حمد مدحتـــ بــــخيتـــ عطيه| زيق|لزق|هندستـــ 

6|64|6 لحليم|حمد عبــــد |لجربــــى |مل | ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

9|5779 حمد |شم عىل |م ه|حس ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

9248o3 لمجيد |م عبــــد|عمر محمد عل ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى
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697293 لم|وى محمد عطيه س|لحفن|محمد  لمنصوره|ره |تـــج

8o|488 ي|رحمه حم
ده طلعتـــ تـــوئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

38458 هلل يوسف عىل|ء عبــــد |رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o654| لقرموىط|زم محمود صبــــرى |هلل ح|يتـــ | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3382o8 ى|لحميد حس|لنبــــي حسن عبــــد|وليد عبــــد ني  ى شمس| لسن عي 

6||84o لرحمن|م يوسف عبــــد |لسل|محمود أنس عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

699o87 غبــــ|حمد ر|غبــــ |م مجدى ر|سل| ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

833424 زق محمود|لر|لدين عبــــد|يده نور |ع دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

697o62 ن عبــــده|ده رمض|دهم حم| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

228359 زى محسن|رضوى محمد بــــدوى غ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o984| لعدوى|لمطلبــــ محمد |لسيد محمد عبــــد |م |ريه لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6o|||3 ن|بــــ شعبــــ|لوه|ل عبــــد|ء كم|عل |ره طنط|تـــج

496o4 لجيد|حمد محمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

894|52 هيم |بــــر|بــــر |م محمد ص|سه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

68636 لمول بــــدوى|لمول حسن عبــــد|عبــــد لفيوم|حقوق 

|44962 ر|لغف|عبــــد | لعل|بــــو|ء |لرحمن عل|عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

92489| شم  |لد عنتـــر ه|محمد خ ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

685979 هيم|بــــر|زى |لدين غ|م |نهله عص لمنصوره|حقوق 

78|453 عيل|حمد إسم|لرحمن |ل عبــــد |نه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|55675 حمد|هيم |بــــر|ل |ء جل|سم| ى شمس|زر عه عي 

448o29 لقوى|لحسيبــــ عبــــد|رص عبــــد|لن|ل عبــــد|ن جم|رو سكندريه|ل|هندستـــ 

8o4|o لصمد|لرحمن عبــــد|هلل محمد عبــــد|منتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

46o25o حمد خليل|حمد محمد |لرحمن |عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||5o86 ق|سح|فرحه نبــــيل جرجس  ى شمس|د| بــــ عي 

9339| هيم موىس|بــــر|حمد |هلل |منتـــ  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

42546| ي
ن|مح محمد محمد عن|س| دئى ط|بــــ دمي|د|

25o775 حمد|ح |لفتـــ|عبــــد| مروه رض تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

442953 ى محمد  لرسول|عيل عبــــد |سم|عيل |سم|نرمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

4|7989 لحليم محمد|ح عبــــد|لفتـــ|يه مسعد عبــــد| لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|
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5o629 هيم|بــــر|لعظيم |مه خليل عبــــد |س| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

23o2|8 يف  ف عبــــد|رسر لمجيد|دق عبــــد|لص|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

39348 حمد زىك مبــــروك|يوسف محمد  ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

6o4|28 لغر|محمد عىل مصطفى مصطفى  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

69|4|3 بــــينى عبــــد |ح |ء صل|ول دى محمد|له|لشر لمنصوره|بــــ |د|

|62o35 هر محمد|لظ|حمد عبــــد |حمد رجبــــ | ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

92387o لرحيم يوسف |يوسف عبــــد| ند ج|بــــ سوه|د|

4o95o8 وي|لنحر|عيل |هر أحمد إسم|محمد م |ره طنط|تـــج

5||6|6 ل|لدين محمد حسن محمود هل|م |حس ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3558|3 عيل|سم|ن زىك |لح مرو|ص |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

546525 ى |م ي|سل| ق|لمحمدى |سي  وى|لشر سكندريه|ل|حقوق 

8488o حمد|بــــ |لبــــ|م فتـــح |رتـــ عص|س سيوط|حقوق 

4376o6 ج|ح حج|لفتـــ|ح مصطفى عبــــد|لفتـــ|عبــــد لشيخ|طبــــ كفر 

2|2522 ن|روق زيد|يوسف محمد ف كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

9|o942 دق محمد |لص|لد مصطفى عبــــد|خ سيوط|ره |تـــج

9|3o74  عبــــد|
ى
س |لحميد عبــــ|حمد شوق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

3o437 هلل|لسيد عبــــد |خديجه جمعه  هره|لق|بــــ |د|

46|856 هيم كرد|بــــر|صفيه محمود محمد  زيق|لزق|عه |زر

|72669 ل محمد|ئى كم|ء ه|سم| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

54|539 ف| مجد نبــــيه صبــــره رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

286555 لصبــــرى|مد |مر ح|خلود تـــ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o|78| ن غيط|ء حمزه سليم|لشيم| | تـــمريض طنط

5o5743 فظ سيد|لح|رس عبــــد|عمر ف ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

27o|oo هلل|م سعد|لسل|لد محروس عبــــد|محمود خ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7688o5 ن|ن خليل محمد سليم|سليم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

6|o|32 حمد محمود مشعل|ن |فن| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

34|88o ف |رتـــ |س لسيد محمد|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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26965o ر محفوظ|لستـــ|مه عبــــد|س|د |نه تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

633o75 ل|لع|كر عبــــد|كر ش|محمد ش ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

784545 ى فتـــىح  مي  حمد محمد عطيه|ني  زيق|لزق|بــــ |د|

24446 للطيف|للطيف محمود عبــــد |خلود عبــــد  هره|لق|عه |زر

72494 حمد|محمد رجبــــ محمود  لفيوم|بــــ |د|

354o72 ي
لدين محمد محمد مرزوق|ل |جم| دئى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

496248 ي|ل|نسي محمد محمد |ن
لفى |حقوق طنط

6|2293 وى|لغربــــ|هيم |بــــر|دل |حمد ع| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

43o45o  عبــــد |جر |ه
ى
 رزق|لش|لدسوق

ى
ق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

|7|988 هيم عفيفى|بــــر|م وجدى |حس دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

838795 حمد|لمنطلبــــ |طمه موىسي عبــــد|ف دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

44527| لسيد عيسوي|فهىم محمد فهىم  سكندريه|ل|هندستـــ 

676898 ي|لحلو|م محمد محمد |لسل|مه عبــــد |س|
ئى لمنصوره|حقوق 

85o6o عيل|سم|ح |حمد مصبــــ|هبــــه  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

39|72 ىطي|لع|حد عبــــد|لو|حمد عبــــد|هدير  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|425| لمطلبــــ منصور|تـــوفيق محمد عبــــد| مه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

46|o9| لوكيل|لسيد |هند يوسف  |حقوق طنط

7o2525 يف م مصطفى محمود محمد رسر لمنصوره|بــــ |د|

283554 دى|له|ء مجدى تـــوفيق عبــــد|سم| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|588|| ر محمد حنفى محمود|نو| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2579o| تـــ|حمد بــــرك|كف سيد |حمد ع| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

345|36 تـــه|سلىم محمود فتـــىح عىل شح ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

||9|98 ى|د بــــش|ن عي|طف عري|ع| ري|م ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

82||24 د|لجو|لرشيد عبــــد|عبــــد| ء رض|لشيم| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

579|2 ح|لفتـــ|حمد خليفتـــ عبــــد |م |حس لمنصوره|حقوق 

72379 لسميع|حمد عبــــد|ن |عمر حمد مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

5473|2 لجندى|حمد يوسف |د سعيد |حمد عم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

48983 لهم|حمد محمد |محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

694o66  |لعر|مه عىل |س|د |زي
ى
لسمرى|ق لمنصوره|هندستـــ 

643872 حمد|ل بــــكرى بــــيوم ربــــيع |م| زيق|لزق|نوعيتـــ 
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62869| لعزيز محمود|محمود حمدي عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

774962 حد طه|لو|مد عبــــد|دل ح|مد ع|ح لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

8895o6 ي |ر فوزى ثــــ|مق بــــتـــ جورج  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

79o5|7 حمد|حمد محمد |ء |سم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4393o6 ه  ف عبــــد|ني  در عمر|لق|رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

64|393 ن|هيم محمد حسن سليم|بــــر|يه | زيق|لزق|طبــــ 

778277 لق|لخ|لمنعم محمد عبــــد|مريم محمود عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

856922 ي ممدوح ن
ي ح|مصطفى مد|ج  ي|عه |زر

|لمنى

8859|| لهم |حمد |حمد محمود | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52o|6o |ن ضح|ن محمد سليم|نوره تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

422|47 لسميع محمد|م عبــــد |س| نور لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

832667 ي محمد|ل حر|لع|تـــ عبــــد|ي| ج  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

2o574 ن محمد|ن محمد سلط|سلط هره|لق|حقوق 

8|876o حمد|نور |م محمد |ندي حس ي|عه |زر
|لمنى

5ooo8 د|لمسيح عي|ج  عبــــد |بــــيتـــر ن بــــ بــــنى سويف|د|

5|o7o| بــــر رزق شويل|هيم عوض ج|بــــر|حمد | سكندريه|ل|صيدله 

9o689| مي  محمد صديق |ل|محمد  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

373|o2 شم|دل عيس ه|يتـــ ع| |نوعيتـــ بــــنه

486553 لدين محمود مبــــروك|ح |حمد محمد صل| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

435425 دى عبــــد ربــــه|له|ن محمود عىل عبــــد |يم| سكندريه|ل|ره |تـــج

48oo65 س|لنح|مصطفى محمد مصطفى  سكندريه|ل|هندستـــ 

|659o8 ي عبــــد 
هلل محمد|عهود مصطفى ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

25|683 ل|لفو|لنبــــوى |نبــــوى عىل  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

7o3673 ج |لبــــلتـــ|م |لسل|محمد محمود فتـــىح عبــــد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

26677o د عفيفى مزيد|يه عم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7o59o8 حمد مصطفى|سعيد رفيق محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

4||o39 ء عىل بــــدر عىل بــــدر|سم| |ره طنط|تـــج

|2o635  تـــوفيق مصطفى|زن و|م
ى
ئل شوق ى شمس هندستـــ عي 

2|824| ف خ| هيم|بــــر|د |لد فؤ|رسر هره|لق|حقوق 

8o7|6 ئى حسن يوسف حسن|م| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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|52o43 وق محمد شح لق|لخ|تـــتـــ عبــــد |رسر ى شمس|زر عه عي 

3|3|37 ي ح|ي
ى عزتـــ مصطفى مد|سمي  ى شمس| لسن عي 

879956 لصبــــور  |دل محمد عبــــد|م ع|حس ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

358438 ن|ن فوزى رضو|رضوتـــ رضو |طبــــ بــــنه

752692 حمد عىل|م |يوسف عص عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|59|86 محمود مجدى محمد حسن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

42995| يد عم|بــــو |لد محمود محمد |خ ى رتـــ|لي  لمنصوره|حقوق 

24|725 لسيد|لعظيم |مه عبــــد|س|يه | هره|لق|حقوق 

27o395 رصى فتـــىح مصطفى شيحه|محمد ن ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4o4926 ئى|لحلو|حمد محمد عىل |رس مجدى |ي |ره طنط|تـــج

358462 رى|لزن|لسيد |رس |ي| ند |نوعيتـــ بــــنه

23o444 لدين درويش|ل |مه جل|س|محمد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

785964 ره|م معتـــصم محمد نو|محمد هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7475| لسيد|لربــــ |د |لد ج|لرحمن خ|عبــــد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

92|878 مد |بــــ ح|لوه|محمود حنفى عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|75838 حمد نرص|حمد |د |عم ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

837o64 لسيد|رجبــــ عطيه حميد عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|64324 |لعل|بــــو|لدين محمود |ء |محمود عل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

834|67 ى محمد|شعبــــ| لي|د ن حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

423394 ي|لسيد |لسيد محمد |سلىم  ر|لىح  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9oo7o8 ى ع|ي دل محمد محمد |سمي  ج|بــــ سوه|د|

3|9434 لعظيم محرم|ء سيد عبــــد|سم| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

9o7|5 يه معوض عيس محمد| بــــ بــــنى سويف|د|

922|99 لحميد  |لغنى عبــــد|لحميد عبــــد|ر عبــــد|من ج|بــــ سوه|د|

866|64 ي عيسي|لن|ء عبــــد|لزهر|
ى
رص شوق دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

89o54o ن محمد |محمد محمود عثــــم ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

6o7258 ل|لغز|هلل |بــــ |لمنعم ج|بــــسمه عبــــد  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7526o3 د بــــطرس|ج  عي|ريو ن|م ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

3|796 دل سيد|م ع|فرحتـــ هش كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|
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529533 بــــومندور|محمد سمي  حسن محمود  ضتـــ دمنهور|علوم ري

7653o8 ر|لنش|ل |رق مصطفى كم|عمر ط ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

22854o لسيد|لرحمن |رحمه محمد عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

84376o حمد|ء فتـــىحي محمود |لزهر| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

236642 حمد|ء مصطفى عبــــده |سم| ى شمس|د| بــــ عي 

7|o382 حمد|لعليم |هبــــه محمد محرز عبــــد  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

359568 ىط|لع|مد عبــــد|سلسبــــيل محمد ح ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5|7468  عبــــد |لش|طمه عبــــد |ف
ى
|لش|للطيف عبــــد |ق

ى
ق علوم دمنهور

764434 ن|رص عىل محمود عثــــم|لد ن|خ تـــمريض بــــور سعيد 

78o|o7 لسيد عليوه عطيتـــ|يه | زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

463252 هلل سليم|ل خي  |ء محمود هل|سم| ي صىح طنط
|معهد فنى

268474 ىسر|لغبــــ|لسيد |عمرو فوزى  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

864944 لدين فخري|م عىلي نور|سه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|69355 حمد كرم حنفى محمد| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

267o54 لقوى|لقوى موىس عبــــد|هدى عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

77962 ى|لحليم ي|هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |عبــــد  سي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

7536o3 ى|هلل مصطفى ش|م مصطفى عبــــد |ده هش|غ هي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

633882 لحميد|عيل رأفتـــ عبــــد |سم|هلل |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32o65| هلل|عىل فهيم عىل فهيم عبــــد ن|حقوق حلو

|326o| بــــدين حسن|لع|طف زين |جر ع|ه لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

75|339 بــــينى|لح محمد |لعربــــى ص|يه | لشر حقوق بــــورسعيد

752364 ف|لرحمن محمد خل|حمد عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2o988 بــــ رجبــــ محمد محمد|يه|عمر  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4||||5 فظ|لح|هيم عبــــد|بــــر|حمد |حمد |يتـــ | |بــــ طنط|د|

752o34 زق|لر|م محمد عبــــد|هلل هش|منه  زيق|لزق|علوم 

9||354 حمد  |بــــر |لج|هلل عبــــد|فتـــح | دين ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

429622 ئى|لرحم|حمد |مصطفى محمود فهىم  |صيدله طنط

7775|8 حمد محمد سعد|محمد فتـــىح  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

46543 هيم|بــــر|هيم سعيد |بــــر|ئى |م| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

9745| لدين محمد عىل عمر|م |حس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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77|832 وجيتـــ جمعه محمد جمعتـــ| نور ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

49|5|o ي
زى|لرحمن  حج|حسن محمد عبــــد | دئى ي |

لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|8|64 وى|هدير محمود محمد محمود شه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6o8289 ى |فع |أمنيه ن ع|لسج|مي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

358575 لحليم|لحليم عىلي عبــــد|بــــ عبــــد|رح تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

497|o3 هيم|بــــر|بــــ رجبــــ سعد محمد |ريح تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

8297o3 ى|حمد |ح |ء صل|حسن مي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|67534 ف ك|مه |س| حمد|مل |رسر ى شمس|د| بــــ عي 

628o83 لعزيز|بــــسنتـــ سعد يوسف عبــــد زيق|لزق|صيدله 

268836 حمد سعد|فهىم | دين ي صىح بــــنه
|معهد فنى

775|8 س|محمد عدل محمد عبــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|53765 ى مصلوح|هدير ص بــــر حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|62738 لرحمن عطيه محمد عطيه محمد|عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

8o85|5 ن عىلي محمد|عىلي سليم ره بــــنى سويف|تـــج

453588 يف ه ى|هيم |بــــر|لسيد |ئى محمد |رسر لبــــحي  لشيخ|هندستـــ كفر 

33343 حمد عىل|لهدى عىل |نور  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4o69|9 ل|لع|لجوهري عبــــد|ن محمود محمد |رو |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|34o|5 هيم حسن|بــــر|ل |محمود محمد جل ى شمس حقوق عي 

2733o6 بــــ تـــوفيق|لوه|محمد تـــوفيق عبــــد قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

843855 ي حمدن|غ
هلل محمد| |ده لطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o4958 ن|حمد عثــــم|مريم فوزى محمد  |ره طنط|تـــج

82|357 ود يعقوبــــ|سيمون يعقوبــــ د|ن| ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

28277o لمحسن|ء سيد محمد عبــــد|سم ن|حقوق حلو

67565| تـــ|لزي|حمد نوح محمد حسن |محمد  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

75869o لمجيد محمد|لمجيد سعد عبــــد |عبــــد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

783o77 يمنى يشى موىس متـــول زيق|لزق|نوعيتـــ 

68722o ى عبــــد   محمد حسي 
فظ|لح|مصطفى لمنصوره|ره |تـــج

695276 لسيد بــــدر|لسيد فهيم |ن |يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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75o588 حمد عىل محمد|ء |لزهر|طمه |ف تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

688|57 د|ح حم|لفتـــ|هلل عبــــد |ح عبــــد |لفتـــ|عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

6|52o7 ىسر|لغبــــ|لسيد |حمد سمي  | ط|هندستـــ دمي

29o32 هلل|حمد محمد سعد|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

334396 يوسف| لسيد محمد رض| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

7|75o7 لسيد|محمد محمود محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2577|3 بــــ|حمد دي|دل |محمد ع ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4o684 ضى|حمد طه زىك ر| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

5o9892 للطيف محمود|م عىل عبــــد|هش سكندريه|ل|طبــــ 

477|68 لسيد أبــــو شجرتـــ|زن محمد محمد |م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|44462 حمد سيد|حمد سيد | ى شمس هندستـــ عي 

5oo226 هيم|بــــر|دل قطبــــ |م ع|سل| ره دمنهور|تـــج

3434oo ح|لفتـــ|ر عربــــي محمد عبــــد|نتـــص| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

35|22o بــــوعمر|لعزيز |حمد عبــــد|حمد سيد | ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

9||4o4 لربــــ |د|ح عىل محمود ج|صل ج|بــــ سوه|د|

353o54 هيم|بــــر|ل |هيم جل|بــــر|عمر  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

|77926 لبــــيوم|لرحيم |حمد عبــــد |زم |ح ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

887642 مد |لمنعم ح|حمد عبــــد|ن |مرو سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

9256o5 تـــه  |تـــه خلف شح|حمد شح| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4oo685 بــــو بــــكر|محمد مصطفى محمد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

97|5o لنور|بــــو |محمد كليبــــ محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|55o9 ي|لق|لعزيز |لسيد عبــــد |لسيد عوض |
ضى لشيخ|ره كفر |تـــج

89367o د |لجو|ن سيد عىل عبــــد|يم| سيوط|حقوق 

443947 ف |ل |نه لمرىس|لسيد |هيم |بــــر|رسر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

53|22 ى|بــــر|حمد محمد |ر |من هيم حسي  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

895o|o يف محمد عبــــد بــــر |لحميد ص|رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

575o6  عىلي م|ي
ى بــــ|لوه|هر عبــــد |سمي  ره بــــنى سويف|تـــج

5o5254 لضوى|هيم |بــــر|حمد |حمد رفيق | سكندريه|ل|حقوق 

6o|oo8 ر|لنج|لسميع محمد |رف عبــــد|م ع |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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88oo96 ى بــــ متـــى ينى |يه| |مي  سيوط|هندستـــ 

34o974 ى | ئل زكري|محمد و لخول|حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

843896 زيد سليم|بــــ|عزه صبــــري  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

8643|4 لدهبــــ محمد|بــــو|زق |لر|محمد عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5473|5 ن|بــــ سلم|لوه|لسعيد محمد عبــــد |محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84|o59 لح|لمنعم ص|رص عبــــد|لن|محمود عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

64o828 ى مصطفى| حمد محسن محمد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

8o|587 ي خلف 
بــــ|لوه|حمد عبــــد|منى ي|بــــ |د|

|لمنى

8952|4 ه |لل|لسيد عبــــد|بــــدين |هيثــــم ع ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

||69o6 حمد محمود|ء وحيد |ل| ى شمس|د| بــــ عي 

|75o37 هيم|بــــر|رتـــ صبــــري محمد |س تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

47723 ى |ندى  هيم حسن|بــــر|يمن حسي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

755286 سحر محمد عىل محمد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3|832 ف |حمد | حمد عبــــدربــــه|رسر هره|لق|هندستـــ 

|76o6 ف عبــــد |سل |بــــ لسيد|لحميد |لغنى عبــــد |رسر كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

4433|3 تـــ معوض محمود محمد|لشح|حمد | زيق|لزق|عه |زر

273||| نور فرغل|حمد |ء |رس| دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

7o5866 ر|لغف|لسيد عبــــد |طف طلبــــه |ره ع|س معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|22767 ن|رك سليم|فع مبــــ|حمد ش|محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

639||5 مد|لرحمن ح|سط عبــــد|لبــــ|لرحمن عبــــد|عبــــد ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

49o547 ى | دين ى|حسني  حمد حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8497o8 ي|ر
حمد|محروس حسن | ئى لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

734o6 ي ع|م|
حمد|د |طف فؤ|ئى لفيوم|ر |ثــــ|

8o798 يد|ح ز|لفتـــ|لد حسن عبــــد |ن خ|شعبــــ |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

8|293| ي |
تـــه|حمد شح|حمد مصطفى سيوط|حقوق 

|4726| هلل أحمد|جد محمود محمد عبــــد |م ى شمس حقوق عي 

838695 ي ممدوح فؤ|م ئيل|د جبــــر|ج  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|55|37 جر سعيد نبــــوى محمد|ه |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

5o94| ى متـــول محمد  حسي 
مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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|64362 مل رزق|ريمون رأفتـــ ك تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

886348 حمد |در |لق|تـــم عبــــد|محمد ح سيوط|تـــربــــيتـــ 

343944 لمجيد شديد حميده|هيم عبــــد|بــــر|م  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2|4968 حمد عمر|لجليل |جح عبــــد|عىل ن ى شمس حقوق عي 

5|5456 مد سعد مبــــروك|ء ح|ول بــــ دمنهور|د|

679567 ى محمد |م محمد |سل| لقهوج |مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

339867 م|ع عل|لسيد رف|محمد سمي   ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

634o33 ي |م |سل|
ى
ف شوق لسيد|رسر زيق|لزق|هندستـــ 

6|o6o| ى سعيد |ي لعدوى صبــــولتـــ|سمي  لمنصوره|بــــ |د|

5|2332 بــــ|لرحمن خط|فظ عبــــد |لح|لد عبــــد |محمد خ سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

54||9 يكل وجدى فخرى محروس|م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|44634 حمد|رص سيد |محمد ن ى شمس هندستـــ عي 

453536 ى مصطفى محمد سعد حسي  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

34|o99 لرحمن محمد غنيم|دل عبــــد|محمد ع ى شمس علوم عي 

7|o632 ر محمود مصطفى عيس|مختـــ| جر رض|ه لمنصوره|بــــ |د|

783226 بــــدين عىل|لع|هيم زين |بــــر|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

49|4|8 حمد|ف سعيد عىل |عف عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

287522 لمطلبــــ|دى عبــــد|له|لمطلبــــ عبــــد|ء عبــــد|سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4369o8 هيم  مخلوف|بــــر|دى |له|ر عمرو عبــــد |من لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

92o746 ف |حمد | حمد محمد|رسر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

27734 ف |محمود  هيم محمد|بــــر|رسر هره|لق|بــــ |د|

449|77 ي|لقبــــ|ن |ل رجبــــ شعبــــ|حمد جم|
ئى ن|سو|بــــ |د|

776727 |لمقصود |م عبــــد |لسل|م محمد عبــــد |سل|
بــــونعمه

زيق|لزق|هندستـــ 

48977 ي|لبــــ|م ربــــيع عيد عبــــد |سل|
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

267563 لمول|مد محمد عبــــد|بــــسمه ح ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

8|48o8 يم عىلي|هدير عيسي عز ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4243|2 لسيد|لرحمن |ح عبــــد |لفتـــ|أنس محمد عبــــد |. دق فرع مطروح ج|حتـــ وفن|ىسي
سكندريتـــ|ل

226696 ن|د عطيه حلىم قزم|عم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

324982 لكريم|حمد عجيبــــ عبــــد|محمد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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63o24 لحميد|حمد عبــــد |م |د عص|سع ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2|9|78 لم|حمد سعيد س|محمد  لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

638|25 لجوهرى|لسيد |لحميد |لسيد عبــــد |يوسف  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

48824| ر|هلل دويد|محمود محمد محمود عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3539|6 ء مىح سيد|زن عل|م لمنصوره|حقوق 

5o6o86 سم|عيل ق|سم|حمد |يمن |حمد | ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

683935 ى|بــــ ج|هدير محمد محمود دي هي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8|54|4 ي|ح حس|هنده صل|ش
ى مهنى ني  ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

26o4|| ء طلعتـــ محمد صبــــيح|رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

325446 متـــ محمد عىل|محمد سل |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

27266| ف ف| |لي|د روق مهنى|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

223295 غبــــ|حمد نرص محمد ر|لدين |سيف  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

352386 لمنعم محمد مصطفى|يتـــ سمي  عبــــد| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o25o9 ى |بــــر|ء |شيم لطويل|هيم سيد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

338653 ى |دع لديري|لسيد |ء حسني  |نوعيتـــ بــــنه

79o552 هلل ضيف|هيم عبــــد |بــــر|لد محمد |خ ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

73243 بــــو رسيع عويس|صم |حمد ع| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8|276| ى|در رمض|لق|طمه عبــــد|ف ن حسي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

88|478 م جميل بــــولس جرجوسه  |ريه سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

|56727 لد سيد خليل|م خ|حس لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

28778 لحميد محمد محمد حميده|مه عبــــد |س| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

465||o هر طه خليل|حمد م| |حقوق طنط

349|64 ى مجدى عبــــد|ي بــــ|لوه|لمنعم عبــــد|سمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

9||3|2 م |مد هم|ن محمد ح|نوره ج|طبــــ سوه

345224 حمد رجبــــ محمد طه| ى شمس|تـــج ره عي 

684325 لعفش|ر سعد عوض محمد |من لمنصوره|صيدله 

6384o7 ي عبــــد
دق|لص|م محمد |لسل|محمد حسنى زيق|لزق|حقوق 

363359 ى عبــــد|ط ل|لع|هر عمرو حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4o487 ح سطوج|لفتـــ|رص عبــــد |ن ن|نوره ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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226554 حمد مصطفى عقل|عمر  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

226|o3 هلل محمد|لد عىل عبــــد|عىل خ هره|لق|ره |تـــج

46295| نوبــــى |يمن |ن |يم| بــــوشعيشع|لشر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

337|9 عيل عىل|سم|شور |بــــر ع|فرح ص ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

646753 در|لق|ح حسن عبــــد |م صل|ئل حس|و ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

3595o ى محمد عىل |جر |ه بــــوزيد|حمد حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

83o993 |لوف|بــــو|هدي حمزه رشدي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

4248|7 لسيد محمود محمد يوسف|محمود  سكندريه|ل|ره |تـــج

697o7o لديبــــ|لسيد محمود |زم |ح ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

2|7924 لصيفى|ل |لحميد كم|شهد عبــــد ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

4o2564 لسيد يوسف محمد|ء |سم| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

326999 ى|م محمد عىل هندو ن|حقوق حلو

47256 شم|ن ه|نور شعبــــ|ر |من ن|تـــربــــيتـــ حلو

4435o2 هلل مصطفى محمد|هيم عبــــد|بــــر|حمد | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

359849 وى|ن خل|رس حمد|طمتـــ ي|ف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

772932 لحليم|حمد محمد رفعتـــ عبــــد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|7366 ق|م بــــسيوئى |ء س|رس| وى|لشر لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

63772| هيم|بــــر|لحميد عىل |ده عبــــد |ده حم|مي زيق|لزق|بــــ |د|

433556 لعزيز جبــــر|م محمد عبــــد |بــــس |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

48369o لعزيز|ن عبــــد|طمتـــ محمد سعيد عثــــم|ف عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

48o256 يد|م بــــسيوئى ف|لسل|متـــ عبــــد |يدى أس|ه سكندريه|ل|بــــ |د|

93284 لعزبــــ|ن محمد سعيد |نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

75|544 لسيد|مؤمن محمد رفعتـــ عوض عوض  هندستـــ بــــور سعيد

8o|364 للطيف|در عبــــد|لق|م ممدوح عبــــد|حل| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

66522 ك|لمل|فتـــ صليبــــ عبــــد|ر| رين|م ره بــــنى سويف|تـــج

485598 ى|ئل |ن و|نور حمد محمود حسني  سكندريه|ل|ره |تـــج

8o78|2 ح سعد مرغىلي|لفتـــ|ويه عبــــد|ر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4|5o8 هيم حسن|بــــر|مد |ء ح|عط ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

774943 هيم|بــــر|د جوده |رق عم|ط دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 
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826oo ز وحيد رفعتـــ صديق|مع ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

888|92 حمد محمد |ء سيد |وف سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

78|358 زهري|ل|حمد |رق محمد |ن ط|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

6o8979 حمد خضي |ء مصطفى |لىمي |صيدله طنط

8766o| حمد عىل  |ل |محمد كم ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

435426 لق|لخ|رص أحمد خليل عبــــد|س ن|إين بــــ دمنهور|د|

785477 طمه عىل محمد عىل نجم|ف زيق|لزق|عه |زر

868428 حمد|حمد محمود |حسن  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|7o9|o ى|حد حس|لو|ضى عبــــد |هلل ر|عبــــد  ني  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

768o|| حمد حسن|منيه محمد عىل | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

5o8973 ف عبــــد|م |حس لجغىل|ر |لغف|رسر |علوم طنط

789876 ى ط حمد|لحميد |رق عبــــد |حني  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

23988o حمد حسن|حمد حسن |عمر  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

68788o لمرىس بــــشتـــه|ن محمد حسن |نوره لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

85582 يف عبــــد  تـــه|تـــه مبــــروك شح|لنبــــى شح|رسر ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

525957 زم أحمد محمود أحمد محمد|ح سكندريه|ل|ره |تـــج

5o5367 لحميد حسن|رى عبــــد|لبــــ|حمد عبــــد|زن |م سكندريه|ل|بــــ |د|

5o44o5 لرحيم|ن محمد عبــــد |رص نعم|لن|عبــــد | نور سكندريه|ل|بــــ |د|

766535 لسيد حسن|لسيد محمد |عمر  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

|6o625 حمد عيس عدل حسن|يمن | لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

63327o در|لق|ئى عبــــد|لسيد كيل|رص |لن|يوسف عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

44|232  شفيق سليم|عبــــد 
ى
ن|لرحمن شوق لشيخ|علوم كفر 

4|2762 لكوم|وى محمد |لطنط|ن |رو ى شمس| لسن عي 

7o9695 ف | بــــينى مج|رسر بــــينى|هد |لشر لشر لشيخ|بــــ كفر |د|

627943 ىط|لع|رس سعيد عبــــد |لرحمن ي|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

628o5 ن|هلل دهش|طف عبــــد |نىه ع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

333537 هيم بــــيومي|بــــر|حمد |مصطفى  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

642872 هيم|بــــر|حد |لو|لسيد عبــــد|ء |ل| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

367358 لحميد محمود|ر عبــــد|لغف|لسيد عبــــد|بــــسنتـــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

363536 م|بــــو بــــكر محمد ضي|ئشتـــ |ع ى شمس|تـــج ره عي 
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2297o6 وق مصطفى عبــــد فظ|لعزيز ح|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|7|625 بــــيل عىل|صم ق|ع| عل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

58384 ى محمود محمد حسن|ي سمي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

527864 لمنعم|هيم محمد عبــــد |بــــر|ن محمد |رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

79|o8| ه عبــــد  لنبــــى حسن مصطفى|ني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

28436o هلل|هيم مصطفى عوض |بــــر|لد |ن خ|حن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|6434| ي | حمد|لدين |حمد موىسي محن  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

6|9866 لسيد طريتـــ|در |لق|لد عبــــد |رتـــ خ|س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

33|289 هلل عفيفى محمد|جر عفيفى عبــــد|ه |بــــ بــــنه|د|

8|8998 ي ص|رس|
دق|ء سيد مصطفى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

645o69 لبــــربــــرى|ح |لفتـــ|حمد كرم جمعه عبــــد | لمنصوره|حقوق 

7533| وق  هيم|بــــر|ن |حمد عطيه عثــــم|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6999|2 ى مصطفى|ح |لفتـــ|محمود عبــــد  مي  لمنصوره|بــــ |د|

9|467o مه  |بــــ سل|حمد دي|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

635o62 حمد|لكريم محمد سيد |ض عبــــد|ء ري|رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

834553 د عىلي|حمد ج|ن |سوز دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

489358 لجيد|حمد عبــــد |د |لجو|حمد عبــــد |ر |من سكندريه|ل|بــــ |د|

43454 حمد|حبــــيبــــه محمد عمر  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6oo|54 ى|م ى|رق عيس حبــــيبــــ بــــش|ط| رتـــي  |ره طنط|تـــج

223836 م محمد مقبــــل|ء س|صف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6827| ن|ن رمض|ندى عىل شعبــــ لفيوم|علوم 

46|83| ى عىل عيد|رس| ء حمدى حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

7852o2 ى عبــــد| لقوى|حمد محمود حسي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

844226 ح محمد|لفتـــ|س عبــــد|م عبــــ|هش لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

485727 هلل مصطفى|عيل عبــــد|سم|م |ء س|سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2885| ي عبــــد |بــــ |شه
ش|بــــورو|لحسيبــــ |لدين مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

697859 لسيد روميه|ء محمد نرص |رس| لمنصورتـــ |تـــمريض 

2584|9 لمهيمن|محمد نبــــيل سمي  عبــــد ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

528677 ر|حمد نص|ره سعد |سعد سم ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

35o867 بــــى|مبــــ|هيم |بــــر|منيتـــ عمرو | ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 
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358676 ى ه|ي ي عبــــد|سمي 
د عىل محمد|لجو|ئى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8o254o هلل خلف محمد خلف|عبــــد ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

6o26|7 حمد فرغل|لسيد سعد |هلل |عبــــد  لمنصوره|عه |زر

445327 ي محمود 
لم|ضى س|لر|هيم عبــــد|بــــر|مصطفى ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

776494 فع|هند عىل حسن عىل عىل ن زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8o2o|6 ي مل|
ك نعيم فيلبــــس|نتـــوئى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

866|6o هلل|ن عبــــد|لزمق|ن |محمد بــــدر دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

238755 لمجيد|ن عبــــد|حمد رمض|ندى  هره|لق|ره |تـــج

84348 لرحمن|دى محمد عبــــد |ن ن|نوره لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

262334 لم|در سويلم س|لق|حمد عبــــد|مصطفى  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

44o274 هلل فتـــوح محمد|د عبــــد|جه لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

87oo62 ي
هلل محمد|محمود رزق | دئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2394o هيم محمد|بــــر|لق |لخ|سلىم عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

||79|4 مح محمد فريد|محمد س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2798|| سعيده عىل محمود عىل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

5o782 وع حسن|عىل صبــــري مط ره بــــنى سويف|تـــج

|66|6o ف حلىمي محمود|حمد | رسر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

367224 عمر محمد نبــــيل حلىمي عه مشتـــهر|زر

7o5673 |لسيد جبــــر شط|لمتـــول |لعليم |لد عبــــد |خ ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4o56o4 ى|ن حس|مد عثــــم|نور ح ني  سكندريه|ل|ره |تـــج

47746 لمقصود|لحليم عبــــد |لدين عبــــد |م |حمد حس| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

635839 خلود مبــــروك عطيه وهبــــه ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

863763 ى|لح|له سبــــىكي عبــــد|ه فظ حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

27o9o6 هلل عمر|سلىم عزتـــ عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

64397o عيل|سم|در سعيد |ء ن|حسن زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

754597 ى خلف محمد نجيبــــ بــــسط وى|نورسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

838355 ئيل فكري سعد|متـــي ميخ ن|هندستـــ أسو

3393|7 ى|م حس|م|م عوض |م|محمود  ني  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7||o8o |لل|لمتـــول عبــــد |لمتـــول | |محمد رض لمنصوره|حقوق 

6|8928 رس خليل جوهر|ر ي|عم ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ
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4|457o ئل تـــوفيق نوفل|محمد و لشيخ|بــــ كفر |د|

7658o3 |مريم وليد عبــــده عبــــده شط بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

834385 ى|لل|عبــــد ى محمود حسي  ه حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8|29|6 ي عي|نوبــــ ن|بــــ| د منقريوس|ج  سيوط|ره |تـــج

48o23o لعزيز|ريم مصطفى أحمد محمد عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

85964| در|لق|روق عبــــد|حمد محمد ف| ي|بــــ |د|
|لمنى

267292 دل لبــــيبــــ طه فرج|سندس ع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

752647 دوس|لحميد ق|صم محمد عبــــد |ع تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

445o|4 حمد حبــــيبــــ|رتـــ سعيد |س سكندريه|ل|هندستـــ 

46325 هيم صديق|بــــر|يوسف صديق  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

|3o857 ى يبــــي|نزيه نزهي عج| مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4575o7 ود|محمد مسعود محمد محمد د ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

457|75 طر محمد محمد|م خ|ء عص|ل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

||47o8 حمد محمد حسن|محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8486o4 ى محمد |ي حمد حسن|سمي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|22936 لم محمد|سندس محمد س ن|صيدله حلو

843||3 ى|م وس|سكندر تـــ|يبــــ |لش| |رتـــي  ورصى ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

7|o9|9 ئى|لغيط|لمهدى |ر محمد |لغف|محمد عبــــد  لفيوم|هندستـــ 

6||27| لبــــطحيش|در |لق|م حمدي عبــــد |وس ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

875475 ه |لل|بــــر عبــــد|م محمد ص|سل| ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

5o6362 عيل|سم|لمجيد |لرؤف عبــــد |رحمه عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9o3497 شد مسعود |بــــيشوى بــــهجتـــ ر حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

93389 حمد حسن يوسف|ء |رس| لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

42|84 هلل||هلل عط||متـــ عط|س|مريم  هره|لق|ره |تـــج

63369| ى محمد  هيم|بــــر|محمد سعيد خي  زيق|لزق|ره |تـــج

234o9 |لعل|بــــو |حمد بــــدوى حسن |م |حس ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

789362 هيم|بــــر|حمد محمود يوسف |مرفتـــ  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64||7 ل محمد عىل|ء جم|حسن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

476o8o ن عمرو|رس عمر حمد|مريم ي سكندريه|ل|ره |تـــج
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8345|o عيل محمد|سم|لنعيم |عبــــد| ند تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

48|554 ي عبــــد |م
حمد خضي |ح |لفتـــ|زن مصطفى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

333887 ن|ر سليم|ء مختـــ|محمد عل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7744|4 ي |حمد و|
هيم|بــــر|ئل جوده محمد عفيفى زيق|لزق|هندستـــ 

698677 لنبــــى|هيم عبــــد |بــــر|هيم |بــــر|هر |رحمه م لمنصوره|بــــ |د|

485oo8 هيم|بــــر|س |هيم محمد عبــــ|بــــر|حمد | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o268| لمنعم حسن|هلل محمد عزتـــ عبــــد |منه  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

285o47 ف |مجد | لموجود|حمد محمد عبــــد |رسر هره|لق|حقوق 

89|67o حمد طه عىل |محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

833|55 نجوي صبــــره عمر محمود دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

8|8553 ه حسن|ن نج|محمد شعبــــ ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

7872o2 لسيد حندر|لسيد محمد |ء |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

8|o855 لسعيد|هيم |بــــر|م محمد |له| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

5o237 د محمد|مصطفى حسن فؤ بــــ بــــنى سويف|د|

|25232 ه محمد | للطيف عىل|شم عبــــد |بــــو ه|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

37o25| بــــوشنبــــ|لح عزتـــ |بــــ ص|لوه|معتـــز عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

||77o9 لحميد|يمن نبــــيل عبــــد |دين |ن بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

642342 لسيد|ء مصطفى عىل |شيم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

55352 ورى|لرحمن حمدى فتـــىح مغ|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

647597 ن|لسيد زيد|أحمد محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

239|6o ى  عزيز| |لي 
ى
مي  شوق ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

547928 هر سعيد|جر سعيد محمود ط|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

867824 دم|لدين ذىكي |يوسف عىلي  ضتـــ|ري/ن|سو|عه |زر

497o99 ي|ر
زى|حمد محمد غ|لد |خ| ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

499|o3 ر|لنبــــى نص|مبــــروكتـــ ربــــيع عبــــد  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

233443 زق|لر|مل عبــــد |يدى محمد ربــــيع ك|ه هره|لق|بــــ |د|

698564 تـــه|لحميد شح|هيم عبــــد |بــــر|رس |ره ي|س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

228473 ج  ربــــيع تـــوفيق|ء ن|سم| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

372o5| م محروس|لسل|محمد محروس عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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|33843 هيم عىلي محمد|بــــر|محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

336368 حمد|ء محمد حسن سيد |ل| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|7o557 بــــ|لوه|لغنى عبــــد|لدين عمرو عبــــد|ء |عل دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|82|2 مل|جنتـــ سيد محمد ك هره|لق|ره |تـــج

247o7 لح محمد محمود|ء ص|نجل ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8635|4 حمدمحمد|هلل |حمد عبــــد|محمد  |هندستـــ قن

43o552 |لمو|لد صديق |ن خ|إيم
ى
ق |تـــربــــيتـــ طنط

|73344 زق محمد|لر|لد عبــــد |لدين خ|عز  ن|سو|بــــ |د|

28643o رق حسن عىل شيحه|محمد ط تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

7|o969 لسيد|لعزبــــى |ىط |لمع|بــــو |ئى |محمد ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

334758 ىط|لع|ن عبــــد|محمود محمد رمض ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

8852|5 لشهيد فوزى |نىح  نزه عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|48248 ه محمد رك| بــــى نور محمد|مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o9|52 حمد محمد محمود ملحه| |نوعيتـــ موسيقيه طنط

|35o|2 ل عىل|د محمد حسن جم|زي ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

4|7||6 لمقصود|هر فوزى عبــــد|ل ط|جم لشيخ|بــــ كفر |د|

5392|o مل خليفه سعد|خلود منىح  ك عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|995 بــــو يسن|سلوى رسور عىل  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

826|57 ى محمود|ء|عل| سه لدين حسي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

62|779 لسيد قلموش|جح |جح محمد ن|ن ط|هندستـــ دمي

85427| فتـــىحي فهىمي| يه رض| ي|بــــ |د|
|لمنى

629632 مي|لش|هيم محمد |طف إبــــر|ندى ع زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

28|2|| لحميد|لدين عبــــد |ل |طف محمد جم|ندى ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

72|5o دريس محمد معوض|ندى  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|7368 عيل|سم|بــــو|تـــ |لشح|ء محمد |رس| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

48o625 هيم|بــــر|د |محمود محمد فوزى حم إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

6769|4 بــــو زيد|زم مصطفى شفيق مصطفى |ح لمنصوره|حقوق 

5o2|45 هلل بــــهنس يوسف|هلل محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

758596 ه فتـــىح | بــــ|لوه|لسعيد عبــــد |مي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى
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526886 ن محمد محمد سعيد|ن وليد شعبــــ|مرو سكندريه|ل|بــــ |د|

46454o د محمد أحمد محمد خليفه|زي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|4243 لسكريه|سميه مصطفى محمد  |ره طنط|تـــج

853436 ي عبــــد|لك|م فتـــىحي عبــــد|سه
ى
ل|لع|ق ي|بــــ |د|

|لمنى

524o48 لسيد عمر|لحميد |لسيد عبــــد|هند  سكندريه|ل|هندستـــ 

7|3|93 م|لسعيد حسن هند|م محمد |محمد عص لمنصوره|طبــــ 

26|824 هلل محمود|حمد محمد عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

365786 لفى|ل|مصطفى محمد عطيتـــ خرصى  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4387|| لي|رق محمد سعد عو|محمد ط لشيخ|طبــــ كفر 

365|62 لعىل|ه عبــــد|لل|حمد عبــــد|لد |ن خ|يم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

829o69 ي محمد|لبــــدري عبــــد|محمود 
لغنى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

3|3865 ى خميس سليم|محمد صبــــري  مي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|59|73 لنبــــى|محمد محمود عبــــدتـــ عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6935o4 لغندور|للطيف |ء ممدوح محمد عبــــد |ل| لمنصوره|ره |تـــج

259o49 تـــ|محمود فرح| حمد محمد رض| شمون|نوعيتـــ 

866oo2 فظ|حمد ح|ج |محمد فر |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|6638o محمد| حمد محمد ذكري| ن|بــــ حلو|د|

756|78 لفضل|بــــو|هلل محمد حسنى |عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|3o572 ئى سيد عىل بــــديع|م| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

263534 لمصيلىح محمد|سميه عرفه محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

49838| ي حسن شعبــــ
ح|ن عطيه مفتـــ|فيفى ي |

سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o4466 فظ|لح|مصطفى محمد محمود حسن عبــــد لمنصوره|حقوق 

8283o5 هيم محمد|بــــر|حمد سيد | سيوط|ره |تـــج

77329 لمهدى خليل|محسن محمود عبــــد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

43||o9 تـــ محمد عبــــد  لمجيد|لحليم عبــــد |سمي  |تـــربــــيتـــ طنط

763599 |بــــو |هيم |بــــر|لحسينى |ن مصطفى ذىك |يم|
يل|لحم

بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

7528|2 حمد|لعزيز |محمد هيثــــم عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|47392 لليثــــى|حمد محمد محمد |محمد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|482|6 حمد حسن محمد|ندى حسن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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83o5o3 حمد|يمن |حمد محمد | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

78|874 لسيد|لسيد |ء يشى |لشيم| زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

475|oo هيم|بــــر|لسيد محمد |رتـــ محمد مصطفى |س |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

675|38 ينى|لجن|لرحمن |لرحمن سمي  عبــــد |عبــــد  لمنصوره|صيدله 

72962 سحق| |رس زكري|محمد ي ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

5|23o9 خرس|ل| |يوسف عوض مهن عه دمنهور|زر

|5|6|8 فع|لش|لسعيد |ئل |ء و|دع ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

|29792 ى|  حسي 
ى مصطفى نىح  حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

84|535 لفره|خلود محمد محمود  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

856725 حمد محمد|ن |عزه رمض ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4|6|25 رتـــ|حمد زم|لسعيد|ح محمد |ء صل|صف لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

63o3|| حمد فريد بــــهيج محمد| لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

82|44| يفون جوزيف مندوه سعيد| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5|22o7 محمد محمود محمد عطيتـــ سليم ره دمنهور|تـــج

483374 بــــو زيد محمد محمد غنيم|ء |ل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2472o7 د|بــــوعي|هلل مصلىح |بــــر فتـــح |م محمد ص|عص ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

226949 لمجيد|مي  فريد محمد عبــــد| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4628o رق سعيد عبــــده|حمد ط| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

87o895 مح عبــــده نصيف|نصيف س ن|سو|علوم 

836668 ين |تـــ عدلي حن|شح| في  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

37|745 لد محمد حمزتـــ|ء خ|سم م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

776787 ي |رس| د|لحد|ء فتـــىح حسن خرصى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3o75| ح|لفتـــ|مريم مصطفى جبــــر عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

43252 حمد سبــــيكه|هلل خليل سيد |عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

72547 لمجيد|مصطفى محمود عىل عبــــد لفيوم|هندستـــ 

79|27 لسيد محمد بــــيوم|لسيد |هلل |عبــــد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

9o853|  فرهيد ش|ج  بــــ|دول
ى
كر |ق سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

443224 حمد عبــــدربــــه|ل محسن |م| لمنصوره|حقوق 
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7559|5 ح|لفتـــ|يمنى عمرو مصطفى عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

632898 لجندى|لسيد |در عىل محمود |ن زيق|لزق|عه |زر

864749 حمد عىلي|هلل عىلي |عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|9883 ن سعودى|متـــ سعودى رمض|كريم سل ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

857|75 ن تـــه|يوسف موريس شح| مي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|3272o ؤوس|غبــــ متـــ|حشمتـــ ر| ميدرون ن|بــــ حلو|د|

63||53 لسيد يشى|ء مصطفى |سم| زيق|لزق|حقوق 

35482| ي
ح فريد مصطفى|صل| دئى |تـــربــــيتـــ بــــنه

769o6| لم محمد|ء محمد س|رس| لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

845755 بــــي|لرحمن محمد رك|محمد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

42o|4o تـــ|لشح|لسيد |عيل |سم|مروه حسن  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

266254 ر حسن|مه مختـــ|س|ء |سم| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

6942o يف محمد عوض هبــــتـــ رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

|4|566 ود|سحق مه|طف |ن ع|ريم|ن |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

7|o4|8 وى|لعل|لجليل |دل مصطفى عبــــد |د ع|سع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

49|||| روق عبــــده جمعه|دل ف|ع| هويد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6986o9 وى|لغربــــ|تـــ |لشح|ن |هدير شحتـــه سليم ى شمس طبــــ عي 

28438| هيم عطيه خليل|بــــر|د |عم| رين|م لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

688|97 |زق |لر|لمنعم بــــدير عبــــد |ء عبــــد |لشيم|
وى|لمنش

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

766|65 م محمد محمد حسن|سلىم عص صيدلتـــ بــــورسعيد

8585o6 حمد|م محمد |حمد عص| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

79|||o دم|لعزيز محمد مرىسي |عبــــد | دين ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

24|729 بــــ|م خط|م|لمنعم |يه عبــــد| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

46737 حمد|لم |محمود سعيد س هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

8oo2|9 ي عبــــد|محمد عم
لمعىطي|د مصطفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

8o4638 ل نبــــيل كرم بــــطرس|مي  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

7oo662 لحكيم تـــعلبــــ|ئل عىل عبــــد |لدين و|سيف  زيق|لزق|ره |تـــج

|29544 ى عزيز جرجس عزيز| مي  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف
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869|34 حمد|لعربــــي |محمد محسن محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

9245o7 س  |لقمص تـــوم|ندرو صفوتـــ فخرى | ج|ره سوه|تـــج

47748 حمد|حمد سعد محمد | د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

3|57oo عيل|سم|سيد | ضىح رض ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

234282 هلل عبــــده روبــــيل|دى خلف |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

44|482 ى محمود رزق|أسم ء محبــــ حسي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

459o7| ى|لدين |مصطفى نور حمد حسي  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

75589o ه | حمد عىل سعيد|مي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

||5963 ديزو|ر|بــــ| ريو نيقول|م| نيقول ى شمس|تـــج ره عي 

49oo53 ر محمد سعد محمد حسن|مي ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

33595| هدى عيد جمعتـــ مصطفى ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

4|52|4 لمحسن كرشتـــ|ء أيمن عبــــد |وف لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

5|5453 |لعل|للتـــ |هيم تـــوفيق فضل |بــــر|هند مسعود 
ى
ق تـــربــــيتـــ دمنهور

6o|9o| بــــشيىه|ل|حمد سعيد يوسف | لمنصوره|علوم 

34724o لسيد محمد جمعه| |محمد رض تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

499789 لعزيز|طمه محمد عىل عبــــد|ف تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

494428 بــــو هبــــل|لمقصود محمود |ن عبــــد |محمد شعبــــ ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

4365|2 لجليل خزيىم|محمد عبــــده محمد عبــــد  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

252485 ف عبــــد|ل |من هلل عيد|رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

637635 يش|هيم ع|بــــر|حمد |ء |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

7793|3 متـــ|حمدسل|حمد محمد |محمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

3642|8 ن|دهم مصطفى محمود عمر| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

26|oo7 ن حبــــيبــــ|لمعىط شعبــــ|تـــن عبــــد|ف ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

495978 عيل|سم|نعمه صبــــرى محمد محمد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

778756 وي عطيتـــ|لحميد قيش|محمد عبــــد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

8o27o6 ن|مي حكيم سمع|ندرو س| سيوط|علوم 

8||843 رفيده عمر محمد محمود ي|صيدلتـــ 
|لمنى

82|27o ي محمد|ء شعبــــ|لزهر|
ن ذهنى ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

|لمنى

9|2848 ي |لمنعم خ|عبــــد
لد حسنى مصطفى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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694852 هيم|بــــر|ر محمود محمد محمد |من لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

625796 لىح محمد|كرم عبــــد |يوسف  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

7|5||6 ح مصطفى|لفتـــ|لول محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

677344 لعجىم|مصطفى محمود لطفى محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48|722 هلل|شه عبــــد |مح عك|دى س|ه |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

2258o2 لصيفى|حمد مرىس |لدين |ل |ن كم|غفر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

432994 وي|لشنج|للطيف |بــــ محمود عبــــد|رح |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

54453o حمد مرزوق|حمد |ح |ر صل|آثــــ ط|بــــ دمي|د|

3|25|3 د عطوتـــ|ن سيد عو|نوره |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

43575 فتـــ عىل بــــيوم|منتـــ ر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

835257 ي حسن|لر|مد عبــــد|خلود ح
ضى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

257247 شه|د ش|لجو|ن عبــــد|يه رمض| ى شمس| لسن عي 

43o|3o ى محمد طه محمد طه |ي وى|لسم|سمي  |ره طنط|تـــج

6|436| مد شوشه|د ح|لجو|هيم عبــــد|بــــر| |ند |تـــربــــيتـــ طنط

478|5o لصبــــور موىس|محمد عبــــد | رودين سكندريه|ل|علوم 

8o2698 حمد|لد خليفه |هند خ ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8852|7 تـــ رفعتـــ محمد حسن |ي| سيوط|تـــربــــيتـــ 

||6o78 مول|لس|رس محمد |نديم ي ى شمس|تـــج ره عي 

286o88 هيم|بــــر|لبــــكرى |حمد محمد |عربــــى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

877o35 ء حسن سيد عىل  |دع سيوط|حقوق 

7|879 ر|لستـــ|لسيد عبــــد|يمن |م |وس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

367287 ح|لفتـــ|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|طمتـــ |ف |بــــ بــــنه|د|

3529o7 مل محمد|بــــر ك|محمد ص ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4|69o3 هيم غريبــــ|بــــر|جر محمود |ه لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|43595 ن|لحكيم مرج|محمد غريبــــ عبــــد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

48|42 ح|لفتـــ|لموجود عبــــد |عبــــد | د رض|جه هره|لق|بــــ |د|

543824 هيم عيس|بــــر|لح |ن ص|عىل رمض |حقوق طنط

22o935 هلل طه|لدين عىل حسبــــ |م |سلسبــــيل محمد حس وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6834o5 ج|بــــ حسن فر|لوه|طمه محمد عبــــد |ف ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

279654 لحميد بــــرغوتـــ|رضوى محمود محمود عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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4885o8 مر|م محمد محمد شلبــــى ع|حس |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

34o333 ن|حمد حمدى سعيد رزق سليم| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

4|5349 د عىلي سعيد|لجو|د بــــسيوئى عبــــد |لجو|عبــــد |حقوق طنط

499749 ف صموئيل خله صموئيل فيبــــي أرسر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

64846 ن سيد|ده نور عثــــم|حم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|77|79 ى نديم ممدوح عطيه حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5||3o7 هلل طعيمه|هيم عبــــد|بــــر|هيم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ دمنهور

756|39 م|لسل|مريم مصطفى عليوه عبــــد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

879576 رحمه حمدى عىل محمد  سيوط|بــــ |د|

|58|42 ه يحن  عبــــ| لحليم|حمد عبــــد |س |مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5o57o5 شم|حمد حسن ه|حمد محمد |لرحمن |عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

546738 ن رحمه|هيم شعبــــ|بــــر|در |م ن|سل| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

3|2343 |دق حن|نعيم ص| مور |ره بــــنه|تـــج

|66662 لمطلبــــ|ء عىل عىل عبــــد |رس| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

2636o4 لمقصود عفيفى|ر محمد عبــــد|من ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

34243o بــــى|حمد عر|بــــى |ء عر|شيم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

33657 يف محمد محمد  ىك|لشكش|ريم رسر ن|فنون جميله فنون حلو

7oo947 لحض|ع |لر|لسيد |ح |محمد صل لمنصوره|ره |تـــج

4o969  |هر |زينبــــ م
ى
لبــــربــــرى|لدسوق ى شمس ي تـــمريض عي 

معهد فنى

369339 د|ن محمود عي|محمد مجدى رمض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|9|4 ى|ء جوده رمض|سم| ن حسي  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

73593 در|لق|حمدى عبــــد|لم |س| مه ن|صيدله حلو

775|97 هيم|حمد إبــــر|ء محمد |عل زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

29o84 م محمود|م|لدين جوهري |نور  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o783o شد|ره عدلي فخري ن|س ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

547|8| لم|بــــر محمد س|ن حسن ج|نوره عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

94|24 حمد|ر محمد |عمر مختـــ ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

763224 ل|عىل عىل محمد هل| دين لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر
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6o2552 ل|مصطفى محمد مصطفى يوسف غ |حقوق طنط

9|4585 ن  |شم سليم|لرحمن ه|ء عبــــد|سم| سيوط|عه |زر

7|6545 لعزيز|لفتـــوح محمد عبــــد |بــــو|ندى محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o4973 لبــــرع|ل محمد |م كم|هلل هش|منتـــ  |علوم طنط

49o32| ى  لسيد أحمد محمد|منى حسي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

352|4| ف مندى بــــحر|دى |ش رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5|76|4 دريس|حمد |يه سعد | تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8|356| حمد محمود|روق |س ف|ين| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

322555 ي|ر
مه|لحميد سل|صبــــىح عبــــد| ئى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

236757 |ره جورج مرقس حن|س هره|لق|هندستـــ 

7oo273 لسيد محمود|بــــسمله محمد  لمنصوره|علوم 

63|o56 ن موىس سليم|هلل شعبــــ|منتـــ  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

37o228 تـــ|لد محمد حسنى بــــرك|مصطفى خ رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

7o5334 ى |حمد | لسيد|لسعيد خي  لمنصوره|ره |تـــج

4424o2 بــــتـــ عىل|شم ثــــ|حمد ه| لشيخ|تـــمريض كفر 

26555 لموجود عىل|حمد عىل عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

522o3| لمطلبــــ فرج مندور|ء فرج عبــــد|ول تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

54o457 يوبــــ سعيد منصور|شمشون | رين|م إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

433|42 مر|ن ع|لحسينى رشو|م |هدير هش |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6|448o د رجبــــ|وى رش|لششتـــ|ره |س | معهد فنى تـــمريض بــــنه

3425o9 لنجدى|حمد|ل محمود |محمود جم ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

87825o ه خ| ن |حمد عثــــم|لد |مي  سيوط|طبــــ 

36456 حمد|ح |محمد سمي  صل لفيوم|عه |زر

4o7953 م محمد زوره|ردينه هش عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o873 ن|لسم|لكريم |د|لحسينى ج|هيم |بــــر| ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

5|4835 عىل حسن عىل| دين ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

523886 ف أحمد محمد محمد عىلي
أرسر ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

278534 لعش|هيم |بــــر|هيم |بــــر|هبــــه وجيه  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6899|5 |ن |رو
ى
لسيد وحيد عرق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

348o34 ي حمدي محمود سيد 
يف|مصطفى حمد رسر عه مشتـــهر|زر
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49o93 حمد محمد حميدتـــ|حمد | ى شمس|زر عه عي 

4|4455 لبــــر|مل |رضوى محمد ك |بــــ طنط|د|

82|oo4 حمد مقلد|ل |مد جم|ح |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

85o823 يوبــــ سيد|لدين |د |ن عم|يم| سيوط|تـــمريض 

|2|345 مد مصطفى|ء مصطفى ح|دع هره|لق|بــــ |د|

349o97 د|يتـــ محمد محمد عو| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

28|356 هر|لظ|محمد ممدوح مىك عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

777679 هلل عيس|هلل عيس عبــــد|عمر عبــــد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2534|o جر عربــــى عيد محمد|ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

35895| ل|لغ|لسيد محمد عىل |ء |دع حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

2||88 رضوى محمد حسنى محمد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

88346o ى نعم| ن محمد |حمد خي  سيوط|بــــ |د|

436699 ر|لنج|هيم محمد يوسف |رتـــ إبــــر|س لشيخ|عه كفر |زر

79oo8| هر وليد فرج عيس|ط ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

|69655 لمطلبــــ|منيه محمد فوزى عبــــد | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o8657 هيم حموده|بــــر|لمنعم |م عىل عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

322984 ى|لح |ء ص|سم| حمد حسني  ى شمس|تـــج ره عي 

687o97 للطيف|هيم عبــــد |بــــر|نم محجوبــــ نبــــيه |ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

688o38 عيل|سم|لمتـــول مصطفى جمعه |سمر  لمنصوره|حقوق 

|7|959 ى دبــــور|حمد سعيد |عمرو  حمد حسني  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

76827| وق محمد  د|هيم محمد مر|بــــر|رسر ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|6o8o6 لمقصود|ح عبــــد |لفتـــ|لد عبــــد |ح خ|لفتـــ|عبــــد  ن|حقوق حلو

5|8322 شور|هيم ع|بــــر|د |لجو|ندى محمد عبــــد معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

344827 هلل|لغنى عبــــد|د عبــــد|سهيلتـــ عو ى شمس|د| بــــ عي 

334854 هلل محمد|لد عبــــد|رتـــ خ|س |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

822394 ى عيد تـــوفيق جرجس| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

646295 ف |ندى  ىط|لمع|بــــو |هيم |بــــر|رسر ط|بــــ دمي|د|

|456|o عيل|سم|محمد رأفتـــ محمد محمد  هره|لق|هندستـــ 
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7|6|96 بــــينى |حمد محمد |عمر  حمد ذهبــــ|لشر لمنصوره|ره |تـــج

636753 لقط| |لرحمن محمد عط|عبــــد | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

69766| محمود زىك محمد زىك محمد ط|بــــ دمي|د|

7692o2 هلل حسن|سط عبــــد |لبــــ|طمه عبــــد |ف ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|32937 بــــ صبــــىح محمد|يه|م |له| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7|2588 م محمد عىلي|لسل|ن عبــــد |ن رمض|نور لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7|574| لمرىس شمس|ل رشدى |عمر جم ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|64534 هيم محمود|بــــر|عمرو عىل  ن|حقوق حلو

8|66o8 بــــ خلف|لوه|د عبــــد|حمد مر| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

626326 ى|مل محمد |منه ش لسيد حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

9|5|72 ىطي |لع|رص حسن عبــــد|لن|حمد عبــــد| سيوط|ضتـــ |علوم ري

6||857 يف|عبــــد | حمد يحن  زكري| لحليم رسر لمنصوره|حقوق 

6o7654 ى|لسيد ش|د |بــــسنتـــ عمرو رش هي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

494|46 بــــو شلوع|لحميد عيس |حمد عبــــد | |حقوق طنط

37|242 حمد ورد|عيل |سم|دل |طمتـــ ع|ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

683|74 عيل|سم|مد |هر ح|ن مدحتـــ م|رو لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|856o ى|لد شعر|يه خ| وي حسي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o743 م مطر|م مصطفى عز|عز ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|64966 رثــــ|لو|بــــسنتـــ مدحتـــ عىل عبــــد  هره|لق|عه |زر

32|697 حمد|محمد محمود محمد  ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

499846 ل كحله|حسن كم| دين ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

6845|4 دى|له|ديه محمد محمد عبــــد |ن لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|48282 سم محمد مرىس|بــــدر بــــ| دين ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

5|79|3 لخدرج |هيم |بــــر|ء محمد محمود |إرس هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|9o37 حمد|محمود مجدى معوض  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

87958o ى عبــــد لرسول محمد |سحر خي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

649|53 لسيد|لسيد |ء عىلي |لىمي قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

62|433 هلل|لسيد عبــــد |هلل |هبــــه عبــــد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

643o|4 وق  حمد موىس|هيم |بــــر|رسر زيق|لزق|طبــــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 14293 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

59656 حمد حفيظ|مي |سيد س ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|6986o ود يوسف|جد زىك د|م م|بــــس ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7|543 شور عوض عريبــــى|هيم ع|بــــر| لفيوم |تـــمريض 

7o865o ي|محمد عبــــ
 خليل|ن |س تـــعى

ى
لدسوق لمنصوره|ره |تـــج

|45959 ن|لد سيد سليم|مريم خ د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|23|55 حبــــيبــــتـــ مجدى وهبــــتـــ عىل ى شمس|تـــج ره عي 

226oo4 لسيد بــــخيتـــ|هيم عبــــد|بــــر|جورج  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4456o ى عبــــد  ى |لجو|حسني  ى|د حسني  مي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

59627 حمد|لهدى حسن مصطفى |نور  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

9|6958 فظ  |لح|حمد سيد عبــــد|ل |م| زيق|لزق|حقوق 

684895 حمد محمد عىل مرع|مد |محمد ح لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|8||2 حمد محمد طوجى|لرحمن |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|35o27 لسيد|ود |حمد د|عمر  ى شمس هندستـــ عي 

783|48 لسيد عىل|محمود محمد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

7|592 ن سعيد محفوظ|م رمض|سل| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

|56378 لسيد يوسف|يوسف رفعتـــ  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

68o58 ن|رس سلط|مريم ممدوح ف ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

62634o د حسن|محمد فؤ| ندى رض |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o3764 حمد|هر محمود |محمد ط تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

5|6|48 ي عبــــد |نسمه ن
ى
لنبــــي|رص دسوق سكندريه|ل|طبــــ 

22oo23 للـه زيد|هلل محمد عبــــد |مريم عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o798| لسيد|لفى نخله عبــــد|رسيل جميل |م سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

327643 محمود محمد زين عشيبــــه ن|ضتـــ حلو|علوم ري

8o|579 لحكيم|بــــ عبــــد|لتـــو|تـــن محمد عبــــد|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|69792 ز عىل|حمد نشأتـــ فو| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

775o35 ى تـــوفيق محمد متـــولي| حمد خي  زيق|لزق|صيدله 

3|463| حمد محمد مسلم|ر سيد |عم ى شمس حقوق عي 
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87o|89 هيم خليل|بــــر|لدين |ر محمد بــــدر |من ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

52659 لحميد|ح سعد عبــــد|مصطفى صل تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

83557 ل رشيدي|لع|ء فرج عبــــد |شيم ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

375o25 هيم عيسوى|بــــر|ن عىل |بــــسمتـــ رمض |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

525|o9 عيل جمعه|سم|لسيد |سلىم عىل  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

6969|2 هلل محمد|حمد محمد خي | لمنصوره|صيدله 

556|5 ن|دى يسن سليم|ر ن|من حقوق بــــنى سويف

84492| ى|رق نور|ر ط|من لدين حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

4227|o لجليل|لعزيز عبــــد |لجليل عبــــد|لحسن عبــــد| سكندريه|ل|ره |تـــج

|53492 لم|رحمه محمد منصور س ى شمس|د| بــــ عي 

83553 ى عبــــد  ي|بــــ حسن فرج|لتـــو|حسي 
ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

68o735 لعوضى|م |لسل|لعوضى عبــــد | |عزه رض لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

46874 ي سعد|هند عبــــد 
ن|وي سليم|لمغنى ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

8829|5 لك  |ستـــم|مريم فوزى نعوم  سيوط|تـــمريض 

64o7|| ن|عىل بــــشي  مصطفى حسن عثــــم ى شمس طبــــ عي 

48|479 لروم|لرحمن وجدى فتـــىح نعيم |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

97oo7 م|رص تـــم|لن|ل عبــــد |محمد جم سيوط|بــــ |د|

639648 حمد محمد محمد بــــدوى|ء |دع زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|29674 لمحسن حبــــيبــــ|ر محمد عبــــد |عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

274824 دل رجبــــ عوض|محمد ع ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

4|o786 لد|لسيد خ|حمد |د |حمد فؤ|حبــــيبــــه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|64428 تـــ محمد|لعربــــي شح|عمر محمد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

766424 لشيخ|هيم |هيم إبــــر|بــــر|هيم عىل |بــــر| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|5224o بــــر محمد|حمد ص|ء |شيم ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

7||523 ئى|لنعم|لسيد |محمود محمد فريد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|77o6o حمد|هلل عىل |عىل فتـــح  ى شمس هندستـــ عي 

3637o2 حمد|ر يشى عزتـــ |من عه مشتـــهر|زر

69867| بــــ|لنبــــى عىل كس|ء عىل عبــــد |سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4756o5 حمد مرىس|مه |س|سلسبــــيل  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

6|762o ع|م فوزي زر|م عص|حس ط|بــــ دمي|د|
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5383o6 حمد عيس بــــدر|ن عىل |يم| لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

|24835 مريم وديع عبــــده يوسف هندى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

8o857 ل|لش|لعليم |لسيد عبــــد |محمد  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

764387 لرحيم|محمد عبــــد | محمد ممدوح زكري نوعيتـــ بــــور سعيد

29344o ى فر|محمد حر ج|ج  حسي  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

3|9|9o در|لق|ء محمد محمود عبــــد|وف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

62o399 لخول|محمد محمد | دين ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

428oo4 هيم مىك|بــــر|هيم محمد |بــــر| |روديسي |بــــ طنط|د|

83|379 هر سيد|لد م|ء خ|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

75|822 لمقدم|لىح |صم عبــــد |عمر ع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

284689 دى|له|لدين عزتـــ عبــــد |ح |سندس محمد صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

864635 ن|م محمد محمد رمض|هي دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

358o6o حمد| |حمد محمد رض|محمد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

854693 لحميد شلبــــي|لدين عبــــد|ء |لحميد عل|عبــــد حقوق بــــنى سويف

764594 لس م جد وهبــــه شكري|كي  علوم بــــورسعيد

|23648 حمد|حمد سيد محمد | هره|لق|ره |تـــج

48624 ن ذىكي|ر شعبــــ|طمه مختـــ|ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

76|834 تـــسنيم محمد محمود محمد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3|9867 ى|هلل محمد رش|جنتـــ  د تـــحسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3368|7 ف فتـــىح سعد|لد |خ رسر |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

9o9629 ى |تـــغريد  حمد |نور حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

52|935 ى تـــ|مل| رين|م درس جرجس|ك بــــشر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

434o95 لرحيم |لفتـــوح عبــــد|بــــو|بــــر |حمد ص|ء |رس|
بــــكره

|حقوق طنط

|689|7 لدين محمد|ل |لدين محمد كم|ل |كم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8o3598 ف عبــــد|ء |رس| مل|لعزيز ك|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

49|345 ى|حمد ش|در محمد |حمد ن|منيتـــ | هي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3627o7 م|م|دق |لص|م محمد |م| |رن لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

34466 م حمد|لسل|ره محمد عبــــد |س ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 
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272744 حمد عىل|ن محمد |يم| دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

52||66 هيم حزين|رس إبــــر|ء ي|إرس |حقوق طنط

255776 حمد|ن سيد |رق محمد هنيدي رضو|ط ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

458238 لديبــــ|هلل سعيد |بــــ |ء رأفتـــ ج|رس| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|2o656 ي|دى كريم ثــــ|ف
ى عبــــيد|بــــتـــ بــــنى مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

46|o32 |لرحيم محمد |رف عبــــد|لمع|بــــو |لرحيم |عبــــد 
لجوهرى

|بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

24797 ى  ى|ريم حسي  حمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

858793 ن|ن خلف رضو|رحيمه رضو سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|39747 هيم|بــــر|زينه محمد رزق  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

839584 ي بــــغد ن|دي عثــــم|نبــــيله خي  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

44o447 لرحيم|لعليم سمي  محمد عبــــد|ئى عبــــد|م| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

68466o شه|لسعود فتـــىح محمد عك|بــــو |ء |صف ط|بــــ دمي|د|

|2893o ى|لحميد |حمد محمد عبــــد | مي  ى شمس|تـــج ره عي 

|3|67o ي|ر
ئى|لفخر|حمد محمد | |ئى ى شمس|د| بــــ عي 

|4o86 رضوى عمر محمد عمر ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

284349 لرحمن|لعزيز عبــــد|لرحمن عبــــد|ء عبــــد|رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o8743 يد عوض|د سعد نرص مك|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68989| د يوسف|محمد وليد حسن مر ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

7|5443 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |عمر عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

635968 ى محمد|م عبــــد |حس لعزيز حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

27||92 لح|ح مصطفى ص| لفتـــ|م مصطفى عبــــد |وس ي صىح بــــنه
|معهد فنى

||6o|3 ل عطيه|ريىم سعد كم  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

243326 هيم|بــــر|دى بــــشي  |س عيد ن|ين| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

354|8| لق|لخ|ندى محمد روبــــى عبــــد |بــــ بــــنه|د|

69|7|9 حمد محمد هيبــــتـــ عىل عطيه| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

259598 لسيد|ورده حلىم محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|655|3 شقر|ل|لعزبــــ |لعزيز |م عبــــد |دن هش|ش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o|747 ر|لنج|ع |لسبــــ|لعزيز |لسيد عبــــد |د هيثــــم |جه لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

726|6 رتـــ محمود محمد محمد|س لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن
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25747o لصعيدى|تـــ عىل |ر بــــرك|من ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

353|9| محمد حسن محمود حسن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

296677 ج |هيم خف|بــــر|ن صبــــرى |ء عرف|عىلي ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

2535|4 ره|لسيد عم|لسيد |سلىم  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4o|333 در|لق|ن محمد عبــــد |طمتـــ شعبــــ|ف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

6387o7 لسيد مصطفى فول|شذى محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

3488o| ر عزتـــ محمد محمود|من |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4|548o لرحيم مقلد|يوسف حسن يوسف عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

296235 روق عبــــده|ء محمد ف|سم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6766| لس مجدى مهنى جرجس كي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|3|3o7 ى عمر سمي  محمد حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

64|923 عيل منىح |سم|عيل محمود |سم|محمود  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

343795 بــــ|لعزيز حج|حمد عبــــد|هر |حمد م| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

278958 لبــــيومي|يمن محمود | |رن |نوعيتـــ بــــنه

845o4| ي رمض
هلل محمد|ن عبــــد|مصطفى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

636|28 ن مد|وليد محمد ح| مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

5o4292 لم مرىسي|دى س|له|محمود عبــــد | دين سكندريه|ل|ره |تـــج

3|96o4 ى |لص|حبــــيبــــتـــ  وي|لص|وي حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

65|8| ن رجبــــ عىل سيد|كريم لفيوم|نوعيتـــ 

5|56|o يف عبــــد يف|لد|مريم رسر يم رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35244 لسيد عبــــد ربــــه|ئل سعيد |يه و| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

448o38 هلل|حمد خلف |م عطيه |دتـــ س|غ سكندريه|ل|هندستـــ 

6353o| ل|لع|لنبــــى عبــــد|ئل عبــــد|نىح  و| زيق|لزق|بــــ |د|

688768 عيل عىل حديوى|سم|حمد فتـــىح | لمنصوره|ره |تـــج

754967 متـــ|لم سل|مه س|جد سل|م رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

773o83 لرحمن حمدى محمد محمد عليوه|عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

642652 لرحمن|لسيد عبــــد |حمد |خلود  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

7582o6 ء مجدى حنفى حنفى|رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4|o72| بــــ|وعد محمد محمود خط |بــــ طنط|د|

439579 لسيد|لجيد |لسيد عبــــد |سلىم يوسف  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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368256 طف صبــــىح صديق|ع| دون|م |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

|445o2 ى عبــــد |مصطفى  بــــر|رس ج|لح|مي  هره|لق|هندستـــ 

98347 لمحسن|ىط عبــــد|لع|مصطفى عبــــد| نور لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

768oo7 لم|حمد س|لفتـــ رجبــــ سيد | تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

48|622 هيم متـــول|بــــر|محمد عىل متـــول  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o|929 لغندور|لحميد |مصطفى محمود محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

269262 وق ح لحميد هليل|مد عبــــد|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

23847| بــــ غنيم|لوه|لسيد عبــــد |سندس محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

63424o دل علوى غريبــــ|ء ع|رس| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

272o|2 لبــــرع|مد |ل ح|ء جم|رس| |صيدله طنط

6|8952 |يمنى عبــــده عبــــده شتـــ ط|بــــ دمي|د|

643874 حمد عىل|رص رجبــــ |مل ن| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

82|253 هلل محمد|م عبــــد|هلل حس|عبــــد |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

439495 وى|لزو|حمد طه عوف | |دين لشيخ|ره كفر |تـــج

7o3||5 هلل عبــــيد|مد عبــــد |محمد ح| ر|ي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

858272 ح محمد حسن|محمود صل ي|عه |زر
|لمنى

33452| لسعيد محمود عىلي|رق |ط ى شمس|تـــج ره عي 

27o474 حد|لو|لرحمن عبــــد |م محمد محمود عبــــد |هش ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

63o364 فع|لش|شور |مه ع|س|بــــ |شه زيق|لزق|بــــ |د|

3323o8 ى  حمد محمد عبــــيد محمد|نيفي  شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

843495 هلل محمد|م محمود عبــــد|سل| ن|سو|بــــ |د|

78|957 لنحلتـــ|ء محمد محمد أحمد |شيم ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

336565 ديتـــ محمد سعيد عىل عوض|ن ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

34342| لرحمن|محمود عبــــد| حمد رض|محمود  ى شمس حقوق عي 

288|2o لربــــ|د |ن موىس دنقل ج|نوره لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

6|o457 لبــــسيوئى|لمنعم |لسيد عبــــد |لمنعم |محمد عبــــد |صيدله طنط

|3932o هلل|ل رزق |ئى كم|ه| رين|م م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

372598 ي|رس عبــــد|ء ي|سم
لكريم حسينى لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

76o477 وى|لر|محمد محمود محمد  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

Thursday, September 6, 2018 Page 14299 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

84|449 حمد صديق|ن |ء سلط|شيم ن|هندستـــ أسو

|65527 هلل محمد عوض محمد|منتـــ  ن|بــــ حلو|د|

778373 غ|لصبــــ|عىل مصطفى محمد | مه زيق|لزق|نوعيتـــ 

34o782 ف معوض مصطفى ع|ء |ل| مر|رسر |بــــ بــــنه|د|

3353o8 لغفور|لرحمن عبــــد|ن عبــــد|ء مد|سم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

68624o وى|لعل|هلل |يمن محمد عبــــد |محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

56874 لس ع ى|كي  دل محروس حني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

355249 هر محمد محمدموىس|مروتـــ ط ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4o568| ئى|لخول|بــــر |رس محمود ج|يمنى ي سكندريه|ل|بــــ |د|

76o5|9 عمرو محمد مرصي محمد لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

76|4|7 دم|طف حسنى |ورده ع |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

9o5869 ن |لسم|ن محمد |لسم|حمد | ج|بــــ سوه|د|

238223 لسيد|فرحه مجدى مسعود  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

856|o2 تـــه|لسميع شح|د عبــــد|ء عم|رس| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

9o9242 حمد |حمد يوسف |مصطفى  ج|هندستـــ سوه

6o|422 هيم محمد خليفه|بــــر|م |ريه |بــــ طنط|د|

|24953 م حسن|لسل|حمد عبــــد |ئى |حمد ه| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

2|5||6 |لسق|حمد |ن |حمد شعبــــ|زم |ح هره|لق|حقوق 

783485 ى|منى هش م محمد حسي  زيق|لزق|حقوق 

3|348 مل|رتـــ عمرو محمد ك|س ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

5o8939 لشنشورى|عيل حسن |سم|حمد |م |سل| زيق|لزق|علوم 

54789 يتـــ نرص محمد نرص| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

482|3o حمد محمود|لسيد |بــــ |يه|يوسف  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

44248|  يوسف |لش|لعظيم عبــــد|كريم عبــــد
ى
لخي |بــــو|ق لشيخ|طبــــ كفر 

62o666 ى محمد محمود إمبــــ بــــى|آيتـــ حسني  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

28523o مل بــــكي |دل ك|عمرو ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

787|7o هلل محمد عرفه|لرحمن عبــــد |عبــــد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

24373o ى لسعد يعقوبــــ|بــــو|يعقوبــــ | روجي  ن|حقوق حلو
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2|6648 لطويل|نور عىل |م |حمد هش| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|39465 ى عل|ي لدين محمد سيد يوسف|ء |سمي  هره|لق|ره |تـــج

676|34 لدرينى|لسيد |منه محمود محمود  لمنصوره|ره |تـــج

362o22 محمد شفيق مصطفى بــــيوم ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

23|457 س|م محمد عبــــ|كريم س ى شمس علوم عي 

684o5o |لوف|بــــو |ح |لفتـــ|ل محمد عبــــد |حمد كم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

448|| ن|دى يوسف عىلي|ء ربــــيع ن|دع هره|لق|ره |تـــج

25|799 لمرضى بــــدر|محمد مصطفى عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

32o24| لبــــرلس|حمد |هيم نبــــيل حلىم |بــــر| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

494o29 حمد بــــسيوئى|زق |لر|لمؤمن عبــــد|محمد عبــــد حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

64796 بــــ محمد|مي محمد دي لفيوم|تـــربــــيتـــ 

759552 حمد|هلل |ء عىل وهبــــ |سم| لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

27698| ح قوره|رس صل|بــــسينه ي لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

48783| لدين|بــــ |ضى شه|ح ر|لفتـــ|لسيد عبــــد |محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

4|29|3 لسيد رجبــــ| |رق زكري|ندى ط |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

9|44oo ل حسن محمد  |نسمه كم سيوط|بــــ |د|

67749| ي|
حمد يوسف تـــوفيق مصطفى لمنصوره|حقوق 

57566 دى عىل|له|هيم رجبــــ عبــــد |بــــر| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|789o8 در|لق|در سيد محمد عبــــد |ن لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

4o44o هيم|بــــر|مد |طمتـــ يورسى ح|ف ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

7|o745 لح|لح مستـــجي  عىل ص|حمد ص| لمنصوره|بــــ |د|

9|||72 هيم طه قريسر |بــــر|مل | ي صىح سوه
ج|معهد فنى

5||53| ى محمد | لصعيدى|حمد حسي  تـــمريض دمنهور

282328 لدين|بــــ |د شه|لعظيم جمعه ج|محمد عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|59487 ن|لمجيد محمد سليم|م عبــــد |ريه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4437|9 تـــه|ن شح|م محمد رمض|سه لشيخ|بــــ كفر |د|

859288 ي جم
دق|حمد ص|ل |مصطفى ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|

تـــ| بــــمرصوف

Thursday, September 6, 2018 Page 14301 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|48875 ي
ء حمدى محمود محمد|هدير ضى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78756 ي|لفخر|لق محمد |لخ|حمد عبــــد |ريم 
ئى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4467o2 ي|لسود|لسيد |لسيد محمد |محمد 
ئى |ضتـــ طنط|علوم ري

268|53 حمد بــــحر|حمد |محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

9||4|5 ع |هر تـــوفيق من|عىل م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

64478| ن|هيم رسل|بــــر|ن |خديجه شعبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

445444 حمد حسن|ء ممدوح |ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

227662 لح|لسيد محمد ص|منى حسن  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

626oo| بــــوزيد|حمد |بــــوزيد محمود |محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

356o2 لعزيز عىل|ح عبــــد|لفتـــ|محمود وليد عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

29592o م|لسل|لرحمن مصطفى حمدى عبــــد|عبــــد رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

525|65 بــــ|بــــر محمد أحمد محمد غل|مريم ص سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

2|34o| تـــى|لزن|ل |م كم|ر هش|مي لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

8575o4 هيم|بــــر|بــــوبــــكر |هيم |بــــر|ء |ل| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

25222o لشنشورى|عيل |سم|ء ربــــيع |ل| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

5o3|o2 جع|يتـــ فرج فضل مر| سكندريه|ل|بــــ |د|

834595 ء محمد محمود عىلي|عل لمنصوره|حقوق 

69|256 ى|بــــو|بــــر محمود |شد ص|بــــور|د |سع لعني  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6378|8 ل مصطفى عىل|طمه وجيه جل|ف زيق|لزق|بــــ |د|

8oo|86 ى | حمد عىلي|حمد حسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

7|6672 لبــــ|بــــو ط|لحميد |بــــه محمد عبــــد |لبــــ ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

45263o تـــه|هلل شح|هبــــم عبــــد |بــــر|حمد |مريم  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

|534o6 هلل فريج|د عبــــد |هبــــه عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

633265 حمد محمد حسن عىل|محمد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

64|2o6 لسيد|حمد محمد |منيه | زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6986o4 لحميد|فظ عبــــد |ن مصطفى محمد ح|نوره لمنصوره|صيدله 

|48439 هيم|بــــر|تـــسنيم محمود نبــــيل  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

68479 س معتـــوق|حمد در|شمس  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

8484|o ى مروه نجدي عىلي حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 
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6o639o تـــىم|لىهي|لحميد بــــيوم |دل عبــــد |عمرو ع لمنصوره|علوم 

5|5398 هيم|بــــر|د |لجو|بــــدين عبــــد |لع|ء زين |شيم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

77|768 لحليم|حمد محمد عبــــد|محمود  زيق|لزق|ره |تـــج

28483| لعزيز|لعزيز محمود عبــــد|ده عبــــد|مي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35867| لد خرصى محمد|نورتـــ خ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o6|84 ى  ى |حني  ل|حمد هل|مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

649356 لحميد محمد عىل|حمد عبــــد |محمود  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

5|5363 ي
ره خليف|لحميد عم|محمد محمد عبــــد | دئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

764358 ل|لع|عثــــ محمد عبــــد |لبــــ|ل عبــــد |عىل جم ره بــــور سعيد|تـــج

|4847o لح عبــــده محمد|مه ص|س|ن |رو ن|بــــ حلو|د|

3495|7 حمد محمد رشدي محمد| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

68o2|3 ء عبــــده رجبــــ عبــــده يوسف|رس| لمنصوره|ره |تـــج

782923 هيم|بــــدين إبــــر|ل عىل ع|من زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

446o|9 ي نش|رس|
تـــ فوزي زىكي|ئى سيوط|ضتـــ |علوم ري

683657 قور|لع|ز |لبــــ|رجبــــ محمد | محمد رض لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

428965 لمزين|دتـــ حربــــي محمد |غ |بــــ طنط|د|

8995|o هلل  |سلىم عىل نمر عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7o2683 يوسف| س حن|د عبــــ|جه| مي  زيق|لزق|بــــ |د|

778o36 ى |ي هيم|بــــر|ن عىل |م شعبــــ|سل|سمي  زيق |لزق|تـــمريض 

252882 جد عصمتـــ محمد عىل|م| رن تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7632o7 لسعيد جوده محمد ثــــروتـــ|يه | تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

|224|6 لنبــــي|لؤى مجدي صبــــري عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|4494| ن|لسيد شعبــــ|ن |جر رمض|ه م بــــنى سويف|إعل

643892 هيم|بــــر|د خليل |تـــريزه نعيم فؤ زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

635|46 لمرىس|هيم أحمد |ل محمد إبــــر|س زيق|لزق|حقوق 

|36899 رس بــــدر عىل|بــــدر ي لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

6358|o هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|مل |ك هره|لق|ج طبــــيع |عل

2|9|5 لبــــ محمد محمد|ء ط|شيم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

693|74 لبــــقىل|لمجيد |د  عبــــد |لجو|بــــ عزتـــ عبــــد |رح لمنصوره|نوعيتـــ 

449426 هيم|بــــر|د |لجو|د عبــــد |لجو|ل عبــــد |لد جم|خ |هندستـــ طنط
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26o928 لقلىلي|ل فهىم مصطفى |نيه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

494527 وى|بــــهنس| لدين عط|ح |يمن جمعه صل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

577|2 حمد|لعزيز |لرحمن حسن عبــــد |عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

34|982 ف محمد فؤ|حبــــيبــــتـــ  هم|لسيد در|د |رسر كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

685o58 هلل|لد فرج |ن خ|يمنى وجد لمنصوره|هندستـــ 

5373o لعظيم|م محمد عبــــد |ن هش|نوره بــــ بــــنى سويف|د|

853||9 تـــه|حمد عىلي شح|حمزه  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

657|6 ى يوسف ري| ض محمد|حمد يسي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

35|3o2 ك رزق|هلل مل|ميتـــ عبــــد|س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8o|o78 فرحه عىلي محمد محمد ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

834245 محمد ممدوح محمد نور بــــشي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

627333 لرحمن محمد|نور غريبــــ عبــــد| |نور تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

776749 لسيد|لسيد محمد |ء |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

827|o| ه فيصل فوزي محمد| مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

23|8|3 يف عمر بــــخيتـــ فر ج|رسر هره|لق|هندستـــ 

923948  مختـــ|لقذ|حمد |
ى
ى |ر |ق مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o||o6 ى|م لرسول|حمد عبــــد|ر محمد |هي  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

77725| ل مندور|لع|حمد عبــــد |محمد مندور  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

634434 لمجيد|لدين رمزى عبــــد|حمد محمد نور| زيق|لزق|حقوق 

32o287 لغنى|عبــــد| لعل|بــــو|لد |لرحمن خ|عبــــد لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

|674o يف  ن|حمد مرتـــضى محمد عثــــم|يوسف رسر ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

8o68o3 لعظيم محمد حسن|جر عبــــد|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

|2o755 هلل محمد|عيل عبــــد |سم|عمر محمد  ن|حقوق حلو

6o6244  |ىط عىل |لع|محمد عبــــد 
ى
د|لضي|لدسوق |بــــ طنط|د|

4o92o7 |لعط|بــــو|ء عزتـــ محمد فهيم |حسن هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2|2955 در|لق|حمد عبــــد|ر محمد |مي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|46464 لم|لم عىل س|مريم س هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

27|9o5 ج|حمد سعد حج|هر محمود |م م|ريه تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

336|29 ى محمد محمود|خلود  لحسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

34o252 تـــ محمد | فع|لرحمن ش|لسيد محمدعبــــد|مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه
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543397  عبــــد|لبــــ|د عبــــد|ء عم|عىلي
ى
ي|لبــــ|لمقصود عبــــد|ق

ى
ق |حقوق طنط

33o|99 لعزيز عبــــدربــــه|لسيد عبــــد|ل |جر جم|ه |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|63434 لمتـــول محسبــــ|لسيد |ن |نوره ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

9o3723 حمد محمد |يمن |عمرو  ج|طبــــ سوه

342||| لنمر|هيم |بــــر|لسيد |بــــر |دتـــ ص|مي ى شمس|تـــج ره عي 

8||293 د بــــيومي|لجو|طمه حسن عبــــد|ف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4|8965 حمد عوض|حمد عوض عىل عىل | لشيخ|بــــ كفر |د|

|323|o ر|لعط|لسيد |هلل |يمنى محمد عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33o|o9 هيم |بــــر|لعظيم  |طلعتـــ  عبــــد|  هي زيق|لزق|بــــ |د|

9o497 حمد|وى |ن سيد ص|فن| بــــ بــــنى سويف|د|

25|275 محمد مسعد حسن بــــرين ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

64|788 هيم عوض|بــــر|هيم عىل |بــــر|ء |شيم زيق|لزق|بــــ |د|

355|92 لعزيز رزق|رحمتـــ سمي  عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

43oo|8 زى|مح محمد طه غ|هلل س|لمعتـــز بــــ| |ره طنط|تـــج

624o23 لحسن أبــــو|بــــو |لعربــــي محمد |لسيد |هيم |إبــــر
يل|لحم |

ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

64|5o7 محمد محمود محمد محمود زيق|لزق|طبــــ 

344|o7 مه|لم سل|لسيد محمد س| |دين عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

82o43o ن|وي سلط|ورده جمعه مق ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

9o9627 ن بــــخيتـــ |بــــدين مهر|ن ع|يم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

222245 ى سيد حس|طمه حس|ف ى|ني  ني  هره|لق|بــــ |د|

|56742 لمقصود|محمد طلعتـــ محمد عبــــد  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

627o82 للبــــودى|حمد محمود |بــــ |يه|ل |بــــل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

543662 ن|لرحيم حميد|متـــ عبــــد |س|محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

68|o77 ن عيس|لسيد شعبــــ|م |هش لمنصوره|ره |تـــج

|645o بــــرى|لج|لصمد |ن عبــــد |ن محمود سليم|سليم هره|لق|ره |تـــج

635o22 |لبــــ|م محمود محمد محمود عبــــد|هش
ى
ق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24855 ن ي| حن| مي 
جرجس حبــــيسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

86376| فظ|ن محمد تـــرىكي ح|نوره ج|بــــ سوه|د|

8646|o لرحيم سيد موىسي|ء عبــــد|سم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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48|686 ن|لمنعم شعبــــ|هيم عبــــد |بــــر|مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

63|4oo هلل عطيه|لسيد عبــــد|هند  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

7o78o2 ل|لع|حمد عبــــد |لسيد |ح |لفتـــ|هد عبــــد |ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

683973 م عبــــد ربــــه قرمد|لسل|لسيد عبــــد |عمر  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

878|42 يز جندى  |م ف|تـــرين عص|ك ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

7||5o6 حمد|هد محمد |هد مج|محمد مج لمنصوره|ره |تـــج

36o58o س|حمد عبــــ|ليىلي محمد صفوتـــ  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4642o8 ى محمد عيس محمد محمود حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|3o329 لفتـــوح محمد حشيش|بــــو |ر محمد |من ى شمس| لسن عي 

774766 د محمد|حمد محمد محمود حد| زيق|لزق|صيدله 

262|24 هلل|هيم عوض |بــــر|طف |لد ع|خ |حقوق بــــنه

62o239 لغريبــــ|م محمد محمد |جر عص|ه ره بــــور سعيد|تـــج

|54477 حمد| |م زكري|رق هش|ط ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

52749o ى محمد حبــــيبــــ مي محمد حسي  ج|بــــ سوه|د|

42429 هيم|بــــر|عيل محمد |سم|عيل محمد |سم| لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

437538 ود|حمد محمد د|لعزيز محمد |عبــــد لشيخ|طبــــ كفر 

|3772o شد|ن مصطفى ر|ن رمض|عمر رمض ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

42399| لمجيد|لسيد عبــــد |ر محمد محمد |مي سكندريه|ل|علوم 

9|94o هيم|بــــر|دهم محمد عىل | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

323265 ف طلعتـــ عبــــد|بــــسمتـــ  حمد|لحكيم |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

|43635  |سلىم عم
ى
لوكيل|د رأفتـــ شوق هره|لق|ره |تـــج

9o6568 ن مل |طف عطيه ك|ع| مي  ج|صيدلتـــ سوه

6||o85 ى |ي هيم حمد|بــــر|لمجد |بــــو|هيم |بــــر|سمي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

2363o5 بــــ|لوه|ئل محمد عبــــد|هلل و|يه | هره|لق|ج طبــــيع |عل

8|4789 دي|لد شوكتـــ ن|ندي خ ي|بــــ |د|
|لمنى

5|962 طمتـــ يحن  عيد فرج|ف صيدله بــــنى سويف

6|7289 طه|لدين محمد شل|ن نرص|رو لمنصوره|صيدله 

8|5878 يدي ممدوح فخري نجيبــــ|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

62596| مل مصطفى|هلل مصطفى ك|عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

4||o|6 شد|بــــ محمد سعيد ر|رح ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6929o8 لعزيز|فريد مني  فريد عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج
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6o4754 |وى |لششتـــ|لجليل |للطيف عبــــد |ء عبــــد |سم|
ك|لحبــــ

ي صىح طنط
|معهد فنى

|7|869 ى عزيز حن جور جيوس| نرمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o895 محمود رحيم خليفه رحيم ي سويف
هندستـــ بــــنى

893663 حمد |ء حسن محمد |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o455| لنجيىل|دل محمد عىل |يدى ع|ه سكندريه|ل|علوم 

28o4|| رج سيد|زينبــــ حمدى ج عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5|959o غوتـــ|ح عىل محمد عىل بــــ|يتـــ صل| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

5|5o74 ن|ر فرج شيخون مهدى عرص|من سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

498979 لسيسي|هلل |لد محمد فتـــح |شمس خ بــــ دمنهور|د|

3|4993 لرحيم|ن عبــــد|يوسف مجدي عثــــم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o568| م|لسل|حمد محمود جمعه حسن عبــــد | سكندريه|ل|حقوق 

|36ooo ى عويس|حمد |فرح  مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3o6o3 ى تـــوكل|ريم عبــــد  لرؤؤف حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4238o| مه مصطفى محمد يوسف|س|محمد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

6oo852 لد بــــسيوئى محمود صفيه|طمه خ|ف |بــــ طنط|د|

258|32 ج |هيم ن|بــــر|رص |زق ن|لر|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o243| حمد|يمن محمد عىلي |هلل |منتـــ  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

547548 حمد|زق محمد سيد |لر|عمر مدحتـــ عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|o76 لد مصطفى محمد|م خ|هش ره بــــنى سويف|تـــج

47526o ن|در رمض|لق|لدين محمد عبــــد |م |فرح حس سكندريه|ل|بــــ |د|

8|9437 ن ى| مي  نبــــيل فكري حني  ي|بــــ |د|
|لمنى

|5525| لعظيم|هدير محمد مصطفى عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

3566|o زى سليم|ء محمد حج|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8o|2|8 دل فكري مرقص|ع| رين|م ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

882|28 يف عنتـــر عثــــم| ن  |حمد رسر سيوط|تـــمريض 

||6|8| ى محمود محسن وحيد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4859o8 لسيد رجبــــ مرىس محمد|حبــــيبــــتـــ  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

32o59| م محمد محمود محمد|سل| ى شمس|تـــج ره عي 

Thursday, September 6, 2018 Page 14307 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4444o5 لزغبــــى|همسه مجدى محمد محمد مصطفى  ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

|67676 هدير مرشدى سعيد فرج ى شمس|زر عه عي 

793|4 يد|بــــو |لنبــــى |حسن محروس عبــــد  ى لي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

227465 فظ|حسن محمد حسن ح هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

98543 بــــوخزيم|زق |لر|بــــوخزيم عبــــد |حمد | ن|حقوق حلو

|2|32| ح عىل محمد|ء صل|سم| ى شمس| لسن عي 

457oo7 لسيد|لسيد محمد |د سعيد |زي لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

28o|2 هيم|بــــر|حمد محمد |يتـــ | لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

8|8|oo هلل|تـــه عبــــد|طه محمد شح سيوط|ره |تـــج

3|o97| لفتـــوح|بــــو |ىط |لع|رق عبــــد|ن ط|نوره ى شمس حقوق عي 

67o84 مد محمد|ء عىل ح|شيم لفيوم|بــــ |د|

526||| لس نسيم ك تـــه|مل عبــــده شح|كي  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

88744| ن حسن |محمد سيد شعبــــ سيوط|هندستـــ 

534938 ي|ر
حمد|ضى |لر|دل محمد عبــــد |ع| ئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

452332 ن|دل عزتـــ طول|عزتـــ ع لشيخ|هندستـــ كفر 

62|649 ل|ل غ|لهل|لمحسن |ن عبــــد |يم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

542849 ى حج|ء |آل زى|حمد حسني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o8656 حمد |ل محمد |حمد جم| ج|ره سوه|تـــج

|75393 س|لمنعم عبــــ|س عبــــد |يه عبــــ| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2|97o5 ه عل ء محمد محمود صقر|ني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|3ooo لديبــــ|م محمد حسن محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

354477 ى عىل عبــــد|ي |لمو|هلل |سمي 
ى
ق ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

45|74| |لل|شور عبــــد |لسعيد بــــسيوئى ع|محمد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

3564o9 ي|محمود 
عيل|سم|لمول |لدين عبــــد|ء |حمد ضى عه مشتـــهر|زر

5|6|99 ى مسعد |ي ى|لح |هيم ص|بــــر|سمي  لعمي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|4|o52 ى|سم|دهم صبــــىح | عيل حسي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

23o994 يثــــ حليم صموئيل|غ| رمي| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|256o4 ف فتـــىح عبــــد |لرحمن |عبــــد  لغنى|رسر ن|هندستـــ حلو
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|5|3oo ه سليم ن حسن محمد|ني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|7547o شم عليوه|لسيد ه|محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

366|3 لدين|رس رجبــــ نرص|ء ي|شيم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

26|o49 تـــه|طمه نبــــيل محمود شح|ف ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

227569 زرزور متـــرى مرقص| يوحن هره|لق|بــــ |د|

227693 ن حسن|يه سيد سليم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

846|3o ن|لرحمن حمدي محمد سلم|عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

44775 ء حمدى عىل طه|رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

235396 حمد محروس|ئل |هلل و|عبــــد لفيوم|ضتـــ |علوم ري

239394 هلل محمد زهدى|محمود فتـــح | نور ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6246|8 نو|عربــــ| لسق|سلىم بــــكر محمد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

|72366 وي عىلي|لشبــــر|عىلي | رويد ى شمس|د| بــــ عي 

779236 ن|ن محمود محمد محمد سليم|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

78726| ي|ر
هلل موىس|لرحيم عبــــد |عبــــد | ئى زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

6798|8 لعزيز|وى عبــــد |لشبــــر|بــــد محمد |م ع|سل| لمنصوره|ره |تـــج

338|9o ف |كريم  وى|لهلبــــ|هيم فول |بــــر|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2|6277 هيم|بــــر|ن محمد فرج وهبــــه |مرو ى شمس حقوق عي 

763837 محمد عىل محمد عىل محمد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

764o93 ى|رس| ء حسن محمود مسلم حسي  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

776388 ح|لفتـــ|ل سمي  محمد عبــــد |س زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

5o|4|7 يفه|لط|لمعىط |حمد عبــــد|مؤمن محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

23oo4o ى|حمد محمد بــــكي  | مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

62544o ندرو موريس فوزى يوسف| هره|لق|ج طبــــيع |عل

63|964 ى عىل وق سعيد عىل حسي  رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|39444 زم|منيه محمد حسن ل| هره|لق|حقوق 

78o|8| حمد محمود|ل |هيم جم|بــــر| زيق|لزق|ره |تـــج

869277 لمجد|بــــو|ح |لفتـــ|حمد ممدوح عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

34|53o ى عزيز محمد عبــــد|سل| لكريم|م خي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

692574 ض|لمتـــول عىل عىل ع|عزه  لمنصوره|عه |زر

63||68 دق|لدين ص|ح |م صل|مل هش| زيق|لزق|صيدله 
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452239 حمد|هلل مصطفى سيد |مح عبــــد|س |حقوق طنط

263835 ن|ح عفيفى شعل|لفتـــ|لدين عبــــد|م |ء عص|ل| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

648445 بــــ محمد عيس|لوه|حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

546523 لرحيم ضو|لسميع عبــــد|شورعبــــد|هيم ع|بــــر| |حقوق طنط

62o23o ز|لبــــ|م حسن |لسل|م محمد عبــــد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

47656| ي ف |م |مي  ميل نجيبــــ كعله|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75o7| لرحمن عىل|ممدوح عبــــد| عل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|3|5| لديبــــ|ل |لع|عىل عىل عىل عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|277o لسيد فروح|مد |ن محمد ح|رو ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|452o4 وى|يوسف محمد يوسف عشم لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

876785 مصطفى متـــول محمد تـــوفيق  سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

6||9|8 يف خ لشوربــــىح |غبــــ |لد محمد ر|رسر |ره طنط|تـــج

625|28 ن|حمد رسح|لسيد محمد محمد | |سم زيق|لزق|ره |تـــج

42979 هيم سيد|بــــر|ر محمد |من ن|تـــربــــيتـــ حلو

8oo|28 ف عمر محمد|ن |نوره رسر لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

57754 حمد|معتـــز معتـــمد صفوتـــ  سيوط|ره |تـــج

|39248 فظ|لح|حمد فتـــىح عبــــد |رحمه  ى شمس|تـــج ره عي 

7o8o2o لسيد|ر |لغف|حمد عبــــد |ء محمود |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

483553 وق ممدوح أحمد أبــــوزيد عىل رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

894964 حمد |زق |لر|لد عبــــد|حمد خ| ج|ره سوه|تـــج

3||6o3 ى ئيل|طف زىك عبــــود ميخ|ع| يوستـــي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

23|78| ى محمد  ى|حسي  لسيد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54o447 ي
د|لمنعم مخيمر حم|م عبــــد |عص| دئى ن|سو|بــــ |د|

|37783 ى سليم|لق|بــــو |حمد | ن|سم سيد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

256933 ع|لسبــــ|حمد |د |ء فؤ|رس| |صيدله طنط

7585|o ن|د سويلم سليم|ن عي|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

37326 لق|لخ|رص حبــــيبــــ عبــــد |لن|عبــــد | دين ن|بــــ حلو|د|

48o3o8 حمد بــــسيوئى سعيد بــــسيوئى محمد| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22966| هيم|بــــر|طمه نبــــيل فتـــىح محمد |ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

833334 ي حلىمي س|ك
ويرس|رين رزيفى |نوعيتـــ موسيقيه قن
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68|868 لرؤوف|هيم عبــــد |بــــر|كر |ئى محمود ش|م| لمنصوره|حقوق 

76667 لح محمد قطبــــ|ء محمد ص|ل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|94o5 هد|هر معتـــمد مج|يه م| هره|لق|ر |ثــــ|

|62o53 ف محمد محمود|زم |ح رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

76|532 ن محمد رجبــــ محمد|نوره ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

48489 ء سعيد سيد سيد|سم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

649788 حمد مصطفى يوسف مصطفى| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

475o2o لدين محمد محمد رمزى عىل حزين|بــــ |شه سكندريه|ل|ره |تـــج

6|7652 وى|لكل|لسيد |ء |محمد عل معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5|5392 حمد جميع|حمد |هنده مسعد |ش بــــ دمنهور|د|

764552 حمد مصطفى|عمر محمد نرص  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

2|4935 ح محمود|لفتـــ|يمن عبــــد|بــــ |شه هره|لق|ره |تـــج

63o458 هلل حميد|هلل محمد عبــــد |محمود محمد عبــــد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

6|35|2 لشيخ|وى |لشن|تـــم محمد |مصطفى ح |ره طنط|تـــج

834o|| تـــ شحتـــه عىلي محمد|نعم دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

4776o6 لسميع محمد عىلي|عىلي عبــــد | دين سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

365224 نس محمد|لسعدى |ن |نوره تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

923587 حمد  |لدين رجبــــ |سيف سعد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5349o حمد|لرحمن |حمد عبــــد |جر |ه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

524749 لمسيح|هيم عوض عبــــد |بــــر|بــــ |يه|ريو |روم سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

9o9652 لحميد فولي |صم عبــــد|ع| مه ج|علوم سوه

|43o2 ن|تـــتـــ رشو|م شح|لرحمن عص|عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

52o5o| جتـــ|لخو|نشين حمدي حسن موىسي  بــــ دمنهور|د|

6|8o42 ن|حمد كيو|لسيد |يه | ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|66946 لد محمود محمد|حمد خ| ن|بــــ حلو|د|

6o2|94 ه بــــدر | هيم|بــــر|ن |ع رمض|لرف|مي  |بــــ طنط|د|

|55|44 هر مهدى محمد عطيه|هبــــه م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

373|o9 لسيد عىل|عيل |سم|هيم |بــــر| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

456653 هلل|مل محمد عبــــد|جر حمدى ك|ه |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

43587 تـــ|لمعز بــــهج|ء عبــــد |جر عل|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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6oo42 شد|لحليم ر|هيم عبــــد |بــــر|ء |دع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|2|279 ى حمزتـــ محمود محمود حسي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

49626| م|س سعد سل|بــــسمه مجدى عبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

63o|43 لسيد|بــــو عبــــيد غنيم |محمود سمي   |ره بــــنه|تـــج

227524 ى عبــــد هيم|بــــر|ح محمود |لفتـــ|حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|53889 سخ|لر|لمول |لعزيز عبــــد |حمد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

843489 حمد طه|حمد طه | ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|26473 هيم|بــــر|مدحتـــ سعد | مه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

78359o ي|ر
ى حسن سليم| |ئى ن|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

353o83 حمد|لحفيظ |محمد محمود عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7o5|o4 وق  حمد محمد بــــيوم|لسيد |رسر زيق|لزق|طبــــ 

35o|o هيم|بــــر|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|مصطفى  هره|لق|حقوق 

885oo3 حمد قطبــــ |لد |يه خ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o4279 ى عل|ي لدين|ل شمس |لدين كم|ء|سمي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

3439oo بــــوشوك|هيم |بــــر|بــــ فتـــىح |يه|عمر  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7|77o2 لعزيز|مره عبــــد |لمتـــول |ندى  لمنصوره|عه |زر

7oo536 دي|له|دل محمد عبــــد |ندى ع لمنصوره|ره |تـــج

5372o2 ح|لمل|تـــسنيم رجبــــ محمود محمود غنيم  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8|942| ي محمد بــــه|من
ى
ء محمد|ر دسوق ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

6|o6|6 ي|ر
وى|لكرد|صبــــىح محمد | ئى زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

787|7| د عفيفى طريح|عمر محمد عو قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

8o|225 ح صديق|لفتـــ|مي  عبــــد|ل|مروه محمد  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

8o5522 ى خرصى |ي حمد محمد|سمي  ي|تـــمريض 
| لمنى

||95|8 ف حسينى حسن|يوسف  رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

48o328 لم|ه محمد س|لل|حمد نبــــيل عبــــد| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6o9639 ن|مح حسن حسن كن|ره س|س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

||9|78 م بــــطرس|ود بــــهن|جون د ن|هندستـــ حلو

249|62 ن|حمد عثــــم|لد |يه خ| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

58532 م يىح محمد محمد|ريه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

699o74 لسميع|لسيد عبــــد |شم |ر ه|لستـــ|يدى عبــــد |ه ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى
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4259o| حمد|لمدئى |محمود | ن رض|رو سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6|5398 مي  نعيم بــــندلي منس|جورج  ط|هندستـــ دمي

297346 |نطون يوسف وهيبــــ حن| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

46oo75 يه لسيد|حمد |ود |حمد د|ن |رسر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

3492|2 دي|دي عىلي ش|مصطفى ش |بــــ بــــنه|د|

269o29 عيل حشيش|سم|رص |لن|يه عبــــد| شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

|6|473 لرحمن محمد|لدين عبــــد |محمد عز  هره|لق|حقوق 

55735 بــــ عىل|لوه|ن عبــــد |مصطفى شعبــــ ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

846456 حمد|رص ربــــيع |مل ن| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

49694 ه حس| ج|هيم فر|بــــر|م |مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

7727|6 لعزيز حسن حنفى|ن حمدى عبــــد |يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

777663 حمد|عيس | لنج|بــــو | |رض زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

276653 ي|ر
لعز شملولتـــ|بــــو|محمد | ئى ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

69|955 بــــينى |بــــر محمد |مؤمن ج ي|لشر
بــــينى لشر لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

8o6764 هلل|ل عبــــد|يه محمد جل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|39oo3 هر|لظ|حمد عبــــد |رص |لن|هر عبــــد |سم ن|بــــ حلو|د|

53586 لعظيم|يوسف سيد سيد رفعتـــ عبــــد ي سويف
هندستـــ بــــنى

48546| للطيف|للطيف محمود عبــــد|مريم محمد عبــــد  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

2|89|7 لك|لم|د عىل هريدي عبــــد|زي ى شمس|تـــج ره عي 

|55852 لبــــشتـــيىلي|محمد سيد محمد محمود  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o2637 حمد مرزوق|لسيد |محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6227|3 شم محمد|بــــتـــ ه|هلل ثــــ|عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

355659 لغنى|بــــ عبــــد|لوه|م عبــــد|فريدتـــ هش ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

223998 لمنعم حسن محمد|ن عبــــد|مريم نعم لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

752592 ي مج|لرحمن عبــــد |عبــــد 
لمعىطي|هد عبــــد |لغنى حقوق بــــورسعيد

4||47 ى رجبــــ عبــــد | لفضيل محمود|مي  هره|لق|ره |تـــج

95677 ي محمود طه عبــــد 
لمجيد|مصطفى هره|لق|حقوق 

88238| در  |لق|د سليم عبــــد|م عم|ريه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|7o828 لعزيز|فتـــىح محمد جمعه عبــــد  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

67525o هيم|بــــر|ز |لبــــ|هلل |بــــ |رمزى ج لمنصوره|هندستـــ 
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69579o لسميع محمد|هيم عبــــد |بــــر|هلل |ن عبــــد |رو ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4486|9 طف جبــــر|م ع|حمد هش| مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|o62o ىسر|لغبــــ|لعيسوى |ل فتـــوح |ل جم|نه ط|بــــ دمي|د|

24959o لزغبــــى|هيم |بــــر|مريم نبــــيل  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

757572 لم محمود|ندى نرص س عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

788768 لم|رحمه عيد محمد س ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

433o44 لبــــرل|ر محمد |لغف|أمل محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

458644 بــــو زيد|ح أحمد حسن محمود |صبــــ لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3236o4 ى محمد |ر ط|مي هيم|بــــر|رق حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

844525 طمه محمد حسن محمد|ف ن|سو|بــــ |د|

4|6|27 ر|عبــــده محمد عىل شنق| عل لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

783882 لم|لسيد س|زينبــــ يوسف محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

37|7|2 وز مسعد  عيل محمد|سم|في  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

|24985 محمد عىلي محمد حسن ى شمس حقوق عي 

254|36 بــــىل|لبــــ|ل حلىم عىل |مصطفى كم ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

497927 يد|لرحمن ز|لسيد عبــــد|آيتـــ  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

362456 ى ذىك|نور ن محسن حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2334o6 ف |مروه  حمد عىل|رسر ى شمس| لسن عي 

|299|o لعزيز|م عبــــد |لسل|معتـــز عبــــد | ن|ر هره|لق|ره |تـــج

866|68 ى| يه محمد محمد حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

5o732o يبــــ|لش|حمد محمد |سلىم محمود  سكندريه|ل|بــــ |د|

|23948 ل|لكح|سم مهدى عىل |بــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o438 ن يونس عىل|تـــسنيم شعبــــ |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

8793o ن ربــــيع مرىس عويس|يم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

863|85 ن|لسم|ىطي |لع|ي عبــــد|ده عط|غ |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7546oo هلل|ل عبــــد|له محمد هل|ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

366|36 بــــدين|ل ع|محمد كم| مه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

855396 حمد محمد|ء حمدي |رس| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

759622 در|لق|لعظيم عبــــد|ء فوزى عبــــد |رس| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

Thursday, September 6, 2018 Page 14314 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

3483| ن|لحميد محمد عثــــم|لحميد محمد عبــــد |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|44|| فع حسن|لش|در |لق|فع عبــــد |لش|ء |رس| |تـــربــــيتـــ طنط

88o|79 خنوخ |م وليم |عص| ري|م سيوط|صيدلتـــ 

9o8338 ى |ي حمد |ى |مل عط|ل|سمي  ج|بــــ سوه|د|

329599 ن محمود محمد محمود|يم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9|9942 هلل  | |بــــر عط|دل ج|دى ع|ف ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

|76928 ل|طمه محمد محمود هل|ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

92252o تـــه |بــــر شح|ئى رفعتـــ ج|ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

646|27 هيم تـــعيلبــــ|بــــر|رس رفعتـــ |ي| يش ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

35623| لرحمن|حمد عبــــد|حمد محمد محمد | |ره بــــنه|تـــج

|37786 ى | ى فر|حمد حسي  ج|حمد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

25488o للطيف خرصى|عزتـــ صقر عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

625223 ى ف|بــــو |لدين محمد |ء |عل ن|يز رضو|ليمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

2|666 ن منصور|لسيد عثــــم|ل محمود |م| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6o997| ى|لمنعم محمود |مصطفى عبــــد لعشر |ره طنط|تـــج

|39o|7 ى يوسف عبــــده يوسف|ك رولي  ى شمس|تـــج ره عي 

6588o لبــــدوى|زم محمد سيد |ح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

4475| شور معوض محمد|ع| نور ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5|o276 هلل طلبــــ|د عبــــد |حمد ممدوح عي| سكندريه|ل|طبــــ 

6|4oo3 ف عبــــد  لمعىطي فودتـــ|محمد رسر زيق|لزق|عه |زر

68|497 ى|بــــر|رس |لرحمن ي|عبــــد   حسي 
هيم مصطفى لمنصوره|هندستـــ 

269o82 س|لتـــر|لسيد عىل |روضه  |صيدله طنط

676386 لمغي |مريم محمد بــــكر نبــــيه تـــوفيق  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o4293 هيم|بــــر|لمتـــول محمود |ل |يوسف جم زيق|لزق|هندستـــ 

668|3 لحميد|لد حسن عبــــد |خ| نور لفيوم|تـــربــــيتـــ 

823442 حمد محمد|حمد محمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|7|348 حمد محمد|حمد عىل | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

444o|7 | 
ى
تـــ محمد شوق لسيد حسن|مي  لشيخ|طبــــ كفر 

759|96 |م عبــــد |لسل|لقوى عبــــد |لسيد عبــــد |م |سل|
لعزيز

لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

637|2| لمجىل مرىس|ن محمد عبــــد|إيم زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 
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62888 ي شعبــــ|م|
ح محمد|ن مفتـــ|ئى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

53o369 دو|لؤه حسن محمد ج سكندريه|ل|حقوق 

33o658 هيم|بــــر|وى |لعزيز هند|ر سعد عبــــد|من ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|245| لحوىسر|رص محمد |محمد ن ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

478986 ل|هيم جل|بــــر|ل محمد |محمد جل سكندريه|ل|هندستـــ 

|34||2 لرحيم|محمود حمدى محمود عبــــد  ى شمس حقوق عي 

497678 وى|لبــــستـــ|حمد |دل |ندى ع تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

325956 دل عىل محمد|ء ع|رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

82|87| ي حسن عبــــد
ي مصطفى

د|لجو|منى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

62|423 لسعيد موىس محمد|عيل |سم| |نور طبــــ بــــورسعيد

34|o|5 لغديرى|رص |ن ن|لسيد سليم|حمد | ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

23|4o م|يوسف محمود فولي عل سيوط|بــــ |د|

89|79| حمد |لنعيم عىل |نىح  عبــــد| سيوط|بــــ |د|

26oo23 ن|يه محمد مني  شعبــــ| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6339o| دل محمد عبــــده|محمد ع تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|5o|32 سم|لق|بــــو |حمد مدحتـــ محمد | ى شمس هندستـــ عي 

5396|8 حمد عبــــده عطيه|حمد مدحتـــ | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

259792 هلل|بــــليون عبــــد|رص ن|ن ن|نوره لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

264223 ل|خلود خ ى لد طلعتـــ عىل مغي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

876o7 ى |م دق|هيم ص|بــــر|ميل |رلي  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

69439 ى ع|ي هلل محمد|شور عبــــد|سمي  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|49|42 ف محمد محمد|تـــفى  رسر ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

699783 س|لضيف عبــــ|لسيد |ء |دع لمنصوره|ل |طف|ض |ري

358o32 هيم عىل|بــــر|حمد محمد | ى شمس هندستـــ عي 

53o247 لدين محمد زيد|ل |رس كم|رحمتـــ ي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

73324 ن عىل خميس عىل|رمض لفيوم|عه |زر

483643 هلل أحمد خميس أحمد محمد|منتـــ  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2o5oo هيم فرج|بــــر|هيم سيد |بــــر| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

785|53 ل حسن موىس|هبــــه جم زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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23|749 لرحمن|لمحسن عبــــد|ل عبــــد|سل جم|بــــ هره|لق|ره |تـــج

222579 نشين نبــــيل محروس عطيه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

49825o ين صبــــرى تـــوفيق  حمد عبــــدربــــه|رسر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

||6944 ى فرج محمد|حس| لرحمن زكري|عبــــد  ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

849995 ي|
حمد عمر نظي  مصطفى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

825647 حمد عيسي|ء محمد |شيم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

83o|34 يف عىلي محمد|نوره ن رسر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8o5768 بــــوزيد|عيل |سم|مه |رحمه سل ي|علوم 
|لمنى

|6|7|8 هلل محمد سيد محمد|عبــــد  ى شمس حقوق عي 

8|6337 لحكم|ء زغلول طلعتـــ عبــــد|سم| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

8o|367 قتـــ ع| ى|رسر دل بــــكري حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

239677 ض|ئى ري|مجدى روم| ر|كل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o279| بــــو جبــــل|حمد |مصطفى فريد فريد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

677472 لحميد محمد|وع عبــــد |حمد عطيه مط| لمنصوره|حقوق 

894344 ع سيد بــــكر |ر من|من ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

453|9| لسيد عىل|لحليم |ئى عبــــد|عىل ه لشيخ|هندستـــ كفر 

7o8|9 هلل عبــــدربــــه|م محمود عبــــد |س |قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 
ضتـــ|ري/دى|لو

283649 نور عدوى محمود|ل|محمد وليد محمد  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

8472|8 حمد يوسف محمد|تـــ |ي| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|5|o4| ر|لستـــ|لمعبــــود عبــــد |ر عبــــد |لستـــ|م عبــــد |ريه ى شمس|تـــج ره عي 

5|546o ى فرح|ي ي عمرعل|تـــ علو|سمي 
م|ئى بــــ دمنهور|د|

357o92 شهبــــ|ل|لح محمد |حمد ص|لرحمن |عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

366384 هيم|بــــر|ح |زق صل|لر|عبــــد| نور ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6oo||2 لدجله|هد |لرحمن محمد مج|عبــــد لمنصوره|بــــ |د|

693o35 ى|هيم |بــــر|رف |محمد ع| مه لخرصى ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

42o|59 صف|يمن شفيق جمعه ن|ديه |ن لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

89o943 حمد محمد |لعليم |عبــــي  عبــــد سيوط|بــــ |د|

48547 دتـــ رجبــــ عىلي عىلي|غ هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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|49945 حمد|م طلعتـــ مهنى |سل| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

835872 ل|لع|لحميد عبــــد|سميه فتـــىحي عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8o4323 بــــ محمود|لوه|يه سعود عبــــد| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

49o564 رص رجبــــ محمد|زينبــــ ن سكندريه|ل|بــــ |د|

637496 لغريبــــ|عىل | هبــــه رض زيق|لزق|حقوق 

|776|7 ى  ى |لص|حسي  وى|لص|وى حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|oo4 لمجيد محمد|محمد عىل عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

437973 مر|لمعىط مصطفى ع|تـــ عبــــد |لشح|يزتـــ |ف لشيخ|عه كفر |زر

868592 حمد عىلي|حمد حمدي | لمنصوره|حقوق 

85o||3 ي عبــــد|ن عيل|سم|لمنعم محمد |ج  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

|63559 ي محمود|حمد خ|
لد حنفى رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|

مس|تـــجمع خ

757|75 يد محمد رمض|بــــو |منى  ى ن|لي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

4438|8 حمد|لسيد |رص محمد |لن|هدى عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

3658oo حمد مصطفى حسن عىل عطيتـــ| ى شمس حقوق عي 

7o8o87 لمتـــول محمد|حمد |عصمتـــ محمود  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

689|96 لسيد|هلل محمد |م عوض |محمود س ي|هندستـــ 
|لمنى

||7o75 دى|حمد حم|رضوى مدحتـــ حمدى  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

85||| يدى محمد فرغىل حسنى|ه ي|عه |زر
|لمنى

9o826| ى|م طف جبــــره وهبــــتـــ |ع| رتـــي  ج|عه سوه|زر

62556o هيم عطيه|بــــر|حمد محمد |محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43o5|o لنيىل|لمحمدى |حمد |مريم  |علوم طنط

23278o لحميد|م عبــــد |هيم هم|بــــر|بــــ |يه| |لي|د هره|لق|صيدله 

|38|26 لنعيم حلىم عىل|حمد عبــــد | لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

372893 ي|
يه عفيفى محمد عفيفى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7824o9 لنجدى|لحميد |عبــــد | ده رض|رف زيق|لزق|نوعيتـــ 

267o94 ه طلعتـــ عبــــد| لحكيم عمريه|مي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

89|982 ي|ه
يد  |زق ع|لر|لدين عبــــد|ء |له ضى سيوط|بــــ |د|

|2653o ى|بــــو |لحليم |حمد عبــــد |لحليم |عبــــد  لعني  ى شمس|تـــج ره عي 

929|6 ى محمد|رتـــ عثــــم|س ن حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

49o767 ي
لعزيز|محمد عىل مصطفى عبــــد | دئى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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|27943 ى رضو|يدى خ|ه ن|لد حسي  هره|لق|ره |تـــج

4846|3 حسن جمعه حسن محمد محمود سكندريه|ل|ره |تـــج

|66864 مرفتـــ مدحتـــ محرم محمد ن|بــــ حلو|د|

336769 ىط|لمع|بــــو |حمد مصطفى محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6645 لحميد|كر عبــــد |مح ش|لدين س|م |حس هره|لق|ره |تـــج

|59867 ره حنفى رميح محمد|س ى شمس|د| بــــ عي 

3||42| ى |بــــ|ل|حمد |ن |مرو حمد|صي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

46|5o| لكومي|د سعد |ء فؤ|سم| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

838|94 ل فريد محمد|د جم|زي دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

6o8228 ى عبــــد |ي د محمد مشهور|لرحمن فؤ|سمي  لمنصوره|بــــ |د|

3|2837 زي|حمد سعيد حج|هلل |عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6|9778  |هيم |بــــر|عزه ربــــيع 
ى
ئى|لكن|لدسوق ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

3392o8 لسيد|ح |لفتـــ|ر سعيد عبــــد|من زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

789498 هيم|بــــر|محسن متـــول | مه ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

7o4627 هيم  حسن|بــــر|ل |لدين جميل جم|م |عص زيق|لزق|هندستـــ 

322697 ل محمد سمي  محمود قطبــــ|ن محمد جم|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

634684 ف محمد |حمد | لسيد|رسر زيق|لزق|هندستـــ 

76oo6| مل محمدين|لرحمن محمد ك|عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

443oo5 ى ي|ي ى|د بــــدير محمد ش|رس حم|سمي  هي  لشيخ|بــــ كفر |د|

7o5569 لوصيف|محمد نرص محمد  طبــــ بــــورسعيد

34632| عيل|سم|لمنعم |وى عبــــد|محمد حفن ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

648o28 م|لسل|لمول عبــــد |م سمي  عبــــد |سل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

53oo3 ى|هيم ي|بــــر|ء محمد |عل سي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4853o ره محمد رجبــــ بــــدوي|س عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3253|2 حمد|م حسن |هلل عص|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

77||27 حمد حسن بــــدوى|ء محمد |ل| زيق|لزق|صيدله 

496576 سط محمد صديق|لبــــ|محمد عبــــد | ن رض|يم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7o9|7 لسميع|ء مصطفى عىل عبــــد|نجل لفيوم|بــــ |د|

358756 لسميع|ح عبــــد|ء محمد صل|دع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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76898| ن مصطفى|عزيزه مرشد سليم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

269|29 |حمد محمد سعد ضح|عبــــي   ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

283293 لغمرى|لدين محمد |حمد عز|يسم |عمرو  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|4|47 حمد محمد عطيه مرق| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8o446| ى ض لحكيم محمد|جي عبــــد|نرمي  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

7o8386 هيم محمد عىلي|بــــر|حمد | ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

335343 لعزبــــ يوسف|هلل |طمتـــ عبــــد|ف عه مشتـــهر|زر

32|26o هيم|بــــر|لرحيم |حمد عبــــد|مصطفى  ى شمس|د| بــــ عي 

4|967| ح |لفتـــ|د عبــــد|لجو|هيم عبــــد|بــــر|محمود 
ن|سلط

لشيخ|ره كفر |تـــج

|78364 فظ|لحكيم ح|حمد عبــــد |ء |عىلي هره|لق|حقوق 

77o748 حمد محمد|ئل محمد |م و|نغ| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

7846o7 ح محمد|لفتـــ|حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

766|58 رى|لقرق|هيم مصطفى |بــــر|ريم محمد محمد  طبــــ بــــورسعيد

4o8284 ى|روق محمد ش|حمد ف|عمرو  هي  |ره طنط|تـــج

5637| شم|بــــ ه|لوه|كريم عىل عبــــد ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

2|9334 ف سعيد عىل سليم|كريم  ن|رسر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o9366 د عطيه|لجو|لمنعم عبــــد |بــــسمه محمد عبــــد  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

4oo33o عيل|سم|يمن محمد |لد |خ سكندريه|ل|حقوق 

452756 لمولي مندور|لسيد عبــــد|ن |عمرو شعبــــ |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

45o674 ندى محمد محمود سلطح |هندستـــ طنط

6ooo63 ى بــــدوى |حمد نه| لخول|د حسي  سيوط|بــــ |د|

348249 لحسينى محمود|ل |سلىم جم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

774686 م|لحميد محمد عىل سل|رق عبــــد |ط| نور لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

48269o ي|ء محمد |سم|
لسيد محمد بــــسيوئى سكندريه|ل|بــــ |د|

49||74 حمد|محمد محمود محمد | لي|د سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

585o9 ي|ر
حمد|عىل فتـــىح | ئى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

258275 عيل|سم|د |لعزيز محمد ضي|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7|6386 ل|لجم|حمد عىل |حمد منصور | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

636223 لد|حمد خ|لسعيد |محمد حسن  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر
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78346 تـــ ط| لصمد|رق سيد عبــــد |مي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

8o9643 عىلي عمر طوسون محمد ره بــــنى سويف|تـــج

|759|4 ى ص|لح |طمه ص|ف لح|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

279632 ي خرصى|لحميد |لد عبــــد|عزه خ
لحفنى ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

62445 ن|ئى ممدوح عىل سليم|تـــه لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

6|959| لعوض|لسيد أبــــو|أحمد محمد محمد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

256564 لم نويىح |ء يونس س|نجل ي صىح بــــنه
|معهد فنى

55644 حمد طلبــــه|ء فتـــىحي |شيم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5o7848 ه سمي   عيل|سم|لسيد |ني  سكندريه|ل|عه |زر

89o448 ود |هر د|لظ|مون عبــــد|محمد جر سيوط|حقوق 

676248 م|لمعىط عل|يه محمد محمد عبــــد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

845o92 ر مىكي|لستـــ|ء محمد عبــــد|شيم ن|سو|تـــربــــيتـــ 

242oo لد محمد فضل|خ| نور هره|لق|ره |تـــج

|4476o ي 
لدين|ل |لسيد محمد جم|تـــفى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

648595 هيم|بــــر|لسيد |هلل |ندى عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

548o66 هيم|هيم خليل إبــــر|لدين إبــــر|م |حس ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

488949 لسيد محرم|لدين طه |ء |عل| عل سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

34o469 لعليم منصور|ن منصور عبــــد|يم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

||686| هلل|يوسف حمدى حسن عىل عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

|633o5 مل عىل|لرحمن ك|منه عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

479344 عمرو محمد محمد كشك| رؤي سكندريه|ل|هندستـــ 

2|2786 هيم|بــــر|رحيم محمد سيد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

64937| هلل|محمد عبــــد| م رض|ريه  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

824959 لس  ف ج|كي  د موىسي|رسر |هندستـــ قن

638665 ن|محمد محمد رسح| ندى رض زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

84|624 لرحيم|محمد عيد سليم عبــــد دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

4925oo غ|لصبــــ|لسيد يوسف |م |سل| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

826|39 هيم|بــــر|رقيه حمدي سعيد بــــن  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

58364 نور محمد|ر |نعمه مختـــ ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

Thursday, September 6, 2018 Page 14321 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

69535o |لوف|بــــو |ش |لدمرد|حمد |لسيد |يه | هره|لق|م |عل|

528376 لنبــــى|شور محمد عبــــد |سعد ع ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

79o387 للطيف محمد|ن عبــــد |ره شعبــــ|س |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

89728| ى محمد  |ل |بــــ كم|هيتـــ|م لدين حسي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7678o3 لسميع محمود|رمزى عبــــد | مه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

642485 محمد سليم محمد محمد سليم زيق|لزق|عه |زر

529548 وى|لشن|زي |محمود رزق محمد غ ره دمنهور|تـــج

4|o678 لشيخ|هيم رفعتـــ محمود |بــــر|كريم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5o3924 لمحسن|يد عبــــد |ن حمدي ز|مهند مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78o246 د محمود|ن محمد رش|م رمض|سل| زيق|لزق|هندستـــ 

677294 لح|هيم ص|بــــر|لسيد |طف |محمد ع لمنصوره|ره |تـــج

4889|o هيم سعيد|عيل إبــــر|ء أحمد إسم|أسم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

2849o5 لم|ئشه محمد محمد س|ع ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5899| ن ئيل|رس|م عزيز |س| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4o|6|4
ى
عمرو منصور محمد محمود دسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|3o82 رك |عيد عوض محمد مبــــ ج|بــــ سوه|د|

688826 ف عبــــد |محمد  ى سليم|لحليم |رسر مي  لمنصوره|بــــ |د|

853926 لس هش مي صموئيل|م س|كي  سيوط|حقوق 

858824 ي | |رين|م خنوخ|خنوخ بــــشر ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

879434 ع محمد |يمن رف|حمد | سيوط|تـــمريض 

343953 حمد محمود سليم|حمد محمود | ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

5|3|4 مريم محمود محمد بــــدوي بــــ بــــنى سويف|د|

4989o5 م عيد|لسل|ن محمد عىلي عبــــد |إيم تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

8o9656 حمد|محمد محمود محمد ذىكي  ره بــــنى سويف|تـــج

2|2367 ى حس ى عبــــد|حسي  در|لق|م حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

|244|8 يف | حمد محمد|حمد رسر هره|لق|ره |تـــج

23|458 زن سيد محمد فريد سيد محمد|م ن|حقوق حلو

6372oo حمد موىس|محمد محمد فتـــىح محمد  |ره بــــنه|تـــج

493436  ط
ى
 |شوق

ى
بــــوقرن|رق شوق بــــ دمنهور|د|

5|7293 كريمه محمد محمد عوض ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى
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824|54 ي حمدي 
دريس عىلي|مصطفى ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى

6|6oo| نور|ل|مي  وليد محمد نعيم | ط|هندستـــ دمي

453994 رزق زعيتـــر| نرص وف| وف لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

546228 ي رسر|حمد ح|
بــــيه|مد محمد مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

24oo95 ى مرزوق فتـــىح مرزوق| مي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

259262 ده صبــــرى محمد حمدي محمد|غ ن|صيدله حلو

475236 د سويحه بــــخيتـــ|لفونس عي| |ري|م سكندريه|ل|علوم 

46|||6 يد عليوتـــ |بــــو |لسيد |ء |رس| ى يف|لي  لشر |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

69o|92 لدين|شبــــل مىح | ليه رض|ع لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|4|739 ى|حمد |م |محمد هش لبــــحي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

355436 ى|محمد صبــــىح | نور مي  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

345|63 تـــ شعبــــ| لكريم|ن سيد عبــــد|مي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

837226 لمجد عطيه|بــــو|طمه عطيتـــو |ف دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

692876 لمقصود صقر|مل عبــــد |لمقصود ك|نويره عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

|28738 ل|لع|طف محمد عبــــد |محمد ع هره|لق|ره |تـــج

63479| لسيد عىل|دل |محمد ع زيق|لزق|هندستـــ 

685925 هيم|بــــر|هيم |بــــر|رق |ط| مه لمنصوره|حقوق 

35oo|| ن بــــيوم|يتـــ حمدى سليم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

432o52 ن|لمنعم رمض|ح عبــــد |لفتـــ|ن عبــــد |يم| |ره طنط|تـــج

94788 لمحسن|دل فتـــىح عبــــد |ء ع|رس| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

622oo2 خرس|ل|لسيد |لسيد |مريم  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

753o35 لبــــدوي|لسيد |محمود محمد محمد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

7||328 ش محمد|لدمرد|هد |محمد فتـــىح مج ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

244394 لعظيم جبــــر|محمد سعيد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

546298 ح حسن حرحش|لفتـــ|محمد نرص عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

482598 ي
ليمنى|لدين خميس |ء |مريم ضى ى شمس| لسن عي 

354|o7 رص جوده محمد محمد|ح ن|سم ى شمس|د| بــــ عي 

632o65 ن محمد عطيتـــ جمعه|نوره زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

239499 لحبــــيبــــي|ء منصور متـــول محمد |رس| لفيوم|عه |زر

323726 بــــ|لوه|حمد عبــــد|م |ء حس|رس| ى شمس  تـــمريض عي 
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459|o6 بــــر|عزه مصطفى نوح ص ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o4964 لخميس|حمد محمد |محمد فرج  لمنصوره|طبــــ 

834247 محمود ثــــروتـــ محمود محمد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|32787 حمد محمد|ء محمد |لزهر|طمتـــ |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

844458 سم دردير|سعد ق|زينبــــ  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

||9|53 درس|هر جوزيف تـــ|ندرو م| ى شمس علوم عي 

62525| لد صبــــرى بــــرع محمد|محمد خ زيق|لزق|ره |تـــج

7o856o بــــسمه سمي  خليل محمد |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

62o297 ل|لرج|بــــو |مل |يمن محمد ك|يه | ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

6o7523 لرشيد زنفل|ء محمد عبــــد|رس| |بــــ طنط|د|

337387 حمد|لعزيز |ء عىلي عبــــد|لزهر| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|53o54 ل محمد عىل|م جم|سل| هره|لق|هندستـــ 

882385 ى سيد   زينبــــ محمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

359899 قلدس| ل بــــسط|نس كم|ن زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

688558 زى|لسيد غ|رص |نجوى ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|65395 ى|لسيد ش|طمه فوزي |ف هي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

65737 ى|م |حس ى محمد حسي  لدين حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

2|255 حمد|م محمود |ريم هم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

88|553 بــــتـــ عىل |عىل حسن ثــــ سيوط|حقوق 

678575 مه|دل محمد محمد سل|كريم ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

449492 ف محمود |حمد | لسيد|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7o852o لم|بــــ فرج طه س|يه|لد |خ ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

26692o ى سليم|ء حمدى |سم ن|مي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

83|4|o ي |ضىحي ع
ى
حمد|دل شوق |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7oo|29 رحمه عبــــده يوسف عبــــده يوسف لمنصوره|نوعيتـــ 

7667o5 عيل عىل محمد مصبــــح|سم|عىل  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

925o34 دل رفعتـــ رميس قديس  |ع ج|عه سوه|زر

|47635 عيل|سم|عيل محمد |سم|محمد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

849593 ى صفوتـــ محسبــــ محمد|ي سمي  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

697645 ح محمد|فرحه محمد صل ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى
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34937| بــــق|هر سعيد نرص س|حمد م| ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

4o|85| محمد خميس محمد سيد بــــخيتـــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|8o78 بــــو عيطه|حمد |حمد |ره |س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

44o7|3 ى|بــــو|ىط محمود |لع|عبــــد| دين لعني  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

234689 وى|لشن|رجبــــ محمد رجبــــ  هره|لق|ره |تـــج

7|||25 ى|حمد بــــكر خليل خليل حس| ني  لمنصوره|علوم 

885oo2 رص جبــــر |لن|ن مرزوق عبــــد|يم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

77o53o |ش|حمد مصطفى عطيه بــــ|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

636875 ز عيد|هيم بــــ|بــــر|ن |يم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

49479| ود|حمد د|محمد سمي   تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

425||| لرحمن أحمد|رتـــ محمود محمد عبــــد |س سكندريه|ل|علوم 

|39272 د محمد|ن عو|سلىم سليم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6|3|64 لحجر|لسيد |لمنعم |محمد عبــــد | ر|ي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

6o8|2| لجود|بــــو |لعظيم |م عبــــد |فتـــحيه هش |بــــ طنط|د|

5o77| ن|سيد مـحـمـد سـيـد رشـو معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

9o3928 دريس |لعليم محمد |ء عبــــد|سم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

23o34| مل خلف مخلوف|عمر جمعه ك دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

3o6|3 سلىم محمد سعيد طه وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

457o86  عبــــد|حمد عبــــد|
ى
عيل|سم|لرحمن |لرحمن شوق لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

84|657 ى  لمجد|بــــو|هر |حمد م|حسي  ن|سو|حقوق 

5o6o45 ف طنط|حمد | وى خرصى مهدى|رسر إلسكندريتـــ |تـــمريض 

8oo|2| در|لق|بــــ كريم محمد عبــــد|هيتـــ|م ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|4o875 ي|ر
ن|حمد عىل محمد زيد| |ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|o899 م|م|ل|حمد مدحتـــ عىل | لمنصوره|علوم 

8o7674 بــــ يوسف حسن|ء خط|رس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

2968| ء محمد صبــــىحي محمد|فد هره|لق|ره |تـــج

7o889| |لقل|لسيد محمد |هر |هيم م|بــــر|حمد | لمنصوره|هندستـــ 

527256 لحميد حسن|ح عبــــد|لفتـــ|يه مجدى عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

364899 حمد|عمرو وحيد محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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43757  متـــول
ى
زكيه محمد دسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o4439 ن|ن محمد سليم|ده مجدى سليم|غ سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

69|99| ي|هر حسن |محمود ط
ى
لدسوق لمنصوره|عه |زر

47|37 لسيد محمود|ح |جر صل|ه ى شمس|زر عه عي 

43o425 ى|رق طه ش|ط| ند هي  |حقوق طنط

484o2o ر مرىسي|ء محمد مختـــ|نجل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|o5|8  |هيم |بــــر|طه ممدوح 
ى
لدسوق ج|علوم سوه

|8955 ى محمد محمد رضو|ي ن|سمي  هره|لق|علوم 

6|83o| عز كريم محمد فريد محمد تـــوكل عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7o369o ه س| لم محمد|هلل س|لم عبــــد |مي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

886|o8 شم خليفه عيس |صم ه|ع سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|8666 ن|ن حسن زيد|ن زيد|نوره ن|تـــمريض  حلو

|49345 لعظيم محمد|حمد عبــــد |تـــفى  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

863229 ى رشو|ء عبــــد|شيم ن|لقوي حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2375o5 مروه عمر فريد محمد تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

6|56|o ن جزر|د مجدى عثــــم|زي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

623|59 ف محمود عبــــد |حمد | للطيف|رسر ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

68335| ن|ح رمض|لفتـــ|رص عبــــد |مريم ن لمنصوره|صيدله 

55|35 ي|حمد محمد ف|
روق قرئى ي سويف

هندستـــ بــــنى

75|273 لطيبــــ|فوزى محمد لطفى  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

77o524 حمد عسل|مد |حمد ح|محمد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

889o|o لرحمن |د عبــــد|لجو|تـــم فتـــىح عبــــد|ح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

285|82 يف عيس عبــــد  ى محمد رسر مي  لرحمن|ني  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|5o64 لصعيدى|حمد محمد عىل |سيف  هره|لق|بــــ |د|

329638 وق خ يف|لد عبــــد|رسر هلل محمد رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|6753 م|ء ممدوح منصور سل|إرس لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

634o7| لفيوم|حمد |كريم محمد محمود  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

684763 عمرو محمد متـــول جبــــر لمنصوره|حقوق 
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295282 للطيف|بــــتـــ عبــــد|ح ثــــ|لرحمن صل|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

627o76 لسيد يوسف محمد|حمد |م |سل| زيق|لزق|بــــ |د|

|8945 تـــ | ف محمد حسن محمد |مي  يف|رسر لشر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

354852 هيم|بــــر|روق محمد |حمد ف|سلىم  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

497659 ى  دي|ل حم|حمد كم|حني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

634|52 لعظيم عىل سعيد عىلي|ره عبــــد|س زيق|لزق|ره |تـــج

64|767 عيل|سم|حمد |لسيد |لد |ء خ|سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

58443 ه محمد ص| دق محمد|مي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

5o969 دى عىلي|له|ن عبــــد |حمد رمض| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

3|73|6 حمد محمد|دى |له|محمد عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

248227 ر|هيم دويد|بــــر|يه محمد رزق | تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

768572 ى|م صل|هش ح حسن حسي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

755298 لسيد|هيم |بــــر|لسيد |فجر  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

763o63 ى محمود |طف |مريم ع |لنج|بــــو |مي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8oo223 ي محمود حم
د|ده حم|مصطفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

459|o هر|لظ|تـــفى محمد حمدى عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

436879 ى مبــــروك محمد عبــــد   لحميد شخيخه|حني  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

763487 صبــــح|ل|ن مرىسي |ر محمد رمض|من ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

896528 سم محمد محمد  |لق|بــــو|مروه  ج|تـــربــــيتـــ سوه

336o59 لسميع محمد|تـــم عبــــد|ح| مه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|49262 م محمد مصطفى محمد بــــهجتـــ|ريه ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

5267o ن محمد عويس|حمد رمض| بــــ بــــنى سويف|د|

96o82 يه محمد محمد عىل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

452o5| نوبــــى|طف عطيه |ل ع|محمد كم لشر ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8883|6 لحميد  |لدين محمود عبــــد|ح |ء صل|ل| سيوط|حقوق 

636497 لسيد|ء عيد |لد عل|خ ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

6332| ى حسن|هيم حس|بــــر|ء |عل ني  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

62|659 ي عبــــد 
لحكيم|لحكيم فنجري عبــــد |منى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8|5368 خلود نرص محمد محمود ي|تـــمريض 
| لمنى
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433|6 بــــتـــ|مل ثــــ|محمد عيد ك هره|لق|هندستـــ 

3|9887 ف ص|ء |شيم لح رسور|رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3595|7 م|م|ن |رس رشو|ن ي|يم| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

339o26 ي محمود|
منيتـــ محمود حسنى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

9|3oo| لصغي  |ر محمد عىل |من ي صىح سوه
ج|معهد فنى

756o9o عيل بــــدوى رشيدي|سم|جر |ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

923759 لرحيم |م عىل محمد عبــــد|هي |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

76634o بــــى|ىكي|ل|س |يوسف محمد محمد عبــــ مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

5o6795 ى محمد |رو عيل|سم|ن محمد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

535996 يف |هن ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ء رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2826|2 هيم|بــــر|لعزيز |بــــسينه مسعد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

255265 ن محمد|ن عطيه مرو|ر مرو|من ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

686855 ل عوض حسن|رق هل|محمد ط لمنصوره|بــــ |د|

294924 م|لح عل|هيم ص|بــــر|لدين |ح |صل ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8968|o هيم محمد  |بــــر|مريم عىل  ج|بــــ سوه|د|

296332 هلل|م عبــــد|م|يمن |رتـــ |س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|624o| ح محمد محمد عطيه|لفتـــ|عىل عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

785325 لرحيم|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

685754 وق عوض  ى|بــــو |رسر لفتـــوح حسني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

43548| ل|حمد محمد عيد شو|تـــن |ف ي صىح طنط
|معهد فنى

8o58|9 ى|جر رفعتـــ يىحي |ه مي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

634376 ل محمد محمودمرىس|محمد جم زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

543638 فضل| مح زكري|هدير س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

88o73 م|لسل|بــــرين محمد محمد عبــــد |ص لفيوم|عه |زر

78|734 ين ع لسيد محمد|دل |شي  زيق|لزق|ره |تـــج

773955 دى|له|محمد فتـــىح عيد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6438o3 هيم منصور|بــــر|لسيد |لسيد زىك | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4982oo نه|بــــوعي|منيه يىح بــــسيوئى محمد | تـــربــــيتـــ دمنهور

487|57 زق رحيم|لر|لكريم عبــــد |بــــر عبــــد |محمد ج سكندريه|ل|حقوق 

|44o26 ى |شيم هيم|بــــر|ء محسن حسني  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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74o77 لقوى وهيبــــ|ء محمد عبــــد |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

77759 ل محمد|دل جل|هلل ع|عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

648586 فع|بــــ د|لوه|لسيد عبــــد|دل |ندى ع عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|62294 حمد|لرحمن محمد |فرحه عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

43|95o هيم سمك|بــــر|سهيله محمدى  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

247|| حمد|ئى فتـــىح |ندى ه هره|لق|بــــ |د|

45|436 ل|طمتـــ وسيم محمود هل|ف سكندريه|ل|هندستـــ 

8o93o5 حمد|لدين |ئل رجبــــ مىحي |و ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

36583 مل محمد|ريه صبــــىح ك ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

337693 لطوجى|لرؤف |حمد عبــــد|لرؤف |عبــــد |حقوق بــــنه

62o378 يز عىل جمعه|حمد ف| لمنصوره|حقوق 

875|5| حمد |ر |لستـــ|حمد عبــــد|رحمه  سيوط|بــــ |د|

83o94o عيل|سم|تـــسبــــيح محمد مرىسي  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

|6o887 ى نرص  وق حسي  لفى|ل|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7|5664 هيم|بــــر|ضى |لدين ر|د|رضوى محمد عم ط|بــــ دمي|د|

775699 لصغي  محمد تـــوفيق|زم محمد |محمد ح زيق|لزق|ره |تـــج

687455 لسيد|د |م فؤ|تـــم س|ليىل ح زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

835474 لمطلبــــ|لدين عبــــد|ل |لدين كم|رقيه عز  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

689653 لبــــرع|لسعيد عىل |هيم |بــــر|ر |من ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

853992 حمد مهدي|ح |ده صل|حم ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

2|||7 زق|لر|لدين عبــــد|ح |يوسف عىل صل ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

85o442 ن محمد سعيد|وليد رمض ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

244893 ى|حمد محمد عبــــد|م  لحميد حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

32949o لعزم محمد|بــــو|ر محمد محمد |من |نوعيتـــ بــــنه

222263 لسيد نوفل|حمد |بــــ سيد صبــــىح |رح ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|42328 حمد|لدين فهىم |ل |ن جل|نوره ى شمس|د| بــــ عي 

29|6| لشو|حمد عىل |يوسف عمرو  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9o2522 حمد |هر محمد |م م|ريه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

34767o لىح مصطفى|محمود مصطفى عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

2269oo هيم حسن|بــــر|يوسف سيد خليل  ن|حقوق حلو
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3438|9 ي|لطن|لحميد عىل حسن |در عبــــد|م ن|سل|
ئى لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|

ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

9|5o2| حمد |دل محمد حلىم |محمد ع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

||4788 يم|لد|رس عيس عبــــد |لح|عبــــد | ر|ي ن|بــــ حلو|د|

|77o96 لعظيم|محمود بــــربــــرى عبــــد | سه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

837o|6 ن|رص محمد سليم|لن|كوثــــر عبــــد |نوعيتـــ موسيقيه قن

268465 بــــوحجر|لمنعم |لسيد عبــــد|يمن | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

235|49 ى|م عبــــ|محمد س س حسي  هره|لق|حقوق 

7o5662 ل محمود محمد|ل محمود جل|جل تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

629o32 منيه مصطفى محمدى مصطفى| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

422977 ه سعد محمد عبــــد | لحفيظ|مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

823o48 فظ|لعليم ح|رص عبــــد|يه ن| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

7|8|o5 ن|ندى محمود محمد حس لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

699889 ف محمود زىكي|محمد 
رسر |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 

لمنصورتـــ

94566 هلل ممدوح سعد عيس|عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o36o8 ف |م |سل| ن|هيم محمود رمض|بــــر|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7oo7o4 حمد|بــــوسيد |حمد محمد عمر فتـــوح | لمنصوره|علوم 

648667 عزه رجبــــ مصطفى حسن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o7o|8 ن|ء عىل رجبــــ سليم|حبــــيبــــه عل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75644| ي|لك|حمد عبــــد |ن |محمد عمر
ى
ق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5463o هيم|بــــر|م سيد محمد |رتـــ س|س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

43247| ئيل|جد صبــــرى جوده ميخ|م م|ريه|م |علوم طنط

628|o7 ح جوده مرىس|ورده صل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

33659| لسيد عىل|رحمتـــ محمد بــــخيتـــ  ى شمس علوم عي 

347997 حمد|حمد يوسف |يوسف  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

||9944 م فهيم موىس بــــولس|حس| ري|م ى شمس صيدله عي 

|29528 عيل طه|سم|محمود طه  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|63o5o عيل|سم|مروه عبــــيد عىل  هره|لق|ر |ثــــ|

4578o2 ن|ر محمد شعبــــ|ر مختـــ|حمد مختـــ| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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36o353 عر|لش|لسيد |ل محمد |عمر جم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3|3757 لحليم|لسيد عبــــد|لسيد |عمر  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

257982 حمد فتـــىح حلىم محمد عبــــيد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8447o9 م|لشكور محمد ضي|يه عبــــد| ن|تـــمريض أسو

55588 م|م|بــــ محمود |لوه|محمد عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

252246 مه|م سل|لتـــه|م محمد |لتـــه|جر |ه تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

52|652 هلل سعد|ده سمي  بــــدير نرص|غ طبــــ بــــيطرى دمنهور

823445 ي |
لرحمن|حمد عبــــد|حمد مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

864369 ى|محمد نوح  حمد حسي  ي للفن|
|دق قن|لفنى

78o945 م|لسل|حمد حسن محمد عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

||972| ى ى صبــــىحي حسي  همس حسي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|33o|9 حمد|لد |مه خلف خ|س| |ر|ي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

78o752 ن|هيم محمد عىلي|بــــر|محمد | هن زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|2|972 لسعيد|لمنعم |يوسف محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

62o383 بــــر|بــــ ص|لوه|ء عوض عبــــد|سم| لمنصورتـــ |تـــمريض 

7737|o لىحي|لص|مد |هيم ح|بــــر|يمن |د |جه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7|5833 ى حمدى سعد  لمحمدى|نرمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

833429 ر ممدوح مسعد عىلي|من تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

632oo5 ض|مريم دأود فهىم ري زيق|لزق|نوعيتـــ 

82o2o3 عيل|سم|هلل |حمد محمد عبــــد| ره بــــنى سويف|تـــج

85o358 مل|ل فتـــىحي ك|محمد جم ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

37268 ى مل|صفوتـــ صموئيل ك| كرستـــي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

34756| لسيد|حمد|لمعىط |ل عبــــد|محمود جم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

69o|o ن|ء محمد مصطفى محمد رسل|ل| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

33359 ء محمد عىل عىل|رس| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

34532| لع|لخ|هيم يوسف |بــــر|هلل سمي  |عبــــد |علوم بــــنه

33226| لغندور|ن محمد |م رمض|بــــسملتـــ عص تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

87964| د |لجو|لحميد عبــــد|ن عبــــد|محمد رمض سيوط|طبــــ 

2|3457 ن حمد صميده|نور |لد |خ| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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9o2784 حمد |ح |لفتـــ|تـــغريد محمد عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

857525 لرحيم|حمد عبــــد|دي |له|بــــعه عبــــد|ر ي|بــــ |د|
|لمنى

76|826 هيم محمد|بــــر|طف |ء ع|سم| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

882o87 ن  |محمد سليم| محمود زكري ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

333368 لسيد|حمد محمد مصطفى | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

86oo27 لنور|ديفيد هندي موىسي عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|54945 لرحمن|حمد عبــــد |حمد |خلود  ى شمس|د| بــــ عي 

75||3| لنبــــى|دى عبــــد |ء رجبــــ عبــــ|رس| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

75248| در|لق|حمد عبــــد|مصطفى محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

875546 لمجيد  |ر عبــــد|م مختـــ|لدين هش|سيف  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

438997 لقدوس خرصى|لد صبــــىح عبــــد|صبــــىح خ لشيخ|تـــمريض كفر 

73544 ي|لبــــ|سعديتـــ فتـــىحي حلىمي عبــــد 
ى
ق لفيوم|بــــ |د|

5o7274 ي
عيل|سم|بــــوضيف حسن |ل |جم| دئى سكندريه|ل|صيدله 

33923o ى|لمنعم |هيم عبــــد|بــــر|سلىم  حمد حسني  ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

4|75o لح|لسيد ص|لعزيز |لدين عبــــد |د|لعزيز عم|عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

858|82 حمد محمد حسن|ء |سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

6o9482 ده|محمد نرص عبــــده محمود حم |ره طنط|تـــج

6o24o| لحليم|مي أحمد عبــــد|خلود س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

244787 بــــوبــــكر|لنبــــى متـــول |مصطفى عبــــد هره|لق|هندستـــ 

827227 حمد|لدين |ح |حمد صل|محمود  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

899o3| ي|
ه بــــنى ى كرم جيد |مي  مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

4793| س|مل عبــــ|ك| مل رض|ك ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

522o| س|هلل عبــــ|لرحمن عبــــد |م عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

33|7o3 حمد|هلل |هيم عبــــد|بــــر|رغدتـــ  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7o|83 لسيد عىل|يه عىل | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|7676o محمد عمر حسن سعيد عمر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

592o7 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|حلىم  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

2|8995 ى عىل من ع|كريم حسي  هره|لق|حقوق 

4|5859 لقليوبــــي|نبــــيل فتـــىحي محمد | عل لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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24|293 لسميع|مل عبــــد|بــــر ك|حمد ص| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

3|598o ي|ر
ل|لع|لرسول عبــــد|بــــر عبــــد|ص| ئى ى شمس|تـــج ره عي 

2|54|3 ي
ر|مق| دى زكري|ف| سيلفى ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

696947 لغندور|حمدى  حسن حمدى حسن  لمنصوره|طبــــ 

27|594 هيم يس|بــــر|حد محمد |لو|عزيزه محمد عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4|749o م|لسل|هيم عبــــد|بــــر|كريم محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

898283 لحفيظ محمد |محمود عبــــد| سم ج|طبــــ سوه

6o3565 لبــــسيوئى|لرحمن محمد |م عبــــد |محمد س لمنصوره|صيدله 

9|3992 لم  |هيم س|بــــر|ن |رضوه رمض سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o2669 د محمد|رضوى محمود محمد فؤ ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

754438 هيم ذىكي بــــدروس|بــــر|ره |س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

269923 لقلسر|ورى عىل |لمغ|معتـــز عىل  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7|2424 م|لسل|ليمنى عبــــد |ليمنى |لسيد |عمر  لمنصوره|علوم 

888697 هلل  |رص عبــــد|لن|طف عبــــد|ء ع|رس| سيوط|تـــربــــيتـــ 

332643 |لقل|هيم عطيه |بــــر|محمد رفعتـــ  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

427o2| وق محمود  لسيد|حمد |لسيد |رسر سكندريه|ل|علوم 

43356 ح محمود|تـــم صل|يتـــ ح| ى شمس| لسن عي 

36277 حمد|بــــى |حمد عر|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

295625 ل|لع|حمد عبــــد|لك |محمود م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

85o834 فظ|ح ح|لفتـــ|عيل عبــــد|سم| |لي|د سيوط|صيدلتـــ 

5|66oo لمرصى|مل |بــــسمله صبــــرى ك علوم دمنهور

232428 لحليم سيد|م محمد عبــــد|له| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

76|666 ن|محمود مصطفى حسن عثــــم وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

2477o9 هتـــ|لبــــ|محمد عىل | مصطفى رض ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

8o3754 ي حسن
رضوه بــــيومي مصطفى ي|نوعيتـــ موسيقيه 

|لمنى

4o469 هيم|بــــر|حمد فتـــىح منصور | ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

7755o8 مح محمود عفيفى|محمود س زيق|لزق|علوم 

7893o5 ن|ل رضو|لع|طف محمد عبــــد|جر ع|ه زيق|لزق|بــــ |د|
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9|79o5 فظ محمود  |لح|ء محمد عبــــد|رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|36484 ىط|لمع|بــــو |لنبــــى |م عبــــد |حسن عص |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

774o3 ن محمد|حمد محمد شعبــــ| ن|سو|بــــ |د|

834999 هيم محمد|بــــر|محمد محمود  دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

688ooo ي
حمد|حمد محمد | |دئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

233992 يمن عىل خميس|ل |بــــل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

257|38 لحق|مه رجبــــ عبــــد|س|جر |ه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|27899 تـــم محمد منيبــــ|حمد ح| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

69o848 ى |يه ش| ى|حمد ش|هي  هي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6o7687 |هلل محمد شط|لرحمن عبــــد |عبــــد | رض |بــــ طنط|د|

493475 هلل|حمد حسبــــ |لعزيز |محمد عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

49o348 ن بــــكرمحمد|يشى شعبــــ| ر|ي تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

923364 ف خليفه يوسف تـــوفيق | رسر ج|علوم سوه

23665 ن|معتـــز عىل تـــوفيق مهر هره|لق|حقوق 

79o837 ف محمد ط|يمنى  يف|لبــــ عوده |رسر لشر لعريش|بــــ |د|

26|729 ى بــــدير خي  شنوده|م يكل خي  |صيدله طنط

68|326 لد|هيم خ|بــــر|هيم |بــــر|دل |حمد ع| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

345647 لخي |بــــو|لسعيد مصطفى |رس محمد |تـــفى ي ى شمس صيدله عي 

362483 لرحمن|بــــر فهيم عبــــد|تـــفى ج هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|5|342 عيل|سم|لمبــــدى محمود |ر عبــــد |من هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|74o|7 عيل|سم|ن |م عثــــم|م عص|سل| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

4o3389 حمد محمد موىس عىل|ر |من إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

579o7 يزى مصطفى|كرم حمدى ف| ره بــــنى سويف|تـــج

786723 رى|بــــر بــــند|هلل ص|ء عبــــد |سم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

753o92 هلل|عمر سيد محمد عبــــد عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

9o|499 هلل  |لدين عبــــد|حمد عزيز|عز  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|528o8 منى مجدى غريبــــ محمد منصور ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

626868 ن لسيد سعيد|رس محمد |ي| مي  زيق|لزق|علوم 

3|5596 تـــ عيد | يف|هيم محمد |بــــر|مي  لشر ى شمس|تـــج ره عي 
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324729 لم|ء محمود س|ن عل|مرو |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9|8572 ل محمد حسن |مل جم| سيوط|عه |زر

4799oo م رسور مقلد|رؤى هش سكندريه|ل|بــــ |د|

87932 زق|لر|تـــم فوزى عبــــد |يه ح| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|99|5 ى محمد عبــــد|ي لسيد|لكريم |سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9o7||2 حمد |لرحمن رجبــــ محمد |عبــــد ج|بــــ سوه|د|

84o242 لمنعم محمد عىلي|د عبــــد|جه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

3277o2 در|لق|لد زكرى سيد عبــــد|طمه خ|ف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

75598o لسيد محمد عبــــده|م |سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

8|25| ج|ئى فر|يه محمد ضمر| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

4789oo ر|لنج|لسيد محمد يوسف |يوسف عمرو  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

826329 ن|هلل سليم|رص كرم |لن|مل عبــــد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

632544 مه محمد محمد|س|ر |من زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

9||4o6 ف رؤف جريس |دل |ع رسر ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

243876 مه|هلل سل|م عبــــد|طمه عص|ف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8o897| هلل عىلي|هلل صبــــىحي عبــــد|عبــــد ي|صيدلتـــ 
|لمنى

75o972 هد محمد عىلي|سلىم وليد مج لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5|8|27 ىط|لع|لعزيز عبــــد |محمد عبــــد | ند معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

855|99 للطيف|د عبــــد|لجو|تـــه عبــــد|ميه شح|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

685884 شقر|ل|بــــ محمود محمد شفيق |يه|دين |ن ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

3357oo درس|س تـــ|يوسف غط| رين|م ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

695734 يد|لسيد محمد ف|ر محمود |من لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8|37o6 دق|دل عزيز ص|سم ع|بــــ ره بــــنى سويف|تـــج

5|6o35 يم|لعم|بــــو|حمد |ء محمد عىل |دع ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

447655 هلل|لبــــكرى عبــــد |هلل |ن عبــــد |رو |ضتـــ بــــنه|علوم ري

|5562| ه صبــــىح فوزى ملك سويىح|ن|يو ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|43|94 ئى سعيد فهىم عىلي|ه| هل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|6o567 هيم فهيم|بــــر|مح |هيم س|بــــر| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

69|779 ن محمود عبــــدربــــه|عمر محمود رمض لمنصوره|ره |تـــج
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227o99 لموجود|مصطفى محمد نور عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

626346 ى | |نور لسيد|حمد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

793|6o بــــى|مبــــ|حمد |دى |وصفى حربــــى عبــــ تـــمريض بــــور سعيد 

522854 م محمد عويضه|سلىم هش بــــ دمنهور|د|

262623 هيم|بــــر|ضل |هيم ف|بــــر|حمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

636468 ى|ح |لفتـــ|أحمد مصطفى أحمد عبــــد لدمي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

42766| لحميد نويسر|لىح عبــــد |رس عبــــد |حمد ي| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

7652|7 حمد عىل مزروع|ل |محمد جم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2|95o| يل|هيم ط|بــــر|حمد|سلىم محمود  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

49|2o5 ى يحن |حمد عبــــد|هلل |منه  لمجيد حسي  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|53o6| هيم|بــــر|بــــدين صبــــرى |حسن ع ن|هندستـــ حلو

897796 ى |ي نور محمد |لعربــــى |سمي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

783997 هيم|بــــر|لرحمن قنديل |محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

684o44 روق ذىك محمد|لم ف|حمد س| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9oo9o9 ح |حمد محمود تـــمس|ء |نجل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

832o72 بــــ تـــوفيق|لوه|دل عبــــد|ن ع|نوره دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

23o|o2 ى|رص سيد حس|م ن|سل| ني  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

434329 ربــــيع| ندى محمد زكري ي صىح طنط
|معهد فنى

856|37 لم محمد|د س|م حم|بــــتـــس| سيوط|حقوق 

369779 ج محمد|م مصطفى حج|سه سيه|نوعيتـــ عبــــ

782863 ل|لع|ح محمد عبــــد |محمد صل ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

855374 ر|حمد عم|ن |وليد عثــــم سيوط|حقوق 

276339 شور حلىم|رس ع|محمد ي ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4338o2 حمد منصور محمد بــــديوى|مصطفى  |حقوق طنط

857594 ي عبــــد|حمد محمد عبــــد| لجيد|لمنىح  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

679o27 لنبــــى عدس|هيم عبــــد |بــــر|حمد محمد | لمنصوره|ره |تـــج

334695 هيم عبــــدربــــه|بــــر|لسيد |محمد  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

759233 ر|حمدعم|جد محمد شكرى |م لسويس|هندستـــ 

827444 ى |عبــــد ى|هلل حسي  حمد حسي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو
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78669| ى محمد|لسعيد |حمد |ر |من مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

245634 لعزيز جنه|هلل محمود عبــــد|عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4|7972 ضى|لحميد م|ن عبــــد|لسيد سليم|ء |ول لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

3|o67 د محمد|ئشه رفعتـــ فؤ|ع لفيوم|عه |زر

3477|3 لق|لخ|عبــــد| حمد محمد رض|بــــ |مه ى شمس|تـــج ره عي 

2573o| دل عىل شلبــــى|يه ع| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

352oo9 ي
لقوي|د عبــــد|لخي  حم|بــــو |ء |ضى  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|

كتـــوبــــر

522282 حمد|يوبــــ |رص |لن|ديه عبــــد |ن بــــ دمنهور|د|

4o9o29 ر خرصى|لستـــ|محمد يشى عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6223|7 ه ح| لجوجرى|مد سعد |مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

844|33 دي حسن محمد عىلي|له|عبــــد ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

44637 هيم|بــــر|ن محمد حسن |جر رمض|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

62o5o| ج |وحيد وحيد عىل مصطفى خف ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

886379 ى  ى وهيبــــ حني  وهيبــــ حني  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

253o58 يف |تـــ |ي| ف رسر ل|لزل|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

62o456 د|حمد عوض يوسف مر|محمود  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

333466 ن|ن محمد عثــــم|عمرو عثــــم ى شمس حقوق عي 

489629 ف خميس عىل محمد|حبــــيبــــه  رسر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

4595o |لعل|بــــو |لرحمن |هنده محسن عبــــد |ش ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

237|o8 ن|ن محمد رسل|يه سلط| ى شمس| لسن عي 

637|7o لرؤف محمد عقل|محمود محمد عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

854522 ى|ل محمد حس|ل جم|بــــل ني  سيوط|حقوق 

7o5o7o ه س| ع|حمد هز|م محمود |مي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5|4394 ج|لسم|رس عىل |س ف|ره عبــــ|س |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

5o8987 ي رمض ي محمد حربــــيتـــ|خي  ن خي  ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

675665 لسعدئى|لسيد |حمد | |رن ط|بــــ دمي|د|

485223 لسكرى|فظ |لغريبــــ ح|سلىم عىل  سكندريه|ل|بــــ |د|

7729oo زى|ضى سعد محمد حج|ر ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|32964 لغنى حسن|هر عبــــد |رحمه م ى شمس|زر عه عي 
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699o4 ن فضل منس|نوبــــ يون|بــــ| ره بــــنى سويف|تـــج

2682|9 ن|لسيد سليم|ر محمد |عم شمون|نوعيتـــ 

848493 حمد|ن محمود عىلي |حن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

785||2 يف  يم|لد|حمد عبــــد|محمد رسر ن|طبــــ حلو

6269|o هيم|بــــر|لدين محمد محمد |ء|يه عل| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

367647 لسيد|بــــ |لسيد دي|محمد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

374298 حمد|لسيد |مصطفى محمد  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

|78835 هيم زىكي محمد|بــــر|هيم محمد |بــــر| |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

||87o5 يف طلعتـــ  ى|بــــر|رسر هيم حسي  عه مشتـــهر|زر

68o662 ج |لبــــلتـــ|حمد |حمد يونس |ء |هد| لمنصوره|حقوق 

777287 بــــينى متـــول عرفه|محمد متـــول  لشر زيق|لزق|عه |زر

|6o572 حمد محمد مصطفى سيد مصطفى| ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

53593o هلل مصطفى عبــــده| |ء محمد عط|شيم لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

23374| لجيد|بــــوسمرتـــ عبــــد|لد |محمد خ هره|لق|حقوق 

2|935o ى|حمد عبــــد|لد |حمد خ| هلل حسي  ى شمس هندستـــ عي 

8|3|4 روق سنوىسي محمد|لد ف|حمد خ| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

58783  عىلي محمود
محمد مصطفى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

889|84 هلل جرس  |خلف فتـــح | رين|م سيوط|حقوق 

|55746 هيم عىل|بــــر|ن محمد عىل |نوره ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

85243 تـــه|حمد شح|يمن |محمود  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

4o88|4 س|لتـــر|جر زىك حسن محمود |ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5o2|89 ن مرىس|ن مرىس سليم|محمد سليم سكندريه|ل|بــــ |د|

449|52 |لد محمد وف|لرحمن خ|عبــــد  |ره طنط|تـــج

898|86 لحليم |عمر محمود عىل عبــــد ج|حقوق سوه

4|2837 لروبــــى|بــــو بــــكر |لرحمن |هلل عبــــد |منه  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|62648 ل|لع|ن عبــــد |محمد صبــــىح رمض تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

482o25 يد|هيم مك|بــــر|لعزيز محمد |محمد عبــــد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

785288 لسيد|لعزيز محمد |ء عبــــد |شيم زيق|لزق|صيدله 
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82o23o ه ن| ن|لرحيم رضو|رص عبــــد|مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

693672 هيم|بــــر|م |رق وجيه عل|ط لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

48o793 ء غريبــــ محمد محمد|سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|729o2 لحليم|حسن وليد حسن عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

695o34 وي|لمك|وى محمد |لمك|حمد مخلص | لفيوم|هندستـــ 

82234| ل طلبــــه|ج جل|حمد فر| ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

63|o3| تـــ محمد عىل|بــــرك| صف زيق|لزق|ره |تـــج

86o883 حمد|لدين محمود |م |محمد عص زيق|لزق|حقوق 

456|3| سم|هيم ق|بــــر|حمد |يوسف محمد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

255842 م|لسل|يونس عبــــد| د رض|زي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

7895o2 نوبــــى|رق مصطفى |حمد ط| لشر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|63o|3 ى|بــــر|ء |رس| هيم محمد حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8333o3 عيل|سم|مدح |ج |ر رس|من دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

889885 ى رسىم حليم جندي | مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|25488 د|عيد حلىم فؤ| ن|يولي ى شمس علوم عي 

24|989 يف شكرى نرص ط|من يع|ر رسر هره|لق|حقوق 

9o64|5 حمد |دق |يه غريبــــ ص| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

535865 لسنديوئى|عبــــي  مصطفى محمد محمود |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

7|2592 د|هيم حم|بــــر|لحسينى محمد |يمنى محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|48688 يوبــــ|مل ملك |ك| ري|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

23o235 لوكيل|حمد |للطيف |دل عبــــد|ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|o46o هر|حمد ز|محمد شبــــل بــــسيوئى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

287737 وق حسبــــ  ي|ح |لفتـــ|هلل عبــــد|رسر
لسويفى ي صىح بــــنه

|معهد فنى

24|57| ح سيد|لفتـــ|دى عبــــد|له|طمه عبــــد|ف تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

5o742| هلل درويش|ح محمد عبــــد|م صل|وس ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

44oo5o لصمد|حد عبــــد |لو|دق عبــــد |سحر ص لشيخ|بــــ كفر |د|

9o5255 ء محمود حلىم محمود |رس| ج|بــــ سوه|د|

8|7826 زق|لر|لسيد عبــــد|ح محمد |طمه صل|ف ي|بــــ |د|
|لمنى

8694|7 لم محمد|ء محمود س|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 
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622323 ن|مد نبــــه|لسعيد فوزى ح|ن |يم| زيق|لزق|عه |زر

8566|2 هر محمد عىلي|زم ط|ح سيوط|حقوق 

34|23o ى عمر|س|محمد  مه محمد حسني  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|3535| د محمد|رق محمد رش|محمد ط ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

62o466 ن|حمد رضو|حمد |بــــ محمد |رح ط|هندستـــ دمي

25o5|2 |لنج|ء نبــــيل محمد أبــــو|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

63|757 هيم|بــــر|دل عزتـــ محمود |هند ع عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2599o3 ين محمد قطبــــ ن فع|شي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

25||54 |لحفيظ محمد عبــــد |رص عبــــد|لن|محمد عبــــد
در خليفه|لق

ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4|3727 لجوهرى|هيم نرص محمد |بــــر| |بــــ طنط|د|

5|2296 حمد رزق|م معوض |محمود س ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

68|65| بــــينى محمود | بــــينى محمود|لشر لشر لمنصوره|هندستـــ 

7o|5|o ى|محمد عطيه ج| ر|ي مع عىل حسي  ى شمس| لسن عي 

|36|2o لمقصود عيد|ضىح محمد عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|63449 لسميع|س عبــــد |م عبــــ|ليىل هش هره|لق|حقوق 

|673|8 ي فرنسيس حن|مورين ن |ج  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5o435o مريم أيمن محمد سيد أحمد سكندريه|ل|علوم 

828753 ر محمود عىلي|لغف|ر عبــــد|من ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

44|8|| ر|لف|ح |لفتـــ|هلل عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد | عل زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4|o633 حمد ذىك عزتـــ نوح| |تـــربــــيتـــ طنط

43o346 دريس|لعز |بــــو |لمهدي |ئشتـــ |ع |نوعيتـــ طنط

7885|9 لىح عىل|ضى رجبــــ عبــــد|ندى ر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2|6299 شم|محمود يوسف يونس رحيم ه ى شمس حقوق عي 

897427 فهىم فوزى فهىم عيد  ج|ره سوه|تـــج

|77|73 لسيد|لسميع |بــــر عبــــد |ء ج|رس| ن|بــــ حلو|د|

26686| لسميع قنديل|جر سمي  محمد عبــــد |ه |تـــمريض بــــنه

85||23 بــــ|عي حج|حمد رف|م |سل| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

622|74 مدشلبــــى|بــــر عطيتـــ ح|مصطفى ص ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

|2o|o2 دين محمود فوزي عطيتـــ|ن هره|لق|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 14340 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2486o| بــــوعيد|لمحمدى |عىل | دين تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|32|9 م|هيم ضي|بــــر|لسيد جوده |جوده  |ره طنط|تـــج

8|5544 روق محمد|حمد ف|محمد  زيق|لزق|حقوق 

68|389 ح|لسو|زى |زم|ل|لفتـــوح |بــــو |محمود بــــديع  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

2|84|4 حمد حلىم محمد عجور|شمس  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

|37499 لد سيد محمد|سيد خ ى شمس حقوق عي 

4o8377 ن حسن دغيم|بــــوبــــكر سليم|محمد  |ره طنط|تـــج

75895 بــــيتـــر يوسف سعد يوسف |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

6o|594 مه|عىلي محمد محمد عىل سل |حقوق طنط

229674 ى محمد عبــــد|ي لح|لرحيم محمد ص|سمي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

28|o79 ف محمود طه|عمر  رسر ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

|6oo8 زى|ن حج|رجبــــ محمد سليم| ن|دي ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

52455o لسيد محمد قنديل|حمد |عمر  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

62958o هيم عطيه|بــــر|ل محمد |جم| دين زيق|لزق|طبــــ 

273327 ء محسوبــــ عىل صبــــرى|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

9o3693 م ظريف سعد شنودتـــ |حس ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|568|7 لغنى|لمنعم عبــــد |لغنى سمي  عبــــد |عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|66984 هلل|ح عبــــد |لفتـــ|م عبــــد |محمد هش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

297o9 ي
حمد|لدين محمد |ء |محمد ضى لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 

(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

362229 بــــ|لتـــو|حمد مجدى فوزى عبــــد| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

464o4 ح محمد عمرو|ء صل|سم| ى شمس| لسن عي 

|3557o ى مصطفى |ن ى|ديه حسي  مي  ى شمس| لسن عي 

5o3|99 ى محمد|بــــر ج|ر ج|من بــــر حسني  ن|سو|علوم 

334382 لرحيم محمد محمد|حمد عبــــد| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

788822 هيم|بــــر|لمحسن |محمد عىلي عبــــد لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

857529 م خميس عىلي|لسل|رحمه عبــــد ي|عه |زر
|لمنى
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48|422 حمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |حمزتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76|283 ي حسن|لسيد حر|طمه |ف ج  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

4o5397 يف فرم|رو وى محمد عىل|ن رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|3968 ندى صفوتـــ محمود فرغىل ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

492828 زى|ن حج|حمد محمد سليم|يوسف  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

887o33 طلعتـــ شفيق خلف  | رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|||97 د نرص|لجو|هلل محمد عبــــد |منه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

228572 حمد عىل|حمد رأفتـــ |سهيله  ن|بــــ حلو|د|

227979 ل عوض|د جل|نو عم|ج ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o4829 هيم محمد محمود سويلم|بــــر|ء |شيم هره|لق|ن |سن|طبــــ 

422359 ج يوسف|ن حسن ض|يم| سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

695594 له|بــــو هبــــ|لسيد |ئ  محمد |ء وف|رس| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

269||8 وق خ  محمد عبــــد |هيم |بــــر|لد |رسر
ى
ل|لع|لدسوق تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

254764 يف عبــــد ى|لسيد ش|لحميد |محمود رسر هي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7|||3 د تـــوفيق|د تـــوفيق مر|مر حقوق بــــنى سويف

343655 محمد عىلي فرج عىلي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

44|o85 بــــ|لد محمد شه|ء خ|لشيم| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

64|555 م نرص عمر محمد حسن|ريه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8o4o33 مه سيد خليل محمد|س| ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

48|382 هيم|بــــر|حمد فرغىل |رق |م ط|سل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|73782 حمد عىل|لرحمن محمد |عبــــد  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

5|9729 لسيد محمود|ئى محمود |م| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

366|67 ى جم|ي لم حسن|ل س|سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|8|95 لحميد|لعزيز عبــــد|لد عبــــد|محمد خ ي|بــــ |د|
|لمنى

6777o8 لزينى|ز |لبــــ|در |لق|بــــ محمد عبــــد |مه لشيخ|ره كفر |تـــج

424|94 بــــر محمد عطيه|دل ج|محمد ع سكندريه|ل|علوم 

534o4o لعدل غريبــــ|محمود محمد عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

254235 هلل|يه مجدى محمود محمد عبــــد| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

3|7753 للطيف عيس|مصطفى حمدى عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

Thursday, September 6, 2018 Page 14342 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

493o2| لكريم|لحليم فرج عبــــد |حمد محمد عبــــد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

277773 ف محمد عىل|عىل  رسر |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

86432| ل عىلي حسن|ء كم|شيم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7|oo25 |لعط|بــــو |ن |ج محمد سليم|لسيد رس|ندى  لمنصوره|علوم 

63722o لعظيم محمد حسن|ء محمد عبــــد |سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

46432| ي|
حمد|لمنعم |لدين عبــــد |ء |حمد ضى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

678372 وق عل هلل|هيم محمد عبــــد |بــــر|ء |رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9|o677 سط  |لبــــ|لدين عبــــد|ل |ن مصطفى كم|نوره ج|ره سوه|تـــج

35o599 ى محمد غنيم |س ق|رتـــ نرص حسي  وى|لشر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|5668| دى حسن محمدين|يوسف هن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

895o3o ن |لسم|ل |لع|طف عبــــد|ل ع|لع|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8358oo لم|مل س|حمد فتـــىحي ك| ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

685448 هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|م محمد |هي لمنصوره|ره |تـــج

5|4|79 د خرصى|لجو|تـــتـــ عبــــد|نتـــ رجبــــ شح|فرح بــــ دمنهور|د|

632888 يز محمد|يز محمد ف|ف زيق|لزق|بــــ |د|

5372o7 ى سعيد عبــــد حد|لو|لعليم عبــــد|نيفي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

258756 حمد فتـــىح جمعه|م |سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9|648o |بــــر |لنعيم سيد ج|لدين عبــــد|ء |فريده عل
لريس  

سيوط|حقوق 

235655 وق  |لعل|بــــو|د |بــــ فؤ|يه|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

22|33 للطيف|لعزيز عبــــد |رتـــ محمد عبــــد |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

25|33o ف عبــــد|م |سل| لعزيز محمد|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|778oo لسيد|دل محمد |محمد ع ن|بــــ حلو|د|

|5|4|4 لموجود|ئى عىل محمد عىل عبــــد |م| هره|لق|ره |تـــج

6o8383 لمجيد|غبــــ عبــــد|ئى محمد ر|سلىم ه لمنصوره|صيدله 

|6o475 حمد|يوسف عبــــده يوسف  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6o65|| لحدينى|حمد محمد حسن حسن | ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

6|o597 يىحي|لطن|هدير مصطفى مصطفى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

268234 لففى|م محمد |لسل|محمد عبــــد |بــــ طنط|د|

9|97o9 لدين محمود  |حمد عزتـــ نور | لمنصوره|حقوق 
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327586 لحكيم صديق|لد عبــــد|جر خ|ه ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

339|9| يد|ن عىلي حسن عىل ز|يم| |صيدله طنط

854|96 لرحمن نبــــيل مجدي محفوظ|عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

9||764 بــــوضيف |بــــتـــ |ثــــ| محمد عط ج|هندستـــ سوه

2426|2 جرجس حبــــيبــــ نصيف جندى ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

242776 هلل محمد|هلل محمد عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6|3568 لبــــري|لسيد محمد |محمود مسعد  |ره طنط|تـــج

69|879 م|ح عل|لفتـــ|لمنعم عبــــد |حمد محمد عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

529o89 محمد مصطفى محمد فتـــىح رحومه ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

268o9| لم|هيم س|بــــر|هلل |هيم عبــــد|بــــر| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

6o3o5| لشيخ|در |لق|بــــ عبــــد |يه|در |لق|عبــــد  لمنصوره|علوم 

5o8959 عيل عبــــيد|سم|لد خميس |نور خ| سكندريه|ل|طبــــ 

488287 د جوده|لملك ج|دل عبــــد|بــــيشوى ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

677633  عىل عر|هيم عر|بــــر|محمد 
ى
|ق

ى
ق لمنصوره|هندستـــ 

642734 بــــوزيد|هلل |ن محمد عبــــد|يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22694o ف |مه |س| ى|لسيد |رسر مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

539|66 حمد حسن سليم|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o3539 ن|لدين عثــــم|لسيد محمد شمس |م  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

42339 مه|هيم محمود سل|بــــر|م |مي عص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

833o73 ي|ف
دي شنوده مسعود حبــــسر ج|ره سوه|تـــج

5|7694 ن|حمد محمد مبــــروك سليم|سندس  بــــ دمنهور|د|

69oo98 ده سعد عىل|جر حم|ه لمنصوره|بــــ |د|

437359 ف حسن محمد |يه | ر|لنج|رسر لشيخ|عه كفر |زر

77723o ى|لجو|لمنعم عبــــد |حمد عبــــد | د حسي  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7587|7 دى|له|محمد حسن محمد عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

54772 ه حج| ي |مي 
ى
هيم|بــــر|ج دسوق بــــ بــــنى سويف|د|

|5993o نوبــــ|يكل مجدي نصيف بــــ|م لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

87|594 ي
محمود نجيبــــ رسي مصطفى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

83842 هيم|بــــر|عيل |سم|بــــر |محمد ج ن|علوم حلو
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295923 مد |ر ح|لستـــ|لدين عبــــد|ل |هلل محمد كم|عبــــد
لم|س

رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

327|72 متـــ|مريم محمد محروس سل ى شمس|د| بــــ عي 

247425 وى|لعز|هيم محمود |بــــر|لدين |د|دهم عم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

267847 رى|لهو|نور |بــــر |ن ص|رمض ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

45o24 ى|لفتـــ|دل عبــــد |ح ع|لفتـــ|عبــــد  ح حسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

892o|8 لرحيم |لعظيم تـــوئى عبــــد|م عبــــد|حس سيوط|حقوق 

246o67 لديبــــ|ل سعيد |لد جم|خ ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

2|2|75 هد|لمقصود مج|محمود مصطفى محمود عبــــد  ى شمس حقوق عي 

693582 بــــينى |  |هيم |بــــر|لشر
ى
لحسينى فرج|لدسوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8o4843 خلود عىلي يوسف محمد ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

78493| يمن محمود خليل|ن |يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5o5oo ل محمد|لد جل|عمر خ يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

6|2222 جح نبــــيه محمد حجر|يدى ن|ه |بــــ طنط|د|

|6934o حمد سعيد محمد عيد| سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

2292o7 لمنعم عطيه|رق عبــــد|بــــسمه ط ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

524988 ى محمد م|محمد  مون|مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

488o98 وس|ندر|ندرو سعيد ينى | سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

2663|2 ى محمد جوده قطبــــ عىل نرمي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

8|2|9o ي شعبــــ|م ه|سل|
لح|ن ص|ئى ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|لمنى

762|o9 هلل|عيل حسن عبــــد |سم|حمد محمد | حقوق بــــورسعيد

6o3827 م|لد وليد محمد محمد س|خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

336755 لسيد|طف جوده |حمد ع| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

3443|8 حمد|در |لق|تـــ عبــــد|سيف شح |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

5|96|3 دتـــ|هيم عبــــ|بــــر|حمد |دل |دتـــ ع|مي سكندريه|ل|صيدله 

8|o5o7 مي|مي تـــوفيق شلق|كريم شلق ره بــــنى سويف|تـــج

3|7o54 ي|ن عم|ري|م
ى|د فوكيه بــــنى مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

654o7 د محمد|لجو|يه عىل عبــــد | لفيوم|علوم 

4422o4 تـــه|لد عىل محمد شح|م خ|ر لشيخ|تـــمريض كفر 

82892 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|زينبــــ  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى
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76o774 ح سيد سيد|لفتـــ|ء عبــــد |شيم لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

5|724| ف محمدعبــــد ن|لمعىطي رضو|آيتـــ أرسر سكندريه|ل|طبــــ 

5|6643 ألعرص|سلىم منيبــــ مأمون محمد  سكندريه|ل|طبــــ 

3|42o5 ى محمود|لد ط|خ رق حسني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|5795 هيم منتـــرص|بــــر|يمن |حمد | لمنصوره|طبــــ 

78|54o لحليم|لمعىط عبــــد|بــــو جرير عبــــد |ء |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

37o82| بــــ سعيد بــــكر عىل|شه ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

477oo5 كر|لفى ش|ئى |ه| ندر|س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

76o244 لدين فرج محمود محمدي|سيف  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

493463 لجمل|لسيد محمود |محمد  ره دمنهور|تـــج

489299 د وليم فهىم|رتـــ عم|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o78o5 حمد |بــــى |محمد مصطفى عر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

8595|2 ى لسيد يعقوبــــ طلبــــه|عبــــد| مي  ره بــــنى سويف|تـــج

6776o3 لحنوئى|عمر سعد مكرم بــــدر محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8oo6o7 سط|لبــــ|م عبــــد|عىلي محمد نجيبــــ عل دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

84797 بــــ يوسف|لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|عبــــد  سيوط|حقوق 

89|783 لمجيد موىس |ر عبــــد|ئى مختـــ|م| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25467| هيم جويده|بــــر|ذ ممدوح |مع شمون|نوعيتـــ 

89|888 لغنى حسن |لعليم عبــــد|يه عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

766oo8 وى|لص|حمد |مه محمد محمد |س|نىح  | تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

82|o89 ي محمد نعم|عمر 
ى
ن|لدسوق سيوط|ره |تـــج

23|784 ي عمرو|لد ري|خ
ض محمود مصطفى ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

525272 لسيد عىل قدح|هلل عىل |منتـــ  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

635496 تـــ محمد عرفتـــ|لشح|ر |من زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

277288 ى جمعه|رم عبــــد|مي  ك| لحميد حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

5|o6|2 ن|تـــ سليم|لشح|ن |يوسف شعبــــ طبــــ بــــيطرى دمنهور

8o845 لح محمود خليل|محمود ص ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

86585| جر محمد خليفه موىسي|ه دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

5|3|3o حمد بــــطور|يوبــــ |محمود عيد  تـــمريض دمنهور
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484663 حمد|لعزيز لطفى حسن |محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

648o9| لسيد عىل|مصطفى محمد سعد  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

75772| حمد محمد|منه محمد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

88292o ن  |حمد عثــــم|ر ممدوح |من سيوط|تـــربــــيتـــ 

75774 هلل| |لسيد عط|زى |بــــسمه حج ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7o2548 ى عبــــد |رس| ى نص|ء حسي  ر|لكريم حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

228|43 شور محمد|ره حمدى ع|س هره|لق|بــــ |د|

|5499 هيم|بــــر|للطيف محمد |يه عىل عبــــد | ى شمس|د| بــــ عي 

|69324 م جوده تـــوفيق سعد|عص ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

|36|77 لسيد|ل عبــــد |د غبــــري|فيبــــى عم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|94o4 حمد محمد موىس|يمن |محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3459o5 هيم|بــــر|محمد| محمد رض| عل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

424934 لعيسوي|يمن محمد |حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

434o43 طمه عىل يس عبــــدربــــه|ف |عه طنط|زر

6o4845 ى مصطفى عىل | رن وى|لحن|حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

22796o ن حنفى محمد حنفى محمود|يم| هره|لق|حقوق 

|72783 ح|لفتـــ|رس محمد عبــــد |رتـــ ي|س لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

6439o3 هيم|بــــر|هيم يوسف محمد |بــــر|ء |رج زيق|لزق|علوم 

44658o ى|صديق بــــخيتـــ عيس بــــخيتـــ رسر بــــي  ج|بــــ سوه|د|

6|6|96 دى|لبــــغد|يوسف محمد محمد  ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

869386 ن|هلل عثــــم|حمد يشي عبــــد| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

779o27 لبــــديع عمر عطيتـــ|ر عبــــد |من زيق|لزق|بــــ |د|

|3629| ى سلىم محمد فريد عىل حسني  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

753|o9 ف ه|وليد  حمد|شم |رسر ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

9|o754 مه محمود مصطفى |س|م محمد |حس ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

49|443 وى|لشن|ل |لع|هيم عبــــد |هلل سعيد إبــــر|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7654o9 مر|لفتـــوح ع|بــــو |سط |لبــــ|حمد عبــــد |محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

887269 سيد محمد | لهدى زكري|نور  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

43|456 لملك|مل عبــــد|فىل سمي  جرجس ك|بــــ |ن طنط|سن|طبــــ 
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76685 لنبــــى محمد|هلل عطيتـــ عبــــد |منه  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5|7273 د|لضي|لد محمد يونس |خ| رن بــــ دمنهور|د|

266286 ف صبــــىح تـــوفيق|سلىم  رسر |نوعيتـــ بــــنه

|4o222 حمد جمعه|لسيد |لحميد |مريم عبــــد  ى شمس صيدله عي 

422|2o حمد|بــــوعجيله |ر رؤوف |من ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

342o65 رتـــ|ح مصطفى عم|طمتـــ سيد صل|ف ى شمس صيدله عي 

6o63o هيم|بــــر|ل حسن |ء جم|شيم ي سويف
تـــمريض  بــــنى

2438o |لوف|بــــو |ح |لفتـــ|ر محمود عبــــد |من ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

69oo3| ن|لغريبــــ حس|لكريم |ن شكرى عبــــد |يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

286648 فع|لش|بــــدين |لع|زن زين |سندس م ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

55778 بــــوبــــكر عىل عويس|يه | ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

374366 هلل|حمد محمد فرج |محمود فتـــىح  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

22866| ى  هيم|بــــر|هلل |حمد عبــــد|نرمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32324| حمد|مه |بــــ مطر سل|هدير دي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

27348| حمد|هلل حربــــى خليل |عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

7698o6 لسيد|ن |لرؤوف زيد|ن عبــــد |يه زيد| لعريش|تـــربــــيتـــ 

8|o459 ى محمد يوسف محمد حسي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

693627  عطيه عبــــد |لبــــ|حمد عبــــد |
ى
|لبــــ|ق

ى
ق ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى

42323| ه مرع|لل|هلل مسعود عبــــد|عبــــد  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

5447o د|طه محمود فتـــىحي مر معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

858o77 بــــوبــــكر عطيه محمد قطيعي|للطيف |عبــــد س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

865923 ع|ع بــــكري من|مل من| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

86923o ن|رص محمد فرح|محمد ن ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

45666| بــــو فرد|ر |لستـــ|حمد عبــــد|تـــحيه  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3297o5 ى|هيم عبــــد|بــــر|لحكيم |ن عبــــد|رو لمعبــــود حسي  |ره بــــنه|تـــج

7o936o حمد|لحميد |لرحمن عبــــد |م عبــــد |محمد عص ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

|5|973 ى|ه  حمزتـــ حسي 
جر مصطفى سيوط|عه |زر

6465|6 مد|لحميد ح|هدى محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 
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3244|8 ى|يمن |دى |ف حمد محمد بــــحي  عه مشتـــهر|زر

876||6 لس ع كر  |طف شكرى ش|كي  سيوط|نوعيتـــ 

|33795 وس|بــــر تـــ|ن مجدى ج|ري|م ورصى ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|485|5 حمد عجور|ن |ل شعبــــ|ندى جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

255855 يد محمد طه|محمد ف ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

249945 وق حمدى زىك عبــــد لرؤف|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

359474 ف زكري|ء |رس| ن|رمض| رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

349|36 لم|بــــوس|د نعيم محمد |ر عم|من ى شمس طبــــ عي 

4oo242 بــــ يونس فرج يونس|يه| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|559o2 حمد|د |لسيد ج|حمد عبــــد |ء |لشيم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|8977 ي|ر
ى |محمد محمد | ئى ىط|لسنبــــ|مي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

758529 زينبــــ محمد لطفى فتـــىح لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

3552|2 طف محمد عزبــــ|ع| سم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

75738| هلل|بــــ |حمد غريبــــ محمد ج| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5|o328 ل|لجم|در محمد|لق|محمد يشى عبــــد  |علوم طنط

54|26 ل زىك|ئى كم|ندرو ه| ي سويف
هندستـــ بــــنى

2|894o  شح|
ى
مه|تـــه سل|حمد شوق ى شمس|تـــج ره عي 

858o25 لرحمن|حمد يشي حسن عبــــد| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

63779 ن|د سلط|رص محمد رش|بــــ ن|شه ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

44o4| لمحسن|دل محمود عبــــد |عمر ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

36489o لعزيز|رص محمود عبــــد|حمد ن| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

458|43 عيل|سم|لغنى |لسيد عبــــد|نس فرج | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

349386 شور|حمد ع|محمد عمر محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

482637 ن ف|ل عىل خل|جم| مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8o2825 هيم|بــــر|هيم فتـــىحي |بــــر|فتـــىحي  ره بــــنى سويف|تـــج

646532 يف|لسيد |حمد |لسيد |مهدى | ء يىحي|رس| لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

772o8 هيم|بــــر|بــــ عزمي |يه|دهم | |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

447o99 لحرصي|م |لسل|حمد عبــــد |مصطفى  سكندريه|ل|هندستـــ 
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68|6o3 لسيد فتـــوح|مهند سمي   لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

699oo7 لم|هد س|لجيد مج|لسعيد عبــــد |م |سل| لمنصوره|صيدله 

794o74 حمد عطيه عطيه|ل |لد جم|خ زيق|لزق|حقوق 

526|7o بــــو غنيمه|محمد عمر محروس سعد  سكندريه|ل|هندستـــ 

69525 ى|طف |جر ع|ه ى حسي  لحسي  لفيوم|لعلوم |ر |د

7o|o26 لسيد محمد محمد محمد|لسيد محمد | زيق|لزق|هندستـــ 

85353 هيم|بــــر|ن |بــــ عثــــم|لوه|مصطفى محمد عبــــد |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

2869|5 ن|سم رضو|محمد فوزى ق ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

453573 تـــه حميده سلوم|تـــه محمود شح|شح ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

4|5356 ن|عيل محمود مهر|سم|هلل محمد محمد |عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

|5847 لمسيح|هلل عبــــد |بــــ |ل ج|تـــرين كم|ك ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

762755 ف مصطفى حسن عوض | هلل مصطفى|رسر حقوق بــــورسعيد

|557o4 لعزم|بــــو|مريم عىل محمد عىل  هره|لق|بــــ |د|

|643o5 للطيف|لرحمن عبــــد |د عبــــد |لرحمن عم|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

8|348o عدي|لس|بــــر |بــــر محمد ج|ج ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

27|o36 هد|لحميد مج|م عىل عبــــد |حبــــيبــــه عص ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|o958 هيم شعيبــــ|هيم إبــــر|عمر صبــــىح إبــــر لمنصوره|هندستـــ 

25994| ء نرص يوسف محمد|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|5o296 ى محمد عبــــد  هلل بــــخيتـــ|مؤمن حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

782398 عيل محمد حسن|سم|مل | زيق|لزق|نوعيتـــ 

43254 ى ش يف|فع |عىل حليم حسي  لشر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|22o89 لد محمد حسن|حمد خ| هره|لق|حقوق 

258o92 ئى|لزمر|زق |لر|م يوسف عبــــد|سل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8|o939 لسيد|بــــر |ره محمود ص|س ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

43459 تـــى عقبــــى|لزن|رص |لن|خلود عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|9oo4 وى|لشن|ش عطيه محمد |لدمرد|ء |ل| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8353o8 مد|لىحي عىلي ح|ء عبــــد|شيم |ج طبــــيع قن|عل

22|276 مصطفى سعيد مصطفى| رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

86o696 لمجيد|ن محمد عبــــد|محمد شعبــــ ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

429972 هيم|بــــر|لسيد |ل |لع|يمن عبــــد |مصطفى  |بــــ طنط|د|
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6|756| ه | ف فهىم |مي  ع|لرف|رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

235o6| لموجود|هلل عبــــد|لموجود عبــــد|محمد عبــــد هره|لق|حقوق 

2|7o8o ن عىل|ح عرف|لفتـــ|م عبــــد|نورين عص ى شمس|تـــج ره عي 

4295o2  عبــــد |
ى
لمدبــــوح|لحميد |لرحيم عبــــد |حمد شوق |ره طنط|تـــج

8485|8 لعزيز|هلل عبــــد|زينبــــ حمدي عبــــد لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

52|694 م|ح عل|لفتـــ|ء محمد عبــــد|رس| عه دمنهور|زر

493646 محمد مجدى محمود محمد قدرى تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

4o5|93 دل محمد غريبــــ|لد ع|خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

595|o للطيف محمد محمد|عبــــد | لي|د ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

84864| ي عىلي عبــــد|سم|
لكريم|ء حسنى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

636864 محمد صبــــرى جمعه عمر زيق|لزق|ره |تـــج

542564 ل|لحميد عىلي غز|ء محمود عبــــد |آل بــــ دمنهور|د|

6923|4 هلل|م فكرى محمد عىل عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

87o3|o لشغبــــي جمعه عىلي|محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

52o|62 ى محمود عبــــد  تـــ|لمنعم أنيس فرح|نيفي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

48o227 بــــورى|لش|محمد أمجد محمد عرفه  سكندريه|ل|صيدله 

636322 لسيد قنديل|لرحمن قنديل |عبــــد زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

64o672 دي|لص|هيم محمد |بــــر|دهم محمد |نور | زيق|لزق|ره |تـــج

47754 حمد محمد سيد محمد| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o685o ى نصىحي ص| دق بــــطرس|يفيلي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

69398| وى|لمك|م فتـــىح منصور محمد |حس لمنصوره|بــــ |د|

3|99o| لموجود|حمد عبــــد|لمنعم |دتـــ عبــــد|مي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

27|684 ف فتـــىح محمد |ء |دع د|لحد|رسر دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

648546 لق|لخ|ده عبــــد|هيم عبــــ|بــــر|ء |رس| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3463o2 دو|لمجيد ج|فظ عبــــد|د ح|يوسف عم |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

28o2o9 ه عطيه محمد عطيتـــ  هيم|بــــر|ني  هره|لق|عه |زر

26oo33  منصور حلوه|رحمه عر
ى
ق لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

98636 بــــورسيع|حمد |ل |ء جم|رس| لفيوم|بــــ |د|

625529 لسيد خليل|م محمد |محمد هش |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

683o2 محمد عىلي محمود بــــدوي ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى
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827|9| ىطي|لع|نسمه حسن عىلي عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

226866 ف محمد |هلل |معتـــصم بــــ م|م|رسر  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

9|9|76 لرحيم |حمد عبــــد|محمود حسن  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

||8o|3 ى محمد سمي  محمود|ي سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

29|43| صل|دل محمد عىل و|سلىم ع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

28|22| لحميد|ل عىل عبــــد|ء كم|رس| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

28387o نور حسن مرىس|م محمد |س |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

6o6227 لمرىس قديس|لمرغنى |محمد  |ره طنط|تـــج

7|2277 |ش|لبــــ|نجوى محمود محمد رسور  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

464759 |هيم |بــــر|حمد |يوسف محمد محمود 
ى
لدسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27|777 ى ق|ء |رس| ز|سن تـــمر|بــــل ح|مي  |صيدله طنط

38938 تـــه|ن شح|لح محمود عثــــم|ص هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9ooo|7 م صبــــىح عطيه |بــــيشوى عص ج|ره سوه|تـــج

767o38 د صبــــيح|ر عو|م نص|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

442477 يف محمد |عم حمد نمي |ر رسر ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

6o335o بــــو جمعه|حمد |جر محمد |ه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|998o دريس|للـه |ء حمدى فتـــح |ل| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

778548 لرحمن طلبــــه|ح عىل عبــــد |محمد صل زيق|لزق|ره |تـــج

|2o29o هلل|لسيد عبــــد |محمود محمد حسن  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

266o43 هد|لمج|حمد مصطفى محمد |مصطفى  |حقوق بــــنه

633735 تـــ حمدى عبــــد  ي|هلل |ني 
لطوجى ي |

زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

497233 مه|لسيد سل|حمد |مل | بــــ دمنهور|د|

637389 هيم|بــــر|لسيد |ح |لفتـــ|حمد عبــــد|مه |س| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

33|429 حمد|م محمد خليفتـــ |هش سيوط|بــــ |د|

5o483| ن|ن سليم|ده مصطفى سليم|هبــــه زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28|42o م عبــــده|م|ح محمد |رق صل|ط ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

4358o7 بــــو فوده|ضى متـــول عىل |نغم ر سكندريه|ل|طبــــ 

634738  محمود
ى
 حسن شوق

ى
شوق زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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56379 ف عىل محمود|محمد  رسر ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

52||o7 نس حمدى أحمد محمد حمورى|ن ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

233|74 هيم عىل سعد|بــــر|مريم مصطفى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

433o54 ي |
د|لسيد عيسي رد|يتـــ مصطفى |ره طنط|تـــج

32o6o7 ى ط لحميد محمد|رق عبــــد|حسي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

7542o6 حمد عزبــــ|جر سمي  |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

28|76| متـــ|بــــوش|م محمد |محمد عص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|24375 ن|حمد عىل شعبــــ|ء |وف ى شمس|تـــج ره عي 

33|384 حمد|مجدي جوده | ند|ر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

786765 لبــــلىح|مريم مسعد طه مسعد  ى شمس|تـــج ره عي 

3289|8 لم|هلل فرج س|هلل فرج عبــــد|عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

76||94 دى|له|لسيد عبــــد |حمد |طمه |ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

696983 لسعيد مصطفى|يمن محمد |محمد  لمنصوره|حقوق 

885|82 ى موىس |ء حسنى ي|ل| سي  سيوط|بــــ |د|

9|9328 زق عىل  |لر|هدير وحيد عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

49322| ى|حمد جمعه بــــسيوئى سليم| ن حسني  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25o9o2 د شعيبــــ|لعظيم فؤ|حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

9|54o2 ق|عثــــم لبــــ  |ن غ|وى عثــــم|ن رسر سيوط|حقوق 

|3oo33 لحميد|رق عبــــده عبــــد |قمر ط ى شمس|د| بــــ عي 

5377o| عرص|ل|حمد محمد |محمود عبــــده  |حقوق طنط

287|27 ح|لفتـــ|عيل عبــــد|سم|مه |محمد سل ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

6o5348 ن ود|حمد د|حمد عىل | |مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8|o542 مل|يوبــــ ك|حمد مدحتـــ | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

497728 ي نعم|
لرحيم|ن عىلي عبــــد |يه مصطفى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6|o785 يد|سلىم محمد محمد ز ي صىح طنط
|معهد فنى

527|5 ل|لش|حمد حسن |رق |م ط|هش تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

835|67 س زكي |محمد عبــــ| ند ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

344637 مع حمد|دل ج|ء ع|رس| سيه|نوعيتـــ عبــــ

259847 دى|له|لد فتـــىح عبــــد|رضوى خ ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 
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3o8o8 شم|م حسن ه|ره عص|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o2572 شم|تـــتـــ ه|هيم شح|بــــر|ء |سم| سكندريه|ل|عه |زر

34393o ى|سم|لحكيم |رحمتـــ عبــــد عيل مرشد حسني  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

64|266 ي
لحليم|صبــــرى سعيد عبــــد| دئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o23o5 لسيد فرج|ن فرج |نور عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

838987 هلل|زينبــــ محمود يوسف فتـــح  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

252832 ف عبــــد|يه | وى|لمشل|لنبــــى |رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

7599|7 هبــــه حسن محمد طه ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

8o6355 ي ه|ن
ي سمي  ق|ئى

صد|ئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6375o لنبــــى محمد|لعظيم عبــــد |ح عبــــد |محمد صل ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

5o2498 لصعيدى|دى |لبــــغد|لسعيد |حمد |لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|24|2 نم حسن محمد|هيم غ|بــــر|ر |مي لمنصوره|بــــ |د|

63||25 ى رض|ي لحميد|لعظيم عبــــد |عبــــد | سمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

76|462 لحريرى|ن |ل سليم|رق كم|عمر ط لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

784978 محمد حسن محمد حسن ى شمس| لسن عي 

4495o8 د|لسيد بــــسيوئى حم|هيم |بــــر|د |زي |ضتـــ طنط|علوم ري

68365o لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|كريم محمد محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

686963 هيم|بــــر|ن |جر سعد محمود سليم|ه لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

8|9oo مصطفى ضيف محمد جمعه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

542549 ى محمد جمعه محمد عوض|ي سمي  بــــ دمنهور|د|

6234o8 جد فرج|لم|ل عبــــد|م جم|ريه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

34o258 ي
لطوجى|سعيد محمد محمود | دئى |طبــــ بــــنه

83o445 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|ح |سم ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

49|4o2 ن|لرحيم عمر|لدين عبــــد |سميحه محمود نجم  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75656o وق رض محمد محمد| رسر حقوق بــــورسعيد

539||2 دى|له|لسيد عبــــد | |ئل رض|و ج|بــــ سوه|د|

757298 ل|لمتـــع|حمد حسن عبــــد |هدير  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4|4544 ىطي|لع|حمد يىح محمد عبــــد | |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

|3|998 لسيد|رق بــــكر |ء ط|سم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|968o لخول|زق محمد |لر|حمد عبــــد|ئى |ه لشيخ|ره كفر |تـــج
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26|9|4 |عر| رص عط|لن|كريم عبــــد
ى
ق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

32|796 ل|لع|لموجود عبــــد|طمتـــ فوزى عبــــد|ف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

26|9o3 ف عىل بــــيوم |عمر  هيم|بــــر|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

34||o| لرحمن شويتـــه|لرحمن عىل عبــــد|محمد عبــــد زيق|لزق|عه |زر

6oo84o ء فتـــىح عطيه محمد عطيه|شيم |علوم طنط

437o|4 ن|ن سلط|لعزيز سلط|لد عبــــد |ء خ|رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

698772 لسيد|لعوضى |لسعيد |ء |سم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

82|399 ي يعقوبــــ وسيىلي|مح ه|س
ئى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

362773 حمد مرىس|حمد مجدي | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9o482| لرحيم |لسيد عبــــد|لرحيم |ء عبــــد|شيم ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

323||o ن|رص محمد زغلول عثــــم|لن|خلود عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

265833 لنرص زعي |حمد سيف |حمد محمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

75587o د محمد فهىم محمد سيد|زي عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

6|55o7 م|بــــوعر|لسيد |بــــوزيد |حمد | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

232|57 ى عيد عجيبــــ يوسف| مي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

5o89o5 د|حمد فوزى محمد مصطفى حسن ج| بــــ دمنهور|د|

922257 ل |لع|بــــتـــ عبــــد|حمد محمد ثــــ| ج|عه سوه|زر

8545o2 ي محمد عمر| منيه يحن  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

644939 زى|لمنعم غ|زم محمد عبــــد|ح ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

42394| بــــو شعيبــــ|ح |هيم مصبــــ|بــــر|ء محمود |آل سكندريه|ل|صيدله 

425446 حمد|حمد صبــــري |منيه | سكندريه|ل|بــــ |د|

523758 رك سيف خليل سيف|م |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

63o99o لحميد|ن رأفتـــ عبــــد |رمض| ند|ر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64o24| ى |ي لسيد بــــيوم|د |حمد رش|هيم |بــــر|سمي  زيق|لزق|صيدله 

627|68 ل محمد عطيه قنديل|رس جم|ريم ي زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4oo72| لحليم|ن عبــــد |محمد فرج رضو سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

783926 ن كيش|حمد حسن سليم|ن |ء شعبــــ|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

698422 لغنيىم|محمد يوسف متـــول  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54648| تـــ|لزي|ن فتـــىح |حمد عمر| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|45352 للطيف|م وليد يونس عبــــد |هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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8o7o96 ه | ي|حمد محمد |مي 
لبــــقوىسر ي|بــــ |د|

|لمنى

63|324 مد|مه ح|هلل غريبــــ محمد سل|منتـــ  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|72997 لمنعم|بــــر عبــــد |لمنعم ص|م عبــــد |هش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

232|3 ي علوبــــي|ح |محمد صبــــ لدين محمد خي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33o552 ل|لع|ء محمد رجبــــ يونس عبــــد|ل| |بــــ بــــنه|د|

34|6|7 مد غريبــــ عيد|ندى فريد ح ى شمس|د| بــــ عي 

|7|64 ى  لحميد عمر|حمد عبــــد |حني  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

4o4749 هيم|بــــر|م عيد |يوسف عص عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

443|32 |ء محمد عوض محمد شط|شيم لشيخ|طبــــ كفر 

68|5o7 زى|بــــ حج|لوه|ر محمد محمد عبــــد |عم لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

784666 لسيد|تـــ |لسيد فرح|محمد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

886366 محمود محمد حلىم محمد  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|57268 لحليم محمود|د عبــــد |حمد فؤ|ء |شيم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

227687 طه|لمنعم محمد بــــ|يمن عبــــد|منيه | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

34o485 بــــدين محمد|هلل ع|رتـــ عبــــد|س |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

82o754 ى|بــــ ي عزيز حسي 
سل مصطفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

333434 ش|لري|ح محمد |لفتـــ|لد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد ى شمس حقوق عي 

22|439 حمد حسن|محمد محمود  هره|لق|هندستـــ 

432|27 لقطبــــ عىل درويش|ل |جر هل|ه ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

74oo5 ي|ن س|ن شعبــــ|نوره
لم مصطفى لفيوم |تـــمريض 

8366o5 له محمود نوح عمر|ه دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

225674 هيم|بــــر|ن فهىم |حمد حس| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

229o84 ى عبــــد |سلىم ف لمجيد|لرحيم عبــــد |رس خضي  هره|لق|بــــ |د|

436579 لعبــــسي|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ء محمد |أسم لشيخ|بــــ كفر |د|

64696 هيم|بــــر|دل محمد |ر ع|من ره بــــنى سويف|تـــج

23982o بــــد عفيفى|مد ع|حمد ح| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

||6865 حمد محمد محمد|يوسف  ى شمس هندستـــ عي 

48527| ف إبــــر|نور ى|هيم |ن أرسر لسيد حسي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4o|623 يف محمد |ير عم|ن بــــيض|ل|د رسر م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

Thursday, September 6, 2018 Page 14356 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7o898| حمد|د |د محمود شد|ء شد|لزهر|طمه |ف لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

287352 لسميع محمد|هدير محمد عبــــد شمون|نوعيتـــ 

8o885o نطونيوس مدحتـــ وهبــــه زكري| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

6oo|36 لعزيز عبــــده|بــــدين عبــــد|لع|لعزيز زين |عبــــد لمنصوره|هندستـــ 

4357|4 لمنىح |لسميع |حمد محمد عبــــد|محمد  سكندريه|ل|صيدله 

647734 ضى محمد عىل جريده|جر ر|ه قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

2|485o لدين محمود محمد|ح |ح سيد صل|صل د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

85|385 ي سيد بــــكر
حمزه مصطفى لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

5o595 ي محمود فوزي ه
شم|مصطفى بــــ بــــنى سويف|د|

539756 ى معوض| ى معوض حسي  حمد حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|2629 يز مسلم محمد|ء ف|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

464362 لرحيم|حمد محمد عبــــد|رق |حمد ط| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|67397 لحسينى محمد|حمد |لد |خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8842o2 لنبــــى محمد |بــــ عبــــد|لتـــو|مصطفى عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

3|5275 لشفيع|يمن محمد عبــــد|يوسف  ى شمس حقوق عي 

5o8955 ى صل| لكريم |لمحسن عبــــد|ح عبــــد|لحسي 
هلل|عبــــد

معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

24o679 ه محمود محمد حسن| مي  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

3|8675 م|م|ء محمد عىل |وف ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

49||6| ى|بــــر|يه حسن محمد | هيم حسي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

52263 حمد|رس مرىسي |س ي|ين| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

779288 بــــ|ن دي|يمن محمد سليم|ن |يم| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

32596 هيم|بــــر|د |مصطفى محمد عىل حد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7772|3 ى  ح|لفتـــ|لحسينى محمود عبــــد|نرمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

63364| ق|حمد محمد محمد |محمد  وى|لشر لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|65462 ى صبــــرى صديق ملك كرستـــي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

83|78| ى|لرحمن خ|عبــــد ي يسي 
ى
لد شوق دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن
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679262 فورى|لص|هيم |بــــر|مد |لسيد ح|محمد  لمنصوره|طبــــ 

3284|7 لبــــر|حمد عبــــد|د محمد سيد |زي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6973| للطيف|هلل عبــــد |خلود محمد عبــــد  لفيوم|لعلوم |ر |د

|22358 |لمل|فع |ء ن|ليه عل|ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o439| لسيد محمود |حمد طلعتـــ | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

234873 حمد نبــــيه|حد |لو|مصطفى محمد عبــــد هره|لق|حقوق 

45o|93 لسيد|لسيد |حمد |مصطفى  |ضتـــ طنط|علوم ري

36596| مؤمن محمد عىل محمد |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

8|42|9 محمد ممدوح حلىمي محمد ي|بــــ |د|
|لمنى

3|9943 لونيس معروف|هبــــتـــ صبــــىح عبــــد ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7o8572 حمد|عيل |سم|حمد |محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

4533o4 ع|لرف|بــــوزيد |لبــــيىل |م |كريم عص لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

335789 هلل|تـــريزتـــ نرص زىك رزق  ى شمس علوم عي 

499359 م|لسل|لمجيد عبــــد |م عبــــد |لسل|نشوى عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23o837 حمد|بــــر |دى ج|حمد ف| هره|لق|ره |تـــج

54o286 لعزيز حميده|ن محمود عىل عبــــد|نوره لشيخ|بــــ كفر |د|

353637 ف محمد |حمد | هيم|بــــر|رسر ى شمس  تـــمريض عي 

88||9o عيد محمود عيد | سه سيوط|بــــ |د|

|26o39 حمد|م محمد |حمد هش| ى شمس حقوق عي 

43456o ل عبــــيد|لحميد هل|ء عبــــد|رس| ي صىح طنط
|معهد فنى

54|222 بــــ|محمد حسن محمد محمد بــــريك حج تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2469|7 لرحمن|بــــتـــ محمد سعد عبــــد |حمد ثــــ| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

325887 ح هيكل|بــــ صل|يه|لتـــ |ص| ى شمس|تـــج ره عي 

23439| ن|لعظيم سلط|م محمد عبــــد|محمد س لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

5o576| |حمد شكرى محمد عبــــد |لرحمن محمد |عبــــد
دى|له

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6o5o5 روق|ن ف|حمد شعبــــ|لرحمن |عبــــد  ى شمس حقوق عي 

|5o962 ى رفعتـــ محمد|ه جر حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

689263 لد مجدى مصطفى عوض|خ لمنصوره|عه |زر

92o7o2 ف حمد|كريم  ن خليل |رسر ج|ره سوه|تـــج
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363o88 لبــــ محمد خليفتـــ|بــــو ط|نحمده محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

48246o قوتـــ|حمد عرفه ي|ئى |م| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

846242 ى محمود|حمد |ء |صف مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

7o2|82 ه محمد عىل محمد مغيثــــ| مي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

689732 مد|لحميد ح|قدرى عبــــد | ر|ي لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

493o35 لجليل|لرحمن عبــــد |هر عبــــد |عىل م عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2o65| هيم|بــــر|ل عوض |محمد جم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

483538 هيم|بــــر|هيم معوض |بــــر|ريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

224939 هيم|بــــر|لمنعم |هيم عبــــد|بــــر|ن |مرو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o6o4| مد|لحميد ح|هلل مخلص محمد عبــــد |عبــــد  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

6773oo للطيف محمد|للطيف محمد عبــــد |محمد عبــــد  ن|صيدله حلو

6o6284 لشيخ|ن |لد رمض|مصطفى خ ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

759338 سهيله سيد محمد متـــول دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

46||46 رك|لمعبــــود مبــــ|محمد محمد عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

763859 بــــيىل|لطر|مد محمد محمود |حمد ح| نوعيتـــ موسيقيه بــــور سعيد

27|6o8 ن|لمجيد عطيه سليم|حد عبــــد|لو|مريم عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|22|96 هيم|بــــر|هيم |بــــر|لرحمن محمد |عبــــد  ن|هندستـــ حلو

43o89o ف متـــول عبــــد|بــــرين |ص م|لسل|ح عبــــد |لفتـــ|رسر |حقوق طنط

4285oo ه  ف محمد |ني  ى|رسر مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

848843 حمد عىلي|سلىمي محمد  ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

392|4 مر|مر محمد محمد ع|ع| عل كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8586|o ي ك
د محمد|مل فؤ|مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

|43254 لدين|شهد مجدى محمود نور  ى شمس|د| بــــ عي 

447o52 زق خشبــــ|لر|لرحمن محمود عوض عبــــد |عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|6o477 لسيد|م حلىمي |يوسف عل |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

84o389 رغده ربــــيع لبــــيبــــ مىكي دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

68|74| مر|لعزيز ع|لسميع عبــــد |رق عبــــد |مهند ط ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

456|63 ي محمود حسن عوض 
ري|لزن|مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

35354o ى |حمد | لسيد حسن|مي  ى شمس|تـــج ره عي 
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7888o6 مطي |د |ن عو|م سليم|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

|28748 ع درويش|لسيد رف|يوسف  ن|تـــربــــيتـــ حلو

626539 ه محمد عبــــد| للطيف|للطيف محمود عبــــد|مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|7924 يد|عيل ف|سم|رص |عزيزه ن ى شمس| لسن عي 

89o569 لحليم |تـــه عبــــد|مه محمد شح|س| سيوط|حقوق 

285474 ى عبــــد|ي لعزيز|لرحيم عبــــد|للطيف عبــــد|سمي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

3582|9 دي|له|محمد وحيد محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

42684 هيم محمد|بــــر|حمد جمعه قطبــــ | هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

83262 وق رجبــــ عثــــم ن حميدتـــ|رسر ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

4o5329  بــــشي  محمد محجوبــــ بــــشي 
مصطفى |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

85|452 م محمد عىلي محمد|حل| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

6|5378 ر|لغف|أحمد محمد عبــــد | لي|د لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

2968o7 ن|هيم سليم|بــــر|مل |ل ك|زم هل|ح ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

478842 هيم|بــــر|دل عمر بــــيوم |محمد ع سكندريه|ل|هندستـــ 

|5o843 م محمد محمود|ء س|سم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|63|7 هيم محمد|بــــر|لد |منيتـــ خ| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

257o|8 لرحمن|لدين عبــــد|ء سعيد زين |دع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

375o88 هلل|م عبــــد|هلل محمود س|عبــــد ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

|4975o ح|لفتـــ|ن عبــــد |لرحمن مصطفى رمض|عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

428572 لسيد عوض|لونيس |آيه محمد عبــــد |عه طنط|زر

789|9o دى|لبــــغد|لحميد محمد |مل عبــــد|مح ك|كريم س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

5oo763 ي
مر|لسيد ع|محمد محمد | دئى عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

23347| سط|لبــــ|لمجيد عبــــد|رضوى مصطفى عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8989oo ي|ر
فظ |لح|لعزيز عبــــد|محمد عبــــد| ئى تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

698938 لعجىم|هيم محمد |بــــر|مريم حمدى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

676463 لنقيبــــ|حمد |لمتـــول |لمتـــول |هبــــه  لمنصوره|بــــ |د|

878226 ى حكيم سعد  |م |ريه|م مي  سيوط|بــــ |د|

|66852 ي|ر
حمد سعيد حسن| |ئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o39o8 يق بــــخيتـــ نخله|يز ف|ئى ف|جيوف لمنصوره|ره |تـــج
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236536 ج محمد مصطفى|هلل محمد فر|منه  هره|لق|بــــ |د|

498434 هلل حمد|بــــ |أيتـــ محمد سعد ج ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

34o259 ف عبــــد| |دين لحميد عىلي|رسر عه مشتـــهر|زر

6|7642 لي|هيم نرص غ|بــــر|هر |م ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3|896 هيم|بــــر|د |يمن نه|ن |نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o|483 م|لسل|لسيد عبــــد|در عزتـــ |أحمد ن لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

37398 بــــر حسن|حمد حسن ج| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8859|3 بــــر |لج|هر عبــــد|رس م|حمد ي| سيوط|تـــربــــيتـــ 

37|6|o بــــ|لتـــو|لمحسن عبــــد|محمد عوئى عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2|8598 لفضيل|هيم عبــــد|بــــر|دل |ندى ع ن|هندستـــ حلو

7|68o| ىط محمد|لمع|بــــو |مصطفى محمود  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

434638 وع|ندى عبــــودتـــ رزق مط |علوم طنط

|64629 لغنى مصطفى|ل عبــــد |بــــ جم|يه| ن|بــــ حلو|د|

85|48| شم مسعود عىلي|هند ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

786o43 ه | هيم مصطفى محمد|بــــر|حمد |مي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

78642 ء حسن يوسف فهىمي|سم  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

||67o3 لس س ى يعقوبــــ|كي  مح بــــشر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

752487 ى |لسيد |يوسف  ل|لبــــغ|حمد حسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

64262o للطيف|للطيف محمد عبــــد|محمد عبــــد ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

7643|9 ي|ه
يف | ئى لمهدي حسن|بــــو عيشه محمد |رسر هندستـــ بــــور سعيد

36656o حمد|ر |حمد مختـــ|ر |مختـــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

439735 لنجريدى|حمد |رس ممدوح |ن ي|نور لشيخ|ره كفر |تـــج

|525o9 ى|محمد ح تـــم محمد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25879o رس شلبــــى خرصى|محمود ي ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

5o7545 لمطلبــــ |هيم عبــــد |لدين إبــــر|م |ء عص|لشيم|
ر|نص

سكندريه|ل|علوم 

|4454 تـــ|لحسينى بــــرك|حمد عىل |كريم  ى شمس حقوق عي 

24867| ج عىل|لح|دين عىل محمد |ن |ن طنط|سن|طبــــ 

638|85 هيم|بــــر|ل محمد محمد |حمد جم| زيق|لزق|ره |تـــج
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77889o للطيف|ل عبــــد|يمن محمد كم| |ر|ي زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

753o|6 لسيد|لحميد |لسيد عبــــد |م |هش لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5424o4 للطيف فرج|ء فرج محمد عبــــد|ل| |حقوق طنط

8o77|7 ي عىلي|ل|
ء محمد مصطفى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

3|6o|9 لسيد|ن |ء سعيد سليم|صف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|7o9o ن|همتـــ سيد محمد عثــــم ي|عه |زر
|لمنى

258o6 لسعيد|يمن محمد |رحمتـــ  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

5o289o م فرج محمد مدين|ره عص|س سكندريه|ل|ره |تـــج

249448 ود|دق محمد د|لص|له محمد |ه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|45728 ى |محمد ط حمد|رق حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

258||5  |لش|يمن عبــــد|محمود 
ى
|ق

ى
لمنوق ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

9|3828 لد محمد عىل  |لرحمن خ|عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

889839 لسيد |ريمون ثــــروتـــ شكرى عبــــد سيوط|بــــ |د|

75276o ف محمد عىل محمد|محمد  رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

896|9| حمد  |لد محمود |رحمه خ ج|ره سوه|تـــج

542398 لقط|حمد محمد محمد عىل |ء |رس| بــــ دمنهور|د|

7o7426 ى رمض لسعيد|ن |ن رمض|حني  لمنصوره|بــــ |د|

|437o3 ي |مريم 
ى مصطفى ى|مي  مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4228oo ر|زق نص|لر|ن عبــــد |صفيه شعبــــ سكندريه|ل|عه |زر

852763 ي درويش
مريم معوض تـــوئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

864658 حمد فهىمي مرىسي|محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

322682 |محمد س| س|م
ى
لم دسوق ى شمس|د| بــــ عي 

782462 حمد|ص |لخ|عمر محمد حسن  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23o926 ف محمود عىل|هيم |بــــر| رسر هره|لق|عه |زر

79o286 روق محمد|يه مصطفى ف| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|56o95 لمنعم|م حسن عبــــد |سلىمي حس سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

64o|44 يرى|لحر|حمد عبــــده |مريم محمد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5287o9 ش|بــــوهو|لسيد |رص هليل |محمد ن سكندريه|ل|حقوق 

4|773o هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|ء |رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

884227 لعزيز |لنظي  عبــــد|ن فرج عبــــد|رم|ن سيوط|بــــ |د|
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4|6744 ى |مروتـــعبــــد ىط|لدم|لعزيز حسي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

333689 ل|لمعىط هل|حمد محمد عبــــد| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

72263 ي عبــــد|عبــــد
لمحسن محمد|لرحمن حسنى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

29|24| حمد|م |حمد هم|ل |حمد و| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o3o4| لحميد عشوش|هيم عبــــد |بــــر|محمد محمود  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

63||o| ح عىل|بــــ صل|يه|جر |ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

23869| لحميد محمد حسن|ريم عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|o687 ده رجبــــ سعد محمد|غ لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

|7o87 سمر نبــــيل محمد سعيد هره|لق|بــــ |د|

237528 حمد|بــــر محمد عمر |منيه ص| سيوط|عه |زر

227239 حمد|هلل |محمد سيد مصطفى عبــــد  هره|لق|حقوق 

623798 لمنىح |لحميد |ح عبــــد |منى صل ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

9||978 لقط |لوحش سيد |ء |شيم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

323774 حمد حسن|ن عرفه |نور هره|لق|علوم 

6473|o لحميد|م عبــــد|لسل|دل محمد عبــــد|مه ع|س| زيق|لزق|حقوق 

684o2o بــــ|مد |لحميد ح|مد عبــــد |ح ض|لشر لمنصوره|بــــ |د|

2692|5 هبــــه سعيد حمزه خرصى ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7|2987 لح عىل|ر ص|لغف|لد محمد عبــــد |خ لمنصوره|حقوق 

3|47|3 لد محمد سيد|م خ|هش وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|4o948 ين  ف مر|شي  دق|لص|د عبــــد |رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

34277o ى عبــــد|للطيف |عبــــد لرحمن|للطيف عبــــد|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

3364oo وق خ ى ه|رسر شم|لد حسي  ج|بــــ سوه|د|

485392 هيم|بــــر|لمنعم عىل |ن نبــــيل عبــــد |رو سكندريه|ل|ره |تـــج

64o778 ل|لع|حمد عبــــد |حمد محمد |محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

486674 ن|ن محمد عثــــم|لرحمن مني  عثــــم|عبــــد م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

283283 ل|لد|هلل |لسيد محرز محمد عبــــد |عمر  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

64o|68 |هيم سيد |بــــر|لحميد |لمعىط عبــــد|ر عبــــد|مي
حمد

ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 
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7||785 لطي |بــــسمله نسيم محمد عبــــده  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

785384 حمد شلبــــى|ل |لع|حمد حسن عبــــد | زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|78oo9 يوبــــ|سلىم مصطفى محمود  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o545| لسميع سعد|حمد عبــــد |يوسف  سكندريه|ل|حقوق 

5|986 ن سيد محمود|ر شعبــــ|من لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|279o لغرو|در فتـــوح |لق|رس عبــــد |ي| ر|ي |عه طنط|زر

6446|3 لرحمن محمد أحمد درتـــ|عمر عبــــد سيوط|بــــ |د|

4|7465 لحميد حطبــــ|لسيد عبــــد|لد |خ لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6|o558 ل|لع|بــــدين عبــــد |لع|حمد زين |زينه  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5|657 هيم عىل|بــــر|ميه سيد |س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

434562 ى|لحس|د |حمد فؤ|ء |لزهر| ني  ي صىح طنط
|معهد فنى

77657o ه جم| لق محمد شنبــــ|لخ|ل عبــــد |مي  زيق|لزق|ره |تـــج

|4||24 هر|لظ|حمد عبــــد |م محمد |محمد هش ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

445426 ى|بــــو |لعربــــي |ر |من لحمد مرىسي حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

48|796 لعزيز|حمد حمدى منصور عبــــد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

46o87| لحوىسر|م محمد محمد |سل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

759439 ى|حمد محمد حس|ء |ل| ني  لسويس|طبــــ 

||8492 مر|ل محمود عىل ع|سم جم|دين بــــ|ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8555oo حمد|لىحي |ح عبــــد|ربــــيع صل ي|بــــ |د|
|لمنى

768|6| بــــد|زينه نبــــيل جمعه محمد ع لعريش|علوم 

692795 لرحمن|حمد عبــــد |مد |رق ح|ء ط|سم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4o5556 ي عطيه|لسيد ر|يدي محمد |ه
ضى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

368633 محمود حنفى خليفه حنفى |حقوق بــــنه

276984 ي|ر
م|لبــــ عل|بــــو ط|صبــــىح عيد | ئى شمون|نوعيتـــ 

|5|9o| ف محمد عبــــد |نىح  | لجليل|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|5554 هيم بــــشر|تـــم رجبــــ إبــــر|محمد ح لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|52359 لحميد محمد|لمجيد عبــــد |ء عبــــد |سم| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

62o739 ف محمد حسن زهر ن|أرسر ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

425787 ى ع لحق|د |لسيد محمد ج|طف |حني  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

249533 ج|لسيد حج|ره ممدوح |س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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339324 لرحمن|لق محمد عبــــد|لخ|محمود محمد عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

8o9924 ي عىلي|ط
ى
رق صبــــري دسوق ره بــــنى سويف|تـــج

2|4587 ى حسنى عبــــد|ي ن|لمنعم محمد عثــــم|سمي  هره|لق|صيدله 

877439 ل |لع|ح عبــــد|لفتـــ|ء محمد عبــــد|لشيم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

787832 ن|صل|لحميد |محمد مصطفى فتـــىح عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

924|65 دق  |لص|هلل |جعفر طلعتـــ عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

239946 وى|لح طنط|دل ص|حمد ع| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

6739| عيل عىل محمود|سم|ن |نوره لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

4o8733 ر|لنج|لعزيز نبــــوى |ء محمد عبــــد |نجل |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

69o928 يوسف سعد يوسف محمد| ر|ي لمنصوره|علوم 

86|629 ي عبــــد
ر خلف خليفه|لستـــ|مصطفى سيوط|عه |زر

349974 س|د عبــــ|لنبــــى مر|عبــــد| دين |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

7o2732 م|فظ |هلل محمد ح|منه  لسعيد حي  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

4|4626 ل|لعظيم هل|ء طلعتـــ عبــــد |آل لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

49o478 بــــر محمد مصطفى|ن ج|جيل سكندريه|ل|حقوق 

358952 حمد حسن|لدين |م |رحمتـــ حس |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

269938 وى|لششتـــ|لسيد فتـــىح سعد |فتـــىح  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8o353| لمقصود|لنبــــي عبــــد|عبــــد| حمد رض| ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

8|8927 نور|دل |د ع|رينه عم|م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3|||5| زق|لر|م عبــــد|م|زق |لر|عمرو عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

236835 لنعيم|رف عبــــد|سلىم سعيد ع  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

||58o6 يمن محمد محمود|يوسف  هره|لق|ره |تـــج

7|65o8 ي
ر|س دويد|حمد محمد عبــــ| |دئى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7767o| ورى|لغنى مغ|م عبــــد |محمود هش زيق|لزق|ره |تـــج

6925o| هيم|بــــر|لشكور |د عبــــد |رحمه فؤ لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4892|7 حمد|فظ سيد |لحليم ح|ن عبــــد |إيم سكندريه|ل|بــــ |د|

3||7oo م سيد عبــــده محمد عبــــده ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

645385 ده|ء حسن حسن طه شو|رس| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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287495 لعليىم|لحميد |ورى عبــــد|بــــر مغ|يمن ص| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|23536 هيم زيد|بــــر|لد محمد وجيه |حمد خ| هره|لق|حقوق 

284o59 لسيد|ل مصطفى |محمد جم لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5|5923 لجندي|لعظيم عمر محمد |عزيزتـــ عىل عبــــد  بــــ دمنهور|د|

3|8882 حمد|زق متـــول |لر|رتـــ عبــــد|س ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

68|232 لنبــــى|هلل حسن عبــــد |ع عوض |لرف|حمد |عىل  لمنصوره|ره |تـــج

252oo5 هيم سليم|بــــر|د |حمد عم| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

677243 ن|دى عطو|له|لعليم عبــــد |لد عبــــد |عمر خ لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

54556 لغيط|بــــو |ح |وصىل حسن صل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

884457 ج  |ن دريدر رس|محمد شعبــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o9|92 ى|دين حمدى مبــــروك |ن حمد حسني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5o2o87 ن|ن رشو|هيم زي|بــــر|لسيد |م |سل| سكندريه|ل|حقوق 

|74o37 عيل|سم|زق |لر|مه سعيد عبــــد |س|حمد | ن|حقوق حلو

8o9996 حمد|دي محمد |ن ن|رمض ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

357939 حمد|حمد |حمد فرج | ى شمس|تـــج ره عي 

|56354 م|م|محمد مدحتـــ محمد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

7o8954 لسيد|حمد |لمتـــجىل |ئل عبــــد |محمد و |ضتـــ طنط|علوم ري

823857 ى|لع|هيم عربــــي عبــــد|بــــر| ىطي حسني  ره بــــنى سويف|تـــج

627o79 لحسينى عىل مصطفى مصطفى عيس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

287653 د|لجو|ح عبــــد|ح سعيد صل|صل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

629797 حمد علوى طلعتـــ محمد| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|52|75 ي|ر
لحميد|ح عبــــد |صل| زكري| ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

283894 سط|لبــــ|لودود عبــــد|حمد عبــــد|محمود  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

4o86|6 ر|لحميد دويد|ج  محمود عبــــد|م ن|سل| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

68o333 م|م|ل|فظ |ح محمد ح|لفتـــ|محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

866o24 رون صموئيل|ؤول ه|شنوده ش كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

8|86o9 ي|بــــر|ر |نه مختـــ|دمي هيم جورج  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

684342 ر|لنج|لدين |لحسينى بــــدر |يمن |نسمه  ط|بــــ دمي|د|

295928 لعزم|بــــو|عىل رأفتـــ محمود محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 
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|74o75 لمغربــــى|لعزيز |مه عبــــد |س|لدين |نور  لمنصوره|حقوق 

694299 |ح حسبــــ |لفتـــ|لحسينى عبــــد |ء مصطفى |شيم
لنبــــى

لمنصوره|ره |تـــج

634626 شم|لق ه|لخ|حمد عبــــد|كريم  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

356o|| هيم|بــــر|ن محمد محمود محمد |نوره |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|7887 حمد محمد بــــدير مدكور|رضوى  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6|2226 طر|هيم محمد خ|بــــر|حمد محمد | |حقوق طنط

8862o7 لحفيظ |محمد مجدى محمد عبــــد سيوط|حقوق 

37|932 ن|عىل محمد قط عش دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

4263|o لحميد محمد|لحميد فريد عبــــد |بــــسنتـــ عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

249|7| ر|لنج|يه عمر محمود | لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

6452|3 لسيد|هلل |ل عزتـــ محمد عبــــد |آم |حقوق طنط

343793 دي|له|حمد محمد عبــــد|هيم |بــــر| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

266|3o حمد عنبــــ|بــــ |لوه|كريم نبــــيل عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7799|5 هلل محمد|هلل عبــــد|ل عبــــد |مل جم| زيق|لزق|هندستـــ 

6|3679 ر|لنج|رص مصطفى |ندى ن |صيدله طنط

624|84 ي |محمد ن ألتـــربــــي محمد|ج  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

8o7988 ى حسن عبــــد|ي لعظيم مهدي|سمي  ره بــــنى سويف|تـــج

4823|4 ل|تـــ جل|عمر مجدى بــــرك سكندريه|ل|حقوق 

68o53o ىط|لمع|بــــو |لد |محمد كريم عطيه خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|24599 ى|س محسن يوسف مسعود| بــــي  هره|لق|ر |ثــــ|

826947 س محمد|ء محمد عبــــ|لزهر|طمه |ف دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

758739 ج محمد|نديم محمد ض  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

7oo4|| ز|لبــــ|لرحمن |حمد عبــــد |لسيد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

3227o4 لنمىل|هيم |بــــر|حمد محمود |منيتـــ | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|28oo4 م|لسل|محمد مدحتـــ عبــــد | ند دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

636|2| دو|هيم محمد ج|بــــر|مريم محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

54468| لعزيز محمد يونس|ندى محمد عبــــد لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

344436 لكردى|لسيد |ح حمدى |صل |تـــربــــيتـــ بــــنه
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284577 نور حسن|حمد |لبــــنى  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

26|9|| هيم|بــــر|رق فتـــىح عىل |فتـــىح ط |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

427865 ه|بــــر|ء صبــــرى محمد |ل| شي  هيم رسر |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

92o57o ه سعد | حمد محمود |مي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

8o6288 عيل|سم|تـــ |عيل شح|سم|ن |رو  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

683|54 لويسر|ن |حمد رمض|لسيد |هبــــه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

45789 ي|ر
حمد|لحليم |د عبــــد |عم| ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o5994 تـــم يوسف حسن |محمد ح ج|صيدلتـــ سوه

||7o54 حمد|دى |له|لد عبــــد |ء خ|رس| هره|لق|حقوق 

|29397 ن لبــــيبــــ|در جبــــر|فىل ن|بــــ ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

496|69 لطويل|حمد |ء جعفر تـــوفيق |إرس بــــ دمنهور|د|

4|4636 ف إبــــر بــــ|لبــــ|هيم فتـــح |بــــسمتـــ أرسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

253893 بــــو فرو|بــــر |مريم محمد ص شمون|نوعيتـــ 

693oo7 زى|هيم غ|بــــر|محمد مجدى محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|23937 ى عيس|مه |س|ون |مر مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|629 لس  يم صبــــىح تـــوفيق|فر|لقس |كي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

9|74|4 ندرو سمي  كميل لبــــيبــــ  | سيوط|حقوق 

886729 حمد محمد |لد |ء خ|هن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|752| لرحيم|حمد عبــــد|مح |عىلي س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|696oo |لعل|بــــو|ر |لستـــ|حمد محمد عبــــد | ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

7|5274 حمد بــــهلول|حمد محمد |محمود  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

488598 رك|لسيد حسن مع|مل |يحن  حسن ك سكندريه|ل|حقوق 

228849 يز بــــخيتـــ|د ف|ر ج|من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|9889 تـــ|لجليل بــــرك|ر محمد عبــــد |من ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

27|544 ل|لجيد هل|مر عبــــد |نبــــيله لطفى ع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

759297 ى محمد|يه سيد | مي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

78|484 دى|له|حمد عبــــد|ء محمد |لشيم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6846|| ز حلطش|لبــــ|ء مسعد رجبــــ |سم| لمنصوره|علوم 

2373o4 تـــه عىل|مريم محمد شح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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8568|6 ي|لحفيظ شقر|لرحيم سيد عبــــد|عبــــد
ئى لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 

بــــ موجه|نتـــس|/سويف

647728  |لرحيم عىل عر|ء عبــــد|عىلي
ى
لشوينى|ق زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

9o5897 ن محمد |لحسن فوزى شعبــــ| سيوط|ره |تـــج

|693o6 م محمد جوده|عىل هش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

24o522 سم|لدين سعد محمد ق|ء|سلىم عل هره|لق|حقوق 

4o7652 ن جمعه عىل|يدى رمض|ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

337349 وي|لشن|حمد عىل |رص |بــــسنتـــ ن |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

9|5524 ل  |لع|محمد محمود محمد عبــــد ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

789843 ى هش م لطيف سيف فرج|نرمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

66997 ى عىل|لحميد |حمد عبــــد |سهيلتـــ  مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8|422| محمد نور عىلي محمد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

9||64o ى عىل |عىل رش د يسي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

697428 حمد|حمد |ص |لع|بــــو |م |هلل عص|عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

843696 ي|وي ص|محمود قن
لح مصطفى ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

632935 لحميد محمد|ثــــروتـــ عبــــد| سمـ زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4|8786 لسيد سليم|هيم |بــــر|ء حمدين |رس| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

264264 مر|د ع|زق محمد رش|لر|زينبــــ عبــــد |ره بــــنه|تـــج

|53793 ى خليل عبــــد |ده |مي لمطلبــــ|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

84546o ى|مروه بــــدري محمد حس ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

27o96o ء رجبــــ يوسف محمد رجبــــ|رس| |صيدله طنط

785534 بــــوستـــيتـــ|حمد محمد |هيم |بــــر|زن حسن |م ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

228|22 ي
حمد محمد|محمد | دئى ى شمس|د| بــــ عي 

248348 لوكيل|حمد |بــــر مخيمر |س ج|ين| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

634o8o بــــ|محمد حمدى منصور محمد عىل خط زيق|لزق|هندستـــ 

526336 س حسن|لد عىل عبــــ|خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

243463 لخي  عطيه|بــــو|ن سمي  |نور كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

4|2923 لسيد محمد|ن |هيم سليم|بــــر|جر |ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8|57o7 ل محمد حسن|سمر جم ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

2684|6 ف عبــــد|محمود  شقر|ل|لحكم |رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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773o4o وى|حمد رجبــــ محمد محمود عشم| ى شمس حقوق عي 

46762 مصطفى حسن طلبــــه حلىم تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

48|352 لسيد|حمد عيد |حمد مجدى | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

875496 دى قمىح جيد سعيد |ش ج|ضتـــ سوه|علوم ري

898273 حمد |لد يوسف |بــــسمه خ قرص|ل|فنون جميله فنون 

5o643o يف محمد |منه  لففى|لحسينى |هلل رسر سكندريه|ل|طبــــ 

686743 محمد محمد مصطفى عبــــده صقر لمنصوره|حقوق 

638793 لسيد قطبــــ|هلل |لسيد عبــــد |سهيله  زيق|لزق|علوم 

68558| ح |لدرد|حمد |لسيد سيد |م مكرم |ريه لمنصوره|بــــ |د|

9o426o بــــر  |لدين ص|ن وليد عز |نوره ج|تـــربــــيتـــ سوه

45o88 ى |ن ليثــــي |يم| ى|مي  مي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

646|69 قبــــ|هيم |بــــر|ل محمد |منى جل ل|لشر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|59o99 رجبــــ محمد| سم رض|بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|7|o4 م شكرى فهيم جرجس |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|378|5 ل|ل غبــــري|طف شفيق غ|بــــيشوى ع ى شمس|د| بــــ عي 

44855 ى|لحميد حس|مريم رفعتـــ محمود عبــــد  ني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

449|o4 بــــوليمون|حمد |وي |كوثــــر محمد شه |بــــ طنط|د|

34oo55 يد|حمد محمد ف|طمتـــ محمد |ف |نوعيتـــ بــــنه

442239 لربــــ|د |حمد عىل ج|عىل  لشيخ|طبــــ كفر 

7|5223 ن دغيدى|حمد محمود رمض| ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

22|79| ي|ر
ح|لفتـــ|مه محمد عبــــد|س| |ئى حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن

ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|6642 ف |لدين |عز  ئى|حمد كيل|حمد |رسر ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

4o948o تـــ|د ممدوح مرىس عرف|زي |ره طنط|تـــج

2|929| بــــ|لتـــو|هيم عبــــد|بــــر|هيم حمدى |بــــر| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8583o7 رص|لن|حمد عبــــد|محمد خلف  ي|بــــ |د|
|لمنى

6|72| بــــ محمد|لبــــ|ئى محمد فتـــح |م| علوم بــــنى سويف

24|o47 هيم حسن جودتـــ|بــــر|هيم يوسف |بــــر| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

4323o| لقليبــــى|ل |حمد جل| |ند |بــــ طنط|د|

||666| ء خضي  صديق زينهم|ل| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

Thursday, September 6, 2018 Page 14370 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

88o948 لد عىل محمد حسن |خ ي صىح 
سيوط|معهد فنى

37268o قتـــ | لمندور|بــــو |فظ |لح|بــــ طه عبــــد|يه|رسر ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

447642 ف حسن بــــخيتـــ محمد|ي ى أرسر سمي  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|25742 لعزيز|حمد محمد عبــــد |محمد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

25o565 لسيد أبــــوطبــــيخ|مه |س|تـــفى  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

839626 يع|لعزبــــ ط|رق محمد |ط قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

89o655 ن |لحق عثــــم|د |ح ج|ء صل|رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|5oo|7 ن حسن|م حسن رمض|سل| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

475372 ى لمسيح|عبــــد | ض حن|جورج ري| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o7o96 لرؤف|حمد عبــــد |لد محمد |م خ سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|55763 لفولي|مل |حمد سيد ك| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9||555 بــــر |رص عىل ص|لن|بــــسمه عبــــد ج|عه سوه|زر

35748o لفى|ل|لحليم حسن |لد عبــــد|ء خ|صف |تـــربــــيتـــ بــــنه

||532| ى|مر عىل جل|يدى تـــ|ه ل خي  ى شمس| لسن عي 

5|9|38 بــــو حسن|لسيد |ل |حمد بــــل|ء |رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

8o8|82 حمد|ره محمود حسن |س حقوق بــــنى سويف

2264|4 لغنى|ح عبــــد|لفتـــ|رق عبــــد|دى ط|ش ن|حقوق حلو

27|378 وى محليس|ئل محمد عشم|و| ر|ي ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

639334 بــــ|لوه|حمد فتـــىح عبــــد|تـــن |ف ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|64228 ي رمض|لسيد |محمد 
ى
ن|لدسوق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

362849 ه|لل|هلل عبــــد|هلل طه عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

348o86 ف د|نطونيوس | د|مه عي|ود سل|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

3552o4 د|زينبــــ محمد فتـــىح ج ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

49296o لح|محمد عزتـــ سعد محمد تـــوفيق ص عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

767o28 لبــــيك|حمد |حمد حسن |حسن  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

354238 لسيد|ن |ن شعبــــ|ء شعبــــ|سم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o|o66 حمد|دى |له|ض عبــــد |لعليم ري|م عبــــد |له| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

325|29 حمد|لسيد |ئل |م و|سل| ى شمس|تـــج ره عي 
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6|6365 لعجوز|عمر محمد محمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

956o3 ن|س عوي|س محمد عبــــ|عمرو عبــــ ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

8o7335 وي محجوبــــ|لبــــل|رجي |محمد ج ره بــــنى سويف|تـــج

77|477 ه عبــــد | ن فريد|لجليل شعبــــ|مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

496494 لسيد هيبــــه|ح |لسيد صل|مريم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|46587 تـــتـــ محمد|دهم محمد شح| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

276764 يف  لصيفى|يمن محمد |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8542o6 مل|ك| مل عط|محمد ك ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

528|8 بــــو هشيمه|طف خليفه |يه ع| ن|حقوق حلو

633578 لسيد|لطيف |حمد عبــــد |محمود  زيق|لزق|صيدله 

3|459 ن|جر مسعد محمد شعبــــ|ه م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

7o2897 ى يونس|محمد م هر محمد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

6|3232 ن|ء مرىس محمد مرىس سليم|عل ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

366932 ف صبــــىح جورج| |رين|م رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

697327 ه محمد عثــــم هيم محمد|بــــر|ن |ني  لمنصوره|بــــ |د|

642757 ي
حمد محمد|م محمد |حس| دئى | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

||9|9| |سكندر حن|كر |م ش|س| ري|م ى شمس| لسن عي 

2|6494 لدين متـــول|ح |محمود متـــول صل ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

432|65 ر|لنج|بــــ |لوه|ء سمي  عبــــد |رس| ي صىح طنط
|معهد فنى

62625 ه محمد | لمقصود|حمد عبــــد |مي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

3583|8 رك|تـــه مبــــ|رك شح|ر مبــــ|مي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

342423 حمد محمد|لرحمن |ريم محمد عبــــد |حقوق بــــنه

2663|8 لسيد|ل محمد |جر كم|ه زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

2435o3 لم|لنرص س|لم سيف |م س|له| ن|سو|بــــ |د|

63|549 ن يحن  محمد محمد|يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

85442 هلل|س عبــــد |لنبــــى عبــــ|يتـــ عبــــد | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

6433|6 ى صل|ي عيل|سم|لسيد |ح |سمي  ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

648o66 ل عىل سليم|محمد جم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4|883| ه | ن|هيم حسن زي|بــــر|هيم |بــــر|مي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 
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788o| ى مجدى موريس ف نوس|نرمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

87384 ى|لظ|عمر محمد عبــــد هر حسي  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

848236 هيم|بــــر|لكريم |كر عبــــد|م ش|هش ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

59988 ئى محمد|رس محمد يم|ي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6|9458 حمد محمد خليل|منى مجدى  ط|بــــ دمي|د|

3|323| هيم|بــــر|بــــسمتـــ سعيد محمد صبــــرى  ى شمس| لسن عي 

|62857 بــــ|لوه|ل سعيد عبــــد |عبــــي  بــــل ى شمس حقوق عي 

82|o94 ى محمد سيد حسن حسي  ي|طبــــ 
|لمنى

62o65| وع|هيم مط|إبــــر| م زكري|إسل ط|حقوق دمي

9o829| ن خليفه |ل حمد|ر كم|من ج|صيدلتـــ سوه

7753|7 لمنعم عىل|لرحيم عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

784|28 حمد|دم عىل محمد |حمد | ى شمس طبــــ عي 

843|| ه محمد عيد محمد | حمد|مي  سيوط|ره |تـــج

4o5446 ى عبــــد |ي لشوربــــىح |ح محمد |لفتـــ|سمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

8o833 نبــــيلتـــ مفرح محمد محمد حسن ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

648438 عيل|سم|لسيد محمد |هيم |بــــر|لد |خ زيق|لزق|صيدله 

3|4549 ى محمد|محمد ي رس حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

623967 هيم حسونه|بــــر|ندى محسن عبــــده  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4o8353 ى ه|ي لعزيز يس|ئى محمد عبــــد|سي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

896879 لد محمد صديق |ن خ|حن ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9|3756 ى ى سمع| مي  ن شنوده  |بــــشر سيوط|حقوق 

|78555 حمد محمد تـــوفيق|محمد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|37398 لحكيم|لودود عبــــد |وى ربــــيع عبــــد |حفن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

453978 تـــ|تـــ محمد محمد بــــرك|رف عبــــده بــــرك|ع ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|32o83 يف فوزى حد|ل| د عىل|ء رسر ن|بــــ حلو|د|

855|94 للطيف محمد|ء رفعتـــ عبــــد|دع ي|بــــ |د|
|لمنى

3||637 محمد محمود محمد عىل حسن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8o24o4 نم|حمد سيد فتـــىحي غ| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

4o46|8 در ذكرى|لق|لسيد خميس عبــــد|حمد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

782|o2 ن|ن حسن سليم|محمد سليم زيق|لزق|بــــ |د|
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456|53 ى |حمد عبــــد |رس |ف |لنبــــي محمد حسني  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

9o94oo هيم محمد |بــــر|بــــسمه محمد  ج|تـــربــــيتـــ سوه

34465| هيم خليفه|بــــر|هيم |بــــر|مل محمد | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7|675 ن حميده|محمد بــــدوي حمد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|22297 ن|ل محمد عثــــم|سلىم جم هره|لق|ره |تـــج

|353o2 لمنعم محمد|هيم عبــــد |بــــر|هيم محمد |بــــر| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|72o4o مد رشدى|هر وحيد ح|ش ن|حقوق حلو

35927o يد زىكي|دل ز|د ع|ميل |تـــربــــيتـــ بــــنه

373o65 بــــ|لوه|بــــ بــــيوم عبــــد|لوه|مصطفى عبــــد كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

8769|o ح محمد محمد  |يه صبــــ| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9o836| لدين  |رس محمود سعد |بــــسنتـــ ي ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

94364 لحميد|ل ربــــيع عبــــد |هدير جم ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

776492 لغنى مصطفى|لغنى محمد عبــــد|هدير عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

259553 ء رجبــــ زىك دعبــــس|شيم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

22758 لمبــــدى|هيم عبــــد|بــــر|ر |لجبــــ|هلل عبــــد|عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

4|7742 ن|ء نبــــيل فوزي عثــــم|سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5|5596 حمد|حمد محمد |عزيزه  بــــ دمنهور|د|

6|6955 تـــ|لزي|ء محمد عبــــده |سم| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

688|66 ى|بــــ|ل|مد |لسيد ح|محمد  صي  لمنصوره|هندستـــ 

77458| رك|وى مبــــ|ن عشم|رق سكر|م ط|له| ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

6973|4 بــــ|لوه|لسيد عبــــد |رص |ره ن|س ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

4|o|33 ن|ج  محمد ميد|سيف ن |ره طنط|تـــج

223595 ل|لجبــــ|م |لسل|مه عبــــد|س| |ن|سوز هره|لق|بــــ |د|

|4|264 تـــه|دي شهدي شح|نصيف ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

828798 ي عبــــده مسلم عبــــد
لمبــــدي|مصطفى دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

63o8oo ن لطفى|رس سليم|مهند ي عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

782886 بــــتـــ|عيل ثــــ|سم|هيم |بــــر|ح |محمد صل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

68o75 ر|لستـــ|جر سعيد رجبــــ عبــــد |ه لفيوم|عه |زر

757945 لسيد|لمعىط |لد عىل عبــــد |خ زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

9o43|6 هيم |بــــر|رم |لمك|بــــو|حمد محمد | ج|ره سوه|تـــج
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|586|9 ح محمد|لفتـــ|عبــــد | ء رأفتـــ عط|رس| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

832|7 س|ضىح ربــــيع لطفى عبــــ صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8|6775 مل|رفعتـــ فوزي ك| رين|م ره بــــنى سويف|تـــج

2|2762 د|لجو|حمد يحن  تـــوفيق عبــــد| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

22|858 تـــه|لعزيز شح|سعيد عبــــد| رن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o2263 د محمد|لجو|هلل عبــــد |د مجدى عبــــد |زي سكندريه|ل|ره |تـــج

8o42o| هيم|بــــر|حمد |ل |رحمه كم ي|نوعيتـــ 
|لمنى

5|o7|2 ن|حمد عثــــم|حمد محمد |لرحمن |عبــــد طبــــ بــــيطرى دمنهور

268243 هلل|بــــ |محمود عىل محمود ج تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

832768 ي|حمد |حمد يشي |
لبــــسيوئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

326o35 لدين|لسيد نور |حمد |رتـــ |س لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

9o|636 لشطوري |لمهيمن محمد |عيل عبــــد|سم| ج|حقوق سوه

446773 حمد غريبــــ|محمد ممدوح محروس  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

767873 فظ|لح|هيم عبــــد |بــــر|رص |ن| هي لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

637449 لسويدى|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد |طمه |ف لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

8939|4 ى محمود |محمد  حمد حسي  سيوط|ره |تـــج

8|3272 حمد محمود|دي |حمد ن| ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

4|4886 ده|بــــوعق|روق |ورده محمد ف سكندريه|ل|بــــ |د|

52o667 هيم أحمد|بــــر|ء أحمد |عىلي تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

83689| ه عبــــد| ي محمد|لجيل|در |لق|مي 
ئى |نوعيتـــ فنيه قن

7o8|33 لسيد عىل زغلول|هيم عىل محمود |بــــر| لمنصوره|هندستـــ 

333562 لقرئى|د عويس |يوسف عم ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

35|7|8 يف|لعزيز |محمد مصطفى عبــــد لشر ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

32oo3| وليد رسور نجيبــــ جرجس ن|حقوق حلو

36938o ى سعيد محمد محمد حسي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

429|oo لبــــ|بــــو ط|دى محمد |له|عبــــد | لي|د لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

9|6398 هلل  |مل عبــــد|جميل ك| رين|م ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

693332 ىط|لمع|بــــو |وى |لهند|حمد |حمد |منيه | لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

4|5877 ح|لمل|بــــ |هلل عىل محمود خط|منه  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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464654 ي|حمد ر|بــــسنتـــ مجدى محمد 
ضى م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|9927 مه يوسف نرص محمد|س|يوسف  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

48o6| عيل|سم|ن يونس |معتـــز رمض هره|لق|طبــــ 

77245 ي|سل|
لدين سعد مصطفى|ء|م ضى ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|6927 لزينى|هيم |بــــر|مريم محمد  ط|بــــ دمي|د|

85o447 حمد|لحميد |حمد حسن عبــــد| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

86247o ن|كر سم|محمود محمد ش |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

34822| ء نحمده درويش محمد|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

33872 ى عيس | فن| لبــــ|بــــو ط|ن حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

636878  سمي  عطيه 
لحسينى|تـــفى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

529|56 لمقطف|محمد سمي  فهىم  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

752594 ى|بــــو |هلل محمد محمد |عبــــد  لعني  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

623682 ف فرج فرج |نه ى|هلل ش|د أرسر هي  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

7|o29| لموجود محمد|لمتـــول محمد عبــــد |هبــــه  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4o86o5 رتـــ|لسيد غبــــ|لسيد أحمد |يمنى  |تـــربــــيتـــ طنط

893354 ه |لل|ء محمود محمد عبــــد|سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

5238o| محمد عىل نوح بــــريك كريم ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

222o46 ف |ء |رس| حمد محمد|رسر ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

8o|82| لمنعم محمد تـــوفيق|حمد عبــــد| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

448849 سم محمد محمد خليفه|د بــــ|جه |بــــ طنط|د|

79o4|7 لعزيز يشى محمود|بــــسنتـــ عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o9899 وي|لنمر|عي |لرف|س محمد |إين لمنصوره|ره |تـــج

35266o لحميد|يمن حسن عبــــد|لرحمن |عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

||565| ى|ره ط|س ى سيد حسي  رق حسي  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

|2786| عيل|سم|لحميد |لد عبــــد |محمود خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o8394 وق رمض يف|رسر ن محمد رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9|222o محمد عىل محمد مصطفى  ج|حقوق سوه

3564|5 هلل|د |هلل ج|د |لدين ج|م |محمود عص |ره بــــنه|تـــج

5|33o| د|لعزيز محمد حم|لسيد عبــــد|حمد | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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6|o922 لجمل|لسيد مصطفى أبــــو |لسيد |محمد  لمنصوره|بــــ |د|

484636 لرحمن جبــــريل|لرحمن رجبــــ عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

4o483| حمد مصطفى سليم|دهم صبــــرى | سكندريه|ل|ره |تـــج

66|3| س|لعظيم عبــــ|مصطفى محمد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o|997 لسيد|ل محمد |لع|محمد عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

354976 هيم|بــــر|حمد |ء محمد |وف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|76423 لصمد|ره حمدى محمد عبــــد |س رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

2563o| لزغبــــى|د |م رش|ء عص|عل ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

3544o9 لم|مه س|منى محمد سل ى شمس|د| بــــ عي 

4|o336 لمه|لحسينى ش|محمد عىل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5364o4 د مصلح|لجو|ء محمد عبــــد|رس| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

5o|443 ده|عىل محمد عويضه سديره سن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63oo73 هرى|لز|حمد |حمد عزتـــىل |لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

7o3289 هيم عبــــيد|بــــر|لغريبــــ |يمن |سلىم  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

533o85 حمد حسن|ريم عىل محمد  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

5o4286 ى عىل محمد عىل عمر حني  سكندريه|ل|ره |تـــج

35o559 ى|يمن سعيد |ن |يم| مي  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

2|5925 ن|ر كركور مدجري|دو|ر |جي  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

9|57oo شم عبــــد ربــــه  |رص ه|ر ن|نتـــص| سيوط|ره |تـــج

49o832 ش|لبــــهو|ندى محمد محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4o522 د|لشكور حد|ء محمد عبــــد |عىلي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|2|58 ف |عمر  لمشد|عيل |سم|رسر |طبــــ بــــنه

8o76|2 م|م|هيم محمد |بــــر|بــــثــــينه  ره بــــنى سويف|تـــج

7oo8|7 بــــي|لشه|لدرينى محمد |بــــ محمد |شه كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

753273 د محمد|محمد مسعد ج زيق|لزق|حقوق 

7783|5 لعظيم عليوه ربــــيع|يز عبــــد |محمود ف زيق|لزق|حقوق 

4233|| لسعيد محمود مسعد محمد|يدى |ه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|2|8o| لدين محمد محمود|م |محمد حس ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

44669o م خليل|لسل|د وجيه عيد عبــــد|عم سكندريه|ل|هندستـــ 
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7576|| عيل|سم|لمجد |بــــو |عيل |سم|د |جه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

|28685 لرحمن محمود فتـــىحي محمد|عبــــد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

33o825 فظ|يوسف محمود ح| رن |نوعيتـــ بــــنه

78o299 مل|م محمد ك|روى هش| زيق|لزق|ره |تـــج

4385o6 |لعر|لسيد حسبــــو |يمن |حمد |
ى
ق لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

5||o56 لمنعم|لمنعم عىلي عبــــد |عىلي محمد عبــــد ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|5o944 لمقصود|لعزيز عبــــد |حمد عبــــد |ندى  ن|بــــ حلو|د|

7539o مل محمد|د محمد ك|زي ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

678655 لمولي|حمد عبــــد |ل |م جم لمنصوره|بــــ |د|

76|37| دل محمود خليل|ء ع|دع ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

832|95 لمجيد|عيل محمد عبــــد|سم|محمود  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

28|724 لرسول عىل بــــدوي|يوسف عىل عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

428|3 بــــو زيد|رثــــ |لو|م عبــــد |جر هم|ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|3o875 عيل محمود|سم|حمد مصطفى | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

792o78 حمد|حمد |هبــــه متـــول  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

495o2o لرحيم|م عمر أحمد عبــــد |سل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|59556 حمد|ن |ل شعبــــ|ن جم|ر شعبــــ|من ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6845o8 لعدل|حمد |حمد |مروه محمد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

27|29| ن|حمد سليم|عىل | طمه رض|ف ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6|87|5 لخميس|حمد |عبــــده | هن ط|بــــ دمي|د|

4o558o لم|لعزيز س|فرح مجدى عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

255|8| حمد ضوه|مجدى سعيد | دين تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

268649 لسعدئى|لحميد |يه مجدى عبــــد| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

42|995 هيم محفوظ|بــــر|ر محمود |نتـــص| سكندريه|ل|علوم 

4|836 حمد محمد|يوسف محمد  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

47767o ل أنور آدم عىلي|ميسون هل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

692366 يف سل| ر|ي لمطلبــــ موىس رسيتـــ|مه عبــــد |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

495648 بــــوزيد|لرحمن |حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد ره دمنهور|تـــج

4|3695 ن|لق شعبــــ|لخ|هيم محمد عبــــد|بــــر|م |سل| |ره طنط|تـــج

79o968 وز محمد عوده محسحس في  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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678576 ل|لمتـــع|حمد عبــــد |حمد بــــدوى |محمد  لمنصوره|حقوق 

445489 تـــه|حمد شح|مه محمد |س|ء |رس| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

263382 ر|لنج|حمد |بــــر محمد |م ج|ريه |نوعيتـــ بــــنه

22798| حمد حسن|ن محمد شكرى |جيه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o856 حمد|م سعد |يدى س|ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

266o47 لخول|مل |هيم رأفتـــ ك|بــــر| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

565|9 تـــي  بــــولس صبــــىح صليبــــ|فيلوبــــ صيدله بــــنى سويف

6o83|7 لعيسوى|لحليم |آيه محمد عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

452o57 ى محمد عوض |محمود ي لجمل|سي  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

|6||26 ف حسن محمد|مل | رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3|754| لحميد|حمد عبــــد|لحكم |محمد عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

4|8778 هيم|بــــر|د |لجو|هيم عبــــد|بــــر|تـــن |ف لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

88233 يمن محمود مرزوق محمد مرزوق دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

437o68 ى محسن |ي عر|لش|لسيد عىل |سمي  ج|بــــ سوه|د|

|36289 مه محمد محمود|س|سلىم  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

776655 حمد مصطفى|محمد | ند زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o385| مر|د حلىم ع|يمن فؤ|د |فؤ |بــــ طنط|د|

37456| هيم سعد|بــــر|مصطفى ممدوح  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|o968 هيم|بــــر|رص عىلي |لن|ن عبــــد|نور |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

495o99 للطيف محمد محمود حشيش|محمود محمد عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

427o44 ل عىل|ل محمد كم|ر جم|من سيوط|بــــ |د|

4562o5 مريم محمود محمد حسن موىس ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

75o877 تـــه|شح| لح عط|م محمد ص|سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4|88|3 وى|لص|هيم |بــــر|منى حسن  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

24o36o ف سعيد محمود حسن|بــــ |رح رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

436847 وى|لمحل|يمنى حسن محمد نجيبــــ حسن  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

4o9467 م محمد نعيم|لسل|أحمد سعيد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4o7|45 طف محمود صبــــره حسن|تـــسنيم ع سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

26|8|3 |ش|د حسن بــــ|حمد عم| |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ
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863467 سم|يه محمد حلىمي ق| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6|56|6 ص|لقص|لسيد |حمد |م |مح هش|س ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|5547| م سعد محمد محمود|م| |ند ى شمس حقوق عي 

3739o ف |مريم  عيل|سم|حمد |حمد |رسر ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

4o|7|8 ح شمس|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|ء |هيم عل|بــــر| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75857| روق عىل|حمد ف|م |سل| ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

|28|o8 ح|لفتـــ|لمحسن عبــــد |فرحه فريد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7578|7 لسيد|مر |كريم عىل ع عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

9o6|6| لد محمد حسن صديق |خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

36|o55 ى|هلل سيد عبــــد|عبــــد لعزيز محمود حسي  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

36573o ل|لع|لجندى محمد عبــــد|م |سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o2253 حمد |حمد محمد عىل | ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

9o|36 لنبــــى|هيم عبــــد |بــــر|رص |لن|طمتـــ عبــــد |ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

9||866 حمد |لعليم |لسيد عبــــد|م |سل| ج|ره سوه|تـــج

85o469 م|حمد هم|رص |لن|محمد عبــــد لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

9|9o22 ى عبــــيد نسيم جرجس  نرمي  سيوط|بــــ |د|

9o9293 ى |لسيد ح|منيه | فظ حسي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|35o47 لق عطيتـــ|لخ|محمود عطيه عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4566o فع|ل حلىم ش|ء كم|دع ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6|3667 لغمرى نعمه|لرؤف |هيم عبــــد |بــــر|عزيزه  | تـــمريض طنط

8|64|o دل عيد حبــــيبــــ|ن ع|سمع ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

89|882 لجليل عىلي |ل عبــــد|يه جم| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

822525 ن|لح حمزه عرف|ديه ص|ن ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

8o456o ي محمد|منه 
هلل محمد قرئى ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

783|43 ى محمد سمي  محمود أمي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9o28o4 زى قبــــيض |سلىم قبــــيض حج دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

8o7864 روق حسن|طمه حسن ف|ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

||7573 حمد عطيه|بــــ |يه|حمد | هره|لق|حقوق 

452465 بــــوه|هلل عمر حسن محمد ع|عبــــد |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ
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|5|949 م|لسل|لموجود عبــــد |رس عبــــد |م ي|مر هره|لق|ر |ثــــ|

267337 بــــ|ره محمد فوزى عمر خط|س شمون|نوعيتـــ 

69787| ن|حمد سليم|بــــد |ء ع|سم| زيق|لزق|طبــــ 

2645|2 لم|لعظيم س|ن صبــــىح عبــــد|يم| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

64o473 لسيد محمد محمد|مل |حمد ك| زيق|لزق|ره |تـــج

7o9323 |هيم |بــــر|لسعيد محمد |لمنعم |لسعيد عبــــد |
لشوربــــىح 

ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

773oo2 دق|حمد محمد سليم ص| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

768542 ن|حمد حسن سليم|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

7o4oo4 د|لسعيد جر|لسعيد محمد |طمه |ف ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

767844 ى|سم|ن يوسف |نوره عيل حسي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

7o7o75 ل محمد عىل|محمد فرج جم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

59844 ر طه حسبــــو|محمد نص بــــ بــــنى سويف|د|

68oo92 لمنعم رجبــــ|س عبــــد |لمنعم عبــــ|عبــــد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

|67454 مه محمد مهدى|س|مصطفى  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|55849 ى محمد ربــــيع يوسف حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9|2577 لعليم محمد |طف عبــــد|جر ع|ه ج|طبــــ سوه

764449 لشيىم|بــــ عبــــده |لوه|مه عبــــد |س|حمد | ره بــــور سعيد|تـــج

7o|o36 لح|لسيد ص|عىل محمد محمود  لمنصوره|هندستـــ 

63|855 دق عليوه|لص|ن عىل |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

|7|578 لسيد|لمطلبــــ |بــــو بــــكر محمد عبــــد |سلىم  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

28339 ف عثــــم|يوسف  ن حسن|رسر ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

96235 ي |هلل محمد مه|عبــــد
حمد|بــــ محمد حسنى لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

8o5o85 لفتـــوح صديق|بــــو|ئى  |ء ه|هن ي|بــــ |د|
|لمنى

|4566o حمد سعيد محمود|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8|893o لحميد محمد|حمد عبــــد|مريم  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

449o3o رى عىل نعيم|مر أنص|رس تـــ|ف |بــــ طنط|د|

5o5739 هيم عىل|بــــر|لدين محمد خميس |نور |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

436849 ي|ر
ف حلىمي عبــــد| |ئى لنبــــي حسن|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o462o ى| رين|م عزيز طوسه| مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى
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22927 لسيد محمود|يوسف محمود  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

79|525 لسيد|لكريم |ح عبــــد |صل| نور زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

2|2352 زق فتـــىح|لر|زق وليد عبــــد|لر|عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

853476 بــــر|لج|هيم عبــــد|بــــر|بــــر |لج|خلود عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

84o593 دي محمد يوسف|له|محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

4438|9 لق|لخ|رص مصطفى حسن عبــــد|هدى ن لشيخ|طبــــ كفر 

5o2225 ى|بــــر|مصطفى سعد محمد  هيم حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

286362 ح حمود|لفتـــ|حمد سعد عىل عبــــد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

3|3|24 مد جعفر نجم|ل ح|م جم|ريه ى شمس صيدله عي 

62|685 ريه|حمد محمد م|ح |محمد كف لمنصوره|طبــــ 

8843oo محمود يونس محمد يوسف   سيوط|صيدلتـــ 

4965|3 لحفيظ محمد|محمد مصطفى عبــــد| ند تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6985o2 لعظيم|هلل عبــــد |ء عبــــد |هلل ول|عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|42o34 بــــر|زن عمرو محمد ص|م وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

52o323 ر|لغف|ن محمد عبــــد |ن رمض|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

479o79 لعزيز محمد|مهند محمد محمود عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

4853|| ى رزق|ء |سم| لسيد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

286o|2 لسيد محمد عىل|م |يه هش| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

2|7363 ى سمي  عزتـــ خل ف|حني  ى شمس|تـــج ره عي 

436936 حمد غنيم|سعد غنيم | ر|ي ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6o8897 لبــــيومي|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|جر عبــــد|ه ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

7844o3 ى مجدى محمود |ي بــــوزينه|عيل |سم|سمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

5o94o5 ل|هيم محمد غز|بــــر|حمد حسن | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4976o حمد|دى محمود |حمد ن| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

78|oo3 لحميد محمد عليوه|ح عبــــد |صل زيق|لزق|حقوق 

4o5o29 شم|حمد سعيد محمد يوسف ه| سكندريه|ل|ره |تـــج

75|o57 حمد سليم|مصطفى عىل  حقوق بــــورسعيد

|62675 م|لعزيز هم|لد محمد عبــــد |خ هره|لق|طبــــ 

4||482 لعيسوى|يوسف محمد يوسف شبــــل  |ره طنط|تـــج
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826o2| يف عبــــد| قتـــ رسر ي محمد|لش|رسر
ى
ق دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

762498 لسيد|ح |لحليم مصبــــ|عبــــد | محمد زكري ره بــــور سعيد|تـــج

636947 نم عزتـــ محمد محمود|ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

345o47 لسيد|ء بــــكرى عىل |رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

79o745 ي|لرحمن |لحكيم عبــــد |عبــــد | حمد عط| لقهوج  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7523o9 ر|حمد كر|حمد محمد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

867899 حمد|بــــ |لوه|لد عبــــد|رس خ|ف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

|2|564 ح|لفتـــ|م محمد عبــــد |ل عص|نه هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

4|2997 ضى|لعزيز عىل ر|حبــــيبــــه عبــــد  ى شمس| لسن عي 

|4o27| ى|م تـــ نجيبــــ فرج|نش| رتـــي  ى شمس|د| بــــ عي 

43959o م|لغن|ح بــــسيوئى |لفتـــ|سمر محمد عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

89|o|6 ن سيد محمد |ء فرح|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28357o س|ن عبــــ|لسيد حمد|جر |ه ى شمس|زر عه عي 

48o378 لعزيز حموده|تـــ عبــــد|د|لس|لعزيز |عبــــد |حقوق طنط

668|o ي
هيم محمد|بــــر|لدين |لدين نجم |ء |نىهي ضى كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6|6346 بــــو يوسف|ن محمد |حمد رمض| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

886955 حمد |م |كر|ر ممدوح |من سيوط|علوم 

243|42 مد|حمد عىل حسن عىل ح| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9o6457 لرحيم |ل حسن عبــــد|ره بــــل|س |ج طبــــيع قن|عل

547o|| |لمعىط سليم|حمد عبــــد |هدير فتـــىح  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

844436 ده محمد سيد حمودي|ر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|38883 دل محمد سعد|هلل ع|منتـــ  ن|بــــ حلو|د|

336843 ى|حمد حس|لرحمن |عبــــد ن حسي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

892357 مر محمد |لحكيم ع|يدى عبــــد|ه سيوط|نوعيتـــ 

334692 مؤمن جودتـــ فتـــىح جودتـــ ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

438267 ي|حمد حسن |ر |ميه مختـــ|س
لحنوئى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

9o|6oo ن ى|يز ميخ|ف| مي  | ئيل هرمي  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9|6395 بــــ  |لرحيم غل|لدين عبــــد|م |ء حس|لىمي ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2|97|4 فتـــىح سمي  فتـــىح| ر|ي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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6|9429 بــــه|عيل دو|سم|مر محمد حسن |س ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

232237 ي
ىط|لع|د عبــــد|م رش|لدين عص|ء |ضى هره|لق|هندستـــ 

875897 غيم مهنى |ئيل محسن و|ميخ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|5884 حمد حسن|هيم |بــــر|هند  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

757539 لسيد|حمد |سلىم مصطفى  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

442326 بــــ مصطفى حسونه|يه|مصطفى  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

6|782o ع|لبــــي|لمنعم محمود |لسيد عبــــد |محمد  لمنصوره|حقوق 

7oo358 ل عىلي|دى جم|له|ء عبــــد |ل| لمنصورتـــ |تـــمريض 

823982 ي خلف ح|هيم |بــــر|يه |
ى
فظ|لدسوق سيوط|حقوق 

559|2 حمد عويس عوض|عويس  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

483644 لسيد محمد محمود|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|9789 م جليله|لمرصى يىح محمد هم|هدير  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

43o92| ن|لحميد بــــدر|هلل فوزى عبــــد |منتـــ  |بــــ طنط|د|

9o8637 حمد |للطيف |طف عبــــد|للطيف ع|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

3|7558 ن|متـــ سليم|فتـــ سل|مصطفى ر ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

427984 ي
ى
ض|رشيده طلعتـــ فرج محمود ق |حقوق طنط

678263  |رص |لن|ء عبــــد |رس|
ى
لجميع|هيم |بــــر|لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6229o2 ن منصور محمد عىل عيس|عثــــم| ر|ي كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

858|| ف قرئى مسعد|محمد  رسر كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|62oo لنبــــى عىل|حمد عبــــد |هلل |روضه  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

68o37| ف محمد ص|لد |خ هيم|بــــر|لح |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4o2266 مه|ء رأفتـــ بــــسيوئى سل|شيم ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o6|25 لسميع|حمد عبــــد |سلىم محمد  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

7746|4 هلل|حمد محمد عوض |بــــسمه  زيق|لزق|بــــ |د|

26586 هيم نجيبــــ جرجس|بــــر|ديفيد  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

85|2o7 هلل|ء حسن محمد عبــــد|سم| معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

229o94 رى محمود|لبــــ|حمد عبــــد|ء |شيم هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6|5393 وش|حمد ع| دل رزق رسر لمنصوره|حقوق 

222828 بــــ|دهم سيد محمود حج| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

338944 ى |شيم سم|لسيد ق|هيم |بــــر|ء حسي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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3529|8 هيم|بــــر|حمد حمدى محمد | عه مشتـــهر|زر

2725o6 محمد محسن محمد حسن |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

8|52|| جي|للطيف محمد ض|ل عبــــد|بــــتـــه| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

8885|9 لبــــ |ح يونس ط|لفتـــ|محمد عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

6|89o3 بــــو عطيه|مريم محمد محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

34644 ئيل غبــــروس|جورج جوزيف جبــــر  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

485936 حمد محمد|هيم |بــــر|حمد |ن |رو ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

272996 ف  ى رسر حمد محمود|لدين |حني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o6568 وق  ى|رسر ي عىلي حسي 
ف مصطفى رسر |حقوق طنط

6|o375 عيل|سم|لسيد |جر مصطفى |ه ي صىح طنط
|معهد فنى

8o6|2| د حسن فتـــوح حسن|زي ي|بــــ |د|
|لمنى

6o5675 لبــــسطويسي|لمتـــول |لمنعم |سهيله محمد عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

44|2o تـــ|حمد محمد شح|محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

54|5o4 تـــه محمود|حمد محمود شح| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

864|4 لحسيبــــ|ح عبــــد|محمد ممدوح صل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

478|7o  |م |بــــسنتـــ هش
ى
م|م|حمد شوق سكندريه|ل|بــــ |د|

7o7o89 لسيد حسن حنضل|ء محمد |رس| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

44355o هلل| |تـــ محمد عط|لشح|محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

85o494 حمد|يمن محمد |سهيله  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

72458 لحليم|حمد نبــــوى عبــــد|ر |من بــــ بــــنى سويف|د|

|6|67o بــــ|لوه|يمن محمد عبــــد |محمد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

7|5|68 ى هم|لحس|صم |رق ع|ط م|ني  لمنصوره|حقوق 

6|496 د|لجو|مصطفى محمود حنفى عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

78o64o ى عبــــد |لفتـــ|م عبــــد |طمه هش|ف لمعىط|ح حسي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

852942 ل محمود|لد جم|فضل خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

439493 ي
ن|لد مصطفى طلحه زغد|خ| دئى |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 

لشيخ

2|8825 هيم حسن|بــــر|لعزيز |هيم عبــــد|بــــر|لدين |ء|عل
 شلبــــى

د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

6o6273 ي|محمود ع
|دل محمد دئى |علوم طنط
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57|4o ى عبــــد |ي هيم محمد|بــــر|هلل |سمي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

772oo5 لسيد|ل |لع|حمد عبــــد |محمد عدل  زيق|لزق|عه |زر

|335o8 هيم خليل|بــــر|حمد |ن |مرو هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|8639 وى|لقرنش|يم خليل |لد|ء أحمد عبــــد |أسم |حقوق طنط

432|2o حمد عىل سعد درويش|ن |نوره |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6|94|5 مر|شم ع|لد عىل ه|حمد خ| ج|ره سوه|تـــج

53o589 لمجد مصطفى|بــــو|ره محمد |س بــــ دمنهور|د|

49985 حمد|د حمدى |حمد عم| ره بــــنى سويف|تـــج

9o935| حمد |حمد محمد |ء |رس| ج|بــــ سوه|د|

756425 لمنعم|بــــ عبــــد|لوه|لسيد عبــــد |محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6o432 ي محمد|حمد عوض عبــــد |
لغنى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

53584|  محمد عىلي
يم|لد|ن بــــدرى عبــــد |تـــفى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

79o45 للطيف|د عبــــد |لجو|محمد عطيه عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

44477| مد محمد|محمد سمي  ح سكندريه|ل|هندستـــ 

839296 ي|لر|عبــــد| لوف|بــــو|هر |لظ|عىلي عبــــد
ضى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

838525 ى فتـــىحي سل|ي مه نوبــــي|سمي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

49o532 د مرىس|لجو|د محمد عبــــد |جه |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

22297 ن حسن عىل|ء رمض|عىلي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

628oo6 ح مصيلىح|لفتـــ|م عبــــد| لسل|حمد عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

833577 حمد|تـــ محمد عىطي |هيبــــ |نوعيتـــ فنيه قن

|5|636 ى زينبــــ موىس حسن حسي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3955o لسيد بــــيوم هيكل|طف |نديم ع رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

877|46 حمد |م مدحتـــ محمد |مر سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

335|6 ى حس|ي لحميد شعله|لدين محمد عبــــد|م |سمي  ى شمس| لسن عي 

92|43o حمد |م |م|لرحمن محمد |عبــــد سيوط|حقوق 

29596 شم|ل ه|حمد محمد جل| ى شمس| لسن عي 

875oo9 ى فرويز محمد | يه حسي  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

443827 ى عبــــد|ي هلل|لعزيز محمد عىل عبــــد|سمي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ
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|48274 ى محمد عمر| |لي|د حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

632749
ى
نىه حمدى محمد دسوق زيق|لزق|طبــــ 

5o9|95 ح|لفتـــ|ن عبــــد|ح رمض|لفتـــ|دل عبــــد|محمد ع سكندريه|ل|طبــــ 

|68766 س جوهر|مر عصمتـــ عبــــ|سديم س |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

9|99o7 ف و|مي  | د  |صف ج|رسر ج|بــــ سوه|د|

629488 ى|سم جم|بــــ ل نظىمي عىلي حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

8|2857 لجيد|جر رجبــــ محمد عبــــد|ه ي|علوم 
|لمنى

4899|8 ى  حمد محمود|هدير محروص خضي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

485235 مد|لدين فهىم ح|ح |طمه صل|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83943| ي|حمد عبــــد|محمد 
لحميد مصطفى ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

62967 بــــتـــ عزوز معبــــد|هلل ثــــ|عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

86|o8 ل نجيبــــ معوض|جم| رين|م  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

6o55o3 م لطفى فلفله|ن عص|رو لمنصوره|بــــ |د|

53o42 لد خميس فهىمي|بــــ خ|رح تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

52956| ي حسن ري
ض محمد كريم|مصطفى ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

44282o عيل حبــــيبــــ|سم|حمد |ء |زينبــــ عل لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

786|2o هلل|ن مسلم عبــــد |ء محمد علو|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

677698 رس موىس محمد|ن ي|مرو |ره طنط|تـــج

246o98 لشبــــينى|لمجيد |دل عبــــد|يوسف ع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

85o943 لسعود|بــــو|ن شعيبــــ موىسي |يم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

7o4576 حمد|ح عىل |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|عمر عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

836623 ميمه محمد حلىمي محمد| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|25685 ى ح حمد|تـــم حسن محمد |لوجي  هره|لق|بــــ |د|

6|264| هيم|بــــر|رص محمد |ن ن|يم| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

493458 محمد أحمد جمعتـــ يوسف تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

683o|8 نىه عرفه محمد موىس خليل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

459933 بــــو زيد|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|زن |م لفيوم|عه |زر

9225|6 ن |لسم|محمود رجبــــ مهدى  ج|ضتـــ سوه|علوم ري

4|98|o رى|لغبــــ|ن مسعد |حمد شعبــــ| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج
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876774 م |ل هش|لرحمن صفوتـــ جل|عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

76867 ىط|لع|حمد غريبــــ عبــــد |م |ر تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

43458| بــــوسعده|يه نسيم فرج | ي صىح طنط
|معهد فنى

4456|6 هيم|د إبــــر|لسيد ج|ح عزتـــ |صل هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|87o3 م|لش|يمن محمد رشدى |محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

492|6 لم محمد|يتـــ رجبــــ س| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

6|5543 فع|لش|لدين |حمد محمد نرص | ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

89|445 هلل خلف  |ل خلف |مروه جم |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

526o73 ن|ء محمد عثــــم|عمر عل سيوط|هندستـــ 

6|3|o2 عيل منصور|سم|ء مجدى |شيم | معهد فنى تـــمريض بــــنه

86|66o وي|لح|محمود محمد محمود حسن  سيوط|حقوق 

34945o رؤوف سعد عوض| رين|م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

34|4o7 ي عو
د خليفتـــ|د محمد عو|مصطفى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

876o6o م نبــــيل نعيم شنوده  |بــــر| معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

43789o بــــوشوق|رحمه محمد سعد محمد  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

6o9568 مود|لدين طه محمد ع|ج |حمد رس| |ضتـــ طنط|علوم ري

|39343 ى |ل |هلل جم|منتـــ  وى|لشن|لسيد حسي  هره|لق|بــــ |د|

||6954 ى جم مل فرج|ل ك|حسي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

922653 لصبــــور عجىم  |شم عبــــد|ه| عل ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

486977 حمد|لمقصود |حمد محمد عبــــد |لد |خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

262o|3 لسيد|عىل محمد يسن  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6872o| حمد محمد عوض محمد عىل | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63o|94 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|م |حس زيق|لزق|علوم 

4o|6|5 |د سعد محمد كف|رس عم|ف
ى
ق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|5o6|4 مح محمد سليم|هيم س|بــــر| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|8|o8 حمد |حمد عطيفى |مصطفى  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

346258 م محمد عىل|م عص|سل| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6|o52o ر|لنج|عي |لرف|لحميد عزتـــ |بــــ عبــــد |هد| لمنصوره|بــــ |د|

88o9|8 فضيله سيد محمد سيد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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545|26 ى|ح ص|محمد صل بــــر حميده حسي  سكندريه|ل|حقوق 

672o8 ى |س بــــو هشيمه|رتـــ سيد حسن حسي  لفيوم |تـــمريض 

449994 |بــــو سيد |لدين مصطفى محمد |ح |ره صل|س
حمد

|ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

88|226 كر |لد عطيه ش|كريمه خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||7479 |غ|يوسف محمد عىل  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4|795o ن|محمد حيدر محمد ريح| مه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

823484 لدين محمد|حمد سعد |تـــ |حمد نش|خلود  سيوط|ره |تـــج

27|8o7 ر|زى دويد|م سعيد حج|عز| دين ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

895572 |  سعد عبــــده حن|ديفيد  ج|بــــ سوه|د|

267274 م سعد عىل|لسل|هيم عبــــد|بــــر|ندى  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

84|477 لمنعم|لنرص محمد عبــــد|مه سيف |س| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

7|769| حمد|ح سيد |لفتـــ|لسيد عبــــد |مريم  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

546363 ل محمد جوهر|رق محمد كم|لرحمن ط|عبــــد  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|56o36 هلل|لدين محمد عبــــد |ح |ر صل|من كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

824|79 بــــوغنيمه قرئى عيد عيس| |عل كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4599o| هلل|عيل حسن خي  |سم|لرحمن عمرو |عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

223598 هيم محمد بــــشر|بــــر|شمس  لفيوم|لعلوم |ر |د

638839 لسحىل|د محمد |هلل محمد فؤ|هبــــه  زيق|لزق|بــــ |د|

483|65 مل محمد سعد محمود| سكندريه|ل|ره |تـــج

6|2748 هلل|غبــــ ذكر|هلل ر|م محمد عبــــد |طبــــ طنط

9||8|| ل حسن محمد|ء جم|وف ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7|327o لصبــــور درويش|لصبــــور عبــــد |رس محمد عبــــد |ف لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4o6277 لرسول محمد|رف عبــــد |ح ع|دين صل|ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

855|3| ه عبــــد ل طه|هلل جل|ني  لفيوم|ر |ثــــ|

4259o3 لحميد حسن محمد|رم عبــــد |ميه ك|س سكندريه|ل|عه |زر

2|553 طمه مصطفى عىل محمد|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|39383 عيل بــــكرى|سم|ن وحيد |نوره مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

6o9335 حمد محمود قنديل محمد قنديل| تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

4o9333 هر محمد دره|لظ|ل عبــــد |كم| دين |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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2423o7 لبــــطل|مه عبــــود محمود |ل سل|من ى شمس|د| بــــ عي 

257442 لىح|ل محمد رجبــــ عبــــد |يه جم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

3o388 نور حسن عىلي|رص |ر ن|مي ى شمس|زر عه عي 

9|29|7 حمد محمد |م محمد |سل| ج|بــــ سوه|د|

246282 لح|يوسف عزتـــ حسن ص ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

679664 لد عىل|لد عىل خ|محمد خ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o26oo حمد محمود محمد رجبــــ| لمنصوره|طبــــ 

77|795 هيم عزبــــ|بــــر|د محمد |محمد رش زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|3534o رق عىل محمود|عىل ط ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8|669o لعزيز محمد|لعربــــ عبــــد|جر عز|ه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

25297| ن ج|م محمد محمد حج|هش| مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

837o74 ى ى محمد حسي  محمود حسي  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

76|9|8 مد|هيم ح|بــــر|ئل |سلىم و لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

79|4o8 هيم|بــــر|بــــ محمد |لوه|مه عبــــد |س|م |بــــتـــس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o6867 تـــه|حمد شح|محمد سمي   لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

52|873 لخول|هيم |بــــر|لسيد |سمر محمد  بــــ دمنهور|د|

|39|o4 ى جم ل صبــــىح محمد|نرمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|57|5o هيم|بــــر|منيه محمد تـــوفيق خليل | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|285|2 لسيد عزبــــ|حمد محمد |د |سع وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

9|26|9 لس طلعتـــ عدل تـــوفيق  كي  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

26523o لد|لمنعم خ|حمد محمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

638|32 منيتـــ سعد محمد محمد متـــولي| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

822834 ي محمد فؤ
د مسعد|مصطفى ي للفن|

سكندريه|ل|دق |لفنى

466|68 بــــر محمد سعد|سعد ص|بــــر |ص سكندريه|ل|حقوق 

329994 ي|لعليم |ء مجدى محمد عبــــد|ل|
لسيد عفيفى |كليتـــ هندستـــ بــــنه

9253|| فظ  |لح|لىح عبــــد|منيه زغبــــى عبــــد| سيوط|بــــ |د|

37336o مل|مل محمد ك|بــــ ك|يه| رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

53968| ين  حد|لو|بــــ عبــــد |لتـــو|حمد عبــــد |شي  سكندريه|ل|بــــ |د|

3|77|| يد عىل|بــــو |هلل صبــــىح |عبــــد ى لي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

24o383 ى مصبــــ|ي لعزيز|لحميد عبــــد|ح عبــــد|سمي  هره|لق|ره |تـــج
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9|9259 حمد  |س |محمود عىل عبــــ ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

9|9989 هلل  |حمد محمود عبــــد|جر |ه ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8o4987 د|لدين عبــــده حم|ح |مي صل ره بــــنى سويف|تـــج

693872 طلعتـــ فتـــىح محمد| ر|ي لمنصوره|عه |زر

62|||8 لسيد نرص|ح |لفتـــ|محمد محمد عبــــد ط|هندستـــ دمي

638537 لسيد محمد عىل عبــــدربــــه|ل |من هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

323698 زى|ن محمد محمود حج|نور ى شمس| لسن عي 

622257 ود|م د|لسل|لسيد عبــــد |عزه محمد  ط|بــــ دمي|د|

675o7o لسيد عوض خليل|يمن محمود | لمنصوره|هندستـــ 

|52o3o لفتـــوح عىل|بــــو |رضوى محمد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

69363o مل عىل عىل عوض|مه ك|س| لمنصوره|طبــــ 

442|4 لعظيم سيد|حمد عبــــد |محمود  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o52o ض|وى ري|ئى بــــبــــ|نوبــــ ه|بــــ| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

446928 هيم نرص|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

843o|7 هيم|بــــر|رقيه يوسف محمد  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6o6846 لديبــــ|حمد |لرحمن محمد |عبــــد  |ره طنط|تـــج

79364| عمر محمد جوده بــــشر ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

5||677 ن|هر صبــــىح بــــسيوئى شعبــــ|عىل م عه دمنهور|زر

|74795 لشكور|حمد عبــــد |حمد محمد | هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

793336 هلل|لسعيد عبــــد|لمنعم |لد عبــــد |حمد خ| لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69o433 هيم|بــــر|لحكيم |ن محمود عبــــد |يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

223662 عيل|سم|لدين |حمد سعد |هلل وليد |منه  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|4||2 لطويل|در |لق|د فهىم عبــــد |جه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

484263 ي|لحميد |هلل عبــــد |ء عبــــد |بــــر ر|لىح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

682497 ىطي|لمع|بــــو |يه محمود محمد محمود | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

697838 ى|ي |م |لسل|ر عبــــد |لغف|محمد عبــــد | سمي 

د|لضي
لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|788| هيم جبــــر|بــــر|محمد | يدى رض|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8824o4 يق منصور  |سيد ف| سه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

265|92 لسيد|يم ربــــيع |لد|محمد مسعد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|6|83 ل|لجم|سم سمي  |دى ر|ه ره بــــور سعيد|تـــج
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867|28 حمد محمد|ه |لل|محمد عبــــد تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

62|746  ن|ي
ى
ى شوق ر|جح مختـــ|سمي  ط|بــــ دمي|د|

6|33o6 نه|حمد شبــــ|م أيمن سيد|سل| زيق|لزق|عه |زر

346393  عبــــد
ى
عيل|سم|زق |لر|يوسف شوق |بــــنه| هندستـــ شبــــر

255986 بــــوعوف نجم|يحن  طلعتـــ  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

43627 مريم لبــــيبــــ جرجس عطيه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

757264 بــــتـــ|حمد محمد ثــــ|م |هش لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

49o34| ه أحمد محمود عىل محمد ني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

528686 لم بــــدر|لحميد س|لم عبــــد|محمد س ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

269632 لوزه|لسيد مصطفى |م  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

2783o4 نس رشدى عفيفى|لرحمن |عبــــد تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

623698 لمتـــول عوض جرون|لمتـــول |حمد | ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

755355 حمد|هيم |بــــر|ئى محمد |م| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

49596| وى|لجد|لسيد |حمد |ن جمعتـــ |يم| تـــربــــيتـــ دمنهور

79oo3| ر سعيد|لكريم مختـــ|م عبــــد |هش عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

486968 ن|ميل نجيبــــ سمع|مه |س|ميل | سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

475o94 لحميد بــــسيوئى بــــيوم|محمد عبــــد | ر|ي سكندريه|ل|ره |تـــج

9oo2o زق|لر|ضىح خميس جمعه عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

852878 ى فرح|ء |كريم عل تـــ|لدين حسي  ي|هندستـــ 
|لمنى

68|3o2 يف مصطفى عبــــد  لعزيز|مصطفى رسر ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

36o296 لدهتـــورى|لسميع |هلل محمد عبــــد|ح عبــــد|نج |بــــ بــــنه|د|

884788 لمجيد |ه عبــــد|لل|لرحمن عيون عبــــد|عبــــد سيوط|هندستـــ 

5oo772 لسيد محمد مسعود|لسيد |حمد |ندى  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

863293 حمد|لحليم |ف فوزي عبــــد|نص| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|5686 |لمل|ر محمد |لستـــ|ء محمد عبــــد|سم| بــــ دمنهور|د|

9|3778 حمد  |م طلعتـــ رجبــــ |سل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8956o7 ى مكرم لبــــيبــــ يوسف  | مي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

426592 ل|لحكيم هل|حمد سعيد عبــــد|تـــحيه  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 
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494o46 رى|حمد محمد س|رس |ي سكندريه|ل|حقوق 

424|25 ن|طف جرجس سليم|ندرو ع| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

26239 مه رجبــــ محمد|س|مصطفى  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

7529o3 دق يوسف|لص|رس محمد |حمد ف| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

339544 ن صبــــري محمود محمود زغلول|نوره |بــــ بــــنه|د|

77ooo| د محمد|لسيد رش|حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52234o يدي محمد سعد مصطفى|ه معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

425335 م محمد|لسل|هيم عبــــد |بــــر|م |سلىم محمد هش سكندريه|ل|صيدله 

786357 حمد هجرس|لرحمن |ندى عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|o835 هلل| |لمهدى عط|هر |محمد نسيم ز ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

26842o ل خليل|ل كم|محمود جم ي صىح بــــنه
|معهد فنى

79||82 لمنعم حسن|حمد عبــــد |ء |شيم زيق|لزق|عه |زر

633|9o لرحمن|لحميد غريبــــ عبــــد|ء سمي  عبــــد|زهر زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7665|7 ل|لع|رس عبــــد |سيف محمد صبــــيح ف لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

48352o بــــخيتـــ فرح بــــخيتـــ| دين عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4oo535 يف | سه هيم|بــــر|حمد |رسر سكندريه|ل|حقوق 

6o9237 هيم أرز|بــــر|مؤمن محمد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

4o542 لدين منصور محمود|ء |م عل|سل| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

86|969 حمد يوسف محمد|ء |ل| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

247825 لعيس|بــــو |لحميد محمد |مه عبــــد |س|م |سل| ي|هندستـــ 
|لمنى

49o|96 ل محمد|منيه محمد محمود هل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|64o9 ى|لسيد  ش|هيم |بــــر|م محمد |بــــس هي  لشيخ|بــــ كفر |د|

8|4859 ي|مي  ثــــ|ن | بــــتـــ قسطنىح  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

56932 ه محمد سعد ج| بــــر مسعود|مي  بــــ بــــنى سويف|د|

|56o84 لعزيز مصطفى معتـــوق|عمر عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

865323 ى سيد شح|ي تـــ عيسي|سمي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

8o7835 هيم|بــــر|لعظيم |شم عبــــد|سلوي ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

756685 هلل حسن|مح عليوه عبــــد |س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

427||7 هيم عطوه|بــــر|زينبــــ عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

453|52 هيم|بــــر|حمد يىح |بــــ |يه| لشيخ|ره كفر |تـــج
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347466 لرحيم|هيم عبــــد|بــــر|طوئى |لع|ن |نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23572o ح تـــوفيق|منيه حسن صل| هره|لق|حقوق 

2|346| ه ن للطيف|رص محمد عبــــد|ني  ى شمس|د| بــــ عي 

4|5436 بــــيه|بــــورسر|هيم |بــــر|ل عىل |م جم|عص لشيخ|بــــ كفر |د|

49428| ي 
ي |محمد بــــسيوئى

وي|لقل|حمد بــــسيوئى دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

789284 لفتـــوح عىلي|بــــو|ء |خلود عل زيق|لزق|نوعيتـــ 

6|55|3 ف حنفى فريد|حمد | رسر ط|بــــ دمي|د|

355297 لفتـــوح محمد|بــــو|دل |هدير ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

436272 وى|لكرد|لمقصود |در عبــــد |لق|عىل عبــــد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

625|58 بــــسملتـــ محمد عطيتـــ محمد زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

635482  ح|فري
ى
ئى|لغيط|فظ |ل فريد شوق زيق|لزق|صيدله 

4982o ى|ء ديبــــ بــــكر حس|سم| ني  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

66|37 لنبــــى محمد|ح عبــــد|ذ صل|مع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

4|57o2 ر|لنج|محمد حسن محمد حسن  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35277o لحليم|لحليم محمد عبــــد|دهم عبــــد| ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

9|6455  خميس |مريم جم
ى
ل شوق سيوط|بــــ |د|

94o93 بــــ|لوه|ن محمد عبــــد |يوسف شعبــــ ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

852646 هلل محمد فوزي|منه عبــــد| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

428923 لسيد غريبــــ|يم |لد|أحمد محمد عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|5o8|7 هيم سيد|بــــر|محمود محمد  هره|لق|هندستـــ 

888|99 دق سيد |ن سيد ص|يم| سيوط|بــــ |د|

24|274 در|لق|لحكيم عبــــد|لرحمن فتـــىح عبــــد|عبــــد هره|لق|حقوق 

22|488 س|ل عبــــ|رص كم|يمن ن| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2|9679 ل محمد عزتـــ محمد حسن|مريم كم ى شمس حقوق عي 

287897 |هيم مدين عط|بــــر|ء |سم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9|o|65 س |جورج سمي  خليل كر ج|طبــــ سوه

2499|4 وى|لخربــــ|تـــ مدحتـــ فتـــىح |زين ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

55|82 حمد|بــــ |لتـــو|محمد بــــدوى عبــــد ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري
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28o9|4 ض|لع|ر |لستـــ|بــــ عبــــد|لوه|محمد عبــــد رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

437o88 هيم|بــــر|بــــو|بــــ عىل |لوه|مل مصطفى عبــــد| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

33|694 هد|حمد مج|مينتـــ كرم | |ره بــــنه|تـــج

6|2oo محمد محمود حفنى محمد حقوق بــــنى سويف

629226 لسيد متـــول|ن محمد فتـــىح |نوره زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

676o|o لسيد|لد فوزى |ن خ|نوره لمنصوره|بــــ |د|

328o85 ف |محمد  لسيد موىسي|رسر |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

286o37 لحليم|هلل عبــــد|م عبــــد|سل|حمد | ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

46o|33 لغنى زقزوق|بــــر عبــــد |د ج|ء فؤ|رس| علوم بــــورسعيد

8|5475 ديه فتـــىحي حيدر محمد|ن ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

777636 ر|لغف|رس سعيد عبــــد |هدير ي زيق|لزق|نوعيتـــ 

|7895o ل|لع|محمد محمود محمد عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

6o9|67 سعد عىل سليم|محمد  لمنصوره|حقوق 

7236| ى |ي حد نوح محمد|لو|حمد عبــــد |سمي  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

45o584 وى|لسعد|ىط محمد |لع|محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

764799 ك|ىط عوض مشك|لمع|بــــو |رس |ن ي|رو ره بــــور سعيد|تـــج

63||66 هلل|بــــر عبــــد|لحميد ج|ئى جميل عبــــد |م| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

699335 هلل محمد حسن|لسيد عبــــد |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

59435 كريم رجبــــ عوض حسن علوم بــــنى سويف

446|9| ن محمد بــــسيوئى|حمد محمد رمض| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4oo8|| عيل|سم|بــــر محمد |عيل ص|سم| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

338728 ن|حمد محمود سود|ء محمود |لزهر|طمه |ف عه مشتـــهر|زر

885o49 لجود |بــــو|حمد |زينبــــ عزتـــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

57o83 ل حلىم وزير محمد|من تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

66489 ج محمد|سندس سيد حج لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

43o648 |لعط|لد مرىس أبــــو |خ| رن |علوم طنط

38326 ج بــــدوى|عمرو محمد حج ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

475384 لكريوئى|هيم خليل |بــــر|لسيد |يش  بــــ دمنهور|د|

62|839 ن|حمد سليم|رس محمود |ندى ي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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922793 يف فتـــىح  حمد |لبــــدرى |رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|7338 بــــوعربــــ|د عىل |عىل رش وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

489843 لعزيز|ن عىل بــــسيوئى عبــــد|حن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o2696 ف م| ن|لحميد رضو|جد محمد عبــــد |رسر |ره طنط|تـــج

8o7274 شور بــــدرى محمد|حمد ع| سيوط|حقوق 

|62875 ر محمد|لغف|بــــ يوسف عبــــد |يه|حمد |روضتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|39274 م جمعه|لسل|لسيد عبــــد |سلىم محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

675o66 وى سعده|لص|دل فتـــىح |حمد ع| لمنصوره|هندستـــ 

252oo8 زق|لر|زق عبــــد|لر|رص عبــــد|محمد ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

42o687 ن|رق عوض رمض|محمد ط |حقوق طنط

|9763 حمد محمد درويش|ديه محمد |ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

49o668 تـــ|لحميد فرح|حبــــيبــــه حمدى سعد عبــــد  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

64o3|5 لمعىطي|لحميد عبــــد|ل عبــــد|هر كم|زينبــــ م ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

82|494 ه لكريم بــــولس|د |م محسن ج|مي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

766787 لبــــيك|لحميد |حمد عبــــد |لحميد |مصطفى عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

6o9428 بــــ|لوه|حمد صبــــرى عىلي عبــــد |منيه | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

56866 ى|لرحمن |عبــــد  حمد محمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|42743 ريم صبــــري سيد عىلي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

757oo8 ه محمد | لنبــــى|لسيد محمد عبــــد |مي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

64|372 ز عوض محمد|محفوظ بــــ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

22|824 لسعيد محمد حسن|منيه جميل عبــــد| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

28496 يم حسن|لد|هلل زينهم عبــــد |عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

7935o7 يل|س عد|عيل عبــــ|سم|هلل |عبــــد  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

78552o لنمس|حمد |حمد مسعد |لرحمن |عبــــد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

827o|9 هيم محمود|بــــر|ء محمد |وف دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|39528 لسيد خليل|ره سعيد |س هره|لق|صيدله 

4o3999 دو|لسيد ج|هيم محمد |بــــر|م محمد |سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|o9|2 ح محمد |رس نج|محمد ي ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

2435o2 هلل|حمد عوض |ء مجدى |سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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63|239 ى قيم|رؤوف يحن  فهىم يو| روجي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

82938o هلل|فظ خلف |ىطي ح|لع|محمد عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|84o4 ج |محمود محمد محمود مهدى خف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|9746 ى|ح |لدين صل|م |فرحه حس مي  سيوط|حقوق 

223487 لسيد|هيم |بــــر|زم سيد |ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

426547 وى|لبــــر|حمد محمد حلىم |سهيلتـــ  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

8|35|7 م|لسل|ن محمد حسن عبــــد|نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|687| |ىط |لع|لسعيد عبــــد |هلل |عوض | روفيد
ع|لسبــــ

لمنصوره|نوعيتـــ 

7697|7 هلل مرع|مصطفى محمد سعد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

628656 حمد|لسيد محمد |عزيزه  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

78|824 ه عىل ف روق عىلي|ني  زيق|لزق|علوم 

9o6|77  رجبــــ عبــــد
ى
ل |لع|كريم صدق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5o599o ر|لنج|مد محمد |دل ح|كريم ع سكندريه|ل|صيدله 

9oo|37 ل محمد فرغىل |حمد جم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

23882| حمد|حمد طه |منيه | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|42637 ي حمد عىل|لد |ن خ|رئي ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5|857 بــــ حسن|لتـــو|ء حسن عبــــد |رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

9o8377 لعزيز  |لحميد عبــــد|لدين عبــــد|ح |ء صل|رس| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

846582 يف سيد محمد|زي د رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

3|848 ن|حمد محمد رمض|لرحمن محمد |عبــــد  ن|هندستـــ حلو

862|54 لموجود محمود خليل|ره عبــــد|س سيوط|عه |زر

86||o لسميع|حمد حمدى محمد عبــــد | سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

86|56o ي|حمد مبــــ|عمر 
رك مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

233979 لمقصود محمد عوض|نس عمرو محمد عبــــد| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

4|67|8 لبــــ منتـــرص|بــــوط|هلل |ن عبــــد|نوره لشيخ|بــــ كفر |د|

28|75o لرؤوف عبــــدربــــه|دل عبــــد |عمر ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|4352 ن|حمد سليم|ن |يوسف سليم ى شمس|تـــج ره عي 

6964|8 حمد منصور|ندى فتـــىح  لمنصوره|طبــــ 
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858877 مر محمد عىلي|ء ع|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

75739o هلل محمد رزق محمود|عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|595o9 ي
ئى نصيف نجيبــــ|روم| سيلفى ن|بــــ حلو|د|

768792 ن|حمد محمد محمد طم|مه |س| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

|26553 هيم سيد|بــــر|يمن |م |هش ى شمس هندستـــ عي 

753467 زق زرزور|لر|ل عبــــد |ء جم|رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

767869 در سعيد عيد قنديل|لق|عبــــد | هن لعريش|علوم 

375o7 سط حسن محمد|لبــــ|مصطفى عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

758o23 ى محمد|سم|محمد  عيل حسي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|64927 لعزيز محمد|نبــــيل عبــــد | ر|ي سيه|نوعيتـــ عبــــ

489359 لزين|هلل محمد محمد |ر عبــــد |من سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

255223 ى عبــــد|ي بــــو زيد |للطيف |سط عبــــد|لبــــ|سمي 
بــــ|دي

ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

88o362 د  |د مريد ج|نطونيو مر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

326639 سلىم سمي  فوزى فريد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7744|2 حمد محمود سكر|جد محمود |حمد م| زيق|لزق|هندستـــ 

35942 ح محمود|لفتـــ|ندى محمد سعد عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

9o272o فظ |لح|نور عبــــد|ل |يمن كم| ج |تـــمريض سوه

42249 لحتـــ|بــــوص|م محمد خليل |حمد س| هره|لق|بــــ |د|

635|88 لمجد|زق أبــــو|لر|نبــــيهه يىح عبــــد زيق|لزق|نوعيتـــ 

227474 يف محمد حج لعزيز|زى عبــــد|رسر |حقوق بــــنه

68249| لروس|بــــو |لمتـــول |لمغربــــى |يمن |يه | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

249584 لسيد كشك|ء سعيد |شيم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

858o56 ن محمد عىلي|محمد رمض ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

68|682 محمود| لوف|بــــو |لرحمن منتـــرص |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

9|9896 لسميع محمود  |حمد عبــــد|محمود  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

272|6| حمد منصور بــــدوى|منصور  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

4o6367 لحليم رشدى محمد|هلل محمد عبــــد |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54347 للطيف|نور عبــــد |م محمد محمد |عص |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

57||9 جر عىل محمود عطيه|ه حقوق بــــنى سويف
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24745o ى حموده ل|عبــــد ى|هلل حسي  شي  ى شمس طبــــ عي 

42558o لمجيد|لسيد عبــــد |د |مريم عم سكندريه|ل|بــــ |د|

8o7943 مل|دي ك|ح مني  ن|نج ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

48962o وى|لغر|يه صبــــىح عىل سيف | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

5|5o24 حمد محمد فوزى محمد عىل|فرحتـــ  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

344238 هر|بــــ محمد عىل ط|يه|مصطفى  ى شمس|تـــج ره عي 

223833 ى سليم|ن عىل |حن ن|مي  هره|لق|علوم 

5|6455 ي|ل |م|
ف فتـــىح متـــول أبــــو دئى |رسر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

262|9 لدين عودتـــ سيد|حمد عز| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

362347 ح|لفتـــ|لدين عبــــد|حمد مىح |م |سل| ى شمس حقوق عي 

63666o ي عزبــــ رزق
عزبــــ لطفى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22|544 لنبــــى خميس|رق محمود عبــــد |محمد ط ى شمس|د| بــــ عي 

5|968o بــــ|ر فوزى محمد محمود دي|من |بــــ طنط|د|

|5948o رضوه سيد حسن محمود ن|تـــربــــيتـــ حلو

434o97 د يحن |لجو|حسن عبــــد| ء زكري|رس| |نوعيتـــ طنط

|27232 ي| شذ
ي محمد مصطفى

مصطفى ن|فنون جميله فنون حلو

|6877 لد محمد محمود|بــــسمله خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

47oo5 بــــوبــــكر|ن |ل شعبــــ|محمود جم يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

8|895| يه فرج|ظريف حم| مه ي|بــــ |د|
|لمنى

8548|7 ى|ر مي محروس حبــــيبــــ حني  سيوط|حقوق 

843o52 ي |منيه |
حمد|حمد مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

73347 م|لسل|كريم محمد خميس عبــــد لفيوم|عه |زر

777o53 م فتـــىح مهدى|مريم عص زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

9233|2 لرحيم |لمنعم عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|نغم  ج|بــــ سوه|د|

239558 حمد|طمه سيد محمد |ف هره|لق|حقوق 

356826 دق|لص|هيم محمد فتـــىح عبــــد|بــــر|هلل |منتـــ  ى شمس| لسن عي 

85o85| لي|لح محمد و|سميه ص هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4288|o وى|لصلح|هيم |بــــر|حمد |لرحيم |عبــــد |ره طنط|تـــج

7o8885 ى|ي بــــينى|حمد |هيم |بــــر|سعد | سمي  لشر ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

8|699| وق  حمد|هلل |حمد عبــــد|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

269994 حمد عىل غنيم محمد محليس| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 
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9|3728 ى |ي ف زكري|سي  كر  |ش| رسر سيوط|ره |تـــج

3764o لمول|ورى ظريف عبــــد |ده مغ|حم ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

84o468 لرحمن محمد|مريم حسن عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

87796o ي|ر
لدين سيد بــــكر  |ء |بــــه| ئى سيوط|تـــربــــيتـــ 

3|o994 ي منصور|س|ء |ل| متـــ يحن  هره|لق|ره |تـــج

838997 مل|ش ك|لحش|لح |سمر ص ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

822o58 ى|محمود عليوه جمعه حس ني  حقوق بــــنى سويف

7o4828 لحلوج |شمس محمد عىل طه  زيق|لزق|صيدله 

233584  حسن|لش|محمود صبــــىح عبــــد
ى
ق ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

9oo|33 ى ر| شد |فتـــ نرصى ن|بــــو سيفي  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

7727o| زم عىل محمد عيس|مصطفى ح زيق|لزق|ره |تـــج

79o7|8 ف محمد عىلي|محمد 
رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

326632 حمد|رتـــ حسن محمد |س ى شمس|تـــج ره عي 

546726 لعزيز محمد وهيبــــ|يحن  فتـــىح عبــــد  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7||45o ى |م محمد محمد صبــــرى عبــــده حس|حس |ني 
وى|لمن

ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

32o757 ن|رس حسن فرح|يوسف ي ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

646533 م|لسل|مه محمد محمد عبــــد|س|مريم  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

||966| ن|ر كركوري|نويل جي |رتـــوه م|ف ى شمس|تـــج ره عي 

262976 بــــوبــــكر جزر|طف |محمد ع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

|74835 م سعد محمد مصطفى|سل| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5|94|5 ين عبــــد ح|لمل|لعزيز أحمد |هلل عبــــد|رسر عه دمنهور|زر

475o76 بــــوسيف|در |فتـــ حسنى ن|ر| ريتـــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

446845 بــــو سيف|تـــه |حمد مصطفى شح| لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

6|9787 هيم يوسف فتـــوح|بــــر|هيم |بــــر|حمد | ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

676o|2 دى يوسف|له|مل عبــــد |دى ك|له|ن عبــــد |نوره لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4||o94 ن|لكريم زهر|ن عبــــد|ر زهر|من |بــــ طنط|د|

|276|o لخي |بــــو |رق وليد سيد تـــوفيق |ط ن|هندستـــ حلو

7o7788 ه صبــــرى محمود ك| لعجىم|مل |مي  لمنصوره|حقوق 

4984|5 لم|ن س|لحميد شعبــــ||ء نبــــيل عبــــد|سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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7o3|96 بــــو خليل|رس محسن عىل عىل |ي لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|66384 عيل طه|سم|يمن |عيل |سم| ن|بــــ حلو|د|

437|35 ر|سهيله محمد محمد محمد نص لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

245732 ىط|لع|حمد فوزى محمد محمد عبــــد| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

34o554 ف محمود محمد عبــــد|يوسف  بــــ|لوه|رسر |ره بــــنه|تـــج

32o2o5 بــــ فتـــىح سعيد|يه|رين |د تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

624336 ى|بــــو |لسعيد بــــدوى |لبــــدوى |ديه زغلول |ن لعيني  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

759483 ن نور|ره يوسف عثــــم|س لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

269974 مي  محمد رسور|محمد  شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

|26o83 عيل|سم|دى |له|زم عبــــد |يدى ح|ه ى شمس حقوق عي 

835478 يه لكريم|د |ج ج|ن محمد حج|رسر |نوعيتـــ قن

328879 ى ن|بــــر|مصطفى  صف|هيم حسني  |حقوق بــــنه

27|8|4 وى زعي |لص|لسيد |رس |زينبــــ ي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

67747| لعزيز فرج|دل عبــــد |حمد ع| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

85oo27 يف شكري  حمد سيد|رسر لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

234486 لرحمن|شد عبــــد|هر ر|محمود م لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68|59 لكريم محمد|ن عبــــد |محمد رمض لفيوم|هندستـــ 

7o6o34 لسيد|حمد |ن عىل |لسيد رمض| لمنصوره|هندستـــ 

635|8| ن سليم حسن|دتـــ محمد رمض|مي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

482|34 ي|هيم عثــــم|بــــر|يوسف محمد 
ن لطفى سكندريه|ل|حقوق 

49588| ىك|لشر|هيم جوده |لد إبــــر|ن خ|إيم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

329228 بــــ|حمد مصطفى محمد شه|ئى |م| |علوم بــــنه

788o77 بــــ|لسيد محمد خط|دل |ندى ع زيق|لزق|حقوق 

6|2435 لهورينى|جر محمد لطفى محمد |ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o768o وق محمد محمد  لحسينى|م |م|ل|رسر صيدلتـــ بــــورسعيد

223832 ي|د محمد ك|جه
ن|مل تـــعى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

627743 ج|لسيد حسن بــــكر فر|رحيق  زيق|لزق|بــــ |د|

483337 لسيد|تـــه |هيم خميس شح|بــــر|نعمتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o7372 ئر|لدق|بــــو |محمد عطيه | ند |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

76o83| تـــفى نرص طه محمد محمود لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

639859 مه حسن|خلود محمد حسن سل زيق|لزق|بــــ |د|
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32856| لدين متـــول عىل|ل |محمد حمدى محمد جم سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

882739 هيم عبــــده  |بــــر|عزه لبــــيبــــ  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o4o35 عيل|سم|هيم |بــــر|عيل |سم|د محمد |زي سكندريه|ل|ره |تـــج

|5|927 رضوى سعيد عيس عىل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o747o م محمد نشأتـــ عىلي|ن هش|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|737| هلل|طف عبــــد|يوسف محمد ع ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

5|o8o9 نم|رس محمد فوزى غ|ف |حقوق طنط

529375 ى|ح زم سعد ممدوح سعد حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

5o3725 وي محمد صقر|لص|م محمد |هش عه مشتـــهر|زر

4|2758 لعكل|بــــو زيد موىس |رحمه محمد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

447684 لوكيل|لعظيم محمد |ء مجدي عبــــد |ول سكندريه|ل|بــــ |د|

7o8396 حمد مديح منصور محمد| |ره طنط|تـــج

8598|5 ف لبــــيبــــ قل|لبــــيبــــ  ده|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

694|o| مه|ح محمد سل|لفتـــ|محمد محمود سمي  عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|576oo لد عيد محمد|ء خ|لشيم| هره|لق|علوم 

7|o398 ل محمد حسن محمد شلبــــى|م| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8|o222 لحميد محمد|محمد حسن عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

487574 ي سعد |ريو روم|روم
هلل بــــخيتـــ|ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||69|| هيم محمد|بــــر|سهيله محمود حفىطى  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

355667 لسيد|ر حلىم عىل |من ى شمس طبــــ عي 

9o984| حمد |د |ء محمد فؤ|ل| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

2655o2 للمع|لحميد |لسيد عبــــد |د |حمد رش| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

897oo| لكريم |دق عبــــد|رق فتـــىح ص|ط ج|بــــ سوه|د|

77o669 وى|لحفن|لنبــــى |عبــــد| ر زكري|مرفتـــ مختـــ زيق|لزق|بــــ |د|

6738| ى|سم|م محمد |ريه عيل حسي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

29377 ر عىلي|حمد عمرو محمد مختـــ| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

76o23o طف محمد مخلوف|حمد ع| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

8575o6 ى ك| ه حسي  ن|مل رمض|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

878|54 ل ذىك  |ء جم|بــــه| رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8486o5 ي عبــــد|
بــــوزيد|لحميد |ريج مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج
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|46934 سىط عوض|لو|نور محمد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

45o378 يغ|لص|حمد محمد مجدى |مؤمن  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

243385 لمعىط محمود|روق عبــــد|سمر ف هره|لق|صيدله 

898834 هيم مجىل |بــــر|ء حسن |رس| ج|طبــــ سوه

|9|2| وق ن ل محمد|رص كم|رسر صيدله بــــنى سويف

245855 وى|لعشم|لغنى محمود |حمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5|89|o لففى|ن فتـــىح حسن |ء رمض|إرس بــــ دمنهور|د|

|75o|4  ك| ند
ى
مل|حلىم صوق هره|لق|حقوق 

78|636 لسيد|ن محمد |يه رمض| زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

|8742 هيم|بــــر|دى |حمد عبــــ|م  هره|لق|ره |تـــج

|22863 لحميد مهدى|لحميد سمي  عبــــد |عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

6o899 ن قرئى|معتـــصم سيد شعبــــ حقوق بــــنى سويف

793|5| لمطلبــــ حسن|حمد محمد عبــــد|لرحمن |عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|44632 ضى|محمد سعيد محمد مصطفى ر هره|لق|حقوق 

|3885| مه عوض|هر سل|م| مرثــــ ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

338688 د|لسيد عو|كرم |رتـــ |س |صيدله طنط

77o544 مد|حمد ح|فتـــ عىل |محمد ر ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

|8626 ي محمود| |نور
حمد مصطفى هره|لق|ره |تـــج

447o55  عىلي عبــــد |هلل فؤ|عبــــد 
هلل|د مصطفى ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 

تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

224||6 هيم|بــــر|مريم سيد محمد  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

353632 يوسف عفيفى يوسف عفيفى ى شمس|د| بــــ عي 

68978| ي
حمد|لسيد محمود عىل | |دئى لمنصوره|حقوق 

8o48|2 ن|م محمود عثــــم|يه حس| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

32|775 ن محمد سعيد محمد مصطفى|رو كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

43o7o ى محمد|ه جر سيد حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

25|526 ى|هلل ش|هلل طلعتـــ عبــــد|عبــــد هي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|49528 ف |فرح  ورى|لسيد مغ|رسر ن|علوم حلو

3|||89 هيم|بــــر|روق محمد |هيم ف|بــــر|روق |ف ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6oo942 رى بــــسيوئى حمزه|لهو|م |ء هش|رس| |ره طنط|تـــج
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||486| ن مصطفى|يوسف خميس خميس زي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o8o|7 ن عر|لش|لمنعم |محمد عبــــد| مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

2|228| ره|هيم شبــــ|بــــر|ض |م ري|حمد هش| ن|حقوق حلو

345555 ى فتـــىحي |ندى  ن|لدهش|حمد |مي  ى شمس| لسن عي 

2|9794 لعزيز|لعزيز عبــــد|عيل عبــــد|سم|ء |ل| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

923578 مجد لطيف ظريف زىك | ج|ره سوه|تـــج

334|25 ن|دل يوسف رسي|بــــيشوي ع ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

863o4| ي 
حمد|محمد رشدي مصطفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

629644 عيل حسن هيبــــه|سم|عيل |سم|جر |ه زيق|لزق|بــــ |د|

3466o هيم عىل|بــــر|لدين فرج |نور  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

457o74 لمرصى|لد يحن  جمعه |خ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

277599 ء محمد محمود مهدى|شيم تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

863683 حمد|لسيد حسن |طمه |ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

632o69 جر سعيد فتـــىح محمد|ه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

893953 كر خي  |مجدى ش| بــــول ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

542945 لمزين|لق |لخ|لسعود عبــــد |بــــو |يه سمي  | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

538779 وق ع مل قويتـــ|دل ك|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

84o666 حمد|هر |لز|رق محمد |ط ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

2472o9 ه|عىل عبــــده محمد كد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

535334 لعزيز رزق محمد|هيم عبــــد|بــــر|ندى  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

35394o محمد صبــــرى سيد سيد خليفه كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6|9422 ر|لنج|لصبــــور |لحسن عىل محمد عبــــد | ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

442|3o ى محمد ج|بــــو |وي |لمنش|محمد  هلل|د |لعني  لشيخ|تـــمريض كفر 

4785o3 هيم غزل|بــــر|حمد محمد محمد |ن |نوره هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

426336 وي|لشن|لسيد حسن يوسف |ن |رو سكندريه|ل|صيدله 

7|o777 ي
لمنعم محمود|م عبــــد |ن هش|سفى لمنصوره|ره |تـــج

453565 وى|لطح|وى محمد |لطح| |مصطفى رض ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

249o7o نطنيوس|د منصور |ن عم|ندري| ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

26|762 لد محمد خليفه|محمود خ |علوم بــــنه
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764989 س|يكل مرقص فرج غط|م تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

29457 حمد|لرحمن |محمد محمود عبــــد  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

542746 ي|ء حسن سليم م|ء عل|ل|
ضى سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8|8338 عمر محمد عزيز سليم تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

3o566 لرحمن|هلل عبــــد |رس عبــــد |يه ي| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

483236 لحسن محمد|بــــو |حمد |ن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

482559 نم|لسيد محمد غ|سلىم فتـــىحي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

79o|42 د|ده عي|ء محمود حسن عي|لشيم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

789232 حمد|لسيد |محمد صبــــىح محمود   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

339287 حمد محمد عىل مرع|م محمد |سل| |نوعيتـــ بــــنه

32876 د|لغنى ج|م لطفى عبــــد |محمد هش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

632o|3 هيم|بــــر|هيم محمد|بــــر|حمد |ر |من تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

844|42 مؤمن محمد عىلي محمد ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

3|8964 |هلل ي|منتـــ 
ى
رس فوزى محمد شوق ى شمس| لسن عي 

73424 ن بــــكر عىل|كوثــــر رمض لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|57o27 مه محمد محمد حمزتـــ|س|محمد  ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

7654|o لمسلىم|هلل |لعزيز عبــــد |حمد عبــــد |محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

33|3o5 دى|له|هيم عىل عبــــد|بــــر|ء سيد |سم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|o7o2 حمد محمد قنبــــر|لدين |م |ء عص|رس| |ره طنط|تـــج

423536 ي حم|بــــر عبــــد |ريم ج
د|لغنى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6|4568 تـــ محمد عطيه|لشح|حمد محمد |هلل |عبــــد |هندستـــ طنط

434o3| ألشقر|حمد |رس |ء ي|سم |بــــ طنط|د|

248323 ى |ي شنبــــ| لعل|بــــو |محمد | لعل|بــــو|سمي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

79933 هيم محمد|بــــر|محمود فوزى  ى شمس|زر عه عي 

6|62| تـــ  حمد عويس قرئى|سمي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

3o455 لمحسن محمد|ء محمد عبــــد |ل| ن|حقوق حلو

523598 نسيم| د يوحن|دى عم|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

343888 حمد عىل محمد عىل بــــهنس| زيق|لزق|حقوق 

27|242 ر|لجز|لحليم |حمد صبــــرى عبــــد |هلل |يه | لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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82|o26 ي|رص ك|هلل ن|عبــــد
مل مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

68352o حمد ربــــيع|لمنعم |حمد عبــــد |تـــفى  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

38844 دى محمود عىلي|له|دهم يشى عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

443978 نه|حمد شبــــ|د محمد |ره فؤ|س لشيخ|طبــــ كفر 

82265| ف عبــــد|مروه  رص محمد|لن|رسر سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

87o88| لعظيم|لحميد محمود عبــــد|د عبــــد|رين ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

888632 لرحمن حسن محمد |ر عبــــد|من ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

29345| لسيد محمد|ميمه محمد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

632468 لعزيز|فظ عبــــد |ره حسن ح|س  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

4o2972 هيم مصطفى يوسف بــــهنس|بــــر|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78|47o لمجيد محمد|ئل محمودي عبــــد |يدى و|ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

87o92| وق عبــــد مد بــــشي |لحليم ح|رسر ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

348378 ف |ن |يم| بــــ|هيم عق|بــــر|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

698|66 لسعيد محمد|ل زوهي  |من بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|573|3 حمد محمد|هلل سعيد |منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o4285 ى عبــــد لحميد محمد يوسف ربــــيع|حني  لمنصوره|علوم 

855755 عيل|سم|لمنعم فرغل |م عبــــد|سل| ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

666|2 ي|تـــه
ي ضى
حمد عىلي|ء |ئى لفيوم|بــــ |د|

|66623 ء بــــدر عيد محمد حسن|دع هره|لق|م |عل|

7765|6 ن|لح سليم|هيم ص|بــــر|نشين  زيق|لزق|هندستـــ 

228456 ل محمد مهدى|ء جم|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8|||34 لرحمن محمد|زينبــــ عصمتـــ عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

|3o|44 يم  ل|بــــ سمي  غ|يه|مي  ى شمس|زر عه عي 

439747 لم|زى حسن س|جر سمي  رزق غ|ه لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

697453 لسيد|شم |ر ه|لستـــ|محمود طه عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

6|355o ى محمد قش  محمد حسي 
شه|مصطفى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

787349 لرحمن عىلي|ل عبــــد |يه جم| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

87554| ف محمد عبــــد|د |زي لحميد |رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

24279| ى سيد عبــــد لمعىط|محمد حسي  هره|لق|ر |ثــــ|

Thursday, September 6, 2018 Page 14406 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

9o22| مد|بــــو بــــكر ح|ح |ر صل|فك| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

896596 لدين عىل  |ل |جد جم|ء م|ل| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

872|6 لعظيم غريبــــ|يه محمد عبــــد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

75oo7 لدين بــــكي |نور حبــــ |محمد محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|44864 ف سيف |ر |من حمد|لنرص |رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|77ooo ى محمد|رص حس|عمر ن ني  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

495265 زي|محمود محمد محمود أنور مغ ره دمنهور|تـــج

339o|7 ف عبــــد|ء |رس| د|هلل محمد مقد|رسر |بــــ بــــنه|د|

422692 ء عىل حسن|محمد عل سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4o958| يش|لغ|هر محمد محمد|شمس ط |حقوق طنط

793o85 محمد مصطفى محمد عىل| لي|د مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

488487 لعزيز سعيد محمد عوض|حمد عبــــد| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

6|8|59 ىسر|لغبــــ|شور |ن عىل ع|نوره ط|حقوق دمي

864|32 ريوس عبــــيد كريم صليبــــ|مك ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

8o3o59 ي سمي  عبــــد
حمد|لمحسن |مصطفى ي|علوم 

|لمنى

5|637o تـــ بــــدر  للطيف|عيل عبــــد |سم|ني  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

69599o لمرىس عيد|يمن محمد محمد | لمنصوره|حقوق 

233836 د|حمد حم|د |حمد حم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

35o674 لسيد|ح |لفتـــ|ل عبــــد|جر جم|ه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

889o86 ى ن حمد |رص محمد |نرمي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

366964 شور|م ع|م|لرحيم |م عبــــد|يه هش| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

75677| ى|لص|طف |مروه ع دق حسني  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

4|2963 ي محمد شعبــــ
ن هيكل|رحمه مصطفى |بــــ طنط|د|

8||335 ي|ل عبــــد|م جم|سل|
هلل مدئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24o8|8 حسن بــــدرى سيد حسن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

255o78 لرحمن مصطفى|رضوى محمود عبــــد |ن طنط|سن|طبــــ 

832924 حمد خليفه|ن حسن |حن ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

||526| ن|حمد رمض|ئى |مريم ه هره|لق|بــــ |د|

776334 لرحمن|هلل عبــــده عبــــد|يه محمد عبــــد | زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

34439 محمد عسكر يوسف عسكر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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253o43  محمد صبــــرى شقي 
سلىم مصطفى ي صىح ري

|ضه بــــنه|معهد فنى

77|563 لسيد|مد |ح ح|لفتـــ|محمد عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

762587 روق محمد تـــوفيق|حمد تـــوفيق ف| حقوق بــــورسعيد

45|348 بــــو سن|هلل |يمن فضل |هلل |فضل  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

52o587 ي أس|م|
لرحيم|مه أنور عبــــد |ئى تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

4625|o ى|ح عبــــد |لفتـــ|محمد عبــــد  لعزيز محمد حسي  |حقوق طنط

|345o5 هر فهىم|ن مصطفى م|نوره ى شمس|د| بــــ عي 

353886 ه|لل|درديري عبــــد| رق رض|ط ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

537693 ى ص|لح عمرو ص|ص لح|لح حسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

272o2| ه رفعتـــ عبــــد | شه|ح عىل بــــ|لفتـــ|مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

683ooo هيم|بــــر|لح |فع ص|لش|حمد |مروه  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

75593 هلل|بــــر عبــــد |ء محمود ج|رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|74o5o لسيد|بــــ |لوه|بــــ يحن  عبــــد |لوه|عبــــد  هره|لق|حقوق 

6|o865 تـــه|حمد شح|حمد |م  لمنصوره|حقوق 

763225 وى|لحميد طنط|مصطفى سعد عبــــد | دين تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

2|7|o5 محمد محمد محمد عوض| رن |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

26572 م محمد نبــــيه|محمود هش ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

9|8ooo ى |مر محمود ع|ع مر حسي  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6|227 ر يوسف|لغف|حمد عبــــد|يوسف  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

244387 وى|بــــر محمود مك|عىل ص تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

25672| هلل|بــــ |هلل ج|هيم عبــــد|بــــر|ء |دع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

24o|26 لغنى|للطيف عبــــد|لرحمن محسن عبــــد|عبــــد هره|لق|هندستـــ 

|39475 م|لغن|ء محمد مصطفى مخلوف |رس| هره|لق|طبــــ 

36o398 ن|لرحمن حس|ئى محمد عبــــد|ء عن|سم| |حقوق بــــنه

|24228 يمن مصطفى سيد|سلىم  ن|بــــ حلو|د|

|4o5|3 ى  تـــه|حمد شح|زينبــــ حسن حسي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

3|4o27 يمن محمد محمود شهبــــوتـــ|محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

7||7o8 ن|لطح|لحديدى |هيم |بــــر|محمد محمد  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

86876| ي 
هيم|بــــر|لنوبــــي حسن |مصطفى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى
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763o34 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد |سلىم  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

28o888  معروف ع
ى
شور|حبــــيبــــه عمرو شوق وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

29o467 لعزيز|طره عبــــد|بــــ حمدى بــــخ|شه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

42o879 لرحمن|ميه عىل فوزى عىل عبــــد |س ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

283o7 ى|بــــى حس|مبــــ|لرحمن |عمر عبــــد ني  هره|لق|حقوق 

249||9 يخ|لمش|للـه |فتـــح | يمن عط|ء |ل| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

496753 ذل|لش|لحليم |ء سمي  سعد عبــــد|ل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6o266| لحوتـــى|هيم |بــــر|لسيد |م |محمود هش |ره طنط|تـــج

482475 ي نبــــيل |
سكندر|ديبــــ |يرينى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8644|7 ي محمد خليفه 
هيم|بــــر|مصطفى ي |

ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

836|9o ي|حمد ع|ن |نوره
بــــدين مصطفى ج|ره سوه|تـــج

|4o96 لمقصود|حمد عبــــد |لحمد |بــــو |حمد عبــــده | لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

924926 ن  |بــــوزيد زيد|ىط |لع|هلل عبــــد|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

|7546 ضى|لر|حمد عبــــد |يمن |كريم  هره|لق|ره |تـــج

5||922 ى|لفتـــ|حمد سمي  عبــــد | ح عبــــودتـــ حسني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

23o9o7 د نبــــيل بــــولس جبــــره|مر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

484457 ن|فظ رضو|عمر محمد محمد ح سكندريه|ل|حقوق 

68o9o5 ى|بــــو |لمتـــول |لحسن |بــــو |لسيد |حسن  لعني  لمنصوره|بــــ |د|

347455 منى حمدى محمد عىل |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

494o69 ى ك|ف ضى|لق|مل محمد |رس صبــــرى حسي  |حقوق طنط

5643| لعظيم|هيم عبــــد |بــــر|ن |هيم رمض|بــــر| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

22624o نور محمد|محمود مهدى  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

636o22 هيم عطيه|بــــر|هيم |بــــر|ن |نوره لمنصوره|ل |طف|ض |ري

877224 بــــدين سيد  |م حسنى ع سيوط|حقوق 

824844 ى سعد تـــوفيق|بــــ |يه| |مي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

2625|7 ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|مد محمود |دل ح|سل ع|بــــ |ره بــــنه|تـــج

8o4|82 يع|يع محمد ط|ن ط|يم| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

525738 لرحمن|حمد حسن عبــــد |محمد محمود  سكندريه|ل|بــــ |د|

28o83 لنبــــى تـــوفيق|ء سيد عبــــد |رس| ى شمس|زر عه عي 

42|23| حمدى يشى محمود بــــيوم| رض لشيخ|بــــ كفر |د|
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4772o8 لسيد حسن|د |م محمد فؤ|سل|لدين |سيف  سكندريه|ل|طبــــ 

|5349| ح محمد|لفتـــ|ممدوح عبــــد | دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6368o8 لح|حمد ص|هيم |بــــر|ء |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

|7|639 مي |بــــر |صف ج|يدى و|ه |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

438745 وي|لطلح|ن |ل شعبــــ|محمود جم لشيخ|تـــمريض كفر 

296276 لحليم |نور سيد عبــــد |ء سيد |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2875o6 حمد|ح فتـــىح محمد سيد |سم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5o8|35 لصمد|مح محمد عىل عبــــد |ن س|رو ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7794o8 لمسلىم|هلل |مهند حسن عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

886||8 هلل  |فيه سيد سليم عبــــد|ص سيوط|بــــ |د|

3|5oo2 رس محمد درويش|هر ي|ط ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

498852 ضى|لق|هلل |ندى محمد عبــــد  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

63234| د محمد موىس|در محمد رش|لق|ء عبــــد |وف زيق|لزق|ره |تـــج

826267 حمد محمد|لحمد |هدير شيبــــتـــ  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

8245| بــــوبــــكر محمد|لرحمن |طمه عبــــد|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

355o4 بــــ محمد عطيه|لتـــو|ربــــيع محمد عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o8|32 عيل عىلي|سم|ربــــيع | دين ي|علوم 
|لمنى

635332 لسيد طه|حمد |م |يه عص| زيق |لزق|تـــمريض 

23|928 لسيد|لرحمن عىل |عمر عبــــد هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4758o| س محمد|هيم عبــــ|بــــر|عمر محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25|92| لجمل|محمد محمد معوض  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

7||3o4 لعز|بــــو |يمن تـــوفيق محمدين |هلل |عبــــد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

34682 حمد محمد محمد|دين |ن  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

486576 لهميس|لسيد |لسيد فضل |م |سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

255832 لوىط|لسم|هر بــــدوى |حمد م| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

547933  شمسيه|بــــسمه ع
ى
دل شوق ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

25|8|| محمود محمد خليل عيس ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|383| ن عىلي|ن محمد رمض|رمض ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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25679o ىط|لسنبــــ|لسيد حسن |ء |رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

8473|| ي محمود  حمد|محمود خي  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

2362|9 لي|لدربــــ|م زغلول عىلي |ر حس|مي هره|لق|حقوق 

78698| م|لسل|لحميد عبــــد|محمد لطفى عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

67457 لقوى|حمد عبــــد |ل |محمد جم لفيوم|عه |زر

777974 مر|لحسينى قنديل ع|يه محمد | زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

237475 دل محمد بــــيوم سيد|رضوى ع ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

88o|24 ف |مريم  نور يس  |رسر سيوط|علوم 

||8659 حمد حمدى محمد سعيد|حمدى  ن|حقوق حلو

34|395 لعظيم عوض|لعظيم محمد عبــــد|محمد عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

44|o2 حمد|لرحمن مصطفى محمد |عبــــد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

|46|74 ل حسن|م جم|سلىم هش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8635o7 حمد محمد|مه رفعتـــ |س| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

43942| لسيد محمد موىس|هيم |بــــر|يه | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2359|6 وى|لك طنط|لم|ئى عبــــد|هلل ه|منه  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

623958 نجوى محمد جمعه مسعد طلبــــه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

785|98 هيم|بــــر|لسيد محمد |محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

363665 ء حشمتـــ عزتـــ محمد|سم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7|2o48 حمد لطفى جبــــر|ر |من طبــــ بــــورسعيد

286855 هيم|بــــر|مه |هيم سل|بــــر|محمد  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

2945|o دق|حمد ص|دق |محمد ص رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

864o|o ى | حمد تـــوفيق|حمد حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8|688 ح عقربــــ|حمد صل|ء |دع ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

353272 هيم|بــــر|بــــيشوى مجدى سمي   |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

845636 عيل بــــكر|سم|هلل |ء عبــــد|سم| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

562o4 ى |ح حس|عبــــي  صل حمد|ني  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8o8625 هلل|لسيد ضيف |م سيد |حس بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8|92o8 لسند|بــــ عبــــد|لتـــو|عبــــد| نفيسه رض هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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|42|74 هيم|بــــر|لسيد |لدين وجيه |نور  ى شمس|تـــج ره عي 

2588|2 ى سعيد محمد محمد خي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

76o|59 فظ محمد عوض|ضىح ح لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

627824 ى  لصمد عىل سعود|حمد عبــــد |نرمي  زيق|لزق|حقوق 

36o59| هيم|بــــر|مد |حمد سيد ح| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

885934 لمعز |لصبــــور عبــــد|تـــ عبــــد|كريم نش سيوط|ره |تـــج

6o6283 ن|ضى وهد|ح ر|لفتـــ|حمد عبــــد |مصطفى  |ره طنط|تـــج

88|853 فظ بــــدر  |لح|ن عبــــد|مصطفى عثــــم سيوط|ره |تـــج

3644|2 ن|م منصور سليم|حمد عص| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

643379 ن مندور محمد|ن شعبــــ|يم| زيق|لزق|حقوق 

25447 لمليىح |ل |هند محمد كم هره|لق|صيدله 

|64779 منى محمود محمد محمد هره|لق|بــــ |د|

5|8o5o لعيسوى|د |هيم رش|بــــر|رتـــ |س سكندريه|ل|طبــــ 

||5649 لنبــــي بــــن عيسي|لد محمد عبــــد |حبــــيبــــه خ ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|474|5 لرؤوف|لدين عبــــد |ل |لرؤوف جم|محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33|5o3 د سعد محمد|مصطفى عم |بــــ بــــنه|د|

77896o تـــ حسنى عقل|لشح|ء |حسن زيق|لزق|طبــــ 

93884 ف عبــــد |محمد  هلل محمود|رسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

6|392o لتـــرىك|هيم |م صبــــرى إبــــر|حل| |ره طنط|تـــج

6oo672 ىس|لعبــــ|م محمد محمود |لسل|محمود عبــــد  |ره طنط|تـــج

6378o9 م محمد نبــــوى|لسل|لشهيدى عبــــد |ن |يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

426589 شور|ن مصطفى خلف سعيد ع|يم| سكندريه|ل|صيدله 

42259 لحميد خليل|س عبــــد |م محمد عبــــ|سل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5oo935 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|م |ح هش|نج دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

6396| دل قرئى جوده|محمد ع ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

445445 رى|حمد بــــند|لدين |م |يه حس| لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|979 ل ذىك مبــــروك|محمد جل  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

26o43| لحليم|ن عبــــد|دل رمض|طمه ع|ف ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

7o5|o| |هيم |بــــر|هيم |بــــر|لنور |ره متـــول عبــــد |س
لزيدى

زيق|لزق|صيدله 

648o84 هيم|بــــر|حمد |لم |محمود س ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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886o56 ل محمد |لع|حمد مصطفى عبــــد| سيوط|حقوق 

465647 ر|ف عىل عىل عىل شنق|عف لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

249|22 ن|حمد محمود سليم|ء عزتـــ |ل| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

843958 ي|لر|حمد رجبــــ محمد عبــــد|
ضى ي سويف|تـــربــــيتـــ ري

ى بــــنى ضيه بــــني 

37||74 لم|هلل س|ء عبــــد|محمد عل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

769785 م محمد محمد حسن|بــــتـــس| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

63|355 هر محمد محمد بــــيوم|ندى م زيق|لزق|بــــ |د|

9o667| صف  |وجيه عزيز و| رين|م ج|علوم سوه

|2o683 لحميد|زق محمد عبــــد |لر|صم محمد عبــــد |ع هره|لق|ره |تـــج

3|6666 حمد محمد|ء |يدى عل|ه هره|لق|حقوق 

4395o8 هلل|بــــ |ن ج|هيم سليم|بــــر|م |رحمه عص سكندريه|ل|صيدله 

|57923 د|لجو|ملك مجدى محمد عبــــد  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

77o437 ف |بــــ |يه| ل|لجم|لسيد محمود |رسر ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

9o9593 لدين محمد عىل  |جر سعد |ه ج|تـــربــــيتـــ سوه

63o73 ئى حسن|حمد ربــــيع غري| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

677o4| |لبــــن|لحميد |نور عبــــد |ر |تـــم مختـــ|يوسف ح لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

3o52o ى جوده |ي ن|حمد شعبــــ|سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

336486 ن ى عزيز|ع| في  طف بــــشر ى شمس|تـــج ره عي 

|44393 يف سعيد محمد| حمد رسر هره|لق|ن |سن|طبــــ 

776265 د|دل جوده ج|ء ع|رس| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

89|749 ي|وليد صل
ن |ح محمود تـــعى سيوط|طبــــ بــــيطرى 

6956| لجيد|لمنعم محمد عبــــد |حمد عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

5|793| حمد عبــــده|دى مصطفى |له|ء عبــــد |ل| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|52|4o ف |رتـــ |س ي|لسم|رسر
ن|ن تـــعى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

53464 ى|لد سل|سحر خ متـــ حسي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

8395o7 ى ي محمد حسي 
هبــــه مصطفى |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

88||4| مل |م مسعود ك|رحمه س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

692466 بــــينى ص|رس |بــــسنتـــ ي لح كنك|لشر ط|بــــ دمي|د|

3||962 لقمص|يعقوبــــ محروس | بــــول ن|تـــربــــيتـــ حلو

9o|2|o عمرو عىل محمد عىلي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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266288 حمد|سلىم محمد محمدى  ى شمس| لسن عي 

257o|3 |ظ|كر ظ|حبــــيبــــه محمد ش ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

924653 د |لضي|ح |محمود خميس صل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

845783 ي|ر
مد|لحميد جبــــريل ح|عبــــد| ئى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

83|365 ي محمد|بــــد عبــــد|محمد ع
لغنى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

5|49o9 يرل|لجز|يمن نبــــيه يونس |رتـــ |س سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

7o95o3 ى سمي  محمد عىل شكر|ي سمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

359836 وق  ف محمود عبــــد|رسر لمنعم|رسر ى شمس علوم عي 

258|26 لسعود|بــــو|ل محمد |م عمرو كم|سل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

28376o ف محمد حسن|عمر  رسر ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

25669 حمد محمد|مريم محمد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|6378 عزتـــ مصطفى محمد سعيد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|37578 ى لشهيد|ود عبــــد |مل د|ك| مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8o592o ن|حمد زيد|هيم |بــــر|هيدي  ي|بــــ |د|
|لمنى

636585 دق محمد|م محمد مني  ص|هش  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

22|9o4 ن عمرو محمد محمد نرص|نور هره|لق|حقوق 

69865 بــــ|لبــــ|لحكم فتـــح |م محمد عبــــد لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

384|5 لليثــــى|ض |هيم ري|بــــر|يمن |مريم  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

499||7 لح|ح ص|حمد صل|ء |لشيم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

35o677 |جر يحن  محمد محمد |ه
ى
لدسوق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2|36o8 عيل محمدفريد|سم|م مصطفى |مي  هره|لق|م |عل|

|72682 هلل سيد محمود حسن|محمد عبــــد  ي للفن|
|دق قن|لفنى

528655 هلل عىل عىل عبــــيد|م عبــــد ربــــه فتـــح |سل| ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

|677o3 لسميع|لرسول عبــــد |حمد عبــــد |محمود  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

433583 يد|ح حسن ز|لفتـــ|محمود محمد عبــــد  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

768585 ى عبــــد|م ح|حس ر|لنج|هلل |تـــم حسي  لسويس|هندستـــ 

|55492 حمد|فتـــىح عىل | بــــسمله رض ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4o5839 لجمل|وى  |وى بــــسيوئى هند|ء هند|سم| سكندريه|ل|حقوق 

8o7229 حمد سعد محمد|طه  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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6o|8|8 عليه عىل سعد عىل عويضه | تـــمريض طنط

24853| ى خ|ي لد سمي  بــــدوى|سمي  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

259o|6 ن فريد حسن|حمد شعبــــ| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

25o229 لرحمن بــــطيقه|بــــر محمد عبــــد |ء مجدى ج|رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

2275|4 |لعل|بــــو|لد محمد |حمد خ| ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

6357|2 حمد|لمنعم محمد |حمد عبــــد |طمه |ف زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|3|6o4 روق زىك سيد|هيم ف|بــــر|زينبــــ  سيه|نوعيتـــ عبــــ

96779 ي محمد ش
كر محمد|مصطفى ي سويف|تـــربــــيتـــ ري

ى بــــنى ضيه بــــني 

897387 بــــودهبــــ |لمبــــدى |ن عبــــد|يوسف شعبــــ ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

24968| مد موىس حبــــيبــــ|لعزيز ح|سجده عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

33|937 لم|ح س|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

38588 هيم طلبــــه|بــــر|لسيد |مريم  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

295|9 هلل محمد|مه عبــــد |س|م |سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3732|8 بــــ وليد ذىك كرم|يه| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

359489 حمد عزتـــ|لسيد |ء |ل| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

247|2o ى سمي  شكرى حبــــسر| مي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

83482| ن|زق حسن عجل|لر|حمد عبــــد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

629635 لحميد محمد محمد|د عىل عبــــد |نه زيق|لزق|صيدله 

766398 ندى محمد محمد محمد سعد حقوق بــــورسعيد

643787 سكندر|ئى فريد فهىم |بــــيتـــر ه زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

3|552| ن ود|درس د|د تـــ|عم| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

629|65 لحميد محمد|لحميد عبــــد|ن عبــــد|يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8oo442 در محمد|لق|م عبــــد|ء عص|دع ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

428555 ى|شم بــــيوم |دل ه|ئى ع|م| لبــــحي  |طبــــ طنط

4|5328 له|لسعيد زىك دربــــ|له |لسعيد دربــــ| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

2535o9 ضى محمد|لر|م عبــــد|ء عص|زهر ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

646|37 ن|لنبــــى حمزه سليم|لد عبــــد |حمد خ| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

6o45oo حمد محمد رزيق|لد |بــــسمه خ لمنصوره|حقوق 

773298 ف |ن |حن حمد|وى |لمنش|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6o4977 وى|لنبــــر|هيم |بــــر|لحميد |لسيد عبــــد|منى  |تـــربــــيتـــ طنط
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8o37o3 ي عز|ندي عم
م|د قرئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

687589 م|لسل|لسيد عبــــد |م |لسل|حمد عبــــد | لمنصوره|حقوق 

826294 ن محمد|ن محسن رمض|نوره قرص|ل|فنون جميله فنون 

44o|3o لخول|لسيد |ل ممدوح |م جم لشيخ|ره كفر |تـــج

244498 محمد سعيد سيد محمد ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

88556o بــــوبــــكر |بــــر جمعه |ئى ص|م| سيوط|تـــربــــيتـــ 

45|594 فع|د ش|د فؤ|حمد عم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|24647 روس|سك|ندرو صليبــــ بــــقطر | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

246794 ىس|لكرد|م |لسل|ل عبــــد|فرج كم ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

85886| حمد|لرحمن |يه محمد عبــــد| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

342579 دى|له|يتـــ عزتـــ فتـــىح عبــــد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5983o ف كم|محمد  لرسول|ل عبــــد |رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

756|o2 ح|لفتـــ|مل حسن محمد عبــــد | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|2549| لعزيز|زينبــــ محمد رسور عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

425792 حمد محمد|حسن عىل | دين ج|بــــ سوه|د|

536985 بــــ|لسيد خط|لد |لدين خ|عز ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

8699|5 ي|لسيد عبــــد|لسيد |محمد 
لحليم مصطفى ي صن. تـــ.ك

ن|سو|ع |فنى

635|52 م محمد مرىس|سمر عص زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9|6358   |لش|طف محمود عبــــد|هلل ع|عبــــد
ى
ق سيوط|ره |تـــج

7o4594 عيل  محمد|سم|بــــر |ح ج|وليد صل زيق|لزق|علوم 

358622 حد|لو|لغنى عبــــد|لمعتـــز عبــــد|ء |ل| ى شمس صيدله عي 

8o5423 حمد فولي|ء فولي |شيم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

22o372 هيم عيد حسن|بــــر|مهند  ى شمس هندستـــ عي 

48|558 م|بــــر حسن هم|هيم ج|بــــر|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

24723o لسيد|دل محمود |محمد ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

762o9| رى|لهو|زق محمد |لر|هيم محمد عبــــد |بــــر| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

339439 حمد شيحه|لسيد |حمد |ء محمد |وف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

636595 هيم|بــــر|روق محمد|د محمد ف|زي زيق|لزق|هندستـــ 

453983 حمد|زى |بــــر حج|عمرو ص |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6449o9 يف موىس  وي|لمرس|لسيد |موىس رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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|7o53| ي
ى حسن|هش| دئى م حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

856o52 بــــي|ن عر|ل سليم|محمد جم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|6594o لرؤف|يمن رشدى محمد عبــــد | دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

3396o3 ف محمد حسن|محمد  رسر |ره بــــنه|تـــج

|632| لفول|ج محمود |يمنى فر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

344234 ى عبــــد|محمد نرص سيد  لحميد|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

2|9|62 هلل محمد|رس نبــــيه عبــــد|يوسف ي وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

|224o9 حمد سيد|ل |لع|حمد عبــــد |لدين |سيف  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

6|2657 بــــى|لشه|شور |بــــسنتـــ محمد محمد ع |تـــربــــيتـــ بــــنه

78o572  عىلي |لشو|حمد يىح |
ى
|دق

ى
ق لصي  ضتـــ|ري/ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

2595o4 ى عل|ي لسعود|بــــو|ء محمد محمد |سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

27|83o وى|لحفن|وى |لص|بــــر |حمد ج|جر |ه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

673o2 ر|لستـــ|محمد سعيد عبــــد | دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

6o4948 هلل|هيم عنتـــر عبــــد |بــــر|مريم  لمنصوره|صيدله 

252659 م محمد مسعد حمزه|يده هش|ع ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

7o7955 |ح عبــــد |لفتـــ|لسيد عبــــد |تـــم |لرحمن ح|عبــــد 
زق|لر

لمنصوره|حقوق 

||5223 ىس سيد محمد بــــيوم|م ى شمس|تـــج ره عي 

898246 مد محمود |ل ح|محمد جم ج|صيدلتـــ سوه

348|82 فظ حسن جبــــر|رحمتـــ ح ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

228422 بــــ|لوه|لدين عبــــد |حمد محمد نرص|سلىم  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

226423 لرحمن محمد حمد موىس محمدعبــــيدو|عبــــد ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

684|o7 د عىل عىل فهىم محمد|ن عم|يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6o298 ي|بــــيتـــر صل
ى|ح فوزى بــــنى مي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

274|7 حمد|هيم محمود |بــــر|ء |دع ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

82o39| لعزيز|هلل عبــــد|مل عبــــد|تـــسنيم ك ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

5|57o هيم|بــــر|لمول |عيل عبــــد |سم| |رن ره بــــنى سويف|تـــج

845o56 حمد|ن عىلي عمر |يم| ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

43||35 لسيد محمد بــــدر|ندى محمود  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3623o4 حمد محمد|د |حمد عم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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476o6o لمرصي|لحميد |بــــ فوزي عبــــد |يه|ء |آل سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|45oo9 ف |رتـــ |س ى|ر |دو|رسر مي  ن|بــــ حلو|د|

8o235o لعليم|م خرصى محمود عبــــد|حس ي|بــــ |د|
|لمنى

43|473 ي |حس
ي محمود مصطفى

لعسيىلي|م مصطفى |تـــربــــيتـــ طنط

78823o لرحمن عىلي|يه عىل عبــــد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8o47o9 لد فوزي محمد|عبــــي  خ ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

|2o773 ف |حمد | بــــو هنديه|لسيد مصطفى |رسر ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|62o2| ن|رس محمد زي|محمد ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8o4|7o لحكيم|ن عبــــد|لد رضو|روي خ| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|58|43 لسيد|يه محمد عىل | ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

7927|6 لحميد|حمد عبــــد |لعزيز |رحمه عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

42o7|6 ل|لع|لسيد عبــــد|حمد |يونس رزق يونس  لشيخ|بــــ كفر |د|

322562 ض تـــوفيق|رتـــ سيمر ري|س ى شمس| لسن عي 

859|82 لحكيم|محمد فنجري محمود عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

|43475 ى عىل |يم| هيم|بــــر|ن حسي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

5|68|o ي |ل| للبــــودى|ء سعد يحن  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4523o7 د|بــــدين حسن حم|لع|رفعتـــ زين  لشيخ|هندستـــ كفر 

2739| ء محمد فرج محمد|ل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

84o77 نىح  مجدى فوزى عزيز| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

32oo98 مه|لسيد سل|د سمي  |زي ى شمس هندستـــ عي 

4|9455 هلل يىحي|جر محمد يوسف عبــــد |ه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

772o47 لرحمن عيس|لرحمن محمود عبــــد |عبــــد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

839465 لطيبــــ كجه|يوسف محمد  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

542||4 هلل|بــــوعبــــد|حمد |عيل |سم|مصطفى طه  |ره طنط|تـــج

355336 ىط سعيد|لع|لد عبــــد|بــــسنتـــ خ |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

756388 ى|سم|حمد محمود | عيل حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3o|36 حمد|رس محمد |ي| مه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|23844 هيم محمد|بــــر|لدين نبــــيه |فرح سعد  هره|لق|هندستـــ 

69976o دق|لنبــــى ص|ن فوزى عبــــد |يم| لمنصوره|صيدله 

485542 هلل| |ثــــروتـــ عزتـــ عط| رين|م إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 
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7||o57 ى |ي ن|لجربــــ|حمد درويش درويش |سمي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

247957 د|لرحمن حم|لم فتـــىح عبــــد |ء س|رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

5|o496 هيم عوض|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|25256 ر محمود خليفتـــ محمد|مي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

538754 سم|ق| لوف|بــــو |ء محمد |رس| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

625|66 طمه محمد عمر محمدعمر|ف زيق|لزق|حقوق 

4o3394 ن|حمد رمض|ن |ر محمد رمض|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

339834 يف سل متـــ محمد غنيم|ندي رسر عه مشتـــهر|زر

5457|5 لمغربــــي|ن محمد |لنبــــى زيد|فهد عبــــد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

64o49o ف محمد عبــــد | |لدين عبــــد |لحميد مىح |رسر
لرحمن

زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o22o2 لسيد محمد محمد  |ء |سم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

273o34 ل محمد|لدين جل|ء|سمر بــــه دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

43742| دى شلبــــى|له|بــــ مصطفى عبــــد |يه| لشيخ|طبــــ كفر 

84oo62 عيل|سم|ج نوبــــي |ن حج|مرو ن|هندستـــ أسو

5|59|9 تـــ جمعه رمض ن حسن عطيه|ني  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|67o78 حمد محمد|حمد خلف | ى شمس حقوق عي 

367324 م محمود|ن سعيد س|يم| |بــــ بــــنه|د|

27|683 محمد زىك محمد صبــــره| لي|د ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

43o955 ى خرصى | |ن زكري|نوره لبــــدوى|لعشر |علوم طنط

44|o29 ل مصطفى|لع|حمد عبــــد | |ند سيوط|بــــ |د|

362245 لسيد عبــــده|زم محمد |ح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

222448 لرحمن|حمد عبــــد|ء |م عل هره|لق|حقوق 

8o7739 لصمد|حمد عبــــد|ح |منه صل| سيوط|ره |تـــج

78968o لسعيد|حمد | |م رض|هش عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6|97|2 لدرينى|لعزيز عىل |طف ممدوح عبــــد |ع ره بــــور سعيد|تـــج

869535 حمد|منيه ربــــيع سيد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

2672|o ى رض|ي |لعل|بــــو|لحميد |عبــــد| سمي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6o9983 ده محمد محمود صمول|ليىل حم ى شمس| لسن عي 

46||22 لعزيز عفيفى|د عبــــد |شكري محمد رش| ر|ي لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل
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|58864 س|ل محمد حسن عبــــ|سلىم جم م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

524o5o ي عبــــد |ن يوسف عبــــد |وجد ل|لع|لمنىح  سكندريه|ل|بــــ |د|

7o8|34 لجميىل|مل محمود |هيم ك|بــــر|مل |هيم ك|بــــر| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

888868 هيم |بــــر|ن محمود |ن شعبــــ|نوره سيوط|علوم 

23|898 لسيد عيس|حمد |عىل  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

3|74oo دي|له|ن عبــــد|طف شعبــــ|محمد ع ى شمس|تـــج ره عي 

6|3457 ى|عبــــد لرحمن محمد حسن عىل حسي  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

4342| س|دل محمود عبــــ|نىه ع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

482oo6  بــــيومي|محمد خ
لد محمد عفيفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

832424 د حكيم|جميل عي| مرثــــ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

89o47| د |لجو|مصطفى عيد محمود عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

645|6| بــــوكثــــي |رق محمد |محمد ط ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

4298o8 حمد محمد|لعيسوى |محمد  |ره طنط|تـــج

6|9583 ي مصطفى عي
د|ندى مجدي مصطفى ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

69o626 هيم محمد|بــــر|ء محمد |ل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

26o367 حمد|ن مبــــروك |ميمه شعبــــ| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

357o88 بــــ|زم محمد محمود دي|ح |حقوق بــــنه

447654 ي|رق محمد عىل |ن ط|رو
لقنيسر سكندريه|ل|ره |تـــج

282334 ي محمود محمد محمود عليىح  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

92434o بــــتـــ بــــكر  |حمد ثــــ|محمد  ج |تـــمريض سوه

693988 للوزى|هيم محمد |بــــر|دى مدحتـــ |ش لمنصوره|علوم 

33497| ضل|در ف|لق|هند محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

4o8o62 حد|لو|ريم سمي  حسن عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

35|25o كريم مرىس بــــيوم محمد مرىس |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|5o94| لعوضى|لمحمدى |رس |ر ي|مي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

456522 وى|لنكل|لسيد |ن |محمود رمض  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

545934 د محمود أحمد أبــــو ضيف|جه ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

64o974 |م |لسل|لمقصود عبــــد |يوسف محمد عبــــد 
|لن

ى
ع

زيق|لزق|ره |تـــج

84795| مبــــو|ل س|لع|يه عرفه عبــــد| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 
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257528 ألسىط|لحفيظ |م عبــــد|سمر عص ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7556o| حمد|لغنى |د محمد عبــــد |جه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

676858 لبــــلقينى|ض مصطفى |هيم محمد ري|بــــر| لمنصوره|حقوق 

843o|o يم سيد|لد|بــــسنتـــ سيد عبــــد ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

3369o8 ن|فع رضو|ن ش|محمد رمض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

37587 ء بــــخيتـــ محمد موىس|شيم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o52o7 هيم|بــــر|لمنعم |ل عبــــد|لمنعم كم|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|63|8 بــــو زهره|رحمه متـــولي عىلي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

88665| وع محمد |ح مط|ميمه صل| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

6|459 شم|محمد محمود محمد ه ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

48o5|2 ى فرج عوض يحن  |ش لسيد|هي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

832936 للطيف يوسف|بــــر عبــــد|طمه ج|ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

47766 ع|ع سيد من|من| رض ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

899o35 سكندر سيف |نه نور |دمي ج|ره سوه|تـــج

24o5o4 ضى|لق|بــــ |لوه|لمنعم عبــــد |ل عبــــد|زينبــــ هل هره|لق|بــــ |د|

8|893| حمد|حمد يونس |مريم  ي|بــــ |د|
|لمنى

4|32o5 ى عمرو |ي ع|لسبــــ|هيم محمد |بــــر|سمي  |بــــ طنط|د|

|37987 لغنى|يوسف محمد حسن عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6o9856 بــــي|لد|هيم محمد محمود |إبــــر لمنصوره|حقوق 

756462 حمد خليل|هر |حمد ط| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

9|34o4 ه  |لل|بــــوزيد عبــــد|حسن صبــــىح  سيوط|بــــ |د|

72464 ن محمد|م عىل وهد لفيوم|بــــ |د|

886o78 لنعيم |لحميد عبــــد|لح عبــــد|محمد ص سيوط|بــــ |د|

68439o دى محمد محمد شعي |له|محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

42|65o مر|حمد ع|حمد محمود محمد | |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

425233 ن حمد محمود|حمد محمود | |مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

493|98 لمجيد عيس|زن شكرى محمد عبــــد|م |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

694437 ه عبــــد | ره|لعظيم عم|لعظيم محمد عبــــد |مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8o42o5 ي |روفيده 
حمد متـــولي|لحسينى حقوق بــــنى سويف

33|95| لسيد|يد |بــــ ف|يه|محمود  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

Thursday, September 6, 2018 Page 14421 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7|7579 لحميد محمد|مي  محمد صديق عبــــد | |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

8|77|6 ي|لدين طلعتـــ عبــــد|ح |ن صل|رو
لغنى ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

6772o5 لعدل|حمد |دل محمد |رق ع|ط لمنصوره|ره |تـــج

97298 حمد محسن محمود هندي| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4|87|2 ى|ء |سم| لسيد عرفه عىل حسي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

886o3o لمجيد  |حمد عبــــد|هلل |س عبــــد|ين| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

8467|7 حمد|ح محمد |محمد مصبــــ ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

632765 ن ف خليل عىل تـــمر| |مي  ز|رسر زيق|لزق|هندستـــ 

823993 ري صفوتـــ رمزي فهىمي|م ي|بــــ |د|
|لمنى

|26688 ى عبــــد |لعظيم ي|سلىم عبــــد  لعزيز|سي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

|58488 يف ف شم|روق ه|سلىم رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o45|9 لحلو|ح محمود |لفتـــ|لد عبــــد |محمد خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|765| ر|لف|محمد عبــــده عبــــده  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

524958 وى محمد|لص|وى مرىس |لص|محمد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

34o293 لونيس|هبــــتـــ وجيه محمد عبــــد لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

8o445 لسيد رسج|س |لحكم عبــــ|د عبــــد|لرحمن عم|عبــــد ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

649647 لرحمن|لحميد عبــــد|لسيد عبــــد|طمه |ف لمنصوره|حقوق 

49|2|9 هيم|بــــر|يدى جرجس فهىم جرجس |ه إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

46759 بــــد|محمود محمد قرئى ع يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

79|782 لدين محمد عىل|ء |ر عل|مي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

87o|76 حمد|حمد محمد |هلل |نور ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

2475o2 حمد وهبــــه صبــــيحه|لد |حمد خ| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

42o53 تـــ محمد|ميس طه شح|ل تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

||793o طف مجدى مني |ئى ع|جيوف ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

257583 مل منصور|رأفتـــ صبــــىح ك ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

882|92 هر عىل  |هر عىل م|م سيوط|طبــــ 

624586 ل|م هل|ء صبــــري عص|لشيم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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3o395 لحفيظ محمد عطفى|جر محمد عبــــد |ه ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|27298 لحق|ئل محمد عبــــد |د و|زي تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|6892| ن وى|لعظيم مك|حمد عبــــد | |مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

686|75 ف عبــــد |حمد | لفى زرزورتـــ|ل|م |لسل|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

52oo|5 ى معوض |يم| لصعيدى|ن حشمتـــ حسي  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

4884| حمد|ده طه |رغده حم ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

635|79 لعظيم|لمعبــــود عبــــد|للطيف عبــــد|منى عبــــد لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7922|2 لقوىسر|ح محمد |لد صل|ل خ|كم | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8o||o| بــــوزيد|نم |لهدي عيد غ|نور  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

45|6o هلل|ل مرع مكرم |عهد هل هره|لق|م |عل|

475|8o هيم عوف|بــــر|لدين عىل |د |عىل عم سكندريه|ل|صيدله 

684|22 لعفش|ن |ل رمض|حمد هل|ره |س لمنصوره|بــــ |د|

7o8o42 هيم|بــــر|ن عىل |ن محمد رمض|يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

325oo6 ى عىل|لفتـــ|محمد عبــــد ح حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

623o93 تـــ عىلي عمر|لشح|م |أحمد عص ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

3||o78 حسن محمد| رض| دين ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

774oo4 ز|هلل در|لجليل عبــــد |يه عبــــد | عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|4642| هر|جد محمد ز|سلىم م هره|لق|ر |ثــــ|

23762o حمد|لد محمد محمد |حبــــيبــــه خ ن|تـــربــــيتـــ حلو

25o597 ء حسن محمود جمعه|رس ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

227226 حمد محمد عبــــدربــــه|محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

543o|| لفضل|بــــو |لمطلبــــ |لفضل عبــــد |بــــو |هبــــه  |حقوق طنط

7|62o5 |ره |د|بــــو بــــكر |نور |حمد |
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|2o|2 مر|ر ع|لغف|د عبــــد |رس فؤ|هيم ي|بــــر| عه دمنهور|زر

52||6| ع|لم رف|عيل محمد س|سم|هند  طبــــ بــــيطرى دمنهور

493824 بــــ|أنس عمر عىلي عمر خط ره دمنهور|تـــج

27795| ل يحن  سعيد عفيفى|س ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

23o62 ى عبــــد  مخلوف حسي 
م|م|ل|مصطفى ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7o5o2 حمد محمد|محمد محسن  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

3|382o لمقصود|نور عبــــد|عمرو محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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52o2oo تـــ عسكر آيه محمد خي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|4423o لطويل|حمد |محمد محمود محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

6|6666 ى |عهود محمد عبــــده  ن|للبــــ|مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

498o|| ي
زي|لمنعم غ|جمعتـــ محمد عبــــد | دئى تـــربــــيتـــ دمنهور

|39658 ى|م ئيل|هيم ميخ|بــــر|فرج | رتـــي  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

92o567 يوسف محمود يوسف محمد  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

877||| ى|وميل سمع|سيمون |ن| |ن مي  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

346o33 ن|مه صو|لمحسن سل|رحمتـــ سعيد عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

7|729| لدرع|لق |لخ|دل بــــكر عبــــد |ء ع|رس| ط|معتـــ دمي|علوم ج

8293|7 حمد|بــــر محمود |ء ج|رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|332|4 فع محمد|بــــ ن|يه|نده |ر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9|4|o| | لعل|بــــو|لبــــدرى |ندى محمد  زيق|لزق|حقوق 

|6o35o لحميد|حمد عبــــد |حمد مجدى | حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

8575o8 ه م| هلل|لعظيم عبــــد|جد عبــــد|مي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

857947 لحفيظ|تـــغريد خميس عىلي عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

77528| دق محمود صبــــرتـــ|لص|ح عبــــد |م صل|عص ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

3542|| يدي محمود كرم محمود|ه ى شمس|تـــج ره عي 

4|2826 ى|هلل عبــــد |مريم عبــــد لمنعم حسي  |بــــ طنط|د|

7752|o فتـــ مرىس|د ر|محمد عم زيق|لزق|ره |تـــج

3699o8 محمد عىل خميس| محمد رض| لي|د |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

626349 ح محمد عىل|ن عنتـــر صل|نوره زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|377o7 لعزيز عىل|لرحمن عىل عبــــد |عبــــد  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

36o749 بــــ|هيم خط|بــــر|حمد|هر محمد |م| ند|ر |نوعيتـــ بــــنه

778729 لسيد عليوه|لسيد |هلل حسن |عبــــد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8|oo87 هلل|بــــ |ء رجبــــ محمد ج|شيم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

67452 حمد|لعزيز |لرحمن محسن عبــــد|عبــــد لفيوم|حقوق 

324o35 لحليم|مصطفى محمود محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

97837 مصطفى ربــــيع صديق عيد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|732o5 حمد|ن سمي  محمد |نور ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 
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2||47 حمد فهىمي يوسف|لرحمن |عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

774595 ه مصطفى ص| بــــ|بــــر مصطفى شه|مي  زيق|لزق|صيدله 

|5o597 لريش|بــــو|رس يشى |كريم ي ن|حقوق حلو

|24793 حمد|حمد حنفى محمود |يه | ن|فنون جميله فنون حلو

26|47| حمد محمود محمد|محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6o6o44 لدرينى|لسيد محمد مسعد |وليد  لمنصوره|بــــ |د|

483473 حمد|ء أحمد محمد حسن |أسم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

642968 ي|ر
لسيد عطيه|دل |ع| ئى زيق|لزق|بــــ |د|

9||||5 محمد محفوظ | لعل|بــــو|طمه |ف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

857464 ي محمد محمد|لبــــ|رق عبــــد|ط
ى
ق ي|بــــ |د|

|لمنى

7||2|o لقصبــــى|ن محمد محمد |لميس نبــــه لمنصوره|بــــ |د|

|49o75 ف حمدى حموده|يثــــربــــ  رسر هره|لق|ر |ثــــ|

|23283 بــــ مصطفى|لوه|م عبــــد |محمد حس هره|لق|ره |تـــج

426223 لم سعد|لعزيز س|ر حمدى عبــــد|من ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

|7277 ن|هيم سليم|بــــر|لحسن عىل | ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

5o9779 لحميد محمد يوسف|بــــ عبــــد|يه|زم |ح ره دمنهور|تـــج

2oo47 ى |م |حس حمد سيد|لدين حسي  ى شمس حقوق عي 

|3|685 لمجيد|بــــر محمد عبــــد |ن ص|رو ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

88693o ن |مجدى لبــــيبــــ سمع| رين|م معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

333|34 لمقصود|دق عبــــد|لص|بــــد عبــــد|هيم ع|بــــر|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

339974 ى ر د|فتـــ تـــوفيق بــــيوم حم|نرمي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

842659 م|ن عل|حمد عوض رشو| س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

8o4566 هيم حسن محمد|بــــر|نشوه  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

7o7243 ف محمد عط|م  هد|حسن مج| رسر ن|صيدله حلو

9o5236 ج |حمد فر|ر |حمد مختـــ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

9|o9o4 بــــوضيف |محمد صفوتـــ محمد  ج|ره سوه|تـــج

9o958 بــــ|لوه|هلل عبــــد |رق عبــــد |محمد ط حقوق بــــنى سويف

88339| لحكيم  |ن يوسف فتـــىح عبــــد|جيه سيوط|تـــربــــيتـــ 

|47479 لعزيز عىل|يوسف محمود عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 
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397|o لعظيم|لسميع عبــــد|زم عبــــد|محمد ح دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

2844|8 ى|لتـــو|جر عبــــد|ه بــــ طه حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|642o8 حمد|زق |لر|لرحمن ممدوح عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|3|959 هيم مصطفى|بــــر|ح |رضوى صل ى شمس هندستـــ عي 

852686 ى ع|م طف فوزي تـــوفيق|رلي  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

564|| لد محمود جنيدى|مصطفى خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|36|| م|ر عل|لستـــ|مريم محمود محمد عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

|5548| حمد|دل حسن |ء ع|رس| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3||777 لتـــونس|لدين |ل سعد |م محمد كم|سل| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|7|9|7 دى ظريف تـــوفيق|ف| فيول حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

3|9o83 حمد مصطفى|رحمتـــ حسنى  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|73755 نم سيد|حمد سعيد غ| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

325o33 لم|م رجبــــ س|مصطفى س ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

285877 كريم محمد مسعد بــــكر محمد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

447259 د|د عطيه حم|م فؤ|م وس|إسل سكندريه|ل|ره |تـــج

483||2 مروتـــ سليم محمد سليم عىل مهدى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78558 ى  حمد|محمد عصمتـــ حسي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

78885 لسيد عىل|ء ثــــروتـــ |رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2543o3 لد|م محمد حسن خ|دين عص|ن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

24||3o وى|لبــــهنس|محمد حمدى محمد عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|76565 حمد|حمد |مه |س|زينبــــ  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o22|| ى|د |عم| لي|د لدين محمد حسن حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|7296 ن|طمه محمود محمود حس|ف سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

4o8995 ي 
ي |يه|مصطفى

لقليبــــي|هيم |بــــر|بــــ حسنى ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

8586o لرحمن|رق رجبــــ محمود عبــــد|محمود ط لفيوم|تـــربــــيتـــ 

64o|9| لسيد محمد حسن خليفه|عيل |سم|نشين  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

42|68o يرل|لجز|م رجبــــ عمر |س| دين لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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3||||o روق سيد|لد ف|نىح  خ| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3623|| جون صفوتـــ حبــــيبــــ صديق لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

487772 لسيد|م |لسل|لسيد عبــــد|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|5894| لسيد|لغنى |رتـــ حسينى عبــــد |س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|69o65 |مح حلىم حن|روبــــرتـــ س ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|487o2 لبــــديع|لرحيم عبــــد |ر صبــــىح عبــــد |من هره|لق|ره |تـــج

68o76 لم يونس|لح س|جر ص|ه لفيوم|تـــربــــيتـــ 

8265o7 ي
خلود سعد عىلي مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

25|274 د|محمد مدحتـــ محمد حم لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

2|5589 لمحمودى|بــــوبــــكر محمد |محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

483|89 لدقن|ع محمد حسن |لسبــــ|تـــسنيم محمود  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

327o97 ضى|لر|لعزيز عبــــد|رتـــ حسن عبــــد|س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

76|25o ن|لسم|حمد |لسيد |لحسن | لسويس|هندستـــ 

9o32|4 ى تـــه |طف لوندى شح|ع| يوستـــي  ج|ره سوه|تـــج

883o48 لفهيم  |م عبــــد|هلل هش|ء عبــــد|سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

254895 ى عرف| ى عرف|ن |مي  ن|مي  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

4|3784  محمد عىلي |بــــر|
بــــو عىل|هيم مصطفى لطفى لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

22872 محمود محمد مصلح محمد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7o82|9 شم|لرحمن محمد محمد ه|شم عبــــد |ه ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

25o255 تـــ طلبــــه|ء وجدى محمد فرح|شيم ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

75o449 لرحمن|لسيد عبــــد |يمن |لرحمن |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5o6486 تـــ جم| بــــر عىل محمد|ل ص|مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

88575 نم|ن مخيمر فرج غ|كريم شعبــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

228596 در|لق|لمنعم عىل عبــــد|طمه عبــــد|ف ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

2|46|5 ن|عيل سليم|سم|هلل محمد |عبــــد هره|لق|ره |تـــج

266557 ي|ر
لسيد|د |حمد فؤ| |ئى |بــــ بــــنه|د|

8oo||3 ين سمي  كم ل فلتـــس|شي  ي|طبــــ 
|لمنى

37258o ي خ| بــــ|لوه|لرحمن عبــــد|لد عبــــد|نىح  |حقوق بــــنه

7o2366 حمد|مد |حمد عيس ح|ده |غ زيق|لزق|هندستـــ 

696464 ن|للطيف بــــدوى سعف|يمنى عىل عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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225336 ن|منى مصطفى مصطفى سليم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|35927 حمد|لحليم |هيم عبــــد |بــــر|ن |نور ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

9o49o8 ى |س حمد  |ره محمود حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

693776 هيم بــــقشيش|بــــر|هر محمود |يه م| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64753o هيم|بــــر|د عوض |رضوه عم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

428266 لدين|ل |بــــر مسعود جم|ن ج|حس| ند |ره طنط|تـــج

447399 ي حج|وي ن|لسيد طنط|ء |رس| ج|ج  سكندريه|ل|هندستـــ 

24369 ن|لغنى سليم|لعزيز عبــــد |لبــــنى عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|7638 ر يوسف|مختـــ| ريم مصطفى ند هره|لق|ره |تـــج

22|783 ن|ن محمد رمض|يه رمض| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

432533 هيم محمد عىل|بــــر|لنبــــى |جر عبــــد |ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

633739 ى |ء س|وف ى|مي حسي  مي  زيق|لزق|بــــ |د|

47|76 حمد حسن|حمد عيد | هره|لق|بــــ |د|

|262o4  نخلتـــ
ى
ديفيد وجدى شوق ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

64839o هيم|بــــر|هيم سليم |بــــر|لسيد |بــــ |يه| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5o2743 هيم|بــــر|تـــ ممدوح محمد فرج |ي| سكندريه|ل|صيدله 

435|87 تـــ حسن محمد فلفل أمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8|252o ين صبــــىحي خميس حبــــيبــــ شي  ره بــــنى سويف|تـــج

2847|2 وع|د مط|ل فؤ|ل جم|دل لمنصوره|حقوق 

53o56 ي سيد محمد|لبــــ|عبــــد | ند
ى
ق ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

8o7246 هلل|ء عيد عطيه عبــــد|ل| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

36o768 د حسن|لحميد عو|ر عبــــد|طمتـــ مختـــ|ف ى شمس| لسن عي 

777553 د|ئى عزتـــ عىل محمد عو|م| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o2994 لسعيد تـــره|هلل منصور |منه  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

86429  عىلي حسن
ى رحمه حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

||7387 ى  ف لويس د|كريستـــي  ود|رسر هره|لق|صيدله 

|36|o9 ى | |ن|جولي نيك ليون|نتـــر|رتـــي  ى شمس|د| بــــ عي 

37742 حمد سيد محمد|ئى |محمد ه هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

54277 يمن محمود عىل|مصطفى  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

864694 لعزيز|عىلي عزتـــ محمد عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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8|5367 هيم|بــــر|زق |لر|خلود محمد عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

697755 لسيد|ض |حمد ري|ح |سم لمنصوره|بــــ |د|

4|4777 ن|ل جمعه رمض|سميه كم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2o735 بــــ|لوه|حمد عبــــد |حمد محمد | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

7o597| لمحسن يونس جمعه|ء عبــــد |ن عل|ريم ط|بــــ دمي|د|

2853oo ى|لح|تـــ عبــــد|يوسف شح رثــــ حسي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

3527o2 محمد سمي  حسن ضيف |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

44756o يمن محمد محمد عىلي|بــــسنتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

5423|4 لجميل|حمد |ندى محمود منصور  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

266o7o ح منصور|لفتـــ|مر عبــــد|يوسف تـــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2846o6 لموجود|لكريم هريدى عبــــد|عبــــد| دين هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|7394 حمد محمد محمد معروف| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|72o3o ى|بــــر|م |عص هيم سند بــــحي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|222o| مز لويس جورج |لويس ر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

76o754 ن مطي  عمر|بــــسمتـــ محمد حمد مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

685454 ي
ش|لدمرد|لسيد |محمد | دئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

8o5|7o عيد حكيم عزيز| ن|دي ي|بــــ |د|
|لمنى

525o94 م سعيد أنور محمد أبــــوزيد|نس| ره دمنهور|تـــج

|24|69 وى|لنبــــر|سيف محمد محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

4473oo ى|م ي|يز د|هيم ف|بــــر|يز |ف| رتـــي 
ل|ئى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

6o37|6 فع|لحميد محمد ن|محمد رجبــــ عبــــد |ره طنط|تـــج

278528 محمد موىس| مروه زكري ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

479o|5 ى رض|ي حمد فهىم|عىل فهىم | سي  سكندريه|ل|هندستـــ 

94o5o مه رمزى محمد|س|سيف  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

77733o ن|در منتـــرص عثــــم|لق|رس عبــــد |يوسف ي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

879586 حمد |لح |سط ص|لبــــ|ء عبــــد|شيم ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

895244 ي
حمد  |لدين محمد |ء |محمود ضى ي صن. تـــ.ك

ج|ع سوه|فنى

762245 ى|هلل ج|عبــــد  بــــر سعد حسني  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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773798 لرحمن رشدى عطوه محمد حسن|عبــــد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

42234 حمد|لدين |حمد نجم |ن |رو هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o8759 دى|لسيد حم|ن |بــــ محمد سليم|لوه|عبــــد سكندريه|ل|صيدله 

343966 لسيد|يتـــ محمد محمد | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

92o|o| ر محمد محمود هريدى |من ج|بــــ سوه|د|

8|6o4| يوبــــ|بــــ ملك |يه|ميشيل  ي|طبــــ 
|لمنى

9|458| هر محمد |بــــر ط|محمد ص ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

85o83 مل محمد|حمد ك|لد |خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

23|257 يف محمد محمد محمد رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

54o632 لسعدئى|لرحمن |لسعدئى عبــــد|حمد محمد | ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

78o64| ى|لشو|ل محمد |هلل جم|فرج   حسي 
ى
دق زيق|لزق|بــــ |د|

7o792 هلل عىل|د عبــــد|محمد عم لفيوم|حقوق 

|53|47 حمد مرىس|ر محمد |لمختـــ|عمر  هره|لق|علوم 

62|32| لمنعم محمد فرج|لمنعم عبــــد|محمد عبــــد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

|2o|96 ى  ى|بــــر|نور حسي  هيم حسي  هره|لق|ره |تـــج

649369 لم|هيم حسن س|بــــر|محمود محمد محمود  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

24728o  لطفى عر|عر
ى
 |ق

ى
ه|ق بــــوخرصى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3598|6 ن محمد رجبــــ عبــــده عىل|رو سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

267686 حمد محمود غنيم|رس |مصطفى ي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

47269 ى عبــــد |رح حمد|لجيد سيد |بــــ حسي  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

75|o52 د|لجو|هلل عبــــد |حمد موىس عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

754|4o هلل عطيتـــ|تـــسنيم عطيه عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

2o|59 لعزيز|بــــ عبــــد |لوه|عمر محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6966|5 وي|لعمر|دل سعد |ن ع|لح| لمنصوره|عه |زر

843|48 هيم سيد|بــــر|له سيد |ه ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6983|o بــــثــــينه محمد زىك محمد فرج لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

9o2289 لحكيم محمدين |ل عبــــد|لحكيم جم|عبــــد ج|حقوق سوه

64|822 تـــه|لسيد شح|حمد |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

2367o لعربــــ|مد عز |دى ح|ئى ن|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|59o9 ف محسن عبــــد |د |زي لحليم كحله|رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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34426| حمد سيد مصلح محمد بــــلح| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o63|9 لسيد محمد|لسيد |نجوى مسعد  لمنصوره|ره |تـــج

6o6446 ح محمود عىل سيد أحمد|محمود صل |ره طنط|تـــج

2|593 ي جنيدي|لبــــ|هدير محمود عبــــد 
ى
ق هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

27335o ى|ضىح  حمد عيد حسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

3652o4 لرحمن|ر عبــــد|لستـــ|حمد عبــــد|له |ه كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

475|9o م مصطفى عرفه|ن هش|مرو سكندريه|ل|ره |تـــج

76885| شم|شم فتـــىح أبــــوه|بــــوه|محمود  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

6o68o9 لرحمن|لرحمن مرزوق عبــــد |يوسف عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

43|767 لبــــري|لسيد |عيل |سم|محمد  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

8589| لسيد يوسف|لرحمن محمد |عبــــد كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

27737| د|هيم ج|بــــر|للطيف |د عبــــد|ن عم|مي |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

37|9|7 حمد|عيل |سم|ح |لفتـــ|عيل عبــــد|سم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9|o938 كر |س موىس لطفى ش|تـــوم ج|طبــــ سوه

327283 لمول|حمد محمد عبــــد|ء عمر |رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

28o84| د|لجو|هيم عبــــد|بــــر|حمد |طمه |ف تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

772342 عيل مصطفى شكر|سم|د |ل فؤ|ن كم|نوره زيق|لزق|عه |زر

5o9289 زق خليف|لر|لحميد عبــــد|ن خليف عبــــد|مرو ره دمنهور|تـــج

63o929 ل حسن عىل|لع|ل عبــــد |م| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3635|4 ى عفيفى|ضىح  ف حسي  رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

82953o ده|د محمد عبــــ|يه رش| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

776372 ى|هيم |بــــر|زم |ح| رن  حسني 
ى
لدسوق زيق|لزق|طبــــ 

|55295 ى مصطفى|ل |ره جم|س مي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

372498 حمد|يونس محمد يونس  ى شمس حقوق عي 

5|2o93 هلل زغيبــــ|د محمد عبــــد|زي ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

487489 يحن  محمد فتـــىح حنفى محمود سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

268785 حمد أصيلتـــ|بــــ |لوه|جنى عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

272887 حمد محمد موىس|م  ن|هندستـــ حلو

5o2934 ى | ي|م ى خميس|بــــر|حسي  هيم حسي  سكندريه|ل|صيدله 
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5284o3 |لم |لعزيز عىل س|لعزيز سعيد عبــــد|عبــــد
وى|لمنش

سكندريه|ل|هندستـــ 

3|82o3 هيم|بــــر|حمد |ح |يوسف صل ى شمس|زر عه عي 

6|74|2 هيم صبــــح عىل|بــــر|نشوى صبــــح  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

5|4|29 ن محمد سعد مزروع|نوره بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

44|862 ن محمد|لمعتـــمد رمض|ندى محمد عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6oo24 در|لق|ن محمد عبــــد |ن رمض|يم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|582|| مل|تـــم رفعتـــ ك|ح| رين|م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|54942 ضى|لق|لنبــــى |بــــ عبــــد |لوه|د عبــــد |حبــــيبــــه عم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o526| لسيد|لمرىس |ل |سهيله هل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6352|8 هيم حسن|بــــر|تـــغريد رفعتـــ  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

783o27 ر|دق عىل محمد نص|لص|يزيد محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

54|8|7 فظ حفنى|لح|ل عبــــد|معتـــمد جم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|2o525 ى محمود محمد محمود|ي سمي  هره|لق|حقوق 

6||423 ل|لد|ل محمود |سلسبــــيل جل |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|36|85 ى|م ئيل جرجس|رس|د |عم| رتـــي  ى شمس|تـــج ره عي 

823o6o ى|بــــر ص|ء ص|دع وي حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

|3|836 لرحمن صبــــرى بــــدير|يه عبــــد | لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

488267 هلل|بــــ |هلل ج|وليد طلبــــه عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3||989 لمجيد سيد|محمد زين عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

52oo98 ج |ء نبــــيل تـــوفيق ن|لزهر|طمه |ف ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

4796|o مه|حمد سل|روق |لد ف|محمد خ ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

22895| لدين محمود حسن|ح |جر محمود صل|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

847243 حمد|سمر حسن فهىمي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|o35 تـــ محمود حمودتـــ عىلي| مي  بــــ بــــنى سويف|د|

33955 بــــو زهره|ل محمد |ء كم|حسن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

33472o لسيد محمود|رس |بــــ ي|مه ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

3|9784 هيم حسن|بــــر|خلود محمد  ن|بــــ حلو|د|

27753 حمد|هيم |بــــر|د محمد |زي ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

694726 لسيد عىل محمود|ء عىل |وف لمنصوره|طبــــ 
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76|563 ى|حمد مليىح  |عمر  حمد حسي  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

8o8o47 ى| ى عيد حسي  منيه حسي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

897o88 بــــ |لوه|ن خلف عبــــد|رضوى رمض ج|تـــربــــيتـــ سوه

4776o7 ل|لجم|مل سعد |رحمتـــ ك سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

35|733 لمقصود|لنبــــى عويس عىل عبــــد|ء عبــــد|سم| |نوعيتـــ بــــنه

34929o تـــ ص| هيم|بــــر|لنبــــى |بــــر عبــــد|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

779499 لسيد موىس|ربــــيع | لي|د زيق|لزق|نوعيتـــ 

92534| ه  |لل|ه شلبــــى عبــــد|لل|حمد عبــــد| سيوط|حقوق 

647593 يف منصور قمح ظتـــ|بــــ|وي |همس محمد رسر مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

482896 حمد عىل|ش |رتـــ مصطفى دمرد|س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

68oo88 ل|لع|لسيد عبــــد |حمد محمود | لمنصوره|ره |تـــج

32o493 ن|حمد حس|لد محمد محمد |محمد خ هره|لق|هندستـــ 

24o687 ل مصطفى محمد|ء جم|رس| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

96466 سم سيد|لق|بــــو |حمد فوزي | بــــ بــــنى سويف|د|

687658 ل |حمد بــــل|عمرو مسعد محمد  لمنصوره|علوم 

35||o7 وق عمر  هيم فوزى|بــــر|رسر ى شمس حقوق عي 

85593 ه سيد عوض سيد| حمد|مي  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|74o45 بــــر محمد|رص ج|لن|ل عبــــد |جم ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

5|4937 لعزيز محمد بــــسه|سلىم محمود عبــــد  ج|بــــ سوه|د|

3|8953 حمد حسن|متـــ |س|طمتـــ |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

638229 لمعىط|حمد عبــــد|لسيد |محمود  زيق|لزق|ره |تـــج

|28542 لي|مي رفعتـــ يوسف غ|كريم ر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|37565 لدين محمود|ن محمود بــــدر|مرو ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

|2|495 لعظيم محمد|لعظيم محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

469|5 تـــتـــ|دل محمد مغ|محمد ع هره|لق|بــــ |د|

43232o لسقوىط|ن |ن شعبــــ|هدير رمض |طبــــ طنط

8835|6 شد عيسي |م حمدى ر|له| سيوط|بــــ |د|

86894 ل|ج  و|محمود محمد ن ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

239o47  |م|
ى
لسيد|ئى سعيد شوق هره|لق|بــــ |د|

97752 يف رجبــــ |شيم حمد|ء رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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96249 ى|لع|مصطفى محمود عبــــد  ىط محمود حسي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

26||48 بــــ فتـــىح مشعل|دي| نور تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

375o98 ى عبــــد|محمد عبــــد لبــــ|بــــوط|لعليم |لعليم حسي  |نوعيتـــ بــــنه

8796o2 حمد |لفضيل |طف عبــــد|ل ع|من |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

|6478| لحليم محمد|م محمد عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

838|77 ي مجلع|جورج عم
ى
د شوق هره|لق|طبــــ 

3|6|56 ى|لغف|هلل عبــــد|يتـــ |ر |من ر حسي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

76575o حمد سعيد|رس محمد محمد |رضوى ي معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7642o6 لمنعم درويش|ه محمد محمد عبــــد |نج لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

478767 بــــتـــ|منصور فتـــىح حل| لي|د سكندريه|ل|هندستـــ 

635257 حمد|هيم محمد |بــــر|لد |ء خ|سم| زيق |لزق|تـــمريض 

697534 زينبــــ محمد عنتـــر محمد عنتـــر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2|3428 يف رضو لكريم|ن عبــــد|جنه رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|925 لح|لح عبــــده ص|مر ص|يوسف ع ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

2|742o ف |ندى  هلل|حمد عبــــد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

546235 بــــ مدحتـــ مسعود محمد|يه| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

49o66o لمجيد نصي |جد محمد عبــــد |يتـــن م| سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

9o863| حمد |حمد محمد عىل | ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

639o54 ن|ن عثــــم|هلل مصطفى عثــــم|عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

52982 ي |ه
هيم|بــــر|بــــ ربــــيع |يه|ئى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8532o6 س|ن محمد فولي عبــــ|يم| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

784o89 لعزيز|لسيد محمد عبــــد|كريم  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4586|8 ى |نىح  جم| حمد خزعل|ل حسي  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

35|655 لصيفى|ل زىك فتـــوح |حمد جل| |حقوق بــــنه

757983 ي محمد ر
شد|محمد حسنى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

777327 دى|لن|لحميد |لسعيد عبــــد |محمود محمد  زيق|لزق|حقوق 

628844 هيم|بــــر|لسيد |حمد |سلىم  زيق|لزق|بــــ |د|

256286 حمد طعيمه|م حمدى |حس |بــــ طنط|د|

685648 حمد|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|ء |رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

65o69 لحميد|حمد محمود عبــــد|كريم  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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3|3483 يف سعيد محمد فريدتـــ رسر ى شمس|د| بــــ عي 

3|4|6| حمد مصطفى|حمد سمي  | لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

239|95 ن عىل بــــخيتـــ|دين شعبــــ|ن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4296|o لدبــــيىكي|لمنعم محمد |ل عبــــد|محمد كم لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|45426 ن|ل سليم|رق كم|يوسف ط ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7o|482 م|هيم عل|بــــر|مريم محمد يوسف  لمنصوره|حقوق 

9o4o67 حمد |د ممدوح محمد |جه ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

53737 هبــــه فرج عرفه عىل لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

5|868 ء مجدى عويس ليثــــى|سم| بــــ بــــنى سويف|د|

33884 هر عىل|لط|ء |ء عل|عىلي هره|لق|حقوق 

257727 دريس|د |حمد رش|يوسف  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

522|48 ى عبــــد ر|لغف|خلود عىلي حسي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|263o9 ن|ن سيد رمض|هدير رمض وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

785o34 لىح|لص|ر محمد حبــــيبــــ |من زيق|لزق|بــــ |د|

264724 تـــه|ح عفيفى شح|لفتـــ|خلود سعيد عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|48766 يز زىك|د ف|رتـــ عم|س ن|بــــ حلو|د|

346o| لجيد|لرحمن سيد عبــــد |د عبــــد |زي ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8o29oo ن|ن طلعتـــ عثــــم|ء رمض|عىلي ي|بــــ |د|
|لمنى

786645 هلل عصمتـــ عطيه محمد موىس|عبــــد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

69569| هد|لسيد مج|لسيد |م |يه س| لمنصوره|بــــ |د|

5|8|8 لىح فتـــىح|ندى محمد عبــــد لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

5o|779 يه سعد محمد شلبــــي| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|624o6 ن|بــــو عىلي|حمد عوض محمد يوسف | عه مشتـــهر|زر

6o833| ى عبــــد |حبــــيبــــه محمد أبــــو  در غلوش|لق|لعني  |بــــ طنط|د|

8o9347 ى مبــــروك|هلل |هبــــه عبــــد مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

9o246| حمد |محمد محروس محمد  ج|صيدلتـــ سوه

82o5|4 ل|لع|ن خليفه عبــــد|حمد رضو| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

883425 لبــــ محمود  |مريم محمود غ سيوط|بــــ |د|

8577|| ي بــــد|روم
سحق|ر سمي  |ئى لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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52636o هيم|بــــر|شم |حمد بــــشي  ه|محمد  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|6|9o3 لمجيد منصور|ر محمد عبــــد |مي ى شمس|تـــج ره عي 

|78673 ن|حمد مصطفى عوض نعم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|58223 بــــو هشيمه|دل بــــكرى |م ع ن|تـــربــــيتـــ حلو

436872 تـــ|لدين محمد عىل عمر بــــرك|ن عز |يم| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

7|o882 م فرج عىل عيد|حس ره بــــور سعيد|تـــج

7oo56o مل خليل|محمود سعد ك ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

44o|79 ى|جر مصطفى |ه حمد محمد حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

29|9o9 مل منصور موىس|محمد ك هرتـــ |لق|تـــمريض 

9o9926 عيل |سم|فتـــ محمد |ء ر|رس| ج|تـــربــــيتـــ سوه

6|368| لعزبــــ|د وهبــــه |لجو|أحمد عبــــد| نور |تـــربــــيتـــ طنط

26454o ف |منيه | حمد سليم|هيم فتـــىح |بــــر|رسر ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

|534o3 يد|لحميد ع|ل عبــــد |له جم|ه هره|لق|صيدله 

|66876 ى |ي لحميد محمود|حمد عبــــد |سمي  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

9|o665 لمجيد |بــــتـــ عبــــد|غبــــ ثــــ|هلل محمود ر|منتـــ  ج|بــــ سوه|د|

366o|o ف سعد محمد|د |زي رسر دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

28|94 ندى مجدى رجبــــ عىل هره|لق|هندستـــ 

322823 ي |
هلل| |مي  سمي  عط|يرينى دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8|684o حمد|حمد محمد |محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

227257 ض عوض|محمد معتـــمد ري |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2|8|37 ح حموده|لفتـــ|لسيد عبــــد |حمد محمد | ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

|3o338 تـــ|لشح|دى |له|شدوى محمد  هره|لق|ره |تـــج

9||945 لرحيم |هر سليم عبــــد|لظ|عمر عبــــد قرص|ل|فنون جميله فنون 

443o83 لغريبــــ|لصديق |لمرىسي |له |ه ط|بــــ دمي|د|

487663 لسيد|ن |ح شعبــــ|محمد صل سكندريه|ل|ره |تـــج

82935| حمد عىلي|هلل |محمد فرج  دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

93o|o ي 
ي|م|مي مصطفى

م مصطفى |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د
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|54989 يف  يد قطبــــ|بــــو|ريم رسر ى لي  ن|فنون جميله فنون حلو

9o25o3 بــــوزيد محمود |لح |بــــسمه ص ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

75o874 لششنىح |رس حسن |عمرو ي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

856427 ضل|دق ف|هلل ص|ئل عبــــد|و ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

922463 ى وفدى مسعود د ي|سفي 
ل |ئى قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

862o98 لسيد مرقس|مريم عزتـــ عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

49|927 ن|هر صديق عصم|لظ|م عبــــد |ريه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

898799 صم محمد عىل |ع| نور ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

269626 ن|ن رمض|ظم سليم|ل محمد ك|فري ي صىح بــــنه
|معهد فنى

285487 تـــ محمد|د نبــــيل شح|جه |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|58|o5 |ك حن|لمل|مريم رفعتـــ عبــــد  ن|حقوق حلو

8|o69o حمد دردير محمد|طمه |ف ي|بــــ |د|
|لمنى

687883 ل محمد بــــرهوم مصطفى |جر جم|ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o7522 لعزيز|جر محمد صبــــرى عبــــد |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9|3o33 ى |حمد عصمتـــ خليفه | مي  ج|ره سوه|تـــج

56396 كر محمد|محمد يىح ش ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

679227 ل|للطيف و|طف منصور عبــــد |محمد ع لمنصوره|صيدله 

3|256| هلل مجدى عيد موىس|عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

9oo328 محمود فرغىل خلف محمود  ج|عه سوه|زر

462|84 ى|حمد محمد |دل |ء ع|رس| مي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

6227|4 لروس|بــــو |كرم محمد |محمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

242649 ى|عيل |سم|تـــم |محمد ح مي  هره|لق|حقوق 

346oo5 يتـــ صبــــح حسن محمد جندى| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

237685 رسىم زىك حنس| ري|م ن|بــــ حلو|د|

6896o9 لبــــسطويس محمد|ء محمد مسعد |شيم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

43|62 دل محمد رزق|ء ع|محمد عل هره|لق|ره |تـــج

63oo55 لسيد|لمجيد حسونه |ل عبــــد |جم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

28497o عيل|سم|لرحمن سيد رجبــــ |عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

34|899 لسيد|لسيد محمود |د |م عم ى شمس علوم عي 
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793773 حمد محمد|م |سل|حمد | |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

7oo5|6 لشكور|ن عبــــد |لد عثــــم|بــــ خ|ريح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4|9|27 ى|بــــو|لعزيز محمد |عيل عبــــد|سم|محمد  لعيني  لمنصوره|حقوق 

32493| لسيد|ئى |لسيد علو|هلل |عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

49|o3 حمد مجدى سيد يىح| هره|لق|حقوق 

328762 هيم|بــــر|نور |تـــ |لشح|محمد  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

6427|2 لرحيم|حمدعبــــد|حمد محمود |ء |رس| زيق|لزق|حقوق 

|35922 لمقصود|هلل عبــــد |لمقصود عبــــد |سهيله عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

|55436 هر|لط|هند طلعتـــ محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

348o49 ي |لد |م خ|سل|
لسيد قمبــــر|لطوجى |بــــنه| هندستـــ شبــــر

259o|o د محمد يونس|م حم|هيم عص|بــــر| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|67467 ه | لمعىط|د عبــــد |لجو|يمن عبــــد |مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

622657 لعز محمد|لمعز أبــــو |ء أحمد عبــــد |لزهر|طمه |ف ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4o5922 دل محمد محمد عىل|ع| لي|د سكندريه|ل|بــــ |د|

3485o| عيل|سم|لنبــــى |ء مسعد عبــــدربــــ |شيم ى شمس حقوق عي 

2626|9 هلل محمد|محمود سعيد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

496454 ي
لمجيد|مىح فرج عىل عبــــد| دئى تـــربــــيتـــ دمنهور

|33o68 لعزيز رأفتـــ عزتـــ طلعتـــ|عبــــد  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

833869 ي محمد|ول
ى
ء محمد دسوق دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4o8534 س سويلم|لحميد عبــــ|س عبــــد |محمود عبــــ |حقوق طنط

4973|4 لصعيدى|مد محمد |منيتـــ محمود ح| تـــربــــيتـــ دمنهور

6|2|48 لطويل|وى محمد |لسنط|م محمد  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

82662| تـــ|ل|بــــوري|رم عىلي |ندي ك دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

675737 هيم عبــــد ربــــه خليفتـــ|بــــر|كريم محمد  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

7938|2 ن|ره حسن بــــيوم حس|س ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

83277 يف دين|جه رى حسن|د رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

443627 غ|لصبــــ|هيم |بــــر|لزغبــــى حبــــسر |لد |ن خ|يم| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

8|o397 ي شفيق نصيف
ى
لس شوق كي  ره بــــنى سويف|تـــج

|2662o لرحمن|ل محمد عبــــد |يمن محمد كم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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76||95 طف ربــــيع محمد عىل|طمه ع|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

439879 للطيف|لرحمن عبــــد |حمد عبــــد |ء |سم| لشيخ|تـــمريض كفر 

|49342 مر|تـــه ع|مر شح|ع| هل |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

42||| بــــر حسن|هند محمد ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

83o888 س|شه عبــــ|رق عك|ط| رند ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4o362o لقط|ح |لفتـــ|تـــ بــــشي  عبــــد |حمد فرح| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

34o46| محمد محمود| يتـــ رض| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o5|o| ل|لع|دل محمد مهدى عبــــد|ر ع|بــــر| |تـــربــــيتـــ طنط

5|922o هيم|بــــر|ده محمد |ء حم|لشيم| |بــــ طنط|د|

35|48o ى| ى حسني  حمد مجدى حسني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63647o ل|لحميد هل|ل عبــــد|حمد هل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6o7277 |لسعيد نج|وى |لمعد|لسعيد | لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

5o4344 حمد|ل محمد عىلي |مروه جم سكندريه|ل|صيدله 

886634 هد |لش|رق عىل |محمد ط سيوط|حقوق 

9|54|4 ن  |لسيد حس|معتـــز محمد  سيوط|تـــربــــيتـــ 

484532 هلل محمد|بــــر فتـــح |بــــر عىلي ج|ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83o|29 ن|لحليم عش|رص عبــــد|لن|ء عبــــد|عىلي دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4348o5  |لبــــ|م عبــــد |لسل|ء عبــــد |رس|
ى
دى|لص|ق |صيدله طنط

8o2996 يوبــــ يعقوبــــ|لمسيح موىسي |عبــــد لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

79897 د|محمود محمد عىل محمد عىل عي ن|حقوق حلو

9|2923 هلل  |فظ عبــــد|لموجود ح|لد عبــــد|خ |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

5o33oo محمد عىل عىل| ر|ي بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

649277 حمد محمد|حمد محمد فكرى |محمود  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

22694 ي سيد حسن|ن حس|حس
ئى هره|لق|حقوق 

7o3o|8 حمد عطيتـــ|ء محمود محمود |رس| زيق|لزق|علوم 

9|75o| هلل  |ممدوح فتـــىح عشم | رين|م سيوط|ره |تـــج

4|5478 ويش|يمن محمد محمود ج|محمود  سكندريه|ل|حقوق 

6o6622 لعزيز شعيبــــ|محمد فتـــىح عبــــد  |ره طنط|تـــج

8|3554 حمد محمد|ء محمد |سم| ره بــــنى سويف|تـــج

257|93 لشيخ|ء عزتـــ سعد |رس| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 
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6223o2 ى|د |رش| يوسف رض لبــــحي  ط|معتـــ دمي|علوم ج

7936|2 هيم|بــــر|هيم محمود |بــــر|لح محمود |ص دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

855|66 حمد|ل فكري |د كم|جه ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8o3222 ي|ن ه|نوره
رون محمد تـــوئى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

6oo55 ي|ر
حمد عمر|حمد |مسعود | ئى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

84|426 لح|رك ص|د مبــــ|تـــرين عي|ك تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

9|9976 حمد محمود |د خلف |جه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7o5|4o ورى محمد حسن|لمغ|ل |ء جم|سم| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6o2693 لمجيد|لسعيد محمود عبــــد |حمد مصطفى | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8o7874 بــــر حلىمي سليم|فرحه ص ره بــــنى سويف|تـــج

4296oo ح|لفتـــ|مد عبــــد |لد محمود ح|محمد خ |علوم طنط

5o68|3 ن|مل حس|ء عىل ك|لزهر|طمتـــ |ف |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

8o9o92 حمد عىلي|رق عىلي |ط ره بــــنى سويف|تـــج

4252o5 ي|حبــــيبــــه محمد محروس ر
ضى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4||35 حمد عىل|حمد محمد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4928o8 هلل|حمد محمد عبــــد|لسيد محمود |محمد  ره دمنهور|تـــج

|3oo3| ونيك |ميل حن|بــــ |يه| |في  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

763494 ن دي|لبــــغد|تـــ |رص محمد فرح|لن|عبــــد | مي  نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

26o467 لحسيبــــ|رس عطيه عبــــد |ء ي|سم| شمون|نوعيتـــ 

739|| حمد|رس محمد |محمد ي ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

449743 ى|حمد |ن |صبــــىح رمض لعشر |ضتـــ طنط|علوم ري

82349o تـــه فهىمي|يمن شح| |رن ي|بــــ |د|
|لمنى

679986 ى|رص سعد محمد حس|هدير ن ني  لمنصوره|حقوق 

47943 ى شعبــــ لسميع|ن عبــــد |محمد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

54o3o6 ى |ي حمد عزتـــ محمود عطيه|سمي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

45645 س|ن حمدى عتـــريس عبــــ|يم| ن|حقوق حلو

28728| نرص فوزى عفيفى| دين ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

238|52 لح|ح ص|لفتـــ|ره عفتـــ عبــــد|س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7o4643 لدين مدبــــول|ل  |محمد مدبــــول جل زيق|لزق|هندستـــ 

8o8858 دق محمد|م فتـــىحي ص|حس ي|لسن |
|لمنى
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32o983 ف محمد |محمد  لسيد|رسر هره|لق|حقوق 

34929| تـــ عبــــد| مل|لحميد فتـــىح ك|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

849728 ى|ضىحي ع دل محمد حسي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

692682 بــــو حشيش|لدكرورى |ن محمد محمد |نوره لمنصوره|ره |تـــج

4o8924 بــــوعرصه|حمد |حمد |ء قطبــــ |صف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

27|43 يم|لد|حمد بــــدر عبــــد |مريم  ى شمس| لسن عي 

2|3o78 لحفيظ منصور|ح عبــــد|سهيله صل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|67698  سمي  محمود محمود بــــهيج
مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

868345 د|د محمد حم|محمد حم ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

5336|2 ف عل| هيم عبــــده محمد|بــــر|ء |رسر سكندريه|ل|حقوق 

367265 لعزيز محمد|ندى محمد عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|o898 ف عزتـــ عبــــد ىطي سعد|لع|عزتـــ أرسر |حقوق طنط

4o7372 ن|لحفيظ عثــــم|جر ثــــروتـــ عبــــد |ه سكندريه|ل|ره |تـــج

646659 ي|لزهد|وري |لمغ|لم |وري س|لمغ|عبــــي  
ئى ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ط|معتـــ دمي|ئ 

|665|4 لمنعم محمد|ندى محمد صبــــرى محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

366859 ى ي|ي ن|رس حسن رمض|سمي  ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

632683 هيم جمعه|بــــر|بــــ |يه|ء |ول زيق|لزق|بــــ |د|

862429 بــــر عمر محمد|عمر ص ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

45|2o8 لم|ل س|حمد جم|رق |محمود ط |هندستـــ طنط

864936 لمطلبــــ|يوسف بــــليغ حمدي عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

4346o8 ر|عزه مصطفى محمد نص |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6o6823 لمطلبــــ|تـــ عبــــد |لشح|حمد |حمد محمد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8o996| هيم|بــــر|لعظيم |محمد محمود عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|59998 مر محمد|نور محمود ع كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|32|48 ي|ر
ضى|لق|هيم |بــــر|لرحمن |محمود عبــــد | ئى ى شمس|د| بــــ عي 

9|9986 بــــر محمد |لج|حمد عبــــد|ر |من ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6775|| لطميىه رجبــــ|لسيد |لسيد |بــــ |يه| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

432|55 يس|لس|حمد سعيد محمد |دين |ن |ره طنط|تـــج

74|58 وق  ن قطبــــ عبــــده|مه شعبــــ|س|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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762oo9 بــــ محمود ميهوبــــ|طمه كس|ف لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

4||7o3 لسيد تـــعلبــــ|حد |لو|يز عبــــد |ء ف|شيم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|4894 ي |لص|محمد | رويد
ى
حمد عىل|ق سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

72478 حمد محمد|حمد محمود | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|56397 هلل|رص سعد عبــــد |لدين ن|م |حس هره|لق|ره |تـــج

889469 سحق |سمي  صبــــرى فتـــىح  سيوط|تـــربــــيتـــ 

|3|875 ن|بــــر جورج  مرج|نبــــيل ص| دون|م مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|74|96 ف حنفى زو|رحمه  م|رسر د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

892888 زق محمد |لر|عبــــي  محمد عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

3|9|5| ي منصور|مرزوق بــــش| ن|نرف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|6444o حمد|كر |حمد ش|محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|9oo6 حمد|حمد محمد ربــــيع |مي  |ل| معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

759|66 ى محمد محمد حسن حسي  لسويس|معتـــ |علوم ج

82||83 ي عىلي|شيم
ء محمد مصطفى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

62o835 ي خف|محمد 
ي محمد أبــــو |لحسينى ى|ج  لعني  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

787|27 لجندي|فوزى محمد محمود | ند ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

6||677 ج|يه محمد مصطفى در| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

5o97o6 |لل|حمد حميدتـــ عيس موىس |
ى
ق لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

2233|o حمد فرج|حمد محمد |هلل |عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|9283 ىط محمود|لع|عمرو محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|49o97 لم|د حمدى محمود س|سلىم عم ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

64|928 ح حسن متـــول عطيتـــ|ء صل|سم| زيق|لزق|بــــ |د|

6|8|| ي
فظ|ء عزيز ح|سلىم ضى ي سويف

تـــمريض  بــــنى

5||563 مر|م ع|لسل|لسعودى عبــــد |مل |حمد ك| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

23|395 مح رزق محمد عىل|يوسف س |ره بــــنه|تـــج

6o5746 م محمد|م|ل|م |لسل|هيم عبــــد |بــــر|هلل |منه  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2626|5 ى ح|ل |عمرو جم لسيد|مد |مي  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

73968 د|لجو|ر محمد عبــــد |لمختـــ|حمد|ء |رس| لفيوم|بــــ |د|

4|75|7 تـــه|مصطفى مدحتـــ عىل محمد شح لشيخ|ره كفر |تـــج
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293229 ى محمد سعيد تـــوفيق عم|ي ره|سمي  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

49o645 ح حسن محمد|ليىلي صل سكندريه|ل|بــــ |د|

|5|492 سم|بــــرين محمود عىل ق|ص م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

2o869 حمد سيد|رق محمد |حمد ط| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

236646 ي|
ه ضى ى|هيم ش|بــــر|بــــ |لوه|ء عبــــد|مي  هي  ى شمس|تـــج ره عي 

7762o2 لمعبــــود|ره محمد بــــدوى عبــــد|س زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

439|93 ود|لسيد د|يم |لد|ل رجبــــ عبــــد |م| لشيخ|بــــ كفر |د|

2|5295 هيم|بــــر|ء محمد مصطفى |ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

68795| دى|له|لسيد عبــــد |مصطفى محمود  لمنصوره|ره |تـــج

442968 لقن|لمتـــول |ن محمد سعد |نوره لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

5|8678 يد|مل حسن محمد عوض ز| |علوم طنط

878585  عمر  
ى
محمود محمد صدق سيوط|تـــمريض 

459o6| لرحيم|لرحمن سعد يوسف عبــــد |عبــــد  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

4o5436 ل|بــــو ش|هيم مصطفى |بــــر|نىح  محمد | |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

43o567 ن|ش زهر|لدمرد|حفصتـــ أحمد  |ره طنط|تـــج

33359| هيم عبــــده|بــــر|د |حمد عم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

34565 سلسبــــيل محمد لمع عىل ى شمس|تـــج ره عي 

848588 رس خليل|لح|ض عبــــد|ندي ري ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

753664 ي محمد مىحي|ن ر|رو
ضى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

75662 حمد جوده|لد |نىه خ لفيوم|بــــ |د|

249246 لشيخ|ن مجدى محمود محمد |رو ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

498435 لسيد عيسي|لدين |ح |يتـــ محمود صل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4|6523 بــــ|لطو|للطيف عىل |محمد عزتـــ عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

5o2769 ى|لفتـــ|مريم عبــــد  ح محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63||34 ف |ء |رس| ن|لسيد شعبــــ|رسر زيق |لزق|تـــمريض 

|62536 لد معوض|ح خ|محمد صل كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

897|35 ل |لع|س عبــــد|صم عبــــ|حمد ع| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6844| ح|لفتـــ|ء زغلول محمد عبــــد |رس| لفيوم|تـــربــــيتـــ 
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63752 بــــ|لتـــو|لسيد عبــــد|تـــ |محمد فرح بــــ بــــنى سويف|د|

52o56 بــــ قرئى حسن سعيد|رح بــــ بــــنى سويف|د|

4|6o74 زى مصطفى كرسون|هيم مغ|بــــر|منى  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

323547 مجدى رمزى زىك خليل| مونيك ى شمس علوم عي 

2|2877 ح محمود|محمد محمد صل ى شمس|تـــج ره عي 

7925o8 كريمه محمد محمود حسينى صقر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

5o6676 ى محمد محمود |ي وي|لغربــــ|سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

33|338 رضوى محروس منصور محروس هره|لق|ج طبــــيع |عل

362837 م|لسل|حمد سليم عبــــد|محمود  ى شمس حقوق عي 

35o5|7 ي عبــــد|يوسف ه
در|لق|لجليل عبــــد|ئى تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

62|367 بــــينى |لحسينى |ء |دع حمد مشعل|لشر لمنصوره|صيدله 

687733 لمرصى|حمزه محمد حمزه  لمنصوره|ره |تـــج

3575o هيم|بــــر|هيم سعد |بــــر|لرحمن |عبــــد  ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

2|5566 لعظيم يونس صبــــره|ء مصطفى عبــــد|لشيم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|29o9| ى موىسي|هلل ش|كريم عبــــد  هي  ى شمس| لسن عي 

362789 ج|لد مجدى سعدى فر|خ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

5o2522 تـــ|لسيد بــــرك|هر |حمد بــــ|هر |بــــ سكندريه|ل|حقوق 

896492 هلل  |حمد فرج |ن |رمض| لي|د ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

782594 حمد عمر|حمد عىل |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

435452 شه|هيم محمود بــــ|لسيد إبــــر|ن |رو سكندريه|ل|صيدله 

7oo68 حمد|يه ربــــيع مصطفى | لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

||7345 د|ئيل ميل|م ميخ|ر| رين|م ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

27|4|2 يه مسعد عىل قطبــــ قرموط| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

683|94  عر|يمنى محمد 
ى
 محمد|لدسوق

ى
ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4oo689 تـــ مختـــ| ئى|ر ضوقتـــ علو|مي  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

287463 حمد|ح سيد |لفتـــ|حمد عبــــد|م سيد |سل| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

44o448 ى|مد محمد |آيه محمد ح لبــــحي  لشيخ|بــــ كفر |د|

32234| ء صبــــرى فتـــىح مصطفى|سم| سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

4o2642 لسيد|مل محمد |فرحه ك ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4386o5 لمغنى|حمد |لحميد |هيم عبــــد |بــــر| |رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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54|767 هيم محمود عىل حربــــى|بــــر|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|7|47 ضى|لسيد ر|حمد |حمد حمدى | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7o4686 حمد خليل|لسعيد محمد |م |حل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o724 هيم عجىم|بــــر|شم |ء ه|عل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|442o7 ح|لفتـــ|ل محمد عبــــد |زينبــــ محمد كم ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

642oo4 ي ع|لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|ء |شيم
ى
مر|ق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|383|| يمن محمد رجبــــ|ذ |مع ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

49o795 لرحمن موىس|لسيد عبــــد |ح موىس |صبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

598|| لرحمن طه محمد محمود|عبــــد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|449|3 دق|مر محمد ص|سهيله تـــ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

38o96 هيم|بــــر|ورى |هلل عزتـــ مغ|عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

2633o9 حمد|ل |لع|حمد عبــــد|يه | |نوعيتـــ بــــنه

233279 ن منصور|ندى محمد سلط ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

2229o4 |در سيد ند|لق|عمرو سيد عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3499o6 لسيد|هيم |بــــر|بــــ |لوه|هدير سمي  عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

776|35 جر مصطفى مصطفى محمد|ه قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|4o34o شد|رؤوف عزيز ن| رين|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

75957o حمد|حمد صبــــره |رحمه  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

3|7977 ى ط لنبــــى|هيم محمد عبــــد|بــــر|هر |حسي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

85|432 وي|لشعر|ء محمد محمد عىلي |دع سيوط|تـــمريض 

359o|7 حمد|بــــوبــــكر |حمد |محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

269359 م حنطور|لسل|منيه محمد عبــــد| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

443|47 حمد|حمد سيد |شم محمد |ندى ه لشيخ|تـــمريض كفر 

34237 ي صل
ح عطيتـــ مرىسي|مصطفى هره|لق|حقوق 

899524 ى  |هلل بــــش|بــــر عبــــد|له ص|ه ج|تـــربــــيتـــ سوه

79242o رص عبــــد ربــــه عىل|لن|حمد عبــــد | ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

675oo3 دتـــ|فظ جبــــ|رؤيه عمرو ح لمنصوره|حقوق 

|42972 لح|لح محمدين ص|محمدين ص تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ
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3|925 هيم محمد|بــــر|بــــ وجدى |شه وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

922947 بــــتـــ لبــــيبــــ |رص ثــــ|لن|ل عبــــد|مح جم|س ج|ره سوه|تـــج

|25534 ى محمود محمد|حمد | مي  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|573 لسيد محمد|طف |دين ع|ن ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

46|695 مل بــــشعه|م محمد ك |نوعيتـــ فنيه طنط

4o4|52 غ|لصبــــ|هيم |بــــر|روق محمد |محمد ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63o723 هيم قطبــــ|بــــر|س |حمد عبــــ|جد |م |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|4|35 سم|لحكيم محمد ق|لدين عبــــد |ء |هند عل سكندريه|ل|علوم 

43o45| لحبــــيسر|لمهدى عىل |جر |ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

436249 لحرصى|لسيد محمد |لسيد |در |ن لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

547798 ى عبــــد  يف نرص حسي  لسيد|رسر عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

2|2464 ء سيد محمد|لرحمن عل|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

35o363 لسيد|لرسول محمود |محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|569|o ق|هلل سبــــ|مجد عبــــد |محمود  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

348o83 د نرص حسن|م عم|سل| |بــــ بــــنه|د|

7|7o53 فع|لش|هيم |بــــر|ره سمي  محمد |س لمنصوره|حقوق 

332o68 حمد|هيم سيد |بــــر|هيم محمدى |بــــر|ن |يم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

46654 لدين نظىم|ء |جر محمد بــــه|ه ن|حقوق حلو

||7446 لحميد|عمر محمد محمد حلىم عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

||5944 لرحمن غنيم|عيل عبــــد |سم|لدين |م |حس هره|لق|حقوق 

253368 ئى|لشلق|م كريم |بــــسنتـــ عص |طبــــ بــــنه

673o| للطيف محمود|ء محمد ربــــيع عبــــد |رس| لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

246oo7 محمود صبــــرى محمد نجم شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

|29o2o لسميع|هلل محمد عبــــد |محمد عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

76884 هيم|بــــر|م فتـــىح |لرحمن حس|عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7984| لرحمن محمد سيد محمد حسن|عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

43o593 ر|لىطي|غبــــ |ء فوزى ر|شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|54o3o لعزيز مرىس|د عبــــد |حمد عم| ن|حقوق حلو

49oo4| هلل|لق نعمه |لخ|هلل حسن عبــــد |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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83448o حمد موىسي|بــــسمه محمود  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

294|o2 حمد بــــكرى|لح |لد ص|محمد خ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

2|7576 لدين|ل سعيد عز|حمد جم| هره|لق|ره |تـــج

893438 لرسول  |لدين عبــــد|ل عزيز |محمود جم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

5o77o6 بــــو خليفه|ر ممدوح فتـــىح |من سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

432845 ر|لنج|لىح |حمد عبــــد|زينبــــ  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

624353 ى |عبــــد  ى محمد حسي  |لرحمن محمود حسي 
ن|لغضبــــ

تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

434462 ن رجبــــ  غز|شور سليم|جر ع|ه ي صىح طنط
|معهد فنى

|25|oo هد|ء محروس بــــكر مج|ول ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

24|o22 زى سعد|رس سعد حج|ي لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

4397|9 ر|لغف|ندى وحيد صبــــىح عبــــد لشيخ|طبــــ كفر 

358654 ف عبــــد|حبــــيبــــتـــ  هلل|لنعيم عبــــد|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2698|7 حمد حسن|ح |لفتـــ|محمد فوزى عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

28|96o حمد|حمد قرئى |حسن  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

8o|63| محمود محمد محمد كويس ي|نوعيتـــ 
|لمنى

84442| ى روم ي ميخ|كرستـــي 
ئيل حليم|ئى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

3|995o لرحيم حسبــــ|رحمتـــ حمدى عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|2|937 ي |سهيله ط لعز|بــــو |لدين |رق محمد محن  ن|بــــ حلو|د|

2252o هيم|بــــر|عىل محمد عىل  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

23332 حمد محمد|محمد سعد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|6o426 عيل|سم|محمد سمي  صديق  ن|بــــ حلو|د|

7o4957 لطبــــيبــــ|لسيد محمد |هلل محمد |عبــــد  زيق |لزق|تـــمريض 

34o|o6 لسيد محمد|حمد عىلي | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6963|3 ن|لمعىط سعف|هلل عبــــد |ء عبــــد |سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|59854 شم عىلي|بــــو ه|ل |حبــــيبــــتـــ جل ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

335326 ي
لعزيز|لق عبــــد|لخ|عمرو عبــــد| دئى ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

494522 هيم محمد|بــــر|محمود محمد صبــــىح  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

7682|4 ن|هلل سليم|ن عبــــد |طمه سليم|ف لعريش|تـــربــــيتـــ 

844362 مه جعفر محمد|س|محمد  ن|كليتـــ طبــــ أسو

479254 لعدوي|بــــر |مريم عمرو ص سكندريه|ل|هندستـــ 
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37256 وق ه لرحيم عىل|ئى عبــــد |رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|86o هلل محمد|رى عبــــد |لدين|مروتـــ محمد  رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

846458 ه حمدي عبــــد| حمد|لعزيز |مي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

79626 لعزيز|ء حفنى عبــــد |ء عل|لىمي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o9554 عر|لش|لعزبــــ |لعزبــــ |لعربــــى |جر |ه لمنصوره|بــــ |د|

7o7|o6 ي|ر
هيم|بــــر|حمد عىل |د |فؤ| ئى ي |

لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o265 محمد عيد مرضى موىس ى شمس|د| بــــ عي 

228797 حمد|حمد |ره محمد |س ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|45o27 لمجيد سيد|مي  محمد عبــــد | |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

643666 هيم|بــــر|محمد | ن رض|جيه زيق|لزق|بــــ |د|

|45788 ل محمد|محمد سيد كم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|42o8 بــــ|لوه|لرؤف عبــــد|بــــ عبــــد|لوه|محمد عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

78522o ل محمد جوده|محمد جم زيق|لزق|بــــ |د|

4925|5 عيل مصطفى دومه|سم|مصطفى حسن  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|579o ئيل سعد|سعد ميخ| رين|م هره|لق|ج طبــــيع |عل

36582o ضى فهىم عطيتـــ|نوبــــ ر|بــــ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

622236 ى|هيم مصطفى |بــــر|ربــــيع | ثــــري لبــــحي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6|243 رق سيد عىل|حمد ط| طبــــ بــــنى سويف

23994| محمود حسن جودتـــ حسن ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

82o2o6 ى|ه |لل|سم عبــــد|بــــ حمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

69o|6 للطيف|هلل عبــــد |لسيد عبــــد |ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

679586 مد|مه ح|ل صبــــىح سل|محمد كم لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

89o383 لحليم دردير |م حنفى عبــــد|هش سيوط|بــــ |د|

27|798 لدوله شلبــــى|يه مجدى محمد قمر | ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

82||47 لرحمن|حمد عبــــد|عيل |سم|ء |شيم ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

3o5|8 ل|ء سمي  مصطفى كم|ول هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68529| لبــــىه بــــدر|حمد |لسعيد سيد |بــــ |رح لمنصوره|علوم 

4632|4 بــــ|لوه|لدين عبــــد|لسيد زين |محمد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

8o4376 لمحسن محمد|حمد عبــــد|سمر  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

69325| د|طمه خليل محمد عو|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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83|694 ن|لحسن عثــــم|بــــو|لد محمد |خ ج|ره سوه|تـــج

5|67|o ح سعيد|لفتـــ|ح محمود عبــــد|لفتـــ|ندى عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

437733 ف ص|ء |رس| ن|حمد رشو|دق |رسر ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

22|2|| هيم|بــــر|لسيد |لسيد محمد |ره |س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2|776| ء مدحتـــ حمدى محمد|ل| ى شمس|د| بــــ عي 

553o6 ى|بــــر عطيه |فيفى ص مي  ره بــــنى سويف|تـــج

435483 تـــ|لزي|مر |كوثــــر يوسف ع سكندريه|ل|ره |تـــج

|55|28 ه  لحميد|دى عبــــد |له|مه عبــــد |س|ني  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4|6864 لسيد|هلل محمد |لحليم عبــــد |فردوس عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6|58o| لجندى|مل محمد |د ك|حمد عم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

69|757 يف ي هلل|رس فتـــىح محمد حسبــــ |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9723| لم محمد|ح س|م صل|حس ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

879767 لرحيم  |نعمه منصور عىل عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

253573 لمنعم|لغنى عبــــد|فتـــىح عبــــد| مه ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

4oo544 حمد|طمتـــ محمود محمد |ف سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

69o893 لسعيد محمد يوسف|مريم محمد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

75|o47 م سيد|لسل|عمر محسن عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

827946 ي |لش|حمد عبــــد|ذ |مع
ى
لسيد|ق |هندستـــ قن

879o8o ه | هلل كوم  |يه |هيم حم|بــــر|مي  سيوط|صيدلتـــ 

8929|2 ن  |د تـــميم رشو|محمود رش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2o847 لسعيد|لىح |عمرو سعيد عبــــد  هره|لق|حقوق 

53339 حمد نرص|نور |حمد | لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

82|436 ي|سيمون |ن| مي  منسي بــــشر ي|علوم 
|لمنى

759276 |لعل|بــــو|لمنعم |در عبــــد |لق|ء عبــــد |ل| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

235985 هدى ربــــيع محمد عبــــده كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

485583 ى عبــــد|جر خ|ه لكريم|لد محمود حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

589o7 م عىل عبــــود سيد|بــــتـــس| بــــ بــــنى سويف|د|

||77|o هيم|بــــر|حمد | |ندى زكري ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

7|55o2 م|لتـــه|ر محمد |لستـــ|لمتـــول عبــــد |ئى |م| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8|64o9 ل خليل|سليم ربــــيعي جل ي|صيدلتـــ 
|لمنى
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226389 مي  عزم سعد ذىك| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

462|4| لحليم|لعزيز عبــــد |مصطفى عوض عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

862|99 ي حم
لمنعم|ري عبــــد|ده نص|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

335764 زق|لر|حمد محمد عبــــد|رس |ء ي|سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

528682 لعزيز سعد فرج|متـــ عبــــد|لعزيز سل|عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

27o955 ى عىل سعد |ي وى|لشهد|حمد |سمي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

2546o4 زى سلىم|لرحمن عطيه عز|عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

33o968 ن|لحكم محمد رمض|يمن عبــــد|محمد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8|89o5 ء محمد زيد محمد|شيم ي|نوعيتـــ 
|لمنى

6958|9 ئى|لدوم|لسيد محمد محمود |ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

35|39 د|لجو|يمن محمد عبــــد|مريم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

79579 ى عىل حس|رضوى حس ى|ني  ني  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

643929 هلل| |ى صبــــرى يوسف عط|نون| مرثــــ ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

792832 لسيد مصطفى|رص |لن|حمد عبــــد | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

497375 دريس|ر سمي  محمد مرىس |من |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

4|6489 هلل|ح عبــــد|لفتـــ|م محسن عمرعبــــد|حس لشيخ|ره كفر |تـــج

268682 هيم|بــــر|تـــ |هيم فرح|بــــر|دل |م ع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5oo285 ف |لرحمن |عبــــد لمعىط نوفل|حمد عبــــد|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

636396 ل|لع|رس محمد عبــــد|محمد ي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7652|| ى|محمد  حمد محمد خليل أبــــو حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

3|7494 دى سيد|ن محمد عبــــ|رمض |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

352693 لسنىطي|لكريم حسن |ل عبــــد|محمد جم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

||685| ن|فروس نسيم لطيف سمع|ستـــ| ى شمس هندستـــ عي 

3395| مل مجدى سعد محمد نرص| هره|لق|ره |تـــج

649445 م|زق محمد ضي|لر|ح عبــــد |زق صل|لر|عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

42|267 ن عىلي محمد حلوه|محمد رمض لمنصوره|حقوق 

|73o26 ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | لصبــــور|بــــر عبــــد |م ص|محمد حس
تـــ ى جي 

22|832 حمد عىل|دل |يه ع| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o8937 عيل مصطفى|سم|ل |محمد جم ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ
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825466 حمد|ه |لل|ل عبــــد|حمد جم| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

8|47|8 ي عز|لبــــ|خلود عبــــد
ى
يم عىلي|ق ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

|39578 هلل فتـــىح بــــدر بــــيوم محمد|منتـــ  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4892|4 لسيد محمد يوسف محمد|ن |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

322985 يز محمد|لدين ف|م |ء عص|سم| ى شمس حقوق عي 

6|8855 بــــو عيد|حمد |ء رفعتـــ |رس| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

6o2649 ن|حمد رمض|ن |لىح رمض|محمد عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

5|8996 تـــه|ء محمد محمد صبــــىح شح|رس| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

53o|78 لسيد رحيم|د رحيم |م رش|ريه ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

6|33o7 م محمد محمود محمد|سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

||7884 ى|طمه محمد عىل عبــــد |ف لرحمن حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4646o6 لمنعم محمد عجيله|حمد عبــــد |يوسف  بــــ دمنهور|د|

257534 د|يمن بــــشي  ج|طمه |ف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

268537 يوبــــ حبــــيبــــ|د |دى ميل|ف ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

326699 حمد|لسيد |ج  |ن| ند ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

27o|75 ى حمدى شتـــله حمدى حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

772875 هلل محمد|محمد محمد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

4434o3 ى |بــــو|حمد |محمد  حمد|لعيني  لشيخ|طبــــ كفر 

762495 ف نظىم عبــــد |محمد  هيم|بــــر|لعزيز |رسر نوعيتـــ بــــور سعيد

9|6547  خ|ء عبــــد|شيم
ى
لد |لمنىح  شوق سيوط|حقوق 

5|494o ىطي|لع|للطيف عبــــد|سلوى مصطفى عبــــد طبــــ بــــيطرى دمنهور

26999| ى|حمد بــــسيوئى بــــسيوئى ش| هي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

26o|94 ى ص|سع هلل|د|بــــر ج|د حسي  شمون|نوعيتـــ 

9|3859 ل محمد مصطفى  |حمد جم| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

72884 بــــر محمد|ربــــيع ج| ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

689|7| هيم|بــــر|لمول عطوه |مح عبــــد |محمد س لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

436o|4  عبــــد
ى
فظ قمره|لحميد ح|ندى شوق لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

449834 ع|لرف|لحسينى |يمنى مصطفى  |هندستـــ طنط

84|887 حمد|لكريم فهىمي |د|ء ج|ل| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع
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4|67|| لحميد شوريف|لحميد حلىم عبــــد| مروه عبــــد ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

535942 لحمد|بــــو |لمنعم |لسيد عبــــد |ء محمد |رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|22867 مر|حمد ع|لحكيم |حمد عبــــد |عمر  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

4oo||6 حمد هيبــــه|هيم |بــــر|م محمد |هي سكندريه|ل|هندستـــ 

|78278 لصغي |م محمد |محمد حس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

694o23 لشبــــينى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|محمد عىل  لمنصورتـــ |تـــمريض 

79|922 لسمح|لسيد محمد |محمد  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

2|767o ل|لش|حمد محمد بــــيوم | ى شمس حقوق عي 

534989 ن ى جرجس|د رزيق بــــش|ميل| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o2968 لليل|بــــو|هلل |دل عىلي |حسن ع ي|علوم 
|لمنى

324|7| ن|علو| لعل|بــــو |جي |عمر ض وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

337949 هيم|بــــر|مه |محمد عىلي محمد سل ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

443784 نم|ديه أحمد سعيد عبــــده حسن غ|ن لشيخ|بــــ كفر |د|

5o|68o تـــ محمد تـــوفيق عىل|ء س|رس| مي خي  سكندريه|ل|علوم 

2|28|2 ى|عمر محمد ف روق محمد حسي  هره|لق|طبــــ 

|597|5 ح محمد موىس|رتـــ صل|س هره|لق|م |عل|

28266o ن|ن طوغ|تـــ رمض|سلىم نش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

348|68 ى|ئى محمود ك|م| مل حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

364o7o وق فوزى  عيل محمد|سم|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

446586 لمقصود محمد|حمد عبــــد | |لرحمن رض|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7o648 ل|لع|س محمد مصطفى عبــــد |ين| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|o927 لبــــي  سعد|يمن |م |حس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

637876 لحليم|لسيد محمد عبــــد| |يش ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

789547 نطونيوس مجدى وصفى بــــسطوروس| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

55|98 |لبــــ|محمد مصطفى قرئى عبــــد
ى
ق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

5|5947 ج|بــــر لبــــيبــــ حج|ء ج|ء عل|سم| عه دمنهور|زر

695oo6 للطيف عطيه  ضيف|ن عبــــد |ندى عثــــم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

269644 ى محمد حشيش|ندى فتـــىح  مي  ط|بــــ دمي|د|

63628 لحسيبــــ عىلي|ح عبــــد |نوره صل بــــ بــــنى سويف|د|
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534759 ز|لبــــ|لرحمن |لجليل عبــــد|حمد محمد عبــــد| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3|||97 لحميد|م محمد عبــــد|محمد هش ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

69736| لمتـــول مصطفى|لسيد محمد |منيه | لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

259857 ه|ل |ء جم|سم| لسيد طي  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

925||o عيل  |سم|شم |مد ه|محمد ح دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

36o33|  محمد |
ى
تـــ|لزي|حمد حسن شوق لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|

ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 
لحربــــى

448474 هيم محمد عيد|بــــر|ء |عمرو عل |ضتـــ طنط|علوم ري

5o|34o بــــر محمد درويش|ن ج|لد رمض|خ سكندريه|ل|صيدله 

285248 ى س|رس عبــــد|محمد ي ن|لم|لمحسن حسي  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

2|oo3 حمد زيتـــون|ح |لفتـــ|رس عبــــد|عمر ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|68689 لفضل|بــــو|ندى صفوتـــ صبــــرى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

||5794 يف عمرو محمد حج|س ج|رتـــ رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

324386 لمقصود|بــــ عبــــد|بــــ محمد دي|دي ى شمس|تـــج ره عي 

348o96 لس ه هلل|ئى جرجس فضل |كي  |ره بــــنه|تـــج

225329 لجندى|حمد |ل |د كم|هلل عم|منه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|5834 ن محمد حسن|هيم عثــــم|بــــر|د |سع لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

24556o |عيل مصطفى ند|سم|حمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

64o83o م|لسل|حمد عبــــد |حمد محمد | ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

6|o62 تـــ خ| لد فهىم محمد|مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|738o6 ى|ء |رس| حمد حسن حسي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

645283 حمد|ن |س عثــــم|لد عبــــ|بــــسنتـــ خ |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8|7592 لحميد|لسعود عبــــد|بــــو|رجبــــ | نور ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

692422 ي|لسيد |مينه محمد عىل | لبــــحي  ط|بــــ دمي|د|

229667 زينبــــ محمد عوض فرج هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

|3o|76 لسيد|حمد محمود |عمرو | ند دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

869|85 هر|لط|حمد محمد |محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6o||3 لعزيز فهىم|ل محمود عبــــد |بــــل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6oo893 ح قنونتـــ|حمد مصبــــ|ئل |ندى و ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 
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485|3| حمد|م |م|ء محمد محمود |لزهر|طمه |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2|277 حمد|لد محمد |محمد خ |د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 
ضتـــ|ري/لسويس

63372| هيم|بــــر|لرحيم |شمس محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

3735o حمد|هيم سيد|بــــر|لحليم |طمه عبــــد |ف ى شمس|زر عه عي 

629448 لعزيز|ئى محمد عبــــد |ن ه|نوره زيق|لزق|حقوق 

686|52 ه عبــــد | نه|تـــ شبــــ|للطيف عرف|لعزيز عبــــد |مي  لمنصوره|بــــ |د|

7o7847 ن|ن زيد|ن سليم|لرحمن محمد زيد|عبــــد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2536|5 لرحمن عبــــدربــــه|حمد نبــــيل عبــــد| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6266|9 ن هلل|حمد عطيه عوض |محمد | مي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|62449 وى|لزعبــــل|حمد |م فريد سيد |فريد محمد س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9||686 ر محمد |هلل ممدوح مختـــ|منتـــ  ج|تـــربــــيتـــ سوه

42|263 ن حنوره|حمد عتـــم|حمد محمد |محمد  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

23o6o9 يتـــ|بــــو نق|محمود عزتـــ محمود محمد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8|6o36 ي 
لح|لعزيز ص|حمد عبــــد|مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

825835 هلل عىلي|د|مد ج|ن ح|نور دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

325828 ء محمد عزتـــ مصطفى|رس| ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

5|2|4| لعنوزى|مرشدى | كريم رض عه دمنهور|زر

47338 بــــوبــــكر|لق |لخ|بــــر عبــــد |حمد ص| هره|لق|حقوق 

855o23 ن محمد خلف محمد|يم| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

26888o يه محمد عىل يوسف| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

758825 زق|لر|لد محمود عبــــد|م خ|سل| لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

4o69|6 ل محمد محمد محمد بــــصل|ن جم|رو سكندريه|ل|ره |تـــج

|73o79 ى محمود|حمد محمد | مي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

69|788 ى عىل ع ض|كريم محمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

43o|62 هيم حبــــلص|بــــر|هلل |هلل محمد عبــــد |منه  لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

98494 بــــ محمد|لوه|محمد خميس عبــــد  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

34o883 كد|لحسينى فريد و|نور |حمد | ى شمس| لسن عي 

77|583 لدين حسيبــــ|حمد محن  |ء |شيم زيق|لزق|بــــ |د|

9o|o86 ى سعد  |حبــــيبــــه ع دل حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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|376o4 ى | حمد محمود|حمد حسي  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

|69646 هلل|ول فرج |ل|ح عبــــد |جر صل|ه |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

78957o بــــ محمد محمد|يه|ف |عف عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o|4o7 حمد|ن محمود |محمود شعبــــ سكندريه|ل|بــــ |د|

26o965 لخول|س مصطفى محمد |ين| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

3|87|o لح محمود|لدين ص|م |هلل عص|منتـــ  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

78|226 لمنعم عىل|عمرو نبــــيل عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

82o972 ن|روق رمض|م ف|محمد عص ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

4o3943 حمد|حمد خلف |ن |محمد سلط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62624 حمد|مي  تـــ حمدي محمد | تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

44o25o لشيخ|وى عىل |هلل شه|هبــــه عبــــد ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

922484 للطيف عىل |دهم قدرى عبــــد| ج|بــــ سوه|د|

9o9463 بــــدين خليفه محمد |لع|طمه زين |ف ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8o2533 دق|لنبــــي فتـــىحي ص|حمد عبــــد| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

922753 لمجد محمد  |بــــو|ل |بــــسمه كم ج|بــــ سوه|د|

|78267 يمن جمعه غريبــــ|حمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9799| سط|لبــــ|رص محمد عبــــد |حمد ن| مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

4346o7 ل|لع|عزتـــ محمد عىل عبــــد |عه طنط|زر

3328o3 م|هر عىل عل|لسيد ط|ل |نه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

86385o حمد سليم محمد|رس |ي ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

335896 عيل|سم|لمجيد محمد |هلل عبــــد|منتـــ  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

887939 بــــتـــ |مؤمن صبــــرى مصطفى ثــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

354998 ي طه محمود طه عىلي|م|
ئى ى شمس|د| بــــ عي 

27|68| وى|لخربــــ|لد محمد ذىك |د خ|جه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

323393 لعزيز محمود|هيم عبــــد|بــــر|محمد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

2427o| د جرجس سعد|جورج ميل ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

92||5o لغفور محمد محمد |هيم عبــــد|بــــر| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

387o| ى عىل سلومه|روضتـــ  مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

54|742 دى|له|ه عبــــد |لل|حمد محمد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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|448|o لقوى|دق عبــــد |لص|مح عبــــد |ء س|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|o685 ل خلف حمودتـــ |منيه جم| ج|ره سوه|تـــج

|2426| يف محمد رض|نوره |ن رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

765866 ه عىل عىل محمد | د|بــــو عي|مي  ره بــــور سعيد|تـــج

8|56|5 شد|سحق ن|د |جرجس مر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

359232 حمد|د |روق فؤ|حمد ف|هلل |عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

253534 ي|ر
حمد عطيه|محمد | ئى تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|25897 ي 
ف عىلي خ|جنى

طر|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

698832 لحليم|هيم عبــــد |بــــر|حمد |ن |حن لمنصوره|حقوق 

42652| عيل|سم|منتـــرص محمود موىس | يش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|62384 مل|ل ك|ل كم|عمر جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

347266 مه محمد سيد عوده|س|محمد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

8|8225 ن|شم رزق رضو|محمد ه ي|عه |زر
|لمنى

2|78|3 لبــــيوم|حمد |حمد محمد |هند  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

9|o593 بــــوخريبــــه حسن |حمد محمد | ج|طبــــ سوه

7o7582 هيم|بــــر|وى |لطنط|م |رضوه س لمنصوره|ره |تـــج

2|734| ى|هيم ش|بــــر|ندى نبــــيل بــــيوم  هي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

49o44o ه مصطفى محمد محمود عيد| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25358 ندى محمود محمد محمود هره|لق|ر |ثــــ|

878975 لحكيم نصي  |بــــر عبــــد|ره ص|س سيوط|تـــمريض 

79376 لمتـــجىل|روق عبــــد |دى مجدى ف|ف ن|حقوق حلو

8o6325 حمد|حمد |حمد مىحي | ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

69777o لعزيز|رق زغلول عبــــد |ده ط|غ لمنصوره|حقوق 

|64299 ى محمد  د|حمد فؤ|حسي  ى شمس حقوق عي 

2869o8 ن|لمحسن سيد رشو|محمد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

853234 دل فتـــىحي محمد|سمر ع ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|44586 ن|لح مصطفى محمد رضو|محمد محمد ص لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

323|o محمد عرفه وظيف بــــكر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

498598 ل|لحبــــ|للطيف محمد |لحليم عبــــد |ء عبــــد |آل لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 
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889577 تـــه |ء سيد حسن شح|سم| سيوط|تـــمريض 

77834o لحكم جوده عىل يوسف|ء عبــــد |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

785o|8 زى|حمد غ|هيم محمد |بــــر|ء |وف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

53899 رس محمد طه|ن ي|نوره بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

373585 حمد|بــــوزيد |ل |محمد جم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2|6oo4 ف ج|ء |ل| بــــر سيد مرىس|رسر هره|لق|حقوق 

5o63o4 دم عىل محمد|نور |ء محمد |لشيم| ط|معتـــ دمي|علوم ج

|793| بــــ|مر فتـــىح شه|تـــ| فطيم هره|لق|حقوق 

857398 صح|وي ن|م شعر|محمد هش ره بــــنى سويف|تـــج

6o997o ح محمود سعده|لفتـــ|مصطفى عبــــد |ره طنط|تـــج

77725o لسيد|ر مصطفى |لغف|محمد مسعد عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

36345o هيم محمد|بــــر|طمتـــ منتـــرص |ف كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

35435| تـــتـــ|لد سيد محمد شح|سندس خ |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6|9|72  أبــــو ز|لسيد |مريم 
ى
يد|لدسوق ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

|28449 حمد عفيفى|م محمد |حمد بــــس| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

9o2424 محمد | هر عط|حمد م| سيوط|صيدلتـــ 

428|77 ء فوزى محمد حسن عىل|هن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3o374 دق|ر ص|هر نص|ري م|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|22o5 ئيل |نس فتـــوح ميخ|جورجيوس  ج|بــــ سوه|د|

7o443| وق طلعتـــ  ن|هيم عىل سليم|بــــر|رسر زيق|لزق|صيدله 

|75737 هد سيد|محمد سيد مج ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4o||oo لصبــــور سيد محمد|م عبــــد|سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

922o98 ج بــــكرى محمد |ن فر|نوره ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

63343o لجوهرى|ئ  محمد |عمرو وف | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

58798 لنعيم حسن|نور فرج عبــــد  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

45872 ى مر|ي لرحمن|حمد سيد عبــــد|د |سمي  ى شمس| لسن عي 

372948 دل محمد فودتـــ|ل ع|م| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

34|8o هلل محمد خليل|طمه عبــــد |ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

43678 لنرص|بــــوزيد زىك سيف |عمر  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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779875 عي|لنعن|حمد يوسف |ء محمد |غيد زيق|لزق|عه |زر

526734 |لبــــن|حمد |هيم |بــــر|محمد عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6482|o لسيد خليل|لسيد محمد |ء |دع زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4|9257 هيم  عجىم |بــــر|ن  عطيتـــ عىل |يم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

494|93 م|لبــــشتـــ|ىط محمد |لع|محمد عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

285o|7 ئى حسن حسن عىل|لرحمن ه|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

84227o ح عىلي|لفتـــ|حمدي محمد عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

52727| هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|ن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|35834 حمد|حمد سيد |ل |نو ى شمس|تـــج ره عي 

7o593o زى|رص عىل محمودحج|لن|م عبــــد |حل| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

8|7837 مدحتـــ وليم تـــوفيق| ليدي ي|بــــ |د|
|لمنى

26|7|9 لسيد مأمون|لد |عمر خ ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

633o2| ي
سط حسن|لبــــ|ء عمر عبــــد|ضى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

675467 متـــ|لنبــــى محمد حم|رص عبــــد |لن|حمد عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

8||7o8 دي|له|دي زىكي عبــــد|له|مريم عبــــد ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

|48|68 عيل|سم|هيم |بــــر|يىح سعيد  هره|لق|بــــ |د|

775374 لس عص سكندر|م منصور |كي  زيق|لزق|بــــ |د|

26o878 ه صل| لمؤمن محمد|ح عبــــد|مي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

322777 يف |نوره نور فرج|ن رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

6|566o حمد عمر فهىمي|دي |ف ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|29325 لحميد|محمد سيد محمد عبــــد  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

6o63|2 لمحمدى|زى |حمد محمد غ| لمنصوره|صيدله 

9|4276 ه عل ى  |لدين |ء |ني  حمد حسي  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6257| مد|د حمدي عىل ح|عم ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

677|48 در|لق|حمد عبــــد |حمد محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77|oo4 لحليم بــــرع|حمد عبــــد |سحر  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

854998 م حسن محمد يوسف|بــــتـــس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|886| ي بــــكر 
حمد محمد|يمنى ى شمس|د| بــــ عي 

423445 حمد|هيم |بــــر|هلل عىل عىل |منه  سكندريه|ل|بــــ |د|

9|2589 ن |هر سليم|لط|لمنعم |حمد عبــــد| ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 
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362o4| لحق|عمرو محمد رفعتـــ عبــــد |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

8|5|53 رص وهبــــه جرجس|لن|ل عبــــد|م جم|ريه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4||358 بــــه|لسيد غر|حمد |ئى  |روضه محمد ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

862|47 ي عبــــد|م|
مد|رص عىلي ح|لن|ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

45323o طي |ل|حمد موىس |حمد محمد | لشيخ|بــــ كفر |د|

349697 حمد|لعزيز حيدر |متـــ عبــــد|س| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

2|2754 ل محمد|مصطفى مدحتـــ جل  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

484526 حمد|لسيد عىلي عىلي |م |سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

498992 ن كرم فهىمي بــــولس| مي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

5|248 د سيد|ن فرج فؤ|يم| بــــ بــــنى سويف|د|

|7o|86 ح محمد حسن|م صل|بــــس تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

846o|5  عىلي|عبــــد
ى لرحمن عمر حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4975|3 ى عبــــد |م عبــــد  للطيف|للطيف حسي  ره دمنهور|تـــج

9||383  هل|لش|م عبــــد|سل|
ى
ى |ق ل حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

689442 لعسيىل|حمد |لرحمن سيد |هلل عبــــد |هديل عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2o359 ح حسن|لفتـــ|دل عبــــد |يوسف ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|39|33 حمد|لدين عىل |ح |زينبــــ محمد صل ى شمس|تـــج ره عي 

8|oo34 لقوي|رق فتـــىحي عبــــد|ء ط|حسن ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

837|46 حمد محمود عىلي محمد| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

863974 ي|لبــــ|شم عبــــد|هي ه|نعمه سبــــ
ى
ق دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

89|557 م سيد جمعه |نسمه عل سيوط|بــــ |د|

298498 هلل|بــــ |هلل ج|ئى فتـــح |ريو ه|روم دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

4857|2 حمد|لسيد |نىه محمد حلىم محمد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

234967 د|د محمد محمود مسلم عي|زي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

348669 لقط|هلل مصطفى درويش مصطفى |عبــــد دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

|6295o لمقدم|تـــسنيم محمد محمد  ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

4o|7|4 يف|هيم |بــــر|مه خليل |س|هيم |بــــر| لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|43o2| حمد|مد |بــــ ح|يه|ن |يم| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ
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|7|592 لح|يد نجيبــــ ص|مريم ع كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

|47944 حمد سعد|دهم محمد سيد | ن|بــــ حلو|د|

4|8925 لبــــربــــرى|محمد سعيد محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

4o2387 بــــح|بــــوس|س |س عىل عبــــ|ن عبــــ|رو |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3|8|86 ى|محمد ح مد محمد حسي  هره|لق|حقوق 

768382 ي|
حمد وحيد محمد مصطفى ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

2485| حمد موىس|مي محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

353248 |لنج|بــــو|لمطلبــــ |حمد عبــــد|حمد محمد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9o4o|3 م محمود محمد |محمود حم ج|عه سوه|زر

772628 لخول|حمد |سميه سعيد محمود  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|25552 لرحمن عطيتـــ|دين محمد عبــــد |ن هره|لق|طبــــ 

439544 لعزيز|م عبــــد |م|حمد |ره |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

82|48o نور حبــــيبــــ|شنوده | رين|م ي|عه |زر
|لمنى

838|o6 ري جرجس|فرو جرجس زخ|ستـــ لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

459o52 ح محمد خميس|دل مفتـــ|م ع|بــــس |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

2|826| ى رزق|بــــو|يمن |حمد | لعني  ن|هندستـــ حلو

482954 حمد|م محمد |مريم عص سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5|283 م مصطفى محمد|ره س|س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3548|3 شم|لد محمد ه|خ| حل ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7o3o62 محمد محمد بــــشر| ره رض|س زيق|لزق|بــــ |د|

684o4| بــــينى |حمد حمدى | لسيد حسونه|لشر لمنصوره|ره |تـــج

528o3 ء محمود حسن سيد|سم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

762468 ف عىل |رق |ط لخميس|هيم |بــــر|رسر ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

786663 هيم عمر|بــــر|م رجبــــ |ء هش|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6922o2 لسعيد|بــــسمه سمي  عىل  لمنصوره|بــــ |د|

9|492| ى |ف دى مجدى سعد حني  لمنصوره|حقوق 

62ooo| لبــــسيوئى|هيم |بــــر|لد وليد |خ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4|4259 زى|لمقصود مغ|حمد عبــــد |هدير  |بــــ طنط|د|

|5473o لس عدل فوزى جرجس كي  ى شمس|تـــج ره عي 

345347 حمد محمد|حمد عىل |لرحمن |عبــــد ى شمس  تـــمريض عي 
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34|488 ص|لقص|محمود محمد محمود محمد  ى شمس صيدله عي 

2|3||5 ين ط لنبــــى|لمرضى عبــــد|رق عبــــد|شي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

7527o9 لفتـــوح سيد|بــــو |هلل محمد |عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

5|473| لسيد|لسيد سعد |ن محمود |إيم بــــ دمنهور|د|

236|95 ى|ف طمه مأمون محمد محمود حسي  ى شمس علوم عي 

62o8|9 ى تـــ|لسيد محمود مسعد فرح| |لي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

78o6o| ن محمد محمد|محمد محمد عىل حس ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

32|662 لسيد|لسيد لطفى |حمد |هلل |عبــــد ى شمس حقوق عي 

4585o لحميد حسن|زق عبــــد|لر|ل عبــــد|م جم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

288oo8 يد| هر محمد ف|سعيد ز| دين ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

878485 ي|ر
وى عطيتـــ |صبــــىح تـــق| ئى سيوط|بــــ |د|

5|2379 ن|لنبــــى عىل عتـــم|د عبــــد |زي ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

842327 لسيد|حمد يونس |مريم  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

45||5o هيم محمد عيس|محمود إبــــر ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

542||6 لحميد فريجه|مصطفى محروس محمد عبــــد عه دمنهور|زر

535693 ن عبــــده|لد محمد سليم|يوسف خ معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

3|6575 منى محمد يسن مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

923||2 لمجىل عىل  |د عبــــد|حمد ج| ج|بــــ سوه|د|

|5|629 بــــى|مبــــ|للطيف |ممدوح عبــــد | رن هره|لق|بــــ |د|

327344 ى ك لحميد|مل عبــــد |سلىم حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

8o5635 عيل عىلي|سم|ج |م حج|سل| ي|بــــ |د|
|لمنى

846486 حمد تـــوفيق عيد|ن |يم| ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|86|2 لسيد مندوه|م |حمد هش| هره|لق|حقوق 

2|3386 هيم|بــــر|فع محمد |لر|يه محمد عبــــد | سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

533o24 ي
روق محسن أحمد|محمود ف| دئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6393| حمد محمد طه عىل| ره بــــنى سويف|تـــج

|59732 ين  ى محمد|شي  حمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

|5278 تـــم محمد فتـــىح|ن ح|نوره كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

8o5656 لحكم|مح طلبــــه عبــــد|ء مس|شيم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى
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|5o4o4 روق فرغىل|لد ف|محمد خ تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

259484 ع|ع سعد رف|ء رف|رس| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

9|7864 لحسن سيد مصطفى |عمر  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

772487 ل|لع|لسيد عبــــد |زن محمد حلىم |م زيق|لزق|هندستـــ 

6o3|77 ن محمد محمد بــــرسيمتـــ|رو لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

89|ooo حمد |لد |م مصطفى خ|بــــتـــس| سيوط|طبــــ 

9|86o7 ل  |لم جل|لدين س|م |حمد عص| سيوط|حقوق 

7827|6 ه ي موئى عىل متـــول|لديد|رس |ني  زيق|لزق|بــــ |د|

6o85o8 هلل عىل||جر أحمد عىل عط|ه ي صىح طنط
|معهد فنى

7832oo لم|عىل حسنى عىل س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

693o8o مل عىل محمد غنيم|محمد ك لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6576 شم عىل|يوسف قدرى ه هره|لق|هندستـــ 

443872 ل|لع|للطيف عبــــد|ئى عبــــد|زينبــــ ه لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

27|4o3 د|بــــوحم|ح |رق صل|ن ط|يم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

845436 ى|ع ئشه محمد نوبــــي حسي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

87o6|4 ء جمعه محمد عىلي|لزهر|طمه |ف ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

434648 لعقده|روق |جر محمد ف|ه |ره طنط|تـــج

52957 ي|لبــــ|ىط عبــــد |لع|ن عبــــد |م سليم|سل|
ى
ق ي تـــمريض بــــنى سويف 

معهد فنى

5o22|5 ى محمود عىل محمود محمد حسي  لشيخ|بــــ كفر |د|

34||29 م|حمد ضي|لسيد |حمد سمي  | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

438627 ل|لع|مر عبــــد |بــــر خرصى ع|لرحمن ص|عبــــد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

63|o35 تـــه|عزه عبــــده يونس يونس شح زيق|لزق|بــــ |د|

63292 شم محمد|ده طلعتـــ ه|حم ن|حقوق حلو

529o87 ل|لجم|محمد عصمتـــ محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

677845 ل جرجس خليل|نطونيوس كم|دى |ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

696668 هيم محمد جبــــر|بــــر|حمد |ء |هن لمنصوره|بــــ |د|

36636| ي
لدين محمد|محمود نرص | دئى سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

24|248 حمد متـــول|وليد نبــــيل  ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

436o8 ى محمد|ء رمض|عىلي ن حسي  ن|صيدله حلو

3936o لكريم عىل|م محمد عبــــد |سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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48238o ف | حمد|حمد محمد محمود |رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

4||753 ى خليل|مروه جميل كم ل حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

89628o ه |لل|لعزيز عبــــد|للطيف عبــــد|يه عبــــد| ج|تـــربــــيتـــ سوه

96|24 بــــ فيصل|لوه|ل عبــــد |ء كم|دع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

482o2| م|دل مصطفى س|محمد ع ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

453|2 ن محمود|ء رمض|محمد عل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

449742 وى|لمو|حمد هيثــــم عىل | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

335598 هيم فرج|بــــر|نيس |عزتـــ | مونيك ى شمس|تـــج ره عي 

624457 وى|لقن|ن فريد فريد عوض |يم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8658|3 ي محمد|لق|بــــو|محمد 
سم مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

788278 هيم|بــــر|حسن محمد | ند ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

27|598 ن|د سليم|لجو|حمد عبــــد |هلل محمد |منه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

27o937  عطيتـــ منصور|هيم |بــــر|طمه |ف
ى
لدسوق ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|73626 ء صبــــرى قرئى|محمد ول منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

|28258 رضوي محمد عىلي محمد ن|حقوق حلو

858668 تـــه عىلي|لدين شح|محمود عز ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

525o7 حمد|نىه محمد عىل  علوم بــــنى سويف

442224 زى|لمغ|حمد |لعزيز |حمد عبــــد|لعزيز |عبــــد لشيخ|طبــــ كفر 

784432 ى جلهوم|بــــر|منيه عزتـــ | هيم حسي  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

34o8o يف محمد عبــــد |ه لجليل|جر رسر هره|لق|بــــ |د|

8o72|6 لدين عىلي|هيم محمد مىحي |بــــر| ره بــــنى سويف|تـــج

|6452| لعزيز محمد|لعزيز محسن عبــــد |عبــــد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

8222o2 حمد محمد محمود|ء |سم| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

63o32| دق|لص|حمد حسن |دهم | ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

37438 ف محمد محمد|م |سل| رسر ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|4664 محمد سيد محمد محمود تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

236|32  عرفه عبــــده|ن |يم|
ى
لدسوق دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|

لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

529383 ئى|لفخر|حمد جودتـــ |سعيد محمد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

32|476 ن حسن محمد|كريم حس |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

Thursday, September 6, 2018 Page 14463 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7|552o يمن رفعتـــ طه محمد|تـــودد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

89oo36 حمد سيد محمد |محمد  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

693363 لحديدى|م |لسل|ريم محمود عبــــد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

25o2|2 ح عرفه|لفتـــ|لمجيد عبــــد |ندى محمد عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

324o48 حمد يوسف|حمد تـــوفيق وحيد | ى شمس حقوق عي 

32|647 حمد محمد صبــــىح|م |بــــس ى شمس|د| بــــ عي 

68|8|6 وى|لبــــهنس|ر |لد مختـــ|م خ|هش لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|55585 ح وهبــــه|لفتـــ|يمن عبــــد | |رين|م |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

4|763 للطيف|ن عىلي عبــــد|د رمض|عم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

476646 ي 
ى |مريم مصطفى ى|حمد |لخضي  لخضي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

245o43 يه حسن جمعه عيد| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

835524 جي محمود|رص ض|لن|محمد عبــــد دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

78|977 لسميع|هدير محمد فتـــىح عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

4|6798 ود|د عىل د|لجو|ود عبــــد |يه د| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

697848 لعزيز|م عبــــد |لسل|ء سمي  عبــــد |رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9o549o عي |لسبــــ|حمد |زينبــــ يوسف محمد  ج|علوم سوه

89|893 لرحمن خميس |ضى عبــــد|تـــسنيم ر سيوط|بــــ |د|

52o78 ء عىل عيد عىل|سم| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

|5924 دى|له|د عبــــد |حسن محمد حسن عو  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|44625 حمد|ل محمود |عمرو جم ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

6432|o ي |م|
زق محمد|لر|لسيد عبــــد |ئى هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

284974 ى|سيد محسوبــــ  لسيد عىل حسي  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

54396o يد|مون عىل محمود ف|لم|محمد  لمنصوره|حقوق 

87o|3| ندي محمد عىلي محمد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

694||9 لديبــــ|حمد |رس عرفه عيس |ي لمنصوره|هندستـــ 

8674oo هيم|بــــر|كرم فوزي |حمد | دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

335|57 ى س|ك كر|مح صليبــــ ش|رولي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

754o3o ج|لحميد فر|طف عبــــد |ع| ر|ي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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362266 لس ع  وهيبــــ|كي 
ى
طف صدق ي ىسي|مط.ش

حتـــ مطريه|عم فنى

6o8257 لسيد|رس مصطفى مرىس |ء ي|رس| |نوعيتـــ موسيقيه طنط

|6|8|| ن|لدين حسن رمض|ل |ء جم|ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3834| م عيس|لسل|رس محمد عبــــد|ر ي|عم هره|لق|هندستـــ 

79396 هلل محمد قرئى خلف|عبــــد  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

763o43 وى|لنمر|محمد فوزى عىل | سم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7o5546 هلل|بــــ |هيم ج|بــــر|لد |محمد خ لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

37897 ق|ل |من لح|حمد ص|وي |لشر  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4|o9oo ح|لمل|دتـــ حمدي محمد |مي |تـــربــــيتـــ طنط

76|263 حمد حسن|لعليم |م عبــــد |عمر س ى شمس حقوق عي 

7||333 بــــورى|لش|لسيد |محمد مكرم محمد حسن  لمنصوره|هندستـــ 

685325 ر|لنج|مه |د سل|لجو|رس عبــــد |ر ي|من لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|4779 حمد|لصبــــور |ر محمد عبــــد|من ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4262o8 |ديوس لوق|قل| |ري لوق|م سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

223223 ن|حمد عىل محمد عثــــم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4|829o تـــ|محمد عيد يوسف بــــرك لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

78o273 د محمد|حمد فؤ|محمد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

4o7o88 يح|حمد عىل |تـــفى سعد  لرصى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7||22| هد|حمد طه مج|لخرصى |حمد |هلل |منه  لمنصوره|ره |تـــج

3584oo حمد حلىم|هلل محمد |منتـــ  عه مشتـــهر|زر

633963 لحق|د|حمد محمد صبــــىح ج|عمر  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

7|5276 لجمل|لحميد محمد محمد |محمود عبــــد  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

488|75 عمرو محمد عبــــده محمد مليىح  سكندريه|ل|بــــ |د|

2735o| هيم|بــــر|ذل محمود |م ش|بــــس ن|حقوق حلو

67|8| بــــر|لد محمد ج|تـــسنيم خ لفيوم|طبــــ 

7o2245 بــــ|ء مصطفى محمد غر|ل| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

429o54 ش|لحش|شد |شد قطبــــ ر|ن ر|يم| |علوم طنط

539353 ن|ن عتـــم|بــــوعتـــم|لسيد |لرحمن محمود |عبــــد |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8259|7 لحسن محمد|بــــو|ء عطيه |شيم دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل
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827o69 ي|محمود 
حمد محمد حفنى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

772|78 ى |م  ف خي  هيم|بــــر|رسر زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4929o5 ىس|لشبــــ|بــــر مصطفى |م مصطفى ج|حس ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

4o9497 بــــىل|لغر|لرحمن أحمد أحمد |محسن عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|28598 لسيد عىل|كريم عمرو  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|59478 هلل|طف عبــــد |حمد ع|رحمه  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

322425 لح تـــوفيق|رحمتـــ عمرو ص ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

547|62 ى ج|مه |س|ردين |ن د موىسي|مي  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

7o4|o3 لبــــ|بــــو ط|للطيف |حمد عبــــد |هبــــه محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|44|38 يتـــ مدحتـــ عبــــ س بــــرسوم|مي  هره|لق|ره |تـــج

42oo6| ن|منيه محمد عىل موىس سليم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8|84|4 لعزيز|بــــوبــــكر حسن عبــــد|يه | ي|نوعيتـــ 
|لمنى

494687 لم|عمر مصطفى بــــكر محمد س تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

753o38 ل محمد|لع|لسيد عبــــد |حمد | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

8232o2 ي رسح|ن ن|ن سلط|يم| ن|ج  ي|بــــ |د|
|لمنى

6oo54 ي|ر
محمد محمود محمد| ئى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5||629 وى|لبــــكس|شم |ض ه|ض طلعتـــ ري|ري ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

9|4o2o فظ  |لح|لعزيز عبــــد|ل عبــــد|ء جم|رس| سيوط|بــــ |د|

6|793o وى|لمغل|لبــــنى مصطفى فوزى  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

544587 لنبــــى|ن محمد صبــــرى عبــــد|يم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|5394o عيل|سم|رق رجبــــ |عىل ط هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6463|7 ي محمد خرصى|در |ن
بــــينى لشر ط|حقوق دمي

838o95 هيم|بــــر|يىحي حمدي نسيم  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

892893 لرحمن |حمد عبــــد|له محمد |ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|25o2o لفتـــوح حسن|بــــو |ريم حسن  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

484789 هيم|بــــر|لسيد |حسن سعيد حسن  سكندريه|ل|ره |تـــج

432o64 لسيد عرفه|بــــسمله مجدى سعد  |صيدله طنط

8o58| هيم|بــــر|ن بــــدرى |محمد شعبــــ ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

893|2o حمد محمد عىل |ده |مي سيوط|بــــ |د|

449884 لم|زق س|لر|فتـــ عبــــد |م محمود ر|ريه |ضتـــ طنط|علوم ري
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623792 حمد بــــليطه|تـــ |لشح|حمد |مريم  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

25|888 لكريم|حمد عبــــد|د محمود |ج ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

68685o ى |جدى |كريم م لديسىط|لديسىط معي  ي|هندستـــ 
|لمنى

5|6655 لمدبــــول|تـــه |ء محمد شح|شيم علوم دمنهور

43|66 بــــتـــ محمود موىس|محمد محمود ثــــ ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

853329 فع|لر|حمد محمد عيد عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

248295 لعيسوى|هيم |بــــر|حمد |ئشه عيسوى |ع ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

2|5|59 فظ|حمد سعيد ح|مر |زن تـــ|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

823|3o لرسول|ء محمد عىلي عبــــد|ول ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

7|o|oo لصعيدى|لق عىل |لخ|هيم عبــــد |بــــر|ر |من ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o552 ى بــــتـــ|لسيد ثــــ|وى عبــــد |بــــبــــ| مي  بــــ بــــنى سويف|د|

6|2o28 هيم|بــــر|هيم خميس |بــــر| |ره رض|س ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

6|3o26 لحميد سعودي|حمد عزتـــ محمد عبــــد | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

923455 هيم  |بــــر|دهم حيدر رجبــــ | ج|حقوق سوه

6|93|5 لمخيض|م حسن حسن |محمود س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

32|299 حمد|متـــ محمد محمد |س| ن|تـــربــــيتـــ حلو

|62265 حمد| |لرض|رقيه عىل  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

837467 هيم موىسي|بــــر|م |حمد هم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

|57254 يق عىل سيد سيد|سلوى ف ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

38744 |لش|لليثــــى عبــــد |لليثــــى محمد |
ى
ق لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

697789 هيم|بــــر|ن |م|حمد |منى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|49467 يف محمد يشى| حمد رسر ن|هندستـــ حلو

855726 حمد محمد خميس محمد| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

259472 وليد محمد منصور| ند تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|o953 ى |م ع|وس لسيد مشعل|طف أمي  |بــــ طنط|د|

899357 لمنعم محمد |لرحمن عبــــد|عمر عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

6o3672 مصطفى نرص عوض أبــــوزيد |ره طنط|تـــج

329243 حمد محمد|يه جميل | | معهد فنى تـــمريض بــــنه

85266 لح محمد|م ص|ء س|عل |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ
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62|6o2 هلل|د |ء محمود سعد محمد ج|حسن ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|46746 عيل محمد|سم|هيم محمد |بــــر| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

88|722 بــــر محمد موىس  |حمد ص| سيوط|ره |تـــج

5|7o65 لشيخ|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر| |ند طبــــ بــــيطرى دمنهور

|25374 لدرع|دل بــــيوم |لمعتـــصم ع|دل |ع ى شمس حقوق عي 

69455o ىط حسن|لمع|بــــو |ىط |لمع|بــــو |بــــد |ئى ع|م| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|65|69 لحفيظ زىكي|مروه محمد عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|74789 هر|لظ|نيس عبــــد |كريم وحيد  لعريش|بــــ |د|

698338 لنبــــوى|در رجبــــ محمد |لق|ندى عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

26634 تـــ|حمد |يمن محمد |حمد | بــــوعمي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

22|529 وى|لمك|مد |حمد سيد ح|لك |م هره|لق|حقوق 

755o| لحميد جنيدى|لم عبــــد|ء س|عل لفيوم|حقوق 

645286 ف محمد حسن مدكور|ء محمد |صف رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

826637 ه رمض لي|ن سعد غز|ني  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

|4|695 حمد يوسف|ح |د صل|زي ى شمس|د| بــــ عي 

565o2 حمد فرج محروس محمد|هلل |عبــــد ن|حقوق حلو

|8o96 حد|لو|هلل محمد عدل عبــــد |عبــــد  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

9236o دم|ن |لمطلبــــ سليم|محمود عبــــد  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

|28476 لرحمن محمد|جر رفيق عبــــد |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|36|o3 |شد حن|ئى رزق ن|م| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

54|99 ن|لنبــــى شعبــــ|حمد محمد عبــــد | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

843|o4 ن سمي  فتـــىحي حسن|عن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

4o|755 ح|لمل|لسيد |لحفيظ |ر عبــــد |م مختـــ|سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|5|o42 ي محفوظ سلسبــــيل محمد يحن  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|53|9 حمد محمود عبــــدربــــه|ء |رس| ن|فنون جميله فنون حلو

539|5| لحكيم|لرؤوف عبــــد |محمود مصطفى عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

769486 ح|رس محمود عيد صبــــ|ي د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|7644o هيم|بــــر|زهره سيد محمد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 
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3299|9 لدين لبــــيبــــ خميس|ء  |مريم عل |طبــــ بــــيطرى بــــنه

7|o22| تـــ|لشح|ء رشدى محمد محمد |ل| لمنصوره|طبــــ 

365963 جد مسعد سعد رزق|م ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

44949 ح محمد|لفتـــ|حمد محمد عبــــد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

638o|o ألخرس|هيم عىل |بــــر|د محمد أحمد |زي زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

23597 لغنى عىل محمد|لرحمن عىل عبــــد |عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

246|oo سم|هيم ق|بــــر|هيم محمود |بــــر| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

78|268 لسيد|حمد محمد عىل | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

49o||2 ر|ء محمود محمد محمد دويد|حسن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

76753o شور|هلل يوسف ع|نهيل عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

5228| ى سليم|م |ريم حس ن|لدين حسي  حقوق بــــنى سويف

7o|973 هيم عيس|بــــر|لحميد |محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

|43525 ن عربــــى قطبــــ محمود|نوره هره|لق|ره |تـــج

3378o6 د|بــــ عو|لوه|ده فكري عبــــد|دهم حم| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

328|36 ج|لصبــــ|حمد |حمد حسن |حسن  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

33|o55 وق ري لرشيد|لعزيز عبــــد|ض عبــــد|رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

6|9ooo ء طه سعد طه غريبــــ|دع ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

23985 هلل|رس محمد عبــــد |هند ي هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5o997 ى خليفه|لد ربــــيع |خ حمد حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

757|69 لدين عليوتـــ|ج |جده مجدى تـــ|م عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6o9o62 زن|هلل بــــدوى م|عبــــد | دين |بــــ طنط|د|

|3o24o س|حمد محمد عبــــ|هدى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

683994 لسعيد عبــــده|محمود محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2|45o4 د عىل محمد|مهند مر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

228477 حمد|ئى عىل |ء حس|لشيم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

23757| هيم|بــــر|يد |ره ف|ء عم|رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4|7823 لحميد يوسف محمد خميس|ء عبــــد|شيم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

53528| منيه سمي  جمعه رزق| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

889479 ف عزيز نجيبــــ |د |عم رسر ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

249|37 ه | ف صل|مي  ر سويد|لستـــ|ح عبــــد|رسر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 
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6o4|8o م|لش|حمد محمد مدحتـــ بــــدر | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|4376o ف سيد محمد|يه | رسر تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

758|76 لبــــصي |لبــــصي  يوسف عبــــد |ورده عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

899586 حمد |حمد |ء محمد |زهر ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

|33754 ي فهىمي عطيه نرص|جورج ن ج  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

|7o43 رك ممدوح لويس تـــوفيق|م تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

9|3969 مد محمد  |دى ح|له|ء عبــــد|سم| ج|بــــ سوه|د|

2|529o هلل عطيه فوده|ندى محمد عىل عبــــد  هره|لق|علوم 

789|35 د يوسف|لجو|ل محمود عبــــد|نو زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

69557| لجميل محمد|حمد |حمد محمود | لمنصوره|بــــ |د|

||5767 د|لمجيد فؤ|هلل عمرو عبــــد |منتـــ  ى شمس حقوق عي 

8oo243 تـــم محمد بــــيومي|محمد ح ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o558o ى عبــــد|ل| ي عبــــد|لك|ء حسي 
ى
لحميد|ق ي|بــــ |د|

|لمنى

88|84| ى   محمود فوزى محمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

772583 تـــه|لم مهدى شح|دل س|ء ع|سم| زيق|لزق|ره |تـــج

7|7734 حمد محمود محمد|حمد محمد | لمنصوره|ره |تـــج

44o26o لسيد|هلل |ء عىل محمد عبــــد|رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

33o676 لم|ئد وجدى س|ر| نور هره|لق|ر |ثــــ|

52o2o2 ن|بــــو ري|محمد محمد | لي|د سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

649oo4 لسيد قوره|روق محمد |حمد محمد ف|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

2|3882 نيس|حمد |حمد |مهند محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o7|99 م حنفى محمود محمد|ن هش|رو سكندريه|ل|علوم 

787o95 لمعىط|لعبــــد عبــــد |منيه محمد | ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4|778| ي
ود|بــــ د|لوه|محمود عبــــده عبــــد | دئى لشيخ|بــــ كفر |د|

879o24 حمد عىل |ل |ن جم|نوره سيوط|بــــ |د|

63||85 هيم|بــــر|لعزيز |لد عبــــد|ن خ|يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

69o559 حمد عىل سعيد|ء عىل |لشيم| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|57|53 ه كرم ف| روق حنفى|مي  هره|لق|ر |ثــــ|

639945 هلل|م عبــــد |لسل|دل عبــــد |ن ع|نوره لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5|4222 تـــ | نم|بــــو غ|لعزيز |حمد محمد عبــــد|مي  سكندريه|ل|بــــ |د|
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855927 ي شلق|ه
ل|لع|مي عبــــد|له تـــوئى ي|عه |زر

|لمنى

599o8 للطيف|لحكيم عبــــد |ل عبــــد |محمد جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7524o3 يف  ف وجيد عىل|رسر رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7o6856 ى|حمد حس| م محمد فكرى حسني  لمنصورتـــ |تـــمريض 

36o5|| تـــ محمد محروس عبــــد| ح|لفتـــ|مي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|698o حمد موىس|رس موىس |ينور ي| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ فنيه ج

7o54o| حمد|لسيد محمد |كريم زينهم  ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

858|8| ى|ء حسن |شيم حمد حسي  ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

359||3 م|لسل|ن عبــــد|م رمض|لسل|عمرو عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

92o684 حمد |ح حسن |ندى صل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

648983 لفى|ل|لمنعم عىل |لد عبــــد|يمن خ| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

888545 ى ى |رفعتـــ حليم | كرستـــي  مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o|8|8 رس درويش قريش درويش|ر ي|عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23o798 لعظيم عوض عودتـــ|حمد عبــــد|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

834472 حمد|ء محمد معوض |رس| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

4|7353 ى|هيم حس|بــــر|رس محمد |لد ي|خ ني  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4|89|3 ئى|لكيل|هيم  |بــــر|لم |هيم س|بــــر|حسن  |حقوق طنط

82|894 هيم|بــــر|حمد |حمد سيد | صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

895498 حمد محمد خلف صديق  | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6o3|5| يف قطبــــ  لففى|هيم |بــــر|خلود رسر | تـــمريض طنط

7oo585 لم|هيم س|بــــر|لم |مل س| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

79oo59 لمقصود محمد محمود|يه محمد عبــــد | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

35o7|7 مر محمود|لسيد ع|ء |رس| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

|6344 عمر محمد حسن محمد ن|بــــ حلو|د|

88596| دتـــ |دى زي|م طلعتـــ ن|حل| سيوط|تـــربــــيتـــ 

3o528 مه|مه حسن سل|ء سل|سم| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

6|594 بــــر محمد حميدتـــ|تـــقوى ج ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|5693 لدين محمد محمد مهدى|سيف  هره|لق|عه |زر

|5686 لنبــــوى محمد|صم |لؤى ع ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ
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36835| ى  محمد حسي 
ندى مصطفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

||9625 لسيد|هيم |بــــر|لدين |م |يوسف هش مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

28||45 د|هنده محمد سعيد فؤ|ش |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

9o3798 لحميد محمد |د عبــــد|نهله رش ج|عه سوه|زر

682926 ض|حمد ري|هيم |بــــر|ء |سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

9o7o5| لمجد |بــــو|حمد |لد عىل |خ ج|ره سوه|تـــج

27249o لمحمدي منصور|دل |كريم ع ن|حقوق حلو

||8567 جر محمد حنفى محمود عىل|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5|o8|5 ي عص
ن|هيم سعف|بــــر|م محمد |مصطفى لشيخ|عه كفر |زر

677796 وى|لطنط|حمدى صبــــرى حمدى  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

274||2 حمد|لسيد |ح |لفتـــ|حمد محمد عبــــد| هره|لق|ره |تـــج

862o|3 ى|لفتـــ|ريم عبــــيد عبــــد ح حسي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

884|47 ج محمد فهىم  |ض| نور سيوط|طبــــ 

|479|3 ى |عبــــد  رى|لبــــند|هلل رأفتـــ حسني  لعريش|بــــ |د|

88736o هيم عىل |بــــر|ء فرج |شيم سيوط|نوعيتـــ 

4993o2 ن|هلل محمد سليم|هيم عبــــد|ء إبــــر|أسم تـــربــــيتـــ دمنهور

7o4742 حمد يوسف|م جوده |ن س|نوره زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

322663 لحميد|م قرئى عبــــد|حبــــيبــــتـــ عص ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|64o4| ك|لمل|ك فيلبــــس عبــــد |م مل|بــــر| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

245575 لد|هيم خ|بــــر|لغنى |طه نزيه عبــــد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

763793 مل محمود عبــــده عرنوس|ء ك|روميس حقوق بــــورسعيد

2443o7 عيل|سم|ئى |عيل شلق|سم|ئى |شلق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

77447 م|غبــــ عل|حمد محمد ر| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

8875o8 محمد فنجرى محمد | لي|د سيوط|تـــربــــيتـــ 

422|33 هلل|م محمد مصطفى عبــــد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|54397 مل|ل فخرى ك|محمد كم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

888469 مل محمد تـــوفيق  |ندى ك سيوط|تـــربــــيتـــ 

628968 لمنعم عفيفى عىل|ء مرىس عبــــد|وف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

642957 م محمد|لسل|خلود منصور عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

67628| ي|ر
لجمل|لح مخيمر |هيم ص|بــــر| |ئى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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4|o965 لدين|يمنى محمد فتـــىح محمد نور  |ره طنط|تـــج

8388|9 وق محرم عبــــد ى|لفتـــ|رسر ح حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

224487 ل|لع|حسن حسنى عىل عبــــد ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

622857 مد|لغنى ح|لمتـــول عبــــد |زينبــــ محمود  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

64||4o لسيد محمد عبــــد|ح |لفتـــ|لحق عبــــد|عبــــد| ر|ي
هلل |

زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88|95| خر  |د ز|نوبــــ رسىم عي|بــــ| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

696o45 ى محمد بــــدوي|لحس|حمد حمدى | ني  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|23566 هيم|بــــر|حمد |م |لرحمن س|عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

342o97 لغنى عيد|حمد عبــــد|لحميد |ر عبــــد|من |طبــــ بــــيطرى بــــنه

288o9o حمد محمود|عيل |سم|م |سل| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

359538 لربــــ|د |ن ج|ئى مرج|ه| دين ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|699o6 لكريم|ل محمد عبــــد |محمود جم |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

829228 نوس|د ف|دي ميل|هر ن|بــــ |هندستـــ قن

59762 مل مؤمن|ح ك|حمد صل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

24|o68 حمد عنتـــر سيد حسن| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

263785 ى سعد|رس عبــــد|ره ي|س هلل حسي  هره|لق|م |عل|

754|39 لبــــقرى|لح عىل |حمد ص|تـــسنيم  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

699264 وي|لص|حمد |ن |هلل شعبــــ|منه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

767437 لمنعم|رحمه حنفى محمود عبــــد  لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

8559|6 ى ج|عبــــد ى|لمسيح حني  د حني  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

5||264 محمد مجدى محمد رأفتـــ خليفتـــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

349o4 يف سيد محمود يوسف رسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4o3o37 حمد حموده|ن محمود |زن رمض|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

233|88 لليل|بــــو |بــــ |لوه|د عبــــد|لجو|ده عبــــد|مي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4822|4 لحميد|شد محمد عبــــد |مهند رشيد ر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6o4647 لسيد حنفى|لنبــــى محمود |رف عبــــد |تـــفى ع |بــــ طنط|د|

7o4965 يد|حمد ف|لسعيد |لحفيظ |محمود عبــــد  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

75|3o يد|مصطفى محمود سعيد ز ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|55963 ى|حمد عبــــد |طمه |ف لحميد حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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36o327 لصديق|لسيد |محمود محمد يوسف   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

4o5335 لحميد|لمجيد عبــــد |رس عبــــد |نور ي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

88|826 لرشيد  |هيم عبــــد|بــــر|لمنعم |محمد عبــــد سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

|5o234 هيم محمود حسن|بــــر|حمد مصطفى | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|62295 سيد| د رض|مريم عم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|44777 لسيد|د |حمد ج|طمه |ف هره|لق|بــــ |د|

788|7 يمن محمد عىل|بــــسنتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

335|5 لبــــ محمد|مدحتـــ محمد غ| ر|ي هره|لق|لعلوم ج |ر |د

923o6o حمد |لحميد |حمد محمد عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

243o89 مل خميس|محمد جمعه ك ن|بــــ حلو|د|

78o368 حمد|لسيد محمد |هبــــه  زيق|لزق|بــــ |د|

435472 ىسي|لعبــــ|د |لرحمن رش|سوسن عبــــد  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

235967 ح|لمل|حمد |ن محمد محمد |نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||642| ئى خليل سعيد|يحن  ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

764525 لحكم حسن|هلل عبــــد |حمد عبــــد | ره بــــور سعيد|تـــج

4|o238 لبــــ|شور أبــــو ط|لرحمن محمد ع|عبــــد  |ره طنط|تـــج

64|o6| ل|لع|لرحمن عبــــد|لسيد عبــــد|محمود  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

629898 لغنى بــــدوى|دل محمد عبــــد |محمد ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5||957 ص|لقف|ن |لرؤف رمض|ن عبــــد|محمد شعبــــ بــــ دمنهور|د|

6462|4 ى|لسيد |حمد محمود | لحسني  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

8|9763 ف محمد عىلي|كريمه 
رسر ي|عه |زر

|لمنى

763o6| لعجرودى|لسيد محمود محمد |مريم  ط|ر دمي|ثــــ|

|27o79 بــــوعوف يىح|نوره بــــخيتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

5|888| دل خليل محمد خليل|هبــــتـــ ع ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9o33|4 يد صديق |بــــو|ئى محمود |م| ى لي  ج|ره سوه|تـــج

26||94 تـــ تـــوفيق يوسف|ء شح|عىلي لفيوم|ر |ثــــ|

697556 |بــــ |لوه|بــــ عبــــد |لوه|لعزيز عبــــد |لد عبــــد |خ
بــــورى|لش

لمنصوره|صيدله 

42o737 هيم محمد عبــــده|بــــر|دى حسن |له|حسن عبــــد ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

2|5924 ندى محمد بــــخيتـــ محمد كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع
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338285 ن|حمد رمض|لسيد محمد |طف |صم ع|ع دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4o3468 ى محمد محمد محمد محمد |ي لديبــــ|سمي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

28o955 زى|لفتـــوح حج|بــــو |بــــ |لوه|حمد عبــــد|عمر  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

485667 محمد عرفه قطبــــ| يه رض|هد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|32o9| م|لسل|لعظيم عبــــد |منيه محمد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

947|o مي  لبــــيبــــ خله|م |ريه|م كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

677782 لبــــسطويس|لسعيد محمود |حمد |لسعيد | ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

222o63 لعزيز محمد|لحكيم عبــــد|طمه عبــــد|ف هره|لق|بــــ |د|

37|3oo بــــو رسيع خليل|محمد خليل  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6433o3 لرحمن|لسيد عبــــد |يه محمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

4o6o|| ى|بــــو |عيل |سم|لسيد |عيل |سم|ريم  لعيني  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

||6367 ى|بــــ ل|ئى وديع غبــــري|ه| رثــــي  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

6|oo96 وي|لشبــــر|ح |لفتـــ|كريم وديع عبــــد  ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

675|92 لسعيد محمد حسن|ضىح سيد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

5o73o6 عزتـــ عىل خرصى| ريم رض سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8684o| لعزيز محمد|لد حسن عبــــد|خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

295589 حمد|ل |رق كم|در ط|ن رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

8o8o2 ن|م عبــــده محمد سلط|حس ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|98o8 لغنى|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عىل عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2o495 وليد كرم محمد حرحش ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

358|8| لرحمن|عمر سمي  غنيىم عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

68885| لغنى سعده|يمن عبــــد |ممدوح  لمنصوره|ره |تـــج

2|o7| حمد|لدين |فتـــ نرص|محمود ر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34753 هيم|بــــر|حمد محمد |محمد  هره|لق|هندستـــ 

3337o7 لحليم حربــــ|ل محمد عبــــد|م جم|حس ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

6o9938 ي عبــــد|لش|جر عبــــد|ه
ى
ي نعم|لش|ق

ى
ن|ق سيوط|عه |زر

22o745 ى |حمد محمد | |د|رون لدقن|مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4247oo لحميد حسن|لحليم عبــــد|حسن حمدى عبــــد سكندريه|ل|عه |زر

9|2738 بــــوبــــكر |تـــ عيس |لرحمن نش|عبــــد ج|عه سوه|زر
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2|4955 تـــ|حمد فرح|تـــ |حمد فرح| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7784|| لغنى|لعليم عبــــد|رص عبــــد |ر ن|من ى شمس| لسن عي 

6942|| لصمد عطيه|لسيد عبــــد | |مي  رض| لمنصوره|علوم 

238252 ن|مريم محمد عيد محمد رمض عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

492959 عيل عبــــده|سم|محمد عبــــده  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

777725 بــــط|له|زق |لر|زق فتـــوح عبــــد|لر|حمد عبــــد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|53447 خلود ممدوح محمد محمد ن|بــــ حلو|د|

876852 تـــفى محمد محمود محمد  سيوط|بــــ |د|

4||334 لصفىط|لعيسوى |هدى طه  |بــــ طنط|د|

836585 ي
دي مرقس موىسي|ن ف|فيفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

27268o ونيك ل جرجس|مجدى كم| في  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

368554 لسيد|ح |لفتـــ|محمد حسن عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

29|399 لدين فودتـــ|ل |م جم|طمه س|ف ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

545736 روق فرغىل محمد|رق ف|ن ط|مرو ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

9|45|9 ل محمد  |كم| ء رض|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7758oo ن|م سليم|لسل|يمن عبــــد |حمد | لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

476536 فظ محمد|بــــر ح|ج| مصطفى رض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

859485 هيم|بــــر|ل محمد |حمد كم| ي|عه |زر
|لمنى

854692 ي 
ى
هيم|بــــر|طه عيد دسوق ره بــــنى سويف|تـــج

4837|o وى|لحلف|لسيد فتـــىح محمد |ء |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|9825 ده يونس محمود|يمن حم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

35724| وق محمد عبــــد لسيد بــــيومي|لمحسن |رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

5555o لمحسن|دل سيد عبــــد |رضوى ع بــــ بــــنى سويف|د|

62o257 |لوف|بــــو |هلل |حمد محمود ضيف | ره بــــور سعيد|تـــج

|67839 لمرصي|لسيد |حمد محمود |مريم  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

658o| ن|بــــ سيد حس|يه|محمد  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

8759o حمد سيد|ن محمود |يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9|||o2 رص عىل محمد |سحر ن ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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69949| حمد|لبــــديع |محمد مصطفى عبــــد  لمنصوره|حقوق 

|22674 لمجيد|دق عبــــد |لص|حمد |محمد  هره|لق|ره |تـــج

5o3354 ي
حمد|دق |لص|تـــ |لشح| |دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68o7o2 دى عطيه|له|حمد مصطفى عبــــد | |رن لمنصوره|علوم 

49ooo6 هيم|بــــر|م زىك مقبــــول |سيمون س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||7495 لسيد مرزوق|يمن محمد |محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

3|6o5o ل|هيم مسعد غبــــري|بــــر|هر |م| مرثــــ ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4o67|| تـــ  ن|حمد محمد عىل عثــــم|ني  سكندريه|ل|حقوق 

45353o لحميد موىس|لمنعم عبــــد|مه عبــــد|س|محمد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

62oo|5 وى|لكفر|حمد رزق |محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

232o8| ئى فرج سيد|محمد ه ن|بــــ حلو|د|

4|78|4 س مرىس|لسيد عبــــ|سهر  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4o6oo9 ح|لفتـــ|ىط عبــــد |لمع|بــــو |حمد محمد | |رودين سكندريه|ل|بــــ |د|

793|o7 ربــــ|د مح|هيم ج|بــــر|طمه |ف لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

832632 ى|حمد ش|لحميد |محمود عبــــد هي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

2677o8 م|م|ل |لع|يشى عبــــد| ر|ي ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

63869| يه طه حسن محمد حسن| ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

42436o عيل عىل|سم|رق فوزى |مهند ط سيوط|بــــ |د|

8o9764 هيم|بــــر|بــــر محمد |ء محمد ج|لشيم| ره بــــنى سويف|تـــج

4|o434 تـــ|حمد صبــــىحي فرح|هلل |عبــــد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

262||8 ف|لحميد كش|حمد عبــــد |حمد محمود | |بــــ بــــنه|د|

82|o83 لعليم|ل حشمتـــ عبــــد|مه جم|س| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

7547|7 لمقصود|دل حمدون عبــــد |ندى ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

753297 حمد|تـــه |شح| محمد رض عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

753579 لرحمن|لرحمن عطيه عبــــد |رحمه عبــــد  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

54|955 ل|لع|ن ذىك محمد عبــــد|محمود شعبــــ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6o96o5 ى رزق|لعزيز |عبــــد | محمود رض لحسني  لمنصوره|هندستـــ 

76o846 ن سعيد حنفى محمد|رو ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

523873 ي|لق|م |م|لرحمن |يوسف يحن  عبــــد 
ضى سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

82|984 هلل|بــــ عبــــد|لوه|دل عبــــد|مرفتـــ ع ي|فنون جميله فنون 
|لمنى
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3||6|8 ى|هيم محمد |بــــر|ن |نوره لعشر ى شمس|د| بــــ عي 

782596 ره|لسيد عم|لمنعم |لسيد عبــــد |محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

529374 ف ك|زم |ح دل|لخر|مل محمد |رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

829388 لرحمن|ه عبــــد|ل|يه محمد عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

9o|538 ن |م محمود محمد سليم|له| ج|حقوق سوه

5|7623 لسيد عبــــيد|حمد | |رن تـــربــــيتـــ دمنهور

238587 ى فتـــىح عبــــد|ي لد بــــدوى|لعليم خ|سمي  ى شمس|زر عه عي 

4|78o6  محمد 
ى
لسيد|سلىم دسوق |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|

لشيخ

9o3636 ن |ن محمد عثــــم|ء عثــــم|سم| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2838|| لحميد خليل|لدين عبــــد|د|محمود عم ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

34o6o7 ى عبــــد ح|لفتـــ|كريم محسن حسي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

48|892 ل|لع|بــــر عبــــد |ل ج|لع|دل عبــــد |ع إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

559|8 مر|ن خليل ع|محمد رمض ره بــــنى سويف|تـــج

34329 ضل|لف|حمد جمعه عبــــد |م |حس هره|لق|هندستـــ 

4o4|8 شم|لعزيز ه|شم عبــــد|هلل ه|عبــــد عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

827o77 ي محمود 
ن|لسيد سليم|مصطفى زيق|لزق|حقوق 

6oo|5| ى |لن|لد عبــــد |منيه خ| ق|صف حسي  وى|لشر |ره طنط|تـــج

327o85 ي
فتـــىح عىل محمد| دئى ى شمس|تـــج ره عي 

25oo59 ي|ه
|لبــــ|لم عبــــد |ح س|لفتـــ|لم عبــــد|س| ئى

ى
ق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|6o3o9 حمد مصطفى|تـــم |عمرو ح ى شمس هندستـــ عي 

28258o هيم خليل|بــــر|ن ربــــيع |كريم ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

539468 لسعيد|لدين |ن سعد|ن عثــــم|نوره بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

456398 لمول|جر محمد محمد محمود عبــــد|ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

626388 ه محمد فوزى محمد| مي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

28742 مد محمد|ل ح|هر كم|م هره|لق|ره |تـــج

8|25|9 ي  ف |شي  ي|بــــر|رسر هيم بــــشر ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

9o5688 ن |رص محمد شعبــــ|رس ن|ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

439843 حمد محمود محمد عىل|م  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 
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|7o392 جد|لدين م|ح |جد صل|محمد م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

792758 ى عبــــد|يدى حسن |ه لرحيم|مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8o|943 ن عىلي|محمود عىلي شعبــــ ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

87744o ه غريبــــ سعد غريبــــ | مي  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

476|23 ف محمود يوسف عبــــد |ر |مي هلل|رسر ى شمس| لسن عي 

78462o ئى|لشج|حمد أحمد |حمد |سمي   زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

347644 حمد هيكل|فوزي محمد فوزي  ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

853373 لحكيم محمود|لد عبــــد|محمد خ سيوط|حقوق 

25956o بــــدين|لحكيم ع|هر عبــــد|طمه م|ف هره|لق|ر |ثــــ|

83o493 وق محمد  هيم محمد|بــــر|رسر ج|بــــ سوه|د|

8o5666 حمد فتـــوح محمود|مي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

225472 ره محسن محمد حسن محمد|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

764789 حمد صبــــح|لسيد محمد |رحمه وليد  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8998o2 حسن محمد حسن محمد  سيوط|طبــــ 

5|633 حمد|لحميد |هر عبــــد |نىح  م| بــــ بــــنى سويف|د|

855995 لعزيز محمد حميده|عمر عبــــد ي|علوم 
|لمنى

783626 عيل|ن إسم|يوسف محمد سليم زيق|لزق|ره |تـــج

642874 ن|لسيد محمد محمد شعبــــ|ء |ل| زيق|لزق|علوم 

|498o4 هيم|بــــر|رص محمد |محمد ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

856538 ى موىسي|حمد محمد | مي  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

7o4264 لرحمن نصي |لح عبــــد |لرحمن ص|لح عبــــد |ص زيق|لزق|هندستـــ 

339927 عر|لش|بــــ محمود |لوه|محمد سعد عبــــد عه مشتـــهر|زر

482o67 بــــو حموده|محمود حلىم محمد عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3649o8 نوبــــ طريف نبــــيه لمع|بــــ| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

|8223 ف محمد محمد | |سم هيم|بــــر|رسر ى شمس حقوق عي 

4o2394 لمول|هيم عىل عبــــد |بــــر|سلىم  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

9o9395 لحمد |بــــو|صح |يه ممدوح ن| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9|o4|5 تـــه |لحفيظ محمد شح|حسن محمد عبــــد ج|بــــ سوه|د|

2397o5 هيم صديق|بــــر|حسنى | رش ن|حقوق حلو

|78248 حمد مرىس|لرحمن مرىس |عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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7o6766 محمد محمود محمد درويش رجبــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88o849 حمد سيد محمد |هيم |بــــر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26677 ى عىل ح فظ|كريم حسي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

635837 ن|حمد سليم|ن محمد |حن زيق|لزق|بــــ |د|

|3727o لم|حمد محمد غنيم س|محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|65o57 ى خلف عبــــد |ي لسيد|ل |لع|سمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

434463 حمد|هيم |بــــر|ن |زى سليم|جر غ|ه ي صىح طنط
|معهد فنى

32o942 لعزيز|هيم محمد عبــــد|بــــر|محمد  لفيوم|عه |زر

35o6|2 وق جميل موىسي عبــــد بــــ|لوه|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

829282 عيل|سم|عيل محمد |سم|فرحه  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2787o4 لعليىم |ئى |لنعم|لبــــدوى |لسيد |فتـــوح | دين |بــــ بــــنه|د|

4783o8 دل عىل محمد فرغىل|حبــــيبــــه ع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4|8955 زى|م محمد جوده محمد موىس حج|هش ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

3|9226 ي|ر
ل محمد|ل كم|جم| ئى ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|36492 د|حمد ج|هيم |بــــر|م محمد نجيبــــ |ر ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

8o846o لدين محمد|ح |ئل صل|م و|سل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4oo568 لسيد|بــــدين |لع|زم زين |د ح|نه ى شمس| لسن عي 

5o3958 حمد|مصطفى يشى مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

289||3 لح|ن عرفه مصطفى ص|نوره |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

22|75| ى |م ع|هش هيم|بــــر|طف سيد حسي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

356o69 م جميل مندى|ن س|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

526953 عىل صبــــرى حمزه محمد حمزه سكندريه|ل|هندستـــ 

9o536| مل محمد |رص ك|رس ن|ف ج|ره سوه|تـــج

62o496 لدليل|مل مصطفى |محمد محمد ك ط|بــــ دمي|د|

29644 هلل|د |لسيد ج|لسيد محمد |لدين |ح |صل |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

355329 لحميد|يتـــ محمد تـــوفيق عبــــد| ى شمس| لسن عي 

8o8634 يمن رشدي زىكي|رشدي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|56|8| لح|رق فتـــىح ص|ء ط|نجل ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

429|59 ى|ص يد |بــــو |د محمد |ز عم|في  ى ريه|لج|لي  |صيدله طنط
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4435oo لم|حمد س|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| لشيخ|طبــــ كفر 

5o6432 لمقصود |لمقصود مصطفى عبــــد|ده عبــــد|مي
خليفتـــ

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

477623 يف محمد عبــــد ربــــه بــــكر سلىم رسر سكندريه|ل|علوم 

52|43 م|حمد لبــــيبــــ تـــم|ء |رس| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|2329 ى فر|محمد  ج|حمد حسي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|4o378 ى |ي لسمنودى|ل محمد حسن |حمد كم|سمي  هره|لق|حقوق 

892|42 ن  |لدين حمد|ل |ن كم|ء حمد|ل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|7|23 حد|لو|روى محمد عمر طوسون عبــــد| هره|لق|حقوق 

|33462 ن|دى ميشيل تـــوفيق سليم|ف هره|لق|ره |تـــج

244|84 ى محمد|ع دل محمد حسي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

3453|8 ل صبــــىح|صبــــىح نسيم كم ى شمس|د| بــــ عي 

7633o2 ى |ي هيم نجم|بــــر|هيم |بــــر|حمد |سمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

632747 ى|نشين  حمد معوض حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

42|235 ن|بــــو سليم|سعد محمود سعد محمود   لشيخ|بــــ كفر |د|

5||328 ج درويش|لرؤف فر|هلل ممدوح عبــــد|عبــــد علوم دمنهور

883255 ى عم|د |ن فؤ|يم| ر  |مي  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|65442 ه ع| لرحيم|ح عبــــد |لفتـــ|دل عبــــد |مي  ن|بــــ حلو|د|

||488o لس م وس|هر سعد تـــ|كي  ورصى ى شمس|د| بــــ عي 

4o78|8 م|لفح|لرحمن يشي محمد حسن |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o3||o حمد|يه محمد عىل سعيد | سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|6422o لس غ لي|لي فريد غ|كي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|8355 ف |نور  |لنج|بــــو |هيم |بــــر|حمد |رسر ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

335|o| نسمتـــ رجبــــ صبــــىح غمرى ى شمس|د| بــــ عي 

66o99 لمعتـــمد|رم محمد عبــــد|محمد ك لفيوم|بــــ |د|

752|66 وى|لص|ح محمد |محمد مصطفى صل زيق|لزق|هندستـــ 

7|o586 م محمد|م|ل|طمه محمد محمد |ف لمنصوره|بــــ |د|

6|87|9 لدقدوىس|محمد محمد حسن  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

343823 زق|لر|ل عبــــد|دى سيد كم|ش ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

438o5o هيم|بــــر|ن |هيم زيد|بــــر|ل |له جم|ه لشيخ|علوم كفر 
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23634o بــــر|لعزيز ص|حبــــيبــــه مصطفى عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

92224o بــــدين محمد |لع|ئد محمد زين |ر ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

8||5o4 ح|لفتـــ|ده رجبــــ محمد عبــــد|غ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

72424 لحفيظ|خلود سيد محمد عبــــد  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

429788 يد|رق محمد ف|محمود ط ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

365286 م عىل حفنى|ن عص|رو ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

26|829 لمقصود|ج  محمد عبــــد|حمد ن| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

62329| وى|لبــــر|معتـــز محمد رفعتـــ عبــــده  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|23893 يده|ل طه محمد ز|ئى جم|م| هره|لق|ره |تـــج

48|435 لحكيم|هر محمود عبــــد |د ش|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|93o| رم|لمك|بــــو |آيه فرج محمد  |عه طنط|زر

8694o2 حمد يس|ن محمود |نوره ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

66379 ي |رس|
لحميد|لسيد عبــــد |ء قرئى لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|64657 لرحيم محمد عىل|يوسف عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|72425 ى |ه بــــ|حمد حج|حمد |له حسي  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

66563 ف فتـــىح كم|مل | ل|رسر لفيوم|علوم 

8o5698 هيم|بــــر|رس خليل |لرحمن ي|عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

272758 دل محمد خليل|ع| لي|د ن|علوم حلو

33o9o8 ن|حمد رضو|ح |لفتـــ|م عبــــد|ن س|حمد شوم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|57|o| لكريم محمود|منه وليد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

453333 لعظيم|لعظيم محمد عبــــد|محمد عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

476o|| م مكرم فهىم خليل مسعد|مري سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

876433 ى يمن فتـــىح شنوده  | |مي  سيوط|نوعيتـــ 

35o6|7 ح|لفتـــ|ل عبــــد|ء سيد كم|شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

26373| حمد|لسيد |حمد |طف |هند ع ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

84836o حمد|لرحيم |مر عبــــد|ء ع|لشيم| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

8|788o ي|سم|ندي محمد  عيل قشي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

332849 مل|د مصطفى ك|ئى محمد عم|ه| ي|م |صيدله طنط

42857 جز|لع|لرسول سعيد |مر عبــــد ربــــ |خلود تـــ هره|لق|ره |تـــج
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877636 رص مصطفى  |لن|ل عبــــد|طمه جم|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6673o لتـــحفجن |حمد |حمد |سلىم مجدى  هره|لق|بــــ |د|

336243 روق مصطفى|لغنى ف|خلود عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

88583| لفضيل |ضى عبــــد|لر|ن عبــــد|ء شعبــــ|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|47537 لسيد|لرحمن محمد محمد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68947| لسيد عطيه|لعليم |عيل عبــــد |سم|ئى |م| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

8846|8 ل |ن محمد يحن  جل|مرو سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

259696 ى نرص محمود قنديل نرمي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

366259  عبــــد|لبــــ|يمن عبــــد|ندى 
ى
لرحمن|ق عه مشتـــهر|زر

896362 ى |بــــر|ح |لفتـــ|ء عبــــد|شيم هيم حسي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

62||54 وق رفعتـــ عبــــد ن نصي |لرحيم سليم|رسر ط|بــــ دمي|د|

883|32 ن |حمد عثــــم|ن |تـــه سلم|شح سيوط|عه |زر

4||926 طف محمد محمد|حمد ع| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

867354 ى محمد |ي ي محمود|سمي 
لطوجى ج|ره سوه|تـــج

434696 لح|زق ص|لر|لمرىس عبــــد|سندس ربــــيع  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

242872 ل|عيل محمد جل|سم|لحميد |عيل عبــــد|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

43734 لق سيد|لخ|م عبــــد |ء س|رس| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

76422o س مصطفى محمد عبــــده|حمد عبــــ|هدى  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

3|53o7 وق محمد محمد عبــــد للطيف|رسر لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

272973 ن ل|سمي  نصيف ونس غبــــري| مي  سيوط|ره |تـــج

7|76| ق| لحكيم|وى عبــــد |حمد يىح رسر ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

227|88 حمد|لمنعم |لد عبــــد|لمنعم خ|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

7634|9 ى عبــــد |لص|ء عبــــد |رس| |ل عبــــد |لع|لحي 
ى|لص لحي 

نوعيتـــ بــــور سعيد

22|74 عيل محمد|سم|هيم |بــــر|ن |نوره هره|لق|بــــ |د|

9o|742 تـــن محمد عىل محمد |ف ج|حقوق سوه

4o865o يد|لرؤف ف|هيم عبــــد|بــــر|فتـــ |يه ر| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

895929 هلل  |د |رص محمد ج|ل ن|نه ج|حقوق سوه

66434 بــــر محمد حسن|ء ج|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

497o|2 ن|لمجد زيد|بــــو |حمد مرىسي |ء |رس| ره دمنهور|تـــج

28|o4o ى|محمد سيد محمد ل شي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى
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48o4|5 ى |لدين |م |محمد حس لجمبــــيىه|حمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

759475 س|لمقصود عبــــ|بــــو بــــكر عبــــد |زينبــــ  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2oo63 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|لد وليد عبــــد |خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

34|79 وق وليد سل لهجرىس|متـــ متـــول |رسر |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

34|828 لمومن|هبــــتـــ ممدوح محمد عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

885876 ن هديه عىل |حمد حس| سيوط|ره |تـــج

622833 م|لسل|لفتـــوح عبــــد |بــــو|ن فيصل |يم| ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

48|3|4 م|هيم محمود حسن سل|بــــر|هيم عمرو |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

426875 هلل بــــسيوئى عىل بــــسيوئى عىل|منتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4o6937 لسيد|ن |ن مبــــروك شعبــــ|ن شعبــــ|نور سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

842o47 لصغي |س |ره محمود عبــــ|س تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

897253 لكريم |تـــ حلىم عبــــد|نش| رن ج|علوم سوه

27838 يف | دين دق|سعد ص|رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

895379 لس د | ود فرج بــــسط|كي  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

368726 حمد|لح |حمد مصطفى ص| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o5965 ى |م محمد |بــــسمله هش حمد|مي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

678885 د|لرحيم ج|حمد عبــــد |سميه  لمنصوره|بــــ |د|

857877 ى عشم ش رلي عزيز|نيفي  ي|بــــ |د|
|لمنى

95264 بــــو ضيف|لسيد عىل |محمد  لمنصوره|حقوق 

59525 تـــتـــ|لح محمد شح|دتـــ ص|غ ره بــــنى سويف|تـــج

7|o392 لجوهرى|محمد عوض فتـــىح عوض عوض  لمنصوره|حقوق 

695869 ى مجدى  وى|لصفط|هيم محمد |بــــر|حني  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

763o33 مر|هيم حسن ع|بــــر|هيم |بــــر|سلىم  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

629o64 لسيد|فدوى شحتـــه عطيه  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

76|987 ه حسن محمود|لل|م عبــــد |له| |حقوق بــــنه

8865|2 ى |مدحتـــ خ لد محمود حسي  سيوط|حقوق 

|44|75 لففى|لدين محمد عىل |ء |حبــــيبــــه عل ن|بــــ حلو|د|

862738 لمجد|بــــو|هيم |بــــر|لمجد |بــــو|ر |مي ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

757274 ي |ن |يم|
عيل|سم|يمن محمد مصطفى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

373645 ء يوسف محمد حسن|رس| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد
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|49|o6 هر محمد محمود|م م|وس ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|3|573 ء محمد محمد عىل عطويه|ل| ى شمس|تـــج ره عي 

4o3648 حمد خليل|محمد صبــــري خليل  ره دمنهور|تـــج

4252|7 هيم حميدو حميدو محمد|بــــر|مريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o62o3 لحميد |لرحيم عبــــد|رق عبــــد|وليد ط ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|25896 ى حس|ي مل جمعه|م ك|سمي  ى شمس حقوق عي 

227553 محمد يشى محمد بــــيوم ن|ضتـــ حلو|علوم ري

84997o ن مفتـــي|لدين رضو|ل |نىهي كم دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

69534| ن|لعري|لكريم عىل محمد |ء عبــــد |سم| ط|ر دمي|ثــــ|

9o6642 لرحيم |حمد عبــــد|ح |ندى صل ج|بــــ سوه|د|

2|8o36 زق|لر|مريم مصطفى حسنى عىل عبــــد هره|لق|بــــ |د|

369589 زق|لر|بــــ عبــــد|لوه|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد زيق|لزق|عه |زر

9o3|84 لسلوتـــى |نور |ئيل مشيل |مهر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8o267o تـــ|زي فرح|تـــ حج|م فرح|حس ي|نوعيتـــ 
|لمنى

334563 لجرف|لعزيز |م فتـــىح عبــــد|لرحمن س|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|7|23 ل|لع|جر يشي محمد بــــدوي عبــــد |ه معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|52|76 لقوى|لقوى عبــــد |رضوى سميح عبــــد  لفيوم|لعلوم |ر |د

49||36 لعزبــــ|رس معوض |مريم ي م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

4255|6 |د عبــــد |لجو|ح عبــــد |لفتـــ|بــــر عبــــد |ن ص|رو
لمتـــجىل

سكندريه|ل|بــــ |د|

22o39| لحميد محمود|لد سعيد عبــــد|خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

479478 حمد محمد مصطفى رزق| سكندريه|ل|هندستـــ 

238426 ره|حمد عم|ء |منيه عل| ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

368399 ى عيس فؤ د عيس|نيفي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|6|34 مه|وى محمد سل|لحيط|لدين |ء |ء عل|لىمي لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4337|2 لمجيدعطيه|لعزيز  عبــــد |لعزيز عبــــد|محمد عبــــد ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

697387 لحديدي|لحليم |حمد محمد عبــــد |عمر  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

827o95 ى تـــوفيق |ل| عيل|سم|ء حسي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

63|5|3 لعزوئى|لسيد سعيد |لدين |د |ء عم|ل| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8|4o82 لنعيم|دي عبــــد|حمد مك|ء |بــــه ره بــــنى سويف|تـــج

88o89| ه ع| حمد جودتـــ |دل سيد |مي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري
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247586 لسيد يوسف|دل |هلل ع|عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

682|o هلل|ل محمد فرج |مروه جم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|4285 لدردير|حمد |رق |حمد ط| هره|لق|ره |تـــج

63|868 |لسيد عبــــد |بــــسنتـــ 
ى
هلل دسوق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o4o23 لنبــــي|لد حسن عبــــد|حمد خ| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

433627  عبــــد|محمد 
ى
بــــيل|هلل ق|حمد شوق |ره طنط|تـــج

4|5956 بــــو |وى|سط هند|لبــــ|ح عبــــد |لفتـــ|رتـــ عبــــد |س

نتـــ|عي
لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

693395 ن|لعري|لسيد فرج |منى محمود محمد لمنصوره|صيدله 

3|228 ح|لفتـــ|دى عبــــد|له|هلل محمد عبــــد|منتـــ  هره|لق|ره |تـــج

|26|42 حمد|حمد |حمد كرم |لد |خ ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

8o73o5 تـــه محمد|لد محمد شح|خ ره بــــنى سويف|تـــج

627473 ى محمد عىل|جر يوسف |ه لعشر زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

522o54 لد|لمجيد خ|تـــه عبــــد|ن شح|يم| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

3|4o22 عيل|سم|بــــو بــــكر |عمرو عطيه  ى شمس|تـــج ره عي 

7647oo ل|لىكي|س محمد |عبــــده عبــــ| عل بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

227822 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|جد |حبــــيبــــه م هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|6|379 ئى مصطفى سعد|طمه ه|ف ى شمس|د| بــــ عي 

4o8662 جه|لبــــر|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|حبــــيبــــه  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

685294 |م |لسل|لعزيز عبــــد |م عبــــد |لسل|رفيده عبــــد 
لبــــهنس

لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6|9463 لجمل|ئى |ليم|لعليم |لعليم عبــــد |ندى عبــــد  ط|ر دمي|ثــــ|

4|226o ل|لجم|حد مصطفى |لو|حمد عبــــد | |بــــ طنط|د|

8528o7 تـــ|ل شتـــ|لع|لسيد عبــــد|تـــم محمد |ح حقوق بــــنى سويف

539298 وى|هلل محمود محمد محمودقن|منتـــ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

27o85o هلل|هلل عبــــد|ره محمد عبــــد|س ي صىح بــــنه
|معهد فنى

||7o9| ه خ حمد|حمد |لد |ني  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

854o24 ي|نبــــيله محمدربــــيع شح
تـــه تـــوئى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

4o2648 ل|لع|حمد عبــــد | |لوف|بــــو |حمد |مريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64|875 لحفيظ|هلل عبــــد|ن رجبــــ عبــــد|نوره زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4oo339 شور|ئى ع|مجد كور|لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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366873 ى |ي ى محمد عفيفى|مه |س|سمي  مي  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

75792o ى س|عبــــد  لم|هلل محمد حسي  لمنصوره|حقوق 

424|58 لمزين|هيم |بــــر|هيم |بــــر|لد محمد |خ سكندريه|ل|علوم 

359275 لكريم|دى عبــــد|له|ئل عبــــد|لدين و|نور  |تـــربــــيتـــ بــــنه

36974| تـــ محمد عبــــد لبــــكرى|لعزيز محمد |مشي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

534527 هلل|دق عبــــيد |طف ص|ء ع|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

822296 لك|لم|هلل عبــــد|ء عبــــد|حمد عل| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

7o4378 هيم محمد|بــــر|ئى محمد |هدير ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

688|2 لعزيز|ر عبــــد|لستـــ|ء محمد عبــــد|نجل طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

6o8686 حمد طريف|هيم |بــــر|ء |سم| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

49928o لعبــــد|حمد حمزه محمد |سمر  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

86|5|7 حمد محمود|محمد محمود  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

883399 ي|ر
ك  |لمل|د عبــــد|نتـــع فؤ| ئى سيوط|بــــ |د|

|752|8 لم|حمد سيد س|حمد محمد | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

26|52o لصمد محمدعطوه|لسيد محمد عبــــد|دهم | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

783648 هيم محمد|بــــر|رق |مصطفى ط زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85o8o4 ى محمد|ل| ء مجدي حسي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

235384 ر محمود محمد|لرحمن نص|عبــــد ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

82899 ء شكري حسن بــــدوي|وف ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

295733 تـــ رمض| عيل محمد بــــدوى|سم|ن |مي  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

9o||62 ن |حمد عثــــم|ن |ء رمض|سم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7657|8 عيل|سم|هيم حسن |بــــر|ء صفوتـــ |رس| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|55882 بــــتـــ|حمد زىك ثــــ|م |هش ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|4o985 حمد نرص|ندى نرص  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

77|824 ى |م نبــــيل محمد  لحبــــسر|لصغي  أمي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6926|3 لوصيف|مه فتـــىح |س|ر |من طبــــ بــــورسعيد

|262|9 بــــتـــ عجيبــــ|ئى ثــــ|يفل ه|م |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

|48733 حمد|لبــــصي  |ن عبــــد |جر شعبــــ|ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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87o694 در|لق|لم محمد عبــــد|حمد س| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

88o|7o ى ئل نعيم جبــــره |و| مي  سيوط|صيدلتـــ 

679|64 حد|لو|يوسف محمد يحن  محمود عىل عبــــد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

34394| ن|هلل محمد زيد|مريم محمود عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6o2|85 لرجبــــى|حمد |هيم |بــــر|ء عىل |رس| لمنصوره|علوم 

4o6442 تـــ محمد درويش|لشح|ن صبــــرى |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

327|48 ى |ي  |هيم |بــــر|سمي 
ى
حمد|لدسوق لمنصوره|حقوق 

489935 رك عىل محمود|مبــــ|ل |م| ى شمس| لسن عي 

6o|4|6 ي|جه
ى|زى رجبــــ ش|د ئى هي  |ره طنط|تـــج

699896 لسعيد|رق فتـــىح |محمد ط ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

37o|oo لبــــر حسن منس|بــــ حسينى عبــــد|رح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o83|o لمطلبــــ|محمد حسن عزم عبــــد  |ره طنط|تـــج

|6o947 لرؤوف|طف تـــوفيق عبــــد |تـــن ع|ف ى شمس حقوق عي 

339485 لغنى محمد|ح عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد| ن|ر شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

28284 هيم محمد|بــــر|م |حمد عص| هره|لق|ره |تـــج

447o3o لسيد جمعه|هيم |بــــر|سم محمد |بــــ |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

2|3453 ى|يه|سلىم  بــــ محمد محمود حسني  سيه|نوعيتـــ عبــــ

|68372 ف مصطفى محمد |يسه |م عيل|سم|رسر  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4|5636 لغنى بــــسيوئى أبــــو سعدتـــ|محمد بــــسيوئى عبــــد  |حقوق طنط

57o6| مي|ء محمود حسن شلق|لىمي ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

475298 ن|سعد  جبــــر|يمن يوسف | |ندري| سكندريه|ل|ره |تـــج

7|o899 مد محمد بــــلله|لسيد ح|عىل  لمنصوره|بــــ |د|

|5642 دي محمد مرىسي|دهم محمد نف| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45562| لسيد مسعود هيبــــه|محمد عىل  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

78o|o6 لحميد|م عبــــد |لسل|لسيد عبــــد |يه | زيق|لزق|طبــــ 

642o78 حمد عزتـــ محمدى محمد| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

756852 حمد نرص محمد محمد يونس| لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

55|9| |لبــــن|حمد سعد |لحكيم |محمد عبــــد  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |
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529758 لمقصود شعتـــ|لدين محمود عبــــد|محمود عز ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

922287 ى عبــــد|ي س حسن |ح عبــــ|لفتـــ|سمي  ج|ره سوه|تـــج

||643| لح|حمد ص|محمد مجدى محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9|6o85 شم مهنى  |حمد يحن  ه| سيوط|ضتـــ |علوم ري

78457| م خرصى|لسل|م محمد عبــــد|لسل|محمد عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

499oo2 لجندى|لدين مصطفى |د |همسه عم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

34228o د|د حسن ج|ج| دين زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82|o22 لحسيبــــ|رص فوزي عبــــد|حمد ن| ره بــــنى سويف|تـــج

435875 لق|لخ|حمد محمود محمود عبــــد|ن |يم| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

763|o8 لعفنى|لسيد |لسيد عبــــده |ن |نور |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

63|922 بــــر محمد محمد|ن ص|رو زيق|لزق|بــــ |د|

5|oo3| ر|لنش|يوسف محمد محمد عبــــدربــــه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

27o946 لحميد رسور|لم عبــــد |لحميد س|عبــــد| نور ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

283748 لبــــدرى|ل محمود |م كم|هلل عص|عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

39499 يف محمد عبــــد  |لعل|بــــو |لسيد |لرحمن |رسر  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

87226 هيم|بــــر|ن طلبــــ |ء شعبــــ|شيم لفيوم|حقوق 

26228 لسيد|لرحمن عىل محمد |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

9o6|4 ن|حمد حس|سمر محمد  سيوط|بــــ |د|

686339 لمتـــول|للطيف محمد نجيبــــ محمد |عبــــد  لمنصوره|عه |زر

|7|349 لعظيم نرص|هر مصطفى عبــــد |بــــ |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5|8628 طي |هلل نو|لمول ضيف |بــــر عبــــد |ء ج|رس| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

78|78o هيم أحمد|بــــر|حمد |ر |من ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

84|65| ي مؤمن محمد عبــــد|
ر|لغف|لحسينى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

689285 هيم|بــــر|لسيد محمد |ء |رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

479683 م|در عل|لق|عمرو سعيد محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

68o6|7 ن عىل|م محمد رمض|هند عص لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

27o29 لح محمد|رس ص|رضوى ي سيه|نوعيتـــ عبــــ

323382 د محمود|لرحمن عىل فؤ|عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 
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8o5|88 ي 
ي|كريم مصطفى

حمد مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7732|| عيل|سم|لعزيز |ورى عبــــد|محمد مجدى مغ ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|4599o بــــ|لوه|ج  عبــــد |ل خف|منيه جم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

27o293 لدين مصطفى سويلم|مر مىح |حمد تـــ| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

627o7o لسيد يىح|حمد فوزى خليل | زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

699o|6 عوه|ع ك|لسبــــ|محمد سمي   لمنصوره|عه |زر

239863 فظ|لح|لرحمن عبــــد|حمد عبــــد|عمر  ن|هندستـــ حلو

234584 تـــه|سعد صهيون شح|يوسف  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o542| د|محمد محسن مرزوق عىل ج لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

833856 لصغي |حمد عىلي محمد|جر |ه ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|2o372 ف عبــــد |ردينه  لح|لمنعم ص|لمنعم عبــــد |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

|2|969 لسويس|عمر حسن عمرحسن  ى شمس حقوق عي 

6996o6  عىلي|
ى مصطفى نىح  محمد حسي  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

833258 لكريم محمد|د|ل ج|لع|تـــركيه عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6878o دريس عيد|مي |س| دين |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

366669 تـــ محمد|حمد شح|محمد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

49|4|7 لمنعم محمود خليل|صفوتـــ مجدى عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

846624 سم محمد|لق|بــــو|رس |رق ي|ط ن|سو|علوم 

68625| م|محمد مجدى رزق حسن حك لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o5562 يتـــن يشى زىك محمد| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

432244 حمد|هيم |بــــر|حمد |ن |رو ي صىح طنط
|معهد فنى

772477 هيم|بــــر|لحميد |ر عبــــد |لحميد مختـــ|عبــــد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

4787|o ن ممدوح بــــسيوئى محمد بــــسيوئى|مرو سكندريه|ل|هندستـــ 

883248 ن |لعظيم مهر|معتـــز مني  عبــــد ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

6o7||7 ضى|لق|لسيد |ء محمد محمد |هن |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

777|6| ف  لسيد|ضىح محمد رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

257848 ن|لدهش|م مصطفى |مصطفى حس ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

33246o ن فخرى رجبــــ محمود|نوره |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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44|7o مصطفى محمد مصطفى محمد هره|لق|ر |ثــــ|

8o4268 بــــ محمد|هلل مدحتـــ دي|هبــــه  ي|بــــ |د|
|لمنى

|45o|5 لعزيز محمود|يمن عبــــد |رحمه  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

34898 حمد|دل خميس |عمرو ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

88||66 ن |بــــد مهر|مصطفى منصور ع سيوط|بــــ |د|

534o7| وق عبــــد لعزيز محمد|لمنعم عبــــد|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

683532 لدين|ل |تـــ جم|هيم فتـــىح بــــرك|بــــر|بــــسمه  لمنصوره|هندستـــ 

826487 دل عوض عزيز|ريه ع|يل| سيوط|ره |تـــج

422499 ج|حمد فر|رف سيد |ع| حل سكندريه|ل|ره |تـــج

36472| يتـــ محمود حسن عىلي| ى شمس هندستـــ عي 

|37535 لس  ف حن|كي  |يوبــــ حن| |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

63769o هيم|بــــر|لد محمد محمد |محمد خ ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

628596 لسيد متـــول متـــول| |نور زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9|4255 ى عبــــد|لد ي|جر خ|ه فظ  |لح|سي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

688695 لبــــيىل|لسيد |سهيله عىل محمد  لمنصوره|بــــ |د|

5|75|8 ى عىل عوض قنديل|ي سمي  بــــ دمنهور|د|

626334 ن عزيز عيد سعد يعقوبــــ| مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

32943o هيم|بــــر|لعليم |لدين عبــــد|ح |ء صل|سم| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

9o|559 ف بــــخيتـــ |خلود محمود خل ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

6373|6 ى|لسعيد محمد |منيه | حمد حسي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

767375 رتـــ|رتـــ رسور جبــــ|مل جبــــ|ء ك|ل| لعريش|تـــربــــيتـــ 

365565 مصطفى منصور مصطفى محمود ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

84549 بــــسنتـــ سعد حميده سعد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

6o79o8 ره مجدى عىل سليم|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

27979 شور منصور|ء محمد ع|سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

286|65 ن|طف محمد عىل سليم|محمد ع ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

635|o3 ل|للطيف هل|يه حسن عبــــد| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

5|4834 ىط عسكر|لع|ن عبــــد |لمعبــــود رمض|عبــــد | دين سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

68o289 ن|ن متـــول رمض|يمن رضو|بــــدريه  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

692385 لديسىط|د طه |م ج|م|ل|ء |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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766924 لح|لم|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

49o96| ندى محجوبــــ محمد عىل عىل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|49|| ى خ زق|لر|حمد عبــــد |لد سيد |لجي  ن|بــــ حلو|د|

4o79|9 نه حسن|لسيد كتـــ|مل |ك| رن عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o8547 بــــ|لسيد حج|حمد |يمنى  |تـــربــــيتـــ طنط

8|2686 ي سمي  |تـــه
لمسيح سعد|لقمص عبــــد|ئى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

49o229 هيم|بــــر|لمنعم |يه محمد عبــــد| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|278o لبــــسيوئى|حمد محمد |حمد |هدى  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

89|479 ن |ل محمد عثــــم|لع|حمد عبــــد| سيوط|ره |تـــج

36886 لكريم محمد|د|ن ج|طمه رمض|ف ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

34255| ن|هيم سلط|بــــر|ل |محمد جم ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

5645o لصمد يوسف|حمد وحيد عبــــد | علوم بــــنى سويف

5o8923 حمد محمود محمد فوزى محمد| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

894|96 حمد |ر محمد |ر نص|من سيوط|طبــــ بــــيطرى 

686o|8 هيم|بــــر|وى |لعشم|عطيه | ند|ر لمنصوره|بــــ |د|

7o3632 دق موىس|لص|لسعيد عبــــد |رس |لسعيد ي| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

265629 ن حمدى قنديل|حمدى شعبــــ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o5||4 هلل محمود حسن سمرى|لعليم عبــــد |ليىل عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|6466| د ملك|مجدى عي| بــــول |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

888996 حمد  |لرحيم |حمد عبــــد|لرحيم |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

844|o2 ي 
لسيد|لسيد مرعي خي  |مصطفى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

4273o9 لسيد|لسيد محمد |حبــــيبــــه  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

2463o9 تـــى|در زن|لق|يوسف محمود عبــــد رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

4o3289 ى حسن ف م|لش|روق حسن |حني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|22|64 بــــو زيد|يمن محمد |لدين |نور  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

488|33 عيل|سم|وى محمد |ن قن|لدين رمض|ح |صل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

427o3| لرحيم|بــــتـــ عبــــد|بــــتـــ عىل ثــــ|طمتـــ ثــــ|ف سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

536652 ىسر|لخر|لرحمن محمود عطيتـــ |عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

755o57 لدين عىل مغربــــي|محمد نور  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 
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64||39 عيل|سم|سط |لبــــ|لق عبــــد|لخ|ء عبــــد|ول زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85o8oo ي|ء يوسف سليم|رس|
ن حنفى ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

428o96 هيم حسن|بــــر|لسعيد |ر حسن |من |تـــربــــيتـــ طنط

8oo|7| هيم عبــــده محمد|بــــر| |ند لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|44582 لمنعم كليبــــ|محمد صفوتـــ عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

639652 لحميد عيد|رحيق محمد عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

64383 فظ حسن خرصى|لح|ديه سيد عبــــد|ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

9o4o95 حمد |ف |طمه فتـــىح خل|ف ج|صيدلتـــ سوه

28489| لمجيد يس محمود|مريم وجدى عبــــد تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

|37466 ى حسن|نس رمض| ن حسي  ن|تـــمريض  حلو

|756|3 ف حسن محمد|ء |شيم رسر |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

4o8459 لعتـــر|د |لجو|أحمد محمد عبــــد |ره طنط|تـــج

77222o بــــ|لوه|سعد محمد عبــــد | ء رض|سم| زيق|لزق|حقوق 

6o52|6 دل|لع|زق |لر|بــــ عبــــد |لوه|محمد عبــــد | رن |تـــربــــيتـــ طنط

4o5826 هيم|بــــر|روق خليل |حمد ف|ن |رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8o2445 لعزيز|بــــ عبــــد|لوه|محمد مؤمن عبــــد ي|تـــمريض 
| لمنى

|55564 روق سيد|زينبــــ محمد ف ى شمس|د| بــــ عي 

88|537 ى سيحه  |بــــو|نس عيس |ن ليمي  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

2453o4 لح|لد محمود محمد ص|خ| عل هره|لق|حقوق 

878|67 ر  |مل مق|مريم وليم ك سيوط|بــــ |د|

34o433 فتـــ سليم ن عزيز رزق|مي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

85o866 حمد|در |لق|يمن عبــــد|ر |من سيوط|تـــمريض 

75|7o2 زم يوسف مصطفى عبــــدربــــه|يوسف ح لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

85||42 لح|لك ص|لم|يه فهىمي عبــــد| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

224o34 رف|بــــر فهىم ع|لد ج|رحمه خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

27344| سط |لبــــ|ء فخرى حسن عبــــد |ر عل|من |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

68|49 حمد جمعه عىل|م |سل| لفيوم|هندستـــ 

63o278 هيم محمد صبــــرى|بــــر|حمد | زيق|لزق|هندستـــ 

8|2676 يه حسن خلف حسن| ي|بــــ |د|
|لمنى

6|7836 بــــ|لبــــو|مد |بــــ ح|يه|لفتـــ | ط|بــــ دمي|د|

Thursday, September 6, 2018 Page 14493 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4oo523 رس يوسف شفيق|ن محمد ي|رو سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

84|842 لنبــــي|لصبــــور عبــــد|يع عبــــد|بــــ ط|رح دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

5o2458 حمد بــــهنسي خليل|حمد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o5452 حمد|لمتـــول |هلل |ل عبــــد |حمد جم| لمنصوره|طبــــ 

82oo48 ي عمر|ء|حمد عل|
لدين لطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

||7|4o هر|لظ|ح عبــــد |لفتـــ|حمد محمد عبــــد | لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

52|594 لحليم|ء محمود محمد عبــــد |شيم ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

26o824 ين وجدى صبــــرى غ ل|شي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

778|9| شتـــ|لحكيم عطيه عك|طمه عبــــد |ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3454|7 كريم محمد بــــدوى يوسف وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

8o|533 هيم فيلبــــس|بــــر|مي  |ن |لىلي ي|بــــ |د|
|لمنى

2336|9 لدين قطبــــ|ح |رص صل|حبــــيبــــه ن ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

76927| ن|لم|ء يحن  عقيل س|لزهر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

9|3o9| ه ه| روق محمد |ئى ف|مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|6o832 لحليم|محمود محمد بــــدرى عبــــد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9o64o4 ه يشى مفرح | هيم |بــــر|مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4496|4  
ى
وى|لشن|حمد |مصطفى شوق |هندستـــ طنط

822374 لمجيد زىكي|دي صفوتـــ عبــــد|ف دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

27637 ف محمد فصيح|د |جه رسر هره|لق|ره |تـــج

8o578 د|لجو|دى عبــــد |له|محمد سعد عبــــد  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|38848 دير|بــــ|مح حكيم |س| رين|م ى شمس علوم عي 

545823 م|لش|ىط محمد غنيىم |لمع|بــــو|محمد صبــــىح  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6o3666 ئى|لشج|لبــــسيوئى |لد محمد |أحمد خ لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

244223 لدين جنيدى|حمد حسن عز| هره|لق|بــــ |د|

48|732 هيم|بــــر|د |عيل ج|سم|يوسف  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4756o2 هيم حمزه|بــــر|لم |ن محمد س|ريم |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

45755| له مسعد محمد حسن حمودتـــ|ه |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

92449o ن  |ن رشو|ده شعبــــ|مصطفى حم ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد
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253o32 يمنى محمد عىل عتـــيم |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

5|978o د|دل عيس محمد حم|ندى ع تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

32332| ح|لفتـــ|م سيد عبــــد|م هش|حس ى شمس|تـــج ره عي 

493882 وي|لشبــــر|حمد حسن عىلي متـــولي | ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

29||5 رس عمر محمود|لح|محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o3697 هيم خرصى|بــــر|د |لدين محمد رش|ل |مي  جم| سكندريه|ل|ره |تـــج

||687| ى عبــــد |ف ى|طمه حسي  لرحمن سيد حسني  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

758752 بــــيتـــر نسيم وصفى جبــــره لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

4|o262 لمدبــــول|هيم |هيم محمد إبــــر|محمد إبــــر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3|6o44 ثــــروتـــ سعيد جندى| ري|م ى شمس|تـــج ره عي 

676|86 ف محمد محمد |ء |رس| للوزى|رسر لمنصوره|حقوق 

484445 تـــه يوسف|ل حبــــيبــــ شح|لبــــي  كم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4||27o ده|حمد غريبــــ زي|منى محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

62o747 رق أحمد محمد رزق|أيمن ط ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

883o85 د |م مر|لسل|زينبــــ حسنى عبــــد سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

68829 مبــــن|هدير محمد محمود  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|3524 بــــوستـــيتـــ|هلل |ر محمد عبــــد|من |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

45|443 فندى|لد محمد |ء خ|رس| |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

4|5552 مر|لصغي  ع|لبــــدرى |محمد أحمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

3|9642 يف فوزى عبــــد| ح|لفتـــ|مل رسر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|2644 وى|لنهط|يمن فتـــىح عىل |آيه  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

842239 لكريم|ح محمود عبــــد|حمد صل| ن|هندستـــ أسو

3|883o ي|مريم محمد 
حمد حفنى ى شمس| لسن عي 

4o52o لرسول|مهدى منصور عبــــد| نور هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

322o93 سط|لبــــ|لرحيم عبــــد|لعزبــــ عبــــد|نىه  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

2|484| يحن  صقر| حمد محمد رض| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o5359 حمد محمود|د محمد تـــوفيق |ي| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

8368|6 دي|بــــر بــــغد|ن ج|دل حس|ع |هندستـــ قن
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422o24 ه|لل|لنور عبــــد|بــــو|ح |لفتـــ|ء عبــــد |دع |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

289o3 لمجيد عىل|هيم سعيد عبــــد |بــــر| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

833333 لروس|بــــو|هلل |ن عبــــد|ء رمض|شيم |نوعيتـــ فنيه قن

649545 لح|ح محمد ص|بــــسنتـــ حمدي صل قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

26o5o4 لنمرىسي|د |حمد رش|ده |غ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o5649 ر عىل محمد عىلي |من ج|طبــــ بــــيطرى سوه

6o3557 بــــ|هيم خط|بــــر|لمتـــول |عمر  |طبــــ طنط

847326 ي جم
ل محمد خليل|مصطفى ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6|228 ج|ج عىلي حج|يوسف حج تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6438|o لسيد عىل متـــول|محمود متـــول  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|28o24 لمنعم محمد عزم|حمد عبــــد |لد |خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

424554 ل|لعتـــ|لد عىل سيد عىل |خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o266| ن عطيه|حمد رمض|ر |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

449o26 دو|م بــــسيوئى ج|عمر عص ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

|72o69 هيم رزق|بــــر|يمن |دى |ف |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

4|759 س|لي|ئ  |لمنعم رج|م عبــــد|عص ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

326848 حمد عىل|رس محمود |ي| ن|ر ى شمس| لسن عي 

|5|5|  عىل
ى
يف شوق يىح رسر  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك

أكتـــوبــــر 

256o8| ف عبــــد|لحميد |عبــــد لحميد رزق|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

86234| لرحيم شحتـــو نرص محمد|عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

827488 لحسن|بــــو|رف |هلل ع|يوسف حمد |هندستـــ قن

487o38 رى عىل محمد|ل قبــــ|محمد جم سكندريه|ل|حقوق 

43|62| ىط|لع|لمنعم عبــــد|رق عبــــد|محمد ط |ره طنط|تـــج

39338 ى محمد نج لحميد|ر عبــــد|محمد حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

857o72 ف |هيم |بــــر| لح|هيم ص|بــــر|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

4o463 لح جمعه|هيم جمعه ص|بــــر| لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o27o4 يتـــ ن هيم|بــــر|رص نجيبــــ مرقص |مي  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

242655 دريس|محمد سعيد عىل محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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||6|35 ي |در ن|تـــرين ن|ك سحق|ج  ى شمس|تـــج ره عي 

494889 هلل|حمد حمدي مهدي عبــــد| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

8|||75 بــــوغنيمه محمد|د |لجو|محمد عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

6|2466 ى ي ر|لسعيد دود|رس محمد |بــــشر |بــــ طنط|د|

|28|8o ر عىل|لستـــ|مصطفى رفعتـــ عبــــد  ن|هندستـــ حلو

6|8434 بــــعي شنبــــ|لتـــ|د |د عم|زي ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

27o998 ه مصطفى عبــــد| هيم|بــــر|لرسول |مي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

7666o7 ى لبــــيبــــ |حمد | لبــــنوى|مي  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

3696|6 ح|لمحمدى درويش صبــــ|بــــ |يه|يوسف  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

|38635 لعليم|حمد عبــــد |لعليم |جر عبــــد |ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7|o64 عيل|سم|تـــفى محمد سعد  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

857925 بــــوبــــكر حسن محمد|ء |سم| ي|تـــمريض 
| لمنى

64o34o عيل|سم|دل فتـــىح محمد |ء ع|لق زيق|لزق|نوعيتـــ 

9oo828 لسيد |ندى فتـــىح محمد  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

43o968 لشيخ|هبــــه حمدى فرج  |بــــ طنط|د|

783588 لعزيز عىل فيصل|لسيد عبــــد |خلود  زيق|لزق|طبــــ 

73|82 تـــ|حمد محمد بــــرك|تـــن |ف ره بــــنى سويف|تـــج

868o|2 حمد سعد|يه سعد | دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

5|24| ي محمد|
يتـــ محمد مصطفى صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

235456 ى صل ح محمد بــــدر|محمد خي  هره|لق|هندستـــ 

2|7797 رق فتـــىح يوسف|فرحه ط عه مشتـــهر|زر

457o53 لعزيز عبــــيد|م عبــــد |سم عص|بــــ لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84|o9o ى رمض|ي ن بــــدوي محمد|سمي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

377o8 لكريم|رق محمد عبــــد |محمد ط هره|لق|طبــــ 

|752|| مصطفى محمود غريبــــ محمود لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

223o45 عيل|سم|حمد |حمد محمد |محمد  هره|لق|حقوق 

753|7 لجيد|جر جمعه عطيه عبــــد |ه ي|بــــ |د|
|لمنى

6o4247 ى|حمد |محمد سمي  محمد  وى|لجي  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر
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348576 هيم|بــــر|لمقصود |جح عبــــد|م ن|ريه ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

4o446 لح|لسيد حسن ص|ء |رس| هره|لق|صيدله 

9|3729 حمد  |هيم محمد بــــدوى |بــــر| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

93o88 هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|محمد  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

48826 لحميد محمد|عيل عبــــد |سم|يه | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

624352 ن|لسيد عىل سليم|رق زينهم |ط ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

246337 ف | لدين|حمد خميس محمود جوده رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

3|9355 ن موىس|محمد رمض| نور ى شمس صيدله عي 

524o|o لسيد عىلي بــــخيتـــ|ن محمد |رو سكندريه|ل|هندستـــ 

2636|4 ن مصطفى|هيم شندى عثــــم|بــــر|ن |نوره تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8|8433 رص|لن|يد عبــــد|لحم|بــــو|طف عىلي |عو ي|بــــ |د|
|لمنى

5|7653 لجندى|مد رجبــــ |سلىم ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

38974 عزتـــ محمد عزتـــ محمد ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

7|6799 |لعل|بــــو |رس محمد |لؤى ي لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

693677 س|م عبــــ|لسل|كريم محمد عبــــد  ي|هندستـــ 
|لمنى

42|854 هيم محمد|بــــر|عىل محمد  طبــــ بــــيطرى فرع مطروح

295646 هيم|بــــر|ن |حمد رمض|لرحمن |عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

684287 ر|لنج|لمهدى |ن مىح |رو لمنصوره|علوم 

353656 وى|لمحل|هيم |بــــر|هر |حمد م|حمد محمود | |بــــ بــــنه|د|

675772 لفتـــوح|بــــو|يمن فتـــىح محمد |يه | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|5696  عيد  |
ى
ه عيد صدق مي  سيوط|تـــمريض 

325|94 ي صبــــىحي ج
بــــر عمر عىلي|مصطفى لمنصوره|حقوق 

89o7|3 حمد فكرى محمد |روى | لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

|58748 لسيد|مد |سلىم محمود ح ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

29o89o د|د حمدى حم|يشى رش دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

48278 حمد|لغنى |د حلىم عبــــد |جه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|54o37 هيم|بــــر|حمد محمد يوسف | ن|تـــربــــيتـــ حلو

|5|58| عىل رجبــــ محمد| ر|ي ى شمس|زر عه عي 
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754553 ى محمد عبــــد |ي حمد|لرسول |سمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32o9|3 لمجيد|حمد محمد عبــــد|نبــــيل  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

54|256 لسيد|لونيس شبــــل |محمود عىل عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|53976 هيم|بــــر|د محمد |محمد عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

523389 حمد|در |لق|م مدحتـــ عبــــد |سل| سكندريه|ل|هندستـــ 

826576 |طمه محمد نور عط|ف دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

4525o3 لسيد مشعل|لحميد |لسيد عبــــد|محمد  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

449o56 لسيد طه مصطفى حنيش|مصطفى  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

5|4|44 ء عىل محمد محمد سنهورى|إرس سكندريه|ل|عه |زر

4274|3 تـــه|لم شح|حمد س|لسيد |حمد | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6|2844 هيم معوض|بــــر|هيم معوض |بــــر|مريم  |بــــ طنط|د|

76|2|4 ه | ى|ل|د  محمد|حمد محمد فؤ|مي  مي  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

|25o62 لطوجى|تـــي محمود محمد |مل زن| ى شمس طبــــ عي 

629654 ل محمد|لسيد محمد جل|ء |وف زيق|لزق|نوعيتـــ 

26554o محمود جيوىسر محمد شلبــــى ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

683o53 ف كم|محمد  لعزيز مصطفى|لدين عبــــد |ل |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

697o|3 ى مصطفى |محمود ع لزلفى|صم حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

333454 حمد محمد|ن |لدين شعبــــ|ء |عل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8342|o ى|لرحمن فكري |عبــــد لضوي حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4|554o |م محمد محمد عىل |سل|
ى
لحوق لشيخ|ره كفر |تـــج

|22638 ونيك ي|سمي  د| في 
لربــــ|د |ل ج|ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

77|237 حمد عطيه|رص تـــوفيق |مريم ن زيق|لزق|بــــ |د|

32o799 هيم|بــــر|لسعيد محمود |حمد |عمر  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4277|5 لعبــــد|حمد |لغفور  |لغفور عبــــد |سعد عبــــد  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

772||7 هيم حسن|بــــر|در |لق|ئل عبــــد |ن ن|يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

647559 ن|عيل عىل شهو|سم|در أحمد |ن قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

7o3675 سم زغلول|محمد مسعد عىل ق ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

8465|8 ن محمد|محمد حسن مرج دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

3|2o83 م محمود|لسل|ريم محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

89|6| بــــر خليفتـــ|عمر خليفتـــ ص ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
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|5744 حمدى مصطفى حمدى مصطفى هره|لق|حقوق 

4o|62o لحميد مرىس|لسيد عبــــد |مصطفى خليل  سكندريه|ل|ره |تـــج

8|22|o سم جمعه|لسيد ق|محمد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|2952| لعليم محمد|لدين عبــــد |محمد مىح  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|4422 ح محمد|رق صل|ح ط|صل عه مشتـــهر|زر

299549 لعزيز محمد متـــول|رص عبــــد |لن|نرصه عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|7|499  محمد عبــــد |لبــــ|محمد عبــــد 
ى
 عبــــد |لبــــ|ق

ى
|ق

للطيف
تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|6o763 ح|لفتـــ|مر محمد عبــــد |حسن ع مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

499524 ى محمد فضل  هلل عوض عطيه|حني  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

2|7889 ي|لق|لحسينى |لد محمود |ء خ|ل|
ضى ن|بــــ حلو|د|

8|3|75 بــــر عوض|يز سمي  ج|ف ره بــــنى سويف|تـــج

875737 مد  |هلل ح|مد خلف |حمد ح| سيوط|حقوق 

62o|23 زى|رق عمر حج|ر ط|من ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

97764 لمول|دق عبــــد|عيد ص| ر|ي لفيوم|هندستـــ 

676597 ي|لشلق|ر |د نو|مصطفى فؤ| ر|ي
ئى لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

96225 حمد عىلي|حمد عبــــده | ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

25484| ى|لحفيظ عبــــد|محمود عبــــد لعليم حسي  سيوط|عه |زر

494662 حمد عىل محمد عىل مىك| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|5o8o4 در|لق|حمد عبــــد |رق |رس ط|ف يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

6||226 ي |حمد ع|
ى
ي|دل شوق

لبــــشبــــيسر |هندستـــ طنط

7742|4 لسيد محمد|هلل حسن |منه  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4362o8 لعزيز مرزوق|لدين مصطفى عبــــد |د |محمد عم سكندريه|ل|صيدله 

494||6 للطيف غنيىم عىل حلوستـــ|در عبــــد |ن ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

42oo49 زى|لمغ|لسيد |د عىل |ء عم|سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

25o96| بــــورى|لش|مه محمد |س|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

|34687 مصطفى محمود بــــخيتـــ عويضتـــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

235452 ى  لسيد وحيد عليوه|محمد حسي  ن|ضتـــ حلو|علوم ري
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88|4o4 ى|م كر  |موريس سوس ش| رتـــي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78o852 روس محمد غتـــورى|كريم عيد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63|o23 هيم|بــــر|م |لدين تـــه|د |سمر عم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

684574 |دى فوتـــى فهىم صليبــــ حن|ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|9436 ن يوبــــ|سمي  لويز | مي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

82|o68 ء محمد عيد عىلي|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

7829o6 هيم|بــــر|لودود |يه محمد عبــــد | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

824||o لحكيم|هيم عبــــد|بــــر|لعزيز ربــــيع |عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

784266  عبــــد 
ى
وى|لفرم|ل عىل |لع|محمود صدق ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

345685 حمد محمود|مريم محمد  ى شمس| لسن عي 

223866 لسيد|لحميد |ر محمد عبــــد|من ن|حقوق حلو

327825 ن|زق نبــــه|لر|حمد وليد عبــــد| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|792o2 محمد مجدى محمد يوسف |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

68o|88 لحميد|ح عبــــد |لفتـــ|لمنتـــرص عبــــد |حمد | لمنصوره|صيدله 

35o|63 هيم حسن مرع|بــــر|ح |رتـــ صل|س ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8937|| ن |سل حمد|لبــــ|محمد يشى  سيوط|ره |تـــج

76|873 ى|رس| ى يوسف حسي  ء خي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

774463 لعزيز محمود سليم|محمود عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3|7||6 ى|لد ح|محمد خ فظ معبــــد ى حسي  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

32569 لد فرج محمود|محمد خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

68|923 ر|هيم موىس عم|بــــر|لسيد | |ند|ر لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

688789 لسيد|عيل |سم|رى |لبــــ|رق عبــــد |م ط|حس لمنصوره|ره |تـــج

2559|7 ى  ى طلعتـــ حسي  لديبــــ|حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7|7|5o ف ف|رحمه  لسحرتـــى|لسيد عىل |روق |رسر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

5o6972 عزيزتـــ فخري معوض رزق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3o|37 ى|ئيل محسن |مهر  حني 
لفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

45o||3 ي|هيم عثــــم|بــــر|محمد 
ن بــــسيوئى |ره طنط|تـــج

2|5o55 مل يوسف|تـــي  مجدى ك|فيلوبــــ ى شمس حقوق عي 

262o3| زق حربــــى|لر|لحميد عبــــد|حمد محمود عبــــد| |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل
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68|539 ى فهىم مأمون محمد|محمد  مي  لمنصوره|بــــ |د|

8753o3 ى ي|ي م محمد خليفه |م|رس |سمي  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

485946 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ن محمد |رو لمنصوره|حقوق 

3|9283 لمجيد|لسيد عبــــد|دل |ندي ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|5|33 ن س|لنح|رس محمد |ي| مي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

79o3o4 ي| رن
محمد تـــوفيق مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|2724 تـــ|حمدى شفيق محمود شفيق عىل فرح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o3856 حمد|حمد مرىسي |هيم |بــــر|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

894326 حمد |حمد محمود |رحمه  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

45632 زم محمد فهىم|ء ح|رس| ن|بــــ حلو|د|

5357o حمد|ن تـــوفيق |طه رمض ي سويف
هندستـــ بــــنى

4755|5 لسيد بــــركه|حمد محمد |د |رؤى عم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

529745 بــــوجبــــل|حمد محمد |حمد محمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

|39|95 ى جرجس|دل |مىل ع| مي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

282oo6 ى محمد|محمد عص م عشر م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

345863 بــــ|لوه|ن عبــــد|بــــ سليم|لوه|ر عبــــد|من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8988|7 ديوس |قل|م |رمزى س| ن|روف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4368|8 ى|لسيد محمد عىل |جر |ه وى|لجي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

68289o لحسن|بــــو|لفتـــوح |بــــو|محمد سمي   لمنصوره|صيدله 

2946| لرحيم|لدين جميل عبــــد |د |محمود عم هره|لق|هندستـــ 

499|2| عيل جبــــل|سم|حمد محمد |منيتـــ محمد | تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|42|9| حمد حبــــيبــــ|يوسف عطيه  عه مشتـــهر|زر

|5|68o ف |مي لدين|ر منعم محمد رسر ى شمس|د| بــــ عي 

6258|o لمنعم عىلي حسن|محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

755367 ى|سم|خلود سعيد  عيل حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

8358o2 ي فرغىلي محمود|لمع|بــــو|م |سل|
ئى يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

786485 لم رحمه|لسيد س|ره محمد |س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35546 لعزيزى|حمد محمد |حمد عىل | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8o3||5 بــــوبــــكر محمود محمد|مينه | ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

884542 ى عبــــد|ده |حم سط |لبــــ|حمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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482265 لرحيم فضل|ر حمدي مسعود عبــــد |بــــش ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

72348 فتـــىحي عىلي حسن| مه بــــ بــــنى سويف|د|

636o89 لفتـــوح|بــــو|هيم |بــــر|ح |ن صل|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

22898| ن|حمد عمر|لموجود |ده عبــــد|غ |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

368o|2 لمحسن|موىس محمد موىس عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

879|4o مصطفى عىل محمود حسن  سيوط|حقوق 

|3o|52 دق|ن محمد فتـــىحي ص|نوره كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

7o8493 ل محمد|لبــــصي  هل|عبــــد | ند لمنصوره|عه |زر

35685| ى محمد يوسف |ي لمرىسي|سمي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

354|3| بــــتـــ محمد|ل ثــــ|لع|لسيد عبــــد|طمتـــ |ف ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

259582 لعليم عىل تـــعيلبــــ|نشين عىل عبــــد |صيدله طنط

|33976 لنعيم|شد عبــــد |د ر|هلل فؤ|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

638423 ن|شم سليم|رس محمد ه|بــــسنتـــ ي قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

36263o هلل|م محمود مصطفى حرز  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

2|34|7 هلل محمد|لسيد فتـــح |دل |حبــــيبــــه ع ى شمس|د| بــــ عي 

7o|369 ى خ|هلل مدحتـــ محمد |عبــــد  طر|مي  لمنصوره|ره |تـــج

356269 ف مختـــ|محمد  يش|ر محمد محمد ع|رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6|7|78 دو|بــــ ج|لوه|هبــــه عىل خليل عبــــد ط|بــــ دمي|د|

85o749 طف محمد حسن|ء ع|رس| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

678894 هر|ن عمر عىل ز|ء عمر عثــــم|صف لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

852|59 تـــي محمد|هلل مجدي نج|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o869 ف | ن محمد|مه شعبــــ|س|رسر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|57462 لم|حمد س|سهيله محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

83|86o بــــ تـــوفيق محمد|لوه|لد عبــــد|خ |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

8ooo87 لحميد|محمد مجدي محمد عبــــد ي|لسن |
|لمنى

7||76| لدين|حمد رجبــــ زين |ل طه |ل جم|م| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|2245 يز محمد غلوش|محمد ف لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

42899 بــــوزيد|سعد سيد |مريم  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

86488 حمد معوض|محمود حمدى  سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح
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448o8| لم|حمد س|ل |يه نبــــيل كم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4|359 حمد بــــرع|هيم سيد محمد |بــــر| تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

8|9|92 ى|حمد |بــــ |يه|ر |مي مي  سيوط|عه |زر

689427 وى|لبــــدر|لعزيز |حمد عبــــد |م |هي لمنصوره|بــــ |د|

43o67| ن|لعزيز محمد سعف|ديتـــ عبــــد |ن |حقوق طنط

6o6|28 لعربــــى|ن |لبــــيىل رسل|حمد مجدى | لمنصوره|ره |تـــج

786783 ى عبــــد |يمنى سعيد  لرحمن|مي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

896o65 حمد |روق |ل ف|ئى جم|م| ج|علوم سوه

527o35 لعظيم إبــــرهيم محمد|حمد عبــــد |محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

823758 مه عمر|ل سل|محمد جم ي|تـــمريض 
| لمنى

247434  |لش|لد عبــــد|خ
ى
لدين|لسيد سعد |ق لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

25o997 لكوع|مصطفى موىس مصطفى  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7|28o3 ح|لفتـــ|بــــو خضي  عبــــد |ر محمد وجيه محمد |يثــــ| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

227752 لربــــ|د|لكريم ج|دق عبــــد |مريم محمد ص ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

448429 |لقوى سيد |لمعىط عبــــد |حمد محمود عبــــد |
حمد

|هندستـــ طنط

2535oo دى|حبــــيبــــه مجدى محمد ش ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8699| حمد|دل محمد |حمد ع| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

7o694o |لبــــ|مد عبــــد |م ح|خلود هش
ى
ق لمنصورتـــ |تـــمريض 

224|93 ه ممدوح | حمد حموده|لسيد |مي  هره|لق|ره |تـــج

5o4886 بــــون|ض مهدى ش|ندى محمد ري سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

767oo حمد عىل|رس |ر ي|عم ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

5|2877 وندي|لل|هيم |بــــر|هيم صبــــىحي |بــــر|هلل |عبــــد عه دمنهور|زر

5445|6 لحليم حرحش|لحليم سعيد عبــــد |ندى عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8233|9 لرحيم|لحفيظ عبــــد|ء سمي  عبــــد|لىمي ي|بــــ |د|
|لمنى

8|||43 بــــ|لوه|مروه ربــــيع كرم عبــــد ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

6|9392 لبــــسيوئى حنفى|حمد عبــــده عىل | لمنصوره|حقوق 

234898 لجليل|ن عبــــد |لحميد حمد|ن عبــــد|حمد حمد| ى شمس|زر عه عي 

364494 د محمد مسلم|هلل عطيه عو|عبــــد ى شمس|زر عه عي 
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753225 حمد محمد|حمد عفيفى | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

869859 حمد محمد بــــكري محمود| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|45268 لعزيز|روق عبــــد |لد ف|عىل خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

429|45 ج |بــــ محمد ن|لتـــو|سهر محمد عبــــد  |طبــــ طنط

659oo س عزتـــ عزيز|لقمص لوك|س |تـــوم ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

63|o76 ل|لع|لحليم محمد عبــــد |دل عبــــد |ندى ع دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

325925 تـــه|مريم سيد مهدى شح ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

|29|o2 دق|لص|لعربــــ |حمد شيخ |محمد  هره|لق|صيدله 

33o636 ضىح فتـــىحي عيس عبــــده |ره بــــنه|تـــج

8239o3 بــــر حسن سعدي|حمد ص| ي|بــــ |د|
|لمنى

646|3 لقوى|ح عبــــد |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|يه | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

637243 طر|لسميع خ|لق محمد عبــــد |لخ|رتـــ عبــــد |س زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

6o7626 ه عىل عبــــد |  عىل عفيفى|لك|مي 
ى
ق ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

359526 لشحرى|لق |لخ|لدين مجدى عبــــد|جي   رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

62o725 عيل|سم|لصديق |م نرص شلبــــى |مر ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

|29438 لسيد|دق |لرحمن حنفى ص|عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

854|o7 لحكيم|ف خلف عبــــد|محمود خل ي|عه |زر
|لمنى

83|928 ى عبــــد|س ي|لر|لحكيم عبــــد|ره حسي 
ضى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

924357 لعز |بــــو|لسيد |لد |محمد خ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

7889|4 ره|لحم|لحليم |لحليم محمد عبــــد|كريم عبــــد لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

3383o4 حمد نوح|ء عىل موىس عىل |رس| |ره بــــنه|تـــج

4||6|8 خلود محمد حسن فوده |ره طنط|تـــج

225879 لعظيم|لمجيد عبــــد|محمود محمد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

|5o896 ن|رم محمد رضو|ميتـــ ك|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o6935 بــــيتـــ|بــــو رسر|ر عىل محمد |من سكندريه|ل|بــــ |د|

|7634 لدين|نور سعيد سعد|هلل |منتـــ هره|لق|صيدله 

7o3344 لحفنى|وى |لطنط|وى |لطنط|م |حمد س| زيق|لزق|هندستـــ 

345732 ى عبــــد|ء ن|شيم زق محمد|لر|رص حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

223774 ل|لجم|لسيد قطبــــ |هيم |بــــر|بــــسمه  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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2782o9 ى|لسيد محمد حس|عىل  ني  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

6|444| ح|لمد|مه |حمد سل|مد |ن ح|يم| |ره طنط|تـــج

4632o3 شم|هيم ه|بــــر|عيل |سم|حمد محمود | ط|بــــ دمي|د|

8|2|4 ى|حمد ر| ضى محمود شيى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o5997 ل|مريم سمي  محمد عزبــــ بــــل لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8692|| لح|لح سيد دردير ص|ص ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

322926 ي جم
ى|ل محمد |مي مصطفى لقشي  ى شمس حقوق عي 

2|59o8 ى عطيتـــو شح دتـــ|تـــه قل|نرمي  لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

45266 بــــ حسن|لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o2o26 لحسينى محمد|لدين |ح |دى محمد صل|ف ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

69|437 يف |منه  دي|له|لسيد عبــــد |حمد |هلل رسر لمنصوره|بــــ |د|

7687|| هيم|بــــر|د |دين محمد حم|ن ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

542348 وى|لكفر|هيم |بــــر|لد |ء خ|ل| ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

877||6 ي|ر
لمحسن سيد مصطفى |عبــــد| ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52228| ي|ميل
دل مني  عزيز|ع| ئى ره دمنهور|تـــج

642452 ى|ح زم محمد محمد حسني  زيق|لزق|عه |زر

7526|o محمد مجدى محمد محمود عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

678245 تـــه|هيم شح|بــــر|فظ |لح|منى محسن عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

642829 لخول|هلل |يز عبــــد|يدى وليد ف|ه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

5o8775 وى|لعس|هلل |دل محمد فتـــح |محمد ع |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

337276 زق|لر|محمد فتـــىح محمد عبــــد لفيوم|لعلوم |ر |د

6|2262 ف|م محمد |ر س|من لعزبــــ رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6228|| طر|لعظيم محمد خ|رس مجدى عبــــد |ي ط|بــــ دمي|د|

443o|o حمد|ح |لفتـــ|مريم مصطفى محمود عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

429892 ل|هيم محمد هل|محمود محمد إبــــر |تـــربــــيتـــ طنط

634|74 لحليم|م عبــــد|لسل|ل عبــــد|حمد جم| زيق|لزق|ره |تـــج

4o489o ي محمد|لضمر|م محمد |محمد عص
ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34|586 ئى منصور|لورد|لحليم محمد |يتـــ حسن عبــــد| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4372|| للطيف|لق عبــــد |لخ|لفضيل عبــــد |ء عبــــد |سم|
مل|بــــو ز |

لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج
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6|7o|o ي
لجنيدى|يشى | رض| دئى ط|حقوق دمي

6635| لرحيم سيد سيد|دل عبــــد|محمود ع لفيوم|هندستـــ 

8|355o ي محمد |ء جيل|سم|
عيل|سم|ئى ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

6227o8 ى لبــــيبــــ عبــــد |محمد ش للطيف قنديل|هي  ط|حقوق دمي

642886 هيم|مل محمد حمد محمد إبــــر| زيق|لزق|صيدله 

35966 ى|لفتـــ|م محمد عبــــد|لسل|ء محبــــ عبــــد|وف ح خي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

355376 د عىل يوسف|ء ج|شيم ى شمس|د| بــــ عي 

6|4|97 ه | جي|لوش|د |لسعيد رش|مي  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

4|3962 لبــــسيوئى نوفل|تـــ |حمد عرف|ن |يم| |تـــربــــيتـــ طنط

|25||6 لدين محمد عىل|د محمد بــــىه |لدين مر|سيف  ى شمس|تـــج ره عي 

|34849 ن|عيل رمض|سم|محمد نبــــيل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

758|4 ى محمود شيبــــه |ي حمد|سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77867o حمد|ل شفيق |حمد جم| هره|لق|طبــــ 

424|28 مخيل شندى| يىلي|بــــيتـــر بــــولس  سكندريه|ل|حقوق 

334638 حمد سيد محمد بــــكر| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

24oo64 ف|لعل|م |م|هلل |مصطفى محمد عبــــد لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

26o5oo حد عيد|لو|لمنعم عبــــد|ء عبــــد|شيم شمون|نوعيتـــ 

8|2986 حمد|حمد محمد |عمرو  ره بــــنى سويف|تـــج

4o5287 عيل|سم|عيل عىل |سم|لد ربــــيع |خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|284o8 قتـــ ط| رق محمد محمد|رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o5553 عويضه حكيم | م عط|س ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

255742 |لل|هلل عبــــد|دل فتـــح |يوسف ع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

26883 ى محمد محمد فؤ|ي ن|لطح|د |سمي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5o9o7| فظ عويس|زى ح|مه حج|س|هلل |عبــــد ره دمنهور|تـــج

8|7797 ي|ر
لرحمن محمد خفيف|عبــــد| ئى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

885753 هلل عبــــيد  |يه عبــــيد عبــــد| معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

4o869 ن|لحميد فتـــي|لحميد مسلم عبــــد |ء عبــــد |رس| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

892o97 ي
سيد عبــــده محمد | دئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8357|9 حمد فرج|حمد محمد | دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

Thursday, September 6, 2018 Page 14507 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6856|9 وى|لعل|هلل |مه محمد عبــــد |س|نسمه  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

68|629 هلل|هيم عىل عبــــد |بــــر|حمد عىل | لمنصوره|هندستـــ 

882852 رغد رجبــــ محمود حسن ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

329874 جد|حمد م|حفصتـــ عمر سيد  |بــــ بــــنه|د|

35338o ى|مد |ل ح|يوسف جم مي  |حقوق بــــنه

3|7678 د محمد عمرو|م عم|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

846873  عىلي|ء رمض|رس|
ى ن حسي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

9|3676 مح جون لبــــيبــــ  |نوبــــ س|بــــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

479953 تـــ|ر بــــرك|لغف|لدين عبــــد |ح |ئل صل|و| هن ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

284o5| لرحمن محمد سعيد محمد|عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6|364 د محمد|بــــو عي|ء حسنى |سم| ى شمس|تـــج ره عي 

3466o6 حمد عىل|لسعيد فضل |زينبــــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

48oo69 حد|لو|لحميد عبــــد |ح عبــــد |سيف صل سكندريه|ل|حقوق 

75|o82 لمجيد بــــخيتـــ|م محمد محمد عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

6|3|67 ن|لسيد سعد موىس موىس عثــــم| |بــــ طنط|د|

5|856 حمد|هيم |بــــر|حمد |ء |رس| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

42889| د|لحد|ح محمد |عىل صل |ره طنط|تـــج

||894| ج  عزم حلىم|سيمون ن| ن| ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

863o6 هلل|بــــ عبــــد |لتـــو|حبــــيبــــتـــ سعد عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

62|o86 ن محمد خرصى|د حمد|م عم|حس ط|هندستـــ دمي

|68763 لجندى|لسيد |د محمود |مح رش|س ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

59439 ي محمد محمود محمد خي  طبــــ بــــنى سويف

78o4o ض|بــــر لطفى ري|لطفى ص عه مشتـــهر|زر

63533| حمد|بــــو زيد سيد|حمد |دل سيد|يه ع| زيق|لزق|نوعيتـــ 

252973 ن|لرهو|ح |لفتـــ|رق عبــــد|دين ط|ن ى شمس| لسن عي 

|57983 وى|م شعر|لسل|حبــــيبــــه مجدى عبــــد  هره|لق|م |عل|

77765|  |هيم |بــــر|لد |حمد خ|
ى
دريس|لدسوق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|263o7 دل محمد محمد فتـــىحي|ن ع|ريم|ن هره|لق|ر |ثــــ|

89493 حمد محمد|ئشتـــ سمي  عىل |ع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o9645 شم|لحميد ه|تـــ عبــــد |شم بــــرك|ده ه|مي لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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864557 ي رن|لعظيم عبــــد|مه عبــــد|س|
ن|لغنى تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 

بــــطموه

646|o8 تـــه شفيق جريس|رص شح|ن حقوق بــــورسعيد

876255 حمد |محمود محمد رجبــــ  سيوط|صيدلتـــ 

37|298 مصطفى محمد عىل حسن حنون دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

8257| لعزيز|ح عبــــد|لفتـــ|كريمه سعد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

|47669 ف نسيم وهبــــه|يوسف  رسر هرتـــ |لق|تـــمريض 

273696 دل محمد عىل|لعزيز ع|عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

42443o حمد سليم|مر محمد |د ع|زي لشيخ|عه كفر |زر

4|9868 وى|لص|حمد |تـــ |لشح|حمد محمد | لشيخ|ره كفر |تـــج

62o655 |لمو|لمتـــولي |عىل أحمد عىل 
ى
ق ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

|343|4 ي فرج |م|
لح|وي ص|هلل منش|ئى هره|لق|صيدله 

88o457 ى   |محبــــ هل| مي 
ى
ل صدق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o6|74 د|سيف بــــكر محمد بــــكر محمد حم تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4o4o67 هلل|لمعىط عوض |بــــر عبــــد|محمد ص سكندريه|ل|بــــ |د|

|5o|39 ن|حمد رشو|بــــر |لرحمن ج|عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

79o747 رك|دريس مبــــ|مه فكرى مبــــروك |س| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

7o7544 حمد مسعود|ح محمود رزق |لفتـــ|ء عبــــد |رس| تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

643762 دل محمد محمد شقره|محمد ع  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

28238o محمد شكرى فوده| ندى رض ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

27|38o ى س|ي د|لحميد أبــــوحش|م عبــــد|سمي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

535242 لموجود مبــــروك مصطفى|لسيد عبــــد|ن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4286|9 م طه محمد خرصى|وئ ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

698663 ز محمد سويلم|لبــــ|دل رجبــــ |عىل ع لمنصوره|ره |تـــج

|37563 لففى|لم حسن |محمود محمد س هره|لق|ر |ثــــ|

869o73 ئيل|د فيلبــــس ميخ|عم| مونيك ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

4553o| ع|عيل هز|سم|يمن محمود |عىل  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

427692 للطيف محمد عيد|للطيف محمد عبــــد|عبــــد |طبــــ طنط

|28553 رق مصطفى عويس|لدين ط|سيف  ى شمس هندستـــ عي 
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|66|54 محمد ممدوح محمد عىل ن|حقوق حلو

693829 هيم|بــــر|حمد محمد |ضل |طف ف|عو لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

763828 |لنج|بــــو |حمد سمي  محمد فتـــىح حسن | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2|4672 محمود محمد عوض محمد شلبــــى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

42oo|9 حمد بــــدر|لسيد |لسيد |محمود  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

45648 ى محمد محمد| يه حسي  هره|لق|حقوق 

|53|4 لمنعم بــــيوم|حمد عبــــد |جر |ه ن|بــــ حلو|د|

57752 حمد|لعزيز |حمد عبــــد|مصطفى  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

22|566 حمد|لغنى |م عبــــد|محمود س هره|لق|بــــ |د|

763855 حمد فويله|ن مديح منصور سيد |نوره معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

775777 ل محمد تـــوفيق لطفى|محمد جم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

26927o ى د|دل محمد ج|ع| لي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

3|4726 بــــكر ممدوح بــــكر محمد ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

329754 تـــ ن| حمد|لسيد |لح |رص ص|مي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

44356| حمد|لنعيم |م عبــــد|ء س|رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

7o9783 لحليم محمد متـــولي|لبــــنى محمد عبــــد  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

6373|5 وى|لبــــن|هيم |بــــر|لسيد |هر |مل م| زيق|لزق|علوم 

43|72 د|لجو|حمد عبــــد|محمود رفعتـــ  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

469o8 لعزيز بــــدوي محمد|كريم عبــــد هره|لق|ره |تـــج

86736| ى فتـــىحي عبــــد لحكم يوسف|نرمي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

464628 حمد محمد|ن زىكي سيد |يم| |حقوق طنط

5o5398 ق سم|لسيد ق|وى محمد |محمد رسر سكندريه|ل|طبــــ 

238|o2 د مدبــــول|رق فؤ|ء ط|دع حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

86463o ر محمد عىلي محمد|مي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2532|o بــــحر|ل|ن |سمي  سليم| دين تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

27|523 ي
لمقصود|ع محمد عبــــد|لسبــــ| |دئى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

42o64 شور|لرحمن ع|لسيد عبــــد|ر |من هره|لق|بــــ |د|

||5|26 هلل| |د مرزوق حن|م ميل|ري|م ى شمس|تـــج ره عي 
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486989 يف ع حمد|هيم |بــــر|بــــدين |دل ع|رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

629769 بــــ|بــــسيوئى محمد محمد عقل دي ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

224o57 بــــتـــ رزق متـــرى|رس ثــــ|ي| رين|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

58947 رضوى محمد قرئى مسعود ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

5|o33 لمنعم عىل|لد عبــــد|محمد خ |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

642924 حمد حسن حفيظ عسكر|يه | ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

5|5655 لففى|لجليل |س عبــــد |جر محمد عبــــ|ه سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

6|58| لقوى|يه رجبــــ طلعتـــ عبــــد | صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

483263 هيم|بــــر|عيل |سم|سوهندتـــ محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5oo798 ى|ن محمد عبــــد|نوره لصبــــور حسي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

236265 حمد|رس طه |ء ي|رس| هره|لق|بــــ |د|

758|74 كر|هدى محمد مسلم ش عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

34|849 ى محمود فتـــىحي |ي وي|لمطر|سمي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

696635 ن|لعدوى شعبــــ|لعدوى عىل | |ن|دي لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

844334 لرحيم محمد حسن|محمود عبــــد ن|سو|ضتـــ |علوم ري

4o7283 زينبــــ جمعتـــ محمد عىلي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77o|o9 ى |لفتـــ|بــــو بــــكر عبــــد|محمد  خ|لطبــــ|ح أمي  زيق|لزق|ره |تـــج

9|8o26 ه محمد ح| مد محمود |مي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

22952 ى كم|حمد | ل عييى|مي  ى شمس|زر عه عي 

|44o2  ذىكي|هلل غ|محمد مدحتـــ عطيه 
ندي مصطفى هره|لق|ره |تـــج

766675 بــــتـــ|رص مصلح محمد ثــــ|لن|حموده عبــــد  ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

425o7o ده|طلعتـــ وديع بــــس| رين|م سكندريه|ل|عه |زر

|3|988 لغنى|نسمه مصطفى حسن عبــــد  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

|2o949 ى|م ض|وفيق جورج ري| رتـــي  ى شمس| لسن عي 

76o632 لمقصود|بــــد عبــــد |ع| ندى رض لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

493345 هيم حسن|بــــر|حمد حمدين تـــوفيق محمود | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25o297 ى |م| حمد بــــرسيم|ل حسني  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

636558 لسيد|وى |لطنط|محمد مجدى  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

6o|748 هيم|بــــر|ن مصطفى |محمد شعبــــ |ره طنط|تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 14511 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2992| هر عىل حسبــــ|عىل ط هره|لق|حقوق 

79oo66 دهم مصطفى محمد مصطفى| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|49773 لعليم|تـــتـــ عبــــد |حمد شح|مؤمن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o83|3 لرؤف|لسميع عبــــد |محمد رجبــــ بــــهنسي عبــــد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

3|6236 حمد عطيتـــو حسن|لنبــــى |ء عبــــد|سم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8o9855 ي عبــــد|طف يىحي ن|عو هلل|ج  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8499o2 ه مدحتـــ فهىمي عبــــد| لجليل|مي  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

2586|5 لنمس|مصطفى بــــكر محمد حسن  شمون|نوعيتـــ 

34|638 عيل|سم|ح طه |ء صل|رس| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6o|463 ل|مر عىل بــــهجتـــ تـــوفيق غ|تـــ كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

777274 رى|لهو|لروبــــى |لسيد |عيل |سم|م |سل| زيق|لزق|صيدله 

5999| م جمعه يونس عويس|بــــتـــس| بــــ بــــنى سويف|د|

43827| يف|مه |ء قطبــــ سل|طمه عل|ف بــــورسر لشيخ|بــــ كفر |د|

||8|o6 وى|جد حبــــيبــــ بــــبــــ|مريم م هره|لق|هندستـــ 

753|oo لمتـــول|لسيد |لسيد |محمد  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

8697|9 لعزيز|تـــسنيم يشي سعد عبــــد ن|سو|بــــ |د|

269326 هد|لمج|بــــوبــــكر |ء عطيه |سم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7993| لعدل|بــــو |حمد محمد |سط |لبــــ|محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

243482 ى محمد عىل عبــــد |ي ي |سمي 
دريس|لغنى هره|لق|ره |تـــج

622832 حمد|تـــ عىل مصطفى |ي| ط|بــــ دمي|د|

25|226 ف عبــــد|لعظيم |عبــــد لمقصود رزق|رسر ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|55934 حمد عىل|ل |بــــ كم|رح  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|362|2 سمي  محمد عىل| نور ن|بــــ حلو|د|

823543 ح حسن محمد|حيل صل|ر ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

44343| وي|لطنط|لحميد |محمد عليوتـــ عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

48348| ء نبــــيل عىل حسن محمد|آل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7673|3 ى |لسيد |محمود عىل عبــــده  لنمنم|مي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

26|838 ورى|صف مغ|م رمزى ن|سل| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

4|5|95 د|لضي|نعمه سعيد محمد  سكندريه|ل|حقوق 

284392 ن لح|لمسيح ص|فرح رزق عبــــد | مي  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|
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9|36|6 ى  |مصطفى سعيد  حمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

699976 لمرىس|لسيد محمد عوض | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

772437 لم|محمد مجدى محروس لبــــيبــــ س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24742o لصعيدى|لسيد |لحليم |حمد عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

5o3748 م|لسل|روق عبــــد |روق محمد ف|ف بــــ دمنهور|د|

4325|| ئى|لسود|ل محمد |ندى جم |طبــــ طنط

488|6o حمد حنفى|مه |س|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43539 حمد|م حسن |م|ل|رحمتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4|o722 لديبــــ|حمد |لعزيز |مل محمد عبــــد | |بــــ طنط|د|

|77985 حمد عويس|ء سيد |شيم رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

5|5583 د|در عي|لق|سهيله عمرو حسن عبــــد  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9o6484 حمد |ء محمد مصطفى |شيم ج|ره سوه|تـــج

26895| ره|حمد سعيد عم|ء |رس| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

5|83|6 نور|ل جمعه |محمد كم| ند ره دمنهور|تـــج

825|59 حمد|لسميع |ء محمود عبــــد|سم| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

8o2678 ن سيد|هلل محمود رمض|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

44768| ف عبــــد |هدير  ي قطبــــ خضي |لبــــ|رسر
ى
ق سكندريه|ل|بــــ |د|

7o5833 ن|حمد محمد بــــدر| |كريم رض لمنصوره|حقوق 

6|2|89 ر|لعط|هلل |هيم عبــــد|بــــر|لرحمن |ن عبــــد|نوره |نوعيتـــ بــــنه

56o7o لعزيز|ن عبــــد|ن سليم|جر رمض|ه معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

|4o375 جر فهىم مصطفى محمد|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

77o|3o  |محمد عر| محمد رض
ى
لسيس|ق زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

876667 ي |لشنو|حمد |لرحيم |محمد عبــــد
ئى سيوط|ره |تـــج

664o3 ن|لمعىط رمض|ن سيد عبــــد |حن |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

334o26 لسيد|هيم |بــــر|هلل |محمود عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

262362 ن محمود|هر رمض|د م|زي زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

6936o2 حمد|ىط |لمع|بــــو|لحميد |زن سمي  عبــــد |م لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

443|25 ح محمد|لفتـــ|لسيد عوض عبــــد |ن |رو لشيخ|بــــ كفر |د|

9o9693 بــــ بــــكرى |لوه|حمد عبــــد|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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6o9858 ح جمعه|لفتـــ|هيم عبــــد|حمد إبــــر| |نوعيتـــ طنط

26o|57 لدمهوج |حمد |ر |ء مختـــ|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

7|593| ى محمد |ثــــر س|م ز|لبــــ|مح حسي  لمنصوره|حقوق 

75|98| حمد|لد محسن |ره خ|س زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

26o||8 ف محمود خط|زينبــــ  بــــ|رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

2588|| حمد مبــــروك|هلل |حمد عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

425247 ن وليد حسن خميس حسن| مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

477246 يوبــــ|ل حكيم |نوبــــ كم|بــــ| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

|45298 لديبــــ|محمد ثــــروتـــ محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2|4852 لحميد عبــــد ربــــه |لحميد محمد عبــــد|عبــــد
لعزيز|عبــــد

رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

26669o ل|لحليم محمود جل|م عبــــد |حس| عل |طبــــ بــــنه

628873 مل محمد محمد يوسف|ك هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

44825 لحليم|ن عبــــد |زينبــــ محمود رمض ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|74283 ن محمود|ن عيد رمض|نوره هره|لق|حقوق 

|8o4o سعد محمد|م |ره عص|س كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|59637 لمتـــجىلي|لح محمود عبــــد |ء ص|سم| ن|بــــ حلو|د|

68o67o ن محمود محمد|لسيد عثــــم|يه | لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

33652o |لش|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|جر |ه
ى
ق رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع

لخيمتـــ| |بــــشبــــر

267523 ى|حمد ش|بــــر |حمد ص|ء |وف هي  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

7o78|2 لجوهرى|ن |شور رمض|حمد محمد ع| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

84o|2| مريم محمد محمد تـــوفيق ج|ره سوه|تـــج

72o7| ى مفتـــ|شيم ح|ء سلومه حسي  لفيوم|حقوق 

24365o ع|م رف|لسل|لصمد عبــــد|ر عبــــد|نتـــص| ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

753888 ى فؤ|ي حمد بــــخيتـــ|د حمدى عىل |سمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

34o28| ي|حمد |بــــ |لوه|حمد عبــــد|فرح 
لحسينى |حقوق بــــنه

22|795 حمد|هيم |زينبــــ محمد عىل إبــــر هره|لق|ره |تـــج

4279oo ه وليد | لقطورى|هيم |بــــر|مي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

237546 مل مرىس|مه ك|س|ضىح  هره|لق|ره |تـــج

266o85 بــــوزيد|لسيد |مح فوزى |س لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

845525 حمد|لىحي |لدين عبــــد|ء |ء عل|عىلي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 
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8329oo لحميد بــــريو|هلل عبــــد|لحميد فرج |عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

85645o بــــوسمره حسن|فرغىلي محمود  لمنصوره|حقوق 

||853o محمد عرفه حسن| سم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o99|3 ي عون|دل |ء ع|شيم لعشر |نوعيتـــ طنط

296|35 لرحيم|هلل عبــــد|طمه محمد نعمه |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

677|o5 |لبــــن|س |لسيد عبــــ|ممدوح ممدوح  لمنصوره|صيدله 

55325 تـــ بــــدوى عويس دي| بــــ|مي  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

8|875o هيم|بــــر|لدين عىلي |ميىمي محمود نور  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

8543o9 ي محمد شح
لحليم|تـــه عبــــد|مصطفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|43|63 مل|م عوض ك|دونيس س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

424|43 لجمل|ح |لفتـــ|محمود صبــــري محمد عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

5o67o3 ن محمد|ن فهىم أحمد رسل|رو ن|سو|بــــ |د|

75594o ن|لرحمن عىلي|ن عبــــد |حمد عىلي| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

79|43o ى عطيه|سط |لبــــ|ء سعيد عبــــد |رس| مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6275| |حمد محمد ذكري|زينبــــ  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|35649 ن محمد|هلل مصطفى شعبــــ|منتـــ  ن|بــــ حلو|د|

4|47|o لح عشوش|ن رجبــــ ص|ل حس|نو لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

2947o4 ى|لسيد دكرورى |لعزيز |عبــــد مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

64o76 ى|لفضيل جمعه |ء عبــــد |رس| مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

26o552 بــــيتـــ|روق زل|همتـــ حسن ف شمون|نوعيتـــ 

3|572o فتـــ عيد مهنى صليبــــ|مريم ر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

472o6 ن حمدي سيد فرج|عمر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

22877| ى| ن|ر محمد عىل محمد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9224o9 هلل محمد  |محمد صفوتـــ فتـــح  ج|عه سوه|زر

756698 محمد عىل محمد عىل ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

84724o هلل محمد|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

52o|77 ى محمد |ي ى عبــــد |سمي  لحميد|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

925o7|  محمود |لبــــ|مه عبــــد|س|ن |نجو
ى
ق تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

6|9o8| ن جعفر|ن أحمد رمض|إيم ط|بــــ دمي|د|
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449387 ء محمود سيد أحمد مبــــروك|محمود عل |هندستـــ طنط

8o|624 محمد محمد خلف عىلي ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

23843 لعزيز قرئى|محمد سيد عبــــد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

482224 شد|وسيم وجيه وليم ن |ره طنط|تـــج

7623|7 ىس|لبــــل|لسيد محمد |محمود محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

865o84 ي محمد|لر|ح عبــــد|عىلي صل
ضى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

5|4332 سم|حمد عبــــده ق|ء |آل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

69|98| ح|لمعىط مصبــــ|لسيد عبــــد |محمد كرم  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

638|28 عيل|سم|نور محمد |ل|ء محمود محمد |أسم زيق|لزق|نوعيتـــ 

335328 ي|ر
لحميد|رق حسن عبــــد|ط| ئى عه مشتـــهر|زر

338o42 لعزيز|بــــرهيم عبــــد|لعزيز |مصطفى عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

43|793 وي|لدبــــ|ن عبــــده |حمد محمود سليم| |ره طنط|تـــج

344479 لد رجبــــ سيد مصطفى|حمد خ| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

|27628 ى|ء عبــــد |ل| لحفيظ محمد حسي  ى شمس حقوق عي 

3|4642 ى متـــول عمرو محمد حسي  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

2|92o2 لسيد عىل|تـــه |م شح|لرحمن هش|عبــــد لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

86o348 ف شح|مي  تـــه محمد|رسر ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

8455o5 ي عبــــد|ول
هلل|هلل عبــــد|ء مصطفى ن|تـــمريض أسو

|627|o هيم|بــــر|تـــه مصطفى |م شح|وليد هش وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

278649 منيه حربــــ حسنى سيعيد| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7o6689 لمول|لسيد عبــــد |ح عىل |صل ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

8o|935 حمد|حمد |ئل |محمد و ي|بــــ |د|
|لمنى

|2oo57 |جيد حن| د حن|نور عم ى شمس|د| بــــ عي 

46oo73 حمد|لسيد مصطفى |رق |خلود ط ط|بــــ دمي|د|

4o6884 بــــوغربــــيه|لعزيز |حبــــيبــــه محمد حمزتـــ عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

4o73|2 حمد محمد عمر|س |طمه عبــــ|ف إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

|3|42| لسيد محمد حسن|دهم | هره|لق|صيدله 

453237 هيم بــــدير|بــــر|م بــــدير |سل| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

898325 سلىم محمد فتـــىح محمد  ج|طبــــ بــــيطرى سوه
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322448 وق  هيم|بــــر|يمن سيد |رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

524|2| هلل|حمد خي  عبــــد |ن |نوره |ضتـــ طنط|علوم ري

4o3786 ف محمود مختـــ|لرحمن |عبــــد  لرحمن|ر عبــــد |رسر |ره طنط|تـــج

|4838 فهىم| حمد يحن  زكري| هره|لق|حقوق 

8632o9 سط عىلي|لبــــ|حمد عبــــد|ء |سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

222398 د محمد عىل|طمه مصطفى ج|ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2|2663 لعزيز|حمد عبــــد|دل |محمد ع |بــــنه| هندستـــ شبــــر

894527 لحليم |ء محمد عىل عبــــد|عل سيوط|حقوق 

8792|8 مصطفى محمد عبــــده حسن  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

6o7o|9 ن|هيم شعبــــ|بــــر|لمجيد |آيه عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

92374o لعظيم  |ن عبــــد|ن رضو|يوسف شعبــــ ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

88o5o| طف فتـــىح حسن |محمد ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

373629 ي سيد |عمر ه
م حسن|م|ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o2647 حمد محمد| |مروه زكري سكندريه|ل|حقوق 

64o|48 ن|لدين مني  محمد رمض|م |حمد عص|ر |من زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

696326 طف نبــــيه محمد عمر|ن ع|يم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

9o6|8o لسهولي |حمد محمد |جد |م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

25o523 لرخ|حمد مليىح  |ء سيد |ل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

86|5o4 د|بــــ فتـــىحي فؤ|يه|دي |ش دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

44743o لسيد|لسيد عىل |لد |دين خ|ن |ره طنط|تـــج

2625|9 لشىس|زق |لر|زم سمي  عبــــد|ح |طبــــ بــــنه

69667 للطيف|لكريم عبــــد|عيل عبــــد|سم|محمود  لفيوم|صيدلتـــ 

493|87 يم|لد|هيم بــــيوم عبــــد|بــــر|حمد مسعد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

97o9| يف عمر محمد عبــــد  لصمد|رسر ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

26o25o حمد|لحميد |ل عفتـــ عبــــد|فري ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

348o88 ى عبــــد ى محمد حسي  وى|زق هند|لر|حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

355|33 لرحمن سيد محمد|ء عبــــد|رس| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|44o2o هيم|بــــر|سعديه محمد طلعتـــ محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

236294 بــــورسيع|تـــ محمد متـــول |ي| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4449o5 محمد أحمد سعد حسن خليفه سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري
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85|295 صبــــىحي محمد سيد| دين لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

|44893 حمد طه|ل محمد |ر جم|من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7628|5 ي محمد |
فعي|لش|حمد حسنى بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8825|o طف عىل منصور  |يه ع| لمنصوره|حقوق 

35o32o لربــــ|د |ر ج|لستـــ|محمد صبــــىحي عبــــد |ره بــــنه|تـــج

845|46 سيده يس محرم يس ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4o22o5 ري|لبــــ|لجيد عبــــد|ئل عبــــد|حبــــيبــــه و سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|2o688 لعزيز|سل محمد فوزى مني  عبــــد |مؤمن بــــ ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

853427 ن|ء محمد حسن دهم|دع ي|بــــ |د|
|لمنى

344885 ن|للبــــ|ن سعيد محمود محمد |نوره |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

3oo632 د عيد عىل|محمود رش لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

352o6| ى سعد محمد رسميتـــ حسي  |بــــ بــــنه|د|

4|5473 لمنعم بــــدر|محمد فهىم عبــــد | رض |حقوق طنط

76567| ن|للبــــ|لرحمن |يمن سمي  عبــــد|ذن |م ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

92|2|5 ر  |لغف|حمد محمد سيد عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|8283 دى|له|هيم عبــــد|بــــر|زن محمد |م |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6o6o3| لدرينى|لىح بــــدير عىل |مصطفى عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

484|| لعزيز|س محمد عبــــد |محمد عبــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

79|98| عيل محمد|سم|دل |مي  ع| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|2976 لرحيم حسن |يدى حسن عبــــد|ه ج|ره سوه|تـــج

5|7o22 حمد|ن محمد |ء محمد شعبــــ|لىمي بــــ دمنهور|د|

3637|9 زم فتـــىح محمود|حمد ح| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

6|3395 ف مسعد ح فظ عيس|محمود أرسر |بــــ طنط|د|

33396o صبــــىح مصطفى| لد رض|خ |تـــربــــيتـــ بــــنه

638o99 ي|حمد مدحتـــ عبــــد |
لرحمن عىل مصطفى ي صىح 

زيق|لزق|معهد فنى

6374|5 ى سيد |عبــــد | وليد رض حمد|لرؤف حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

35268 ى عبــــد | لحليم|يه محمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

275462 حمد حسن|حمد ربــــيع |يدى |ه سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |
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9o7828 لغنى  |لحفيظ عبــــد|مصطفى خلف عبــــد دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

4|896 ل|لع|روق عبــــد |حمد ف|مصطفى  ن|طبــــ حلو

84327 ي|ر
محمد محمد قطبــــ| ئى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

4|85|9 ن|لحليم محمد سليم|ح عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4|o||4 |لمعىطي |ح عبــــد|د محمد صل|ن عم|مرو
وي|لمحل

|حقوق طنط

448|52 هيم جعفر|بــــر|هيم محمود |بــــر|يتـــ | سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

57848 حمد|هيم |بــــر|ء حسن |ول حقوق بــــنى سويف

|32238 وس|طف لبــــيبــــ تـــ|مريم ع ورصى هره|لق|بــــ |د|

345457 يم|لد|يمن محمد عبــــد|محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7|o42 ن|ن محمد رمض|جر رمض|ه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

846577 ض خليل|م محسن عو|سل| قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

|7|488 حمد محمود زويل رزق| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

854694 حمد محمد حميده|محمد  لفيوم|حقوق 

96537 هيم|بــــر|هلل |ن عبــــد |دتـــ سليم|غ لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

772795 حمد سعيد محمد خليل| زيق|لزق|حقوق 

4o5o69 لعظيم|لعظيم عبــــد |مصطفى محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

453o35 شم|س مصطفى يوسف رسور ه|حمد محمد عبــــ| |ضتـــ طنط|علوم ري

4278o| ف عبــــد |ء |سم| لحميد سليم|رسر |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

5|8o55 لنبــــى سعد|بــــدين عبــــد |فتـــ ع|سلىم ر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

3|992| حمد خليل|ع |لد رف|تـــفى  خ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6o5o6o بــــر محمد سعد|لد ص|جر خ|ه |ره طنط|تـــج

482359 هيم|بــــر|هيم رعد عبــــد |بــــر| لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

328872 محمد حمدى حسن محمد طعيمه |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

62699 هيم|بــــر|ن |حمد رمض|ن |يم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4279o8 سم|م رجبــــ محمد ق|ن س|يم| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|33o|4 ن|مد مصطفى سليم|مريم ح سيه|نوعيتـــ عبــــ

9|2528 ن |بــــسمه فتـــىح محمد سليم ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

482492 يمن رجبــــ محمد|حبــــيبــــه  ط|ر دمي|ثــــ|
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855263 دق عىلي|حمد ص|محمد  حقوق بــــنى سويف

897o65 هيم |بــــر|منيه سيد محمد | ج|تـــربــــيتـــ سوه

293462 وق محمد محمد مخلوف حموده رسر رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

348997 تـــ | ر|لجز|لسيد محمود |مي  هره|لق|م |عل|

6964|7 ي
|لعط|بــــو |لدين محمد |ء |ندى ضى لمنصوره|علوم 

8||555 تـــ عيد محمود|جر نش|ه ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

|3o8|2 ي|لع|عمر محمود عبــــد 
ل فرج عفيفى ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

4o5o75 مد|حمد محمد ح|م |حمد عص| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|8|53 لس سمي  س مي يعقوبــــ|كي  ي|بــــ |د|
|لمنى

867825 ي|يوسف محمود 
ى
حمد مستـــوق ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

83872o مريم سعد مسعد سعد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

77o532 ف عبــــد |محمد  هلل محمد|رسر ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

43o5o9 وى|لكفر|هيم شبــــل محمد |مريم إبــــر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8657o6 عيل|سم|ء عزتـــ عىلي |نجل دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

22o796 لمول|لسيد عبــــد|م محمد |هش| هي هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6|2363 ى موىس|شيم ء وجيه حسي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

854|97 هلل سيد فرغىلي سيد|عبــــد لمنصوره|حقوق 

6|48o9 ن|لحميد رسح|متـــ محمد عبــــد |س| |هندستـــ طنط

|33|72 عيل|سم|هدى محمد صبــــىحي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77575 لطوجى|بــــو رسيع محمد |لدين |ح |ن صل|نور تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

542o52 لجليل سبــــيتـــتـــ أبــــو |لونيس عبــــد |مصطفى عبــــد 
سيف

عه مشتـــهر|زر

|22|32 ن|هيم شعبــــ|بــــر|ل |ل مصطفى محمد كم|مي  هره|لق|حقوق 

85656o ده محمود محمد محمد|حم ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

25|542 عر|لش|هلل محمود |حمد عبــــد| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

627|2| د|هيم حم|بــــر|د |لسيد رش|محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

875439 بــــر حسن |لج|مجد عبــــد|ن |رو ج|ره سوه|تـــج

332725 لعدوى|ح |لفتـــ|حمد مدحتـــ جوده عبــــد| |حقوق بــــنه

6253|| حمد|دل محمد |ل ع|مي  زيق|لزق|ره |تـــج

32|367 لبــــ عبــــده|ء محمد ط|عمرو بــــرج ن|بــــ حلو|د|

697587 حمد عىل عوف|بــــ عىل محمود |رح لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 
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833744 ي |
ه محمد مصطفى حمد|مي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

828959 هلل|يتـــ |لحميد عط|لد عبــــد|حمد خ| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

3|6279 لسيد|د |حمد فؤ|م  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

79|229 حمد عىل|حمد محمد |ء |حسن لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

88o235 ل حبــــيبــــ قلتـــه  |جورج جم سيوط|بــــ |د|

365693 ى |محمد و عيل|سم|ئل حسي  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

239577 حمد مرزوق|مريم عمرو يوسف  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

448862 دى|بــــوش|لبــــىهي |لعزيز  |هيم عبــــد|بــــر|نجوى  |هندستـــ طنط

449o98 للطيف|هيم جمعه عبــــد|بــــر|ئى |آم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

46284| ى حميدو محمد خلف  هلل|نيفي  |حقوق طنط

852|95 حمد|لرحيم |لرحمن محمود عبــــد|عبــــد |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

895293 محمود طلعتـــ فرغىل عىل  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

|45o28 لحكيم|لحكيم حسن عبــــد |م عبــــد |تـــي ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

|35765 هيم محمدى|بــــر|لد |حبــــيبــــتـــ خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7|||o8 ل فوزى محمد عىل عيس|عزه جم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

646476 بــــر|سعد ص|نشين وليد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

3||||8  ص|بــــ|
ى
دق عيس|نوبــــ صدق سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

3|658o حمد مغربــــى عمر|دين مسعد |ن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

32|346 دى|له|لرحمن محمد وفيق محمد |عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

44|342 ن|دل جمعتـــ حسن رضو|محمد ع سكندريه|ل|حقوق 

85o423 ي كم
ل كوكبــــ عىلي|مصطفى هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

|5355| ى|هيم عبــــد |بــــر|حبــــيبــــتـــ  لمنعم حسني  هره|لق|ر |ثــــ|

7o|848 م|لحميد مقد|م عبــــد |زم عل|ح زيق|لزق|صيدله 

283o|| ل|لع|د عبــــد|فؤ| عمر رض ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

73|89 بــــ|لتـــو|يستـــ محمود محمد عبــــد|م لفيوم|عه |زر

758|27 هلل عىل عىل أحمد|عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

7|3|77 هلل|حمد محمد حسبــــ |زم محمد |ح سكندريه|ل|صيدله 

774975 ود|م د|لسل|تـــ عبــــد |لشح| |محمود رض زيق|لزق|هندستـــ 

743|9 لحميد|زق عبــــد |لر|حمد عبــــد |طمه |ف ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم
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266527 ء محمد سليم|يه عل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

877499 لعزيز |ر محمد حسن عبــــد|من سيوط|بــــ |د|

789738 م|لسل|لعظيم عبــــد |مصطفى محمود عبــــد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

878||6 حمد  |ء بــــدر خميس |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|42327 عيل|سم|هيم |بــــر|لحميد |نشين عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

4|983o ي
ل|لبــــد|تـــم محمد حسن |ء ح|ضى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

458|o3 ف |عىلي  ي|لسعيد محمد|رسر
بــــينى لشر لشيخ|ره كفر |تـــج

544494 عىلي حسن محمد| هند|ش بــــ بــــنى سويف|د|

8|54|8 حمد|حمد فوزي |صفيه  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

259488 ر كريم|لستـــ|هيم عبــــد|بــــر|ن |يم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4o8964 وى|لص|لسيد محمد |وى |لشه|حمد | |ره طنط|تـــج

522375 ى|مه صبــــىح محمد |س|ره |س مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

249727 لح موىس|لح ص|حمد ص|نسمه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

77253o ن|نم وهد|حمد غ|ء محمود محمد |دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|45|54 لرؤوف محمد|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ن|حقوق حلو

678748 ن فرج|ع رضو|لرف|ح |لفتـــ|عبــــد | لي|د لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

498346 لصفىط|لمقصود مصطفى |ندي محمد عىل عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

498548 ف محمد عبــــد ضى|لق|لرحمن |سهيله أرسر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

64967o لسيد|حمد محمد |لسيد |ء محمد |رس| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

694795 بــــوزيد|ء سمي  عىل |عل| ند لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4794|2 ىس|لعبــــ|هيم مرىس |بــــر|متـــ |س|ن |نور تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

6o7965 ى محمد |نور لحلو|لسيد |ن حسي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

628825 لمعبــــود|عبــــد| لمعبــــود زكري|ء عبــــد|ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

85o232 ي عىلي|محمد خرصى علو
ئى زيق|لزق|حقوق 

68|968 ى|لد سعد سليم|صفيه خ ن حسني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

545586 لموجود عىل|يوسف عىل عىل عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

28|2o| ن محمود حنفى محمود|يم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

899535 حمد زىك |حمد عىل | رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

26736| حمد|لغنى |مريم محمد عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

327742 لسيد|هيم |بــــر|لحميد |مريم عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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35526 ش|حمد رو|لحليم سيد |حمد عبــــد|مصطفى  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

75856| ي
لمرىس|م حسن |ء س|ضى لمنصوره|حقوق 

7537|5 لسعيد|ح |ء محمد صل|رس| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

476|36 ر|يه وسيم حسن محمود مختـــ| سكندريه|ل|ره |تـــج

2592|5 ه مجدى  هيم|بــــر|هيم |بــــر|سمي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

264227 وق  لعجىم|م |لسل|حمد عبــــد |هيم |بــــر|رسر ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

84o3|9 ه بــــه ي|ء |بــــهي 
حمد حفنى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

323|34 ء عىل محمد عىل|عىلي ن|بــــ حلو|د|

82652| للطيف|لىحي عبــــد|رضوي ربــــيع عبــــد ج|بــــ سوه|د|

8|5692 بــــر|يه عيد عىلي ج| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

5|485 ل قرئى محمد|ندى جم بــــ بــــنى سويف|د|

43648| ر محمد بــــليح|مه مختـــ|حمد أس| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

837463 حمد طه|عيل |سم|محمد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

854|38 ى|كريم ن عىلي حسن حسي  لعريش|بــــ |د|

3428|3 ى  عيل محمود|سم|ندى حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

485769 ن|لم|ن محمد س|لم|سمر محمود س سكندريه|ل|بــــ |د|

824o52 هيم غندور|بــــر|حمد رسي | ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

49o573 هيم مصطفى|بــــر|محمد | سه سكندريه|ل|ره |تـــج

489565 ح ذىك محمد|رق صل|م ط|ريه سكندريه|ل|بــــ |د|

72|73 ح|لفتـــ|ح عبــــد|كرم صل| |نور لفيوم|علوم 

4oo5|o لمسيح|ود عبــــد|ل د|نتـــ جم|دمي سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

8456|3 حمد|مي  عيد محمد | ن|تـــمريض أسو

86443 حمد مرزوق|ء محمد |سم| لفيوم|لعلوم |ر |د

|75757 تـــ  تـــ محمد مرىس|خي  حمد خي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

785o73 در|لق|ء محمد مصطفى عبــــد |لىمي زيق|لزق|عه |زر

9oo|76 ل فرح شنوده |س جم|تـــوم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

772948 لرحمن محمد لطفى حسن|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

5|8362 ن|لعزيز عوض سليم|ء حمدى عبــــد |رس| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|4o677 ى عبــــد |شه م عىل|لسل|بــــ محمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

3|5923 يف |سم| ن|حمد عثــــم|ء رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 
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348855 بــــ|لوه|ن عبــــد|لغنى سليم|حمد عبــــد|يزتـــ |ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

435837 لعزيز سعيد|محمد عبــــد | رن سكندريه|ل|صيدله 

|2773o سلوي محمد صبــــح طه ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

|47339 ن عىلي|حمد سيد عثــــم|مي |ر سيوط|ره |تـــج

5o8584 لمحسن خميس|محمد مصطفى حسن عبــــد سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|3|45o لعزيز|مه صبــــىح عبــــد |س|م |سل| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|3293o لففى|حمد |ن يشى |نوره ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

2o7o3 لسيد|ن |م شعبــــ|مهند س ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

353485 دل رزق محمد|محمد ع ى شمس|تـــج ره عي 

|62387 م محمود|مؤمن فريد تـــه وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

9o|o39 حمد |بــــوزيد |ء عىل |ول ج|بــــ سوه|د|

688|o2 مد|لسيد ح|للطيف |لسيد عبــــد | |نور لمنصوره|علوم 

25|238 غ|لصبــــ|ح محمد |عمر محمد صل ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

4765o2 لدين محمد|ئ  سعد |ل زك|مصطفى محمد جم
عيل|سم |

سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

76765| هلل|هلل أحمد عبــــد |حمد عبــــد |تـــسنيم  لعريش|تـــربــــيتـــ 

7|95| |لبــــ|ميمه محمد فوزى عبــــد |
ى
ق لفيوم|لعلوم |ر |د

629|o2 حمد محمد عطيه عبــــده| زيق|لزق|علوم 

|393| بــــ محمد محمد|يه|حمد | ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

623496 عيل|لسيدمحمد إسم|م محمد  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

486o82 لمجيد|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد|روضتـــ  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|2427| لحفيظ|منيه محمد نرص عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

49||o7 لرحمن|جر مجدى حسن يوسف عبــــد |ه سكندريه|ل|ره |تـــج

2495o3 ن|هيم محمود سلط|بــــر|ء |شيم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

422878 وى|لمعد|حمد عىل |د |جه سكندريه|ل|صيدله 

|652o5 ن|ح محمد سلم|لفتـــ|مريم محمد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

344722 مر|جر محمد مصطفى تـــ|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|88o3 ى  وع|حمد يوسف مط|حني  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

924362 م محمد |لسل|ء فيصل عبــــد|سم| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

424o5 ن|م حسن عوده سيد سليم|حس تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 
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23953 ي شلبــــي عىلي|ف طمه يحن  هره|لق|حقوق 

5o395 ل|طف فتـــىح فض|حمد ع| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

5o675o ف |نور  لسيد محمود محمد|رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

22|9|4 حمد|كف |م ع|جر هش|ه هره|لق|بــــ |د|

84|457 لعزيز طه محمود|سط عبــــد|لبــــ|عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6932|| لحسن|بــــو |لعزيز محمد |عمر عبــــد  لمنصوره|حقوق 

22939 عمرو عىلي حسن عىلي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8o746| لحكيم |حمد عبــــد|لرحمن محمد |عبــــد
للطيف|عبــــد

ي|هندستـــ 
|لمنى

|36969 لسيد مرىس|م |نس عص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|oo92 حمد حمدى محمد محمد عوده| تـــربــــيتـــ دمنهور

26o676 ن|لقط|هيم |بــــر| |سهيله رض شمون|نوعيتـــ 

64o|45 ن|مريم محمد محمد سليم عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|2899 ج  محمد يوسف|دهم محمد ن| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4535o3 لعظيم |در عبــــد |لق|لعظيم عبــــد|حمد عبــــد |
محمود

ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

32o774 مه ثــــروتـــ بــــطرس|س|جون  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

8|55o9 د محمد رشدي محمد|جه |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

523724 ى |هلل |عبــــد  ى|حمد ش|يمن حسي  هي  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

633267 هيم محمد مبــــروك عىل|بــــر|محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|34|3 لطيبــــ منصور نظي  يوسف|لد |خ هره|لق|بــــ |د|

7o663| لمتـــول|لعظيم |لمتـــول عبــــد |خلود  لمنصوره|حقوق 

6|o85 يم عىل محمد|لد|عبــــد | ر|ي سيوط|حقوق 

27|o95 يف|لعشم|لمرضى تـــوفيق |عبــــد| سه وى رسر تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

226937 ن|حمد قمص|ن |دهم قمص| |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

6289o| لشيخ|ل محمد عبــــده عطيه |بــــل زيق|لزق|ره |تـــج

|557o فتـــ|عيل ر|سم|حمد نبــــيل |ء |دع ن|هندستـــ حلو

886oo4 بــــتـــ |مل ثــــ|د ك|حسن ج ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

283536 ر|لستـــ|ر محمد عبــــد |حمد مختـــ|ضىح  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

694572 لسيد خرصى|ن محمد خرصى |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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2279o3 لمجيد|حمد عبــــد|طمه محمد |ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4867o8 شم محمود مهنى حموده|عمر ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

448|64 ح عىل عيد|لفتـــ|حمد عبــــد|حبــــيبــــه  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

332543 ح كريم|لفتـــ|لكريم عبــــد|ر محمد عبــــد|عم ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

7o|53| لعزيز عقل|لعظيم عبــــد |لسعيد عبــــد |ئى |م| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

9o|743 حمد خليفه |ء محمد |لىمي ج |تـــمريض سوه

6o7667 بــــو حسن|لسعيد |ن |خلود رمض |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

6|6999 حبــــيبــــه ربــــيع طه طه حربــــ ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

245oo9 ي|لزعفر|حمد محمد |ء سعد |دع
ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7524o9 لمنعم|حمد فهىم عبــــد |لرحمن |عبــــد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

523752 د محمود عىل محمود|فؤ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|527o6 حمد رجبــــ جمعتـــ|طمه |ف تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

328o58 زم محمد حسنى مرىس|ح |حقوق بــــنه

235o48 محمد رشدى سيد عىل ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

827454 لقوي|محمود محمد محمود عبــــد |ج طبــــيع قن|عل

|69635 جرجس| بــــسنتـــ مسعود حن تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

2|427o لمجيد عىل|حمد محمد عبــــد |لدين |ح |صل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6985|2 ى |محمد ش ى ش|بــــو |هيم |بــــر|هي  ى|لعني  هي  لمنصوره|حقوق 

366|26 دل عىل محمود|ء ع|عىلي وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

35o9|| لق |لخ|شور عبــــد|لد محمد ع|متـــ خ|س|
لغنى|عبــــد

ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

478498 ه محمود مصلح|لل|رق عبــــد |ر ط|من ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

335845 م محمود محمود|ميسون عص ى شمس طبــــ عي 

492592 |لرحمن |لمنعم عبــــد |لمنعم يشى عبــــد |عبــــد 
لفيل

بــــ دمنهور|د|

883883 هيم |بــــر|حمد |د |ر مر|من سيوط|علوم 

752334 لمنعم سليم|كريم عىل عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5|438 ود|هلل د| |دل عط|ع| دون|م بــــ بــــنى سويف|د|

|449|4  محمد|لش|هلل حسن عبــــد |منتـــ 
ى
ق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|7646 ي|ره سمي  محمد حسن |س لشوربــــىح  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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5295oo |لعزيز |لرحمن مدحتـــ محمد عزتـــ عبــــد|عبــــد 
ي|لزمر

ئى
|هندستـــ طنط

64|527 لسيد محمد|ن فتـــىحي |يم| زيق|لزق|علوم 

3|83o4 محمود سيد محمود فكرى ى شمس حقوق عي 

272599 حمد محمد|كريم محمد  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

267339 ى|لسيد مصطفى ش|د مصطفى |سع هي  شمون|نوعيتـــ 

9|9737 ى  |يكل مجدى صبــــىح بــــش|م قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

82|o56 لصمد|م عبــــد|لسل|لعزيز عبــــد|عبــــد| نور ي|بــــ |د|
|لمنى

52647| زم مصطفى نرصتـــ مأمون موىس|م ح|حس سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

76o429 لسيد|لح |لحميد ص|دل عبــــد |ع ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|5987| مه سيد طه|س|سلوى  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4|6|89 لم|ل س|لسيد هل|ن |ندى رمض لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

876748 ف بــــدر|محمد  ن مهنى |رسر سيوط|حقوق 

7o73|2  محمد |يه جم|
ى
هيم|بــــر|ل محمد شوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

78|5o2 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|هلل |عبــــد | لي|د زيق|لزق|ره |تـــج

4647o4 حمد|كريم حسنى محمد محمود  بــــ بــــنى سويف|د|

64o753 رق مصطفى محمد مصطفى|محمد ط |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

58482 هلل|شم عبــــد |حمد ه|بــــسمه  صيدله بــــنى سويف

9|5366 ى فرج محمود محمد   حسي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

8755o8 ى محمد |  حسي 
حمد مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

698574 حمد|هيم |بــــر|ء محمد محمد |عىلي لمنصوره|ره |تـــج

85|95 لعليم خليل|حمد عىل عبــــد | حقوق بــــنى سويف

35||38 عيل|سم|هدى عبــــوده عزوز  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2|2o8o ج |حمد محمود محمد محمود ن| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

479959 ؤوط|رن|نه مدحتـــ محمد زىك |جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o|572 لمنعم حسن محمد|ن ممدوح عبــــد |رو زيق|لزق|حقوق 

73389  محمد|عبــــد 
ى
لرحمن ربــــيع صوق هره|لق|هندستـــ 

442||| حمد بــــدوى|دل |مل ع|حمد ك| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

3|8522 هلل| |د عط|مروتـــ محمد عو |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

3848| لحميد|حبــــيبــــتـــ عزتـــ سعيد  عبــــد  هره|لق|حقوق 
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9o7536 للطيف |محمود عيس محمد عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

675|58 لحليم حموده|محمد مدحتـــ محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

679o22 هيم|بــــر|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ن |حمد سليم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

863275 ي ربــــيع عبــــد
لرحيم محمد|مصطفى  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|

كتـــوبــــر

7659o9 لرحمن فهىم عبــــده حسن|رودينه عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

6|2972 هلل محمد يوسف|محمود عبــــد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

|6|4|7 تـــ|لشح|محمد سعيد محمد  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

3657o2 ى|هلل |حمد عبــــد|حمد | مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o4972 ل عىلي |لع|ن عبــــد|ده شعبــــ|غ ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|7o55 ي صليبــــ جندى|سيمون ن ج  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

27o352 لقمرى|عمرو سعيد رجبــــ  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

246463 د|لسيد ج|محمد صبــــرى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

45254| ح سعد عىل صديق|لفتـــ|سل عبــــد|بــــ ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|45257 ر عىلي سيد|لرحمن مختـــ|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o4o3| هيم|بــــر|حمد |ن |محمد محمود حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6273|3 وق  يمن عىل محمد قوره|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

58828 حمد|هلل محمد |لد عبــــد |خ طبــــ بــــنى سويف

753736 هلل|م فتـــىح عىل عبــــد |هش| دين عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

92|85 لد عبــــده محمود|ء خ|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|3646 م|لرحمن عل|د عبــــد|لد رفعتـــ محمد رش|خ ى شمس حقوق عي 

695|59 حمد|للطيف سيد |لمنعم عبــــد |يه محمد عبــــد | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

432334 مر|مه مرزوق محمد ع|س|ء |رس| |بــــ طنط|د|

85529 ىطي خليفتـــ|لع|مي  عبــــد |محمود  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

888783 هيم سيد |بــــر|مصطفى خليل  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

78946o للطيف محمد|طف عبــــد |طمه ع|ف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3o647 ح عىلي|لفتـــ|مر عبــــد |لطفيتـــ تـــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35ooo8 ر|هلل سيد بــــيوم نو|ء عبــــد|وف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6242o| م|ن عز|لدين رمض|لدين محمد عز |م |حس ط|هندستـــ دمي

4o9873 ي 
ي|عمر ربــــيع سعيد بــــسيوئى

لحوىسر ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى
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2|9735 ف ف|منيه | ن|وى سليم|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

79|944 عيل|سم|حمد مصطفى محمد | زيق|لزق|صيدله 

|49558 د ممدوح عطيتـــ محمد|ي| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8779o8 ف فرج ص|زهره  لح |رسر معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

924445 بــــوزيد |ه |لل|ره مصطفى عبــــد|س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

46924 متـــ|محمود سمي  محمد سل هره|لق|ره |تـــج

86554| د|حمد محمد عبــــده حد| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5|4438 لجميل|حمد |حمد فتـــىح |ل |من ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

64|oo| لسيد سليم عىل عبــــده|حمد |م |حس زيق|لزق|بــــ |د|

6o3o|4  |هبــــه 
ى
لبــــسطويس بــــصل|لدسوق لمنصوره|ل |طف|ض |ري

59343 حمد|دى مصطفى |له|ن عبــــد|نوره ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

73538 م حمدي عويس حسن|ريه صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8|4927 حمد حمدي محمد|ضىحي  ي|علوم 
|لمنى

426393 روق مصطفى عوض|حمد ف|هلل |منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|8555 ى سعيد  لمقدم|حبــــيبــــه محمد حسي  شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

345922 تـــ محمد|ندى محمود شح ى شمس  تـــمريض عي 

7833o لرحمن|وعد محمود ربــــيع حسن عبــــد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

9||8o3 هلل  |ء محمود محمد عبــــد|ول ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|5|3o5 لسيد|هلل حسن عىل |هبــــتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

48o683 ن محمد محمود محمد محمود|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4499|7 هيم عىل|بــــر|بــــ |يه|روى | |هندستـــ طنط

755739 ي بــــيومي
بــــسمتـــ محمود قرئى عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

439o79 حمد وهبــــه|موئى |لسل|هلل |عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7563o6 ل عىل|لحميد كم|منى عبــــد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

677397 للطيف حسن|لد محمد عبــــد |هلل خ|عبــــد  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

448934 هد|در مج|لق|محمد نبــــيل عبــــد  |هندستـــ طنط

448|3o ف خليل رش|ر |من د|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|65|o4 هيم|بــــر|م |هدى مصطفى تـــه ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

4o986 لمجيد عنبــــر|رص عبــــد |سهيله ن ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى
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44|736 ن عىل|د سليم|يه عم| لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

792969 هلل|مد عبــــد |ل فتـــىح ح|ء جم|شيم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

36245| لم محمد عىل|ء س|شيم لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

|5532| لمليىح  سعيد مليىح |مريم  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

288|5 حمد بــــرع|حمد خليل |  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

26|434 فظ عىل|مصطفى محمد ح |ره بــــنه|تـــج

839|4o لدين عبــــيد عىلي سعيد|نرص دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

482682 د|لجو|عبــــد | رس عىل عط|ي| يش عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

37o9|5 عيل|سم|لرحيم محمد |لرحيم مجدى عبــــد|عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4|o742 ى|رس| ء حسن شبــــل حسي  |بــــ طنط|د|

6o768| ى|سمي  متـــول ل| ند|ر شي  لمنصوره|بــــ |د|

|35698 ن ود|م ليشع د|س| مي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|35929 رضوى محمد عىل محجوبــــ ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

484o5 ن محمد حسن|محمد رمض بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

58526 عىل ربــــيع عىل| رن علوم بــــنى سويف

9|2567 لصغي  متـــول |لبــــدرى محمد|ر |مي ج|تـــربــــيتـــ سوه

||9946 ل|د غ|دل مر|ع| رين|م ى شمس علوم عي 

898877 لنعيم |لنعيم محمد عبــــد|يه عبــــد| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

227866 هيم هريدى|بــــر|لد |جر خ|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

498|86 |حمد محمود |لمنعم |ء محمد عبــــد|رس|
وى|لدفر

ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8|3|8| حمد محمد|كريم ربــــيع  ره بــــنى سويف|تـــج

7o25o6 لمقصود محمد هرجه|محمد عبــــد | سهيل زيق|لزق|بــــ |د|

2|4279 ن|م متـــول عىلي|م|سم متـــول |بــــ هره|لق|هندستـــ 

434o88 |لكف|لعزيز |محمود عبــــد | ر|ي
ى
ق لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

224636 ل محمود|لع|ن عبــــد|محمد شعبــــ ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

223|97 ن مصطفى محمود|يوسف رمض ن|حقوق حلو

84|9o7 وي|لسميع محمد قن|محمد عبــــد ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

34|277 بــــو بــــكر|رق محمد |م ط|هش |بــــنه| هندستـــ شبــــر

84422o ي محمود  هيم|بــــر|محمود يحن  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج
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422o76 ن|حمد عمر|لد حسن |سهيله خ ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

648476 لم|حمد س|لبــــسيوئى |حمد | قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

846765 بــــي عىلي|ح رك|لفتـــ|عىلي عبــــد دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

224o9o لمنعم|بــــسنتـــ محمد مقبــــل محمد عبــــد ن|بــــ حلو|د|

|452o2 يوسف محمد حسن فرج محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8833o8 بــــ  |مصطفى زغلول فتـــىح دي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5||oo6 للتـــ جبــــريل|نور فتـــح |حسن  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

822o|9 ي عبــــد|ء ص|شيم
ى
هلل|لعظيم عبــــد|ق ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

24683 حمد|مح سيد |ء س|شيم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

694o|7 دى طلبــــه محمد|له|محمد رفعتـــ عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

479o8 ي|صبــــىح رمض
ن صبــــىح قرئى ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5o5366 ركو كميل عوض خليل|م سكندريه|ل|ره |تـــج

644729 حمد فوده|در سيد |لق|ل عبــــد|حمد جم| |حقوق طنط

33oo84 ع|لرف|م غنيىمي |لسل|رص عبــــد|لن|ر عبــــد|من |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

868542 لرحيم محمد|محمود جمعه عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|36|4o وى|لعزيز عشم|كرم سعيد عبــــد |مريم  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

69363| لسيد|ل |يمن جل|م |سل| لمنصورتـــ |تـــمريض 

7925|| م|لسل|بــــ عبــــد|لوه|هر عبــــد |خلود م لمنصوره|حقوق 

64|8|4 لم|لسيد س|تـــبــــ |طف ر|دهم ع| زيق|لزق|ره |تـــج

5||623 بــــ|لسيد محمد محمد محمود خط|بــــ |خط سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

628452 ى |عبــــد  عرص|ل|عيل |سم|هيم |بــــر|لرحمن حسي  زيق|لزق|عه |زر

79||46 هيم|بــــر|لقط عىل |محمد مصطفى محمد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

739o6 بــــ|لوه|بــــ حمدى عبــــد|لوه|محمد عبــــد لفيوم|بــــ |د|

8o8589 لعزيز|لعزيز فهىمي عبــــد|حمد عبــــد| ره بــــنى سويف|تـــج

|4|35 يف عبــــد  لمنعم|لمنعم محمود سيد عبــــد |رسر ن|سو|بــــ |د|

455694 ى حم| د|يتـــ رفعتـــ محمد حسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

675695  |حمد |كريم 
ى
بــــينى|لدسوق لشر لمنصوره|هندستـــ 

534oo9 شور ربــــيع عىل خليل|دل ع|ع إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

3685|8 ي|لكيل|حمد |حمد محمد |ندي 
ئى |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|

ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد
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822796 ي محمد عبــــد|عبــــد
هلل|هلل مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

3|6594 بــــ|حمد خط|م محمود |جر س|ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o|799 د|لرحمن عنتـــر فريد فؤ|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

223738 مر|مر ع|لد ع|ندى خ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

854|77 ى ع| حمد|دل حسن |لحسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

6||o65 ل|لمتـــع|يده محمد رمزى عبــــد |ع ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2474|5 وى|لشنتـــن|لغريبــــ عىل |بــــ محمد |يه|حمد | ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

8344o4 ى حسن|بــــو| لحمد فتـــىحي معي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

826694 ى سيد سيده سيد حسي  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

335o75 لنعيم|حمد عبــــد|صبــــرى | طيم|ف عه مشتـــهر|زر

82o6|7 لكريم|لصبــــور عبــــد|بــــوحسيبــــه عبــــد|زم |ح ره بــــنى سويف|تـــج

826338 ى|رس| ء محمد عبــــدربــــه حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4478o3 ف س| |رين|م لربــــ|د |م ج|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|3728 هلل حسن|ل عبــــد |محمد كم لشيخ|عه كفر |زر

254345 ى صل|ي لعزيز محمد قديحه|ح عبــــد|سمي  شمون|نوعيتـــ 

22|543 محمد صفوتـــ محمد محمود ن|حقوق حلو

842228 لنعيم محمد|لكريم عبــــد|عبــــد| مه دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4|87oo شم|حمد محمد ه|محمود محمد  |حقوق طنط

4|2293 تـــه وهيبــــه|حمد مىح شح| |ره طنط|تـــج

8352|8 ي |لزهر|
ذلي محمد|لش|ء تـــفى دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

86oo72 كر حسن|محمود خليل ش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

482699 م|لسل|يد عبــــد |آيه مجدى ف سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

2772|6 ف سعيد ج|ندى  بــــر سليم|رسر شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

3|686| لمهدى محمد|لد محمد |ء خ|ول ى شمس علوم عي 

6||42o ج|هيم در|بــــر|ره شفيق |س ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

847o9o محمد |لزهر| دم|لسيد |ء خي  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

33|3|3 لسيد|ى |يدبــــ|نىح  مىح عبــــدربــــه ق| |تـــربــــيتـــ بــــنه

2|435| لح|مريم مجدى محمد ص ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

68972| دى|هيم حم|بــــر|ر |لغف|هدى رأفتـــ عبــــد  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

7o89|4 هيم عىل عىل|بــــر|م حسنى |حس لمنصوره|هندستـــ 
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83o7oo حمد|م محمود |لرحمن هش|عبــــد سيوط|ره |تـــج

5o8o|2 د|م حم|حمد أم|حبــــيبــــتـــ مسعد  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

773759 يمن محمود محمد|ء |لشيم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

255oo7 ن محمد|ن عطيه مرو|منه مرو تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

783288 تـــه عىل|شح| ن رض|نور لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

683625 لفى|ل|لرحمن محمد |حمد وفيق عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49538| فع|لش|دى مرزوق |له|يمن عوض عبــــد|عمرو  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

635765 لح محمد عىل|لرحمن ص|محمد عبــــد زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

463322 ن|لمقصود رمض|لعزيز عبــــد|حمد محمد عبــــد| |حقوق طنط

687553 ف |محمود  حمد عىل|حمد |رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4o7689 لدين عطيه|ل |يتـــ نور جم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|9o73 لمجيد|لدين محمد عبــــد|عمر مجد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

52322| ي عبــــد |حمد |
ي|هلل |لعوضى

لعوضى سكندريه|ل|هندستـــ 

677238 تـــ|لح عىل محمود عرف|عىل ص لمنصوره|حقوق 

329399 لسيد محمد غريبــــ|جر محمد |ه |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

6|252| هلل|يق سعد حسبــــ |ندى ف |بــــ طنط|د|

9o3ooo لسيد |حمد رفعتـــ خليل | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

245692 ن|رس فتـــىح زيد|محمود ف لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

439237 ى|بــــر|حمد |لد |خ| دين هيم حسي  لشيخ|عه كفر |زر

4|2378 ء خميس منصور|عمر عل |ره طنط|تـــج

69225 لرحيم|لسيد عبــــد |سندس محمد  لفيوم|ضتـــ |علوم ري

85|o35 ى|نس | ي حسي 
ف حنفى رسر ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

7o895o شم|لسيد ه|محمد محمود  ره بــــور سعيد|تـــج

|44934 حمد|رق محمد |مريم ط ى شمس حقوق عي 

6476o3 ى عزبــــ هيكل|تـــفى أس متـــ خي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

7o9o69 ن|لسعيد بــــدر|لسيد |منيه | لمنصوره|ره |تـــج

283o6 ي عىلي|لدين ط|د |عم
رق مصطفى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

29322 رن|عيل بــــد|سم|ح |حمد صل| ن|هندستـــ حلو

5395o لحميىل|يد |روق ق|حمد ف|عمر  حقوق بــــنى سويف

262342 لم|لدين محمد محمود س|د|حمد عم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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5o8958 لمنعم محمد فوده|يمن عبــــد|نس | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

78o275 حمد محمد|ح |لفتـــ|يمن عبــــد |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

833575 ى عبــــد لرحيم|هدير سعيد حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

676883 ر|حمد مجدى محمد حسن نص| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

546||7 ى سعيد|نور  لعيون محمد حسي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7o4o53  عطيه |محمد محمود 
ى
لنجدى|لدسوق ي صىح ري

زيق|لزق|ضه |معهد فنى

447589 هلل حسن|زق فتـــح |لر|ن عبــــد|ء شعبــــ|رس| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

68692o ر|مهند محمود محمد مختـــ لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

897o52 لنعيم |لعليم عبــــد|م بــــخيتـــ عبــــد|حل| ج|تـــربــــيتـــ سوه

37o28| ى محمد يونس|سعد | ر|ي مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|4433o لرحيم|م محمد عبــــد |دهم هش| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o|5|6 هيم محمود مصطفى|بــــر|محمد رجبــــ  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

678|43 ن لربــــ سوع|د |دل ج|ع| مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5o4376 هيم|هلل إبــــر|هيم عبــــد |ندى إبــــر سكندريه|ل|طبــــ 

47626 ى نص|د |ن عدل فؤ|يم| ر|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4946 تـــتـــ|عيل شح|سم|تـــم |عمر ح ه ى نوعيتـــ جي 

265o|8 هلل|لد عزتـــ عفيفى عىل عبــــد |مصطفى خ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

49|o35 لحديد حسن|بــــو|ن سعيد |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

686992 د|لضي|حمد محمد |دل |عىل ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6388|6 وى|لشن|هلل |لسيد محمد حسنى عبــــد |ندى  زيق|لزق|نوعيتـــ 

538|54 ى رض|ي تـــ|م محمود فرح|لسل|عبــــد| سمي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|2637 لد خليل محمد لبــــيبــــ|يوسف خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

688393 ه عبــــد | لبــــيىل|لمنعم محمد |لعزيز عبــــد  |مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

46|o95 ن|لحميد عمر|دين مصطفى عبــــد |ن |علوم طنط

54463| زق|لر|نور عبــــده عبــــد|هند مجدى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

767745 ى|حمد كم|شهد  ل حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

4838|6 لق|لخ|لرحمن حسن محمد حسن عبــــد|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

3|2oo| هيم بــــيوم|بــــر|هر بــــيوم |هدير م لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

347895 نرص عيد محمود عيد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 
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|23o57 ىط محمد|لمع|بــــو |محمد مني   لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

36|287 لفتـــوح موىس|بــــو|يمنى محمود  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|33o87 لدين محمود|ل |محمد محمود جم |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

247444 لعزيز يونس|لسيد عبــــد|لرحمن محمد ربــــيع |عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

688985 لدين|لسيد محمود شمس |محمد محمود  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

436862 لحسينى عىل|حمد |ء |لشيم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

22792o ى سيد |ي لمعىط خليل|عيل عبــــد |سم|سمي  هره|لق|علوم 

348o92 عمر محمود عبــــد ه خليل |ره بــــنه|تـــج

498795 لدين|حمد نرص |بــــر |للـه حسن ج|منه  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

756583 يدى محمد محمد محمد حسن|ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

779259 در|لق|ء محمد فوزى محمد عبــــد|صف زيق|لزق|حقوق 

762875 ل|لع|ل محمد محمد عبــــد |لع|محمد عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|65236 هر|لظ|هيم عبــــد |بــــر|دل |حبــــيبــــه ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

22|479 م|م|لسيد |حمد فرج | هره|لق|بــــ |د|

9||532 حمد محمد محمد |مصطفى  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

32947| لحليم محمد يونس|ل عبــــد|زينبــــ جم شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

|78oo8 هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|رقيه  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

69224 ح محمود|لفتـــ|سمر محمد عبــــد  لفيوم|هندستـــ 

755997 ده صبــــىح يوسف|محمد حم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

75o662 لخول|حمد محمد محمد |هلل |منه  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

79592 لجليل|م محمد عبــــد|ندى هش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82886| يىحي محمود تـــوفيق محمد دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

767o24 ل|بــــوغ|عيل |سم|يوسف محمد  هندستـــ بــــور سعيد

3||26| لغنى|رحمتـــ محمد سيد محمد عبــــد ى شمس حقوق عي 

6228o8 مل|ل ك|ن كم|لدين شعبــــ|نور  صيدلتـــ بــــورسعيد

578o5 حمد بــــدوى|ورده محمد  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o8758 ن|لم|لسيد محمود س|هدى محمود  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5o73|2 لنبــــى محمود محمد|دل عبــــد |رتـــ ع|س سكندريه|ل|علوم 

266697 ل|لع|شم عبــــد|لمرضى ه|ده عبــــد|مي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 
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685269 هلل|ن محمد عىل محمد عبــــد |يم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

6o8875 لح|ن محمود مصطفى ص|نوره |حقوق طنط

459823 هلل محمد|نور عبــــد |حمد |مريم  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4999o9 ى ي|ي وى|لمنش|حمد |حمد |رس |سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

543734 ى  هلل محمد أبــــوحجر|لسيد عبــــد|حسي  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

22|948 ن|زينبــــ محمد حسن رمض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

79|||4 ى|لحميد |لسيد عبــــد |م  لجندى حسني  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

87556 ى محمد فوزى عبــــد|ي |لبــــ|سمي 
ى
ق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6954o2 لجمل|لمرىس |بــــ |لوه|د عبــــد |محمد ج زيق|لزق|ره |تـــج

33o683 لسيد|جر ثــــروتـــ يسن |ه |بــــ بــــنه|د|

425585 ل|لع|د عطيه عبــــد |لسيد ج|هلل |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

43o6|7 در طلبــــ|لق|لغنى عبــــد |روى عبــــد | |طبــــ بــــيطرى بــــنه

237|o| ى|بــــو |حمد محمد |يمن |يه | لعني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3252|| يوسف بــــدرى زكرى ذىك هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

252666 رون|هلل ه|مريم رأفتـــ عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6948o5 لغندور|لىح |لبــــسيوئى عبــــد |حمد مدحتـــ | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o447 حمد سيد|ل |عمرو جم لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

6|843o م|م|ل|نور |ل|لد حسن محمد |خ ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

|49|25 ى سل|لد مجدي منصور |خ مه|مي  هره|لق|ره |تـــج

645o37 لمرىس|حمد عىل |ذل |لش|ل |بــــل |بــــ طنط|د|

78284o هيم|بــــر|لسيد عىل |حمد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

624o74 لسيد|فظ |فظ ح|عيل ح|سم|محمد  ط|بــــ دمي|د|

48276o بــــوزيد|ن محمد |فطيمه شعبــــ ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

5o4768 بــــو ليله|لسيد عىل |لسيد |ء عىل |رس| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|452oo ج حنفى محمد|يوسف رس لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

84o482 حمد|هلل |حمد عبــــد|هلل |منه  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

24|228 حمد|لرؤف |محمد سمي  عبــــد هره|لق|ره |تـــج

33oo|5 ق|لح دقم|هيم ص|بــــر|ندى محمد  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|5764| لدين|لد معوض عىل |رحمه خ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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358293 هلل|لصمد عبــــد|د عبــــد|رضوى عم |حقوق بــــنه

459366 هيم|هيم محمد إبــــر|ن إبــــر|وجد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

286773 مد بــــدر|ل فهىم ح|م| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|5589 ى|شيم ى عىل حسي  ء محمد خميس حسي  سكندريه|ل|طبــــ 

5o3o68 لعظيم تـــوفيق|ء محمد عبــــد |رس| سكندريه|ل|صيدله 

843|53 عيل|سم|هيم عوض |بــــر|هند  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

8|78|5 ح عىلي|لفتـــ|سوميه فتـــىحي عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

6|5643 ئل عىل محمود|عىل و ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

689646 رج |لفر|هيم |بــــر|رق محمد محمد |مريم ط ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5o94o7 حمد منتـــرص|حمد خميس محمد | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

865489 محمد فوزي محمد| دين دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

259o77 د|مرزوق سعيد مرزوق حم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8o7936 لعظيم|لد حسن عبــــد|ر خ|مي ي|بــــ |د|
|لمنى

|6|287 م صبــــرى محمد|بــــسنتـــ بــــس ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

6o6|62 لسكري|نور عىل |زم محمد |ح ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

22|494 ى|حسن سيد محمد ي سي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

523242 حمد|بــــ |دل فتـــىح كس|ء ع|سم| سكندريه|ل|بــــ |د|

|5579o مد فتـــىحي محمد|م ح|حس ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7|538| ضى|لق|لعظيم |منيه سعيد عبــــد | سيوط|بــــ |د|

45766o ن محمود صقر|هلل صبــــىحي سليم|منه  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

296|o مه حسن عىل حسن|س| هره|لق|ره |تـــج

43972| وى|لزفتـــ|هيم معوض |بــــر|رس |ندى ي لشيخ|ره كفر |تـــج

439797 ى |د |حمد رش|يمنى  بــــى|لسنج|مي  لشيخ|علوم كفر 

|63264 حمد|هلل |زينه محمد حسن عبــــد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

54625o ر|لعط|لسيد جمعتـــ |محمد  |حقوق طنط

7528|5 ل|مصطفى حسن مصطفى كم حقوق بــــورسعيد

887o47 دل حسن عمر |ء ع|رس| سيوط|حقوق 

4||o92 ف|ريم عىل محمد محمد خل |حقوق طنط

6o|85 هلل تـــوفيق|ن سيد عبــــد |يم| ره بــــنى سويف|تـــج

4655oo حمدين|هلل |هلل محمد عبــــد|عبــــد ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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|26o99 لسعدئى|سعد محمد سعد  ى شمس حقوق عي 

763o58 ى د| لوف|بــــو |لسيد |مرفتـــ  ود|حسي  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

782922 لم محمد|ء محمد س|شيم زيق|لزق|حقوق 

79o58| بــــ|بــــسنتـــ محمد عىل حج عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

68497| محمد مصطفى مصطفى محمد حسن ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|6|946  محمود
ى
ى دسوق مريم حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o2o7| حمد|ل جمعه |لع|عمر محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

8595|4 لسيد يعقوبــــ طلبــــه|يعقوبــــ عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

524o37 حمد صديق حسن|منى سعد  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|7633| زم حسن محمد بــــيوم|ح لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

2557|5 رد|هيم متـــ|بــــر|محمد مصطفى  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

893373 هيم معبــــد |بــــر|حمد |هيم |بــــر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|522oo ف |نتـــ |جم حمد محمد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8o2458 لس جورج وليم حن هلل| |كي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

6o248| بــــوجعفر|لسعيد عىل | |ندى رض |ره طنط|تـــج

97366 ن منصور|هدى رجبــــ شعبــــ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

9|2|46 هلل  |لعليم محمود عبــــد|محمد عبــــد ج|بــــ سوه|د|

785o42 حمد|لرحيم |محمد عبــــد | رض زيق|لزق|حقوق 

6|7|3o ف محمد |ندى  |غ|ل|رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

248o9| مل حمدى محمد عربــــ| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

357448 لسيد عويضه|هلل سعيد |ء عبــــد|رس| زيق|لزق|صيدله 

4o9532 ل|لعس|لحميد مصطفى |محمد سعيد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4757o9 بــــ|محمد محمود قطبــــ محمد شه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8|||78 يف محمود محمد عوض رسر ره بــــنى سويف|تـــج

78|||9 أللفى|نور أحمد حسن |مر محمد |ع لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

329842 ف عبــــد|نورين  هلل حسن|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

245387 ف بــــكرى محمد سليم|ن |يم| ن|رسر ى شمس| لسن عي 

677336 لدين عىل محمد|ل |مصطفى جم ط|بــــ دمي|د|

833873 ى محمد عبــــد|ي لموجود عىلي|سمي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

69|66| بــــينى|لعزيز محمد |لعزيز عقيل عبــــد |عبــــد  لشر ي|س|معهد در لسكر ج| |تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولوج 
سيوط |
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4|||2 للطيف|ىط عبــــد|لع|محمد فرج عبــــد ن|حقوق حلو

46o2o| ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|لدين |د|عبــــي  عم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7||3o8 لعز|بــــو |مه فتـــىح محمدين |س|ء |عل لمنصوره|هندستـــ 

23o448 ف |محمد  لحفيظ|حمد عبــــد|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

894494 حمد |بــــ |لوه|حمد عبــــد|ء |وف ي صىح 
سيوط|معهد فنى

43225 لحميد|متـــ عبــــد |لحميد سل|د عبــــد |زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6892oo ر حسن عرص|لغف|در عبــــد |لق|محمود عبــــد  ن|هندستـــ أسو

229322 لسكرى|لنبــــى |مروه مصطفى عبــــد ى شمس|زر عه عي 

4|6585 م|لسل|لجيد محمد عبــــد|أحمد عبــــد ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

634792 طف محمد متـــول|محمد ع زيق|لزق|هندستـــ 

6|354| حمد عفيفى|هيم سيد |بــــر|طف |ر ع|عم |حقوق طنط

32||52 لغنى مصطفى|حمد عبــــد|صم |ع سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

324675 بــــ|لوه|روق عبــــد|حمد ف|مؤمن  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o5942 رق حنفى محمود مرىس|ء ط|لشيم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8|2852 ى|حمد سيد ي|جر |ه ى حسي  سي  ره بــــنى سويف|تـــج

6o5559 ن حمد يوسف|حمد يوسف | |مي  لمنصوره|بــــ |د|

784828 حمد|لعزيز محمد سعد عىل |سعد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

76o89| لدين غريبــــ|ديه غريبــــ عز |ن لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|72493 ء محروس محمد|عمر عل تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

775|8o لىح|لنبــــى رزق عبــــد |حمد عبــــد | |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

36|52 ن|لعرم|هلل |منيه محمد محروس عبــــد | ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

|82o6 لح يوسف|ء عمرو ص|ل| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6o|83 سم|لق|بــــو |يتـــ مجدى ممدوح | ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

|6735| حوريه محمد فهىمي حبــــيبــــ ى شمس|د| بــــ عي 

25784 يه محسن فكرى محمد| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

482849 بــــ|لرحيم دي|حمد عبــــد|حمد |لسيد | |دين سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

3|||6| ى|دي محمد |ه لعربــــي عنتـــر حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

49o||4 هيم|بــــر|حمد عىل |دل |خلود ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

38695 ى محمد سيد حس|ي ى سيد|سمي  ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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8o9728 لنرص جمعه|محمود سيف | ر|ي |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

857376 ف محمد محمد |محمد  سم|لق|بــــو|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

72345 حمد مقلد|حمد محمد محمود |ر |من رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

823598 حمد|ء محمود ملعبــــ |شيم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

63354| هلل|حمد عوض |لسيد |رحمه  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o26|o لرحمن |بــــو زيد عبــــد |ء محمد |نجل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

544524 طمتـــ صبــــري محمد ربــــيع|ف |حقوق طنط

9o|23o لسيد |ن |محمد عثــــم| لي|د ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

45362| ح خرصى|لفتـــ|لسيد عبــــد | |محمد رض ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

||936o ف حسن محمد|حمد | رسر |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

68|45 ى |بــــر |بــــوبــــكر ج| هيم|بــــر|مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3o858 لمقصود|جر صبــــرى سيد عبــــد |ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|3o2o| ركو|طف عدل م|ع| ري|م كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

539||7 حمد|حمد حمدى عىل سيد | سكندريه|ل|ره |تـــج

85|3o8 ء موىسي سنوىسي موىسي|رس| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

8o8539 هيم|بــــر|دي محمد |محمد ش ره بــــنى سويف|تـــج

833749 حمد حسن محمود|ء |رس| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4o5898 حمد حسن خرصى|هلل محمد |منه  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

342473 بــــو دشيش|ل محمد |رتـــ جم|ي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9|||o4 ء عيد فكرى محمود |سن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

3||938 حمد سيد خليفتـــ|كرم |ر |هز ى شمس|تـــج ره عي 

3||536 ى محمد عىل|عمرو عبــــد لعزيز حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

27276 ى سعد محمد |ي ى حسي  هيم|بــــر|سمي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

62785 لحليم عىل|مريم عصمتـــ عبــــد  طبــــ بــــنى سويف

7o|244 يف|لكريم محمد مصطفى |حمد حمدى عبــــد | لشر |ره بــــنه|تـــج

|66o55 فع|لش|هيم |بــــر|حمد |ور محمود |ن دل|مرو هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5787o ح|لفتـــ|لعظيم عبــــد |لد عبــــد |حمد خ| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4|9397 ي
ى محمدعطيه|محمد | دئى مي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

679257 بــــينى |حمد |لدين |سيف  بــــو|لسيد |حمد |لشر
لعيله |

بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|
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453894 لمحروق|هلل |لفرج عبــــد |بــــ |ل بــــ|ل جم|نه لشيخ|بــــ كفر |د|

348343 ى عو|نور ى|ن سيد حسي  ض حسي  ى شمس صيدله عي 

497o|7 لشتـــرى|هيم محمود |بــــر|ء محمد |سم| لفيوم|لعلوم |ر |د

8o|o63 ديبــــ|تـــه |مه شح|س|سهي   ي|بــــ |د|
|لمنى

547o58 ي|ر
لحفنى|م محمد |لسل|لدين عبــــد|ء |م ضى |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

623|87 هيم محمود عيس|بــــر|محمد محمود  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

|5545o ى|لسيدصقر ش|م |حسنه عص هي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

2|o3| س|محمد بــــيوم سيد عبــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

447723 لدين|لدين محمد سيف |ضىح سيف  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

35o24| ي محمود مندور|
حمد محمد حنفى |ره بــــنه|تـــج

876|73 حمد مصطفى عىل |مصطفى  سيوط|حقوق 

846359 س|لي|سم وحيد |بــــ| ر|س ن|كليتـــ طبــــ أسو

22349o ى |عبــــد سم|لق|بــــو|لرحمن محمد حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

62o46o س|م حو|لسل|ء محمد عبــــد |آل ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|4|2|4 لم عبــــده|زينبــــ محمد س ى شمس|د| بــــ عي 

35452o تـــ ن| رص محمد عىلي|مي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

24o328 ن|ره محمد نصىح عثــــم|س هره|لق|بــــ |د|

76|3o8 ى عبــــد|ف هلل|طمه محمود حسي  لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

|64488 لعزيز محمد|حمد محمد عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2579|8 در حليم حبــــيبــــ|حليم ن ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6|7372 هلل|بــــو عبــــد |م محمد طلبــــه  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

83o8oo ى ي بــــرسوم فرح| مي 
طوئى ج|ره سوه|تـــج

7o58o7 لحسن|بــــو |لرسول |لحسن عبــــد |بــــو |مصطفى  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

33|8o ي|ر
لعزيز شعتـــ|فتـــ فتـــىح عبــــد |ر| ئى هره|لق|حقوق 

276959 ي|مجدى مني  | ر|ي
لريفى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

7|697| م محمود عىل|ن عص|رو سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8236o| لبــــديع|عيل عبــــد|سم|نجوي عصمتـــ  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

452278 ج |حمد خف|حمد |حمد مصطفى | لشيخ|هندستـــ كفر 

8o7o24 هلل رجبــــ|رقيه محمد عبــــد ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى
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264594 لسيد محمود بــــيوم|لدين |د|ندى عم |ره بــــنه|تـــج

94o84 د رمزى محمد|رمزى عم تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

85||74 حمد محمد|ره محمد |س ي صىح 
سيوط|معهد فنى

7396| ن عمر مندى|ء رمض|نجل لفيوم|تـــربــــيتـــ 

685793 ز|لبــــ|هيم |بــــر|منى مجدى عىل  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

77o694 يوبــــ|لعزيز |ندى محمد حسن عبــــد زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

257366 ض|ن عو|زى عثــــم|روضه حج تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7854o7 ل محمد|لع|يه محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

832765 مد عرفه|حمد رجبــــ ح| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

|29575 لنعيم|لرحيم عبــــد |لدين محمود عبــــد |سيف  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

857452 هيم فهىمي|بــــر|بــــ حسن |يه| ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

|358o3 عيل محمد|سم|ح |بــــدور صل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|24|7o يف عبــــد |شه لكريم مصطفى|بــــ رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

492787 سعد محمد سعد محمد خليل ره دمنهور|تـــج

378o3 ل|لع|هر سيد عبــــد|مروه م ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|3456 محمد فرج محمد عبــــدربــــه سكندريه|ل|طبــــ 

74|36 لرحيم|يه محمد غريبــــ عبــــد | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

86576 ف محمد كم| ل سيد|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

25o24| لجليل|لسيد عبــــد|تـــسنيم محمد  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

475222 ى ح|ي حمد|لسيد |زم حسن |سمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

83o294 هيم|بــــر|ل محمد محمود |رئ ن|سو|حقوق 

5o|7|2 م رزق عطيه عفيفى يوسف|ريه سكندريه|ل|بــــ |د|

5|6679 بــــيل|مريم عزتـــ محمد ق طبــــ بــــيطرى دمنهور

778||5 ف مرغنى عبــــد |در |ن هلل|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

7o2966 هيم|بــــر|وى |لشن|حمد |يه محمد | ى شمس| لسن عي 

764672 ي
ن|حمد حسن عتـــم|حمد | |دئى تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

2|4979 لمنسي مرىس|مصطفى محمد محمد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

257486 ى |ي لسيد فتـــىح صقر|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

493o3o ر رزق محمد موىس|رزق مختـــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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|36o77 ى ره مني  عشم|بــــش| يوستـــي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

248876 ضل|حمد محمد أبــــو ف| |مه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o9758 ع ملوحه|لرف|لسعيد |م  | تـــمريض طنط

262232 ف محمد عبــــد|حمد | رك|لرحيم مبــــ|رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

642992 هلل|لعزيزعبــــد |مه مصطفى عبــــد|س|زينبــــ  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|2959o بــــدين مصطفى|رص ع|محمد ن ن|حقوق حلو

|27o34 لسيد عىل محمد|حمد لطفى | ى شمس|تـــج ره عي 

4322|4 لسيد حسن مرزتـــ|ن |يه رمض| |بــــ طنط|د|

442463 وى|لغربــــ|هيم |بــــر|هيم محمود |بــــر|بــــدر  لشيخ|طبــــ كفر 

8o|992 رثــــ|لو|حمد طلعتـــ محمود عبــــد| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

6o87o حمد|محمود عمر رجبــــ  حقوق بــــنى سويف

32984| هيم محمد|بــــر|ندى محمد حسن  |تـــربــــيتـــ بــــنه

267743 ى|حمد ش|حمد سيد |لسيد |محمد  هي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

887983 حمد فوزى محمود سعيد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42354o ج حسن|ن حسن ض|ره رمض|س سكندريه|ل|بــــ |د|

333842 لم|حمد حسن س|حسن  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

622277 لسيد عىل|حمد محمود رزق | ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

52|794 ى|جولي عزتـــ  سعد| |سعد مي  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

5982o هيم|بــــر|كر |ء محمد ش|عل ره بــــنى سويف|تـــج

3|3746 هيم رزق عبــــده|بــــر|هيم محمد |بــــر| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|4524| بــــو تـــرىك|هلل |سم عبــــد |د بــــ|زي هره|لق|ره |تـــج

6|5337 ف سعد عبــــد |أيه  لمحسن بــــركه|رسر ط|بــــ دمي|د|

848265 لمنعم ضوي|عيل حسن عبــــد|سم| سيوط|صيدلتـــ 

9ooooo لسيد خلف عىل |حمد | ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

349978 ى|لبــــ|بــــ محمد صبــــرى محمود |يه| |د|رين |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

7o75o2 شم|شم محمود ه|ندى ه لمنصوره|طبــــ 

78o235 ى عبــــد |  أحمد|لبــــ|حمد حسي 
ى
ق زيق|لزق|هندستـــ 

7o4o35 مر عيطتـــ|نور جوده ع|ن |رمض زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|377oo لنوبــــى|حمد حسن |ن |لفتـــي|بــــو |لرحمن |عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 
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326274 هم جرجس|خر ف|سيمون ز| ن| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

69|472 لمتـــول عطيه عىل|حمد |ء |سم| لمنصوره|بــــ |د|

8|3792 بــــر عىلي|يمن بــــدوي ج| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

3628o4 ىط عىل|لع|عىل حسن عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8844o حمد محمد مصطفى|نسمه محمد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

477544 بــــ|لوه|مل عبــــد |فرحتـــ مصطفى ك لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4|32|4 م محمود أبــــوعيش|لسل|ء محمد عبــــد|ل| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

26oo26 شد|تـــفى سعيد محمد ر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|42523 حمد|ل فتـــىحي |مريم بــــل ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

843423 حمد|حمد محمد |رحمه  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

689845 ف |زينبــــ  كر بــــدوى|لحسن ش|بــــو |رسر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4|2o39 د عطيه|م محمد فؤ|لرحمن هش|عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

48|965 ئل محمود محمد حمزه|كريم و سكندريه|ل|حقوق 

8|9957 لرحمن|جر سيد مرزوق عبــــد|ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

335993 حمد سيد زىك|تـــفى  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

92ooo6 حمد  |حمد |ء فتـــىح |ل| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5|5976 سم|وى ق|لص|لمنعم |منيتـــ محمود عبــــد| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

432838 ي
نم|رس محمود محمد غ|ي| دئى |حقوق طنط

255274 محمد حسن ربــــيع| ميمه رض| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|837| ى|مل صديق ي|رق ك|ل ط|بــــل سي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

3|444o ف عيسوي محمد|محمد  رسر ى شمس|د| بــــ عي 

773663 ل|لع|لسيد محمد عبــــد|د |جه ى شمس|تـــج ره عي 

332475 لسيد|لمطلبــــ |مه عبــــد|س|رتـــ |س ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

888548 شم |ندى ممدوح محمد ه ي|لسن |
|لمنى

6|o967 ن|هلل زهر|للطيف عبــــد |لجميل عبــــد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33||59 لبــــربــــرى|لمنعم محمد |حسن عبــــد |علوم بــــنه

8|53|7 تـــه|ء محمد شح|ن عل|حس| سيوط|عه |زر

4|4272 وق عىل زين  ضى|لق|رسر |تـــربــــيتـــ طنط

59|3| رف|هد ع|ل مج|ن كم|محمد رمض ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9|94oo ورده خلف عىل منصور  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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26o936 ى وحيد عبــــد|ي تـــ|ىط فرح|لع|سمي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

879888 حمد صديق محمد  |هند  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

925654 ف |نور  لمنعم  |نور عبــــد|رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4393|4 لسيد عيس صديق|هبــــه  لشيخ|تـــمريض كفر 

33o9o7 لسيد|حمد محمد |لد |حمد خ| |نوعيتـــ بــــنه

648|o6 عيل|سم|دل رفعتـــ |خلود ع ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

753o5o م|سمي  محمد سمي  سل حقوق بــــورسعيد

89|6|| هيم محمود |بــــر|حمد عصمتـــ | سيوط|ره |تـــج

|53225 لسعيد صديق|يه محمد محمد | ن|حقوق حلو

|26257 ن|حمد رمض|محمد ممدوح  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

89549 ه لنظم |س|لي در|لع| هد|لش|مد |لسيد ح|مد |سندس ح ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|3845o ن|هيم عرص|بــــر|ئى بــــدوى |م| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2526o3 ر|لشع|لمنعم |منيه محمد عبــــد| شمون|نوعيتـــ 

863872 ء رفعتـــ محمود حسن|ول ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

24487 ف بــــيوم عىل|طمتـــ |ف رسر هره|لق|ره |تـــج

5o3448 هلل|لحميد فتـــح |ء محمد عبــــد|عىلي سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

338|25 هد|هد حلىم مج|حمد مج| ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

26|279 ف كم| |رن ل فرج|رسر ن|طبــــ حلو

|59677 لغنى|ن صفوتـــ محمود عبــــد |يم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

764474 بــــوعوض|هيم |بــــر|عمر محمد مرىس  هندستـــ بــــور سعيد

|298|8 جد مفيد يعقوبــــ|م| فرين ى شمس|د| بــــ عي 

852899 لمجيد|لمجيد حسن عبــــد|حمد عبــــد| ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

759|o6 ن|لسم|محمود عطيتـــو محمود  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

89|948 بــــتـــ |حمد ثــــ|رص |مديحه ن سيوط|نوعيتـــ 

686o52 دى محمد حسن|له|هلل فرج عبــــد |منه  لمنصوره|بــــ |د|

925o25 عىل قدرى عىل محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6286oo لجوهرى|لسيد حسن |هد |يدى مج|ه  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

6o4o86 ى عبــــد|لو|عبــــد حد محمد حسن|لو|حد حسي  لمنصوره|طبــــ 

|26423 محمد نبــــيل محمد محمود مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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32254o لم|لرحمن عىل س|يتـــ عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

38693 ء سمي  حسنى محمد|ول ى شمس|زر عه عي 

6999|4 لمرىس عىل|محمود محسن  لمنصوره|هندستـــ 

34o959 يمن محمد عىل بــــدوى|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

6o3595 لح بــــدير حسن أبــــو حسن|خلود ص |بــــ طنط|د|

6o9956 تـــ|مل بــــرك|لعليم ك|سعد عبــــد|محمد  |هندستـــ طنط

44638 لم|لم محمد س|جر عيد س|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|3425o مل محمد|هلل محمد ك|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o5482 لرحمن محمد|حمد عبــــد|يه | ي|صيدلتـــ 
|لمنى

28|||7 فظ|لح|م نبــــيل قرئى مرزوق عبــــد |حس هره|لق|حقوق 

2|3964 ن|هلل محمد فوزى شعبــــ|منه  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8o|792 لليل|بــــو|ن عيد |ء فرح|عىلي ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

437594 لعزيز محمد محمد يوسف دوير|د عبــــد |محمد عم لشيخ|ره كفر |تـــج

|79||o عيل|سم|عيل محمد |سم|عيل محمد |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

449927 لشوربــــىح |منه نبــــيل حسنى  |ضتـــ طنط|علوم ري

344673 م فهيم عىل فخر|عص| دين |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

232632 م محمد|لسل|نىه عمرو فكرى عبــــد  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|2o259 ف محمد محمدعبــــد |حمد | هلل|رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

488979 حمد|ن |ل شعبــــ|ء جم|رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

622466 عيل نزهه|سم|هيم |بــــر|محمود  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

||8824 |لعل|بــــو |حمد |م مصطفى |ء حس|رس| ن|بــــ حلو|د|

|38934 ي|مح بــــطرس د|س| ن|سلف
ل|ئى ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 

تـــ| بــــمرصوف

77469| ر|لسيد عم|جر حمدى |ه زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

4o6765 وي|لسخ|رقيه طه محمد طه محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|23|35 ف محمد محمد|مل | رسر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

2949|| تـــه|حمد خليل شح|عمر  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

|62546  بــــرعي محمد
ى محمد حسي  ي تـــمريض 

هره|لق|معهد فنى

278o29 وق  هيم سعد كبــــوش|بــــر|رسر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

22633 ي|حمد مجدي فر|
ى
ج دسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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24o264 ف محمد عبــــد|مريم  ل|لع|رسر ن|بــــ حلو|د|

4||3|5 لتـــ|لحميد دربــــ|صفيتـــ محمود عبــــد  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|3556 لحكيم|حمد عبــــد|هيم |بــــر|منيه | ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

6772|o ى سليم|عبــــد  لرحمن بــــهجتـــ بــــهجتـــ حسي  لمنصوره|طبــــ 

35685 لحميد حسن|لسيد عبــــد|لحميد |محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23o856 سعد حمدى سعد حسن هيكل ن|بــــ حلو|د|

75237o لسيد محمد|حمد محمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

9|76|3 حمد محمد |جر محمد |ه ي صىح 
سيوط|معهد فنى

5|o94| بــــ|للطيف غل|حمد عبــــد|حمد جبــــر | علوم دمنهور

827o98 ء محمد محمد حسن|لزهر| ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

2|2922 ئى سيد محمود|دهم ه| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

33|539 لعظيم|ئل مصطفى عبــــد|و| هند|ش شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

|57889 ن ى|ح مهدى عيس حس|صل| مي  ني  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

695556 يف|حمد |د |لجو|ل عبــــد |هدير جم لشر لمنصوره|صيدله 

64|346 لسيد عىل متـــولي|ء |محمود عل زيق|لزق|بــــ |د|

692955 هيم يونس عىل محمد يونس|بــــر| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|o993 ن|يمن محمد محمد سليم|م  |بــــ طنط|د|

975oo محمود| رق زكري|محمد ط لمنصوره|حقوق 

77||84 ى محمد ع|رضوى  مر|حمد حسي  زيق|لزق|علوم 

7o6|55 م|لسل|لق عبــــد |لخ|ن عبــــد |يمن عثــــم|محمد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

7o5|23 ى|ر محمود |من حمد بــــدوى حسي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

447724 ء حسن محمود مصطفى موىس|عىلي ج|بــــ سوه|د|

45o244 مد عىل|حمد ح|حمد محمد | |هندستـــ طنط

849539 ي محمد|خلود ط
رق مصطفى لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

224739 ن|شم عثــــم|يوسف عمر ه ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

769389 م|ئل وليد محمد سل|و ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

676424 ف عىل |ندى  يد يوسف|بــــو|رسر ى لي  لمنصوره|ره |تـــج

68oo87 ى جبــــر |بــــو|حمد قدرى | ى|بــــو |لعني  لعني  ط|بــــ دمي|د|

82o95o ن|ن شعبــــ|لدين رمض|د |د عم|زي ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

422956 ل|لحميد بــــل|ء حسن عبــــد|يه عل| سكندريه|ل|علوم 
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437225 |ل تـــوفيق عىل مو|كم| دين
ى
ق لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|5oo88 لسيد عىل|ل |د مدحتـــ كم|عم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|5774o ن محمود|لد حس|هند خ عه مشتـــهر|زر

635239 دق حسن|دق حسن ص|ء ص|رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4784|8 لم|هيم س|بــــر|محمد فرج حفنى  |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

29o744 مل زينهم|هند محمد ك هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35o93 حمد|محمد محسن يوسف  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

42oo44 د|لجو|حمد عبــــد |حمد |رق |ء ط|رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

84|6o5 حمد محمد|يم |لد|حمد عبــــد| ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

65993 م محمد|لسل|لد محمد عبــــد |خ لفيوم|عه |زر

779593 حمد|هلل |لحميد عبــــد|هلل عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

36569o لمقصود|محمد مجدى محمد عبــــد ن|بــــ حلو|د|

4342o8 لمحسن محمد عىل|منيه عربــــى عبــــد| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

637729 دي|له|م محمد متـــولي |سل| زيق|لزق|هندستـــ 

4835|3 هيم|بــــر|در |لق|ن عبــــد |ن رمض|حن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

456475 هيم حسن بــــدوي|بــــر|ن |زينبــــ رمض لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

33368 حمد|لمنعم |مريم حمدى عبــــد  ج|بــــ سوه|د|

8544|4 هيم عبــــده|بــــر|دل |نه ع|دمي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

444944 بــــ|لبــــر كس|هيم فخرى عبــــد |بــــر| سكندريه|ل|هندستـــ 

7o944o ه ف| وى|لعشم|فظ سعيد |لح|خر عبــــد |مي  لمنصوره|حقوق 

26o55| لضليل|هلل |هدى محمد عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

635677 ء فهيم أبــــوزيد محمد|ن عل|نوره ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

|53673 لمعتـــمد|ل عبــــد |لع|ل عبــــد |طمه جم|ف لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

22|45o حمد عىل محمود حسن|عمر  ى شمس|تـــج ره عي 

8|298 ى فتـــىحي عبــــد  لعزيز عيسي|نرمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

694254 ى مسلم|حمد |طف |محمد ع لحسني  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

859|5 د مسيحه|رك مجدى ج|م لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||8327 تـــتـــ|هلل شح|عزتـــ عبــــد | ن|جولي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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59486 د|لجو|لمنعم عبــــد |مر عبــــد |ء ع|سم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

87o23o لم|ء محمد سيد محمود س|رس| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

22753 ن|لرحمن محمد سيد محمود عمر|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

|58347 د|حمد محمد حد|سهيله سمي   ى شمس|تـــج ره عي 

533663 لسيد|م |م|لد محمود طه |خ لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|58822 ى |حمد |هلل |هبــــتـــ  حمد|مي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

62323o ن مبــــروك|م عزتـــ محمد زيد لمنصوره|صيدله 

53o6o4 بــــوحسن|س حسن محمد |عزيزه عبــــ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|6o92 م محمد|م|دهم يوسف | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

283o46 محمد منتـــرص محمد عبــــده ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

9|745o ى  |رس| ء محمد منصور حسي  سيوط|بــــ |د|

867696 عيل محمود محمد|سم|ء |دع |نوعيتـــ موسيقيه قن

43o428 ح عيد عىل عيد|لفتـــ|ندى عبــــد |ن طنط|سن|طبــــ 

4426|6 وق محمد  حمد محمد مصطفى|رسر لشيخ|تـــمريض كفر 

2|4357  محمود|نوره
ى
ن ممدوح دسوق ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

57|o2 تـــه|نحمده محمود محمد شح بــــ بــــنى سويف|د|

|6784 لطيبــــ محمد محمد|هلل |منه  لفيوم|عه |زر

||6|96 سيىل مسيحتـــ|ل و|يكل كم|م كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

449577 يد عطيه|بــــو|محمود محمد  ى لي  |هندستـــ طنط

5|6997 ح أبــــويوسف|لفتـــ|ء مصطفى عبــــد|شيم تـــربــــيتـــ دمنهور

265|o2 ى عبــــد| ر عطوه|لغف|حمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

44o959 يتـــ مصطفى محمد محمد| لشيخ|بــــ كفر |د|

88877o لس فكتـــور عزم بــــش ي |كي  سيوط|صيدلتـــ 

6o769o ن|ر زيد|بــــو بــــكر مختـــ|زم محمد |ن ح|رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2|2|22 لدين محمد|لدين محمود عز |فهد عز ى شمس|د| بــــ عي 

255796 يل|م لبــــيبــــ ن|محمد عص سيوط|هندستـــ 

7579|6 لم|ن س|لسيد محمد سليم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22oo3 ى|ي م محمود محمد|حس| سمي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

752276 |ره ع|س
ى
دل محمد صدق زيق|لزق|هندستـــ 
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62|648 ل معوض صبــــح درويش|ن جل|يم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6o4|8| لقط|هيم |بــــر|حمد نبــــيل محفوظ مصطفى | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

278|6 لغنى مطر حسن|لغنى محمد عبــــد |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

753563 د عبــــد ربــــه|حبــــيبــــه محمد فؤ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

75798| لسيد|لدين |مه نور |س|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

455682 ى دل تـــوفيق حبــــسر|ع| كرستـــي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

5466o9 بــــ|لحفيظ حسن محمد خط|سوسن عبــــد ضتـــ دمنهور|علوم ري

434o36 لجندي|ئشه محمد محمود |ع ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3||56 لعيون|بــــو |روق |حمد ف|ندى  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

493283 محمد أيمن محمد فرج كله بــــ دمنهور|د|

862|84 حمد عىلي|له محمود |ه دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

8397oo رص فهىمي طلبــــ|لن|مديحه عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

885484 ى محمد |ي ن |حمد شعبــــ|سمي  سيوط|ره |تـــج

69||23 مجدى محمد موىس عطيه س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

283o73 ر محمد فرج|يوسف مختـــ |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

3|7742 لغنى|لسيد عبــــد|محمد محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

385o4 طمتـــ عىل حسن محمد|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

642|9 بــــ قطبــــ|لوه|م عبــــد|هش| ند لفيوم|بــــ |د|

269964 لطىل|م |لش|م محمد |د س|زي ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2|37oo |حمد محمد |هيم |بــــر|مه |س|هيم |بــــر| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

33|797 لسيد عىلي|مي محمد |عمرو س |حقوق بــــنه

634935 لسيد محمد|هلل عىل |عىل عبــــد زيق|لزق|حقوق 

33|232 لمقصود|لمنعم عبــــد|منيتـــ عزتـــ عبــــد| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7|7438 ر|للطيف حلىم بــــد|صم وحيد عبــــد |ع زيق|لزق|حقوق 

9o44o بــــ محمد|لوه|م محمد عبــــد |سل| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

444233 در بــــهوتـــ|لق|در عبــــد |لق|ء محمود عبــــد |رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

2|74|7 لمرشدى|لبــــيوم محمد |حمد محمد |ليىل  هره|لق|م |عل|

4o|o94 ض|أحمد رمزى محمد ري بــــ دمنهور|د|
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87686| ه مصطفى تـــوفيق | حمد  |مي  سيوط|بــــ |د|

7|3|48 ن|م حسن حسن حسن رمض|حس ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

24o67o دى|له|يوسف محمد حلىم عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

|232|6 لحميد|حمد عبــــد |م |يه عص| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

892842 لمنعم محمد  |حمد عبــــد|هلل |عبــــد ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

64629 حمد محمد|رص |خلود ن لفيوم |تـــمريض 

356237 تـــ|لشح|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|متـــ محمد عبــــد|س| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|72223 ى ل|رى غ|لطفى زخ| مي  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

3|52|o حمد|د يوسف محمود يوسف |زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7oo679 لسيد خليفتـــ|لد محمد |محمد خ زيق|لزق|ره |تـــج

34||93 ى|لش|لسيد محمد عبــــد|لد |خ  حسي 
ى
ق ى شمس حقوق عي 

433823 لحفنى رزق|لسيد موىس |لرحمن |عبــــد  |صيدله طنط

|5|o76 ى|زق |لر|لد عبــــد |ندى خ مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|5|4o| حمد حسن|در |لق|ء محمد عبــــد |رس| رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

5o7629 مه|حمد سل|هلل محمد قطبــــ عمر |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o|852 لرحيم|لعظيم عبــــد|ل عبــــد|م جم|حس سيوط|ره |تـــج

|34959 ن|فظ حس|لح|لسيد عبــــد |لد |محمد خ ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

373725 هيم|بــــر|نتـــ نبــــيل عبــــده |دمي ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

|73874 ف عبــــد |ره |س لرحمن محمد|رسر سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

854|46 حمد|ربــــيع عىلي ربــــيع  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|22584 لسيد|رق حسنى |ط| دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

25583| ى |حمد ف| وى|لبــــن|رس حسي  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

682989 ر|لغف|لدين عىل عبــــد |د |عبــــي  عم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

778466 كريمه محمد محمود هجرس زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

595o2 حمد خليل|بــــسمه حسن  بــــ بــــنى سويف|د|

9o|557 هر |لظ|خلود فتـــىح موىس عبــــد ج|حقوق سوه

6o95|5 لسعود محمود رزق|بــــو |دل |ذهبــــ ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

636445 لد|لد محمود خ|حمد خ| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

Thursday, September 6, 2018 Page 14551 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5453|9 عيل|سم|هيم |بــــر|حمد |هر |هدى ط لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

34683 ى عبــــد |ندى محمد  دى|له|مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

856|7 ي موىسي رمض
ن|صبــــري خليفتـــ مصطفى |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|

ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

764592 لدين|لدين بــــدر |بــــ محمد ربــــيع |يه|مصطفى  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

86435o لعدبــــ|بــــو|حمد |فع |لر|ن عبــــد|يم| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|57747 حمد محمد|لكريم |حمد عبــــد |ء |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6o463 للطيف حسن|مصطفى عيد عبــــد تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

537632 ي
ى
له|فهىم يوسف فهىم عىل ق ي |

|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

33434 ي محمد سعيد فرج|م|
ي مصطفى

ئى  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

835942 حمد|حمد عىلي |د |جه قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

4833oo لد محمد عيد محمد|ر خ|من ره دمنهور|تـــج

72|3| منى عزتـــ ربــــيع زىك ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

2545o9 ى  ف |حسي  لمني |شم |حمد ه|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7653oo لرحيم|بــــر عبــــد |لسيد ص|لرحمن |عبــــد  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

879535 لرحمن عىل |ح عبــــد|عمر صل سيوط|ره |تـــج

4437|2 ندى نبــــيل جرجس فرج مليكه|س |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7787|8 ل|لغز|حمد حسن |د |زي ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

427|52 ن عيد|هلل محمود مصطفى سليم|منه  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

7|8oo2 لشحنه|ده محمد محمد محمد |غ لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|29348 م محمد بــــيوم|يوسف عص دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

766274 ل|لبــــص|دل طه محمود |ء ع|رس| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

366448 ن|ء سيد محمد سليم|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

257669  |محمود خ
ى
لخولي|لسيد |لد شوق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|33423 ى ى وديع فلتـــ| مي  وؤس|بــــشر ن|بــــ حلو|د|

7o4353 لعمرى|مؤمنه شحتـــه عطيه محمد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

85o97 يه وجيه فتـــىحي محمود| سيوط|عه |زر

65779 لعليم محمد|هلل محمود عبــــد|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

78|595 ه | لم|لرحمن س|لسيد عبــــد |مي  ج|بــــ سوه|د|

Thursday, September 6, 2018 Page 14552 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

696649 محمد عىل محفوظ| عل لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6o87|3 ي|ر
م|حمد سل|محمد | ئى |حقوق طنط

264o97 ىط|لع|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |ن |يم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

22|535 مل|محمد حمدى محمد ك ى شمس|د| بــــ عي 

353998 يد|بــــو |لسيد مصطفى |ء |رس| ى لي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

833367 لرسول محمود|رص عبــــد|لن|زينبــــ عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

5728| هيم|بــــر|جيه سليم حسوبــــه |ر طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

49337o لدين|ل |لرحمن مسعد محمد جم|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|73368 محمود سيد محمود فرغىل حسن سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

8o7432 لسيد|مي معوض |محمود س ي|طبــــ 
|لمنى

638256 ى مصطفى عىل|حمد عثــــم| ن حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

889o78 حمد |حمد محروس |لرحمن |عبــــد سيوط|ره |تـــج

7598|4 حمد حلىم محمد|ء |رس| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

9o|429 ن  |ن سيد عمر|وليد سم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

89|553 ف زكري|مريم  نخلتـــ | رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

33o482 تـــ | ف عبــــد|مي  هيم|بــــر|لقوى |رسر |علوم بــــنه

76||o4 هيم بــــسيوئى|بــــر|منيه محمد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

33o5o لعزيز عيس|حمد محمد عبــــد |ئشه |ع ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

2|72|6 ح|لفتـــ|رق محمد عبــــد|ط| ربــــ ى شمس|تـــج ره عي 

2678o| ي|لنو|رس حسن |مصطفى ي ج  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|6748| ف |يدى |ه لسيد|هيم |بــــر|رسر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

833892 لرحيم سنوىسي|ء يس عبــــد|رس| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

252o2 ي محمد بــــطه محمد خي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4o94o7 ى|سعيد محمد عبــــد  لمعتـــمد حسي  |ره طنط|تـــج

283488 ك|لمل|د عبــــد|رى وجيه عي|م ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

77oo76 عيل|سم|لمنعم |د عبــــد |لمنعم عم|عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

442626 لمجيد|لسعيد عبــــد| |عط| عل لشيخ|بــــ كفر |د|

258664 تـــوفيق محمد تـــوفيق حشيش تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

25|899 ف|لعزيز خل|لعزيز منعم عبــــد|عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ
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|55|36 هيم|بــــر|ضى |جر سعيد ر|ه ى شمس حقوق عي 

448796 حمد عىل زلط|ن عىل |رو |بــــ طنط|د|

8o8854 وي|بــــيتـــر عدلي فوزي حن ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

|9782 زى|حمد حج|لدين |ء |لرحمن عل|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

342464 ف عو|ن |نوره هر محمد|لظ|د عبــــد|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

226563 لس جرجس  نيس شفيق|كي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

2334o تـــه|لحميد شح|لحميد محمد عبــــد |محمد عبــــد  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

4||4o8 ده شعي |حمد حم|حمد مجدى | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

829793 ي|رس بــــرك|ف
تـــ عبــــدربــــه مدئى سيوط|حقوق 

2|278 وق شعبــــ ن عمر حسن|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|3256 وى|لفيش|لدين محمد |ء |كريم عل |حقوق طنط

3|2|44 ض محمد|ض محمد ري|بــــسنتـــ ري زيق|لزق|صيدله 

344o77 ل مصطفى|لع|بــــر عبــــد|حمد ص| رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

495767 هلل|هلل محمد عبــــد|محمد عبــــد حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|66796 |طمه عىل نرص حسن عط|ف ن|بــــ حلو|د|

55o54 هيم|بــــر|ن |ن سلط|عبــــي  رمض ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

456||9 ه|لل|ه محمدعبــــد |لل|محمد حمدى عبــــد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

69o9|7 ى عبــــد  هيم|بــــر|زق |لر|لعزيز عبــــد |نيفي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

52287| ن|ء محمد رجبــــ محمد بــــدر روتـــ|ل| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

54oo62 لمقصود|ح عبــــد|لفتـــ|متـــ عبــــد|س|مي  | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

754o|3 لمنعم محمود|ن محمود عبــــد |نور عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

459o57 هيم|بــــر|وى حميدتـــ |ن ض|رمض سكندريه|ل|حقوق 

489|52 لرحمن|لصغي  عبــــد |ن حسن عبــــده |نوره سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

2552o2 يوبــــ يوسف|فيبــــى يوسف  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8o835| ى |ي حمد محمد حسن|سمي  ره بــــنى سويف|تـــج

|2|||5 هر|د يوسف ط|رضوى محمود محمد فؤ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6o485| يف|تـــ |لشح|مجدى لطفى | رن لشر لمنصوره|بــــ |د|

69955o وي|لهند|لسعيد عىل |لسيد مهنى | تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه
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5|9284 لحدينى|م |لسل|حمد عبــــد |ن نزيه |يم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

865596 |لوف|بــــو|محمد يشي سيد  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4|966| لمنسوبــــ بــــدوى|ن محمد |محمد رمض لشيخ|بــــ كفر |د|

33o389 حمد موىسي|حمد حسن |ميتـــ |س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4||997 هيم خروبــــ|بــــر|زم محمد |ح |ره طنط|تـــج

893646 ى عبــــد| حمد عمر |لنعيم |مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|34o2 لعزيز|كرم مني  عبــــد|دين |ن وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

6|6554 حمد رفعتـــ جوده|مه |س|ندى  ط|ر دمي|ثــــ|

85o5o| س|ر كرم محمود عبــــ|من لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

758o52 هيم مسلم|بــــر|يش |حمد ع| ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

869|83  عىلي|لفتـــ|م عبــــد|سل|
ى ح حسي  ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8756o| ى |مصطفى محمد مصطفى حس ني  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

6222o ه رمض| ن ربــــيع عبــــده|مي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4477|5 هلل|حمد عبــــد|لموجود |ن محمد عبــــد |رو لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

345787 ى|حمد حس|ن |حمد شعبــــ| ني  ى شمس طبــــ عي 

52853| ل|محمد صبــــرى سعد محمد محمد هل ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

268995 ه وجدى محمود | لمزين|مي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

22366o ل|هيم هل|بــــر|حمد |هيم |بــــر|مريم  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|55o57 لحميد|ع عبــــد |لسبــــ|حمد | |ي|م ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

23o289 بــــوزيد|بــــوزيد عىل |هلل |عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

265oo3 ف عبــــد|عمرو  لمنعم لبــــيبــــ|رسر هره|لق|ج طبــــيع |عل

4|53| تـــ|لشح|لد رزق |خ| نور ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

23|7o| عيل|سم|حمد |ئى |حمد ه| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o3343 لشيخ|هيم عمر |بــــر|حمد | |حمد رض| زيق|لزق|هندستـــ 

23|8|4 لم|حمد س|لدين |م شمس |لدين هش|شمس  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

84o28 د|ل فهيم عي|نوبــــ كم|بــــ| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

88o38o ى|م ؤوس|ود فلتـــ|يق بــــهجتـــ د|ف| رتـــي  سيوط|ره |تـــج

323o82 ح سيد عبــــده|لفتـــ|ندى عبــــد هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

7o65|| للطيف بــــطيحه|زينبــــ محمد سعد عبــــد  صيدلتـــ بــــورسعيد

487785 سكندر|بــــيتـــر مجدي متـــري  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي
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757484 ء محمد غريبــــ محمد|سم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

37|276 ى ممدوح س مي  مي محمد|ني  |بــــ بــــنه|د|

35o782 ف عبــــد| |هند|ش لرحمن محمد|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

258737 لنرص محمد سعد|محمود وليد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

256587 فع|لش|منيه صبــــىح محمد | ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

835|o8 ي دردير 
هيم|بــــر|سوسن مرتـــضى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

777239 ف |لؤى  وى|لسل|لعزيز |حمد عبــــد |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22o65 عيل خليل محمد|سم|حبــــيبــــه  هره|لق|بــــ |د|

897732 لحسن  |بــــو|لدين محمود |ئى نور |م| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

693562 بــــينى |حمد |خلود  نم|لحسينى غ|لشر ن|هندستـــ حلو

772562  مهدى|هيم |بــــر|نسمه مهدى 
ى
لدسوق زيق|لزق|نوعيتـــ 

69|255 لم|هيم متـــول س|بــــر|لرحمن |ره عبــــد |س تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

328557 لجيد حسن|يمن عبــــد|محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

696552 ن|حمد فريد شلبــــى موىس سعف|رس |ف ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

88||87 ره سعد محمد حسن |س سيوط|تـــمريض 

889o27 حمد محمد عىل |طمه |ف سيوط|بــــ |د|

257oo2  
ى
وي|لحن|تـــفى عىل شوق ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

856888 عزه محمد محمد عىلي ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

9o6295 حمد |محمود | لوف|بــــو|ء |سم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

479795 ى حنورتـــ|سل|ل|سيف  ى محمد حسني  م حسني  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7||52| |لسق|لنور |بــــو |محمود محسوبــــ عوض  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

||6723 ى |لرحمن |عبــــد  هلل|حمد عبــــد |حمد حسي  ى شمس هندستـــ عي 

5o5765 للطيف|حمد عوض عبــــد |عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69632| ه عبــــده | ى|لبــــسطويس |مي  بــــو حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o383| لليثــــى|لعزيز محمد |م عبــــد |عمر عص ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

8o6|9| ى|يه عيسي حج| زي حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

8|68o9 حمد محمود|دل |محمود ع كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

49o897 سكندر|مدحتـــ فكرى | رين|م سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

9o4678 لحميد |ل عبــــد|ء سيد كم|سم| ج|بــــ سوه|د|

244o4| هلل|لحميد عوض |دل محمد عبــــد|ع ن|معهد فنى تـــمريض حلو
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266599 لق|لخ|د عبــــد|م محمد فؤ|لسل|مريم عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

547|79 مر بــــدرى|يتـــ بــــدرى ع| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|76o2 ل حمود|د محمد كم|منيه عم| تـــربــــيتـــ دمنهور

|726|7 حمد|رضوى محمد زىك عىل  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

84744| هلل يونس|هدير حمدي خي   ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

437892 مل متـــول|ل محمد ك|كم| رش لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

278849 حمد|م سيد |عيس محمد درغ |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

84o72 دى سيد محمد|له|ئى عبــــد |م| حقوق بــــنى سويف

246o65 ف|لزفز|حمد لطفى |رس |حمد ي| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

489258 ي
|ع| دئى

ى
دل أحمد أبــــوسيف دسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

878o7 ي طه
شوقيتـــ محمد حسنى ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

367338 متـــ متـــول قمر|س|رتـــ |س كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

42744o حمد محمد مرع محمد مرع| |طبــــ طنط

789|4o ى|بــــر|لحميد |حمدون عبــــد  هيم حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

29764o ي|ر
لحميد|لد مني  عبــــد|خ| ئى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

924|34 ه |لل|بــــر عبــــد|ن ج|حمد رمض| ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

3|6|oo ى عبــــده حسن ى حسي  نرمي  هره|لق|عه |زر

4o|859 حمد|مه |ه سل|لل|محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

322oo9 تـــ محمد|لشح|لمتـــول |فرح وليد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

646798 ن|طمه يوسف نجيبــــ عبــــده سليم|ف ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

839683 يه عىلي يوسف سيد| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

787236 حمد محمد محمود محمد| |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

634949 م جوده طه|كريم هش زيق|لزق|بــــ |د|

8o7||5 لدين محمد|ح |حمد محمد صل|يه | ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

282972 م سمي  خليل يس|سل| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

8||889 ي|تـــه عبــــد|محمد شح| رض
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

855847 ي سمي  محمد 
هيم|بــــر|مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

259664 ره|مل عم|حمد ك|منيه | شمون|نوعيتـــ 
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|7346| ل|طمه حسن مصطفى جل|ف ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|4o489 ن طعيمه|لكس|رص |نه ن|هيل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

622294 ه|محمد مأمون محمد عبــــد  شي  هلل رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8o434 دل ممدوح محمود|حمد ع| ى شمس|زر عه عي 

8o2326 ى تـــه يوسف|يوسف شح| مي  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

34o658 حمد خليل|د مصطفى محمد |ر عم|من |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

4o8o5| حمد|لسيد سيد |نور |ء |رس| سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

465583 ى فؤ ئى|لتـــلبــــ|د سعيد |حسي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

9o5o|2 حمد |دهم |د |يه مر| ج|بــــ سوه|د|

6o9972 تـــ عبــــد د خيشه|ىط ج|لع|أمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|3o9|5 هيم|بــــر|لد سليم |عمر خ هره|لق|ره |تـــج

887458 حمد عىلي |بــــر |حمد ص| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

434|o8 للطيف فرج|ن عبــــد|ئل رمض|ء و|ل| |بــــ طنط|د|

545766 لنقيبــــ|در |لق|حمد عىل عبــــد|كريم  ج|بــــ سوه|د|

832388 لسميع|تـــ عبــــد|رك بــــرك|ره مبــــ|س دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|4o264 ي عبــــد 
لرحمن|حبــــيبــــه محمد مصطفى لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 

(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

68o995 ف محمود |محمد  لسيد|رسر لمنصوره|بــــ |د|

534525 لسيد محمد محمد|محمد مصطفى  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

6o8o53 ى كشك|لق|حمد عبــــد |خلود  در حسي  |نوعيتـــ طنط

827533 س|بــــرين نرص محمد عبــــ|ص دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

5o7975 نور|لسيد |لدين |ء |ن عل|ريم|ن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|6698| حمد محمد|زن وليد عىل |م دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

7855|6 هلل|بــــ |ديبــــ ج|ئيل |ئى جبــــر|روم عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

28|732 مل|حمد عىل ك|سم حسن |بــــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|74695 لدين محمد|ل |محمد مصطفى جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|44o85 حمد|ن خلف محمد |نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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35o25o لسيد عىلي|م |لسل|لسيد عبــــد|م |سل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5|92|8 |لعزيز يوسف عط|ء يوسف عبــــد|ل| بــــ دمنهور|د|

847|29 بــــر يونس عىلي|هند ج ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

694|57 ى  لشوربــــىح |لسيد محمد عىل |نرمي  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

27o46o رق شبــــل عطيه غنيم|محمد ط ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

76268o لسعيد بــــصله|لدين محمد |ء |عمر عل ره بــــور سعيد|تـــج

898547 حمد سيد |حمد ممدوح | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|3898o دى|له|تـــفى نشأتـــ محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o|7|5 هيم شكر|بــــر|حمد حسن | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

23|598 لمعىط|يوسف رأفتـــ يىح محمدعبــــد  هره|لق|هندستـــ 

263637 لسيد عىل بــــيوم|ء مجدى |سم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

9o4o34 للطيف |عيل محمود عبــــد|سم|م |بــــتـــس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

369633  |لش|حمد عبــــد|
ى
 محمد ش|ق

ى
ى|لدسوق هي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9o|994 ن |لسيد سليم|مل نبــــيل | تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

862976 د حبــــيبــــ سعيد|دي رش|ف ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

76o882 لد مصطفى محمد محمود محسبــــ|هلل محمد خ|منه  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

4o7676 ى|لرحيم محمود |يمنى مصطفى عبــــد لبــــحي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|43745 ى زين ك|ي لدين|مل زين |سمي  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

792776 سميحه مجدى عىل عفيفى |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

276934 لطنىطي|ل |يه مهدى محمد كم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

5o4478 عيل|سم|م عىل خميس |طمتـــ عص|ف إلسكندريتـــ |تـــمريض 

85o899 ى ش ذلي|رقيه حمدي حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4789|9 لحليم|د عبــــد |د مر|عمر محمد رش بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|2639o حمد|حمد |مصطفى محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

6o53|3 ى فهىم |من ضى|لق|حمد |ر حسي  |ره طنط|تـــج

26|85 ئيل|صح جيد ميخ|ج  ن|يتـــن ن| هره|لق|صيدله 

838725 لسيد|لد عىلي |ر خ|من |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

54367o حد|لو|لسيد عبــــد |هيم فرج سعيد |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

94243 لدين محمود سيد|جر عز |ه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط
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5|973o بــــوحبــــيبــــ|حمد عىل |مل | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

453926 وى|لنبــــر|هد |هيم مج|بــــر|لسيد |يوسف  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8876|5 ى جم|ي ل محمود مبــــروك |سمي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

4o64o9 تـــه محمد|هلل شح|ن عوض |يم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35778 لرحمن عديسه|نزيه محروس محمد عبــــد لمنصوره|حقوق 

|359o3 م محمد|هيم تـــه|بــــر|ر |مي ن|حقوق حلو

433847 ي|محمود عزتـــ سعد عبــــد 
لغنى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|5|o52 ل عىلي خليفه|جم| عل ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

776989 ى محمد رشو ن|وليد محمد حسي  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

3|3523 نور صفوتـــ محمد محمد ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

455926 هيم محمد|بــــر|ء سعيد |محمود عل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

499284 ى عثــــم ن|ندى محسن ذىك أمي  تـــربــــيتـــ دمنهور

892224 لربــــ حموده |د|بــــ ج|لربــــ دي|د|ج ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|44359 ل سيد عىل|عىل كم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|488 ن|ح فوزى سليم|حمد صل| لفيوم|حقوق 

36o488 لع|لدين عبــــد|ل سعد |لع|سيد عبــــد| ر|ي |ن طنط|سن|طبــــ 

64297 هلل محمد|ممدوح خي | دين ج|بــــ سوه|د|

3696|5 لسعود محمد عبــــده|بــــو|مل |مصطفى محمد ك |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

75989 ي|ر
م|لسل|رجبــــ محمد عبــــد | ئى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

2846o9 حمد شوشتـــ|هلل |جد عبــــد|هنده م|ش  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

|38569 د خله|ريز سمي  ميل|م ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

22o|39 رع|لز|حمد |سمي  | حمد زكري|حسن  هره|لق|صيدله 

835|9o ى عيد |ي م محمد|م|سمي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7o9942 بــــينى|وه محمد |بــــو حل|ن |يم| لشر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

82677o ح عىلي محمد|محمود صل دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

7759|| ن|لق سليم|لخ|هلل عبــــد |ره عبــــد |س زيق|لزق|بــــ |د|

54538 د محمد|دل عو|مصطفى ع ي سويف
هندستـــ بــــنى
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||827o درس|ن تـــ|ن فكرى دمي|نطو| ى شمس صيدله عي 

4|6422 هيم عجور|بــــر|ل |لع|صم عبــــد |زن ع|م لشيخ|ره كفر |تـــج

62|43| لهدى|بــــو |لسعيد |لجليل |هيم عبــــد |بــــر|هبــــه  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

68o862 در عمر محمد حسن|لق|در عبــــد |لق|حمد عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6o4935 طمه محمد فتـــىح هيبــــه عيد بــــكر|ف لمنصوره|ره |تـــج

8764oo رزق  | بــــيشوى رزق عط سيوط|طبــــ بــــيطرى 

28428| ى محمود بــــشي | |لي|د مي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

844565 ن|حمد عثــــم|طه محمد سيد | لي|د ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

246344 لسيد بــــسيوئى|هيم |بــــر|ن |حمد سلط| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

424969 رى|لبــــ|كريم سعيد محمد حسن عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

634447 لمسلىم|لمنعم محمد |مه عبــــد|س|كرم | زيق|لزق|بــــ |د|

46o|3 ن رجبــــ حسن محمد|نوره هره|لق|علوم 

|3o687 لمنعم|حمد عبــــد |ر محمد عىل |من مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

34o728 لسيد سعيد|م فتـــىح حسن |محمد عص ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

236353 ر محمد|بــــوضيف نص|ء |دع هرتـــ |لق|تـــمريض 

9o53|3 لعزيز |ن عبــــد|مل شعل|محمد ك ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

48|463 لد محمد حسبــــو|لرحمن خ|عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

457o8o شد شليق|شد محمد ر|د ر|زي |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

234896 لسميع محمد محمد|حمد جيوش عبــــد| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

774855 روق محمد محمود|ده محمود ف|غ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

529453 لسبــــع فريج عىل بــــهنسي|حمد | |هندستـــ طنط

476396 ى| ى حسني  حمد محمد محمد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

64655o لعيسوي|حمد |هلل |محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

353229 هيم محمد|بــــر|م |هيم عص|بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

493835 مل فتـــىح دغيش|محمد ك ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6922o3 ل يسن|لع|هيم عبــــد |بــــر|بــــسمه محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

83|o49 لشهيد|عبــــد| كريم لوق| ن|جولي ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

4o5474 حمد قنديل|لمنعم محمد |يه عبــــد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|7o72 ن محمد|صل|سمر معتـــز محمد سيوط|حقوق 

4386o9 لم محمد موىس|لم محمد س|س لشيخ|طبــــ كفر 
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83778 ى عىل عبــــد |سل| هلل|م حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

6267o8 م|لسل|حمد صبــــىح عبــــد|بــــوزيد |عزه  زيق|لزق|ره |تـــج

2|88o2 ل يوسف|ء جل|محمد عل ى شمس|تـــج ره عي 

8|2549 لعليم|مريم عصمتـــ عىلي عبــــد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

9o7o99 ف عبــــد|حمد | هيم |بــــر|لرحمن |رسر ج|ره سوه|تـــج

87837| حمد  |ر فرغىل محمد |من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|28677 ى  ى |حسي  |لعل|بــــو |حمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

2639oo حمد مصطفى طلبــــه مصطفى|م |ريه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

62594 حمد دويبــــ|رس خلف |ف ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4|7523 لخي |بــــو|حمد |روق |هيم رجبــــ ف|بــــر| لشيخ|بــــ كفر |د|

9o96o9 مل محمود  |ل ك|هلل جم|عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

5o2992 مد|هبــــه سعد خميس ح سكندريه|ل|طبــــ 

9oooo| لسيد |حمد |ح |حمد صل| سيوط|حقوق 

349867 ى|سم|لعزيز |عيل عبــــد|سم|مصطفى  عيل حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|38| س مدكور|هلل عىل عىل عبــــ|يتـــ | ى شمس|د| بــــ عي 

43oo85 ى ر|لنج|لعظيم عىلي |م عبــــد |عص| لي  |علوم طنط

229888 مد محمود|رق ح|مد ط|ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

285||4 حمد|لرحيم محمد |حبــــيبــــه عمرو عبــــد دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

536445 ن عىل محمود صديق محمد|نوره |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4497|8 لمعبــــود|ل عبــــد |لع|لسيد عبــــد |محمود  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

54|324 ز|مر در|حمد محمد محمد محمود ع| ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

633383 لسيد|روق |ء ف|محمود عل |ره بــــنه|تـــج

|62993 جبــــره| درس حن|تـــ| ن|سلف دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|6|2oo ع|لرف|ع |لرف|م |سحر س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

4764o حمد محمد|رس |ء ي|شيم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

36o895 هيم|بــــر|مل |مل مدحتـــ ك|ك |طبــــ بــــيطرى بــــنه

354245 لسقىط|بــــر جمعه |ء محمد ص|ل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|4649 ي سيد خلف محمد
مصطفى ي صىح ري

ضه بــــنى سويف|معهد فنى

363838 دل حسن منصور|لمصور ع|عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
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4|882| ى عبــــد |ي لىح غربــــيه|لمجيد عبــــد |سمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|44597 مجد نبــــيل لبــــيبــــ شفيق| هره|لق|حقوق 

784248  محمد عبــــد|لشو|م |لسل|تـــم عبــــد |ح
ى
لمول|دق لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

693|35 ش|لدمرد|لهجرىس |مد |ن ح|يه شعبــــ| زيق|لزق|عه |زر

75||25 حمد|ء سعيد محمد |سم تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

83o2|2 ي بــــسط|تـــرين روم|ك
ر|مق| ئى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

49984o لسيد عمر|ن محمد مصطفى |يم| بــــ دمنهور|د|

529985 لمعىط|دل عبــــده عبــــد |حمد ع| بــــ دمنهور|د|

42676o ه|لسعيد محمد |مريم سعد  بــــو خرصى سكندريه|ل|بــــ |د|

9232|o ن  نده| |مي 
ى
| لضبــــع شوق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7o6o28 لعجىم|ح |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|لسيد عبــــد |حمد | ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

44o737 م محمد|لسل|ر عبــــد|لغف|ر مصطفى عبــــد|من لشيخ|نوعيتـــ كفر 

857|23 فظ|محمدطلعتـــ ح| ن رض|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

279634 ي|ل محمد محمد |مي 
لشيشينى تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|46o58 لحفيظ|نجوى عىلي فتـــىحي عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

|54937 ي|ود د|د| ن|جو
ل متـــرى|ئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

282262 هيم|بــــر|حسن عىل محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

784877 ى عبــــد |بــــر| |دين هلل|هيم حسي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

9827o حمد محمد|حمد محمد | |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

827|85 ي|ء |لشيم|
ف محمد مصطفى رسر |نوعيتـــ فنيه قن

9o48|4 هلل  |ن عبــــد|ن مهر|ء رمض|سن ج|علوم سوه

43984o ى عىل ق بــــيل|مروتـــ عىل أمي  لشيخ|ره كفر |تـــج

|7724| ه منصور سعيد عبــــد | لحميد|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

32738o لمول|ن عبــــد|مه قطبــــ سليم|مروتـــ سل ن|بــــ حلو|د|

79oo54 لكردى|ل محمد عىل |ء جم|وف عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

84o7o6 ى|حمد |لرحيم |محمد عبــــد مي  سيوط|حقوق 

7o|782 ى عيس|د حس|ندى رش ني  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o77|2 حمد|لحفيظ |دل عبــــد|ء ع|سم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

5252o| للطيف|منيتـــ مجدى محمد عبــــد| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري
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34724| متـــ|حمد سل|محمد سمي  محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

882282 ى نص|سم| ر |ء قدرى حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

77o8|| ئى|هو|ل|م حلىم |دن عص|ش زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

45o535 رىسي|لف|لسيد |دل |فوزي ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

628998 م|عىلي سعيد عىلي عل ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o9825 ى طه ى محمد حسي  حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

84778o هيم|بــــر|مد |طمه سيد ح|ف  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

633949 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|م حسن |حس زيق|لزق|طبــــ 

33o886 زم طه محمد|عبــــي  ح |تـــمريض بــــنه

76o|63 م|بــــوسل|ء محمد محمد مبــــروك |لىمي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

9|292o تـــه عىل |تـــ عىل شح|بــــرك ج|ره سوه|تـــج

924958 دى |لعزيز محمود مشو|كريم عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

6|27|o |غ|لرحمن |لرحمن حسن عبــــد|م عبــــد|سه |ره طنط|تـــج

8|93oo ه ن| ي عبــــد|رص ن|مي  لرشيد|ج  ي|بــــ |د|
|لمنى

359466 لدين|لح بــــدر |ء محمد ص|وف ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

6|44o7 ج|لطن|رى |لبــــند|رى |لبــــ|نبــــيل بــــسيم عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

464687 جر محمد عيس عىل عيس|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

348o55  ص|ع
ى
لشوبــــىكي|وى |دق بــــنه|دل شوق |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6998|| ن|دى محمد عثــــم|له|طمه عبــــد |ف ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

3|53|o ف عبــــد|طمتـــ |ف لرشيد محمد|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

28o9|6 بــــو حسن|مح سيد محمد |محمد س ى شمس حقوق عي 

44|889 م|لغن|لم |هدير محمد عىل س |حقوق طنط

2629|9 لسيد سويد|بــــ | لوه|لسيد عبــــد|محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|7734o هيم|بــــر|س |بــــ محمد عبــــ|يه| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2|45oo ل|لع|يمن نجدى عبــــد|مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

42o63o ل|حمد بــــل|دل |م ع|حس ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

463776 صل|هيم محمد و|بــــر| |رض| لي|د لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6453o2 لطويل|بــــر |لدين عىل ص|ء |م عل |حقوق طنط

368876 حمد محمد|لح |مروتـــ ص |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

359965 لرحمن يونس|حمد عبــــد|سلىم  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ
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5|7725 هلل|ء صفوتـــ مرىس فتـــح |أسم تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

7o8555 لمرىس|حسن محمد حسن  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

622836 بــــ|هر محمد دي|يه م| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

252965 ق|لسو|م يحن  |م عص |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

8o9885 لعزيز|مدحتـــ محروس سيد عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

359395 ئى محمد سيد|محمد ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

544367 لحويىلي|هلل |د|ء سعد ج|عل| ليند سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4498o8 ح نوح|محمود مجدى نج |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

42244 ى |ه لسيد|حمد |جر حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4485o5 ف سليم|حمد | لبــــعل|ن |ن محمد سليم|رسر |ره طنط|تـــج

|5|499 هر فهىم|لظ|طمه سعيد عبــــد |ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

632|45 سحق جرجس|نىح  جرجس | زيق|لزق|ره |تـــج

542o32 ئى|للق|لم عىل |لم عىلي س|محمد س سكندريه|ل|حقوق 

4853|2 ي|
ك|لمل|خر عبــــد |حىطى ز|وجيه ل| فروئى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

447oo| |لسيد شط|يوسف محمد مبــــروك  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

344497 |ء |فتـــ عل|ر
ى
لدين سيد دسوق ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|3|2o8 ح محروس|لفتـــ|لح عبــــد |حمد ص| هره|لق|ره |تـــج

689276 بــــو سعده|محمد حسن محمد حسن  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

4956|9 ي 
لسيد|للطيف |لسيد عبــــد|مصطفى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

62|3|o لدشتـــى|لرحمن |لسيد عبــــد |محمد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

76836o حمد|يمن مصطفى | |روبــــ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

9o4834 ى مي  مدحتـــ فهىم سعيد | كي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

844269 ن ربــــيع|يمن سليم|ن |سليم ن|سو|بــــ |د|

92|553 حمد |حمد حسن |ر |من قرص|ل|فنون جميله فنون 

7623o5 عبــــده محمد سعد محمد نقودى تـــمريض بــــور سعيد 

855868 حمد محمود|عىلي محمد  ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

497595 ى|جر حسن عبــــد |ه لنبــــى حسن حسي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8|57|7 در|لق|دق عبــــد|رس محمد ص|فريده ي ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

4|o58| هلل|بــــ |هيم محمد ج|بــــر|هيم |بــــر|محمد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

456463 لحميد مصطفى|مل فرج محمد عبــــد | م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 
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2492o ف |هلل |منتـــ  لحميد|لمحمدي عبــــد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o62o7 هيم |بــــر|طف |بــــر ع|حمد ص| ج|ره سوه|تـــج

68oo49 لديسىط|لسعيد |هيم |بــــر|حمد |ء |شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3|4968 لسيد رسور|مصطفى محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

422o69 حمد|سلوى عىل فتـــىح خليل  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

33974o هيم|بــــر|هيم |بــــر|لسيد |ء |وف |حقوق بــــنه

6|o939 وى|لنمر|ن أحمد |دل شعبــــ|حمد ع| ي منش. تـــ.ك
تـــ بــــحريه بــــور سعيد|فنى

52239| لعزيز|مريم عمر محمد عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

279628 لجنش|لسيد |هيم |بــــر|ء فتـــىح |هد| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|48243 ء منتـــرص محمد عىل|ل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

692338 هلل|ئى فتـــىح محمد حسبــــ |ن ه|نور ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

6|9358 ى مصطفى |ي د|حمد شد|حمد |سمي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

5|2|o مح فتـــىح حسن|محمود س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|55767 ى عبــــد |حمد عبــــد | لمقصود|لمقصود حسي  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

762543 يد ع|بــــو |م |محمد س ى مر محمد عرفه|لي  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

7643o2 لمخشن|زق عوض |لر|ئل عبــــد |روى و| هره|لق|ج طبــــيع |عل

8869|6 حمد |ل |ء سيد جل|لىمي سيوط|علوم 

766469 وى|لششتـــ|لسيد |هيم |بــــر|ئق |هيم ف|بــــر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

776368 هيم عىل|بــــر|رحمه عىل  زيق|لزق|عه |زر

633|32 هيم محمد غنيم|بــــر|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

826897 حمد|حمد سيد |بــــ |رح ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

833339 ى محمد نىهي سيد حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

35|7|o م|م محمد محمود عل|عل ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

34o934 حمد محمد سند بــــحبــــح|هلل |عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

49o|85 ي سيد |
ي حشيش|يه بــــسيوئى

حمد بــــسيوئى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

888o75 لمنعم |دق عبــــد|محمود معروف ص سيوط|طبــــ 

3|5o3 حمد|عيل |سم|حبــــيبــــه محمود  هره|لق|صيدله 

|34892 ولس ش كر زىك جورج |كي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

35|57| د|لجو|لسميع عبــــد|حمد محمد عبــــد| |بــــنه| هندستـــ شبــــر
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2|77|6 ى ى محمد حسي  عمر حسي  ن|هندستـــ حلو

79|92o  عبــــد|حمد وليد شو|
ى
ل محمد|لع|دق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26|94 ى محمد حس|حمد حس|ن |رو ى|ني  ني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|299o تـــتـــ خرصى|حمد شح|حمد |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

45554 هلل محمود سعد محمود|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4|654| ن|عيل عثــــم|سم|مصطفى شفيق طه  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6879|6 حمد|لد محمد محمود محمد |خ ى شمس طبــــ عي 

295383 رضوى محمد مصطفى سيد وهبــــتـــ ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

272998 ئى فوزى جرجس|نه روم|دمي دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

46449 هلل محمد|سمر محمود عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

334875 ى|محمد عبــــد| سه لرؤف حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

884624 ى | ل تـــوفيق حن|جم| مي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

54|57o هيم|بــــر|لسيد |محمد حسن خميس  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

463536 لحدينى|ندى محمود حسن حسن  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

4|47|8 ي محمد عبــــد |م|
ف |لوه|ئى لدين|بــــ رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

8o42o6 حمد سيد لبــــيبــــ|ريم  ي|بــــ |د|
|لمنى

6484|2 ل غنيىم مصطفى|ئى جم|أم ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

8|5|78 بــــهلول| لنج|بــــو|فتـــ |ر ر|من ره بــــنى سويف|تـــج

855936 لرحيم|م سعد عبــــد|منيه عص| ي|بــــ |د|
|لمنى

|325o3 د|لضي|لحليم محمد |سندس عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

||9o35 حمد حسن|لسيد |جد |م لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

887334 فظ |لح|لمعتـــمد عبــــد|حمد عبــــد|محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

824842 ى ف غط| |مي  س بــــرسوم|رسر ي صىح سوه
ج|معهد فنى

77|264 لجمل|هلل محمد |هلل عبــــد |ندى عبــــد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

776o94 لح|هلل ص|هلل عبــــد |كر عبــــد |ر ش|من لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

686693 عمر مجدى عىل محمد رجبــــ لمنصوره|هندستـــ 

64|969 لكريم|لبــــصي  عبــــد|لسيد عبــــد|مر |تـــ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27o649 مر|لحميد حسن ع|محمد نزيه عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

|358o9 ل محمود حسن|رحمه جم هره|لق|حقوق 
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7827oo لحميد|هلل عبــــد |منى سعيد فتـــىح عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

683737 لمقصود محمد|لمحسن عبــــد |عبــــد | ر|ي لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7873|6 دي|له|بــــر عبــــد |مل ص|محمد ش زيق|لزق|بــــ |د|

5|o39o لمقصود موىسي|لونيس عبــــد|حمد محمد عبــــد| تـــربــــيتـــ دمنهور

2|2535 لبــــكرى|عمرو محمد حلىم  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|64347 ف |عيل |سم| عيل عمر|سم|رسر هره|لق|علوم 

5||o47 د|لجو|عيل عبــــد |سم|زى |حمد حج|ء |عل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

43o|24 لبــــربــــرى|ندى محمد تـــوفيق زىك  |حقوق طنط

5|3342 د|ن فؤ|ح عثــــم|ء صل|للو| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|2|976 دى|لبــــغد|عيل محمود |سم|لرحمن سمي  |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

6382|| لم|لسيد عىل س|حمد |عمرو  زيق|لزق|حقوق 

43o688 وى|لشن|هلل مصطفى |عبــــد | ر|ي لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

676|99 م|م|ل|لسيد |مل محمد |دل ك|ء ع|ل| |طبــــ طنط

|3462 عمرو محمود محمد جمعتـــ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

754937 ي
ف محمود حسن سليم| |دئى رسر تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

52736o ك قديس قديس|نتـــ مل|هيل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6762o5 هلل|لنبــــى عبــــد |ء محمود محمد عبــــد |ل| لمنصوره|صيدله 

|4o94| |لعل|بــــو |لمنعم عىل |سلىم عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5o67o9 قوتـــ|لسيد ي|د |رتـــ محمد مر|س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

79226 لق ثــــروتـــ محمود|لخ|ء عبــــد |حمد صف| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

854263 حمد|لرحيم فتـــىحي |محمد عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

696225 بــــو قرع|لمنعم |هيم عبــــد |بــــر|حمد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

75|693 لعزيز عسل|مح سيد عبــــد |دين س|ن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

464562 عىل| لعل|بــــو |لسيد |لد |محمد خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|393oo لدين|ل |محمد محمود كم| ميىلي|ك لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|7844 زى|بــــر محمد حج|منيه ج| بــــ دمنهور|د|

87594o ى  |شم حس|تـــم ه|لدين ح|نور  ني  سيوط|علوم 

3364o6 دل نجيبــــ فوزى|مريم ع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

69|988 لمتـــول|يوبــــ |ل |م جم|محمد هش |طبــــ طنط

343|77 ى ثــــروتـــ عبــــد|ي لسيد مصطفى|هلل |سمي  سيه|نوعيتـــ عبــــ
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74o65 تـــ خ| لحميد|لد محمد عبــــد |مي  لفيوم|طبــــ 

334o85 ل|لع|ل سويفى عبــــد|لع|محمد عبــــد ى شمس حقوق عي 

789869 ون رأفتـــ عدل عوض| مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

26395| م مصطفى عىل محمد|ر عص|من ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

69|o9o لسيد محمود عيسوى محمد|ندى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

765469 سم محمود عصفور|محمد محمود ق لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

247464 م|ل عز|دح كم|رق م|محمد ط لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

8|o||7 لعظيم|حمد عبــــد|لعظيم |ن عبــــد|عدن حقوق بــــنى سويف

6|5|6 حمد|ء محمد سيد |شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

498475 |ح |لفتـــ|ح لملوم عبــــد |لفتـــ|طمتـــ عبــــد |ف
هيم|بــــر

تـــربــــيتـــ دمنهور

7ooo56 لسيد خميس محمد|ل |ن جل|حن ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

349248 ر|د محمد خم|ء عم|رس| |نوعيتـــ بــــنه

9|376o ضل  |ئى محمد محمد ف|حمد ه| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

764233 فرح محمد عبــــده محمد منصف نوفل علوم بــــورسعيد

|6|533 لحميد كشك|يه محمد عبــــد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

78589o وى|لشعر|در |لق|رى عبــــد |لرحمن بــــند|عبــــد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

77379| لحميد||دق عبــــد |حمد عىل ص| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

8228|7 ف |محمد  ر|بــــوبــــكر نص|رسر سيوط|ره |تـــج

5o5|5 ى   حسي 
حمد محمود|مصطفى ي سويف|تـــربــــيتـــ ري

ى بــــنى ضيه بــــني 

27738| لسيد|ء نبــــيل متـــول |شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

647797 لسيد|حمد | |حمد رض| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

7o4o|3 بــــو موىس|لسعيد|لسيد |ن رزق |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

78|568 هلل|لسيد عىل عبــــد|ء |ل| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

322|37 لطيبــــ|ل عىل محمود |هند جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|325| ى لمسيح|ل عبــــد|لمسيح كم|عبــــد| مي  ي|طبــــ 
|لمنى

866|67 جد محمد خليل|لم|ن عبــــد|يم| |نوعيتـــ فنيه قن

68735| مد|دى ح|له|دى محمد عبــــد |له|بــــ عبــــد |يه| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

828o8| حمد شكري|ىطي |لع|ر عبــــد|من دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|
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753|82 هيم|ح محمود أبــــر|محمود صل لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

3398|8 لرحمن بــــيومي|ن محمد عبــــد|نوره |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

273473 حمد محمد رسىل عىل| ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

338339 |تـــ حسن شتـــ|لسيد بــــرك|لعربــــى |حمد |يتـــ | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

348826 هيم بــــدوى محمود ضيف|بــــر|يتـــ | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6|59o9 لمنعم|محمود محمد فتـــىحي حسن عبــــد  هره|لق|طبــــ 

264298 هيم عىل|بــــر|ء غنيم غنيم |سم| ى شمس| لسن عي 

446|87 ل|لغز|لمجيد |لسيد محمد عبــــد |حمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|24|97 لدين|لد محمد نور |حمد خ| ى شمس هندستـــ عي 

7693o3 د|ء محمد نرص حم|رس| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

22|526 لنبــــوى عىل|كريم حمدى محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

485953 هيم|بــــر|سحر خليل عىل  سكندريه|ل|بــــ |د|

324226 ى عل|محمد ط  حسي 
م|رق بــــسيوئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9567| ف عيد عبــــد زق|لر|محمد أرسر هره|لق|ر |ثــــ|

7|5735  هل|لبــــ|لد جمعه عبــــد |خلود خ
ى
ل|ق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

678947 ى بــــدير ص|ي عيل|سم|لح |سمي  لمنصوره|صيدله 

254334 تـــ|لسيد بــــرك|له محمد رجبــــ |ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

649469 هيم عوض|بــــر|حمد | |ء زكري|رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o9987 ر محمد|لستـــ|حمد سعيد عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

6o823| ى مصطفى فتـــىح محمد عىل|ي سمي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3|2o56 ى ى|مجدى موىس | مي  مي  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

869|53 |ريو جوزيف نجيبــــ حن|م ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

227|55  د
ى
ود تـــوفيلس|جرجس شوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o6487 ن|لمنعم مهر|حمد عبــــد |حمد | |ره طنط|تـــج

445|4| ئى|عيل كيل|سم|محمد عزتـــ محمد  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

329244 رص محمد يوسف|يه ن| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8|677o هلل|ل عمر عبــــد|ء جم|عىلي ي|بــــ |د|
|لمنى

826|o3 قتـــ عبــــد| سط مسعود عبــــيد|لبــــ|رسر دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

6939o9 ن|د عمر|د عزبــــ ج|عمرو فؤ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

83o6oo ى نور لحمد|بــــو|ضل |لدين ف|حسي  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 
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|2o779 هيم|بــــر|سمي  منصور | بــــول وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

265o37 ل بــــيوم|حمد محمد كم| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

4523o ى|سل| م عزتـــ محمود موىس حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

246|98 م|عىل يوسف طه عىل سل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

885o98 ى ك|مل حس|مديحه ك مل |ني  سيوط|بــــ |د|

|736o3 ن محمد محمود محمد|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|9736 ميل عوض فلتـــس  |يكل |م لمنصوره|حقوق 

683397 عيل|سم|ء محمد محمود عبــــده |رغد لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

764|66 ز|دل محمد تـــمر|م ع|حل| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

359o27 لدين خليفه|ح |مصطفى محمد صل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82||32 ي |يم| لهم ديبــــ|ن خي  ي|بــــ |د|
|لمنى

7527|3 ف |محمد  يد |بــــو |رسر ى لحسينى|لي  حقوق بــــورسعيد

44323 هلل|لسيد محمد عبــــد |بــــ |شه د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

75||57 لسيد|لسيد محمد |لعربــــ |محمد شيخ  لسويس|طبــــ 

776846 يدى|لع|م عىل |كريم عص زيق|لزق|طبــــ 

44272o ه عبــــد | |للطيف عبــــد |حمد عبــــد |للطيف |مي 
ىط|لع

لمنصوره|حقوق 

7o7o35 هلل|حمد محمود عبــــد |لسيد |كرم | لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

85||45 ذلي|ذلي عىلي ش|زينبــــ ش دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

3||576 لس مجدى جرجس  هيم|بــــر|كي  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

832496 د|ده محمد حم|يزه حم|ف دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

||689| لموجود|لرحيم محمد عبــــد |رحمه عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|398o2 مر|م محمود صبــــىح منصور ع|ء هش|صف ى شمس حقوق عي 

9867| مي  خليفتـــ|ل|طمتـــ سمي  عبــــد |ف كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

245937 هلل محمود|رص عبــــد|لن|فريد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

24o348 لزيدى| |حمد عط|فريده  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

757o4o هيم|بــــر|لسيد |ء عىل |عىلي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o2592 لحفنى|رى عطيه |لبــــ|دل عبــــد |سلىم ع زيق|لزق|ره |تـــج

854223 هلل|ر محمود عبــــد|سلوي مختـــ ي|بــــ |د|
|لمنى

46492| ضى|لق|ن محمد سعد |م رشو|هش ج|بــــ سوه|د|
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|5|95| لبــــيبــــى|حمد سعد |مروه  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

428425  عبــــد
ى
ل|لع|ود عبــــد|لمنعم د|ندى شوق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

|22||| عمر محمد عطفى سليم حسن ى شمس هندستـــ عي 

7866o2 لرحمن محمد|م عبــــد |محمد عص ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

676o48 زي|لسعيد حج|ء سعد سعد |رس| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

23556o نتـــ نجيبــــ|تـــوئى منصور جر هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

642o55 لرحمن|عيل عبــــد|سم|حمد |محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

66958 للطيف|مر حميده عبــــد|هبــــه ع ره بــــنى سويف|تـــج

7o236| لعش|لزنفىل |لسيد |ل |يه جم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

5492| حمد محمد|ليىل يىحي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

322638 لحكيم محمد|رحمتـــ محمد عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

96387 لعزيز عزبــــ عىل|هدير عزتـــ عبــــد  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

6|28|8 ى |ء ه|رس|  حسي 
لشحرى|لسيد |ئى لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

273698 ء محمد محمود موىس|لزهر| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|65584 لحميد|ن عبــــد |لحميد عثــــم|م عبــــد |بــــتـــس| ن|بــــ حلو|د|

793633 ن محمد|ن فضل عثــــم|عثــــم عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

579|9 هلل|حمزه محمد مصطفى عبــــد  حقوق بــــنى سويف

|555|7 فظ محمد|تـــى ح|هلل محمد زن|منتـــ  ن|حقوق حلو

4265o لح|حد سيد عىل ص|لو|عىل عبــــد هره|لق|ره |تـــج

65464 لصغي  قنديل|لنبــــى محمد |م عبــــد لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

545829 رص محمد عمرو|محمد ن سكندريه|ل|هندستـــ 

37|o7 لعزيز|بــــ محمود عىل عبــــد |يه| ى شمس|زر عه عي 

487ooo لمرصى|لرحمن عىل محمد محمد |عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

357|45 لحميد|م فتـــىحي عبــــد|سمر عص |حقوق بــــنه

|7372 ر|لنج|لسيد محمد |سل محمد |بــــ ن|بــــ حلو|د|

8|7|26 فعي خليل|حمد فرغىلي ش| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|49o8| ح محمد|لفتـــ|لدين عبــــد |ل |ئشه جم|ع ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3|5|2 بــــو زيد|ل |عيل جم|سم|سلىم  هره|لق|بــــ |د|

3|o9|o لكشىك|ر |لغف|حمد محمد عبــــد| هره|لق|علوم 

6778o| ى  لسيد تـــميم|لسيد محمد |خي  لمنصوره|حقوق 
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6o5o27 لغنى بــــدوى محمد|رس عبــــد |نغم ي لمنصوره|طبــــ 

836|35 يه عربــــي موىسي محمد| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

7o3|7| لرحمن |لعليم محمد عبــــد |جر نبــــيل عبــــد |ه
عبــــده

لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

876||| لدين محمد محمود  |ح |م صل|حس سيوط|هندستـــ 

4|924o لقوى إدريس|ئى عبــــد |جر ه|ه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

784924 ح محمد سليم|لفتـــ|لسيد عبــــد|رق |وعد ط زيق|لزق|ره |تـــج

33475o لحميد|لحميد حسن عبــــد|عمرو عبــــد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

6|5362 لدين|ل |لسيد جم|حمد |لسيد |مي  | ط|حقوق دمي

5|3884 حسن بــــكرى صبــــىح عىل تـــمريض دمنهور

26447 د|ده عي|عبــــ| لشهيد طوبــــي|عبــــد  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

5o92|4 لطنيىح|لقوى عىل |محمد مجدى عبــــد  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

425o53 لمول محمد|د |لسيد ج|بــــسنتـــ محمود  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

23|676 لشيىم|ح |لفتـــ|حمد مجدى محمد عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|3257 لعزيز|لمقصود عبــــد|لعزيز عبــــد|محمود عبــــد |ره طنط|تـــج

884856 ل بــــقطر مونس |جورج جم سيوط|حقوق 

839|73 هلل|د |لموجود رشيدي ج|حمد عبــــد| ن|سو|بــــ |د|

|4789 هيم|بــــر|لبــــيوم |لدين محمد |م |ريم عص ن|تـــربــــيتـــ حلو

759432 ى س|رس| لم|ء سيد حسي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

76o23 لمقصود|هلل عبــــد|نوره محمد عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

822823 عيل|سم|عيل محمود |سم|محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|8o2o لغفلول|هيم |بــــر|م محمود |ر عص|من لشيخ|بــــ كفر |د|

6o||7o مد مسلم مسلم|ح ح|أحمد صل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

37223 لمعبــــود|للطيف عبــــد |لمنعم عبــــد |بــــسنتـــ عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

884627 ى سكو |صبــــىح ملك بــــر| مي  سيوط|ره |تـــج

896665 ئيل  |هلل ميخ|تـــرين فوزى رزق |ك ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

699|32 حمد طلبــــه|حمد ذىك |ء |رس| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|8552 حمد|د جمعتـــ |جر عم|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5979| لفضيل|دى عبــــد |م محمد ن|حس بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

459942 حمد بــــدوي|ر محمد |لستـــ|مصطفى عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

53728 هيم|بــــر|بــــر محمد |ن ج|نوره بــــ بــــنى سويف|د|
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424693 لشوبــــرى|حمد |مصطفى مجدى محمد  لشيخ|عه كفر |زر

434|48 شم|ده مسعد عىل محمد ه|غ |صيدله طنط

77|25 يوسف سعد يوسف| ن|سيلف  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

53398 حمد|حمد رجبــــ |لرحمن |عبــــد  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

68|94o س|حمد عبــــ|م |ريم عص لمنصوره|بــــ |د|

23427| هيم مصطفى|بــــر|حمد |رص |لن|عمرو عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4263o5 بــــينى|بــــ |لوه|يه حسن محمد عبــــد | لشر سكندريه|ل|ره |تـــج

755o63 لرحمن رجبــــ|محمد مجدى عبــــد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

865455 ي عبــــد لموجود سعيد|محمود يحن  |هندستـــ قن

7||478 لمتـــول|ل عىل |لع|رس عىل عىل عبــــد |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

58883 ل محمد طه محمد|جم ره بــــنى سويف|تـــج

4|8694 حمد محمود محمد عىل| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

488|27 سعد نسيم سعد تـــوفيق سعد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|9o69 خلود محمد عىل محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

699824 ى ى محمد حسني  نجوى حسني  لمنصوره|بــــ |د|

629268 كريم مبــــروك محمد عيس ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

854o78 ي بــــه
هلل حسن|ء عبــــد|مصطفى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

9o7o85 ى عبــــد|ء |عىلي لرحيم |حمد خضي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|44772 لم|سهي  موىسي محمد س هرتـــ |لق|تـــمريض 

|42432 دق|لص|هيم رأفتـــ عبــــد |بــــر|رضوى  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

96757 م|م|هلل |حمد مرىسي نعمتـــ | ره بــــنى سويف|تـــج

49478o لعليىمي|حمد عىل |رس محمد |محمد ي دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

757|37 لسيد|حمد |ح |صل| دين ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

355o2o ض محمد|لسيد محمد ري|رتـــ |س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

232673 ن|حمد سليم|هلل |ء عبــــد|سم| ه ى نوعيتـــ جي 

4o6|o4 لسيد أبــــوشعله|رس أحمد |جر ف|ه سكندريه|ل|بــــ |د|

89oo9| لورين حكيم شكرى حكيم  سيوط|بــــ |د|

|47462 لدين مجدي محمد زغلول|نور  هره|لق|ره |تـــج

498386 ع موىس|ندى رفعتـــ طتـــ رف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

32o698 هيم مرزوق|بــــر|لدين محمد |ء |محمد عل ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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243o73 ى | م|م|حمد محمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

765689 حمد سليم|ح |محمد محمد صل هندستـــ بــــور سعيد

88o927 لرحمن محمد |هد يشى عبــــد|ن سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

48o967 در|لق|در نرصعبــــد|لق|يه محمد عبــــد| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

3|5|7| لعزيز محمد|مصطفى محمود عبــــد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

282534 ى|بــــ|ل|هند محمد فوزى محمد  صي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8o5o|3 ى صفوتـــ يونس| ند حسي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

25|8|5 بــــوديبــــ|لرحيم |حمد حمدى عبــــد| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

84|554 ى|بــــر|زينبــــ مرزوق  هيم حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

625457 سلىم محمد مصطفى محمد أحمد زيق|لزق|حقوق 

262458 هيم|بــــر|ن |هيم شعبــــ|بــــر|ئل |محمود و ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

496478 فع|لش|د محمد |لد رش|م خ|سه تـــربــــيتـــ دمنهور

5||95 ى| لنج|بــــو |هلل سمي  |عبــــد  حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

634576 ن|هلل رسح|لمنعم عبــــد|مهند مصطفى عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

|69o48 ي |محمد | رن
ى
ن|لعربــــ|حمد شوق |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |

لجديدتـــ

3449o2 وى|لزعبــــل|ح محمد محمد |ء صل|هن  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

497688 قتـــ قدرى محمد سيد رصى| ر|رسر بــــ دمنهور|د|

|4|7o4 هلل|عمر محمد يونس عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

526oo| لي|كر غ|مر نرصى ش|س سكندريه|ل|هندستـــ 

8332o7 تـــو|لعزيز بــــج|حمد عبــــد|ليه |د ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

24583o هد عفيفى|عيل مج|سم|ئى |ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|48oo ل|لع|ن عبــــد|حمد محسن شعبــــ| ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

856545 حمد محمد|لد |حمد خ| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

4o2369 ن|حمد محمد زيد|خلود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|374o2 حمد محمد|م محمد |لدين عص|سيف  ن|حقوق حلو

233583 |لحميد |لدين محمد عبــــد |م |هلل حس|عبــــد
ي لدمي 

ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

435769 م|د حمدى بــــسيوئى هش|حبــــيبــــتـــ عم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

325435 حمد|عمر محمد فتـــىح  ى شمس|تـــج ره عي 

6o9486 تـــه محمد|دق شح|ء محمد ص|رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري
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77|246 للطيف عىل محمود|منى بــــدير عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

43435| حمد عيد|لرحيم محمد سيد|جر محمد عبــــد|ه |ره طنط|تـــج

528999 |د |لجو|لسيد محمد عبــــد |محمد 
ى
لدسوق ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

238887 حمد متـــول|لحميد |زينبــــ حمدى عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

846726 هلل محمد|لحميد عبــــد|يه عبــــد| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

692557 لسيد رزق فودتـــ|سهيله مصطفى  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

494328 ل |لعربــــ سيف |لرحمن كرم عز|عبــــد ى هيم|بــــر|لي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

864||4 للطيف|ل محمد عبــــد|محمد جم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

425872 هيم محمد مهنى|بــــر|ء محمد |ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|847| لمنعم|رس محمد عبــــد |محمد ي ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

4|54o5 ل|لجم|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|يوسف  لشيخ|ره كفر |تـــج

34|48o هيم|بــــر|م عيد حسن |محمد عص |تـــربــــيتـــ بــــنه

63|o64 ف موىس سليم د|ر |مي ود|رسر زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

24756| لششنىح |محمد وليد أنور محمد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|94o5 لمرصى|نور |محمد مصطفى محمد نبــــيل  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|56|72 هلل حسن|م عبــــد |بــــسمه عص ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

63o452 لمعبــــود|يمن محمود عبــــد |محمود  زيق|لزق|حقوق 

|27656 رق عىلي مصيلىح رسور|كريم ط ى شمس علوم عي 

9|o883 ق  |هيم محمد سبــــ|بــــر|هلل |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

458o37 ي محمد عبــــد |رس|
ى|لمعىطي |ء حسنى لهمشر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

58|36 شتـــ|شتـــ رجبــــ عك|محمد عك ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

423943 موئى|لسل|حمد |هيم محمد |بــــر|ئى |م| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89|2|2 رص |لن|لكريم عىل عبــــد|محمد عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

5|3637 حول|ل|يم عطيه |لد|تـــم عيس عبــــد|ح سيوط|عه |زر

5|974o ى عبــــد للطيف|آيه محمد حسي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

5o5|96 محمود حفنى محمود محمد سكندريه|ل|ره |تـــج

5o53o7 دى عيد ميشتـــ|لد محمد حم|خ إلسكندريتـــ |تـــمريض 

45|87o لجليل محمد نويىح |حمد محمد عبــــد| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

26698o عيل عىل عبــــر|سم|نور |ئى |م| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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4o9|73 ضى|لق|ء مدحتـــ محمد عىل |حسن |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9o9494 ل محمد |لع|ندى ممدوح محمد عبــــد ج|طبــــ سوه

29o|78 يد|هيم ف|بــــر|يوسف سيد محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

625|2| لمجيد نرص|لونيس عبــــد |ح عبــــد |ره صل|س زيق|لزق|صيدله 

35o98o ح محمد|رق صل|محمد ط ى شمس|د| بــــ عي 

679693 لمتـــول عبــــدربــــه|ء عبــــده |سم| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

45|249 تـــه|ر مصطفى عيسوى شح|لغف|عبــــد| رن ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

689496 تـــه|حمد شح|يمن فتـــىح |ن |يم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|37oo2 لسيد عطيوى|نور |لرحمن محمد |عبــــد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

236892 همتـــ محمد محمود موىس ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

9|3748 ى  |ح |لفتـــ|محمد عبــــد حمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

822|75 يمن مرزوق لبــــيبــــ مرزوق| ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

76|42| لرحيم محمدين|حمد محمد عبــــد |سهيله  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

222|63 ف سعيد غ|ره |س ج |نم ن|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

762882 ى|ئل عىل ش|محمد و هي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

|78o22 وي خليل|لجد|حمد |مح |ن س|نور مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

325852 مل ملك|م ك|نتـــ عص|دمي |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

|225o9 ذل|لش|عيل |سم|ج مصطفى |رس لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

256653 لجندي|حمد محمود |خلود  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

335856 بــــ|لرؤف خط|م عبــــد|جر عص|ه ى شمس|د| بــــ عي 

249874 ح محمد|لفتـــ|تـــفى مجدى محمد عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|62374 ى| حمد محمد يوسف حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

843998 حمد محمد جمعه محمد| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|34742 حمد محمد|م |لسل|زم عبــــد |ح ن|حقوق حلو

496939 ى س زى|لم أبــــوغ|عيل س|لم إسم|نرمي  بــــ دمنهور|د|

3623|8 ل عطيتـــ محمد|عمر جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|47o4 ميمه عزتـــ محمد وجيه محمد| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

632333 ه سليم بــــ|ن خط|ن محمد سليم|ني  زيق|لزق|علوم 

892o39 در |لق|ح حسن عبــــد|لفتـــ|عمر عبــــد سيوط|عه |زر
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876|88 لعزيز محمد |لعزيز حمدى عبــــد|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3422o5 لدين محمد|ح |سمر محمد صل |ضتـــ بــــنه|علوم ري

7|o48o لمهدى|مل نجيبــــ محمد عوض | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

283446 ى محمد منصور هدير محمد حسني  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

888895 ئى محمد محمود |محمد ورد يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

325378 ح|لفتـــ|لحميد عبــــد|م عبــــد|د عص|زي دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

233436 |ل عىل عط|ن جم|نوره ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|9448 هلل|در محمد عبــــد|لق|تـــن سعيد عبــــد|ف تـــربــــيتـــ دمنهور

|7427 حمد|رق طوسون |يوسف ط هره|لق|حقوق 

22|772 حمد|حمد عىل | |ند هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|444| لمنعم خليفه|هلل مجدى عبــــد |منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

755524 لجوهري|نه محمد محمد |محمد خش عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6|2849 يد|لشد|بــــو |ندى مصطفى محمد حلىم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

37|586 دوئى|لسم|ل عىل |محمد وجيه كم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|48o2o ن|لحميد سيد زي|محمد عبــــد  هره|لق|م |عل|

6|oo57 لعربــــى|وى |لسعد|لد |حمد خ| |عه طنط|زر

484472 حمد فرج حسن خليل|مهند  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

827649 لحفيظ عىلي|حمد عبــــد|مل | دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7o2745 ف|لفتـــ|لسعيد عبــــد |لد |نم خ|ه ح رسر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

45394 دى|له|محمود سعيد جنيدى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6336|8 حمد محمد عبــــده متـــول| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|3oo2 ى ع|ي م مصطفى|م|صم حسن |سمي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

79o975 رص عويس عزبــــ|مصطفى ن كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

2749|o وق حمدى  لحميد|نور عبــــد|رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

859422 ن|عيل رضو|سم|لد |محمد خ سيوط|ره |تـــج

8|4687 مل|د ك|م محسن فؤ|سل| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

7o6965 لسعيد|لسعيد |ئى |هلل ه|منه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|3689 ى ود مسعود  |صموئيل د| مي  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

686656 هيم|بــــر|لمنىح  |لعزيز محمد |ن عبــــد |رمض ط|بــــ دمي|د|

3|8986 ي|لتـــلو|م محمد |لسل|ل عبــــد|بــــسمتـــ كم
ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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2782o| لسيد سعد عىل|حمد | |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

7o3547 عيل|سم|لسيد |لمنعم |ن عبــــد |منيه رمض| زيق|لزق|طبــــ 

6375o8 زق محمد|لر|بــــر عبــــد |فظ ص|محمد ح ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

9o6o8 ف عثــــم|ره |س لعزيز|ن عبــــد |رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

359734 محمود محمد دكروئى| ن|ر ى شمس| لسن عي 

|62943 ى|ح محمد جم|ن صل|نوره ل حسي  ى شمس| لسن عي 

283586 هلل رجبــــ مصطفى عىل|عبــــد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|5723 حسن صبــــىح حسن طه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

263o43 ى عىل ر| دين شد|حسي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|59422 ه ع| فظ|لح|ل عبــــد |صم كم|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

43o926 صف|لسيد ن|متـــ محمد محمود |م أس ي صىح طنط
|معهد فنى

277|5 رقيه عىلي حسن عىلي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|965o يف  لسيد محمد أنيس حشيش|عمر رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

3|268| لغفور|لرحيم عبــــد|ن سعيد عبــــد|يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

484567 ي 
حمد محمد|لسيد خميس |مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

755838 هلل محمد محمد|محمود عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

786258 لرحمن يوسف|محمود محمد عبــــد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

694893 ي|ر |هيم مختـــ|بــــر|محمد 
لحنفى زيق|لزق|طبــــ 

|26o65 هر|لظ|در عبــــد |لق|حمد عبــــد |عمرو محمد  ى شمس هندستـــ عي 

6|o3|o لمتـــول حبــــش|هيم |بــــر|ن |يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

44846 ه|مه قرئى محمد عىل |س|طمه |ف بــــو خرصى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

235652 ى عبــــ س محمد|سلىم خي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

763322 يد خل|بــــو |للطيف |رحمه حسن عبــــد  ى ف|لي  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

27o|99 ر|ن دويد|ن محمد عثــــم|ء عثــــم|عل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

22583o وى|لمحسن هند|مد عبــــد|محمد ح هره|لق|بــــ |د|

875752 لدين محمد محمد  |ء|هلل محمد بــــه|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|4348 ي|ر
حمد  |لحميد |حمد عبــــد| |ئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

438|24 حمد|هيم سيد |بــــر|لدين |ح |ء صل|رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

345|67 لديك|حمد محمد |حمد |بــــدور  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2368o5 هيم|بــــر|رق محمد |حبــــيبــــه ط ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو
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82739 عبــــي  مدحتـــ محمد عىلي ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

86382 ل عىل محمد|يه كم| لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

2637o8 حمد|هيم |م جمعه إبــــر|ده عص|مي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

498273 ظ فرج|لم|لمنعم |ن عبــــد |ندى شعبــــ بــــ دمنهور|د|

9oooo3 بــــودهبــــ |لسيد |صم |حمد ع| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

32283 رق فهىم طه|فهىم ط هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o|337 لبــــرع|حسن حمدى حسن محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

35285| حمد|حمد ممدوح |ممدوح  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

69|8|9 محمد عمر محمود صبــــرى عمر عبــــيه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

284787 لعزيز|ح عبــــد|ن سيد مصبــــ|سلو ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

77o4o6 س|لحميد حسن عبــــ|حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89499 لففى|ن |لم رضو|حمد س|مريم محمد  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

89|973 ح محمد عىل |صل| ند سيوط|ره |تـــج

268929 ى جم|ي ل|لغز|ل شديد |سمي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

355||5 ي ري
ض|ندى خلف قرئى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

643573 وي|وي عليوه طنط|حمد طنط| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

28o7o3 مح وجيه فريد محمد|س ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

46|33o ى|لسيد |حمد محمد | لعشر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7786o3 ى عطيه عبــــد  لعظيم عطيه|حسي  زيق|لزق|صيدله 

4o3|53 حمد حسن|ئى محمد وجدى |سلىم ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6||743 د|د ج|ئل فؤ|ح و|سم |بــــ طنط|د|

49o33| ر|هيم دويد|بــــر|حمد |هيم |بــــر|ندي  سكندريه|ل|ره |تـــج

93|67 م محمد|لسل|رق عبــــد |بــــكر ط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|26494 يمن بــــدر رجبــــ|جر |ه ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

87o939 م|يه محمود تـــوفيق عل| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

59352 ء محمد محمد قرئى|وف ي سويف
تـــمريض  بــــنى

5|8428 ى س ى أمي  لم|آيه أمي  بــــ دمنهور|د|

3|6523 هيم|بــــر|م |سلىم محمد س لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ
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7o59o6 عيل|سم|لصمد |صف عبــــد |حسن عىل ن ى شمس طبــــ عي 

78|994 لسيد عىل|لمنصف |محمد عبــــد| لي|د زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

626o47 لمنعم|لرحمن عبــــد|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد| زيق|لزق|بــــ |د|

82|698 لح محمد|رق ص|د ط|زي ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

48729| خورى|يبــــى ف|تـــ عج|د بــــرك|عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6||36 لحميد|م طه محمد عبــــد |سل| ره بــــنى سويف|تـــج

8||4|5 سحق|د |هيم ج|بــــر|ره |س هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

692357 ح محمود|هيم مصبــــ|بــــر|هند  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

234828 حسن محسن حسن عىل لطفى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8|93|3 م فتـــىحي حزين|يه عص| ي|بــــ |د|
|لمنى

687344 بــــ|وى دي|لطنط|محمد يشى  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

32|845 ء عربــــى سيد مرىس|رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7o9463 ن|ضل بــــدر|مريم فهىم ف لمنصوره|بــــ |د|

768432 ف |يىح  لسعيد محمد|رسر ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

62|697 ن|للطيف محمد خش|ن محمد عبــــد |يم| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

37469 ج |ن محروس ن|يوسف شعبــــ هره|لق|ره |تـــج

829o52 دي|ن حم|حمد عثــــم|عمر  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

887337 هلل  |هيم عبــــد|بــــر|محمد مصطفى  سيوط|حقوق 

8|6667 ي مل| مل جرجس|ك ك|نىح  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

8|7|9| لعليم|لرحيم عبــــد|لعليم عبــــد|سيد عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

863427 عىلي محمد محمود محمد دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

|653o لحميد محمود|مجد عبــــد|مريم  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

32489o ض|مي  سمي  ري|ئى |روم ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|5844 ى|لد ح|ن خ|غفر مد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

676654 لشويىح|رق محمد مصطفى |ل ط|م| لمنصوره|حقوق 

5o7o94 ى|لوه|منى عبــــد  بــــ مهلل حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

9o24|6 دق |حمد ص|حمد حمدى | ج|طبــــ سوه

9o425 ر محمد|ر محمد عم|عم ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

26oo|7 لمرعزي|ح مصطفى |ن صل|يم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6o4|73 لبــــر|لسيد محمد عبــــد|حمد محمد | |ره طنط|تـــج
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8343|4 ي 
حمد|حمد يوسف |مصطفى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

4359oo لصعيدى|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|لسيد |ء |ول |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|7468o رس فتـــىح فرغىل|حمد ي| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

886725 ن |ن حمدى محمد عثــــم|نوره سيوط|تـــربــــيتـــ 

483294 ي
مريم محمود يوسف مصطفى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

355387 هيم|بــــر|هيم |بــــر|رق |طمتـــ محمد ط|ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

22849 رص محمد حسن|محمد ن ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

87866| شد |ك ن|لد سمي  مل|خ سيوط|طبــــ 

2599o4 ى|لنبــــى |نور عبــــد|ء |شيم لحرصى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|5264| ن|د سليم|مريم سيد عي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

38627 حمد|ء سعيد شعيبــــ |سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9o7o62 عمرو مدحتـــ محمود رزق  ج|ره سوه|تـــج

6o284| ن|د جي|ح محمد رش|م محمد نج|سل| لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

359636 حمد عىل|ر عزتـــ |من |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|735o يع|دل خليل ط|حمد ع| ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

765648 لسيد عىل|بــــ محمد عزتـــ |يه|د |زي ره بــــور سعيد|تـــج

46435| وق  ف|محمد خـــل| لسيد زكري|رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o4oo9 لغنيىم عىل حطبــــ|لبــــيوم محمد | |ند زيق|لزق|طبــــ 

266672 ر مغيثــــ|نور مختـــ|يه | هره|لق|ج طبــــيع |عل

365885 بــــ محمد|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|عبــــد لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

6|2773 تـــه|حمد شح|جر محمد محمد سيد |ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7o7353 لحليم|لمقصود عبــــد |حمد عبــــد |ر |من لمنصوره|ره |تـــج

844|98 د|لعظيم حم|دل عبــــد|عىلي ع زيق|لزق|حقوق 

|36533 م|لسل|حمد عبــــد |لدين عىل |د |عىل عم ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

823o82 وي|ن فتـــىحي طنط|ء شعبــــ|شيم سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

24|746 ى |سمي  مصطفى | ثــــري لشويخ|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o29o3 سهيلتـــ سمي  معوض متـــول بــــخيتـــ سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8|o282 خليل| نوبــــ مجدي حن|بــــ| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

258|9 ح حسن محمد|لفتـــ|ره عبــــد |س هره|لق|بــــ |د|
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27724 لسيد|لرحمن سيد رجبــــ |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

622942 هيم|بــــر|ح عىل محمد |حمد صل| ط|هندستـــ دمي

7o9726 حمد عىل يوسف|عمرو محمد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

228796 حمد|لحميد سيد |صم عبــــد|ره ع|س ن|بــــ حلو|د|

7|648o هلل| |هيم عط|بــــر|هيم |بــــر|لعربــــى |سلىم  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

78|427 مروه محمود حسن مقيبــــل زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

486665 عىل|عبــــد لرحمن عىل محمد بــــشي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68|659 ن|ن رمض|رق فتـــىح شعبــــ|لد ط|خ لسويس|هندستـــ 

|75253 لرحيم عىل بــــدوى|محمود عبــــد  ن|سو|بــــ |د|

436437 حمد شلبــــى|هيم |بــــر|لدين |ل |لرحمن كم|عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

||79|9 ف عبــــد |حمد | حمد|لحليم |رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

774482 ر محمد بــــيوم عجوه|ء مختـــ|سم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

79|||2 ن|لسيد سليم|ن |طمه نشأتـــ سليم|ف زيق|لزق|حقوق 

97999 تـــم محمد ربــــيع محمد|ح لفيوم|بــــ |د|

692849 لسيد غزى|لفتـــوح |بــــو| |دين لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

635523 لعظيم عىل|ء لطفى عبــــد|ديتـــ بــــه|ن زيق|لزق|بــــ |د|

253|7| د|لجو|م فتـــىح عبــــد|يه هش| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7||3o5 لعدوى|ن عىل |هلل سمي  مهر|عبــــد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6|8475 لسيد رجبــــ مقلد|مر |محمود ع ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

324632 ى ج|عبــــد ش|لدمرد|بــــر |لرحمن حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2475|7 ى محمد | ى هل|مي  ل|مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

54o8oo لمجيد فرغىل|ر محمد عبــــد |لفق|سنتـــ ذو|بــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

345|22 رص محمد عليوه غنيم شلبــــي|منيتـــ ن| هره|لق|ر |ثــــ|

622o69 |لىح محمد وف|ىط عبــــد |لع|حمد عبــــد |له |ه ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

87884| لس عي ن  |د موىس سليم|كي  سيوط|هندستـــ 

695o9 ء رجبــــ جمعه عىل|دع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

46|99 يف رجبــــ عبــــد |ط لكريم|رق رسر هره|لق|حقوق 

435257 ن|طمه أحمد محمد زيد|ف لشيخ|بــــ كفر |د|

3597|3 ف فوزى محمد|زهرتـــ  رسر ى شمس|تـــج ره عي 
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33|928 ن|ن ذىك سليم|بــــيشوى سليم |كليتـــ هندستـــ بــــنه

45o3o3 لموجود|د عىل عبــــد|لجو|حمد عبــــد|رق |ط وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6o735 ى محمد|نعمتـــ صل ح حسي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|33476 مر|هيم ع|بــــر|لعزيز |يوسف مجدى عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

43857| رى|لبــــند|لمقصود |مح فتـــىح عبــــد|مه س|س| لشيخ|بــــ كفر |د|

|3o2|5 ك|لمل|تـــه عبــــد |ك شح|لمل|رين عبــــد |ك ى شمس|تـــج ره عي 

|6872| حمد مصطفى|رص |لن|ل عبــــد |محمد جم هره|لق|حقوق 

488965 رج|لج|هيم |بــــر|ن |هيم زيد|بــــر|نعمتـــ  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

63o539 |هلل |حمد عبــــد |لسيد |حمد |لدين |م |عص
لجوهرى

زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

435o23 حمدي محمد محمد عىل أبــــوشعيشع سكندريه|ل|حقوق 

486539 م محمد محمد جمعه|حمد عص| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|572o ي ميخ| يىلي|ن |لىلي ئيل|بــــشر لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

|4222o لدين حسن عىل بــــصيله|حسن مىح  لمنصوره|حقوق 

3|9536 ي محمد|سلىمي 
حمد حسنى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

545||4 بــــ|لسيد عىل محمد دي|حمد خميس | لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

|2o529 ل حسنى حسن|مهجه جم ى شمس|د| بــــ عي 

52|432 وي|لص|لحليم |ء خميس محمد عبــــد|شيم بــــ دمنهور|د|

8366o4 حمد|ن محمد |له عمر|ه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

5|4o39 لعزيز محمد محمد قشيوط|ن عبــــد |يم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

339|37 د|متـــ تـــوحيد محمد محمد مقد|س|عزيزتـــ  |تـــمريض بــــنه

82o6o4 حمد ممدوح عىلي محمد| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

334o48 |لش|لحكيم عبــــد|يوسف سعيد عبــــد
ى
ق دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

323|89 د وهيبــــ منصور|يفون عم| ى شمس|تـــج ره عي 

2|389o دق منقريوس|بــــيتـــر جوزيف ص هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

5o76o9 ى|م بــــ شكرى موىس فريج|يه| |رتـــي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

337268 د|لرحمن حم|حمد محمود عبــــد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4298o لدين|ج |هلل عيد فهىم رس|منتـــ  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

23|299 ى |محمد نبــــيل  بــــورسيع|مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3453|2 ى | لسيد|حمد |لسيد |لحسي  عه مشتـــهر|زر
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443554 لسيد|محمود نرص مصطفى  لشيخ|عه كفر |زر

69774 حمد زىك محمود|ء |سم| لفيوم|بــــ |د|

283388 لشوربــــىح |وى محمد مصطفى |لششتـــ|خلود  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|5|59o مد|ج  رفعتـــ ح|ء ن|رس| هره|لق|علوم 

5o4375 ل محمود عىل|لع|دين محمود عبــــد |ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75565| بــــر عىل|عىل ج| لي|د عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o76|5 لجندى|حمد محمد |بــــ محمد |شه ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

82999o لحمد|بــــو|لدين سيد |د|يثــــربــــ عم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|7789o ن خليفتـــ|حمد رمض|محمد  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

46|o|8  |لش|لسيد عبــــد|محمود 
ى
ن|بــــوفد|لسيد |ق |صيدله طنط

69437 مد فرج|بــــوح|لحميد |جر عبــــد|ه لفيوم|حقوق 

4|76|3 وى|لزو|آيه عىل محمود  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

63o252 لسمنودى|حمد عطيه |حمد مصطفى |مصطفى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

694654 ن|لسيد سليم|لحميد |طمه محمد عزتـــ عبــــد |ف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

252697 ى محمد محمد  فورى|لص|نرمي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

88o933 ن عوض |هبــــه عوض سلط ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

87o||7 حمد|هيم |بــــر|حمد |هلل |عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

784672 ز|لبــــ|لدين حسن عىل |محمد فتـــىح سعد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

|2o965 غبــــ|دل ر|وليد ع| نوبــــ|بــــرتـــ ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

4o49o| لعربــــى|لجليل عىل |محمد نرص عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

265493 لروس|بــــو |ن |هر رمض|ممدوح ط |كليتـــ هندستـــ بــــنه

5o7293 |لنج|بــــو |لمنتـــرص |هيم محمد عبــــد|بــــر|ن |رو سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

76675| ىط محمد|لمع|بــــو |محمد عطيه  ط|ر دمي|ثــــ|

256269 هلل زغلول|هلل لطفى عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|5|772 ء نبــــيل محمد مهدى|سم| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

45|o77  |محمود حج
ى
لجمل|زى شوق لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

6|8363 وى|لهند|حمد محمد يىح | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|3|473 ك|ز ميس|ريو مجدى ممتـــ|م ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

64|236 هيم مرىس|بــــر|هيم |بــــر|محمد  زيق|لزق|بــــ |د|
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64498| مد سليم|ئى عزتـــ عزتـــ ح|م| |تـــربــــيتـــ طنط

8863o5 لحليم فرغىل |حمد خلف عبــــد| سيوط|ره |تـــج

8o4969 جرجس| مريم مرقس حن ي|بــــ |د|
|لمنى

634o82 س|لد عىلي عبــــ|محمد خ زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

768955 حمود محمد|لم |د س|جه ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

33o9|9 دى|له|مل |دى ك|له|محمود عبــــد |ره بــــنه|تـــج

64|6|9 عيل|سم|لدين محمد |ح |نىح  صل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|75o2 يز  |سعد ف|عزتـــ | مرن سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

862542 ر|بــــك| لوف|بــــو|هر |محمد م دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

48857 لعزيز محمد|حمد عبــــد |ء |صف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

857o3o د رشدي نجيبــــ|نطونيوس عم| لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

3||23| يف حسن محمد سلىم رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

62o785 لدين محمد شلبــــى|ء|محمود محمد عل ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

5|5486 لمجيد|طره عبــــيد عبــــد |م بــــخ|ئى عص|م| تـــربــــيتـــ دمنهور

527o5 حمد|لحكيم محمد |محمد عبــــد  سيوط|حقوق 

9o929| ل محمد |حمد عىل غز|ء |ل| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|62889 لحميد عىلي|حمدى عبــــد | مه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|8|32 حمد صقر|ر محمود |مي هره|لق|ره |تـــج

4o286 حمد محمود سعد محمود هليل| ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

323435 ن نظي |جرجس نسيم مرج دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

762|76 د شتـــيوى|رس حم|محمد ي بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

428553 ج|لمعىطي حسن فر|مي عبــــد |ء س|آل ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3297|| لح|حمدص|حمد |يمن |سلىم  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2633|| لسحيىم|تـــغريد عرفه محمد عطيه  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

45|823 لسنهورى|لسيد محمد |لسيد |هيم |بــــر| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

833857 ف ه|جر |ه شم محمد|رسر دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

226275 حمد|زق |لر|م عبــــد|سل|يوسف  هره|لق|ره |تـــج

78o38 ق|سم |لق|بــــو |سم عدل |ق وى|لشر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6773|6 م طلعتـــ محمد|محمد هش ط|بــــ دمي|د|

24|47o ى|سم|يه سيد يحن  | عيل حسني  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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4268o3 يرينى سعيد سعد سعيد| سكندريه|ل|عه |زر

78o|72 ف|لحميد فكرى عس|محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

6o3|22 مد|لسيد ح|يز |ء ف|ل| لمنصوره|علوم 

26685o مر محمد|ن صبــــىح ع|نوره |تـــربــــيتـــ بــــنه

6|9|49 ضى|لق|هر حسن |ء حسن ط|وف زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

6|2669 ي
ن|لهبــــي|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| |دئى زيق|لزق|عه |زر

895926 لسيد  |ء صفوتـــ ذىك محمد |عىلي ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

847|55 حمد عىلي|زينبــــ محمد  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

33582| طمتـــ عيد محمد محمود|ف |طبــــ بــــيطرى بــــنه

4|8245 ن|لعزيز سعف|لحميد عبــــد|ن عبــــد|سعف ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

2|6738 لرشيد|مه محمود عبــــد|س|عمرو  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

8478o2 لعزيز|محمد محمود محمد عبــــد هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

238998 مد سعد|د خرصى ح|مريم عم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

758925 يوسف محمد يوسف محمودعىل لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

9|66o9 ى لم عزبــــ  |جرجس س| مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

7648o| لسعيد خليل خليل|لدين |ء |ريم عل بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

3o6|9 ء محمد طه مبــــروك|سهيله عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|67628 حمد|حمد محمد نرص | ى شمس هندستـــ عي 

423964 ح عىل مسعود|ره صل|س |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

692284 لشبــــىك|د |لجو|مروه محمد محمد عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

693385 ل|لع|حمد عبــــد |حمد |م |ن عص|كريم لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

73468 ى عبــــد |ء محمد مؤمن |ل| للطيف|مي  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

223864 ى|مرفتـــ مدحتـــ محمد  حمد حسني  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

8|3569 ي 
حمد|روضه جمعه مرتـــضى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

77|763 لسيد محمد عسكر|محمد  زيق|لزق|عه |زر

752382 ى|د |عيل مر|سم|لح |عيل ص|سم| مي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

2676|5 وى|لغربــــ|لحميد |رص عبــــد|ريم ن لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|56597 بــــ|لوه|حمد محمد محمد عبــــد | هره|لق|هندستـــ 

|5oo62 لنور|بــــو |م محمد محمد |حس هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري
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7|722 ى|حمد |محمود عيد  مي  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

855834 لس نصىحي  ى|كي  ى حني  مي  لسويس|معتـــ |علوم ج

274252 رك محمد حسن|نوره مبــــ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5o2259 بــــيشوي نسيم سمي  زهر بــــولس سكندريه|ل|ره |تـــج

675556 ى ص ج |لبــــلتـــ|بــــر |محمد حسني  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

273446 ى|حسن عبــــد| ند لمول حسي  ن|علوم حلو

646458 وق  لمرصى|مه محمود |س|رسر ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

356676 تـــتـــ|حمد شح|فظ محمد |ندى ح |ره بــــنه|تـــج

68659| لخول|س |مد عبــــ|لسيدح|لرحمن محمد |عبــــد  ن|هندستـــ حلو

37o7o9 ف كرم عىل حل|جر |ه وتـــ|رسر إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

|44oo| لدين ممدوح محمد محمود|م |يوسف حس ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|57544 لم|هيم محمد مصطفى س|بــــر|ء |ل| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

4995o7 ي|ر
هلل|لعزيز محمود فضل |عبــــد| ئى بــــ دمنهور|د|

425996 ى محمد عجىم عبــــده محمد نص|ي ر|سمي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|6|47o  |د |لجو|د عبــــد |زي
ى
د|للبــــ|لدسوق ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

75392o رى محمود|حمد خض|يه | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

42942| ن|ن عتـــم|ن سليم|حمد سليم| ى شمس صيدله عي 

|6655| لجعيص|هلل |لسيد محمد عبــــد |هلل |منتـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

688299 مد معروف|لنبــــى ح|سلىم محمد عبــــد  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

367953 لدين مىك عبــــدربــــه مىك|سيف  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

349|9| ح|لفتـــ|لنبــــى عبــــد|م عبــــد|حمد س| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|o625 ء عوض عجوه|مريم عل |تـــربــــيتـــ طنط

475996 لسيد|رق حسن رجبــــ |ط| لي|د سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

278226 هيم|بــــر|تـــم محمد عفيفى |سعيد ح عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69686| زى|ن عىل غ|محمد رمض لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|22o|6 زق|لر|سلىم محمد حسن فهىم عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

878757 ى |حسن ع طف حسن حسي  سيوط|حقوق 

8|99|2 ن م نسيم عزيز|عص| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى
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373893 لق محمود|لخ|عمر فتـــىحي عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

425463 سم|هيم رسىم عزق|بــــر| |ن|ر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6468o9 ى محمد |بــــو |لسعيد | |هويد وى|لشه|لعني  سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

32387| ى عمرو يسن محمود خليل|ي سي  سيوط|بــــ |د|

84387o ل|لع|هبــــه حسن عطيتـــو عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

35o6|o د محمد|لجو|لنبــــى عبــــد|سهيلتـــ عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

442429 لسيد بــــدير|محمد سعد  ي صىح طنط
|معهد فنى

63996 بــــو بــــكر طلبــــتـــ|حمد حمدى | لمنصوره|حقوق 

82894 ي محمد|شيم
ء محمد حسنى سيه|نوعيتـــ عبــــ

|4643| |مي
ى
ر يىحي نبــــيل دسوق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|8458 د محمد |لجو|مريم سمي  عبــــد سيوط|بــــ |د|

4|88|6 لشورى|در |لق|هبــــه حسن عبــــد ربــــه عبــــد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o4985 لكريم |لكريم عبــــد |لسيد عبــــد |د |لسيد عم|
عوض

زيق|لزق|هندستـــ 

268972 ده سعيد سليمه|ء حم|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|765oo لسيد|ل محمد |ن جم|يم| ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

637o34 شم|بــــوه|ح محمد |حمد صل| زيق|لزق|حقوق 

339769 حمد|دي سيد|له|ء عبــــد|تـــغريد عل |طبــــ بــــنه

6753|3 ى|هيم |بــــر|طف |لدين ع|ح |ندى صل لعوضي  لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

4572|3 لمنعم|لسيد عبــــد |مصطفى | ند لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77982| ه محمد عبــــد | يوبــــ|لحليم سعيد |مي  زيق|لزق|ره |تـــج

835|o| سلىمي عصمتـــ محمد محمود دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4|2573 ى فرج |عل| ندر|س هلل|ء حني  |ره طنط|تـــج

3935| مر|بــــوع|حمد سعيد فرج |مه |س| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6558| هيم|بــــر|رجي |هدير وليد ج ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

235oo4 لق|لخ|لمعبــــود عبــــد|د حمدى عبــــد|عم ن|بــــ حلو|د|

|25765 وى|لشن|ئل عىل |مريم و هره|لق|عه |زر

|5|8o6 يم|لص|حمد |ح محمود |لصبــــ|نور  ن|حقوق حلو

6oo457 رج|لج|حمد متـــول |لد |ندى خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

352735 وى|لمك|ذ محمد محمد |مع |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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7o5789 ر|لغف|دى عبــــد |له|ل محمد |م|دى محمد |ه ره بــــور سعيد|تـــج

4277o9 لصفتـــى| |لعل|بــــو|لد تـــوفيق |محمود خ |حقوق طنط

528348 يمن محمد حلىم محمد| لشيخ|هندستـــ كفر 

323465 ى|د ي|دى مجدى ميل|ف قي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|45|9| ى شبــــيبــــ  شبــــيبــــ حسي 
مصطفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

646626 هيم شلبــــى|بــــر|لحسينى |ء محمد |رس| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

694626 حمد زيد|ره مجدى محمد |س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

79|288 عيل عطيه|سم|بــــر |مصطفى خلف ج لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

4o6349 لرحمن|س عبــــد |د متـــول عبــــ|جه سكندريه|ل|بــــ |د|

35276 س|لنح|هيم محمود |بــــر|حمد | |رول هره|لق|بــــ |د|

754996 حمد|محمد عىل محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

339846 ى محمد |ي هيم|بــــر|هيم |بــــر|سمي  |ره بــــنه|تـــج

884535 ى |بــــيشوى طلعتـــ فهيم بــــش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

763259 لكيىك|ل محمد خليل |جده كم|م بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

247466 لمرشدى|هيم محمد |بــــر|محمد مرشدى  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

363|o تـــه مغربــــى|رص شح|محمد ن ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

687oo4 لليثــــى|ن محمد |ن رمض|محمد رمض لمنصوره|ره |تـــج

475269 ر|لشخوجىل كر|لد |ر خ|مي ن|سو|بــــ |د|

524553 ن|عليوه محمد سليم| محمد رض بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

366277 لعزيز عفيفى|هند عفيفى عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

358422 لسيد|ح محمد |تـــفى صل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7756|8 ى محمد  فع|لش|محمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

856o53 حمد غريبــــ مرىسي|محمد  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

|5785| مريم مصطفى عىل مصطفى ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

35ooo7 بــــ|حمد دي|ح |لفتـــ|ء محمد عبــــد|هن ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

233582 تـــ|حمد سيد محمد بــــرك|لد |م خ|سل| هره|لق|علوم 

9|52|9 ن  |ن مصطفى حمد|د حمد|سع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4826|9 هلل محمد محمد مبــــروك محمد|منتـــ  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

43o3o4 ل|لجبــــ|حمد عىل |حمد سعيد | |رودين هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|
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88o743 حمد |ل |تـــسنيم ممدوح جل سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

96996 لد معوض خميس|محمد خ ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

78|577 عيل|سم|ن |ل سليم|ء جم|لزهر| هره|لق|طبــــ 

44443o ج|لسعيد حج|بــــ |ق دي|شو| لشيخ|عه كفر |زر

675|4 دق حسن|لرحمن محمود ص|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

827786 لمجد محمد|بــــو|حمد |ل |كم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||5283 يف محمد بــــل ل|بــــثــــينه رسر ى شمس حقوق عي 

5|9o64 هلل|ره فضيل صبــــرى محمد فتـــح |س سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

9633| لقوى|دل سيد عبــــد |يه ع| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3||95 فتـــ موريس لبــــيبــــ|ر| ن|ج ن|ضتـــ حلو|علوم ري

6|862 ئيل|رس|مي  نجيبــــ |م |مريه ره بــــنى سويف|تـــج

32o752 س محمد يشى|يوسف عبــــ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|76368 رص رزق محمد|لن|عمر عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

9235| لسند|هلل جمعه مخلوف عبــــد |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

295|| حمد|لسيد محمد |حمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

79|7|4 هيم|بــــر|للطيف |حمد عبــــد |هلل |عبــــد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|73535 روق حفنى|لد ف|عمرو خ |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

62245| لمدئى|بــــ |لوه|ئى حسنى عبــــد |مجدى ه ط|هندستـــ دمي

|58|84 حمد محمد|تـــسنيم سيد  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

4o6463 وق ثــــ ه|لل|ن عبــــد |بــــتـــ سعد مهر|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

827563 د|دي ضي|بــــسمه نرص عبــــ دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

9o2|63 ى رفعتـــ كم ل عزيز |نرمي  ج|حقوق سوه

68o85 ي 
لجليل|حمد سليم عبــــد |يمنى لفيوم |تـــمريض 

6o4883 لموج |لغنى |ح عبــــد |طف صل|ره ع|س ي صىح طنط
|معهد فنى

539o69 هيم سليم|بــــر|لم |هيم س|بــــر|عيل |سم| لمنصوره|حقوق 

|56326 لنور|بــــو |لدين عمر |م |عمر حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

76882o هيم متـــولي|بــــر|مجدى رجبــــ  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

32o|67 ن عطيه|محمود محمد محمد رمض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

46oo4 هيم|بــــر|بــــ |لتـــو|هر عبــــد|نشين م ن|تـــربــــيتـــ حلو
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4|2969 لمليىح |م |لسل|لد حسن عبــــد|رودينه خ لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

322oo3 د عيس|طمتـــ مجدى فؤ|ف ى شمس|د| بــــ عي 

78824| لرحيم عىلي|محمد محمد عبــــد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

4|7|o س|ر عبــــ|دهم عىل مختـــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

265678 حمد منصور محمود مسعود| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

459243 ف لطفى مصطفى محمد أرسر |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

2|7724 ن|ل رضو|لد هل|يوسف خ ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

476834 ز|لبــــ|محمد مصطفى محمد | ندر|س ره دمنهور|تـــج

869972 لنوبــــي| |ر رض|بــــ مختـــ|رح ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

286638 هيم رجبــــ زغلول|بــــر|دهم | مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

79|38 لح|لمجيد ص|كريم كرم عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

922848 ه عبــــد| لرحيم  |لرحيم بــــرع عبــــد|مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6465|8 ى م|ي لمنسي|هر عنتـــر   محمد |سمي  ط|بــــ دمي|د|

5|23o لفضيل|ح عبــــد |لفتـــ|رص عبــــد |ء ن|رس| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

84342o رد عزيز|دو|يمن | |سنتـــ|ج ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

8o68oo ل سيد محمد محمد|نه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

86o43o لعزيز محمد|د عبــــد|حمد حم| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

8|8|63 |لويس حن| ركو حن|م دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

697|86 وى|لطنط|لسيد رزق |مي  مصطفى | لمنصوره|حقوق 

682|92  |لبــــ|رق عبــــد |ن ط|يم|
ى
لرحيم|تـــ عبــــد |لشح|ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

296o9 بــــر عوض|ن ص|دهم رمض| هره|لق|بــــ |د|

|5242| حمد|يوسف سيد يوسف  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68929 ح|لفتـــ|لرحمن معوض محمد عبــــد |عبــــد  لفيوم|نوعيتـــ 

448853 زي|لحميد حج|حمد عبــــد |هيم |بــــر|ء |سم| |بــــ طنط|د|

|69773 ي نسيم جرجس|تـــي  ه|فيلوبــــ
ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|72o|7 ى ربــــيع عثــــم| ن|حمد يىح حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|76454 بــــدين محمد|لع|لعزيز زين |جر عبــــد |ه دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

7629o8 بــــ|لوه|حمد عبــــد |لد محمد |حمد خ| هندستـــ بــــور سعيد
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2o944 حمد محمد|سعيد محمود يوسف سيد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

43|684 عبــــده جرجس منقريوس| يوسف رض |صيدله طنط

3532o7 فع|لن|حمد عبــــد|محمد عىل  |حقوق بــــنه

5436|5 بــــوعليبــــه|لعزيز حسن |ل عبــــد|ء جم|ل| ره دمنهور|تـــج

889969 نور محمود نوير |طمه |ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44o868 طف محمد ربــــيع|م ع|هش لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

833886 ر سعد حسن|لستـــ|ء عبــــد|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

42638| ف محسبــــ محمود عىل|مريم  رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

236626 هلل|مدحتـــ يعقوبــــ لطف | ن|يو هره|لق|ره |تـــج

272463 رك محمد|م مبــــ|لسل|حمد عبــــد| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

432|o8 لسطيحه|لمقصود |ندى محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

2798o4 ى عبــــد|تـــسنيم  يم محمود|لد|مي  ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

6oo|6| لجنيدى|لجنيدى تـــوفيق |لدين |ء|م بــــه|حس |تـــربــــيتـــ طنط

79|6|4 ن|ل شعبــــ|كر جم|ء ش|لشيم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o7587 حمد |بــــتـــ محمد |حمد ثــــ| ج|ره سوه|تـــج

624|6o ي|م |لسل|حمد عبــــد |لم |محمد س
لبــــريسر ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

9o9||6 لعزيز |هيم عىل عبــــد|بــــر|عىل  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

22895 ف سيد محمد عوض|معتـــز  رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

678|22 وق كم ن|ن رضو|ل محمد عش|رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

883453 محمود محمد محمود شحوتـــ   سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5266oo لمجيد|حمدعبــــد|سيد | رس رض|ف سكندريه|ل|بــــ |د|

68|o58 لحسيبــــ|محمود محمد نرص مأمون عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4635o ى محمد محمد|عبــــد لرحمن حسي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|45|59 لسيد|م محمود |هلل هش|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o8739 هيم عمرو|بــــر|ندى عىل محمد عىل  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

33596 ي عبــــد |
ي |له|ريج مصطفى

لخول|دي مصطفى ن|علوم حلو

77455 حمد|ن |يمن فرج شعبــــ| هره|لق|حقوق 

9oo865 حمد |لعزيز |حمد عبــــد|ريم  ج|بــــ سوه|د|

3|9643 ى ص| لح|نىح  محمد حسي  ى شمس حقوق عي 
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||9534 ي مىحي |مرو
لدين|ن محمد مصطفى ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

445678 لد محمد كردي|محمود خ سكندريه|ل|هندستـــ 

69642| ع|لحليم رف|لمنعم عبــــد |ندى محمد عبــــد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

628249 حمد محمد عيس|روى خليل | زيق|لزق|علوم 

2439| لبــــدوي|حمد |ل |ندى كم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

497|48  أحمد عىلي |ي
ى حمد أبــــوأحمد|سمي  تـــربــــيتـــ دمنهور

79|596 لسيد|لسيد |لسيد فكرى |د |جه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

59o62 حمد محمد|لكريم |ره عبــــد |س طبــــ بــــنى سويف

4|3754 لمعبــــود حموده|مل عبــــد |محمود محمد ك |ره طنط|تـــج

6|4333 ي|ر
ره|محمد محمود أحمد عم| ئى زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

77|379 لغنى محمد عيد|لدين عبــــد |د |هدير عم قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

2|244| مح قدرى فوزى|س| بــــول ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|45789 محمد سيد مبــــروك سيد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

88o7|9  سمي  مصطفى عمر 
مصطفى ي تـــمريض 

سيوط |معهد فنى

67827| لسيد شلبــــى|حمد محمد |منيه | سكندريه|ل|صيدله 

3342| بــــ|لوه|ره محمود محمد عبــــد |س ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4||223 ل|لع|هيم محمد عبــــد |بــــر|جر |ه |تـــربــــيتـــ طنط

335495 م محمد عىل|دتـــ س|مي |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

342269 ل|لسيد محمدهل|لح |يتـــ ص| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

445|o هيم|بــــر|لد خرصى |خ| نور هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

442282 بــــينى|م محمود |محمد س لشر لشيخ|ره كفر |تـــج

72498 محمود ربــــيع محمد محمد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7564|4 هيم|بــــر|ن |حمد سليم|م |عص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

322554 ي
لم|محمد فهىم محمد س| دئى سيه|نوعيتـــ عبــــ

8|||46 حمد محمد محمد|ندي  ي|تـــمريض 
| لمنى

783936 ن عسكر|لحميد سليم|تـــغريد محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

6|6349 ن|لطح|حمد محمد عىلي | ره بــــور سعيد|تـــج

4348o8 رى شعي |لبــــ|ء هيثــــم سعد عبــــد |رس| |بــــ طنط|د|

757486 للطيف|للطيف حسن عبــــد |ء عبــــد |ل| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

443744 لمنعم حسن عىل|ده محمد عبــــد|غ لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج
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649683 لح|لمنعم ص|هند محمد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

8o9534 للطيف|رم عبــــد|زم محمد مك|ح ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

364o56 روق محمد|ن ف|حس| |دين هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26738 لكريم|لفضيل عبــــد |لسيد عبــــد |يه | هره|لق|بــــ |د|

43o4|| لشيخ|لسيد محمد |ر محمد |مي |بــــ طنط|د|

76528| هيم|لمنعم إبــــر|ر عبــــد |لستـــ|حمد يحن  عبــــد | ره بــــور سعيد|تـــج

242895 بــــ حميد|محمد حميد دي لفيوم|لعلوم |ر |د

26668| لمعىط عيد|ء فيصل عبــــد|رض ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

538736 لعزيز محمد|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

283|68 لعظيم زىك|ئى عبــــد|مصطفى ه حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

9oo6|5 مل |ل حلىم ك|كم| ندر|س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

42o|72 در|لق|ن عبــــد |لحليم سلط|لد عبــــد|نوره خ لشيخ|نوعيتـــ كفر 

4o26oo هيم|بــــر|لسيد |دل محمد |ع| ن|ر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84247 شم|شم ه|شم مصطفى ه|ه |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|5462o مل حسن|محمد حمزه ك ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

92o82| كر | كر فخرى ش|بــــشوى ش| ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

693|89 لرصيدى|در تـــوفيق |لق|محمد سعد عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

68o44o للـه|حمد محمد يوسف عبــــد |لرحمن نبــــيل |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

6|5653 لعزبــــ|لسيد |عمر محمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

248246 لسعدئى|نىه محمد سعد  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

423639 ن|ء محمود عىلي آدم عثــــم|آل لشيخ|عه كفر |زر

5282o6 لحميد خليل|ىط محمد عبــــد |لع|دل عبــــد |ع سكندريه|ل|بــــ |د|

428563 سم|لرسول ق|عيل عبــــد |سم|ن بــــكر |إيم |حقوق طنط

86499o حمد|سم |لق|بــــو|ء محمد |رس| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

329863 لمول|لسيد عبــــد|حمد |يتـــ | |طبــــ بــــيطرى بــــنه

264o93 ف |مل | ىط|لمع|بــــو|لسيد |رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

48277o لمنعم محمد محمد رزق|ء عبــــد |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

679322 لشوبــــىك|د مصطفى |حمد فؤ|محمد  لمنصوره|هندستـــ 

434423 هلل|د |ح متـــول ج|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|يه | |بــــ طنط|د|
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34984o هلل|عمر محمد صبــــىح جميل عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

249249 |لنج|بــــو|م |م|لسيد |روضه  دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

7o8|22 لم|لسيد س|ن مجدى محمد محمد |نوره لمنصوره|ره |تـــج

6876oo بــــ|لوه|مل رزق عبــــد |م ك|عص لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

482329 د عيسي|لجو|م عبــــد|حمد بــــره|ء |بــــر لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

54o538 در زرزور|لق|ن سعد عبــــد |نوره سكندريه|ل|ره |تـــج

5267o7 حمد عىل|لعزيز |حمد محمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

48|469 لرحمن عىل معوض عىلي منصور|عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

754599 ه عبــــد  هلل|هلل محمد عبــــد |ني  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

352|54 عيل|سم|تـــتـــ |حمد شح|سهيلتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

68o88 م محمد|لسل|لمه محمد عبــــد |س لفيوم|ضتـــ |علوم ري

489856 ن محمد|ن زغلول عثــــم|ن عثــــم|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

687o22 لمخزنىح |حمد عبــــده |ء حسن |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9|4o37 ى زىك  | منيه غريبــــ خي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

427444 لقوى محمد|م يونس عبــــد |حمد هش| |عه طنط|زر

98623 للطيف سمرج |منى قرئى عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

62|883 بــــر|غبــــ ج|مه محمد ر|س|خلود  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

4563|2 لسيد|حمد محمود | |حمد ند| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|3|o3 |لنج|بــــو|لغنى |حمد عبــــد |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

|2586o لدين محسن عىلي|م |كريم حس ى شمس حقوق عي 

756954 د|عيل محمد سعيد ج|سم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|554|8 سعيد|ن |س سليم|تـــوم| رين|م ى شمس|تـــج ره عي 

345577 هيم|بــــر|ء محفوظ محمد غنيم |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o46|9 ن|ن حمد|لسيد رمض|حمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

254756 محمد خليل حلىم محمد بــــشر عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

36o448 ن|ء ذىك فتـــىح ذىك زهر|ول |نوعيتـــ بــــنه

6oo643 ن|بــــ شعبــــ|كرم دي|لرحمن |عبــــد  |بــــ طنط|د|

79|538 لمرىس|لغنى محمد |روفيده عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7||275 حمد فتـــىح محمد عىل عىل نرص| ره بــــور سعيد|تـــج
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73|55 ى محمد حسن|حسن ء حسي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

676586 لبــــيىل|ن |محمد شعبــــ| نور سيوط|هندستـــ 

69|668  عبــــد |لش|ح عبــــد |ء صل|ل|
ى
لغنى|ق ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

36o96 ود|س د|نه سمي  سعد غط|دمي كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

628o24 لحميد|ل عبــــد|حمد كم|ء |آل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5oo749 ى صل|ي ن عمر|ح عمر رسل|سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

32522o لحفيظ محمد|لد عبــــد|حمد خ| ى شمس حقوق عي 

463262 ى ي|لخ|رص عبــــد |ن| لي 
لق بــــسيوئى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

8o3744 ى د|نبــــيل خليل عي| جورجي  ره بــــنى سويف|تـــج

79245 لحميد زغلول عىل|م عبــــد |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o3822 لسيد|د محمد عىلي محمد |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36398 ئيل محروس|يمن ميخ|يوسف  هره|لق|حقوق 

6|2|24 لح|رى ص|لبــــ|لح عبــــد|مه ص|س|مصطفى  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

869227 دل مكرم مجلع|ندرو ع| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

2394|4 ى عم|ي ى|د|سمي  لدين حمدى خرصى ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

489283 يد|لعظيم ف|محمد عبــــد | رن سكندريه|ل|بــــ |د|

|53843 حمد محمد محمود عوض|لرحمن |عبــــد  ن|حقوق حلو

3|287| ي|محمد حس
م محمد بــــردهوئى ى شمس|تـــج ره عي 

45|776 د|بــــوحش|هيم |بــــر|زم محمد محمد |ح لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

754999 د|حمد وجدى عىل فؤ| زيق|لزق|حقوق 

42564o لسيد|لد فتـــىح مزيد محمد |ندى خ سكندريه|ل|صيدله 

9|o897 لرحمن |لكريم محمد عبــــد|د |محمد ج ج|ره سوه|تـــج

26|2o هيم|بــــر|مد |لد ح|مصطفى خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

442363 لحميد غنيم|لبــــديع عبــــد |ل عبــــد |أمجد بــــل لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|2o855 حمد محمود حسن|لرحمن |عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

|72922 تـــ|لزي|ن محمد |دل شعبــــ|ء ع|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

72|25 نم|ل محمود غ|ر جم|من لفيوم|بــــ |د|

|5399| هيم|بــــر|رس سيد |محمود ي |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

7o5592 ئ |لوف|وليد محمد موىس محمد موىس  لسويس|طبــــ 
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|47854 طف محمد محمد|محمد ع |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

42425o حمد محمد حسن|ن |رس رمض|ف سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

39o79 ر|لنج|ل محمود |ندى كم هره|لق|ره |تـــج

7|2479 ن|لسيد بــــدر|ن محمد |حمد محمد عثــــم| لمنصوره|حقوق 

898688 لس ظريف عطيه بــــخيتـــ  كي  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

769o59 ح|لسيد صبــــ|ح |محمد صبــــ ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

2798o6 جنه وليد حسن عىل لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

324492 هيم عىل فوده|بــــر|م |حمد عص| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

64o549 حمد سليم|در |لق|كريم محمود عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

3273o7 هلل يوسف محمد|ن عبــــد|يم| ن|حقوق حلو

7673|8 عيل يوسف|سم|هيم يوسف |بــــر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7543|o س سويلم|هلل عبــــ|طمه محمد عبــــد |ف عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|32579 ن دتـــ|عصمتـــ فتـــىح قل| مي  ى شمس|د| بــــ عي 

789796 ده عىل محمد محمد|مي |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|6457o هيم|بــــر|محمد عزتـــ محمد  هره|لق|هندستـــ 

6o9o22 ل|هيم غ|بــــر|دل |ء ع|رس| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

3276|8 لدين|حمد عز |لحمد |بــــو|م |حس هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

47369 ق|مصطفى  وى|حمد حبــــ رسر د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

682378 هيم|بــــر|لرحمن عوف |نبــــيله عوف عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5o5979 لخويسىك|لحميد |مه زىك عبــــد|س|لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

4439oo لم حسن|جر وحيد س|ه لشيخ|عه كفر |زر

825o43 ي بــــكري سعيد|هلل و|عبــــد
ى
ق دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

64|58| ر|لنج|حمد محمد |هلل محمد محمد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

336|7o قمر سعد جرجس سعيد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

27|398 ه جم| يد|ل مصطفى ز|مي  |ن طنط|سن|طبــــ 

6259o6 لعزيز محمد|هيم محمد عبــــد|بــــر| زيق|لزق|حقوق 

4|o63o شقر|ل|هيم |بــــر|تـــم |هيم ح|بــــر| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

362366 روق عطوتـــ|روق محمد ف|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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626952 ل|لع|لسيد عبــــد|لحميد |دل عبــــد|ع| عل قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

3272|2 ى عبــــد|طمتـــ مجدى |ف لحليم|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

5|6637  ح|س
ى
ل|لع|مد يوسف عبــــد|رتـــ شوق معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

4o2475 ء عىل محمود عىل محمد|ول عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75|366 جي|لجر|حمد |دين محمد |ن ره بــــور سعيد|تـــج

329589 لبــــجرم|ل محمد موىس |ء كم|رس| |حقوق بــــنه

8o4856 لم|لرحمن حسن س|عبــــد| ند|ر ي|طبــــ 
|لمنى

85|o77 لرحيم جمعه|محمد عبــــد| دلي دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

527382 ل مصطفى محمد|سلىم مصطفى كم سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|39526 فظ|لح|لحليم مصطفى عبــــد |لد عبــــد |ره خ|س ى شمس حقوق عي 

348647 ي جم
لمحىلي|حمد |ل محمد |مصطفى ى شمس صيدله عي 

3|472| لرحمن|حمد لطفى عبــــد|يوسف لطفى  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

23742| ى ص|ي لح نوبــــى عويس|سمي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o4ooo لح|هيم محمد ص|بــــر|سلىم حسن  لمنصوره|بــــ |د|

6424o3 حمد مرىس|حمد عىل |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

638853 ى  تـــه|لسيد شح|حمد محمد |حني  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

782658 |ئى مو|ئى كيل|هيم كيل|بــــر| |دين
ى
ق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|47|| لرحيم مرزوق|دتـــ عبــــد |ل حم|نو ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

263o24 لسيد| |لىح رض|ء عبــــد|رس| |ن طنط|سن|طبــــ 

352859 هلل يوسف محمد|يوسف عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8326|5 لعزيز عطيتـــو|م حسن عبــــد|حس دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

77|887 بــــوزيد|هيم |بــــر|عيل |سم|جر مصطفى |ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4796o8 ل حمزه|مجد عىل كم|عىل  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

5286|8 ز|لقز|لسيد |ن |أحمد رمض ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

|5|523 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ح |ر مصبــــ|مي ن|تـــربــــيتـــ حلو

85o444 د|در ج|لق|ء محمد عبــــد|سم| لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

34o899 ى |حمد محمد محمد | لسيد|مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

84o7|5 حمد حسن|مد |ن ح|مرو |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

348oo7 ي|حمد عبــــد|حمد محمد |
لعزيز مصطفى ن|سو|بــــ |د|
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358o4o ى عبــــد ى ش|حسي  كر|هلل حسي   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

5o4|6o ن|مريم محمود محمد محمود رمض سكندريه|ل|عه |زر

355858 لق|لخ|م عبــــد|لسل|هيم عبــــد|بــــر|س |ين| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

335945 لهدى محمد فتـــىح محمد منصور|نور  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

42962| ى |مصطفى محمود حس ل|لش|ني  |علوم طنط

2|3656 فظ|حمد ح|حمد مؤمن | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o4336 لسيد|لسيد محمد |طمه محمد |ف سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

22o|77 لبــــيوم|ن محمد |م محمد سليم|حس هره|لق|ره |تـــج

28763o لبــــلبــــل|لمقصود |روق عبــــد |دل ف|طف ع|ع ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

46|o39 حمد|حمد يوسف |هيثــــم  |نوعيتـــ طنط

62297| وى|لسعد|لمرىس |لرحمن فيصل رفعتـــ |عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

43o|48 ى شمس |سلىم  وى|لعم|لدين |حمد حسني  |ره طنط|تـــج

47952o بــــ|هيم محمد دي|بــــر|مح |مؤمن س ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

29592| |لرحمن نرص عيد محمد |عبــــد
ى
لحوق ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|

لهرم|مريوطيتـــ بــــ

783668 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمود  زيق|لزق|بــــ |د|

|74o|2 يوسف رزق مسلم عىل دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

5242o7 حمد عىلي حسن|هيم |بــــر|هلل |هبــــتـــ  سكندريه|ل|هندستـــ 

9||992 ى | رين|م سحق |فوزى حني  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

3655|4 حمد|سعيد محمد سعيد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|53|9 لمغربــــى|عيل |سم|لحميد |ء منصور عبــــد|ل| سكندريه|ل|حقوق 

6o56o2 بــــ|لوه|لسيد عبــــد|ن |ء رضو|سم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|24399 هلل غيتـــه|سندس محمود محمد عبــــد  ى شمس علوم عي 

|35773 دل مصطفى حسن|رضوى ع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|69894 ف |عمر  حمد صديق|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

896498 ل  |ء بــــدر جل|بــــ عل|رح ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3||o2| هيم|بــــر|لرحمن |د عبــــد |عمر عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

454o24 ى محمد |بــــو|محمد فتـــىح  ى|بــــو|لعني  لعني  لشيخ|بــــ كفر |د|

445933 ن يونس|بــــ عثــــم|لوه|م عبــــد|د هش|زي سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري
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876379 لدين محمد محمد  |ء |مصطفى بــــه |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

27o737 ور|لمقصود مس|عمرو نبــــيل عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9|6o9| ىط  |لع|لحميد محمد عبــــد|محمد عبــــد سيوط|ضتـــ |علوم ري

2|859o رص عبــــده محمد|ن ن|نور  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

9o|925 لنبــــى محمود |بــــر عبــــد|بــــسمه ص ج|ضتـــ سوه|علوم ري

|8665 ن|م سعيد سليم|مصطفى س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

25|536 عيل حسن|سم|م حسن |سل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8423o6 ن|حمد عثــــم|لنوبــــي |ن |حن دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

424459 لسيد|ن محمد فوزي محمد |مرو سكندريه|ل|بــــ |د|

3|4|92 ع رزق|لرف|بــــ وليد |يه| ن|حقوق حلو

854485 ي طه|محمد حسن ن ج  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

648o9o حمد غنيم|مصطفى سعيد محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

923628 لكريم |حمد عمر عبــــد|عمر  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|37465 ندرو سعد سيدهم سعيد نرص| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2869|4 ع زهره|لسبــــ|محمد شمس محمد  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

678264 ن جبــــر|ء فتـــىح سليم|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9o6|76 تـــتـــ |حمد شح|زق |لر|عيد عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

755872 ن|حمد رمض|حمد فتـــىح |محمد  هندستـــ بــــور سعيد

9|379| ج  |محمود محمد محمد فر سيوط|ره |تـــج

|683o2 لسيد|حمد |ن |حمد رضو| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|37972 ى ك جورج عزيز|مل| مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

632365 لسيد|لرحمن عبــــد ربــــه |لدين عبــــد |د |ء عم|رس| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o8565 ي محمود جمعه ص
لح|مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

|45o39 م عىل محمد عىل|سل| هره|لق|بــــ |د|

542662 م محمودمحمد يونس|ن حس|نور لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

887952 حمد |محمود ممدوح محمد  سيوط|حقوق 

42946 ى مصبــــ| يش ى عىل حسي  ح|حسي  هره|لق|عه |زر

68826o ح محمد عبــــد ربــــه|لفتـــ|محمد محمود عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

488369 ن|لحليم رمض|م قدرى محمد عبــــد |سل| سكندريه|ل|ره |تـــج

829|o لموجود|مد عبــــد |رق خميس ح|ط ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|
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2|43|3 لح عيس محمد|ء ص|وف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|5o458 |رق سيد زكري|حمد ط| ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

|6o555 لعزيز|مصطفى محمد فوزي محمد عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

5|4784 لدين|حمد محمد بــــدر |حبــــيبــــه حسن  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|58||5 س|صبــــرى محمد عبــــ| مه ى شمس|د| بــــ عي 

5|9877 لشيخ|ح |لفتـــ|عبــــد | ء رض|شيم ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

85759o ىطي نوح|لع|حمد بــــكري عبــــد| حقوق بــــنى سويف

285837 بــــورسيع محمد مبــــروك|حمد |محمود  ن|حقوق حلو

63644 ن فوزى محمد|ندى رضو ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3433|| متـــ|ل ش|حمدكم|لق |لخ|تـــ عبــــد|نج ى شمس علوم عي 

356778 ي سمي  عىلي|لش|خلود عبــــد
ى
ق |بــــ بــــنه|د|

277989 لبــــ|بــــوط|لعزيز |لد عبــــد|ره خ|نو شمون|نوعيتـــ فنيه 

7o8653 دو|بــــع عىل ج|لتـــ|ن |محمد عطو ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

794o4o مه|زى سل|لعز|حمد |لسيد |هند  زيق|لزق|ره |تـــج

82oo96 ى|ح |ل صل|سهي  محمد جم مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

433784 ن|حموده محمد سليم| حمد رض| |عه طنط|زر

76385o ى  نس فوزى حسن بــــرغوتـــ|رني  ره بــــور سعيد|تـــج

348797 ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|طمتـــ محمد |ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

486o47 ظه|بــــ|س |محمد محمد عبــــ| يش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3579| ل|لع|هيم محمد عبــــد |بــــر|جر |ه ى شمس حقوق عي 

|533|7 فظ|هيم ح|بــــر|ل |يه جم| ن|بــــ حلو|د|

|4o5o ى |هلل |منه  هيم|بــــر|حمد حسي  عه مشتـــهر|زر

4927o2 لصمد|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد|يوسف  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

347632 م|لغن|حمد |ر عىل |عم ى شمس|تـــج ره عي 

5o|725 حمد محمد معوض|طمتـــ |ف سكندريه|ل|بــــ |د|

794||5 م محمود عىل بــــدوى|نور عص تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|2|328 ي|ر
يف حمدى محمد | ئى لموج |رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

476346 ج|لسم|لعزيز |لعربــــى عبــــد|لسيد |دهم | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

47649| سم|ن محمد ق|لسيد شعبــــ|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

324985 ف محمد دي|محمد  بــــ|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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77|559 لعظيم|لحكيم عبــــد|بــــو بــــكر عبــــد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o8|3| هلل خلف محمد محمود  |هبــــه  ج|بــــ سوه|د|

2355o| لعزيز|روق عبــــد|محمود مصطفى ف ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

5o7oo4 لرحمن محمدشيحتـــ|يمن عبــــد|ن |يم| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7459| ل ذىك خليفه|محمد جم عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

79275 م|لسل|ن عبــــد |م مجدي رمض|سل| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|37295 د|هلل ج|بــــ مصطفى عبــــد |مه ى شمس|تـــج ره عي 

696398 ن|هيم سعف|بــــر|هيم |بــــر|ر |من ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

843589 ى|نس محمد عبــــد| للطيف حسي  ن|سو|بــــ |د|

6||248 ف عوض |لدين |ء |عل بــــوزهره|رسر |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

7625o9 م|لسيد هم|محمود محمد محمود  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

437825 لرحمن يونس|ن عىل عبــــد |يم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

3|4268 ل محمد محمود|محمد جم ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|643|9 ح|لفتـــ|ل سيد عبــــد |محمد جم ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

5||62| ف|له|لسيد عبــــد |ح |لفتـــ|لد عبــــد |خ دي رسر |طبــــ طنط

33484o لسيد|محمدى | بــــ رض|رح ى شمس حقوق عي 

825326 ى حسن |نوره حمد|ن حسي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

5o|584 ل محمد|لع|لد محمدين عبــــد |حبــــيبــــه خ زيق|لزق|عه |زر

786925 ر|لعط|ن سعيد محمد محمود |حن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32639 ف |حمد محمد | ن|حمد سليم|رسر ن|حقوق حلو

9|7984 ن |ج سليم|محمد محسن ض سيوط|حقوق 

638585 لمهدى|أحمد محمد محمد رشيد محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

697o|6 حمد|ل سيد |لع|لسعيد عبــــد |محمود محسن  لمنصوره|طبــــ 

49o828 لعظيم|لعظيم يوسف عبــــد|ندى عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

539853 هلل|لمجيد ضيف |لبــــنى محمود عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

34|6o3 ن عمر|حمد جودتـــ سليم|ح سيد |سم |تـــربــــيتـــ بــــنه

35o2|3 لمجيد|د محمد عبــــد|ن عم|نور منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

7o723 بــــ محمود|لتـــو|هلل ممدوح عبــــد|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o2732 ضى|لق|روق |حمد ف|هدى  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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886683 ى نبــــيل علم  وق حسي  لدين  |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

5o7||| فظ|رس حموده ح|هدير ي سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6|745 ن عىل سيد محمد عىل|يم| صيدله بــــنى سويف

357375 ي|لر|عبــــد
لسيد|لمنعم |لدين عبــــد|ء |ضى ضى ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

لقليوبــــيتـــ|بــــ

487|69 محمد صبــــىح محمد بــــسيوئى سكندريه|ل|بــــ |د|

323622 ق| لوف|بــــو |ء صبــــرى |لزهر|طمتـــ |ف وى|رسر  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

34942o هيم|بــــر|لح |هيم ص|بــــر| |لي|د عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

23378| لك|لم|مصطفى ممدوح محمد حسنى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6362|9 لعيسوى|لسيد محمد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|779|5 |لش|ح عبــــد |لفتـــ|لد عبــــد |عمر خ
ى
ق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|2823 ل|لد|لحميد |مروه محمود عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

698696 حمد|حمد عوض سيد |سيد | حمد رض| لمنصورتـــ |تـــمريض 

8|93|6 يه محمد عىلي محمود| حقوق بــــنى سويف

22|29| ى  هيم|بــــر|محمود حسن حسي  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

833488 حمد محمود|رثــــ عرص |لو|عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

74272 ن|للطيف عثــــم|حمد عبــــد |جر |ه تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

6|9622 ى محمد |هيم ج|إبــــر لشيخ|د أمي  لعريش|بــــ |د|

5|2245 ي فتـــىحي محمد فتـــح 
ي|مصطفى

هلل عطيفى |عه طنط|زر

4296| هلل|رس عيد فرج |زينبــــ ي هره|لق|علوم 

835988 ى كريم حسن يسن|ي سمي  ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

6o7734 هيم قطبــــ|بــــر|لدين بــــدر |م |طمه عص|ف |بــــ طنط|د|

52o335 وق تـــوفيق  لضبــــع|حمد |رسر هره|لق|ج طبــــيع |عل

4296|7 ي|لسيد محمد |محمود محمد  ى لخني  |ن طنط|سن|طبــــ 

825o|8 لق رشيدي|لخ|حمد عبــــد|محمود  ى شمس هندستـــ عي 

446277 |بــــو عط|ل محمد عىل عىل |بــــل ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

2|6735 مد|محمد مصطفى محمد ح ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

222522 ويش|مصطفى محمد مصطفى مصطفى ج هره|لق|حقوق 

28|66| ف محمد محمد|حمد | رسر ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

Thursday, September 6, 2018 Page 14604 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

835739 حمد|شور |دل ع|محمد ع دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

|63728 هيم مصطفى|بــــر|يوسف مصطفى  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

783|o8 ن|حمد جمعه سليم|ء فتـــىح |شيم زيق|لزق|بــــ |د|

|385|o للطيف|لىحي عبــــد |للطيف عبــــد |ن عبــــد |رو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

228|95 لكريم|هلل عبــــد|منى فتـــىح خلف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

25232 روق محمد|منيتـــ محمد ف| ن|فنون جميله فنون حلو

32822| هيم عىل|بــــر|لسيد حسن |عمرو  |تـــربــــيتـــ بــــنه

346o55 ى محمد عبــــد|سم| ىطي|لع|ء حسي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

62747o ى| ند حسينى أحمد عبــــده حسي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

356378 دى محمد|له|م عبــــد|م|م سعيد |سل| |ره بــــنه|تـــج

755444 ن|لسم|ء حسن خي  |دع ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

685549 ى |لحس|ح |يه صل| ى بــــستـــ|لحس|ني  ن|ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34928| ن|لح عىل سليم|هدى ص |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7987o لصغي |دى |له|لد عبــــد |محمد خ |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

9o5588 حمد رجبــــ عىل محمود | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

878327 حمد محمد فرج |يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

475o78 مل|لدين ك|بــــ بــــدر |يه|ره |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26|856 ن حسن محمد|لرسول حس|ن عبــــد|حس ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8|7377 شد|ح ر|لفتـــ|هيم مدحتـــ زغلول عبــــد|بــــر| لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|69734 حمد|وى |لبــــدر|مح |ء س|ل| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

632796 لسيد|ر |كريم محمد مختـــ زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

9o9oo4 حمد حمدى خلف محمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

3279o| ف عبــــد|حمد | د|لحميد مر|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

27669 حمد|لرحمن |ل عبــــد |ء جم|رج هره|لق|بــــ |د|

329727 وى|لمحل|م فهىم محمد |ندى عص زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

79o2oo لسيد|محمد يشى ربــــيع  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

546727 ل|لجم|مد فتـــىح محمد |محمد ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7528o| هيم خليل|بــــر|بــــر |هيم ص|بــــر| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |
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6o5256 لقطبــــ عىل|ء |سلىم عل |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4327o8 ر|لبــــيط|بــــدير مسعد | ند |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7o5645 ر|لغف|لمجيد عبــــد |حمد يحن  عبــــد | هندستـــ بــــور سعيد

8o4735 د عىلي محمود|مي عم ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

83||5| حمد|حمد محمد |هدي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

5o5873 حمد محمد|حمد محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

8|6795 ندي ربــــيع محمد خلف ره بــــنى سويف|تـــج

693788 ى محمد غ|خلود خ زى|لد مكي  لمنصوره|عه |زر

77|747 لبــــ|بــــو ط|ج  حلىم عرفتـــ |محمد ن زيق|لزق|ره |تـــج

2|6848 ى مصطفى  مي  |ل |لع|لسيد مصطفى عبــــد |ني 
لشوربــــىح 

ى شمس|تـــج ره عي 

26|585 طف محمد محمد دومه|لرحمن ع|عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

64332o حمد|حمد منصور |منصور   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

|564|| لرحمن حمدى محمد قنديل|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|552| ي|ر
لصديق عىل محمد|حمد | |ئى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

62ooo8 تـــ|ل فتـــىح فرح|لرحمن جم|عبــــد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

35|8|8 عيل يونس|سم|لمنعم |ح عبــــد|ن صل|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|42562 حمد عىل حسن|ر |من ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

6o387 ن عىل|سلو ى عدل سلط لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

6297o ى|لمهدي حس|محمد ربــــيع عبــــد ني  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

83o229 سعد مشيل سعد| ن|مري |نوعيتـــ فنيه قن

835o93 دي محمد|له|لعبــــدعبــــد|ره |س تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

433|o3 ى |ل عبــــد |من ي|لحميد طه حسي 
لسعدئى |بــــ طنط|د|

258894 ى  ى|محمد بــــحي  نور بــــحي  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

3|2645 هيم|بــــر|ملك محمد سمي   كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

345|33 حمد|محمود محمد | دين ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

545743 ف عىل عطيه|عىل  رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

433499 يد|حمد طه ف|بــــ |يه|لرحمن |عبــــد  |ره طنط|تـــج

355o26 م محمود سعد محمود|سه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

69o94| ن محمود موىس|حمد مجدى عثــــم| لمنصوره|ره |تـــج
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3|677| لكريم|ن محمد عبــــد|بــــسمتـــ مصطفى سليم مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

46342| صيل|هيم محمد |بــــر|يه وجيه | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

639|62 ع|ع سبــــ|دل محمود سبــــ|هلل ع|عبــــد زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|7497 د|لضي|حمد |حمد محمود |عمر  هره|لق|م |عل|

784443 |كر عر|يه محمد ش|
ى
ق زيق|لزق|نوعيتـــ 

|5|673 ل حمدى حبــــيبــــ عفيفى|من ن|تـــربــــيتـــ حلو

84|62 ر عىلي|لغف|ن عبــــد |ء رمض|شيم بــــ بــــنى سويف|د|

5473o4 ئى|لعلو|دل عبــــده مصطفى |محمد ع تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

|4889 لدين محمود|ل |رق جم|شذى ط هره|لق|ره |تـــج

789|5 هيم محمد|بــــر|ديتـــ وليد |ن ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

6||889 وندى|لسيد ل|بــــ ذىك |يه|محمد  |ره طنط|تـــج

4o|6o9 لعزيز|رس محمد وصفى عبــــد |د ي|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

67459 عيل|سم|لغنى |محمود تـــوبــــه عبــــد ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

649652 تـــه|شح| ر رجبــــ عط|من زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|58339 بــــ|لتـــو|هلل عبــــد |بــــ عبــــد |لتـــو|ء عبــــد |سم| ن|بــــ حلو|د|

5422| لرحمن سيد محروس رجبــــ|عبــــد  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

373o6o ى|بــــوزيد |لسيد |حمد | مي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

6|26|| حمد محمد سليم|ء مجدى |أسم زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4|47o8 فع ظريف شلبــــى|لر|نجوى عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

9|o6o6 ل |لجل|هيم |بــــر|نور |حمد |عمر  ج|طبــــ سوه

9o4553 ى  خليل |ن| مي 
ى
ق دى مشر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

244o4o تـــ مصطفى|رق محمد شح|ط هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

697799 ن|ل رمض|لع|ديه صبــــرى عبــــد |ن لمنصوره|حقوق 

354468 ى ع|هي ى عبــــد|م حسي  لحميد|طف حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

682888 فظ محمود|لح|هلل عبــــد |محمد حسنى عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

79|394 لسيد|ر محمود محمد سعد |من ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

877|55 لعزيز |حمد عبــــد|جر سيد |ه سيوط|تـــمريض 

895774 بــــر محمود |يمن ج|ء |شيم ج|بــــ سوه|د|

844858 ي محمد عبــــد
لرحمن|للطيف عبــــد|مصطفى ن|سو|بــــ |د|

96327 ى|متـــ |متـــ سل|س|ن |يم| مي  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 
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5|8268 بــــو ورده|ح |لفتـــ|م صبــــرى عىل عبــــد|ريه لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

2o393 در محمد|لق|ن مصطفى عبــــد |مرو تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

3523|5 حمد بــــوشتـــ|حمد |محمود محمد  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

48o92 فظ|لح|هلل عبــــد|ن ضيف |محمد رمض ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8365|4 حمد|محمود | م عط|بــــتـــس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

829335 لدين مهدي|سم مىحي |لق|بــــو|ر |من دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

495847 د|حمد مر|شور |محمد سعيد ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

48o34o لمجيد مسعود|حمد محمد عبــــد|ل |بــــل |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

869o85 لدين|ل |ل محمد كم|ء جم|سم| ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

678984 هيم|بــــر|لسيد عىل محمود |رحمه  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

899356 شم |شم مصطفى ه|عىل ه دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

846|67 حمد|وي |ر محمد بــــسط|عم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

884934 ئى حبــــيبــــ جرجس  |شنوده ه سيوط|ره |تـــج

52o|o2 م محمد طعيمه|لسل|طمه محمد عبــــد |ف بــــ دمنهور|د|

695697 ى حليم |ج فع|لش|لسيد |لسيد |سمي  لمنصوره|ره |تـــج

8o65|9 لرحمن|لحميد عبــــد|محمد خليفه عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

356994 هلل وهبــــه محمد|فتـــح | حمد رض| |ره بــــنه|تـــج

6343o| لقرعيش|هلل |هلل عبــــد|ء محمد عبــــده عبــــد|شيم زيق|لزق|بــــ |د|

6|o946 ى أبــــوصبــــ|لد عبــــد|خ ح|هلل حسي  لمنصوره|هندستـــ 

9o47| وق  هيم|بــــر|يمن نديم |رسر ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|272|8 ج|حمد حج|لرحمن بــــكري |رغد عبــــد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6o8o62 لعرينى|هيم محمد |بــــر| |دين | تـــمريض طنط

699669 ى |ي هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

848737 حمد|هدير عيسي سعد  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

679769 لمرىس بــــركه|لمنعم محمود |محمد عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

868|77 د|مؤمن رجبــــ محمد ج دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3693|6 ى  ى |بــــو |نرمي  لسيد محمد سليم|ليمي  شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

588o4 حمد|حمد بــــدوي محمد | سيوط|حقوق 

248966 لجود|بــــو|لدين رشدى |ح |جنه صل ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

44|3o9 لم|لدين خرصى س|هلل شمس |عبــــد لشيخ|علوم كفر 
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63932| ف محمد عطيه عبــــد|ء |لزهر| دى|له|رسر ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

8o6828 لسيد|طف فوزي |هلل ع|عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|7872 لففى|وى |وى حفن|نهله محمد حفن ن|هندستـــ حلو

756|8o لرحيم|عىل سيد عىل عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

357|o9 مصطفى صفوتـــ شفيق محمد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

47694o  عبــــد |
ى
لسيد|لنبــــي |حمد محمد شوق لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

2|5o32 مي  خليفه|لدين |ح |لرحمن صل|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2469oo د محمد محمد يونس|عم ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

77248 م محمد محمد يوسف|سل| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

7858|7 طر|هيم خ|بــــر|ل محمد |حمد بــــل| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

679o29 ع|لرف|لعزيز عىل |حمد محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

2677o5 لبــــربــــرى|هيم |بــــر|جر نبــــيل |ه دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

||95|4 ج|مد حج|محمود بــــدر محمود ح ى شمس هندستـــ عي 

5o8|5o لبــــ|بــــوط|مريم محمود يوسف محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

75322 ى محمد معوض عبــــد |ي ري|بــــي|ل|د |لجو|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

9o5435 محسن وديع فخرى | بــــول ج |تـــمريض سوه

885474 ى جريس |بــــو|ل |ء كم|هن ليمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

68|394 ج |لنبــــى خف|مهند محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

44o338 ه شعبــــ حمد|عيل عىلي |سم|ن |ني  لشيخ|طبــــ كفر 

69o822 ز|لبــــ|حمد منصور |سمر  لمنصوره|ره |تـــج

|432|| ف مصطفى هل|يوسف  ل|رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|5|85o هلل|ن خلف |لغلبــــ|رق |ريم ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

887923 ى عبــــد ى |لرحيم كم|حسي  ل حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

884o|7 بــــوسيف |حمد |هبــــه سيد  سيوط|بــــ |د|

775|23 تـــ|كر محمد عىلي فرح|محمد ش ن|معتـــ حلو|ع ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

4|o926 ن فتـــىح موىس عيس|نور تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

4|7475 حمد سعيد|دل عطيتـــ |لرحمن ع|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

24|576 فرح عنتـــر محمود محمد طلبــــه هره|لق|ره |تـــج

762845 |لوف|لد رزق محمد أبــــو |هلل خ|عبــــد  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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278oo5 عرص|ل|ح |لفتـــ|محمد عبــــد| نور ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

443973 ن|حمد رمض|حمد رفعتـــ |تـــغريد  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|2827| م|لسل|بــــو بــــكر عبــــد |ئل |ندى و ن|بــــ حلو|د|

6|3677 ى |بــــر|حمد | |ند لنويىه|هيم بــــحي  |بــــ طنط|د|

7oo859 ف|محمد عز كم ل محمد رسر تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

27o768 لبــــعل|لبــــرع |لمجد |بــــو |لبــــرع محمد |ن |يم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

846797 ي محجوبــــ عىلي
منيه مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

323827 يز فهىم خليل عوضذ|جورج ف |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

448443 هيم وهيبــــه|بــــر|هيم سعد |بــــر|سعد  |ره طنط|تـــج

892|54 بــــودهبــــ |ره محمد عبــــده |س ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

54||55 لحميد|عيل عبــــد|سم|حمد فرج | سيوط|عه |زر

295599 ف صليبــــ شنوده|دل |ع رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

528|38 ر|لسيد صف|تـــه محمد |لرحمن شح|عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

485226 تـــ حسنى سل مه عىل محمد|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

226342 حمد|مي  محمد |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8247o| د|هيم ج|بــــر|بــــيشوي طلعتـــ  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

48o82o لقلسر|د |بــــر ج|د ص|يه ج| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

48o6|2 ل|لجم|دل صبــــرى محمود |محمد ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

24o87o حمد|حمد محمد |هلل محمود |عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o4o67 م|لش|حمد حسن |حمد |حسن  علوم بــــورسعيد

35255| در|لق|عيل عبــــد|سم|ل محمد |حمد جم| |بــــ بــــنه|د|

4|4545 غ|لصبــــ|أمي  محمد رزق  لشيخ|بــــ كفر |د|

787663 ئى|د كيل|حمد ج|ر |مي زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9o|o78 دق محمود  |لص|منى منصور عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7o7689 لسيد محمد رزق|مريم محمد  لمنصوره|بــــ |د|

9|||78 حمد |لحكيم محمد |ن عبــــد|يم| ج |تـــمريض سوه

4|2o43 هيم بــــيومي محمد بــــيومي|بــــر|هلل |عبــــد |ره طنط|تـــج

7284o ن|لسيد سليم|ء رجبــــ |حسن ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى
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777329 لح|يوسف محمد محمد عطيه ص زيق|لزق|هندستـــ 

835||| حمد محمود سعيد|ء |شيم دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|654o5 تـــتـــ|مريم مجدى رستـــم شح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

866|3| ي|لص|ه محمد |لل|محمود عبــــد
دق مصطفى ن|سو|بــــ |د|

|46555 تـــى محمد|محمد عرفه زن |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

676296 |ل |لع|لرحمن عبــــد |ل عبــــد |لع|عبــــد | رند
هيم|بــــر

طبــــ بــــورسعيد

|8688 لحليم|رجبــــ عزوز عبــــد| عل هره|لق|ر |ثــــ|

3937| يم|لد|ض عز عبــــد|لد ري|محمد خ ن|بــــ حلو|د|

|54939 زي|لسيد حج|حمد |حبــــيبــــه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

25883| لملك|سمي  حلىم عبــــد| تـــكل ي صىح بــــنه
|معهد فنى

826822 هيم|بــــر|حمد |ر محمود |من ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|4564 ل|لفو|جنى محمد سعد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

7o7422 م|لسل|هيم عبــــد |بــــر|بــــر |بــــسمه ج لمنصوره|ل |طف|ض |ري

257356 در|لق|فظ عبــــد|يمن ح|منيه | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

793|26 ل محمد محمد|حمد جم| ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

786497 لعظيم حفنى|عبــــي  صبــــىح فضل عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

45|292 لم|لرؤف فتـــوح س|در عبــــد |نور ن |هندستـــ طنط

43628 ر ممدوح محمد محمد|مي ن|بــــ حلو|د|

766|24 لهلوتـــى|لسيد محمد |هلل مصطفى |يه | ره بــــور سعيد|تـــج

436958 ن|ن سلط|محمد سلط| سندريل لشيخ|طبــــ كفر 

69o97o ف | |دين لفتـــوح|بــــو|حمد |رسر لمنصوره|بــــ |د|

779oo| نور محمد سعيد|ء |شيم ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

846o47 وي محمد|حمد بــــسط|محمد  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

256755 لجليل|ل محمد عبــــد|له جم|ه ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

8534|2 قتـــ نش| حمد|تـــ محمد |رسر ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

85262 ء محمد سعد مسعود|رس| ره بــــنى سويف|تـــج

543399 ىس فرج|م ق|لتـــ ثــــروتـــ س|ه لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

884239 در  |لق|لفتـــوح عبــــد|بــــو|حمد محمد | سيوط|تـــربــــيتـــ 

9o4||6 لكريم عىل |ء عبــــد|يدى عل|ه ج|طبــــ سوه
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687524 سط محمد|لبــــ|هلل عبــــد |بــــليغ عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24369| ى|ح ك|ء صل|شيم مل حسي  ن|بــــ حلو|د|

8966|o ه  |لل|بــــر عبــــد|حمد ص|يه | ج|ره سوه|تـــج

8o755o ى|لقوي عبــــد|ء عبــــد|رس| هلل حسي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

52784 ى|ديه محمد ي|ن ى حسي  سي  ره بــــنى سويف|تـــج

|3|899 ن د|ك رزق عي|لمل|عبــــد | مي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

2|339 ف س| |هن حمد|لم |رسر هره|لق|بــــ |د|

326759 |لمهدى عط|طف |م ع|ريه ى شمس|د| بــــ عي 

6o28o3 لرحيم|شد عبــــد |د محمد ر|محمد عم |هندستـــ طنط

884254 لحميد سليم  |هيم عبــــد|بــــر|محمود  سيوط|حقوق 

44|22| لحليم خميس|حمد محمد عبــــد | لشيخ|طبــــ كفر 

326o49 لجمل|لحليم |حمد محمد عبــــد|هر |سم ى شمس|تـــج ره عي 

45|636 حمد عون|لصمد |لرؤف عبــــد|محمد عبــــد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

|438o5 كر|ندرو مجدى زكرى ش| هره|لق|حقوق 

8o6|86 ي منتـــرص عبــــيد تـــ| درس|نىح  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

77|9|| لجرمنتـــى|بــــر |در محمد ص|لق|حمد عبــــد | لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

334394 ر|لغف|لد صبــــىحي عبــــد|م خ|سل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

49523o س نوح|حمد وجيه مصطفى عبــــ| ره دمنهور|تـــج

32532o خر عزيز|رص ز|دى ن|ف هره|لق|ره |تـــج

37o94 يوسف محمد مصطفى عصمتـــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

442839 ي |مي |سلىم س
بــــينى ى عىل|لحس|لشر ني  لشيخ|ره كفر |تـــج

|38o47 در|لق|وى حلىم محمد عبــــد |شعر |ره بــــنه|تـــج

896993 ى ن م |دى صبــــره شلق|حسي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

8o79o4 |ل وديع نقول|مريم كم ره بــــنى سويف|تـــج

9|9||3 حمد |سيده محمود خليفه محمود  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

22497 ف |حسن  لسيد|هيم |بــــر|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

6437o4 ف سليم| هلل|ن عبــــد |ن محمد سليم|رسر ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

|23774 حمد عىل جبــــر|رس |حمد ي| ن|هندستـــ حلو

|55423 لرحيم سيد|مه عبــــد |م سل ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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8o8|56 ى محمد رضوي محمد حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

439468 لشهود|لسيد أبــــو |لمنصف |لسيد عبــــد |حبــــيبــــه  لشيخ|بــــ كفر |د|

62oo22 بــــينى|محمد لطفى لطفى  لشر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

88256| ى يوبــــ  |نرص يوسف | كرستـــي  سيوط|بــــ |د|

435526 لمرصى|لسيد |ء وحيد |هن لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

846934 حمد|د |م محمد فؤ|بــــتـــس| دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

3735o7 ه عبــــد| ح محمود عطيه|لفتـــ|مي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

498938 ف ف|ء |شيم ح|روق أحمد مصبــــ|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6988|9 سكندر|د مكرم نصيف |يشى عم لمنصوره|بــــ |د|

23o775 حمد محمود محمد طلبــــتـــ|سيف  هره|لق|حقوق 

795o4 د|بــــ محمد رش|يه|د |جه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

423575 حمد يوسف|مريم حمدى حفنى  سكندريه|ل|صيدله 

85942| ى موىسي محمد محمد حسي  ي|طبــــ 
|لمنى

833534 لعزيز محمد|تـــ محمود عبــــد|ي| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

828o82 مد|لمبــــدي ح|لمنعم عبــــد|ر عبــــد|من دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

69|o8| تـــربــــى|ل|لرحيم |لرحيم محمد عبــــد |ء عبــــد |عىلي لمنصوره|علوم 

8o479| حمد سيد|منيه محمود | ي|بــــ |د|
|لمنى

262274 ن|ل رشو|مه مصطفى هل|س|م |حس ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

45|44o ود|مينه مصطفى محمد د| لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

|3948 حمد|لح |لرحمن ص|لدين عبــــد |عز  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

6|9878 بــــينى بــــدوى|طمه محمد محمد |ف لشر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6o565o طور|لسعيد رجبــــ س|محمد ممدوح  لمنصوره|طبــــ 

77o424 ره|هيم نو|بــــر|لم |م فتـــىح س|سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

44399 ود غيثــــ|هلل د|ل عبــــد |عىل جم ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

87629  جبــــيىلي محمد جبــــيىلي
مصطفى بــــ بــــنى سويف|د|

|7|4o4 لس عي مل لوندى|د ك|كي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o5o6| حمد موىس|لرحمن |ء محمد عبــــد |سم| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

7543|7 هلل|د |م صبــــىح عدل ج|عص| رين|م عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7oo|79 تـــه|هيم شح|بــــر|يمن |ده |غ سكندريه|ل|صيدله 
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9o757| ى ص|محمد  بــــر |حمد حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

774259 ي|طف محمد ر|حمد ع|
ضى ى شمس|تـــج ره عي 

8426o7 ن|لمنطلبــــ عثــــم|ن عبــــد|ل عثــــم|م| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

2547|3 لرحمن خليفه|عىل محمود عىل عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5278o8 ى سعيد ج|ي بــــر عىل بــــدر|سمي  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

344426 بــــرهيم|م محمد محمد |حمد هش| ى شمس حقوق عي 

7o3|38 ل|لع|لسيد عبــــد |لسيد |يمن طلعتـــ |ء |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

752868 وى|لشن|حمد |حمد |هيم |بــــر|حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7o2263 لمرغنى فرج|مه محمود |س|بــــسنتـــ  زيق|لزق|ره |تـــج

7o5|75 ف محمود محمود عبــــد | لمجيد عوض|رسر لمنصوره|صيدله 

243296 حمد|مل سيد |ن ك|ئى شعبــــ|م| ن|بــــ حلو|د|

6|76|5 ل|لبــــرمبــــ|لسيد |حمد |لسيد | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

37o395 حمد|حمد محمد |سميتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8572o6 وي|ء محمد محمد ص|دع ي|بــــ |د|
|لمنى

38225 للطيف محمد|حمد عبــــد|عمر  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

753626 هيم|بــــر|هيم |بــــر|يمن |يدى |ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

487o23 ر|لنج|حمد محمد |رس |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84o44 لعليم|عد عبــــد |ن محمد مس|يم| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

33|2| ده|يمن فتـــىح حم|ن |يم| هره|لق|بــــ |د|

34476| قتـــ جم| ل لطفى عىل قطبــــ|رسر ى شمس حقوق عي 

28555| م|م|س |ل عبــــ|جم| دين ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

86739 لحميد عىل|ح عبــــد |ء صل|دع لفيوم|بــــ |د|

2|74|2 هيم|بــــر|هيم |بــــر|رق |نس ط|ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

244988 لح خليل|هيم خليل ص|بــــر| |مه ن|تـــربــــيتـــ حلو

|4o668 ى جم لمنطلبــــ حسن|ل عوض عبــــد |حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

88o6o ر|لغف|ر عبــــد  |لستـــ|م سيد عبــــد |سل| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

2587o6 ء عبــــد|
ى
ف وق هيم|بــــر|لحميد |رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

75|427 م|ريم سمي  عبــــده مصطفى حم ره بــــور سعيد|تـــج

287442 لسيد محمد متـــول|ئى |مه ه|س| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

359|24 دق زىك|لص|زن محمود عبــــد|م لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26842| هلل|بــــ |لغنى ج|لد عبــــد|محمود خ لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 
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68o84 ى عبــــد |ي وى|دي عىل قن|له|سمي  لفيوم|بــــ |د|

4o6928 هلل|تـــه عبــــد|حمد عبــــده شح|لبــــنى  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

45o2| لبــــ|بــــو ط|ح |يمن صل|لدين |ح |صل هره|لق|علوم 

26|644 قس|نوبــــ وليم مني  مرزوق قري|بــــ| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|26o62 ف|لكل|لسيد |سل مصطفى عىل |بــــ ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

3735|5 ى عبــــد|ء صل|ل| لحميد|ح خي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

6o878o ه سعد  شور|لسيد ع|أمي  |بــــ طنط|د|

854457 ك|لمل|سحق عبــــد|ميل |دي |ف ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

636o|5 لمسلىم|ح قطبــــ |لفتـــ|لدين عبــــد|ل |مريم كم زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

9o87oo حمد محمد |فهد يشى  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|8438 نسمه عىل حسن عىل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

768o22 يه سعيد عىل مأمون| تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

782|57 لسيد|رس حسينى محمد |ي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

25|82| س|لغط|حمد محمد عمر | ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

4o7926 ف عثــــم|ده |مي ن محمد|رسر ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|5765 ى قن|مي عبــــد |ن س|رو وي|لحميد حسي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7|26|9 محمود سعد محمود منصور محمد بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

4|7939 وق محمود محمد  لي|لمش|رسر لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

365o3 رك فضل تـــوفيق معوض|م ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

34739 ذل محمد|لش|لحسن |بــــو|ن |مرو منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

485978 |هيم وف|بــــر|للتـــ |لسيد عبــــد|عبــــي   سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9||679 بــــ حشمتـــ فرغل عىل |رح ج|بــــ سوه|د|

624722 حمد قره|حمد |م خرصى |عص لمنصورتـــ |تـــمريض 

8256o9 حمد عىلي|رص |لن|جر عبــــد|ه دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

26226 لموجود|لد محمد فوزى عبــــد |خ كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

7|5997 هيم|بــــر|بــــر |مد جمعه ص|محمد ح ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|32|7 ر محمود حسن|محمد رصى ي|عه |زر
|لمنى

2949oo جيىل عجىم|دل فن|حمد ع| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

284o45 نور نجيبــــ|د |بــــيشوى عم ن|بــــ حلو|د|

26oo69 ل|لجم|جر رجبــــ محمد |ه |صيدله طنط
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675567 حمد عمرو يحن  محمد رزق| لمنصوره|ره |تـــج

334877 وق جم لرحمن|لفتـــوح محمد عبــــد|بــــو|ل |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

7|2o2| ن|لحليم حسن سلط|هيم عبــــد |بــــر|بــــرين |ص لمنصوره|علوم 

77|837 ى ط|ي رق محمود محمد|سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

334o|3 هر محمد|لظ|م عبــــد|محمد عص |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

895754 للطيف |محمد صديق عبــــد| روفيد زيق|لزق|حقوق 

4|o472 هلل|محمود فهىم عبــــد | محمود رض |بــــ طنط|د|

49|469 لسيد|جر عىل محمد |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o5338 ه سنوىس|لل|لرحيم عبــــد |حمد عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

|658|o ى  لنظي |هيم محمد عبــــد |بــــر|نرمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

44473| م|لسل|حمد عبــــد|ى |حمد كل| ضتـــ دمنهور|علوم ري

5|o52 لد|نور خ|مصطفى سعد  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

3|9396 ئى|حمد كيل|حمد عيد |ندى  هره|لق|حقوق 

832o42 ي |لش|ء عمرو عبــــد|لىمي
ى
بــــوبــــكر|ق دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2|8o27 |حمد |لسيد |لحميد |لدين محمد عبــــد |بــــ |شه
لي|لبــــرمبــــ

دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|42982 حمد|م محمد محمد |هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

88o787 هيم خليل |بــــر|ح خليل |سم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

25|864 وي|لفرم|محمود عىل محمد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

2793|2 ف |لستـــ|بــــ محمد عبــــد|مهيتـــ لدين|ر رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

8729| لدين|يمن يىح محبــــ | |عل لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

4897|8 بــــو زيد|دم |دم محمد |هلل |منه  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o|873 ض عىلي|بــــر ري|لرحمن ص|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|62|49 هلل دغيم|حمد عبــــد |هلل |عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7o84o7 عمر محمد عمر محمد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|44696 ر متـــري|جويسي سيله مق ى شمس| لسن عي 

8o28o2 ي|ميل د|نطون |
د|ل عي|ئى سيوط|ره |تـــج

348499 لسميع سعد ربــــيع|ء زغلول عبــــد|شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

62866| لحميد|لسيد عبــــد |مروه محمد  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o9552 ن|ن عـثــــم|ن أحمد عـىل رضو|رضو |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

32o5o3 ن|لسيد محمد رشو|ل |يوسف جم ى شمس هندستـــ عي 
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687999 لزغيبــــى|بــــر |ء محمود ص|دع سكندريه|ل|صيدله 

7o8|87 حمد منصور محمد عيد عىل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

648574 لسعيد|فتـــىح | تـــغريد رض زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

449626 بــــ|لهبــــ|لحكيم حسن |محمد بــــدير عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

723o4 ى|بــــر|منى  هيم محمود حسي  لفيوم|نوعيتـــ 

54oo83 ف عبــــد |لد |خ هلل عجىم|رسر لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

332373 لرحمن|م مرزوق عبــــد|سل|ء |رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

2247o4 ى عبــــد|مصطفى محمود محمد  لرؤف|مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

228||4 م شلبــــى|لسل|د نرص عبــــد|جه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44|642 حمد|يم |لد|ء عىل محمد عبــــد |شيم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

282298 حمد|محمد رأفتـــ خليفه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|3|984 لحميد|دل محمد عبــــد |ر ع|مي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

25||2o د|محمود محمد عىل حم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6965o2 ق|حمد محمد |مهند  وي|لشر لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4|347 م|لسل|دل بــــسيوئى عبــــد |م ع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

69|873 حمد عىل محمد عوده عيد| لمنصوره|صيدله 

64468 ى|م |سوتـــى سمي  س مي  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

236877 ن|ندى نبــــيل محمد زيد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

222688 ى محمد عبــــ وق حسي  س|رسر |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

|2|326 م محمد عزتـــ|يه عص| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

537388 ى |شيم لديبــــ|ء محمود محمد محمد حسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

364687 لكريم عىل|لحميد عبــــد|بــــحتـــ عبــــد|ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

38463 يف محمد محمود |ل| ئى|لعسقل|ء رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

639345 حمد|د محمد |ء عيم|ول زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4882| س محمد مرىس|ن عبــــ|يم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

6322oo حمد عسكر|عسكر | دين زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

357464 لمنعم صبــــرى عىل عىل|ن عبــــد|يم| |تـــمريض بــــنه

82285o حمد طه طلبــــه سيد| ي|طبــــ 
|لمنى
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357|25 تـــ ف| لسيد|روق محمد |مي  |نوعيتـــ بــــنه

44845| ي|لسيد مرىس | |لرحمن رض|عبــــد 
لقلينى |هندستـــ طنط

442329 |لسيد |هيم |بــــر|حمد |لمنعم |مصطفى عبــــد
لبــــيىل

لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

75||38 ل متـــول|م مصطفى كم|حمد عص| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

63|976 ر|لغف|ر صديق عبــــد |لغف|عبــــد | عل زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8o2393 ي عل
خىلي محمد|لد|ء |مصطفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

5|62o| بــــى|لمنعم مصطفى صو|ح عبــــد |روى صل| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

23|3o7 در محمد|لق|رس عبــــد|محمد ي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

82|922 ي شندي خليفه عمر
مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

77|876 لفتـــوح عسكر|بــــو |مه |س| |مه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4576o لعزيز|لمنصف عبــــد |مل صبــــرى عبــــد | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

238572 حمد محمد يونس|ه سعيد |نج سيه|نوعيتـــ عبــــ

9o2922 هلل  |بــــ |هلل محمد ج|بــــ |محمد ج دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

248482  شبــــل |حس|
ى
بــــىل|لبــــ|ن شوق ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

268928 ىسر|لغبــــ|محمد فهىم | نور ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

645426 شتـــ|لرحيم عم|محمد حمدى عبــــد  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

235583 لح محمد عىل|محمد ص سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

|65586 ه | حمد هريدى حسن|مي  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

88o|9o تـــتـــ |ل شح|م وجدى غبــــري|بــــر| سيوط|هندستـــ 

792|o4 ن|عيل عىلي|سم|حمد |لسيد |م |سل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

35oo7| لنبــــى|مه عبــــد|حمد سل|محمد | ن|ر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

44425o ن|تـــه شعبــــ|ن شح|د رمض|ء فؤ|آل لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

853565 حمد يوسف مبــــروك|محمد  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

75o322 شم عىل|بــــو ه|هلل |حمد محمد عبــــد | حقوق بــــورسعيد

3697|o ى  ضي|مريم فتـــىح  م|مي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3693o9 لحليم محمد|لمنعم عبــــد|لمعبــــود عبــــد|بــــسنتـــ عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

757|73 حمد محمد محمد|ر |من ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

224o9| لكوم|حمد محمد |تـــفى مجدى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||5334 بــــد|ئى محمد محمد ع|مريم ه ى شمس علوم عي 
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75426 ر عطيه|لغف|هيم عبــــد |بــــر|حمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2364|3 ود|يق د|مح ف|ندى س|س هره|لق|صيدله 

66473 حمد|ن رجبــــ سعيد |جر شعبــــ|ه لفيوم|لعلوم |ر |د

8|4929 مل|عبــــي  سيد محمد ك ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

9243|7 حمد  |بــــتـــ |بــــ عىل ثــــ|رح ج|صيدلتـــ سوه

|4o339 كر|روس ش|سك|جورج | رين|م هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

36|3o يع|لمجيد ط|لونيس عبــــد|محمد عبــــد| مه ى شمس|زر عه عي 

488465 هيم|بــــر|مد |لسيد ح|محمد ممدوح  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

488797 ى|عبــــد لرحمن سمي  محمد جودتـــ حسي  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

783352 حمدى أحمد|م |ن عص|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

7o8877 حمد يوسف|عيل |سم|حمد|هبــــه محمد  لمنصوره|علوم 

|2|595 ي 
هلل|حمد عبــــد |محمد مصطفى ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

7o3869 لسعيد محمد حسن منس|مح |هلل س|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8||7| جر محمد درويش محمد|ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5426o2 لسيد|لونيس |جر محمود عبــــد|ه بــــ دمنهور|د|

8586|| ي محمد عىلي سيد
مصطفى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

|23|56 هيم محمد|بــــر|بــــ |لوه|ريم عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

832666 ي |
بــــوزيد|دهم محمود مصطفى ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |

بــــمرىس مطروح

76366| حمد طه عىل يوسف|ء |ل| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

437963 لخول|ر نرص |لستـــ|ده عيس عبــــد |غ لشيخ|طبــــ كفر 

757664 مل سمي  سعدى موىس| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7o4|2| حمد|لسيد |ء حمدى بــــدوى |ل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4|3o55 لحميد محمد زيد|لحميد عبــــد |منيه عبــــد | |حقوق طنط

5|o365 حمد سمي  محمد عمر| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

42662| لحليم|لحليم فتـــيحه عبــــد |ريم محمد عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

365o2o |س عبــــد|عمر عبــــ
ى
لجليل دسوق دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 

 مدينتـــ نرص

8o778| وي فهيم|مكرم بــــبــــ| ن|جو ي|بــــ |د|
|لمنى

3|878| هيم عىل|بــــر|رص |لن|جر عبــــد|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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9o4877 ده منصور |رص حم|جر ن|ه ج|عه سوه|زر

77928 ى يوسف محمد سيد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4965| ده رجبــــ محمد عطيه|غ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|8444 تـــ محمود | زى|هيم غ|بــــر|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|8o79 د|حمد ج|لرحمن مدحتـــ رجبــــ |عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

457o26 وى|لدين متـــول شعر|ء|محمد عل |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

845286 لح|حمد ص|دوله طه محمد  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|76887 شم رأفتـــ|م رأفتـــ ه|له| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|573|| ف عبــــد |هلل |منتـــ  م محمود|لسل|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

289793 غبــــ|لمنعم ر|لدين حمدى عبــــد|سيف  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

929|4 حمد|حمد يوسف |رضوى  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

2377o8 هلل جرس|مريم فريز عشم  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

366285 لحميد محمد|ن عبــــد|يمن رمض|منتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

758o37 لم فتـــىح قطبــــ|حمد س| عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

52|8o2 هر|ء ربــــيع بــــسيس ط|دع ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

355757 زىك| يىلي|فتـــ |ر| دون|م ى شمس|تـــج ره عي 

349o2o لمنعم|ج محمود عبــــد|وجيه فر| دين ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

622o36 لعزبــــى|هلل حسن |لجميل عبــــد |منتـــ محمد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

86|996 ي عبــــد|ندي 
لعزيز|يمن مصطفى دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

|28625 ك|مي  يوسف فوكيه سدر| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

358496 ن|لسيد عثــــم|لرحمن محمد |ء عبــــد|لشيم| عه مشتـــهر|زر

775||9 بــــ|لرحمن محمد فتـــىح عبــــد |عبــــد  ش|لمقصود رسر زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|62595 ر|بــــر مختـــ|لد ج|عمرو خ ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|77549 بــــخيتـــ| تـــ عط|مح شح|س د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

256923 هند بــــسيوئى عىل دره |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

495874 يه أحمد محمدمحمود كونه| تـــربــــيتـــ دمنهور
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9|95| حمد محمد|لد محمد |م خ|سل| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

42o4o9 موئى|لسل|هد محمد |لمحمدى مج|كريمه  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

346||8 ى عك|محمد حس بــــ|لوه|شه عبــــد|ني  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

4oo48o |حمد عبــــد|ء مجدى محمد |رس|
ى

هلل شوع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

642|67 لعزيز عقل|لعزيز محمد عبــــد|عبــــد | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4o5o54 بــــو زيد|ن عىل |عمر محمد رمض سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|48878 ل|لع|د عبــــد |لجو|لدين عبــــد |ح |ء صل|سم| هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

4||2|2 لسيد |لرحيم |لنعيم عبــــد |ح عبــــد |لصبــــ|نور 
حبــــيبــــ

دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

29o53 ن|ء محمد رمض|محمد عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|o474 نوس |سطف|بــــتـــ |شنوده ثــــ| ر|ل ج|بــــ سوه|د|

863962 بــــدين|لد حسن ع|هلل خ|منه  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

8672o6 مل|ئيل ك|كرم صوم|ريتـــ |م |ج طبــــيع قن|عل

529o8 ى|حمد محمد محمد | مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

683856 مد شحوم|حمد ح|لد |خلود خ لمنصوره|طبــــ 

28||26 ئل سيد محمود|حمد و| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

79982 م|م|محمود سيد محمود  ن|حقوق حلو

275767 حمد سعد بــــدير|ن |يم| ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

636294 زى|هيم محمود عز|بــــر|حمد محمود | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2447|| هيم عويس|بــــر|د |هلل عو|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

633874 حمد صبــــور|حمد محمد فوزى |بــــ |شه زيق|لزق|ره |تـــج

75|87o لنبــــى|رق عوض عبــــد|محمد ط ى شمس|تـــج ره عي 

|3|37| ى |ي حمد|حمد محمد |سي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

356547 عيل|سم|سلسبــــيل محمد حسن  |تـــربــــيتـــ بــــنه

768329 ن|لمقصود عليوه عثــــم|ندى عىل عبــــد  لعريش|تـــربــــيتـــ 

|6673| سلىم مسعد محمود عبــــده ن|تـــربــــيتـــ حلو

||483o حمد محمود|ء حسنى عىل |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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2237o2 هيم|بــــر|لعزيز محمد|يه محمد عبــــد| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

75o6o5 حمد عطيتـــ|م |ر هش|مي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

77922 ى دير|بــــ|فظ |نس ح| |مي  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

355o8| لسيد|دق |لد ص|بــــ خ|رح ج|بــــ سوه|د|

62|9o4 ن|ل محمد حسن رمض|محمد بــــل ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

362|o6 لسيد|عيل |سم|ر |لغف|حمد عبــــد| ن|حقوق حلو

5oo55 لس  ف كم|كي  تـــه|ل شح|رسر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

67942o ى |مينه محمد | بــــينى |لحسني  لدهبــــ|لشر لمنصوره|بــــ |د|

68o245 لعزيز|لدرينى عبــــد |يمن |سمر  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

339325 بــــ|لخش|م |لسل|محمود مصطفى طه عبــــد |طبــــ بــــنه

4|38oo ل|لع|د محمد عبــــد |دل نرص رش|ع |ره طنط|تـــج

76826o م|ن عل|هر شعبــــ|رحمه م عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

|35948 هيم|بــــر|لسيد |محمود | مه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

249496 |لور|لحليم |تـــم عبــــد|ح| رن
ى
ق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

459o78 ود محمد رحيم|مل د| ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

37|558 عي درويش|حمد محمد سبــــ| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

||587| د عىل محمد|عم| لي|ع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

535324 وق حسن شعبــــ ن حسن|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

66|24 ي رمض
لرحيم|ن محمد عبــــد|مصطفى لفيوم|حقوق 

482658 حمد|هيم |بــــر|ن فكرى |نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o235o لحسينى|ندى وجيه يحن   لمنصوره|ره |تـــج

27832 حد محمد|لو|يتـــ محمد عبــــد | لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

6|2|38 بــــوزيد|هيم فرج |بــــر|ء |محمد بــــه |حقوق طنط

623753 ى |بــــ |لوه|ن مصطفى عبــــد |يم| لبــــقرى|مي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

234764 هيم|بــــر|لغنى |محمد عىل قرئى عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|32885 ى مدحتـــ |ي لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3|674| هيم|بــــر|حمد محمد منصور |يمنى  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

47787| ئى|هيم عن|بــــر|لمنعم |محمد خليل عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

|72974 فظ فرغىل|لح|عيل عبــــد |سم|م |سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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85o896 طف صديق سفينه|حمد ع| سيوط|ره |تـــج

4923|2 ى |لسيد |حمد | وى|لدقر|حمد |مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

496766 ي
وى|لقرض|حد |لو|هيم نرصعبــــد|بــــر| |دئى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

43oo23 يف |س عر|لش|لسعيد محمود |مح رسر |ره طنط|تـــج

28446 لق منجود يونس|لخ|يوسف محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4642|6 ي|بــــ عبــــد |لوه|محمد سيد عبــــد 
لغنى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7|6895 لمتـــول|لمتـــول محمد |هيم |بــــر|م |هي لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

778864 ن|لمقصود سليم|للطيف عبــــد |م محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

7532oo حمد سعد|م سيد |سل| عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ 

4|9373 ن|حمد سلط|ل محمد |لسيد بــــل|ن |يم| لشيخ|ره كفر |تـــج

79|829 عيل|سم|حمد |هيم |بــــر|منتـــرص  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2|6857 يف|رس مصطفى |شهد ي لشر ى شمس|تـــج ره عي 

628|38 |لش|لعزيز عبــــد|كريم مجدى عبــــد
ى
ق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

477|63 لرحمن عوض|لرحمن حسن عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

22|o|5 لمتـــجىل|هلل عبــــد|لمتـــجىل عبــــد|عبــــد| دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2957o5 حمد سعيد محمد فريد|جر |ه لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o3437 ج |لبــــلتـــ|لمعىط |لرحمن عبــــد |مي عبــــد |سمر س ي صىح طنط
|معهد فنى

688425 |لمو|لمتـــول محمد |سعد |مروه 
ى
ق لمنصوره|علوم 

5|665 رص طه|لن|ء سيد عبــــد |شيم بــــ بــــنى سويف|د|

54222o لسيد عيس|لم |لم س|عىل س لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

68|o35 لونيس|م محمد عبــــد |سل|ل|ل |محمد هل لمنصوره|ره |تـــج

257o2| ي
د|لعزيز عي|لسيد عبــــد|دل |ع| دئى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

436|3 حمد محمد|كريمتـــ حسن  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

238o45 ه محمود يوسف محمود خليل| مي  هره|لق|بــــ |د|

|7|549 ى|بــــو |ده |ل سن|ن جم|ريه|م ليمي  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

442982 ف محمد |هدير  لسيد محمد|رسر لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|6o|66 لدين تـــيمور محمد محمود|سيف  ى شمس|تـــج ره عي 

6o4384 م|لعو|لسيد عىل |مصطفى محمد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

42793o د|هيم ج|بــــر|ل |لع|يه رجبــــ عبــــد| ي صىح طنط
|معهد فنى
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4457o3 ضى|لر|لسيد عبــــد |لق |لخ|نىح  عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

23o473 وي|لرقبــــ|محمد حمدى محمد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

253686 ي|ن شبــــل |محمود شعبــــ لمليىح  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|2o34 لعزيز خلف|لرحمن عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد |ره طنط|تـــج

79o426 لمعىط|لعزيز عبــــد |لسيد عبــــد |موده  لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

|3747| لح|لعزيز ص|هلل عبــــد |بــــ عبــــد |يه| هره|لق|ره |تـــج

34957| بــــر محمد|كريم محمد ج |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|56562 شم محمد سيد|حمد ه| ن|حقوق حلو

35o673 ف محمود عىل|جر |ه رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

859456 درس متـــري|ء تـــ|م بــــه|بــــر| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

9|oo|5 ى |روى | يمن محمد حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

647577 لنبــــي|أيه عىلي جوهر عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

48|559 لم|هيم حسن محمد س|بــــر|محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

893845 ى ع|ي طف محمود رزق  |سمي  سيوط|بــــ |د|

69898| لمرىس|فظ |هلل ح|لحميد عبــــد |محمود عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

225796 هلل|عمر عىل محمد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

|22334 ن لسيد|لحسينى |فكرى | مي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

637|82 ئى|لعتـــبــــ|لسيد محمد |د محمد |رش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78o|oo ل محمد درويش|ء جم|سم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

627537 سهي  سليم رجبــــ سليم زيق|لزق|بــــ |د|

687|o3 مد|لعربــــى ح|حمد |ء |هن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

42|6|o لعزيز نجم|محمد نجم سعد عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

348773 بــــونعمتـــ|محمد طه | ند ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o755 ن|حمد مكرم محمد عثــــم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

527|44 هيم|بــــر|بــــتـــ |لىحي ثــــ|در عبــــد |حمد ن| سكندريه|ل|حقوق 

352o83 ف فتـــىح سعد|جر |ه رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4|3569 وى|لشن|مد محمد |عزيزتـــ ح |تـــربــــيتـــ طنط

|9895 حمد|عيل |سم|محمد جمعتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

92|3| يف عبــــ س محمود|هدير رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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338||3 هلل|بــــ |هلل ج|بــــ |ن ج|محمود رمض ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

345448 هيم|بــــر|هيم |بــــر|بــــ سليم |يه|م |هش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63826o هيم|حمد فتـــىحي عبــــده محمد إبــــر| زيق|لزق|طبــــ 

3638|9 لدين وليد درويش محمد|نور  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

645344 حمد محمد سبــــع|بــــ |شه ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

2356| بــــو رسيع|حمد محمد |يوسف  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

78|769 لسيد حسن رزيق|مد |مريم ح زيق|لزق|حقوق 

6|7556 د|لجل|كمل محمد |ء |سم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

357887 لح محمد محمد|د ص|زي ى شمس|تـــج ره عي 

895483 ل |لع|هيم محمد عبــــدربــــه عبــــد|بــــر| ج|حقوق سوه

7848o4 ل|لع|حمد عبــــد|ن محمد |ريم|ن زيق|لزق|نوعيتـــ 

63o395 وى|لهر|لعزيز عىل |م عىل عبــــد |عمر عص لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

5287|4 م رجبــــ رزق محمود|سل| بــــ دمنهور|د|

3|9474 م|مد عز|رضوى عوض ح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|9849 ويرس|يق س|نور ف|مريم  سيوط|حقوق 

7|5538 لعدل|هيم عىل |بــــر|رص |لن|عبــــد | نور لمنصوره|حقوق 

442375 لبــــرع|حمد عىل محمد |هلل |عبــــد لشيخ|تـــمريض كفر 

6o9572 ي|لبــــسيوئى محمد |حمد فتـــىح |
لبــــسيوئى لمنصوره|هندستـــ 

3386o6 هيم|بــــر|م صبــــىح سعيد |نغ| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|46|84 يمن حسن يوسف|ندى  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

53o|o9 ى حمده حمزه  حمد زيتـــون|نرمي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

42o927 حمد محمود حسن|نهله  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

629379 هيم محمد|بــــر|لسيد |ئى محمد |م| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

3|||84 ن محمد سيد|هلل مدحتـــ شعبــــ|عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5|8636 ىط|لدم|ء محمد محمد عىل |رس| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

493597 م محمد محمد هنيدى|سليم حس سكندريه|ل|حقوق 

7o4354 هلل|يق بــــربــــرى زىك رزق |رى ف|م لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

79|365 هيم|بــــر|ئل محمد |محمد و ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

5|9995 أمنيه سعد محمد سعد يسن سكندريه|ل|نوعيتـــ 
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3|2|46 لليثــــى|نور |لدين |رتـــ هيثــــم نور |س |طبــــ بــــنه

245948 لسيد حلىم بــــدر|حمد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

257879 هيم|بــــر|لعزيز |لمجيدعبــــد|هيم عبــــد|بــــر|محمود  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|62663 لرحمن حسن|ن عىل عبــــد |حمد رمض| ى شمس|زر عه عي 

88522o بــــ خليف |لتـــو|ن حسنى عبــــد|يم| سيوط|بــــ |د|

864267 |نسي محروس بــــسط|ندي |س |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

642o79 تـــ|جد محمود محمد بــــرك|م تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

423852 م عىل|لسل|دى عبــــد |له|لسيد عبــــد |بــــسمله  لشيخ|عه كفر |زر

7o2829 لحمىل|لىح |لىح عبــــد |ئى  عبــــد |محمد ه لمنصوره|حقوق 

337724 زق|لر|حمد محمد عبــــد|محمد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|6|o28 ء سعد محمد|يه عل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

28378o ل عرفه|ل رأفتـــ كم|كم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

863768 لعزيز|لموجود عبــــد|تـــ سيد عبــــد|ي| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o83|6 حمد محمد |هيم |بــــر|ل |نه |ج طبــــيع قن|عل

697o89 هد|لسعيد مج|طه محروس  لمنصوره|هندستـــ 

784728 دى|له|ل محمد عبــــد|رضوى جم زيق|لزق|بــــ |د|

267662 لحكيم|مريم صبــــىح محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|256o6 هلل|لرحمن محمد معوض عوض |عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

68638| لسيد يوسف|دى |له|لحميد عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

752629 رق رجبــــ محجوبــــ|حمد ط| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

6392|6 لعربــــى محمود حسن|ر محمود محمد |إيثــــ زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

78647o يه حسن سعد حسن| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

7o6o96 لهجرىس|حمد |محمد | حمد رض| لمنصوره|صيدله 

22978 لعليم|محمد عبــــد | محمد رض ن|بــــ حلو|د|

439959 ى|حمد محمود ش|ن |يه عرف| هي  لشيخ|طبــــ كفر 

33|83| لدين|لسيد حسنى نور |حمد | |طبــــ بــــنه

897o33 لرحمن |لرسول عبــــد|لد عبــــد|محمد خ ج|بــــ سوه|د|
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482o|4 محمد صبــــىح محمد قطبــــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3723o سط|لبــــ|لسيد عبــــد |ء محمد |دع ن|بــــ حلو|د|

|7498o حمد|ل سيد |همتـــ جم ج|بــــ سوه|د|

|2|682 ى |يوسف خ حمد عىلي|لد حسي  هره|لق|ره |تـــج

442844 ن|لمنعم يونس رمض|سلىم عىل عبــــد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

||94|3 لسعيد|ل |لوليد كم|يوسف  ى شمس هندستـــ عي 

839|88 ى ع|ي طف محمد محمد|سي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

58678 حمد محمد محمد|ء |وف ره بــــنى سويف|تـــج

92|724  سيد|م
ى
روس |ريه عوئى صدق قرص|ل|فنون جميله فنون 

8693| هلل|دى عبــــد|له|نسمه خليل عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|4946 ى|هيم |بــــر|ل رجبــــ |محمد جل لخرصى سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

4267|7 ى محمد |س لسيد محمد|ره حسي  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

2672o2 تـــه|ل محمود شح|ن كم|نوره ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

2868oo ى جم|ي |ظ|ل تـــوفيق ظ|سمي  شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

|34o78 حمد|ل |مي كم|حمد س| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4249o4 ل|ل هل|زق هل|لر|محمد خميس عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

356749 ى|ء سعد عبــــد|سم| لعزيز حسي  |بــــ بــــنه|د|

336938 هيم محمد|بــــر|محمد محمود محمد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

498|83 ل محمد مطي |ل جم|ء جل|رس| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

76567o بــــو عىل|مؤمن محمد عىل عىل  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

538|9| لعبــــد|لسيد |ن فهىم |ء رمض|رس| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

346|o8 لنمر|لرحمن عىل |لرحمن مصطفى عبــــد|عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

527385 يفتـــ ن لم|دى محمد س|له|رص عبــــد |رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

4oo758 حمد|لحميد محمد |لدين عبــــد |ء |بــــسنتـــ عل ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o468| ق|حمد محمد عىل |ضى  وى|لشر لمنصوره|ره |تـــج

4|o3|| حمد|د جمعه |حمد فؤ|مؤمن  |ره طنط|تـــج

4o2457 زى|لعك|هلل |حمد طلبــــه عبــــد|ندي  سكندريه|ل|ره |تـــج

345593 ي|ر
ى عليوتـــ| ئى محمود حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

3298o3 للطيف محمد|ء مصطفى عبــــد|شيم |علوم بــــنه
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484o|7 هيم|بــــر|م |هيم بــــره|بــــر|بــــر |ر ص|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33|968 بــــ|لوه|حمد عبــــد|بــــر |منيتـــ ص| |تـــربــــيتـــ بــــنه

4355|4 ى عبــــد  مي  لحميد عبــــده|د عبــــد |لحميد فؤ|ني  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

329oo7 ي س
ى
ن|حمد بــــدر|لم |محمود دسوق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|3o295 مه|م محمد سعيد سل|ن عص|يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4777oo نيوس|ئيل ط|يوسف فهيم ميخ| بــــربــــتـــو ج|عه سوه|زر

269772 لسيد ضيف|هر |لد م|د خ|زي تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

6o7o8o لمرىس|عيل |سم|عيل محمد |سم| لمنصوره|هندستـــ 

9||275 مر |طف تـــ|ئى ع|مريم روم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

524729 لسيد موىس|ن |حمد محمد سلط| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28o453  محمد ج|لقذ|جر |ه
ى
د سيد|ق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

344478 فظ|لح|لنعيم عبــــد|حمد حسن عبــــد| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|644|3 م ملك|ل س|جورج هل ن|ضتـــ حلو|علوم ري

6|923 ء محمد محمود فرج|وف بــــ بــــنى سويف|د|

5|6656 حمد دعلوبــــتـــ|ء محمود سيد |صف معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

3||874 م|لش|مد |م محمد ح|محمد هش ى شمس طبــــ عي 

6o42|5 بــــو حطبــــ|لمنعم |ل عبــــد |لرحمن جم|عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

534934 يتـــ حسن محمد خليل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

646277 لحفنى عرنسه|لبــــنى محمد محمد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

||7o69 حمد فتـــىح|تـــسنيم محمد  هره|لق|بــــ |د|

6|68o هبــــتـــ عيد سيد جودتـــ تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6|834o محمد محمد محمد عبــــود ط|حقوق دمي

5o|5o3 ىسي شعيبــــ|لق|لكريم |لكريم حسن عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

5|9495 لسيد محمد خرصى|فتـــىح | ند |ره طنط|تـــج

4564o9 لمغربــــى|لعزيز |م محمود عبــــد|سل|ن |رو إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

4||422 م|لمنعم مرىس عز|مح عبــــد |لدين س|كريم  ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

693|92 ف محمود عبــــد |محمود  ىط|لع|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|2364 هلل|لقطبــــ عبــــد |روق |لسيد ف|م |حس لمنصوره|حقوق 

9o5257 هلل  |شم خلف |مل محمد ه| ي صىح سوه
ج|معهد فنى
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84723 د|لجو|لحكيم عمر محمود عبــــد |عبــــد  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

4428|3 عيل|سم|دي |له|حمد عبــــد |دي |له|م عبــــد |ريه لشيخ|تـــمريض كفر 

86632o لعزيز|عمر رفعتـــ محمد عبــــد سيوط|ره |تـــج

885957 لحكيم |لىح محمدين عبــــد|م عبــــد|هش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

3657o4 ئى فرج يوسف فرج|روم |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3ooo2| ى |ل|حمد محمد | لحميد|حمد عبــــد|مي  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

8645|2 ن|لسم|كريم محمد محمود  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

464|8 ي فريد فضل معوض| نىح  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

369|5| ف محمد عبــــد|حمد | ى|لرحمن حس|رسر ني  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

||867o لحميد طه|لرحمن عبــــد |مؤمن عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8432o6 ي عبــــ|س عبــــد|جر عبــــ|ه
س|لغنى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

839|59 ى|طمه طو|ف بــــ بــــكري حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

224225 ى جوده|فردوس عبــــد لحميد حسي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

68|837 لمتـــول|حمد سمي  |يوسف  لمنصوره|بــــ |د|

94|95 د|مهند خليل عىل عو ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

68|87 لعظيم يوسف|عمر عبــــد | ن|ر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

427457 لح حسن|ن ص|م حسن رمض|حس |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

624372 لسعيد بــــدوى|للطيف |م عبــــد |سلىم س ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

2o673 للطيف|جد محمد عبــــد |محمد م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

372378 ي|ر |لد دول|خ
حمد مصطفى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6oo635 تـــ محمود عىل|ل فرح|حمد هل| |ره طنط|تـــج

|6o6|5 عيل|سم|حمد رفعتـــ فوزى | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9oo447 لبــــدرى محمد |ن |محمد شعبــــ ج|تـــربــــيتـــ سوه

642447 أدهم فتـــىحي أحمد أحمد جمعتـــ زيق|لزق|طبــــ 

4o6|93 حمد محمد عليوى|رق |رحمه ط سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

9ooo|3 ضى |لر|حمد عبــــد|يمن |م |سل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

493o2 بــــ محمد|لتـــو|دل عبــــد |ربــــيع ع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
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3|5o75 لدين|حمد نرص |رص |لرحمن ن|عبــــد ن|بــــ حلو|د|

3467|8 عزتـــ محمد حسن| طمتـــ رض|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6|945o يف|غ ده محمود رشدى محمود رسر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

859276 ى|بــــ |لوه|ء حسن عبــــد|شيم مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

833946 ي محمود عىلي|بــــ حس|رح
ئى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

32454| لسيد عىل|حمد جمعه حسن | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7553o4 هلل محمد|لسيد عبــــد |ر |مي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

35684| هلل|حمد عبــــد|ح عويس |جر صل|ه |نوعيتـــ بــــنه

46o|72 ى |ء محمد س|رس| هيم|بــــر|لم خبــــي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

5|25o3 ى|لستـــ|عمر عبــــد  ر صديق حسي  سكندريه|ل|صيدله 

848398 لحليم|بــــ عبــــد|لوه|مر عبــــد|طمه ع|ف ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

684968 محمد عىل درويش عىل موىس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

639259 در|لق|لمنعم عبــــد|محمد فكرى عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|3584 م|د عزتـــ محمود عل|ندى نه ى شمس|تـــج ره عي 

6765o| سحق|لفونس |نىح  فوزى | لمنصوره|هندستـــ 

26o353 هيم|بــــر|لحميد صبــــىح |ء عبــــد|ول ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

464249 ج  محمود عىل|محمد حج تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

479638 لسكرى|دل عىل |لدين محمد ع|نور |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

229|4o ن وس يوسف|دل تـــ|ع| مي  ورصى ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

26937 هلل حسن|ضى عبــــد |لر|منيه عبــــد | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

367628 ع|لرف|محمد مصطفى محمد محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

8o6459 هلل يوسف|ل عبــــد|لحميد جم|عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

92o247 | لوف|بــــو |عيل |سم|لد |خلود خ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

22|464 حمد|لرحمن سيد محمد |عبــــد لفيوم|لعلوم |ر |د

|5696| ي حس|مصطفى ه
ى سليم|ئى ني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

83||62 ى مظهر ك|ي حمد|مل |سمي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|5756 ى محمد قدري عط |حني  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

248|o6 لسبــــع|عيل |سم|ش |لدمرد|م |هلل س|منه  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4o|o34 ف |بــــر| لعدوى|هيم محمد |بــــر|هيم أرسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 
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|3|732 ى فهيم محمد عبــــد |بــــ |هيتـــ|م حد|لو|لحسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8497o6 ي
لم سليم محمد|س| دئى لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

635474 لدين|لسيد محمد علم |ده عطيه |غ زيق|لزق|صيدله 

3532|| ر هريدي|حمد حسن عم|محمود  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

38796 ى محمد|محمد رمض ن حسي  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

263544 ى|م|ء محمد |سم| م محمد بــــحي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

446747 حمد محمود|رق |م ط|سل| |ضتـــ طنط|علوم ري

23o375 عمرو محمد عزتـــ محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

756752 ن عىل منصور منصور|يم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

475o9o لعزيز|م رأفتـــ عبــــد |دين حس|ن |ره طنط|تـــج

446|o2 لحميد يوسف|عىل محمد محمود ممدوح عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

|39584 د|لجو|ر منصور سعد عبــــد |مي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|424|7 ي |
بــــو بــــكر|حمد |يه مصطفى ى شمس|زر عه عي 

693777 لحليم عىل|لسيد عبــــد |يه محمد | لمنصوره|بــــ |د|

5o|887 رضوى سيد محمد مصطفى لشيخ|بــــ كفر |د|

5||2|2 زق|لر|حمد يشى بــــسيوئى محمد عبــــد | سكندريه|ل|طبــــ 

679995 شه|حمد عك|ل محمد |حمد جم| لمنصوره|ره |تـــج

45o4o9 لعزم|بــــو |لمنعم |هيم عبــــد|بــــر|لمنعم |عبــــد |هندستـــ طنط

246493 لم|لمجيد س|محمود محمد غريبــــ عبــــد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

832436 ن|هلل زي|م فتـــح |ل عص|نه سيوط|عه |زر

|58854 لرحمن|هيم محمد عبــــد |بــــر|محمود  ى شمس هندستـــ عي 

7|o2|5 حمد محمد جمعه طه|ء |رس| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

833o22 بــــوضيف محمد|محمد محمد  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

229o67 رص محمد محمد|زينبــــ ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

778452 فظ يحن |مه ح|س|ء |رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|2367 لعز|بــــو |هيم |بــــر|لعز |بــــو |حمد |دل |ع لمنصوره|حقوق 

248963 رى|لبــــ|تـــسنيم سعيد محمد عبــــد ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3463|7 لنبــــى زىك جمعه|هلل عبــــد|عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

78o||  عبــــد |
ى
ج|لعظيم حج|حمد شوق هره|لق|حقوق 

34|778 محمد نجيبــــ| مريم رض ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

Thursday, September 6, 2018 Page 14631 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2839o ن|س عوي|يمن عبــــ|هلل |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

86965| حمد|بــــدين حسن |ء ع|سم| س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

52|62 ى| يه سمي  سيد حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|73o53 لعظيم بــــكر|مه عبــــد |س|عمر  ى شمس حقوق عي 

753434 |لعوضى  شهبــــو|لسيد حسن رجبــــ | ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

8|7|98 هر بــــطرس عبــــده|صموئيل م ي|نوعيتـــ 
|لمنى

632o4 لرحمن يونس|ء رجبــــ عبــــد |سم| ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

24259o حمد محمد عزبــــ|حمد عمرو | هره|لق|حقوق 

885482 ى عىل تـــوفيق عبــــد|ي فظ |لح|سمي  سيوط|ره |تـــج

|66|33 هلل|هلل فتـــىح عبــــد |حمد عبــــد | يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

343|5 كريم سعيد صبــــح حلبــــى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7|o898 هيم بــــدوى|بــــر|هلل محمد محمد |عبــــد  ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

833472 ن|ضىحي رفعتـــ عش جهل دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

349929 سكندر|د يوسف |عم| رين|م |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

223742 رس|لرحيم عوض ف|هبــــه عبــــد ى شمس علوم عي 

4|2858 لمقصود|لمجيد عبــــد|حمد عبــــد |ن مجدى |نور |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

54|3o7 |كريم مصطفى عطيتـــ زكري ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

787348 للطيف|يمن صبــــىح عبــــد|يه | تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

23648| لحميد عىل سعيد|ء عبــــد|لىمي ن|علوم حلو

632|4| منيه محمد فتـــىح محمد حسن| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

265892 محمد فوزى سعيد رطيل ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

647882 يف محمد ع بــــيل|سط محمد ق|لبــــ|دل عبــــد |رسر زيق|لزق|ره |تـــج

789394 لنور|لمنعم رزق عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|8255 دى نوير|له|حمد رفعتـــ عبــــد | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

78263o ل|لعس|روق سعد محمد |مل ف| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

45|5o9 ن|حمد سعيد عىل ريح|عمر  سكندريه|ل|هندستـــ 

758845 فظ محمد|دل ح|لرحمن ع|عبــــد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

696853 هيم|بــــر|وى |لمك|لسيد محمد |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

8295o7 هلل|حمد محمد عبــــد|م |بــــتـــس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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425|67 |لوف|بــــو |ن |ر وليد حسنى سليم|مي |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

493844 ن|حمد محمود محمد حمد| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4822|5 مد محمد|در ح|لق|حمد عبــــد |مؤمن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85|o25 محمود محمد عىلي محمد سيوط|هندستـــ 

5|7966 ف حمدى |إيم لجندى|ن أرسر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

5|3942 ل|رحمه حسن سليم سعد بــــل سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

523|o6 حمد رجبــــ مهنى فرغىل| سيوط|بــــ |د|

323237 لسيد محمد|ده |نور حم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

23|497 هلل|لمنعم محمد عوض |حمد عبــــد| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

42746| هيم محجوبــــ رصد|بــــر|لد عىل |خ |عه طنط|زر

27|663 لم بــــسيوئى|ئى عزم سعد س|م| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

78537 ه |محمد جم حمد|ل عمي  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

78|767 ى|مروه محمد عبــــد  لرحمن حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

49253| حمد فتـــىحي محمد محمد جمعتـــ| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

848||8 مد|ء ربــــيع مغربــــي ح|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

266oo4 بــــ|لوه|لبــــرعبــــد |طف عفيفى عبــــد |محمد ع |ره بــــنه|تـــج

7697|| د|ن محمد حش|محمود رمض لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

6399o3 ى |مروه  لح|حمد محمد حسن ص|مي  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3359|9 ن|حمد عىل عطو|بــــسملتـــ  |بــــ بــــنه|د|

42436 ف عقبــــى بــــيوم عىل|م |حس رسر هره|لق|ره |تـــج

985o7 د|لجو|ن عبــــد |حمد سعيد سليم|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

477253 حمد|هيم محمود |بــــر|ج |لح|حسن  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

2|389 در محمود|لق|ل عبــــد |ريم جم رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

4o2446 حمد|د محمد محمود |ر عم|مي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

293|o5 ى سمي  تـــوفيق عبــــد |ي بــــ|لوه|سمي  شمون|نوعيتـــ فنيه 

7|774| زى|هيم حج|بــــر|محمود ممدوح لطفى  لمنصوره|حقوق 

35949o لنبــــى|بــــر صديق عبــــد|ء ص|ل| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

35o994 حمد|روق |م ف|ء هش|رس| ى شمس| لسن عي 
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4|5732 لبــــدوى|حمد |فع |حمد ن|فع |ن إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

9|8276 د حمدى نعيم بــــخيتـــ |عم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

639o2o ي|ر
محمد قطبــــ محمد قطبــــ| ئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|5868 ى|ن هد محمود خليفه حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

479945 هر محمد عىل عبــــده|لهدى وديع م|نور  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

34o|95 لسيد رسور|حمد |مصطفى يشى  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

9|3589 طف لبــــيبــــ شنوده  |وس ع|ندر| زيق|لزق|حقوق 

|7452 حبــــيبــــه محمد محمود عزتـــ عزقول كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

5||569 حمد  خليفه|حمد محمد تـــوفيق | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|59|85 ن|محمود سيد محمود شعبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|5499 مريم محمد يىح حسن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

829982 ي عري|ه ن|جر حمدي خرصى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|5|922 ئيل|طف ميخ|نتـــ جورج ع|دمي هره|لق|ره |تـــج

68|839 ح حسن|لفتـــ|هر عبــــد |حمد م|هر وليد |م لمنصوره|عه |زر

|49344 ه | ى محمود|بــــر|مي  هيم حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

78o93o ن|ر سليم|لستـــ|محمد يشى مصطفى عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

|42o33 م سليم جوهر|ريو س|م ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

34485 هيم|بــــر|حمد |ضىح محمد  هره|لق|حقوق 

5274o3  س|لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|ء محمد |ول
ى
لم|ق سكندريه|ل|بــــ |د|

246394 لعربــــى|ج  عطيه |دى ن|له|لنرص عبــــد|سيف  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7o6393 ي
لسيد|لمتـــول |لسيد محمود | |دئى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

234346 حمد محمد محمود|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8oo28o لد عبــــده عىلي|سلىمي خ ن|كليتـــ طبــــ أسو

9o5|o ء محمود سيد محمود محمد|لزهر|طمتـــ |ف لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

27623 ى جورج طلعتـــ فهىم| يوستـــي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

694446 يد|وى ف|لهند|حمد |يه محمد | ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

4||6|3 لفضيل محمد|لمنعم عبــــد|مه عبــــد|س|حبــــيبــــه  |بــــ طنط|د|

43598| لخشتـــ|لسيد |ء حسن |شيم لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

939o2 حمد زىك مسعود|محمد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م
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23o468 حمد|محمد حسن سيد  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

||5337 ن |م نقول|جوزيف س| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

425982 عيل|سم|بــــر |هلل ص|ندى فتـــح  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

49o238 لعزيز|لعزيز عبــــد |حبــــيبــــه محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3349|8 ى |منتـــ  ن|لقبــــط|نور محمود |هلل حسي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

27733 فظ|لح|هر محمد عبــــد |محمد م كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

344|36 م حسن حسن سيف|م|رضوى  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

76|66| محمد| محمد محمد عط وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

324425 لس روم ل فهىم|ئى غ|كي  ن|علوم حلو

428462 د|حمد مصطفى حم|ء فوزى |لشيم| |علوم طنط

|6|824 مه نشأتـــ محمد عويس|س|ندى  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6o9675  فهىم |ن |يم|
ى
ق|لدسوق وى|لشر م بــــنى سويف|إعل

542848 لمعطر|للطيف عىل |لسيد عبــــد |ء |سم| سكندريه|ل|حقوق 

6|99|5 ع|هيم رف|بــــر|هيم |لجليل إبــــر|م عبــــد |إسل معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

479866 لضوى|رى |لبــــ|ء عبــــد |زم عل|ح سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

7oo97| ف عبــــده متـــول خليفه| |رن رسر زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

228|53 هيم|بــــر|سلىم محمد متـــول  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

364372 ى خليف|عيل ص|سم|محمد  لح حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6|6|29 حمد جبــــه|محمد رفعتـــ  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

9o|585 لسيد |حمد |ء محمود |فد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

783542 لبــــديع حسن|لحفيظ عبــــد |حمد عبــــد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|689o ه | بــــ|لتـــو|ن عبــــد |بــــ سليم|يه|مي  هره|لق|ره |تـــج

693228 لرؤف محمد|حمد عبــــد |ء |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

78|8o6 ى عص لحفيظ|م محمد عبــــد|نرمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

245525 لحميد حسن|ن محمد عبــــد|نوره هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|7886 هيم محمد حسنى عىل محمد|بــــر| |هن ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

233o64  بــــدوى سيد|بــــر|يه |
ى
هيم دسوق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

43o24o يد محمد حلفه|بــــو |ن |يم| ى لي  |بــــ طنط|د|

267834 د|لحد|حمد |حمد محمد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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272442 حمد محمد|لد |هلل خ|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

89527o ضى منصور  |ممدوح ر| دون|ر|م ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

36273| حسن مجدى حسن محمود تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6895o9 ل تـــوفيق محمد عبــــد ربــــه|يه جم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

83843| ي
هيم|بــــر|ر عىلي |لستـــ|عبــــد| دئى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

642753 |م عبــــد |لسل|م مصبــــح عبــــد |لسل|خلود عبــــد 
لمحسن

بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

86|997 ندي حسن محمد عىلي |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

237o4o لسيد|بــــر |م ص|ء محمد س|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

25|32o لحميد عوف|حمد محمد عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

45o|4| يد محمد |بــــو |رق محمد |محمد ط ى لسيد|لي  |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

49|342 ضل محمد سعيد|ء محمود ف|ل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

76o76o للطيف|لسيد عبــــد|د محمد |رين |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

82o64 لح|محمد سعيد سعيد ص كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

45944| ى وليد محمد  ل|لسيد مرس|نرمي  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

7o5883 لمهدى|لرحمن |لسيد عبــــد | |جر رض|ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

54o487 هيم عطيه مىك|بــــر|حمد | |ند سكندريه|ل|ره |تـــج

253|25 لشقيدى|ه |لل|نىه فريد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

6|4632 هيم مصطفى|بــــر|عطيه خيشه  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|9977 عيل|سم|ء يىح تـــوفيق |رس| ى شمس|د| بــــ عي 

85525o يف ع طف جمعه وهيبــــ|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

|5o545 محمود فتـــىح صديق محمود ن|بــــ حلو|د|

78o244 لم|لسيد س|مه حسن |س| لعريش|بــــ |د|

8o|234 لدين شمردن عىلي|ل |ر جم|من ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

86529o ي محمود 
حمد حسن|مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|4o98 بــــوزيد|بــــر محمود |ر ج|من هره|لق|ج طبــــيع |عل

2954o3 ي
ى محمد ع| دئى دل|حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

829o23 لدين|ل |لحفيظ عبــــده كم|ده عبــــد|مي ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

8247o2 بــــيشوي طلعتـــ سعد يوسف دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

425oo7 ح موىس  أبــــو شقه|ندى موىس صل سكندريه|ل|بــــ |د|
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347798 وي|لرؤف بــــدر|محمد عيد عبــــد ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

|3294o منيه سعيد محمد محمود| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

296672 ى|بــــو |هدير عىل محمد عىلي  لعني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

925ooo حمد محمد  |هلل محمود |عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

9|58o8 تـــه سعيد  |دورى شح|لج|محمود  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

49|o26 هلل|لرحمن فتـــح |منىح  عبــــد| ن|ر سكندريه|ل|بــــ |د|

87986o |  حن| د حن|رى عم|م سيوط|بــــ |د|

54|247 ن|رس محمد محمد شعل|محمد ي سكندريه|ل|حقوق 

42o696 حمد نيل|لمحسن محمد |محمد فكري عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

5o22|7 فظ|محمود مصطفى محمود محمد ح سكندريه|ل|علوم 

373888 ن|لحميد شعبــــ|م منصور عبــــد|ن هش|رو ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

37o46o ى جمعه حسن يوسف حسي  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

424752 مل محمد خلف|م محمد ك|حس |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

9o2o66 ى محمد |س|محمود  مه حسي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

8o2362 س|لد سيد عبــــ|عمر خ ي|نوعيتـــ 
|لمنى

246878 محمد يشى عىل محمد نرص ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

3639| لعزيز محمد|معتـــز سعيد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|8|35 ن|لسيد سليم|ن |محمد سليم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

435o2 حمد|مروتـــ محمود محمد  هره|لق|بــــ |د|

49|o|o ح محمد شيحه|لفتـــ|نىح  محمد عبــــد| سكندريه|ل|ره |تـــج

349o75 ى خ|ي م عىلي|لسل|لد عبــــد|سمي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

24653o  يوسف خرصى|عبــــد
ى
هلل شوق ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

24842|  عبــــد |لبــــنى عبــــد
ى
حمد|لعزيز |لعزيز شوق ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|53666 ي|ر
د|حمد ميل|حلىم | ئى ن|حقوق حلو

342685 ف عبــــد|ندى  حمد|لحفيظ محمد |رسر |بــــ بــــنه|د|

543667 ىس|لعبــــ|سعيد محمد محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o46|4 لشبــــينى|هيم حلىم |بــــر|زم |وعد ح لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

849565 وق محمد مسعود يوسف رسر لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

88763| يمن فريج رزق |جورج  سيوط|هندستـــ 
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33328|  محمد|س
ى
ره كرم دسوق ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

2829|2 حمد|لرحيم |حمد عبــــد|ء |رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7788o| ه | لسيد|عيل محمد |سم|مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

33|843 ن|حمد وجيتـــ صبــــىحي حس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

49446o هيم درويش|لعظيم إبــــر|م عبــــد |مصطفى عص |حقوق طنط

868o63 حمد عىلي| |فرحه رض ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

257|5o لميىهي|لسيد مستـــقيم |ء |ول ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8|3873 ن|هيم حس|بــــر|لد |محسن خ ي|بــــ |د|
|لمنى

2463|3 لسمنودى|حمد محمد |حسن خميس  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

|593|2 ى|لسيد ي|عمر يشى  سي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

869974 طمه سعيد سيد محمود|ف ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

86|858 لرحيم|م عبــــد|دين ثــــروتـــ عل|ن دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

267467 بــــ|لمحسن ضبــــ|لمحسن محمود عبــــد |ء عبــــد|شيم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

423947 لمنعم|محمد عبــــد | لوف|بــــو |بــــسنتـــ سعيد  سكندريه|ل|بــــ |د|

3|7788 لحميد|لح سيد عبــــد|سيد ص تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

48445 هلل عبــــود|رص عبــــد |لن|ل عبــــد |جم عه مشتـــهر|زر

34863o لعزيز|لرحمن عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

24923o عر|لش|زق |لر|هر عبــــد|رحمه ط ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

87oo2| ي محمد|لر|ن عبــــد|نوره
ى محمد|ضى مي  ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

897||| حمد محمد |ل |ر كم|من ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

78622 بــــورسيع|منيه سعيد محمد | لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

679||6 |لرحمن |محمد محمود عبــــد 
ى
لدسوق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

92|352 ى فرغىل محمد | حمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3572|3 تـــ يىح جودتـــ ش| ى|مي  هي  |ره بــــنه|تـــج

25o625 ى |ئيل حن|جرجس ميخ| كريستـــي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

66799 ي رجبــــ زهر
ن|ندى محمد مصطفى لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|3o48o ى عل|ي لدين محمد محمود|ء |سمي  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

88|525 لغنى  |يسون عبــــد|حسن فتـــىح  سيوط|هندستـــ 

46o5o غبــــ|حمد ر|يه محمد | هره|لق|بــــ |د|
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26o|93 هيم|بــــر|لفضيل |حمد عبــــد|سحر  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o56o3 ولس  يوبــــ رشدى حكيم |كي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

434o|7 لجوهرى|لمصلىحي |حمد محمد |رحمه  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|759|6 هيم|بــــر|بــــ سعيد محمد |هيتـــ|م ى شمس|تـــج ره عي 

2686o7 فع|لش|م محمد |ء س|شيم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

232469 مل|لد فتـــىح محمد ك|ن خ|جيه رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

7565|2 بــــر عىل|مل ج|طه ك ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

694964 ىطي|لمع|بــــو |فع |لش|حمد محمد |ره |س ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6o263o نيوس|ؤوس ط|ضع فلتـــ|هر متـــو|ريو م|م لمنصوره|علوم 

98|89 د|لجو|هيم عبــــد |بــــر|مروه وجيه  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

787585 عيل مرىس|سم|هيم |بــــر|لحكيم |محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

642|22 زى|هيم عز|بــــر|هيم محمد |بــــر| زيق|لزق|ره |تـــج

899325 ضى |مريم مخلص صبــــىح م ي صىح سوه
ج|معهد فنى

273546 ى محمد|محمد رمض ن حسي  ن|هندستـــ حلو

647962 محمد سعيد محمد مخلص طه زيق|لزق|حقوق 

||984| ف |حمد | حمد حليم|رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

429427 وي|لشن|حمد طه |لسيد |متـــ |س|سيف  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

464732 عىل سمي  عىل عىل صدقتـــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3|57| حمد|لعزيز عىل |ء عبــــد |سم| ن|حقوق حلو

643484 ل فتـــىح محمد|حمد هل| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

88o399 لس  نس صبــــىح تـــوفيق |كي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

268576 تـــ|لحفيظ بــــرك|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|54669 للطيف|هيم عىلي عبــــد |بــــر|محمد  سيوط|عه |زر

893636 نوبــــ سعد عدل عزيز |بــــ| سيوط|ره |تـــج

3|2492 ف سعيد عبــــد|عمر محمد  لحميد|رسر ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

92|958 فظ |لح|حمد عىل عبــــد|عمرو  ج|عه سوه|زر

8868|5 حمد حمزتـــ |بــــ عىل |لتـــو|تـــفى عبــــد سيوط|بــــ |د|

487987 لدين عىل محمد عىل|د |محمود عم ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

6|4525 هر|هبــــه مصطفى رشدى ز زيق|لزق|عه |زر
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276947 ي|لمنعم |زم عبــــد|ء ح|عىلي
لبــــطرئى تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

423573 حمد مصطفى|لدين عجىم |م |س|مريم  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

896o55 ى |رس| ء طه عىل حسي  ج|بــــ سوه|د|

6639| ه حسن عبــــ| لسيد|س |مي  لفيوم|لعلوم |ر |د

8o8784 فتـــىحي حسن فتـــىحي حسن حقوق بــــنى سويف

3|2849 هيم|بــــر|هيم يوسف |بــــر|ل |بــــل كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

694|25 ن|لحميد عىل رضو|دل عبــــد |لدين ع|سعد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7o5752 لسيد محمد|لدين |محمد سعد عز  لمنصوره|هندستـــ 

496998 ى عيد|ن شح|مريم حس تـــه حسي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o5o8 عيل|سم|هيم يوسف |بــــر|لرحمن |عبــــد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

6oo7o7 شم محمد هويدي|ء ه|سم| |بــــ طنط|د|

527636 هيم مرىسي|بــــر|حمد مرىس |ء |ل| |ضتـــ طنط|علوم ري

879228 حمد |مل |سميه محمد ك سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o72o2 م|لش|لرحمن أيمن فرج |عبــــد لمنصوره|هندستـــ 

|5o978 لعزيز|منيه محمود سعيد عبــــد | سيه|نوعيتـــ عبــــ

88o3|2 حمد محمد مخيمر محمد | سيوط|هندستـــ 

|2o864  محمد |م
ى
لرشيدى|زن شوق كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

895457 لح محمد |محمد مصطفى ص ج |تـــمريض سوه

349278 ن سيد محمد|نم رمض|ه هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

288|5o س|يوسف محمود يوسف عبــــ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

76|239 ر|لغف|لد محمد فرج عبــــد |خ ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

266363 يمنى مجدى محمد عفيفى |كليتـــ هندستـــ بــــنه

859385 رص مكرم فهيم|ندرو ن| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

8|8|2 ليىل حمدى عدل مصطفى ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

462768 هلل عيد بــــدر|لي عيد عبــــد |س لشيخ|بــــ كفر |د|

8|8953 ر عرفه خليفه حسن|مي ي|لسن |
|لمنى

2672o6 مر|هر محمد ع|لظ|حمد عبــــد|هبــــه  شمون|نوعيتـــ 

698844 لدين عيد عمر عيد|د |عم| عل لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

326457 بــــر محمد|ندى محمد ص لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

322392 ي عىلي|رس|
ء محمد مصطفى ى شمس طبــــ عي 
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548286 ن|زم صبــــرى عطيتـــ عثــــم|ح |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

447273 د|لسيد محمد حم|محمد عىل  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

7|3o83 لعقبــــى|حمد |حمد |محمد عبــــده  ن|طبــــ حلو

283||6 للطيف|حمد عبــــد|لسيد |رفعتـــ  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7|62|| لسيد محمد|هلل |نىح  شفيق عبــــد | لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

|63oo9 لعزيز|ئل سمي  عبــــد |ضىح و هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

325989 لمنعم سيف|ن فتـــىح عبــــد|يم| ى شمس|تـــج ره عي 

5|4929 لربــــيسر|لعزيز |دل عىلي عبــــد |د ع|سع ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4oo54o سم|طف سعيد ق|ء ع|عىلي ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6884o8 مر|لسعيد ع|هيم |بــــر|ج |ء فر|دع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

64o946 مه حسن|محمد محمد سعيد سل زيق|لزق|حقوق 

63986o بــــور|هيم خ|بــــر|لسيد |سمي  | لي|د ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

49o773 رجبــــ عىلي حسن حبــــيبــــ| رن سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

||6||5 لدين فوزى قطبــــ|د |عمر عم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o49|9 لرحمن|محمد عبــــد | م عمرو زكري|ريه لمنصوره|بــــ |د|

7o2|79 لد عيس|هيم خ|بــــر|مل متـــول | زيق|لزق|بــــ |د|

333o32 حمد|حمد محمد |لرحمن |عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

225276 لغمري محمود مصطفى|زينبــــ مسعد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

682873 لعز|بــــو |روق |دى ف|له|د عبــــد |زي لمنصوره|بــــ |د|

23389 لسيد|لحميد |ح عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |حمد عل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

642264 مد|محمد يشي محمد ح لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

862298 ن|دل محمد عثــــم|ع| دين |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8o9o68 لعظيم|لمحسن محمد نجيبــــ عبــــد|عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

38684 لمنعم خميس|ندي خميس عبــــد  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

858656 لملك محمود|هلل محمد عبــــد|عبــــد ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

7|6443 بــــو ستـــه|رك |مروه مرىس مبــــ لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

429325 ل|لحبــــ|هيم |بــــر|عيل |سم|يه محمد | |حقوق طنط

262554 م|لسيد عل|حمد |حمد محمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

257223 ر|لغنى عىل علوى نص|مروه عبــــد |صيدله طنط
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7o4589 محمد يحن  صبــــىح طلبــــه سعد زيق|لزق|عه |زر

62795 ه لعظيم|هر عبــــد |لعظيم م|ن عبــــد |مي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5o9665 ل نرص جمعه|رى غ|نص|ل |غ سكندريه|ل|طبــــ 

|58365 لربــــ|د|ج رجبــــ ج|ء فر|سم| هره|لق|ره |تـــج

3675|7 ل|لع|رس طه عبــــد|يثــــربــــ ي ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

635232 لسيد موىس|ء تـــيسي  محمد |رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7o5346 لوصيف|ح عبــــده |حمد مصبــــ| لمنصوره|ره |تـــج

9o94|6 شم سعد |لبــــدرى ه|رؤى عمر  ج|حقوق سوه

32|435 حمد|لسيد |بــــ |يه|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|5o|58 لسيد محمد|م محمد |بــــس دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

4o5899 حمد محمد|حمد |رص |هلل ن|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

37o53| حمد محمد|حمد محمود |ء |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

222575 حمد|هلل |مجد عبــــد| |يش سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

89o6|8 لم |ئى رزق محمد س|ه سيوط|بــــ |د|

836426 حمد|لحسن |بــــو|حمد |م |هش ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

343844 م محمد محمد خليل|محمد عص |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|4397 هيم|بــــر|بــــر |م ج|سيف هش ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8329| ن تـــ|د فرح|مح ميل|س| مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

843987 ي ع
لموجود شكل|بــــدين عبــــد|مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

53649 حد مصطفى|لو|نم عبــــد |ء غ|سم| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

637787 لسيد|هيم |بــــر|ل |مصطفى جم دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

78o693 ن|حمد محمد أحمد زيد|بــــسمه  زيق|لزق|طبــــ 

7o7925 لبــــيوم|لقوى |لبــــيوم عبــــد |منصور | ند لمنصوره|عه |زر

7684|| لمطلبــــ شنيشن|لمحسن عبــــد |محمد عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

86323 لرؤف|لحكيم عبــــد|حمد عبــــد|محمد  لفيوم |تـــمريض 

843|4 يوس|هلل كل|مل فرج |نىح  ك| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

897|52 م |م|م يونس |م|حسن  ج|بــــ سوه|د|

643865 بــــد|محمد ع| ء رض|سم| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى
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26|6|6 لسيد|حمد |ر |د مختـــ|محمد عم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

688639 دى|لعزيز محمود ه|ء محمود عبــــد |رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6||644 ي محمد جنيدي
ي مصطفى

محمد عوئى |بــــ طنط|د|

2433|3 زق سيد|لر|مينه مصطفى عبــــد| ن|بــــ حلو|د|

8|292| حمد|م شبــــيبــــ |م|حمد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

236o77 ى عبــــد|لىمي لكريم|د |هلل ج|ء حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

464546 ى ي| لمقصود بــــسيوئى|قوتـــ عبــــد |مي  سكندريه|ل|حقوق 

85456o ى|لرحمن محمد محمد حس|عبــــد ني  ي|بــــ |د|
|لمنى

6|8565 دق|بــــ ص|لوه|لسيد عبــــد|جد |م صيدلتـــ بــــورسعيد

|58892 منعم عزتـــ محمود عىل| ر|ي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|52325 ى هلل|بــــر زىك رزق |ص| مي  ن|هندستـــ حلو

9o68o4 هلل  |مريم نبــــيل سليم عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

238457 لسيد|ر |م رأفتـــ مختـــ|ريه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78|389 ي| رض فهىم محمد خبــــي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|o|92 م|ر محمد محمود ضي|من لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o9o5| حمد|لسيد|لرحمن محمود محمد |عبــــد  |علوم بــــنه

867297 ن محمد محمود|ء رمض|رس| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

899o|2 جر محمود حسن محمد |ه ج|تـــربــــيتـــ سوه

273o5o حمد|عيل |سم|يه عوئى | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

78oo49 وي|ح عىل حسن هند|زم صل|ح تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

88|99o بــــدر مصطفى محمد حسن  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

62|3o6 زن فتـــىح حمدى مصطفى ضيف|م ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

344843 لم خرصى|ء عربــــى حسن س|لىمي ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

25|9|o لس سعد بــــديع سعد كي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|45366 يوسف محمد وجيه سيد هره|لق|ره |تـــج

286496 م |لسل|لمول عبــــد |م عبــــد|لسل|ء عبــــد|ل|
مه|سل

تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

77297o عيل عبــــده|سم|حمد |لسيد |محمد  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64372| لىح محمد سليم|عيل عبــــد|سم|هيم |بــــر| |ره بــــنه|تـــج
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|848o زق|لر|لسيد عبــــد |ح |تـــغريد ربــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

499698 لرسول|ء يوسف خميس عبــــد |رس| ره دمنهور|تـــج

|6252o للطيف ذىكي|حمد عبــــد |دتـــ |حم ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

|38844 ف فوزى معوض|ن |ري|م رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

876282 رس سيد عمر |عمرو ي ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

|48624 يه سعيد جمعتـــ محمد| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

232797 لغنى|حمد عبــــد|سمر محمود  هره|لق|حقوق 

364245 محمد محمود محمد ربــــيع رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|49259 محمد حسن معوض| ر|ي د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

864o27 دق|بــــدين ربــــيع ص|لع|صبــــري زين  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

5o8|42 ف حسن |ء |عىلي ى |بــــو |رسر هيم|بــــر|لعني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

52||49 لخول|صفيه صبــــىح محمد أحمد  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

5o6494 لمعىط|هيم عبــــد |بــــر|بــــ محمد |يه|يتـــ | سكندريه|ل|صيدله 

77|7o9 ى|يه محمد عبــــد | لحليم حسي  زيق |لزق|تـــمريض 

6|7862 حمد عطيه حسوبــــه|ء |حسن ط|ر دمي|ثــــ|

849653 ن|عي شعبــــ|ندي محمد رف ي صىح 
سيوط|معهد فنى

62735o ي ج|حمد ن|مح |هديل س د|ج  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

485594 حمد|ء سعيد محمد |شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|65492 ى ي|ي ى|رس محمد مجدى |سمي  مي  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

764o23 ه محمد زىك شح تـــ|لزي|تـــه |ني  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

84466| ي عبــــد| دين هلل|لعزيز عوض |يحن  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

864|o4 عمر محمد محمود محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o9593 ى|بــــو |لحميد |مد عبــــد |ح| لي|د لعني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

82o|27 لنعيم|بــــ عبــــد|لتـــو|بــــر عبــــد|مي  ص|ل| ي|عه |زر
|لمنى

|43857 ن|محمد مصطفى سيد سلط ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

869767 ي
ي محمد مصطفى

يوسف مصطفى ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

28o877 عيل|سم|روق |عيل ف|سم|ره |س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|8837 م محمد جيوىسر فوده ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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2|3834 لعزيز|لعزيز سعيد عبــــد|بــــ عبــــد|شه ن|سو|بــــ |د|

922589 دى |لن|سعد خلف |محمد  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

9o9676 لمجيد|بــــر عبــــد|مروه علوى ج ج|بــــ سوه|د|

9o5|7| عيل |سم|لمجيد |ح عبــــد|حمد صل| ج|بــــ سوه|د|

9|o877 ل |لع|لد عبــــد|لد عىط خ|خ ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

65|95 م|لسل|ده يحن  عبــــد|حم| ر|ي ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

436oo4 بــــينى|م محمد سعيد يوسف  لشر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

5|o44| ل محمد|ن كم|د رمض|زي علوم دمنهور

43|o86 حمد|لحميد |ل حلىمي عبــــد |حبــــيبــــتـــ جم |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

86o443 لمحسن|حمد سعد عبــــد|محمد  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

79o92| دم|ح |ء حلىم صبــــ|ضىح بــــه ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

3|99|4 ى عىل محمد عىل |ي لسيد|سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

792|84 لبــــسطويسي|هيم |بــــر|هيم |بــــر|زينبــــ  زيق|لزق|عه |زر

27o5o3 لحلموىسر|لسيد محمد |حمد محمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

767|35 بــــينى|هيم محمد |بــــر|هيم |بــــر|حمد | لشر ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

|42638 ين عم د محمد محمد حسن|شي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|332o2 لحميد|لرحمن يحن  محمود عبــــد |عبــــد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

7o6|59 |دل حمدى صدق|محمود ع لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

8o|8|6 لعزيز|لد محمد عبــــد|حمد خ| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

86336o دل عجيبــــ مجلع|يكل ع|م دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

4359|4 وي|لص|لد حسن حسن |ء خ|آل سكندريه|ل|بــــ |د|

85532| درس|تـــ| لقمص يوحن|طف |جون ع ي|صيدلتـــ 
|لمنى

67675| لحميد|ل حمدى محمود عبــــد |جم لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

335396 جح محمد يوسف|م محمد ن|حل| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|55|75 عيل|سم|هلل فتـــىح فرغىل |حبــــيبــــه عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|37497 يز نجيبــــ مرزوق|م م|ر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

37|54 عيل|سم|لعزيز |رق عبــــد|لعزيز ط|عبــــد ن|هندستـــ حلو

2783|6 ف عبــــد|محمد  هيم|بــــر|لحليم |رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|2||63 عيل سيد محمد|سم|فرح محمد  هره|لق|بــــ |د|

3|2o|7 ى عبــــد|يمن |زينبــــ  لمي |للطيف |مي  هره|لق|ره |تـــج
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482|97 لبــــ موىس|بــــو ط|لدين عطيه |م |محمد حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

675296 زق قنديل|لر|يوسف محمد عبــــد  سيوط|هندستـــ 

856262 ي | دين
عيل|سم|عمرو مصطفى ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

تـــ بــــنى

6|4842 لمنصف محمود منتـــرص|يدى عبــــد |ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4o6|25 د بــــدر|لسيد فؤ|م |ء حس|سم| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

6o3|69 ل|لش|د |محمد ج| رض لمنصوره|صيدله 

769263 كريم|يش |خلود خليل ع لعريش|تـــربــــيتـــ 

3|9|83 لسيد|هدى معتـــمد خليل  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7o8585 مل محمد|بــــسمه يىح ك لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

536965 م|حد سل|لو|لدين عبــــد |ء |حمد بــــه| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

887|59 يمن محمد سيد |ن |نوره سيوط|ره |تـــج

5o7965 هيم|بــــر|د |لرحمن فؤ|د عبــــد |عم| عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

622497 لمهدى عيس|ن |زق سليم|لر|مريم عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

768o83 م|لسل|دل فهىم عبــــد |له ع|ه ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

774o8o ف فتـــوح |ء |رس| ر|لنج|رسر زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

343o43 محمد رزق سعيد رزق محمد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

63|944 ف عزتـــ عبــــد |سلىم  م|لسل|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

372647 للطيف سيد|ح عبــــد|مريم صل ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3255|7 لعزيز|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد|سم |بــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

442625 لرحمن|حمد محمد عبــــد|لسيد |حمدي | عل ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

42292| ى|ندى  ف محمد حسي  رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

523894 هيم|بــــر|لسيد |تـــه |لرحمن طه شح|عبــــد  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

|78749 رس مصطفى رزق|نىح  ي| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

93893 ر|حمد عم|حمد عمرو | ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

3||448 يد مرىس|لسيد ع|حمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

789942 محمد محمود محمد| دين عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

342723 سيد مصطفى| حمد رض| |حقوق بــــنه

2529|5 ف محمد عبــــد |سمر  وى|لغربــــ|لرؤف |رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

45o67o شد|ر محمد محمد بــــسيوئى ر|من |هندستـــ طنط
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8|46|6 ي|هلل محمد سيد عبــــد|عبــــد
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

52|55o يف عبــــده ضيف حج|أسم ج|ء رسر سيوط|بــــ |د|

|2o562 لكريم محمد|مصطفى محمد عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

45o4o5 ن|مل متـــول خليل رمض|بــــشر ك ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

6o347| لد|هيم خ|بــــر|حمد |لدين محمود ربــــيع |سيف  لمنصوره|حقوق 

3427o9 ر|لغف|لمنعم عبــــد|محمد طه عبــــد |حقوق بــــنه

6o6888 ى|هيم |بــــر|د |مه فؤ|س| لعشر ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

3|775| لسيد مصطفى خليفتـــ|مصطفى  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

44|682 لسيد مرىسي|لمنعم |لسيد عبــــد |ء |ل| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

25o936 بــــوشوشه|بــــ |بــــ محمد دي|دي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

246o37 هلل|د |حمد عمر ج|ر |عم ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

9|7|2| لس  وى |هيم حبــــيبــــ حن|بــــر|كي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

84326| ى عبــــد ي حسي 
لح خليل|لكريم ص|تـــفى ن|سو|علوم 

|5|822 د محمود|ء وحيد رش|رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

45242o هيم محمد|بــــر|لد سعد |رون خ|ه لشيخ|هندستـــ كفر 

59557 ن|لسم|ل |ل كم|هدير جم بــــ بــــنى سويف|د|

755325 هيم|بــــر|روق |ندى محمد ف عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8o5o49 ي |م|هلل |هبــــه 
م|م|م حسنى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

296662 هدير عمرو فولي عىل ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

62|583 ى|ي لعصفورى|مد عوض |ئل ح|و| سمي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2586|3 مر جعفر|محمد محمود محمد ع رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

3685|o سم|لحكيم ق|حمد معوض عبــــد|مريم  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

485754 لحليم|رحمه محمود مهلل بــــدوى عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

247594 ئى|لفخر|لد سعيد محمد فرج |محمد خ ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

23o297 فظ عيد|طف ح|هلل ع|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

9|57o2 در حسن  |لق|ن عىل عبــــد|يم| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

6973o5 لسيد|يه محمد سعد محمد | لمنصوره|بــــ |د|

2399o9 لصغي |حمد محمد |هلل محمد |عبــــد ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

7||o87 ف حم| ى|بــــو |هيم |بــــر|تـــه |م شح|رسر لعني  لمنصوره|ره |تـــج
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22527| |لعل|بــــو|روضه مجدى رجبــــ  هره|لق|حقوق 

762|9| لحميد|يحن  مسعد فتـــىح صديق عبــــد  سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

|55265 حمد|هيم |بــــر|بــــسنتـــ محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

792245 ى عبــــد |ء |ل| لعزيز|حمد خي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

367987 هيم عىل|بــــر|حمد عىل |  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

2427o4 ف محمد زي|د |زي ن|رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

242765 حمد|ن |رى سليم|لبــــ|م عبــــد|حس د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

357523 ى نرص|حمد فتـــح |رحمتـــ  هلل حسي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

2|4o58 ى |ي ي|مه |س|سمي 
لسيد محمد مصطفى ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

|66765 ه فتـــىح عىل مرىس عبــــد | لعليم|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2959|3 عيل|سم|للطيف |لد محمد عبــــد|خ |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

355552 هيم حسن|بــــر|هيم |بــــر|طمتـــ محمد |ف ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

78|94o ف عبــــد |م |وس لعزيز|زق عبــــد |لر|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

||9o24 هلل|هلل عشم |بــــ |ء مجدي ج|سم| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|38o78 ى|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  هيم حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

336|98 دل محمد تـــرىكي|ندي ع ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

8|578o زق محمد|لر|لدين عبــــد|ء|يه عل| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

69865o يف مندور|لبــــ|ن عىل |يم| ز رسر لفيوم|هندستـــ 

3|9962 لكريم|م عبــــد|لسل|رق عبــــد|م ط|سل| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|34846 للطيف محمد|لد محمد عبــــد |محمد خ ى شمس حقوق عي 

846|74 ى|هيم عىلي حس|بــــر|حمد | ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6|65|o ئى|لتـــلبــــ|هيم |بــــر|لسعيد |يحن  محمد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

84|794 حمد|ىطي |لع|رص عبــــد|لن|ل عبــــد|جم دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

|47963 ح مصطفى محمد|حمد صل| هره|لق|ره |تـــج

26747o لق|لخ|ر عبــــد|لستـــ|عبــــد| عزيزه رض ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o6992 ىسر|ء سعيد مصطفى غبــــ|رس| |بــــ طنط|د|
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838|44 لنوبــــي محمد|حمد يىحي | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

68869 م رجبــــ عىل|لسل|رم عبــــد|ك ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

75642 لعليم|لكريم محمود عبــــد |ء عبــــد |عىلي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

444376 لعزيز|رس عبــــد|ندى محمد حلىم ف لشيخ|علوم كفر 

3|7264 د عدل|حمد فؤ|ن |نوره ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5oo849 |نىه محمد محمد حلىم 
ى
لحوق تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع

سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

4832|o سط حميده|لبــــ|رق عبــــد |ط| لي|د سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3736oo ي مظهر نجيبــــ نعيم خي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

6o54o8 حمد خليل حسنى موىس|يدى |ه |ره طنط|تـــج

4o429| هلل|حمد عبــــد |حمد ربــــيع |ربــــيع  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49927 ء معروف تـــوفيق محمود|سم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

33|2o4 يم|لد|سط عىل عبــــد|لبــــ|محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

229864 حمد|د حلىم |حمد فؤ|حمد حلىم | ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

637835 حمد عطيه|محمود صفوتـــ  زيق|لزق|ره |تـــج

69|789  فوده|لبــــ|ن عبــــد |كريم محمود رمض
ى
ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

438677 لعزيز كلش|لمنعم عبــــد |كريم مدحتـــ عبــــد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

4o4262 حمد|فظ |ن ح|لدين محمد شعبــــ|نور  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6228|8 زى|زى حج|رس مصطفى محمد غ|ف لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

49o467 لدين|محمود فهىم سعد | هويد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|4827o لد لبــــيبــــ زىك|خلود خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|428oo ي بــــدر|ر محمد عبــــد |مي
ى
لعظيم دسوق ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 

تـــ| بــــمرصوف

453256 حمد محمد مصطفى|لد عىل |خ لشيخ|هندستـــ كفر 

6824| ه | ف عبــــد |مي  لمقصود|لعظيم عبــــد |رسر لفيوم|عه |زر

844873  محمد عىلي عىلي|ي
ى سمي  ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

86o28 ى جميل ف|ي د|لجو|روق روبــــى عبــــد|سمي  تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

866|84 ء محمود عمر جبــــر|سم| |نوعيتـــ فنيه قن

283o56 حون|بــــو ط|محمود عىل وهبــــه محمد محمد  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

829623 لرحيم|حمد حلىمي عبــــد|عىلي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

62749| لرحمن|ئى عىل عبــــد|عىل ه ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى
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4|75o5 ى ك ي حسي 
مل|محمد عبــــده مصطفى لشيخ|بــــ كفر |د|

623379 دله|لعبــــ|ء محمد صبــــىح |آل ره بــــور سعيد|تـــج

7635|o ن|هيم عتـــم|بــــر|لعربــــى |لسيد |ح |منيه صل| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

5o4824 هيم|بــــر|در |لق|حمد عبــــد |لسيد |ندى  سكندريه|ل|عه |زر

6|8|88 ريطه|عيل مخ|سم|حمد |هيم |بــــر|يه | ط|حقوق دمي

754o49 لسيد|حمد |ء مسلم |ل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

369454 د|لجو|حمد محمد عبــــد|م |سل|ل|سيف  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

492669 ي عرفه محمد 
لىحي|لم|محمود حسنى دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

783722 لسيد عىل فريح|ندى  زيق|لزق|صيدله 

78o99o ن|لسيد زىك محمد عثــــم|حسن  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

645o9 مه|يش سل|ن ع|ء حمدى رمض|شيم لفيوم|تـــربــــيتـــ 

24882| لميضى|د |لجو|مه عبــــد|س|يه | ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

89|868 مد فرغىلي |ل معروف ح|م| سيوط|حقوق 

6|6o5 ن محمود|ح سليم|صل| دين ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

542556 س شميس|لسيد عبــــ|ح |صل| ن|جوم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

32633o لق|لخ|لق سيد عبــــد|لخ|فريدتـــ عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

3496o6 وى|دتـــ محمود عىل عشم|غ |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

67666 س فيلبــــس|يوسف غبــــور غط بــــ بــــنى سويف|د|

4o4|o| لم|لسيد س|لم |مز محمد س|ر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

7o|585 حمد نوح|سلىم طلعتـــ عطيه سيد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|37532 بــــوزيد|لتـــفى |بــــو زيد |كريم  ى شمس حقوق عي 

28368 ل|نطونيوس صفوتـــ سعد غ| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

36o4o6 بــــ|هيم دي|بــــر|هيم محمود |بــــر|يتـــ | ى شمس| لسن عي 

285o55 فظ|لح|حمد عبــــد|ء محمود |رس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

676o35 موئى|لسل|لمدئى |لسيد |دل |يمنى ع لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

33|884 لمقصود|بــــر جودتـــ عبــــد|محمد ص هره|لق|ج طبــــيع |عل

76227| لمرصى|حمد |حمد محمد |محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

6o568o لمتـــول يونس|حمد عىل |طمه |ف ي صىح طنط
|معهد فنى

43o74 وى|حمد عىل جمعه قن| |ر|ي هره|لق|بــــ |د|

433972 ي |لعزيز محمد |ء عبــــد |ل|
ي|لجيوىسر

لبــــسيوئى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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6|59|5 لعزيز|حمد محمد عبــــد |مصطفى  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

43|52o بــــوعطيه|وى |لشن|صم محمد |ع |علوم طنط

6865|| ف محمد مختـــ|كريم  عيل|سم|ر |رسر لمنصوره|هندستـــ 

372648 ن جودتـــ سعيد|رمض| مه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|697o4 هلل|هيم عبــــد |بــــر|طف |نىح  ع| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|o638 ظ|لم|لخميس |سعد عبــــده |نم |ه ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

78694 يف عبــــد |عف در|لق|بــــ عبــــد |لتـــو|ف رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

346382 لدوه|ن صبــــىح مصطفى |محمود رضو ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|28|5| عيل|سم|بــــو|حمد |ن محمد |نوره عه مشتـــهر|زر

44|292 م حسن محمد سعد  خليل|حس لشيخ|طبــــ كفر 

274789 لسيد|حمد |ح |لد صل|محمد خ هره|لق|ره |تـــج

6922|5 دي|له|لنبــــى عبــــد |لمول عبــــد |عبــــد | ل رض|دل لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

475734 لرحمن عمرو عىل محمد|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

92o375 وس |شد تـــ|ديبــــ ن|مريم  ورصى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

542o59 هيم|بــــر|رس قطبــــ |ر ي|عم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

68oo94 لسيد|فظ |لسيد ح|عمر محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

482|5 ن|دى نعم|حمد ن|ندى  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

347953 ر|لكم|مه |نس حسنى سل|جد |م |ره بــــنه|تـــج

338o33 مي|هيم تـــه|بــــر|كرم |محمد  |حقوق بــــنه

856878 ى محمد ع|ي صم عىلي عىلي|سمي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4458o2 دل عىل محمود بــــدير|يمن ع| ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

9|o|84 ئيل فهىم |نويل صموئيل مخ|م ج|علوم سوه

357632 هر|لط|لفتـــوح |بــــو|هر محمد |لط|كريمتـــ  |بــــ بــــنه|د|

34339o لعليم مصطفى|بــــسمتـــ صبــــىح عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

34723o لحليم|لسيد عبــــد|ل محمد محمود |جم ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

624347 ى |سم|هدير جميل  حمد|عيل حسي  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

8628o5 مي  محمد|ل|بــــتـــ |مي  ثــــ|ل| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

6226o9 فظ|لح|لحكيم مصطفى عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

|664o| ن|حمد عىل زيد|عىل  شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

226o35 لرحمن|حمد عبــــد |رجبــــ محمد رجبــــ  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد
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|577| ويتـــ  حمد|لدين |بــــ بــــدر |يه|شي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

832397 دي|لموجود بــــغد|ح جبــــريل عبــــد|صبــــ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|635|3 هيم|بــــر|لحكم |رق عبــــد |عمرو ط ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8977o2 حمد سيد  |رص |لن|هلل عبــــد|عبــــد ج|بــــ سوه|د|

|62282 هلل|حمد عبــــد |لدين |حمد نور |ر |من ى شمس|زر عه عي 

7o88|o ى عىل عىل عنتـــر|م |ريه لحسي  لمنصوره|صيدله 

475887 لحميد يوسف|بــــ يوسف عبــــد |يه|دي |ش سكندريه|ل|ره |تـــج

242|79 ى |سم| عيل عىل عىلي|سم|ء حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

227387 شد|لبــــديع ر|محمود مصطفى عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

645o9o ى |سل| لمقص|لبــــسطويس |م سمي  حسي  لمنصوره|حقوق 

765777 زق محمد حسن|لر|ئى عبــــد |سلىم ه لمنصوره|حقوق 

465975 لظن|م |لسل|متـــ محمد عبــــد |س|عمرو  لشيخ|بــــ كفر |د|

25o578 ى|بــــوش|بــــ بــــيوم متـــول |ربــــ هي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

5|2|78 ي رجبــــ|مد عبــــد |دل ح|محمد ع
لغنى تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

328|5| لعظيم مصطفى|لرحمن مدحتـــ محمد عبــــد|عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

489957 ى|بــــر|حمد محمود |جميلتـــ  هيم حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o7832 م|م|ل|هيم |بــــر|هيم |بــــر|دل |معتـــز ع دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

2485o5 حمد مرع|جد |رضوى م ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

633834 لشيخ|حمد |لسيد |لسيد |ر |من زيق|لزق|هندستـــ 

272868 ي|
ك|لمل|د وديع عبــــد|عي| فروئى سيوط|هندستـــ 

2|6o23 ى جورج كم ل مهنى|كرستـــي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5o4896 هيم|بــــر|رق محمد |ط| رن سكندريه|ل|بــــ |د|

838o7o لربــــ|د |حمد ج|محمد عمرو  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

639778 هيم محمد|لسيد إبــــر|طمتـــ محمد |ف زيق|لزق|صيدله 

6987o| |بــــ عبــــد |لوه|هيم عبــــد |بــــر|بــــ |لوه|عبــــد 
للطيف حسن

لمنصوره|حقوق 

5|6233 ي|ر
لديبــــ|ن |د حمدي عثــــم|عم| ئى طبــــ بــــيطرى دمنهور

7ooo|o لسيد|لبــــديع تـــوفيق |م عبــــد |م س|وس لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

587o5 جح رجبــــ متـــول|ر ن|من بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

238524 هبــــه محمد مدبــــولي عيس ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط
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888446 لرحمن محمود  |طف عبــــد|مريم ع لمنصوره|حقوق 

262358 هيم|بــــر|حمد |لد محمد محمد |خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

229252 سعد سيد منصور| صف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5256|6 تـــى|حمد رجبــــ محمد زن| ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

92|oo9 لسيد |لرؤوف |لسيد عبــــد|ن |سوز ج|تـــربــــيتـــ سوه

88o522 لعزيز |وى عبــــد|حمد عك|ر |من سيوط|ضتـــ |علوم ري

438|39 لسيد محمد فهىمي موىس|ن |يم| لشيخ|ره كفر |تـــج

2863o3 نوسه محمود حسن محمود تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|5693 ى عبــــد |ل |رس جم|ف هلل مىك|مي  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

246989 هلل|د|محمد مصطفى محمد ج ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o8757 ه خ حمد|ل سيد|لع|لد عبــــد|ني  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

85|oo8 لسيد محمد|بــــر عبــــد|زينبــــ ص لجديد|دي |لو|طبــــ بــــيطرى فرع 

362873 م مجدى محمد يوسف|سل| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|48663 لسيد|حمد |سحر نشأتـــ يوسف  ى شمس|زر عه عي 

484533 هيم|بــــر|حمد |لمنعم |زم عبــــد |ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45o449 لخول|لرحمن مجدى محمود عىل |عبــــد  |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

86o644 هلل|لعربــــ فتـــىحي خي |محمود عز ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

348636 محمد ممدوح محمد محمد علم ى شمس|تـــج ره عي 

2|6876 يف سعد|رس محمود |م ف|سل|بــــسنتـــ  لشر هره|لق|حقوق 

46|86 ى بــــكري حسن حمدي حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5473|3 دى مبــــروك حسن|له|محمد عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7828|4 حمد بــــيوم|مل |لسيد ك|نم |ه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

453654 ف |لسيد |ن |نوره لدين|حمد رسر ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

9|8896 لرحمن محمود محمد |محمد عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

69288 ن محمد محمود|حمد شعبــــ| ن|حقوق حلو

889o8| ن محمد محمد |محمد رمض سيوط|بــــ |د|

6oooo حمد|لعزيز |ء حمدى عبــــد |سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

445337 مد|يوسف مجدى محمود حسن ح |ضتـــ طنط|علوم ري

25374 ى وجيه خلف حكيم رفله| يوستـــي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

879oo8 حمد محمد سيد | |مه سيوط|تـــربــــيتـــ 
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45o35| لحويىح|لسيد عىل |لسيد |عمرو  |هندستـــ طنط

875o6 هيم محمد|بــــر|محسن | رويد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

35388| سعيد محمد محمد سعيد ى شمس|تـــج ره عي 

52427o لرحمن|لسيد عبــــد|لرحمن |لرحمن عبــــد|ر عبــــد|مي سكندريه|ل|بــــ |د|

7|76|6 لمقصود|بــــ عبــــد |لوه|حمد عبــــد | |ند لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|7|29 س موىس|محمد عىل نرص عبــــ لمنصوره|حقوق 

42o38| تـــ عىل مصطفى|لشح|لسعيد |ر |نو| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

837369 يح محمد|لس|ء محروص |رس| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

35946| ندى محمود محمد محمود ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

68936| لعزيز محمد|ح عبــــد |لحكيم مصبــــ|ره عبــــد |س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

55878 عيل|سم|ن سيد |حمد رمض| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

629|2 ي|ر
ن محمد|مصطفى حمد| ئى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

8|892| ي|دل عوض ر|ع| ري|م ج  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

6|4oo يف|م شعبــــ|سل| ى رسر ن حسي  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

5|6o5o بــــوشبــــك|ل |هيم محمد مرىس هل|بــــر|ن |رو  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

7o6345 ى |ي لعدل|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|سمي  لمنصورتـــ |تـــمريض 

32275o لبــــديع|نىح  محمد صبــــرى عبــــد| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

627oo8 ف |ء |زهر لسيد|هيم |بــــر|رسر زيق|لزق|هندستـــ 

5o946| لبــــسيوئى|لمجد عىلي |بــــو |عمرو عىل  عه دمنهور|زر

2253|| لحليم|هلل حلىم عبــــد|ء عبــــد|لىمي كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

7o847 لسيد قطبــــ عوض|ء |رس| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

344934 طه|زق بــــ|لر|م سيد عبــــد|لسل|سهيلتـــ عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

64295o لسيد سعيد مغنم|ء |حسن زيق|لزق|حقوق 

5||97 هلل عويس|رس عبــــد |هلل ي|عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

827o29 بــــ محمد|لوه|حمد محمد عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6464oo هيم سليم|بــــر|ء نبــــيل محمود |رس| ط|بــــ دمي|د|

6o2||5 ي
خ|لطبــــ|محمود عىل | رض| دئى ي صىح طنط

|معهد فنى

84647| شم|ل محمد ه|ء جم|لزهر|طمه |ف ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

77963| ف |لرحمن |عبــــد  م|لسل|هيم عبــــد|بــــر|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

77788| رتـــ|حمد رسر|هيم عيس |بــــر|رضوى  زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 
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344342 يوسف محمود مصلح محمود سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

895734 وس |يرينى سمي  فهىم تـــ| ورصى ج|طبــــ سوه

7o4338 بــــو مسلم|زينبــــ محمود عطيه  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

9o7859 حمد |لحمد يوسف |بــــو|عمرو  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

365|3 ش|د فضل مرد|ء عم|رس| هره|لق|حقوق 

245|5o لمحسن|حمد حسنى عبــــد|نشوى  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

22626 حمد محمود|لنبــــى |حمد عبــــد | ن|حقوق حلو

|4o|67 هلل|د عبــــد |لجو|زينبــــ عدل عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

342529 ل|لع|ج  محمد محمد عبــــد|م ن|سل| |تـــربــــيتـــ بــــنه

498327 ري|لهو|م محمود محمود |خلود أكر تـــربــــيتـــ دمنهور

52|83 حمد|ن محمد |ء رمض|شيم بــــ بــــنى سويف|د|

|37587 شم عىل|رق ه|لدين ط|نور  هره|لق|ج طبــــيع |عل

9o6|86   |لبــــ|هلل عبــــد|محمد سيد عبــــد
ى
ق ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

5o4335 |لمر|لرحمن |يمن محمد عبــــد |طمه |ف
ى

ع سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

677624 ج|لمز|لسعيد |حمد محمد |كريم  لشيخ|هندستـــ كفر 

633|63 ي عبــــد|م|
لمجيد|هلل عبــــد|لنبــــى عبــــد|ئى زيق|لزق|نوعيتـــ 

82o643 ي  ي|عشي  ى عشي  ف حسي  رسر حقوق بــــنى سويف

7||975 لحديدى|لحديدى |لحديدى |لسيد | |دين |لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه 
لمنصورتـــ

33oo99  |بــــر  محمد  عر|ن  ج|نوره
ى
ق |حقوق بــــنه

72o23 وى محمد محمد|رحمه طنط لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

248296 حمد زقزوق|عزه محمود محمد  |صيدله طنط

|4323 هلل|لحميد عبــــد |لحكيم عبــــد |ر عبــــد |مي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

547|88 لحميد محمد هندى|طف عبــــد |سلىم ع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o93o6 ود|ح د|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|حمد | ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

4o5632 ن حسن محمد|تـــم رمض|فرح ح سكندريه|ل|ره |تـــج

49377| حمد زعبــــل|ىط |لع|محمود محمد عبــــد تـــربــــيتـــ دمنهور

243435 لجوهرى شبــــل|روق |ر ممدوح ف|من ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

44|768 ي|ر
ح|هلل محمد عوض صل|فتـــح | ئى لشيخ|بــــ كفر |د|

8o|o74 ي عبــــد|س|طمه |ف بــــ|لوه|مه خي  ي|بــــ |د|
|لمنى
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768936 لعربــــى قطبــــ|ء عيد |لزهر| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

2|644 بــــينى|يه محمد حسن حسن | لشر ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

7|68o9 لعفيفى|لمقصود |محمد عىل عبــــد  لمنصوره|حقوق 

|46|75 ي|سلىمي يشي عبــــد 
لرحمن بــــسيوئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

86o2|3 ء مهدي محروس محمد|سم| حقوق بــــنى سويف

447775 بــــ مجىلي|يه أحمد دي| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

779242 مد محمد حسن|دل ح|يه ع| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

499295 ى عبــــد هلل|فرحه أحمد حسي  تـــربــــيتـــ دمنهور

823|22 ن|مر علو|حمد ع|جر |ه سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

92o8|| عز رفعتـــ مرزوق خي   سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|25427 لجندى|محمد معتـــز عىل محمود  ى شمس هندستـــ عي 

355|2o ي محمد فرج محمد|ن ه|نوره
ئى ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

34|9| رون|لح|هيم |بــــر|م |لسل|حمد عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

493265 ز|لقز|لسيد محمد محمد |ن |رمض عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|54o28 ء عىل عيد|حمد عل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5|5oo4 هلل غنيم|تـــن محمود عىلي فتـــح |ف تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

283o75 يع|محمد محمد حسنى ط لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

35565 |م محمود |لسل|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد
ن|بــــوسليم

هره|لق|ره |تـــج

4o777 هلل|لصمد عبــــد|م عبــــد|محمد س ن|معهد فنى تـــمريض حلو

87o257 هيم|بــــر|هلل |حمد عبــــد|نعمه  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o2949 هد|لش|بــــو زيد |ء محمد محمد |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

78|832 لم محمد|جر محمد عىل س|ه علوم بــــورسعيد

642|4o ى| حمد محمد عىل حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

322958 ن محمد|جر محمد رمض|ه ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

636683 محمد أيمن محمد فتـــوح عطيه قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|3|23| دل محمد عىل|محمود ع لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

432528  عىلي 
ه عىل مصطفى لبــــرعي|ني  |بــــ طنط|د|

439883 ء حمدى أنور محمود|أسم لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

88|733 ل  |لع|حمد محمد سيد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

8|78|9 |ح ربــــيع عط|ء صل|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى
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683796 هيم|بــــر|ن |زى رمض|محمود رأفتـــ غ لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4499o2 ن|ن محمد رجبــــ مصطفى طم|ريم|ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4|o383 ن|ن رضو|م رضو|محمد هش |ره طنط|تـــج

629343 هيم سمي  منصور محمد|بــــر|محمد  زيق|لزق|حقوق 

6763|5 نم|للطيف غ|ن عبــــد |ره طه سليم|س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

694273 وى|لفيش|لسيد |لمهيمن |مل محمود عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

75442| لرحيم|ن محمد محمد عبــــد|يم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|689|4 ي|محمد وليد 
ى حمدى مصطفى مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|34326 عيل منصور|سم|م |حبــــيبــــتـــ س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

692o63 ل|لجبــــ|شعيبــــ عىل عىل عقل  لمنصوره|بــــ |د|

339928 لسيد|لسيد مصطفى |ن |محمد شعبــــ ي صىح بــــنه
|معهد فنى

6|2443 لعزيزى|فظ |فظ ح|بــــ ح|يه|ء |رس| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

483|79 ى محمد|طف عبــــد|ن ع|يم| لرؤف حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|36oo2 ي
وئى ن|سحق ن|م |هش| في  هره|لق|بــــ |د|

529944 عيل|سم|عمر فتـــىح مسعود محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|76|| محمد محمود رجبــــ عبــــده محمد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

789798 ى عىل محمد سليم مي  ن|ني  عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

7o5544 لغريبــــ|لسعيد |ل |محمد جم ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

62|285 ى عبــــد|ي لعزيز|لعزيز محمود عبــــد|سمي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

778o6o هلل|عيل عبــــد|لحميد إسم|م محمد عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

62983| ى  ى|بــــر|حسي  هيم فتـــىح حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

847622 ى محمد|ط رق سيد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

272242 مد عىل|مد عىل ح|روضه ح |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

64|784 يمن حسن مصطفى محمد مصطفى|سلىم  زيق|لزق|نوعيتـــ 

9o9|52 ي|فظ |فتـــ ح|محمد محمود ر ر |لىح  ي|علوم 
|لمنى

529445 ج |لمنصف محمود ن|لدين عبــــد|ء |رأفتـــ عل دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

28|259 لسيد|لرحمن محمد محمد |رضوه عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o4752 هلل|بــــومسلم عبــــد |يمن نعيم |ء |رس| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

49o359 ض محمد|رق شعيبــــ ري|سلىم ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

697o39 لحنفى عىل|لحنفى عىل |حمد | ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى
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769|66 بــــر محمد|ل ص|حمد جم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

364244 ى خلف|محمد ف روق حسي  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

233|99 ى سمي  عبــــد لعزيز|ندى حسي  هره|لق|بــــ |د|

64o984 د|لحد|حمد مصطفى |حمد عىل | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

842289 ي|محمود | ء زكري|رس| لطي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

43|688 هيم شقي |بــــر|يوسف محمود مصطفى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4o|922 هلل جوده متـــول|يوسف محمد عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

36o683 د|لعزيز مصطفى مر|رق عبــــد|دهم ط| |حقوق بــــنه

639|52 حمد|حمد سعيد محمد صبــــري | ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

4|5778 ى عوض محمد عوض |يم| رى|لطنبــــ|ن خي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|72|83 ئى|لسيل|حمد |مه سعيد |س|ر |بــــر| ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

|4|82 لخولي|م |م|م محمد |م|محمد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|4|9| ن|م عثــــم|لسل|روضتـــ رجبــــ حسن عبــــد  هره|لق|حقوق 

|245o4 صيف|ئى  صبــــري ن|ه| مي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

838o22 نيوس|رم|يمن نرصي |جورج  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

622275 د|د محمد ج|هيم ج|بــــر|حمد | ط|حقوق دمي

|346o4 ى|بــــو|ئى محمد |حمد ه| لعني   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

923|49 خديجه عيس عوض عىل  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

82||95 | هي
ى ى سيد حسي  حسي  سكندريه|ل|صيدله 

548385 ن|عيل سليم|سم|ره جمعه |س عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5623o  عىلي|ل |ء جم|رس|
ى مي  صيدله بــــنى سويف

624597 ه عبــــده محمد محمد أبــــو روميه أمي  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

23552 لعزيز|بــــ محمد سيد عبــــد |مه رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

4|8832 تـــ عبــــد | للطيف|حد عبــــد |لو|لق عبــــد |لخ|مي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2338|7 لبــــ|بــــوط|بــــر |م ج|لسل|يمن عبــــد|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|56439 حمد عطيفى|محمد رجبــــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5259|6 ن|حمد عثــــم|لمنعم |م عبــــد |حمد هش| سكندريه|ل|هندستـــ 

8o2534 مي  فخري فرج|ثــــروتـــ  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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642o|2 عيل|سم|هيم |بــــر|نم محمد |ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|42o9 حمد|ن |محمد عىلي شعبــــ ي|نوعيتـــ 
|لمنى

447363 ن مسعد محمود موىس يونس| مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

5o82|4 ون هيم صليبــــ|ل إبــــر|كميل غ| مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3724| مل محمد|لكريم ك|رحمه مجدي عبــــد  هره|لق|م |عل|

8|972 ن نظي |ل قمص|محمد بــــل تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

2|5o9 د محمود محمد عدوى|جه ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

338933 ف عبــــد|ن |نوره لم ورده|ح س|لفتـــ|رسر لمنصوره|حقوق 

626763 هيم|بــــر|حمد |مروه محسن سيد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8696|5 مد|لسيد محمد ح|بــــوبــــكر |محمد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

6|868| |هر محمد رخ|مروتـــ م ط|بــــ دمي|د|

28o39o  عىلي |هيم |بــــر|م |سل|محمود 
ى
لدسوق
در|لق|عبــــد

ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

49296| لفيل|محمد عزتـــ محمد محمود  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

78|592 ه | لحليم|حمد حسن عبــــد|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

67|97 ي|ر
يوبــــ محمد|محمد | ئى لفيوم|بــــ |د|

266868 حمد عفيفى|ىط |لع|ل عبــــد|هبــــه جم ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

48365| هر جرجس صليبــــ جرجس|يدى م|ه سكندريه|ل|حقوق 

43|844 بــــو هندى|لعزيز |محمد عىل عبــــد  |صيدله طنط

44367 حمد مجدى عيس عيد| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

649625 يه محمد محمد مصطفى| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

229566 حمد حسن|ح |طف صل|ن ع|يم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

42277o لمسيح|زر عبــــد |هر ع|رى م|م سكندريه|ل|صيدله 

|443|4 م محمد سعيد|محمد عص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|6o543 لعزيز محمد|محمد عزتـــ عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

2922|o لبــــلسر|لصبــــور |ء محمد عبــــد|شيم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

45|226 هر|حمد ز|ن سعيد |يم| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

6|9o45 |لزل|هر |لعزيز ط|ندى عبــــد 
ى
ق ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

35428o ن عىلي محمدي عىلي|يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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|26o29 هيم سمي  مونس|بــــر|دى |ف ى شمس حقوق عي 

|439o3 لدين عبــــده|لدين زين |م |محمد نظ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

89684| ول ن  |مح سمي  ن|س| مي  ج|ره سوه|تـــج

3|8878 لرشيدى|حمد |ريم محمود  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

5|o424 ف |مح ج|زم س|ح لدين|بــــر رسر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

84o566 ي |خ
حمد محمد|لد مصطفى سيوط|ره |تـــج

|4744| بــــ محمد سعيد|يه|ن |مرو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

345397 ي|بــــ ص|لتـــو|م عبــــد|بــــ عص|لتـــو|عبــــد
بــــر قرئى ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

53|73 ى يوسف بــــيشوى وليم بــــشر معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

372584 ي|لبــــ|دي عبــــد|له|د عبــــد|يتـــ فؤ|
ى
ق ى شمس حقوق عي 

8o3447 لرحمن محمد فكري عيد|عبــــد لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

876|8 حمد|حمد |ن |مه رمض|س| لفيوم|حقوق 

7o4357 مريم ميشيل عزيز جرجس مرقص لمنصوره|ل |طف|ض |ري

82oo56 م سيد عطيه سيد|عص سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

265869 لح|حمد عزتـــ سعيد ص| |ره بــــنه|تـــج

427|9 ل|لع|مد عبــــد |نور ح|محمود  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||5726 ل زىك|يمن محمد كم|دين |ن ن|هندستـــ حلو

342738 لعزيز|حمد محمد سعيد عبــــد| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

626856 ى |ر محمد |من هيم عىل|بــــر|مي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

75o982 ريم حسن نجيبــــ محمد لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

432837 حمد|نور |مه محمد |س|ن |حن |علوم طنط

79|8|| م عىل خليل|عىل هش لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

898oo6 نه |مل شيخون محمد شبــــ| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

8o8484 ى عبــــد|لد |خ لمجيد|حمد حسي  حقوق بــــنى سويف

2583o7 لجندى|لعزيز |لعزيز عبــــد|حمد عبــــد| شمون|نوعيتـــ 

6o|97o ع|لرف|ع |لرف|مل مصطفى |ء ك|رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

327996 لحميد|لفتـــوح عبــــد|بــــو|مه |حمد سل| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

6|8267 فظ|لح|حمد مصطفى يوسف عبــــد | ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

6|o|59 لمنعم شتـــله|ضى عبــــد |بــــ ر|رح |بــــ طنط|د|
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92386 ن|ء سيد حس|عمر عل ى شمس حقوق عي 

4o7976 بــــوخزيم|لم |للطيف س|لم عبــــد|ء س|سم| لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

68o399 للطيف|محمد سعد حسن عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ 

6867|o لسيد|ز محمد |لبــــ|ل |حمد جم| لمنصوره|حقوق 

2|6395 لحسينى مصطفى|لدين |رص|لد ن|خ ى شمس حقوق عي 

7|7829 لعزبــــ|هيم |بــــر|رس عىل سعد |ف ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4428o8 س|لعس|ر محمد |لستـــ|ن يونس شعيشع عبــــد|رو لشيخ|ره كفر |تـــج

7oo646 ى |لحميد |حمد عبــــد | تـــ|لزي|لسعيد محمد حسي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

26o673 ميض|مه فتـــىح عص|س|سمر  شمون|نوعيتـــ 

239|85 د|لجو|ر نرص عبــــد |لستـــ|هلل يشى عبــــد|منه  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|3684o حمد|ن |لحميد عثــــم|رس عبــــد |ضىح ج لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

42|||5 ن فرج|لمجيد شعبــــ|محمد سمي  عبــــد  |حقوق طنط

3|3465 دل حسن حسونه|حسن ع ى شمس هندستـــ عي 

88262o بــــتـــ |تـــسنيم ممدوح حلىم ثــــ سيوط|نوعيتـــ فنيه 

845327 ن|جلع| لوف|بــــو|ء نوبــــي |شيم ن|سو|تـــربــــيتـــ 

649244 ن|م محمد سليم|لسل|ل محمد عبــــد|م جم|هي قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|4468 حمد عرفتـــ|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |يده |ج ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

624|65 |لسق|محمد مجدى أحمد  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

8|3o8| حمد عىلي|حمد محمد | ي|تـــمريض 
| لمنى

6983o9 ىط|لمع|بــــو |للطيف محمود |يه عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

82o|o5 لعظيم|صفيه محمد خلف عبــــد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

346674 حمد|بــــو|يتـــ مجدى محمد محمد | ى شمس|د| بــــ عي 

8226o8 لعظيم|ن عبــــد|هلل عرف|يه فتـــح | سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

45|4|2 ق|م محمود أحمد |إسل وى|لشر سكندريه|ل|هندستـــ 

||5o9o ى|م تـــه فرنسيس|مجدى شح| رتـــي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

765772 لحديدى|سلىم عبــــده حلىم حسن  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

83|799 حد|لو|حمد محمود عبــــد|محمد  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

|38|55 بــــو هديتـــ|لرحمن سعد سعد سعد |عبــــد  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

5o4782 آيتـــ محمد فوزى نبــــوى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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3284|4 لرحمن|حد عبــــد|لو|زم محمد بــــهجتـــ عبــــد|ح |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|32oo8 ثــــروتـــ صبــــىح شفوق| ندر|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

69o|39 ر|لغف|لسيد محمود عبــــد |محمد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

2o6|9 ى|عمر محمد زىك  مي  هره|لق|ره |تـــج

6|9636 طر|هيم خ|ن إبــــر|هيم رمض|لد إبــــر|خ ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

452757 هر|بــــو ز|لسيد |م |عمرو محمد س ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

9|9934 لح  |تـــ وهيبــــ ص|دى بــــرك|ف ج|بــــ سوه|د|

89o|87 م يشى قلينى |مرقس س ي صىح 
سيوط|معهد فنى

26756o ره|هيم نو|بــــر|يه مجدى | ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

42272| لح|بــــ محمود ص|يه|لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

772o6| ف |محمد  ن|حمد سليم|حمد |رسر زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

9o65|8 حمد |لد عىل |مروه خ دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

442922 هلل|حمد ضيف |لغنى |عبــــد| رض| مه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

45575 تـــبــــ|لسيد ر|محمد محمود محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

87o937 لح|حمد ص|رف محمود |لع| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5557o حمد محمد محمد|سمي   ره بــــنى سويف|تـــج

68368| لسعيد|تـــ |لشح|هر |سيل صبــــح م|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

792875 ء محمد فوزى محمد|شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

22892o تـــ سيد مصطفى سيد|ي| هره|لق|حقوق 

25853o لحميد|حمد محمد عبــــد|هلل |عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

342722 لسيد محمد|لفتـــوح |بــــو|رس |ي |حقوق بــــنه

|59|97 ى بــــيل بــــسطوروس|بــــسيط ه| مي  هره|لق|ر |ثــــ|

234o48 ى محمد عىل عبــــيد حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7752|2 لحكيم|محمد مصطفى محمد عبــــد زيق|لزق|حقوق 

6339| ى جمعه كليبــــ|هش م حسي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

772446 هيم |بــــر|هيم محمود |بــــر|هيم مدحتـــ |بــــر|
حبــــسر

زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

3|4o59 محمد| حمد يحن  ذكري| ى شمس|د| بــــ عي 

242699 ي|رص سيد عىلي ر|لن|ل عبــــد|جم
ضى ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

6oo66 للطيف|لحليم عبــــد |ره حمدى عبــــد |س ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى
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696462 ى محمد محمد مش|ي ل|سمي  لمنصوره|نوعيتـــ 

48o6|| ن مهنى|دل رمض|محمد ع دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

76o236 حمد محمد فتـــىح محمود| مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

25287o ي|ر
م|ل سل|حسن جل| ئى تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

22o|o6 ى محمد هدير رجبــــ حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

42759 حمد|تـــ محمود |طمه نش|ف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|o538 لحميد محمد|حمد عبــــد|يوسف  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

298o2 هلل|طف محمود عبــــد |م ع|سل| هره|لق|حقوق 

8||6o4 د|لجو|يه محمد محمد عبــــد| ي|لسن |
|لمنى

67529| لسيد|حمد |لسعودى |لدين وحيد |نور لمنصوره|بــــ |د|

753397 عمرو محمد يوسف بــــخيتـــ عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

65o22 لعليم|ر عبــــد |ل عزوز كيش|س لفيوم|بــــ |د|

4|3|o6 وى|بــــو ر|حمد محمد |زينبــــ  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

26988| دى|له|محمود محمد محمود عبــــد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6|8293 بــــ|لحط|طف مسعد |طف ع|ع ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

63667 حمد|لعزيز|حمد عبــــد |حمد محمد | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o646| ه صفوتـــ ج| د|لخبــــي  ج|د عبــــد |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

757295 تـــ محمد|لشح|در |ندى ن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2572|5 ر|حمد عم|ن |بــــثــــينه شعبــــ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

24442o لشهيد|دى فريد عبــــد|د ن|ميل هره|لق|علوم 

4o28oo ح|لفتـــ|لرؤوف عبــــد|هلل عبــــد |محمود عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5293o لعظيم|م عبــــد |سم شلق|محمد بــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7o|586 وي|لهند|لق |لخ|لحكيم عبــــد |سلىم نرص عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

354|55 حمد رجبــــ حسن|ر |من |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

52oo|9 د|عيل ج|سم|ن محمد تـــوفيق |يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|59587 |لبــــ|لدين محمد عبــــد |د |ندى عم
ى
ق ى شمس|د| بــــ عي 

6|949 در|لق|ن عبــــد |بــــر حمد|مروتـــ ج ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

|6285o حمد حسن سيد|يه | ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

9243|3 م  |لسل|لسيد محمد عبــــد|ء |لشيم| ج|صيدلتـــ سوه

|67833 ح محمد محمد محمود دوله|سم لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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57|92 ي |ل|
عيل|سم|ء محمد قرئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

332232 حمد|بــــ |لوه|لد طه عبــــد|طه خ |حقوق بــــنه

8|2838 ف د|ق عي|سح|مي |س| مييى ره بــــنى سويف|تـــج

485767 لخويسىك|عيل |سم|لحميد عىل |سلىم عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5||728 وى|د شه|ن ج|د شعبــــ|محمد ج |ره طنط|تـــج

|3952 حمد|هلل محمود |محمد عبــــد هره|لق|هندستـــ 

9|79|9 سط منصور محمد  |لبــــ|نجوى عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6472o5 ج|هلل محمد فر|حمد مني  عبــــد |سلىمي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

252937 بــــس|سن مرضى نبــــوى ك|مح ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|57367 هيم|بــــر|ن يوسف يس |نوره لفيوم|لعلوم |ر |د

499447 د مسعد حمدى أحمد|سع ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

65|97 ء سعيد محمد جمعه|رس| لفيوم |تـــمريض 

359226 عيل شعيبــــ|سم|عيل |سم|حسن محمد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4o8327 لسيد محمد سعد|محمد محمود  |ره طنط|تـــج

85o||5 تـــ|ل فرح|دل جل|وليد ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

769665 لسيد محمد|مصطفى محمد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

9|77o6 حمد |حمد حسن |عبــــي   سيوط|بــــ |د|

637o9o هيم|بــــر|هدير وحيد رفعتـــ  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

67486 ن|لغنى رمض|معتـــز مصطفى عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

325o63 ن فريد|يوسف محمد شعبــــ ى شمس حقوق عي 

82333o ى|بــــو|دي رؤوف |ن| رين|م ليمي  ي|علوم 
|لمنى

|6o562 لسيد فرغىل سيد|يوسف  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|64768 ه|لل|ضى عبــــد |لر|طمه مهدى عبــــد |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|5256 ف صل|محمود  ح فهيم|رسر ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

43|939 لنرص|مح أحمد أبــــو |سلسبــــيل س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

332965 ن|لمقصود سليم|ء فوزى عبــــد|رس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|52447 ى|رس فوزى |ي| نور مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5464|o وى|لمنعم قن|حمد عبــــد|لد |خ |حقوق طنط

27o724 مر|حمد ع|لعزيز |لسيد عبــــد|مصطفى محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4|2|o5 لحليم محمد|لحليم محمد عبــــد|محمد عبــــد |بــــ طنط|د|

37|938 تـــ محمود|حمد فرح|محمد  |ره بــــنه|تـــج
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33|85o فظ|ج  شفيق ح|جون ن |ره بــــنه|تـــج

7|526| لغريبــــ|لغريبــــ محمد |حمد |هيم |بــــر| ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

3|856 حمد عىل|ن |حمد رمض|محمد  ن|هندستـــ حلو

864397 للطيف محمد|لكريم موىسي عبــــد|عبــــد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

5o26|7 حمد محمد عطيتـــ|رق |ط| ن|ر سكندريه|ل|عه |زر

425253 ي|ء محمد عىل محمد |لزهر|طمتـــ |ف
لحلموىسر ط|معتـــ دمي|علوم ج

6653o لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|ل عىل |بــــتـــه| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

3535o5 ن عيد جمعه|محمود رمض ى شمس|تـــج ره عي 

|5755| يه سعد محمد سعد| ى شمس|د| بــــ عي 

6|6542 م|م|ل|م |م|ل|لسيد |محمد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

|62|94 ح حسن عىل|م صل|حس ن|حقوق حلو

5o462o ف صل|ن |يم| در عيد|لق|ح عبــــد |رسر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

924548 حمد محمد نظي  |محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5o7785 لمرشدي|م |لسل|محمد عبــــد| رن سكندريه|ل|طبــــ 

524592 مر|لعزيز ع|مر عبــــد|عمر محمد ع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

268347 لمقصود سعد|لد عبــــد|لمقصود خ|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

77|769 لسيد محمد قطبــــ|محمود  زيق|لزق|علوم 

257663 |لبــــ|حمد عبــــد|م سعيد |سل|
ى
ق ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

649387 هلل محمد محمود|ء عبــــد|عل زيق|لزق|علوم 

342393 ح|لفتـــ|ل محمد عبــــد|د جل|ء عم|ل| |حقوق بــــنه

44556o لسيد بــــوسف|لحميد |بــــر عبــــد |رضوى ج ط|بــــ دمي|د|

34o|22 حمد محمد منصور زعبــــل|حمد |محمد  |ره بــــنه|تـــج

499||3 ي شعبــــ|ء ه|رس|
ى|ن حس|ئى ني  ى شمس| لسن عي 

323582 هلل محمود محمد عىل حسن|هبــــتـــ  ى شمس علوم عي 

4753|8 ل|لسيد محمد غز|لدين محمود |سيف  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

4o7294 ف سليم ر|لنج|مد |ن ح|سمر أرسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

323|43 روبــــيم|مر ش|دل تـــ|ع| رين|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

259234 لسيد جمعه|حمد |ندى  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|62|35 م|م|م |م|حمد |يوسف  ى شمس|تـــج ره عي 

636629 محمد عطيه محمود| مه رض|س| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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44|355 ح|حمد محمود محمد صل|محمود  |حقوق طنط

24o83 لحق عىلي|د |حمد ج|رتـــ |س لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

7542|4 ى|لدين مصطفى |ء |عبــــي  عل مي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

62o7o3 ل|لجم|بــــ |لوه|لعزيز عبــــد |ء عبــــد |آل ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

369422 يف عرف تـــ|يد محمد شح|تـــ ع|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

463|o حسن محمد| محمد رض ن|بــــ حلو|د|

9||399 حمد |ع |ع مرتـــضى رف|رف |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

283975 مل محمود|عمرو محمد محمد ك تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

92|737 حمد حسن عىل فرج | ي صىح سوه
ج|معهد فنى

25o3o3 لم|منيه سعيد محمد س| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5o2|78 لسيد محمد حسن محمد|محمد  سكندريه|ل|علوم 

863982 ى|جر محمد |ه حمد حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4o|276 لحفيظ عيد عمر|مروه عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

89|65| ل |ضى مرقس بــــس|كرم ر سيوط|تـــربــــيتـــ 

849958 د ونيس قلدس|عم| ريون|م لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

36|262 س عيد|طمتـــ محمد عبــــ|ف ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

84878o د بــــدري محمد|يه فؤ| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

888894 مد |محمد مصطفى محمد ح دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

49933| محمد سعد محمد رستـــم| دين بــــ دمنهور|د|

|39o6| ى رى|هيم مك|بــــر|ممدوح | يوستـــي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7oo42o عيل|سم|للطيف |عيل عبــــد |سم|للطيف |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

845774 حمد|ح سعيد |لفتـــ|ن عبــــد|يم| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

358||o هيم|بــــر|لدين زىك |ء |لرحمن عل|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

862835 دق|ميه سمي  صديق ص|س ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

355483 |لدين |ح |يمن صل|ء |سم|
ى
لدسوق ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7|6354 ى عبــــد  لحض|لرحمن |هلل عبــــد |ريم خي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

495595 م لملوم طه|لسل|م عبــــد |حس سكندريه|ل|حقوق 

243994 لنور|بــــو |حمد |حمد محمد |محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|6686 يه س|ئيل غط|م مجدي ميخ|مي  ره بــــنى سويف|تـــج
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25564o م محمد عزيز|حمد هش| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

79||78 حمد حفنى قفه|ح |يه صل| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

498576 ضى|لدين ر|مد عزيز|حمد ح|بــــسمه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

||4867 ي|محمد سيد ك
لدين|ء|مل ضى لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

|69|45 محمد بــــيوم محمد بــــيوم  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

|466| لجمل|لد محمد عزتـــ |دتـــ خ|غ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

888467 سط محمد عىل  |لبــــ|ندى عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

59928 دى سيد|ل ن|حمد جم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7|54|9 هيم|بــــر|ئى فتـــىح محمد |حمد ه| لمنصوره|حقوق 

526838 حمد|حمد غريبــــ |لسيد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4|2244 يد بــــدريتـــ|بــــو|س |محمد عبــــ ى لي  |نوعيتـــ طنط

36o38o بــــوسنه|لسيد محمد محمد |ل |م هل|سه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

254654 لعزيز |لرحمن عبــــد |حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد
ى|ش هي 

كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

255423  حم|لش|رى تـــوفيق عبــــد|لبــــ|عبــــد| عل
ى
د|ق ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

442627 هلل محجوبــــ|بــــ |ح ج|لفتـــ|ده عبــــد|غ لشيخ|نوعيتـــ كفر 

94|3| ى|لمجيد |دل محمد عبــــد|محمود ع لبــــحي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||6433 هيم|بــــر|يمن محمد |حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2859|2 هيم سيد شنوده|بــــر|مريم  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

448o32 زى|ن مغ|ن رضو|حمد رمض|سلىم  سكندريه|ل|بــــ |د|

7o7o99 ى | ى حسي  عيل|سم|يه نبــــيل حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|39237 ي
ف محمد محمود | |دئى لخول|رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

3|8735 ي محمد |م|
بــــ|لوه|هيم عبــــد|بــــر|ئى ى شمس| لسن عي 

492989 ن|حمد روثــــ|يوسف محمد محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|28o7o دى عوض|نور حم|لرحمن محمد |عبــــد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

322653 بــــوزيد|بــــوزيد محمد |ء محمود |رس| ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

|66o78 لعزيز|ر عبــــد |لستـــ|د عبــــد |محمد فؤ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

78548| ألمي |لمجيد محمد عىل |ر عبــــد |من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

272725 حمد سلىم|نىه محمد  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|
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867384 ن|ن مرىسي عثــــم|محمد حس ج|بــــ سوه|د|

33|3o3 ر محمد|لغف|ء طلعتـــ محروس عبــــد|رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o5o87 ورى محمد حسن|لمغ|رص |بــــسمله ن لمنصوره|طبــــ 

6o9485 لكريم|لسيد عبــــد |لعظيم محمد |ء عبــــد |إرس |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|34398 ده سيد محمود حسن|غ ن|بــــ حلو|د|

782282 ي صن. تـــ.ك محمد هلل|م وجيه عبــــد |حس
زيق|لزق|ع |فنى

2723o9 ى صل ح محمد محمد|حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

855o47 مل عىلي|ق عىلي ك|رسر| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

34|837 عي|لرف|لسيد |فظ |لح|لحكيم عبــــد|هند عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

8878|o ئ  عىل سيد |رق رج|ط سيوط|طبــــ 

6|8o|6 ى|ء ج|رس| د عىل بــــحي  ط|بــــ دمي|د|

82|74o ي|ر
هيم محمد|بــــر|تـــ |عرف| ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

|7479| حمد عزوز|بــــر |هيم ص|بــــر| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o9289 ل |لع|لرحيم عبــــد|ء هيثــــم عبــــد|رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

3|78o2 لح|عمرو محمود محمود ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

26226| لرحمن مرىس خليل زنكل|مصطفى عبــــد لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

8o523| ي زىكي محمد| حمد يحن  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

754498 ي|ر
لتـــونس فرغىل|مرع | ئى عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

25397 لغنى|طمه وليد رجبــــ عبــــد|ف هره|لق|بــــ |د|

2|28o9 م مصطفى عطيه|لدين س|ء|م عل|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

33837| ح يونس|لفتـــ|لد محمود عبــــد|تـــوحيدتـــ خ |تـــربــــيتـــ بــــنه

684892  |لبــــ|د عبــــد |د عوئى نف|عم
ى
لعجىم|ق لمنصوره|ره |تـــج

447955 بــــو دومه|م |لسل|مل محمد عىلي عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

76878 حمد|ح محمود |ر صل|من ى شمس|د| بــــ عي 

2|73o در|لق|حمد رجبــــ عبــــد |بــــ |رح ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

536377 ن|نور شعبــــ|بــــر محمد |هلل ج|منه  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6783o2 ن|حمدسليم|دق |س ص|مريم عبــــ بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|46|3 لحليم|ر عبــــد |لستـــ|م عبــــد |لسل|لؤى عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

24|434 هلل مرىس|ء سمي  عبــــد|ل| ن|بــــ حلو|د|

6o5oo3 يف محمد  ر|لنج|لمرىس |زى |لمغ|ندى رسر |علوم طنط

24898| م|لحميد تـــوفيق عل|ن عبــــد|رو ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى
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|3724| دى سيد|له|ع عبــــد |محمد رف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|53|63 ى عبــــد |بــــر| ىط بــــيوم|لع|هيم حسي  ى شمس هندستـــ عي 

647876 لسيد|وى |لشبــــر|هيم |بــــر|حمد | ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

285992 لسيد مصطفى عىل|ده |غ لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

373|38 حمد محمد جودتـــ عبــــده متـــول| |حقوق بــــنه

|4|248 حمد|حمد عىل |عمرو  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7|3|53 هد منس|هد مج|حمد مج|كريم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

485469 ن هلل| |فتـــ وهبــــه صمور عط|ر| مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

696586 حمد محمد محمد وهبــــه مصطفى| ط|بــــ دمي|د|

46838 ى| يه سيد مسعد حسي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

429848 حمد بــــسيوئى|ن |ن مسعود رمض|رمض ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

32|o95 ح محمد|لفتـــ|محمد محمود عبــــد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

343|84 لفقس|هلل عليوه |دل عبــــد|روى ع| ى شمس|تـــج ره عي 

342768 لسيد جبــــر|لد محمد محمود |خ |بــــنه| هندستـــ شبــــر

769878 لد|بــــ رزق خ|يه|مريم  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

248887 جورى|لبــــ|ن مهدى عطيه |نوره شمون|نوعيتـــ فنيه 

436|34 يوبــــ|حمد |لسعيد محسوبــــ سيد |ع |لسبــــ| لشيخ|بــــ كفر |د|

6373| ور|د محمود محمد مج|زي ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

3|2543 مي محمود سيد|محمود س ى شمس|زر عه عي 

53o|3| ى مسعد زىك قطبــــ  لشورى|نفي  ره دمنهور|تـــج

256597 لكوم|م محمود |سلىم س تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o5858 ح بــــخيتـــ|لفتـــ|بــــسنتـــ محمد عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

854|o3 محمد محسن محمد خليفه ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

3563||  محمد عبــــد|لش|حمد عبــــد|
ى
لعزيز|ق |ره بــــنه|تـــج

684579 لعدل مؤمن|وى |لطلح|لعدل |محمد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

899o87 لسيد خليل |حمد |يدى |ه ج|طبــــ سوه

|52848 ى عبــــد |من لمعز|ر سيد حسي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

8383o2 نيوس|رم|هر |يمن ز|ريو |م دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

8|o622 حمد محمد|هند محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8558o4 ى محروس محمد |ي حمد|سي  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

Thursday, September 6, 2018 Page 14669 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

92oo93 ي
حمد محمد محمود | |دئى ج|بــــ سوه|د|

|54357 لد محمد محمد|لدين خ|عز  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

769448 هلل قشطه|هدى محمد محمد نرص لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

365936 ى محمد | لمهدى|حمد |مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

53o449 ى|ء حسن أحمد عىلي حس|شيم ني  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6|5952 بــــينى|حمد رفعتـــ يوسف | لشر ره بــــور سعيد|تـــج

|727o5 زى|بــــ حج|لوه|ل عبــــد |ل محمد كم|كم ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

8o3965 د محمد طه|طه فؤ ي|بــــ |د|
|لمنى

|46|96 لكريم|لكريم محمد عبــــد |مل عبــــد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

492872 يف محمد عبــــد هلل بــــخيتـــ|يوسف رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

53453o لم محمد|هيم س|بــــر|ء يشى |ل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

639286 هيم|بــــر|حمد |ر مبــــروك سيد |من هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|||9 ل عىل|ء محمد كم|عل حقوق بــــنى سويف

677557 ى عبــــد |عبــــد  |لسيد محمد |زق |لر|لرحمن حسي 
ر|لنج

ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

846o9| للطيف حسن|حمد محمد عبــــد| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

635686 ىط|لمع|روق رسى أبــــو |ئى ف|م| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

626|3| ن عىلي|مح حسن سليم|م س|سل| ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

834|9| لحسن|بــــو|حمد |ر عصمتـــ |بــــش |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

32|967 لسميع|مه سعد عبــــد|س|سلىم  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

429447 وى|لمنش|حمد |لعزيز |لعزيز محمد عبــــد |عبــــد  |طبــــ طنط

765887 ن|ل فهىم مرد|خلود فهىم محمد جل لمنصوره|حقوق 

3643|4 لصمد محمد حسن|حمد عمرو عبــــد| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

6oo375 ه مصطفى | حمد محمد معوض|مي  |بــــ طنط|د|

8539|3 دي مجدي مكرم لبــــيبــــ|ف ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

447785 لسيد|خلود نرص محمد عىل  سكندريه|ل|بــــ |د|

|55336 ن يز جرجس|د ف|عم| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

45234 هلل محمد|سم سيد عبــــد |بــــ ج|ره سوه|تـــج

8|5o2 ي عبــــد|مروه 
ف مصطفى لبــــصي  محمد|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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|2o|7o لموج |هيم |بــــر|حمد يوسف | |هن ى شمس| لسن عي 

868|45 ى | لشوره|لسيد حسن |لحسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

25992o لعظيم خليل|ع عبــــد|ء رف|نجل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

7648|4 لبــــدوى عىل عبــــده|لسيد |مريم عبــــده  ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

335729 حمد|حمد طه |نعمتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

22393o ء فوزى بــــدر محمد|سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68oo42 حمد|سيد | لنج|بــــو | |لنج|بــــو |لسيد |م |ريه لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

||7727 هلل حسن|ر عبــــد |حمد محمد مختـــ| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o58o| | 
ى
عيل|سم|حمد محمد |حمد شوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|788o7 لحفيظ مشعل|محمد محمود عبــــد  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

54355| لسيد|د حنفى |آيه رش تـــربــــيتـــ دمنهور

42|839 لمنعم|يمن نبــــيه عبــــد|لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

33o453 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|دل |ن ع|نوره |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

72785 لسيد|لسيد |رفيده رجبــــ  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

239o4 ى عبــــد |سم| لنعيم محمد|ء حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

952o7 د زىك|رص بــــهز|ره ن|س ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

78438 بــــو زيد|مد |هر ح|م م|ن هش|مرو |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

634477 لسيد|لرحمن |لرحمن حمدى عبــــد|عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

|65379 ي حلىمي عزيز|زيزف ه
ئى هره|لق|ره |تـــج

624|59 محمد بــــكر محمد محمد عمر طبــــ بــــورسعيد

78o446 لعظيم محمد|حمد عبــــد |ر |من ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

3389|| وق  ف عبــــد|رسر بــــر|مه ص|لكريم طلبــــه سل|رسر هره|لق|ر |ثــــ|

363649 عيل|سم|زم محمد |مريم ح |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o88o6 لدين|حمد زين |حمد |لق |لخ|خلود عبــــد  |بــــ طنط|د|

457o32 حمد|تـــه |كريم محمد مصطفى شح |ره طنط|تـــج

9|8376 ن محمد جمعتـــ |حمد شعبــــ| سيوط|بــــ |د|

9o363o لسيد محمد |لد محمد |خ دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

33882 حمد|شهد محمد موىس محمود   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر
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7o7333 ي|س
ره محمود مصطفى رجبــــ مصطفى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

528284 لغنى|لعزيز عبــــد|مصطفى فتـــىح عبــــد  ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

|27958 تـــ حسن|لنج|بــــو |دل |ع| هويد هره|لق|هندستـــ 

48484o هيم|بــــر|ن محمد |حمد رضو|ن |رضو سكندريه|ل|حقوق 

94829  معوض عبــــد | دين
ى
حمد|لعظيم |شوق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o939| وى|لمنش|ورى |لمغ|محمود عىل  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

46o435 لجلجموئى|حمد |نيم محمد محمود عىل |ر ج|بــــ سوه|د|

8|2o|8 ء رجبــــ محمد محمد|دع ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

688|64 هيم عيس محمد حسن|بــــر|محمد  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

648744 ل نصي |ل محبــــ كم|كم زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3||689 ي
ف محمد محمد محمد| |دئى رسر ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

427229 ى|هيم حمدي محمد ج|بــــر|عمر  هي  سيوط|عه |زر

637o98  رمض|عبــــد
ى
لبــــقرى|ن عبــــده |هلل محمود شوق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68o397 لعدل عىل|ن جمعه |محمد رمض زيق|لزق|صيدله 

6799o9 هيم حسن خليل|بــــر|رحمه مجدى  لمنصوره|حقوق 

34|63o ي مصطفى |ي
ى عبــــده مصطفى ه|سمي  بــــوخرصى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2|249o لغنى|م عزيز عبــــد |حمد هش|د |زي ى شمس حقوق عي 

258725 ضى|لغنى ر|فتـــىح عنتـــر عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

444496 و|لفتـــوح |بــــو |مل |هدير ك ى حمد عجي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

529933 ل|ىط غ|لع|لمقصود فكرى عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

|34464 وى|ئى سيد مك|رحمه ه ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

26o285 لجليل|لمحسن عبــــد|ء عبــــد|ء عل|عىلي ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

5287oo د|لحد|بــــ متـــولي |لوه|حمد محمد عبــــد| ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

22676 لعزيز|نور عبــــد |م |نور عص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33493o لسيد|رص |لرحيم ن|ء عبــــد|ميس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

886934 ن |ل رضو|حمد جل|م |مر سيوط|علوم 

43||73 هيم|بــــر|لجليل عىل |طمه حسنى عبــــد |ف |بــــ طنط|د|

75|539 ى عىل |سيف ي لمرصى|رس حسي  ره بــــور سعيد|تـــج

687469 لعدوى|لسيد مأمون |د |م رش لمنصورتـــ |تـــمريض 

353737 ى مصطفى|حمد مجدى | مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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78427 د حسن|حمد ج|هبــــه  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

24549| لح محمود محمد سليم|م ص|ريه هره|لق|ره |تـــج

784573 هيم بــــسيوئى|بــــر|زق |لر|دى عبــــد |له|ء |عل زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4|9|46 د|لجو|حمد حموده معروف مرىس عبــــد | |حقوق طنط

886|37 ى |بــــر|محمد ظريف  هيم حسي  سيوط|بــــ |د|

83|84o ىطي|لع|لمجد عبــــد|بــــو|مر |لمجد ع|بــــو| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

894oo2 للطيف |بــــتـــ عبــــد|ن ثــــ|محمد رشو سيوط|حقوق 

7|o26 ى|ر محمود محمد حس|من ني  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7674| لسيد محمد|عمر سيد محمد  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

757846 هيم|بــــر|لسيد محمد |ندى  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

49o454 ى|ش س محمد عىل قرنفل|ز عىل عبــــ|هي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

78o238 هلل|حمد عىل عبــــد|لحميد |حمد عبــــد| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|9962  ر|لبــــ|ح عبــــد |حمد سم|
ى
|لبــــ|شد عبــــد |ق

ى
ق دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|

لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

5|664| يز سعيد حموده|سلىم ف تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|72863 لجيد|ن عبــــد |هدى سعد شعبــــ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

885|44 دريس |م محمد يونس |هي سيوط|ره |تـــج

25|29| هلل|د|ر ج|ئى مختـــ|ر ه|مختـــ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

22297| يحن  محمود يحن  محمود عفيفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

24|424 حمد محمد|بــــ |يه|ء |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

447883 رص عمر محمد رحىمي|ملك ن سكندريه|ل|هندستـــ 

42o2o4 ه فرج  وى|لششتـــ|لسيد |أمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

37|53 حمد|لحليم سيد|هلل عبــــد |مه عبــــد |هلل سل|عبــــد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

|25269 بــــ رجبــــ حسن عىل|يه|ر |يثــــ| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

47372 حمد هيكل|رق |مصطفى ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

43392o لجليل محمد|مروه محمد محمد عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

3||738 حمد مصطفى|يمنى محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

35o7o2 ن|رق حسن سليم|حبــــيبــــتـــ ط ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

776336 لعليم|رس جوده عبــــد |يه ي| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

25|o8 حمد|شور محمد |مريم ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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3|323o لدين|د نور |وي محمد رش|لششتـــ|بــــدر  ى شمس|د| بــــ عي 

7|8o74 م رزق|لسل|م عبــــد |لسل|رق عبــــد |عمر ط ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

95796 هيم عىل|بــــر|بــــ سمي  |رح لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5369|6 ن عىل|لرحمن شعبــــ|حمد صبــــىح عبــــد| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

25|55o ى|بــــ ش|لوه|لمنعم عبــــد|بــــ عبــــد|لوه|عبــــد هي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

476425 ي جمعتـــ قطبــــ عقربــــ
ى
محمد صدق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

448556 لسبــــىك|هيم |بــــر|لفتـــوح |بــــو|هيم |بــــر|محمود  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

82|||7 رس عىلي|عيل ف|سم|م |حل| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

9o7642 هيم محمود محمد |بــــر|لرحمن |عبــــد دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

4336o3 يه|لسيد حد|لحميد |لسيد عبــــد| |علوم طنط

499|43 لرحمن|م عبــــد |لسل|دل عبــــد |م ع|ريه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

82658o ف غريبــــ محمد|ن |كريم رسر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|28o53 حمد|فظ |ء محمد ربــــيع ح|عل ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6943|o  قطرى|لش|سعد عبــــد | منى رض
ى
ق لمنصوره|ل |طف|ض |ري

278o32 ن محمد|عبــــي  مصطفى عثــــم ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

362||| حمد|رق محمد |لدين ط|سيف  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|7429 ي  لم|حمد س|سيف مدحتـــ يحن  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

439o29 فظ|لح|ل قطبــــ عبــــد|محمد جل لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

6|4227 جي|لمصبــــ|لمتـــولي |لح |محمد ص |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

684377 هلل عصفور|د محمود محمد عبــــد |زي يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

7||7o2 لطي |م لبــــيبــــ |م بــــره|محمد بــــره لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

3|45|2 هيم يوسف|بــــر|ن |جورج سمع |ره بــــنه|تـــج

432|45 ف|م عىل يوسف جز|سل| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

449388 وى|حمد عطيه عيد منش|ن |مرو |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

839|29 حمد|هر مرعي |هلل م|عبــــد قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

628o93 ى سليم|ء سل|شيم ن|مه حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

8|6554 ي خلف|لبــــ|دل عبــــد|ء ع|ل|
ى
ق ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

273572 ء ضوى متـــول عىل|شيم لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

|367o8 عي|م محمد رف|حبــــيبــــه عص ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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45|376 ل عىل عطيه|ل كم|محمد كم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

5o88|3 لخل بــــدر زيتـــون|عمرو  تـــمريض دمنهور

4o2256 لفتـــوح|لغنى أبــــو|سميه محمد عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

752o9o مه|حمد سل|حمد |ل محمد |س ى شمس|تـــج ره عي 

42o47 هلل محمود|لنبــــى عبــــد|طمه عبــــد|ف ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

876oo6 لمنعم سيد عىل  |رس عبــــد|ف سيوط|بــــ |د|

232oo3 عيل|سم|مر رفعتـــ محمد |محمد تـــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|2693 بــــ|روق رسر|ن ف|يوسف عدن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

523367 بــــدين محمد مرىس|حمد محمد ع| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

6|353| ن|لطح|لىح أحمد |محمود مجدى عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

877846 بــــتـــ |ء محمد عىل ثــــ|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

32648| ي
لرحمن|د عبــــد|لرحمن حم|عبــــد| دئى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

238265 لعزيز رجبــــ محمد|ر عبــــد|من ن|بــــ حلو|د|

446o| هر  |لظ|هر محمد عبــــد|لظ|طمه عبــــد|ف
لعليم|عبــــد

تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

2|76oo لعظيم نخيل|لد محمد عبــــد |حمد خ| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

35954 لد|حمد خ|لحكم محمد |جر عبــــد|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

693995 هيم عسكر|بــــر|حمد |هلل رفعتـــ |عبــــد  لمنصوره|عه |زر

779437 لحميد محمد بــــكرى|رغده عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

|53334 ح|لفتـــ|هلل عبــــد |ل عبــــد |جم| دين ن|بــــ حلو|د|

684846 ى حسونه|حمد |رس |يه ي| حمد حسني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

58|54 دى وزير|دى حسنى ن|ن طبــــ بــــنى سويف

897835 للطيف |م محمد طه عبــــد|بــــتـــس| ج|طبــــ سوه

4964o5 ن|لسيد عثــــم|ء رجبــــ |ل| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

33|655 زى|لفتـــوح حج|بــــو|لرحمن |محمود عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

332944  درويش|هيم |بــــر|يوسف درويش 
ى
لدسوق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

558o8 ه نبــــيل عىلي عبــــد | لحميد|مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

758|28 ر محمد|لغف|عىل عوض عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

7|o534 هيم حموده|بــــر|محمد محمد | دين ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد
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6o5278 لدرينى|حمد |در |لق|ح عبــــد|فرح صل لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

5o|5|5 ن|لد محمد معوض عثــــم|محمد خ ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

476o49 لسيد|لدين محمد طه محمد |م |ندى حس سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

46469 عيل|سم|طمتـــ سيد خليل |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

36882 د|ل ج|بــــرين محمد كم|ص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|7|o| ى ي ج| يوستـــي 
د هندي|عوئى ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|لمنى

|25489 فظ محمد|لح|لدين عبــــد |ح |منيه محمد صل|
وى|لحفن |

ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

27636 هيم حسن|بــــر|تـــسنيم نبــــيل  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8699|o ي|لدين عبــــد|ل |يمن ربــــيع جم|
لغنى ي صن. تـــ.ك

ن|سو|ع |فنى

52o773 لصعيدى|ل حلىم |لهل|أمل  طبــــ بــــيطرى دمنهور

4653|6 ره|مصطفى وجيه محروس معروف عم |حقوق طنط

8|8892 مه سعد سنوىسي|س|ء |سم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

5|9|65 ن|ده رضو|لعزيز حم|لسيد عبــــد |ء |سم| |علوم طنط

892467 حمد محمد |ل |مصطفى جم سيوط|بــــ |د|

36|o|4 |عيل عط|سم| |عيل عط|سم| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

83|7|8 ي محمد
ي تـــفى محمد خي   بــــ|لي |لع|

ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

3553|| بــــ بــــيوم محمد بــــيوم|يه|ء |ل| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

834278 حمد|م محمد محمود |سل| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

422475 هلل|ل نرص|م رزق ج|حس سكندريه|ل|حقوق 

9|5599 لعزيز  |خلود بــــكرى عمر عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|739| للطيف|بــــر عبــــد|لج|حمد عىلي عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

52696 ح محمد|لفتـــ|رس عبــــد|كريم ي علوم بــــنى سويف

767743 بــــوعتـــلتـــ|ن |ن حمد|هر عثــــم|شموع ط عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

494654 رتـــ|لحميد عوض رسر|حمد رفعتـــ عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6|4o53 ع زهره|لسبــــ|لسيد |عي |لسبــــ|مي |يتـــ س| |عه طنط|زر

634o29 حمد وليد يوسف حسن حسن| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|6|8o5 ذ محمد محمود حمدى محمد|مع ى شمس هندستـــ عي 

|324o3 حمد|ن |سلىم محمد سلم ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

77oo65 خليل محمد خليل| لرحمن عط|عبــــد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5o8928 حمد محمد شعيبــــ|ج  |حمد ن| ن|علوم حلو
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28o889 حمد حسن عيد سيد|م |ريه ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

88o2o| حمد عمر محمود |سل |لبــــ|عمر  شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

772697 مه|هيم سل|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

754455 فظ جريس|طف ح|ل ع|من عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

3|7624 حمد|د محمد |محمد جيه لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

764559 ود|رس رأفتـــ طه د|زن ي|م ره بــــور سعيد|تـــج

34o35 ى ى محمد محمد حسي  مي  ني  ن|علوم حلو

4929o3 تـــتـــ محمد|حمد تـــوفيق شح|تـــوفيق  بــــ دمنهور|د|

677222 حمد|لرحمن مصطفى محمد جعفر |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88733| ل عىل بــــدر |عمر جم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

78|57 |لعط|بــــو |لمنعم |حبــــيبــــتـــ وليد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

48256| لنبــــى|در عبــــد |لق|سلىم محمد عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

3|8782 لمحمودى|هيم |بــــر|هدى محروس  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

83o824 هيم نعيم|بــــر|م |كر|تـــي  |فلوبــــ ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

3569|o لعزيز عيطتـــ|هر سعيد عبــــد|رتـــ ز|س |ره بــــنه|تـــج

675436 حمد محمد فرج|سعد |زينه  لمنصوره|بــــ |د|

252849 شور|لسيد ع|مه |س|تـــفى  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8|4|95 ن حسن|مد رمض|محمد ح ره بــــنى سويف|تـــج

637252 ز|حمد بــــ|لرحمن |عبــــده عبــــد| عل زيق|لزق|بــــ |د|

|63367 هيم|بــــر|لمنعم |ندى محمد عبــــد  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

2|4372 شه|مريم صبــــرى زينهم عك مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6o8|47 لسيد محمد فليفل|منى محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

694622 هلل|لفتـــوح حسن عوض |بــــو|لسيد |ره |س لمنصوره|بــــ |د|

56586 حسن محمد حسن طه ي سويف
هندستـــ بــــنى

34o993 بــــ|لبــــ|حمد يوسف فتـــح |يوسف  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5|3|89 مد قريطم|لعزيز مرضى ح|حمد عبــــد | تـــربــــيتـــ دمنهور

883222 ى  |يق |طف ف|هلل ع|منتـــ  مي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

7546|8 هيم محمد محمود|بــــر|يه | عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|2|52 |لسعيد عط|نسمه محمد محمد  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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5|4o66 ل|دو سعد هل|محمد ج| رض سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

45939 طر|لحميد خ|هيم عبــــد |بــــر|حمد |م |ريه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

455|7 حمد مجدى فتـــىح محمد| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

4o26|4 بــــو زيد|لد محمود |ن خ|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

683598 زىك يعقوبــــ| ذىك صف| صف ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

4|579o د|لضي|ن محمود محمد |حبــــيبــــتـــ مرو |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

754282 هلل محمود فتـــىح محمدخميس|نور  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

3294|3 تـــفى وجيتـــ عزتـــ حسن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2|94|4 بــــر مصطفى|ن ممدوح ج|نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5389o بــــو بــــكر صديق محمد|زينبــــ  ن|فنون جميله فنون حلو

|24684 هلل ذىك|بــــ |ئى ج|مريم ه ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

89263o  شنوده |س|يدى |ه
ى
مه شوق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

582o5 حمد|يمن فتـــىح |صم |ع ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

5|4549 ن|ن أحمد محمد دهش|ء سليم|أسم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

883577 هلل |مد فرغل عبــــد|ن ح|نوره ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

628||5 ل|لع|طف محمد عبــــد|بــــ ع|يه| زيق|لزق|حقوق 

|75o7| صم محمود محمد|ن ع|يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2||25 حمد مجدى محمد محمود| ى شمس|تـــج ره عي 

63422 ح محمد|لفتـــ|ح حمدى عبــــد|لفتـــ|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

5o2969 لرحيم|ندى محمد فتـــىح عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25|333 لعظيم رجبــــ|ن عبــــد|لعظيم رمض|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

5o|585 ح عيد محمد مرىس|حبــــيبــــه صل سكندريه|ل|علوم 

7523o6 يف عبــــد | وى|لص|در |لق|حمد رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

769239 ى س|مهده نرص  لم|هلل حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

|74|39 |لبــــ|م سيد محمد عبــــد |سيد هش
ى
ق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

56996 ى|رص محمد حس|لن|عبــــد | رودين ني  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

546476 لد|لد محمد خ|لد محمد خ|خ سكندريه|ل|هندستـــ 

49|526 ح محمد عليوتـــ محمد|رتـــ صل|س سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4o87o9 ى محمد عبــــد|فريده  لنبــــى|حمد دمي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط
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268325 ل|لغز|محمد | طلعتـــ زكري ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

3726o5 ل|حمد بــــل|ح |طمتـــ صل|ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

22859| حمد عىل|م سعيد |غر سيوط|ره |تـــج

637998 وى محمود حسن|لشبــــر|ر محمد |مي زيق |لزق|تـــمريض 

843399 ى لرؤوف|فوزي عبــــد| يىلي| |يوستـــي   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

5|5|62 حون|ج  حسن عطيه ط|ندى عطيه ن تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

5|947o هلل بــــسيوئى|لمنعم عبــــد |حمد عبــــد|ر |من تـــمريض دمنهور

768985 حمد|طمه محمد عىل |ف عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

868658 هلل| |دل عيد عط|بــــسنتـــ ع ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

89|32o هلل سعد  |د فرج |دير ميل|بــــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|928o بــــوزيد|بــــوزيد عىل |ء |شيم |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

3555o2 بــــ|لوه|لحميد عبــــد|يتـــ محمد عبــــد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

||4727 حمد عفيفى محمد شديد| ى شمس حقوق عي 

27|575 د ضيف|لجو|مد عبــــد |ده محمد ح|غ لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

765659 ى عبــــد |هلل محمود ش|عبــــد  لحميد محمد|هي  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

43|7oo لمقىل|لعربــــى بــــسيوئى |حمد | |صيدله طنط

65298 حمد|لمنعم |د نبــــيل عبــــد |زي ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

96544 متـــ|عيد مسلم سل| هويد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

764oo| حمد هجرس|روق محمد |ن ف|نوره تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5|o68| س|لتـــر|حمد محمد عوض |مؤمن  طبــــ بــــيطرى دمنهور

452878 ح|لفتـــ|لسيد سعد عبــــد |حمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

855743 حمد|محمود بــــدر محمود  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

696|86 وي|لشن|لرحمن |حمد حميدو عبــــد | لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

693747 د|لجو|د محمد عبــــد |لجو|ء عبــــد |سم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

452873 هيم|بــــر|هيم محمود |بــــر|لد |خ لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

898o72 ن |لرحمن مهر|محمد عطيه عبــــد ج|ره سوه|تـــج

8877|4 حمد |حمد مصطفى |هدى  سيوط|تـــربــــيتـــ 

358587 رق عىلي محمد|مريم ط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

699832 لح|حمد ص|دل |حمد ع|ن |نوره لمنصوره|بــــ |د|

27626o ه مصطفى حسن عىل| مي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى
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223277 حمد محمد يىح مرىس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|337| ر عيد|لستـــ|ء رجبــــ عبــــد|رس| ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

568o2 لعظيم|ح مرصى عبــــد |كريم محمد صل ي سويف
تـــمريض  بــــنى

53o535 لعزيز محجوبــــ|م عبــــد |لسل|ل عبــــد |ء جم|ول ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

4339|9 لعزيز طيبــــ|لكريم عبــــد |مروتـــ عبــــد  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

78|7|6 مد عزيز سعيد|ره ح|س زيق |لزق|تـــمريض 

324594 هلل|بــــ |هلل ج|د |لسيد ج|هلل |د |ج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

235o43 لدين محمد|م |بــــ عىل حس|يه|محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

35634 |لعل|بــــو|حمد عطيه محمد مرىس |محمد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

63973o رس جوده محمد|ن ي|نوره زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

676|74 هبــــه سمي  عفيفى نبــــيه مصطفى لمنصوره|علوم 

|5525 عر|دل حسن و|جر ع|ه هره|لق|ره |تـــج

37o|2 ى|حمد طلعتـــ عبــــد | لحكم حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o|25o ن كر|هر موريس ش|م| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63o985 ي
لد ذىك ذىك|خ| دئى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

67682 |حن| م عط|سوتـــى س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|28756 ن|ل عثــــم|حمد حسن جل| هره|لق|حقوق 

498762 لرحيم|لبــــ عبــــد |بــــو ط|خلود فريد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

247o84 |لمل|مد محمد |حمد وحيد ح| ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

535252 لد صبــــرى عوده|ن خ|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62|9|| خرص|ل|لسيد منصور |لسيد منصور | لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

4|9294 لم|م س|لسل|ندى مدحتـــ سعدعبــــد  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|44|o4 حبــــيبــــه محمود حسن محمد هره|لق|بــــ |د|

|2|8oo س بــــدوي|لرحمن مجدي عبــــ|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

347656 د|حمد محمد عي|محمد سعيد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

896746 ى محمد |ي حمد عرفه  |سمي  ج|بــــ سوه|د|

6895|8 هيم يونس|بــــر|لرحمن |هيم عبــــد |بــــر|بــــسمه  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

9|9|53 ن معبــــد  |د حمد|ء رش|دع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

27238| ويد محمد عبــــده|محمد ع طف فوزى رسر لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

249232 عيل|سم|حمد |لنبــــى |رحمه عىل عبــــد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|6|726 حمد|محمد محمود جودتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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8934|7 فظ |لح|حمد محمود عبــــد|كريم  سيوط|حقوق 

7558|4 ي|ء خ|لزهر|طمه |ف
ى مصطفى لد محمد حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

42o95| هيم محمد|حمد محمد إبــــر| |ر|ي |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

276923 ذل|لش|لحكيم |دق عبــــد|لص|مروه عبــــد شمون|نوعيتـــ 

337992 بــــ صبــــيح|لوه|محمد جمعتـــ عبــــد |ره بــــنه|تـــج

9o582| رص حمدون محمد |حمدون ن ج|أللسن سوه|كليتـــ 

|3|o25 نوبــــ نبــــيل شهدى رمسيس|بــــ| ن|بــــ حلو|د|

78|497 لعزيز|لعزيز عطيه عبــــد |تـــفى محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|||4 فظ|ئف ح|ر محمد ر|مي ن|بــــ حلو|د|

75o642 حمد|حمد |لحميد |ريم عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|584o لعزيز محمد|د عبــــد |هدير فؤ ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

524o2| لم|لبــــيوم س|حمد |لدين |ء |فيمون عل سكندريه|ل|هندستـــ 

|78737 ى|م حمد|مل |ر مجدى ك|هي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

785387 ي|حمد محمد محمد |
لحسينى ي صىح ري

زيق|لزق|ضه |معهد فنى

88365o م |ح عل|دى صل|نىح  بــــ| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

752|8o ن|لم|لسيد س|ن محمود |يم| زيق|لزق|طبــــ 

7oo|68 هيم عىل|بــــر|نبــــيه | دين لمنصوره|نوعيتـــ 

3627|6 ف محمد عبــــد|عمر  ح|لفتـــ|رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

25oo63 شعيبــــ| لدين زكري|م |هدير حس ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4977o3 لمغربــــى|ء حسنى محمد |سم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

69|9|| م|حمد حم|حمد حلىم |رق |ط لمنصورتـــ |تـــمريض 

488|85 ى محمد حسن |كريم هش ر|لنج|م حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

26||62 حمد محمود|طف |ن ع|يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

66265 مل|هلل محمود محمد ك|عبــــد لفيوم|هندستـــ 

6782o حمد|هلل مصطفى محمد |عبــــد ي للفن|
|دق قن|لفنى

363o83 تـــ محمد سليم| س|ن عبــــ|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|54677 لق|لخ|هلل محمود عبــــد |محمد عبــــد  عه مشتـــهر|زر

|24273 لق|لخ|لحليم عبــــد |سلىم حسنى عبــــد  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

56886 ى لح|صبــــىحي عزيز ص| مي  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

9|8796 ء محمود عىل محمود  |رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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477|86 د مصطفى منصور شبــــيبــــ|زي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o6694 مل|محمد منصور محمود ك ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

2|963o تـــه|حمد شح|رق |ن ط|يم| ى شمس| لسن عي 

436256 لجمل|حمد |حمد بــــكر عىل | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

464966 ظه|محمود بــــ| محمود رض لمنصوره|حقوق 

|574|2 لرؤف|ن محمود يحن  عبــــد |يم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

895432 حمد  |لدين |حمد محمد عزيز | ج|علوم سوه

2|5275 ن|لد صديق عىل عثــــم|خ| ر|ي |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

2458o| لح|م زىك ص|هلل هش|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|66636 ى سمي   لسيد بــــدوى|يقي  ن|بــــ حلو|د|

443792 ليىح |لسم|بــــ |لوه|مه عبــــد|س|ندى  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

68o3o2 لسيد شلبــــى|د |هلل ثــــروتـــ رش|يه | لمنصوره|عه |زر

67878| لسيد محمد غنيم|حه |مريم سم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

68oooo لسيد|حمد |لد محمد لطفى |خ لمنصوره|صيدله 

3327|5 يف صل|زي لدبــــيىك|لدين محمد |ح |د رسر |حقوق بــــنه

779682 حمد محمد أبــــويحن |محمد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

526583 هلل فهيم||جرجس حشمتـــ عط سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28535| هلل|محمد مصطفى مصطفى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o4379 هيم محمد|بــــر|دتـــ |هيم حم|بــــر| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3975 لعزيز|حمد عبــــد |م |ز هش|شي  هره|لق|بــــ |د|

53544 لخي  محمد|بــــو |لد |كريم خ زيق|لزق|حقوق 

5o89o3 م|لش|روق فرج |حمد فرج ف| |ره طنط|تـــج

33|93| لسيد|سعود صبــــىح محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8|2856 لحليم حسن|ل عبــــد|جر جم|ه ي|نوعيتـــ 
|لمنى

258662 لسيد محمد|لد |مي  خ| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3|498 ر|حمد محمد محمد نص|ء |سم| هره|لق|صيدله 

9o65o2 ى|م ى |مكرم | رتـــي  سكندر حني  ج|بــــ سوه|د|

||9|oo بــــ|بــــ عمر خط|حمد خط| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

7787|4 ل محمد|لمتـــع|رس عبــــد |يمن ي| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

8573o3 بــــ خر خلف|س ز|تـــ غط|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى
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7|2328  عبــــد |هيم |بــــر|هيم |بــــر|ء |ل|
ى
للطيف|لدسوق ي |

لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

25|o28 ق|ح |لفتـــ|محمد فيصل عبــــد وى|لشر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

3|4767 طف محمود خليل|محمود ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

895466 هيم |بــــر|س |حمد محمود عبــــ| ج|بــــ سوه|د|

338o75 لسيد|حمد |لسيد |حمد | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

57o4| حمد محفوظ|ء ضيف |صف ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

436959 لشيخ|سهيلتـــ أحمد محمد محمد  لشيخ|طبــــ كفر 

628724 لمنصف محمد|ء عبــــد|محمد عل زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

4763o3 ن خليل|مي  ريمون سيدهم سليم| ى شمس| لسن عي 

8oo449 حمد|لعظيم |طمه خلف عبــــد|ف ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

53|26 لحكيم مصطفى|حمد عبــــد|ندى  حقوق بــــنى سويف

|38366 محمد مصطفى محمود بــــدوى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

68962| تـــ|لعزيز بــــرك|ح عبــــد |طف صل|عو لشيخ|عه كفر |زر

286996 لغنيىمي|م |م|محمد مجدى  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

|5o3|3 حمد|ل |لع|هلل عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8434o5 حمد محمد|لرحيم |ل عبــــد|حبــــيبــــه كم ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

4836o لحميد محمود|ن عبــــد |بــــوزيد زهر| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7|o259 م|مد عىل عز|مد محمد ح|سلىم ح ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

4o842 مر|بــــ محمد ع|يه|عمر  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

778833 حمد|حمد حسن |ره محمد |س زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

832333 دق|مل ص|لرحمن محمد ك|عبــــد دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

79o8o3 لسيد|روحيه محمد محمود  لعريش|بــــ |د|

2|2739 لد حلىم فهىم|لدين خ|سيف  ى شمس حقوق عي 

|23438 ف حسن محمد|محمد  رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49795 د|لجو|عيل عبــــد |سم|عيل سعيد |سم| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

425|9 ح|حمد مصبــــ|حمد سيد |مه |س| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o3|o7 لدين عىل محمد زىك محمد|عىل  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

238847 حمد متـــول درويش|ر متـــول |مي ى شمس علوم عي 

64|9|3 حمد محمد محمد محمود مهدى|هند  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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7565o2 ى محمود|س|حمد | مه حسي  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

4o734 لسيد محمد|لرحمن محمد |عبــــد ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

7|789| لسيد حبــــيبــــ|هيم |بــــر|ن فرج |يم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

679742 هلل حسن عىل حسن|ندى عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5||692 ر خليف|لغف|لمنعم عبــــد|ل عبــــد|عمرو جل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2536o| م|لمنعم سل|رق عبــــد|حمد ط| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4o6554 ي
ى
ي محمود ق

ض|حبــــيبــــتـــ محمد أحمد حنفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|69|2 ى ع|ي وي|لعزيز عشم|طف عبــــد |سمي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

79||o8 لجمل|ء سعيد وحيد ربــــيع |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o8238 نم|حمد غ|لسيد |ر مجدى |أبــــر |بــــ طنط|د|

4|735| ي|لعزيز حسن |لسيد عبــــد|لد |خ
ط|لىحى لشيخ|بــــ كفر |د|

8|53o7 ه كم حمد|ل محمد |ني  ي|بــــ |د|
|لمنى

83o|3| وي محمود|م هند|ء عص|لىمي ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

54742 لرحمن حسن|ء حسن عبــــد |رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4|5o|4 لصعيدي|حمد محمد |محمد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

835956 ميه محمود محمد محمد|س ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

|4529| لقليوبــــي|لسيد |رس فريد |كريم ي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|4837o ع|بــــ مصطفى رف|دين مه|ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|8343 ج|لسم|لفتـــوح حسن |بــــو|خلود حمدى  لشيخ|بــــ كفر |د|

36o265 د|ح محمود ج|لفتـــ|حمد عبــــد|مصطفى  |ره بــــنه|تـــج

4o8593 لمزين|ر عىل عىل |من |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

34755 ف ري|ء |رس| لرحيم|ض عبــــد |رسر هره|لق|ره |تـــج

8o5393 لس حن ي| كي 
شفيق حبــــسر ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى

247675 لسميع محمد |لرسول عبــــد|لسميع عبــــد|عبــــد
له|غز

ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7898|5 لرحمن زبــــي |م عبــــد |طمه س|ف |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

7o5262 د|لعيسوى حم|لرحمن |ل عبــــد |ء جم|عىلي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

776326 ل نجيبــــ|م كم|يه س| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

439563 هيم بــــدوى|بــــر|تـــ |ره وحيد بــــهج|س لشيخ|علوم كفر 

9766o لمحسن|دى محمود عبــــد |محمد ن  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر
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77|567 لحميد|لسيد نرص عبــــد |ئى |محمود ه زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

836664 يوبــــ|خوم |دل بــــ|تـــن ع|ف ي صىح سوه
ج|معهد فنى

644627 ى جبــــر|حمد |هلل |عبــــد | دين مي  |بــــ طنط|د|

4o2757 تـــه|لسيد شح|هيم |بــــر|سمر مجدي  ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

62o245 ى محمد نعيم حسن موىس|ي سمي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

63oo65 لطوجى|م |لسل|خليل خليل محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|3|7|5 لحميد|هر موىس عبــــد |طمه م|ف عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

78753| متـــ|ن محمد محمد سل|نوره زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

272|24 مصطفى سيد عىل مصطفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

254|7o ى |رحمه ن لجندى|رص حسي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4o7544 ن|م محمد عثــــم|لسل|حمد عبــــد |يدى |ه إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

|4825o يرينى صبــــرى ظريف جرجس| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4237o4 ى عص|ي ي|لمحسن |م عبــــد |سمي 
لحسينى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

78468o ىط|لع|حمد محمد يوسف عبــــد| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

698|97 ن|حمد حمد|حسن حمدى | ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

2473|2 هيم سعد|بــــر|هيم |بــــر|حمد محمد | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

83|338 حمد مرىسي|حمد مرىسي | دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

43493 ي|هن
ى
ي دسوق

ى
ء جمعتـــ دسوق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|244| لسيد|لد سعيد عىل |حمد خ| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

37225| حمد|دل سيد |محمد ع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6226o|  محمود تـــوفيق |سم|
ى
لمسلىم|ء شوق ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش

تـــ|لبــــ|ط

433|32 ي|عيل زين |سم|ل |جر جم|ه
لقوئى |طبــــ طنط

49722o ف|لصو|هلل حسن |ندى سعد لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

7ooo9| لعزبــــ|لفتـــوح |بــــو |ره محمد |س لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

6o8334 ى عبــــد  ى خي  لحميد محمد أحمد|حني  لمنصوره|بــــ |د|

6o637 ش|عبــــي  سيد فتـــىحي مرد ي سويف
تـــمريض  بــــنى

68367o لمرىس|محمود مجدى عطيه حسن  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

755|8o ن|حمد سعد سم|سلىم  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

448536 بــــ|لمجيد محمود خط|فتـــ عبــــد|لمجيد ر|عبــــد |هندستـــ طنط
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68|766 حمد|لعليم |حمد نرص عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|54799 ى محمد دي بــــ يوسف|نرمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

34o397  سمي  |م|
وي|لسد|لسيد عىل |نور |ئى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

7546|o هيم|بــــر|ء سيد عبــــده |سم| لمنصوره|حقوق 

69625o ن|لطح|هيم |بــــر|هر محمد |ش لمنصوره|صيدله 

|45658 م|م|محمد مدحتـــ محمد  هره|لق|ره |تـــج

|4887 يف حمدي محمد| روين رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

264524 ف|حمد عبــــد|هبــــه  لمنعم محمود مشر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4|632 ف معوض عبــــد |محمد  لونيس|رسر ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

6o2|o4 مد|لسيد ح|د |ل فؤ|يه جم| |بــــ طنط|د|

487o6| لشتـــى|در |لق|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |مصطفى  سكندريه|ل|ره |تـــج

3|2332 يف|شم |حمد ه|متـــ |س|حبــــيبــــتـــ  لشر ى شمس|د| بــــ عي 

2438|| هيم|بــــر|مل سعيد سعد | ن|بــــ حلو|د|

2|67|7 محمد عمرو محمد غنيم ى شمس هندستـــ عي 

499o8o ف فتـــح |مريم  ر|لنج|هلل محمد|رسر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

598|8 مد سعيد|هلل محمد ح|عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

6|4425 مر|لعظيم ع|مر عبــــد |رص ع|لن|ء عبــــد|لزهر| |صيدله طنط

2|747o وى|لغربــــ|هيم |بــــر|رس محمود |سلىم ي ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8o3944 لعزيز|حمد عبــــد|لعزيز |حمد عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|4225 هيم خله|بــــر|نطون خله | هره|لق|حقوق 

6o94|2 سم|لسيد ق|طه مجدى طه  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|87| بــــر جوهري|ح ص|عمر صل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

527674 ق سعد زىك بــــخيتـــ|سح| |رين|م سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

842||5 لعدبــــ محمد|بــــو|مي  |ل|لرحيم |عبــــد ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

26989o هيم بــــدوى|بــــر|هيم محمد بــــدوى |بــــر| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

393o5 ن|لنبــــى رمض|هيم عبــــد |بــــر|دل |هيم ع|بــــر| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

9o26o5 هيم  |بــــر|عبــــي  حسنى عىل  ج|بــــ سوه|د|

88|562 حمد فتـــىح محمد |رس |ي سيوط|حقوق 

88o92o رق حسن بــــخيتـــ |ليىل ط سيوط|حقوق 

282342 ى  ميخ|س| مي 
ى
ئيل|م شوق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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265|59 ف|تـــ خل|عىل سعيد شح |ره بــــنه|تـــج

9||577 بــــر عىل |هر محمود ج|ط ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

667o9 شم|شم محمد ه|ء ه|شيم لفيوم|صيدلتـــ 

8|9293 لعزيز|للطيف عبــــد|ل عبــــد|منيه جم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

689982 لسعيد|حمد |لسعيد |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

7776|2 لمنعم عىلي|صفيه فهىم عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

9o82|7 لكريم موىس |د |ره خلف ج|س ج|بــــ سوه|د|

63o43o لح عىل تـــوفيق|محمد ص ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

332459 حمد|لسيد|مروتـــ محمد بــــشي   |حقوق بــــنه

258826 عيل يوسف|سم|عيل فتـــىح |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

762699 هلل|د محمد فهىمي عبــــد |محمد عم بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

857o|5 د محمد محمد|محمد عو ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

64864| حمد|لسيد |ل |كم| لي|د زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

57o29 هيم|بــــر|هلل |ء سعيد عبــــد |شيم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8|8234 لصبــــور|لرحيم عبــــد|محمود حسن عبــــد ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

46|635 ر يوسف|لستـــ|لسيد عبــــد|لسيد محمود | |صيدله طنط

43237 لخشتـــ|م |م|محمد سعيد طه  هره|لق|حقوق 

9o97|7 درس|غبــــ تـــ|غبــــ ممدوح ر|ر ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

455|4 شه|م محمد حفنى عك|حمد عص| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

7o5969 لديسىط|هلل محمد |نه عمرو عبــــد |ريح ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

2563|6 ج|ل فر|وليد سعد وص ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4524|3 مصطفى محمد مرىس فتـــوح خلف ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

6392|7 ى|هلل عبــــد|ن عبــــد|إيم لحميد أمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2493o3 لسيد مصطفى|ل مصطفى |كم| سه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3|9779 كر|سيىل ش|رتـــ مكرم بــــ|بــــربــــ ى شمس|تـــج ره عي 

488|62 وع|حمد عىل مط|لدين |هلل نرص|عبــــد لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

8968|2 لمول  |حمد محمد عبــــد|ر |من ج|حقوق سوه

57954 عمرو مصطفى خليفتـــ محمد ره بــــنى سويف|تـــج

635728 لسيد|حمد محمد |هدير  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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49739| تـــ|م بــــرك|لسل|ندي مجدي عبــــد  ره دمنهور|تـــج

|6884| يمن سمي  محمد|م |هش ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

2|9978 ن محمد|حمد رشو|ء |سم| ى شمس|تـــج ره عي 

4o|o2o بــــ عىل|لوه|فظ عبــــد |لعزيز ح|عمر عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

327364 لعزيز قنديل|طمتـــ نبــــيل عبــــد|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|4|77o حمد|حمد فتـــىح سيد |عمر  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

24264| للطيف|مل عبــــد|مل محمد ك|ك ن|تـــربــــيتـــ حلو

4957oo ي|بــــ محمد |لسيد إيه|
ى
لدسوق سكندريه|ل|حقوق 

82|562 ي نسيم غط|ه| زوسيم
س|ئى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|75336 ى نبــــيل ربــــ|ي حمد|ح |سمي  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

67365 ي|ر
لقوى عىل|لقوى روبــــى عبــــد |عبــــد | ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لفيوم|ئ 

348588 ى ر|هيم ر|بــــر| شد|شد حسني  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6o2o57 لخويىط|لجليل محمد |ء محمد عبــــد |رس| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|o586 ف مني  عبــــد |محمد  هيم|بــــر|لمجيد |رسر |بــــ طنط|د|

|6547o لح صبــــىحي|رس مصطفى ص|منه ي كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

262588 ر عىل|لغف|ر محمد عبــــد|لغف|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2947|9 لمنعم محمود|رق عبــــد|كريم ط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

844985 لح|لبــــ ص|بــــوط|محمود محمد  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6oo687 ء عىل محمد عىل محرم|رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

335387 تـــ|لشح|هيم |بــــر|لسيد |ن |سوز ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

44|498 ي عل
هيم|بــــر|م حمدين محمود |لبــــنى لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

6oo62o لعدولي|بــــر |لدين ص|محمود محمد بــــدر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

783o6 د سعد محمد|ء عم|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

39587 لحق|زى عبــــد |مريم سيد حج ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

325o93 عبــــده| يوسف جرجس حن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

334484 ح|لفتـــ|لعظيم عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|مصطفى عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8o4935 ي|عىلي
ء مىحي عىلي تـــوئى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|98|| ى|ء محمد بــــشي  عبــــده |سم| مي  ى شمس|د| بــــ عي 

67679o ف عبــــد |عمرو  لعليم محمد|رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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29726 د|لجو|رق محمود عبــــد |محمود ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

84o45 للطيف|حمد عبــــد |ن محمود طه |يم| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

|5|76| حمد|دق |لص|يمن عبــــد |ن |نور ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

53957 للطيف|حمد عبــــد |لحسن محمد محمد | طبــــ بــــنى سويف

248943 منيه محمد محمد كشك| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

642377 هيم محمد|بــــر|حمد محمد | بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

226|47 لحمد|بــــو |ن ذىك |حمد رمض|محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

87o647 ي|كر| م تـــوفيق خليفه خرصى ن|سو|بــــ |د|

336o53 حمد|لسيد |ئى |ر ه|من زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

64233 لمسيح يعقوبــــ|دل عبــــد |رتـــ ع|س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

343479 ل عيد عىل|لع|منى عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

633546 حمد|حمد متـــول |ء |عىلي ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

368|2o تـــ|لدين فرح|ل |د محمد كم|زي |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

68o7o ى ج بــــو هشيمه|بــــر |نسمه حسي  لفيوم |تـــمريض 

6347o4 لرحمن|حمد محمد عبــــد|حمد مدحتـــ | زيق|لزق|هندستـــ 

5|2435 وى محمد نصي |ليش بــــدر|بــــو |م |هش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o49o3 هلل محمد|ربــــه عبــــد | لسيد عط| |ند ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

859o89 روق عىلي|محمد ف| مه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

852|44 شم|ح محمد ه|محمد صل ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

77858 ى يبــــي|عدلي عجيبــــتـــ عج| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

435529 لجعيدي|زق |لر|رق عبــــد|م ط|هي ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

345597 م|رتـــ محمد فرج سعيد سل|س عه مشتـــهر|زر

75436| لرحمن محمود|ء حسن عبــــد |سم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

8oo222 لدين حسن|لدين نور |ج |محمود رس ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

324269 بــــر محمد|محمود يحن  ص لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

847769 ن|لم|حمد محمد س|يه | ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8362o| هيم عربــــي خليفه سعيد|بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|6|757 يف محمد  يف|مؤمن رسر لسيد محمد رسر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

833o5| لحسن محمد حسن|بــــو|عزه  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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|225o5 زم زهي  محمود|حمد ح| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

776o39 لسيد محمد|رحمه ممدوح  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

498497 |مد |ء محمود ح|عل| ند
ى
ق لصي  |ره طنط|تـــج

484473 حمد منصور حمدى محمد|مهند  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

843233 ي منتـــرص محمود |م|
هيم|بــــر|ئى ن|تـــمريض أسو

535246 د سليم سعد|م فؤ|نعمه حس سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|63328 هبــــم عىل حسن|بــــر|رق |م ط ى شمس هندستـــ عي 

283o62 ئى|لعسقل|مصطفى محمد سيد محمد  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

485555 ل خله|دل قلتـــه هل|مريم ع سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5|7|84 ئى|للق|حمد |ئى فوزى |ه| ف|سل لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

339247 م محمود محمد سعيد|م عص|حس ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

77695| در فرج|لق|دل عبــــد |محمد ع زيق|لزق|بــــ |د|

|54632 ج|مصطفى محمد محمود سيد فر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

83o658 ي صنديل
جرجس جورج حبــــسر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

25874o د|حمد بــــغد|رص |لن|مصطفى عبــــد لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

257996 لد|هيم محمد خ|بــــر|محمد | زكري ى شمس طبــــ عي 

855798 محمد عدلي لملوم عىلي ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

76482o وى|حمد قن|هلل محمود |منه  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

78445 ى  حمد|معتـــز محمود حسي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

7837|6 لحوتـــ|م محمد |م|هلل محمد |منه  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

53924 رس حسن حسن|د ي|زي دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

764|o5 يم|لد|عبــــد | لنج|بــــو |بــــعي |لتـــ|يه حمدى | نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

424|o7 ئى|لفتـــي|لسيد |حمد |محمد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

||792o هيم محمد|بــــر|ل |حمد جم| ى شمس هندستـــ عي 

2447|8 فظ|لح|دى عبــــد|له|فظ عبــــد|لح|رس عبــــد|ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

|5295| لسيد عيد|لرحمن سعيد |عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

35o43| هد|لش|حمد محمد مصطفى | ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

332974 ف عبــــد|بــــسملتـــ  لعظيم|لمحسن عبــــد|رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4o54|2 ن ى عبــــد |لمنعم |لدين عبــــد |ل |جم| مي  لنعيم|مي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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277623 |لبــــن|لق |لخ|م عبــــد|جر عص|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

636o|2 هيم عىل فرج|بــــر|سميه سمي  عىل  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4o54o9 مي محمود خليل محمد خليل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|2||o ي عبــــد|هدي ن لعظيم طه|ج  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

62649| ي
هلل|بــــ |هيم ج|بــــر|لسيد |حمد | |دئى زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

252368 ح محمود تـــوفيق عيس|سم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|3857 ح محمد عىل عبــــدتـــ|سمر صل ى شمس حقوق عي 

827799 ي|د |لعبــــدج|محمد 
لكريم حفنى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

46343 ى فهر|ل محمد حس|بــــل ني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69oo68 لرحيم شمس محمد|شمس عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

33363o مجد محمد عبــــدربــــه|محمد  ى شمس طبــــ عي 

39469 قوله|بــــوع|لرسول محمد |رجبــــ عبــــد | ن|ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

262742 ى عبــــد لبــــليدى|لحميد |محمد حسني  |حقوق بــــنه

25|925 م|ن عبــــده عز|محمود رمض ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

2226|| ى|ندى محمود عىل زن تـــي حسي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

265674 لليثــــى|ر |لستـــ|حمد حسن عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

765o84 ى ر|لد |مريم خ شد|حمد خي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

358269 ى ط|ي م محمد|لسل|رق عبــــد|سمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

265367 لحنفى|مد مرىس |حمد ح|لرحمن |عبــــد هره|لق|ج طبــــيع |عل

8o4532 ي عبــــد|
هلل سنوىسي|مل مصطفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

9o9728 ن  |طف محمد سليم|ع| رش ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

9||o46 ن فوزى  |مدحتـــ محمد رمض ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

3239|5 سيد زيد عىل| ري|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

327923 ح طتـــ|لفتـــ|م عبــــد|دى عص|ف |بــــ بــــنه|د|

|74665 ن محمد محمد|حمد رمض| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|5988| لعزيز محمد|بــــ محمد عبــــد |هيتـــ|م ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|76||3 ى رف ى رف|حسي  ع|ع حسي  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

6o8699 دين وليد فكرى مصطفى محمد|ن تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2295o7 ل صبــــرى محمود|ء جم|سم| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم
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7529|| حمد ممدوح مني  محمد| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8924o2 يف  ف عبــــد|رسر حمد |لنعيم |رسر لمنصوره|حقوق 

8o8456 م فكري زىكي|م حس|سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6o8337 لعجىم|وى |لششتـــ|ن |خلود رمض |بــــ طنط|د|

77978o ن|عبــــده عىل عىل سليم| ند هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8653o9 ربــــ|بــــ مح|لمنطلبــــ دي|ر عبــــد|زه| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

5o8569 ى |م حمد  محمد كونه|زن خي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

887o73 د وهيبــــ سعيد |عي| ن|مري سيوط|تـــربــــيتـــ 

633||8 لسيد محمد غنيم|م |سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78356| ن|ح سليم|لفتـــ|م حسن عبــــد |ريه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

76|862 حمد محمد|م |حس| ند لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

22|633 ف حمدى |محمد  حمد|رسر ن|سو|بــــ |د|

|59372 عيل|سم|م محمد فهىمي |ريه ن|تـــربــــيتـــ حلو

682227 ر عىل|لح مختـــ|خلود محمد ص لمنصوره|علوم 

4o8563 ه|بــــ مصطفى |تـــ خط|ن بــــرك|يم| بــــوصي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3245|o عمر محمد عىلي محمد حسن ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

45o|o ئيل بــــهجتـــ نجيبــــ صليبــــ|ميخ هره|لق|ره |تـــج

|5|89| نور محمد|وعد حمدى  هره|لق|بــــ |د|

488297 س|عمر محمود محمد محمد عىل غط عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76344o تـــ عبــــد |لمل|رص عبــــد |ره ن|س ك|لمل|ك بــــحي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|8964 حمد محمود عىل  |محمود  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|579|6 لح|تـــه ص|زينبــــ محمد شح ى شمس|د| بــــ عي 

758778 عمرو محمد عطيه محمد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2534o8 م|لمعز عل|نهله فوزى عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

96272 ى عبــــد|عبــــد م سيد|لسل|لرحمن حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

499732 هلل|ح عبــــد |در مصبــــ|لق|ح عبــــد |سم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8|5259 صف|ك و|صف مل|ره ن|س ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

365223 ضل|ن محمد ف|م رمض|نعمتـــ عص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o777o در محمد|لق|د سمي  فتـــىح عبــــد |جه سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6o|75o لدرعه|لقوى |س عبــــد|محمد عبــــ لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |
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3|9443 لد موىس عطيه|ء خ|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33o4o3 وق عمر عبــــد لبــــديع منصور|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

263924 وق لبــــيبــــ  لسعد|بــــو |هيم عىل |بــــر|رسر |بــــ بــــنه|د|

495823 ى عبــــد  |لعزيز زكري|محمود حسي  ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

628|o9 ي عزبــــ|بــــر|
هيم أيمن مصطفى زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

892252 مل محمد |عمرو محمد ك سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

529254 بــــوشوم|هيم |بــــر|هيم سعد |بــــر|سعيد  سكندريه|ل|هندستـــ 

689764 بــــينى عبــــد |ء محمد |لشيم| لمطلبــــ|لشر ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

434773 حمد هبــــه|لرحمن |حمد عبــــد|زينبــــ  |ره طنط|تـــج

222752 حمدى مجدى حمدى محمد تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

297|2 لعليم محمد سنوىس|محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

44o|2 ف يحن  | وى|لمنيل|حمد محمد |رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

339826 حمد|حمد |يدى محسن |ه زيق|لزق|صيدله 

432948 ر|لنج|لعزيز |دل عبــــد |ن ع|نور |بــــ طنط|د|

7|5938 ى|لجليل عبــــد |ل مصطفى عبــــد |نو لجليل عوضي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

78|923 لمنعم تـــوفيق حسن|ر عبــــد |مي هره|لق|ج طبــــيع |عل

869459 حمد خليل|منيه محمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

326567 عيل سيد|سم|يتـــ سيد | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

823627 سم مهدي عىلي|خلود ق ي|عه |زر
|لمنى

6||36o هلل عرفه|لمنعم عط|س عبــــد |ين| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

634442 مد|م ح|لسل|حمد يوسف عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

|28o2| م زىك محمد|حمد حس| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

849o6 لحليم عىل|لد عبــــد |ء خ|وف سيوط|حقوق 

279454 ل نرص زقزوق|لع|بــــر عبــــد|محمد ج ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

262382 د ذىك متـــول|محمد فؤ تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

337327 حمد عىلي|ندي عىلي  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5||oo3 ن حسن حميدتـــ|م حسن رمض|حس ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4o2498 ى محمد حس|ن حس|يم| ى |ني  حمد|ني  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

767373 ى| ء رض|ل| معوض حسي  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 
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|64946 ف |رقيه  لسيد خليل|رسر ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

26o523 لعزيز|رص محمد عبــــد|ر ن|من زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|7|48o ى عبــــد  لمنعم حسن|محمد حسي  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

859|52 ل|تـــه تـــف|ن مجدي شح|سوز ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

37o853 ى محمد فتـــىح سعيد |ي م|م|سمي  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

437884 ي|ر
لسعيد عبــــده فزع|طف |ع| ئى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|67852 يف سيد عو|ه د|جر رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

5|97o7 ى عبــــد | لي|د نم|لرحيم غ|فتـــىح حسي  |حقوق طنط

687o96 لسعود|بــــو|ح  |لفتـــ|دل فتـــىح عبــــد |جر ع|ه لمنصوره|صيدله 

7|o56o لسيد قشطه|س |سلىم محمد عبــــ لمنصوره|حقوق 

252526 بــــ|م خط|لسل|رف عبــــد|منيه ع| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o6827 م|مريم يشى محمد ضي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o9262 ى|ح |لفتـــ|ره عىل عبــــد |س لسيد حسي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4559|3 ى عىل مصطفى|ل |حمد جم| مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6894o8 لقصبــــى|لسيد فتـــىح محمد |نشوى  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

633468 ر|لنج|ئى محمد خليل |ن ه|نوره ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

282378 محمد محمود عىل| يه رض| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

3|7567 س|رس محمد غريبــــ عبــــ|ي ى شمس|تـــج ره عي 

542337 بــــو حجر|عىل محمد | دين لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|73956 هيم|بــــر|دل محمد عيد |ع ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

8|o436 هيم|بــــر|بــــوغنيمه |محمد مدحتـــ  سيوط|ره |تـــج

7o738o لسيد| |لسيد عط|م |وس لمنصوره|بــــ |د|

5|2759 ف عبــــد|حمد | ح جهىم بــــريك|لفتـــ|رسر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

867794 د وليم بــــطرس|نوبــــ عم|بــــ| لمنصوره|حقوق 

82|2|| د|هلل عزيز محمد حم|عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

775ooo ى طه| ى بــــدر حسني  لعنود بــــدر حسي  زيق|لزق|صيدله 

625966 لسيد|ن |لسيد شعبــــ|عمر  زيق|لزق|ره |تـــج

23226| ف ج|محمد  هلل|د عبــــد|رسر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o3343 هيم سعد حبــــيش|بــــر|أيه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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6|5273 ف |رضوى  لعفنى|حمد محمود |رسر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

86382o حمد بــــطيخ|لهوي |بــــو|سلوي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

254533 لسيد بــــسيوئى|لد |حمد خ| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

529|87 ى لمسيح|عبــــده خليل عبــــد | رض| مي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

355o84 ي محمود 
ي|لق|بــــو |رحمتـــ عفيفى

سم عفيفى مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

537325 ذل|لش|حمدى أحمد عوض | ند عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

546336 |متـــ جينو|لرحمن محمد سل|عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

624764 ىس|لعبــــ|لسيد |ح |يمن مصبــــ|رس |ف ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

226243 ى|عيل عبــــد |سم|حمد |ن |مرو لحكيم حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

774826 وى|لشعر|لسيد حسن |ء محمود |ل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

434o|8 بــــو ليله|لسيد |نور |روضه  |صيدله طنط

|64356 م عىل سيد عىلي سيد|حس هره|لق|بــــ |د|

224o96 سيد محمود عىل| دين هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8996|5 ر عزوز محمود محمد |مي ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|36673 شم محمود محمد|جر محمد ه|ه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8o275| ك|لمل|ضع حبــــيبــــ عبــــد|متـــو| رين|م ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

253866 يف محمد خط|عبــــد بــــى|لرحمن رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

767434 لعبــــد سلىمي|محمود | دين لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

528379 ل يوسف حسن|لدين محمد كم|سيف  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

7922|4 لربــــع|حمد |عيل |سم|لسيد |محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6434|| حمد|حمد محمد عىل |محمد  زيق|لزق|حقوق 

6o64|8 هيم|بــــر|تـــوفيق | محمد رض ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

7o98|5 ل|لىكي|لحسينى محمد محمد مسعد |ء |ل| |لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه 
لمنصورتـــ

7|64| هيم جبــــيىلي|بــــر|لرحمن مهدي |عبــــد لفيوم|طبــــ 

792|3 م محمود|بــــ محمد س|مه هره|لق|حقوق 

823497 ي حسن عبــــد|شيم
لرحمن|ء مصطفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

356|7 زى|هيم حج|بــــر|لحليم |يوسف مجدى عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

78|593 ه | حمد محمد عىل|مي  زيق|لزق|ره |تـــج

676796 هيم عىل|بــــر|كريم محمد عىل  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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266922 ن|هلل وهبــــه سليم|سمر صبــــىح عبــــد لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

258375 فظ|لح|ده رفعتـــ مشحوتـــ عبــــد|حم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8357|5 حمد حسن|هلل |حمد سعد | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3o876 حمد محمد|ء عىلي |رس| ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

45o4|7 ن|م|هلل معوض |محمد عبــــد |هندستـــ طنط

257o34 لسيجرى|ن فتـــىح |رقيه رمض تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

822778 ي |
ن|بــــوزيد رضو|حمد مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

4967o2 وى|أمنيتـــ خميس خميس محمد طنط دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

365535 لدين عيد جمعه|ح |لحسن صل| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

857527 حمد|هي تـــوفيق |بــــ بــــ|ربــــ ي|بــــ |د|
|لمنى

626|28 ج  محمود جمعه|أدهم عيد ن ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

885846 دل محمد |لنعيم ع|ن عبــــد|نوره سيوط|تـــربــــيتـــ 

346o43 ن ي ن|روم| مي 
ديوس|قل|دي تـــوفيق |ئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

24o695 ى عبــــ|لن|د عبــــد|جه س جمعتـــ|رص حسي  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

5o2277 يف|بــــر|حمد |هيم |بــــر| هيم رسر سكندريه|ل|عه |زر

7749|4 لرحمن عىل خليل|ء عبــــد |عىلي زيق|لزق|طبــــ 

8o237 لنبــــي|مصطفى محمود محمد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o3627 ر|لجز|تـــ |حمد بــــرك|ئى محمد |حمد ه| زيق|لزق|بــــ |د|

525287 هلل|حمد عبــــد|لحميد |ح عبــــد |حبــــيبــــتـــ صل |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

23739o لشطورى|ل |ن هيسم محمد كم|نوره ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

42||o2 لسيد خليل|لسعيد محمد محمد |ن |نوره عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

42o74 حمد زىك|م محمود  هره|لق|ره |تـــج

4o83|2 هيم عىل عمر|بــــر|لد |محمد خ |ره طنط|تـــج

|33358 ي عي|جورج روم
د بــــخيتـــ|ئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6494|3 لم|ل محمد س|محمد مصطفى جم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76|476 |هيم محمد تـــوفيق |بــــر|لدين |ء |ذ عل|مع
وى|لشن

ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

8385|9 ن|حمد عثــــم|ن |هدي عثــــم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

2399o5 لد حسن فرغىل|حسن خ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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|34885 ح|لفتـــ|صم سيد عبــــد |عمر ع تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

4625o ى وي|غبــــ بــــبــــ|سعد ر| مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

227695 ى محمد سعدون| يه محمد حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

262924 ى |محمد ط م|إلم|رق محمد حسني  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6|35o9 لمرصى|لد محمد محمد |محمود خ |هندستـــ طنط

5|56|  عبــــد |لش|يه عبــــد |
ى
هلل|حد عبــــد |لو|ق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

769494 هلل محمد حسيبــــ محمد عرفه|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6|5|42 ز|لبــــ|ئل حمدى |و| هن ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

23|||o حمد|لسيد |حمد |لرحمن |عبــــد ن|بــــ حلو|د|

45|o35 ج|لغنى حج|ل عبــــد |بــــر جم|ل ص|جم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

49oo72 ل|ن حسن فخرى محمد جم|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|||94 بــــ|محمد محمود محمد كس ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

5o37o ى ك|عبــــد  م|م|مل |هلل عشر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6o27|| لبــــطل|تـــه محمد متـــول |شح لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

4|7|66 حمد فريج|زق |لر|لد عبــــد |م خ|سل| لشيخ|بــــ كفر |د|

879569 هيم |بــــر|ن سمي  عزيز |حن سيوط|تـــربــــيتـــ 

5o8235 حمد محمد عوض|بــــو زيد |ء |شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

426924 شور محمد حسن|ء محمد ع|رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

4452o| ف جمعه محمد |حمد | لجمل|رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

63|252 ى محمد|ره مصطفى عبــــد |س للطيف حسي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

625442 رى|جورج عدل مك| بــــول زيق|لزق|طبــــ 

9|9767 ى يوبــــ معوض  |نشأتـــ | مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

322795 ى عبــــد|ء |ل| در|لق|يمن حسني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|583|7 يد|مه محمد ف|س|ء |سم| ن|هندستـــ حلو

89o567 حمد |ضى |لر|حمد محمد عبــــد| سيوط|حقوق 

8937o7 حمد محمد |رون |حمد ه| سيوط|ره |تـــج

|35842 حمد|هدير سيد محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

335|o8 ى عبــــد|جر محمد |ه لعزيز|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

74o4| لكريم|رص محمود عبــــد|مصطفى ن لفيوم |تـــمريض 
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2|7983 لكريم|تـــ عبــــد |د|لس|حمد محمد |جنه  ى شمس|د| بــــ عي 

483466 هيم حسن|بــــر|هيم محمد |بــــر|س |ين| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7769|5 د محمد عسكر|رضوى عم زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

637988 ئل محمد حسن|ن و|جيل لفيوم|ر |ثــــ|

8oo432 ي|ء و|ل|
ئل محمد زهنى ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

تـــ بــــنى

4|4|8o ى عبــــد|ي خر|هيم ف|بــــر|ل |لع|سمي  |بــــ طنط|د|

529449 |لسق|لرحمن عوض |هيم صبــــىح عبــــد |إبــــر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|5676o هيم|بــــر|بــــ |لوه|يمن عبــــد |حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

898||8 طه محمد طه محمد  هره|لق|طبــــ 

|38432 حمد عىلي محمد محمود|وريده محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|8o55 ف محمد عمر عبــــد |روي | لحليم|رسر كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

8o4o57 رق محمد طه محمد|ط ي|بــــ |د|
|لمنى

25496o ن رى|لبــــ|د عبــــد |محمد حسن حم| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

46367 ن|حمد زهر|ن |هلل عثــــم|ن عبــــد |محمد زيد ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

4o7|28 لمبــــدي منصور|ن محمد عبــــد |نوره عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o6735 بــــ|هيم دي|بــــر|م عوئى عىل |عص لمنصوره|بــــ |د|

685597 لسعيد|حمد |ئى |ء ه|لىمي لمنصوره|حقوق 

675o3 عي عىلي|رق محمد رف|ط لفيوم|حقوق 

263683 ده رجبــــ حسينى محمد محمد|غ |تـــمريض بــــنه

542922 ي |ء |ول
ى محمد طلعتـــ بــــسيوئى دريس|لحسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

52o623 لمنعم محمد محمد مبــــروك|خلود عبــــد  عه دمنهور|زر

4|7574 ل|ل بــــرسوم غبــــري|دل غبــــري|ع| مرثــــ لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

25o299 كر دودو|لسيد ش|مل | ي صىح بــــنه
|معهد فنى

642724 أمل محمد عىلي عىلي زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

52999 بــــر جمعه عويس|هلل ج|عبــــد  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

8o75o8 ي|ر
س|ل محمد عبــــ|جم| ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

2327o7 ل|زق هل|لر|لدين عبــــد|د|م عم|نس| ن|حقوق حلو

|3666o لمنعم عرفه|رحمه صبــــرى عبــــد  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

278o8 ى  حمد سيد|محمود حسي  هره|لق|حقوق 

||4725 ج|حمد فر|لسيد محمد |م |سل| لفيوم|بــــ |د|
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299824 بــــشوى نشأتـــ شفيق نصي  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

767oo4 ل|هلل شو|مصطفى صبــــرى عىل عبــــد  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

2|732| درويش| م زكري|د عص|رين ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

62977 للىه دكرورى|م محمد عبــــد |هش ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

87o369 ى محمد كريمه محجوبــــ مسكي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

37|697 لعظيم عىل|محمد عىل عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

528674 هيم محمد|بــــر|د |لجو|حمد سعيد عبــــد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

823656 ف عبــــد|هدير  بــــر محمود|لج|رسر ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

757498 ه مجدى نرص | لدين غريبــــ|مي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

4|o332 لشيخ|ل محمد |لد كم|محمد خ |ره طنط|تـــج

|2|o46 بــــ|هيم حج|بــــر|حمد |ل |يدى كم|ه هره|لق|ره |تـــج

77|o55 مح يوسف محمد عيس|منه س زيق|لزق|نوعيتـــ 

|496o حمد|جد منصور |فرح م هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6482|7 ى عبــــد |زق محمد ي|لر|ريم عبــــد  زق|لر|سي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

349669 هيم محمد مصطفى|بــــر|تـــفى  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

69225| لبــــرع|لديسىط |طف جوده |سلىم ع تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

|3|6|o ه جم لحميد|ل حفىطى عبــــد |مني  |ره بــــنه|تـــج

|55755 بــــ|لوه|رص عبــــد |لن|ل عبــــد |حمد جم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9o2|77 ى |ي ى محمد محمود حسني  سمي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6845o4 ن مصطفى|لبــــنى جمعه رمض لمنصوره|حقوق 

75o3|8 د|لجو|وى عبــــد |ليىل يشى زىك ر لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

864789 م|وي فهىمي هم|محمد دندر ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

26|4o3 لسيد|حمد |طف |حمد ع| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

254969 يف|ه يف حسن حسن رسر جر رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

453o79 ويش|يه عىل عىل ج| سكندريه|ل|حقوق 

78889| لسيد|مه محمد متـــول |س|رق |ط ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

523|59 لس  ديبــــ عبــــده حبــــيبــــ|كي  سكندريه|ل|هندستـــ 

322477 لديبــــ|ح |لفتـــ|م محمد محمود عبــــد ن|علوم حلو

4o5782 ه | لدكرورى|حمد عبــــدربــــه حسن |مي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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|6|586 ر|ن محمود شفيق نص|نوره ى شمس هندستـــ عي 

4o95|3 محمود معروف أحمد حسن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

882|34 لموجود|بــــر عبــــد|لج|حد عبــــد|لو|حمد عبــــد| سيوط|طبــــ 

643338 مه محمود محمد محمود|س| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

257935 د شعيبــــ|حمد فؤ|عمر  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|56657 مد|ح محمد ح|محمد صل دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

92848 لحسينى محمد|يوسف سعيد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

848362 ي|لسيد ق|م |له|
سم محمد مصطفى ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

698o77 لسيد|ن |ح مصطفى شعبــــ|سم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

3|6o8o ن لك نظيم|ستـــم|طف |ع| مي  هره|لق|ر |ثــــ|

345353 لحميد محمد شعتـــ|حمد رجبــــ عبــــد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7283o روق جبــــيىلي|يتـــ مصطفى ف| لفيوم |تـــمريض 

|39|86 ى محمد فو|ء محمد فو|رس| ز|ز حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

26o952 ن|ء عىل محمد سليم|ل| شمون|نوعيتـــ 

45265| مر|لسيد محمد ع|جر منصور |ه لشيخ|بــــ كفر |د|

2|9877 فع|لش|محمد حسن محمد | دين  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4o4826 يم|لد|وى عبــــد |حمد ف|حمد عبــــيد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

59oo6 لعزيز يسن|جر حسن عبــــد |ه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6753|| بــــوموىس|مريم طلعتـــ محمد عبــــده  لمنصوره|هندستـــ 

8|3|o4 هر مكرم فرج|بــــيشوي م ي|بــــ |د|
|لمنى

267||3 ى|بــــر |م ص|ء س|شيم وى|لجي  |طبــــ بــــنه

484265 لسيد|ن |ن مصطفى رمض|رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78928 ن|م سيد سليم|رتـــ حس|س ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6|3769 لبــــدوى|ن جوده |ء رمض|سم| |تـــربــــيتـــ طنط

625435 هلل محمد سليم|هلل محمد عبــــد |منه  ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

525747 لق|لخ|محمد يوسف محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

867o82 لحكيم|بــــتـــ عبــــد|م ثــــ|لح عص|ص  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

2339oo لبــــكرى محمد|دى |حمد ف| هره|لق|حقوق 

924838 ن  |ن محمود عو|محمد شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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623536 ى ع بــــ محمد|لوه|طف مأمون عبــــد |نرمي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

248997 لغنى|لحليم عىل عبــــد|لد محمد عبــــد|شمس خ ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4o3|2| بــــ|لوه|بــــ عبــــده عبــــد |لوه|يوسف عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

234442 |لعل|بــــو|د |محمد مجدى فؤ ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

755226 ل|لع|حمد عبــــد |يه محمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

7|2375 هيم|بــــر|لسيد |هيم محمد |بــــر|محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|33o77 لس جرجس رشدى ح فظ|كي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|5o|65 ل|لع|لرحمن مجدى محمد عبــــد |عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

5|2647 ر|لنش|لمقصود |لرحمن مصطفى عبــــد|عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

49574o لرحيم|حمد عبــــد|محمد محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4446o مد شكرى|م ح|حمد حس| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

24|837 طمه مجدى سعيد درويش|ف هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5|9937 ىس|لشبــــ|بــــر |د مرىس ج|م عم|حل| ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

857|52 ء عدلي محمد عدلي|شيم ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

35|747 حمد|مه |د سل|صفيتـــ حم |بــــ بــــنه|د|

35239 ن روبــــى محمد|جر شعبــــ|ه لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

84593| محمود محمد تـــوفيق عىلي ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

6|66|7 ي
بــــو سمرتـــ|لسعيد |مسعد | دئى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

367854 وق عبــــد تـــ محمد زهره|لشح|زق |لر|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8|5356 لنعيم|تـــ محمد عبــــد|د فرح|جه صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

57|66 ء جمعه محمود حسن|سم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8o3647 ى|م ن سمسوم|مجدي سمع| رتـــي  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

463379 هلل محمد|ء عطيه عبــــد |نجل لشيخ|بــــ كفر |د|

755736 ه | هيم خليل حسن عطوه|بــــر|مي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

49|37| هلل|مل حسن عبــــد|خلود مصطفى حسن ك عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

232974 ى حسن|من ر حسن حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|7243 حمد خرصى|مد |عيل ح|سم|روضه مصطفى  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

62646 م|م|لعظيم |رتـــ محمد عبــــد |س ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

494o|2 طر|حمد عبــــده خ|هيم |بــــر|كريم  |حقوق طنط

Thursday, September 6, 2018 Page 14701 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|22oo7 ر تـــوفيق|لنج|عىل سعيد  هره|لق|هندستـــ 

465775 ن|آيه محمود معوض محمود شعبــــ |حقوق طنط

|27564 غبــــ همتـــ|عيل ر|سم|عيل شكرى |سم| ى شمس حقوق عي 

7oo36o لسميع محمد عىل|م محمد عبــــد |له| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

437943 لعربــــي|لغنى  |ض عبــــد |م ري|لسل|سهيلتـــ عبــــد لشيخ|عه كفر |زر

857o2 ن سيد|ضحتـــ جمعتـــ شعبــــ|و دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

837o35 هيم حسن|بــــر|لد |حسن خ قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

32|856 ء سمي  قطبــــ محمد|ل| سيوط|بــــ |د|

825648 د|حمد ج|عليه حسن  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

333965 م|لسيد سل|ل |لع|دل عبــــد|ع ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

||6487 سكندر|مجد عدل |ريز |م تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

5235| ى محمد محمود|م|  حسي 
ئى ره بــــنى سويف|تـــج

924|8 دهم محمد بــــرع رجبــــ| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

|7o|74 ى|نور ن نرص سيد حسني  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|55554 حمد|هيم سيد |بــــر|ن |حبــــيبــــه رمض ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3|5236 ى|رمزى بــــش| رك حن|م ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

767|73 ج |حمد ن|لسيد |حمد |مه |س| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

2|38|| حمد|بــــر عىلي |لج|ل عبــــد|محمد جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

254873 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد مصطفى | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

22|9|2 ى عبــــد م|حمد محمد عل|لنعيم |نيفي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

268372 ف جمعه بــــعروره|محمد  رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

75|954 لسميع محمود|محمود عبــــد | لي|د زيق|لزق|حقوق 

45|o4o ده|لسيد عبــــ|دل |لرحمن ع|عبــــد |ضتـــ طنط|علوم ري

6o5625 هيم سعد|بــــر|ح |لفتـــ|دل عبــــد|ده ع|غ |تـــربــــيتـــ طنط

767326 لحديدي|هلل |بــــ |مه محمد ج|م سل|سل| ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8|4377 ء محمد|ل محمد حو|لد جم|خ ي|علوم 
|لمنى

497o23  فتـــىح أبــــو س
ى
تـــ شوق لم|أمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

236o| شعل|ل|لحليم عىل |عىل يوسف عبــــد  هره|لق|حقوق 

297848 ن|لسيد محمد سليم|ديه ذىك |ش |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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4797o6 ن|بــــ بــــدر|لوه|محمد مصطفى محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

675898 ي
لسيد محمد|ن |وليد عىل رمض| دئى لمنصوره|حقوق 

|44599 بــــر|بــــر حمدى ص|حمدى ص رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

49|o|8 در|لق|در عبــــد|لق|حبــــيبــــه محمود عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

224885 هيم محمد عطيتـــ|بــــر|هيم |بــــر|محمد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

8o8636 ي متـــولي|دل غري|ن ع|سلم
ئى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

4236o4 ى شوكتـــ محمود|ي ى حسي  سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o6|88 ي
حمد حسنى حسن عرفه| |دئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

3|7o72 لعدوى|لسيد |هيم |بــــر|حمد |مريم  ى شمس|زر عه عي 

292443 هلل صبــــىح حسن عرفه عيس|عبــــد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

5|8928 ي عبــــد|ن عبــــد |ن شعبــــ|يم|
ي مش|لغنى

لي|لغنى معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|38529 ل|لع|مجدى محمد محمد عبــــد | سه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|28946 هيم|بــــر|جوزيف سمي  نعيم  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

876|o7 بــــتـــ  |يمن مصطفى ثــــ|حمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36|54 ى |جه  حسي 
لم|هيم س|بــــر|د مصطفى هره|لق|حقوق 

2244|8 بــــو جبــــل|ح |لفتـــ|حمد خلف عبــــد| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|3|745 ف مختـــ|ر |من لمصيلىح|ر |رسر هره|لق|بــــ |د|

9o932o |حمد مصطفى |لرحيم |ئشه مصطفى عبــــد|ع
ئى |لحمد

ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

363oo4 هيم عىل|بــــر|رق |يه ط| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

697|45 لزمزم عوض|د |محمد عم ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

2549|5 ح سحلول|لفتـــ|ن مدحتـــ عبــــد|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

533786 لحميد|حمد عبــــد |روق |بــــ ف|يه|ر |مي لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

9o845 حد|لو|محمد يسن عىل عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

64o23o ر|لغف|لسيد عبــــد|لكريم |هند عبــــد زيق|لزق|عه |زر

85o6|2 حمد|حمد محمد عىلي | ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

4o2|66 حمد سند|ء محمد محمد |رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

325559 زي محمود|هر مغ|محمود م ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى
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7586|4 ف محمد |محمد  حمد|رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

285o59 غيثــــ| ئى يوسف زكري|روى محمد ه| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o7594 لعزبــــ|روق |م محمد ف|حل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82|33| ل|سحق غبــــري|ل |بــــيشوي غبــــري ره بــــنى سويف|تـــج

8757o5 ر سيد |لمختـــ|نور محمد  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

97282 ح عىل بــــدوى|حمد صل| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

945|9 لد محمد محمد|كريم خ ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

845ooo جد|لم|ن عبــــد|م محمد سليم|حس ضتـــ|ري/ن|سو|عه |زر

|462o2 بــــر محمد|بــــسمه ممدوح ج هره|لق|بــــ |د|

4877o5 يف|مد |مد محمد ح|مصطفى ح لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9693o لق|لخ|مد عبــــد |محمد عبــــده ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

859677 لسيد يعقوبــــ|سيمون مجدي عبــــد|ن| ي|بــــ |د|
|لمنى

77|827 نبــــيله نبــــيل محمد محمد حسن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6386|5 ى سعيد  ى |حسي  هيم|بــــر|لسيد حسي  زيق|لزق|حقوق 

44|o56 لحميد|ده محمد عبــــد|حم| رودين |حقوق طنط

52842| لسيد|ح عىل محمد |رق صل|كريم ط |ضتـــ طنط|علوم ري

|29466 ف عطيتـــ رمض|عمرو  ن|رسر هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

334o39 م|لسيد سل|مصطفى محمد  ى شمس| لسن عي 

4o86| ي |بــــتـــس|
شدي|لر|عيل |سم|م مصطفى ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

2|62o8 حمد|س |عمر حسن عبــــ ى شمس| لسن عي 

685o38 وى|لكرد|هيم |بــــر|حمد |هبــــه محمد  لمنصوره|طبــــ 

354582 للطيف|رص محمد عىلي عبــــد|بــــ ن|رح ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7o89|| حمد زهرتـــ|لمصلىح |نس محمد محمد | لمنصوره|هندستـــ 

67|9o ح محمد|لفتـــ|ح فرج عبــــد |لفتـــ|عبــــد | لي|د لفيوم|علوم 

6||4|5 خرصى|ل|مد |م ح|لسل|ء عبــــد |زهر |بــــ طنط|د|

3o3o4 لم|رص عىل زىك س|لن|ن عبــــد|نوره ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8o7372 فعي|لش|حمد عىلي محمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

365567 ل|لع|حمد عبــــد|لد يوسف |يوسف خ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

25747| كرى|لش|لسيد |لرحيم |ر عبــــد|من ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

345o57 ن|للبــــ|حمد محمد بــــيوم |يتـــ | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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|8o9| هلل|ن عبــــد |لد عثــــم|حمد خ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|35542 حمد|زى |زينبــــ محمد حج هره|لق|ره |تـــج

7o7o55 ن|لسعيد محمد رمض|هلل محمد |عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

39762 ى |محمود محمد  حمد|مي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

259o29 ر|لف|هلل محمد عىل |عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4o6589 ن يف| مي  محمد عىل عىل رسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

9o2o|9 لبــــدوى |هبــــه حسن محمود  ج|تـــربــــيتـــ سوه

9|7822 بــــوزيد عىل  |دل |بــــدرى ع |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

3327|2 لق|لخ|د عبــــد|هندتـــ نجيبــــ محمد فؤ|ش |حقوق بــــنه

328885 لعزيز حسن|حمد يىح عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

7o9o89 لعدل مصطفى|ء طه |ر عل|من ن|طبــــ حلو

89|386 لصمد |ر عبــــد|لغف|ء مصطفى عبــــد|لشيم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

695799 لعزبــــ|هيم نجيبــــ |بــــر|ندى محمد  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

638552 لعزيز|لسميع عبــــد|م عبــــد|هدير عص زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

44o|43 د|لحد|لسيد مصطفى |رئى |لسيد |ندى  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|43756 س|حمد عبــــ|منيه محمد | ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

8473o9 حمد بــــدري مجىلي|محمود  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

24|365 لرحمن فرج|حمد فرج محمد عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|4|73 لسيد|لق |لخ|حمد محمد عبــــد| لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

86983 ى ص|ع| يش دق|مر حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

627736 حمد فوزى عطيتـــ|ء |دع وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

632379 حمد|عيل |سم|حمد |ريم  زيق|لزق|حقوق 

|294o6 ئيل|دل جرجس ميخ|بــــيتـــر ع ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

|3896| ى|حمد |حمد |لم |ء س|سم| وي|لجي  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

8437o6 م فتـــىحي حسن عىلي|هش ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

787428 بــــتـــ|وي ثــــ|دهم عىل حفن|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4o628| لحميد محمد|ل عبــــد |ندى جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|9228 دل محمد محمد معوض|محمد ع لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|67o54 ن|عمرو مدحتـــ عىلي محمود رضو ن|تـــربــــيتـــ حلو

894886 ى |محمد ممدوح  لسيد حسي  ج|بــــ سوه|د|
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3286|2 عىل محمود محمد محمود ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

36566| ىس|لعبــــ|عىل محمد عطيه عطيه  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

397o7 ن|بــــتـــ محمد رشو|حمد ثــــ|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

52o6oo لزردق|بــــ مرىسي |لوه|يتـــ أنور عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

86283o للطيف|حمد عبــــد|د |ء ج|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

47|65 حمد|لرحمن حسن |ء عبــــد|وف ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

78o948 هيم|بــــر|لد فتـــىح |حمد خ| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

63o632 ى|ن محمد |حمد شعبــــ| مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7588|3 ى بــــدوى حو|لسل|حمد عبــــد | س|م حسي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

83o728 لس  بــــتـــ متـــري|ديبــــ ثــــ|كي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|57693 روق محمد|مريم محمد ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

53677 ي عبــــد |دع
رص محمود|لن|ء قرئى لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

77432| لمنعم محمد حفنى|حمد عبــــد |هلل |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49o882 لحميد محمود|مد عبــــد|رتـــه محمد ح|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o|9o5 ن |لسيد محمد عثــــم| |ند ي صىح سوه
ج|معهد فنى

626|97 لمغربــــى سعدون|هيم |بــــر|محمود  زيق|لزق|هندستـــ 

22864o لرسول|ر رجبــــ عمر عبــــد|مي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

829569 ن|لسم|ل محمود محمد محمد|من تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|74648 لسيد|هلل |عبــــد | عمر رض |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

2659o5 ن|لمجد سليم|بــــو|حمد مجدى | | معهد فنى تـــمريض بــــنه

248||6 ء سعيد محمود سليمه|دع ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4932|| يىح محمود يىح محمود محمد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

226o7| دى|له|لرحمن خميس شبــــل عبــــد|عبــــد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

6||579 نه|لسيد شبــــ|لم |يمن س|منى  |بــــ طنط|د|

3|3774 دل سليم وهبــــى|يحن  ع د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

254362 وز  وى|لص|ن |حمد سليم|في  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

32857o حمد|لعليم محمود |محمد محمود عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

54o539 ى خ|ي حمد محمد عطيه|لد |سمي  سكندريه|ل|حقوق 

526o|5 يد|حمد محمد فرج ف|لرحمن |عبــــد  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

82o2o8 لرحمن|لرحمن خلف عىلي عبــــد|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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6395|| ر|عيل عم|سم|لحفيظ |ل عبــــد |ء جم|سم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

928|| زى|محمد سعيد محمد مغ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

82|769 يبــــ نبــــيه|رص ن|ء ن|وف ي|تـــمريض 
| لمنى

689584 ج |لمجيد محمد بــــلتـــ|ره عوض عبــــد |س بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

52|782 ن|لنبــــي شعبــــ|بــــسمتـــ خميس عبــــد سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

83888o سمر محمد عدلي يوسف |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

356473 لسيد عطوتـــ|محمد نبــــيل حسن  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

|4322| لغنى|كرم سعيد عبــــد |ن |يم| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

4492o| ل|ل غبــــري|مل كم|مي  ك| |هندستـــ طنط

83237 مل جنيدى|يه مصطفى ك| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8||274 ي ص|
لح|يه ممدوح مصطفى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

366oo4 حمد عىل|حمد حمدى | سيوط|بــــ |د|

3o833 ف محمد هل|مريم  لي|رسر هره|لق|ره |تـــج

6o248 لحميد|ء محمد قرئى عبــــد |عىلي بــــ بــــنى سويف|د|

6||2|5 وى|لعزيزحسن مك|ئل محمد وحيد عبــــد |و لمنصوره|بــــ |د|

6898|o لجوهرى محمد|لجوهرى فتـــىح |ديه |ن معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3384|o  متـــولي|م محمود |ريه
ى مي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

9|2628 | لوف|بــــو|حمد |محمد علوى  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

|24o74 د محمود فرغىلي سيد|زي هره|لق|م |عل|

||5679 ى عىل |فريده عص ر|لجز|م حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

272783 ي
وئى |رس حن|كرم ف| |في  ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

2665|8 لسيد مزيد|بــــر موىس |ن ص|يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

476|87 قيم|دل إسكندر و|ع| ندر|س هره|لق|م |عل|

62859o هيم|بــــر|طمتـــ محمد أحمد حسن |ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|388o| ل حمزه|سلىم رفعتـــ جل ى شمس صيدله عي 

4982|8 ن محمد شبــــل محمد سلك|يم| قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

76984o رك|م مبــــ|لسل|فظ عبــــد |مروه ح تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

623534 شه|بــــو عم|لسيد |لرحمن |ندى عبــــد  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

76o773 لحفيظ سيد حسن|ء عبــــد |شيم لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

875582 مل |فتـــ جميل ك|بــــيتـــر ر سيوط|بــــ |د|
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339243 حمد|لسيد طه |رص |لسيد ن| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

453|82 لح|لبــــيىل ص|حمد |د |دهم رش| لشيخ|هندستـــ كفر 

2596|5 ه محمد عبــــد| لجيد محمد|مي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4o4876 لدين متـــولي مرىسي|د |عمرو عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

836|66 ل محمد عىلي|عزه كم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6|3676 لسعيد عىل حسن|رق |م ط |طبــــ بــــنه

6o6429 ى|ح |لفتـــ|محمد محمد زهي   عبــــد  لعشر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

675o85 دى|لن|ح |لفتـــ|رق محمد عبــــد |ن ط|مرو لمنصوره|هندستـــ 

23o29o ى محمد |حمد |هلل |عبــــد لمليىح |مي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

634789 ى |محمد ط لسيد|رق حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

|64|53 لرحيم عىلي|حمد عبــــد |لد |حمد خ| هره|لق|حقوق 

6|9648 عر|لش|هيم |هيم إبــــر|هيم إبــــر|عمرو إبــــر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

438535 وى|لشن|لسيد |حمد صبــــرى بــــدير | لشيخ|عه كفر |زر

6944o7 |لعليم |م عبــــد |هدير عص
ى
لدسوق لمنصوره|طبــــ 

924826 ى |محمد متـــول  حمد |مي  ج|بــــ سوه|د|

5|2|8 ج بــــدوى|كريم محمد فر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

89oo55 ن |ن محمود ري|طمه ري|ف سيوط|بــــ |د|

|27449 ر|لسيد عىل دويد|ندى مصطفى  ى شمس حقوق عي 

75o955 ى |عمر  هلل|حمد عبــــد |لحسي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

4o7276 لمولي|د |ن ج|ن محمود فرج رمض|رو سكندريه|ل|حقوق 

25o965 م محمد عيس|محمد س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

855469 لسيد|حمد |بــــوليله |رق |ط حقوق بــــنى سويف

28493 مد|حمد ح|ل |لرحمن جل|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

247978 لنرص|لسيدأبــــو|لم |يه عىل س| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

69o69| يف محمد عىل محمد عمر همس رسر ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

447999 لبــــ|بــــو ط|م محمد |لسل|ن محمود عبــــد |رو سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

283778 ر|لنج|هيم محمود |بــــر|ح |كريم صل ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

5o8963 |لعزيز |عيل عبــــد |سم|لعزيز |بــــ عبــــد |يه| عه دمنهور|زر

287443 ى|هيم عبــــد|بــــر|حسن  لمعىط خرصى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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|7|964 مح ربــــيع محمود|محمود س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

342267 ز|لق رجبــــ در|لخ|م عبــــد|م|يتـــ | |بــــ بــــنه|د|

8o6292 حمد محمد مرىسي|سلوي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

752336 هيم صقر|بــــر|حمد |هيم |بــــر|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

326||8 ى|ندى بــــسيوئى محمد ش هي  ن|حقوق حلو

769262 محمود محمد عيد كريم هندستـــ بــــور سعيد

353265 ى | ى |حمد |مي  حمد|مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5o9338 لمحسن سعد حسن يونس|هيم عبــــد|بــــر| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

859o22 ى|دع ي محمود حسي 
ء حنفى ي|علوم 

|لمنى

2236o7 روس|سك|محسن فوزى | رين|م هره|لق|حقوق 

45|445 لدين|ج |لد عىل محمد تـــ|د خ|جه ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

45327o ر أحمد فوزى طه|لستـــ|صبــــرى عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

825|53 لحميد يسن|لمدثــــر عبــــد|ء |رس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

54275o لمغربــــى|يتـــ محمد محمود | ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

85844 لس م قيم|تـــتـــ يو|جد ملىك شح|كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

446683 لمطلبــــ|هلل محمد زغلول محمد عبــــد |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

77|958 محمود محمد فريد محمد محمد مصطفى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

852|o6 مل محمود محمد فتـــىحي| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

8624o3 ي مرىسي|لر|رس عبــــد|ي| نور
ضى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o5329 لس س دق|هيم ص|بــــر|مح |كي  ي|هندستـــ 
|لمنى

32|842 لبــــ|بــــوط|حمد |دل حمدى |ء ع|رس| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

45|o82 ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|هيم وحيد |بــــر| |حقوق طنط

7||692 لشى|هيم |بــــر|مر |عمر حمدينو ع ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

92394| لحميد  |صم عبــــد|رص محمد ع|لن|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2|555o لمنعم|يمن بــــدر عبــــد|ريم  ى شمس|د| بــــ عي 

536o88 ى محمد |عمر  ف حسي  ي|رسر
لتـــوئى |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

6223|6 ه | يمن محمد جبــــل|مي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

9|4362 شم محمد  |ح ه|ء صل|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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5o8o28 ل|لجبــــ|هيم |بــــر|لسيد |حمد |ن |رو سكندريه|ل|ره |تـــج

9o847o تـــى |لزن|دل دردير محمود |سلىم ع ج|بــــ سوه|د|

699o36 بــــ|لرحمن دي|حمد عبــــد |ل |تـــ جم|ي| لمنصوره|صيدله 

2|5724 ف سعد |عمر  ش|لدين دمرد|رسر |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

273oo9 وق محمد طلبــــه عبــــدربــــه رسر بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

48o33o ور|حمد يوسف محمد محمد ش| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|44o42 هلل|حمد عوض |جر محمد |ه ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

6o63o2 شم|حمد ه|هيم |بــــر|حمد حيدر | |بــــ طنط|د|

682774 عيل|سم|صم محمد محمد |هلل ع|منه  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4|28|| لحبــــيسر|لحميد مصطفى |فرحه عبــــد  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

8o7o63 م محمد|ل عز|ن جم|كريم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

67732o حمد مصطفى عىل مصطفى|محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

252o77 لحميد خليفه|يه صبــــىح عبــــد| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

8937|7 طمه عطيه حسن محمد |ف سيوط|تـــربــــيتـــ 

242938 ى عىل|شم |حمد ه| مي  هره|لق|ره |تـــج

|584|2 لح|لح محمود ص|حمد ص|نه |د هره|لق|بــــ |د|

32o596 ف ش|مي  | لعظيم|كر عبــــد|رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

272|27 فظ محسن|م معتـــز ح|حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

344388 ح|محمد سيد محفوظ مفتـــ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|39647 رق عىل محمد عيس|تـــفى ط ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

4397|2 هيم هيكل|بــــر|لحميد |ندى محمد عبــــد  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

6oo663 لعزيز سعيد|حمد عبــــد |لعزيز |محمد عبــــد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|2o|oo ر فتـــىحي محمد تـــوفيق|مي ى شمس|تـــج ره عي 

767369 حمد|ء محمد عيد |سم| لعريش|تـــربــــيتـــ 

34||9  عبــــد |لبــــ|لدين عبــــد |ء |ن بــــه|رو
ى
لحكيم|ق هره|لق|علوم 

37252 لحميد|بــــر محمد عبــــد |م ص|سه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|3o782 م وجيه سيد بــــيوم|سل| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6ooo93 ن|محمد محسن محمد صبــــري علو لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3286o ى محمد|رق محمد |محمد ط مي  هره|لق|هندستـــ 
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4o2697 ى تـــتـــ قلدس|ن شح|سليم| كرستـــي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6||794 ح|لفتـــ|در عبــــد |لق|ح عبــــد |لفتـــ|غصون عبــــد  |بــــ طنط|د|

444475 لشيخ|مريم محمد خليفه  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

22658| حمد|د محمد |محمد عم هره|لق|حقوق 

|5|593 لسيد|حمد |دل |ء ع|سم| ن|بــــ حلو|د|

8|9692 يف سعيد صموئيل| ندر|س رسر لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

325345 ر مرع|لستـــ|م عبــــد|محمد عص ن|هندستـــ حلو

26797o حمد خرصى|ل |طف طل|ع ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

5|5|67 لم|بــــو س|لعظيم محروس |ندى محمد عبــــد  ن|سو|علوم 

464663 ل هريدى|ح جل|م صل|بــــتـــس| سكندريه|ل|هندستـــ 

256523 ر|لنج|لسيد |ن محمد |يم| شمون|نوعيتـــ 

829583 ى عوض ح|ي |لوف|بــــو|فظ |سمي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6||oo9 وى|لشعر|در |لق|ء نجدى عبــــد |ل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

443o69 موىسي عىل موىسي مصطفى| ند لشيخ|ره كفر |تـــج

25874 م سعيد بــــكرى|ندى عص ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

784|58 در حسن خليل|لق|حسن عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

|22629 لمرتـــضى حسن محمود|عمر هيثــــم محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|5o754 وى|لمك|لعزيز محمد |محمد سيد عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

5oo32 عزمنهم محمد|لرحمن سيد |عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

8o9o23 مي محمد|حمد شلق|يمن | ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

76433| تـــ|حمد طلعتـــ طلعتـــ بــــرك| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

45|54| ل سعيد قنديل|مه بــــل|أس ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

48||| هلل نرص|ء موىس عبــــد |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

78|284 لمؤيد محمد محمود عبــــدون|حمزه  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

347229 حمد محمد حمدى|م محمد وحيد |سل| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

233883 حمد عفيفى|هلل |حمد عبــــد| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

279785 روق سعيد|دى نشأتـــ ف|ف سيوط|تـــربــــيتـــ 

|276o9 لحميد سيف|مر عبــــد |لدين تـــ|بــــ |شه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ
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683455 لسيد|حمد لطفى |زهره عمرو  لمنصوره|ره |تـــج

8|74|7 لعزيز|لنبــــي عبــــد|لد عبــــد|طه خ دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

23763o يف س| دين لم محمد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

62oo93 مه|ء يحن  محمد سل|سم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7o3997 لسعيد|بــــو سبــــع |هيم محمد |بــــر|ميه |س زيق|لزق|بــــ |د|

68|98o مروه محسن محمد حسن محمد لمنصوره|بــــ |د|

|3|655 روق محمد|رق ف|تـــفى ط ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

367|39 رس محمد بــــيومي|محمد ي |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|782|8 بــــ|حد مصطفى حج|لو|سيف سمي  عبــــد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

875895 سيد حسن سيد محمد  سيوط|ره |تـــج

3o|23 مد محمد محمود|مروه ح هره|لق|حقوق 

6o7666 ى عىل شعبــــ ن|خلود خي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8|7299 حمد|محمد منتـــرص محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

24||79 لسميع|س عبــــد|بــــ عبــــ|لتـــو|حمد عبــــد| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o38|8 تـــه|حمد شح|زم حمدى |ح سكندريه|ل|صيدله 

68o79| ل عوض|لرج|هبــــه محمود فوزى عز  لمنصورتـــ |تـــمريض 

764246 ء محمد سيد جوده سيد محمد جوده|ل| ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8|9|3 يف صبــــرى عبــــد |ع هلل|دل رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

82327| لعزيز حسن|ره حسن عبــــد|س ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

4656|| لعريضه|س |للطيف عبــــ|لحسينى عبــــد |حمد | |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

775275 سعيد محمد فهىم محمد زيق|لزق|حقوق 

348|2 زى|حج| لعل|بــــو |هيم محمود |بــــر| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

9|2249 حمد محمد |ح يحن  |سم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

623|o| يغ|لص|د |لدين محمد رش|م |د حس|زي كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

539|7 بــــ|لتـــو|د محمد سيد عبــــد |بــــيج لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

692o77 ع|م تـــوفيق محمد من|لرحمن عمرو ضي|عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

26o26| ء محمد حمدى محمد|رس| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

268734 م عيد|م|محمد | يش ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8964|3 لم |حمد س|يمن |م |هي ج|عه سوه|زر

7o7o39 لقولنجيىل|لسيد |لد ثــــروتـــ شفيق |ثــــروتـــ خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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428262 ى جرجس زكري|م درس|تـــ| رلي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

43|65 هر محمد فضل فهىم|محمد م ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

84|39o ى|لرز|محمود عبــــد ق محمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

35396| لرحيم|محمود حسن محمد عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

8o494 للطيف|لرشيد عبــــد |للطيف عبــــد |ئى عبــــد |م| سيوط|عه |زر

356242 ل محمود رزق زين زين|بــــل |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6226o5 وحيد سعد عويس| ند ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

324575 حمد مصطفى محمد ليثــــى حسن| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

52458| ى بــــسط| ي حسي 
وي حسن|حمد مصطفى |ضتـــ طنط|علوم ري

2|2233 حمد|لرحيم سعيد |عىل عبــــد ى شمس حقوق عي 

73858 دى|له|لمنعم عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد| عل ره بــــنى سويف|تـــج

479958 مر|م محمد محمد ع|هش| هن |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

23oo83 هيم|بــــر|لسيد |بــــ |يه|م |سل| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

692589 م حسن عطيه حسن|كه س|فو لمنصوره|صيدله 

243o| ى طه عبــــد |نوره هلل|ن حسي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

4|6258 لحسن|بــــو |لسيد عبــــده |هلل |ء عبــــد |شيم لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

245272 دى|ح ن|مريم محمد صل لمنصوره|حقوق 

6o655 ي|جر خ|ه
ى قرئى لد حسي  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

253o2 رس محمد محمود|يه ي| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

36|o68 م|م|مصطفى محمد محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4o9494 لعزيز قطبــــ عوض|عمر حمدى عبــــد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

779426 لحميد عطيتـــ|لسيد عبــــد|ن سعيد |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

824o74 هيم محمد|بــــر|ل |محمود جم صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

9o45|7 لسيد مصطفى محمد |م |سل| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

29o724 رس|لوريس يوسف فريد سو ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

282o27 ن|لدين عثــــم|ل |كريم مجدى كم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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87o749 لغفور محمود|ل عبــــد|ره كم|س م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

8226|o ي|ر
لحميد|هيم محمد عبــــد|بــــر| |ئى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

332437 لعزيز|لسيد عبــــد|حمد محمد | |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9||6|3 لديبــــ |مح سمي  |نوبــــ س|بــــ| ج|ره سوه|تـــج

84|2o| وي|مد قن|م ح|لسل|م عبــــد|بــــتـــس| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

544442 لحميد|ر محمد عبــــد |لستـــ|جر عبــــد |ه لشيخ|عه كفر |زر

5|23o8 ي مهدي |مهدي ر
لسيد|ضى عه دمنهور|زر

476488 لكريم|عيل عبــــد |سم|رق |كريم ط |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3o52| حمد محمد|هيم |بــــر|ن |حس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6776|8 ى شح|لد محمد |عمرو خ تـــه|مي  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

63|66| ن موىس|طمه موىس شعبــــ|ف س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

245899 لكوم|مه سعد |س|محمد  |بــــ طنط|د|

752|o8 زى|رق جوده حج|يدى ط|ه ى شمس| لسن عي 

24445 لصمد|ن عبــــد |ئل نعم|حبــــيبــــه و ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

64|37| لحميد|هلل عبــــد|كريم محمد عبــــد ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

88583 دى|له|طمه جنيدى جنيدى عبــــد |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|453| بــــيض|ل|ح |لفتـــ|فظ عبــــد |يمن ح| |ر|ي زيق|لزق|عه |زر

87899 محمود خميس متـــول محمد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

5|497o ء خميس محمد صقر|شيم تـــمريض دمنهور

248597 هيم محمد نجيبــــ|بــــر| |لي|د |صيدله طنط

96|27 ن عىل عفيفى|هند رمض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2o649 بــــر عدوى|محمد بــــدرى ج ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|5||23 ه سيد عويس محمد| مي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

28o73 بــــوبــــكر|حمد |ئى |هدير ه ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

878889 بــــر سيد |حمد محمد ج| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88|575 حمد  |لدين لوندى |ء |ء بــــه|لىمي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

482o86 بــــو بــــكر|محمود يشى محمود محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

374|87 ن|نس وليد سيد محمد سليم|ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|5636 نم|هيم محمد غ|بــــر|مصطفى | ند سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 
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646655 يف  لسيد عىل سليم|حمد فتـــىح |كريم رسر لمنصوره|حقوق 

44293| ن لبــــسطويسي|لسعيد طه |ل |جم| مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

8o8753 سكندر خليل|يمن نصيىحي | ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

637885 هيم عطيه|بــــر|حمد محمد عطيه | لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|26653 مجد محمد تـــوفيق|يوسف  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|2877o لحميد|لنبــــى عبــــد |رص عبــــد |حمد ن| ى شمس|تـــج ره عي 

329|45 ضل عىل محمد|رضوى ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

68|487 لح عىل|رق محمد عىل ص|ط لمنصوره|بــــ |د|

25o94| غ|لصبــــ|لرحمن حسن يشى |عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4986|9 ن|لحميد سليم|هيم محمود عبــــد|بــــر|جر |ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

233|o5 ى |يه| |رن حمد درويش|بــــ حسي  هره|لق|بــــ |د|

44o32| لمحسن عبــــده حميده|محمد عبــــد| دين لشيخ|نوعيتـــ كفر 

3584|2 بــــ|لوه|يمن محمد عبــــد|ء |ل| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

97o32 سم|لق|بــــو |هلل |لخي  عبــــد |بــــو |تـــن |ف ي سويف
تـــمريض  بــــنى

8o6oo8 ي محمود| يه محمود خضي  ي|بــــ |د|
|لمنى

892o36 د |بــــوضيف حم|هدير عنتـــر  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o|249 ي عبــــد |طمتـــ |ف
ى
ي|لرحمن محمد |لدسوق

ى
لشقرق |تـــربــــيتـــ طنط

324465 بــــو رسيع|د |د هيثــــم مر|مر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|7376 لمطلبــــ|ر محمد مصطفى عبــــد |مي ط|بــــ دمي|د|

23774o ى ميخ لقمص|ئيل وهيبــــ |نرمي  هره|لق|حقوق 

6o7oo5 هلل|ئى محمود سعد عبــــد|أم لمنصوره|بــــ |د|

4285o5 لليثــــى|هيم محمد |بــــر|ء محمد |وف |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

28o777 ف فؤ|حمد | د منيس|رسر هره|لق|عه |زر

7o|3o3 لمليىح |عمرو محمد سمي  محمدى  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

827768 د محمود محمد|لرحمن رش|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

67o76 رص بــــكر حسن|لن|عبــــد | رويد ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

||6|47 ى طتـــ محمد ق سم|سميحتـــ حسي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

7865o7 وى|لسيد فرم|حمد |م محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

639787 حمد|لسيد |د |هر فؤ|محمد م زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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89o756 حمد حسن |ئى حسن |تـــه سيوط|طبــــ بــــيطرى 

|47455 ن خله|ئيل سمع|ك ميخ|مل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

476353 لروؤف بــــسيون|لبــــقىل عبــــد|رق |لرحمن ط|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|5258 م صقر|لسل|بــــر عىل عبــــد |مصطفى ج تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

83463 لمنعم|لمنعم عبــــد|محمد رجبــــ عبــــد حقوق بــــنى سويف

6842o4  |حمد |محمد ثــــروتـــ 
ى
لخي |بــــو |لدسوق لمنصوره|طبــــ 

|4228o ه بــــ ي|لش|سم فخرى عبــــد |ني 
ى
ق هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

699365 ى|لمنعم ي|حمد عزم عبــــد | سي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

54|329 ي قمح|حمد |خميس 
حمد مصطفى معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

636989 فع|حمد ر|ن نبــــيل محمد |نوره زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

859357 لموجود|هيم زىكي عبــــد|بــــر|محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

89926| حمد |بــــوضيف |زم |ن ح|رضو ج|ره سوه|تـــج

6959|o لدهتـــورى|حمد |لسيد محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o4oo7 متـــ|حمد خليل سل|ء |لرحمن عل|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|8598 لسيد محمد بــــدوي|هدير محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

479|54 بــــ|لوه|عمر محمد سمي  عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

69o9o8 لجوهرى|عيل |سم|هيم محمد |بــــر|ندى محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2393|7 هيم|بــــر|م محمد سعد محمد |ريه هره|لق|ره |تـــج

8827o4 يد  |بــــو|لعفى |لبــــصي  عبــــد|ء عبــــد|سم| ى لي  سيوط|ره |تـــج

6oo|96 م|لبــــره|بــــ محمد مصطفى |يه|محمد  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

3547|7 لنبــــي سعيد|جر محمد عبــــد|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

28254 لحميد|لدين عبــــد|هيم عز|بــــر|ن |عن ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

499935 حمد|د محمد محمد |ء عم|شيم لفيوم|لعلوم |ر |د

|25434 شد|رد جورج ن|دو|يوسف  ى شمس حقوق عي 

|6o956 حمد زىك عشوش| |مه هره|لق|ر |ثــــ|

882592 ن بــــدر لوندى فهد  | مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4246o| ن|م  رضو|هلل محمود فرج عل|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

324|43 لمنعم|لنبــــي عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

685985 لعدوى|لحميد |ء صبــــرى عبــــد |رس| لمنصوره|حقوق 

9|5734 حمد حلىم محمد  |جر |ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 14716 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

45|444 ن سعيد مهدى غنيم|يم| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

687o95 لغريبــــ عطيه|هيم محمد فريد |بــــر|جر |ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

863825 د|لجو|ل طلبــــه عبــــد|مرفتـــ جم تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

2o839 ىط مصطفى|لع|حمد عبــــد |يوسف   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

7745|9 هيم محمد حسن|بــــر|م نجيبــــ |هش| صف زيق|لزق|نوعيتـــ 

28o9|| لح|رس محجوبــــ محمد ص|سل ي|بــــ |حقوق بــــنه

8|49o6 هيم|بــــر|لفضيل |سحر محمد عبــــد ي|تـــمريض 
| لمنى

852|66 ي تـــرىكي عبــــد|زينبــــ و
ى
هلل|ق دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4335o3 حمد سمي |لحليم سيد|د حمدى عبــــد|عم |عه طنط|زر

855849 ي محمد محمود نرص 
لدين|مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

49o|72 ء فتـــىح محمد دردير محمد|سم| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

662o2 طف محمود محمد|حمد ع| لفيوم|هندستـــ 

8o2|3 عيل حسن|سم|عيل |سم|مصطفى | ر|ي دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|75896 حمد مرىس|طف |هدير ع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

64o328 هنده محمد محمود محمد محمد|ش زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o2o99 ه | يمن مصطفى محمد منصور|مي  لمنصوره|علوم 

698284 هيم|بــــر|حمد لطفى  |هيم |بــــر|ء |رس| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4||o2| د مصطفى طه وهبــــه|سع |تـــربــــيتـــ طنط

5|6|44 ى محمد  مه|حمد سل|نرمي  تـــربــــيتـــ دمنهور

66755 مريم محمود محمد محمود لفيوم|تـــربــــيتـــ 

6383o ف عبــــد|محمد  ىط|لع|لحكم عبــــد|رسر ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

5|5297 در|لق|ر عبــــد |لستـــ|ن عبــــد |يمنى رمض بــــ دمنهور|د|

782234 ه عبــــد  لم|لحكيم عىل س|شهي  زيق|لزق|بــــ |د|

767677 لسيد|لكريم |ل سيد عبــــد |قبــــ|ء محمد |دع لعريش|تـــربــــيتـــ 

|3o|97 لفتـــوح|بــــو |حمد محمد |ضىح  ن|حقوق حلو

699|3| د شعي |رش| در رض|ن لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

769887 مه عقل|ء وحيد مصطفى محمد سل|بــــر لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

679o43 وه|هيم حل|بــــر|لمتـــول |لمتـــول |لسيد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

685947 ش عىل|لدمرد|سهيله ممدوح محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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292o33 مل جمعه|ل ك|محمد كم لفيوم|لعلوم |ر |د

|44742 لجليل|وي عبــــد |ر ممدوح بــــسط|مي ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

534748 لحفيظ جمعه حسن|حمد عبــــد | |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

23249  محمود عىلي
ن|محمود حنفى هره|لق|حقوق 

882694 لك |لم|حمد مرع عبــــد|لسيد|ن |نوره  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

776724 لحميد شعلتـــ|طف عبــــد |حمد ع| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

252455 للطف|حمد محمد |ء |دع ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

636999 شمس محمد نزيه محمود سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

292643 بــــوزيد|لحميد |د عبــــد|لحميد عم|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

893483 بــــد |لمجيد ع|يه درويش عبــــد| سيوط|بــــ |د|

223|27 لح جمعه يسن|زم ص|ح وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

3458o2 لسعود|بــــو |لسيد |لدين |محمد مىح  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

436|9| ير|لرصى|بــــو |حمد |تـــم محمد |محمد ح سكندريه|ل|طبــــ 

323275 ى درويش مصطفى وق حسي  رسر ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

8o2664 يدي محمد سيد محمد|ه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

37o577 در|لق|لد محمد عبــــد|محمد خ دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|432| وز عبــــد  ل|لع|لمحسن عىل عبــــد |في  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|74|| بــــر|لد محمد ص|م خ ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

2|6|22 ف عبــــد|حمد | للطيف محمد خرصى|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3||o59 حمد تـــوفيق محمد|نىح  | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

233848 حمد سعيد|حمد رجبــــ | لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

49846o هيم|بــــر|حمد محمد |لمنعم |رتـــ عبــــد |س |حقوق طنط

53688| بــــكر عىلي بــــكر عىلي حسن عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3346|4 لعظيم عىلي|لرحمن عىلي عبــــد|عبــــد ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

793388 دى عىل|له|ن عبــــد |ئشتـــ سليم|ع لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

353534 وري|حمد مغ|د |يوسف عم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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|674|2 نرص| يحن  محمود زكري |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

78|68 لمعز معوض|حمد عبــــد |ره |س ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

322762 هيم|بــــر|رتـــ عرفه جمعه |س ى شمس|د| بــــ عي 

633o89 ض|لع|حمدى محمد أبــــو| رويد زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

57774 حمد|ل حمدى |بــــ جم|رح بــــ بــــنى سويف|د|

88o975 لق |لخ|حمد سيد عبــــد|مصطفى  سيوط|حقوق 

23o6o4 ن عزبــــ|طف مرو|محمود ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

756|o7 حمد|حمد محمود |ن |يم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

68642| وي|لقن|هيم عىل |بــــر|رس |هيم ي|بــــر| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

83o|27 ي فؤ|ش
د عمر|هنده حسنى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

777455 ى |ي لسيد محمد حسن مندور|سمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

5|83o8 ميس|لطل|حمد قطبــــ |ل جمعتـــ |من سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|o996 ىس|لعد|م حسن محمد |حس لمنصوره|بــــ |د|

494223 ي عبــــد |حمدي عبــــد 
لحميد مبــــروك|لحميد مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

55387 لعليم|دى عبــــد |حمد طه ن| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

774927 دق|لص|لسعيد حسن عبــــد|نبــــويه  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

76o39| لسيد|هلل |لعزيز عبــــد|م عبــــد |محمد س لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

3252|3 حسن حسن| يوسف زكري ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

44969 ح بــــيوم|لفتـــ|طف عبــــد |سيد ع لمنصوره|حقوق 

6273|o ى|م |لسل|م محمد عبــــد|سلىم عص لعشر زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6389|3 بــــر|ء نبــــيل مصطفى محمد ص|وف زيق|لزق|حقوق 

69|798 وى|لبــــدر|حمد |حمد فتـــىح |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64328o لسيد|ء محمد طه |إرس لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

7o4376 ن|هدى محمد سليم عىل شعل لمنصوره|بــــ |د|

62453| هلل لبــــن|يمن محمد عبــــد |ر |يثــــ| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

28388 سل|لبــــ|لنبــــى |لرحمن نبــــيل عبــــد |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

295626 لدين مصطفى محمد|ل |يوسف جم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54|464 ضى|لق|للتـــ |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  بــــ دمنهور|د|

42o|46 لغيط|بــــو|زى فرج |لمغ|مريم محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

69o349 هيم|بــــر|وى |لبــــدر|هيم |بــــر|ندى  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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26o92| لنبــــى|د عبــــد|لجو|م عبــــد|ء عص|نجل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

7548|6 سم محمد حسن محمد|بــــ ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

779223 لحفيظ|لسيد عبــــد |دى |له|ء محمد عبــــد |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

|4||76 ف محمد تـــوفيق|فرح  رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

687o37 مد محمد|مد ح|هيم ح|بــــر|ن |يم| لمنصوره|حقوق 

643888 آيه محمد سمي  متـــول زيق|لزق|طبــــ 

|3959| هيم|بــــر|مجد محمد |ندى  ى شمس طبــــ عي 

32326| ى|لد مسعد |منيتـــ خ| مي  ى شمس|د| بــــ عي 

2|6o|| لي|حمد و|لدين محمد |م |حس| رن ى شمس|تـــج ره عي 

438588 ح|هيم صحص|بــــر|لحميد |زم سعد عبــــد|ح |علوم طنط

5|96o8 فظ أيوبــــ|م ح|لسل|فظ عبــــد |ر ح|من |طبــــ طنط

6827|| حمد محمد|حمد محمد |يه | ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

827742 حمد|بــــر |م محمد ص|سل| ن|سو|حقوق 

28o856 مر|لسيد مصطفى ع|سمي  | رن مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

85|o4| محمد مغربــــي عىلي محمود سيوط|ره |تـــج

49|968 ى |ي دق|حمد عىل ص|سمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|65|3| ل محمود|لع|يه طه عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

77||96 رى|لورو|حمد محمد |لد |زينبــــ خ زيق|لزق|عه |زر

9|2|35 حمد  |لنرص |حمد محمد سيف | ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|685|9 ح محمد مرىس|لفتـــ|ل عبــــد |حمد جم| ى شمس حقوق عي 

27o663 لرحمن ربــــيع|م عبــــد|حمد عص| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4o67| م زينبــــ|لسل|عيل عبــــد |سم|حمد | ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

|36447 بــــو ضيف|ح محمود |هيم صل|بــــر| ن|حقوق حلو

79o35| ى|بــــو|لسعيد محمد |محمد  لعني  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

3|6468 هيم|بــــر|لسيد غنيىم |يمن |هلل |يتـــ | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4|6o62 ل مطر|لع|ره نبــــيل محمد عبــــد |س لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

642579 ي محمود رمض
حمد|ن |مصطفى لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

7|6o3| لعزبــــ|ن نبــــيل رسور يوسف |نوره لمنصوره|حقوق 

2|694o ى عم|ي ى عثــــم|لدين محمد |د|سمي  ن|مي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

439998 ي
محمد سعد محمد عقبــــتـــ| دئى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج
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9o54o| وق عبــــد حمد  |هلل محمد |رسر دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

|3o736 حد|لو|لمعبــــود عبــــد |دى محمد عبــــد |ش تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

2354|3 ن عىل|بــــتـــ عمر|عمر مصطفى ثــــ ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

349733 لبــــيوم|در |لق|رق عبــــد|محمد ط  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

25662 لمجيد|حمد عبــــد |ئى |عهد ه ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

484489 هيم|بــــر|ن |سيف حبــــسر مسعود شعبــــ ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

435o83 ن|لسيد رضو| |لد زكري|محمد خ ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

444378 |لبــــن|در |لق|ندى محمد محمد عبــــد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

446oo4 هيم عىل|بــــر|رق محمد |محمد ط سكندريه|ل|هندستـــ 

4|2|o7 ي|محمد عبــــد لعظيم محمد بــــحي  |ره طنط|تـــج

|46858 لم|سهي  محمد وحيد س ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

463425 لحميد محمد|لسيد عبــــد |لد |ن خ|يم| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

358268 ئى|لجرو|ن |هدير سعيد سليم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7|545 لرحمن|ل حلىمي عبــــد |حمد جم| لفيوم |تـــمريض 

336698 حمد|هيم سعد |بــــر|مروتـــ  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7668|5 يف|ن |حمد بــــشي  حسن حمد| لشر ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

924o44 فظ  |لح|هيم عبــــد|بــــر|حمد يشى | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9o9486 شم |ه ه|لل|مدحتـــ عبــــد| مه ج|بــــ سوه|د|

5|5672 سلىم عىلي محمد محمد يحن  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

35|677 ل|هيم هل|بــــر|م محمد |م|محمد محمود  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

88463o م محمد محمود محمد |هش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84558 د|لجو|لمنعم عبــــد |دل عبــــد |محمد ع لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6869|8 لرحمن|مد مصطفى عبــــد |محمود مصطفى ح لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

77265 هيم|بــــر|م عصمتـــ جمعه |عصمتـــ هش ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

768396 ر محمد عىل حلىمي عىلي|مي لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|269| د|لعق|ء محمد محمدمحمد |سم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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6|7o|8 رص حمدى غزل|ن| ن|ر ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

27382 لمجيد|ل محمد عبــــد |ء جم|رس| ى شمس حقوق عي 

6|5363 ن|لدهش|مد |رس سعد ح|رس ي|ج ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

67oo| حمد|هيم |بــــر|حمد |ء |عىلي لفيوم|لعلوم |ر |د

2|7o|5 د حلىم|هيم محمد فؤ|بــــر|ندى |س ى شمس هندستـــ عي 

24o9|5 ى|محمد  حمد سعد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o4654 نصي  بــــخيتـــ  |س فوزى |تـــوم س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

52|239 بــــوورك|لد فتـــىحي مهدي |ن خ|يم| ره دمنهور|تـــج

6354o9 حمد|تـــم يحن  محمد |زينبــــ ح زيق|لزق|علوم 

8988o8 ل |لع|لق عبــــد|لخ|دل عبــــد|ء ع|رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6|3326 لوكيل|حمد |هلل مجدى محمد |عبــــد |علوم طنط

784838 ح محمد محمد حسن|محمود صل زيق|لزق|ره |تـــج

69484| لمنس|بــــو زيد عىل |حسن | لي|د لمنصوره|ل |طف|ض |ري

642467 لم|لسيد عىلي س|لسعود عبــــد |بــــو |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

5o5665 ى وس|صفوتـــ ظريف وليم تـــ| مي  ورصى إلسكندريتـــ |تـــمريض 

7777|4 ف محمد عبــــد|يوسف  حد|لو|رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

692237 ي|لك|حمد محمد عبــــد |حمد |م |ريه
ى
ق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

79|542 لسيد|ضل محمد |ء ف|شيم زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

68o942 بــــو عيد|تـــ |لشح|لرحمن محمد محمد |عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8349o9 لرحيم محمود|زق عبــــد|لر|محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

29547 لس س يوبــــ|م رزق |كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

284492 لح محمد|لرحمن ص|لد عبــــد|ن خ|نوره ن|بــــ حلو|د|

52527 حمد|هدير محمد موىس  بــــ بــــنى سويف|د|

798|5 م|لسل|محمد عبــــد | محمد رض ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

57678 حمد|لرحيم |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

|7|3o لسيد محمد جبــــر شلبــــي|مه |س|د |زي كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

42657 ى غريبــــ|رص ع|لن|محمد عبــــد  شور حسي  ن|طبــــ حلو

8|79|3 لعليم|حمد عبــــد|ء خلف |سم| ي|طبــــ 
|لمنى

5478o8 لحميد|لعزيز عىل عبــــد|لعزيز سعيد عبــــد|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|66274 هيم|بــــر|لسيد محمد |محمد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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8||363 ل محمد يوسف محمد|بــــل ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

453|45 لم|ذ سعد عزتـــ محمد س|مع ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

9|2943 هلل عىل |لدين عبــــد|ل |محمد جل ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

434oo3 لعزيز يمن|تـــفيده محمد عبــــد  ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

7o9||4 ه | بــــ جبــــر|لوه|هيم حسن عبــــد |بــــر|مي  لمنصوره|حقوق 

|42843 وق  ن نجيبــــ|نور عثــــم|رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

7||629 ئى|لقي |لفتـــوح حسن |بــــو |محمد يحن   لمنصوره|حقوق 

327922 لصمد|رس مني  عبــــد|عمر ي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

784899 ف عبــــد |ء |رس| لعليم موىسي|رسر زيق|لزق|عه |زر

263|8| لويسر|لسيد كريدى |تـــ |لشح|هلل |منه  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

3|67o ى سيد |ي ل|لغ|حمد عىل عبــــد |سمي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

24|57 ل جمعه محمد|ر جم|من ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|2755o هلل|ج صبــــىح سعيد فتـــح |ريتـــ هره|لق|ج طبــــيع |عل

344o9| م|لسل|م محمد محمود عبــــد|حل| |تـــربــــيتـــ بــــنه

9|98o4 ر  |عم|حمد عمر صديق | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2|444o هلل|لدين محمد محمد عبــــد |ح |مريم صل ى شمس|زر عه عي 

25298| ندى سعيد مصطفى خليفه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

226245 ن محمود محمد عىل|مرو لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

49|43o هلل|مح عدل شكر |س| فيوريك عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

48|7o9 هلل كريم|ء |ش|بــــ مدحتـــ عىل م|مه تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

7o24o ح محمد|هر صل|م| رن لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|39|o9 عر|لش|لعزيز |محمد عبــــد | هن ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

239758 ى ي|ي س|م محمد عبــــ|لسل|رس عبــــد|سمي   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

67758| بــــينى|س |لدين محمد عىل عبــــ|عز  لشر لمنصوره|حقوق 

65776 لسيد قطبــــ|م حسن |هلل عص|عبــــد لفيوم|تـــربــــيتـــ 

3282o| ض|لنور ري|يمن عبــــد|بــــيتـــر  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

689372 لجوهرى|حمد |تـــ |لشح|سهيله محمد  لمنصوره|ره |تـــج

789844 حمد|حمد محمد |سيد | نور عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

782|94 شم|لمعىط ه|لمعبــــود عبــــد |ده عبــــد |غ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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9|4o36 ج  |ل فر|لدين جل|ء |ء عل|رس| سيوط|بــــ |د|

3|7o32 ي
لسيد|س |يشى محمد عبــــ| دئى دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

ريتـــ|تـــ إد|معلوم

265443 لمؤمن محمد وهبــــه محمد|عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

362244 لبــــربــــرى|حمد |ح محمد |ل صل|جل تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

8|4792 حمد|ل عىلي |نشين جل ي|بــــ |د|
|لمنى

5o7436 مد محمد|ن ممدوح ح|يم| سكندريه|ل|علوم 

775689 هلل|رس محمود عبــــد |د ي|عم |ره بــــنه|تـــج

443726 وق محمد  ل|لع|ه محمد عبــــد|لز|رسر لشيخ|تـــمريض كفر 

7o5o5o ل|لبــــسيوئى مرس|حمد |هيم |بــــر|ن |نوره لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5oo74o وق محمود  لدهشورى|حمد |رسر ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

||5o2| لمسيح عزيز|دل عبــــد |ريز ع|م ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

6o6665 لسيد بــــدره|هلل |أحمد عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

236o9o ر حسن|د مختـــ|ر عم|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

296787 ى|عيل |سم|تـــم |حمد ح| ى حسي  مي  ن|حقوق حلو

85o34o د محمد بــــشي  رشيدي|زي لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

697683 وى|لشن|عىل منصور | مل رض| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

482398 لسيد محمد حسن|عجىم محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

688497 ه محمد | لعزيز|لحمول عبــــد |بــــو |مي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

763424 هلل|بــــ |م ج|إلم|م محمد |إلم|ء |ل| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

7768o6 د|لغنى محمد ج|لد عبــــد |شهد خ زيق |لزق|تـــمريض 

499659 يد|زى ز|هلل غ|ر عىل عبــــد |من ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

272654 ه محمد ج| بــــر محمد|مي  دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

77o326 لجليل|محمد عنتـــر محمد عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

23245 لرحمن محمد|لدين عبــــد |د |يوسف عم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|669o3 ي |منيه ع|
م|م|طف مصطفى لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 

ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

487o|8 د|لرحيم عىل حم|هيم عبــــد |بــــر|عمرو  ى شمس| لسن عي 

|43359 د|م محمد محمد رش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2295|3 بــــينى |هيم |بــــر|مه |س|منيه | لع|بــــو |لشر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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8|7825 ل|ن سيد جل|طمه شعبــــ|ف ي|نوعيتـــ 
|لمنى

52238o وق سعيد فكرى سويلم رسر دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

634|8| ل|لع|لحميد عبــــد|ل عبــــد|لع|حمد عبــــد| زيق |لزق|تـــمريض 

7o43|4 ء محمد محمود عليوه|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

3o778 ن محمد يوسف محمد|يم| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|2223o يد|نىح  رءوف محمد ف| م بــــنى سويف|إعل

|74883 ل|لع|محمود محمد عبــــد | لوء ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

8989o| لحميد |بــــ صفوتـــ محمد عبــــد|رح ج|بــــ سوه|د|

22|6|7 د|لجو|لكريم عبــــد|لسيد عبــــد|لد |خ م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

887|77 عىل محمد خليفه حسن  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

89|983 ن مصطفى حسن |هدى رمض سيوط|ره |تـــج

4o449o لنبــــى|لسيد عطيتـــ عىل عبــــد|عمرو  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o5|7 مد|رس غريبــــ ح|ء ي|عل ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

4|5o|8 س|حمد قلق|هيم سعيد محمد |إبــــر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6|4775 بــــون|لرحيم محمد ص|طمه عبــــد |ف |بــــ طنط|د|

863|37 لحميد محمد عطيه|م عبــــد|ريه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|25658 لسيد|كمل محمد |نور  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

3|7597 يد|ن ز|رق سليم|يوسف ط |حقوق بــــنه

788222 لسيد|ندى سعيد محمد موىس  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

96|o8 ع|ريم بــــدر سيد رف ن|بــــ حلو|د|

4|7362 هيم|بــــر|س |لعظيم عبــــ|لرحمن حمدى عبــــد |عبــــد ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6|5858 ع|لبــــي|مد محمد محمد |عىل ح ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

825755 ي محمد|شيم
ء محمد مصطفى |نوعيتـــ فنيه قن

4o9573 وى|لسخ|رى محمد |يوسف أيمن أنص تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

243|59 مصطفى نبــــيل مسعد محمود تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o5498 ر حسن|ف حسن مختـــ|عف لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

53437| ق|هيم محمد |بــــر|بــــ مصطفى |شه وى|لشر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

894367 ن  |حمد عىل رشو|عبــــي   ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4o6579 ى مصطفى مريم نبــــيل حسني  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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247333 دل تـــوفيق محمد محمد|لرحمن ع|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4o7662 در حسن عىل أحمد|لق|م محمد عبــــد|ريه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

23|62| ى |حمد | ف حلىم حسي  حمد|رسر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

755497 لموجود محمد|ر محمد عبــــد |من عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

762553 ود|عيل د|سم|حمد |لد حسن |خ تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

4o45oo كريم رجبــــ فتـــىح محمد خميس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25o34o لملىطي|بــــ صبــــىح فتـــىحي طلبــــه |رح ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

335249 دى|له|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد|لبــــنى  ى شمس| لسن عي 

4o4722 هيم|بــــر|رص محمد عىل |محمود ن سكندريه|ل|حقوق 

84635o ي موىسي|رح
بــــ منصور مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

627954  عطيه|ء سمي  عر|سم|
ى
ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

||7994 ف محمد | |ي|م ن|هيم عثــــم|بــــر|رسر سيوط|ره |تـــج

2692|8 جورى|لبــــ|لقوى |هدير سعيد عبــــد تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

246474 لجندى|دى محمد |محمد ف ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

764638 لمدثــــر|روق محمد |يوسف عمرو محمد ف ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4764o9 ح يوسف عىلي|لفتـــ|م عبــــد |سل|يوسف  سكندريه|ل|ره |تـــج

3657|9 لمجيد محمد|ن عبــــد|حمد رضو| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

4o6697 ن|بــــو ري|م حسن عىل عبــــده |م هش سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

252665 لدين مصطفى محمد|مروه مىح  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

25554o هيم بــــكر|بــــر|م |هيم عص|بــــر| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

54975 ن محمد مدبــــول|شعبــــ| نور تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

285494 لنبــــي|هيم عبــــد |بــــر|لحكيم |ضىح فول عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|7583 م|ئى فتـــىح تـــه|د ه|زي هره|لق|طبــــ 

92o473 جرجس فريد شفيق عيس   ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

465962 حمد محمد مرشدى محمد| |حقوق طنط

4|7534 لغفلول|حمد مصطفى |محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

434435 ى ش|سلىم  ى|لحسينى حسي  هي  |بــــ طنط|د|

372752 لسيد|د مجدى عىلي |جه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

36448| لس عل نيوس|رم|ء تـــوفيق |كي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

433334  محمد ضيف|لعزيز |عمر عبــــد
ى
لدسوق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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342434 ق|ء عزتـــ تـــوفيق |لزهر|طمه |ف وي|لشر |ره بــــنه|تـــج

8844|o ء محمد مبــــروك نرص |سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

69726 مل|لكريم ك|لد عبــــد |ء خ|حسن لفيوم|تـــربــــيتـــ 

24876| د فوزى سعيد|يه عم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4o7496 هلل|مد فتـــح |ن ح|دتـــ شعبــــ|غ سكندريه|ل|ره |تـــج

276968 وى|لزخ|محمد محمد | ند |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

767775 وز خ هيم|بــــر|س |لد عبــــ|في  لعريش|تـــربــــيتـــ 

32874| هيم عبــــد ربــــه|بــــر|هر |حمد م| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

67o38 حمد محمد|خليل | دين ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

4o4887 محمد حسن محمد حميدو محمدين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

447o98 قوتـــ|هيم ي|بــــر|ن مسعد |مرو سكندريه|ل|هندستـــ 

34669| لكريم عرفه|هلل عبــــد|روضتـــ عبــــد عه مشتـــهر|زر

478o95 ي|ن محمد محمد عبــــد |رو
ى
له|لعزيز ق ى شمس| لسن عي 

255639 حمد محمد فتـــىح بــــريقع| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

73292 ي محمود 
ي|لبــــ|حمد عبــــد|مصطفى

ى
ق ي |

رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

52655| ي|مؤمن 
ى
ض مصطفى|حمد حسن ق سكندريه|ل|بــــ |د|

684oo3 لمتـــول قوره|ن عطيه |يوسف شعبــــ لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

2489o2 لمجيد|لسميع عبــــد|لسيد عبــــد|ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

9|254| د محمد |لق رش|لخ|رحمه عبــــد ج|ره سوه|تـــج

33o462 لدمهوج |ء محمد صبــــرى محمود |هدير عل |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

494929 ئى شعتـــ|هلل علو|محمد محمد فتـــح  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|5||64 هيم محمود|بــــر|تـــن بــــدر |ف ن|بــــ حلو|د|

9||o82 لمجيد  |لدين حمدى عبــــد|ح |تـــيسي  صل ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

62o22o لمحمودى محمد جبــــل|لح |بــــو ص|ء |لىمي لشيخ|عه كفر |زر

637543 لمقصود فرج|عبــــد| ء رض|سم| زيق |لزق|تـــمريض 

3|854 بــــ شلبــــى|لتـــو|حمد عبــــد|رص |لن|جد عبــــد|م ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

35o475 لسيد عىل|حمد |محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

752522 لحليم|هيم محمد حسن رفعتـــ عبــــد |بــــر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

476833 فظ|ء حسن ح|جنتـــ عل لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

83659| جي|جي عدلي ض|مريم ض |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع
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838477 ى  ري|سحق مسد| |يىلي|كرستـــي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

77o238 حمد|حمد بــــيوم |بــــ |يه| زيق|لزق|طبــــ 

627|7| ى س|سلىم  ى ر|حمد سعيد |م |مي  ضى|مي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4|5373 حمد مىك|حمد فتـــىح |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

442|66 ل|تـــ غز|لحليم بــــرك|أحمد عبــــد سكندريه|ل|صيدله 

752667 عيل محمود نمر|سم|محمد  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

242832 ء فوزى محمد حسن|عل عه مشتـــهر|زر

247864 لحبــــسر|ر محمد |لستـــ|فوزيه عصمتـــ عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6968|8 حمد حسن شوشتـــ|م |حس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

52363 سعد قرئى|ن محمود |يم| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

8|78o6 هيم|بــــر|يز |بــــ ف|يه|ره |س ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

7|7967 لدين|حمد محمد زين |حمد |ء |ل| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

3364|o ي|ر ممدوح محمد |من
لحسينى ى شمس|د| بــــ عي 

579o3 ى|هلل |م محمد عبــــد |سل| مي  ره بــــنى سويف|تـــج

35||59 يف| حمد محمد بــــدر محمد رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6o3||6 ى|لمعىط |ء نبــــيل عبــــد |رس| لعشر هره|لق|ر |ثــــ|

898336 |لعل|بــــو|ج  |يز محمد ن|حمد ف| |ي|م ج|طبــــ سوه

7742oo ئى|بــــو زيد جيل|هلل |ن عبــــد |جيل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82o2|2 لسميع محمد|حمد عبــــد|عىلي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

852|49 ي |
د|لجو|حمد عبــــد|حمد حسنى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|44o5| ن|لمطلبــــ بــــسيوئى رمض|هلل عبــــد |منتـــ  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

528527 هيم|بــــر|ئى |لحميد كيل|لسيد عبــــد |محمد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

484488 د|عيل حم|سم|لعظيم |د سعيد عبــــد |زي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

57693 ح|لفتـــ|م جمعه عبــــد |حمد س| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

28754| ن|ح محمد رضو|لفتـــ|حمد عبــــد| |يش |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

345234 ى|يمن محمود |محمود  لسيد بــــحي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

48|472 لعليىم|لرحمن محمد |لرحمن مجدى عبــــد |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

497788 هيم صبــــره|بــــر|عبــــي  مسعد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

787|o4  يحن  محمد سل
مه|رحمه مصطفى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

642o|3  أحمد عىل|لبــــ|لرحمن عبــــد|م مجدى عبــــد |هي
ى
ق زيق|لزق|بــــ |د|
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854325 ستـــ عيد صليبــــ حرز ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

245397 لفتـــوح صميده|بــــو|د سيد |جه ن|تـــربــــيتـــ حلو

7|3oo| غيتـــ|لن|هيم |بــــر|حمد نبــــيه |رس |د ي|عم لمنصوره|حقوق 

23372 هلل|يم عبــــد |لد|هيم عبــــد |بــــر|حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|74o7 لحليم|هلل بــــدر جوهرى عبــــد|منتـــ  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

876o2| |  لعل|بــــو|لسيد |ن محمد سعيد |مرو سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o2o54 زر|تـــه ع|زر شح|فىل مدحتـــ ع|بــــ سكندريه|ل|ره |تـــج

43o927 ن|لحليم متـــول وهد|م عبــــد  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

2498|7 بــــ عىل|مينه محمد خط| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

343o94 بــــو ستـــيتـــ|لرحمن |فع عبــــد|لش|يتـــ محمد | ى شمس| لسن عي 

9557| لحكيم|د عىلي عبــــد|نور حد| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

858725 حمد|لحكيم |يه سعيد عبــــد| ي|هندستـــ 
|لمنى

27|oo8 ن|حمد يوسف رمض|رق |ن ط|يم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

73|o8 حمد عويس سعيد|ر |من لفيوم|تـــربــــيتـــ 

782599 حمد محمد|ل |لع|لد عبــــد |محمد خ زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

4|4524 ن|لم|لدين محمود س|د بــــىه |محمد فؤ لشيخ|ره كفر |تـــج

354293 كر حسن|حبــــيبــــتـــ سيد ش ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

27o95o لبــــلسر|هيم |بــــر|لعظيم |هدى محمد عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

888856 ر يوسف محمد منصور |من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

538|59 ن محمد معىط|نرص شعبــــ| ند عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

429786 م محمد مليىح |محمود س |بــــ طنط|د|

|78473 عيل عبــــده|سم|ء سيد |عىلي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

623o47 ي عليم|لدين ه|سيف 
ي لطفى

ئى ط|بــــ دمي|د|

264424 لعليىم|لمجيد تـــرىك |ح عبــــد|يه صل| |صيدله طنط

752947 لدين محمد محمد محمد حسن|ء |عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35||55 لرحمن محمد|حمد بــــربــــرى محمد عبــــد| هره|لق|ر |ثــــ|

247857 لم|حمد س|لح |روضه عيد ص ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5o6458 ى |ي ف زكري|سمي  لغنى|عبــــد | رسر سكندريه|ل|عه |زر

78956| |بــــح عزتـــ محمد رخ|م ر|هش ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي
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3|5548 بــــ جمعه|لتـــو|جر عيد عبــــد|ه م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

7|62|4 هيم|بــــر|لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|ل معوض |س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|64893 حمد|لد محمد |م خ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

925697 عظم  |صفوتـــ فهد صفوتـــ  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

487688 لسيد سعد عبــــيد|محمود  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

83|||7 ى عبــــد|ل|هلل طلعتـــ محمد |منه  ي|لش|مي 
ى
ق |نوعيتـــ فنيه قن

77|538 م جوده محمد محمد|سل| زيق|لزق|ره |تـــج

7o346| حد|لو|عبــــد | لعل|بــــو|حمد يوسف |يه | زيق|لزق|عه |زر

|74782 م محمد|م|لرحمن |محمود عبــــد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7547oo حمد|يه |منيه سيد حم| عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

6o5o93 ى |ي يد|بــــ فوزى محمود ز|يه|سمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|2o95 لسيد|بــــر |لسيد ص|محمد  |ره طنط|تـــج

688896 لديبــــ|لرحمن |مد محمود عبــــد |رق ح|مد ط|ح لمنصوره|علوم 

828||3 حمد|لحكم سليم |ء عبــــد|سم| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4o4o55 ى محمد عىل حسن كريم حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

447729 بــــ زيتـــون|لوه|حمد عبــــد |يمن |هلل |منه  سكندريه|ل|بــــ |د|

6929o9 تـــه|كريم محمد سيد محمد شح لشيخ|بــــ كفر |د|

855623 د|لجو|بــــر عبــــد|ل ج|لرحمن جم|عبــــد لمنصوره|حقوق 

8582| هلل|حمد عىل حسن عبــــد | حقوق بــــنى سويف

865984 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ن |يم| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

77o965 ه وجدى محمد كم| لسيد|لدين |ل |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

847525 ن طه موىسي|ء عثــــم|سم| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

63o|o9 د نعيم صبــــىح|ركو فؤ|م زيق|لزق|صيدله 

83|9o9 بــــوزيد|عيل |سم|ر محمود |نتـــص| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88o796 مروه عىل عىل عىل  سيوط|تـــربــــيتـــ 

428493 ن|م|حمد |طمتـــ محمد |ف لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

75552| لسيد حسن|هيم |بــــر|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

877522 ه عز | س |لعربــــ مصطفى عبــــ|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

242778  عبــــد|هيم |بــــر|عىل صبــــرى 
ى
ل|لع|لدسوق لمنصوره|حقوق 

5o8|4o ى|شم زيد|حمد ه|ء |شيم ن حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|
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9o3994 هيم محمود عبــــده|بــــر|محمد  ج|بــــ سوه|د|

58645 ى ممدوح سيد عبــــد  ى|لعظيم حس|نورسي  ني  علوم بــــنى سويف

445995 تـــي  سعيد حليم يوسف بــــخيتـــ|فيلوبــــ سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

426o44 لبــــشبــــيسر|حمد حسن | |ره محمد رض|س سكندريه|ل|بــــ |د|

244545 حمد سيد خلف|زم محمد |ح هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

24263o هيم|بــــر|عىل محمد صديق محمد  هره|لق|طبــــ 

|7|443 سم عىل|ن سيد ق|مهر هره|لق|هندستـــ 

358524 ر محمد|لغف|لدين عبــــد|ء |ريم عل ى شمس هندستـــ عي 

7o4223 دى زمزم|له|حمد عبــــد |عيل |سم|محمود  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4o8333 وى|لبــــرم|لم |رس محمد س|محمد ي |ره طنط|تـــج

26o595 لزعيم|لنبــــى |ل كرم عبــــد|م| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

269334 فظ محمد|لح|رسميه صبــــىح عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

537636 لحفيظ|د فوزى محمد عبــــد|زي دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

22|289 حمد|سم |محمد حنفى ق لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

|38967 ى صقر|ل عبــــد |مل كم| لحميد حسي  ى شمس هندستـــ عي 

677o|8 ز|هيم حر|بــــر|عيل |سم|د |محمود فؤ |ره طنط|تـــج

|78752 ى|عمر ع دل قرنه حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

52o4o9 لديبــــ|نور |مد |سميه ح تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

37o5o5 لحميد|مينتـــ مصلح فتـــىح عبــــد| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

62o73| |لسيد |د |لجو|ن محمد محمود عبــــد |نوره
عي|لرف

ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

459245 م|لح زح|ن ص|محمود رمض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

242738 محمود حسن سليم محمد ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

355|62 حمد محمد|يتـــ مسعد | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

36o|56 حمد|يمن سيد |ن |نوره ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

35639o لمقصود|عمر مسلم عمر عبــــد ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

45|237 هلل| |مون عط|م عىل  م|ر عص|من |هندستـــ طنط

862457 م|د عطيتـــو مسعود عل|زي ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

63|353 م محمد غنيم|لسل|ندى عمر عبــــد  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3623o7 |دل رشدى حن|بــــيشوى ع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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4498| محمود سيد| عىل زكري ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

373784 هلل| |رى ممدوح فخرى عط|م ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6|9682 ر نجم|لغف|آيتـــ فهىم عبــــد ط|بــــ دمي|د|

54o243 لجندى|حمد |لد محمد |ء خ|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5|467 وع|مجدي عبــــده مط| رن هره|لق|حقوق 

62o7|9 لحلو|لسعيد |بــــرين سعد |ص ط|حقوق دمي

259o48 ى|لدين |د|حمد عم| حمد حسي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

34852o هيم|بــــر|حمد |دل سيد |ندى ع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

335252 د فهيم مكسيموس|رفيل فؤ|م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o6267 لسيد|منى محمد حسن محمد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

3459|8 هلل|لحميد عبــــد|لحميد عبــــد|سيد عبــــد| ند هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

783|75 ى|تـــ |لشح|لبــــديع |منى عبــــد  مي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

6|7685 بــــى|مبــــ|ل|عىل يوسف عىل حسن  ط|حقوق دمي

496275 ى|ء محمد سليم|شيم ن عجي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62468| ى|لمعىط |ىط عبــــد |لمع|بــــو |بــــ |يه|ر |عم لبــــحي  لمنصوره|ره |تـــج

5|4829 ي|ن سعد م|سعد شعبــــ| دين
ضى معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

52|2|9 لم|لسيد س|لسيد محمد |ء |وف تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

52oo|4 ن حسن شعيبــــ عىل حسن|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

323o|6 يف رشيدى مرىس سلىم رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

857427 د بــــولس|يوسف جوزيف عي ي|علوم 
|لمنى

|792o8 ى عبــــد  ى|بــــو |لحميد |محمد حسي  يد حسي  ى لي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

853477 يه م عىلي|لسل|ن مدحتـــ عبــــد|رسر ي|هندستـــ 
|لمنى

7657|3 هيم|بــــر|يوسف وليد يوسف محمد هندستـــ بــــور سعيد

75|245 لميس غريبــــ مرىسي حسن نوعيتـــ بــــور سعيد

9254|9 لمنعم  |دق عبــــد|لرحمن ص|ء عبــــد|ل| لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

|32378 ف ك|ديه |ن سكندر|مل |رسر ى شمس|د| بــــ عي 

256989 هلل|يه محمد موىس مكرم | ي صىح بــــنه
|معهد فنى

482979 منى محمد محمد محروس محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9256|2 لدين محمد  |لدين نور |ء |هدى عل تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

679225 ع|بــــو رف|حمد |ل |محمد سعد جم لمنصوره|حقوق 
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793|95 لمرصى|لدين محمد |م |بــــسمله حس عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6|5285 ي|ه
|لعر| |ئل زكري|و| ئى

ى
ق ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

6974|3 للطيف|لحفيظ عبــــد |حمد محمد معوض عبــــد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

8334|o لعليم محمد محمود|رس عبــــد|ي ي للفن|
|دق قن|لفنى

9o|929 هيم عنبــــر  |بــــر|م حسن |حس ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

52849o |لنج|بــــو|هيم |بــــر|لد محمد |مصطفى خ سكندريه|ل|هندستـــ 

277976 يف عبــــد|له| ن|لمنعم عجل|م رسر تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

682532 بــــ|لوه|در محمد عبــــد |لق|هيم عبــــد |بــــر|ديه |ش هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|63642 ن محمد|سهيله محمد عثــــم ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

3558|2 يف ص لجيد شوشتـــ|لح عبــــد|رسر ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

62o5|6 لنينى|سهيله محمد محمد سيد أحمد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4o833 مهيدى فتـــىح مهيدى محمد عقربــــ ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

63||46 لرحمن محمود|ء مصطفى عبــــد|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

777668 لعزيز عىل|ح حمدى محمد عبــــد|صل |ره بــــنه|تـــج

6|36o لعزيز|ن عبــــد |محمد نور شعبــــ ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

8|7|37 ي عبــــد|حمد ن| ي|ج 
لحميد مهنى ره بــــنى سويف|تـــج

3|7492 ي |خ
هيم|بــــر|لد محمود مصطفى ي ىسي|مط.ش

حتـــ مطريه|عم فنى

||7758 مر محمد محمود|محمد س ى شمس|د| بــــ عي 

22454| فع|د ن|بــــر عو|لرحمن عىل ج|عبــــد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8|8837 ه ع| نور|هلل |طف عبــــد|مي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|2|246 سعد محمد سعد محمد سيوط|عه |زر

7o4776 شم عيوىط|بــــو ه|بــــر |منيه فتـــىح ص| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

285942 لمنعم محمد|ره فوزى عبــــد|س ن|بــــ حلو|د|

52o975 مد محمد|هدير جودتـــ محمد ح زيق|لزق|علوم 

456|93 ن|س سلم|لمطلبــــ عبــــ|د عبــــد |همسه عم دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

85587o لس مجدي مكرم حن |كي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4o4o74 ى |م محمد |يوسف هش حمد|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34|37 ر معبــــد|يمن مختـــ|سندس  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

856924 ئيل|رس| |م صبــــىحي رض|كر| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى
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245682 بــــ|ر عطيه دي|لستـــ|ل عبــــد |ح جم|صل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7593|8 حمد زىك|م |هش| ن|ر زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

||9945 لمسيح يوسف|بــــولس عبــــد | رين|م هره|لق|ن |سن|طبــــ 

8o2582 لي|يبــــي جرجس غ|ؤس عج|تـــيموثــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|459o4 س عفيفى|بــــ عبــــ|يه|زينبــــ  ج|ره سوه|تـــج

4232|9 تـــه|حمد شح|لد محمد محمد |خ سكندريه|ل|ره |تـــج

84o26 لدين وهبــــه سيد|م |وهبــــه عص ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2997o9 مه محروس عزيز|س|نوبــــ |بــــ| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

8||482 ي
ح دكروري|لفتـــ|حمد عبــــد| |دئى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

7639|8 غ|لصبــــ|هيم حسن |بــــر|لسيد |رص |محمد ن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3|63|4 متـــ محمود فهىم|س|ئى |م| هره|لق|حقوق 

64|95| ز|لسيد بــــ|هيم مصطفى محمد |محمد إبــــر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

432468 م قسطندى|مه س|ن صبــــىح سل|ليىلي |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

225828 ف سيد |محمد  حمد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|39|6 ى رمض|م |محمد عص ن|لدين حسي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|645o6 لمعبــــود|لد فكرى عبــــد |حمدى خ ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

27o6|5 ر|لنج|محمد موىس محمد موىس  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

323557 لسيد محمد عىلي|ن |نوره ى شمس|تـــج ره عي 

43|2o5 لخول|هلل |لسيد عبــــد |مل |سجده صبــــرى ك |صيدله طنط

43546 ح|لفتـــ|رتـــ سمي  عبــــده عبــــد |س هره|لق|ر |ثــــ|

826o|7 لنعيم محمود|لد عبــــد|هبــــه خ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

33759 حمد محمود حنفى|م |ريه هره|لق|بــــ |د|

69972o بــــ|حمد محمد دي|يمن |محمد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

223274 رس محمد عمر عىل|حمد ف| هره|لق|حقوق 

|2o563 حمد محمد|لد بــــدر |محمد خ ن|علوم حلو

272373 هيم|بــــر|لرحمن دهشور محمد |عبــــد قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

|5464o ن|رمض| وليد مدحتـــ زكري ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

92||37 حمد حسن |حمد عمر | ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

249383 لسيد|لسميع |حمد عبــــد|م  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

69o598 ه عوض عبــــد  ل|لجم|حمد |در عوض |لق|بــــهي  لمنصوره|حقوق 
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688857 لعظيم|د عبــــد |يمن محمد رش|يوسف  لمنصوره|بــــ |د|

|68998 ل حسن|حمد كم|يمن |محمد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

37876 وق  نور طه عطيه|رسر هره|لق|بــــ |د|

689727 لحفيظ محمد عزبــــ|دل عبــــد |ء ع|وف |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

776373 لم|محمد محمود س| رن |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

299546 رز|مبــــ|حمد |ن مجدى |نور ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

23872 م فوزى عىل|نور هش هره|لق|بــــ |د|

324273 هلل حسن|حمد عطيتـــ |مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|67o25 حمد|م سعد |سعد عص ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

7858o8 دى|له|هيم عبــــد |بــــر|هيم عمر |بــــر|حمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4929o لمعبــــود سيد|حمد يوسف عبــــد | هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

432952 |لسيد سعد مهن|يمنى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3558o2 ن لعربــــى عبــــده محمد| |مي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

9o7297 ى دل عدل بــــولس  |ع| مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

2572o6 ر|لسيد عم|ل |ء جم|سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o8546 تـــ|هيم بــــرك|بــــر|ن محمد |سمر شعبــــ |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6o4o65 عيل|سم|لسيد |لدين |لحميد شمس |زم عبــــد|ح لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

62473| ي
بــــينى |ء |محمد ضى بــــينى عربــــ|لشر نو|لشر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

439|3| ف محمد غريبــــ سلىم أرسر لشيخ|ره كفر |تـــج

348659 لعليم شمعون|حمد محمد سعيد عبــــد| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

||6756 ن هيثــــم محمد نشأتـــ|رو ى شمس|تـــج ره عي 

5|2428 ن|شد عثــــم|حمد ر|لد |خ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|56593 حمد منصور|د محمد |حمد عم| ى شمس هندستـــ عي 

|353|6 ن|لد محمد رمض|م خ|حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

235|4 لحميد|لحميد محمد عبــــد |محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

54|7o6 لنبــــى مرع|رى عبــــد|لبــــ|محمد عيد عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6||56o هلل|د |لسيد جميل ج|آيه جميل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

883226 لسنوىس خليل محمد |هد |ن سيوط|عه |زر

822|6| ى حم|ي ده خلف حمدي|سمي  ي|بــــ |د|
|لمنى
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23o758 ف |حمد | لغريبــــ|لسيد |رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

769226 ق|هيم دقم|بــــر|هلل |محمد عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

5o3|94 ي|لفخر|مريم محمد سعيد محمديوسف 
ئى سكندريه|ل|بــــ |د|

8o3977 ء عىلي محمد|عمر بــــه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

678363 حمد|تـــ |لشح|متـــول | ن رض|رو لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

425937 ن|ن محمد رمض|رق رمض|ء ط|رس| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8|5358 وس|لي تـــ|جوليتـــ موريس غ ورصى ره بــــنى سويف|تـــج

|55725 ره محمد بــــيوم موىس|ي لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

789484 وق محمد عطيوه عطيه رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

528662 ن|لعج|مل محمد |محمد محمود ك ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

|59228 ئى فوزى يوسف|دى ه|ش |حقوق بــــنه

852o72 طه محمد بــــدر محمد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

689o2 ئى|حمد مصطفى محمد كيل| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

3|964| ء خلف عىل معبــــد |ل| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

922948 ح جيد |مح صل|دى س|ش دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

69o49 بــــ|د دي|لجو|ء محمد عبــــد|لزهر|طمتـــ|ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

43|863 لفتـــوح محمد زعطوط|هيم أبــــو |يوسف إبــــر لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

497o79 ي |روضتـــ 
ر|لنج|لسيد رجبــــ مصطفى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|47678 لدين|دق شمس |حمد ص|لد |خ هره|لق|طبــــ 

435679 هلل||حمد رجبــــ أحمد محمد عط| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

85|434 هيم|بــــر|هيم نجيبــــ |بــــر|لي |س لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

8|4659 ي ع|ه
ى
دل رمزي فهىمي|رق كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

2|493 لنبــــى|د عبــــد |هر فؤ|ء م|سم| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

637255 ح سليم|لفتـــ|مد عبــــد |ح ح|لفتـــ|م عبــــد  هره|لق|ر |ثــــ|

5|6395 ى شح|س عيل عشيبــــتـــ|سم|تـــه |رتـــ دمي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

82o457 حمد|حمد طلعتـــ |عىلي  ي|بــــ |د|
|لمنى

27293 عيل محمد|سم|دهم |نغم  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

342683 ن|طف محمد عثــــم|بــــ ع|مهيتـــ سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7|o4o7 لسيد محمود جبــــل|تـــسنيم مجدى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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5o76|6 ق|سح|د |مريم سمي  ج إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

8585o2 حمد|حمد رجبــــ محمد | سيوط|حقوق 

92o522 سعد محمد محمود | عل ي صىح سوه
ج|معهد فنى

7|3242 هيم عمر|بــــر| |طمه حمدى محمد زكري|ف لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

634762 شم|بــــوه|عمر محمد مصطفى   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

34|735 حمد عليوتـــ محمد|رتـــ |س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

22o87o مش|مل عيد قط|يمنى مظهر ك ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

248673 مح سعيد بــــقطر|نس س|ن تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

856576 شد|نيس ن|كريم يىحي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

543889 رص|طف زىك محمد ن|مجد ع| بــــ دمنهور|د|

735o9 هيم|بــــر|دل جمعه |ء ع|دع لفيوم|حقوق 

244749 د محمد|لجو|لد عبــــد|محمد خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4434|3 بــــينى|لسيد |ن |محمد رمض لشر لشيخ|ره كفر |تـــج

8|98|7 م محمد مني  عزمي|سل| علوم بــــورسعيد

76947 نم|لرءوف غ|سلىم عمرو عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3||2o3 حمد حلىم محمد|زم |ح ى شمس هندستـــ عي 

43|7|6 ى|بــــر عبــــد|د ص|زي لمعىط حسي  |طبــــ طنط

|38342 هلل|مه عبــــد |رص محمد سل|هلل ن|عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

||9958 ى ئيل|نطونيوس وجيه ميخ| |جي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

628579 لسيد|ئى أحمد سعيد |أم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

924344 شم  |مر فوزى ه|محمد ع ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

932o4 محمود محمد سيد مهنى يوسف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

266597 لسميع جعفر|لحميد عبــــد |لدين عبــــد |د|م عم|مر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

684429 رس محمد عبــــده محمد|مي  ي| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

82|747 ن|هر محمد رسح|فرحه م ي|تـــمريض 
| لمنى

488o78 ن صبــــره طلبــــ|حمد محمد عثــــم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

497298 ود|دل عىلي د|ندى ع بــــ دمنهور|د|

24o253 ن|تـــ رضو|لدين محمد فرح|ل |مريم محمد جم  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

5o7268 ى خ لقوى|لد عطيتـــ عبــــد |حني  سكندريه|ل|بــــ |د|

428o45 بــــو كريمه|ىط حسن |لع|لد عبــــد |ء خ|شيم |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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4234|5 بــــو زيد|لسيد حسن |لسيد حسن |طمه |ف لعريش|بــــ |د|

6488|| ىط|لع|روق عبــــد|لعزيز ف|محمود عبــــد لمنصوره|حقوق 

83o627 هر|لمجد ط|بــــو|رص |حمد ن| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

6o4863 روق محمد شلتـــوتـــ|ن محمد ف|رو لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

5o376 ن|رق سيد عثــــم|كريم ط ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

38935 وى|م عشم|م|حمد محمد | ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

524977 سعد| ندرو وجدى زىك حن| سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

3472|o مريم عيد تـــوفيق متـــري سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|8579 ح محمد|لفتـــ|م عبــــد |لسل|ن عمر عبــــد |حن لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

42585o ى محمد|ي ى سعيد محمد حسي  سمي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

345o65 مد|د ح|لكريم محمد عو|بــــسنتـــ عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

35|9|7 ي
لرحمن|لرحمن عبــــد|محمد عبــــد| دئى ى شمس  تـــمريض عي 

33|757 ح|لفتـــ|لسميع يسن عبــــد|جر محمد عبــــد|ه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

33225| لمجيد |ح محمد عبــــد|لفتـــ|طف عبــــد|محمد ع
مسلم

|حقوق بــــنه

6o4o2| ن|لنرص سليم|لد سيف |معتـــز خ |صيدله طنط

257o55 ره محمد سعد قنديل|س ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

88|9|2 سحق  |جح |دى رأفتـــ ن|ف سيوط|بــــ |د|

||9842 ف محمد سعد شمس |حمد | لدين|رسر ى شمس حقوق عي 

4o86|3 شقر|ل|حمد |ن ذىك |ء سليم|رس| |تـــربــــيتـــ طنط

3|542o ي
د محمد عبــــده|فؤ| دئى هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

47666| لعزيز|رضوى محمد مصطفى أحمدعبــــد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

267462 لمعىط منصور|ح فتـــىح عبــــد|سم |تـــمريض بــــنه

8|3||8 ي محمد عبــــد|حس
للطيف|م مصطفى ي|عه |زر

|لمنى

7oo7|| |حمد |لدين سيد |ء شمس |لدين ول|م |حس
لحنفى

زيق|لزق|ره |تـــج

24|932 م يشى حمدى محمد|هش| يش هره|لق|ره |تـــج

234oo| لح|رك ص|مبــــ|بــــيتـــر ميشيل  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

|57239 رثــــ|لو|بــــ عبــــد |لتـــو|ره سعيد عبــــد |س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4926o7 لعزيز فرج|حمد جمعتـــ عبــــد |عمر  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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77o64o لقرم|وى |لسل|لد محمد |ن خ|رو |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

774226 هيم|بــــر|مي  محمد مني  | زيق|لزق|ره |تـــج

832675 ي|حمد عبــــده |سهيله 
ليمنى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2738o دق|لص|مريم محمود محمد عبــــد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

7|6oo| ى محمد رويدى|محمد حسنى  لسيد حسي  لمنصوره|حقوق 

75264| حمد عىل|حمد عربــــى |يمن | ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

8|7222 ن سيد محمد|هلل رمض|عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

5|58o ي عىلي|شيم
ء محمد مصطفى |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

7257| ل يوسف طه|ء كم|لىمي لفيوم|نوعيتـــ 

88|742 بــــر  |لج|بــــ عمر عبــــد|يه|م |سل| سيوط|تـــربــــيتـــ 

483274 هلل|لرحمن محمد عبــــد|عيل عبــــد|سم|ليه |غ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

267|27 يف محمد عبــــد| ند لجيد|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

774|64 ى|م |محمد حس حمد حسي  ى شمس| لسن عي 

498565 ف |ن |نوره ق|ر |حمد مختـــ|رسر وى|لشر |ره طنط|تـــج

639776 ى عبــــد|حمد حس|طمتـــ |ف هلل|ني  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

24792o لسيد هنوه|حمد |عيوشه سعيد سيد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

3698|o ي عبــــد|دتـــ عم|غ
لحميد|د حسنى ى شمس|د| بــــ عي 

34|72 ن محمد يعقوبــــ|حمد سليم|ء |ل| ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

53o5|8 محمد أحمد عىل حمد| لي|د |ضتـــ طنط|علوم ري

|6oo34 لعزيز محمد عىل حبــــيبــــ|م محمود عبــــد |س ى شمس|تـــج ره عي 

7|2942 لغنى فرج|لغنى محمد عبــــد |ر عبــــد |من لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

834597 حمد سعد غنيم|محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

|37|35 لرؤوف محمد|زم محمد عبــــد |ح ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

75o564 لعربــــي|حمد |محمود يحن   لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

|766o5 يوسف| سندس مصطفى رض هره|لق|ره |تـــج

|6739 محمد محمود نبــــوى سليم |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

7|o932 ف محمود |محمود  حمد خميس|رسر ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

338338 هيم|بــــر|لطوجى |هيم محمد |بــــر|يتـــ | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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78594| زى|حمد حج|مل |محمد جميل ك ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

478|o2 ي
وئى بــــتـــ بــــخيتـــ حبــــيسر|رأفتـــ ثــــ| في  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

845396 ي
ى
تـــسنيم حسن محمد دسوق ج|ره سوه|تـــج

878442 ف عبــــد|نسمه  لعزيز محمد  |رسر سيوط|ره |تـــج

3|658| ىط|لع|ء فتـــىح محمد عبــــد|نجل لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

8957o| لسيد محمد |فتـــ |يمنى ر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|3||4 بــــينى|هلل |د |رق محمد ج|خلود ط لشر هره|لق|بــــ |د|

6425o2 ىط|لمع|بــــو|يمن محمد |محمود  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

859|5o ره سيد سعد محمد|س ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

244o7o ى|بــــر|حمد مجدى | هيم محمد حسي  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

768422 لرحمن محمد محمد عبــــيد|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

268955 هلل يوسف|لد عبــــد|ء خ|رس| سكندريه|ل|صيدله 

374296 هيم|بــــر|حمد محمد |طف |حمد ع| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

|9o97 لعزيز محفوظ|لدين عبــــد |ء |هندتـــ عل|ش ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

23|5|6 حمد|لم سيد |م س|سيف هش ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

83|899 حمد|لحميد |ح عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|رس| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

768636 ه فريج موىس س| لم|مي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

9ooo33 ف عبــــد|عىل  ل  |لع|هلل عبــــد|رسر لمنصوره|حقوق 

339o7o هلل|محمد فتـــىحي محمد عبــــد| هن |بــــ بــــنه|د|

2564|4 وى|لبــــقس|محمد سعيد عىل  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

323399 ل|لع|ل محمد عبــــد|لع|محمد عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

9o2579 هر محمود محمد |عىل م سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|8592 لدين محمد|ل نرص|س جم|ين| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

432459 لعدل|ن محمد |ئى رضو|طمه ه|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

84|434 هيم محمد عىلي|بــــر|نعمه  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

2|45|7 ح محمد|لفتـــ|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ن|حقوق حلو

|4584o مل|حمد ك|عمر محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

75649o لد|ح خ|لفتـــ|لد عبــــد |محمد خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6|3387 لمغي |حمد |لصديق |بــــوبــــكر|مه |س|محمد  |هندستـــ طنط

95733 م|لسعود عز|بــــو |مه روبــــي |س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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25288| درى|لن|لمعىط |م عبــــد|عص| رن شمون|نوعيتـــ فنيه 

7|o558 لح|س ص|هيم عبــــ|بــــر|هيم |بــــر|سلىم  ط|بــــ دمي|د|

6999o7 ح نرص|لفتـــ|محمد نرص عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

7|o37| متـــ|هيم محمود عىل سل|بــــر|ء |وف بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

675369 م|لش|مه محمد فتـــىح |س|عمر  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

45322o م|لسعيد عل|لعزيز |حمد عبــــد | لشيخ|ره كفر |تـــج

6399o6 حمد|للطيف |حمد منصور عبــــد|مريم  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

234|82 حمد|هيم |بــــر|حمد |هلل |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

692697 لغنى حسن هرج|جر عىل عبــــد |ه لمنصوره|عه |زر

7o8574 مه عليوه|محمد عليوه سل ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

5|4259 لرحمن|ن عبــــد|هلل رشو|رتـــ محمد فتـــح |س سكندريه|ل|طبــــ 

752223 لعزيز|د عبــــد|لجو|مهند محمد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

46356 بــــوبــــكر محمد|دل |هلل ع|عبــــد هره|لق|بــــ |د|

22o549 لديبــــ|لعزيز مني  عزيز زىك |عبــــد |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

|5|99o مد|لصمد ح|منيه محمد عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

523o4 لعزير محمود|م عبــــد |هلل هش|منه  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

|693|6 س|لسيد غيط|مهند محمد محمد  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

8o354| سحق نجيبــــ جندي| |بــــول ي|هندستـــ 
|لمنى

|5|32o حمد محمد|لد |ء خ|رس| ن|بــــ حلو|د|

444588 شور|زى ع|زى حج|منيه قدرى حج| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

9|3934 حمد  |بــــ عىل |دي| دين سيوط|حقوق 

348933 لح|عيل ص|سم|بــــي |مبــــ|بــــسمتـــ سعيد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

753o25 م محمد|لسل|يمن عبــــد |م |سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

7o4395 ى سويلم|طف عىل حس|ء ع|ل| ني  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

648223 قول|لسيد ع|لمنعم محمد |طمه عبــــد |ف  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

6o|||4 ن|محمد أحمد عىل حمد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

528422 لق|لخ|ل عبــــد|كريم لطفى جل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

3377o4 ن|هلل سليم|ر محمود عبــــد|عم |حقوق بــــنه
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755698 ح|مل صبــــ|لسيد ك|ح |لصبــــ| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

5o2664 ر|لبــــكرى مختـــ|ل محمد |طمتـــ جم|ف لشيخ|عه كفر |زر

|36o36 دق سعيد سيد محمد|يه ص| ى شمس حقوق عي 

22753o سيف محمد محمد محرم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

359876 مروتـــ مدحتـــ محمد محمد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

362455 لمنعم|لكريم عبــــد|د |وي ج|منى هند تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|o949 م|ىط عل|لع|دق عبــــد|حمد ص| سكندريه|ل|حقوق 

4o273 يز لبــــيبــــ جرجس|نوبــــ ف|بــــ| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

6o92o3 بــــى|لضبــــ|لبــــىه | |حمد رض| |نوعيتـــ فنيه طنط

|2|778 ى س|ي حمد مصيلىح|مي سيد |سمي  هره|لق|بــــ |د|

|45793 محمد مدحتـــ محمد محمد ى شمس|تـــج ره عي 

243276 ء سيد يس حسن|رس| هره|لق|علوم 

2496o8 لدين فتـــىح بــــدر حيدر|م |حبــــيبــــه عص كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

245892 لغنى موىس|عمر محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|6|793 ى |كريم محمد  ن|لعزبــــ سليم|حمد خي  ى شمس هندستـــ عي 

|55o6 لرحمن|لرحمن حسن عبــــد |ره عبــــد |س هره|لق|حقوق 

648367 حمد حسن محمد|هلل |عبــــد ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

45|82o لجوهرى|حمد عبــــده محمد  |سم |ق ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6o|699 ه عص م محمد شنيشن|أمي  |نوعيتـــ طنط

7o||oo لموجود فرج|مح عبــــد |حمد س| لمنصوره|ره |تـــج

33o|62 ي دي|تـــى جوده عر|ريم نج
ى
بــــ|ق |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

63|284 روق محمد|ء محمد ف|شيم زيق|لزق|نوعيتـــ 

9|2767 لمبــــدى محمد |لكريم عبــــد|د |سنيه ج ج|تـــربــــيتـــ سوه

9o54| لمنعم عىل|محمد فوزى عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|3846 هيم عىل|بــــر|م نجيبــــ |حمد بــــس| |ره طنط|تـــج

45|||2 هيم سيد أحمد محمد|م إبــــر|حمد س| |هندستـــ طنط

484449 دم قلدس|دل سند |ريمون ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

93328 يد|لمول ف|م عبــــد|جر س|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|52|6 ي عبــــد |ن شح|نوره
ح قطورتـــ|لفتـــ|تـــه مصطفى |علوم طنط

787o7| لصمد|رى عبــــد|ندى محمد بــــند ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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|39453 ذل يوسف|ء محمد ش|شيم ى شمس حقوق عي 

|46828  |لش|ن عبــــد |ء رمض|رس|
ى
هيم|بــــر|ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

292325 بــــوشنبــــ|لمقصود |ل عبــــد|عبــــي  جم تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

764o|5 لزند|دين محمد محمد محمود حسن |ن وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

9o94|o ن |لحميد رسل|د عبــــد|ج| لي|د ي صىح سوه
ج|معهد فنى

352|3o يف |بــــ حمد محمود|سل رسر سيوط|عه |زر

438967 ط|لبــــل|حمد رأفتـــ ذىك | |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

923378 ى |بــــو|محمد حسن  لحمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6624o لمنعم|در عبــــد |لق|م يىحي عبــــد |حس لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

884755 ف جمعه عبــــدربــــه |م |هش رسر ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

229929 ن|وى شعبــــ|ن بــــسط|محمد شعبــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o6338 لمغربــــى|تـــم محمد مصطفى |ح |صيدله طنط

27|3o9 لشلط|لغنى |ن عبــــد |ن سليم|سليم| ند ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

778983 در|لق|لعظيم عبــــد |ريم محمد عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

848823 ي حم|محمد  د|حمد خرصى صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

629o7| عم|لن|لسيد محمد سليم |حمد |ر |من زيق|لزق|ره |تـــج

355559 عزتـــ وليم فهيم| ن|ري|م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

33o|8o لغنى محمد|لحميد عبــــد|مروتـــ عبــــد |حقوق بــــنه

77o448 ى عىل مرع|حسن محمد  مي  لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

|29683 زق سيد|لر|محمد سيد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

42o878 لرحمن|عبــــد | لوف|ره وليد حسن أبــــو |س لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

354||9 هلل|بــــو بــــكر عبــــد|ء جودتـــ |شيم ى شمس|د| بــــ عي 

5o768 ل|لرج|بــــ عز |لتـــو|حمد عبــــد |د |زي وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|6973 تـــه|لدين فتـــىح شح|ل |ء جم|رس| هره|لق|صيدله 

864762 ي 
ي مر|مصطفى

د|حمد مصطفى |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

347535 لجندى|ح محمد |لفتـــ|رص عبــــد|هلل ن|عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

834579 هيم محمد محمود|بــــر|حمد | |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

523488 ى محمد سيد|حمد ي|محمد  سي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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6o|62| لسعود سعدون|بــــو |رق |محمد ط ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

2278o8  حسن |
ى
هيم|بــــر|مل دسوق عه مشتـــهر|زر

5||333 لحميد بــــدر|دل حسنى عبــــد|هر ع|م |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

485o46 حمد محمد|ن محمد بــــدر سيد |مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63474o بــــ خليفه|لتـــو|لد عبــــد|بــــ خ|لتـــو|عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

75o589 |لدين مصطفى محمد |ح |ء صل|لزهر|طمه |ف
هيم|بــــر

لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

867834 دق|لص|هيم |بــــر|حمد محمد | ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

6o879 لعظيم محمد|مه محمود عبــــد |س| معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

5o2395 حمد محمد محمد|لشوربــــىح  |محمد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

69228o ط|لبــــط|لسعيد |لدين |ح |ن صل|ليىل رمض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6o8|72 ى  مبــــخوم|ندى محمد سيد حسي  لشر |تـــربــــيتـــ طنط

8||366 مل نصي |دل ك|رلي ع|ش ره بــــنى سويف|تـــج

6|o753 ل عىلي محمد|لع|لمنعم عبــــد|ء عبــــد|سم| |تـــربــــيتـــ طنط

|45567 حمد شكرى محمد بــــسيوئى| هره|لق|هندستـــ 

||669o طه محمود عطيه محمود ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

69o73o حمد محمد رسور موىس|لقدوس |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

636996 ن|ن رمض|حمد نبــــيل حمد| زيق|لزق|حقوق 

439|8 س|دل بــــكرى عبــــ|منى ع ن|بــــ حلو|د|

33oo6| لسيد عطيتـــ|ر عطيتـــ |زينبــــ مختـــ |بــــ بــــنه|د|

7o7o|2 لمتـــول|بــــو كبــــشه |ء يوسف |رس| لمنصوره|ره |تـــج

287|o9 بــــر محمد مبــــروك|حمد ص| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

629476 لفى|ل|ل محمد |م جم|سل| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

3682|4 ص|لخو|هلل |ص عبــــد|لخو|فجر  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

826672 ف مبــــ|جر |ه لحمد|بــــو|رك |رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

486o6| ئى|لزعفر|هبــــتـــ مسعد محمد عطيه  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

885988 لرحيم |ر محمد سيد عبــــد|من سيوط|تـــربــــيتـــ 

48o954 ل محمد جودتـــ محمد|ء جم|سم| سكندريه|ل|حقوق 

|45243 ن|حمد سليم|سعيد محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o39o| ه محمد | ر|لسح|لسيد |هيم |بــــر|مي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 
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266998 تـــغريد يشى عيد عمرو ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

679668 محمد صبــــىح محمد صبــــىحي زيق|لزق|عه |زر

227584 م عىل|م|يوسف عىل  هره|لق|ره |تـــج

4|o64o لرحمن دبــــور|دى مني  محمد عبــــد|ش |بــــ طنط|د|

356599 لسعيد|س محمد |لسعيد عبــــ|يدى محمد |ه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

9oo773 صم محمد |دل حلىم ع|ره ع|س ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

235543 يوسف محمد نرص عىل مصطفى بــــ بــــنى سويف|د|

7o|o2| م محمد محمود محسوبــــ وحش|سل| لمنصوره|هندستـــ 

|447|7 هيم|بــــر|سهيله يوسف بــــدر  ن|تـــربــــيتـــ حلو

437||2 بــــوشهبــــه|يه محمد عىل محمد | لشيخ|بــــ كفر |د|

282|48 م سيد محمد عىل|كر|سيد  ي|بــــ |د|
|لمنى

6o7o|5 ف ح مد محمود|آيه أرسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

332723 يف|لد فهىم مج|محمد خ هد محمد رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

624326 لدين|لعزيز نور |م عبــــده عبــــد|ضىح س ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

3|285 رق محمد مصطفى|ندى ط ن|تـــربــــيتـــ حلو

846o63 لحليم|ج عبــــد|محمد منصور فر ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

248o38 بــــورسيع|رحمه محمود مني   ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

362|78 هلل محمد|هلل رزق عبــــد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

637833 لحميد مصطفى محمد|رس محمد عبــــد |ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4783o2 تـــ محمد | حمد محمود عىلي حسن|مي  سكندريه|ل|طبــــ 

7o4286 لمحسن|محمود محمد محمود عبــــد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

34|636 لم عفيفى|لم حسنى س|ء س|رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

235o53 ل|لع|محمد سيد مصطفى محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

462o29 ن|حمد محمد ريح| |يه زكري| لمنصوره|حقوق 

4o8747 رأفتـــ محمد محمود متـــول| نور |تـــربــــيتـــ طنط

329869 حمد|هر |لظ|حمد عبــــد|تـــسنيم  |علوم بــــنه

|6|477 ف خميس شح|محمد  ر|تـــه نص|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

78|266 لسيد|لسيد محمود |حمد | زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|39426 لغيط|بــــو |لسيد محمد |ء عىل |عىلي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|23684 د|لسيد عىل حم|حمد |منيه | ى شمس| لسن عي 

|4|474 ي غ| لق|لخ|زي متـــولي عبــــد |نس يحن  هره|لق|حقوق 

Thursday, September 6, 2018 Page 14745 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

3628| ف ع|محمد  دل محمد|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

844486 بــــوبــــكر|ء تـــيسي  سعد زغلول |رس| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|4o993 هيم محمد حبــــيبــــ|بــــر|جر |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

778o64 ى سل|حمد ع| متـــ|دل حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

29362o لوزيرى| |م محمد رض|حمد هش| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

5|o25o بــــوشعره|لدين فرج فتـــىحي فرج |نور  طبــــ بــــيطرى دمنهور

55782 لح عويس|ء محمد ص|دع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

23o734 د مندى|يوسف مندى ميل تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

|343|3 ىطي معتـــمد عىلي|لع|ء عبــــد |ل| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

642352 هلل عىلي|محمد عىلي عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

52o648 ن|حمد بــــيوم سليم|ح |زينبــــ صل تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

54|674 يف سمي  عىل  يف|رسر حمد رسر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

8|4287 ي فهىمي|نوبــــ ن|بــــ|
ى
دي صدق ي|تـــمريض 

| لمنى

7|2399 ف | ف |يه محمد رسر لدين عوض|لدين رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

492676 عيل محمد|سم|لسيد |محمود فرج  بــــ دمنهور|د|

68647| ى|هيم مخيمر ل|بــــر|لسيد | شي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3442|4 لمرصي|حمد محمد |سيد محمود سيد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

757993 لعزيز|رق محمد عبــــد |عمر ط تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

42o72o ى عص م محمود يوسف نبــــيل|حسي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

232888 ى محمد عبــــد|ل| لعزيز محمد|ء حسي  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

356326 لموجود|حمد محمد عبــــد|مي |ر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7|||22 ى يوسف|حمد حس|هدى عزتـــ  ني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2585|4 لحكيم عىل|مه عبــــد|حمد سل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4758o8 ى نشأتـــ حلىم بــــس |ل تـــكل|كيفي  سكندريه|ل|ره |تـــج

2243|7 لح|رص ص|ئل ن|هدير ن ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

|76||2 يف محمد محمد| حمد رسر عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

8265oo رك|دي مبــــ|ء محمد بــــغد|د عل|جه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7848o6 م عىل|لسل|ندى فرج عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

539o6|  هم|حمد جم|
ى
م|ل صدق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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|28757 حمد حسن|تـــ |حمد حسن شح| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

887272 ن |ن مصطفى فرغىل عثــــم|نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

496999 ن|هيم سليم|بــــر|ن محمد |ر رمض|من تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

262o3o لرحمن فتـــ|بــــ عبــــد|لوه|حمد غمرى عبــــد| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

625582 ر|هر عىل عم|هلل أمجد ط|منتـــ  زيق|لزق|ره |تـــج

824|98 ىط|لع|وى عبــــد|لص|طمه طعيمه |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

693653  محمد 
ى
حمد دهيم|محمد شوق لمنصوره|ره |تـــج

6o3o6o ده|لحميد محمد حم|كريم محسن عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

772929 ر سعيد محمد بــــدوى|لستـــ|حمد عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

368338 ره عىل|خلود محمد عم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

487454 ى| حمد سمي  زىك محمد حسني  سكندريه|ل|ره |تـــج

|56889 ئى جرجس حبــــيبــــ صليبــــ|ه |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

772599 ى|يه سمي  صل| ح حسي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

477|78 هلل شميله|هلل محمد عبــــد |ئل عبــــد |و سكندريه|ل|حقوق 

64432 م|لح ضي|د عىل مصطفى ص|جه لفيوم|بــــ |د|

32o43 لق|لخ|هدير محمد فتـــىح عبــــد ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

489|89 عيل|سم|ر |لمنعم مختـــ|ء محمود عبــــد |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

485o|o ف فهىم قنديل حموده| حمد أرسر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|37979 لرحمن محمد|رس مجدى عبــــد |ي ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

228242 ن|مريم كرم وهيبــــ سليم |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

235|2| لعظيم محمد مرىس|لدين عبــــد|ء|يوسف عل ن|تـــربــــيتـــ حلو

6o3888 لسعيد محمدعوده|مصطفى محمد  |ره طنط|تـــج

||6358 ى شم يوسف|لبــــديع ه|عبــــد | كريستـــي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

7775o5 م عىلي|لسل|بــــر عبــــد |دل ص|مي  ع| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

69o|o9 لسيد خيوه|محمد | حمد رض| |ره طنط|تـــج

425448 ه  زق محمد|لر|لسيد أنور عبــــد |أمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

344723 بــــوشوك|لحسينى محمد |رق محمد |ء ط|هن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

33|o|8 لودود محمد|مه عبــــد|س|ء |رس| |بــــ بــــنه|د|

698444 حد|لو|هيم مصطفى محمد عبــــد |بــــر|يه | لمنصوره|بــــ |د|
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264877 لسنوىس شبــــل عطيه|نىح  | | معهد فنى تـــمريض بــــنه

329|6| عيل محمد|سم|هلل محمد |منتـــ  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8998|5 لرحيم مصطفى محمد |عدل عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

764385 محمد محمود محمد مصطفى ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

4|o76o ي|هيم عبــــد |بــــر|هيم مجدي |بــــر|أمنيه 
لغنى |بــــ طنط|د|

79o75 مر|شور ع|مر ع|محمد ع |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

849563 وق جم بــــوزيد|ل محمدين |رسر دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|58652 لسيد|حمد عىل |ندى  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8|2492 ي|ر
زق|لر|ل عبــــد|طريف جم| ئى لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

755929 لسيد|ل محمود |هلل كم|منه  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

9|3o32 ء |لعل|بــــو|لصبــــور |لق عبــــد|لخ|حمد عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

3246|4 هيم|بــــر|هيم زىك |بــــر|م |س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

638296 ل|لع|ر محمود عبــــد|لستـــ|لدين عبــــد|د|عمرو عم زيق|لزق|صيدله 

546764 هلل مىك|حمد محمد سعد فتـــح | ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

|232o8 عمر محمود محمد عىل لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|6o589 لم حربــــي|عمر نرص س ى شمس|تـــج ره عي 

4588o2 حمد عبــــده|لد محمد |مريم خ سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|37756 مصطفى عمر فتـــىح عدل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|52o32 دق|بــــ ص|لتـــو|رغده نتـــع عبــــد  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

437762 هيم موىس|بــــر|لق |لخ|ء عيس عبــــد |سم| لشيخ|تـــمريض كفر 

9o|o75 ن  |ج سليم|لحميد ض|ر عبــــد|من تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

894o36 ن |هر سليم|لظ|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

764|o6 لرحمن|بــــسنتـــ سمي  محمد عوف عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

249492 ن|للـه عثــــم|لق عبــــد |لخ|حمد عبــــد| |لي|د ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

47589 ى محمد عثــــم|م ن|زن رضى حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|4|3| ي
ح عيسوي|لفتـــ|دل عبــــد |ء ع|ضى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|5576 مروه محمد سيد مهنى   سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

54o448 ى عوض|رح بــــ محمد عوض حسي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |
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4|o369 ل عىل كريم|عىل جم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

49|473 لدين|بــــو عىل نور |ل |لع|يدى رمزى عبــــد |ه م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

494996 وى|لشه|حمد |هلل |ل عبــــد |لحسن جم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

625542 ى قيش وى|سهيلتـــ صبــــرى عطيتـــ حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7796|| هلل عىلي|لسيد عبــــد|هلل |حمد عبــــد | زيق|لزق|طبــــ 

2|4426 يه محمد نبــــيل عىل مصطفى| هره|لق|طبــــ 

23o5|| ن|عيل عثــــم|سم|محمد صفوتـــ فهىم  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

76o3|8 لعزيز مصطفى|حمد مصطفى عبــــد | ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

44296 حمد محمود|عمر محمود  هره|لق|حقوق 

54|9|6 ىط|لع|محمد عوض مسعود عبــــد سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

77o9o6 حمد|لحميد محمد |ر محمد عبــــد |من زيق |لزق|تـــمريض 

6o295| يم|لد|لعز عبــــد |بــــو |لد |مصطفى خ لمنصوره|ره |تـــج

|76|23 لحكيم|هيم عبــــد |بــــر|يمن |د |زي لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

769367 مه عيد|ء محمد سل|عل ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

6o54o5 ش بــــديوى|جر محمد محمد حو|ه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

862527 ي |بــــس
ى|بــــو|م حسنى لفضل حسي  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|

ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 
لحربــــى

853697 لم|د س|لجو|لد عبــــد|جر خ|ه ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

|3892o لمجيد رسور|له محمد عبــــد |ه ن|علوم حلو

889643 ن |لفضيل رضو|ء سيد عبــــد|صف سيوط|بــــ |د|

68482 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |ء |عىلي لفيوم|صيدلتـــ 

|6o2|9 ف مصطفى ك|عمرو  مل|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

338o27 ى|عبــــد ى فتـــىح حسي  لعزيز حسي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

27964| لمنعم|منى محمد عىل محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5|o87 ل فتـــىح|حمد محمد كم| ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

|7935o حمد محمود|رس |زينبــــ ي عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

763577 ف محمد فر|ر |ي|م هلل|ج عبــــد |رسر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

222977 يوسف سمي  حنفى محمد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|4o35 لعزيز محمود  |يمنى وليد عبــــد سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

6297o2 هد|حمد مج|د محمد حمدى |عم زيق|لزق|هندستـــ 
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67744| لسيدحموده|لسيد |لمنعم |مصطفى عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

3o232 ورى|لدين مصطفى محمد |ح |ن صل|نوره ى لجيى |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

77|256 ه|لل|تـــه عبــــد |عيل شح|سم|ندى  زيق|لزق|بــــ |د|

|768o8 ه محمد ر| لنبــــي|ضى سيد عبــــد |مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o42|4 سلىمي مجدي سيد محمد عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

7o886| لديبــــ|حمد محمد |ندى  لمنصوره|علوم 

259643 حمد مبــــروك منصور|ره |س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

46o|8o ن|لحميد سعد رمض|لد عبــــد |خلود خ لمنصوره|حقوق 

|78544 محمود نرص عىل حسن ن|بــــ حلو|د|

|6o2o3 يف مجدي عبــــد  لعزيز عىلي|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

482885 ي ك
ى
مل موىس|رؤيتـــ مصطفى شوق تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

79|25o لروبــــى|هيم |هر أحمد إبــــر|حمد م|تـــفى  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

27|75 لحكيم بــــكر|م عبــــد |منه عص ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

8674|2 رص محمود خليل|لن|معتـــز عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

348233 منيتـــ مجدى عىل محمود محمد| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

78554o يمن محمد ربــــيع|محمد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

33o874 بــــوزيد|هيم |بــــر|بــــحتـــ محمد |ر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|268|6 ى محمود مرزوق محمد حسي  ى شمس هندستـــ عي 

|7495 مل|حمد ك|م |نور هش هره|لق|م |عل|

77oo55 للطيف|ح عمر حسن عبــــد |صل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

362534 وق ممدوح ص حمد|بــــر |رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

78995| لحكيم غريبــــ|ء فتـــىح عبــــد |رس| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

857927 ء محمد حسن محمد|سم| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|4o2o5 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|لمثــــنى |لرحمن |يه عبــــد | ى شمس|د| بــــ عي 

878457 حمد  |ر محمود محمد |مي سيوط|هندستـــ 

4345o7 م|ء عىل محمود عل|رس| |بــــ طنط|د|

8|92|| حمد رجبــــ محمد|ن |نوره ي|صيدلتـــ 
|لمنى

27854| هيم|بــــر|تـــ |ح محمد بــــرك|مل صل| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط
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85682o حمد|ن |حمد شعبــــ|دي |ه ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

7|6o26 |لمعبــــود حسن |ل محمد فتـــىح عبــــد |فري
وى|لطنط

لمنصوره|حقوق 

5|24|o ن محمد يونس|محمد رمض سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|65589 ك|لمل|ل معوض عبــــد |نه فوزى كم|دمي لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

23oo55 لغنى|بــــوبــــكر عبــــد|حمد محمود | رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

269298 ىط|لدم|حمد |حمد |د |جه |صيدله طنط

3696o| لشيىم|زق |لر|لسيد عبــــد|زق |لر|لسيد عبــــد| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

4o6|43 ئى|لشلق|م |م|لسيد |منيه | سكندريه|ل|بــــ |د|

884|22 ه ن| رص فتـــىح حسن  |مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

256644 لطوجى|دل محمد |يه ع| شمون|نوعيتـــ 

686387 ن|محمد وليد فتـــىح عبــــده نعم لشيخ|عه كفر |زر

42648 لففى|ن محمد |ن محمد عثــــم|عثــــم ن|تـــربــــيتـــ حلو

762|22  محمد |سم محمد |بــــ
ى
|لبــــن|لدسوق ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

43o574 ي
ن|للطيف محمد وهد|عبــــد | دئى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

|4328o حمد|حمد محمود |هلل |منتـــ  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

2o372 لحفيظ|م حفىطى عبــــد |يوسف هش |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

424945 محمد عمر مرصي محمد مغيبــــ سكندريه|ل|حقوق 

679845 لسعيد عجوتـــ|لسيد |عيل |سم|ل |م| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

89336| ن |حمد مهر|ره مصطفى |س ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

257845 وى|لدلهم|لسيد سعيد |مصطفى  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

8876o3 ن | د مني  حن|عم| مي  سيوط|نوعيتـــ 

683382 وق  مه محمد عبــــدربــــه عىل|س|رسر |ره طنط|تـــج

3|4||9 لعزيز محمد|عبــــد| محمود رض حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

2829oo  محمود شيبــــه منصور نصي 
مصطفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

698872 لسيد|لعوضى محمد |محمد | نور لمنصوره|نوعيتـــ 

33o762 لسيد|حمد صبــــرى عبــــد ربــــه | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|3|684 وى|لشن|ن سعيد عىل |رو هره|لق|بــــ |د|
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33o229 لمقصود|جح عىل محمد عبــــد|ء ن|رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

83|925 حمد|ح خليفه |ن صل|رو ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4633|7 لح حسن|حمد فرج محمد ص| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

878445 ي|هد
حمد محمد  |لدين |ح |صل| ئى سيوط|حقوق 

|2o58o ى سعد|لفريد رمسيس بــــش| ى شمس|تـــج ره عي 

37o644 لمطلبــــ شكشك|مل عبــــد|حمد مدحتـــ ك| |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

|47543 لسميع يوسف|ل عبــــد |حمد جم| |ره بــــنه|تـــج

43o835 يد|حمد عىل ز|محمد محمد | لي|د |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

352o79 هيم محمد|بــــر|هلل محمد |منتـــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|o83| ج |بــــو زيد ن|حمد |همس  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7934|8 لسيد|ئى عىل |حمد ه| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

624|52 ين|لع|هيم عبــــد |بــــر|محمد  ىط رسر ى شمس طبــــ عي 

77||87 لسيد|رقيه مشهور حسن مصطفى  زيق|لزق|بــــ |د|

89|856 ى عبــــد|م حس|بــــتـــس| ن |لمجيد حس|ني  سيوط|ره |تـــج

689548 ف محمد مفتـــ| |دين هيم|بــــر|ح |رسر ط|بــــ دمي|د|

446oo| ى|ض حسن ج|محمد حسن عو هي  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

2|97o9 عيل مرىس|سم|هلل |هبــــه عبــــد ى شمس حقوق عي 

262684 لسيد حسن|حمد محمد |محمد  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

339274 لعزيز يوسف|مه يوسف عبــــد|س|يوسف  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

448oo3 رى مرىسي|سومه سعيد رشدى بــــند سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3|58|2 حمد|هيم محمد |بــــر|ن |رحمتـــ وهد هره|لق|طبــــ 

75722| لحفيظ|لحفيظ محمد عبــــد |لد عبــــد |حمد خ| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

5|o73o لدين محمد طلعتـــ وهبــــى بــــلبــــع|مؤمن سيف  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

524|o7 ي محمد|ع
يده محمد فتـــىحي مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

698236 نور زىك عبــــد ربــــه|نورين زىك  لمنصوره|علوم 

9|oo3o حمد محمد |ئى مصطفى |م| ج |تـــمريض سوه

49269| لح|تـــه ص|مصطفى عيد مصطفى شح سكندريه|ل|حقوق 

83338 لعظيم عىل|ل نعيم عبــــد |ء جم|رس| ي سويف
تـــمريض  بــــنى
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|76353 د مصيلىح|د محمد فؤ|فؤ ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|6439| ى ج د|يوسف حمدى عبــــده حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

34|782 حمد سعيد|ر سعيد |من سيه|نوعيتـــ عبــــ

4858|2 لقربــــى محمد حسن|حمد |هلل محمد |هبــــتـــ  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|5698| لسيد|لد عنتـــر |حمد خ| ى شمس هندستـــ عي 

36388o لحكيم محمد|ح عبــــد|وليد مفتـــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

645o95 لضعنه|طلعتـــ حسن مصطفى حسن  |بــــ طنط|د|

29347o مد|مل ح|ندى مصطفى ك ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

9o|298 لسيد محمد |ء عىل |رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

529687 محمد محمد محمد محمد محمود ره دمنهور|تـــج

62|856 لدين|بــــ |لعزيز شه|كريم محمد عبــــد  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

37|27o نور محمد فتـــوح|زينبــــ  عه مشتـــهر|زر

36o97| ي يونس وهبــــتـــ|سم|
ى
ء شوق عه مشتـــهر|زر

847436 ى|ر |لستـــ|نىهي محمد عبــــد مي  |ج طبــــيع قن|عل

5|532o غ|لصبــــ|ن |مد بــــدر سليم|ء ح|لزهر| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

9|92o6 ن |لمجيد بــــدر|لمجيد محمد عبــــد|عبــــد ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

48425o حمد|حمد سعيد متـــول محمد | سكندريه|ل|بــــ |د|

3729o8 ى|لل|هلل عبــــد|مروه عبــــد ه سفي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|o978 وي|لششتـــ|لسعيد |رقيه محمد محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

859|64 لرحيم|طف خلف عبــــد|ندي ع ي|بــــ |د|
|لمنى

84o|62 لمرعزي|يم |لد|ىطي عبــــد|لع|ء عبــــد|سم| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

48573o هيم|بــــر|لح |ص| هيم زكري|بــــر|منيه | سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

4285o يف|شم |يه رجبــــ ه| لشر  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

639o48 ل|ن جل|د عثــــم|سعيد محمد محمد فؤ زيق|لزق|ره |تـــج

3473o7 لدين|لعزيز عز |سلىم عمرو محمد عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

63594 لح|سمي  مصطفى ص| عل بــــ بــــنى سويف|د|

|388|8 لرؤوف|ء ربــــيع عبــــد |ء عل|عىلي ى شمس|د| بــــ عي 

|45999 حمد طلعتـــ محمد عىلي|جد |حبــــيبــــه م دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص
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463|2 ح محمد حسن|محمد صل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

43o9o7 ل|لع|هيم حسن عبــــد |بــــر|ئى |ن ه|كريم |بــــ طنط|د|

259928 لصمد شلبــــى|نم محمد عبــــد|ه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3|45o| لرحمن|لمنعم عبــــد|لدين عبــــد|م |حمد عص| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

37952 حمد|س |لرحمن محمد عبــــ|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

783958 لرحمن|لسيد عبــــد|ن محمد |ريم|ن زيق|لزق|بــــ |د|

869444 يه يوسف حسن سيد| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

238499 ئى محمد|هلل محمود كيل|منه  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

78|37o لدين مصطفى يوسف|ء |حبــــيبــــه عل قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

336283 ن ن|هلل دمي|وليم عبــــد| مي  ى شمس|زر عه عي 

359689 ل محمد|لع|هبــــتـــ محمود عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

69|862 س رميح|س عبــــ|هيم محمد عبــــ|بــــر| لمنصوره|ره |تـــج

9|o|72 شنوده نعيم نمر فلتـــس  ج|علوم سوه

3246|o حمد|لد محمد محمود |خ ى شمس|تـــج ره عي 

|3||o6 حمد|هر محمد محمد |بــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|943 ي ح
عيل عىلي|سم|زم |مصطفى |بــــنه| هندستـــ شبــــر

488358 شور|هلل ع|تـــ عبــــد|لسيد فرح|لد |خ سكندريه|ل|ره |تـــج

2544o7 بــــو سعدتـــ|محمد محمد | رويد شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

355o39 لسحتـــ|حمد |ن عىلي |هلل رمض|منتـــ  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

878834 لحميد عىل محمد  |م عبــــد|ريه سيوط|طبــــ 

854748 ى محمود ح|ي لسيد|فظ |سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

64|868 ر عىل رجبــــ|لغف|حمد عبــــد |م  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

499746 ى|دتـــ صبــــرى س|غ لم عىل عشر معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

4876|o دى|لبــــغد|يوبــــ |ل |هلل محمد جل|عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

786937 حمد محمد|حمد محمد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

779768 لد محمد مرىس|طمه خ|ف معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

777o59 هيم|بــــر|جر محمود محمد |ه زيق|لزق|بــــ |د|

768259 لم|حمد س|لحميد عيد |عبــــد | دين ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

867||7 ي بــــرسوم عبــــد لمسيح|بــــيشوي بــــشر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

225733 لحليم محمد|لد حلىم عبــــد|خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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69||68 د|هدى محمود محمد محمود ج لمنصوره|حقوق 

67729| هيم|بــــر|لسعيد |ن محمد |محمد شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

497485 وق شعبــــ ئى|لسم|هيم |بــــر|ن |رسر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

678662 وي|لشن|عمر مدحتـــ محمد رفعتـــ صديق  لمنصوره|حقوق 

78|359 لم محمد|لم عىلي س|حمد س|يه | زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7574o8 حمد|ل سيد |حمد جل|در سيد |ن ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

5|6928 ق|لسو|لسيد |حمد |رحمتـــ سعيد  بــــ دمنهور|د|

475659 لسيد|ل |لع|لسيد عبــــد |هر |ن م|عن سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

25538 لعظيم مصطفى يوسف|طف عبــــد|ندى ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4o52o| هيم|بــــر|هيم عطيه |بــــر|رس |لرحمن ي|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

623|49 ي|هيم مو|بــــر|لعظيم |ره عبــــد |س
ى
ق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7663o7 ى  هيم محمد حبــــيبــــ|بــــر|ندى حسي  هره|لق|هندستـــ 

833877 حمد تـــوفيق|م |ن هش|حس| دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

524|o| ى عبــــد | |رن ى|لر|يمن حسي  زق حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

637259 طر|لسميع خ|د عبــــد |لجو|ندى صبــــرى عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8|8765 ى  ف مني  ش|نرمي  روبــــيم|رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

847235 ن|دل فرح سليم|بــــيشوي ع ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

475237 نور سويحه|ميشيل | رين|م سكندريه|ل|صيدله 

642|7o لحميد زهرى|ن عبــــد |ن رأفتـــ عثــــم|عثــــم ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|5469o حمد محسن بــــيومي عطيتـــ| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

33o||9 ش|لدمرد|بــــ محمد |ء دي|رس| |بــــ بــــنه|د|

329362 لحسينى|حمد |هيم |بــــر|م |ريه  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

524799 لسيد|فظ |لح|لسيد عبــــد |ئى |محمد ه سكندريه|ل|هندستـــ 

92o87o لبــــدرى محمد |محمد محمود  ج|حقوق سوه

645652 ي متـــول |هلل عبــــد |مصطفى عبــــد 
ي|لجن|لغنى

ينى |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

686823 لحميد|تـــ عبــــد |لشح|ندى رأفتـــ محمد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

858758 حمد|بــــ |لتـــو|حمد عبــــد|هدي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

784o36 هلل|لرحمن عبــــد|هلل عبــــد |حمد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

345258 لسيد|فظ |لرحمن محمد ح|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 
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8|3257 لمنعم محمد|م محمد عبــــد|هش ي|عه |زر
|لمنى

7||5o3 هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|محمد صبــــرى  لمنصوره|حقوق 

52865 ر محمد بــــدوى خليل|من |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

5o9785 لحفيظ دميس|لحفيظ عبــــد|حمد عبــــد|لد |خ طبــــ بــــيطرى دمنهور

42o2|2 وى|لبــــدر|ره حلىم محمد |س لشيخ|بــــ كفر |د|

232o58 م محمد عىل|محمد عص ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|7o259 هيم|بــــر|حمد سعد |م |سل| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o2467 ء محمود سعد محمدعزقول|رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

32|645 عيل|سم|لرؤوف |رص عبــــد|لن|مجد عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

36o26  فتـــىح عبــــد
ى
لزيدى|لمجيد |قدسيه شوق هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3|3784 ي
هلل|لدين عىل حسبــــ |لدين محمود سيف |ء |ضى

 طه
وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

|2o636 نيس|طف بــــسخرون |يكل ع|م ى شمس هندستـــ عي 

442856 ين  س|لنح|لسيد |د |لسيد مر|شي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

869466 حمد|دل محمد |يه ع| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

535464 هلل حسن|طمه حمدى حسن عبــــد|ف |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

759o43 حمد فرغل محمد فرغل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

349525 نق|دل محمد مصطفى بــــر|ع ى شمس|تـــج ره عي 

8|554| هلل خلف سيد|لرحمن عبــــد|عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

63o696 حمد|حمد |لرحمن محمد |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

84|68 م|لسل|بــــ عبــــد |لوه|محمد عبــــد | رض ن|حقوق حلو

82|324 سحق رفعتـــ عزوز بــــولس| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

829|2 دى محمود محمود|له|هلل عبــــد |عبــــد  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

888692 فظ |لح|محمد نرص محمد عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

229465 ين سمي  عبــــد بــــو شبــــكه|حمد |ح |لفتـــ|شي  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

3574o8 لم نصي |لسيد س| |ء رض|سم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

||8639 ن د مفيد محروص|ميل| مي  هره|لق|بــــ |د|

3|3|99 هيم عىل عسكر|بــــر|ل |بــــ جل|شه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

822|o3 يه محمد عىلي محمد| ي|بــــ |د|
|لمنى

4o2o39 ى|ن سعد |هيم نرص رمض|بــــر| لشبــــشي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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695746 خنى|لدخ|حمد |ن مصطفى حسن |نوره لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

7|6923 م|لجد|لسيد محمود |دين محمد |ن لمنصوره|بــــ |د|

4823o3 لسعود محمد|بــــو |سم |عمر محمد ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68|782 لموجود|رص عنتـــر عبــــد |لموجود ن|عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

63765o لسيد أحمد محمد|شهنده أحمد  زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

7o397 مل|دق ك|سمي  ص| لي|د لفيوم|بــــ |د|

2|3235 مد عىل|مد محمد ح|ح| دين ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

877632 لغنى هريدى  |ء محمد عبــــد|شيم لمنصوره|حقوق 

||53o2 لمنعم قطبــــ|لد محمد عبــــد |فريده خ ى شمس حقوق عي 

848468 لحسن بــــشي |بــــو|لدين |د |ء عم|لزهر| ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

8o8273 لسيد|ن |مي سليم|س| رين|م ره بــــنى سويف|تـــج

495348 مر|ن محمد ع|م فوزي عش|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

83|o32 منيه محمد حمدي محمد| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

7692o| ن|لم سليم|لح س|بــــرين ص|ص ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

7833o8 ل محمد حمد|محمود جم ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

366689 ر|لستـــ|لحميد عبــــد|لرحمن صبــــرى عبــــد|عبــــد |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

32o66o ن|هلل سليم|لد عوض |عمر خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o|2o3 ي|لحميد |ن صبــــىحي تـــوفيق عبــــد|يم|
وي|لنفى |بــــ طنط|د|

26o9oo عيل|سم|د |ره سعيد حد|س تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

468|7 لعليم|لد محمد عبــــد|ندى خ ن|تـــربــــيتـــ حلو

8|594o دي خلف|جح ن|هلل ن|عبــــد سيوط|حقوق 

374227 هيم|بــــر|هلل |هيم عبــــد|بــــر| |مور هره|لق|حقوق 

528283 محمد يىح سعيد حسن فريج ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

|284|9 ئى  محمد مهيبــــ محمد عىل|رحمه ه وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

697627 لغيط|بــــو|حمد ممدوح محمد حسن | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

639o28 لسيد|حمد |ن |حمد شعبــــ|محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

498785 ى|ء محمد ع|شيم رف حسي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o7|45 حمد محسن محمد بــــدوى| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

86633| محمد يوسف محمد مرىس |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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685685 ل|لعزيز مش|ن محمد عبــــد |ن رمض|يم| لمنصوره|حقوق 

|75475 بــــوبــــكر|ن محمد |محمود شعبــــ ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

675624 وى|لمعد|نورين عبــــده عىل مصطفى  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

444883 تـــ | لجرج|نس محمدى |هيم |بــــر|مي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

89572| ء محمود حفنى فهىم محمد |ل| ج|طبــــ سوه

5|2958 لعليم|م محمد عبــــد|محمد س سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

6o434| وى|لنبــــر|دل مصطفى |لسعيد ع|مؤمن  |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

3|3534 مر فكرى محمد|ندى تـــ ى شمس حقوق عي 

|33924 ن|حمد عمر|ن |رص رمض|محمد ن ى شمس حقوق عي 

6|9o29 لعدل|لدين محمد |ل |مريم جم ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|22666 م|رق مهنى تـــه|ن ط|رو دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

675735 لد طه طه محمد عمر|خ لمنصوره|ره |تـــج

7598| لغنى|لغنى محمود عبــــد |د عبــــد |جه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

36|o49 لسيس|هيم |بــــر|حمد مجدى مرىس | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

765783  |هيم |بــــر|ء محمد |شيم
ى
م|لش|لدسوق بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|4|25o لشيىم|حمد محمد |محمود حسن  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

249|32 ر|لنج|حمد |حمد |مل محمود سيد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o439| ى عىل حسن| حمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

853|9o دق|نور ص|ء محروس |سم| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

452|o8 دى سعيد|له|هلل عبــــد|أدهم منصور فرج  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

3o729 ى عز|ي لدين محمد محمد|سمي  هره|لق|بــــ |د|

6oo|97 هلل|لمحىل محمد عبــــد |مصطفى محمد مجدى  |حقوق طنط

5oo7| لعزيز|ء طه عبــــد |محمد عل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

3|9522 حمد محمد|لد فتـــىح |ء خ|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

42774o هيم|بــــر|مصطفى أبــــو زيد مصطفى طه  لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

27oo9o لعربــــى|محمد محمد عىل محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

347|9| حمد|بــــو|فظ خليل |ح ح|رس صل|ي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8853o3 ن |ره محمد فوزى رشو|س سيوط|تـــمريض 

|9|o6 هلل|ئى لبــــيبــــ سعد |ه| ري|م تـــربــــيتـــ بــــنى سويف
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27|389 بــــ|ر مهدى خط|رص مختـــ|ء ن|رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|44623 حمد|لرحمن سيد محمد |عبــــد  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

6|358o ه فتـــىحي محمد محمد | لبــــرى|مي  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

626227 لمقصود|هلل نعيم عبــــد|ئى عبــــد|أحمد ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6242|8 هلل مصطفى محمد محمد سيد|لدين عبــــد |ء |عل
حمد |

دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

434ooo فظ|لح|مر تـــوفيق عبــــد |بــــسمه تـــ ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

752956 محمد| عمر محمد عط عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6oo342 بــــومنصور|محمود حسن محمد حسن  |ره طنط|تـــج

24229o ى بــــتـــ|بــــر ثــــ|عصمتـــ ج| يوستـــي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

354376 حمد عطيتـــ عطيتـــ|طمتـــ |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

28o2o3 ي
وئى جورج | مىح زكري| في  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

339938 جد|لو|هلل عبــــد| |محمود محمد عط |تـــربــــيتـــ بــــنه

78o535 وى|لرحمن محمد حفن|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ى شمس طبــــ عي 

2|928 لرحمن محمد عبــــده مدين|طمه عبــــد |ف ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|7876 م|م|حمد عرفه موىس |له |ه بــــ دمنهور|د|

339228 ى مدحتـــ محمد حسن فريحتـــ|ي سمي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

477622 ن|حمد محمد سليم|مه |س|رتـــ |س سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

69o296 تـــ|لشح|ء حمدى محمد |سم| لمنصوره|صيدله 

56o82 بــــ|لوه|رجبــــ سعيد محمود عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2|332| ن|هلل محمد عثــــم|رس عبــــد|ن ي|نوره ى شمس|د| بــــ عي 

42|435 شور|لنبــــى ع|لفضيل عبــــد |سحر عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

28o859 لسميع مصطفى|منه يحن  عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|32623 لنبــــي|ق حسبــــ |سح|لحميد |تـــفى عبــــد  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

9|397o يف عبــــد|سم| بــــ  |لوه|ء محمد رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|6o33 لعزيز|لسيد عبــــد |لعزيز |حمد عبــــد | ط|بــــ دمي|د|

269|54 م|مروه محمد محمود عل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

49344 حمدى محمد محمد مليىح  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

436777 ي|مي  ي محمد نويىح 
م محمد بــــسيوئى |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 

لشيخ

86265 لد محمد عىل|ره خ|س لفيوم|لعلوم |ر |د
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286794 طه|هيم بــــل|بــــر|ن مجدى |رو تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

54oo7o فع|لش|م فوزى محمود |د هش|زي ج|بــــ سوه|د|

2|2o8| لحميد سعد|حمد عبــــد |حمد مصطفى | ى شمس حقوق عي 

464543 ر|لعط|رص |لن|رص عىلي عبــــد |لن|محمد عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

9|7543 در  |لق|نور عبــــد|لدين |ء |ل بــــه|نه سيوط|هندستـــ 

63262| م|لسل|ر محمد عبــــد |لستـــ|حمد عبــــد |ره |س زيق|لزق|علوم 

424996 ء محمد بــــدرى محمد|سلىم عل م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

2|5|74 حمد محمود|لنبــــى |سهيله سيد عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

5||429 بــــوليلتـــ|حمد|حمد سيد |نور |رق |ط سكندريه|ل|طبــــ 

5749| عيل عىل محمد بــــدوى|سم| |هويد طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

77o34| سم عيس سعده|محمود عيس ق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

436599 ر|لنج|هيم |منيتـــ عىل محمد إبــــر| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

49o446 ى حمدي عبــــد  ع|لسبــــ|لعزيز عطيتـــ |حني  سكندريه|ل|بــــ |د|

676o37 ف فؤ|ن |نور شم|د بــــدر ه|رسر لمنصوره|ره |تـــج

765559 لرحمن|لسعيد محمد عبــــد |مؤمن  هندستـــ بــــور سعيد

6|||9 طف مصطفى محمد|حمد ع| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|46|8| لحميد|لد سعيد عبــــد |مريم خ د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|35828 وى حسن|ل حص|لع|لرحمن عبــــد |ر عبــــد |من ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|39523 طلعتـــ موريس تـــوفيلس| ريموند ى شمس|د| بــــ عي 

77|383 ى قطبــــ عبــــد |ي لسميع عيس جبــــر|سمي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

3|54|3 فظ محمد حسن|ن ح|حن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

224|73 مه محمد محروس|س|ن |سلو هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

22|624 حمد رجبــــ|لنبــــى |هلل محمد عبــــد|عبــــد ى شمس  تـــمريض عي 

5|o2o4 هلل|للطيف عبــــد |مي عبــــد |محمد س ره دمنهور|تـــج

3229o9 ه|لل|حمد عبــــد|ه |لل|مريم عبــــد لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

486o|4 ر أحمد خميس فتـــىح عتـــريس|مي لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

44854o لوكيل|هيم محمد |بــــر|بــــوبــــكر |محمد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

545555 ي |مريم عبــــد
ي سليم|لسيد عبــــد|لغنى

ن|لغنى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6324o9 ئل محمد محمد|ن و|نور زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

497o48 تـــ ن| ي فرج |مي  حمد سعد|ج  ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 
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689266 حمد|هيم |بــــر|لسيد |حمد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

62|264 د فتـــىح عيد عيد يوسف|جه ط|حقوق دمي

525|2| حمد مرىس|هيم |بــــر|هلل حسن |منه  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

3343| بــــىل|لبــــ|لرحمن محمود |هبــــه محمود عبــــد   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

|3692o ل حسنى مصطفى|محمد جل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

53377 لعظيم حسن|محمد عىل عبــــد  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

587|3 ى ص| ى|حمد حسي  لح حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

||5599 يف|لرحمن عمرو يوسف |عبــــد  حمد رسر ى شمس هندستـــ عي 

752||8 لسيد عبــــيد|لدين محمود رجبــــ |نور  ى شمس|تـــج ره عي 

5|6892 لقويع|تـــغريد سعد عىل سعد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|5|555 ى محمد |ي لحميد|هيم عبــــد |بــــر|سمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

446|68 ف رجبــــ محمد يونس|سمي   رسر سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

23o2o لمولي|د |دل محمود ج|لرحمن ع|عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

5|3894 لسيد حسن|ن حسن |محمد سليم بــــ دمنهور|د|

3|6396 لعزيز عىل|لسيد عبــــد|ر |من ن|حقوق حلو

69392| ي|محمد حمدين 
ى
ض|لسيد محمد ق لمنصوره|بــــ |د|

8|7272 لمقصود|محمد خلف فولي عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

|25o76 للطيف|لمجيد عبــــد |مريم عطيه عبــــد  هره|لق|صيدله 

87553| ل  |لدين مصطفى جل|ل |مصطفى جل ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

759732 ف سعيد ح|ن |رو مدحسن|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

6883o7 ى|م ن|حليم صبــــىح جبــــر| رتـــي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|2o6o ه |لل|دى عبــــد|له|يه محمد عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

|34o77 ى عبــــد | ن|لحميد رسح|حمد حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

794o|3 ن|لمطلبــــ محمد سعف|عبــــد | ء زكري|رس| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

344366 ر مدئى|رص مختـــ|حمد ن| ى شمس|تـــج ره عي 

284227 ى|هيم |بــــر|مروه  لسيد حسي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

2|2743 دلي|لع|مون محمد |عىل محمد م ى شمس هندستـــ عي 

346772 لبــــقىل|لحميد |نور محمد عبــــد|مريم  ى شمس|د| بــــ عي 
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7o6o45 وى|لزرق|حمد |لمجيد سيد |حمد عبــــد |محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

6|6o83 مه جوهر|لد سل|عمر خ ط|هندستـــ دمي

|3769| ئيل يوسف|نور خله روف|ريمون  ى شمس|تـــج ره عي 

|743|4 هيم|بــــر|ض |م ري|م|زم |ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

68|7|4 ف |محمد  هيم محمد خليل|بــــر|رسر ره بــــور سعيد|تـــج

648353 لعزيز|ندى محمد عطيتـــ عبــــد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

868689 ي محمد حسن
ى مصطفى نفي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

88|273 هيم |بــــر|حمد |زينبــــ سيد  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

||5229 لنبــــى محمد|يدى محمد عبــــد |ه تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

4|2o29 ن حسن|د حلىم عثــــم|لرحمن عم|عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

79|664 مه|لسيد يوسف محمد سل|حمد | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

4|9o99 ئى|ألسكندر|لعزيز |لعزيز عبــــد |رس عبــــد |ي لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

6374|9 لمجيد|دى عبــــد|له|لق عبــــد|لخ|رضوى عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

76|2|6 م|لسل|يه محمد لطفى عبــــد | لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

|38o27 لكريم مرزوق|حمد سيد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4|6o3 حد|لو|حمد عبــــد|حد محمود |لو|عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

6o9698 يمن محمد عوض زينه|ء |رس| لمنصوره|صيدله 

47699| ء عوض محمود عوض|ل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4792o9 ي م|
جد شنودتـــ عطيتـــ|يرينى ضتـــ دمنهور|علوم ري

8|768| هيم|بــــر|ن خليفه |ء شعبــــ|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

33o74o حمد محمد|طمتـــ حسن |ف |كليتـــ هندستـــ بــــنه

45o255 ل عمر عىل|حمد محمود هل| |هندستـــ طنط

745o3 حمد محمود بــــكرى|محمد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

3|96|4 وق عص حمد|م عىل سيد |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

347696 هر محمود|حمد م|زم |ح ى شمس علوم عي 

25o9|4 |لسق|م حسن |حمد هش| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6o5o73 ر|لسمس|تـــه محمد |ل شح|هبــــه كم |ره طنط|تـــج

2o248 لكريم محمد|محمد عطيتـــ عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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23o424 للطيف|حمد عبــــد|هيم |بــــر|محمد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

5o|7|o هلل محمد محمد|ريم حسن عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|48o63 لسيد|يد |محمود مصطفى ف ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

76|87 ء محمد محمد محمود|شيم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

2|6|95 بــــحر|ل|س |لد يوسف عبــــ|يوسف خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o8357 حمد مصطفى|ن وفيق محمد |يم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

22|855 يمن محمد فريد| |رش ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

352778 ر|لغف|م محمد موىس عبــــد|حس ى شمس حقوق عي 

349o93 ي|لرحمن |حمد عبــــد|يتـــ |
لطوجى هره|لق|م |عل|

6|7o93 لحليم محمد عنتـــر|ر عبــــد |من ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

685644 ى|لحس|هيم |بــــر|دل |ع| عل ني  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

784949 لمرشدى|لعزيز |لحميد عبــــد|لسيد عبــــد |حمدى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

476564 لدين طلبــــه|ل |هدى محمود كم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

484o3o ف عوض عيد هند|ن |يم| وى|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3488|6 لنبــــى محمد|لحميد عبــــد|م عبــــد|ء هش|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

328728 لطوجى عفيفى محمد|مصطفى عمرو  |بــــ بــــنه|د|

|6568o حمد|هلل |حمد جمعه عبــــد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o6|72 لحنفى|لرحمن |هيم عبــــد |بــــر|دل |رفعتـــ ع لمنصوره|ره |تـــج

|849| محمد عىل نرص عىل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o233o حمد|لصديق سيد |حمد |ميسون محمد  لمنصوره|ره |تـــج

225989 للطيف|م عبــــد|ل عل|عيل جم|سم| هره|لق|بــــ |د|

289622 ى محمد ص دق عىل|هند خي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

363486 ح|لفتـــ|رقيتـــ مصطفى عبــــد ربــــتـــ عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

89|9o9 ي|ر
يىح بــــحر خليل | ئى سيوط|صيدلتـــ 

334664 در|لق|دل سمي  عبــــد|غبــــ ع|ر ى شمس|د| بــــ عي 

7629|8 لموجود|ل عبــــد |رس كم|د ي|زي ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

7o5|5| هد|لعزيز مج|رس عىل عبــــد |هدير ي ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

2764|9 عيد محمد سعد| رش ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

||923| هيم سعيد|بــــر|ك |ئى مل|روم ن|ره ج حلو|فنون جميله عم
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4|262| بــــوزينه|د |هيم فؤ|بــــر|ر |من |بــــ طنط|د|

4o27o م محمد حبــــيبــــ محمود|مصطفى عص هره|لق|علوم 

475359 لدين محمد محمد محمد عبــــدربــــه|ح |محمد صل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

34o432 زهرى|ل|ن عىل |دتـــ عثــــم|مي شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

5o2566 هيم محمد خليل|بــــر|حمد |ء |رس| سكندريه|ل|علوم 

69466 يم|لد|بــــر ونيس عبــــد|موىس ج لفيوم|حقوق 

2534o6 لشحرى|د |نعيمه غريبــــ فؤ لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7563o8 هلل|لرحمن عبــــد|م عبــــد |لسل|هد عبــــد |ن سيوط|بــــ |د|

49|232 ر|ئى محمود عم|ن ه|رو لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

765o97 |مد |مد ح|تـــم ح|ن ح|نوره
ى
لدسوق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

233383 لحميد|سهيله محرم حسنى عبــــد ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

5o983o لففى|لحميد مصطفى |حمد عبــــد|محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9|725| مر سعد |بــــيتـــر فوزى تـــ سيوط|نوعيتـــ 

8842|5 رص |لن|ن محمود عقيىل عبــــد|حن سيوط|تـــربــــيتـــ 

226733 محمود محمود حسنى مصطفى ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

89522| ن |حمد عزوز خليفه سلم| ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

84737o بــــر عىلي|لعظيم ج|يه عبــــد| ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

262874 لفتـــوح |بــــو |ىط |لع|لد عبــــد|ىط خ|لع|عبــــد
م|غن

|طبــــ بــــنه

|69636 حمد|تـــغريد ممدوح رزق  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

634|92 حسنى أحمد حسنى محمد زيق|لزق|صيدله 

854676 مل|روز ك|هلل ن||صموئيل عط ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

43|636 لخي |حمد محمود عبــــد|محمد محمود  ى شمس| لسن عي 

48o9o4 ج  محمد|هيم ن|بــــر|ر محمد |من |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3489|2 حمد|حمد سيد |سهيلتـــ سمي  سيد  ى شمس  تـــمريض عي 

78o457 لسيد|لعزيز |ن صبــــىح عبــــد |ريم|ن زيق|لزق|نوعيتـــ 

888569 هيم |بــــر|د سيد |رق عم|ط سيوط|بــــ |د|

|63223 م سعيد حنفى|د هش|عتـــم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|8389 حمد شفيق|بــــ |يه|محمد  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

86o|23 ى|هبــــه كسبــــ ن محمد حسي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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|48839 هيم|بــــر|سيد | هلل يحن  زكري|منتـــ  هره|لق|هندستـــ 

277789 د محمد غريبــــ|حمد فؤ| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

448|9 م زىك سعيد ذىك سيد|ريه هره|لق|بــــ |د|

5|7|6o ل|لجم|ء مسعد سعد |آل تـــمريض دمنهور

833728 عيل محمد|سم|نس سيد | دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

675745 لسيد|ح حمدى مصطفى |ئى صل|م| لمنصوره|علوم 

678447 م|لش|لدين عىل يوسف |مريم عىل  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

326429 ك|لمل|لك زىك عبــــد|ستـــم|سحق |يرينى | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

82588 ن|هلل سليم|د عبــــد|هلل حم|عبــــد لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

23993| لقدوه|لح |م مطيع ص|جد بــــس|م ن|بــــ حلو|د|

675688 لسعيد معوض|حمد محمود |رحمه  صيدلتـــ بــــورسعيد

527763 لسيد عطيه|زق |لر|دل عبــــد |ر ع|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45o659 ق|م تـــوفيق |ء س|سم| وى|لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8954|5 لس كميل شفيق فلتـــس  كي  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

758365 ي|مريم محمد سيد علو
ئى عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

223668 ى جم|ي ض|مل ري|ل ك|سمي  هره|لق|حقوق 

486369 ي|لدخ|حمد محمد |حمد |ندى 
خنى سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|

إيجوثــــ

49o853 هيم محمد عبــــده|بــــر|م |هي ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

757972 ميل عزم صليبــــ سويرى|مي  | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

243|84 هيم|بــــر|دل سعيد |ن ع|يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

34867o عيل حمد|سم|هيم |بــــر|محمد  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

253oo| بــــر يوسف عىل|جر ص|ه ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

4o5478 لديبــــ|لعظيم طه |تـــفى طه عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

7|3o25 حمد|ودى |لد|لسيد محمود |محمود  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6|23o| تـــ عزبــــ|لشح|م نسيم محمد |سل| ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

7oo47 بــــر جوده|ن حنفى ص|كريم لفيوم|بــــ |د|

475847 ن|در محمد رمض|لق|لدين عمرو عبــــد|ج |رس سكندريه|ل|ره |تـــج

|56|5| حمد محمود|لدين |ل |ل جم|نه |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ
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5289|3 ممدوح سعد محمد نجم عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

679573 يف محمود محمد ك مل|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4324o هيم|بــــر|بــــ |لتـــو|محمد عرفه عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

854o9 ن خلف|ن حس|ن رمض|كريم حس ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

9oo979 هلل  |حمد مصطفى ضيف |ح |سم لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

237223 وق محمود محمد عوض عىل رسر ن|بــــ حلو|د|

774863 |لوف|لسيد  محمد أبــــو|يمن حسن |ر |من لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6836o3 تـــ|لشح|هيم محمود |بــــر|حمد محمد | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

32|8o5 مر|لسيد محمد ع|حمد |مريم  ى شمس|د| بــــ عي 

3|99|2 هدير عىل سيد عىل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

63|349 لسيد|م محروس |ندى حس زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|2847| لحق|لد محمد عبــــد |ن خ|نور سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|8994 ض|لرحمن محمود محفوظ ري|عبــــد  ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

33|o85 لنرص محمد محمود|ء سيف |سم| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

69|28| حمد|د |لجو|هلل محمد عبــــد |م عبــــد |سل| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

53o675 دى محمد سعد عىل|له|محمد عبــــد  ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

44|o99 فعي|لش|وى |ح معد|لمه محمد صل|س |حقوق طنط

9|7529 ى خميس ف تـــه  |رس شح|نيفي  سيوط|صيدلتـــ 

|63487 م|مصطفى سيد محمد محمود تـــم هره|لق|ر |ثــــ|

639794 هلل|لرحمن محمد عبــــد|هر عبــــد|ريج م| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|34853 هيم|بــــر|نوفي  جرجس رزق  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

764742 لنوتـــى|ندى محسن محمد حسن  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

697358 لغريبــــ محمود|مصطفى محمود محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

682757 ى سمي   هيم|بــــر|مد |حمد ح|نفي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|24549 وى|حمزتـــ مندى محمد طنط وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

695247 ل|لسيد جل|عيل |سم|محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

42|884 بــــتـــ بــــيوم|محمد عىل ثــــ |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

52|762 ن محمود عمر دردير|إيم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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75|878 ئيل|ئيل عوض ميخ|ميخ| بــــول ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

33o63| ي|سيمونه 
ى
ئيل|ل ميخ|نيس حزق ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

8|7877 لصغي  عىلي|هيم محمد |بــــر| |ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

8o||82 وي|حمد طنط|م محمد |ريه ي|طبــــ 
|لمنى

362|46 لرحمن|بــــر عبــــد|محمود طلعتـــ عطيه ج ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

49o2o5 لسيد عطيه|هيم |بــــر|رحمه سعيد  سكندريه|ل|بــــ |د|

263594 ق|حمد |ء صبــــىح محمد |شيم وى|لشر تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

6o35|3 مصطفى محمود معوض عىل حسن |بــــ طنط|د|

6|3|22 ف محمد إبــــر سم|لمنعم ق|هيم عبــــد |أرسر |حقوق طنط

9o55| ل محمد جنيدى|عمر كم علوم بــــنى سويف

848|33 ي|ه جر تـــوفيق خليفه خرصى ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

|3o8o| بــــ مدحتـــ حنفى محمود|شه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

649657 ى مصطفى  هيم|بــــر|حمد محمد |نرمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5o5283 ى|ندرو عزتـــ عزم عبــــيد بــــش| سكندريه|ل|ره |تـــج

867344 ي ك|مي
ل|لع|مل عبــــد|ر مصطفى ن|سو|بــــ |د|

776742 |لش|محمود محمد محمود عبــــد
ى
ق زيق|لزق|هندستـــ 

|439|3 ى |بــــ |يه|لرحمن |عبــــد  ن|حمد عثــــم|مي  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

267576 ى|طمه عصمتـــ عبــــد|ف لحميد حسي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

63o592 حمد|س |لنح|م مصطفى |مصطفى عص زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

837389 دي|لمني  ه|هد سيد محمد |ن |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

66984 كرم عويس جنيدى|رحمه  لفيوم|حقوق 

|29222 حسن محمد| محمد زكري هره|لق|هندستـــ 

6|567 ن محمود|ن سليم|مل رمض| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8956oo لرحيم محمود |لد عبــــد |محمود خ ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

2|9952 للـه|لمحسن ذكر |هلل عبــــد|عبــــد| عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9329| هيم|يمن يوسف إبــــر|إستـــر  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

444977 حد محمد|لو|صف عبــــد |عيل ن|سم| سكندريه|ل|هندستـــ 

545||6 ي|د
ل متـــى بــــقطر عبــــيد|ل كم|ئى تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

Thursday, September 6, 2018 Page 14767 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

445|65 لظهرى|حمد محمد |محمد  سكندريه|ل|حقوق 

486865 لبــــسطويس|مؤمن محمد محمد محمود محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

759286 ه | لمنعم|مي  محمود عبــــد |ل|حمد |مي  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

252972 روق سعد|ميسون محمود ف تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7o8656 دى|له|صف عبــــد |محمود سعد ن لمنصوره|بــــ |د|

34|284 لحليم منصور|حمد عبــــد|حمد حمدى | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4764o6 ي ي
ي عزتـــ عثــــم|مصطفى

ن قضيبــــ|رس مصطفى لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4857o2 لمجيد|مريم مصطفى محمد عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

92598 بــــ محمد عىل محمد|رح |حقوق بــــنه

282|o يد عطيه|لد محمد ف|يوسف خ ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

766|25 ر محمد|لستـــ|يه عىل عبــــد | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

92|2|9 لحميد خلف محمد  |محمد عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

8o5773 لرحمن|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|زينبــــ  ي|بــــ |د|
|لمنى

2|537 د مسعود|سىح  سعيد فؤ ى شمس| لسن عي 

478|37 لسيد|حمد |لعزيز |نور عبــــد|هند  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

899248 منيه محمد محمود محمد  | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|534o4 حمد نبــــيل حسن|يدى |ه ن|بــــ حلو|د|

845963 هيم|بــــر|دل نعيم |نعيم ع لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

|2o56| لففى|لعزيز محمد |دل عبــــد |محمد ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

425784 قص|بــــسنتـــ عيد فريد قري سكندريه|ل|ره |تـــج

423392 حمد|ن سيد |حمد فتـــىح رمض|سلىم  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

|6||59 عيل فريد|سم|هينور محمد |م لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o6485 لسيد|هيم |بــــر|هلل |ن عبــــد |ر حمد|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|76|8 بــــينى|م تـــوفيق |حبــــيبــــه عص لشر |حقوق طنط

9o|228 ى | سعد سكل|نجدى | تـــريفي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

64272| ف |ل |م| لسيد محمد|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

62|344 |لعط|بــــو |لسيد محمد محمد |ء |سم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6|4757 لق عقدتـــ|لخ|آيه سمي  عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

262895 ى|محمد وليد محمد عبــــد لمعي  |حقوق بــــنه

37o||2 ن|حمد بــــشي  محمد منصور حس|يه | ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى
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543339 بــــو مندور|دى محمد |له|ء سمي  عبــــد |ل| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

79|o5o حمد محمد محمد خليل|يوسف  زيق|لزق|هندستـــ 

4294|4 |لحميد حمدى محمود |هيم محمود عبــــد |بــــر|

د|لضي
|ره طنط|تـــج

25467 حمد بــــسيوئى|حمد عىل |بــــسمه  ن|تـــربــــيتـــ حلو

32o433 حمد محمد محمود زريق|بــــتـــ |ثــــ هره|لق|صيدله 

322o82 بــــوبــــكر|بــــوبــــكر مصطفى |ندى  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7|o43o لسيد حذيفتـــ|ل |سعد كم|جر |ه لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6383o9 طر|لرحمن خ|لسيد عبــــد|لسيد |طف |محمد ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35927 ى |لمجيد ي|مريم مصطفى عبــــد لخرصه|سي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8833|4 لحميد  |ح عبــــد|حمد صل|م |هش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3794| لحميد|محمد مصطفى منصور عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

324|74 عمر محمد حسنى محمود محمد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

329|33 هيم حسن|بــــر|لمنعم محمود |يه عبــــد| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

752o|o ى جمعتـــ|نىح  ن| در عىل حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|66463 ح عىل|لفتـــ|دل عبــــد |مريم ع ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o2765 لسعيد|لرحيم |لسعيد محمود عبــــد |طمه |ف لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

446545 لم|لحسينى س|فظ |لحسينى ح|حمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

2852|6 لحميد محمد|لحميد سعيد عبــــد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

439679 مد طلحه|للطيف ح|هيم عبــــد|بــــر|موده  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9o63|o هيم |بــــر|لحسن |بــــو|يه محمد | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

75532|  بــــشي  شح|
ه مصطفى تـــ|تـــ شح|مي  لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

362785 م عىل|م محمد س|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o82o متـــ|هر سمي  سل|ئى بــــ|جوف ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

4366o5 تـــ محمود مرشدي | يش|بــــوط|مي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

444383 لدعدر|حمد |طره |ل محمد محمد بــــخ|نو ى شمس| لسن عي 

6|3572 ن|لم|هيم س|بــــر|لسيد محمد |ء |رس| |بــــ طنط|د|

678342 لسعيد|لفتـــح |بــــو |ضى محمد |ن ر|يم| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|33573 ر|لعط|حمد عىل عىل |ء |رس| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6948|3 يف جم تـــ مقبــــول|ل مقبــــول عرف|رسر لمنصوره|ره |تـــج
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689|o7 ى|دل محمد محمود محمد |ع لزهي  لمنصوره|ره |تـــج

757|48 م محمود محمود|م عص|ريه |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

24o3|9 ى |ي عيل|سم|لغنى |حمد عبــــد|سمي  هره|لق|ره |تـــج

27|759 لم|لسيد س|لسيد محمد |ح |سم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

332354 ى ع| مه لم|مر س|محمد حسي  |علوم بــــنه

477596 ن|لحميد محمد حس|أيه محمد عبــــد ره دمنهور|تـــج

|728|6 محمد حسن سيف بــــشندى عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

42686o ل طعيمه|لع|لحميد عبــــد |طمه محمد عبــــد |ف سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

24786o حمد عىل جوده|زينبــــ صبــــرى سيد  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

435467 ى علو|ح محمد |سم ي|لمسلم|ن |مي 
ئى لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

4533|8 لسميع محمد متـــول|لمتـــول عبــــد|محمد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

489899 ن لنور جيد|دى عبــــد |ن| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27||23 ى|حمد |لرحمن |طمه عيد عبــــد|ف لحنجي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

45|884 بــــ محمد عبــــده|لوه|محمود محمد عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

793696 ن|يه محمد محمد محمد سليم| ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

|28629 لرحمن حسن|لمعىط عبــــد |عىل عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

352|2| هيم عبــــده|بــــر|مح |تـــفى س ى شمس|تـــج ره عي 

|2|342 بــــحر|ل|لدين محمود |ل |ئى جم|هدير ه ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8747| نم|تـــه غ|ن شح|ج رمض|بــــتـــه| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o|844 لمقصود|لمقصود عبــــد |ده عبــــد |ء حم|شيم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

287472 حمد منتـــرص|لق سيد|لخ|لحفيظ عبــــد|رس عبــــد|ي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

759454 ف محمد عىلي|بــــسنتـــ 
رسر بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

لسويس|بــــ

4|83|o تـــربــــى|ل|لسيد محمد |رص مصطفى |ن |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

885455 لصبــــور حسن |ن رفيق عبــــد|نوره سيوط|ره |تـــج

259897 هلل| |لعزيز عط|للطيف عبــــد|سحر عبــــد تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

356|46 لمطلبــــ|كرم فريد زىك عبــــد|محمد  |ره بــــنه|تـــج

86397o ردين وجيه قديس يوسف|ن |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

35o696 ف سعيد عبــــد|منيتـــ | ح|لفتـــ|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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52|277 ع|لسبــــ|در |لق|لعظيم عبــــد|آيه عطيه عبــــد بــــ دمنهور|د|

2|5|77 ضى محمد محمد|لدين لطفى ر|ح |صل| عل هره|لق|بــــ |د|

242845 هر مسعد حسن|رس م|ي ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4|374|  |محمد محمود 
ى
لروينى|لدسوق |ره طنط|تـــج

898o97 للطيف محمد |ن عبــــد|رغده شعبــــ ج|بــــ سوه|د|

289962 لحميد|ل مني  عبــــد|رحمه جم ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

86ooo8 لحميد|حمد عبــــد|محمد قدري  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

52|353 لرؤف|هيم محمد عبــــد |بــــر|هر |يتـــ م| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

757856 ى |سم| هيم جمعتـــ|بــــر|ء حسي  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

23764| هر نصيف|دل م|ن ع|ريف ن|بــــ حلو|د|

5|5267 لسعودى|لسيد |حمد |لسيد |م |وس ره دمنهور|تـــج

8|5759 ج|حمد فر|لح |ء ص|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

7|529 عيل محمد صميدتـــ|سم|مصطفى  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

347636 ن|لمنعم محمد رمض|لد عبــــد|عمر خ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7|3|2| للطيف محمد سعيد|حمد محمد عبــــد | لمنصوره|حقوق 

8||3o8 لحميد|م عمر عبــــد|جر عص|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

698647 حمد|محمود محمد محمود  زيق|لزق|ره |تـــج

688633 هيم|بــــر|حمد محمد فهىم محمد |محمد  لمنصوره|حقوق 

8o7365 لربــــ|د |ن ج|م ربــــيع مهر|هش ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|663oo لرحمن|لرحمن عبــــد |حمد سمي  عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

26|4o8 بــــل|نور بــــل|نور حسنى | تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

487252 ل|سعد غبــــري|ئى مجدى زىك |روم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

534364 لسيد عىل|لسيد يشى | ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

43ooo5 ي يوسف محمد محمد أبــــوعيس
مصطفى |صيدله طنط

44733 شور مقبــــل|ده فرج ع|مي هره|لق|بــــ |د|

63828| تـــ|لشح|حمد محمد |زم |ح زيق|لزق|علوم 

|54935 ضل|د ف|تـــفى مدحتـــ فؤ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

335|48 حمد محمد|حمد |ء |شيم |بــــ بــــنه|د|

9o2|8o حمد محمد |ل |ء جم|رس| ج|عه سوه|زر

6383o8 محمد صبــــرى تـــوفيق عىل حسن زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

Thursday, September 6, 2018 Page 14771 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

693oo9 محمود محمد فوزى يوسف محمد ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

5373|o حمد صبــــره|م محمود محمد |ل تـــم|نه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

766o29 عر|لش|لد محمد |ن خ|رحمه رمض بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

626|o| حمد محسن|لعزيز محمود |محمود عبــــد زيق|لزق|عه |زر

|866| لرحيم|لحكم عبــــد |دل عبــــد |حسن ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o2293 حمد|لدين طلحتـــ محمد |ح |حمد صل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

345o|7 رم محمود حسن مسلم|م ك زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4|739o لسيد|س محمد حسن |محمد عبــــ لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

42257 ع|سم|لرحمن |لمحسن عبــــد |رص عبــــد |حمد ن| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

272|45 لرحمن|هلل عبــــد|بــــ يحن  عبــــد|شه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

527|8 لح|بــــو بــــكر سيد تـــوفيق ص| بــــ بــــنى سويف|د|

3|65|9 هلل|هلل حسبــــ | |ميشيل عط| ندر|س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

52|99 |لبــــ|م ثــــروتـــ خميس عبــــد 
ى
ق صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

|57o|6 ى محمد عىل عىل حسي  هره|لق|حقوق 

6|6935 ن|للبــــ|لسعيد |لسيد |مي  ره بــــور سعيد|تـــج

35|o93 لحليم محمد|مل عبــــد|حبــــيبــــتـــ سيد ك ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2|6377 هلل|هيم محمد عبــــد |بــــر|عمر محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|596|2 مر|ن ع|تـــ شعبــــ|جر فرح|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7||277 لمنىح |يق |نيس ف|حمد محمد | ي|هندستـــ 
|لمنى

79|86o لبــــلبــــيس|هيم |بــــر|حمد محمود |ء |ل| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9o3379 لسيد محمد |طف |د ع|جه ج|عه سوه|زر

8934|9 بــــوزيد محمد |حمد |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

5o5442 للطيف عتـــش|نم عبــــد|مؤمن محمد غ ى شمس علوم عي 

|58558 ئيل|يق جيد ميخ|يمن ف| |لور ن|بــــ حلو|د|

|58|47 زق|لر|ىطي عبــــد |لع|د عبــــد |مريم عم هره|لق|بــــ |د|

9|2596 لليف عزيز |بــــو|ء بــــخيتـــ |بــــه ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

758o|| ن حسن عيد|سليم سليم عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

533554 وى|لشه|د فتـــىح |يدى عم|ه سكندريه|ل|حقوق 

7662|4 لرحيم|لمنعم سيد عبــــد |بــــ عبــــد |ن ريح|نور ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج
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628759 م متـــول|لسل|حمد محمد عبــــد| زيق|لزق|نوعيتـــ 

8o536o ي محمد |هيم ن|بــــر| لصغي |ج  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o5o25 ضى|لق|محمود محمد محمود عىل خليل  لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

5o5632 يف عبــــد|عبــــد عبــــ|مد تـــ|زق ح|لر|لرحمن رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

334o75 حمد|حمد محمد |هلل |عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

2|468 عيل حسن|سم|متـــ |س|ندى  ى شمس|زر عه عي 

436497 |عيل عبــــد |سم|هيم |بــــر|لقوى |عمر عبــــد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

32o8o7 ف |كريم  يد|بــــو |لسيد |رسر ى لي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

345636 دل محمد محمود|منيتـــ ع| عه مشتـــهر|زر

92|288 بــــوضيف محمد |ل |محمد جم ج|هندستـــ سوه

5o4673 لمول|هيم حميده عبــــد|بــــر|هند  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4|7622 وى|لجد|ن |لعليم سليم|محمد عبــــد | لي|د لشيخ|نوعيتـــ كفر 

5232o8 حمد|حمد محمد |لرحمن محمد |عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

7|o|68 حمد مصطفى|ء مني  محمد |شيم لمنصوره|بــــ |د|

4|26o5 وى محمد|يمن سعد طنط|مريم  |تـــربــــيتـــ طنط

435434 ك|لحبــــ|بــــسنتـــ عىل محمد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

47526 ي
حمد محمود سويفى|ء |ضى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

485989 ى محمد ثــــ|ل ش|مروتـــ جم دى|لعي|بــــتـــ |هي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4|9497 وى|لحلف|لم محمد |هيم س|ر إبــــر|من لشيخ|بــــ كفر |د|

9oo|94 لس عجيبــــ ميخ ئيل فرنسيس |كي  ج|صيدلتـــ سوه

6|8327 يىل|لخل|لمنعم |هر عبــــد |محمد ط ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

9o3|4o مل بــــدروس |ره ثــــروتـــ ك|س ي صىح سوه
ج|معهد فنى

869558 لحكيم حميد|حمد عبــــد|طمه |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

3|8295 لروبــــي عنتـــر حسن|د |محمد حم ن|هندستـــ حلو

637294 دى|له|متـــول محمد | محمد رض تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6865o2 حمد جعيبــــه|لنبــــى |هلل جمعه عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

373|84 ى حفن|هبــــه موىس  وى|مي  ن|سو|بــــ |د|

327433 ف مىح |لتـــ |ه هيم|بــــر|لدين |رسر لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

|446|8 حمد محمد|حمد حسن |حسن  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|75852 حمد شلبــــي|د |د محمد رش|رش ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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522o64 هيم عمرو|بــــر|حمد |روضتـــ محمود  عه دمنهور|زر

92oo67 زق  |لر|ل عبــــد|لع|يسه محمد عبــــد|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

35|89o لنعيم محمد|حمد محمد عبــــد|رتـــ |س ى شمس|تـــج ره عي 

6399o8 حمد جنيدى|مريم ثــــروتـــ محمد محمد سيد  زيق|لزق|بــــ |د|

|6895o عمرو محمد سيد خليل |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

239369 ح عىل|لفتـــ|حمد عبــــد |ر عىل |من لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

793o8| لسعيد|د |سلىم سعيد عم ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

29o69| د|لجو|لصمد عبــــد|ده سيد عبــــد|غ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22784| لعزيز مصطفى|فرح محمد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

75|938 ي
هيم سعد رزق|بــــر| |فبــــروئى ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

863o3o دم|هيم رفعتـــ محمود |بــــر| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

75o525 ل سيد محمد|محمد جم تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

3|9388 وروس شفيق|سحق بــــستـــ| |ري|م ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

285|24 ى محمد| حمد سيد حسي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

296445 ن|لعزيز عثــــم|حمد عبــــد|حمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

36|o5 شد|م سعد فوزى ر|ريه ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

426579 ي|
نطون|لك |موريس وهبــــه م| فروئى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

83o284 دي|لرحيم حم|رص عبــــد|ن ن|نوره مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

775o65 ى ع|ي طف زىك عىل هيبــــه|سمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

882||7 نوبــــ نرص فكرى نرص  |بــــ| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

29929 د عىل|لد حم|محمد خ هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

439o38 لدين|لسيد سيف |م عىل |محمد س ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

45246 لجود|بــــو|مد سعيد |د ح|زي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

77o666 ن|حمد محمود رضو|بــــ |يه|ليىل  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

358523 ي|لمنعم عبــــد|ن وجيه عبــــد|رو
لغنى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

25596| يس|لح|لغنى |لغنى بــــدوى عبــــد|عبــــد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6|3356 لطويل|هيم محمد |بــــر|مهند فتـــىح  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

899763 وق عبــــد حمد |د |لمنعم فؤ|رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

33||8o ن|م محمد رمض|لسل|عبــــد| حمد رض| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف
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349734 للطيف|لسيد عبــــد|دل |محمد ع ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

8|6588 ي بــــىهي 
حمد خشبــــه|لدين |ليىلي مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

7o2657 ى مجدى |ي زى|لسيد حج|لسيد |سمي  زيق|لزق|ره |تـــج

3|9o99 ين سعد عبــــد لمنعم محمود|رسر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

8569o5 نطون مكرم لبــــيبــــ جندي| ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

3|6|9o حمد مصطفى محمد سيد|رضوى  ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

878o|9 ى  |روفيده محمد عبــــد لعليم حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

48968| لبــــسيوئى|دل سعيد محمد|ء ع|شيم سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

42o453 لبــــسطويس|ل عيد |م جم|ريه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

3|533| تـــ حسن|لعظيم فرح|م محمد عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7875|| ى محمد|عىل حس| م رض ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

247637 ن|مد رضو|حمد ح|يمن |يوسف  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

77289o لسعيد|لبــــديع |يمن عبــــد |حمد | ى شمس|تـــج ره عي 

5|8867 |هيم  |بــــر|لعزيز |لد عبــــد|ن خ|نوره
ى
لدسوق تـــمريض دمنهور

3|3923 يز|ف| دل حن|كريم ع ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

266588 هيم بــــدر|بــــر|طف |ء ع|عىلي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|78622 لمجيد|لمول عبــــد |سل عربــــى عبــــد |بــــ تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

|29o56 ك|لمل|بــــيشوى مدحتـــ مكرم عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

335274 زى عىل|ن عىل حج|نوره |حقوق بــــنه

247868 لحبــــسر|لح |مد ص|ندى شكرى ح لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|o5|8 لرحمن|ح فكري مرىسي عبــــد|م صل|هش |بــــ طنط|د|

3532|o مد|حمد تـــوفيق ح|محمود  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

4|973o ي ح
لدين|ج |دق رس|فظ ص|محمد حسنى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

436898 وع|د يوسف مط|ء حسن فؤ|شيم |حقوق طنط

|545o6 لجمل|حمد محمد محمد |محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7|7o32 ل محمد|لع|لرحمن عبــــد |نبــــيله عبــــد  لمنصوره|حقوق 

4879oo يف حسن محمد  هيم معوض|بــــر|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

787626 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ء |لزهر| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

67597 يه حسن محمود عىل حسن| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع
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7o7652 |لسيد جمعه شتـــ|ن محمد |يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

68355 شنور محمد|ل|عمرو محمد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|49396 ف | حمد|لم |حمد س|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

766o54 دق موىس|لص|حمد محمد |سلىم  طبــــ بــــورسعيد

6o5537 بــــو مسلم|لسيد |هيم |يدى إبــــر|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

457553 ى طه ع|ي ر|لف|لرؤف |طف عبــــد |سمي  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

243o54 تـــه محمد|عمر سمي  شح ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

8822| وق عبــــد  ن|ح محجوبــــ عثــــم|لفتـــ|رسر عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

3|4|97 ئيل|جون صبــــىح زىك ميخ  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|34239 ر|لغف|لسميع عبــــد |لد عبــــد |مريم خ هره|لق|ر |ثــــ|

9o46o8 وع |لسيد مط|وليد محمد  ج|تـــربــــيتـــ سوه

3354o8 ي|لسيد متـــولي شلق|ء |ل|
ئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

337728 ن|حمد رسح|هلل |لسيد عزتـــ عبــــد|محمد  ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

|44566 ح تـــوفيق|لفتـــ|لرحمن حسن عبــــد |عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

224o66 لشيىم حسن|لمنعم |ء عبــــد|نجل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7|2369 ل|لرحيم غز|لرحيم معتـــمد مسعد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

349986 بــــوليله|لق |لخ|بــــر محمود عبــــد|عبــــي  ص سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

235978 ض|رق يشى ري|يدى ط|ه ى شمس| لسن عي 

2729|4 ي
هيم|بــــر|حمد |رس |ي| دئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

7336o م|لسل|هيم عبــــد|بــــر|محمد ممدوح  لفيوم|عه |زر

|22775 لشوربــــىح |حمد حسن |كريم محمد  هرتـــ |لق|تـــمريض 

339395 لعليم محمد زىكي|تـــفى محمد عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

36o52 هيم|بــــر|لحميد |لمنعم عبــــد|هر عبــــد|هدير م هره|لق|بــــ |د|

699624 د|دل حلىم فؤ|منى ع لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4|993 شم محمود محمد عىلي|بــــسنتـــ ه هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

54|443 د|محمد عطيه رجبــــ حسن حم طبــــ بــــيطرى دمنهور

7||743 لحسن محمد عبــــده|بــــو |ء |رس| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

2|3oo8 وق عىل  ن|هيم محمد سليم|بــــر|رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم
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7o|896 هيم|بــــر|محمد | مر محمد رض|ع ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

3|3367 لسيد|لسيد مقبــــل |نفرو محمد  ى شمس طبــــ عي 

9o|996 لعزيز مرىس |ر محمد عبــــد|نتـــص| ج|تـــربــــيتـــ سوه

7|5845 وق  هلل|لرحمن محمد  عبــــد |مه عبــــد |س|رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2476o د عىلي سيد حسن|جه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|5737 زق|لر|هيم عبــــد |بــــر|هيم محمد |بــــر| لمنصوره|حقوق 

6o3362 لعبــــد|نور |محمود أنور  لمنصوره|بــــ |د|

9|7895 د |لحفيظ ج|ء صفوتـــ عبــــد|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

64o385 ف محمد أحمد عىلي|يم|
ن أرسر زيق|لزق|حقوق 

|4284 ى بــــتـــ سعيد|شنودتـــ ثــــ| مي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

863985 دي محروس جرجس|يدي ف|ه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

226896 عيل|سم|حمد |م |عىل حس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

327753 ل|لع|فرحه محمد فرغل عبــــد لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

6o68|o هيم |بــــر|لمجيد |لمجيد عبــــد |يوسف عبــــد 
حون|ط

ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

635547 هيم محمد|ندى نبــــيل إبــــر زيق|لزق|نوعيتـــ 

352732 لعزيز|حمد محمود عبــــد|مصطفى  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|6o593 لسيد|لسيد محمد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

433342 لعزيز موىسي رجبــــ|تـــم عبــــد|محمد ح |صيدله طنط

486|oo |لمنعم |لمنعم محمد نبــــيه عبــــد |ن عبــــد|نوره
ر|لف

سكندريه|ل|بــــ |د|

356455 حمد|لسيد |كريم محمد  |ره بــــنه|تـــج

75794o ى|بــــو |لم |لرحمن س|حمد يحن  عبــــد | لعني  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|4582 مر|تـــم محمد ع|جر ح|ه ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

86o367 لمطلبــــ|م عبــــد|لسل|ن عبــــد|منيه نعم| ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

23446o ل عوض|لع|رص عبــــد|محمد ن ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7oo39 بــــر سعيد محمديوسف|ديه ص|ش لفيوم|عه |زر

6|2|83 ن|لرحمن عمر|لعزبــــ عبــــد |ده محمد |غ |بــــ طنط|د|

359829 لحليم|لسيد محمد عبــــد|سلىم محمد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

44|||| ن|حمد زهر|منى محمد  لشيخ|عه كفر |زر
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876845 د عدل فكرى |ميل| دون|م سيوط|بــــ |د|

|2597o حمد عطيه مصطفى|د |زي وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

4897|2 حمد|دق جمعتـــ |لص|ر عىلي محمد |من تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

25788| محمود كشك| محمود رض ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7o3989 لسيد عىل هرهش|تـــغريد سمي   زيق|لزق|صيدله 

7849|| ف س|ء |شيم لم موىس|رسر زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|48333 ن|ن عثــــم|طمه محمود سليم|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83|248 ى|بــــ |هي شلبــــي فخري مي  ن|سو|علوم 

|4|773 لكريم خربــــوش|كريم محمد عبــــد  هره|لق|طبــــ 

829o92 هلل| |مل سمي  جيد عط| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

5|5oo9 لعربــــى|نور محمد |طمتـــ |ف تـــربــــيتـــ دمنهور

42965o  عطيه حج
ى
|لخول|زى |محمد شوق |طبــــ طنط

754o39 ى|ء عبــــد |رس|  حسي 
هلل طريفى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4o5867 لرحمن محمود|ء سمي  عبــــد |دع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

437494 ف محمد ك لسيد|مل محمد |أحمد أرسر |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

86|872 وي محمد يوسف|ن بــــدر|نوره ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

|4o268 مر|لسيد سيد ع|جح |ء ن|عىلي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2927|5 لبــــوه|لمؤمن محمد |عبــــي  عبــــد لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

27||52 ن ود|لسيد د|نسيم حلىم عبــــد| مي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

8|3oo4 ى|لص|هيم محمد عبــــد|بــــر|محمد  لحي  ي|بــــ |د|
|لمنى

3|86oo مل عىل|د ك|ء عم|ل| سيوط|عه |زر

22o2o| مر|ن محمد ع|زق عثــــم|لر|محمد عبــــد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

44456o ي مسعد رسر|محمد عىل مسعد   بــــى|لعشر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

6942|2 هيم|بــــر|لبــــسطويس |لسيد |نس | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

9o9o|8 رع |زع سليم ز|فظ من|ح ج|ره سوه|تـــج

47456 حمد|ل سيد |ء جم|حسن ن|بــــ حلو|د|

24645 ي |  |هيم |بــــر|نىح 
ى
هيم|بــــر|لدسوق ن|تـــربــــيتـــ حلو

68|6o9 رق يوسف محمد جبــــر|يوسف ط لمنصوره|هندستـــ 
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92|538 سعد |فتـــ لطفى |بــــسنتـــ ر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|6942o ى |لسيد عبــــ|حمد | عيل|سم|س حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4|555| بــــسطوروس بــــسطوروس| محبــــ حن |حقوق طنط

4|3o6| وي|لكفر|فظ |لد ح|رتـــ خ|س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9|47|8 س  |حمد عبــــ|هند حسن  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4o493| لنجيىلي|ح محمد |لد صل|يوسف خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

754|87 ىطي محمد|بــــو س|هلل محمد |منه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

||9388 ى|لسيد حسن مصطفى |مصطفى محمود  لسمي  ى شمس|تـــج ره عي 

76o357 حد عىل|لو|ل عبــــد |عىل جم ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

7|294o لريس|لعزيز |لرحمن عبــــد |سندس محمد عبــــد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

79|72| لسيد محمد|ع |ح سبــــ|محمد صل دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

766968 حمد|محمد مدحتـــ محمد حمدى  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

638|46 يد |بــــو |ح |لفتـــ|ء عبــــد |دع ى لقطبــــ|لي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|69772 لرحمن|لدين عبــــد |د سيد نور |زي ج|بــــ سوه|د|

49348 ى |هلل محمد |عبــــد  لسعود|بــــو |مي  هره|لق|هندستـــ 

23968 ن ي |ر| مي 
هيم خليل|بــــر|ضى ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ ى جي 

33o|o6 لحكيم حسينى سليم|رس عبــــد|هديتـــ ي شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

|65299 ى |ي ف محمود |سمي  ه|بــــر|رسر هيم عشر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6o7|88 لمليىح |لعزيز |حمد سمي  محمد عبــــد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

42963o لسيد محمد عىلي زلط|وسيم محمد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

826|o5 |لرحيم عط|ء سمي  عبــــد|ل| دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

8o6|6 لرحمن|هلل محمد عبــــد |مصطفى عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7o7899 شد|هيم ر|بــــر|لسيد محمد |ن |يم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

25293o رح|لق|ل مصطفى |طمه جم|ف تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

85639o مل|مي بــــدر صفوتـــ ك ي|بــــ |د|
|لمنى

96253 يمن سيد محمد حسن|لدين |نجم  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|6489 لعزيز |لدين عبــــد |ح |لدين محمد صل|ح |صل
عىل

ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5o9277 هلل|محمود محمد شهي  محمد خلف  ره دمنهور|تـــج
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54598o م|محمد عمر محمد تـــم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

344|87 شم|لسيد ه|لسيد محمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8986o| ي
ه |لل|د عبــــد|لجو|لنرص عبــــد|ء سيف |ضى ج|بــــ سوه|د|

|285|9 ى|لرحمن محمد ر|عبــــد  غبــــ حسي  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

5|38|6 ضل|وى ف|عمرو محمود جرج حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

5|995o بــــيد|لعزيز محمد ع|ء عبــــد |رس| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

9o4383 ف عبــــد|رس |ي مه |لحميد سل|رسر ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

79|o88 ه | حمد خليل|حمد |مي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

62||7| هيم|دل محمد محمود إبــــر|حمد ع| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

26||59 س|ء سمي  عىل عبــــ|رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

792775 ئيل|دق ميخ|دمون ص|سم |بــــ| ن|جيوف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

488398 هلل|رى حسن عبــــد |لبــــ|محمد محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

44742| وى|لعقبــــ|لدين محمد |م |ل حس|مي  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

4528|7 لسيد|محمود محمد فرج  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

258738 ف |مصطفى  لمنعم|حمد عبــــد|رسر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

436488 ن|لرؤف ريح|ل عبــــد |ل مسعد جل|جل لشيخ|طبــــ كفر 

|67oo2 ف محمد سعيد| |لي|د رسر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

22969| ن|هر محمد عش|مريم مجدى ط هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

863686 لصبــــور محمد|مريم محمد عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

853433 ي
عزتـــ فهىمي صموئيل| سلفى ره بــــنى سويف|تـــج

756655 ى حفنى عىل حفنى|ي سمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

362527 لجليل|لعليم عبــــد|م عبــــد|يدى هش|ه سيه|نوعيتـــ عبــــ

297o2| مه|د سل|مل نبــــيل ج| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

339264 لحميد|لعليم عبــــد|در عبــــد|لق|محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

|38869 ى محمود|مريم مختـــ ر حسي  هره|لق|علوم 

762953 وى|لشن|منيه مجدى سعد عبــــده | حقوق بــــورسعيد

785o32 م|لسل|لمنعم محمد عبــــد|ره عبــــد |س زيق|لزق|نوعيتـــ 

542844 لملك|لسعيد عبــــد |مل |ك| رين|م بــــ دمنهور|د|

857299 ي حم
ده محمد زغبــــي|مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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358|o9 لرحمن خليل محمود خليل|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

428oo2 ج محمد|لح|لمحسن عىل |ن مصطفى عبــــد |رو |طبــــ بــــيطرى بــــنه

77o7o ض|لبــــل|مد |دى ح|له|دى عبــــد |له|رتـــ عبــــد |س هره|لق|حقوق 

5374|8 ه فر| ج محمود بــــسيس|مي  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

493232 ل مصطفى درويش|ل محمود كم|كم تـــربــــيتـــ دمنهور

28o454 ف محمد سعيد محمد عبــــد|ن |كريم لعزيز|رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9|4565 حمد صديق |حمد محجوبــــ | ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|8565 لح عزمي محمد|بــــ ص|رح م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

686668 |لبــــن|هيم |بــــر|كريم عمرو حسن حفنى  لمنصوره|ره |تـــج

6o989| تـــ إبــــر لسعيد فودتـــ|هيم |أمي  |ره طنط|تـــج

52628| لىح|لصو|لعزيز |لد محمود عبــــد|لرحمن خ|عبــــد |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

7|2867 لمرىس|لغنى عطيه |طف عبــــد |م ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

824556 لرحمن عيسي محمد محمود|عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

462278 ى عبــــد |س عبــــد |إين ره|لرحمن زم|لرحمن حسي  سكندريه|ل|صيدله 

6oo85 در|لق|دل محمد عبــــد |طمه ع|ف بــــ بــــنى سويف|د|

76||69 لنعيم خليفتـــ|رص عبــــد |لن|مل عبــــد | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

96782 حمد|حمد |حمد معوض |  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

94|35 ل|لع|حمد عبــــد |محمد محمود محمد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

855987 حمد|محمد ربــــيع حسن | رض سيوط|حقوق 

763379 لمعىط عىل|لسيد عبــــد |مروه  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

6o3o24 ضى|بــــور|حمد عزم وجيه | |طبــــ طنط

842o45 لسيد سليم|سط |لبــــ|زينبــــ عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

296oo3 وع|رص رزق مط|لن|حمد عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|8665 حمد  |لمنعم عىل |حمد عبــــد| سيوط|بــــ |د|

5246|4 حمد|محمود فتـــىح محمود حسن  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

7o7786 لعدل محمد|لسيد |ء مصطفى |سم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

5o7358 س|هيم غط|بــــر|هيم عزم |بــــر|مريم  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

423899 ئى|لعن|حمد |مه |سلىم محمد سل إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 
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62|587 لهريىح |ل مجدى محمد عبــــده |جم سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

2798o| لعزيز|حمد عبــــد|يمن |مل | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

368723 م سيف عمر سيف محمد|سل| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

359373 لس عم ئيل منصور|د ميخ|كي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|64799 لم|حمد س|ء سعيد |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

46249 مد|بــــ ح|لتـــو|مصطفى محمد عبــــد هره|لق|حقوق 

2372o8 سم محمد حسن|سلىم بــــ هره|لق|حقوق 

8o9287 سحق|هر وهيبــــ سعد |م ي|بــــ |د|
|لمنى

|458|9 ف عبــــد |م |سل| لسيد|هلل |رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

522853 لجوهرى|لسعيد |ء عمرو |رن بــــ دمنهور|د|

833992 دي|ر محمد عبــــ|لستـــ|ر عبــــد|من دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

67553 ن|حمد رمض|ن |مه رمض|س| لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

622|88 بــــ|مصطفى محسن مصطفى مصطفى محمد غر |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

229966 ف|لشح|حمد | تـــ حسن محمد رسر هره|لق|بــــ |د|

48796o لمرىس|م |لسل|مل عبــــد |د ك|محمد رش ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

4o8428 د|حمد محمد محمد درويش حش| |بــــ طنط|د|

9o5584 ئيل جرجس صليبــــ  |سم ميخ|بــــ كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

69|29 مل طلبــــ|بــــ محمد ك|رح لفيوم|لعلوم |ر |د

634|96 لشوبــــىك|هيم محمد سليم |بــــر|طف |ع |طبــــ بــــيطرى بــــنه

34||46 لسيد منصور|حمد |لد |محمد خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

495722 لموجود|هيم عبــــد|بــــر|لموجود |محمود عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

676779 |ن شتـــ|حمد| هلل عمرو شتـــ|عبــــد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

889597 مه |غبــــ سل|يرينى كريم ر| سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

5o456| لسيد محمد|هيم |بــــر|مل مصطفى | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o4624 وى|لشعر|ء ثــــروتـــ محمود |ل| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

8|446o لس لويز فهىمي ن شد|كي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

437|62 يف محمد عبــــد م|لش|لمقصود |ندى رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

9o45o ن سعيد عىل|حمد شعبــــ| ي سويف
هندستـــ بــــنى

7o6899 لرحمن يوسف مصطفى|مصطفى عبــــد  طبــــ بــــورسعيد
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82845 ى حبــــيبــــ عطيه جرجس| مي  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

36o428 زى|فع محمود مصطفى حج|لر|عبــــد| عل |تـــربــــيتـــ بــــنه

84326o ى حسن|ل|تـــسنيم  مي  حسي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

||65o4 ى د مي  ي|جي 
مل|ل رزق ك|ئى ى شمس| لسن عي 

53o337 ج|مد حج|ح| ء زكري|شيم بــــ دمنهور|د|

544462 لقوى ربــــيع|ن مبــــروك محمد عبــــد |إيم لشيخ|عه كفر |زر

253678 م سطوج|م|س |محمد مصطفى عبــــ شمون|نوعيتـــ 

542267 ى مجدى فتـــىح حمد |ي يف|سمي  لشر سكندريه|ل|بــــ |د|

848723 ي محمد |سم|
حمد|ء مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

785667 حمد محمود محمد|هلل |ء عبــــد |سم| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5||568 لشيىم|حمد محمد |حمد محمد | |ره طنط|تـــج

|6oo77 |رق طه عط|محمد ط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

887925 لحليم |لد قطبــــ فرغىل عبــــد|خ ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

846852 حمد حمزه محمد|حمزه  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

833439 ى ى محمد محمود حسي  حسي  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

768|87 وى|لشعر|بــــتـــ محمود محمد |مريم ثــــ لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

346||2 ى عمر سعيد فتـــىح قطبــــ حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

477223 حمد|لمنعم |حمد محمد عبــــد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4464|7 ى محمد محمد عبــــد  لم|لمجيد س|محمد حسي  دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

36298o بــــ|لتـــو|لحميد عبــــد|طف عبــــد|يتـــ ع| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|52oo تـــ يشي  ق|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ني  وي|لشر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

696662 ر|لعط|ىط |لع|ىط عبــــد |لع|نهله عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|5386 هيم|بــــر|حمد محن  محمد |ن |رو ى شمس|د| بــــ عي 

4459|3 ن|ح محمد سليم|لفتـــ|عبــــد| م رض|هش ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

434848 لم|محمد محمد فهىم س| رن |صيدله طنط

8o|7o8 لحميد|محمد صبــــيح موىسي عبــــد ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

639949 ه  هيم|بــــر|لصغي  |لعظيم محمد |حمد عبــــد|ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

844879 بــــ محمد محمد|يه|ء |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

||8|68 ل محمود|حمد جل|مريم  ى شمس علوم عي 

285967 لحليم|روق محمد عبــــد|ف| ند لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |
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|35585 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |ن محمد |نوره ى شمس|تـــج ره عي 

676|93 ى|بــــو|عيل |سم|حمد |ء محمد |رس| لعني  لمنصوره|صيدله 

646||2 قوتـــ حسونه|لرحمن مجدى محمد ي|عبــــد  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

483o23 ه  لسيد قطبــــ محمد قطبــــ|ني  سكندريه|ل|حقوق 

283|6 ن|م محمد عثــــم|زن هش|م ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

882332 ي|لد|ء محمد عبــــد|رس|
ن  |يم تـــعى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

سيوط|ئ 

|48583 عهود محمد صبــــرى عمرو جمعتـــ ن|حقوق حلو

4762|4 در منصور|لق|مل منصور عبــــد |ندى مصطفى ك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|3|85 عىل محمد عىل حسن عبــــه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

75o587 لحوتـــ|روس |م محمد عيد|م|ئشه حسن |ع عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|54|44 ر|لستـــ|حمد عبــــد |م |يوسف حس تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|7|439 لسيد|محمد حسن متـــول  ى شمس حقوق عي 

86547| ن محمد|ء محمد سليم|رس| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

3663oo بــــسمتـــ محمد محمد بــــيوم مصطفى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|5|o8 در|لق|ح عبــــد |حمد صل|محمد  ط|ر دمي|ثــــ|

84o629 زي|عيل حج|سم|حمد |يمن |عيل |سم| سيوط|صيدلتـــ 

489845 ى محمود ج ي|بــــر محمود |حني  ر|لىح  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

69o587 لسيد|لسعيد مخيمر عىل |يدى |ه دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

3|698o لدين محمد|ح |رق صل|محمود ط تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|4|236 حمد|لدين مهدي |ء |حمد بــــه|لدين |ء |بــــه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9|4274 ى|م تـــه بــــطرس  |مجدى شح| رتـــي  سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

3|2968 ر يحن  محمد رفعتـــ|مي ى شمس  تـــمريض عي 

6794o لحميد|بــــر عبــــد |حمد رجبــــ ص|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

6o7o|6 هيم|بــــر|عىل | آيه رض |طبــــ طنط

4|3|44 حمد|لسيد |محمد | دين |تـــربــــيتـــ طنط

286854 لرحمن|لحميد عبــــد|لحميد صبــــرى عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

33|362 ح محمود عزبــــ|لفتـــ|حمد عبــــد|ر |من ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

228|62 حمد|بــــر سيد |بــــرين ص|ص هره|لق|بــــ |د|
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24|57o بــــوزيد|ح رجبــــ |طمه صل|ف كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2|8448 لمهدى|حمد |ل |ئل كم|ندى و  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|33465 لحليم|رى عبــــد |لد بــــند|محمد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|867 بــــر|لحكيم سيد ص|ء عبــــد |سم| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

422o85 لسيد أحمد محمد عدول|صفيه  تـــمريض فرع مطروح 

893966 ي
هيم  |بــــر|حمد بــــخيتـــ |لدين |ء |ضى سيوط|تـــمريض 

436456 مض|لحم|محمد زىك عبــــده محمد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

76677| ى|بــــو زيد ل|محمود   حسي 
ى
ق ي صىح 

عيليه|سم|معهد فنى

84|836 ل محمد|وليد محمد كم ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

433439 هلل|لحميد عبــــد |ر عبــــد |لستـــ|طف عبــــد |محمد ع زيق|لزق|عه |زر

4o|o7o حمد|لعظيم |د عبــــد |محمد رش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|3o66 ى محمد سيد خرصى عوض حسي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

8686|9 ي|ر
ى عبــــد| ئى |لوف|بــــو|در |لق|حسي  ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

636|o لمجد|بــــو|حمد |محمود سمي   بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

8||9o2 لس حن م|مرقص ف| كي  ي|بــــ |د|
|لمنى

256746 ل|لجم|هيم محمد |بــــر|ن |يم| هره|لق|ر |ثــــ|

9||852 ي |لبــــ|هيم محمد محمود عبــــد|بــــر|
ى
ق دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

366|o6 س مصطفى|سلىم محمد عبــــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o5799 يق جرجس|هر ف|م| رين|م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

3|9384 لمقصود|رق فتـــىح عبــــد|سهيلتـــ ط ى شمس|د| بــــ عي 

92o578 ى|م ؤوس جوهر |زغلول فلتـــ| رتـــي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

27o639 لجندى|م طلعتـــ مصلىح |حمد س| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

4384o| هيم حسن كلبــــوش|حمد إبــــر| لشيخ|طبــــ كفر 

882372 لرسول  |لح محمد عبــــد|ء ص|دع سيوط|تـــربــــيتـــ 

357o67 م عىل|لتـــه|حمد |لدين |ل |حمد جم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7|7||9 ى|لسيد متـــول  |ل |كم| يش حمد حسي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

68|479 دي|له|ل عبــــده عبــــد |مر جم|د تـــ|زي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|2285| شتـــ|لحميد عك|ح محمد طلعتـــ عبــــد |محمد صل هره|لق|طبــــ 

326948 ى هش|ي دى|ح ه|لفتـــ|م عبــــد|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

837585 لجليل|ن خلف فهىمي عبــــد|سوز دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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5o3745 هيم|بــــر|لم |ن س|م سليم|حس ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|898| لسيد حسن  خليل|بــــسيوئى محمد | ند ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

763|o9 م|ن محمد محمد محمود درغ|نور بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|227|2 لملك مسعود|ن نبــــيل عبــــد |ري|م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6754o2 لعدل|حمد محمد |رس |حمد ج| لمنصوره|حقوق 

332238 ي
ن|حمد سلط|لدين محمد |ء |ضى ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 

تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

7o7o85 لعوضى|هيم محمد |بــــر|م محمد |هش لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|67538 لحميد|حمد عبــــد |بــــ |يه|مصطفى  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

8|3375 ي فوزي موىسي غبــــري|م|
ل|ئى لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|oo64 حمد|لحميد |لسيد محمد سعد عبــــد| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6|85|3 لبــــر|حسنه مصطفى محمد عبــــد ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

||8425 لد جمعه مرىس حفنى|عمر خ ى شمس|د| بــــ عي 

452249 ح|لفتـــ|صف عبــــد |لحميد و|صف عبــــد |و لشيخ|هندستـــ كفر 

34||9| ى عبــــد ى محمد حسي  لعظيم غنيه|حسي  ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

366o45 هيم|بــــر|هيم نرص |بــــر|ء |رس| ى شمس حقوق عي 

7oo37o |ن محمد جمعه |يم|
ى
لدسوق لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4938o5 بــــطيشتـــ| رق محمد زكري|ط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o2695 وي|م مجدي نظي  حن|سه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

762725 لمنصوري|لسيد محمد عىلي |لرحمن |عبــــد  حقوق بــــورسعيد

354oo4 مد مدكور|ن حسن ح|ء رمض|سم| ى شمس|تـــج ره عي 

2|9o64 حمد|حمد محمد سيد | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

||55o4 يف يوسف بــــولس قسط عيس رسر ى شمس حقوق عي 

683588 ى |سم|هدير  عيل|سم|عيل محمد حسي  لمنصوره|ره |تـــج

5o3966 دتـــ|حد حم|لو|ر عبــــد |لستـــ|حمد رأفتـــ عبــــد | |عه طنط|زر

53o252 بــــر محمد أحمد يونس|جر ج|ه ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

8755o7 هيم محمد |بــــر|حمد مصطفى | ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|6o4|o حمد زغلول|د |رص رش|عمر ن ى شمس|د| بــــ عي 

45465 لىح|حمد عبــــد |د |محمود حم لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

63358| ى|لر|ء محمود عبــــد |رس| زق حسي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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24o||o وى|لجبــــل|للطيف محمد |لد عبــــد|عمر خ هره|لق|طبــــ 

62|7|8 وق محمد عبــــد  مه|لحميد سل|رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

855992 ى محمد عبــــد|ي هيم|بــــر|لسميع |سمي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

6||954 وى|لشن|لرحمن |ف عىل عبــــد |عف |صيدله طنط

69o24o ه ممدوح ص| شقر|ل|دق عىل |مي  لمنصوره|بــــ |د|

859|o7 رك سيد محمد|ن مبــــ|نوره هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

||7445 بــــ|لوه|لعز عبــــد |بــــو |يمن محمد |لرحمن |عبــــد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|62264 دى|له|حمد رجبــــ عبــــد |بــــسنتـــ  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|67526 حمد|دل سيد |محمد ع وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

82|28o لرحمن|مخيمر يوسف عبــــد| ند ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

33|82| سكندر نرصى|ريوس نرصى |مك شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

|76736 لخي  محمد محمد|بــــو |كريم  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|6758| وق محمد سعيد سليم ن|رسر ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

9|5582 يدى ممدوح رمزى عبــــده  |ه سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

67942| ح عبــــد|لفتـــ|زق عبــــد |لر|لجوهرى عبــــد |ن |يم|
للطيف |

لمنصوره|بــــ |د|

|57374 هيم|بــــر|جر سمي  سعد |ه هره|لق|ره |تـــج

76|693 ى|مه  حسن حسي 
بــــ مصطفى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

|54978 هلل سليم|لدين خلف |ل |جم| رن ن|بــــ حلو|د|

232754 هلل فتـــىح يوسف|ئى عبــــد|م| هره|لق|عه |زر

7862|5 ل|لع|حمد عبــــد |لسيد |زينبــــ سمي   لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6753o4 م فتـــىح حسن خليل|ن هش|يم| لمنصوره|بــــ |د|

453298 ل|لفل|هيم |بــــر|لسيد محمد |عمرو  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

22757| يوسف رأفتـــ محروس مهنى هره|لق|ر |ثــــ|

|98|3 |لبــــ|كر عبــــد |حمد محمد ز|
ى
ق كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

23794| هلل|لرؤف عبــــد|مح عبــــد|س| سم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

525938 لسيد|بــــر |لسيد ج|هيم |بــــر|لسيد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6282|2 حمد|وى |لشبــــر|سمي  | دين زيق|لزق|بــــ |د|

774772 بــــ فريد سيد إحمد|لوه|لعزيز عبــــد |عبــــد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

33696| ن|لحميد محروس عبــــده زهر|محمود عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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252|65 لجزيرى|حمد |لسيد محمد |ء |شيم ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

85|o32 هلل|س عبــــد|حمد محمد عبــــ| ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

772729 ى |ء وجيه |سم| حمد منصور|مي  زيق|لزق|علوم 

5o9327 م عرفتـــ محمد سعد|هش سكندريه|ل|طبــــ 

373637 ى عبــــد|منيتـــ | ى|للطيف |مي  مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

694438 ه كم| هيم|بــــر|ل |ل كم|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

2|2|89 حمد محمود محمد معوض| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

6o7o77 وى|لبــــرم|هيم |بــــر|لسيد محمد |حمد | لمنصوره|حقوق 

778223 بــــ|لتـــو|م محمد عبــــد |ء عص|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

|73478 حمد محمد محمود|سندس  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

42|o67 ين عىل عمر محمد عمر شي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

5||595 ر|لنج|لرسول |لد محمد عبــــد |م خ|سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

697|54 ى |رس محمد |محمد ي لمجيد|لدين عبــــد |مي  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

867337 حمد|لسيد |هلل |طمه عبــــد|ف دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

82||76 ي|ء جم|دع
ل محمد مهنى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

54|42o ر|لجز|محمد علوى محمد  تـــربــــيتـــ دمنهور

9|2657 رص محمد حسن |لن|ل عبــــد|جم ج|ره سوه|تـــج

32924o ن طه عزتـــ محمد|يم| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

4568oo يمن سعيد محمد محمد يوسف| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

53665 ف فتـــىح محمد|يه | رسر حقوق بــــنى سويف

8849|7 كه  |تـــه ف|م مجدى شح|ر ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

869o7o ي وديع عي|روم| رين|م
د|ئى ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

785726 لسيد|لدين |رس نور |محمود ي عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

647698 لسيد|عيل |سم|د محمود |محمود فؤ ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

32|53| ئيل|دل جرجس ميخ|م ع|بــــر| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

45567 ل|محمد حسن حسن هل تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

7o5773 مه جمعه محمد|محمود حمدى سل هندستـــ بــــور سعيد

6|6oo2 ى ح| ح|لفتـــ|زم محمد عزيز عبــــد |مي  ط|هندستـــ دمي

649747 حمد بــــيوم|محمد حسن محمد سيد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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777993 ي|ر
دل محمد أحمد|ع| ئى زيق|لزق|طبــــ 

||8852 ل|لع|لسيد عبــــد |لسيد سعيد |رضوى  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

78992 حمد|محمد صبــــرى محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|52535 مصطفى محمد جميل محمود ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|73o9 ن|لحميد عثــــم|حمد عبــــد |كريم  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

33o97| ى ع|مصطفى  ى|دل |مي  مي  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

778439  محمد سعيد بــــيومي
محمد مصطفى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

62o538 حمد حمزه|س |لدين عبــــ|ل |حمد كم| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

9o3625 لحميد محمد |لحسينى عبــــد|محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

5|27|9 حمد عوض بــــهنس|محمود سعيد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

263422 بــــرص|ل|لسيد |لعزيز |لسيد عبــــد|ن |نوره |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

98282 بــــ|لوه|عىل سيد محمود عبــــد  لفيوم|عه |زر

499263 عىل  هيم عىل|بــــر|عبــــي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o6459 ل|لحميد هل|لمطلبــــ عبــــد |ح عبــــد |منيه صل| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

82564| د|لد محمد مر|خلود خ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7o5628 د|حمد عىل محمد رش| ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

|4o95 ج  عزو|مد ن|ج  ح|ديه ن|ه هره|لق|ره |تـــج

4326|| رسر|رو ى عطيه رسر ن عطيه حسي  لعريش|علوم 

34897o هيم محمود|بــــر|جر محمد |ه ى شمس طبــــ عي 

69|47 ره عىل حمدى رجبــــ|س هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

876524 ى يمن جميل بــــخيتـــ  | |مي  سيوط|بــــ |د|

87529o دى صفوتـــ رشدى |مريم ش سيوط|علوم 

3|3622 حمد مصطفى|ح |ء صل|رس| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

44347 لسميع حموده|ح عبــــد |م صل|سل| ن|صيدله حلو

3447o4 ن صدقه|هلل محمد محمد فرح|منتـــ  ى شمس| لسن عي 

688463 |ىط محمد |لمع|بــــو|لحميد |م عبــــد |حس
ىط|لمع|بــــو

|ره طنط|تـــج

695468 رتـــ|حمد عم|لحسينى |ء محمود |سم| لمنصوره|بــــ |د|

266394 يم|لد|مل عبــــد|حمد ك| |لي|د ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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355264 هيم|بــــر|حمد |ن |رمض| مه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

426648 عيل عىل بــــعيض|سم|لسيد | |عل سكندريه|ل|عه |زر

366558 لموجود|محمود سعيد محمد عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

49669o ر|لعظيم نص|لسيد عبــــد |هند  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

64692| ن|يل  عىل سليم|آيه عىل ن ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

222792 يوسف حمدى محمود عجىم عىل ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

255694 زى|بــــوزيد حج|ل |محمد جم تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

676732  عبــــد |
ى
لق|لخ|حمد محمد محمود شوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52859| ر|لنج|هيم محمد |بــــر|لسيد |محمود محمد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

462|5o لبــــشبــــيسر|مصطفى عبــــده غنيم  |حقوق طنط

9o4766 ه مختـــ| ي|مي 
ده |ن حم|ر تـــعى ن|طبــــ حلو

6|89o8 بــــيه|حمد درويش طر|ن |نوره ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

2o79| حمد محمد|ئى |عمر ه وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

255745 لعدل|مل |حمد ك|عمرو  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4o625o لسيد حسن|ح محمد |مريم صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54|374 يبــــى خليل|لنور عج|نور يشي عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o6o43 لسيد حسن |حمد |م |هش سيوط|ره |تـــج

487293 ى |ر |عم حمد|حمد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

88532| ين رفعتـــ سيد عىل  رسر سيوط|بــــ |د|

78|398 لسيد عطيه|لبــــدوى |م |ري زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34|83| لمجد|بــــو |هيم |بــــر|هدي يشي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

24423 مينتـــ فتـــىح محمد ذىك| سيوط|عه |زر

245648 حمد عبــــدربــــه|ن محمد |محمد شعبــــ ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

427o63 ى خط ن|بــــ محمد كتـــ|ندى حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

332336 مر صبــــيح|هيم ع|بــــر|حمد |ء |سن هره|لق|ج طبــــيع |عل

5|8395 ل محمدسعيد|هيم جل|يتـــ إبــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

64839 لحميد|م معتـــز حميده عبــــد |سل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

8658|o ن|هدي سيد يوسف رضو دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

6||oo| ل|لسيد غ|هيم |بــــر|رص |ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|38836 ى|م بــــ دوس جرجس|يه| |رتـــي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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4|4|o لعزيز محمد|م عيد عبــــد|هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|63586 بــــ فرج|لتـــو|لد عبــــد |حمد خ| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

5o8877 |حمد رجبــــ محمد محمد |
ى
لدسوق تـــربــــيتـــ دمنهور

|77995 لففى|ندى محمود حسن عىل  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2547o3 ف فتـــىح علم |صم |ع لدين|رسر ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

75oo8 ح عيد عيد تـــرىكي|محمد مد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

785875 لبــــطريق|حمد |لرحمن |بــــو بــــكر عبــــد |سعيد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77|574 حمد محمد موىس|منيه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8425o ن|هيم عثــــم|بــــر|هيم حسن |بــــر| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

485889 منيتـــ محمد خلف محمد فرغىل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22572| ى|بــــيشوى نزيه بــــولس بــــش |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

62o|62 محمد خليل محمد خليل تـــقلو ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

648436 بــــ محمد عيد|لوه|محمد محمد عبــــد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|33o|7 لعظيم|حمد محمد عبــــد |هلل |هبــــتـــ  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

625555 وى سعيد|لطح|محمد منصور  زيق|لزق|حقوق 

6o3o|9 ن بــــكر محرز|حمد سليم| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

686o26 حمد عىل عمر|مه |س|ره |س لمنصوره|بــــ |د|

4o345| ى حسن|هيم |بــــر|يدى |ه حمد حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

898|82 ه محمد |لل|لمنعم عبــــد|بــــ عبــــد|رح ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|4o949 ى|بــــو |ح عىل |لفتـــ|ء محمد عبــــد |شيم لعيني  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

288o64 حمد محمد مصطفى|طه محمد  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

88244o ى شح|م شح تـــه  |تـــه حسي  سيوط|ره |تـــج

457o57 حمد عيس|حمد مصطفى |محمد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

825o2o ي عم
شور|لدين محمد ع|د|مصطفى وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

892|66 دل عزتـــ عيد |م ع|هي سيوط|تـــمريض 

922485 ن |تـــه ريح|لحمد شح|بــــو|م |سل| ج|ره سوه|تـــج

322945 يد|لمقصود ف|يد عبــــد|نسمتـــ ف ى شمس| لسن عي 

82|o79 ل محمود|لد جم|حمد خ| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى
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48o229 يوسف وفيق جوزيف سدره سكندريه|ل|ره |تـــج

325|56 حمد سيد عمر|عمر  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

369832 هيم محمد عفيفى|بــــر|حمد |يتـــ | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

285|8| ن ى|ر جبــــر |مختـــ| مي  مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6|9434 عبــــده| م ربــــيع محمد شط|محمد س ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

44o529 ن|محمد حسنى موىس رمض حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

7677oo ن جبــــر عطيتـــ|رنيم محمود سليم هره|لق|ج طبــــيع |عل

499o58 وى|لص|حمد |ح |ء صل|عىلي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|6|84 ي يعقوبــــ فضل مرزوق بــــشر سيوط|ره |تـــج

3|8|9| وى|محمد عىلي عىلي محمد مك ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

6|786| ن محمد|رص شعبــــ|حبــــيبــــه ن ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

36369| لمطلبــــ|د فتـــىح عبــــد|نسمتـــ عم ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

2|93o7 لسيد عىل|هيم |بــــر|لعزيز |عمر عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

89|8o9 حمد عىل |ن |رمض| دين سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

34549o حمد خليل|ء سعيد محمود |شيم ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

273274 دى|ل بــــغد|محمود كرم جل دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7|395 ن محمد|ن عيد حمد|حمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

34882| |لسق|ئى مجدى عبــــدتـــ |م| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

23o544 م|لحكيم عبــــدتـــ محمد عل|محمد عىل عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

452393 بــــ|مل محمد شه|هر ك|محمد م |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

84o6o2 ي ط
يع|محمود محمد مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

7854oo وي|لص|حمد |ن |يوسف شعبــــ زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

349o25 بــــي|لحل|لرحمن محمد |سلىمي محمود عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

754749 لدين محمد|ح |مريم محمد صل |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

52749 وى|يوسف وليم سعد بــــبــــ ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

634488 ح |لفتـــ|ر عبــــد|لغف|ح عبــــد|لفتـــ|عبــــد
ر|لغف|عبــــد

زيق|لزق|بــــ |د|

9||865 ل |حمد محمود محمد هل| ج|ره سوه|تـــج
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353686 ن|تـــه علو|هلل مجدى فكرى شح|عبــــد ج|بــــ سوه|د|

2|2838 ئى محمد محمد|حمد ه| ى شمس هندستـــ عي 

5||93| |لحليم |لحميد عبــــد |لحليم عبــــد |زن عبــــد |م
لهريدى

|بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

24|429 ء عنتـــر محمدى حسن زنتـــ|سم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5||o9 م|لسل|شم عبــــد |بــــوبــــكر ه|لرحمن |عبــــد  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

8293|9 حمد|روق |ء محمود ف|سم| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

|6|898 ن|حمد خلف مهر| |رن ى شمس حقوق عي 

6o7849 لمرصى|لغنى |لغنى محمد عبــــد |ء عبــــد |آل لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4643oo لمغربــــي|لدين عىلي |ء |حمد عل| سكندريه|ل|حقوق 

756|63 لسيد بــــيومي|هلل |ن عبــــد |نوره ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

329726 ى عبــــد|ندى سعيد  لرحمن|مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

257393 |دل كرم نقول|ئى ع|م| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

623632 ي سليم|د |محمود محمد رش
ى
لدسوق |صيدله طنط

567o6 ل محمد حسنى|محمد جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

525725 تـــ|فتـــ محمد شتـــ|محمد ر ضتـــ|ري/دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

885224 فظ |لح|ن محمد خميس عبــــد|يم| سيوط|بــــ |د|

4|6895 ى  هيم حفينه|لمجيد إبــــر|هيم عبــــد |بــــر|نرمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

697|27 ن|لسعيد زيد|محمد حمدينو  لمنصوره|حقوق 

4498|4 حمد سنبــــل|حمد عىل سيد|لرحمن سيد|عبــــد |هندستـــ طنط

6763o4 عيل|سم|لرحمن |عيل عبــــد |سم|ريم محمد  لمنصوره|ره |تـــج

253oo3 |جر مرضى محمد عر|ه
ى
ق |بــــ طنط|د|

339|88 لمقصود|حمد عبــــد|يمن |يتـــ | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2999o4 لجميل موىس موىس|خلود جمعه  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6|9776 حمد غتـــمه|عوض عوض | لي|د ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

25264 د سعد محمد|رضوى عم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

479853 ي|للطيف |يوسف محمود محمد عبــــد 
لموىسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

626573 لسيد|عزتـــ محمد | دين سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

87o|5 حمد|لحميد |محمد محمود عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

346539 ضىح محمد حسن محمد ى شمس| لسن عي 

777544 ح جمعتـــ|لفتـــ|م فتـــىح عبــــد |محمد س زيق|لزق|ره |تـــج
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64453 ى  حسي 
سلىم مصطفى مصطفى لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

358598 ل|لع|ح عبــــد|لفتـــ|ء سيد سعيد عبــــد|ل| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|8953 مه|مه محمد سل|محمد سل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

75988o لسعيد|حمد |طمه طلعتـــ |ف ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|48642 ح ليثــــى|محمود صل| دين ن|بــــ حلو|د|

67626o حمد نرص سليم|تـــسنيم  لمنصوره|علوم 

678234 لرحمن|حمد عبــــد |لسيد |ده |غ لمنصوره|بــــ |د|

5o2279 |تـــتـــ |هيم شح|بــــر|لدين |ء |هيم عل|بــــر|
وي|لسخ

سكندريه|ل|بــــ |د|

228897 لعزيز|كرم مدبــــول عبــــد|يدى |ه هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

287952 حمد|لسيد |هر |لظ|ل عبــــد|محمد جم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

76459o رس|حمد محمد ف|هلل مصطفى |عبــــد  تـــمريض بــــور سعيد 

8o7959 ل|لع|د عبــــد|لجو|بــــر عبــــد|نوره ص ي|بــــ |د|
|لمنى

268265 بــــومندور عىل سمرى|ل |عمر جم تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

432562 لبــــدوي|لعزيز سعيد |يه طلعتـــ عبــــد ّ| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

432|7 حمد عزتـــ فضل درويش| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

243789 مد|وى ح|لقوى ص|لسعود عبــــد|بــــو|ء |شيم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

284o79 حمد محمد|م |حمد عل| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

42o663 هيم|بــــر|ن |ن محمد رمض|زي رمض|غ زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4|o783 ل|مجدى موريس حبــــيبــــ غبــــري| ن|جوىسي لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

239923 حمد سيد شلبــــى|زم |ح هره|لق|حقوق 

3393o3 زي|لسيد حج|لسيد |مي |محمد س |تـــمريض بــــنه

76|89| ن|لمجد رمض|بــــو |م |ر هش|من لسويس|هندستـــ 

|222o8 در عىل|لق|محمد محمود عبــــد  ن|حقوق حلو

7577o| حمد|حمد يشى محمد | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

82o525 لنعيم|م فخري عبــــد|لرحمن هش|عبــــد صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

2342|5 هيم عىل محمود|بــــر|عىل  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

237224 وق مصطفى  زى|حمد محمد حج|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25o83| ن شكر|بــــر صديق عثــــم|حمد ص| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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8642|o لرحيم|ل محمد عبــــد|مروه جم لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

832266 لصغي  سيد|سمر غريبــــ محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

242657 طف محمد قرئى|محمد ع هره|لق|علوم 

86o767 شنوده عزمي عبــــيد| دون|م كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

9o6427 لكريم |لد محمد عبــــد|خ| لي|د ج|بــــ سوه|د|

786727 ه صبــــىح | فظ|لح|حمد عىل عبــــد|مي  زيق|لزق|حقوق 

8o9oo9 هيم|بــــر|مه رجبــــ |س|م |سل| لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

633259 دسعيد|لرحمن رش|يمن عبــــد|حمد | زيق|لزق|بــــ |د|

854627 لم سليم|حمد بــــكري س| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

786o24 ى|بــــر|حمد |ء غريبــــ |رس| هيم حسي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8o9||4 ي حسن| محمد رض
لطفى ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

2752|2 ى يوسف عجيبــــ لوق|م |دلي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

548o72 شد|شد شكرى ن|شكرى ن |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4|6285 لم|لدين محمد عىل س|ء|دهم عل| |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

3694|5 لعظيم يوسف|هديل يوسف عبــــد شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

2946o2 ى جم|ي حمد|ل محمود |سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

845639 ه خ| حمد محمد عىلي|لد |مي  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

5|5863 لسيد جوده|ء محمد |عل| رن ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

34||oo ح محمد|لفتـــ|دل نبــــوى عبــــد|محمد ع ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

85925o ي محمد | حمد|حمد يحن  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

8o78oo ي طه |دع
هيم|بــــر|ء مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

76948| ى ع|سط |لبــــ|م عبــــد |سل| ج|مر حج|مي  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

923793 لطفى عدل سيدهم | رين|م ج|بــــ سوه|د|

8o4369 لحكيم مخلوف|سحر محمد عبــــد ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

8244o لق|لخ|لق محمد عبــــد |لخ|محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

329678 لخولي|هيم |بــــر|لشكور محمود |جر عبــــد|ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

35592 بــــ|محمد محمد عمر محمد يوسف غر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

35534 هيم|بــــر|لق عىل |لخ|يوسف مصطفى عبــــد هره|لق|بــــ |د|

4|oo6o لسيد محمد متـــول|حمد مصطفى | |ره طنط|تـــج
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26|o9| ى عبــــ|م|  حسي 
حمد|رص |لن|ئى شمون|نوعيتـــ 

2378|2 لممدوح جعفر محمد|جر محمد |ه هره|لق|حقوق 

4oo||3 حمد سعيد قطبــــ خوجه|ر |مي سكندريه|ل|ره |تـــج

755234 ن|ق عثــــم|حمد سبــــ|رضوى  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82|348 حمد محمد|رص محمد |لن|محمد عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

375o22 هيم محمد حسن عىل|بــــر|منيتـــ | هره|لق|ره |تـــج

6|333| ز|هر محمد محمد تـــمر|عمر ط |طبــــ طنط

|77797 مد|لرحمن محمد عبــــيد ح|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o27o5 در|لق|مريم محمد عيس محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

339342 ف عبــــد|سم |بــــ لرحمن محمد|لعزيز عبــــد|رسر ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

8423|2 ي |زينبــــ ن
لمجد|بــــو|رص مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

326432 سم محمد عفيفى|بــــسنتـــ بــــ ن|حقوق حلو

46388 زق محمد|لر|هر عبــــد|ء م|عل ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

284o6o لىحي عليوه|محمد سعيد محمد عبــــد تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

349345 جد محمود سيد|محمود م |ره بــــنه|تـــج

6868o3 رزق| لوف|بــــو|ن عوض عىل |يم| ط|بــــ دمي|د|

254o|5 دريس|هيم |بــــر|يوسف يوسف  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5o4244  عىلي محمود محمود نرص 
ى لدين|نرمي  سكندريه|ل|صيدله 

5o6255 لسيد عزوز|حمد عىلي |مريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||7553 ن|لد طلعتـــ رضو|حمد خ| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

889366 ن محمد  |مصطفى محمود سليم ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

322942 ى عمر ك هلل|مل محمد سعد |نرمي  ى شمس|تـــج ره عي 

|49|68 لسميع طلبــــه|محمد ممدوح عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

923892 ى ج|م ح|حس لكريم |د |زم حسي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|25933 عيل|سم|ل محمد |محمد جم ى شمس هندستـــ عي 

8|8269 ملك| د حن|در ميل|ن ي|طبــــ 
|لمنى

2|8762 سبــــ|سم ك|ء مصطفى عىل ق|بــــر ج|بــــ سوه|د|

862922 حمد|س |لمحسن عبــــ|بــــ عبــــد|رح  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

283573 م نجيبــــ حسن|ن عص|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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8326|3 للطيف عىلي|ح عبــــد|تـــم صل|ح دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

9|82|4 لبــــ يونس كيىك |حمد غ| سيوط|طبــــ بــــيطرى 

485823 ى|ل|ء محمد عىلي أحمد |رس| مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

3|3846 حمد|لمنعم |دى مجدى عبــــد|ش لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5o4494 تـــ ن| جد|لغنى م|رص عبــــد|مي  سكندريه|ل|عه |زر

523878 لنعيم|ن حسن عبــــد |حمد رمض| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

238ooo ى سعيد |ي ى سليم |سمي  ل|لجبــــ|مي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|69373 ي محمد 
حمد|محمد مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|232|7 لبــــديع محمود|حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

434396 جده حمدى عىل حموده|م ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|65328 ف محمد حج|ضىح  زي|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

243844 ر|لغف|ح حمزه عبــــد|لفتـــ|م عبــــد|ريه ن|بــــ حلو|د|

52983o لرحمن|محمد عبــــد | حمد رض| ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

428||9 لففى|لمول |م محمد غنيم عبــــد |مي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

488773 هد|مد مج|حمد ح|م |م س|حس سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2494o9 لجندى|لحميد |حمد عبــــد|ندى  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4|5|92 ى جم ل محمد محمد غنيم|نرمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

687422 ن|د شوم|لجو|محمد رزق عبــــد | ند|ر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

62o63o هلل حطيبــــه|مصطفى عرفه يوسف عبــــد  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

923228 لخي  |بــــو|ئيل |ستـــي  نرصى ميخ| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

4|47oo لفتـــوح ظهرتـــ|بــــو |تـــه |طمتـــ شح|ف لشيخ|ره كفر |تـــج

52765| وى|لغربــــ|حمد |لدين |ء|سهيله عل سكندريه|ل|ره |تـــج

2o6|3 ن|لرحمن محمود محمد عثــــم|عبــــد هره|لق|حقوق 

5|o457 ن|لمهدى رسل|مر عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

7o2o93 عر|لش|حمد |لمنعم |لد وجيه عبــــد |خ لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

|24o25 حمد مرىس زىك|يده |ع مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

23279o  ري
ى
ض محمد|زينبــــ دسوق ى شمس|د| بــــ عي 

248259 حمد يوسف|تـــه |ن شح|م رمض|سل| |ن طنط|سن|طبــــ 

48739 ىط|لع|سم عبــــد |ح ق|لد صل|خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|o3o5 ف عىل |حمد | |هيم |بــــر|رسر
ى
لدسوق |ره طنط|تـــج
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272o88 ز|ل شبــــل محمد تـــمر|ن جل|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

232794 هيم محمود|بــــر|ره محمود |س هره|لق|عه |زر

3244|o عىلي رجبــــ عىلي تـــوفيق ى شمس|د| بــــ عي 

|42o57 ي|لسيد |لعظيم محمد |محمد عبــــد  لدمي  ى شمس هندستـــ عي 

782o57 ف |نىه  لسيد|لسيد عىل |رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

52878o لجمل|رق محمد محمد حسن |لرحمن ط|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

465982 يف|هيم |بــــر|جد محمد |لم|بــــشي  عبــــد لشر |حقوق طنط

9|6556 ن خميس  |مد عىلي|ء ح|دع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6352|5 ح مندى بــــسيوئى عوض|ء صل|ل| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

45844 لد سعد حسن|منه خ هره|لق|ره |تـــج

523|69 ود|محمد حسن عيد د سكندريه|ل|نوعيتـــ 

8397o2 حمد|حمد سيد |ر |من |نوعيتـــ موسيقيه قن

3|7722 لمنعم|د عبــــد|رس فؤ|د ي|فؤ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|72o37 ى محمود طلبــــه|لد |ن خ|مرو مي  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

883662 هلل عطيه|رغده عطيه عبــــد سيوط|بــــ |د|

285599 ل محمود|رحمه محمود كم ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

4|3897 هلل||محمد مسعد محمد عط |بــــ طنط|د|

76|684 لس جم هلل|د |ل منصور ج|كي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5o5||3  |حمد هش|
ى
لحلو|م دسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|323o6 ى رمض|ي لغنى|ن مصطفى عبــــد |سمي  ن|بــــ حلو|د|

48575| كر بــــخيتـــ|نه وصفى شكرى ش|دمي تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

9o842o ن يعقوبــــ شنوده صليبــــ | مي  سيوط|حقوق 

353544 بــــ|لوه|حمد سيد محمد عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

685o26 ى |بــــو |ن محمود |ريه|م هيم|بــــر|لعني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

783446 حمد منصور محمد سعيد منصور| زيق|لزق|حقوق 

37494 ف عبــــد |حمد | لحكيم مهدى|رسر ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

352689 ف سل|محمد  مه محمد|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

443487 يف  يف غ|لشح|رسر نم|تـــ محمد رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

|742o8 للطيف|ح عبــــد |لفتـــ|لتـــ محمد عبــــد |ص| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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628||| عيل|سم|مد |لعزيز ح|أحمد سعيد عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

3467o9 ين  ف محمد حسنى عىل|شي  رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

526269 س تـــوفيق|لنح|حمد محمد | سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

63|||9 هيم|بــــر|د |هدير محمد ج زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|559o7 لسيد|مه محمد |س|يه | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

829929 سيىلي|بــــسنتـــ وجيه صبــــىحي بــــ ن|سو|بــــ |د|

676252 م|بــــرديس مخيمر سعد محمد محمد ضي |ره طنط|تـــج

697854 م|ل عوض سل|ء عوض رسم|رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

343654 لرحمن|دي محمد عبــــد|له|محمد عبــــد ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

34|276 هيم صقر|بــــر|لسيد |در محمد |ن |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|46o3o حمد|طمه عزتـــ محمد |ف ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

753|65 لسيد محمود|كريم وليد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|3|889 ل|لع|حمد سيد محمد عبــــد |ر |من هره|لق|علوم 

4|5689 مل|ز| لسعيد شتـــ|عىل  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

767|9o م|لسيد هم|لرسول عبــــد|مع عبــــد |عمر ج ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

53796 نم عىل|ء طه غ|سم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

628o6| حمد محمد عبــــد ربــــه| محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|59739 لدين نرص|م سعد |طمه عص|ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4|2|3 ى محمد  حمد|طه حسي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

3|7544 محمد عيد محمد فكرى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

329734 مد|لنوبــــى محمد ح|لسيد |هبــــتـــ  |بــــ بــــنه|د|

452587 ره|در عم|لق|مهند مدحتـــ حمدى سعد عبــــد |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

238946 لرؤف|ح عبــــد|لفتـــ|لد عبــــد|ء خ|رس| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

233o79 ى محمد|جه د عمرو حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

524556 لسميع|فظ عبــــد |حمد ح|لسميع |حمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|57|6 فرحه محمد محروس محمود ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

485|73 عيل|ء عىل عىل خميس إسم|آل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

778657 حمد يوسف|هلل |محمود محمد عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |
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777659 لسيد شهده|لمصطفى عىل |حمد محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

|5283 بــــو رسيع|يمنى مدحتـــ حسن  ن|بــــ حلو|د|

283498 ن|ن شعبــــ|ن مهر|منه شعبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

443|29 لسيد عىلي شعيشع|هر |لسيد م|سهيلتـــ  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

85o|39 لح|حمد ص|حمد محمد | سيوط|ره |تـــج

485899 نصي | نسيتـــ فتـــىح فرج حن|بــــ إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

498485 عر|لش|لعزيز |لسيد عبــــد|لد |ر خ|من |ره طنط|تـــج

769483 حمد|عود |حمد ق|لرحمن |عبــــد  حقوق بــــورسعيد

624753 ي|لعر|صم محمد رفعتـــ |ع
ى
ق ط|هندستـــ دمي

28|296 لبــــيس|عيل |سم|ل |لدين مصطفى كم|ل |كم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7685|5 د معيوف|ن محمد حم|سليم ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

893|52 م |طف محمد عل|مه ع|س| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

4|8o53 حمد|هدى سمي  أحمد تـــوفيق  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7593|7 ي
لسيد|هيم |بــــر|مجدى | دئى ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لسويس|معتـــ |ئ 

9|o647 لسيد |لغيط |بــــو|ل |ء جم|عىلي |ج طبــــيع قن|عل

8455|4 للطيف عىلي محمد|تـــغريد عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ 

22|32 هلل|مر عبــــد |ل ع|رتـــ جم|س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2448|3 لعظيم سيد|محمد عبــــد| نور هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5334o3 صف|لحميد محمد ن|حمد طلعتـــ عبــــد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4|9438 لملك|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|لفصيح |عبــــد | مه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

524765 ي عبــــد |لرحمن محمد |عبــــد 
م عبــــد|لسل|لحبــــسر

هلل |
سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6578| ي عثــــم
ى
ى دسوق ن|رحمه حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

322995 لفضيل متـــول عطيتـــ|يتـــ محمد عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

82585o شم|ىطي محمد ه|لع|ء عبــــد|سم| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

783793 لمطلبــــ|لسيد محمد عبــــد|مهند  زيق|لزق|ره |تـــج

39o42 وق  لمنفى|حمد حنفى |رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3589o مر|حمد محمود حسن ع|هر |رحمه م لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

425|26 م أحمد محمد عيس|طمه عص|ف سكندريه|ل|صيدله 
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6o842o لعدل|دل محمد |ء ع|لىمي |علوم طنط

32o54o مل|د حلىمي ك|محمد عم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|64654 حمد|يمن عطيه |مصطفى  هره|لق|ره |تـــج

7o73o6 لحميد|د عبــــد |حمد رش|ن |يم| لمنصوره|بــــ |د|

258|4o لعظيم|لدين فتـــىح عبــــد|ء|كريم عل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4525|8 ر|لبــــيط|حمد |ن |محمد طه شعبــــ ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

892|69 عطيتـــ | م عط|مصطفى س ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

634653 هيم|بــــر|دل أحمد |محمود ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

328758 حمد سعد معوض محمد|كريم  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

752226 هيم بــــسيوئى محمد|بــــر|محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

89||4 لرحمن|ل محمود عبــــد |ل جم|بــــل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

324432  غبــــري|يكل ميل|م
ى
ل|د صدق ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

3||8o| ن|لم سليم|س| ء زكري|ل| هره|لق|ج طبــــيع |عل

7696oo مه|محمد سل| م زكري|سل| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

9o7954 لنعيم |لسيد عبــــد|محمد حسن  ج|بــــ سوه|د|

|39|77 در|لق|لمجيد عبــــد |م محمد عبــــد |م س|وس ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

272855 ن نشأتـــ حبــــيبــــ بــــرسموس| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

68269o هر|حمد محمد ط|هلل |منه  لمنصوره|هندستـــ 

447957 هلل|لد يس محمد خلف |آيتـــ خ سكندريه|ل|بــــ |د|

|26448 ن محمد|مه بــــدر|س|رقيه  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|53444 مد|لرؤف ح|لد عبــــد |ن خ|يم| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

895924 ره جرجس  |جد حليم بــــش|ندى م|س ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

44o59| د|لجو|مد محمود عبــــد |هبــــه صبــــرى ح |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

69|36 هلل مصطفى|مه فضل |س| |رن حقوق بــــنى سويف

33|528 عيل|سم|سط |لبــــ|رمزى عبــــد| دين |تـــربــــيتـــ بــــنه

687533 لديسىط سليم|حمد |هلل محمد |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

33|6oo لمنعم|حمد عبــــد|رتـــ مجدى |س | معهد فنى تـــمريض بــــنه

7o9348 حمد عيطه|لسعيد |ع |لرف|محمد  لمنصوره|ره |تـــج

64oo57 هيم عطيه|بــــر|مصطفى محمد | لي|د زيق|لزق|بــــ |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 14801 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5|7936 حمد|ن |حمد شعبــــ|م |له| سكندريه|ل|علوم 

28|925 ع|ع فرج رف|محمد فرج رف ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

698694 لمغربــــى|لعزيز محمد |هيم محمد عبــــد |بــــر| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

894888 هيم |بــــر|محمد منصور محمد  ج|بــــ سوه|د|

28999| م|م|حمد محمد |ن |نوره ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

366897 ل عيد|م رفعتـــ كم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

53o366 وق عىل عبــــد  ش|لمجيد هو|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

439545 ره أحمد سعد محمد شلبــــي|س لشيخ|طبــــ كفر 

898994 ضى عىل محمد |لر|ندى عبــــد ج|بــــ سوه|د|

|79|4| بــــوبــــكر محمود عىل متـــول| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

86o364 ي |ي
ى مصطفى حمدفتـــىحي عىلي|سمي  ره بــــنى سويف|تـــج

5|8498 در محمد منصور|لق|لسعيد عبــــد |ء |فد سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

432889 لريس|مروه سعيد محمد  |علوم طنط

32598| بــــ محمود|لوه|يمن عبــــد|يتـــ | هره|لق|ر |ثــــ|

4|662 ح|ن بــــيوم مصبــــ|ن شعبــــ|يم| هره|لق|ره |تـــج

8o2748 لموجود|لكريم عبــــد|لحكيم عبــــد|فدوي عبــــد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

8|66o7 ي محمد |حمد قذ|
ى
هيم|بــــر|ق ي|نوعيتـــ 

|لمنى

495685 لحليم|م جودتـــ عبــــد|هلل عص|عبــــد عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

2263| حمد عويس رجبــــ عويس| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

||6799 ي حليم|بــــ| نوبــــ جميل بــــشر ى شمس| لسن عي 

26|o92 هلل|د|لحميد بــــدوى ج|ئى عبــــد|م| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

32ooo3 حمد|ج  نجيبــــ |د ن|ج  عم|ن م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|779|4 لسيد سعيد|هلل سعيد |عبــــد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

8|97|5 ي
خر طوس|د ز|ميل| سيلفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68o69| لمتـــول|مد |ح ح|لفتـــ|ء حسن عبــــد |دع لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

754758 در محمد عىل|لق|حمد عبــــد |د |رين لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

837o2| حمد|مروه محمد محمود  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

449944 لعزتـــ|حمد حسن |قمر  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى
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53o467 لسيد قطبــــ|هيم |بــــر|ر محمد |مي ريتـــ|لنوبــــ|تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
 ج دمنهور

7o459o  |محمود 
ى
 شوق

ى
 |لدسوق

ى
هيم|بــــر|لدسوق زيق|لزق|عه |زر

|29567 بــــدين مصطفى|رص ع|حمد ن| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

65476 دى|له|ن عبــــد|رس رمض|كريم ي ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

66|7o د عزيز عوض|جورج ميل طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

22o325 وى|لخنك|طف حسن |م ع|يوسف عص ى شمس|د| بــــ عي 

8239| لمزين|مل |لدين محمود ك|م |حمد حس| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

494|76 ن|حمد شعبــــ|هيم |محمد أحمد إبــــر بــــ دمنهور|د|

6954o7 نه|زى محمد شبــــ|رص غ|محمد ن ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

6|o255 شه|ء محمد مصطفى عم|رج لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7528|| لسيد|لمجيد |ل عبــــد |محمد كم هره|لق|ج طبــــيع |عل

3328| لعليم|حمد محمد عبــــد |بــــ |ربــــ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

495443 ح محمد سعد محمد يونس|لفتـــ|محمد عبــــد بــــ دمنهور|د|

853|5o ي|كريم ن
ى
جح عىلي دسوق ي|نوعيتـــ 

|لمنى

54549| هر تـــوفيق محمد هدهد|مصطفى م ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

62o423 ن ن حموده|معتـــز حس| مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|7o58o حمد|لسيد |حمد |محمد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4o89o بــــدين محمد صقر|لسيد ع|ء |لشيم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

462943 لبــــديوى|لرحمن |هدير مصطفى عبــــد لشيخ|نوعيتـــ كفر 

234384  |محمد ربــــيع 
ى
لبــــرع|لدسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

64523 حمد|ح |حمد صل|ر |من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

55862 ىط|لع|بــــ عبــــد|لتـــو|عطيه عبــــد| مه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3383|5 بــــ|لغنى خط|ء عيد عبــــد|سم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

647892 د|ر حد|لستـــ|حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

55239 ى عبــــد|ف ل|لع|طمتـــ محمد حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

353oo ى|ن عبــــد|هدير رمض لشكور حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2o389 ف محمد محمد|محمد  رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o4763 للطيف|د عبــــد|لجو|لدين عبــــد|محمود عز سكندريه|ل|حقوق 

||6448 يف طتـــ عطيتـــ فريده رسر لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
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7793o8 لمجيد|هلل حسن محمد عبــــد|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

4942o8 وي|حمد قن|حمد |محمود يشي  |حقوق طنط

63|366 وى|س قمح|نسمه عىل عبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

78o||8 حمد|لحميد |ح محمد عبــــد |سم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

778584 تـــه محمد|حمد محمد شح| زيق|لزق|عه |زر

8596o ي |ندي ه|س
ديبــــ فهىمي|ئى لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

22o3|| للـه|لرؤف خلف |محمد مصطفى محمد عبــــد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

7|55|6 لسيد|لسعيد حسن عىل |مل | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|6o|67 مي  فريد صبــــرى حبــــسر|دى |ش ى شمس|تـــج ره عي 

778565 فع|لش|حمد |س |محمد عبــــ زيق|لزق|بــــ |د|

6579| حمد معوض|كريم محمد محمود  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

6774|5 لس ص دق جرجس عبــــده بــــسطوروس|كي  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4848o9 ي|حمد فتـــىحي |محمد 
حمد مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|7o5o حمد|هيم محمد |بــــر|عىل حسن  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

9|4865 لشهيد حنس  |هيم عبــــد|بــــر|نه |دمي سيوط|عه |زر

9o74o2 حمد محمد |لسيد عبــــده | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

7545|6 لحلو|لد محمود |طمه خ|ف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

278589 ن محمد فرج|عبــــي  رمض سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

762935 ق|ء متـــول محمد سمي  حسن |رس| وى|لشر حقوق بــــورسعيد

|767o4 حمد|لعزيز |بــــر عبــــد |مصطفى ص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|728o مر|ن أبــــو ع|رتـــ محمد رمض|س بــــ دمنهور|د|

88526 عيل|سم|لرحيم |لرحمن عبــــد|جر عبــــد|ه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|5||5 هلل|هيم شلبــــى عبــــد|بــــر|مل مصطفى | ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

||9|96 ديبــــ|دل نبــــيل |بــــ ع|يه| |ليدي ى شمس|تـــج ره عي 

3|77o3 لحميد|يمن محمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

776|83 ح قنديل|لفتـــ|بــــسمه فتـــىح عبــــد  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

282o22 مد محمد نور|لد ح|م خ|هش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69|4o9 لعزيز رزق محمد|هدى عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

23o85| حمد|لسيد |م فتـــىح |حس هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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9|5859 دل محمد فهيم |محمد ع ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

758378 فظ|لح|تـــه عبــــد |ء محمد شح|رس| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

9|6895 لحكم مصطفى |زينبــــ سيد عبــــد ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

354398 ى|ر عم|من د عىلي حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4826o4 لسيد|رص حنفى محمود |مريم ن سكندريه|ل|بــــ |د|

4849oo يف محمد سيد  هيم|بــــر|حمد خليل |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

775826 ى|لص|سط عبــــد |لبــــ|جد عبــــد |م دق حسي  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

8o8o85 ي|يه رمض|
ن محمد مهنى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

357456 لعظيم حسن عطيتـــ|منيتـــ جودتـــ عبــــد| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

768478 حمد|ن محمد |حمد حمد| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

4o32|3  رف
ى
ع|مريم حسن شوق ي للفن|

سكندريه|ل|دق |لفنى

6o5277 ى عط|فرح  |هيم |بــــر| |لحسي 
ى
ق لصي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

247396 شد|حمد مصطفى ر|حمد مسعود | ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

285438 د فريد فهيم|ميل| رين|م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3|6287 ى عص ئى|لضمر|م محمد |نرمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

75|398 بــــر|بــــر حسن ج|عمرو ج ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

25385o ن|لعظيم محمد عثــــم|ر عبــــد|لعظيم نز|عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|2558o لد محمد موىس محمد|محمود خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4872|7 لعزيز|ن حسن فرغىل عبــــد |حمد شعبــــ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|2968 لهيتـــىم|مد |حمد ح| |رودين |ره طنط|تـــج

778|99 مدكور| لل|لحميد عبــــد|ن عبــــد |نوره زيق|لزق|حقوق 

9o4887 د محمد |ن فؤ|ء شعبــــ|ول ج|عه سوه|زر

42999o ر|لغف|دى عزتـــ عطيه مصطفى  عبــــد|ف |طبــــ طنط

|78465 ن سعيد محمد صقر|مرو |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

6957o2 |لحميد عىل |خلود فتـــىح عبــــد 
ى
لدسوق لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4|43o3 د|لضي|لسيد |مح عمر |م س |تـــربــــيتـــ طنط

638778 طر|لدين ش|حوريه محمد مىح  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

277647 لمنعم بــــدر|محمود عبــــد| نور ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

33255o لسيد|ئى بــــكر محمد فتـــوح |م| |تـــربــــيتـــ بــــنه

42624 ن|حمد سلط|حمد |مل |مصطفى عىل ك هره|لق|ن |سن|طبــــ 
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|33o|o يه محمد عيد محمد| ن|بــــ حلو|د|

||756o ى عمرو  لسيد عبــــده|محمد حسي  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

23975| يتـــ ع وس|ندر|مل |طف ك|مي  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

675o4| هر طلبــــه|لد ط|مصطفى خ |ره طنط|تـــج

79o545 رق حبــــيش حبــــيش حسن|عمرو ط حقوق بــــورسعيد

25o797 وى|لسلك|دى متـــول |له|حمد محمد | ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

682843 ن لم|حمد س|ل عىل |جم| مي  لمنصوره|ره |تـــج

5o6246 يم هنيدى|لد|تـــن فتـــىح عىل عبــــد |ف سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

|5385o يمن عبــــد ربــــه سعد|عمر  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2o25| حمد|خىلي |لد|د |محمد عم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

42268o  
ى
هيم محمد|بــــر|محمود شوق سكندريه|ل|عه |زر

542592 لبــــرلس|هيم |بــــر|ف مبــــروك مصطفى |عف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

272886 للطيف|لطيبــــ عبــــد|ح |صل| مه دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

7o5788 لبــــيوم محمود محمد| |ذ ذكري|مع لمنصوره|ره |تـــج

446995 بــــر محمد|يوسف سعيد محمد ص دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

8742o ى فرح|كريم سيد  تـــ|مي  لفيوم |تـــمريض 

489762 عيل|سم|هيم |بــــر|ل |لع|هدير مكرم عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

879934 ي|ر
محمد عىل طميش | ئى سيوط|ره |تـــج

27|454 ي|لفخر|حمد |لحميد |حمد عبــــد|جر |ه
ئى ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

263945 هلل|بــــ |هيم ج|بــــر|هر |مريم ط لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

4|5386 بــــو كيله|هيم |بــــر|جد محمد |محمد م |حقوق طنط

887o94 حمد محمد |ل |كم| دين سيوط|ره |تـــج

||9o|6 ئيل|مه ميخ|رق سل|ط| رين|م ى شمس علوم عي 

322299 ن متـــول سبــــيع|ر محمد رمض|مي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

28|55 حد محمد|لو|ء سمي  عبــــد |ثــــن هره|لق|ر |ثــــ|

275447 م محمد|لسل|ء محمد عبــــد|رس| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

854567 ح|ن عىلي مفتـــ|بــــعه سليم|ر ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

893|o9 ى |ن |دل حس|قمر ع مي  سيوط|بــــ |د|

52o664 هيم حسن|بــــر|ء عيد |صف بــــ دمنهور|د|

2637|3 ى|لسيد حس|لسيد متـــول |ندى  ني  هره|لق|صيدله 
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677494 لم|لم س|لمنعم س|مه عبــــد |س| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

49o4o| لقوي فرج سعيد|بــــر عبــــد |ده ج|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

86752 لسيد جوده خليفه|ندى  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o|22| يد محمد عبــــد|بــــو |جده |م ى للـه|لي  |علوم طنط

2283|5 ن دل مسعد جرس منصور|ع| مي  هره|لق|عه |زر

623927 ز|لقز|لدين |يمن محمد مىح |يزه |ف ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

8|6768 حمد|ح |لفتـــ|عبــــي  عزوز عبــــد ي|علوم 
|لمنى

44o|6 هيم|بــــر|هيم |بــــر|م فرج |حس هره|لق|حقوق 

|4o429 ى مجدى تـــوفيق متـــى|ك رولي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

29|25o ى |عبــــد  حمد|لعزيز سيد حسي  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

243659 لم|ره سعيد فتـــىح س|س ن|بــــ حلو|د|

43853| بــــو |حمد |حد سيد |لو|حمد عبــــد |حمد سيد |
حطبــــ

|يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

3|374| لد فوزى منىه محمد|حمد خ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o6562 مر|سمر سعيد محمود محمد ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|394o8 ه عيد محمد لو| ش محمد|مي  ن|بــــ حلو|د|

35o7o7 ى |ف لسيد|لسيد |طمتـــ حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

493448 مي |لسيد عبــــده محمد مس|لدين |عز  |حقوق طنط

|42956 د محمد|محمد حسن فؤ تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

476477 لم|رق عىل يشى س|د ط|زي سكندريه|ل|ره |تـــج

6oo48o ى عطيه محمد عطيه |ي سوس|لبــــ|سمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|5oo4 بــــو حموده|حمد محمد عيس | |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

64|32| محمد جميل محمد غريبــــ زيق|لزق|هندستـــ 

6o||93 عيل|سم|وى |لششتـــ|حمد |ء |سم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|42325 حمد|سم |لق|بــــو |ندى محمود  ى شمس|د| بــــ عي 

42oo22 عيل|سم|تـــربــــي |ل|محمود عز  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

675265 حمد مصطفى موىس|د |كريم مر لفيوم|هندستـــ 

7o|34o ح|لفتـــ|حمد محمد عبــــد |مصطفى محمد  لمنصوره|هندستـــ 

62444o لسعيد زوين|لسعيد |رق |محمد ط لمنصوره|صيدله 

25328o لحميد خليفه|يه مصطفى عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي
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4o7|o9 حمد منصور|هيم مرىس |بــــر|سهي  محمود  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

236o9 لرحمن|رص زىك عبــــد |محمد ن لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

5|254| لحميد تـــوفيق|هيم محمد عبــــد |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|33|82 لمعز يوسف غنيم|ء عبــــد |رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

869948 هيم|بــــر|ر محمد |لستـــ|م عبــــد|هش ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

632247 ن|هلل عثــــم|حمد عبــــد |ء |شيم مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

69842| ى |محمد محمود ي متـــ|لسعيد سل|سي  لمنصوره|ره |تـــج

79o899 حمد محمود حسن|هنده منتـــرص |ش ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|2o927 حبــــيبــــه عمرو سيد محمود هره|لق|هندستـــ 

|7842o ى رض|ي محمد محمود| سمي  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

36342 |لوف|بــــو|نور | |لوف|بــــو|حمد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

224453 مه يونس حسن عىل غنيم|س| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4||28 لحميد|محمد عبــــد | حمد رض| سيوط|عه |زر

9o545o رص عىل محمد |لن|محمد عبــــد ج|صيدلتـــ سوه

|44865 لرحيم محمد|ر محمد عبــــد |من هره|لق|حقوق 

4444|5 ى رفعتـــ |ي ربــــ|لق|حمد |لسعود |بــــو |سمي  لشيخ|عه كفر |زر

235354 زىك حمدى زىك محمد ن|هندستـــ حلو

33|62o م|هلل ضي|لعظيم عبــــد|جر عبــــد|ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

272|o8 ى سعد عبــــد|ي لمغنى سعد|سمي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

|68oo ى|هش م سيد فتـــىح حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

7|754 د|لجو|هر عبــــد |لظ|عبــــد | حمد رض| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

854o57 ي خليفه عبــــد|صف
لكريم|ء مصطفى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

4o3372 ى|كريمه مصطفى رمض  حسي 
ن مصطفى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

357o62 لسيد|لمحسن |يمن عبــــد|محسن  عه مشتـــهر|زر

||9669 حمد|هيم |بــــر|ملك حسن  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4424|| لرحمن غريبــــ|لرحمن أحمد عبــــد |عبــــد  لشيخ|تـــمريض كفر 

233298  عىلي| لي|د
نرص حسن عفيفى ى شمس|د| بــــ عي 

8o4249 بــــ|لوه|حمد فتـــىحي عبــــد|مي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

2|4736 ي
هيم|بــــر|طف محمد |ع| دئى هره|لق|بــــ |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 14808 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

||5676 لق|لخ|حمد عبــــده عبــــد |فرح  ى شمس|تـــج ره عي 

8o5484 خىلي محمود|لد|هيم |بــــر|خلود  ي|طبــــ 
|لمنى

|7|334 بــــر فهىم محمد|محمد ص |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

63|46 ي معوض فتـــىحي عبــــد |م|
هلل|ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

36o825 ن|لسيد بــــي|ء سيد محمد |شيم |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

263224 مد حسن|مد ح|جده ح|م ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

77377 عيل محمود عىلي محمد|سم|محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3o954 ح|لفتـــ|لحميد عبــــد |نىح  محمد عبــــد | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

92322o ى خليفه |ي لسيد |حمد |سمي  ج|علوم سوه

8|627|  عىلي حسن|عىلي ص
ى لحي  ي صن. تـــ.ك

لمطريه|ع |فنى

792425 ل|لعس|هيم |بــــر|د فتـــىح |لرحمن رش|عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

768|59 حمد سعيد محمود| |دين لعريش|تـــربــــيتـــ 

6o9528 سم|للطيف ق|طمتـــ عبــــده منصور عبــــد|ف | تـــمريض طنط

352||3 س حسوه محمد|لعبــــ|بــــو|ر مرىس |مي ى شمس|تـــج ره عي 

373922 ي|
 عىل|ميمتـــ ضى

ى
ء محمد دسوق ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

23|269 حمد|وى |لر|لرحمن محمود |محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

78326o ى|ه يدى محمد موىس حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

629798 هلل|لسميع عوض |هلل عبــــد |حمد عوض | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

479362 ر مجدي محمود محمد محمود مني |من تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

329|72 ى|لسيد يسن ل|لسيد |ن |نوره شي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6362|o هلل|هلل محمد عوض |عمرو عبــــد زيق|لزق|حقوق 

76539| ديه|ر |د محمود مختـــ|زي لسيد رسر حقوق بــــورسعيد

92786 هيم محمد عطيتـــ|بــــر|هيم ممدوح |بــــر| ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

645|7 ى محمد حسن|ف  حسي 
طمه مصطفى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8oo635 مل تـــوفيق|محمد سعد ك ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

7698o7 د غنيم|ن عي|يه محمد حمد| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8322o9 هيم محمود|بــــر|ء محمد |لشيم| |نوعيتـــ قن

5o337o هلل صهيون|سوزى بــــخيتـــ عبــــد سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

43|667 مد عىل|حمد ح|مصطفى محمد  ى شمس صيدله عي 
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438|96 وي|لحص|ح |لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|سم| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

773o35 لسيد|ح |لفتـــ|لسيد محمد عبــــد |حمد | ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

489|38 وى|لغربــــ|لسيد |حمد |حمد |ندى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54388 ل|لع|حمد عبــــد |مصطفى قطبــــ سيد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|38299 محمد محمود فوزى محمد تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

774822 م|م|ء عزتـــ محمد محمد |رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

||82o| حمد|محمود | فريده رض ى شمس|د| بــــ عي 

677722 لخي  محمد محمد|بــــو |حمد |رس |ي ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

34|762 ع محمد درويش|لسيد رف|طمتـــ |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7o66|7 هيم عىل|بــــر|دى حسن |له|يه | لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

755o|9 حمد عطيه|ر محمود |من حقوق بــــورسعيد

645|45 لدين|لمتـــول مىح |كريم محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

2|6643 هيم عطيتـــ زمزم|مؤمن يحن  إبــــر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|65|2o حمد|ن محمد محمد |ن رمض|نوره ن|حقوق حلو

52o467 م|لسل|عبــــد | لعل|بــــو|هيم |بــــر|م  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|62242 ر محمد عيد خليل|من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|8349 لحميد شكر|عبــــد | م سيد ذكري|وئ تـــربــــيتـــ دمنهور

256o52 ى عبــــد|حمد مصطفى | حد|لو|مي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

42o3|6 س عىل|عبــــ| رض| لي|د لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

9o835| حمد |زينبــــ محمد محمود  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

845773 ه سيد عيد | هيم|بــــر|مي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

497284 عر|لش|ء محمد فتـــىح رجبــــ |عل| عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5|8743 تـــ|ض بــــرك|هلل ري|ض عبــــد|ء ري|دع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

64o3|2 لم|حمد س|لم |حمد محفوظ س|ريم  زيق|لزق|حقوق 

792726 ى|حمد |لد |سلوى خ مي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33o248 شم|بــــسملتـــ مسعد حسن ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

9o2732 هيم |بــــر|حمد |عمر محمد  ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

|54732 ى ج|م د جرجس|ركو خي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

79o94| مه|سليم جه|لم |تـــ مسلم س|ي| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 
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5|2|3| لعزيز عبــــيد|عمر محمد عبــــد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

7|7335 ه محمد هل| لحفنى|ل عطيه |مي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

66365 لدين هندى|مجد محمد بــــىه |لرحمن |عبــــد لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6oo76 حمد بــــخيتـــ|ء سمي  |شيم أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

498897 لضوى|لرسول محمد |ء فرج عبــــد|أل ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

6|8o38 لحميد|حه جمعه عبــــد |ن سم|يم| سكندريه|ل|صيدله 

45o24| يد|ج ف|حمد فريد قطبــــ فر| |ضتـــ طنط|علوم ري

|58693 هلل خليفه|هلل حسبــــ |ن عبــــد |يم| ن|حقوق حلو

336|99 ى  لسيد|ندى محمد حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

776385 م|لسل|حمد عبــــد |ره ذىك |س لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|62375 لرحمن|د محمد عبــــد |حمد مر| ى شمس|تـــج ره عي 

|32692 لمنعم سيد|رضوى طلعتـــ عبــــد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

9|2|86 ى صليبــــ نظي  شنوده   نيفي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

54|643 وى|لحن|لعزيز |يحن  محمد علوى عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

892825 لسيد |ن فتـــىح |هدى سلط سيوط|بــــ |د|

8|o|38 تـــ محمد|سط بــــرك|لبــــ|حمد عبــــد| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|5|264 ف سعد ك|تـــفى  مل|رسر ن|بــــ حلو|د|

|58685 حمد|ء سعيد سيد |رس| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9246o3 بــــر طلبــــ |دل ص|حمد ع| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

9o9284 ن |محمود عىل محمود سليم ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

65835 فظ|لحسيبــــ ح|فظ عبــــد|محمود ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|665| د  |لجو|مل عبــــد|ل ك|ء كم|هن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o|65o محمد محمود محمد حسن  ج|ره سوه|تـــج

542oo3 بــــر سعد محمد إدريس|دتـــ ص|حم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

444448 ي|ر
بــــو ليله|لسعيد |مسعد | ئى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

89o42| لغنى فرغىل |ل عبــــد|م جم|حس سيوط|بــــ |د|

698o7o ى زي|سلىم ي بــــوزيد|ده |رس تـــحسي  لمنصوره|ره |تـــج

3|2844 زي|حمد عبــــده سيد حج|يوسف  ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

6oo878 لكبــــي |هيم محمد |بــــر|هيم |بــــر|م  سيوط|عه |زر
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4|4887 هلل محمد|ل سعد عبــــد|مي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

339655 دى يوسف|له|حمد سعيد عبــــد| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

4|646|  عبــــد |لبــــ|محمود محمد عبــــد 
ى
لجرن|لرؤف |ق لشيخ|بــــ كفر |د|

4o2925 بــــو ضيف حسن|حمد حسن | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|o56 حمد|محمد عمرو محمد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

979|5 د فرج محمود|ء محمد فؤ|ل| حقوق بــــنى سويف

858882 د محمد محمود|ء فؤ|سم| ي|علوم 
|لمنى

62o844 لمرىسي|مد |لسيد ح|طمه محمد |ف ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

26325o  جوده قمر|ئى |م|
ى
لدسوق |تـــربــــيتـــ بــــنه

|28454 لدين محمد|ل |لد محمد كم|لرحمن خ|عبــــد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

492445 ف خميس بــــهنس |مصطفى  |لعل|بــــو|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

832|47 لرحيم فهىمي حسن|محمد عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

49465| هلل|د |ل ج|لع|حمد أيمن عبــــد | تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

764658 ه نبــــيل عىل عبــــد | مر|لحميد ع|مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|23562 حمد|ع |لرف|ن محمد |مرو لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

9o5466 ى محمود عىل | ه حسي  مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

42o435 دل صبــــىح بــــدير|ن ع|حن لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

836o54 حمد محمد|لحكيم |كريمه عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

425823  سعيد بــــخيتـــ|عبــــد | ر|كل
ى
لمسيح شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

338686 م شمس|م|لعزيز |م عىلي عبــــد|ريه |صيدله طنط

66497 يدى حسنى خليل خليل|ه تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

|4|365 رى|لبــــ|سط عىل عبــــد |لبــــ|سيد مصطفى عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64o628 حمد فوزى|لسيد حسينى |حمد | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

9|6o|4 منى محمد صفوتـــ محمد   سيوط|حقوق 

||5778 ى|م هيم|بــــر|هيم |بــــر|بــــ |يه| |رتـــي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

37227 هيم|بــــر|عيل خليل |سم|لد |خلود خ ن|بــــ حلو|د|

68|896 لح محمد|هيم ص|بــــر|عيل |سم|يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|57|8o حمد|بــــسنتـــ محمد نعيم  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

27|744 ى| يه رأفتـــ محمود محمود بــــحي  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى
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924|73 لحميد  |لعزيز عبــــد|حمد عبــــد|مصطفى  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

43|oo ن|رص محمود عثــــم|حمد ن| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

267788 وى|لقمح|ح |لفتـــ|عمرو محمد عبــــد لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

37|238 ر|بــــون|محمود محمود | بــــ رض|رح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|97|3 لمجد|بــــو |لسيد |هيم |بــــر|لعزيز محمد |عبــــد ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

352674 ن|لد محمود زهر|عمر خ ى شمس|تـــج ره عي 

347|94 بــــ|لوه|ن عبــــد|عىل سعيد سليم |حقوق بــــنه

|35|35 ن|محمد حس| مؤمن رض ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

254794 لعيسوى|هيم محمد |بــــر|محمد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

78223 م مجدى عزتـــ بــــيوم|ريه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|2692 ه عبــــد  ضي|دي محمد أبــــو ع|له|ني  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

268o25 لطحمودى|حمد محمد |بــــ |مه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8o645o م|لسل|ر عبــــد|لستـــ|مي عبــــد|م س|حس ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

66|85 لقوى|حمد عبــــد|ء محمد |عل لفيوم|علوم 

68224 ى ج|ي هلل جنيدى|بــــر عبــــد|سمي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

462|o| ل|لجم|لرحمن عىلي |حمد محمد عبــــد | لشيخ|علوم كفر 

488259 حمد حسن|حمد محمد |مؤمن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

357366 لم|لحميد س|ل عبــــد|سل كم|بــــ |بــــنه| هندستـــ شبــــر

33oo79 ح  متـــول |حمد  صل|مريم   |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4559o4 غ|لصبــــ|حمد سمي  محمود محمد | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

854897 ي عبــــد|محمد عبــــد
لحفيظ|لعظيم مصطفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

||9973 م|هلل ف|ئى يوسف عبــــد |ه| ري|م ه ى نوعيتـــ جي 

2722|5 ه ع دل حسن محمد|ني  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

889o83 مد |محمد محمود خليفه ح سيوط|بــــ |د|

326|5o دق عجىم|هدير سعد ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

234228 ف محمد تـــوئى|د خل|عم  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

476835  رحومه|يه|لبــــنى 
ى
بــــ محمد صدق هره|لق|م |عل|

5o773 طه محمد طه فرج ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

|77395 ي|بــــيتـــر حم ده جميل بــــشر ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس
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|5526| ي|
دل وديع|ئى ع|ه| وليفى ى شمس|تـــج ره عي 

|53o45 ى فتـــىحي |حمد | ى|مي  مي  هره|لق|هندستـــ 

64|764 لسيد محمد|محمد سعدون  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

4o3o4o محمد عطيه محمد عطيه سيوط|ره |تـــج

62|879 هيم وهبــــ|بــــر|سعد |ء |رس| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

862|o5 حمد|ن سيد حسن |نوره ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

885982 ى |حمد |يزه |ف حمد حسي  سيوط|بــــ |د|

34o2|2 هيم قطبــــ|بــــر|حمد |ل |رقيتـــ كم هره|لق|م |عل|

7o599o  محمد |طمه |ف
ى
 عبــــد |لدسوق

ى
لرحمن|لدسوق لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

755979 لسيد|رص محمد |حمد ن| حقوق بــــورسعيد

8||466 ي سعد|ن |يم|
حمد لطفى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

54|o96 حمد عىلي|نور فتـــىحي |م |سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

45|345 عيل|سم|بــــو |يمن عىل |حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77267| بــــيه|حمد طر|لسميع |هيم رجبــــ عبــــد |بــــر|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

8887o5 ه محمد عبــــد| لمنعم محمود |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|75o96 لم|لم محمد س|محمد س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o7535 لكريم |د |د ج|محمود عوض فؤ ج|بــــ سوه|د|

223473 ن|ن محمد حسن رشو|رشو هره|لق|هندستـــ 

47593| ن|ج  حلىم صموئيل قزم|نه ن|دمي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26425| ل محمد رزق|نىح  جم| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

758454 محمود محمد محمود محمد عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

756499 لحميد محمود|حمد عبــــد |يوسف  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

79o63o مر|لسيد ع|هيم محمد |بــــر|هيم |بــــر|ن |نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|3732 محمد مؤمن محمد مؤمن سكندريه|ل|طبــــ 

434547 ه محمد متـــول عبــــد ح سند|لفتـــ|ني  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|63594 شوح|ل|لرحمن محمد طوسون محمد |عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

276|| تـــ|هبــــه حسنى محمد فرح ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

24637| بــــر عىل|لج|ئى عىل عبــــد |حمد ه| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

428996 ق|حمد دقم|محمد أحمد | عل | تـــمريض طنط

5|729o ر|لنج|لسيد نعيم |طمتـــ |ف ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى
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77233 ن عىل سيد|حمد عثــــم| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

479472 لرحيم|لسيد حسن محمدعبــــد|يمن |ن |مرو سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

4|4o|| وى|لشن|د |حمد فؤ|بــــ |يه| |ند |تـــربــــيتـــ طنط

5|4o84 ل|لرج|مد محمد |سمر ميىم ح ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

322383 وى|لشس|در |لق|ل سمي  محمود عبــــد|نه ى شمس|زر عه عي 

4o|6o3 لحميد|رك عبــــد |لسيد مبــــ|رس |حمد ي| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|47o28 لسعدئى|ل |لع|مريم محمود سعد عبــــد  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

765|78 ز|لقز|حمد عبــــده |ء محمد |عل ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7778o4 ئل عزبــــ محمود عفيفى|عزبــــ و ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

|36|22 تـــرين جميل عطيه نخله|ك لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

88353 لمنعم خليل|ل عبــــد |حمد جل| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

8588|6 دل ولسن|لمسيح ع|عبــــد| فرونيك ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

7636o| تـــه عىل عىل|يه محمد شح| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

2oo|3 م عىلي محروس محمد|سل| هره|لق|بــــ |د|

76oo6o لد عليوه محمد|لرحمن خ|عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

4o7|79 وى|لشعر|لعزيز مرىسي |هيم عبــــد |بــــر|م  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4768o5 ى محمد ق|حمد سعيد | سم|مي  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

75|375 لسيد عطيه عطيه|لرحمن |عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

|74726 لد مهدى مرع|عمرو خ سيوط|بــــ |د|

68|76| ح محمد|لفتـــ|حمد محمد عبــــد | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

||5|76 فظ محمد حشيش|در ح|ن ن|نوره ى شمس حقوق عي 

5o75| لعظيم عويس|مه وحيد عبــــد |س| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

83o3|o ى ج|م محمد |سل| لكريم|د|مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|77736 دى موىسي|له|لنبــــى عبــــد |ء عبــــد |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|26|6 لسيد |د |لسيد فؤ|عمرو  ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

439626 هيم محمد عيس محمد خليل|بــــر|ء |عىلي لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

345o9| خنى|لدخ|بــــو رسيع سيد عىل |ليىل  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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77478| لمريىح |لسيد محمد أحمد |حمد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

88356| د عبــــود |ل ج|مروه جم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

335278 تـــ  هلل|ج عبــــد|حمد فر|ني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5o46|8 ي عبــــد 
ى مصطفى لكريم|أمنيه عمر أمي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|

ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

56935 ن خليفه|لد رمض|ميمتـــ خ| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

233689 عيل|سم|زق |لر|د مصطفى عبــــد|زي ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

32o969 يف  لعظيم|حمد حمدى عبــــد|رسر ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|59496 هلل|رتـــ محمد سيد عبــــد |س ن|تـــربــــيتـــ حلو

677o26 لموج |لحمد محمد|بــــو |مصطفى محمد حسن  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|3o28o ئيل|رس|نسيم رمزى | رين|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

234432 لسيد محمد|محمد عىل رجبــــ  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o63o6 ح|لفتـــ|وى عبــــد |لششتـــ|أحمد سمي   ن|سو|بــــ |د|

237|44 بــــر|عيل ص|سم|رق |حبــــيبــــه ط هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5342|9 حمد| |لوف|بــــو|حمد |ء |شيم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26566o هيم|بــــر|محمد يشى محمد  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

8|3|33 يف محمود محمد دردير رسر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

677276 م|لمتـــول عل|لمتـــول |لسيد |محمد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

856785 نطونيوس نزيه عزيز عطيه| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

823454 حمد|لعزيز |لعزيز محمد عبــــد|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

688745 لسيد|حمد |مه محمد |س|م |وس لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

434o44 وى|لعشم|حمد |تـــ محمد |فر |صيدله طنط

7658o6 ل|لبــــص|لسيد |ر محمد محمد |من بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

354924 وي|ل طنط|م جم|منى عص ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

5473o| حمد محمد|لحميد |فتـــ عبــــد|د ر|زي عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

784796 م|لسل|ء مصطفى محمد عبــــد|شيم زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

78o379 ى جم|ي هيم سليم|بــــر|ل |سمي  زيق|لزق|ره |تـــج

3354|| لرحمن|رص محمدي عبــــد|مل ن| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 
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9|3|78 ي|ر
بــــ محمد |مدحتـــ دي| ئى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

85|o9o ى محمد|لد |حمد خ| مي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

7653|4 لس ع ظم عوض|طف ل|كي  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

|265o5 ندى عىلي محمد عىلي ى شمس|تـــج ره عي 

88o36o ى |نهله محمدح ليوسيفى  |زم محمد حسي  سيوط|صيدلتـــ 

323|65 طف محمد صبــــىح يوسف|ن ع|نور ى شمس| لسن عي 

9|58o3 حمد  |د |حمد محمد عم| سيوط|حقوق 

5|9222 ى محمود عفيفى|م| ل محمود حسي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

692485 لمرىس|س حسن |ء محمد عبــــ|دع لمنصوره|بــــ |د|

3693|7 بــــوزيد|لحميد |ء سعيد محمد عبــــد|رس| |نوعيتـــ بــــنه

2254o9 ي |لش|مي  عبــــد|ل|ء |سم|
ى
بــــوزيد|ق ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ ى جي 

52o92 ى كم|يم| ى|ن حسي  ل حسي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

48485o ف |لرحيم |عبــــد  لدين|حمد محمد رسر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6o5o88 طر|بــــ خ|لوه|مصطفى مصطفى عبــــد | ر|ي ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|25926 ى ن|هيم سليم|بــــر|ق |سح|هيم |بــــر| |مي  ى شمس حقوق عي 

59924 حمد|مد |يوسف محمد ح رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

369878 ي محمد|خ
ى
لد سمي  دسوق ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4347|7 ى جم لسحيتـــى|حمد |ل سيد|نرمي  |عه طنط|زر

25549 لحميد محمد|ن عزتـــ عبــــد |نوره هره|لق|ره |تـــج

684274 ى حسن |ن حس|ء مجدى عثــــم|دع لحوتـــ|ني  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

886455 لرحيم مصطفى حسن جمعه |عبــــد سيوط|طبــــ 

8o77o| رص محمد مرىسي|لن|ء عبــــد|رس| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

3|39|o ين رشدى رف لنبــــى|ع عبــــد|شي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2877o8 ي|ر
يم خليل|لد|محمد عبــــد| ئى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

754349 وليم موىس بــــرسوم خليل| رين|م لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

699o48 لحبــــسر|هيم منصور |بــــر|ء محمد |دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

42254o ى عىل حمد|لستـــ|يه عبــــد| ر حسي  سكندريه|ل|صيدله 

433558 حمد محمد|لحليم |لحليم رجبــــ عبــــد|عبــــد |بــــ طنط|د|

254o67 لم نوير|ر س|لستـــ|لم عبــــد |محمد س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 
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42849o لح|تـــن ربــــيع محمد محمد ص|ف |بــــ طنط|د|

|58539 ضى عىل|لر|لنعيم عبــــد |هلل محمود عبــــد |يتـــ | ى شمس|زر عه عي 

6824|5 لمقصود|هيم عبــــد |بــــر|جر محمد |ه لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

8oo586 ى حبــــ|م صبــــري |بــــس ي|مي 
ىسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7523|9 لبــــيوك|لح |لكريم صبــــىح محمد ص|صبــــىح عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

822|42 |ليشع بــــسط|ن |ثــــ|ري ن|م ي|بــــ |د|
|لمنى

7o8698 لسيد خليفه|دل |ندى ع ط|بــــ دمي|د|

79o652 لخي |بــــو |لسيد |لسيد |يمن |لسيد | |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

855o58 ي | هيم|بــــر|هيم لبــــيبــــ |بــــر|نىح  ي|بــــ |د|
|لمنى

52o4|9 ر|صبــــري محمود عىل نص| مه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

263975 شقر|ل|زى |لمغ|هيم |بــــر|لد |خ| ند لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

43|9o لخي |بــــو |مصطفى محمود حسن محمد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

863o98 لسبــــىكي محمد|محمد عمر محمد | نش ي للفن|
|دق قن|لفنى

2457|o ى |مصطفى محمد ص ينى|لجن|بــــر حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8|5752 بــــوغنيمه|رص يوسف |لن|ء عبــــد|ول ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

35|957 مل محمد محمد سعد| ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

76|523 لصغي |لدين |طمه محمد نور |ف لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

9|8753 ى محمد |بــــوعلم حس|له |ه ني  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

362238 د وليم جودتـــ|مي  ميل| ن|بــــ حلو|د|

|2|3o| ل|سلىم محمود محمد كم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o5|37 ى ي|ي بــــعتـــ|للطيف عطيه مرىس ر|رس عبــــد |سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

437844 ن|ل علو|وى جل|ل بــــسط|يه جل| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

|57624 هيم|بــــر|بــــسنتـــ فتـــىح محمد محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|72882 لم|ح مصطفى محمد س|مصطفى صل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2335o3 د عىلي|وى ج|ء محمود شن|ثــــن دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

295456 ي|ر
لسعود|بــــو|رجبــــ مرىس | ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||4796 لمؤمن محمد|محمد مصطفى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

59|8o يف|دل ك|محمد ع مل رسر |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ
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767o67 هيم محمد دخيل|بــــر|حمد محمد | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

92|68 لمعىط عبــــده|حمد عبــــد |ندى  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

9o23o5 ف محمد طه |محمد  رسر ج|حقوق سوه

8o8|o6 ي 
ف ف|تـــفى روق محمد|رسر ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

766542 مد محمد عمر|كريم ح لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

883o38 هلل |لرحمن حسنى عبــــد|مصطفى يىح عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

449547 ى |محمد مصطفى  لخول|لسيد حسي  |هندستـــ طنط

667o7 لسيد|ء كرم محمود |شيم لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|32876 م حلىم محمد|نم عص|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8373|| ى خ|ي لسميع|لد محمد عبــــد|سمي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

|7332 ف عبــــ|ء |ل| لمقصود|س عبــــد |رسر هره|لق|حقوق 

||6oo8 ئيل|ميل فكرى مجلع ميخ|جون  ى شمس هندستـــ عي 

85669 ي عبــــد|حد ر|لو|عىلي عبــــد
حد|لو|ضى ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

425276 م عىلي محمد هطل|لسل|سلىم عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

5|58|| هيم سعد محمد|ن أحمد إبــــر|نوره بــــ دمنهور|د|

9o65o3 زم حشمتـــ شكري |رل ح|م ج|علوم سوه

83o72 ح محمد|لفتـــ|م سيد عبــــد |هش |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

3|5o7o لجوهرى|سيد محمد سيد محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

677728 ف محمد عبــــد |يوسف  مه|هلل سل|رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

||6643 عيل عزم حسن|سم|د |حمد عم| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

3349|| حمد|حمد مصطفى |ر |من |بــــ بــــنه|د|

269735 وى|لبــــرم|لعزيز |عيل عبــــد|سم|م |حس شمون|نوعيتـــ 

479336 لرحمن|ء محمد جمعتـــ عبــــد |رضوي عل سكندريه|ل|بــــ |د|

|73564 حمد دردير|دل |حمد ع| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

358538 دي|له|لمؤمن عبــــد|لد عبــــد|مريم خ ى شمس|د| بــــ عي 

3|223o ض|متـــ جميل ري|س| |رن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

686886 لبــــرمتـــ|حمد |لسيد |حمد |مي  |ل| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

9oo8|7 ن رى |رص عدل زخ|ن| مي  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

278o72 ه حلىم مهتـــدى دومه| مي  شمون|نوعيتـــ 
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8o8528 ي عىلي |لشج|محمد 
هيم|بــــر|ئى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

6o95|2 هد فرج|هد فرج مج|ء مج|دع |بــــ طنط|د|

429|99 ديه مصطفى عىل خمخم|ن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|66564 لعليم محمد|حمد عبــــد |رص |هدوى ن دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

627737 وى|لح|لسيد |تـــم محمد فتـــىحي |ريم ح زيق|لزق|بــــ |د|

279356 تـــر يونس|لس|ن محمد عبــــد|يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2|2298 فتـــ محمود فهىم|نور سيد ر|دق |محمد ص ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

852873 ن سيد|لرحمن عىلي عثــــم|عبــــد ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

484574 ى ى |ر| مي  ى ن|هيم مرج|بــــر|ج  مكيى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3279|7 لحسينى مصيلىح|لمقصود |بــــ عبــــد|يه|عىل  |بــــ بــــنه|د|

25oo|o ه مر|بــــو ع|ن مصطفى مصطفى |مي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2|3723 لم|حمد محمد س|محمود فهىم  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

8o9544 ف شعبــــ| لمحسن|ن عىلي عبــــد|رسر |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

78782| هيم|بــــر|لرحمن صبــــرى عىل |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

35742  عبــــد 
ى
ضى حسن عىل|لر|حسن دسوق ي صن. تـــ.ك

لمطريه|ع |فنى

49o29| وق  ف فتـــىح زىك حسن|رسر رسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

429|3o لدين|ل |رى خليفه جم|نص|ره خليفه |س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6432o2 لسيد محمود محمد|محمود  زيق|لزق|ره |تـــج

826869 هلل منصور محمد|عمر عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7||53 تـــبــــ جودتـــ|دل ر|ع| رن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

348668 لق غريبــــ|لخ|عيل عبــــد|سم|هلل |عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

9o|544 ه عبــــد| مر |لنعيم محمد ع|مي  ج|ره سوه|تـــج

429523 لغندور|حمد محمد |مه صبــــىح |س| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

77|o| هيم محمود|بــــر|ل |هيم جم|بــــر| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

58589 ي
ى سليم|فيفى ن|ن سعد بــــشر |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|

ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

64535 لدين محمد|ر محسن مىح |مي لفيوم|تـــربــــيتـــ 

299693 لدين محمود|ح |م صل|حمد هش| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

34546 حمد|فتـــ محمد |بــــ ر|مه هره|لق|هندستـــ 
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4o74o8 ف |أسم ر|لجز|لعظيم |لسيد عبــــد|ء أرسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

437798 ه | بــــوهنطش|لسيد بــــسيوئى |لسيد |مي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|7|333 ح|س مصبــــ|بــــ عبــــ|لتـــو|محمد سمي  عبــــد  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

8569o2 حمد محمود خلف محمود| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

28588 ن|عدلي بــــدر عدلي عثــــم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

68oo43 ىط|لسنبــــ|حمد |ض |حمد ري|زهره  لمنصورتـــ |تـــمريض 

9|7594 ل عزيز |لمسيح بــــس|نه عبــــد|دمي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|623| لسيد قطبــــ|لسيد |رص |ء ن|ل| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

529638 يد |بــــو |م صبــــىح |سل| ى حمد عويضه|لي  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

49757| ق|د مصطفى |حبــــيبــــتـــ عم وى|لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6763|7 زق عطيه|لر|د بــــدير عبــــد |ره عم|س لمنصوره|ره |تـــج

7||o25 حمد حبــــلص|م محمد جمعه |له| لمنصوره|بــــ |د|

497o33 حمد عشبــــه|م |لسل|رتـــ محمد عبــــد|س سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

84o|57 مل|ل ك|ء محمد كم|رس| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

6o46o9 ل|لسعيد هل|هدير حمدى محمد  لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

777228 سم|لسيد ق|حمد سعيد عىل | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4935|2 ي كم
ن|ل محمد رضو|مصطفى ره دمنهور|تـــج

4oo9o2 س طه|لمحسن عبــــ|ن عبــــد|نوره ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|3667o ه محمد عمر|لل|لحميد عبــــد |عبــــد | مه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69356 بــــد|لسيد ع|ح |ء صل|رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

24985o لمهدى|رق عيد |يه ط| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

83968o ي|مينه نوبــــي |
حمد مصطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

678672 بــــدين|حمد وجدى عيد منصور ع| ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

5|7|58 ق|م |لسل|دل عبــــد|ء ع|ل| وى|لشر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

895867 جر مصطفى عىل محمود |ه ج|بــــ سوه|د|

87o9o8 حمد|لحسن عىلي |بــــو|بــــسمه  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

28|983 ن|حمد رضو|عمر محمود محمد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

7777o2 لمعىط|لمجيد عبــــد|محمد محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o|349 لسيد محمد|بــــ حمدى |يه|لدين |سيف  ج|بــــ سوه|د|
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354764 ى|ء ن|ل| رص محمد حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

88|763 ى عبــــد هيم  |بــــر|م |لسل|لرحيم عبــــد|خي  سيوط|ره |تـــج

39252 لزمر|هر |زم م|هد ح|ن هره|لق|ره |تـــج

632235 هيم|بــــر|لسيد |محمد | سه زيق|لزق|بــــ |د|

5|9439 ن خليفه|بــــ عش|لوه|لدين عبــــد|ء |عل| عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

69|29o  خط|جد |ء م|رس|
ى
وى|لدمن|بــــ |لدسوق سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7696o6 ى عبــــد |لد مصطفى |خ م|لسل|مي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

858797 حمد محمد محمد|زبــــيده  ي|عه |زر
|لمنى

7||o|6 ىط |لمع|بــــو |ىط |لمع|بــــو |لسيد |ء |رس|
ن|شوم

ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

254o42 ف ع|شور |ع ي |رسر
لجوهرى|شور محمد عفيفى لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

678687 لمحسن|رق فوزى عبــــد |محمد ط ي|هندستـــ 
|لمنى

572|2 ه محمد حنفى محمد| مي  طبــــ بــــنى سويف

7o7545 حمد مقبــــل|كرم |ء |سم| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

332323 ف محمد يسن سمري|ن |يم| رسر |نوعيتـــ بــــنه

34845o ى|ع |لر|لد |هبــــتـــ خ مي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

853264 د|مريم سعيد زىكي ميل ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

3o723 د|ء محمد نرص ج|وف منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

4o6|35 ي|لزهر|
ء حسنى محمد بــــخيتـــ مصطفى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6399o5 ر|لستـــ|حمد عبــــد|حمد محمود |مريم  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

886823 لد فوزى كتـــبــــى |خلود خ سيوط|طبــــ 

|255o4 رى|لعط|رس سيد لبــــيبــــ | ى شمس طبــــ عي 

76223| حمد محمد عىل|لسيد |محمد محمد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

443o47 ح|لفتـــ|لمحسن عبــــد|حمد عبــــد |ره |س ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

7oo777 قتـــ|حمد رق| |نور عط|حمد | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|7378 يط|لظ|لرحمن محمد محمد |عبــــد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

625|25 عيل|سم|دهم محمود محمد |سلىم  زيق|لزق|ره |تـــج

6259|4 حمد سمي  عطيه محمود| زيق|لزق|ره |تـــج

923o7| مد محمد |لد ح|محمد خ  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

42|369 وق محمد مسعد عبــــ لمهر|س |رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

6o7669 يد|ر مصطفى ز|لغف|ء عبــــد |دع |تـــربــــيتـــ طنط
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8|8952 ى  م|م|مي خلف حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

2582|3 هلل| |نس عط|نوبــــ سعد سلو|بــــ| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

8539o8 ى عثــــم|بــــر|حمد | ن|هيم حسي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4277|7 وى|هيم محمد مك|بــــر|عمرو  |عه طنط|زر

23526| فظ|هبــــ ح|لمو|بــــو|هبــــ محمد |لمو|بــــو| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

||8664 حمد|لحميد |لد عبــــد |عمر خ |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

88|395 مد محمد  |ء محمد ح|حسن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

423998  |لسيد سعد |ن |نوره
ى
لمجد|بــــو |لدسوق سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|78|77 ف محمود مرو|حمد | فظ|لح|ن عبــــد |رسر ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

4o4o23 ر|لنج|أدهم محمود سعد سعد  سكندريه|ل|ره |تـــج

865493 ن يسي|لمنعم سليم|زينبــــ عبــــد |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

3468o5 ن|ن سليم|لدين سليم|ء |ندى عل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

332|79 مر|لم ع|حمد لطفى محمد يونس س| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

98496 هلل عىل يونس|محمد عبــــد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|7764 حمد|دي تـــوفيق |ء ن|سم| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

63o6|3  سليم|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|
ى
لدسوق ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

684854 لوصيفى|حمد |محنى محمد فتـــىح |ء س|سن لمنصوره|بــــ |د|

68|874 لنبــــى|م محمد عبــــد |لسل|منيه سعد عبــــد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

48|853 هيم|بــــر|حمد محمد |زم مجدى |ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o5647 م سيد خليل نوح|سل| سيوط|هندستـــ 

9o384| ل عقيل |لع|عمر جعفر عبــــد ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

46oo88 لدين بــــخيتـــ|رق أحمد نور|ن ط|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62||77 ه محمود عطيه عبــــد|  محمد |لبــــ|مي 
ى
ر|لجز|ق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

49o64| بــــو عمه|لحميد |ء عىل سعد عبــــد |شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26o948 بــــ|ء محمود موىس دي|سم| شمون|نوعيتـــ 

83456o ي س|طمه عبــــد|ف ن|لم|هلل خرصى |نوعيتـــ فنيه قن

48355| لسيد|س حسن |سهيله عيد عبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

46692 يد|لحميد ف|يمن عبــــد|محمد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

3493|| حمد مرىس|جر عىل حسن |ه ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

486o2| ن ج  مسعد|ل ن|جم| مي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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52358o هيم عيد|بــــر|يوسف عمر محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

443886 لحميد مرىسي|يز عبــــد|ء ف|أسم لشيخ|عه كفر |زر

76875| متـــ|هر سويلم سليم سل|م ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

368|o7 متـــ|محمود محمد محمود محمد سل ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

366265 لحميد محمد|لح عبــــد|جر ص|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

699|8o عيل|سم|هيم عوض |بــــر|ن |نوره لمنصوره|بــــ |د|

229558 لرحيم|هيم عبــــد |بــــر|ن محمد محمود |نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77289| هد|لش|لحميد |يمن عبــــد |حمد | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

868o25 ن|سط محمد عش|لبــــ|بــــ عبــــد|رح ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

542999 تـــ|لنج|بــــو |حمد |طمتـــ مدحتـــ فوزى |ف ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

9|6347 مل  |ئى سويحه عطيه ك|روم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83593o تـــ محمد حسن|منيه شح| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

7|25|5 لمرصى|لم |حمد س|سلىم محمود  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

925722 ه  |لل|لفضل عبــــد|بــــو|محمد محمود  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

4|o|o7 ن|لعظيم رمض|ل عبــــد |محمود جم |بــــ طنط|د|

64o734 حمد عىل يوسف|لسيد |حمد |محمد  زيق|لزق|علوم 

|5828 ي|ر
د فتـــىح موىس|عم| ئى هره|لق|بــــ |د|

5|4|3| حمد محمد شعلتـــ|له |ه ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

834|7| ن|ده محمود محمد عش|غ |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

77858o زق عمر|لر|تـــتـــ عبــــد |د شح|حمد عم| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

886|54 لسميع فرج |ىسر عبــــد|ئشه خر|ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|52o3 د حسن حسن|زم فؤ|ح ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

223682 ف محمد عمر|ده |غ رسر ى شمس|زر عه عي 

642336 زى|مه محمد حج|لسيد سل|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

235882 د محمد|حمد طر|مريم  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

26236| ى|م |لسل|د خميس عبــــد|زي مي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

47|26 روق محمد|دتـــ فوزي ف|مي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

864565 زق محجوبــــ|لر|حمد عبــــد|هلل |عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|5586| ف |محمود  حمد منصور|رسر تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

7o6465 لرحمن|شور عبــــد |حمد ع|نىح  | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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497|97 ى عثــــم|ء ي|ول ى محمود|ن ي|سي  سي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|885 لحليم|م عزتـــ مبــــروك عبــــد|هي ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

48946 د|ض ج|حمد ري|هلل |منه  هره|لق|ج طبــــيع |عل

88|764 مه|دى شفيق سل|ئيل ن|ف|ر دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

864965 هلل|لرحمن حمدي حلىمي عبــــد|عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

698967 هيم منصور|بــــر|لسيد |مر |ر ع|من لشيخ|هندستـــ كفر 

839593 ى|هن ء محمود سيد حسي  |نوعيتـــ موسيقيه قن

243335 دى|له|لمحسن عبــــد|دى عبــــد|يه ن| لفيوم|عه |زر

42422| حمد محمد يوسف|طف |حمد ع| سكندريه|ل|حقوق 

628997 دل عطيتـــ عبــــده|عطيتـــ ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

776783 ن|لحميد سليم|لسيد عبــــد|هند محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

3|2964 ء حسن عىل حسن|رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|o2|o كس|بــــر محمد |محمد ص لشر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8583|3 ى ي| مي 
نبــــيل فرج ينى ي|تـــمريض 

| لمنى

8o5587 حمد|عبــــي  عىلي سعيد  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

8o9|42 هلل|بــــر شلش عبــــد|تـــيسي  ج لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|27226  محمود|لبــــ|محمد عبــــد | رند
ى
ق ى شمس هندستـــ عي 

258564 حمد محمود محمد محمود| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

2395o7 لحسن|بــــو|ح |دل صل|منيه ع| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

3428o9 لعظيم|حمد موىسي عبــــد|مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

855224 بــــ حسن|لبــــ|محمد محمود فتـــح  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

523257 ف |ن |يم| مه|تـــح محمد سل|لف|رسر سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

69843 ء عزتـــ فرج محمود|عىلي لفيوم|حقوق 

3364|2 هيم محمد|بــــر|لدين |ء |ر عل|مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

324238 لمقصود|محمد عىلي محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2587|9 ى خليف|لرحمن هش|عبــــد م محمد حسي  هره|لق|طبــــ 

843|67 ل|لبــــدري جل|مه |س|يه | ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

4o23o4 حمد خرصى|حمد حسن |نغم  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

247559 لسيد محمد هيكل|لدين |د|محمد عم ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

897||o م |حمد سل|مريم محمود  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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5oo85| ى مبــــروك بــــهنس مبــــروك|ي سمي  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

684289 مد|مه ح|زينبــــ عبــــده سل لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2336o2 لح|لحميد ص|لدين عبــــد |م |حبــــيبــــه محمد حس

 نصي 
تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

29o47o بــــو شوشه محمد|حمزه محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4o|o4| لح تـــوفيق|يز ص|محمد ف سكندريه|ل|ره |تـــج

878858 هيم سيد |بــــر|محمد سيد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

487486 ن|ن سليم|ن محمد رمض|مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|6o|o جورج سعد نعيم عزيز   سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|32|57 لدين|ل |يمن محمد جم|ن |رو تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

49o5|5 لسيد محمد حسن|لسيد |ء |سم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

268o63 لشيخ|حمد محمود |محمود  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

755o|2 لمنعم غندور|م عبــــد |ندى عص ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

7o5o8o لعزيز محمد عوض|يه رمزى عبــــد | زيق |لزق|تـــمريض 

|4o75| حمد خليفه محمود|يوسف  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

336599 لبــــرى|سديم تـــوفيق مهدى  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

698456 ود|ح د|لفتـــ|در عبــــد |لق|زينبــــ عبــــد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|o575 ى حسن محمد رجبــــ|ص بــــرين حسي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

7o4||6 ئى|لتـــلبــــ|حمد عيس |هيم |بــــر|حمد |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

89|o95 حمد |م محمد |ء عص|شيم ي صىح 
سيوط|معهد فنى

85o693 حمد|ل محمد |ل جم|بــــل ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5429|7 ده رجبــــ حميده عوض عيس|غ تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|22|89 تـــه محمد|مر شح|نس ع| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|6o275 ف محمد عثــــم|محمد  ن|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|2872 نم|لعزيز غ|لعزيز رجبــــ عبــــد|ء عبــــد|سم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9|2|o8 ى  ى ورد|لورد|نرمي   حصي 
ئى |ئى ج|ره سوه|تـــج

4|2o78 لس وليم شح تـــه معوض|كي  |بــــ طنط|د|

643727 هلل|لرحيم محمد ضيف |حمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

35o779 ي محمد عبــــد|ه| سه
لمقصود|ئى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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9|9oo9 لمول |حمد عبــــد|نسمه عىل  سيوط|بــــ |د|

493456 مل|دي عدلي تـــوفيق ك|ف لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

76937o د|يد عو|رس شكرى ز|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

39|54 بــــ|لبــــ|لمنىح  فتـــح |دل عبــــد|ر ع|من هره|لق|ره |تـــج

4|25o5  |روق |محمد ف
ى
حمد|لدسوق دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

ريتـــ|تـــ إد|معلوم

26o729 حه|ميمنه مجدى رشدى سم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

325787 يف ص وى|لفرم|حمد |دق |فرح رسر ى شمس حقوق عي 

|5294o ي جودتـــ|حمد وجدي |
لقرئى ن|بــــ حلو|د|

835686 ي|ر
ح عطيه محمد|لفتـــ|عبــــد| ئى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

923584 لحميد |رس حسن عبــــد|لد ي|خ ج|ره سوه|تـــج

682o8 للطيف|ليىل ربــــيع عمر عبــــد لفيوم|بــــ |د|

646823 حمد|لسيد عبــــده |ل |منيتـــ كم| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

427o97 لحميد|لمنعم عبــــد |حمد عبــــد |م |وس سكندريه|ل|بــــ |د|

826345 يح|ء عىلي محمود س|ل| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

257289 ر|ح نص|لفتـــ|هر عبــــد|ء ط|سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|8977 م|لسل|ء درويش مصطفى درويش عبــــد |شيم سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

22|72| ى ق|عز حمد|سم سيد |لدين خي  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

25o992 لطهويىه|مصطفى حسن مسعد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4o4|7 دى|له|حمد عبــــدربــــه عبــــد|هلل |عبــــد عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

26479o م محمد|م|هلل |ء محمد عبــــد|رس| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

68o274 لمتـــول|حمد محمد |ل |لرحمن جم|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

68599| |ء فرج صبــــرى محمد عط|سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|3|48 دى|له|هيم محمد محمد |رس إبــــر|بــــسنتـــ ي ى شمس هندستـــ عي 

42|77o بــــورى|لش|حمد |دل محمد نرص |محمد ع ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|22793 دى صبــــىح يعقوبــــ|ديفيد ن دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|3o8o9 ره|لسيد عم|م عزبــــ |عىل عص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4296|5 لعزم|بــــو |حمد محمود |زم |محمود ح لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

369494 ع|هيم رف|بــــر|ن فهىم |ن عمر|يم| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي
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285253 حمد عيد|محمود محمد  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

72598 شم|يه عيد قرئى ه| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

327482 ء محمد طلعتـــ مصطفى|سم| هره|لق|عه |زر

96o96 و محمد رش|جر |ه د|مي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

497o28 وي|حمد شه|ل |حمد كم|ن |يم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

362254 لمهدى|لرحمن حسن ذىك محمد |عبــــد ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

|6677 ن جوهر|دي عمرو جوهر شعبــــ|ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

25852o لطوجى|ل منصور |حمد كم|م |سل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5||36 محمد رجبــــ نظيم مرىس ي سويف
هندستـــ بــــنى

483323 ن م محمد حسن|لسل|محمد عبــــد | مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|95|4 ل|لع|هدى محمد محمد عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

269792 ى|لسميع |ل عبــــد|مصطفى جم مي  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

4|2o66 سط|لبــــ|هيم محمد عبــــد |بــــر|كريم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

27o665 يف مصطفى محمد |سل| لعيسوى|م رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

489883 ل|مريم وهبــــه فهىمي غبــــري سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

26688o ز|لخبــــ|لدين محمد |د|ء عم|ل| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

3748o ى شعبــــ ى مجدي حسني  ن|حسني  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

88o4|9 ى ك |لمل|لنور عبــــد|يعقوبــــ عبــــد| مي  سيوط|ره |تـــج

278352 حمد جوهر|مصطفى محمد سعيد  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

58483 ف جم|بــــسمه  ن|ل عثــــم|رسر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

649575 ى|بــــ |مه ى محمد حسي  ف حسي  رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7o7275  محمد عطوه عىل
ى
محمد صدق لمنصوره|حقوق 

342894 ل|حمد كم|لق |لخ|حمد عبــــد| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|64792 للطيف|عيل محمد عبــــد |سم|هدير  ن|بــــ حلو|د|

334o49 ي محمود
يوسف عىلي حنفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7|5o7o ى |يمنى ط عيل|سم|رق خي  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

4o4966 د حنفى محمود حنفى محمود|زي ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

853883 عيل|سم|حمد |سلسبــــيل محمد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

87939o وى  |م عىل سيد قن|سل| سيوط|حقوق 
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266249 ى عص|ي لمقصود|لعزيز عبــــد|م عبــــد|سمي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

3448o3 ي
لسيد|للطيف |م فوزى عبــــد|عص| دئى ى شمس طبــــ عي 

44832o ل محمد متـــول محمود متـــول|نو سكندريه|ل|هندستـــ 

256786 سعد|سعد فرج |ن |نوره ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

89|2o3 لحكيم |لرحمن عبــــد|لحكيم عبــــد|عبــــد
لرحمن |عبــــد

سيوط|حقوق 

246892 ي|لك|لحميد عبــــد|لسيد عبــــد|دهم |
ى
ق سيوط|هندستـــ 

354|25 عيل سعد مرعي|سم| |عل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

899|39 مصطفى بــــخيتـــ محمد | ثــــري ج|تـــربــــيتـــ سوه

86363 لق عىل|لخ|م سيد عبــــد |سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

794o23 ي|ر
ن|عفتـــ تـــوفيق محمد ريح| ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

46|o7o سم|لمنعم ق|محمد مجدى عبــــد | رن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7834o ى عبــــد |هدى نرص ي دى|له|سي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

825925 ر محمود حسن|لغف|عبــــد| عل دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

835856 ي|ر
مد|لدين ح|محروس نرص| ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

285488 ي
سط|لبــــ|لرسول عبــــد|رس عبــــد|ي| دئى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

24o834 حمد سعيد محمد|لدين |سيف  ى شمس حقوق عي 

26782 م محمد محمد|سلىم س هره|لق|بــــ |د|

476|3o حمد حسن خميس محمود|وعد  سكندريه|ل|بــــ |د|

65792 ن حلىم زىك|مؤمن رمض ره بــــنى سويف|تـــج

78|563 سم محمود|لق|بــــو |ج |ء وش|سم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

45623o ف عبــــد |هدير  حمد|لمجيد سيد |رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2562|4 لصعيدى|هيم |بــــر|ر |لستـــ|عيل عبــــد|سم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

622286 هيم سليم|بــــر|حمد محمد |رق |ط ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

8|5563 يز لبــــيبــــ|لمسيح ف|يز عبــــد|ف ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

342o|o دل محمد منصور|رضوى ع زيق|لزق|عه |زر

476743 لكريم|د |مد ج|لنعيم ح|عبــــد | هن سكندريه|ل|بــــ |د|

|483o4 لصعيدى|ن |ل عثــــم|سلىم جم هره|لق|ره |تـــج

|72939 لنقىل|حمد |حمد محمد |ملك محمود  تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

843o24 تـــ حسن|حمد شح|عزه  ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6o5949 بــــ|عطيه محمد عىل دي |بــــ طنط|د|
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622845 ه|لعزيز عبــــد |يشى عبــــد | ند|ر لعزيز مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

2|7765 ذل|لش|حمد |سيد | ء رض|عىلي ن|فنون جميله فنون حلو

687o3o مد|م ربــــيع محمد ح|له| لمنصوره|طبــــ 

32|785 در |لق|لرحمن عبــــد|سلىم محمد عبــــد
لرحمن حسن|عبــــد

لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7||487 مس|لتـــر|د |روق ج|حمد ف|محمد  لمنصوره|بــــ |د|

4||966 هلل|بــــ |لرحيم مصطفى ج|م عىلي عبــــد|سل| |بــــ طنط|د|

|8777 جد حلىم لبــــيبــــ|يكل م|م هره|لق|ر |ثــــ|

75|35 بــــ تـــوفيق|لتـــو|م عبــــد |يوسف عص ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

327543 ن|لعظيم محمد زيد|بــــ محمد عبــــد|هيتـــ|م ى شمس| لسن عي 

8396|7 ف عبــــد| لرحيم موىسي|لغفور عبــــد|رسر ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

5o5652 ي عبــــده ر|محمود ر
ي |ضى

دي|لجن|ضى سكندريه|ل|بــــ |د|

778384 ى|بــــر| |هبــــه رض هيم عىل حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

52o6o حمد عىل|ء محمد |شيم ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

75o6|| هيم|بــــر|ل فتـــىح محمد |نه تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

3585|| بــــ غنيىمي عىلي|يه|ء |رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

868685 ي | زكري| مه
حمد|مصطفى |نوعيتـــ قن

535|o ء محمد عويس محمدعويس|عل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5|6o6 بــــر|حمد ج|ر سيد |نىهي عم حقوق بــــنى سويف

5o385| وى|لدفر|م محمد |لسل|مهند محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

|3423 بــــتـــ عىلي قرنه|ثــــ| دين ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

5|8737 ح بــــيوض|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|حمد |خلود  سكندريه|ل|حقوق 

269898 لغنيىم محمد سليم|هر |مجد م| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

525724 ى محمد  ى حم|بــــو|محمد حسي  د|لفتـــوح حسي  سكندريه|ل|حقوق 

778897 ى ع|ي بــــ|لوه|طف مصطفى عبــــد |سمي  زيق|لزق|حقوق 

|6|72| ى|حمد عىل |لد |كريم خ مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o9753 هيم شندى|بــــر|حمد |محمد محسن  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

427o3o لنبــــى|تـــن فرج محمد عبــــد |ف سكندريه|ل|صيدله 

675294 عر|لش|م محمد معروف معروف |وس تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

778376 م|لسل|ن نبــــوى شفيق عبــــد|ريم|ن زيق|لزق|نوعيتـــ 
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32oo33 لم|د محمد س|م فه|حل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

463268 نوبــــى|هلل |حمد عبــــد|مصطفى محمد  لشر |حقوق طنط

|63888 لح محمود عبــــده|كريم ص ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

43469 بــــو عويس|حلىم مرىس حلىم | رن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8|oo93 ي حسن عىلي حسن
منى ره بــــنى سويف|تـــج

774624 تـــه|حمد يوسف شح|خلود لبــــيبــــ  زيق|لزق|طبــــ 

6|6227 د بــــطروخه|حمد فؤ|م |هش ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

495993 هلل خليفه|ن سعد عبــــد|نوره تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4o332o ى|بــــو |ن سعد عطيه محمد |رو لعني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|3694 هلل|لمحسن عبــــد|هر عبــــد|محمد م ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

46o8o7 مر|عيل ع|سم|دل |عمرو ع |حقوق طنط

343339 ين وجدى رزق عبــــد لعزيز|شي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

3496|4 لخول|لرحمن محمدي |ر عبــــد|من ى شمس| لسن عي 

496986 لمقصود محمد مبــــروك|لسيد عبــــد |يه | تـــربــــيتـــ دمنهور

2235|9 ء مجدى جمعه غريبــــ|رس| هره|لق|حقوق 

4|57o8 بــــو خشبــــه|هلل عبــــده |سط عبــــد |لبــــ|محمد عبــــد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

344|7| ى |سم |لق|بــــو|مه |س|م |نغ| وى|لدرق|مي  |حقوق بــــنه

248479 ح سعد|لفتـــ|دق عبــــد |لص|جر ممدوح عبــــد|ه دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

59843 لعظيم|بــــ عبــــد |لوه|محمد محمود عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|4|5 لروبــــى|د مىحي |لجو|ريج صبــــىح عبــــد | هره|لق|ر |ثــــ|

24o64o هيم|بــــر|عمرو وهيبــــ عمرو  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

534672 لحميد|ل عبــــد |لحميد محمد كم|حبــــيبــــه عبــــد  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

7o4368 يس|لح|حمد |ل فهىم محمود سيد |نه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

422448 لحميد|أنور محمد أنور عىل عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

426|28 ى |مه |س|منيه | ى حسي  ى|مي  مي  سكندريه|ل|طبــــ 

45||42 لمرىس خليل|ح |لفتـــ|محمد عبــــد  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

827458 يوسف محمد صديق يوسف |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

8||549 ه دردير محمود عىلي ني  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

649753 حمد|محمد محمود عىل محمد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر
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5oo8|2 عر|لش|مريم خميس محمد  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

7o95o| ى |ي ف |سمي  مد|حمد محمد ح|رسر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

842355 ىطي محمد حسن|لع|طه عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

||8|o3 ميل عويضه|يم |فر|مريم  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

8|28|3 ر محمد عىلي حسن|من ي|عه |زر
|لمنى

2242|6 ف فتـــىح ه|سلىم  لحميد|شم عبــــد |رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

285o24 ن|لعزيز زهر|حسن عنتـــر حسن عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9o26oo هر|لظ|بــــو|لسيد |ه |لل|محمد عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

2|9252 ض|بــــوع|تـــم محمد |لدين ح|نور |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4|o599 ن|ح شيل|لفتـــ|رق زىكي عبــــد |محمد ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

266594 ن غنيم|بــــر رمض|لج|طمه عبــــد|ف |نوعيتـــ بــــنه

9686o ى محمد ع|ي حمد|بــــدين |سمي  بــــ بــــنى سويف|د|

858388 حمد|هيم محمدربــــيع |بــــر|مريم  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o|56o خلود يوسف محمد محمد  ج|تـــربــــيتـــ سوه

8432o2 رف محمد|لع|ن |ر رمض|مي ن|كليتـــ طبــــ أسو

228868 حمد محمد|ندى محسن  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

7|7642 لهجرىس محمد|لمول |م عبــــد |هدير عص لمنصوره|حقوق 

|385o7 ى طنط|حمد |رضوى  وى|مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

339|67 ي شعبــــ|د عبــــد|جر عم|ه
ن محمد|لمغنى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

76oo8| لسيد|زن لطفى محمد |م ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

236957 ي|ن |يم|
ى
تـــى حسن|حمد فرغىل ق منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

25574o  صقر|لش|وليد مصطفى عبــــد
ى
ق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

634323 هلل متـــول|عبــــد| ده رض|مي ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

8|5859 ي ع
ج|مر صديق فر|منى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

75o458 ى محمد|ل |عمر كم لدين حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

9o|26| مل جلوعه |رص ك|س ن|تـــوم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|6||8| حمد صديق|لسيد |د |ن عم|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

453855 دومه|هلل ق|در عبــــد |لق|ذ عىل عبــــد  |مع لشيخ|بــــ كفر |د|

6296|5 ح سليم|لفتـــ|لحميد عبــــد |د عبــــد |مريم عم زيق|لزق|علوم 

522|97 لرحيم مهدي|مروه محمد عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى
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6|666 مصطفى سيد عىل| مه ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

78|868 حمد|لحميد محمد سيد|رص عبــــد |لن|ء عبــــد |ل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|6267o حمد|لد حسن |محمود خ ى شمس|تـــج ره عي 

67576 لحميد محمد|حمد عبــــد|مصطفى  لفيوم|هندستـــ 

2|2|82 سيد تـــوفيق| حمد بــــن بــــيل| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

226o84 حمد جوهر|لرحمن محمد نعيم |عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|5288 لسيد|مه زين |س|ندى  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

372487 ن|لد محمد سليم|محمد خ  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

4||38 لسيد|ضى |لر|حمد محمد عبــــد | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

55475 ل|ل حلىم جل|مل جل| علوم بــــنى سويف

222692 هر نسيم تـــوفيق|م| دون|م عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

646|o4 |لد محمد محمد شط|خ ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|6856 عيل|سم|ن |عيل شعبــــ|سم|رحمه  ى شمس| لسن عي 

5o8o4 ف سعيد عويس|وليد  رسر ي|هندستـــ 
|لمنى

4975o5 لسيد|لرحمن |هلل صبــــىح عبــــد |منه  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

328255 طف|تـــم محمد ع|حمد ح| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

857657 س محمد|محمد مسلم عبــــ ي|عه |زر
|لمنى

33|798 تـــ|لزي|عمرو سمي  محمد بــــديوى محمد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

777476 لنبــــوي مرىسي|م محمد |بــــ حس|يه| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

338292 م مسعد معوض جميل|بــــتـــس| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|685o3 طر عىل|لعزيز خ|حمد عبــــد |فرح  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

4o8556 تـــ|ء مسعد خليفتـــ يوسف |رس| بــــوصي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

877|o3 ى فرج |ك هلل قط فرج  |رولي  سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

84o238 ه عبــــد| يع|لرحمن محمد ط|مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

353o3o ى ع ى عبــــد|حسي  لجليل|طف حسي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

9|738o ل |لع|لرحمن محمد عبــــد|محمد عبــــد سيوط|هندستـــ 

27|654 ى|رس| ء رفعتـــ سليم محمد بــــحي  |بــــ طنط|د|

77o|92 يوسف محمد عطيه مرىس عطيه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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752492 حمد حسن منصور محمد| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

9o554 ورى|حمد مغ|يوسف محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

7|75o| لسيد رجبــــ|ء محمد حسن |ل| زيق|لزق|بــــ |د|

64|83 حمد رجبــــ محمد|ن |نوره ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

776576 ى حمزه|ء عبــــد |دع لعزيز تـــوفيق حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

894o27 د عوض مجىلي |مصطفى فؤ ج|أللسن سوه|كليتـــ 

|32636 هيم محمد محمد|بــــر|مريم  ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

53o65| مد سعد|وى ح|لششتـــ|دل |ن ع|عن ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

6932o5 لسيد|لسعيد |كر محمد |ش ط|بــــ دمي|د|

3297|5 وق و روق حسن|ئل ف|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

836|36 عيل|سم|تـــغريد محمد محمد  |نوعيتـــ قن

8|5585  عىلي خليل محمد
ى حسي  ي|عه |زر

|لمنى

5283o حمد محمد|بــــ مصطفى |ربــــ صيدله بــــنى سويف

77o823 لح|حمد ص|لسيد عىل |ء |لزهر|طمه |ف ى شمس| لسن عي 

46982 وي|لمنش|لكريم |حمد عىلي عبــــد |لدين |م |حس هره|لق|هندستـــ 

|23527 حمد محمود فريد|دل |حمد ع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

43963o د|للطيف عي|بــــر عبــــد|لج|د عبــــد|ء عم|عىلي |حقوق طنط

482o2 ر مجدى سعيد عرفتـــ|من هره|لق|ره |تـــج

36267o متـــ سيد جمعه|س|نىح  | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

347323 ى|حمد س|بــــر |بــــر ص|سميتـــ ص لم دربــــي  ى شمس صيدله عي 

865586 لطيبــــ|رك |هيم مبــــ|بــــر|م |سل| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

||8989 رس محمد لطفى محمد مصطفى|ي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o733 لعزيز محمد|جد محمد عبــــد|م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

345955 ن سيد حسن|حمد سعيد شعبــــ| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

46o539 هيم محمود هجرس|بــــر|حمد | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

868||8 ي محمد ك|دع
مل|ء مصطفى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

76o372 دى نبــــيل ريس جيد|ف لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

35|625 نبــــوى درويش| ء رض|سم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

677|97 لبــــلقينى|هلل |لسيد محمد عبــــد |د |زي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|627o9 م حميد منيفى حميد|هش ى شمس حقوق عي 
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484o4 لحميد|ر عبــــد|عم| محمد رض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2882| حمد ممدوح محمد سعيد| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

868436 عيل|سم|ر محمد |لستـــ|عمر عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

4788|3 حمد بــــشر|ء عمر |عمر عل ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

59o|5 يد|بــــر ق|ء سيد ج|ول ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|3654o ر|ن سعيد مختـــ|عمر رمض لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

37o875 ل|لد سعيد محمد غز|خ ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

7598|8 مد|هلل تـــوفيق ح|هر عبــــد |ء م|رس| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

4769|2 هيم سيد صبــــح|بــــر|مريم محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|74o85 حمد فتـــىح محمد مرىس| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

6o95o6 لمرىس محمود معوض|رق |ء ط|حسن لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

757454 عي|لحسينى رف|عمر صبــــىح  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

35o445 ر|لنج|سعد | بــــ محمد زكري|يه| ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

864293 سلىمي محمد محمد محمود دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

2o|9| رص محمد حسن|لن|حمد عبــــد |محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o545 لمجيد|لم محمد عبــــد |مصطفى س بــــ بــــنى سويف|د|

2|2479 ن محمود محمد|م محمد رجح|محمد عص دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

829827 دي عز بــــخيتـــ تـــوفيق|ش ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

526822 ج |ح |لد صل|ر خ|عم لعقىل خرصى ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

2596o8 ء محمد عيسوى محمد|سم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

69954o ف عىل |مروه  لسعيد|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|66|6 وى|لحفن|طلعتـــ محمد عىل | دين سكندريه|ل|حقوق 

|49867 لرحمن|سيد عبــــد | حمد رض| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|2639 لدين|د محمد بــــدر |ن مصطفى رش|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

79o2|4 لكريم|د|ج| لرحمن عمرو رمزى عط|عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

369294 دي|له|حمد عبــــد|مه مصطفى طه |مصطفى سل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

649||4 لكريم|رص محمد عبــــد |ن ن|يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 
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428238 لقديم|لبــــدري |لسيد |رحمتـــ عبــــده  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

243546 لرؤف|ن عبــــد|طمه عيد رمض|ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8||225 مل|د سعيد محمد ك|جه ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

767284 لكريم محمد|وى عبــــد |حمد سبــــع| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

762999 ن|هيم عثــــم|بــــر|حمد محمد |فتـــىح | دين ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|222o تـــه|م مصلىحي شح|م|م |م|نىه  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

85854| وي|ده محمد سطوجي شعر|حم ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

887667 حمد عىل محمد |محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2657o5 عيل طـه بـــــدوى|سم|محمد طه  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

252o28 ره|يم عم|لد|يم محمود عبــــد|لد|عبــــد ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

8o6372 حمد|سم يىحي |ء ق|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

89236| ى حسن محمد |ي ى حسي  سمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8676o9 لم|مد س|هيم ح|بــــر|ئشه |ع دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

369688 ي فهيم 
وق مصطفى حمد|رسر سيه|نوعيتـــ عبــــ

756639 نيس خليل|مريم موىس  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

767895 ن حمد|دل حمد سليم|ء ع|سم| لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|9282 لدين محمد|حمد عز |دهم | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

923266 رف عز حسن |ء ع|سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

8|834o ي 
هلل|حمد عبــــد|عمرو مصطفى ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

معتـــ بــــنى

893oo8 م سعد محمد |محمد عل سيوط|حقوق 

7o552o حمد محمود|لسيد |عمرو يحن  عبــــده  لمنصوره|علوم 

|65736 ل|لع|بــــو ضيف عبــــد |لدين حمزه |نور  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

8o|3o4 تـــه جرجس|مريم سمي  شح ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

33o532 ى |نىه رمض هيم|بــــر|ن حسي  |بــــ بــــنه|د|

853557 ح محمد|لرحمن محمود صل|عبــــد ي|علوم 
|لمنى

283|69 لمرىس|لعدل |بــــ محمد |مه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

25|325 لسيس|لسيد |رص |محمد ن م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

67858o ح|لفتـــ|روق محمود عبــــد |محمد محمود ف |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

82oo54 لك|ستـــم|مر نبــــيل فكري |س ي|نوعيتـــ 
|لمنى
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|5|7o5 لسيد محمد|حمد |ندى  ى شمس|زر عه عي 

638674 بــــرع| ء محسن محمد عط|سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|482|9 لحميد محمد|ن محمد عبــــد |نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

345547 سم عليوتـــ|لدين ق|طمتـــ علم |ف هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

435|82 تـــى أحمد كحله|لزن|ء |ل| سكندريه|ل|طبــــ 

495923 لشيخ|ر محمد أحمد أحمد |مي سكندريه|ل|بــــ |د|

58878 م فتـــىح عىل تـــوفيق|سل| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

6|2o9o لديبــــ|تـــ |لشح|دل محمد |ره ع|س |تـــربــــيتـــ بــــنه

26o5o| لمجيد|لمنعم محمد عبــــد|ء عبــــد|شيم شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

75974| رم مرىس|لمك|بــــو |ره سيد |س ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

4o|99| محمد سعيد سعد محمد محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|43o62 د محمد صديق|ء عم|لزهر|طمتـــ |ف دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

527797 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد|عبــــد| رن سكندريه|ل|بــــ |د|

45|573 هيم خلف|بــــر|لحميد |ح عبــــد|محمد صل سكندريه|ل|هندستـــ 

7o395 حمد|حمد عىل سيد|خلود محمد  لفيوم|حقوق 

356|64 هلل||هلل محمد عط|مصطفى محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

92o28 لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ | ن|حمد عثــــم|م |م هش|سل|

945oo رق سعيد عيد|م ط|هش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

449643 حمد|هيم محمد سيد |بــــر|لد |حمد خ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

885o8o د |لجو|لبــــصي  عبــــد|ل عبــــد|طمه جم|ف سيوط|بــــ |د|

349576 حمد محمد|ن |محمد رمض |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

9oo698 حمد |لسيد محمد |هديل  ج|ره سوه|تـــج

683|58 لحديدى محمود|محسن محمود | ر|ي لمنصوره|حقوق 

|387o3 فظ خرصى|ح ح|لفتـــ|سعيد عبــــد | رن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

266296 م عرفه|لسل|ده محمود عبــــد|غ | معهد فنى تـــمريض بــــنه

446629 سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج ن|عيل فتـــي|سم|محمد يشى محمد 

527354 لرحيم محمود|رص عبــــد |لن|ندى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

827663 ى|لسعودي ك|ء |بــــه مل حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

7|6257 ى رشدى عبــــد |ي لعزيز|لعزيز عبــــد |سمي  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

62227o م|لسل|جر حسن عوض محمد عبــــد |ه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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636726 مر|لحسينى ع|لدين |ل |ح جم|صل زيق|لزق|بــــ |د|

493655 ى مهدي|نور  لدين محمد عىلي حسني  ره دمنهور|تـــج

37o666 ف عر|حسن  ن|بــــى عىل سليم|رسر |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

683|34 لنبــــوى محمد|رق |مريم ط لمنصوره|بــــ |د|

23o53o لعزيز|لعزيز محمود عبــــد|محمد عبــــد لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

9o9786 حمد  |مؤمن رفعتـــ موهوبــــ  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

8472o| ى|ك سعيد سعد| يىلي| |رمي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

54oo22 هيم|بــــر|د |ن فؤ|ن محمد رمض|مرو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

829329 |لوف|بــــو|لموجود |طف عبــــد|ريم ع دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

834|5o حمد|ن |حمد عثــــم|طمه |ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

79|484 ه محمد | لرحمن|حمد خليل عبــــد |مي  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

442485 دى|بــــوش|سم |تـــم محمد ق|محمد ح سكندريه|ل|صيدله 

62|655 لسميع|وى ممدوح عبــــد |لزو|سلوى  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

23|537 ى|لدين جل|ء|عل ل معوض حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

356769 يتـــ صبــــىح غنيىم غنيىم عىل| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

355694 ح حسن محمد|م صل|وس ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|5|3|2 ى سعد محمد عىل عبــــده|ي سمي  ن|بــــ حلو|د|

6o|575 |م طلعتـــ طلبــــه محمود |أحل
ى
لمنوق |بــــ طنط|د|

238699 در|لق|لدين سيد عبــــد|ره نور|س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o4o95 ن|حمد عثــــم|ح فهىمي |لفتـــ|زم عبــــد|ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4oo3o4 م|لش|نور محمد |يمن |حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|473  سيد بــــرعي هليل
مصطفى معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 

سويف

48|574 هيم|بــــر|لسيد محمد |محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

|32535 درس|مرجريتـــ يوسف بــــدير تـــ سيه|نوعيتـــ عبــــ

753o7o ن|لسيد محمد حمد|محمود محمد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

9|38o5 س  |لمحسن عبــــ|محمد مصطفى عبــــد ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

|77587 هلل|س عبــــد |ر عبــــ|سلىم عم |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

862592 حمد محمد|طف |م ع|سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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464667 ى سعد |ي حمد محمد|سمي  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

64265o حمد عطيتـــ|بــــسمتـــ محمد محمد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

777||9 لسيد|لرؤف |مه عبــــد |س|عمرو  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

44|495 ي|شيم
ف محمد تـــوفيق عفيفى ء أرسر لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|32285 ه زكري لم|م س|م| |ني  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2|7344 لغنيىم|لسعيد يوسف | |ر|ي ى شمس هندستـــ عي 

75632| هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|ندى  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

42o924 هيم محمد بــــدوى|ندى عطيه إبــــر لمنصوره|حقوق 

9666| هيم|بــــر|رق عىل |جر ط|ه ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

54323o ى |وس ى حسي  |غ|م حسي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

63o863 هلل|حمد عوض |محمد مؤمن محمد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o548 هيم محمد|بــــر|حمد محمود | بــــ بــــنى سويف|د|

6|5277 وى|لحن|هيم |بــــر|لرحمن |يمن عبــــد|كريم  ط|هندستـــ دمي

642592 حمد|حمد محمود حسنى | حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

|56ooo هلل محمد زىكي|جر مصطفى حفظ |ه |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|59|89 مصطفى حمدى يونس محمد يونس ى شمس|تـــج ره عي 

3692o3 لسعدئى|لمنعم محمد |بــــر عبــــد|محمد ص لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2695|5 تـــه|لحفيظ شح|تـــه عبــــد|د شح|ء عم|شيم ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

834|27 يه عوض عىلي محمد| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4253|5 ي محمد |دين ه|ن
حمد يونس|ئى سكندريه|ل|ره |تـــج

266538 زى|لحميد محمود حج|سم عبــــد|بــــسنتـــ بــــ لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

|24353 هيم|بــــر|هلل |مل عبــــد |لدين ك|م |ن حس|رو ى شمس|تـــج ره عي 

4|6|5| ق|عيل |سم|عيل |سم|ء محمد |هن وى|لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32382o عمرو سيد محمد حنفى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|88o8 ج|لحل|عبــــي  عىلي صديق  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

243639 ى هلل جرجس|د عبــــد|عم| يوستـــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7o645 ديه عىل ذكرى محمد|ن لفيوم|ر |ثــــ|

8o|746 ي محمد|ء بــــرعي عبــــد|هن
لغنى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

772936 ن محمد|ن رمض|م رزق شعبــــ|سل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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2|9849 ر|لكس|دل عىل |ليىل ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7|5|o5 ف | |نور لصعيدي|لسيد محمد بــــدير |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

559|o وى محمود|ء محمود حفن|عل ي|لسن |
|لمنى

47727| ي نصيف سعيد|رك |م
ف وصفى رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

47667| ى ى حم|لدين |ء |عل| لوجي  د|لسيد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

85723o ره فيصل محمد خليفه|س ي|نوعيتـــ 
|لمنى

6o643| شم|حمد ه|هيم |بــــر|محمد محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

547957 ه صبــــىح نبــــيه عبــــد| عيل|سم|لحميد |مي  بــــ دمنهور|د|

75o483 ج|ل يسن فر|لع|لد عبــــد |محمد خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

76443| هر حسنى فهىم محمد|يمن م| طبــــ بــــورسعيد

4o9447 محمد مجدى يوسف محمد شتـــيوى ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

9o4624 ويرس |ل س|ل كم|جرجس جم ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

87|574 حمد محمد|مؤمن حسن  ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

68|846 د|لسيد جي|لسيد طه |محمود  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

752o59 لسيد محمد محمد|حمد حسن | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

498727 بــــو عيد|لمجيد بــــدرى |مروه فكرى عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

24o922 ف محمد محمد |محمد  حمد|رسر ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

535798 ي عيسي|هلل عيد رمض|منتـــ 
ن مصطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

88|o|| ء سيد حسن سيد حسن |دع سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

43786 ى|ء محمد ع|شيم مر حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

354486 ن|حمد بــــدر|ح |ء صل|رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

489o22 ىسر|لخر|هيم محمد |بــــر|يه سعيد | سكندريه|ل|بــــ |د|

42|6o6 ط|لقلف|در |لق|لح عبــــد|حمد ص|هلل |عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

494|56 د غبــــور|لجو|مي عبــــد|طه رفعتـــ بــــره ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8ooo77 ج|ن ذىكي فر|جد رمض|م ي|لسن |
|لمنى

6o|o|o حمد غلوش|هيم |بــــر|مي محمد  ى شمس| لسن عي 

783o37 هيم محمد محمد أحمد|بــــر|لسيد |محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

8965|9 ف حسن محمود مرىس  |عف ج|بــــ سوه|د|

426577 شم|دى محمد ه|له|ء عبــــد |سم| سكندريه|ل|طبــــ 

6853|o بــــينى محمد مصطفى|سعد |ضىح  لشر لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

4o645o رتـــ محمد فوزى محمد سعيد|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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|24288 حمد|دق |عمر ممدوح ص ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4o88|6 حمد نوفل|دريس |سم |هبــــه بــــدر بــــ ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|335o7 محمود محمد محمود مصطفى ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

499266 عيل تـــوفيق|سم|هيم |بــــر| |مه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

53o43o لزينى|حمد |صبــــرى محمود | ند بــــ دمنهور|د|

638559 دتـــ|هيم عىل عبــــ|بــــر|لسيد منىح  |ء |وف زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

9|8|55 هيم |بــــر|حمد |عيل |سم|ء |سم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

449283 م ممدوح محمد متـــول|سل| |بــــ طنط|د|

86244 لسيد|لعليم |ء فتـــىح عبــــد|ول تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

489388 سم|نجوى محمود خميس مهدى ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|334|3 لسيد بــــدير مبــــروك|رق |محمود ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2oo3| بــــشي  ممدوح بــــشي  محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

437o82 لبــــر|زى عبــــد|لمروتـــ نرص محمد مغ| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7874o5 لحميد محمد|لسيد عبــــد |جر |ه زيق|لزق|حقوق 

3258o| ى محمد م محمود حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

68o29o ف حلىم ثــــروتـــ حلىم|عف لمنصوره|بــــ |د|

458|48 منيه وفيق نرص خميس| ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

8537o ح حلىمي فهىمي|حمد صل|دهم | ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

677447 ىط|لمع|بــــو |د |وليد محمد فؤ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

58976 مه طه يسن|س|ء |لزهر|طمه |ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

689638 حمد منصور|حمد حسن |مروه  لمنصوره|حقوق 

753657 لرؤف فهيم محمد|م عبــــد |سل|تـــفى  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

683|55 دل مصطفى عوض مصطفى|هدى ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

343289 د يوسف|ىط عو|لع|طمتـــ عبــــد|ف عه مشتـــهر|زر

879662 ه جمعه مصطفى عبــــد| هلل  |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

4|48oo طف محمد|لد ع|يدى خ|ه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

893498 بــــ |ن دي|ء وحيد محمد سليم|دع سيوط|بــــ |د|

||5234 هلل محمد حسن محمد|جنه  ى شمس علوم عي 

|25856 ل|ح محمد بــــل|لفتـــ|مصطفى سعيد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 
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6|952 د|لجو|لحميد عبــــد |هدير خلف عبــــد  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

686oo6 |لعل|بــــو |حمد محمد |تـــم |بــــسنتـــ ح لمنصوره|صيدله 

||7o|o هيم|بــــر|عيل |سم|د سيد |عم ن|هندستـــ حلو

2786o9 لسميع محمد صبــــيح|ء بــــيوم عبــــد|هن تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|537o5 يه فرج بــــدرى محمد| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

628225 يدى محمد سعيد سعد حسينى|ه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

84554| حمد|لرحمن عىلي |هبــــه عبــــد ن|سو|بــــ |د|

356498 لسيد|وى |لطح|ئى محمد |ء ه|ل| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

845789 حمد|مد |سحر عربــــي ح ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

26|367 لحميد|لغنى عبــــد|رق عبــــد|ء ط|ل| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|59o9 ف محمد بــــره|يدى |ه بــــط|له|مي |رسر لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

257642 ي|ده منصور |منصور حم
|حمد دئى ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6955oo هلل|رق محمود محمد عبــــد |ء ط|سم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

3|63| دل سيد محمد|ع| رن هره|لق|هندستـــ 

4o685o ن م يوسف محمود عىل|عص| مي  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

3529|5 ى |مح يوسف حن|س| مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

773o68 فظ محمد|لح|لد عبــــد |لدين خ|م |حس ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

3548o ف عبــــد |حمد | حمد|لعزيز |رسر هره|لق|بــــ |د|

677538 لعجىمي|د |ن محمد رش|د رمض|زي ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

262|3| ف محمود دبــــور|محمد  رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

4o2779 مر|ر مجدى خليفه ع|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

777289 فظ|يوسف درويش محمد ح زيق|لزق|عه |زر

7o2332 للبــــودى|لخي  |بــــو |رص محمود |ن| ند زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8486o7 بــــوضيف محمد|ء محمد |رس| ن|كليتـــ طبــــ أسو

6472o2 لسيد محمد عبــــيد|ء محمد |لشيم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

893762 فظ عىل  |محمد ح| ر|ي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

227298 لس جم ئيل خليل|ل ميخ|كي  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

285|7 لعزيز بــــدوى|ل عبــــد |لع|حمد عبــــد |محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8322|9 ئيل|يمن موريس روف|نه |دمي دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن
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79o4|5 حمد سعد محمد|ن |يم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

793994 ز خليل|لبــــ|منيه حمزه محمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|o6oo ف مؤمن رسل ن|مؤمن أرسر بــــ دمنهور|د|

28o539 ل|لع|حمد عبــــد|حمد |عمر  هره|لق|هندستـــ 

|484|o عيل حسن|سم|ء ممدوح |ول هره|لق|بــــ |د|

|35573 عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع| ندى محمود بــــكرى محمود

39oo6 ى محمد  لزمر|بــــسمه حسي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

843462 ي محمود
طه محمد حنفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43|445 لغنى|مه محمد رشدى عبــــد |س| |تـــربــــيتـــ طنط

|65944 مل سيد|حمد رجبــــ ك| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|473oo للطيف محمود|ء عبــــد |حمد عل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

|3o87o لسيد شلبــــى|ل |يمن جم|حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o2894 |تـــه يوسف حن|ره شح|س ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

27369 ى مهنى|ن |نوره ف حسي  رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

643665 حمدى مصطفى|ل|تـــسنيم محمد محمد  زيق|لزق|حقوق 

8|2483 يه محمد عمر عىلي| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

78993o هلل تـــوفيق طلبــــه محمد|هند عبــــد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|oo75 لسيد محمد|ء عىلي |ل| ره بــــنى سويف|تـــج

92||9| حمد محمد |ح |ء صل|شيم ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

64|285 بــــ|لوه|حمد عبــــد|در |ديه ن|ن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

525947 ف |ل |بــــل هيم عزبــــ|بــــر|رسر ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

49|283 لجمل|د|حمد ج|رق |دين ط|ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

445687 حمد محمد غريبــــ|رق محمد حسن |ط سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

8|2972 ن محمد|دل شعبــــ|لرحمن ع|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

||925o هيم|بــــر|سحق |هيم |بــــر| |ن|جولي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|26728 |لرحمن سيد أحمد |ئل عبــــد |لرحمن و|عبــــد 
م|م|ل

|رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

48427| نور قطبــــ|لدين محمد محمد |سيف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7||966 لدين|لمهدى محمد نور |تـــ |د|لس|ن |جيه م بــــنى سويف|إعل

363625 تـــ | حمد|لسيد محمد عىل |حمد |مي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط
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26o297 |حمد ح|جر |ه
ى
فظ دسوق ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

347928 حمد حسن درويش|لد |خ ى شمس|تـــج ره عي 

225677 لسيد تـــوفيق|حمد حمدى | د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

6|6|6| لجنيدى|د محمود |محمود عم ط|هندستـــ دمي

8oo525 حمد سيد محمد حسن| سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

|57234 ن نبــــوى محمد|م شعبــــ|ريه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

339|26 بــــ عىل حسن|لتـــو|رتـــ عطيتـــ عبــــد|س ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5o7348 ن|ء محمود محمود رضو|لىمي سكندريه|ل|بــــ |د|

7o7296 لدين محمد رشدى حسن محمد|م |ء حس|ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|22232 ى|بــــر|يه | ى محمود حسي  هيم حسي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

|6339| د محمد|مريم عمر رش ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

69774o ده|هيم حم|بــــر|لكريم |حمد عبــــد |ن |رو لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4992o5 ي
لسيد روزن|ثــــروتـــ ذىكي | دئى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

||773o هيم|بــــر|بــــ محمود يحن  |شه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|o|79 هيم مصطفى مصطفى|بــــر|لمتـــول |ء |ول لمنصوره|بــــ |د|

28|o55 ل سيد مصطفى درويش|حمد جم| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|76844 مه محمد محمود|س|ندى  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

6899|4 ل|لو|ن مصطفى |رغده عطيه سليم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

37|3o9 بــــورسيع|ل عبــــدتـــ |جدتـــ جم|م |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

4374o7 عيل|سم|لحليم محمد محمد |حمد عبــــد | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

648358 لمسلىم|حمد محمد |ء وجيه |زهر زيق|لزق|حقوق 

343|59 لحليم|ندي طه مسعد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

82244 تـــه|لد محمد شح|لدين خ|عز هره|لق|حقوق 

27|385 لحميد عنيو|ن عبــــد|ء سليم|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|26455 هيم|بــــر|لسيد |دين محمد |ن سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

2463|7 لعظيم|لنبــــى محمد عبــــد|محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

257426 بــــوبــــكر رجبــــ| |ئى رض|م| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

537642 لنمر|لرحمن |عبــــد| م رض|ر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4|5786 وى خرصى|دل محمد هند|بــــسنتـــ ع لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

676322 بــــى جبــــر|حمد عر|د |سع لمنصوره|ره |تـــج
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3|88|| د محمود عمر محمود|جه ى شمس|د| بــــ عي 

323545 منى سمي  عىل سعد عيس ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3||o22 م|لسل|حمد عبــــد|يوسف سيد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

33|236 لسيد|لرحمن |ن عبــــد|م زيد|ن هش|يم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

858457 بــــ|لوه|ح عبــــد|محمد نج| ند ي|بــــ |د|
|لمنى

6399o| لسيد طعيمه|ء محمد محمد |لىمي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

766958 هلل بــــدوى|هلل حمدى عبــــد |محمد عبــــد  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

|39269 حمد حسن محمد|ئل |ندى و|س ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4o8339 ره|لرحمن عم|محمود عمرو محمود عبــــد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

4o6397 ه جم| حمد|ل حسن |مي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

49738o هلل مصطفى درويش عودتـــ|منتـــ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

34587 لح محمود|لرحمن محمد ص|عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8888| ن|لسيد بــــدر|ن |تـــم سليم|لدين ح|نور ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8||7o3 مروه محمد معروف مرىسي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5257| لقوى|بــــر عبــــد |ء محمد ج|دع ي سويف
هندستـــ بــــنى

|57o9o ح محمد|لفتـــ|طمه يحن  عبــــد |ف ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

845255 ي زين |نسمه 
ى
بــــدين سعيد|لع|لدسوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

6777o2 لحليم|ل عبــــد |تـــم جل|مصطفى ح ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

624|2| ف فؤ|م |سل| لدين موىس|د عز |رسر لمنصوره|طبــــ 

333|85 لرحمن|لم عبــــد|لسيد س|هلل |عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

323239 وس|ندر|دق |دل ص|يدى ع|ه ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

6|3255 ق|محمد ممدوح مصطفى عطيه  وى|لشر |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

8|6258 زم محجوبــــ محمد مرىسي|ح ي|هندستـــ 
|لمنى

6o777o لعدوى|لعزبــــ |هيم |بــــر|م محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o||65 لدهبــــ|بــــو|لسيد |حمد محمد |محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3|89| ل محمد حسن|هلل جم|منتـــ  ن|بــــ حلو|د|

|73234 هلل|روق محمد عبــــد |يمن ف|لرحمن |عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7|6849 ي|حمد مو|لرحمن بــــكر عبــــده |عبــــد 
ى
ق |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 

لمنصورتـــ
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43o|2o مريم محمد محمود وهيبــــه |ره طنط|تـــج

49o522 ص|ن محمد رجبــــ محمد فرع|يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4|89o ن|حمد عثــــم|حمد محمد سيد | ى شمس هندستـــ عي 

5|o7o5  عبــــد|حمد عبــــده رفعتـــ |
ى
ر|لغف|لدسوق بــــ دمنهور|د|

33942o هيم يىح|بــــر|دى |له|دل عبــــد|هلل ع|منتـــ  |نوعيتـــ بــــنه

88|243 ى |بــــ ع|يه| طف عبــــده حني  سيوط|ره |تـــج

||885o محمد محمود| كرم زكري| لي|د وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

7o99o حمد|م |لسل|لد عبــــد |بــــ خ|رح لفيوم|عه |زر

4o449| لزينى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|لمحمدي |عمرو  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o9|35 ح|لمل|ده سعد |ن حم|نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

26|26 مل محفوظ|لرحمن مصطفى ك|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

834o99 لرحيم محمد محمود|مروه عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3|968| لعبــــد بــــشي  يوسف|ء محمود |شيم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

648333 تـــ عبــــد| م|لسل|لحفيظ عبــــد|للطيف عبــــد|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

778249 ى س|ي در|لق|م محمد عبــــد|سمي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

486892 شم|لسيد ه|لرؤف |لسيد عبــــد |يوسف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

272646 بــــوبــــكر|ع يوسف |ء رف|رس| دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

53o|83 ن|للطيف روتـــ|ن سعيد عبــــد |عــزتـــ رمض سكندريه|ل|حقوق 

4o5475 هلل|لسيد عبــــد |لعربــــى |يه محمد | |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

49264| ى|لحميد ش|محمد بــــكر محمد عبــــد هي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|8765 ل صليبــــ تـــوفيق|كم| فيول ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

75566o ئى|لعن|حمد محمد |طمه حمدى |ف عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

245|o4 مد|لحليم ح|عبــــي  عمر عبــــد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

239257 دل عليوه|لدين ع|ء|زينبــــ عل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

786888 م|م عوض محمد تـــه|ريه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

43|533 لسبــــىحي| |لنج|بــــو |هلل حسنى |عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4o6575 رفعتـــ سعد فرج عوض| رين|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o6234 لس فؤ سحق |د قدوس |كي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6353|5 لمجيد|لبــــصي  محمد عبــــد|ن عوئى عبــــد|يم| زيق|لزق|بــــ |د|
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9|36|7 ى دى لبــــيبــــ  |وسيم ن| مي  لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

49|586 ى|لع|لغنى عبــــد|نور عبــــد|محمد  ل حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

78|4|3 ي|شيم
ء مصطفى حسن مصطفى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

229693 حمد|ن |حمد شعبــــ|منى  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

86o573 ي|لظ|بــــرين طلعتـــ عبــــد|ص
هر تـــوئى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

4o7244 لشيخ|حمد |ء مصطفى محمد سيد |دع سكندريه|ل|حقوق 

88o|36 لحميد |حمد محمد محمود عبــــد| سيوط|تـــربــــيتـــ 

274222 يد |بــــو|لبــــنى محمد  ى د|لجو|عيل عبــــد|سم|لي  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

86o75o حمد محمد|زى |محمد حج ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

823237 صفوتـــ محمد عىلي| دين سيوط|ره |تـــج

843|94 ي |ف
حمد تـــوفيق|طمه مصطفى ن|سو|حقوق 

87o655 ي|ر
ئيل|ثــــروتـــ رشدي ميخ| ئى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

42862| ى نجيبــــ ي|ي ى عبــــد |سمي  سم|لرسول ق|سي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

5|7646 خ|لطبــــ|ن |آيه محمد رمض سكندريه|ل|طبــــ 

|65578 |لعل|بــــو |طف محمدين |يدى ع|ه ن|بــــ حلو|د|

475776 لجندى محمود|محمد رجبــــ محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

268264 لمنعم خليفه|لمنعم حسن عبــــد|عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

88699o م عىل فرج |يدى عص|ه سيوط|حقوق 

5||oo8 ضل حسن|حسن عىلي ف سكندريه|ل|طبــــ 

4|49o2 لسمدوئى|ل محمد |حمد جم| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

78o355 لعزيز|ل خليل عبــــد |هل| ند زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o42o ي عبــــد |دي ر|له|عبــــد 
بــــ محمد|لتـــو|ضى ي |

رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

52|7oo هيم|بــــر|دق |لص|ء حسن عبــــد|سم| تـــربــــيتـــ دمنهور

|6657| ي
لحميد جوده|لدين مصطفى عبــــد |ء |عل| دئى ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

6|63o| ربــــعتـــ|بــــو |حمد حسن |آيتـــ  ط|معتـــ دمي|علوم ج

||62|8 لسيد حلىم|ئى |ن ر|مرو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

499o29 ي|مل علو|دل ك|ء ع|رس|
ئى تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

52949| ى  ى |لص|حسي  لحيص|وى |لص|وى حسي  |هندستـــ طنط

|5o9|5 لصمد|ح عبــــد |لفتـــ|ده محمد عبــــد |غ ى شمس| لسن عي 
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8o5|9o محمد حسن محمد حسن حقوق بــــنى سويف

4346o6 ر|لنج|حمد عىل |ء |شيم |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

2838o3 محمد محمود محمد محمود ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

4|648 لصمد|بــــى صميدتـــ عبــــد|ر صو|من هره|لق|حقوق 

62797| لجندي|ح محمد محمد |لفتـــ|جر عبــــد |ه زيق|لزق|بــــ |د|

4oo222 لملط|هيم |بــــر|حمد |هدير مجدى  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5|8|o2 لرحمن زعلوك|عثــــ عبــــد |لبــــ|ر رزق عبــــد |من ن|علوم حلو

8622| ي|شور عطيتـــ عبــــد |سمر ع
لغنى دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|

لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

688338 يمنى عىل مصطفى عىل مصطفى لمنصوره|حقوق 

6|4|o6 لمشد|ن حسن تـــوفيق |ريم|ن |طبــــ طنط

247o24 ى|حمد محمد محمد ش| هي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

254358 ر|لمنعم محمود بــــيص|ن سعيد عبــــد|سلو ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

5|6854 حمد زغلول|نور |حمد |بــــسنتـــ  بــــ دمنهور|د|

3387|3 لسنهورى|د |هيم مصطفى عو|بــــر|ء |شيم عه مشتـــهر|زر

427556 لسيد|لسيد عىل |محمد نرص  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

834|84 حمد محمود نجيبــــ محمود| ج|ره سوه|تـــج

755256 ندى حسن عمر محمدين عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6|6328 لعزبــــ|ندى عىل عىل  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

432954 م|ء حسن محمد سل|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6747o مر سمي  عزيز مجىل|س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

9||49o  |لش|لحسيبــــ عبــــد|مروه عبــــد
ى
| لنج|بــــو|ق تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|39|43 لحميد|لسميع عبــــد |لدين عبــــد |ء |ء عل|شيم ى شمس حقوق عي 

7696|| ح محمود محمد|لفتـــ|طه عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

689287 لمجيد عىل محمد عىل|ء عبــــد |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

366o8| هيم محمود عىل|بــــر|رتـــ |س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

65|93 |لبــــ|ن عبــــد|هدى رجبــــ حس
ى
ق لفيوم|لعلوم |ر |د

6262o8 رى|لبــــخ|مل |حمد ك|ن حمدى |مرو زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3||994 لحميد غنيىم|ح عبــــد|مصطفى صل دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح
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825o7o س محمود|سم عبــــ|لق|بــــو|حمد | |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

|57798 سعد معوض|ء محمد سيد |لزهر|طمتـــ |ف هره|لق|علوم 

8o24|8 ي عبــــد
هلل|حسن حمده حبــــسر ي|نوعيتـــ 

|لمنى

88o346 ى ش|ج مل  |رل وديع ك|كلي  سيوط|علوم 

69|7o7 لشويىمي|لرحمن |لمنعم عبــــد |حمد عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

7o9465 حمد زويتـــتـــ|مريم محمود محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5299o4 بــــر محمد|حمد ص|ل رجبــــ |جم سكندريه|ل|هندستـــ 

823928 ه نتـــعي غل| حمد|ض |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

52|629 لمرصى|هيم محمود |بــــر|ئى محمود |أم سكندريه|ل|طبــــ 

479847 هيم بــــدر طلبــــ يوسف|بــــر|يوسف  سكندريه|ل|هندستـــ 

627|57 ل سعود|م محمد جم|تـــغريد عص زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

229423 لحميد|منى صبــــىح عىل عبــــد هره|لق|بــــ |د|

47973 لىح محمد|مصطفى سعيد عبــــد  هره|لق|ر |ثــــ|

8|675 ر|لموجود مصطفى نص|م عبــــد |بــــتـــس| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

24o778 زى|لرحمن حج|حمد عىل حسن عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|54o39 ى|ر |ج  مختـــ|حمد ن| مي  هره|لق|م |عل|

766633 وى|لحج|حمد محمد تـــوفيق محمود | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

495885 |ح محمد حلقه|ن محمد صل|يم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

269973 ره|لسيد محمود محمد عم|محمد  |ن طنط|سن|طبــــ 

4578o4 لسيد مرزوق محمد|محمد  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

3582o در|لق|ل تـــوفيق عبــــد|مريم جم ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

7o8o|7 هيم محمد فرج|بــــر|حمد |م |ء س|رس| لمنصوره|عه |زر

775|2o زى|لمغ|لرحمن محمود سعيد محمد |عبــــد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

56|2| ى|م عمر عبــــد |حس لعظيم محمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

89235| ن شنوده |ر سليم|نشين مختـــ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|3526| فرج سليم| محمد رض ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

758943 يف  حمد|ضى |لر|لسيد عبــــد|حمد |رسر كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

78|4|6 ن|ح محمد حس|لفتـــ|ء ممدوح عبــــد |عىلي لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

75|335 ع|لبــــي|لد وليد حسن حسن |خ بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

2262|3 عيل|سم|بــــو |لسيد |لمنعم |م عبــــد|محمد هش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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79o2o7 لمغربــــى|لسيد أحمد |رس |م ي|حس |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

||777o ى عىل عبــــد | |طيم|ف لحليم|مي  ى شمس| لسن عي 

8656o4 بــــوبــــكر عىلي|شه |عبــــي  عك |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6o3533  خليل|لعط|ء عزتـــ محمد |عىلي
ى
ق |ره طنط|تـــج

4459|2 حمد|هيم |بــــر|لطوجى |م |م حس|هش ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|72786 هيم|بــــر|حمد |ن |منه زيد ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

427699 ى زيد ى جمعه حسي  ن|محمد حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

332286 لسيد|د مرىس |رق محمد عو|ل ط|نه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|36253 ل فوزى|يرينى مفيد كم| لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

33483 لحميد عىلي خضي |هلل عبــــد |معتـــزبــــ| نور سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

337285 لسيد|حمد مجدي محمد | رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

4|68o5 س|يه محمود ذىك هر| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

68|5o4 ئى محمد محمود نعيم|ء ه|عل لمنصوره|حقوق 

44262| لنبــــى مصطفى فريج|م عبــــد|عبــــي  هش لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|62||7 ن|حمد حس|بــــ ممدوح |يه| لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

|694o7 لعزيز|لدين فوزى عبــــد |ء |هلل عل|منتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|468o| ء عىل محمد|محمود ه ئى دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

6o942 |لنج|بــــو |ء وحيد سيد |دع لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

67946o ن جعفر|م شعبــــ|لسل|ن عبــــد |حمد شعبــــ| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|3|648 يمن سعد شلبــــى|بــــسمه  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

|5687| حمد|محمد محمود سيد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

435o44 ن|تـــتـــ عثــــم|زن محمد شح|م سكندريه|ل|حقوق 

|56|48 هيم|بــــر|هيم |بــــر|م محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

44665 حمد محمد محمود نوفل|يه | هره|لق|حقوق 

834444 حمد|لم محمد |رس س|ي ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى
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248636 هلل وهبــــه|ورى عبــــد|لمغ|لسيد |طمه |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

6772|4 ي|لزعفر|لرحمن سمي  محمود |عبــــد 
ئى لمنصوره|بــــ |د|

9ooo|5 ن |ئى صبــــرى مهر|ندرو روم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5293|3 ر|لنش|هيم |بــــر|لسعيد |هيم |بــــر|مصطفى  لشيخ|هندستـــ كفر 

7|72o4 حمد رشيد|رق محمد محمد سيد |محمود ط ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

483233 لعزيز محمد|محمد عبــــد | رن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2|6697 د|لحد|عيل |سم|كريم محمد حمزه  ى شمس|تـــج ره عي 

837o47 ي محمود محمد|لش|خلود عبــــد
ى
ق دى|لو|ضتـــ ج جنوبــــ |معهد فنى صىح ري

46459 ن صديق|ء معروف شعبــــ|شيم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

497947 ن|لسيد زهر|ن رزق |ء زهر|ل| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|97|| حمد عىل|لحميد |رضوى عبــــد  هره|لق|حقوق 

|44823 لد محمد طتـــ|مريم خ ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

296o|| لس ه سعد|ئى جرجس |كي  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

|29443 ي فريد سل|لرحمن ه|عبــــد 
م|ئى وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

663|6 ن|ن عثــــم|ن سليم|مصطفى عثــــم لفيوم|هندستـــ 

22957o دق عىل محمد|سلسبــــيل ص كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

426656 لبــــودى|حمد عىل |مريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

87o378 لسيد طه|محمود محمد عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

|5o5o3 بــــر حسن|هلل ص|عمرو عبــــد  ن|هندستـــ حلو

336525 ن|ود رشو|م د|هلل هش|هبــــتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

679898 د|لمرىس ج|نسمه موىس محمد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

89|363 بــــر سيد |محمود عنتـــر ج ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|o7|9 لس م لسبــــىك|هر حليم |كي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

833|54 ر محمد يونس|لغف|لطيفه عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

||6469 ي|
|سحق صموئيل حن| |وليفى ن|فنون جميله فنون حلو

755764 ى محمد|ء شح|لزهر|طمه |ف تـــه حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

768746 ن|دى سليم|له|ن عبــــد |دى سليم|له|عبــــد  لعريش|تـــربــــيتـــ 

52o44o لصمد جعفر|دل عبــــد|منيتـــ ع| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

863|75 ى خلف |لوه|عبــــد هلل محمد|بــــ حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع
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8943|5 ه ح| حمد |فظ محمد |مي  سيوط|بــــ |د|

299748 لبــــدوى|عيل |سم|ء محمد سليم |شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

682695 ل|لسيد محمد هل|ندى مؤنس  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

87572o لدين  |لعزيز محمود محمد نور |عبــــد ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

25o276 هيم جربــــوع|بــــر|لسيد |ل |ورده جم تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

453428 ل|لع|لسيد عتـــريس عبــــد|لبــــيىل |هدى  سكندريه|ل|حقوق 

675o|o وى|لجد|هيم |بــــر|حمد |سل |بــــ لمنصوره|ره |تـــج

347|69 لسيد محمد مصطفى|محمد  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

68o45 هلل نجدى|ء نجدى عبــــد |شيم لفيوم|عه |زر

6228|2 بــــينى|لسعيد |يوسف محمد  لشر ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

694|8o ى|بــــر| هيم محمد محمد خرصى حسي  لمنصوره|بــــ |د|

462|68 لعزيز محمد عمر|محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

28|ooo ح|لفتـــ|م عبــــد|لسعيد محمد س|م |س ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

8o|989 حمد حسن محمد حلىمي حسن| ي|طبــــ 
|لمنى

8|4865 ي محمود|
يه خلف حسنى ي|بــــ |د|

|لمنى

495||6 رص|لمنعم ن|حمد مدحتـــ عبــــد | ره دمنهور|تـــج

235922 لسيد|فهيم محمد فهيم | مه هره|لق|حقوق 

|35o63 ف صبــــىح |يوسف  هيم|بــــر|رسر ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

345566 ى |ي ن|هيم شعل|بــــر|حمد عزتـــ |سمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|2|687 لعزيز|مه محمود عبــــد |س|عمر  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

683666 ن|لحميد محمد كيو|مي  عبــــد |ل|محمود  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

35|662 هد|لش|حمد |حمد محمود فتـــىح | |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

|78675 ى |لفتـــ|م عبــــد |سل| حمد|ح حسي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

5|7857 ز|لقز|هيم |بــــر|ل |رحمه كم هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

373377 للطيف|حمد عبــــد|محمد | رول |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|5574 وى|لعشم|تـــتـــ |حمد محمد شح|سلىم  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

2|8589 م|م|فظ |حمد ح| |نور لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

49258o لسيد مرىس حمده|لرحمن حسنى |عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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886598 ف ميل| تـــه |د حليم شح|رسر سيوط|ره |تـــج

245965 ي|د
ل جرجس وليم جرجس|ئى ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

36794o ج|حمد محمد فر|حمد سيد | ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

69549o محمد عطيه سعد| محمد رض لمنصوره|عه |زر

7o2264 حمد|تـــسنيم محمد محرم محمود  زيق|لزق|ره |تـــج

296498 محمد حسن فتـــىح حسن هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

7o6864 لد|هلل محمد فتـــىح خ| |حمد عط| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

6o736| لزنون|لسيد |طمه محمد |ف ي صىح طنط
|معهد فنى

8||287 ن عىلي|ء عىلي عثــــم|شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

75|26 بــــ محمود|لوه|بــــ عبــــد |لتـــو|محمد عبــــد  سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

44527o هيم|بــــر|لحميد |روق سعيد محمد عبــــد |ف سكندريه|ل|هندستـــ 

267528 ى ع|ي بــــدين|ح ع|دل صل|سمي  |نوعيتـــ بــــنه

759336 زق|لر|ل محمد عبــــد |م فتـــىح محمد كم|سه  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|75|9 لدين فرج|حمد محمدعز |هلل |منتـــ  هره|لق|علوم 

8|449| حمد عىلي|محمد محمد  ي|عه |زر
|لمنى

246386 ء محمد ضيف|لدين عل|م |حس ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

686|98 حمد|ح |لفتـــ|بــــ محمد عبــــد |يه|مجد | لمنصوره|بــــ |د|

8325|6 ى وفدي |ي شد|لمجد ر|بــــو|سمي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

546322 يكل وجدى مرقس عبــــده|م دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

442396 دي|لبــــ|محمود محمد حلىمي  ى شمس| لسن عي 

83o77| هيم|بــــر|محمد يىحي زىكي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8o9633  ذىكي
ى ى محمد حسي  حسي  حقوق بــــنى سويف

7|o387 لبــــسيوئى|هر محمود محمود |م| لي|د لمنصوره|علوم 

757564 ح|لفتـــ|تـــ عبــــد |لشح|لسيد |م  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

77||99 فظ|لح|هلل محمد عبــــد |ره سمي  عبــــد |س زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

526668 هيم محمد حسن|بــــر|عمرو  سكندريه|ل|بــــ |د|

2|3426 وى|لبــــهنس|لعزيز |هيم عبــــد|بــــر|ن محمد |نوره ى شمس هندستـــ عي 

852|83 مل يوسف|محمد يوسف ك ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

259755 بــــ عزتـــ محمود عطيه|رح لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 
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854773 ى|لدين |ء|طمه بــــه|ف لسيد حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

7689|o ى|مه |ندى جميل سل ى لعني  لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

27|872 مر|بــــو ع|حمد |هبــــه محمد  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6o8763 لرحمن محمد|م جودتـــ عبــــد|أحل |بــــ طنط|د|

29|96o زق|لر|ل عويس عبــــد|له جم|ص| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

678249 نه|بــــو عي|ندى رجبــــ محمد محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

47o64 ى|فرح س م محمد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

492626 لس صموئيل عبــــد  نوبــــ|ك بــــ|لمل|كي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

494632 ي ع
لغنيىمي|در |لق|حمد عبــــد|دل |مصطفى دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

825372 حمد عىلي حسن|منيه | ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

23oo32 هيم| بــــر|حمد محسن محمد حسن | سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

5o582 لق عىل|لخ|بــــر عبــــد |محمد ص لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

847762 ن ربــــيعي حسن|ء شعبــــ|سم| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

328585 تـــربــــى|ل|لسيد محمد |ح |مح صل|مصطفى س |نوعيتـــ بــــنه

|28973 حمد|ن |محمد سعيد سليم ى شمس|زر عه عي 

|56446 محمد مصطفى عيس محمود ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|3o6|2 ل|لع|مريم محمود محمد عبــــد  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

4872|9 ح محمد عطيه|لفتـــ|ح عبــــد|حمد صل| ره دمنهور|تـــج

8974|| بــــ محمد  |لوه|لحمد عبــــد|بــــو|م |بــــتـــس| ج|بــــ سوه|د|

23335| للطيف|للطيف حسن عبــــد|عبــــد| دين |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

336849 لرحمن نبــــيل طه عىل|عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

23|939 ى   حسي 
لجوهرى|عمر محمد مصطفى ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|

تـــ| بــــمرصوف

682728 ى|مد حسن |مد ح|ره ح|س لبــــحي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|6393 ود|د زىكي د|مجد عم| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

679972 لحميد محمد|ن عبــــد |ره سمي  شعبــــ|س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8|8874 ي محمد |ر
حمد|نيم رضى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

9|2338 لسيد  |للطيف محمد |شم عبــــد|ه لمنصوره|حقوق 

37245o لسيد متـــول|حمد |محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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7|522 ي سيد محمد
محمد مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

27|636 ن|مريم عزتـــ محمد مرىس زيد هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

9|4895 حمد محمد  |حمد حسنى | لمنصوره|حقوق 

7|o9|5 لمتـــول حسن|لمتـــول فهيم |محمد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4o6553 يل|حمد ط|لعزيز |نه محمود عبــــد |جم م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

9|583o نىح  نبــــيل وديع محروس  | سيوط|طبــــ بــــيطرى 

8|497o ي وليم فهىمي|مريم ه
ئى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

764862 بــــينى|حسن حسن محمد | ن|روف لشر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8||265 لعظيم|محمود عزتـــ عىلي عبــــد ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

6o395o لحميد غنيمتـــ|لمقصود عبــــد|هيم محمد عبــــد|بــــر| | تـــمريض طنط

646635 للطيف|هيم عبــــد |بــــر|ح |يه صل| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4875|9 م|لسل|ن عبــــد|حمد فتـــىح شعبــــ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|32| م مصطفى محمد|روفيده عص هره|لق|حقوق 

223329 حمد|مه محمد محمد |س|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

86729o ره|د بــــخوم بــــش|سعيد ج ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

9|||5o شم |لمنعم محمد ه|ء عبــــد|رس| ج|ره سوه|تـــج

69584| بــــ|لوه|لسعيد عبــــد |حمد محمد وجيه |ر |مي لمنصوره|ره |تـــج

7762o3 لسميع|لعظيم عبــــد|ل عبــــد |سلىم جم لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

326455 ن ك|لمل|ديبــــ عبــــد|د |ميل| مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

233378 ى محمود ص بــــر|سميه حسي  ى شمس|زر عه عي 

72859 بــــ|لعزيز خط|ن عبــــد |م شعبــــ|ريه ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

75o563 دل منصور محمد|محمد ع ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

256475 لديبــــ|حمد |ء سمي  |شيم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

3|27|8 ئيل|تـــه ميخ|شح| يىلي| |بــــول كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

52o|83 ن|بــــو سليم|هد محمد |ء مج|رس| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

6oo666 فع|لش|محمد محمد يوسف موىسي  |صيدله طنط

78|236 ل محمد حسن|محمد جم ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6o988| ره|ح نرص عم|ء صل|رس| لمنصوره|علوم 

85553| دق بــــكلوج|هلل ص|مريم عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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8|3268 بــــ|لوه|ل عبــــد|ح جم|حمد صل| ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

||9938 د عدل حكيم|ن عم|ليىلي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|5333 د حسن عىل|محمد عم ى شمس صيدله عي 

23827o ل ممدوح مصطفى زىك|من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5o32|4 لمليىح |لعزيز محمود |دل عبــــد|م ع سكندريه|ل|طبــــ 

33o454 تـــ رض هيم|بــــر|محمد حسن | ني  شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

|2o823 |سحق حن| |سيمون يوحن|ن| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

632972 لكردى|لكردى محمد |بــــو بــــكر |حمد | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

699|6 هيم|بــــر|هيم عمر |بــــر|عمر  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

6o92o5 لمني |د |يز فؤ|حمد ف| لمنصوره|حقوق 

898oo4 يوسف شلبــــى محروس سيد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

35o768 د|م محسن محمدي محمد ج|ريه |بــــ بــــنه|د|

525|53 م|ر سل|ر فتـــىح مختـــ|ريم مختـــ سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

249529 هلل|دق عبــــد|لص|لمجد محمد |بــــو|بــــ |رح هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

229o77 مي|لرحمن تـــه|مه عبــــد|س|سلىم  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|28893 حمد محمد|لسيد |م |محمد عص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

272324 لعزيز يوسف حسن|لعزيز محمد عبــــد|عبــــد لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

5o8884 م حموده|لسل|حمد سعيد عبــــد | لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

7o2968 |حمد شط|حمد |هلل |د عبــــد |جه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

5|6|9o تـــ|لزي|نىه فرج محمد محجوبــــ  |علوم بــــنه

63|45o ي
د رشدى يوسف|عم| سيلفى لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 

ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

783o|4 ى عىل محمد ل|عىل  ى|مي  شي  زيق|لزق|ره |تـــج

|6|598 محمود محمد سيد محمد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

43o723  |هيم |بــــر|رتـــ محمد |س
ى
يبــــ|لش|لدسوق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

2|7639 لحليم|لمحسن عبــــد|دل عبــــد|يوسف ع هره|لق|هندستـــ 

778o3| دى|له|م عبــــد|لسل|لمقصود عبــــد |هبــــه عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

255892 د|هر محمود عي|كريم م لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

244583 هيم خليل|بــــر|لد محمد |محمد خ ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى
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834354 ى خليل|ج |محمد رس لدين محمد حسي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

23986 ى خليل مدبــــول محفوظ|ي سمي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

6|4727 ق|هيم |بــــر|هيم طلعتـــ |بــــر| وي|لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4o5|84 وى|لعشم|ن |حمد محمد عطيه سليم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|66o وق جم هلل|لعظيم عبــــد |ل عبــــد |رسر ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

93o64 لعزيز|ن محمد عبــــد |محمد شعبــــ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o3385 ع|لرف|ئ  |حمد محمد رج| |دين |صيدله طنط

47|o9  عبــــد 
ى
ر عىل|لغف|سلىم دسوق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|4556 لم|فتـــ عبــــده عىل س|رق ر|ط| رن |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|35492 جر عىلي عطيه مهدى|ه هره|لق|ره |تـــج

827792 حمد|لحميد |لبــــدري عبــــد|حمد |محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

9o9363 د |بــــتـــ ج|ء نبــــيل ثــــ|رس| ج|عه سوه|زر

75|57|  بــــخيتـــ جبــــريل|هيم |بــــر|م |هدوى عص
ى
لدسوق تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

625338 |ل محمد عبــــد |لدين محمد كم|م |فرح عص
لحليم

ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

793o|7 هيم أحمد|بــــر|هنده يحن  |ش مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

639339 ن|لسيد سليم|نهله سعيد جوده  زيق |لزق|تـــمريض 

9|633o ى عبــــده منصور   محمود حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

873o5 حمد|بــــر |بــــ عىل ج|رح بــــ بــــنى سويف|د|

342o98 ئى|لحلو|لسيد |لسعيد |ر عىل |من ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

6373o9 ح سيد|لفتـــ|وى عبــــد|لشبــــر|ح |لفتـــ|ء عبــــد|سم|
حمد |

زيق|لزق|علوم 

753o28 حميد محمود|هلل عيد |عبــــد  ي|معهد ع |تـــ مرص |بــــرصي| لي تـــكنولوج 
.تـــ|لجديدتـــ بــــمرصوف

354943 هلل محمد|محمد عبــــد| نسمتـــ رض ى شمس صيدله عي 

4966|7 لمنعم سعد محمد|رتـــ سعد عبــــد|س عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

89|9|4 ى مل منصور |سعيد ك| روجي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

888269 بــــرين عىل حسن بــــخيتـــ  |ص سيوط|حقوق 

889|8| ل محمد |طمه محمد كم|ف ي صىح 
سيوط|معهد فنى

6439oo ي|ر
لسيد|محمد شلبــــى عوض | ئى زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

788867 فظ|ل ح|لع|حمد خلف عبــــد| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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6o4284 لحميد يونس|لسيد عبــــد|حمد | لمنصوره|ره |تـــج

3629| رثــــ|لو|حمد عبــــد |بــــ |محمد دي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|222o4 بــــ|لوه|م محمد عبــــد |محمد حس ى شمس هندستـــ عي 

342442 هيم عرندتـــ|بــــر|هيم محمد |بــــر|ر |من ى شمس|د| بــــ عي 

9244o ى محمد|محمد كم ل حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

54729o لففى|لكريم |لكريم محمد عبــــد|عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

77o968 تـــه|مه محمد فوزى شح|س|نىح  | زيق|لزق|بــــ |د|

35469o لسيد حسن|لسيد |لرحمن |ر عبــــد|مي ى شمس طبــــ عي 

266629 م محمد تـــوفيق حسن|ندى عص ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

284o88 هيم|بــــر|د مصطفى |لد رش|م خ|سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|5494 ل محمود هريدي|هبــــه جم ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

76o3|4 هيم|بــــر|س محمد |حمد عبــــ| لسويس|هندستـــ 

254o55 لتـــيه|عيل |سم|ر عىل |عمر مختـــ لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

877|54 حمد |ل حلىم |ن جم|نوره سيوط|ره |تـــج

86629o ده محمد سعيد محمد|غ زيق|لزق|حقوق 

|493|7 مل|نور ك|لمنعم |محمد عبــــد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

428o87 لفضيل عوض رزق|هيم عبــــد |بــــر|مريم  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

75|323 بــــينى|لعزيز |دل مصطفى عبــــد |مؤمن ع لشر ره بــــور سعيد|تـــج

34|998 ه|لل|حمد عبــــد|د عزيز |رؤى عم ى شمس صيدله عي 

635789 وى|لص|ش |وى ري|لص|ره |س زيق|لزق|نوعيتـــ 

3|469 قتـــ ن| هر|لظ|رص محمد عبــــد |رسر هره|لق|حقوق 

77374 حمد محمد|محمد فتـــىحي  ن|بــــ حلو|د|

436997 بــــوسعد|هيم محمد |بــــر|عىلي | لي|د لشيخ|عه كفر |زر

27o52| يد|بــــوزيد ف|لحسينى |محمود محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

627523 تـــ عص لحليم|هلل عبــــد|م عبــــد|أمي  زيق|لزق|بــــ |د|

9o3583 لسيد |حمد |حمد منتـــرص | ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

323o67 م مهدى نور|ريم هش ى شمس علوم عي 

|73323 ن|حمد سليم|كريم سعيد  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

45o68 محمود مجدى صديق مدبــــول ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

Thursday, September 6, 2018 Page 14858 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

694|59 مر|دى عطيه  ع|له|تـــ عطيه عبــــد |نعم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|6oo4 ى|بــــ ى ع|كي  ى رمزى حسي  مر|م حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

442446 ل|لبــــد|زم محمد حسن |حمد ح| لشيخ|ره كفر |تـــج

279o9| زم كرم محمد مبــــروك حنطور|ح ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8o||95 هلل|هيم طه عبــــد|بــــر|ء |شيم ي|علوم 
|لمنى

|44o29 لحميد محمد|لحميد محمد عبــــد |فريده عبــــد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

77||75 هيم|زى محمد إبــــر|لسيد مغ| |دين زيق|لزق|بــــ |د|

497334 وي|لغربــــ|م رزق |أمل هش ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2|568| زى|لحميد صديق حج|رمزى عبــــد | هن لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

838655 بــــيل نعيم مرزوق|ره ه|س ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

487425 حمد|لسيد فرغل حريز |محمد  سكندريه|ل|حقوق 

9|o988 ضل |بــــر محمد ف|حمد ص| ج|هندستـــ سوه

923648 للطيف  |ن عبــــد|محمود محمد حمد ج|عه سوه|زر

5o347o حمد|بــــر عمر |حمد ص|ن |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34599 لسميع|هيم مصطفى عبــــد |بــــر|حمد | هره|لق|بــــ |د|

656|2 ي عىلي محمد|سم|
ء قرئى ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 

|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و
(لتـــسويق

675475 هلل عبــــده|دى محمد غريبــــ عبــــد |ش لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8|9778 ي|عم| دون|م
د مكرم مهنى ي|بــــ |د|

|لمنى

9o85|9 ضى مصطفى |لر|هند خليفه عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

|3o|86 لحليم|لنبــــى عبــــد |لد عبــــد |تـــفى خ ى شمس|د| بــــ عي 

727o5  عبــــد |عبــــد 
ى
|لبــــ|لحميد فتـــىح صوق

ى
ق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

695|22 ى|ريم ول ء نبــــيه حسني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

233233 ن|دق شعل|يمنى مصطفى ص هره|لق|ر |ثــــ|

8o78o5 هلل محمد|طه عبــــد| دين ي|لسن |
|لمنى

22896 ح مرىس|لفتـــ|دى عبــــد|له|معتـــز محمد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o4463 نور محمد عىل محمود بــــسيوئى ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

32723 لسعيد|مصطفى سعيد محمد محمد  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

344445 لمشتـــول|حمد سيد محمد |مؤمن  |حقوق بــــنه

252793 ى|عبــــده سعيد ش| يش هي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 
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4o698| هيم|بــــر|لمجيد |هيم حسن عبــــد |بــــر|طمتـــ |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|o246 هيم محمد|بــــر|رص |محمود ن ره بــــنى سويف|تـــج

75o6o8 هيم محمد عىل|بــــر|نس |ندى  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7835o| روس|لمجيد عيد|تـــه عبــــد|ء محمد شح|عىلي زيق|لزق|ره |تـــج

628672 ى |ي هيم حسن|بــــر|لخي  |بــــو |هيم |بــــر|سمي  زيق|لزق|طبــــ 

36|9| لحميد يوسف|ر محمد محمد عبــــد|مي ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

83o7|9 حمد|ر |لستـــ|رص عبــــد|عمر ن دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3356o9 هيم|بــــر|ح فوزى |ندى صل ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

83997 بــــ|لوه|م ربــــيع محمود عبــــد|هش بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

878965 حمد محمد سعيد |بــــ |ربــــ سيوط|نوعيتـــ 

9|o94o ن  |لم|رف هريدى س|لع|لدين |م |حس ي صىح سوه
ج|معهد فنى

9|4246 سم محمود  |ره محمود ق|س سيوط|حقوق 

|46||| ي محمود محمد سهيله يحن  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

628oo| هلل|هر محمد عطيه عوض |مريم م زيق|لزق|بــــ |د|

6||673 يح|لس|ل عىل |هدير جم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

643||o لرحمن|لم عبــــد |لرحمن عىل س|جر عبــــد |ه زيق|لزق|صيدله 

856|78 لحفيظ|حمد محمد عبــــد|ء |سم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

2|4277 لرحمن|لسيد عبــــد |حمد |م |حمد عص| هره|لق|هندستـــ 

535563 ن|حمد محمد مهر|لحميد |محمود عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

433668 م|تـــه عز|ل شح|لعزيز هل|عمر عبــــد  ي صىح طنط
|معهد فنى

2|475 حمد محمود عىل|جر |ه لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

342o72 ي|لطن|حمد |طمتـــ محمد ممدوح محمد |ف
ئى عه مشتـــهر|زر

256643 لعظيم|ح سمي  عبــــد|يه صل| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

2358o6 حمد عمر|م أبــــو خطوه |ن هم|رو ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

373652 تـــ عم د عىل محمد|سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

42687o هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر| |مريم رض سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5o4|95 لغنى محمد|آيه مصطفى عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

493957 لمجيد محسن|هيم عبــــد|بــــر|حمد |هيم |بــــر| |حقوق طنط

75|39o بــــ|لسيد عبــــده دي|لد |ن خ|مرو ره بــــور سعيد|تـــج

844328 هلل محمود|لمؤمن محمود عبــــد|عبــــد ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 
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227o63 لنعيم محمد محمد|محمد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

488992 هيم|بــــر|ء محمود عزتـــ محمد |سم| سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

6|5774 ف محمد ه|دي |ه ي|رسر
ئى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

23533| مل محمد|ل محمد ك|جل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|38o|4 يف|محمود عص م محمد رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

339442 ي|لرحمن محمد عبــــد|ر عبــــد|ثــــ|
لرحمن عفيفى | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|4|58 ي|حسن محمد حسن محمد عىلي  لمليىح  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

263495  س|سعيد | مه
ى
لم بــــلح|لدسوق لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

298|49 لمغربــــى|حمد |ن محمد |محمد رمض ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

835624 ح عىلي محفوظ|لفتـــ|محمد عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

622243 ي
مه|حمد سل|محمد | دئى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|25||3 ى |زم |ح حمد محمد رسى|حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

53963o ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |هيم |بــــر| ج|بــــ سوه|د|

823963 ي |
ى|حمد مصطفى حمد حسي  ي |

سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

26365| حمد|لسيد |لسيد محمد |بــــسنتـــ  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

345766 ى ى نبــــيل عمر حسي  حسي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

7847o4 ه ن| د|لجو|لرحمن عبــــد |جح جمعه عبــــد|مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

9|247 هلل عيس|لمنعم عبــــد |صم عبــــد |ئشتـــ ع|ع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6||53 يف فهىم عليوه ين رسر شي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8358|7 حمد|ج |بــــر حج|ء ص|رس| |نوعيتـــ فنيه قن

89|963 ى عبــــد لحميد حسن |م حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

83o948 ي
ى|عص| دئى م محمود حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

32522| س|رق سيد عبــــ|حمد ط| ى شمس هندستـــ عي 

63o485 يدى|لع|حمد خليل |لسيد |م |حمد عص| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3372|8 رس محمد لبــــيبــــ|لرحمن ي|عبــــد تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

752998 محمد مصطفى صقر محمد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

243694 مل سعد|جر محمد ك|ه هره|لق|علوم 

4473|2 م|لسيد سل|حمد |ر منتـــرص بــــخيتـــ |مي سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

8o56|o ى  ى|حسي  حمد رجبــــ حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

9o8o75 لسيد محمد |ل |ء جم|شيم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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|489| ئيل يوسف|محبــــ ميخ| ري|م هره|لق|ن |سن|طبــــ 

327o|8 ل|لع|نىح  محمد حلىم عبــــد| ى شمس|د| بــــ عي 

7||548 ن|لعري| |لحسينى عط|حمد نبــــيل | لمنصوره|طبــــ 

4896o|  |يتـــ تـــوفيق عر|
ى
وي|لمعد|حمد |ق سكندريه|ل|حقوق 

|6669| دل محمد بــــكرى|ء ع|ل| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3553o| ى ط|ي لمقصود|رق مرزوق عبــــد|سمي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

45o287 ن صديق محمد عرفه|رق رمض|م ط|حس ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|649o9 ن|ر حمد|لستـــ|مي عبــــد |نعيمه س ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

54862 ل|لع|هلل عبــــد |ن عبــــد |رتـــ رمض|س طبــــ بــــنى سويف

75||6o ى عبــــد | لرحمن حسن|حمد حسي  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

758228 حمد|دل محمد سيد |د ع|جه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

77o922 بــــوهيفه|لنبــــى محمد |عبــــد | عبــــي  رض سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

34|977 ف منصور|لسيد|لدين |م |جنتـــ حس لعربــــى رسر |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|6265| رق حسن محمد|محمد ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

69|o4o لسيد عىل|محمد معوض عطيه  لمنصوره|صيدله 

373626 ل|مر جميل فرنسيس غبــــري|س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9o|39o لسميع محمود عىل |م عبــــد|هي ج |تـــمريض سوه

25oo48 نينى|لكو|زى |جر رفعتـــ غ|ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3339o4 م|لحميد سيد ضي|م ثــــروتـــ عبــــد|هش |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5o7863 ى محروس |ي ر|لغف|حمد عبــــد |سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

88|833 هيم  |بــــر|رس محمد |محمد ي ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

894249 رص فتـــىح محمد خرصى |لن|عبــــد سيوط|ره |تـــج

22369 لحميد|حمد سعيد عبــــد |هند  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|2o87 سحق سليم سعيد | |في  ج|تـــربــــيتـــ سوه

247722 ر عبــــدربــــه|لستـــ|حمد محمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

33253| هلل نرص|هلل عىل عبــــد|بــــ عبــــد|شه |ره بــــنه|تـــج

788o69 عىل مصطفى عمرو| ند ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

6|42o5 ق|بــــ |لتـــو|ل عبــــد |هدير جم وى|لشر |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

678829 ر|لنج|ء محمود عبــــده محمود |لشيم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى
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34497| لنبــــي|س حلىم فهيم عبــــد|سمر محمد عبــــ |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

699534 هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|ء |شيم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

684648 بــــينى |لعزيز |ن عبــــد |زينبــــ رمض وى|لمن|لشر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

335765 ن بــــيوم|لتـــ سعيد عثــــم|ص| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

854o27 تـــه|جي زىكي شح|بــــدر ض ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

6o6444 يمن محمد خروبــــ|محمود  لمنصوره|ره |تـــج

88986| حمد محمد عوض |محمد  سيوط|حقوق 

5|5o94 هلل|حمد فتـــح |هلل محمد |منتـــ  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

87||8 لبــــديع|زق عبــــد |لر|ء فيصل عبــــد |شيم لفيوم|تـــربــــيتـــ 

686843 عيل|سم|لسيد محمود |م |لسيد عص| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

675828 لفيوم|هيم |بــــر|هيم رجبــــ |بــــر|ل |نه لمنصوره|بــــ |د|

3|3|85 حمد|محمد حسن محمود  |حقوق بــــنه

52o932 |لل|هلل |للطيف حسن ضيف |ء عبــــد |أرس
ى
ق بــــ دمنهور|د|

|348|3 مد|محمود محمد طلعتـــ ح ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

687232 ن|لسيد رسل|هيم عىل |بــــر|ل |م| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

76|3o4 لعظيم حسن|رق عبــــد |جر ط|ه لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

22|377 لمؤمن|لمؤمن محمود عبــــد|محمد عبــــد لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

832823 ي|لجيل|دم |لحميد |سط عبــــد|لبــــ|طمه عبــــد|ف
ئى ي|س|معهد در لسكر ج| |تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولوج 

سيوط |

78243| ى|لعزيز |در عبــــد |لق|لسيد عبــــد |حمد | لعشر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o4832 م موىس|لسل|ء محمد فتـــىح عبــــد |صف زيق|لزق|حقوق 

||7637 لدين محمد عىلي عىلي|نور  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

52o9|9 لسبــــيع|ىط |لع|لسيد عبــــد|يدى مجدى |ه طبــــ بــــيطرى دمنهور

2|5279 تـــ|لحميد فرح|شذى وحيد عبــــد ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

69|468 ي|حمد | |لعط|بــــو |رق |ط| ن|ر ج 
لخرصى لمنصوره|ره |تـــج

7|2538  مسعد |محمد ي
ى
لمتـــول|رس شوق ره بــــور سعيد|تـــج

264752 حمد|طمه محمد فوده |ف |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

63526 لنبــــى|لح عبــــد |حمد ص|رس |ي بــــ بــــنى سويف|د|

756339 لسيد محمد|ء مصطفى |شيم عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9oo568 ن|شم سليم|يه حسن ه| ج|علوم سوه
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5|4338 وى|لمعد|ئى حمدى سعد محمد |م| سكندريه|ل|حقوق 

49729o لسعد|بــــو |هلل طلعتـــ عىل |منه  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

4557o8 ح محمد حسن|لفتـــ|لدين محمد عبــــد|نور |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

336556 لعزيز|ورى عبــــد|صفوتـــ مغ| سم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

38284 حمد يسن|بــــر محمد |محمد ص عه مشتـــهر|زر

3275o2 ق حسن|سح|تـــفى محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

623745 ن|هيم مرو|بــــر|ئل محبــــ |ل و|م| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

322932 حمد|ه |لل|لد عبــــد|ندى خ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3772| لعزيز|يق عبــــد |دل محمد ف|عمر ع ى شمس هندستـــ عي 

7o9|73 لبــــسيوئى محمد درويش|دل |يه ع| لمنصوره|علوم 

893o25 ن |محمود مدحتـــ عىل زيد سيوط|حقوق 

432682 ن|هيم سليم|بــــر|م محمد محمد |مر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

437476 وى|لعيس|عيل |سم|مصطفى محمود مصطفى  لشيخ|طبــــ كفر 

45226o وى|وى محمود سعد|حمد سعد| لشيخ|هندستـــ كفر 

273567 ى|عيل |سم|بــــ |رح حمد حسي  دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

5o42|4 ن بــــيومي|لسيد رمض|ره مجدى |س بــــ دمنهور|د|

37o754 لعزيز محمد مصطفى|لعزيز محمد عبــــد|عبــــد ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

684799 بــــوسمره|لبــــدوى |حمد |لحليم |ره عبــــد |س لمنصوره|بــــ |د|

638333 هيم محمود|بــــر|حمد محمد | ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

449855 هلل معتـــز مدحتـــ زىك منصور|منه  |هندستـــ طنط

8469o8 ء رجبــــ محمود بــــليله|لزهر|طمه |ف ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|39884 ل حسن|ء نبــــيل متـــول هل|دع ى شمس علوم عي 

867563 ي بــــدوي عبــــد
ى|مصطفى لمنطلبــــ يسي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

7o8o92 |وى |لشبــــر|س |وى هرم|لشبــــر|طمه |ف
هيم|بــــر

لمنصوره|نوعيتـــ 

296294 هيم|بــــر|تـــ |لشح|دل |م ع|مر كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

693292 جح|زى ر|مح غ|يمن س| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64697 خر|روبــــيم ز|يمن ش|ل |من لفيوم|طبــــ 

495243 تـــه|لموجود محمد شح|حمد محمد عبــــد | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|38o9 |لعر|هيم |بــــر|محمد صبــــىح 
ى
ق دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

5o2||8 هيم|بــــر|حمد محمود محمد |د |زي لشيخ|بــــ كفر |د|
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8866o3 زق سعد سليم |لر|لعزيز عبــــد|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85736| ي محمود محمد|كريم ه
ئى حقوق بــــنى سويف

7768o3 ع منصور|حمد رف|هيم |بــــر|ره |س زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

32563o ي
ى| دئى محسن حسن حسي  هره|لق|ر |ثــــ|

854885 بــــوزيد|هلل محمد محسبــــ |عبــــد دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

675o33 د طه معتـــوق|عمرو محمد فؤ لمنصوره|حقوق 

7|2324 لرحمن|شم عبــــد |حمد ه|شم |محمد ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

34o5o| ى عبــــد|منى عبــــد لمعىط|لمحسن حسني  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

85492o ي|ل|
دل محمد|ء ع|ء ضى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

77o6|| ف عبــــد |ء |ل| لنمر|لعظيم عىل |رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

5|743| ن|لد محمد سويد|ن خ|رو |علوم طنط

8762o2 ى  لبــــدرى |محمود محمد حسي  سيوط|حقوق 

8784o5 ضى محمود  |لر|خلود محمد عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

7oo7|8 مر|حمد ع|حمد سيد |حمد متـــول |صبــــرى  زيق|لزق|صيدله 

5296oo ى عبــــد |س| ى|متـــ حسي  لعزيز عىل بــــحي  ره دمنهور|تـــج

543866 دوىس|لق|لمجيد |لعزيز عبــــد |فيصل محمد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

3o643 لعزيز|رزق عبــــد| فوقيتـــ رض ن|حقوق حلو

8567o| ي غ
س|نم زىكي عبــــ|مصطفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

46o26 عىل| لمحسن زكري|هدير عبــــد هره|لق|حقوق 

9o4|4o هلل  |حمد فرغل يونس عبــــد| ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

323587 لمهدى|دق |لص|لدين محمد |ح |ء صل|رس| هره|لق|هندستـــ 

|282|7 لعظيم|لعظيم محمد عبــــد |ندى عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

34455o ف رمض|ن |مرو لسيد|ن |رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|2357| لحليم محمد|دل عبــــد |محمود ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

82223| ل حسن|كريم عزتـــ جم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

228976 هلل محمد|ره يشى عبــــد|س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2oo42 ي عىلي|ح
ي مهنى

زم حسنى |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

69o756 حمد حسن محمد|يه | ط|ر دمي|ثــــ|

45o7o5 عليه مصطفى نرص محمد نرص |هندستـــ طنط

|49|o3 ن بــــيوم محمد بــــيوم|ريم|ن ن|هندستـــ حلو
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268272 لسيد محمد عجم|محمود  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2634|5 لغيط قمر|بــــو |لحكيم |محمد عبــــد | مه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3|92|| حمد|حمد منصور |يتـــ | ى شمس|تـــج ره عي 

887395 عىل حسن سليم حسن  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|5|8 ن|حمد رمض|دل |كريم ع ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

245|49 لحليم|ء محمد محمود عبــــد|نجل ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

447373 لحليم|لحليم محمد عبــــد |ينور محمد عبــــد | بــــ دمنهور|د|

235385 |لرحمن ه|عبــــد
ى
ئى محمود شوق ن|حقوق حلو

4|8267 لريفى|لدين محمد محمد |م |عمرو عص لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|68938 ن محمد|لد شعبــــ|خلود خ م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

625798 ى |لسيد |حمد | حمد|مي  زيق|لزق|ره |تـــج

|47764 هيم|بــــر|حمد محمد مصطفى | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

844o|| د|لحسن ج|بــــو|م عىلي |حس ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|54785 هيم مرزوق|بــــر|طمه مصطفى |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

57395 جد جرجس بــــطرس|م| ري|م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

356o65 |م محمد س|كريمتـــ ضي
ى
لم دسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|7576 لنبــــى محمد صقر|فتـــ محمد عبــــد |حمد ر| هره|لق|حقوق 

333582 لسيد معوض عىل موىس|حمد | |بــــ بــــنه|د|

262|2o لسيد عطيه|لسيد سعيد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

4567o9 رتـــ|هيم عم|بــــر|هيم |بــــر| |لي|د ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

757975 ي ن| يىلي|جون 
شد|حسنى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

452846 هلل|حمد محمد عىلي عبــــد| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8o8455 م بــــدر ممدوح محمد|سل| ره بــــنى سويف|تـــج

6|8378 لرحمن سمي  محمد شتـــيله|عبــــد  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

43|498 ي|د
ل وجدى رمسيس جرجس|ئى |ره طنط|تـــج

|46273 ن|م محمود محمد سليم|ريه ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

47528| دم|هيم خليل محمد |بــــر|لسيد |هيم |بــــر| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|33525 ذل|لش|د |لجو|د عبــــد |لجو|عيل عبــــد |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

762822 تـــ|لزي|لرحمن |حمد عبــــد |حمد محمد | ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 
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56|97 لح طه|لدين ص|م |عص| سهيل بــــ بــــنى سويف|د|

|34424 حمد محمد|ح |ء صل|سم| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

7|2|87 بــــينى|حمد محمد محمد |سلوى  لشر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|46|64 ض|مه محمود ري|ر سل|من ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

54||58 حمد عفيفى عىل حسن|حمد محمد | بــــ دمنهور|د|

22o79| لمقصود|روق عىل عبــــد|م ف|مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|66|3 ى  | يه سيد محمود حسي  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|659o| حمد عطيه|يه سيد عطيه | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|8892 وق محمد محمد  وى|لقش|رسر ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

6|8699 لسيد خليل|لسيد عبــــده | ره بــــور سعيد|تـــج

4|5994 ر|لنج|هيم |ميه محمود محمد إبــــر|س |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

79ooo8 لحميد|محمد محسن محمد عبــــد عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

258892 |لعر|عىل محمد عىل 
ى
ق ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 

مس |خ.تـــ

525893 هيم|بــــر|لدين |حمد خي  |حمد محمد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

768758 م|ن سل|م سلم|محمد سل ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

6694o حمد|لدين |حمد سعد |مريم  لفيوم|بــــ |د|

43o289 محمد سعيد محمد يوسف| رن |نوعيتـــ طنط

885378 دل نعيم يعقوبــــ |ع| رين|م سيوط|تـــربــــيتـــ 

8o8246 ن|ر محمد رمض|طمه مختـــ|ف دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6o28|| مه|حمد حسن سل|محمود فتـــىح  لمنصوره|هندستـــ 

646888 ي عبــــد 
|لرحمن مو|مصطفى حلىم مصطفى

ى
ق ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6o725 ن|بــــ رشو|لتـــو|حمد عبــــد |ء |دع بــــ بــــنى سويف|د|

4|o987 لمش|لمرىس |ن |مر رمض|سميه تـــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

69798| لعزيز|وى مصطفى عبــــد |لشبــــر|ن |حن لمنصورتـــ |تـــمريض 

84474o لدين جمعه|رويده كرم فخر  لمنصوره|حقوق 

52987o هلل عىلي|لسيد عبــــد |معتـــز أحمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6|9823 ى محمد |م |عص م|له|مي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6|9668 لجوهري|لمتـــولي |مد |مد ح|ء ح|إرس ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

43|45 حمد سعيد محمد|عمرو  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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2|27|6 هيم محمد سعيد|بــــر|م |يوسف عص ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

35o594 مي جمعتـــ محروس|رتـــ س|س ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

636688 للطيف|لسيد عبــــد|ده لطفى |محمد حم | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|72oo| ي محمد|لبــــ|لحليم عبــــد |محمد عبــــد 
ى
ق دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

688553 ي|لسيد |يمن |ح |سم ر|لىح  لمنصوره|ره |تـــج

235243 د|يوسف رجبــــ فتـــىح حد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

337869 هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2847o4 ن بــــو سنتـــ|م محمد |م|م |هش| مي  هره|لق|حقوق 

366379 ي
لسيد حسن|فتـــىح | دئى |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|

ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

88|352 لرحمن |حمد عبــــد|حمد |يمن | ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

|58667 ل محمد|ء محمد جم|رج هره|لق|بــــ |د|

336|28 ى محمد  حمد|حبــــيبــــتـــ حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

78o276 لسيد خليل|محمد خليل  زيق|لزق|هندستـــ 

|283o| رق طلعتـــ طه|حمد ط| ى شمس حقوق عي 

5|2635 عمر| لسعيد مهن|سعيد محمد  |علوم بــــنه

863o92 ن|وليد خلف محمد عثــــم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

692264 ى محمد غنيم|ء حس|صف م حسي  لمنصوره|نوعيتـــ 

|37348 لبــــهنس|ن محمود |روق رمض|ف ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

59272 ن صبــــىح لبــــيبــــ يوسف| مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

46728 حمد|دى |له|عمر فتـــىح عبــــد ى شمس|زر عه عي 

4o4767 لسيد محمد رزق|حمد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

79|63o ن مجدى عبــــده محمد محمد|يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o8497 ضى|لحميد محمود ر|لسيد عبــــد|عيل |سم| |ره طنط|تـــج

9o639 ى عمرون محمد|ي ى حسي  سمي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

826632 حمد|لدين يوسف |ء |نىهي عل دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

2426|8 د|لجو|هلل محمد عبــــد|د سعيد عبــــد|زي ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

88767o هيم سيد |بــــر|رص |لن|منصور عبــــد سيوط|ره |تـــج

684o9| ر|لنج|لح |مصطفى محمود محمد محمد ص ره بــــور سعيد|تـــج

25865| دى|لسيد أبــــو ش|حمد محمد | سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

Thursday, September 6, 2018 Page 14868 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|68985 يف محفوظ عىل فرغىل عمر رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

276338 ح محمد سعد محمد|لفتـــ|مصطفى عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

65288 حمد يوسف|لدين |حمد سعد | لفيوم|بــــ |د|

47665 تـــى|هيم ف|بــــر|دتـــ محمد |هدير حم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3239|7 ن|هيم ن|بــــر|منى مخلص  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

34|87 ن|لسيد سويد|لىم سيد عىل  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

3349o9 مريم محمد عدل محمد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

432367 ر|بــــو ن|مد |مد ح|ن ح|يم| |علوم طنط

856972 در|لق|لمجيد عبــــد|ء محمد عبــــد|بــــه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|256|  محمد 
ى
تـــه|لتـــميىم عبــــده شح|سلىم شوق لمنصورتـــ |تـــمريض 

|369o8 حمد|وى |حمد شعر|وى |شعر ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

5|33o9 زق|لر|بــــو بــــكر عبــــد|حمد سعد | سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

523768 ن|ن رسل|حمد بــــدر|لسيد |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|48623 عيل|سم|د محمود |يه رأفتـــ فؤ| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

97273 ي عبــــد 
ى|هلل |محمود مصطفى مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

83o333 حمد|بــــدين عىلي |يه ع| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|5842o ل سيد منصور|جم| رودين د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8o8oo6 يف ف|رس| د|روق رش|ء رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

77499o ود|تـــ محمد د|لشح|يزه محمد |ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o6879 ود|حمد محمد د|مصطفى محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

826884 ه ه| شم محمد عىلي|مي  |نوعيتـــ فنيه قن

2|29o5 |هلل |ح عبــــد |لفتـــ|ح عمرو عبــــد|لفتـــ|عبــــد
وى|لنبــــر

لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

5oo9o2 يد|لح عىل محمد ز|منى ربــــيع ص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|79|5 وق س لجنيدى|لسعيد |م |رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

884568 عليوه سعد عليوه عىل  سيوط|حقوق 

274|o8 ى|لصديق عبــــد|بــــوبــــكر|ذ |مع لعظيم حسني  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

79|4o3 حمد عىل|ندى رجبــــ  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

285739 بــــ|لوه|طف محمد عبــــد|محمد ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

Thursday, September 6, 2018 Page 14869 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

479586 ى ط رق حسن عىل حسن|حسي  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

4o9677 ى صبــــري فوزي عط|ج هلل| |كلي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

226755 حمد جوده فتـــىح جوده| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

5o5348 بــــدين|لع|عيل زين |سم|عمر محمد  سكندريه|ل|صيدله 

235627 ى س|رس| هيم عرفه|بــــر|لم |ء حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49|265 ى  ئى|لحلو|لحميد |لسيد عبــــد |لسيد |حني  سكندريه|ل|حقوق 

8o47|7 روق حسن|رس ف|لىمي ي ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

4o972o لففى|ن |يمن حسن عثــــم|ده |مي |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

6|3|54  |لبــــ|رس عبــــد |تـــحيه ي
ى
حمد يوسف|ق |بــــ طنط|د|

229o33 حمد|حمد عىل |يه | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

686o5 ى كر|ف مه|طمه رشدي حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

4|||99 حمد مرىس محمد| |مه |تـــربــــيتـــ طنط

|4457 ف |محمد  لبــــهنس|حمد سمي  تـــوفيق |رسر لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

72o68 لسيد|حمد لطفى |ء |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

6o6547 هلل|مد عوض |سعد طريف سعد ح |حقوق طنط

7656oo بــــو بــــكر زغلف|طف محمد |لدين ع|نور  هندستـــ بــــور سعيد

45987 كم|لح|لموجود |منه نبــــيل سعيد عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

6|2654 لمنعم|حمد عبــــد |آيه محمد محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

32977o لدين فريد حسن خرصى|د |خلود عم ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

43626o لمنصف محمود محمد أبــــوزور|حمد عبــــد | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4795|6 |تـــ محمد ند|محمود محمد فرح ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

765545 ل غنيم|لع|حمد حسن عبــــد |عمر  هندستـــ بــــور سعيد

26|5|o ف عبــــد|ح |لفتـــ|عبــــد مه|ح محمد سل|لفتـــ|رسر |حقوق بــــنه

|57453 سط عىل|لبــــ|حمد عبــــد |د |سع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

786949 ى  ى عبــــد|حسي  لرحمن عليوه|لسيد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24373| ن|لصبــــور حس|م جمعه عبــــد|ريه هره|لق|عه |زر

49|238 دهم سمي  محمد عىل| |نور سكندريه|ل|ره |تـــج

4|3543 ى |ي ف|م عس|م|م محمد |م|سمي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

7574o| لبــــ|بــــوط|محمد محمود محمد محمود  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ
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|2o982 ى |د لويس حن|عم| يوستـــي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

784563 لمنعم محمد محمد|حمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

842o9 عيد| حمد رجبــــ زكري| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

357396 هلل|د|لعزبــــ عوض ج|ل |محمود شفيق جم |ره بــــنه|تـــج

623237 هر|حمد محمد ط|هلل |نىه عبــــد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

52599| هيم درويش|بــــر|رق منصور |د ط|زي سكندريه|ل|بــــ |د|

6o8747 زى|لشكور حج|م عبــــد|مسعده هش |نوعيتـــ طنط

333535  عبــــد|لش|محمود يحن  عبــــد
ى
زق|لر|ق عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

834782 ي
محمد عىلي عبــــده خريسر ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|23o45 سم|م بــــهجتـــ ق|حمد هش| ى شمس حقوق عي 

493747 يمن حسن نحله|محمد  بــــ دمنهور|د|

5474| لعظيم|حمد عبــــد |ء حسن |رس| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6327o9 لطوجى|لحميد |بــــ فريد عبــــد |ريم إيه زيق|لزق|طبــــ 

44o|o لحليم مصطفى|بــــر عبــــد |سط ج|لبــــ|م عبــــد |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

529372 ض بــــسطه|كر ري|بــــيشوى شفيق ش لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

538|2o هر|دى ط|له|د عبــــد |ن فؤ|يم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|58547 ى محمد  ن|حمد سليم|رضوه حسي  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

236663 للطيف|عيل عبــــد|سم|لد |ء خ|حسن ن|بــــ حلو|د|

7|o429 تـــ|لمجيد بــــرك|ل طلعتـــ عبــــد |ن جم|نور لمنصوره|نوعيتـــ 

54|248 ف محمود  يوبــــ محمود نصي |محمود أرسر سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

896788 لرحيم  |لسيد عبــــد|ل |سلىم كم ج|عه سوه|زر

846674 مه عبــــده سليم|س|محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

83|8| بــــ محمد|لتـــو|ن عبــــد|محمد شعبــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

423537 م|م فوزى محجوبــــ ضي|ريه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

922356 عيل |سم|حمد محمد |محمد  ج|حقوق سوه

76823o ى س|ي ن|لح سليم|ن ص|لم سليم|سمي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

335|74 هلل|م عىل فرج |جر س|ه ى شمس|تـــج ره عي 

869285 لكريم نوبــــي|ح عبــــد|كريم صل ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

54433 حمد محمود|حمد محمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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925322 لكريم  |هلل حسن محمد عبــــد|منتـــ  سيوط|بــــ |د|

|7o964 ء رفعتـــ محمد محمد|ل| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|5838 لحميد صيدح|لمنعم عبــــد |نور عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|964o هيم|بــــر|م سيد |جنى عص |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

249|58 لحسن عىل|بــــو|حمد محمد |يه | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

5o56|5 بــــ|لوه|لعزيز عبــــد|مه عبــــد|س|حمد | سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

277|3 هلل زىك|هيم عبــــد |بــــر|ء |ل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8827|7 ل  |لع|يه محمد حسن عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

73|75 ل محمد جوده|ء جم|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

427543 ر|لنج|محمد عىل محمد عىل  ي صىح طنط
|معهد فنى

26375| لق بــــيوم|لخ|مريم محمد عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

8385o9 ي عبــــد|نوره
لعظيم|ن محمد مصطفى ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

853346 لنعيم محمد|حمد عبــــد|عىلي  سيوط|ره |تـــج

267362 س|ر محمد سعيد عبــــ|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

266359 لفتـــوح عىل شعيبــــ|بــــو|هدير وليد  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

629682 دى حسن|له|لد عبــــد |ل خ|بــــل زيق|لزق|هندستـــ 

492o5o لونيس|حمد عبــــد |عبــــي  محمد  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

475792 حمد محمد|يمن حلىمي |لدين |سيف  سكندريه|ل|ره |تـــج

496427 ج|لمنعم أحمد مبــــروك حج|ن عبــــد |إيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

688423 لخي |بــــو |لسيد |لرحيم |لخي  عبــــد |بــــو |ليىل  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6o2o95 وى|لطمبــــش|ء محمد مسعد |ل| لمنصوره|بــــ |د|

6o9389 لشبــــينى|س |حمد عبــــ|محمد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

364234 هلل|حمد محمدعبــــد|ر سيد |عم وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

|6o6o8 يوسف محمد محمد مهنى |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

7o2698 لشورى|دى |له|ء مصطفى عزتـــ عبــــد |سم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

26234| لخول|يوسف محمد محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

62|4|5 وى صقر|لمك|لعزبــــ |محمود | مه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6o33o ى مهدى|حمد جم| ل حسي  لفيوم|ر |ثــــ|
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845954 لم|نور س|فظ |لح|هلل عبــــد|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3||692 بــــوقورتـــ|هيم |بــــر|ذلي |لش|فرح محمد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

362o2o ف |محمد  هيم|بــــر|حمد رسر |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

35|386 ء محمود محمود حسن منصور|شيم ى شمس  تـــمريض عي 

8o4||7 ن محمد|يمن شعبــــ|محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

23oo4| مد محمد|حمد محمد ح| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

7|5935 لعربــــى|دى |له|لسيد محمد عبــــد |دين |ن ط|بــــ دمي|د|

824587 ي|بــــر|محمد 
هيم محمد حفنى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

||879o ق|لرز|ن محمد حسن عبــــد |رو ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

2|9o98 حمد قرىسر فرغىل عىل| ى شمس|تـــج ره عي 

|6o683 حمد محمد عطيه|مصطفى  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

3336o3 دق|ندرو مجدى عوض ص| ى شمس  تـــمريض عي 

623394 لحليم|تـــسنيم محمود محمد عبــــد  ط|ر دمي|ثــــ|

52|992 ندى عىل زغلول عىل لفيوم|عه |زر

7o7449 ره زغلول رزق محمد زغلول|س لمنصوره|علوم 

358366 موئى|لديد|ر محمد حمدى |من ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7|o|54 ه سمي  محمد | لمرىس|مي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9o33|9 حمد |رص محمود |لن|بــــسمه عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

5o4456 بــــر عبــــيد|ن ج|ء شعبــــ|ول بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

758627 ر|لستـــ|لد محمد عبــــد|ء خ|سم| نوعيتـــ بــــور سعيد

8o7429 م|لسل|هلل عبــــد|جح ضيف |محمد ن ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

|43863 لحميد خليل رجبــــ|رص عبــــد |مهند ن هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

5o4294 ي|ر
حمد|بــــ |لوه|ل عبــــد |جم| ئى سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

63|633 ى|هلل |حمد جوده عبــــد|ح |سم مي  زيق|لزق|بــــ |د|

439854 شور|بــــ طلبــــتـــ محمد ع|لوه|هند عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

79535 محمد محمود زىكي لبــــنتـــ| دين ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

358297 لسيد محمد|رق |رتـــ ط|س ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

4756oo م محمد درويش مصطفى|حبــــيبــــه عص إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

|3433| يد|عيل حسن حسن ف|سم| |دين ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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54295o ئى|لبــــرقم|لكريم محمد |دولتـــ مجدى عبــــد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

454o2 ل|لع|لحليم عبــــد |مصطفى محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

525|76 لحميد حسن|لحليم عبــــد |ندى حسن عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

44|225 ى| نس قدرى محمد عىل حسي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

62|9|4 لغنى|ل عبــــد |لغ|محمود محمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

355|9 ن|لم سلىم حس|دل س|محمد ع ن|بــــ حلو|د|

5|2285 هلل محمد أبــــوحليمتـــ|هلل هندى عبــــد|عبــــد عه دمنهور|زر

6947|o لعزيز محمد|لسيد عبــــد |جر جمعه |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

785578 يه غريبــــ محمد أحمد| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7oo27| لسيد|لعظيم |ن عبــــد |يه رمض| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2553o6 ى محمد عثــــم| ء رض|رس| ن|حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

846686 لدين محمد|ح زين |ن صل|يم| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

25o657 ن محمد|ء محمد سليم|نجل ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

3424o7 لشيخ عىلي|لسيد |لعظيم مصطفى |يتـــ عبــــد| ى شمس صيدله عي 

898824 يمن وهيبــــ بــــخيتـــ | |رين|م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9493| محمد صبــــىح ربــــيع عىل ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

77|6|| لعزيز|مروه عىل محمد عبــــد زيق|لزق|حقوق 

5o79|o تـــى|لسيد بــــخ|حمد رأفتـــ |يه | سكندريه|ل|عه |زر

8327|o تـــه عىلي|رص شح|محمد ن دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

66|76 لس كرم  هلل|هيم جرجس عوض |بــــر|كي  لفيوم|بــــ |د|

6|2256 حمد محمود فرج|هلل محمود |عبــــد  |ره طنط|تـــج

533o68 قوتـــ|س ي|قوتـــ عبــــ|عمر ي |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

4394o6 لعزيز محمد|يتـــ صبــــىحي عبــــد | لشيخ|بــــ كفر |د|

5o7493 ن محمد مرىس|هلل محمد سليم|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43748| در لطفى عيس يوسف طه|ن لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

6o7|69 مريه|لفتـــوح ع|بــــو |بــــر محمد |محمد ج |صيدله طنط

4|4oo7 نه|لكريم شوم|كر عبــــد |هلل محمود ش|منتـــ  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

765426 تـــى|لزن|محمد مدحتـــ محمد عىل  ره بــــور سعيد|تـــج

9|2|5|  حفن|لش|ن تـــرىك عبــــد|حن
ى
وى  |ق ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

857599 عيل|سم|ه |لل|د عبــــد|هلل عم|عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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85o876 هيم|بــــر|هيم سفينه |بــــر|ندي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

863428 كر وزيري|عمر عدلي ش سيوط|صيدلتـــ 

36oo33 حمد|ل فهىم |هدير جم ى شمس|د| بــــ عي 

347733 لرحمن محمد محمد حسن عروجه|عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

648985 |ك عزيز نجيبــــ حن|نوبــــ مل|بــــ| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

788845 يد عبــــد |بــــو |فوزى  ى ى|لبــــديع |لي  لعشر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

92o729 حمد |محمد عنتـــر محمد  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|5o3|| دل سعيد محمود|محمد ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

82555 حمد حمودتـــ|ه |وفيق شكرى بــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o2933 ره|مه عم|لسيد سل|لد |محمد خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|48824 ن جنيدى|ن رمض|رتـــ شعبــــ|س ن|ضتـــ حلو|علوم ري

6764o| لمرىس|نور |لسيد |هلل |منه  لمنصوره|ره |تـــج

6o7|73 شفتـــ|هيم أبــــوك|بــــر|لحسيبــــ |محمد عبــــد لمنصوره|ره |تـــج

676253 |لبــــ|بــــسمه سمي  حسنى محمود عبــــد 
ى
ق لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5o6363 لعليم|رحمه عمر حسن عبــــد  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

486o|6 م أحمد مصطفى|ر س|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o5728 للطيف منتـــرص|لعظيم عبــــد |محمد نبــــيل عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

677767 ن ربــــيع|ح عثــــم|حمد محمد نج| لمنصوره|حقوق 

8o6497 د محمد|لليل فو|بــــو|مي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

85o56| ن محمد|حمد ممدوح سليم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|7629 لدين نرص|ل |بــــ محمود جم|لرحمن شه|عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

33o764 لنبــــى محمد|حمد محمد حسبــــ | ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

89|4|7 ي|ر
جميل محروس صليبــــ | ئى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

64o387 لليثــــى|لعزيز |حمد عبــــد|يه | زيق|لزق|بــــ |د|

344434 دهم فتـــىح محمد|لد |خ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|38o55 ري|لعم|لرحمن محمد محمد عىلي |عبــــد  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

764852 تـــسنيم محمد عبــــده حسن محمد ره بــــور سعيد|تـــج

|3o|64 ه | هلل|زق عبــــد |لر|يمن عبــــد |مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

57435 رص حسن جوده|منه ن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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87945| ن |ن محمد عثــــم|بــــدور رمض سيوط|بــــ |د|

5285o5 ى | ى محمد |حمد حسي  لمنفوخ|حمد حسي  ج|بــــ سوه|د|

86955 ى عبــــد |رح لعظيم|لونيس عبــــد |بــــ حسي  ي|عه |زر
|لمنى

875863 حمد |محمد فرج حنفى  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8597|o لعليم محمد عىلي|حمد عبــــد| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

625256 لرحمن|ح عبــــد|لفتـــ|هلل عبــــد |ن |م|رس |مهند ي زيق|لزق|طبــــ 

33o72 لكربــــيىح |ل |لع|لسيد عبــــد |ل محمد |نه ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

35677o لىح محمد|م محمد عبــــد|يتـــ عص| |حقوق بــــنه

8o5478 ي|نو|
ر مدحتـــ محمد قرىسر ي|بــــ |د|

|لمنى

8922o هيم|بــــر|حمد محمد |حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5|678o لجندى|هلل |ء محمد عبــــد|رس| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

7o6934 هيم|بــــر|يه محمد عىل | لمنصوره|حقوق 

86365| لكريم|رص عبــــد|عبــــي  محمد ن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

535452 ى ن ج  نجيبــــ عزيز|كريستـــي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

69o76 نيس|هيم |بــــر|نيس |ء |سم| لفيوم|عه |زر

|65782 بــــ محمد|لتـــو|لد عبــــد |رحمه خ مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

93o95 لسيد|ل محمد |حمد جم| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

3o987 بــــر|هيم ج|بــــر|لد |سلىم خ ى شمس حقوق عي 

2|9o63 ن|حمد محمد سليم|حمد مجدى | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6885o3 رق عوض مصطفى محمد|ه ط|جي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

484534 حمد مدكور|لعزيز |حمد عبــــد |حمدى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28o99 ى|هلل مسعد مهنى |عبــــد مي  هره|لق|ره |تـــج

228287 لدين محمد عىل|د|ره عم|س ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

629o|| محمود سعيد محمد رسور محمد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|2378 ف |محمد  وى|لدفر|حمد فتـــىح |رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

4o8748 حمد منصور|ن منصور |رمض| نور |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

6|235o ن|فظ عثــــم|هلل نبــــيل عىل ح|منه  |تـــربــــيتـــ طنط

|23|85 حمد محمد موىس|طف محمود |لرحمن ع|عبــــد  ى شمس حقوق عي 
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||5698 ى |سلىم ي هلل|حمد عبــــد |سي  هره|لق|ره |تـــج

6244o9 بــــر محمد عقيد|مروه محمد ص ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

256728 ء عطيه رجبــــ محمد عوده|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2|9|79 ل|لش|مي  شندى محمد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

453847 وي|لنحر|فتـــىحي شحتـــه فتـــىحي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3|3436 حمد خليفتـــ|وليد | موري ى شمس|تـــج ره عي 

|568o9 سيد عيد سيد عيد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o27o7 هيم|بــــر|حمد |لرحيم |يه مسعد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|384 |رحمه خ
ى
لد سيد دسوق هره|لق|حقوق 

|57|74 نور سيد|حمد |مر |بــــسمله تـــ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

925o3o لعبــــد |دى مجلع |ك ن|مل دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

5o484o ء محمد رجبــــ عىل رجبــــ|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36548 لنعيم|د عبــــد |يع ج|رص ط|د ن|جه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

342|42 حمد|م |لسل|جر محمد عبــــد|ه ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

5427o3 ى ك|روى ح| لخول|مل |زم حسي  بــــ دمنهور|د|

8754|9 للطيف |لمجيد عبــــد|رص عبــــد|لن|محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5o57|4 لمزين|شم منصور |د منصور ه|فؤ سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

2|779| يف عبــــد| دين لرحمن|لمنعم عبــــد|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

697o98  |لرحمن محمد مو|عبــــد 
ى
|لسيد مو|ق

ى
ق زيق|لزق|هندستـــ 

5o9|89 ن|رق محمد محمد سليم|محمد ط عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5||592 ح مطر|لفتـــ|ن عبــــد |مه رمض|أس تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

779227 لسيد|م |لسل|ع عبــــد |م رف|مل عص| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

247634 ئى|ىط عن|لع|مصطفى ثــــروتـــ عبــــد |ن طنط|سن|طبــــ 

9o534o ن |لسم|لرحمن |م محمد عبــــد|سل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|77|2| وس|تـــ| مني  حن| ري|يل| ورصى سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

256556 ل|لع|طمه محمود فتـــىح عبــــد|ف لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

528872 حمد خليل|د محمد حسنى |زي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

78o4o2 تـــه|ن محمد شح|ئى سليم|م| زيق|لزق|بــــ |د|

896o7o ه جم| ل شلبــــى محمد |مي  ج|عه سوه|زر
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42|2|6 لعدلي|يد منصور |م ف|سل| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

3386o5 لحميد محمد|مينتـــ سعيد عبــــد| عه مشتـــهر|زر

52759 عيل|سم|حمد عىل |ن |يم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

2694o5 ه محمد | بــــىل|لغر|حمد |مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|5999 لسيد|رتـــ محمد شعيبــــ |س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|72o23 ى عبــــد |سح| لشهيد|ق رسىم مكي  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

|66445 لبــــىه|ح |لفتـــ|رس عبــــد |ء ي|ل| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

328574 لحميد|حمد عبــــد|رس محمد |محمد ي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

638667 حمد ربــــيع محمد عسكوره|در |ن ن|نور زيق|لزق|بــــ |د|

|63433 لسيد|هلل |ل ممدوح عبــــد |نو ى شمس|د| بــــ عي 

77|7|9 ن|فهىم محمد سليم| لبــــنى رض زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

5252o6 ى|م لبــــ أحمد فضل|لط|ر مصطفى عبــــد |هي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o78o بــــو سيف|لونيس |لحليم عبــــد |محمد عبــــد  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

49482 م عدل محمد ميهوبــــ|وس ن|حقوق حلو

27||3o لشيخ|لصفىط |لسيد |لصفىط |بــــ |هيتـــ|م ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

24759 لسيد|طف فتـــىح |تـــفى ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

776284 ر|لنج|ح محمد |لفتـــ|هلل عبــــد |ء عبــــد |ل| زيق|لزق|نوعيتـــ 

82943 لحميد محمد|رم عبــــد |لمك|بــــو |سيد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

27|2o6 لعزم|بــــو|مد |يه يوسف ح| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

496279 لبــــمبــــى|ديه أحمد سعد عىل |ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27357o ل مصطفى|ره عبــــده غز|س دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

83|9o8 ه سيد محمود بــــره| م|مي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

852655 هلل|ل عبــــد|هلل محمد جم|عبــــد| دين ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4779o| لحليم عوض|ئى عبــــد|رس محمد ه|يمن ي| سكندريه|ل|عه |زر

753325 هلل|هلل محمد عبــــد |ن |م|محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

75|4|8 هيم حسن|بــــر|د |رص رش|يوسف ن تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

329|4| ي
لحميدغنيم|ر عبــــد|لستـــ|متـــ عبــــد|س| |دئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8922|6 تـــه |لحميد شح|يه عبــــد|حمد هد| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

8o5328 هيم|بــــر|كريم عمر محمد  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ
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373274 عىل جمعه| مل سعيد عط| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

268424 دل رجبــــ يوسف|محمود ع ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

5o2645 لنبــــى مخيمر محمد|سحر عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

|2|9|5 عيل صبــــرى محجوبــــ|سم|صم |مصطفى محمود ع |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

8638o9 هيم|بــــر|لمجد |بــــو|ل موىسي |بــــتـــه| |نوعيتـــ قن

886769 ء مصطفى منصور حسن |ل| سيوط|طبــــ بــــيطرى 

2|9874 ن مصطفى عويس محمد|يم| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

7o772| ن|لمتـــول رسح|حمد |ل |م كم|بــــ حس|شه |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

475|68 ن عمر|ل محمود فهىم عثــــم|بــــل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

686792 فظ|لح|ز عبــــد |لبــــ|لمنعم محمد |ء عبــــد |رس| لمنصوره|علوم 

4|666|  عىلي 
بــــ|بــــوغل|خلود مصطفى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|47779 زم بــــدر حسن محمد|ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2686o4 ع|لرف|لجيد |لجيد أبــــوزيدعبــــد|ره عبــــد|س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6o2o89 ى يحن  محمد عثــــم|ي مه|ن سل|سمي  |تـــربــــيتـــ طنط

7|457 ى  در|لق|حمد عبــــد |لبــــنى حسي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

27o868 نوئى|لبــــتـــ|لدين |ء سعد |مروه عل لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

443393 لسعيد محمود|لعزيز |عمر فتـــىح عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8o4o37 ئيل|دي تـــوفيق ميخ|ندرو ن| ره بــــنى سويف|تـــج

7|693 حمد|وى محمد |محمد طنط لفيوم |تـــمريض 

436778 ن لسيد محمد سعيد|لحميد |لسيد عبــــد | |مي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5|9779 هلل|حمد عىل عبــــد |هيم |بــــر|ندى  |علوم طنط

29564| لسيد محمود بــــريقع|عمرو سعيد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8865o8 هيم |بــــر|ن |بــــر نعم|لج|محمود عبــــد سيوط|علوم 

22359| سليوس|مي  بــــ|طف |ع| ندى رض|س ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

886445 لرحمن |لرحمن رزق عبــــد|لم عبــــد|س سيوط|تـــمريض 

258265 دهم محمد درويش محمد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

2|2289 لعليم محمد|دل زىك عبــــد |يوسف ع ى شمس|تـــج ره عي 

6||5o8 ى|هدير خليل حمدى  لحشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

238659 ممدوح عىل حميده| لي|د ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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2897o هلل|رق محمد عبــــد |د ط|زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||8287 سكندر جودتـــ|ل |بــــيتـــر مجدى كم ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8|7838 دل تـــوفيق|ليىلي عزتـــ ع ي|بــــ |د|
|لمنى

695773 ىط|لدمي|هيم |بــــر|لسيد |يمن |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

765425 ن جبــــريل|محمد محمود عىل عثــــم علوم بــــورسعيد

6|7784 وي|لشن|للطيف |لسيد عبــــد|دل |رتـــ ع|س ط|حقوق دمي

328|2 بــــ محمدعىل|لتـــو|دل عبــــد|لرحمن ع|عبــــد هره|لق|هندستـــ 

89o88o لرحيم  |ن عبــــد|ء محمد شعبــــ|ول ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

448624 وي|لمحل|حمد محمد قطبــــ |لرحمن سيد|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4o325o لخول|هيم |بــــر|لحميد |ء مصطفى عبــــد |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

2472o2 ل عبــــود|لع|لرحمن متـــول محمد عبــــد|عبــــد لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

686o8| ن|حمد رمض|هند محمد يحن   لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

835|8| هلل محمد عىلي|د |هبــــه ج دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

32393o ح|لسو|هلل |ن عبــــد|دل عثــــم|زينبــــ ع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o3722 ر|لكم|حمد |ئى مصطفى محمد |م| زيق|لزق|بــــ |د|

922|29 ى شنوده قلدس خليل |م دلي  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

3||595 حمد حمد|رس |يتـــ محمد ي| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

639844 كر|هلل عس|لسيد حسن عبــــد|بــــثــــينتـــ  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

292923 هلل|لسميع عبــــد|هدير محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

35758 |لبــــن|لحميد بــــيوم |لسيد صبــــرى عبــــد|محمد  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

684877 بــــينى محمد |م |حس ئى|لزنقر|هيم |بــــر|لشر ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

892784 ي |دل محمود عبــــد|محمود ع
لغنى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

923499 تـــه  |ج محمد شح|لص| |رش |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|67236 حمد محمد فتـــىحي محمد خليل| ى شمس|د| بــــ عي 

5|69o9 ى محمد جل لشيخ|بــــو |ل |حني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7oo76 در محمود محمد|لق|هيم عبــــد |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

692453 حمد خليفه|ل |طف جم|يه ع| ط|بــــ دمي|د|

22|53o دل محمد|محسن محمد ع ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

853868 ي طلعتـــ يوسف| هند|ش
طه مصطفى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

862o69 حمد|لموجود |لق عبــــد|لخ|د عبــــد|جه سيوط|صيدلتـــ 

328676 محمود سمي  محمد فوزى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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37|588 مد حسن|محمود محمد ح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

278338 ل|لع|د عبــــد |مه محمد رش|س|محمود  |ره بــــنه|تـــج

44|445 عي|لرف|ن |هيم عىل سليم|بــــر|لدين عىلي |ء |عل لشيخ|تـــمريض كفر 

482825 ن محمد|حمد ري|لنبــــى |يه وليد عبــــد | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

78|362 هيم حسن محمد|بــــر|يه شكرى | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7549|9 ه محمد عبــــد | فظ محمد|لح|مي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

63o993 لسيد سمي  محمد|بــــ وليد |رح ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
حيتـــ |تـــ ىسي|س|در. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
م|ستـــ للع|لدر|)ج |د ىسي|رش|وفندقيتـــ و

لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |
(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

36o83| حمد خليل|بــــ |لوه|مريم محمد عبــــد عه مشتـــهر|زر

4|o435 ن|ن محمد رضو|هلل رضو|عبــــد  |ره طنط|تـــج

|63833 مه عىل عىل|س|كريم  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

292847 لرحيم|حمد محمد عبــــد |م |سل| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

837224 حمد عمر|ر |لستـــ|طمه عبــــد|ف ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

696334 لهنيدى|بــــسمه محمد عىل  لمنصوره|علوم 

45o737 ى|ندى محمد فوزى مرىس ش هي  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

77687 وق محمد عبــــد  ر عيس|لستـــ|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

372298 هيم محمد|بــــر|ئى محمد عىل |ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7672o8 نوبــــي| |محمد فتـــىح محمد عط لشر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

8o6648 مر محمد محمد|محمد ع ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

3|6696 ى|حمد |زينبــــ مصطفى  مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2576| لحميد محمود|ء حسن عبــــد |رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

892967 حمد |هيم |بــــر|رق خليل |ط سيوط|ره |تـــج

626264 ن محمد بــــديع محمد حسن|يم| زيق|لزق|ره |تـــج

24223 ي محمد ك|بــــر|طف |يدي ع|ه
ى
مل|هيم دسوق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33472 لدين|ل |كريمه عىل محمود جم هره|لق|بــــ |د|

9|8o29 ن خليفه محمد خليفه |يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

684986 شه|لمعىط عم|لعزيز عبــــد |ء حسن عبــــد |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

53526o هيم سليم عىل|بــــر|ن سليم |نور دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|
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284829 ن|منى ممدوح نجيبــــ حسبــــ زيد ج|بــــ سوه|د|

779433 لرحمن عىل|تـــسنيم محمد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

757599 هلل|ئيل عبــــد |ل نبــــيل ميخ|م| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

688932 ى |لرحمن محمود |عبــــد  حمد|مي  لمنصوره|طبــــ 

867385 ي عبــــد| دين
لموجود محمد|مرتـــضى |نوعيتـــ فنيه قن

|38585 مريم محمد يوسف عويس محمد ى شمس|تـــج ره عي 

477|5| لسيد|د |يمن جورجيوس فرج ج|دى |ف سكندريه|ل|بــــ |د|

6o798o ه ف لمهدى|يز فرج |ني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

76o496 ي|هر |محمد م
لسيد محمد مصطفى لسويس|معتـــ |علوم ج

4|287o هيم حفنى|بــــر|لمنعم |لسيد عبــــد |هبــــه  |ره طنط|تـــج

|599o5 ى عثــــم|هند عزتـــ  ن شلبــــى|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

82|2|5 هيم موىسي|بــــر|هيم عزوز |بــــر| ي|بــــ |د|
|لمنى

259627 لغنى|در عبــــد|لق|حمد عبــــد|ء |عىلي تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

364427 حمد مصطفى فوزى مصطفى| لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

699|7 حمد سعيد زىك|عمر  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

23434o لعزيز|ن عبــــد|حمد طلخ|محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6|8734 هلل| |لزىكي عط|لد ربــــيع |دى خ|ش لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

8o366| ن رد وديع خليل|دو| |مي  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

|28377 ض محمد|د ري|عمرو عم ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

62oo46 هيم|بــــر|ن |محمد رمض| ند ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

48785 ر حسن محمد|لغف|محمد عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

858oo9 ن عبــــدمحمود عبــــد|نوره ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

353783 ي عن
ي|عمر محمد مرتـــضى

ئى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

269468 لغنى غنيم|هيم عبــــد|بــــر|لحميد |يه عبــــد| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

3|985| طمتـــ حسن محمود سعيد قدوره|ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|47| هلل|لد ثــــروتـــ عبــــد |نىح  خ| هره|لق|علوم 

499996 ي|ر
صف|بــــدين ن|لع|ل زين |كم| ئى تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

252o74 نور عىل|ل|م عقل حسن |نع| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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833|8 ح حسن|لفتـــ|ن مصطفى محمد عبــــد |حن لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

458o53 لسيد|م |لش|لمنصف |حمد عبــــد| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

698|3 ى|لن|رحمتـــ عبــــد  ر|رص محمود مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

752685 حمد|ر محمد حسن |مختـــ لسويس|هندستـــ 

7644|o شم عمر|ه| حمد عط|د |زي ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

639789 هيم|بــــر|مريم وليد فتـــىحي  زيق|لزق|هندستـــ 

7922|9 لسيد|م رجبــــ |محمد س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|3|87 ن مشعل|فظ سليم|ر ح|لستـــ|حمد عبــــد | لشيخ|عه كفر |زر

2|73oo ر|لبــــز|لدين عىل |ء|بــــه| هن هره|لق|بــــ |د|

69|974 ر|لغف|ر وجيه عبــــد |لغف|محمد عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

77|396 رس حلىمي محمد|يه ي| زيق|لزق|ره |تـــج

33574 للطيف|سلىم حسن خميس عبــــد  هره|لق|صيدله 

353547 حمد محمد ربــــيع صديق| |بــــ بــــنه|د|

63oo57 ر|مق| ئى حن|ئى ه|جوف زيق|لزق|ره |تـــج

447789 رك محمد|ن حسن رزق مبــــ|رو تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

2|8726 لمطلبــــ|رق محمود عبــــد|محمد ط د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

86|675 ي عجيبــــ بــــش| دي|ره عبــــ|نىح  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

326o99 هيم|بــــر|ضى |لر|لد عبــــد|هلل خ|منتـــ  هره|لق|بــــ |د|

5|4342 ق|لدق|لسيد |ن صبــــىح |منيه نعم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

49829 ء سعد محمد رجبــــ|لىمي ن|تـــربــــيتـــ حلو

839997 ى|لحق عبــــد|رؤي عبــــد لرحمن حسي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

256887 يف|ديه ربــــيع جل|ف ل رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

24|944 هلل|ىط عبــــد|لع|طمه محمد مجدى عبــــد |ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

87o794 هلل|هيم عبــــد|بــــر|مروه جمعه  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

627872 ي عبــــد |
لمقصود مرىسي|حمد حسنى  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |

ره|د |

7662o5 م سعد حسن حلىمي|دين حس|ن ره بــــور سعيد|تـــج

676226 بــــ مصطفى|لوه|لسيد عبــــد |د |ن عم|يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8258| لم طلبــــه|حمد سمي  عيسوى س| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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625787 ى محمد عبــــد | محمد رض هلل|محمد خي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

4o|38|  سعد |لص|مل |
ى
حمد|ق سكندريه|ل|بــــ |د|

23|469 زى|بــــ حج|لوه|حمد عبــــد |مدحتـــ محمد  هره|لق|طبــــ 

6275|o ح أحمد فرج|لفتـــ|محمود محمد عبــــد ى شمس طبــــ عي 

422|7 ي عبــــد |ء |هن
عيل|سم|ح |لفتـــ|لحسينى ن|بــــ حلو|د|

54|o|8 بــــه|لحميد خر|ىطي عبــــد|لمع|بــــو|محمد حسن  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

49845| ح مبــــروك عمرو|لفتـــ|ن سمي  عبــــد|حن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

354436 شم|لح ه|دل ص|ع| نور هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6937|6 لعزيز|حمد محمد عبــــد |محمد | دين لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

856675 ي رمض
ي عىلي|مصطفى

ن مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

55842 سم|لق|بــــو|ن |ء سيد سلط|شيم صيدله بــــنى سويف

33474o لحليم|ح عبــــد|م نج|لد عص|خ |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

923683 لرحمن  |هلل عبــــد|سط عبــــد|لبــــ|حمد عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

424|7o دم|حمد |حمد محمد |زن |م سكندريه|ل|طبــــ 

7||376  |حمد وجدى |
ى
لحفنى|لدسوق ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

267585 لنبــــى|تـــه عبــــد|ن يشى شح|نوره ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|332o3 هيم|بــــر|حمد |لرحمن مصطفى |عبــــد  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

877784 ن محمد سيد  |ندى رمض سيوط|ره |تـــج

856327 ي ربــــيع فولي ص
دق|مصطفى لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

785699 مصطفى محمد جوده حسن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7o5o|6 حمد|محمد محمود محمد طه  لمنصوره|هندستـــ 

43829 لعظيم|بــــ محمد محمود عبــــد |رح ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

352743 ف فتـــىح |يوسف  هيم|بــــر|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

754243 هيم عىل|بــــر|هيم عىل |بــــر| |رن عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

33878| ى بــــيوم عبــــد م محمد|لسل|نرمي  عه مشتـــهر|زر

9|473| ر  |حمد عم|حسن عز  سيوط|ره |تـــج

642o68 ن طه|م عثــــم|محمد عص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

439283  مظ|لش|لسيد عبــــد |منى محمد 
ى
ل|ق لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

475o96 ي
ىطي|لع|ء محمد محمد عبــــد |عل| دئى سكندريه|ل|بــــ |د|

6|o27o لبــــسطويس|هيم محمد زىك |بــــر| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

3|887o د عمر قرئى سيد|جه هره|لق|ر |ثــــ|
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524o54 لجمس|هيم عمر |بــــر|ئى حسن |م| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

29472o هد|حمد مج|دق حسنى |مؤمن ص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|6577| بــــدين بــــخيتـــ|د وحيد ع|جه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2|8o39 بــــ محمد سيد عىل|لخط|مريم عمر  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

43369o  مصطفى سل|لش|حمد عبــــد|
ى
مه|ق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

859394 خلف محمد خلف محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

223376 عىل محمد عىل محمد ن|بــــ حلو|د|

543||6 لجمل|هلل ممدوح حسن موىس |منتـــ  سكندريه|ل|طبــــ 

32537 لرحمن محمود حسن محمود|عبــــد  لفيوم|عه |زر

628838 ل مرىس|لع|لمجيد عبــــد|عبــــد| رند زيق|لزق|بــــ |د|

323579 لكريم عبــــده|مه عبــــد|س|ر |مي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

44458| هلل|د |ن ج|ح رمض|لفتـــ|ء فتـــىح عبــــد |آل لشيخ|عه كفر |زر

775722 لحليم|لسميع عبــــد |حمد عبــــد |كريم  زيق|لزق|نوعيتـــ 

|4628 لسعيد محمد|مد |تـــفى ح كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

757868 حمد محمد|بــــهيه رأفتـــ  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

366247 ل محمد محمد عىل|مريم جم هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

492565 بــــ|حمد خط|ل سيد|متـــ جم|د أس|زي ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

9|o226 غوص مرقص |مرقص بــــ| رين|م تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

846893 لدين عىلي موىسي|ن نور|رو ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|2o333 سحق|ج  مني  |ندرو ن| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8562|4 ه عىلي ص| بــــر عىلي|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

838887 جد محمد|لم|ء عىلي عبــــد|شيم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3|4o|| لفونس جورج لبــــيبــــ|تـــوئى  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

24o5|4 يد |بــــو|رنيم  ى ق|هيم |بــــر|لي  وى|لشر هره|لق|بــــ |د|

||7o6| عهود محمد محمود محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

636452 لح|لح عىل سيف ص|حمد ص| زيق|لزق|حقوق 

2875|3 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|ع عبــــد|لسبــــ|جر |ه |بــــ بــــنه|د|

824625 ي عىلي عل
م تـــوفيق|مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|65oo6 حمد حسن يوسف|يه | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6484o8 لغمرى|م |رق لبــــيبــــ إم|هلل ط|منتـــ  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

9o8549 حمد محمود |بــــدين |مه ع|س| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 
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|29437 لحليم محمد|لحليم محمد عبــــد |عبــــد  ى شمس حقوق عي 

85o479 ه محمد محمود عوض| مي  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

7|o68 طمه محمد محمود محمد|ف لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|588|o لعزيز محمد|لمجيد عبــــد |نىح  عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9oo46| ه | ف |مي  ل |لع|حمد عبــــد|رسر تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

78o|62 حمد|حمد محمد |محمد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

2638o| لح|لسعيد محمد محمد ص| |نور ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o646 هلل محمود|محمود عبــــد| نور لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

465567 ل|محمود رفيق محمد هل لشيخ|بــــ كفر |د|

27678| لفضل جوده|بــــو|هلل عنتـــر |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

36525| ره|ن عم|م شعبــــ|هلل هش|يتـــ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

5|6263 |عيل رمض|سم|لد |خ| ند
ى
ن دسوق لمنصوره|علوم 

355oo9 ىط محمود فرج|لع|مدحتـــ عبــــد| دين ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

32|954 ف|لصو|حموده | هيم زكري|بــــر|زينبــــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

89o497 دم عىل |لكريم |دهم عبــــد| سيوط|هندستـــ 

883459 ى عىل | حمد |حمد حسي  سيوط|ره |تـــج

3||o57 لسيد|لدين |ء |ل عل|ء جم|ل| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

63|32 لرحمن ربــــيع حسن حسن|عبــــد ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

778754 ير|م ج|لسل|محمد صبــــرى عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

3|936o ل محمود|لع|جر محمود عبــــد|ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

853oo3 سعد|دل |يمن ع|م |بــــر| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

363334 لمعبــــود|حمد عبــــد|مه |س|هيم |بــــر| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

76646| لح|ء حسن حسن ص|رس| نوعيتـــ بــــور سعيد

63o777 تـــه محمد|د محمد شح|محمود فؤ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

265837 ى سليم|م مجدى |سل| مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

64o234 ى|و تـــ محمد مرىس خليفه|جي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6|6826 تـــ|ن يوسف محمد حسن بــــرك|رو ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

829956 هد|عجيبــــ مج| زكري| لوىسي ن|سو|علوم 

||484o لدين محمد نبــــيل|ء |لدين عل|بــــدر  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

Thursday, September 6, 2018 Page 14886 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

348787 رص|ض ن|ن عو|لد عثــــم|س خ|ين| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

3262o7  سمع|م
ى
ن مجلع|رى شوق ى شمس|د| بــــ عي 

66588 ل سيد سيد|يه جم| لفيوم|بــــ |د|

54|858 ئى شلبــــى|رم|ل |ئى غ|رم|نوبــــ |بــــ| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

353573 لحفيظ محمد|لرحمن محمود عبــــد|عبــــد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

8694|3 تـــه|مل شح|م محمد ك|حل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

848756 ي 
ى|لسعود |بــــو|مصطفى حمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

3|2294 هر حسن محمد حموده|م| مه |ره بــــنه|تـــج

2593|9 ن|لسيد حس|رحمه محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

59399 بــــ|لوه|بــــ فهيم عبــــد |لوه|محمد عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

54o438 هلل عىل|هلل عنتـــر عبــــد |نعمتـــ عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6||o23 يمن عيس عزيزتـــ|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

485o2| لسيد|لحميد |لد رجبــــ عبــــد |خ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

428657 ر|لنج|سعد محمد سعد محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

628o|5 لعزيز|حمد عبــــد|لسيد |ئى |محمد ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|58282 فرحه محمد سيد محمد ن|بــــ حلو|د|

4o59|| در|لق|دق محمد عبــــد |طف ص|جر ع|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|4295 لرحيم|محمد مجدي فهىمي عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

8637|2 مد|ء محمد حسن ح|رس| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

784948 ع محمد|لسبــــ|حمد محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

828884 ي عىلي|تـــ |جن
حمد مصطفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

533oo ن محمد|د طه شعبــــ|جه صيدله بــــنى سويف

4644o2 وى|روق فرم|لدين ف|ء |يوسف عل |حقوق طنط

76o38o ف عمر|زن |م ىط|لع|ن عبــــد|رسر لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

8o7oo9 ي عبــــد|بــــسمه ن لمعز محمد|ج  ره بــــنى سويف|تـــج

434o3 س مرىس|طمه سيد عبــــ|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

859o83 ي فرج تـــ
وس|مريم رضى ورصى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76482| لسيد فتـــوح|هلل محمود |منه  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

865236 ي مغربــــي محمد محمد خي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 
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226586 محمود محمد رشدى فهىم سيوط|بــــ |د|

63669 سم|لسيد ق|حمد محمد محمود | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3o564 هلل|يه عىلي محمد عبــــد | لفيوم|لعلوم |ر |د

7|o342 فع|لش|حمد يونس |حمد |محمود  ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

33949o رحمتـــ سعيد نبــــيه عبــــده خرصى |نوعيتـــ بــــنه

646846 روز|لد حسن ف|ء خ|سم| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

8|5697 ى|ء ص|دع ي موىسي حسي 
ى
ق ي|نوعيتـــ 

|لمنى

88384o ده محمد محمود |ميمه حم| سيوط|بــــ |د|

9|762o هيم |بــــر|طف خليل |خليل ع ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

849852 ن م|بــــتـــ نع|دل ثــــ|ع| مي  دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

869o|9 ه عبــــد ى محمد حسن|دي |له|ني  لحسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

4259o8 لسعودى|حمد |لعزيز |شهد حمدى عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8|7952 هر محمود|لظ|ده عبــــد|ء حم|ل| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4o632| حمد|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|ن |حن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

33||65 لزوقه|حمد |حمد |لجيد |عمر عبــــد |حقوق بــــنه

67|67 ره بــــخيتـــ بــــرسوم|يرينى بــــش| لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

85o386 لربــــ محمد|د|لعزيز ج|حمد عبــــد| سيوط|ره |تـــج

35o376 لفضل سيد عبــــدربــــه|بــــو |سيد  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|7|284 ك|لمل|سحق عبــــد |تـــرين ظريف |ك ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|2|o67 لمعىط مصطفى|لحسينى عبــــد |دين نبــــيل |ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

774928 ي عبــــد  ى محمد خرصى لعزيز|نىه خرصى زيق|لزق|علوم 

|2o8o2 ح|لفتـــ|بــــو بــــكر عبــــد |م يكن |هش ى شمس هندستـــ عي 

498224 لدين|شم نور|شم نوره|ء ه|ثــــن تـــربــــيتـــ دمنهور

3447o9 ى عبــــد لرحيم خليل|منى ممدوح حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

43655o لعتـــر|محمد حسن عيس | ر|ي لشيخ|ره كفر |تـــج

|46|24 ى|ض |ء محمود عو|رس| مي  هره|لق|بــــ |د|

2|54o8 س|منيه جمعه خلف عبــــ| ن|حقوق حلو

6oo539 لرشيدى|لغنى |حمد عبــــد |لحسن | ى شمس طبــــ عي 

2|6264 هلل يوسف|حمد فتـــح |ئى |حمد عن| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|64998 لح|عيل ص|سم|ل |ء جم|ل| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 
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325638 ىطي عىلي|لع|لح عبــــد|ن ص|رو ن|حقوق حلو

6|479| ى|لمغ|لد |ن خ|نوره وري حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

348572 حمد محمد |م |لسل|سط عبــــد|لبــــ|ن عبــــد|يم|
م|لسل|عبــــد

ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

8|5265 هيم محمد|بــــر|م |سومه عص سيوط|حقوق 

483824 هلل محمد|لسيد عبــــد|حمد |هلل |عبــــد ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

647836 ى|محمد  حمد يوسف حسي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

68o|6| لعيوىط|هيم |بــــر|لسعيد |ن طه |يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

842248 ي|بــــوعوف |لرحمن |عبــــد
ى مصطفى مي  ي صن. تـــ.ك

ن|سو|ع |فنى

352255 كريم سند محمد يوسف |بــــ بــــنه|د|

78266 حمد|لسيد |م |جر هش|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

484572 ى  لتـــوئى|مؤمن مدحتـــ محمد حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

89496| ضى |لر|حمد عبــــد|هيم |بــــر|حمد | ج|عه سوه|زر

4||982 لسيد يوسف|ل |ء جم|ل عل|جم |ره طنط|تـــج

333o42 ر طه محمد|هلل مختـــ|عمر عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

64o5| لرحيم|محمد محمود سيد عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

453257 لتـــحفه|لسيد محمد عىل |مد |لد وليد ح|خ لشيخ|هندستـــ كفر 

268592 لبــــسيوئى|هلل محمد |ء عبــــد|رس| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

24953 حمد|هيم |بــــر|د سيد |سهيله عم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

46|o94 ف|لمح|بــــو|حمد |مريم  سن رسر |حقوق طنط

63368| لسيد|لحميد |لمعبــــود عبــــد|لحميد عبــــد|عبــــد زيق|لزق|نوعيتـــ 

9|7796 د مهنى منقريوس |مريم ج سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o9875 د|ح محمد مر|لفتـــ|لدين عبــــد|ء |ح عل|لفتـــ|عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

876478 لرحمن محمد سعد تـــوفيق  |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

4875|o دل محمد عوض|حمد ع| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6||645 ي محمد |هيم |بــــر| |هيم رض|بــــر|
ى
|لدسوق

لعتـــريس
|ره طنط|تـــج

8o2846 ر محمد|لستـــ|منتـــرص حمدي عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4787o7 لسيد خليل|محمود سعيد  سكندريه|ل|هندستـــ 

6|o698 لخميسي|يزه حسن عبــــده |ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4|o936 ن وحيد يوسف محمد يوسف|نوره لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 
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3|4828 حمد|زق |لر|ل نور عبــــد|بــــل عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

59653 حمد|هلل |يمن سيد عبــــد | ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|453oo هيم|بــــر|ل محمد |محمد جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

332553 عيل|سم|هلل |لسيد عبــــد|هلل |خلود عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

9|o769 حمد مزيد |س |سم عبــــ|لق|بــــو|محمد  ج|ره سوه|تـــج

322768 هلل|د عبــــد|مريم محمد محمد ج ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

696789 لعزيز|منيه يحن  عىل عبــــد | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

493|69 ض مصطفى عىل|ن ري|محمد رمض دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|587| حمد|عمرو محمد محمد  ن|طبــــ حلو

3|976| لدين محمد|ل |طمتـــ محمد جم|ف ى شمس علوم عي 

5|6688 حمد محمد موىس|ر محمود |من طبــــ بــــيطرى دمنهور

|59668 ل عىل|لع|منتـــ فوزى عبــــد | ى شمس|زر عه عي 

5|2|87 هيم|هلل محمد إبــــر|محمد عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

254844 ق|ن عىل |حمد طلعتـــ شعبــــ| وى|لشر ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

6496|5 لسيد|حمد جمعه |ء |ل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

82752o حمد|مل |حمد ك|مينه | دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

8o488| ريم وليد فولي محمد ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

789o34 لسيد عىلي|ر محمد محمد عطيه |من ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

36o623 هيم|بــــر|لد خلف |محمد خ |بــــ بــــنه|د|

68|684 ىط|لدمي|لسعيد |هلل مجدى محمد |عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|27762 عيل محمود|سم|مريم حمدى  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

62859 يه مجدي محمد يوسف| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

||6758 هر فهىمي محمد|مروج م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

45|236 بــــ|ليىل محمد رفعتـــ حج |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2|736| د|لجو|دين محمد حمدى محمد عبــــد|ن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4865o| هلل جرجس جرس جرجس|بــــ |نوبــــ ج|بــــ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

46o256 حمد عىل حسن|محمد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

77|885 عرص|ل|م |لسل|لسيد عبــــد |م |جر عص|ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8|2546 حمد|جي عيد |مروه ض ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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352473 ى  مه منسي محمد فرج|س|حني  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

296624 د|بــــ فؤ|لوه|بــــسمه محمد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

325865 لغنى|تـــن يشى منصور عبــــد|ف هره|لق|بــــ |د|

7||462 لسيد عىل عمر|هر|ل م|مح جم|س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

94942 لرحمن|يبــــ  عبــــد |سمي  فوزى محمد تـــ لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|4736| لسعود|بــــو |هيم |بــــر|لرحمن محمد |عبــــد  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

526845 |بــــ |لمقصود ج|لمقصود محمد عبــــد|محمد عبــــد
هلل

ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

44335 نور محمد|تـــم |محمد ح ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

638337 دى عىل|له|دى عبــــد|له|حمد محمد عبــــد| زيق|لزق|هندستـــ 

649464 ح عىل محمد حسبــــو|محمد صل م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

46o5|2 لقويسنى|هر عىل |عىل م |عه طنط|زر

|7o83o لحميد|حمد مجدى محمود عبــــد | |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

6439|5 م ممدوح موىس موىس مشعل|سه |ره بــــنه|تـــج

|5977| ي 
حمد محمد|م مصطفى ى شمس|زر عه عي 

7oo732 بــــ|هيم خط|بــــر|دى |له|حمد عبــــد |عمر مسعد  زيق|لزق|ره |تـــج

4996o4 ر|هيم محمد عم|بــــر|لسعيد |رتـــ |س تـــربــــيتـــ دمنهور

896278 ر رجبــــ محمدين حسن |نو| ج|ره سوه|تـــج

642|o2 حمد|لسيد محمد |حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

528752 ي محمد يوسف بــــدر|
ن|حمد مصطفى ضتـــ دمنهور|علوم ري

6o3284 حمد تـــوفيق طلعتـــ دحيه|محمد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

758|6| مريم محروس فرج حكيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

6|4o79 ح محمد عزتـــ محمد سعده|لفتـــ|ء عبــــد |سن لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

36o442 لدين محمد عيس|جر محمد سعد |ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

637o46 ه  هيم خليل|بــــر|هيم |بــــر|مشي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

33||7| ن عىل|مصطفى عىل رمض |علوم بــــنه

|5o9o ى فظ حبــــيبــــ|سمي  ح| يوستـــي  هره|لق|ره |تـــج

293|oo ن|هيم زي|بــــر|ن |ن ريح|نوره ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

773o54 لسنوىس|هلل  |حمد عبــــد|حمد موىس | ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 
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9o8937 متـــول | حمد زكري|هدير  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

462826 حمد محمد عيد|مريم محمود  لشيخ|بــــ كفر |د|

2o539 م عزتـــ ربــــيع مسعود|سل| هره|لق|صيدله 

774425 ن|هلل شوم|ل سمي  عىل عبــــد |جم ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

498o25 لقرمه|لعظيم |لعظيم محمد عبــــد|سهيلتـــ عبــــد  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

674oo حمد حسن|لصمد |ن عبــــد |حمد رمض| ره بــــنى سويف|تـــج

277755 لديبــــ|لعزيز |محمود عزتـــ عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2|76| هر محمد|لظ|حمد عبــــد |مريم  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

678455 ن|نور عيد سليم|حمد |ندى  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

365|83 ل محمد محمود حموده|عهد جم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

489428 حمد|ل عىلي |لع|لدين عبــــد|جر بــــدر|ه سكندريه|ل|بــــ |د|

5|oo4 تـــ طه محمد|طه شح صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

7624|5 ي|حمد |ر |لسيد مختـــ|عمرو 
لحنفى ره بــــور سعيد|تـــج

45363o هلل عبــــده|هر عبــــد|نىح  م| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o7o5o ى يحن  عبــــ|س س|هر يحن  حسي  لمنصوره|حقوق 

63o348 ورى محمد شنبــــ|لمغ|لسيد |زم |ح ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

68||4| ن|لسيد محمد شعبــــ|عمرو محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

825789 رص محمد جعفر|ن ن|نوره دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

48oo8o صف|لرحمن محمد محمود محمد ن|عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

754|46 هيم|بــــر|محمد حسن | رن |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

24o296 حمد يس|جنه مجدى  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o6395 لعوضى|حمد |كريم محمد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

267434 لدين|ل |بــــ محمد جم|تـــفى صبــــرى خط شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

875992 هيم  |بــــر|هيم عىل |بــــر|يوسف  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

792|23 لم|بــــوبــــكر س|محمود محمد محمود  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

834828 بــــ|حمد فرج جمعه دي| ن|سو|حقوق 

897625 ء خلف عويس محمد |هد| ج|تـــربــــيتـــ سوه

27324 لسيد محمد|رحمه محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8769o2 ل  |لع|ء حسنى جمعه عبــــد|رس| سيوط|بــــ |د|
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3247o7 ي ف|محمد ن روق محمود|ج  ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

838968 يه محمود محمد عيسي| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

6o3942 بــــ مصطفى محمد حسن حسن|مه تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

629598 ضل|بــــوعجوه ف|بــــوعجوه حسينى |ح |سم زيق|لزق|بــــ |د|

3|48o| ي|حمد محمد ص|
بــــر حفنى تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

363398 لقوى|لقوى محمد عبــــد|محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

255o83 د|لسيد عزبــــ عي|روضه  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

627745 لحميد|لحميد فتـــىح عبــــد |أحمد عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

355369 مجدى حسن فهىم| سه ى شمس حقوق عي 

355265 سعد محمد معوض| مه |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

7|o978 ق|ىط |لمع|بــــو |بــــو بــــكر |ء |دع لي|وى و|لشر لمنصوره|نوعيتـــ 

79|5o حمد مصطفى هندى|مصطفى محمد  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

8927o3 ى عبــــد لحليم  |بــــتـــول محمد حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

||6|92 لسيد عطيفتـــ|لحميد |لعزيز عبــــد |عمر عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

253754 ع|هيم هز|بــــر|لدين |ح |مصطفى صل ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5|858 حمد سيد|ء طه |رس| ره بــــنى سويف|تـــج

37|382 حمد محمد|مجدى محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

3|423 لمنعم فرغىل|حمد محمد عبــــد |تـــسنيم  هره|لق|حقوق 

5o6|o8 سم|فظ عوض ق|حمد محمد نزيه ح| سكندريه|ل|طبــــ 

446675 ى عبــــد  لرؤف يوسف|لرؤف حسن عبــــد |حسي  سكندريه|ل|حقوق 

43969| ن ي |ود عبــــد |رق د|ط| مي 
ي|لغنى

لحسنى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

53355| هلل مجدى مرىس محمد مرىس|منتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|49o|2 ى محمود| رن محمد محمود حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|54897 ء وحيد حسن مسلم|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26594o يف|مل |مل محمد ك|ك لشر ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

7o89o لحميد|حمد عبــــد |د |رحمه فؤ بــــ بــــنى سويف|د|

266o83 خميس محمد| لد رض|خ ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

|22689 لحميد محمد|م محمد عبــــد |سل| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف
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8|9395 هلل|منسي كريم فرج | رين|م ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

3|24|6 ي ن
لح|رص محمد محمد ص|تـــفى لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

9o|624 بــــودهبــــ  |محمود حسن محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|9628 ر|لنج|لسيد محمد |م |م عل|ر لشيخ|ره كفر |تـــج

4|2237 ق|لسيد عىلي محمد |عىلي  وي|لشر |ره طنط|تـــج

76692| يف|هلل |حمد عبــــد |لدين |م |لؤى حس لشر عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

75488o مد|لم سليم ح|حمد س| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

443995 هيم رزق|بــــر|لعزيز محمود |نس عبــــد |ن لشيخ|علوم كفر 

6||o|7 ن|لطح|كرم حلىم |ده |غ لمنصوره|ره |تـــج

69o638 لعظيم تـــوفيق|ه مفرح عبــــد |جي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

759252 حمد|لحفيظ |محمد محمد عبــــد  لسويس|هندستـــ 

7934o5 حمد| |مه محمد رض|س| |ر|ي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

242969 ى محمد | هيم|بــــر|حمد محمود حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|2364  حسن |
ى
هيم محمود|بــــر|مل شوق ى شمس|د| بــــ عي 

453453 حمد فرج|حمد حسن |محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

4|62|o مىلي عرفه خميس|لش|رغده رمزي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

82|275 حمد عىلي|عمر | دين ي|بــــ |د|
|لمنى

|68995 هيم|بــــر|لحسينى |م محمد ممدوح محمد |سل|
ل|لعس |

ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

85688o هلل|يبــــ فرج |ء مرعي ش|سم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

2|36o3 زق|لر|رحمه محمد رجبــــ عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

384o2 طلبــــتـــ محمد طلبــــتـــ| سه ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|56254 ى عبــــد |زي تـــه|لحميد شح|د خي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

477o9| حمد|مد محمد سيد |ن محمد ح|نوره لشيخ|بــــ كفر |د|

523|35 ح منصور|لدين محمد صل|ح |صل |ضتـــ طنط|علوم ري

7o9824 لرحمن|ح عىل عبــــد |لفتـــ|ن عبــــد |يم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

362725 ن صفوتـــ نعيم فيلبــــس|ري|م تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

764o54 يف مندور مصطفى |رو حمد|ن رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7|o4o3 ل|لش|لم |مد س|لسيد ح|ن وجدى |يم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4|234o ى محمد فر| ج|حمد سعيد حسني  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

Thursday, September 6, 2018 Page 14894 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

359532 ق|ء |دع حمد|وى |حمد رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

33o|39 ح|لفتـــ|يتـــ محمد محمد صبــــىح عبــــد| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

477|8| ى|هيم حسبــــ حس|بــــر|حمد مصطفى | ني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

753oo5 حمد موىس محمد|دل |محمود ع تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

9|5o98 ء سعد محمد طليبــــه |لشيم| سيوط|نوعيتـــ فنيه 

63|667 مد محمد عطيه|ء ح|لىمي ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

|2o984 عىل مصطفى عىل محمد عىل هره|لق|حقوق 

6o6838 لجندى|ن محمود |لد محمد سليم|خ |ره طنط|تـــج

6o7546 ل|بــــوزيد غ|ندى عىل محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

876274 سم سعد مصطفى محمد |لق| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

484553  حبــــيبــــ سليم|رك فؤ|م
ى
ن|د شوق سكندريه|ل|بــــ |د|

364443 سم|لق|بــــو|س |لرحمن محمد عبــــ|عبــــد تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

8685|7 لفضل طه|بــــو|حمد محمد | سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

8942|9 ل |لع|لشكور محمد عبــــد|هدى عبــــد لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

79526 ى|هيم سيد |بــــر| |ند مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5|432 حمد|ن نبــــيل |يه شعبــــ| هره|لق|حقوق 

82o235 لد محمد عىلي|بــــسمه خ ي|بــــ |د|
|لمنى

25o4|6  |ء |شيم
ى
ر|لبــــز|حمد محمد شوق تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

865432 لمجد عىلي|بــــو|حسن عىلي  ج|بــــ سوه|د|

89|o3o ه عبــــد| ى |رص ثــــ|لن|مي  بــــتـــ بــــهي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|76334 لجنيدى|لمنعم محمود محمد |د عبــــد |زي دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

76o99| م ميشيل محروس|س| ري|م ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

683735 ى نرص | ر|ي لسبــــىك|حمدى حسي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

438o46 عتـــ|هيم نعن|بــــر|جر محمد أحمد |ه لشيخ|بــــ كفر |د|

|4|96o ح محمد|لسميع صل|حمد عبــــد | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

859325 ء حسن محمد حسن|حسن ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

876888 حمد ذىك محمد  |ر |من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

853736 مه صليبــــ|ن سل|ثــــ|ندي يون|س ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

69|282 ح|لمل|لسيد عىل |م عىل |سل| ط|بــــ دمي|د|
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69||73 بــــ محمود|لوه|لعزيز عبــــد |حمد عبــــد | ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

77o7|6 ى |رس| وى|لزعبــــل|ء يحن  حسي  زيق|لزق|طبــــ 

48|97| حمد حسن|بــــر |زن وحيد ص|م سكندريه|ل|بــــ |د|

523267 زى|لرحمن محمود صبــــىح محمد حج|عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

846979 لدين محمد|هيم سعد |بــــر|مريم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

623o66 لرحيم محمد بــــصل|حمد محسن عبــــد | لمنصوره|طبــــ 

33|796 ئى|لعن|م محمد |لسل|لسيد عبــــد|عمرو  لمنصوره|حقوق 

5|52|5 رك|ن سمي  حسن محمد مبــــ|نوره سكندريه|ل|صيدله 

359o66 لرحمن|لسيد عبــــد|دهم يشى | ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|25285 حمد هدهود|سلىم سعد  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

255|27 لسيد عىل|ر محمد رشدى |من تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

697o4o لمنس|حمد |لسيد |حمد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

32o667 لح|حمد محمد ص|كريم  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4634o بــــ جوهر|لتـــو|حمد عبــــد |مه |س| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

55467 ف عطوه عبــــد |ء |رس| زق|لر|رسر صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

682245 وع|عمرو سعد محمد مط| رن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|38986 وى|لص|د |طف فؤ|حبــــيبــــه ع ى شمس|د| بــــ عي 

2786|| ورده بــــدوى عزتـــ مهدى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

354786 لكريم سيد|د |ء سيد ج|هد| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

683282  خليل |لبــــ|لعزيز عبــــد |هلل عبــــد |منه 
ى
لزىكي|ق لمنصوره|عه |زر

462839 دى|له|ح عبــــد|م صل|ء عص|شيم ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

|6o6|o لشيخ|هيم |بــــر|لدين |هيم محن  |بــــر| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

6|3|29 لعزيز خضي |لحميد عبــــد |لد محمد عبــــد |خ |ضتـــ طنط|علوم ري

68|o75 ع|لس|لدرينى |لدرينى |دل |لدين ع|نور  لمنصوره|بــــ |د|

4o63o5 ى| ر|ي حسن مصطفى يوسف حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|347o ح|لسو|لحميد |ح عبــــد|لفتـــ|عبــــد| مه ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

4o4|o9 لشوربــــىح |حمد |حمد طلعتـــ |طلعتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22872o وي|لشن|حمد عطيه |منيه | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

Thursday, September 6, 2018 Page 14896 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2|3o52 لحميد بــــدير|مد عبــــد |هلل رأفتـــ ح|منه  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

85|224 لكريم سيد|محمد سيد عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

823|o6 لويس| فتـــ عط|ر| دون|م ي|بــــ |د|
|لمنى

9|29o| ق|نجل لح |لغطريفى ص|لسيد |وى |ء رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6||o48 ر|لنج|ن |نىح  محمد رمض| م بــــنى سويف|إعل

496|62 ن عىل محمد أبــــو قصيبــــه|نوره سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|5o783 ن|حمد محمد فهيم سليم| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

375oo5 ى|حبــــيبــــتـــ حسن عبــــد هلل حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

5o5848 لبــــر|ش عبــــد |لدمرد|لدين |ح |حمد صل| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

48|2o5 ح|لفتـــ|مريم عىل محمد عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8542|8 ف عمر يوسف|يه | رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

45|o52 يد|محمود وجيه فهىم ز |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

78|799 ل|لع|هيم محمد عبــــد|بــــر|نجوى  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

27|58o لم|هيم س|بــــر|ر |لستـــ|ىط عبــــد|لع|جر عبــــد|ه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|279oo هد|حمد مجدى سيد محمد مج| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4|589o لح|حمد محمد محمد ص|ندي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|5679o ي |
ي |حمد |لحسينى

حمد محمد|لحسينى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

469o7 ى |فكري حسن  شوح|ل|مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|5oo|9 شد محمود|مجد محمد ر| ى شمس|زر عه عي 

6573o مل يوسف|مي ك|بــــيشوي س دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

8545o6 ىطي|لع|عيل عبــــد|سم|ن |هلل رمض|منه  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

4284o8 لففى|ض |ر ممدوح ري|من |عه طنط|زر

324292 ى|ن يف سيد حسي  در رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8|9284 ل شيبــــوبــــ سيد محمد|م| ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

244725 حمد فوده|بــــ |لوه|محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

465337 لغول|لعزيز |ل محمد عبــــد |حبــــيبــــه جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o8578 |دل حلىمي مصطفى خلف|م ع|ريه |ره طنط|تـــج

63o646 حمد هيثــــم محمد محمد| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

67779o لبــــ محمود محمد شكيبــــ|بــــى ط|بــــن |بــــكر عىل  لمنصوره|ره |تـــج

45289o لعزيز|لسيد عبــــد |تـــ |متـــ فرح|س| لشيخ|هندستـــ كفر 
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4923o5 بــــ|لخش|ض سعيد |هيم ري|بــــر| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

345856 ن محمود|سلىم محمد حس زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

452687 لد|م خ|لسل|لسيد عبــــد|جر |ه لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

386o| لسيد زقلتـــ|ح عىل |صل| نور هره|لق|بــــ |د|

77o2|| مه|حمد محمد سل|رق |حمد ط| زيق|لزق|حقوق 

693798 للطيف بــــدوى|للطيف محمد عبــــد |عبــــد | رن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

453624 حمد عىل|عيل |سم|محمود  ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

233|87 ى ك|م مدحتـــ  مل|مي  هره|لق|ره |تـــج

6o8o63  عمر|لعر|لعزيز |عبــــد | دين
ى
ق |بــــ طنط|د|

|6889 لح يونس|ح محمود ص|ئى صل|م| هره|لق|حقوق 

836745 ي محمد|محمد عبــــد لحميد خرصى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

8958oo د محمد |لجو|م محمد عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4|6698 لرسول عىلي محمد عيسي|ء عبــــد |ل| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|2543o هيم|بــــر|حمد |مه |س|معتـــز  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

6o733o يه عىلي حمدي عىلي| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|492| كريم محمد محمد عىل هره|لق|ره |تـــج

9|2842 ي|حس
ن فوزى تـــوفيق |م تـــعى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

5o968 حمد|د |حمد حمدى محمد رش| ره بــــنى سويف|تـــج

|23o93 ى|دل س|عمر ع لم محمد حسي  ن|هندستـــ حلو

5|5878 ي ر|ئشه عىلي عبــــد |ع
ميه|لغنى معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

7|5|5o بــــ|لرحمن دي|حمد محمد عبــــد | تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

264566 ج|لح|لسيد محمد مرىس |سميحه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|2|8o2 ن|حمد محمد سيد صديق مرو| هره|لق|ره |تـــج

76|83| لرحمن عىل|طف عبــــد |يه ع| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27|69 لحميد|م محمد عبــــد |هلل عص|منتـــ  هره|لق|بــــ |د|

5o3|85 طمه نبــــيل غريبــــ محمد صقر|ف سكندريه|ل|صيدله 

755783 ح بــــربــــرى طه|ء محمد صل|رس| لسويس|معتـــ |علوم ج

|48322 لنبــــى|رص عزوز عبــــد |لن|ء عبــــد |شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

349833 هر عيد سيد حمد|لرحمن ط|عبــــد |ره طنط|تـــج

9|545o لبــــديع  |رق لملوم حمدين عبــــد|ط ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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4|8783 حمد|لىح محمد |هند عبــــد لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

764o68 مصطفى| لعط|بــــو |بــــرين رجبــــ نبــــيه |ص بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

765394 ن|حمد زهر|حمد فهىم |لرحمن |عبــــد  علوم بــــورسعيد

6o7o42 رص محمد هندى|لن|زينبــــ عبــــد |بــــ طنط|د|

7998o حد|لو|د عبــــد |محمد عزتـــ فؤ هره|لق|حقوق 

7|2|o7 لحنفى|ع |لقعق|بــــر محمد |هيم ج|بــــر|هبــــه  لمنصوره|بــــ |د|

344983 ى ع فورى|لص|لسيد محمد حسن |دل |نرمي  هره|لق|ر |ثــــ|

4522o2 تـــ|لجيد بــــرك|لسيد عبــــد|حمد محمد | لشيخ|هندستـــ كفر 

79|53| حمد محمد|ج  |ن ن|يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

69844| ن حسن مصطفى طه|ن رمض|يم| لمنصوره|ره |تـــج

3o54| ى عىل محمد| منيه حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

226384 ئى صبــــىح عوض|ستـــيفن روم| ى شمس|تـــج ره عي 

262|34 لجز|هيم |بــــر|محمد سعيد  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

863892 د محمد|مريم ممدوح رش |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

23847o لم|ء سيد جوده س|سن ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

863648 لحسن|بــــو|سيد بــــدوي | نوشك| لمنصوره|حقوق 

6895oo هيم|بــــر|للطيف خليل |هلل عبــــد |ن عبــــد |يم| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

358247 حمد|ئى مصطفى |ه| رن ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|63472 رى|لحميد محمد بــــند|حمد مجدى عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

772o| ن بــــشي |حمد سعيد عثــــم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

32785| لق|لخ|ر عبــــد|لغف|ر محمد عبــــد|لغف|عبــــد |بــــ بــــنه|د|

442862  |صفيه 
ى
|لسيد عىل |لدسوق

ى
لدسوق تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

6|2788 ر|رق جوده عم|ط| ر|ي زيق|لزق|علوم 

62899o مي  رمزى عبــــوده رزق| زيق|لزق|بــــ |د|

462237 ى ي|ي ن|لسيد قطبــــ عثــــم|رس |سمي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25578o لم خليل|بــــ س|لوه|عىل عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

82897 كر محمد|مروه ربــــيع ش ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

2|2559 محمد بــــيوم| لرحمن وجدى زكري|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78327o مد كريم|ن محمد ح|يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

495279 ره|لنرص رسر|لعظيم سيف |ره عبــــد|عمر رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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825|28 ي مغربــــي|لش|سمي  صبــــري عبــــد
ى
ق دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

2|39oo ى|م رمض|عمرو س ن حسي  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

44|875 لق|لخ|ن سعد سعد عبــــد |نوره لشيخ|بــــ كفر |د|

26797 ء نرص سعيد خليل|لزهر|طمه |ف ى شمس|تـــج ره عي 

22o7o4 ى خ|ج محمد| لعط|بــــو|لد |سمي  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

838o78 ي |محمود خ
هيم|بــــر|لد مصطفى ن|سو|حقوق 

487372 ر|لغف|ل عبــــد |م محمد جم|در هش|ن سكندريه|ل|ره |تـــج

3572o عمر حسن عىل حسن عىل تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

33|844 مد حسن|دل ح|دهم ع| عه مشتـــهر|زر

226o93 س محمد|هلل عبــــ|هلل محمد عبــــد|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

622o38 ن بــــ|محمد محمد | مي  ض|لشر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

262||7 وى|هيم طنط|بــــر|حمد محمد | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

42o392 ي|ر
لعزيز عىل محمد|محمود عبــــد| ئى |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

لشيخ

372728 طف محمد عزبــــ|سلىم ع سيه|نوعيتـــ عبــــ

757826 ل فهيم فهيم|محمود جم وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

||56o4 ى ى|سطف| |فليمون مي  |نوس مي  هره|لق|هندستـــ 

8222|o ي |نهله فضل 
ك|مس|لفى ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|لمنى

|382|3 لرحمن|د عبــــد |لرحمن رش|يوسف عبــــد  ى شمس حقوق عي 

78287| لح|حمد جمعه محمود محمد ص| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6422|2 ن|م عمر سليم|لسل|حمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o58o محمد عىل موىس عىل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|25642 وى|لمندر|حمد |هيم |بــــر|رحمه يحن   ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

43282| يبــــ|لش|ء بــــيوم بــــيوم محمد |ل| |صيدله طنط

876352 عىل  | عىل محمد رض سيوط|حقوق 

2565|7 لحميد|مل وليد رجبــــ عبــــد| شمون|نوعيتـــ فنيه 

4o92o5 لعزيز يىح|م سعيد عبــــد|م هش|وس عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3532o ح|لدين مفتـــ|بــــ عىلي |يه|ن |رو ى شمس| لسن عي 

84||53 ى محمد | لطيبــــ محمد محمد|لحسي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

25oo3| ر|لبــــز|حمد محمد حسن |نسمه  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 
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5o7833 ل محمد|لع|ل عبــــد |هلل جم|منتـــ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|995o ل|ل غز|لع|لسيد عبــــد |لد محمد |حمد خ| هره|لق|حقوق 

2|8786 |فظ |لح|لحميد بــــيوم عبــــد |يوسف عبــــد
عيل|سم

ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

446246 ى محمد  لسيد|محمود محمد حسي  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

356476 لفتـــوح|بــــو |محمود فتـــوح يىح  ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

|6|46o حمد سيد سليم|ئف |مه ر|س|عمر  ى شمس|تـــج ره عي 

3o898 ئل مهدى محمد|رحمه و كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

5748o روق تـــوفيق|رق ف|يدى ط|ه ره بــــنى سويف|تـــج

246952 ى صل ىط محمد|لع|ح عبــــد|حسي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4|3|6 ن موىس|ل رمض|ء جم|دع هره|لق|حقوق 

4256oo رى بــــخيتـــ|لبــــ|ل محمد عبــــد |ء جم|ل| إلسكندريتـــ |تـــمريض 

293225 يل|ح ط|لفتـــ|عيل عبــــد|سم|طمه |ف تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

496668 كوع|ل|ن |ن جمعه شعبــــ|شعبــــ| ند |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6456o حمد خليل محمود|جر |ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

675254 حمد|لعدل |لحميد |هر عبــــد |دل ط|ع لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

723|| محمد يوسف محمد| يش لفيوم|نوعيتـــ 

356587 لفتـــوح خرصى فهيم|بــــو |ندى  شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

782928 ي |نس وف|ن
هيم|بــــر|حمدى |ئ  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2|449o د لبــــيبــــ|حمد فؤ|لد |حمد خ| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

26298| |لعط|بــــو |لسيد |م |محمد هش وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6o4o43 لبــــيىل شعيشع|لعزيز |حمد عزتـــ عبــــد| |عه طنط|زر

629362 ى هيم|بــــر|هيم عزيز |بــــر| |مي  زيق|لزق|ره |تـــج

7o|776 سكندر|منى ثــــروتـــ سمي   لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

857|46 لم|سهي  عيسي حسن س ي|نوعيتـــ 
|لمنى

48825| هيم|بــــر|مصطفى عز محمود يوسف  سكندريه|ل|بــــ |د|

25o254 ه حلىم فرح بــــو ريشتـــ|تـــ فرج |سمي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

26|768 حمد|ح |لفتـــ|محمود محمد محمود عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

782935 ن|ل سليم|لع|لودود عبــــد |ء عبــــد |وف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9oo499 ى |يمنى عىل محمد  مي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه
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92oo42 مريم مجدى فوزى جرس   ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5o2533 د|هيم محمد ميل|بــــر|هيم |بــــر|مصطفى  سكندريه|ل|ره |تـــج

5|3722 سم|مد ق|ن ح|محمد شعبــــ سكندريه|ل|طبــــ 

85|459 حمد يوسف|رم |هبــــه مك سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

353465 لدين محمد|عمر محمد مىح  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

325349 ى حسن محمد مرزوق حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

343286 مل عمر|حمد ك|مل |دتـــ ك|غ ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8o|767 ى ف ج| |مي  د خليل|رسر سيوط|ره |تـــج

34658| لم|بــــوس|حمد حنفى |كر |ء ش|سم| ى شمس| لسن عي 

||9o75 ى مدئى|فرح  ف حسي  رسر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

3|5522 دى|له|لسيد عبــــد|دين محمد |ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2|285| ى محمود محمد محمود حسني  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|54|38 م|لسل|يق محمد عبــــد |مصطفى ل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

52|o3 ى|حفصه شعبــــ ن محمد حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|757|6 لرحمن محمود محمد|محمد عبــــد  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5|429| حمد صوبــــع|لمجد  |بــــو |ن |نعمتـــ شعبــــ سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

63o9| يم محمود|لد|هلل عيس عبــــد |عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

759o63 لسيد|ل |لع|حمد عبــــد|هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|69|44 حمد عطيه مصطفى قنديل|فرحه  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

7oo9|9 ط|لبــــل|حمد مصطفى |هلل |منه عوض  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8o499 لحميد بــــطيخ|حمد حسن عبــــد|فريده  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

287687 ى |ي عيل|سم|مه سمي  بــــكرى |س|سمي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

479|48 |لعظيم ند|حمد محمد فوزي عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

6o73| م|حمد تـــم|ء عمر |شيم ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

8o9624 لعزيز|م حسن ربــــيع حسن عبــــد|حس لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

489493 دى|له|حمد عبــــد |لمدبــــول |رضوى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

882229 ئى  |لد سعد فرج|بــــ خ|مه سيوط|حقوق 

55766 حمد محمود محمد|محمد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

867592 تـــ محمد حسن|محمود شح ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج
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54447 ح|لفتـــ|حمد فتـــىحي عبــــد |سم |بــــ لعريش|بــــ |د|

3|9566 ى عبــــد ى محمد حسي  لعزيز|رني  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o8672 حمد|سم |لعوضى محمد ق|ن |حن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

436723 يد  محمود |بــــو|لنرص |بــــو|هنده |ش ى |حمد |لي 

ي ر|لىح 
لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8||929 ف سعيد محمد|عبــــي   رسر ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

2423|8 تـــ يوسف|مصطفى عز| دين ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

884674 جوزيف مرزق لويز صموئيل  سيوط|صيدلتـــ 

272395 لحميد|حمد مصطفى صديق عبــــد |مه |س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

832o35 حمد محمد محمود|ده |غ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

||9||6 لكريم|حمد عبــــد |دل محمد |هلل ع|منتـــ  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

89886o ه تـــوفيق | ى |مي  حمد حسي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

48o63| ى|يوسف أحمد محمود محمد حس ني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

478o25 ل|ط بــــل|كرم نصي  بــــس|لدين |نور  سكندريه|ل|حقوق 

|389o3 ن|بــــتـــ لبــــيبــــ مرج|نس ثــــ|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|23649 ن محمود عىل|حمد شعبــــ| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|4768 م|طف سيد أحمد سل|ن ع|رو زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|5o|82 ح|لفتـــ|لحليم عبــــد |محمود معروف عبــــد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

46o|29 وق عمرو محمد رجبــــ  ى|بــــو|رسر لعيني  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

58736 لعظيم|م محمود حمدى عبــــد |ر ره بــــنى سويف|تـــج

2|9|42 ل|لع|حمد يشى رزق عبــــد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|7|93 يف جم حمد|ن |ل رمض|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

6246|4 ح|لنو|لسيد |لسيد | |رغده رض لمنصورتـــ |تـــمريض 

32268 هيم حسن|بــــر|عمر حسن  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

3473o4 ي
ف صبــــىح | |دئى حمد عوض|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

4|4|52 ألعور|هيم  |بــــر|هيم سعيد |بــــر| |دين هره|لق|ر |ثــــ|

688356 لمتـــول حنور|حمد محمد محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

348|92 تـــ سعيد د ود عزبــــ|سمي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

373o64 لحميد|ن محمد عبــــد|م|عىلي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

45o277 لسيد قطبــــ|م |ل عص|بــــل |بــــ طنط|د|
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|54|2o محمد مرزوق فريد فرج ى شمس|تـــج ره عي 

482289 دق منيس|لص|ن عبــــد |محمود رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

86535o لربــــ|د |حمد ج|محمود سعدي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

49393| لصول|محمد عىل محمد عىل  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26894 حمد حنفى|رق |ء ط|رس| هره|لق|ره |تـــج

6o69o3 |لبــــن|رق مصطفى |مصطفى ط ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8276|8 دي عبــــده بــــهدلي|له|ء عبــــد|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

498|23 تـــ عبــــد تـــ محمد ديغم|لغنى فرح|أمي  تـــربــــيتـــ دمنهور

262797 ر|لم عم|لدين محمدى س|ل |ر جم|عم تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|53|o بــــ|لوه|مريم محمد صبــــىح عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

342493 م حسن مرعي حسن|حس ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

93|49 لدين خليفه محمد خليفه|د |عمر عم كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|58|45 ى ع دل سيد|سلىم حسي  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

66688 بــــ|لتـــو|بــــ عبــــد |لتـــو|د عبــــد |ء عم|سم لفيوم|علوم 

2|8586 م موىس|ريم هيثــــم س ن|فنون جميله فنون حلو

224987 مل حليم فرج|كرم ك| بــــول ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4o85|4 يف|م |سل| ف محمد محمد رسر رسر تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

786o|2 لبــــرع|هلل خليل |لسيد محمد عبــــد |محمد  ج|بــــ سوه|د|

837|55 هلل| |بــــكر حموده تـــوفيق عط دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|47576 حمد|حمد عىل |بــــ عىل |يه|حمد | كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

432452 حمد مبــــروك|م محمود سيد |ن عص|غفر زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

496647 لجيف|دى |له|د عبــــد |لجو|مروتـــ رجبــــ عبــــد  |حقوق طنط

358482 لحميد|م مجدي معوض عبــــد|ريه ى شمس|تـــج ره عي 

7|o4oo وي|لمحل|هر |لخرصى ط|يمن |ن |يم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

343454 رق عىل حسن طريح|م ط|سل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5o2577 لحسن|بــــو|دريس |حمد |ء |ل| سكندريه|ل|ره |تـــج

4|93|4 وى|لشس|حمد | |روق وف|ن ف|يم| |حقوق طنط

357689 حمد|لسيد محمد |مر |جر تـــ|ه |طبــــ بــــيطرى بــــنه
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5|5467 ر|حمد دويد|دى |له|ء حبــــسر عبــــد |سم| سكندريه|ل|حقوق 

884962 ى ك مرزوق  |لمل|دل عبــــد|ع| مي   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

5259|2 لعليىم|هيم |بــــر|أحمد نبــــيل  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

232447 لعزيز|رص محمد عبــــد|لن|ن عبــــد|يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

25|7o4 لشوي|لحميد |دل عبــــد|لحميد ع|عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8|o758 نعمه محمد ذىكي محمد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

453372 لحسينى|لحسينى |تـــ |لشح|حمد | لشيخ|هندستـــ كفر 

637593 ى محمد |رص محمد |أحمد ن دى|له|ألمي  زيق|لزق|حقوق 

762726 عىل محمد مسعد حسن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

265o28 حمد عىل|د |حمد عم| |حقوق بــــنه

|7o668 ىط قط بــــربــــرى|لع|عبــــد | ند|ر ى شمس حقوق عي 

867985 حمد محمود|ح |ء صل|سم| |نوعيتـــ فنيه قن

9|5648 |  لوف|بــــو| |لعل|بــــو|حمد | |دين سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

264465 ف|لمجيد خل|لبــــيوم عبــــد |ح |طمه صل|ف |علوم بــــنه

8oo62 ي|س
ى
ل|ره عزتـــ جرجس حزق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2284o حمد|هيم |بــــر|يز |محمد ف لمنصوره|حقوق 

9|4949 ى  |م |سلىم عص لدين سيد حسي  سيوط|صيدلتـــ 

75o8|2 لسيد|محسن عمرو محسن  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

897794 لمنعم فلفل |هند عىل عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

27o54o حمد شعلتـــ|مل مني  |سعيد ك تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

42654 لففى|قوتـــ |محمد سعد محمد ي ن|طبــــ حلو

62946o يمنى محمد رشدى محمد عطيه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

425547 هلل محمد شعي |ء وجيه عبــــد |دع سكندريه|ل|بــــ |د|

476462 ي عبــــد |يه|حمد |
ي|بــــ مصطفى

لغنى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o7269 هيم محمد مسعد محمد|بــــر|عمر  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8226o9 ي ق| لي|د
ى
سم|ربــــيع شوق ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

92o737 ل محمود |مهند هيثــــم كم زيق|لزق|حقوق 

23o|o3 لبــــديع|ئل عزتـــ عبــــد|م و|سل| ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

2325o7 لسيد|رحمه رفعتـــ محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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759373 ف محمد عبــــد |ندى  لرحمن|رسر لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

863697 بــــرين عىلي|رص ص|ء ن|رس| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

9|8724 لحميد حسن |لحميد عىل عبــــد|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|4458 لس ع هلل|طف سيدهم عبــــد|كي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

26|o87 د|لضي|لعزيز |لسيد عبــــد|ء |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

856929 لد محمد|حمد خ|سمر  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

4o3783 ر|لنج|لعزيز |حمد عبــــد |مه |س|سيف  سكندريه|ل|ره |تـــج

2865o9 ن|لحق بــــيومي عثــــم|ر عبــــد|ل مختـــ|نه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

9|3732 فظ  |لح|بــــتـــ رجبــــ عبــــد|عيل ثــــ|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

48866| ي |حمد محمد عبــــد |
حمد|لسيد |لغنى |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

6o975o هلل|ع عبــــد |لسبــــ|طمه سعيد |ف لمنصوره|ره |تـــج

6|2847 لموىسر|لفتـــوح |بــــو|بــــ |لوه|حمد عبــــد |ندى  |بــــ طنط|د|

348837 زي|حمد غ|لدين |ح |حمد صل|رحمتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

62o4|4 م|م عز|لسل|ليىل جوده محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|35327 يمن محمد عزتـــ مصطفى|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

345o44 لحميد محمد|حمد عبــــد|ن |نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|65324 ف نرص ح| |سم فظ|رسر هره|لق|ره |تـــج

494677 ف عبــــد|زي م|هيم عل|بــــر|ح |لفتـــ|د أرسر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

35755o هيم فتـــىحي حسن|بــــر|فتـــىحي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4o325| ى|للطيف |عبــــد | هلل زكري|ء |سم| لسيد حسني  سكندريه|ل|ره |تـــج

7o53|5 دى حسن عمر|له|رق عبــــد |مل ط| ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

892932 لمحسن |طف عطيه عبــــد|حمد ع| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|625o لم|لسيد س|لسيد محمد |ء |دع ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

3|554| د|بــــ ج|لتـــو|م عبــــد|ن س|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

75o965 عمر محمد محمود عىل عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

3|6547 ى|لمعز حس|طمتـــ ربــــيع عبــــد|ف ني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7923|o هيم عجور|بــــر|حمد |سمر عفتـــ  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7723|4 بــــ متـــبــــول|لوه|م عبــــد |ده عص|غ زيق|لزق|علوم 

447|95 مل يوسف|دل محمد ك|ل ع|كم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|944 هيم محمد|بــــر|نور |بــــ |رح لفيوم|نوعيتـــ 
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||5953  |دى و|ف
ى
هلل|هيم خليل عبــــد |بــــر|ق هره|لق|ره |تـــج

3626o حمد|هر |لظ|ح عبــــد |عىل صل ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

487|24 لسيد|د عبــــده محمد |لرحمن عم|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4259|3 سعد حبــــسر يوسف| فرين سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

465786 وى|لفيش|هدى رمزى عطيه عىل  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

78483| هلل|هيم نظيم عبــــد |بــــر|زم |محمد ح زيق|لزق|ره |تـــج

5o|723 ي|لدخ|عزه سعيد رجبــــ يوسف 
خنى سكندريه|ل|علوم 

9|8876 ى محمد   محمد حسني 
مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

292624 بــــو ظريفه|حمد يوسف |محمود  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

89|578 ج محمد محمد  |لحميد فر|عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

897979 هلل  |تـــه حلىم ضيف |حسن شح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

9|o896 هيم موهوبــــ|بــــر|هلل |لمعتـــز بــــ|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24454| ن عتـــريس صميده جمعه|م شعبــــ|سل| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

93727 لعزيز|لعزيز مرع عبــــد |ن عبــــد |حن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|26|46 روق محمد|رق ف|هيم ط|بــــر| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

327o|9 ل محمد|طف كم|بــــسنتـــ ع ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

845484 ي محمود ح
مد|نعمه مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

765273 د|لضي|مد |لمنعم ح|لد محمد عبــــد |حمد خ| ره بــــور سعيد|تـــج

|4|578 ى |هيم طوبــــي|بــــر|مجدى مني  | يوستـــي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|6622 لكريم عىل|ح محمد عبــــد |لفتـــ|م عبــــد |سل| |حقوق طنط

357||6 لدين سويلم|هيم عز |بــــر|ء |سم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

379|5 عيل|سم|لحليم محمد |عمر عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

899||6 ه|لل|بــــ محمد محمد عبــــد|رح سيوط|حقوق 

422752 ى هر|لفى نصيف ز| |مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|3o|35 ر محمود محمد عىل|من ن|حقوق حلو

487|28 هيم|بــــر|بــــر محمود محمد |هلل ج|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

67583 لدين مصطفى محمود|مصطفى نور لفيوم|هندستـــ 

256o|4 دل|لع|حمد |حمد فريد | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

453|79 رج|لج|حمد طه |حمد طه | لشيخ|هندستـــ كفر 
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37|568 خرصى محمد خرصى فرج ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5o796 حمد حسن|رص |محمد ن ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

845347 عىلي حسن| ندي زكري ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

8o7|95 للطيف|لحكيم عبــــد|حمد عبــــد|حمد |له |ه ي|طبــــ 
|لمنى

686637 ي|لسعيد حسن |حمد |محمد 
لحنفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

62799o يم|لد|لرحمن أيمن عبــــد ربــــه عبــــد|عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

8952|7 لعزيز محمد |هيم عبــــد|بــــر|حمد | ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

242596 ى|لظ|حمد مصطفى عبــــد| هر حسي  ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

|7553| د صديق سعد متـــولي|ء ج|ل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

637486 ف |م |سه بــــوورده عطيه|رسر زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

682426 يدى محمد محمد عىل عمرو|ه لمنصوره|بــــ |د|

439342 ي|لعزيز |ء محمد عبــــد |أسم
ى
لدسوق لشيخ|علوم كفر 

|65463 و ري|لمغ|حمد محمد |لبــــنى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3555o8 ن محمود فتـــىح سعيد|يم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

42745o ف محمد عىل | بــــوطي |حمد |رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6o982| ر|لنج| |طف ذكري|ع| لي|د لمنصوره|حقوق 

63o738 هيم|بــــر|لمنعم |لدين عبــــد |ل |محمد جم س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

373438 عيل|سم|لمحسن |ل عبــــد|يوسف جم ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

636|39 لسيد سليم|ل محمد |حمد كم| ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

69367 ه | لعليم|لعليم عبــــد |حمد عبــــد |مي  بــــ بــــنى سويف|د|

625633 لسيد|هلل |لسيد عبــــد|حمد | زيق|لزق|هندستـــ 

92934 ه عىل | لفتـــوح|بــــو|لسيد |مي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

46o729 بــــوطبــــل|عزه حليم محمد محمد  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

36988| لعليم مصطفى|لعزيز عبــــد|كريم عبــــد ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

|3392| ح حموده|لفتـــ|حسن محمد عبــــد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

429|2o مبــــ|لحميد |لد يوسف عبــــد |روفيدتـــ خ بــــىل|لشر |عه طنط|زر

462585 لجلمه|زق يوسف |لر|ن محمد عبــــد |نوره لشيخ|علوم كفر 

7934| رون محمد حسن|محمد ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

72577 ى عىل|عيل |سم|ندى  مي  لفيوم|حقوق 

787226  عمر |هيم |بــــر|هدير محمد 
ى
لمسحر|لدسوق زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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64|238 لرحمن|ح محمد عبــــد|محمد صل زيق|لزق|ره |تـــج

684885 ى|نوره ن محمود محمد فتـــىح حسي  لشيخ|بــــ كفر |د|

528829 لعسكري|يمن محمد مرىسي |محمود  سكندريه|ل|هندستـــ 

897|73 لمجيد |حمد محمد عبــــد|محمد  ج|طبــــ سوه

24oo26 لغنى|عيل محمد محمود عبــــد|سم|حمد | ن|تـــربــــيتـــ حلو

7o5|o5 وق عبــــد  حمد عسكريه|ن |لمعىط نعم|رسر لمنصوره|بــــ |د|

8|||o حمد|ء حسن |سندس عل كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4o576 لحديد|بــــو|للطيف |حمد حسنى عبــــد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7o6487 حمد|بــــسنتـــ نشأتـــ عزتـــ  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

629277 ده محمد محمد|محمد حم زيق|لزق|ره |تـــج

42772| |عيل عط|سم|أحمد محمد محمود  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5||868 حمد سيد محمد عىلي سيد| |عه طنط|زر

72659 دى فرج عوض|م ن ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

5o54|| هيم|بــــر|هيم جمعتـــ |بــــر|هر |محمد م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25|355 ى ق|دل عبــــد |لعزيز ع|عبــــد بــــيل|لعزيز حسي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

247353 لحميد |مل عبــــد|تـــم محمد ك|لسيد ح|محمد 
جمعه

ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

62o358 لعفيفى|لد طلبــــتـــ |حمد خ| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

5|8|92 لحميد حمدي موىس غنيم|ء عبــــد |سم| ره دمنهور|تـــج

529787 حمد  رزق|رص حموده |حمد ن| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

32|o75 لعزيز|فع عبــــد|لش|م |كريم حس هره|لق|هندستـــ 

33658o د جورج |نىح  كرم ج| ى شمس|د| بــــ عي 

33o975 ل جودتـــ محمود|ء جم|رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

77758o مي عقيل|م محمد تـــه|بــــ تـــه|هبــــه دي ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

273693 تـــر|لس|سم عبــــد|ع ق|هيثــــم فز ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

63298o ر محمد محمد عىل|لستـــ|متـــ عبــــد|أس زيق|لزق|هندستـــ 

22|893 هلل|ديبــــ عبــــد|يمن |ر |مي هره|لق|حقوق 

66934 ى ع|م تـــه يوسف|دل شح|دلي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

8|33|2 لعزيز سيف|مه عمر سعد عبــــد|س| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4o5o88 لحميد محمد|محمد سمي  عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 
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67|5o لق|لخ|لعليم فرج عبــــد |ء ربــــيع عبــــد |رس| لفيوم|حقوق 

|5o979 ي|دي |له|يمن محمد |ن |يم|
لحسينى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4592|8 لمنعم غنيم|زق عبــــد|لر|ء عبــــد|سم| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

53245 لعزيز|ء محمد سيد عبــــد |وف لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

488249 ن محمود عرفه|مصطفى سعيد رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

333938 حمد محمود سليم عىل| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

87724 تـــع عىل محمد فريج|ء بــــ|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

676|o7 متـــ|حمد طلبــــ سل|سلىم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|48926 دق|لص|لعربــــ عبــــد |رق شيخ |ن ط|يم| ى شمس|تـــج ره عي 

759923 ى |ي لعظيم|بــــ عبــــد |لوه|هيم عبــــد |بــــر|سمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

53738 هيم|بــــر|لمنعم |هدير رجبــــ عبــــد  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

7645|o هيم|بــــر|صهيبــــ سمي  محمد محمد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|7|o3| لمغربــــي|مح سعيد محمد |مريم س رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|54685 لرحمن|عمرو مصطفى فريد عبــــد  ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

297343 ي
ى|ء محمد محمد شح|ضى تـــه بــــحي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

46o85 حد|لو|هيم عبــــد|بــــر|مه |س|ندى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

453859 لفتـــوح|بــــو |لك |لم|لفتـــوح عبــــد |بــــو |وليد  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

8o49o3 هيم|بــــر|سحق |رص |ندي ن|س ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

8o9326 لنبــــي|رم يوسف عبــــد|ء ك|زهر ي|بــــ |د|
|لمنى

32356 هيم حسن|بــــر|هيم محمد |بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

857968 ين سعد ج بــــر محمد|شي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

246o73 لرحمن مجدى محمد جبــــر|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

835639 حمد|بــــتـــ |م خي  ثــــ|هش ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

884573 رص محمد |لن|بــــر عبــــد|عمرو ص سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|44|33 مريم فريد محمود محمد فريد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

358747 د قرئى محمود|هلل عم|عبــــد ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

45443 هلل|لق عبــــد |لخ|لق رجبــــ عبــــد |لخ|عبــــد  هره|لق|عه |زر

8o47o3 ي 
ى
ى عبــــد|شذي صدق ي|مي 

لغنى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

3|9o5 لعزيز|م مسعد عبــــد |لرحمن عص|عبــــد  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم
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92o|4 وى|لرحمن معد|عمر سعيد عبــــد  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

684587 لشوربــــىح |محمد محمود محمد محمود  لمنصوره|بــــ |د|

67778o ح|حمد مصبــــ|رص |م ن|سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8676o7 ر عىلي|لنج|حمد |سوسن  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

68oo54 ن|وى شعبــــ|لمك|ن |يده سعد شعبــــ|ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|5866 بــــينى|حمد |عمرو محمد  لشر ط|بــــ دمي|د|

|4|355 زر|د ع|ئى ميل|روم| ري|م ى شمس طبــــ عي 

7||599 لقيع|عيل |سم|لسيد |لسيد |محمد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

2|8847 دى مصطفى محمد حموده|ش ى شمس حقوق عي 

68|7o3 ف |كريم  لمرىس عوض|حمد |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4495|2 عيل|سم|لمغنى صبــــىح سعد |رق عبــــد |ط |بــــ طنط|د|

|73488 م محمد متـــول|يه هش| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6274o| در|لق|لعزيز عبــــد|لسيد عبــــد|حمد | ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

46258| ن در عىل عيس|لق|مصطفى عبــــد| مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2443|9 د فهىم شنوده|فخرى عم ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

824o4o دل عدلي بــــولس|صموئيل ع سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

|66973 رص سعد محمد|سعد ن ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|732| لرحمن|يمن طه عبــــد |ء |ل| هره|لق|ره |تـــج

432449 ن|لغنى محمد رسح|ل عبــــد |عزه بــــل |طبــــ طنط

4o6|28 حمد منصور|بــــر |ء عمر ج|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3878| ي|ر
ل|لع|لسيد عبــــد |حمد | |ئى ى شمس|تـــج ره عي 

9oo893 ن قبــــيض محمد |م رمض|ريه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|32594 لمقصود|لعظيم عبــــد |لد عبــــد |ن خ|نور هره|لق|حقوق 

772564 لىح محمد عطيه|عبــــد | نور زيق|لزق|بــــ |د|

3|9|24 |لعل|بــــو |مريم محمد سعيد  هره|لق|ر |ثــــ|

257o2o ي
خلف فريد عمر| دئى ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

5o96o4 ي|لسيد حسن حسن |محمود  لخبــــي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

36|o96 ن عيس|زق رمض|لر|محمد عبــــد| نور |تـــربــــيتـــ بــــنه

48654 ف ن| هيم|بــــر|حمد |رص |رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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5o587 سم محمد|لق|بــــو |محمد محمود  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

679448 ن|نسمه حسن محمد عثــــم لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

826738 ي |شيم
حمد|ء حمدي مصطفى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

259274 ىط|لع|لمؤمن عبــــد|ل عبــــد|له جم|ه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

7|6925 هلل شلبــــى|هيم عبــــد |بــــر|ديه حسن |ن لمنصوره|بــــ |د|

42o344 وى|لشه|م |ن سل|لسيد سليم| |عل لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

782237 صف|زى خليل ن|ف خليل عز|عف زيق|لزق|بــــ |د|

7|627o زى|لمغ|مني  ثــــروتـــ مني   لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|76685 طمه سيد محمد مهنى|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8o477o ء محمود عىلي محمود|رس| ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

8246|o د محمد|محمد محمود ج دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

45|725 شم مصطفى|هيم سعد ه|بــــر|عىلي  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

825577 ن بــــربــــري حسن|ء شعبــــ|ول دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6o6573 لوكيل|لرحمن |عىل حسن عىلي عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

93532 ن فتـــىحي|حمد عثــــم|حمد عمرو | كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|32768 در|لق|لدين محمد صهيبــــ عبــــد |م |ندى حس ى شمس|تـــج ره عي 

77|o79 ه محمد عبــــد  ش|لدو|لحليم حسن |ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

347642 هلل|طف فريد رزق |دى ع|ف |بــــ بــــنه|د|

478883 ى ق|عمر محمد فوزى  سم|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

687786 ه | حمد|لسيد مأمون محمد |مي  لمنصوره|بــــ |د|

2|7545 هيم نرص|بــــر|ل |محمد محمد فريد كم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|22|57 ى نبــــيل حسن  ص|لخو|حمد محمد |حسي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8|7445 ي سيد خلف سيد
مصطفى ي|معهد 

تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

3|9596 لعزبــــ|ء فريد تـــوفيق |رس| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|58o34 لمجيد|ئد رفعتـــ محمد عبــــد |ندى ر ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

98234 ى|م محمد |سل| لسيد حسني  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

79o934 يز محمد عيد|هيم ف|بــــر| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|3256o يتـــ م هيم|بــــر|ن |هر سليم|ميى هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

354246 حمد|ح |ء محمد صل|ل| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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|66o44 ى يىحي محمد مؤمن حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

57266 ل محمود|خلود محمد جل تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4|6425 ئى|لطن|لرحمن |لعزيز عبــــد|محمد عمر عبــــد |حقوق طنط

|77489 ي|دل محمد |منيه ع|
لحسينى |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 
ل|ألعم

63o|52 سعد فتـــىح محمد محمود مهدى|مصطفى  زيق|لزق|ره |تـــج

6758o3 وق ع لرحمن|لبــــديع عبــــد |طف عبــــد |رسر لمنصوره|ره |تـــج

865966 ى سيد عطيه عبــــد|ي لحليم|سمي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

5o255o ي|له|هلل |هيم عبــــد|بــــر|لسيد |د |زي
روئى سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

5|4782 لدين عىل|ع بــــدر|لسبــــ|يمن |حبــــيبــــتـــ  |علوم طنط

68863o ى يوسف ى سعد عشر سعد حسي  لمنصوره|ره |تـــج

63o464 لمعىط محمد|مصطفى محمد محمد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

43|566 بــــو حلوه|لرحيم طه |كريم سمي  عبــــد  |حقوق طنط

7|3226 حمد سعيد|لح |ء محمد ص|دع لمنصورتـــ |تـــمريض 

|9||9 ى عبــــد ي|لبــــ|مريم محمود حسي 
ى
ق تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

784o28 حمد سعيد حموده حمودتـــ| زيق|لزق|ره |تـــج

49o9oo تـــ|لم بــــرك|رى س|مريم محمد قبــــ تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

837|7o هلل|لصغي  عبــــد|بــــر محمد|محمد ص ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

27|97o ف حلىم |خلود  ض|لدم|لسيد |رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7o5664 حمد|لمحسن منصور عبــــده سيد |م عبــــد |حس ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

6ooo88 سمر|ل|ل فوزى |جم| نور |بــــ طنط|د|

8458|3 حمد محمد|دل |ع| هويد ن|تـــمريض أسو

8|o9o6 هلل محمد|بــــ مجدي عبــــد|رح ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

35|||| لدين حسن سيد|د |عليتـــ عم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

43882| ىطي|لع|لسيد حسن محمد عبــــد |حسن  |حقوق طنط

256779 يل|س مصطفى ط|م عبــــ|ريه ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

922957 لمنعم |م عبــــد|لسل|د عبــــد|عمرو عم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

358274 ي سيد|م |ء حس|ل|
لدين مصطفى دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|9853 لمرصى|لرحمن محمد عطيتـــ |عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

34479 هيم|بــــر|ىسي |رضوى محمد مر هره|لق|بــــ |د|
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37||43 در نجم|لق|حمد طه رسور عبــــد| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

||7264 ى ح لبــــيوم محمد|زم |حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

36457 محمد محمود محمد خليفه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

344996 لحميد سيد|حمد عفيفى عبــــد|بــــ |رح ى شمس|د| بــــ عي 

5o67|2 لعزيز مطر|ح عبــــد |مي مصبــــ|سلىم س ج|عه سوه|زر

364448 عىل صفوتـــ حمزه محمد |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

465628 يس|لح|ئ  رفعتـــ خليل |حمد رج| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

938|8 ر حسن|لدين مختـــ|ء |ل عل|بــــتـــه| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4784|3 لعزيز|دل محمد محمد عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

854762 مل سليم|م ك|سل|م |ريه ي|بــــ |د|
|لمنى

8o29o5 ض|لدين دردير ري|طمه مىحي |ف ي|بــــ |د|
|لمنى

63o3o2 هيم|بــــر|در مهدى |لق|حمد عبــــد | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o9633 ح|لحليم سعد محمد صبــــ|دهم عبــــد| ره دمنهور|تـــج

49o389 لصغي |لسيد |حمد |مريم محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|4254 ى وي بــــخيتـــ|هلل بــــسط|عبــــد| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

22|54o هلل محمد|محمد سعيد عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

868238 هيم|بــــر|ىطي بــــرصي |لع|محمد عبــــد ن|سو|حقوق 

676||5 مروه محسن منصور عىل ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

774837 لعزيز بــــدر|يه بــــدر محمد عبــــد | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

648256 ه نبــــيل عىل عىل | لنور|بــــو|مي  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

436o26 هلل|دى عبــــد|له|ن فتـــىح أحمد عبــــد|نوره لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|43743 لهوى|رص محمد |ء ن|ول ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

5|6373 هيم عىل|بــــر|دل عىل |هند ع بــــ دمنهور|د|

485655 لحميد محمد عقيد|رص عبــــد|لن|رقيه عبــــد سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

453o|7 حمد محمد عمر|لسعيد |أحمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

327873 لحميد محمد غريبــــ محمد|محمد عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

692597 رق محمد محمد خشبــــه|مروه ط ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8497o3 ي 
لمعىطي|حمد عىلي عبــــد|تـــفى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي
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4|o83| حمد بــــليله|حمد | |ره رض|س لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

9o627 لحميد|بــــ موىس عبــــد|لتـــو|ر عبــــد |من هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|6o442 لعزيز|ح عبــــدربــــه عبــــد |محمد مصبــــ ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

768o29 حمد محفوظ|م محمود |يه هش| لعريش|تـــربــــيتـــ 

627478 لحلبــــى|لسيد |حمد سعيد | زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

8o772o للطيف|حمد عبــــد|ء هريدي |ل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

649648 ح محمود|لفتـــ|طمه رزق عبــــد|ف لمنصوره|حقوق 

839|5| لدين محمد|فتـــ سعد |تـــسبــــيح ر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

43455o ى فوزى محمد عبــــد ربــــه|ي سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|73|5 ئى|لبــــدر|حمد |هر |شهد م سكندريه|ل|صيدله 

644728 لدبــــسر|دى |له|ء عمرو عبــــد |هن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

24o773 لحكيم محمود|دل عبــــد|حمد ع| ن|تـــربــــيتـــ حلو

79o6o| هيم عبــــده صبــــح|بــــر|م عبــــده  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

325256 وى|محمد سيد محمد هلبــــ ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

23o382 سحق|دى صفوتـــ صبــــىح |ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

24|769 ي
لدين محمود|ح |بــــ صل|يه| |دئى هره|لق|حقوق 

833|9o سم|لمنصف محمد ق|عىلي عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4|7494 رى|لبــــ|حمد عبــــد |لسيد محمد |محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

3|258o لحسيبــــ|لرحمن عبــــد|طف عبــــد|عمرو ع |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8o2346 لعربــــ محمد|حمد مجدي محمد عز | ي|نوعيتـــ 
|لمنى

685676 ه محمود ف| لديبــــ|روق محمد |مي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|4248 ر|لغف|لدين محمد عبــــد |ح |ق صل|رسر| ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

2682o2 لخلوى|وى |لص|مصطفى محمد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

6254o6 لح|م سمي  رشدي ص|ء هش|ل| زيق|لزق|صيدله 

23|8o4 ف كم|لدين |سيف  بــــورسيع|ل |رسر ى شمس|د| بــــ عي 

7o74|3 لىح|ز عبــــد |لبــــ|ن |يه رمض| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|3o792 حسن محمود فتـــىح حسن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

485o6 ى سل|ن |د رمض|جه متـــ|مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

695527 وق محمد  لسيد عطيه متـــول|رسر لمنصوره|طبــــ 
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885oo8 بــــسمه حسن محمد محمد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

896o43 ى عل|ي لسيد |ء حسن |سمي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|5|782 يه محمود حسنى محمد حسن| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

98274 تـــى|حمد سد|تـــى سيد |سد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o3589 ي|حمد |هلل فتـــىحي |آيه عبــــد 
ى
لدسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

43|935 ن|ل سعيد تـــوفيق حسن ري|س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

855o88 هيم|بــــر|لدين |ء نرص|ره عل|س سيوط|ره |تـــج

|43733 ق فتـــىح معتـــمد|لرز|جر عبــــد |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8338| م فتـــىح|روق س|هدير ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

792834 للطيف|حمد عبــــد |م |لسل|حمد ممدوح عبــــد | عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

33|246 ي|ر
ى |لسيد عبــــد| |ئى ط|لربــــ|هلل حسني  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

46o99 ل|لد|م منتـــرص يحن  سعيد |وس ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

9oo935 ن |بــــودهبــــ عمر|وى |ء شعر|رس| ج|بــــ سوه|د|

843689 لد|لد حمزه خ|محمد خ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

7o4o86 ه محمد رض| هيم خليل|بــــر| |مي  زيق|لزق|بــــ |د|

78|865 دي محمد عىلي|له|ء عبــــد |رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|7255 لرحمن حسن|لد حسن عبــــد |محمد خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8|2555 لمنعم عيسي محمد|ر عبــــد|من ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|5|39o يف شعبــــ ي|مريم رسر
ن مصطفى د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8oo328 ي عىلي|سم|محمد 
عيل مصطفى ن|سو|بــــ |د|

266|62 ل عبــــده مرىس|ء جم|رس| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8|2|35 ي|لش|حمد خليفه عبــــد|محمد 
ى
ق ي|نوعيتـــ 

|لمنى

355|o4 لعظيم|د سيد عبــــد|منتـــ عم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

9o6352 حمد حسن |ن محمد |نوره سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

425466 ي|ر
ى ص|لبــــ|محمد عبــــد | ئى لح|رى حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|254|8 لمؤمن حكيم بــــخيتـــ|ز |رفن ممتـــ|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|5797 ى عم|ي لسعيد|ن |د شعبــــ|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

856469 ي
ى| فبــــروئى ي مي  |عزتـــ بــــشر لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

7o5|84 لزميتـــى|لسيد |هيم محمد نرص |بــــر| ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

35o828 عفيفى طه منصور| نور عه مشتـــهر|زر
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23|oo6 م محمود عىل محمد|سل| ى شمس|زر عه عي 

332426 يوسف فتـــىح عطيتـــ محمد |حقوق بــــنه

448662 حمد|لمنعم سيد |محمود عىل عبــــد  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

876643 هلل محمد  |م حسن عبــــد|حس سيوط|علوم 

|5737o ه عص م محمد محمود|ني  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7557o6 هلل|حمد عبــــد |ح |لفتـــ|محمد عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

3335o9 محمد طلعتـــ محمد محمد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2499o2 ر|لنج|وع |حمد مط| |رن ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

75|468 رس|لرحمن محمد ف|م عبــــد|ء عص|سم ره بــــور سعيد|تـــج

347697 لسيد|زم حلىم مصطفى مرىس |ح لسويس|معتـــ |علوم ج

523835 منصور| محمود يىح زكري سكندريه|ل|حقوق 

5|86|4 ألبــــحر|ئى رفيق عىل محمود|أم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

82|935 ي محمد 
دم|محمد وصفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

6|8367 م|لسل|حمد نبــــيل حسن عبــــد | لمنصوره|حقوق 

258o47 لحميد فضل|حمد عبــــد|هيم |بــــر| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

35349| روق محمود|محمد محمود ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5|o273 تـــ|بــــرمحمد بــــرك|حمد محمد ص| سكندريه|ل|طبــــ 

695833 وق  لسعيدهيكل|هيم مصطفى |بــــر|رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

775|25 هلل محمد مسعود منس|مسعود عبــــد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

479|73 ي خليل |حمد جم|
حمد كريم|ل حسنى سكندريه|ل|هندستـــ 

483639 د|لجو|دم محمد عبــــد |ء محمد ي|لشيم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

258759 ن|عيل سعيد محمود سليم|سم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

5|o2|7 مل محمد خميس|محمد ك سكندريه|ل|طبــــ 

7678oo ى إسم|لد عبــــد |منى خ عيل|هلل حسي  لعريش|علوم 

844552 ي |ل|
|لعل|بــــو|ء عزتـــ مصطفى ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

449|55 حمد خلف|حمد محمود حسن | |حقوق طنط

624687 نو|لسعيد عربــــ|محمد سعد صبــــرى  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4o6324 لدين محمد|ل |لدين  محمود كم|ل |رضوى كم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8425| لرحمن|حمد عبــــد |م |كر|حمد | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف
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4339o7 وق حسنى نرص عبــــد  لبــــهنس|ىط |لع|رسر ي صىح طنط
|معهد فنى

535586 م حميدتـــ|لسل|هلل عبــــد|عىل محمد عبــــد |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

34|o68 ل محمد عوض|ئل هل|هلل و|عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

3|8352 د ينى|ل فؤ|جرجس جم ى شمس|تـــج ره عي 

253964 |لسيد ند|د |حمد عم| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

|28o26 عمر محمد محمد خي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|65o34 لسيد|طف |مريم وحيد محمد ع عه مشتـــهر|زر

225673 حمد محمد محمد|تـــم |حمد ح| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6456o3 تـــه|ورى شح|لمغ|ء محمد |آل |بــــ طنط|د|

86o568 ي|وي علو|ء عىلي ر|دع
ئى ي|عه |زر

|لمنى

786775 بــــ|لوه|لعظيم عبــــد|هبــــه محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

358|6o لسيد|لحميد |محمد عىلي عبــــد ى شمس|زر عه عي 

89o7|5 لمحسن محمد |حمد عبــــد|ء |رس| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

487957 ى مس لجليل|عد بــــحر عبــــد |محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o9469 لموجود |مد محمد عبــــد|مروه حشمتـــ ح ج|بــــ سوه|د|

842o59 ده رجبــــ محمد محمود|غ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

868585 ى|م رمض|بــــتـــس| ن محمد حسي  ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

4o2o56 ن|هيم عثــــم|بــــر|ر |لغف|ل محمد عبــــد|بــــل سكندريه|ل|ره |تـــج

238845 لكريم|عنتـــر فرج عبــــد| مه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

83|397 ي|لش|سعد محمد عبــــد| |دين
ى
ق ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

756433 يز محمد|م ف|محمد س ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

763567 ن|لسيد دهش|ل |لد جم|سهيله خ علوم بــــورسعيد

356589 ل|هيم هل|بــــر|ندى فتـــىح مرىس  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2694o4 صف|صم محمد نجم ن|مل ع| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

69585o ئى|لدوم|مح محمد محمود |حمد س| ي|هندستـــ 
|لمنى

28348o وق عص يل|حمد ن|م |رسر هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

773767 ر|هيم محمد نص|بــــر|هلل مجدى |منه  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

3432|3 ر|لسيد عم|ئى رفعتـــ عىل |م| ن|طبــــ حلو

|485|3 ف سعد |ديه |ن ى|رسر مي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

687o|4 ى   حسي 
لصمد|لسيد عبــــد |مصطفى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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67645o ىط|لع|ل محمود عبــــد |ن جم|نوره لمنصوره|ره |تـــج

|73|8o ن|حمد محمد خلف سليم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|78692 رضوى متـــول مصطفى متـــول مصطفى لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

42o2o7 دي|له|بــــ عبــــد|لتـــو|لحميد عبــــد|بــــسمه عبــــد |حقوق طنط

|43386 ء محمد دردير|سلىم عل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

78|o9o ى يوبــــ|ك |لمل|ك عبــــد |مل| مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4787o4 حمد|لغنى |لغنى ربــــيع عبــــد |محمد عبــــد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

4|7564 روس جرجس|سك|نه نبــــيل جرجس  |دمي لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5o4373 ن للطيف محمود|عرفه أحمد عبــــد | مي  سكندريه|ل|صيدله 

688o|9 بــــينى|لسيد |للطيف |د عبــــد |زينبــــ عم لشر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

77527| لعزيز حفنى|م شحتـــه عبــــد |سل| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

45483 لدين عزتـــ محمد|ج |حمد رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|2924| لعزيز|لمنعم عبــــد |محمد مصطفى عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

64o28| ي |ء |آل
لبــــنوي|هيم |بــــر|لسيد حسينى زيق|لزق|حقوق 

3|88|2 ى  لي|يمن مكرم غ|جوزفي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|4o48| سحق|روز حبــــيبــــ |ن| رين|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9o6928 لكريم |لحمد حسن عبــــد|بــــو|ره |س ج|تـــربــــيتـــ سوه

|6983 ل عىل محمد محبــــوبــــ|جر جم|ه ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8|o564 حمد فرغىلي|ء محمد |رس| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

493929 لحمد|بــــو |تـــ محمود |لل|محمد عبــــد ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

242239 تـــه|يس صموئيل شح|غ| فيول ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

52359| حمد محمد عقل|لسيد |حمد يحن  | زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|7742o ح|بــــو شعيشع صل|عمر محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

42o5o4 مل|حمد محمد ك|يدي |ه لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|59446 لرؤف عىل|بــــ عبــــد |يه|بــــسنتـــ  هره|لق|م |عل|

83|o97 ى ن|ك رص شهيد خليل|رولي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

335849 ن|دق رضو|لص|ندى صبــــرى عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

|4372 ن|مر درديرى سليم|ء ع|عىلي هره|لق|ره |تـــج

76|97o مه محمد نشأتـــ محمد تـــوفيق|س|عىل  لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري
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688326 ل|لغز|ندى محمد محمد  لمنصوره|ره |تـــج

8o3758 زينبــــ محمد خلف محمد ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

|346|5 |لبــــن|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

34673o  محمد س|مي
ى
لم|دتـــ محمد دسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

43|72| لبــــربــــرى|حمد |م |لسل|حمد عبــــد |زن مجدى |م |حقوق طنط

344|o5 ى |عزتـــ | ثــــري ود|لعزيز د|لسيد عبــــد|مي  |ره بــــنه|تـــج

6o2262 د|م عطيه عىل ج|منيه عص| |بــــ طنط|د|

4|6o6| لعزيز عزقول|م محمد عبــــد |م هش|ريه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|65332 ى محمد قطبــــ|ف طمه حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

24258o لدين محمد|هيم عز|بــــر|حمد | ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

682582 ى|بــــو |لسيد محمد |هدير مجدى  لعني  لمنصوره|علوم 

8663o8 لمجد محمد|بــــو |هيم |بــــر|مصطفى  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8|3865 ي سيد عبــــده|لبــــ|لرحمن عبــــد|عبــــد
ى
ق ي|عه |زر

|لمنى

83|342 ى|م |م حم|حس حمد حسي  ن|سو|حقوق 

|29755 معوض| معوض زكري| زكري دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

632299 ن|لحميد زيد|نور محمد عبــــد |منه  زيق|لزق|علوم 

339|85 تـــ بــــدر | ن|حمد محمد عثــــم|مي  |بــــ بــــنه|د|

5|939 ى محمد  وق حسي  حمد|رسر صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

2653o5 ع|لد محمد عىل رف|محمد خ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|34862 لرحمن وليد جميل محمد|عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

34525o حمد عىل ملش|رس |حمد ي| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

683443 تـــ|لبــــديع جمعه فرح|ن محمد عبــــد |يم| لمنصوره|حقوق 

7o|397 م|لحسينى قرط|هلل |عبــــد | لد رض|خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

84|8|o هيم|بــــر|هلل محمد |محمد عبــــد ن|سو|حقوق 

7596o6 حمد|ممدوح محمد | ر|ي لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

92987 ل محمد محمود|مروتـــ جم عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

6o4599 ف محمد عبــــد|ن |نور بــــوعلم|هلل |رسر |ره طنط|تـــج

79864 ى محمد|مد محمد |كريم ح مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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7o|357 زق|لر|لمنعم عبــــد |حمد مجدى عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

6792|3 هيم محمد عجوه|بــــر|حمد |مؤمن لطفى  لمنصوره|حقوق 

756|74 سط|لبــــ|لد جوده عبــــد|د خ|بــــج عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|69265 ي 
لسيد|مريم محمد مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o7523 هيم|بــــر|م |جر مسعد بــــره|ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|75o8 مروه ممدوح طه محمد   ي صىح 
سيوط|معهد فنى

7o564 ى عبــــد |سل| هيم|بــــر|لرسول |م حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32|422 م محمد|م|مصطفى محمود  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

477o45 رى|لبــــ|ح عبــــد |لفتـــ|ن محمد عبــــد |رو سكندريه|ل|ره |تـــج

784ooo حمد|حمد محمدسيد|هيم سيد |بــــر|محمد  زيق|لزق|علوم 

8|9289 ي عبــــد|
لمنعم محمد|مل مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

9|75|7 مجدى عىل محمد  | مه سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

82|445 مي  عوض| |عط| ثــــيؤدور ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

8o4|36 هلل|ء جبــــره عبــــد|مر ول|س لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

|426|o بــــر|حمد ج|مح |رضوي س ى شمس هندستـــ عي 

288||2 لسيد مرىس|حمد جوده |يه | سيوط|علوم 

9||869 لح |م محمود عىل ص|سل| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

436664 ي
بــــو جبــــر|محسن محمد محمد | دئى لشيخ|بــــ كفر |د|

|4525o لعزيز|لسيد عبــــد |لحميد مصطفى |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

922|37 بــــوزيد  |محمد صبــــرى صبــــره  ج|ره سوه|تـــج

628484 خلود محمد نرص منصور عفيفى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2||7| يف فرج  لروبــــى|مريم رسر ن|بــــ حلو|د|

8453|o تـــه عىلي|حليمه محمد شح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

89o|48 لد عمر مهنى |خ| دين سيوط|تـــربــــيتـــ 

74987 ر موىسي|لستـــ|حمد محمد عبــــد | ن|تـــربــــيتـــ حلو

476|99 لسيد محمد عطيتـــ|مريم أحمد محمد  سكندريه|ل|حقوق 

779234 ل|هيم جبــــ|بــــر|ز محمد |ن عز|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

7o9454 لسيد عنبــــر|محمود محمد | زينبــــ رض لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

||6888 |روس حن|رفعتـــ سيد| رين|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

887|o7 د رزق |ملكه وليم فؤ سيوط|علوم 
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4967|4 ئيل|جرجس وهيبــــ نسيم ميخ| ريموند |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4o3|74 ن|حمد محمد عمر|لعظيم |نىح  عبــــد | إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

59||| م|م|لد قرئى |م خ|سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

263298 لرحمن دبــــور|لد عبــــد|جر خ|ه |بــــ بــــنه|د|

424236 لرؤوف عىلي حموده|لسيد عبــــد|طه  سكندريه|ل|عه |زر

4o54oo لرحمن شلبــــى|فظ عبــــد |لرحمن ح|سلىم عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

25o743 ى سعيد عبــــد م نرص محمد|لسل|حسي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

924993 حمد |هيم محمد |بــــر|محمود  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8o9548 م صبــــري حمدي محمد|بــــس ره بــــنى سويف|تـــج

4o7o82 ف|م خل|لسل|هيم عبــــد |بــــر|يه محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|789o6 ىطي|لع|حمد مجدى محمد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

46|9o ى  سكندر|ديفيد نبــــيل بــــشر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

85447 هنده عىل مصطفى محمد|ش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|8o2| ن|لعظيم بــــدر|ل عبــــد|محمد جم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

252498 حمد|ح فتـــىح |ميسون صل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

875|9o حمد  |نم |لدين غ|م |محمد عص سيوط|طبــــ 

62|56o ىط|لبــــس|ن |حمد أيمن عىل رمض| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

823846 لموجود|ل عبــــد|لد كم|ن خ|رو ي|بــــ |د|
|لمنى

|4|8|7 |ريو جورج حبــــيبــــ حن|م ى شمس علوم عي 

6o4982 بــــو عبــــده|حمد |هيم |بــــر|حمد |موده  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

86o327 لجليل|حمد سليم عبــــد|ء |شيم د شعبــــتـــ |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|تـــربــــويتـــ أسيوط بــــمرصف

765779 دهم|ل|رس محمود |سميه ي نوعيتـــ بــــور سعيد

6|37o4 لمعىط|لعزيز عبــــد|هلل عبــــد|ل مسعد عبــــد|جم ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

683223 ى فوزى محمود خلود خي  سكندريه|ل|صيدله 

|229o| ود|حمد د|لدين |مريم محمود سيف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

782534 ن حسن|م حسن محمد شعبــــ|حس زيق|لزق|ره |تـــج

283oo9 لرحمن محمود حسن|عىل عبــــد رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

49o978 لمجيد|لسيد محمد محمد عبــــد|ن |رو سكندريه|ل|ره |تـــج
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897595 عيل |سم|لحميد محمد |مرفتـــ عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

4|o242 عيل عيس|سم|بــــ محمد |لوه|عبــــد  |حقوق طنط

29|3o2 لليل|بــــو |ز |هلل سيد خلف عز|عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

282379 ه ع ى |شهي  حمد|طف حسي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

46224 م|لسل|رس سيد عبــــد|مؤمن ف هره|لق|ره |تـــج

629oo9 ن|رى سعف|محمد عمرو محمود حمدى بــــند زيق|لزق|ره |تـــج

449754 لسيد|حمد شكرى |حمد فتـــىح | ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

536355 لبــــر محمد موىس|ن محمد عبــــد |نوره إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

2823| دل مني  محمود عىل|لرحمن ع|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o432| دى|حمد بــــغد|مه |س|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

27|889 لسيد شعله|لسيد محمد |ن |يم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

8388|6 ي عص| ي|نىح 
م رمسيس مهنى ي للفن|

|دق قن|لفنى

9o|758 لسعود هريدى خليفه  |بــــو|لرحمن |عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

523648 حمد محمد مصطفى|دهم | سكندريه|ل|حقوق 

699743 لسيد محمد|كر |ء ش|سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

68897| ز|لفر|هيم يونس |بــــر|مح محمد |محمد س لمنصورتـــ |تـــمريض 

337788 زى فرج|ن سعيد جمعه عز|مهر |ره بــــنه|تـــج

483434 هلل|لضوى محمد عبــــد|حمد |جر |ه سكندريه|ل|ره |تـــج

3287|8 ي|عىلي شعبــــ
ن عىلي عفيفى |كليتـــ هندستـــ بــــنه

324882 ى عبــــد|حس م|لسل|م حسن حسي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

277575 ي|يه محمد شبــــل |
لففى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

46o|92 ن عيسوي|جر سعيد حس|ه سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

2875o| د |لجو|لمعىط عبــــد |د عبــــد|لجو|ء عبــــد|دع
مسلم

هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8oo|89 ي عبــــد|
مد|لنعيم ح|حمد مصطفى ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

237339 عيل حسن|سم|ل |لدين كم|م |ر حس|مي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|542 حمد محمد منصور|جر |ه معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

28989 يم عبــــده|لد|لرحمن سمي  عبــــد |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6o62|3 لسحتـــ|ن |رق رمض|كريم ط ى شمس| لسن عي 
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644659 لدلتـــوئى|مر|يمن حسن محمد ع|هلل |منه  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

683355 لمنعم|حمد عبــــد |لدين |ء |هلل عل|منه  لمنصوره|حقوق 

|36948 لنبــــوى عىل|ح محمد |حمد صل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

75o846 حمد سلىم|لرحمن |هيم عبــــد |بــــر|هلل |منه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

497|29 م محمد سعد بــــدر|ر عص|مي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

37|577 لح|مل ص|ح ك|مل صل|ك ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

6o678o وى|لشه|تـــ |محمد محمود محمد بــــهج تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

345893 ي
لنص خليفتـــ عىل| |دئى ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 

معهد فنى
شمس

455|38 لقوى سنوىس|بــــ عبــــد |لوه|در عبــــد |لق|عبــــد  إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

|8344 م|م|حمد حمدي |زن |م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o8662 وى|لشن|ح فريد |ندى صل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8367o بــــ رزق|لتـــو|ن سيد عبــــد |يم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

629|2| ى|دى حس|له|مر محمد عبــــد |محمد تـــ ني  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

43268| لعدوى|هلل |لحميد عبــــد |حمد عبــــد |ر |يثــــ| |بــــ طنط|د|

4o2968 هيم متـــول حمتـــو|بــــر|يوسف محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

638924 عيل حسن|سم|محمد | م ذكري|سل| |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

649393 حمد يوسف|كر |ده ش|غ ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

|26782 ى هش|ي لمعىط|م فوزى عبــــد |سمي  ن|علوم حلو

6o7o38 حمد محمد عطيه| |رن لمنصوره|علوم 

|52824 د محمد فوزى|جر عم|ه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2339| لدين|ل |ن كم|لدين حمد|ل |حمد كم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

53569 مبــــيوه سلومه|مر |رق ع|ط ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

6|o835 ى ح|ي لسنبــــختـــى|زم أحمد محمد |سمي  |بــــ طنط|د|

642473 هيم صقر|محمد أحمد محمود إبــــر زيق |لزق|تـــمريض 

6o|788 قور|ل|ن رجبــــ عطيه |يم| |طبــــ طنط

48969o زى محمد|نور غ|ل حمدى |فري سكندريه|ل|حقوق 

785878 هيم|بــــر|سمي  مجدى محمد مهدى  لمنصوره|حقوق 

55455 حمد|هلل |ن عبــــد |سهيلتـــ رمض لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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262827 دى|لن|محمود فهىم محمود  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|2o846 حمد|لدين |لرحمن يوسف عز|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7|2887 بــــو زيد|وى |لشبــــر|حمد منصور |يدى |ه لمنصورتـــ |تـــمريض 

675689 ن محمد عبــــدتـــ|رضوى محمد شعبــــ لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6|763o ن|لح حس|حمد ص|لرحمن |عبــــد  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

428o56 حمد|حمدى طه عىل سيد | عل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7o9|3| لعزيز غنيم|هيم محمد عبــــد |بــــر|مه |س| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

88o95 لحكيم|ن عبــــد |لحكيم رشو|سهيله عبــــد  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

7835o9 هيم أحمد|بــــر|عمرو عبــــده  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

283o28 ف مبــــروك عىل|محمد  رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

335429 دي|له|ح عبــــد|لفتـــ|ئل عبــــد|حبــــيبــــتـــ و ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

63998 حمد محمد|حمد سيد | لفيوم|هندستـــ 

9|5952 ئى |ل محمود فرج|لحميد جم|عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7855o8 لسيد منصور|حمد سمي  | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

765642 رص شنوده رفيلتـــ عبــــد ربــــه|بــــيتـــر ن ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

7545|3 طف حسن محمد|ع| عل تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

32|877 لعظيم|يتـــ محمد شفيق عبــــد| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|5856 لحليم|حمد عبــــد |ء وليد |عل ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

257824 لدين عىل زنون|د|محمد عم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6o5489 لعربــــى|ر عىل محمد |لستـــ|يه عبــــد | لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

833436 حمد|لدين |حمد سعد |مه |س| ن|سو|حقوق 

49|5|6 رحمتـــ محمد عىل محمد عىل لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

328937  |ذ |مع
ى
حمد عوض|حمد شوق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9|7879 م |مصطفى محسن محمود هم ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

87599| حمد محمد عىل  |رس |ي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

46|2o9 لمنصف نجله|هيم عبــــد|بــــر|جر |ه ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

5|8|63 هدير محمد مصطفى عكر سكندريه|ل|طبــــ 

9o68o2 ن |مل حسن سليم|مديحه ك ج|بــــ سوه|د|
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22o566 ر|ر محمود عم|محمود عم  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

6o8942 بــــو حلوه|عمر محمد فتـــىح  |طبــــ طنط

673|9 ن|حمد رمض|روق |حمد ف|هدير  لفيوم|بــــ |د|

452532 لمجيد بــــسيوئى حموده|هر عبــــد|حمد ط| تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

645433 بــــوزيد|هر |رس ط|حمد ي| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

6oo|57 لمرصى|حمد |ح |رس صل|ن ي|مي لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

57594 ه عصمتـــ محمود جمعه| مي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

692o33 م دهينه|م|ل|م |م|ل|لسيد |عيل |سم| لمنصوره|هندستـــ 

7o4|8| لهدرى|لفتـــوح |بــــو|لمطلبــــ |در عبــــد |حمد ن| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

||7667 حمد|غبــــ |لدين ر|د |عمر عم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

285o82 فظ|لح|ن عبــــد|ندى عنتـــر رمض دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

894267 ريج ثــــروتـــ عىل محمد | سيوط|ره |تـــج

22o824 لمتـــجىل|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد|ء |رس| ى شمس صيدله عي 

4o23o8 حمد|ن مصطفى فتـــىح محمد |نوره عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77396| رى|لبــــ|حمد عبــــد |شه |محمود عك زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

438222 ج|ن حج|ن محمود زي|د زيد|سع ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

5238|9 حمد|هيم مصطفى |بــــر|محمود  سكندريه|ل|حقوق 

5||83o ي مبــــروك عط
هلل||محمود محمد لطفى عه دمنهور|زر

|63623 ى  لسيد|رحمه محمد حسي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

87o2|9 لد|بــــر خ|رص ج|محمد ن ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

337o93 لمحسن|لحديد عبــــد|بــــو |رحمتـــ محسن  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

26467| مر|هيم ع|بــــر|طمه عزتـــ |ف ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

9524| ر|لغف|حمد عبــــد|حمد فريد | ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

3|7572 يوسف ممدوح مبــــروك عرفه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4653|9 ع|لسج|حمد |حمد |لسيد |ئى |ه ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

4o2o43 ن|لم|حمد خميس خلف محمد س| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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495432 م|لسل|لسيد عىل شلبــــى عبــــد |عمر  ره دمنهور|تـــج

493332 ى بــــسيوئى |لحفيظ حس|محمد عبــــد  لدد|ني  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|52o69 ن د رزق يوسف|مر| مي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

64977o هيم|بــــر|حمدى منصور |ء فتـــىح |ل| لمنصوره|حقوق 

5|9o25 ه مدحتـــ فتـــىح | لدمنهورى|حمد |مي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

868454 ي 
هلل|حمد عىلي عبــــد|منى ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |

|لفنى

362|37 لعزيز فهيم|عمر محمد عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

8|2o5| لسيد جرجس|صموئيل جرجس  ي|هندستـــ 
|لمنى

5|687o ل عىل محمد زعيتـــر|أيتـــ عىلي جل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

36o355 م بــــدر|م|ل سعيد |محمد جم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

879629 حمد |بــــوهيسه |طف |م ع|سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

535673 لسيد محمد محمود|ح |محمد صل |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

3|2434 هيم|بــــر|همستـــ فتـــىحي محمد فتـــىح محمد  سيه|نوعيتـــ عبــــ

24o995 بــــ محمد بــــدوى|لوه|مصطفى عبــــد ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

9o|959 حمد |لمجد |بــــو|بــــكر محمد  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

43753| ى جمل|م زىكي |لرحمن عص|عبــــد  مي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

63|9|3 هيم|بــــر|رضوى سعيد تـــوفيق  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|8382 لبــــي  بــــقطر سيد تـــوفيق | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

778389 ج|لفضيل حج|حمد عبــــد |ء |رس| زيق|لزق|ره |تـــج

2594o ه صل| بــــوضيف|ح فتـــىحي |مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4584o8 لففى|دى |له|عزم عهدى عبــــد ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

28o3|| ف عبــــد|محمد  لمجيد|للطيف محمد عبــــد |رسر ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

323564 ى د ونيس|د ميل|عم| يوستـــي  ى شمس صيدله عي 

246524 ي
هيم|بــــر|ء سمي  بــــطرس |جون ضى ي صىح بــــنه

|معهد فنى

277484 ده|رص لبــــيبــــ حم|مصطفى ن دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

6929|6 م يوسف|لسل|محمد يوسف عبــــد  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

2499o3 ر|لنج|حمد |هيم |بــــر|مه |س| |رن ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 
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4|4454 لد محمد رجبــــ ورد|خلود خ لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5|7228 ف محمد نو|ء |ل| ر|رسر طبــــ بــــيطرى دمنهور

423342 هيم|بــــر|ن محمود محمد محمود |يم| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

8335|| وي|لحكيم محمد ف|محمد عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

73832 لطيبــــ|حمد |ده |محمد حم ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

6o|344 حمد رجبــــ مسعود عوض محمد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

259428 ل|لجم|لسيد محمد |ء محمد |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

37oo5 ى |بــــر|هيم محمود |بــــر| لفضل|بــــو |هيم حسي  هره|لق|ره |تـــج

4|3ooo هيم|بــــر|مي  محمد |ن |رو ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

29|73 ي|بــــر كيل|لد ص|مه خ|س|
ئى كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

249558 حمد عيد|منيه رشدى عىل | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

524oo| نور زىك عجىم|ن محمد |جيل سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

9o9653 جر يوسف محمود يوسف |ه ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6o4482 |تـــه محمد عط|لسيد شح|ئى |م| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

234324 ن محمد|زن محمد رضو|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63|7|8  محمد |هيم |بــــر|مر |ن تـــ|نوره
ى
لقرنفيىل|لدسوق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7|6954 ي|للطيف حموده |لسيد عبــــد |حمد |
لبــــسيوئى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7|2o|2 فع محمد قلقل|لش|سهيله سمي   لمنصوره|علوم 

46485 د ذىك|لجو|م عبــــد |ر هش|من هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

686286  سعد |حمد |
ى
 |لدسوق

ى
لجنش|لدسوق لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

878287 بــــتـــ |مد ثــــ|ر مدحتـــ ح|مي سيوط|طبــــ 

3|6|93 حمد|رتـــ حميد حسن |س ى شمس هندستـــ عي 

64343| لمحسن محمد يوسف|حمد عوض عبــــد | زيق|لزق|طبــــ 

367669 هلل طه عىل|ئل فتـــح |يدى و|ه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5||223 لد فتـــىح فتـــىح محمد وزتـــ|خ لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6o4o54 ف عزتـــ محمد |مه |س| هيم|بــــر|رسر |صيدله طنط

863969 ن ي حن| مي 
ى
|ميشيل شوق |نوعيتـــ موسيقيه قن

|5|483 وى|لجد|هيم محمد |بــــر|سميه محمد  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|77|63 ى فرج محمود روضه حسي  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

9|9373 حمد |حمد حمدى عىل | ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

759577 ن|هلل عثــــم|حمد عبــــد |سلىم  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 
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7o67|4 ز محمد|حمد بــــ|لسعيد | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

833865 ورده محمد سعد محمود |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

854635 حمد محمد|هلل عمر |عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o3895 م محمود خلف خلف منصور|هش ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

24o694 د جمعه محمود محمد|جه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|9345 ره سمي  موىسي جرجس|س لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

63o874 لبــــدوى|حمد |لسيد محمد |طه محمد  زيق|لزق|حقوق 

39523 رق محمد محجوبــــ|نس ط| هره|لق|ره |تـــج

447857 ف |مي لدين|ر محمود مصطفى رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

5o8897 در محمد مبــــروك|لق|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

234858 لحفيظ|لمنعم عبــــد|محمد حموده عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

27284| ن محمد رزق خليفه|رو لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

239462 ه عىل  لسيد سليم|مني  هره|لق|عه |زر

|76743 ن محمد|حمد سيد رمض| ن|حقوق حلو

858|46 عيل|سم|حمد محمود |محمد   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

438852 ىس|لشبــــ|هيم محمد |بــــر|ئى |عمرو ه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2687o لرحمن|هلل عبــــد |هدى سيد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

334623 ن سيد مدبــــول|محمود نعم ى شمس صيدله عي 

353445 هلل|حمد عبــــد|رص |لن|لرحمن عبــــد|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

4646o3 ره|رثــــ عم|لو|محمد حمدى مرىس عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

536729 ح|دي صبــــ|له|ح عبــــد |لدين صل|ل |محمود كم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6956|7 ى فوزى |ي حمد يونس مرع|سمي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

25698| ع|لرف|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|يه | ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

26o738 ىسر|للطيف ن|ل عبــــد|ندى جم هره|لق|م |عل|

6832o2 لبــــسيوئى|لسيد |حمد |دل |ء ع|ل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

639683 شم|ء أحمد محمد محمد ه|لزهر|طمتـــ |ف زيق|لزق|بــــ |د|

624746 لدين|لمنس عز |حمد صبــــىح | ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

262o82 ى  ينى|لجن|حسن طه حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

72||2 بــــ|لتـــو|مروه محمد فكرى عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

857576 يف حسن |ه حمد|جر رسر ي|بــــ |د|
|لمنى
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54|678 ن محمد عطيه شلبــــى|هلل رمض|عبــــد سيوط|عه |زر

4|o777 هيم محمود خليل|بــــر|بــــسمه  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4o5739 لعزبــــ|لم |حمد س|لسيد |رضوى محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

6895o4 بــــينى حسن عبــــد |هيم |بــــر|يه | ل|لع|لشر لمنصوره|بــــ |د|

676o8 ف محمد جمعه| |رن رسر ره بــــنى سويف|تـــج

343964 يتـــ سعيد فهىم بــــيوم عبــــيدو| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|29887 حمد|ء سيد رجبــــ |رس| هره|لق|بــــ |د|

462589 لخول|م محمد |لسل|محمد عبــــد | ر|ي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

765636 ل جمعه محمد جمعه|حمد كم| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

4|3||8 لبــــيبــــتـــ محمد مصطفى سميتـــ ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9o9||| لمشنبــــ|حمد |لرحمن رأفتـــ محمد |عبــــد ج|طبــــ سوه

|39o33 دل سمي  نجيبــــ|مريم ع هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

2|6834 لحميد يوسف رزق|ندى محمد عيد عبــــد  ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

|74227 حمد محمد علوى|لدين |ح |ء صل|رس| هره|لق|حقوق 

|74|24 حمد محمد مرىس غنيم| ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

9o2838 ى |ء ص|ول بــــر محمد حسي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

3326o7 حمد غنيم|لم |دل نجدى س|حمد ع| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|247|6 يف محمد صل|م لدين محمد|ح |زن رسر ى شمس|تـــج ره عي 

228673 ف |جر |ه ن|هيم رمض|بــــر|رسر ج|ره سوه|تـــج

266825  عبــــد| دين
ى
|دسوق

ى
لحميد دسوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|93|3 لموجود|ن رجبــــ محمد عبــــد|يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|58o9 زى|م محمد محمد حج|سل| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

84o|o| لعزبــــ عىلي|م محمود |ريه ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

54o28 مل|محمد رجبــــ ك| دين ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

26|o68 د محمود بــــدير|ح فؤ|صبــــ تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

34o426 دي يسن|له|مروتـــ ممدوح عبــــد |بــــ بــــنه|د|

365o46 ف محمود فتـــىحي|محمد  رسر دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

374o2 لعزيز|لم عبــــد |ل س|لعزيز جم|عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

464o84 ى |ئى ي|تـــ ه|نعم لخليفتـــ|سي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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|52968 لسعيد عبــــده|محمد محمود  ن|بــــ حلو|د|

44649| زق جمعه|لر|للطيف عبــــد |حمد محمود عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

34|95 دل محمود طلبــــ|سيد ع ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

487563 لد صبــــري فوزي محمد رزق|خ ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

7|o985 لدين|لعزبــــى نور |ورى |لمغ|ورى |لمغ|ندى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64583 لمعتـــمد|هيم عبــــد |بــــر|ء وجيه |رس| لفيوم |تـــمريض 

85o875 فظ|سيد حسن ح| ند دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

7|o988 ى خ|هلل |لعز عبــــد |بــــو |حمد | طر|لعشر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

7683o6 ى|ض غريبــــ ش|هبــــه ممدوح ري هي  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

787488 لسيد محمد عىلي فرح|ء محمود |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

26o|73 ى محمود|د |ء عم|حسن مي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

35|522 ح محمد|لفتـــ|م عبــــد|يدى هم|ه ى شمس|د| بــــ عي 

5||89o ر|لجز|حمد سعيد عىلي موىس | معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|538o6 حمد محمد|رحمه سعيد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2|62|9 ف|لكل|لغنى |محمد حسن عبــــد ى شمس حقوق عي 

|6o37o لشهيد جرجس|بــــيشوى صبــــىح عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

546333 د سعدعىل صقر|زي ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

348442 لرحمن|يمن عيد عبــــد|زينبــــ  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

627697 ى عبــــد |م ن|حس ح|لفتـــ|رص حسي  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

348833 ى|دع ء نرص محمد بــــحي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

37|873 ى بــــيوم تـــ مدحتـــ حسي  سمي  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

|29565 ع محمد|لسبــــ|لرؤوف |حمد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

3|55o7 ف زكري|هلل |منتـــ  هيم|بــــر|لسيد | |رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

84789 ي
ء ربــــيع محمود محمد|ضى بــــ بــــنى سويف|د|

89oo47 ه | حمد |حمد محمد |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|26286 روق محمد|لسيد ف|هلل محمد |عبــــد  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

324|75 س|لعبــــ|عمر محمد عطيه عطيه  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

25|788 د|لسيد ج|م محمد |سل| |بــــ طنط|د|

278982 لسيد عىل|ح سعد |سم شمون|نوعيتـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 14931 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

356|43 د|لجو|ل فتـــىح عبــــد|مؤمن جم |ره بــــنه|تـــج

|3276| وق س مد|مح مجدي ح|رسر ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|3oo4 بــــوبــــكر |حمد |هبــــ |لمو|بــــو|حمد عمر | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

5|5846 آيتـــ محمد محمود محمد عىلي ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

276248 ى محمود محمد مروه حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

67||7 لحميد محمد|د محمد عبــــد|هبــــه مر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

264356 زق|لر|شد محمود عبــــد|دل ر|ع| ند ى شمس| لسن عي 

695o62 حمد|لحميد |حمد عبــــد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

267242 لحميد عفيفى|دل عبــــد|خلود ع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

848547 بــــوزيد محمد|ل |لع|طمه عبــــد|ف ن|سو|تـــربــــيتـــ 

4|4667 ء مسعود محمد جويىل|شيم لشيخ|ره كفر |تـــج

5|6|8o هند حمدين محمد عىلي بــــهنس معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

62oo88 ل|لغ|م |لسل|رس عبــــد |محمود ي ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

494356 لقوئى|لمطلبــــ محجوبــــ |حمد محمود عبــــد | |حقوق طنط

44623 ى محمد جنيدى|ندى  حمد حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|6o825 حمد|محمد مجدي محمد  |حقوق بــــنه

8|3687 تـــه محمد|حمد شح|محمد  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

|45682 هلل|ء فهىم عبــــد |عمر عل |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

5|2867 ه مبــــروك|لل|ن عبــــد|هيم شعبــــ|بــــر| ره دمنهور|تـــج

763|75 ف حسن |ن |نوره لعيسوى|رسر تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

358395 وي محمد|لشن|حمد |طمتـــ |ف ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

||7245 ى فرح|مريم  تـــ محمد|لحسي  ن|هندستـــ حلو

855o6o ى ميخ|ميخ| يف| ئيل|ئيل حني  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|53534 هيم رشدي متـــولي|بــــر|ء |لشيم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|4oo28 ى|مينه محمود عبــــد | لحميد محمد حسني  ى شمس|د| بــــ عي 

329928 لسيد عيد|لعظيم |مي مجدي عبــــد زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

765737 ى|بــــر|بــــسمله حسن  هيم محمد عشر بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

526246 دى|له|لسيد عبــــد |در ممدوح |لق|رس عبــــد |ي |ضتـــ طنط|علوم ري

89726| حمد |دى |د حمدى ن|سع ج|حقوق سوه

7765|5 ل محمد تـــوفيق لطفى|ندى جم ن|سو|ضتـــ |علوم ري
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8|32|6 يف عبــــد لرحمن|لحميد عبــــد|محمد رسر ره بــــنى سويف|تـــج

4|4|29 هيم حموده|بــــر|يدى محمد |ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2|49o9 يوسف سيد محمد محمد عىل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

87o65 حمد|محمود هليل محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

374326 لمنعم|لبــــدوى عبــــد|مصطفى | ن|ر سيه|نوعيتـــ عبــــ

7779o9 |لرحمن مو|هيم عبــــد |بــــر|هلل مجدى |منه 
ى
ق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o|775 ي جم|م|
س|ل فكري عبــــ|ئى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

355642 لجليل|ح عبــــد|لفتـــ|رتـــ سيد عبــــد|س ى شمس|د| بــــ عي 

7883o4 ل عىل|لع|لد عبــــد |م خ|سل| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

|37|45 حمد|عيل |سم|لد |د خ|زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

56|29 ف محمد محمود|فوزي  رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

628647 عيل|سم|عيل خليل |تـــغريد إسم زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

786o|4 لسيد خميس|محمد محمود  زيق|لزق|هندستـــ 

266448 لمغنى محمد|ن محمد عبــــد|نوره ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8237o8 لمحسن|محسن محمد عبــــد| لي|د ي|بــــ |د|
|لمنى

|65373 ج|لنس|مل فتـــىح محمد |رحمه ك ن|حقوق حلو

526|97 |لحميد |محمود عرفه عبــــد 
ى
لدسوق بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

265958 ىسر|لحليم عبــــدربــــه ن|حمد لطفى عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|787| هيم حموده|بــــر|ندى مصطفى سعد  بــــ دمنهور|د|

|934| هلل|مي نجيبــــ خي |رسلينو س|م لفيوم|هندستـــ 

862282 ي |
عيل|سم|بــــوبــــكر حسن مصطفى ي لتـــرميم |

قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

92o|6o لغنى  |ن عبــــد|ره عىل عثــــم|س ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|484|| لد جمعتـــ عيد محمد|خ| ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2597o5 هر هدهود|لظ|لعليم عبــــد|ن عبــــد|يم| شمون|نوعيتـــ 

3736|6 دى عطيتـــ صموئيل جرجس|ش ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

66232 لحفيظ|حمد عبــــد |ل |زم محمد كم|ح لفيوم|ضتـــ |علوم ري

434685 ي
ده|لسعيد زي|مي فريد |س| دئى |بــــ طنط|د|

|6o85 ى خليل|بــــ محمد لو|يه|عىل  ء حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

628667 تـــ|لشح|يمن فهىم |جر |ه زيق|لزق|ره |تـــج

49|3o3 ل|لع|رق تـــوفيق محمد عبــــد |يتـــ ط| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

85745 لكريم|صم تـــوفيق عبــــد |حمد ع| لمنصوره|حقوق 
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5o363 ء يسن محمد|حمد عل| سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

434333 |لرحمن |ل سمي  رشدى عبــــد|نه
ى
لدسوق |ن طنط|سن|طبــــ 

4|999o |لبــــسطويسي رخ|لمتـــولي |ل |محمد جم لشيخ|بــــ كفر |د|

4|9|67 لبــــيوم دومه|ن محمد |محمد شعبــــ ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|548o5 ى محمد فتـــىح عىل عبــــد |ي لحميد|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

52|9o5 لزين|لزين عبــــد |دتـــ حمدى عبــــد |غ ط|بــــ دمي|د|

76|297 لكريم|ح يوسف عبــــد|ره صل|س لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

75o59o هلل|بــــي عبــــد |مبــــ|ن |فرحه عثــــم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

824|33 ل محمد عىلي|دريه جم ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

|3474o ديبــــ|هلل خلف |جورج خلف  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

7|2676 حمد محسوبــــ حسن مصطفى|محمد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o6345 ل|لع|م عبــــد|م|م |م|لمنصف |حبــــيبــــه عبــــد لسويس|معتـــ |علوم ج

9o539| حمد محمد خليفه |رحمه  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

638384 وى|لمحل|لسيد عىل |محمود محسن  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

697958 حمد|لحميد |م عبــــد |يه عص| لمنصوره|بــــ |د|

66o33 لرحيم|لسيد عبــــد|ل |هلل كم|عبــــد لفيوم|حقوق 

2267o7 هلل|حمد فرج |هلل |كريم وجيه عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

46497 لحليم|ج  عبــــد |رجبــــ ن| ند هره|لق|بــــ |د|

787635 ى مقيبــــل|ين| س محمود محمد حسي  زيق|لزق|حقوق 

89249| حمد |رص |ل ن|ء جم|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

23774 حمد|تـــى |بــــر سيد زن|محمد ص ن|حقوق حلو

422633 روخ|لرحمن محمد محمود س|عبــــد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2|8|o9 لزغبــــى|بــــتـــ |حمد محمد محمد ثــــ| هره|لق|حقوق 

4|9335 لسيد|س |لعزيز عبــــ|ل عبــــد|جم| ليند لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3358o8 حمد مبــــروك|رتـــ محمد |س ى شمس علوم عي 

2|6o6| للطيف|مصطفى محمود عبــــد| ر|ي ى شمس|زر عه عي 

923638 ف محمود |مصطفى  حمد  |رسر دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

624|35 |لرحمن عبــــد |سط عبــــد |لبــــ|لرحمن عبــــد |عبــــد 
بــــو من|لرحمن 

ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

9|o37| ف عي|نه |هيل د حكيم |رسر ج|طبــــ بــــيطرى سوه
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222763 لمنعم سعيد|حمد عبــــد |لرحمن سيد |عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

684262 مه|لمجد سل|بــــو |س |طف عبــــ|يه ع| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

7o6o47 حمد|فظ |لسعود ح|بــــو |فظ |محمد ح ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

783344 لمنعم محمود طه|م عبــــد |وس هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

278852 م|هيم عل|بــــر|مصطفى محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3659o| ل|لع|حمد عبــــد|م ممدوح |هش وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

755232 ي
مه فهيم محمد|س| |دئى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

693766 للطيف محمد منصور|ن مجدى عبــــد |يم| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

924945 لمجيد |لمقصود عبــــد|حمد فيصل عبــــد| ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

46|43| د عطيوتـــ|لجو|ن مصطفى عبــــد|م شعبــــ|سل| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7o639o لففى|هيم |بــــر|لحسينى |هيم |بــــر| |لي|د لمنصوره|بــــ |د|

879577 لعليم حسن |ن عبــــد|شعبــــ| رش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

56|96 كر|سميه محمد عزوز ش ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

789943 هيم محمد|بــــر|روضه سيد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25248 جح يونس محمد|ء ن|سم| هره|لق|بــــ |د|

33644 ن|حمد عىل سليم|حبــــيبــــه محمد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|48664 لنبــــى|حمد محمد عىل عبــــد |سلىم  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

26488o ورى بــــصه|لمغ|يه بــــشي  | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o975| نم  |لسيد غ|ق حمدى |رسر| ج|عه سوه|زر

5o49o6 تـــرين صموئيل لطفى بــــطرس رزيق|ك سكندريه|ل|صيدله 

27o778 لبــــعـل|ح محمد|م صل|تـــفى هش ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

648|2 حد|لو|ضى عبــــد |م محمد ر|ريه لفيوم|ضتـــ |علوم ري

784674 لسيد|لسيد |مصطفى عبــــده  زيق|لزق|عه |زر

5o|83o ف محمد محمد عىل عبــــده|فرحه  رسر سكندريه|ل|علوم 

5oo2|| هيم عوض مرشدى|بــــر|هيم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ دمنهور

4o7|8| لرحيم|حمد عبــــد |د محمد |ل ج|ر جم|مي سكندريه|ل|بــــ |د|

4|oo32 م محمد رستـــم|لسل|رق عبــــد |محمد ط |ره طنط|تـــج

343425 لسيد|حمد |حمد محمود | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

76o335 روس|سك|مز فيليبــــ عزيز |ر ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

Thursday, September 6, 2018 Page 14935 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

632|54 لرحمن|يز عطيتـــ محمود عبــــد |ن ف|يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

34o5|o ى سيد  حمد|ندى محمد فتـــىحي بــــحي  |طبــــ بــــنه

838228 لس سعد  دير|بــــ|بــــوسيف |كي  ن|سو|علوم 

2482o2 ى عزتـــ ج بــــر محمد بــــربــــرى|نرمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8496|8 ي
ي|خ| دئى بــــ|لد خطيبــــ ج  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

85777 ى بــــىه |بــــ لدين يوسف|ه تـــحسي  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

2239o4 وع|ندى ممدوح حلىم مط ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|4343 فظ|لح|لمعىط عبــــد|عبــــد| ره رض|س |نوعيتـــ بــــنه

26|8o6 لعزيز فتـــىح مصلىح شلف|حمد عبــــد| |حقوق بــــنه

643|95 ي|
ى

تـــ محمد|يمن عىل ع زيق|لزق|ره |تـــج

88o4|4 ىط |لع|معتـــز محمود عطيه عبــــد سيوط|طبــــ 

854568 هيم سعيد|بــــر|صموئيل | ريتـــ ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

498o76 ج   محمد عبــــيد|ج  ن|ء ن|وف تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

864938 بــــ|لوه|بــــر فنتـــي  عبــــد|ء ص|سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

64|269 حمد عىل|محمد | دين لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

|28967 لس زغلول مفيد متـــ ؤوس|كي  هره|لق|علوم 

479264 د مصطفى جوده|رتـــ محمد ميل|س سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

4|2295 لدمنهورى|لعزيز |لد محمود عبــــد |خ |ره طنط|تـــج

36437o دق|ريو جرجس لطفى ص|م لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|23258 هيم|بــــر|لد خليل |هيم خ|بــــر| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

6o5|o3 لفوىط|هيم |بــــر|ل |هيم جل|بــــر|ء |رس| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9|32|7 رون بــــهيج حسن|يوسف ه  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

28598|  حسبــــ |لش|لد عبــــد|ء خ|شيم
ى
لنبــــى|ق ي تـــمريض 

هره  |لق|م |ور|معهد فنى

687458 لحليم|حمد عبــــد |دل |مريم ع لمنصوره|علوم 

758875 لعجوز|لمحسن |ن عبــــد |مؤمن شعبــــ لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

857|o8 ي ص
د|لمنعم ج|بــــر عبــــد|منى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o|872 بــــر حسن|لسيد ص|محمد محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43898o لخول|لحميد جبــــر|حمد مصطفى عبــــد| لشيخ|تـــمريض كفر 

2874o3 لمنصف مصلىح|لمنصف مصلىح عبــــد|عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 
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3|3858 حمد حسن|لدين |م |بــــسنتـــ عص |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

233962 هيم|بــــر|م محمد منس |سل| هره|لق|بــــ |د|

|3858o ح محمد طلبــــه|مريم صل هره|لق|ره |تـــج

92||o7 حمد |لعزيز عىل |ن عبــــد|يم| ج|علوم سوه

4|9776 دى|له|لعزيز عبــــد |ئى عبــــد |لعزيز ه|عبــــد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6o5985 لد محمد شوشه|محمد خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64265 ى عي| لس|وشي  د تـــوفيق كي  لفيوم|بــــ |د|

248625 وق محمود محمد  حمد هنديتـــ|رسر لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

475547 حمد محمود|رق سعد |عمر ط سكندريه|ل|ره |تـــج

638472 لرحمن|لسيد عبــــد|لرحمن |عمر عبــــد ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

62o8o8 لعظمتـــ|آيتـــ جمعتـــ جمعتـــ محمود  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

273o83 يتـــ مبــــروك وهبــــه ميص ل|مي  لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

446656 ح|هيم مصبــــ|بــــر|حمد جمعتـــ محمود | سكندريه|ل|هندستـــ 

225o8  عىلي|ش
ى دي محمد حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

4o22|3 لرحمن|لم عبــــد |ء عىل محمد س|دع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

677599  طوبــــ|لمو|بــــر |لد ج|عمر خ
ى
ر|ق لمنصوره|حقوق 

266524 ى ش|يه صل| ى|ح محمد فوزى حسني  هي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

78458 ن لسيد عليوه|هيم |بــــر|عىل | مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|2|8|3 لعبــــودي|لح |لعزيز ص|حمد عبــــد |عمر  هره|لق|علوم 

|3357o حمد|ر |لستـــ|يوسف محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||9o33 لمؤمن|عيل محمد عبــــد |سم|يمنى محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

88o776 ى  محمود كريم عىل حسي  سيوط|بــــ |د|

68884| لعزيز|حمد عبــــد |محمد وليد محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

76|o45 ه حسن|لل|حمد عبــــد |تـــسنيم  لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

235799 ل عبــــدربــــه|حمد جل|رضوى  ن|تـــربــــيتـــ حلو

5o2853 ي
حمد|للطيف محمد |حسن عبــــد | دئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

73443 هد|حمد محمد مج|هدير  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|4423| يوبــــ|لدين عىل |ح |لد صل|ن خ|مرو لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|47|o8 يف  ن|فذ عثــــم|يدن ن|محمود رسر ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 
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33827 ى خ|ي ن|حمد زهر|لسميع |لد عبــــد |سمي  هره|لق|ره |تـــج

|22o77 ي|حمد خف|حمد |عمر  ج  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o2378 ى |ئى هش|م| لسيد|م حسي  لمنصوره|علوم 

493278 هيم يوسف|بــــر|ل |حمد جم| بــــ دمنهور|د|

495296 لبــــدرى|لحليم محمد |حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

832724 لمجد|بــــو|لحكيم محمد |لمنعم عبــــد|عبــــد دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

36o|73 ر|لغف|طمتـــ سعيد عىل عبــــد|ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

44o886 د مصطفى محمد يونس|م عم|سل| لشيخ|بــــ كفر |د|

228938 لرحمن محمد|طمه طلعتـــ عبــــد|ف هره|لق|بــــ |د|

9|6766 ح عزم رستـــم |د صل|عم سيوط|حقوق 

893346 ى عزيز  لدين  |محمد محمد حسي  سيوط|حقوق 

|4oo|7 ى |سهيله  نوبــــى محمد منصور|مي  لشر هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

694||| هيم|بــــر|حمد |حمد مصطفى |مصطفى  لمنصوره|حقوق 

|7o625 ه خ هيم|بــــر|لد جودتـــ |ني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3||6|5 زق محمد|لر|هلل كريم عبــــد|منتـــ  ى شمس هندستـــ عي 

7o5637 وى|لبــــر|هيم محمد |بــــر|حمد محمد محمد | ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

|26734 بــــ|لد محمود خط|محمود خ ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

||7938 رس|ن ف|رس سيد سليم|ف ى شمس|تـــج ره عي 

8825|6 حمد حميده  |خليفه | لي|د لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

53396 وى|م بــــدوى محمد سعد|حس ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

8874o3 حمد |لعظيم |حمد عبــــد|يه | سيوط|تـــمريض 

89882o ى ره رزق |صفوتـــ بــــش| كرستـــي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

25583o لديبــــ|حمد |لح |حمد ص| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

2|7985 يف صل لدين سيد|ح |ندى رسر هره|لق|عه |زر

825762 ى|د |بــــ مر|يه|طمه |ف مي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

444389 بــــينى|هيم |بــــر|ن نبــــيل عيد |نوره لشر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

424754 ى|حسن محمد حسن ي قوتـــ حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

424477 د محمد|لجو|لسيد عبــــد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

79o33 ر|لف|لح عىل حمد |محمد خميس ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|3948 ل فرهود|ن كم|تـــن رمض|ف |تـــربــــيتـــ طنط
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633858 هيم|بــــر|هيم محروس |بــــر|م |سل| زيق|لزق|بــــ |د|

28863 لسيد|لعليم |رق عبــــد|لعليم ط|عبــــد هره|لق|حقوق 

24o492 لدين تـــوفيق|سمر عز|ل|يسل | لمنصوره|حقوق 

33|563 هلل يونس|لم عبــــد|ن س|نوره |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8|o48| ي ديفيد وجيه سعيد جورج  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

527558 ن يوسف|هلل شعبــــ|سلىم عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

4822o ندى محمد سيد بــــدوى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

28o269 ن|ء عىل محمد شعل|رس| هره|لق|بــــ |د|

2o647 ف محمد عثــــم|محمد  ن|رسر هره|لق|ره |تـــج

5393o3 رس عوض|هر عىل ي|نهلتـــ م سكندريه|ل|عه |زر

||9953 يتـــ عص متـــرى| م حن|مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|6|689 وى|لمك|محمد عطيه محمد عطيتـــ محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

8|8o|| سم|حمد محسن ميرص ق| حقوق بــــنى سويف

92||57 ح محمدين |لفتـــ|ح عبــــد|ئى صل|م| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

253o33 وى|لسلك|ح |يمنى نبــــوى صل ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

5o|74o هلل يس|نورتـــ محمد عبــــد ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

62476 ى عطيه عبــــد | هلل|يه حسي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6369o6 م|م|ن عبــــده |عبــــده رمض زيق|لزق|علوم 

854473 لسميع سيد|م سيد عبــــد|سل| ي|تـــمريض 
| لمنى

44o542 رى|لبــــ|ر عبــــد|لستـــ|د عبــــد |ء عم|أسم لشيخ|ره كفر |تـــج

445oo3 ق|م محمد |محمد عص وى|لشر سكندريه|ل|حقوق 

374374 هيم|بــــر|رق لطفى |نرص ط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2457o5 عد|حمد مس|عىل محمد عىلي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

89|355 للطيف |ل حسنى عبــــد|محمد كم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9|936| نوره حلىم نظي  محمد   تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

258696 لد عىل هنطش|حمد خ| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

247oo6 ن|ع عثــــم|لسبــــ|هش |م محمد د|هش ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|36889 يده|حمد ز|حمد معتـــز عىل | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

49oo5| م محمد|لد محمود ضي|ر خ|مي سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6924|7 ه ع| ش|لدمرد|طف محمد محمد |مي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 
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5|6749 بــــو شمعه|د |ء نبــــيل رش|وف معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

3|8|5o يوسف وليد بــــيوم محمود ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

432754 يف نبــــيل محمود منتـــرص|ل| ء رسر ي صىح طنط
|معهد فنى

766776 لسيد|لسميع محمود |محمود رمزى عبــــد  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

294|| ي نرص جرجس|س روم|عبــــ
ئى ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 

تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

483o9 ح|لفتـــ|ل حلىم عبــــد |طمتـــ جم|ف هره|لق|عه |زر

3|8o34 لحميد|ل عبــــد|لع|ء عبــــد|محمد عل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

43675| زي|ر أيمن محمد حسن حج|من لشيخ|بــــ كفر |د|

253348  درغ|لش|لسيد عبــــد|ء |رس|
ى
م|ق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|44|2 ي محمد عز |ر ن|من لرحمن|لدين عبــــد |ج  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o|926 لسيد  موىس|حمد |دل |حمد ع| ج|بــــ سوه|د|

62354o حمد|نور محمود محمد |هدى  ط|حقوق دمي

4|2229 لسيد بــــدريه|هلل محمد |عبــــد  |ره طنط|تـــج

8978o3 بــــ حسن |لوه|حمد مجدى عبــــد| ج|حقوق سوه

68o292 لسيد شلبــــى|ن |هر عثــــم|محمود م لمنصوره|حقوق 

4o3655 شور|ن ع|لسيد شعبــــ|هيم |بــــر|يوسف  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

67798o يوسف| يمن فوزى لوق|دى |ف لمنصوره|ره |تـــج

6o7685  حسن |رحمه عىل 
ى
لرحيىم|لدسوق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

367856 ل|بــــوو|حمد |لسيد |م |كر| رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

685o82 لمرىس|وى |لص|م نعيم محمد |حس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|736 ل|لع|لسيد عبــــد |سلىم مصطفى  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6o64|7 لخول|لمرىس |محمد رجبــــ أحمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6|2745 لجحش|لشوربــــىح  عىل |بــــر |م ج |صيدله طنط

|33352 ف ص|بــــيشوى  بــــر معوض|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|o477 س عىل |ندى خلف عبــــ ج|بــــ سوه|د|

5|99o6 ندى فوزى حويش عمر سكندريه|ل|طبــــ 

359933 هيم|بــــر|هدير حسن متـــول  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

784577 هيم|بــــر|لسيد |ء رشدي |يه رض| ى شمس| لسن عي 

89|727 حمد |محمد عىل قطبــــ  سيوط|حقوق 

33|36o ى محمد محمد|ن محمود ل|ريه|م شي  |حقوق بــــنه
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3|6322 تـــ محمد عبــــد| در|لق|لحكيم عبــــد|مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8268|8 ف |ر |من حمد عىلي|رسر |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

46o6o| لدبــــشه|ندى رأفتـــ محمد خليل  عه مشتـــهر|زر

9|358o لعزيز مرىس  |لدين مرىس عبــــد|نور  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

5o7683 ى||ضى عط|لر|ن عبــــد|ن شعبــــ|رو هلل حسي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

22539 وى|لمك|حمد مصطفى |محمد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

5|6565 تـــ عص رتـــ|م محمد محمد رسر|أمي  تـــربــــيتـــ دمنهور

879693 ى |ح سيد |ء صل|شيم مي  سيوط|حقوق 

365939 دق|لربــــ ص|د |ح ج|جرجس صل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o8694 دى|له|هلل مصطفى محمد عبــــد |منه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

335852 ج|ن فر|ندى منتـــرص سليم ى شمس|تـــج ره عي 

252947 لضبــــع|حمد |مريم محمود  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

635443 ل عىل|لع|ل محمد عبــــد |سهيله جم زيق|لزق|طبــــ 

26839 لدين وجدي محمد|ل |ر كم|مي دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

84o957 ى مي  د نظي |خوري ميل|ف| كي  |نوعيتـــ فنيه قن

2|4948 ى عبــــد|لرحمن جم|عبــــد لدهشوري|ح |لفتـــ|ل حسي  ى شمس| لسن عي 

483o|8 لحميد|ن حمدي سيد عبــــد|نوره عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

476|27 ن|لزحل|هيم |بــــر|دين محمد محمود |ن سكندريه|ل|ره |تـــج

7|6|53 لقصبــــي|لسيد محمد |هلل محمد |عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

82o48| مي حسن|لدين س|ء |يه عل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

438468 |لشو|لنور |محمود محمد عبــــد 
ى
دق |حقوق طنط

4o7728 وق عرفه  عيل|سم|لسيد عرفه |رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

693oo م|لسل|عبــــد| كريم محمد عط  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

7o|497 هيم نجم|بــــر|هيم مسعد |بــــر| |نور زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

854|22 ي|ر
دق يعقوبــــ|يبــــي ص|عج| ئى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

8||268 ى ي | مي 
تـــه|سحق شح|حسنى ي|تـــمريض 

| لمنى

4|877 لمنعم|ح عبــــد|لفتـــ|ل عبــــد|محمد جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

623982 ىط|لسنبــــ|هلل |هبــــه حمزه محمود عبــــد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج
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|78782 ى وليد محمد عبــــد |ي ضى|لق|لحليم |سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

883o58 ه محمد حمدى | حمد |مي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

465|62 لبــــربــــرى|هيم بــــيوم |طمه مصطفى إبــــر|ف ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

232665 ى جم|ي حمد|م |م|ن |ل شعبــــ|سمي  هره|لق|بــــ |د|

35654o هيم مصلىح بــــدوى عىل|بــــر|م |ريه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

285o35 ن|لسم|لسعدى |لسيد |محمد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

283846 يوسف وليد عىل محمد بــــدر تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

362o38 لسيد|متـــ مصطفى |س|عمر   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

2|7873 ى عز|ي يد|هلل ف|لدين عبــــد|سمي  ى شمس هندستـــ عي 

49o336 للطيف حسن|دل عىلي عبــــد |نىهي ع سكندريه|ل|بــــ |د|

322987 لصبــــور محمد|ء فتـــىح عبــــد|ل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

332975 جميلتـــ محمود حمزتـــ سليم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8|643o سحق|كر |هر ش|جد م|م سيوط|ره |تـــج

5o958 بــــ|لوه|ل عبــــد |مه محمد كم|س| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33598o منيتـــ عىل محمود عىل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

877|6o فظ |لح|يمن بــــكرى عبــــد| |ن|ر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69587o ج |لبــــلتـــ|ميه رمزى فتـــوح |س لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

336577 لشكور|مه صبــــىح عبــــد|ء سل|لشيم| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

357225 لغنى|خلود محمود محمد محمد عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8383|7 هيم|بــــر|لدين بــــكري |ء |حمد بــــه| |هندستـــ قن

775485 لجندى|لسيد |زن محمد |م |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

83|69 نور مصطفى|مصطفى عيد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

9|o482 ى ح|ي دق عىل يوسف |تـــم ص|سمي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

4o88o8 لفضل|بــــو |حمد مرىس |هلل |حمد عبــــد |ندين  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

693o85 وى|لشن|حمد محمود |حمد ربــــيع سيد | ط|بــــ دمي|د|

9|5488 بــــ  |لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|حمد عبــــد| سيوط|ره |تـــج

768|73 هر|لط|حمد محمد |نور | |مه ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى
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88763o م جميل تـــوفيق |بــــر|جميل  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

|3|55| د مسلم|محمد مجدى عو ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

9o2373 لسيد محمد |رغده محمد  ج|تـــربــــيتـــ سوه

|5888o لسيد|لعليم |جد عبــــد |م| رن هره|لق|صيدله 

443622 وى|لطنط|لبــــسيوئى يوسف عىل |م |نغ| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|56582 لحسن محمد|بــــو |لحسن محمد |بــــو | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

8o2623 مل|روز مكيمل ك|كميل ن ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

47929o ى هيم محمود مطر مبــــروك|بــــر|ر |هي  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

33|865 لمقصود محمود|هلل حمدى عبــــد|عبــــد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|63o99 م محسن محمد فرج ن|فنون جميله فنون حلو

87o67 در|لق|لح عبــــد|مصطفى عزتـــ ص ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

3293o4 لرحمن|ر عبــــد|لستـــ|ندى فكرى عبــــد زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

36||oo ح|ل محمد صل|هدى جم شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

7o5429 ه|حمد ر|محمود حسن   كي 
شد مصطفى لمنصوره|بــــ |د|

8962|3 شم  |س ه|هيم عبــــ|بــــر|ء |سم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

62989 حمد مصطفى عويس|محمد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

42788o لبــــدوى|ئى سعد عىل محمد |م| سيوط|عه |زر

333275 هند عيد يونس يسن |بــــ بــــنه|د|

5|477o ن|ق سليم|سح|دل نعيم |نو ع|ج ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

786656 حمد|هلل |ء سعيد عبــــد |رس| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

5o7854 ن|م عثــــم|لسل|هدير سعد محمود عبــــد  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5|o|92 وى|لص|لسعيد محمد |محمد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

6|oo87  عىل عبــــد|لش|عىل عبــــد
ى
|لش|ق

ى
ق لمنصوره|حقوق 

83|3o4 ي م| رين|م
هر حنس|ملفى ن|سو|علوم 

693342 لمهدى|لحميد محمد |ن محمد عبــــد |يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

92|475 لمحسن |مصعبــــ عمر محمد عبــــد ج|ره سوه|تـــج

223854 دل محمد مجدى|ع| دين د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|44o4o ن محمود سيد عىل|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

83|396 ي
وع|لدين مط|محمد نور| دئى |نوعيتـــ فنيه قن
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6oo5o4 رج|لج|للطيف متـــول |نس محمد عبــــد|ن |حقوق طنط

7o|875 ل قرىسر محمد حسن|ن جم|حن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26o355 ح محمود|لفتـــ|ء وحيد عبــــد|رس| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

284639 ه محمد ربــــيع | حمد عىل|مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o5|o7 |حمد محمد عل|لسعيد |ء |شيم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

477o6o حمد محمد منصور|نور محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4573o هيم|بــــر|هيم مهدى |بــــر|متـــ |س| |نور ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|8|29 ح صقر|لفتـــ|لعزيزعبــــد|ندى طلبــــتـــ عبــــد  بــــ دمنهور|د|

6398|7 زى|حمد حج|لرحمن |ء محمد عبــــد|ل| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

9|5788 ن |محمود محمد محمود سليم ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

4372o3 وى|لنخل|رك |ن فخرى محمد مبــــ|يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

254886  مصطفى رمض
ى
ن|محمود شوق لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

452398 ف|رس محمد ح|محمد ي فظ رسر لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

3|2438 ى| يرينى مجدى حليم فهىم حني  ى شمس|تـــج ره عي 

8957|o حمد |وى |ء محمد بــــهنس|رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

273437 شنوده موريس خليل| رين|م لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

287967 إلرسيىح |لرحمن |محمد ثــــروتـــ فتـــوح عبــــد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|383oo لد|رص حلىمي تـــوفيق خ|محمد ن ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

|34865 ن محمد محمد محمود|مرو ى شمس حقوق عي 

234857 يمن سيد بــــيوم|محمد  ى شمس|زر عه عي 

5|56|6 ر حسنى محمد عطيه|من تـــربــــيتـــ دمنهور

685798 ر محمد محمد محمد رجبــــ غنيم|مي |ره طنط|تـــج

89||96 ين محمود ع ى  |رسر مر حسي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

897636 ن منصور  |لدين مهر|ل |بــــ جم|رح ي صىح سوه
ج|معهد فنى

85o565 م محمد مهدي محمد|سل| سيوط|نوعيتـــ 

9o4224 حمد |دل حسن |هدى ع ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

86o|9 ندى مصطفى محمد تـــوفيق  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

44|o|| لسيد محمد|دل |طمه ع|ف لشيخ|بــــ كفر |د|

2o96o دل قرئى محمود هندى|لرحمن ع|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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34o|63 لمنعم|لمعبــــود عبــــد|دل عبــــد|ر ع|عم ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

523495 م|لسل|مه عبــــد |محمد بــــدر سل ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

6o9359 ضى|حمد ر|ىط |لع|حمد عبــــد |محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

698o32 حمد |لسيد محمد |يمن | |رش لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

237o88 مد|عيل ح|سم|فع |بــــ ن|يه|ن |يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

326477 حمد|لجليل |لدين عبــــد|ء |يتـــ عل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|76546 وق عم د محمد خليفه جوهر|رسر ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

4o8o72 نم|س غ|لعزيز عبــــ|حمد عبــــد|بــــسنتـــ  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

686o86 ى|لسعيد |للطيف محمد |عبــــد | ر|ي لدمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|8933 ي تـــ
ى|مر ف|تـــفى روق حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

44835 مه عقل يوسف|سهيله عقل سل هره|لق|صيدله 

4|5384 ل|لع|لحسن عبــــد |بــــو |ن |د شعبــــ|محمد عم لشيخ|بــــ كفر |د|

|6||42 م يوسف|لسل|د عبــــد |ن عم|رو ى شمس|تـــج ره عي 

2582| عيل|سم|س |سلىم سعيد عبــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3374|o لعزيز|رص خليفه عبــــد|ندي ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

258443 لرحمن عىل عرص محمد|عبــــد لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

8|7|2o جي محمد|رق ض|حمد ط| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6969|5 هيم يوسف|بــــر|لرحمن |حمد محمود عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

752|26 محمد| م زكري|ر عص|مي ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

||7644 يف محمد محمد محمود رسر |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

2624| لمعىط|سم عبــــد|محمد عمرو ق ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

859o33 ي عبــــد|رح
لنعيم محمد|بــــ مصطفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

9o5573 لرحيم  |ه محمد عبــــد|لل|ء عبــــد|رس| ج|تـــربــــيتـــ سوه

2|o29 بــــي|لد محمد عر|يمن خ|محمد  هره|لق|هندستـــ 

42o3o يف صبــــرى محمد |س ق|رتـــ رسر وى|لشر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o4|45 يد كوينه|ن أبــــو|ل رضو|معتـــز جم ى لي  لمنصوره|حقوق 

33o6|8 هيم|بــــر|لسميع |م عبــــد|رتـــ عص|س |طبــــ بــــنه

437894 ر|لنج|حمد |م |لسل|لفتـــوح عبــــد|بــــو| |رن لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

64299o م حسنى محمود|ء عص|زهر ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى
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696798 هيم|بــــر|هيم منصور |بــــر|هيم جميل |بــــر| لمنصوره|بــــ |د|

826442 دل تـــوفيق|سيد ع| دين |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

8|864o ي|ره يوسف سعد عبــــد|س
لغنى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

|38|37 فظ|حمد نبــــيل حسن ح| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

54244o لبــــليىهي|ن حسن عىل جمعه |نوره ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

|654|9 ى عبــــد |نوره لمعبــــود|ن سيد خضي  هره|لق|حقوق 

48493o ل|حمد حسن بــــل|حمد عمرو | سكندريه|ل|ره |تـــج

24o97 ف محمد |ء |سم هيم|بــــر|رسر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|4924| ي|
ى
ه محمد زغلول دسوق مي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

433355 م شتـــله|لسل|مصطفى رجبــــ محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

698o4o بــــيفى|لدن|وى |لشبــــر|محمد منصور | رن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2543|9 ود|ندى محمود محمد د ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

78|o|o لحميد عىل محمد نجم|لرحمن عىل عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

2|277| حمد قرئى|عمر محسن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7||7o4 لسودتـــ|محمد رجبــــ عىل  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7733o5 لطوبــــىح |ريم محمد مصطفى محمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

435698 لدهره|سمي  رشدى عىل  |حقوق طنط

766467 فظ|لح|هيم عبــــد |بــــر|هيم سعيد محمود |بــــر| لعريش|تـــربــــيتـــ 

644o|9 ى محمد عيد|محمد حمدى  مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7736o5 د محمد|لرحمن حم|ء مجدى عبــــد |شيم زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

432594 لقطبــــ شتـــيه|ل سعد |بــــ جم|رح |تـــربــــيتـــ طنط

442394 زى بــــدوى|لمغ|هيم |محمود جمعه إبــــر لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

326o|8 ي
حمد محمد|محمد جمعه | دئى ن|بــــ حلو|د|

5o3o33 م|لغن|لسيد محمد |د |ء عم|شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

244262 ى محمد ى محمد حسي  حسي  هرتـــ |لق|تـــمريض 

768368 ى |دل محمد حس|م ع هيم|بــــر|ني  لعريش|تـــربــــيتـــ 

845428 ل|لدل|لعزبــــ |حمد |سلىمي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

677585 لقط|حمد |لسيد |ء عزتـــ |عل معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

43267o لغنى|لسيد عبــــد |لسيد محمد |ئى |أم |ن طنط|سن|طبــــ 

4844|o ى  حمد|عمر خليفه حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|
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|7|o6o لدين حسن محمد حسن منصور|م |حس د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

6o6o67 لمهدى|هلل |لخطيبــــ محمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

9o2244 حمد |لسيد |ء |حمد عل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

54|968 ربــــ|لرحمن مح|مصطفى يىحي مهدى عبــــد |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

2|9362 حمد|لصبــــور يوسف |ح عبــــد|صل  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

|6|266 ن سيد محمد عتـــريس|نريم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

858o6| ى لملك خليل|جرجس عبــــد| يوستـــي  ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

678737 ه محمد عبــــد | سم|لحميد ق|لمنعم عبــــد |مي  لمنصوره|حقوق 

75577o هيم|بــــر|منى عبــــده سليم  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

67646 تـــسنيم محمد روبــــى محمد لفيوم|بــــ |د|

885634 يه نوس |ستـــف|ن سعيد رمسيس |رسر ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|296|2 لسيد|ن |ح رمض|حسن صل ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

35754| رى|لبــــند|حمد محمد محمد | |ره بــــنه|تـــج

353795 وي|محمد محمود طنط| يمن محمد رض|محمد  ى شمس حقوق عي 

6337|o لعظيم|هلل محمد عبــــد |بــــرلنتـــي محمد عبــــد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

696588 ح عوف|لفتـــ|لسعيد عبــــد |ل |لد جم|خ زيق|لزق|طبــــ 

855225 د|م محمد فؤ|محمد هش سيوط|حقوق 

8o47|o لدين|ء |لدين عل|لدين بــــىهي |ء |ء عل|عىلي ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

255877 ص|لقص|لحميد شبــــل |محمد عبــــد لفيوم|ر |ثــــ|

8529|8 ى|عبــــد لرحمن سيد محمد حسي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7o8866 لقنيسر|هيم |بــــر|حمد |ندى محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82876| فظ حسن|لح|حمد عبــــد|ن |نوره دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9|o5o5 مه محمد محمود صديق |س| ج|ره سوه|تـــج

7o2249 ه محمد محمود عبــــد | هلل حسن شبــــيبــــ|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

986|8 لرحمن|ن محمد عبــــد |رتـــ شعبــــ|س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

36863o هيم|بــــر|لغنى |هر عىل عبــــد|ط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4449|2 يد أحمد عىل عىل|محمد ز سكندريه|ل|هندستـــ 

|228o6 ى ص|عي لح يوسف|د بــــشر |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

49o677 ن|هيم رمض|بــــر|ن يشى محمد |رو سكندريه|ل|ره |تـــج
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|5|757 ي|لسيد محمد |ندى 
لسيد مصطفى هره|لق|هندستـــ 

287354 لمنعم كشك|رص عبــــد|لن|سلىم عبــــد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|3o489 للطيف عىل|سط عبــــد |لبــــ|ندى عبــــد  ى شمس حقوق عي 

637|76 وى|لديبــــ|لىح حسن |حمد محمد عبــــده عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

543698 لحلوج |ل |دل كم|د ع|عم سكندريه|ل|حقوق 

2|4o5| لدين عبــــده|ل |لد جم|ريم خ ى شمس|تـــج ره عي 

883372 ف طه محمود  |ء |سم| رسر سيوط|بــــ |د|

753452 لخول|لنبــــى |محمود عبــــده محمود عبــــد  |حقوق طنط

234846 لرحمن|عمر سعيد عىل عبــــد هره|لق|ره |تـــج

|7oo6| لدين|لعزيزعلم |م عبــــد |ء عفيفى هم|ل| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8||o46 ي جم
بــــ|لوه|ل زىكي عبــــد|مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

45o5o3 س|لنح|هيم فتـــىحي عىل |بــــر| |هندستـــ طنط

6|3528 ى|وى |لشعر|يوسف | عمر رض لبــــحي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8|7543 تـــي تـــوفيق محمد|حمد نج| ي|بــــ |د|
|لمنى

52o3o5 لمنعم مصطفى خليفتـــ|ل محمد عبــــد|أم هره|لق|ر |ثــــ|

78o74 لدين محمد متـــول عىل|ء |هلل عل|عبــــد  ن|حقوق حلو

89|679 مر محمد |محمود محمد تـــ سيوط|حقوق 

43o6o2 لبــــرلس|ر مرىس محمد |من |صيدله طنط

28o2|7 ئى|لدوم|لسيد عبــــده |تـــفى عبــــده  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7||3|o هيم|بــــر|م محمد محرم |عمر سل ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|72o5o لدين|حمد يوسف بــــدر |لد |خ ن|حقوق حلو

762o|6 حمد|حمد |رص |لن|جر عبــــد |ه بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

863532 ى|لع|لعزيز عبــــد|در عبــــد|محمد ن ل حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

342595 حمد محمد عىل|رتـــ |س سيه|نوعيتـــ عبــــ

86o|2o ي|ح عبــــد|بــــ صل|رح
لحسيبــــ مصطفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

225o2 بــــ محمود محمد|يه|ئد |ر ن|حقوق حلو

767|o7 م حسونه|لسل|عيل عبــــد |سم|محمد بــــشي   ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|5o6|| هلل|رس سيد عبــــد |وليد ي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

348832 هيم|بــــر|مه |هيم سل|بــــر| |لي|د |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|7238| هلل|ن عبــــد |م|ن محمد |نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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75o954 حمد|لعزيز |لرحمن نرص عبــــد |عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

777664 لق أحمد رشتـــه|لخ|م محمد عبــــد|س زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

475774 ي محمد |محمد ح
وى|لشه|مد عىل حسينى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2452o ف موىس |سمر  حمد موىسي|رسر ن|بــــ حلو|د|

3439|3 لدحدح|لسيد محمد|ء فتـــىحي |سم| تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

896o78 ل |لع|ح عبــــد|لفتـــ|رص عبــــد|يه ن| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

73253 لم تـــوفيق|م محمد س|حس لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|2484 ف محمد |ن |رو لخول|لعزبــــ |رسر |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

7o7793 حمد عىل |لعليم |بــــدين عبــــد |لع|ن زين |حن
ى حسي 

ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|34279 ح محمد|لفتـــ|لعزيز عبــــد |هبــــه سيد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

9o57o8 فتـــىح عىل طلبــــ | رند ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

24|54| ح|لفتـــ|روق عبــــد|سلىم عمرو ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

33493 حمد|رضوى محمد سيد مدبــــول  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

699|67 ى|خ لد محمد عطيه حسي  لمنصوره|ره |تـــج

7|7834 ى|لسيد |د |نه لسيد حسي  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

542|64 ه|لل|لسيد تـــوفيق عبــــد|محمود  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8225o3 لعزيز مرصي|رص عبــــد|مل ن| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

24oo65 د حمدى عويس|يوسف عم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

329648 حمد|لحميد محمود |ضل عبــــد|تـــن ف|ف ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

763|57 ين محمد مبــــ رك سعيد عىل|شي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

45276| هيم|لسيد صبــــىح محمد إبــــر|محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

693588  |ئى |لعسقل|ح |صل
ى
ئى|لعسقل|لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

|674|7 لد بــــدر نوح محمد منصور|خ هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|6o76 لمجد حرك|بــــو |م محمد |ندى س هره|لق|بــــ |د|

434577 لديبــــ|هيم |بــــر|دل |يه ع| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

5o|848 دل محمد فرج|ده ع|مي سكندريه|ل|علوم 

69487 لعليم|ء محمود محمد عبــــد |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

6|3o|3 م|لغن|هيم |بــــر|حمد محمد محمد |  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

8o2583 مي  سعد بــــيومي|زم |ح ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى
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838|o| لي|لغز|دل ثــــروتـــ محمد |حمد ع| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

42859| |لسق|حمد |تـــه |عبــــي  شح صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

256325  |رق |ط
ى
ن|لدهش|لسيد |لدسوق ي صىح ري

|ضه بــــنه|معهد فنى

632362 ر|حمد محمد محمد مصطفى نو| |ر|ي زيق|لزق|صيدله 

77|o26 تـــ|لزي|صفيه محمد محمد محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

69o752 ه محمد حسن محمد| مي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

76|363 لرحمن|محمد محمود محمد عبــــد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

8o55| ى  لم|بــــر س|ج| لعل|بــــو|حسي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7|o5|8 رع|لمس|هد عبــــده |هد مج|يه مج| لمنصورتـــ |تـــمريض 

543925 لح رحيل|لح محمد ص|محمد ص لفيوم|عه |زر

|6|o25 ه عص| ى عىل|مي  م حسي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

243564 ل حنفى سيد|جر كم|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

859835 لحفيظ|لدين عبــــد|رص نور |لن|يه عبــــد| سيوط|عه |زر

22o825 در|لق|ء محمد بــــديع عبــــد|رس| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

835o42 منيه محمد صبــــىحي محمد| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5o323 محمد| لعل|بــــو |م محمد |سل| ره بــــنى سويف|تـــج

56|33 لمحسن|محمد حسن محمد عبــــد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

8o8o65 ي نبــــيل | هيم|بــــر|سحق |نىح  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

55693 در نبــــيل عوض طنيوس|ن ره بــــنى سويف|تـــج

8o|||o لعزيز|هند محمد عمر عبــــد ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

3|2o34 لعليم محمود|مه عبــــد|س|م |سل| |طبــــ بــــنه

65767 لحميد|لرحمن قرئى مصطفى عبــــد |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

9o8426 حمد |لسيد |هند ثــــروتـــ  ج|تـــربــــيتـــ سوه

|22782 مد|عيل ح|سم|هيم حسن |بــــر| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

492962 د|لجو|لسيد عبــــد |محمد عىل عبــــيد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64|8o8 ف عبــــد|حمد | لمعبــــود منصور|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

773863 حمد|حمد سيد محمد محمد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|6586 هلل|دق عبــــد |نس همتـــ ص| هره|لق|حقوق 
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846235 ى|ء عبــــد|سن هلل سيد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|4o56o ل سويلم مسلم سويلم|لرحمن طل|عبــــد  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

78|667 ح محمد|ء مجدى محمد نج|دع زيق|لزق|بــــ |د|

4|5884 ى| مه ى عبــــده حسن حسي  حسي  سكندريه|ل|حقوق 

|76944 ى  ى حسي  ى|نرمي  حمد حسي  تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

|68364 د وليم نصيف|مريم عم كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

24o|23 بــــو سبــــع|لعزيز سعد |حمد عمرو عبــــد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

444|6 لرحمن|لوهيدي عبــــد |لدين |ل |حمد جم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8697o2 د محمد صبــــري محمد|سع ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

4oo9o لليثــــي|بــــر |ل ص|حمد جم| |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

8o9o29 ى حمدي حسن محمد حسي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

683953 لسيد فوده|بــــ |لوه|لعظيم عبــــد |لسعيد عبــــد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

8852o9 لم |حد س|لو|ح عبــــد|ميمه نج| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

76o876 فتـــ مني  يوسف|مريم ر لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

4842|7 ح|لفتـــ|طف عبــــد |طف عيد ع|ع سكندريه|ل|ره |تـــج

2558|o ح|لمل|محمود محمد فوزى  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

|24755 لمجيد|رس فتـــىح ذىك عبــــد |ي| ر|ي هره|لق|عه |زر

6o57|o لفى|ل|لغريبــــ |صم |زم محمد ع|ح |هندستـــ طنط

924466 بــــر يونس  |هلل محمد ص|عبــــد ج|هندستـــ سوه

444453 لحميد سعيد|ن عبــــد |ن محمود زيد|رو لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

27|255 لمزين|دى محمد |له|ء سعيد عبــــد |حسن ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

8|o3o5 سم|حمد ق|حمد محمد | ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|4o7o2 حمد|حمد حشمتـــ |محمد  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

625977 محمد بــــكرى مصطفى بــــكرى عىل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

897349  محمد |لش|عىل محمد عبــــد
ى
ق ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

77o645 لعفيفى|حمد |م عفيفى |ريه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|36||5 هيم|بــــر|س |لنح|زهرتـــ مصطفى  ى شمس علوم عي 

2488o6 ء محمد محمد سعيد|ل| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى
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855285 ي بــــطر|لك محمد غري|م
ن|ئى سيوط|حقوق 

55962 لم سيد|عيل س|سم|لرحمن |عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

48o26 رس سيد قرئى سيد|ف هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

36||42 لرخ|حمد |حسن محمد محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4|2o38 ئى|لكيل|لسيد عىل |لرحمن ممدوح |عبــــد |بــــ طنط|د|

5o2688 بــــر محمد حسن|ر محمود ص|من سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

4|5789 ن عبــــده عزبــــ|حبــــيبــــتـــ عبــــده شعبــــ |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

697985 دى|له|هيم عبــــد |بــــر|ئى |ن ه|حن ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

889||2 م طلعتـــ عبــــده محمد |سل| سيوط|ره |تـــج

8o55o حسن محمود حسن محمود معوض |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5o5653 ئى محمد|لخن|لدين عزتـــ |ح |محمود صل سكندريه|ل|ره |تـــج

783|65 حمد عىل|لسيد |يه | زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

432o36 لصمد عمر|لغنى عبــــد |بــــوىس محمد عبــــد  عه مشتـــهر|زر

|436o8 عيل|سم|هيم |بــــر|لحميد |رحمه عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

648696 در|لق|محمد عىل محمد عىل عبــــد زيق|لزق|حقوق 

8943o2 حمد محمد |عمرو محمد  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

82462o ي 
ي حفنى

عيل محمد|سم|مصطفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

23o493 حمد مصلوح|مل |م ك|محمد س ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

48o437 ن|لمعىط سليم|محمد عىل محمد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

436oo9 ن|لعليم سلط|م عبــــد |نجوى عص سكندريه|ل|عه |زر

77295 حمد|حمد عبــــده |محمود  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|5o237 دهم محمد موىس فهىم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9||933 دى محمد |محمود محمد عبــــ ج|ره سوه|تـــج

443382 حد|لو|لعزيز عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد لشيخ|عه كفر |زر

484229 بــــ|لتـــو|ح سعد عبــــد |محمد صل بــــ دمنهور|د|

5o2367 يف رضو هلل|ن ضيف |عمر رسر سكندريه|ل|صيدله 

8878o د|لسميع محمد مر|ره عبــــد |س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

25|464 لد محمد هشهش|محمد خ ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

44|23| ن|بــــر سعد محمد عثــــم|ص لشيخ|علوم كفر 
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633879 م|لسل|لرحمن عمرو حسن عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

92|8|2 ن  |طمه محمد فرغىل سليم|ف ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

485926 ي|ر
ئى|هيم معوض علو|بــــر| |ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33|789 لم عودتـــ|هلل رفعتـــ س|عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

9|5428 ي
حد  |لو|بــــر عبــــد|لج|لدين مصطفى عبــــد|ء |ضى ي صن. تـــ.ك

ج|ع سوه|فنى

342|97 فظ محمد عيس|رضوى وليد عمر ح |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|259o9 ى |فرح  حمد|حمد حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

7639o ر|لغف|لمحسن عبــــد |ن عبــــد |ء رمض|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

79o772 هيم|بــــر|هيم حمدى |بــــر|روى | ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

249893 يف|هلل محمد |عبــــد| دين لشر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

284|54 لمحسن محمود|محمد محمود عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o8637 يف  ف عبــــد|رسر هلل محمد|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

496878 ي خ|أم
يل|لد عوض محمد ط|ئى تـــربــــيتـــ دمنهور

43794o ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|يدى أحمد |سميحه ع لشيخ|بــــ كفر |د|

482442 ي متـــولي خرصى|عمر مجدي 
ى
لدسوق عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

8o8847 ن|حمد فهىمي عثــــم|م |سل| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

7764|9 ل محمد|ء جم|طمه عل|ف زيق|لزق|طبــــ 

|2|356 لشيخ|حمد |دل |معتـــز ع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

2442|5 محمود ممدوح عليش محمود هره|لق|ره |تـــج

6465|4 هيم|بــــر|حمد فودتـــ |ندى  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

429o56 ي|مي محمد خليفتـــ |ن س|يم|
لففى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

|56365 بــــو زيد|مصطفى سعد مصطفى محمد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|74834 ضل محمد|مه صبــــرى ف|س| ن|حقوق حلو

863|3o ى |محمد رمض حمد|ن حسي  ن|طبــــ حلو

6o923o حمد آدم|لرحمن حسن |عبــــد  | تـــمريض طنط

63563 لخي  محمود|بــــو|ء عزتـــ |وف تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|4999 ي|لسم|حمد |يمن |ن |يم|
ئى حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن

ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

8|6929 ي لبــــيبــــ|ندي ع|س
طف لطفى ره بــــنى سويف|تـــج

239829 حمد|ن |لرحمن بــــدر عثــــم|عبــــد كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|
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|33468 محمد يحن  محمد محمود ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

775||4 لمقصود مهدي|حمد مجدى عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

8|792| فظ|لح|دل فتـــىحي عبــــد|ء ع|لشيم| ي|بــــ |د|
|لمنى

929|9 هلل محمد|ر محمد عبــــد |من ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

29o347 بــــو غريبــــ|منيه عىل محمد | ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

256773 دل محمود حسن مهدى|ع| ن|ر |بــــ طنط|د|

628o33 ف سعيد مهدى|ء |شيم رسر زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|463o لعظيم|ن عبــــد|رس سليم|عمر ي ن|سو|بــــ |د|

54|578 ي محمد 
لسديىمي|محمود مصطفى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

644836 ف |ير |ن ن|يوبــــ بــــهم|رسر |حقوق طنط

9o3279 حمد |حمد خلف |يه | ج|هندستـــ سوه

49o36| هيم خميس عىلي محمد عبــــده|بــــر|سلىمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

627734 ف محمود أحمد تـــ أرسر أمي  زيق|لزق|ره |تـــج

42598 زى|ن محمد حج|حمد سعيد شعبــــ| ن|سو|بــــ |د|

336566 هيم عىل درويش|بــــر|ندى حمدى  |بــــ بــــنه|د|

759274 حمد|لرحيم |ء سعد عبــــد |ل| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

839436 ن|م رسل|لسل|ن عبــــد|هيم رسل|بــــر| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

8oo445 لعظيم|لعظيم عىلي عبــــد|ريم عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8232oo زي محمد عىلي|ن حج|يم| ي|تـــمريض 
| لمنى

3377|2 بــــق|لمعبــــود س|عمر مصطفى عبــــد |ره بــــنه|تـــج

7o3|45 ه |  |حمد |حمد |مي 
ى
ه|لدسوق بــــو عمي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3574o5 ي فهيم بــــيوم
ى
هيثــــم محمود شوق |كليتـــ هندستـــ بــــنه

6o7994 هيم محمد|بــــر|ء مدحتـــ |رس| لمنصوره|بــــ |د|

8o4223 يف عبــــد|عىلي بــــ حسن|لتـــو|ء رسر ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

675o|3 حمد|بــــع سيد |لتـــ|زينه محمود  لمنصوره|حقوق 

48|544 ل محمود|لع|كريم محمد عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43o4| لقلبــــى|موىس | لعل|بــــو |زينبــــ عفيفى  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|5|836 لح|بــــسنتـــ محمد محمد ص ن|حقوق حلو

699337 دى محمد متـــول|له|لسيد عبــــد |حمد | لمنصوره|ره |تـــج
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53232 هيم جنيدى|بــــر|هلل سيد |عبــــد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

468|3 لحكيم عىل|ر محمد عبــــد|مي عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

333937 حمد محمد يىح محمد| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|7327o كريم وديد صليبــــ شنودتـــ متـــى لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

52|458 ر مجىل أبــــوسيف|طمتـــ مختـــ|ف بــــ دمنهور|د|

85o572 لسيد|رق حسن عبــــد|لرحمن ط|عبــــد دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

|6662| لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|حفصه عمر  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

757o49 ئى|لحمص|م محسن محمد محمد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

32o432 فضىل عدل حليم| بــــمو هره|لق|طبــــ 

54|534 ن عيسي|حمد محمد عوض سليم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

888754 ن محمد |مه محسن سليم|س| لمنصوره|حقوق 

|6|29 زق|لر|مون محمد عبــــد |فريدتـــ نعيم م ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|29733 لمعز سعيد|نجيلوس سعيد عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

54o46o ن|ل محمد عويس عىل مهر|من سكندريه|ل|حقوق 

49455 يه ر محمد سيد|ن مختـــ|شي  هره|لق|حقوق 

48o457 ج محمود|محمود عجىم فر سكندريه|ل|بــــ |د|

7|675| وى|لطنط|لمندوه |هيم |بــــر|رغده  لمنصوره|حقوق 

863735 هلل|شور محمود عبــــد|ع| عل دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

79o328 لحفيظ محمد يونس|عبــــد | ند بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

688254 محمد محمد حندق| محمد رض لمنصوره|ره |تـــج

2765| ر|لغف|ر فرج عبــــد |لغف|طمه عبــــد |ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o94o8 وي|لعم|م قطبــــ قطبــــ |سل|ل|سيف  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4476|6 وق خميس دردير عىل محمود رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

72774 تـــ ربــــيع | |لبــــ|لسيد عبــــد |مي 
ى
ق لفيوم|بــــ |د|

445899 ل|دي صفوتـــ وليم حكيم سوري|ف سكندريه|ل|هندستـــ 

323o5| ن|بــــ بــــدر|لوه|ن محمد عبــــد|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

623838 مر|لسعيد فرج ع|ء فرج |سم| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

233|95 عيل|سم|بــــ |لتـــو|نبــــيله محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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75842o ل تـــوفيق محمود|ن بــــل|يم| ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

356836 ح|لفتـــ|مل محمد عبــــد|ن ك|نوره |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

26|243 مجدى محمود محمود| مه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

54|o54 ه محمد تـــرىك|لل|ه عبــــد|لل|رشيد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

446584 ف محمد عش|لرحمن |عبــــد  زى|ن غ|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|9956 للطيف هنيدي|مل عىلي عبــــد |ء ك|رس| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

345|59 بــــوجبــــل|لجليل سيد محمد |ء عبــــد|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

3||6o| ى زكرى حبــــيبــــ زكرى|ك رولي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

54o2|6 لعزيز|لرؤف عبــــد |عمرو محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

683222 ى|بــــو |مد |لمتـــول محمد ح|خديجه  لعني  لمنصوره|بــــ |د|

||7o37 ل|لع|در عبــــده عبــــد |لق|لدين عبــــد |ء |عمر عل ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

633789 لعزيز حسن فخر|حمد عبــــد|ره |س زيق|لزق|بــــ |د|

434836 هلل|بــــ |بــــ ج|لتـــو|بــــسمتـــ محمد عبــــد  |صيدله طنط

6|o28| لرحمن محمد يونس جميل|عبــــد ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

|78372 د|لضي|هدى نبــــيل محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

638433 لدين عمر محمد|دل مىحي |ء ع|عىلي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

855428 هيم|بــــر|مل |ن ك|محمد سليم ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

2623|8 هيم|بــــر|محمد سمي  محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

243636 بــــورسيع عيد|حمد |طمه |ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|o2o8 لمرصى|هبــــه مسعد عبــــده  ي صىح طنط
|معهد فنى

373287 حمد محمود|ن يوسف |نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|444|2 حمد درويش|حمد محمد |محمد  ى شمس طبــــ عي 

||9952 حمد عزتـــ|بــــ عىل |ل مه|مي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

847425 مر|حمد ع|مديحه سعيد  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

683932 لحميد كشك|لسيد عبــــد |جر محمد |ه لمنصوره|بــــ |د|

7o3|25 |لرحمن |لبــــكرى عبــــد|لرحمن محمد |سلىم عبــــد 
لصعيدى

ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

354452 لمقصود|جر سيد عىلي عبــــد|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

66555 ي محمد |سم|
لسيد|ء مصطفى هره|لق|طبــــ بــــيطرى 
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2|8449 ر|لنج|هيم عىل |بــــر|يمن |ء |ل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|8763 |لسق|هيم |بــــر|حمد |ء محمد |شيم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

358684 م محمد غريبــــ عىل|ريه |بــــ بــــنه|د|

|6o5o6 لحميد محمد|عيل عبــــد |سم|ل |لرحمن جم|عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|469o4 ي|حسن عص
م حسن حنفى ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|

ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

9||9|4 لحكيم |محمد حسنى فكرى عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6|8894 ى|بــــو |ء رفعتـــ طه |شيم لعني  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

757932 ى نور  لسيد|لدين |يوسف حسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4|965 كر عىل|حمد ش|ئى |م| لفيوم|لعلوم |ر |د

765849 ى |ي حمد محمد محمد موىس|سمي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

9237|7 ى عبــــد|محمد  لرحيم |ل عبــــد|لع|مي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

6o8424 ى ممدوح |م ديبــــ بــــطرس|رلي  |ره طنط|تـــج

63o|2| بــــ حسن|لوه|محمد حسن عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8|6277 ى  مه فهىمي بــــولس|س|كيفي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

9|3|o| لمسيح |منتـــرص نجيبــــ عبــــد| هدر ج|بــــ سوه|د|

||75o8 ن|فظ رمض|بــــ ح|شه| نور |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

7o5o6o حمد رقبــــه|حمد |م عىل |سل| زيق |لزق|تـــمريض 

8o6389 ي غ|م
ى
لي|رجريتـــ حشمتـــ صدق ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

845oo4 لس جرجس موريس عيسي كي  |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

48755| ئيل|ىس ميخ|سط|بــــيشوى رأفتـــ  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

79|7o2 ل سعد مرىسي|لع|حمد عبــــد | تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

439939 بــــ|لبــــىه كس|حمد محمد |ن |يم| ط|بــــ دمي|د|

9|||8| لمجيد |ء نظي  عبــــد|ن عل|يم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7|3245 ف|حمد |منى محمد  لوصيف رسر لمنصوره|بــــ |د|

28476o لمجيد|مد عبــــد|ريم محمد ح هره|لق|ره |تـــج

4356o4 ي عبــــد|هيم غ|بــــر| ج 
لصعيدي|دى |له|زي خرصى لشيخ|ره كفر |تـــج

335395 ى جم|ي لسيد|ل فتـــىح |سمي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

9o76|8 جرجس وصفى سكله خليل  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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863668 لعليم محمد عىلي|يه عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

68o8o8 لفرج|بــــو |هيم صلىح حسن |بــــر|مريم  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

684258 لخي |بــــو|لمهدى |حمد |حمد |حمد |يه | صيدلتـــ بــــورسعيد

|63||3 مح محمد يوسف|هلل س|منتـــ  هره|لق|هندستـــ 

45|898 ى  م|لش|هيم  |بــــر|هيم |بــــر|حمد |حني  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

864467 ي عبــــد
حمد| |لعل|بــــو|لصبــــور |مصطفى ي صن. تـــ.ك

|ع قن|فنى

5|2936 للطيف حمودتـــ فريج|محمود حمودتـــ عبــــد |حقوق طنط

239|8 يمن محمد طلبــــه|ن |يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

645437 ن|لسعيد رمض|دى |له|دى عبــــده عبــــد|له|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

43o393 هيم زقزوق|بــــر|هلل خميس عىلي |منتـــ  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8o8466 يع|هلل عربــــي محمود محمود ط|لمعتـــصم بــــ| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|2o|9 لحميد محمد|يمن عبــــد|لحميد |عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

4|5765 مه|بــــر يوسف سل|رق ج|منيه ط| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

437547 لشيوى|ل مصطفى |زن جم|م |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

85|o3| حمد|ىكي |حمد عىلي ز| ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

|25448 ل|ل محمود هل|م كم|ره حس|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

875747 لرحيم مصطفى  |ح عبــــد|م صل|سل| سيوط|بــــ |د|

|24848 بــــسنتـــ سمي  فريد جندي هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

52|442  شلبــــى|لل|ئى عبــــد |ضىح ه
ى
تـــ دسوق عه دمنهور|زر

356832 ج  محمد عزبــــ|ندى ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6|722 ح مرىس|لفتـــ|حمد عبــــد |لعزيز |كريم عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

32686o ى جل|س ل عىلي|رتـــ حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

6|98|8 لم|هر حسن س|ء م|لرحمن عل|عبــــد  ط|حقوق دمي

9oo883 تـــه |بــــشليليه وجيه نبــــيه شح ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

763527 هيم|بــــر|لسعيد |م فوزى |ديه هش|ن تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

64o493 حمد|لمنعم محمود محمد |لسيد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

|52743 ى|لرحمن صل|عبــــد  ح محمد حسي  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

72296 ربــــيع محمد محمد| رن لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

42433| هيم خليل هندى|بــــر|رس |هيم ي|بــــر| سكندريه|ل|حقوق 
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539|52 ن جمعه فوزى جمعه|مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o7426 لدين محمد عىلي|دل مىح |يتـــ ع| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|743| هيم بــــدوى|بــــر|لم |حمد س| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

827898 زق|لر|ه عبــــد|لل|محمود مرعبــــ عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

459o67  |محمد محمد 
ى
حمد|لدسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8||2o5 ى|لرحمن ص|عبــــد بــــر محمد حسي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

6|369| ف عبــــد | م|لش|لحميد محمود |حمد أرسر |ره طنط|تـــج

286837 ن|لسيد سليم|حمد |لد محمد |خ |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

772o|5 لحليم|ر عبــــد |مصطفى سعيد نص زيق|لزق|طبــــ 

3|5953 لسيد حسن|ن محمد |يم| ى شمس|زر عه عي 

9|2685 يد |بــــو|حمد |م |هش ى حمد |لي  ج|ره سوه|تـــج

4o7657 ن|هيم سليم|بــــر|د |م أحمد رش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|25566 ى محمد عبــــد  لحميد|يمنى حسي  ى شمس هندستـــ عي 

233593 حمد| |لوف|بــــو|مه |س|يه | دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

272479 لدجوى|زي |لسيد حج|رق فتـــىحي |لرحمن ط|عبــــد ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

364o79 بــــو زيد|م محمد |هدي هش لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

68o86| ن|لعزيز رمض|لعزيز محمد عبــــد |حمد عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

|57456 ن|لعزيز عجىم عثــــم|ح عبــــد |سلىم صل هره|لق|بــــ |د|

6|3|o| وى|لعربــــ|حمد فرج |هر |لظ|سميه عبــــد ى شمس طبــــ عي 

758o|9 لس روم ئى نعيم خليفه|كي  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

9|8|63 ي |لش|حمد عبــــد|مل سيد |
ى
ق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||9924 ى |ي لم|حمد س|لدين |ل |حمد جم|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

|38398 ل محمد موىس|لدين محمد كم|تـــفى عز  ى شمس|د| بــــ عي 

5|7|o6 لسمديس| |م محمد زكري|ن هش|نور بــــ دمنهور|د|

442722 ه عبــــد| ه يوسف عىل|لل|لعظيم عبــــد |مي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

5|o96| لمنس|مد |مد ح|حمد فتـــىح ح| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4|5|o حمد|طمه رجبــــ محمد |ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

83o944 حمد محمود|ح |ء صل|دع دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4989o4 ف محمود عبــــد |إيم لغنى دعميش|ن أرسر تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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32347| ه عوض محمد|لل|لحفيظ عبــــد|محمد عبــــد |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

86|7o بــــو زيد|ل |جر صبــــرى جل|ه لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

255373 للطيف|هلل حسن طه محمد عبــــد|منه  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6o2388 حمد عىل محمد|آيه  هره|لق|صيدله 

4o5236 ى محفوظ ى حسي  محمود محمد حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

||5|77 س|ل عبــــ|حمد محمد كم|نىح  | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

43oo|6 حمد|هيم سيد |بــــر|لد |مه خ|س| |ره طنط|تـــج

463397 حمد محمد منصور|حمد فتـــوح | |حقوق طنط

332494 حمد|لمنعم |ر خميس عبــــد|من |صيدله طنط

254688 مي|لش|مه مجدى محمد |س| ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

29382 حمد|لغنى |حمد محمد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7o3466 بــــو ليصه|لحميد |حمد محمد منصور محمد عبــــد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

27666o ئى فتـــىح معوض يونس|م| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

365643 ى| بــــول ى| مي  ي حني 
لطفى |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

77o763 لسيد حمد|مد |يز ح|يه ف| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

25|733 بــــر|حمد حمدى نبــــوى ص| |هندستـــ طنط

32oo54 عيل|سم|لعزيز مطر |ءتـــ عبــــد|بــــر زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

6o4o57 بــــسيسه| لعل|بــــو|لحميد |م محمد عبــــد|سل| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

7oo994 دي|له|لسميع عبــــد |حمد محمد عبــــد |ندى  لمنصوره|ره |تـــج

356842 لعزيز عيطتـــ|لسيد فتـــىحي عبــــد|نم |ه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6976|8 ه عىل طه  لسيد عىل|ني  لمنصوره|بــــ |د|

495363 لجمعن |لحميد |م سمي  سعيد عبــــد|إسل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8793|9 ى |ن حس|لعظيم عثــــم|حمد عبــــد| ني  سيوط|حقوق 

4558|o لعدل|جر فتـــىح عرفه عىل |ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

252398 زق|لر|هر حسن عبــــد|ره م|س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|4|6o ى|حمد |حمد سمي  | بــــو حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

226|85 لعزيز عمر|ن عبــــد |رمض| محمد رض ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

675443 لح|رس عىل محمد ص|مريم ي لمنصوره|علوم 
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|2227| لففى|لحليم |لد محمد عبــــد |ندى خ ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|9o74 ى|حمد |لحسينى |ن |مرو مي  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

4498|2 ي عبــــد|حمد ي|
ى
ر|لمقصود د|رس دسوق |ره طنط|تـــج

333988 عمر جميل محمد حسن ى شمس|تـــج ره عي 

6858o5 رجبــــ محمد موىس| ي|ندى مز ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|668|| محمد فريد محمد| ني  ن|بــــ حلو|د|

24|6|9 لصبــــور محمد عىل|منه عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

78355o هيم سويلم محمد|بــــر|يه | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|7|289 |لعل|بــــو| |حمد رض|دل |مريم ع |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

248893 ى |ي ق|مه محمد |س|سمي  وى|لشر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

3462|3 دو|محمود مصطفى محمد محمود ج ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

||7485 لرحمن موىس|رس محمد عبــــد |كرم ي| ى شمس حقوق عي 

529298 هلل عبــــده محمدعيس|محمد عبــــد  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

753369 لرحمن|مصطفى وليد مصطفى عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|3|o58 يز قدىس رسور|دى ف|ش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

444|36 ن|ن محمد سلط|لخطيبــــ زيد|ن |زيد سكندريه|ل|طبــــ 

489|66 ق|هبــــه فتـــىح محمد مرىس  وى|لشر إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

526926 م|لد محمد محمد عل|خ سكندريه|ل|هندستـــ 

23784o حمد|لم |ح محمد س|رحمه صل ن|بــــ حلو|د|

779393 هيم|بــــر|حمد محمد |محمد  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

867697 ي|سم عربــــي |زينبــــ ق لطي  |نوعيتـــ قن

2868o7 ء محمد عبــــدربــــه جربــــيده|رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

882286 ه حمدى صديق عىل | مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

893|35 حمد |هيم |بــــر|هدير مدحتـــ  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|9585 ي ك
مل عجىمي|رحمتـــ مصطفى ى شمس|د| بــــ عي 

7|6|7o حمد|ن |لسيد شعبــــ|حمد |ن |يم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

864332 ن|حمد محمد فوزي عش| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

762|6| ن|م سليم|م|لسيد فوزى |محمد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

2|455| ح|لمل|لد حسن سيد |بــــدور خ هره|لق|م |عل|

87766o س محمود  |لد عبــــ|ل خ|من سيوط|عه |زر
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463774 عيل|سم|لسيد |رى |لبــــ|لسيد عبــــد|آيه  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

856364 غبــــ|يه خميس محمد ر| ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

6474oo حمد عىل|جر منصور مرىسي |ه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

526453 بــــر عىل|دتـــ ص|بــــر حم|حمد ص| سكندريه|ل|حقوق 

32353| ى|م محمد حس|سلىم حس ني  هره|لق|علوم 

57789 درس|رؤوف صموئيل تـــ| دون|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

||763o هيم|بــــر|م محمد عىل |ن هش|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2|4333 رى|لدين مخيمر مخيمر هو|بــــ |نور رح سيه|نوعيتـــ عبــــ

424856 |هيم زين |بــــر|لدين حمدى سيف محمد |سيف 
لدين

سكندريه|ل|علوم 

69498| هيم عبــــده|بــــر|ل عبــــده |طمه جم|ف ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|47928 م محمود سعد عبــــده|هش ن|سو|بــــ |د|

5|6o39 ي عم|بــــر|هلل |عبــــد | دين
ره|هيم مصطفى معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

33oo4| لعظيم|لمنعم عبــــد|يتـــ عزتـــ عبــــد| |نوعيتـــ بــــنه

2|9oo| حمد عطيتـــ|حمد محمد لؤى | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|7o53 حمد محمد منصور|م  هره|لق|ره |تـــج

83589| ى|لبــــ|مروه محمد عبــــد سط حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

924955 ى محمود  |مصطفى محمود  مي  ج|ره سوه|تـــج

475o23 تـــ|ح فرح|لفتـــ|ئى  محمد عبــــد |لدين ه|عىل  م بــــنى سويف|إعل

2732|4 ن محمد|شم عثــــم|م ه|ريه |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

8|2637 ء محمد رشدي محمد|لزهر| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

96468 حمد محمد فجر محمد| لمنصوره|حقوق 

689782 لصغي  محمد منصور|زئى محمد |لم| |رن ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

3|845 ح|لفتـــ|ل حسن زىكي عبــــد |د جم|زي دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

7o522| م محمد موىس محمد موىس|حس لمنصوره|حقوق 

924857 ن |مح فتـــىح حمدى زه|س ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

7|o654 ى جمعه عبــــ|ي لحميد|س فهىم عبــــد |سمي  لمنصوره|بــــ |د|

626o98 مل محمد|هيم محمد ك|بــــر|حمد |محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8824o| لحسن  |بــــو|ل خميس |سمر جم ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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26|4o9 فع|سم صبــــرى عىل ر|بــــ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

547945 |لبــــن|لحميد محمد |ن عبــــد |رتـــ رمض|س معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

4994o| ر|ض نو|ر حسنى ري|من |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

25|556 مه|لحميد سل|محمد ربــــيع محمد عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

489o3| ن مرىس خرصى|م سليم|د عص|جه ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4532o8 ض|هيم ع|بــــر|حمد |هيم |بــــر|حمد | ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

9o48|3 دم |حمد حسن |سمر  ج|بــــ سوه|د|

|484|7 ء محمد محمود محمود حسونتـــ|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|6|56| ن|م رمض|لسل|دل عبــــد |يه ع| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

438983 ى|لسيد |لسيد فتـــىح | لعشر لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|63954 حمد مهدى|ن عزتـــ |يم| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

88o9o| لعزيز |حمد عبــــد|لعزيز |ء عبــــد|دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

829|86 ى  هيم|بــــر|سوسن محمود حسي  دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

4|9259 بــــدين |د بــــسيوئى ع|رص فؤ|ن ن|يم| بــــ دمنهور|د|

352398 تـــ|جد محمد شح|حبــــيبــــتـــ م ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

77952| حمد محمد يوسف|م  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|298o2 دى شنودتـــ|نتـــ سيد بــــش|دمي هره|لق|حقوق 

32749o تـــ ن| حمد|رص لطفى |مي  عه مشتـــهر|زر

4478|8 ز|حمد يوسف بــــ|جر محمد |ه ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

63o76| كه|هيم عمر بــــكر حبــــ|بــــر|محمود  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|33564  بــــيوم قطبــــ حسن
ى
محمود شوق ى شمس هندستـــ عي 

83596o لحميد محمد جوده|ء عبــــد|شيم دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

494723 م|هيم عل|ح إبــــر|لفتـــ|لد عبــــد |مصطفى خ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4|6o8| ى|بــــو |حمد |حمد حلىم |نهلتـــ  لعني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6884|9 لبــــرع|لعزيز |محمد زىك عبــــد | عبــــي  رض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33o952
ى
 محمود دسوق

ى
محمود دسوق ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

4|6275 م|لسل|د محمد عبــــد |د فؤ|نور عم لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

7o8473 لسيد|ل محمد |سمر جم لمنصوره|بــــ |د|

762|4| وى|لشن|لرحمن محمد محمد محمد |عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد
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9o96|7 هيم |بــــر|شم |محمد محمود ه ج|ره سوه|تـــج

89|47o ف عبــــد|هند  ح صديق |لفتـــ|رسر سيوط|ره |تـــج

2o946 د سيد محمود موىس|سيد مر ى شمس هندستـــ عي 

32o67| لس  ي|صخ بــــش|نور م|كي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5564| عيل|سم|لعزيز |حمد عبــــد |ره |س تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

325448 محمد سيد عمر مرعي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|73987 لدين زىكي حسن|ل |م جل|لنرص حس|سيف  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

83468  محمد رج|لبــــ|عبــــد 
ى
|لبــــ|ئ  عبــــد |ق

ى
ق ي سويف|تـــربــــيتـــ ري

ى بــــنى ضيه بــــني 

693o94 للطيف |للطيف مصطفى عبــــد |مصطفى عبــــد 
زقزوق

ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

267o|3 ى محمد|ء عبــــد|شيم لحليم حسي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

7734o5 لسيد محمد موىس|جر عطيه |ه ى شمس علوم عي 

8242o لحكيم مرىسي|يوسف تـــوحيد عبــــد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

892|33 لك محمود |لم|محمود سمي  عبــــد سيوط|ره |تـــج

2737o9 محمود سعيد مبــــروك مبــــروك سعيد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|6o6 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |حمد |حمد محمد | ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

642699 هيم|بــــر|ندى رفعتـــ محمد  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

7|628| ل عزيز|شكرى غ| رين|م لمنصوره|نوعيتـــ 

23o732 فظ محمد هيكل|لح|مد عبــــد |يوسف مصطفى ح ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

249||8 لجمس|مجد عدل |ء |ل| ى شمس| لسن عي 

24|629 لمجيد|ر سعد عبــــد|م من ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6|667o لرودى|لسيد |طمتـــ محمد |ف ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

25o933 حسنى وليد حسنى مرزبــــه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

684758 تـــ|لبــــه|لسعيد |تـــم محمد |لرحمن ح|عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

485925 فظ|أحمد محمود محمد ح| دين سكندريه|ل|بــــ |د|

82|637 لحميد|ن جمعه عبــــد|محمد رمض لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

76586| لعليم|لعليم محمود محمد عبــــد |ء عبــــد |لشيم| ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o5257 مه|هيم سل|بــــر|حمد |لعزيز |ء عبــــد |ل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

9|23|o لرحيم |لرحمن عبــــد|مد عبــــد|هلل ح|منتـــ  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

886|72 لحميد محمد  |روق عبــــد|م ف|حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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69579| متـــ|هيم نع|بــــر|صف عطيه |ريم ن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

362376 دل رجبــــ محمد|محمد ع هره|لق|حقوق 

324654  عىلي|عىلي محمد 
ى مي  ن|هندستـــ حلو

2|523o ن قيم|وسع يو| يىلي| |مي  هره|لق|بــــ |د|

847764 در|لق|لد حسن عبــــد|ء خ|لزهر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

356727 م ممدوح محمد محمد رسور ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

2|3623 ميل لبــــيبــــ جرجس|مر |تـــ| ري|يل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

82o257 لعليم حسن|مه عبــــد|محمد سل ي|طبــــ 
|لمنى

42795| بــــسنتـــ محمد سيد عىلي محمد |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

4|435 لسيد بــــيوم|مه |س|محمد  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

4845o4 هيم عطيه|بــــر|محمود محمد محمود  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6o8482 ى  لمليح|لسعيد محمود |نرمي  لمنصوره|بــــ |د|

647854 رسر|لحميد مبــــ|هلل عبــــد|ء عبــــد|ن عل|مي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

87oo3o ى خليفه عبــــد هلل|زينبــــ حسي  سيوط|عه |زر

284838 للطيف|حمد محمود عبــــد| |ر|ي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

238663 ي
حمد محمود عىل| |دئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

863o69 هلل محمد|حمد عطيه حمد| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

788269 حمد محمد محمود شتـــيوي|هلل |منه  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

236256 لمنعم سيد|ء بــــكر عبــــد|رس| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6|o273 حمد عزتـــ عزتـــ عرفه| لمنصوره|بــــ |د|

248774 ق|هيم |بــــر|ح |ربــــ| نور وى|لشر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|83|o لرءووف|م يحن  عبــــد |مريم حس ى شمس| لسن عي 

33969o م|م|لحليم |ضى عبــــد|محمد ر |كليتـــ هندستـــ بــــنه

4389|| ى|ج |لد فر|مصطفى خ لسيد حسني  لشيخ|بــــ كفر |د|

|3o38o بــــيوم عيس بــــيوم عيس دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

36o64o ف |مصطفى  هلل|لسيد محمد عبــــد|رسر |ره بــــنه|تـــج

|4o94o سلىم سيد عىل محمد مسلوبــــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

425237 جورى|لبــــ|حمد |حمد محمود |يتـــ | سكندريه|ل|ره |تـــج

476359 روق محمد بــــدر|مر ف|محمد تـــ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

86234o هيم عىلي محمد|بــــر|لد |خ ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى
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2|98o8 ع محمد|لرف|ريج محمد | ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

322982 عيل محمد محمد|سم|ء محمد |رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

78o|24 م|تـــ بــــس|ندى حمد بــــرك زيق|لزق|عه |زر

64|87 لعزيز|جر عزتـــ محمود عبــــد|ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|298| وي محمد|ده ص|بــــ حم|لوه|عبــــد حقوق بــــنى سويف

778o74 عىل محمد محمد محمد زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|4458| رف|محمد رجبــــ مهنى ع ى شمس| لسن عي 

2376o7 ع|لعظيم س|يه فتـــىح عبــــد| ى شمس|د| بــــ عي 

4||4o6 |لش|لد محمود عوض عبــــد |حمد خ|
ى
ق |ره طنط|تـــج

3242| ن|بــــ سليم|لوه|حمد محمد عبــــد | هره|لق|حقوق 

73895 حمد محمد جمعه عىل| لفيوم |تـــمريض 

342|4 ء سيد عىل|عمرو عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|566|5 لسيد|للطيف مرىس |لدين رأفتـــ عبــــد |ح |صل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

764o28 ي|رق عبــــده أحمد |ء ط|سم| لحلوج  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

2|649| د لبــــيبــــ محمد لبــــيبــــ|لرحمن عمرو لبــــيبــــ فؤ|عبــــد ى شمس حقوق عي 

9o9|82 لنقيبــــ |لغنى |يحن  نبــــيل عىل خلف عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8o6522 خىلي سنوىسي|محمد سنوىسي د ي|بــــ |د|
|لمنى

|49756 هلل حسن|هلل محمود عبــــد |عبــــد  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

|76794 لحميد محمد|نسمه سعد عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

434826 لعزيز سند|حمد عبــــد|يتـــ | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5837o رق عىل محمد|جر ط|ه بــــ بــــنى سويف|د|

2|3557 ن|لمنعم سليم|ج  عبــــد|ن ن|نوره هره|لق|ره |تـــج

4849|o مشيىط|ل|ح |لفتـــ|مه قطبــــ عبــــد |س|محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

269448 تـــه|لعظيم شح|ئى وليد فضل عبــــد|م| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2492o| ح|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|دل عبــــد|حبــــيبــــه ع تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

25756| |لنج|بــــو|مصطفى محمود محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

2369|3 لرحيم|حمد عبــــد|رس |سندس ي هره|لق|بــــ |د|

676|96  كشك|لبــــ|لمنعم عبــــد |طف عبــــد |ء ع|سم|
ى
ق لمنصوره|طبــــ 

|3o522 ن|حمد عثــــم|لرحمن |م عبــــد |بــــتـــس| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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227675 يوبــــ|دل عجيبــــ |ع| ر|ي  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

4o422| حمد زىكي|حمد يشي | سكندريه|ل|ره |تـــج

5|994o تـــع|لبــــ|لمعبــــود |مر عبــــد |لسيد ع|ء |رس| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

534962 ه مصطفى محمد عبــــد فظ|لح|شهي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

634335 لحفيظ|لم عبــــد|لحفيظ س|ل عبــــد|نه ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

695429 لسيد منصور محمد غيط|لرؤف |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

284o77 لنور|رثــــ عبــــد|لو|در عبــــد|لق|حمد عبــــد| ن|بــــ حلو|د|

4377o8 لسيد محمود بــــلح|حمد محمود | لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|75398 صديق| لوف|بــــو |حمد |ندى  ن|بــــ حلو|د|

2373|| فظ|لح|دل محمود عبــــد|ر ع|من ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

3|7743 ل|لجم|لسيد |محمد محمود محمد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

9o6o45 رص موريس رمزى |ن| ويص ج|طبــــ سوه

8|9783 يمن يوسف جيد|ري |م ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

372643 ي|صفوتـــ م
ى
جد محمد فكرى دسوق ى شمس ي تـــمريض عي 

معهد فنى

697|6| لعربــــى|حمد |م |محمود هش ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

287543 لسيد غريبــــ بــــيوم|م |عبــــي  هش |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|3|2o9 لسيد|لعزيز |م عبــــد |حمد عص| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|7995 دل محمد بــــدير|ره ع|س ط|بــــ دمي|د|

5|92|5 ى|ح طلبــــ ش|لفتـــ|ء محمد فوزى عبــــد |أل هي  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

96548 ه حسن ك| للطيف|مل عبــــد|مي  ج|بــــ سوه|د|

3|354o حمد|حمد محمد |سلىم  ى شمس|د| بــــ عي 

5o7542 وى|لكرد|لعليم |ل محمد عبــــد|د جم|آلء فؤ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

753587 ريم محمد سيد محمود عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|2823o يف خ حمد سيف|لد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8|7322 ي محمد عبــــد
دي|له|لعزيز عبــــد|مصطفى سيوط|ره |تـــج

33o6o| ن|للبــــ|لد سعيد محمود |ردينتـــ خ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8835o2 بــــ |لتـــو|محمد فتـــىح محمد عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

492438 وى|لنفر|ن |محمد عمر سليم ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

697946 سليم| لسيد ند|يه بــــهجتـــ | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى
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7|o339 ع محمد|لسبــــ|محمد محمود  ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

778325 د عطويتـــ|لجو|طف محمد عبــــد|م ع|سل| زيق|لزق|هندستـــ 

889777 حمد |ن |بــــوزيد ري|ره |س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

884|77 لكريم |لرؤف عبــــد|سط عبــــد|لبــــ|بــــدر عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

75694o ى محمود مجدى محمود حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

265o|4 زق محمد|لر|لمرضى عبــــد|محمود عبــــد |حقوق بــــنه

26o654 روق|م مرزوق سعد ح|ريه ن|صيدله حلو

834584 ن عىلي محمد|م رمض|سل| ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

4o|9oo ى مصطفى محمد   خي 
حمد|لسيد |مصطفى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

623|47 لحليم عىل عوف|ئد عبــــد |ر| رن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

786997 لس ميخ|ر ئيل جرجس|م كي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

78|985 عيل|سم|ن |نه فرح|بــــو شبــــ|منيه | ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

62952| ف عبــــد |محمود  بــــ|لمنعم حسينى حج|رسر زيق|لزق|طبــــ 

6|7|89 هيم|بــــر|رس محمود عيد |يمنى ي ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

44584 ى |وليد زينهم | سم لصيفى|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

866268 ي محمود عبــــد
هلل|در عبــــد|لق|مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

762372 ن|لنعيم مهر|محمد محسن محمد عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

856752 روق سيد|م محمد ف|حس |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

5|4457 لعدوى|تـــ |لسيد محمد فرح|ندى  سكندريه|ل|علوم 

4|57|7 يف|لعزيز |لسعيد محمود عبــــد |محمود  لشر |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

53686o ل|هيم غز|بــــر|لرحمن محمد محمد |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

527654 طف فهيم بــــدروس جرجس|ع| دون|م سكندريه|ل|هندستـــ 

48|3o7 لسيد|هيم سعد مصطفى محمد |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

772674 لىح|لصو|حسن محسن حسن أحمد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

684||o لي|لهل|س |لدين عبــــ|ل |يه كم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|5796 ي|ر
|ثــــروتـــ سبــــع ويص| ئى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

36578 حمد|رحمه مصطفى طلعتـــ  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

347o5 لمجيد|ح عبــــد |حمد صل|ء |رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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828973 ى ح|محمد كرم  مد|مي  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

825||9 ي |حمد صل|
حمد|ح حفنى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

829484 هلل|د|عىلي طلعتـــ عىلي ج دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

869856 يم|لد|در عبــــد|لق|ن عبــــد|حمد زيد| لمنصوره|حقوق 

362823 لمقصود بــــدوى|دل عبــــد|محمود ع ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

48o9oo ي محمود عوض|مريم ن ج  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

843|42 ن مجدي محمد موىسي|نوره ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

245483 حمد مهدى محمد|ء محمد |دع ن|علوم حلو

774o27 نس ثــــروتـــ شنوده سعد|ن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|396|3 ح يوسف|سهيله وجيه صل ى شمس هندستـــ عي 

683626 لم|رس رجبــــ محمد س|حمد ي| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

25||87 لدين|م |م محمد عص|مه هش|س| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

792368 ى|ء محمد فوزى محمد |رس| لعشر ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

622|6o عيل|سم|حمد |عيل |سم|ل |عىل جم ط|هندستـــ دمي

7794|| حد|لو|تـــتـــ عبــــد|ء كرم شح|رس| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

247487 ر|لنش|بــــر |لد محمد محمد ص|خ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7|3266 حمد|حمد |حمد عىل |ء |رس| لمنصوره|نوعيتـــ 

2692oo بــــ موىس|ن محروس خط|نوره لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

33765o تـــ فهىم|لد شح|حمد خ| |ره بــــنه|تـــج

|45462 ن|عثــــم| لعل|بــــو |حمد مجدى محمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|56|| ح كليله|لفتـــ|مه عزتـــ عبــــد|س| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

476972 لزقم|لرحمن |مد عىلي عبــــد|حمد ح|زن |م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6935o8 ه | لخميس|در|لق|يمن لطفى عبــــد |مي  لمنصوره|ره |تـــج

3646o5 محمد ذىك| رض| لي|د رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

78oo66 هلل|هلل فوزى عبــــد |ء عبــــد |ل| زيق|لزق|حقوق 

9|o2|| ي
رى |بــــ وليم زخ|يه| |سلفى ج|صيدلتـــ سوه

7o5492 بــــ|لوه|لسيد محمد عبــــد |ء |لد عل|خ لمنصوره|علوم 

842298 ن|دي عثــــم|لن|لموجود |ن عبــــد|يم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

684oo6 ى عبــــ| س عبــــد ربــــه|منيه خي  لشيخ|بــــ كفر |د|
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22649 للطيف|ئى محمد عبــــد |حمد ه| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

427|5o ن|لقط|لم |حمد س|م |سل|ر |من سكندريه|ل|ره |تـــج

53o498 دق عوض عىل|لص|عبــــي  محمد عبــــد  ضتـــ دمنهور|علوم ري

9|222 حمد محمد محمد|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

5|473o ن محمد محمد بــــكر|إيم تـــمريض دمنهور

6|8629 ي | نور
ن|هيم خصو|بــــر|لطفى لمنصوره|صيدله 

63962 لسيد|لحميد محمد |محمد عبــــد لفيوم|صيدلتـــ 

759386 هبــــه حسن محمد عيد لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

2366|o حمد|هلل سيد |يمن عبــــد| |ر|ي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

676|53 حمد فوده|ندى محمد محمود  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|5733o ف عبــــد |ندى  لمنعم فرغىل|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6267o7 لمنعم|م عبــــد|ء وليد حسن س|شيم زيق|لزق|بــــ |د|

4o6683 مفيد حبــــيبــــ عويضتـــ كرلس| رين|م سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|754| ف محمد عبــــد |حمد | هلل|رسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

||845| ى|م محمد ش|عىل عص هي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

354o25 تـــ سيد محمد شلبــــي| مي  |حقوق بــــنه

|6223 يف محمد فخرى فخرى رسر هره|لق|حقوق 

278o25 ي|ر
لسيد طلبــــه|نور محمد | |ئى شمون|نوعيتـــ فنيه 

624584 لردينى|ىط محمد محمد |لمع|بــــو |ء |آل ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5|33|2 هيم|بــــر|حمد صبــــىح محمود | سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

49426 صىل|مل محمد محمد و| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

848378 حمد محمد مرزوق|زينبــــ  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

322oo8 لجندى|لمنعم يشى محمد |فرح عبــــد وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

76||o3 لعزيز عمر|دل عبــــد |منيه ع| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

34753| ي |عبــــد
لعليم|هيم عبــــد|بــــر|لرحمن قرئى سيه|نوعيتـــ عبــــ

629368 لسيد عطيه نعمه|لبــــديع |ء عبــــد|رس| زيق|لزق|حقوق 

498o9o ى|لسعيد ش|ن سعيد محمد |رو هي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

785269 عيل|سم|حمد محمود |ء |وف زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

75||52 ل|لد|يوسف محمد محمود محمود  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

49|593 حمد|حمد يوسف |رق |محمود ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28229o لعظيم ربــــيع|عيل عبــــد|سم|ل |عيل جم|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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8|689| ي 
لنيل محمد|بــــو|لد |بــــوخ|منى تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

23|o|o ف طلعتـــ | لسيد محمد|رسر ى شمس علوم عي 

227623 ي
ل سيد بــــيوم|سعيد جم| دئى هره|لق|بــــ |د|

5o4635 حمد|سمر محمد رجبــــ  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

362|o| ى |د نبــــيل |ريمون عم مي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|368o2 ى عص|ي هيم جمعه|بــــر|م |سمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52852 ر محمود|لستـــ|ضىح محمد عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

792336 ى سيد  حمد|حسن محمود حسي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

224o59 لسيد|هيم |بــــر|م محمدى |مريم عص سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|2o379 لبــــدرى|م عىل محمد |عىل عمرو عص ن|حقوق حلو

285842 هلل|در نرص عبــــد|لق|لد ربــــيع عبــــد|خ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

836586 ى مي  متـــي ونيس بــــطرس| كي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

222|9 ن عربــــى محمود محمد|رو هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2o|78 بــــوزيد|تـــ |لح شح|كريم ص ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

697395 ن صبــــح|يوسف عطيه سويلم سليم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63oo8| |حمد |ر |لغف|حمد عبــــد |لرحمن محمد |عبــــد 
لسيد

زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

82o689 ي عبــــد لعزيز يوسف|محمود عشي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

45|372 لجديىل|م محمد محمد |محمد حس ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

7|482  محمد|
ى
حمد تـــوبــــه دسوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

477429 ى محمود مهنى بــــشي  فريىحي|س لمي  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

464668 در جعفر|لق|حمد عبــــد |ح |رتـــ صل|س سكندريه|ل|هندستـــ 

2|3468 ف مصطفى |بــــسنتـــ  لجندى|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

288o4o لغنى|يه محمود عىل عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

695846 ف حسنى محمد |ن |نوره لعزوئى|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

535947 هيم|بــــر|هيم |بــــر|هيم صبــــىح |بــــر|نىح  | سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

439227 لنبــــى|ئى منتـــرص محمد عبــــد|تـــه لشيخ|تـــمريض كفر 

32|987 هيم|بــــر|حمد محمد |ء |شيم سيه|نوعيتـــ عبــــ

5|9747 هلل|رضوى سعد محمد محمد عىل عبــــد سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 
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253687 لسعود|بــــو |ح محمد فضل |محمود صل ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

32424 لعزيز محمد سعد|م عبــــد |سل| هره|لق|ر |ثــــ|

687923 بــــر|ل ص|لدين جل|ء |لرحمن عل|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7525oo ئيل رزق حلقتـــ|رس|صبــــرى | بــــول عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

9247o5 ى |دل |ء ع|ل| لسقىط حسي  ج|ره سوه|تـــج

92|742 حمد حسن |م محمود |سل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

666o2 ى |يه مصطفى | لسيد|مي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

8o77|5 لسيد|بــــوغنيمه جمعه |ء |ل| ي|بــــ |د|
|لمنى

4oo463 حمد حسن|ئشه سعيد محمد |ع سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

45997o هلل|ل محمد عبــــد|حمد جل|محمد  لعريش|بــــ |د|

|24786 ن|مه محمد محمد عثــــم|س| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

92o24| ل  |لع|حمد عبــــد|م حسنى |وئ ج|علوم سوه

64|o9| هلل|حمد عبــــد|لسيد |يه فتـــىحي | زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

4o829o لس عص ود|نوس معوض د|م ف|كي  |بــــ طنط|د|

|6|372  محمد
ى
حبــــيبــــتـــ محمد دسوق لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

35o633 نور خليل عىل خليل|مريم  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2646oo ى فكرى مصطفى عىل نفي  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o9373 ن|هلل رضو|لد عبــــد |حمد خ| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

49oo83 م حسن عىل عطيتـــ|جر هش|ه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

9o9762 ع  |بــــتـــ رف|ء حسن ثــــ|زهر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8o2o79 ي|لرحمن محمد محمد عبــــد|عبــــد
لغنى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

8275|| لضوي|ر محمد عطيه |من تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

3628oo حمد|لسيد |حمد مدحتـــ | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o2397 لمعبــــود|حبــــيبــــه محمد عىل عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6222|8 دى سليم|له|روق مصطفى عبــــد |مهند ف ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|476|7 ي متـــولي |لرحمن ه|عبــــد 
ي|حمد |حمد |ئى

لحسينى ن|بــــ حلو|د|

228536 ى  حسن| لعل|بــــو|رحمه حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o|739 عمرو عزتـــ طلبــــه منصور |طبــــ طنط

322o72 حمد|عيل |سم|حمد |ر |مي ى شمس|د| بــــ عي 

364639 حمد|لحفيظ |يمن نبــــيل عبــــد|دين |ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

Thursday, September 6, 2018 Page 14972 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4|2627 رس عىلي موىس عيس|هلل ي|منتـــ  |ره طنط|تـــج

|59784 نىه مجدى فتـــىحي مسعود ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

753582 رضوى سمي  عىل محمد أبــــو بــــكر عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

3|396 لسيد عىل مصطفى|لد |تـــفى خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34298o لرحمن سمي  محمد محمود|عبــــد |حقوق بــــنه

335645 يتـــ نرص محمد عىل| ى شمس|د| بــــ عي 

24o3o5 ي
حمد|د |حمد فؤ| |دئى هره|لق|ره |تـــج

545266 لفتـــوح عطيه محمد|بــــو |محمد عمر  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

8|6864 حمد|ح |لفتـــ|شم عبــــد|ء ه|سم| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

34396o م|لحميد عل|صم عبــــد|محمد ع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

475696 ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

322652 ى سحق كريم تـــوفيق| |يوستـــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

422352 لسيد عجور|عيل |تـــ إسم|لشح|ء |أسم ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|5o992 لرحمن محمد|حمد عبــــد |ميتـــ |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8546o3 ي رض
ي| مصطفى

عمر مصطفى ي|علوم 
|لمنى

823389 ي موىسي 
حمد|هند مصطفى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

755964 هيم|بــــر|لسيد |محمد عليوه  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

68|286 لففى|لق ثــــروتـــ |لخ|محمد مصطفى عبــــد  لمنصوره|حقوق 

3|7|4 |لرحمن عبــــد |لحميد عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد 
لرحميد

ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

25o293 ر|لجز|ء فريد محمد |ل| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

485428 ء محمد مصطفى صفوتـــ|دع سكندريه|ل|حقوق 

876997 |  نبــــيل عزم حن| رين|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

4264o8 لغزي|ر محمد حسن عىلي |مي سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

476335 بــــر|لفتـــوح ج|بــــو|هيم |بــــر|لحسن |بــــو|م |هش
حمد| سيد 

سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

497946 وى|لحميد عشم|لحميد عبــــد |ء عبــــد |أسم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

76654| ن|هلل قنديل بــــدوي حمد|قنديل عبــــد  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

27|863 رج |لفر|رق يوسف |ضىح ط ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

2382|9 طمه نبــــيل حسونه عطيه|ف ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

528285 ي محمد معوض متـــول تـــكتـــك
مصطفى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 
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6448|7 ي
|لمو|لعزيز |ميىم عبــــد| دئى

ى
ق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o45|5 ل|لع|حمد عبــــد|ل |لع|ن محمد عبــــد |رو سكندريه|ل|صيدله 

284968 ى خرصى|رق سيد |حمد ط| مي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

5o9343 لقوئى|لسيد |هيم |بــــر|زى |تـــتـــ غ|حمد شح| عه دمنهور|زر

7|52o5 وه|لرحمن سمي  فريد متـــول حل|عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

444||5 نسي|لدو|بــــ زىكي |لتـــو|حمد سمي  عبــــد | |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

23828o حمد محمود|هلل ممدوح محمد |منه  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

442768 ى صبــــره| لي|د ى محمد محمد حسي  حسي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

45|||8 ي |
ى
ر|لعط|حمد محمد محمد شوق ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 

ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

78639| تـــه|دل جرجس شح|جرجس ع | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2|7333 ل فرغىل|لع|ء عبــــد|تـــسنيم عل هره|لق|ره |تـــج

539|58 ن عىل مرىس|دل عثــــم|فتـــ ع|ر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|273 لنبــــى|لجليل عبــــد |ن عبــــد |محمد سليم لفيوم|طبــــ 

3|6785 م حمدى حلىم|رغدتـــ عص ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

46|429 حمد محمد بــــدوى منصور| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

58886 بــــومليح طه محمد|سيد  بــــ بــــنى سويف|د|

|527o7 مروه محمد رجبــــ محمد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|49852 هيم|بــــر|هيم |بــــر|محمد عمر محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

425498 ي سمي  صديق 
هيم|بــــر|ندى حسنى سكندريه|ل|علوم 

6354|2 ر|حمد عم|مد مبــــروك سيد |ل ح|زينبــــ هل زيق|لزق|ره |تـــج

9|64o5 لعظيم |عبــــد| ده عط|حم| مه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

372323 لسيد|فوزي معوض فوزي  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

|36o68 هلل|م كرم عبــــد |ن س|نوره لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|9o93 ن|ر فوزى مصطفى محمد سويد|من |بــــ طنط|د|

2|439| يف حمدى  حمد|تـــفى رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم
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9oo|78 ويرس |قيم س|س كميل يو|تـــوم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

2||69 ف ح|ء |ل| حمد|فظ |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

65249 مل|ن حلبــــى ك|منى زيد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

63o89| د|لحميد ج|حمد محمد محمد عبــــد| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

8|9947 وي|هلل خرصى|ن محمد عبــــد|نوره ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

923465 هيم عىل عىل  |بــــر|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

25622| ره|محمود محمد بــــسيوئى محروس عم |ن طنط|سن|طبــــ 

86|837 حمد|جح عبــــده |فدوي ن |نوعيتـــ فنيه قن

234o6| لد مصطفى محمود عيد|خ دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

27|28| هلل موىس|لكريم عبــــد |سندس موىس عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

24864 ى  لعزيز مصطفى|مه عبــــد |س|نرمي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

692687 ى محمود   متـــولي|بــــو |نيفي 
ى لعني  لمنصوره|ره |تـــج

268627 لحليم|ن عبــــد|ده شعبــــ|ء عبــــ|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

44278 لنبــــى|لغنى عبــــد |ن عبــــد |يوسف شعبــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|9o25 لح مظهر سعد خليل|محمد ص لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

453794 ي|لىحي |لىحي مسعد عبــــد|محمد عبــــد لطبــــىح  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

537|o5 ن|لدين منتـــرص صقر فضل رسل|سيف  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6988|o بــــينى|لسعيد محمد |سمر حمدى  لشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|2|772 حمد|لدين محمد |ل |م جم|ريه هره|لق|حقوق 

223|52 حمد محمود محمد خميس|عىل  ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

|373|8 شور|د محمد ع|يوسف محمود ج ى شمس|تـــج ره عي 

54|653 لكريوئى|ىط |لع|حمد سعيد عبــــد | سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

85793o ي رشدي محمد|لشيم|
ء مصطفى حقوق بــــنى سويف

435369 لح|بــــوص|در عطيه |لق|ء عبــــد|لىمي ط|بــــ دمي|د|

5|5568 لبــــشي  محمد يوسف|رس |ره ي|س تـــربــــيتـــ دمنهور

34527 ئى|لتـــلو|حمد |مه حمدى |س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7775|9 محمد يونس مصطفى يونس مصطفى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

793o5o روبــــيم|رل نرص فرج ش|ك |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ
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893563 ى عىل |لك|ء عبــــد|ول  حسي 
ى
ق سيوط|حقوق 

239757 ى محمد جل|ي لح|ل ص|سمي  هره|لق|حقوق 

233882 س حزين|لقوى عبــــ|حمد عبــــد| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

476248 د عىلي مرىسي|رنيم محمد فهىمي محمد فؤ م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|4925| بــــوبــــكر|م عزتـــ |سهيله حس ن|بــــ حلو|د|

8o8449 حمدمحمد|للطيف |حمد محمود عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64566 حد محمد زىكي|لو|د عبــــد |مريم عم لفيوم|نوعيتـــ 

763585 ن|ء محمود محمد رسح|صف تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

|6722o رص سعدى مرتـــضى|لن|محمد عبــــد  ى شمس حقوق عي 

44427o ف|ن حمدى محمد عىل |يم| لمغربــــى رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

33699o وى|لهند|حمد |يوسف محمد محمود  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

489542 ي|ه
بــــ|د محمود خط|لجو|لدين عبــــد |ء |جر ضى دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

5275| لرحيم محمد محمد|ء عبــــد |رس| ره بــــنى سويف|تـــج

687794 بــــ|لوه|لسيد محمد عبــــد |ن محمد |يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52o659 وق حسن عيس عطيتـــ رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o5975 لسيد|حمد |لسيد |رق |حبــــيبــــتـــ ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7672|o ن|محمد فوزى خليل موىسي سليم لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

|47657 لحميد محمود|محمود محمد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23|447 لدين سيد محمد|م |لرحمن عمرو عص|عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|5587o مصطفى سعيد محمد صبــــىحي ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

69429o ي|ر
ن|حمد علو|ل مصطفى |بــــل| ئى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|78357  |لش|ئى عبــــد |جر ه|ه
ى
حمد|ق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

8|7344 ح محمود|لفتـــ|نور جودتـــ عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

543692 هلل|فوزى ممدوح فوزى عبــــد  |حقوق طنط

4274o9 وى|لدهر|شم مصطفى محمد  |مصطفى ه |صيدله طنط

545996 حمد|تـــ محمد خي  محمد |ل فرح|بــــل سكندريه|ل|بــــ |د|

89|97| تـــ ظريف نصيف |ردين نش|ن سيوط|بــــ |د|

475|94 ى م|بــــ حليم نرص ف|يه| |مي  سكندريه|ل|صيدله 

7|o532 ن|هيم محمد محمود سعيد سلم|بــــر| |دين ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |
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439474 بــــو حسن|زي |ء عرفه بــــدير غ|حسن لشيخ|ره كفر |تـــج

823o|9 ء محمود محمد تـــوفيق|سم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4oo5|| ي
لربــــيع|ل |لع|هيم عبــــد|بــــر| |دئى سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

24o3oo هيم مرىس|بــــر|ن محمد |نور هره|لق|حقوق 

5o442| لح|ل ص|جم| ن رض|يم| سكندريه|ل|طبــــ 

|7|845 لسميع|لعزيز عبــــد |يمن عبــــد |يه | سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

862|55 ي عبــــد|لر|هلل عبــــد|ء عبــــد|شيم
هلل|ضى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

42o|9| زق|لر|لعزيز عبــــد|تـــ عبــــد|لشح|ء |وف لشيخ|بــــ كفر |د|

6|5548 ىطي|لسنبــــ|د |حمد مرتـــضى ج| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6996oo يىح عىل محمد محمد متـــول ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

63|68 تـــ مصطفى عبــــد | بــــ عطيتـــ|لوه|مي  بــــ بــــنى سويف|د|

4o5869 وى|لص|حمد | |بــــ رض|رح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77463o ى مستـــور|كم| دين ل محمد خرصى زيق|لزق|نوعيتـــ 

5o3262 فع|لش|لسيد عيد |منيتـــ محمد | سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

9|2563 لسيد محمد |ر محمد |من ج|صيدلتـــ سوه

8|7226 لمنعم حسن|لمنعم رشدي عبــــد|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

95855 م دردير سيد|ديتـــ س|ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

36o624 لشيخ عمر|محمد درويش درويش مصطفى  |ره بــــنه|تـــج

|3o479  عبــــد |ي
ى
ى سيد دسوق هر|لظ|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6432o7 لحليم عىلي|ن عبــــد|ء عثــــم|ل| زيق|لزق|حقوق 

343587 لجهنى|حمد محمد فرج |مل | ى شمس حقوق عي 

867o45 ى د لس نبــــيل حني  ي|كي 
ل|ئى ن|علوم حلو

273539 تـــه|حمد شح|هلل |هلل محمد عبــــد|عبــــد ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

69|2|2 وي|لنفر|هيم |بــــر|لفتـــوح |بــــو|جر سمي  |ه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6762o4 لسيد|لحميد |لدين عبــــد |ء محمد نرص |ل| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6o44oo م|م طوسون محمد ضي|حمد س| لمنصوره|ره |تـــج

5|7487 تـــ|لد بــــرك|تـــ خ|رق بــــرك|ر ط|مي سكندريه|ل|حقوق 

832774 لرحمن عىلي|لد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

8|2|4| لمجيد |ح فضل عبــــد|محمود صل ره بــــنى سويف|تـــج

7o3698 هيم|بــــر|ل  |لع|ح عبــــد |عزه محمد صل ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح
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54|6|5 س|لنح|تـــ |محمد صبــــىح سليم بــــرك ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

334843 رضوى سعيد شوقتـــ محمد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

889o72 لحميد محمود  |ح عبــــد|سلوى صل ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

68868| هلل|د|هيم ج|بــــر|ء سمي  صبــــرى |سم| لمنصوره|علوم 

6o5724 طور|ن س|ض محمد فهىم سليم|محمد ري ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

55855 ض محمد محمد|مروه ري ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

635495 بــــو رسيع|لسيد |ملك حمدى عليوتـــ  زيق|لزق|طبــــ 

639488 حمد|عيل |سم|رص |ء ن|وف زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3|84|6 هلل|مح ربــــيع عوض |يوسف س ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

58753 حمد محمد|هلل محمد |عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6433|3 لسيد فرغىل|ند ى سعيد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

8o4432 لنبــــي حسن|هر عبــــد|هلل ط|منه  ي|لسن |
|لمنى

24255| ر|هيم عم|بــــر|لد عمر محمد |عمر خ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7|7|4 لفضيل|لعظيم عبــــد|محمود حسنى عبــــد أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

25o765 لغنى|يمن محمد عبــــد|يه | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4o8775 لعيسوى عليوه|لسيد محمد محمد |ء |ل| |تـــربــــيتـــ طنط

537o57 ن|وى عثــــم|حمد صبــــىح سعد| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

279|69 ن|لمنعم سلط|س عبــــد|محمود عبــــ ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

9|6o92 لحميد  |م مخيمر عبــــد|محمد عص سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

24|7| ن محمد|منى حسن رمض ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2473|5 حمد محمد محمد جوده| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

37|78| ن|لمطلبــــ رضو|يتـــ محمود عطيتـــ عبــــد| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

|6389 لرحمن محمد|ن محمود محمود عبــــد|مرو هره|لق|ره |تـــج

||97o7 ش|حمد حو|م حسنى |محمود حس دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

4|6689 هيم محمد محمد سمك|بــــر|هدى  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

88|229 ى ن|ي لرحمن  |جح محمد عبــــد|سمي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|9734 ع|لبــــي|ن سعيد عىل محمد |يم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

338349 |لبــــ|حمد محمود عبــــد|ن |يم|
ى
ق |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

34|898 ف يوسف |م  ج |كر خف|لبــــ|رسر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 
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326374 حمد سيد محمد| |نور ى شمس|تـــج ره عي 

758324 م ربــــيع|بــــ س|هلل شه|هبــــه  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

875442 وز محمد عبــــد هلل  |لحفيظ عبــــد|في  ج|ره سوه|تـــج

428o92 لهمسه|هيم حسن |بــــر|حمد |ر |من |علوم طنط

3|43o9 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمود  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

48o497 عيل محمد عىل|سم|حمد محمد | لمنصوره|حقوق 

648979 لحميد عىلي حسن|ن محمد عبــــد |نوره زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

3o3o6 حمد|لحميد سيد |ن محمد عبــــد|نوره هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2o759 بــــ عىل|لوه|حمد محمد عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

7|74| ى  عيل|سم|حمد |يوسف حسي  لفيوم|علوم 

|6|454 مل|حمد ك|يمن |حمد | ى شمس|تـــج ره عي 

246|7o ف |لد |خ حمد منصور|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

868852 ي محمد|رس|
ء يوسف مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

688697 بــــينى |ء محمد تـــوفيق |شيم حمد|لشر لمنصوره|حقوق 

5o2648 حد|لو|حمد عبــــد|لسيد محمد |سلىم  سكندريه|ل|ره |تـــج

5||443 وى|لنكل|عثــــ |لبــــ|عىل محمود عىل عبــــد |حقوق طنط

535479 لسيد|لنبــــى محمد |جر عبــــد|ه ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

635|o5 عيل|سم|فظ |دل محمد ح|يه ع| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

63o522 يوبــــ|هيم |بــــر|هيم |بــــر|لرحمن سعيد |عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|3o398 ف محمد محمد|محمد  رسر  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

5284o6 ح عىل بــــطيحه|لفتـــ|ء يشى عبــــد|عل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

32|536 لموجود|لرحمن عبــــد|حمد محمد عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

496258 غ|لصبــــ|ئى يوسف يوسف |م| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75o5|4 ن|رص عطيه حمد|لرحمن ن|عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

8238o9 لسيد|د|هيم ج|بــــر|فرج | مرثــــ ي|بــــ |د|
|لمنى

259|52 ئى بــــيوم تـــوفيق بــــيوم|م| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|2239 يكل عوض منصور عوض|م |ره طنط|تـــج

4834o2 حمد|لسيد خليل |رتـــ |س سكندريه|ل|بــــ |د|
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4oo5|3 رتـــ|ن محمد عم|بــــ رمض|رح |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

68||2| د محمد محمود محمد حسن|زي لمنصوره|ره |تـــج

|77973 لح|هلل معتـــز محمد ص|منتـــ  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

426|3| منيه محمد محمد سليم| |علوم بــــنه

4|3998 ح شعيبــــ|لفتـــ|طمه سمي  عبــــد|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

785672 حمد محمد محمد|ن محمد |يم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|4|888 |لبــــ|م عبــــد |لسل|حمد عىل عبــــد |
ى
ق ى شمس هندستـــ عي 

264|73 م|م|ء عىل عيد عىل |لىمي عه مشتـــهر|زر

48972| منى عىل محمد عىل عىل سكندريه|ل|بــــ |د|

3|5785 |لعط|بــــو |هدير عزتـــ محمد  ى شمس| لسن عي 

5o3228 هلل|حمد عبــــد |هلل محمد | |ندي عط سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6o3848 لىح عمر عبــــيد|عمر عبــــد  |ره طنط|تـــج

|64548 ى |محمد  حمد|حمد خي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|62o36 حمد سيد زيد بــــيومي محمد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

94|o5 لسيد محمد|دي |لن|حمد |  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

7oo234 لسيد عيس|ىط |لع|م عبــــد |محمد س ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

693935 لعظيم يحن  بــــدوى|محمود عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

3|3279 ى محمود عبــــد|ي هلل محمد|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

365562 شم|م محمد ه|محمود هش دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

5262|3 لنمرىس|هيم محمد |بــــر|ن يشى |مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2482o7 ه عبــــد ره|لسيد عم|لموجود |لعزيز عبــــد |ني  ي|س|معهد در لسكر ج| |تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولوج 
سيوط |

|69669 ى ه  سمي  نيدى|مجدولي 
ئى مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

755782 لح عبــــده|هيم ص|بــــر|ء |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

296|5 لعزيز|يمن محمد عبــــد |مي  | |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

299826 روس|سك|هيم |بــــر|طف |دى ع|ف كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|53|93 ى|محمد ع طف ربــــيع حسي  هره|لق|هندستـــ 

86|7|5 بــــوزيد|عمر محمد يوسف  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

46o4o لق عويس حسن|لخ|ء عبــــد |سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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893|74 ى س|محمود حسن حس ن |لم|ني  سيوط|حقوق 

7|7|67 بــــيض|ل|لعظيم |لحميد عبــــد |ء عبــــد |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

847659 ى |له|ء عبــــد|سم| هيم|بــــر|دي حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

35|872 لسيد|ىطي |لع|ح عبــــد|محمد صل |ره بــــنه|تـــج

758|57 هيم|بــــر|مروه محمد محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

42o8o4 هلل|د |تـــ فرج محمد رحيم ج|لشح|محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

77369| قتـــ عل| ل|لع|لدين عيد محمد عبــــد |ء |رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

7o5|65 حمد محمد مصطفى عوض| زيق|لزق|ره |تـــج

55453 يف مخلوف |س حمد|رتـــ رسر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

882629 لمجيد |ر محمود فرج عبــــد|مي سيوط|ره |تـــج

84||o6 فظ محمد|لح|بــــر عبــــد|مي ج|س دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

6|5759 ي
لعليم جوهر|ء عبــــد|مصطفى ضى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

32|5o ى|ر عص|عم م محمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

45o42o هلل|هر حسن عبــــد |لظ|محمد مجدي عبــــد  |ضتـــ طنط|علوم ري

763249 ود عىل|لسيد سعودى د|ء |سم ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

89648| ف يوسف فهىم  |نىح  | رسر تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

8o4|86 حمد محمد|يه محمد | ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

924795 لسيد  |حمد |لدين |ء نور |شيم ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|27|| وق عىل ح لعدوى|مد عىل |رسر زيق|لزق|عه |زر

65|33 مه مرىسي|لرحمن فتـــىح سل|عبــــد ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

7|6374 ى عبــــد  حمد درويش|لمطلبــــ |محمد تـــحسي  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

8434o2 دق|لح ص|لدين ص|ل |ريج كم| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

8792|o يه عىل محمود مجىل  | سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

86789o ن|هلل يوسف سليم|د |ج| بــــول سيوط|حقوق 

638754 وى|هيم محمد طنط|بــــر|لسيد |ء |ل| زيق|لزق|علوم 

675|74 ي|ر
م فرج|محمد غن| ئى صيدلتـــ بــــورسعيد

6o7o22 ن|آيه وليد محمد رمض |تـــربــــيتـــ طنط

68o|38 حمد عىل|عيل |سم|حمد |دل |ع لمنصوره|بــــ |د|

6o986 حمد حسن|ل |لرحمن جم|عبــــد  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 
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6752o5 لروينى|لعزيز |لحميد عبــــد |ر فتـــىح عبــــد |مي لمنصوره|حقوق 

865|45 ه ج| د محمود عىلي|مي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|5989 ج|يوبــــ يوسف فر|مصطفى يوسف  هره|لق|هندستـــ 

475o3o متـــ صليبــــ ذىك|س|كيفن  سكندريه|ل|ره |تـــج

267555 لمهلبــــ|م محمد |ن س|يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|35o94 لمول محمد|لصغي  عبــــد |دل |حمد ع| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3569o  عبــــد
ى
بــــوزيد|لعظيم حلىم |محمود شوق ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6|8o75  |هيم |بــــر|ن فوزى |رو
ى
بــــو عمر|لدسوق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

9o7283 وى |مل بــــبــــ|د ك|يرين عم| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

3|89|| ي
لح بــــيومي|ء ص|نور ضى ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

7o35o لم|هلل عىل س|لحكيم عبــــد |عبــــد  لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|77|9| هلل|لرحمن محمد محمود عبــــد |عبــــد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

286oo7 لسيد|ل مصطفى |حمد كم|مصطفى  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

333725 حمد عىل محمد محمد|عىل   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

6|3734 ف محمود محمود |ئى |ه ر|لنج|رسر |ره طنط|تـــج

269|95 غ|لصبــــ|لحميد |حمد عبــــد|ن |نوره لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o5|92 لسيد|لمول |د |رس محمود ج|د ي|زي زيق|لزق|ره |تـــج

486882 لبــــسيوئى|بــــ |لتـــو|شم عبــــد |شم محمد ه|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

254949 حمد عطيه|لسعيد |حمد |هيم |بــــر|طمه |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

695894 هيم عىل نوفل|بــــر|حمد محمد |هيم |بــــر| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

24776o هلل عيسوى|محمود طلعتـــ عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

|5o3o7 يم|لد|محمد سعيد محمد عبــــد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

3||865 لجليل |ح عبــــد|لفتـــ|لجليل عبــــد|حمد عبــــد|
محمود

ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2629|o عىل محمد عىل محمد صقر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7o6779 لمندوه محمد|لسيد | |يوسف رض ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

783247 حمد|لعزيز محمود |ء عبــــد |شف زيق|لزق|نوعيتـــ 

765387 در محمد نور|لق|لد محمد عبــــد |خ صيدلتـــ بــــورسعيد

689362 |بــــ |لحميد شه|م عبــــد |لحميد س|ره عبــــد |س
لدين

لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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774262 ى|حمد ك|لرحمن |عبــــد  مل نظيم  حسني  ى شمس صيدله عي 

6426| هيم|بــــر|لنبــــى |بــــدين محمد عبــــد |لع|منيه زين | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

762472 يح|لس|لحسينى |لرحمن متـــول حسن |عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8||337 لدين محمد سعد محمد|سعد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

878427 حمد  |حمد سيد |ء |لزهر|طمه |ف سيوط|تـــربــــيتـــ 

62|o|3 |طه ند| ء مصطفى ند|لىمي ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

68|62o ض|يمن مصطفى ري|حمد | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

69o9o ه عىل عبــــد | لحميد محمد|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

842384 دق سيد|له محمد ص|ص| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

87789o ن محمد |طف عثــــم|تـــ ع|ي| سيوط|علوم 

867549 لنوبــــي عىلي يوسف|هدي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

44|oo| سم|لسيد عىل ق|ئشتـــ محمود |ع لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

227543 لمنعم|حمد عبــــد|مه |س|محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

49|928 ه عبــــد| لحميد جمعه معروف بــــلح|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

63547|  |لش|ء عبــــد |عىلي
ى
لحميد|هيم محمد عبــــد|بــــر|ق زيق|لزق|حقوق 

5|9|39 عيل|سم|حمد محمد موىس |ء |رس| |طبــــ طنط

257734  سليم|ميشه 
ى
حمد شوق زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

6o7945 ن|حمد عثــــم|لمعبــــود |لسيد عبــــد |ده |مي لمنصوره|بــــ |د|

8295|3 رون محمد عوض|ء ه|سم| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

685965 لغريبــــ|ء فتـــىح |بــــعه عل|ر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6oo565 لحو|عىل محمد محمد بــــسيوئى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

42355 هلل|حمد حسبــــ |هلل |ء رجبــــ عبــــد |ل| ى شمس|زر عه عي 

25|654 هيم رجبــــ|بــــر|م محمود |سل| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

765458 ى|لسيد حس|كريم محمد  ني  علوم بــــورسعيد

4|o368 يف عبــــد|لغف|عبــــد م|لسل|ر عبــــد |لغف|ر رسر
لحو |

|ره طنط|تـــج

63o8o3 لسيد عطيه سليم|در عطيه |ن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4853o5 يح|لس|د محمد |يدي أحمد فؤ|ه سكندريه|ل|بــــ |د|

895355 معتـــز محمد محمد متـــول  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7o7363 شد|حمد ر|شد |ندى ر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

678777 لعزيز|لد محمد عبــــد |لميس خ لمنصوره|حقوق 
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263757 د|لجو|ح جمعه سعيد عبــــد|سم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

759932 لسيد|عيل عىل |سم|ء |سم| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

68497 ى محمد محمد عطوتـــ نرمي  لفيوم|علوم 

4963o4 لصبــــروتـــ|تـــوفيق طلعتـــ مرىس | نه ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4769o8 لعوضى غريبــــ محمد|م |سلوى س علوم بــــورسعيد

59473 ي |محمد ع
حمد|طف قرئى ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

642444 تـــتـــ حسن|حمد مفرح شح| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|566o7 لمعبــــود|هلل عبــــد |بــــ |حسن عرفه ج ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

69|76o ود|رق نبــــيل عىل ذىك محمود د|ط لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7o|748 لجندى|هيم محمد |بــــر|ن محمد |حن لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

637442 ى ممدوح رمض لمجدوبــــ|ن مسيل |حني  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

343338 ن|م سليم|لسل|تـــم عبــــد|سلىم ح ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

882o79 م  |لمعىط عل|لرحيم عبــــد|محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

63757 عيل|سم|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|محمود  لفيوم|علوم 

8498|o ي |رحمه محمود 
لعطيوي|لحسينى سيوط|طبــــ 

679492 هيم|بــــر|لبــــ حلىم محمد |ن غ|حن ن|طبــــ حلو

5o6529 حسن سيد موىسي| رش سكندريه|ل|بــــ |د|

678262 ج |لسيد رجبــــ خف|دل |ء ع|رس| لمنصوره|حقوق 

4|256 د محمد|لجو|بــــسمتـــ محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

348799 ر|م سعد محمد نص|جدتـــ س|م |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

96542 ي محمد|دق ر|جر ص|ه
ضى بــــ بــــنى سويف|د|

258237 ء|هيم حو|بــــر|مه عىل |س|محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

757o78 فظ|ن ح|رس رمض|ء ي|سم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

7629|5 ى نجم|لحس|لسيد |ل محمد |جم ني  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

2337o9 لدين نقودى|عىل صبــــرى سعد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8674o8 ي|له|ره ممدوح عبــــد|س
دي مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

33o7|5 شم محمد|ر مسعد ه|من |نوعيتـــ بــــنه

529|2 سط|لبــــ||م مظهر فتـــىح عبــــد |سل| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

44|||8 ى عويس كوكبــــ محرم حسي  لشيخ|تـــمريض كفر 
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27|447 لسميع مليىح  طعيمتـــ|هلل محمد عبــــد|منه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

864529 رك محمد|بــــ سمي  مبــــ|شه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

343897 مل عىل|ع ك|هلل جمعه رف|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8o2692 لمسيح|هيم عبــــد|بــــر|ره نرص |س ي|بــــ |د|
|لمنى

638622 ي س|يمن ح|
لم|مد محمد لطفى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|8562 رك|لمبــــ|هلل |ل عبــــد |لرحمن بــــل|عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6o3769  
ى
هيم محمد|بــــر|محمد فوق لمنصوره|هندستـــ 

|6|oo3 ود|مح جرجس د|مريتـــ س ى شمس|تـــج ره عي 

765|57 ي|لسيد محمد |زم محمد |ح
لعفنى لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

775|7 حمد|للطيف |هيم عبــــد |بــــر|لرحيم |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

95446 لعزيز صديق|حمد عبــــد |محمد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

34644| لمول قطبــــ|طمتـــ رجبــــ عبــــد|ف |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|4oo55 لمقصود|هلل عبــــد |رص عبــــد |ء ن|لزهر|طمتـــ |ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5o|9o8 ي|لمقصود محمد |جر سعد عبــــد|ه
|بــــودئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

632o27 ى محمد |هلل ط|منه  هيم|بــــر|رق حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44363o لبــــيوم|لسيد |هيم |بــــر|ن متـــول |يم| لشيخ|تـــمريض كفر 

4|254o هيم خليفه|بــــر|للطيف |آيه سمي  عبــــد  |بــــ طنط|د|

6o3497 بــــو غنيم|لسيد |نم |لسيد غ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

848o77 رص محمد|لحكيم ن|محمد عبــــد ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

53o2o8 حمد محمد|لمعىط سيد |رس عبــــد |ن ي|نوره ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

7885o| هيم قنديل|بــــر|هيم عطيه |بــــر|ء |ل| ره بــــور سعيد|تـــج

5|9|37 بــــو |هيم |بــــر|لمقصود |هيم عبــــد|بــــر|ء |رس|
جنينه

|علوم طنط

545957 ن حسن محمد محروس محمد|مرو ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

27||5 لسعود|بــــو|لم |لجيد س|طمه عبــــد |ف ن|بــــ حلو|د|

6343|9 تـــه|حمد شح|عيل |سم|لد |هلل خ|منتـــ  زيق|لزق|طبــــ 

8o3789 ن جرجس|ثــــ|مح ن|مريم س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

899|82 حمد |ل خميس |عمرو جم ج|طبــــ سوه

8o|382 ي ح|شيم
فظ عىلي|ء حسنى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

4o8529 حمد عيس|لمنعم |محمد عبــــد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

56257 تـــ شفيق عبــــد  لنور جرجس|سمي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

Thursday, September 6, 2018 Page 14985 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

692359 ى |وف ى محمود حسي  لعيسوى|ء حسي  لمنصوره|حقوق 

8|488 ي نوفل
ى مصطفى هدير حسي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

542|| سيد محمد سيد محمد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

497|83 د|لجو|عزيزتـــ محروس محمد محمد عبــــد  بــــ دمنهور|د|

9|8346 بــــتـــ متـــول |ح ثــــ|محمد نج سيوط|تـــمريض 

868|7| ى ج|حمد سيد | د|مي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

3|8895 ى|مروتـــ عطيه محمود عبــــد لرحيم حسي  هره|لق|بــــ |د|

537739 ى قن|عمر فتـــىح عبــــد  وى|لحميد حسي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6995o9 حمد رفعتـــ محمد عىلي| لشيخ|بــــ كفر |د|

64467o ى|لسيد محمد ش|هلل  عوئى |يه | هي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

884926 ى بــــر مرزق فلتـــس  |ص| مي  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

|578|6 بــــ|هيم خط|بــــر|هلل فريد حنفى |منتـــ  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

63o496 لحليم مصطفى مرشد|م محمد عبــــد |سل|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

688524 ف |ه شعبــــ|محمود بــــ لدين|ن خليفه رسر ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

|58o46  محمد 
ى
وى|لص|يمنى يشى شوق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

428|6| |هيم محمود مهن|بــــر|ن حسن |نوره |علوم طنط

45|428 بــــو شوشه|بــــر محمد |محمد ص سكندريه|ل|حقوق 

46o6|8 ن|هيم رضو|بــــر|ن |ن ربــــيع سليم|حن لمنصوره|حقوق 

86323o سم صمور|فوكيه ر| فيول دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4o444| ى |خ نور محمد شحتـــتـــ|لد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77o357 م محمود محمد محمود مىك|لدين عص|نور  زيق|لزق|طبــــ 

784466 هيم عطيه|بــــر|هيم خليفه |بــــر| |ند|ر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9||o84 لمهدى |لسيد |حمد |ء |دع تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

||6o24 بــــ وجدى فهيم|يه|دى |ف ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|39684 لبــــهنس|هيم مرىس |بــــر|جر مصطفى |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|628|4 ى عثــــم|دهم محمد ص| ن|بــــر حسي  ى شمس هندستـــ عي 

27|46| ى |ي ن|لوز|هيم محمد |بــــر|سمي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 
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783995 هلل غبــــيش|لد محمد عبــــد|محمد خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25o6o2 حمد مصطفى|محمد | سم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8o668| ي بــــش ره وهبــــه|عزيزه بــــشر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8|o739 ف نجدي محمود|محمد  رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

223929 لخطيبــــ|ج  محمد محمد |يدى ن|ه د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

698o55 د|د يسن عىل حم|ره حم|س لمنصوره|صيدله 

4o|279 حمد|ر صبــــىح قطبــــ |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

823o93 بــــ محمد مرىسي|ضىحي دي ره بــــنى سويف|تـــج

25|887 ر|لسيد دويد|طف |لسيد ع| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

289oo3 لبــــعج|لدين محمد|م بــــدر|د هش|زي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33|374 ى|عيل |سم|عيل |سم|نعمتـــ  حمد حسي  |علوم بــــنه

6o|29| لقسط|هيم |بــــر|ن |هيم رمض|بــــر|مريم  |صيدله طنط

258574 لحميد|محمد فريد حسن عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

77|47| لحميد|لحميد فتـــىح عبــــد |محمد عبــــد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

5o323| ى يوسف د ن|ود سليم|نرمي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

883799 لبــــديع دكرورى |محمد عبــــد| عل سيوط|تـــربــــيتـــ 

7|882 ى ربــــيع عبــــد |ي ض|لعظيم ري|سمي  بــــ بــــنى سويف|د|

7753| م|لد مرشد هم|ن خ|نوره لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

692382 ي|هيم |بــــر|ء محمد |رس|
بــــينى لشر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

8692|2 لسيد|حمد بــــدري |محمد  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|25984 ى محمد عبــــد |سيف  وى|لحفن|لمؤمن |هلل خي  يتـــ|ل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج  |لمجمع | مي 

89863 لعزيز محمد بــــدوي|حمد فتـــىح عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

62oo44 ل|عيل بــــل|سم|مريم حسن محمد  ط|هندستـــ دمي

5o466o ي 
ن محمد|لسم|حمد محمد |منى سكندريه|ل|بــــ |د|

29564 ي|محمود محمد رمض
ى
ن دسوق هره|لق|حقوق 

||7622 ف جوده عىل عىل|بــــسمله  رسر ى شمس|تـــج ره عي 

22339| محمد عفتـــ محمود جوهر هره|لق|ره |تـــج

52|4|2 بــــ|تـــه خليفتـــ محمد دره|ره شح|س علوم دمنهور

895829 ل |لع|حمد محمد عبــــد|حبــــيبــــه  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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696736 ه ع| ى عوض|لحميد |طف عبــــد |مي  لحسني  لمنصوره|نوعيتـــ 

9o64o9 ى | يبــــي |سحق فخرى عج|يفلي  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

35885o طمتـــ محمد بــــشي  عىل|ف |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

288o55 لكريم|حمد عبــــد|م طه محمد |هي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

77786o هيم عطيه|دق إبــــر|لص|بــــسمتـــ طلعتـــ عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|25797 جد مرقس رزق|م| بــــول ى شمس هندستـــ عي 

47363 ر مصطفى|لغف|هيم عبــــد|بــــر|محمود  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

24922| ل|لمتـــع|بــــ عبــــد|لوه|لد عبــــد|خ| دين ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

335459 لسيد|زق |لر|ء سعيد عبــــد|شيم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3|65oo لرحمن|بــــر عبــــد|محمد ج| دين هره|لق|بــــ |د|

753385 يف  ف |رسر لعدوى|حمد |رسر تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

87o82 لمقصود|هلل عبــــد|طمه عطيه عبــــد|ف لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

452624 ل|لجم|حمد |لسيد |ء |شيم ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

|455| زق|لر|فظ عبــــد|لح|حمد عبــــد|يوسف  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

358336 هلل مجدى محمد محمد|هبــــتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9o9563 ى ن|ي لنقيبــــ |لسيد |فظ |رص ح|سمي  ج|هندستـــ سوه

7o446 حمد|بــــدين جبــــريل |زينبــــ ع لفيوم|علوم 

69879| عيل متـــول|سم|حمد محمد رفعتـــ | لمنصوره|هندستـــ 

495||2 شور|لرؤف ع|لعزيز عبــــد|حمد محمد عبــــد| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

479583 يد عىل|طف ز|أرس محمد ع سكندريه|ل|هندستـــ 

366836 ح محمد|لفتـــ|م عبــــد|لسل|هبــــه عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|8873 لحفيظ بــــيوم|حمد عبــــد|جر سعيد |ه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o86|4 هيم|بــــر|محمد يشى محمد  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

37|844 محمد جمعه طه جمعه ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

|64452 لسبــــح|بــــو |هيم |بــــر|محمود محمد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8799o8 ر محمد موىس  |محمد مختـــ ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

3oo69 حمد|يل |رحمه معوض ن كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

443746 لحميد بــــدير|حمد عبــــد|ليه |غ ج|بــــ سوه|د|

329o77 ف حسن |حسن  ي|رسر
لسيد عفيفى ي صىح ري

|ضه بــــنه|معهد فنى
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92o859 هلل  |لسيد محمد عبــــد|محمد  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

8|5398 م خلف|م|دل |زينبــــ محمد ع ي|علوم 
|لمنى

4o5592 ى|فريده عمرو  حمد عىل حسني  سكندريه|ل|ره |تـــج

7783|2 لبــــربــــري حفنى|لسيد |لد |محمد خ زيق|لزق|عه |زر

8635|3 ى|م |يكل محسن حشمتـــ فهىمي هرمي  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

82649| س|ن محمود بــــدري عبــــ|يم| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

328o37 ج|لح|لسيد |هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

2|4|o2 لليثــــى|لح |حمد ص|د محمد |زي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3|8546 ى محمد |نوره حمد|ن حسي  ى شمس حقوق عي 

49o||7 ي
لمزين|د محمد |د محمد ج|ج| دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

87oo29 م فتـــىحي نور مسلوبــــ|ريه ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

322272 سكندر|رل ميشيل زىك |م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

758842 هيم موىس|س إبــــر|حمد عبــــ|لرحمن |عبــــد  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

4496|| لعجىم|د محمد |محمود عم ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

84396| لدين حسن محمد|ء |حمد عل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

3|572| ن درويش|دل حس|مريم ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|9o3| ى ى محمد حسي  محمد حسي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

426469 لوكيل|حمدى محمد حمدى | رن سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

32|9|6 ي
لمنعم محمود|م محمد عبــــد|س| دئى مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

338o63 زى|هيم حج|بــــر|هيم عىل |بــــر|محمد  |صيدله طنط

232865 حمد محمد|هبــــه سعيد  ى شمس|د| بــــ عي 

27966o بــــدين|هيم ع|بــــر|ح طه |مل صل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

45|3o8 ل طليس|مه أيمن كم|أس سكندريه|ل|هندستـــ 

8534|8 هد|ل بــــيومي يوسف مج|م| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

262429 ى|ده عبــــد|هلل حم|عبــــد لعظيم سعد حسي  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

86837o هر محمد|لط|م محفوظ |سل| زيق|لزق|حقوق 

|2|92o لسيد|حمد |لسيد |يوسف  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|4495 لعليم|ع عبــــد|لق سيد رف|لخ|عبــــد هره|لق|ره |تـــج
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7oo45o ن|عيل صبــــىح شعبــــ|سم|ن |حن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

83|924 حمد محمد محمد|ء |دع دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6o75|| بــــو سعدتـــ|لمنسوبــــ |طمتـــ عمر |ف |بــــ طنط|د|

|35777 روق مصطفى|سىح  مصطفى ف ى شمس حقوق عي 

685o37 لشيخ|م حسن حسن |هلل هش|هبــــه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

38477 يه مصطفى سعيد محمود| هره|لق|حقوق 

229366 لمنطلبــــ|طمه نرص سيد محمود عبــــد |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|7o994 لرحيم محمد|رتـــ محمد عبــــد |س دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

828678 طر|لرحيم محمود خ|حمدي عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

23||42 هلل محمد مصطفى محمد|عبــــد هرتـــ |لق|تـــمريض 

5o9o66 فع|هيم ن|بــــر|ح |لفتـــ|ل عبــــد|لرحمن جم|عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

536976 لدين جنيدي|ح |م صل|دي عص|ش عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26o|97 سمر حسن محمود فهيم نجم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

3|6|42 ى محمد|يم| ن فهد حسي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|463o ف|ء حمدي ر|آل شد أحمد رسر بــــ دمنهور|د|

687|53 رك|لسيد مبــــ|بــــر |ء ج|شيم  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

893o33 ق محمد بــــخيتـــ |لرز|مصطفى عبــــد سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

57552 |مي حن|د س|يكل عم|م ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

252o75 بــــ|لدين حلىم مصطفى دي|ء|ن عل|يم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4|2527 ء مسعد لطفى محمد عىل|رس| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

266229 هيم|بــــر|يمن محمد | |ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

5o9848  شعبــــ
ى
رتـــ|ن عم|محمد شوق معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

8o7522 ن|حمد رجبــــ تـــوفيق عمر| سيوط|حقوق 

486726 ن|كريم محمود محمد أحمد عتـــم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78|342 ى حسن |ء |ل| ى حسن|مي  مي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

687|84 وى|حمد طنط|لدين |ل |م جم|حس ن|هندستـــ حلو

79oo45 لعزيز|محمد عىل محمد عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|46484 حمد|لقوى |حمد عبــــد |هلل |منتـــ  ن|تـــربــــيتـــ حلو

23973| حمد|حمد حسبــــ |سحر  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ
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2|8964 طر|هلل خ|هلل شكرى عبــــد|لمعتـــز بــــ|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

37|44 ى رمض|حسن  هيم|بــــر|ن جعفر |مي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8o36o2 هلل زيد|م عبــــد|منيه هش| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4||3o2 لشمحوط|ل محمد محمد |م جل|ريه |بــــ طنط|د|

3|||5 ن نس|ل فهيم رسو|جم| مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4762o ى|شم |ء فرغل ه|رس| مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4338|3 لشيخ|لعزيز |لسيد عبــــد |حمد محمد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

46|2|4 وق حسن   عم|عيل |سم|رسر
ى
ره|لدسوق |حقوق طنط

62o588 بــــو حليمه|لسيد |لسيد |مريم  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

882633 لحكيم |صف عبــــد|نبــــيل ن| هويد سيوط|تـــربــــيتـــ 

3233|9 ن|بــــ فتـــىح سليم|يه|حمد | هره|لق|ره |تـــج

5oo2|8 حمد ذىك قطبــــ محمد|محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o7256 لسيد|حمد |س |بــــ محمود عبــــ|رح ره دمنهور|تـــج

5333o3 ن محمود|حمد محمد عثــــم|بــــسملتـــ  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

4|6654 م|لغن|لسيد محمد |يه | لشيخ|نوعيتـــ كفر 

264825  محمود دل|لش|ء محمود عبــــد|سم
ى
ل|ق |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

2|8458 ى عز|ي ى|لدين عفيفى محمد ش|سمي  هي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

482|7o دل محمود محمد حسن عىلي|ع سكندريه|ل|بــــ |د|

329775 لد عىل فرج عمر|خ| دين |طبــــ بــــيطرى بــــنه

46696 هيم|بــــر|روق |محمد حمدى ف ن|بــــ حلو|د|

|49632 مريم منصور محمد حسن تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

9|43|o حمد فرغىل  |ء مخلص |شيم ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

845528 هلل بــــدوي عىلي||فريده عط ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

69947| ه عل حمد عىل|لسيد محمد |ء |ني  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

4o92o9 لدين|لدين عطيه شمس |ل |هر جم|ء م|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4848|3 بــــوزيد|بــــ |لوه|محمد حمدي عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

39849 ل محمد تـــميم|يه جل| ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

5o8592 بــــوعشيبــــه| |مصطفى مدحتـــ مهن ي|عه |زر
|لمنى
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22425| حبــــيبــــه مدحتـــ محمد محمود هره|لق|بــــ |د|

326876 ى |طمتـــ محمد |ف لهجرىس|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

886|97 ن سيد نرص |هدى رمض سيوط|ره |تـــج

527|66 ىط محمود مصطفى|لع|لرحمن عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6972|8 ح|لفتـــ|ن عبــــد |ء محمد سليم|محمود عل لمنصوره|ره |تـــج

862228 ي|حمد قبــــيضي بــــخو|ء |ل| ج  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o2762 هيم |بــــر|لمول |ر يشى عبــــد|زه| ج|صيدلتـــ سوه

222o3o لحميد|حمد عبــــد|لحميد |ندى عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

89454 ى|بــــو|للطيف |ئى عبــــد |ه| دين لعني  لفيوم|لعلوم |ر |د

333342 هيم|بــــر|هيم سيد |بــــر|حمد | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

76|346 در بــــطرس|نوبــــ بــــطرس ن|بــــ| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

2|8469 د مصطفى نديم|رحمه عم هره|لق|بــــ |د|

843828 ي محمد||ء حمدن|رس|
هلل مصطفى ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

62o967 لمقصود|هيم عبــــد |بــــر|لمنعم |رس عبــــد |ل ي|آم لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

52o76 ح|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ء وليد عبــــد |رس| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

284527 ل محمد|دل جل|ء ع|ل| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8o7877 لمجد|بــــو|قمر سيد متـــولي  ي|بــــ |د|
|لمنى

343229 متـــ|حمد ش|حمد سعيد |ن |يم| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

63574 فع شعيبــــ|لدين ش|د |ء عم|ل| بــــ بــــنى سويف|د|

5o647| زق|لر|ء شلبــــى حسن عبــــد |رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

274|42  محمد مج
ى
هد|عمر مصطفى دسوق لمنصوره|حقوق 

83582| حمد|للطيف |حمد عبــــد|ء |سم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

648794 ع عىل|محمود ثــــروتـــ رف لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

56o45 يف محمود | حمد|يه رسر ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

685274 لمغربــــى|يه سعد محمد محمد حسن | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

35||73 لسيد محمود خليل|محمد مصطفى  |ره بــــنه|تـــج

48955o ئى|ئى محمود كيل|هدير محمد كيل سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

68628o لبــــر|م عبــــد |لسل|حمد محمد عبــــد | لمنصوره|حقوق 

4|9684 هلل|د|هد ج|مد أحمد محمد مج|لد ح|هيم خ|إبــــر لشيخ|ره كفر |تـــج

3oo4o4 ى|ر عىل ج|لستـــ|عمر عبــــد  د حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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4o954 لديبــــ|حمد |ن |عثــــم| دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3553o8 حمد|ء محمد عىل |رس| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|49446 يوسف منصور محمد سيد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

5|46|3 هلل|م مصطفى محمد حسبــــ |لسل|ء عبــــد |سم| بــــ دمنهور|د|

6ooo67 م|لمنعم محمد غن|رس عبــــد |د ي|زي |ره طنط|تـــج

374295 ى|حمد عبــــد|عمرو  للطيف حسي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

342|59 وي|لخرصى|يمنى مجدي رزق محمود  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

494694 ن دردير|محمد أحمد زيد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

62844o حمد سعيد محمد حسن خليل| زيق|لزق|صيدله 

7o7427 لحميد عىل عىل زيد|لد عبــــد |خلود خ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

82o6|o لرحمن عىلي|لعبــــيدي نبــــيل عبــــد| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|432o9 رق محمود محمد|محمود ط كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

5|7628 يف|لمعىط |دل محمد عبــــد |سلىمي ع لشر بــــ دمنهور|د|

4823|5 ف |عمرو  هيم|بــــر|س محمد |لعبــــ|بــــو|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

857|24 س|هر عبــــ|لظ|هر عبــــد|ن م|يم| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|37o| لحميد|لعظيم عبــــد |عىل محمد عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|493 وق محمد عبــــد  بــــر محمد|لج|رسر ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

|36o39 حبــــيبــــتـــ محمود سيد عىل ى شمس| لسن عي 

7584|9 حمد|ء محمود خلف |سم| تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

636899 لسيد محمد|ندى نبــــيل  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

27|852 |لرحمن |لمقصود عبــــد|خلود مصطفى عبــــد
بــــوعوف

تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

82666o سط|لبــــ|حمد عبــــد|رحمه محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4|6769 لعزيزمحمد زعقوق|لرحمن عبــــد |ء عبــــد |آل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

77|2|7 در يوسف|لق|ء نرص محمد عبــــد |عىلي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

92oo5o ن موريس عزيز عبــــده  | مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

25|4o8 لشيخ|لدين محمد |د|محمد عم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

85o53| ي د| دين
ى
ود محمد|شوق دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

3|5997 ى |س ئى|لزلبــــ|رتـــ غديرى حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

875369 حمد محمد خليل |د |شم عم|ه سيوط|حقوق 
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249736 ح عيد|لفتـــ|دل عبــــد|جر ع|ه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

62|858 م|ء محمد متـــولي محمد عل|رس| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

457o3 ن|حمد عىل زيد|طمه نرص |ف ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|566|2 حمد حسن|لدين حسن |سيف  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

88o9o7 حمد محمد |سيد | رش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

633o8 س|ضى نع|بــــر م|دل ج|ع حقوق بــــنى سويف

369433 تـــه عصفور|هيم شح|بــــر|لد |خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o5342 لمقصود|لىح عبــــد |حمد محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

688444 ى |ي لمتـــول محمد|لمتـــول صبــــرى |سمي  لمنصوره|بــــ |د|

79o385 د|بــــتـــ ج|رص ثــــ|زينبــــ ن ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

||87|3 ى ى جرجس|مليون بــــش| مي  هره|لق|صيدله 

786893 ي رضو
ن|سهيله محمود حسن عفيفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|57|o ن خميس|لد عليوه رمض|صم خ|ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

485573 ل محمود محمد خليفه|ندى جم سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|5o8|2 ن|لعزيز عثــــم|رق عبــــد |محمد ط بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4o6234 طمتـــ محمود رجبــــ محمود بــــسيوئى|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83485o وي محمد|ل جرج|زم كم|ح معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

886662 هلل  |تـــى عبــــد|بــــ زن|بــــوشن| |لي|د سيوط|بــــ |د|

95555 ى|رس |حمد ف| ى حسي  مي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

876295 نور محفوظ محمد  |حمد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

25333| ى محمد  لسعود|بــــو |مريم فتـــىح حسي  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

639254 ن محمد عبــــده|عثــــم| نور سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

229486 ر فكرى عىل|ن محمد مختـــ|نوره ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

53929o لحميد محمد محمود|م عبــــد|د عص|جه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

262853 لسيد جبــــه|هيم |بــــر|تـــم |محمد ح ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

325982 لد صبــــىح عىل|يتـــ خ| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

428|5| ر|لجز|هيم عىل |بــــر|لعزيز |ل عبــــد|نه |علوم طنط

3|2oo2 حمد سليم|بــــ |لوه|رق عبــــد|ط| ر|ي ى شمس| لسن عي 
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|25638 للطيف|يوسف محمود محمد عبــــد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

624|8o ل|لجم|د محمد |لجو|وليد عبــــد  لمنصوره|صيدله 

36742 ن تـــوفيق|رق عثــــم|ط| ن|ر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

89577o لرحيم |لسيد عبــــد|شذى محمود  ج|ره سوه|تـــج

8o|882 لسند|لمنعم عبــــد|لمنعم رءوف عبــــد|عبــــد لفيوم|حقوق 

756753 لم|هلل س|ن محمد عبــــد |يم| زيق|لزق|حقوق 

43353o هلل|بــــ |د ج|لجو|د يوسف عبــــد|لجو|يوسف عبــــد  |حقوق طنط

6o979o م|لسيد |لسيد محمد |يمنى  ألرسر |نوعيتـــ طنط

754839 حمد أحمد|رس |ندى ي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

49o469 مه|ء عوض محمد عرفتـــ سل|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

847273 حمد محمود|رص |حمد ن| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

527|o9 ف محمد |حمد | غ|لصبــــ|هيم |بــــر|رسر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

9o48oo شم محمود |ل ه|جم| رش ج|بــــ سوه|د|

4288|7 تـــ|ل محمد |حمد كم| لسيد مي  |صيدله طنط

8|3|54 سم عديل|ويه بــــ|عديل مع ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

869||6 لرحيم|حمد محمد عبــــد|محمد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

2|279 وق مصطفى ك لمنعم|مل عبــــد |رسر ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

362732 رى|لبــــ|لق عبــــد|لخ|ء عبــــد|محمد عل كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

4|2|74 لسيد|لمنعم |لسيد عبــــد |مهند  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

639749 ي محمد|ريم 
حمد مصطفى زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

3328o9 ن|هلل عىل رمض|ندى وجدى عبــــد |بــــ بــــنه|د|

4428|| ق|هيم |بــــر|ريم موىس يوسف  وى|لشر لشيخ|تـــمريض كفر 

32649 لدين مصطفى محمد|ء |مي  بــــه| هره|لق|حقوق 

267855 كريم موىس مشحوتـــ سعيد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

44o2o2 ود|رى د|لبــــ|ندى محمد سعد عبــــد  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

6|4634 لحتـــ|بــــو ص|لسعيد عىل |لسعيد |هيم |بــــر| |بــــ طنط|د|

26o947 لعز|تـــ أبــــو |ء محمد فرح|سم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

852679 لمعبــــود ظريف|ن رجبــــ عبــــد|مريه ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ
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264837 لبــــدرى|عيل |سم|ح |طف صل|ن ع|مريه | معهد فنى تـــمريض بــــنه

6o9695 ى محمود |ي لسيد فضل|سمي  لمنصوره|بــــ |د|

876932  زىك  | ري|م
ى
جوزيف شوق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|555o6 لدين سيد عىل|ء |سهيله عىل صف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

335838 ئيل|ود ميخ|د د|مريم مجدي فؤ ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

9o8558 زق  |لر|لديبــــ عبــــد|لدين |محمد عز  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

44833| لسيد|ضىح عىل محمد عىل  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

8|32o5 ي|ل محمد عبــــد|محمد جم
لغنى ي|علوم 

|لمنى

8|4448 س محمد|ل عبــــ|كريم كم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|72o2 ي مجدي ميخ|ريز ه|م
ئيل|ئى سيه|نوعيتـــ عبــــ

8684|2 حمد|بــــر محمد |هره ج|لط| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4|o899 د حمزتـــ|لرحمن رش|م يحن  عبــــد  |حقوق طنط

352947 وى|رك دشن|طف مبــــ|م ع|لسل|عبــــد سيه|نوعيتـــ عبــــ

887686 يل |بــــر عىل ن|ص| نور سيوط|تـــربــــيتـــ 

|49728 ود هريدى|رص مه|لن|لد عبــــد |خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3452|2 ي قسيط|
يتـــ محمد محمد عىل مصطفى |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع

وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

525868 م|حمد رجبــــ فهىم محمد عل| سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

487386 حمد محمد|لنعيم |د عبــــد|حمد حم| سكندريه|ل|حقوق 

8o358 عيل|سم|م |لسل|ل عبــــد |مؤمن كم ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

92oo97 لحميد محمود |ء عزتـــ عبــــد|شيم ج|حقوق سوه

6237o هيم|بــــر|بــــوزيد |رص |نوره ن ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

9ooo88 ى رشو|يوسف مختـــ ن |ر حسي  ج|بــــ سوه|د|

734|8 لرحمن محمد|ء طتـــ عبــــد |زهر لفيوم|تـــربــــيتـــ 

5334o2 ين ك ى رسر مل جيد خليل|ستـــيفي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|28253 رون طلبــــ صديق|يوسف ه هره|لق|هندستـــ 

698943 لسيد|لسيد محمد |ر محمود |من لمنصوره|حقوق 

8o49|7 ي|سهر 
ى
ف سيد محمد شوق رسر ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

9o2649 ف عبــــد|محمود  لرحيم محمد |رسر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4|5389 محمد نبــــيل مصطفى أحمد بــــجول لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

246888 ذل|لش|حمد |هيم ثــــروتـــ جوده |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 
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|55432 بــــر|لج|حمد عبــــد |له فرج |ه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6oo337 محمد موىس زىك موىس |ره طنط|تـــج

5o948 م|لسل|شم عبــــد |مصطفى محمد ه ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

3|4462 متـــى| يوسف صبــــىحي حن ن|تـــربــــيتـــ حلو

349|5o ح فرج|لفتـــ|حمد عبــــد|فتـــ |هلل ر|هبــــتـــ  ى شمس صيدله عي 

836998 حمد|لعبــــد|زينبــــ حمدي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

687338 مر|رق محمد سعيد ع|محمد ط لمنصوره|حقوق 

555|4 بــــ|لوه|لىح عبــــد|مروه سيد عبــــد تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

86486| دي|ن عبــــ|زمزم عبــــده سليم دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

8|7o73 د|د محمد رش|ء عم|شيم ي|عه |زر
|لمنى

63996o لم|هيم س|بــــر|لد محمد |ء خ|وف زيق|لزق|ره |تـــج

233866 لح|حمد ص|ن |حمد شعبــــ| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|3o49o ين  ف فتـــىح ج|شي  لربــــ|د |رسر ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

322434 ف حلىم محمود|رتـــ |س رسر لفيوم|عه |زر

347oo3 هلل|بــــوزيد عبــــد|حمد |در |ن ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

|33968 ن|ن ريح|ن ريح|لرحمن رمض|عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

4|9336 ق|حمد |هلل |مرفتـــ فوزى فتـــح  وى|لشر |حقوق طنط

|28372 لد عىل محمد ذىك|خ ن|حقوق حلو

9|86o2 روس  |سك|ئيل |يبــــى ميخ|يرين عج| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

43836o حمد حشيش|ء صبــــىح فتـــىح |سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

3|7522 لمولي محمد|د |عىلي محمد ج ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

235o|4 عمرو سيد متـــول صديق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

2776|6 لغنيىم|حمد |لسيد |نهله  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

826594 حمد|ر حسن محمد |من دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|7449 ف صل|ندى  لح|لدين ص|ح |رسر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

77225| لدرس|لسيد محمد |يه محمد | زيق|لزق|نوعيتـــ 

258447 ء رأفتـــ طلبــــه عفيفى|عل ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

44667 وى|رق رجبــــ سعد|يه ط| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

25|737 ع سوسه|لسج|حمد |لحميد |حمد عبــــد| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ
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5o5479 لملك|ئيل عبــــد |بــــيشوى نبــــيل ميخ سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

332572 ف ح|منيتـــ | ن|لحميد رضو|مد عبــــد|رسر |ره بــــنه|تـــج

5o|387 ئى|لسود|لسيد محمد خي  |محمد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

526o87 حمد محمود|لسيد |عمرو عىل  سكندريه|ل|هندستـــ 

68o|62 ى مختـــ|خلود عثــــم ر|ن حسي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

339332 ه|يوسف محمد يوسف محمد ز |ره بــــنه|تـــج

49|387 د|لسيد ج|د |ن محمد ج|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

638937 لحميد حسن|لسيد عبــــد |ن |نوره سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

326968 تـــ | حمد عطيه محمد|مي  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

||744| ئى سعد محمود|يم|رس محمد | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

9o|o65 ل  |لع|ن عبــــد|لد سلم|ن خ|حن ج|بــــ سوه|د|

45|565 |هيم ند|بــــر|هلل |هيم عبــــد|هلل إبــــر|عبــــد ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

82629| ر محمد حسن|ر مختـــ|من دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

638o82 لحميد محمد حسن|رس عبــــد |ء ي|أسم زيق|لزق|بــــ |د|

258864 |لبــــ|د محمد عبــــد|محمد عم
ى
ق ى  ي تـــمريض شبــــي 

لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

684736 دى|لن|بــــر |لقوى ج|بــــر عبــــد |ء ج|هن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

635o6| لبــــربــــرى|لسعيد فتـــىح محمد |ء |رس| زيق|لزق|حقوق 

328284 ى  لعزيز بــــكر|حمد عبــــد|حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

635o68 ن|ر رمض|لغف|ء مندى عبــــد|رس| لمنصوره|بــــ |د|

293547 در عىل|لق|لم عبــــد|بــــده س|ع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

62349| مل تـــوفيق عىل|ئى ك|زينبــــ ه ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

52723| ن|حمد حس|لمنعم |ئى سعيد عبــــد |م| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|5287 ر|لنط|ر محمود |يمنى مختـــ ط|بــــ دمي|د|

758293 لسيد محمد حليقه|لسيد |ء |شيم حقوق بــــورسعيد

6944|o  |لش|لحسينى عبــــد |ح |لفتـــ|ء عبــــد |ول
ى
لمنس|ق لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

527794 حمد حسن طه|أيه خميس  سكندريه|ل|حقوق 

7o3o76 بــــ عبــــيد|لوه|فظ عبــــد |هر ح|طمه م|ف لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|55685 ى عليوه سيد | دين  حسي 
حمد|مصطفى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

28o39| هيم عمر|بــــر|م عىل |هش هره|لق|حقوق 

437485 لدين|هيم شمس |بــــر|ل طه |هيم جم|بــــر| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج
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85oo59 بــــ|بــــورح|هيم |بــــر|بــــ |بــــورح|محمد  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|34o24 ي محمد|مصطفى صل
ح مصطفى ن|بــــ حلو|د|

5oo255 ن|ح عثــــم|لفتـــ|محمد سعيد عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

629||3 تـــ محمد ليله|ل فرح|دى جم|ش عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|2276 تـــ|محمود محمد عويضتـــ بــــرك |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

244975 لمجيد|بــــ عىل عبــــد|لتـــو|زينبــــ عبــــد هره|لق|حقوق 

42294| ف فتـــىح |بــــرين |ص هيم|بــــر|لسيد |رسر سكندريه|ل|حقوق 

4o67o3 هلل|د |ر محمد مصطفى عبــــده ج|مي سكندريه|ل|ره |تـــج

75|346 لسميع|لقوى محمد عبــــد |لح عبــــد |جنه ص صيدلتـــ بــــورسعيد

322oo5 عيل|سم|لدين محمد |ح |طمتـــ محمد صل|ف ن|حقوق حلو

268736 مد|حمد ح|ء محمد |سم| شمون|نوعيتـــ 

9|8984 للطيف حسن  |لحفيظ عبــــد|حمد عبــــد| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7749o4 حمد| |لعل|بــــو |ره سعيد رجبــــ |س |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|777|8 ي عبــــد ربــــه|ء |دع
حمد مصطفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5o4623 لسيد عىل|تـــ عبــــده محمد |ل|جم سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

36o843 لمحسن محمد منصور |م عبــــد|جر عص|ه
ن|سلط

|ره بــــنه|تـــج

54583 ي عبــــد |لزهر| لمولي|ء محمد شوربــــىح  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

337o92 لد حمدى محمد|بــــ خ|رح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

87|623 بــــر|هيم محمود ص|بــــر| |دين ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|4|o73 مل عىل|م حفنى ك|هلل هش|عبــــد  ن|حقوق حلو

834|o6 مد|مل ح|حمد ك|ندي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|772|5 منصور مرزوق سعيد محمد ن|حقوق حلو

2292o2 هلل|رق حسنى عبــــد|يه ط| ن|علوم حلو

244o64 ى هلل|مل عوض |سمي  ك| مي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

344259 ن|يوسف محمد سيد سليم ى شمس|د| بــــ عي 

4o4883 يد |بــــو |محمد  ى يد |بــــو |هيم |بــــر|لي  ى بــــوزينه|لي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

247o2 ف عبــــد |هلل |منتـــ  ى|لحكيم |رسر مي  ن|حقوق حلو

326879 در|لق|جدتـــ محمد شديد عبــــد|م ى شمس|د| بــــ عي 

9|2o75 لسميع خليفه |يوسف عبــــد| رش ج|تـــربــــيتـــ سوه
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5|3o67 لعبــــد|كريم ربــــيع عىل فرج  عه دمنهور|زر

644785 وى|لكفر|لسيد |هيم |بــــر|طمه |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4o5635 ن|لحميد محمد سلم|مريم مجدى عبــــد  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

267929 ره|ن عم|ن محمد سليم|سليم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|48856 لجندى|يه محمد عىل عىل | هره|لق|ره |تـــج

257825 وى|لحلف|بــــر |محمد فتـــىح ج تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8o5622 حمد|ل |لجيد هل|محمد عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

877599 ن حفنى  |يه سيد رمض| معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

||623o مد|لحميد ح|مد عبــــد |محمود ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o9597 م محمد|لسل|لسعيد عبــــد |محمد أيمن  |هندستـــ طنط

|74862 لعظيم محمد|رضوى حمدى عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

45o3o8 ي عوض|لرحمن صفوتـــ صديق عبــــد|عبــــد
لغنى ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

764666 لخول|تـــسنيم محمد محمد متـــول  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|52249 حمد|لرحمن |حمد عبــــد |ر |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|62746 لليثــــى مصطفى حسن|حمد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4oo68o هلل|لم ضيف |لم نوح س|س ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

|55927 ي
 متـــول|لش|بــــكر عبــــد | دئى

ى
ق |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 
ل|ألعم

847o63 حمد|حمد ثــــروتـــ محمد عىلي | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7o|234 ده محمد|لدين عبــــ|مهند محمد سيف  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

276988 وى|لحفن|لعزيز |ء عىل عبــــد|شيم تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

27384 شم|ئف حلىمي ه|ء ر|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o9242 بــــينى محمد|كريم محمد رفعتـــ  لشر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6||6o5 ى|لجو|مروه نسيم بــــكرى عبــــد  د حسي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

233o44 حمد|مه محمد |س|ء |رس| هره|لق|ره |تـــج

6792|5 للطيف محمد عبــــده|مجدى مصطفى عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

22|597 ن محمد قنديل|م محمد رمض|سل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

32o565 ي محمد|لبــــ|حمد عبــــد|
سط لطفى تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|

مس|تـــجمع خ

334o3| لزغبــــي|حمد عرفه بــــيومي |مصطفى  ى شمس|د| بــــ عي 

82345 هلل|بــــ فتـــىحي عبــــد |لتـــو|هدى عبــــد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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4847o هيم|بــــر|م سعيد سيد |هش ن|طبــــ حلو

76|6|8 لسيد|ئى |م كيل|سم عص|بــــ لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

48934o بــــحر|ل|مل محمود |طمه محمد ك|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32972o لدين|لسيد حسن نرص |ميس حمدى |ل |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|5o5|7 ى محمد رفعتـــ محمد خضي  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

33o955 لمعىط مصطفى|دى عبــــد|له|مدحتـــ عبــــد |حقوق بــــنه

5|4|7| لسيد محمد  قطبــــ|ل |ن جم|نوره سكندريه|ل|بــــ |د|

62o949 ف محمد |محمد  هيم غنيم|بــــر|رسر ط|حقوق دمي

7o5352 لبــــيىل|م محمد رشدى |سل| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

35o289 ى |بــــو|هلل |عبــــد هيم|بــــر|نور |لعني  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

229895 هيم|بــــر|لدين يشى حسن |سيف  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

287324 حمد|ح |لفتـــ|م عبــــد|بــــ س|ربــــ ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

6992o5 ى|ء |سم| حمد عطيه حسي  لمنصوره|صيدله 

4|9662 لغنى يوسف منصور|محمد سمي  عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

6o287 ى ع ى تـــ|نرمي  وس|طف بــــشر ورصى ره بــــنى سويف|تـــج

9o5ooo ن مصطفى تـــوفيق مصطفى |نوره ج|بــــ سوه|د|

26475| حمد|عليىم | ء محمد زكري|عىلي |نوعيتـــ بــــنه

43935o ن|ء سمي  عىلي محمود عتـــم|آل لشيخ|بــــ كفر |د|

6o2633 لح|حمد ص|حمد محمد |محمد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

7|o262 ن|لسيد ريح|لسيد |هيم |بــــر|سىه  لمنصوره|صيدله 

44o293 هيم نصي |بــــر|مي محمد محمود  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

482528 لرحمن|عبــــد | لعط|هيم أبــــو |ن إبــــر|رو سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|6o|79 لدين|ل طلعتـــ عز|حمد جم| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

3|3495 لمدبــــول|حمد محمد |زق |لر|حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

439oo7 بــــ مرىس|لوه|لسيد مرىس عبــــد|لرحمن |عبــــد |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

82993o ى مون|كرم نسل بــــل| جورجي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|26765 بــــو زيد|م سعد محمود |ندى حس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

95775 هيم|بــــر|ء عيد سعد |سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

528986 لهلبــــ|كريم محمد فتـــىح  ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ
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642|5 لمطلبــــ محمود|لميس رجبــــ عمر عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

|569o7 لعزيز حسن|كريم محمد عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

322973 ى |ي لعظيم|ح عبــــد|لفتـــ|دى عبــــد|لن|سمي  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

|53878 يوسف محمد مرىس محمود ن|حقوق حلو

85o227 ى|م ى حسن حسي  زن حسي  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

829489 ن|لسم|لمجد |بــــو|مؤمن محمد  ج|ره سوه|تـــج

6o2464 وى|لششتـــ|تـــبــــ |هند سمي  ر |تـــربــــيتـــ طنط

76685o لحسن محمد حسن محمد حسن| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

45o3o لق بــــشي |لخ|محمد رجبــــ عبــــد  هره|لق|علوم 

3|6422 هيم|بــــر|حمد |جر محمود |ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8|4725 مي|ك س|حيل مجدي مل|ر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

524|79 زق|لر|در عبــــد |لق|سلىم محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

23265| للطيف|حمد مصطفى عبــــد|له |ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|3225 ي
شم|لدين مصطفى محمد عطيه ه|ء |ضى |ره طنط|تـــج

29499o ه حسن محمد|لل|حمد عبــــد | دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

35oo|7 بــــ|لوه|لدين مصطفى عبــــد|ل |جم| سم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

54o6oo ن|حمد سليم|م محمد |لسل|محمد عبــــد  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

3|7974 |هيم |بــــر|م حسن |حس
ى
لدسوق ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o833o لجود|مه أبــــو |لعزيز سل|د عبــــد |جه لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

22||82 حمد محمد عمر|ن |لد شعبــــ|خ ى شمس|تـــج ره عي 

3|4|89 لسيد|لمنصف |يمن مصطفى عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

348699 ن طه عطيه نعيم|يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

82643o رك|بــــ مبــــ|لوه|ن محمد عبــــد|نوره |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

258345 ود|ده بــــدوى د|ء حم|عل لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

6|98o6 ف أحمد ح مد فودتـــ|مد ح|أرسر ط|حقوق دمي

7o4|o5 لسيد سعدون|لسعيد |هر |ورد م لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o8636 ر|لنج|حمد |هلل |هلل سمي  عبــــد |عبــــد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

5o9427 ف عوض عبــــد| زي|لعزيز بــــسيوئى حج|رسر ره دمنهور|تـــج

7o838o دل عطيه محمد|ندى ع لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

77|79| للطيف|حمدعبــــد|للطيف |حمد عبــــد |محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 15002 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

52|993 لحميد محرم|ندى محرم عبــــد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

7|2333 ي
ن|ن موىس سليم|خليل سليم| دئى ره بــــور سعيد|تـــج

3583o9 مل|ئل يىح ك|طمتـــ و|ف |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|36564 م|م|لسيد محمد |حمد |محمد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

695436 لحمىل|لمتـــول |حمد محمد |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

9||936 لنمر |مصطفى محمد محمود  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

58486 جح محمد|م ن|د س|جه لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

3||8|7 لمسيح|رمسيس فهىم عبــــد| ن|يو ى شمس هندستـــ عي 

9o877o هلل  |ر عبــــد|لستـــ|عرفه عبــــد| لي|د سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

435363 د منس|لجو|لسيد عبــــد |د محمد |سع |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

2543|6 ن|ل عطيه زهر|ندى كم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|24|72 طف عوض يوسف|د ع|عم ى شمس|تـــج ره عي 

6|2o54 نم|لجيد غ|روضه محمد عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2|884 دى موىس|له|ن صبــــرى عبــــد |رو لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o8566 ى مجدى |ي |لسيد عبــــد |لسيد محمود |سمي 
بــــ|لوه

لمنصوره|ره |تـــج

|76o8o ح حسن|لفتـــ|لد حسن عبــــد |خ ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

9o945o ء سعيد يسن |ء عل|صف ج|عه سوه|زر

|5|75 طف حبــــيبــــ مرقص|ريز ع|م كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

5|6337 لعرينى|لسيد جمعتـــ جمعتـــ |عبــــي   بــــ دمنهور|د|

84o825 ى رمض|ي ىطي عىلي|لع|ن عبــــد|سمي  |نوعيتـــ فنيه قن

69o4| لجليل|ء محمد معوض عبــــد |شيم ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

|32753 ى هلل خليل|عشم عبــــد | جي  هره|لق|حقوق 

8939o7 ن  |لمجيد بــــدر|حمد عبــــد|هلل |عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

438476 طه محمد طه بــــيىل منيس |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

63|595 حمد|حمد محمد | |دين زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

899o8o ن هلل جبــــره  |د رزق |عم| مي  ج|صيدلتـــ سوه

22998| حمد سعد|لد سعد |حمد خ| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

895788 يوس |لقمص رسج|سعد جوهر | |رين|م ج|ره سوه|تـــج
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4369o9 ذل|لش|لسعيد  محمد |ر محمد |من لشيخ|بــــ كفر |د|

438467 فظ|حمد سعيد ح|ر |عم لشيخ|طبــــ كفر 

232o5| لرحيم|عيل عبــــد|سم|ه |لل|محمد عبــــد هره|لق|حقوق 

97474 حمد محمد|محمد محروس  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|37326 سيدهم| م حن|ندرو س| هره|لق|ر |ثــــ|

46662 بــــ محمد|لتـــو|حمد سمي  عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

9o49o6 حمد  |يز |دل ف|خلود ع ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|57764 يه محمد سيد محمد منصور| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5298o6 حمد محمود محمد نشأتـــ حميده| بــــ دمنهور|د|

79362 هلل|دل محروس رزق |نوبــــ ع|بــــ| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

767|57 ف |حمد | ن|هيم محمد حس|بــــر|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

82528o حمد محمد|محمود محمد  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

9|6845 رك |مبــــ|رص سيد |لن|ء عبــــد|سم| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

768654 ع|هلل محمد رف|ربــــى عبــــد  لعريش|تـــربــــيتـــ 

5438o6 ى|رس محمد مصطفى ش|عىلي ي هي  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

693848 ن ح|لفتـــ|ء حمدى عبــــد |عل| مي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

62o282 ره|رق محمود عم|محمد ط ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

59958 لبــــكرى|ل محمد |كريم جم ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

623588 هيم عىل كريمه|بــــر|ن |ئى رمض|أم ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

4958|4 د|لسعيد مر|ل |محمد جم ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

282225 هلل|دى رفعتـــ سعد فرج |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o59o| ى| حمد مجدى عىل حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

642o84 لرحمن محمد|محمود سعيد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4785o9 ئى|للق|لد محمد عىل |مريم خ لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|29944 ى ع دل فتـــىحي لبــــيبــــ|كرستـــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|47o9 دي محمد|له|يه سيد عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

37588 حمد|لحفيظ فهىمي |ء عبــــد |شيم ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس
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|342|4 وق نبــــيل  هيم محمود|بــــر|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

883345 زن  |م محمد ذىك م|سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3479|7 هر|ح سعيد ض|م صل|سل| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|35|5| طف خلف محمود|محمود ع ى شمس حقوق عي 

434o23 لشيخ|لدين مني  |ء |ره عل|س |ره طنط|تـــج

284|22 متـــ|لدين محمد صديق محمد أبــــو ش|عز هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68o29| بــــينى|للطيف عطوه |نشأتـــ عبــــد | هويد لشر لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

2|5|5| ميشيل صفوتـــ صهيون معوض هره|لق|هندستـــ 

7625|7 عيل|سم|سم |يوسف عرفه محمد ق حقوق بــــورسعيد

779|oo هيم|بــــر|هيم محمد فتـــىح |بــــر|هدى  زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

325242 لد محمود محمد|مهند خ ى شمس هندستـــ عي 

447486 هيم محمود|بــــر|هلل سعيد محمد |هبــــه  ن|سو|بــــ |د|

296473 مجدى مصطفى محمد عىل |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

348288 م مصطفى درويش|م|يدى خليل |ه ى شمس|د| بــــ عي 

323323 يد عىل |بــــو |متـــ محمد |س|محمد  ى ق|لي  وى|لشر ى شمس|تـــج ره عي 

3|526o لمعىط|لحسينى عبــــد|تـــم |مصطفى ح ن|ضتـــ حلو|علوم ري

48|638 هلل محمد|محمد مرىس يمنى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o3524 ن محمد|ح محمد عش|صل| دين ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2|7387  محمد عىلي |فريده 
ى ي|لحسي 

ى
لدسوق هره|لق|ج طبــــيع |عل

736|5 ي عبــــد|ه
لمجيد|يدي محسن قرئى صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

|3o|25 طف نجيبــــ بــــسطوروس|ع| رين|م ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

7|6|62 ى|للطيف ش|مر نبــــيل عبــــد |تـــ تـــ|نعم هي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

3|9472 لعزيز|ل حلىم عبــــد|رضوى جم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6259|o حمد|م |لسل|روق عبــــد|ف| حمد رض| زيق|لزق|ره |تـــج

|32758 حمد مصطفى طه|رضوى  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

55567 حمد|لد وليد بــــكرى |خ تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6o7o52 فع محمد شتـــيوى|لش|ر |من لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

27|9|9 لكوم|ح عىل عمر |لفتـــ|مروه عبــــد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

47o25 لسيد محمد|ء عمر |دع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

823o|6 شم|لمنعم ه|ء عىلي عبــــد|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى
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778oo2 بــــق|مه عىل مصطفى س|س|ره |س زيق|لزق|ره |تـــج

59|35 محمد عيد عيد حميدتـــ تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

79377 هيم|بــــر|روق |رق ف|روق ط|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4|6657 حبــــيبــــه عىلي عىلي نجم لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

752997 هيم|بــــر|محمد محمود محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

67674 رثــــ|لح|بــــو |ن |ء شعبــــ|محمد عل لفيوم|حقوق 

23324| لرحمن|رص عبــــد |عد ن|فوزيه ربــــيع مس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

482578 ن فرج|حمد محمد مرج|ء |عىلي سكندريه|ل|ره |تـــج

96623 ى|لعظيم |ن عبــــد|هيثــــم شعبــــ مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

855|6| ل عىلي محمد|م كم|نغ| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

8399|7 هلل محمود منصور حسن|يه | دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

85774| م عيسي محمد|م|هيم |بــــر| ي|بــــ |د|
|لمنى

38o69 لعزيز|حمد عبــــد |هلل |حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

22596o حمد|م حسن |حمد عص| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

44|58 ف عبــــد | هلل|حمد عبــــد |هلل |رسر ن|بــــ حلو|د|

453965 ج|لسم|لعزيز محمد |حمد شكرى عبــــد| لشيخ|هندستـــ كفر 

438947 هلل|لعظيم عبــــد|هلل عبــــد|د عبــــد|زي |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

23842o حمد محمد|لسيد |روى حمدى | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o68|7 حمد عىل|زم |مريم ح تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

633685 عيل محمد حسن|سم|لحميد |هلل عبــــد|عبــــد زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8348|| هيم|بــــر|م |لسل|هيم عبــــد|بــــر|حمد | دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

365849 ى عىل|محمد عل ء خي  ن|حقوق حلو

77o592 لعزيز مهدى ميتـــكيس|ج  محمد عبــــد|ن |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

643o77 حمد|م جمعتـــ |ندي غريبــــ بــــره زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6246o4 آيه طلعتـــ محمد عوض محيلبــــ ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

857|25 هر|لظ|رجي عبــــد|ن محمد ج|يم| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

83o639 ره|مل بــــش|هلل ك|نطونيوس فضل | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

53966| ق عبــــده مرىسي|لرز|مريم محمد عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

844749 حمد|نور |حمد محمد | ن|سو|بــــ |د|
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53oo64 |لبــــ|ن عبــــد |د رمض|مدحتـــ عم
ى
ق ضتـــ دمنهور|علوم ري

25933 مح عزيز محمد|هدى س هره|لق|طبــــ 

426382 ل|لسيد محمد ذىكي رح|مريم  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|68354 ى محمود|ر |مي حمد حسي  لمنصوره|حقوق 

88327| لمنطلبــــ سيد |مصطفى عىل عبــــد سيوط|صيدلتـــ 

648967 مي|لش|لكريم |رص محمد عبــــد|حمد ن| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

48364o هلل||لصغي  عط|دل |ر ع|من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

36243| شم سيد|تـــ ه|هلل شح|منتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

46o864 ل|لع|يه محمود تـــوفيق عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|643 لمجيد عنبــــر|لدين عبــــد |ح |صم صل|ع ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

8|2987 حمد|ن محمد وجيه |عمرو رمض ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

359o4 لعطفى|حمد |هيم |بــــر|لمنعم |سلىم عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

84o876 ي|
ي محمد مصطفى

يه مصطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

87449 لرحمن محمد جوده محمد|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

92369o ن |لم|وى سمي  يوسف س|لشعر| ج|حقوق سوه

|37|85 هلل|زق عبــــد |لر|م عبــــد |عمر هش ى شمس حقوق عي 

4o996 لبــــر محمد|ء فرج عبــــد |شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

79|7|6 لرحمن|لم عبــــد|حمد محمد س|عمر  زيق|لزق|هندستـــ 

8o4678 لمحسن|لمجد عبــــد|بــــو|م |د هش|جه ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

6o6o35 حمد رسور|بــــر |حمد ص|در |ن ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

59324 للطيف|ء سيد محمد عبــــد |شيم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

342|92 لكوم|حمد حسن |هيم |بــــر|حبــــيبــــتـــ  |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

4o67|5 ن بــــحر|يدى محمد يوسف سليم|ه سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

883442 لرحيم  |لجليل عبــــد|ده عبــــد|ء حم|وف سيوط|ره |تـــج

|43645 ندى محمد فتـــىحي عمر هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|24476 حمد فتـــىحي محمد|عيل |سم|ندى  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|22752 ي|لر|م عبــــد |ن حس|رو
زق حسنى دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

555o2 وى نرص|لعزيز ص|ء عبــــد |شيم طبــــ بــــنى سويف

48549| ن|لغنى مصطفى محمد عثــــم|ء عبــــد |سم| ى شمس| لسن عي 
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7|6o89 ي|لعزيز حميده محمد |مروه عبــــد 
رى|لىحى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5257o2 لوليىل|حمد |نور |رس مسعد |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

923844 فظ |ئى جميل كندس ح|م| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

29o7|7 هيم محمد يونس|بــــر|هيم |بــــر|ره |س سيه|نوعيتـــ عبــــ

32883o لسيد متـــول|لسيد مصطفى |مصطفى  ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

5o2||| ى|حسن مدحتـــ حسن  حمد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

7635o4 |بــــو |هيم محمد حسن |بــــر|لدين |ن نرص |نوره
|لعل

بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

78o765 ئى|لعجو|لسيد |بــــر ذىك |خلود ج ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

44875o ود|ل فتـــوح عبــــده د|بــــل |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

|58|34 يف عمر عبــــد |ه |لبــــ|يدى رسر
ى
ق ن|بــــ حلو|د|

9o4452 عيل |سم|دهم محمد |يوسف  لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

85454 هلل سعيد محمد محمد|منتـــ  لفيوم|عه |زر

4|75|8 لعسيىلي|حمد يوسف |م |هش |حقوق طنط

3528o8 بــــ|لوه|رس رفعتـــ عبــــد|عمرو ي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

286762 لسميع|لعليم عبــــد|لمنعم عبــــد|ده عبــــد|غ تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

624475 زيد|مروه عبــــده عىل عىل بــــ لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

2|2943 نه حسن موىس سيد موىس|د ى شمس|تـــج ره عي 

7o||97 هيم|بــــر|لسيد محمد |م |لرحمن س|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

85|o| ى محمد حبــــسر|جه د حسي  حقوق بــــنى سويف

5o6567 وق  هيم محمد عيس مرىسي|بــــر|رسر سكندريه|ل|عه |زر

5o74|7 لح عىل|ن ص|جر رمض|ه سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

52||74 تـــ  لمقصود عصفور|لسيد عبــــد |أمي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4o2935 حمد|هيم |بــــر|لرحمن محمد محمد |عبــــد ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

692o26 |بــــ عبــــد |لوه|بــــر عبــــد |بــــ ج|لوه|حمد عبــــد |
لمحسن

ي|هندستـــ 
|لمنى

43o22 تـــ|لشح|هلل |ء ممدوح عبــــد |ل| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

4o6o59 مريم فهيم فتـــىحي يوسف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82953 حمد|لحق |د|بــــر ج|ن ص|يم| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

79597  عبــــد |ء حس|سم|
ى
لغنى|م شوق ن|حقوق حلو

269|o4 |لقل|حمد |ح وليد |سم ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 
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285|8o ن يوسف|ح شعبــــ|يه صل| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

825o|9 حمد|لحميد |ذلي عبــــد|لش|محمود  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

6232| للطيف|ره عرفه حسن عبــــد |س ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

|27727 ح حفنى|لفتـــ|لجليل عبــــد |محمد عبــــد  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78||25 لسيد|ل |لع|ل عبــــد |عمر جم زيق|لزق|ره |تـــج

7555|9 ى عمر|عمرو  لسيد محمد حسي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

884654 ي|
ى
ض |حمد محمود سعد ق سيوط|تـــربــــيتـــ 

7o55o6 دى|له|لرحمن مني  محمد عبــــد |عبــــد  صيدلتـــ بــــورسعيد

894843 لسيد هريدى |مجد |لرحمن |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

898o4| عيل  |سم|رص محمود |حمد ن| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

2856o9 ي|ن حسن |مه عدن|س|ن |شكر
لففى ن|حقوق حلو

||96oo يوبــــ عىل|يوسف محسن  ى شمس|تـــج ره عي 

844445 بــــوبــــكر بــــخيتـــ عىلي|نتـــ |بــــس ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

249939 طه|سندس شبــــل سعيد بــــل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

542396 لحق عىل خرصى|هلل رأفتـــ عبــــد|هبــــه  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

9o8|36 ى |ء عزتـــ |هن حمد |مي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

856583 مي|حمد محمد شلق|محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

34249o ى سعد | هيم سعد|بــــر|نس محمد حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

27474 د فرج عطوتـــ|ء عم|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|7o|73 لعزيز|عبــــد | لعل|بــــو|نعمه بــــهجتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5458o2 سكندر|مون |سعد بــــل|بــــيشوي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84|542 ي فنجري|م عبــــد|بــــ عص|رح
لغنى قرص|ل|فنون جميله فنون 

34938o مه سعد محمد|هر حمدى سل|م |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|78253 لرحمن محمود|مصطفى محمود عبــــد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

4828|6 ف محمد |يه | حمد|هر |لط|رسر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

4|o992 لجندى|لسيد |بــــ |يه|منه  |ره طنط|تـــج

5o58|8 ل|لحبــــ|حمد محمد |بــــر |حمد ج|محمد  سيوط|عه |زر

756|2 ن مرىس|ن محمد رمض|يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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7|966 حد|لو|فظ عبــــد |لح|ن عبــــد |يه رمض| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

4386o4 لسيد|م جمعه خليل بــــدوى |ر لشيخ|ره كفر |تـــج

|3|543 هيم|بــــر|لح |حمد ص|محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

92376| للطيف |لد رجبــــ عبــــد|ء خ|رس| ج|بــــ سوه|د|

93|5| ن|دى رمض|حمد ن|محمد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

69||o4 لسيد عوض|لرحيم |لرحمن عبــــد |عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

336|92 ى|هلل بــــش|د نرص|ميل| مي  ى شمس| لسن عي 

6|539 حمد قطبــــ|ل حسن |من ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

28355o ى عبــــد |نهله عبــــد د|لجو|لعزيز سيد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

63o292 عيل|سم|حمد |م |حمد س| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

869827 ي حمدي 
هيم|بــــر|عيل |سم|مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

54|866 لصمد مسعود|رك عبــــد|حمد محمد مبــــ| |حقوق طنط

6o53o وى يوسف|وى بــــطرس بــــبــــ|ئل بــــبــــ|و زيق|لزق|حقوق 

3623o8 ى عبــــود|ضى |جورج ر مي  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

638845 ى |ي حمد مصطفى|هيم مصطفى |بــــر|سمي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

33|966 بــــو رسيع|لد عويس |ئى خ|م| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

49|333 م|رس حسن عل|ء أحمد ج|رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|337o9 ضل|ح ف|حمد صل|ح |صل هره|لق|حقوق 

|47|34 هيم|بــــر|د |لجو|تـــ عبــــد |لشح|د |ذي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7o5843 هيم|بــــر|لعوضى |هيم |بــــر|محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

784575 هيم حميده|بــــر|حمد عوض |ء |رس| زيق|لزق|ره |تـــج

529998 هلل غيثــــ|لغنى عبــــد|د محمد عبــــد|فؤ ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

772698 لدهبــــ|بــــو|لعزيز |ن عبــــد |محمد حمد لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

755o74 هيم|بــــر|ضى |لر|هيم عبــــد |بــــر|هلل |عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|38976 ى|رق سيد رج|يه ط| ء حسي  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

4o4354 ن قطبــــ|بــــ رمض|لوه|حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|ره |تـــج

35|45 لدين طلعتـــ محمد فهىمي|ل |ن كم|نوره كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3|738 دل محمد|مريم محمد ع منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

775o46 رجي|رجي ج|عيل ج|سم|محمد محمد  زيق|لزق|بــــ |د|
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42|6|7 ح محمد مصطفى|لفتـــ|ء محمد عبــــد|أسم لمنصوره|حقوق 

32o76| حمد|لسيد |زم |حمد ح| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

838966 ي|
يه عبــــده سيد مصطفى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

82o26| مي فضل فرج|ستـــي  س| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

523883 ن محمد مرىس|أدم رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2478o2 حمد|مد سيد |مد ح|هر ح|حمد م| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

894o94 رص فتـــىح محمود |لن|ء عبــــد|سم| سيوط|بــــ |د|

4954|o لح مسعود طويلتـــ|م ص|حمد عص| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

6|7877 حمد يوسف بــــصل|رحمه  ره بــــور سعيد|تـــج

|546o5 يد |بــــو |لدين |عمرو نرص  ى لسيد|لي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|744o4 در|لق|لحكيم عبــــد |لرحمن رجبــــ عبــــد |عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

694|56 ى عبــــد  در عمر|لق|ندى نبــــيل حسي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

525o55  مىكي
حبــــيبــــه أحمد محمد مدئى سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

629599 عيل|سم|ن |لحميد سليم|ل عبــــد|سمر جم زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

2335o وع|در محمد مط|لق|محمد مصطفى عبــــد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

8o5485 حمد|هيم محمد |بــــر|خلود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

429o45 ه ثــــ| غبــــ حنيش|وي ر|بــــتـــ بــــدر|مي  |ره طنط|تـــج

2|24oo ى محمد عىل|ع دل جميل حسي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|3o485 لعزيز محمد|مريم محمود عبــــد  هره|لق|صيدله 

8|87o9 ف طه محمد|مروه  رسر ي|علوم 
|لمنى

87o5o2 ى عبــــده|م محمد حس|هش ني  لمنصوره|حقوق 

262635 شد|ش ر|زق حو|لر|م عبــــد|سل| ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

78777o ن|ء محمد حسن سليم|رس| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

235o92 ى|رص هريدى حس|لن|ر عبــــد|مختـــ ني  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

6o56o ن عويس مصطفى|سحر رمض تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

84o|3 ي|متـــ عبــــد |س|رق |ط
لعظيم تـــوئى |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|

ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

32||28 هلل|بــــ |لسيد ج|ن حسن |حمد رمض| ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

3563|5 ئى بــــىه محمد|حمد ه| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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63oo66  
ى
 |هيم |بــــر|لسيد |دسوق

ى
حمد|لدسوق زيق|لزق|طبــــ 

434392 مه|هيم سل|بــــر|ء محمد فريد |شيم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

766|75 وق ع ع|بــــر|لح |دل ص|رسر هيم رسر صيدلتـــ بــــورسعيد

529o48 عيل|سم|بــــو |بــــ |لوه|يوسف مسعد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

82547 حمد عيد حمد|عيد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

68o|98 طف تـــوفيق بــــندق|تـــوفيق ع ن|طبــــ حلو

|22675 فظ محمد حسنى|لح|حمد عبــــد |محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

52|676 وي|لحفن|لسيد محمد |ء |رس| زيق|لزق|عه |زر

46684 بــــ|لتـــو|عىل سيد سيد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

2|439 دل صبــــرى نورمحمد|رضوى ع عه مشتـــهر|زر

769o87 ن|يد سليم|ن ع|بــــسمتـــ سليم لعريش|تـــربــــيتـــ 

4424|9 لجوهرى|هلل |لسيد فتـــح |لسعيد |لرحمن |عبــــد لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

9o|3o8 لبــــصي  محمد |حمد عبــــد|منيه | تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

259|4o لحميد|ح عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|4|589 صف|م ن|م|م سيد |م|ضىح  عه مشتـــهر|زر

875239 سم نجيبــــ مرقس |بــــ| ري|م سيوط|ره |تـــج

632|36 لبــــرنس|ع |لسبــــ|ع محمد |م سبــــ|له| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

55279 ه شعبــــ| زق|لر|ن محمد عبــــد |مي  صيدله بــــنى سويف

|7742| دل يونس عمر|محمد ع ن|حقوق حلو

48o957 ر|لسيد نو|ئى محمد فهىم |م| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

898267 ي |لق|عمر محمد سعودى محمد 
ضى ج|هندستـــ سوه

84o||2 لرحمن|لحسن عبــــد|بــــو|فرحه محمود  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

629772 هيم|بــــر|حمد |هيم سعدون |بــــر| زيق|لزق|بــــ |د|

9||362 لحمد |بــــو|ن |لحمد حنفى عثــــم|بــــو| ج|ره سوه|تـــج

6o7595 لطويل|لسعيد فريد |ء |رس| لمنصوره|حقوق 

627986 حمد موىسي|حمد وليد محروس محمد | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

627922 ن|حمد عثــــم|هيم |طف إبــــر|د ع|جه زيق|لزق|نوعيتـــ 

52ooo| ف أحمد سلومه ه أرسر أمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

338oo5 دى|له|مصطفى محمد محمد  |تـــربــــيتـــ بــــنه

9|2525 حمد |بــــدين |دل ع|يه ع| ج|بــــ سوه|د|

4o4272 هيم|بــــر|لسيد |بــــر |حمد ج| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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649353 هيم|بــــر|محمد عىل عبــــده عىل  لمنصوره|حقوق 

33o795 هلل بــــيومي|تـــم فتـــح |حمد ح| |حقوق بــــنه

4762|o ن هيم عوض|بــــر|هلل |موريس عطيتـــ | مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

92o733 حمد |بــــوضيف محمد |جر |ه ج|ره سوه|تـــج

7o4542 لسيد حسن متـــول|حسن مسعد  زيق|لزق|ره |تـــج

69264o در جوده عىل|لق|ل عبــــد |م كم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

27532o هلل|عيل عبــــد|سم|حمد محمد | دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

635277 ل|لسعيد عىل محمد غ|ئى |م| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

5o7654 لحميد عىلي|لدين حسن عبــــد|م |ريج حس| سيوط|عه |زر

73o54 م|تـــ ف|ن فرح|ريو يون|م تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

494674 يف| م حسن زكري|حس رسر دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

4oo382 ج|لسم|لدين محمد |ء |يحن  بــــه سكندريه|ل|بــــ |د|

|5582| د|هلل عىل سيد مر|م عبــــد |عص تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

9|7683 ل  |محمد رجبــــ حسنى جل سيوط|ره |تـــج

267489 دريس محمد حسن|منى محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2|6o52 ى|لحميد |لدين عبــــد|ء|ء عل|لزهر|طمه |ف مي  ى شمس حقوق عي 

||6688 ي |ح
تـــ|لزي|زم طلعتـــ لطفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

38962 لمجد|بــــو |م سمي  سعيد |هش هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

864723 ى عبــــد|نور عبــــد|نجوي  رثــــ|لو|لمعي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

345559 ى محمد حسن مر|د |ن عم|نوره د|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

9oo|54 حمد محمد محمد قبــــيضي | ج |تـــمريض سوه

8|632o ي |محمد 
ى
ف محمد شوق هيم|بــــر|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

7|7237 لم|يه سعد عىل محمد عىل س| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8589|3 ي|ر
حمد|للطيف |رص عبــــد|ن| ئى ي|عه |زر

|لمنى

48253| ى |ن |رو ى شتـــ|حمد |مي  |مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

867999 مل بــــكري محمد حسن| |ج طبــــيع قن|عل

774457 لسيد محمد|ن |محمد نبــــيل شعبــــ زيق|لزق|هندستـــ 

47379 لسيد محمود بــــدوى|محمد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

256389 م|مل هش|وليد سعيد ك ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

63|348 لغنى|حمد عبــــد |حمد سعد |ندى جميل  زيق|لزق|عه |زر
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3|4oo4 ي رف|
عي|حمد محمد مصطفى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2596o9 لغنى نجم|ء محمد عبــــد|ل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

63766o لحميد محمد عطيتـــ|هدى سليم عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

2|525| در|لق|لدين عبــــد|بــــ مىح |يه| |رن هره|لق|ره |تـــج

8327o9 محمد عىلي حسن يوسف دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

6o9347 لمدبــــول بــــوبــــو|رس |م ي|ر ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

68|33| ى عطوه| حمد محمد حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

56226 هدى سمي  سيد حسن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

8|8884 |سحق وهبــــه حن|ره |س ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

425298 يف محمد فريد  لوكيل|فرح رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

8265|5 ي
وي|لجد|حمد محمد |ء |بــــه| دئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

857o39 عيل|سم|م |لسل|حمد عبــــد|ح |صبــــ حقوق بــــنى سويف

775963 ى ع|ي مر|دل حسن ع|سمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|8273 لمجد|بــــو|هيم |بــــر|لرحمن محمد |عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5o2444 لح خميس محمد محمد|يوسف ص بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

48335o بــــو زيد|لحليم عىل |ن مصطفى عبــــد |نوره عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o|o|6 لىح وحيد معتـــمد محمد محمد|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2436|3 لعزيز|ء فرج عطيه عبــــد|شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

29496| ى مصطفى محمد محمود حسي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

8822o7  جمعه  
ى
محمد فريد شوق سيوط|طبــــ 

77|69o ج محمد|م محسن ىسي ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

252|83 بــــ سعد|لتـــو|ر محمد عبــــد|مي ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

4979o| ى ع مد أبــــوحطبــــ|دل ح|رني  ره دمنهور|تـــج

326o57 هلل|حمد عبــــد|سوميتـــ محمد عبــــدهلل  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|3o79o دى نرص|د ن|بــــيشوى عم ن|بــــ حلو|د|

26294| لعدوى|هلل |هلل محمد عبــــد|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8346| م حسن|م|بــــ سيد |لتـــو|عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

343o5 ىط|لع|حمد محمود عبــــد |عمر  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

22262 لسعود|بــــو |مه |رحمه محمد سل هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د
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42297 م عىل محمد عىل|هر هش|بــــ كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

752987 |بــــر|محمد سيد 
ى
هيم دسوق ره بــــور سعيد|تـــج

486773 ن|بــــر محمد تـــوغ|محمد خميس ص سكندريه|ل|ره |تـــج

6|2459 در شلبــــى|لق|تـــ محمد عبــــد|آي |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|38638 عيل|سم|لغنى محمد |لد عبــــد |يه خ|هد ى شمس|تـــج ره عي 

75o9|| حمد|حمد مصطفى محمد |ن |مرن دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

82454o ى ميص|جورج م ل|لك مكي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

3576|7 هيم|بــــر|لعزيز |د شحتـــه عبــــد|جه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

545262 نه|حمد منصور كـتــــ|محمد سعيد  سكندريه|ل|بــــ |د|

4989|9 د|لجو|هدى محمد محمود جمعه عبــــد تـــربــــيتـــ دمنهور

6oo|74 ي س|منه 
لم طعيمه|هلل محمد مصطفى زيق|لزق|ره |تـــج

|68o3 ف سعد عبــــد |م |سل| لرحمن محمد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7|979 د|لجو|بــــسمه محمد محمود عبــــد  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

287593 محمد تـــرىكي محمد| ميىلي|ك ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

884224 ضى |بــــر ق|لكريم ج|ديه عبــــد|ش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

688354 ل|لمتـــول |هيم |بــــر|هبــــه تـــوكل  ى وى|لميى ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

|673o5 لمنصف محمود|رص عبــــد |لن|قيه عبــــد |ر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

632o73 ي|ه
ى
هلل|ض عبــــد |جر مصطفى ق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6357|6 ل|لع|لسعيد عبــــد |دل |ع| مه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

62|722 ئى|لحور|س |لق عبــــ|لخ|مد عبــــد |مريم ح ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

273232 هيم|بــــر|محمد حمدى محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

373689 ى ن|ج دق تـــوفيق|دى ص|كلي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

327492 حمد نوفل|ل رجبــــ |يتـــ جم| ن|علوم حلو

365253 لح|بــــ ص|لوه|حمد عبــــد|مصطفى | لي|د ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7o64o4 لىح محمد|لىح محمد عبــــد |ح عبــــد |سم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

535883 ف |ن |جيل لحليم|هيم عبــــد|بــــر|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|7o5o لحكيم|لدين عمر عبــــد|د |مدحتـــ عم ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

9o5238 هيم |بــــر|مل |ندرو سعد ك| ج|بــــ سوه|د|

4|5o|| ى عبــــد|عبــــد لجمل|لمجيد |لمجيد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج
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875o8 زق|لر|در عبــــد |لق|زينبــــ مهدى عبــــد  لفيوم |تـــمريض 

4o7277 ي عبــــ|رو س محمد تـــوفيق|ن يحن  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34|77o لم|سط س|لبــــ|كريمتـــ جميل عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

432|6o رثــــ حسن|لو|هلل بــــشي  محمد عبــــد |هبــــه  |بــــ طنط|د|

485o9| لعظيم محمد مصطفى|حمد عبــــد |ن |مرو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o4|75 بــــر حسن فرغىل|لسيد ج|هيم |بــــر| |حقوق طنط

7o||45 ي|محمد سمي  عىل عىل 
لسعدئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o2o6o هيم|بــــر| |نوبــــ مجدى حن|بــــ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24||49 لحسينى فهىم|رص |محمد ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8239o9 شم|مد ه|ل ح|عمرو جم ي|تـــمريض 
| لمنى

24652o رسج|ل|ق |لرز|حمد محمد عبــــد| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|5537 طف سعيد محمد|ع| ن|ر هره|لق|بــــ |د|

266|6 لبــــيه|زق |لر|زق عبــــد |لر|رس عبــــد |هلل ي|عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

847|7| حمد محمد|محمد جمعه  ن|تـــمريض أسو

3438|8 ى|م سيد محمد حس|سل| ني  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

355577 محسن عىل حسن| مه ى شمس حقوق عي 

6o8599 لسعيد كوهيه|هلل محمد |منه  |ره طنط|تـــج

3|24|7 لرؤف جمعتـــ|لسيد عبــــد|حمد |رحمتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o|556 حمد فرج|ء صبــــىح محمد |سم| سكندريه|ل|بــــ |د|

68|288 لبــــيىل |ره |محمد هيثــــم رجبــــ عم لمنصوره|ره |تـــج

||9637 رس عىلي فهىمي|مصطفى ي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|4o52| لنعيم|حمد ربــــيع عبــــد |ء |شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5o3929 لسيد محمد|مد |دل ح|يوسف ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

758658 ى غنيم|حمد محمد | مي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

699oo| ى محمد عبــــد |ي زهرى|ل|ل |لع|سمي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

789238 لم|للطيف س|لد محمد عبــــد |خ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

||836o حمد حسيبــــ محمد|رق |مصطفى ط ى شمس|تـــج ره عي 

54265o ي|ر
در غندور|لق|رجبــــ عبــــد| ئى ره دمنهور|تـــج

|29723 حمد محمود|لرحمن مصطفى |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر
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785453  جمعتـــ|لزهر|
ى
ء حسنى فوق زيق|لزق|حقوق 

43632o ر غلمش|لستـــ|بــــ فتـــىح سعد عبــــد |يه| لشيخ|علوم كفر 

858|9 بــــر معوض|لرحمن ج|حمد عبــــد | ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

499484 |لبــــ|لمنعم عبــــد|م عبــــد|م|ر |من
ى
ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o4o65 ي|بــــر|لرحيم |ندى صديق عبــــد 
ل|هيم جى لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|6o88 بــــ|زى شه|لمغ|ل يونس |ندى بــــل ى شمس علوم عي 

766937 محمد بــــكي  محمد بــــكي  محمد ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

782|75 وى يوسف|لشن|لسيد |خلود  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

24|o44 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|هيم سيد |بــــر| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

347777 لد حسن زىك|حسن خ ى شمس حقوق عي 

229o75 جح لبــــيبــــ|ندى سمي  ن|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43|4o4 زي سعد|نور حج|زي |هيم حج|بــــر| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

282279 لرؤوف طلبــــه|م عبــــد|محمد عص رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

|3|o36 لعظيم|هر عبــــد |هر محمود محمد ط|ط ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

|44858 ى محمد مصطفى |ي عيل|سم|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

358|o6 لسعود|بــــو |لسعود فتـــىح |بــــو |لرحمن |عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

539286 ي |صيل |يتـــ عىلي |
بــــينى د|لضي|لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3244o ف ص|سيمون |ن| كر|لح ش|رسر ن|بــــ حلو|د|

84o953 هيم|بــــر|طمه محمد محمد |ف |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

6|268o ل|حمد هل|حمد ممدوح |رحمه  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|32957 رأفتـــ يوسف بــــيوم| ر|ي لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

|57795 هيم مصيلىح|بــــر|طف |ع| عل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

328657 مر عوئى مرىس|مصطفى تـــ |ره بــــنه|تـــج

2|839o لسيد|ن حسن محمد |رو ن|علوم حلو

225824 ن|حمد محمد رمض|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

74245 د محمدعىلي|يوسف سيد فؤ| دين ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8|9372 ي خ
لد فهىمي|ضىحي مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

445255 ى عبــــد|عبــــد  ل|لع|لرحمن حمدى حسي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري
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772367 لعربــــ|حمد محمد عز| |يش زيق|لزق|علوم 

39435 لرشيد عىل حسن عىل|لبــــنى عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

75|2|3 ين سيد محمد سيد شي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2437o8 يه قرئى محمد محمود| ى شمس|د| بــــ عي 

827759 ن محمود|ن عطيه ذيد|ذيد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

434o28 ع محمد نصي |لرف|ميه محمد |س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

9|5o3| لحكيم محمد |ح عبــــد|لفتـــ|م عبــــد|حس ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|4|26  مشي  مىح 
لدين مصطفى|مصطفى تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

648889 لسيد ظيه|هيم |بــــر|ىط |لع|عىل عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

499o|| وى|لعشم|هيم |بــــر|ء أيمن |رج تـــربــــيتـــ دمنهور

456o34 د|لجو|حمد محمد عبــــد|سهيلتـــ  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7|528 محمود مصطفى سيد مصطفى ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

6o5895 ن عطيه ربــــيع|م رمض|حمد عص| |بــــ طنط|د|

49|o2| قوتـــ شكرى|حمد حسن ي|خلود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25o465 لسيد عطيه ضوتـــ|م |ريه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

777|o3 لمهدى قنصوه|محمد فتـــىح محمد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

4o96o4 هيم|بــــر|ء محمد فرج |شيم |بــــ طنط|د|

87o78| حمد|لعزيز |لدين عبــــد|د |زينبــــ عم ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

325258 زق متـــولي|لر|محمد عىلي عبــــد ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

7|5464 ل|هيم و|بــــر|د صبــــرى |محمد فؤ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

68o285 ف منصور عوض|منصور  رسر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7824o5 لسيد|هيم عبــــده |بــــر|يه | زيق|لزق|بــــ |د|

8o9483 حمد|للطيف محمد حسن |عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

825|62 ي عربــــي عبــــد|م|
حمد|لكريم |ئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8o3424 ئيل فرج|بــــيتـــر فرج ميخ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

86597o ره|مريم مجدي صبــــىحي بــــش ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

444425 لسبــــيع|س حسن أحمد |ء خميس عبــــ|رس| لشيخ|عه كفر |زر

683637 لمول|لسعيد عبــــد |رص |لن|سعد عبــــد  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

6o9oo4 لح|د ص|لد فؤ|حمد خ| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

629566 لقليوبــــى|لرحمن |ن مصطفى مصطفى عبــــد|يم| زيق|لزق|بــــ |د|
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26o779 ى عثــــم| ر|ي ن محمد|حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

64|287 لمجيد محمد|ندى محمد عبــــد زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

25359| وه|حمد عىل حل|ره |ي لشيخ|بــــ كفر |د|

69o558 زي|لمنس غ| |در رض|ن لمنصوره|هندستـــ 

|72|7| تـــه|ن شح|دل بــــهن|ع| دون|م تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

5o9|| فظ|عمرو محمد سيد ح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

36284o رق محمد محمود|م ط|هش ن|حقوق حلو

447929 مي محمد محمود بــــيومي يوسف ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

|3968| لق|لخ|ن عبــــد |ن صبــــرى سليم|نوره وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

85o8|| ي عبــــد|م|
لدين|ح محمد سيف |لفتـــ|ئى ي صىح 

سيوط|معهد فنى

4345oo ل|لجم|ن يوسف فرج |نوره |علوم طنط

427953 بــــسنتـــ منصور محمد محمود منصور |بــــ طنط|د|

3||779 ن|ح رمض|لفتـــ|رق عبــــد|لدين ط|بــــ |شه  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

69969| لصمد محمد حسن|هلل عبــــد |منه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4o9583 ى|لسيد ش|لمجيد |ء عبــــد |رس| هي  |بــــ طنط|د|

3|754o لحليم|لرؤوف عبــــد|دل عبــــد|محمد ع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

536792 ي|لسيد |م |معتـــز هش
لنويسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

786o63 لدق|يه محمد رجبــــ محمود | قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

687555 لسيد حسن رزق عويضه|محمود  لفيوم|هندستـــ 

336o76 لجيد|م محمد عبــــد|جر س|ه ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

695|58 هيم خليفه|بــــر|ل محمد |يه جم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|7o25 عمر محمود نرص عىل تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

6399o2 عيل|سم|لرحمن |جدتـــ سعيد عبــــد|م قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

428863 ر|لنش|أحمد محمد رفعتـــ سعـد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

5265o4 حمد هدى|كريم رأفتـــ محمود  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

898384 ندى حسن زىك حسن  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

27548  حسن|هر |ء م|شيم
ى
لدسوق ي تـــمريض 

هره|لق|معهد فنى

9o7758 ج |هيم فر|بــــر|مصطفى محمد  هره|لق|طبــــ 

|37492 ن|ح حسن عمر|حسن صل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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333|| خليفه منجود خليل| صف لفيوم|عه |زر

763o89 هلل|لرحمن حسن عبــــد |لسيد عبــــد |ندى  حقوق بــــورسعيد

8552o8 حمد عىلي|مي |هدي س ي|عه |زر
|لمنى

835284 دق محمد عىلي|لص|رفيده  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

7o4|57 دى نبــــيل محمد غيثــــ|ش زيق|لزق|هندستـــ 

34o4o3 لم|ن س|ن سمي  رمض|يم| |حقوق بــــنه

3|o9|3 مر|ل محمد محمد عىل ع|بــــل ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

672o5 لد|هلل خ|م نرص عوض |ريه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o49|7 لسيد|حمد |لدين محمد |جر سعد |ه ج|بــــ سوه|د|

253||5 ن|ده محمد سليم|بــــسمه حم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7||27o لعيسوى محمد جبــــر|حمد |حمد ثــــروتـــ | لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

687539 عيل|سم|حمد |حمد محمود محمد |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

4|82|o ودن|ل|لسيد |هيم محمد |بــــر|دل |هيم ع|بــــر| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

86|767 ى جيد عدلي طنيوس| مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

6o7377 حمد قمعر|بــــشي  | نور |نوعيتـــ طنط

5374|5 لعزيز مرتـــضى|منى محمود عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|52996 م|م|لمنعم |حمد عبــــد |هيم |بــــر| ن|صيدله حلو

25389o ى |لمحسن |يه مجدى عبــــد | دى|بــــو ش|مي  شمون|نوعيتـــ 

874o8 لحكم عيد|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد لفيوم |تـــمريض 

697|o حمد|ء جمعه محمود |رس| لفيوم|لعلوم |ر |د

9o|2|3 محمد بــــكر عىل محمد  ج|تـــربــــيتـــ سوه

|5886 رع|د سيد ز|ندى محمد فؤ  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

5|428 ء محمد مصطفى محمد|شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

448|o3 هيم|بــــر|لحديد |بــــو |نور محمد رجبــــ  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

838569 |خون عط|ن ش|منه رمض| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

3|5284 ي عبــــد|منيتـــ | ى|لمجيد ل|لسيد يحن  شي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7||8|| لسودتـــ|يىح رأفتـــ حسن عىل |لجر|ريم  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54252 لقوى|ل سلومه عبــــد |محمد جم حقوق بــــنى سويف

69o26o لسيد|ء فتـــىح فرج |نجل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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8o4954 ح عىلي|لفتـــ|م عبــــد|م عص|مر ي|صيدلتـــ 
|لمنى

76592o لصمد|هيم حسن عبــــد |بــــر|ره محمود |س بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

9|3694 ف |حمد | ي |رسر
حمد مصطفى سيوط|ره |تـــج

36o922  محمد عبــــد|سم|
ى
لرحمن|ء شوق |تـــربــــيتـــ بــــنه

6o3479 ئى|ليم|لمنعم محمد |ن عبــــد |محمد رمض |هندستـــ طنط

4372|7 لسيد|هلل |ن عبــــد|ن عثــــم|ن عثــــم|حن لشيخ|تـــمريض كفر 

67398 ن|لعليم رمض|لد عبــــد |حمد خ|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4883o2 ن|ذل مرىس سليم|لش|لحميد |ل عبــــد|محمد جم سكندريه|ل|بــــ |د|

775843 مه عىل عىل|س|مصطفى  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

767552 شقر|ل|حمد مصطفى محمد |ء |ول لعريش|تـــربــــيتـــ 

359|39 ح سعد طه عوض|محمد صل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|54727 د خليل حكيم|دى عم|ف ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6oo526 لديبــــ|دل نسيم |حمد ع| |عه طنط|زر

3|8257 ك فهىم ذىك|ندرو مل| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

|76|97 لرحمن|سميحتـــ مصطفى فريد عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

489572 ن محمد|ندى أحمد سلط سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

786774 حمد|لصبــــور |رص عبــــد |لن|يدى عبــــد |ه ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

765472 لعجرودى|هلل |لحفيظ عبــــد |لد عبــــد |محمود خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

335o2|  حسن|حسن
ى
ء حسن دسوق ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

4|6458 حمد جنيدى|لصمد عىل |محمد عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

325995 بــــسمتـــ محمد حنفى محمود ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

752655 رسر|س عقل مبــــ|طف عبــــ|هلل ع|عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

835764 فعي سيد محمد|يه ش| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

88|73o حمد عيد محمد درويش  | سيوط|ره |تـــج

268o85 فظ|لح|حمد عبــــد|محمد فتـــىح  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

438435 ي رمض
لحجري|ن |عمرو محمود عوئى |حقوق طنط

347555 عيل|سم|محمد مسعد محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

|53o7| رص حسن حسن|عىل ن ضتـــ|ري/ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

479458 حمد|هلل |هلل منصور عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 
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52677o بــــر محمد يس|رص ص|مصطفى ن سكندريه|ل|حقوق 

457o54 يف  هد|لسيد محمد مج|رسر |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

|8795 لسيد|حمد |س |مر محمد عبــــ|سلىم تـــ ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

368725 لسيد حسن|يمن |محمد  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

475327 هلل|مر|لرحمن طه محمد طه |عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

624227 |لوف|بــــو |لفتـــوح |بــــو |محمد | لوف|بــــو |محمد  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

6o985o وليد عىل نوفل| نور لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77o848 ن|لرحمن رمض|روق عبــــد|هلل وليد ف|منه  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

84476 بــــو زيد|ن حسن |نبــــه| هبــــ ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|55273 حمد|جد فكرى |حبــــيبــــه م ى شمس علوم عي 

433336 لمطلبــــ ضيف|ل عبــــد |عمرو جم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2|3|o4 ه نرص مصطفى عبــــد| بــــ|لوه|مي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

75966| ئى سعيد سليم|سهر ه ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

447876 ن|ن محمد زيد|لد زيد|حبــــيبــــتـــ خ سكندريه|ل|هندستـــ 

||53|4 ر|سم عدل مق|مورين بــــ هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

226o96 لدين محمد فكرى حسن|لمؤمن زين |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o4853 بــــينى نص|للطيف |محمود عبــــد | رن ر|لشر |بــــ طنط|د|

6o4272 هيم|بــــر|لرحمن |بــــ مصطفى بــــدر عبــــد|مه لمنصوره|هندستـــ 

827226 ي |لنعيم ر|محمد عبــــد
لسيد|ضى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

263962 لتـــش|لغنى |لعزيز سعيد عبــــد |منى عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

299835 س حلىمي محمد |محمد حسن عبــــ ن|تـــربــــيتـــ حلو

72o87 لحميد|ء عيد محمد عبــــد |عىلي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

24|||| د محمود محمد|حمد فؤ|هلل |عبــــد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

478344 عيل|سم|حمد محمد |منى محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

685459 هيم|بــــر|د |ره محمد رش|س لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

898845 لخولي |لرحمن فهىم عىل |ء عبــــد|سم| ج|عه سوه|زر

85|7| دل محمد محمود|بــــ ع|رح لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

243579 د حمزه محمد|ء حم|سم| ى شمس|زر عه عي 
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|27967 ف سيد |يمن محمد | حمد|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

47425 ى|دى عىل |محمد ن مي  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

6|7754 للطيف خليل|محمد مجدي محمد عبــــد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2424| بــــ|لوه|حمد عبــــد |مه |س|ء |رس| هره|لق|ره |تـــج

269|4 هيم|بــــر|م محمد |ء س|سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o8784 لبــــسيوئى مصطفى|م |نىح  هش| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

46259| ى ف|ي لزينى|مد |د ح|يز فؤ|سمي  لشيخ|علوم كفر 

28368| هيم|بــــر|لىح |حمد عمرو عبــــد| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

43396 لسميع محمد موىس|لنبــــى عبــــد |ليه عبــــد |ع ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o6584 ضل فرج|لد محمد ف|عمرو خ حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

4262|8 هيم|بــــر|د محمود |مريم محمد فؤ سكندريه|ل|طبــــ 

5o4|73 ز|لحليم فو|لحليم أحمد عبــــد |ندى عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

|45736 ن محمد|لدين حمد|محمد نرص  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4|7463 لهطيل|لحميد |لد قطبــــ عبــــد |يمن خ| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

327588 فظ سليم|لح|ن عبــــد|يتـــ عثــــم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|29525 محمود بــــدوي محمد بــــديوي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|28|44 فع|ن محمد مهدى عىل ن|نوره ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3473o3 ن|هيم جمعه محمد رمض|بــــر|ء |دع ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

79|335 ندى سمي  عليوه مرىس سويلم ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4939o5 يف|فتـــ |لد ر|لرحمن خ|عبــــد  لشر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

7o68|7 ه عبــــد | زق|لر|زق عبــــد |لر|لجليل عبــــد |مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|4o773 ي عىل محمد|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|
ى
لدسوق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

332722 لبــــسيوئى|رق عبــــده عىل |دل ط|ع |حقوق بــــنه

8||o97 شد محمد|ر| محمد رض ي|علوم 
|لمنى

85|4|2 ر مبــــروك|لغف|ل عبــــد|هدي جل لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

224oo3 ى|منه   سيد محمود حسني 
هلل مصطفى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|3967 لبــــدوى|تـــه طه محمود |شح| ر|ي ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

84684| ي عبــــد|لر|ل عبــــد|من
لحميد محمد|ضى ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

2796|5 بــــو حج|ح محمد |لفتـــ|منيه محمد عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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6o3599 ي|ر
ي|لدوم|وي |لمعد|رص |ن| ئى

ئى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o8236 د|لجو|هيم عىلي عبــــد|بــــر|طمه |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

4|7897 ن|لسيد ريح|ن |ء رمض|رس| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

648759 وى|لطنط|مه خليل محمد محمد |س| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

52393o هيم رجبــــ سعيد|بــــر|هيم سعيد |بــــر| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

56928 تـــ مسعد عبــــد | ح|لفتـــ|لحميد عبــــد |مي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

329565 تـــ هيكل رجبــــ  لرحمن|لسيد عبــــد|ني  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5o2596 لحميد محمد مدكور|مه عبــــد |حمد سل|آيتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

452o59 هيم طه مرزوق|بــــر|ذ طه |مع لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o23|| لدين محمود فهىم|نيلىل محمود زين  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

72|o| وز عص لغنى|لدين عبــــد|ح |م صل|في  لفيوم|طبــــ 

37|689 |يمن بــــهنس مو|م |سل|
ى
ق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

5|9935 سم|له محمد ق|ل دربــــ|بــــتـــه| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8|3663 لملك|نور شفيق عبــــد|ن | ريه| م |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

8269o8 هيم|بــــر|لمعىطي عىلي |ء عبــــد|لزهر|طمه |ف دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

69oo|8 هيم حسن محمد|بــــر|ء |م عل|له| لمنصوره|طبــــ 

4||228 لعجىمي|لمنعم عىل |هدير عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4846|8 |لعل|بــــو|حمزه محمد عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42|2o4 هر|هيم ز|بــــر|لسعود |بــــو | |أحمد رض لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

497o8o زينبــــ حمزه يسن محمود حسن تـــربــــيتـــ دمنهور

7622|2 ىطي عىلي حمودتـــ|لمع|بــــو |هلل محمد محمد |عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

2o5|o لعزيز|حمد عبــــد |ل |حمد جم| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

824756 دق|لص|عمر عىلي محمد  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

845|5 م|لسل|لبــــ عبــــد |لد غ|حمدى خ دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8o476| ن|لبــــن|حمد عىلي |حمد مجدي |روي | ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

4|4o25 مر|حمد ع|لمنعم |هبــــه عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

79|34| ده|هيم حم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ء محمد |شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9|9685 د  |نور ج|تـــ |نور بــــرك| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9o8574 لمبــــدى |بــــسمه محمود حسن عبــــد ج|بــــ سوه|د|
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37|587 م محمود محمد|محمود س رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

|65|o9 ى|رق |يه ط| لسعيد حسي  ن|بــــ حلو|د|

46866 ن|لدين سليم|ل |لدين جم|نىه مىحي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

76|639 هيم|بــــر|لمنعم |لرحمن محمود عبــــد |عبــــد  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

544645 دل|لخر|ر |لغف|لدين عبــــد|ء محمد مىح |أل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5|983 ل ربــــيع عىل|ر جم|من |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|395|7 لحليم محمود|لسيد عبــــد | |رن ن|طبــــ حلو

2|2999 ى |حمد ي|هلل |منه  هلل|حمد عوض |سي  ن|بــــ حلو|د|

62o|o7 ى|محمد حسن عبــــد ل| دين شي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7o|39| ى|ذ محمد مرىس محمد ل|مع شي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

89o857 ى سيد عبــــد|ي لعزيز محمود |سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

435|85 ع|لر|لمنعم |مل مرشدى عبــــد | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

26757o لق|لخ|لرحمن عبــــد|د حمدى عبــــد|سع ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

64|oo3 عيل|سم|ن خليل |م محمد عثــــم|حس زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4|938 ى محمد وليد محمد حسي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

678235 لغنى شعيبــــ|ح عبــــد |لفتـــ|ده حربــــ عبــــد |غ لمنصوره|صيدله 

257284 بــــو عيس|لرحمن |محمد عبــــد| يش هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5o24o هلل|حمد عبــــد |رص |دى ن|ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

7o8454 محمود محمد مخيمر| رن لمنصوره|نوعيتـــ 

287666 لمشد|لسيد مصطفى محمد |مصطفى  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5429| محمد سيد حمدي محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

27829| م متـــول|ر هم|لستـــ|حمد هيثــــم عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

437536 لصفىطي|لم |عيل س|هلل عطيه إسم|عبــــد  لشيخ|علوم كفر 

8|2|75 ي مبــــروك عبــــد|شيم بــــىح  ي|ء رسر
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

448596 ي عبــــد |يوسف عبــــد 
ي|لحميد |لحميد مصطفى

لجوجى |هندستـــ طنط

429835 م|لغن|لسيد |لسيد |حمد محمد | |صيدله طنط

359529 خلود حسن محمد بــــيوم تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

|6|3|6 بــــو زيد|تـــتـــ مبــــروك |مه شح|س|مريم  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4249o6 لمليىح |لمطلبــــ |ء عبــــد |محمد عل سكندريه|ل|بــــ |د|
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8o46|8 ئيل|هر لبــــيبــــ ميخ|م| رين|م ي|نوعيتـــ 
|لمنى

6||5|2 ي|لرحمن |ء محمد عبــــد |هن
لضوينى ي صىح طنط

|معهد فنى

54o8o2 لسيد|حمد |بــــ |يه|ندى  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9o2674 يه لرحمن |ل محمد عبــــد|ن جم|شي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

3|636o سلىم حسن محمد محمود هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

82757 عيل|سم|د |بــــ محمد فؤ|عتـــ هره|لق|بــــ |د|

439|2| وى|لمنش|د |لجو|رنيم محمد محمد عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

64842| لسميع بــــكر|حمد عبــــد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

776|23 لرؤف |لرحيم عبــــد|مه عبــــد |س|ن |نور
ح|صحص

زيق|لزق|ره |تـــج

878o42 رص  |لن|تـــبــــ عبــــد|هيم ر|بــــر|نعيمه  سيوط|بــــ |د|

5|6573 ي|لمنعم |حمد عبــــد |يتـــ |
لبــــسيوئى سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

334|29 حمد|لد طلعتـــ محمد |خ ى شمس|تـــج ره عي 

3|9733 حمد عىل|هبــــتـــ محمود سيد  ى شمس|د| بــــ عي 

|579|o ى|بــــسنتـــ  حمد محمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

37|78 لمحسن|لمحسن عطيه عبــــد |محمود عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

4974|8 ى عل|ي عر|لش|ء فوزى |سمي  تـــربــــيتـــ دمنهور

43662| لعبــــس|حمد  |حمد محمود محمود |ن |يم| |حقوق طنط

35|797 ل سعد حمزتـــ|يدى سمي  كم|ه ى شمس|تـــج ره عي 

79o2|5 حمد|محمد حربــــى محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

664|9 ن جورج مني  وهبــــه|ريف لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

839o4| عيل طه محمد|سم|جر |ه ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

286365 ن|عيل محمد زيد|سم|محمد  لفيوم|هندستـــ 

9|2443 ى |حمد يىح | حمد خرصى ج|حقوق سوه

7o5|48 لعزيز محمد متـــولي|لسيد عبــــد |خلود  لمنصوره|حقوق 

8o2359 حمد قنديل|هلل عىلي |عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

||545| حبــــيبــــه محمد محمد عبــــده ى شمس|تـــج ره عي 

5o8|98 هر عىل عىل عيد|لظ|أيتـــن عىل عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

44384 ى ى حسنى حسي  محمد حسي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

9||598 ى مهدى محمود  |محمد  مي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|44945 ن|لد محمد عثــــم|بــــسنتـــ خ هره|لق|عه |زر
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25|597 ر|لجز|حمد محمود سعد | تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

695|oo لكوم|لمتـــول |طف محمود |م ع|سل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5443|9 هلل محمد|س عبــــد |رحمه عبــــ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o646| يف|مح مصطفى |مصطفى س لشر ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

647529 لعوضى|هيم |بــــر|لق |لخ|ء حسينى عبــــد|سم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

9o|322 لك |لم|حمد محمود عبــــد|د |جه ج|صيدلتـــ سوه

|3o937 ى محمد عىلي حسن حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64|o5o حد|لو|ح عيد عبــــد|محمد صل  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

28|235 ي|بــــر |ره ص|س
حمد محمد حسينى م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ

6o5749 لمتـــول|حمد |ح سيد |لفتـــ|عبــــد| رض لمنصوره|ره |تـــج

232945 ى|لر|يه محمد عبــــد| زق محمد حسي  هره|لق|بــــ |د|

894874 ل |لع|للطيف عبــــد|ح عبــــد|محمد صل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8o|269 ي|لصبــــور عبــــد|ن ممدوح عبــــد|نوره
لغنى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

|772o2 لمريد مهدى|رص عبــــد |لرحمن ن|عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

869|94 وس خليل|يكل ثــــروتـــ تـــ|م ورصى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

67958o م|حمد بــــره|م |حمد بــــره|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

268|5| لنبــــى وزه|كريم محمد عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

7|o8o5 ف محمد |محمد  حمد|سمر محمد |ل|رسر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|5o53o حمد|هيم |بــــر|د |محمد عم يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

68|3o9 هيم محمد |بــــر|يوسف تـــوفيق محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

2|8|43 غ|لصبــــ|هيم |بــــر|هيم عبــــده |بــــر|يوسف  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

478776 ى|ن عمرو محمد |نور لسيد حسني  سكندريه|ل|بــــ |د|

4|3993 ن|لسيد يوسف رمض|هيم |بــــر|عزه  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

688962 لحسينى حمزه|م متـــول |سل|محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

226529 ن|حمد سعيد محمود سليم|لدين |ء|بــــه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

49755o ج |تـــم محمد خف|ء ح|رس| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

8o|o2 ى رمض|س|ء |لشيم| ن|مه حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

764455 لرحمن|حمد عبــــد |حمد محمد محمود | ره بــــور سعيد|تـــج

33|5o8 لسيد|حمد |لسيد |ء محمد |سم| |تـــربــــيتـــ بــــنه
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8462o حمد سعيد سعيد حميده| حقوق بــــنى سويف

4868o4 د|لسيد محمد ج|محمد مصطفى مصطفى  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|26o67 حمد حمدى عبــــده|يحن   ى شمس حقوق عي 

4259|6 ل|رى عزتـــ قديس غ|م سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

64o326 حمد عوض عىلي|سمر محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

3|487| حمد|روق |طف ف|هلل ع|عبــــد لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

82o22| در|لق|در محمد عبــــد|لق|محمد عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5292o| ن عبــــد ربــــه|لد فرج رمض|ن خ|رمض سكندريه|ل|حقوق 

2|5o94 لعزيز محمود|م عبــــد|لسل|محمود عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9o82|3 لسيد عمر |زينبــــ محمود  ج|عه سوه|زر

|2o489 ى|خليل | رضوى رض مي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

683o9| يوسف| لعل|بــــو |لدين |ء |يه عل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

278482 وى|وى عىل طنط|بــــ طنط|لوه|هلل عبــــد|منتـــ  شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

795|2 ن|يز شفيق سليم|رتـــ ف|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8873|o لحميد |حمد عبــــد|هيم |بــــر|حمد | ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

63||95 لسيد بــــيوم|رص |لن|ل عبــــد |يه جم| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

828725 ى|ين| س محمود فهىمي حسي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

63|279 وق ع مل|طف محمد ك|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|27385 لسيد محمد|يه محمد | ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

5o3275 حمد|ل |لع|هيم عبــــد |بــــر|سهيله  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7o9659 ل|لع|ن محمد محمد خليل عبــــد |نوره لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

463353 لسيد عجىم|يه جمعه | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

79|6|3 لحميد|محمود محمد حمد عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|6262 رق حسن محمد|د ط|زي هره|لق|هندستـــ 

75688o هيم|بــــر|محمود مهدى مصطفى مهدي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|794o5 حمد|ن |حمد جمعه محمد ون| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|oo82 لقرموط|م فرج |م هش|عص لمنصوره|ره |تـــج

2229|7 ن|حمد بــــخيتـــ ري|محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

542286 لسنكرى|حمد |آيه حسن عىل سيد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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3|2o85 لق|لخ|حمد سعد عبــــد|لي |س |طبــــ بــــنه

|7|258 خلود سمي  محمد منصور تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4594o وى صديق محمد|م بــــط|ريه هره|لق|ج طبــــيع |عل

692|o8 لفتـــوح|بــــو|مه محمد |س|محمد  لمنصوره|هندستـــ 

765742 ي
مه محمد|هلل سل|لعزيز عبــــد |عبــــد | دئى تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

329o62 زي|هلل غ|لسيد عبــــد|هيم |بــــر| |ره بــــنه|تـــج

55333 م زىك ضيف|حمد س| ره بــــنى سويف|تـــج

|5836| ى عىل عبــــد |ي هيم|بــــر|لرحيم |سمي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

64|486 ى يشى محمد عز زى|نرمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|574o8 لمهدى|نىح  فرج قبــــيض | ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

735|o لقوى|طف فهىم عبــــد |ء ع|دع لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

56862 د|لجو|حسن محمد محروس عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

7822o8 للطيف|له عبــــد ربــــه محمد عبــــد|ه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

456242 لخي |بــــو|لسيد |لسيد |مي |ندى س ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6852o4 تـــبــــ|لك|هيم |بــــر|حمد |لد |خ ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

3299o وى|لسعد|هلل محمد |هلل عبــــد |منه  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|4o9o8 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|رص |ء ن|سم| |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

263247 هيم عزبــــ|بــــر|ح |لفتـــ|ء عبــــد|سم| |طبــــ بــــنه

878928 حمد محمد |ء محمد |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o||47 ى ح|محمد ع ن|لقمص|بــــو |فظ |دل حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

45244o م|لرؤف عل|حمد محمد عبــــد | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

7|||4| بــــى حسن|لعر|ع |لرف|لد معن |خ لمنصوره|طبــــ 

78o59 يف سيد عبــــد | لعزيز|حمد رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

79o382 لسيد عبــــدتـــ|حمد |يه | ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

45284o عر|لش|هيم |بــــر|هيم ثــــروتـــ |بــــر| لشيخ|بــــ كفر |د|

428325 ن|لحميد نعم|حمد سعيد عبــــد|كوثــــر  |طبــــ طنط

2|244 ن|لعري|ء مجدى محمد |دع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

87742o ي
حمد  |ل |لع|حمد عبــــد| |دئى سيوط|حقوق 

|77269 بــــ بــــسيس نرص|لد دي|خ |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم
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|36725 هلل|ل فضل |دل جل|سلىمي ع كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|66|47 تـــ|كريم عوض مكرم بــــهج ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

58742 ى|حمد |ل |لح جم|ص مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

443498 لسيد غريبــــ|يوسف محمد يوسف  سكندريه|ل|صيدله 

83435 س|س محمد عبــــ|تـــ عبــــ|ي| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

37oo4 يعقوبــــ| نوبــــ سعد حن|بــــ| هره|لق|حقوق 

6|3|35 عمرو يوسف يوسف عىلي مندور |هندستـــ طنط

945o6 ن|لىح سعف|حمد فطيم عبــــد | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

2478|9 وى|لشنتـــن|حمد سمي  عىل | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7||2|7 لسيد سويلم عوده|در |مريم ن لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

3||423 مد|لسميع ح|دل عبــــد|مصطفى ع |بــــنه| هندستـــ شبــــر

228975 ى|س  سعد محمد حسي 
ره مصطفى ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 

ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

2464o8 هيم كشر|بــــر|حمد |لرحمن |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

49o72| ن محمد|م عبــــده سليم|حس| ر|ي سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7o9622 در|لق|در مصطفى عبــــد |لق|ليىل عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

4954o7  عبــــد|ن ر|هيم رمض|بــــر|
ى
رج|لج|لعزيز |ق سكندريه|ل|حقوق 

825o7| ى فخري عط| |حمد حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

62o87o د|لجو|لحميد أحمد عبــــد |محسن ربــــيع عبــــد  ط|حقوق دمي

345999 لسعيد|بــــو بــــكر فتـــىح |يوسف  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

25o942 شور|لرحمن ع|لرحمن حمدى عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

489794 هلل|هلل محمد عبــــد |رودينه عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

52o536 ى س|طمتـــ سليم|ف لم عىل|ن حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|37|32 د|جون نبــــيل شكرى عي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

245|95 بــــوزيد|د عىل |ء رش|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

476326 بــــوضيف|لسيد |حمد |ن |عمر رمض سكندريه|ل|بــــ |د|

6o29|3 لمليىح |لجوهرى عىل |لفتـــوح |بــــو|لد |خ لمنصوره|هندستـــ 

69o264 لعيسوى محمود|نوره محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

23oo|8 لىح|نور عبــــد|م |حمد عص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9o5593 ى |حمد حس|ده حسن |حم ني  ج|ره سوه|تـــج

88286| يع خليفه  |ج ط|م ض|ريه سيوط|بــــ |د|
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222995 لحميد محمد|حمد فتـــىح عبــــد |يوسف  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

838o3 لعليم|ل عبــــد|لع|هلل محمد عبــــد |عبــــد ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

62|6oo س عبــــده|منيتـــ محمد عبــــده عبــــ| ط|ر دمي|ثــــ|

75o3|6 ى مصطفى عىل ى حسي  مريم حسي  صيدلتـــ بــــورسعيد

||7|8o للطيف|للطيف مهدى عبــــد |بــــسمه عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

85738o لمنعم محمد|محمد حسن عبــــد ي|تـــمريض 
| لمنى

343453 لسيد مصطفى|محمد مصطفى  ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

833572 عيل محمود|سم|نوره محمد  |نوعيتـــ فنيه قن

|47228 لحميد|له عبــــد |ل|لحميد عبــــد |حمد عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

529o56 د|لحد|لعزيز |رس عبــــد |لعزيز ي|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

6382o9 ن|عمر محسن محمد محمد عىل وهد زيق|لزق|ره |تـــج

3|7o|o ئى|عيل ه|سم|يمن محمد |زم |ح ى شمس هندستـــ عي 

|35588 يدى محمود محمود محمد|ه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

648692 حمد|جد |لو|حمد عبــــد|جر |ه تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

88oo28 ى ر غبــــ |بــــولس سيدهم حني  سيوط|طبــــ 

7|79o حمد|حمد محمد |يوسف  لفيوم|ضتـــ |علوم ري

3|2|72 حمد محمد جمعتـــ|ر محمود |مي ى شمس| لسن عي 

2|6|76 هلل مشهور|لرحمن عبــــد |رق عبــــد|عمر ط ى شمس حقوق عي 

|38|oo لسيد|حمد |لسيد |مصطفى   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4|586| حمد|حمد يوسف |طمه محمد |ف لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

296796 دل محمد سليم|هيم ع|بــــر| ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

|44oo4 لم|لسيد س|لمنعم |هر عبــــد |شمس م لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

536|52 لدين مصطفى محمد مصطفى|ء |عل |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

846384 ح فوزي فريد|لفتـــ|تـــن عبــــد|ف دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

462283 لسعيد يونس|لسبــــع |جر محمد |ه لشيخ|تـــمريض كفر 

835863 هيم|بــــر|حمد محمد | |رند |نوعيتـــ قن

242o37 فظ مصطفى|ن ح|يه رمض| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

639565 لبــــطيىحى|منى محمد عىل  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى
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837o46 لربــــ|د |حمد ج|يه محمد | ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

85o58o وي محمد|حمد سعد|محمد  ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

348395 وق عم ح محمود|لدين صل|د |رسر ى شمس طبــــ عي 

82|854 ي محمد|لق|تـــ محمود |ي|
ضى ي|بــــ |د|

|لمنى

282559 حمد حسن|فظ |منيه ح| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

684398 هيم|بــــر|ل محمد |مدحتـــ محمد جل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3|9|o ن عمرو مصطفى محمد مصطفى|نور ى شمس|د| بــــ عي 

3o788 ي محمد 
لسيد|حبــــيبــــه جمعتـــ قرئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

42383| لسيد محمد|محمد مصطفى محمد  سكندريه|ل|طبــــ 

62533 لحميد خليفه|لرحمن جمعه عبــــد |عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

69||65 لمعبــــود محمد عىلي|ن عبــــد |ن عدل|نوره لمنصوره|ل |طف|ض |ري

876222 لدين بــــيوم مصطفى  |ل |حمد جم| سيوط|ره |تـــج

64398o عيل|سم|عيل عبــــده |سم|لسيد | زيق|لزق|حقوق 

64|o33 |لرحمن محمد |هيم عبــــد|بــــر|لسيد |كريم 
وى|لص

| بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

77582 وق  لمتـــول|لمنعم |لسيد عبــــد |رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5||282 بــــيس|مصطفى محمد محمد محمد تـــر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

776237 هيم بــــيوم|بــــر|حمد | |نور زيق|لزق|بــــ |د|

4o4658 رق محمود بــــسطويسىمحمد بــــسطويس|ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

43855 ف هل|ر |مي ل محمود|رسر هره|لق|بــــ |د|

757o75 ل|لع|ح عبــــده عبــــد|ء صل|سم| نوعيتـــ بــــور سعيد

5|6452 يف|لنبــــى |ء محمد حسبــــ |ل| لشر |علوم طنط

8|3839 عود|لقوي ق|ء محمود عبــــد|ول ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

7o|653 هلل|هيم عبــــد |بــــر|مد |ن محمد ح|نوره لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|2||32 لطويل|هلل |لسيد عبــــد |محمد | ر|ي هره|لق|طبــــ 

59983 ى|مصطفى محمد نعم ن حسي  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

925o26 سعد منصور |د ممدوح |عم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

822||4 ي|ر
ي عبــــد| ئى

لرؤف محمود|حسنى ي|بــــ |د|
|لمنى

4|8762 ج |لسيد بــــلتـــ|حمد طه |هبــــه  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

6938o| لمعبــــود حسن|جد عبــــد |روحيه س لمنصوره|طبــــ 
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827653 وق محمد سعد بــــرعي
رسر دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

64972 ىسر سعد|م سعد نج|ريه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

633526 هيم محمود|بــــر|ل |ئى جم|م| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

83377| ن|لسم|حمد |ل محمد |م| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4o75|3 ر محمد عىل حسن|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o|879 يم|لد|هيم عبــــد |بــــر|د |هلل فؤ|ء |ل| |تـــربــــيتـــ طنط

6939o2 يف ع لمجد|بــــو |لمنسوبــــ |دل محمد |رسر ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|2528o يف فؤ لسيد|د |رحمه رسر هره|لق|حقوق 

295|84 حمد|نور |رق |نور ط| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

64465o ئى|لكيل|هيم |بــــر|لحسينى |مريم محمد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77|893 م|لسل|هيم عبــــد|بــــر|م |لسل|ء عبــــد |ول زيق|لزق|بــــ |د|

254|95 لحميد مدكور|هبــــه محمد نبــــوى عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6o6376 لسكرى|حمد |حمد |هلل |عبــــد  | تـــمريض طنط

238678 رضوى محمود حسن محمود ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

4o2243 لسيد محمد|م |ره س|س سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

522857 ى محمود محمد قنديل|ي سمي  زيق|لزق|عه |زر

763893 وى|لعل|هر |كرم م|ء |عمر عل |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5o|586 حمد|م |سط عل|لبــــ|حبــــيبــــه عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

78o2|8 محمد طلبــــه محمد حسن زيق|لزق|طبــــ 

4o9o2o بــــ|لسيد خط|لسيد |محمد محمود  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

78834 ى محمود عبــــد |ي لكريم|للطيف عبــــد |سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

334274 لعزيز محمد|حمد مصطفى عبــــد| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|29o42 حمد محمد منصور محمود| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

243952  محمد|لبــــ|ء محمود عبــــد|حسن
ى
ق ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

832862 مه محمد|مروه محمد سل سيوط|ره |تـــج

9|oo83 لحميد |لحسن عبــــد|بــــو| |ش|لبــــ|مروه  ج|حقوق سوه

6295o7 وه|دق منصور عىلي حل|دى ص|ف تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

765646 بــــ قوطتـــ|لوه|حمدى محمد حمدى عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

9|o557 ه |لل|محمد فتـــىح محمد عبــــد سيوط|صيدلتـــ 
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2282|7 ى صبــــرى رمض |لعر|ن |نيفي 
ى
ق |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |

لجديدتـــ

235736 بــــ|لوه|حمد عبــــد|بــــ |يه|ن |يم| ى شمس| لسن عي 

|2368o وى محمد|آلء محمود بــــدر| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5696o م|لسل|لحميد عبــــد |لدين عبــــد |ء |ن عل|حن بــــ بــــنى سويف|د|

7o2474 ف محمد |يه | ى خ|رسر طر|مي  لمنصوره|ره |تـــج

2|6567 حد متـــول|لو|رس متـــول عبــــد|عمر ي ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

4o6o4| حمد|لم |حمد س|فرح محمود  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

7|63|7 حمد مجدى بــــديع خليفه| ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

332229 هيم|بــــر|د |هيم عي|بــــر|ريمون مني   |بــــ بــــنه|د|

5o2587 تـــ | حمد مصطفى عىل مصطفى|مي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

678729 للطيف|م رفعتـــ عبــــد |ء هش|ل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|55793 ن|م محمد سعد مرج|حس ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

368|3| خر يوسف بــــقطر|يكل بــــقطر ز|م ى شمس علوم عي 

7o6o46 حمد|تـــبــــ محمد |لسيد ر|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|o263 لعظيم بــــيوم|حمد عبــــد|حمد |محمد  |ره طنط|تـــج

69556o ى حسنى محمد محمد س|ي لم|سمي  لمنصوره|علوم 

4o974| يل|لمعىط ط|م رفعتـــ ممدوح عبــــد |وس |بــــ طنط|د|

23776| ى ي|ي ى|رس نبــــيل |سمي  مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9|67o4 ن محمد  |نور نعم|معتـــز  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

62849o  نرص منصور|زينبــــ محمد مو
ى
ق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

229489 ى عىل |ه ى|جر حسي  حمد حسي  هره|لق|بــــ |د|

885584 رس فيلبــــس |مريم نبــــيل ف سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

2|2785 ى محمد  لح عبــــده|مه ص|س|حسي  ن|حقوق حلو

6o8454 طر|وى خ|لهند|ء مصطفى |منى عل |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

325227 هيم|بــــر|حمد |حمد سيد |سيد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|549|| ه مر| د|د محمد مر|مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9|2o|8 ى فرج | بــــول جيد سيفي  ج|ره سوه|تـــج

3228o5 ن|منيتـــ سمي  بــــيوم حس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|644o7 حمد يوسف محروس صبــــره| ن|هندستـــ حلو
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3|6583 د|لجو|طف سيد عبــــد|ع| ند تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

9242o7 ى |حمد محمد حس|ره |س ني  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

486562 حمد محمد أحمد|حمد محمود | ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

47468 لق محمد|لخ|ل عبــــد |ء جم|دع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o|83o ي صىح طنط   لمهر|لد حموده |خ| نور
|معهد فنى

4866|2 د فريد شنوده|د فؤ|جون عم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

5|9767 حمد نجيبــــ عطيه|يزه |ف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|5848o بــــ|حمد دي|لدين |م |رفيده عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|6639 ى|بــــو|مد |حمد يكن ح| لعيني  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

|5433 ن|لسعيد محمد شعبــــ|حمد |ضى  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

77o838 ى|من ر حمدى سعد رجبــــ حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

75o9|5 ئى عيد منصور|روم| ندر|س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

837393 مد|لحمد خرصى ح|بــــو|ء |وف دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

2868o8 ى محمد حريبــــه|يه | مي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2895o| لحميد محمود|بــــر عبــــد|حمد ص| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|5|4o8 حمد|حمد يوسف |لسيد |ء |ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

497839 تـــ|مل بــــرك|ئى ك|ندى ه تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|2874o لسيد|رص محمد |لن|محمد عبــــد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

355736 هلل عىل|يمن عبــــد|ن |نوره ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

36|76 ى   حسي 
ىسر|لبــــهو|لسيد |بــــسنتـــ مصطفى كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

|29||8 لحليم|د محمد عبــــد |محمد عم ى شمس علوم عي 

34|28| زهرى|ل|لعظيم سعد |يوسف ممدوح عبــــد ى شمس حقوق عي 

|26|87 عيل|سم|هر سعد |جر م|ه ى شمس|تـــج ره عي 

7574o5 لمحسن|مصطفى مجدى محمد عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

698725 حمد|ندى محمود حمدى ذىك  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|5o7|7 مل|رق حسن ك|ل ط|بــــل هره|لق|حقوق 

322243 حمد|دم |ن محمد |سهيلتـــ شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

25934o هبــــه فكرى فوزى سعد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

52|364 ك|لسم|هلل |دى بــــريك عبــــد|له|ن عبــــد|يم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى
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4|398o لعتـــر|ل |لد محمد كم|م خ|سه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

22o85o حمد محمد|هيم |بــــر|رق |ره ط|س ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

68999| لم|مد س|لفى ح|ل|محمد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

265852 ف|لكل|حمد |محمد رفعتـــ  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

9||647 حمد |ء مرتـــضى |محمد عل ج|ره سوه|تـــج

259878 صف|يمن سعيد ن|ن |يم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

2|6654 لد محمود محمد محمد مسعود|عمر خ ى شمس هندستـــ عي 

354532 لدين بــــكر متـــول عبــــد ربــــه|د |يتـــ عم| ى شمس|تـــج ره عي 

76o722 لسيد|هر فتـــىح |ندى م بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

252583 حمد زيد|ء حمدى |وف ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

2o622 در محمد|لق|دل عبــــد|عمرو ع ن|بــــ حلو|د|

829829 ن عىلي|لحميد حمد|عىلي عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

3||949 لحميد|بــــ عبــــد|محمد حج| نور ى شمس| لسن عي 

|7849| تـــ ن لحميد زين|رص عبــــد |زهي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5346|2 رى محمد منصور|جر محمد قبــــ|ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

67727o دى|لجل|لمتـــول |لمنعم |حمد عبــــد |محمد  لمنصوره|طبــــ 

892o83 ى |بــــر |ء ص|سم| عيل |سم|مي  سيوط|ره |تـــج

|25472 ى عم درس|د حلىم ذىك تـــ|شي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

3|7|| هيم|بــــر|حمد سيد |محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

439949 لسيد|ن محمد حسنى |يم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

888927 د عمر عىل |عمر عم سيوط|ره |تـــج

496374 ى رشدى  لكوم|عيل |سم|هيم |بــــر|نرمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

884369 حمد |تـــه |ل شح|لد جم|خ ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

429276 يد سليم|بــــو |ء |رس| ى بــــ وهيدي|ن خط|لي  |طبــــ طنط

22365o كم|لح|لمنعم عبــــد |بــــسنتـــ سمي  عبــــد ى شمس| لسن عي 

43|8|5 س|لنح|هيم محمد |بــــر|هلل |عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

3379|8 حمد|هلل مسعد محمد متـــول |عبــــد |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

|7959 ن|م محمود حسنى سلط|فريده هش هره|لق|بــــ |د|

9|25oo ى عبــــد|لرحيم |م عبــــد|هش لرحيم |مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه
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79844 ى سيد محمد|عل ء حسي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

5oo|o6 هلل|ل نصيبــــ خي |محمود جل ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

758565 لحميد|لسيد عبــــد |محمد محمد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

436598 ى  ى محمد حسي  ئى|للق|أمنيتـــ حسي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

6949| ء حسن سعد حسن|حسن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

344539 بــــر محمد عىل حميدتـــ|محمد مجدى محمد ص |بــــنه| هندستـــ شبــــر

267|7| لق محمد مهدى|لخ|بــــ عبــــد|رح |حقوق بــــنه

33|o9o ح|لفتـــ|لم عبــــد|ح س|ر صل|من ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

867|52 هند بــــدوي سيد بــــدوي ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

|2||54 لدردير|لسيد |هيم عمرو |بــــر| ن|هندستـــ حلو

|63279 د محمد|بــــ فؤ|يه|هلل |منتـــ  ى شمس طبــــ عي 

|73o|7 د|لجو|حمد عبــــد |حمد تـــوفيق |لرحمن |عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

27o57| ن|حمد محمد محمد محمد زي| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

43|64 لح قرئى|محمد قرئى ص ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|59|3| حد|لو|لرحيم عبــــد |حمد عبــــد |لرحيم |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

832345 لجليل خليل|حمد محمود عبــــد|محمود  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

527828 لسيد شمس محمد|مصطفى | رن |ضتـــ طنط|علوم ري

497223 بــــ عطيه|لتـــو|بــــر عرفتـــ عبــــد |جر ج|ه تـــربــــيتـــ دمنهور

69975 ء صبــــرتـــ عنتـــر صبــــرتـــ|رس| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

632|46 حمد|هيم محمد |بــــر|نىح  محمد | زيق|لزق|بــــ |د|

78oo85 رع|ل سعيد ز|ء جم|ميس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4992|7 هلل محمد محمد|ن مصطفى عبــــد |نوره لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8||656 بــــ|رس خليل فخري دي|ء ي|سم ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

484358 عمر مصطفى غريبــــ محمد غريبــــ سكندريه|ل|بــــ |د|

5|4556 روى محمود محمد محمد حربــــ| سكندريه|ل|صيدله 

836|77 دي محمد|مريم محمد عبــــ دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

23o243 ى محمود |لرحمن |عبــــد حمد حسنى|لحسي  هره|لق|حقوق 

|46|85 لغنى|ندى يوسف حلىم عبــــد  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

6|5743 ل|لع|رس فتـــىح عبــــد|محمد ي ط|بــــ دمي|د|
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332493 ى|لخ|مروتـــ فتـــوح عبــــد لق حسني  |تـــربــــيتـــ بــــنه

359o56 حمد|لسيد |لعظيم |حمد عبــــد| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o|625 ح محمد|لفتـــ|لسيد عبــــد|طمتـــ |ف سكندريه|ل|عه |زر

75|344 لسيد محمود مزروع|لسيد |ن |نوره وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|5o2o4 ى محمد جندي محمد خي  ن|حقوق حلو

239264 بــــو عيشه|مريم محمد حسنى محمد حسن  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

635934 حمد|ح عىل |سهيله صل |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

5o4o26 م|م|لصمد |حمد عبــــد |حمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

857465 بــــ|لمهدي محمد دي|هلل محمد |رق عبــــد|ط ي|بــــ |د|
|لمنى

782|34 لعزيز|هلل عوض عبــــد|محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64|43 ي |لىمي
حمد|حمد |ء مصطفى لفيوم|بــــ |د|

648579 حمد|سمر مصبــــح محمد  زيق|لزق|علوم 

8336o4 هيم|بــــر|م |م|بــــتـــ |د ثــــ|زي ن|كليتـــ طبــــ أسو

844469 ديوس|قل|ئيل جرجس |مريم روف ن|سو|تـــربــــيتـــ 

4o8963 ى |بــــر| لفتـــوح موىس|بــــو|هيم |بــــر|هيم حسي  |ره طنط|تـــج

75526o بــــو يوسف|ن محمد مصطفى فوزي |نوره ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

9|4|65 بــــتـــ  |ئى وليد سيد ثــــ|م| سيوط|عه |زر

7537oo ه نسيم  هيم محمد|بــــر|ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

|5467| ى|لع|حمد |محمد  رف حسي  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

323|45 ن|رى عيد روم|يفل س|م ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

438748 وى|لدفر|لصبــــور |محمود سعد عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

356642 لدين|لمنىه نور |لدين |ذكرى نور  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

4573o2 لدين|بــــ |فع شه|لر|حمد محمد عبــــد |محمد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

867325 ى |لد |ريم خ حمد|مي  ج|ره سوه|تـــج

869o47 ى حس ن|تـــسنيم محمد حسي  ن|سو|بــــ |د|

245852 لضعنى|لسيد |دل |حمد ع| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

8|89o7 ن|لعزيز عمر|د عبــــد|بــــرين رش|ص ي|نوعيتـــ 
|لمنى

679o83 لح|لسعيد ص|لسيد |حمد |كريم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

643|37 د محمد عمر محمد|ء عم|وف زيق|لزق|نوعيتـــ 

34o734 ن محمد محمد يونس|يىحي حمد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 
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774869 مه|منى محسن سعيد سيد أحمد سل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o653o ى ى |محمد | لي  ى قنصوه|ع |لسبــــ|مي  مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2729|2 هلل|س جمعه محمد عبــــد|ين| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

8484|5 ى|من ر محمود بــــدوي حسني  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

5698| ي|ر
ى عبــــ| ئى س|مجدي حسي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|5o46o هيم محمود|بــــر|لوكيل |حمد عبــــد | ن|هندستـــ حلو

546499 لنبــــى|هيم عبــــد|بــــر|لنبــــى |صفوتـــ عمرى عبــــد |حقوق طنط

34449 لبــــيىلي|لرؤوف |رس عبــــد|هلل ي|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|57|35 د حمدى خلف|ء عم|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6o4o26 ل|لعظيم محمد هل|م نبــــيل عبــــد |هش ي صىح طنط
|معهد فنى

7|2859 هيم|بــــر|لسيد |لسيد |مروه محمد  لمنصوره|بــــ |د|

66o97 لعزيز|ن عبــــد|د رمض|محمد عم لفيوم |تـــمريض 

75|66 حمد|جر محمد محمود |ه ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

4o5oo2 دق|ء فتـــىح ص|محمد عل سكندريه|ل|ره |تـــج

237o|| هيم محمد|بــــر|ر محمد |مي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3692o| بــــر محمد|لسيد ص|ضى |هيثــــم ر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

259326 ى محمد|ح محمود ش|صبــــ هي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

55998 لق|لخ|رص محمد عبــــد |لن|يه عبــــد | لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

42|6oo بــــى|ل محمد جمعه رسر|حمد جم| |حقوق طنط

339778 لدين|ء محمد عز |م عل|ريه | معهد فنى تـــمريض بــــنه

69|4o5 ى عبــــد  لمتـــول|د فهىم محمود |لجو|نورسي  لمنصوره|بــــ |د|

43||2| لغول|هيم |بــــر|كوثــــر محمد محمد  |صيدله طنط

44o583 |لعر|حمد |د |ل رش|لبــــنى جل
ى
ق لشيخ|بــــ كفر |د|

9o5263 بــــطرس | ن حكيم حن|حن ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

339844 حمد|لمجيد |حمد عبــــد|نعيمتـــ  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7o8792 مه|لسيد محمد عىل سل|تـــسنيم  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

372657 رتـــ محمد عىلي غنيم|س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

27|66o لسعود محمود بــــسيوئى|بــــو |ء مسعد نجيبــــ |سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

768|o4 هيم محمد|بــــر|لم |ل س|ء جم|ل| لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

756684 فتـــ محمد|فتـــ محمد ر|ر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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236674 تـــه|لنبــــى حسن شح|م عبــــد|ريه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

775825 لعزيز|ل عبــــد|م كم|ل حس|كم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

97848 لسيد|حمد مصطفى منصور | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5276o6 ح محمد عطوه|م نرص صل سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

496o|6 ن خليفه صبــــح|در شعبــــ|ن ن|نوره سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6883|5 لسيد محمد عيس|لد |منى خ لمنصوره|حقوق 

325948 لسيد|همس محسن محمود  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22533 ل|ح هل|ل صل|زن هل|م ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

29564o حمد|م محمود |لسل|لرحمن عبــــد|عبــــد سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

6468o8 |لعل|بــــو |زق |لر|ر عبــــده عبــــد |عم ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

2852o ى محمود |محمد  ى عىل|مي  مي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

269488 ي
محمد محمد بــــيوم| دئى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

829387 لم|يه عزتـــ محمود س| دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

498452 حمد درويش|لمجيد |ء فتـــىح عبــــد|دع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|542| ي
هيم|بــــر|حمد محمد |سعيد | دئى  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|

كتـــوبــــر

757773 نم محمد عىل|رص غ|هند ن تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

84o56o ي|بــــر|طف |حمد ع|
هيم مصطفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

635855 ورى عوض|لمغ|لق |لخ|عبــــد| نور عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4o894o ن|لرحمن عمر|لرحمن عبــــد |محمد رزق عبــــد  |ره طنط|تـــج

|2oo87 زى|لدين مرتـــضى حج|ء |سلىم بــــه ى شمس|تـــج ره عي 

2487o2 لجندى|لمجيد |ح عبــــد|ء صل|وف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

369669 تـــ  ف عبــــد|ني  لنور|بــــو|لسيد |فظ |لح|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

766392 يمن رفعتـــ محمد محمد|شهد  ره بــــور سعيد|تـــج

5|94o| لبــــقىل|لسعيد عىل |سمر زغلول  |طبــــ طنط

3|63|5 هيم|بــــر|مل مجدى جودتـــ | ن|حقوق حلو

443|28 حمد بــــدوى|حمد حسن |سمر  لشيخ|ره كفر |تـــج

77o8o6 ر|لنج|حمد |لحليم |رس عبــــد |سميه ي زيق|لزق|علوم 

5o5629 بــــوحفيض|لرحمن |لسيد محمد عبــــد|لرحمن |عبــــد لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 15040 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

88|o58 ج |محمد فر| نىه زكري سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

239739 عبــــي  حسن حسن مصطفى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

392|3 لعزيز محمد|متـــ عبــــد |عزه سل ن|تـــمريض  حلو

7o843 ي عبــــد |ي
در|لق|رس وجيه مصطفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

32588o ى|حمد |همستـــ مجدى  لخرصى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7||666 ء محمد محمد شعيشع|سم عل|بــــ بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

4|3947 لسحيىم|هدى حسن عىل  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

433795 لسيد يوسف|محمد | كريم رض ي صىح طنط
|معهد فنى

4867|3 ن|مل مرج|تـــ ك|دي نش|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|729 حمد|لحميد |ن عبــــد |ضل رمض|ر ف|من هره|لق|ره |تـــج

249395 ن ح محمد|لفتـــ|هر عبــــد|ط| مي  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

8|59| لحميد|لعزيز عبــــد |لحميد عبــــد |م عبــــد |هش عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

28|o72 لمجيد رسور|لد عبــــد|حمد خ| هره|لق|حقوق 

85o37| محمود حسن عبــــدربــــه مخيمر سيوط|نوعيتـــ 

78444 للطيف محمد|محمد مجدى عويس عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

634826 لعسكرى|هيم |بــــر|حمد |وليد صبــــىح  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

837|34 لحمد|بــــو| |لوف|بــــو|ن |هلل عمر|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

87886| حمد محمد |رص |محمد ن سيوط|حقوق 

8o5376 سحق|ديوس جرجس عطيه |دم ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

28|oo3 لملك|لفضل عبــــد|بــــو|مصطفى مصطفى  لمنصوره|حقوق 

|7o896 عيل|سم|ر محمد |حمد محمد مختـــ| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

526677 د|محمد طلعتـــ محمد محمد مر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

326636 ى|حمد حس|ل |لع|رس عبــــد|رتـــ ي|س ني  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

24o593 هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

49862 حمد وصفى رجبــــ|رس |ف كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

6458o2 حمد|لرحمن محمود سيد |حمد عبــــد |خلود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

633785 هيم|بــــر|حمد |هيم سيد |بــــر| |رن زيق|لزق|نوعيتـــ 

262o|7 لعزم|بــــو|لد محمد |محمود خ |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

5|9975 بــــو خليفه|له عىل مبــــروك |أص ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى
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6873|5 بــــ|مد دي|م حمزه فهيم ح|حس لمنصوره|نوعيتـــ 

322588 لدهبــــ رسور|بــــو|مريم جبــــريل  ى شمس|زر عه عي 

6o3883 ى  حمد|عيل |سم|حمد |محمود حسي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|7|45o رص لطفى مصطفى|لن|حمد عبــــد | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6|523o لبــــسيوئى|لسيد |رس محمد |ف معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4o594 ء جمعه يوسف محمد|حسن كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6||737 ئى|لسود|هيم |بــــر|م حسن محمود |أنغ زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8|o593 لح|حلىمي محمد ص| دين ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

24|3oo لمنعم|لحميد عبــــد|ئى عبــــد|حمد ه| ن|سو|بــــ |د|

62526| مر|ح مصطفى ع|حمد مجدى صل| زيق|لزق|هندستـــ 

78|466 ه محمد  لسيد عمر محمد|ني  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

32|574 ى ف ج| |مي  بــــتـــ|بــــر ثــــ|رسر |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

629549 س|هيم عبــــ|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|ئى |م| زيق|لزق|عه |زر

9o723| عيل محمد |سم|حمد |حمد  ج|علوم سوه

2o724 ل|دى وديع فهيم غبــــري|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

28|755 در|لق|ل عبــــد|مؤمن مصطفى جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o84oo بــــ|لوه|لدين يىحي عبــــد|م |رؤي عص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

77|896 ر فكرى محمد فرج|ء مختـــ|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

77|628 ره سمي  حموده محمد|س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

28|9|o عيل عقربــــ|سم|حمد مصطفى |محمد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

6|||5 حمد سعودي بــــكري عىل| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8|7972 فرحه ربــــيع محمد خليل ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o6o24 ل فهيم مرزوق|جم| ريموند بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4o493 ى|مصطفى محمد عبــــد لغنى حسن حسي  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76274o حمد معوض|لرشيدى محمد |لعربــــى |عمرو  علوم بــــورسعيد

9638o ف ص| |دون|م ئيل|لح روف|رسر ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

2385|8 ه  هيم|بــــر|حمد محمد |ني  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

753|93 لحسينى|م عمر محمد |حمد حس| زيق|لزق|حقوق 
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5|8468 د محمد هبــــيلتـــ|د محمد رش|سع سكندريه|ل|طبــــ 

762598 بــــينى|م عوض عبــــده عوض |سل| لشر هندستـــ بــــور سعيد

52|34 حمد حسن طه|جر |ه لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

542836 لح|لحميد ص|كر حميده عبــــد |ن ش|حن سكندريه|ل|حقوق 

69385| ن|حمد علو|محمد يوسف | هد رض|ن لمنصوره|عه |زر

86|622 حمد|يش هويس |محمد ع ي للفن|
|دق قن|لفنى

|3892| لمزيد|لمنعم محمد عبــــد |هبــــه عبــــد  ى شمس حقوق عي 

53o425 بــــينى|رص سعد |لن|ن عبــــد|سلو لشر سكندريه|ل|حقوق 

83|o88 ي|لر|شه عبــــد|ضىحي محمد عك
ضى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

2|997| ل|لد|ل سعيد |ر محسن كم|مي ى شمس| لسن عي 

882539 ن حسن  |ره محمد شعبــــ|س سيوط|تـــربــــيتـــ 

357343 حمد مصطفى|لمعىطي |دل عبــــد|محمد ع |طبــــ بــــنه

76|8|9 هلل|نغم سعيد محمد يونس عوض  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

84648 لحكيم سيد سيد|مصطفى عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

25o742 تـــ|لزي|لحميد صبــــرى |جد عبــــد|حمد م| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8o8429 ل|يز كم|نوبــــ سعد ف|بــــ| ره بــــنى سويف|تـــج

|64248 س|لمنعم عبــــ|ء عبــــد |محمود عل لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

757483 ء محمد شعيبــــ محمود|سم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

7o3939 لمتـــول رزق|ء رفعتـــ محمد |رس| لمنصوره|بــــ |د|

|53948 عمر محمد تـــوفيق موىس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

489623 زي|رك غ|لحميد مبــــ|لسيد عبــــد |بــــسنتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

642|23 هيم محمد فهىم محمود|بــــر| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6447o2 لرؤف شلبــــى|عمرو حمدى عبــــد  |حقوق طنط

4|7|68 لبــــيىل|زى |كرم محمد شفيق محمد مغ| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

848376 م وجدي محمود صغي |ريه صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

6o64|6 ضى|لم|لد محمد رزق |محمد خ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

624|85 لسيد عمرو جمعتـــ|لسيد |حمد | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

624||9 لمتـــول|هيم |بــــر|ل محمود |متـــ جم|أس طبــــ بــــورسعيد

7559|| هلل|هلل محمد مصطفى عبــــد |منه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

755797 ف عىلي
خلود محمد عىل رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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884o89 |  ك حن|يس مس|ردين غ|ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

46|68o ي|ر
لفى|ل|هيم عطيه |بــــر| |ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

34o|| حمد محمد عسكر|طه | رن هره|لق|ج طبــــيع |عل

77963 لمقصود محمد|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7563o| ف عىل حسن |طمه |ف وى|لحج|رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2842o5 ه | لسيد|لدين محمد |حمد شمس |مي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

7|o2|7 لعزيز محمد|ء حمدى عبــــد |رس| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

29o862 تـــه|هيم شح|بــــر|حمد محمد | ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

829567 م|ل محمد عل|ر جم|من دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

32o692 لد غريبــــ محمود|محمد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

265o94 ى يف ع| مي  سيىل|زر بــــ|رسر تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

483o32 متـــ محمد|متـــ محمد سل|يدي سل|ه سكندريه|ل|ره |تـــج

54395 بــــوبــــكر|دى |ل نف|يوسف جم طبــــ بــــنى سويف

62327o لسيد|م صبــــرى محمد رجبــــ |حس ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

4|o945 بــــينى |مه محمود |س|يدى |ه حمد|لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

693545 لديسىط|ن |لسيد سليم|م |عمر عص ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

366478 يف زينهم |نور هيم منتـــرص|بــــر|ن رسر لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

76963| لمرىس|د عىل |ع حم|لسبــــ|مدحتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o544o ى  حمد عىل تـــعلبــــ|مؤمن خي  سكندريه|ل|طبــــ 

75456o لحميد محمد|لبــــيىل عبــــد |ء |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

79|6|8 ق|ن |ل محمد حس|هبــــه جم وى|لشر لمنصوره|حقوق 

|22392 مد محمود|لكريم ح|يوسف عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

28|963 ى  ى محمد حسي  ر|لنج|حسي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

78|927 لح|رس نصيح ص|ندى ي زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

||7738 هيم|بــــر|لمعىط |هر عبــــد |مصطفى م كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

765236 ى|لسعيد |حد |لو|محمد محمود عبــــد لخضي  ره بــــور سعيد|تـــج

|45778 هيم|بــــر|لد جودتـــ |لدين خ|عز  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد
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489698 لسيد محمد يوسف|لد محمد |مروتـــ خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|62859 لعزيز|دل محمد عبــــد |ر ع|من هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4o|858 در معوض|لق|در بــــخيتـــ عبــــد |لق|محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62568 لرحمن سيد حميده|هلل عبــــد |عبــــد أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

6oo697 ى|ء صبــــىح عىل ش|سم| هي  |حقوق طنط

8|4|23 حمد|لموجود |رص عبــــد|د ن|زي ره بــــنى سويف|تـــج

78|959 ى|لظ|هلل ممدوح عبــــد |منه  هر حسي   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

449294 زم حمدى مرىس محمد مرىس|ح ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

32528| ف جميل جم| تـــ|ل شح|رسر هره|لق|حقوق 

324|99 ء محمد محمد|مؤمن عل ى شمس حقوق عي 

69972| د عىل|م محجوبــــ فؤ|محمد س زيق|لزق|طبــــ 

4o488| ي|زن محمود محمد |م
حمد بــــسيوئى سكندريه|ل|ره |تـــج

774763 ى س|حمد ع| لم|طف حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3328|3 لغنى|وى عبــــد|لغنى حفن|ء عبــــد|رو |علوم بــــنه

685|86 لمرىسي|لسيد |يدى محمد حلىم |ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o7866 لح|طمه محسن محمود عبــــده ص|ف لمنصوره|نوعيتـــ 

267|86 عبــــي  زينهم يوسف عىل ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

28587| هيم|بــــر|تـــ |لشح|هيم |بــــر|حمد | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

327277 ى محمد |ي ى زيد|سمي  ن|مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2|4449 لق|لخ|عمرو محمد عبــــد| رن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

|7o43| |سعد حن|هيم |بــــر|بــــى |غ| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

358oo هيم|بــــر|حمد |ن محمد |يه مهر| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

896o69 ح تـــوفيق فرغل |منيه صل| ج|بــــ سوه|د|

|534o7 ي|ل محمد عبــــد |هدى جم
لغنى ى شمس|زر عه عي 

4o4237 حمد محمد|كريم محمد محمود  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

6|2827 ى  ى حسي  لسحتـــ|لسيد |آيه حسي  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

48257| ء حسن أحمد حلىمي محمد محمد|شيم سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7769|2 ى حس|محمد عبــــد | دين ى|لحميد حسي  ني  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

788273 ندى مجدى رجبــــ محمود تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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5o3|26  عىلي|هيم حس|بــــر|لد |خلود خ
ى ني  سكندريه|ل|عه |زر

36o95| م|م|ن |يتـــ يحن  حس| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

894938 بــــ |نور محمد خط|محمد  ج|بــــ سوه|د|

|2249o حمد|لد سيد |نىه خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

282498 ى عىل|ز حس|هبــــه فو ني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

62463o وى|لقش|لسيد لطفى يوسف |ن |نور لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

366456 مه محمد عىل|س|ء |سم| ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

9|67o6 هيم |بــــر|ئيل |ل ميخ|سوزى هل سيوط|بــــ |د|

26675 ي محمد|لجيل|حمد منصور |عمرو 
ئى ى شمس هندستـــ عي 

4o5284 هيم حسن|بــــر|لسيد |حسن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|36o3 ف محمد عبــــد|محمد  لمجيد  |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

27o66 لمنعم محمد|ل عبــــد |سلىم كم كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

4|274o ن|هيم سليم|بــــر|ن |هيم سليم|بــــر|حبــــيبــــه  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

648685 مح عىل|م س|محمد حس |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

546438 هيم ورد|بــــر|لحق عوض |حمد عبــــد | |حقوق طنط

8o368 ح|لفتـــ|ل عبــــد|م ممدوح كم|هي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|99o2  متـــولي|مصطفى 
لسيد سمي  مصطفى ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

5|5326 لخول|بــــ طلبــــه |لوه|مل عبــــد| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|36|5 هل|ل|ء فتـــىح محمود محمود سيد |نجل ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o8945 لبــــدوى|ل |لع|د عبــــد |لجو|محمد عبــــد  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

459|o3 رق حسن محمد|ط| لي|د ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7548|7 لح سيد محمد|يوسف ص |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

875799 د  |محمد ربــــيع يوسف مر ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|86|| ن|جد محمود حس|معتـــز م ى شمس هندستـــ عي 

|6997 لسيد|ح |لفتـــ|لد عبــــد |يوسف خ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

||59o7 ى منصور ص دق عوض|شي  هره|لق|م |عل|

|43463 ى محمد |ي حمد خليل|سمي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

66|98 ي|هلل عبــــد |حمد سيد عبــــد |
لغنى هره|لق|هندستـــ 

9||76o شد |هيم محمد ر|بــــر|محمد  ج|هندستـــ سوه

|46|o2 حمد|لدين |تـــسنيم محمد محمد نور  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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545|45 زق محمد|لر|هد محمد فتـــىح عبــــد|ن عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o39|8 ى|رق ف|يز ط|ف |يز فخرى مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

792o84 ن|لبــــديع محمد سليم|ء عبــــد |سم زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

4496|o لحميد |هلل عبــــد |لحميد عبــــد |محمود عبــــد 
مصطفى

|هندستـــ طنط

49343| د حسن محمد محمود بــــدر|زي بــــ دمنهور|د|

343o5o در|لق|عبــــد| هر عط|لظ|عبــــد| محمد عط |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

97552 ن قرئى سعيد|يتـــ رمض| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

55362 بــــ|لوه|جح محمد عبــــد|محمد ن ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|8449 لسيد سعيد|لدين |م |عمر حس ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

2624|3 لليثــــى محمد|حمد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

774354 هيم حسن|لمنعم نبــــوى إبــــر|مصطفى عبــــد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|482|o لحميد|لرحمن عبــــد |ر ممدوح عبــــد |من ى شمس|د| بــــ عي 

323932 حمد محمد|سهيله رجبــــ  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|7328 حمد|شد محمد |مريم ر كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

845547 ه عىلي | لح|حمد محمدص|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

285|32 لسيد|سيد محمود عىل  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

26|4|8 هيم عفيفى موىس|بــــر|محمد  |ره بــــنه|تـــج

5||744 ي يوسف غ
زي|محمد رشدي مصطفى سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

257958 ئى|لحر|ر |لغف|ئى عىل عبــــد|ه ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

6o823o ى محمود محمد |ي |غ|سمي  |بــــ طنط|د|

6|9|o4 هلل|لسيد عبــــد|لسيد |دل |م ع|ريه سكندريه|ل|صيدله 

243o78 بــــ|لتـــو|فع عبــــد|فع بــــدوى ش|ش ن|حقوق حلو

782o95 دتـــ|هيم حم|بــــر|حمد محمد |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

26762| ذل|لش|لسيد |مد |سهيله فنجرى ح لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

43|56o ر|لنج|م محمود |م|د |رس فؤ|ف |علوم طنط

8|589| ى منتـــرص محمد محمد|ي سمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

4|683 ف |حمد | لسيد محمد|رسر هره|لق|حقوق 
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26o455 ى|لدين ج|ندى نور بــــر حسي  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

6|o662 يه|لتـــ|م حسن |تـــفى س |تـــربــــيتـــ طنط

6|7447 وى|لشعر|مد محروس |هند ح ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

252286 لمسيدى|يده مصطفى مبــــروك |ع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4266o8 حمد عوض|حمد محمد |ن |رو سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

325o8| ي|مح |س
ى
نور فوزى شوق ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|289|9 مد عىل|ء ح|يوسف عل ى شمس|تـــج ره عي 

76oo|6 حمد عىل|دى |له|لسيد |ل |بــــتـــه| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

9|3853 لس فهىم صموئيل فهىم   كي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

884269 ن  |هلل عثــــم|ن عبــــد|حمد شعبــــ| سيوط|صيدلتـــ 

843327 يوسف حبــــيبــــ تـــوفيق| دون|م ن|سو|بــــ |د|

35344 حمد|ن مدحتـــ عىلي |نوره هره|لق|بــــ |د|

263328 ء ممدوح محمد جوده|سم| |علوم بــــنه

838293 ي |خ ي عىلي|لر|لدين عبــــد|لد محن 
ضى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|4o74 ى حم|لحكيم سل|عبــــد | ر|ي د|متـــ حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

824964 ل|ن كم|حمد رضو|محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

7762|8 ى مسعود|لفتـــ|مرح محمد عبــــد  ح حسي  زيق|لزق|صيدله 

6|o4o6 عيل|سم|لرحمن محمد مسعد |عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

858954 ل محمد حسن|هدير جم ره بــــنى سويف|تـــج

363474 ل|لطبــــ|لسيد |لىحي |حمد عبــــد|ء |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o|o|7 ه محمد سعيد | حمد|مي  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

62o555 ن|ء محمد عوض مصطفى نعم|رس| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

484498 ى|كريم محمد محمود  حمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

786233 هلل|ء عوض مرىس عبــــد |حمد عل| ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

342|96 ي|لحميد |رحمتـــ محمد عبــــد
ى
لدسوق ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

525362 لسيد مرع محمدى مصطفى|محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

442297 ئ |لرج|هلل |ه عبــــد|لل|محمد عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

244o23 لعظيم|ل محمد عبــــد|حمد جم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

45|4|4 ف بــــهجتـــ  ص|لقص|أيمن أرسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط
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22878 حمد مصطفى محمد|مصطفى  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

384o| لحميد عمر|سمر عمر عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

9|5563 بــــر  |بــــ ج|لرحمن محمد دي|عبــــد زيق|لزق|حقوق 

89552 محمد حسن| سندس رض كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

25o444 ي|لنعم|لسيد |ء فهىم محمد |لشيم|
ئى ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|44796 ي عليوتـــ|ن |رو
ف فرج مصطفى رسر ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

62o64| |لنج|بــــو |هر |رص محمد ز|خلود ن ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

35o766 دهم|ل|ضل |ريم محسن ف عه مشتـــهر|زر

23|o83 يف محمد|د |زي يمن سعد رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7|5o68 لبــــرعي|حمد | |طمه رض|ف لمنصوره|حقوق 

|583|2 ن|دل محمد سليم|ء ع|ل| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

27|o35 ف |حبــــيبــــه  ل|لسعيد هل|رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

528665 ي عبــــد 
ي موىس مرضى

ي|لل|هلل |مرضى
ى
ق ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

تـــ|بــــ لبــــحي 

7763| عيل عىل|سم|رق |حبــــيبــــتـــ ط لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

23o846 ح|لفتـــ|بــــ عبــــد|لتـــو|لسيد سعيد عبــــد| هره|لق|ره |تـــج

282385 هلل حسن|هلل حسن عبــــد|ء |سم| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

4574|| دل محمد محمد سعد بــــدر|سميه ع تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

425538 هلل|حمد محمد محمد عبــــد |بــــسنتـــ  سكندريه|ل|ره |تـــج

|6|643 لدين|ل |هيم محمد جم|بــــر|زينبــــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7935o4 حسن محمد حسن زىك فلفل عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

279o| رص صبــــري صديق|لن|رتـــ عبــــد |س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

22|759 ع محمود خورشيد|منيه محمد رف| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

54|67o لم محمد|ن س|حمد شعبــــ|م |حس |عه طنط|زر

354226 ف |ء |رس| لسيد عىلي|بــــو بــــكر |رسر ى شمس حقوق عي 

9o552| لمول |لعليم محمد عبــــد|جر عبــــد|ه ج|بــــ سوه|د|

2o745 لمحمودى محمد|هيم مصطفى |بــــر| ج|بــــ سوه|د|

2|99|5 ر حسن|لستـــ|د عبــــد|هلل عم|منه  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6o|63 ى|م قرئى |ء عص|ل| مي  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف
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|56443 م|لنبــــى محمد عل|محمد عبــــد  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

6|5678 لففى|هيم مسعد |بــــر|محمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

2379|2 حمد|بــــوزيد |لح |يه ص| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

75593o نبــــوى مصطفى نبــــوي| مه ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

695|4 ى |س ى معوض|ره حسي  مي  لفيوم|نوعيتـــ 

4|3oo2 رى عبــــيد|لبــــ|ن عبــــد |لعزيز رمض|ريم عبــــد  |ره طنط|تـــج

4o4992 للطيف|لدين ضيف يونس عبــــد |م |محمد حس ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

84|734 لدين مىكي حسن|حمزه سعد  ن|كليتـــ طبــــ أسو

676|o| ق|دى محمود |له|ئل عبــــد |ن و|رو وى|لشر ط|معتـــ دمي|علوم ج

45|o85 بــــى|لعر|جد مصطفى تـــوكل |م ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

32569| مد|لحميد محمد ح|ندى عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7ooo28 حمد|لعوضى |رص |لن|محمود عبــــد  طبــــ بــــورسعيد

678|93 |لمو|هلل عىل |ندى محمد عبــــد 
ى
ق لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

638o42 لكريم بــــسيوئى|هيم محمد عبــــد|أريج إبــــر زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

774426 ج|لحميد عىل عج|مر فتـــىح عبــــد |د تـــ|زي ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

622o29 بــــينى |حمد محمود |محمود  وندى|لل|لشر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

244|57 لرحمن محمد|محمود محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o6734 لعزيز مصطفى|رى عبــــد|لقبــــ|منه عمرو محمد  سكندريه|ل|عه |زر

7|5o59 ف عىل عبــــده عىل سعف|يمنى  ن|رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

25846o ر|لغف|ر محمد عبــــد|لغف|مصطفى عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

34653o حمد|لسيد |ج |لصبــــ|مل |سحر ك هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

755o39 هلل محمد محمد|محمود عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

448|27 وى|لص|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|ء |لزهر|طمه |ف سكندريه|ل|بــــ |د|

64669| لد|رق محمد صبــــرى خ|حمد ط| سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

89|298 رغده سيد عطيه عىل   ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

9|8355 عيل لمع محمد |سم|حمد | سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2955|| هلل عىل|م عبــــد |ء هش|لشيم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52928o يد|هيم مصطفى محمد ف|بــــر|محمد  ره دمنهور|تـــج
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56564 لعظيم|ج سعيد عبــــد|هيثــــم حج ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

||8488 ر|دى عىل مختـــ|له|ره عىل عبــــد |س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|586o8 لدين فرج|دل عز |ريه ع|م ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

7o4445 م محمد يوسف ليله|طمه س|ف زيق|لزق|بــــ |د|

6|89o4 شه|بــــو عم|تـــه |ده شح|ر حم|من لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|38294 هلل| |محمد حمدى محمود عط ى شمس|د| بــــ عي 

92|534 ه م| لسيد |حمد |جد |مي  ج|علوم سوه

355|93 لسيد|هيم |بــــر|ح |رحمتـــ صل ى شمس حقوق عي 

6|963o لبــــرشىلي|لسعيد |بــــ |لوه|لسعيد محمد عبــــد| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

35o78| ن|مي رجبــــ عىل سليم|سومه س ى شمس حقوق عي 

78638 ى زينبــــ سيد محمد حسي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

297|33 ي عبــــ
ى
ج|س رس|نهله رأفتـــ شوق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|8298 لخي  سيد|بــــو |حمد |ن |نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

438445 ىطي أحمد|لع|ل عبــــد |محمد جم لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

7|o482 ه | لريس|لسيد عىل |ىسر |لغبــــ|مي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

7|o397 ى مصطفى |سم|  حسي 
س|لنح|ء مصطفى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

36222|  يس|نوبــــ جم|بــــ|
ى
ل صدق ي ىسي|مط.ش

حتـــ مطريه|عم فنى

646594 |لرحمن محمد رخ|ء عبــــده عبــــد |أسم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

259|7o م|لسل|لد عزيز عبــــد|ء خ|رس| شمون|نوعيتـــ 

|269|5 لمحسن محمد|رق عبــــد |كريم ط ى شمس|تـــج ره عي 

86447| هيم فتـــىحي|بــــر|يمن |د |زي ن|سو|حقوق 

2|855 ل محمد|لع|لرحيم عبــــد |خلود عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

2|4758 هلل|لحميد عبــــد|هلل محمد عبــــد|منه  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

786936 حمد كريم سمي  حسنى|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

767323 هيم موىسي|بــــر|لسيد |حمد محمد | ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

5438|6 ع|لدين محمود محمد رف|د|عم سكندريه|ل|حقوق 

52o84 تـــ رجبــــ قرئى طه| مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

342|5o لسيد|لسيد بــــيوم |هدير طلعتـــ  سيه|نوعيتـــ عبــــ

427655 لففى|ل خليل حسن |حمد جم| |علوم طنط

2488o5 جورى|لبــــ|يمن عطيه |ء |ل| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

Thursday, September 6, 2018 Page 15051 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

89443o حمد هديه | |ندى زكري سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

97443 لسعود|بــــو|حمد تـــوفيق |م |محمد عص ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

|28369 ى وجدى يشى جرجس بــــقطر| مي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

46455 بــــوسمره|بــــر عبــــده منصور |ء ص|شيم هره|لق|ره |تـــج

|65636 بــــ خليفه|لتـــو|م حسن عبــــد |حس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

24|754 ف عبــــد|حبــــيبــــه  لرؤوف محمد|رسر ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

48|945 شور|عمر محمد يشي محمد محمد ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

839548 حمد|لضوي |بــــسمه سيد  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

498988 ى|م كرم فهىمي بــــولس| رتـــي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

624535  عطيه|رق محمد |ء ط|رس|
ى
لدسوق ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش

تـــ|لبــــ|ط

499o8| ح خضي |لفتـــ|ح عبــــد |ر صل|من تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5685o فظ|لعظيم ح|حمد زىك عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

788622 ف مو|مريم  ف|رسر  رسر
ى
ق تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

636885 مه محمد يوسف|س|م |ريه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

24753 س حلىمي|يرس وليد عبــــ| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

434|34 محمد تـــوفيق يحن | ريم رض |طبــــ طنط

779|48 ف|لد سليم|بــــ خ|شه ى مشر ن حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9|5456 لعزيز  |حمد عبــــد|محمد عىل  زيق|لزق|حقوق 

6||755 لعليم عيد|ديه عىل عبــــد|ن ى شمس طبــــ عي 

|38|27 ن|بــــ محسبــــ رضو|لوه|حمد عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

774297 ى محمد فرج نجم|مريم محمد حس ني  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

8482|4 لدين خرصى محمد|ل |محمد كم ن|سو|بــــ |د|

9|642| ل عىل محمد |ء جم|ل| سيوط|طبــــ 

|625|o حمد|عمرو مصطفى محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|26422 مه محمد|عمرو محمد سل تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

43o29| لسعود|بــــو |بــــ |لوه|محمد محمد عبــــد | رن |طبــــ بــــيطرى بــــنه

9|6555 س |ل رفعه ديم|جم| ن|يولي ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

35266 لمعىط|لبــــصي  عبــــد |لسيد عبــــد |ن |يم| هرتـــ |لق|تـــمريض 

924856 بــــوضيف محمد محمود |حمزه  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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8384o4 سط|لبــــ|لرحيم محمد عبــــد|ء عبــــد|سم| دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

827832 ي محمد عيد|هش
م مرتـــضى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

4|5o53 لنرصى|بــــو |بــــ مصطفى |يه|آيه  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|33544 لس  ف |كي  سعد مرقص|سحق |رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|6898| ى م ى قلتـــه| هر حن|كريستـــي  حني  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

62495 ف عىل م محمد مشر طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

446797 هيم حسن|بــــر|هيم منصور |بــــر| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

863572 ى عم|ي ي|سمي 
د زىكي حفنى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

62867 لعزيز|حمد عبــــد |دل |ع| عل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

479495 زى|لعك|ل |لع|حمد عبــــد|لق |لخ|عمر عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

52o444 ف سعيد  بــــ|حمد دي|بــــسمتـــ أرسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

37o782 ري|زىك بــــند| زينبــــ زكري تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

526o99  فهىم سيد 
ى
روس|فيلبــــس فهىم شوق ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

35|678 لكوم|ن |محمد مرزوق لطفى شعل |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

636573 هلل|للطيف عبــــد|م عبــــد|لسل|محمود عبــــد زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

632748 ن محمد|سط عدل|لبــــ|نسمه عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

6oo572 وي|لبــــندر|كريم رأفتـــ حسن محمد  |ره طنط|تـــج

8oo|26 يل جرجس مجيد مجدي مي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

788228 ى عيد  مي  ى|لسيد ص|ني  لح حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8o7282 ن|حمد محمد محمد رمض| ج|ره سوه|تـــج

6|7636 ي |لسيد |عمر 
|ي|بــــو عط|لعربــــي مصطفى ط|حقوق دمي

833522 د|حمد ج|ل |م كم|بــــتـــس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

5o4742 مد محمد|ده محمد ح|ندى حم سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

2278|9 حمد يسن|بــــسمه عىل  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

883995 ف |ره |س ه |لل|لعيون عبــــد|بــــو|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|5|46 لسيد كرم|رتـــ محمود محمد |س لشيخ|بــــ كفر |د|

543264 لديبــــ|لغنى |حمد عبــــد|ر |من معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

8|7|48 ف ن| حمد|دي عىلي |رسر ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

4|7826 لجندى|هيم |بــــر|لحميد |ء محمد عبــــد|شيم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|o526 لرحمن|هلل عبــــد |ل عىل عبــــد|حمد جم| |بــــ طنط|د|
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32678 ف محمد رضو|للطيف |عبــــد حمد|ن |رسر  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

338784 حمد محمد|شور |حمد ع|تـــ |نعم |طبــــ بــــيطرى بــــنه

4o4oo9 لسيد محمد|كريم عمر محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o9625 م حسن رجبــــ محمود حسن|حس ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

694|82 ف |حمد | فع|لش|حمد عرفه |رسر لمنصوره|بــــ |د|

22|287 حمد فضه|حمد محمد |محمد  ى شمس حقوق عي 

543332 ي عبــــد
ن|لمولي سليم|لفضيل عبــــد|ندي حسنى |حقوق طنط

43o234 هلل|لمنعم مصطفى عوض |يتـــ عبــــد | |بــــ طنط|د|

5|4|o4 لدين|للطيف بــــدر |مه مسعد عبــــد|س|ر |من سكندريه|ل|بــــ |د|

6987|8 حمد|لم |روفيده وجدى محمد س ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

357357 حمد سعد هندى مسعود| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

79|695 ئيل|ل عطيه ميخ|نوبــــ كم|بــــ| زيق|لزق|حقوق 

66|46 ى رمض|يوسف  ح|لفتـــ|ن عبــــد|لحسي  لفيوم|ر |ثــــ|

8|o|43 لعظيم|حمد محمد سيد عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

328668 هيم|بــــر|متـــ جودتـــ |س|عمر  |بــــ بــــنه|د|

3|9o28 ى عبــــد|لعزيز |نعمتـــ عبــــد لعزيز|مي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

356253 تـــه|حمد شح|حمد |لرحمن محمد |عبــــد |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

7|6562 ح|لفتـــ|حمد وليد محمد محمد عبــــد | ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

8|9588 حمد|يه حسن محمد | ي|بــــ |د|
|لمنى

68o255 هيم محمد يوسف|بــــر|ح |ر صل|من لمنصوره|حقوق 

8647| د|لجو|مريم عىلي عىلي عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

753768 لمجد محمد|بــــو |هلل عىل |منه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

495882 ل|ن هل|ن صبــــرى محمد رمض|يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|23o48 فظ|لح|لىح عبــــد |بــــ محمد عبــــد |شه ى شمس|تـــج ره عي 

778574 حمد سعيد عىل عىل| ط|معتـــ دمي|علوم ج

52692o بــــيشوى سمي  عزيز سيدهم سكندريه|ل|بــــ |د|

3389|3 وق ص لحميد محمد حسن|بــــر عبــــد|رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

65753 طه سيد عىل محمد عىل ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 
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5287|| ن|مد سلط|ل عىل ح|لدين كم|نور  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

48o387 لدين عىل محمد|عىل مجدى مىح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|38777 ي
لرحمن|عيد محمود عبــــد | دئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9o553 بــــو بــــكر|م جمعتـــ سيد |هش دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|69628 ى |يمن ذىك حن| |يوستـــي  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

238354 دو|للـه محمد ج| |جر مصطفى حمدن|ه هره|لق|حقوق 

864625 حمد|م محمد |سهيله هش دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

2|3|77 بــــ محمد عىل|يه|سلىم  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

347796 محمد سيد فوزى سعد |بــــ بــــنه|د|

93988 م سعد محمد|هلل هش|منتـــ  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

62|849 ى|يمن يونس يونس | لنجي  ط|بــــ دمي|د|

7|59oo لففى|للطيف محمد |لسيد عبــــد |رحمه  لمنصوره|بــــ |د|

6oo722 لقصبــــى|لمنعم حسن |ء محمود عبــــد|ل| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

633457 م|لسل|ح محمد عبــــد|شمس صل زيق|لزق|علوم 

23349| ى رج|س ي عبــــد |ره محمد حسي 
ي|لبــــ|ئ 

ى
ق ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

772648 زى درويش|لعزيز حج|نبــــيهه مهدى عبــــد  زيق|لزق|علوم 

4937|8 تـــى|للو|ل محمد محمد |لدين جم|سيف  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

696585 |ح ند|لفتـــ|لنبــــوى عبــــد |حمد محمد فتـــىح | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

439o45 رج|لج|لمولي عىلي منصور |محمد عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

27o897 ى رزق عىل مشعل|ي سمي  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

779o32 ى|د مهدى |بــــو حم|منه  مي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

775|27 لسيد محمد عش|لسيد |ء |رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o72|o للطيف|للطيف محمد عبــــد|ره عبــــد|س ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

6|o653 ن|لمنعم رمض|هيم عبــــد |بــــر|آيه  لمنصوره|طبــــ 

495973 زى|مريم عبــــده عىل محمد غ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3453|| حمد|تـــ |د شح|م محمد رش|سل| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

8333|9 حمد محمود|هلل |رجبــــ عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8o6855 ي عىلي محمد|حسن
ء مصطفى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

4o224o لح محمود|زق ص|لر|لح عبــــد |زينبــــ ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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547927 ه محمود|لل|لرحمن عبــــد |ء محمد عبــــد |شيم سكندريه|ل|علوم 

347577 حمد تـــوفيق بــــدوى محمود| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

62|o43 ى|لم ش|جر ربــــيع غريبــــ س|ه هي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

783||9 ن|بــــ شعبــــ|لوه|ل محمد عبــــد |نه ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|7873o ل مصطفى خليل عمر|نو لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33888 د محمود مرىس|لجو|مديحتـــ عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|854o |د مسعد فتـــىح |محمود عم
ى
لدسوق لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|389|8 ى عص حمد|لدين |م سعد |نيفي  ى شمس|د| بــــ عي 

3535|4 ي 
حمد زىكي|لسيد |مصطفى سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

847565 ء ربــــيع سعد حسن|نجل ن|سو|بــــ |د|

826295 ي يوسف |نوره
حمد|ن مصطفى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

432|64 ر|لبــــشك|هيم |ء حسن إبــــر|رس| |طبــــ طنط

5o8798 د|م فكرى عىلي حم|إسل سكندريه|ل|طبــــ 

242589 ى|حمد عبــــده ك| مل حسي  هره|لق|ره |تـــج

4|7|o2 دومه|بــــر نرص ق|لد نرص ص|خ ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

766497 لجيد عىل سعد|م محمد عبــــد |سل| ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

7o4852 دين عىل حلىم محمد عىل|ن زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|8497 مل حسن سيد حسن | سيوط|عه |زر

|44978 لنعيم|م عىل عبــــد |عىل حس هره|لق|حقوق 

322264  منصور|ك
ى
ى زرع شوق رولي  ى شمس|تـــج ره عي 

223o73 مه جمعه ذىك عبــــوده|س| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

54o276 ش|مه حو|بــــ محمد محروس سل|رح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

253986 هيم عنتـــر|بــــر|لسيد محمد |كريم  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

6o|794 لقطورى|يه محمد عىل | ي صىح طنط
|معهد فنى

85|o42 حمد محمد|بــــرهيم |محمود  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

28695 لسيد|ن |لسيد سليم|لرحمن |عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

792ooo ن|حمد عثــــم|لسيد |بــــرين |ص زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

634987 ح محمد|لفتـــ|هر عبــــد|محمد م ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

84o589 ى|لطيبــــ محمد ي|محمد  سي  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 
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49o25o ي|ر
هيم|بــــر|حمد |لبــــدرى |ن |شعبــــ| ئى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

24|6o5 ر|حمد مختـــ|حمد |ر |من ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

35o8o2 حمد|كر زىك |مي  ش|مديحتـــ  |حقوق بــــنه

23373| هلل|لسيد حنفى عبــــد|ء |ل عل|كم  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

683342 م شحتـــو محمد|س|ل |س لمنصوره|ره |تـــج

8o9|26 هيم محمد|بــــر|محمود محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

535785 هيم|بــــر|نس محمد عىل مصطفى | لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

824o7o لوكيل|بــــر عبــــد|محمد عمر ص ره بــــنى سويف|تـــج

77|oo9 ى أحمد علو ه حسن حسي  ر|لنج|ن |سمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

62|525 ى|لص|دل سمي  عبــــده |ء ع|آل لحي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6o8779 ح عطيه|لفتـــ|لسيد عبــــد |ئى |م| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

44|8o7 هر عىل جمعه|عزه ط هره|لق|لعلوم ج |ر |د

36339| ك|لمل|جون عزيز سعيد عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o2o72 لرحمن حمدي محمد خلف|عبــــد ي|صيدلتـــ 
|لمنى

255989 ف سعيد |حمد | لجندى|رسر ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

|7386 لعز|بــــو |لشكور |محمد محمد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

4|9992 ل موىس موىس بــــدوى|محمد جم لشيخ|بــــ كفر |د|

6o732| حمد سلوع|ل سيد |ن جم|يم| ي صىح طنط
|معهد فنى

863757 لحميد محمد|ندي عىلي عبــــد دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

868834 در|لق|يه جبــــريل حسن عبــــد| ن|سو|حقوق 

423969 سلىم محمود محمد حفنى محمود بــــ دمنهور|د|

24o463 حمد|لعزيز |مريم محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

483578 ن|هيم مرىس سليم|بــــر|ر سعد |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3656o د|لجو|ن عبــــد |ء محمد سليم|دع كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

539356 ن|وى زيد|سم سعد|محمد حمدى ق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

277738 ى عبــــد  خي 
حمد|بــــ سيد |لوه|مصطفى |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|

(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

7o3393 لمقصود يوسف|بــــر عبــــد |لسعيد ج|مصطفى  لمنصوره|هندستـــ 

9||692 ه مدكور |لل|هدير شوكتـــ عبــــد ج|بــــ سوه|د|

5|322| لريش|بــــو |وي |هيم تـــم|بــــر|م يحن  |سل| تـــربــــيتـــ دمنهور
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5|4646 ء بــــكر مسعود عىل قنبــــر|لحسن| |علوم طنط

4|9349 لعزم|بــــو |حمد |لعزم |بــــو |ء محمد |رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35o657 ف صبــــىحي عبــــد|ن |ريم|ن لرحمن|رسر  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

87734o س عىل  |ء فرغىل عبــــ|صف سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

766|8| هلل موىس|نبــــيه بــــولس عبــــد | رين|م ره بــــور سعيد|تـــج

5743| ل عمر تـــوفيق عىل|من |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

292|55  طي  
لبــــر|محمد موىس محمد مصطفى د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

284396 بــــر محمود محمد|نحمده ص ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

36867| ش محمد|لدمرد|محمد عزتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|59|55 حمد شبــــل سعد|محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o|oo محمد رفعتـــ عطيه قطبــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9||5|9 لس حليم عطيه  لجندي |كي  ج|علوم سوه

459|9 لم|بــــ س|لتـــو|ن عىل عبــــد |حن ى شمس|زر عه عي 

343224 ف |يتـــ | لقرم|شم |حمد ه|رسر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|72o|2 شور|هلل ع|هيم سيد عبــــد |بــــر|سيف  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

7|66|4 هيم دهمش|بــــر|هيم |بــــر|حمد فوزى | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

775739 رس محمد جوده|لرحمن ي|عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

4|287| عيل حنفى حسن|سم|رق |هدى ط ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

688629 |حمد زهقن|ل محمد يوسف |بــــل لمنصوره|ره |تـــج

|63o45 ى |شيم حمد محمد|ء حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|326o5 مر|بــــو رسيع حسن سيد ع|هدى  هره|لق|بــــ |د|

777349  عطوه|دى عر|له|رص عبــــد |ن ن|يم|
ى
ق زيق|لزق|نوعيتـــ 

7o9|9o ى محمد مسعد ى محمد حسي  حسي  سيوط|هندستـــ 

|37o55 شم|محمود محمد عوض ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6833o| ن محمد طرهوئى رزق|نوره لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

49o34 لفتـــوح|بــــو|تـــ |مل محمد محمد فرح| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

355|86 ي
ن|لسيد بــــدر رشو| |دئى عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

3663|4 عيل محمد حسن|سم|طمتـــ محمد |ف لمنصوره|حقوق 
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|734|4 لمجد|بــــو |رص محمد |منى ن سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

2o98o عىل حسن عبــــده حسن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9o8468 لموجود موىس |ره محمد عبــــد|س ج|بــــ سوه|د|

7o5466 لعزبــــ عىل|حمد |حمد محمد | لمنصوره|بــــ |د|

43236| ى عبــــد |بــــو |منيه محمد وهبــــه | لرحمن|لعني  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

279|o9 ي|لسيد محمد |عمر 
لففى ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

53575o ف |زم |ح لح|لسيد ص|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o|379 حمد|سلىمي خلف سيد  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

68|9|2  |د |جه
ى
لغنى|حمد عبــــد |حمد شوق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6oo3o5 لحليوى|لنيل |بــــو |ن |حمد سليم| |ره طنط|تـــج

434|62 بــــ|عيل خط|سم|هيم |بــــر| |نور |تـــربــــيتـــ طنط

772572 ى رمض|ي تـــ|ن حنفى محمود بــــرك|سمي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|2297 حمد|حمد عىلي |د |مه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

7o2587 بــــ ضيف|لوه|زينبــــ حسن حسن عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

498o23 مر|ج  ع|لحكيم خف|ره عبــــد |س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|45974 لرحمن سيد|د عبــــد |ن عم|نور هره|لق|حقوق 

3|o923 حمد|لسيد |سط |لبــــ|حمد عبــــد| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

787o45 ف |رحمه  حمد محمد شلتـــوتـــ|رسر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

842283 حمد|طف محمود |محمود ع ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

26857o ح حسن حموده|حسن صل ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

249o95 ي|ح محمد |لفتـــ|ء عبــــد|رس| ر|لىح  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|55982 هيم خليل|بــــر|بــــ خليل |يه|ندى  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

2548o ح عىلي|مر صل|ء تـــ|رج ى شمس|زر عه عي 

5|7679 لسيد شلبــــى|ء حسن |بــــسمه عل |حقوق طنط

825o93 ي صل
ي|ح محمود حس|مصطفى

ئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

47252 طمتـــ محمد زىكي سيد|ف هره|لق|بــــ |د|

842o73 لبــــكري محمد|مروه فوزي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

367255 تـــ | لسيد|تـــ حسن |لشح|مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2689| لرحمن|حمد عبــــد |د |لجو|ء حمدى عبــــد |رس| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
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5o6462 حمد|يمنى يحن  سليم محمد سيد  سكندريه|ل|عه |زر

224o67 م|لرحمن بــــسط|ندى محمد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

79o927 ين محمد  هيم محمد|بــــر|رسر ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|6o87o ه عص| لحميد مدئى|م عبــــد |مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6964| بــــر|هيم ج|بــــر|لرحمن خليفتـــ |عبــــد  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

493|33 حمد بــــدوى|محمود حمدى  بــــ دمنهور|د|

2|692 لمجيد|ء محمد منصور عبــــد |ول هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|78654 عمرو بــــهجتـــ محمد عىل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

622787 لنبــــى|هلل عبــــد |ئى عبــــد |كريم ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

3278o8 لحميد عطوتـــ|لدين عبــــد|ل |حمد جم| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

365|2 ج جمعه|دل فر|ء ع|رس|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

7o|o3| ود|لسيد د| |لسيد رض| |رض ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

443343 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |لغنى |لسيد عبــــد | لشيخ|بــــ كفر |د|

792782 ى|هيم حس|بــــر|لم |لسيد س|هيم |بــــر| ني  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|44382 بــــدين|لع|يد حنفى عىل زين |ز هره|لق|عه |زر

87o353 ن|دم سلم|ء محمد |لشيم| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

62565 يف محمد محمود حم د|رسر صيدله بــــنى سويف

786o5 زم عىل محمود|طمه ح|ف ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

369868 حمد|لرحمن حمدى شفيق |عبــــد س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

|35582 روق محمد|يمن ف|ن |نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

825|27 ن سيد|حمد حمد|ن |حمد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|35854 دي|حمد نف|لرحيم |حمد عبــــد |ره |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

422|84 لونيس نويىح |ميسون بــــدير عبــــد ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

643||4 نم محمد صبــــح محمد صبــــح|ه زيق|لزق|بــــ |د|

8|o6|| هيم|بــــر|لحليم |بــــ عبــــد|لبــــ|ر فتـــح |من |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

478o46 بــــو عزتـــ عىل محمود|حمد |هلل |عبــــد  ن|علوم حلو

63652| س|مل عبــــ|هيم ك|بــــر|تـــم |عمر ح ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 
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688297 وى|لصفط|رقيه منصور محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

||965| ف |نور  ى|ع |لسبــــ|رسر مي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

|5|56o فظ|د عىلي ح|طمه عم|ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

883533 ي|دمي
ى
ل حلبــــى |نه نتـــع حزق سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

3||7|5 ى م|ي هر محمود محمود فهىمي|سمي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

884966 حمد |ج |رس ض|ص ي|خل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

268|43 شد|مد ر|هلل ح|مد عبــــد|ح تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

83o22| ى م|م وس|د تـــ|هر فؤ|رلي  ورصى |نوعيتـــ قن

4|73|7 رس محمد منصور مرشدى عىل|ي لشيخ|بــــ كفر |د|

69529o لسيد ربــــيع|محمد عىل | ء رض|شيم لمنصوره|ره |تـــج

46575| ي|لىحي |حمد حسن عبــــد |روق |لف|عمر 
لسنديوئى سكندريه|ل|حقوق 

|22698 لعزيز|بــــ عىلي عبــــد |يه|ن |ريه|م ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

369579 ح سيد|لفتـــ|محمد سعيد عبــــد رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

898o2| ى محمود |رص |ء ن|رس| مي  ج|ره سوه|تـــج

7o432| هلل|هيم فرج |بــــر|لسيد |ح |ن صل|يم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|534|4 ن عىلي|ء عىلي رمض|رس| لفيوم|عه |زر

432|66 س|لدو|ل سند محمد |ء كم|رس| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

649777 لمرىس|حمد |هديل محمد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

5|2249 ل|هلل هل|ل عبــــد|نجيبــــ محمد كم سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

5|76|8 ف |بــــسمه  لخطيبــــ|نور |رسر بــــ دمنهور|د|

872|7 لسيد|هيم مرىس |بــــر|بــــسمه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

46oo79 ل|لع|حمد عىل عبــــد|ء |شيم سكندريه|ل|عه |زر

254926 ي
د|لجو|هلل عبــــد|كرم عبــــد| دئى ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

323533 ن عىل|م محمود سليم|لسل|فرحتـــ عبــــد ى شمس| لسن عي 

6823|3 لسيد سيف|مد |ن ح|مد حمد|ده ح|غ لمنصوره|بــــ |د|

49|659 لجندى|حمد |حمد محمد |محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

77o495 ره|لحم|حمد عطوه |عمر عطوه  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68o472 لمتـــول|لدين محمد |ل |ل طلعتـــ جم|جم لمنصوره|حقوق 

767o92 مه|ح عل|لفتـــ|يوسف عبــــد| لرحمن رض|عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى
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676538  مسعد ي|هيم |بــــر|ن |يم|
ى
قوتـــ|لدسوق س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

368266 هيم|بــــر|هيم |بــــر|ء سيد |رس| ى شمس حقوق عي 

|7|626 حد|لو|دق عبــــد |لد ص|ن خ|غفر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

77|345 وى|لقط|بــــ محمد محمد |يه|ء |ل| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

9o9oo3 لرحيم |حمد عبــــد|بــــتـــ |حمد ثــــ| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

36266| لعليم عىل موىس|ندى وليد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4o9872 ي عل|عل
ي حسينى

م|م عوئى ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

42oo79 زى حموده|مد غ|ء رجبــــ ح|دع لشيخ|بــــ كفر |د|

258843 لرسول|لمنىح  عبــــد|لنبــــى عبــــد|محمد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

8354o3 حمد محمد|لحكيم |هبــــه عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

895525 محسن فتـــىح ونيس شنوده  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4888|5 حمد|س |ل عبــــ|عمر جم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3557o| ن محمود|م سليم|ء س|سم| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8oo3o| ي عبــــد|محمد 
لعليم خلف|ليمنى سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

227929 لعزيز|حبــــيبــــه مصطفى محمود عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25|o86 لخول|لسيد |يمن |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|52988 سعد| زم حسن رض|ح ن|بــــ حلو|د|

34969o ح صبــــىح مسعود محمد|حمد صل| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

756678 حمد|هلل |لسيد محمد عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

295972 ل حسن مرىس|حمد جم| هره|لق|حقوق 

35o3|3 لعزيز نرص|م عبــــد|محمد س |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

49o749 بــــو شعيشع|ن محمد |بــــسنتـــ رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6238|4 لحديدى|ئل محمود محمد |ن و|نوره ط|بــــ دمي|د|

6|6|45 ض|لع|محمد عىل عىل  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

5223|2 عد عمر|رتـــ حكيم مس|س لشيخ|عه كفر |زر

|24397 هند مصطفى سيد عىل هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

836336 حمد عىلي|لدين عىلي |د |عم يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

856||| لفتـــح عطيه|بــــو|لرحمن حميده |عبــــد لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

44|o|2 م|لسل|طمه عيد حلىم عبــــد|ف لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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337659 ى|هر رجبــــ رجبــــ حس|حمد م| ني  |ره بــــنه|تـــج

4385|8 حمد خليفه محمد خليفه محمد| لشيخ|بــــ كفر |د|

8o3863 ى |ي م عىلي|م|حمد |سمي  حقوق بــــنى سويف

499758 لمول|هيم عبــــد |بــــر|ر صبــــري |من بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5|6|76 لعزيز مرع|د عبــــد|هدير ج بــــ دمنهور|د|

265864 م محمود محمد|محمود هش دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

486288 حمد محمد عىل|حمدى رجبــــ  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6oo||8 وى|لقط|حمد |حمد |بــــ محمد |ربــــ هره|لق|م |عل|

83o683  عىلي|لرف|د يوسف |زي
ى عي حسي  |ج طبــــيع قن|عل

7|o7|3 لمنعم|حمد عبــــد |حمد |لعزيز |محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

356352 |لدين فتـــىح |ح |محمد صل
ى
لدسوق |ره بــــنه|تـــج

9|9997 وى |بــــوضيف قن|مل محمد نجيبــــ  | ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

446635 بــــوهيسه|ن حسن محمود محمد |مرو سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

4583o بــــتـــ|ل ثــــ|مجدى غبــــري| مرن ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

876o96 ل |لع|بــــ عبــــد |لوه|ل عبــــد |لع|محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

85585o ي محمود فضل عبــــد
لعظيم|مصطفى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

59659 لعظيم مسعود|لعظيم مسعود عبــــد |عبــــد  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

89|748 ف |حمد سيد خل|هيثــــم  سيوط|طبــــ 

75|969 ى فوزى جرجس عوض يتـــ هيى مي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

|24846 ض ذىك|نور ري|نسيم | ىسي|ستـــ|ن| ى شمس|تـــج ره عي 

|2|6|7 ي ع|بــــ
ى
دل بــــطرس مسعود|فىل شوق ي |

لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

63672 حمد محمد محمد|مه حسنى |س| لفيوم|حقوق 

5||869 ر|لحج|هيم |بــــر|لرؤف |ن عبــــد |حمد عثــــم| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

348727 لد سيد رزق|خ| لي|د سيه|نوعيتـــ عبــــ

828748 ى محمود|مرفتـــ زيد ن حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

86o882 حمد محمود|يوسف مصطفى  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

844o|6 لرحيم|لد محمد حلىمي عبــــد|خ ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

884469 تـــه  |ضى شح|لر|محمد عبــــد| مه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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4|9778 لرحمن|هلل حسن صبــــىح عبــــد|عبــــد ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

72293 ء جمعه عىل فرغىل|دع لفيوم|نوعيتـــ 

23|66o لفندلىح |هلل محمد محمد |حمد عبــــد| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|2256| ح|لفتـــ|ءه عمر فوزى عبــــد |بــــر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

834946 ميشه محمد ربــــيع محمود ن|سو|علوم 

9o6785 هيم |بــــر|لفتـــوح |بــــو |زم محمد|سهيله ح دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

33927| عيل|سم|حمد |رص محمد جوده |محمود ن |ره بــــنه|تـــج

54o395 ى|لق|ح عبــــد|در صل|لق|جر عبــــد|ه در حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

876|36 حمد  |حمد محمد فتـــىح | ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

287759  عبــــد|
ى
بــــوعمر|لحليم |يمن شوق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

448749 فش|لسيد أبــــو ط|حمد محمد | |بــــ طنط|د|

836|65 ن|حمد رضو|عزه فوزي  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

493426 حمد نعيم|لسعيد محمد |حسن  ره دمنهور|تـــج

|55o37 حمد محمد|حمد حمدى |طمه |ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

53o559 ح|در مصبــــ|لق|ر محمد جوده عبــــد |نتـــص| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

76o3|| مح محمود محمد|حمد س| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

8o75|5 دل تـــوفيق محمد|ده ع|غ ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

2556o| هيم حسن محمد هيكل|بــــر| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

2496|7 ى|هلل وليد عبــــد|منه  لحكم عىل بــــحي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

2357|7 لسميع|ز عبــــد|حمد در|منيه | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

829725 وق عبــــد عيل|سم|سط محمود |لبــــ|رسر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

77o233 هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد |لسيد | زيق|لزق|عه |زر

287266 ف عبــــد|ن |يم| تـــبــــ|لمنعم ر|رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6oo952 لشوربــــىح |ح |لفتـــ|ء محمد عبــــد|ل| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

694292  محمد عبــــده | رش
ى
وى|لبــــهنس|شوق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

76o889 م غريبــــ سعد|دين بــــس|ن ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

533o65 ى سعيد معوض عبــــد | لرؤوف خليفتـــ|لحسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

529754 ود|لسيد د|حد |لو|محمد سعيد عبــــد بــــ دمنهور|د|

8625oo ر|بــــك| لوف|بــــو|مر |لرحمن ع|عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو
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|3oo27 هيم|بــــر|رس |ل ف|جم| سم ى شمس|تـــج ره عي 

35o539 للطيف|زق عبــــد|لر|حمد عبــــد|ء |ل|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

9|||23 س عىل |لد حسنى عبــــ|ر خ|من ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

46374o ل|لع|لسيد عبــــد|دل محمود |سن ع|مح لشيخ|تـــمريض كفر 

83943 سحق|مل |هيم رزق ك|بــــر|رزق  بــــ بــــنى سويف|د|

49676o ن|ن وجيه بــــسيوئى عىل رمض|يم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4564|7 فظ|بــــر ح|ن مدحتـــ ج|رو لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

2|8|86 ف محمد خليل|حمد | رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|32882 ى| |ر|ي يمن محمد حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2294|6 ر|محمد حسن مختـــ| نور ن|بــــ حلو|د|

7|o253 ل|لع|حمد حسن عىل عبــــد | |رن لمنصوره|بــــ |د|

482225 |بــــو عبــــد |هيم |بــــر|هيم قطبــــ |بــــر|رس سعيد |ي
هلل

دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|26o2| بــــى|لخط|در |لق|بــــ محمد عبــــد |يه| |ر|س ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

227723 لصمد محمد|زينبــــ محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

85365o ي محمد|م |رضوي حس
لدين مصطفى ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

|لمنى

|47497 م سيد محمد|لح حس|ص دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

699435 مل|هيم ك|بــــر|ن طلعتـــ |نوره لمنصوره|ل |طف|ض |ري

79o4oo لمطلبــــ|رس محمد عبــــد|د ي|جه لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

2|63o| لغنى|لليثــــى عبــــد|لدين |رص|يوسف ن ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4o3|69 لم|در عىل س|لق|حمد عبــــد |ء |آل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89596| ن ى سدره  |ن| مي  در بــــشر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5o7782 رضوى مجدى محمد محمد رمزى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

697494 حمد|هلل |هر محمد عبــــد |محمد م لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o6234 لفتـــوح عمر|بــــو |هلل |محمد حمد  |طبــــ طنط

688367 |در |لق|ء محمد منصور عبــــد |لزهر|طمه |ف
لمتـــول

لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|3554 لكريم حسن|حمد محمد محمود عبــــد| ى شمس حقوق عي 

6287| ي ن
ن|لحميد سليم|جح عبــــد|منى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

77534| حمد محمود محمد عطيه|م |سل| زيق|لزق|ره |تـــج
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3|495| ر|لشع|حمد مصطفى |محمود محمد سيد  ى شمس|تـــج ره عي 

4|8375 هيم مصطفى موىس|بــــر|هلل صبــــىح |منه  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|75o7 رك|س مبــــ|مه عبــــ|محمود أس لشيخ|ره كفر |تـــج

6o8945 ر|لفح|ج  فتـــىح |هيم ن|بــــر| ي صىح طنط
|معهد فنى

8|7854 هيم|بــــر|مريم بــــكر جمعه  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

359632 ى مح|مريم يشى  ربــــ|مي  |حقوق بــــنه

285o4| هيم|بــــر|د نصىح فهيم |عم |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

|5o942 لحسينى محمود|حسن | ند ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

792954 لم سويلم|محمد سويلم س رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

7|5384 م يوسف محمد منصور|حمد عص| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|296|7 حمد|رص زغلول |سيف ن لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

63442o حمد محمد يعقوبــــ|رق فتـــىح |حمد ط| زيق|لزق|بــــ |د|

436639 لعنتـــبــــىل|هيم |بــــر|زق |لر|ل عبــــد |بــــسنتـــ جل لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

|75728 لسيد|ح |لفتـــ|حمزه عىل عبــــد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

5o68o9 ين ع حد عىل صومه|لو|دل عبــــد|شي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

32|97o بــــ|لوه|سلىم حمدى حلىم عبــــد |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

4|859| حمد خليل|حمد |بــــ رفيق فتـــىح |مهيتـــ معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

7384o غبــــ|رص عىل ر|لن|ئشه عبــــد |ع لفيوم|تـــربــــيتـــ 

45634o ن شلبــــى محمد|لعزيز سمع|رق عبــــد|ط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

784762 ء محمود حسن عىلي|ل| زيق|لزق|حقوق 

|56456 هيم|بــــر|مصطفى محمد رفعتـــ  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

294989 عيل|سم|د |لسعدى فؤ|د |فؤ لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

355478 ج|حمد فر|ء فرج سيد |رس| ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

268926 نعمه عيد محمد حسن ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7|4|4 لحميد|ن محمد عبــــد|محمد شعبــــ لسويس|معتـــ |علوم ج

878894 مل عىل  |هلل محمد ك|عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

4o9|53 لسيد عوض|رجبــــ عوض | دين |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

429||7 يد عطيه|بــــو |ء محمود |رو ى لي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط
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4529o3 لنبــــى خرصى|لق عبــــد|لخ|محمود عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

77o863 هلل|حمد محمد عبــــد|ندى  زيق|لزق|طبــــ 

888333 بــــسمه ممدوح محمد محمود   سيوط|علوم 

244235 حمد خليل|هلل |عبــــده عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

758438 م|لسل|لبــــدرى عبــــد |لرحيم |هلل عبــــد |عبــــد  حقوق بــــورسعيد

2457o3 لسيد محمدكشك|ن |لسيد سليم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7oo5o6 نه|بــــو شبــــ|خلود محمد عىل  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

22|762 لمجد|ج أبــــو |رص عىل فر|رحمه ن ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

854893 بــــ|لوه|س عبــــد|بــــ عبــــ|لوه|رس عبــــد|ج ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|22485 مريم مصطفى محمد حسن ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

698687 للطيف|لعظيم عبــــد |حمد عبــــد |ء |سم| لمنصوره|نوعيتـــ 

9|2634 ى عطيه مهدى  وليد خي  ج|ضتـــ سوه|علوم ري

49675| لسيد|لجليل |د سعد عبــــد|ء فؤ|سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

432443 يف سعيد عبــــد |شيم حمد|لرحمن |ء رسر |بــــ طنط|د|

6872|8 هيم عىلي|بــــر|رس عيد |محمد ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84824 مل|ود ك|جورج جميل د ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

76o|75 لرحيم|ح محمد عبــــد |ء صل|رس| لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

4o4893 جد محمد محمود محمد|محمد م سكندريه|ل|ره |تـــج

4|6767 تـــ|لزي|ء خليل مرىسي طلحه |ل| لشيخ|بــــ كفر |د|

5|7789 لي|مي حليم غ|فرحه س طبــــ بــــيطرى دمنهور

628658 لسيد|لسيد أحمد |هلل |عبــــد | عل زيق|لزق|حقوق 

4436o3 ى | ي|منيه خي 
ى
ض|حمد محمد ق |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 

لشيخ

487|49 ذل|ذل بــــسيوئى ش|حمد ش|رس |ف سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

542o3o ف محمد عبــــد |محمد  م|م شلق|لسل|رسر لفيوم|عه |زر

6||25| حمد شلتـــوتـــ|رس |ر ي|عم ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

895o|6 ى محمود عبــــد|شه للطيف |بــــ حسي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

24322 م عىلي سعيد عىلي هره|لق|حقوق 

86|8|3 هلل محمد| |حد عط|لو|ء عبــــد|ل| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4374o| مد|حمد بــــسيوئى شفيق محمد ح| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

9|9327 ى  |ندى عبــــد لعزيز خلف حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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5o2262 وى|لص|هيم |بــــر|ن |لد سليم|خ سكندريه|ل|صيدله 

9oo54o حمد |لنعيم |لحفيظ عبــــد|ء عبــــد|رس| ج|صيدلتـــ سوه

9|9|8o ف |حمد | هيم سيد |بــــر|رسر لمنصوره|حقوق 

|45o9| شم سيد محمد|ء ه|هد| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

232|22 حمد محمد|لموجود |حمد عبــــد|مصطفى  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

8627o3 ي عثــــم|لر|د محمد عبــــد|جه
ن|ضى ن|سو|علوم 

62o968 زى محمد|ن غ|ئى عىل زيد|م| لشيخ|عه كفر |زر

5o3|87 ى محمد سيد|مح سن حمدى حسي  لشيخ|بــــ كفر |د|

6|7o64 ف ط|عبــــي   ىسر|لغبــــ|هر |رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

257588 ر|لغف|هيم محمد عىل عبــــد|بــــر|هلل |عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

677|8 ى ح|لفتـــ|ر عبــــد|يوسف جمعه مي  لفيوم|حقوق 

6|573o سبــــ|محمد محمد محمد ك ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

484983 لمجيد|در حسن محمد محمود عبــــد |ن دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

272742 ه سعيد | حمد جعفر|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

897528 شم |ء محمود عىل ه|رس| ج|علوم سوه

6|225| لحليم|م عبــــد|لسل|دل محمودعبــــد |نجوى ع |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

63|657 ف |طمه |ف هيم عىل|بــــر|هيم |بــــر|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|363| ن|لرحمن رفعتـــ محمد شعبــــ|عبــــد |بــــ طنط|د|

|25328 |لبــــ|حمد حسن عبــــد |سلىم 
ى
ق مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6235o5 د|حمد مصطفى عي|ء |ول ط|هندستـــ دمي

54|872 ى|لفضيل خي  |م يشي عبــــد|سل| هلل حسي  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

6|2o2o ى رض|ي حمد|د |حم| سمي  |ضتـــ طنط|علوم ري

3|2282 لم|لعزيز محمود س|لبــــنى عبــــد عه مشتـــهر|زر

4497|4 ى|حمد حس|بــــدين |لع|رس زين |محمد ي ني  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

|6|823 لعزيز عىل|مريم عىل عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

8o6572 بــــر محمد|لج|ف محمد عبــــد|عف ي|نوعيتـــ 
|لمنى

244o26 حمد محمد سعيد|حمد محمد | هره|لق|حقوق 

678|86 بــــينى عبــــد |هلل |منه  بــــينى|زق محمد |لر|لشر لشر لمنصوره|بــــ |د|

477858 لمنعم|لموجود عبــــد|ن عبــــد|عمرو عىل سليم سكندريه|ل|علوم 
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4|64o7 لودود موىس محمود|م محمد عبــــد|سل| لشيخ|ره كفر |تـــج

79|55| د محمد|هدير محمد فؤ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6464o2 ه ع| لسعدئى|لحميد عبــــده |دل عبــــد |مي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6|o8o7 لسنبــــختـــى|لمطلبــــ حسن |رص عبــــد |مريم ن لمنصوره|بــــ |د|

237978 ن هيم|بــــر|محمد محمد محمود | مي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

265o2 محمد عمرو قطبــــ محمد سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

47244 قوتـــ|لحفيظ ي|قوتـــ عبــــد |ء ي|حسن ن|تـــربــــيتـــ حلو

328269 لسيد بــــخيتـــ عىل|رص |حمد ن| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

54|o55 ن|فظ عثــــم|لح|مل عبــــد|لمنعم ك|رق عبــــد|ط عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o888| ل محمد محمود |محمد كم ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

37332| لشيخ|ن حسن محمد محمد |يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

84oo32 ندي محمود فهىمي محمدين ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

5o8|22 لرسول عىل محمد|رتـــ عبــــد |س سكندريه|ل|بــــ |د|

7|973 ى|يه محمد محمد | مي  لفيوم|ر |ثــــ|

486956 لدين|ج |ل تـــ|تـــم رفعتـــ هل|دهم ح| إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

|23o62 ن حسن|محمد حمدى رمض وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

766o28  
ى
رف منصور|لحمد ع|بــــو |رحمه دسوق علوم بــــورسعيد

83o||o ح محمود معبــــد|يدي صل|ه |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

892o67 حمد |ح عمر |عمر صل سيوط|ره |تـــج

9|9o84 ه عبــــد| لرحمن |حمد عبــــد|سط |لبــــ|مي  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

255756 لميىه|رثــــ |لو|حمد سعيد عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|49||| مر|مر محمد ع|ن ع|مرو وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

4o4482 عىلي محمد جمعه عىل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o86o| حمد|لد |حمد محمود خ| حقوق بــــنى سويف

89o326 د |م حفىطى تـــده ج|حس سيوط|ره |تـــج

43o2o لح|دل محمد عيد ص|ء ع|رس| هره|لق|ر |ثــــ|

43|526 لكريم حسن ملش|رق عبــــد|لرحمن ط|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

37265 م درويش|لسل|فرحه محمد عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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6923|2 ر|لنج|لحميد محمد |منى محمود عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

|33759 در مكرم شكرى|ديفيد ن وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

5o6o22 هيم|بــــر|لد محمود محمد |حمد خ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o66oo هيم|بــــر|هيم فتـــىح |بــــر|محمد  |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

36|o63 ي ي شوربــــىح 
ى
محمد لبــــيبــــ صدق |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6oo2| مل|ن حمدى سيد ك|يم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

5|7693 ى |س مه فتـــىحي جوده|س|لمي  عه دمنهور|زر

333|9o رص فريد حسن|لن|هيم عبــــد|بــــر| |ره بــــنه|تـــج

69745| رس محمد محجوبــــ متـــول|محمد ي لمنصورتـــ |تـــمريض 

846663 للطيف|محمد منصور عبــــد| ر|ي ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

263393 وق محمد يوسف بــــدر  حمد|رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

483o82 لدين محمد عىل|ح |ن سيد صل|حن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

784259 هيم|بــــر|حمد |محمد حسن محمد  ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

842479 هلل|يم عمر |لد|د عبــــد|محمد عي ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

477393 ندى محمد نبــــيل عىل خليل هندى سكندريه|ل|ره |تـــج

475984 ى|نجل ء فتـــىح محمد عىلي حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

773966 ئل|حمد و|ئل سعيد |و ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

894829 س فوزى ذكرى قلدس |تـــوم قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

3423oo طمتـــ محمود تـــوفيق مرىس|ف سيه|نوعيتـــ عبــــ

9|6375 حمد حسن |يه عيون | سيوط|حقوق 

28|o4| لرحيم مصطفى|هيم عبــــد|بــــر|مصطفى  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

77o772 زى|م حج|لسل|تـــفى ممدوح محمد فتـــىح عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

634o3| لعزيز|دهم سمي  محمد زغلول عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

37||85 لزهوى|لدين |ل |لحميد جم|سلسبــــيل عبــــد ى شمس حقوق عي 

7o2o44 لسيد موىس|ج  مأمون |محمد ن |بــــ طنط|د|

|3o79| لد محمد معبــــد|زم خ|ح لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

22|89 ف محمد محمد|منيه | رسر عه مشتـــهر|زر

476o| دق موىس|محمود ممدوح ص هره|لق|علوم 

|6|84 لرحمن|حمد عبــــد |م محمد |حس  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 
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|4829o حمد|ل |رضوى عبــــده مصطفى كم ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|5o46| ىطي|لع|حمد عبــــد |ج |حمد فر| هره|لق|هندستـــ 

6|5996 ئى حسن حمد|م ه|سل| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

77739o لسيد|لعظيم |حمد عبــــد |ء عيد |رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4969o4 هيم|لعربــــى إبــــر|ل محمد |ء جم|نجل |ره طنط|تـــج

|6o3|9 وى|ىط حمز|لع|وى عبــــد |محمود حمز دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|989| رس مخيمر|يمن ف|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|5oo76 لرحمن محمد حسن محمد|عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

45o64o ن مي سليم عوض|فوزي س| مي  |بــــ طنط|د|

|6o7|4 لسيد|د نمر |عمرو مر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7oo26o لعدوى|دل محمد مسلم |محمد ع ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

8552|6 لمنعم|ح عبــــد|م صل|ح حس|صل د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

437843 |لسق|يه بــــسيوئى محمد مصطفى | لشيخ|بــــ كفر |د|

27984 رس دردير دردير|يتـــ ي| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

2587o7 لسيد عىل|هيم |بــــر|لسيد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7oo258 لعزيز|م محمود عبــــد |محمد حس لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

633967 هيم|بــــر|هيم |بــــر|هيم |بــــر|عمرو مجدى  هره|لق|ر |ثــــ|

856648 عيل|سم|حمد |دل |عيل ع|سم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

899||8 د |شد رش|م سمي  ر|ر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

5|2|93 لمرصي|حمد |محمد عزتـــ  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|2324o ي
در|لق|تـــم محمد عبــــد |ح| دئى ى شمس|تـــج ره عي 

78|9|| حمد|بــــر محمد |سلىم ص زيق|لزق|ره |تـــج

9o9o44 محمد محمود خليفه محمد عىلي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|5|o|5 بــــ محمد وهبــــه|لوه|هلل عبــــد |ء عبــــد |سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o75|8 هيم|بــــر|د |ر محمد رش|من ره بــــنى سويف|تـــج

525||9 زق|لر|زق فرج عبــــد |لر|ر عبــــد |من ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

6o952| ى  د سعد|لسيد ج|سحر حسي  لمنصوره|عه |زر

45|774 لرحمن عىل|حمد مجدى عبــــد| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

Thursday, September 6, 2018 Page 15071 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

367245 ي محمود محمد|عمر عر
ى
ق |بــــ بــــنه|د|

2594|3 ه   عر|بــــر|ني 
ى
|هيم دسوق

ى
ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

تـــ|د|لس|ئ 

325o|| ىط|لع|محمد محمد فهيم عبــــد ن|بــــ حلو|د|

236567 حمد|نور سيد |رص |لن|ل عبــــد|نض هره|لق|ره |تـــج

429697 م|حمد عل|حمد سعيد | ي صىح طنط
|معهد فنى

278537 ن|للبــــ|هند فتـــىح محمد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

9426| لحميد حلىم|مينه سمي  عبــــد | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2579oo مل|لعزيز ك|دل عبــــد|حمد ع| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

339459 تـــ محمد يوسف حسن مصطفى| مي  |ره بــــنه|تـــج

4375o| مر|بــــوع|حمد |لمنعم |ن عبــــد |أحمد زيد لشيخ|طبــــ كفر 

5|o975 زق|لر|حمد محمد فرج عبــــد| سكندريه|ل|طبــــ 

294973 هيم|بــــر|حمد سمي  |عىل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

539o| لرحمن|لرحمن محمد عبــــد |جر عبــــد |ه ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8oo27o ن|ح سليم|حبــــيبــــه جميل صل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6269| ه رفعتـــ عزم عبــــد | لعليم|مي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

||5353 لقوى|لق عبــــد |لخ|دهم عبــــد |ن |ريم|ن ى شمس|د| بــــ عي 

27o275 يف|لعشم|ذ نبــــيل تـــوفيق |مع وى رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

55|2o كر|كر رمزي ش|ر ش|مختـــ |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

7o8368 |هيم |بــــر|حمد عىل |ره |س
ى
لدسوق لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

2793oo ي ش|عبــــي  محمد غبــــ
ى|ىسر هي  شمون|نوعيتـــ 

789225 ن مصطفى حمزتـــ|ىس عثــــم|ن بــــل|عثــــم قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

7|o3o4 حمد|عىل عبــــده | حمد زكري| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

327493 دل سمي  محمد|يتـــ ع| هره|لق|بــــ |د|

2|9476  فهىم
ى
 شوق

ى
مريم شوق لفيوم|ر |ثــــ|

35885 هلل محمد خليفه|لمطلبــــ عبــــد |بــــ عبــــد |رح ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

7||974 لحسينى جمعه جمعه محمد| |دين لمنصوره|حقوق 

|39|92 يز منقريوس|ئى جرجس ف|م| مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

7755o ى محمود |ي حمد|هيم |بــــر|سمي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|3o2o5 ى حشمتـــ فريد قديس مي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

Thursday, September 6, 2018 Page 15072 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|7||9o لسيد حرويس|هلل |ل فتـــح |حمد هل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

64o585 حمد|محمد محمود محمد رفعتـــ  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|7365 حمد|لرحمن محمود عبــــده سيد |عبــــد |حقوق طنط

|6966o ن حمدى تـــوفيق ذىك حسن|رو ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|992o حمد|حمد محمد |لد |مصطفى خ ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

67522| طر|حمد فتـــىح خ|ن |نوره لمنصوره|ره |تـــج

2475|o لخول|لمجيد |حمد فتـــىح عبــــد| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

8|4425 ن|لحميد عثــــم|عربــــي عيد عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

24438| لموجود محمد|حمد عبــــد|دى |ش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|34463 حمد|بــــتـــ |رحمه قبــــيض ثــــ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|64o47 لرحيم|حمد عبــــد |حمد رجبــــ | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

282467 ج|دى محمد فر|له|ن ممدوح عبــــد|يم| ن|حقوق حلو

8o|934 س محمد|در عبــــ|محمد ن ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

34o892 ر|لنج|لرحمن محمود محمد |حمد عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

87926| شور |درويش مصطفى ع| دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|3245o يه محمد محمد حلىم| ى شمس|د| بــــ عي 

244958 ه عبــــد| عيل|سم|هلل سيد |مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

869486 هيم|بــــر|ن |ء يىحي رمض|رس| ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

6288|8  |س|محمد 
ى
لسيد|متـــ شوق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

272645 هيم|بــــر|لىح محمد |حمد عبــــد|ء |رس| دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

|44|28 وى محمد|طمه عوض ف|ف هره|لق|بــــ |د|

9|o2oo لس س ديبــــ عطيتـــ |مح |كي  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

697475 لجليل |لرحمن عبــــد |مد عبــــد |لرحمن ح|عبــــد 
لرحمن|عبــــد 

ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

339|o7 تـــ | د|د ج|لسيد عو|مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

3855o ح حنفى|سعد نج|يه | عه مشتـــهر|زر

855597 ي شح|م|
ي مصطفى

لسيد|تـــه |ئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

23oo38 ن|حمد محمد شوم|حمد محمد | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|2oo89 زق|لر|م محمود عبــــد |طمه محمد هش|ف ى شمس حقوق عي 

8|7oo6 ي محمود|ر ع|من
طف حنفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى
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622976 لمليىح |م محمد |لسل|يمن عبــــد|هلل |عبــــد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

|8442 هيم وهبــــه|بــــر|يمن |م |سل| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

543284 ه نزيه ع ر|لغف|بــــدين عبــــد |ني  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6|954| ج|لحليم رس|عبــــد | محمود فوزى زكري ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

|43o78 ل عىل|در جل|هدير ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|8865 مد خليل عيس|محمد جمعه ح |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

68665o لفضل|بــــو |حمد |تـــ |لشح|لنعيم |حمد عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

|39|74 للطيف|يدى مجدى محمد عبــــد |ه ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

8943o8 زى |ء حسن حسن حج|رس| سيوط|بــــ |د|

|47395 لحميد نرص|يمن عبــــد |محمد  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

24437| لعزيز محمد عىل|حمد عبــــد| ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

|55|27 حمد|ن حسن محمد |نوره ن|حقوق حلو

|23238 نور|ل|حمد حسن |منيه | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

496|88 ر عبــــيد عبــــيد محمود هيكل|إنتـــص ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

287886 هلل|بــــ |رثــــ ج|لو|عبــــد| لنج|بــــو|تـــسنيم  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

33o885 ضىحي وليد نبــــيل محمد |نوعيتـــ بــــنه

645o|8 ن|لنبــــى شعبــــ|عهود محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|o622 د|لسيد حم|مؤمن ممدوح حمدى  |ره طنط|تـــج

7||766 ه | لمنىح |لمهدى |حمد |هيم |بــــر|مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3|7577 حمد صفوتـــ محمد طه| ن|طبــــ حلو

5|343o زى|لعزيز غ|ل عبــــد |محمد جم عه دمنهور|زر

223285 بــــيتـــر رؤوف جورج سعيد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

843o6o ى | ى|يه حسي  حمد حسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

5||66| لبــــدري|عيل عبــــده |سم|لحليم عىلي |عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

22|8oo حمد محمد|ء سيد محمد |سم هره|لق|بــــ |د|

|65485 بــــ|لوه|دل محمد عبــــد |جر ع|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|664| لسعيد عىل|حمد فرج |زينبــــ  عه مشتـــهر|زر

249|84 هيم شديد عيد|بــــر|بــــسنتـــ محمد  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8436o9 لس ع مه|دل لبــــيبــــ سل|كي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 
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287||o |لمجيد |حمد مني  عبــــد|
ى
لمحروق تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

5|o932 هيم نعيم منصور|بــــر|هيم منصور |بــــر| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

2|8347 مي|لعلق|ء عمر |ج عل|رم هره|لق|ره |تـــج

6|8229 ن|لقط|لدين |ندى محمد محمد نرص  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

247773 رك|لد سعيد محمد مبــــ|حمد خ| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3|246| حمد|هلل محمد |محمد محمد عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

369952 لسيد|لسيد محمد |رضوتـــ  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

3|8|3| لكريم|هيم عبــــد|بــــر|محمد جميل  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

322854 محمد محمود ضوه| دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|8o25 دى|له|س عبــــد |حمد عبــــ|حمد حسن | شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

|36698 تـــ|لشح|هر محمد |ن م|يم| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

46|823 س|لبــــح|حمد |دى سمي  سيد |ن سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|653|2 ي شلبــــى|ل|
ي محمد حفنى

ء حفنى تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

262963 نم|لغنى سعد غ|سعد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

2597|o ن|لغنى عثــــم|ء حمدى عبــــد|رس| هره|لق|صيدله 

879o6 م|لسل|حمد حمدى طه عبــــد | لفيوم|هندستـــ 

|6793 لسيد|لحفنى |ء حسن |ن عل|نور |بــــنه| هندستـــ شبــــر

||9885 محمد شندى محروس| ديم لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

446o8| لس ثــــروتـــ عدل  سكندر|كي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|33|2o عي|محمد عمر محمد رف كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

6o6393 ره|كريم عىلي محمد أم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

363ooo ى|رى روميل ج|م د يقي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o8o33 غ|لصبــــ|دى |له|هيم عبــــد |بــــر|آيه عطيه  |تـــربــــيتـــ طنط

925o45  |حمد خ|
ى
هيم |بــــر|لد شوق ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 

(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

5o7432 |إيرينى يوسف زىك فرج حن لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

||6238 حمد عمرو يحن  عبــــده| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

677437 بــــي|مبــــ|ل|ل محمود |م مصطفى كم|محمود عص |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|3465o ئى|لطن|لسيد |هيم |بــــر|عمرو  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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9o475o وع محمد |ء محمود مط|رس| ج|علوم سوه

62o|o8 ل|لرج|بــــو |ل مصطفى |محمد جل| ند|ر ط|بــــ دمي|د|

|6234o لغنى|لرحمن عبــــد |عبــــد | حمد رض| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

338964 يتـــ مجدى منصور محمد| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

782838 ى|ي لجندى|حسن رفعتـــ طلبــــه حسن | سمي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

876|99 لدين محمد حموده  |م |محمد عص ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

354642 ل معوض محمد|طمتـــ جم|ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o44o3 وى محمد|ىط بــــسط|لع|ء عبــــد |سم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7885|7 وى|لطنط|حمد |هيم محمد |بــــر|ن |يم| نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

3224o8 ى|لسعيد مصطفى |تـــسنيم مصطفى محمد  لحرصى مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

8756o5 لبــــديع خليفه |ن عبــــد|يوسف شعبــــ زيق|لزق|حقوق 

|32946 لوسيىم|ره محمد نجيبــــ زىك محمد |س هره|لق|ج طبــــيع |عل

485285 ى|ء صل|هن ح محمد نوبــــى حسي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

7|6239 ى|لسيد عىل عىل |ء محمد |سم| لعشر بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

892848 حمد  |لدين حسن |ح |ل صل|كم سيوط|عه |زر

|36|32 ئيل|مل ميخ|يفل مجدى ك|م كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

25|295 عيل|سم|مد |ح| مصطفى زكري ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

4345|| ه عىل عطيتـــ محمد صقر| مي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

6o3427 ن فهىم محمد|يتـــ محمد شعبــــ| لمنصوره|عه |زر

256o5 ح متـــول|لفتـــ|حمد عبــــد | |ن|ر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|43|| هلل سيد فتـــىح سيد سليم|منه  هره|لق|حقوق 

7o3295 لسيد مدكور|سط محمود |لبــــ|ل عبــــد |يده جم|ع |بــــ طنط|د|

5|3856 ى|لفتـــ|عمر حسن عبــــد ح حسي  عه دمنهور|زر

|22474 ن حسن محمد حسيبــــ|ندى نعم ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

35764o ي
ى
مي طلعتـــ عيسي دسوق شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

765446 لح|لغنى ص|رق محمد عبــــد |لرحمن ط|عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

7|2897 ى |ي ن|لحميد رسل|حمد عبــــد |سمي  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

5427o9 بــــوزيد|تـــه |شم شح|سلىم ه علوم دمنهور

7628o7 هيم|بــــر|لسيد |محمد | محمود رض عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

33|9o9 لبــــحيضي|لرحمن مرعي محمد |شد عبــــد|ن ن|طبــــ حلو
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|2986| لدين|ل |سلوى سعد حسنى جم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6943|8 شورى|لك|يمن فتـــىح محمود |له |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

48|776 لنبــــى طه|هيم عبــــد |بــــر|حمد |يوسف  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

933o2  عىل|نور 
ى
حمد شوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

45864o فظ|لح|م عىل طلبــــتـــ عبــــد|ريه لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

427|o4 بــــر مجىلي|رص ج|لن|عبــــد | ر|ي |ره طنط|تـــج

679946 حمد عىل|هيم |بــــر|حمد |محمود  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7548o5 لسيد محمود محمد|محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|43256 هند نبــــيل محمود مصطفى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

756456 ن|هيم عىلي|بــــر|هيم محمد |بــــر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|6o69o لغتـــورى|مل |ح ك|لفتـــ|نور هيثــــم عبــــد  ى شمس حقوق عي 

485458 ن|لح عطيفى سليم|حمد ص|مروتـــ  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

3369|9 ح محمد سيد|محمد صل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|566|8 مه محمد مصطفى|س|لرحمن |عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

425596 لمجيد|لمنعم عىل عبــــد|يدى عبــــد|ه سكندريه|ل|طبــــ 

6827|9 ي|ر
ر محمد|لغف|نعيم عبــــد | ئى لمنصوره|حقوق 

3386o3 تـــ محمد شعبــــ| ى|مي  ن حسن حسي  |تـــمريض بــــنه

9|889o بــــر محمد محمد |ندى ص ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7|5|23 لدين|لحميد نور |لحميد محمود عبــــد |عبــــد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

9225o2 در محمد |لق|حمد عوض عبــــد| ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

7o3563 ح صبــــىح محمد حسبــــ عوف|رحمه صل ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

52868o ي
لديبــــ|هلل |هيم عبــــد |بــــر|ء محمود |ضى سكندريه|ل|هندستـــ 

44852 يف يحن  نرص مروه رسر ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

652o3 ه شعبــــ| بــــتـــ مرىس|ن ثــــ|مي  لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

73549 ى|لتـــو|لسيد عبــــد |ء |شيم بــــ حسي  لفيوم|بــــ |د|

7942o هيم|بــــر|ء محمد عزتـــ |سم| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

7|oo3| |هيم |بــــر|لسيد محمد |نشين 
ى
لدسوق معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|624|7 لحكم محمد|ج عبــــد |م فر|بــــس هره|لق|علوم 
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28o232 حمد|بــــر سليم |سليم ص وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

7o5968 لديسىط|بــــ محمد |لوه|م عبــــد |عص| رن ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

462|7| ي كيل
ي محمد |مصطفى

ي مصطفى
لعسكري|ئى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

52348o متـــول سعيد متـــول محمد حسن سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

694272 لسعيد يوسف|هيم محمد |بــــر|ئى |م| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

66|94 ى | ى|حمد حسي  حمد حسي  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

283743 حمد سعد|لرحمن |لرحمن سعد عبــــد|عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8o2248 زق منصور|لر|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

5|5245 ه|لنج|مد عبــــيد أبــــو |مد ح|هبــــتـــ ح سكندريه|ل|طبــــ 

37327o ن|حمد عىل عثــــم|هلل محمود |عبــــد عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

42o24| هيم|بــــر|عثــــ |لبــــ|لسيد عبــــد|يتـــ | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77464| ى|لحميد محمد |رضوى محمد عبــــد  لسيد بــــحي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|44756 هيم|بــــر|س |حمد عبــــ|ل |م| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

754o69 عيل محمد|سم|ئى |رضوى ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

484o56 حمد هريدي|دق |طمه محمد ص|ف ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

629|27 لسيد ريه|هلل |محمد عىل عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

443823 هلل|ن عبــــد|لرحمن عثــــم|هند عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

678649 د محمد|هلل ج|له محمد عبــــد |ه لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

44424o تـــه|حمد شح|ل محمد |لع|ء عبــــد |سم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4o|4|| حلىم| نوبــــ سعيد لوق|بــــ| إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

|7o7|8 لسيد|لعزيز |رتـــ صبــــرى عبــــد |س ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

4o722 م|زم عمرو رشدى سل|ح ن|تـــمريض  حلو

362743 د|ل فؤ|متـــ جم|س|ندرو | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5o|622 ن حسن|لحميد عثــــم|حمد عبــــد |طمتـــ |ف سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

846879 مل حسن محمود عىلي| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

9o2536 لرؤف محمد |حمد عبــــد|مروه  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

7o55o9 لسيد محفوظ|لسيد محمد |حمد |عبــــده  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

683659 لونيس|ء محمد عبــــد |محمد عل ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

678472 بــــى|لسيد عر|لمعىط |رص عبــــد |ء ن|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى
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526o6| ف جل عيل|سم|ل أحمد |عمر أرسر سكندريه|ل|هندستـــ 

6o|742 لبــــ|بــــوط|لحليم |لسيد عبــــد |محمد  |بــــ طنط|د|

856|3o لعزيز|ح عبــــد|ء صل|ء عل|عىلي سيوط|ره |تـــج

642523 لسيد|لرحمن أحمد |حمد عبــــد| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

265|64 ن|شه سليم|لسيد جميل عك|كريم  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|3239o لدين فهيم|لرحمن مىح |عبــــد | ر|ي هره|لق|ج طبــــيع |عل

637o|8 حمد حسن بــــدر عبــــيس|هلل |منتـــ  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o|o37 لعزبــــ|لسيد |عمر محمد محمد  لمنصوره|ره |تـــج

276623 رم|م سعد ك|س| عل تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

782574 هيم حسن|بــــر|حمد |هيم |بــــر|حمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

788663 حمد سعيد يوسف درويش| ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

88673o بــــدين حسن |لع|م عىل زين |هي سيوط|تـــربــــيتـــ 

785932 ى |محمد  ى|حمد حسي  حمد حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

355359 هيم|بــــر|لرحمن |رق عبــــد|ن ط|رو ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

853237 ىطي|لع|م عبــــد|لسل|ن عطيه عبــــد|سوز ي|صيدلتـــ 
|لمنى

5||337 ئى|هلل فرج|تـــ محمد فتـــح |لشح|محمد  سكندريه|ل|طبــــ 

42|oo4 تـــ سعد بــــسيوئى | هيم|بــــر|مي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|6|76 لزبــــده|هيم |بــــر|در عيد |ن لمنصوره|هندستـــ 

6o3o82 يس|لس|بــــ |لوه|بــــ عبــــد |لوه|محمد عبــــد  ي صىح طنط
|معهد فنى

5o5469 ضى|ش محمد ر|لدمرد|حمد محمد | سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

37o7o محمد محمد محمود محمود يوسف ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

756397 حمد|هلل حسن |حسن عبــــد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

69576o م|هيم عل|بــــر|لحسن |بــــو |هيم |بــــر|ن |يم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

27o68o محمد سمي  محمد نسيم عرص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|7|884 لح|حمد عزتـــ ص|مه |س|لد |خ لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

27o32 لعزيز|لسيد عبــــد |مه |س| |رن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|74|26 حسن عىل ربــــيع منصور دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|68775 ن سعد|د سمع|ل مر|ندرو جم| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

77|485 لحميد جبــــر|رس صبــــرى عبــــد |ء ف|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 
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52867 لمنعم|حمد محمد عبــــد |هلل |منه  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

534555 حمد متـــول|روق |متـــ ف|س| |ند عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

244869 ن عىل شعبــــى|دل شعبــــ|ء ع|عىلي ى شمس حقوق عي 

655|9 يف عبــــد|عبــــد ح تـــوفيق|لفتـــ|لرحمن رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

296||o لدين يوسف|ل |رص محمد جم|حمد ن| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

765746 وى|لبــــر|م |لسل|حمد عبــــد |م |لسل|رحمه عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|2474| هد|مل مج|رنيم طلعتـــ ك هره|لق|حقوق 

4|5o43 لسيد غنيه|لسيد محمد |جر |ه |ره طنط|تـــج

479865 د فخرى خليل موىس|جورج ج إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

444o55 صنج|ل|ح رجبــــ محمد |لفتـــ|هند عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

349|62 ى |ي ىطي محمود|لع|متـــ عبــــد|س|سمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

636338 ي هل|عمرو محمد 
لهجرىس|ل |حمد لطفى زيق|لزق|طبــــ 

924722 رس بــــطرس عبــــده |جويس ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

235759 لسيد|حمد |تـــسنيم فتـــىح  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|78734 يمن محروس عطيه|ن |نور ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

5o2||5 لبــــربــــرى|لد محمود عطيتـــ |خ سكندريه|ل|ره |تـــج

482|8 حمد|لغنى |ندى صبــــىح عبــــد  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

9o|74o لمجىل عىل  |لدين عبــــد|عز | سه ج|ره سوه|تـــج

6|9654 ف محمد عىلي خلف
محمد أرسر ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 

ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

489776 ن|هيم شعبــــ|بــــر|هلل محمد |ء عبــــد |سم| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

23645o هيم|بــــر| |لعل|بــــو|رق |ء ط|شيم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

32o8oo ع|عمر حسنى شديد رف ى شمس|تـــج ره عي 

434635 ي|نجوى محمد خليفه عبــــد
ل|لمجيد جى |علوم طنط

82o893 ن رفعتـــ جمعه|م كسبــــ|هش ي|طبــــ 
|لمنى

4359|7 لح غنيم|لغنى ص|ء صبــــىح عبــــد |آل سكندريه|ل|علوم 

76468| ن|رنيم عىل محمد رسح بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

763444 هيم درويش محمد خضي |بــــر|ر |سم لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

9o756o لنعيم |حمد عبــــد|طف |يشى ع ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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768973 ين محمد  ى|لتـــميىم حسن ي|شي  سي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

2|4462 مي |ل|لدين محمود |ر محمود عىل |مي ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

7838|2 حمد عىل|حمد |م محمد |حس ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

52o478 لدين|هيم عىل خي |بــــر|للطيف |جر عبــــد|ه سكندريه|ل|صيدله 

8|3665 حمد خليل|بــــ رفعتـــ |هيتـــ|م ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

63o363 يف محمد  عيل حسن|سم|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25526o ى هلل زىك|يوسف عوض | روجي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7657| لح عىل|لد سمي  سيد ص|خ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7|2|3| لسعيد سليم|لبــــليس |ن نبــــيل |يم| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

372943 د نبــــيل بــــولس|عم| رين|م |حقوق بــــنه

35754 م عىل عىل جعفر|عمرو هش ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

829|2o للطيف|مريم سعد سيد عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

878266 للطيف فهىم |م محمد عبــــد|ريه سيوط|علوم 

4|7798 حمد محمد|لسيد |ره |س لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|54499 ن طه|لدين رمض|م |دى حس|ف |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

6|245| هيم يوسف محمد كشك|بــــر|ء |أل |بــــ طنط|د|

26|7|6 عىل محمد عىل زىك خضي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

439695 لكوم محمد|دين أحمد عىل |ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

68|43o لقلىل|س حسن |روق عبــــ|حمد ف| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84689 متـــ|ل محمد سل|محمد هل ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|6oo25 وس|ندر|يز |جوزيف جورج ف ى شمس|تـــج ره عي 

9|23|8 ى |وف لصغي  عىلي |ء عشر ج|تـــربــــيتـــ سوه

3842| عر|منى محمد سعيد و هره|لق|ره |تـــج

438248 ود|ن محمد د|ئل عمر|ء و|ول لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

369728 تـــ سيد يوسف|طمتـــ محمد شح|ف ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

88433| ى  |يمن سمي  | |رين|م مي  سيوط|عه |زر

6897o4 ى عبــــد  رى|لبــــ|لعلم عبــــد |ج |رى تـــ|لبــــ|نفي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

526ooo هلل بــــيوم|د يوسف عبــــد |زي سكندريه|ل|هندستـــ 

226977 س حلىمي محمد|حمد عبــــ|سيد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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|66539 ع حسن|لسيد رف|ع |رضوى رف ن|بــــ حلو|د|

2798|2 وق ص ى |رسر حمد|لح حسي  ن|بــــ حلو|د|

475263 لس ميخ|ع| ري|م ى كي  ئيل|طف بــــشر سكندريه|ل|صيدله 

33||85 ح محمد صقر|لفتـــ|حمد عبــــد| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

87953 ي|حمد عبــــد |ل |لع|مروه عبــــد 
لغنى لفيوم|بــــ |د|

7562o6 لسيد| |مه زكري|س|دهم | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

445656 عىل حسن عىل حسن عىل سكندريه|ل|هندستـــ 

|3||66 هلل|ح عبــــد |لفتـــ|دق عبــــد |مه محمود ص|س| ى شمس|تـــج ره عي 

857|99 ف لبــــيبــــ |ره |س سحق|رسر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

5o7|57 ن دهبــــ أحمد محمدين|يزتـــ رمض|ف سكندريه|ل|علوم 

257||8 لمهدى|لحكيم |م مجدى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

46|36 حمد|د |د فؤ|يه عم| هره|لق|هندستـــ 

342|35 ي ح|نوره
ر|لنج|مد محمد |ن مصطفى ى شمس|د| بــــ عي 

6o456| تـــ|لزي|ل محمد سعيد محمد |من |ره طنط|تـــج

4o8446 لحرصى|لنبــــى |محمد محمود عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5268o7 سكندر|رى |م زخ|سمي  س زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

68|52 ن سعد جوده|لرحمن رمض|عبــــد لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

787|64 لرحمن|ن خليل عبــــد|دل سليم|لد ع|خ عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

87865 ي|لبــــ|حمد عبــــد|م حسن |هش
ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

9oo|28 ى ف رشدى حلقه | |مي  رسر ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

433635 ى |دل |محمد ع لسحيتـــي|مي  |ره طنط|تـــج

|5|68 للطيف|مجد محمد فتـــىح عبــــد |منيه | ن|بــــ حلو|د|

253o85  عبــــد|سن
ى
ن|لسميع وهد|ء دسوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

448472 ي|لملو|لغريبــــ عىل |هلل |لسيد عبــــد |عمرو 
ئى ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 

لشيخ |

49335 ى|يوسف شعبــــ ن سيد حسني  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6|o4|6 لحبــــيبــــى|لعزيز |لعيسوى عبــــد |م محمد |سل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

78o372 لسيد محمد|هبــــه ممدوح  زيق|لزق|نوعيتـــ 

2857|8 لنبــــى|هلل حسبــــ |رس عبــــد|ي| نور تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6||534 ه|لعزيز |ر محمد عبــــد |مي بــــو عمي  لمنصوره|بــــ |د|

68o357 لعوضى|لسيد حسن محمدمحمد|مه |س| لمنصوره|علوم 
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278564 د|حمد محمد ج|لد |م خ|بــــتـــس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5|953o ه  موس|هلل ن|هيم عبــــد |بــــر|حمد |ني  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

68o945 ي|مد |لعزيز سعد ح|عبــــد 
لردينى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

353o3| لسيد محمد|لد سعيد |خ زيق|لزق|حقوق 

76226| ن|لسم|وى |لطنط|لسيد |لرحمن وليد |عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3||98| لشهيد|نوبــــ جميل عوض عبــــد|بــــ| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

5|o448  عىلي |بــــر|دل |ع
ىسر|لغبــــ|حمد |هيم حنفى بــــ دمنهور|د|

3282|2 هلل محمد سويلم|طه محمد عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

44236| بــــينى|فظ |عىل ح| دهم رض| لشر |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

8|3399 لعزيز|ن خليفه عبــــد|هدير شعبــــ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

324388 لم|هلل س|ل عبــــد|لم جم|س لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

23o632 حمد|حمد غريبــــ محمد |مصطفى  ى شمس| لسن عي 

524549 ف كم|د |زي هلل|لغنى عبــــد |ل عبــــد |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

33895o ن|ر عودتـــ محمدى عوده سليم|ثــــ| |تـــمريض بــــنه

3|o69 ندى حمدي محمد محمد هره|لق|بــــ |د|

8o|939 هر محمد|لظ|لد عبــــد|محمود خ ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|37o46 ل|لجم|محمد مسعد عبــــده  ى شمس|تـــج ره عي 

26|o2o م|لخ|رص رمزى |ن| ند تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|63|7 م محمود|رق ضي|جر ط|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26|9o8 لنمر|مل عىل |ل ك|عمرو جم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7o4244 د عمر عطيه|حمد محمد ود| زيق|لزق|هندستـــ 

4|9959 ي غنيم|عبــــد
لرحمن محمد مصطفى لشيخ|ره كفر |تـــج

|7o632 ى|حمد محمد حس|ن |نوره ني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

846926 حمد|زق محمد |لر|محمد عبــــد ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

453285 لسيد عىل|وى |لمعد|لسيد عىل |هلل |عبــــد لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

46o552 ي  د|يه ع|
ود|دل سعيد مصطفى |حقوق طنط

848o2 لعزيز موىس|ر عبــــد|عمرو مختـــ |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

2733o2 لس ن ى شنوده|كي  ج  حني  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4397oo دو|هيم ج|بــــر|ر |لستـــ|حمدى عبــــد | ند لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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344o95 لجندى|ء محمود محمد محمود |رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6|7|7| ى زكري|ه صقر| جر حسي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

4236o3 د|لق فؤ|لخ|لسيد عبــــد| |ر|ي سكندريه|ل|عه |زر

5452o لسيد|محمد محسن منصور عبــــد ي سويف
هندستـــ بــــنى

|54o42 م|د هم|حمد يحن  حم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

27292| لعظيم|ميس صبــــىح محمد عبــــد|ل دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

|22499 لسيد|لسيد محمد |لد |جر خ|ه يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

86o5o9 لرحيم|لرحيم محمد مقبــــل عبــــد|عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

79|647 هيم|بــــر|ح عىل |حمد صل| ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

43985| زى|لد شفيق عىل غ|ن خ|نوره لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

857255 مي|حمد بــــسط|دي |محمد ن ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

78oo|4 م فتـــىح شكري|حمد هش| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

286|52 وى مصطفى|مل ص|محمد مصطفى ك |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

35694 عش|ل|لعزيز |محمود مصطفى عبــــد هره|لق|حقوق 

8944|3 ه هل| ل بــــخيتـــ سيد |مي  سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

648264 لعزيز عطيه|حمد عبــــد|جر رأفتـــ |ه لمنصوره|حقوق 

858o99 حمد|حمد عزمي محمود | لمنصوره|حقوق 

24|337 لمعز حسن|د عبــــد |لد فؤ|محمد خ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4o9745 ى |ي لبــــهجه|هيم |بــــر|هيم  |بــــر|هيم |بــــر|سمي  |بــــ طنط|د|

7o9|9 ى محمد|ل محمد |نه مي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

2479|7 هلل محمد|لفتـــوح عبــــد|بــــو|يده جمعه |ع ي صىح بــــنه
|معهد فنى

422366 لمعىط|حمد عبــــد |لسيد |سلىم  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

238535 بــــو عربــــ|نور قطبــــ |دل |ن ع|يم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|52274 ن محمد رشيد|ن رمض|يم| ن|حقوق حلو

9o2976 لسيد |زى حسن |ه حج|نج ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

258866 |نوبــــ يوسف شكرى ند|بــــ| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

6356oo ى حسن عبــــد|ي لنبــــى حسن|سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

778974 عيل|سم|م |لسل|ن عبــــد |رحمه شعبــــ زيق|لزق|صيدله 
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54622| س|لنح|لمنعم |لمنعم سعيد عبــــد|عبــــد ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

7655|9 لرحيم|زم محمد محمد طه عبــــد |ح هندستـــ بــــور سعيد

|24|75 حمد|م |م|حمد |عمر  ى شمس|تـــج ره عي 

457o37 لعزيز|بــــر زىكي عبــــد |حبــــيبــــه محمود ص سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

56o23 بــــر حسونتـــ|مه ج|س|ء |لىمي ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

248325 دى|حمد ش|ستـــبــــرق عزتـــ | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

22|67| ن|لمريد عىل رشو|در محمد عبــــد |ن هره|لق|حقوق 

4|3|o3 ي
لذهبــــى|لسيد |لسيد محمد |محمد | دئى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

6o8957 بــــه|لسيد دو|مه |س|محمد  |ره طنط|تـــج

266465 ص|لقص|هيم |بــــر|د |دل محمد رش|ره ع|س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

276|6 ف عىل |م |هي هيم|بــــر|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

527427 ن|لقط|هلل محمد |لعزيز فتـــح |لبــــنى عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

9o|o97 مل  |زكيه حسن عىل ك ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8|o723 ف محمد محمد|ر |من رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3638o حمد مصطفى|محمد مصطفى  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

437468 يد |بــــو |ل |محمود جم ى م|لش|لي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

22667 للطيف|ر منصور عبــــد |لستـــ|م عبــــد |سل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

2|6847 ى|ن دين عمرو محمد حسني  ى شمس حقوق عي 

6|9484 لسيد سويلم|محمد مصطفى مصطفى  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

|653o2 ي رجبــــ|لو|يه عبــــد |
حد بــــسيوئى هره|لق|حقوق 

45o73| ر|زم دويد|رس محمد ح|سلوى ي ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

74529 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ليتـــ |ع كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

3726o| ن|ء حسن فتـــىح حسن سلط|شيم ى شمس حقوق عي 

685826 جر محمود محمد سعد  يوسف|ه لمنصوره|حقوق 

5|5328 لتـــ|عيل يوسف غز|سم|منيتـــ محمود | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

76|556 وى محمد|لسيد شبــــر|محمد  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

54375 هيم|بــــر|محمد ممدوح عبــــده  طبــــ بــــنى سويف

63o|oo شد|هلل غنيم ر|حمد عبــــد |عمرو  زيق|لزق|حقوق 

639385 ز|لقز|مه ممدوح محمد عىلي محمد |أس ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|39|oo حمد محمد|لدين |ء |مريم عل ن|تـــربــــيتـــ حلو
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|7936| ن عىلي|شعبــــ| ظ|جر ظ|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7528o8 هيم|ل إبــــر|لسيد كم|ل |كم لعريش|بــــ |د|

7o8o39 بــــد محيسن|نىح  حسن سمي  حسن ع| لمنصوره|نوعيتـــ 

3523|4 محمود متـــولي محمد متـــولي ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

|4|93| حمد عىلي|د |محمد عم ى شمس هندستـــ عي 

2|6689 لعز|بــــو|مر محمد |محمد تـــ ى شمس|تـــج ره عي 

752o25 ي|مد حمد فرج|م ح|ء عص|شيم
ئى ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

|85o8 هيم|بــــر|ر |لرحمن مجدى مختـــ|عبــــد  ى شمس| لسن عي 

9o5679 ل محمد قنديل محمد |جم ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

8o7o69 ندي ربــــيع محمد محمد ره بــــنى سويف|تـــج

86oo|9 عمر محمد محمد رشدي لمنصوره|حقوق 

3|o928 حمد|م حسن |حسن حس ى شمس هندستـــ عي 

48o2o6 ى ك|م ع|هديل عص مل|دل حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

35672o زى|لحق حج|تـــربــــى عبــــد|لحق |زينبــــ عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|424| ميتـــ وجيتـــ مسعد متـــول|س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

23362| ى |سلىم  ل|لع|حمد عبــــد|حمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

246844 هيم سعد عجىم|بــــر|سعد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9|4922 حمد |لحميد |د محمد عبــــد|زي ج|بــــ سوه|د|

45|526 لمغربــــى|هيم محمد |بــــر|معتـــز  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7o4899 مريم عطيه وهبــــه عطيه ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|39925 فظ|كرم محفوظ ح|ندى  ى شمس صيدله عي 

785423 حمد حسن محمد قنديل|مروه  زيق|لزق|حقوق 

5|o|59 بــــر|د ص|لجو|ئى عبــــد |لرحمن ه|عبــــد  |علوم طنط

529925 ي |ميشتـــ عبــــد
لطويل|لرحمن مصطفى بــــ دمنهور|د|

8352| لي بــــريك|مريم محمد جبــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

53653 مل سيد محمد خميس| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

6o6954 ضى محمود محمد بــــسيوئى|لر|محمود عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

87276 لعظيم|لسيد عبــــد|لعظيم |يوسف عبــــد دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

436924 زى|روق محمد غ|نىه عىل ف لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

67692| لسعيد حسن|لسيد |لد محمد |خ لمنصوره|ره |تـــج
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25oo82 ه مجدى عبــــد| لبــــهىح |لرحمن |مي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|24|88 هيم|بــــر|ل محمد |حمد كم| هره|لق|ره |تـــج

4|2894 ى |رق عطيتـــ |مريم ط دريس|مي  |حقوق طنط

|33368 ف ف|روم يق جوده|ئى مشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35||22 هر جورج |رى نرص م|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7779o2 زى عطيه|شم حج|هلل ه|طمه عبــــد |ف زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

477336 ي
لغنى محمد|لدين محمد عبــــد |ء |عل| دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

257794 ء عيد زىك عفيفى|عل لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

89833| ى |شم |لد ه|ده خ|غ مي  ج|صيدلتـــ سوه

35o549 هيم حسن|بــــر|مينتـــ محمد بــــيوم | |ره بــــنه|تـــج

|344oo مريم سمي  سيد حسن هره|لق|ره |تـــج

7o44|3 لسيد|م لطفى |خلود عص زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

79oo95 محمود محمد محمد محمود عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26382o ر محمود يونس|مه مختـــ|س|ء |رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|6964 حمد سلوتـــ|لسيد |لد |مريم خ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

9o6927 ئى |لدمر|مي  محمد |ل|بــــ |رح ج|تـــربــــيتـــ سوه

849928 ه سليم هلل|هيم عبــــد|بــــر|ن |ني  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|23|96 لق محمد|لخ|محمد سمي  عبــــد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

5||737 عيل سلطح|سم|محمد حمدي محمد  |صيدله طنط

7o9623 لرءوف محمد قشطتـــ|هيم عبــــد |بــــر|مروه  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

256339 محمود محمد محمد زيد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

77447| مصطفى محمود مصطفى محمود تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

8o6oo6 للطيف|ن عبــــد|يه عمر زيد| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

226|o دي|له|حمد سعيد كرم لبــــيبــــ عبــــد | ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

73789 ى محمد مريم محمد حسي  لفيوم|بــــ |د|

423246 لسيد عىل|حمد |محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

79|573 هيم عىل|بــــر|حمد محمد عىل | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

2|2o5o ف محمود محمد|ء |ل| رسر هره|لق|حقوق 

222376 شد|م فوزى ن|ندى س هره|لق|بــــ |د|

773477 وس|لشهيد تـــ|مريم مني  عبــــد ورصى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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9o4836 ى|م ج  حبــــيبــــ |صبــــرى ن| رتـــي  ج|بــــ سوه|د|

767o94 ى|لمنعم شعبــــ|لرحمن عبــــد |عبــــد  ن محمد حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

37o442 لدين|لدين لطفى عبــــده حسن بــــدر |محمد بــــدر  ى شمس حقوق عي 

37oo79 لسيد|حمد |ء حسن عىل |عىلي |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

4o7722 لدين|ل |دل محمود محمد كم|سلىم ع تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6|54|9 لجنيدى|حمد |همسه مجدى  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

42823| ي
للطيف مصطفى محمد|عبــــد | دئى |ره طنط|تـــج

834598 ن|لم|محمد سمي  محمد س دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|38633 ى محمود ه محمود خي  ني  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

757229 لسيد عىل محمد|ؤد عىل |د ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

854675 تـــه|دي ذىكي شح|سعيد ن ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

854328 بــــوزيد|ر |بــــر نص|فرحه ج ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

842o64 حمد|طمه صبــــري حسن |ف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7oo773 ف عبــــد |حمد | لمجبــــر|لرؤف عىل |رسر لمنصوره|هندستـــ 

|63o59 عيل مصطفى|سم|محمد | هويد ى شمس|تـــج ره عي 

26o953 لدين|دى نور|له|م حسن عبــــد|له| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7o9566 ه | لسيد|لسيد حلىم |مي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4o3||2 لعصبــــى|حمد |محمد سعيد صبــــىح  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

8o84o3 لم محمد|د س|عم| رويد ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

32877o هيم بــــدوى محمد|بــــر|محمود محمد  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|985o شم|لسيد ه|لعربــــي |لرحمن خرصى سيد |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o73o4 در محمد|لق|در فتـــىحي عبــــد |لق|ء عبــــد |شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

238447 ن|لسيد محمد حس|رص |لن|عبــــد| دين هره|لق|ره |تـــج

88236 دى|حمد محمد عبــــ| |نور لمنصوره|حقوق 

278488 ن|ئى شمس عمر|مه خن|س|ندى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|77o6 ن|هيم عمر|بــــر|دي |له|ن عبــــد|حن ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8o848| ى محمد  هيم حسن|بــــر|حسي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

46oo|8 د|ن حم|لعزيز سليم|صم محمد عبــــد |ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

489357 حمد محمد عيد|حمد |ر |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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|585| ن|يمنى محمود حسن سليم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o2866 لدليل|لعزبــــ |هيم |بــــر|حمد |لدين |ء |بــــه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

77ooo8 لم حمد|ن محمد س|حمد سليم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|o77 خىل|لد|رص محمد |لن|محمود عبــــد  هره|لق|حقوق 

489455 ي عبــــد|ي
ى مصطفى هلل|مر عبــــد |لعزيز ع|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|43978 حمد|حمد |لح |بــــ ص|يه|كريم  هره|لق|ره |تـــج

8||388 ي محمد عيد شلق
مي|مصطفى ي صن. تـــ.ك

|ع شبــــر|فنى

6378o4 لسيد عمر|هيم |بــــر|ر محمد |بــــر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

88|559 حمد |ه |لل|مصطفى محمد عبــــد سيوط|ره |تـــج

288o3| لزلطتـــ|د |لق حم|لخ|د عبــــد|خلود حم ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

8|2453 ي محمد عىلي|ل|
ء مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

27|o67 ريم محمد محمد محمود رسور |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

7|o54| ى|لعزيز ل|لقطبــــ عبــــد |نبــــيه | رغد شي  لمنصوره|حقوق 

7o428o بــــو بــــكر|حمد |ح محمد |محمد صل لمنصوره|بــــ |د|

||9|3o مجد محمود زىك|يمنى  ى شمس صيدله عي 

495795 يف ع ضى|ن ر|لسيد عثــــم|دل |رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||645| ين م سمح|فكتـــر س| في  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|4767| طف محمد مرىسي|يوسف ع هره|لق|ره |تـــج

|28496 ح|عمر سعيد موىس محمد ربــــ ى شمس|تـــج ره عي 

7o6425 لمتـــول|حمد |هبــــه محمود محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

85||o5 ره عربــــي عىلي محمد|س لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

64332| حمد محمود|لسيد |منى  زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|5343o ف عبــــد |سلىم  ن|لصبــــور سليم|رسر هره|لق|صيدله 

323572 لجوهرى|حمد محمد |رتـــ محمد |س ى شمس حقوق عي 

37o483 ر|حمد محمد كر|لد |حمد خ| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|5977o لسيد|م |لسل|م محمود عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2|963 عيل مرىس|سم|هيم |بــــر|ندى  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2695o5 ره جزر|ره كرم معوض عم|س تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|56539 لدين محمود|ئى مجد |عىل ه |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

8558oo بــــوبــــكر|لحكيم محمد |محمود عبــــد حقوق بــــنى سويف
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7587o8 ضم|حمد مصطفى محمد شل|مؤمن  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

8o|378 حمد يىحي خلف|ره |س ي|نوعيتـــ 
|لمنى

365928 لنعيم|بــــو زيد عبــــد|ل |مصطفى كم ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

3|5595 تـــ سمي  فهىمي سليم| ن|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

859659 |سحق ولسن بــــسط|ركو |م ي|عه |زر
|لمنى

339687 ى عبــــد|محمد  للطيف|لسيد حسي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5|646o ر|لعص|روى سميح محمود | عه دمنهور|زر

26729o ر|لعط|لمحسن |يه محمد محن  عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5444oo ف ج|ء |ل| للطيف|بــــر محمد عبــــد |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6||73 در|لق|عىل جمعه سيد عبــــد صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

5o6527 لسيد|س |هيم عبــــ|بــــر|حمد |رحمتـــ  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|7869 لمنعم محمد |لدين عبــــد |ح |منيه محمد صل|
ج |خف

هره|لق|علوم 

38532 هيم|بــــر|ء محمد محجوبــــ |رس| ى شمس|زر عه عي 

48|59o |محمد حمدى سعيد زكري سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

239536 مد|هيم ح|بــــر|حمد |ن |رو ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

876|67 حمد محمد محمود  |لدين |سيف  سيوط|حقوق 

7o9696 ف سيد عبــــد | لمنعم مصطفى محمد|رسر تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

222|5| م متـــول حسن|ء عز|دع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o|2o4 لغمرى|ح محمد محمد |لفتـــ|عمر محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

8565o3 س|سهيله محمود محمد عبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

5462|9 لبــــربــــرى|رص محمد عوض |لن|لد عبــــد|خ ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

5o|8|7 للطيف عىلي مصطفى|ء عرفتـــ عبــــد |شيم |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

2|92o8 ف محمد يوسف|محمد  رسر تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

62685o مه|مه جرجس سل|س|م |مري زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

699|6| لنبــــوى طلبــــتـــ|رحمه طلبــــه  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|5936o ر مدروش|لغف|م حنفى عبــــد |هش دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

4o5674 لسيد سعودى|مريم وليد طه  سكندريه|ل|ره |تـــج

23692| سط|لبــــ|لودود عبــــد|ئى عبــــد|ده ه|غ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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62729 ف حسن ذىك| |دين رسر حقوق بــــنى سويف

8693o7 لشهيد|د عبــــد|دل فؤ|يوسف ع ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

895o75 مل عىل |صف ك|محمد ن ي صىح سوه
ج|معهد فنى

2|472o د|لجو|ن عبــــد |د زيد|دل رش|ء ع|سم| هره|لق|حقوق 

333594 د|حمد محمد سعيد عو| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

2|32|o لح محمد|نور ص|مروه  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

253344 وى|لمشط|لمنعم |يمن عبــــد|هدير  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|526|8 وق محمد عبــــد  لسيد|لكريم |رسر ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

7|3o|5 ل|لع|محمد حسونه موىس حسن عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

8|6o72 حمد فهىمي محمد|ر |لغف|عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

882o26 حمد  |بــــ |لتـــو|حمد صبــــىح عبــــد| سيوط|ره |تـــج

224||| وس|ندر|س |طف طن|ع| دون|م ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

64o646 لعظيم محمد عىل|حمد محسن عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

824|45 لعزيز|ن ربــــيع محمد عبــــد|نوره ي|طبــــ 
|لمنى

9o584 ء محمد عويس بــــدوى|رس| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

92o666 لمجىل|نوبــــ نعيم شفيع عبــــد|بــــ| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

79679 تـــتـــ|هلل شح|تـــرين وليم عبــــد|ك بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

4|772o ى |ي هيم عىل عىل طبــــنجه|بــــر|سمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

7||2|4 حمد يوسف يوسف|ن |مريم رمض لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

5|2937 لقوى|هلل عبــــد |لجيد نرص|محمود عبــــد  عه مشتـــهر|زر

6|4o27 ي عيس|أسم
ء محمد أحمد حنفى |بــــ طنط|د|

7o8o2| لعسيىل|حمد |لسيد يوسف |لسيد |ء |سم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

3|7657 شور|رق محمد ع|حمد ط| ى شمس|د| بــــ عي 

|6|24 يه لبــــىه|لدين محمد |ء |ن محمد محمد بــــه|مي 
ر|لعط |

هره|لق|ر |ثــــ|

924563 لعزيز |لحمد عبــــد|بــــو|حمد |ء |ل| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4|363o تـــي|لزن|بــــر محمد |طه مصطفى ج |ره طنط|تـــج

6o4|48  |بــــ |يه|مهند 
ى
لصعيدى|حمد |حمد شوق |طبــــ طنط

63o8o8 ى|لسيد عبــــد |يحن   لمنعم حسي  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

42o283 لنقيبــــ|لق  |لخ|هدير وليد محمد عبــــد لمنصوره|ل |طف|ض |ري

536|o2 ى حج|عبــــد  زى|لرحمن وليد حسي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|
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3664|4 لشيخ|لمنعم |ج عبــــد|ء فر|شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75764| هلل|محمد مهدى عبــــد| مه عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4oo444 ى|ء حفنى ح|سم| مد حسي  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

45o564 ر|هلل نو| |محمود يشى عط |هندستـــ طنط

|6o689 لحليم حسن سيد|بــــ مجدى عبــــد |مه لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

33935 ي|د محمد |بــــر ج|ندى ص لمليىح  هره|لق|ره |تـــج

43o854 بــــو زهره|يمن معوض |روضه  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

4o|245 لنمر|هيم |بــــر|ئى مصطفى |م| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7oo4|9 عيل|سم|لسيد |لبــــديع |لرحمن عبــــد |عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

8o4o|| ل محمد محمود|يوسف جم ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

5o4|98 ى محمود|م |بــــسنتـــ حس لدين حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8638o7 ي|لر|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد|محمود 
ضى دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

892235 لنبــــى محمد |ء عبــــد|لد عل|خ سيوط|ره |تـــج

4829o4 رى|لبــــ|لمرىس عبــــد |سلىم محمد محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

767o|7  عبــــد |لش|دل عبــــد |رس ع|ي
ى
فظ|لح|ق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4o4327 حمد|بــــو زيد |بــــ |لوه|محمد عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

636768 ى مصطفى مصطفى محمد خي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

373675 وق  حمد|حمد محمود |رسر ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

45o254 لمجيد زلط|حمد محمود حسن عبــــد| |ضتـــ طنط|علوم ري

462926 جرى|لحو|هيم محمد |بــــر|لسيد |ء |شيم |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

269585 لمنعم رزق|ل عبــــد|ن جم|يم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

758884 لسميع|لعربــــي عوض عبــــد|محمد سيد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

525286 هلل|د|حمد ج|زق |لر|لحميد عبــــد |ن عبــــد |يم| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

252359 ىط|لدمي|لح |حد ص|لو|د عبــــد |ئى عزتـــ رش|م| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

43|845 ي|حمد |مد |محمد عيد ح
ى
لحوق |ره طنط|تـــج

537542 ك|لحبــــ|لرحيم مصطفى |حمد محمد عبــــد| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34867 م|لسل|محمد نبــــيل حلىم عبــــد هره|لق|حقوق 

248|82 وق  ىسر|لغبــــ|لسيد |لمعتـــز محمد |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

7o6637 ع|لرف|حمد |در |لق|لسيد عبــــد |حمد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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492695 حمد محمد حسن|ح |ممدوح صل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

758783 رق عطيه عىل|محمد ط بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

635||4 لحميد محمد|ل محمد عبــــد |تـــسنيم جم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85572| ى|يمن |حمد | حمد حسي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

76|73o ى| محمد مجدى عط حسي  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

5|7677 تـــتـــ مخيمر|ن محمد شح|يم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

67742| لسيد|رى |لهو|هلل محمد |ل عبــــد |محمد جم لمنصوره|بــــ |د|

228|5 لرحمن|لعزيز عبــــد|لد عبــــد|محمد خ هره|لق|بــــ |د|

|58|o| زق|لر|حمد عبــــد |دهم |ف |عف ن|حقوق حلو

4o874o ى|ندى مبــــروك محمد عىل  بــــوحسي  |بــــ طنط|د|

4o8269 هيم عيد|بــــر|هلل عطيتـــ محمود |عبــــد |بــــ طنط|د|

4o497| ن|لم|لرحمن محمد رشدى محمد س|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

65236 لعزيز|للطيف عبــــد |سميه محمد عبــــد  لفيوم |تـــمريض 

5o779 حمد|ن |هلل محمود شعبــــ|عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

847244 لعزيز يسن|ذلي عبــــد|لش|ء |شيم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

83|oo| ى شح|ي ي محمود|سمي 
تـــه حفنى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6o898 حمد|ل عىل |ذ جم|مع ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

63o283 لسميع|حمد عبــــد |بــــ |يه|حمد | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9363| وى|لزعبــــل|بــــوزيد |لم |عىل عىل س ن|حقوق حلو

774|2| ينى|لجن|هلل |لعظيم عوض |ء محمد عبــــد |سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

38858 ده|هيم زي|بــــر|عمر عىل  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

347963 حمد|يمن محمد لطفى |محمد  |حقوق بــــنه

|66466 ى مصطفى |منتـــ  لحسينى|لعربــــى |هلل حسي  هره|لق|حقوق 

5|4239 ىسر|لخر|حمد  |هر سيد |لد م|ن خ|إيم سكندريه|ل|عه |زر

774929 لسيد محمد|مد |م ح|حس| نور زيق |لزق|تـــمريض 

53223 يه|دريس صبــــره حلف|حمد | |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

769795 حمد|حمد |لرحمن مني  |ء عبــــد |لشيم| ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

53oo26 بــــوحجر|لحسينى |عيل عىل عىل |سم| سكندريه|ل|هندستـــ 

76595| ن|ر سمي  يوسف محمد حس|مي بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد
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866299 كريم كرم بــــهيج محمد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

8o573| ى خلف حكيم فهيم| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

354458 جر محمد محمود محمد|ه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

46542o بــــوحليمه|محمد أنور أحمد  ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

25272| ف|ء محمد |رس| لسيد رسر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

32o643 لرحمن يوسف زينهم يوسف|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

452228 م محن  محمود عىل|لدين هش|محن   ضتـــ|ري/ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

6468|3 لشملول|دى |له|طمتـــ محمود عبــــد|ف ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

925o73 حمد |بــــد محمد |ء ع|ول ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|32266 ن ض|مي موىسي ري|س| مي  ى شمس| لسن عي 

43444o مر|لسيد ع|يمن محمد |ء |صف |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

42o736 لعزيز|بــــسيوئى محمد بــــسيوئى عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

85|||| ي|لح يوسف يم|محمد ص
ئى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

627973 تـــه|تـــه طلبــــه شح|ء وجيه شح|ول زيق|لزق|حقوق 

452895 يمن نحمده متـــول بــــسطويس| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

922923 ن |لضبــــع سليم|ده |حمد حم| ج|علوم سوه

22o887 ضل|محمد محمد ف| عزه عمرو زكري هره|لق|بــــ |د|

362979 لسيد|حمد |لسيد |ن |يم| ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

922768 حمد |لحمد |بــــو|ء صديق |سم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

682765 ع|لسبــــ|لرؤف |حمد عبــــد |ء |سم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

7o5979 ى ص|سم حمد|بــــر سيد |ح محسن حسي  لمنصوره|بــــ |د|

2|3692 دى|له|لسعيد محمد |لد |محمد خ ى شمس هندستـــ عي 

924984  عىل |لش|محمد عمر عبــــد
ى
ق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

752648 ى |ع |لرف|هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد  هيم|بــــر|مي  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

756o53 تـــغريد سمي  محمود محمد عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

8528o| لمنعم محمد محمود|حمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

48|879 لسيد حسن|رص محمد |د ن|زي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

64||38 هديل محسن عىلي محمد زيق|لزق|حقوق 

7||33o وى|لنبــــر|دى |له|بــــ عبــــد |لوه|محمد فريد عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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235636 يه مصطفى حسن عىل| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

8|55|6 حمد|ن محمود |حمد شعبــــ| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4|o697 لطيبــــى|لسميع |رق عبــــد|م محمد ط|هش |حقوق طنط

266o76 ى|لسيد ش|هيم |بــــر|لسيد |م |سل| هي  |تـــمريض بــــنه

||5869 ح|لفتـــ|رتـــ محمد عىل عبــــد |س ى شمس| لسن عي 

434o|o لعزم|بــــو |در |لق|حبــــيبــــه محمد عبــــد  |علوم طنط

|567|o هلل|محمد مصطفى محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

68o972 لسعيد|فوده محمد محسن محمود  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

327o86 ي
هيم|بــــر|ئى محمود |ه| دئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5|2234 ي محمد محمد خلف 
هلل|محمود مصطفى عه دمنهور|زر

4o635 لحديد|بــــو|لمنعم |ن عبــــد|مروتـــ مرو هره|لق|بــــ |د|

8|3|26 لعليم|ل عبــــد|لع|لرحمن عبــــد|ن عبــــد|رمض ي|تـــمريض 
| لمنى

225678 لمجيد|حمد عبــــد|لد |حمد خ| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|3396 ي
ف عط| |دئى تـــه|ن شح|عثــــم| رسر ى شمس|تـــج ره عي 

425o6o حمد|ن |مل بــــربــــري سليم|ريم ك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||62o6 ى |مل حن|ك| بــــ|بــــرن| بــــيتـــر مي  هره|لق|صيدله 

247477 لمنعم محمد شديد|ذ محمد عبــــد|مع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

62|752 يه محمد بــــدر|حمد محمد حم| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4766|4 تـــ|لسيد محمد فرح|هيم |بــــر|هدير  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

77376 لسيد محمد شيحه|محمد وحيد  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|22988 س|ثــــروتـــ نجيبــــ تـــوم| ري|م ن|بــــ حلو|د|

23944 بــــوز يد|حمد محمود |سميتـــ محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|355oo ء سمي  حسن محمود|سم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

92o|27 ح  |لفتـــ|بــــ عبــــد|لوه|حمد عبــــد|بــــسمه  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

9o6725 ن |لمريد سمع|مريم قديس عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

5428o9 للطش|ن محمد |طف محمد رمض|مريم ع سكندريه|ل|حقوق 

44o357 هلل|خلود طلعتـــ عوض عىل خي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

682o46 ى |ه حمد|جر يحن  محمد عوضي  لمنصوره|بــــ |د|

2522o6 لعزيز|مد عبــــد|لم ح|ء س|سم| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 
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63o647 رس محمود متـــول|حمد ي| زيق|لزق|حقوق 

|78284 يوسف محمود فرغل سيد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o4|28 ي م|
لك|ستـــم|هر نصيف |نطوئى ي|هندستـــ 

|لمنى

5|ooo6 حمد مصطفى|مصطفى رفعتـــ  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

8o589| ي|ن عبــــد|يه رجبــــ حس|
لغنى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

6o9756 وى|لمنيل|منى محمد عبــــدربــــه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|6o2| ى عبــــد |ي ر|لف|لرحمن |لرحمن عبــــد |سمي  ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

367652 لغنى محمد|محمد مصطفى عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

343652 ي|لطن|لسيد |لد عليوتـــ |محمد خ
ئى |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع

لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

2584o طمه عمرو محمد محمد|ف ن|بــــ حلو|د|

48956| زق|لر|لد سعيد محمد عبــــد |منيه خ| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6o7488 حمد محمد نقيطه|محمد  |ره طنط|تـــج

9269| ج|جر محمد يسن فر|ه لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

|22723 لحليم عىل|لدين عبــــد |ء |ن عل|مرو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

249359 ل|مح نسيم غبــــري|مريم س ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

27oo39 لنقرتـــ|لسيد |محمد فرج محمد  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

847|58 حمد محمد|لصبــــور |ره عبــــد|س ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

32o623 يف خ ن محمد|لد مهر|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

476|4| ر|لعط|هيم |بــــر|ندى محمد محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34|585 ي نرصتـــ ح| ى كس|نىح  بــــ|مد حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

545294 للطيف|هيم عبــــد|بــــر|حمد |يوسف  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|32826 هلل|هلل وهبــــ |حمد عبــــد |رحمه  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

529857 لسيد|محمد سمي  محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6873| س|ح عبــــ|لفتـــ|ن محمد عبــــد|نوره سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

33|o46 حمد|بــــرع | بــــ رض|رح |تـــربــــيتـــ بــــنه

676843 لسيد جمعه|نور محمد محمود  لمنصوره|حقوق 

42o9o6 ى ك|ن سدر|جرجس سليم| كرستـــي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4|o7oo ف | ر|ي رتـــي|لح|لسعيد محرز |أرسر |ره طنط|تـــج

665oo ف سمي  بــــش|نىح  | ى|رسر لفيوم|تـــربــــيتـــ 

757532 لسيد مرعي|لرحيم |م عبــــد |ره حس|س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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637225 لرشيدى|هيم محمد محمد |بــــر|يمن |منيتـــ | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

792694 هيم|بــــر|لرحمن |هر عبــــد |لرحمن م|عبــــد ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

487|67 حمد|هلل |محمد سمي  محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64|o44 حمد|يمن عىلي |محمد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

8|8367 ى نعيم موريس عطيه| مي  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

233222 حمد سيد حسن| |ر|ي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2777| عيل|سم|مد سيد |محمد ح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|5344| لجوهري|مد |ء محمد ح|رس| ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

4|8o73 لبــــرع|حمد |لم محمود |س| ر|ي ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6|75oo حمد عيد|سحر سعد محمد  ط|هندستـــ دمي

483572 ي |لص|مروتـــ 
وي|لص|وي حنفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

8|26o3 لمقصود|لمطلبــــ عبــــد|ء محمود عبــــد|رس| حقوق بــــنى سويف

8o7o34 ره طه حمدي محمد|س سيوط|حقوق 

922264 ى ن |صبــــرى بــــسطه سليم| مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

773749 در متـــولي|لق|لحميد عبــــد |د عبــــد |جه ى شمس|د| بــــ عي 

4|5796 ى فريد حسن بــــسيوئى سعدون حني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4o282 لحض|حمد |شور طه |حمد ع| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

43|o28 مه|بــــو سل|ن مليىح  |سمر شعبــــ لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|23||5 طف سيد خليل|ء ع|ل| ن|بــــ حلو|د|

258oo ي
م يونس عبــــده|عص| دئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

623689 تـــ|لزي|تـــ |لشح|جر يوسف محمد |ه ط|معتـــ دمي|علوم ج

28|746 ن|م محمد عمر|لسل|ن عبــــد|عىل حس سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

48|65| لكريم عىل|هيم عبــــد |بــــر|محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

862828 حمد سليم|مريم سليم  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

973o2 لغنى حسن|بــــدين عبــــد |لع|محمد زين  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

862475 د|دل عدلي ج|نوبــــ ع|بــــ| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5273|| ج|لرحمن محمد فر|ندى نبــــيل عبــــد  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

832|68 ى عبــــد يم جبــــريل محمد|لد|حسي  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

346738 ندى محمود سيد عىل ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

25433| لربــــيع|ل محمد محمد |جر كم|ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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878453 بــــ عىل  |لتـــو|بــــ عىل عبــــد|رح ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

3288o6 م|م|محمد عىل عفيفى  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

93462 ى عىل|دل عبــــد |هلل ع|عبــــد  هلل حسي  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

263535 ى محمود حفنى|سوز ن حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

54o|o هلل|سكندر عبــــد |ده |حم| دين ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

2|2274 حمد محمد نرص|لرحمن |عبــــد ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

4775|2 تـــ محمد رش حمد|هلل |د سعد |ني  سكندريه|ل|بــــ |د|

6574| ى  ى |حسي  حمد|حمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

|555o5 ئى|لض|لح محمد |ح عزتـــ ص|سم سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

|36659 ى|حمد |ئل |بــــ و|رح مي  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

429472 ى جورج فريد رزق| مي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

3536| ء مصطفى دردير مصطفى|شيم هره|لق|بــــ |د|

24|o82 ىط|لع|لد محمد تـــوفيق عبــــد |تـــوفيق خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77365o يدى سمي  نجيبــــ محمد محمد|ه عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22287 هيم|بــــر|حمد حبــــسر |يوسف  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

825737 حمد|بــــوزيد خليفه |بــــ |رح ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

895256 ى مجلع   لس فوزى سيفي  كي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

86843o لرحمن|هلل عبــــد|هلل عبــــد|بــــر عبــــد|ء ج|ول ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

236584 بــــه|لفتـــوح مه|بــــو|رص |ن ن|نوره ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

86o74o ي|ر
لقوي منصور|عمر عبــــد| ئى ي |

لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o|684 هلل  |حمد محمد عىل عبــــد| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|76946 لسيد|هيم |بــــر|حمد |منيه | تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

8|o468 وي|حمد مك|هيم |بــــر|حمد محمد | ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

2|3869 يمن محمود خليل|محمد  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

4oo438 يز بــــدر محمد|عمرو ف لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2|845 لقط حسن|تـــفى محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

33o934 م حسن|م|زق |لر|زق مجدى عبــــد|لر|عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

426964 لسعيد يونس عىل|تـــفى يونس عبــــده  إلسكندريتـــ |تـــمريض 
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437486 لسيد بــــريك|هيم |بــــر|تـــم |هيم ح|بــــر| لشيخ|تـــمريض كفر 

9o29o5 حمد محمد خليفه غريبــــ | ج|تـــربــــيتـــ سوه

8|7795 مي|ح س|د نج|عم| دين ي|بــــ |د|
|لمنى

|453o6 لد محمد حسن|محمد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

32o398 لمجيد محمد|هلل سعيد عبــــد|منه  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8|3o45 د|د رزق عي|مفدي عم ره بــــنى سويف|تـــج

647472 لمنعم سليم محمد|دين عزتـــ عبــــد|ن زيق|لزق|حقوق 

625983 محمد سعيد محمود محمد زيق|لزق|بــــ |د|

357348 ي عبــــد
هلل|للطيف عبــــد|للطيف محمد عبــــد|مصطفى |طبــــ بــــنه

4632| لمحسن|د عبــــد|لمحسن رش|مصطفى عبــــد هره|لق|ره |تـــج

34658 حمد بــــدوى|بــــ حسن |مه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2o637 ي |م
لمجيد|عيل عبــــد |سم|جد مصطفى هره|لق|عه |زر

63559o  شفيق|هند 
ى
يمن شوق هره|لق|م |عل|

53oo99 ن سنهورى|متـــ رمض|جر أحمد سل|ه سكندريه|ل|هندستـــ 

4o499o حمد|حمد فوزى محمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|426 ف عبــــد لصمد|عىل محمد رسر ن|حقوق حلو

292529 ى|ر |لغف|بــــ عبــــد |لوه|حمد عبــــد | للي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

6||694 سمرتـــ| لعط|بــــو |حمد نبــــيل ربــــيع | زيق|لزق|حقوق 

85o6o2 فظ|لح|فتـــ محفوظ عبــــد|حمد ر| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

7o6352 ل|لع|لسيد عبــــد |ء محمود |رس| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7|6o7 ن|م محمد سيد سليم|حس لفيوم|بــــ |د|

447|o6 ج|مصطفى محمود سعد زغلول محمد حج سكندريه|ل|هندستـــ 

75|26o  |بــــسنتـــ سيد 
ى
حمد|لدسوق ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 

مس|لخ

7o8594 رى|لبــــ|ر مسعد محمد عبــــد |من لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|2|32o ه محمد سيد يوسف فرج ني  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8||569 ى|ء محمد عبــــد|رس| هلل حسي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

4645oo يف|هيم |بــــر|حمد حسن |هلل |عبــــد  لشر ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

6||o2o د|لحد|للطيف |ر عبــــد |له مختـــ|ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

498567 حمد شوشه|ن محمد حلىم سيد |نوره ى شمس| لسن عي 
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2273|8 ى حسن|يوسف حم ده حسي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

4339o د محمد مبــــروك|لجو|ره عبــــد |س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

476|4o ن|هيم شعبــــ|بــــر|س |حمد بــــن|ندى  سكندريه|ل|بــــ |د|

489268 ي|ر
ر|لسيد عىل عمر نص|سمي  | ئى سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

79556 حمد محمد|لسميع |جر عبــــد |ه |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

22|632 هيم|بــــر|لعليم |ء عبــــد|كريم عل ى شمس|د| بــــ عي 

88o|92 ض حسن |حمد حسن ري| ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

4438|5 لمرصى|هيم |بــــر|تـــه محمود |هبــــه شح لشيخ|عه كفر |زر

4o294o ف محمد عبــــد|عمرو  بــــىل|لن|ح |لفتـــ|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

264637 ج|لح|ن صبــــرى محمود محمد |يم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

3678|4 ين ن ج  ذىك حسن مرزوق|شي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

686|o6 هيم|بــــر|ن |فرحه وليد رمض لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

9o462o  ه|لقذ|م |سل|
ى
رون محمد |ق كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

4|o499  متـــول محمد غنيم|س
ى
مح شوق ي |

لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

779o9| يمن ممدوح محمد|ريم  زيق|لزق|بــــ |د|

2|8298 م|م|حمد محمد |لسيد |بــــ |هد| هره|لق|ره |تـــج

8488o5 ن|فرج مرعي زيد| نه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

67973o لسيد|لسيد |ء فوزى فوزى |لىمي لمنصوره|حقوق 

9o7879 ل |ن غبــــري|ئى مقبــــل فردي|روم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7o68o9 لصديق غندور|رس |رس ي|ي لمنصوره|ره |تـــج

237o74 حمد|منيه عىل فهىم عىل | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

477|34 رى محمد|لقبــــ|هر |حسن م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

897|o| حمد |ء سعد تـــوفيق |صف ج|أللسن سوه|كليتـــ 

|74262 مريم منتـــرص محمد حسن ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

273o9| ده محمود|لد حم|ء خ|ول دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4o6222 حمد|ه |لل|حمد عبــــد |لسيد |هنده |ش عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

326|38 ى  تـــ حسي  لسيد|م |م|ني  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

249883 |لسق|لسيد |تـــم |ء ح|حسن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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856|33 بــــوسمره محمد|حمد |جر |ه ي|صيدلتـــ 
|لمنى

8325|3 دي|ن عبــــ|دي سلم|ء عبــــ|ول دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

4o|37o ل محمد عطيه|ن جم|يم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|4|24 حمد|هلل |دل عبــــد |محمود ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32932o لم|م عىل س|لسل|عبــــد| لوف|بــــو |يدى |ه |حقوق بــــنه

54o737 زى|حمد حج|شم |حمد ه|ره |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2629o2  يحن  سيد|م ه|س
حمد هدى|ئى ي|هندستـــ 

|لمنى

|44o44 ود|حمد د|هدى رفعتـــ  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

|53||7 رص|لن|عيل محمد عبــــد |سم|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

764568 ف زكري|مصطفى  ن|محمد سليم| رسر حقوق بــــورسعيد

96323 عيل عىل|سم|ء محمد |ل| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

4898o4 هيم|بــــر|دل فوزى |طمتـــ ع|ف سكندريه|ل|بــــ |د|

68777o حمد عيد|لسيد |لحكيم |ء عبــــد |رس| لمنصوره|بــــ |د|

||7o29 ر|لغف|لسيد عبــــد |ل |م كم|حمد وئ| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

344679 مه|لحميد سل|ح عبــــد|لفتـــ|رق عبــــد|رضوتـــ ط سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9o9532 لسيد |رف |لسيد ع|يه | ج|علوم سوه

499293 لبــــيىل|هيم مصطفى محمد |ح إبــــر|سم بــــ دمنهور|د|

5|o654 ى عبــــد  فظ|لمنصف محمد ح|حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8|89o2 لرحيم فهىمي|حمد عبــــد|ء |شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

92o249 م محمد |م|لدين |ء |دولتـــ عل ج|بــــ سوه|د|

633632 ئى|حسن محمد محمود محمد عن زيق|لزق|هندستـــ 

6854|6 حمدحسن|تـــه |ل شح|محمد جم لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

234987 لرحمن|لق عبــــد |لخ|نور محمد عبــــد|لرحمن |عبــــد هره|لق|علوم 

2|2447 لس مدحتـــ مسعود يس كي  ى شمس هندستـــ عي 

62oo96 جد مسعد محمد شتـــيه|ء م|لشيم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2594o9 لمجيد|لسيد عبــــد|رص |ن| ند ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

22959o ه رس| لدين|ج |ج حسن رس|مي  هره|لق|بــــ |د|

53oo93 بــــو جهل|دي عيد |له|م محمد عبــــد|مي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

829557 بــــرين محمد عىلي بــــخيتـــ|ص دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

242|3 بــــ مسعود|حمد دي|جر |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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4427|6 لرحمن|لرحمن حسن عبــــد |منيتـــ عبــــد | لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

8o|386 ى دق|ن ص|عيسي يون| مرتـــي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

2||4| ى|سم هش|بــــ ي حسي 
م مصطفى  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك

ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

4282|8 تـــ ع| |هيم محمد خلف|بــــر|دل |مي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

339989 لسميع عربــــى بــــيوم|ن عبــــد|ء شعبــــ|سم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

86877o سط|لبــــ|مد محمود عبــــد|خلود ح ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

54684 حمد|لعليم |ديتـــ رجبــــ عبــــد|ن ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

629365 هيم|بــــر|حمد فوزى شفيق |ء |رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o6268 ف محمد سيد أحمد عيد|محمود  رسر |بــــ طنط|د|

8|644 لنمر|هيم محمد |بــــر|لرحمن |عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8o43|2 ميمه محمد حسيبــــ محمد| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

46|3o8 ود|مجد عدلي د|ندرو | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

689767 بــــ|لوه|در عبــــد |لق|منيه مدحتـــ عبــــد | لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

78724o هلل|لحميد محمود عبــــد|د محمود عبــــد |حم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|46|27 ن محمد محمد|هلل رمض|يتـــ | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

348329 حمد|مد |مد ح|عبــــي  ح ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8|9|2 هيم عىل|بــــر|يوسف مسعد محمد  سيه|نوعيتـــ عبــــ

62o563 ه محمد ه| شم بــــدوى|مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8467o7 ن محمد|ل عثــــم|لرحمن جم|عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

85736 هيم|بــــر|لعظيم |ن عبــــد |بــــثــــينه مهر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3422|4 ى رمض ن محمد مصطفى جزر|نرمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7o|o93 ن غيثــــ|هيم سعد عمر عىلي|بــــر| زيق|لزق|ره |تـــج

754o63 ي شعبــــ|خلود ح
ن|فظ حفنى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7o3|67 دو|حمد ج|هيم فتـــىح |بــــر|ندى  لمنصوره|بــــ |د|

9o4578 د جرجس|ن عي|بــــيتـــر يون ج|تـــربــــيتـــ سوه

35974o ي|تـــ د|تـــرينه نش|ك
ل رزق|ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7o8436 فظ|وى مصطفى ح|لشبــــر|ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

843348 ن|ر كرم خليل عثــــم|من ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

69348 لمعبــــود|هدى سعيد محمد عبــــد  لفيوم|نوعيتـــ 

|2o6o2 ي
لزينى|لدين محمد فكرى |ء |مصطفى ضى هره|لق|عه |زر
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457843 زى قريطنه|عيل حمدى عىل غ|سم| لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|47592 هيم مرىس|بــــر|لبــــدرى مرىس | ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

7624o2 سم سمي  فوزى فرج رزق|بــــ معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

52o4|5 ي |دل عبــــد |مريم ع
ر|حمدعم|لغنى طبــــ بــــيطرى دمنهور

329548 طمتـــ حمدي محمد موىس عتـــيق|ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

4|3792 حمد خليل|حمد طلعتـــ | |ره طنط|تـــج

|5|7o حد|لو|لمقصود عبــــد |سهيله يشى عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6o4486 ه محمد | لشبــــينى|حمد |مي  هره|لق|ر |ثــــ|

38696 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد |هلل عبــــد |يه | هره|لق|بــــ |د|

844223 ي عبــــد
س|لرحمن طه عبــــ|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

26|o3o ى|ن عم|نوره د محمد حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

28|45| لحميد شمروخ|مه ممدوح عبــــد|س| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|564o5 د|هلل ج|طه سعيد فتـــح  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

22858| وق سمي  محمد عبــــد هلل|رسر هره|لق|ر |ثــــ|

2|7468 هيم حسن|بــــر|م محمد |ن حس|رو ى شمس|تـــج ره عي 

7729|5 يد|محمود طه محمد ف ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

6o58o2 ف يوسف محمد|حمد | رسر |ضتـــ بــــنه|علوم ري

754o87 لحميد عىلي|مروه وحيد نصي  عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

43669 هلل محمد|ح عبــــد |م صل|حس هره|لق|ره |تـــج

3639o8 هلل|ل عرفه حسن عبــــد|محمد جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

75875 هلل|س عبــــد |حمد رجبــــ عبــــ| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|35274 لسيد|هيم |بــــر|رس |يوسف ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

636|| لمجيد محمود|يوسف ربــــيع عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

837468 هلل قليد|بــــيشوي مرقص شكر دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

758247 حمد|سمي  محمد | عل عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

85456 ن للطيف بــــكر|منتـــرص عبــــد| مي  لفيوم|بــــ |د|

6|9|6o لسيد أحمد أبــــومحمد|ل |م جل|كر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

233o6o درس|يرينى لطفى شفيق تـــ| ى شمس| لسن عي 

8626o2 هيم|بــــر|تـــ محمد |رس عرف|ي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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6362|3 زى|لغريبــــ موىس غ|كريم محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

85o55o ى عبــــد| لي|د لموجود|عبــــده حسي  لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

7|678o هد عوف|هيم مج|بــــر|مصطفى  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

844777 د محمد|بــــ عىلي فؤ|رح ن|سو|بــــ |د|

397o| وى|د حسن ص|بــــ عم|لوه|عبــــد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

9o9279 عوض |ذ نبــــيل عىل قن|مع دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

62789| لعزيز|ر عبــــد |لغف|يوسف محمد عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

244876 بــــ|لوه|ن عبــــد|رص شعبــــ|فطيمه ن ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8o6599 هيم|بــــر|م حسن فولي |حس ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|239o هيم شورتـــ|لد قطبــــ إبــــر|محمد خ تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

34|752 ده حسن عليوه|ء حم|شيم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

765|99  |كريم 
ى
ي|لكن|لسيد خليل |لدسوق

ئى لمنصوره|حقوق 

|2523o حمد بــــيومي|رس محمد |يوسف ي هره|لق|هندستـــ 

7|3o78 ح عرنوس|لفتـــ|كريم محمد حمدى عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

484o57 تـــ|لشح|م |لسل|روق عبــــد|هلل محمد ف|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2759| ف|بــــسنتـــ ع دل عصمتـــ رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|66447 م|لعزيز تـــه|مد عبــــد |ئى ح|م| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|58oo7 ى|لد عنتـــر |عبــــي  خ حمد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

689966 حمد يوسف|لمنعم |حمد عبــــد | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|2||34 ى |ي ظه|مه قطبــــ بــــ|س|سمي  هره|لق|ره |تـــج

5o62o6 دى|له|ء سعد فتـــىحي سعد عبــــد |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

|3623o كريم متـــولي نصىحي متـــولي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

67|o9 ن مجدى محمد محمود|نوره لفيوم|بــــ |د|

3|693 ف موىسي غط|عىلي  س|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

57759 ء طه مصطفى محمد|رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|549o لمجيد|جر محمود يوسف عبــــد |ه |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

44o7|6 بــــ محمد عىل وزتـــ|لوه|رحمتـــ عبــــد لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

|4522 يوسف محمد محمد رفعتـــ محمد محمد هره|لق|طبــــ 

6||629 لد محمود بــــدوى|آيه سعيد خ |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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33|446 ي|ء |م محمد بــــه|عص
زى|لدين ئى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

522|o عيل|سم|ن ممدوح سعيد |نوره بــــ بــــنى سويف|د|

35822o حمد|لدين |حمد نور |ن |مرو |بــــنه| هندستـــ شبــــر

277786 حمد نبــــوى|محمود محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

267485 مروه محمد منصور عفيفى شمون|نوعيتـــ 

77846| بــــدور محمد جوده محمد زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

29|486 س|بــــوىس نور سعد عبــــ دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

425582 ن|مريم موريس خله سليم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

26779| نم|ح غ|لفتـــ|حمد محمدعبــــد |محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

435866 د|حمد ج|حمد محمد |يدى |ه لشيخ|نوعيتـــ كفر 

44738o ى خليل عوض خليل بــــيبــــ وي|جوزفي  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

83992| هي|لل|حمد عبــــد|حسن سيد | دين ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

68|784 شور|عىل محمد عىل محمد ع ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

332969 |ده عىل عر|منيتـــ حم|
ى
ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23o526 مل عىل|فظ ك|لح|محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3o527 ء سعيد مبــــروك حسن|سم| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

239578 ى حسن عيس|ملكه  ف عشر رسر ن|بــــ حلو|د|

|3289| ى نس|صبــــىح عطيه سلو| يوستـــي  هره|لق|ر |ثــــ|

2537o4 ى ك|ي |لبــــن|مل محمد |سي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

892256 ن |حمد عثــــم|بــــر |ل ص|محمد جم ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|72433 حمد|حمد نجيبــــ |عمر  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

4|||39 ي
مسعد بــــيوم متـــول| دئى |بــــ طنط|د|

27o566 حمد حرحش|لد فتـــوح سيد |حمد خ| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

35425o ي سعيد عبــــد|م|
هلل محمد خليل|ئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

257o|7 ئى| لجرس|لمول |محمد عبــــد| لي|د ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

35994 ئى|لخلو|لغنى |لمنعم عبــــد |يه عبــــد | سيه|نوعيتـــ عبــــ

44288o رف|هلل ع|م عبــــد|لسل|طمه فتـــىح عبــــد|ف لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

637774 هلل محمد متـــول|هيم عبــــد|بــــر|ح |صبــــ ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

8645o9 لرحيم|وي عبــــد|لرحيم هند|لد عبــــد|خ ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى
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||877| لدين فرج رزق|ح |لدين صل|ل |يوسف جم ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

5|oo87 ره|هيم محمد عم|بــــر|حمد | |ره طنط|تـــج

9o3|42 حمد عىل |ره محمد |س ج|طبــــ بــــيطرى سوه

5o92o6 ل|لسيد مرس|زق |لر|م عبــــد|محمد عص سيوط|عه |زر

9|6o36 لنظي  متـــول  |بــــ عبــــد|لتـــو|بــــو بــــكر عبــــد| سيوط|ضتـــ |علوم ري

9|6433 ى |حسن ى سيد حسي  ء حسي  لعريش|علوم 

42o982 ل خميس عويضه|بــــسمه كم لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

62764 رون محمد|حمد ه|ء |شيم صيدله بــــنى سويف

882|54 حمد  |بــــتـــ |ئى ثــــ|حسن محمد ه سيوط|طبــــ 

|4759o ف عبــــد |م |سل| لحليم خضي |رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5o6627 حمد|لسيد |ر |لغف|ل عبــــد |مي جل سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

236|6o ى ى محمد حسي  تـــسنيم حسي  ج|عه سوه|زر

26583| دى|محمد عمر ش| حمد زكري| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

877|o| ي
ن |رق سيد سليم|ط| دئى سيوط|حقوق 

32953o لسيد عوده|زق |لر|م عبــــد|بــــسمتـــ س |ره بــــنه|تـــج

|58249 نور محمد|ء محمد |ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

423833 لصعيدى|هلل |ود محمد فتـــح |محمود د سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

26772 د|حمد فؤ|رضوى وليد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|8497 ى عىل ع|يزتـــ حسنى حس|ف شور|ني  بــــ دمنهور|د|

89774| رف |لحميد محمود ع|يه عبــــد| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

484485 حمد هريدي محفوظ|حمد ممدوح | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

765325 هد مصطفى|لسيد محمد مج|محمد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

|22825 ى |د |زي حمد|حمد حسني  ن|حقوق حلو

63o487 لدين|مد غرس |حمد محمد ح| زيق|لزق|هندستـــ 

446256 حمد عىل عطيه محمد محمد| ج|بــــ سوه|د|

3249| دريس|حمد |نور |حمد | هره|لق|حقوق 

4o8865 ى محمد |بــــو |محمد | هويد ىسي|لعبــــ|لعني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6|4547 نم|ن مصطفى تـــوفيق غ|حمد رمض| |هندستـــ طنط

3|8|26 س|سط|ركو زغلول عزيز |م ى شمس| لسن عي 

32893| ن|رس محمد رمض|محمد ي |كليتـــ هندستـــ بــــنه
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8o3683 حمد|حمد عىلي |هند  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|52o7 ى | لي|د ى|بــــر|وليد حسني  هيم حسني  ى شمس| لسن عي 

476436 ئى موريس متـــرى بــــولس|أرس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

345539 وق و لبــــ|بــــوط|ئل سيد محمود |رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

76o959 لح|لدين حسن ص|م |ء حس|دع لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

2|9893 لحفيظ|هر عبــــد|فع ط|ر| رول ى شمس حقوق عي 

696|75 بــــيتـــ|هيم ر|بــــر|ن |هيم شعبــــ|بــــر|سلوى  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

83484| لموجود سعيد|لدين مرعي عبــــد|بــــىهي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

6894o2 لمنعم|لمنعم درويش عبــــد |حمد عبــــد |ندى  لمنصوره|بــــ |د|

4754o4 ح|لمل|هيم |بــــر|لسيد |بــــر |رق ج|فرح ط سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

28544 ي مج|محمد ه
هد محمد|ئى ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

23||88 ل محروس|غبــــري| دى زكري|ف ن|علوم حلو

4o3o89 هيم|بــــر|لسيد |حمد محمود |مصطفى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|67|74 للطيف|لفتـــوح عبــــد |بــــو |م سعيد  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

37|393 ن|محمود سيد سعد  محمد حمد لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8953|4 حمد |رف |رص ع|لن|ل عبــــد|جم دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

4948|8 |لمنعم |لدين عبــــد |ل |عيل محمد جم|سم|
ل|لجم

تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

287|o5 ى |يه|محمود  لفيسر|بــــ حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|425|3 لسيد منيسي|هيم |بــــر|حمد |ء |لزهر|طمتـــ |ف هره|لق|طبــــ 

698648 لعزبــــ|لسيد |ء حلىم محمود |رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

237968 لم|لم محمد محمد س|ر س|من ن|بــــ حلو|د|

76|8o2 لرحمن|لحميد عبــــد |لرحمن عبــــد |هلل عبــــد |منه  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

28746| ن|حمد سلم|حمد محمد | |ره بــــنه|تـــج

2547|o ن|لفتـــوح سليم|بــــو|هلل محمد |عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|64o82 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|د يونس |زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

755735 هيم|بــــر|د |لجو|حمد عبــــد |منيه | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

763o|7 حمد بــــدريه|بــــر |عيل ص|سم|ن |رو تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

|54483 هيم محمود|بــــر|لرحمن عىل |عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

9o3346 يز يس|د صبــــىح ف|عم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

2|7o74 ى|لمنعم حسن عبــــد |مريم عبــــد لمنعم حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 
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428o44 وق محمد محمد  ر|لنج|حمد |رسر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

348344 خ|لطبــــ|ن محمود محمود |ن شعبــــ|نوره وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

883858 حمد |حمد محمد |زينبــــ  سيوط|تـــربــــيتـــ 

855237 لسيد محمد|م ربــــيع |سل| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

495285 مل حبــــيبــــ|محمود طلعتـــ ك |حقوق طنط

54o|57 ئى|لرحم|حسن محمود سعد يوسف  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2o26| محمد مرىسي حلىمي مرىسي هره|لق|حقوق 

243o62 ن سعد|محمود سعيد زيد هره|لق|حقوق 

|53529 م|م|زق |لر|ء محمد عبــــد |رس| ن|بــــ حلو|د|

|466|4 لرحمن|عمر محمد عىل عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

789768 مد|د ح|حمد حم|مريم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

|5869o ف محمد عبــــد |منيه | ل|لع|رسر رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

835437 حمد محمد|هيم عىلي |بــــر| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

4|5688 هيم محمد بــــحلق|بــــر|هيم |بــــر|لدين |ء |عل لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

254|42 ف |حمد | ن|هلل عثــــم|حمد عبــــد|رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

3737|2 لسميع|لدين عبــــد|ل |لد جم|ل خ|من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3585|5 لسيد عىل|ئى عىل |م| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

783343 عيل|سم|هيم |بــــر|طف |يدى ع|ه ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

497322 يس|لس|حمد |هيم |بــــر|هلل |منه  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

||5674 ين محسن مدحتـــ حسن رضو ن|شي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|964 |لحكيم عبــــد |لعزيز عبــــد |لحكيم عبــــد |عبــــد 
لعزيز

ره بــــنى سويف|تـــج

342663 لمؤمن|لسيد عبــــد|لمومن |طمتـــ عبــــد|ف ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

2245|3 مه محمد|م سل|مه س|سل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

864|o8 ئيل بــــولس|دي جميل ميخ|ف ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|35264 دل فتـــىح حسن|محمد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

546378 محمد سعيد حسن مصطفى شلبــــى سكندريه|ل|حقوق 

636o93 لح|حمد ص|ن محمود سيد|يم| زيق|لزق|علوم 

354o3o تـــ مرزوق محمد | هيم مرىسي|بــــر|مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه
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828739 نور محمد عىلي|ح محمد |سم ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

758872 لغريبــــ|كريم ممدوح محمد  لسويس|هندستـــ 

248|65 مر|تـــه ع|ن مني  محمد شح|يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7o2935 ى|هلل سل|محمد مجدى عبــــد  مه بــــحي  زيق|لزق|حقوق 

|2|528 حمد محمد عىل محمود| ن|حقوق حلو

8627oo ر|بــــك| لوف|بــــو|ميمه محمد | ج|بــــ سوه|د|

4o7342 ى محمد |د |هلل مر|منه  لسعود|بــــو |مي  سكندريه|ل|حقوق 

465779 لجوهرى|لمنعم فتـــوح |هيم عبــــد |بــــر|ندى  لمنصوره|حقوق 

|455o| ف ي| لحميد|رس محمد محمدعبــــد |رسر هره|لق|حقوق 

284o66 حمد|لم |محمد يىح س ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4o2336 لسيد عطيه|ل سيد حسن |ء كم|آل سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

62634| لرحمن|روس مصطفى عبــــد |ندى عيد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

84|o47 ل|لع|ج جوده رزق عبــــد|لحج|بــــو| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

84585 فظ|لح|بــــرهيم عبــــد |ء محمد |هن بــــ بــــنى سويف|د|

2272o2 هيم|بــــر|زق محمد محمد |لر|عمرو عبــــد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

37o544 سحق|جح |نس جرجس ن|ن منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

8oo53| لدين|لعليم نور|حمد عبــــد|كريم  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

538959 د|لحد|لحميد |يه محمد عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2|4o|| بــــر محمد|ء محمود محمد ص|ل| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

268695 ن|هدير محمد مصطفى سلط ي صىح بــــنه
|معهد فنى

5|4o43 هلل نمي |تـــه عبــــد |هلل شح|س عبــــد |إين سكندريه|ل|بــــ |د|

793|96 لم|ن س|لم سليم|سمر س عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

435|46 هلل| |مي محمد محمود عط|س لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

338782 نم محمد|نشوى محسن غ زيق|لزق|عه |زر

899|94 حمد بــــخيتـــ |تـــ محمود |ي| ج|طبــــ بــــيطرى سوه

|63|5| لجليل أحمد|لحميد عبــــد |مروه عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

337292 ن|مه سليم|مح سل|محمود س ى شمس|د| بــــ عي 

6|85o3 ي|لتـــو|للطيف |م عبــــد |لسل|محمد عبــــد رج  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

|66666 لعظيم محسبــــ|حبــــيبــــه محمد عبــــد  ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

48o8o6 حمد|لسيد محمد |منيه محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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4o855o وز فوزى محمد عبــــد ىس|لشبــــ|لغنى |في  |ره طنط|تـــج

2724|9 يمن محمد مصطفى|محمد  ن|صيدله حلو

7|o3o2 لدين|ل محمد محمد مىح |حمد جم| ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

|74779 حمد|هيم |بــــر|حمد |محمد  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

64573| بــــوتـــ|وى ش|لششتـــ|لفرج يس |ء أبــــو |وف |حقوق طنط

63974 ح|لفتـــ|ن محمد فتـــىح عبــــد|مرو سيوط|عه |زر

829732 ن|لعزيز حس|ل عبــــد|ن كم|ريم|ك ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

434644 ن جمعه|لح سليم|نوره ص |تـــربــــيتـــ طنط

444|35 دى|لحم|ىس |لبــــلق|دى |لحم|ن |رمض لشيخ|ره كفر |تـــج

343946 نشين طه محمود محمد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

449|69 بــــيتـــر فهىم رمزى فهىم جرجس ى شمس هندستـــ عي 

648462 محمد سمي  خميس محمد زيق|لزق|ره |تـــج

244|67 هر عيد|لظ|طف عبــــد|حمد ع| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

||9|57 ف ذكرى قل|جورج  ده جيد|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o7|94 حمد محمود|جر مدحتـــ |ه ي|طبــــ 
|لمنى

63o536 ل|لنح|هلل مرىس |هلل سعيد عبــــد |عبــــد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

9|o6|9 هلل محمد  |ن محمد عبــــد|مرو ج|طبــــ بــــيطرى سوه

84o834 ء محمود سليم محمود|رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

542476 ن|مد رمض|د عىل سعد ح|جه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8448o5 عيل|سم|سميه عىلي حسن  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

898644 لسميع |محمد محمود عبــــده عبــــد ج |تـــمريض سوه

7o|464 ي
لح|دل نجيبــــ رزق ص|ع| سلفى زيق|لزق|بــــ |د|

8557o2 ي ربــــيع عبــــد
لرحمن فرغل|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

887|46 روبــــيم|ك ذىك ش|لمل|عبــــد| رين|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

687224 ى |حمد |ئل |حمد و| حمد|لعشر لمنصوره|حقوق 

7|52o9 ر|طف محمد حسن نص|محمد ع لمنصوره|حقوق 

32o724 حمد|محمود محمد محمود  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

475o98 ى حسن س|ط| رودين لم|رق حسي  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي
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|37622 لمسيح بــــخيتـــ|عبــــد | ريمون عط ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

67643|  |دق |ندى ص
ى
هيم|بــــر|لدسوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

233o87 رص مسلم حسن|ن ن|حن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

626744 |لعل|بــــو|هند رشدى سيد محمود  زيق|لزق|بــــ |د|

434286 هيم شوشه|بــــر|ل |محمد كم| سه |بــــ طنط|د|

492575 زى|لمغ|هلل |حمد مصطفى عبــــد|طه  بــــ دمنهور|د|

|726| فظ|لدين ح|ح |رص صل|ء ن|ل| هره|لق|بــــ |د|

485539 لربــــ|د|فيبــــى فريد فخرى مجلع ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o|875 حمد |ل |لع|محمود عوض عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

2656o| ل|لـجمـ|لـمـقـصود |د عـبـــــد |رس ج|محمود ي تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

858833 ى محمد سل مه|مي حسي  ي|عه |زر
|لمنى

842566 لكريم محمد|طف عبــــد|محمود ع ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

82o862 لمعىطي محمد|محمد محمود عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

269986 د|تـــه أبــــوحش|لحميد شح|ل عبــــد|محمود جم ى شمس| لسن عي 

7o65o9 لعظيم عيد محمود|يز عبــــد |م ف|ريه لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

225236 لمقصود محمد|لد مصطفى عبــــد |خلود خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

679637 حمدعىل|حمد عيد سعد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

22|476 لدين محمد فرج|ح |حمد صل| ى شمس|تـــج ره عي 

89||o6 تـــن سيد سعد منصور |ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

687|24 مد |حمد ح|مد |لدين ح|ء |لرحمن بــــه|عبــــد 
متـــ|سل

لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7o2882 ي|هيم |بــــر|فتـــىح مدحتـــ محمد فتـــىح 
لبــــسيوئى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 

 مريوط

453427 ل عىل بــــكر|لهل|عيل حسن |سم|هدى  لشيخ|بــــ كفر |د|

692842 ز|حمد بــــ|حمد |لسيد |يه | ط|بــــ دمي|د|

2639o7 حمد|حمد عىل سيد |رق |ره ط|س ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

44359  عبــــد|لش|مصطفى عزتـــ عبــــد
ى
زق|لر|ق ى شمس| لسن عي 

6275o5 هلل|ل عبــــد|لع|محمد مصطفى عبــــد ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

699|34 ه جم| لعزبــــ|ن |لسيد نعم|لدين |ل |مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

89379o ن|لمنعم سلم|ء محمود عبــــد|سم| سيوط|بــــ |د|

9|2588 حمد خرصى |ه |لل|حمد عبــــد| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى
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3|8749 د|ح فؤ|ن صل|شعبــــ| ند|ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

642538 يد|يد محمد ف|حسن ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8576o6 بــــوغنيمه|عد يوسف |محمد مس سيوط|حقوق 

4o7o|3 ى محمد|م رمض|ء هش|أل ن حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

347498 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|روضه  ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9|5835 تـــه  |بــــ شح|لوه|ء رجبــــ عبــــد|دع سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

32||33 عيل|سم|لطيبــــ |حمد خليفتـــ |مي  | ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

4|64o8 لخول|م محمد |لسل|بــــ محمد عبــــد|يه| لشيخ|ره كفر |تـــج

82|8|7 هر عىلي|لظ|عبــــي  محمود عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

46847 ى سندس محمد عىل حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

344|9 ضل|حمد ف|مي |حمد س| هره|لق|علوم 

4o5569 حمد عىل ليله|لمعز |مروه عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

635865 لسيد محمد|حمد سمي  | زيق|لزق|هندستـــ 

78293 |لعل|بــــو|ء حسنى محمد |رس| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

287553 لدين محمود حفنى|م |له عص|ه ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

4754o6 بــــ محمود مفرح عىل|يه|بــــ |هيتـــ|م سكندريه|ل|ره |تـــج

49o286 سلىم موىس شيخ موىس حمزتـــ سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

23o754 بــــ|لبــــ|لمنعم محمدفتـــح |لدين عبــــد|محمود نور كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9o3|o3 ه ع| لسيد  |هلل |شور خلف |مي  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

49o9o5 وى محمد مصطفى|لشه| |مه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

97o84 ح|لفتـــ|لكريم محمد عبــــد |د|م ج|سل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o326| لعجىم مصطفى|هيم محمد |بــــر|حمد | |ره طنط|تـــج

478||7 حمدمحمد|سلىم محمد بــــخيتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

859488 ف سيد زىكي|ده |حم
رسر ي|بــــ |د|

|لمنى

886|68 لحفيظ صديق |عبــــي  عىل عبــــد سيوط|بــــ |د|

6757o5 حمد|لمرىس |محمد مصطفى  لمنصوره|صيدله 

8o6594 هلل|مد عبــــد|ح عىلي ح|سم ي|هندستـــ 
|لمنى

6o34|5 هيم|بــــر|رس مسعد محمد |محمد ي لمنصوره|بــــ |د|

499594 ى|م محمود محمد |يه عص| مي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

4657|3 لمول|رس محمد مخلوف محمد  عبــــد |ف |حقوق طنط
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|36429 دق|حمد ص|م |محمد عص ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

2568|9 وى|لسخ|ل |حمد هل|ء |صف ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

634374 لسيد سليم محمد|محمد  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

44o27o وى|هيم محمود شه|بــــر|يه | ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

7o6574 هيم|بــــر|لسميع |حمد محمد عبــــد |ندى  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

34|228 حمد محمد فريد|محمد  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

764|96 ن|مروه محمد عىل محمد سليم ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9o|586 وز صبــــرى  نور محمد |في  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|38298 حمد|لجيد محمد |محمد محمود عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

694||7 لحميد|لعوضى رحيم عبــــد |حمد|دل |در ع|ن لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

52594 حمد عيد سيد|م  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

497433 لدمنهورى|منيه سعيد محمد | سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

85o727 ء يوسف عمر محمد|سم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

255652 لعزيز خليفه|لدين عبــــد|حسن بــــدر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7o4923 عر|لش|مريم عبــــده محمد خليل  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|26275 محمد عطيه محمود محمد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|3263o لسعيد|حمد مني  |ن |رو ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|73|3| لد محمد مصطفى|هدير خ ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

35o58 ى|متـــ |س|محمد  نور حسني  هره|لق|ره |تـــج

4o953| ره|لف|محمد ربــــيع سعد محمد  |بــــ طنط|د|

79o598 بــــى|رنيم مصطفى مسعد مسعد محمد رسر نوعيتـــ بــــور سعيد

86357o له ثــــروتـــ يوسف عىلي|ه |نوعيتـــ قن

63|o99 ن محمد عىل مدين|نوره لمنصوره|حقوق 

|2537| ن|لدين مجدى عبــــده محمد صو|سيف  ى شمس|تـــج ره عي 

9o638o د |م فؤ|م|يمن |ء |رس| ج|تـــربــــيتـــ سوه

834795 حمد محمد سليم|ن |مرو ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

755936 هيم|بــــر|لد سعيد |حمد خ| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

364o42 وق ص بــــ|لوه|حمد عبــــد|لح |رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8784o| ن  |وى عثــــم|تـــسنيم محمود قن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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77|8|4 هيم|بــــر|لح |نه محمد عىل ص|رضو زيق|لزق|بــــ |د|

45|28 لمقصود|دل محمد عبــــد|هبــــه ع ن|بــــ حلو|د|

|4oo37 ي
هلل محمد|حمد فتـــح | |دئى ي |

لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

485758 رجبــــ محمود عىل حسن| رن سكندريه|ل|بــــ |د|

679|o7 جه|عيل خو|سم|رق محمد عىل |محمد ط لمنصوره|ره |تـــج

2|73o2 ى ي|ي لسيد|ج |رس ص|سمي  ى شمس حقوق عي 

86625o حمد|ن محمد |عمر| يىحي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

356997 ي عبــــد|لش|زق عبــــد|لر|حمد عبــــد|
ى
زق|لر|ق |ره بــــنه|تـــج

|33474 ى معوض| لمسيح طوبــــي|عبــــد | مي  ى شمس|د| بــــ عي 

92545 هيم|بــــر|بــــى عىل |يه رك| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

882338 ن  |لسميع عىلي|د عبــــد|ء ج|سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

777855 |لعربــــى عىل ند|لسيد |حمد |يه | زيق|لزق|نوعيتـــ 

|3538| ج |لحميد خف|لحميد محمود عبــــد |عبــــد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

879284 رس رزق  |بــــر ف|لج|بــــيشوى عبــــد سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

345432 ن مرىس|وى سليم|ن بــــحر|محمد سليم سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

5o5558 لس عل |م عزيز حن|كي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

42446| لنوري|مؤمن محمد محمد محمد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|2o45| هلل فرج حسن محمود|عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

764652 |لعل|بــــو |ىك |مه محمد ز|س|ء |ل| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

648328 لسيد يوسف|فرحه سعيد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|2962| لعظيم مصطفى|لعظيم محمد عبــــد |عبــــد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

339|28 لرحيم|رتـــ محمد جميل عبــــد|س |تـــمريض بــــنه

|535o4 مروه محمد فهىمي عىلي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|2654| ى ك|عمر عبــــد  مل|لمنعم حسي  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

826976 رص يوسف محمد|لن|مي عبــــد|ر دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

89948o لحليم |محمد خلف محمد عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

2633o8 لسعدئى|بــــوبــــكر محمد |منيه | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

692897 لمهدي|ل حسن |يز كم|حسن ف ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

|7|39| يمن فوزى نصيف|بــــيتـــر  ن|حقوق حلو
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786|o7 سهي  رؤوف نظي  عزيز بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

856696 ح|حمد مفتـــ|هلل |حمد عبــــد| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

349389 حمد|يوسف عيد سعيد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

359334 ح|لفتـــ|دهم محمود محمد عبــــد| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

86o2o5 ل تـــوفيق بــــخيتـــ|مجد كم| ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

53o479 لرشيدى|ل قدرى سعد |ر سعد كم|من |حقوق طنط

234|2o م|لسل|لعيون عبــــد|بــــو|رق محمد |ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

867427 كريمه محمد ذىكي يوسف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

43o335 د|لمجيد يوسف عي|عبــــد | سن |ره طنط|تـــج

78|66| حمد|لسيد محمد |عيل |سم|خلود محمد  زيق|لزق|حقوق 

7o8936 هيم|بــــر|لمتـــول عوض |لسيد |محمد  سيوط|هندستـــ 

6o4884 يم|لد|لسيد محمد عبــــد |جد |ره م|س |بــــ طنط|د|

498473 تـــ|ح طه محمد بــــرك|لفتـــ|عبــــد | عل |ره طنط|تـــج

838o5o لدين حسن موىسي|ء |عمر محمد بــــه قرص|ل|فنون جميله فنون 

6|32o8 ل عطيه هيكل|حمد جم| |ره طنط|تـــج

4o4599 بــــوشوشتـــ|در |لق|ح عبــــد |كريم مصطفى صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

346|26 حمد|لحكيم محمد |مصطفى عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

69846| حمد محمد سعودي|لسعيد |ح |سم لمنصوره|بــــ |د|

|257o6 يف كم لسيد خشبــــه|زق |لر|ل عبــــد |سلىم رسر ى شمس هندستـــ عي 

75||69 دي|لبــــه|حمد |ئى يوسف |د ه|ي| لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

37375o لس محبــــ ج |د بــــسط|بــــر عي|كي  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

|43o63 ى |طمه |ف حمد|حمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8357o8 حمد|لي |هيم هل|بــــر|نشين  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|2o|2| ويرس|كريسل عزتـــ عزيز س ن|فنون جميله فنون حلو

525o49 ه محمد شعبــــ ن مصطفى أحمد|أمي  سكندريه|ل|هندستـــ 

9o|967 لسيد  |حمد |ل |لدين جم|ح |صل ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

852847 ى ديبــــ ذىكي|ظريف | مي  ره بــــنى سويف|تـــج

762272 ف محمود عبــــد |محمد  لحليم خليل|رسر علوم بــــورسعيد

3|8o66 ى وديع فوزى يعقوبــــ| مي  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

52996| رى|نص|ل|حمد عطيتـــ عوض | ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر
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767989 لرحيم محمد|ريج فيصل عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

25473o مر|لمنصف ع|لرحمن عبــــد|محمد عبــــد ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

239643 ء محمد عويس سيد عويس|ل| هره|لق|ره |تـــج

427833 لدرش|لسيد محمد |وى |م قن|بــــتـــس| |ره طنط|تـــج

463284 بــــر محمود|لص|لسيد |م |ريه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

89o439 حمد محروص |حمد |عمرو  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

49o|7o تـــو |ح ع|لفتـــ|ء فوزى محمد عبــــد |رس| سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

3o598 خ|لطبــــ|م |م|لنبــــى سيد |ل عبــــد |ن جم|رو تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|57o73 ى دل وهبــــه مسعود|ع| روجي  هره|لق|بــــ |د|

5o|33| لمعىط سعده|زم حسن حسن عبــــد|ح سكندريه|ل|علوم 

355o85 لمقصود|حمد عبــــد|رضوى محمد عىلي  ى شمس|د| بــــ عي 

7|2553 ن|مل رضو|مل ك|مل ك|ك| دين لمنصوره|بــــ |د|

92o9|| حمد عىل |حمد محمود | عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

8o4235 هيم|بــــر|بــــر |لج|محسن عبــــد| رين|م |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

|23254 ي|ر
فظ|محمد ح| رض| ئى ن|هندستـــ حلو

5o94oo للطيف مطي |وليد محمد عوض عبــــد  عه دمنهور|زر

479o64 لك مشعل|لم|شم عبــــد |د محمد ه|محمد عم |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

254289 لحليم|حمد حسن محمدعبــــد|مريم  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6626| لليثــــى|لرحمن محمد فتـــىح محمد |عبــــد لفيوم|ضتـــ |علوم ري

495o62 حمد|ل يوسف |در جل|ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

644996 لسيد محمد خليل|دل |بــــسنتـــ ع لمنصوره|بــــ |د|

|67oo5 لعظيم حسن تـــرىكي|يه حسن عبــــد | هره|لق|ج طبــــيع |عل

274|3| حمد سليم|لرحمن مفيد محمد |عبــــد |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

252569 وى|لفيش|ره عىل سعد |س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

885855 م صديق محمد |ء عص|سم| سيوط|ره |تـــج

644985 رى|لهو|لسعيد عىل |ن فهىم |جيل |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

364379 لروس|بــــو |حمد|رق مرتـــضى |محمد ط |حقوق بــــنه
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24|898 ه عىل ح مد عىل|ني  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|536o هلل  | |لقس بــــولس حن|هيم |بــــر|نوبــــ |بــــ| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

88o49o | لعل|بــــو|در محمد |لق|عىل عبــــد ج|أللسن سوه|كليتـــ 

924428 ى ف فوزى خليل | |مي  رسر ج|بــــ سوه|د|

447o36 عيل رجبــــ|سم|زم محمد محمد |ح سكندريه|ل|هندستـــ 

23|685 لغنى|ي عبــــد|حمد محمد عط| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

252|93 لخول|لرحمن |زق عبــــد|لر|جر مصطفى عبــــد|ه ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

478|4o ف | لدين|مل محمد سعد محمد رسر |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

252936 ل|كر لبــــيبــــ غ|ش| رين|م كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|6258o لسيد|لمرىس |لعزيز |عمر عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

788o83 لمول|د|محمود سيد محمد ج عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

678322 ى|بــــو |در |لق|ل عبــــد |زم كم|ح| ر|ي لعني  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|24|96 عيل عىل محسن|سم|حمد | |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

9o|54 ف سل|متـــ |سل لليثــــى|متـــ |رسر عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

833462 لم|لجيد س|لد عبــــد|ر خ|نو| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

4762|3 ف محمد عبــــد |ندى  لحليم|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|4o96 |ق|طمتـــ أحمد محمد حسن ق|ف سكندريه|ل|بــــ |د|

46o5|| بــــو |ن |لمجيد رمض|لمجيد محمد عبــــد |عبــــد 

ي
|دئى

|حقوق طنط

242o|2 ء سيد متـــول سيد|رس| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9|2485 للطيف |حمد عبــــد|ن |محمد شعبــــ ج |تـــمريض سوه

3|362 س|ل عبــــ|نىه سيد جل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8|2362 ي سعد محمد|عل
ء مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

499476 لصعيدى|سحر ممدوح محمد عىل محمد  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

774662 زى|يمن محروس أحمد محمد حج|طمه |ف زيق|لزق|بــــ |د|

6o9783 م|لمنعم حم|در عبــــد|لق|عبــــد| هويد |ره طنط|تـــج

7o2299 رفعتـــ محمود عطيه| يده رض|ع زيق |لزق|تـــمريض 
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829538 ي محمود محمد محمدعلو
ن|تـــفى |نوعيتـــ قن

785463 ز محمد|لبــــ|م نرص |يه س| زيق|لزق|عه |زر

837o98 ى عبــــد|ي ع|لحكيم ربــــيع ربــــ|سمي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

838oo2 س|ج عبــــ|لحج|بــــو|لح |حمد ص| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

8o374 ي|ء خ|رس|
لد محمد نرص حفنى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o2426 لمول |بــــدين عبــــد|حمد محمد ع| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

444468 لمنعم|ل عبــــد|كوثــــر محمد كم لشيخ|بــــ كفر |د|

676733 سم|حمد ق|حمد محمد وجدى | |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

676347 ئيل|ميخ| ل زكري|مه كم|س|سيمون  لمنصوره|بــــ |د|

494793 |لقوى ند|ل محمد عبــــد|أحمد جم بــــ دمنهور|د|

|4o682 |لق يوسف |لخ|حمد عبــــد |لد |لرحمن خ|عبــــد 
لجوهرى

د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

44o|32 هلل دغيدى|لد فتـــح |م خ لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

648887 ل|حمد عطيه زىك عطيه بــــل|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

77277 ف عبــــد |محمد  لرحمن محمد|در عبــــد |لق|رسر دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

896279 ه محمد |لل|ن بــــدر عبــــد|يم| ج|أللسن سوه|كليتـــ 

479587 ى عي|د |د محمود فؤ|زي د|مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

25857o لعزيز محمد|لعزيز محمد عبــــد|عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

329597 وود حسن|ن مجدى د|يم| |حقوق بــــنه

429272 متـــ|بــــو حم|جر مصطفى محمد حسن |ه لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

24622o وه|لمعىط حل|لد عبــــد|محمد خ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

92742 حمد|حمد عطيتـــ |حمد |رتـــ |س لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

688594 لدين|لسيد عىل |لسيد |رجبــــ  لمنصوره|حقوق 

635|| هلل|ج  حسبــــ |محمود فتـــىح ن علوم بــــنى سويف

39o62 د خليل|طمه سيد فؤ|ف هره|لق|بــــ |د|

9o2o8o  رفله يوسف |يوس
ى
بــــ صدق ي صىح سوه

ج|معهد فنى

867o29 ي يو
قيم|جورج حليم وصفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

28o824 ى عبــــد|مصطفى محمد  لغنى|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

576|2 د|لجو|لغفور حسن عبــــد|طمه عبــــد|ف ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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|33354 بــــيشوى ممدوح موريس حبــــيبــــ ن|حقوق حلو

52867o ح حسن محمد|محمود صل ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

493|9o لدين حسن يونس|د |م عم|حس سكندريه|ل|حقوق 

3oo7o2 ي|لغنى زىك |محمد عبــــد لمليىح  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

338298 ى|ن مليىح  ش|ء حمدي سليم|رس| هي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

64o756 ي |محمد عبــــد 
لكريم|لسيد محمد عبــــد |لغنى ي صىح 

زيق|لزق|معهد فنى

772977 حمد عىل|دل محمد |محمد ع زيق|لزق|عه |زر

7o|695 لحرصي|مر رفعتـــ محمد  عىل |رحمه تـــ زيق|لزق|ره |تـــج

|23564 لدين محمد سعد محمد|سعد  ن|هندستـــ حلو

227376 يم طعيمتـــ|لد|ح سيد عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2284o6 ن فهيم جندى|عري| دون|م ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6|6568 لعزبــــي|ره عوض عىلي |س ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

239358 بــــينى محمد ن|رق |م ط|مر فع|لشر تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

62739| ى بــــند|محمود محمد محمود  عر|لش|رى |مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

222|42 حمد|حمد محمد |بــــدور كرم  تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

78986o لمجيد حسن دردير|مريم حسن عبــــد  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

333624 لدين|عمرو محمد فهىم نور  عه مشتـــهر|زر

6|6|5o لديل|محمد محمد حلىم محمود قصي   ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

89|393 ه | محمود | حمد زكري|مي  سيوط|بــــ |د|

92|563 لعزيز |حمد عبــــد|لرؤوف |ن عبــــد|يم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|24356 رق فتـــىح عىل|رتـــ ط|س ى شمس|تـــج ره عي 

|46|86 لغنى|هيم عبــــد |بــــر|دل |ن ع|نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33|7|| هلل|محمد بــــدوى عبــــد| نور |نوعيتـــ بــــنه

355535 حمد|سلىم حسن حسن  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

484554 زن محروس سعد محمود محمد|م سكندريه|ل|ره |تـــج

2|9422 ن|روق محمد سليم|ء محمد ف|سم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

286||4 ى|م |حس حمد عيد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

49777 ض عىل|محمود سعيد ري هره|لق|ره |تـــج

65577 ل حسن|رس كم|ر ي|عم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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|6|8o| لدين محمود طه|م |مصطفى حس دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6o2966 ف |ن |يم| ر|لعط|لسعيد |رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8773o5 حمد سعد  |لعبــــد |حمد |ء |لزهر| سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

|57289 هيم جنيدى|بــــر|كريمه محمد  هره|لق|بــــ |د|

32|778 لتـــحيوى|د مصطفى فهيم |ريم زي دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

88|256 لفضيل  |هلل عبــــد|حمد فضل |محمد  سيوط|بــــ |د|

676266 لسعيد محمد موىس|تـــفى مصطفى محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

372o7 ه جم| ن قسيم|ل بــــيومي سليم|مي  هره|لق|ره |تـــج

9oo5o ن رزق محمد حسن|حن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4323o لرحمن|ج  محمد رمزى عبــــد |هلل ن|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

535462 لسيد|ء محمد رزق محمود محمد |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3653|3 غبــــ|در وديع ر|ن| رين|م دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

75843o د|لجو|لجليل عبــــد |حمد مسعد عبــــد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7626|2 ن محبــــوبــــ معبــــد|عمر مجدى شعبــــ هندستـــ بــــور سعيد

339237 لمنعم|د حسن عبــــد|حمد عم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

52o988 ج|لدين سعد مصطفى محمود رس|ج |ء رس|أسم عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

858746 قتـــ محمد عبــــد| لمنعم عىلي|رسر ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

7o67o9 ح|لفتـــ|حمد عزم منصور عبــــد | لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

69836o تـــ محمود عىل|لشح| |دين لمنصوره|حقوق 

86|6|2 ي شح
لصغي |حمد |تـــ محمد |مصطفى إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |

رتـــ|لإلد

453o5 لكريم|ن زىك عبــــد |محمد شعبــــ هره|لق|م |عل|

678789 منى عطيه محمد محمد عطيه لمنصوره|نوعيتـــ 

45|7|3 ئى|لسود|لجيد |محمد عبــــد | م رض|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

445|98 يوسف محمد مصطفى محمد عبــــده لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

784o47 لسيد مصطفى|حمد محمد محمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6|5597 شف|لك|لد عوض عوض |خ ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

486o72 لسيد|ل |لسيد جم|بــــسنتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

452o75 تـــه ربــــيع|لسيد شح|تـــه |عمر شح ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط
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7oo676 ض عطيه|رك مجدى مكرم ري|م لمنصوره|ره |تـــج

8886o5 حمد عىلي |يه عىل | سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

452955 د محمود عيد خليفتـــ|متـــ رش|س| لشيخ|هندستـــ كفر 

9o9o87 رف محمود |بــــر ع|حمدى ج ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6o985| تـــ ي د|رس فتـــىحي ج|ني  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|4|o4 ضى|لق|ح |لفتـــ|در عبــــد|م ن|سل| |حقوق طنط

8|5267 ى شذي متـــولي سليم حسي  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

224867 وى|مد محمد مك|حمد ح|لدين |م |عمرو حس كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|27827 ل محمود محمد|ندى جل هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|57687 ود|هلل د|بــــ |مروه منصور ج ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|4o967 لمحسن محمد طه|مه عبــــد |س|هلل |منتـــ  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

332824 هيم|بــــر|ن |ندى مصطفى رمض ى شمس| لسن عي 

425964 حمد محمد سعد|ء محمد |شيم سكندريه|ل|طبــــ 

|45939 ى سيد|يه صل| ح حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

272598 ى نور|كريم حم لدين|ده حسي  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

7o3|88 لعظيم محمد|لعظيم حسن عبــــد |حسن عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

339373 لرسول يوسف محمد|عيل عبــــد|سم|ء |سم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

35|462 م محمود محمد محمود|سل| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

85897| ي|سم|بــــ |ربــــ
ي مهنى

عيل مصطفى سيوط|حقوق 

89368| ل |لع|حمد عبــــد|د محمد |سع سيوط|عه |زر

756o3| هيم|بــــر|ل سمي  شعيبــــ |بــــل |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

53o35| لحميد|ح محمد عبــــد |لفتـــ|يوسف عبــــد | ر|ي بــــ دمنهور|د|

26o|9o دل قطبــــ عىلي مسلم|ره ع|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

623274 تـــ|هيم |بــــر|لرحمن محمد |عبــــد   مي 
ى
لدسوق ط|هندستـــ دمي

8|8845 لعزيز|نور بــــكي  عبــــد|يه | ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

78|954 رهف عيد محمد طه  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

767757 مه|لعظيم سل|ء عىل عبــــد |صف نوعيتـــ موسيقيه بــــور سعيد

33o585 ى|لدين |ء |حبــــيبــــتـــ عل نور عىل حسني  |بــــ بــــنه|د|

|66293 لدين محمود سيد محمود|نور  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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646638 ه رض حمد|لمنعم |حمد عبــــد | |ني  ط|حقوق دمي

675993 ندى محمد فرج محمد لمنصوره|بــــ |د|

9o5o33 للطيف تـــوفيق |حمد عبــــد|ء |سم| ج|طبــــ سوه

855o7 ن بــــر عىل|محمد ص| مي  لفيوم|عه |زر

954o4 لحميد|عبــــد| رس يىح ذكري|ي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

497836 ي|ندى حسن حمدي 
ى
لحوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4o67|7 لنعيم|هبــــتـــ فرج محمود عطيتـــ عبــــد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

325497 لدين محمد عوض محمد|سيف  هره|لق|حقوق 

4459o ى|ص لدهبــــ|بــــو|مر |مر نرص ع|ز ع|في  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2|9o72 مد عىل|مح ح|عمر س ى شمس|تـــج ره عي 

58296 لحكيم وهبــــه|عيل عبــــد |سم| |دين بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

628546 دهم|ل|حمد عىل عىل يونس | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

2|5|3| ن|فرنسيس كريم وليم سمع دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6o6o53 سم|م محمد ق|حمد عص| |نوعيتـــ طنط

895655 ف ن|ن |يم| رص محمود |رسر ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

49o495 مل محمد زيتـــون|ك| ء رض|شيم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8383o6 حمد|حمد محمد |محمد  ن|سو|حقوق 

83982| لربــــ|د |حمد ج|لد |خ| هند|ش ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

5o7|23 هيم|بــــر|حمد |بــــر محمد |منيه ص| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

426737 يد|حمد مرىس ز|حمد |ء محمود |سم| سكندريه|ل|علوم 

4362|4 هلل محمد تـــرجم|محمد محمد فتـــح  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8|8828 ي محمد عبــــد|م|
ح محمد|لفتـــ|ئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

5o4849 حمد|حمد محمد |ن محمد |رو سكندريه|ل|عه |زر

|28|45 حمد|جر محمد مصطفى |ه ن|تـــربــــيتـــ حلو

7o94o7 هيم|بــــر|حمد |لدين |حمد مدحتـــ محمد مىح | لمنصوره|ره |تـــج

234377 حمد|محمد حنفى حسن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|267o لسيد|محمد فتـــىح فتـــىح  ى شمس|تـــج ره عي 

6|8696 ده|بــــ عىل محمد زي|يه| ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

236976 زينبــــ ربــــيع محمود سيد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

484758 لسيد|محمد | لعل|بــــو |لسيد |محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج
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222855 فع|لش|حمدى عىل حمدى عىل  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

755363 لم|حبــــيبــــه محمد محمود س تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|39979 لسيد|م |لسيد عل|يه محمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

54857 لسيد|حمد متـــولي |م |ريه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

68oo|5 للطيف|محمد عيد محمد عبــــد  ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

69934 حمد|محمود عىل حسن  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o3536 حمد محمد فتـــىحي محمد| ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

248549 ح محيسن|لفتـــ|ء محمد عبــــد|سم| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

64925| سعد فتـــىح عىل|حمد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|3|272 متـــرى| ئى يوسف حن|س ه|تـــوم |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

7647o7 لم|طف عبــــده س|مريم ع ره بــــور سعيد|تـــج

28|43o يمن جمعه محمد|محمد  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|74967 حد|لو|ن عبــــد |حسن رمض| عل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

862|75 حمد|حمد سيد منصور | |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8oo29 ج  عليوه|ئى محمد ن|ملوك ه لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6869o| لم|هر محمد س|يمن م|هر |م لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

269647 ف عبــــد|نسمه  مر|زق ع|لر|رسر شمون|نوعيتـــ 

|592|5 ن|لسيد شعبــــ|حمد ممدوح | ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

5|6o54 لعزيز حميدتـــ مسلم|م عبــــد|ريه لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

765998 بــــو سعده|ريج يىح مسعد عىل | صيدلتـــ بــــورسعيد

626745 ى  حسي 
ورده عربــــى جوده مصطفى زيق|لزق|بــــ |د|

865738 ى|حمد محمد| لعربــــي عىلي حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

769422 لد عيد نوفل|يه خ| لعريش|تـــربــــيتـــ 

|77273 للطيف عفيفى|لدين عبــــد |ء |لرحمن عل|عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

26||93 ف سمي  |سهي   لسيد|رسر تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|3|6o2 هلل|د|لد محمد ج|ء خ|سم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8|476| هيم|بــــر|حمد |لنعيم |كريمه عبــــد ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

354323 هلل| |حمد عط|روق |لدين ف|ء |ن عل|رو ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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37436| لعزيز منصور|لحليم عبــــد|د عبــــد|رس عم|ج ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

896453 ل |حمد جل|ر |ء مختـــ|ل| ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

27o|9o لسيد|حمد |م |م|لحميد |دل محمد عبــــد|ع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2353| دق|لص|ل عبــــد |محمود رمزى كم |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

5|o545 محمد عىل سعيد ونس سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

38464 بــــرى|لج|ل رمزى فتـــىح محمد |م| هره|لق|حقوق 

4o|833 حمد سعيد محمد معروف|محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

2276o| يع|يمن سنوىس ط|ن |يم| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|634|4 هيم|بــــر|ء محمود فوزى |ل| ج|بــــ سوه|د|

64|867 ى|ش| ر ممدوح فتـــىح محمد ند|من هي  زيق|لزق|علوم 

8|96oo ي محمود|تـــسنيم و
ئل تـــوئى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

446989 مد|نور محمد فتـــىح ح سكندريه|ل|هندستـــ 

37|889 هلل سعد|حمد عبــــد|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|5968 ف لويس بــــبــــ|جورج  ود|وى د|رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

896256 ى عىل ص|ي بــــر محمد  |سمي  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

252o84 هيم محجوبــــ|بــــر|لد |بــــ خ|ربــــ لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3399o7 لجوهرى|د ربــــيع محمد |لد عم|خ ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

885329 ء محمد نعيم محمد |شيم سيوط|ره |تـــج

35o|3| ف |محمد خ لدين حسن عىل|لد رسر ى شمس|د| بــــ عي 

447|44 لمول|أحمد عبــــد | هلل زكري|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

285325 حمد|لسميع |ح عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

524o34 حمد حسونه|هلل ممدوح جمعتـــ |منتـــ  سكندريه|ل|هندستـــ 

63|477 ى محمود غريبــــ حج|ي زى|سمي  زيق|لزق|هندستـــ 

|66396 هلل|حمد فتـــىحي عبــــد |هلل |عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

3546o4 د محمد|هر فؤ|رتـــ ط|س عه مشتـــهر|زر

478974 يف  ي فهيم|لم|عمر رسر س رفعتـــ يحن  سكندريه|ل|هندستـــ 

85o||o ي محمود تـــوفيق 
حمد|مصطفى لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

269929  |هيم |بــــر|م |سل|
ى
ي|لدسوق

لشيشينى تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

489862 لرحيم|ع عبــــد |لسبــــ|دى |له|رتـــ عبــــد |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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4|7|99 هيم طلعتـــ بــــيوم|بــــر|لرحمن |عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

865262 ي محمد|بــــو|هلل |عبــــد
لحمد مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|25578 ى |بــــو |محمد عمر لبــــيبــــ  عيل|سم|لعني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

37o425 لبــــرعي|حمد |ن ثــــروتـــ سيد |يم| ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

344472 لحسينى|متـــ محمد |س|يوسف  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

838854 ه حمدي محمد | حمد|مي  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

79223| لرحمن محمود عىل مرىس عرفه|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

8567|2 لمقصود|ن عبــــد|ده رمض|م حم|حس ي|طبــــ 
|لمنى

23o49| لمجيد|م عطيه محمد عبــــد |محمد س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7oo8o2 لبــــربــــري|مي  محمود فهىم مصطفى محمد | زيق|لزق|هندستـــ 

8o797o مي محمد|حمد شلق|جر |ه ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

752865 ر سيد|حمد نج|يوسف  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

879524 رص عمر عىل |لن|ل عبــــد|جم سيوط|بــــ |د|

8oo|4| ى عبــــد|مع بــــ|لتـــو|ذ مجدي حسي  ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

337544 يف محمد متـــولي|ف طيمتـــ رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2944| لصمد يوسف|زن حمدى عبــــد |م ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o794| هلل مجدى محمد سليم|منتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8359o2 حمد محمد منصور|جر |ه دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

489576 لم عمر|ج  أحمد س|يمنى ن سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

9|6848 بــــتـــ |ء قطبــــ عىل ثــــ|لشيم| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8|36o9 لمسيح طلعتـــ سعيد حبــــيبــــ|عبــــد ي|علوم 
|لمنى

8||458 ه | ي دكروري سلط|هيم |بــــر|مي 
ى
ن|لدسوق ي|بــــ |د|

|لمنى

853387 ديبــــ|ء مكرم |دي بــــه|ف ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

5o3258 ى محمد خميس س|ي لم سعيد|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||8o52 ل ميشيل|دى كم|ن| ي|م ى شمس|د| بــــ عي 

|52957 م فتـــىح محمد|كريم عص ن|بــــ حلو|د|

9o|24| حمد |لسيد |عزه محمد  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

757399 تـــ|لشح|لعزيز |دل عبــــد |محمد ع عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

9o6268 ف عمر عجىم |عمر  رسر سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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4o64oo لوكيل|ن حسن |يتـــ حسن محمد سليم| إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

822o97 بــــ ذىكي محفوظ|لتـــو|س عبــــد|ين| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

369956 ح|لفتـــ|لحميد عبــــد|م عبــــد|ء عص|سم| تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

7o7434 حمد حلىم محمد محمد حسن| |دين |ره طنط|تـــج

85oo|4 حمد محمد|م حسن |حس ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

42|4o8 لحميد|بــــ عبــــد |لتـــو|عىل عبــــد | نور لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

282596  يحن  مصطفى
ندى مصطفى تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

284529 هلل مبــــروك موىس|يمن عبــــد|ن |يم| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

7o937 ح حسنى حسن|ء صل|رس| لفيوم|صيدلتـــ 

|584o9 مد|م محمد ح|خلود س لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9|628o د حكيم سعيد |ئيل عم|ميخ ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

8853|8 حمد |لكريم طه | |شدوى عط سيوط|صيدلتـــ 

6|8|o ح عىل|سحر محمود صل حقوق بــــنى سويف

689556 دى|هيم تـــوفيق محمد جن|بــــر|بــــ |رح لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

8o6837 ل جمعه محمد|ء جم|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

529693 محمد وجيه حسن بــــسيوئى منيس ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

75o577 ن محمد محمود محمود|رو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

683589 لجندى|بــــسنتـــ بــــخيتـــ عطيه  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

699|46 ى|يدى محمد عىل محمد ش|ه هي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5o6896 لحرش|لحميد |لحميد عبــــد |خلود عطيه عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

427o79 ى عبــــد |نوره وى|لشن|حمد |لحميد |ن حسي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

699||9 حمد|ح |لفتـــ|طمه فرج عبــــد |ف ن|هندستـــ حلو

2|2222 ن|سط نوح سليم|لبــــ|حمد عبــــد|محمد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

528992 ف أحمد صقر محمد أرسر ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

|459|5 دي|له|دي محمود عبــــد |له|هلل عبــــد |منتـــ  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

29|442 لمعىط|حمد عبــــد|مينه محمد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

25674o بــــ|لغر|لمجيد |م محمد عبــــد|هي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

776743 م مسلم|لسل|محمود مسلم عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 
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6348o5 حمد|ح محمد |محمد مصبــــ زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

78962o هيم|بــــر|د |حمد ج|يوسف محمد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

434232 لمزين|حمد |يه محمود | |طبــــ طنط

767982 جتـــ|لبــــر|عيل |سم|هلل |حسن عبــــد | نور تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|49942 بــــ|لتـــو|ع عبــــد |رص من|حمد ن| ن|تـــربــــيتـــ حلو

77|o34 هيم موىس|بــــر|طمه محمود |ف زيق|لزق|حقوق 

78o697 حمد محمد|هيم |بــــر|تـــغريد محمود  زيق|لزق|صيدله 

2393| حمد|مهدى محمد | رن هره|لق|ر |ثــــ|

27|972 ي
حمد فتـــوح مسعود|ح |لفتـــ|يمن عبــــد | |دئى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

252855 يف محمود  ى رسر وى|لفيش|حني  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

85|ooo بــــر|ح سعد ص|لفتـــ|ن عبــــد|يم| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

5|95|o للبــــنى|ء حسن محمد |نسمه عل |بــــ طنط|د|

37258| ي|لبــــ|حمد رجبــــ محمد عبــــد|يتـــ |
ى
ق ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

33|o93 لرحمن نوح|لسيد عبــــد|لد |حمد خ| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

885o25 ى سعد |ص| دين بــــر بــــشر سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

6762|8 يشه|لغ|لمجيد محمد |لرحمن عبــــد |نىح  عبــــد | لمنصوره|عه |زر

8986| للطيف|محمود محسن تـــوفيق عبــــد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

9o449| نرصى عدل وليم لبــــيبــــ  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

76|584 حمد|زق |لر|وعد وليد عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

262649 لخول|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|محمد عىل عزتـــ  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|48992 ل رجبــــ مرىس حسن|وص ى شمس|د| بــــ عي 

49345 ن|ن محمد حسنى سليم|سليم ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

846|3| بــــ محفوظ|لوه|لرحمن سمي  عبــــد|عبــــد ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

52o974 ف عىلي عبــــد 
لحميد|هبــــتـــ مصطفى مشر سكندريه|ل|حقوق 

9|6462 ل سعد محمد |ن جم|نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44267o ن حسن|هيم حس|بــــر|ء صبــــري |وف لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

68674| لسيد|لمقصود |لمقصود محمد عبــــد |عمر عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7|22o6 لح|حمد محمد محمد مصطفى ص| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

434|o7 لجعيدى|ح محمد عطيه |لفتـــ|ء عبــــد|ل| لشيخ|عه كفر |زر
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694o83 لسيد|رف |مل ع|حمد يشى مصطفى ك|محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

77679 وق سعيد عىلي مرىسي
رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

323259 ء صفوتـــ عمر حسن|رس| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

3625o6 بــــو بــــكر صديق|سلىم سيد  ن|بــــ حلو|د|

6382|7 تـــه|لدين عىل شح|محمد ثــــروتـــ عىل  زيق|لزق|ره |تـــج

888272 ل محمد  |حمد كم|عزيزه  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

47652o رق حسن سعيد مصطفى|د ط|زي ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

7||52 ي
بــــ محمد|لتـــو|ربــــيع عبــــد | دئى لفيوم|ر |ثــــ|

22726 سم|بــــ ق|حمد سليم شه|لرحمن |عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

364334 مر محمود دغيدى|محمد عىل ع ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|4o327 لعزيز|ش عبــــد |لدمرد|ضىح محمود  ى شمس|د| بــــ عي 

35356 هيم عىل محمد فرج|بــــر|يتـــ | ن|علوم حلو

822846 ل عىلي محمد|حمد جم| ي|تـــمريض 
| لمنى

242984 غر|ن د|بــــ حسنى فهيم سليم|شه هره|لق|ر |ثــــ|

5|7498 ى عص هيم|بــــر|ل |م سعد غ|نرمي  سكندريه|ل|حقوق 

4267o9 لسيد|منيه مصطفى أحمد لطفى | إلسكندريتـــ |تـــمريض 

35|o54 غبــــ|ندي محمد عوض ر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

228649 م|لسل|ل عبــــد|لع|ندى حمدى عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64o6o4 لرحيم|هيم محمد عبــــد |بــــر|م محمد |ن عص|مرو دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

286297 عيل|سم|حمد |بــــ محمد محمد |رح هره|لق|حقوق 

325837 وق نبــــيل محمد عبــــد لنبــــى|رسر ن|هندستـــ حلو

886647 ج غتـــريفى |ء محمد فر|سم| سيوط|بــــ |د|

544575 لرؤف|دل محمد عبــــد|أروى ع بــــ دمنهور|د|

4o|233 نور|لدين |ل |مريم محمود كم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

||6526 قيم وهبــــه|م يو|مريم س ى شمس علوم عي 

234o66 ى رجبــــ محمد بــــكرى حسي  هره|لق|حقوق 

4o4632 حمد حسن|حمد محمد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|6773 مد|م محروس ح|لسل|ء عبــــد|رس| تـــمريض دمنهور

52379 حمد طوسون مصطفى|حبــــيبــــتـــ  بــــ بــــنى سويف|د|

|59235 بــــ عىلي|لوه|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 
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34297| يف|م|محمد محمود مصطفى  م رسر ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

367263 لق|لخ|عبــــد| مريم سمي  عط |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

898832 ن محمد |لد عثــــم|ريج خ| ج |تـــمريض سوه

782329 محمود محمد محمود محمد زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

329544 لسيد|لحكيم حسن |صفيتـــ عبــــد هره|لق|ج طبــــيع |عل

686947 لعظيم فوده|مديحه محمد حسن عبــــد  لمنصوره|حقوق 

5|452| وي|لسعد|حمد |د |لجو|ء محمد عبــــد |دع سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7o|37 لمولي|لدين عمر محمد عبــــد|عمر عز ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

35o229 حمد رجبــــ محمد عىل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

75633 دق|ح ص|محمد صل| رند لفيوم|حقوق 

6o4537 مه|لعيسوى سل|جد مصطفى |ضىح م لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

262646 لمقصود متـــول|مر عبــــد|محمد تـــ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

26522o ن|هيم شعبــــ|بــــر|رس محمد |يوسف ي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

533234 م محمد محمد فتـــىح|جر هش|ه سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6792|4 ن|لمتـــول عىل رمض|د |زن عم|م لمنصوره|طبــــ 

8799|| زق  |لر|دق عبــــد|م عيد ص|له| سيوط|حقوق 

2532|3 رص بــــسيوئى عىل نجم|ن ن|رو ي صىح بــــنه
|معهد فنى

695334 لسيس|هيم عىل |بــــر|مصطفى محمد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

834|92 لطيبــــ|ج محمدين |لحج|بــــو|لمولي |د |ج دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

6o6857 مد|غبــــ ح|لزغبــــى ر|هيم |بــــر|محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

2|9398 ين حمد لكريم|هلل عبــــد|ن حمد |شي  ى شمس|د| بــــ عي 

246489 محمود عمرو نبــــيل زىك عطيه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

49o974 لسيد|هيم |بــــر|لسيد |رس |ن ي|يم| سكندريه|ل|ره |تـــج

356474 لسيد|بــــرى |لج|لحميد |محمود عبــــد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

7|2562 عيل|سم|هيم |بــــر|سلىم عوض عىل  لمنصورتـــ |تـــمريض 

329329 ى عبــــد|ي لحكيم شلبــــى|ر عبــــد|لحكيم مختـــ|سمي  |بــــ بــــنه|د|

79o3o3 لفتـــوح محمد سميه|بــــو |رص |هله ن| بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

3934| بــــر محمد عىل جمعه|محمد ص لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

|729o8 شد منصور|بــــسمه محروس ر دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص
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6|26o| لعدس|لسيد |لسيد محمود |ء |رس| ي صىح طنط
|معهد فنى

7o|345  محمد |م محمد |هش
ى
ج |لبــــلتـــ|لدسوق لمنصوره|هندستـــ 

879|69 ى محمد محمد |رس| ء حسي  سيوط|نوعيتـــ 

676262 لغنى محمد|ن عبــــد |تـــسنيم عمرو عثــــم زيق|لزق|عه |زر

6|9856 د|هيم ج|بــــسمه محمود إبــــر ط|بــــ دمي|د|

4954|8 عد عىل زريبــــتـــ|د عىل مس|زي لفيوم|لعلوم |ر |د

5|7753 ى حمزه | وى|لشه|يه حسي  بــــ دمنهور|د|

759792 د حسن|خلود مدحتـــ فؤ ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

24|786 رحمه سعيد محمد حسن كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

59685 روق محمود|حمد طه ف| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

92o2oo ليه مرزوق تـــوفيق  |ل |س ي صىح سوه
ج|معهد فنى

7|555 د|بــــ حم|لتـــو|حمد سيد عبــــد | ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

89|673 كر |رق محمد ش|محمود ط ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

8||448 لسيد|ء سيد محمد |ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

879853 ء عىل سيد طه  |شيم سيوط|ره |تـــج

2825|9 عبــــي  ممدوح غنيم محمد عطيتـــ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

26o8|8 بــــيه|لجليل زل|ضل عبــــد|سميه ف لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

459333 هلل|حمد عبــــد |لحليم |دل عبــــد |محمد ع سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

79o|24 ى |ح ى|زم حسي  حمد حسي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

235563 للطيف|لحسينى عبــــد|حسن محمود  ى شمس|د| بــــ عي 

5|36|7 هلل |لعزيز عبــــد |رص عبــــد |لن|لرحمن عبــــد |عبــــد 
غ|لصبــــ |

عه دمنهور|زر

764243 لسيد|حمد حسن |هدير  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

444752 ى|هيم سليم|بــــر|لدين |صفى  ن حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

26o73o لسيد منصور|ديه مصطفى |ن لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

252387 لحق|ل عبــــد|ء محمود جل|ل| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

782395 حمد|لد محمد |ء خ|ل| زيق|لزق|نوعيتـــ 

6|5522 بــــى|ىكي|ل|لمرىس |حمد سمي  محمد | ط|حقوق دمي

6993| حمد|محمد نبــــيل محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

689543 ي
ى|حمد طه ي|طه | دئى سي  لمنصوره|عه |زر

453377  عبــــد|لعزيز عبــــد|عبــــد
ى
لسميع|هلل شوق لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ
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5o2422 ن|ل عىل محمد سليم|محمود جم سكندريه|ل|صيدله 

488|25 لح|دل حسن محمود ص|د ع|زي ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

86444o ي نجدي
ي محمد مصطفى

مصطفى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

4|||o8 لحميد شعيبــــ|هلل عبــــد |ء عبــــد |آل |ره طنط|تـــج

523965 لغمرى|د محمود عىلي |محمود عم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

238|85 حمد بــــيوم|حمد سيد |سهيله  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|39442 قتـــ | ف عبــــد |رسر سط سعد محمود|لبــــ|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

774933 م سعيد محمد أحمد|ء عص|سم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

449584 لخطيبــــ|ح |لفتـــ|حمد محمد عبــــد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6o55|o مر|ح مصطفى ع|م صل|م عص|غر ج|بــــ سوه|د|

|4||88 ل|نيوس سوري|رم|لقمص |مريم بــــهجتـــ  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|26|3| ل محمود محمد|يوسف جم ى شمس حقوق عي 

84537| محمد| لوف|بــــو|ن |ء رمض|رس| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|525|9 ن|حمد محمد عثــــم|محمد محمود  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7726o2 ى|عىل | بــــثــــينه رض مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

684|74 ى عيس|لد محمد |خ لمتـــول حسي  لمنصوره|طبــــ 

33|4|4 هيم|بــــر|هلل محمد |محمد سعيد عبــــد حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

782694 تـــه|لرحمن شح|هيم عبــــد |بــــر|ل |من زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|67448 بــــر|بــــر مصطفى ج|محمد ج سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

687o53 لعزول|لبــــشي  |يه محمد حسن محمد | لمنصوره|عه |زر

449533 ف عبــــد|دى |ف زق دهينه|لر|زق عبــــد|لر|رسر |حقوق طنط

8963oo لعزيز موىس |هبــــه سيد عبــــد ج|بــــ سوه|د|

623568 لوصيف|لسيد |ن |لسيد رمض|رأفتـــ  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

368|o9 م غريبــــ كذلك متـــولي|سل| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

9|7357 هيم |بــــر|ف خليفه |مصطفى خل ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|36766 عيل يونس|سم|جر عيد |ه ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

286799 ي|هبــــه مسعد محمد 
لكمشوىسر تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2648|2 وى|لحفن|لسيد |هيم |بــــر|جدى |ئى م|تـــه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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2|4668 هلل حسن|عمر مصطفى محمد عبــــد  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|69928 لدون حسن محمود مرىس|حسن خ ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|43372 حمد|لسيد |لدين |منيه عىل نرص| لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

256223 وى|لعبــــس|لحليم |هر عبــــد|حمد ط| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

36252| لق محمد|لخ|ح عبــــد|لفتـــ|ن عبــــد|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

92|687 لم |نور سيد س|يه | ج|حقوق سوه

77o984 ر|لرحيم مصطفى عم|لسيد عبــــد |د |جه زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

534346 مر|ر محمد حسن ع|محمود مختـــ لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

283438 سم متـــول|ح ق|دل صل|ندى ع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

54979 حمد|حمد محمد |ن |نوره طبــــ بــــنى سويف

6252o5 ن|حمد سليم|يوسف فكرى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35|849 ي مرىسي|بــــر|محمد 
هيم حنفى |ره بــــنه|تـــج

477967 لحليم سيد|ح عبــــد|لفتـــ|مه عبــــد|س|محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

492775 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|د |حمد عم| بــــ دمنهور|د|

|59465 يف يف سيد رسر خلود رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o6727 سم|ح فتـــوح ق|لفتـــ|فتـــوح عبــــد  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

372982  محمد عىلي|س
ره محمد مصطفى حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

48|956 لمجيد|ن محفوظ عبــــد |رس رمض|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|64542 لس سعيد تـــ وس سعيد|كي  ورصى ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

5|5|54 بــــو سعيد|لمجيد |طف محمد عبــــد |ندى ع |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

233959 ح|هيم صل|بــــر|مد |رس ح|م ف|سل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

53o|74 عر|لش|لعزيز خليل |لسيد عبــــد |خلود  بــــ دمنهور|د|

52|587 لغنى|ر عبــــد |لغف|مد عبــــد |ل ح|س ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

342797 |ن محمد عبــــد|يم|
ى
للطيف دسوق ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

685524 ل|ء حسن محمد حسن مش|رس| لمنصوره|حقوق 

2337|7 عيل|سم|ر محمود |عمر مختـــ لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

Thursday, September 6, 2018 Page 15132 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5|7532 دى|له|رتـــ محمود متـــول عبــــد |س بــــ دمنهور|د|

5363o7 لمطلبــــ حسيبــــ|هيم عبــــد |بــــر|ن حسيبــــ |رو لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|57|8| لسيد بــــيوم|رس محمد |بــــسنتـــ ي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

792849 لبــــ|بــــو ط|لسيد |دتـــ مهدى |مي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|63527 حمد|بــــسنتـــ ممدوح سيد محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

438|7 وى|لنبــــى رجبــــ حمز|منى عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

547565 بــــو سكينه|هيم محمد |بــــر|لسيد |هلل |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

36o7o9 دى محمد|له|مصطفى محمود مهدى عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6244o8 ه|بــــر|دل محمود |م ع|مر هيم مي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

74682 ح طلبــــ|لفتـــ|حمد عبــــد|عمر  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

2|6o43 ج|بــــ صبــــ|لتـــو|حمدى عبــــد| هي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|7|8| بــــدين خرصى|لع|ن محمد زين |رو سكندريه|ل|طبــــ 

6o5369 نبــــ|م ج|م|حمد |لحميد |ندى عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

33||o9 كتـــكوتـــ| حمد عط|سط |لبــــ|يمن عبــــد| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

53o539 ء أحمد حسن محجوبــــ|سم| |هندستـــ طنط

72823 وى|لص|مل عيد عىل | لفيوم|طبــــ 

||9978 ر مؤمن محمد محمود|مي ى شمس|د| بــــ عي 

822855 د|لجو|حمد عىلي محمد عبــــد| ي|علوم 
|لمنى

4252o2 ن|شه عمر|ء محمد عك|ل| سكندريه|ل|صيدله 

247695 ى|لسيد |لسيد |لنبــــى |مصطفى عبــــد بــــوحسي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7o5646 حمد محمد|لدين |م |دهم حس| لمنصوره|هندستـــ 

35|3o9 يمن عىل محمد|ء |عىلي ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

488224 محمد عمرو محمد محمود عبــــده بــــ دمنهور|د|

37o|28 قمر محمد سعد سعد حسن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|56658 لغنى|شور محمد عبــــد |محمد ع هره|لق|هندستـــ 

53o637 ى أحمد دومه بــــس|ي س|ط ق|سمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

688||6  محمود محمد عىل |وف
ى
ء دسوق لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7|2597 ي|ثــــروتـــ ثــــروتـــ 
ى
ض|لحديدى عوض ق معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|344|2 |هيم |بــــر|هبــــه حسنى 
ى
لدسوق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

433||7 ل|حمد هل|لعزيز محمد |ن عبــــد|نوره |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

Thursday, September 6, 2018 Page 15133 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

84558o ى جم ى |حسي  هيم|بــــر|ل حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

4oo75| لحميد محمد|حمد عبــــد |ر |من سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

77o6o3 ى س|يوسف ن جورى|لبــــ|لم |در حسي  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

6o|4o6 وى|لشن|وليد فكرى يوسف  |ره طنط|تـــج

759928 لسيد محمود|لبــــدرى |ء |رس| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

448||6 يد|بــــو|لمجد |بــــو |د بــــسيوئى |جه ى لي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

33||6| بــــ|مه عىل سنج|متـــ عىلي سل|سل |بــــ بــــنه|د|

4|94o6 مر|هيم ع|بــــر|عمر سعد | رش لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

483489 تـــ منصور فرج منصور خليل أمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|3o3o هلل  |حمد سمي  مسلم حمد | ج|حقوق سوه

3265|2 بــــو بــــكر حسن|دين محمد |ن ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

323598 حمد|مجد سيد تـــوفيق |مريم  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

488994 لسيد خرصى|ل محمد |ء جم|لشيم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

95559 حمد محمد فرج حسن| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|65388 لسيد محمد حسن|ء |شيم هره|لق|حقوق 

|24533 لسيد محمد|يمن |محمد  ى شمس| لسن عي 

72968 لحميد|لسميع عبــــد|م طه عبــــد|هش لفيوم|حقوق 

365|98 رف|رص عىل ع|نور ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

334577 د سيد|حمد مر|محمد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

777o6| هبــــه محمد موىس محمد موىس زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

344946 تـــ مصبــــ لحميد|ح محمد عبــــد|ني  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

9|2675 ن |لسم|حمد |محمد محروص  ج|حقوق سوه

49798| حمد مرشدى|ء محمد |سم| ره دمنهور|تـــج

49o9o8 مر|لسيد محمد عىل ع|هيم |ندى إبــــر لمنصوره|حقوق 

|5339 ي نبــــيل شح
تـــه متـــي|تـــوئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3386o9 ى |يتـــ | لسيد مبــــروك|حمد حسي  عه مشتـــهر|زر

7o3622 |م مصطفى عبــــد |لسل|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |
لعزيز

تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

8685o3 ر محمد بــــزيد|حمد مختـــ| ن|هندستـــ أسو

22o8o4 د|لجو|مل عبــــد|حبــــيبــــه مصطفى ك ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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7788|2 ى محسن منصور محمد حني  زيق|لزق|بــــ |د|

77o84o بــــوعريف|لسيد |لعزيز |ر محسن عبــــد |من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

828878 جبــــر| لوف|بــــو|محمود ممدوح  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|59654 ن صقر|حمد شعبــــ|م |بــــتـــس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

487265 تـــ|د فرح|ألسع|بــــو |تـــ |رق فرح|صم ط|ع ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

778463 م|تـــ تـــه|لشح|سعيد | رويد زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

46493o ىسي|لشبــــ|حمد |محمد محمود عىلي  |هندستـــ طنط

343782 حمد محمد متـــول|ن |ندى رمض |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3647o8 حمد|هدير سيد محمود  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

76o225 لسيد|لعزيز |ن عبــــد |رس رمض|سلىم ي لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

287295 ن|مجدى محمد رمض| دين شمون|نوعيتـــ 

682836 ى|ن مصطفى |بــــيل شعبــــ|س ق|ين| لدمي  لمنصوره|حقوق 

5o55|6 وى|لبــــرم|ح محمد عىل |لفتـــ|محمد عبــــد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

4574|o ى جم|ي لبــــلعوىط|در مصطفى |لق|ل عبــــد |سمي  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

442498 محمود محمد سمي  تـــوفيق شلبــــى |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

335o4o دى|له|رحمتـــ محمد لطفى عبــــد ى شمس| لسن عي 

235255 هيم محمد|بــــر|حمد |هيم |بــــر| ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

863492 ى| مه عبــــود محمد حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|37624 نجيبــــ| هيم حن|بــــر|صموئيل  ى شمس حقوق عي 

|76994 لرحمن محمد عىل بــــيوم|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

34889 لعليم|يوسف محمد سيد عبــــد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

75648 س|مريم يوسف محمد حو لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|64697 ع|ع رف|حمد طه رف| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|8563 لمقصود|عيل عبــــد|سم|عيل |سم|ء |ل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

633845 حمد|شم |بــــو ه|حمد |حمد ثــــروتـــ | زيق|لزق|نوعيتـــ 

924796 حمد هيكل  |ن |صو|ل |من ج|ره سوه|تـــج

|36o5o يه ل يوسف|ن يوسف جل|رسر ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

34o365 ن يوسف منصور|محمد يوسف رمض زيق|لزق|صيدله 

497562 ألعرج|لسعيد |ء أحمد |إرس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2367o2 شم محمد طلبــــ|مريم ه ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو
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69625| يف عبــــد  يف|لغنى محمد |رسر لشر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

7577|8 |هيم |بــــر|لسيد |ء |رس|
ى
لدسوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

عيليه|سم|ل|ئ 

886|89 ويرس |هيم مرزق س|بــــر|رى |م سيوط|بــــ |د|

246|9o هيم ليله|بــــر|تـــه |هيم شح|بــــر|هلل |عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

833776 ه مختـــ| مد|لعزيز ح|ر عبــــد|مي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

43o845 ده|بــــ محمد عىلي زي|يه|رضوى  |بــــ طنط|د|

257|9| لىح|م حلىم عبــــد|هدير هش ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

8o58o8 ه ن|ن عيسي مرزق يون|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

523836 ئيل| محمود يوسف محمد رحومتـــ ميك ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

23|35o يد مصطفى|جح ق|مصطفى ر ى شمس|د| بــــ عي 

3|6684 ى خليفه عىل| يتـــ رجبــــ حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

4|4o85 مر|حمد محمد ع|هلل محمد |منه  |نوعيتـــ فنيه طنط

33626 رق محمد فرج|نور ط ى شمس| لسن عي 

5|978| ج عىل|لح|لنور |لمجيد عبــــد|محمد عبــــد| نور بــــ دمنهور|د|

5o4o47 بــــى|صل|ل|ن محمد محمد |محمد سليم سكندريه|ل|حقوق 

765757 لدين محمود|ل |ن محمود محمد جم|رو نوعيتـــ بــــور سعيد

6o255o لمقدم|سط |لبــــ|حمد عبــــد |مصطفى  |حقوق طنط

847462 ء محمد يونس محمد|رس| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

8o|||| حمد شوكتـــ|عىلي | هويد ي|بــــ |د|
|لمنى

49355| ق|أحمد سعيد فتـــىحي  وي|لشر ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|8462 لسيد محمد|لسيد عىل | ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

23|724 دى|له|للطيف عبــــد|مح عبــــد|م س|سل| ن|هندستـــ حلو

89|669 هيم حسن |بــــر|محمد نور  سيوط|حقوق 

5423|5 نورين محمد محمد محمد نور لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

69|4|4 لحكيم يوسف نوفل|رص عبــــد |ء ن|ول لشيخ|عه كفر |زر

4|3o67 بــــ|لمحمدى عطيه شنه|طمه |ف |تـــربــــيتـــ طنط

8856|7 رص مسعود عبــــده |نىح  ن| سيوط|بــــ |د|

882846 ي|ر
مل  |محمد عيد ك| ئى سيوط|بــــ |د|

6o9|33 بــــ|لرسول دي|ن عبــــد|رمض| مه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

68o|2o دق موىس بــــدوى|ء محمود ص|رس| لمنصوره|بــــ |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 15136 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

78|897 لم حسن|مل س|حمزه ك| دين مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

845562 ي محمد 
حمد سعد|منى ن|سو|بــــ |د|

|48o84 حمد|مه |عمر محمد سل ى شمس|زر عه عي 

5|7422 ن|هلل زيد|نرص فتـــح | دين بــــ دمنهور|د|

75o22 ن محمود|حمد محمود شعبــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|4228 ل سعد حسن  |لع|ء عبــــد|سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

649o89 هيم محمد|بــــر|لكريم |منيتـــ عبــــد| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

38932 بــــو حجر|لموجود |لعزيز عبــــد |حمد عبــــد | ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

5|5|89 لدين بــــخيتـــ|حمد نور |رص |نغم ن علوم دمنهور

24722 ئل عىلي سعد|هدير و لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

365789 لشهيد|لشهيد قلدس عبــــد|ئيل عبــــد|ميخ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

843976 ي عبــــد|لفتـــ|عمر عبــــد
ى
ح|لفتـــ|ح صدق ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

629o57 عود|لدين محمد ق|ح |هر محمد صل|زينبــــ م زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|3o24 محمد محمود محمد طه ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

8|9637 دل وليم زىكي|ع| دين ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

26427o لسيد شبــــل|مريم محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

86689 ي | نور
بــــوعيشه|حمد |مصطفى لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

24872o لدين|ج |هلل تـــ|هلل محمدعبــــد |ء عبــــد|سم |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

7|5344 هيم يس|بــــر|مدحتـــ حسن حسن | رويد ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

7o33|3 حد|لو|ندى محمد محمود محمد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

6|5742 وى|لشعر|محمد وصيف محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4o6782 لحميد مرىسي|لسيد عبــــد |حمد |سىح   سكندريه|ل|ره |تـــج

|22839 لدين محمد عيس|م |مؤمن عص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|62446 هلل مدحتـــ مكرم محمد|عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|7322 د عىلي حسن|حمد عم| مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

63o|44 ره|لسيد محمد عىل عم|محمود سمي   زيق|لزق|ره |تـــج

3723o5 هيم|بــــر|حمد |حمد سعد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

28642 ل محمد خليل|محمود كم هرتـــ |لق|تـــمريض 

7||4|2 |لجليل رخ|حمد محمد سعد عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

6|36o4 يده فهيم محمد محمد طرفه|ع |بــــ طنط|د|
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4459o| لشبــــينى|لحكيم |هيم عبــــد |بــــر|محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

43722| ى |ن ي|خلود سليم لكومي|لسيد |سي  لشيخ|بــــ كفر |د|

3346o7 حمد عىل|حمد محمد | ى شمس|تـــج ره عي 

6||479 ى  فتـــ أمي  ي|لعبــــد |مي 
لبــــشبــــيسر |بــــ طنط|د|

488756 لمرىس|ش |لدمرد|ر |لستـــ|م عبــــد|سل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

825743 ى|م حم|ريه م سيد حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|38o24 هيم|بــــر|حمد |ل |حمد جم| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|5o|8| هلل|لمجيد محمد عوض |هر عبــــد |محمود م ن|بــــ حلو|د|

2222o3 م لبــــيبــــ|هلل لبــــيبــــ حس|منه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

79o255 مل|لعظيم محمود ك|ره عبــــد |س لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

5|8586 لمنعم محمد|عيل حسن عبــــد |سم|ء |رس| طبــــ بــــيطرى دمنهور

|538|8 م|هلل تـــم|دل خلف |ئشتـــ ع|ع لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

5239o7 بــــ|لرحمن دي|دل محمد عبــــد|زن ع|م سكندريه|ل|هندستـــ 

||8582 فرح محمد نجيبــــ محمد خليل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

369383 بــــ|لحميد حج|بــــ عبــــد|محمد حج |حقوق بــــنه

9o8666 ن |لعزيز سليم|حمد ممدوح عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

522o8 ر سيد|ن طلحه مختـــ|نوره علوم بــــنى سويف

342472 شم|ر محمده|لستـــ|م عبــــد|هند هش ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

26|254 لحميد|لحكيم عبــــد|رص عبــــد|هدير ن ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|4528| زق فرج|لر|حمد عبــــد |عمرو  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78996 ي محمد عبــــد |محمد ن ل|لع|ج  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

693|6 حمد|ء محمد موىس |لشيم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|544o7 تـــه|مصطفى حمدى قطبــــ شح سيه|نوعيتـــ عبــــ

4|35|3 حمد وهبــــه|هيم |بــــر|يه | |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3|643 م مصطفى سيد مصطفى|محمد س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o4725 هيم زبــــي |بــــر|ن محمد يوسف |مرو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

35|474 ف |حمد | مل|هيم قز|بــــر|لفتـــوح |بــــو|رسر ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

2|2o47 لسيد جوده|رس |حمزه ي لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

7|5599 دى|له|لح عبــــد |م محمد محمد ص|سل| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 
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7o||29 هيم مخلوف|بــــر|تـــ |لشح|عمر محمد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|69457 ل محمد|لدين كم|ء |فهد عل ن|حقوق حلو

|3|339 لم|م فتـــىح س|محمد عص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o5692 زى يوسف|ن حج|ندى محمد سلط لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

482|6| ى عر|لص|م عبــــد |بــــس ى|لص|بــــى عبــــد |لحي  لحي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

628286 لجندى|عيل |سم|ن |هيم محمد سليم|بــــر| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

6|54|o ز|لبــــ|مل عىلي |محمد ك ط|بــــ دمي|د|

9o539o دى |له|لمجد عبــــد|بــــو|مصطفى | لي|د ج|ره سوه|تـــج

9|5224 ئيل  |درس ميخ|عيس تـــ| حن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

526896 ى|بــــوش|هيم محمد صبــــىح |بــــر|حمد | هي  سكندريه|ل|هندستـــ 

365755 هلل رجبــــ محمد عىل|عبــــد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

8458|9 مد|حمد ح|هلل |رس عبــــد|ي ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

452237 ى محمد  لدين|لسيد شمس |حسي  لشيخ|هندستـــ كفر 

27o55| عر|لش|ىط مرىس |لع|محمد مسعد عبــــد  |ن طنط|سن|طبــــ 

8ooo27 لدين محمد|ل |تـــقوي محمد جم ن|سو|بــــ |د|

286467 مح حسن محمد سعد|حسن س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

28o234 د عبــــده|ل حسن محمد عو|بــــل رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

7797|6 حمد حسن زيد|لعزيز |م عبــــد |مينه حس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|4466 لجيد|لسيد عبــــد|دل |حمد ع| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43|69| |لسق|لد محمد |هيم خ|بــــر| لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

9|445 حمد|ن سيد حسن سيد |نوره ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

89|365 كر |ن ش|ر مهر|محمود مختـــ سيوط|حقوق 

276946 لمنعم محمود|زم عبــــد|ح| عل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o8o|4 زق|لر|حمد عبــــد|ر مجدى محمد |مي سكندريه|ل|ره |تـــج

9oo384 عيل |سم|صم محمد |محمد ع ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

62247| هيم جبــــل|بــــر|شم مهيبــــ |ذ ه|مع ط|هندستـــ دمي

5||8|9 دى عطيه|له|هلل عبــــد|دى عبــــد|له|محمود عبــــد عه دمنهور|زر

343959 حمد محمد سنجر|بــــ |يه|محمد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

Thursday, September 6, 2018 Page 15139 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

63245 بــــر طلبــــ|ز مصطفى ج|مع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

775|33 م|لش|ح |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ن عبــــد |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

635979 حمد عبــــده|شم |بــــو ه|لسيد |محمد سليم  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

859899 فظ|حمد ح|ورده رفيع  ره بــــنى سويف|تـــج

269232 ى|هيم |بــــر|ع |ء رف|رس| وى|لجي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

433836 تـــه عبــــيه|ح شح|محمد صل |طبــــ طنط

777639 ر|لغف|م محمد عبــــد |سل|م |حل| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

282569 ي
عبــــده| يحن  زكري| دئى د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

6o8465 ن هيم|بــــر|د رشدى زىك |عم| مي  |علوم طنط

9|7968 دق |عصمتـــ عزتـــ خلف ص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

495962 للطيف أحمد محمد|نسيه أحمد عبــــد |بــــ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

374|oo ى عبــــد| لشيىم|لعظيم |مجد خي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

37|924 حمد|لد سعيد محمد سيد |خ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4345|2 ه محمد عبــــد| مر|بــــ ع|لوه|مي  |ن طنط|سن|طبــــ 

354|7| ي
ح طه محمد|لفتـــ|لدين عبــــد|ء |مي ضى رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع

لخيمتـــ| |بــــشبــــر

888866 ى عبــــد|ندى ك فظ |لح|مل حسي  سيوط|صيدلتـــ 

85|255 ى عبــــد|ي حمد|لمنعم سيد |سمي  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

48|3o2 لعزيز عىل|هيم عبــــد |بــــر|حمد |هيم |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|294o ى ز يد|معتـــز محمد صبــــىح عشر ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

83o739 لس مجدي ك ن|مل سمع|كي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

259635 هدى بــــكر محمد مصطفى ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4o39o جرجس| ليديه نصيف حن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|555o8 وق محمد عبــــد  حمد|لحميد محمد سيد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

456|98 لسيد محمد حسن عىل|طمه |ف |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

2429|5 هيم|بــــر|هلل |حمد يوسف عبــــد| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

423237 هلل|بــــر عبــــد |لسيد ج|كريم  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

8|7273 محمد خليل عىلي حسن ره بــــنى سويف|تـــج

|6|285 |هلل فتـــىح |ء عبــــد |رس|
ى
لدسوق |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع

وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

34354 محمد خليفتـــ عبــــد ربــــه| سه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

426284  عبــــودي قليعي|مي
ر محمد مصطفى سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 
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54285| ى غربــــ|رس| يف محروس حسي  وى|ء رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|6777o ي |لرحمن ه|عبــــد 
حمد محمد|ئى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|67588 رص ذىكي محمود|لن|عبــــد | ند|ر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

675352 لدين عسكر|ء |سلىم محسن محمد عل لمنصوره|ره |تـــج

353|3| فع|لش|حمد |ح |لفتـــ|حمد عبــــد| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

539879 ج|لم|مد محمد |خميس ح| هويد سكندريه|ل|حقوق 

4756|8 وى|لحن|س مبــــروك |م عبــــ|هلل عص|منه  سكندريه|ل|بــــ |د|

|3o475  متـــولي
ى هدى حسن حسي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

269238 |لبــــن|مصطفى | مل رض| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

484775 م|لسل|ري عبــــد |م قبــــ|لسل|حمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

333723 لحليم|هلل عبــــد|هلل حمدى عبــــد|عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

443o76 ن|ل يوسف محمود يوسف عىل رمض|نه لشيخ|بــــ كفر |د|

7669|5 وى|لشعر|رف خليل |رص ع|عمرو ن لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

4426| دريس|لد محمد محمود |محمد خ ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

69322o |لعل|بــــو |حمد |در |لق|در عبــــد |لق|محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

7643oo محمود| ن محمد محمود زكري|رو ره بــــور سعيد|تـــج

6o4o84 ى |هلل |عبــــد لعقيىل|حمد حسني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2764o9  بــــشي |
يه محمد مصطفى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

436828  |يدى مدحتـــ محمد |ه
ى
هيم سعيد|بــــر|لمحروق لشيخ|بــــ كفر |د|

285398 لعزيز|ضل عبــــد|يه مصطفى ف| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|5798 ف| حمد رض| محمد رسر ط|بــــ دمي|د|

759o49 صف|مه سليم و|س|فىل |بــــ نوعيتـــ بــــور سعيد

68782| لعزيز عىل|مجد شكرى عبــــد |زينبــــ  لمنصوره|بــــ |د|

32357 حمد عطيه|فتـــ |حمد ر| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

679o7 هلل سيد|حمد سيد عبــــد | ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

264699 لسيد|لفتـــوح |بــــو |مه عليىم |س|نسمه  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|2|742 رحمه محمد سعيد يوسف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

368592 لس  ف طلعتـــ ج|كي  د|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

762525 ف محمد حلىم |لسيد | لشيخ|رسر ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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75363| م عىل درويش|لسل|عبــــد | هن وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

6492| م سعيد حسن صديق|هش لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33o744 ئيل|د ميخ|مريم مدحتـــ فؤ |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|4|67 د|مصطفى حمدى محمد حد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|2327 بــــوريه|ن |ه سليم|لل|يمن عبــــد|محمد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

222442 يع|م هنى ذىك ط|هي ن|علوم حلو

4|6979 ى |ن سم|نوره ئى|هيم ه|بــــر|رتـــ حسي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7oo288 لم|لسيد محمد موىس س|ده |غ لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

634|29 وى|لسيد عىل هند|حمد حسن | زيق|لزق|حقوق 

28o346 يد|حمد ف|لغنى |مر عبــــد|رنيم ع ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

9o292| ن |لسيد محمد عثــــم|محمد  ج|بــــ سوه|د|

324999  عبــــد
ى
ن|ح سليم|لفتـــ|محمد شوق ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 

شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و
(نظم

|5837o ى  هيم عيد محمد|بــــر|حني  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

256o96 ي|لمحسن |محمد عبــــده عبــــد
وى|لمنى ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8|o426 هيم|بــــر|محمد سيد عىلي  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

32932| ي محمود شح|بــــر|هدير 
ى
تـــتـــ|هيم شوق |بــــ بــــنه|د|

63456o زى|حمد حج|لسيد محمود |رص |محمد ن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4383o7 لحميد موىس|لحميد بــــسيوئى عبــــد|د عبــــد|سع لشيخ|بــــ كفر |د|

34o725 ن|ىط محمد عودتـــ سليم|لع|محمد عبــــد |حقوق بــــنه

353o77 لعجوز|لم طه |محمد طه س |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

6o25o7 خرس|ل|مل محمد عىل |هلل ك|عبــــد  |ره طنط|تـــج

9oo343 ى نبــــيه فتـــىح قلدس | مي  ج|ره سوه|تـــج

52|32o ر|لعليم عطيه نو|ء رجبــــ محمد عبــــد |ل| سكندريه|ل|حقوق 

6|2253 ى محمد ط|ي لسكوتـــ|رئ محمود محمود |سمي  زيق|لزق|هندستـــ 

6|84oo ه|لطو|محمود محمد عىل  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

8o747o شمردل فرغىلي| محمود رض ره بــــنى سويف|تـــج

7737o9 هلل|د رزق |هلل ميل|بــــسنتـــ رزق  ى شمس|د| بــــ عي 

278723 ن مسعد حسن محمد|نوره |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

83|74| ي 
ي|حمد عمر م|مصطفى

ضى ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى
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2o39| محمد عيد محمد حسن ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

775454 لملك|ريمون سمي  يوسف عوض عبــــد زيق|لزق|علوم 

32|477 كريم مهنى محمد بــــدر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

423327 حمد يوسف محمد|ء |ل| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

4|5794 ى ع هلل نصي |فظ عبــــد|دل ح|حني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7|899 ن ضيف|لنبــــي رمض|ء عبــــد |رس| لفيوم|بــــ |د|

|23|76 لحميد|حمد حسنى عبــــد |عمر  ى شمس|تـــج ره عي 

4645|2 لجمل|مر |لمنعم ع|محمد عمر عبــــد  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

7o278 مل محمد|هبــــه ربــــيع ك لفيوم|طبــــ 

89|455 لحميد محمد |نعمه محمد عبــــد ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

247o36 د محمد محمد سليم|ي| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

2845o9 لسعودى|هيم |بــــر|حمد محمد |ن |يم| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

88552| لربــــ عيس |د |حمد ج|بــــرين |ص سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

447|25 للطيف|م عبــــد |م محمد حس|حس ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

4666o ن عبــــدربــــه محمد|حمد رمض| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

85o432 ى|لل|ء عبــــد|ل| ه حمزه حسي  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

32||3| كيوس|نيوس خليل عزيز ف|رس| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

|45296 نور زينهم محمود|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|74|o لطبــــيىل|لعزيز |حمدى عبــــد |ل|رق |ر ط|مي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2822o4 حمد سيد|حمد محمد | |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

57675 يف حسن  حمد|هيم |بــــر|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

482797 هيم|بــــر|م |م|لمنعم |منيتـــ فتـــىحي عبــــد | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

774752 لعزم خليل|لحكيم محمد أبــــو|محمد عبــــد  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

49722 رم حسن محمد|طمتـــ ك|ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

335424 عي|لسبــــ|ئل بــــكري |ن و|يم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3|844| منيتـــ مدحتـــ سعد زغلول| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|63457 ي
ى|ل |حمد كم| |دئى مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|65294 ح زىك|م صل|جر هش|ه ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو
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545799 شوح|ل|لسيد |ر نبــــيه |محمود مختـــ |حقوق طنط

63|764 لد محمد سعيد|ء خ|وف ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

2489|5 لح|هيم ص|بــــر|مروه مدحتـــ معوض  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

5|o75| ل|ء محمد بــــل|حمد عل| بــــ دمنهور|د|

9o9o|5 لرحيم |م محمد فوزى محمد عبــــد|سل| ج|ره سوه|تـــج

9o4o|6 ن محمد |مصطفى بــــخيتـــ عمر ي صىح سوه
ج|معهد فنى

447855 ر جمعه يونس|لغف|ر محمد عبــــد|مي ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

22828 هيم|بــــر|لىحي |دل عبــــد|محمد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

35|288 بــــ|لبــــ|لسيد عىل فتـــح |يمن عىل |يتـــ | ى شمس|تـــج ره عي 

487863 ى|لسيد محمد |دهم محمد | لعشر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

24528 ى مجدى عبــــد |ي لعليم عيس|سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o9|87 لسيد|بــــتـــ |لمحسن ثــــ|محمد صبــــري عبــــد  سيوط|بــــ |د|

25o79o ضى|لق|حمد |لسيد |موده  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3243o7 ى عىل ز| هر|حمد خي  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

856|7| ي|بــــر|ل |محمد كم
هيم مصطفى |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

482727 لخول|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|ر |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

762332 لبــــ|بــــو ط|لبــــ عىل |حمزه محمد ط ضه بــــور سعيد|ري/تـــربــــيتـــ

683448 ي
ج |هيم |بــــر|هيم سعد |بــــر| |دئى لخرصى لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

355o79 هيم|بــــر|ن |خلود محمود رمض ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

||84|5 ى|ف |دى محسن فكرى مي  ى شمس|تـــج ره عي 

87o584 ضوي حسن| هدير زكري ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4529o4 م محمد يوسف|محمود هش لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

879o82 د مجدى عىل بــــخيتـــ |جه سيوط|طبــــ بــــيطرى 

37|8o4 حمد مصطفى سعيد|لرحمن |عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

692||o ف محمد رش|محمد  لسيد محمد|د |رسر ن|هندستـــ أسو

33487| عيل|سم|د |سميتـــ عمر رش ى شمس| لسن عي 

759||8 حمد|حمد محمود |م |هش ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

48523 م بــــشي |لبــــشي  عز|روضتـــ محمد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

529654 لرحمن جعفر|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 
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26363| ء محمد مصطفى محمد مصطفى|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|55535 حمد حسن|ء يوسف |رس| ى شمس|د| بــــ عي 

4o8576 ي|ر
ى |بــــو|لعزيز |لحميد عبــــد |عبــــد | ئى |لعني 

ى ى لخني 
|بــــ طنط|د|

764639 يوسف محمد يوسف حمدي أحمد حمدى محمد ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

3|593 هيم|بــــر|ر |لستـــ|م عبــــد |حمد حس| هره|لق|ره |تـــج

528649 ن طنيوس|هيم صبــــري يوسف سمع|بــــر| سكندريه|ل|هندستـــ 

778747 م حسن|لسل|لسيد عبــــد |محمد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|82o8 مل عطيتـــ محمود رجبــــ ونس| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8272|o شم محمد حسن|لرحمن ه|عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

493962 لكوم|سط محمد |لبــــ|حمد خليفه عبــــد| ره دمنهور|تـــج

|57968 ئى|لحميد ضمر|ميمه كرم عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

77286o هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  ى شمس حقوق عي 

|32326 يه محمود صبــــىحي متـــولي| عه مشتـــهر|زر

38oo3 ى عبــــد |سلوى  لد|حد خ|لو|حمد حسي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

269583 ى|للطيف |حمد عبــــد|ن |يم| لخبــــي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

3595|3 حمد|عيل |سم|حمد |ن |يم| ى شمس|د| بــــ عي 

689246 حمد|هلل |هيم مصطفى عبــــد |بــــر|محمد  لمنصوره|ره |تـــج

|23984 ه عبــــد | حمد|م |لسل|هلل عبــــد |مي  هره|لق|هندستـــ 

246249 وى|لطنبــــد|هيم |بــــر| |محمود رض ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

847|57 س محمد|ن محمد عبــــ|نوره ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

28545o ن|حمد رضو|هيم مصطفى |بــــر|ندى  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

42345 لحسيىكي|لعظيم عطيتـــ |جر سعد عبــــد|ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|4|7|5 فظ|مصطفى محمد موىس ح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

335437 مه موىس محمد|موىس سل| دين |حقوق بــــنه

244|22 د محمد محمد حسن|زي ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|32|6 يف زين  د|حمد ج|بــــدين |لع|نىه رسر ى شمس هندستـــ عي 

278727 ى رضو|ي ن|حمد رضو|ن سيد |سمي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|38926 يمنى يحن  سيد مرىس ى شمس|د| بــــ عي 

632567 لصمد محمود|ء ثــــروتـــ عبــــد|سم| زيق|لزق|حقوق 
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332228 ى محمد عرفه عىل رضو|مجد | ف محمد خي  ن|رسر هره|لق|ج طبــــيع |عل

9o9467 شد |منصور فهيم ن| رين|م ج|طبــــ بــــيطرى سوه

9|3|98 لنبــــى محمد |حمد حسبــــ |منيه | ج|عه سوه|زر

7ooo|4 مه|هلل محمد سل|هر عبــــد |بــــ لمنصوره|صيدله 

6|5648 زق|لر|حمد محمد عبــــد |عمر  ره بــــور سعيد|تـــج

|34723 حمد مصطفى سعد محمد| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|38|3 لطيبــــ|هر |محمد فضل ط هره|لق|ره |تـــج

3259o لحفيظ|ل محمد عبــــد |محمود جم هره|لق|عه |زر

839947 ن محمد محمد عىلي|نوره ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

8|54|3 ل|م محمد جل|سهيله عص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

36o443 لغنى عىل زلطه|رق عبــــد|هبــــتـــ ط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

752|32 لجبــــريه|وي محمد |لمعد|م محمد |ندى عص ى شمس صيدله عي 

6|7357 هلل|م محمود عبــــد |مريم هش ط|معتـــ دمي|علوم ج

339|2 مجدى حسن محمد| رن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

638489 شم|بــــوه|تـــه مصطفى |مصطفى شح |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

78o35o هيم|بــــر|ل محمد |م هل زيق|لزق|نوعيتـــ 

363673 دل غريبــــ محمد|ء ع|سم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|82o6 بــــر|لج|رق طلعتـــ عبــــد|محمد ط ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

6o2o3 يف عبــــد  حمد|بــــ |لوه|حبــــيبــــه رسر ره بــــنى سويف|تـــج

4o8434 دع|لبــــر|لحميد سليم |لحميد محمد عبــــد|عبــــد |بــــ طنط|د|

268556 ف|بــــر|لحميد |در محمد عبــــد|ن هيم رسر ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

227|74 دى محمود|له|لد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9|5227 ى فوزى عيس  |لن|عبــــد رص حسي  سيوط|علوم 

3|668 وى|لسعد|ن حسن حمد محمود |ريم|ن هره|لق|حقوق 

9|63o5 لرحيم  |حمد محمد عبــــد|محمد  سيوط|عه |زر

68744| ن موىس|ميه موىس رمض|س لمنصوره|ره |تـــج

5o7o78 هلل متـــري|رمسيس حلىم رزق | رين|م سكندريه|ل|عه |زر

647352 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد|م عبــــد|تـــسنيم حس قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

499762 ه ر محمد|لستـــ|رص عبــــد |ن ن|مي  ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

|57|o6 ى عبــــد |ندى  لعزيز|حمد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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6252|o هيم|بــــر|حمد مصطفى عىل | زيق|لزق|ره |تـــج

846o4o لس بــــولس روف قوس|ئيل قري|كي  ن|كليتـــ طبــــ أسو

925o64 لسيد |ل |لع|محمود صبــــرى عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

888745 حمد خليل |نور |حمد | سيوط|تـــمريض 

694935 بــــو زيد|حمد |حمد عزتـــ |س |ين| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

3|44o8 يف سيد بــــدوى | حمد|حمد رسر ن|حقوق حلو

2729|8 د جرس|فؤ| زكري| رول دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

|39758 فرح محمد عىل محمود ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

696659 ن|لسعيد بــــدر|رص |ء ن|نجل لمنصوره|نوعيتـــ 

9o232| لرؤف |حمد عبــــد|لرؤف |محمد عبــــد قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

2|6379 لمنعم محمود|محمد محمود عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

774959 دى محمد يوسف مرىس|لبــــغد|هيم |بــــر| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

527829 لسيد|جميل فتـــوح محمود | رودين سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|442o6 ي
ل|لع|حمد عبــــد |حمد |سيد | دئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4789|| ح|لمل|هيم |بــــر|حمد محمود محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

343499 محمد تـــوفيق محمد حسن نوفل |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|46295 دين محمد تـــونسي حسن|ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o98|5 وى|لكرد|نور محمد بــــيوم   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

776893 بــــينى | نور بــــينى|محمد رسر حمد رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

33o23o هلل|لحكيم عبــــد|ء محمد عبــــد|سم| هره|لق|ر |ثــــ|

639868 رى|لبــــند|لرحمن |بــــ مسعد عبــــد|رح زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7o2oo| بــــوسيف محمد|لحميد |حمد محمد عبــــد | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|7o763 لح|هلل ص|د |هلل ج|مصطفى عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

35|74| ي|ر
م محمد طه حسن|س| ئى ي |

|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

38232 يوبــــ شكم|لحميد |حمد عبــــد|محمد  هره|لق|علوم 

3224|7 لمعبــــود|لحميد عبــــد|زق عبــــد|لر|ء عبــــد|دع هره|لق|بــــ |د|

|574o9 ف محمد غريبــــ|ن |يم| رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

333777 ممدوح مجدى نجيبــــ محمد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

43354| لحميد قنصوه|لحميد محمد عبــــد |محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

236334 تـــه|يمن فهىم شح|جوى  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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5o|452 لحليم جوده|حمد عبــــد|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

493o34 لشخيبــــي|بــــ لطيف |لوه|دل عبــــد|ء ع|عل سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

684|29 لدولتـــىل|مه عطيه عبــــده |س|مريم  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6477|| لعزيز |هلل عبــــد |لعزيز عبــــد |هلل عبــــد |عبــــد 
مه|سل

زيق|لزق|حقوق 

683332 ه | بــــينى رجبــــ حسن شوشه|مي  لشر لمنصوره|ره |تـــج

262o57 يل|محمد رأفتـــ محمد ط |ره بــــنه|تـــج

92|372 لرحيم |لرحيم خلف عبــــد|لسيد عبــــد| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

776o46 هيم|بــــر|هر |لظ|بــــ عبــــد |لوه|م عبــــد |ريه زيق|لزق|ره |تـــج

228864 ئى محمود|ميشه محمد حس ى شمس| لسن عي 

693|99 يح|لس|بــــ حسن |لوه|حمد محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

63798 م جمعه|لسل|م محمد عبــــد |مصطفى س ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

27o647 لففى|لم |هيم س|بــــر|محمد نبــــيل  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

855|5| دل محمود|ره مؤمن ع|س ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

244384 لعزيز محمد|ل عبــــد|لعزيز جم|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8656|8 ى عبــــده عمر|بــــر| هيم حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o4754 بــــوزيد محمود |ر |ء مختـــ|سم| ج|بــــ سوه|د|

789437 ل كثــــي |لع|بــــر عبــــد |رضوه ج زيق|لزق|حقوق 

27545 وق محمد عبــــد  دى محمد|له|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|3o|2 شتـــ|لسيد عك|هيم محمود |د إبــــر|زي ره دمنهور|تـــج

493974 حمد محمد حسن محمد موىس| بــــ دمنهور|د|

4|649 ي تـــوفيق محمود|ند
ء حنفى ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

2298|6 ى نيس مرزوق|ل |جم| كرستـــي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o5264 شد محمد|أحمد عمر ر سكندريه|ل|بــــ |د|

358532 ن محمد|حمد زهر|ندى  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|74|43 لجليل|هيم عبــــد |بــــر|بــــر |محمد ص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|43oo وى|لنبــــر|حمد متـــول |ء |عل| عل قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

4o8oo3 لمعىط|ن صبــــىح خميس عبــــد|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

79o865 فظ|ل ح|لرج|حمد عز |ء محمد |ل| لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

286352 بــــر محمد محمد سعد|هند ص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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|7392 ن|بــــ رمض|لوه|ن عبــــد |رمض| رن ى شمس|تـــج ره عي 

|29o44 مه محمود خليفتـــ محمود مرزوق|س| ى شمس طبــــ عي 

8225o| بــــر|لج|حمد محمد عبــــد|م |له| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

273552 لرؤوف محروص محمد|محمود عبــــد ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

294|o3 بــــون|بــــر حسن حسنى محمد ص|محمد ص دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

25683| بــــوشوشه|لفتـــوح |بــــو|لم |ن س|نور هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

356767 ح محمد|لفتـــ|هلل عزتـــ محمد عبــــد|يتـــ | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

483264 وق  هيم|بــــر|حمد |حمد عويس |رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

84454| ه محمود|لل|لمفدي عبــــد|ء عبــــد|هن ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

849|6 ن|لعظيم حسن حس|نم عىل عبــــد |ه حقوق بــــنى سويف

677o37 س|س عبــــ|لعبــــ|بــــو |لمرىس |م محمد |هش |ره طنط|تـــج

45|842 ل يوسف خليل|ل كم|محمد كم ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

287259 لعزيز|م عدل عبــــد|بــــسنتـــ س ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

85888| لربــــ|د|سم ج|ء ق|ء عل|سم| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

7835o4 عيل|سم|حمد محمد عىل | زيق|لزق|ره |تـــج

54o3|2 لموجود|لسيد عبــــد |م |آيه عص لعريش|بــــ |د|

33o8|| هيم|بــــر|لسيد |محمد محمود  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

84669| هيم سيد|بــــر|ل |ر جم|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

444635 حمد|تـــ سيد|لشح|حمد محمد |ء سيد|شيم لشيخ|علوم كفر 

5|o267 ن نويرص|لسعيد شعبــــ|حمد | معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

6992|8 لمجيد|هيم عبــــد |بــــر|ن حمدى |يم| لمنصوره|بــــ |د|

3o3|2 لنبــــى محمد منصور محمد|جر عبــــد|ه ى شمس علوم عي 

34226 حمد عتـــريس|رص |نور ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

699927 ز|لبــــ|لمتـــول |لمتـــول |لسيد |ن |حن لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

3373o| هيم|بــــر|حمد |ء محمود |ل| |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

4o9683 ي رضو|دع
ن محمد شنيشن|ء بــــسيوئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7533o4 د|لضي|حمد عبــــده |يمن |حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3|8832 لىح|لغنى عبــــد|رس عبــــد|مريم ي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6o2798 مل عوض|مد ك|محمد زغلول ح |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ
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|4o229 ل|لغز|ء رأفتـــ محمد |هن هره|لق|علوم 

4|5936 وى|لسحم|حمد |هيم |بــــر|م |ء س|رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|4|78 ل سمي  محمود محمد صدومتـــ|س سكندريه|ل|طبــــ 

637|48 ي |إرس لدين عطيتـــ|ء محمد محن  زيق|لزق|بــــ |د|

6||84|  سل|محمود ح
ى
وى|لحفن|مه |زم شوق ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 

لمنصورتـــ|بــــ

|74623 ي محمود خليفتـــ
محمود حنفى ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

498667 م محمد خليفه|لسل|يه عىل عبــــد | ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|3359 لجوهرى|ح |لفتـــ|لعزيز عبــــد|مه عبــــد|محمود سل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8799o9 ر  |لغف|طف محمد عبــــد|ء ع|رس| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

3399| ف مصطفى محمد|بــــسنتـــ  رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o4522 ي|ر
ن|معوض محمد وهد| ئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

348889 د|ن ج|لنبــــى شعبــــ|ض عبــــد|لتـــ عو|ه ى شمس|د| بــــ عي 

25|568 مر|دل محمد ع|محمد ع ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

|53|68 م خليل مصطفى|حمد عص| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|38|4 حمد محمد محروس|بــــعه |ر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

7oo93 لنبــــى|هلل عبــــد|حد سيد عطيه |لو|عبــــد لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

699796 لسيد سليم|زينبــــ سليم  لمنصوره|حقوق 

22o28 لغنى|رس درويش محمد عبــــد |ء ي|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3398|3 د|مرشد ج| رض| نور |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

4866o3 تـــ|لزي|لسيد|ل نرص بــــسيوئى |بــــل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

243365 رق حسن محمد غريبــــ|رقيه ط هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

86668 حمد طلبــــتـــ|حمد محمد | لفيوم|هندستـــ 

69846 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|طمه محمد |ف ره بــــنى سويف|تـــج

886o6| لمجيد عىلي |محمد سيد عبــــد سيوط|هندستـــ 

264835 لقليوبــــى|حمد |هيم |بــــر|حمد |مروه  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

4o824o لسندبــــيس|حمد محمود |لمنعم |م عبــــد|حس ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

5o469| يم|فر|قدري صبــــىحي | رين|م سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

84739 ر محمود|لغف|تـــ عبــــد |م نش|سل| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

698o69 سلىم نبــــيل فتـــىح سنور ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

425686 تـــ | م|لسل|حمد فتـــىح عبــــد|مي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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83oo76 ى عم|ك بــــ|د وليم يوس|رولي  |نوعيتـــ قن

76o688 م غريبــــ حسن|سلىم س لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

427585 لشوره|لسيد |متـــ سعيد محمود |س| |عه طنط|زر

69526o ح|لفتـــ|مر عبــــد |محمود محمد ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9ooo82 لرحيم |حمد عبــــد|مصطفى حسن  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

444447 ن|ح سود|لد صل|خ| دين لشيخ|بــــ كفر |د|

78|248 لمنعم محمد محمد|محمد محمود عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

62o4o9 م|للض|هيم |بــــر|ء زغلول |سن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

83o5o2 حمد|لمجيد |حمد عىلي عبــــد| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6o384o ود|لمجيد د|لمجيد محمد لطفى عبــــد|عبــــد دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

754639 وق عىل عبــــد  لحميد أحمد|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

6o3689 لقطبــــ|لسيد |لدين |م |محمد حس لمنصوره|ره |تـــج

25426 هيم|بــــر|جح مصلح |ن| رين|م سيه|نوعيتـــ عبــــ

845|8| مل سيد عوض حسن| ن|سو|حقوق 

|58|82 لق محمد محمد|لخ|بــــسمله عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9oo28 ه سعيد محمد فرج | هلل|مي  هره|لق|حقوق 

3|5837 ن|ن سليم|رص سليم|لن|هدير عبــــد هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

767977 ر محمود محمد سويلم محمد|مي لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

3|6|45 لزغبــــى|محمود فكرى | دين ن|بــــ حلو|د|

268622 ن|ص يحن  مبــــروك شعبــــ|خل| |ن طنط|سن|طبــــ 

339o73 حمد شلبــــى|لرحمن |وليد عبــــد| ر|ي |حقوق بــــنه

525822 هلل محمد|لرحيم عبــــد |لسيد عبــــد |حمد | سكندريه|ل|ره |تـــج

89o9|2 ف عثــــم| |لي|د لح |ن ص|رسر سيوط|بــــ |د|

|52575 هيم|بــــر|ل |لع|لدين عبــــد |ء |يه عل| ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

636678 هيم محمد فرج|بــــر|محمد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

|68545 لسيد طلبــــتـــ|رق صفوتـــ |ط دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

449997 لديبــــ|ع زىك |لسبــــ|ر زىك |من |هندستـــ طنط

|23o99 ر حسن|مصطفى حمدى مختـــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|9o28 ن |حمد نعم|ل |ن كم|مهر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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9o4o5| هيم محمود عىل |بــــر|نىح  | ج|تـــربــــيتـــ سوه

646737 لنعيم حسن موىسي|رص عبــــد|لن|منى عبــــد ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

625254 فع|حمد ن|حمد فوزي |مصطفى  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

339|32 ح عبــــدتـــ|ء عبــــده محمد نج|سن ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

24|3o4 ل عىل|لع|لحكيم عبــــد|م عبــــد|سل| ى شمس|د| بــــ عي 

|56334 دل عيد مبــــروك|كريم ع سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

3|o966 لجوهرى|بــــ |لوه|هلل جوهر عبــــد|منتـــ  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o2685 ج|س محمد حج|لق عبــــ|لخ|حمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|42538 جر صبــــرى محمد محمد|ه كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

4377o3 ح|لفتـــ|زق عبــــد|لر|هيم سعد فتـــوح عبــــد|بــــر| لشيخ|ره كفر |تـــج

3373o جر وحيد محمد سيد رجبــــ|ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24452| ى محمد ح|بــــر| مد حربــــ|هيم حسي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

326o93 لمنعم محمد|دل عبــــد|ملكتـــ ع ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3|||99 هيم فرج مدكور سيد|بــــر| ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

84545o شد|ر ن|لورين محسن نص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

884979 حمد حسن |ن |ء رمض|سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

68o7|7 ن|ن محمد كيو|هلل عثــــم|سلوى عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

52|86| لمجيد محمود|حمد عبــــد|ره |س سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

84o24| يم|لد|ل محمود عبــــد|د جم|جه دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

5395| مل|محمد محمد سيد ك ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

5||8o4 ي محمد محمد  لحرصي|محمد يحن  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

328654 ئى محمد لبــــيبــــ|محمد ه شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

889o39 بــــوزيد |بــــوزيد موىس |موىس  سيوط|حقوق 

85578| بــــ|لوه|د عبــــد|محمود يسن فؤ حقوق بــــنى سويف

7|2852 ح|لفتـــ|حمد حسن عبــــد |حمد |طمه |ف لمنصوره|بــــ |د|

695279 لسعود|بــــو |ن محمد زىك |يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7|862 حمدى|ر متـــول فتـــىح |مي لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4578o6 ئى|لنوس|هلل عوض |محمود حبــــ  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|92o5 حمد|ن |مصطفى نبــــيل رشو دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح
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687|25 عيل|سم|لرحمن محمد حمزه عىل |عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

484883 م محمد عىل|م|هيم سعيد |بــــر| سكندريه|ل|بــــ |د|

34364| لحوتـــ|لم مصطفى |حمد س|ده |ن حم|يم| ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

8o58|5 ه ي لعزيز|حمد عبــــد|رس |ني  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

345389 حمد حسن خليل|يمن |حسن  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|276|7 ن|ن عمر|يوسف محمود عمر ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

6o77|5 لرخ|لسيد |م محمد |شدو حس |ره طنط|تـــج

355523 در محمود|لق|محمد عبــــد| لي|د |طبــــ بــــيطرى بــــنه

442|22 ده|لكريم زي|هلل عبــــد |هلل محمد عبــــد|عبــــد لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

9o2477 حمد |ل |لع|حمد عبــــد|ء |رس| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

775753 بــــر عىل|لج|حمد عبــــد |محمود  زيق|لزق|حقوق 

253o96 د|لحد|د محمد |مريم عم ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

62o49| هلل جمعه|ن |م|لجليل |محمد عبــــد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

766|8o س|س عزيز غط|رى شنوده غط|م طبــــ بــــورسعيد

84485o لعليم طه|عمر مجدي عبــــد ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

27o2|4 ف عبــــد|محمد  جه|حمد خو|ر |لستـــ|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2299|8 لم|لخي  محمد س|بــــو|لمنعم |دى عبــــد|ف ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

346683 تـــي|لزي|محمد سيد محمد | دين ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

63oo95 هلل محمد|عمر سعيد فتـــح  زيق|لزق|علوم 

|86o5 لرحمن|رس محمد عبــــد |حمد ي| هره|لق|ره |تـــج

64559o هيم زمزم|بــــر|مه |دل سل|مصطفى ع ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

635oo3 حمد محمد|محمود محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|7|3o لنبــــى |لحميد عبــــد|مصطفى محمود عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

287727 فظ قطبــــ|حمد محمد ح|ره |س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

324682 حمد موىس|حمد |ل |محمد جم ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|48946 حمد|مد |لدين ح|ء |زينبــــ عل ن|تـــربــــيتـــ حلو

676448 لسيد|لرحيم |لسيد عبــــد |ن |نوره لمنصوره|حقوق 

2432o| ي
لم بــــرع|حمد حسن س| |دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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6395o5 حمد|لسيد |لسيد محمد |ر |بــــر| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

857462 ي محمود
يف محمد محمد لطفى رسر ي|هندستـــ 

|لمنى

754574 لجيد|عبــــد| لوف|بــــو |دل |خلود ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

3|2629 حمد محمد|ن محمود |نوره |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

336|22 حمد محمود|ن محمود |يم| ى شمس|د| بــــ عي 

222856 حمد|لد وليد فتـــىح |خ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

9|8553 حمد سيد محمد  |نوره  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85o98 م جمعه|دل تـــم|بــــسمتـــ ع ي سويف
تـــمريض  بــــنى

69|o63 لحسينى طعيمه|لسيد محمد |ن |حن لمنصوره|علوم 

759o26 حمد محمد|للطيف |حمد عبــــد|مصطفى  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

682o68 ى|ي لغريبــــ|لغريبــــ محمد | |سمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o49|o مريم سمي  عزيز محروس |علوم بــــنه

6o845| هلل محمد حسن عىل حبــــيشه|منتـــ  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

322783 ى زكري|ي |لنج|بــــو| |زىكي زكري| سمي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

44|o37 لمىحي محمد محمد|ن عبــــد|نوره لشيخ|ره كفر |تـــج

697463 ن عوض|مه عوض سليم|س|وليد  لمنصوره|صيدله 

6|7223 |لنج|بــــو |حمد |ن محمود |يم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

37843 ن|مبــــروك متـــولي بــــدر| ن|ر ن|بــــ حلو|د|

87598| م مصطفى وهبــــه محمد  |عص سيوط|حقوق 

3395|4 لنمر|عيل |سم|طمتـــ يوسف مبــــروك |ف |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

324976 تـــ|هيم محمد حسن بــــرك|بــــر|محمد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

346769 ى حس|لنرص |بــــو|طمتـــ |ف ى عم|مي  ره|ني  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

75|4o4 دى حمدى محمود حسن مدين|ش هندستـــ بــــور سعيد

825779 رك عىلي|مبــــ|لرحيم |هلل عبــــد|منه  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

779723 هيم|بــــر|لغنى |ن محمد محمد عبــــد |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

77|o69 ل|لجم|لسيد |ء سعيد محمد |ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

858395 تـــه محمد|له محمد شح|ه لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

285964 حمد|لرحمن |هلل عبــــد|ء عبــــد|شيم ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

4|2o8o ن|رك منصور وهبــــه جبــــر|م |ره طنط|تـــج

34622 لعزيز|روق عبــــد |مصطفى محمد ف ن|صيدله حلو
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877642 لمسيح  |هلل عبــــد|بــــ |ج  سعد ج|م سيوط|بــــ |د|

7o|58 لمول|حمد عبــــد |لمول |هيم عبــــد |بــــر| لفيوم|ضتـــ |علوم ري

764|76 ج عىلي|لحج|بــــو |بــــر محمد |يه ج| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

5o3999 ى ئيل|ق ميخ|سح|ء |ق أشعي|سح| |مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3353o5  عبــــد|رس|
ى
لغنى|ء فريد شوق دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

27|58| ى|عيل |سم|عيل عىل |سم|ء |سم| وى|لجي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|752o ى|ندى م جد محمد حسي  هره|لق|صيدله 

|34o|6 عيل|سم|محمود محمد محمود  ى شمس|د| بــــ عي 

|6o|oo لقرىسر|حمد |يوسف عمرو قرىسر  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|89o4 ى|م |حمد عص| لدين جمعتـــ حسي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

69462| م|لسل|نيس عبــــد |حمد |ره |س لمنصورتـــ |تـــمريض 

7795|| لرحمن محمد|دل عبــــد |ء ع|شيم ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

76526 لحميد|محمد مصطفى محمد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

499573 ره|حد رسر|لو|دل محمد عبــــد|ء ع|رس| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|o94o شم محمود|رق محمد ه|جر ط|ه |ره طنط|تـــج

4852|2 لرحيم|ل عبــــد |لع|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |ن |رو تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

2|936o هلل|زق عطيه |لر|م فتـــىح عبــــد|ر |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

825666 سم|هر محمد ق|ر م|من دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

227|o|  عوض|مصطفى هش
ى
م دسوق ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 

ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

2296o9 ر|منه حمدى محمد نص ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

|3|o2o صف يوسف|ئى يوسف و|ه هره|لق|ن |سن|طبــــ 

59524 ء محمد سيد محمد|عىلي ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4842o8 ي يوسف محمد|سل|
ى
م شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

262389 لدين|بــــ |يمن محمد عفيفى شه|مصطفى  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

323|55 لحميد|دتـــ حنفى محمود عبــــد|مي ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8|52|2 هلل عىلي|حمد عبــــد|ء |رس| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

69|57o بــــينى هيبــــتـــ|لحكيم عرفه |طمه عبــــد |ف لشر لمنصوره|حقوق 

|57992 يمن محمد وجيه| |رن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

434486 ر|هيم نص|بــــر|رتـــ محمد محمد |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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|32799 للطيف|ح عيسوى عبــــد |جر صل|ه |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

8543o3 ى|محمد فتـــىحي  حمد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

759754 لسيد مرزوق|هلل محمد |منه  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

425826 ف محمود |مريم  لسيد محمود|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|2424 حمد موىس|منى مجدى حسن  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6448o8 لحرصى|لعزيز |م عبــــد|لسل|لدين عبــــد|ء|يه عل| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

|73453 حمد|حمد جمعه | |نور هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

634278 د حسن|يه محمود عو| زيق |لزق|تـــمريض 

22578o لغنى غنيم|لغنى غنيم عبــــد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8o|85| حمد|لعظيم |م عبــــد|زم هش|ح حقوق بــــنى سويف

6oo926 ن محمود خلف|هند حس |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

35|3|3 بــــوزيد|طمتـــ محمد مصطفى محمد |ف |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

78o5o ى عبــــد |محمود  لمجيد|حمد حسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|52342 طف محمد عىل|محمد ع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8573| هلل محمود|حمد محمد خي | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

858997 منيه محمد محمود سيد| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|5|82o ء لبــــيبــــ مسعد محمد|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44726o ى محمد  حمد رجبــــ|حسي  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

77||22 ء محمد فوزى فتـــىح جميل|سم| زيق|لزق|علوم 

284o89 ى|سل| م محمد عىل حسي  هره|لق|حقوق 

49o|9| ئى|لجرو||محمد عط| حبــــيبــــتـــ عط سكندريه|ل|بــــ |د|

373o4 هيم سعد|بــــر|حمد |وي |ء شن|هن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

426347 د عمر أحمد|هيم ج|بــــر|ره |س لشيخ|عه كفر |زر

356|92 مر|حمد ع|لسيد محمد سيد |حمد |محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

357857 ى|محمد ع دل محمد حسي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

5|2||| ر هويدى|لستـــ|ر صبــــرى عبــــد |لستـــ|عبــــد  ره دمنهور|تـــج

845|4| هلل طه|ح محمد عبــــد|سم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

2673o2 ء سعد عىل يوسف|رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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349247 حمد|د يوسف |ء عم|شيم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6o258o لمعىط مصطفى مبــــروك|محمد خميس عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

44263| لمجد|بــــو|لمجيد |ء يحن  محمد عبــــد|لىمي لشيخ|تـــمريض كفر 

62o354 ن محمد حمودتـــ|هدى رمض ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2|346o هيم مصطفى|بــــر|هيم |بــــر|ل |ن كم|نوره ى شمس|تـــج ره عي 

|64869 جده وليد مني  محمد محمود|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

34||8o لبــــدرى محمد زغلول عليوه محمد| سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3723o4 دى|له|بــــر عبــــد|لد ص|حمد خ| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

273o93 تـــفى حسن يوسف حسن دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

252275 لسيد|م محمد |يه عص| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

36225 مد|م يونس عىل ح|سل| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

25|47 ي|د| مريم زكري
ن|ل مرج|ئى لفيوم|عه |زر

4559o لشكور|حمد عبــــد|لشكور |مصطفى عبــــد ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

8|9276 ي|سم|
ء فرغل عبــــده مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

45|646 لدين محمود محمد عرفه|محمود نور ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

5|395| يف|سعيده محمد سعد مغربــــى  لشر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

34359o ن محمد|ء سمي  محمد سليم|دع ى شمس|د| بــــ عي 

65353 ل سيد محمد|مل جم| لفيوم|ر |ثــــ|

|62|o8 حمد محمود|يمن |يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|2832| ي محمد 
لحميد|لمجد عبــــد |بــــو |تـــفى ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

534326 لسيد|لحكيم محمد خلف |عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4957|| م جنيدى|لسل|حمد عبــــد|هلل محمد سيد |عبــــد ره دمنهور|تـــج

678864 ي|ر
محمود محمد عوض رزق| ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

826239 يل م جد فوزي حبــــيبــــ|مي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

43o497 ح تـــعيلبــــ|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ريم عبــــد  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|39575 فظ|لح|ر مدحتـــ بــــخيتـــ عبــــد |من لفيوم|لعلوم |ر |د

462738 رق عرفه يوسف حنيش|مصطفى ط |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

48457 عىلي رجبــــ سعيد عىلي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

476|45 ر|لغف|حمد محمد عبــــد | |لي|د سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2533|8 زق|لر|م يشى محمد عبــــد|ريه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 
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252o5 ف شعبــــ|رحمه  ن عىل|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

64565o ن|ج  محمد شعبــــ|محمد ن تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

76oo7o لد مصطفى محمد|مصطفى خ  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

8o4436 لمحسن|هيم عبــــد|بــــر|حمد |مي  سيوط|ره |تـــج

86o737 هيم|بــــر|لحميد |لحسينى محمد عبــــد| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

26|9|o لسيد|عمرو محمود جمعه  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7||5|o محمد محمود محمد محمود صبــــح لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5o2567 ن موىس|هيم رضو|بــــر|بــــ |يه|ء |رس| |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

|28766 لم محمد|حمد محمد س| ى شمس| لسن عي 

882755 لحكيم  |حمد حسن عبــــد|منى  سيوط|بــــ |د|

444429 لمعيىط|لونيس |ء يوسف عبــــد |أسم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

75o924 يم|لد|ندى محمد مصطفى عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

536736 لم|للطيف س|محمد محمد عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

44|586 مل|هيم ك|بــــر|دل عىل |ء ع|آل لشيخ|ره كفر |تـــج

5282| ل لطفى زيد|تـــسنيم جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

785622 رص ضيف محمد|حمد ن| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|38o59 ىط|لع|ح محمد عبــــد |هلل صل|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

623o4o د|س فؤ|حمد أيمن عبــــ| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

859842 رك|ح عبــــده مبــــ|صل| نور بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8oo|oo ي محمد حسن محمد
تـــفى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

2857o| مر|هيم ع|بــــر|مر |خلود ع ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

838734 لرسول محمدين|ىطي عبــــد|لع|هلل عبــــد|منه  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

22472 بــــدين|ل ع|حمد محمد جم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

54o|9 لدين عزوز|ح |م مصطفى صل ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

365662 حمد|رق فرغىل |ر ط|عم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9|5875 وس قبــــيل ق|تـــ ضى خليل |ورصى سيوط|حقوق 

355o83 ي|لشح|رحمتـــ 
تـــ محمد عفيفى ى شمس|د| بــــ عي 

5|422o منيتـــ طلعتـــ عىل محمد شح
ُ
تـــ|أ ي|عه |زر

|لمنى
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483o38 ذل|لش|حمد محمود |هند  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

633396 دى محمد غنيىم|له|ن عبــــد|يم| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

36564 ي
رس سعيد محمد|ي| دئى دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|

ه ى جي 

544445 ر|لعط|لحفيظ عىل |ء عىل عبــــد|رس| بــــ دمنهور|د|

325249 متـــ محمد محمد عىلي|س| هره|لق|هندستـــ 

|58662 عيل|سم|حمد عبــــدتـــ |منيه | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

866o22 جورج جرجس نصيف زقيم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

92||68 ى |بــــو|ندرو | سحق |سكندر |ليمي  ج |تـــمريض سوه

7o3372 ي|ع |لسبــــ|لحميد |حمد عبــــد |محمد 
لعوضى زيق|لزق|هندستـــ 

895357 ى فوزى وديع فهىم | مي  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

25938 ه | ف د|مي  ن|ود سليم|رسر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

45624o |لبــــن|لدين عىلي محمد |ء |ره عل|س ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

434548  رس|لعر|لحميد |لتـــ عبــــد|ه
ى
ج|ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|5o47o لعزم|بــــو|ئى فوزى |ل ه|بــــل ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

9o466o ن محمود|يىح محمد سليم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

357238 هيم محمد مرىس|بــــر|لسيد |سمر  |نوعيتـــ بــــنه

9o2382 ين  بــــودوح خليفه محمد |رسر ج|حقوق سوه

4||75o لدين محمد|ح |هيم صل|بــــر| |رن |حقوق طنط

5495o لق|لخ|هر عبــــد|لسيد ط| |مه ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

84895 م سيد محمد عرفتـــ|تـــن س|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

79235o جر يحن  عبــــد ربــــه مرىس|ه ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

5o5379 ف حربــــى محمود محمد أرسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

292|49 هيم رزق|بــــر|حمد |محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|3o76 عيل|سم|هيم |بــــر|عمرو | رن ى شمس|تـــج ره عي 

9|8358 حمد محمد يوسف محمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

432266 وق عل لجليل درويش|ء عبــــد|رسر صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

47978| شد|د ن|بــــ فؤ|يه|بــــيتـــر  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

624|32 بــــر محمد شلبــــى|مد ج|لرحمن ح|عبــــد  لمنصوره|طبــــ 
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|249o6 د|مر محمد رش|محمد تـــ ى شمس حقوق عي 

683o5 ي محمد 
حمد فرج|مصطفى طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

627987 رس عىل عطيه طويلتـــ|ندى ي زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

2468|2 ى حسن محمد عبــــ س|محمود حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

785535 حمد|مجدى خرصى محمد محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

96358 لعظيم محمد|ل عبــــد |هدير جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

348589 لحويىطي|لسيد |بــــي |مبــــ|هيم |بــــر|حمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9248|3 ى |ر |رس مختـــ|حمد ي| مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5o4|48 طر|ح محمد خ|لفتـــ|ء محمد عبــــد |شيم إلسكندريتـــ |تـــمريض 

642976 هلل أحمد محمد|محمد عبــــد | رض |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

3|8954 يف ري|ف د|لجو|ض عبــــد|طمتـــ رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|674| لسعيد خليل خضي |ندى محمد سمي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

5o583| حمد سعيد|حمد محمود |محمود  سكندريه|ل|ره |تـــج

26643| ف جويىل |منى  حمد|وى |لفرم|رسر لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|67o96 لغريبــــ|ل محمد |سيف بــــل ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7o8962 ى|حمد |رق محمد طه |يوسف ط لهمشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

248484 بــــ فهىم بــــدر|يه|ء |رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

||6485 ى|م هيم|بــــر|ئى صبــــىح |ه| رتـــي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6399|5 حمد يوسف|هلل |لمنعم عبــــد|ر عبــــد|من زيق|لزق|بــــ |د|

896|69 حمد حسن |هبــــه حسن  ج|عه سوه|زر

|4o6o هلل|ح محمود عطيتـــ |لفتـــ|هلل عبــــد |منه  ى شمس علوم عي 

4o9|64 حمد جبــــر|لسيد رجبــــ سيد |لبــــنى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

54266 ي فتـــىحي محمد
محمد مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

336337 يف فوزى عيس فيبــــى رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

||8563 نور نظي  فهيم بــــخيتـــ| |مي  ى شمس|تـــج ره عي 

623343 للطيف|م عبــــد |لسل|رق عبــــد |ط| رن ط|حقوق دمي

|44387 دى|له|يمن عىل عبــــد |عىل  هره|لق|حقوق 

4o9|75 يف|عيل محمد |سم|ء مصطفى |شيم لشر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

64|3|2 وى|عيل محمود حفن|سم|يمن |ر |بــــش ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

843o5o ي |م|
ي|ئى

حمد محمد مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ 
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|2629| بــــ محمود محمد|يه|محمد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

67554 ى عبــــد |ي| د|لجو|د حسن حسي  لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|59952 ي
وئى م فتـــىح مرقص|س| في  ى شمس| لسن عي 

22o35o هلل|لحكيم عبــــد|حمد عبــــد|يوسف  ى شمس|تـــج ره عي 

|32362 ى|م لح نخيل ملكون|ص| رفي  هره|لق|ره |تـــج

7oo|6| هيم|بــــر|محمد | ئى رض|م| لمنصوره|بــــ |د|

326447 لرحمن|لسيد عبــــد|لرحمن |كريمتـــ عبــــد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|43|73 ل محمود|لع|يه عمرو عبــــد | هره|لق|حقوق 

629759 ى حسن يونس حسن عىل حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

87577| بــــتـــ سيد |ذ محمود ثــــ|مع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

846o5| محمد حسن محمد حسن ن|سو|بــــ |د|

2482|3 لسيد|حمد |نبــــيل مصطفى | هويد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

39438 ج  تـــوفيق|ل مكرم ن|نه ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

429223 بــــى عمر عبــــده أبــــو شمه|هدير عر |حقوق طنط

8572o مل|حمد عيد ك|عمرو  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

773455 لعجىم|م عىل |ن س|رو ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

82|o76 وي نصىحي محمد|هدي شعر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

433695 بــــوزيد|لحميد |حمد فوزى عبــــد| |ره طنط|تـــج

|462o| حمد|بــــسمه محمد مصطفى  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

357|32 فع|لش|هيم |بــــر|ن محمد |يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5245|5 لعزيز|در حلىم عبــــد|لق|در عبــــد|ن ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

72259 سيد محمد محمود محمد لفيوم|ضتـــ |علوم ري

227334 لحفيظ محمد حسن|حمد محمد عبــــد| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4o3335 بــــو علفه|ىك محمد |بــــر ز|لدين ج|ء |زينبــــ عل سكندريه|ل|ره |تـــج

24|o93 بــــ|لوه|لد محمد عبــــد|دل خ|ع د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

5|2564 لعليم محمد عوض|حمد عبــــد|محمد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

827829 حمد|ح مهدي |مهدي صل ن|سو|حقوق 

35997| ى رض لسيد|حمد | |نرمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

79233o م|م|لسيد عبــــده |محمد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

84o956 فينوس مرقس جرجس بــــولس سيوط|صيدلتـــ 
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33784o وي|لبــــط|نور محمد |نور |محمد  |حقوق بــــنه

33o38o ي |عيل |سم|ن |رو
بــــينى عيل|سم|لشر زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

4o765| م|م محمد سل|ن محمد سل|نوره سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

342557 هيم|بــــر|زق |لر|محمد مسعد عبــــد ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|66634 ى|نىه عبــــد  لعزيز يوسف حسني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

867735 ن|دي محمد عىلي|هدير بــــغد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

5|6996 ى |شيم لمرصى|هيم |بــــر|ء حسن حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

9oo896 حمد محمد |ضى |سحر ر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

462759 زق|لر|لسعيد أحمد مرىس عبــــد |هيم |بــــر| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

86|566 لحليم عىلي|حمد عبــــد|محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

758784 دل بــــربــــرى محمد|محمد ع لسويس|معتـــ |علوم ج

336434 لرحيم|شم محمد عبــــد|يتـــ ه| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

864o52 ي|لد محمود ن|محمود خ ج  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

3|5|78 ن|هيم عمر|بــــر|حمد سعيد | ن|سو|بــــ |د|

22||4o هيم|بــــر|دى |له|لد عبــــد|ن خ|نوره ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

36336 ل محمد عىل|يوسف محمد جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6264o5 لمنعم عطيه حسن|تـــغريد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48823 لح|م ص|لسل|بــــ عبــــد |لتـــو|ن عبــــد |يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

85|o73 محمد سبــــد| ن زكري|يم| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

888232 ئيل جيد|يرين خليفه ميخ| سيوط|تـــربــــيتـــ 

35288| رص|لن|بــــ عبــــد|لتـــو|ح عبــــد|م صل|حس ى شمس حقوق عي 

6482|3 مر|لحميد ع|م محمد عبــــد |دولتـــ عص |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

62|o69 لحميد|لسعيد عبــــد |هيم رأفتـــ متـــول |بــــر| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

389oo تـــبــــ خلف|لرحمن ر|عمر عبــــد  ن|تـــمريض  حلو

57698 ي |حسن غري
هيم منصور|بــــر|ئى بــــ بــــنى سويف|د|

6|7o43 ره مجدى عىل غريبــــ طنش|س ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

252|45 هلل شديد|بــــر عبــــد|ج| دين ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

632575 ر|لنج|دى موىس |حمد بــــغد|مل | زيق|لزق|بــــ |د|

|69663 ء رشدي سيد محمود|صف م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

786o97 ل|لغز|حمد |لسيد محمد |ج |ريم رس هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

Thursday, September 6, 2018 Page 15162 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4o367| ى محمد شعبــــ|س|رس |ي ن|مه حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

228342 لحميد|ر عبــــد |لغف|ق صبــــرى محمد عبــــد|شو| هره|لق|بــــ |د|

3525o5 ويش|محمد وليد خليل مصطفى ش |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2|396| وي|لمنش|لدين |ح |ره محمد محمد صل|س هره|لق|ره |تـــج

685o96 لغنيىم|لمتـــول |هيم |بــــر|لسيد |رق |ط لمنصوره|حقوق 

369444 حمد محمد مرزوق|خلود كرم  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69o9o6 فظ|لح|محمد محمد عبــــد | ند لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

84|944 ى|ل حس|لع|تـــ عبــــد|محمد شح ني  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

627572 ج  |لبــــلتـــ|لحميد |م عبــــد|ن عص|يم|
لمجيد عىل|عبــــد

زيق|لزق|ره |تـــج

2|64o7 رف محمود|لمع|بــــو|بــــ |يه|زن |م ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|37738 لكريم|د|لسيد محمود ج|محمد حسنى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|67o9o لشكور خلف|محمد نزيه عبــــد  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

49435o مل بــــسيوئى مبــــروك محمد|حمد ك| |ره طنط|تـــج

642234 ى محمد ص هيم|بــــر|لح |عمرو حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

|73546 ي|ر
لمنعم حسن|مصطفى عبــــد | ئى دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

83993| ي |شيم
ى
حمد|حمد سيد|ء شوق دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|22766 سكندر|يكل مجدى عزيز |م ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

|72472 تـــتـــ|سمي  محمود شح| سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

83338o لنعيم|لمجد عبــــد|بــــو|ء عبــــده |ول دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

346o92 زق محمد|لر|لسيد عبــــد|هلل |حمد عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4|2438 ق|دهم محمد محمد |حمد | وى|لشر ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

87|o7 لدين عبــــد ربــــه|ء محمد بــــدر|حسن لفيوم|عه |زر

|4542| د حسن|ن فؤ|لدين رمض|نور  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

344|62 ى محمد فضل عىل|ي سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6|34|4 م محمد ريه|لسل|لد عبــــد |حمد خ| |ضتـــ طنط|علوم ري

47374 ى منصور|مصطفى منصور  مي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى
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22|372 ى |بــــو|رق |ط حمد|لسعود حسي  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|23248 فظ|حمد ح|لد |ندى خ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

646892 |ن |لحميد رمض|لحميد عبــــد |ندى عبــــد 
بــــ ض|لشر

ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

35|77 ين محمد طلبــــ  عيل|سم|شي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2256|9 ندى محمد مجدى محمد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

483549 هر محمد نبــــوي|سندس ز سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

86372  عبــــد |ء ص|سم|
ى
لمول|لح دسوق ي |

رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

7o4o49 ف|محمد حسن محمد  لسيد رسر ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

426376 ى رشو|محبــــه  ن نويرص|ن رشو|مي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

6|3396 وى|لغز|لسميع حسن |محمود ممدوح عبــــد |ره طنط|تـــج

4364|| ى ج|لدين عزتـــ |م |حمد حس| ويش|مي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

5|5996 ج |هلل بــــلتـــ|لمحسن عبــــد|دتـــ عبــــد|يتـــ عبــــ| بــــ دمنهور|د|

58oo| لرحمن سيد|عبــــد | مصطفى محمد رض ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

693o4| ى |ي لسعيد مصطفى وهبــــه فوده|سمي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

88|387 ن  |هلل دمي| |م عط|يزيس س| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3254|6 ح محمود مصطفى|حمد صل| ى شمس حقوق عي 

5|2938 محمود محسن محمود شيحتـــ سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

9o7|88 ى  حمد محمد |ح |لصبــــ|حسي  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|7232| دى محمود|محمود سيد ن لمنصوره|حقوق 

5257|4  نظي  حزين|يكل روم|م
ئى سكندريه|ل|بــــ |د|

64||45 ه|لز|لسيد محمد |رس |ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6833|2  |دل |ع| ر|ي
ى
 يوسف|لدسوق

ى
لدسوق زيق|لزق|عه |زر

|53593 ن قطبــــ|ندى محمود شعبــــ هرتـــ |لق|تـــمريض 

357658 حمد|لسيد |لعظيم |ء فوزى عبــــد|سم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|6292 لغنى|هر مصطفى عبــــد |م| ر|ي ط|بــــ دمي|د|

3|2|o4 ي محمد سليم| ر|ي
ى
ن|سعيد شوق |صيدله طنط

64o2|o ي عبــــد
ه حسينى لسيد|لبــــديع محمد |ني  زيق|لزق|حقوق 

52||5| ي|لفتـــوح ن|بــــو |محمد | عل ج  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ
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485|49 هيم|رص عطيتـــ إبــــر|دين ن|ن سكندريه|ل|ره |تـــج

85o78o ي|ف
طمه نرص حسن مصطفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

43o836 ن|لبــــىه سلط|ء وجيتـــ بــــكر |دع سكندريه|ل|صيدله 

4o7o65 ن|مر عثــــم|مر أحمد ع|رس ع|مريم ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o6886 حمد محمد|لسيد |بــــدر | رن لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

8o96|2 لمنعم عىلي حسن|حمد عىلي عبــــد| ره بــــنى سويف|تـــج

33787o ف فرح|هيم |بــــر| بــــق|هيم س|بــــر|تـــ |رسر ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

26o|4| ق|سح| |دل حن|ن ع|نوره تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

24285o هلل|شه عبــــد|م رجبــــ عك|سل| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

36o366 ن|لسيد رسح|ح طه |لفتـــ|لد عبــــد|ء خ|رس| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

27|o92 حمد موىس|لسيد |لق |لخ|د عبــــد |سمر عم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8o452 لخول|لحفيظ |يوسف محمد فهىم عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

26|6|4 ىط|لمع|بــــو|لمصيلىح |لحميد |محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

||65|3 ونيك رؤوف صبــــىح سيدهم| في  هره|لق|علوم 

888o9| نوبــــ طلعتـــ فخرى بــــخيتـــ |بــــ| سيوط|هندستـــ 

327539 ى|م ئى حليم عطيتـــ|ه| رتـــي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9o8272 حمد رجبــــ محمد |مريم  سيوط|عه |زر

3ooooo هلل رشدى مصطفى محمد|عبــــد دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

44|379 حمد|لسيد |حمد |دى |ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

34o496 ء عىلي محجوبــــ عىلي|لىمي |بــــ بــــنه|د|

5o93o| حمد|مصطفى خضور عبــــيد نرص سيد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

4|972| ي |لش|لحليم عبــــد |عمرو عبــــد 
ى
ي|ق

حمد بــــسيوئى ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

285493 لعزيز عىل|ره يىح عبــــد|س تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

698|77 م جميل حسن حفيظ لمنصوره|طبــــ 

4482o6 م فتـــوح محمد|ء عص|لزهر|طمه |ف ضتـــ دمنهور|علوم ري

3555o4 لمنعم عىلي|يتـــ مسعد عبــــد| ى شمس صيدله عي 

2856o5 ف عىل عبــــد|سلىم  لمعىط|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

88|355 يف محمد مصطفى ثــــ بــــتـــ |رسر ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

32298| ل|لع|للطيف عبــــد|ء عزيز عبــــد|رس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

244o6o م|ن سل|محمود فريج سليم لفيوم|عه |زر
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262449 لح|ل مصيلىح ص|محمد مصيلىح كم وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|4|778 رس عىل يونس|محمد ي هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

36426| ن|يوسف عمر محمد عثــــم سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

8o9722 لحميد|ن قطبــــ عبــــد|ن شعبــــ|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

6o7469 د بــــدير|لجو|لمنعم عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

|3|4o3 رك|بــــ مبــــ|لبــــ|ء سعد فتـــح |بــــه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

886773 ئى |ل حسن محمد كدو|م| سيوط|صيدلتـــ 

26684o ي
لدين محمد مصطفى|ء |مروه ضى |بــــ بــــنه|د|

8o783| ره محمود كريم محمد|س حقوق بــــنى سويف

9o889 لمنعم محمد|رتـــ مصطفى عبــــد |س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

758937 ض موىس|نطونيوس عزتـــ ري| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

884|86 بــــوبــــكر |لمحسن زغلول |عمر عبــــد سيوط|بــــ |د|

23|48 لحميد محمد|حمد محمد عبــــد | ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

695935 حمد محمد عبــــده|حمد سعد | لشيخ|هندستـــ كفر 

6968o حمد حسن|لدين |ء |حمد عل| لفيوم|ضتـــ |علوم ري

759oo3 محمد| نس حمدى زكري| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

89582| لصبــــور يسن |لعظيم عبــــد|ء عبــــد|سم| ج|عه سوه|زر

4|2o63 هيم|بــــر|لسيد |ن |م عرف|رس هش|ف |بــــ طنط|د|

877264 وق محمد عطيه حسن   رسر ي صىح 
سيوط|معهد فنى

775758 ى |حمد |حمد | لهضيبــــى|حمد |مي  زيق|لزق|هندستـــ 

777676 رى|لبــــ|هر عطيه عبــــد|عطيه م ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

6364o وز ع دل محمد خميس|في  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

62o783 ف |محمود  ى|رسر حمد محمود حسي  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

753262 هيم|بــــر|م حسن |مجدى عص تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

32256 ف رضو|م |عص يم|لعم|بــــو |ن |رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3535|6 حمد|هيم |بــــر|لد |مصطفى خ ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|6|o7 هر موىس|كريم محمد ط ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

|49o7 مي |لدين عىلي |ء |سلىمي بــــه ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

5|4987 هيم عبــــده خليل|بــــر|عزتـــ محمد  بــــ دمنهور|د|
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369788 هيم عطيه|بــــر|هيم |بــــر|لرحمن محمد |عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

345865 بــــينى محمود محمد|مي دتـــ محمود رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

35o3o| ي حس
ي مدبــــول محمد|لطفى

م لطفى |بــــ بــــنه|د|

335295 هلل|هند سيد محمد خلف  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

29823 د|روق رش|لد ف|عمر خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

224o5 نم|غ| رضوى يحن  زكري ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

443777 زى|ر محمود محمد محمود غ|من |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

355335 ل|لوص|مد |ن محمد ح|يم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

88o826 ى محمد |طمه عبــــد|ف لرحمن حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

623933 ود|هيتـــ|م بــــ سعد فرج طلبــــه رسر صيدلتـــ بــــورسعيد

253|46 ر|مد عم|ء شكرى ح|سم تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|2|666 |لحفيظ عبــــد |ىطي عبــــد |لع|رق عبــــد |ط| ر|ي
ل|لع

هره|لق|بــــ |د|

688|24 هيم|بــــر|ل محمد |هيم جم|بــــر| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

866|8 لنبــــى|ن محمد خليفه عبــــد |يم| أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

459948 عيل|سم|لدين |ل نرص|بــــو بــــكر كم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

487749 لنرص|بــــو |سعد مصطفى رجبــــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2538|o لمزين|لحميد |ء فوزى عبــــد|شيم تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5o53|4 هلل|هلل محمد عوض |د سيف عبــــد |زي لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

5o298| حمد محمد خميس|ن سعيد |نوره سكندريه|ل|صيدله 

8757|3 نوس  |هلل ف|دى عزم عشم |ش سيوط|ره |تـــج

92o|85 حمد عىل  |تـــسنيم فرغل  سيوط|حقوق 

|3|o|4 حمد|بــــر محمود |محمد ج ى شمس|تـــج ره عي 

438754 لرحيم مبــــروك|مد عبــــد |لرحيم ح|محمود عبــــد  لشيخ|طبــــ كفر 

|6o946 لرحمن|دل مصطفى عبــــد |ع| عل هره|لق|بــــ |د|

875524 محمد سيد محمد عىل  سيوط|ره |تـــج

4o|6|| ى|لرحمن |عبــــد  لسيد محمد خضي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

786257 دق|لص|هر عفتـــ فهىم عبــــد |م زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

4|67|o لنمىك|هيم |بــــر|حمد محمد |طمه |ف لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8|6395 ي شح|نطون شح| تـــه|تـــه بــــشر ي|بــــ |د|
|لمنى

Thursday, September 6, 2018 Page 15167 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

349o7| ر|لجز|هند مجدي تـــوفيق  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|4o737 لرحيم|ل عبــــد |حمد كم|مصطفى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

462294 |ش|وى بــــ|وى حيط|ره محمد حيط|س لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

897449 ل محمود |لع|حمد رشدى عبــــد| ج|علوم سوه

89382 د|لعزيز طر|لرحمن عبــــد |حمد صبــــرى عبــــد | كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|25925 محمد هيثــــم عىل عقل بــــدر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

234446 لم|لمنعم محمد س|محمد محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|9786 |لوف|بــــو |هلل |م سمي  حسنى عبــــد|وس ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

37746 رص محمد يونس|لن|مصطفى عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o9247 عيل محمد|سم|يه محمد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

44o|49 لعيسوي|مد محمد محمد |ندي ح ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

768245 لسيد|هيم |بــــر|دل |ن ع|يم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

4|4453 ى رجبــــ طم|ن محمد |يم| ن|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

679878 لمرىس نجم|ء حسن |رس| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6358o4 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

295|9o لمجد شيخون|بــــو|هيم محمد |بــــر| ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

52o884 ر محمد محمد محمد أبــــو خلعتـــ|من تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|2|337 هر|لظ|م وليد محمد محمود عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

858379 ره نسيم فوزي خليفه|س |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

59|7| حمد سعيد سيد|محمد  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

8986|7 لس عم د فوزى جرس |كي  ج|حقوق سوه

6|6|25 ئى|لشعبــــ|محمد ربــــيع عزتـــ  ط|بــــ دمي|د|

445|8 ن جوده|ن سليم|هدى شعبــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34|7|2 للطيف|ن عبــــد|حسن نعم| دين هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

8992|4 د محمد |لجو|فتـــحيه محمد عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

775684 م|م|لرحمن محمد شديد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|6773 م|لش|حمد محمد |عبــــده | ر|ي ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8482|2 حمد|زيد |لي|بــــو|لمنعم |محمد عبــــد ن|سو|بــــ |د|

429839 ر|لعط|ل عىل |متـــ جم|س| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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6|53|2 لعظيم فتـــىح بــــكر|دين عبــــد |ن ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

26528o لق سعد|لخ|لق فوزى عبــــد|لخ|عبــــد |علوم بــــنه

684692 ح|رى صل|لبــــ|ء محمد عىل عبــــد |وف ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

67246 حمد عمر|ن محمد |نوره لفيوم|بــــ |د|

785939 لرحمن مطر|لرحمن عبــــد |يمن عبــــد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

322473 ر عىل محمود محمد يوسف|من ن|صيدله حلو

243854 لرحمن محمود|ء ممدوح عبــــد|سم| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

3||94o ن|لنبــــى زيد|يتـــ محمد عبــــد| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

6434o6 مه|هيم سل|بــــر|حمد محمود محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

347o|2 لدين محمد|يوسف محمود سيف  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o59|8 ضى|ن عىل م|م رمض|م س|إسل لمنصوره|بــــ |د|

5|3|33 هلل| |غبــــ عط|ح ر|محمود محمد صل طبــــ بــــيطرى دمنهور

44o74 ى مر|حمد فوزى | د|حمد حسني  هره|لق|ره |تـــج

69|4|8 لجليل محمود|رق عبــــد |حمد ط| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

7oo523 لسيد|لدين محمد |د |ء عم|شيم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6o8|8 هيم بــــكري محمود محمد|بــــر| حقوق بــــنى سويف

7796| لحميد|لحميد محمود محمد عبــــد |عبــــد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

7749o8 هد|شم مج|لسيد ه|سلوى محمد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

5o6778 هيم حبــــيسر|بــــر|هيم محمد |بــــر|بــــسنتـــ  سكندريه|ل|ره |تـــج

65327 لرحمن محمد محمد محمود|عبــــد ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

87|592 رد لوندي|دو|سم |بــــيتـــر بــــ دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

349376 ى ح|ء حس|عل تـــه|فظ شح|ني  |ره بــــنه|تـــج

484499 هيم شلش|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

846882 ن سعيد مصيلىحي محمد|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

52o87| ى ن يوسف|ل مني  يون|جم| كرستـــي  سكندريه|ل|علوم 

53448 د محمود فتـــىح سعد|جه ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

372499 ف عثــــم|حمد | لمتـــول|لرحمن |ن عبــــد|رسر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

26|o57 تـــ|لشح|م محمد |ن س|يم| شمون|نوعيتـــ 

5o6o2 ل|د حبــــسر غبــــري|نوبــــ فؤ|بــــ| س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
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4895|7 ل خليفه|لرج|لعظيم عز |دل عبــــد |ر ع|من سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

59|98 عيل خليل|سم|حمد حسن | ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

374325 لمنصف محمود محمد|هدير عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

478849 وى|لشن|زق |لر|وى عبــــد |لشن|حمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

484352 لسيد|ن مرىس |هلل أحمد رضو|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|249o7 لرحمن محمد|محمد حسن عبــــد  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

62o|8| ه عبــــد| ل|لسؤ|م |لسل|زق عبــــد|لر|مي  لمنصوره|صيدله 

8|8749 ى ي سعيد يوسف قسطنطي  مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

626277 ن|ئل محمد محمد محمود سليم|يه و| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

854575 ئيل يوسف|د مكرم ميخ|ميل تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

426447 ى ه|ي ن|هيم عثــــم|بــــر|رون محمد |سمي  سكندريه|ل|علوم 

82o4|3 هيم|بــــر|ن محمود محمد |كريم ي|صيدلتـــ 
|لمنى

897|68 | د حن|يمن فؤ|ؤس |فيلوثــــ ج|تـــربــــيتـــ سوه

885478 لحميد |حمد فرغل عبــــد|ء |ول سيوط|تـــربــــيتـــ 

897929 ن |ن محمد عثــــم|مه عثــــم|س| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6984o2 لسيد|لسعيد مصطفى |دل محمد |حمد ع| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

865o93 هيم|بــــر|لد محمود |بــــ خ|رح ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

853444 لسيد|د |م يعقوبــــ ج|مريم حس ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

444974 بــــو زيد|لظريف نرص |م |سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o4633 هلل خليفه|محمد خليفه عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

64855 لمحسن عيس|لرحمن عيد عبــــد|عبــــد لفيوم|تـــربــــيتـــ 

5o9273 بــــ|هر محمد خط|محمود م سكندريه|ل|حقوق 

4362o9 يد كشك|بــــو |لسعيد |محمد فتـــىح  ى لي  لشيخ|بــــ كفر |د|

|645o7 حمد خليفه|لد محمد خليفه |خ هره|لق|هندستـــ 

47722o حمد مصطفى|زن محمود أحمد |م ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

48|96 حمد محمود|يزه محمد |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4o6857 ى قدرى عىل محمد نرمي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

347944 |للطيف |ح عبــــد|لفتـــ|د عبــــد|لدين عم|ء |عل
بــــوطريه

ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6387|| لسيد|نور |لمجد |بــــو|حمد |مروه  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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47789| ود|ح د|م صل|لسل|حمد عبــــد |محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

258582 لمغربــــى|بــــ عىل |يه|حمد | ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|5o|8o لكريم|لدين محمود عبــــد |م |محمود عص دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

8525o3 بــــوزيد|لحميد |ن فخري عبــــد|جيه ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

69828 لمول عىل|ره محمد عبــــد |س طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

|59986 ىك|لشر|ل تـــوفيق محمد |لرحمن جم|عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

92493| لس  عطيه نصىح | يىلي|كي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

8o66|3 هيم|بــــر|ل يىحي |ء جم|رس| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

526||5 بــــو غربــــيتـــ|لعزيز |حمد حمزتـــ عبــــد |زن |م سكندريه|ل|ره |تـــج

329449 تـــ محمد عبــــد| ح محمد حسن طعيمه|لفتـــ|مي  |بــــ بــــنه|د|

|5o576 ن|ء محمد شعبــــ|مي  عل| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4|2867 لسيد محمد|فظ |طف ح|له ع|ه |بــــ طنط|د|

7o5745 محمد حسن عىل عىل عطيه زيق|لزق|ره |تـــج

|22|88 هلل|ه |لكريم ج|لرحمن عبــــد |مه عبــــد |س| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

776244 لسيد|لسيد منصور |جر |ه زيق|لزق|طبــــ 

23963 ر مصطفى محمد حسن|من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

426552 عزيز| ك حن|م مل|مري تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

9||2o عيل|سم|ء مصطفى حسن |حسن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

696o57 ن|لقشل|روق مصطفى  |رق محمد ف|محمد ط لمنصوره|صيدله 

4o4243 لحميد محمد بــــدير|محمد سعيد عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

|45596 لد مصطفى مرىس|عمر خ ج|بــــ سوه|د|

342|36 تـــ  هيم تـــعلبــــ|بــــر|هيم محمود |بــــر|ني  ى شمس طبــــ عي 

|7344o ج محمود|هلل محمود حج|منتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o4343 هر|لدين محمد مني  محمد ط|نور ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

49o993 ى ج|ي |بــــر محمد محمد و|سمي 
ى
ق سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

869oo9 ف شل|رضوه  حمد|لي |رسر ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

48479o |لحميد شتـــ|لدين محمد عبــــد |ء|حسن عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75o993 رق محمد عىل|م ط|مر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

864539 حمد محمد|لدين |عمر عز ج|ره سوه|تـــج

49798 لم|شور عيس س|عدل ع ن|هندستـــ حلو
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537486 هيم|بــــر|هيم |بــــر|م محمد |حس |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

3|659o حمد فكرى محمد|ن |نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

685|49 لمنشد|لسيد محمد |يمن عمر |خلود  لمنصوره|نوعيتـــ موسيقيه 

84o892 حمد|ل محمود |جم| دين دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

62|6o7 ذلي|لش|هلل يوسف |هلل محمد عبــــد|عبــــد لمنصوره|حقوق 

2|568 ن|لكريم سليم|يمن عبــــد|هلل |منه  هره|لق|ره |تـــج

36322 محمود محمد عىل محمد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

27|535 وق خليل  عيل|سم|لسيد خليل |رسر ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

789657 هيم|بــــر|عىل محمد عىل  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

33o364 ي
لمعىط|حمد عبــــد|مر |تـــ| دئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

348922 ى شعبــــ|ه ى|يدى حسي  ن حسي  عه مشتـــهر|زر

32469| بــــر فوزى محمد|محمد ص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

27ooo6 مد|لحميد عىل أبــــو ح|ن مصطفى عبــــد|رمض ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

528879 بــــو دغيدي|بــــ محمود |يه|لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

626546 لمنعم محمد|رق محمد عبــــد|يه ط| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

26o364 م|م|عيل |سم|م |م| |دين ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

347446 لسعود|بــــو|هيم |بــــر|هيم سعيد |بــــر|صفيه  ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

5o27o6 هيم|بــــر|لسيد محمد|ج  |دين ن|ن سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

5o8757 لغنى خليفه حفلش|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

787758 هيم|بــــر|محمد عيد محمد محمود  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

98467 د|حمد عوض حميده ج| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

62|254 لخطيبــــ|حمد رمزى حسن |م |سل| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

257923 بــــه|عيل غر|سم|لسيد |مه |لرحمن سل|عبــــد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

369293 ي محمود كم|محمد ه
تـــه|ل محمد شح|ئى قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

4o5|83 وى|لمعن|ض |حمد محمد ري| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

636|34 ى يف |هي  هيم محمد|بــــر|ر رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

72466 ن هلل|دل يعقوبــــ عوض |ع| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

699685 لسيد عىل|ء سعد |رس| لمنصوره|ره |تـــج

97|36 حمد عىل|ح |حمد بــــل| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ
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|23|54 ى | ر|ي يف حسي  ره|لسيد عم|رسر ى شمس طبــــ عي 

353953 ح محرم|لفتـــ|محمد فرج عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

86o254 بــــ جمعه|لتـــو|هر عبــــد|محمد ز ي|عه |زر
|لمنى

499365 وى|وى محمد مق|ل مق|هدير جم تـــربــــيتـــ دمنهور

436335 ى |لعرج|محمد سمي   لقديم|وى حسني  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

2435|9 حمد|عيد سيد | لي|د ن|بــــ حلو|د|

8o955| لعزيز|ن عبــــد|زم ربــــيع رمض|ح  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

2753| رص محمد عوض|زينبــــ ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|379 ل|م مصطفى كم|ء هش|رس| ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

53988o لسيد|لسيد محمود |هلل مصطفى |منه  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76523 لسيد|لرحمن |رق وليد عبــــد |ط ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8872|9 ى حسن |يم| ن فيصل حسي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

8|56o7 ى مجدي عزيز حزين| مي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

9o37|8 حمد |لصغي  |مصطفى محمد محمد ج|صيدلتـــ سوه

894o84 حمد محمود |لحميد |ء عبــــد|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

293|6| لح|ن محمد عىل ص|عىل شعبــــ ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

3||o74 لدين وهبــــه|عيل مىح |سم|جر |ه هره|لق|ر |ثــــ|

52o737 ي|ر
ى عىل يونس| ئى خي  سكندريه|ل|حقوق 

|643|5 |هلل حن| |هر عط|يكل م|م هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

64787o هيم|بــــر|حسن محمد حسن محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8|687o لمنعم عىلي|لحكيم عبــــد|يه عبــــد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

87|573 ل فتـــىحي حسن|حمد جم| سيوط|ره |تـــج

642|84 ن|هيم سليم|بــــر|هيم حمزه |بــــر|محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

48|888 لعظيم|صهيبــــ سعيد عىل عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

65263 لدين محمد تـــوفيق|م |هدير حس لفيوم|تـــربــــيتـــ 

7589|3 ى  محمود حسن حسي 
مصطفى ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 

مس|لخ

34o393 هلل|لجليل عبــــد|هلل عبــــد|مصطفى عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

6|595| لمشد|لعدل |بــــو زيد | |حمد رض| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

458o56 لعز|بــــو |حمد |م |م|در محمد |ن لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|
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823458 لحفيظ|محمد خليفه محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

687|37 لسيد|حمد |حمد فتـــوح |سمر  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

763232 ع|عيل من|سم|عيل |سم|دل |رودينه ع علوم بــــورسعيد

|397|9 ف زغلول ر|ره |س غبــــ|حمد ر|غبــــ |رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4938o6 ف|ء محمد أبــــوشن|لرحمن عل|عبــــد  بــــ دمنهور|د|

7o29o8 |لمجيد عط|ع عبــــد |لر|مصطفى عىل محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

25954  يوسف| ن|ر
ى
يوسف شوق ن|تـــربــــيتـــ حلو

8|7|oo م محمد خليفه محمد|هي ي|بــــ |د|
|لمنى

9o6372 حمد |ده محمد |م حم|بــــتـــس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

854745 دق سعيد|محمود حمدي ص سيوط|حقوق 

688584 لمرىس|ن |لمرىس شعبــــ|ن |ل شعبــــ|هل لمنصوره|هندستـــ 

36o|79 ى|حمد محمد عبــــد| لحليم حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

42499 بــــى|لصو|مصطفى سيد سعد عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

258934 حمد|حمد رجبــــ محمد | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

68o5o5 لكريم|د |حمد محمد ج|ن حسن |يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

495o6| ح|لفتـــ|حمد عبــــد |محمود يحن   ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

3523o7 ئى|لشلق|حمد |ل طوجى |محمود جم حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

33|782 ف جميل عبــــد|جميل  لحميد|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

836|72 لحسن محمود|بــــو|ن عبــــيد |كريم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5224| لعزيز|ر سعيد محمد عبــــد|من ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

4|3o94 تـــ عبــــد| ر|لجز|لم |لحميد س|مي  |تـــربــــيتـــ طنط

6o94|o حمد حمزتـــ|هيم |بــــر|ح |ح صل|صل عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

5|7779 لبــــدري|لسيد |سمر يحن  سعد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

79|753 حمد عىل حسن عىلي جوده|ء |سم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o4844 لعدل|عيل |سم|لسيد |حسن | رن لمنصوره|بــــ |د|

539253 در|لق|لمنعم عبــــد |لسيد عبــــد|هلل |منتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6oo778 لحميد سعيد|خلود محمد ممدوح عبــــد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

244833 مل خليل عفيفى|م معوض ك|يه عص| هره|لق|بــــ |د|

642564 كر محمد سليم|محمد ش زيق|لزق|حقوق 
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242|85 ه مسعد محمد شح| تـــ|مي  ن|علوم حلو

3|2632 هدى وليد عرفتـــ محمد عه مشتـــهر|زر

|32923 مل جيد|مريم وحيد ك هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

32663| زق|لر|حمد عبــــد|حم |زينبــــ مز سيه|نوعيتـــ عبــــ

349799 هيم|بــــر|لرحيم |هيم عبــــد|بــــر|دى |ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2|8|o2 ى محمود كم| ى درويش|حمد حسي  ل حسي  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8|5oo4 ء رجبــــ عنتـــر خلف|هن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|398o4 لجليل|يم محمد عبــــد |لد|ده عزتـــ عبــــد |غ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

25665 لسيد محمدين|فرحه محمد  هره|لق|هندستـــ 

62|92 وى|حمد صبــــىح سيد فد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

332o5 ل|لع|لق عبــــد|لخ|حمد عبــــد|طمه |ف ى شمس|زر عه عي 

|57359 حمد|هلل |ل عبــــد |ن جم|نوره |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

45952 وق سمي  محمد ح لغنى|مد عبــــد |رسر هره|لق|صيدله 

6|9733 هيم ليمونه|بــــر|هيم |بــــر|ئى سعد |أم ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

6|8598 بــــ|لوه|حمد فهىم عبــــد |ن مجدى |رو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

684698 لعزيز|لسيد عبــــد |حمد حمدى محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82|259 ن|دل محمد شعبــــ|محمد ع ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

438|79 هيم قنديل|بــــر|تـــ عىلي |لشح|ندى  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6344oo هلل حسن مسلم|هيم عبــــد|بــــر| زيق|لزق|نوعيتـــ 

788579 لكريم عرنوس|مصطفى حسن محمد عبــــد ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

669|7 رضوى محمود سيد محمود لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

242||9 لونيس|ىط عبــــد|لع|مريم محمد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

867oo5 ن محمد فتـــىحي محمد|زهر دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

272476 يمن عبــــيد عبــــده|ديفيد  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

266855 ى |ي لمطلبــــ حسن|مه عبــــد|س|سمي  |نوعيتـــ بــــنه

74|92 حمد|ل |م محمود غز|هدى هش لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8o8945 ئيل|سمي  رمزي ملىطي ميخ| بــــول ي|بــــ |د|
|لمنى
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5427o4 لدين بــــرغش|ل |ء محمد كم|رس| ره دمنهور|تـــج

77|332 ه ن هيم|بــــر|لدهبــــ |بــــو |رص |ني  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|64476 بــــ حسن|لوه|حمد حمدى عبــــد | ن|ضتـــ حلو|علوم ري

49o|o8 لمنعم|هيم عبــــد |بــــر|رق |بــــسنتـــ ط سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|69o26 لعزيز|حمد يوسف عبــــد |ريج | حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

75|7|4 عيل|سم|لرحمن |رشد عبــــد |منى  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

643|64 ه | لسيد عىل|حمد |مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

34o76 ى محمود عبــــد ن|صل|لكريم محمود |نرمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|23324 م|لسل|ح عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |مريم صل ج|ره سوه|تـــج

6o6o4| بــــر|لمنعم فتـــىح ص|م عبــــد |هش |ره طنط|تـــج

6o2o88 ى مجدى |ي ل|شور مصطفى غ|لسعيد ع|سمي  لمنصوره|بــــ |د|

528353 حمد محمد وزتـــ|زم محمد |ح |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

346325 ى|هلل محمد ش|يوسف يشى عبــــد هي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

43587o لعزيز نعيم|س عبــــد|ء حمدي عبــــ|سم| سكندريه|ل|بــــ |د|

68|783 ى حس|عىل  ف حسي  ن|رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

337289 حمد خليل عىل|كريم  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

||8457 هيم محمد|بــــر|محمد حسن رجبــــ  ى شمس هندستـــ عي 

9o2559 ل محمود عىل |جم| ر|ي ج|طبــــ سوه

69o|73 ز|لبــــ|حمد محمد عىل | لمنصوره|حقوق 

6|26o3 لعزيز أحمد|د أحمد عبــــد|ء رش|رس| |علوم طنط

8686o8 وي|لر|لكريم |بــــوزيد عبــــد|محمد  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

7oo537 لحميد|نسمه سعد تـــوفيق عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

2494oo لدين لطفى|ل |رص جم|دين ن|ن ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

633682 هلل طلبــــتـــ قطبــــ|رص عبــــد|لرحمن ن|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|ooo8 ح سيف|زم مفتـــ|محمد مل ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

9o47o9 ر عىل محمد |لستـــ|عزه عبــــد قرص|ل|فنون جميله فنون 

648|43 حمد سليم|لسيد |م حسن |سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

45|79 لغنى|لعزيز عبــــد|لد عبــــد|جر خ|ه هرتـــ |لق|تـــمريض 

698425 لسعيد|محمود محمد عىل  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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845364 ى سعد مغ|لزهر|طمه |ف زي|ء حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

22|897 لسيد مصطفى|س |ندى سيد عبــــ هره|لق|ره |تـــج

44oo2| يد|هيم ف|بــــر|زىكي | رض| رن لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

5o8782 بــــيلتـــ|لد أحمد عبــــ|مصطفى خ س رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

67985| مه|حمد سل|زينبــــ منصور محمد  لمنصوره|بــــ |د|

694243 لعوضى محمد حسن|ل محمد |هر جم|بــــ لمنصوره|ره |تـــج

|2o5o3 حمد عىل رفعتـــ|م مصطفى  هره|لق|ره |تـــج

6489o9 ه عزتـــ محمد سليم ن|أمي  زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

7o4||5 س|رس مصلىح عبــــ|ح ي|صل ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

447329 لرحمن كشك|لحميد عبــــد |ل عبــــد|د كم|مريم فؤ سكندريه|ل|هندستـــ 

9o9239 د |حمد عىل حم|ح |محمود صل ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

897|7| مؤمن محمود تـــوفيق محمد  ج|حقوق سوه

|7229o حمد حسنى محمد يونس|لدين |م |حس ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

243|37 بــــوزيد حلىم|بــــ |لتـــو|يوسف عبــــد هره|لق|حقوق 

43474o يف عبــــد  وق رسر ى|بــــو|لحميد |رسر لعني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

48o644 تـــ س| لم|لم بــــدرى س|مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7oo3o بــــ ربــــيع عىل محمد|رح هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6|65|5 ر عىل|لغف|ئى أحمد أحمد عبــــد |أم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

435375 ود|ر منصور محمد د|من سكندريه|ل|صيدله 

|4473o حمد|ح |لد صل|مريم خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|238|3 بــــ|لوه|لمجيد عبــــد |بــــ عبــــد |يه|ملك  هره|لق|ره |تـــج

27o932 مر|زى ع|هلل حج|سندس محمد عبــــد زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

27|338 ه عبــــد| يف|هلل |ن عبــــد|هلل رمض|مي  بــــورسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

82364o ر محمود نجيبــــ محمد|من سيوط|ره |تـــج

8259|| لدين محمد محمود| ح | سهيله صل دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

32oo6o حمد محمد|هلل محمد |منتـــ  ى شمس| لسن عي 

84848o حمد حسن|ن محمد |يم| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

244873 ى |طمه ك|ف هيم|بــــر|مل حسي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4o863o ي|لبــــديع |ء عبــــد|لشيم|
ى
ض|لشوربــــىح  محمد ق |تـــربــــيتـــ طنط

2|7295 لديبــــ|ح |لفتـــ|منى محسن عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9o795| حمد |لرحيم |محمد بــــكر عبــــد زيق|لزق|حقوق 
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78|444 حمد سويلم عمرو|ح |لفتـــ|عبــــد | ند قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

763432 م عوض مسعد كسبــــتـــ|يه هش| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

452958 ضىل|لف|بــــ محمد محمد عىل محمد |يه| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

2723o6 د|رص جرجس عي|جرجس ن دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5o92o5 جد|لعزيز مصطفى أحمد م|محمد عبــــده عبــــد عه دمنهور|زر

26o|3 للطيف عىلي محمد|ء عبــــد |رس| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

4|3|98 ن|ن محمود عىل رمض|نوره لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26252 د بــــخيتـــ|ل فؤ|دى كم|ف هره|لق|صيدله 

367|83 بــــوميه|د محمد محمود |حمد محمد عو| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

635o55 لسعيد|طف محمد |محمد ع زيق|لزق|بــــ |د|

5277|6 هيم|بــــر|لسيد |هند محمد عىل  سكندريه|ل|حقوق 

92o734 ه محمد محمد |ل|ل|رقيه عبــــد ج|أللسن سوه|كليتـــ 

333734 س|مل عبــــ|مل محمود ك|ك ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

235839 سمر وليد سمي  سعيد ى شمس| لسن عي 

|54644 زر عبــــود|يوسف موريس حلىم ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

35749 هد|لش|حمد محمد خليل |لحميد |عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

257833 لعزيز حسينى|محمود سمي  عبــــد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

25366| |لبــــن|لد محمود |محمد خ لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o8496 ى ربــــيع محمد عبــــد  در|لق|نرمي  لمنصوره|حقوق 

6487|4 ف محمد رمض|ف ن|رس أرسر ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

8|9888 هيم مني  ملك|بــــر| |مور ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

63283o لحميد|هلل عبــــد |ن مجدى عبــــد|يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

69458o لعيسوى|لسيد |لعظيم |لحميد عبــــد |يه عبــــد | زيق|لزق|عه |زر

248253 لحميد عوض|يمنى محمد عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|7|36o جرجس| رك بــــطرس لوق|م ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

5o|667  ضيف عمر مفتـــ|يدى و|ه
ى
ح|ق سكندريه|ل|حقوق 

3o2|4 ى ي حسي 
رهف محمد حنفى هره|لق|بــــ |د|

7528o7 للتـــ|هيم عبــــده عبــــد |بــــر|كريم محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|27738 وق ط حمد عىل خليفه|رق |رسر م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ
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357777 هيم جمعتـــ|بــــر|هلل |ل عبــــد|مصطفى جم ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

68o282 ىط|لمع|بــــو |لسعيد |محمد محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

2|642| س|زن محمد سيد محمد عبــــ|رس م| ى شمس علوم عي 

43237| لجمل|يه حسن مصطفى | |ره طنط|تـــج

6o666| م مني  عبــــده حفيضه|حمد س| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

886oo3 حمد |دق |ل جمعه ص|بــــل ي صىح 
سيوط|معهد فنى

346987 ف محمود عبــــد|محمود  د|لجو|رسر |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

76ooo6 ى جمعه هيبــــه عبــــد  لمغيثــــ|نرمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

83|4o4 لحفيظ|ن عبــــد|سعد رمض|ل|م |ريه |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4o|9|o زى|لسيد غ|حمد |مؤمن محمود  سكندريه|ل|ره |تـــج

79739 حمد|م |ضىح نرص تـــم  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

876635 حمد عمر محمد عمر | سيوط|طبــــ 

5|o||| ي|حمد محمد محمود |
لبــــولينى معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

2492|8 ي
حمد محمد فرج| |دئى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

88o488 ذلي |لش|بــــ حسن |م مه|حس معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

2|5o69 ن|حمد سليم|م |حمد عص|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

53847 بــــوبــــكر قرئى|م |عمرو عص ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

26o8o4 رك|لسيد مبــــ|هيم |بــــر|رحمه  شمون|نوعيتـــ 

29o97 ى محمد يوسف محمود حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

339o56 م محمد|م|ر لطفى محمد |من شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

|5839| ن محمد عمر محمد|نوره د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8888o هيم عىل|بــــر|حمد |عمر  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

634937 لسيد|عمر محمد كرم متـــول  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|435|7 ن فريدون محمد محمود|نوره |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

9o8699 فتـــىح محمد صبــــرى فتـــىح  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

449|8| رتـــ|هلل عم|يمن محمد عبــــد|د |زي |هندستـــ طنط

479ooo محمود محمد محمود منيس سكندريه|ل|هندستـــ 
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52o327 ضى|ح محمد م|د نج|جه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

642749 ن عىلي عبــــده محمد حسن|حن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|6|939 يف عص| ند هيم|بــــر|م |رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

47985 ن|لرحيم شعبــــ|حمد بــــدر عبــــد | لفيوم|عه |زر

9|4737 لجليل  |لرحمن محمود سيد عبــــد|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|||3 شم محمد|ء طه ه|سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

696373 ى |لدين |م |ضىح حس لحلو|لحسي  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

25455 روق محمد|ء مصطفى ف|ل| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|75866 بــــ|لوه|بــــر حسن عبــــد |در ص|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

63o872 ى  ى|بــــو|لسيد |حسي  لفتـــوح حسي  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o64|5 لجندى|محمد حسنى أحمدى  لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

526675 ى  حسني 
محمد جميل محمد مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

853336 تـــه|رد شح|دو|ن |لعري|بــــيشوي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

5o4659 ي|هلل علو|بــــ |لد ج|منى خ
ئى سكندريه|ل|طبــــ 

436265 م محمد رجبــــ مصطفى شعله|سل| |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

8987o5 فظ |لح|حمد عبــــد|محمود محمد  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

85oo|2 ء محمد محروس محمد|بــــه دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

4|3435 هيم محمد محفوظ|بــــر|مه |س|يدى |ه |نوعيتـــ فنيه طنط

5o|833 للطيف محمود|ح عبــــد|لفتـــ|لجينه عطيتـــ عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

73742 ين شعبــــ هلل|ن محمد عبــــد |رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

436422 وى|لبــــستـــ|مل |لدين ك|د |حمد عم| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

646558 م عوده|هيم سل|بــــر|ح |عىل صل |حقوق طنط

785738 لصبــــى|م |ن محمود عل|نوره عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4273|5 ى  هلل|ده عبــــد|هيم حم|بــــر|نرمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

8835o7 حمد محمد عىل |مصطفى  ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

862376 ي |محمد  لنبــــي|بــــوبــــكر عبــــد|لنمي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

869628 عيل|سم|لعظيم |لعزيز عبــــد|طمه عبــــد|ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

44466| ى عبــــد مي  ىط محمد عطيه |لع|ىط عبــــد|لع|ني 
عبــــيدى

ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

3||o39 ن هريدى|محمد حشمتـــ شعبــــ ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

5o62|5 ي محمد عبــــد |
ى
تـــ شوق لرحمن|فظ عبــــد |لح|مي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 
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282548 د فخرى حبــــيبــــ|ميل| دون|م ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

88|326 ه عل| ل |م حسن جل|مي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|28842 يف محمود عثــــم ن|عمر رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

69o783 لمقصود|لمحمدى عبــــد |لد |م خ|هي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

838882 نوس|سطف|هر |سوزي جوزيف م دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

228872 ى عىل عىل  عيل سليم|سم|نرمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62294o مه|حمد سل|رس مصطفى |حمد ج| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

494595 للطيف |م عبــــد|لسل|م محمد عبــــد|لسل|عبــــد

مرىسي
|ره طنط|تـــج

6|8339 محمد محمد محمد رفعتـــ بــــيرص ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

26o67| ح حمدى حنفى وهبــــه|سم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3227|| ى عبــــ حمد|س حسن دهبــــ |حني  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

333795 محمد وليد محمد محمد |حقوق بــــنه

75352 در عىل سيد|لق|مرفتـــ عبــــد  سيوط|عه |زر

79||34 لسيد محمد حسن|ء سعيد |رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

44|o54 ى ط|ي لمجيد|هيم عبــــد |بــــر|رق |سمي  لشيخ|عه كفر |زر

9|5365 بــــتـــ  |م حسن محمد ثــــ|حس ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

433844 م زىك عوض|لسل|محمد نزيه عبــــد |طبــــ طنط

436224 ر|لنج|س محمد محمود |لعبــــ|بــــو |محمود  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

456567 م محمد|لسل|م سمي  عبــــد|لسل|عبــــد |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

526424 دل محمد حسن مصطفى|د ع|زي ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

23|2o9 هلل|ريو مجدى حلىم فضل |م ن|تـــربــــيتـــ حلو

536o|| ى عىل |عبــــد هيم|بــــر|لرحمن مجدى حسي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

386|o در بــــدر|لق|حمد عبــــد |هند  ى شمس|زر عه عي 

692356 لعزيز حشيش|لسيد عبــــد |همتـــ محمد فريد  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

32|78o زق محمد|لر|م عبــــد|زينتـــ هش وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

633542 مد|بــــخيتـــ ح| ن رض|رو زيق|لزق|بــــ |د|
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494o24 ى حبــــيبــــ|محمد شعبــــ ن محمد حسي  لمنصوره|حقوق 

9||696 هيم |بــــر|مد |حمد فتـــىح ح| ج|طبــــ سوه

844236 ن|ن مهدي سليم|ن سليم|مرو م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

643o23 لكريم|حمد عبــــد|بــــ |لوه|ء عبــــد|شيم زيق|لزق|ره |تـــج

8384o3 لرحيم|د عبــــد|ء سيد رش|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

638298 مه|لمنعم سل|هيم عىل عبــــد|بــــر|كريم  زيق|لزق|طبــــ 

4o7679 ن|عثــــم| لعل|بــــو |ء رجبــــ محمد |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

223872 ي متـــول|بــــر|ن |نوره
هيم محمد مهنى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|36|4 مد|رق سعيد عمر ح|ط معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

895987 ى جرجس رزق رسجيوس  | كرستـــي  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

6o7532 ى|ن |محمد شعبــــ| ثــــري لعشر |ن طنط|سن|طبــــ 

4o7688 حمد عىل|نىح  منصور محمد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o2|84 زى|حمد غ|هيم سيد |بــــر|لمحمدى |ء |رس| ط|ر دمي|ثــــ|

|58o95 محسن سيد بــــكرى| سم هره|لق|حقوق 

837|oo محمود محمد خلف محمد دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

825797 ري حسن|ء سعد نص|ول |نوعيتـــ فنيه قن

823898 ي |ن ه|نوره
لك|لم|حمد عبــــد|ئى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

52957o مر|حمد عىل منصور محمد ع| |ضتـــ طنط|علوم ري

484327 هيم سيد محمد|بــــر|هيم عىل |بــــر| سكندريه|ل|ره |تـــج

476935 ى بــــيوم درويش|بــــر|يوسف  هيم حسي  سكندريه|ل|حقوق 

67o97 م|لسل|حمد عبــــد|ر سعد محمد |من لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

63649o للطيف|هيم عبــــد|بــــر|ن |حسن رمض زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

79|o77 س|لدين محمد عبــــ|ح |سمر صل |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

686752 عيل|سم|حمد |حمدى محمد محمد  لمنصوره|حقوق 

6|4o|| ن|بــــوسليم|حمد محمد |ن |محمود رمض |طبــــ طنط

285923 ف |ل |م| حمد منظور|رسر ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

||6943 لرحمن|لد محمد عبــــد |لرحمن خ|عبــــد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

||9646 لمجيد نظىم|هر عبــــد |حمد م|هديل  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

8542o2 شم عىلي|لد محمد ه|محمد خ ي|علوم 
|لمنى
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3324o4 ى عىل محمد عىل حسي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

76526o م|دى محمد تـــوفيق درغ|له|يوسف عبــــد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

427993 وى|لطبــــل|لد محمد حمزه |روءى خ |ره طنط|تـــج

27676o  شعبــــ|
ى
ن|حمد صبــــىح شوق عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| | شبــــر

547558 ف ع| حمد|س |طف محمد عبــــ|رسر إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

4|24o ء محمدعفتـــ عطيتـــ محمد|رس| هره|لق|حقوق 

46o565 طر|زق محمود خ|لر|ن محمود عبــــد |رو |تـــربــــيتـــ طنط

8|2||6 حمد محمد عىلي|يه | ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

352252 حمد|عمرو محمد محمد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

445|23 سيد عىل أحمد حسن عىل سكندريه|ل|ره |تـــج

782565 تـــه|لسيد شح|هيم |بــــر|مصطفى محمد  زيق|لزق|عه |زر

2225o| كي |دل بــــ|ئ  ع|دل رج|ع ن|حقوق حلو

66973 ه محمود|لبــــ|يه محمود محمد | لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

84396o لبــــر تـــوفيق محمد|حمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

358379 ي عزتـــ صديق|رس| ء عشر ى شمس  تـــمريض عي 

8|8852 يه محمد فرغل فهىمي| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

33o232 لمجيد محمود موىسي|لسيد عبــــد|ء |ل| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

357583 هيم محمد|بــــر|دل |محمود ع |تـــمريض بــــنه

4o5245 حمد|لعظيم سيد |لعظيم فهىمي عبــــد |در عبــــد |ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25573| لجندى|ل مصطفى |مصطفى جم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7o5|86 حمد بــــرغش|لدين محمد |د |حمد عم| زيق|لزق|هندستـــ 

|3|235 لسيد|مصطفى محمد مصطفى  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

37o357 لشحرى|د |يوسف محمد محمود ج ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

69|76| لسيد محمد جوده|دل |ع ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

69o853 ى  بــــ|لوه|لسيد عبــــد |بــــسنتـــ عىل حسي  لمنصوره|ره |تـــج

446794 ل|لع|بــــر محمد محمد عبــــد|يحن  ج ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

5|95|3 |حمد حسن حسبــــو|ل محمد |نه ره دمنهور|تـــج

547|2 دريس|ن |هبــــه منتـــرص سليم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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355||9 عيل عىلي|سم|عيل محمود |سم|ن |نوره |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

|5|649 ح ذىك محمد|سمر سيد صل عه مشتـــهر|زر

45o8o تـــ محمود ند| بــــو بــــكر| |مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

897654 مل خليل محمد |يدى ك|ه ج|طبــــ بــــيطرى سوه

77|388 هيم محمد عطيتـــ|بــــر|لحميد |ء عبــــد |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

|45|8o لمقصود عىل|ل عبــــد |محمود جم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|76766 هيم|بــــر|ج مرعي |محمود حج تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

694865 ى |ي فع|مه ن|مه سل|حمد سل|سمي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8|7o|| ىطي محمود|لع|ء فتـــىحي عبــــد|نجل ي|بــــ |د|
|لمنى

|3352o هلل|حمد عطيتـــ |حمد ربــــيع | سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

647538 ف|حمد سعيد عبــــد| لعزيز رسر ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

876763 حمد محمدفخرى محمد |محمد  سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

866o34 ي نعيم ف|ريوس ن|مك خوري|ج  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

3|68|| لرحمن رزق محمد|عبــــي  عبــــد ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

68653| م|محمد تـــوفيق محمد محمود سل لمنصوره|بــــ |د|

8o767| لىحي|لد سعودي عيد عبــــد|خ ي|طبــــ 
|لمنى

4|979 ى|لنبــــي |دتـــ عبــــد |ن حم|يم| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8|2|52 م|لسل|حمد عبــــد|لح |ء ف|لىمي ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

5o48o7 ى|م د جورج مسعود جيد|ميل| رجي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

8o|3|| ح خليل|هدير سمي  محمد صل ي|بــــ |د|
|لمنى

5963o ر محمد|لستـــ|ن محمد عبــــد |نوره تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|769|| حمد محمود عطوه|جر |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|456o6 لمجيبــــ محمد|نور عبــــد |محمد  ن|هندستـــ حلو

||5374 تـــ|لفريد فريد بــــرك|لفريد يوسف | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

34|347 عيل|سم|هيم |بــــر|حمد |عيل |سم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

363638 ف هنيدي عبــــد|طمتـــ |ف ه|لل|رسر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

2229|8 حمد سيد عىل زينهم|محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|6o325 لحميد شلبــــى|وليد محمد فريد عبــــد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

5o69|o لسيد عىلي حربــــي|حمد |سمر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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26o322 لحليم حسن|يه رأفتـــ عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4|3943 لرحمن محمد ضبــــش|يمن عبــــد|ر |من ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

487496 ك|لمل|نوبــــ فيكتـــور تـــوفيق عبــــد |بــــ| سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

83|273 ى ئيل|دل فكري ميخ|ع| مي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

833796 حمد محمود|ن سعيد |حن دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

6896o3 وق حسن محمد محمد سليم ن|رسر لمنصوره|طبــــ 

248365 د|زى عي|حمد حج|جر محمد |ه شمون|نوعيتـــ 

5|9|8 محمد حمدى محمد| دين بــــ بــــنى سويف|د|

755236 دق|لص|رص سعد |رضوى ن تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4o4|46 سم|عيل ق|سم|محمد سعيد أحمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

48243o حمد|بــــ محمد يونس محمد |مه لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

678224 رى|بــــي|ل|لمعتـــمد محمد |رحمه محمد عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

49873o س|حسن محمد حسن عبــــ| ر|ي عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o47|8 ي|ر
يف سليم| ئى يف يوسف رسر ن|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

345434 عيل|سم|لعزيز |ئى محمد عبــــد|محمد ه |بــــنه| هندستـــ شبــــر

68o7o9 لمقصود|ج نبــــيه عبــــد |زينبــــ فر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

6|7766 لجنيدي|ء محبــــ مسعد |أسم ط|حقوق دمي

|7o424 لس سمي  عط هلل عوض||كي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

465|4| لخول|حمد محمد |حمد |عمرو  |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

325943 تـــ ع روق محمود|دل ف|ني  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

9o7469 ء مظهر صبــــرى تـــوفيق |عل ج|ره سوه|تـــج

4|39|o هد سعد|فتـــىح محمد فتـــىح مج ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

22o758 ه لنونو|لسيد عبــــد |ل |لسيد غز|ن |مي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

445739 قمر مصطفى محمود مصطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

8o7oo8 لحميد|يه محسن محمد عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

4244o حنفى محمد حنفى محمود لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

8|6725 يع|محمد سيد محمد ط ي|صيدلتـــ 
|لمنى
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274937 مد|د ح|حمد رش|ء |سم| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

8|9392 ذىكي| سمي  زكري| رين|م ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

868393 بــــوبــــكر|لسيد |هلل |محمد عبــــد زيق|لزق|حقوق 

6799|2 ى|لق |لخ|حمد عبــــد |لق |لخ|يه عبــــد | لزهي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

877963 لحليم  |روفيده بــــهجتـــ محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

773666 ي
لعزيز|ء محمد عبــــد |عل| دئى زيق|لزق|ره |تـــج

|44oo6 يز فيليبــــس ذكرى|هبــــه ف تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

635775 لق فريد عوض|لخ|دل عبــــد |ء ع|سم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

753298 لدين مصيلىح عىل|ح |محمد صل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

54446o لم صقر|رص مدئى س|لن|طمتـــ عبــــد |ف عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85594 ه صفوتـــ | تـــ|حمد عىل بــــرك|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

4989o| ر|لنج|آيتـــ سعيد فرج عىل  تـــربــــيتـــ دمنهور

887725 لنبــــى  |جح فهىم حسبــــ |زينبــــ ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

2798oo لجليل عىل|رى عبــــد |لبــــ|لكريم عبــــد|م عبــــد|حل| دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

7895o8 ر|حمدنص|حمد محمد عفيفى مرىس | لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

345|54 تـــه|لطوجى شح|ء |جر عل|ه ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

47582 ف عبــــد |لحميد |عبــــد  لحميد محمد فرج|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

675389 لم|لدين عقل س|ل |مح جم|هلل س|منه  لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

4|3887 لخطيبــــ|فهىم محمد فهىم  |ره طنط|تـــج

82622| ي|مريم نبــــيل د
ل جرجس|ئى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

89o936 ين مجدى حسن محفوظ  شي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o8774 ء محمد محمد مرع|سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6o4444 مول|لس|ن |بــــدين نعم|لع|محمد طلعتـــ زين  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

75227o صف نخنوخ|صبــــىح جميل و| دين زيق|لزق|طبــــ 

4o86|5 ي|ء محمود سعد قطبــــ |رس|
ط|لىحى |تـــربــــيتـــ طنط

356|52 بــــتـــ|حمد محمد ن|م |محمد عص |ره بــــنه|تـــج

9o3694 ل عمر |لع|ن عبــــد|حسن قمص ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

77243 يف محمد |س| حمد|مه رسر ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر
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856677 ي عجيبــــ خليل
ين هنى شي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

787568 وى|عيل طنط|سم|ن |ل فرح|لدين جم|عز  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

5432|o بــــ طلعتـــ محمد يونس|ربــــ |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

|46o4o مد|ل ح|مروه فهىم كم  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

482968 ى عبــــد |هلل |منتـــ  لحكيم|حمد حسي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|7645 لعدوى|لجيد عىل |حمد عبــــد |حمد محمود | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

529472 وع|حمد محمود بــــيوم سعد مط| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

635544 ي عىلي سل
مه|ندى عىلي لطفى زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

6|6893 لغريبــــ عبــــده موىس|هند حنظلتـــ  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

||4762 ي |له|هيم عبــــد |بــــر|يوسف 
بــــ|لخش|دى مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

543584 لكريم|ديتـــ مصطفى حسن عبــــد|ن سكندريه|ل|حقوق 

9o8394 مد محمود محمد |ح| رند سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

276636 لشخيبــــى|م |لسل|ده خميس عبــــد|مي شمون|نوعيتـــ 

9o6|8 ين شعبــــ ن|ن بــــدوى علو|رسر ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

645435 محمد سويلم ذىك| ند |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

52o62 حمد|طف محمد | م ع ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

639222 ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|ح |لفتـــ|رغده مصطفى عبــــد زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|352o8 م|حمد حسن عل|م محمد |سل| ى شمس حقوق عي 

86|958 هلل|يم عبــــد|لد|بــــ عبــــد|نشوي غل دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7|o995 ع|ن وهبــــه عىل رف|لسيد رمض| لمنصوره|حقوق 

25435 ح محمد|لفتـــ|بــــ عىل عبــــد|مهيتـــ سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

867375 ي محمود|محمد عص
م تـــفى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4|7398 م|لبــــره|حمد |حمد |جد |محمد م لشيخ|ره كفر |تـــج

4|o967 لسويدى|حمد |حمد محمود |ء |إرس |بــــ طنط|د|

64|3o ل سيد|دل جل|رحمه ع لفيوم|بــــ |د|

635oo7 لسيد|م محمود |لسل|هيم عبــــد|بــــر|مصطفى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3399o5 زق محمد يوسف عيد|لر|م عبــــد|حس عه مشتـــهر|زر

639396 حمد بــــدوى|م |ء هش|لشيم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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46376| ه خ| هيم عىل|بــــر|لد سعد |مي  لمنصوره|حقوق 

8o7992 ى عمرو محمود عبــــد|ي لعظيم|سمي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

9|9985 ى  هلل  |سكندر رزق |مروه خي  ج|بــــ سوه|د|

689762 م|ن محمد سل|م عثــــم|س| ء رض|سم| ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

||8o4o بــــتـــ|دريس ثــــ|ضىح بــــدوى  ى شمس|تـــج ره عي 

32245 لرحمن محمد|مح عبــــد |لرحمن س|عبــــد  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2857|| لنور|بــــو|حمد محمد |فرج | مرن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

534o4 حمد|محمد سمي  محمد  حقوق بــــنى سويف

|23543 ن|لطح|مصطفى محمد محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

9o|825  |ء محمد |رس|
ى
حمد |لدسوق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

8|99o7 ن ل عزتـــ لوندي|جم| مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

3|2878 لعزيز|لمنصف عبــــد|م سعيد عبــــد|سل| ن|علوم حلو

2|3295 لسيس|نور عىل |بــــ |يه|تـــفى  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

64|843 ه بــــهجتـــ سعيد عىل| مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

643396 ىط|لع|مل عبــــد|ن ك|ح عثــــم|سم زيق|لزق|عه |زر

25o7o8 لخليفتـــ|لعزيز |ر عبــــد|لستـــ|ن عبــــد|نور ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

77573 بــــو رسيع|لحديد |بــــو |بــــر |هند ج ن|حقوق حلو

843447 لد حسن محمد|ره خ|س قرص|ل|فنون جميله فنون 

4558|4 ى|ش هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد |ز |هي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

55838 حمد|لغنى |ره معروف عبــــد |س بــــ بــــنى سويف|د|

|5585 ن هلل| |نبــــيل بــــخيتـــ عط| مي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

4|9268 لجوهرى |هيم  |بــــر|ن  حسن  |حن تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

3243|5 صبــــىح مدبــــول صبــــىح محمد ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

6o374| د|حمد ج|مد |لسيد ح| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

23|524 ى محمد عبــــد |عبــــد لشيىم|ح |لفتـــ|لرحمن حسي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

358o37 يوبــــ|نوئيل جورج |جورج عم |قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 
ضتـــ|ري/دى|لو

|25879 هيم|بــــر|روق |م ف|يوسف هش ى شمس حقوق عي 
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362352 هيم|بــــر|فىل مدحتـــ مبــــسوط |بــــ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

624566 هلل|لحميد محمد كرم |طمه محمد عبــــد |ف ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

694o35 م وهبــــتـــ|لسل|هيم عبــــد |بــــر|حمد |هيم |بــــر| سيوط|هندستـــ 

253499 ن|حمد زيد|بــــسمه سعيد  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

482655 ى|رس ح|ن ي|نور مد عشر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

569o8 شور محمد جوده|ء ع|سم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

48o855 لسيد|لسيد محمد محمود |رتـــ |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

427o74 مل محمود ليمون|لسيد ك|نسمه  سكندريه|ل|حقوق 

4o3674 حمد|لمني  |بــــ محمد |يه|لدين |سيف  سكندريه|ل|ره |تـــج

336479 د|لد فتـــوح حم|عهود خ ى شمس| لسن عي 

48|4|8 لرحمن عىل|ن محمد عبــــد|حسن رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

269887 لعزبــــ عيد|فع |لش|رس محفوظ |ي ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

257234 ج|ح محمد رس|لفتـــ|هند عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6|9526 ئى محمد عىل مصطفى|لكيل|محمد حمدى محمد  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

26823o ن|م محمد رسل|محمد س ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|366|9 لسيد عبــــده|لدين |م |يوسف عص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3698o4 هلل محمد فرج سيد|عبــــد ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

522377 سلىم خميس يوسف عىل محمد سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

3643|8 رك|رك سيد مبــــ|لؤى مبــــ |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

4oo|25 ى| ري|م وليم وديع جرجس| مي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

634444 هلل|دهم محمد فتـــىح عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

|75989 لحليم|ل عبــــد |حمد محمد جم| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

33|3o8 يمه|ء محمد حميده ذىك ص|سم| |بــــ بــــنه|د|

757786 حمد|لرحيم |حمد حمدى عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

828925 ي جحرود|لبــــ|ء رجبــــ عبــــد|دع
ى
ق |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

6o628o ل|لش|بــــر |محمود مصطفى ج ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

78|747 حمد|هيم |بــــر|ده حمدى |غ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

63|4|9 لعظيم|ل عبــــد |رق محمد كم|ره ط|س |ره بــــنه|تـــج
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8||8|3 لس حن| رين|م زر|ع| كي  ره بــــنى سويف|تـــج

523||| لسيد|هيم |بــــر|لسيد |حمد محمد | ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

5o32o4 لسيد|هيم محمد |هلل عىل إبــــر|منتـــ  سكندريه|ل|عه |زر

429822 |لبــــن|سعد معوض | محمود رض |ره طنط|تـــج

4265| لدين محمد|لدين فتـــىح عز|كريم عز هره|لق|علوم 

32|62| ى  لمتـــول محمود|لمتـــول |محمود خي  ى شمس|تـــج ره عي 

9o63|| يه محمود محمد بــــدوى | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

445727 ن|لسقع|هيم محمد محمد |بــــر|آيه محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

22449o حسن محمد حسن محمد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

428o|5 نم|لق غ|لخ|لسيد عبــــد |زينبــــ محمود  |علوم طنط

7o8723 لدين|لسيد نور |ع |لسيد من|دهم | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

37o695 بــــوشنبــــ|حمد محمود |يوسف سيد  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

464359 نور محمد|لسيد |نور | م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

638273 ىسر|لسيد محمد ن|م سعيد |سل| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

758|37 ن|لسيد سليم|ء جرير |رس| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

59|o7 ى محمد|حمد ربــــيع ي| سي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6oo3o3 لنبــــى درويش|فتـــ محمد عبــــد |حمد ر| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

86o3o د|مه محمد محمد مر|ء سل|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3o5|4 جر سمي  محمود محمد|ه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|664|6 ئى عويس|محمد فتـــىح علو دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

98o29 لرحمن هليل|مصطفى محمد عبــــد  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

637844 ن|حمد يوسف عمر|ء محمد محمد |ل| زيق|لزق|بــــ |د|

47429 لبــــ محمود|بــــوط|لد |د خ|زي ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

527635 ى |ي ف مصطفى عىل محمد|سمي  رسر سيوط|ضتـــ |علوم ري

34226| هيم عزبــــ|بــــر|حمد |يمن |ء |سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

64829| رق موىس جمعتـــ|ط| يش زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

23855o ري|لجبــــ|ن |هيم رمض|بــــر|ره |س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

757556 عيل|حمد أسم|مروه يوسف  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|6726 ي|مي محمد عبــــد|محمد شلق
لغنى ي|نوعيتـــ 

|لمنى
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885396 قيم |يز يو|ميل ف|مريم  سيوط|علوم 

8885|3 لحميد خلف |ر عبــــد|بــــ مختـــ|شه سيوط|ره |تـــج

225979 مه عربــــى عليوه عىل ميهوبــــ|س| ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

|453|9 لعزيز|حمد عبــــد |محمد محسن  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o7oo8 يف|ن |هيم سليم|بــــر|ء محمد |ول لشر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

366o86 لرحمن عفيفى|لرحيم عبــــد|عبــــد| صف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|54359 عىل محمد عىل عفيفى ى شمس هندستـــ عي 

643o35 لعزيز مصطفى|ده مصطفى عبــــد |غ زيق|لزق|بــــ |د|

449753 حمد عىل شلبــــى|ء |حمد عل| |ره طنط|تـــج

6|o758 ه فتـــىحي عبــــد| ل عىلي محمد|لع|مي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|269|2 ن|م فهىم محمد سليم|يوسف هش لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

62857| ل|لع|م عبــــد |لسل|هيم عبــــد |بــــر|ء |ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

683547 لصفتـــى|محمد طلعتـــ فتـــىح محمد  لمنصوره|حقوق 

5o86o3 لعجىم|لسيد أحمد |لرحمن محمد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

752|33 |لنج|بــــو |حمد محمد |ريم حمدى  ى شمس|تـــج ره عي 

69o2o5 ى عبــــد |هلل حس|عبــــد  لعزيز |لعزيز عبــــد |ني 
خميس

معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

8o3286 زق|لر|تـــ عبــــد|حمد رجبــــ عرف| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

752468 محمد مصطفى سيد حسن سيد تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

692862 هيم محمدين|بــــر|حمد |لسيد |ء حسن |صف ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

8|o239 ض|لعو|محمد ممدوح سيد عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

|4o284 ر محمد محمود موىس|من ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

44642o محمد صديق محمد صديق سكندريه|ل|هندستـــ 

622898 ى |ح |له محمد صل|ه ربــــ|بــــو شو|لدين حسي  لمنصوره|طبــــ 

7253| حمد محمد|لرحمن محمود |عبــــد لفيوم|حقوق 

2|9549 هيم بــــكر|بــــر|فرح محمود سعيد  هره|لق|حقوق 

329423  عىل زعي |هيم |بــــر|طمتـــ مسعد |ف
ى
لدسوق |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|69|3 حمد هريدى|لدين |د |جر عم|ه ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

27|743 دى|در شكرى جرجس بــــغد|ن| ري|يل| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 
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7|3|99 يف ه|هش لم|هيم س|بــــر|شم |م رسر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

6||848 شد|د عيس ر|بــــدور فؤ ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

66422  عبــــدربــــه|بــــر| |رين
ى
هيم دسوق ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

تـــ بــــنى

446o79 بــــ|لمحسن خط|عمر محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

686994 د سعد|عىل عيس عىل محمد ج لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|6552 ي
ج|ج محمد مصطفى عىل حج|حج| دئى ره بــــور سعيد|تـــج

26|779 در|لق|حمد عبــــد |هر |لظ|ئى عبــــد|يوسف ه |ره بــــنه|تـــج

|235|4 يد عبــــد |بــــو |حمد مدحتـــ | ى لعزيز خرصى|لي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

427774 هلل|حمد عبــــد |عيل |سم|حمد |محمد  |ره طنط|تـــج

282o99 لدين محمد|ل |حمد جم|ل |جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|84o سم|عيل ق|سم|سيد | عل بــــ بــــنى سويف|د|

45542| لسيد|هيم محمود عىل |بــــر|حمد محمود | ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|6754 وي|لمنط|د |دهم ربــــيع رش| هره|لق|ره |تـــج

7o564| لمتـــول|رص محمد محمد |حمد ن| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

422844 هش محمد|مح د|نس س|ن سكندريه|ل|علوم 

864||6 لد محمد محمد|محمد خ دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4|3oo7 لخي |بــــو |عيل |سم|ره مصطفى حلىم |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6349oo لمقصود|حسن سعيد حسن عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

455672 ي ج|
حمد محمد|بــــر |يه مصطفى دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

4|6273 حمد يوسف يوسف|ندى محمد  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

342667 لسيد عىل|مريم عىل  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

499|45 بــــو حمودتـــ|لسيد |لسيد |لسيد |رتـــ |س تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|2975| حمد يحن  مصطفى نور| ن|بــــ حلو|د|

689894 د|لجو|حمد صبــــره عبــــد |ء محمود |رس| لمنصوره|نوعيتـــ 

443594 وى|لبــــدر|لسعيد حلىم |ئى |م| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

758244 ى|سهر ي ى فهيم عىل حسي  سي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

427653 ى أحمد عر ي محمد حسني 
يس|مصطفى |حقوق طنط

|29257 لجيد موىس محمود|هيم نبــــيل عبــــد |بــــر| ى شمس هندستـــ عي 

846585 هر محمد|لظ|هلل محمد عبــــد|عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

436556 ي|لر|هيم عبــــد |ء إبــــر|رس|
زق بــــسيوئى لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 
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67756o حمد|لرحمن عىل سعد عىل |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o2324 محمد فوزى محمد عىلي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

49o789 ف مصطفى |هنده |ش مصطفى| لنج|بــــو|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

453758 يد عطيه|بــــو|لعزيز محمود محمد |عبــــد  ى لي  لشيخ|هندستـــ كفر 

44956 ى رفعتـــ | ى حسن|مي  مي  هره|لق|ره |تـــج

4o8962 لشيخ|لمجيد |حمد عبــــد|ن |مرو |ره طنط|تـــج

843457 تـــ|لربــــ شح|د |نور فوزي ج| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

892269 ر |لغف|د عبــــد|ز فؤ|محمد ممتـــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48o466 |د حن|رى منتـــرص منصور فؤ|مك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

892o34 ف عىل محمود |جده |م رسر سيوط|ره |تـــج

|75432 بــــ مصطفى|هلل محمد دي|عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

233889 لمجيد محمد|لدين عيس عبــــد|م |حمد عص| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7644o4 صل|لسيد و|هلل فريد محمد |عبــــد  حقوق بــــورسعيد

44744o م مرىس محمد فهىم كشك|سلىم هش ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

267882 بــــل|حمد سعيد عمر ق| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|4599 ئى|محمد حمدى محمد عن لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

686o83 م محمود عبــــده حسن|هند هش لمنصوره|بــــ |د|

4488|o ى محمد خليل|محمد ي| مه سي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6|7o97 ره|هيم نقش|بــــر|يمن |هلل |منه  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

62|o57 ى فهيم أحمد فهيم عبــــد |ي لرحمن|سمي  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

63|256 هيم|بــــر|هيم محمود |بــــر|ميه |س زيق|لزق|بــــ |د|

629463 لسيد عويس|لسيد |د |حمد عم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|35o77 لربــــ|د |ندرو حمدى فكرى ج| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

834458 ن|حمد محمد موىسي سليم| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5o73o8 لعزيز محمد معيىل|م عبــــد |ريه سكندريه|ل|بــــ |د|

88|985 هيم مصطفى محمد حسن |بــــر| سيوط|بــــ |د|

72o96  جمعه|طمه شعبــــ|ف
ى
ن دسوق لفيوم|بــــ |د|

92o228 وى مجلع  |سحق تـــق| |مونيك ج|بــــ سوه|د|

2855o لليثــــى|حمد |محمود مني  جمعه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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758|46 ه|لل|لرحمن عبــــد|بــــدور محمود عبــــد عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

832325 لنعيم رزق|سم محمد عبــــد|بــــ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

435225 بــــ|لوه|لسيد عبــــد |هدير فوزي  لشيخ|تـــمريض كفر 

896484 ه  |لل|حمد عبــــد|يه رأفتـــ | ج|بــــ سوه|د|

8253|| در|لق|لمجد عبــــد|بــــو|در |لق|ح عبــــد|سم تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

763632 حمد عوض محمد صبــــح|حمد |ندى  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

43|855 محمود محمد فتـــىح قرنشو |ره طنط|تـــج

7o3|26 سلىم يحن  محمد محمد عبــــده لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

785963 يدى|لع|محمد نبــــيل خليل عىل محمد  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

29599 هيم|بــــر|حمد محمد مهدى عىل | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

836627 ي |
وس|نور تـــ|يرين لطفى ورصى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

274o6 حمد|مه خليل |س|هلل |يه | ى شمس|د| بــــ عي 

33o632 وق عيد محمد عبــــد لحميد|رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

|6o443 لموجود حسن|محمد نبــــيل عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

457325 لحميد مصطفى مرع|ء عبــــد |دع |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

897657 حمد |هند منتـــرص شيخون  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|4365| لمجد سليم|بــــو |ء سليم |سم| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

5238o2 بــــو زيد|لسيد |د محمد |محمد عم سكندريه|ل|بــــ |د|

9|7236 ى|م | ك حن|لمل|سمي  عبــــد| رتـــي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|2737 رى |لبــــ|ن عبــــد|لسم|لرحمن محمد |عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4937|4 |لزرق|لد عىلي فتـــىحي |خ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|38|77 لرحيم|هيم محمد مصطفى عبــــد |بــــر|مؤمن  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

228444 د مصطفى|رص رش|مريم ن هره|لق|هندستـــ 

||5587 ى شد منصور|طلعتـــ ر| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

|66759 هيم|بــــر|لسيد |لعدل |يمن |ء |ل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

823239 يوسف عيد عليوه| دين ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

76|672 ى |حمد |معتـــز  حمد|مي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

439856 ى محمد |ي بــــيل|هيم ق|لسيد إبــــر|سمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

643997 لسيد|لكريم |ده عبــــد|يدي حم|ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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694785 بــــو زيد|سحر مصطفى نرص محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82622 لرحمن محمود|حسن محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

89732|  محمود |ول
ى
ء ممدوح بــــرق ج|علوم سوه

343466 لحميد محمد|ر ندى عبــــد |مي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|2|55o هر|لحفيظ ط|هر عبــــد |سلىم ط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

82336 ن|ح شعبــــ|دل صل|ح ع|سم ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|3287 د|لضي|ل |ل مصطفى كم|كم ى شمس|تـــج ره عي 

827264 حسن طه رشيدي طه دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

8467o3 هيم|بــــر|لد محمد |دي خ|ش ن|سو|تـــربــــيتـــ 

44|3o7 لغنى رزق|لرحمن عىلي رجبــــ عبــــد|عبــــد |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

779442 هيم|بــــر|حمد |سمحه حسن  زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

7|6332 هيم|بــــر|د منصور |حمد فؤ| |ميىلي|ك لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

697999 عيل|سم|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ء |دع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

22394| يز محمد محمد عيس|ندى ف هره|لق|علوم 

8|o747 ي|يه رمض|
ن عمر تـــوئى ي|بــــ |د|

|لمنى

6377o3 مل عطيه|در محمد ك|لق|ن عبــــد |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

636|72 حمد|هيم |بــــر|حمد |در |لق|حمد عبــــد| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6|9579 ف  لدين|مريم صفوتـــ معوض رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

423464 للطيف محمود حسن محمد|ندى عبــــد  بــــ دمنهور|د|

|2o97| مل|مل عدل ك|ره ك|س ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

773348 للطيف|طف محمد عبــــد|ء ع|لشف| ى شمس|د| بــــ عي 

9|4oo2 ئل محمد محمد |ء و|ريد سيوط|بــــ |د|

492266 حد مسعود|لو|دو عبــــد |مؤمن ج |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8449|o جي|تـــم فرغىلي ض|ء ح|عىلي ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

24o455 ى عبــــد| |نور لغنى|حمد حسي  هره|لق|حقوق 

5o6969 ق|حمد عىل حسن |ن |رو وى|لشر زيق|لزق|عه |زر

32759 مل عىل|حمد مدحتـــ ك| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|2o|97 هيم|بــــر|كر |رس محمود ش|نور ي ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

2578| لدين سيد|يه عىل نور | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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33799| م|م|محمد بــــدر فوزى  شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

|28792 جورج فيكتـــور ونيس حكيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

69o646 بــــ سمي  محمد عىل|رح ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|6o695 لعدروىس|بــــو زيد |لشوبــــىك |حمد |يوسف  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

48948o لعزيز محمد|لسيد أحمد عبــــد |ل |د جم|جه ى شمس| لسن عي 

233oo3 ح|لفتـــ|حمد محمد عبــــد|ن محمود |يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

899277 م سيد |ر تـــم|لستـــ|يه عبــــد| ج|تـــربــــيتـــ سوه

8497oo للطيف محمد|يه محمد عبــــد| سيوط|نوعيتـــ 

8|4748 ي|عزه مجدي بــــكري عبــــد
لغنى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

4283o ر|حمد محمود دويد|رص |لن|زينبــــ عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|46|76 ل محمد|لعزيز كم|ء عبــــد |ده عل|غ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43275 رص محمد محفوظ|حمد ن| ن|سو|بــــ |د|

46355 ص|لقص|هلل سعيد ربــــيع طه |عبــــد هره|لق|هندستـــ 

254|76 ل|لجم|حمد |سلىم صبــــىح محمد  ط|ر دمي|ثــــ|

477635 لح جبــــريل|لبــــنى حسن عبــــده ص سكندريه|ل|طبــــ 

52o8|7 ي
ى | دئى لسيد عيس|خي  ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

884o9 حمد عىلي محمد محمد|لرحمن |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

679386 |لحميد عبــــد |لحميد عبــــد |م محمد عبــــد |سل|
ه|لل

لمنصوره|ره |تـــج

5|87o حمد يوسف عيطه|ء وجيه |سم| بــــ بــــنى سويف|د|

4|8o3| ح فيود|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد|أسم لشيخ|نوعيتـــ كفر 

24242 م|لسل|دل فتـــىحي عبــــد |ء ع|رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o2o|| ي|ح عبــــد |لفتـــ|مح عبــــد |م س|حس لحميد بــــحي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8o6732 هيم|بــــر|حمد محمد |لد |خ ره بــــنى سويف|تـــج

7763|| ه مجدى | دو|لسيد جوده عىل ج|مي  زيق|لزق|ره |تـــج

23|7|6 نور يوسف سيد|مه حمدى |س| ن|بــــ حلو|د|

428269 هيم محمد محمد عجوه|بــــر|ن |نوره هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

478382 سط|لبــــ|حمد عبــــد|ن محمود لطفى |رو سكندريه|ل|عه |زر

356|o5 حمد حمدى غريبــــ عيد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|92o5 لرحمن محمد |لرحمن خميس عبــــد|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

543342 حمد|حمد حسن |لسيد |ء |شيم لعريش|بــــ |د|
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359682 لمنعم|جر سعيد فتـــىحي عبــــد|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

33|o38 ن محمد حسن عفيفى|يم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

643482 هلل|حمد محمد محمود عبــــد| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3||69o ي|ر
هيم|بــــر|حمد |حمد محمد | |ئى ى شمس حقوق عي 

6|8262 ى|حمد م| هر محمد فوزى زهي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6o855| ر|لنج|رى |لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|م |ء عص|رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|5433 ي |لىمي
هيم|بــــر|ء محمد مهنى ي|بــــ |د|

|لمنى

774993 لكريم|ندى محمد محمد عبــــد ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

496372 ف|حمد محمد حسن جلغ|ندى  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|o422 يف  ف ح|رسر حمد|لعظيم |مد عبــــد |رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

886o2o حمد |رس فتـــىح سيد |محمد ي سيوط|طبــــ 

9o9662 وى |لحميد بــــهنس|وى عبــــد|لحميد بــــهنس|عبــــد ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

5oo839 ل|لعس|م محمد عىل  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

827564 ي محمد سيد
ي مصطفى بــــشر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

76|456 لمعىط متـــول|د عبــــد |لرحمن محمد حم|عبــــد  لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

76536 ىطي|لع|ح عبــــد |مجدي صل| نور  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

757589 لعزيز|ل عبــــد|لع|لعزيز عبــــد |ء عبــــد |رس| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

698887 ح يونس|لفتـــ|جد عبــــد |هديل م |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

759696 هلل|ن محمد محمود عبــــد|نوره لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

84|357  زىكي بــــدري حس|
ى ى|لحسي  ني  ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

2338o7 عيل|سم|عيل سيد |سم|هيم محمد |بــــر| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

4o5o8o هيم خليفه|بــــر|ح |لفتـــ|ح عبــــد|خليفه صل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

37|8|7 هيم|بــــر|للطيف |هيم عبــــد|بــــر|ر |مختـــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

522363 لغنى خميس زنوط|لسيد عبــــد|يه عبــــد| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

2|7766 هلل حسن|رق عبــــد|مريم ط ى شمس|تـــج ره عي 

32o446 لجليل|م عبــــد|لسل|ض عبــــد|رس ري|ف هره|لق|ج طبــــيع |عل

28|237 هيم|بــــر|تـــسنيم محمد عطيه ربــــيع  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|2843 ن|هيم سليم|بــــر|ئى بــــدير |مصطفى ه ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ
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76465| لسندوبــــى|ل محمد |يمن جل|ن |فن| ره بــــور سعيد|تـــج

395oo فتـــ محمد عىلي محمد|لدين ر|بــــ |شه كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

288|4o ن مسلوبــــ|بــــ محروس رمض|لوه|عبــــد ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

|34952 م لبــــيبــــ طيبــــتـــ|عمر هش ى شمس|تـــج ره عي 

27|52 لسيد|ح |مريم محمد صبــــ هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

2|3|64 فع|لش|بــــ |لوه|ء محمد عبــــد|ل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6oo|75 لصو|لحميد |للطيف محمد عبــــد|جر عبــــد|ه |بــــ طنط|د|

5o|394 يم|لد|لق جمعه عبــــد|لخ|محمد عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

9o3389 ن |حمد عثــــم|لسيد |ره |س ج|عه سوه|زر

8o2o64 للطيف عمر|طه عمر عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

33|839  سعيد |هيم |بــــر|حمد فريد |
ى
لسيد|لدسوق |ره بــــنه|تـــج

35883o يمن محمد محمد|د |ي| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2945|3 ضى|م محمد ممدوح ر|سل| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|362|5 لمعىطي|حمد عبــــد |محمد | ن|ر ى شمس علوم عي 

35o524 لجليل|ل عبــــد|محمود محمد جل |بــــنه| هندستـــ شبــــر

628324 ن مصطفى|م حسن سليم|منيه حس| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

3|823 هيم|بــــر|مح فتـــىح |محمد س هره|لق|طبــــ 

266|84 هيم|بــــر|لد زغلول محمد |يه خ| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8647|6 لصغي |لعزيز |رقيه نرص عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|42o23 بــــو شويكتـــ|لحميد |عمرو محمد عبــــد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

63||o5 ى عليوه|جر مصطفى عبــــد |ه لعزيز حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o5484 تـــتـــ|لسيد شح|ل محمد |جم ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

6|6954 ره|لسعيد مسعد عم|ء |سم| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|7o3o م|لسل|يوسف صبــــرى محمود عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

5|7472 هيم حميده|بــــر|مروه سعيد  بــــ دمنهور|د|

|548o| لح|لمنعم ص|لح عبــــد |جر ص|ه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

24|257 لح|حمد سيد محمد ص| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6355|2 عيل عقل|سم|د |منى محمد فؤ زيق|لزق|صيدله 

3|5699 ء مصطفى خليل محمد|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4oo57| حمد|نىه بــــحرى عمر  سكندريه|ل|ره |تـــج
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35938o هيم حمزه|بــــر| |محمد رض ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|44547 هيم مبــــروك مصطفى|بــــر|حمد | ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

262o26 زى|لىح حج|سط عبــــد|لبــــ|محمود عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

6|9728 لحسينى|محمود محمد محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

|3|9o9 ن سيد محمد سيد|نور ن|صيدله حلو

37274 كر|بــــى عس|بــــى عتـــ|ر محمد عتـــ|من ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

438||3 ف عبــــد |سحر  لم|هلل س|رسر لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

35925| عيل|سم|ىط |لع|مؤمن ممدوح عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

374258 دى|لمن|م قنصوه |م|ء |ل| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

756398 حسن محمد حسن محمد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

25o|66 وى|لطح|لعزيز |ح عبــــد|لفتـــ|يه عبــــد| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

347623 بــــورزق|لرحمن محمد يوسف محمد |عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

3272o3 عيل|سم|حمد |رتـــ صبــــىح |س ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|25729 لدين محمد|ل |مه جل|س|لرحمن |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3524|6 م محمود مبــــروك محمد شورتـــ|ريه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4932|5 هيم|بــــر|عىل محمد عىل محمود  ره دمنهور|تـــج

42|234 نوبــــي|سعد ذىكي محمد سعد  لشر لشيخ|ره كفر |تـــج

7o3o57 لحفيظ|رضوى محمد جوده خليل عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

898526 كر محمد |زن محسن ش|م سيوط|حقوق 

87oo3 هيم رجبــــ حسن|بــــر|هلل |عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

623337 لحميد|م محمد عبــــد |محمد عص  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

5627| ي|ه
جر رجبــــ محمد قرئى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

45|39 هيم|بــــر|هيم حلىم |بــــر|يه | لفيوم|عه |زر

8852| م|لسل|هيم عبــــد |بــــر|طف |ن ع|حن عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

494o|4 ى|مد عبــــده |حمد ح|محمد  لحنجي  |حقوق طنط

25oo4 ىط|لع|لموجود عبــــد |سط عبــــد |لبــــ|رحمه عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8674|o لرسول خليل|مد عبــــد|لكريم ح|عبــــد ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

|38365 ىسر|لمرد|محمد محمود محمد محمود طه  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

623462 بــــر تـــوفيق قنديل|ن فتـــىح ج|نور ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج
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76924o د محمد|لرحمن محمد عو|عبــــد  حقوق بــــورسعيد

85o435 هيم محمد|بــــر|ريم محمد  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

89|72o لس مقبــــل عطيه  سكندر  |هلل |كي  سيوط|بــــ |د|

9o9946 ى نرص خليل  ى خي  مي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

649666 ن|لسيد مصطفى محمد عثــــم|ل |نه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

486267 لجليل|بــــوزيد عىل عبــــد|حمد مصطفى | |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

88o7|2 لرحمن |م محمد عبــــد|حمد عص| سيوط|طبــــ بــــيطرى 

|7634o وى|لمعن|حمد |حمد |حمد | د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

7o4563 لسيد|م محمد جوده عمر |سل| هره|لق|ج طبــــيع |عل

59877 حمد محسن محمد عىل| رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

6244|o ن|شد سلم|مروه محمد محمد محمد ر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|367o9 م|م|لد محمد |خلود خ سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

442|33 تـــ محمد|محمد محمود فرح لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

43o385 حه|هيم سم|بــــر|ئل محمد سعيد |مريم و |بــــ طنط|د|

2|3o84 ى ع|ي د مرع|لبــــصي  عو|دل عبــــد|سمي  ى شمس حقوق عي 

7o34|8 هيم فرج|بــــر|مد |م ح|ن س|نوره زيق|لزق|بــــ |د|

288o6o مه محمود عبــــدربــــه|س|محمد  بــــ بــــنى سويف|د|

8|774 هيم|بــــر|ن |ن شعبــــ|هيم رمض|بــــر| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4oo388 هيم|بــــر|م |لسل|حمد كرم عبــــد | سكندريه|ل|ره |تـــج

7o8366 هيم|بــــر|لحليم فهىم |بــــ محمد عبــــد |رح لمنصوره|بــــ |د|

778|63 م مصطفى محمد|مصطفى هش ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

4|8992 ر|لنج|تـــ |لشح|لد |صبــــىحي خ لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

3|465| حمد|هيم |بــــر|حمد |محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8ooo42 هيم زىكي|بــــر|رق |د ط|زي ره بــــنى سويف|تـــج

7753o جميل عوض محمود| ند دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

23o495 لحليم|محمد سعيد فكرى عبــــد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

4oo834 ح وديع|تـــي  صفوتـــ صل|فلوبــــ ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9|8467 حمد  |هلل |سلىم محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|
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32o545 هيم|بــــر|لدين |يوسف حسن سعد  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

|32444 نور|م محمد |ن هش|يم| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

9o|7o3 طر |لفضل خ|بــــو|حمد ثــــروتـــ | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

475939 ى  وق مصطفى فهىم حسي  ضى|لق|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o7357 ن|لقطبــــ عىل سعف|ندى حمدى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

238793 ش|هلل محمود حو|محمد عبــــد| ر|ي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4537|| زق رجبــــ هويدي|لر|حمد رجبــــ عبــــد| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

6|443 لحسيبــــ محمد|يمن عبــــد |محمد  ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

9|o|46 هيم  |بــــر|حمد فرغل |هلل |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|6976| لدين حموده|حمد يشى سعد | |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

285||8 لشيىمي|هلل محمود محمد |يه | لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

283o4| حمد|لشفيع |جد عبــــد|محمد م ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

5o2o99 لنور|ميل لطفى حبــــيبــــ عبــــد|بــــيشوي  سكندريه|ل|ره |تـــج

225844 محمد سيد تـــوفيق محمد |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|22594 ف عبــــد |مه |س| رص|لن|رص محمد عبــــد |لن|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7755|5 ى ع  حسنى محمود خي 
شور|مصطفى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|||97 لمجيد مجدى محمد عيد|حمد عبــــد | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

263334 ن|طمه محمد تـــوفيق زهر|ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

356537 لمجيد نرص|ن متـــول عبــــد|رو شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

896973 ه |لل|حمد عبــــد|فتـــ |حمد ر| ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

698796 ف فرج ص|م |سل| لح فرج|رسر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7|7|29 م|هيم عل|بــــر|لسيد |حمد مجدى | زيق|لزق|حقوق 

2949|4 بــــ محمد|لتـــو|ن عبــــد|محمد رمض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|4|o55 ن|بــــيشوى كرم شنوده لبــــ سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

8|543o سحق| |رمي|لقس |كرمه  ره بــــنى سويف|تـــج

5|69o| حبــــيبــــتـــ محمد محمود بــــدوي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

444|48 لدين ذىكي محمد مصطفى حنوره|ء |هلل عل|عبــــد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 
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48898 حمد|ء سعيد محمد |سم| هره|لق|صيدله 

342885 بــــ|لمقصود محمد دي|مصطفى محمد نجيبــــ عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

54|233 ن طعيمه|بــــر سليم|ن ج|محمد سليم ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

2535|8 ف |لمجيد عبــــد|عبــــد| عل لدين|لمجيد رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4853|7 لمعىط محمد عسكريتـــ|لرحمن عبــــد |آيتـــ عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

8287|6 حمد|ء حسن عىلي |سم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

26|932 لعزيز|زق عبــــد|لر|محمد تـــوفيق عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8|3394 ى عبــــدنمر د ي|نرمي 
ل|ئى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

5|42o سميحه يوسف محروس محفوظ تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

785o53 هيم|بــــر|ل محمد |لد جم|خ زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

86o|93 لبــــديع فرغل|ن عبــــد|لبــــديع شعبــــ|عبــــد ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

|63242 لحميد|حمد عبــــد |لحميد |مريم عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

83oo55 لكريم|ره رشدي محمد عبــــد|س |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

7o5389 حمد عطيه|م محمود |عمر عص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

297o6 مه|حمد سل|محمد رجبــــ  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

487|85 لجليل|هيم محمود عبــــد |بــــر|ئل محمد |محمد و سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4|7854 ف |لم عبــــد |م فتـــىح س لدين|لعزيز رسر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2497| ن|وعد حسن سعد رمض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

632476 يوبــــ|حمد |هلل |هيم عبــــد |بــــر|شمس  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

285427 حمد بــــدر|عزيزه نبــــيل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|6267 لسمديس|ن محمد حسن |روى رمض| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

76|227 صفيه حمدى مفيد حسن لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

842279 مر حسن محمد|محمد ع ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

|547|5 سيد محمد سيد عىل ى شمس|تـــج ره عي 

64|24o حمد|لسيد |محمد محمود  زيق|لزق|علوم 

356|87 ورى|رص عطوه مغ|لن|ل عبــــد|عمر جم |ن طنط|سن|طبــــ 

77557| ئى|لصمد كيل|هر عبــــد |حمد م| زيق|لزق|هندستـــ 

76|3|6 |هيم |بــــر|حمد |لدين |سيف 
ى
لدسوق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4467o3 لسيد|محمد حسن محمد بــــيومي  سكندريه|ل|هندستـــ 
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449992 هيم صقر|بــــر|ل |ء هل|أسم |هندستـــ طنط

7o54|7 لصديق حرز|بــــو بــــكر |رق |محمد ط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|7877 محمود عىل عىل موىس  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

63o46| هيم|بــــر|لمنعم |لد عطيه عبــــد |مصطفى خ زيق|لزق|هندستـــ 

545683 د|لحد|حمد حمزتـــ محمد |محمد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

72|94 م محمد فوزى محمد|هي لفيوم|بــــ |د|

89|4o ف |ء |سم| حمد|لدين |حمد رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||986o لد عمرو محمد فضه|خ ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

8|9452 ل|بــــ رجبــــ جل|لتـــو|ن عبــــد|نوره ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

75389| لحميد شعيبــــ|حمد عبــــد |ء |رس| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

268287 حمد بــــهلول محمد صقر| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

52|476 لملوى|عيل |سم|ر رأفتـــ سعد |من ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

45o|5| هيم عىل شلبــــى|بــــر|محمد عىل  |بــــ طنط|د|

424624 بــــ دمنهور|د| حمد|دق |لص|لموجود عبــــد|مصطفى عبــــد

35962 حمد|خليل | هدير رض ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

92846 در محمد عيد مرىس|ن لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

78929o شور|ر محمد محمد ع|من قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

476824 لحميد محمد مرىس|عبــــي  محمد عبــــد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

697283 لحميد|لمرىس عبــــد |لسعيد |ء |شيم لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

85459| حمد|حمد محمد خلف | حقوق بــــنى سويف

8o8262 هيم سعيد|بــــر|سعيد | لويز لمنصوره|حقوق 

336227 لحميد|روق عبــــد|لحميد ف|هلل عبــــد|يتـــ | ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

46324o هيم محمد|بــــر|ره رشدى مرىس |س لشيخ|بــــ كفر |د|

|6|749 ى ف|ل|م محمد|حس لصبــــور|روق عبــــد |مي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6392o6 لعظيم زغلول|لبــــديع عبــــد|ء محمد عبــــد|سم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

637o57 بــــوبــــكر|حمد |هيم |بــــر|د |فؤ زيق|لزق|صيدله 

2859o| ه | لبــــ|بــــو ط|هيم فضل محمد |بــــر|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|5|49 يف|حمد |ندى صبــــرى محمد  لشر تـــربــــيتـــ دمنهور

37224o ى | حمد|حمد عىل حسي  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر
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264|4o لسيد|حمد |لمرضى |ل عبــــد|ن جم|يم| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

226|39 هلل|بــــو زيد فرج |مؤمن محمد سعيد  هره|لق|ر |ثــــ|

8|4o32 مح صبــــىحي عبــــده|م س|بــــر| ره بــــنى سويف|تـــج

7o2373 لسيد جبــــر|حمد محمد |موده محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7o542 مل عوض|لح ك|لمه ص|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

7|6|68 |حمد سند محمد ري|محمد  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

32965o بــــ|لسيد محمدى عفيفى خط|لميس  |ره بــــنه|تـــج

35227o فع|لعزيز ر|حمد محمد عبــــد|محمد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|6o362 بــــ|لوه|دى يحن  عبــــد |م ن|سل| ى شمس حقوق عي 

3566o8 هيم|بــــر|لسيد |لمنعم |ء عبــــد|رس| |ره بــــنه|تـــج

|4o695 مل|ئى ممدوح ك|عمر ه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

36o59o لوكيل|ن محمد محمد |حمد سليم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|38455 مد مليىح |مه ح|س|مينه | ن|بــــ حلو|د|

5|8536 ل|لحبــــ|حمد |دين سعيد تـــوفيق |ن ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4|7695 لبــــقرى|عثــــ |لبــــ|لعظيم عبــــد|نشين عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8|45o9 لرحمن|محمود محمد صبــــىحي عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

88957o بــــر محمد سيد |ء ص|رس| سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

686o44 هد|لسيد نرص مج|لميس  لمنصوره|ره |تـــج

|3|66| يل|لرسول ط|حبــــيبــــه عزتـــ محمد عبــــد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|456|| لرحيم|ئ  عبــــد |ئد رج|محمد ر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

246834 حد يحن |لو|فتـــىح عبــــد | محمد رض لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

322|97 ء مجدى محمد سعيد|دع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5o8|43 دتـــ فهيم عزتـــ محمد|غ سكندريه|ل|بــــ |د|

36o9|7 لق مصطفى|لخ|لسيد عبــــد|محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

82|358 ي ي| فس نجيبــــ مكسيموس|نىح  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

833689 حمد|حمد محمد |بــــرين |ص |نوعيتـــ فنيه قن

42|55 ي|ر
هيم عىل|بــــر|م |لسل|عبــــد | ئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|44898 لخول|حمد |حمد فتـــىحي |ن |نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

35o458 لرحمن نرص تـــوفيق حسن هيكل|عبــــد ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

677436 لحسن محمد حسن|بــــو |لد |محمود خ هندستـــ بــــور سعيد
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45865o بــــينى |وى |لمعد|بــــدير  حمد|بــــو|لشر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|9934 ف | د|د موىسي ج|لسيد ج|رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

3478o9 |بــــر| |هيم عط|بــــر|
ى
هيم دسوق ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 

تـــ| بــــمرصوف

263844 ه | لمنعم زرد|لسيد عبــــد |يمن |مي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|5o398 حمد محمد عصمتـــ|مأمون  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

33274 لسيد بــــكرى|خلود محروس  هره|لق|عه |زر

8o|928 لعزيز|د محمد عبــــد|محمد عم ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

|35|59 لمنعم حسن|ح عبــــد |يحن  صل هره|لق|حقوق 

533686 ي عبــــد 
ي|لطيبــــ|مد نرص |لمقصود ح|مصطفى

ئى ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

792222 مصطفى محمود رفعتـــ محمد غنيم ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

477569 ى  لصورى|حمد |فرح حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

87|625 ممدوح زىكي محمد| ند سيوط|حقوق 

623547 بــــ|هيم محمد محمد خط|بــــر|رغد  ط|ر دمي|ثــــ|

46396 لدين صديق|لعظيم مىح |ء عبــــد |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

329236 دى محمود خليفه|له|ر بــــدر عبــــد|نتـــص| |تـــربــــيتـــ بــــنه

2697o| ن محمد رحمه|حمد رمض| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

787769 ر|ن عم|يدى محمد طلبــــه زيد|ه زيق|لزق|بــــ |د|

3288o3 ى |محمد حس ي محمد|بــــومو|ني 
ى
ق ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

4|47|5 ى سيد |ي حمد محمد خميس|سمي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

46846 ل تـــرىك|حمد كم|سميه  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

764547 ويش|ن ج|لرحمن نبــــيل محمود محمد عثــــم|عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

7o629o بــــو مهدى|حمد عىل |ده يشى |غ لمنصوره|طبــــ 

2|6368 ن|مصطفى محمد حسن محمد عىل وهد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

9|3579 مصطفى محمود موىس محمود   ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

8o9433 صف|ض و|هبــــه شكري ري ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

86o2oo لنعيم|حمد محمد عبــــد|مه |س| ي|بــــ |د|
|لمنى

|28o85 م موىس|لسل|حمد سمي  عبــــد | ن|هندستـــ حلو

648984 حمد عىل|محمد فتـــىح محمد  زيق|لزق|صيدله 

224379 م فتـــىح خليفه|يوسف هش دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم
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333876 بــــر|ور ص|لجمل مج|محمد  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

33549o  محمد مصطفى
ى
منتـــ صبــــىح صدق ى شمس|د| بــــ عي 

|42834 ء قدرى يوسف محمد|سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|273o7 لبــــطل|ح |لفتـــ|م عبــــد |فريده عص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|22559 ي|ه
ي عبــــد | ئى ح صبــــري|لفتـــ|يحن  هره|لق|حقوق 

|75662 رثــــ عىل|لو|بــــرين عىل عبــــد |ص ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

77836| دى متـــول|له|م محمد |سهيله هش زيق|لزق|نوعيتـــ 

758592 حمد|لسيد محمد |نس |ن عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

44o453 ن|هيم طول|بــــر|هلل |رحمه عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

22265| لحسينى| |لنج|بــــو|لمنعم |مريم محمود عبــــد ن|هندستـــ حلو

6599| حد|لو|لسيد عبــــد |حمد |لد |خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

869687 هلل محمد|مروه محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

885567 لبــــ محجوبــــ |ء عىل ط|حسن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24637 ف محمود قن|مل | هيم|بــــر|وي |رسر ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

353278 حمد|حسن محمد حسن  ى شمس|تـــج ره عي 

462|63 دتـــ|هيم محمد زي|بــــر|ل |حمد جم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

259869 هلل| |ئى لطفى محمد عط|م| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

2|2965 ن|ل محمد يوسف رمض|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

8o825o لحميد|فرحه محسن محمد عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

76693o ف س|محمد  بــــ|لسعيد خط|لم |رسر هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

24247 منيتـــ محمد فتـــىح عطيتـــ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o8586 بــــو عقيله|لعزيز |ل عبــــد|ره جم|س لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

675488 ى عىل|د |رق فؤ|مصطفى ط مي  لمنصوره|هندستـــ 

|2|3o7 ىط|لمع|بــــو |تـــم سمي  |ر ح|مي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

277o| ف ربــــيع |م |مي  ى|رسر وى|لجي  ه ى نوعيتـــ جي 

77646| د|لجو|تـــ محمد محمود عبــــد |ندى نش زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6|o935 ف أبــــو| م|لسعود محمد حم|حمد أرسر |بــــ طنط|د|

845247 ي قديس ص
ى
لح|مريم شوق سيوط|صيدلتـــ 

693424 هيم كبــــشه|بــــر|عمرو محمد محمد  لمنصوره|هندستـــ 

22|4o3 لنويىه|حمد فتـــىح محمد |لدين |نور دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص
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859263 ي 
ي عىلي|سم|مصطفى

ى
عيل شوق ي|عه |زر

|لمنى

847345 ن محمود عطيتـــو|ء رمض|رس| ن|كليتـــ طبــــ أسو

25o849 ى هلل جرجس|مجدى عبــــد| كرستـــي  شمون|نوعيتـــ فنيه 

||7484 لعزيز|ن عبــــد |لدين رمض|ء |دهم عل| ى شمس حقوق عي 

83544o حمد سعيد فنجري مغربــــي| قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

4849| ى ند|ء ن|سم| |دى حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36995| عيل|سم|لسيد عىل |تـــ |جمل كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

752543 ن|حمد عىل محمد سليم|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

332|64 لحميد|بــــ جودتـــ عبــــد|يه|هديل  |علوم بــــنه

7o5293 لزميتـــى|سط محمد عىل |لبــــ|عبــــد | دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|74237 لزهرى|لد محمد |خلود خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

22o56 حمد عىل|لدين |د|ئى عم|م| هره|لق|حقوق 

265973 لسميع|ىط عبــــد|لع|لد عبــــد|محمد خ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

832492 ي|ف محمد كم|عف ل طي  سيوط|عه |زر

842493 يوبــــ جوده|حمد |زينبــــ  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

7885o6 لسيد عبــــده|لح |ن ص|رو لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49|5o4 بــــرهيم بــــدر محمد بــــدوي|حبــــيبــــه  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o84o2 ى رمض|ن |د رمض|زي ن عىل|مي  لمنصوره|ره |تـــج

7o36o8 لم محمد ربــــيع|عىل س| يش زيق|لزق|علوم 

79|533 هيم|بــــر|لح |ن بــــيوم محمد ص|حن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9|82|7 ه محمد |لل|محمود محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

7|8o32 وي|لفد|هد |محمود مسعد محمد مج سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

7o6726 لجيد|م محسوبــــ عبــــد |د هش|زي لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

479o43 بــــ|لحميد غر|حسن حمدى حسن عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4|643o وى|لمحل|مد محمد  |ذ محمد ح|مع لشيخ|ره كفر |تـــج

689436 ن|حمد رمض|مه |ئى فتـــىح سل|يمنى ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

439828 ى  ي|سلىم طه حسي 
لسجينى لشيخ|علوم كفر 

495266 ن|لرسول زىك شعبــــ|دل عبــــد |مصطفى ع |ره طنط|تـــج

37|35| ي نعيم فوزي حن لشهيد|عبــــد| شي  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح
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25|5|6 ف|حمد صبــــىح عبــــد| هلل رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

86oo79 حمد سيد عبــــده|ء |رس| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

63653o لرحيم جوده  سليم|حمد عبــــد|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

323524 حمد|بــــو بــــكر |رغد محسن  ى شمس علوم عي 

46|8|9 ف حسن  دل|لع|محمد أرسر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4o3767 ى محمد| ى محمد حسي  حمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34oo9o ى عفيفى |ي  |لبــــ|لسيد عبــــد|سمي 
ى
لكوم|ق |نوعيتـــ بــــنه

639397 هيم|أمل محمد سعيد إبــــر زيق|لزق|حقوق 

|35|7o حمد فوزي محمد مرزوق| ن|علوم حلو

268568 ف عبــــد|بــــ |يه| ن|لحسينى رمض|ح |لفتـــ|رسر لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

442548 |لعط|بــــو|م |لسل|ء محمد عبــــد|لزهر| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5o9o|3 وى|لعز|سعيد مصطفى سعيد مصطفى محمد  |عه طنط|زر

42579 حمد|س |عبــــ| در عط|ن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

863326 لدين حسن|منيه حسن فخر | دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

493248 ن|هيم حسن رمض|بــــر|حمد حسن | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

76453| مر|حمد ع|م عيس جبــــر |سل| نوعيتـــ بــــور سعيد

42623 لعزيز محمد|محمود عمر عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

39245 ى|ديه خ|ف لد فهىم حسي  هره|لق|ره |تـــج

843o8| ح محمود|لفتـــ|رفيده عىلي عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6282|4 لسيد زيتـــون|حمد |عيل |سم|لدين |رضوى بــــدر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

2|45|4 شم|هيم ه|بــــر|حمد |حمد محمد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7|oo42 هيم عىل|بــــر|لعظيم |لسيد عبــــد |هبــــه  لمنصوره|عه |زر

697|o2 حمد محمد منصور|دل |هلل ع|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

767482 فظ سبــــيكه|رق محمود ح|عزيزه ط ى شمس| لسن عي 

9o7|74 ن  |ء رفعتـــ محمود رشو|سم| ج|عه سوه|زر

37677 لعظيم عىلي|يوسف حمدي عبــــد  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

72|44 لسيد حسن|ديه حسن |ن لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4288o حمد عىل|لدين |ح |ء محمود صل|شيم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

9o2953 لسيد |حمد |يه فوزى | ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

422943 لبــــدوى|دى |له|لسيد محمد عبــــد |ندى  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري
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634o88 بــــر|محمد عىل لطفى ص زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

23|388 لسطوج|لسعودى عىل |مه |س|يوسف  هره|لق|علوم 

82o48 ل قرئى محمد|لرحمن كم|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9|5565 ح معتـــوق |لفتـــ|ء فتـــىح عبــــد|سم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|2969o ل|لع|محمد مصطفى رجبــــ محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

23767 لمجيد|لمنعم عبــــد |حمد عبــــد |عمر  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

642375 حمد عمر|دق |لحكيم ص|حمد عبــــد | |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

54o384 در قنديل|لق|لسيد عبــــد|ن محمد |يم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

346|35 هيم عيس|بــــر|لعظيم |هيم محمد عبــــد|بــــر| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

37||39 رس مصطفى سيد خليل|مصطفى ي ى شمس حقوق عي 

25269| يف طنط|ريم|ن وى محمود|ن رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

8888|8 حمد تـــوفيق |حفصه محمود  سيوط|عه |زر

3|3779 د|د محمد تـــوفيق ج|حمد ج|ئل محمد |بــــ ن|يه| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

444|92 ي|لق|دي أحمد |له|مصطفى محمد عبــــد
ضى لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

24743o ى|لسيد حلىم حس|م |حس ني  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

755754 ف محمد عبــــد |م |ريه لحكم|رسر عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

8o4463 |ل محمد عط|ل جم|نه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

222472 لرحمن|لرحمن عبــــد|رق عبــــد|لد ط|خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|73o5o ر|لنج|هلل محمد حلىم محمد |عبــــد  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

875492 يف |ه |لل|لرحيم عبــــد|مصطفى محمد عبــــد لشر ج|طبــــ سوه

452592 وى|لعشم|ود محمد |حمد سمي  د| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

86|922 ين  لم|حمد حزين س|رسر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7o7735 لسيد|محمد ممدوح خليفه  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

3|8|49 لمعىطي|ن عبــــد|يوسف محمد شعبــــ |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o4448 لفى|ل|لمعىط |م محمد عبــــد |محمد هش |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

69o435 لمهدى عىل محمد|ء |دع لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

823247 س|رحيل نبــــيل رشدي غط هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|o433 حمد حسن |لحسن |بــــو|عمرو  ج|حقوق سوه
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5|2838 لروس|بــــو|زق عىل |لر|لحميد عبــــد|محمد عبــــد |حقوق طنط

|28699 مه|هلل سل|محمد ربــــيع عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

92386| لرحيم |ه عبــــد|لل|دل عبــــد|بــــرين ع|ص ج|بــــ سوه|د|

6269o5 ي|
ه ضى زق|لر|وى عبــــد|لقن|لرحيم |ء عبــــد|مي  زيق|لزق|ره |تـــج

754375 عيل|سم|لد محمد |خ| زين عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|28863 لس خ د|لد حلىم عي|كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

547566 لشيخ|لرحمن |محمد عمر محمود عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

33o726 لسيد جعفر|بــــسنتـــ يشى  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

5|32o3 وى|لشعر|لمنعم عدل حسن |حمد محمد عبــــد | لشيخ|عه كفر |زر

4o|253 ي
ي|حمد محمد عىل | |دئى

لدقيفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

426o33 هيم|بــــر|هلل |هيم عبــــد |بــــر|رقيه محمود  |علوم بــــنه

54599 ر سيد محمود|ن مختـــ|يم| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

355o56 ى عطيتـــ |ي هيم عطيتـــ|بــــر|سمي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

436689 بــــو نرصه|عىل فوزى محمد | رودين |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

85oo78 د محمد|ح رش|لفتـــ|محمد عبــــد سيوط|حقوق 

428385 لقيع|ض |ض محمود ري|ريم ري |طبــــ طنط

839898 لعزبــــ|لد صديق |نوبــــي خ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

923|63 بــــع |مه سمي  ط|س| |ندر|س ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

34|o28 لعروج|حمد عىل محمد عىل | |طبــــ بــــيطرى بــــنه

2|2777 حمد يوسف|مد |م ح|لد هش|خ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|7|979 ل|لع|حمد محمد عبــــد |لسيد |حمد | سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

782242 عيل|سم|هيم |بــــر|لسيد |هبــــه  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

534599 ف محمود محمد ش كر|منى أرسر ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

328693 هلل محمود|ن عبــــد|هلل رمض|عبــــد هره|لق|ج طبــــيع |عل

353595 لؤي يوسف رزق بــــيومي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4957|2 ح محمد|لفتـــ|عىل حسن عبــــد هره|لق|م |عل|

288o62 لسيد سعيد|حمد مىح محمود عبــــد | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

7|6296 لسيد حسن عمر|حمد | لمنصوره|حقوق 

3295|4 ر|د عمر مختـــ|ء محمد محمد فؤ|ل| |صيدله طنط

8|8536 تـــوفيق محمد تـــوفيق محمد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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5455o6 مشيىطي|ل|ء قطبــــ |محمد عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3|3|5o  |ن |نور
ى
ف صدق حمد كمون|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

477562 م|لمقصود حسن سل|حمد عبــــد |نس |ن سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

4|5998 لبــــريىمي|هيم |بــــر|حمد |ن |سوز بــــ دمنهور|د|

83|o35 ي ن| ل|در قلد قزم|نىح  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|44967 كريم وحيد حمدى محمد محمود ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

72||7 حمد|مريم حمدى رجبــــ  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

436636 ل|لفو|بــــدين |لع|حمد عىلي زين |بــــثــــينه  لشيخ|ره كفر |تـــج

|56||| وق جم حمد عىلي|ل |رسر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

287|54 حمد|حمد فتـــىح محمد | شمون|نوعيتـــ 

2|6|o| حمد محمد محمد|ن مجدى |نوره هره|لق|بــــ |د|

38652 لنور|بــــو |تـــ |لشح|دل |ء ع|زهر هره|لق|صيدله 

64|39 وق محمد  لسيد محمود|هيم |بــــر|رسر لفيوم|لعلوم |ر |د

47766o ل|ر خليفتـــ هل|لستـــ|هلل محمد عبــــد |منتـــ  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

29646o حد محمد|لو|س عبــــد|حمد محمد عبــــ|ل |بــــل تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

542oo در|لق|حمد محمد فتـــىحي عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

|73355 مه|رق محمد طه سل|ط ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

43|98 لحنبــــىل|مد حسن |م محمود ح|هش ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

785o2| مر|ء مصطفى محمد موىس ع|رس| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

6289o3 ى محمد عمر عىل دبــــل حسي  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

92955 حمد محمد| |هدير رض ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

46o852 لسعدئى|بــــ |لوه|هدير محمد عبــــد لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|6oo45 ى|هلل |عبــــد  سعد عبــــده حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

453988 محمد محمد حسن بــــسيوئى حسن ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

8|23|o محمد| معتـــز محمد رض ي|علوم 
|لمنى

922|56 لموجود |حمد عبــــد|ل |ر جم|من ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

337449 لعزيز عىل|حمد فرج عبــــد| |حقوق بــــنه

646|2 حمد خلف|لنبــــى |ن عبــــد |يم| لفيوم|علوم 

76o596 حمد محمد سليم|ء |شيم ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 
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252938 زيفى|لزق|ربــــيع محمود خميس | مرن شمون|نوعيتـــ 

835275 لسيد|لنبــــي |ل عبــــد|جم| دين دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

779382 لسيد|لعزيز |حمد عبــــد | |رض زيق|لزق|هندستـــ 

263333 وى|لشس|لعزيز |ء محمد عبــــد|شيم ي صىح بــــنه
|معهد فنى

44522 لدهبــــ|بــــو|ن |حس|مد |ء محمد ح|وف ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

443797 ى خ لعزيز|حمد عبــــد|دى |له|لد عبــــد|نرمي  لمنصوره|حقوق 

77347o هيم|بــــر|هيم زىك |بــــر|ده |غ زيق|لزق|نوعيتـــ 

292334 دو|مريم مصطفى فتـــىح ج هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o55|4 ي|محمد صل
لرحمن|ن عبــــد |ح تـــعى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

479o95 لحليم مبــــروك|حمد عبــــد |بــــ |يه|كريم  سكندريه|ل|هندستـــ 

4o537o لسيد عطوه|بــــ |حمد حج|ر |من سكندريه|ل|بــــ |د|

356o72 حمد| |يتـــ محمد زكري| ى شمس حقوق عي 

||77|3 م|لسل|حمد عبــــد |مه |س|يزه |ف ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

268395 رثــــ خليفه|لو|محمد عزتـــ عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

778855 ل|لع|حمد عبــــد |بــــ |يه|كريمه   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

|322o7 هيم|بــــر|د سيد |قمر عم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

87433 د|مل مر|ن ك|محمد عثــــم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

423277 ن|ن عىل رمض|در محمد رمض|ن ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2|753  عبــــد |ريم|ك
ى
لغنى|لرؤف عبــــد |ن شوق هره|لق|ره |تـــج

22426o حمد|سهيله وليد سيد محمد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

752684 م|لسل|ن عبــــد |رس رمض|محمود ي ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

8549o5 بــــ|لوه|ح عبــــد|حمد عنتـــر صل| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

485293 لح|س ص|ن محمد محمد عبــــ|رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

442|o8 ض فتـــىح يونس بــــدر|لمنعم ري|حمد عبــــد| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

55o94 دق|لحليم ص|حمد عبــــد|محمود  ره بــــنى سويف|تـــج

628643 تـــ | در|لق|حمد جوده عبــــد |مي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|77864 حمد محمد يوسف|عمرو بــــخيتـــ  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

347639 ن مصطفى فرج|عمرو رمض ى شمس|تـــج ره عي 
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623|2 ن|سيد رجبــــ سليم| رض |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

5|4869 ي|لفخر|لعظيم |يمن محمد عبــــد |ن |رو
ئى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

43o79 بــــودهبــــ|لمجيد |لمجيد مبــــروك عبــــد |ء عبــــد |شيم هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

34o32o لم|محمد محمود محجوبــــ س ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

325o64 د محمد|لجو|يوسف محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4289|5 عيل|محمود محمد محمد إسم |عه طنط|زر

444642 زى زعيتـــر|جده مجدى خرصى حج|م لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

622o27 لبــــدج|لد عطيه محمد |عمر خ ط|بــــ دمي|د|

832582 رك|وي مبــــ|لف|هيم |بــــر|يه | دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

886928 مل ملك |فتـــىح ك| رين|م سيوط|تـــمريض 

66833 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|هبــــه  لفيوم|علوم 

4o3755 عيل|سم|عيل |سم|دل |لدين ع|عز  سكندريه|ل|ره |تـــج

7|798| ى ع|ي لمرىس صقر|حمد |طف |سمي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4|964o لمحسن محمود يونس|نور عبــــد|لمحسن |عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

4|2347 لحلو|هر مىح |أحمد م لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3||o32 يد|بــــو |لمقصود |م محمد عبــــد|سل| ى لي  ج|بــــ سوه|د|

4o62o4 ظر|لن|م حسن محمد حسنى |ن هش|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2338o9 هيم|بــــر|هيم محمود حسن |بــــر| |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

5239|6 لرحمن|م عبــــد |ر هم|لغف|ن محمد عبــــد |مرو ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

894o39 رف |لرحمن سيد حسن ع|عبــــد ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

9245|9 ئى نبــــيل سليم |جرجس روم ج|صيدلتـــ سوه

66333 دى محمد|ن ن|يوسف نعم لفيوم|بــــ |د|

686337 لفى|ل|حمد |لعظيم |لرحمن عوض عبــــد |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

359736 ج  شفيق|د ن|رتـــ ميل|س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7|2497 ى  محمد محمد حسني 
ى
محمد شوق لمنصوره|حقوق 

|44699 حبــــيبــــتـــ سعد مصطفى محمد سيد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

87o365 حمد|ي جمعه |ء عط|رس| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4o3236 لسيد|يق |جر محمد ف|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o874o س لملوم|دل عبــــ|حمد ع| ي|هندستـــ 
|لمنى
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7|3288 حمد عقل|رس فريد |ي ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

9|96o4 لسيد عىل |تـــم |محمد ح م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

7||383 ف محمد |عمر  هيم محمد بــــدر|بــــر|رسر ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

677926 لزقرد|لسعيد حسن |حمد |مه |س| لمنصوره|حقوق 

53425 ى رجبــــ عبــــد |ي لعظيم تـــوفيق|سمي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

494828 للمع|مد |حمد محمد عىل ح| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6ooo8| ي
ع|لسبــــ|ن |لعزبــــ رضو|لعزبــــ | |دئى |بــــ طنط|د|

265o55 لليثــــى|لعظيم محمد |لعظيم مجدى عبــــد|عبــــد ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

756468 لكريم محمد|حمد فتـــىح عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6o757| لسيد محمد عز|د |زي |هندستـــ طنط

335878 لىحي محمد|هر عبــــد|رضوى م ى شمس|د| بــــ عي 

5|238 تـــ | للطيف|م عبــــد |عيل تـــم|سم|مي  حقوق بــــنى سويف

7o464 بــــ|لتـــو|مه محمد عبــــد|س|جر |ه لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3588|2 لسيد محمود|لسيد محمود |  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

48959| لعبــــد|تـــ |ء محمد محمد بــــرك|ل| سكندريه|ل|بــــ |د|

897587 ه | ه بــــدوى |لل|حمد عبــــد|مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

69|888 ف | بــــوزيد|لسيد زىك |رسر لمنصورتـــ |تـــمريض 

8382|o لعزيز|ل عبــــد|هلل سيد كم|عبــــد ي|س|معهد در لسكر ج| |تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولوج 
سيوط |

|42468 س محمد|ر محمد عبــــ|مي ن|تـــربــــيتـــ حلو

6|5o| د طلبــــ|حمد محمد رش| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

6|6783 ن|للبــــ|بــــع |لتـــ|حمد |ء |رس| سكندريه|ل|صيدله 

444o28 يف|وى جمعه |شعر| دين بــــوشعيشع رسر عه مشتـــهر|زر

43852o ى طلعتـــ محمد | هيم|بــــر|حمد خي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

7|6|79 ى |ء |رس| لمرىس|هيم |بــــر|لسيد |مي  لمنصوره|حقوق 

272228 ى|يه محمد حسن ش| هي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

26234 حمد|حمد زينهم |محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

854793 حمد محمد|لد محمد |خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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3|437| حمد|حمد طه |مهند  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

882363 لمؤمن  |يه محمد عىل عبــــد| سيوط|تـــربــــيتـــ 

26ooo3 لرحيم|لعزيز عبــــد|ء عزتـــ عبــــد|ل| |صيدله طنط

7|636o ل|لرحمن محمد يوسف بــــل|عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

893435 حمد محمود عطيتـــ |بــــوضيف |محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o6869 هيم محمد|بــــر|مي خليل  ي|علوم 
|لمنى

695437 ف |محمد  دى|له|حمد سعد عبــــد |رسر لمنصوره|ره |تـــج

794|57 ر عطيه|لسيد دويد|ء |ول عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

762727 ن|عمر محمد سعد محمود زهر ره بــــور سعيد|تـــج

|56522 لحميد مصطفى بــــكرى|لدين عبــــد |نور  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

682594 لسيد|هيم |بــــر|هيم عىل |بــــر|ء |رس| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

533767 لخطيبــــ|لسيد |عمر نبــــيل محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

8|9383 درس|وجيه محروس تـــ| لور ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

9o92oo يف خ بــــوزيد حسن |لد عىل |رسر ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

|662o4 س|حمد عبــــ|لحليم |محمود عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7835|| ى عبــــد |ل عيل|لرحمن عىل أسم|شي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

859o63 م|لسل|د عبــــد|نور رش|ئشه محمود |ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

535253 لجليل محمد|لحمد عبــــد|بــــو|د |ره عم|س عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

762o75 هلل محمد|ء سعيد عبــــد |ل| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

7o4||9 زى|م شفيق عىل حج|محمود عص لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

756399 دق خليل منصور|خليل ص تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

682382 لعز|بــــو|لمجيد |سعد محمد عبــــد  |ندى  لمنصوره|علوم 

624478 ن|أحمد أحمد مسعد سليم| ند ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

349676 لخول|مد |ن ح|دل رمض|مريم ع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

2584o| ظه|حمد محمد محمد بــــ| شمون|نوعيتـــ 

27|269 ى عبــــد |رهف مسعود  ى|لمجيد ي|مي  سمي  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

8|5o36 ي ف| يق حكيم وهبــــه|نىح  ي|بــــ |د|
|لمنى

9o83o9 | بــــ|مل بــــض|رص ك|ردين ن|ن ج|بــــ سوه|د|

49448 ي|ر
لعظيم سيد|محمود عبــــد | ئى ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

26|275 لسيد|يه طلعتـــ سعيد محمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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258422 م محمد موىس|محمود هش تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

867745 حمد|ء محمد فوزي |دع ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

62377o يغ|لص|لعزيز محمد |رضوى محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

|39494 هر|لظ|ن عبــــد |هر سليم|لظ|بــــسنتـــ عبــــد  ن|صيدله حلو

4oo876 لمنعم فتـــىح محمد|ء عبــــد|ل| ى شمس| لسن عي 

323644 دى|له|لد عىل |رغدتـــ خ ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

428o76 ى محمد  حمد|ىط |لع|حمد عبــــد |لجي  |ره طنط|تـــج

922|28 حمد |رق محمد |خلود ط ج|هندستـــ سوه

|482o9 ر محمد رشدى بــــدوى|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

32565 ف ج|محمد  يد|لمول ز|د |رسر كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6|66|3 ي
وى|لعشم|عبــــده محمود | دئى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2|8384  محمد |تـــفى محمد 
ى
|لدسوق

ى
لدسوق ى شمس| لسن عي 

753|97 لكريم محمد|حمد محمد عبــــد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

627|73 لسيد|ح سعيد خليل |سم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

355434 لنبــــى|حمد محمد عبــــد| |نور ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

782864 ح محمد محمد|محمد صل زيق|لزق|حقوق 

33o4| لغنى|زق عبــــد |لر|ره خميس عبــــد |س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4277o6 لمرىس|لسيد |محمد مصطفى  |علوم طنط

75o55o حمد|لرءوف |د محمد عبــــد |زي عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

6263o6 لغنى|م محمود عبــــد|سلىم س قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

49485o حمد محمد يونس|دي محمد |ش بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

3|7|86 لرحمن|ل محمد عبــــد|حمد جم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o8362 لمنعم محمد عىل|بــــسمه عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

33433 ورده عرفتـــ بــــريك محجوبــــ ن|ضتـــ حلو|علوم ري

78o833 ن|لسيد عثــــم|حمد |هلل |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

79oo44 محمد حسن محمد حسن محمد عىلي ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

9|5o56 ن |لم|حمد س|ن |لم|لد س|خ سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6298o مل|كر ك|م ش|نوبــــ س|بــــ| ره بــــنى سويف|تـــج

9|8872 ل حسن |لع|ء عبــــد|محمد عل ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
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48o832 خلود وحيد محمود بــــيومي محمود سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

246o55 زق|لر|مجد محمد وفيق عبــــد|هلل |لمعتـــصم بــــ| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

468|8 لفضيل سيد|لح عبــــد|جر ص|ه ن|تـــربــــيتـــ حلو

|397o6 حمد محمود مسعود|مريم  ى شمس|د| بــــ عي 

|35857 ين سكندر فرج|فرج | في  ى شمس|تـــج ره عي 

65529 لنور|بــــو |در |لق|بــــ عبــــد |لتـــو|محمد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

48o57| هلل|لنبــــى معوض عوض |حمد عبــــد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2o952 دل حسن|م ع|دل عص|ع رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

53333| ل|لع|لد سعد محمد عبــــد |لرحمن خ|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

79o564 ن|محمود عزتـــ محمود سكر حقوق بــــورسعيد

436445 جورج | مي  زكري|دى |ف سكندريه|ل|طبــــ 

494|96 ضى|لق|هيم عبــــده |بــــر|محمد فيصل  ره دمنهور|تـــج

8885o| ى محمد عبــــد|ي ى  |سمي  لرحيم حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

229|9 لدغوثــــ|لعبــــد |لمقصود |در عبــــد |لق|يوسف عبــــد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

3484|8 حسن| ندى وليد سعيد رض ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|479|9 محمد محسن محمد متـــولي ى شمس|تـــج ره عي 

266479 بــــر مصطفى درويش|لج|نسمه محمد عبــــد ى شمس| لسن عي 

324267 حمد|لمنعم |محمود محمد عبــــد ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

333774 مصطفى مجدى نجيبــــ محمد زىك |ضتـــ بــــنه|علوم ري

626485 ى|لد محمود محمد حس|ل خ|م| ني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

439899 حمد سليم|حمد عىل |ء |ل| زيق|لزق|عه |زر

846554 ى رسي مروه حسن حسي  ن|سو|بــــ |د|

636856 لدين عرفه عىل|د |حمد عم| زيق|لزق|ره |تـــج

83o53o لمجد|بــــو|لحميد |رف عبــــد|لمع|بــــو|لحميد |عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

23o22 لحميد|م يشي عبــــد |لرحمن هش|عبــــد  هره|لق|حقوق 

448o64 لموجود|بــــر عبــــد |لسيد ج|ورده  سكندريه|ل|هندستـــ 

2|488o ود يوسف|لد محمد د|حمد خ| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

642oo3 لحفيظ|لسيد عبــــد|سهيله محمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4o427o يد|هيم محمد ف|بــــر|هيم مصطفى |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

762||6 هيم|بــــر|لدين محمد |مه محمد نرص |س| ره بــــور سعيد|تـــج
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434233 حمد سليم|حمد سيد|يه مصطفى | | تـــمريض طنط

446689 هلل|هيم حسبــــ |بــــر|عىل نبــــيه محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

66596 يه محمد رجبــــ محمد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

33o||6 هيم مطر|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|ء |رس| |نوعيتـــ بــــنه

2527|3 ى زين|ي ى محمود حسي  سمي  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|498| لشنتـــورى|سعيد محمد سعيد عىل  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

775|77  بــــند|لش|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |
ى
ري عىل|ق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64|o8| ء مدحتـــ محمد عىل حمد|ل| ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

464544 سم|ن ق|زق حمد|لر|محمد محمود عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3697o| ء زىكي عبــــيد زىك عبــــيد|رس| |حقوق بــــنه

5|o242 ن|بــــو نعم|حمد حسن |معتـــز  ط|معتـــ دمي|علوم ج

4858|6 ى|ء ربــــيع بــــدرى |ول حمد حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|8|75 مل عيد|لمسيح عيد ك|عبــــد ى شمس طبــــ عي 

34o|88 ى عىل|رس لطفى |حمد ي| مي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7o7|93 لذىك محمود|لمنعم |حمد محمد عبــــد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

362822 محمد محمود محمد محمود |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

48479| ف محمد عبــــد|رؤوف  لرحمن|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|5o74 حمد سيد |م مصطفى |حس ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

9o9|73 فظ |لح|لحميد عبــــد|لسيد عبــــد|لد |معتـــز خ ج |تـــمريض سوه

643o76 ف عبــــد |ندى  ى حسونه|رسر لحميد حسي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

829978 لفضل|بــــو|م |لسل|حمد عبــــد|نشوي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

3598o7 ي|ر
ن|بــــر موىسي سليم|ج| ئى ى شمس صيدله عي 

|27846 لمقصود|لملك عبــــد |مصطفى محمود عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

77|998 |لسيد حسن بــــيوم مىهي|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|223 حمد سعيد|تـــم |لدين ح|سيف  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

456472 هلل|هيم حسن عىل نعمه |بــــر|سلىم  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

348723 بــــونعمتـــ|هدير طلبــــ عطيتـــ مصطفى  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4|o|83 لزغبــــى|هيم منصور |بــــر|م |هش |ره طنط|تـــج

7|oo48 لسيد|لرؤف يوسف |هند عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

263o|o ن|منى محمد محمود محمد وهد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 
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784|46 هلل محمد|لحليم عبــــد|حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

32349 لرحمن عوف|هيم عبــــد |بــــر|حمد |يوسف  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

368o93 عيل محمود|سم|حمد سعد | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

459362 عيل|سم|د محمد محمد |جه سكندريه|ل|بــــ |د|

85267 هلل|م ضيف |حمد عل|محمد  سيوط|عه |زر

227269 ي سيد|لمنعم ري|محمود عبــــد
ض مصطفى دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|

ه ى جي 

3374|7 ن|م محمود يوسف حمد|بــــتـــس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

22o|o2 فح|هيم ط|بــــر|دل محمود |ندى ع ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8o|32| هيم|بــــر|هر |بــــ م|يه| |دين سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

52o62o ف عبــــد|ن |حن ى|بــــو |لعظيم |رسر لحسي  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

25|622 ن|يمن محمد رضو|محمد  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

76o835 ى لبــــيبــــ طه|خلود محمد  مي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

77578 ل فهىم|لد كم|يه خ| ن|حقوق حلو

495686 ئى|لصوف|حمد |للطيف |حمد عبــــد |محمد  ره دمنهور|تـــج

4452|5 حمد محمد عبــــود مجىل| سكندريه|ل|هندستـــ 

837|6 لق|لخ|ن محمد عبــــد |حمد رمض| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

236333 ن|ر ضو| د محمود زكري|جه ن|حقوق حلو

832654 هيم|بــــر|محمد فوزي عىلي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

525743 حمد|لسيد عىل |رص |محمد ن بــــ دمنهور|د|

2552o3 لحلبــــى|ء سعيد مبــــروك محمد |لىمي ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

85o395 لدين حمدون عىلي|ح |لرحمن صل|عبــــد سيوط|تـــمريض 

639o86 هيم|بــــر|رى |تـــه بــــند|دل شح|حمد ع| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

6386o2 لسيد|عيل |سم|دى |له|حمد محمد |ء |ثــــن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o653| ي عىلي|هلل ن|م عبــــد|سه ج  ي|بــــ |د|
|لمنى

83o93| لشكور محمد سليم|ء عبــــد|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

43||2 ى |هيم سيد حس|بــــر|تـــم |ح لليثــــى|ني  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

425235 م|لكتـــ|ء مجدى محمود |سم| سكندريه|ل|علوم 

4898o3 نم|عصمتـــ محمد صبــــىح محمد غ إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

258726 ئى|لعجو|د |عيل فؤ|سم|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

5o238o لس مجدى نجيبــــ بــــولس كي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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277956 ىط|لع|طمه روج محمد عبــــد|ف وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

3|8385 نور محمد|لح |عمرو ص ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4364|2 لحكيم| |لنج|بــــو |حمد حمدى عىل | لشيخ|تـــمريض كفر 

879483 تـــبــــ  |مد ر|بــــر ح|محمد ص سيوط|حقوق 

32|448 يوسف وليد عنتـــر محمد ى شمس|تـــج ره عي 

647725 لد حسن حسن محمد|بــــ خ|ربــــ عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

846342 جون عزيز حلقه| دين سيوط|صيدلتـــ 

336646 لكردى|لعليم |ء حسن عبــــد|رس| ى شمس صيدله عي 

783239 ه عىل | حمد محمد|مي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

|33575 حمد|ل عىل |يه جم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

649o98 ل محمد|د محمد كم|عم وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

7322o ه ن| دى موىس سليم|مي  لفيوم|هندستـــ 

6o48|5 بــــينى سعد|لسيد |ء محمد |حسن لشر لمنصوره|حقوق 

33|648 هيم صقر|بــــر|هلل |لد عبــــد|كريم خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

26|o26 لسيد|نعمه سيد محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

868|92 تـــ|حمد شح|حمد محمد | دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

767246 هلل|لح محمد عبــــد|دل محمد ص|محمد ع عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

49955 ى  ىطي|لع|هيم فهىمي عبــــد|بــــر|نرمي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

4o335 ل محمود مزيود|بــــ جم|رح ن|تـــربــــيتـــ حلو

67854| ج|لفر|ل عبــــد |نس محبــــ جل| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

5|83| لد سيد حميده|جر خ|ه لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

4|oo|5 حمد|هلل وهبــــي |حمد وهبــــي عبــــد|عمرو  |بــــ طنط|د|

67|22 حمد|هدير محسن فهىم  لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

5o7o5o ي|رتـــ محمد |س
حمد محمد مدئى سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

338762 بــــو ليلتـــ|لمنعم |منى سعد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

448||9 ي
لرحيم|ضى عبــــد |محمد نمر ر| دئى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

2|9o52 حمد|لكريم |رم عبــــد|هيم ك|بــــر| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

|66o82 لغنى|حمد زينهم سعد عبــــد | هره|لق|طبــــ 

238834 حمد|لعزيز فضل |ره عبــــد|س هره|لق|عه |زر

9o6377 حمد |رص عىل |ريج ن| ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 
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692288 د حلوه|لسيد محمد رش|مريم  لمنصوره|ره |تـــج

78|967 لسيد|عيل غريبــــ |سم|ء |رس| زيق|لزق|هندستـــ 

49|9|o لرحيم هريدي|ضل عبــــد|هلل جبــــريل ف|منه  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32632o وق وليد ف روق محمد|رسر ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

2666o5 لمرغنى حبــــلص|هلل محمد محمد |منه  |حقوق بــــنه

53529o ق|هلل حمدى عىل أحمد |منتـــ  وى|لشر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||9937 للطيف|فرح محمد موىس محمد عبــــد  هره|لق|ر |ثــــ|

829573 لرسول عىلي عثــــمىلي|نشوي عبــــد تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

7463| ى حسن مريم محمد حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

239859 ى عبــــد|محمد  م|لسل|حمد حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|4|429 ل|لع|لكريم عبــــد |م عبــــد |لس|م محمد |سل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7o6455 لسيد محمود عىل|ئى محمود |م| لمنصوره|بــــ |د|

349575 ي|لسميع عبــــد|لدين عبــــد|م |محمد حس
لغنى مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

477296 لبــــسيوئى|دى |له|رق عبــــد |حمد ط| سكندريه|ل|ره |تـــج

|43443 ن|جر محمدعزتـــ محمد عثــــم|ه ى شمس|زر عه عي 

897|89 رثــــ |لو|شم عبــــد|ممدوح محمد ه ي صىح سوه
ج|معهد فنى

49|49 مل محمد|محمد عطيتـــ ك ن|حقوق حلو

9o5996 ن |لسم|لد محمدعىل |محمد خ ج|طبــــ سوه

8677|3 ي عربــــي عر|لر|م عبــــد|سل|
بــــي|ضى زيق|لزق|حقوق 

534468 حمد|رشدى ربــــيع رشدى  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

776523 ح|لفتـــ|هلل عبــــد|عيل عبــــد |سم|ء |رس| زيق|لزق|هندستـــ 

6864oo لعزيز|حمد نور عىل عبــــد |نور  لمنصوره|بــــ |د|

7|253 ى محمود معنى بــــدوى حسي  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

869o32 ف |ندي  مد|حمد ح|رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

8|3834 عيل|سم|ل خلف |جر جم|ه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

357o2| هيم|بــــر|لسميع |هيم عبــــد|بــــر|كريم  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

68|92 ى |رح هيم|بــــر|بــــ محمد عشي  لفيوم|نوعيتـــ 
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834599 حمد عىلي|لرحيم |محمد عبــــد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

544359 مل|بــــوز|د |سعد فؤ| يش ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|35o8| لرحمن|بــــتـــ عبــــد |لد ثــــ|طف خ|ع ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|6o45 حمد محمد محمود|ده |غ هرتـــ |لق|تـــمريض 

2o9o7 ف ي| رس سيد محمد حمزه|رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

36o325 عر|لش|عىل خليل | مجدى رض |بــــنه| هندستـــ شبــــر

249328 ف نجيبــــ صقر|ء |عىلي رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2|9o68 حمد محمود|ن |لرحمن رمض|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

886479 حمد |بــــ |لتـــو|ل عبــــد|محمد جل سيوط|صيدلتـــ 

433548 له|بــــو غز|ر |لستـــ|حمد محمد عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

88|924 لحميد  |دى عبــــد|لن|ن محمد|محمد سلم ي صىح 
سيوط|معهد فنى

25999o ظتـــ|لدين أبــــ|عيل مىح |سم|ء |ول ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

||797o م محمد منصور|حبــــيبــــه عص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o|242 ي|ن عىلي |محمود عىلي رمض لبــــهىح  |ره طنط|تـــج

7756o نور يعقوبــــ عطيتـــ|تـــرين |ك ى شمس|زر عه عي 

9||8o| حمد عىل  |حشمتـــ | ند ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4o3|59 حمد حنفى محمود|رس |دين ي|ن سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

63o744 هيم محمد|بــــر|محمد حمدى محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|45854 حمد سيد عىل محمد| هره|لق|حقوق 

|25573 تـــه|لد محمد شح|لرحمن خ|عبــــد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

462268 ل|لع|ل محمد محمد عبــــد |لع|ره عبــــد |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

43o359 ي|فرح أحمد 
ى

ثــــ|لسيد محمد ع |ره طنط|تـــج

876o88 كر محمد |عمر محمد نبــــيل ش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

879495 ن  |ن محمود شعبــــ|زينبــــ رضو سيوط|تـــربــــيتـــ 

26|554 يف | لحميد|حمد عبــــد|لسيد |حمد رسر |ره بــــنه|تـــج

5o5626 يف عىل عبــــد ئى|رس محمد محمد عن|لح|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

8678o6 ن عجور محمد حسن|رضو |هندستـــ قن

885434 فتـــ مج  |لش|هد حيدر عبــــد|مي 
ى
ق سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

64o452 لسيد|لرحمن طلبــــه |طف عبــــد |هيم ع|بــــر| زيق|لزق|حقوق 

259|5| حمد|ء يشى لطفى سيد |رس| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 
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5|5327 لكريم|ح محمد أحمد عبــــد|أمنيتـــ صل ره دمنهور|تـــج

6o|38 س حميده|شم عبــــ|ء محمد ه|ول تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7o922o هلل|مجد فتـــىح محمد عبــــد |م |سل| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

2|626o لعزيز سليم|محمد سمي  محمد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

5|3|72 ف س|حمد | لم|د س|لجو|لم عبــــد |رسر عه دمنهور|زر

23o944 هيم|بــــر|لق محمد |لخ|ل عبــــد|حمد جم| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

22|694 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|بــــ |لوه|حمد عبــــد| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

46|353 وي|لخرص|لسيد |عيل |سم|ء محمد |سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2633o3 حمد محمود دنيبــــه|ح |يمنى صل |تـــربــــيتـــ بــــنه

53466o متـــ محمد محمد عفيفى|س|ء |سم| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

76997| لجليل|لجليل محمد عبــــد|رحمه عبــــد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

8|5955 ي 
لحكيم|يمن فتـــىحي عبــــد|مصطفى ي |

سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

64o89| لسيد|لرحمن محمد عيس عىل |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

36|o32 لسيد خليل قطبــــ حسن|حمد | | معهد فنى تـــمريض بــــنه

68|6o هيم|بــــر|ن حزين |محمد شعبــــ لفيوم|ضتـــ |علوم ري

58942 حمد|لد حسن |خ| دين ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

334789 لعزبــــ|هيم |بــــر|منيتـــ مجدى | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

5|4|57 لنبــــى|سلىم ثــــروتـــ محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

7o2o65 لعزيز محمد|لد عبــــد |حمد خ| ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

35454| يف|يم| ن فرغىلي حسن رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

446o24 وي|لص|روق |هلل ف|عمر عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

5782o لعزيز|سط عبــــد |لبــــ|ن عبــــد |ن رمض|حن لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

35|622 ل|لجم|لحكيم سعد رزق |هدى عبــــد سيه|نوعيتـــ عبــــ

854993 ى عبــــد|لص|محمود خلف عبــــد لعزيز|لحي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o8|53 لح|لح ص|ل فهىم ص|ر جم|مي |علوم طنط

245o88 ى|هلل عبــــد|يه عبــــد| لمحسن حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

22568o هيم|بــــر|حمد سعيد سيد | كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

496o95 زل|ل|د محمود |رس فؤ|يه ي| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

249294 لهيدبــــى|لسيد |للـه |سلىم صبــــىح عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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7o8269 ز|لبــــ|لمنعم |تـــ محمد عبــــد |هبــــه فرح لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

62375o مر|أمنيه عمر أحمد محمد ع زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|27367 ي ك|
مل محمد|حمد مصطفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4464|2 ن|د تـــوفيق مرج|هر عي|دى س|ف ط|بــــ دمي|د|

|649o7 م|لسل|رس محمد عبــــد |ندى ي ى شمس| لسن عي 

|67483 ى محمود رمض|ي ن محمود|سمي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|6|539 لدغيدى|لسيد |ر |لستـــ|سيد عبــــد | سم ى شمس حقوق عي 

8|9645 ي|ر
ي |ع| ئى

هيم|بــــر|دل تـــفى ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

44o|48 يف بــــرك|ندى محمد عبــــد  تـــ|هلل رسر |حقوق طنط

8|8942 زر|د فتـــىحي ع|مريم ميل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|6|589 مي  نبــــيل فهىمي|دم | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4586o| لحبــــسر|لزغبــــى |هيم |بــــر|محمد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

89o2|9 هلل  |د |لرؤف ج|دل عبــــد|زينبــــ ع سيوط|عه |زر

|2|4o8 ن سعيد محمد عزيز محمود|نوره ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

75|595 حمد|رق محمد |سمي  ط ره بــــور سعيد|تـــج

|53o6o م مصطفى سعيد قطبــــ|حس هره|لق|بــــ |د|

334||7  عبــــد|
ى
لعظيم غزيتـــ|حمد شوق ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

6965|8 وي|لجد|لمرىس محمد |عمر  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

4o6545 لدين|دل مصطفى سعيد نور |ن ع|يم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|99|7 ي رزق شح
يتـــ هنى تـــه|مي  ي|علوم 

|لمنى

688663 لعزيز محمد محمد|در عبــــد |لرحمن ن|عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

238o|4 |لسق|هيم عىل |بــــر|دى |ء ن|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

62|55| ى رزق محمود سليم|ي لثــــعلبــــ|ن |سمي  ط|معتـــ دمي|علوم ج

6o|456 لجمل|لسيد عىل |حمد | تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

768647 لح|ح ص|يه عطيه صل| ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

363o39 رس محمد محمود|ء ي|وف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6|o856 ئل محمد شندى|ن و|نور لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|6o978 ن|لمغيثــــ سليم|حمد عبــــد |ح |ن صل|يم| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو
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9o6|9o للطيف |حمد عبــــد|محمد محمود  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5|463|  ذىكي أبــــو |آل
ى
|لعط|ء ذىكي محمد شوق تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8|4879 لعليم|ء ربــــيع عبــــد|عل| لي|د ي|بــــ |د|
|لمنى

7758|| طف نرص بــــرسوم|بــــيتـــر ع زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

343929 ل|تـــ فضل محمد هل|لشح|رحمتـــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

237547 ى |طمه عبــــد|ف حمد|لحميد حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

752o42 وق مجدى مصطفى محمود محمد رسر ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

322225 لسيد|م محمد غريبــــ |ريه هره|لق|ر |ثــــ|

82o946 ي|لور|لحميد |لد حسن عبــــد|خ
ى
ق ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 

تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

9oo826 در |لق|ج متـــول عبــــد|ندى ض سيوط|ره |تـــج

525o|6 ف جوده بــــدوى |ء |عل لحمىل|رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6|56|5 ر|لنج|حمد مصطفى |جد |س ط|حقوق دمي

54o52| هد|لدين مج|يشي نرص| رودين سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

627834 هيم حبــــسر|بــــر|ء سعد |ل| زيق|لزق|ره |تـــج

4o8824 حمدى عيد خليل| دين |بــــ طنط|د|

884758 ئيل هندى |كميل ميخ| يوحن سيوط|تـــربــــيتـــ 

86|846 نسمه فيصل فهىمي محمد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

478456 لديبــــ|كريم محمد محمد مجدى  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

34|o| هيم|بــــر|سهيله سمي  محمود  هره|لق|ره |تـــج

64784o حمد حسن يونس حسن عىل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

783566 عيل|سم|حمد |بــــ حسن |يه|قمر  زيق|لزق|حقوق 

33o782 د محمد فوزي|حمد عم| عه مشتـــهر|زر

85o56 تـــ عطيه عبــــد | لحكيم|لعليم عبــــد |مي  ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

266884 ه رجبــــ عبــــد| هلل محمد حسن|مي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2358|9 لعزبــــ|لرحمن |ره محمد محمود عبــــد |س هره|لق|م |عل|

9|55|5 رس  |رس سو|لصبــــور ف|رس عبــــد|ف ي صىح 
سيوط|معهد فنى

44466o ن محمد محمد محمد مطر|نوره لمنصوره|حقوق 

25873o ن بــــهجتـــ محمد|محمد رسح ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

787oo2 لحلبــــى|حمد |يوسف سعيد محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69378 لعزيز عطيتـــ|ء خميس عبــــد |دع لفيوم|بــــ |د|
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338763 لفنجري|لدين |ح |منى مدحتـــ صل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

526763 مل مصطفى عطيه|دل ك|عمرو ع سكندريه|ل|بــــ |د|

9o6967 ئى حسن |عيل حسن فرج|سم| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

6o2859 لسيد|لعزيز |هلل عبــــد |ل عبــــد |كريم كم لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

3|4348 ف |يوسف  لوحش|م |لسل|لسيد عبــــد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

28||78 د|د محمود محمد ج|ج| يش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

244249 هلل عىل حسن|لد عىل عبــــد|خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|665| لجليل عبــــده|ن حمدي عطيه عبــــد|يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

637779 هيم|بــــر|لمنعم متـــول |عبــــد| نور زيق|لزق|بــــ |د|

3|56|5 لنبــــى|يمن محمد عبــــد|بــــسنتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

834646 هلل|مه عبــــد|مح محمد سل|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7o287 لمحسن محمد |لمحسن حلىم عبــــد |ر عبــــد |عم
خميس

تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2464| ى | وي|لبــــط|هيم فرج |بــــر|منيه حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

626344 حمد سمي |د عطيه |نه زيق|لزق|ره |تـــج

436|77 |للطيف |لمجيد عبــــد |جد منصور عبــــد |م
وى|لبــــهنس

|حقوق طنط

6459| لحميد|ح عبــــد |لدين صل|د |ء عم|ل| لفيوم|عه |زر

88oo76 لعزيز مرقس |ئى عبــــد|رفن ه|م سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

676966 در|لق|عمرو محمد عطيه عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

2696|9 لسيس|عىل محمد | سه ي صىح بــــنه
|معهد فنى

252727 ه بــــسيوئى سعد عبــــيد| مي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

499oo9 م محمود صقر|ء عص|آل هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7o8549 لسيد موىس محمد|فريده محمد  لمنصوره|بــــ |د|

9|7626 محمود خليفه حسن محمد  سيوط|هندستـــ 

272|23 شم مصطفى|عىل مصطفى محمد ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

32o8|2 حبــــيبــــ| يىلي|ركو فيكتـــور |م هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|35639 هر محمد محمد|رحمه م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|79353 لمحسن حسن|محمد محمود عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|25o37 م مرىسي محمد|نىه هش وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

33|||| وري شلبــــي|زم محمد مغ|ح  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر
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36455 ف محمود محمد قطبــــ|محمد  رسر هرتـــ |لق|تـــمريض 

78o468 ء موىس محمد|ل عل|نو زيق|لزق|ره |تـــج

775363 ك|لمل|عزيز وجيه عزيز عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

7o5376 لبــــسيوئى|حمد محمود |رق |ط لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

648393 م|بــــ سل|لوه|د موىس عبــــد |فؤ ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

83|5|5 ل|لع|حمد سيد محمد عبــــد| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|58586 لحميد عىل|جد محمد عبــــد |ء م|سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32|746 مر محجوبــــ|حمد ع|مر |محمد ع ى شمس|تـــج ره عي 

4o57|| لسيد بــــهنس|ء بــــهنسي |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

898988 لحليم محمد |فتـــ عبــــد|ر| ند ج|بــــ سوه|د|

3566|6 ىط محمد حسن|لع|حمد عبــــد|ء |ل| |ره بــــنه|تـــج

63877| ء حسن محمود حسن|س عل|ين| زيق|لزق|بــــ |د|

|46|2o ن مجدي محمود محمد|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8||78 ى مرىسي|حمد عبــــد | لعزيز حسي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|7|o3 فظ|لسيد محمد ح|نور  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

2|3o93 لمقصود|حمد عبــــد|رس |ندى ي تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

84977o ن محمد|ء طه رمض|سم| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

779687 ن محمد محمود عىلي|محمود رمض زيق|لزق|هندستـــ 

9||3| ن عىل|ر سليم|عبــــي  مختـــ سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

443o38 وى|ح هند|لفتـــ|لقوى محمد عبــــد|يه عبــــد | لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

25456| لسيد فهىم مرصى|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

23|46o هيم|بــــر|روق محمد |بــــ ف|يه|محمد  ى شمس|زر عه عي 

|6267 ن|ل سيد شعبــــ|حمد كم|عمر  هره|لق|هندستـــ 

4o83|4 ن|حمد عثــــم|ن عىل |محمد رمض |بــــ طنط|د|

5||27| ر|زق عم|لر|د عبــــد |هيم فؤ|بــــر|محمود  سكندريه|ل|طبــــ 

337|2| لقوى جبــــر|ل عبــــد|تـــ جم|عىطي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2545|5 ن|ل ذىك رضو|رس جم|ف تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

848358 ي سعيد|حمد عبــــد|ء |لشيم|
لغنى ن|سو|بــــ |د|

8o4798 ى|سيمون كم|ن| ل جليل حني  ي|علوم 
|لمنى

|287|7 حمد محمد|رس |حمد ي| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

236o6o ى ح مد محمد|سهيله حسي  بــــ بــــنى سويف|د|
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5o827o جح|محمد بــــسيوئى محمد عيس ر سكندريه|ل|صيدله 

853|4o هلل عىلي حسن محمود|عبــــد ي|صيدلتـــ 
|لمنى

4232|2 م محمد زىك محمد|م هش|حس سكندريه|ل|حقوق 

5377o7 لشفيع محمد|م سعيد عبــــد|حس م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

75326| م|لسل|لسيد عبــــد |مؤمن محسن  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|73675 لحمد محمود عويس|بــــو |محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o97|6 عيل دومه|سم|هيم |بــــر|ر محمد |من دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

92o392 حمد محمود عىل خليفتـــ | قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

24o284 يف حمدى  لسيد ركبــــ|م رسر هره|لق|ره |تـــج

4o3283 تـــ حسن عىل|د|حبــــيبــــه حسن س إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

253699 مصطفى كرم محمد عطيه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

5|4843 ي|ر
فهيم محمد فهيم مصطفى| ئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

263848 ه محمد صبــــرى عبــــد| حمد|لحميد |مي  |ن طنط|سن|طبــــ 

78|355 يز عزيز|صفوتـــ ف| يف| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

268o23 ن|مصطفى صبــــىح مصطفى سلط ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

4|9689 بــــو زيد|مد محمود |حمد ح| لشيخ|بــــ كفر |د|

279275 حمد جلبــــط|م محروس |خديجه عص ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

446538
ى
مصطفى محمد محمود دسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|3996 لحميد|روق محمد عبــــد|يه سيد ف| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

642o9| ر حسن محمد محمد حسن|من زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

69626| |لعط|بــــو |لسعيد |عىل عىل  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

33|8|2 حمد|هر جوده |محمد م ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

7|3|6o م|لسيد هند|لسيد|حمد |ئى |م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

332623 هيم|بــــر|ن |تـــه سليم|محمود محمد شح ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

4||72| ى عبــــد|شيم ى|در |لق|ء حسي  بــــوحسي  |ره طنط|تـــج

346726 د سيد حسن غريبــــ|مريم محمد عو ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

358547 للطيف عىلي محمد|يتـــ عبــــد| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

336688 لمقصود جمعه سيد|م عبــــد|بــــ عص|رح |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 
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86624 د يوسف عىل يوسف|جه ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

4|6o6 تـــ سكر|عمر محمد شح هره|لق|حقوق 

6|69oo زق|لر|ر رزق عبــــد |لسيد مختـــ|أمنيتـــ  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

452744 حمد|حمد |كريم محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

6|4587 ى|ح عىل ش|لفتـــ|حمد عبــــد |هيم |بــــر|محمود  هي  |هندستـــ طنط

89|593 م خليفه عبــــدربــــه  |سل|ل|جر سيف |ه |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

8299o| هيم|بــــر|محمد منتـــرص صديق  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6|o325 بــــوجبــــل|ع |لسبــــ|ع |لسبــــ|ن |رو لمنصوره|صيدله 

83968 |مصطفى 
ى
 عىل دسوق

ى
حمد دسوق ره بــــنى سويف|تـــج

7|2234 ىط|لمع|بــــو |هيم محمد |بــــر|م |ء عل|ل| لمنصوره|صيدله 

75|6|5 رس|لملك ف|رحمه وليد فهىم عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

8o|848 رف محمد|حمد ع|تـــم |ح سيوط|حقوق 

245|| |لمولي عرقبــــه|لحميد عبــــد |ن سيد عبــــد |ريم|ن هره|لق|عه |زر

8654o5 دي دردير|له|حمد عبــــد|فهد  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2|3547 ن|ضىح محمد نجيبــــ محمد عثــــم مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

443476 هيم حموده|بــــر|محمد مصطفى عىل  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

9||924 ف حمدون |محمود  حمد |رسر ج|ره سوه|تـــج

2|9875 ن|ن محمود مهر|ء مهر|دع هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

628247 م|لسل|مصطفى محمد طلعتـــ عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

7833|3 |لبــــ|ر عبــــد|لستـــ|دل محمود عبــــد |ع
ى
ق لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

75|95o لعزيز|لعظيم عبــــد |ل عبــــد |ن جم|يم| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

42|566 ىط|لبــــس|ن |لسيد سليم|لعدوى |يه | لمنصوره|حقوق 

687845 د|لظنى فؤ|لعزيز |ء عبــــد |عىلي لمنصوره|بــــ |د|

77998o حمد|لسيد |ء محمد |رس| زيق|لزق|عه |زر

2|227| محمد حسن تـــوفيق| يوسف رض ى شمس حقوق عي 

5|||4| حمد مرزوق|حمد |ىط |لع|محمود عبــــد معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

68657| ي
ء|ممدوح عىل مصطفى خليل ضى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32536o ى |مل لوق|د ك|عم| مي  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

7|793 ن يوسف محمد|يوسف رمض ن|حقوق حلو

4o5855 ى عبــــد  |ئل |بــــسمله و ى|حمد حسني  لعزيز  حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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54689 ى محمد ع بــــد بــــيوم|نرمي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|25699 زق حسن فرج|لر|محمد عبــــد | رن ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

88o87o هلل  | |م محمد صفوتـــ قرنه عط|عص ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

32466| لرحمن عبــــده متـــول مصطفى|عمر عبــــد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

639358 لحميد|تـــه عبــــد|لحميد شح|محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

3438o6 نم|هيم غ|بــــر|محمد عىلي محمد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|3923 وى|لص|حمد محمد |م |مصطفى عص هره|لق|هندستـــ 

|39388 حمد محمود|د مصطفى |هدير عم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7o|263 لسيد محمد هيكل|م |حمد هش| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

338238 لمقصود|لسيد عبــــد|حمد محمد عبــــد| عه مشتـــهر|زر

688954 لس صبــــرى حليم جىمي ن|ن قزم|كي  لمنصوره|طبــــ 

84952 بــــو زيد|لجليل |لح عبــــد |متـــ ص|سل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

27o|93 فظ فهىم محمد فهىم|لرحمن صبــــىح ح|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

69o962 م|لسل|در عبــــد |لق|م عبــــد |محمد عص لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

475o62 ى محمد حسن محمد جمعه لجي  سكندريه|ل|ره |تـــج

82|486 مريم عيد ذىكي صليبــــ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4829o5 سلىم منصور حميدو منصور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|76554 س|س لطفى عبــــ|جر عبــــ|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

632o38 وى|لسيد عشم|لم |هيم س|بــــر| |ند قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

77o575 مل|لح ز|لحليم ص|محمد يوسف عبــــد زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

257o49 مع|حمد محمد ج|ره |س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

632977 حمد مصطفى عطيه مصطفى عطيه| زيق|لزق|هندستـــ 

44oo6o هيم يوسف|بــــر|ح قطبــــ محمد |سم لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|5o478 ي بــــكي  عىلي|عيل حر|سم|دى |ش ج  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

32776o لرحمن يوسف|ن عبــــد|ء شعبــــ|ول ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

62362| لرحمن|عىل أحمد محمود أحمد عبــــد ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

92639 ىط|لع|م عىل عبــــد |رضوى حس ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

525347 ن هريدي|لعليم حس|ن محمد عبــــد|رو سكندريه|ل|هندستـــ 

64328| د|هيم ج|بــــر|لرحمن |ء عبــــد |ل| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

64o532 ن|هلل شكرى سليم|ء محمد عبــــد |عل زيق|لزق|ره |تـــج
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78o729 ى |لمنعم محمد |منى عبــــد  وى|لطحل|مي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6o94oo وي|لقن|لسعيد |حمد أيمن | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|46|67 ى|لفتـــ|عبــــد | ء زكري|رس| ح حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9|9384 ن عمر لطفى سيد |يم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

47oo| بــــ|محمد عمر عمر خط ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

763683 مس|لتـــر|لسيد محمود |لسيد |ء |شيم سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

435777 لنقىل|حمد محمد |هيم |بــــر|سندس  سكندريه|ل|ره |تـــج

35825o لبــــسيوئى|لعزيز |سىح  عمر عبــــد ى شمس| لسن عي 

||98o9 ى غ|ئى |م ه|ر ل|مي  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

44o844 دل فرج محمد|محمد ع لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

334685 هيم عزبــــ|بــــر|حمد |عمرو  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|66962 ى|هلل ش|م محمد عبــــد |ي هش|ين|س هي  هره|لق|هندستـــ 

25|234 فظ|ن زىك ح|عىل سليم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

75|||3 حمد يوسف|رص |لن|لدين عبــــد |م |حس عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

236o32 مل عطيه|لد ك|بــــسنتـــ خ ى شمس|د| بــــ عي 

896733 ى فوكتـــور وصفى فرح نرمي  دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

34949o مل حمزه|هر ك|ر م|من ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

627647 بــــتـــ محمد محمدين|مصطفى محمد ثــــ زيق|لزق|ره |تـــج

6|5969 حمد محمد لطيف هجرس| ط|حقوق دمي

887479 ى عبــــد|محمد  ى |لمنعم |مي  مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

255|69 مه فوزى فرج|س|ء |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

83928 ح|لفتـــ|حمد صفوتـــ ثــــروتـــ عبــــد | طبــــ بــــنى سويف

534924 وى|لطر|حمد |هيم |بــــر|مه |س|م |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|498| روق حسن محمود|يوسف محمد ف دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

5o249o ن|حمد رشو|لمنعم |لسيد عبــــد |رس |ي سكندريه|ل|ره |تـــج

448748 لفتـــح بــــدر|حمد عمرو أبــــو | |هندستـــ طنط

685358 ى|ئى عبــــد |ن ه|نوره  حسي 
لعليم مصطفى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

49543o سم|لك ق|لم|هر عبــــد |عىل محمود ط تـــربــــيتـــ دمنهور

29|89 ي|هيم حسينى |بــــر|محمد 
ى مصطفى مي  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 

لهرم|ره | سق
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636955 هيم محمد محمد|بــــر|حمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

|5475 لسيد|م محمد |مهند عص رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

698o42 ى س|ن |رو لمحنكر|لم |حمد حسي  لمنصوره|ره |تـــج

7|284| بــــ|ره محمد محمود محمد شه|س لمنصوره|بــــ |د|

675698 ف محمد رفعتـــ|ده |غ رسر لفيوم|هندستـــ 

34|69o ل|لمطلبــــ محمد هل|ن محمد عبــــد|يم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

449|56 غبــــ شلبــــي|لق ر|لخ|طف محمد عبــــد |ع |هندستـــ طنط

85775o زهري|ل|هر محمد |عيل ط|سم| حقوق بــــنى سويف

356|73 رى جبــــل|لبــــ|حمد عبــــد|حمد محمد | هره|لق|ر |ثــــ|

839865 م سيد محمود طه|سل| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

542o8 لمقصود|لد محمد فتـــىح عبــــد |خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4524|6 عيل فلفل|سم|مصطفى محمود محمد  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

78425o لسيد عىلي|زق محمد |لر|لد عبــــد |خ زيق|لزق|حقوق 

|26662 لمعىط زىك|طف عبــــد |حمد ع|مريم  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

22o93 حد|لو|رق محمد عبــــد|مروتـــ ط ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

327572 هيم|بــــر|يمن موىس |يدى |ه ن|تـــربــــيتـــ حلو

26335o لعبــــد|عيل |سم|مد |حمد ح|ء |سم| |نوعيتـــ بــــنه

|63|58  محمود|لش|حمد عبــــد |جر |ه
ى
ق |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

32244 لعظيم محمود|لرحمن رجبــــ عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2o285 لسيد|حمد |د محمود |محمود رش سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

424493 لمصيلىح|هيم |بــــر|حمد |حمد | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

9o7o63 حمد |سم عزتـــ عىل |ق ج|ره سوه|تـــج

47238 تـــ محمد عبــــد | بــــدين|لمغنى ع|مي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

7o4|58 ى|لدين صل|د |ح عم|صل ح حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

447345 ى محمد حلىم|ء |بــــل عل|سن لدين حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

85554| عيل|سم|حمد محمد فتـــىحي | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

33|984 ر|لم قط|هيم س|بــــر| |رض |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4|4288 ه رمض| د|لحد|مد محمد  |ن ح|مي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

28474o لطويل|ئل جميل محمد |مريم محمد و دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 
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54o586 |لسق|ح |لفتـــ|رق محمد عبــــد |عمر ط ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

62632| لحميد محمد فتـــىح|مريم عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o5262 هلل حسن|حمد عوض |حمد محمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|59|67 هيم محمد|بــــر|دل |محمد ع ن|تـــربــــيتـــ حلو

836|67 هيم عىلي|بــــر|تـــ زىكي |عىطي دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

445|94 محمد نبــــيل رشدى محمد محمد سكندريه|ل|حقوق 

4768o7 جمعه سعيد جمعه جوهر سكندريه|ل|حقوق 

633o29 عيل|سم|وى محمد |لكحل|محمد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

924467 حمد |ه مسلم |لرحمن بــــ|عبــــد ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

337548 هلل عىل غنيم|منى عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

6o9594 ع|لسج|سط |لبــــ|لسيد عبــــد |محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

325o62 حمد|ء فتـــوح |يوسف عل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

462564 لسيد سعيد محمد دومه|آيه  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3|296| در|لق|رق ممدوح عبــــد|ن ط|نوره ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|6798 مر|نور محمود ع|ل |حمد جل| ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

5o342| مر|لمنعم ع|ن محمد محمد عبــــد|نوره سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

7768|4 هلل مصطفى زىك سليم|ندى عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

628986 لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|تـــ |لشح|م |حمد عص| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8277o7 ر عطيه صديق محمود|من دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6o|452 لسميع فوده|عىل عبــــد| رن |حقوق طنط

786o78 ح بــــيوم|لفتـــ|دل عبــــد |ن ع|جيل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4oo9o5 هبــــتـــ محمد نرص محمد ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

422335 ي |عمر 
لسيد عىل|حمد |لسيد |لبــــسيوئى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4o36|o ل|لسيد محمد بــــل|لسعيد |لد |خ سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

455699 ي محمد عىل 
بــــوزيد|خلود مصطفى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

444239 لغبــــور|لسعيد |لسعيد حمدى |ء |سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

25|276 |لسق|بــــر |محمد مني  ج ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8||452 ي محمد عبــــد|م|
لسيد|لعزيز |ئى ره بــــنى سويف|تـــج
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6|2267 ى|لرحمن ش|عبــــد  كر عطيه بــــحي  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

8o6o3| بــــي|ء فتـــىحي محمد ربــــيع عر|شيم ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

5|928o ن محمد عسل|ن محمد رمض|يم| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

76779o رك|لم مبــــ|رك س|ر مبــــ|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

366|29 حمد عىل|هيم |بــــر|ن |كريم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|75o98 حمد حسن|رص |لن|محمد عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

4|6924 لزينى|بــــدريه سعد حنفى  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

328659 ن|هلل سليم|مرصى تـــميم عبــــد |ره بــــنه|تـــج

64948o هيم|بــــر|ر |لغف|طف عبــــد|محمد ع تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|3o923 لس ص مر فرنسيس|بــــر تـــ|كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6288| ن فرج|ن زهر|ء رمض|سم| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

249593 ر|لنش|م سعد مصطفى  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

876538 لىح سليم  |عيل عبــــد|سم|سل |بــــ ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

37275o هيم|بــــر|د عىل |ن عم|يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

6o29o3 دى|لرم|بــــدين محمد |لع|حمد زين |حمد | ن|سو|بــــ |د|

7545o4 ره مصطفى محمد حسن|س ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7697o5 حمد سعد|رق محمد سيد |محمد ط ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

58ooo ي عىلي
ي عىلي مصطفى

مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

43295 هر|لظ|شم عيد عبــــد |حمد وجيه ه| هره|لق|حقوق 

25oo47 ن|زق حس|لر|عبــــد| جر رض|ه |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

8|3495 ى|مريم فرج تـــوفيق  مي  ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

6|86|2 بــــو رجبــــ|مد |مريم حسونتـــ ح ط|حقوق دمي

2428o2 محمود قرئى عليوه محمد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

33|328 م عفيفى عمر|ن عص|يم| |ره بــــنه|تـــج

|667o6 هيم قنديل|بــــر|بــــر |نسمه ج هره|لق|هندستـــ 

|388|3 لسيد|ئى محروس |ضىح ه ى شمس|تـــج ره عي 

9o9953 لموجود |لق عبــــد|لخ|بــــر عبــــد|هيم ص|بــــر| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

772892 متـــ|م سل|حمد عل|م |حمد س| ى شمس|تـــج ره عي 

9||472 ي
خلف محمد خلف | دئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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22884| شم درديرى|عيل ه|سم|مريم  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

764679 لسيد وهبــــه|دل ربــــيع |رضوى ع بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

856627 ح طه|لفتـــ|حمد بــــدوي عبــــد| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6892|2 بــــينى|حمد | |ذ محمد زكري|مع لشر لمنصوره|هندستـــ 

3|92|7 ي 
حمد|هيم |بــــر|عيل |سم|تـــفى ن|تـــربــــيتـــ حلو

269356 م حنطور|لسل|ئى عمر عبــــد|م| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

232866 هلل|حمد عبــــد|عيل |سم|هدير  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

459|83 ن|وليد محمود عىل رضو| ر|ي ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

432|58 ف |جر |ه حمد محمود بــــدر|رسر |بــــ طنط|د|

55o|2 ى عبــــد|ي لحميد|در عبــــد|لق|حد عبــــد|لو|سمي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8857|3 حمد محمد سيد |وليد  سيوط|تـــربــــيتـــ 

696777 ئى زهره|ليم|لعزيز |ح عبــــد |محمد صل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

2536o4 حمد|تـــ |طف فرح|حمد ع| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

625346 ى عبــــد   محمد حسي 
لعزيز|مصطفى زيق|لزق|طبــــ 

339385 ي | ر محمدى رجبــــ|لسيد مختـــ|نىح  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

9o357| ل عمر محمد |حمد جم| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

42|3|6 لسعود دعله|بــــو |لغنى |ء مجدى عبــــد |أسم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

232629 ى محمد محمد عثــــم ن|نرمي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|57|72 م|ن سل|مل سليم|يه محمود ك| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4o6284 ف|لد عبــــد |ندى خ لمجيد موىس رسر |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

848o64 حمد|س |لد عبــــ|جر خ|ه ن|سو|تـــربــــيتـــ 

8|289 ى|بــــر|مريم  هيم عزبــــ حسني  هره|لق|حقوق 

76o558 بــــو خضي |حمد محمود |ن |يم| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

|6442o ح يوسف محمد|لفتـــ|رق عبــــد |ط هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

863739 ى حنس|م ري جرجس حني  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

368|2| بــــ|لوه|بــــ عبــــد|لوه|عمرو سعيد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

5o347 حمد|مل |حمد ك|مصطفى  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7o637| لم|لسيد محمد س|ء |رس| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 
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97486 حمد حيدر|متـــ |س|حمد | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

46529 مر|لدين محمود ع|ح |ر مدحتـــ صل|من هره|لق|حقوق 

6|o2o2 لسيد عبــــيدو|هيم |بــــر| |نور ي صىح طنط
|معهد فنى

836952 حمد محمد|تـــ |محمد شح دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

8|7|24 حمد عزتـــ نبــــيل تـــوفيق| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

23||77 ى عمر محمد جمعه حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

765878 ي|بــــسمه محمد مصطفى عبــــده 
ط|لىحى ره بــــور سعيد|تـــج

329522 لغنى|لرحمن محمد عبــــد|يتـــ عبــــد| زيق|لزق|صيدله 

277453 ضى شلتـــوتـــ|حمد ر|ضى |ر شمون|نوعيتـــ 

52595| ى|زق |لر|ل محمد عبــــد |بــــل لسيد حسني  سيوط|بــــ |د|

|6768o لسيد|لسيد شيبــــوبــــ |هلل |منتـــ  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

442535 لمجد|بــــو |لمعىط |م رمزى عبــــد|م حس|بــــتـــس| لشيخ|بــــ كفر |د|

682282 عيل محمود|سم|ئل |سلىم و لمنصوره|بــــ |د|

84662o لحليم|زق عبــــد|لر|ندي عزتـــ عبــــد ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

9o5|99 حمد |لحميد |ل عبــــد|مصطفى جم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|4o62 لحميد|م محمد عبــــد |ندى عص ن|بــــ حلو|د|

338732 لحميد بــــدر|لسميع عبــــد|مروتـــ حسن عبــــد |ره بــــنه|تـــج

774782 رق محمد عىلي محمد|حمد ط| زيق|لزق|حقوق 

26|694 لحميد محمد يونس|لحميد محمد عبــــد|عبــــد لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|28262 لمقصود|رق محمد عبــــد |يه ط| هره|لق|صيدله 

|5|o78 فظ|لح|د عبــــد |ندى محمد فؤ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

48255 م|لونيس تـــه|ن محمد عبــــد |طفه| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

7||922 زى عوض|لعز|تـــ |د|لس|ء محمود |ل| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6o854 كر|م عيد ش|لرحمن س|عبــــد  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

5|oo75 هيم|بــــر|م |لسل|تـــبــــ عبــــد|محمد ر سكندريه|ل|حقوق 

5o|524 لخي |بــــو|محمد مسعد محمد حسن  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

79o|o6 لي فرغىلي|ل جبــــ|رضوى جل عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

534595 تـــتـــ|هيم شح|بــــر|رق محمد |سلىم ط عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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3353o6 ى عبــــد|ء محمد |رس| لمقصود|مي  ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

8222o| محمود سيد محمود طه ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

|26888 د كرم حكيم|فىل عم|بــــ ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

768322 ر مصطفى|لغف|حمد عبــــد|شهد محمد  لعريش|تـــربــــيتـــ 

||5733 هيم|بــــر|لدين حنفى |ل |سلىم جم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

637o5| حمد|در |لق|ئى عبــــد|ندى كيل هره|لق|ر |ثــــ|

|257o| لمطلبــــ|ل عبــــد |رص جم|ن ن|رو ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

495593 بــــر فرج|مل ج|حمد ك| ره دمنهور|تـــج

54o597 لم|ن حسن س|محمد مني  رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

542494 س|لي|ندى سمي  حلىم ظريف |س لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

73798 هدير محمود قرئى عيد لفيوم|عه |زر

9|7387 حمد |مصطفى طلعتـــ حسن  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

633976 ى|د |حمد فؤ|رق |محمد ط مي  زيق|لزق|علوم 

9649| محمد جمعه عىل محمد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4534|6 لم|عيل حنفى س|سم|م سعد |سه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

525345 لسيد حسن محمد|بــــسنتـــ مجدى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

42|399 لسيد أحمد عطيه|ن |لنبــــى رمض|دل عبــــد |ع| ند |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

|2|297 لحميد محمد شديد|زينبــــ عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

8|8454 س|ن خلف عبــــ|ء رمض|هن ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

775873 بــــر محمود|هلل محمد ص|ء عبــــد |سم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

83832| ن عبــــيد محمد|حمد سليم| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

4oo643 ى |مريم محمد  ي|لسيد حسي 
للجنى لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

247533 ج|ح حج|لفتـــ|ء مجدى عبــــد|عل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

23793| عيل|سم|زق |لر|در عبــــد|لق|ره عبــــد|س لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

5|4o79 ى خميس|بــــر |سلىم أحمد ج مي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

846249 مد|لمنصف محمد ح|طمه عبــــد|ف ن|سو|تـــربــــيتـــ 

3|4653 ى |محمد  نور|حمد حسي  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

|3874 ر قبــــيضي|هر نص|لظ|عمرو محمد عبــــد  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

Thursday, September 6, 2018 Page 15237 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

89o4|5 حمد |بــــ سيد محمد |يه| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3324o7 در|لق|ح عبــــد|لفتـــ|محمود حمدى عبــــد |ره بــــنه|تـــج

7678|8 يوبــــ|شم |ندى حمدى ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

8372o7 ن|ره عبــــدربــــه مرىسي عثــــم|س دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

359773 لسيد محمد|يتـــ مجدى | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

346667 ن|لفتـــوح حسن محمود سلم|بــــو|يتـــ | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

255429 وى|هدير عىل محمد عىل محمد هند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

9|8444 يد |خلود مصطفى حسن ع سيوط|بــــ |د|

5|4245 ف |يه | هل|لج|حمد محمد |رسر بــــ دمنهور|د|

632492 مريم منصور غريبــــ منصور حسن زيق|لزق|بــــ |د|

426529 وى|لقرص|آيتـــ عيد بــــكرى محمود  سكندريه|ل|نوعيتـــ 

3565|2 عيل|سم|هلل محمد|ن ممدوح فتـــح |يم| |حقوق بــــنه

25282 ى سعد محمد محمد |ي لسيد|سمي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

328445 د محمد تـــوفيق|محمد محسن فؤ | معهد فنى تـــمريض بــــنه

3696| مر بــــكرى|عيل ع|سم|ره |س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5|7235 لسيد عىل|منيه سعيد محمد | تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

82|o64 ي
هيم محمد|بــــر|عيل |سم| |دئى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

6|o525 ن|تـــربــــي زيد|ل|ل |هدير نرص بــــل لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

696667 لذهبــــ|بــــو |همسه هيثــــم صديق فوده  لمنصوره|ره |تـــج

9269o لغورى|سلىم محمود محمد  ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

26863 جر مصطفى مسعود عىل|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o|578 |ح ند|لفتـــ|حمد عبــــد|ضىحي  |بــــ طنط|د|

268745 هلل محمد|ء عبــــد|حبــــيبــــه عل شمون|نوعيتـــ فنيه 

||4845 لسيد عىل|حبــــيبــــه محمد  سيه|نوعيتـــ عبــــ

|35o26 لمرصى|عىل مجدى عىل  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

76o888 يتـــ وليم ك لمسيح|مل عبــــد |مي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

6|4o36 لجندى|حمد |لد محمد مصطفى |منيه خ| |تـــربــــيتـــ طنط

227423 ن|هلل عثــــم|محمد محمود عبــــد لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

87889 بــــ طلبــــ|لتـــو|حمد عبــــد |محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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859449 ل محفوظ|هيثــــم ربــــيع كم لفيوم|حقوق 

5o8444 لسيد|لدين |دل سعد |ن ع|رو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

892982 لس رزق ظريف رزق  كي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

34276| جتـــ|هيم حبــــ|بــــر|هيم |بــــر|د |حمد عم| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

52|924 ى د حبــــيبــــ خليل|ميل| كرستـــي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

352o27 لقصود|حمد محمد سعد عبــــد| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

26||76 حمد|هيم |بــــر|مروه محمد  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

32255| ء خليل حلىم سنوىس عىل|دع بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

87576 شم|محمد محمد محمود ه ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

5|3oo ى|م ك|هش| هند|ش مل حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

69|43o ل|لبــــد|مد |در ح|لق|محمد وليد عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

24226 لقوى محمد|هدى سعد عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4228o7 لمحمدى درويش|ن عىل |إيم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

64o367 ل محمد محمد عبــــدون|هبــــه كم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

755272 ئى محمد عدوى محمود|م| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7|o|65 حمد عبــــده عبــــده|ح |سم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

87||| ئى|ل يونس علو|سم جم|سم حقوق بــــنى سويف

3633|4 صهيبــــ حسن مرتـــضى حسن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|55694 ين صبــــرى عبــــد  لىح محمد|شي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

824o9o ى شعبــــ ى|زينبــــ حسي  ن حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

546594 وي محمود|ن بــــيومي قن|نسمه شعبــــ سكندريه|ل|حقوق 

3|4o|2 رص عزتـــ|لن|ل عبــــد|ل جم|جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

23||74 هلل ربــــيع محمد محمد|عمر عبــــد هره|لق|حقوق 

8|ooo7 لسيد|هلل |بــــ |محمد مبــــروك ج ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

2325|4 تـــ حسن سيد|رحمه محمد فرح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

86735| ي عبــــيد|جر عبــــد|ه
لرحيم مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8|5o69 ي محمد محمد|ء عبــــد|رس|
لغنى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

85o554 لمولي|دل عمر فضل |هند ع لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

2|8569 ج  سمي  رزق بــــقطر|كريم ن لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|
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77|67| م جمعه محمد|ء محمد س|ل| زيق|لزق|ره |تـــج

56o44 هلل عىل يىح محمد|يتـــ | ره بــــنى سويف|تـــج

683939 ى محمد |ي بــــو مسلم عليوتـــ|سمي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

36o227 لدين محمد|مد سعد |م ح|محمد س |تـــربــــيتـــ بــــنه

433o|9 بــــو علفتـــ|مد محمد |هلل ح|منه  |صيدله طنط

272867 لسيد محمد|بــــو |ء نجدى |رس| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

96328 ن عىل طه عيس|يم| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

347933 لسيد|لنبــــى عىل |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد |حقوق بــــنه

2|o|8 رك صفوتـــ بــــطرس جرجس|م ج|بــــ سوه|د|

|254|o س|لي|سيف مجدى كرم  ى شمس|تـــج ره عي 

68|9||  سمي  عبــــد 
لحلو|لمرىس |دى |له|تـــفى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

92o862 ن |ل محمد حس|محمد جم ج|عه سوه|زر

6ooo95 حمد عوض|يوسف محمد محمد  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

7o3|64 لعيوىط|حمد محمد محمود | |مه لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

285|39 لرحمن معوض يونس|هلل عبــــد|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

789964 لسيد|حمد محمود |مصطفى  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

25|927 در عيس|لق|محمود معوض عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

869799 لضوي محمد|لرسول |محمد عبــــد تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|5o5|o د|عيل يوسف حم|سم|هيم |بــــر|محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

27o|89 هيم سند حيدر|بــــر|د |ح فؤ|صل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4|3837 هيم مرع|بــــر|لسيد |يمن |لسيد | |تـــربــــيتـــ طنط

27|452 ن|نور محمد محمد سليم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

622485 لم|ن محبــــ محمود س|يم| ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

892795 ى خليفتـــ | مل هديه خي  سيوط|نوعيتـــ 

9o|245 لموجود |لسيد عبــــد|ر محمد |من تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

7693oo غيثــــ|ء صبــــرى طلبــــ بــــر|صف نوعيتـــ بــــور سعيد

5o87o5 هلل|محمد محمد محمد محمود عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

67465 بــــوزيد|ل سعد |حمد كم| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|756|2 ين جمعه  حمد حسن|شي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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79o247 ل|رص عىل جل|محمد ن د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

898256 ي|حمد |لسيد |حمد |ء |يوسف عل
ط |لىحى ج|صيدلتـــ سوه

335358 حمد|ح حفىطى |لفتـــ|ء عبــــد|نجل |تـــربــــيتـــ بــــنه

9||588 يبــــ  |لش|هلل مهنى |بــــ |حمد ج| ج|حقوق سوه

|7692 وق عىلي عبــــد 
هيم|بــــر|لسميع |رسر هره|لق|ره |تـــج

54|o83 ي شلبــــى|لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|حد |لو|هلل عبــــد|عبــــد
ى
ق ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6||o2 م يوسف مكرم نعيم|بــــر| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

78|455 دى|له|لمنعم عبــــد |يمن عبــــد | |نور عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

262667 مه محمد عزتـــ محمد|س| |ره بــــنه|تـــج

9222|8 هبــــ |لو|تـــ محمد عبــــد|حمد شح| ج|صيدلتـــ سوه

775432 ى لطفى عبــــد| ل|لع|حمد خي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

65487 سم مدحتـــ عىل محمد|بــــ ن|حقوق حلو

6|872| لرحمن|د عبــــد |حمد فؤ|رحمه  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8o68| ع محمد|خلود عيد من ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|58567 ح يوسف|لفتـــ|مه عبــــد |س|هلل |منتـــ  هره|لق|بــــ |د|

5|2827 ن|هيم سلط|بــــر|محمد رجبــــ  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

76|567 لنبــــى محمود|م محمود عبــــد |رقيه وس زيق|لزق|حقوق 

2|o78 لحفيظ|ء محمود عبــــد |محمود عل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

238o65 لعظيم طه عىل|لد عبــــد|بــــسمله خ ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

242968 شور صديق|حمد سمي  ع| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

46|388 ره|لفتـــوح محمود عو|بــــو |مريم وجدي  |عه طنط|زر

4|2653 ى|ي لمجيد|لسيد محمد عبــــد |م |هش| سمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

439287 وى|لشن|هيم |بــــر|ىط |لمع|بــــو |م  لشيخ|طبــــ كفر 

4o4396 يف خليفتـــ فهىم غبــــ| ره|حمد رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

769o22 لم|لرحمن حمدى جميل س|عبــــد  حقوق بــــورسعيد

853o92 حمد|عيل سيد |سم|حمد | ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

9o67|2 سميه محسن عىل محمود  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

758355 ن حسن|ره محمد رمض|س تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

254498 ى رو|محمد ش لمجيد|ش عبــــد|هي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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|67|7 ي|ر
ي| ئى محمد عىل بــــدوى يحن  ن|حقوق حلو

7o|o6o ود|حمد محمود عوض د|محمود مصطفى  لمنصوره|هندستـــ 

|32746 قتـــ وليد | لحميد|هيم عبــــد |بــــر|رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

763|87 لجعيدى|هلل |روى محسن غريبــــ عبــــد | ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

3552|6 حمد محمد|دل |سميتـــ ع |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9o|87o ح |لفتـــ|ن محمد عبــــد|محمد رمض ج|صيدلتـــ سوه

283232 حمد محمد|لد |حمد خ| ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

63|557 لدين|لدين مىح |يه سعيد نور | زيق|لزق|حقوق 

336|o9 ء مجدى سعيد محمد|ل| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

782463 زى|لغ|د محمد |عمرو محمد محسن رش لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6879o5 ح|لمل|د |حمد محمد فؤ| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

59976 محمود سعيد عمر وهبــــه تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

543724 ئى|للبــــ|ء مجدى محمد بــــصيىل |عل |حقوق طنط

275855 ف ع|بــــ |هيتـــ|م هلل|دل عوض |رسر هره|لق|حقوق 

227389 لعظيم مصطفى|مصطفى محمود عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5264o6 ك|لسم|يوسف محمود خليل محمد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

6o8366 شم حسن نوح|حسن ه| رول ط|ر دمي|ثــــ|

769396 هيم محسن مبــــروك|بــــر|ر |بــــر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

34892 حمد محمد موىس محمد| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22|242 حمد|حمد سيد |حمد سمي  | هره|لق|حقوق 

8365o6 ي |محمد ه
لحسن محمد|بــــو|ئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

84666| هلل|ن عىلي سعد |ء عثــــم|ء عل|هن ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

26675| وق محمد  لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|رسر |بــــ بــــنه|د|

689249 حمد|لسيد |ح |محمد جميل مصبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|22566 حمد حسن|ريم حمدى  هره|لق|طبــــ 

3447|2 م نزيتـــ محمد حسنى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7o3978 |لعزيز |د عبــــد |لجو|لد عبــــد |لعزيز خ|عبــــد 
ذل|لش

|طبــــ بــــيطرى بــــنه

|39577 ن سعيد|لد عثــــم|هلل خ|منتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

28o47 ر ممدوح جميل محمد|من ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى
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68o46o ل|ن محمدتـــوفيق هل|حمد تـــوفيق رمض| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|6598 دهم محمود مرزوق محمود| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

48339 لعزيز|م زينهم عبــــد |هلل هش|هبــــه  ى شمس|زر عه عي 

3|9o53 د مرىس|ن رش|يتـــ شعبــــ| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

2389o9 لرحيم معوض|حمد عبــــد|هيم |بــــر|ندى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

84oo|3 ن|دلي حس|ن ع|طمه حس|ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

8o||58 ر|د صموئيل مق|ىسي عم|ج ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

7527oo ن محمد|حسن محمد سليم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

76|828 متـــ|دل لطفى محمد سل|ء ع|لشيم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

685959 ز|لبــــ|م |لعزيز بــــهر|م عبــــد |منيه بــــره| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8254| م محمد حنفى محمد حسن|بــــس ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85o535 حمد عوض|ر محمد |من دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

45o345 ل|لجبــــ|لقوى محمد |عمر مصطفى عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8o9|54 للطيف|ع عبــــد|للطيف من|مروه عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

46|2o4 مد|لرحيم ح|لرحيم عبــــد|ن صبــــىح عبــــد|رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4o7266 مه|لسيد خميس سل|لنبــــى |عبــــد | رن ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

43|75 حمد|محمود مسعد سيد سيد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

42|798 حمد جمعه|حمد |حمد عىل | سكندريه|ل|حقوق 

2676o5 هيم|بــــر|مد |يه محمد ح| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

634259 تـــ | لحميد|عيل محمد عبــــد|سم|حمد |مي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

482953 وى|لشه|زق بــــسيوئى محمد |لر|مريم عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5||8oo  مني  عبــــد|محمد ه
ح حسن|لفتـــ|ئى طبــــ بــــيطرى دمنهور

4496|9 ف محمد ص|حمد | دق شكر|رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

|7|o7| ى |خلود خ ن|حمد كرو|لد حسي  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

87649o محمد حمدى سيد محمد   سيوط|ره |تـــج

642||9 لسيد محمد عىل متـــول|هيم |بــــر| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

88o74| ن |هيم حس|بــــر|يمن محمد | سيوط|بــــ |د|

256|96 ضى|لحليم م|هيم محمود عبــــد|بــــر| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

486526 لجليل|بــــ معوض عبــــد |لوه|م عبــــد |حمد س| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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8863o| ل  |هلل هل|هيم عبــــد|بــــر|لحسن |بــــو | سيوط|بــــ |د|

34284| لسيد جمعه|ل |هدير جم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|4o|4 ي|رتـــ ع|س
طف مني  مصطفى عه مشتـــهر|زر

|32646 حمد محمد خليل|ء |سم| ى شمس حقوق عي 

42o|43 بــــه|لسيد دو|حمد |د |حمد فؤ|مريم  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

4||285 ل|لع|ء محمد عىل محمد عبــــد|سم| |تـــربــــيتـــ طنط

8766o3 لمحسن  |فظ عبــــد|لح|محمد مصطفى عبــــد سيوط|حقوق 

7o3o87 هلل عبــــيد|لسعيد رزق عبــــد |ر رزق |من زيق|لزق|بــــ |د|

5|539 |مي وليد محمد زكري ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

9|o589 ل |لجبــــ|لمجد |بــــو|عيل |سم|لمجد محمد |بــــو | |ج طبــــيع قن|عل

5oo29o لسيد عىل|ر عبــــد |م مختـــ|م س|سل| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

442|2| هلل|هلل متـــول عبــــد |لدين عبــــد|ل |هلل جم|عبــــد لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

42338o حمد محمود|دل |ن ع|رو سكندريه|ل|بــــ |د|

439726 لجندي|مه عىل بــــدوى |س|د |نه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

77448| حمد محمد حبــــيبــــ|لسيد |ء فيصل |سم| زيق|لزق|حقوق 

256849 غ|لصبــــ|م |لسل|يمن عبــــد|ء |رس| ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

266962 لح|رى ص|لبــــ|حمد عبــــد|له |ه شمون|نوعيتـــ 

7|3o7| هلل|هيم عبــــد |بــــر|عمر حسن  لمنصوره|نوعيتـــ 

45793 لمهدى سيد|ن محمد |رحمه رمض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6455|2 لبــــردويل|تـــ |ن عيد بــــرك|يم| لمنصوره|حقوق 

8o5|o2 لرسول محمد|ريج منصور عبــــد| ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

28356 ى|مل عبــــد |حمد ك| لحليم حسي  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

8|9886 بــــر|لج|لكريم عبــــد|هلل محمد عبــــد|منه  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4|9|82 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|منيه | تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

5o599|  يوسف
ى
لس سمي  شوق كي  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

676o74 ره|لمتـــول محمد عم|بــــسمه مصطفى  زيق|لزق|عه |زر

765287 ير|لبــــ|لرحمن محمد |لرحمن عبــــد |زم عبــــد |ح ره بــــور سعيد|تـــج

6|2493 وق سلط ى|ن سيد عبــــد |رسر للطيف حسي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

822325 لرحمن|ئى  محمد عبــــد|مؤمن ه ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

9||955 حمد |هر |حمد ط|ن |يم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

Thursday, September 6, 2018 Page 15244 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

27|7o4 ى محمود |ء محمد |شيم لشيخ|مي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

42|837 لمتـــول|لسيد محمد |تـــ |لشح|لرحمن |عبــــد ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

493o95 ي حتـــيتـــه مس
عد عىل كرم|مصطفى |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|

سكندريتـــ|ل

4|946o د|لجو|لمنعم عبــــد |لسيد عبــــد |ء |رس| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

2|25| بــــو رسيع|ن |رحمه محمد رمض ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

342|55 هلل|د |لمقصود ج|فع محمد عبــــد|لر|ء عبــــد|ول ن|صيدله حلو

482456 عيل|سم|لمنعم عبــــده |ء طه عبــــد |ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62584 ى ئيل نصيف|سعد ميخ| مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

498893 لمقصود|م ممدوح عمروىس عبــــد |وس |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

7o|935 لحميد محمد موىس|مد عبــــد |حمد ح| زيق |لزق|تـــمريض 

9783o لم موىس|ن س|محمد رمض لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7|7929 ده|حمد حم|ئى |ليم|محمود محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|6885 لحميد محمد|مل عبــــد|لوله ك ي|بــــ |د|
|لمنى

522|o| ى دربــــك|سم| ى سعد حسي  ء حسي  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

87829| حمد |رص محمد |ل ن|نه سيوط|تـــربــــيتـــ 

526|43 لديبــــ|لرسول |محمد حمدى محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

7|8|22  طه|هيم |بــــر|رص |ن ن|يم|
ى
لدسوق لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

863474 لعظيم تـــوفيق|رحمه محمود عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

48o232 در عىل|لق|هيم عبــــد |بــــر|نبــــيل | هن سكندريه|ل|بــــ |د|

|43598 لمنصف عىل|حمد عبــــد |محمود  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

758o3| حمد سعيد محمد حسن|محمود  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

756734 ل|لع|بــــر عبــــد|لمعز ص|ء عبــــد |رس| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8||2o| عيل|سم|بــــ |لبــــ|ده فتـــح |صقر حم ره بــــنى سويف|تـــج

4444|| مه|م محمد عىل سل|س| ر|ي ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

765|56 يف عبــــد |ح |لمو|م عوض |لسل|زم رسر
ى
ق ره بــــور سعيد|تـــج

7694|6 ر محمود محمد حسن|بــــر| لعريش|تـــربــــيتـــ 

779798 ل عىلي محمد|لع|مه عبــــد |س|ر |بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o42o7 لجليل|لمنعم محمد عبــــد |محمود محمد عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o9969 لعجوز|هد |مصطفى أيمن مج لمنصوره|بــــ |د|
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6o5424 ى |ي بــــه|متـــ بــــهجتـــ محمدغر|س|سمي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

685|48 حمد عيس|لسيد محمد |ن |حن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

75734| لعزيز عمر|ح عبــــد |م صل|سل| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

766539 ى|حمد ش|حمد |دل |عمرو ع هي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

8634| لرسول|لنرص عبــــد |رص سيف |لن|م عبــــد |سل| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8546|o م|لسل|ل محمد عبــــد|ن هل|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

|66|96 ي|عىل هش
م صبــــىحي عفيفى هره|لق|حقوق 

4347o2 عطيه محمد حربــــى| عل |ره طنط|تـــج

8oo54 هلل|عىل ذىك عوض | ر|ي ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

245283 هر|لظ|ن عبــــد|ء محمود رمض|سم| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2733|6 لصغي |مر محمد |محمود ع ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

3|36o| لمتـــجىل|يوسف محمد سيد عبــــد ى شمس علوم عي 

6o7295 لنور|بــــو|حمد |محمد مصطفى  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

27|678 وى|لسعد|رس محروس محمود |يه ي| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

694728 ف | |ر|ي  |لعر|لسيد |رسر
ى
ئى|لعن|ق |بــــ طنط|د|

249o4o فظ يوسف مندور|مه ح|س|جر |ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

85|27o حمد مسعود|يه يوسف | لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

|73254 ن|هيم وجدى محمد رمض|بــــر| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

9|45o2 لحسن محمد  |بــــو|نور |محمود  سيوط|حقوق 

885499 رضوه مصطفى محمود محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6939|9 لسيد|لعزم |بــــو|يمن محمد |محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

227869 هيم عىل|بــــر|حمد |همس محمد  ى شمس علوم عي 

|363|3 هلل||ق موىس عط|سح| |ري|م ى شمس|تـــج ره عي 

458|57 ش|هلل مرىس |ء شكرى حسبــــ |رس| بــــى|لشر لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

|6o52 ى مريم جمعه ظهرى حسي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

9|244 لحليم جوده|حمد عبــــد |طمتـــ |ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

35o654 هيم|بــــر|م مصطفى يوسف  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|3o26 وى|خن|ل|لسيد محمد |جر محمد |ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

485464 بــــدين صديق|م ع|ر هش|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|39754 حمد|دل عيد |ع| صف هره|لق|بــــ |د|
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36oo85 م|لسل|صبــــىح عبــــد| زكري| لي|د ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

759752 لحكيم|مروه مجدى محمد عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

643447 حمد محمد محمود حسن|ء |رس| زيق|لزق|عه |زر

7o375 بــــ محمد|لوه|مصطفى سيد عبــــد لفيوم|هندستـــ 

35|286 ف |تـــ |ي| هيم محمد صقر|بــــر|رسر عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

8o549o ي س|رفقه ه
مي شكري|ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3634o9 ى حنفى|لدين هش|سيف  م حسي  لمنصوره|حقوق 

332477 ن|لرحيم شعل|شم عبــــد|منى قنديل ه |تـــمريض بــــنه

6624| ى حج ي|لشوش|حمد |ج محمود |حسي 
ئى ن|حقوق حلو

7o5467 لعمورى|لمرىس |ع |لرف|حمد محمد | لمنصوره|بــــ |د|

6|4656 لمشد|رق نرص |نرص ط ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

358||| حمد سند عسكر|لرحمن محمد |عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

6946o7 ي|ر
لعزيز محمد|لحميد عبــــد |لعزيز عبــــد |عبــــد | ئى لمنصوره|ره |تـــج

|2oo59 دريس قريش|ل |ن يىحي جم|فن| ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

475846 هيم|بــــر|ن فرج |ستـــيفن فرنسيس سليم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2584o5 لجزيرى|ح |لفتـــ|نور عبــــد|نس | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|554o3 تـــبــــ|لك|حمد يوسف |طف |م ع|ريه ى شمس هندستـــ عي 

49o846 حمد|ر عرفه عىل |لستـــ|جر عزتـــ عبــــد |ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

647224 طمه رأفتـــ عطيه محمد|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

494424 ى زين  حمد محمد|بــــدين |لع|محمد حسي  |ره طنط|تـــج

26oo38 ىسر|لبــــهو|حمد محمد |ره |س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

329298 ي سيد |هلل هش|منتـــ 
ى
حمد|م شوق ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3596o8 فرحتـــ حسن محمد عىل |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

|34427 ء محمد عىل محمد|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o2927 لرحمن|حمد عبــــد|هلل |طمه عبــــد |ف سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|5|26o لحميد|ن محمود محمد عبــــد |يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

37|7| حمد|شد |محمد محمد ر ن|ضتـــ حلو|علوم ري

69494 ه|لبــــ|حمد محمد |بــــ |رح لفيوم|لعلوم |ر |د

349336 ى|عمر ط رق عىل حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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5o787| هلل محمد|مد عبــــد |ح| ر|ي سكندريه|ل|بــــ |د|

6949|3 هلل|هيم محمد عبــــد |بــــر|دل |ريم ع لمنصوره|صيدله 

|4o462 لم|وى س|لشن|ه |لز|هيم |بــــر|يه |  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

7o928| بــــينى عز|هيم |بــــر|بــــو خليل |سل |بــــ م|لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7599 زن محمد يحن  زىك شعيبــــ|م ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

687874 لسيد|حمد |ل محمد صديق |نه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|||85 ف محمد عبــــد|يه | م |لسل|رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

3|6783 ى|حمد محمد حس|رضوى  ني  هره|لق|م |عل|

4o7745 لمهدى|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|مروتـــ  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

253468 ه ع| دي|عيل ش|سم|دل محمد |مي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

37457 مل|دل صديق ك|عمر ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6833oo لديبــــ|لعزيز |ن عبــــد |لعزيز مرو|ن عبــــد |نوره ط|بــــ دمي|د|

83oo22 ي |م|
ىطي محمود|لع|لسيد عبــــد|ئى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

267|o8 لغنى|ره فرج مصطفى عبــــد|س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

248937 ف ج|ء |ل| ويش|لش|بــــر محمد |رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

2656o2 يمن محمد حمزه|مصطفى  ى شمس| لسن عي 

699269 لحميد حسن فرج|ء عبــــد |نجل لمنصوره|نوعيتـــ 

878366 وق عزتـــ عبــــد حمد  |لعظيم |رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

46|74o لكوم|لمعبــــود |لسيد عبــــد| |ر|ي |نوعيتـــ فنيه طنط

8459o9 مي  محمد|ل|لعزيز |محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

25|645 لمنعم|يوسف محمود محمد عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

38468 وع حسن|منيه مصطفى مط| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|977| ى عىل |ي وى عىل|لشبــــر|سمي  هره|لق|بــــ |د|

5868| لحميد|بــــ عبــــد |لتـــو|ئى عبــــد |ء ه|ول بــــ بــــنى سويف|د|

238978 حمد يوسف|م وليد |ريه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

343945 ى عم لرحمن طعيمه|لسيد عبــــد|د |نرمي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

9o2478 ل محمد محمد |ء جل|رس| ج|تـــربــــيتـــ سوه

543o6 لعزيز عويس محمد|حمد عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2629|4 لبــــدرى|عيل |سم|ح |د صل|كريم عم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 
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865|5 عيل|سم|رسور محمد رزق  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4538o9 تـــربــــى|ل|م محمد |لسل|محمود محمد عبــــد  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

62|895 |لرحمن أحمد |ح عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |شيم
ق وى|لشر

لمنصوره|حقوق 

|66|| فظ|لدين ح|ل |رق محمد جم|نور ط ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

887o3o ن  |ل رشو|لرشيد جل|ء عبــــد|شيم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

64|85o ى|تـــفى  لسيد طه حسي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

774787 حمد ونيس محمد محمد|م |سل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|6742 مد|لرحمن محمود فوزى ح|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

489|28 حمد|وى |لص|منى فتـــىح عمر  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

284542 جر مدحتـــ محمد حسن|ه تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

448838 ن|طمه فتـــىح مصطفى يوسف رمض|ف ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

876928 ي
وئى ك  |لمل|سحق عبــــد|مح |س| في  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

856o64 ن محمد محمد|ء شعبــــ|رس| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

9o2539 ل محمد |لع|لعليم عبــــد|ر عبــــد|من ج|صيدلتـــ سوه

875|37 ى |وى محمد |هديل محمد طنط مي  سيوط|صيدلتـــ 

265|8 لحميد|لدين عبــــد |م |محمود محمد عص ى شمس|تـــج ره عي 

344774 ر جمعه عوض|نص| يتـــ ذكري| ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

8o|35| ي محمد عىلي|حمد ه|
ئى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

682744 ى|لسيد محمد ش|ل |فريده جم هي  لمنصوره|بــــ |د|

8|844o حمد عمر محمود|ر |من ي|بــــ |د|
|لمنى

|96o4 ف فوزي منصور| |ر|كل رسر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

43465| لرحيم محمد بــــدوى|هند عبــــد  |عه طنط|زر

846322 ى عبــــيد |ن |يم| هلل موىسي|مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

545756 ف س| لعزم|بــــو|لرحمن |مد عبــــد|لم ح|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

297oo5 فظ|لح|حمد عبــــد|ن |ده شعبــــ|غ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

26o6o| ه شعبــــ| م|لسل|بــــ عبــــد|لوه|ن عبــــد|مي  ى شمس طبــــ عي 

2|94|6 لسيد|مه |حمد سل|ء |رس| هره|لق|م |عل|

77o443 ى خليفتـــ|تـــم عل|ح ء محمد محمد حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

|48465  حسنى عبــــد 
ى
|لبــــ|رحمه منوق

ى
ق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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3398o8 ندى عىل سعيد عىل |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

9|4445 هيم عىل |بــــر|جر عىل |ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

476|94 ى|ك رين أمي  نبــــيه أمي  ى شمس| لسن عي 

878685 ى |حمد سيد حس|ء |ل| ني  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

249983  عنتـــر|ح |رق صل|مريم ط
ى
لدين دسوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

36|3o4 حمد عمر|بــــ |لن|دهم |ملك  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

239o3 تـــم عىل محمد|ن ح|حس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

844228 ي عبــــد
ي|يوسف محمد مصطفى

لرحمن مصطفى ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

6|4758 جد عطيه غنيم|آيه م لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

589o4 ح محمد مهنى|يسن صل ره بــــنى سويف|تـــج

69993o |هيم |بــــر|لعزيز |لمنعم عبــــد |سلوى عبــــد 
فع|لش

لمنصوره|هندستـــ 

4o2223 لسيد|لحميد |بــــر عبــــد|رضوى صبــــىح ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

678738 ه محمد مج| مر|هد ع|هد مج|مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

475o95 ديسي|لسم|لحليم محمد |ء محمد عبــــد |ل| سكندريه|ل|بــــ |د|

|3954| ين دل يوسف|جوزيف ع| في  ى شمس| لسن عي 

36288| د محمد|ل ج|ن جل|مرو تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|23o47 فظ|لسيد ح|دل |بــــ ع|شه ى شمس حقوق عي 

83o56o لد عيسي عىلي|محمد خ دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

792o3 ى |هيم |بــــر|كريم  م|لغن|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

523436 بــــ غنيم|لوه|لرحمن محمد محمد عبــــد |عبــــد  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

868399 مه عىلي محمد حفوضه|س| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

456485 ى سعيد حلىمي فرج| يوستـــي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

5|6764 لحميد محمد درويش|حمد عبــــد|ء |رس| علوم دمنهور

345284 عيل خليفه حىح |سم|يوسف محمد  ى شمس حقوق عي 

7o283o لعزيز عبــــيد|هلل عبــــد |حمد عبــــد |محمود  لمنصوره|صيدله 

3|8674 رق مصطفى عىل|د ط|ود ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

64826  عبــــد|لش|هبــــه صبــــرى عبــــد
ى
لحليم عيس|ق ره بــــنى سويف|تـــج

223|4o س|لد جمعه عبــــ|لرحمن خ|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

72599 ح حنضل|تـــسنيم تـــوبــــتـــ صل ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

Thursday, September 6, 2018 Page 15250 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|3|978 ى|نع |لص|لرؤف عبــــد |مريم عبــــد  مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

229653 د|لجو|ل حسن عبــــد|حبــــيبــــه جم ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|5|56| لسيد|مه طه |س|فريده  هره|لق|ره |تـــج

35o722 ء نرص سليم عىلي|رس| ى شمس صيدله عي 

849933 حمد|هدير مهدي محمد  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

77o|48 وى|لمحل|محمد مصطفى محمد عزتـــ  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6|9564 ن عدوتـــ|آيتـــ محسن عبــــده نعم ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

|29o86 وى|لشعر|رس محمد |عمر ي ن|حقوق حلو

77|o4o م|لسل|محمد محمد عبــــد | كوثــــر رض زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2858o4 حمد| |حمد زكري|محمود  هره|لق|هندستـــ 

7527|2 لنعيم|حمد عبــــد|حمد محمد |محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5o8866 مر|فظ ع|لح|مد محمود عبــــد|حمد ح| بــــ دمنهور|د|

295o69 |ء جم|ول
ى
ل محمد دسوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|3957 هلل نجلتـــ|بــــ |نجوى محمود ج |تـــربــــيتـــ بــــنه

2477o لجندي|ن |لمنعم عثــــم|حبــــيبــــه محمد عبــــد  تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

8o33o7 ى  ى عبــــد|حسي  بــــر|لج|حمد حسي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4o327| ف جم|آيه  حمد محمد|لدين |ل |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3492|5 ل عصمتـــ حسن عىل|هل ى شمس|تـــج ره عي 

856349 ن يوسف|هبــــه عيد يون ي|بــــ |د|
|لمنى

9o9o48 لتـــقل |حمد |مل عىل |ل ك|لع|محمود عبــــد ج|بــــ سوه|د|

773999 لكوم|لرحمن |ر عبــــد |لغف|ء محمد عبــــد |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8|2997 لبــــ عىلي|فتـــ غ|مؤمن ر ره بــــنى سويف|تـــج

|63o6| ى محمد مصطفى محمد|ي سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4||48| لخطيبــــ|ن |ل رضو|لع|محمد محمد عبــــد |ره طنط|تـــج

8|6958 ن|ن عىلي عثــــم|محمد عثــــم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8ooo|6 ى عبــــد هلل محمد|سلىمي حسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

7o2|77 ف عبــــد |مل | يف|بــــر|لمنعم |رسر هيم رسر زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o6995 بــــتـــ يوسف |ثــــ| ن يوحن|نوره ج|بــــ سوه|د|

692993 لدرينى|هيم |بــــر|رق عىل |هيم ط|بــــر| تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

|53396 د ممدوح محمد|ن فؤ|نوره ن|بــــ حلو|د|
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23o887 لكريم صديق|ن عبــــد|محمد رمض ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

264367 لسيد|م عقل |هش| نور |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

253532 حمد محمود حموده|بــــسمه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

272626 حمد|لعظيم |لدين عبــــد|م |محمد عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|2|845 ف وحيد |لعزيز |عبــــد  ى|رسر لدين حسي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

443696 لمطرى|لسيد محمد |محمد عوض | رن لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

6|37|2 م|س عل|عمرو عىل عبــــ |هندستـــ طنط

|789| د|شور حد|جر سمي  ع|ه هره|لق|بــــ |د|

437|44 سم|حمد ق|سم جمعه |طمه ق|ف لشيخ|تـــمريض كفر 

686226 بــــر|ن محمد ج|دى محمد رضو|ف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|4o663 طف حبــــيبــــ خليل|جورج ع ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

9||o65 ن |دى محمد مهر|له|ء عبــــد|سم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

6877|4 زى|زق غ|لر|حمد فتـــوح عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|33982 لد محمد عيسوى|ر خ|عم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

284267 يدى محسن محمد عىلي درويش|ه كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

24537| حمد|حمد |ر سيد عويس |من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

785969 مل|يمن محمد ك|محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o27o4 لخي |بــــو |لمقصود |ن مصطفى محمد عبــــد |يم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

428o|6 ضى|لق|لخي  سعيد سعد |بــــو |ره |س |ره طنط|تـــج

7|||3o  |لعر|حمد محسن مسعد |
ى
لكرتـــتـــ|ق لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

523|74 تـــ|محمد طلعتـــ عىل سيد فرح سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

368o2o حمد محمود|بــــ محمود |شه ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

6463o5 لعتـــمه|عمرو مسعد محمد مسعد  |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|9234 ى |ء |وليد عل لسعيد غريبــــ|مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

623o5| لسيد قلموش|عمر مجدى محمد  ط|بــــ دمي|د|

436725 وق شه دى|بــــو ش|هيم |بــــر|لدين عىل |بــــ |رسر ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

89347 جمعه عىل| لنج|بــــو |ء |سم| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

64338| ي
وي محمد|لشبــــر|وي |لشبــــر| |دئى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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7884o6 ى سمي  محمد محمد|ي سمي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

3572o8 حمد|حمد عىل |تـــم |ء ح|لشيم| |ره بــــنه|تـــج

|65433 هم|حمد ف|لد |ء خ|سم| ن|بــــ حلو|د|

238|88 زق سيد|لر|سهيله يحن  عبــــد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

753349 ل|لرج|لعظيم محمود أبــــو |م عبــــد |حس تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

686||9 بــــ|لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|تـــ محمد عبــــد |جمل لمنصوره|بــــ |د|

2|7323 لمقصود|لدين عبــــد|ل |فرح عمر كم ى شمس|تـــج ره عي 

78252 هيم طلبــــتـــ|بــــر|دل |مريم ع تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

69|494 لسيد جمعتـــ|لغنى عىل |حمد عبــــد |هدير  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44685 ن فرج|د حسن حس|م عم|ريه ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

626999 ه | لسيد جوهر|حمد |لسيد |مي  زيق|لزق|حقوق 

6o66o2 لمجد|بــــو |لسعيد |محمد أحمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

883882 ى سيد |ر محمد |من مي  سيوط|ره |تـــج

|5328o لق محمد|لخ|ء محمد عبــــد |دع ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

643|67 ن مصطفى محمد محمد|يم| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

247395 لعزم|بــــو|لد حشمتـــ |حمد خ| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|337o2 بــــسمله مجدى مصطفى محمد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

855|9| ه حمدي | حمد|لفتـــوح |بــــو|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

878795 لحكيم |يمن محمد عبــــد|ح |صل سيوط|حقوق 

68o894 بــــر|لسيد ص|مد |لسيد ح|م |بــــس لمنصوره|بــــ |د|

843344 حمد محمد|بــــر سيد |ر ص|من ن|سو|بــــ |د|

|39937 هيم|بــــر|سم |جر ممدوح ق|ه ى شمس|د| بــــ عي 

62o232 شه|محمد حسن منصور بــــ| ند ط|ر دمي|ثــــ|

689933 لمول تـــوفيق|ر بــــلبــــل عبــــد |من لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

775262 لم|دل شحتـــه س|حمد ع| ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

|62696 ح محمد عىل|حمد صل| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6|22|8 فعي|لش|م |م|هيم |بــــر|نعمه محمد  |ره طنط|تـــج

5oo828 لسيد عطيه|ل |ء جم|ل| |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

424342 لعزيز محمد بــــيوم|دل عبــــد |لدين ع|عز  سكندريه|ل|حقوق 
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83o8|4  زىكي قديس| بــــول
ى مكي  ن|سو|علوم 

48o439 مل جبــــر يوسف|محمد عيسي ك بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

542|2 لمول|حمد عبــــد |لدين سيد |سيف  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

27o578 ض|هيم عو|بــــر|بــــر حسينى |سعيد ج ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|37|95 رى|ئى فرح زخ|دى روم|ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7||992 لعلىم|لمرىس طه |لسعيد |حمد |ره |س معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4|7964 حمد|حمد قطبــــ سيد |ن محمد سيد |نوره لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

256|78 هيم شكر|بــــر|ن |هيم شعبــــ|بــــر| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

538|5 حمد عىل|هلل ||جر رض|ه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|5744 لمهدي|ن محمد |دل رمض|آيه ع لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

753365 وى|لص|لسيد |رس |محمد ي وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

834o39 |حمد محمد عط|ء |لشيم| دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

739o4 حمد|حمد عىل |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

44998 لرحيم|محمد عزتـــ فتـــىح عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|3|7o5 تـــ محمد|لشح|حمد |سندس  ن|فنون جميله فنون حلو

6o5998 |دى |له|لودود عبــــد |دى عبــــد |له|محمد عبــــد 
لجندى

|بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

28548| لحميد|لنبــــى سيد عبــــد|يه عبــــد| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

432223 ي غنيم|لش|حبــــيبــــه محمد عبــــد
ى
ق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

774972 لحليم مصطفى|محمد رفيق عبــــد  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|5o546 مه|در سل|لق|محمود محمد عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

9|59o5 لح |سط ص|لبــــ|مل عبــــد|ء ك|دع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3|62| عيل|سم|لحميد |ء يشى عبــــد |رس| هره|لق|حقوق 

683266 لحميد يوسف|ر عبــــد |ح عم|سم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o3326 حمد|بــــر |ن مسعد ج|رو دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

59599 ى زينبــــ يشى فهىم حسي  ن|حقوق حلو

27983 لفضيل محمد|ح عبــــد |يتـــ صل| ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

|293|9 هلل طه| |بــــ عط|يه|محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

22882| دى|له|لحكم سعيد عبــــد|ء عبــــد|شيم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

75o535 هلل|محمد محمود مرىس عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 
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|63o54 ن حسن سيد مصطفى|نور هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

33648 هيم|بــــر|لعزيز |مريم عيد عبــــد  سيه|نوعيتـــ عبــــ

|4277| يم|لعم|بــــو|حمد|حمد |يدى مجدى |ه  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

5o5856 روق خليل|لد وليد ف|خ سكندريه|ل|عه |زر

675995 ى عبــــد |ندى مصطفى حس ح|لفتـــ|ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|39|57 مريم محسن محمد مصطفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

49|933 هيم عىل حسن|بــــر|مريم محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49564| ى ج|حمد ي| للتـــ شعيبــــ|بــــ |رس حسي  ره دمنهور|تـــج

82742 لحميد|طمه فرغل سعيد عبــــد |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|o6o7 ه ي ى محمد أحمد |أمي  بــــوري|لش|سي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

643474 لعظيم|محمد محمد عبــــد| رش زيق|لزق|نوعيتـــ 

334534 ف سبــــع|رسلينو |م ئيل|وي ميخ|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3||472 |لرحمن |لحميد عبــــد|مه عبــــد|لرحمن سل|عبــــد

ىط|لدمي
هره|لق|هندستـــ 

8|73|2 تـــه مهدي|محمود نبــــيل شح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

58655 م|م|دل محمد |جر ع|ه ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

4o329o ى عوض محمد  هيم|بــــر|حني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

245656 ن|بــــوزيد|لمقصود |م عبــــد|محمود عص ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

886525 ى مه يعقوبــــ جندى |س| |مي  سيوط|نوعيتـــ 

7o5244 ن|ن عتـــم|لعظيم عتـــم|ل عبــــد |ء جم|عل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

678o|2 بــــ|لوه|حمد عبــــد |محمد سمي   ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

6277|7 م|لسل|مه مصطفى عبــــد|ر أس|عم ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

895oo4 سحق عوض |ريمون فوزى  ج|بــــ سوه|د|

493o82 لطنيىحى|ن |حمد مصطفى رمض| ره دمنهور|تـــج

|7o7o9 شم محمود محمد|جر ه|ه ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

7oo29| م مني  محمد عىل لمنصوره|حقوق 

|34858 د|لجو|روق عبــــد |لد محمد ف|خ هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|48575 |لبــــ|د عبــــد |حمد فؤ|سلىم مجدى 
ى
ق ى شمس|د| بــــ عي 

775457 ود|لسيد محمد د|حمد |لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|علوم 

682258 هلل يوسف يسن حسن|ريم عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج
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|57492 لم|ر لطفى سيد س|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2554|7 وى|لدرش|بــــونجله |بــــر |ء سعيد ج|شيم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5o6542 رق مرىس محمد حسن|ن ط|رو سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

438548 وى|لشه|لدين عىلي بــــسيوئى |ء |حمد عل| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

2|8977 حمد سعد حسن محمد عىل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

824536 لرحمن|سم محمد محمود عبــــد|بــــ دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

29849o |لبــــن|حمد |زن سعد حسن |م ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

458|o سهله شكرى ربــــيع هندى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

243o27 ى |م ح|حس حمد محمد|مد حسي  هره|لق|صيدله 

676445 دى|له|ن محمد يشى محمد عبــــد |نور لمنصوره|ره |تـــج

38|49 مه|د فتـــىح محمد سل|زي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89|4|2 ي
ج |لكريم فر|سط عبــــد|لبــــ|عبــــد| دئى سيوط|ره |تـــج

838o98 لحكيم|يوسف محمد يوسف عبــــد ن|سو|حقوق 

5|8343 هد|حمد مج|لسعيد |هند محمود محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

78|922 ى محمد|ن حس|ر رمض|مي ني  زيق|لزق|ره |تـــج

886||7 هيم |بــــر|ل |لح كم|ص| رين|م سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

252|8 ي حسن محمد|مريم عبــــد 
لغنى ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

642938 د|حمد ج|يه محمد | زيق|لزق|بــــ |د|

24392o نم|مه غ|ح سل|حمد صل| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

33362 ى|ء حمدى مصطفى خليل ش|لزهر| هي  هره|لق|حقوق 

|52797 ف قطبــــ عىل|ء |شيم رسر |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

48994 حمد|لمعتـــصم سعيد |دل محمد |ع هره|لق|صيدله 

689658 س نبــــيه عىل|ر محمد عبــــ|من لمنصوره|بــــ |د|

4o8373 ف يىح عبــــد|عمر  لعزيز يىح|رسر |حقوق طنط

782972 ىط|لع|هلل عبــــد|رص عبــــد |لن|عبــــد | ر|ي تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4|6o77 هيم|بــــر|ر |ل نص|ن يشى كم|ريم|ن لشيخ|بــــ كفر |د|

24|739 دل محمد حسن|بــــسنتـــ ع كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

696o8| حمد هيده|حمد محمد |يه | لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

329365 ن|هلل غريبــــ رضو|رتـــ عبــــد|س |طبــــ بــــنه

89973 مر|حمد ع|لحكيم |محمد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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253|6o جر محمد محمود منصور|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

776|77 هلل عىل محمد|س عبــــد |ين| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

68744  |ء |رس|
ى
حمد|حمد صوق لفيوم |تـــمريض 

5|8o53 عر|لش|حمد |ل حمدى محمد |س عه دمنهور|زر

4o4976 وى|لشعر|عىل مصطفى فهىم محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9ooo22 لبــــدرى خليفه صديق |م |حس ج|ره سوه|تـــج

859785 ن|ن زغلول سعد عرف|حن ي|نوعيتـــ 
|لمنى

6293|7 لم جنديه|حمدى مصطفى حمدى س زيق|لزق|بــــ |د|

7|3o95 وى|لحج|ن |عثــــم| حمد محمود زكري| لمنصوره|هندستـــ 

7o3549 ه | مد ربــــيع|للطيف ح|لسيد عبــــد |مي  زيق|لزق|صيدله 

86257o م|حمد خلف محمد سل| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

446555 يل|لرحيم ط|حمد مجدى محمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7688o4 ى س|سليم ى|ن حسي  لم حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

87o663 ي 
حمد|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد|مصطفى ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

9|9oo2 ى |بــــر|ره |س هيم محمد حسي  سيوط|بــــ |د|

6288o2 طمه مدحتـــ محمد نجيبــــ|ف زيق|لزق|حقوق 

4o|o59 د|ن حش|ن وليد عثــــم|عثــــم سكندريه|ل|حقوق 

848725 ل نور محمود|ح كم|مل صل| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

254922 هيم|بــــر|حمد |تـــفى محمود  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8769| هيم حسن|بــــر|مصطفى ربــــيع  ن|حقوق حلو

7o56o9 لمتـــول زيد|لسيد عىل |لمتـــول |لسيد |حمد | زيق|لزق|هندستـــ 

4o9|62 يد غنيم|بــــو |لنبــــى |بــــرين عبــــد |ص ى لي  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

|66723 يف فوزى عىل| ن|ر رسر هره|لق|بــــ |د|

9|9795 لس عبــــده ش كر عبــــده  |كي  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

844759 دق|لص|محمد يىح مرصي عبــــد م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

7o7775 لسيد|لسيد فهىم |هلل عيد |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

4274|8 حمد|لعزيز |لدين عبــــد |ج |لد محمد تـــ|حمد خ| |عه طنط|زر

696723 لجندى|لعليم |م عبــــد |لعليم هش|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

7899o2 حمد|لرحمن محمد عطيه |عبــــد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

786567 ن|م متـــوكل رجبــــ سليم|سل| لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|
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363894 ن|لمعز مصطفى فرح|ل عبــــد|مصطفى جم |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

4o7639 لسيد زقيلح|سعد عىل |هلل |منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

836o|3 حمد|حمد عبــــيد |محمد  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

49o57 ى |ي ن|ح رمض|حمد صل|سمي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

6o7|5o لصمد غنيم|لمعىط عبــــد |أحمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

36|o44 ن محمد بــــلبــــول|ن محمد رمض|محمد رمض |علوم بــــنه

4497oo ف محمد محمد |محمد  لجويدى|رسر |هندستـــ طنط

844494 حمد عىلي|ء عىلي |ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

2835o2 هيم|بــــر|دق صديق |ء ص|دع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

835o6o ي|جه
د محمد محمد خريسر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

523246 بــــ|لعزيز حج|سلىم سعيد عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

3293o2 عفيفى محمد عيس| رض| ند |تـــربــــيتـــ بــــنه

757489 مل|لحكيم مصطفى ك|ئى عبــــد |م| ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

9o2486 حمد قبــــيضي |لرحمن |ء عبــــد|سم| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

4248o7 لبــــقرى|هلل محمد |بــــ |د ج|محمد عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5253o6 ن|د رمض|ن ج|طمتـــ سعيد رمض|ف سكندريه|ل|هندستـــ 

4|9o|8 لسعود محمد عيس عبــــده|بــــو|محمد  |حقوق طنط

234oo5 جرجس خليل منصور حبــــيبــــ خليل دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

354824 ي
لمنعم عىلي|محمد عبــــد | دئى |حقوق بــــنه

858486 د خلف محمد|محمد عم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

678726 رص|لرحيم محمود ن|ء محسن عبــــد |سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

22398 حمد|لدين |ء |حمد بــــه|محمد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

36o758 ى|ش هلل|د|ز مصطفى محمد مصطفى ج|هي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|35456 حمد حفنى|م |لسل|يدى عبــــد |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2|75o| يف مجدى حسن ك رى|بــــي|ل|مل عىل |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

64|9o4 حمد محمد|م |هد هم|زينبــــ مج قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

6o39|9 زى|لعظيم حج|رق جميل عبــــد|د ط|عم |حقوق طنط

|3o3o6 ح|لفتـــ|ء محمود محمد عبــــد |رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|3o||o ى ف يز فوزي سعد|كرستـــي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

354785 مينتـــ محمود عىلي محمود| ى شمس|تـــج ره عي 
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689639 ف محمد عبــــده |مروه  حمد|رسر لمنصوره|بــــ |د|

5|33|9 تـــتـــ|روق شح|لمنعم ف|حمد عبــــد | سكندريه|ل|طبــــ 

46|o25 لديبــــ|مؤمن مصطفى محمود صبــــىح  |حقوق طنط

277926 وى|حمد عشم|نوره مسعد عىل  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

844734 ن حسن محمود|ء موس|ول ن|سو|تـــربــــيتـــ 

253857 لغفور دره|رس عبــــد|وجيه ي ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

484266 ر|لنج|حمد محمد |د سمي  سيد |زي سكندريه|ل|ره |تـــج

8337o2 حمد محمد|ن ممدوح |مريه دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

64o46 لغنى|ن سيد عبــــد|محمد شعبــــ ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

6992|| سيل مجدى محمود حسن|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

44433| لعزيز حربــــ|ىط عبــــد |لع|لسعيد عبــــد |ن |عن لشيخ|تـــمريض كفر 

8|6|88 لس كميل عي هلل|د عبــــد|كي  سكندريه|ل|صيدله 

242633 مه|حمد سعيد محمد سل|عمر  هره|لق|طبــــ 

423883 حمد مصطفى|رس محمد |بــــسنتـــ ي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

688|9o ف صبــــرى |ئى |ه حمد|رسر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

642745 عيل|بــــسنتـــ محمد أحمد محمود إسم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

879326 ى نرص عزيز ملك | مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

788277 هيم|بــــر|حمد |سمر سيد طه  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|7|25 ن شد|وصفى وليم ن| مي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

3495o6 محمد طه يسن| ن|ر زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

554o7 ل محمد عىل|هلل كم|عبــــد ي سويف
هندستـــ بــــنى

258|62 رك|لعظيم مبــــ|حمد سعيد عبــــد| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

7749o5 يوبــــ ربــــيع|لعزيز |لعزيز محمد عبــــد|ره عبــــد |س زيق|لزق|صيدله 

249579 حمد|لقوى سيد |لسيد عبــــد|سلىم  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

752536 لسيد|د |لجو|هلل مجدى عبــــد |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

676|7o ود|هيم حمدى د|بــــر|حمد |يدى |ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

789965 هيم|بــــر|لرحمن |حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

22o683 وق محمد سعيد عبــــد لرحمن|رسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7559|4 ى محمد بــــكي | |ر|ي يمن حسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |
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26|7o3 هلل عيد|لرحمن عبــــد|لرحمن فتـــىح عبــــد|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|24735 عيل|سم|سمر نبــــيل محمد عىل  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

|52489 لم|حمد س|لدين محمد |ح |صل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

25o547 لغول|ن محمد مليىح  |يم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|5|563 ء معتـــز حسن محمد|لىمي ى شمس حقوق عي 

777922 ى ص| جر رض|ه بــــر|حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

36oo9 ى عبــــد |دل ي|م ع|ريه لعزيز قنديل|سي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|4|39 ي عبــــد|لبــــ|عبــــد
ى
ى|ق لصمد محمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6|52|o دهم مصطفى مصطفى عىل عرنسه| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

633839 مه فتـــىح محمد|س|حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

36o558 ده|م حم|م|د منصور |عم| نور هره|لق|ن |سن|طبــــ 

4826o| حمد|مريم محمد سعد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3o395 لس عبــــد  يعقوبــــ| لمسيح حن|كي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

76o|35 بــــو زيد|بــــو زيد |ن ثــــروتـــ |نوره وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

5|836| بــــو بــــكر|حمد محمد منصور|ء |رس| بــــ دمنهور|د|

679642 لعزبــــ|لمنعم بــــدر |م محمد عبــــد |سل| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

53oo9 تـــه حسن|بــــ شح|لتـــو|محمد عبــــد ي سويف
هندستـــ بــــنى

|74693 لسيد|حمد عطيتـــ |محمد  منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

478553 مي|لحم|هيم |بــــر|بــــر |م ج|ء هش|سم سكندريه|ل|حقوق 

4|75o3 ل |لع|لحميد عبــــد |لحميد عبــــد |محمد عبــــد 
درويش

لشيخ|ره كفر |تـــج

32358 وى|لشبــــر|حمد |حمد سيد | كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

846o92 ي|
حمد محمد محمود مصطفى ن|سو|علوم 

326496 لصعيدي|دل فتـــىحي |ء ع|عىلي ى شمس| لسن عي 

444||6  مسعد عبــــد |بــــر |حمد ص|
ى
ىط|لع|لدسوق ي صىح طنط

|معهد فنى

266|76  سمي  عبــــد|م|
م|دق هم|لص|ئى |تـــربــــيتـــ بــــنه

5o75|7 ى مسعد |ي عيل محمد هيكل|سم|سمي  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

832665 ي محمود معوض 
حمد|مصطفى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5|8599 صف|لحميد ن|م سعد عبــــد|ن س|يم| بــــ دمنهور|د|

6348|o ظه|بــــ|رس محمد وصفى |محمد ي ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6|6oo5 ي|لغبــــ|بــــ محمد عىلي |إيه
ىسر ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري
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5|7294 لمنعم بــــخيتـــ|لميس محمد عبــــد  بــــ دمنهور|د|

863462 هيم|بــــر|لحسن |بــــو|ل |ن كم|يم| دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

4|8368 ن محمد|هيم سليم|بــــر|دل |ء ع|عىلي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

825|8| لمدثــــر محمد|مروه محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

8|9755 |دي نجيبــــ حن|تـــرين ن|ك ي|نوعيتـــ 
|لمنى

2|6|57 مل سكله قلتـــه|ل ك|ديفيد جم ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

687|42 ن محمود حسن|ن رمض|حمد رمض| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

275o9 ى|حمد م|ء |دع هر حسي  هره|لق|حقوق 

6o948o ىط|لمع|بــــو|ل محمد محمود |محمد طل |طبــــ طنط

69o469 دي|حمد محمدش|هلل فوزى |عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

2547o2 لمعىط فرج منصور|لد سمي  عبــــد|خ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

546529 يف قريطم|ئى محمود |حمد ه| لشر ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

|42287 ف عبــــد |بــــسمه  ر حسن|لستـــ|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

863|43 مريم عربــــي عىلي محمود دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|55225 ين عىل مصطفى ح فظ|شي  ى شمس|زر عه عي 

67685o يوسف حسنى محمد لبــــدتـــ لمنصوره|ره |تـــج

89o489 نم محمد مصطفى |حمد غ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

866|99 مد|فظ ح|لح|لحليم عبــــد|بــــ عبــــد|يه| ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

886248 محمود فرغىل حسن محمد  زيق|لزق|حقوق 

73|93 لحميد|ن عبــــد |ل شعبــــ|مروتـــ جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

285589  عبــــد|لص|ء محمود |رس|
ى
لغنى|ق عه مشتـــهر|زر

67446 بــــ عزم وهبــــه|يه|م |فر| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

7|o2| لمجيد|مروه محمد عىل عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

36||59 لبــــيدق|د عدل |رص عو|لن|طمتـــ عبــــد|ف ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|36626 ى محمد عثــــم ن|محمد حسي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|2o5|o لد مصطفى محمد يوسف|هدير خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|2577| لسيد|حمد |دين محمد |ن وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

||47|2 ل|لد محمد كم|محمد خ ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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|62378 حمد|بــــو زيد |م عىل |حس وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

35o449 لعظيم جمعه|حمد عبــــد|د سيد |زي |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|27o5 ى|لبــــنى محمد محمود  لسيد حسي  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

7oo8oo ئى|لقبــــ|لسيد عىل عطيه |لسيد عىل | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

62757 حمد محمد|ره فوزى |س لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

|627|4 يف حس|زي ى |د رسر لسيد|ني  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

645276 ى|ه جر محسن حسن لبــــشتـــي  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

366946 مي |ل|ء محمد زىك |وف ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

63|692 ن|ر صبــــىح يىح سليم|مي ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

49794o حد|لو|خلود خميس عطيه محمد عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

645o4| هد|طف عوض مج|ء ع|شيم |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

2|8955 |لبــــ|لمحسن عبــــد|محمد يحن  عبــــد
ى
ق ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

626382 |لبــــن|لسيد محمد موىس |لسيد |ء محسن |ل| زيق|لزق|بــــ |د|

|64343 لنعيم|تـــ عبــــد |شم شح|حمد ه| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

63o3o8 ج|لرشيد عج|روق عبــــد |د ف|حمد عم| زيق|لزق|هندستـــ 

7646|7 لسيد محمد حميد|لرحمن محمد |عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

6o56|| ن|روق عثــــم|بــــ ف|يه|تـــسنيم  لمنصوره|بــــ |د|

763o54 بــــيض|ل|هيم |بــــر|حمد محمد وجدى | |م|ل حقوق بــــورسعيد

489372 نم|م محمود محمد غ|م حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22959 ن عىلي محمود|متـــ رسح|س| هره|لق|بــــ |د|

79|526 ن محمد|لرحيم سليم|هبــــه عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

92573o لحميد  |عىل يوسف حمودى عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

623994 ى محمد محمد |ي لسعيد عوض|سمي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

529627 حمد محمد رجبــــ محمود| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

68926 س|حمد محمد عبــــ|لرحمن |عبــــد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

9o4842 مل عبــــده |سعد ك| رين|م ي صىح سوه
ج|معهد فنى

76|492 روضه محمد حسن عىل ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

4|4|64 ق|بــــرعزبــــ |حمد ج|فرحه  وى|لشر لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

Thursday, September 6, 2018 Page 15262 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

238568  |هلل ط|منه 
ى
هيم|بــــر|رق فتـــىح دسوق هره|لق|علوم 

|6o6|7 نيس|ع |رق رف|حمد ط| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

9||3o| ل |لع|لعليم محمد عبــــد|ندى عبــــد لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

337686 ف |حمدي  لسيد حمدى محمد|رسر |ره بــــنه|تـــج

648o58 ى|حمد |دل |ذن ع|م مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

54825 هيم|بــــر|ر |لغف|لمحسن عبــــد |د عبــــد |جه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

695o28 جى|لسبــــ|لد عىل عىل |حمد خ| تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

22o438 لغول|لحكيم |ئى  محمد عبــــد |مصطفى ه ى شمس|تـــج ره عي 

24|728 ى عثــــم|يه ع| ن|دل محمدين حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

425942 ي عبــــده |ء |ل|
حمد|حمد بــــسيوئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

44395o هلل يونس حميدتـــ يونس|هبــــتـــ لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

7o5225 زق|لر|هيم عبــــد |بــــر|م وجدى |عص لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

287783 بــــوعيشه|لمطلبــــ |ن عبــــد|محمود رمض ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3|6459 يد|حمد ف|مل |ء محمد ك|ل| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6879|9 حمد|هلل |ن فتـــح |لح حمد|ص ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

323499 لحليم|لدين مصطفى عبــــد|ح |هلل صل|يتـــ | هره|لق|بــــ |د|

|22853 لعظيم يوسف|م عبــــد |ن هش|مرو هره|لق|ج طبــــيع |عل

8767o6 مصطفى عىل حسن مرزوق  سيوط|ره |تـــج

6o7366 أبــــوكحلتـــ| مه زكري|مريم أس ي صىح طنط
|معهد فنى

||7322 ف صبــــىح حلىم| |ري|م رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|6|842 حمد|وى |لشبــــر|ن مصطفى |رو ى شمس حقوق عي 

4|2|3| لحلوج |بــــر |ج  محمد ج|محمد ن |حقوق طنط

24486 ف|عبــــي  عص م سيد محمد مشر هره|لق|ر |ثــــ|

465o9 لبــــ|بــــو ط|ح |تـــ صل|هبــــه فرح هره|لق|بــــ |د|

|77398 لد سعد عطيه محمد|عمر خ |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

528926 ن|هيم بــــهنس مرىس شوم|حمد إبــــر| سكندريه|ل|هندستـــ 

778|72 لحميد|لرحمن عبــــد|مل وجيتـــ عبــــد |  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

793|o8 حمد عىل محمود|طمه |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o9693 لنجول|ع محمد |لسبــــ|رس |ن ي|نوره لمنصوره|بــــ |د|
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28o7|2 د|حمد جم|حسن محمود عىل  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

675283 ن|حمد طرم|لسيد |محمد نرص  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

888736 ر شكرى مدئى |نعمه مختـــ ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o4o64 ى |زي حمد محمد حسن|د حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4767|7 ن|م محمد سليم|لسل|لسيد عبــــد |جر |ه سكندريه|ل|ره |تـــج

4|o4|3 زم محمود عزتـــ محمود خليفه|ح |تـــربــــيتـــ طنط

64|o89 لمعىطي|حمد محمد عبــــد |آيه  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o945o ي 
ي موىس|ندى حفنى

لسيد حفنى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

343438 شد|رص محمد ر|محمد ن ى شمس  تـــمريض عي 

|3o852 ج|ر فر|لستـــ|مصطفى محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

685o8 لمولي|لح عبــــد |متـــ محمد ص|س| لفيوم|بــــ |د|

3|23o9 بــــوعربــــ|حمد مصطفى |روق |لف|رتـــ عمر |س مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

524o92 ى|هر عبــــد |آيه م لمقتـــدر محمد حسي  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

|6|o24 هيم عىل|بــــر|لسيد |ء |سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|6427| ل|لع|بــــو ضيف عبــــد |م محمود |هش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|33oo| نور محمد|يمن محمد |تـــفى  ى شمس|تـــج ره عي 

769348 دتـــ حربــــ|ر نبــــيه شح|بــــش ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

75827o هيم محمد|بــــر|ل نرص محمد |نه زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

|732|6 ح محمد|لفتـــ|يوسف محمود عبــــد  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

5|3767 ن عيد عيد|حمد رمض| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

497773 نه|م مل|م|لدين |د |سلىم عم تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6||96| ممدوح فريد سند| ند |تـــربــــيتـــ بــــنه

25|25o بــــوشوشه|يمن محمد |محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

676777 لعزيز محمد|لد عبــــد |لعزيز خ|عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4o4756 هيم جبــــيىل|بــــر|ده |ل زي|نس جم| بــــ دمنهور|د|

|266o5 مد|لسيد ح|محمد محمود  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|7787 لنبــــى فتـــىح عىل|رحمه عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7o3o95 س بــــختـــيتـــ|س عطيه عبــــ|م عبــــ زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

494885 م محمد مطر غنيم|لسل|م محمد عبــــد|هش بــــ دمنهور|د|
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6228o6 ى|مصطفى جم ل محمد بــــحي  ط|ر دمي|ثــــ|

339|42 ى بــــدرسليم|ف  بــــحي 
طمتـــ مصطفى |بــــ بــــنه|د|

56388 هيم|بــــر|م |لسل|ن عبــــد|محمد شعبــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

499534 لعبــــد|لم |لد محمد عىل س|رتـــ خ|س عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77o334 لبــــطريق|لحميد أحمد |حمد عبــــد |محمود  زيق|لزق|حقوق 

33o298 دى محمد|لن|مون |هلل مجدى م|منتـــ  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

359983 د فهىم|يمن ج|ن |يم| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7o9938 ه محمد | ود|حمد عىل د|هيم |بــــر|مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4933|4 حمد|لمنعم سيد |حمد عبــــد |لمنعم سيد |عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

677693 رتـــ|محمود محمد موىس جبــــ لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

9|522 م محمد|لسل|رس عبــــد |حمد ي| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

273|6o غيه|لن|ن محمد حبــــيبــــ عبــــد|محمد سليم لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

227|59 ى مصطفى عبــــد لنبــــى مصطفى|حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9ooo23 ى عبــــد سم |لموجود ق|لرحيم عبــــد|حسي  ج|بــــ سوه|د|

2|53| هيم|بــــر|ر |لستـــ|ريم محمد عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|989o تـــه  |تـــي  جوزيف وديع شح|فيلوبــــ ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

642|7| حمد|لمنعم عطيه |عطيه عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

896o54 لكريم |لمهيمن عبــــد|ح عبــــد|ء صل|رس| ج|بــــ سوه|د|

4|4|o| لجرج|ر |لغف|ل نبــــيل عبــــد |فري ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6||2o2 وى|لمنش|ع |لرف|در |لق|محمود عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

4328o8 لمغربــــي|ل لطفى عىل |نه |طبــــ طنط

868547 حمد سليم|ل |ره جم|س |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

339994 بــــ|لوه|حمد محمد عبــــد|لسيد |ئى |م| |طبــــ بــــنه

|4o||4 لطويل|حمد |لسيد حمدى |سميحه  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

688382 لحميد عوض|لحميد محمد عبــــد |عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

859o56 بــــ|شهد محمد عيسي دي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

775787 مه|هلل أحمد سل|حمد عبــــد |محمود  زيق|لزق|هندستـــ 

8o9273 زق|لر|مر عبــــد|تـــه ع|مر شح|ع ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

527682 ح للو|لفتـــ|لرحمن عبــــد |ح عبــــد |لفتـــ|ندى عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|
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476588 ى محمد|رو ن سمي  محمود حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

4o8343 مه|بــــر محمد سل|محمود محمد ج |تـــربــــيتـــ طنط

68o778 هلل محمد عىل|بــــ فتـــح |يه|ل |نه لمنصوره|طبــــ 

429||4 ذل|لش|لسيد |بــــ محسن محمد |رح |بــــ طنط|د|

5o6262 ف|هيم عبــــد |بــــر|م |م عص لحميد مشر سكندريه|ل|بــــ |د|

68493| زق|لر|بــــ عبــــد |لوه|حمد عبــــد |هيم |بــــر| سكندريه|ل|صيدله 

37852 طف يونس رجبــــ|سمر ع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

86|78| كريم محمد محمود محمد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|64369 هلل عىلي|لرحمن عىلي عبــــد |عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

265982 هيم|بــــر|مصطفى محمد محمد  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4556| هيم|بــــر|ح |لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|فتـــىح  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|9469 ضى|لق|رص محمد |مريم ن تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

539665 ى نور |ي للطيف|لمعبــــود عبــــد |لدين عبــــد |سمي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

3|5454 هيم|بــــر|ح عىل |سندس صل ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

446o25 ي عوض
ي مصطفى

عمرو محمد مصطفى سكندريه|ل|هندستـــ 

5o532| لم|لجليل س|طف عبــــد|بــــ ع|يه|لح |ص سكندريه|ل|عه |زر

27||8o د عىل|لعزبــــ عو|نم |ه تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

496353 لقشيط|در |لق|لمنعم عبــــد|طمه محمد عبــــد|ف بــــ دمنهور|د|

296|58 رحمه مرىس محمود خليل خميس ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

49o7|7 لغنى محمد |حمد عبــــد |لدين |م |يدى حس|ه
رتـــ|عم

سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

243982 م فهد محمد مصطفى|حس ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

4359| بــــى|هدى منصور عىل عر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8|4934 در محمود|لق|م عبــــد|ء عل|عىلي ي|علوم 
|لمنى

4o2636 لمجيد محمود حسن|ء محمود عبــــد |شيم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

694427 ن ف | |مي  ى محمد شعبــــ|بــــو |رسر ن|لعني  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|47429 هلل|رص سيد عبــــد |محمد ن هره|لق|ره |تـــج

87o477 حمد|بــــتـــ فكري |حمد ثــــ| ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

8|9|3| حمد|نور |طمه سيد |ف ره بــــنى سويف|تـــج

9||62 بــــ مسعود|لوه|حمد محمد عبــــد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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33|478 ن عفيفى|لرؤوف سليم|متـــ محمد عبــــد|س| لمنصوره|حقوق 

76o663 ل سعيد عىلي|منيه جم| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

444352 ى|ن |رص رجبــــ عثــــم|مريم ن لمسي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|23289 بــــ ليثــــى|يه|لرحمن محمود |عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

698o6| لخميس|هيم |بــــر|للطيف محمد |ميه عبــــد |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

849634 لمنعم يوسف معىلي|ده عبــــد|غ لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

4o76|5 زى|حمد حج|حمد |هيم |بــــر|حمد |ن |رو دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8o7724 |دق جورج حن|م ص|له| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

3o65| ري ملك خلف ملك|م ن|بــــ حلو|د|

365592 ى عمر|لر|عىل عبــــد ضى دردير حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

45355 رق محمود محمود|حمد ط| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3534|| ي عبــــد|
لعزيز|حمد محمد لطفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

9|9645 محمد فرغل عىل فرغل  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

5||525 عيل|سم|لحميد |ء نبــــيه عبــــد |حمد بــــه| |ره طنط|تـــج

2|6928 لحميد|د عبــــد|حمد فؤ|هلل عمرو |منه  هره|لق|م |عل|

438882 ى|دتـــ حم|محمد فتـــىح حم دتـــ حسي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

3468oo تـــى|لزي|عيل |سم|د |مروتـــ حسن عو ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4o5|32 ى حسن محمد حسن محمد حسني  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|4|52| لمجد|بــــو |بــــر طه |ء ج|رس| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

27||57 يبــــ|لش|بــــ محمد |يه|ندى  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

764842 لسيد عىل|بــــ |يه|ن |يم| حقوق بــــورسعيد

248|84 لحسن|بــــو |بــــرين فتـــىح محمد محمد |ص ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

53358 ى|لرحمن ثــــ|عبــــد  بــــتـــ رجبــــ حسي  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

4|22oo ى صل| بــــ|ح عوض عىلي دي|لحسي  |ره طنط|تـــج

526322 مي|لهن|وى |لشن|لرحمن |لد عبــــد|حمد خ| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

447376 ن|ح رسح|لفتـــ|ئى محمود محمد عبــــد |بــــ ه|رح سكندريه|ل|حقوق 

76|945 ن عىل|لرحمن محمد رمض|عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

693|27 ق|لسيد محمد زىك |ء |لزهر| وى|لشر ط|بــــ دمي|د|

65|84 حمد|رس عيد |م ي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 
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||474o ى محمد صل لمنعم تـــوكل|لدين عبــــد |ح |حسي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

25oo29 م|عيل محمد غن|سم|ئى |ندى ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

25oo5o زق خضي |لر|جر صبــــرى عبــــد|ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

465534 مد محمد عزبــــ|م محمد ح|سل| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

682|32 لملك|لحسينى محمد عبــــد |ء |نور عل لمنصوره|ره |تـــج

|44|23 وق  حمد|روق عطيه |بــــ ف|يه|رسر هره|لق|حقوق 

484547 كر محمد عبــــده|رق ش|عمر ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7579o4 طف محمد عبــــده|منيه ع| ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

4|777| ن|ح علو|خلود حمدي نج لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

|23738 ى عىل|ل |ن جم|يم| مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8573o2 ن حسن|عيد حس| لي|د ي|بــــ |د|
|لمنى

32o6o6 ى ط هيم|بــــر|لدين |رق سعد |حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

54|o44 لديبــــ|حمد عىل سميح محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

864o7 ده بــــرعي ربــــيع|لرحمن حم|عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o9933 دى حمدون |له|رص عبــــد|ء ن|دع ج|بــــ سوه|د|

87699 لحليم|لسيد عبــــد|دل |لرحمن ع|عبــــد لفيوم|هندستـــ 

|48627 وى درويش|ل شن|يه كم| ن|تـــمريض  حلو

83|52 حمد محمد محمود طه| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

2|4o22 ى ثــــ|كوثــــر  بــــتـــ|حمد حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

828785 هلل محمد|م عىلي عبــــد|عص دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

348744 لعزيز محمود خرصى|رقيتـــ محمد عبــــد ى شمس طبــــ عي 

8833o9 ج محمد بــــدوى  |مصطفى ض سيوط|ره |تـــج

886929 | جد صبــــىح حن|م| رين|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

76|482 يوسف مصطفى محمود عىل مسعد تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

5|5376 ي|لسل|لرحمن عبــــد|زينبــــ عبــــد
م قيفى بــــ دمنهور|د|

362247 طف سمي  شلبــــى|سمي  ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|43|67 مجدى وليم جورج| ري|م هره|لق|م |عل|

96||5 م سيد|م|متـــ |س|ء |سم| ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

8o8224 ف محمود قطبــــ|بــــرين |ص رسر ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى
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768675 لمقصود|لسيد سعد عبــــد|مروه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

265263 ج|حمد رأفتـــ يوسف حج| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

44545| لمعىط محمد عطيه|رق عبــــد |حبــــيبــــه ط سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

6o2|49 ف محمد صبــــ|منى  ح سميه|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

352954 لبــــيوم|لحليم موىس |عمرو موىس عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

27|39o ء محمد عىل محمد حشيش|سم| ن|صيدله حلو

|23|78  د|لش|رى عبــــد |مصطفى نص
ى
ود|ق ى شمس|تـــج ره عي 

5o9|7| لبــــرى|نور عىل | |محمد رض ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

685o53 لح محمد محفوظ|محمود محمد ص ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

5|o|36 م فتـــىح يوسف محجوبــــ|حس معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|63423 لبــــرنس محمد|لد |مريم خ ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7o8485 حمد|لرحمن محمود |لدين عبــــد |ء |مروه عل لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|67o ل محمد مصطفى|ندى كم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

754|38 ن محمود|لسيد سليم|بــــسنتـــ  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

326794 لمعىط|ء حسن محمد عبــــد|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6|o54| بــــودى|لش|ن |لسعيد رمض|ن |يم| |تـــربــــيتـــ طنط

3323|7 تـــ محمد |  عىلي|مي 
لسيد عفيفى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

788o|| ل محمود|لع|ر محمد عبــــد |من عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|675o9 ي|رس فتـــىحي عبــــد |مي  ف|
لغنى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

863799 فظ محمد|لح|شهنده محمد عبــــد |نوعيتـــ فنيه قن

4o3o29 هيم محمد جمعتـــ|بــــر|نور |لد عبــــده |خ سكندريه|ل|بــــ |د|

924247 للطيف محمد  |بــــ ممدوح عبــــد|رح ج|بــــ سوه|د|

35o783 وق سيد محمد عبــــد م|لسل|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

8o3667 لدين سيد محمد|ن نور|نوره ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

758662 م محمد حلىم زىك محمد|سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

63884o حمد حسن|لسيد |دى محمد |هن ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

877876 ى |ي ف سيد بــــيومي |سمي 
رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76228o حمد حسن عىلي يوسف|مدحتـــ  حقوق بــــورسعيد

35o969 لروبــــى|متـــ سيد حسن |سيد سل |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

4994|4 ى عبــــد  ن|لقوى فد|وردتـــ حسي  تـــربــــيتـــ دمنهور
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|74547 حمد|لعربــــى |مح محمد |هدير س عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

355225 لرحمن|دل عىل عبــــد|صفيتـــ ع ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

924248 شم  |رص عىل ه|بــــ ن|رح ج|بــــ سوه|د|

75|99| ى|م ر|مل وليم سعيد مق|ك| رتـــي  زيق|لزق|علوم 

738o5 دل محمد حلىم|حمد ع| بــــ بــــنى سويف|د|

4o5o|5 ن|لتـــرجم|لسيد محمد عىل حسن |مؤمن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|8349 حمد عوض|محمود عوض  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8o2|69 لعزيز|حمد عبــــد|رس |ذ ي|مع ي|تـــمريض 
| لمنى

757526 لحسن محمد|بــــو |رضوى محمد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

764598 ي|دل محمد |هيم هيثــــم محمد ع|بــــر|
ى
لدق ره بــــور سعيد|تـــج

846733 ن|بــــر حسن سليم|خديجه ص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

369977 وى|لغز|هلل سيد |لد عبــــد|محمود خ  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

26|o4| ى ي|ي د|بــــر حد|رس ص|سمي  |صيدله طنط

8829|8 د عطيه  |جح ج|مريم ن سيوط|تـــربــــيتـــ 

|75837 ن|م محمد عثــــم|عىل س |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

2|9374 ل صبــــرى شوربــــىح |محمد جم ى شمس هندستـــ عي 

|34964 ن|م رمض|محمد عىل س ى شمس|تـــج ره عي 

|58537 حمد حسن|ء حسن |ل| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|2|387 لمنعم حفنى|حمد محمد نبــــيل عبــــد |  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

234278 د عىل زويد|رق فؤ|د ط|فؤ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6869|3 لقصبــــى|محمد نبــــيل عىل محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4o862 ف محمد عثــــم|ن |نوره ن|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

37oo25 هيم عيد|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|حمد | ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|24267 حمد محمد|سلىم حمدى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|3o658 ء فتـــىح محمد|مه عل|س| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

27|962 ه حسن حلىم خميس| مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|674|4 لمطلبــــ|نس محمد مصطفى عبــــد | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

82693 لم|حمد ذىك س|ره |س لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

754234 ضى|حمد ر|له سيد محمود سيد |ص| عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري
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4772|2 يف محمد خليفه عمر رسر |ره طنط|تـــج

639o6 ى |محمد ع حمد|دل حسي  لفيوم|حقوق 

684|o| بــــو عوف حسونه|ء مصطفى رشدى |ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

639297 حمد صبــــرى محمد سعيد عىل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8|3639 د|لجو|د صبــــح عبــــد|لجو|لدين عبــــد|ن نرص |يم| سيوط|عه |زر

9|2995 ه |لل|لسيد عبــــد|محمد بــــسيوئى  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

|58779 وق  ف |رسر بــــو زيد عمر|رسر ى شمس|زر عه عي 

43599 تـــ س| هيم رزق|بــــر|لم |مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

696|6| مه|لعوضى محمد سل|حمد |محمد  ط|بــــ دمي|د|

883539 ى ع|روز لس |لي  دل تـــوفيق كي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o56|8 لحميد عجىم |زينبــــ عىل عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

435932 هلل|بــــ |هيم محمد ج|بــــر|هلل |بــــ |ن ج|إيم لشيخ|عه كفر |زر

253346 ى عم|ي لشحيىم|لحميد |د عبــــد|سمي  شمون|نوعيتـــ 

5o55o5 هيم|بــــر|لسميع |محمد حسن عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

|54363 م مصطفى|لسل|عمر محمد عبــــد  ى شمس حقوق عي 

266396 ي
لم جوهر|لم س|ممدوح س| دئى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

536o8o ى|بــــر|س حسن |ء عبــــ|عل هيم حسي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

867758 ي منقريوس س| مي منقريوس|نىح  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

72364 ى عبــــد|ي بــــ|لوه|رص محمود عبــــد|لن|سمي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

685o68 ص|لقص|حمد محمد مصطفى زىك | لمنصوره|حقوق 

695|29 لبــــيوم|لسعيد مصطفى |لسيد |هيم |بــــر| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|5o85 لمحمدى|حمد نبــــيه |دين |ن هره|لق|ن |سن|طبــــ 

64|o|7 بــــر محمد بــــسيوئى|هلل جوده ص|عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o6428 م عطيه|لسل|حمد سعد عبــــد |ء |رس| لمنصوره|بــــ |د|

25|42 ي |ل ر|يمنى جم
ويش|لسيد ج|ضى ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

5843o يده عبــــد |له| ح|لفتـــ|م محمد بــــشر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|69828 هر فريج مليكه|مريم م سيه|نوعيتـــ عبــــ

43o4o2 وي|لبــــحر|لسيد أحمد |رس |منى ي |بــــ طنط|د|

764|97 تـــه|ل سعيد شح|مريم جم بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|33424 ى لس|مجدي نجيبــــ ج| مي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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35|94| ئى فكرى سيد|طمتـــ ه|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

847o4 ى  ى سيد|حمد |حني  مي  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

27|626 د|لحد|ل فتـــىح محمد |ء جم|شيم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

247649 لسيد|لعزيز فهىم محمد |هلل عبــــد|عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

333776 ن مصطفى|مصطفى محمد رمض ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

78||54 ل|مه محمود جل|س|محمود  زيق|لزق|طبــــ 

423|o3 س|حمد محمد محمد محمد عبــــ| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|7|778 هلل يس فهىم يس|عبــــد  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4|64o3 بــــوزيد|لد |حمد جمعه محمد خ| لشيخ|ره كفر |تـــج

4o4927 ن|حمد رمض|حمد مصطفى |يوسف  سكندريه|ل|بــــ |د|

|4|2|6 لمنعم محمد جمعه|سلىم محمود عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

83|7|6 ف عمر |محمد  م|حمد هم|رسر ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

358o66 يف ري ض عبــــده|محمد رسر |كليتـــ هندستـــ بــــنه

4366|4 ى سليم|لص|لدين عبــــد |ح |يتـــ صل| ن|دق حسني  لشيخ|علوم كفر 

7||24o  عبــــد ربــــه|لمرىس |رم |لمك|بــــو |نىه 
ى
لدسوق طبــــ بــــورسعيد

774484 حمد|لسيد محمود |ده |مل حم| زيق|لزق|بــــ |د|

||578o هيم|بــــر|هيم |بــــر|بــــ |يه| |رين|م ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

286535 حمد عليم|ده طلعتـــ سيد |مي ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

27988 ح حسن|محمد صل| لي|د هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

867569 حمد|لح |رحمه سيد ص ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

8|6o66 د|مز نظىمي عزيز عي|ر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

246499 |لعزيز |لحميد عبــــيده عبــــد |مصطفى عبــــد
ص|لقص

ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

262456 لمحسن شلبــــى|محمود فكرى عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

8|7|7| هيم عىلي|بــــر|لد |م خ|حس ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4843o8 حمد شكرى|حمد |محمود محمد  سكندريه|ل|حقوق 

493379 ح فريك|لفتـــ|محمد ممدوح عبــــد تـــربــــيتـــ دمنهور

694287 لحميد|لسيد عبــــد |لحميد |لسيد عبــــد |ه |جي لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

2457|6 ن|مد طم|حمد ح|لعزيز |حمد عبــــد| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

9|o993 هلل تـــوفيق  |م محمد خلف |سل| ج|هندستـــ سوه

45o|2| ف |محمد  لغنى|لسيد عبــــد |رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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|267o| س|لسيد عبــــ|حمد | |رن ى شمس حقوق عي 

5o22o لرحمن محمد تـــوفيق محمد|عبــــد  ن|هندستـــ حلو

8767o5 ى | حمد |حمد عيس |لحسي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

337253 ىط|لع|حمد محمد عبــــد|يوسف  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|56684 ن|لنبــــى محمد رشو|مه عبــــد |س|حمد | هره|لق|هندستـــ 

||9365 ش|ن محمد لو|حمد رمض| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

369386 هلل|لدين محمد عبــــد|ح |م صل|ح عص|صل لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

43645| محمد جوده معروف محمد عىل لشيخ|ره كفر |تـــج

495388 بــــو بــــكر|بــــو بــــكر محمد |محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

44oo7 شور شعيبــــ محفوظ|حمد ع| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

688588 ه محمد عبــــد | |لعط|لنبــــى محمد |مي 
ى
ق لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

233o|7 هيم|بــــر|هدير حميد محمد نرص  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|64538 عيل محمد|سم|بــــ |يه|عيس  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

25|696 بــــو زيد|مد |لحميد ح|رس عبــــد|م ي|سل| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

639|67 لسيد درويش|لسيد محمد |عمرو  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

4o6959 ى محمد|جه د سعيد فتـــىح حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2229o| ن|لسيد سليم|لعظيم |بــــوبــــكر عبــــد|عمرو  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|35275 لدربــــى|د عىل |لجو|حمد عبــــد |هيم |بــــر| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

853258 ى سحق|ق |د صد|ميل| كرستـــي  ره بــــنى سويف|تـــج

|452o7 زى|هيم حج|بــــر|دل |هيم محمد ع|بــــر| ى شمس|تـــج ره عي 

4|922 ذلي|لش|لسيد |د |لرحمن عم|عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

792453 ي |ل محمد عتـــبــــ|م كم
لسيد|ئى ي |

رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

268533 |لعل|بــــو|م |لسل|حمد عبــــد|ر |عم ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

878982 ه  حمد سيد محمد |سمي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

23|878 م محمد |لسل|ح عبــــد |م محمد صل|لسل|عبــــد
موىس

 6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

326479 لد فرج زىك|خلود خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

755578 مد محمد|مصطفى محمد ح عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

5o548| لمقصود مرع|لفتـــح عبــــد |بــــو |ل عمر |جم إلسكندريتـــ |تـــمريض 

256388 عرج|ل|وفيق وجيه يوسف  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5o5|87 ي سعد |محمد عبــــد 
|لبــــن|لمنعم مصطفى سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 
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249693 هر سعد|لظ|لمعىط عبــــد|ء عبــــد|شيم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

3|6o99 ن رمزى|نطو|نرجس يشى  ن|تـــربــــيتـــ حلو

346853 ى جبــــر|طمتـــ ع|ف دل محمد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|52o9o ى محمد |ي ى|بــــر|سمي  هيم حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

853|77 مد|دي مبــــروك ح|ئل ش|و ره بــــنى سويف|تـــج

452|66 بــــ خلف|لوه|هلل محمود عبــــد|منه  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

43o958 صف|حمد ن|حمد شوكتـــ |جر |ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9|o4|| ل محمد يوسف  |لدين جم|م |حس ج|ره سوه|تـــج

6||||9 ل|لجبــــ|دره محفوظ رأفتـــ |ن |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7|8o47 بــــينى حج|م رجبــــ فتـــىح |سل| زى|لشر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|3524 ى غنيم يوسف محمد يوسف حسي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

664|2 ي|ر
حمد|محمد سيد | ئى لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

54o336 ندى عزتـــ حسن بــــدرى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|5o37 ط|لبــــل|لحميد |محسن عبــــد | عل لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

||882| لعظيم|م محمد عبــــد |عص| ر|ي تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

882552 لمنعم  |لنعيم عبــــد|لمنعم عبــــد|عصمتـــ عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

53o43| ح |لفتـــ|لحميد عبــــد |ح عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |رس|
حلبــــي

سكندريه|ل|هندستـــ 

6328o| س|س حسن عبــــ| ن عبــــ|محمد رمض زيق|لزق|ره |تـــج

22228o بــــ سيد يوسف محمد مبــــروك|رح هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4928o3 لمجيد|مجدى فتـــىح محمد عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

633869 لسيد|لسيد حسن |حسن  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

3||873 لرحمن موىس|دل عبــــد|محمد ع هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

27|32 ى |م ي مكي 
ى
ى شوق بــــسخرون|رتـــي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع

تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

489782 ي عبــــد |ن تـــوفيق عبــــ|يم|
لرحمن|س حفنى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

236834 ى محمود عبــــ هلل|س جبــــر |سلىم حسي  هره|لق|ره |تـــج

778o42 م|د فتـــوح ضي|ء فؤ|رضوى عل زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

6|2432 د|لضي|ندى عوض متـــول عوض  |بــــ طنط|د|

28|o23 ين محمود حسن محمود  عيل|سم|شي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44377 ف محمد محمد|هلل |عبــــد  رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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54|42 لدين|ح |حمد مفتـــ|شذى محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

76o6o7 سعيد عبــــده شويل| ري|م لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

68389| ئشه سليم محمد محمد منصور|ع لمنصوره|حقوق 

6|564| هلل|هلل محمد تـــوكل عبــــد |عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

9|684| ل |لع|لبــــصي  عبــــد|مصطفى حربــــى عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|776o2 لعيون|بــــو |لدين |لدين سعد |ء |سيف عل |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

4o7248 لمقصود|در عبــــد |لق|متـــ عبــــد |س| |دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8485|| ره|ود بــــش|ره د|بــــش| ن|روس ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

7932|o ه محمد | هيم|بــــر|لسيد محمد |مي  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

6|3753  مدكور|لبــــ|هلل محمد عبــــد |عبــــد | دين
ى
ق ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

883724 لحميد عىل |هيم عبــــد|بــــر|محمد  ج|بــــ سوه|د|

448o48 ف ق|هلل |منتـــ  حمد|سم خميس |رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

923832 ى عطيه  |بــــو|ضى |نىح  ر| ليمي  ج|بــــ سوه|د|

|57o77 ى حسن |سلىم  ف حسني  دى|لبــــغد|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

63774 بــــ محمد|لوه|لد عبــــد |زم خ|ح لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8|636o ليدي نبــــيل جرجس لمعي ي|بــــ |د|
|لمنى

|26|23 در بــــدير|لق|حمد عبــــد |لدين |معز  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

89o868 ن |مد عثــــم|حمد ح|ء |شيم سيوط|حقوق 

3346o| هيم|بــــر|نيس |نوبــــ عزتـــ |بــــ| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

776677 لغريبــــ|مل عىل |م وليد ك زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6o63|3 لقطبــــ|هلل |حمد محمد فتـــح | ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

6|6926 حمد سعد|لسيد |مريم سعد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

3456|| ف |منتـــ  ر|لغف|لدين عبــــد|هلل عىل رسر ى شمس|د| بــــ عي 

5o8768  محمد|لك|محجوبــــ محمد محجوبــــ عبــــد 
ى
ق لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|587o8 ى|ن عثــــم|لحكيم سليم|عبــــي  عبــــد  ن حسني  ن|بــــ حلو|د|

62o872 نور متـــول أحمد حميدتـــ|محمد سمي   ط|حقوق دمي

525o29 وى|لجرج|لسيد عيسوى |كريم محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

47982o لمجدوبــــ|ع |لسبــــ|ع |لسبــــ|رق |محمد ط |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

33o74 ى طه|ن خ|نوره لد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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755543 حمد|كر |حمد ش|كر |ش ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

2237o9 ن سيد|ن سيد سليم|ء سليم|دع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

2|664 ء سعيد نور محمد عىل|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

453449 لمرىس يوسف|سعد محمد | نور لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

883|47  |لبــــ|هيم عمر عبــــد|بــــر|محمد 
ى
ق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78863| ه | لففى|لسعيد مسعد يوسف |مي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

82|3o4 يه نبــــيل لمعي محمد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

464382 حمد محمد|ح |لفتـــ|ن عبــــد|سيل رمض| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o4226 طمه محمد سيد محمد|ف ي|بــــ |د|
|لمنى

|56632  |كريم 
ى
حمد|حمد دسوق ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

77o439 لعجرودى|لحليم |ء مني  عبــــد|سل عل|بــــ ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

8o2377 د عىلي|دل فؤ|محمد ع حقوق بــــنى سويف

||9739 بــــ|لوه|فرح محمد مصطفى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|6747 ي صبــــ|
ح|ميمه محمد مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

699779 لفى|ل|حمد |ح |يه نج| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|76273 بــــر|يمن محمود ص|محمد  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

7782|5 دى|له|ل سمي  محمد عبــــد |نه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

883998 حمد |ء عىل محمد |شيم ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

4o8396 وى|لقرص|ن |حمد محمد شعبــــ| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

7796|6 هيم|بــــر|لحميد محمد |م ممدوح عبــــد |سل| زيق|لزق|عه |زر

8|9776 سم مرزوق نجيبــــ|بــــ| دون|م هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

299986 مد|رس محمد ح|محمد ي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o|75o  جمعه |لص|دهم |
ى
دريس نوح|ق سكندريه|ل|حقوق 

422oo3 حمد|لسعيد |ن يوسف محمد |يم| |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

4772|4 تـــه|تـــه حسن شح|عمر محمد شح سكندريه|ل|ره |تـــج

272769 وق ج حمد|بــــر مصطفى |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

6955|o ى | |تـــسنيم رض لقصبــــى|لسيد |لحسني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

479693 لسعود|بــــو|لسيد عىل |حمد |بــــ |مه سكندريه|ل|هندستـــ 
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34787o لم|لم سعد س|محمد س ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

426373 ين ره|ثــــروتـــ سعد محروص بــــش| في  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

648989 م|ل سل|لع|عمر محمد عىل عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

526224 ي ر
حمد محمد|فتـــ |مصطفى سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|4|72 |لعل|بــــو |يمن قرئى بــــيوم |م |سل| هره|لق|ره |تـــج

36o85| ف محمد |ء |رس| ى|سم|رسر عيل حسني  |ره بــــنه|تـــج

62545| هيم|وى إبــــر|لشن|حمد رفعتـــ |عمر  زيق|لزق|علوم 

87o26 حمد يىحي محمود|م |حس ن|حقوق حلو

|4465| ف عبــــ|مح |س لحليم|س عبــــد |رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

267598 وى|لدين عىل هند|ل |ن جم|يم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

365796 حمد سيد|م |يوسف هش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|77892 ى جم بــــ|لتـــو|حمد عبــــد |ل |حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

649|7o هيم|بــــر|هلل |بــــ عبــــد |لوه|تـــ محمد عبــــد|ي| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

87o|38 حمد محمد|كريم محمد  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

453|7| ي
محمود مجدي محمود بــــسيوئى لشيخ|هندستـــ كفر 

368799 ي
ئى|لفخر|زى بــــيوم |ن مغ|رمض| دئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

623422 لمرىسي|دتـــ نبــــيه محمود |ء حم|شيم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

42894| عور|بــــوج|هيم |بــــر|مل سعيد | |علوم طنط

3|6495 ف محمد |ء |دع بــــوزيد|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

44397| يف طه عبــــد| هيم|بــــر|زق |لر|يه رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

256493 لجمل|ره حمدى محمد |س هره|لق|م |عل|

6|79o9 ع محمد بــــعيتـــ|لرف|ح |سم ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

626368 لعظيم|لفتـــوح عبــــد |بــــو|م حمدى محمد |وس زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

3347| حمد محمود|وليد | طيم|ف لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

27o28 ي 
لمطلبــــ|حمد عبــــد |رضوى مصطفى ي |

لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|22959 مل|مرقس ك| شعي| |مونيك ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

433655 ر|لنج|مر عىل |حمد ع| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

683759 ده|هيم حم|بــــر|هلل |حمد نبــــيل عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

76332| ي
م يوسف|م|ل|م |م|ل|م |م|ل| |دئى صيدلتـــ بــــورسعيد

9|4o49 ى ن|ك مه جريس  |رص سل|رولي  سيوط|تـــربــــيتـــ 
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246874 ف طه عبــــ|محمد  حمد|ده |رسر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

523559 هيم|بــــر|حمد |مد |مصطفى محمود ح سيوط|هندستـــ 

|6o647 يف عبــــده ح|عبــــد  مد|لعزيز رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6863o| حمد محمد حبــــيشه|ل |لع|حمد عبــــد | طبــــ بــــورسعيد

766|o3 هيم|بــــر|ن ممدوح خليل |نوره تـــمريض بــــور سعيد 

63|85o ى|بــــر|ن |يم| هيم عليوه حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

789946 رق عوض نرصعوض|فرحه ط نوعيتـــ بــــور سعيد

|78o| حمد عىل يحن |لد |هند خ هره|لق|حقوق 

|7o|29 ي|حمد متـــولي |ضىح 
لففى تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8|674| حمد|ء مخلوف محمد |رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

4o33o9 رضوى حسن خليل حسن خليل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|63o66 لسيد|عىل عىل | دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

52|3o9 ى عمر|رس| ن|ء ممدوح حسي  علوم دمنهور

8858o3 بــــ عطيه |لتـــو|مؤمن محمود عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|25|25 لجليل عوض حمص|محمد عمرو عبــــد  ى شمس حقوق عي 

84572o ي عبــــد
ي|لد|زينبــــ مصطفى

يم مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

24o||3 |لعل|بــــو|هيم |بــــر|دل |محمد ع دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

4239o5 ى|تـــم حسن |لبــــنى ح لعشر سكندريه|ل|حقوق 

45o38o هيم|بــــر|مؤمن عطيه سعد عطيه  |بــــ طنط|د|

327582 عيل محمود|سم|ء ممدوح |رس|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

265424 ئى صموئيل جريس سعيد|جرجس روم |ره بــــنه|تـــج

|32382 بــــ|لوه|دى عبــــد |له|لمول عبــــد |ندى عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

45o383 ى هيم عوض|بــــر|د عبــــده |عم| مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

37o573 هلل محمد|عىلي محمد عبــــد |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

54o6|2 للطيف حسن|حمد يونس عبــــد| إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

4|o844 حمد|س |سمر محمد محمد عبــــ |بــــ طنط|د|

|6|6o4 حمد عىلي|رص محمد |لدين ن|سيف  ن|حقوق حلو

2369o9 ل تـــوفيق|هيم كم|بــــر|رقيه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9o385o محمد محمود سيد محمد  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

Thursday, September 6, 2018 Page 15278 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

63o459 حمد متـــول|ن محمود |محمود مرو ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

282332 ن|حمد سليم|د حمدى |محمود عم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|64483 حمد مبــــروك|لمجيد |حمد عبــــد | ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

62629 لعظيم خليفتـــ|ن محمد عبــــد |يم| ره بــــنى سويف|تـــج

839788 لنعيم|لعزيز عبــــد|لصغي  عبــــد|ره محمد |س ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

86874o بــــ عىلي|لوه|حمد عبــــد| |ند |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

866o75 لنعيم خليل|محمود خليل عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

686o37 وق شعبــــ  عبــــد |رسر
ى
لحميد|ن محمد شوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

248889 حمد محمد خليفه|جر |ه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|4oo96 ي محمد
ي بــــسيم مرتـــضى

تـــفى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

478735 بــــر حسن عىل|د محمد ج|زي |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

689665 لزينى|فظ |منه مجدى عىل ح لمنصوره|طبــــ 

76o488 ش|لقم|حمد نرص فوزى محمود | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

698765 لغنى عىل|ل محمد عىل عبــــد |بــــل لمنصوره|طبــــ 

843992 ي|يوسف ن رص محمد خرصى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8852|o قيم |ل شهدى يو|سيمون جم|ن| سيوط|علوم 

63663| ي عم|سل|
ي مصطفى لطفى

ر|م لطفى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

688478 مد خي |يدى مجدى محمد ح|ه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9o9578 ن  |حمد محمود مهر|يه نبــــيل | ج|بــــ سوه|د|

887485 لرحمن |تـــى عبــــد|محمد خليفه زن ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

336928 لم|محمد عربــــى محمود س تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

637222 ء عوئى محمد عىل مصطفى بــــدر|ل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8356|3 حمد محمد عبــــده محمد| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|2496| هيم محمد|بــــر|لد محمد |خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

45||96 ى|لعزم ش|بــــو|حمد محمود |محمد  هي  ج|بــــ سوه|د|

238849 حمد|لمنعم محمد |هيم عبــــد|بــــر|ندى  ى شمس|د| بــــ عي 

449445 ن|هيم سليم|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد | |هندستـــ طنط

892569 ن |حمد رشو|ضىح حسنى  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6843|7 لىك|لم|لرحمن |م عبــــد |مريم حسنى س لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6|4787 ى مجدى محمد  لقهوج |نرمي  |صيدله طنط
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5o686o ل|لع|ء حفىطى حسن عبــــد |رس| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

446o78 م مىك|لسل|عمر أحمد عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9o8|93 لسيد |هيم عبــــد|بــــر|محسون | ن|دي ج|علوم سوه

758732 حمد|رك |عيل مبــــ|سم|مصطفى  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

89|62| ندرو سمي  عطيه خليل | سيوط|بــــ |د|

639|27 هيم|بــــر|كريم حسينى محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

776896 بــــى|هبــــه محمد عطيه عر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o776| حمد مصطفى|بــــ |يه|ندى  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

248|47 لعزيز سيد|لعزيز عبــــد|م محمد عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

28|27 ىط|لع|لنور عبــــد |لرحمن حمدى عبــــد |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

84o977 ي|س ح|ديه عبــــ|ن
مد مدئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

259252 لمؤمن محمد|ده عبــــد|يه حم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

77|892 لصغي  عليم|لحميد محمد |عبــــد | ء رض|ول ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7o||o7 د عمر عطيتـــ|حمد مجدى فؤ| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

369656 لمنعم بــــيوم|ش عبــــد|لمنعم مصطفى دمرد|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

778o24 وى خشبــــه|لطنط|لسيد |ء محمد |ند هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

92ooo| حمد خلف محمد |ريم  ج|بــــ سوه|د|

8o82|4 هيم عىلي|بــــر|ن |ء رمض|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

336228 حمد|ن |بــــ رمض|يه|يتـــ | |تـــربــــيتـــ بــــنه

495299 يد محمود|حمد محمد محمود ز| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

77|o56 ى|ل عبــــد |ء كم|منه عل لحميد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

|6|543 ح|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|مريم محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2665|6 بــــ|لوه|هيم عبــــد|بــــر|لعجىم |ن |يم| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

24478 بــــ|لبــــ|ن محمد فتـــح |سهيلتـــ رمض هره|لق|صيدله 

|22949 مل منصور|ن سمي  ك|ري|م هره|لق|بــــ |د|

8633o| ى محمود|صل ح محمود حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

839344 محمد بــــدري سيد تـــوفيق دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3444o7 حمد محمد|لد هديه |حمد خ| |حقوق بــــنه

626674 حمد|لسيد |حمد |ئى |نىح  ه| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

783564 عبــــي  شحتـــه عىل محمد زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 
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6957| بــــوزيد عىل|يمن محسن | لفيوم|حقوق 

34|628 ي|لق موىسي محمد |لخ|هدير عبــــد لمليىح  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

624656 ف | س|لنح|هيم محمد |بــــر|حمد أرسر ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

5|576 لدين جمعه محمود|م |سهيله محمد عص بــــ بــــنى سويف|د|

3|44|2 حمد مصطفى|حمد مصطفى | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

86|757 ي|تـــ ذىكي ح|شح
مد مصطفى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

4987o حمد|لعظيم |لد عبــــد |حمد خ| هره|لق|حقوق 

892|52 عيل |سم|بــــى |مبــــ|زينبــــ جعفر  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

9||6o9 لمجيد  |ل عبــــد|لع|دل عبــــد|ع| مه ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5o6228 ى و ن حسن قنديل|ئل شعبــــ|حني  سكندريه|ل|طبــــ 

239|3| حمد| |حمد زكري|سهيله  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

645428 لسيد محمود ربــــيع|محمد وليد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

482|o9 دل رجبــــ محمد|مؤمن ع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

89o6|2 محمد مكرم مصطفى منصور  سيوط|بــــ |د|

27386 لسيد عىل|ء مسعد |رس| هره|لق|عه |زر

|3|63| ء مجدى عمر محمد|ل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|39326 هلل|لسيد عىل عبــــد |لسيد سعد |مريم  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|66o56 لشهيد محمود|لد عبــــد |مصطفى خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|62898 هر|لظ|رس محمود عبــــد |هلل ي|هبــــتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

6||6|5 ى عبــــد  زق محمد نرص|لر|لموجود عبــــد |نيفي  |تـــربــــيتـــ طنط

88762| تـــ |حمد شح|حمد صديق | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

688|5 مل|مصطفى محمد ك| ند ي|بــــ |د|
|لمنى

685653 ى حم|هيم |بــــر|ء صبــــىح |رس| د|لحسني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

769935 لم جمعه فريج|حمد س| زيق|لزق|حقوق 

62|o56 ى عبــــده محمد عبــــد |ي بــــ|لوه|سمي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

5o8693 لروينى|لحميد محمود |زن محمد عبــــد|م سكندريه|ل|طبــــ 

6o2|27 لجزله|لسيد |هيم |بــــر|رق |ره ط|س |بــــ طنط|د|

6o3342 بــــو أمنه| |لعل|بــــو |لمرىس |محمود محسن  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

3494| متـــ|لحميد سل|لدين عبــــد |د |لحميد عم|عبــــد  ى شمس|زر عه عي 
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8|38o7 ه عبــــد| ي عىلي عبــــد|مي 
ي|لغنى

لغنى ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

||7|87 هيم|بــــر|م محمد |ن هش|عن تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

64276| ل عيسوي|لع|م محمد عبــــد |لسل|رحمه عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

765238 ن|محمد محمود محمود حمزتـــ سليم بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|5636o لعظيم محمد|محمود مجدى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3|7|3 لعزيز|لحميد عبــــد |ده رأفتـــ عبــــد |غ ى شمس|د| بــــ عي 

5|9832 لرحمن حسن سعد|يتـــ كرم عبــــد | معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

767o7o ن|حمد محمد محمود حمدى رضو| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

79|99o حمد مرصى|ء محمود |بــــر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|45354 لدهبــــ|بــــو |حمد |بــــو زيد |حمد |يوسف  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

46577o هيم سعيد|بــــر|لرسول |هلل عبــــد |عمر عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

687o7o لغنى|هلل عبــــد |لغنى فتـــح |ء عبــــد |شيم ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|3496| ح محمد محمد|محمد صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|7769o لعمروىس محمد|يمن |سلىم  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|39o83 حمد|ره حسن مصطفى |س ن|تـــربــــيتـــ حلو

484o53 لحليم|حمد عبــــد|بــــ |ره دي|س ره دمنهور|تـــج

6353o8 ن حمدى مصطفى محمد عىل|يم| زيق|لزق|عه |زر

624o6| ن شتـــيه|عىل حلىمي عىلي سليم لمنصوره|حقوق 

4|o574 بــــو شليبــــ|مد |لغنى ح|كريم محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|4|968 طف فهىم نصيف|ندرو ع| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

448554 بــــى|لعر|محمد مصطفى محمد محمد  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

53o83 ي
ى|عىل | دئى حمد حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

58o47 ل حلىمي محمد|لحسن جم| صيدله بــــنى سويف

436|63 ف فؤ|ء |عل ى|بــــو |حمد منصور |د |رسر لعيني  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

834|59 ي عبــــيد محمد عيسي
منى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

89|842 ىط |لع|ء عزوز سيد عبــــد|نجل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54353 درس|عيس صبــــىح محروس تـــ ي سويف
تـــمريض  بــــنى

|5885 ف سيد محمود نص|مريم  ر|رسر هره|لق|بــــ |د|

|234o8 ديه|بــــو ه|م محمود محمد |حس ى شمس| لسن عي 

4|9737 ى|زق محمد عبــــد |لر|محمد عبــــد  لحميد حسي  لشيخ|بــــ كفر |د|
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8ooo4| روق خلف|حمد ف|د |زي ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

4|62| زق عبــــد ربــــه|لر|مصطفى عبــــدربــــتـــ عبــــد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

|53|7 ى ى|ج  نصيف |ن| يوستـــي  مي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

34578o هيم|بــــر|حمد سيد |در |ن ى شمس|تـــج ره عي 

|3|622 للطيف|هيم عبــــد |بــــر|حمد |ء |سم| ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

839929 هلل|ىطي عبــــد|لع|حمد عبــــد|ء |شيم ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

4854|3 تـــ عيد عبــــد  ئى|لجيل|لرحيم |أمي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

248747 ع|س |لد عبــــ|هند خ لشر ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

88982| حمد محمد بــــخيتـــ فول | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

29984| فع|لش|هيم حسن محمد |بــــر|محمود  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

236|8 ىط متـــول يونس|لع|مه حسن عبــــد |س| هره|لق|حقوق 

6|22|6 ن بــــدين|هيم ع|بــــر|لمجد |بــــو |هيم |بــــر| |مي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

6o5546 ى|لدين محروس ش|تـــ نور |آي هي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

78625o يف عبــــد  لغنى عىل معتـــوق|محمود رسر زيق|لزق|ره |تـــج

782592 حمد|رس محمد سعيد |فتـــىح ي زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

784673 لحميد عيسي|لنبــــى عبــــد |مصطفى عبــــد  زيق |لزق|تـــمريض 

33|7o عيل|سم|هيم محمود |بــــر|ح |د صل|جه هره|لق|صيدله 

255948 يد|ح طه ع|لفتـــ|لحسن عبــــد| |صيدله طنط

787|37 رس فتـــىح جوده مصطفى|هند ي ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

639933 ى|حمد محمد ش|ندى أحمد محمد  هي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6332o9 لسيد عىلي شكري|م |منى عص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4o5992 ي|ر
ضى|لق|لرحمن حسن محمد |عبــــد| ئى سكندريه|ل|حقوق 

79|o49 ى فهىم عبــــد |ممدوح س لرحمن|م حسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

34924 ر محمود|حمد حسن مختـــ| هره|لق|صيدله 

764397 ن|ن محسن نرص محمد عثــــم|مرو بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

62o|29 ل|لبــــرمبــــ|ر محمد يوسف يوسف |مي ط|بــــ دمي|د|

9|27o6 محمد | لوف|بــــو|م سمي  |ريه ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

822|38 حمد|لرشيد |جي عبــــد|طمه ض|ف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

79o6|5 لبــــدرى|م فرج |لسل|دل عبــــد |حور ع لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|
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4|7928 ف | |رن لحسينى محمد رجبــــ|رسر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

669o3 عيل|سم|حمد |رص |ل ن|نه لفيوم|طبــــ 

7689|| لد|ن خ|ح سليم|لفتـــ|ندى عبــــد  لعريش|تـــربــــيتـــ 

627||| لم|فظ س|محمد عىل محمد ح زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

6|o648 ف عوض |ء |آل يد|هلل ز|رسر لمنصوره|علوم 

338oo4 ي طلبــــ صبــــيح طلبــــ
مصطفى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8475|9 دم|ل فهىمي |شم جم|ه ن|سو|علوم 

475362 زى|محمد عمرو محمد مغ سكندريه|ل|هندستـــ 

788|72 ن|نبــــيل رزق عثــــم| دين ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

492586 للطيف محمد|حمد فهىم عبــــد |هلل |عبــــد  ره دمنهور|تـــج

49673| ن هلل| |مح محروس فخرى عط|س| مي  ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

4|6937 ن|م مصطفى بــــسيوئى زيد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

344466 ى|بــــر|يوسف محمد  هيم حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

6|2565 ل|لش|ء محمد فوزى محمد |عىلي تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

765996 لحربــــى|حمد |حمد محمد |روى | ره بــــور سعيد|تـــج

2849| لحميد|لحميد صبــــري خليفه عبــــد |عبــــد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

52o36 ن|ء محمد محمد سليم|ول بــــ بــــنى سويف|د|

29456 در محمد|محمد محمد ن ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|7o879 بــــر|بــــر ج|رق ص|هلل ط|سيف  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

753o86 ف سعيد ن| روز نسيم|رسر عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

8o3677 ي سعيد|ل ن|هبــــه كم ج  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

753876 حمد|ل |ل جل|دين جل|ن عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

373726 حمد متـــول محمد|مريم  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

828329 ي محمد محمد ر
ي |مصطفى

لسيد|ضى ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

6oo976 يه محمود محمد لبــــن| |بــــ طنط|د|

36592 لم|حمد محمود محمد س|سلىم  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

2|6787 عيل|سم|دق |ن محسن طه ص|رو ى شمس حقوق عي 

4375|9 ن|ح رضو|حمد مصبــــ|م حسن |حس لشيخ|طبــــ كفر 

84858| حمد|هيم محسبــــ |بــــر| |ند ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

42o836 ه سعيد عبــــد | ع|لسيد رف|ح |لفتـــ|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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878563 ظر جيد |دل ن|مريم ع سيوط|عه |زر

43245o ن|لرحيم عىلي زيد|ء محمد عبــــد |عىلي | تـــمريض طنط

88o|34 لقس موىس جرجس  |رى صموئيل |ك ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

3|6267 مروتـــ سيد محمد محمود هره|لق|حقوق 

|64|43 هلل صليبــــ|يوسف مجدى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

32666o ر|لجز|م |م|هلل |عزتـــ محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

|6444| بــــر محمد|لسيد ج|محمد  هره|لق|ره |تـــج

|45744 لسيد محمد|مصطفى نرص  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o5|o2 ع|حمد هز|حمد |ره محمد |س تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

58o76 ى ج يف حسي  حمد|بــــر |رسر ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

||8748 فع|لش|ح |لفتـــ|لهدى محمد عبــــد |بــــو |محمد  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

7|73oo رق سمي  محمد سليم|م ط|ريه لمنصوره|حقوق 

899383 لسيد |ء محسبــــ محمد عبــــد|شيم ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|3|232 د قدرى صقر|محمود فؤ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o|26 هيم|بــــر|مل |هيم ك|بــــر|محمد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8364|2 د|ن ج|رص عىلي|هدي ح ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

52874o حه|بــــوسم|ل |حمد سمي  كم| سكندريه|ل|هندستـــ 

8|2o33 لسيد|لعليم |ر سيد عبــــد|من ي|تـــمريض 
| لمنى

523669 بــــ مصطفى فرغىل مصطفى|يه| سكندريه|ل|هندستـــ 

4oo728 حمد|ن |محمود سعيد محمود سلط سكندريه|ل|بــــ |د|

788693 حمد عىل رشدى عىل|تـــغريد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8294o3 حمد|ن سعيد |ح مهر|سم ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

7|5583 لسميع محمد خليل|حمد عبــــد |محمد  لمنصوره|حقوق 

48|38o د|هيم شد|بــــر|لمقصود |هيم عبــــد |بــــر|م |سل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

77oo67 لمرجل|لرحمن فهىم مصطفى |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

35|942 لح محمود بــــرعي|هدير محمود ص |بــــنه| هندستـــ شبــــر

429778 هبــــم محمد زليخه|بــــر|محمد  |بــــ طنط|د|

53o66 لق سيد|لخ|حمد عبــــد |ء |رس| علوم بــــنى سويف

6||727 مر سمره|محمد عطيه محمد ع ي صىح طنط
|معهد فنى
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877377 ى مصطفى عبــــد ح سيد  |لفتـــ|نورسي  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

822397 حمد|در |لق|عىلي محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

93|73 |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي | در|لق|رق محمد عبــــد |محمد ط
لجديدتـــ

42|4|7 ح|لغنى عىل يونس صل|لغنى عبــــد |هدى عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8435|7 لدين صديق|هلل جمعه نور |عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

88292| ى محمد  |ل عيد |من مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

533o62 يف عبــــد  لجندي|مد |لعزيز ح|محمود رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

37|3|7 ى |ي هلل بــــسيوئى|حمد عبــــد|سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

262979 لمحسن جعبــــوبــــ|محمد عيس عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

453o29 لم|ن محمد طه س|محمود عتـــم لشيخ|هندستـــ كفر 

|72289 ى يز فهيم|كرم ف| |مي  ى شمس|تـــج ره عي 

|5|74| ى عيد|رحمه مجدى  حمد حسي  ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

634453 خر|ز| سم نبــــيل رض|بــــ زيق|لزق|بــــ |د|

64o698 لم محمد|لبــــديع س|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

424463 رق محمد عبــــده عىل|يوسف ط سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

6o6||6 لبــــخ|حمد |حمد |لسيد |حمد | |حقوق طنط

485o8o ن|لد عىل شعبــــ|محمد خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69424 هدى يوسف محمد محمود لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75o699 ى محمود غيثــــ| روى محمود طلعتـــ خرصى عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

8o7497 ر عىلي|لستـــ|لعظيم عبــــد|محمود عبــــد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

9|o32 رس سيد عىل|ي| سم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

853363 ح سيد محمد|معتـــصم صل ي|صيدلتـــ 
|لمنى

855247 رجبــــ ربــــيعي رجبــــ حسن ره بــــنى سويف|تـــج

5o995 ى محمد حسن محسن حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

83925| ي
ى
ى دسوق وق سيد حسي  رسر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

9o6|4| مصطفى محسن مصطفى شمندى  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

52o|9o شد|ئى رجبــــ فرج ر|أم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

366685 هيم|بــــر|محمد ممدوح محمد  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

96593 لعظيم|بــــوشلش حسن عبــــد |دى محمد|ش بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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|5o223 ى ظ|لد محمد |حمد خ| |ظ|مي  هره|لق|حقوق 

348o99 ي سعيد 
لم|م س|م|محمد حسنى ى شمس| لسن عي 

88o75o حمد عىل  |بــــوغدير |تـــ |ي| سيوط|تـــربــــيتـــ 

889oo8 م حفىطى محمد عىل |سل| سيوط|بــــ |د|

263859 ف عمر |يه | ل|حمد هل|رسر |ن طنط|سن|طبــــ 

68|675 ى|يمن فتـــىح |لرحمن |عبــــد  مي  ي|هندستـــ 
|لمنى

699575 لسيد|لبــــسيوئى |حمد رأفتـــ | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

686o9o دى|لن|لحسينى |زى صبــــرى |لمغ|مل | لمنصوره|بــــ |د|

|438| فظ|لح|جد فوزي عبــــد |لو|بــــ عبــــد |شه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2o394 مه سيد محمد|س|يوسف  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

|65347 حمد|ن |ء فتـــىحي سلط|سم| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

3|5992 ى منصور|ن ن|رو رص خليل حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8|9355 ي|ره نسيم عبــــد|س
هلل مهنى ي |

سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7725o3 حمد مصطفى وهبــــه|محمود جمعه   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

7|2o|9 |لسق|لرحمن |لسيد عبــــد |ء محمد |شيم لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

763555 مورين وليم عيس خليل حقوق بــــورسعيد

4o2228 رى|لبــــ|رقيه رجبــــ محمد عىل عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

883756 رص |لن|لمنعم عبــــد|رص عبــــد|ن ن|رمض سيوط|ره |تـــج

4|o9o2 ي محمد|مي
ر رجبــــ محمد حنفى |تـــربــــيتـــ طنط

78766| هلل|لمنعم محمد فكرى عبــــد |هلل عبــــد |منه  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

354873 مد|ء عىل فكرى ح|شيم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|78297 بــــتـــ محمد|مصطفى محمد ثــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

498o24 لمجيد قمره|لدين عبــــد|د|سمر عم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

352688 ى|حمد محمد عبــــد|محمد  لمعي  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

|3844| ى عطيه|ء م|رس| هر خي  ى شمس|تـــج ره عي 

|4o226 لعزيز عتـــريس محمود|نشوى عبــــد  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

778724 ف طلعتـــ عطوه|لرحمن |عبــــد  رسر زيق|لزق|هندستـــ 

3225|o لحميد حسن هندى|هبــــتـــ عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

43372 مد|حمد سيد ح|خلود  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|6o|o ف حفنى | |دين حمد محمد|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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6355o6 ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|دهم |منى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34o944 لخول|حمد |حمد محمود |عمرو  ى شمس|د| بــــ عي 

464596 لسيد|مه |لسيد سل|محمد سمي   تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

766593 شف|لك|مصطفى فهىم مسلم محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

675944 هيم|بــــر|هلل مصطفى |مريم عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

25o28o تـــ|هدى حسن محمود عىل بــــرك ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|53353 مل محمود|رص ك|سلىم ن ى شمس|د| بــــ عي 

537266 ر|لفح|لمعىط |ن محمد محمود عبــــد |إيم تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|372o5 لسيد محمد|لرحمن |لدين عبــــد |د |كريم عم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

875958 لحميد |د عبــــد|حمد رش|عمر  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o9974 لبــــدوى محمد|لقطبــــ |محمد | دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

43763 لد سيد محمد|ء خ|شيم ن|تـــربــــيتـــ حلو

27|236 ه عل| مر|ورى محمد ع|لمغ|ء |مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

855884 ى محمد معتـــز محمد حسي  حقوق بــــنى سويف

42753o ر|لنج|هيم محمد غريبــــ |بــــر|ح |محمد صل |صيدله طنط

754427 حمد|لعزيز |بــــر عبــــد |تـــقوى ص تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

295|95 بــــر|مه محمد ج|س|نس | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3638|7 محمود عىلي محمود عىلي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

345523 رص|رس محمد ن|ن ي|حن |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4|8946 زى|حمد حج|حمد سيد|لمنعم |محمد عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

7o38|5 لمجيد|حمد متـــول عبــــد |لسيد |رضوى  زيق|لزق|ره |تـــج

92||2o حمد |حمد محمد |مصطفى  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6|o269 عيل|سم|هيم محمد تـــوكل |بــــر| لمنصوره|عه |زر

253984 نم|لمؤمن غ|عىل محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|37|99 لسيد|ع |لرف|روق |س ف|روق عبــــ|ف |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

4474|5 هيم محمد بــــدوى|بــــر|ر محمود |مي |ضتـــ طنط|علوم ري

|66262 حمد حسن|عمر سيد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|739o ى محمد سعدى محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|89|9 يف  عيل جمعتـــ محمد|سم|محمد رسر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو
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322o65 حمد عىل|حمد عىل |م  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

54395| بــــر عىل درويش|حمد ج| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

76o45o ى محمود| حمد محمد حسي  زيق|لزق|حقوق 

5|5|6| لنويسر|هيم حسن |بــــر|م |ندى عص تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4|4557 د|لحد|صبــــرى محمد محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

453584 حمد|حمد سيد |لبــــسيوئى |حمد مبــــروك | لشيخ|هندستـــ كفر 

24973o ج|م مصطفى عج|لسل|هيم عبــــد|بــــر| |نور ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

42574 ن|لكريم عثــــم|هيم عبــــد|بــــر|مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

246227  تـــوفيق 
ى
لسعود|بــــو|محمد شوق ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

637o87 حمد درويش|رتـــ صبــــح |س ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

23687| د محمد عىل|مل فؤ|منى مصطفى ك هره|لق|هندستـــ 

788932 ى|لصمد حس|ج  عبــــد |محمود ن ني  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

363648 حمدعىل|فرحتـــ عمر يوسف  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

267o|7 بــــومسلم محروس|ء نرص |صف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

||629| د يوسف فهىم|فيبــــى عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|6725o شتـــىل|لبــــ|د عبــــده |كريم محمد حد سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

69o879 وق محمد سمي   حمد|هيم سيد |بــــر|رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

23o||7 س|د حلىم كر|ندرو ميل| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

85424| وق حسن ممدوح طه رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

676835 ر|لعجىم دويد|محمود محمد نرص  لمنصوره|حقوق 

|75996 بــــ|لوه|ل عبــــد |محمد كم| رض ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

423276 لرحمن|ق عبــــد |لرز|حمد عبــــد |مؤمن مجدى  سكندريه|ل|علوم 

3|395 لم|د محمد س|سلىم عم  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

37495 حمد|ر |لستـــ|لد عبــــد |حمد خ| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

49255 در|لق|بــــوزيد محمد عبــــد|جر |ه هره|لق|ره |تـــج

829|22 هيم|بــــر|محمد حسن | ند |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

62367|  |لجليل |عيل عبــــد |سم|ر |من
ى
ديبــــ|ل|لدسوق ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2694o3 هيم شديد|بــــر|ئى عزتـــ |م| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

643o28 ى|ص لسعيد جمعه عطيه|ز |في  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 
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9|6863 ن جمعه محمد |ء شعبــــ|هن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

246838 بــــو ستـــه|لعزيز سعد |م عبــــد|هش ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

26o262 رس جعفر بــــيوم|ء ي|رس| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

27|564 ى |ي لسيد|ل |يمن هل|سمي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7|7278 دل|لع|زن يحن  يحن  عىل |م |بــــ طنط|د|

4|26o4 هلل|حمد محمد زىك حسبــــ |مريم  |حقوق طنط

35|966 للو|ن |لد سعد رمض|حمد خ| |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

6o8o6o هيم محمد نرص|بــــر| |دلي ن|سو|بــــ |د|

8|57| ى |هلل ي|عمر عبــــد لسيد|سي  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

|574o7 زق|لر|محمود عبــــد | نىح  رض| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

353|74 لسيد|س |عمرو محمد عبــــ |بــــنه| هندستـــ شبــــر

768948 ى س لم سويلم|بــــسمتـــ حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

6|99oo وى|لحلف|مد |ح ح|صل| ر|ي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

352838 محمد عىل لطفى عىل ى شمس|تـــج ره عي 

72963 ن متـــول|لسيد رمض|محمود  لفيوم|بــــ |د|

5|5647 لسيد|نعمه محمد سعد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

6|2o87 |رص أحمد رض|لن|آيه حبــــيبــــ عبــــد  |صيدله طنط

|3|9o4 هيم|بــــر|ل |لع|ندى محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

792|8 |تـــه عط|لدين شح|م |حمد حس| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3269o ش|لقش|حمد محمد |محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o6526 ى سعيد عبــــد |ي حمد|حمد |لحليم |سمي  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

7o749 حمد|هيم محمود محمد |بــــر| ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

34565| بــــوزيد|ن جمعتـــ عىل |عثــــم| دين عه مشتـــهر|زر

643454 هيم محمد|بــــر|ن |ن سليم|جيه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|34869 ل جمعتـــ|لدين كم|د |حمد عم| هره|لق|ر |ثــــ|

452437 ىط|لمع|بــــو |د |دل رش|حمد ع| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

3o228 ن|هيم سليم|بــــر|م مجدى |مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

95|49 ل|هيم غز|بــــر|فهد طلعتـــ  ن|حقوق حلو

774392 لعزيز حسن|حمد عبــــد | |محمد رض هره|لق|طبــــ 
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866o|8 لي|رص منصور غ|بــــيسنتـــي ن |نوعيتـــ موسيقيه قن

477|6o ي ك|س|
بــــ|مل متـــولي خط|متـــ مصطفى سكندريه|ل|علوم 

277367 ى محمد|طمه مهدى |ف مي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

42552| لحميد بــــكرى|مل عبــــد |منى ك سكندريه|ل|صيدله 

|57748 هيم|بــــر|لسيد |ء محسن |رس| هره|لق|ره |تـــج

234363 ى محمد|محمد جم ل حسي  هره|لق|بــــ |د|

53o8o ف محمد سيد|ء |حسن رسر ي سويف
تـــمريض  بــــنى

7o||52 لبــــهيدى|م محمد |م هم|محمد هم لمنصوره|ره |تـــج

4|6o52 هلل يحن  محمد فضل|خلود عبــــد لشيخ|نوعيتـــ كفر 

8545o7 ي فتـــىحي محمود
ي مصطفى

منى حقوق بــــنى سويف

772872 م|لسل|بــــ عبــــد|لوه|محمد فتـــىح عبــــد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

869335 ي صليبــــ|بــــ|
ى
نوبــــ حربــــي شوق ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|7o992 ن|حمد سلط|لرحيم |حمد عبــــد |جر محمد |ه |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4|8279 يمن طه عيد متـــول|محمد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

864o36 ن|م ربــــيع محمد عثــــم|عص ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6o9634 ع|لسج|لعبــــد |لسعيد |يه محمود | ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

782766 ى|محمد محمد | رن لسيد حسي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6oo559 لسيد خميس|هر |هيم ط|بــــر|هر |ط |ره طنط|تـــج

7o9354 لحديدى|محمد جمعه محمود محمود  ره بــــور سعيد|تـــج

28|52| يز مهنى جرجس|د ف|ج  ميل|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|55o56 مجدى نسيم يعقوبــــ| رين|م ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

37536 رك|ء مبــــروك محمد مبــــ|رس| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|44o8| لمجيد|م محمد محمد عبــــد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

2485|2 ق|ل |لع|رم عبــــد |لمك|سلىم مسعد أبــــو وي|لشر ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

8o43|4 ي ن| جح مرزق ملك|نىح  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

63o42o حمد|نيس سيد |محمد حسن فتـــىح  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7884o8 لسيد يوسف|حمد |ئل |شهد و عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|466o7 ى عبــــده|لرحمن ن|عبــــد  رص حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

766o35 ى محمد محمد  لسعيد|رضوى حسي  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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692877 ه نبــــيه  لعزبــــ|لغريبــــ |ني  لمنصوره|علوم 

642o58 ى عبــــد لح|لرحمن ص|خلود حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

676393 وى|لرخ|هيم |بــــر|مريم مني  محمد  لمنصوره|حقوق 

8o338 زم سعيد محمد محمود|ح ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

875232 شد  |يرينى شهيد عيس ن| سيوط|بــــ |د|

859469 دل نصيف زىكي|دي ع|ف دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

64|72 حمد|حمد سيد |ندى  لفيوم|بــــ |د|

|37485 سحق صبــــىح حبــــيبــــ|جورج  ى شمس حقوق عي 

54|453 م|لسل|يوبــــ عبــــد|ء محمد |ذ عل|مع ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

83|544 لمجد|بــــو|د |لجو|رس حسن عبــــد|ف دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

755o|4 ى  وىس خليل عىل|نيفي  عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

683366 لسيد|ح |لفتـــ|نىه محمد محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

523|6o لس سليم ن رشدى جبــــره بــــيوض|كي  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

857445 حمد محمد سيد محمود| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

5388|5 ن |مل محمد و|ح ك|صل| مي 
ى
ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

339o87 ر يسن محمد عىل|طمتـــ مختـــ|ف |نوعيتـــ بــــنه

6|4328 ف |ل|رص |لن|ن عبــــد |جيه لدين عفر|حمدى رسر |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|6o96| لسعدى|بــــر |ندى محمود ج ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

5|64|4 شد عىلي عبــــيد|عزتـــ ر بــــ دمنهور|د|

84o567 لحسن|بــــو|حمد |زق |لر|د عبــــد|زي ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

6|3979 لرؤف |للطيف عبــــد |لرؤف عبــــد |حمد عبــــد |
سعده

|بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7o8|2o  محمود محمود محمد سود| نور
ى
ن|شوق زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

284232 حمد|ر سيد محمود |من ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

43882 ي بــــخيتـــ زىكي ح
مد|مصطفى هره|لق|حقوق 

|6|783 ل|لرحمن مصطفى محمود محمود جل|عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

6|7475 م|لسل|لحميد عبــــد |يه محمد عبــــد | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

69oo54 حمد يسن جمعه|ل |ره جم|س لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

75664 لعزيز|ح عبــــد |لفتـــ|بــــ عبــــد |ن دي|نوره بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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688626 زى محمد|للطيف حج|زى عبــــد |حمد حج| تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

|6o9oo م|م|لسيد |لق |لخ|ده عبــــد |مي ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4ooo48 ن|حمد طه زيد|م يوسف محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

2|2266 يف عص هلل شويل|م فتـــح |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|59644 ي
حمد محمد محمد| |دئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

784|66 مر|لودود ع|هلل عبــــد |د عبــــد |رش زيق|لزق|حقوق 

4o6892 ف عيد عبــــد |منه  م|لسل|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2377|7 ى|منه  هلل عصمتـــ معتـــمد سيد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

788564 لحميد|حمد عبــــد|حمد محمد | حقوق بــــورسعيد

7|2459 م|م|ل|حمد محمد|لد محمد |خ هندستـــ بــــور سعيد

6|5|2o وي|لمغل|حمد |مه |س|ن |رو ط|بــــ دمي|د|

|3|88| جورج | م صموئيل زكري|مري هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o3||3 لسطوج|تـــه |هيم شح|بــــر|بــــسنتـــ نرص  سكندريه|ل|بــــ |د|

2628|2 ن|لسميع عثــــم|محمد حسن عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

757874 بــــوزيد|بــــتـــ |محمد ثــــ| رن عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

4o3o9| ي عىل|لد محمد عبــــد |يوسف خ
لغنى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8793|2 ي|بــــر|نه |مري
ى
هيم  |بــــر|ل |هيم حزق ي تـــمريض 

سيوط |معهد فنى

2|o59 حمد|هر عىلي سيد |محمد م ن|سو|بــــ |د|

8|4998 حمد|مر |جر خلف ع|ه ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

6o2564 لسيد محمد مكرم|يمن |لرحمن |عبــــد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

624|5 ن بــــشي |م سيد عثــــم|عص لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

256|28 ر|لسيد عم|لسيد محروس |حمد | ن|طبــــ حلو

|77965 لعزيز|فظ عبــــد |ن نبــــيل ح|يم| تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

9|7||7 لمسيح دوس |ن عبــــد|عزم كنع سيوط|بــــ |د|

875726 ن  |ء محمد عثــــم|محمد عل سيوط|بــــ |د|

462233 ي|هيم |بــــر|لسعيد |جر محمد |ه
ى
لدسوق لشيخ|عه كفر |زر

333o|5 شبــــن|س ل|حمد محمد فتـــىح محمد عبــــ| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6|968 م شكرى بــــكرى|لرحمن هش|عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|9o26 س عىل طلبــــه|هر عبــــ|نىح  م| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

42956o ئى|هيم عىل فرج|بــــر|عىل  |ن طنط|سن|طبــــ 
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435|63 محمد مصطفى مصطفى عطيه سكندريه|ل|طبــــ 

244938 مل خليل|خليل ك| عل ن|تـــمريض  حلو

696426 لبــــ|بــــوط|حمد محمد | |نور لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

2295o6 حمد| |لعط|بــــو |حمد |ء |سم| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

443333 زى|حمد مجدى محمد حمزه حج| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

345o28 ر|ك| تـــى بــــوبــــ|زينبــــ كون سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

48727o لمجيد|حمد محمد عبــــد |لد |لرحمن خ|عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

684o7 لحميد|لحميد عبــــد |منيه محمد عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|74o94 هيم|بــــر|ح |لد صل|لرحمن خ|عبــــد  هره|لق|حقوق 

425o5| ف محمود عىل عبــــد |آيتـــن  لمطلبــــ|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

72762 ء سيد عىل محمد عىل|رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

52238 دى|له|فظ عبــــد |لعربــــى ح|سهيلتـــ  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

52769o ى درس|رس تـــ|هيم د|بــــر| |يوستـــي  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

527683 يد|ندى محمد عىل محمدز سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|4|97 ن|هيم محمد عثــــم|بــــر|هيم |بــــر|حمد |مريم  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

437o|  عىل محمد مصطفى
ى
محمود شوق ي تـــمريض 

هره|لق|معهد فنى

45|82| فع|لسيد مصطفى ن|م |محمد عص ن|معتـــ حلو|ع ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

42o9o4 ن|فتـــحيتـــ محمد يوسف عىل سليم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7o744o ي|ر
هيم يوسف|بــــر|در تـــوفيق |ن| ئى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

753387 لرحمن|لرحمن عىل محمد عبــــد|عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

545||8 للطيف|د عبــــد |حمد حد|رق |ط |حقوق طنط

|3823o محمد حمدى فتـــىحي حسن ى شمس علوم عي 

896428 بــــ |لوه|دل محروس عبــــد|تـــسنيم ع ج|تـــربــــيتـــ سوه

273|34 حمد|حمد مجدى محمد فتـــىح سيد |لد |خ قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

238o54 لمعبــــود|ن عبــــد|هلل شعبــــ|ن عبــــد|يم| |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

|7257 فظ|لح|ل عبــــد |فظ كم|لح|ن عبــــد |رو ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

34447 ل جميل|شنوده ثــــروتـــ جم ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

89589 ن|حمد محمد سليم|م |محمد س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6386o| حمد محمد عىل|م |هش ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ
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6|2942 مر|ن عطيتـــ ع|د حمدى مهر|عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

359863 سحق|سعد عزيز | ري|م عه مشتـــهر|زر

9|893o ء رفعتـــ وهبــــه منصور |نجل ي صىح 
سيوط|معهد فنى

9o|482 م حسن مصطفى حسن |بــــس ج|طبــــ سوه

25|686 حمد كشك|لنبــــى |سم حسن عبــــد|لق| |بــــ| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|55542 ق|م| هيم|بــــر|حمد |وى |ئى فتـــىح رسر ى شمس حقوق عي 

4472|4 يوسف رجبــــ محمد محمد مصطفى سكندريه|ل|ره |تـــج

43o3oo لعدوى|حمد |لد محمد |ن خ|رو لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|42o|3 لسيد|ع |حمد رف|عمر  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

|64789 هلل| |هيم جبــــر عط|بــــر|هيم |بــــر|ن |نوره كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

5377|2 هيم جويىل|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|محمد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

8o3674 لمجيد|هيم عبــــد|بــــر|جر محمود |ه ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

42o875 ض بــــدر|ض بــــدر ري|ره ري|س لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

863554 ى محمد|زم خ|ح لد حسي  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

76263o ح حسن|لفتـــ|دل محمد عبــــد |محمود ع هندستـــ بــــور سعيد

29|27 لق|لخ|م محمود محمد عبــــد |سل| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|57538 ى يوسف|يمنى مىح  لدين حسني  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

4o|622 يف عبــــد  ر|لغف|لحليم عبــــد |مؤمن رسر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

5o7376 ى| مونيك صف|و| سعيد مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|8824 بــــو عيس|لسعيد |لسعيد |موده  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8|6548 ف عيد |ء |رس| حمد|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

425465 ي|ر
لرؤف خشبــــ|سعيد أحمد عبــــد | ئى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5|49|8 بــــر سعد خليل|ره سعد ج|س ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

757o43 هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|طمه ممدوح |ف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

92283o شم  |لرحيم ه|شم عبــــد|ر ه|عم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

||7656 هلل|ء محمد عبــــد |حمد عل| ى شمس|تـــج ره عي 

68o8o7 وق  ف |رسر  حسن|رسر
ى
لعربــــى شوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

46598o نوس|نجيل شنوده موىس ف| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

267oo8 لسعود|بــــو |حمد |تـــ |لشح|هر محمد |ل م|س ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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329369 لسيد|لرحمن |مر عبــــد|ع| سه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

77|964 بــــ محمد|لوه|طف عبــــد |وليد ع زيق|لزق|ره |تـــج

32539o حمد|مل |لد ك|كريم خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

45|687 رى|بــــي|ل|نعمتـــ صبــــرى محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

765o36 ه | ن|هيم رمض|بــــر|يمن |مي  ره بــــور سعيد|تـــج

|2o243 د قيرص وليم|بــــيتـــر عم سيوط|بــــ |د|

6946o2 ر|لنج|لسيد محمد |لسيد |ء محمد |دع لمنصوره|علوم 

633587 ع|لبــــي|متـــ محمود |س|ل |متـــثــــ| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o776o ن محمد|لسيد رمض|ن محمد |حن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

75622o لحميد مصطفى|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

336465 هيم محمد|بــــر|سلىم مصطفى محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

675962 هيم|بــــر|حمد زىك |هلل مصطفى |منه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8o7oo6 م|لسل|ن محمد عبــــد|يه رمض| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

453998 وتـــ|ح محمد محمد حل|يوسف صل كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

77693| لمقصود سعد|ن محمد عبــــد |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

44666 لجمل|حمد محمود |يه سمي  | لفيوم|عه |زر

|66|37 مد عطيتـــ|يمن ح|د |زي ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

322838 زى|د محمد محمد حج|جه ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

8239|3 م|م|ل|لحميد عبــــد|محمد حسن عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

369|63 ف رجبــــ عبــــد|كريم  لحميد عىل نعيم|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

45|233 م|ن سل|هيم سليم|بــــر|فوزيه  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

524756 لزينى|لدين محمود حسن عىل |سيف  سكندريه|ل|هندستـــ 

32o377 ى نجدى زىك| ه حسي  مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4|248| لمنعم حنوتـــ|لرحمن مصطفى عبــــد |عبــــد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

9o6733 شم |حمد ه|لبــــدرى | |مه ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

326565 بــــو عىل|يتـــ حمدى حسن | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|64579 محمود فرغىل سيد مصطفى ن|بــــ حلو|د|

|4|694 لغنى|حمد حمدى عبــــد |د |زي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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6o9928 ندى نبــــيل سعد عطيه لمنصوره|ره |تـــج

838253 شم|لرحيم نور ه|محمد عبــــد ج|ره سوه|تـــج

6o7739 فع|لش|ح سعيد عىل |صل| ميىلي|ك |حقوق طنط

36oo26 هلل عىل|عمر عبــــد| نور ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8784|o ي|ر
لبــــ  |بــــوط|بــــ |محمود دي| ئى سيوط|صيدلتـــ 

9|9975 ضل |بــــر محمد ف|يه ص| ج|علوم سوه

694967 لرؤف محمد عبــــده|ره عبــــد |س ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

23895o ه رمض| ش|ن عىل مرد|مي  هره|لق|بــــ |د|

82335o م|فهىمي محمد عل| مه ي|تـــمريض 
| لمنى

247oo2 ى |مصطفى حس لغول|هيم |بــــر|ني  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

9|3524 ن |محمود سيد محمد سلط سيوط|حقوق 

277o|8 م|لمؤمن درغ|لد عبــــد|هدير خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|6552 م|ح يس غن|صل| ر|ي سكندريه|ل|علوم 

688386 ى عبــــد |عبــــد | ء رض|سم| لعزيز|لعزيز حسي  لمنصوره|علوم 

4|3459 بــــوزيد مخيمر|هيم |بــــر|م |ريه |بــــ طنط|د|

767354 لخليىل|ل عبــــيد محمود |روى جم| لعريش|تـــربــــيتـــ 

75o424 هلل محمود|ن محمود عبــــد |مرو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

42365| نور خلف|دل محمد |تـــفى ع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

259|55 لعزيز|ل محمد عبــــد|ن جم|يم| شمون|نوعيتـــ 

256538 لحميد محمود خليل|عبــــد| دين ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

683|56 رس محمد فكرى شندى|هدير ي لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

782387 رق محمود محمد|ط| ر|ي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5429o| تـــ صل |لمعىط محمد ند|ح عبــــد |ني  ره دمنهور|تـــج

4o4784 ف محمد |لرحمن |عبــــد |لبــــن|ع |لرف|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

2549|| س|لنح|لمنعم |ر حمدى عبــــد|نتـــص| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|63476 بــــد|هيم محمد ع|بــــر|م يوسف |سل| ى شمس حقوق عي 

34725 حمد فتـــىح سيد|نىح  | هره|لق|هندستـــ 

446|82 لمجيد|محمود محمد محمود محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|5|29 هد صبــــىحي فتـــىحي منصور|ن بــــ دمنهور|د|

48oo96 حمد محمد بــــعيص|منه  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8787|2 ل شفيق جرس |مرفتـــ هل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 
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868682 ي 
دق محمد|لص|مروه مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

687687 لمنىح | |صبــــىح مسعد صبــــرى شط ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

4o293| يف|د محمد ش|رس رش|د ي|زي كر رسر ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

28|73 زى|لسيد مرىس حج|لسيد |روق |ندى ف هره|لق|ره |تـــج

78o9o4 مد|لسعدى غريبــــ ح|حمد محمد | ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

455|39 ع|حمد هز|حمد محمد |محمد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

79994 هيم|بــــر|حمد عىل |محمود عىل  ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

|62736 حمد سليم محمود|سليم  هره|لق|بــــ |د|

255383 ل سعد عبــــده محمد خليفه|بــــتـــه| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

87646o ف ك|مي  |ل| بــــتـــ  |مل ثــــ|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

545488 م|لحميد هم|لحميد وزيرى عبــــد |عىلي عبــــد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

643698 ى|لسيد حس|حمد |طف |هبــــه ع ني  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

3729o| لسيد محمود درديرى|م |ريه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

||7oo5 بــــيتـــر جوزيف رمزى جرجس هره|لق|هندستـــ 

22535 ن|د عثــــم|حمد فؤ|محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

759|89 ي محمد |حمد عبــــد |
هيم|بــــر|لغنى لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

248956 ثــــ|لمحر|س حسن محمد محمد |ين| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

796o4 ي |بــــر|سلىم 
ى
هيم|بــــر|هيم شوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

499853 لسيد محمود خليفه|ل |ره بــــل|س ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

4|4o9| ى عبــــد  بــــو حجيجه|لعزيز أحمد محمود |نرمي  |حقوق طنط

9|9449 ىك سويحه  |ر ز|دو|نىه  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

864686 خوري|ر نبــــيل نعيم ف|مق دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

69o39o ج|لسم|هيم |بــــر|ه |لل|يىح محمود عبــــد  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

5o8|7o لمنعم محمد|نىح  محمد ربــــيع عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

345329 هيم|بــــر|لعظيم |محمد رجبــــ عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

375|| ح محمد|حمد محمود صل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|6o74 ن د|م قدرى محمد فؤ|هش| مي  ن|هندستـــ حلو

76o954 رق مصطفى وهبــــتـــ|حبــــيبــــه ط لسويس|معتـــ |علوم ج

Thursday, September 6, 2018 Page 15298 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

42o52o يشى عىل متـــول جمعه| رض |ره طنط|تـــج

|22553 حمد محمد|ر محمد |من ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|42277 ذل|حمد عىل ش|هلل |منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

237527 ء سعيد خلف مهنى|لشيم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

48|835 ف |يمن | د|حمد عوض شد|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

222274 لنبــــى|ل محمد عبــــد|ن جم|يم| هره|لق|بــــ |د|

63oo34 |لنج|بــــو |م يحن  محمد |حمد هش| زيق|لزق|علوم 

93o67 حمد زىكي|حمد حيدر | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

68652| لنبــــى|لعزيز عبــــد |لنبــــى عبــــد |حمد عبــــد |محمد  لمنصوره|حقوق 

336|o5 حمد|ء مدحتـــ حسن |سم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|389 م حسن|لسل|م عبــــد |بــــسنتـــ هش ره بــــنى سويف|تـــج

7|oo35 حمد حسن |لق |لخ|لق عبــــد |لخ|ن عبــــد |نوره
ى حسني 

لمنصوره|عه |زر

635956 لسيد|ء محمود محمد |سم| زيق|لزق|حقوق 

4792o3 ن |ل عوض حن|رق كم|ط| مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

834996 سيد سعيد| محمد عط ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

5|8o72 عزتـــ سعيد عىل عىل عرفيه سكندريه|ل|حقوق 

4958o7 لغنيىم|حمد محمد |عمر  ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

7|7254 بــــيل|هيم عىل ق|بــــر|منيه عىل | ج|بــــ سوه|د|

|6|943 مد خليل|ىط ح|لع|منيه عبــــد | د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

365o|7 ر|ن بــــيط|ئيل كليم|رك جبــــر|م ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

482779 ن|حمد سليم|ح |لفتـــ|بــــ عبــــد |يه|ء |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

752844 ن|مي  نبــــيل سليم|فىل |بــــ عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|4|25| لعليم محمود|محمود حمدى محمود عبــــد  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

8|||94 ف دربــــ| له حسن يسن|رسر ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

6o4oo8 فظ|ر ح|لغف|محمد يشى وهبــــه عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

344438 ر عىل |لغف|لمعىط عبــــد|ر عبــــد|لغف|عبــــد
قسيط

ى شمس علوم عي 

48|866 ى خميس درويش ى محمد حسي  حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o85|2 مد|حمد مصطفى محمد محمد ح| |ره طنط|تـــج

32978o  مرع عىلي|رضوى محمد حس
ئى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 
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757oo6 ه رض| ل سليم|لع|عبــــد | مي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

34|728 شم|لحليم ه|لد عبــــد|ن خ|رو زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4|9638 مه|هيم سل|بــــر|لرحمن محمد نجيبــــ سند |عبــــد ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

4|7537 ى |محمد عبــــد لعتـــربــــي|لمنعم محمد حسي  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

352348 تـــه|لنرص شح|حمد فتـــىح سيف | لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22672 ر|لستـــ|ن عبــــد |كرم حمدى شعبــــ| هره|لق|حقوق 

26|452 يد|دق محمد ز|لص|محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

678664 هيم|بــــر|محمد | محمد رض لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

52454| بــــ|لدين غل|ل عمر عز |بــــل |ضتـــ طنط|علوم ري

753772 لسميع|منى محمد محمد عبــــد عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

363796 سم مرىس|محمد رجبــــ ق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2|925|  فرج ج|ميخ
ى
هلل|د|ئيل شوق ى شمس|تـــج ره عي 

78o662 يدى|لع|ن محمد |سلوى محمد سليم زيق|لزق|نوعيتـــ 

4|624 ن مبــــروك|رص رمض|مصطفى ن ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|54|69 بــــينى|م عىل |محمد هش لشر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

443873 لحديدى|عوض حسن | سمر مهن لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

4567o6 هلل|لمنعم محمد عبــــد|مصطفى محمد عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

539687 حمد عىل أعمر|دى |له|سميتـــ عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9oo356 لرحمن محمد |رص عبــــد|لن|حمد عبــــد| ج|حقوق سوه

429869 هيم درويش|بــــر|هيم حسينى |بــــر|محمد  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

475645 فظ|لح|م قطبــــ عبــــد |ر هش|مي سكندريه|ل|ره |تـــج

354363 وي|لسنبــــ|حمد |رص فريد |لن|ء عبــــد|شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

63963| لسيد|لمنعم |هيم عبــــد |بــــر|يه | زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

442386 يم|لد|د عبــــد|لسيد فؤ|محمد  لشيخ|علوم كفر 

||754| لرحمن|دل عبــــد |لدين محمد ع|د |سهر عم ى شمس|د| بــــ عي 

626739 ع محمد|لسبــــ|لبــــديع |طف عبــــد|جر ع|ه زيق|لزق|بــــ |د|

367957 لعزيز|لسيد عبــــد|يمن |عزتـــ  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

789524 لنبــــى حسن|دل عبــــد |ره ع|س |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

8|77|8 سلىمي محمد عيد حسن ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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85|o79 يف|لمنعم مصبــــ|طمه عبــــد|ف ح رسر دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

868|6| لكريم|د |هلل ج|لرحمن عبــــد|عبــــد| سم |نوعيتـــ موسيقيه قن

8497|2 حمد|هلل سيد |رضوي عبــــد دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

455677 تـــ|سلىمي محمد بــــشر محمد بــــرك |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

34o454 يف محمد|منيتـــ | بــــوزيد رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

|67686 حمد|لرحمن يوسف محمد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

887779 ى عبــــد|دع هلل  |ء محمد حسي  سيوط|عه |زر

837594 وي|مريم محمد نجدي طنط دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

879283 هر |لد محمد ظ|ل خ|من ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

|32243 لجوهرى|هر |د ط|مريم مر هره|لق|حقوق 

|37574 ى صفوتـــ فهىم عزيز جرجس| مي  ى شمس طبــــ عي 

4878|4 حمد|رص محمد سيد |محمد ن سكندريه|ل|حقوق 

24o269 ن|ن سلط|ل زينهم عثــــم|مريم بــــل تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

85968 ى و|ي لفضيل|ل وجيه عبــــد|سمي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

629326 هيم حسن حنفى|بــــر|لرحمن صبــــىح |عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

78247 حمد|در |لق|بــــدين عبــــد |ء ع|سم| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

4|7866 للمع|ندى مصطفى طلحه محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

9o25o2 لرحمن |يه محمود محمد عبــــد| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

4||239 بــــو عمر|حمد |مد |هلل محمد ح|منه  م بــــنى سويف|إعل

44655o بــــو ركبــــه|لحميد |طف محمود عبــــد|حمد ع| سكندريه|ل|بــــ |د|

9|oo99 لسيد عىل |ندى عىل  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

9245|o لس   لس مدحتـــ تـــوفيق كي  كي  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

636689 م مصطفى|لسل|عبــــد| محمد رض ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

8|7327 ي محمد عبــــد
لحميد|معتـــز مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

4327o3 ن حمد عىل أحمد|متـــ |س| |مي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|34|86 ء محمد محمد حسن|دع ن|حقوق حلو

5|5223 هيم|بــــر|ن محمود محمد محمد شبــــل |نوره علوم بــــورسعيد

8234o5 ف عطفتـــ عبــــد| |رش لنظي |رسر |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

633|52 حمد|ن عيد |لد رمض|ء خ|رس| لمنصوره|حقوق 
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5o89o4 بــــيتـــ|ىط رسر|لع|زى عبــــد|د غ|حمد فؤ| عه دمنهور|زر

5359o8 لحميد عىل عمر|لسيد عبــــد|سلىم  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

893386 حمد |حمد محمد عىل | سيوط|طبــــ بــــيطرى 

8||688 هلل|بــــتـــ عبــــد|رص ثــــ|ن| ري|م |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

|263|| م محمد محمود|لسل|ء عبــــد |ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

869266 ي سعيد حن|نوبــــ روم|بــــ|
|ئى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

679254 ر|لنج|هد |ن محمد مج|ن محمد رمض|رمض ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8o7687 هلل|ن عبــــد|هلل شعبــــ|مي عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|63493 لعزيز|فتـــىح محمد فتـــىح عبــــد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

44699| ج  عطيتـــ|رس حمدى ن|ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

454o8o لفتـــوح|لغنى أبــــو |سحر محسن عبــــد  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

6o2654 لصعيدى|رس عطيه |محمد ي |طبــــ طنط

7566o8 بــــ|هيم محمود دي|بــــر|ن |يم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

5425|o لرحيم|ضىح سعد عىل عبــــد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

54425o رم|لصغي  محمد محمود مح|منى  سكندريه|ل|حقوق 

9|6|6o ر محمد  |حمد مختـــ|ر |مختـــ ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

274565 ى |ي ف فتـــىح صميده|سمي  رسر تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

65482 حمد|محمود محمد سيد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

88337| ى  |بــــر|ء |سم| هيم عىل حسي  ج|بــــ سوه|د|

|525|| حمد محمود| |محمد رض تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

2|768o د|لجو|زم سيد محمد عبــــد|لدين ح|م |حس هره|لق|ره |تـــج

92oo72 لق  |لخ|ن عبــــد|حمد حمد|ئشه |ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

64o938 لسيد حسن|هلل |محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|62946 ىس|لعبــــ|هيم |بــــر|لحميد محمد |ء عبــــد |سم| هره|لق|ره |تـــج

83583| منيه حمدي محمد محمود| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

85oo33 هلل|ىطي عبــــد|لع|لرحمن عيد عبــــد|عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

86333| د فرج|ن كميل ج|دمي قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

6o4638 ىس|لعس|ل موىس عوض |يه جم| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 
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|76663 حمد|لمعىط محمود |مه عبــــد |س|هلل |منتـــ   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

758649 حمد خرصى|حمد طلعتـــ | لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

23|56| بــــ|محمد حسن حسن خط ن|بــــ حلو|د|

|44295 ى  ى عبــــد |حسي  هلل|نور حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|2629 ل|ك لطفى يوسف غبــــري|يرينى مل| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|643| |حمد عر|لمحسن |حمد عبــــد |رس |ي
ى
ق لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4752o3 بــــ|بــــورح|لزهرى |مل |آيه يشى ك سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

2385|6 مد|در محمد ح|لق|لدين عبــــد|ء|ن عل|نوره كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

427|44 لبــــري|ء عىلي محمد |عىلي سكندريه|ل|ره |تـــج

296279 ف يوسف محمد|منيه | رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

372646 ف نبــــيه بــــدري| |رين|م رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

243743 دى|دى محمد ن|تـــ ن|ي| ن|تـــربــــيتـــ حلو

429486 لم|بــــو س|لق |لخ|زم كرم عبــــد |ح |بــــ طنط|د|

32o94| ى|ى عوض بــــش|مجدى معوض بــــش ى شمس علوم عي 

5426|6 لعزيز مسعود|ح عبــــد |ء محمود صل|حسن بــــ دمنهور|د|

6o5425 ى |ي ف |سمي  بــــ|هيم محمد دي|بــــر|رسر |تـــربــــيتـــ طنط

27|428 لطىلي|ىسر |م غبــــ|سلىم عص ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

76297 هلل معوض محمد حسن|عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

494|68 ي فهىمي عبــــد
عر|لش|ل |لع|فهىمي بــــسيوئى بــــ دمنهور|د|

892o94 فظ |لح|نور فرغىل عبــــد|ء |دع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52886 ل محمد عىل|جر جم|ه لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|o2o8 محمد سعيد محمد معوض عىلي ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6oo453 ى حس فتـــ ظريف حسي  حول|ل|ن |مي  |تـــربــــيتـــ طنط

|5297 لعزيز|روق عبــــد |متـــ ف|مريم سل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o388o لسيد|محمد عزبــــ عزبــــ محمد  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

432864 هيم|بــــر|د |لسيد ج|ن محمد |نوره ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2o895 يد محمد|يد ع|مه مجدى ع|س| هره|لق|هندستـــ 

5|2893 ي|
لمنعم عصفور|ء عبــــد|حمد ضى سكندريه|ل|صيدله 

243o88 بــــوزيد|ل لطفى سيد |محمد جم هره|لق|ره |تـــج

|2436| ف محمد يوسف شهبــــتـــ|سهيله  رسر دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل
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|4o5|2 حمد موىسي فهىمي|رضوي  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

9o3982 حمد فهىم محمد |خر |ل|عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

363o98 عيل|سم|حمد |عيل |سم|مروتـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|22oo4 هيم|بــــر|لسيد |لحميد |لحميد محمود عبــــد |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6428|7 محمد محمد يوسف| نور لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

24o289 لعليم عىل|لد عبــــد|فرح خ ى شمس|د| بــــ عي 

753974 مه|م سل|م|هيم محمد |بــــر|قمر  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

3464|7 محمد بــــيوم محمد عطيه| دين |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

86|893 دق|ه ص|لل|نىهي حمدي عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

2|4699 لسيد جمعه|مصطفى محمود  هره|لق|هندستـــ 

4|722 ئى محمد محمود|ء ه|بــــه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3|667| هند محمد فتـــىح عىل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

432945 بــــوزيد|لحليم |هيم عبــــد |بــــر| |ند |بــــ طنط|د|

43344 لخي |بــــو |هيم محمد |بــــر| |روى رض| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

642569 يم حسن|لد|ل عبــــد|محمد كم زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

356849 ى صبــــري عبــــد|ي ح|لفتـــ|لنعيم عبــــد|سمي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

4||48 هيم|بــــر|لحميد |ل عبــــد |ل جم|بــــل ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

4|o8oo حمد تـــحفه|هلل سيد|ء محمد عبــــد |رج |ره طنط|تـــج

4|9354 هيم|بــــر|م عنتـــر |ء حم|ل| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

4|8677 ي عبــــد|
لق|لخ|حمد محمد حسن بــــسيوئى لشيخ|ره كفر |تـــج

34o474 ذل|لش|ن عصمتـــ محمد |جيل |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

866282 لسيد شمندي سعيد|كريمه  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

4526|o يتـــ عىل محمد محمد زعي | ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

7oo9o6 بــــوزيد|محمد | يه محمد عط| م بــــنى سويف|إعل

33o842 د|د محمدى عو|هبــــتـــ عو |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

5|2ooo لبــــيىه|م |لسل|دل عيس عبــــد |محمد ع تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4o2259 ف رجبــــ |هنده |ش لسيد عوض|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|56|7 حمد درويش|لسيد |م |لسيد عص| لشيخ|ره كفر |تـــج
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|45|4o لسيد عطيتـــ|ل محمد |بــــل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

78393o لزينى|حمد |لح |لزينى ص|ء |ل| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

778o43 وق  ف عبــــد |رسر بــــق|رى محمود س|لبــــ|رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

687|36 ره|حمد محمد جبــــ|طف |سلىم ع ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

33|o74 هيم يوسف|بــــر|ندى محمد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

2568o حمد مرزتـــ|ح |لفتـــ|جر عبــــد |ه هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

966|7 مر|م ع|لسل|محمد أحمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

842389 حمد محمد|تـــ |منيه عرف| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

8832|8 ن |ن محمد رشد|مريم رشد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|759o9 فع|لش|رحمه جوده محمدى  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5|8779 وي|د شه|لجو|ن عبــــد|سعد سليم|سلىم  بــــ دمنهور|د|

7o7585 يىح محمد منصور|لجر|عزه عمرو  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

758284 ض بــــشندى|ء قرئى ري|رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

527227 لمجيد|هلل عبــــد|لمجيد عبــــد|عبــــد | يش سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

5o663 حمد|حمد محمد |هلل |عبــــد  صيدله بــــنى سويف

6842o2 ل|لعس|لسيد |لسيد منصور |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

7o786o ي|ر
ى مصطفى|عبــــد | ئى لعظيم حسي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

633996 بــــ|عمر مجدى محمود كس زيق|لزق|بــــ |د|

86o3|4 ي|ر
ي محمد| ئى

سيد عوئى ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

35358| ف رجبــــ زينهم|عمر  رسر |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

8557o هيم جودتـــ|بــــر|ن |حمد شعبــــ| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

6462|5 صف يوسف محمد سعد|حمد ن| حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

2843o9 ى محمد|لح |سعيده ص مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

637993 لعظيم أحمد مصطفى عبــــده|سلىم عبــــد عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

626397 ضى|مر ر|بــــو ع|م فريد |آيه عص زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

83|325 ض|ريو محبــــ شكري ري|م دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

8o2226 ي محمد|
لحسن محمد مصطفى ي|هندستـــ 

|لمنى

4873o4 لسعود|بــــو|دى وفيق محمود عىل |ف لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ
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63496o لسيد متـــول متـــول|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

562o5 دتـــ رجبــــ سعيد محمد|غ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

8o375o يد|بــــو|لرحمن |ء محمد عبــــد|دع ى لي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

849|9 ى| ى محمد حسي  حمد حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

27o|64 بــــ|دى عىل خط|له|بــــ عبــــد|يه|كرم | هره|لق|م |عل|

43|29 ى|لرحمن محمد محمد حس|عبــــد  ني  هره|لق|ره |تـــج

453568 لمقصود|لفتـــوح عبــــد|بــــو|هيم |بــــر|مه |س| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

899764 ن |حمد سليم|م |بــــرين هم|ص ج|تـــربــــيتـــ سوه

4o3846 ى|دهم | حمد محمد محمود  حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

449379 ن|محمد نبــــيل محمد زىك ميد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

288oo| لكريم شتـــله|حمد عبــــد |ء عمر |رس| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|4|745 بــــر حسن|حمد حسن ج| ى شمس|تـــج ره عي 

5347| حمد|لعزيز |ء طلعتـــ عبــــد |صف ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

|4|285 حمد|بــــ حسن |يه|ن |نور لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

4|2748 يف|لتـــو|ن عبــــد |خلود عثــــم بــــ سعيد رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

844579 شور محمود محمد|ء ع|صف ن|سو|بــــ |د|

54|565 ف محمد |محمد  ف|بــــر|رسر هيم رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

52|658 ى عبــــد تـــ|لعزيز حسن عرف|لمنعم عبــــد|نرمي  لشيخ|عه كفر |زر

847496 ى يعقوبــــ زغلول فرح سفي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

444o2o ن مخلوف|هلل عثــــم|جد عبــــد|لم|آيه عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

869249 هيم|بــــر|ل |لمتـــع|هلل عبــــد|فتـــح | مه ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

67868o ي|حمد ف|عمر 
|روق حسن دئى |ره بــــنه|تـــج

27o56o د فرج|فؤ| لقس يوحن|يوسف  ى شمس| لسن عي 

684222 محمود محمد محمود يوسف معوض ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|22496 وز  م|لسل|بــــر عبــــد |لج|حمد محمد عبــــد |في  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

29725 لحكيم|هلل عبــــد |ح عبــــد |محمود صل ن|بــــ حلو|د|

825729 حمد|ل |رص كم|لن|بــــسمله عبــــد ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

9|55|| در عطيه  |لق|لرحمن هيثــــم عبــــد|عبــــد سيوط|طبــــ 

25444o لشوى|هيم محمد |ل إبــــر|ء جم|دع تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

836443 حمد حسن|هر سعيد |جو ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

28345 ى|بــــ محمد محمد ش|يه|حمد | هي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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3o594 لشفوق|ن عبــــد |ن سليم|رضوى سليم هره|لق|ر |ثــــ|

84368o ف عبــــد|كريم  هلل|لجليل عوض |رسر ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

7777o4 م|لمنعم ضي|محمد عبــــد | محمود رض سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

877544 ل |سلىم مصطفى محمد جل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5583| ىط|لع|عمر مصطفى محمد عبــــد  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

636572 هيم حشيش|بــــر|حمد |ح |محمود صل لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

264697 |لش|در محمد محمد عبــــد |ندى ن
ى
ق |ره بــــنه|تـــج

|2696| ى عبــــد  بــــ عىلي|لوه|ندى محمد حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

342o84 ف دي|مريم  شد|نم ر|بــــ غ|رسر عه مشتـــهر|زر

246388 لجندى|حمد |رق |حسن ط لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

356482 ي محمد  لسيد|هيم |بــــر|يحن  |حقوق بــــنه

||5557 ويش|حمد ج|حمد |سم |حمد بــــ|يوسف  ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

23|65o حمد|رق حنفى |حمد ط| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4|7835 هيم نعيم|بــــر|لمقصود |فرحه عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

47477 شه|جر طه حسن عك|ه ن|بــــ حلو|د|

6o4897 ن|لمتـــول سليم|هيم |بــــر|د |سلىم عم |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5||5o محمود وسيم جمعه عىل ن|هندستـــ حلو

6|3855 يد |بــــو|در |لق|در عمر عبــــد|لق|عبــــد ى لشيخ|لي  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

825343 حمد|ه محمد |لل|د عبــــد|زي دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

76o568 حمد محمد عىلي|تـــغريد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

66o2o لسيد|حمد عىل |لرحمن مجدى |عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

894o6o لعزيز سيد حسن |ئى عبــــد|م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

23o248 ى عىل |عبــــد هيم|بــــر|لرحمن حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

359258 هيم|بــــر|محمد عىل فتـــوح  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

8o5|4o لرؤوف عنبــــر|ر محمد عبــــد|من ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

7|6o2 ر حسن|لستـــ|لسيد عبــــد |كرم |بــــ |يه| لفيوم|عه |زر

|58447 لجندى|حمد مصطفى |نغم مصطفى  ن|بــــ حلو|د|

3|627o مريم محمد رفعتـــ محمد ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4o6355 ده شنوده|يز بــــس|روز ثــــروتـــ ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

527749 سميه محمد سعد صبــــره سكندريه|ل|هندستـــ 
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36o487 هيم زلطه|بــــر|نور محمد |ء |ول عه مشتـــهر|زر

6467o9 |يمن يوسف فتـــىح رخ|ء |شيم ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ فنيه ج

246898 ر|تـــ نص|لشح|ء |هلل عل|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|37o92 حمد رزق|حمد رزق | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

367|65 للطيف|لموجود عبــــد|حمد محمد عبــــد| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|38|7o ر|لستـــ|لدين عبــــد |ح |ر صل|لستـــ|عمر عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8824|| لعليم  |لعز محمد عبــــد|بــــو|ء |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

2|68o3 لسيد محمد خرصى|ر محمد |مي ى شمس|تـــج ره عي 

5479o يف عبــــد |حمد |ن |يم| هلل|لعظيم حسبــــ |لشر بــــ بــــنى سويف|د|

|37483 روس|سك|ئى وليم |جرجس روم ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

8o332| حمد محمد سعيد|طه  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

2596o ي
ن يوسف|م سليم|س| سلفى ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

35|563 ف محمد |لدين |ء |عل حمد عىل|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

73765  عىل|لبــــ|خلود خميس عبــــد 
ى
ق لفيوم|لعلوم |ر |د

345666 هلل حسن|ل عبــــد|رتـــ جل|س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

||6874 |لبــــن|لعزيز |ندى سيد محمد عبــــد  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

2537|2 لقوش|م محمد |م س|سل| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

38|83 حمد حميد محمد|وليد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|7884 هيم محمود مسعود|بــــر|مينتـــ فوزى | بــــ دمنهور|د|

3352o شه|زى عك|ن عز|لنعم|بــــو|ء |سم| ن|علوم حلو

697o78 حسنى مصطفى حسنى عىل مصطفى لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

48|972 ع|لسبــــ|حمد |هيم |بــــر|محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

768495 مه سعد|حمد يوسف سل| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

69o762 لرحمن|هد عبــــد |جسم مج|د |سع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4o44o| حمد محمد حسن محمد حسن| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

786965 هلل محمد|لح عبــــد |لرحمن ص|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

233896 د بــــيوم فهىم|حمد عم| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

23o957 ي|
هيم|بــــر|لدين رجبــــ |ء |حمد ضى هره|لق|حقوق 

693436 |لنج|بــــو |س |حمد عبــــ|حمد محمد | لمنصوره|حقوق 
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45654o لوكيل|لسيد |هلل عزتـــ محمد |عبــــد |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

889967 ده ميش مصطفى سيد |غ سيوط|بــــ |د|

682598 لعزيز|ئل مصطفى زىك عبــــد |ء و|رس| ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

|9328 د|يمن محمد محمد حم|لرحمن |عبــــد لفيوم|هندستـــ 

53948| بــــر خليل|هلل ج|ء محمد سعد|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

443375  |عبــــد 
ى
لسيد صقر|لرحمن مبــــروك شوق |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 

لشيخ

49|474 لنبــــى|هيم سعد عبــــد |بــــر|هبــــتـــ سعد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

646679 بــــ|لوه|حمد محمد عبــــد |دل |عىل ع |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

34|6oo ج |ن موىس خف|دل سليم|رتـــ ع|س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

78|299 م محمد|لسل|هلل عبــــد |عمر محمد عبــــد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

759485 ح|لسو|هيم |بــــر|ح |لسو|سلىم  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

8783|5 عيل |سم|ه |لل|حمد عبــــد|بــــ |رح  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

443897 لحفيظ مصطفى|ديتـــ مصطفى عبــــد |ن لشيخ|عه كفر |زر

86627o حمد|ل محمد |حمد جم| ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

4o6242 لد مصطفى محمود خليل|مرفتـــ خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|52|o ل|لع|رص يوسف عبــــد|رجوى ن هره|لق|بــــ |د|

646845 عيل عىل عيس|سم|مه |س|ء |سم| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

3335| حمد|بــــو |بــــ |لتـــو|هنيه عربــــى عبــــد ى شمس|زر عه عي 

|25523 لعظيم عطيتـــ|رق محمد عبــــد |ط ى شمس هندستـــ عي 

342342 لجندي|ح |لفتـــ|يتـــ محمد عبــــد| ى شمس صيدله عي 

|44977 شور نجم|لرحمن محمد ع|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

83833| ود|تـــ د|ميل شح|جورج  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

42|9|4 رون|رويفه محمد رويفه ه لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

854o52 ي|ر
فتـــىحي يوسف محمود| ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

69||74 لرحيم|لعزيز عبــــد |لرحيم عبــــد |محمود عبــــد  لمنصوره|حقوق 

253574 هلل|د|لمعز ج|م مبــــروك عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8o2o68 ي عبــــد|عبــــد
للطيف|لحكيم عبــــد|لحكيم مصطفى ي|عه |زر

|لمنى

Thursday, September 6, 2018 Page 15309 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

37||99 سم موىس|لكريم ق|ء موىس عبــــد|رس| ج|ره سوه|تـــج

688247 ئل عوض طلبــــه|عوض و لمنصوره|ره |تـــج

7||746 ل نجيبــــ حسن|ء جم|رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

783935 ظه|بــــ|هلل |نور سلىم محمد عبــــد|يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

78o8|6 ل محمد|لع|د حسن عبــــد |خل ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

642629 لعيسوى|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|معتـــصم  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42|422 فظ عىل حطيبــــه|محمد ح| ر|ي ط|ر دمي|ثــــ|

326569 لحميد محمد|دل عبــــد|يتـــ ع| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2528o| ق|ر محمد |ء مختـــ|رس| وى|لشر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

229975 وى|مل عشم|حمد حسن ك| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

5967o د محمد عىل|حمد رش| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

26o755 هيم|بــــر|ل عىل |شلبــــى كم| نور ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

635266 بــــل|حمد عبــــد|لسعيد |ء |ل| لرحمن رسر ي|لسن |
|لمنى

837|8| لرحمن|مي عبــــد|ح تـــه|لفتـــ|محمود عبــــد |نوعيتـــ موسيقيه قن

685357 وى|لطلخ|لعدل |دل محمد |ن ع|نوره لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3|8399 بــــ|لوه|لحميد محمود عبــــد|محمد عبــــد حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

3|3o73 لشيخ|لمحمدي عىل |مر |يوسف تـــ ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

895997 حمد  |لدين |ح |ئل صل|ء و|رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4||6|6 لسيد سويلم|هيم محمد |بــــر|حكمتـــ  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

88547o ى  يف حسن حسي  هدير رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

87888o نسمه سعيد هريدى عىل  سيوط|تـــربــــيتـــ 

6889o2 لسيد|حمدى بــــليغ حمدى حنفى  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|68255 ي|حمد عبــــد |محمد 
لسميع مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

836|7| در|لق|حمد عبــــد|هيم |بــــر|طمه |ف دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

6o9985 لديبــــ|لسيد |هبــــه سعد فتـــىح  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

85o84o مه موىسي بــــشندي|س|م |ريه لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

|4o9|3 ه مصطفى سيد | حمد محمد عمر|مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

525627 لعزم|لحسينى محمد أبــــو |رص |أحمد ن سكندريه|ل|بــــ |د|

326925 ل|لع|سمي  سيد عبــــد| ر|ي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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7o5755 لسيد |عيل |سم|هر |لظ|محمد طلعتـــ عبــــد 
له|فض

ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

496864 تـــتـــ عوض|لد محمد شح|خلود خ تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

766798 ى|يوبــــ عثــــم|بــــ محمد |مه ن حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8877o9 ور |رص محمد مج|لن|ء عبــــد|شيم سيوط|بــــ |د|

386oo لسيد مؤمن محمد| |نور هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

889|22 لرحمن |لرحمن فوزى عبــــد|لح عبــــد|ص سيوط|تـــربــــيتـــ 

28552 حمد عىل|ن محمد |مرو ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8oo437 هلل|ج حسن عبــــد|يه فر| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

4|7|3| ى محمد محمد نرص حسي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

3475| م سمي  محرز|لرحمن عص|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

248447 يد|لغنى محمد ز|ئى عبــــد |هبــــه ه لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|452o8 حمد|هيم |بــــر|هيم مسعد |بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

783253 م عىل محمد|م|ر |من زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

262933 ى|لسيد |محمد نشأتـــ  لعشر |كليتـــ هندستـــ بــــنه

||9655 حمد محمد عىل|ن |جيه ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|4287o دور حبــــيبــــ|يز |س ف|تـــوم ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4575o6 بــــوسعده|محمد محمد محمد طه  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

356o36 تـــ|لسيد شح|رضوى حمدى  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

78o858 ر|لنج|حمد محمد أحمد |محمد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

64|o3o ل يوسف|لع|شور عبــــد|رس ع|ف ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|62927 لغزول|غبــــ |يه محمد سعيد ر| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

7584| ى عبــــد | لمنىح  محمد|حمد خي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o3425 ح عيد|لفتـــ|سمر محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|53489 ي سعودي| لي|د
ى
ممدوح دسوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

354oo3 لنبــــي كبــــتـــى|ل عبــــد|ء جم|سم| |بــــ بــــنه|د|

342|32 لرحمن منصور|لدين عبــــد|ح |ن مجدى صل|نوره ى شمس حقوق عي 

342254 ف مهدى عبــــد|ء |رس| لوكيل|لحليم |رسر سيه|نوعيتـــ عبــــ

|67|99 ي|روضتـــ حمدى عبــــد 
ى
ض|لموجود ق ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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5|82o7 م مخيمر|لسل|لحميد عبــــد|مل حمدى عبــــد | بــــ دمنهور|د|

259487 ه ه| د|ئى محمد مر|مي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

75|385 ل|سيف محمدمحمد محمود ح لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

43223o لجندى|خلود محمد محمد  |نوعيتـــ فنيه طنط

772|2| لكبــــي  مصطفى عمر|مل محمد |يه ك| زيق|لزق|نوعيتـــ 

2274o3 للطيف|بــــ فهيم عبــــد|لتـــو|د طلعتـــ عبــــد|زي ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

4|62|8 ن|هيم عىل رمض|بــــر|مله محمد |ك لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

637337 لعوضى عطيه|لحفنى |ل |م جم|ريه ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

4|8oo4 ن|هيم سليم|بــــر|ليىل محمد عىل  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|55442 لعوضى|لسيد |دل |يه ع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

764626 ن|هيم عبــــده نصي  سليم|بــــر|محمد  هندستـــ بــــور سعيد

444373 لصعيدى|در |لق|بــــ محمد عبــــد |يه|ندى  لشيخ|علوم كفر 

53|o| وق محمود عبــــد  زق محمود|لر|رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3|7346 بــــو جبــــل محمد سيد|لرحمن |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

699o55 ي|رح
ى
ض|بــــ ممدوح مصطفى سند ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

899|33 لرحمن |لمنعم محمد سيد عبــــد|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

8444o لحفيظ|ل حسن عبــــد |مروه جم ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

52973 حمد|ل محمد |محمد جم صيدله بــــنى سويف

|37364 ى عمر حسن|محمود ع دل حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8563|2 هيم ربــــيع محمد محمد|بــــر| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

8|8|28 د وهبــــه|رس عم|د ي|عم ي|تـــمريض 
| لمنى

9|2934 خليفه | لق محمود يىحي|لخ|عبــــد ج|بــــ سوه|د|

245456 حمد حبــــيبــــ|حمد محمود |ء |رس| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

8382o7 حمد عىلي|لرحمن عىلي |عبــــد دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

362727 ر|حمد محمود محمد محمد محمد نص| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

774864 م|م حسن مصطفى درغ|ر س|من ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

44596o يد |بــــو |م |دهم هش| ى كبــــى|لمر|حمد |لي  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

3229|9 حمد|هلل يشى ممدوح |منتـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o3|3 لمقصود|زق عبــــد|لر|محمود بــــدوى عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 
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7o94o3 ن|لد عىل محمد ريح|حمد خ| لمنصوره|ره |تـــج

824974 محمد سيد يوسف سيد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

324429 ف سيد محمد|مؤمن  رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|6453 ى |سم| د|هيم عي|بــــر|ء ضيف حسي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

622642 ه شعبــــ| دى|لسيد محمد حم|ن |مي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

||7789 لملك|لفريد مسعود عبــــد | |ن| ى شمس|د| بــــ عي 

48|655 ل|لع|حمد محمود مصطفى عبــــد |محمود  سكندريه|ل|بــــ |د|

|465o2 ح عطوه|لفتـــ|هند محمد عبــــد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

496622 ى|حمد رضو|ل |سلىم جم ن حسي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

67789o لحبــــسر|لسعيد |محمد | محمود رض ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

89|252 لفضيل حسن |رس ممدوح عبــــد|ف سيوط|تـــمريض 

32329| لحميد|لحميد سعيد عبــــد|ن عبــــد|نوره ى شمس حقوق عي 

757|35 بــــشي  تـــوفيق عىل محمد حتـــحوتـــ| دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

27|559 حمد حمود|لحميد |حمد عبــــد|ء |شيم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

878||2 ن هلل  | |د عط|دل مر|ع| مي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

4865|7 ل|لع|حمد حسن حسن أحمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34|697 لم|لم حسن س|بــــسنتـــ حسن س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|34262 ن|لق طلبــــتـــ سليم|لخ|عبــــد | ند ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

647443 لهنيدى|شهنده فتـــىح لبــــيبــــ محمد  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

637||3 لىحي عليوه|ل عبــــد|ء جم|أسم زيق|لزق|بــــ |د|

888|oo لمنعم خليفه عىل |د عبــــد|زي سيوط|هندستـــ 

88|7|8 شم  |حمد ه|ن |حمد سلط| سيوط|ره |تـــج

6|9886 ل|لع|رق بــــدوى عبــــد |ن ط|مريه ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

256689 ضى|حمد ر|لعزيز |ر عبــــد|من ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

4|479 فظ|ل فتـــىح ح|مصطفى كم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o68|2 لسيد|ج |ء محمد فر|رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2|882| هد|م محمد محمود مج|لرحمن هش|عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

5|5o27 وز محمد لطفى محمد  لبــــشبــــيسر|في  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|73524 تـــ مصطفى|لد محمد فرح|ر خ|مي ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

746o5 ه | ن|حمد عىلي عثــــم|مي  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ
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94|56 لسيد|هيم |بــــر|لمنعم |مه عبــــد |حمد سل| منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

4|7963 شد|حمد ر|ن محمد |نوره لشيخ|بــــ كفر |د|

236466 ن محمد محمود محمدين|عن هره|لق|عه |زر

|6|32o لعزيز|د عبــــد |ندى وليد فؤ ى شمس|تـــج ره عي 

639774 ه|لل|لسيد محمدعبــــد|لسيد |ء |شيم ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6|4686 يز عىل نرص عرص|خلود ف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|5|847 ي|ر
لغنى|لدين عبــــد |لد بــــدر|خ| ئى ن|بــــ حلو|د|

8323|7 هيم|بــــر|لمتـــجىلي |لصمد عبــــد|وليد عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

48|o| لمجيد|حمد محمد زىك عبــــد |معتـــصم  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

56689 ء محمد خلف محمد|عل ره بــــنى سويف|تـــج

|45493 تـــ لبــــيبــــ|تـــ طلع|محمود شح هره|لق|ره |تـــج

5|8259 ي
ر|ن فتـــىح خليل دويد|نعم| دئى ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

637583 لصمد|حمد محمد عبــــد|سعيد  زيق|لزق|بــــ |د|

853266 ي 
هيم محمد|بــــر|حمد |منى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

5|363| لشيخ|حمد |لرؤف |هيم عبــــد |بــــر|وليد  تـــربــــيتـــ دمنهور

|5o7o لحميد|لرحمن عبــــد |يمن عبــــد |ن |مرو ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

8o95o| ى عبــــد|ي لمنعم|لمنعم محمد عبــــد|سي  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

4|o555 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|م |بــــ عص|شه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4993|2 م|لغن|حمد|مي حمدي محمود سيد |آيتـــ س ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4||86 در|لق|محمود معوض سعد عبــــد ن|معهد فنى تـــمريض حلو

827678 لرحيم محمد عمر|م عبــــد|ريه ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6325|5 ى عزيز |ن حس|نوره لعزيز|لدين عبــــد |ني  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|7446 مر|لحكيم محمد  متـــول ع|حمد عبــــد | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

755|26 زق محمد|لر|حمد عبــــد |ندى  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

242|83 ى |منيه | ى محمد س|مي  لم|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

46o|95 هر|لعزيز جبــــر ز|يدي جبــــر عبــــد|ه سكندريه|ل|طبــــ 

35o8o4 مروتـــ مسعد محمد محمد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

49362o ل|مد محمود جل|هلل ح|زم عبــــد |ح |حقوق طنط

23|756 ى|بــــيشوى جرجس  يوبــــ حني  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|58828 ي|هيم عبــــد |بــــر|رق عىلي |ن ط|يم|
لغنى ي |

لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

Thursday, September 6, 2018 Page 15314 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

9|65o9 مل محمد  |ء سعيد ك|سم| سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

762o67 ك|مر رميس سدر|دل تـــ|جرجس ع لسويس|هندستـــ 

45o75 رص محمد طلبــــه|لن|ء عبــــد |رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8472|| هلل|هدير يوسف محمد عبــــد ن|سو|علوم 

225254 ي|ر
بــــ محمود محمد|لتـــو|عبــــد| ئى ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع

سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

|59|65 محمد رجبــــ فتـــوح يوسف ن|بــــ حلو|د|

69o373 د|ح محمد عىل عي|لفتـــ|عىل عبــــد  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

67739| ى عبــــد |ط  حسي 
رس|هلل ف|رق مصطفى لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

88|64o ى   محمد سيد حسي 
مصطفى ي صىح ري

سيوط|ضه |معهد فنى

235697 حمد|هيم سيد |بــــر|بــــر محمد |ء ص|رس| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

76o586 ره محمد يونس سعيد|س لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

5|6635 لبــــشبــــيسر|م سعيد محمود |رتـــ حس|س ط|معتـــ دمي|علوم ج

343296 مريم وليد سيد محمد ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

233|62 ر مسعود|يسه عبــــيد عىل مختـــ|م لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

87o35o حمد|لعزيز محمود |ء عبــــد|سم| ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

3589o5 لدين عىل محمد|ح |يوسف صل ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

6|6o65 ئى|لبــــدر|لرحمن محمد مسعد محمد |عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

7o3558 د|تـــفى حمدى عىل محمود عي لمنصوره|طبــــ 

768765 لد محمد محمود|محمود خ ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

337355 حمد| |رس زكري|ي| دين |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

438438 عىلي| لعل|كريم عىلي أبــــو لشيخ|ره كفر |تـــج

849588 هيم مخلوف|بــــر|جر محمد |ه دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

765685 لم|ج  س|لسنوىس ن|طف |محمد ع هندستـــ بــــور سعيد

52oo54 لسيد رجبــــ|بــــر محمد |روضه ج تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

277824 د نوفل|حمد ج|لرحمن |محمد عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

524829 حمد|حمد محمد عىل محمد | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

|2533o ي|مر |سلىم تـــ
ئ  عىل|حمد ضى ن|فنون جميله فنون حلو

8922o5 كر |زق فتـــىح ش|لر|حمد عبــــد| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 
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3259o9 ى سكندر|ملك | رفقتـــ مي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

78445| تـــغريد حسن محمود حسن محمد زيق|لزق|حقوق 

36|58 وق طلعتـــ بــــهجتـــ عىل  لففى|رسر ن|حقوق حلو

63|3| ى|لسل|دي عبــــد |هلل ن|عبــــد  م حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

34563o حمد|م كلثــــوم محمد عيد | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

3|97oo ى|بــــو |لحكيم |مريم محمد عبــــد لعني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

697827 لفضيل|حمد عبــــد |ن |هلل رمض|هبــــه  ط|ر دمي|ثــــ|

369285 ح متـــول|لفتـــ|لرحيم عبــــد|ن عبــــد|نوره |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|5o764 حمد|لموجود |رص عبــــد |لن|ئى عبــــد |ه ن|هندستـــ حلو

44|27o لسعيد محمد خليل|ل |حمد محمد كم| لشيخ|طبــــ كفر 

|3ooo4 ى ي|م عوض بــــش|عص| يوستـــي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

482826 لسيد محمد جمعه|حمد |بــــسنتـــ  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

466|6 حمد محمد|ل |نسيبــــه جم ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

68|467 ى|فظ طربــــ|فظ محمد ح|ح لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2226|o ه خ| لرحمن|ح عبــــد|لد صل|مي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|24324 حمد|حمد |دى محمد محمود |ش ى شمس هندستـــ عي 

63433 د|لجو|حمد عبــــد|ن |محمد سليم ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

|63o52 هلل محمد|د عبــــد |مريم عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

35656o  |هيم |بــــر|ء |صف
ى
|دق عىل |لص|لدسوق

فع|لش
|تـــربــــيتـــ بــــنه

43287o ى |ي لخول|د |لجو|حمد محمد عبــــد |سمي  |بــــ طنط|د|

539|24 حمد فرج|ل |لع|حمد عبــــد |ل |بــــل سكندريه|ل|عه |زر

5o9o73 هلل محمد|هلل رجبــــ عبــــد|عبــــد سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

844667 يف عبــــد|لزهر|طمه |ف سم|لرسول ق|ء رسر ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

|77785 رق محمد رشدى|محمد ط |حقوق بــــنه

244|33 لم|نور محمود س|هلل |عبــــد لمنصوره|حقوق 

637|68 ل متـــول|كريم أيمن نرص هل زيق|لزق|هندستـــ 

339246 ي ح|لر|مد عبــــد|ح
لمىحي|حمد عبــــد|مد |ضى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

7|5|83 لم|لسيد س|لسيد محمد |محمد يشى  لمنصوره|حقوق 

339295 ل|لع|عمر وجدي صبــــيح محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج
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296o|8 لسميع عفيفى|يوسف عفيفى عبــــد ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

768728 لسيد|لحليم |لحليم عبــــد |حمد طلعتـــ عبــــد | ره بــــور سعيد|تـــج

265333 ن|لحميد حس|بــــ عمرو عبــــد|مه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

438684 ى  وى|لسعد|مجدى محمد حسي  لشيخ|بــــ كفر |د|

89|o53 لغنى |بــــر عبــــد|لغنى ص|د عبــــد|جه سيوط|عه |زر

64|88| سم|حمد ق|هيم |بــــر|ل |هدى جم زيق|لزق|نوعيتـــ 

87o86o لمجيد|بــــسمه سيد محمد عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4845|5 ي ح|
مد|حمد خميس حسنى سكندريه|ل|بــــ |د|

|32286 ه ن لديبــــ|شور يوسف |رص ع|ني  هره|لق|بــــ |د|

237338 لمجيد|هلل محمد عبــــد |بــــ |مجد ج|ر |مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

88267| ء جمعه محمد سيد |عىلي سيوط|بــــ |د|

677o9o د|لجو|لبــــدرى عبــــد |محمد زينهم محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

355262 ى  حمد|منى محمد حسني  ى شمس حقوق عي 

523569 ى عزيز بــــولس| رض| مي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

86496| حمد|لرحيم محمد |محمد عبــــد |هندستـــ قن

|38|22 محمد مصطفى مطر| حمد رض| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5oo744 طف محمود محمد محمود عوض|عو ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

324478 لمنعم|س عبــــد|ل عبــــ|يوسف جم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|324o| د|ره محمد حسن مر|س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

493768 مد بــــدر|متـــ ح|س|محمود  بــــ دمنهور|د|

456542 ف محمد قطبــــ معتـــمد|محمد  رسر |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

7o5|o9 محمد عىل محمد سنبــــل| عل لمنصوره|طبــــ 

25239| لدمنهورى|لحميد خليل |د عبــــد|جه صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

5|6463 ملله|هلل كر|ن جد |ء رمض|إرس بــــ دمنهور|د|

254o7 نم|ئى عنتـــر عىل غ|م| ى شمس|د| بــــ عي 

3|5632 ف عبــــد|ء |دع بــــى|مبــــ|لحميد |رسر لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

69|39| وق عىل  مه|هيم سل|بــــر|حمد |لسيد |رسر لمنصوره|صيدله 

34|796 للطيف||ح عبــــد |م محمد صل ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

678745 حمد|عىل عبــــده سيد | بــــسنتـــ رض لمنصوره|بــــ |د|
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787|53 سم|لسعيد محمد ق|رق |بــــسنتـــ ط  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

2643|8 حمد|تـــ يحن  |بــــرك| دين ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|2o274 م|لسل|عمر مؤمن محمد عبــــد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

32o264 لح حنفى|محمد حسن ص ى شمس حقوق عي 

9o5538 لدين  |حمد فريد خلف سعد | ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|583|o كر|حنفى محمود ش| هلل رض|منتـــ  ن|تـــربــــيتـــ حلو

333936 م محمد محمد|حمد محمد هش| هره|لق|م |عل|

492788 ل سعيد عطيتـــ مصطفى|سعيد جم تـــربــــيتـــ دمنهور

3||548 لصعيدى|حمزتـــ محمد محمد حسن  ن|فنون جميله فنون حلو

394|9 لمنعم|رق محمد عبــــد |ء ط|رس| هره|لق|حقوق 

768557 لسيد|محمد نبــــيل محمد عطيه  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

526227 ج  عويس مرىس محمد|معتـــصم ن |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

5o8oo ي 
ف حمدي لبــــيبــــ|مصطفى رسر ن|هندستـــ حلو

85|345 لمطلبــــ منصور|حمد عبــــد|يه | سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

54|36o م عطيتـــ عوض محمود|لد هش|خ ي|بــــ |د|
|لمنى

776878 ه | وى|لسيد هند|دى |لن|مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

493||6 ى | ح رض|صل بــــو جبــــل|مسعود حسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

829||| لعليم محمد|حمد عبــــد|عبــــي   ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

22459o لس ج بــــر جرجس سعيد جرجس|كي  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

6o7oo9 ه مجدى محمد | تـــه|هيم شح|بــــر|مي  |عه طنط|زر

373886 قتـــ | دم|هيم مصطفى سيد |بــــر|رسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

247789 مرىس| لعل|بــــو|مؤمن مرىس  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

79|463 لحميد سليم محمد شلبــــى|ء عبــــد |لشيم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o6784 لمنعم عىل|ن عبــــد |حمد شعبــــ| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|24234 لسيد|لد محمد |هلل خ|منتـــ  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

24387o يف |س حمد موىس|ره رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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74|6o تـــه|ء بــــخيتـــ عىل شح|شيم ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

62|3|2 حمد|هيم |بــــر|يمن محمود |محمد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

34|483 ى محمد بــــدوي محمد محمود حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

3399|o ود|لحليم د|لحليم عبــــد|هد عبــــد|لحليم مج|عبــــد |طبــــ بــــنه

|6248| لسيد محمد محمود حسونه|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

636o2| يف ع ى رسر دل عطيه عىل|نرمي  زيق|لزق|بــــ |د|

37|293 عيل|سم|لنبــــى |عيل عبــــد|سم|حمد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

763523 ي|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|مريم 
ى
لدسوق تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

7oo497 حمد محمود|لد |ن خ|يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

693|9 ي سمي  ص|م|
لح محمد|ئى لفيوم|بــــ |د|

365288 هلل|د |وى يوسف ج|طف بــــبــــ|رمن ع|ك ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

54552o لمنعم|حمد عبــــد|لسنوىسي |حمد |زم |حمد ح| سكندريه|ل|هندستـــ 

248862 |ء عىل جوده دبــــ|شيم تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

95459 لمقصود حسن|هيم عبــــد |بــــر|م |حس ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

64||4 |لبــــ|بــــ عبــــد |لتـــو|دل عبــــد |د ع|جه
ى
ق لفيوم|بــــ |د|

237o83 ه نبــــيل يوسف ج| لسيد|د |مي  هره|لق|بــــ |د|

|322|3 ح حسن|لؤى محمد صل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||5652 مه هنديه|هلل وليد سعيد سل|منتـــ  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

2452o| ه ر| عيل|سم|ضى محمد |مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

859295 محمد| حمد رض|محمد  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

634o78 بــــوستـــيتـــ|ن محمود |ل رمض|محمد جم  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

87537 ندى ربــــيع محمود منصور لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8o9o76 بــــ محمد عىلي|حمد دي| ره بــــنى سويف|تـــج

5||732 ي محمد 
بــــو شهبــــتـــ|محمد حسنى بــــسيوئى سكندريه|ل|طبــــ 

684o8 ه شعبــــ| لمقصود محمود|ن عبــــد |مي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

75|3|4 محمد مصطفى بــــيوم شبــــيكه دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

83|36 بــــر محمد|ن ج|كريم شعبــــ لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

883|77 حمد |حمد عىل |ء |ل| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى
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9o4|86 ل |لع|شم عبــــد|م مصطفى ه|سل| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|49o23 ى|مريم رزق شنوده بــــش ى شمس|زر عه عي 

|65593 م صبــــري فرج محمد|ريه هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

63637 ي|ر
ن محمد|فوزي شعبــــ| ئى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

258588 سعيد محمد سعيد محمد محمد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

25523o لشنشورى|لعزم |بــــو| |ن رض|يم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

25||25 ى بــــصل|بــــر|حمد |مصطفى  هيم حسي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8|||23 ه فتـــىحي عبــــد| عيل|سم|هلل |مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

339|74 متـــ|هلل سل|لحليم عبــــد|ء فوزي عبــــد|وف |حقوق بــــنه

8926|7 ى عبــــد ج |لرحمن فر|لعليم عبــــد|نرمي  سيوط|حقوق 

8oo348 حمد|هيم |بــــر|ن |محمد رمض ن|سو|حقوق 

322|69 سط|لبــــ|ل محمد سيد عبــــد|م| ن|حقوق حلو

|4933| حمد محمد عىل|حبــــيبــــه  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

357453 للطيف حسن|ء وحيد حسن عبــــد|لشيم| هره|لق|صيدله 

78878o در|لق|هيم محمود عبــــد|بــــر|حمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

496468 لسيد كلبــــوش|م محمد موىس |ريهـ معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

758955 |لعل|بــــو|حمد محمد |هلل محمد |عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

9|2744 ئى فريد حبــــيبــــ |فريد روم ج|بــــ سوه|د|

|3479| لس عيد  ديبــــ وسمن عبــــيد|كي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|37||9  |م |سم عص|بــــ
ى
ى|حمد شوق مي  ى شمس حقوق عي 

|56245 لسيد|لبــــدرى |م فرج |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

42|337 ضى|لحنفى م|لحميد |آيه محمد عبــــد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

227694 للطيف حسن|للطيف محمد عبــــد|يه عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9|7537 ي|ر
لسميع  |صبــــرى حمزه عبــــد| ئى سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

767||| حمد حسن|حمد |لكريم |محمد عبــــد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

75659 ى  ن|حمد حس|حمد محمد |نرمي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|6895 ئل فوزى عىل|نىه و ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o7642 ج|لطن|لمقصود محمد |رس عبــــد |ن ي|يم| هره|لق|م |عل|

8o58o2 لعزيز|مروه منتـــرص ربــــيع عبــــد ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

3486|5 شور|دي رزق محمد ع|له|محمد عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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8536o5 لحميد|حمد صفوتـــ محمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7833 هيم|بــــر|ن |هيم عثــــم|بــــر|ن |نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

43527 هر بــــيوم بــــيوم|يتـــ م| هره|لق|حقوق 

323o74 در|لق|لسميع عبــــد|در عبــــد|لق|ء عبــــد|صف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|67456 دتـــ محمد|بــــر سن|لدين ص|نور  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

42397o د حسن محمد حسن|سميحه رش تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

538|o7 لدين|ء |ن محمد محمد عل|يم| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

2334|7 ى عبــــد|ر مصطفى |من م|لسل|مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

447498 لبــــكرى مرىس بــــرع|فرح أيمن محمد  |ضتـــ طنط|علوم ري

23|785 ضى|لر|دى سيد عبــــد|لد ه|خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|3749| حبــــيبــــ جرجس حبــــيبــــ عطيه مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2|8336 ل|يمن محمد جل| |سم |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|66479 محسن حسنى حسن| ن|ر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

62455 هيم|بــــر|ء محمد حسن |صف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

25o632 بــــوغنيم|ل مصطفى |مروه وص ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|468 حمد|لهم |محمود محسن  ي سويف
هندستـــ بــــنى

346628 مد سيد محمود|نىه ح ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|3|989 لعزيز مولد|نور محمود عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

36629 مروه محمد محمود محمد حمزه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

692999 لسيد نوفل|لرحمن عىل محمد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

477837 ى زيد|بــــ مجدى ه|مه ن|شم حسي  لفيوم|ر |ثــــ|

253983 بــــ|هلل محمد فتـــىح غر|عبــــد شمون|نوعيتـــ 

6222| بــــ ذىك|لتـــو|رص عبــــد |يه ن| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7663|9 ري|لسنبــــ|حمد حسن |زم |كريم ح عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

88o373 دل تـــوفيق ملك  |تـــرين ع|ك سيوط|ضتـــ |علوم ري

|2652o ن|لرحمن محمد محمود عثــــم|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

8|936  |لش|ل عبــــد |ن كم|نوره
ى
حمد نوح|ق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|33o2 مه|ع مصطفى محمد سل|لرف|يوسف  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

65|72 ء محمد فتـــىح محمود|دع لفيوم|لعلوم |ر |د
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854858 هلل محمد|حمد محمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

7o252o لمرغنى|لحسينى محمد |لعزيز |ر عبــــد |من زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

3o389 ى|لشح|حمد |ندى  تـــ حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

44|346 د|لضي|ن عىلي |محمد فضل سليم لشيخ|ره كفر |تـــج

338592 ر|ل عفيفى بــــك|هلل جل|مر |مل | |بــــ بــــنه|د|

|3|286 يف  لغنى|مه فوزى عبــــد |س|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

858o3 لحسيبــــ سيد|هيم عبــــد|بــــر|محمود  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

273o49  بــــسوس|
ى
نىح  وجيه شوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

783378 حد بــــدرى|لو|رص عبــــد |لن|عىل عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

4243|4 لدد|لسيد بــــسيوئى |لرحمن محمود |عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

43597| وى|لحن|سحر محمد متـــول  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

72437 ح ذىك محمد|ر صل|من كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|76o85 ن|م محمد سيد سليم|سل| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

8|9766 ي 
حمد محفوظ مرىسي|لبــــنى سيوط|حقوق 

434797 ن|لسيد سليم|يمن عىل |يمنى  |علوم طنط

|53532 حمد|ء مجدي عىلي |سم| هره|لق|عه |زر

36365| مد|ر محمد سعد ح|مي ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

348754 تـــ | هلل|هيم محمد عىل عبــــد|بــــر|مي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|66438 لسيد|لنعيم |يوسف قدرى عبــــد  ن|حقوق حلو

636296 ص|لقص|لسيد مرىسي |حمد مرىسي | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

87o865 ي| لعل|بــــو|حمد محمد |
مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

689876 لبــــسيوئى رزق|لبــــسيوئى رزق | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|4o6|2 لمقصود|هيم عبــــد |بــــر|عمر محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|5668 ى عبــــد  لصمد|سندس محمد حسي  لمنصوره|حقوق 

762366 لح مصطفى|لح ص|ح ص|محمد صل ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

64|72o نيس مصطفى|ح |لفتـــ|ء عبــــد |شيم زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

8|345 ه ع| هلل محمد|دل عبــــد |مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

344998 وي|رثــــ محمد عشم|لو|لد عبــــد|رتـــ خ|س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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6782o6 لدين رجبــــ|لحسينى سعد|ء |ل| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

4265|9 ى عبــــد |ي |لمقصود |لمقصود محمد عبــــد |سمي 
حمد

إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

8o2753 بــــر سطوجي|ر ج|مروه مختـــ هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

36342| دى محمد|مر ه|عىل ع رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

7674|3 حمد محمد|ل |رق جم|بــــسمله ط ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

33245| لسيد محمود|يمن |م |هش ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

359894 هلل|م عبــــد|نعيم حم| مه |طبــــ بــــيطرى بــــنه

2843|| ج|لرحمن عىل فر|مروه مجدى عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

339662 مد محمود|حمد ح|سم |بــــ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2934|6 زق مصطفى حسن|لر|ء عبــــد|شيم |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

452763 حمد يوسف|محمد مجدى محمد سيد  ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

|5992o لم|تـــوفيق سعيد تـــوفيق س ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

633|22 ل|لع|لسيد عبــــد |محمد | ل مهن|بــــل زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

676|97 حمد قنديل محمد|ل |ء كم|سم| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

45o347 ل|لنح|هيم |بــــر|م |عمر هش |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|5|746 مد محمد|د ح|ل فؤ|سلىم جم ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

368|27 ج |حمد جمعه شبــــل ن|هلل |عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

234o72 ن|سط سليم|لبــــ|حمد عبــــد|د |زي كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

||74o| ف فوزى سعد|نو |ج رسر مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

346742 لدوه|نىه محمد محمد مرزوق  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

225983 لسيد خليل|هلل |م عبــــد|سل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8955|6 تـــي  مدحتـــ وهيبــــ عطيه  |فيلوبــــ ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

684298 لسعيد محمد|سلىم محسن محمد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

9|895| د محمد  |حمد فؤ|حسن  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

238564 ر محمد محمد محمد|من هره|لق|حقوق 

697597 تـــ|ن محمد فرح|ء شعبــــ|شيم لمنصورتـــ |تـــمريض 

639|69 ن|هيم حسنى رضو|بــــر|محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

244624 ء محمد سيد خليل سيد غريبــــ|عل دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف
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|6o3|o مل مدبــــول|عمرو كريم ك ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

7o4435 حمد زغلول|ن |لد مدحتـــ عثــــم|ء خ|صف لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

488399 لحق|لرحيم محمود عبــــد |محمد محمود عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

54782 رع يسن|ح ز|هلل مصبــــ|يتـــ | طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

43297o للطيف محمود عكر|منيه عبــــد | |تـــربــــيتـــ طنط

62924o ى محمود عىل محمد حسن|ي سمي  زيق|لزق|صيدله 

4884o بــــوبــــكر محمود|رحمه محمود  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

69|564 لنبــــوى طبــــل|زق |لر|ف محمد عبــــد |عف ط|بــــ دمي|د|

856868 ن|رق محمد محمد عثــــم|ط ج|بــــ سوه|د|

4o667o وق عص لرحمن عىل حسن|م عبــــد|رسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

354|72 ي|لنبــــي فؤ|مي عبــــد
د قرئى ى شمس حقوق عي 

82o276 لم محمد|طمه فوزي س|ف سيوط|ره |تـــج

258868 هلل سنوىس|حمد محمد عبــــد| ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

5798| بــــ|لوه|لمجيد عبــــد|محمد سيد عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

69329o حمد رزق حسن|حمد |يمن | لمنصورتـــ |تـــمريض 

272677 هيم محمد نصي |بــــر|عبــــي   دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

344346 |ن زكري|ئى سليم|ن ه|سليم ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

349244 م|م|مه عوده |مصطفى سل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8oo33 لعظيم|ل محمد عبــــد |ر كم|بــــر| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9o6368 حمد |لرحيم |ده نبــــيل عبــــد|غ ج|تـــربــــيتـــ سوه

627|5o ره|ل فوزى محمد عم|يه كم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68766o م|لسل|م محروس عبــــد |لسل|محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

75o5o9 هيم|بــــر|هلل |هيم فتـــح |بــــر|لرحمن |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|239|9 لد محمود عىل|ل خ|م| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

246685 |لور|زن عمر مصطفى |م
ى
ق ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

|77o67 فع|فع فتـــىح ش|محمد ش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

37|49| حمد|عيل يوسف |سم|له يوسف |ه منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

256945 ى عبــــده|ء يشى حس|سم| ني  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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23|394 هوئى|لل|لد محمد سيد |يوسف خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|676o لعربــــى محمد حسونه|لسيد |بــــ |يه|منيتـــ | ى شمس علوم عي 

62o694 ي |لد|حمد |محمد 
ي أبــــو غربــــيتـــ|دموئى

حمد مصطفى ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

69934o حمد|لسيد |مد |حمد محمد ح| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

272629 محمد يوسف محمد مصطفى سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

867535 نعمه حسن يسن كجه قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

268679 ض|لرحيم ع|ر وجيد عبــــد|من ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8o6|43 عوم|ئيل ن|ك مخ|مل| مرن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

82698 |مريم عزم لبــــيبــــ حن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|78822 ى  لسعود|بــــو |عمر محمد مكي  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

224965 ى|حمد فؤ|يوسف  د حسي  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

5o|487 ف  ي |أرسر
هيم|بــــر|حمد فهىمي مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

863435 ي |بــــو|محمد 
حمد|لمجد يمنى سيوط|ره |تـــج

6489|2 ى مرىس|هيم |بــــر|عمرو  مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

|586o9 لدين يوسف محمود|ء |م عل|مر ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

5|8|4 ى بــــكرى عبــــد | ند لمجيد|حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

4o9588 تـــ طه محمد | لشنديدى|مي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5o|28 شـرف سيد محمود|د |زي ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

48|695  عىلي محمد عبــــد 
لعظيم|مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36o6o5 لزيبــــق|مصطفى حسن | رض| رض |بــــ بــــنه|د|

||7228 مل بــــكي |ن ك|حبــــيبــــه شعبــــ ن|فنون جميله فنون حلو

7333o هلل|د محمود محمد عبــــد |زي ره بــــنى سويف|تـــج

235977 روق عطيه|يمن ف|يدى |ه لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4643|3 لرحيم|ل عبــــد|لع|هيم عبــــد|بــــر|عمرو  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|73oo9 لحميد محمد|لدين عبــــد |ء |محمد عل مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

229522 لفضيل|حمد عبــــد|هيم |بــــر|د |جه هره|لق|حقوق 

779524 بــــ محمد عدوى|لوه|م يشى عبــــد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

43o683 ف عىل حم|جر |ه دتـــ|رسر | تـــمريض طنط

5459|3 مريم وليد يونس يونس يونس سيوط|بــــ |د|
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253959 ف محمد بــــرك|حمد | تـــ|رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

82o68o محمد محسن رجبــــ فتـــىحي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

36685o در|لق|مد عبــــد|بــــسنتـــ محمد ح |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

63|o74 يمن موىس محمود موىس|ندى  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

773o92 حمد محمد|هلل سعيد سيد |عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

||5253 هلل حلقه|تـــه رزق |نتـــ شح|دمي ى شمس|د| بــــ عي 

4o685| يف محمد |ن بــــ|لسيد سعد خط|نسي رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

852684 ي ه| ي فوزي ذىكي|نىح 
ئى ي|معهد 

تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

|33o96 هيم|بــــر|م مصطفى |مصطفى هش |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

768o84 لرحمن قدح|ن عبــــد |لرحمن سليم|له عبــــد |ه ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

8375|8 بــــد|ل محمد نجيبــــ ع|م| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

479897 محمد طلعتـــ محمد عىلي| دين سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

272372 ه|عيل يوسف |سم|رق محمد |ط بــــو شعي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|57942 وه|ن حل|لدين عثــــم|ح |خلود صل هره|لق|ره |تـــج

|45|42 ل صبــــرى يىح محمد|جم ن|حقوق حلو

27o477 مر|لعزيز محمد ع|هيم عبــــد|بــــر|لعزيز |عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

367293  محمد|هيم |بــــر|هميس وحيد 
ى
لدسوق زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

||9756 د|هيم فؤ|بــــر|هيم نبــــيل |بــــر|عمر  ى شمس حقوق عي 

626678 لسيد محمد|هيم |بــــر|يه محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7896|o ئيل|مه ميخ|كرم سل| بــــول عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

634367 ن|م محمد سليم|صم س|ع زيق|لزق|هندستـــ 

6|6456 لح|ح أحمد ص|ء صل|لشيم| حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

272|5| حمد|لرحيم |لرحيم عبــــد |حمد عبــــد|عمر  ن|هندستـــ حلو

75942 دى محمد سيد مسعود|ه ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

54|533 ن|لغضبــــ|حمد محمد عبــــده | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

8643| حمد محجوبــــ|ء محمد |لزهر|طمتـــ |ف لفيوم|نوعيتـــ 

897748 هلل  |حمد خلف |نور |نده |ر ج|تـــربــــيتـــ سوه

763oo2 ن|روق متـــول رسح|لسيد ف|رحمه  نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد
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6ooo44 د|يوسف محمود سعد حم |هندستـــ طنط

5|9|o4 حمد طه|لد |خ| ند ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|2295o ض|د ري|ميل ميل| |رين|م ن|علوم حلو

86|796 حمد محمد|ن عىلي |يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|62|97 لكريم|م عبــــده عبــــد |لسل|لد ممدوح عبــــد |خ ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

44|667 لدين|بــــ |لمنعم شه|عبــــد | ن زكري|ء رسل|سم| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

877866 رى محمد  |لبــــ|هلل عبــــد|ندى عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

9|47o9 شد محمود  |ن سيد ر|يم| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

246o43 ن|هيم محمد عثــــم|بــــر|محمد  ن|علوم حلو

42339| هلل|لك فرج |لم|مل عبــــد |ميه ك|س سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

644833 يف ص لبــــدوى|لح عىل |مهند رسر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o7952 حمد |د|تـــم محمد ج|محمد ح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

772455 هيم|بــــر|ر فتـــىح محمود |لغف|حمد عبــــد | |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

425663 ن قطبــــ عىل زهرتـــ|يدى رمض|ه بــــ دمنهور|د|

232286 لبــــ عىل|بــــوط|معتـــز عىل  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

|3||88 هيم|بــــر|لعظيم |عمر محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|2|5|8 ل|حمد عمرو محمد كم| ى شمس هندستـــ عي 

3ooo7 يد محمد|ل ز|لد كم|جر خ|ه عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

752786 ج|حمد فر|حمد جميل معوض | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5|5|5o لعسكري|ن |ح شعبــــ|ندى صل معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

88257| ى حن| رين|م |  مقبــــل حني  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

687732 ى نج ل|لمتـــول كم|ح |حسي  لمنصوره|ره |تـــج

46276| |هيم عط|بــــر|محمد رجبــــ محمد  لشيخ|عه كفر |زر

854462 لعزيز|ده عىلي عبــــد|محمد حم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

327596 لرحمن|لسميع عبــــد|يتـــ سيد عبــــد| ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

864228 ى |فيصل ك دم|مل حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

778o3 وى|لر|لد محمد |محمد خ ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

8|9993 ى خر|ندي ز|ن بــــ|كسبــــ| يوستـــي  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى
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846434 ي هبــــ
ش|ندي مسلم مدئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

56858 تـــه|حمد شح|ل |لمتـــع|يمن عبــــد | ره بــــنى سويف|تـــج

858|33 ى وديع قسطور فهيم| يوستـــي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

358459 حمد عىل|هلل سعيد |منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

843253 لمطلبــــ بــــيومي|يه محمد عبــــد| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

347|77 لنبــــي محمد خليل|لدين عبــــد|د |محمد عم ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

75o775 رس فوزى محمد|مريم ي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

|38667 لغنى|رحمه فضل محمد عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

5|52o| س محمود|ن أحمد عىلي عبــــ|نور سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

373229 حمد حسن|محمد نبــــيل  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

32|44o حمد رشدى|لدين |ء |يوسف عل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|5|o65 للطيف|ل عبــــد |لع|مريم فتـــىح عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

26432o ئيل|رس ممدوح جبــــر|ي| رن |تـــربــــيتـــ بــــنه

28458 ىط|لع|حمد عزتـــ شعيبــــ عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77654| ين نيس|لدين |ل |س كم|لقس تـــوم| |في  زيق|لزق|هندستـــ 

22|56|  محمد
ى
محمود بــــدوى دسوق هره|لق|ره |تـــج

|28395 بــــ|لتـــو|يوسف محمد محمد عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

6o6o8 تـــسنيم محمد محمد فهيم ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

334o|2 ن محمد محمد|محمد شعبــــ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

89o658 ء سيد محمد مصطفى |سم| سيوط|بــــ |د|

5o4325 در|لق|مد عبــــد |لمقصود ح|ء عبــــد |سلىم عل سكندريه|ل|طبــــ 

7o8834 لديبــــ|لمتـــول |طمه ممدوح عوض |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8|2885 ى |ي ن|حمد محمود عثــــم|سمي  ي|طبــــ 
|لمنى

474|9 بــــ|لتـــو|لنرص عبــــد|لسيد سيف |عمرو  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

633o49 لمنعم محمد|خلود سيد عبــــد زيق|لزق|حقوق 

863o5| ه | حمد مرىسي|حمد |مي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

884362 هيم فخرى صليبــــ |بــــر|ستـــيفن | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

8o5958 محمد حشمتـــ نرص عىلي ي|تـــمريض 
| لمنى

924682 م مرىس  |م|هيثــــم مرىس  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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86383o ي | مه
ى
لرحيم|حمد عبــــد|صدق دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

77692o حمد محمد جوهرى|شوق جوهرى  زيق|لزق|بــــ |د|

7788o6 لسيد يوسف|لعظيم |ن محسن عبــــد |يم| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

4|o4|4 بــــ|هيم محمود حج|بــــر|لد |بــــ خ|حج |بــــ طنط|د|

88|645 بــــر محمد |رص ج|لن|ء عبــــد |هن سيوط|بــــ |د|

64|oo6 لسيد سعد|حمد سعد |سعد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

525|o3 حمد دبــــوس|حمد محمود |رضوى  سكندريه|ل|هندستـــ 

683458 ف عبــــد |سلىم  حمد|لجليل |لجليل عبــــد |رسر لمنصوره|حقوق 

495664 د|لضي|هيم |بــــر|محمد مصطفى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

498239 ي|ل محمد |حمد كم|ريم 
ط|لىحى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

347472 هيم|بــــر|رق مصطفى |ط| هن ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|6|365 لحميد|بــــر عبــــد |رص ص|لن|ء عبــــد |سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

77o73o ء محمد مصطفى حسن|ل| زيق|لزق|ره |تـــج

439597 س|هيم حو|سهيله حمدي حسن إبــــر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

823665 عمرو حسن معبــــدجمعه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|7542o ر سيد حسن|عمر مختـــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

346|9 مد|لرحمن ح|ل عبــــد |بــــ كم|لوه|عبــــد لفيوم|عه |زر

5o8o| ي سليم
ي بــــدوي قرئى

مصطفى ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

498866 ى أبــــو بــــكر  تـــ محمد خي  لبــــرى|أمي  ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

84|648 حمد محمد منصور محمد|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

6o4496 لمرىس أحمد|حمد |يه مجدى | |نوعيتـــ طنط

884276 لد  |مل خ|لمنعم ك|م عبــــد|ر سيوط|طبــــ بــــيطرى 

52463| ر|لنج|ل فهىمي |حمد كم| ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

695546 ن|ل سليم|لع|ل محمود عبــــد |ندى جم لمنصوره|نوعيتـــ 

37383 حمد محمد|ن |حمد سليم|يه | هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

4482o حمد|دل محمود |م ع|ريه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o8849 ى  لغول|حمد محمد |خديجه حسي  |نوعيتـــ طنط

6o5446 ئى|لحلو|محمد | ء رض|رس| ج|بــــ سوه|د|

||943| مد يسن|يش محمد منىح  ح ن|فنون جميله فنون حلو

|28498 هيم|بــــر|حمد |كريم وليد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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6o5|9| ي
ن|لده|د محمد |د فؤ|فؤ| دئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

897|62 حمد محمود  |هلل عىل |عبــــد ج|علوم سوه

778876 يف عبــــد |نوره هيم|بــــر|جد |لم|ن رسر زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|7652 |لش|لمعبــــود عبــــد|يمنى محمد عبــــد
ى
ق هره|لق|ره |تـــج

37275| م عدلي سعيد جبــــرتـــ|بــــركس |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

87827o ن |بــــ محمد سليم|يه|سلىم  سيوط|بــــ |د|

692|6| رف|لسيد ع|لسيد مني  |ء |ل| ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

9|2|36 ى حم| ن  |ع رشو|م رف|لحسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

69o672 جر محمود محمد محمود شميس|ه ط|بــــ دمي|د|

888826 ي|ر
ن حسن عىلي |حس| ئى سيوط|علوم 

692584 زى خليفتـــ|زى غ|رق غ|طمه ط|ف لمنصوره|حقوق 

492289 عريف رزق مسعود عريف دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

268o48 حمد محمد عيس عيد| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|27954 قد عويس|ر محمد ن|مي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

336223 ء عطيه عىل|ء عل|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

4792o5 ف عبــــد |ء |رس| لدين|حمد محن  |لحكيم |رسر ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

5o935 ود عيس|محمد عيس د ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|4|2oo ى  لمرعشىل|حمد |هيم |بــــر|هيم |بــــر|نورسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

69323 ج |ر ن|لستـــ|د محمد عبــــد |جه ره بــــنى سويف|تـــج

|29947 جرجس| ج  جورج زكري|م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

268|2| فظ مشعل|لح|محمد صبــــىح عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4297|3 هيم جعفر|بــــر|حبــــيبــــ محمد عىل  ي صىح طنط
|معهد فنى

63939o لعظيم محمد|ء مجدى عبــــد |سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2542o2 عيل|سم|لمقصود عىلي |ء سعيد عبــــد|رس| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

22|355 ف |محمد  شم|حمد ه|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|245oo حمد|ء فتـــىحي عىل |سلىمي عل ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

4938o2 م|لسل|حمد ممدوح يونس عبــــد | ره دمنهور|تـــج

|55635 لح معتـــوق|لسيد ص|طمه عيد |ف ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

5|5222 ن|حمد عتـــم|ح محمود |ن محمد صل|نوره ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

3374o ف عبــــد |عهد   |لش|ر عبــــد |لستـــ|رسر
ى
لشيخ|ق  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر
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838|68 دير|بــــ|نسي نصيف |بــــيشوي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

6|7886 بــــو محمد|رس يوسف |رحمه ي ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

367949  مصطفى|لن|متـــ عبــــد|س|
ى
رص شوق ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 

|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و
(رتـــ|د

84|764 حمد محمد|محمد محمود  دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

8934o4 ى عىل  هيم محروص صبــــيح |بــــر|حسي  سيوط|ره |تـــج

287649 ج|لـمز|لمحسن محمد |د عبــــد|محمد ج ي صىح بــــنه
|معهد فنى

493975 حمد محمد حنفى محمد حنفى| ره دمنهور|تـــج

54|736 لسيد|لسيد محمود |محمد يونس  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

28|359 د عىل|محمود محمد رش |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

7o569| هيم محمد|بــــر|لسيد |دل محمد |ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|932o |لعزيز |لموجود عبــــد |د محمد عبــــد |جه
وى|لعشم

تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

5o6|7 حمد سيد طه حسن| علوم بــــنى سويف

9|2o34 بــــ |شد وه|ر| كريم عط ن|علوم حلو

762954 منيه محمد منصور محمود| ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|8|6o م|د تـــم|لجو|م محمد عبــــد|سل| لفيوم|لعلوم |ر |د

264433 زق مصطفى|لر|ل عبــــد|تـــسنيم جم |طبــــ بــــنه

|4|5|3 رى جرجس شكرى يوسف|م |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

4835o7 ري قبــــيضي|د عىلي قبــــ|جه سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

248354 وى|لعبــــس|رس ربــــيع رجبــــ |م ي|ريه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

43894 ي ك|ه
مل|لتـــ محمد قرئى هره|لق|بــــ |د|

682|o2 ى|حمد |در محمد |ن| سه بــــو حسي  لمنصوره|ره |تـــج

366432 تـــ  ف |ني  حمد جويىل|حمد |رسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

9|9o76 لغنى  |حمد عبــــد|لرحيم |محمود عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

64o9|2 حمد حسن|م |لسل|حمد عبــــد |كريم  زيق|لزق|ره |تـــج

499579 ج  موىس|ر ن|لستـــ|ء عبــــد|ول عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

248|83 وق ي لعزيز مليىح |رس محمود عبــــد |رسر |صيدله طنط

763789 ندى محمد رجبــــ عىل محمد بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد
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76776| ر|جح محمود دغ|ئشه ن|ع ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|3|o4| حمد رجبــــ عىل معتـــوق|زن |م ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6o4o97 عىم|ل|لرحمن مصطفى |عمرو عبــــد لمنصوره|صيدله 

|6657 حمد|دل |م ع|يوسف هش ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

|48o8| بــــ محمد|لوه|بــــ حسن عبــــد |لوه|عبــــد  هره|لق|صيدله 

|49355 ن رجبــــ|حمد شعبــــ|ده |مي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|82o6 در بــــريشه|لق|مه فيصل عبــــد|س|لرحمن |عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

67967 ن سليم حتـــيتـــه|ل عثــــم|م| لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

7724o9 ر حسبــــو|لغف|للطيف عبــــد|حمد محمد عبــــد | |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

8|4|96 ل خلف|لد جم|محمد خ ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4|2o27 لغنى حربــــي|هيم عبــــد|بــــر|دل |لرحمن ع|عبــــد |ره طنط|تـــج

642259 هيم|بــــر|عيل |سم|لسيد |محمد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

533o2| لمرصى|لحميد |حمد عبــــد|لدين |م |محمد حس ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

67939| ره|هيم عىل عم|بــــر|ح |دى مصبــــ|ش لمنصوره|بــــ |د|

227|6 بــــينى|لسيد |دى |طلعتـــ ش لشر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

44|428 لحميد|شم عبــــد|لحميد ه|مصطفى عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

767349 ىط محمد عبــــده|لمع|بــــو |مهند محمد  هندستـــ بــــور سعيد

357487 لمشحم|رى حسن |لبــــ|م عبــــد|مروتـــ س |طبــــ بــــيطرى بــــنه

6974|6 رسر|س| مه محمد مصطفى عىل رسر لمنصورتـــ |تـــمريض 

453|44 عيل|سم|س |رم محمود عبــــ|محمود ك ضتـــ دمنهور|علوم ري

462927 وى|لشن|هلل |رق عبــــد|ء ط|عىلي |حقوق طنط

623||2 دتـــ|بــــو زي|مد مسعد |عمرو محمد ح ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

642o94  محمود|لشو|يدى ثــــروتـــ |ه
ى
دق زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|7|722 ه محمود عطيه محمود  حمد|ني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

53325 هيم|بــــر|يد جوده |لح ز|ص ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

7o3o|6 هيم خليل|بــــر|مد |طف ح|ء ع|رس| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

634286 حمد|هيم |بــــر|رحمه محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

253375 لمنىح  يوسف|رص عبــــد|لن|ء عبــــد|دع تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

879o28 ح |لفتـــ|لعزيز عبــــد|ل عبــــد|له جم|ه سيوط|تـــمريض 

2|8|28 ىط عىل|لع|لبــــكرى عبــــد |مصطفى محمود  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 15332 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

24|o87 |لش|در عبــــد|لق|لد عبــــد|لدين خ|سيف 
ى
ق |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|

(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

768o37 ي
لرحمن|لمنعم عبــــد |لدين عبــــد |د |عم| دئى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

9o6o2 ن|ن سليم|ن رمض|بــــر رمض|بــــ ص|رح ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

76383| لوصيف|لوصيف محمد |كريم محمود  نوعيتـــ بــــور سعيد

756936 حمد|ج  محمد عىلي |محمد ن عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

77|358 ي
د|يمن محمد محمد مقد| |دئى زيق|لزق|بــــ |د|

|2o778 ن|م حكيم سمع|فىل هش|بــــ ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

349o55 عيل|سم|هر |لظ|حمد عبــــد| |نور ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

37o653 رس|ح مصطفى ف|لفتـــ|يدى محمد عبــــد|ه |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

36o548 عر|لش|مروتـــ محمد محمود  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|4|886 ئى|لورد|ئى |لورد|دل |حمد ع| ن|هندستـــ حلو

34oo97 عيل|سم|ن |عيل رمض|سم| |نور |بــــ بــــنه|د|

762464 لسيد منس|لد مسعد حسن |خ حقوق بــــورسعيد

6o5572 مد مزروع|مد ح|ف ح|يل| |تـــربــــيتـــ طنط

53698| لسيد قنديل|ن |محمد عرف ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

287644 ئل سعيد مصطفى|سعيد و ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

92|875 لسيد حسن |سم محمد |ج ج|ره سوه|تـــج

46262o تـــه|لحليم شح|محمد مبــــروك عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

9oo479 حمد |بــــوضيف |محمد | رويد قرص|ل|فنون جميله فنون 

68o434 ى محمد  لجوهرى|لسيد محمد|خي  زيق|لزق|هندستـــ 

8o8848 ى محمد|بــــر|لحسن | هيم حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

92|o33 هدير فتـــىح عىل محمد  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|56|57 م|لسل|ء محمد محمد عبــــد |سم| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|74|49 حمد بــــيومي محمود محمد|بــــيومي  لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|9258 ى محمد|لزهر|طمه |ف ء محمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

7o845| لق|لخ|ن عبــــد |لحربــــى رضو|رضوى  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

526958 ن|بــــ لويس سمع|يه|دى |ف سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|63283 حمد|هدى محمد محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

236538 ف محمد رمض|م  ن|رسر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

32877| م|هيم عل|بــــر|هيم |بــــر|حمد |ن |مرو |كليتـــ هندستـــ بــــنه
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|7537| لعزيز مبــــروك|مريم نرص عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

482468 تـــ عبــــد | هلل محمد|لرحمن عبــــد|مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

54682 ض|حمد ري|ر |مختـــ| مه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8695|5 بــــي محمد|جر محمد عر|ه ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

62o95o ى  بــــو ذكرى|محمد محروس محمد حسي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

4764|o ى فهىمي|م حمدي |حمد هش| مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

6923oo ي|لعر|ح زىك |ر صل|من
ى
ق لمنصوره|حقوق 

48oo56  محمود |
ى
لدين|ل |لعز جم|بــــو|حمد دسوق ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 

تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

2335oo |يرينى فرج لمع موىس ويص| ى شمس هندستـــ عي 

7929| ء محمد محمد محمد|ل عل|بــــل ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

52|954 سكندر|ك |لمل|مريم مكرم عبــــد ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

45|595 د كرشه|حمد عيس فؤ| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

82|262 محمود محمد محمود محمد ره بــــنى سويف|تـــج

4736o حمد حسن|محمد حسن  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8o886 لسيد|عيل محمد |سم|يه | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|66685 ى مصطفى ف| صف|زع ن|يه حسي  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

33352o محمد مجدي محمد حسن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

239496 ن|لسيد زيد|ء سعيد عنتـــر |رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2375|| بــــ|لوه|بــــ طلبــــ عبــــد |لوه|ديه حسن عبــــد|ن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

796o3 حمزه محمد زعزوع| دين ن|تـــربــــيتـــ حلو

59o55 ي|ر
محمد مني  محمد| ئى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4o94| لديبــــ| |خلود فتـــىح زكري هرتـــ |لق|تـــمريض 

768956 فع|حمد ن|لحسينى |د محمد |جه ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

9|2857 ن |لسم|لسيد |تـــه |محمود شح دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

26o24 سحق|تـــ |ل فرح|مريم كم |بــــنه| هندستـــ شبــــر

758974 ل|لع|ل محمد عبــــد|لع|محمد عبــــد  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

355629 بــــوزيد جبــــر|ن سمي  |حن ى شمس|د| بــــ عي 

222848 بــــتـــ فهيم|دل ثــــ|جون ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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4||67 لخي |بــــو|هر |حمد م|محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|4678 ر|لنج|لسعيد عبــــده عبــــد ربــــه |ء |سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

48||8 ى عبــــد |يه|منيه | ح|لفتـــ|بــــ حسي  هره|لق|حقوق 

22o35| لخي |بــــو |عيل |سم|بــــ محمد |يه|يوسف  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

562o6 حمد محمد|لد |طمتـــ خ|ف بــــ بــــنى سويف|د|

648482 لسيد|ن |دل سليم|حمد ع| لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

87879o م حسن |لسل|ن عبــــد|ء رمض|نجل سيوط|ره |تـــج

8|3296 لس صبــــىحي خميس حبــــيبــــ كي  ره بــــنى سويف|تـــج

7|2842 ى محمد فل|بــــ|ل|حمد |سلىم  |صي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

365|63 هيم|بــــر|لسيد |ن |ن رمض|يم| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

8339oo ء محمود محمد عويضه|سم| ج|صيدلتـــ سوه

24|o32 |بــــورو|يوسف سيد 
ى
ش دسوق كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|2o|39 لقوي|بــــ فوزي عبــــد |يه|فرح  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

865828 وي محمد|ن محمد قن|يم| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

52|88| طف حليم خليل|سيمون ع معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

3|33| لصمد|ئل محمد محمد عبــــد |ن و|نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|o4o9 ئى حسن|مصطفى محمود عىل كيل عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

|354oo بــــو زور|للطيف |ن عبــــد |محمد شعبــــ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|6|282 لمهدى|حمد محمد |سلىم  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

346593 غ|لصبــــ|ن محمد محمد عىل |يم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6|6466 لفيوم|لسيد عىل |ح |صبــــ ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6o2673 ف|لصو|حمد |مصطفى يوسف محمد  لمنصوره|بــــ |د|

5o33|| ن محمد موىسي عوض موىس|يم| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

763|97 ر|حمد عم|لمتـــول |رق |منيه ط| ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6||o24 لبــــشبــــيسر|ح |لفتـــ|زم عبــــد |حمد ح| لمنصوره|بــــ |د|

|22699 ى|لجو|محمد عبــــد | ر|ي د حسي  هره|لق|بــــ |د|

423476 حمد|لمنعم |ئى عبــــد|ن ه|نوره ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

485349 لسيد حسن محمدين|فرحتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

58365 ن حمدى محمود طلبــــ|نوره أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 
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7|6253 حمد|مل عيس محمد | ط|بــــ دمي|د|

62459 ى مروه سعيد محمد حسي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|358|5 حمد عىل|حمد محمد |سلىم  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

542787 ن|هلل سليم|حمد عبــــد |مريم  بــــ دمنهور|د|

|8828 لسيسي|ح محمد |لفتـــ|هلل عبــــد |زينبــــ عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

9|5268 ل  |لع|ن محمد عبــــد|هدير سلط سيوط|ره |تـــج

|56393 شم|ربــــ ه|دهم محمد مح| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2652|9 لح|يوسف وجدى محمد سعيد ص ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

||7526 حمد|روق |يمن ف|يدى |ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

425666 لسيد|لرحمن محمد |هيم عبــــد |بــــر|همتـــ  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

4|5666 حمد محمد محمد شكرى مرىس شويل| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

829258 ى  ن|لديبــــ حسن عثــــم|حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|48536 سم|حمد ق|سم |هند ق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

53576o م|هلل ف|يز عبــــد |يكل مجدى ف|م ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

77o764 ن محمد|يه لطفى سليم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

79o993 ه سمي  عبــــد | لعليم رسور|مي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28225| ف عويضتـــ |نوبــــ |بــــ| بــــوسيف|رسر ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

2498|| ه جم| ل رسور محمد عىل|مي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

788372 مل حبــــيسر|هيم محمد ك|بــــر|هلل |منه  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

564o8 محمود مسعد محمد عىل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

332o63 حمد|ح |لفتـــ|يتـــ عنتـــر عبــــد| |حقوق بــــنه

4|o9o8 شم|لمحمدى ه|ر |لغف|عبــــد | ند |بــــ طنط|د|

326392 حمد محمد|جر مصطفى |ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

486779 لسيد حمودتـــ|بــــى |مبــــ|محمد سعيد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22277o هلل|روق عبــــد|زم ف|روق ح|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

49|o72 ل|ل جمعه غز|حمد غز|مريم  سكندريه|ل|ره |تـــج

345227 ندرو جميل فهىم يعقوبــــ| ى شمس|تـــج ره عي 

28682o مح فهىم عليوه|م س|سه شمون|نوعيتـــ 

28o3|8 ل|هر محمد محمود غز|م م هره|لق|حقوق 
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22|747 مصطفى محمد مصطفى حلىم هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

86999o لمنعم سعيد محمود|ء عبــــد|ل| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

688|85  مصطفى|لسيد مصطفى |مصطفى 
ى
لدسوق ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 

مس |خ.تـــ

7o636o ن عزم محمود محمد|رو ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

832474 بــــ|لوه|د سيد محمد عبــــد|جه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

54||78 ي|زي
د محمد سعد بــــسيوئى ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

7852|9 دى|له|لمحسن عبــــد |لسيد عبــــد |محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

54|269 ي خ
تـــتـــ محمود جبــــريل|لد شح|مصطفى عه دمنهور|زر

6427o5 ء محمد عمر متـــول|لىمي ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o8236 سكندر|هلل فوزى |ئى عبــــد |آن ه لمنصوره|ره |تـــج

9|658| ى عبــــد| |لي|د لرحمن |حمد حسي  سيوط|بــــ |د|

7||767 ه | لبــــشه|حمد محمد |حمد |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|5o93o لصغي |مريم يحن  محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

38|73 ز|لقز|محمد محمد طه عمر  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

333927 هيم محمد|بــــر|ح محمد |حمد صل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

772754 ى عبــــد لرحمن|لحميد عبــــد|مروه حمدى حسي  زيق|لزق|صيدله 

265557 مـر|ل أحـمـد عـ|حمد محمد هل| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

278o55 لسيد|لسميع |ضل عبــــد|ل ف|نه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6o3472 م تـــرىك|لسل|هلل عبــــد |م عبــــد |لسل|عبــــد  |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

52o474 حمد حمزه|حمد عىل |نىه  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

638926 حمد|حمد حسن |حسن  زيق|لزق|ره |تـــج

6|7688 شور|د ع|مجدى خرصى فؤ ط|حقوق دمي

4|7786 ي|ر
رثــــ|لح|بــــو |حمد |هيم |بــــر| |ئى |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

لشيخ

42o653 لعزيز|ىسر عبــــد|لن|ىسر فتـــىح |لن|عزتـــ  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

635636 هيم|بــــر|للطيف |سهيله محمد عبــــد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

8983|8 بــــوضيف |سط محمد |لبــــ|عبــــد| رن ج|علوم سوه

78o5o8 مه|لرؤف محمد سل|ن عبــــد |مصطفى سليم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

36o239 |لرحمن |ح عبــــد|لفتـــ|م محمد عبــــد|سل|
ى
لدسوق |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

3|9336 خنوخ|موريس منسي | رين|م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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888o65 رص محمود مصبــــح |محمد ن سيوط|صيدلتـــ 

|5|436 ف | حمد عليوه|يه محمد رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|2|5|5 ى خ لد نبــــيل محمد|حسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

5|673| حمد غنيم|ن محمد |نوره تـــربــــيتـــ دمنهور

254759  جمعه|لش|يز عبــــد|محمد ف
ى
ق ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 

لهرم|بــــ

|68939 ئيل|م ميخ|نور س|رن |ك تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

37546 ي|ر
ف بــــدر | |ئى لدين محمد|رسر ى شمس| لسن عي 

35669| ى|لسعيد |هبــــتـــ محمود  مي  |ره بــــنه|تـــج

444628 بــــى|لسيد خرصى حسن يوسف رسر|ره |س |ره طنط|تـــج

425o72 ل عزيز رزق|مريم عزيز كم سكندريه|ل|عه |زر

767587 ن|رس سليم|ء نبــــيل ف|سم| لعريش|تـــربــــيتـــ 

7o2o27 ل|لع|دى محمد محمد مصطفى عبــــد |ف زيق|لزق|هندستـــ 

759789 لموجود|د محمد عبــــد |لجو|تـــسنيم عبــــد  لسويس|هندستـــ 

4|5348 لشيخ|لعربــــى نرص |صم نرص |ع لمنصوره|حقوق 

5o334 سيد حسن سيد حسن ن|حقوق حلو

479939 ن|لح عطيه وهد|منيتـــ رأفتـــ ص| سكندريه|ل|هندستـــ 

624433 |ر |لغف|ح عبــــد |لفتـــ|لرحمن وليد عبــــد |عبــــد 
س|لعس

ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|6699 ي |منى صل ى|ح خي  مي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

7||o39 ى|لدين ل|طمه رفعتـــ محمد مىح |ف شي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

87|675 لىحي خلف عىلي|ء عبــــد|شيم سيوط|حقوق 

6o|4|3 م يوسف خرصى|يه س| |بــــ طنط|د|

2|3936 ف نعم|يوسف  لطيبــــ|ن |رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

248o|9 ز|م در|حمد س|لسيد | |رن تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|72892 ىطي|لع|ل شكري عبــــد |حمد جم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6224o4 ن|لمنعم سليم|جر عربــــى عبــــد |ه ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

479786 ضى|للطيف محمد م|لد حسن عبــــد |خ سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

229|7 للطيف|دل محمود عبــــد |يوسف ع هره|لق|حقوق 

7||384 مد محمود|ن ح|هيم سليم|بــــر|محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

Thursday, September 6, 2018 Page 15338 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4o|322 قطش|ل|حمد محمد |ء |رس| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|64o55 بــــتـــ|حمد محمد سعيد ثــــ| ن|بــــ حلو|د|

|39827 ي|ر
عيل|سم|محمد مصطفى | ئى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

|3728| ن|مه محمد فتـــىح سليم|س|مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

858999 ه | ي محمد|مي 
حمد مصطفى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

75|869 م|هيم رشدى عىل ضي|بــــر|يمن |محمد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

49||75 عمرو محمد عمر محمد| ن|ر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

8o7o62 در|لق|قنوع محمود محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|29|o3 ن حسن|حمد عثــــم|محمد  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

6945o3 هيم حسن منصور|بــــر|نس حسن |ن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8478|8 ي عبــــد|
ى
هلل تـــوفيق|يه دسوق ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

76|78o ره خليل غريبــــ جمعه|س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

732o9 ي ثــــ|ه
هيم|بــــر|بــــتـــ |جر قرئى طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

687o5| عيل|سم|حمد |هلل |يه عبــــد | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

823oo8 نور محمد محمد|ء |سم| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

542939 رى|نص|ل|هيم محمد |بــــر|عيل |سم|ن |يم| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3|7o|5 روق محمود|حمد محمود ف| هره|لق|حقوق 

26|9o9 ن جويىل|دى سليم|له|عمرو عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

89977| لعىل عىل |نوره محمد عبــــد ج|ره سوه|تـــج

252924 وق عبــــد ود مصطفى|لرحمن محمد د|رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

262769 لبــــرع|لحميد |ج  عبــــد|حمد ن| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

49|585 للطيف خليفه|لسيد محمد عبــــد|هلل |عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

677229 ل فتـــىح محمود شوشه|هلل جم|عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

46845 ي سعد|سحر عبــــد 
ن|وي سليم|لمغنى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

263926 حمد شهيد|لعظيم |حمد عبــــد|ء |شيم |نوعيتـــ بــــنه

89945 هيم|بــــر|م |هيم سل|بــــر|مينتـــ | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

637489 ود|مد د|س ح|يمن عبــــ|ده |غ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

9|7685 ى  |لحفيظ سيد ص|حمد عبــــد| لحي  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

2633o7 زى|م محمد حج|ء هش|سم| |بــــ بــــنه|د|
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357532 دى فرغىل|له|ر محمد عبــــد|من شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

4o3343 لم|لسيد س|هيم محمد |بــــر|سلىم  سكندريه|ل|بــــ |د|

858|49 دي رفعتـــ عدوي|محمد ن سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

288||| ه | حمد|حمد عطيه |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

677846 مد بــــدوى|روق ح|روق عزتـــ ف|ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

525|92 تـــه|لسيد شح|تـــه |شح| طمتـــ رض|ف سكندريه|ل|حقوق 

|2||9o هيم محمد|بــــر|رس |مروين ي ن|فنون جميله فنون حلو

542|o ح سيد مهدى|سيد صل ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4426o| هيم ذىك|بــــر| |م رض|ريه لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|29343 د عبــــده جليل عبــــده|ميل هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2576|4 لعزبــــ|حمد |لنبــــى |هر عبــــد|حمد م| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

86847| لد|هيم خ|بــــر|لد |هيم خ|بــــر| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

88o9|4 ن محمد محمد |ء شعبــــ|صف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2664oo ي|ر
لمول|در عبــــد|لق|ر عبــــد|لستـــ|عبــــد| ئى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|57|2o د|لجو|هيم محمد عبــــد |بــــر|ء |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|28499 بــــط|له|حمد محمد محمد |محمد  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

|46697 در|لق|هر يشي محمد عبــــد |س ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

452oo2 حمد عيس|حمد |هيم محمد |بــــر| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

32724o حمد عطيه|دل |رحمتـــ ع ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|58356 ى  هيم فرج|بــــر|ملك حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

88572| ر |ن عىل محمد عم|رو سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

67963o هلل مسعد|لسعيد عبــــد |حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

66862 هلل| |لحميد قطبــــ عط|حمد عبــــد|يمنى  لفيوم|طبــــ 

4oo575 د|حمد محمد رش|جر |ه سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

79o546 لمقصود محمد|محمد حسن عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

449539 لجوهرى|هلل |محمد رجبــــ عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

6447o لدين فهىمي محمود|ء|هلل محمد بــــه|منه  ي|بــــ |د|
|لمنى

822|68 ى سمي  ثــــ بــــتـــ حكيم|نيفي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

|35463 بــــر حسن|لدين ص|م |نىح  حس| ى شمس|تـــج ره عي 
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463364 ن|مد سليم|لمنعم ح|ل عبــــد |ئى جم|م| |حقوق طنط

44o859 هر مصطفى فرج|مصطفى م لشيخ|عه كفر |زر

425877 لسيد|حمد عيس صديق |س |ين| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

692834 ه | لرحمن هويدي|ر عبــــد |لغف|لسيد عبــــد |مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2654|4 د محمد درويش|حمد مر| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

49|49| ي فتـــح |هلل |لد عبــــد|ء خ|ل|
هلل|لحسينى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

6|4867 ضى|مد م|مد محمد ح|محمد ح تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

32889o لعزيز تـــوفيق|شحتـــه محمد شحتـــه عبــــد |بــــ بــــنه|د|

5o4532 |ثــــروتـــ فتـــىح لطفى حن| رين|م سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

89667| شنوده جبــــره رسله  | دون|م ج|تـــربــــيتـــ سوه

525o23 لم|حمد محمد س|محمود محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o2|o3 حمد |د |يه فوزى فؤ| ج|صيدلتـــ سوه

34|296 د محمد محمد عودتـــ|بــــ عم|شه ى شمس حقوق عي 

5o2583 ل|لع|حمد محمود عبــــد |منيتـــ | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24593| هلل|بــــ |س ج|يوسف محمد عبــــ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

87|44 هلل|لح عبــــد |حمد فتـــىح ص| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|78427 لرحمن|لرحيم عبــــد |ء محمد عبــــد |سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|7388 لدين محمود عوض محمد|نور  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

778286 يف عبــــد  لحميد معوض|لغنى عبــــد|لمنعم عبــــد |رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

247|33 ف محمد مختـــ|تـــم |ح تـــم|ر محمود ح|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5|o593 طف محمد زقزوق|مصطفى ع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

284o67 مي محمد|محمد يونس تـــه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|73|6 ىط|لع|لسيد عبــــد|محسن محمود | هن ى شمس|تـــج ره عي 

488o28 مه|لسيد سل|لسيد محمود |يوسف  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

784o34 ى|بــــر|لعظيم |حمد عبــــد | هيم حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

685547 زى|لغنى حج|لسيد عبــــد | |يه رض| لمنصوره|حقوق 

|5963o ى عل|ي لدين محمد|ء شمس |سمي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7|849 هيم محفوظ|بــــر|ء ربــــيع |لزهر|طمتـــ|ف ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

8287|o ي عبــــد|ه
ى|م حس|لحميد تـــم|ئى ني  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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6o9388 يز يوسف مصطفى يونس|ف ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

264669 لصبــــور حسن بــــشر|ء محمدى عبــــد|عىلي ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

856o|6 عىلي محمد عىلي محمود ره بــــنى سويف|تـــج

73459 مل|ء ربــــيع سيد ك|سم| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

27||6o لعليىم|لقطبــــ |ندى عمرو سليم  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|77o56 حمد|ل حسن |حسن جل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

357245 متـــ|هلل محمد سل|ن عبــــد|م|ء |شيم |بــــ بــــنه|د|

295994 لحليم شهيبــــ|هيم عبــــد|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o8792 لم|بــــ عىل عىل س|لوه|يوسف عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

686864 للطيف حندوسه|حمد عبــــد |يوسف نبــــيل  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

696849 لمشد|لسعيد محمود |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

8927|o لرحمن  |سلىم ثــــروتـــ محمد عبــــد سيوط|حقوق 

3663|2 ى|بــــر|مه |س|رتـــ |س هيم حسي  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

842o3 ف ز|م |هش للطيف|يد عبــــد|رسر ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

296256 ن|ن محمد محمد قرئى عثــــم|نور |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

5o4562 بــــر حسن|حمد ج|آيتـــ  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

892396 ى محمود |خ لد محمود حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

435858 ئى|لسود|نسمتـــ قطبــــ رسور  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

43||65 هيم تـــوفيق خميس|بــــر|تـــوفيق | ثــــري |بــــ طنط|د|

4|294o بــــوعمر|لم عىلي |لعز س|بــــو |ء |سم| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|52836 لجليل|ء عمرو محمد عبــــد |رس| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o94o لعظيم محمد|ء سيد عبــــد |دع علوم بــــنى سويف

3||o4| لسيد|لم |س| محمد رض مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

2|857 حمد عىل|خلود محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

424527 م|حمد مصطفى محمد عوض عل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45|72 ىطي|لمع|بــــو |عزتـــ فكري | ند ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

783492 لد رجبــــ محمد|م خ|ريه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

686|o8 ر|لح مختـــ|رص ص|لن|مريم عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|9oo5 م مصطفى|لسل|رق عبــــد|ء ط|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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46oo99 م مصطفى|لسل|م عبــــد |لسل|تـــيسي  عبــــد  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

88o99 لحميد|لد محمد عبــــد|ء خ|عىلي لفيوم|بــــ |د|

6o679| بــــ|لق حج|لخ|محمود عىل عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

266566 لرحمن حسنى مسعود|زينبــــ عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4o7285 ى عيسي|رتـــ |س لسيد محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

329o55 هلل محمد قرشم|محمد حسنى عوض  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

52o338 در بــــريك|لق|ء محمد عبــــد|عصم سكندريه|ل|طبــــ 

4354|7 ه عقل | لشيخ|هيم |بــــر|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o748 هيم سبــــسوبــــه|بــــر|دل |عىل ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

826o5 ه محمد رشدى | هيم|بــــر|مي  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

3395o| م|لسل|حمد محمد عبــــد|رتـــ مسعد |س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|424o4 لفرد خوري|ئى |يدى ه|ه ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

24|4|9 ذل|لش|س |ء مجدى محمد عبــــ|رس| ى شمس| لسن عي 

49495 هيم|بــــر|تـــ |مه شح|حمد سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

882427 ى س ى عبــــد|مدلي  هلل  |م حني  سيوط|نوعيتـــ 

6|3836 ه محمد عبــــد نه|لمنعم زىك عي|ني  |بــــ طنط|د|

4645o2 ن محمد|حمد عىل شعبــــ|عىلي  سكندريه|ل|حقوق 

355672 ن|لقط|لسيد |د |بــــو عي|م  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|67498 لنبــــى|روق محمد عبــــد |مر ف|سلىم تـــ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

257949 لسيد زنون|هيم |بــــر|محمود  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|2434o ر|حد محمود نص|لو|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

863837 ى |ي حمد|ري عىلي |نص|ل|سمي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7||868 ي|لد|نهله 
ودى محمد محمد مصطفى لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

265o76 حمد محمود يوسف|طف سيد |محمد ع ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

|7o2|| رس حسينى طه|محمد ي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

228623 لحميد|ملك محمد فتـــىح عبــــد لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

4o|o95 بــــوزيد|حمد |حمد سيد | سيوط|ره |تـــج

754742 حمد|تـــ |لشح|د سعيد |زي تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

284o|7 هيم|بــــر|عيل |سم|يوسف مصطفى محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

839589 حمد فرشوىطي|نىهي حسن  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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76o5o3 ى هش| ى محمد |م |مي  لبــــلبــــيس|مي  لسويس|هندستـــ 

|6o278 للطيف|هيم سعيد عبــــد |بــــر|محمود  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

762866 س عىلي محمد|لعربــــي عبــــ|لسيد |محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

5|8474 جى|لس|ح |لفتـــ|بــــ عبــــد |لوه|ل عبــــد |سمر كم ره دمنهور|تـــج

969o| حمد محمد|هلل |حمد عبــــد | ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

84|95o محمود محمد ربــــيع محمد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

774992 هيم شلبــــى|بــــر|زق |لر|منى مجدى عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

85o579 ي|هيم شح|بــــر|محمد 
ى
تـــ دسوق ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

262954 لدين |ل |لحكيم محمد جم|هلل عبــــد|عبــــد
لسميع|عبــــد

| معهد فنى تـــمريض بــــنه

924489 لجليل مخلوف  |محمد خليفه عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

47729 ود|لسيد د|يوبــــ عيد |هبــــه  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

356879 ىط مرىس|لع|يتـــ مدحتـــ جمعه عبــــد| عه مشتـــهر|زر

9oo874 هلل  | |للطيف عط|ء محسن عبــــد|ل| ج|أللسن سوه|كليتـــ 

882o67 ف عزم عبــــد|محمد  لرحيم  |رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

77|55o ى|حمد خميس سليم| ن حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

327855 ء عفيفى متـــول عفيفى|عفيفى عل |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2845o5 لحميد محمد بــــديوى|هدى محمود عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

825454 حمد عىلي محمد|م |سل| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

496345 لحميد عىل زغلول|ح محمد عبــــد|سم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

26698 ط|بــــر شو|م ج|حمد هش| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

26439 لفول|لرحيم محمود |لرحمن عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o8|87 لرحمن محمد|حمد عبــــد |حليمه محمود  لشيخ|عه كفر |زر

443728 د رزق|لد محمد رد|ء خ|شيم لشيخ|بــــ كفر |د|

77o668 لدق|حمد محمود |نبــــيل | ي|م زيق|لزق|نوعيتـــ 

8o4285 حمد|لعيون محمد |بــــو|ء |رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

32535| ئى فتـــىح رجبــــ|محمد ه ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

8952o8 م |لسل|حمد عبــــد|رق |مصطفى ط ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

493895 د|لضي|هيم |بــــر|ل |دتـــ جم|حم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|5782 ذ |لرحمن نبــــيه محمد مع|عبــــد سيوط|حقوق 

|76|95 حمد محمود زىك|ئى |م| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
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226624  عبــــد|لش|محمود محمد عبــــد
ى
لكريم|ق دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

34889o حمد مصطفى|هدى مصطفى  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

246623 لحنفى|م مجدى محمد |حس لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

372549 للطيف|حمد عبــــد|دى |جر ن|ه ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

37o668 لحليم محمد|لحليم بــــخيتـــ عبــــد|عبــــد |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

696497 لمغربــــي|م عىل |محمد س ط|بــــ دمي|د|

6255| لحسيبــــ محمد|حمد مجدي عبــــد | ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

|532o2 د بــــشي |محمد وحيد فؤ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o895o فتـــىح محمد فتـــىح عرص |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8|6|42 مز صبــــىحي دقش منصور|ر ره بــــنى سويف|تـــج

355666 مريم مصطفى محمد متـــول |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7|7648 لسيد|لكريم محمد |لمتـــول عبــــد |لكريم |عبــــد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

34283| ي
سهيلتـــ محمد سيد مصطفى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

475332 لسبــــىحى|لسيد محمود |حمد |لدين محمد |عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3247o8 ل|لع|رص محمد عبــــد|محمد ن ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

529||5 د عوده|حمد جوهرى فؤ| ضتـــ دمنهور|علوم ري

346o62 نيس|ئشتـــ مجدي محمد |ع ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

|5555 بــــر عىلي|حمد ص|يدي |ه هره|لق|عه |زر

84765| ى|م سيد |بــــتـــس| حمد حسي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

6754|| حتـــ|دى سم|له|لحسينى عبــــد |م |م هش|ر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

79o7|| زى|س مصطفى حج|لدين محمد عبــــ|نور  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

843|2| لسميع|د عبــــد|مروه محرز رش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

372536 ن|د حمدي عطيه صدق|جه ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

839688 حسن عبــــده سيد| دين دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

892958 ى خلف عبــــ هيم |بــــر|س |حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

55593 شم سيد|ر سيد ه|زه| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

33|799 ح|لفتـــ|رس مسعد فتـــىح عبــــد|ف ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

8354o7 ن|هيم حس|بــــر|ر |لستـــ|هدي عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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|59|9| لحميد محمد|دل عبــــد |مصطفى ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|633|| ى|ي ح|لفتـــ|حمد حمد عبــــد | |سمي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

8o4768 ي حيدر|ء محمد ر|رس|
ضى ي|عه |زر

|لمنى

7o828 حمد|لنبــــي |نور عبــــد|محمد  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|9o69 شم|لرحمن محمد ه|حمد محمد عبــــد| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

5|2526  خي  حر
ج |محمد مصطفى طبــــ بــــيطرى دمنهور

9o|46 بــــ جمعه|لتـــو|لجليل عبــــد |عيل عبــــد |سم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8926o| حمد |طف عىل |ر ع|من سيوط|طبــــ 

775929 ده عفيفى عفيفى حزقيل|غ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6977|2 ن|حمدى محمود سلط|ل|يه مصطفى | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o3725 هيم حوطر|بــــر|حمد |محمد يوسف رجبــــ  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|76293 هيم|بــــر|بــــرهيم عصمتـــ محمد |محمود  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

762o28 لسيد|حمد |منيه عىل | وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|6|256 حمد محمود عىل|ده |منه حم هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

2334|| ج عىلي|حمد فر|لدين |م |مريم عص ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

82o2|3 لحفيظ|هلل عبــــد|رس عبــــد|ر ي|عم ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

8|4226 محمود محمد| محمود رض ي|نوعيتـــ 
|لمنى

649649 ء محمد محمد منصور محمد|لىمي زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

524o35 لنبــــى محمد|ل منصور عبــــد |منتـــ محمد كم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25629o لعربــــى|تـــ |لشح|ن |سعد شعبــــ ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

322827 حمد سويفى|ل |ن جم|يم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

36743o عيل|سم|حمد |حور محمد حسن  |نوعيتـــ بــــنه

69|734 حمد مصطفى|حمد |لسيد ود | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68o|73 لمنعم|جد محمد عبــــد |طمه م|ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o3|3| ىطي|لع|لدين فوزي عبــــد |م |حس| دين بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|37o5 لدين حسيبــــ محمد سيد|سيف  ى شمس حقوق عي 

35o46 سيد|  لعل|بــــو|يمن |هلل |عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|42459 سم عىلي|د ق|هيم ضي|بــــر|ر |من ى شمس|زر عه عي 

569|o حمد محمد|ن |ء عثــــم|سم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف
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252386 لبــــدوي|ء فتـــىح محمد |ل| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|6258 هلل|بــــ |جد مصطفى ج|هلل م|عبــــد  ن|حقوق حلو

4o3|82 وى|لص|حمد |لدين |د |حبــــيبــــه عم سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

497596 حمد رجبــــ محمد|يدى |ه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25852| حمد|لسيد |ضى |لسيد ر| قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

363575 ل|لد مصطفى كم|جر خ|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|495| هلل|هلل فرج |نصىحي حسبــــ | دون|م ي|بــــ |د|
|لمنى

693629 ر خلف|لستـــ|حمد محمد عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

68442 ن محمد|ن رسح|ء سلط|رس| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

698264 رى|لبــــ|صبــــىح صبــــىح عبــــد | ر|ي لمنصوره|نوعيتـــ 

27oo57 لسيد عيس|هر |لظ|مه محمد عبــــد|س| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

|45494 حمد قطبــــ|رق |مصطفى ط هره|لق|بــــ |د|

264|o7 هيم|بــــر|ر معوض |لستـــ|عبــــد| سه لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

787946 ي|سيف 
لدين محمد مصطفى مصطفى تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

44|657 م عىل زعيمه|لسل|ء صبــــىح عبــــد |رس| لشيخ|تـــمريض كفر 

429784 لجوهرى|م محمد فوزى |محمد هش |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7|7424 ر|لغف|لحميد عبــــد |ن محمد عبــــد |يم| |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

23o523 دل محمد محمود|محمد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

338|36 هيم|بــــر|زق |لر|هيم عبــــد|بــــر|زق |لر|عبــــد ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

2852| ي عبــــد |لر|لد عبــــد |محمد خ
لمول محمد|ضى سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 

لهرم|ره | سق

5|5867 نم|رتـــ خميس فوزي محمد غ|س سكندريه|ل|علوم 

54|53o مر|أحمد حسن عبــــده يوسف ع بــــ دمنهور|د|

862676 ىطي محمد سليم|لع|محمد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

6o5587 ن|وى رقبــــ|لششتـــ|عىل محمد عىل  لمنصوره|ره |تـــج

83o365 دي محمد متـــولي|له|جر عبــــد|ه دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

629932 لسميع مصطفى|محمود محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

92932 حمد عىل محمود|منيه | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7|5858 طه|ل عزتـــ محمد عىل شل|نه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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9|22oo هيم |بــــر|نيوس صمؤئيل شكرى |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

852796 ح محمد|لفتـــ|مصعبــــ محمد عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

42o458 ح|لمعىط مصبــــ|ئى عبــــد|سمر ه لمنصوره|حقوق 

5o6|63 لخليفه|حمد |متـــ محمد سيد |س|محمد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

329486  
ى
حمد محمد|لينتـــ فتـــىح صدق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

766572 ج متـــول محمد|محمد فر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

49|||5 عيل|سم|م |لسل|لد عبــــد |سلىم خ سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

6497| قوتـــ|ن حمزه ي|رحمه رمض لفيوم|ر |ثــــ|

4|oo42 بــــو زيد|محمد مجدى عىل  هره|لق|م |عل|

286387 لقوى عنتـــر|طف عبــــد|لقوى ع|عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8469|o ى محمد عوض |طمه ش|ف هلل|هي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|4|67 رص|ح محمد ن|لفتـــ|حمد عبــــد|دهم | ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2778|9 مه|هيم سل|بــــر|لدين عىل |ل |عىل جم ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

|344o6 ندى محمد محمد حسن |بــــنه| هندستـــ شبــــر

479288 رس سعد حسن عىلي|هبــــه ي سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

|62434 ي|لبــــ|عمر سيد محمد عبــــد 
ى
ق ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 

تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

769|96 ن|هلل سليم|لحكيم ضيف |ء عبــــد |دع ي صن. تـــ.ك
ى|لعبــــد شم|ع بــــي |فنى ء|ل سي 

443848 لرحيم|لسعيد عبــــد |لسعيد أحمد |ميه |س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

783986 ر|لعط|ن محمد |ح سليم|حمد صل| لمنصوره|حقوق 

8|7673 سم خليل محمد|ء ق|رس| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|48339 بــــر عىل|ل ص|مريم جم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3729o7 روق محمد|ء محمد ف|عىلي ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

5864o ى سيد مصطفى حسن نرمي  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

688|49 ن|لقي |للطيف |د عبــــد |لد عم|خ لمنصوره|هندستـــ 

58896 ل محمود عىل|محمد جم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

48996| خلود مصطفى حبــــيبــــ محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|4|7 ن|ن محمد شعبــــ|حمد رمض| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

86o575 ل|لع|ح سيد عبــــد|صفيه صل ي|نوعيتـــ 
|لمنى
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|73462 مل|مريم طه زىك ك تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

54o272 ر|لغف|دق عبــــد |لص|ن حمدى عبــــد |يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

858582 بــــ خليفه|لوه|جد فتـــىحي عبــــد|م ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

6o6288 عىل يونس| مصطفى محمد زكري |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

853679 ى|بــــو|لد |هلل خ|منه  لسعود حسي  سيوط|حقوق 

|66o53 تـــ|ن فرح|لد سليم|محمود خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

349|92 وى|لنبــــر|حمد |حمد سعيد | ى شمس|تـــج ره عي 

49|324 لسيد|حمد محمد محمد |دتـــ |مي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6973|8 لسيد|هيم |بــــر|لمحمدى |ء |شيم لمنصوره|حقوق 

523629 هيم|بــــر|لسيد محمود |دل |حمد ع| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|5o34 ر سعد هيبــــتـــ|لمنعم مختـــ|جدتـــ عبــــد |م ره دمنهور|تـــج

2398| لسيد عرفه|طف محمد |هبــــه ع ى شمس| لسن عي 

48|568 حمد|حمد محمد |محمد  سكندريه|ل|حقوق 

333o45 لسيد محمد|حمد |محمد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

4|3636 ن|در نعم|لق|لعزيز عبــــد|دل عبــــد|زن ع|م |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

424286 محمود موىس|لد |محمد خ حمد مني  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

364468 ف ف|مصطفى  دق|ضل ص|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|262o مح محمد فتـــىح محمد محمود|د س|ي| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

886697 |لصبــــور |لمقصود عبــــد|ء عبــــد|لزهر|طمه |ف
حمد 

ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o878o هيم|بــــر|عمر ثــــروتـــ محمد  ي|هندستـــ 
|لمنى

77342 لسعد|بــــو |هيم |بــــر|د |هيم عم|بــــر| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

7768|5 |لبــــند|رق عطيتـــ |د ط|نه
ى
رى دسوق زيق|لزق|نوعيتـــ 

9o665 مه نجيبــــ زىك|س|كريم  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|4o23 لدين محمود|ل |مريم ممدوح جم ى شمس|د| بــــ عي 

8833o| محمد فرغىل خليفه فرغىل   سيوط|ره |تـــج

887o68 حمد محمد |عبــــي  محمد  سيوط|حقوق 

52oo76 سهيله عىل محمد خرصى ريتـــ|لنوبــــ|تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
 ج دمنهور

4968|9 لجمس|لرؤف |رحمه محمد حسن عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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4277|2 لكوه|ورى |لمغ|لسيد |يوسف  |طبــــ طنط

343o4 د|عيل ج|سم|لد |لرحمن خ|عبــــد هره|لق|هندستـــ 

8o5o24 حمد|لسيد |لمنعم |ل عبــــد|نه ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

775246 حمد|محمود جوده محمود  زيق|لزق|عه |زر

5o5293 ف فؤ|بــــيشوى  د فهىم|رسر سكندريه|ل|علوم 

|73785 عمر مصطفى حسن محمد ى شمس هندستـــ عي 

69o722 لقطبــــ|رص رجبــــ |لن|ل عبــــد |جم لمنصوره|بــــ |د|

6|5687 ف عز  لعتـــر|لدين |محمد أرسر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

23o59o حمد عىل|حمد عىل |محمود  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

349494 هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|ندى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

4847o2 ل|ح جم|لفتـــ|د محمد عبــــد|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36338o لجليل|لرحمن عبــــد|دل عبــــد|لرحمن ع|عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8988|5 هيم |بــــر|دل قديس |ع| ن|دي ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

675738 لشبــــىل|لسيد |فع محمود |لش|محمد  لمنصوره|طبــــ 

778|94 لسيد|بــــر |ر محمد ص|من زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

363292 نم|حمد محمد جبــــر غ|محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34258 ى|حمد محمود |رق |لرحمن ط|عبــــد  مي  هره|لق|حقوق 

|52654 د محمد|ندى محمد رش سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

854|83 لبــــدري محمد|م فتـــىحي |حس| سم دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

5|9o38 لقرم|ح شندى |يه شندى مصبــــ| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

346638 عيل|سم|در |لق|حمد عبــــد|هدى  ى شمس|د| بــــ عي 

26987 حمد|رم |لمك|بــــو|يمن |حبــــيبــــه  لفيوم|لعلوم |ر |د

|49624 م|لسل|عبــــد | ل عط|سميه جم ن|تـــربــــيتـــ حلو

82|37o يف جميل زغلول بــــولس| مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4842|4 ى |رق ع|ط هيم محمود|بــــر|دل حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

6o682 ن|بــــوبــــكر سليم|حمد محمد | ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

|597|2 رفقتـــ مجدي نعيم عزيز ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

233348 ي
محمد سيد طلبــــه| دئى ن|بــــ حلو|د|

9243|6 ى  |م |بــــ سل|رح لسيد حسي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

84534 حمد|لحميد |حمد عبــــد |ء |شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|
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232|o3 ىطي مرىس|لع|حمد عبــــد |محمود عىل  هره|لق|هندستـــ 

682672 لغنى|س عبــــد |مه عزتـــ عبــــ|س|جنه  زيق|لزق|هندستـــ 

75457| حمد بــــدير أحمد محمد|يه | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|596o2 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ن |نور ى شمس|د| بــــ عي 

|432o| تـــ|ن بــــرك|ح رمض|عمر نج تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|742 عيل|سم|حمد محمد | |ن رض|ريم|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8789| محمد خرصى محمد خرصى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

828||o ى|بــــو|ء محمد |رس| لفضل حسي  لمنصوره|حقوق 

52|427 م|لفح|لسعيد محمد |ء |شيم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9o7o52 حمد |لد محمود حفنى |خ ج|ره سوه|تـــج

4957o9 لحليم|طف عبــــد|لحليم محمد ع|طف عبــــد|ع |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

7|o36| ىط|حمد محمد محمد مع|ره |س دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

22222| ي محمد|جر ط|ه
رق نرص حفنى كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

84|o89 ي عبــــد|هبــــه عبــــد
لم|مل س|لك|لرضى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

26o549 ليه|بــــو ع|عيل |سم|هبــــه عيد  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

528637 ي قدوم
محمد حسن أحمد مصطفى سكندريه|ل|هندستـــ 

28|8|2 ى محمود|رس|  حسي 
ء مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|694o9 لد عىل درويش|عمر خ لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

753428 حمد|حمد محمد عزتـــ سيد |يوسف  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

32o553 |لحسينى فتـــىح عط|حمد | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7|7543 لسيد جمعه|ن |لمتـــول عثــــم|هلل |منه  لمنصوره|صيدله 

6872o4 بــــر|لمتـــول ص|لمتـــول |حمد |ل |جم لمنصوره|بــــ |د|

8|7454 ي فرج عبــــد
هلل|وليد مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

497367 ى رمض ن حبــــور|عبــــي  محمد حسي  تـــربــــيتـــ دمنهور

879842 لح  |لموجود ص|لمعتـــمد عبــــد|عبــــد| لي|د سيوط|تـــربــــيتـــ 

8o4972 دق حسن|ر حسن ص|من ي|صيدلتـــ 
|لمنى

9o2943 لرحمن |لطيبــــ عبــــد|ل |لع|ء عبــــد|رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

486|93 حمد|حمد محمد |ح |طمتـــ صل|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

448642 د|لحد|ح محمد |محمد سمي  نج ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 
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572|| ه عبــــد | للطيف عىل محمد|مي  صيدله بــــنى سويف

634365 لحميد|م مجدى محمد عبــــد|أسل لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

9o5642 لحميد |بــــتـــ عبــــد|ن ثــــ|رحمه شعبــــ سيوط|عه |زر

6o79o3 ره أيمن محمد دبــــور|س |تـــربــــيتـــ طنط

879o56 ى ف ك| |مي  ئيل |مل ميخ|رسر سيوط|حقوق 

9||3o4 ي |ندى ه
ئى محمود مصطفى ج|تـــربــــيتـــ سوه

267953 لحليم دغيش|م عبــــد|حمد حس| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6|9852 تـــ عبــــد  حتـــ|لحليم سم|لىح عبــــد |أمي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

62537| مر|عىل محمد ع| شد زيق|لزق|ره |تـــج

322633 ى هيم|بــــر|جرجس مكرم لبــــيبــــ | يوستـــي  ى شمس|د| بــــ عي 

697354 حمد عىل عطيه طنجه|عىل  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

82634o ن|نور سلم|ج |ء فر|سم| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

692586 ن|حمد سليم|محمود سيد | يزه رض|ف لمنصوره|حقوق 

8o6244 ين عم ي ذىكي|رسر
د بــــشر ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

853596 ى محمد صل|ي لدين|ح نرص|سي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7|||49 ز|لبــــ|هيم |بــــر|عىل مصطفى عىل محمد  لمنصوره|طبــــ 

|46725  يوسف |لقذ|ن |شعبــــ
ى
حمد عىل|ق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|3733o تـــه بــــخيتـــ|جرجس يوسف شح هره|لق|علوم 

|36o56 نوس|رس ف|هر ف|م| دون|م هره|لق|بــــ |د|

424327 لمقصود قريطم|روق عبــــد |روق محمد ف|ف سكندريه|ل|صيدله 

35o588 يز عىل محمد|رضوى ف ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

4338|6  |لبــــ|بــــ عبــــد |يه|
ى
حمد بــــسيوئى|ق |بــــ طنط|د|

5|8|84 سم|ح حسن ق|ء صل|رس| |حقوق طنط

3733|6 ى|لدين |ل |بــــسنتـــ جم حمد حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

528|77 حمد بــــرمو|حمد |يوسف محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

768262 م|م|ل|لعزيز |لمنعم عبــــد|د عبــــد |ن فؤ|رو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

5|458| ى عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |رس| ن|ح رسح|لفتـــ|ح حسي  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

373|24 لسيد|بــــر |ل ج|بــــسمتـــ جم كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6827|o ى|ر محمد محمود عثــــم|يثــــ| ن محمود حسني  لمنصوره|بــــ |د|
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2742o7 ه يىح محمد عبــــد| هلل|مي  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

869492 هلل|دل ربــــيع عبــــد|رضوي ع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5o5|9| هيم|بــــر|محمد محروس محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4||352 زى|م حج|لسل|ء محمد عبــــد |إرس |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

495o65 حمد سليم|حمد رجبــــ محمد |  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|37|o3 حمد وحيد محمد بــــهجتـــ محمد نجيبــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|4734o لدين محمود مصطفى|ء |د عل|زي ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

262799 ضى|مر م|ح محمد ع|عمر صل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

6o4658 |دى شتـــ|له|رمزى محمد عبــــد | رن لمنصوره|ره |تـــج

52||o ى|زينبــــ شعبــــ ن محمد حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

33o|52 ي
ن|فهيم محمود سليم| دئى |ره بــــنه|تـــج

547o53 لسيد محمد عبــــده عىل|محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

426542 مد|لسيد ح|رتـــ رجبــــ محمد |س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4|5465 لصعيدى|مد قطبــــ عىل |د ح|عم ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|3376| مي |مح نبــــيل زغلول |س |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

45o666 يد عبــــد |بــــو |ل |سومه جم ى لسيد|در |لق|لي  |ضتـــ طنط|علوم ري

68||4 محمد حموده عمر معوض ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

776|44 لشفيع محمد|ء محمد عبــــد|وف زيق|لزق|ره |تـــج

87|5oo ي يىحي ف| بــــر|يز ص|نىح  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

338663 للطيف|لمطلبــــ عبــــد|م عبــــد|عص| دين ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

244o3o لفضيل محمود سيد|م عيد عبــــد|سل| ى شمس|زر عه عي 

887367 د |لجو|لرسول عبــــد|حمد عبــــد|مروه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

897635 لعزيز |حمد حمدى عبــــد|سعد |بــــ |رح ج|بــــ سوه|د|

34959o تـــ معتـــز عبــــد| نق|بــــ خليل بــــر|لتـــو|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6|8528 ين ن لي|لرحيم هل|رص عبــــد |رسر ى شمس| لسن عي 

2699o3 صف|لرحمن سعد محمد مصلىح ن|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4|2|64 ن محمد محمود|مصطفى رمض |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

286594 ن|دق عمر|حمد ص|ل |يه جم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3466o5 شم|م نبــــيل ه|رضوى هش ى شمس حقوق عي 
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4522|6 هيم عىل|بــــر|لرحمن محمد فوزى |عبــــد شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

299586 ره|هيم عم|بــــر|لمرضى |مجد عبــــد|حمد | ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

53295 ى سيد ك|ي ن|مل رمض|سمي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|8946 حمد محمد خليل|لد |خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|53634 محمد عيد لبــــيبــــ محمد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

454|4 لرحمن بــــيوم|ل عبــــد |حمد جم| ن|بــــ حلو|د|

45353| ى سيد|محمد  لمجد|بــــو|حمد |لنمي  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

7|o6o3 ف|بــــر|ديه مجدى محمود  |ن هيم رسر لمنصوره|بــــ |د|

|37837 مر محمود محمود|د تـــ|زي تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

8874o8 س محمد |دل عبــــ|ع| دين سيوط|ره |تـــج

76533| ود|محمد حسن د| محمد زكري بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

3|3|79 لمجيد|بــــ عبــــد|لتـــو|ر عبــــد|محمد مختـــ ى شمس|تـــج ره عي 

638846 ى |ي طر|لسيد محمود محمد خ|سمي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|43389 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|سيد | عل ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

843777 لح محمد زىكي محمود|يه ص| ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

6|8|93 لدرسه|ن محروس وففى |جيه ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

5||966 بــــ|هيم خط|بــــر|ن |هيم رمض|بــــر|ن |رمض ج|بــــ سوه|د|

7o|54  محمد عىلي بــــ
ن|سليم| ش|مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لفيوم|ئ 

6|95o9 وى|لمس|ن نزيه محمد |نوره عدن ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

96642 ى محمد|ء عبــــد |سم| للطيف حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

35o57o لسيد|لحسينى |لسيد |ء |حسن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

89|86| موخ حموده | ء عط|رس| رسر سيوط|عه |زر

8|6285 لعزيز|تـــ عبــــد|محمد مسعود عز ي|بــــ |د|
|لمنى

844582 هيم|بــــر|حمد |فرحه محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|o95| د عيد|د ج|لجو|حمد عبــــد| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8392o7 ى|ن حج|سلو زي سيد حسي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

364452 ء عبــــده|فتـــ محمد رج|كريم ر |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

8|6498 ى|م لس|ح ص|نج| رتـــي  دق كي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى
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9|2o68 هلل  |شد شكر |ج  بــــقطر ن|دول ج|علوم سوه

3|6444 لعزيز|لعزيز محمود عبــــد|ء عبــــد|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

356272 ورى|رص عطوه مغ|لن|ل عبــــد|محمد جم |ره بــــنه|تـــج

28o384 رف|لع|ح |لفتـــ|م فوزى عبــــد |عمرو هش  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

245|64 ج سيد محمد|ء ض|دع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6264|9 لنبــــى|ن عبــــد |روفيده محسن شعبــــ زيق|لزق|بــــ |د|

2385o5 يف |مي لسيد فريد حسن|ده رسر هره|لق|بــــ |د|

88o232 |  ديبــــ لوق|لفونس | |بــــول سيوط|ره |تـــج

239539 ره حسن صفوتـــ محمود لبــــيبــــ|س هره|لق|ره |تـــج

76|369 ه س| رس|م غريبــــ ف|مي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

6423o7 هيم|بــــر|لسيد |لمنعم |هيم عبــــد|بــــر|ن |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

|65844 حمد|م |لسل|ضى عبــــد |تـــقوى ر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

839|84 ن|ن رضو|ل عمر|محمود جم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

759834 لمنعم محمد|س محمد عبــــد |ين| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

24o844 ي
عيل|سم|هر محمد محمد |ء م|ضى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o2|69 لعفيفى|جر رجبــــ طه محمد |ه |صيدله طنط

5222oo ر|تـــبــــ نص|تـــبــــ ر|ر حمدى ر|من ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

86458| بــــد|لي عىلي ع|محمد كم دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

|3292o لسيد|يتـــ عبــــد |نبــــيل حم| رين|م ن|بــــ حلو|د|

|26679 كر محمد مصطفى يونس|ريم ش ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

69o22| دى|لبــــغد|هر حسن |حسن م لمنصوره|بــــ |د|

|34949 حمد|لسيد عىل |عىل  ى شمس هندستـــ عي 

537689 مصطفى حمدى مصطفى ختـــعن عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o274| ف |ء |رس| دى|له|هيم عبــــد |بــــر|رسر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

2|8623 كبــــى|لمر|دق |حمد ص|لد |خ| لي|د ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

2|9|72 ش|ح زىك هبــــ|لرحمن صل|عبــــد |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

5|9425 لعربــــى|ء عطيه محمد حمد |شيم تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

476383 ي|لق|حمد |سيف محمد صبــــري محمد 
ضى سكندريه|ل|حقوق 
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359o42 ف مختـــ|حمد | ر موىس|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

||52o| ئيل|عبــــيد نرص عبــــيد ميخ| ر|كل ن|ضتـــ حلو|علوم ري

472o| ي محمد 
حمد سيف|محمد حسنى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

77o382 ى|حمد حسن بــــهنس محمد | وى|لجي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

822943 حمد|رثــــ |لو|ن عبــــد|محمود شعبــــ ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

447484 ى|ل |دهم محمد كم|ر |من لدين محمد حسي  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4|9o|4 ى عبــــيدى ى حسي  فتـــىح مسعد حسي  سكندريه|ل|حقوق 

592o| حمد|لحكيم |حمد محمد عبــــد | ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

7o3|69 ى محمد محمد عىل  لديبــــ|نرمي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3545|4 ن|منيتـــ محمد فكري شعبــــ| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

792962 س|هيم عبــــ|بــــر|متـــ |مل سل| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

352o86 حمد|لرحيم |رص عبــــد|ن| ر|ي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

88|447 لحكيم  |طف مصطفى عبــــد|ء ع|سم| سيوط|حقوق 

326535 لسعود|بــــو |تـــ سيد |ء شح|رس| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

2|4376 ضى|لق|لسيد مصطفى |محمد | دين لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|994 ن|رص محمد حمد|ده ن|مي ره بــــنى سويف|تـــج

644826 هلل خليل| |دل عط|منيه ع| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

83||oo وس|ن محفوظ نجيبــــ تـــ|ره|م ورصى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

835736 مد|حمد محمد ح|محمد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|566o ح|حمد صل|لرحمن وليد |عبــــد  هره|لق|حقوق 

346386 لسيس|حمد |سيد سيد | مصطفى رض |ضتـــ بــــنه|علوم ري

48744| حمد بــــكر|لسيد |مه |مصطفى سل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27769 تـــ عوض سليم|محمد بــــرك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

245457 وى|لحفن|لم |مل س|عيل ك|سم|ء |رس| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

78|4|9 لحميد محمد محمد|ء عبــــد |لزهر|طمه |ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

77352o لحليم|حمد عبــــد |لدين |ل |سحر محمد كم  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

28o98| ى ط|ي د فتـــوح|رق رش|سمي  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

4||748 لسيد|بــــدين محمد |لع|زين | دين ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8||92| م|لسل|لحليم عبــــد|م عمر عبــــد|ريه ي|نوعيتـــ 
|لمنى

22867o ى|رص ج|لن|ن عبــــد|نوره بــــر عىلي حسني  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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7o3742 ج |هيم نعيم لبــــيبــــ خف|بــــر|ء |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

8786o5 بــــر محمد |لرحمن نتـــع ج|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7||96o ل|هيم ح|بــــر|بــــسنتـــ بــــكر  لمنصوره|حقوق 

637977 لغنى|لسيد عبــــد |ء جودتـــ |لزهر| زيق|لزق|علوم 

5o48|8 للطيف |ن عبــــد |هيم رسل|بــــر|هلل محمد |منتـــ 
ن|مهر

ى شمس| لسن عي 

4oooo2 وس|ندر|ق |سح|جوزيف | سيك|ج سكندريه|ل|بــــ |د|

693||3 ف | ف سمي  |رسر لهجرىس سعود|رسر لمنصوره|حقوق 

362686 جد رمزى زىك|م| دون|م ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2|458| ن لنور|عدل عبــــد| زكري| مي  هره|لق|عه |زر

22|247 ى|زي د محمد محمد حسي  هره|لق|بــــ |د|

48o|5 هيم|بــــر|حمد محمود |هلل |عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

3|423| ر|لستـــ|هلل عبــــد|رس عبــــد|لرحمن ي|عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o|454 لحكم |لد خلف عبــــد|رحمه خ  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

6o22o  يم|لبــــ|لمنعم عبــــد |بــــ عبــــد |رح
ى
ئى|ق بــــ بــــنى سويف|د|

|2o324 يف ف|ي ى رسر يز محمود|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o3|76 يد محمد |ر محمد ز|من ج|ره سوه|تـــج

6768o5 ن محمود عىل|لسيد شعبــــ|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26466o هيم عطيه وهبــــه|بــــر|ره |س |علوم بــــنه

6ooo94 ممدوح ربــــيع مصطفى محمد ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4257|5 ن ممدوح فتـــىح مغيثــــ غفي |رو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

238o73 ى محمد|تـــفى  ف حسي  رسر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

5|4o75 لمنعم محمد سمسم|زينبــــ عيد عبــــد ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|4699 لحديدى|هيم |بــــر|طف |مر ع|عمر تـــ هره|لق|ره |تـــج

9|9368 لدين محمد موىس  |محمد مىح  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

645562 ن فوزي مصطفى|يه بــــدر| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|7667  محمد|
ى
حمد محمد شوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

459|5 |ي|هر عط|لظ|ء عبــــد |حبــــيبــــه عل هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

53322o ن عىل خليل|د عىل سليم|عمر عم بــــ بــــنى سويف|د|

6767|9 د محمد محمد فريد|فرحه عم لمنصوره|هندستـــ 

|43536 ى|هيم |بــــر|هيم سيد |بــــر| مي  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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68|282 لقطورى|تـــ شحتـــو|لشح|محمد مجدى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|52|o6 نوس|ندى ثــــروتـــ سعد ف|س ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|7o66 مريم محمود سعيد محمود هره|لق|ره |تـــج

9||943 دى حسنى محمد |يحن  بــــغد ج|حقوق سوه

263|o9 ه سمي  س| لففى|حمد |لم |مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

635835 ى محمد شح تـــه عبــــده |بــــشر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

694995 عبــــده محمد بــــدر| ر محمد رض|من لمنصوره|علوم 

686o67 هيم|بــــر|ن |لجيد زيد|م عبــــد |نور عز زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

784|72  سمي  عبــــدتـــ|سمي  ه
ئى زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

6|2o83 مه محمد محمد محمود|س|مينه | |ره طنط|تـــج

|489o3 حمد|هلل نبــــيل حلىم |منتـــ  هره|لق|حقوق 

27|327 لعزيز|بــــر محمد عبــــد|روضه ص ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

762742 حمد بــــدر|مه عىل |س|مؤمن  هره|لق|ج طبــــيع |عل

528646 ي|لسيد |محمد مني  أحمد 
ط|لىحى سكندريه|ل|هندستـــ 

32253 رى|لهو|لمؤمن ممدوح عىل محمد |عبــــد  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

9||964 دق  |هلل عمر ص| |ء عط|دع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

9|2o23 جح سمي  فهيم |س ن|تـــوم |ج طبــــيع قن|عل

37o62o ي بــــشي  عبــــد|سهي  عبــــد
ي|لغنى

لغنى عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

3|4o24 حمد محمود محمد|محمد  ج|ره سوه|تـــج

|29|6| دور شكرى|دل |دور ع| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

5|983o ن عرفتـــ غيثــــ|آيتـــ سليم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7592o4 عيل|سم|بــــ |لدين بــــن وه|ل |بــــ جم|شه ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

894399 مؤمن مكرم فريج جويد  سيوط|تـــربــــيتـــ 

43669| رؤى محمد محمد فتـــىحي حيدق |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

28662 لرحمن محمد محمد مرزوق|عبــــد  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

4|59|8 م جمعتـــ محمد|هدير عص لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

7o75o6 بــــ|لوه|تـــ عبــــد |نهده طلعتـــ عرف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7764|o دم|حمد محمد |ل |حمد كم|عزه  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|47343 لمسيح سعد|عبــــد | سعد رض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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92|83o ن ى |دى عطيه بــــش|ن| مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6|76|4 بــــو سعدتـــ|مد |كرم محمد نرص ح| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

352o|5 هلل محمد|فظ فرج |محمد ح ى شمس حقوق عي 

6762|6 ه عص| بــــ مصطفى|لوه|لسيد عبــــد |م |مي  لمنصورتـــ |تـــمريض 

34334 ن|لدين عثــــم|ل |ل جل|جنه جل كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

84o9o7 للطيف كريم|حمد عبــــد|زينبــــ  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

42|457 ن|هيم سود|بــــر|حمد محمد | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

494397 لحق|در أحمد عبــــد|لق|در محمد عبــــد |لق|عبــــد  |ره طنط|تـــج

4244oo بــــوزيد|ح محمد |نصف صل|بــــ |مه سكندريه|ل|طبــــ 

333o7 وق عم لقوى|ض عبــــد |د ري|رسر ن|صيدله حلو

|536o7 روق|لدين فتـــىحي ف|هدير عز  سيوط|عه |زر

698679 ى|حمد |طمه محمود محفوظ |ف لعشر لمنصوره|نوعيتـــ 

5|5935 ئى|وى علو|سم هند|ن ق|ء رمض|رس| بــــ دمنهور|د|

|5436o لسيد|ح |لفتـــ|عيل عبــــد |سم|عمر  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

846627 ي عبــــده محمد
عمر مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6o8288 لديش|لسيد |منيه مصطفى | |تـــربــــيتـــ طنط

5o48oo حمد محمد|دتـــ رجبــــ |غ سكندريه|ل|حقوق 

2|4468 حمد عويضه|لقوى |هلل مجدى عبــــد|منه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

648o23 حمد مطر|لرحمن |حمد عربــــى عبــــد| لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

8|7632 ى سحق يوسف| |يىلي| |لي  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

644823 حد|لو|لرحمن عبــــد|ده محمد عبــــد|غ لمنصوره|حقوق 

49629| تـــ محمد عبــــد لدين|ج |ىط تـــ|لع|أمي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

3|6572 لمعىط|هلل صبــــرى محمد عبــــد|منتـــ  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

|7954 ي ح|بــــسنتـــ ه
هيم|بــــر|رس |ئى |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|

(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

6996o8 عيل|سم|ن مصطفى فكرى |يم| لمنصوره|ره |تـــج

779|85 لرحمن|هلل محمد عبــــد|دل عبــــد |ن ع|يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|7548o ه محمود|لل|ء عىل عبــــد |سم| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

232229 لكريم محمد|د |ن ج|دهم شعبــــ| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

242425 لسميع|دل عبــــده عبــــد|حمد ع| ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج
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|34827 لعزيز|هيم محمد عبــــد |بــــر|يوسف  ى شمس|تـــج ره عي 

6|9582 لغريبــــ|عيل محمد |ن عمر إسم|مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

892862 ى |سم| ى محمد حسي  ء حسي  سيوط|ره |تـــج

528965 عيل قمورتـــ|سم|د محمد |زي ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

372o27 هيم|بــــر|حمد |ممدوح صبــــرى  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

52593 ى|منه مجدى  نور حسي  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

|53o|o ن محمد|لسيد عثــــم|م |سل| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

48|566 ن|حمد سليم|حمد سعد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64o2o6 لزنكلوئى|نورين محمد عىل محمد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

4|5437 مه يونس يونس|عىل جمعه سل لشيخ|نوعيتـــ كفر 

45995| ف|حد شح|لو|حمد عبــــد |بــــ |يه| تـــه رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

892284 لكريم ||لرحمن عط|سط عبــــد|لبــــ|محمود عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|5|o27 هلل محمد|يه محمد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

329768 رق تـــوفيق محسن|حبــــيبــــتـــ ط ى شمس| لسن عي 

48927 لعزيز|لعزيز عىل عبــــد |ء عبــــد |شيم ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

757294 ن لحميد محمد|م عبــــد |س| مي  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

8|937 هيم شلتـــوتـــ|بــــر|بــــر |لد ج|هند خ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|373o| ق|ن وى يوسف|در نبــــيل قدوس رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

765|3| عيل مصطفى|سم|حمد |حمد محمد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

497o87 ى محمد رفعتـــ محمد |د ي|جه ص|لقص|سي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|694|| عيل|سم|جح |د محمد ن|زي ى شمس حقوق عي 

366|3| ف عىل حسن|هلل |منتـــ  رسر لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

4o649o لسيد حسن محمد|هلل محمد |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

6829|8 لصعيدى|هيم |بــــر|ن جمعه |ء حمد|رس| لمنصوره|بــــ |د|

64o398 هيم عىل محمد|بــــر|لد |خ| رن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|55487 هيم|بــــر|هيم عبــــده |بــــر|لد |مينه خ| ى شمس حقوق عي 

9297| ن سيد حسن خليل|نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

682447 تـــى خليفه|لزن|هيم |بــــر|تـــى |لزن|وعد  لمنصوره|حقوق 

33o|38 زى|يتـــ محمد محمد حج| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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88o938 حمد |حمد طه سليم | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2288|9 يمن مصطفى محمود|ء |شيم |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

|7|7o لعزيز خليل|دل عبــــد |سلىم ع هره|لق|علوم 

|34|78 حمد عىل|لد |حبــــيبــــه خ هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

43|923 م عىل مصطفى يونس|ن هش|رو |تـــربــــيتـــ طنط

7||593 لمشد|هيم عيس عبــــده |بــــر|محمد  لمنصوره|ره |تـــج

66|95 ى محمد محمد| حمد حسي  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o8477 ر محمد|ء مختـــ|زم عل|ح ره بــــنى سويف|تـــج

323|35 حمد عىل محمد|طمتـــ |ف ى شمس|زر عه عي 

3476o| رتـــ|حمدى مجدى نحمده عم ى شمس|تـــج ره عي 

|59275 لقوى|حمد يحن  رشدى عبــــد | ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

645688 لدين|حمد نور|ح |لفتـــ|حمد سعيد عبــــد| زيق|لزق|حقوق 

7|2539 ج|هيم حج|بــــر|ن |ن سليم|ن وجدى سليم|مرو لمنصوره|ره |تـــج

89|78o لموجود |در عبــــد|لق|ل عبــــد|ء جم|سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

268|6o مد|لعزيز ح|محمد مجدى عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8o3546 س خميس|تـــ غط|جون نش ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

4|2297 بــــو زيد رسور|مجدى محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

43|896 يد غنيم|هيم أبــــو |مصطفى إبــــر ى لي  |علوم طنط

62|787 ن|لسيد عىل وهد|ن عىل |حن ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

6767|| م|لسل|ء محمد عبــــد |سلىم عل سكندريه|ل|صيدله 

337269 م مجدى محمد عفيفى|سل| |حقوق بــــنه

3277|6 ف حبــــيبــــ صبــــر سليم|يه | ن|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3558o9 هيم حسن|بــــر|م |حسن عص |حقوق بــــنه

826||6 هيم|بــــر|د |عي| يىلي| |نجل| زيق|لزق|حقوق 

268747 تـــ عمر|لشح|محمود | دين |بــــ طنط|د|

79|63| لسيد عبــــد ربــــه|لسيد |تـــسنيم محمد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|6o28o لكريم|لكريم محمد عبــــد |ل عبــــد |محمود كم ى شمس|تـــج ره عي 

68|439 ى محمود|هيم حس|بــــر|رص |حمد ن| ني  لمنصوره|بــــ |د|

276|2 لسيد|هلل |ن عبــــد|همس رمض هره|لق|علوم 
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|5|82| لعظيم عىل|ء نبــــيل عبــــد |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

75|96 ى لس وهيبــــ ذىك بــــشر كي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

2823|3 هيم|بــــر|بــــوسنتـــ |دى سمي  عبــــيد |ف هره|لق|بــــ |د|

5|835 هبــــه بــــخيتـــ خليل بــــخيتـــ ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

|2|696 يف عبــــد   عبــــد |لش|لعظيم عبــــد |محمد رسر
ى
|ق

لمطلبــــ
هره|لق|صيدله 

7o5698 بــــينى |حمد |لسيد |لعزيز |عبــــد  لحديدى|لشر ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

68|6|3 هيم|بــــر|لسيد محمد |هيم |بــــر| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

2957|6 حمد|ء مجدى محروس سيد |سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|539|5 حمد محمد فتـــىح|حسن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||85|8 ل|لع|بــــ عبــــد |لوه|ح عبــــد |لفتـــ|هلل عبــــد |هبــــتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

69|294 لبــــدويىه|لح |حمد ص|حمد محمد محمد | ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4828| هلل عيس|لمعىط عبــــد |د عبــــد |جه هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

648688 زى|لنرص عز|زى سيف |تـــ عز|جميل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|8|83 لزغبــــى|ء نبــــيل طه |ل| ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

48924o ن|لسيد عبــــده شعبــــ|حبــــيبــــتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8474|5 طمه محمد سعد محمد عيسي|ف ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

4878|9 لصبــــور|مصطفى محمد فوزى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

838|5o م|م|لطيبــــ |حمد |لطيبــــ | سيوط|صيدلتـــ 

368544 |لرحمن ند|هلل سيد محمود عبــــد|عبــــد |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

694858 وى|لبــــدر|ندى عىل محمد حسن  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

63|||3 يدى نبــــيل موىس محمد|ه زيق|لزق|بــــ |د|

|52263 لرحيم|لمنعم عبــــد |رق عبــــد |هبــــه ط هره|لق|لعلوم ج |ر |د

63o28| لغنى عىل|لسيد عبــــد |حمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

4489|5 بــــ عمر|لوه|لد عبــــد|حسن خ |هندستـــ طنط

43256 حمد عمر|ن |حمد غيض|عمر  هره|لق|ره |تـــج

499599 م|لغن|لمنعم |م محمد عبــــد |خلود س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|7834o ه ع| حمد|دل محمد |مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

862255 ى عطيتـــو حلىمي عبــــيد|ي سمي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

3|9686 بــــوزيد|طمتـــ مصطفى محمود محمد محمد |ف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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25|72o م|محمود حمدى محمد عل لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6o843| ف عبــــد|مريم  لدين|هيم شمس |بــــر|لحليم |رسر |بــــ طنط|د|

78334 حمد حسن|لدين |ء |يه عل| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

255384 هيم محمد صقر|بــــر|روى حسنى | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

55|86 حمد|يد سيد |محمد ز ي سويف
هندستـــ بــــنى

857o85 ي|ح عىلي عبــــد|حمد صل|
لغنى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

262846 ج  عىل عبــــده صوله|عىل ن |بــــ بــــنه|د|

257858 ف |حمد | حد|لو|هيم عبــــد|بــــر|رسر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

856657 سخ|سخ فتـــىحي ر|لرحمن ر|عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33|54| ن|لرؤف رضو|ح مصطفى عبــــد|صبــــ |حقوق بــــنه

89|927 ى  سمر يحن  محمد حسي  سيوط|بــــ |د|

22o3|6 لمؤمن محمد فهىم|در عبــــد|ن ن|مرو ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

346o37 د|لمجيد محمد ج|ضىحي محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

774454 ى|محمد عزتـــ محمد عىل ل شي  زيق|لزق|هندستـــ 

484367 د|در حسن حم|لق|محمود حسن عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

238277 حمد سيد|ء محمد |هلل عل|منه  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

78|999 وق  حمد محمد|حمد محمد |رسر ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

85344| ى ض|ل سعيد ري|جم| كرستـــي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

83624 هلل|تـــه سيد ضيف |محمد شح دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

6o|73| دل محمد محمود سميه|ع ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

48492 مخ فضل|ح ش|ء وض|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|78772 لعليم|عيل عبــــد |سم|لرحمن رجبــــ |عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

839939 يع محمد|طمه يوسف ط|ف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

48o7|4 لحليم|ن عبــــد|حمد عمر|مروتـــ  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

244792 لم درويش|ء محمد درويش س|سم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

84|798 ن عيد|لرءوف رمض|حسن عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

282293 ء محمود عىل|حسن عل ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

838oo8 لجليل|حمد محمد نجيبــــ عبــــد| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

22|o67 ن|لصمد رمض|ن عبــــد|عبــــي  رمض ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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76o566 حمد عيس أحمد|بــــسنتـــ  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

925|39 ل |لع|ن محمد عبــــد|زق عش|لر|عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|5o863 ه محمود سل| ى|مي  مه حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3354o حمد|رس عبــــده |لرحمن ف|عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

33597| ى|ء عزتـــ |ل| لمتـــولي حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

52927o ئى|لتـــلبــــ|ر مىح محمد |لستـــ|عمرو عبــــد |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

283854 مصطفى حسن عىل حسن ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

|65oo ل محمود محمد صبــــح|جم| هن هره|لق|ره |تـــج

53o3|9 يفى|لط|خلود مسعد محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

8672o7 يوبــــ حبــــيبــــ سعيد| |رين|م ن|سو|حقوق 

52|554 ه فرج|لل|ء نبــــيل فرج عبــــد|سم| بــــ دمنهور|د|

325647 نور عىل|رس |سندس ي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

88379| لمحسن |مصطفى فرغل عبــــد| لي|د ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|25973 لم|د عبــــده س|لرحمن محمد رش|عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

34|o64 م فهىم محمد عىل|هلل عص|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o8899 حمد عبــــيد محمد يوسف هليل| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

3334|o هيم|بــــر|لد وليد سعيد |خ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

54974 حمد|سيف محمد | نور بــــ بــــنى سويف|د|

82574 ض|يمن سعيد ري| |مه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

462232 لطنوبــــي|هلل |حمد عبــــد|ن محمود |نوره لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6|6373 لبــــربــــي |محمد محمد رمزى  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

253636 ف عبــــد|لسميع |عبــــد هيم|بــــر|لسميع |رسر ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

646472 وق  بــــر|لمجيد ص|لسعيد عبــــد |رسر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

784o3 ى عىل|لدين |مىح | دين مي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|4|53 وى فرهود|لششتـــ|حمد |وى |لششتـــ| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

64o684 هلل محمد صقر|د عبــــد |د عم|زي زيق|لزق|بــــ |د|

332773 ل محمد محمود حشيش|محمود جم |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

449o54 طف أحمد عرفتـــ قبــــوض|ن ع|مرو |حقوق طنط

|2o|o4 ي |نورين فريد محمد 
وي|لمرصي مك|لحسينى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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895635 ن  |حمد عثــــم|مصطفى محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

9oo8o| هلل  | |مريم رأفتـــ نرصى عط ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4277oo وى|لهلبــــ|حمد |محمد سعيد محمد سيد | تـــمريض طنط

|42o32 ف ف|ريو |م دق|روق ص|رسر ن|ضتـــ حلو|علوم ري

543o|2 لنويسر|حمد |حمد عىل |ء |ول سكندريه|ل|حقوق 

2523o2 ى حمدى عبــــد|ي لعظيم عىل مصطفى|سمي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

3|584| تـــ محمد | عيل عىلي|سم|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|oo|7 لطيبــــ خليفه|لمحسن |هيم عبــــد |بــــر|يه | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

84349o هيم|بــــر|لعليم محمود |حمد عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

646346 بــــر مورو|رحمه حسن ص ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

864o26 ي|ل |بــــ جم|شه
حمد حنفى ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|2|9o7 دي محمود|له|نور عمر عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

4o89o5 جه|لخو|در |لق|حمد عبــــد|ر عيد |من |بــــ طنط|د|

696228 ى |طف |حمد ع| دوىس|لدق|لحسني  لمنصوره|صيدله 

5|873| م|لش|حمد |حمد |لسيد |تـــفى  بــــ دمنهور|د|

35o443 ى زين | لنبــــى|بــــدين محمد عبــــد|لع|لحسي  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

332oo2 لسيد عزيز|مي عبــــد|س| فيول |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4273o7 م|لسل|بــــ محمد عبــــد|يه|ء |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

862554 ي محمد عزتـــ فهىمي محمد يحن  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

265379 يف  بــــ رزق|لتـــو|حمد عبــــد |محمد رسر |ره بــــنه|تـــج

782499 لزغبــــى|حمد |لسيد |محمود مصطفى  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|58647 لرحمن مصطفى|م عبــــد |بــــسنتـــ هش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

233662 م فتـــىح عويس محمود|سل| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

9|9o23 م حسن عىل بــــعزق |حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o7789 لنور |دى فكتـــور جرجس عبــــد|ف دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

23458o ن|ن محمد سليم|حمد سليم|يوسف  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

9|5733 ى سويفى تـــ زق  |لر|مر عبــــد|نيفي  ج|بــــ سوه|د|

764oo6 لمرصى|ئل محمود محمد |م و|وئ معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

444938 ح|لفتـــ|لرحمن نبــــيل فوزى عبــــد|عبــــد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

Thursday, September 6, 2018 Page 15365 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

243o64 لقوى|لقوى عبــــد|محمود محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7|6299 هيم محمد|بــــر|در عىل |لق|م عىل عبــــد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

686822 ن بــــينى |لرحمن |يمن عبــــد | |مي  لعسكرى|لشر لمنصوره|ره |تـــج

685|42 ه فتـــىح حلىم | ح|لعدل صحص|مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|6844 لحميد بــــدر|حمد عبــــد |يه عرفتـــ | سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

827675 حمد| |لوف|بــــو|هلل |ن خلف |يم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

49o733 ى محمد حسن عبــــد |ي د سعد|لجو|سمي  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

78465 لدين|ل محمد نور |حمد كم|هبــــتـــ عمرو  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|2922 جورى|لبــــ|ل محمد |محمد جم عه دمنهور|زر

4|272 م|لسل|لنبــــى عبــــد|لد عبــــد|طمه خ|ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

94o52 هيم حنفى محمد|بــــر|دل |ع |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

638379 لخي |بــــو|لرحمن |ئى محمد عبــــد|محمد ه زيق|لزق|هندستـــ 

7o8o63 حمد|لعدروىس |ل |رص محمد جم|لن|ن عبــــد |رو طبــــ بــــورسعيد

|9225 لحميد|لمرصى عبــــد|حمد|م |ندى هش صيدله بــــنى سويف

38593 د|لجو|د محمد عبــــد |لجو|ر عبــــد |من هره|لق|بــــ |د|

7o397o بــــ|لغر|حمد |لموجود |ج  عبــــد |ندى ن لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

25327 ن بــــرع|ح سليم|ء صل|شيم ى شمس| لسن عي 

78|3o9 مدحتـــ محمد صبــــىح محمود زيق|لزق|هندستـــ 

||53|9 ى ى|لدين سعيد ش|د |عم| نورجي  هي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

25o989 بــــ فوزى حريزه|يه|ن |مرو ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

46|629 محمود محمد محمود حمزه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

359779 لتـــفى عزيز|مر |بــــسنتـــ ع تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

227|85 هيم|بــــر|ح حسن |هلل صل|عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

844|6o ى د متـــي شفيق|عم| مي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

352o94 ى عىل | ئى|لملح|ميمتـــ محمد حسي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

85|47 لسيد|لىح |طف عبــــد |ئى ع|م| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

9o3643 حمد |ن محمد سيد |ن رمض|يم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4|2|76 ى هلل|روق عوض رزق |م ف|س| مي  |ره طنط|تـــج

264782 لبــــيوم|لسيد عىل |مروه محمد  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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4856o3 بــــ|لوه|هلل عبــــد|طمتـــ محمد عبــــد|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32o484 ى|م محمود |لرحمن هش|عبــــد بــــو حسي  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

22|7|8 هلل مصطفى|لرحمن مصطفى عبــــد|عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

78|445 لسيد|ئى فتـــىح |ه| ند لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

435668 لم|لكريم محمد محمود س|آمن عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

4453o4 حمد|د |للطيف حم|محمد محمود عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

|56|4o رق فريد لبــــيبــــ|ط| صبــــ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3455o4 لشحرى|حمد |ح محمد |صل| ر|ي ى شمس|د| بــــ عي 

6o7526 منيه محمد محمد سعديه| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|57533 حسنى عىل عبــــده| ر|ي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

847977 ه عبــــد حمد|لبــــدري |هر عىلي |لظ|سمي  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

2266|o وى|لمحل|يوسف بــــدر محمد محمد  ن|حقوق حلو

8426|7 در محمد|لق|ل عبــــد|كم| دين ن|طبــــ حلو

647226 حمد حنفى محمود حنفى محمود| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

329652 هلل|هلل قنديل عبــــد|جدتـــ محمد عبــــد|م |حقوق بــــنه

9o7494 رس |مي  محمود ح|ل|محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4o4o85 بــــ|حمد شه|ر |م رجبــــ مختـــ|سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

338234 ي|
لرحيم عىل|لدين عفيفى عبــــد|ء |حمد ضى هره|لق|ج طبــــيع |عل

9||o86 ي|ر
حمد |حمد محمد | |ئى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8|2579 ن جمعه عىلي محمد|نوره ي|لسن |
|لمنى

27|876 ج |لعزيز ن|ء طه عبــــد|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|32|93 بــــ لطفى محمود|يه|ئشه |ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

924697 حمد |حمد حسن |ره |س ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|54976 حمد حسن|لعزيز |رقيه عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

753927 مه|لم سل|هيم جرير س|بــــر|بــــسنتـــ  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

378|7 ف عىل محمد|ندى  رسر كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

623266 لرحيم|محمد عبــــد | م محمد رض|سل| ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

||5327 درس|جوزيف محروس تـــ| جيسيك ى شمس|د| بــــ عي 

483563 مه|مه سل|ل سل|لع|ح عبــــد |طمتـــ صل|ف سكندريه|ل|بــــ |د|

857o98 لح|لدين ص|جر محمد نرص |ه ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

Thursday, September 6, 2018 Page 15367 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

646454 لجليل محمد فوده|ن عبــــد |نوره ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

68424| لمرىس|بــــ |لوه|ء مصطفى مصطفى عبــــد |ل| لمنصوره|بــــ |د|

776623 بــــ|لوه|رعبــــد |لغف|بــــ عبــــد |لوه|يه محمد عبــــد | زيق|لزق|عه |زر

6|2o6o تـــه|بــــوشح|در عىل |لق|ر محمد عبــــد |من |تـــربــــيتـــ بــــنه

36938 هيم|بــــر|ئى محسن محمد |م| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

269499 بــــو حشوه|لحميد |رقيه مني  عبــــد تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|289o لح|هيم ص|بــــر|لح |عهود محمد ص لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

4|55o4 هيم عليبــــتـــ|بــــر|دل مسعد |حمد ع| لشيخ|ره كفر |تـــج

33899| وى|لبــــرم|ض بــــدر |ري| ل رض|مي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

854o29 لعليم|نور عبــــد|عمر محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

368|47 لسيد حسنى|م ممدوح |سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

285523 ل فرهود|م كم|ء محمد س|لشيم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

25|43o هلل| |كريم صبــــىح محمد عط ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

32|283 لرحمن|حمد سعيد محمود عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

6o2949 محمود صبــــري محمد حموده لمنصوره|ره |تـــج

264|83 ى محمد عبــــ| |ء زكري|ند س|مي  |صيدله طنط

|2o526 مه جوده محمد|س|يه | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

628634 ش|لدمرد|ء صبــــرى مرتـــضى |سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

7o45|2 دل متـــول متـــول عيد|ء ع|سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|2325 لسحلول|محمود محمد محمود محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

96462 كر مطريد|ل ش|لع|حمد عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

64399| وق  لسيد|لكريم |لحسن عبــــد |رسر زيق|لزق|حقوق 

8969oo كر فرج |مريم عزتـــ ش ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

537|69 لبــــدوي|هيم |بــــر|هيم خليل |بــــر|ن |يم| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6o93o طف فرغىل سيد|يتـــ ع| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

33|795 ى بــــريك|عمر محمود ع يد حسي  |بــــ بــــنه|د|

8o8826 هلل محمد|يوسف محمد عبــــد ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

8o9757 تـــه محمد|ء محمد شح|سم| ي|عه |زر
|لمنى

9o3568 حمد |مدى |لح|حمد |د |بــــو عي| ج|تـــربــــيتـــ سوه

64o262 لنجدى|لبــــديع حسن |وي عبــــد|لشبــــر|مريم  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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4284|9 لعربــــى|لغنى |لسيد عبــــد|م مرضى عبــــد  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

4753o3 ء نسيم تـــ|بــــيتـــر ه |درس حن|ئى سكندريه|ل|بــــ |د|

69882 لسيد جمعه|مه |هديل سل م بــــنى سويف|إعل

4379|2 تـــ|هر وجيه شتـــ|م م|ريه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

768o65 حمد|فع |لش|لسيد محمد|هلل |منه  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

826547 ل حسن محمد|سلىمي جم قرص|ل|فنون جميله فنون 

3o82o لسيد محمد|دل |ليه ع|ع هره|لق|حقوق 

6o7o95 د|سع|ل|محمود أكرم محروس  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

343|39 حمد عفيفى|عيل |سم|ء محمد |شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4o5588 قتـــ محمود | حمد مىك|رسر سكندريه|ل|حقوق 

6283o2 هلل صديق|طف محمد عبــــد|لرحمن ع|عبــــد ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

2542o| ى|ء حمدى محمد ش|رس| هي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7664o4 س عوض محمد|دل عبــــ|ع| رول بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8o3998 ض|رس سيد ري|محمود ي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

32|347 لرحمن محمود|لرحمن محمود عبــــد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

273294 |لرحمن عط|م عبــــد|لرحمن عص|عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

5o7743 ى سل|رس| مه|مه مصطفى سل|ء خي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

84|666 ى|عبــــد ى محمد حسني  لرحمن حسني  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

|4|772 عمر مصطفى حلىم عطيتـــ ن|علوم حلو

|3447 ن محمد محمد عىل| مي  ه ى نوعيتـــ جي 

62369| لسيد مشعل|يدى محمد رزق |ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|2oo22 ه سمي  عزمي | نوس|سطف|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

8o48|5 يسي|لعو|هلل |لمنعم عبــــد|ء عبــــد|يه عل| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

48o357 لد عتـــيق ربــــيع عىل خليل|خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

869o89 ى|م يوبــــ|مي |ثــــروتـــ غن| رتـــي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

49679o لسيد حسن طلبــــ|ندى  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|42|98 ن|حمد عثــــم|حمد عطيه | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

664|5 ى|رضوى حمدي حسن  مي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

87282 لحليم|محمد لطفى ربــــيع عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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4o9799 بــــ|ح موىسي شه|لفتـــ|يه عبــــد | ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

643|8o لرحمن حسن|م ديجول عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

243o25 د|لجو|ن عبــــد|م محمد شعبــــ|سل| هره|لق|حقوق 

4225|o بــــيه|لخ|لحميد محمد |ميتـــ محمد عبــــد|س ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|6o277 لسيد عىل|يمن |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3336|2 ن محمود|لد محمد سليم|خ |ره بــــنه|تـــج

624289 ي|لجن|لسيد طه محمود |حمد |
ينى ي صىح بــــور سعيد

معهد فنى

6o933| لقطىط|هيم |بــــر|هيم محمود |بــــر| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

|34|88 رس محمد محمد|ء ي|دع تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

|37343 د|عىل فتـــىح محمود ج هره|لق|ر |ثــــ|

886452 ن قضبــــ |دل رمض|لرحمن ع|عبــــد سكندريه|ل|صيدله 

|33582 ف ك|م  مل يوسف|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5|798| ل عىل بــــسيوئى|لسيد جل|يه | تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

624o| لغنى|ن عبــــد |لد رمض|حمد محمد خ| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

836466 هلل محمود معبــــد|مروه فرج  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

48479 لعزيز|م سيد محمد عبــــد |بــــتـــس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

429445 د|يق فؤ|شنوده جورج ف |طبــــ طنط

|72528 |مصطفى مجدى محمد زكري ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

777o67 عىل محمد منصور| حمد رض| زيق|لزق|ره |تـــج

688892 ف سمي  محمد عيد عوض| رسر لمنصوره|طبــــ 

84|826 ي |لموجود عبــــد|د عبــــد|زي
حمد|لرضى ج|ره سوه|تـــج

34o3o| لبــــطل|لم |لم سويلم س|حمد س| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

68467o يىح|لطن|للطيف |حمد محمد عبــــد |ليىل  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

7||34| هلل| |در محمد عيد عط|محمود ن ره بــــور سعيد|تـــج

35829o م|رق محمد تـــه|رحمتـــ ط سيه|نوعيتـــ عبــــ

48o384 لدين لطيف عىل|لدين محمد نور |ء |عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

325835 لح حسن|حبــــيبــــتـــ عزتـــ ص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|6o4o ى عبــــد |لح|زينه عبــــد  فظ|لح|فظ حسي  هره|لق|ره |تـــج

7|55|5 ى |رس| ح|لفتـــ|حمد عبــــد |ء حسي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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|4|o|| لكريم|لحميد حموده عبــــد |هدير عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

643|23 لم|هبــــه سمي  محمد محمد س تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

||8o85 ف |ره |س نيس|ميل |رسر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

236o5| يف مصطفى خرصى رحمه رسر ن|بــــ حلو|د|

868232 بــــ محمد بــــرعي|يه|محمد  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

246|2 يف |ه در|لق|حمد عبــــد |جر رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

67963| بــــينى محمد |حمد | بــــينى|لشر لشر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

3472|4 وي|لحفن|ء محمد عىلي نبــــوى |ل| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

7675|5  عىلي|منه 
ى ن قنديل|هلل مدحتـــ حسي  لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

49o766 ي
ن|شد رمض|محمد رشدى ر| دئى لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

ألسكندريتـــ|بــــ

227424 هيم|بــــر|هيم محمود |بــــر|محمود  هره|لق|ره |تـــج

|778|6 ى وجيه ظريف ملك مي  ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8o3462 لس  ى |كي  ى|سعد |مي  مي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

868435 رص عطيتـــو محمد|حمد ن| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

87862o حمد |بــــتـــ |ل ثــــ|م جم|بــــتـــس| سيوط|ره |تـــج

4|3776 لبــــسيوئى|بــــ |لتـــو|دل عبــــد |بــــ ع|لتـــو|عبــــد  |بــــ طنط|د|

8|3396 لعظيم|نور عبــــد|ربــــيع | نور ي|نوعيتـــ 
|لمنى

5o2774 تـــه عىل|ر معتـــمد شح|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6oo948 ح محروس جبــــر|لفتـــ|بــــر عبــــد |ء ص|ل| |بــــ طنط|د|

||6343 عيل|سم|بــــثــــينه مصطفى سعد وخري  ى شمس|زر عه عي 

|6648o لحميد|مه عبــــد |سلىم عطيه سل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

222373 شتـــ محمد|بــــ سيد محمد عك|مهتـــ ى شمس| لسن عي 

|3o78| هلل|لسميع عبــــد |هلل عبــــد |م عبــــد |سل| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

845769 ى|سم| ء موىسي محمد عىلي حسي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

4||o76 بــــو عيده|لمجيد |لرحيم عبــــد |زينبــــ محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|68423 لق حسن|لخ|لد عبــــد |كريمه خ |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

68554 هلل|د|لح ج|ن عوض ص|يم| لفيوم|ر |ثــــ|

449365 هلل|محمد سمي  محمد سعد  |حقوق طنط
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362738 حمد محمد|محمد محمد عىل  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

|64|93 حمد محمد رأفتـــ|لدين |بــــ |شه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|8522 شور|م ع|لسل|هلل أحمد أحمد عبــــد|منه  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

86|737 لحميد بــــدوي|ح عبــــد|م صل|هش دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

2453|o حمد|حمد |لعظيم |ء عبــــد|لىمي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

92285o بــــ عىل  |حمد رزق دي| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

7o8993 زق عيس|لر|هيم عبــــده عبــــد |بــــر| لمنصوره|بــــ |د|

|38|83 لرحيم|م محمد محمد عبــــد |محمد حس ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

4|4o35 ي يونس |يه عل|
ى
حمد رجبــــ|ء شوق |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

66o46 ى محمود  هد|لش|حمد |عمر محمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6o2239 ن منصور|م محسن عيس سليم|له| |بــــ طنط|د|

22634 للطيف|ربــــ جمعتـــ عبــــد |حمد مح| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

448792 ى|ي| ن|دي رس صبــــىح محمد حسي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

482593 ف كم|مريم  وي|لبــــسط|لدين |ل |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6||9|o ه ن لسيد|د |لسيد حم|جح |ني  |بــــ طنط|د|

8|6o86 رجي|زهري ج|ل|لدين |ء |محمد بــــه ره بــــنى سويف|تـــج

632o25 حمد|ح محمد |لفتـــ|هلل سمي  عبــــد |منتـــ  زيق|لزق|نوعيتـــ 

358597 ن|لرحيم مهر|بــــر عبــــد|ء ص|سم| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

9o62|3 لحميد سعد محمد |دهم عبــــد| ج|علوم سوه

464927 لديسر|ح |محمد عىل صل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

859586 م يوسف|لسل|حمد عزتـــ عبــــد| ي|طبــــ 
|لمنى

6o4363 عىم|ل|محمد مسعد عىل محمد  |حقوق طنط

8o|724 فظ|لح|لرحيم عبــــد|حمد حمدي عبــــد| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8|9278 قتـــ محمد سعد | عيل|سم|رسر ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

89o546 حمد محمد حسن |مصطفى  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

677774 لحميد|حمد يحن  فهىم عبــــد | ط|بــــ دمي|د|

637795 حمد عسكر|مح عطيه |لرحمن س|عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

75|85| لس وديع نرص  سكندر|كي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6888| محمد عيد محمد عىل ره بــــنى سويف|تـــج
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|4949o هيم|بــــر|هدير مصطفى محمد  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

966o2 لغنى حسن|محمد محمود عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

482|94 ف |محمد  لمجيد|حمد عبــــد|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

494257 لففى|م محمد رجبــــ سعد |سل| ره دمنهور|تـــج

26367 هيم|بــــر|محمد محمود محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|8923 س|د وليم غط|عم| رين|م ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

282242 حمد ذىك|ئى |محمد ه تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

2537|o حمد فتـــىح محمد حفيشه| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8o53|2 حمد|محمود مخلص سيد  ي|علوم 
|لمنى

3575o6 رى جعفر|لبــــ|حمد عبــــد|لدين |ء |جر عل|ه |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

||82o3 رشدى نجيبــــ| تـــرن رض|ك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

629|77 ف محمد بــــديع محمد كيل|بــــسمه  ئى|رسر زيق|لزق|صيدله 

258372 لشيتـــي|حمد |حمد محمود | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

4o73o3 ى|بــــر|حمد |ء |شيم هيم عبــــده حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68779 لسيد|شم |ن ه|رمض| دين لفيوم|صيدلتـــ 

67|79 يه محمد فتـــىح متـــول| لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

27o|6| لشتـــيىح|لنرص |بــــو|هر محمد |م ط|سل| ى شمس طبــــ عي 

5288o لمجيد|نور محمد سعيد عبــــد  طبــــ بــــنى سويف

34o8o4 لسيد|م |لسل|ل عبــــد|محمود جم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|335o4 مد خليل|ل ح|محمود جم ى شمس هندستـــ عي 

226335 حمد محمد محمود|كريم  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

246|39 ي شوشه|حمد ع|
طف مصطفى مصطفى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6223oo لحديدى|م عىل عىل |سل|وجدى  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

693679 لسيد|د |لجو|لسيد عبــــد |لسيد |محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

9o6332 ه |لل|حمد عبــــد|لسيد |ده |غ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

365572 لدين|ل |لرحمن حسن محمد كم|عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

342544 لجليل عىلي محمد عىلي|عبــــد ى شمس حقوق عي 

679338 لسيد|رق حلىم |محمود ط لمنصوره|هندستـــ 

679896 لحميد|حمد عبــــد |لحميد محمد |ندى عبــــد  لمنصوره|حقوق 
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76oo52 هلل|ر عبــــد|لستـــ|حمد عبــــد |هلل |منه  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس

23|3|2 لرحمن|مه جمعه عبــــد|س|محمود  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

344339 مصطفى درويش مصطفى عودتـــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o3|o5 فظ|هلل محمود محمد محمود ح|عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7733o ح|لفتـــ|بــــو بــــكر مني  عبــــد |محمد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|67453 د عىل|محمود محمد عو ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

9o9525 ى |ي ى متـــول |سمي  يمن حسي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

88335| بــــ عىل  |لوه|بــــ نبــــيه عبــــد|لوه|عبــــد سيوط|ره |تـــج

456|4o حمد بــــكر عيس عىل عمر| سكندريه|ل|بــــ |د|

69o4|9 هيم|بــــر|لعزيز |حمد عبــــد |م |عص لمنصوره|حقوق 

5822o مل|محمد حسن عىلي ك بــــ بــــنى سويف|د|

68o426 حمد|مه |حمد سل|ر |لغف|حمد عبــــد | لسويس|هندستـــ 

835o7o ن|ده عثــــم|ن حم|شعبــــ| دين دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

832766 ي محمد |لر|حمد عبــــد|
حمد|ضى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

|764o6 ف مخيمر عبــــد |حمد | ضى|لر|رسر ن|بــــ حلو|د|

45|3|2 تـــ|لزي|عيل |سم|ء محمد |بــــه لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

282722 كر جوهر|جر سيد ش|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

877||7 لدين  |ل |رحمه محمد محمد كم سيوط|حقوق 

69|85| ف نج|يوسف  د|لحد|لقوى |عبــــد | رسر ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

8985o| يمن مصطفى عىل |حمد | ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

634777 ن|مه وجيه عثــــم|س|محمد  زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

28o7o9 هيم|بــــر|ج |لحج|حمد أبــــو |عمر  ى شمس حقوق عي 

|55|48 لعزيز محمود|ء محمد عبــــد |ول لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8o387| ن|هيم حسن مهر|بــــر|م حسن |وئ ي|هندستـــ 
|لمنى

2|9227 حمد عمر|حمد محمد |يوسف  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

365597 دل حكيم شنوده|رك ع|م ى شمس|زر عه عي 

499752 هلل|بــــ |ء بــــدر جمعه ج|لىمي بــــ دمنهور|د|

4o8932 مع|لسيد ج|لعظيم |هر عبــــد |حمد م| |بــــ طنط|د|

356928 طمتـــ محمد جودتـــ محمد عىل|ف |تـــربــــيتـــ بــــنه
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699894 محمد ثــــروتـــ عىل موىس |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

293443 لمجد هنيدى|بــــو|يمن |محمد  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

545|5 لحليم|لطيبــــ عبــــد |بــــو |د |محمد عم ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

|6749| ي|ر
دم|س |عيس عبــــ| ئى هره|لق|بــــ |د|

345253 ن|م محمد يوسف حسن شعل|سل| لفيوم|لعلوم |ر |د

73793 جر ربــــيع محمد سيد|ه لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

625|35 يف نبــــيه نجيبــــ ى رسر كرستـــي  زيق|لزق|بــــ |د|

|59448 لرحمن عىلي|دل عبــــد |بــــسنتـــ ع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

||7773 يف عبــــد  ه رسر لد|لوكيل خ|ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

33o237 تـــ | ف عدلي محمود|مي 
رسر ي |

|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

436568 لم|ء محمد محمود محمد س|رس| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|7249o هيم|بــــر|لسيد حسن |رق |ط لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

334483 شد|لعظيم عىلي ر|مصطفى عبــــد لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4888o2 لرحمن مصطفى مصطفى محمد|عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

493|63 ر|لنج|هيم |بــــر|هلل محمد |هلل محمد عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2|24o وس|ندر|دل بــــرسوم |فيليبــــ ع هره|لق|ره |تـــج

332o6 يف |ف لطوجى|حمد مصطفى |طمه رسر لفيوم|عه |زر

787o2o |لبــــ|لسيد عبــــد|ء صبــــرى |سم|
ى
ق زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

82255| سخرون|نيس |مه |وس|تـــريزه  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

3|8566 حمد|جمعتـــ بــــدير | لي|د ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

323|o5 وس|ن صفوتـــ منصور تـــ|يم| ورصى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

26|987 |ش|لدين حفنى بــــ|م |محمود هش ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

5o6869 لم|لحميد محمد محمد س|ء زىكي عبــــد |لشيم| سكندريه|ل|بــــ |د|

86749o ى|لمريد سعد |لرحمن عبــــد|عبــــد مي  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

623882 س|لم|لمعىطي عبــــده |بــــسنتـــ محمد عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

7|7374 رى|لهو|لسيد |ن مجدى عىل |يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

357537 يف|له|زق عبــــد|لر|صف عبــــد|ء ن|هن دى رسر |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

68836| ن|لسيد يوسف سليم|ح |بــــسمه صل لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o2779 ى |لرحمن |عبــــد  لجندى|نس محمد حسي  لمنصوره|هندستـــ 
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329o65 لنبــــي|هلل بــــيوم حسبــــ |حمد سمي  عبــــد| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

6888|6 بــــوزيد|حمد |عمر محمود عمر  لمنصوره|بــــ |د|

39|32 شد|سندس خلف جمعه ر هره|لق|ره |تـــج

699662 لمتـــول|حمد محمد |رس محمد |ي ج|ره سوه|تـــج

9o|867 لس ن | دى نظي  لوق|كي  ج|بــــ سوه|د|

7|7538  محمود |ص
ى
لعدل محمد|ق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

623777 ر|ح عم|لفتـــ|لحميد عبــــد |م عبــــد |ل س|س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

334o42 ى روبــــيم|د سمي  ش|ميل| مي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6|o323 صف|لجليل ن|رق عبــــد |ء ط|دع لمنصوره|بــــ |د|

62323| ج |ر مصطفى خف|لغف|ح عبــــد |دتـــ صل|مي ط|معتـــ دمي|علوم ج

|525oo حمد عرفتـــ|بــــو زيد |عمر  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|7535 ى سم ذكرى يوسف  |بــــ| يوستـــي  سيوط|علوم 

2|72|4 صف|صف محمد ن|محمد ن| ر|ي دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4|47|2 تـــ ج هلل|ح يوسف خي  |بــــر صل|ني  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

23o|38 ل وجيه ذىك|بــــولس كم ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

768o73 هيم|بــــر|هيم محمود |بــــر|نعمه يوسف  لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

6366| لمعبــــود جوده مهلهل|بــــر عبــــد |حمد ج| ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

864o7| مد محمد|حمد محمد ح| زيق|لزق|حقوق 

262989 يد|ء نبــــيل شبــــل ز|ل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7o2|73 هيم سعد عيسوى|بــــر|م |كر| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

43748 هيم|بــــر|د |رس رش|ء ي|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69o376 لغنى|ع عبــــد |لرف|هيم |بــــر|محمد  هندستـــ بــــور سعيد

27825| لمجد|بــــو|ىسر |لغبــــ|محمد سعيد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|4948o ي
مجدى محمد محمد| دئى ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ ى جي 

33o238 هلل|غنيىم خي | ميمتـــ محمد زكري| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6846o2 لشيخ|ء محمود محمد رفعتـــ |رس| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

9o677o د نرص موىس عىل |جه ج|تـــربــــيتـــ سوه

37458 عمر فرغىلي عىلي سيد هره|لق|ره |تـــج

|44286 ود|نوبــــ سمي  عزم د|بــــ| ن|بــــ حلو|د|
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|576o4 ه عبــــد | لغنى|هلل عبــــد |رص حمد |لن|مي  هره|لق|ره |تـــج

495653 لسميع يوسف|م عبــــد |هلل هش|عبــــد |حقوق طنط

5898o حمد|طمه محمد عىلي |ف تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

325444 ى محمد عىل محمد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o2735 دى|لن|لحميد صبــــح |دين صبــــح عبــــد |ن لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

685o87 بــــ|هيم محمد سنج|بــــر|لد عىل |خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

246|o6 ح أبــــو مصطفى|لفتـــ|حمد مجدى عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

256|75 مصطفى محمد غريبــــ علوى ي صىح بــــنه
|معهد فنى

6|3o5 حمد|لمنعم |عزتـــ عىلي عبــــد  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

3|8876 لحميد|عيل عبــــد|سم|لحميد |بــــ عبــــد|رح هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

782o5 ف محمد عبــــد |ن |يم| م|لسل|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

827728 لعزيز|بــــتـــ عمر عبــــد|حمد ثــــ| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

6|295o ن عزبــــ|لسيد محمد عثــــم|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

273442 م تـــوفيق|د عل|ر عم|من لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

756739 هيم|بــــر|ء عىل محمد |سم| |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

77|8|8 هيم|بــــر|عيل |سم|ء محمد محمد |سن بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

4o4962 لرحيم|هلل مبــــروك عبــــد |ء عبــــد |م عل|ر سكندريه|ل|ره |تـــج

875535 غبــــ |ل فتـــىح ر|حمد جم| سيوط|نوعيتـــ فنيه 

96794 ى هلل|لسيد فرج |ثــــروتـــ عبــــد| مي  ن|حقوق حلو

7|55o6 حمد محمد محمد شبــــل خلف| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|9522 ن محمود قنديل يسن محمود|نور |بــــ طنط|د|

3522|6 هيم|بــــر|هيم محمود |بــــر|حسن  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

847989 محمد طلعتـــ موىسي| عل ن|تـــمريض أسو

246527  ه
ى
فظ يحن |ئى فهىم ح|صدق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

64oo84 لسيد|زيزي محمد محمود محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

696252  محمد عبــــد 
ى
ي|لحميد |شوق

لعفيفى هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

9o5|42 ء حمدى محمود حمزه  |نجل ج|بــــ سوه|د|

4||22| ه ي هلل|بــــ |رس شبــــل ج|ني  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

497475 لم|ره مصطفى غنيم س|س بــــ دمنهور|د|
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869343 وي|محمد يوسف عىلي سل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7865|3 ى عبــــد|حمد حس| |نور يج|له|لرحمن |ني  زيق|لزق|حقوق 

68298o بــــينى عبــــيه|لدين |سلىم محمد محمد شمس  لشر لمنصوره|عه |زر

296492 لنبــــى مندوه|طف عبــــد|محمد ع ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

62o37| ي|مل محمد |رس محمد ك|ف
رى|لىحى ط|معتـــ دمي|علوم ج

|5|69 ف |سلىم  ى |رسر هيم عطوه|بــــر|مي  هره|لق|بــــ |د|

627535 لق|لخ|سمر محمود عطيه عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6o634 حمد زىكي|ء محمد |شيم بــــ بــــنى سويف|د|

238o96 د خليل|خلود خليل محمد ج هره|لق|حقوق 

|24374 ي|ه
|د |حمد فؤ|كرم | |ئى

ى
لزقزوق |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 
ل|ألعم

253||4 ر|دويد| ن محمد رض|يه شعبــــ| ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

3447|4 دى حسن بــــلح|له|حمد عبــــد|ندى  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

679|93 وي|لدربــــ|حمد |هيم |بــــر| |زم رض|ح لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

623348 دى عيسي|له|ئى محمد عبــــد |رتـــ ه|س ط|بــــ دمي|د|

|498|2 لم|هلل س|ء عبــــد |محمود عل ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

8|o237 هيم|بــــر|محمد محمود رشيد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o2953 هيم|بــــر|مصطفى لطفى فرج  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

9|7|78 ن  |لحفيظ عثــــم|لدين عبــــد|د |بــــ عم|شه كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

8|7886 ي حسن|نوره حسن كيل
ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

889|o هيم|بــــر|رس محمد فرج |ن ي|يم| ى شمس|زر عه عي 

779298 حمد جميل|م سيد |حمد حس| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

465|58 لسنيىط|عيل سعد |سم|لمغنى |سلسبــــيل عبــــد  |حقوق طنط

|56o35 مريم جرجس جلبــــى حبــــسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

26826 حمد محمود|ر محمود |من تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

64486 يمن محمد عيد|ميمه | لفيوم|ر |ثــــ|

54||49 لد سعيد مصطفى|أحمد خ سكندريه|ل|حقوق 

3|9884 وق مصطفى سيد عربــــى رسر سيه|نوعيتـــ عبــــ

634672 ره عوض|جد كرم بــــش|يوسف م زيق|لزق|ره |تـــج
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4|29oo لمجد|مل أبــــو |هيم ك|بــــر|ر |من |نوعيتـــ طنط

784356 ن|لمنعم عيد سليم|ر عبــــد |من زيق|لزق|حقوق 

4o7|92 ن|هيم زي|بــــر|لغنى |ء محمد عبــــد|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

858942 ي نعم ن|نجفه سعد خي  ي|بــــ |د|
|لمنى

76o2o2 عمر مجدى بــــكرى عىل لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

9o63o7 حمد محمود حسن |ن |يم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7||674 ي
حمدى وليد حمدى شلبــــى محمد مصطفى لمنصوره|ره |تـــج

53o399 د|ح عي|ئى محمد محمد صل|م| ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

4|33|5 لسيد محمد محمد خليل|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

76||o6 ه شح| حمد محمود|ذل |تـــه ش|مي  ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

22o86| ده|دل محمد خليفه حم|دين ع|ن ى شمس|د| بــــ عي 

87o335 عيل|سم|شم |سحر خليفه ه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

68o385 ى عبــــد  تـــى|لفرح|ىط |لع|عمرو حسي  لمنصوره|طبــــ 

77765 هلل|لسيد عبــــد|دق |مهند محمد ص رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

27|543 يده|ز| مصطفى زكري| ر زكري|من ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2729|| لرحيم محمد|ن محمود عبــــد|يم| دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

|68522 ي عدلي نرص |دى ه|ف
هلل|ئى تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 

بــــطموه

334992 لدين مصطفى|ء مصطفى محبــــ |سم| ى شمس|زر عه عي 

27|968 حمد|هيم سيد |بــــر|لرحيم |يه محمد عبــــد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

84|23o ن|حمد محمد زيد|ن |يم| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

777772 ح|لفتـــ|ح محمد أحمد عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد | ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

333522 ي سيد محمد
محمد مصطفى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5248o7 هلل حسن محمد|ن محمد فتـــح |مرو سكندريه|ل|هندستـــ 

52ooo6 نىح  سعيد فتـــىح غريبــــ| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

236o87 هبــــ|لر|هلل |مريم نظىم فوزى رزق  هره|لق|ر |ثــــ|

535669 لمرصى|هلل عزتـــ محفوظ عىل |عبــــد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ
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752o7o لخي |بــــو |ن محمد عىل |حمد شعبــــ|كريم  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

22|383 هيم|بــــر|ح حسن محمد |حمد صل| هره|لق|ره |تـــج

228283 بــــ|لدين دي|ل |محمد كم| دين ن|بــــ حلو|د|

26|o36 لفضيل|مه بــــسيوئى عبــــد|س| |ر|ي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

27o453 لدين|حمد نرص|ض |يق ري|ض ف|ري |هندستـــ طنط

4892o| ح|لفتـــ|يد عبــــد |ح ز|لفتـــ|مل عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48o693 فعي حسن|لش|رتـــ محمد |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

833|7| |لوف|بــــو|لسيد |ن محمد |يم| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5|3264 يف|هر |كريم نبــــيل يونس ط لشر عه دمنهور|زر

33228| هيم|بــــر|ن |حمد محمد زيد|ء |لىمي |نوعيتـــ بــــنه

829843 ء ممدوح فكري محمد|رس| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

373496 هلل|حمد محمد عبــــد|هلل |ن عبــــد|نوره ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

|52283 ى محمد عبــــد  لعليم يسن|نرمي  هره|لق|هندستـــ 

679|47 لسيد|للطيف |حمد عبــــد |م محمود |سل| لمنصوره|حقوق 

5|3|38 لغنى|ن محمد محمد عبــــد |مسعود رمض سكندريه|ل|صيدله 

422539 لم عىل|لم س|ج  س|ن ن|يم| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7552o6 وى|مه عطيه هند|س|ن |نوره تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

345|2| مر|رق محمد حسن ع|منيتـــ ط| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

87|o8 ي عىلي|خلود س
لم مصطفى ن|حقوق حلو

|4o9o لمعبــــود محمود|حمد عبــــد |سندس  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

25534| جع|تـــ منصور مر|مرضى فرح| ر|ي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

365728 لصغي |لدين مصطفى |حمد نرص | ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4|59|9 لزغبــــى|هيم عىل |ء إبــــر|وف لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

34|682 ى |يمن عبــــد|ن |يم| لقرم|للطيف حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

888|57 عمرو محمد قرىسر عىل   سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35537 ى محمود |حمد | ر|لشع|حمد خليل حسي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3625o3 لحسينى|هد |رق مج|ن ط|رو ى شمس|تـــج ره عي 

63866o ف عبــــده جرجس حن|ردين |ن |رسر زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

88|o28 وق  لكريم |حمد محمد عبــــد|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 
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3|7o5 حمد|بــــر عوض |محمد ص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89|325 حمد |ن محمد |حمد عثــــم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36o274 حمد مجدى سعد محمد سعد| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|73328 حمد سيد محمد|لد |خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o4682 ي
ور|لمجيد مج|تـــ عبــــد|م بــــرك|عص| دئى سكندريه|ل|عه |زر

894427 عيل |سم|عيل عنتـــر |سم|ر |من ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

834o98 ي محمد|كريمه رمض
ن مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

8o3372 لعزيز|لعزيز منصور عبــــد|محمود عبــــد ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

867|77 ل حسن|حبــــيبــــه حسن جل ن|سو|حقوق 

5258o8 ح|لفتـــ|در عبــــد |لق|ء عبــــد |عمر عل سكندريه|ل|هندستـــ 

23433o مجدى نبــــيل عىل حسن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2896o لرحمن|حمد عبــــد |لمنعم |حسن عبــــد  هره|لق|حقوق 

267955 لسيدعىل|حمد صبــــىح عىل | ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

2225|5 هلل|هيم عبــــد|بــــر|هلل |هلل محمد عبــــد|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

28|597 لد يوسف حنفى عطيه|تـــ خ|ي| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|345o8 لمقصود|مه سيد عبــــد |س|يدى |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|48235 لحميد|عىل عبــــد | ء رض|سم| هره|لق|ره |تـــج

|72697 لدين محمد ربــــيع حسن|عز تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||5779 سمي  جرجس لطيف| ري|م ى شمس هندستـــ عي 

4|696o ي|ر
تـــ موىس|لشح|د فوزى |عم| ئى لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

262o|5 ن|عيل رشو|سم|بــــر |فتـــىح محمد ص |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

27944| حمد لبــــن|لسيد |هلل |عبــــد |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

83|o33 ه | ن|حمد حمدي رضو|مي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

8o953 ء حسن سعودى محمد|فد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

757845 هيم|بــــر|وى |محمد جد| ند لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|29399 لمحسن محمد|هر عبــــد |ل م|بــــل ى شمس|تـــج ره عي 

|363o5 رس محمدين هريدى|طمه ي|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

758465 حمد محمود|حمد |هلل |عبــــد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى
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|277|4 حمد موىس شلبــــى|م |ن عص|ريم|ن دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|32656 رق يحن  محمد|سلىمي ط هره|لق|حقوق 

326o37 لمنعم|رتـــ حمدى محمد عبــــد|س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

568o3 ى|كريم محمد عىل  مي  ره بــــنى سويف|تـــج

783o88 ى عبــــد |يم| ى|ن حسي  لعزيز حسي  زيق |لزق|تـــمريض 

76||26 ن|لسيد محمود رضو|ل |س ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

645|5o رى|لطمبــــ|حمد مصطفى محمد محمد | ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

5|3443  محمد محمد خليل
ى
محمد شوق لشيخ|عه كفر |زر

8|4253 للطيف|لحبــــيبــــي عبــــد|ممدوح محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

64|9|9 ن|لحليم سليم|حمد عبــــد|رق محسن سيد|ط زيق|لزق|ره |تـــج

693673 |للطيف محمد |مد عبــــد |للطيف ح|عبــــد 
ى
لدسوق لمنصوره|هندستـــ 

522387 حمد|م مشحوتـــ محمد سيد |طمه هش|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

487767 ض|لمحسن ري|مصطفى يشى عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

3||484 حمد حمودتـــ|حمد محمود |محمود  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

76o228 لرحمن محمد محمد|حمد بــــهجتـــ عبــــد | تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

49||o دى محمد منصور|بــــ ن|يه| ن|بــــ حلو|د|

235292 ى عىل | حمد|حمد محمد حسني  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

864o5| محمود حمدي يونس محمود ي للفن|
|دق قن|لفنى

5829o شه|خلود محمد رجبــــ عك ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

445499 حمد عىل سيد عىل|خلود  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

446547 حمد يوسف|حمد خليفه محمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

42o974 لمدبــــول|ض |ل محمد ري|من لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

485964 لرؤوف|رك عبــــد |رق محمد مبــــ|سندس ط عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

339o44 وق س م حمدى مدبــــول عبــــده|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

629689 ي
م|لسل|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|لسيد |ء |ضى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

زيق|لزق|بــــ

|4|77| لرحمن محمد|د عبــــد |عمر عم هره|لق|عه |زر

4568o9 ى|طه محمد طه محمد ش هي  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |
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|68654 مد حنفى حسن|م ح|زم هش|ح كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|7522 هيم محمود|بــــر|دل |ريم ع ى شمس هندستـــ عي 

244473 د مصطفى|لرحمن عو|رق عبــــد|لرحمن ط|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3o4|| در|لق|ن عبــــد |هر شعبــــ|بــــسمله ش هره|لق|علوم 

|75228 يد|لعليم ز|حمد عبــــد |جد |م تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

285o48 للطيف محمد|محمد مصطفى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

862744 لعظيم حسن|ن صبــــري عبــــد|نوره دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

784364 وي|لشبــــر|لسيد |هلل |منى عبــــد  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

283oo2 هيم محمد محمود|بــــر|هلل حنفى |عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

8965o3 يمن فتـــىح محمود  |ريم  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

269725 لسيد|ر فرج |لستـــ|ح عبــــد|ذ صل|مع ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7oo54 حمد|ح |سيد صل| ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

9|9o89 عيل مرىس |سم|ل |حمد كم| سيوط|حقوق 

857623 عر|حمد و|ل |حمد جم| سيوط|حقوق 

56666 ل عىل مصطفى|جمعتـــ جم ره بــــنى سويف|تـــج

894959 در محمود |لق|لحسن محمد عبــــد| ج|حقوق سوه

5|9325 ف محمود |ن |حن موس|عيل ن|سم|رسر عه دمنهور|زر

7|8|o7 حمد|لد سعيد |ن خ|نوره لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

69328 هلل|هلل عيس عبــــد |م عبــــد |ريه لفيوم|لعلوم |ر |د

765o68 ى|بــــر|محمد محمد مسعد | حل هيم عني  علوم بــــورسعيد

23|256 يف سعد  حمد|محمد رسر هره|لق|علوم 

255222 لحميد خليل|مه عبــــد|س| |ر|ي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

77oo9o ه ى مي  عمر عىل محمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o7|49 لعزيز محمد|حمد عبــــد|رق |سلىم ط لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

234o7| لرحيم|رص خليفه عبــــد|ن| زكري ن|بــــ حلو|د|

788772 لليثــــى|هيم |بــــر|لح |حمد ص| ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

546465 صل|در فرج و|لق|د سعيد عبــــد |فؤ تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

9|82|| حمد |بــــتـــ |ن ثــــروتـــ ثــــ|يم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

442|26 هيم|بــــر|بــــ عىل |لوه|كريم عىل عبــــد لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 
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488725 نوبــــ مدحتـــ مكرم وديد|بــــ| لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

247575 ى محمد محمد ر|ي شد|سي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

64|635 هيم عوض عدل|بــــر|ح |سم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|44672 لسيد عىل|لسيد حلىم | دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

326758 رص عطيتـــ نرص|رضوى ن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

786757 ى در زىك بــــطرس|ن| كريستـــي  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

|65762 ه سيد رمض| ن محمود|مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8776o5 هيم  |بــــر|لمنعم |هيم عبــــد|بــــر|رك |تـــبــــ سيوط|طبــــ بــــيطرى 

58695 هيم قطبــــ|بــــر|روفيده محمد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

82|9o7 رس سعد بــــكر موىسي|ف ي|بــــ |د|
|لمنى

253|4| ف عيد شح|ء |دع تـــه|رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

638394 لسيد|هيم متـــول |بــــر|حمد سعيد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25262| ل|لشه|لمرضى |ئل عبــــد|يه و| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

49|499 وى|لسعد|حمد |عيل |سم|يتـــ مجدى | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o8847 حون|لعزيز رزق ط|ء عبــــد |لىمي |بــــ طنط|د|

87968 هلل|لرحمن عبــــد|ندى عطيتـــ عبــــد  ن|حقوق حلو

772|74 ى فتـــىح سع ى|منى حسي  ده حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|6557 هلل محمد|ء محمد عبــــد|لشيم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

62o|24 لسيد هديهد|لسيد محمد |ل |من ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

34oo95 هيم دحروج|بــــر|حمد |لح |ن ص|سلو ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

862667 هلل|هلل حمزه دخيل |محمد دخيل  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

33237o لعزيز|عبــــد| ش|ء عيس بــــ|وف |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

897o87 هيم |بــــر|بــــتـــ |بــــ حسن ثــــ|رح ج|بــــ سوه|د|

25799 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|رص |ء ن|دع هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

47996 حمد محمد عيس محمد| هره|لق|طبــــ 

4o6o89 ندى عىل محمد عىل خليفه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69|oo| بــــد|ن ع|لسيد رمض|مصطفى محمود  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6943|2 شد|هيم ر|بــــر|ندى منسوبــــ محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

54358| لمسيح|يز جريس عبــــد|جريس ف| رين|م بــــ دمنهور|د|
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529635 در رسور|لق|ح عبــــد |حمد نج| ي|هندستـــ 
|لمنى

522849 ق|لسيد رمىل |م  وى|لشر عه دمنهور|زر

8553|| حمد|حمد |د محمد |لجو|حمد عبــــد| ره بــــنى سويف|تـــج

||4863 ده محمد|يمن حم|حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

627979 ي|لسيد محمد |حمد |محمد  حمد بــــحي  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

7|229| لح|ن محمد ص|لرحمن محمد رضو|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

6o7875 لمرغنى|لسيد |حوريه محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7|3oo ح|ن محمود عىل مصبــــ|يم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7823|5 هيم|بــــر|لسيد عىل |م |هلل س|عبــــد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

278475 سلىم رزق غريبــــ يوسف تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

345328 لمرشدى|كريم محمد محمد عىل حسن  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

624|8| ي |دق |رس سعد محمد ص|ي
ى
يغ|لص|لدسوق لمنصوره|طبــــ 

79276o ف |همس  مه|لسيد عىل سل|رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4o7259 لسيد محمد|رحمه حسن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

525769 لعزيز محمد حسن|لسيد عبــــد|مصطفى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2486o9 هلل|بــــ |رحمه محمود عىل ج ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2489|2 لشبــــينى|لمجيد |مجد عبــــد|ريم  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3456|3 حمد سمك|دل محمد |منى ع ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4|4326 لحفيظ منصور زعربــــ|عبــــد | رن |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

762|o8 لمليىح |حمد عىل |حمد محمد | ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

5||||5 محمد محمود بــــسيوئى يوسف عيد معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

344o2o تـــ|لسعد|بــــو|ندى محمد محمد  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o3326 بــــد|هلل ع|ء عبــــد|لرحمن عل|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

56797 حمد|لعزيز |عمرو محمد عبــــد ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

87858 عوض سعيد عوض سعيد لفيوم|حقوق 

228o82 حمد|لدين سيد |د|جر عم|ه ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

26224| لحميد مصيلىح|حمد محمد عبــــد| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|752|6  عىل |حمد |
ى
|لدسوق

ى
لدسوق ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 

منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

9o|54o رص موىس محمد |ئى ن|م| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

Thursday, September 6, 2018 Page 15385 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5o5784 هيم جيد بــــخيتـــ|بــــر|نور |ميشيل  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

843||8 زر|نبــــيل يوسف ع| رين|م ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

868699 هيم|بــــر|ن محمد |هيم عثــــم|بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

435o7 لعزيز|س عبــــد|حمد عبــــ|ء |عصم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

756289 ي
و عبــــد | |دئى لغنى محمد|مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

82888 ى سيد عبــــ|جه س|د خي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

35528| هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|جر |ه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8768|| ى محمود |ر ن|من رص حسي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

429954 بــــ ممدوح محمد تـــرىك|شه |حقوق طنط

257o3o لمنعم سلطح|رضوى محمد عبــــد ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

4o65oo ن لصبــــىح|حمد عوض |ممدوح | مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

2|98o5 مر|لبــــديع ع|بــــر عبــــد|ندى ص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||999o ف سعيد عبــــد |حبــــيبــــتـــ  رص|لن|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

84o967 لسيد|ود عبــــد|مريم مرقس د ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

3322o3 متـــ|دى سل|له|رس محمد |حمد ي| |نوعيتـــ بــــنه

3|4224 ء سيد عزبــــ|لرحمن عل|عبــــد رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

5o537o ى ميخ|م ئيل|يكل كليبــــ سيفي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|6637 وى|لطنط|مح محمود |حمد س| ى شمس|د| بــــ عي 

68838| |لدين محمود فتـــىح محمود محمد |م |حس
ل|لجم

لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

82o968 سكندر|سحق |ركو صفوتـــ |م ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

442735 مر|حمد ع|عىل | ن رض|يم| لشيخ|عه كفر |زر

73o9o هلل فرج محمد|رص عبــــد |ن| دين لفيوم|تـــربــــيتـــ 

3|669o  عىلي|ء عم|دع
ى د حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|47249 عرفه محمد عرفه طه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|3o4o ى|هلل ج|لكريم عبــــد |محمد عبــــد  د حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

782oo2 وز  تـــه|حمد عىل شح|حمد |في  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

||9556 د محمد صديق|ريم عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|58452 مل سيف محمد|جر جمعه ك|ه سيه|نوعيتـــ عبــــ

|58o37 حمد محمود|حمد سيد |جر |ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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4oo2oo حمد محمود عىل مسعود| |زكري معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

|4oo7 ل|هيم جم|بــــر|دل |د ع|جه ن|بــــ حلو|د|

86o489 ن|حمد محمود عىلي زهر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

646778 عمرو بــــكر عىل غريبــــ ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

437o|9 نه|ل|لمجيد عىل |ء محمد عبــــد |سم| لشيخ|علوم كفر 

4|697o بــــ موىس|لتـــو|لسيد فتـــىح عبــــد |عزه  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

77|354 لديبــــ|لد حسن عطيتـــ |ن خ|حن تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3|793 روضتـــ محمد حسن محمد ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

763|o| ندى محمد محمود عىل خليل تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

46|74| ي محمد صل
ي|هيم |بــــر|ح |تـــفى

لففى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|35549 روق عىل|سلىم محمد ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

757o34 لسيد|لرحمن |ح متـــول عبــــد |صبــــ هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

96426 لجليل|لد محمد بــــهجتـــ عبــــد |خ لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

335o3 دريس|ندى مجدى عىل   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

86|7|2 حسن| جر محمد عط|ه تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

7649|4 ه حسن | لحلوج |حمد |مي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

25847| ن مرىس|حمد محمد رضو| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

4oo668 لح|يز عيس ص|يه ف| إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

88o926 لحفيظ سيد |ر مصطفى عبــــد|مي سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

836296 ى|خلود محمود فهيم  مي  ن|سو|علوم 

3337o لسعدئى|لمرىس |لبــــديع |حمد عبــــد |هلل |منه  ى شمس|زر عه عي 

84622| مع محمود عىلي|يه ج| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

2298|5 حمد|جح محمود |شوق ن ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

37|28o حمد|مر سعيد |ر تـــ|من |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|238|2 للـه|سحق رزق |سحق مني  | |ري|م ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

3|9oo4 ى محمد |ي حمد محمد|سمي  ن|بــــ حلو|د|
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6o47o2 هيم بــــدوى|بــــر|لسيد |لسيد |ر |مي |بــــ طنط|د|

795|7 فظ|ل محروس ح|تـــيسي  جم د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

342659 تـــ محمد عطيتـــ | هيم|بــــر|مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

898o25 لسيد مهنى |بــــر |سلىم ص ج|تـــربــــيتـــ سوه

6|9o86 لسيد محمد سيد أحمد|ن وليد محمد |يم| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

766925 بــــوحمده|حمد حسن عيد |محمد  هندستـــ بــــور سعيد

645o68 وى|لبــــر|هيم جورج |بــــر|نوبــــ |بــــ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

536824 تـــبــــ|ل بــــولس ر|بــــيتـــر جم ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

684796 لمنعم محمد|رحمه عىل عىل عبــــد  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

62834o لسيد|لسيد |حمد محمد حسنى | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|6o8| وي|لقش|ح |لفتـــ|بــــ عبــــد |يه|عمر  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

68626o م عىل محمد رجبــــ|محمود س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

44o8o5 ن|حمد سليم|م |حمد عص| لشيخ|طبــــ كفر 

2|5oo7 م|هيم عبــــده سل|بــــر|كريم محمد  هره|لق|حقوق 

427334 عيل|سم|سندس محمد محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|2|799 حمد|لسعيد |رس |زم ي|ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

76o2|| يوسف رأفتـــ فهيم جبــــره جرجس لسويس|هندستـــ 

475242 ي رفعتـــ رزق 
رد بــــطرس|دو|إيرينى سكندريه|ل|علوم 

52o5|| مل خرصى|سهيله مصطفى محمد ك ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

32672o لعظيم|حمد عبــــد|ن محمد |نوره كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

845|32 هلل|هلل محمد عبــــد|ء عبــــد|دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

858455 هيم نخله|بــــر|دي |مريم ن سيوط|حقوق 

64643 رحمه سيد محمد بــــدوى لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

57974 لح|حمد محمد ص|محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

49|58| حمد محمد عبــــيد محمد|كريم  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

63386| ن|عثــــم| رص زكري|م ن|سل| زيق|لزق|حقوق 

344952 لسميع|بــــ عبــــد|لوه|ء محمد محمد عبــــد|سم| |بــــ بــــنه|د|

24|245 لنبــــى سعيد|هلل عبــــد |ذ محمد عبــــد|مع ن|بــــ حلو|د|

638|33 للطيف|م محمدعبــــد |لتـــه|منيتـــ محمد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

773253 لغنى مرىس|هيم عبــــد |بــــر|ميه عمر |س ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 
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839428 حمد|ن |لحق حس|صم عبــــد|ع دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

89826o لرحيم |دل محمد عبــــد|لرحمن ع|عبــــد ج|حقوق سوه

438592 ي|حس
ى حنفى ى محمد حسي  م حسي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 

لشيخ

452472 صف|ىط ن|لع|هيم محمد عبــــد|بــــر|محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

447|83 ى عبــــد |لدين |سيف  ى|ر |لستـــ|حمد حسي  بــــو حسي  لمنصوره|حقوق 

36655o ى محمد |لرحمن عص|عبــــد عيل|سم|م حسني  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

34o8oo هيم|بــــر|منيتـــ محمود يوسف جوده | عه مشتـــهر|زر

5|3||9 ى|محمد وليد ف ى سكي  روق حسي  زيق|لزق|عه |زر

48967 ى|لغنى |ء محمد عبــــد |دع مي  ه ى نوعيتـــ جي 

822oo| جر فيض يىحي عطيه|ه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

2964| ن حمدى سيد محمد|شعبــــ كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

827225 دق موىسي|لرحيم ص|محمد عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

646876 هلل|لنبــــى عبــــد |ن عبــــد |ء مجدى طلعتـــ شعبــــ|سم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

863976 شد محمود|حمد ر|ن |نوره دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

43o435 للطيف حموده|هيم محمود عبــــد |بــــر|ل |نه |ره طنط|تـــج

|24||4 لسيد|ح |لفتـــ|ميسون عزتـــ عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

6253o8 ى|حمد وجدى محمد ش|ن محمد سمي  |يم| هي  زيق|لزق|ره |تـــج

84o842 ن|بــــر رمض|ء محمد ص|ل| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

72947 |عي| يىلي|دى |ف
ى |د مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

259272 ى|نوره ن محمد عىل يسي  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

262o73 م حسن عىل|حمد عص| |صيدله طنط

|42396 ول ى فلتـــ|ي| مي  ؤس|رس روبــــي  ن|علوم حلو

3|987| بــــي|حميدتـــ سيد بــــشي  عر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

677oo4 لقويسنى|هيم |بــــر|محمد محمود محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9||o96 لعز |بــــو|دق |لحكيم ص|ره عبــــد|س ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

895oo لعزيز عىل|م عبــــد |مريم هش ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

4|9467 ذل|لش|حمد محمود محمد |منيه | لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6795o8 ندى حسن محمد حسن بــــدوى ط|بــــ دمي|د|

9o4o|9 بــــوزيد |ج |رص ض|معتـــز ن ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

27|||| ل|وى هل|لشن|عيل |سم|ل |هل| ضح لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 
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|37768 عيل|سم|لد طلعتـــ |يوسف خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

48|485 يف عوض |عبــــد  ضى|لر|هلل عبــــد |هلل رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o3556 عطيه| لسيد عط|يه محمد | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6|4o29 لعليم صقر|ء محمد مصطفى عبــــد|سم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

846437 حمد محمد|مل |ل ك|نو دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

|55o63 حمد يوسف حسيبــــ حسن|مريم  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

7oo4|3 در|لق|لسيد عبــــد |لسيد محمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4765o7 نور مصطفى محمد مصطفى محمد سكندريه|ل|ره |تـــج

22926 ي محمود
يوسف محمد مصطفى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

627823 ى|حمد ش|زق |لر|ندى محمد عبــــد  هي  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

447575 عيل|سم|هيم |بــــر|عيل |سم|مريم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6397o لنبــــى|بــــ حسبــــ |لتـــو|رص عبــــد|محمد ن ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

9|3546 هيم |بــــر|حمد |مه |س|هلل |لمعتـــز بــــ| ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

76425| ن|عيل رمض|سم|ن محمد محمد |رو ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

26o349 ىط|لع|تـــ عبــــد|مه شح|ن سل|نوره هره|لق|ر |ثــــ|

7|7|55 لجوهرى|حمد |ل بــــدوى |لد جل|خلود خ زيق|لزق|حقوق 

247277 لرحمن محمد محمد شبــــل|عبــــد يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

2829o3 لرحمن عىل فكرى عفيفى محمد|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

25|79| هلل نغموش|لعظيم عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

85|o8o ي حسن فرج|ف
طمه لطفى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|328|5 هلل|بــــثــــينه عىل محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

826235 سكندر|ئيل |رس|ممدوح | مي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

697336 هيم سليم|بــــر|هيم محمد |بــــر|هلل |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

8572|| ي سلط|سلىمي جم
ن|ل مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

848646 هيم|بــــر|ن |هيم سليم|بــــر|م |سل| ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

3||636 ف |محمد  يد|حمد محمد ز|رسر ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

4o76o4 لسيد سعد|ن |رق رمض|حبــــيبــــه ط سكندريه|ل|حقوق 

4oo9o| د غريبــــ عبــــيد|لجو|ن عبــــد |نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85oo7 حمد|د محمد |لجو|رتـــ عبــــد |س ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

9|7o73 مر تـــلميذ|بــــيتـــر ممدوح تـــ سيوط|بــــ |د|
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4895|| بــــخيتـــ فهيم بــــخيتـــ| رين|م لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|6|2| ر|تـــم أنور عم|محمد ح ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

|22257 هيم محمد|بــــر|ء سيد فتـــىح |رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89968 هلل|مر |عنتـــر | لعل|بــــو |م |حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43239 هيم|بــــر|لق |لخ|محمد سيد محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|348o3 لسميع|مد عبــــد |محمد ضيف ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

443483  عىلي حسن
محمد مصطفى |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|

ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

879337 م |م|حمد |هند محمد  سيوط|بــــ |د|

6o92|6 لوش|يمن محمد رجبــــ ق| ي صىح طنط
|معهد فنى

32|743 يق|مون ف|بــــ|ئيل رص|دى صوم|ف تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

7|67o4 ى| ء رض|رس|  فرج حسي 
مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

237879 لنرص محمد|ن عصمتـــ محمد سيف |نوره ن|بــــ حلو|د|

27o2o| للطيف عبــــود|لم عبــــد|ء مدحتـــ س|عل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

235|9o ى  ى سعد|حسي  حمد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8496|| حمد محمد محمود|بــــسمه  سيوط|تـــمريض 

643563 حمد|هلل محمد مصيلىحي |كريمه عبــــد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4754|7 مر|لمهدى ع|م محمد |ريم هش سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6|5636 لرحمن محمد حلىم بــــصل|عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

636522 يف عبــــد يف صقر|هلل |كريم رسر حمد رسر زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

682|52 بــــينى عىل|لسيد |مه |س|ء |سم| لشر لمنصوره|طبــــ 

334453 وى عبــــده|لششتـــ|ل |محمد جم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8o|328 ن محمد|مريم رجبــــ رمض حقوق بــــنى سويف

|2o583 صموئيل نشأتـــ وديع قلدس ى شمس|تـــج ره عي 

|67554 لمقصود|حمد غريبــــ عبــــد |لرحمن |عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6|7958 هلل رشدى عىل دره|منه  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

85o|32 حمد سليم سيد سليم| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

763745 د محمد يوسف|دل رش|جر ع|ه صيدلتـــ بــــورسعيد

8o4567 ي محمود ح|نوره
فظ|ن حنفى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

4954|3 ي فرج عيد|لر|لحسن عبــــد|
ضى ره دمنهور|تـــج
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24|4|5 حمد عىل|لحميد |ء عبــــد|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

876252 ر |لدغ|حمد |محمد محمد فرغىل محمد  سيوط|ره |تـــج

|2||85 ي محمود
محمد محمود حنفى ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8626|7 ك محروص عطيه|لمل|مي  عبــــد| ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

333366 حمد محمد محمود سيد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

232298 بــــدين حسن|عمر محمد ع ى شمس|تـــج ره عي 

3|8556 لح|عيل ص|سم|هدير سعد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|36938 ن جرجس|نوبــــ كرم سليم|بــــ| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3389|6 م|تـــه سويلم عز|ح شح|عبــــي  صل |تـــربــــيتـــ بــــنه

53737o لحميد محمد بــــكر|ء سعيد عبــــد |إرس م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

352542 هيم|بــــر|حمد حسن |هدى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

696|59 مي|لش|لسيد |ن |حمد شعبــــ|عمر  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

|683|8 د|حمد فؤ|مي  |حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|44352 ي |حمد ه|
ي|ئى

حمد حنفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

76|9|7 يوسف سعد حسن زبــــي  عىل ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

765462 يكل ريمون فوزى بــــرسوم|م هره|لق|ج طبــــيع |عل

3458|2 ي زىك عط|ل عبــــد|م جم|سل|
هلل||لمغنى |بــــنه| هندستـــ شبــــر

47986o م طه محمود محمد|دهم هش| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

2578|2 ى بــــدر  وى|لمعرص|محمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

447685 هيم|بــــر|هيم بــــدير |بــــر|يمنى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o8386 لبــــسه|روق |ر ف|لغف|سمر عبــــد  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

42|o77 ر|لغف|ح عبــــد |لفتـــ|ر محمد عبــــد |مي ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|24357 ى|ئى عبــــد |ره محمد ه|س لعظيم حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

2|3|83 م محمد عىلي حسن|سلىم س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

25o669 ى|ن سعيد رش|نوره د حسي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

6o9o9o لدين|هيم حمدين نور |بــــر| |دين ي صىح طنط
|معهد فنى

4o8844 بــــ|لبــــو|م |لسل|منه سيد عىل عبــــد | لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

764o96  محمد عىلي سعد|
قتـــ مصطفى رسر ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

699o28 لشيوى|يم |لد|ء رفعتـــ مصطفى عبــــد |لزهر| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 
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64|936 هيم|بــــر|بــــدور نبــــيل محمود منصور  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

284887 ى |بــــسنتـــ ه  حسني 
لحسن|بــــو|ئى تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 

ريتـــ|لتـــج

4|o349 ق|هيم |بــــر|دهم |هيم |بــــر| وي|لشر |ره طنط|تـــج

924299 ن  |لزهرى رشو|ندى محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

357o94 ى|متـــ عىل حس|س|عىل  ني  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

8|828 محمد يوسف محمد بــــدر دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

8||746 ى رض نصيف يوسف| نرمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

76935o يد|بــــريك ع|ن |لم|تـــم س|ح ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

5o7|9 ى هلل خليل|ل عوض |جم| مي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|36|64 دل سعد|سوزيتـــ سعد ع ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

782|7o لمنعم محمد عىل|يه عبــــد | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

343|3o ح|لفتـــ|لحميد عبــــد|عبــــد| ء رض|زهر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|38279 حمد محمود|حمد محمد | ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

5o7456 دق|لص|حمد عبــــد |لسيد |رضوى  سكندريه|ل|بــــ |د|

3367o| هيم|بــــر|لمنعم عىل |نسمتـــ عبــــد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

6254|2 دي محمد|له|كريم محمد عبــــد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

766|77 طف صبــــرى فهىم محمد عطيه|عو صيدلتـــ بــــورسعيد

352982 محمد فوزى محمد| مصطفى رض ى شمس|تـــج ره عي 

283239 م|م|حمد محمد حسن | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

262o68 ىط قنصوتـــ|لع|هيم عبــــد|بــــر|حمد | |ره بــــنه|تـــج

7o|5o7 دى عىل|له|لعزيز عبــــد |دى عبــــد |له|هدير عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

5|37o| لرحمن منصور سعيد شعبــــه|عبــــد سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

6862o8 بــــينى محمد |ن |رمض بــــينى |لشر وى|لدهر|لشر لمنصوره|بــــ |د|

9|26|o ر |وع فك|لحفيظ مط|ن عبــــد|عثــــم ج|ره سوه|تـــج

897933 محن  محمد سليم محمد  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

754642 لزنفىل|حمد |م |ء مصطفى س|شيم عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

835o9 حمد|ن بــــكرى |محمد رمض ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

77|285 ى عىل عطوه زيتـــون|ه جر حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o47|3 ى بــــتـــ |د ثــــ|ممدوح عي| كرستـــي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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9o8682 ن  |لكريم عثــــم|د|لدين ج|ن نرص |سليم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

689235 ر محمد عىل|لغف|ل عبــــد |حمد جم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

62865 نور عويس حسن|سحر  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

824769 ي فؤ لس مجدي بــــشر د|كي  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

629975  س
ى
م عبــــده|عمر شوق |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

328923 وي|لسعد|متـــ محمد تـــوفيق |س|رس |ف |ره بــــنه|تـــج

27|275 لعزبــــ عبــــدربــــه|لغنيىم |ل |ره كم|س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

34622| شور|حمد محمد ع|يوسف سيد  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

3|575| لسيد|لنبــــي محمد |دهم عبــــد|ندى  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7872|3 عيل حسن|سم|لبــــديع |روضه صبــــرى عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

258o|2 لعظيم|حمد عبــــد|لغنى |م عبــــد|حس ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8|9387 ي جم|م |ل مكرم تـــوم|ج  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

34357 مد فليفل|سلىم محمود ح ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4o34o| هلل أحمد محمد خميس حموده|منه  سكندريه|ل|ره |تـــج

782737 در|لق|ء لبــــيبــــ صبــــىح لبــــيبــــ عبــــد |سم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4754|6 لمنعم|لمنعم محمد عبــــد |خلود عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

549|| حمد|ح |طمتـــ سعيد صل|ف ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

27232| حمد محمود|دل |لرحمن ع|عبــــد قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

89o89| حمد محمد |ء فتـــىح |سم| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

296634 ى ه|ي م محمود|لسل|حمد عبــــد |ئى |سمي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4746o حمد|د عىل |ندى جه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6465o| لرحمن|طف عبــــد |يه سعد ع| حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

249o74 ل|لش|لحميد |ريم محمد محمود عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

622o62 روق حسن موىس|مجدى ف| عل ره بــــور سعيد|تـــج

5|5|73 وى|د هند|لجو|ض عبــــد |ندى نجيبــــ ري تـــربــــيتـــ دمنهور

22952| بــــسنتـــ محمد يسن محمد نرص ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

885599 حمد |هند محمود صديق  سيوط|بــــ |د|

|52983 يوسف محمود محمد محمود هره|لق|بــــ |د|

463o|5 ي|لدر|هيم محمد |بــــر|ل |ء جم|لىمي
جينى لمنصوره|حقوق 

Thursday, September 6, 2018 Page 15394 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

25925o ه عبــــد| حمد|بــــ |لتـــو|لرحمن عبــــد|مي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

859|9| لحميد|مد عبــــد|ل ح|ء جم|شيم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

263||| لعزبــــ|ىط عىل |لمع|بــــو|يه طلعتـــ | |طبــــ بــــيطرى بــــنه

3367|5 مد|مينتـــ محمد محمد ح| سيه|نوعيتـــ عبــــ

85588| ي عبــــد
لرحيم|لرحيم محمد عبــــد|مصطفى ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |

|لمنى

32o436 لديبــــ|دى محمد طه محمد عىل |ش هره|لق|ره |تـــج

83433 ح سيد|ج  صل|حمد ن| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

27576| لغنى حسن|م عبــــد|هدير هش ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

466oo3 ئى|لحور|مد حمدي |حمدي ح |حقوق طنط

4o4o6o ل|لفو|حمد  |حمد عىل |محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

2293o8 لفتـــوح محمود|بــــو|سعد |سميه  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

73o66 لدهبــــ|بــــو|ل عىل |مصطفى جم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4495o2 ئل أحمد قطبــــ|حمد و| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

442698 ف عيد سليم|ء |ل| دى|لحم|ن |رسر |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|42824 لسيد|تـــ عبــــد |لشح|سم |بــــسمه بــــ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8|6927 ي|ر
لطيف وديع يوسف| ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|52469 م|لسل|بــــر عبــــد |حمد حسنى ج| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

238757 ندى حمدى عىل زىك عىل هره|لق|بــــ |د|

28599o ل|لع|فريج محمد محمد عبــــد | نه ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

458456 ي ع|لمقصود |محمد عبــــد| ند مر|لشوربــــىح  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

|8672 م عىلي منون|محمد هش ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3324o6 ف |محمد ي لح|لدين ص|رس عىلي رسر |ره بــــنه|تـــج

85|422 ء يوسف محمد يوسف|سم| سيوط|ره |تـــج

5oo863 ل حموده|لع|ن عبــــد|ديتـــ رمض|ن عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32|3|8 هلل|لسيد عبــــد|متـــ |س|لد |خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|2597  محمد
ى
كريم محمد شوق ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

3267| هيم رسيه|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

475877 هيم|بــــر|مكرم عىل مكرم عىل  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

Thursday, September 6, 2018 Page 15395 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2575o4 م|منيه مدحتـــ طه حم| شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

|34|64 ى | سيوس وديع سليم|ثــــن|يلي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

83|926 حمد|حمد محمد | |رن دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

46796 سمر محمد رجبــــ محمد ن|تـــربــــيتـــ حلو

64|249 لفتـــ سمي  محمود عطيه| زيق |لزق|تـــمريض 

44254o |لعليم |تـــ عبــــد |لشح|م مجدى |سل|
ى
لدسوق لشيخ|بــــ كفر |د|

84|9|6 دير|بــــ|لشهيد عدلي |يرين عبــــد| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6||5|9 لخول|ن مصطفى محمد |يم| تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

9o2355 لصغي  |ئى |لغيط|ن محمد |يم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

679566 د|م عيد حمدى عيد مر|سل| لمنصوره|ره |تـــج

5|5738 للطيف محمد|ن عبــــيد فتـــىحي عبــــد |يم| سكندريه|ل|طبــــ 

|65526 هيم فريد|بــــر|ر محمد |من ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

76563| ن|حمد يوسف حس|م |حمد س| حقوق بــــورسعيد

366242 هيم حسن طه|بــــر|ء محمد |رس| ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

|4835 متـــ متـــولي قطبــــ|س|حمد | هره|لق|ن |سن|طبــــ 

6oo33o ف محمد سعيد |محمد  ر|لنج|رسر |بــــ طنط|د|

74836  بــــيوم|لش|حمد عبــــد |روى |
ى
ق كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

24957o ل|حد بــــل|لو|ء سعيد عبــــد|دع ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

4|782| عيل عىل|سم|ج  |هلل ن|ء عبــــد |شيم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

36448 ف محمد |حمد | لسيد|حمد |رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

354423 عي|لر|هيم |بــــر|حمد |حمد محمد |ندى  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|6|936 ي
د عىل|لجو|ضل عبــــد |ف| دئى ى شمس|تـــج ره عي 

889837 حمد |لد محمد هريدى |خ سيوط|تـــمريض 

352985 بــــر عىل|مصطفى محمود ج ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

329234 حمد محمد شحتـــو|رص |منيتـــ ن| |بــــ بــــنه|د|

3322|o ف عبــــد|محمد  لعزيز عىل عىل يوسف|رسر |طبــــ بــــنه

427o27 ن|لمول سليم|هلل عبــــد |ضىح فتـــىح عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

7|o3o5 ن|لمنعم سليم|حمد عبــــد |لمنعم |حمد عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

444o35 لحكيم منصور بــــسيوئى|ح عبــــد|سم |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

64|685 لسيد عبــــده عىل|مصطفى محمد  زيق|لزق|بــــ |د|
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82o|52 ي ن| دين
حمد|جح |مصطفى سيوط|ره |تـــج

843|9 بــــ|مل عبــــود خط|يه طه ك| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

544523 وي|لبــــشل|لسيد |ء عىلي |شيم طبــــ بــــيطرى دمنهور

9|389| مد |محمود محمد محمود ح سيوط|صيدلتـــ 

|63|77 لمطلبــــ|مريم محمد رجبــــ عبــــد  ى شمس حقوق عي 

867299 ي|ر
شم محمد|ل ه|هل| ئى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

773295 د شكرى ذىك جبــــر|بــــسنتـــ عم زيق|لزق|ره |تـــج

2878o در حميدتـــ|لق|رص عبــــد |م ن|حس ن|بــــ حلو|د|

287|o2 لفيوم|لبــــر عىل |محمد عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

|7o638 حمد|حمد |رضوى مجدى  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

54336 حمد|هر |لظ|لرحمن عيد عبــــد |عبــــد  ج|بــــ سوه|د|

8898|7 د |لجو|طف محمود عبــــد|حمد ع| سيوط|طبــــ 

5oo94o ى د فخرى ملك|عم| يوستـــي  ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

487528 حمد يشي محمد محمد عىلي| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|5543 لك  |لم|محمد عبــــد| لنج|بــــو|عمر  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

43o326 لدين|حمد زين |سلىم محمد  |ره طنط|تـــج

42o243 ر عمر|لغف|مد عبــــد|حمد ح|ن |يم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

87673| س |بــــتـــ عبــــ|هيم مصطفى ثــــ|بــــر| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

48627o يف|ل سعيد محمود مصطفى |بــــل لشر ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

6o|59o حمد فتـــىح نعيم محمود| |رن لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

5o9447 ف|لمنعم |هلل محمود عبــــد |عبــــد  حمد رسر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

43o4|5 مر|دل حمدئى ع|ميسون ع |صيدله طنط

266||2 حمد سيد عىل محمد سعد| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

529572 لصيفى|لم |عيل س|سم|هيم |بــــر|عيل |سم| عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

286569 لعزيز رند|لعزيز عبــــد|لبــــنى عبــــد لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

886442 ئى |لملو|لرحمن |ن عبــــد|حمد رمض|ن |رمض سيوط|حقوق 

|2|6|4 يم|لد|هيم عبــــد |بــــر|رق |يوسف ط وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

68o|68 تـــه|ره عرفه فتـــىح شح|س لمنصوره|بــــ |د|

436245 لمقصود جعفر|متـــ محمد عبــــد |س|معتـــز  سكندريه|ل|حقوق 
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4o5o3o لرحمن|رق محمد حسن عبــــد |حمد ط| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

2|7989 لففى|در |لق|لعزيز عبــــد |ء عبــــد|جنه ول ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

46o|o لمطلبــــ|لدين عزتـــ محمد عبــــد |د |نىه عم هره|لق|طبــــ 

58432 ئى خميس محمد حسن|م| طبــــ بــــنى سويف

642578 حمد|ن |لبــــديع رضو|مصطفى محسن عبــــد  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

695375 رى|لبــــند|هيم |بــــر|رى |لبــــند|هيم |بــــر| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

3684|| ى|ف طمتـــ فرغىل محمد حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

78373 هلل عطيه|مريم صبــــىح عبــــد  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

5|552o لحسينى|ىط |لع|لح عبــــد |يه محمد ص| ج|بــــ سوه|د|

7o6o67 لعدل|هيم |بــــر|يوسف وهبــــى يوسف  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

82354 ى محمد| يه محمد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3o34| ف ذىك عط| |ريموند هلل| |رسر ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

5276oo لسيد خليل محمد خليل|ندي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

6|2o|| لعتـــر|لدين |لمطلبــــ مىح |ئى عبــــد |م| |هندستـــ طنط

25|6|9 بــــو عزيزه|عيل |سم|عيل مجدى |سم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

448595 ل|لحميد هل|دى عبــــد |له|مدحتـــ عبــــد  |ضتـــ طنط|علوم ري

25339| ره|لمعز عم|ل عبــــد|جم| صف |صيدله طنط

223427 كر عىل|م ش|عمر حس هره|لق|حقوق 

327|45 لعزيز|حمد مصطفى عبــــد| |ر|ي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o453 حد|لو|م عبــــد |م|م عزتـــ |ريه هره|لق|بــــ |د|

695888 |د |ئى ج|لعن|لنبــــى |لسيد محمد عبــــد |محمد 
لمول

لمنصوره|ره |تـــج

464||6 ل خليل محمد خليل|حمد جم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75639| لسيد فهىم عجىمي|م |سل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

5o75o| ف معتـــمد عبــــد |ندى  ىط|لع|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

877o|6 ى ربــــيع صل|ي هيم بــــقوش  |بــــر|ح |سمي  سيوط|بــــ |د|

4o||4| لحكيم|د عبــــد |لحكيم رش|مه عبــــد |س| سكندريه|ل|ره |تـــج

25|786 ف|در خل|لق|رق عبــــد|حمد ط| ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

48||o نور محمد|ء مصطفى |رس| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل
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3263oo ىط|لع|لغنى عبــــد|ىط عبــــد|لع|بــــ عبــــد|رح ن|تـــربــــيتـــ حلو

688799 لعربــــ حسن|ء عز|سمي  بــــه لمنصوره|بــــ |د|

|646o ى|يوسف مصطفى  حمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

354552 ف خليفتـــ |تـــفى  عي|لسبــــ|رسر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25|o99 لح دندن|رص ص|لن|محمد عبــــد |طبــــ بــــنه

689973 د|ل ج|م هل|حسن س ن|صيدله حلو

36275| لحميد|لدين عبــــد|م |عمرو محمد عص |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

9|838o شم |م محفوظ عبــــده ه|هش ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

229|7| رف|لع|يمنى منتـــرص محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

78679 حمد|حمد بــــكرى |هبــــه  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

247286 ى عيد شلفه محمد حسن حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

442532 لبــــقرى|لسيد محمد |لحليم |محمد عبــــد | مه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

425o94 ى عبــــد |ي |هلل |لمحسن عبــــد |هلل عبــــد |سمي 
فع|لش

سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7o468 حمد|ن |هر شعبــــ|هدير م ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

686957 زى|لسميع محمد حج|عىل عبــــد | نه ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

635953 لسيد|د عىل |محمد عم زيق|لزق|حقوق 

78499| ف محمد محمد محمدعىلي|هد| ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

|2o3|8 لجليل|ل سيد نرص عىل عبــــد |فري ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

698237 ه بــــه لسيد كشك|لدين حلىم |ء |ني  طبــــ بــــورسعيد

44742 ى عبــــد |نور حس|ء |نجل بــــ|لوه|ني  ن|بــــ حلو|د|

364479 ى|لق|لرحمن سعيد عبــــد|عبــــد در حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|6o243 ي محمد|لنج|مصطفى 
ر مصطفى ن|تـــربــــيتـــ حلو

|57875 لسيد عىل|هيم محروس |بــــر|سلىم  ن|هندستـــ حلو

436255 |لسق|د |لجو|ح عوض عبــــد |هيم صل|بــــر| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

2|5527 |بــــتـــ حن|هر ثــــ|ير م|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6995o7 لم|محمد محمد س| ر|ي لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

48599 |بــــوزيد ند|ن فتـــىحي |يم| عه مشتـــهر|زر

2628o3 لدوله|قمر | بــــدين عط|لع|قمر زين  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

882353 ف رمض|تـــ |ي| ن محمود  |رسر سيوط|حقوق 
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7698|5 ن محمد بــــخيتـــ|فع رمض|لش|خلود  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

7|5o49 ئى|لتـــلبــــ|لدين |ر محمد شمس |تـــيسي  نز لمنصوره|بــــ |د|

7548|8 ن محمد|رضو| ن زكري|رضو عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

6o2956 حمد شكرى جودتـــ|ء |رس| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|37oo| حمد|لسيد |حمد |لرحمن محمد |عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6855| ء جميل يىح محمود|رس| لفيوم|بــــ |د|

828742 هر محمد عىلي|عزه م تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

3|3o47 ى| دهم محسن حمدي حسي  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

27287o ن عىل محمود|لم|يه س| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

786476 لسيد|يمن سعيد محمود | |دين زيق|لزق|نوعيتـــ 

49o572 لعدوى|سميه محمد عىل محمد  سكندريه|ل|حقوق 

|554|4 لغنى طه|د عبــــد |طمه عم|ف ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

239|43 ء عمر محمود جمعه|عىلي كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

78|6|6 حمد|عيل |سم|تـــم |ن ح|يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

8o28o8 ح|لفتـــ|مد عبــــد|ح ح|ده صل|حم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

636858 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|لسيد | زيق|لزق|بــــ |د|

75o79o لحليم|بــــرعبــــد |حمد ص|د |حمد عم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2|396 |لنج|بــــو |سلىم فريد محمد  هره|لق|حقوق 

764964 حمد عطوه|كريم محمد محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

287246 هيم|بــــر|لم |دى محمد س|ه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

897|66 لعزيز |دى عبــــد|له|لعزيز عبــــد|عمر عبــــد ج|طبــــ سوه

6889|4 هيم عطوتـــ|بــــر|لعليم |د محمد عبــــد |زي لمنصوره|بــــ |د|

2395o6 ن حسن مصيلىح|منيه رمض| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

44o376 مد|مد محمد ح|هدى ح ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

4974o2 د حموده|حمدي محمد فؤ| ر|ي تـــربــــيتـــ دمنهور

69349| لعليم مصطفى|م عبــــد |لرحمن حس|عبــــد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

|65777 هلل مهدى|حمد عبــــد | |دين لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

|6o585 ء حمدى محمد جودتـــ|عل ى شمس|تـــج ره عي 

435o3| بــــوزيد|صم محمد أحمد |ع سكندريه|ل|ره |تـــج

35o3|2 لد|ن مصطفى خ|محمد رمض كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|
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826555 مه|حمد سل|سهيله نرص  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

257838 لقط|بــــر |رص ص|لن|محمود عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

69392o ل|لفل|محمد حسن محمد حسن  لمنصوره|ره |تـــج

333oo9 لخولي|هيم يوسف عفيفى |بــــر|حمد | ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

273597 دين محمد عيد محمد|ن دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

943|7 رى صديق|ن عزتـــ زخ|مري هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52539 سنتـــ عيد محمود نرص|بــــ ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

847257 لمني |لسيد |بــــر |محمد ص م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

437o34 ض حبــــلص|لسيد ري|يه محمد | ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|5829o ى حمدى قنديل|ندى  مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9|2799 لحميد بــــدوى |مد عبــــد|حمد ح| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

369935 حمد|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

5262o بــــر محمد|حمد مصطفى ج| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

683oo5 لمنعم زغلول|لمنعم درويش عبــــد |مريم عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9oo|89 يف  ذل محمد عىل |لش|رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

439364 يد|بــــو|لعظيم |دل عبــــد|ء ع|لشيم| ى لي  لشيخ|عه كفر |زر

62|482 ىسر|فتـــىح محمد ح| لرحمن رض|عبــــد  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

325265 رس حفىطى عرفه|حمد ج| لمنصوره|حقوق 

36o479 لكريم|حمد عبــــد|حمد مصطفى |مريم  عه مشتـــهر|زر

766375 ى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|حمد محمد | مي  حقوق بــــورسعيد

352|2 تـــ | ف محمد سيد|مي  رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o3333 بــــو شنبــــ|ن محمد محفوظ عىل |رمض ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

2|5o98 ئى جبــــره عيس|روم| بــــول ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

25o59 ي محمد|سم|
ء سعيد حسنى ى شمس| لسن عي 

6|o252 ن|هيم رسح|بــــر|ر |لستـــ|يه عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

645796 هلل مرع|هلل عبــــد |عىل عبــــد  لمنصوره|حقوق 

496oo6 لسيد أبــــوبــــكر|م محمد |ميه س|س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

756366 هيم فتـــىح|بــــر|لرحمن |منه عبــــد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 
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3895| |مر |حمد تـــ|كريم 
ى
ق لصي  هره|لق|هندستـــ 

335542 تـــ محمد | م|م|ل|لسيد |مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|79oo2 مر فتـــىح سيد|نىح  ع| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

37|952 لمنعم محمد|محمد عىل عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

487682 هيم|بــــر|محمد مصطفى محمد عىل  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

237974 هلل سعيد|منى محمود عىل عبــــد هره|لق|ره |تـــج

865958 دي عيد سيدهم|هد ن|ن قرص|ل|فنون جميله فنون 

686853 وع|ن مط|لديسىط شعبــــ|يمن |محمد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3938o لرحمن|لمجيد عبــــد|لسيد عبــــد|يوسف نرص  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

355763 للطيف|للطيف مصطفى عبــــد|ندى عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|6229 يمن حلىم محمد|يثــــربــــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

897o53 بــــ محمد |لتـــو|حمد عبــــد|ء |رس| ج|بــــ سوه|د|

332335 ف عبــــد|سلىم  هلل|ح بــــيوم عبــــد|لفتـــ|رسر | معهد فنى تـــمريض بــــنه

53o|98 ي|بــــر|ر عىل |من
ى
لتـــ|هيم محمد محمد ق ضتـــ دمنهور|علوم ري

355|87 هيم|بــــر|هيم زىك |بــــر|رحمتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

|22476 لمطلبــــ|روق محمد عبــــد |زم ف|نور ح تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

8293o فظ|لح|لحليم عبــــد|هيثــــم مجدى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o3798 طه|هيم خليل محمد حط|بــــر|ء |سم| لمنصوره|ره |تـــج

258332 حون|لد سعيد ط|حمد خ| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

446|65 ى|بــــر|يمن |هيم |بــــر| هيم حلىمي حسني  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7864|8 تـــ|لشح|محمد شحتـــه محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|8o6o حمد|لسيد|مصطفى بــــدر مصطفى  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8528|7 م|ئيل س|يز روف|مر ف|س ي|صيدلتـــ 
|لمنى

5o|686 تـــ | هيم جندي|بــــر|يمن |مي  سكندريه|ل|صيدله 

8|||54 ى عنطر طلبــــه هدي حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4787o6 لرحيم|لسيد عبــــد |محمد يشى طلبــــه  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

7o423| لدحلبــــ|لد محمد محمد |حمد خ| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

3457|2 لخول|حمد  عىل |جر فوزى |ه ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 
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8372o5 رص سعدي محمد|لن|زينبــــ عبــــد قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

8|24|o ن|لد محمد عمر|زمزم خ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

36798o لمقصود عيس|ل عبــــد|محمد جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

546496 ن|ض رسل|لدين ري|محمود مجد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

35oo53 ح فرج شلبــــي|لفتـــ|ء فرج عبــــد|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4586o7 هلل|حمد عبــــد|ل |لرحمن جم|عبــــد  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

699997 هيم سعد|بــــر|دل محمود |ن ع|يم| لمنصوره|نوعيتـــ 

75899| حمد|لكريم محمد |مهند عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o8o46 حمد محمد محمد |ن |يم| ج|بــــ سوه|د|

254399 لمنعم محمد رسور|لد عبــــد|يه خ| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

895|9| لس ه بــــر نرص |دى ج|كي  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

4524o4 يس|لح|لحميد |ل محمود عبــــد |محمود جل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

374566 ي|هنده ع|ش
ى مصطفى دل حسي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

428365 ه محمد عبــــد | ن قرقش|لقوى سليم|مي  سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

68|589 لدمهوج |لعزيز |محمود محمد مصطفى عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

|3o58o ى بــــسنتـــ يشى محمد حسي  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

487774 بــــتـــ|حمد حسنى أحمد ثــــ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|78657 د سيد عبــــده|لد عم|خ سيوط|بــــ |د|

233|84 نيوس|رم|سحق |دل يوسف |ئيل ع|مهر هره|لق|ره |تـــج

234o|4 ن محمد محمد|تـــم رمض|ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

453597 لمنعم مصطفى حسن|محمد بــــسيوئى عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

235728 ه محمد | لسيد عطيه عليوه|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|48599 مل مصطفى|هدير مصطفى ك ن|بــــ حلو|د|

6358|9 هيم عىل|بــــر|لحميد |رص عبــــد |لن|روى عبــــد | بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

4|6932 ء مدحتـــ محمد محمد جنيدى|شيم لشيخ|نوعيتـــ كفر 

6766o2 ن|حمد حسن سليم|ن |ريم حسن سليم لمنصوره|حقوق 
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922|23 هد |حمد مج|عيل |سم|محمد  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

4o4744 ى ن|نبــــيل فخرى مرج| مي  سكندريه|ل|حقوق 

6|8o2 ن|ل سيد رضو|رتـــ جم|س بــــ بــــنى سويف|د|

44o|38 ن دل فوزى أحمد قطبــــ|ع| مي  لشيخ|تـــمريض كفر 

6o5679 رص|عيل طه عىل ن|سم|حمد |طمه |ف |بــــ طنط|د|

54334| ر|حمد طلبــــتـــ عم| |م رض|ريه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

22|2|3 عيل محمد صبــــرتـــ|سم|منيه محسن | ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

355876 م نرص سعد مرع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

84497| هلل محمد دبــــس محمد عيد|عبــــد ن|تـــمريض أسو

542847 لسيد|تـــ محمد |لشح|بــــ |رح |حقوق طنط

222246 ى |طمه خ|ف لديبــــ|هيم |بــــر|لد محمد حسي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

446984 ن|ن حميده رمض|مؤمن محمد رمض لشيخ|بــــ كفر |د|

33467| لرحمن صبــــىح عويس محمد|عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

82475 لكريم|لكريم فوزي عبــــد|فوزي عبــــد ن|معهد فنى تـــمريض حلو

4|57|6 وى|لص|حمد |رس صبــــىح |محمد ي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4o2376 ي|ر
لمنعم محمد محمد|دل عبــــد |ع| ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

255757 لميىه|طف محمد |حمد ع| ي|هندستـــ 
|لمنى

64|6|4 لحميد نمر|لعزيز محمد عبــــد |منيه عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62938 حمد|در |لق|حمد عبــــد| |مه علوم بــــنى سويف

63248 حمد جمعه سلومه محمد| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o5558 ل مصطفى مصطفى|لع|ر مصطفى عبــــد |من ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

7o6|8| ره|دى محمد محمد عم|له|زينبــــ  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

3|356 ه محمد عىل يوسف|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

754|2o لمجيد|حمد عبــــد|مل |ء ك|ل| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

7||448 شم عىل هدهد|سل محمد ه|بــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

786466 ه صل| ح منصور بــــكرى|مي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

889oo7 ى محمد | حمد محمود حسي  سيوط|ره |تـــج

479o38 حمد حسن|م |دهم هش| سكندريه|ل|هندستـــ 

|7o7o6 لعزيز|هدير مدحتـــ مصطفى عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|23o4| لكريم محمود|حمد يوسف عبــــد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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283872 لحميد عبــــدربــــه|سيف سعيد عبــــد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

497955 ين كرم محمد هيكل رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

877752 وق محمود ج زى  |بــــر حج|رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

228968 ي
مل غريبــــ|محمد ك| دئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

77642| لسيد|حمد فتـــىح |لبــــنى  زيق|لزق|صيدله 

4|4379 د|لضي|م عمر|لسل|سمر شبــــل عبــــد ى شمس| لسن عي 

45|865 ن|تـــ سعد عبــــدربــــه رسح|لشح|حمد | |حقوق طنط

|22729 كريم حمدى محمود محمد هرتـــ |لق|تـــمريض 

829o86 ح رشيد موىسي|لفتـــ|ء عبــــد|رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

36833o لعزيز|لمحسن معوض عبــــد|عبــــد| ر|ي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2283|8 ى شكرى حن ن|وي مرج|نرمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8oo447 ي|حمد محمد عبــــد|ء |صف
لغنى ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

تـــ بــــنى

227556 بــــدين صقر|محمود سمي  ع ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|29469 رك|هيم مبــــ|بــــر|عمرو محمد عطيه  هره|لق|هندستـــ 

68279o ل|لع|حمد محمد عبــــد |جر وليد |ه سكندريه|ل|صيدله 

274737  عىلي|عىل 
ى ف عىل حسي  رسر ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ ى جي 

495999 تـــ | د|لجو|متـــ سعد عىل عبــــد|س|مي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

348456 ج |ح حسن محمد خف|رحمتـــ صل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

335648 لسيد رجبــــ|ن محمد |يم| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

859|6 لحميد|نور عبــــد |لحميد |يوسف عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

6o2|86 د محمد بــــيوم|ء عم|رس| لمنصوره|بــــ |د|

|7o42o م عزيز|م مكرم س|ر هره|لق|حقوق 

267o74 ل فتـــىح عدل رزق|م| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7o4869 مه|لسيد سل|هيم |بــــر|هدى  زيق|لزق|صيدله 

252445 ليه|بــــو غ|لد نرص |يه خ| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

6|6|38 ح|لفتـــ|ر عبــــد |محمد طه محمد مختـــ ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

77|929 ف ط|هر |ط ن|هر حسن سليم|رسر زيق|لزق|حقوق 

|5||97 حمد يوسف|ندى محمد  ى شمس|زر عه عي 

783o28 بــــوسنه|يشى عىل محمد عىلي حسن  زيق|لزق|حقوق 

Thursday, September 6, 2018 Page 15405 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

768o44 ى |س ى حسن حسي  لعيسوى|ل حسي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

324|73 هيم|بــــر|حمد |ح |لفتـــ|عمر عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

884o62 لعزيز  |ء عيد سيد عبــــد|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

4387o4 ى ط يف محمد خليل حسي  حون|محمد رسر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

483o89 |حمد محمد ذكري|ن |ن رمض|رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

768553 لجدى|محمد محمود محمد عىل  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

775762 حمد|حمد |رص |لن|حمد عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

82459 لقوى|حمد عبــــد |لقوى |تـــفى عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

|4594o ي محمد مفتـــ
ح محمد|تـــفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|59347 در|لق|هلل عبــــد |محمود محمد عبــــد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|57|oo لسيد محمد|هلل مصطفى |منتـــ  هره|لق|ره |تـــج

3383|3 هيم حمودتـــ|بــــر|لد فتـــىحي |ء خ|سم| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

|66339 محمود مجدي محمد طه حسن تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

44|826 م|لد محمد عىل سل|مروه خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

877374   |لش|نشوى رفعتـــ محمد عبــــد
ى
ق سيوط|علوم 

635|36  عبــــد|ر
ى
تـــ|لزي|لسيد |حمد |سط |لبــــ|ق زيق|لزق|ره |تـــج

427876 د|دل جميل ج|ل ع|م| |علوم طنط

7|3||| لريس|لرحمن |محمد محمود عبــــد  ي|هندستـــ 
|لمنى

4|4372  عبــــد|ل|
ى
لديبــــ|لسميع |ء محمد شوق س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

|7|822 مصطفى محمود يونس محمد تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|2653| حمد|لرحمن |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  هره|لق|ر |ثــــ|

48|95| عيل|سم|عيل |سم|عمر وليد محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|2o|74 رى|جول لوثــــر تـــوفيق مك ى شمس صيدله عي 

48586| هلل خليل| |ندى عىل عط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6372|8 ر|لبــــيط|ح محمد مصطفى |ء صل|سم| زيق|لزق|بــــ |د|

5|o25| لدين محمد محمد حربــــى|نور  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

695o99 لبــــسيوئى حمد|م سمي  |سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o9o24 ى |لحس|يه محمود | يق|لع|ني  لمنصوره|حقوق 
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|4|4oo دق محمد|لعزيز ص|هلل فرج عبــــد |عبــــد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

869oo ي غ|بــــ عبــــد |لتـــو|حمد عبــــد |
نم|لغنى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o8|8o وعد مصطفى محمد مصطفى غريبــــ سكندريه|ل|بــــ |د|

6353|4 ن شتـــيوى|ن عوض حمد|يم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

9o8845 ره وجدى وجيه صبــــىح |س ج|بــــ سوه|د|

452539 لسيد قطبــــ|لسيد عزتـــ | لشيخ|هندستـــ كفر 

2664|9 هلل تـــرىك|ء سعيد عبــــد|شيم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

79o642 بــــى|لعر|بــــو زيد |بــــر فتـــىح |حمد ج| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

879563 حمد محمد |ن محمد |يم| سيوط|بــــ |د|

294|o5 مي|لعلق|ء عمر |عمرو عل ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

464677 لح|سمينه سعيد محمود مرىس ص|ي تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

277266 لس عبــــد ى عدل شنودتـــ يوسف|كي  لمعي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

622445 وى|لحز|هيم يوسف |بــــر|لسيد |رس |ف ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

4773|6 ن|حمد سليم|مهند محمد سعيد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6o3349 طي |ل|حمد محمود |جر |ه لمنصوره|حقوق 

845|36 حمد|ن |هلل رمض|عوض | رش ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

675358 در عىل|لق|ئل محمد عبــــد |ندى و لمنصوره|صيدله 

6o8|o7 ن|م رجبــــ سليم|ء هش|شيم لمنصوره|بــــ |د|

2|73o9  عبــــد |هيم |بــــر|بــــ |يه|ره |س
ى
لرحمن|لدسوق ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

||7o32 د|درس ج|طف تـــ|بــــيشوى ع هره|لق|هندستـــ 

2297o| ى|م |لسل|ء مجدى عبــــد|رس| مي  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

54577| ن|ن حمد|ق عجبــــ|لرز|يمن عبــــد|ن |مرو ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|67224 هلل|عيل حلىمي عبــــد |سم|محمد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

685o69 لمندوه بــــصل|لسيد |هلل |حمد محمود عبــــد | ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

54972 هيم|بــــر|نىه رجبــــ محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

3|6759 لعليم حسن عىل|ئى محمد عبــــد|م| لفيوم|لعلوم |ر |د

22oo7 عيل|سم|د فتـــىحي |ء عم|سم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|oo76 ل|لبــــديع شل|لبــــديع سمي  عبــــد |عبــــد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

756|o بــــ عىل|لبــــ|لرحمن فتـــح |ن عبــــد |يم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 15407 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

492292 ر|لمحسن محمد صف|م عبــــد |محمد بــــس ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

9||868 حمد |م عبــــده فخرى |سل| ج|ره سوه|تـــج

278735 لسيد|لم |سهيله محمد متـــول س |ره بــــنه|تـــج

85o|95 ي 
ف حمد|مصطفى ن عىلي|رسر لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

|32|2o م|ف| مجد حن| |جوي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7652o9 م|هلل هم|حمد عبــــد |حمد |محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

844393 لسيد|عيل |سم|حمد |ء |سم| ن|سو|بــــ |د|

6|4878 لقسط|لسعيد محمد خليل |رق |ر ط|مي لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

49869 ل محمد حسن|حمد جم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

2485o6 لعزيز شتـــيتـــ|لبــــدوى عبــــد |لسيد |ره |س ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4|4592 ى|لوه|لد عبــــد|هلل خ|عبــــد بــــ محمد حسني  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

8|3332 ي ص
م عىلي|لسل|لح عبــــد|مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

528656 ى  |ج  عبــــد |زم ن|ح لقوئى|لرؤف حسني  سكندريه|ل|هندستـــ 

245826 محمود محمد يوسف عشيش ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6466o رص ربــــيع|لن|ل عبــــد |سلىم جم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

55|2| لحميد|حمد عبــــد |ن رفعتـــ |مرو |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|2o|52 ئيل|رس|رون |له ممدوح ه|ه ى شمس|تـــج ره عي 

|622o9 ي 
لطيبــــ|حمد |عمرو مصطفى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

334466 ح|لفتـــ|لعظيم عبــــد|م عبــــد|محمد عص |بــــ بــــنه|د|

9|66o2 ل محمد جمعه  |لع|محمود عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

4o6|33 حمد|لسميع محمد |ء حلىم عبــــد |ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|447 هيم|بــــر|ء عىل عزيز |سم| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

252625 ده|م عي|لسل|ل عبــــد|بــــسمه جل تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|4||6 وي|لهلبــــ|ىطي محمد |لع|ح عبــــد |ندى نج زيق|لزق|بــــ |د|

2683|| ض|لع|لعزيز محمد فتـــىح |مه عبــــد|س| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|74466 |رى حن|دى مجدى لمع زخ|ف لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

6o86o8 جه|بــــ خف|لوه|ء عىل عبــــد|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6494|2 يوبــــ|حمد محمد |لسيد |د |محمد فؤ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7||56o لد عطوه محمد محمد مصطفى سليم|خ لمنصوره|ره |تـــج
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499||2 ن منصور|ء نبــــيل محمد سليم|رس| أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

528246 ن عىل|حمد مهر|حمد |محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

226734 ن|مل زي|ن عبــــده محمد ك|مرو سيوط|هندستـــ 

35o94 حمد مني  محمد عيس|لدين |رص |محمد ن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|6o82 ن ن|د سمع|موريس عي| مي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|35564 هيم مصطفى|بــــر|م محمود  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

792oo2 م فتـــىح أحمد|محمد س عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

762729 كريم محمود محمد محمود زرمبــــتـــ معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|5559o لجعفرى|لح |مريم محمد محمود ص ى شمس|تـــج ره عي 

859o97 ى فتـــىحي |ندي  ى|مي  مي  سيوط|عه |زر

4|93|o ه محمد نور | لدين محمد عىل منصور|مي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6972o5 لعزبــــ|لمهدى |لسيد محمد |م |عص لمنصوره|ره |تـــج

3449|5 سط|لبــــ|مروتـــ حمدى فرح عبــــد ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

2oo33 دي|لبــــغد|ل محمود سيد سعد |بــــل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

56729 ره|ن بــــش|دل مرج|مدحتـــ ع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

44934o ي|حمد |نور |م |كريم هش
ى
لدسوق ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 

ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

4o538o بــــو سعده|لمنعم محمد |حبــــيبــــتـــ عبــــد لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

24964o ى عبــــد| لمعبــــود|لسميع عبــــد|منيه حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9o552o حمد |هيم |بــــر|بــــ |لوه|ن عبــــد|نوره ج|تـــربــــيتـــ سوه

2438| ن|لعظيم زيد|رق عبــــد |هلل ط|منتـــ  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|223|9 هلل|لسيد عبــــد |ح محمد عبــــد |محمد صل هره|لق|ره |تـــج

3|7829 لعزيز طتـــ|متـــ عبــــد|لعزيز سل|حمد عبــــد| هره|لق|ره |تـــج

4637o9 هيم عبــــد ربــــه|بــــر|م عىل محمد |هش هره|لق|لعلوم ج |ر |د

497|88 رف|مل حسن ع|هر ك|ن م|مريه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

58523 بــــ|لتـــو|لدين عبــــد |رقيه محمد شمس  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

847|7o ل عىلي صديق|محمد جم ج|بــــ سوه|د|

|24|8| س|م سيد عبــــ|حمد هش| ى شمس حقوق عي 

345726 ى شعل|بــــر|مينتـــ | ن|هيم محمد حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

5|o57| هيم|بــــر|لرسول |ن محمد عبــــد|محمود رمض سكندريه|ل|علوم 

25266o د|لمنعم حم|عدل عبــــد| عل تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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6o5993 ضى|لق|طف محمد |محمد ع |بــــ طنط|د|

2|932 متـــ محمد رسىم|س|ن |كريم لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

28265| ء سعد عطيه|ن عل|نوره كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5465o5 م|لسل|بــــر منصور عبــــد|محمد ص دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6oo95o يف|حمد |ء فتـــىح محمد |ل| لشر |ره طنط|تـــج

476552 لحميد|حمد محمد بــــدر عبــــد|رحمه  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

427627 مه مرىس محمد زعويل|محمد سل |طبــــ طنط

75|382 هيم|بــــر|م |لسل|مؤمن محمد مسعد عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

|5588 يد |بــــو|لدين |ل |رق جم|يمنى ط ى ي|لي 
لففى  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|

كتـــوبــــر

696|o| عيل هلد|سم|لعزيز |سحر محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

78925 يتـــ سيد محمد زىك| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

239256 هلل|حمد محمد عبــــد |زينبــــ حمدى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4797o9 ه|لل|دق عبــــد |د ص|يوسف مصطفى رش سكندريه|ل|هندستـــ 

9|57|4 ى |رغد محمد  هيم  |بــــر|مي  سيوط|عه |زر

248923 لطوجى|حسن محمدى | رن ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

|52883 حمد|بــــو زيد |حمد محمد | ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

|37829 حمد محمود عدس|لد محمد |خ ى شمس حقوق عي 

69o5|| وى|لغربــــ|لسيد جمعه |م |هش| رن لمنصوره|علوم 

|23243 حمد|بــــ |لوه|ره نبــــيل عبــــد |س ى شمس حقوق عي 

97726 حمد حسبــــو|يه محمود | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

249o47 ن|ر سلط|هلل مجدى مختـــ|هبــــه  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

92|24o حمد  |لدين |مصطفى محمد مىح  ج|ره سوه|تـــج

29|45o روق محمد|حبــــيبــــه فيصل ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|6483 مد حموده  |حمد ح|ء |ل| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

497365 ى |سهيلتـــ ل ى عىل |سم|شي  لقصبــــى|عيل حسي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9|8654 هر بــــقطر |رك زهجر ز|م سيوط|بــــ |د|

437o66 ى |ي حمد فضل|لسيد محمد |سمي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

22o96o لحليم نصي |لق عبــــد |لخ|ن عبــــد|ر شعبــــ|من ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 
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4|o343 هيم محمد زغلول|بــــر|محمود   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

||8455 بــــو بــــكر محمد حسن|كريم محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7||o|3 لدين|لحميد عىل نور |دل عبــــد |يوسف ع ى شمس طبــــ عي 

3|4443 لحسن|بــــو |محمد حسن عىل حسن  ى شمس|تـــج ره عي 

689678 ن لسعيد محمد|محمد | رض| مي  لمنصوره|نوعيتـــ 

243753 ى محمد محمود ج|ف لمول|د|طمه حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

9|424| محمد سيد محمد  | لي|د لمنصوره|حقوق 

5||386 م|لعزيزعل|حمد فوزى محمد عبــــد| سكندريه|ل|طبــــ 

||7375 ي عطيتـــ|عم| يوأن
د وصفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

677|75 س|لد محمد حمزه عبــــ|د خ|ي| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

328|o9 حمد|مر محمد سيد |مصطفى محمد ع |كليتـــ هندستـــ بــــنه

649|72 لكريم|لكريم محمود عبــــد |لدين عبــــد |ن عز|يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

757754 دل محمود عطيه|مروه ع عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

8o78o| ي سدر|دمي
ي ينى ك|نه خي  ي|بــــ |د|

|لمنى

344275 ي عمر|عمر 
حمد مصطفى |حقوق بــــنه

8o7935 لحميد|م محروس عبــــد|مي هش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5232o5 |ش|حد بــــ|لو|تـــه عبــــد |سعيد مجدي شح سكندريه|ل|هندستـــ 

4|62|2 وى|لشه|حمد |لرحمن |حمد عبــــد |سمر  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

365326 ف محمد |مروتـــ  عيل مرىس|سم|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9oo5|3 حمد |لسيد |حمد |بــــ |رح دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

9235o5 حمد  |هيثــــم حسن محمود  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

247636 مصطفى مدحتـــ حسن منصور ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

68|o|9 لمجيد|حمد عبــــد |لمجيد |محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

784o49 شد|هيم ر|بــــر|حمد محمود محمد | زيق|لزق|حقوق 

7o67|9 يمن حسن عىل|حسن  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

283623 د سمي  بــــحر يوسف حمد|زي كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

696479 رون|لدين مصطفى محمد ه|م |حس هندستـــ بــــور سعيد

|243|5 هيم محمد|بــــر|لح |هيم ص|بــــر| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

646|75 ن ى|م| مي  هر محمد فوزى زهي  حقوق بــــورسعيد
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6937|7  محمد|لمو|حمد |ده |بــــ حم|رح
ى
ق لمنصوره|بــــ |د|

5829| سعد عىل سيد| لي|د |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

54o22| حمد سعيد تـــوفيق حموده|لد |حمد خ| سكندريه|ل|حقوق 

|62|32 محمود محمد محمد سيد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

48482| مصطفى عىل سيد مزيد عىل سكندريه|ل|حقوق 

446|27  ص|دهم تـــ|
ى
لح|مر شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|645|| يل|د ممدوح محمد ن|زي هره|لق|ره |تـــج

62269| وى|لكفر|زق |لر|حمد محمد عبــــده عبــــد | ط|حقوق دمي

755445 هيم عىل|بــــر|رق محروس |ط| دين ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

275|4 عيل|سم|ن |هلل حس|عبــــد | دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o6|o2 لحميد |لد رفعتـــ عبــــد|عمر خ ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

328|62 لغنى محمد|رق عبــــد|عمرو ط |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|6o58 جر محمد حسن محمود|ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

84o9|9 شد|كر ن|د ش|ندي عم|س كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

6o2447 |لعط|ح |لفتـــ|طف عبــــد |ندى ع
ى
ق |بــــ طنط|د|

228522 ى خليفه مريد|دمي نه خي  هره|لق|ره |تـــج

37||65 حمد رفعتـــ يوسف|محمد  ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

439|84 ر مصطفى عوينه|لستـــ|لعزيز عبــــد |ق عبــــد |رسر| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

698234 هلل|م عبــــد |لسل|هر عبــــد |ن م|نوره لمنصوره|بــــ |د|

2329o9 حمد|هيم محمد |بــــر|ء مسألسر |صف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|67873 هيم محمد|بــــر|لسيد |حمد | وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|528|6 لسعود|بــــو|لرحمن |حمد عبــــد |نسمه  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

7o|264 فظ|ض ح|رس حسنى ري|حمد ي| ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

|5|785 ود|دل حسن د|ء ع|دع ن|حقوق حلو

3|6964 للطيف محمد سعيد|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

54|855 هلل كريم|بــــ |زق ج|لر|محمد نرص عبــــد سكندريه|ل|نوعيتـــ 

352367 حمد|لمنعم |ن عبــــد|ء رمض|سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7|236o ف عىل |لسيد | لمرىسي|لسيد |رسر ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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46o|7o هلل|حمد عبــــد |ح |رس صل|نبــــيله ي حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|5|9|8 ى سعد سيد سيد حسن حني  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

28|59| يف عبــــد هلل محمد|هدى رسر ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

788727 لمهدي|هيم |بــــر|هلل محمد |عبــــد لعريش|بــــ |د|

|544o8 ح عزبــــ محمد|مصطفى صل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|7|22 حمد|در سيد |لق|لعزيز عبــــد|عمر عبــــد |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

4|744| لمقصود|هيم محمد عبــــد |بــــر|حمد | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

7o9367 ر|هيم دويد|بــــر|رس متـــول محمد |مصطفى ي لمنصوره|حقوق 

8657|6 ي يوسف محمد|ء حس|صف
ئى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2|5449 ى محمد مصطفى هند محمود حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

273o37 ى رمض لدين |ن عىل سعد |م حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

7o369| لجمل|روق عىل |حمد ف|يه | لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

642868  سيد |هيم |بــــر|حمد |ء |ل|
ى
حمد|لدسوق زيق|لزق|بــــ |د|

32|oo6 ى ح| مد|حمد سيد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9o|935 زى محمد  |محمد سيد حج ج|ره سوه|تـــج

494652 ع عيد|ل رف|حمد جم| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

282|42 س|س مصطفى عبــــ|لدين عبــــ|م |حس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o8434 منيه محمد طه محمد| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

9239|8 هيم |بــــر|ىسر |هيم حبــــ|بــــر|يوسف  ج|علوم سوه

|694o| ف عبــــد |رحمه  لسيد|لرحمن محمد |رسر |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

686273 يره|لغنى د|هيم محمد عبــــد |بــــر|م |هش لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

39243 عيل بــــيوم موىس|سم|رس |سندس ي ى شمس|زر عه عي 

2355oo ج|لصل|محمود محمد محمود محمد  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

258|78 لنبــــى عزبــــ|م عبــــد|محمد س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

768566 يش|مصطفى عيد حسن ع ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

9|2o2o ل |موىس فكرى غ| بــــول ج|ره سوه|تـــج

|55559 بــــ|لحميد سيد خط|ل عبــــد |رحمه جم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

422o64 لمعىطي|لعظيم عبــــد |لدين عبــــد |ء |سلسبــــيل عل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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449337 لق محمد عطيه|لخ|عمر محمود عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

86|5|4 شور|لد محمود ع|محمد خ |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6o|766 مصطفى محمود محمد بــــسيوئى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4|7578 يد |بــــو |ن |له شعبــــ|ه ى |لسق|حمد |لي  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

257995 حسن سمي  محمد حسن ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

44|32o م جمعه|ن عىل عل|عمر رمض لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

28757| لغنى|هيم عبــــد|بــــر|لغنى |ء عبــــد|زهر |نوعيتـــ بــــنه

233798 تـــ|رح نبــــ|دل بــــ|م ع|بــــر| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7492| حمد رجبــــ|هيم |بــــر|لد |حمد خ| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

859o9| ي ش|مي هر يوسف|ر يحن  سيوط|ره |تـــج

44o777 بــــوشعيشع |هيم |بــــر|لمنعم |دتـــ محمد عبــــد|غ
خليل

لشيخ|طبــــ كفر 

78|76| لسيد محمود محمد| |لند تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

694o6 نوس موىس|مريم موىس ف ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

687683 عيل|سم|لسعيد |هر |لد مجدى م|خ ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

4o6796 |لعل|بــــو|حمد |شهد حسن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

47827 لحميد|عيل عبــــد |سم|بــــ محمد |رح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

269245 حمد زىك جمعه|يه | ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

77oo89  رمض
ى
ل|ن هل|عمر شوق زيق|لزق|ره |تـــج

7o394o لخي |بــــو |عيل |سم|لسنوىس |ن |ء شعبــــ|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4967| لكريم|غبــــ عبــــد|بــــر ر|جر ص|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3544|| |لعل|بــــو |لحميد |مي صبــــري عبــــد زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

4o543 حمد|لحكيم |م عيد عبــــد |سل| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|76|o4 عيل حسن|سم|ح |محمود صل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

248898 ن|د عثــــم|لجو|يمنى مجدى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|28|oo حمد حسن عوده|يشى | دين ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

63|866 رس عطيه|ل ف|كم| بــــسمه رض زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|23663 زق|لر|دم عبــــد |لد |عمرو خ ن|حقوق حلو

785629 لحميد حسن|لد عبــــد |ء خ|دع عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

48o363 ر|لنج|هيم |بــــر|حمد |حمد محمد |بــــر |ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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25o624 ى شح تـــه حليم عبــــيد|كريستـــي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

68o795 لىح محمد|حمد عبــــد |رق |هدير ط لمنصوره|بــــ |د|

6|8|57 فش|هيم ط|بــــر|ن رفعتـــ |نوره ط|بــــ دمي|د|

|657|7 لدين عىل حسن|د |محمد عم ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

776487 دى|له|لد فتـــىح |يدى خ|ه دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

||8638 ن |مكرم نصيف حن| مي  ى شمس حقوق عي 

|34|47 هيم|بــــر|بــــ |لوه|شم عبــــد |ء ه|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

843925 ي |هيم حس|بــــر|
مد|هيم ح|بــــر|ئى ن|سو|حقوق 

63|238 حمد محمود عىل|حمد |طف |ن ع|رو ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

694953 ف ص|بــــ |رح هلل|م عبــــد |دق هم|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

85o2|8 نور طه عبــــدربــــه|طه  لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

7o5974 هيم عىل|بــــر|زينبــــ محمد محمد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6||353 زي أبــــو عيطه|زي غ|أمنيه غ هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

64|38| تـــتـــ|حمد شح|منصور محمد منصور  زيق|لزق|ره |تـــج

646348 لعلىم|ح |لفتـــ|نس مجدى عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

45o6o2 حم|ف لبــــقرى|ده |روق محمود خرصى ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

754338 فتـــ حسن|ن ر|ء عثــــم|سم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

222282 لق سيد|لخ|سيد عبــــد| رن هره|لق|حقوق 

9o9888 هلل  |لديبــــ عطيه رزق |مح |س دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

896525 د  |لضبــــع ج|ئى |رى روم|م ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9|3788 ن  |محمد ممدوح محمود عثــــم سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

2|9299 دى|له|لد محمود عبــــد|رس خ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77899o ى|د |سع حمد محمد حسي  زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

6o7986 لبــــليىه|حمد |لرحمن |لعزيز عبــــد |ء عبــــد |رس| لمنصوره|حقوق 

3||3o7 لسيد|سعد عزتـــ سعد  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

432933 لبــــيىل|ء محمد محمد |شيم |بــــ طنط|د|

4772|5 عمر محمد فرغىل محمد محمد سكندريه|ل|ره |تـــج

|4oo62 ل|لع|لرحمن عبــــد |هلل محمود عبــــد |منتـــ  ى شمس حقوق عي 

||7998 ج|لبــــر|ملك مدحتـــ محمد عىل  ى شمس|تـــج ره عي 
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443484 لسيد|ر محمد حسن |حمد مختـــ| لشيخ|ره كفر |تـــج

752694 عيل|سم|هيم |بــــر|لسعيد |حمد | ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

26o28 مر عىل محمد|دين ع|ن ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

|6|495 ف محمد زغلول محمد عبــــد |ن |مرو لرحمن |رسر
خن|ل|عىل 

ى شمس حقوق عي 

9||76| ع |محمد رف| محمد زكري ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

359o29 هلل|ك عبــــد|لمل|ن عبــــد|دى مردخ|ن ى شمس حقوق عي 

|7o279 دى محمد فهيم|له|محمد عبــــد  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

49o364 وق محمد عىل عبــــد  زى|لحميد حج|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64o|26 حمد|لسيد محمد |لصغي  |طمتـــ |ف لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

44oo27 هيم|بــــر|مي نجيبــــ |ن س|رو لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

3|774o لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|د |محمد عم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

76|799 حمد|حمد سعد |منه  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

9o4|94 صف |و| شنوده جرجس حن ج|حقوق سوه

5|5273 مر|حمد محمد ع|دل |ع| ر|ي ي|بــــ |د|
|لمنى

2|35| ى|ء محسن مىحي |ل| لدين حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8966o8 ح مسعود تـــوفيق  |لصبــــ|يرين | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

539247 ن|لمنعم محمد زي|فردوس فتـــىح عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

258o7| فع|لش|لق |لخ|محمد صبــــرى عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6||89| ن محمود|محمد سعيد شعبــــ |بــــ طنط|د|

92|5|| يمن محمد محمود | |رض ج|تـــربــــيتـــ سوه

6o48|9 لرحمن|د عبــــد |حمد فؤ| |لي|د |ره طنط|تـــج

368498 تـــ مكرم | لحميد|لسيد عبــــد|مي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|4o482 رى عوض|رميه مك|مريم  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

59965 ى يونس محمد محمد حسي  ن|هندستـــ حلو

7o523| ه | ىس|لعبــــ|لرحمن عبــــده |سعد عبــــد |مي  لمنصوره|ره |تـــج

44o95o تـــ عىل عبــــد| د خليف|لجو|ح عبــــد|لفتـــ|مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

7|6559 لمجيد|حمد حلىم عىل عبــــد |ء |سم|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر
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|5|725 ل|لد|لسيد |حمد محمد |ء محمد |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

82o366 هيم|بــــر|دي محمود |له|محمود عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

343o55 محمد مصطفى عىل شديد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

45o74| زى|لسعيد محمد غ|ن |يم| |ضتـــ طنط|علوم ري

34|578 يف|ء سيد سند سيد |رس| لشر زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

373|58 لسعود|بــــو|ح محمود |صل|دى |ش |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

89||24 لنور دوس |خليفه عبــــد| رين|م سيوط|طبــــ 

629432 هلل|حمد عبــــد |مريم مطيع  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

865698 لكريم مسعود|بــــر عبــــد|سمر ص دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9o3946 للطيف محمد |لد عبــــد|ء خ|دع ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6277o5 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|حمد |محمد مجدى  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

23592| هيم معوض|بــــر|حمد |منى  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

87o385 هيم|بــــر|ح فطيم |لفتـــ|ن عبــــد|يم| ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

79o29 هيم|بــــر|متـــ |لرحمن محمد سل|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

898228 لسيد مصطفى |حمد عىل | ج|ره سوه|تـــج

4768|4 ن|مل سليم|د ك|يوسف مجدى محمد فؤ ره دمنهور|تـــج

2254|6 حمد|رق محمد عزتـــ |مل ط| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4925o| يرى|لسيد |لسيد |كرم محمد | ى لعيى تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

42|54o ء محمد محمد محمد حنوره|عىلي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

627732 هلل|روق عبــــد |حمدى ف| ر|ي زيق|لزق|ره |تـــج

84o5|| ي|لر|هدير منتـــرص محمود عبــــد
ضى ج|بــــ سوه|د|

3|635 هيم|بــــر|مل |هيم ك|بــــر|لرحمن |عبــــد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|9o86 م|لسل|مه عبــــد |حمد سل|مريم  ره بــــنى سويف|تـــج

255554 وى|لعقبــــ|جميل يش محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

772253 ن سعودى|يه وحيد حسن علو| زيق|لزق|علوم 

||9574 دل محمود محمد|هلل ع|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|842 هدير عرفتـــ سيد محمد تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

29|456 حمد|غبــــ |بــــدين ر|رحمه ع ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

769455 ن سلىم|لم|هيم سعد س|بــــر| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

Thursday, September 6, 2018 Page 15417 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

762568 يف محمد  ر|لنج|حمد |محمد رسر تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

93|29 مصطفى بــــكرى مصطفى بــــكرى ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

886582 س زىك|مر عبــــ|ء ع|عل ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

76o878 لغفور|ملكه محمد عمر عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

6o477 لد محمود محمد|لرحمن خ|عبــــد حقوق بــــنى سويف

9o2757 حمد |رس محمد محمود |ي ج|عه سوه|زر

4873|9 زق|لر|حمد محمد عبــــد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4|838 لمجيد|كر عبــــد |د ش|لجو|يحن  عبــــد  هره|لق|علوم 

|9556 ى محمد| مريم عط حسي  هره|لق|ره |تـــج

626o2o هيم|بــــر|م حسن |يوسف محمد بــــره زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2549o ج|لح|لد محمد محمد |سلىم خ هره|لق|طبــــ 

3352o5 ى بــــسنتـــ محمد حلىم حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9oo752 للطيف محمد |ل عبــــد|ء جم|حسن ج|عه سوه|زر

6o9444 فظ عطيتـــ|لسيد ح|هر |سمر ط لمنصوره|بــــ |د|

763|39 ل|لع|دق عبــــد |م تـــوفيق ص|منيه س| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6785|6 لفتـــوح عىل|بــــو|م يىح |ره هش|س لمنصوره|حقوق 

7826o7 لسيد خوخ|ل حسن |محمود جل زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

32973o  |ن |نوره
ى
هيم|بــــر|يمن شوق ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

8|92o6 حمد بــــدوي|نشوي بــــدوي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

|9o34 لد|لدين محمد خ|ء |ئشه عل|ع ره بــــنى سويف|تـــج

692o5 ي بــــرك|هدير ه
ح|لفتـــ|تـــ عبــــد |ئى لفيوم|طبــــ 

|2o747 ي محمود |هلل ه|منتـــ 
حمد محمود خليل|ئى ى شمس|زر عه عي 

33o337 ئى سعد طلعتـــ محمد|م| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3587o ى تـــسنيم حسن عزتـــ حسن بــــحي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

7o4947 هيم|بــــر|لعوضى |تـــه |حمد محمود شح| لمنصوره|علوم 

342389 لسيد سعد بــــىهي|ء |سم| ى شمس صيدله عي 

324674 لس مدحتـــ رفعتـــ ش كر|كي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

232863 شور|حمد ع|لفتـــوح |بــــو|يمن |ئى |يدى ه|ه ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8843|6 لنظي  محمد  |عبــــد| بــــ رض|رح سيوط|علوم 

5|o678 لسيد|ن |مد رضو|لسيد ح|ن |مرو معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 
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695439 مد|لسعيد ح|مد محمد |محمد ح لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o3o5o لغنى بــــحر|لد عبــــد |لغنى خ|عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

269847 دى بــــدر|له|لسيد عبــــد |دى |له|هلل عبــــد|عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|76892 لعزيز|ن رفعتـــ سيد عبــــد |يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

632293 لسيد|هيم فرج |بــــر|هلل |منه  زيق|لزق|عه |زر

243|87 ود|بــــ طلبــــه د|لوه|حمد عبــــد|يه | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

495734 هلل|لحفيظ عبــــد|لدين أحمد عبــــد|ء |عل تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|39499 حمد|هيم |بــــر|حمد |حبــــيبــــه  ى شمس صيدله عي 

857759 حمد|لد يشي رشدي |خ سيوط|حقوق 

|2838o محمد ممدوح محمد زينهم  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

642337 حمد|هيم |بــــر|لعظيم |محمد صبــــرى عبــــد زيق|لزق|نوعيتـــ 

885o87 فظ |لح|فرحه محمد محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

752|4o لسيد عمر حسن|لد |عمر خ عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|55|o3 دين سيد محمود عىل|ن سيوط|بــــ |د|

287746 هيم|بــــر|ح سعيد مصطفى |صبــــ سيوط|عه |زر

|39737 لجندى|لعوضى |حمد |ء محمد |دع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

365688 لزميتـــى|حمد |بــــ |لوه|محمد عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

5|499| ي|فظ عبــــد|ح| عل
لعزيز محمد بــــسيوئى بــــ دمنهور|د|

7|7593 ن محمود|هلل عوض عىل سليم|منه  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

|3895| حمد|ع |مريم محمد رف ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

295469 م مىك محمد|ندى س ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

84839 محمد عزتـــ سيد محمد ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

6|4o9| ن عييى|ح رضو|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|م |مر |علوم طنط

8293|3 ي محمد 
حمد محمود|مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

63o2|7 |لبــــن|لمنعم يوسف |بــــ عبــــد |يه|عمر  زيق|لزق|صيدله 

4|3||5 هلل|بــــ |لقوى ج|طمه محمد عبــــد |ف |بــــ طنط|د|

4o65o7 وي|لكفر|لدين سعد محمود |د|ل عم|نه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

897623 لرحمن |مد عبــــد|ل ح|ئى جم|م| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

247o52 بــــو منصور|حمد مصطفى |عمرو  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 
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2798| ن سيد محمد|مل شعبــــ| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

22|o48 لسميع مصطفى|م ضيف عبــــد|حل| ن|بــــ حلو|د|

9o||63 دل شنوده قلدس |ئى ع|م| ج|بــــ سوه|د|

252689 لمجيد|حمد عبــــد|م مصطفى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

786|57 ى عبــــد |مي  لسيد|م |لسل|م خي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o8787 لدين|حمد شمس |لسيد |لسيد |يه | لمنصوره|علوم 

47o63 د محمود|ء محمود مر|شيم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|73o25 د|لجو|دل موىس عبــــد |عمر ع كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|788o6 عيل|سم|ل |عىل حسن جل ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

|2o7o| هر نعيم فهىمي|مريم م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

45o422 لسيد حبــــيبــــ|لد |محمود خ |ره طنط|تـــج

|3|72o ي
سيىل|لمخلص بــــ|جح عبــــد |ن ن|فيفى ن|بــــ حلو|د|

|4892| ه | حمد|لكريم |د |حمد ج|مي  هره|لق|بــــ |د|

3|295 در|لق|فتـــ سعد عبــــد|ن ر|نور ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

45372o هر عيسي عىلي عيسي|حمد م| لشيخ|ره كفر |تـــج

4o448o ح عىل سليم محمد|عىل صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

684|72 ف سل|لد |خ د خليفه|مه ج|رسر لمنصورتـــ |تـــمريض 

|67|35 د حمدى عىل|مل عم| هره|لق|حقوق 

433593 لدن|لسيد محمد |حمد | |علوم طنط

27o82| ل فودتـــ|حمد كم|ن |يم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

835477 دي|دي محمود عبــــ|سميه عبــــ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

33|653 ح جمعه|لفتـــ|محمد محمود عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4o9439 مه|ح ش|لفتـــ|لعزيز عبــــد |حمد محمد عبــــد | |ره طنط|تـــج

626699 هيم|بــــر|حمد عطيه |رص |لن|سلىم عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

776457 هيم فتـــوح|بــــر|ندى سليم  زيق|لزق|بــــ |د|

6475|6 ي|ر
سعيد محمد عىل خليل قوره| ئى زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

23958o ف محمد عبــــد |هلل |منه  للطيف محمد|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5|7333 ق|لعظيم |لد عبــــد|جر خ|ه وي|لشر سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

6o8374 د|لضي|لمهيمن عىل |ره عبــــد |س |نوعيتـــ طنط

5o5327 مدى محمد|لح|حمد |لرحمن محمد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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346774 لمجيد|حمد متـــول عبــــد|جر محمد |ه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9o|895 هلل  |ره ممدوح سمرى قصد |س ج|حقوق سوه

||9||o لسيد محمد|محمد محمود بــــدير  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

43663 للطيف محمد|حمد حمدى عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

496698 لمقصود خلبــــيط|م عبــــد |لسل|ء حلىم عبــــد|إرس ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

677o23 ى عبــــد   حسي 
م|در شلق|لق|مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

6|555| لبــــربــــي |حمد مصطفى مصطفى | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4o2478 ى عبــــد |ي تـــى|هلل محمد زن|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o266 فظ|لونيس ح|فظ عبــــد|ح| مه لفيوم|صيدلتـــ 

7o4o79 ليه|هيم غ|بــــر|كريم محمد فتـــىح  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

23|26o هيم طه|بــــر|ح |محمد صل هره|لق|حقوق 

848|95 لكريم|لدين يوسف عبــــد|ح |عىلي صل ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

639269 بــــتـــ|لسيد ثــــ|محمد غريبــــ  زيق|لزق|حقوق 

286o9 هيم|بــــر|حمد فتـــىح |دهم | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

226542 لعزيز|د عبــــد|هيم فؤ|بــــر|لرحمن |عبــــد هره|لق|ره |تـــج

68|8o7 ى|محمد محمود حمدى  لزهي  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

7o3356 بــــو |لحميد |لحميد مصطفى عبــــد |ل عبــــد |جم
تـــ عمي 

ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

43o|36 دع|لبــــر|تـــسنيم محمد بــــهجتـــ يوسف  |صيدله طنط

333552 روق مصطفى|م صبــــرى ف|هش |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

527858 ن|تـــتـــ رمض|لسيد شح|رس |ندى ي سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|6457 ق|بــــل وى|ل محمد محمود رسر هره|لق|ره |تـــج

669o7 ى عص|ي دي|له|دي عبــــد |له|م عبــــد |سمي  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

426o67 لسيد|سمي  نجيبــــ مسعد عبــــد | ليدي لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

59293 ي|
ء جمعه محمود عىلي|ضى لفيوم|نوعيتـــ 

44568 هيم عىل|بــــر|مد |رضوى ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|46|4 ق|لقوي |هلل عىلي حسن عبــــد|عبــــد وي|لشر ي|هندستـــ 
|لمنى

347869 حمد عبــــد ربــــه|بــــدين |لع|ع زين |محمد ر كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

256382 وى|لسعد|لغنى |محمود حمدى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج
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|42278 هلل|منه ممدوح محمد عبــــد  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

773234 فه|ء محمد فتـــىح محمد محمد زح|ل| ى شمس| لسن عي 

85o843 حمد محمود عمر|ره |س لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

435726 يش|بــــوط|مرشدى محروس مرشدى  سكندريه|ل|صيدله 

23799| لقوى شفيق محمد|ن محروس عبــــد|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6o|958 يف|مصطفى عبــــده محمد  لشر |هندستـــ طنط

6|7478 ى  ى حسي  ذل|لش|حبــــيبــــه حسي  هندستـــ بــــور سعيد

5264o7 حمد|هيم |بــــر|لد |هيم خ|بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

447555 لحليم|د محسوبــــ عبــــد |ح فؤ|جر صل|ه سكندريه|ل|هندستـــ 

235o55 حمد|دق |ح سعد ص|محمد صل سيوط|عه |زر

345879 يل|زق ن|لر|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد|ء |رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4o46|7 ف |حمد | هيم محمد|بــــر|حمد |رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|6|o82 بــــ محمد|لوه|ميسون محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

83|593 م|ن عل|بــــتـــ عثــــم|حمد ثــــ| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

67567| يف صل حمد عىل|ح يوسف |رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

6493o| دل موريس بــــسخرون|نطون ع| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|64oo ه |لل|لعزيز عبــــد|بــــدين عبــــد|لع|مروه زين  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

434o47 ه ع هيم موىس|بــــر|طف |مشي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

||7726 ى | حمد محمد|حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

52532| وى|حمد قن|لغنى |رضوى محمد عبــــد  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

862o48 حد حسن|لو|سيد عبــــد| دين ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

27|9|2 لجزيرى|لعظيم محمد |حمد عبــــد|عبــــي   ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o2836 ر|لحميد دويد|ل عبــــد |حمد محمود كم| |هندستـــ طنط

38356 مه فوزى يوسف|س|يوسف  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9439| سعد|لمحسن محمد |حمد عبــــد|له |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

754242 ى محمد عثــــم|ج ن محمد|سمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

82o666 حمد|لد محمد |محمد خ ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

465436 عيل عوف|سم|حمد |مجدى  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

87532| مل|لك|دى |له|حمد عبــــد|نديم  سيوط|ره |تـــج

49639| لرخ|د عيد محمد |ء ج|رس| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

Thursday, September 6, 2018 Page 15422 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

25799o لموجود|محمود رجبــــ محمود عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|44o66 يف طلعتـــ عبــــد | لمجيد|لحميد عبــــد |نىح  رسر ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|38o58 د|لحميد ج|عبــــد | هلل رض|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

63o|33 ر عطيه|لستـــ|محمد فتـــوح عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

58362 مل محمد|نشوى حسن محمد ك |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

429988 خىل|لدو|عمرو سعد عىل  |علوم طنط

6o7855 مد|لحليم محمد ح|مل محمد عبــــد| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43786| س|ر محمود حسن هر|مختـــ| ثــــري لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

72oo| لحليم|ن محمد عبــــد |ء رمض|دع لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

357568 ى|لعظيم عبــــد|حمد عبــــد| هلل خرصى |طبــــ بــــيطرى بــــنه

8|4o97 حمد|دي يوسف |له|زم عبــــد|ح حقوق بــــنى سويف

6425o8 ي|لعزيز |هيم عبــــد|بــــر|لعزيز |معتـــز عبــــد لخرصى زيق|لزق|ره |تـــج

754843 سمي  حسن حسن عبــــيد| دين حقوق بــــورسعيد

|7335|  
ى
لسيد|محمود عىل دسوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|22339 زق|لر|ح عبــــد |سيف محمد تـــمس هره|لق|ره |تـــج

89|429 ى محمد |لم|سميه س ن حسي  سيوط|بــــ |د|

43482| ن|لجيد رضو|ئى رزق عبــــد|م| |بــــ طنط|د|

33oo9o |لنبــــى |بــــر جودتـــ عبــــد|درتـــ ص|ن
ى
لمرزوق |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

25o76 عطيه زىك عطيه| دين هره|لق|ره |تـــج

29365 يوسف محمد طتـــ محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22o864 ن|نهله محمد رأفتـــ محمد سليم ى شمس علوم عي 

329338 وي|لفرم|حمد |حمد محمد |ن |يم| هره|لق|صيدله 

89o386 نوبــــ فهيم حسنى فهيم |بــــ| سيوط|ره |تـــج

3o634 طمتـــ سعيد صبــــىح سيد|ف ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o52|6 هيم عيس|بــــر|حمد |يوسف  سكندريه|ل|حقوق 

52428 حمد|ض |يمن عنتـــر ري|شذى  حقوق بــــنى سويف

8o6795 د|حمد ج|ل |مي جم سيوط|حقوق 

26|444 لد طه محمود طه|خ لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

856928 جح حسن محمد|ن| رض ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى
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6366|2 ر|لعط|لبــــسيوئى موىس |ل عىل |حمد جم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o79o| وى|لعشم|ن محمد نبــــيه عىل |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4o5675 تـــى|لمكبــــ|در |لق|ئل سعيد عبــــد |هلل و|منتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

362o36 عيل|سم|حمد |عىل سيد عىل  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

25o9|6 لجرنوىس|حمد يىح محمد حلىم | تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

776|39 ى ع|هبــــه  مر|لسيد ع|مر |هلل حسي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

35o333 حمد يوسف سعيد|ح |محمود صل ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

878|92 هيم  |بــــر|ل بــــرتـــى |جم| ريموند سيوط|طبــــ بــــيطرى 

23728 ى لح|لطفى ظريف ف| مي  هره|لق|صيدله 

8|94o3 ف عمر محمد|مريم  رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

76254o غيه|لن|عيل |سم|كريم محسن محمد محمد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

8|8o26 يد|بــــو|لرحمن |حمد عبــــد|م |سل| ى لي  ي|عه |زر
|لمنى

|39486 ى عىل| يه محمود حسي  ى شمس صيدله عي 

6o7oo6 أمل خليل متـــول عطيه لمنصوره|حقوق 

8|5973 كر حسن|دهبــــ مجدي ش ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7|||62 نور محمد حبــــيبــــ|حمد |ء |رس| ط|بــــ دمي|د|

9|972 بــــو قريش|لد عوض |بــــ خ|شه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

349236 لحليم|ن عبــــد|مه شعبــــ|هلل سل|عبــــد |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

779|33 حمد حسن هيسه|لرحمن |حمد عبــــد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

8828|9 لمول  |د |يه حسن فرج ج| سيوط|نوعيتـــ 

3338|o ل|لع|لغفور عبــــد|حمد سعيد عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

||7|2| لرحمن عفيفى|محمد عبــــد | هي ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

322429 يد|م ز|لسل|رضوى مسعد عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8o9798 كر|ل ش|م كم|مريم عص ي|بــــ |د|
|لمنى

4965|9 لنبــــى|ئى فريج عبــــد |ن ه|نور عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

228256 بــــو حلقتـــ|غبــــ |طف ر|ن ع|ريه|م ن|بــــ حلو|د|

54439| حمد محمود خلف|سلسبــــيل  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

529726 ن|م عثــــم|لسل|د عبــــد|د رش|عمرو عم سكندريه|ل|هندستـــ 

695|64 بــــو زيد|بــــو زيد محمد |لكريم |رقيه عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

54372 ى محمد|محمد فرج  مي  علوم بــــنى سويف
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858o76 مل فهىمي|دي ك|لرحمن ن|عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

88o2|6 وى  |يوسف سمي  عويضه حن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2593|8 ن|لحليم عمر|ء عبــــد|رحمه عل ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

757443 كر خليفتـــ|ل ش|حمد جم تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6o748o لبــــدرى|لمحمدى |ل |حمد جم| لمنصوره|ره |تـــج

22554| لنعيم|ن محمد عبــــد|نسمه زيد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

37456 عىل سيد عىل سيد محمد سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

62|773 د محمد|د عوده عو|محمد عو ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

352|72 ى|لفتـــ|حمد عبــــد| ح زىك حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8|9557 ن محمد|ء شعبــــ|منه هن| ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

35oo49 هدير سيد رجبــــ خرصى س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

26o363 ي
|رص محمد رض|ن| دئى كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

628543 ربــــ|حمد شو|كمل رجبــــ سيد |حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

6o253o لدين محمد مصطفى قميحه|م |محمد حس |ره طنط|تـــج

3|7779 عيل|سم|حمد محمود |سل |بــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2877o3 ى|يمن محمود ش|خلود  هي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

477349 لحليم يىح|حمد محمود عبــــد |ر |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32o389 لسيد حسن محمد حسن|ندى  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9|3637 ل مرىس  |طف جل|حمد ع| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

4o4999 ل|مر حلىم محمود هل|محمد ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

424537 لسيد بــــرغش|لفتـــوح |بــــو |عمرو يشى  بــــ بــــنى سويف|د|

8765o4 شه  |حمد محمدعك|محمد محمود  سيوط|صيدلتـــ 

86346o ه خ| هلل سيد||لد عط|مي  ن|سو|حقوق 

679|2 عيل|سم|حمد عنتـــر فرج | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

857896 د|مي ج|س| رض| ن|وري| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

4o|884 عيل|سم|ج |د ض|در فؤ|لق|محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

887|o| لعزيز عىل |عبــــي  نرص عبــــد سيوط|بــــ |د|

426273 ى  مد عىل بــــسيوئى|بــــ ح|يه|حني  سكندريه|ل|حقوق 

878989 ى |عبــــي   حمد حسن حسي  سيوط|ره |تـــج

284|9| م عيس|لسل|ز مسعد محمد عبــــد|مع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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68||86 لقصبــــى|زى |حمد غ|زى |حمد غ| لمنصوره|ره |تـــج

49|o22 سم|حمد محمد سليم ق|م |هش| لي|د سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

488o38 روق مصطفى|م محمد ف|سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

535692 للطيف|ن عبــــد|مصطفى محمود مهر لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

27|96o ن|لحليم مرىس سلط|ن عبــــد |منيه رمض| م بــــنى سويف|إعل

9|2o53 ف |ئى |م| رسل |لسبــــع |رسر ج|تـــربــــيتـــ سوه

35o349 ن حسن محمود|يوسف شعبــــ |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8o5443 ئيل|سحق ميخ|بــــيتـــر ثــــروتـــ  ي|طبــــ 
|لمنى

49|966 ى عبــــد|ي م|لسيد عل|لحميد |در عبــــد|لق|سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|42553 جندى| نه رأفتـــ حن|هيل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

754864 ي|ر
ن محمود|محمد زيد| ئى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

9|2983 حمد سويلم حسن محمد | ج|بــــ سوه|د|

759255 ضى|لر|محمد محمود محمد عبــــد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

834634 نور مرعي|لعزيز |حمد عبــــد| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7|5775 حمد محمد|يه محمود | لمنصوره|حقوق 

23|652 لحميد|دل سيد عبــــد|حمد ع| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

245594 هلل|د|هيم عىل عىل ج|بــــر|محمود  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

54549o هد|ن مج|محمد عبــــدربــــتـــ مرىسي سليم ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

85o47| ي كم
هيم|بــــر|م |م|لدين |ل |مصطفى لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

2|4344 هيم|بــــر|ج  نصيف |يرينى ن| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

886523 م حلبــــى زىك |ريوس عص|مك سيوط|ره |تـــج

489o|9 ز|لقز|لحميد |ح عبــــد |هيم صل|بــــر|يه | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|34978 ن|م محمود سليم|هيم هش|بــــر| ى شمس حقوق عي 

87|6|8 ي عبــــد
هلل عىلي|لمنعم عبــــد|منى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o5654 للطيف|محمود فتـــىح خليل عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

2|366|  |رأفتـــ 
ى
ن|لسيد عثــــم|حمد شوق ى شمس حقوق عي 

6o6255 ل صديق|لع|محمد مجدى عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

2666o7 |حمد محمد حسن جح|منى  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

328627 ن|يوسف محمد محمود محمد حس |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

||797| ى ح تـــم محمد فوزى مصطفى|حني  ى شمس|تـــج ره عي 
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339277 هيم|بــــر|ل |لع|مي عبــــد|حمد س| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6393o4 هيم|بــــر|وى صديق |لشبــــر|م |سل| زيق|لزق|حقوق 

822557 دق عىلي|جح ص|ن| رن ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4623|5 حمد عىل قرون|محمد عىل  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|56o53 لحميد|حمد رمزى عبــــد |رمزى  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

55384 لرحمن محمد|ن عبــــد |حمد رمض| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

334438 حمد مصطفى|كريم محمد طه  |ره بــــنه|تـــج

785o47 محمد فتـــىح محمد محمد زيق|لزق|ره |تـــج

7o44| لسيد محمد عىل|ء |دع لفيوم|علوم 

787|38 عيل محمد|سم|عربــــى | ر|ي زيق|لزق|بــــ |د|

32239| ى عبــــد|ء محمد |رس| لعزيز|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

349783 رق فتـــىح محمود|فتـــىح ط |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|7733| دى|ح عبــــ|لفتـــ|رص عبــــد |لن|ء عبــــد |عل دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

287|4 ىسر|حمد محمد مسلم مرد| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34||37 هلل محمد محمد مصطفى عبــــيد|عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

322oo| بــــى|هلل عر|بــــر عبــــد|طمتـــ ص|ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

263833 لمعىط محمد|س عبــــد |حمد عبــــ|م |كر| |صيدله طنط

3438| يف محمد شح |تـــه عط|رسر  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

5o4o|8 لمتـــول دبــــش|لمجد |بــــو |ن |لرحمن شعبــــ|عبــــد  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

4|9|89 ف صبــــىحي |س لسيد جمعه|رتـــ أرسر ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

32|956  عبــــد|لبــــ|زينبــــ عبــــد
ى
|لبــــ|لحليم عبــــد|ق

ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o6486 |حمد محمد |هيم |بــــر|حمد |
ى
لدسوق ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

43|2|3 لنويىه|ح |لفتـــ|بــــ عبــــد |يه|م |مر سكندريه|ل|صيدله 

|3o445 هيم محمد عىل|بــــر|بــــرديس محمد  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

44o45| هيم|بــــر|لعليم محمد |حبــــيبــــه حسنى عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

69797o لقطرى|ن |لظريف عىل شعبــــ|حمد |بــــسمه  لمنصوره|حقوق 

34|7o3 د|لرحمن ج|م عبــــد|لسل|دل عبــــد|د ع|جه ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

24276| ئيل|حلىم ميخ| بــــيشوى رض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

65833 د|لجو|حمد عبــــد|حمد |محمود  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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6829|6 لىك|لم|لصبــــور حسن |عبــــد | حمد رض| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

5|oo|9 حمد صبــــىح سعد محمد نوح| لشيخ|عه كفر |زر

66354 ن|هيم سليم|بــــر|هلل |يوسف عبــــد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

43o583 لغنى حسن عويس|رص عبــــد|ريم ن |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

478o37 د|لجو|رس عيس عبــــد |لحسن ي| سكندريه|ل|ره |تـــج

224278 ى محمد مصطفى |ي فيه|بــــو ع|سمي  ن|بــــ حلو|د|

57953 عمر محمد طه عزبــــ ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

878767 ى |محمد عبــــد لمنعم محمد حسي  سيوط|ره |تـــج

5|7995 ن تـــعلبــــ|بــــسنتـــ محمود عطيه سليم ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

67786o ن|ن غندور رضو|حمد رضو|محمد  لمنصوره|حقوق 

5o8748 ن محمد عىل|ن حلىم شعبــــ|شعبــــ سكندريه|ل|علوم 

|35o7| حمد محمد|لدين |ء |حمد عل| مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

539343 حمد محروس|محمود مصطفى  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

526569 لمطلبــــ|ح حسن محمد عبــــد|حمد صل| سكندريه|ل|حقوق 

69894| زى متـــول|ر جمعه حج|من لمنصوره|صيدله 

7684|3 ن|روق محمد سليم|مه ف|س|محمد  لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

52|325 ي عبــــد|له|
ى
لسميع مرىسي مرصي|م شوق بــــ دمنهور|د|

|4485 ل|بــــ محمد هل|لوه|بــــدين عبــــد |لع|ء زين |ل| شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

|49462 لفضيل|لعظيم عبــــد |حمد عبــــد |محمد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

3546|7 لحميد|روق عبــــد|ل ف|سهيلتـــ جم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|48949 تـــه محمود هيبــــه|سلىم شح ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

3||3o2 هيم عطيه|بــــر|حمد محمد | مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8362|o ف محمد رض| يسن| رسر |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

9|4359 لسيد فضلول  |ل |منيه كم| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

26o2|5 ح فوده|لفتـــ|ر مرشدى عبــــد|من |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

863323 حمد|محمد محمود محمد  سيوط|حقوق 

324|oo دل مرتـــىح |جد ع|درس م|تـــ ن|تـــربــــيتـــ حلو

|32o84 ل مزيد بــــطرس|جم| لز| ى شمس| لسن عي 
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2|4456 لسيد|لدين محمود |ره مجدى مىح |س سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

784973 ح عىل محمد|عىل صل زيق|لزق|عه |زر

9o6556 ز |م مؤمن عىل فو ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

774343 د عىل مخيمر|م محمد رش|محمد هش هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

79o543 ن|مل رمض|حمد ك|لرحمن محمد |عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

4|5494 لسيد بــــرغوثــــ|محروس محروس سعد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

879384 زق جودتـــ |لر|محمد نرص عبــــد ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

253|o6 هلل زنفل|رص عبــــد|جر ن|ه ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

77o366 يوسف محمد تـــوفيق أبــــو لبــــن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

43|663 د محمد|مصطفى فؤ| مصطفى رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

923o|o لس ص دق |دق تـــدرى ص|كي  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|379|| هيم حميد يوسف|بــــر|محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

684469 هلل|بــــ |لحميد ج|مه عبــــد |س|ئى |م| |بــــ طنط|د|

284|24 حد محمد|لو|رص عبــــد|لن|عمر عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

8o679| ى|حمد محمود |مروه  مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

69827o ى |ي لسعيد عىل يوسف|هيم |بــــر|سمي  لمنصوره|نوعيتـــ 

5o5|97 زى|بــــو حج|م خليل خليل |محمود س سكندريه|ل|ره |تـــج

3|4278 حمد|محمد سمي  متـــول  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

827o42 يف  ف عبــــ|رسر هيم|بــــر|س |رسر دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

|4o39 حمد|شم محمد عىل |رتـــ ه|س ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8o282o لحليم|لد فتـــىحي عبــــد|هلل خ|عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

3|7772 حمد مرىس محمد|دهم | ى شمس|تـــج ره عي 

23678| مر|ل محمد ع|لع|ء عبــــد|رس| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

48|545 ن|كريم محمد محمود محمد عش لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

54o389 حمد يوسف|هيم |بــــر|ن مرىس |رو سيوط|بــــ |د|

|6946o حمد محمد منصور|منصور  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

892767 حمد |يز خلف |حمد ف| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

6|527| عيل|سم|سيل سمي  خليل أبــــو | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

24796| هلل|د |لسيد ج|لسيد محمود |ء |سم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4|5968 ويش|لد محمد حمدين ج|خ| ند لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|
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48|7o8 لسيد حسن|بــــ محمد |مه سكندريه|ل|حقوق 

76o63 هيم عىلي|بــــر|هيم محمد |بــــر| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|332o ود|حد د|لو|لسيد عبــــد|هلل |طه عبــــد زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

3|525| لمنعم|ح محمد عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5o3|8| ء محمد عىلي عبــــده عىل|عىلي سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

48o37| لرحمن عىل|حمد محمد عبــــد|لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

797|5 لم|حمد محمد س|عمر  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

53o57o ظه|بــــ|بــــ سعيد |يه|ء |سن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

33o64| لد محمود حنفى|طمتـــ خ|ف |بــــ بــــنه|د|

462575 يف|شيم ء بــــدر يوسف رسر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

283o34 يز خلف|محمد خلف ف كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o3|9| هيم|بــــر|سحق |ر |ري مختـــ|م ي|نوعيتـــ 
|لمنى

427o46 لق|لخ|م عبــــد|لسل|لق عبــــد|لخ|هلل عبــــد|منتـــ  ى شمس| لسن عي 

428249 ء بــــدر محمد بــــدر|سن لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

675||5 ى عبــــد |منيه | ف حسي  لقليوبــــى|لمنعم |رسر لمنصوره|ره |تـــج

775|93 ح زرد|لفتـــ|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

64|528 لبــــدرى|حمد |يتـــ حسنى | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

9|26|2 حمد |زن |ن م|عىل رضو ج|حقوق سوه

842564 ي حسن
محمد عىلي مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6o366 لنبــــى|لنبــــى محمد عبــــد |حمد عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7736o| سلىم معبــــد عبــــود عمر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|69592 |لعل|بــــو|عمرو محمد سيد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

|62786 حمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |محمود  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

772787 مي|لش|ح محمد |بــــ صل|يه| |دين  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

88235| مه عيد زىك|س|سيمون |ن| سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

694|62 د حسن|ن صبــــرى محمد مر|نوره لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

698334 ن مر|لعوضى ع|طه محمد | مي  لمنصوره|حقوق 

28775| هيم محمود|بــــر|هيم مجدى |بــــر| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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|556o3 م|م|ندى محمد صفوتـــ  ن|بــــ حلو|د|

844o39 ى عبــــده|ف رس نبــــيل حسي  ن|سو|بــــ |د|

894859 لسيد |در |لق|لسيد عبــــد|مؤمن  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

479976 لسيد محمد دوىسر|عليه حسن  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

78|oo| صبــــىح حسن رجبــــ حسن زيق |لزق|تـــمريض 

535683 حمد|مي  محمد روض مرىس | سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

243449 ن مجدى فرج متـــى| مي  هره|لق|بــــ |د|

7777|8 طر|ح خ|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|يوسف صبــــىح  زيق|لزق|بــــ |د|

4|7o4| لسيد|ن |ن سليم|لسعيد سليم|ميمه | لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

832463 ي بــــرك|
هلل محمد|تـــ عبــــد|منيه حسنى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|32448 دل محمد علوبــــ|يه ع| هره|لق|ج طبــــيع |عل

4o8842 ن|لعج|ىط |لع|ح عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |سم| |بــــ طنط|د|

682||6 لبــــربــــرى|يمن محمد محمد |هلل |منه  لمنصوره|حقوق 

4|3o93 لموجود عجوتـــ|حمد عبــــد|منيتـــ | |تـــربــــيتـــ طنط

77|7o6 ه بــــه| ى|ء |مي  لدين مهدى محمد حسي  زيق|لزق|عه |زر

||77|5 زق|لر|حمد عبــــد |لرحمن |هلل عبــــد |منتـــ  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

64o472 حمد عىل|حمد عىل محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68o53| تـــ|وى عرف|لشبــــر|ن |حمد رمض| لمنصوره|حقوق 

|4|833 حمد حسن خليل|مصطفى  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

636||5 لحكيم|هيم تـــوفيق |بــــر|حمد |عبــــي   زيق|لزق|ره |تـــج

884732 س |هد محمد عبــــ|محمد مج سيوط|بــــ |د|

68982 ن|د رمض|لرحمن محمد فؤ|عبــــد  لفيوم|هندستـــ 

|72o86 هيم|بــــر|د |ء فؤ|عل| دين وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

452o54 دل رزق عىل دردر|محمود ع ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

9|2445 لسميع حسن |بــــر عبــــد|مه ص|س| ج|طبــــ بــــيطرى سوه

436395 ز|لسيد محمد در|ن |محمد رمض لمنصوره|علوم 

636653 حمد محمد|د محمد |لرحمن عم|عبــــد | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5|2|54 ي|لسيد محمد |محمد 
للبــــنى سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

8535|3 لمنعم محمد|طمه مؤمن عبــــد|ف ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى
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|3|933 حمد|م غمرى |ء هش|شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|29727 حمد|محمد محسن محمد  عه مشتـــهر|زر

7o3693 لعظيم زغلول|تـــه عبــــد |رس شح|ء ي|دع ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

77|3|3 مد طرطور|مر مصطفى ح|تـــ| رن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o7|36 د|لسعيد ج|طف |محمد ع ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

649444 بــــو زيد|د محمود |لد سعيد مر|خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6987o8 ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|د |ء عم|ل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7||42| سمر نظي  مسعد|ل|حمد | لمنصوره|حقوق 

679969 لمتـــول|مد عوض |رقيه ح لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6||392 ي
شد|ع ر|لسبــــ|محمد | دئى |ره طنط|تـــج

642776 لبــــهلول|ح |لفتـــ|مح عبــــد |سهيله س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

859524 ي صل
حمد|لبــــديع |ح عبــــد|مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

|265|o ى ى حسني  ى حسي  محمد حسني  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

8467o4 حمد|لحميد محمود كلىحي |عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|25272 ن محمود|يه محمد صديق عثــــم| ى شمس|تـــج ره عي 

696758 ه  عيل محمد محمد عيسي|سم|ني  لمنصوره|علوم 

238877 ي|نوره ن محمود محمد بــــحي  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

42|575 |لسيد وف|ء محمد بــــدر |شيم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

69584o ىط محمد|لمع|بــــو |م سعيد رمزى  لمنصوره|نوعيتـــ 

5o6833 هد أحمد محمد محمد موىس|ن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7939o4 |لنج|بــــو |لشهيدى عىل |عىل محمد  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

5234|8 يف ي در|لق|وي عبــــد |رس قن|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|27287 لمجد|بــــو |ل |حمد كم|عمر  ى شمس علوم عي 

24928| ن|رص محمد سحبــــ|ره ن|س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|66827 ي|لشلق|منيه محمد حسن محمد |
ئى ى شمس|د| بــــ عي 

635644 لح|لحميد ص|حمد عبــــد |ن |يم| زيق|لزق|هندستـــ 

48|395 بــــ محمد محمد عىل مسعود|يه| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o54oo يمن فتـــىح محمد خرصى|كريم  لمنصوره|ره |تـــج

493|44 لجويىل| |يىح سعيد يىح زكري ره دمنهور|تـــج

|55388 لعظيم|دل محمد عبــــد |منيه ع| ى شمس|تـــج ره عي 
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68|o|8 م|لسل|لحميد محمد عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

33o748 هد|ح مج|لفتـــ|هر عبــــد|ر مجدى م|مي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

84|9o5 وي|حمد قن|حمد سيد |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

6o267o م|مصطفى محمد محروس حسن عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

638723 ندى حسن محمد عىل محمد غبــــن زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

22o544 ى رضى | |رض ى|مي  مي  ن|حقوق حلو

78|o|2 لسيد محمد|رص |لرحمن ن|عبــــد  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

425|76 ي
رس|لح|هيم |ح إبــــر|لفتـــ|محمد عبــــد | دئى سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

5o|326 م|ن عل|هلل غيض|نس محمد عبــــد| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

534629 هيم|بــــر|حمد |ندى ممدوح محمد  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

332324 لرحمن صبــــيح|ن محمد محمد عبــــد|يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7||273 لمتـــبــــول|حمد محمد |حمد عىل | ي|هندستـــ 
|لمنى

59566 ء مرزوق محمود عىل|رس| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

2486|9  سويد|سلىم عبــــد
ى
ن|لحليم شوق لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

682734 مد|لعزيز ح|ندى بــــهجتـــ سعد عبــــد |س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8795o| حمد  |طف حسن |ندى ع سيوط|تـــربــــيتـــ 

489954 ن|حمد عىل عثــــم|لرحمن |حمد عبــــد |تـــسنيم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|43| للطيف|عمرو سعيد محمد عبــــد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

9o2578 حمد عىل عطيتـــ |عىل  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

3355|9 روق|روق محمد ف|هبــــتـــ ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

77587 ل حسن|كريمه مصطفى كم عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

255494 ن|وى غيط|عىل مك| عل ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3432o4 حمد عوض|ح |لفتـــ|دق عبــــد|ء ص|سم| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

75|oo| ل عطيه|كرم كريم كم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8o9493 ي محمد|بــــر ن|لج|محمود  ج  لفيوم|حقوق 

543o93 جح|هيم عىل ر|بــــر|مل | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

2772o هيم|بــــر|ء محمد |عل| هن ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

769569 لسيد يونس|بــــ محمد |يه|عمرو  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5465|3 لضبــــع|محمد طه محمد  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

6o|555 ى |ء ع|شيم جه|لخو|طف أمي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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898|o6 ر عرفه مغربــــي |مريم مختـــ ج|تـــربــــيتـــ سوه

|227|3 ح|لفتـــ|لمنعم محمد عبــــد |عبــــد | مه ى شمس|زر عه عي 

282o54 ديبــــ خليله|دل |جرجس ع ن|تـــربــــيتـــ حلو

22597| لشهبــــه|حمد محمود محمد عىلي | د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

6|2998 ف شكرى زمزم| |ند رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o2263 ه س| ن|بــــو ضيف سليم|لم |مي  لمنصوره|ره |تـــج

7762|7 سعد|عزيز عبــــده | رين|م زيق|لزق|علوم 

493o66 ن|ن محمود رسل|ء محمد رسل|عل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

287|48 لجيد عبــــيد|محمد نزيه عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

688|25 لغيط|بــــو |هيم |بــــر|هيم |بــــر|ن |هيم رمض|بــــر| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

869|7| حمد|محمد عىلي حسن  ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

83o95| ي|ر
هيم|بــــر|لمجد |بــــو|محمود | ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

8687|9 ي عبــــ|سم|يه |
دي|عيل حفنى ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|8|28 طف عىل |رص ع|لن|دل عبــــد|ع سيوط|بــــ |د|

4869o7 حمد محمد|رق حسن |حمد ط| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

79o37 حمد|هيم |بــــر|يمن |يوسف  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

697|55 لسيد محمود عطيه فضل|محمود  ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

777698 لحمىل|هيم |بــــر|لعزيز |محمد عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

853|92 بــــر|حمد محمد ص|ء |ل| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

35o425 لعزيز شكرى|حمد شكرى عبــــد| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

783246 وق محمد عبــــ س محمد|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

248o8| دل محمد نرص|منيه ع| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

84o6o7 مي  عىلي|ل|لرحيم |م عبــــد|هش دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

776o44 ق|سح| |صبــــرى حن| ريموند زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

29|296 رى|لبــــ|حمد سمي  عبــــد |لدين |بــــ | شه ن|سو|بــــ |د|

5o3244 زق محمد عىل عيس|لر|يدى عىل عبــــد|ه سكندريه|ل|صيدله 

866|oo هيم عيسي|بــــر|حمد منصور | دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

2766o8 حمد محمدى محمد بــــدوى|حبــــيبــــه  شمون|نوعيتـــ 

7o||27 ى|هلل ط|عبــــد  رق محمد محمد حسي  لمنصوره|بــــ |د|

63|o9o ن حسن مقبــــل مصطفى|نور زيق|لزق|ره |تـــج
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48668o ن عوض عيس|بــــر رمض|هلل ج|عبــــد بــــ دمنهور|د|

|6269o ن|رص رمض|لن|ل عبــــد |عىل جم وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

79oo5 مون سعد سيد|م م|سل| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

542342 لدين|ء تـــوحيد عىلي عىلي |ول سكندريه|ل|ره |تـــج

324o|| لنبــــى|هلل محمد محمد عبــــد|عبــــد هره|لق|حقوق 

|43644 بــــ محمد فخرى حسن|يه| |رن هره|لق|هندستـــ 

|6|398 ى ح|لفتـــ|حمد محمد عبــــد | |لي  ى شمس|د| بــــ عي 

767978 لح|ج  وهبــــه ص|جد ر|نس م|ن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

255647 ف | نور بــــسيوئى|يمن |رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7|6775 له|محمد محروس حسن عىل جل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8o7o77 نور محمد مبــــروك|هبــــه  ي|بــــ |د|
|لمنى

||94|o لرحيم|محمد عمرو سيد عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

36o346 لغمرى|ن |رس خليل سليم|خليل ف |حقوق بــــنه

922263 لنعيم |طف مرع عبــــد|محمد ع ج|ره سوه|تـــج

6787|| وق م لح|د محمود ص|هر رش|رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

5||97| لمقصود حسن شكر|حمد حسن عبــــد | ره دمنهور|تـــج

765877 حمد| |لعل|بــــو |حمد |يه عىل | ره بــــور سعيد|تـــج

68o47 ي ك| عل ي|يحن  مل يحن  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

5|22| لحميد محمد|ل محمود عبــــد |جم دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

263237 لعجىم|لسيد محمد |م |هي |بــــ بــــنه|د|

83694o حمد|لجليل |مر عبــــد|عيل ع|سم| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

5o366 بــــر عبــــده محمود|دهم ج| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

237|| تـــي  زىك معوض زىك|فلوبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

227237 حمد|بــــ |لتـــو|محمد سعيد محمد عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2|476| د محمد عىل|ء محمد رش|سم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

899|76 عيل  |سم|لدين متـــول |محمد محن   ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

2927| يف حسن عىل|معتـــصم ط رق رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7o8869 تـــ|لمتـــول فرح|تـــ |فرح| زكري| نور لمنصوره|طبــــ 

|26893 لعزيز|بــــ محمد عبــــد |يه|لرحمن |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 
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|48649 حمد محمد محمود|رحمه  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

83oo58 لمجد|بــــو|م |م فيصل سل|سه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

268354 ه|عمرو عبــــد لمنعم محمود صي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|39232 ى|نبــــيل فتـــىح | لي|د مي  ى شمس|تـــج ره عي 

|56327 ن|لحميد سليم|عمر مجدى عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6||372 آيتـــ عيس مسعد صنيور |بــــ طنط|د|

35|3|5 هيم حريشه|بــــر|حمد |مروتـــ حسن  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|48|79 لسيد|حمد |رق |حبــــيبــــتـــ ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|5846o س|هيم حمدى عبــــ|بــــر|هدير  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

63oo9 سط سيد عوض|لبــــ|ء عبــــد |سم| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

889654 ي
ئيل |ض ميخ|د ري|عم| فبــــروئى ي صىح 

سيوط|معهد فنى

7|7|2o هلل|عيل لطف |سم|ئل محمد |حمد و| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

23983 ف |يه |هد ى|رسر حمد حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

33838 ى |ي لقط|لحميد |لسميع عبــــد |يمن عبــــد |سمي  هره|لق|ره |تـــج

367582 هر|لسعيد ط|مي محمد  عه مشتـــهر|زر

|48o|7 لح|محمد رفعتـــ زىكي ص ى شمس| لسن عي 

|6o724 حمد حنفى حمدى|م |سل| ى شمس حقوق عي 

5o|46 رق حليم حبــــيبــــ|يكل ط|م ره بــــنى سويف|تـــج

3353o9 د|لجو|طف فيصل عبــــد|ء ع|ل| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

5|2362 هيم مصطفى|بــــر|هيم |بــــر|محمد مجدى  هره|لق|ج طبــــيع |عل

262275 وى|لكل|حمد |مح محمد فتـــوح |س لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

683952 يم|لد|هلل عبــــد |يم عبــــد |لد|م عبــــد |سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

845o|8 حسن منصور محمود محمد عىلي ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

3||835 هلل|محمد سيد محمد حسن كرم  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

24o65 للطيف|ن عبــــد |لد شعبــــ|رحمه خ ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

77o859 ن لسيد محمد بــــكرى|مد |ح| مي  زيق|لزق|صيدله 

78343o لم|حمد س|لم |حمدى س زيق|لزق|ره |تـــج

254244 ى محمود محمد نص  حسي 
ر|تـــفى شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

238739 دى|له|مريم معتـــصم محمود حمدى عبــــد  هره|لق|حقوق 
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4||348 س شنبــــ|لعبــــ|بــــو|لسيد |مروه  |بــــ طنط|د|

9|o963 لرحيم |لكريم حمدى عبــــد|محمد عبــــد ج|طبــــ بــــيطرى سوه

23|482 مد|بــــ محمد ح|يه|حمد | ن|بــــ حلو|د|

8262|2 |ن لوق|لعري|ميل |مريم  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

8397|| ج محمد سيد|لحج|بــــو|نعمه  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6o5325 بــــو زيد عىل فحيل|دل |هلل ع|منتـــ  |صيدله طنط

|3855 تـــم سمي  سيد|عمر ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

86o49| صف|ض و|تـــبــــ ري|ض ر|ري سيوط|عه |زر

77944 لمنعم محمد محمود|محمد محسن عبــــد  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

|4888| ى |ر محمد حس|ء مختـــ|سم| عيل|سم|ني  هره|لق|م |عل|

|29997 ل|ن كم|ئى عري|نه ه|هيل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

692o98 ى|بــــر|كر |عمرو ش هيم محمد معي  ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

482796 لعظيم|لعظيم محمد عبــــد |منيتـــ عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7639o| لمرصى|ىط |روق مع|ذن مسعد ف|م عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

22|284 هيم محمد|بــــر|هيم حسن |بــــر|مؤمن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

438o|9 ى زقزوق| ند عىل محمد حسي  لشيخ|بــــ كفر |د|

44526o بــــى|س عر|م عبــــ|لرحمن هش|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

34o25 لسيد|حمد فتـــىح |مريم  هره|لق|علوم 

3534|8 حمد|م مصطفى فرج |سل| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

425444 ود|ئى محمد يوسف حسن د|م| سكندريه|ل|علوم 

354o38 لحميد|هلل عبــــد|يتـــ سمي  عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o8395 مر صديق|حمد زىك محمد ع| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8258|3 ي
لدين عىلي|ج |منصور تـــ| دئى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

44o2|8 لسعيد بــــركه|هلل |دل عبــــد|ع| دين لشيخ|بــــ كفر |د|

7|23| در|لق|ح عبــــد |لفتـــ|بــــ عبــــد |لتـــو|حمد عبــــد | لفيوم|تـــربــــيتـــ 

624696 م|لسيد عض|محمد يشى لبــــيبــــ  لمنصوره|ره |تـــج

9|25|4 بــــر |بــــر ص|ء محمد ج|لشيم| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|4625o ن|فظ شعبــــ|هيم فتـــىح ح|بــــر|يه | هره|لق|ره |تـــج

834o82 دق|لص|هلل |شم عبــــد|ه| دين دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

263882 ر|لستـــ|لمعىط عبــــد|م عبــــد|ء حس|دع ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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2|2776 حمد عىل محن  زىك يوسف| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

639924 ي محمود | مه
هيم حسن|بــــر|حسنى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|7547 هلل|د|رق صبــــىح مسعود ج|ن ط|جيه لشيخ|ره كفر |تـــج

693|9| م|لسل|م عبــــد |لسل|محمد مني  محمود عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

42|79| هلل فرج|هيم عبــــد|بــــر|هيم |بــــر|حمد رجبــــ | ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|95|6 فتـــ محمد مصطفى|هدير ر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

436o25 ن سعيد خميس عىل هندي|نوره |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

234679 لسميع|لمجيد عبــــد|حمد عبــــد|م |حس هره|لق|ره |تـــج

75o678 ضى|لق|لحميد |بــــدر محمد عبــــد | ر|ي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

|34||6 خىل|ن عىل دردير د|مرو ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

2867|o مد بــــحبــــح|د طه ح|ي| ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

785|42 ي
د منيع|كمل رش| |دئى قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

489o43 ي
لم محمد حسن|س| دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o8279 مريم سعيد نظي  سعيد  ج|بــــ سوه|د|

77|746 ل محمود محمد قورتـــ|محمد كم لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

6|525| ي قصي  |ره حس|س لديل|م يحن  ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

68894| هلل|هلل فتـــح |سط عبــــد |لبــــ|عمر عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

283247 وي|لمن|مد محمد|م مسعد ح|سل| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

28|46| لجليل|للطيف محمد عبــــد |حمد محمد عبــــد| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

333872 هلل||ر حن|رتـــن صمؤيل مختـــ|م |بــــ بــــنه|د|

458643 حمد|ن |ضل بــــدر|ن ف|رقيتـــ بــــدر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

82|656 ه محمد رفعتـــ بــــشندي| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

85774 حمد|يمن محمد |م |سل| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

|5925 زق سيد محمد|لر|لد يحن  عبــــد |خ ن|تـــربــــيتـــ حلو

84759| ه محمد عبــــد| زق نور|لر|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

5356|2 ي |لحميد محمد |ل عبــــد |بــــل
حمد |لحبــــسر

بــــى|خط
ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

2327|9 مرى|لمعىط ع|لمطلبــــ عبــــد |لسيد عبــــد|طمه |ف هره|لق|حقوق 

23486| دل محمد عىل|محمد ع ن|حقوق حلو

37238| رتـــن نعيم نسيم حكيم|م |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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9o4334 فظ |دل صبــــىح ح|شنوده ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7||9o4 دى|لجو|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|ء |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

2695o9 بــــ|لوه|م محمد عبــــد|سمر عص ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

926o5 لمنعم|حمد عبــــد|هيم |بــــر|ن |نور ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4o64|9 لريس|حمد |حمد محمد |حبــــيبــــتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|46272 تـــ|لمطلبــــ فرح|رضوى مجدى عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

792o65 لسيد ختـــعم|لسيد |هيم محمد |بــــر|زينبــــ  ج|بــــ سوه|د|

268936 |مصطفى مصطفى أبــــو رض| دين |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o3968 طف محمد مصطفى|ن ع|مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

427|22 ج |هلل ن|ذ عبــــد |هيم مع|بــــر|ر |من إلسكندريتـــ |تـــمريض 

329|2o حمد محمدى يوسف|ء |ل| ى شمس| لسن عي 

622269 لمغربــــى|ن أحمد أحمد |نوره ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|38589 لعليم|وى عبــــد |ل قن|ملكه جل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o5246 ج|ن حج|مه فتـــىح عثــــم|س|ره |س |صيدله طنط

42|478 بــــى|محمد عىل محمد رسر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

9o26o6 هيم محمد  |بــــر|حمد |تـــن |ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

755824 ى محمود ك ح|مل صبــــ|نرمي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

36723o |لش|هيم عبــــد|بــــر|م |هلل هش|عبــــد
ى
ق |حقوق بــــنه

7o4322 لسيد مرىس|دل مصطفى |ن ع|يم| زيق|لزق|حقوق 

449872 ر|لنج|حمد |هلل فتـــوح محمد |خلود عبــــد  |هندستـــ طنط

4|o854 هلل ربــــيع|ء فتـــىح محمود فتـــح |شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o2594 وى محمد حسن|لقن|لحميد |حمد عبــــد | ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

9oo658 سحق سمور |ئى |مريم روم |ج طبــــيع قن|عل

67575o لسعيد حمود|لسعيد رفعتـــ |مريم  لمنصوره|علوم 

9|796| لغنى ملك |م عبــــد|بــــيشوى عص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78366o |لد مصطفى |خ
ى
لسيد عىل دسوق ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

26o|92 ى|رس محمد فوزى |ره ي|س مي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

696|92 هلل|هيم عبــــد |بــــر|ل |د كم|جه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4o88|o ن جمعه محمد عبــــده محمد|نوره |تـــربــــيتـــ طنط

6|3o49 لرؤف محمد محمد عيطه|ء عبــــد|سم| |تـــربــــيتـــ بــــنه
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355|46 لسيد محمد|ح |ء صل|ل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

48429| ف |كريم  بــــو كرم محمد|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63|9o5 ظه|بــــ|هيم |بــــر|هر سعيد |م| دين زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

324484 حمد|يوسف ممدوح محمود  ن|حقوق حلو

524o3o ن|ح رمض|لفتـــ|مريم منهل نبــــيل عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

|46oo3 دل محمود محمد|ع| لي|د ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o6692 تـــتـــ|تـــه شح|هيم حلىم شح|بــــر|هلل |عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

7|o646 لسيد|لسيد |دى |لن|لسيد |هند  ط|بــــ دمي|د|

4o8268 هلل سعيد محمد عىل عرفه|عبــــد |حقوق طنط

64|85 ف |جر |ه لسيد خليل|رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78334o م حسن|لسل|حمد عبــــد |ر |من زيق|لزق|نوعيتـــ 

6o|46o ىسر شلبــــى|حمد محمد ن| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

35427| حمد|هيم سيد |بــــر| |يتـــ رض| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|5|298 هيم|بــــر|حمد |ء |ندى عل ن|بــــ حلو|د|

637845 هيم|بــــر|ئى جمعه محمد محمد |م| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8268oo مد|حمد منصور ح| |هند|ش |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

848||| هلل|بــــ عبــــد|لوه|لح عبــــد|ص| دين ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

63342| ده|ن عىل حم|حمد سعيد رمض| زيق|لزق|علوم 

257424 بــــوعوف|طف محمد |ء محمد ع|سم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

2339o2 سحق|حمد |حمد فتـــىح محمد | ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

52555 لرحمن|هدى محمد حسن عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

252268 ح قوره|لفتـــ|بــــر عبــــد|ئى ص|م| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

44874o ذل|لش|فتـــىح عطيه | م رض|سل| |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

6o8o7o ف |رحمه  حمد|لمرغنى سيد |لسعيد |رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

493478 لبــــيىلي|لكريم |محمد عىلي عبــــد  |ره طنط|تـــج

25923 ى محمد سندس سيد حسي  هره|لق|حقوق 

3|4798 حمد محمد سليم|د |حمد عم| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

527|43 ي أحمد شعبــــ|
ن أحمد|حمد مصطفى لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

234798 حمد محمد منصور|يوسف سيد  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

776935 يقه محمود بــــيوم شيحه|ف زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ
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335439 رص محمد صديق|ن| ن|ر ى شمس|د| بــــ عي 

5|593| رك|عيل مبــــ|سم|عيل محمد |ء إسم|أرس معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

2|5539 ح محمد|لفتـــ|لعظيم عبــــد |م عبــــد|فرح س ى شمس| لسن عي 

8o|o|| ل سيد مخلوف|ء جم|لشيم| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

9o|32 خلود مصطفى محمود محمد ضيف هره|لق|عه |زر

46oo3o ف عبــــد |يوسف  ى|رسر لعظيم محمد حسني  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|56934 ن محمد|هلل يشى شعبــــ|عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

758457 |لبــــ|حمد عبــــد |ء |م عل|هش
ى
ق تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

|242|7 ى يوسف حسن محمد محمود حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

36o883 لغنى|رق محمد عبــــد|محمود ط |حقوق بــــنه

234|2 وى|لهند|لق |لخ|م مجدى عبــــد |حس ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

834837 هلل رشيدي|رص عبــــد|لن|ئد عبــــد|لر| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

63o654 حمد|ن |لسيد شعبــــ|ئى |م ه|سل| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

625525 لمقصود|لعزيز عبــــد |لعزيز عبــــد |عمر عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

6o4574 لعربــــى|م مصطفى محمد محمد  لمنصوره|بــــ |د|

258773 بــــو عىل|لد محمد |عمر خ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

3|9||| حمد|طمتـــ مني  محمد |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

864425 حمد|ه |لل|عىلي حلىمي عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|4247o هلل عىل|د |ديه حمدى ج|ن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

854239 ى | ه حسي  نور ربــــيع|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

|2o59| م|جون هديه مهنى ف هره|لق|صيدله 

3|6357 حمد|لسيد |حمد |رتـــ فتـــىح |س ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

3396|9 لبــــديع محمد|حمد مجدى عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

37|94| عيل|سم|ر سيد |لغف|محمد ثــــروتـــ عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

786|76 وى|مه عشم|وى سل|ن عشم|نور كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

753897 ء نبــــيل محمد عيد|رس| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

334745 هلل محمود|هلل مجدى عبــــد|عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

526679 ى|بــــو |هلل |محمد مجدى عبــــد لعني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|8556 بــــوستـــه  |هلل |محمود فتـــح | ر|ي ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
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64o45 بــــو زيد|لسيد |محمد روبــــى  ره بــــنى سويف|تـــج

6|94|8 زق|لر|حمد مجدى محمد محمود عبــــد | |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

837oo5 ي |شيم حمد محمد|ء خي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7627|5 لتـــميىمي محمد محمد عىلي|مهند  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

885646 س |يىلي|مجدى فهيم | دون|م سيوط|بــــ |د|

686746 ف محمد عىل بــــدر|حمد | ن|رسر لمنصوره|حقوق 

347983 مه|هيم سل|بــــر|رس عيد |محمد ي رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

9o9489 لمشنبــــ |لعزيز محمد |ده نبــــيل عبــــد|مي ج|علوم سوه

49373o ف شعبــــ|عىلي  ن بــــنه|رسر ى شمس| لسن عي 

83269o لصغي  محمد|ر محمد |لنج|محمد  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4|4578 وى|لمك|لحميد محمد |حمد عبــــد | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

676936 يف  هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|مه |س|رسر لمنصوره|حقوق 

|28827 لرحمن|دل محمد عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2|4267 روق عويس|ئى ف|لد ه|خ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

23724| لمعىط|م فرج عبــــد|ء هش|لزهر|طمه |ف ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

345947 ه|لل|در سيد عبــــد|حمد ن| رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

46352 ى|لنبــــى |هيم عبــــد|بــــر|للطيف |عبــــد مي  هره|لق|حقوق 

|72|27 لسيد|حمد |مريم سيد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8||665 ي
ى
هر نجيبــــ بــــرسوم|م| صوق ي|ن |سن|ل|طبــــ 

|لمنى

77222| هيم|بــــر|لرحمن |محمد عبــــد | ء رض|سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

354o2 هيم|بــــر|حمد محمد |ء يوسف |رس| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

4|83|| للطيف|لسيد عبــــد|مر |دى تـــ|ه لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

365o34 ج|حمد فر|حمد حسن محمد | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

775926 هلل عىل|ء فتـــىح عبــــد |شيم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|23974 ي عبــــد |بــــ |يه|ندى 
بــــينى م|لسل|لشر ى شمس| لسن عي 

8848|5 مه جرجس  |نوبــــ سمي  سل|بــــ| ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

424|69 ن|لبــــن|ل محمد تـــوفيق |حمد جل|كريم محمد  سكندريه|ل|طبــــ 
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|77299 حمد|لرحمن محمد لطفى |عبــــد  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

356|45 بــــوزيد|بــــوزيد فكرى مصلىح |محمد  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

526429 ش|لهبــــ|لرحمن عمرو محمد محمد |عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

82|o74 نفيسه محسن عىلي تـــوفيق ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

92oo38 هلل  |لكريم سبــــيه فتـــح |د|مريم ج ج|بــــ سوه|د|

8393o5 ي ميخ|نوبــــ ه|بــــ|
ك|ئيل سدر|ئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

25339o لغنى|دل سعيد عبــــد|ء ع|شيم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|265o8 ي سيد|م |عمر حس
لدين حسنى لمنصوره|حقوق 

|5|o75 ى|ندى خ لد جعفرى حسني  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

863239 للطيف|لمبــــدي عبــــد|حمد عبــــد|ل |نه دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

895|27 نس تـــوفيق |شي  |رشلينو |م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7783|4 تـــه|حمد شح|رس محمد |محمد ي ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

769694 ف |عمر  ى حلىم محمد|رسر مي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

68242| يد|له محمد محمد محمد ز|ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

854|5 م|لسل|ن محمد عبــــد |م شعبــــ|محمود هش ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

|7|658 لكريم|كريمه حسن بــــدرى عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

|39387 ئى|لنعم|لرحيم مصطفى |هدير سيد عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

235|47 لسميع محمد|لدين محمد عبــــد |مجد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

699958 م محمود لطفى محمد|حس لمنصوره|بــــ |د|

46|o63 هلل سعد موىس موىس|عبــــد |ره طنط|تـــج

487773 طر|لش|م |شم تـــه|م ه|حمد تـــه| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o9849 بــــ|لحس|لمنعم |نهلتـــ حمدي عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2554o ل|لع|حمد عبــــد |ندى محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

343363 يمن محمود محمد|محمد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

445oo7 ى |لسل|فتـــ عبــــد|ن ر|مرو لسيد|م حسي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

35492| ى عبــــد|هلل عم|منتـــ  لمطلبــــ|د محمد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

92o727 حمد عىل  |لدين |ل |لدين جم|ح |لد صل|خ سيوط|حقوق 

9o7792 لس س هلل  |م موريس عبــــد|كي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 
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9||242 هيم  |بــــر|ىط |لع|هلل عبــــد|سمر عبــــد سيوط|عه |زر

228766 ي
هلل|هيم عبــــد|بــــر|هلل |عبــــد| دئى ى شمس|د| بــــ عي 

33|5o2 لسميع|كر عبــــد|لسميع ش|مصطفى عبــــد  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

4|o8o4 يف أحمد أحمد رحمه رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

499525 ي
ح عوض محمد |لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر| |دئى

ل|لع|عبــــد
تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

4|2884 لمجيد|ح عبــــد|لفتـــ|يمن عبــــد|يمنى  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

92o6|3 زىكي | د حن|هيم عي|بــــر| ج|تـــربــــيتـــ سوه

|784o8 نور محمد محمود|تـــن |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7|2999 م|رون عز|حمد ه|لرحمن |عىل عبــــد  |ره طنط|تـــج

32|965 ئيل|د ميخ|زر ميل|د ع|ندى عم|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|3347| لعزيز محمد|مصطفى محمود عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

8|8987 بــــي|لمقصود ر|ء حسن عبــــد|ول ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

85694| ى|بــــر |م ص|سل| ى حسي  مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9242|2 ل |لع|رص عبــــد|لد ن|ء خ|شيم زيق|لزق|حقوق 

23244| ه محمد روبــــى عوض| مي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

9|2258 ى  ز |بــــوضيف محمد فو|نرمي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

778oo5 يف غنيىم محروس سلىم رسر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

896463 رى |لبــــ|حمد عبــــد| |طمه زكري|ف سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

5|o|3| لجويىل|م محمد |زم هش|ح ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

||68|| شد محمد|يوسف محمد ر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

269o|9 لفتـــح سليمه|بــــو|مح |يه س| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

229|25 هلل| |دل سيد عط|مريم ع ن|تـــربــــيتـــ حلو

62oo|2 وى|لشه|هيم عىل |بــــر|عمر  ط|هندستـــ دمي

45o2|5 ن|زم طه محمد سلط|حمد ح| |ضتـــ طنط|علوم ري

4|459 د محمد يوسف|ده عم|حم هره|لق|ره |تـــج

526649 يوسف| ندرو صموئيل يوسف يمن| سكندريه|ل|هندستـــ 

65354 د|لجو|ميمه سيد محمود عبــــد | لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

53693 ى مصبــــ ح|سهي  جمعتـــ حسي  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

84656o ي
لفضل|بــــو|ء محمد |ندي ضى ن|سو|بــــ |د|
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6329o| ر سمي  محمد محمد|أزه زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4|9923 ى|حمد محمد محمد | لمسي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

2|3443 لغنى|ئل سمي  محمد عبــــد|يه و| ى شمس|تـــج ره عي 

8|3795 هيم|بــــر| |هيم زكري|بــــر|ء |بــــه سيوط|حقوق 

823923 تـــ|ح عمر بــــرك|يوسف صل لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

63695o ى |ي لىح|يمن محمد عبــــد |سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

287577 طر|لسيد محمد عىل خ|نه |ر شمون|نوعيتـــ 

74|67 تـــه محمد|لد شح|ء خ|لىمي ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

8o86o8 هيم|بــــر|دهم عربــــي محروس | صيدله بــــنى سويف

488626 لدين منصور محمد محمد|رص |م ن|هش لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

476636 هيم رجبــــ|بــــر|د محمود |عم| نور |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

6|335| لنبــــى|لنبــــى معوض حسبــــ |محمود محمد حسبــــ  |ره طنط|تـــج

648697 لح|لحميد ص|لح عبــــد|ئى ص|م| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|3|65| يبــــى عبــــده فيلبــــس|بــــسنتـــ عج ن|بــــ حلو|د|

|7367| ى |فهد  حمد|حمد حسي  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

5674| ى |بــــر| هيم|بــــر|هيم |بــــر|هيم حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

3886o لبــــشيىه|رس حمدى |عمرو ي هره|لق|ره |تـــج

42o955 حمد وهبــــه|لدين وهبــــه |يمنى نور ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|59696 لكريم|مل عىلي عبــــد |خلود ك ى شمس|زر عه عي 

869264 ي سعيد محمد محمود خي  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

495838 لحميد|ن عبــــد|حمد محمد رمض| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

756o54 دى محمود|له|سط عبــــد |لبــــ|ن عبــــد |حن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

247|76 لعرجه| |لعل|بــــو|حمد سعيد | ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

62965| يد|تـــتـــ محمد ف|هند محمد شح زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

2567oo لرحيم طعيمتـــ|لحليم عبــــد|هد عبــــد|ن ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

87579| حمد محمد محمد عىل  | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|3927 ضى|لف|بــــدين سند |ن حمدى ع|يم| |تـــربــــيتـــ طنط

5o756 حمد|ن |نس ربــــيع شعبــــ| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

44268| ل|م فرج مرس|لسل|ن عبــــد |ء رمض|رس| لشيخ|بــــ كفر |د|
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4||264 ن|لدين زي|د|عزه محمد عم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

47996| ي|لد عبــــد |ملك خ
لعزيز حسن حسنى سكندريه|ل|بــــ |د|

262566 ئى|لكيل|عمر مجدى محمد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

64777| ح|لفتـــ|ل عبــــد|لع|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

28|9o5 عمر مصطفى عىل مسعود كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

82o3|| لرحمن|لم عبــــد|س| محمد رض ره بــــنى سويف|تـــج

4|36|4 مر|لبــــرعي ع|م |د عص|فؤ |ره طنط|تـــج

|38946 ح محمد عميش|ء يحن  صل|عىلي ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

6364|2 لرحيم|دق عبــــد|لص|مل محمد |مصطفى ك زيق|لزق|طبــــ 

773433 لليثــــي|لسيد محمد |يه | لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

3|8485 رحمتـــ محمود عىل محمود تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

76952o فظ محمد|لحليم ح|محمد عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

6|236| رس حسن عىل شلبــــى|ن ي|رو |بــــ طنط|د|

3||o97 ف |مريم  لليل|بــــو |حمد |رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9o496 ى عويس|سم| ء محمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

54|379 محمد عطيه خميس عىلي سنهر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6|9494 ه ص| حمد جمعه|ىط |لمع|بــــو |بــــر |مي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

74|9| هلل|حمد عوض |هبــــه مجدى  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|34|o9 بــــو زيد|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|محمود  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

845566 جوري|لبــــ|حمد محمد |م |هي ن|سو|تـــربــــيتـــ 

752o46 بــــر محمد عىلي|هبــــه سيد ج زيق|لزق|هندستـــ 

3327o7 ى جم|ي ذل|لش|ل محمود عفيفى |سمي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|2955o م|سحق يوسف س|يوسف  ى شمس هندستـــ عي 

592o5 بــــ حسن عىل حميد|يه| ضتـــ|ري/م بــــنى سويف|إعل

623987 لسيد|هدير محمود محمد  ط|بــــ دمي|د|

32352o لسيد منصور|هيم |بــــر|حبــــيبــــتـــ  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

8o23|4 ى|يوسف فخري ربــــيع  مي  ي|هندستـــ 
|لمنى

8o8332 لعليم|لد عىلي عبــــد|ن خ|نوره صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8o29|7 ي|لبــــ|لرحيم عبــــد|ل عبــــد|ندي جم
ى
ق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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33o39 حمد|ل |لع|زينبــــ محمد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85o489 ي|ر
حسن متـــولي عيسي| ئى لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

2397oo بــــر محمود حسبــــ|هلل ص|منه  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5953o فظ|مه ح|طمه عىل سل|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|64675 بــــو عمره|لبــــدرى |لبــــدرى يوسف | هره|لق|بــــ |د|

2|375 د|منتـــ محمد سيد حم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3787| عىل مصطفى عىل مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

695566 ج |لبــــلتـــ|حمد |م محمد |حمد س| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

69|745 د|ربــــيع يشى ربــــيع محمد عي لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o6o67 ي|وي محمد عبــــد|جر سعد|ه
لغنى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

2o427 حمد|هلل عىل |حمد عبــــد | ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

|686|5 لسعود|بــــو |محمد عىل محمد  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

2368o ر|لجز|لعزيز عىل |حمد محمد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

6oo|77 بــــ|لخش|حمد |د |بــــ فؤ|يه|سلىمي  زيق|لزق|بــــ |د|

|666|6 حمد عمر|د محمد |ء عم|سم| هره|لق|ره |تـــج

88o|97 ل |ديفيد مدحتـــ عزم سوري دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

897o|5 ه |لل|للطيف عبــــد|عمرو سيد عبــــد ج|ره سوه|تـــج

646293 ى  ز|لغر|حمد |مريم حسي  ط|بــــ دمي|د|

4458o4 رس مرىس محمد|لرحمن ي|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7o8o لسيد|رق حسن |رهف ط شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

75|6|| ى|حمد ش|جنه عمرو محمد  هي  ره بــــور سعيد|تـــج

642o2| ل|لع|تـــتـــ محمد محمد عبــــد|محمود شح زيق|لزق|عه |زر

|5|36 هلل|حمد عبــــد|مصطفى محمد شكرى  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

898757 ء لطفى عىل محمد |ل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

692o43 لففى|حمد |مر محمد |م ع|حس ي|هندستـــ 
|لمنى

48558o هلل|ن محمد عبــــد|فظ رمض|ن ح|نور تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6247| تـــ عبــــد | لعليم|ح مصطفى عبــــد |لفتـــ|مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

69o754 در|لق|ميمه عوض عىل عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

88878o مد |حمد ح|لرحيم |محمود عبــــد سيوط|ره |تـــج
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67985 حمد|ل |محمد كم| عل لفيوم|تـــربــــيتـــ 

677oo9 بــــينى|ن محمود |محمد موهوبــــ محمد رمض لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o|67| ن|لعظيم رضو|حسن مصطفى عبــــد |هندستـــ طنط

7|77|3 حمد محمد|عبــــي  سعد مقبــــل  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

44765| حمد|لصغي  |محمد محمد | دين |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

43|||7 مل|لم ك|ن س|طمتـــ رمض|ف |عه طنط|زر

|43648 م محمد حسن|ء عص|رس| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

922o52 ى خليفه عبــــد|موىس ي ل |لع|سي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|724|| مح محمد محمود|ء س|شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

234o49 حمد|هلل |مه حمد |س|هلل |حمد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o443 لمجيد|مصطفى مجدى محمد عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

9|5852 لحكيم  |لحسيبــــ عبــــد|بــــرين رجبــــ عبــــد|ص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|2o42 هيم بــــدر|بــــر|رس |حمد ف| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|54o49 سكندر|روق شكرى |ف| بــــول مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

8436|6 مد|حمد يىحي ح|محمد  ن|كليتـــ طبــــ أسو

9|85o9 س محمد |لمه سيد حد|س سيوط|تـــربــــيتـــ 

|7|533 بــــل|زن محمد لبــــيبــــ بــــل|م |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4o563| حمد|دل مصطفى عىل |ع| لي|ع سكندريه|ل|ره |تـــج

22327o س سيد|حمد سيد عبــــ| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

77||77 حمد بــــدوى|محمد حسن | دين زيق|لزق|طبــــ 

684o24 ه سمي  | حمد فهيم|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7o95|4 لح منصور|للطيف ص|م عبــــد |حمد س| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

3434|o ر|م منصور منش|ريم حس |تـــربــــيتـــ بــــنه

356824 ر محمد خليل محمد خليل|من ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

762885 لوهيدي|محمود سعد مسعد حسن  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

277727 ر|لزه|هيم |بــــر|لرحمن محمد |عبــــد شمون|نوعيتـــ 

92o243 حمد  |ء مصطفى محمود |سم| ج|بــــ سوه|د|

3|5o48 حمد محمد رجبــــ سيد| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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763574 لصعيدى|هيم محمود |بــــر|ره محمود |س ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5333|6 لد محمد رفعتـــ عىلي منصور|ن خ|بــــريه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3382o ي مر|د
ى جبــــر|د م|ئى ئيل|كي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|

إيجوثــــ

77|o6o مل|هيم ك|بــــر|مل |ر ك|مي زيق|لزق|حقوق 

834994 ي |محمد عبــــد
مد|هيم ح|بــــر|لغنى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

7|o|64 م|م|ل|بــــر معلوم |ء ص|سلىم عل لمنصوره|بــــ |د|

23|436 محفوظ| مه فريد حن|س|جوزيف  هره|لق|ره |تـــج

6|57| تـــ معوض سليم معوض| مي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

643472 ه ع| د|طف عبــــده ج|مي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8875oo ى |لنبــــى ص|مح عبــــد|ء س|رس| لحي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o3|o9 لصفىط|لسيد |لسيد |ء |رس| ي صىح طنط
|معهد فنى

596o6 |ش|هيم بــــ|بــــر|ء محمد |شيم ره بــــنى سويف|تـــج

5864| م|لسل|ن عبــــد |نسيبــــه محمد رمض ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

2324o7 ى|سم|ء مجدى |رس| عيل حسني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75838| ى غ| ى حسي  قتـــ حسي  نم|رسر ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

54645o ي |مي ص|محمد س
لصعيدي|دق مصطفى |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 

لشيخ

3228|8 يتـــ سيد رسىلي بــــهلول| ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

56o83 ر|سعيد محمد محمود عم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

366|37 روس|سك|يليه رسجيوس | |مونيك هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|25673 ي
يمن محمد تـــوفيق| |دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6o4735 وى|لششتـــ|حمد |هلل سمي  |منتـــ  |تـــربــــيتـــ طنط

265576 لعوضى محمـد موىس|دل محمـد |عمر محمد ع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6||652 ز|د ذىك در|ل فؤ|د بــــل|فؤ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6984o9 ود|فظ د|صبــــرى سعد سعد ح ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

865|68 حمد|يوسف محمد | ر|ي دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

9|4|78 دل محمد طه  |ره ع|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|3o98o د فتـــىح زىك|هيم فؤ|بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

29o|8 يمن عفيفى عفيفى|كريم  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

324|79 حمد|لعظيم |لدين عبــــد|ح |م صل|عمر هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

Thursday, September 6, 2018 Page 15449 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

787448 حمد|لسيد محمد |دل |حمد ع|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

34|248 بــــو شيخه|بــــر محمود |لمنعم ص|محمد عبــــد |بــــ بــــنه|د|

7662o8 لجمل|ندى سمي  عبــــده محمد  سكندريه|ل|صيدله 

4462|| لبــــطيىحى|عىل محمد عىل حسن مسعود  سكندريه|ل|هندستـــ 

7743|5 ح محمدى عىل حبــــسر|ل صل|د جم|زي ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

3269|2 تـــه|لمنطلبــــ شح|ن محمد عبــــد|نوره ى شمس  تـــمريض عي 

759236 ف |محمد  ي|لق|هيم يوسف |بــــر|رسر
ضى |د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

ضتـــ|ري/لسويس

5|6488 ي|لعزيز ن|ن يشي عبــــد |يم| ج  بــــ دمنهور|د|

42886 لح|حمد محمد محمود ص|مح |ده س|غ هره|لق|حقوق 

247o92 لملك|تـــه عبــــد|مون شح|بــــ|لقس رص|بــــيتـــر  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

6|o3o8 تـــ | يد|حمد محمد ز|مي  لمنصوره|بــــ |د|

867736 حمد|ن محمد |شعبــــ| هويد ي للفن|
|دق قن|لفنى

284|68 هلل|هلل يوسف عبــــد|يوسف عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|7o4o3 ويرس|نوبــــ نشـأتـــ بــــولس س|بــــ| ن|حقوق حلو

|2|733 دي سند|له|ء محمد حمزه عبــــد |زهر هره|لق|حقوق 

|33374 صم محمد حسن محمد|ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

48294| ل|لع|لجوهرى عبــــد |م محمد |مروه س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68o698 ي|ر
لمرىس|س |عىل مصطفى عبــــ| ئى لمنصوره|طبــــ 

5|24o3 لمرضى محمد سعد|ج  محمد عبــــد |مي  ن| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|6994 حمد بــــيوم|دل |هلل ع|هبــــتـــ  هره|لق|ره |تـــج

6o6o86 ح|لمل|در |لق|دى عبــــد |له|لسيد عبــــد |محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

868835 دم|فتـــ محمد |يه ر| |نوعيتـــ قن

295629 لحكيم|حمد يشى محمد عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

836444 ي نوبــــي|لر|حبــــيبــــه منصور عبــــد
ضى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

773924 سكندروس|يز فهىم |بــــيتـــر ف ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|43|9| لفى رشدى معوض|ئيل |مهر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7576|4 لم|ن محمود س|خلود رمض عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

368363 لسيد عطيتـــ زىك|رتـــ |س ى شمس|د| بــــ عي 

478359 لدين عىل حسن|هلل مجدى محمد زين |منه  إلسكندريتـــ |تـــمريض 
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|57|3| بــــ|لوه|ىط عبــــد |لع|مح عبــــد |ء س|سم| لمنصوره|حقوق 

3oo482 شد صليبــــ|دق ن|ن عدل ص|ري|م  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

|9o|5 ح عطيه خليل|سلىم صل ره بــــنى سويف|تـــج

48|333 حمد|هر عطيتـــ |حمد س| دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

236245 لمأمون محمود|حمد محمد | |ر|ي ى شمس| لسن عي 

|56|78 هلل مرع منصور|ه عبــــد |م ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|626|| لمجيد|حسن محمد حسن عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

268o93 يد|مل ف|ل ك|حمد جم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|3928| لتـــحيوى|لعزيز حسن |سهيله سعيد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

3|2453 ى محمد طيطه محمد حسي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

6o6779 ى|محمد محمود عيس ي سي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2o2o| ضل|ن ف|لسيد شعبــــ|محمد  هره|لق|حقوق 

636335 لمنصف|لح عبــــد|رس ص|عمر ي زيق|لزق|طبــــ 

22o832 حمد|حمد |يه محمد مصطفى | ى شمس|تـــج ره عي 

|22933 ى ى محمد حسي  سلىم حسي  هره|لق|حقوق 

|65242 لمنعم محمد حسن|لد عبــــد |رضوى خ ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

47283 هيم عىل|بــــر|ح |نوره صل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o6874 هيم|بــــر|لد تـــوكل معن |خ لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

833458 ي رمض
هيم عىلي|بــــر|ن |مصطفى ج|بــــ سوه|د|

47o3| رق فتـــىح عليش|م ط|ريه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

75|95 هر تـــوفيق جوده|عىل م لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4||996 ع|لسبــــ|لمنعم منصور |زم عبــــد |ح |حقوق طنط

2862|2 ى صديق | لي|د حمد|حسي  ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

329883 هر محمد درويش عوض|رقيتـــ م |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

84256o هلل|ن محمود عبــــد|محمد رمض دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

6947o5 لوكيل|س |ن محمد عبــــ|نورز عدن لمنصوره|عه |زر

9o9967 لكريم محمد |د|دل ج|سم ع|بــــ ي صىح سوه
ج|معهد فنى

678||| ن عىل حلىم عىل محمد|رو لمنصوره|بــــ |د|

8|4378 ن محمود|لدين زهر|لد مىحي |خ ن|صيدله حلو
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345|29 جورى|لبــــ|لعزيز |تـــ عبــــد|لعزيز فرح|تـــفى عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

|65479 ف سعيد |نسمه  هيم|بــــر|رسر ن|بــــ حلو|د|

495837 ى| ي حسي 
حمد عىلي عفيفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

تـــ|د|لس|ئ 

857555 روس|سك|مجدي حكيم | ليدي سيوط|ره |تـــج

624o59 ل عىل|لع|هيم محمد عبــــد|بــــر|عىل  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

752836 محمود مصطفى محمد محمد تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

87325 هيم|بــــر|د فرج |بــــر رش|ص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

87o6|5 ل مهلل عليوي|حمد جم| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6|676o لمنعم هريدي|عبــــد | يدى زكري|ه ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

7|2o|3 هلل شتـــيوى|لبــــديع حسن عبــــد |سهيله عبــــد  لمنصوره|صيدله 

6o2773 لهربــــيىط|حمد |حمد سيد |لد وحيد سيد |خ لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

|362o9 ل جمعه محمد|جم| ند ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

9o9342 لسيد  |شم |لدين ه|جر مىح |ه ج|ره سوه|تـــج

38o|4 ى مجدي  ن|بــــو رمض|نور تـــحسي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

3|2558 ي |سل |بــــ حمد|حمد خي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

34657 دل يشى يوسف|مصطفى ع كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

452376 ىط|لع|زى عبــــد |لرحمن غ|محمد سعيد عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

286|67 ن خميس|م محمد رمض|هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|3549 ى عىل جر مون|محمد عىل حسي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

633552 ج|عيل حج|سم|ج |مروه حج زيق|لزق|نوعيتـــ 

9|245 حمد مصطفى|ر سعد |من ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|7|43 ر|لعط|حمد محمد |نهله  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

86o4o9 ى نور ى|حسي  لدين محمد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3528o| لعزيز محمود|هلل محمود عبــــد|عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

498o98 بــــو غنيمه|لسيد عبــــده |نىه عمرو  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

28632 محمد رفعتـــ عقيىلي محمد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

58953 زينبــــ جمعه محمد عىل بــــ بــــنى سويف|د|

775489 هلل|هيم محمد عبــــد|بــــر|محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|4486| ى|د نور |يه فؤ| لدين حسي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع
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697545 بــــورى|لش|ر مني  مصطفى محمد |من ى شمس| لسن عي 

|72363 حمد بــــدوى|محمد | سم ن|حقوق حلو

857977 حمد محمد|عنود ممدوح  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

633|2| هيم محمد|بــــر|حمد |هر |بــــ زيق|لزق|ره |تـــج

||8536 حمد|حمد عزبــــ |نشين كرم  ى شمس حقوق عي 

448|5o در|لق|لعزيز عطيتـــ عبــــد|ل عبــــد|أمنيتـــ جم سيوط|بــــ |د|

922284 ن |لم|حمد محمود س| |ند ج|ره سوه|تـــج

483556 ء عنتـــر عقيل بــــيوم محمد|شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

422|64 لح يعقوبــــ|رص ص|لن|عبــــد| هن ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8|5349 لح حسن خليل|يه ص| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

54294 بــــ|لوه|لمنعم عبــــد |ن عبــــد |يوسف شعبــــ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|4753| حمد|لح |ل ص|يوسف كم ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

45o7|9 لحميد|ن طه محمد عبــــد |نور |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

45o446 تـــه|لحليم شح|هر محمد عبــــد|ط ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

68232 لصمد|د عبــــد |بــــر حم|ء ص|رس| صيدله بــــنى سويف

236|59 عي|مه سعيد رف|س|تـــرنيم محمد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

26|42| حمد حسن|محمد حمدى  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

8434o7 هلل|حمد عبــــد|ره محمد |س ضتـــ|ري/ن|سو|عه |زر

687835 وق سعد  هيم مصطفى|بــــر|رسر لمنصوره|بــــ |د|

|47297 ن تـــوفيق محمد|حمد رمض| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

363399 عيل عبــــد ربــــه|سم|رص |مهند ن |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

687789 ى بــــدوى محمد| ه عوضي  مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

76o337 د سعيد محمود عىلي|زي دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

3475o5 ى|ح عىل حس|مرفتـــ صل ني  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

64767| ن عىل|م عىل سليم|حل| ج|بــــ سوه|د|

699279 لسيد|رص ذىك |ن ن|نوره ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

348444 د|لجو|حمد عبــــد|ل |سلسبــــيل جم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

37272 مريم محمد نبــــيل محمد عطوه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3776o ى هيم|بــــر|ميل حبــــيبــــ | |مي  ن|ضتـــ حلو|علوم ري
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9|o3o8 لدين محمد حسن  |ح |ندى صل لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4|5367  مصطفى محمد |هيم |بــــر|محمد 
ى
يف|لدسوق لشر |حقوق طنط

62o96 حمد|ن محمد |حمد شعبــــ| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

622o3| ه محسن سعد محمد | دريس|مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

542552 مه محمد طلبــــه محمد|يمنى سل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

269962 لبــــيسي|لسيد |لسيد يوسف |زم |ح تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

255469 ي|
ى
ه سعيد نجيبــــ حزق ل|مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

763559 غ|لصبــــ|محمد محمود مصطفى | نور ره بــــور سعيد|تـــج

235375 حمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|4526| م محمود تـــوفيق|هلل حس|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

|28795 هيم حسن|بــــر|زم جيوىسر |ح ى شمس|تـــج ره عي 

2|5666 ى بــــشي  محمد عبــــد|ي لرحمن صقر|سمي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|4599 ىط|لع|لرحمن عبــــد |م عبــــد |محمد حس هره|لق|طبــــ 

77452| حمد يىح سند عبــــد ربــــه|ده |غ زيق|لزق|بــــ |د|

7o29o3 يمن محمود حسن محمود|محمود  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

242529 لدين محمد|ل |حمد محمد كم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

324577 بــــد|ل ع|لع|هلل تـــوفيق عبــــد|دهم عبــــد| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6||44o  |عبــــي  
ى
ه|لدسوق  عمي 

ى
لدسوق ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

296|o9 س|روق محمد عبــــ|مصطفى صبــــرى ف سيوط|بــــ |د|

4|4994 م|لش|لمعىط عىل |محمد متـــول عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|29o34 هيم حبــــيبــــ|بــــر|هيم مجدى |بــــر| ن|علوم حلو

753342 لحميد|ضى محمد عبــــد |حمد ر| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

282933 ى|د |د ج|م محمد حم|سل| لربــــ حسي  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

679779 نه|ىط عي|هيم طه محمود مع|بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o5794 ح|لفتـــ|لد عبــــد |هيم خ|بــــر|يوسف  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

4|o87| روق محمد يس|ج ف|لح|مريم  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

769449 ى يوسف محمد |ي بــــو كتـــيفتـــ|سمي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

7o5329 هيم محمد حسن صبــــح|بــــر| لمنصوره|ره |تـــج

64|943 لسيد حسن|د محمد |م عم زيق|لزق|نوعيتـــ 
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26548o |بــــو |ح |لفتـــ|يمن محمد حلىم عبــــد |محمود 
لحسن

ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

4299o5 ل غنيم|لع|حمد رجبــــ غنيم عبــــد| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

773453 لدين|عي محمد تـــفى |مدحتـــ محمد رف| رن هره|لق|ر |ثــــ|

883o|5 لمجيد |لحسيبــــ عبــــد|محمد سيد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

345848 خلود فرج عىل حسن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2855|o ى|لغف|نشين محمد عبــــد ر حسي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

334oo8 ى مرزوق  هيم|بــــر|محمد حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4o445 حمد|لعزيز |هر عبــــد|جر م|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

497286 لحميد قينو|يمن عبــــد |فرحتـــ  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5|293| محمد صبــــىح محمد قنديل ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

869oo6 قتـــ ج| وي|بــــر بــــدري بــــسط|رسر ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

829o85 دق|بــــوزيد ص|هلل |ء خلف |رس| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6|9424 ى ص |لعط|بــــو |لح |لمقصود ص|لح عبــــد |حسي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

78o6|o ى درويش|بــــر|ن |فن| هيم حسن حسي  ى شمس| لسن عي 

477437 هلل حسن جوده|لسيد عبــــد| |مرن زيق|لزق|عه |زر

528||7 لسيد نمي |لسيد |حمد محمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

4o9559 مه|محمد أحمد محمد محمد سل |حقوق طنط

7|682o ى محمد عىل عبــــد  لعليم|نرمي  لمنصوره|بــــ |د|

63835o ئى سيد مصطفى|لكيل|د محمد |زي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

44499o حمد|لدين محمد فوزي |ء |لرحمن عل|عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

529365 ل|حمد محمود حسن محمد بــــل| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

6898|4 تـــه|لحميد شح|لسيد عبــــد |لحميد |ء عبــــد |نجل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69382o ه محمد عبــــد  لرؤف مرزوق محمد|شهي  لمنصوره|نوعيتـــ 

42|7o5 لخي  محمود حسن|بــــو |هلل |عبــــد ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2|2|34 ن محمد|مر مصطفى مهر|يوسف تـــ ى شمس|تـــج ره عي 

7923|| لمنعم محمد حفنى صقر|م عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

73|26 هدير محمد عىل عقيلتـــ لفيوم|لعلوم |ر |د
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|39337 زكرى| يىلي|م |ملكه س ى شمس|تـــج ره عي 

629258 حمد|لغنى |زم نرص عبــــد|ح زيق|لزق|هندستـــ 

34o4o2 وتـــ|د حل|فظ عزتـــ رش|ن ح|يم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

225559 حمد عىل مجودتـــ|هند  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6754o ى يونس محمد  حسي 
مصطفى لفيوم|طبــــ 

689674 |ي|لسيد طه عىل بــــر|ده مخلص |مي لمنصوره|بــــ |د|

44o342 لسيد محمد|ء عيد |وف لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

9|2753 حمد |ر سيد محمود |زه| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7|62|6 ح|د مصبــــ|ئل مر|ء و|نجل لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

535567 ن|س رمض|ل عبــــ|مصطفى محمد جل لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

262988 بــــر محمد|ء مجدى ص|سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

37282| مصطفى ممدوح عىل حسن حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

778285 حمد عطيه فضل عطيتـــ| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

679286 لسيد|فع محمد |لش|لسعيد |م |سل| لشيخ|هندستـــ كفر 

3528oo لمجد محمد|بــــو |هلل محمد ممدوح |عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

678o58 مل سليم|ك محبــــ ك|مل لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

358289  غ|لبــــ|يمن محمد عبــــد|رحمتـــ 
ى
نم|ق وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

642974 لسميع مصطفى منصور|رحمه محمد عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

263o78 لدين محمد|ل |لد جم|مل خ| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

4o278o ر محمد صبــــرى مليىح |مي ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

64859o مه|لمجيد سل|يدى نبــــيل محمد عبــــد|ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

25|748 ن محمد خرصى|كريم محمد رضو ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

293o59 لمهدى بــــدر|دل عبــــد |حمد ع| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4775o4 ي |لفتـــ|ء عبــــد |هلل عل|منتـــ 
هيم|بــــر|ح عفيفى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6766o5 لسعيد محمود غزى|ء محمود |رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

755466 فظ|لح|مصطفى محمد عبــــد| عل ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

867|27 ى|م فتـــىحي |محمد حس مي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

6|35|8 ى|لمجيد محمد يوسف |دى عبــــد|ه لبــــحي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

|684| لغنى محمد مصطفى|حمد عبــــد | هره|لق|هندستـــ 
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682626 لسيد|عيل |سم|هنده ممدوح محمود |ش لمنصوره|هندستـــ 

879o99 مر  |شور وردى تـــ|نوبــــ ع|بــــ| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

5|6875 د حزيمتـــ|لجو|ن سعيد عبــــد |يم| طبــــ بــــيطرى دمنهور

82oo76 ء سعد خليفه محمد|سم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

78|363 ى غ| نم|يه محمد محمد حسي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

489929 محمد محمود محمد| ء رض|أل سكندريه|ل|بــــ |د|

84828 لحكيم|لجليل عبــــد|لدين نبــــيه عبــــد |ء |عل بــــ بــــنى سويف|د|

84o394 ر محمد|مر مختـــ|ع| رويد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

49363 لم|محمود محمد رشيد س ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

884383 لح |لحميد ص|ح عبــــد|لفتـــ|رس عبــــد|ف سيوط|حقوق 

9oo78o لموجود |حمد محمد عبــــد|ضىح  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

865o35 لفضيل|لمنعم محمد عبــــد|م عبــــد|هي دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8||48o ك|لمل|هيم عبــــد|بــــر|ل |كم| لي|د ي|بــــ |د|
|لمنى

3933| زى|عيل محمد حج|سم|عيل |سم|عىل  هره|لق|حقوق 

774537 لعزيز يوسف|رس جوده عبــــد |ندى ي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

92oo58 ى محمد  |لد |خلود خ مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

333287 بــــ|لوه|شم عبــــد|بــــ ه|لوه|د عبــــد|نه ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

||647| لتـــوئى|لسيد |در |لق|م عبــــد |يه هش| هره|لق|حقوق 

88|382 ء حسن فتـــىح محمد  |سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

237328 ف يىح مصطفى عبــــد |منى  هلل|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

528765 لمنعم عويس|لدين عبــــد|ء|زم عل|ح ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

227668 م محمد مبــــروك مصطفى ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

6485o5 لسيد|حمد محمد نجيبــــ |محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6294|4 يز محمد سعد|ح ف|سم زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

7|2378 لعز|بــــو |ز |لبــــ|لسيد مصطفى |محمد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

324573 لدين|حمد مصطفى محمد بــــدر | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

3393|3 ى خط|رص محمد |محمد ن بــــ|مي  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

76|772 حمد عىل|ن محمد |رو د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

46o86| ي محمد  وى|لشه|لسيد عيس |أنىح  لمنصوره|حقوق 
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344348 مؤمن محمد سيد محمد ى شمس حقوق عي 

79|6oo لجليل|لسيد عبــــد|طمه محمد |ف زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

8|oo48 ي عبــــد
لحميد محمد محمد|منى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

329269 ل فهيم|حمد جم|رتـــ |س عه مشتـــهر|زر

92o443 ن |عيل موىس عثــــم|سم|مصطفى  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

423559 مض|لحم|ر محمد |لستـــ|لسيد عبــــد |ء |صف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|4584 حمد  |ء محمد محمود |لشيم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|2233 ي محمود 
بــــو سعد|محمود محمد مصطفى عه دمنهور|زر

|32634 حمد|دل ربــــيع |ع| سم ن|ضتـــ حلو|علوم ري

87o4oo ي ك
مل عىلي|محمد مصطفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

264948 لسيد بــــدر|حمد محمد | ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

85784 لحميد|روق عبــــد |دتـــ ف|د حم|زي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|73986 ن|لرحيم عثــــم|ل عبــــد |حسن جم ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

6o|o59 حمد|د محمد يوسف |زي |هندستـــ طنط

47o|5 ى|بــــوبــــكر مسمح حس|منتـــ | ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|3o626 ل|لع|لسيد عبــــد |تـــه |ن شح|نوره ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

3|336o |عمر حس
ى
م محمد سمي  صدق ى شمس|تـــج ره عي 

23673o |ه
ى
 صديق دسوق

ى
جر دسوق هره|لق|ره |تـــج

33oo4o لرؤف مصيلىحي محمود عميش|يتـــ عبــــد| |بــــ بــــنه|د|

|36445 |هر حن|دى م|نوبــــ ن|بــــ| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o4635 ى| مه ل وهبــــه|جم| مي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

36o577 لوكيل|لسيد |ضىح محمود محمود  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|53397 ى عبــــد |نوره لعزيز|ن محسن حسي  هره|لق|علوم 

3oo476 ى ك|ف ش|بــــورو|مل |طمه حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

638866 هلل|لسيد عبــــد |رتـــ مصطفى |س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

734o4 ل|لع|س عبــــد |ء سيد عبــــ|رس| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|55366 لم|لدين سعد س|ن عز |ريم|ن ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

7|7974 ع|لرف|بــــ عىل محمد عىل |رح لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

783292 در|لق|حمد صبــــرى محمد عبــــد|يدى |ه عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|642 ح محمود|لفتـــ|ل عبــــد |يه كم| ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى
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4o3979 ل|لع|حمد عبــــد |مؤمن محمد محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

692674 ي|لبــــر|لدين |بــــ محمد شمس |لوه|عبــــد | نور
ىسر زيق|لزق|عه |زر

488499 بــــر مدكور مدين|نس جمعه ج| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|8|63 |ش|لبــــ|لسيد جمعه محمد |جر |ه ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

32o3o| ر محمد|بــــون|يحن  مصطفى صبــــىح  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

634388 لعظيم عيسي|ن عبــــد|محمود محمد سليم زيق|لزق|هندستـــ 

35623o |لسيد محمد مو|حمد محمد |
ى
ق |كليتـــ هندستـــ بــــنه

6o472o لهيثــــم|بــــو |جر محمد مدحتـــ محمد |ه لمنصوره|بــــ |د|

9|888| دى سيد محمد |يه ن| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

35o72o لعزيز محمد|دل عبــــد|ء ع|رس| ى شمس علوم عي 

2292|4 لدين عىلي حسن|لد سعد |ن خ|حن هره|لق|حقوق 

3||424 يف بــــدوى سيد  لطوجى|زينتـــ رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

883776 حمد  |لدين |محمود سيد نرص  سيوط|بــــ |د|

683||4 وى|لدفر|سلىم محمد سعد شفيق  لمنصوره|بــــ |د|

|666|5 ح|لفتـــ|ج  محمد عبــــد |ء ن|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

5o7662 عيل محمد عىل|سم|ء محمد |ل| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7o98o6 بــــر محمد|م محمود ربــــيع ص|حل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5o462 ى عبــــد |ش ى محمود حسي  هلل|هي  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

68o382 ل|لسيد كربــــ|م محمد |عص لمنصوره|صيدله 

768575 دتـــ عودتـــ بــــخيتـــ|يوسف فتـــىح عي لعريش|تـــربــــيتـــ 

4523|9 هيم|بــــر| |بــــتـــ يىح زكري|هر ثــــ|ط ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

457o|o لكوه|لسيد محمد |لرحمن |عبــــد  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

6o6458 ى|ن مرىس |حمد عثــــم|مرىس  لعشر |بــــ طنط|د|

88|632 حمد رجبــــ عىل رزق | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35576| ن ق|سح| |ق رض|سح| |مي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

5o582| حمد محمد حسن|محمد حسن  سكندريه|ل|حقوق 

354327 لق|لخ|ح عبــــد|لق صل|لخ|زهرتـــ عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

478538 |دل محمد نج|نهلتـــ ع لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

339266 محمد وجيه محمد محمود معوض |ره بــــنه|تـــج
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634368 لرحمن حسن سليم محمد|عبــــد ن|معتـــ حلو|ع ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

46282|  |لبــــ|سلوى يشى عبــــد
ى
بــــوشعيشع|ق لشيخ|علوم كفر 

243387 لرحمن عطيه محمدين|سميه عبــــد هره|لق|ن |سن|طبــــ 

265959 لحميد سعيد|تـــه عبــــد |حمد محمد شح| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

884o59 ء حسن محمد جمعه  |رس| سيوط|تـــربــــيتـــ 

75o53 ن سعيد|م شعبــــ|منى عص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

683653 لسيد رزق مرع|نور |محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8339o6 ء طه عىلي محمد|لشيم| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

87|25 ى محمد|مريم  حمد حسي  ن|حقوق حلو

477327 زق|لر|ل عبــــد |حمد كم|هلل |عبــــد  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

44||o9 ى صل ن|ح محمد رضو|فرح خي  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

887o4o لنظي  عمر  |نسمه فتـــىح عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|3644 لصعيدى|لسعيد مصلىح محمود |مينه | |تـــمريض بــــنه

|57|38 لصبــــور|مر عوض عبــــد |له ع|ص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3o|32 حمد|ن |حمد رمض|هلل |منتـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

56|22 ي عبــــد |ر
حمد|بــــ بــــكري |لتـــو|ضى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

23o66| ى عىل عبــــد لغنى|معتـــز حسي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

24374o ى سيد محمد |عتـــد| لسهيل|ل حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

35oo9| ى حج|مي ج مكتـــى|دتـــ مجدى عشر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

35o938 حمد محفوظ|وليد سعيد  ى شمس|تـــج ره عي 

46542 لحليم|ء سيد فرج عبــــد |ل| هره|لق|ره |تـــج

|5466 ى |د عبــــد |زي حمد|لعزيز حسي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

3576|9 لرحمن|زق عبــــد|لر|حبــــيبــــتـــ مجدى عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3354o5 ء محمد بــــسيوئى عىل|ء لو|سم| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

349|5| ن بــــدوي|هبــــتـــ سمي  محمد سليم ى شمس حقوق عي 

255o47 ر|لزهـ|لمؤمن |لسيد عبــــد|ن |يم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|43362 ى هش ى|م |نرمي  حمد حسي  ى شمس حقوق عي 

89929| ى شنوده |بــــو|مريم  ى |بــــو|ليمي  ليمي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

3|7873 للطيف|عيل عبــــد|سم|رق |عيل ط|سم| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 
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|3982o لعليم زنون|منيه فرج عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

5o5729 بــــ حربــــي|لوه|حمد محمود عبــــد |محمود  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

||8|37 لسعيد محمود|ح |هلل صل|منتـــ  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

35547o عيل محمود|سم| |ء رض|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

29994 لسعدئى|ر سمي  قطبــــ محمد |مي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

785334 ن|هيم زيد|بــــر|ن |در زيد|ن زيق|لزق|حقوق 

232242 ى |عبــــد حمد|لرحمن عصمتـــ محمد حسي  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|53o82 محمد مصطفى فوزى محمود ن|هندستـــ حلو

464684 بــــر مهلل محمود|هدير ج إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

249|9| زى|حمد محمد حج|رق |تـــفى ط ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

499542 زى|ندى هيثــــم محمد محمد غ |حقوق طنط

8992|o ف رمزى زخ| |سه رى |رسر ج|ره سوه|تـــج

5475o هيم|بــــر|ء محمد محمد |رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

495765 غ|لصبــــ|ح |لفتـــ|محمد سعيد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

86o2o لمقصود طلبــــتـــ|منيتـــ فرج عبــــد | ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

7|5349 ي|كريم محمد مر
د مصطفى ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |

منصورتـــ

|4ooo4 لم|حمد س|مد |ندى محمد ح ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

44626| فظ فضىلي مشعل|لح|حمد محمد عبــــد| سكندريه|ل|هندستـــ 

2|7857 ف محمود عصمتـــ طه|يمنى  رسر ى شمس|تـــج ره عي 

4||22o ى جميل تـــ حسن محمد حسني  ني  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

442797 ل|لفل|هيم |بــــر|يمن محمد |رضوى  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

68394 بــــ عىلي|لتـــو|عمرو محمد عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

5|768 ي|ريم ص
بــــر سيد مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

452669 ى عبــــد|ء |نجل ل حسن|لع|مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

28||22 د تـــوفيق مهنى|محمد فؤ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5o37oo ف بــــريك|مخ جلف|هيم رجبــــ ش|بــــر| بــــ دمنهور|د|

|2oo8| ن عىلي محمود زىكي|نوره ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

439867 يف محمد |رس| هيم|بــــر|ء رسر لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

89635 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |سعيد | لي|د تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 
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342763 لمنعم محمود|حمد محمود عبــــد| ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

5|5296  مصطفى|لبــــ|حمد عبــــده عبــــد|يمنى 
ى
ق زيق|لزق|عه |زر

534484 هيم|بــــر|لحميد عىلي |ل عبــــد |رص جم|لن|عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

357o69 م عىل حسن عطيتـــ|حمد حس| |حقوق بــــنه

849938 ي |
عيل خضي |سم|منيه مصطفى لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

8788o2 حمد |ء ممدوح محمد |سم| سيوط|بــــ |د|

33|9|4 ى عبــــد|حمد خ| ل|لع|لد حسني  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

35566| وس |تـــ| دون|م ى تـــ|ورصى وس|مي  ورصى عه مشتـــهر|زر

26o6o4 ه فرح| بــــر كشك|تـــ ج|مي  شمون|نوعيتـــ 

264758 لحميد|هلل نبــــيل محمد عبــــد|منه  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

78|826 ه محمد خ لبــــديع محمد|لد عبــــد |ني  زيق|لزق|صيدله 

5|6963 ن قطبــــ زعيتـــر|رمزي عثــــم| ر|س علوم دمنهور

9|4|4 ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه  حسن محمد تـــوفيق ء|شيم

|573o5 عيل|سم|رق محمد |ر ط|من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

324325 محمد عىل خزيم حسن ى شمس|تـــج ره عي 

238433 لحكيم|لحكيم عىل عبــــد|ن عبــــد|يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

32679| تـــ|لشح|بــــ محمد |يه|روى | هره|لق|بــــ |د|

43o242 لمقصود|ن رزق أحمد رزق عبــــد |إيم |صيدله طنط

855742 هيم محمد|بــــر|محمد سعيد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

432478 هيم عىل  سعودى|بــــر|ئ  |مريم رج |بــــ طنط|د|

832792 ي خلف ربــــيعي
محمد مصطفى دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

773752 ى|ء |م عل|ريه ى محمد حسي  مي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

29468o لحميد|يه محمد فتـــىح عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

499867 ن عىل|لقمص|بــــو|م فتـــىح عىل  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

675297 هيم|بــــر|يوسف محمد يوسف موىس  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7734o ي|لر|يوسف منتـــرص عبــــد 
زق مصطفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

368o9o حمد|مصطفى محمود مصطفى  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

|68969 در صبــــيح|لق|مريم محمد عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف
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33837o ى|تـــفى محمد محمد بــــيوم ش هي  شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

3469|2 حمد محمود حسن|حسن  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

||6|22 ي|لفتـــ|د محمد عبــــد |زي
ح حسن حسنى ى شمس حقوق عي 

355827 محمد محسن عيس يوسف |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9|o875 لسنوىس |لديبــــ يوسف |ده |حم ج|حقوق سوه

444o5 ى متـــول|عمر ن ج  حسي  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

686996 لسعيد متـــول|يمن منصور |رس |ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

844262 ق|حمد |دهم عمرو مسعد | وي|لشر ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

5|625| ى |سم|طمتـــ |ف عيل|سم|عيل سعد حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

425896 رق محمد مصطفى تـــوفيق|ط| دين سكندريه|ل|بــــ |د|

9oo8o6 لبــــدرى عىل |ل |ر جم|من دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

642795 لسميع محمد|لسميع محمد عبــــد|ر عبــــد|من هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

433362 ي|لدمرد|بــــ |لوه|ح عبــــد|وليد صل
|ش دئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

69|567 لسعيد محمد|لسعيد |ده وحيد |غ لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

922798 ل |س جل|ح عبــــ|لفتـــ|حمد عبــــد| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

5o438| هلل محمد|ل محمود عبــــد |ندى جم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3452|9 تـــ عيد ذىك  ن|حمد شعبــــ|ني  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

328|3o لديبــــ|حمد مصطفى محمود محمد | |بــــ بــــنه|د|

6o3o62 وى|لنبــــر|ر |لغف|زن محمد عبــــد |م |علوم طنط

246858 بــــ|لمقصود محمد غر|مصطفى مأمون عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

63|o85 نور حسن محمد محمد زيق|لزق|حقوق 

37|724 تـــ سيد | حمد سيد|مي  ى شمس حقوق عي 

88o46 هلل محمد عبــــد|نسمه عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

693954 لبــــسيوئى|لقطبــــ |بــــوبــــكر |حمد سمي  | لمنصوره|بــــ |د|

284677 شه|حمد محمود عك| |ن زكري|نوره لفيوم|عه |زر

5o8524 حمد هليل محمد هليل عسل| سكندريه|ل|ره |تـــج

3|7|2| لسيد|مد محمد |حمد ح| ن|بــــ حلو|د|

296|49 ى|حمد حس|لرحمن |مروه عبــــد ني  هره|لق|حقوق 

82468| حمد|تـــ |حمد محمد شح| ج|بــــ سوه|د|

2733o8 د مصطفى|ذل رش|محمد ش ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ
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452||9 لمعىط|لعزيز عبــــد|دل عبــــد|محمود ع ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

763486 بــــ مجدى عىل محمد عبــــود|هيتـــ|م نوعيتـــ بــــور سعيد

786|5 لدين حسن عبــــده|ء |جر عل|ه كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

68759| لرحمن موىس|حمد محمد محمود عبــــد | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

62|652 لسيد عىل|تـــ |لشح|يه | ط|بــــ دمي|د|

7o3438 ل خرصى|لمحمدى هل|ح |خلود صل لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

7o26o7 ى|لق|لسيد عىل عبــــد |طمه |ف در حسني  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

756o|| حمد محمد|تـــ |لشح|حسن  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

6|||57 لصعيدى|حمد وحيد محمد | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|56|79 ى سيد محمد|مي ر محمد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

738|3 لونيس|هلل عبــــد |م عبــــد |م عص|سل| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

6456o6 لسيد محمد جوشن| |ره رض|س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

27oo6o حمد مرىس خميس|لسيد |حسن  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

34oo86 هيم عبــــيد|بــــر|ن |رص سليم|لن|يدى عبــــد|ه | معهد فنى تـــمريض بــــنه

6o698 لح محمد سعد|محمد ص ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

64o33 تـــ|لزي|هيم |بــــر|حمد نبــــيل |هلل |عبــــد لفيوم|حقوق 

54642| لسيد محمد محمد سنجق|هلل |عبــــد  |حقوق طنط

43364 لح محمد|ن محمد ص|يم| هره|لق|بــــ |د|

53o244 ن|لعزيز حس|لمؤنس عبــــد |ندى عبــــد  ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

78o988 هيم|بــــر|ل |لع|زم منصور عبــــد |ح زيق |لزق|تـــمريض 

49387o نوبــــى|لبــــشي  محمد |حمد |رس |فهد ي لشر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7||947 لغريبــــ محمد مشمش|ن محمد |يم| لمنصوره|بــــ |د|

48o4|3 ل محمد فتـــيحه|محمد جم |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

897o22 لرسول |كريم نجدى فوزى عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

25|882 لبــــ|بــــوط|حمد رجبــــ لطفى | لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

266496 ى|بــــر عوض ش|هر ص|ء م|رس| هي  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

6839|8 لمهدى|لسيد مسعود |م  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

329335 بــــ محمد|لبــــ|حمد فتـــح |ء |ل| ى شمس| لسن عي 

793266 ريج محمد مصطفى مصطفى يوسف| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|
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754527 لسيد رجبــــ|حمد |مريم  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

273o9o حمد|لحسن |بــــو|م حمدى |هي لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

4|6857 لمتـــيتـــ|حمد عىل |عزه رفعتـــ  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7745|4 ج |دق خف|ن سعيد عىل ص|سلو زيق|لزق|نوعيتـــ 

43o39| وى|لمحل|س |حمد عبــــ|دهم |هلل |منتـــ  |طبــــ طنط

|74653 ن|حمد سليم|حمد محمد |محمد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

3|5o97 وي جيد|تـــي  كرم ر|فيلوبــــ ى شمس صيدله عي 

2|5497 لرحيم|ر محمد عبــــد |ئ  نص|تـــفى محمد رج هره|لق|بــــ |د|

728o8 لقوى|حمد عبــــد |لسيد |ء |رس| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

4323o4 وي|لغربــــ|لد محمد |ندى خ |علوم طنط

|9oo3 ق فهيم عطيه|سح|م |بــــر| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

339857 د|هيم حسن حم|بــــر|لد صبــــىح |خ |نوعيتـــ بــــنه

829543 لسيد|لسيد |يوسف | دين دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|6|66o ن لحميد محمد|عمرو عبــــد | مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

325|38 ى محمد عمر عطيه مرىس حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

922828 ريمون رأفتـــ وديع فخرى   ي صىح سوه
ج|معهد فنى

356288 وى|لشعر|هيم |بــــر|محمد فوزى  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

7699|5 لبــــىه|لرحيم |لد عبــــد |ء خ|روميس لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|4o29| ق محمود سعيد|لرز|ء عبــــد |رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

||8o|5 ى لسيد|د |لمسيح ج|عبــــد | يوستـــي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7853o2 لم|ن س|لم سبــــتـــي|هيم محمد س|بــــر| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

7o9|8| بــــ|لوه|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ر محمود عبــــد |من لمنصوره|طبــــ 

226762 حمد محمد طه|لدين |م |حمد عص| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

2|8727 ى|ن حس|محمد سليم| محمود رض ني  ن|بــــ حلو|د|

849646 ى|بــــر|نجوي  هيم خضي  حسي  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

89|265 | لعل|بــــو|حمد محمد |ء |دع سيوط|تـــربــــيتـــ 

3||827 يف ع هيم موىس|بــــر|دل محمد |رسر هره|لق|صيدله 

322784 ى |لشفيع ش|عبــــد| يش حمد|هي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|37734 لم|لحفيظ س|مه عبــــد |س|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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85o587 محمد طلعتـــ محمد سنوىسي دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

47622 حد|لو|ج  فضل عبــــد |ء ن|رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|65343 ى |ي هيم محمد محمد شبــــل|بــــر|سمي  هره|لق|هندستـــ 

7|52o2 م عىل|لسل|سمي  محمد سمي  عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

|628| حمد عىل |لدين |م |حمد حس| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

359|27 ى |محمد  حمد|حمد حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42439| وى|لجد|حمد |جد محمود محمد |م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

324475 هر لطفى حبــــيبــــ|نصيف م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o6678 ى  |هلل حس|ء منصور عبــــد|سم| ني  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

35494| هيم درويش|بــــر|هر |ندى م ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

8o7295 م|لسل|تـــم عبــــد|فتـــ ح|تـــم ر|ح ره بــــنى سويف|تـــج

7|2438 ي
شلبــــى حسن شلبــــى شلبــــى| دئى لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4|4376 شم محمد مصطفى خرصى|خلود ه |بــــ طنط|د|

687259 هلل|حمد محمد عبــــد |حمد |ء |شيم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|5o852 ء محمد جمعه محمد|ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

679868 بــــينى س|لسعيد محمد محمود | لم|لشر لمنصوره|طبــــ 

6|2o25 لنبــــى|م حمدى فتـــىح محمد موىس حسبــــ |سل| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

345744 ى عبــــد|رضوى  ى |لمنعم |مي  وى|لزعبــــل|مي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

64496o ز|لبــــ|لسعيد |لموجود |رق عبــــد|محمد ط لشيخ|بــــ كفر |د|

6|4873 وى|لفيش|لمقصود |حمد عبــــد|حمد |فتـــىح  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

8|339| نوس|سطف|تـــه عزيز |نه شح|مري ره بــــنى سويف|تـــج

|5369o رغده محمود حسن حسن بــــدر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6|8|23 ئيل عطيه جندى|مريم ميخ لشيخ|عه كفر |زر

235629 لق|لخ|ئل سيد عبــــد|ء و|ل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|62|82 م متـــولي|م|لؤى عىلي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

35|423 ح|لفتـــ|بــــو رسيع محمدى عىل عبــــد|ء |شيم ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

4|9866 هلل درويش|لدين عبــــد |ل |جد كم|حمد م| |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

767633 ج|لسبــــ|لمغربــــى |ن محمد |يه سليم| لعريش|تـــربــــيتـــ 

|42282 ى محمد|هبــــتـــ  هلل سعيد حسي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|3774 لم|م محمد مصطفى س|ديه حس|ش |بــــ طنط|د|
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229448 لعزيز حسن|م محمد عبــــد |بــــ هش|رح ن|بــــ حلو|د|

529344 ر|زق عم|لر|د عبــــد |هر فؤ|محمد م سكندريه|ل|هندستـــ 

3592|o لمنعم|لد عوئى عبــــد|حمد خ| ى شمس|تـــج ره عي 

6935o| محمد محمود سنه| م رض|سل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

25378 يه حسن تـــوفيق موىس| ى شمس|تـــج ره عي 

363|7 لحميد نرص|محمود خرصى عبــــد هره|لق|ره |تـــج

943o5 وى|سعيد رجبــــ عشم| نور كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

757478 لرحمن عوده سليم|ء عبــــد |رس| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2||76 تـــغريد محمد عىل حسن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

363777 ى غديرى عر| |حمد حسي 
ى
ق ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

486o32 ى ص|ندى كرم ص لح|لح حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

448638 هيم هيكل|بــــر|حمد |رس محمود |ي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

9||695 حمد مرىس | |حمد رض| ج|تـــربــــيتـــ سوه

2|9674 يز|طمه مصطفى محمود محمد ف|ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

366287 ف محمد محمد |ندي  هيم|بــــر|رسر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

242697 ى س| ى س|لم |مي  لم سيد|مي  هره|لق|هندستـــ 

476o27 وق   عوض جوده|رسر
ى
ف شوق رسر سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

75|6o2 حسن عىل حسن عىل قورتـــ سيوط|هندستـــ 

7o5264 |حمد |سط سيد |لبــــ|يمن عبــــد |طمه |ف
وى|لشن

زيق|لزق|بــــ |د|

535257 ي|ه
بــــوعوف|عيل |سم|هلل |طف عبــــد|ع| ئى بــــ دمنهور|د|

227732 وق مصطفى عىل حسن رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|33335 ن|ن مصطفى محمد سليم|حمد شعبــــ| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

366627 زق فرج|لر|هيم عبــــد|بــــر|لد |خ |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

5292| حمد|سط محمد |لبــــ|م عبــــد |عص ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

842469 لنوبــــي|لحميد |لنوبــــي عبــــد|بــــ |رح ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

8o2399 ل خليفه|رس جل|م ف|هش ي|بــــ |د|
|لمنى

33|86 تـــ|هلل محمد محمد عرف|عبــــد | رن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

78o538 لحميد عىل محمد|عمر محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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8829o9 ف فوزى يس  | |رين|م رسر سيوط|ره |تـــج

7oo8o5 وتـــ|لمطلبــــ عىل حل|ل محمد عبــــد |بــــل لمنصوره|هندستـــ 

83862 د|لفتـــوح مر|بــــو |هلل |م فرج |حس لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

75376o حمد|صم فتـــىح |مريم ع عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4o74o4 حمد|ن بــــيوم |ن رمض|ء شعبــــ|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

699524 ه | هد|هيم مج|بــــر|لسيد |مي  لمنصوره|نوعيتـــ 

284|63 هيم|بــــر|م محمد |مهند حس ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

675363 عيل محمد|سم|لسيد |حمد صفوتـــ | لمنصوره|هندستـــ 

2555o4 ى|ي لدوم|لمنصف عىل |نبــــيل عبــــد| سمي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

63o767 ر|لنج|مل |لسيد ك|م |محمود س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

766o56 طف محمد محمود عيس|سلىم ع علوم بــــورسعيد

922368 ي|ر
هيم |بــــر|لسيد |لرحمن |عبــــد| ئى ج|بــــ سوه|د|

642o52 لسيد محمود|لسيد محمد | زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

242696 للطيف|رق سيد فهيم عبــــد |م ط|سل|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

685o5 بــــ سعد|لتـــو|جر سعد عبــــد|ه ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

8926| ود|حمد محمد د|ن |جر شعبــــ|ه ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

75|374 لسيد غريبــــ محمد صبــــح|سيد  ره بــــور سعيد|تـــج

|3|923 ى |ي ف محمد |سمي  هيم|بــــر|رسر هره|لق|ر |ثــــ|

497424 بــــو زيد|حمد |هيم |بــــر|ء |سم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

632o4o تـــ زىك|لشح|حمد محمد |ندى  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

435498 ي ك|تـــ ر|نج
ن|مل عمر|ضى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7||254 هد|هر محمد عىل مج|ء م|وف لمنصوره|ره |تـــج

522|7| ى عبــــد|س لعزيز|ره محمد عىل حسي  سكندريه|ل|صيدله 

9||48| ين عمر فتـــح  لحليم  |هلل عبــــد|رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

893734 محمد عيس عىل فرج   سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|37876 فع|ده محمد ش|لمنعم عبــــ|عمر طه عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

6364oo ى عبــــد لم|ح عىل س|لفتـــ|محمود حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

763435 فوزى مصطفى محمد كسبــــر| دين نوعيتـــ موسيقيه بــــور سعيد

28|2|o يه محمد رجبــــ محمود| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |
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|5|69o لسيد|للطيف |ن محمد عبــــد |نوره ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

753o|o لم|لسيد س|لم |مصطفى س تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

75o7|| لميس محمد حلىمي غريبــــ محمد عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

84283 ه نور | تـــه|هلل شح|لدين عبــــد |مي  بــــ بــــنى سويف|د|

5364|5 ل محمد|لع|م عنتـــر عبــــد لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

|222|8 حمد|لحليم |م عبــــد |لد عص|خ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8878|8 ى رص رسىم بــــولس |ن| مي  سيوط|طبــــ 

9|5843 ى عبــــد|ي حمد  |لرؤف محمود |سمي  سيوط|حقوق 

263o73 هيم|بــــر|لسيد |ن محمد |نوره |طبــــ بــــيطرى بــــنه

8|9839 ي محمد|حمد عبــــد|ن |نوره
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

258638 م|حمد مهدى سل|محمود  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

64682| ريطه|لحميد مخ|دى عبــــد|له|عبــــد| ن|نرف |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

9oo236 ى ميشيل كرم يوسف | مي  ج |تـــمريض سوه

34685| لخولي|بــــ محمد |لتـــو|عبــــي  صبــــىحي عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

332||6 لسيد مرىس|لغنى |شهد عبــــد |بــــ بــــنه|د|

3672|8 حمد|در مصطفى |حمد ن |حقوق بــــنه

643|47 مل|محمد رجبــــ ك| ر|ي ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

25|6|8 لم محمد|رص س|م ن|سل| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

447|| لرؤف مهدى محمد|ء مجدى عبــــد |لىمي هره|لق|بــــ |د|

9|7954 م |لسميع بــــخيتـــ تـــم|حمد عبــــد| سيوط|حقوق 

769|45 ى محمد|  حسي 
منيه مصطفى ي صىح 

عيليه|سم|معهد فنى

253|2 لعليم|ل عبــــد |ئل كم|و| ن|ر هره|لق|ره |تـــج

78796| رص|لمرشدي ن|هلل |هيم عبــــد |بــــر|حمد | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

642o92 يمن محمد خليل يوسف|هلل |منتـــ  زيق|لزق|نوعيتـــ 

248996 وق سمي  عبــــد ق|ل |لمتـــع|رسر وى|لشر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

76o7| ل|لع|حمد عبــــد |حمد رجبــــ | لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

8683|7 ى هلل|رزق | يىلي|جميل | يوستـــي  |نوعيتـــ فنيه قن

82o58| نوبــــ جرجس فرنسيس بــــدير يوسف|بــــ| ج|ره سوه|تـــج
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78894 لحميد|بــــر عىل عبــــد |سلىم ص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

346|64 ى سيد |سيد  جه|حمد عو|مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

464676 لسيد|لزهرى |ل عىل |طمه جم|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

52389| ف ج|د |زي ل|لع|بــــر عبــــد|رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2722|o ن|د محمد سليم|عم| ند لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

853673 هلل بــــرسوم|بــــ |ل ج|جم| رين|م ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

359535 ى موىس سليم| دين حسي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4|77o| ه هش هيم|بــــر|هيم محجوبــــ |م إبــــر|ني  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

89o68| لغنى |حمد عبــــد|لكريم |م عبــــد|ريه سيوط|ره |تـــج

8|66|o حمد|دم عىلي عطيه | ي|بــــ |د|
|لمنى

4969o| ف أحمد عبــــد |من ي|هلل |ر أرسر
لففى سكندريه|ل|حقوق 

352|5| س|رس محمد عبــــ|رتـــ ي|س |طبــــ بــــيطرى بــــنه

544o4 ل|د حسن مصطفى كم|زي ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

252789 ى سمي  |ي وى|لخرصى|هيم |بــــر|سمي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

||8956 س|وي عبــــ|س عشم|دهم عبــــ| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

59444 سعد حسن| |محمود رض |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

79||7| رص عدل هيكل|كريم ن زيق|لزق|علوم 

8|6335 لعليم|لمعز عبــــد|دل عبــــد|ء ع|رس| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

52o239 وى|لسبــــع|لد محمد |ندى خ معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

5o8797 |لبــــن|م أحمد أحمد |إسل تـــمريض دمنهور

44859o مر|هلل محمد ع|لد فتـــح |محمد خ |ره طنط|تـــج

6897|2 م|م|لسيد محمد |لحكيم |ن طه عبــــد |نوره لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

772556 ع عىل عطيه|ر عىل رف|من زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

856||9 لحفيظ|يوسف محمود محمد عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

5248|3 ي رشدي 
ى |مصطفى لجريتـــىل|لسيد صبــــىحي حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

4|6|63 ه محمود عبــــد| لسنهوري|زق محمد |لر|مي  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

4|22|5 د حمزه|ل مر|د جم|مر |بــــ طنط|د|

82||33 كر محمد|مر ش|س ع|ين| ي|بــــ |د|
|لمنى

47782| د|حمد حم|لرحمن |لدين عبــــد|م |د عص|زي سكندريه|ل|علوم 
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|6248o رع عىل|حمد ز|محمد  هره|لق|هندستـــ 

|2||o8 لمهدى محمد|مر |مصطفى تـــ هره|لق|هندستـــ 

493296 ن محمد سيف درويش|مه رمض|س| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|6786o حمد محمد|طمه جمعه |ف ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

24o462 ف  لمقصود|هيم عبــــد|بــــر|مريم رسر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4o|28o وى|لغربــــ|د محمد |ر فؤ|من تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

546722 ده محمد زيتـــون|رى حم|عمر قبــــ سكندريه|ل|حقوق 

357687 لحميد|لسيد عبــــد|ر |لغف|ن عبــــد|نوره |بــــ بــــنه|د|

4297o2 ص|لقف|لحميد |حمد محمد عبــــد | ط|بــــ دمي|د|

496o|2 متـــ محمد سعد عيد ريشتـــ|نشوى سل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

446o4| لدين مصطفى حسن دغش|ء |مصطفى عل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7546o3 ء محمد حسن محمد موىس|ول ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

24876o ر محمد سليم|لغف|يه عبــــد| ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

85o7o7 يه محمد حسن سيد| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

26o799 ف حسن صبــــىح|جنه  رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o729| ىط|لمع|بــــو |ىط محمد |لمع|بــــو |ء |ء عل|رس| |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

9|8865 سيد محمد محمد سيد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

8o4297 لعزيز محمد|ء طه عبــــد|سم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

495378 ن محمد|دل سمي  حسن رضو|ع |ره طنط|تـــج

|65873 حمد| |طمه عىل زكري|ف ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

894529 فظ |لح|محمود حسن محمود عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o2oo ى حسن ميهوبــــ بــــسمه حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

283863 لح سليم|مجد محمود ص|يمن | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

865o26 لدين بــــدوي|محمد بــــدوي عىلي  لمنصوره|حقوق 

43o53| ح مبــــروك|لفتـــ|لحميد حبــــسر عبــــد |رفيده عبــــد  |ن طنط|سن|طبــــ 

2273| ن|د فرغىلي رسح|لرحمن سعيد عو|عبــــد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

327849 لرحمن|ر عبــــد|لستـــ|د عبــــد|ر عم|لستـــ|عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

233677 حسن محمد قطبــــ محمد مصطفى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

368288 لحميد|لسيد عبــــد|لد |ن خ|يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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37|876 لح|لنبــــى ص|روضتـــ ربــــيع عبــــد ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

534333 لصفتـــي|حمد |نور |ء محمد |عل ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2482|o لم|هيم س|بــــر|هيم |بــــر|هبــــه سعيد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

525||3 حمد|لمعىط محمد |طمه محمد عبــــد |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64322 لرحمن يوسف|ء محمد عبــــد |شيم لفيوم|بــــ |د|

6o696 محمد جمعتـــ قرئى ميهوبــــ ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

28354 هلل محروص|لعزيز خلف |حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

545333 ى هيم|بــــر|موريس مريد | رومي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

344232 لعظيم|محمد مصطفى محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

48323| ي حج|لسيد عبــــد |رق |ط| رن
زى|لغنى سكندريه|ل|بــــ |د|

455945 ي|ر
ن|حمد عليوتـــ سليم|رص |لن|عبــــد| ئى سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

35565o ف فؤ|هندتـــ |ش زق|لر|د عبــــد|رسر هره|لق|ر |ثــــ|

492737 ن|هلل روتـــ|ن محمود عبــــد |لرحمن روتـــ|عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|6|937 لفتـــوح عوض|بــــو |يمن |ره |س ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

365566 ك خليل موريس فهيم|مل دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

5o2227 مصطفى محمد مصطفى محمد مصطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

6o42|3 ح محمد محمد محمد عيد|صل |بــــ طنط|د|

634542 محمد رجبــــ محمود حسن غندور زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

25|98o ض|لرص|حمد حلىم |محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

43|2|8 وى|لبــــهنس|لد محمد |هلل خ|منه  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

84|28o ق محمد طه|لرز|طمه عبــــد|ف ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

372486 لجمل|لمنعم |م عبــــد|محمد حس |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|34oo5 فظ|لح|د عبــــد |رص فؤ|محمد ن ى شمس|تـــج ره عي 

645583 بــــورسيه|لمرىس |هدير عىل  |بــــ طنط|د|

6232|o |للطيف وف|للطيف عبــــد|مه عبــــد|س|رغده  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

|295o5 لمرىسي عرفتـــ|ن |محمد رمض هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|36|58 ن|نيج ليون تـــومسي|نتـــر|نيتـــ جوزيف |ج وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

494|9o يد|مل حسن ف|ك| محمد رض تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

256368 وى|لص|لسيد |حمد |لسيد | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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754o56 رص|لح ن|هلل محمد عىل ص|يه | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

785729 ي|حمد مصطفى |د |عتـــم|
حمد مصطفى عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

9||457 ه ع| لغنى محمد |صم عبــــد|مي  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

48279| لسيد عبــــده|ح |هيم صل|بــــر|م |له| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

525888 هلل|أحمد عىل مصطفى عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

7852o8 لسيد|لرحمن |رص عبــــد |لن|لمنعم عبــــد |عبــــد  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

76o522 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

767362 لرحمن أحمد|حمد عبــــد |ء تـــوفيق |رس| لعريش|تـــربــــيتـــ 

|68447 لديرى|ح |لفتـــ|ح شفيق عبــــد |لفتـــ|عمرو عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8|28o6 ى عبــــد|ر |من لىحي|زق عبــــد|لر|مي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

64632| هيثــــم محمد زين يوسف |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|497o9 لنبــــي|حمد محمد محمود عبــــد | هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

23|664 ى|حمد عزتـــ سيد حس| ني  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|25|8| هلل|لطفى مصطفى عبــــد | لرحمن زكري|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

|29|9o حمد|لرحمن |لحميد عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

5o884 م حسن عويس|دى هش|ش بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4oo552 وى|لمعن|حمد |لحليم |مريم محمود عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

78578 حمد محمد|مي  محمود |ل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|235|3 حمد|مل |ل ك|حمد جم| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

7o4464 د طلبــــه محمد|لجو|ل عبــــد |ندى جم زيق|لزق|بــــ |د|

543|2 ي بــــدوي عبــــد |
بــــ|لتـــو|حمد مصطفى طبــــ بــــنى سويف

878294 ل |لع|لد محمد عبــــد|ن خ|نوره سيوط|تـــربــــيتـــ 

82|949 يه سمي  طه محمود| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

6o5288 ى ى عىل | لي  ى حسي  ق|حسي  وى|لشر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

579|4 لحكيم ربــــيع|م نبــــيل عبــــد |حس لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

343||6 ف حسن |خلود  لسيد متـــول|رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|5|o82 لسيد حسن|ن عنتـــر |نور ى شمس| لسن عي 

||48|o ى عىل|سلىم عل ء حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

3|496| لرحمن|تـــتـــ عبــــد|ل شح|مصطفى جم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 
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7525|2 لبــــلبــــيس|هيم غريبــــ |بــــر|زن وحيد |م ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

894|49 ئف عبــــده رزق |ندى ر|س سيوط|ره |تـــج

|6285| لعز جوده عطيه|بــــو |تـــفى  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

453895 لسيد عىل محمد يوسف|لدين |ء |ن عل|نور |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

84758| حمد بــــشي |للطيف |حمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

4o|6|o لسيد|لعزيز |لدين سمي  عىل عبــــد |سيف  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

|5867| لصيقل|شمس محمد حسن مقبــــول  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

6o4859 ن|لعزيز محمد شعبــــ|ن فتـــىح حسن عبــــد|رو لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

482839 ي|لص|هر|لط|لحسن محمد |ء |حسن
ى
ق سكندريه|ل|بــــ |د|

8|67o2 هيم|بــــر|ق |سح|بــــتـــ |ثــــ| رمي| ي|بــــ |د|
|لمنى

779856 لسيد|رهف محمد فتـــىح عطيتـــ  زيق|لزق|طبــــ 

839755 وي|لر|حمد طلعتـــ فخري | ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

92oo34 ود جوده  |حشمتـــ د| رين|م ي صىح سوه
ج|معهد فنى

83o343 ق|ء عطيتـــو |شيم وي|حمد رسر |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6||864 مر|هيم محمد ع|بــــر|مريم  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

8o8862 ن محجوبــــ|ده محمد حس|حم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|73272 محمد حسن خليل حسن ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

497o84 ر|لسيد نو|م حبــــسر محروس  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o6385 لمنس|لسيد |بــــر |لسيد ص|يه | لمنصوره|ره |تـــج

5o2723 ي |نوره هيم|بــــر|بــــوعيشه حسن |ن يحن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

867868 ي خ
لد محمود محمد|مصطفى ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 

(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

677o86 ن محمد |يمن محمد سليم|محمد  لمنصوره|حقوق 

355537 لعظيم محمود|سلىم طلعتـــ عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

342483 ن|رق صبــــىح عبــــدربــــه عثــــم|حمد ط| |بــــ بــــنه|د|

22|659 حمد سعد|هر محمد |ط هره|لق|هندستـــ 

|7|2|5 مل مصطفى|رق نبــــيل ك|مصطفى ط دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

8ooo86 حمد|للطيف |رم عبــــد|محمد ك ي|طبــــ 
|لمنى
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32|946 هيم|بــــر|ل |لدين كم|ء |ن عل|رو هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84o|o4 ي محمد|ره نرص حبــــ|س
ىسر ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

425o65 ي عبــــد 
ى
عي|لنعن|لمنعم |سلىم مصطفى صدق سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

436485 وى|لنخل|حمد محمود عىل | |حقوق طنط

773293 ح|لفتـــ|لسيد محمد عبــــد |يه محمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9oo258 لرحيم خليل |م عبــــد|حمد هش| دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

69425| لخلفى|لسعيد محمد |محمد حمدى  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

243o5 ى  حمد عطيتـــو|هبــــه حسن حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|23483  
ى
وق شوق بــــ|لوه|بــــو شوشه عبــــد |رسر هره|لق|ج طبــــيع |عل

|46243 ن عطيه|ن محمد شعبــــ|نوره ى شمس| لسن عي 

7|6586 ى حسن عوض|م س|ريه م سمي  حسي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6428o5 هلل|هيم خلف |بــــر|لسيد مصطفى |ر |مي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|8459 حمد مقلد|محمد بــــكر  ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

|3833| ل|شد بــــطرس غبــــري|جرجس سيد ن مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62o569 لدين|طف زين |يمن ع|خلود  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

523384 ن|هيم عثــــم|بــــر|لنرصى |ل |م جم|سل| سكندريه|ل|هندستـــ 

257765 م محروس مشعل|مي  س| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

29628 هلل|حسن عدل مدكور عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

627oo5 ن|ل شعل|لع|لسيد عبــــد|رحمه عمرو  زيق|لزق|هندستـــ 

|53o27 لمهدى محمد|لق |لخ|محمد عبــــد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

4|977| للطيف|لسعيد عبــــد |لحميد |دهم عبــــد | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

36o||4 يتـــ محمود سيد محمود| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

23538 ف محمد حسن|ن |مرو رسر |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

627825 هيم|بــــر|وى |ن معتـــز عزتـــ مك|نوره زيق|لزق|ره |تـــج

|48o8 لد معوض عىل|ر خ|مي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2838| بــــ|لوه|حمد محمد عبــــد |بــــ |شه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5o|858 ف عبــــد |همس  هيم|بــــر|ح |لفتـــ|رسر إلسكندريتـــ |تـــمريض 

254o|3 لتـــيه|يوسف محمد نبــــوى محمد  ي صىح بــــنه
|معهد فنى
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4o836| ل|لع|زى عبــــد|حمد محمد محمد حج| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9|5549 مه محمد  |لدين سل|محمد مىح  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

83444o ي 
حمد|حمد محمد |مصطفى |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

دى|لو

364933 لرحمن|م محمد مصطفى عبــــد|سل| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

845584 ى محمد محمد ممدوح حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

76|758 لرحيم|حمد عبــــد |د مدحتـــ |جه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

25|529 محمد سعيد محمد سليم |ن طنط|سن|طبــــ 

84|592 له عىلي حسن عىلي|ه ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|55245 لغنى|حمد عبــــد |لغنى |نشين عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

2267|| هيم محمد عىل|بــــر|محمد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

2667|5 مل|مل حسن ك|يمنى حسن مصطفى ك |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

8|o645 ي عيد عبــــد|
للطيف|منيه مصطفى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

3457|9 ن|حمد عجل|لدين محمد |ح |صل| ر|ي ى شمس علوم عي 

5432o9 ي|ر
لديبــــ|هيم |بــــر|حسن | رض| ئى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7|2o46 ود|ن د|د صديق سليم|مريم عم ره بــــور سعيد|تـــج

67533 لعزيز|مل عبــــد|رص محمود ك|محمد ن لفيوم|حقوق 

623o22 لد محمد خليل|ن خ|يم| ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

7724o8 ى درويش|حمد س| م محمد حسني  زيق|لزق|علوم 

6|2599 لعوضى|لحميد جوده |يمنى عبــــد  ن|طبــــ حلو

9o6454 ف مصطفى بــــدرى |ره |س رسر ج|تـــربــــيتـــ سوه

|65o49 متـــ|ن سل|مه شعبــــ|ن سل|نوره هره|لق|عه |زر

9858| لمجيد عىل|ن عبــــد |ن رمض|شج| لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

24564| لبــــخ|لمحسن |ن عبــــد|محسن شعبــــ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

48||4 بــــر عتـــريس|ء محمد ص|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

86922 ن جوده|محمود مصطفى شعبــــ ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

328632 وى|لطحل|دى |له|ئى محمد |حمد ه| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|54444 لمجيد|لسيد عبــــد |س |حمد عبــــ| ى شمس|تـــج ره عي 

6264|o لسيد محمد سنيور|محمد | دين هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

778934 ه سمي  قطبــــ | هيم|بــــر|مي  زيق|لزق|بــــ |د|
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2|8|59 لقوى عطيه|ل عبــــد |رق كم|لدين ط|ل |كم ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

23844 لمشهور فرغىل عىل حسن|دل حسن |محمد ع هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

5|777 وق شعبــــ عيل|سم|ن طه |رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

35889 حمد|مه مندى محمود |رحمه سل هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|557o7 م عىل|ل تـــه|نبــــيله محمد كم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

633437 لرحمن|لمنعم عبــــد|رص غنيم عبــــد|ن ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

3|3383 لعمورى|للطيف عىل |متـــ عبــــد|س|ن |رو ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|57o92 م عبــــيد|م|فريده محمد يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

32675 ن|لحميد سليم|هلل محمد عبــــد |عبــــد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

427oo7 يد|بــــو|رتـــ محمد سند |س ى لي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

69|6o3 متـــ|لمرىس عىل سل|لسيد |عمرو  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

832959 ي محمد سليم|
ن|حمد حسنى  بــــ|لي |لع|

ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

|4|78 ف محمد محمود|لرحمن |عبــــد  رسر هره|لق|ره |تـــج

32223 ف فخرى |لد |خ ى|رسر مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

885437 ن لمسيح |لسيد عبــــد|د|ج  ج|ن| مي  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

3|2|o3 حمد غنيىم|مي محمد |س| ر|ي |طبــــ بــــنه

32|28o بــــو بــــكر محمد|هلل |حمد حسبــــ | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|52568 لسيد|لسيد محمد |ن |يم| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

6325|o ى عبــــده حسن  هيم|بــــر|نرمي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

2|7958 هلل|هيم عبــــد|بــــر|م |خلود حس هره|لق|حقوق 

5222o2 ر محمود عمر رجبــــ مرىس زين|من بــــ دمنهور|د|

497434 لسيد محمد بــــهيه|م |أمنيه عص بــــ دمنهور|د|

3|5o89 ى  ي حسني 
بــــو عريضه|عمر مصطفى ى شمس علوم عي 

629333 لمنعم مصطفى متـــول|ء نبــــيل عبــــد |عل زيق|لزق|ره |تـــج

269|83 وى|لطىلي|ندى متـــول محمود  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o6|58 ي|لسيد محمود مصطفى |ء |بــــه
بــــينى لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

623o69 تـــي|حمد زن|هيم |بــــر|أمجد محمد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

892426 لس جرجس معوض خليله  كي  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

2|54o4 لح|لحليم سيد سيد ص|ء عبــــد|لزهر| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

833|o7 س محمد عمر|محمد عبــــ ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى
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8799o4 ح محمد عىل  |سيد صل سيوط|هندستـــ 

827|27 حمد محمد|سميه عصمتـــ  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

449239 لشيخ عىل|حمد |لمعىط |م عبــــد |حس |هندستـــ طنط

695748 هيم فرج|بــــر|هيم |بــــر|هيم |بــــر|جر |ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89o447 زي |عيل عدل حج|سم|محمد  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

25473| د|لعزيز حش|لمنعم عبــــد|محمد عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

7o5|25 |هيم ري|بــــر|د |رس فؤ|ر ي|من زيق|لزق|عه |زر

48|798 تـــه|مر سعيد رزق شح|حمد س| لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|667o2 لعزيز|ىط عبــــد |لمع|بــــو |ل |مروه جم ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

629775 ىط |لع|لعزيز عبــــد |هلل عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|
عطوه

زيق|لزق|بــــ |د|

427948 لعربــــى|بــــسنتـــ جمعه فرج  |صيدله طنط

78o374 ى أحمد محمد|ح |هدير صل مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|64259 هلل|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |مصطفى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8o825 هلل|لسيد محمد عطيتـــ |هبــــه  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

689344 ي|ر
لبــــسيوئى|دق |حمد ص|لغريبــــ | |ئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

883o|9 لعظيم محمود |ل عبــــد|محمد كم ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

84397 للطيف|عيل عبــــد |سم|ن |لد رمض|خ ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|4|349 هلل حلقه|د |ن ج|ثــــ|ن| تـــرين|ك ى شمس| لسن عي 

649372 ن محمد محمد|سميه رمض ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

429945 لنبــــى مبــــروك سعد|حمد محمد عبــــد | |ره طنط|تـــج

485465 لقزق|لرؤوف مصطفى محمد|منى عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

25o97| م|هيم عل|بــــر|صف |لن|محمد عبــــد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

5472o5 ن منصور|هلل سعيد رمض|هبــــه  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

265o34 بــــدين محمد|حمد محمد ع| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

3|3526  بــــبــــ| ريتـــ
ى
وى|شهي  شوق ى شمس|تـــج ره عي 

855277 ي محمد|يوسف و ئل محن  سيوط|حقوق 

765538 لحميد|حمد عبــــد|ض |هلل ري|عبــــد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

344oo7 بــــى|حمد عر|محمد حسن  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 
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697655 لحنفى|خلود عزم فوزى سعد  لمنصوره|بــــ |د|

5o7|8o نىه محمود أحمد محمود عىل كشك سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

692236 مه محمد محمد زينتـــ|ن سل|رو لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

772|84 مه|ن سل|مه عطو|لسيد عطوه سل|نسمه  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|33798 كر|ره نرصى ش|بــــش| ري|م كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

7o6295 هيم|بــــر|ء محمد محمد محمد |لىمي لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

684996 ف محمد عبــــد |مل | بــــ|لوه|رسر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

699334 وق يشى طه  حمد عىل|رسر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

35|222 بــــوعمر|هيم عىل |بــــر|حمد عىل | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

64o96| زى|لغ|لسيد محمد |رص حسن |محمود ن زيق|لزق|هندستـــ 

2458|9 يبــــ|لش|روق |حمد ف|د |محمد فؤ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8o69o3 بــــوزيد|هيم محمد سيد |بــــر| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2585o7 مر|مصطفى محمد محمد ع ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

6274|3  متـــول عبــــد
ى
لحميد متـــول|شوق زيق|لزق|ره |تـــج

36795o لحميد|ح عبــــد|متـــ محمد صل|س| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

324694 لسيد|بــــ محمد |لتـــو|محمد عبــــد ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

|52266 حمد|هيم |بــــر|ده |ء حم|وف ن|حقوق حلو

676826 رون|لح|لسيد |محمد لملوم حسن  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

56|86 حمد محمد|ل |ء جم|دع ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

287999 ع|لسبــــ|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|له نعيم |ه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7936|7 ي يوسف منصور  يحن 
مصطفى  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |

ره|د |

48|854 زم محمد خميس أحمد محمد|ح سكندريه|ل|بــــ |د|

|55543 هلل محمد|منيه محمد عبــــد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4842|o حمد|م محمد متـــول |حس سكندريه|ل|ره |تـــج

35938 ف |ندى  بــــ|لسيد لبــــيبــــ غر|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

27o|54 زى|ن حج|حمد عثــــم|م |حمد هش| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5o|o8 لد سيد محمد|يوسف خ دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2695o4 ل حنفى حشيش|ره جم|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 
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7o2547 لسيد مصطفى|حمد حلىم |م |يمنى هش زيق|لزق|حقوق 

763293 ى|نور ن نبــــيل محمد محمد حسي  نوعيتـــ بــــور سعيد

243427 دل سمي  معوض|مريم ع لفيوم|عه |زر

7668|8 ر|لنج|محمد | حمد رض| ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|77673 لحسينى|لعزيز |مه عبــــد |س|ندى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

83|462 حمد محمد محمد|مل | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7|697o |لعط|بــــو |هيم |بــــر|يه محمود | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

692984 لح محمد حربــــ|ر وجدى ص|من لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

444|83 زى|لفتـــوح محمد غ|بــــو |محمد مدحتـــ  ي منش. تـــ.ك
تـــ بــــحريه بــــور سعيد|فنى

789968 لحميد|لعزيز عبــــد |لد عبــــد |خلود خ ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

3273| ى مختـــ|بــــر| ر رشدي|هيم حسي  هره|لق|هندستـــ 

|224|7 ى عبــــده|م ذن محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

342973 ي محمد عىل 
بــــوعجل|محمد مصطفى ى شمس صيدله عي 

859458 حمد خلف موىسي سعد| ي|بــــ |د|
|لمنى

335784 ن|لسيد بــــدر|لسيد |يتـــ محمود | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

37o585 ره|بــــوعم|ره محمد |ر شفيق عم|عم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4233o ف سعيد ج| |رض ي|د |رسر
لسعدئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o3778  عىل |جه| ر|ي
ى
وى|لبــــحر|د شوق لمنصوره|بــــ |د|

7666o| حمد عويس|م |حمد عص|لدين |م |عص لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

34o|o3 م محمد غريبــــ عمرى دعبــــس|سل|بــــو بــــكر | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

64373| لم|حمد س|حمد |حمد محمد | زيق|لزق|طبــــ 

225937 ف |حمد | ن|حمد عثــــم|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

437|96 ه س| لعيد|بــــو|ود |د| م عط|مي  |حقوق طنط

856952 ن عىلي محمد|محمد شعبــــ ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

8466|8 لدين محمد|ن عز|ر سليم|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

5|6558 لجمل|مل محمد |منيتـــ محمد ك| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

62279o م|رق محمد درغ|زن ط|م ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

693236 بــــينى صبــــرى |نىح  | ج|هيم رس|بــــر|لشر لمنصوره|بــــ |د|

|59483 لمنعم محمد|يمن عبــــد |رضوي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

63o52o وى|لسيد عىل محمد حفن|لرحمن |عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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655o7 ط|ن قرئى بــــس|جر رمض|ه لفيوم|عه |زر

923|75 لرحمن |رف خلف عبــــد|ء ع|شيم ج|تـــربــــيتـــ سوه

|6732| مد|رس محمود فهىم ح|ندى محمد ي ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

352766 م|م|لق |لخ|حمد نبــــيل عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25|534 محمد يحن  محمد بــــدوى ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

9o2oo| حمد |حمد محمد |بــــسمه  ج|ره سوه|تـــج

49789 لمقصود سيد|محمد عيد عبــــد  عه مشتـــهر|زر

7765|| ن|ن سليم|لمنعم سليم|منى عبــــد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|77983 هيم|بــــر|لدين |هلل سمي  عىل زين |منتـــ  ى شمس طبــــ عي 

|66|79 حد محمد|لو|محمود محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

54|896 عمرو رجيعه نوفل محمد معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

2263o2 ف حسن عشم|كريم  وى|رسر ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

892476 ى | محسن وليم بــــسط| مي  سيوط|طبــــ 

224625 محمد رأفتـــ محمد حفنى هره|لق|ره |تـــج

6o|838 ى|م محمد |ء س|رس| مي  |صيدله طنط

222872 م عىل|لسل|لرحمن رجبــــ عبــــد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

64772o لمجيد محمد|ء حسن محمد عبــــد |رس| زيق|لزق|علوم 

5o88oo د|لدين شد|مىح | لد زكري|خ سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

24352| ي
حمد|لدين |رس سعد |ي| دئى ن|حقوق حلو

924924 د محمد صبــــىح محمد |زي ج|عه سوه|زر

7587|2 ف |محمد  لسيد محمد|رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

6|3339 روق طعمه|محمد سمي  ف ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|3o332 لكريم|د |يز ج|هر ف|ل م|مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|54857 ل|حمد سعيد هل| |ي|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

69|433 ن عىل|محمود صبــــرى صبــــرى شعبــــ ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

52|28| ره|بــــو سيف رسر|لحميد |لسيد عبــــد|ء |صف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

24257| هيم تـــوفيق|بــــر|د |در عم|ن ى شمس| لسن عي 

694963 |لصف|بــــو |ن |ن عربــــ|م عربــــ|ريه لمنصوره|نوعيتـــ موسيقيه 

68|975 ى كم|ك هلل|ل عبــــد |هيم كم|بــــر|ل |رولي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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5|9|6| ود|لمقصود عيد د|ء محمود عبــــد|رس| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

54|87| دريس|ن |م فخرى حسن سلط|سل| |علوم طنط

|27377 ى ي|ي حمد|حد |لو|رس عبــــد |سمي  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6959o7 ج |حمد خف|هيم محمد سيد |بــــر|م |سل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4529o2 لحميد|د عبــــد|محمد سمي  فؤ |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

762o69 ى هلل|ك عدل عبــــد |لمل|عبــــد | جورجي  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

|25223 ر|لبــــهو|لحكيم |حمد محمد عبــــد |يوسف  ى شمس|د| بــــ عي 

5377o6 حمد|سم |لق|بــــو|دى |له|م عبــــد|حس |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

242695 حمد وليد عىل محمد| هره|لق|هندستـــ 

6|2o84 لسيد قطربــــ|لسيد محمود |مينه | |بــــ طنط|د|

6o|32o ي|ر
لسيد مزروع|يوسف | ئى |تـــربــــيتـــ طنط

8o36o4 ه ربــــيع عبــــ| ن|س عثــــم|مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

7o79|8 ن عىل|حمد محمد عثــــم|ليىل  لمنصورتـــ |تـــمريض 

3354o4 حمد|حمد |دل |ء ع|سم| ى شمس| لسن عي 

828o| ى عبــــد |دى حس|له|زهرتـــ عبــــد  فظ|لح|ني  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

534573 لحميد حسن عىل|نم عبــــد |طمه غ|ف ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

425637 م|حمد عل|حمد رشدى |م  سكندريه|ل|ره |تـــج

769726 ى نجم|ر |دل مختـــ|ن ع|يم| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4848o| فظ|لح|ئى عبــــد |لورد|رق |عىل ط سكندريه|ل|ره |تـــج

42465o لم|مح عىل س|لرحمن س|عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

482389 هيم|بــــر|لرحمن |هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |عبــــد  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

32969 سمي  حسن محمود| دين هره|لق|بــــ |د|

4|23oo لحميد زيد|محمد فوزى عبــــد  |ره طنط|تـــج

494532 ى|مل حسن |ر ك|عمر مختـــ لبــــحي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|7594o حمد|عيل |سم|يه مصطفى | ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|6738o لسمرى|حمد |لعزيز |ئشه محمد عبــــد |ع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|5o5|6 حمد|ل محمد |محمد جم كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

6o2248 بــــو قورتـــ|مل |ن ك|لد شعبــــ|ء خ|سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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46857 مل|لك|مروه حمدى سيد عبــــد ن|طبــــ حلو

4o|42 ف صفوتـــ محمد|ذكرى  رسر  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

||9383 ى|محمود محمد  حمد حسي  ى شمس طبــــ عي 

24o946 لحميد|لرحيم عبــــد|لحميد عبــــد|محمد عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

32478o هلل محمد|ن عبــــد|ن رمض|سليم كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

888278 ثــــروتـــ جرجس عوض  | مرثــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

488|89 ن|لربــــ مرج|د |تـــه ج|دل شح|رك ع|م سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

7|583| ى  لسيد|ن جمعه |لسيد شعبــــ|نرمي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

82747 تـــ|لغنى شح|جر محمود عبــــد|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o|8|6 هر زلط|لظ|د عبــــد |بــــرين عم|ص ي صىح طنط
|معهد فنى

|25o74 نور عىلي|رق |هينور ط|م ن|علوم حلو

4oo8o8 بــــوبــــكر يونس|لد |دهم خ| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

538|o8 لعبــــد عىل|رص عيد |لن|ء عبــــد|رس| ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

|4|242 ج |محمد خف| حمد عمرو زكري| |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

875924 لمنعم |عمر مكرم خلف عبــــد سيوط|بــــ |د|

242|5o يد|م ز|تـــ سيد تـــم|نعم عه مشتـــهر|زر

6472o3 تـــ أحمد سعيد أحمد أمي  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2|45|9 لمجيد|عمرو محمد بــــدوى عبــــد ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

535737 لرحمن حلىم محمدين|محمود عبــــد  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

62|||o ن|ن محمد حسن رضو|محمد رضو ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

5o6254 ي محمد عيد رزق 
لسيد|لبــــنى |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

69|454 يف|تـــم |هلل ح|عبــــد  لسيد محمد رسر |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

2o23o سط|لبــــ|بــــر محمد عبــــد |محمد ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

464o|o عيل  قدره|سم|حمد كرم مصطفى | ط|بــــ دمي|د|

|54436 لصغي  محمد|ل |حمد جم| ى شمس هندستـــ عي 

84774o هيم حسن|بــــر|هيم سعد |بــــر| ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى
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6|oo27 ين  لديبــــ|لسيد |حمد سعد |رسر لمنصوره|صيدله 

48o955 ي مصطفى|سم|
ء سميح حسن مصطفى ي ىسي|مط.ش

سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

768399 ف كم| |روبــــ ي|رسر ل محمود سمي  لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

42253o ى  لسيد محمد|زكيه حسي  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

825333 حمد|محمد | هبــــه عط ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7o849 ء حمدى عبــــيد حسن|رس| ره بــــنى سويف|تـــج

2|4|2o ى|حمد محمد محمد حس|عمرو  ني  هره|لق|ره |تـــج

44o536 لمطلبــــ دغيم|حمد عبــــد|هر |نشأتـــ ط ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

79|654 حمد|حمد مصطفى |محمد  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

352997 بــــ|لوه|لسعيد محمد عبــــد|حمد | |حقوق بــــنه

23923o لسيد محمد|روق |هدير سيد ف دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

|45756 لعزيز محمد|حمد فتـــىح عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

522383 در|لق|م محمد عبــــد|ء عص|عىلي بــــ دمنهور|د|

344586 مه|حمد سل|د عوده |محمود عم |ره بــــنه|تـــج

9o82o2 بــــى |مبــــ|بــــ ممدوح عمر |رح ج|بــــ سوه|د|

|27877 ى عبــــد |ل| ى|ء حسي  لعظيم حسي  ن|بــــ حلو|د|

|2927o لعزيز|رس محمد عبــــد |حمد ف| ى شمس|تـــج ره عي 

6394o7 لسيد بــــنوى|ح |عهود صل زيق|لزق|بــــ |د|

||9968 ى  حمد شكرى|فرح محمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

23|953 هيم عبــــده رزق|بــــر|دى |ف  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

|5|493 ى هم|ليه محمد |ع م|حمد حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6383o4 محمد بــــكرى محمد بــــكرى فرج زيق|لزق|عه |زر

83353| ى محمود |سم| حمد|ء حسي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

6|oo5 روق سيد حسن|محمد ف |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

788|69 ريم محمود سعد عطيه ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|63o|9 ء وليد سيد حسن|لشيم| ن|بــــ حلو|د|

28o62 ى وق محسن سعد حسي  رسر ن|بــــ حلو|د|

848375 هيم|بــــر|م حمدي سيد |ريه ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

894|8o وز عبــــد بــــتـــ محمود |ق ثــــ|لرز|في  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى
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339438 ي صل|م ه|وس
مد|ح ح|ئى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|5866| ى عبــــد | هلل|مل محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

76469o يز معوض لوندى|ندى ف|س نوعيتـــ بــــور سعيد

9|2o42 ى |د فرج |مصطفى حم مي  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

689647 لمحسن عوض|ه عبــــد |لل|دل عبــــد |مريم ع لمنصوره|صيدله 

4o2|39 رى محمد حسن|م قبــــ|كر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5||583 زى|هلل حج|لعظيم عبــــد|رص عبــــد |حمد ن| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

77545| ى رض ى محمود | حسي  ضى|لق|حسي  زيق|لزق|طبــــ 

||7|o5 لدين محمد|لعظيم نور |جر عبــــد |ه هره|لق|م |عل|

86778o ي محمد زىكي 
حمد|مصطفى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

348729 لدين|ح يوسف نرص|لفتـــ|سلىم يوسف عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

248o66 بــــو سعده|حمد |هيم |بــــر|مريم محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6|3969 لسيد نجم|لسيد |محمود | يش |بــــ طنط|د|

8682|2 حمد حميده محمد|طه  ن|سو|حقوق 

5337o4 لحليم جعفر|حبــــيبــــتـــ عمرو تـــوفيق عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o3569 هيم محمد محمود |بــــر|حمد | ج|ره سوه|تـــج

628o9 لدين خليدى|ن محمد نور |نوره ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

96557 د محمد|حمد رش|طمه |ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

63o63o هلل|لسميع محمد عبــــد |حمد سمي  عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33o562 ز|لمع|لسيد محمد |لسيد |تـــم |نىح  ح| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

68oo77 لخي |بــــو |لمقصود |حمد محمود عبــــد |هبــــه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

884852 لرحيم |در عبــــد|لق|لنرص عبــــد|حمد سيف | سيوط|حقوق 

338752 حمد|د زينهم عىل |ر عم|من |ره بــــنه|تـــج

85o|73 دي محسن محمد محروس|ف ي صىح 
سيوط|معهد فنى

642668 ي منصور|ء عبــــد |ر عل|من
لغنى | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

868o7o حمد|بــــ |لوه|م عبــــد|مروه عص معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

22o74o للطيف|ح عويس عبــــد|جر صل|ه هره|لق|بــــ |د|

5|7o42 هلل سعيد محمد محمد كسفريتـــ|منتـــ  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8o578o ين سمي   ك|لمل|مي  عبــــد|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

638459 متـــ عبــــده محمد محمد عىل|أس زيق|لزق|عه |زر
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35367o هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|حسن  ى شمس طبــــ عي 

5453|| ن فتـــىح معوض عىل|عزيزتـــ شعبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6|538 دق|لص|حمد محمد |لسيد |سلىم فتـــىح  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

335242 ى عبــــد|ء صبــــىح |شيم لمعبــــود|مي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8|75o5 ي ك
مل محمد حسن|مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7o668o ش|لدمرد|حمد محمود محمد | لمنصوره|طبــــ 

368389 فظ|لمعبــــود ح|ء محمد عبــــد|دع ى شمس|د| بــــ عي 

9oo377 لدين درويش  |شم نرص |عمر ه ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

33|2o2 محمد طه محمد محمد فتـــ ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

58934 د محمد|بــــسمه غندور عي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

7o9o87 ن|ن مصطفى سليم|لبــــنى محمد سليم لمنصوره|صيدله 

5o3|9 ن|رق محمد غيض|معتـــز ط ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

7575|| لملك عىل|ء |د محمد سن|جه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

45o938 لندرى|هيم عىلي |بــــر|هيم عىل |بــــر| ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

29996 لحميد|لحكيم محمد عبــــد|ء عبــــد|نجل هره|لق|ره |تـــج

23o8o6 س|لمنعم عبــــ|م عبــــد|محمد س ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

528635 محمد أنور جميل محمد جويد لشيخ|هندستـــ كفر 

33494o س|بــــر عبــــ|طف ج|ندى ع ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

227332 تـــى|ح نج|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

88o273 ى ع هبــــيل  | طف زكري|نورسي  سيوط|بــــ |د|

77|353 لصغي  عيسوى|تـــ محمد |تـــسنيم عرف زيق|لزق|بــــ |د|

24o55 ي
ى| دئى محمد سليم حسني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

285o25 ليمنى|فظ |ض ح|حمزه ري عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

254266 وى|لغربــــ|هيم |بــــر|ره يحن  |س ي صىح بــــنه
|معهد فنى

43|74| ي |مصطفى عل
ي بــــسيوئى

تـــ|لزي|ء مصطفى |ره طنط|تـــج

353233 لسميع|ل فوزى عبــــد|حمد جم| |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

367844 منى مجدى جوده ذىك يوسف |نوعيتـــ بــــنه

853874 جح يعقوبــــ شفيق|رجريتـــ ن|م ي|بــــ |د|
|لمنى
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95249 هلل|نور عبــــد|محمود مجدي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8468|4 لدين محمد طيفور|ء |لؤي عل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

897o86 ي|ر
عىل محمد فهىم | ئى ج|ره سوه|تـــج

762356 بــــو سمرتـــ|مه محمد محمود |س|محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

493ooo ي|مد محمد محمد ح|ح
ى
مد دسوق سيوط|ره |تـــج

889782 رف |ل ع|لع|رف عبــــد|ء ع|شيم سيوط|حقوق 

24|o46 هيم بــــدر|بــــر|هيم محمد |بــــر| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

69974o لسيد عيس|ء مجدى |رس| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

2|3o3o طمه يحن  طه محمد سيد|ف رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

268|74 م مأمون محرم|حمد هش| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

6|38o2 ه ممدوح عبــــد| طر|لسيد خ|لعظيم |مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|64442 ى |محمد ش ى|لسيد ش|هي  هي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

629977 ل قطبــــ|ل محمد كم|كم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

459|62 لغنى|م عبــــد |هدير عزتـــ غن سكندريه|ل|بــــ |د|

36759o لسعيد|ج  محمد |زم ن|ح |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4435o9 حمد محمد يوسف|ل |محمد جم لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|67599 لمقصود|لعظيم عبــــد |غبــــ عبــــد |تـــغريد ر |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

255575 زى|س حج|لد عبــــ|ن خ|عثــــم شمون|نوعيتـــ 

6|o646 ن|ء محمد محمد سويد|إرس لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

3277|5 عيل عىل|سم|تـــ عىل |ي| لمنصوره|حقوق 

769497 لصمد|لد محمد عفيفى محمد عبــــد |خ عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

6859o9 لحجر|لفتـــوح |بــــو |ل |لع|شم عبــــد |يه ه| لمنصوره|حقوق 

24344 لرحمن محمد|بــــسنتـــ عطيتـــ عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

273469 عرص|ل|ح محمد |منىح  محمد صل| مرن سيوط|حقوق 

76||3o ن|لسم|بــــ |لوه|عيل عبــــد |سم|سميه  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

2o|o9 لعظيم محمد|دل عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

5|26o| م خليفتـــ|حمد عل|يز |حمد ف| سكندريه|ل|طبــــ 

244867 ى محسن|تـــ عبــــد|شح| عل لحميد محمد حسي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

853438 ي نبــــيل شفيق سعد شي  ي|علوم 
|لمنى
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238o|8 رج|لج|لعليم |ن محمد عبــــد|فن| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|62| م|تـــ حلىم ف|صموئيل نش لفيوم|عه |زر

6769o8 لحليم|ئى طلعتـــ عبــــد |سل ه|بــــ لمنصوره|حقوق 

498833 وي|لدستـــ|لسيد |ء رجبــــ |أسم تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

528797 لم ضيف|روق س|روق محمد ف|ف ضتـــ دمنهور|علوم ري

693422 حمد عمر|حمد صبــــرى |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

323|79 ى |حمد |ء |رس| حمد|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

58377 لعزيز|ء عىل محمود عبــــد |ول بــــ بــــنى سويف|د|

428548 شف|لك|ن |ء محمد أحمد سليم|إرس |عه طنط|زر

452o27 لدين|مد بــــدر|لحميد ح|محمد محسن عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

9oo659 ئى متـــرى موىس |مريم روم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8596|7 رص يوسف عطيه|نوبــــ ن|بــــ| ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

355656 لكريم|بــــ عمر عبــــد|لتـــو|طمتـــ عبــــد|ف ى شمس حقوق عي 

493543 شلم|ل|مد |لدين ح|ل |ئل جم|كريم و |حقوق طنط

5|696| ر|ل عىل دويد|م جم|ريه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9|3798 هلل  |حمد حسبــــ |هلل |حمد حسبــــ | ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6869o5 لرحمن|دق عبــــد |هلل ص|دق عبــــد |محمد ص لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

24|589 لمسيح|ظريف مسعود عبــــد| رين|م هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

752542 دى عىل|كريم جوده عبــــ ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

868664 وي محمد|حمد قن| |دين دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8o6|97 ن خلف|بــــ محمود رمض|رح ي|نوعيتـــ 
|لمنى

357o7| حمد محمد|لرحمن |حمد عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

343254 رقيتـــ حمدي عىلي سويلم ى شمس  تـــمريض عي 

78|3|o م عطيتـــ|لسل|هيم عبــــد |بــــر|مصطفى  زيق|لزق|حقوق 

43284o تـــ|لزي|حمد ذىك |محمد | دين ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o4646 فع|هيم ن|بــــر|لح |ئ  ص|تـــسنيم وف لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

848485 لح مغربــــي|بــــر ص|يه ص| سيوط|حقوق 

9|884| بــــوضيف يوسف |بــــ |لوه|منى عبــــد سيوط|حقوق 

|75|6o للطيف|لمجيد عبــــد |دل عبــــد |سوسن ع ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

347932 لرحمن محمدعىل|لرحمن سمي  عبــــد|عبــــد |حقوق بــــنه
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84|792 ف نرص |م |سل| زيد|بــــ|لدين |رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

332o35 لسيد متـــول|ء عيد |رس| |نوعيتـــ بــــنه

|57999 حمد|لد هيبــــه |سهر خ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3492o4 لحميد قنديل|لحميد عنتـــر عبــــد|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

922964 لس عي ن |مي  مرج|د |كي  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

|45|43 |مل عط|د ك|جون عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

238653 م محمد|لسل|حمد عبــــد|حبــــيبــــه  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

97678 ح محمد|لفتـــ|محمد محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

84|367 حمد|لموجود نوبــــي |لد عبــــد|خ دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|5||26 ه غريبــــ محمد | حمد|مي  لفيوم|عه |زر

7o7373 ي|لسيد |جر عىل |ه
لحسينى لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

34|537 ف سل|م |حس بــــ|مه زىك عطيه دي|رسر ى شمس حقوق عي 

33378 لوجود محمد حسن|نس |محمد | سم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|6||3| م|لسل|ء محمد عبــــد |ن عل|يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4|3298 بــــو زيد|هلل |هلل عبــــد |لدين عبــــد |د |مؤمن عم ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

27|3o8 ن شعيبــــ مصطفى|ديه رمض|ن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

689|84 هلل محمد قدريس|محمد محسن عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8|9o4o ن محمد سعدي محمد|يم| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4779|4 كريم محمود بــــكرى محمد تـــرهوئى سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

||9423 لدين سليم|فريده جميل سعد ى شمس حقوق عي 

624398 ل|لسيد بــــل|سط |لبــــ|منيتـــ محمود عبــــد | ط|بــــ دمي|د|

6o|39o هلل|ن حسن عبــــد |هلل شعبــــ|عبــــد  ي صىح طنط
|معهد فنى

27|o74 م|حمد يوسف ضي|ره بــــيوم |س ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|24845 |ش|لبــــ|لسيد |هيم |بــــر| |ر|ي هره|لق|بــــ |د|

|3669| د|ء مصطفى سيد محمد ج|سم| رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

832|78 لمولي|لمنعم محمد عبــــد|سعد عبــــد|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

86|94| ي|محمد عبــــيد عبــــ
دي حفنى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

252|o لسيد فهىمي|لدين |ل |رتـــ محمد كم|س ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

8|349o ى |يوسف حن| عط| مي  ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

323345 ن|لمنعم عثــــم|بــــ عبــــد|يه|محمد  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 
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452484 لجمل|محمد عىل محمد حسيبــــ عىل  لشيخ|هندستـــ كفر 

4o5482 لعربــــ|هيم محمد عز|بــــر|ح |خديجتـــ صل بــــ دمنهور|د|

5o38|o حمد|متـــ محمد سيد |س|حمد | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|6|738 ف عبــــد |مؤمن  ى عبــــد |لص|رسر ر|لغف|لحي  ى شمس حقوق عي 

344|78 د|حمد محمد ج|محمود  ى شمس|زر عه عي 

6|4|o5 لسيد محمد عيد حسن|دين |ن |صيدله طنط

62o893 ف مصطفى | |ند|ر ئى|لمسلم|رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4255o3 وع|ن محمد بــــرع عوض محمد مط|نوره سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

423574 للطيف|مه نرص عبــــد |س|مريم  |علوم طنط

692598 لغريبــــ حسن|ىط محمد |لمع|بــــو |مريم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

776524 لسيد خليل|ل |ء جم|سم| زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

2|4o| هيم محمد|بــــر|ء وليد |شيم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|36|4 ن محمود  |محمود محمد شعبــــ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8939|3 لس بــــدير و وي |صف هل|كي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

4539|5 هلل|ح محمد ضيف |مر صل|تـــ ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

5|9353 بــــ جوده خميس|لوه|لسيد عبــــد|رحمه  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

69|88| ي|لسيد |لسيد |حمد محمود |
لففى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|7538 ل|لجم|حمد |ر محمد |نىه مختـــ ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6|8445 نجو|م |لسل|م عبــــد |لرحمن هش|عبــــد  حقوق بــــورسعيد

488234 لكريم|د |هلل ج|ن عبــــد|محمد وحيد رمض سكندريه|ل|ره |تـــج

22|666 لبــــحبــــوج|حمد |ل حسن محمد |محمد كم تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

5|56oo ي شتـــ|طمه محمد رمض|ف
|ن محمد بــــسيوئى معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|2o92o قتـــ محمد عبــــد | لسيد|لمجيد |رسر هره|لق|عه |زر

625937 ضى|لحميد محمد ر|لد مصطفى عبــــد|خ ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

7634|8 حمد جوده|مل محمد |رق ك|روى ط| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

858243 مل|هيثــــم مدحتـــ عىلي ك ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

647899 ن محمد عطيه|سل مرو|بــــ ن|سو|ضتـــ |علوم ري

29839| ه صل| ح محمد خضي |مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|9444 ن خلف عطيه  |م مهر|حل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2948|4 لرحمن|لسعود عبــــد|بــــو|ل |ندى جم ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط
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696422 ندى محمد يوسف رزق |طبــــ طنط

475968 للطيف|حمد عبــــد|لدين محمد |ء|ن عل|رو سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

692266 لحميد محمد|عبــــي  محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o||9 ى |ي هلل محمد زىك|ن |م|سمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

32728| هيم|بــــر|ء رشدى محمد بــــدرى |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|3||2 دى|بــــو ش|عبــــي  عطيه صبــــىح  |تـــربــــيتـــ طنط

4|783| زى محمد سليم|ده محمد حج|غ لشيخ|ره كفر |تـــج

438253 لنمىك|لشفيع أحمد |يه مصطفى عبــــد | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

45|49 ره محمد عىل فرج|س هره|لق|علوم 

29262| ى|دى |له|دى محمود عبــــد|له|عبــــد لمقيى ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

623956 ى|بــــو |تـــم محمد |ء ح|نجل لعني  صيدلتـــ بــــورسعيد

88|6|2 ض |لعو|يه محمود محمد عبــــد| سيوط|تـــمريض 

|5568| ى |مر ش|حبــــيبــــه تـــ بــــع|لتـــ|هي  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

2|6|34 يوسف محسن مرزوق يوسف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

254|34 لعيسوى|لرحيم مصطفى |مصطفى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

8|86| لسيد|طمه سمي  عىل عىل |ف كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

9o85|3 لعلىكي |ن صديق |لكريم سليم|ن عبــــد|نوره ج|علوم سوه

347564 هيم بــــدر|بــــر|لم |وى س|محمود شن |ره بــــنه|تـــج

9|o453 لعزيز |لعزيز محمود عبــــد|مصطفى مدحتـــ عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

3|4252 لشيخ|هيم |بــــر|يمن حسن |كريم  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

439|95 لدين|لحميد شمس |ئى عىل عبــــد |م| لشيخ|بــــ كفر |د|

9|4838 حمد عطيه  |حمد محمود | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

328775 ن|مصطفى مجدي جودتـــ سليم |ره بــــنه|تـــج

|56636 تـــه|يمن مصطفى سيد شح|مؤمن  هره|لق|هندستـــ 

434|25 لففى|بــــ مصطفى |لوه|عبــــد| ن رض|حن |طبــــ طنط

3|624 عيل|سم|ل محمد |ف جم|عف هره|لق|بــــ |د|

3|6o84 ى|ن |م|لسيد سعيد |دين |ن مي  ى شمس حقوق عي 

9o5369 لسيد محمد محمود |محمود  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

6o|323 بــــو صفيتـــ|بــــ عىل |لوه|يدتـــ عىل عبــــد |ع ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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83o349 حمد محمد|ء محمود |لىمي |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

44499| ل|لع|م مرع عبــــد|لرحمن هش|عبــــد ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

649724 هلل|د عبــــد |لجو|أمل محمد عبــــد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

24364o لكريم|حمد فرغىل عبــــد|ء |رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

79o282 لسيد|هر |هلل غريبــــ م|منه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3477o4 عمر محمود محمدى محمد محمود ى شمس علوم عي 

848856 ى سعيد عبــــد هلل|هند حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

42|832 ح محمد خميس|هلل مفتـــ|لح خي |ص |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

92|592 هيم |بــــر|يد |لرحيم ز|ء عبــــد|شيم ج|بــــ سوه|د|

43o2|5 زق|لر|منيه محمود محمد عبــــد | دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

84|73| ىطي|لع|م محمد خلف عبــــد|حس ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

48294 ى|ريه م سعيد محمد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

||957| ى |ي لضبــــع محمد صبــــرى|بــــ |يه|سمي  ن|فنون جميله فنون حلو

765623 تـــ|لح فرح|لسيد ص|حمد |حمد | ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

633273  محمد سعد|رس|
ى
ء محمد شوق زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

346485 ح|مل محمد سعيد متـــول صل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

778735 ي|حمد عبــــد |كريم 
لعزيز مصطفى زيق|لزق|هندستـــ 

|22982 لمرصى|هيم رجبــــ |بــــر|محمد | رن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

446874 ن|مح يونس نعم|د س|زي سكندريه|ل|بــــ |د|

842|o7 ى فتـــىحي محمود قن وي|حسي  ن|سو|حقوق 

7|||93 حبــــيبــــ| لسيد عط|بــــو زيد |م |ريه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

769|3o در سليم|لق|عمر حسن عبــــد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

6o94|6 مود|ش ع|لدمرد|محمد حمدي محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5855o س|حمد عفيفى عبــــ|ره عزتـــ |س عه مشتـــهر|زر

|9945 هلل منصور|هيم محمد عبــــد |بــــر| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

52832| صف|حمد محروس محمد محروس ن| سيوط|هندستـــ 

695386 فظ يوسف|لسيد ح|لسيد صبــــرى | هندستـــ بــــور سعيد

875292 لعزيز |نور عبــــد|لعزيز |ر عبــــد|من سيوط|طبــــ 

62|696 كر عىل نجم|ن عىل ش|يم| ط|بــــ دمي|د|
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47624 ل رجبــــ متـــول|ن جم|يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

258523 هيم|بــــر|بــــيتـــر سعيد حليم  ط|بــــ دمي|د|

|46537 س|لرحمن سيد محمد عبــــ|عبــــد  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

693|7 م|لسل|م يوسف عبــــد |لسل|م عبــــد |له| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

92553 ئى|ن كيل|سهيله محمد كسبــــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3|279 حمد|لد مصطفى محمد |خ هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

44339o لسعيد حسن|د |لجو|عمر سعيد عبــــد |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

753|87 ل عىل محمد يوسف|لع|مهند عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

36o669 ح فتـــىحي حسن مصطفى عرفه|محمد صل |ره بــــنه|تـــج

|5|979 ل|ن جل|حمد عثــــم|ء |رس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

23874 حمد سليم|يوسف سمي  سيد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3637|8 زل|بــــون|بــــ عىل عىل |يه|ل |نه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3|5o67 لعيسوى|لسيد محمد |ل |سيد جم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o4682 لحق|عزتـــ وليد عزتـــ موىس عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

3278|6 لسيد غنيىم محمد|حمد غنيىمي | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

84664| لسيد|ل عبــــد|حبــــيبــــه مزمل جم ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|66532 ح جمعه محمد|لفتـــ|يه محمد عبــــد | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7|6|o4 لمنىح |لسيد محمود | |ء رض|دع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

66989 لنبــــي قطبــــ|رس عبــــد |ريم ي كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

4|9o48 لففى|هلل |ر فتـــح |لستـــ|محمود محمد عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

62|5| لس عي هيم وهبــــه|بــــر|د |كي  حقوق بــــنى سويف

56872 ى|عىل سيد عىل حس ني  ي سويف
هندستـــ بــــنى

4o2o83 عيل|سم|رى غريبــــ |لسيد قبــــ|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

323o6| فظ|لح|حمد عبــــد|ء محمد |ل| هره|لق|ج طبــــيع |عل

|69237 لحميد|هلل عبــــد |لحميد عبــــد |محمد عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

244239 بــــر عيسوى|ل ج|محمد بــــل ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7|724| لسيد متـــول حسن|روق |خلود ف ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

4|775| بــــي|لحميد أحمد عر|أمل عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج
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44|759 هيم خليفه|بــــر|لعليم |عبــــد | لي|د لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

6o49oo ن|هيم عجل|بــــر|للطيف |سلىم محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

769983 ى| ى حسي  ي حسني 
يمن محمد حسنى عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

4|57|5 بــــ|هيم دي|بــــر|بــــر |محمد وجيه محمد ص لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

773788 حمد|لعزيز صديق |حمد عبــــد | ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

6oo98o لبــــدوى|حفصه سعد زغميم سليم  |عه طنط|زر

6353|8 لم عىل عىل|ن محمد س|إيم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

55295 حمد قرئى ذىك|ره |س صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

||4765 هيم|بــــر|ل موىس |محمد كم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

767632 يه رفيق حمدى محمد| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

28|23o ح عطيه|حمد صل|ن |نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

64|336 لعظيم عطيتـــ |لدين محمد عبــــد|ل |جم
لرحمن|عبــــد

ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7858|9 م فكرى حسينى منصور|حمد حس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

67689| لموج |حمد مصطفى عمر عمر | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52|798 ى محمد عيس| لي|د دمي  علوم دمنهور

637237 ل|لجم|لسيد |تـــ عبــــده |لشح|بــــ |رح زيق|لزق|بــــ |د|

253452 ى|ء عبــــد|لزهر|طمه |ف لغنى مشحوتـــ بــــحي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

45459 كر جمعتـــ سيد|محمد ش هره|لق|ره |تـــج

343978 ف محمد عبــــد|يتـــ |هد لعزيز|رسر ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

23|o45 لق|لخ|حمد عبــــد |لق |لخ|حمد عبــــد|زم |ح ن|طبــــ حلو

6o6|o| ن|حمد محمود عجل|محمد مصطفى  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

6385|8 ى |خلود محمد محمد  هيم|بــــر|مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

75286| لسيد|ىط |بــــو س|لسيد |محمد  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

369585 حمد عبــــيد|حمد سعيد محمود | |حقوق بــــنه

48476o ي ج|بــــر عبــــد|محمد ج
هلل|د|لغنى ي |

سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o3o26 لعقل|حمد |لدين محمود |ء |دهم عل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

845299 لربــــ|د|ج محمد ج|ء فر|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

4o||75 لجيد حسن|د عبــــد |لجو|لجيد عبــــد|محمد عبــــد دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

6|5683 كبــــى|لمر|حمد محمد |محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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8||8o5 هلل بــــولس|سمي  رزق | ندر|س سيوط|ره |تـــج

75967| لمجد|بــــو|ل |لع|حمد عبــــد |مريم  لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

4o6224 لخولي|لسيد محمد |لسيد محمود |شهد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

69662o لمملوك|لسيد |منيه ني  | لمنصوره|ره |تـــج

258957 م |لسل|لمنعم عبــــد |م عبــــد|لسل|محمد عبــــد
حمد|سيد 

ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

92339| ف محمد فر| ج محمد  |رسر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

683245 لسبــــىك|روضه ربــــيع رزق مصطفى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

455293 بــــر|يحن  محمد خميس ص عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

548282 ن|ور سكر|ور حمد مج|ن مج|حس ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

792257 ف |طمه |ف ن|لسيد سليم|رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7||287 ى |هر |بــــ هد|حمد طه مج|لخرصى |مي  ره بــــور سعيد|تـــج

4|5683 لصيفى|لسيد عبــــده محمد |ن |رمض لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

7|5348 ى|نور عىل ش|ء محمد رؤوف |وف هي  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

29o48 ي محمد عبــــدون
ى
محمد شوق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

49o|67 لسميع|رى محمد |هيم قبــــ|بــــر|ء |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

465|8 لدين صديق|ء سعد مىح |ول هره|لق|ره |تـــج

845|67 ح مرىسي|لفتـــ|ء حسن عبــــد|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

237|88 رحمه محمد سيد مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

252578 ى  لسيد|منى مجدى حسي  شمون|نوعيتـــ 

493243 م حسن محمد حسن محمد|هش ره دمنهور|تـــج

43o77o ض|طف مصطفى يوسف عو|ء ع|رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

83o97o ي وليم خليل|ن ه|ري|م
ئى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6896o8 بــــينى|لعزيز محمد |ء محمد عبــــد |شيم لشر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

43o647 يد|حمد ف|حمد |ذهبــــيتـــ  |صيدله طنط

2|5253 ى |ء |روميس عيل|سم|يمن حسي  ن|بــــ حلو|د|

|2582o سم محمود حلىم|فرح بــــ ى شمس|د| بــــ عي 

856227 ئيل|ل ميخ|عزتـــ سوري| ريموند ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|7825| ى|دل ثــــ|محمد ع بــــتـــ حسني  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

4o8o2o لدين عىل عىل|م |عص| عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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686487 لكريم جمعه|هيم عبــــد |بــــر|ح |لد صل|خ ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

27o62| ن|حمد رأفتـــ زىك محمد رضو| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

443673 مل حسن|ء جمعه لطفى ك|دع ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

698528  محمد |رس|
ى
|لموج  نج|ء شوق زيق|لزق|بــــ |د|

5o4o72 نوبــــى ج|حمد |محمد  ل|بــــر  حسن هل|لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o6722 د حسن|بــــر حسن حم|ج| عل لشيخ|بــــ كفر |د|

22|9|o ه نرص لدين محمود|لدين عز|ني  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

437958 وى|لبــــرم|ح محمود  |طلعتـــ صل| عل لشيخ|تـــمريض كفر 

3575o8 ل|تـــ بــــهجتـــ جوده هل|همس ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

844779 ي|رق رمض|زينبــــ ط
ن مصطفى ن|سو|بــــ |د|

282764 م|لسل|ء رأفتـــ محمد عبــــد|رس| ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

692o|6 حمد|لسيد |لسيد محمود |حمد | لمنصوره|هندستـــ 

823678 رق محمد عمر محمد|ط دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

782|56 ن|حمد محمد سليم|معتـــصم  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

22|593  قدور|م عر|يوسف هش
ى
ق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

||8387 لم|لسيد حسن عىل س|محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

682437 همس حمدى سعد عطيه لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

9o632 ض محمود عىل|ري| نور ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

3268|2 تـــ فيصل | ره|لحسن عم|بــــو |مي  ى شمس|د| بــــ عي 

7|67o حمد حسن محمد|محمد  لفيوم|عه |زر

68o3o5 حمد محمد|بــــر |لسعيد ص|ممدوح  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o9582 لسيد ربــــيع|ح |لفتـــ|ء صبــــىح عبــــد|رس| |ره طنط|تـــج

7o2o23 حمد محمد موىس|عمر محمد سيد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

252|9| ر|لنج|ن محمد سعيد |نوره ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

8|2|54 ورده طه جمعه سعيد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|47o3 زه|بــــوحج|م سعيد محمد |محمد حس هره|لق|ره |تـــج

744|2 للطيف|هيم عبــــد |بــــر|لدين محمود |سعد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

6383|5 شم|لسيد ه|محمد مصطفى محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

77o648 ئى|لطن|ره محمد محمد حفنى |س ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 
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58|47 هلل|دي عىلي عبــــد|محمود ن صيدله بــــنى سويف

838597 لمجد محمد|بــــو|لح |بــــسمه ص دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4o|o|9 لمزين|لعظيم |لحميد فتـــىح عبــــد |عمر عبــــد  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

634375 لسيد محمد طلبــــه محمد خليل|محمد  ج|ضتـــ سوه|علوم ري

24695 حمد|شتـــ |مروه محمد عك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|376| لجعيدى|هيم |بــــر|دى |له|هيم عبــــد|بــــر|حسن  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

8567o5 هيم محمد حسن محمد|بــــر| لمنصوره|حقوق 

236895 هلل|د|حمد ج|لرحمن |يمنى حمدى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

479o77 در حسن عىل حسن|لق|رق عبــــد |مصطفى ط |ره طنط|تـــج

849545 ء مرزوق مسلم محمد|دع لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

43677| لريفى|م عىل محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

54|o|3 لشيخ|دى |له|دي عبــــد|له|هلل محمود عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

696785 ى مصطفى عيد|ي ى محمد حسي  سي  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

774545 ف ك|هبــــه  عيل|سم|ج |مل فر|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

32678| م|د سمي  سيد زو|جه ى شمس طبــــ عي 

84o853 ي|مل منتـــرص عبــــد|
لرحمن مصطفى |ج طبــــيع قن|عل

238442 زق|لر|حبــــيبــــه محمد سعد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

8792|5 رس فرغىل فهيم  |لدين ي|ء |عل سيوط|ره |تـــج

2329o7 لحليم محمود|ء محمود سعد عبــــد |شيم ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|25892 حمد محمد|سلىمي وليد  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

755554 لحق|لرحمن عبــــد|سط عبــــد |لبــــ|حمد عبــــد | عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

525992 ن|حمد سليم|حد |لو|د عبــــد|زي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4|52|2 ف رمض|م |هي ن قنديل|رسر لشيخ|نوعيتـــ كفر 

3|269o حمد|ملك محمد محمود  ى شمس|د| بــــ عي 

6o9473 يف  لمرىس محمد|حمد محمد |رسر ي صىح طنط
|معهد فنى

272o|| د محمد طعيمه|لجو|رس عبــــد |ء ي|وف تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

755373 لسيد|لد محمد |رقيه خ عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

52939| لعزيزمحمود كشك|لعزيز محمد عبــــد|عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

23|994 ل|لع|مه محمد عبــــد|س|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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6o7|72 محمد فوده| محمد رض ى شمس طبــــ عي 

6o2858 ن|لده|روق |روق مسعد ف|ف |هندستـــ طنط

29969 س|ن عبــــ|بــــوزيد رمض|رحمه  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

89||36 شد|مريم مشيل حلىم ن سيوط|بــــ |د|

7|2o76 لمتـــول صقر|نرص نرص | ند معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7|2423 زى|مح محمد محمد حسن حج|س ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

22o398 لعظيم محمد|هيم عبــــد|بــــر|م |محمد عص ى شمس حقوق عي 

|288o2 حسن محمد حسن محمد هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5|596 ي شعبــــ
حمد|ن محمد |منى ره بــــنى سويف|تـــج

36863| ف |محمد  تـــ|لشح|بــــوزيد |رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

448464 |حمد جشه|حمد |ل |عمر جم |هندستـــ طنط

||6577 جد بــــرسوم عزيز|تـــي  م|فيلوبــــ ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

752422 عيل|سم|عمر محمد غريبــــ  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

647736 حمد محمد منصور|جميل | متـــ محمد رض|س| زيق|لزق|حقوق 

|56267 لغنى|محمد مهنى فول عبــــد  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

|653o9 ن محمد محمود محمد|نور ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

2o742 حمد|حمد نصىح عىل | ى شمس|تـــج ره عي 

643364 ر عطيتـــ محمد مرىسي|من زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

498442 |بــــسنتـــ صبــــىح عزيز حن ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

888888 دل بــــطرس حبــــيبــــ |مر ع|س سيوط|حقوق 

|646|| عىلي عىلي خليل| صم رض|ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|678|8 ه عىل عبــــد | فظ محمد|لح|مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

424|54 يس|لس|حمد |حمد محمد |حمد محمد | سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

545|38 بــــوزيد|ن صبــــرتـــ |رحمتـــ محمد شعبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

46453| لسيد|حمد عرفه |حمد حسن | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|53938 ى|هلل محمد عيد |عبــــد  مي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

6|5835 مح حلىم محمد روميه|س ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

9|89|3 بــــ |حمد عىل غل| |ند|ر سيوط|بــــ |د|

79486 مل جيد|تـــى عطيه ك|ك ى شمس|زر عه عي 

4o533| م|لحم|مؤمن عىل محمد عىل  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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358359 ل|لدين ربــــيع جل|كوثــــر سيف  ى شمس|تـــج ره عي 

79|836 لم|لم س|لسيد عىل محمد س| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|63|2 ء محمد عىل محمد حسن|شيم هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

587o9 ى ر|ي لدين|فتـــ مصطفى شمس |سمي  ي سويف
هندستـــ بــــنى

|5376| دق|رص معوض ص|ن ن|نوره هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

84o37o ر زىكي بــــرصي|لستـــ|ء عبــــد|دع دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

|4o7|4 بــــو عريضتـــ|مه محمد |محمد سل |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

686o28 لمطلبــــ عطيتـــ|د رزق عبــــد |ره عم|س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

623828 م محمد رجبــــ محمد عىل نجيد|حل| ط|معتـــ دمي|علوم ج

249925 |سجده نبــــيل سعد 
ى
لشنوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

48o62 ى دق منصور|مي ص|س| مي  هره|لق|طبــــ 

83|o45 حمد محمد محمود|بــــسمله محمد  سيوط|صيدلتـــ 

6259o8 ى عبــــد|حمد | لجليل محمد|مي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|439|5 وى|لهند|هيم |بــــر|لحميد |حمد عبــــد |كريم  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6836|o ى|سوزى محمد  حمد حسني  لمنصوره|حقوق 

22554 محمد عىل رجبــــ عىل هره|لق|ره |تـــج

859358 دق|دي ص|له|محمد سيد عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|6533 ر|لغف|مل خلف عبــــد|مجد ك| ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

529352 لصعيدى|لرحمن |هيم سعيد محمد عبــــد |بــــر| ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

||9847 |عمر ط
ى
رق محمد سمي  صدق ن|حقوق حلو

4928|o محمد حسن قبــــيض محمد محمد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|2oo97 د|لق رش|لخ|حمد محمد سمي  عبــــد | |مه ى شمس|د| بــــ عي 

265255 مصطفى عمر محمد زيد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

879979 تـــه  |ء موريس حلىم شح|سن سيوط|تـــربــــيتـــ 

|656o| لبــــيىلي|هلل |جر رزق عبــــد |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4o5577 ه  هيم محمد درويش|بــــر|يمن |ني  سكندريه|ل|حقوق 

857884 رتـــن لبــــيبــــ جرجس لبــــيبــــ|م ي|هندستـــ 
|لمنى

434222 عيل|سم|لكردى |د |لجو|م عبــــد|ن هش|يم| |بــــ طنط|د|

79o4|3 شم محمد|فتـــ محمود ه|ء ر|لشيم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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3423|o لليثــــى|مريم محمد سمي  محمود  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2366|5 ى |ي وى محمد|لمعد|لسعيد |سمي  هره|لق|علوم 

78o375 ر|هيم دويد|بــــر|لسيد |هدير عىل  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

433354 محمود نزيه زىك محمد سبــــيتـــه |بــــ طنط|د|

75497| محمود محمد محمد محمد عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

622|5o حمد يوسف يوسف عىل حسن| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|64846 حمد فرغىل|مه |س|رتـــ |س لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

5o75|3 حمد|وعد حمدى يوسف محمد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

427o33 لمنعم|طمه نبــــيل يحن  عبــــد |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3296|9 هيم|بــــر|ن |د سليم|رحمتـــ محمد رش |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

678|64 مصطفى محمد عطيه| ن رض|يم| لمنصوره|بــــ |د|

26626 حمد مبــــروك عىل|محمود  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

243875 مه|هلل سل|ء محمد عبــــد|شيم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|66o69 ف س|لرحمن |عبــــد  لم بــــدوي|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

86|582 يوسف محمد فوزي مرىسي |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

33928o ج|لنس|لسيد |لجيد |لمنعم عبــــد|حمد عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

349578 هيم منصور|بــــر|محمود سيد عبــــده  ى شمس حقوق عي 

77|283 ى|زق |لر|عيل عبــــد |سم|جر |ه وى|لجي  زيق|لزق|ره |تـــج

47457 بــــ محمد|لتـــو|محمد عبــــد | دين لفيوم|لعلوم |ر |د

759832 ن|للطيف حمد|حمد عبــــد |ن |يم| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

493532 ى عبــــد |عز  ىس|لشبــــ|ح |لفتـــ|لدين أمي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|6487o رسيل فيكتـــور فهيم ديمتـــرى|م ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

823o44 لدين|لصبــــور علم |طف عبــــد|يه ع| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9o28o| هلل  |م محمد عىل عبــــد|ريه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

679|53 لسيد|هيم |بــــر|ئى |رق ه|ط لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|7222| هيم محمد صديق|بــــر|حمد | |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

877782 ف محمد محمد  |ندى  رسر سيوط|علوم 

7|583 ي عبــــد |حمد ن| ي ذىكي|ج 
لغنى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

77|3|4 يم خرصى|لد|م حسنى سعد عبــــد |ريه زيق|لزق|هندستـــ 
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639237 ى ط رق رجبــــ حسن|نرمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

86|38 لسيد|محمد سعيد صبــــرى  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

248586 لسيد|لعزيز|حمد عبــــد |لسيد |حبــــيبــــه  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

236|75 ر|ل نص|حمد كم| |رن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

68|83 ى|يه محمد | حمد حسي  لفيوم|لعلوم |ر |د

898574 لمجيد محمد |ء عبــــد|حمد عل| ج|عه سوه|زر

|7|652 حمد محمد|هلل |حمد معتـــصم بــــ|تـــ |جي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7586o7 لدين|منى فتـــىح محمد شمس  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

649424 ى محمد عبــــيد عطيتـــ نرمي  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8o26|9 ي كم|حمد ه|
مل|ل ك|ئى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

754o92 لحليم|ح عبــــد|لفتـــ|مريم محمد عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4924o5 نم|لجليل محمد غ|لسعيد عبــــد |لسعيد | سكندريه|ل|حقوق 

57263 لحسيبــــ حسن|لرحمن عبــــد |حوريه عبــــد  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

282454 ى عبــــد|ي ىط حسن محمد|لع|سمي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

5256o3 حمد عبــــده|هيم سمي  محمد |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|58|3o يف |نوره لبــــ|بــــوط|لسيد محمد |ن رسر سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

436884 هيم|بــــر|مه |هيم سل|بــــر|رحمه  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

883324 ن  |ء محمد حسن رضو|دع سيوط|تـــربــــيتـــ 

32|73o حمد|لد نعيم |حمد خ| ن|بــــ حلو|د|

6|7||| هلل محمد شميس|ر معتـــزبــــ|مي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

284793 ف عبــــد |نشين  تـــم|لمعتـــمد ح|رسر د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

76744o لسيد|ن |محمد صديق حس| رض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

|7839o لمطلبــــ|لعظيم عبــــد |ء عبــــد |بــــ عل|رح |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

826856 حمد عىلي|رس عىلي |ي ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

46|396 ىسر|لعي|لسميع |م عبــــد |ء محمد س|رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o4|82 مه محمد عىل سليم عىل|س| زيق|لزق|ره |تـــج

776536 حمد|رق عمر |سلسبــــيل ط زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

52923 بــــوهشيمتـــ جوده|دل |ء ع|عل ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 
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484963 م سعد|م|لحميد |ن عبــــد |محمد رمض |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

2|7|87 |عص| دين
ى
م خميس دسوق ى شمس طبــــ عي 

27o5o8 ن|ن محمد دهم|ن محمد سليم|سليم ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

864273 د|طف رشدي ج|دير ع|بــــ| سيوط|صيدلتـــ 

6o3|59 لموج |هر محمود |م| دين ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

637224 م |لسل|لمطلبــــ عبــــد|م عبــــد|لسل|م عبــــد|له|
زق|لر|عبــــد 

زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o7ooo |عيل |سم|ن |هيم شعبــــ|بــــر|ر محمد |نتـــص|
|لبــــن

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|57849 سحق|غبــــ |يفل وليم ر|م ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

5422|6 بــــل|ح ق|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|76354 هيم|بــــر|لمنعم |هيم عبــــد |بــــر|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|58467 ى|مل محمد سعد عىل حس| ني  ن|بــــ حلو|د|

4o736| ندى محمود عىل محمد عىلي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

335o82 ى لمع|سم س|مريم بــــ مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

888o49 سكندر |ك لطفى |ريو مل|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

534683 ن|لحق صديق رسل|ء عبــــد|سم ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

886588 شد |نوبــــ عنتـــر نخله ن|بــــ| سيوط|بــــ |د|

635483 ل|فوقيتـــ محمد محمد غ هره|لق|ج طبــــيع |عل

237425 ى عمرو عبــــد|ي لعزيز محمد سليم|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|66283 ن عىلي|محمد عىلي رمض لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

282676 ى |ن| سحق|سيمون فوزى بــــشر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

234458 د|لجو|محمد منصور محمد عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|6o64| للطيف|تـــتـــ عبــــد |م شح|لرحمن س|عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

893853 لرحمن محمد محمود  |جر عبــــد|ه سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

26o493 جه|بــــوعج|ح |ح مصبــــ|زينبــــ صل شمون|نوعيتـــ 

2475|8 ى|بــــ صبــــىح عىل |يه| لشبــــشي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

54354|  قويه|نور ص|ء |سم|
ى
ق معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

68o879 ر وهبــــه|حمد نز|م |سل| لمنصوره|ره |تـــج

832729 حمد حسن عىلي حسن| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|2|363 دي عىل|له|عمر عىلي عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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2293o2 ى سيد علم |ي لدين سعد|سمي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

7|6o88 لق موىس|لخ|رق محمود عبــــد |طمه ط|ف لمنصوره|نوعيتـــ 

|3|283 يمن سعد جوده|سعد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

897493 ض محمد |بــــوزيد ري|هر |ط ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

46568o فعي محمد|لش|ل |ده محمد كم|غ ط|بــــ دمي|د|

|79o82 لسيد عىل|لعزيز |ده عبــــد |عهد حم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|988 ى حميدتـــ|ر محمد |من مي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

48o93o ضى محمد موىس|لر|جر محمد عبــــد |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

29858o حمد|حمد محمود |سم |لق|بــــو| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4|5945 تـــ صبــــرى  ل|لسيد جل|هيم |بــــر|أمي  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

2|3746 لمجيد|در عبــــد|لق|لدين عبــــد|يدى مىح |ه ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|25954 لحكيم|هلل فتـــىح عبــــد |ء عبــــد |ريم عل عه مشتـــهر|زر

45o239 ى محمد تـــوفيق|لدين |ء |حمد عل| مي  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

||7|42 يق فهيم لوندى|ندرو ف| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

3393|8 |لبــــ|د عبــــد|حمد ج|د |محمود ج
ى
ق |تـــمريض بــــنه

|59|99 لدين حمدى محمود بــــيوم|نور  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2563o8 لق|لخ|لحميد بــــسيوئى عبــــد|محمد عبــــد ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

847o42 مد|لفتـــوح ح|بــــو|بــــر |لد ص|خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

3594o2 ى|بــــ عطيه محمد ش|لوه|مصطفى عبــــد هي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

774232 ىطي|لع|لدين عبــــد |ح |م صل|حمد هش| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

|37976 يمن محمد محمود|لدين |نور  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

446|25 ى|حمد و| ئل محمد حسن حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

5|69o5 لصعيدى|لمعىط |ء محمد عىل عبــــد |حسن بــــ دمنهور|د|

697732 ي
روق تـــوفيق مصطفى محمود|ف| دئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

85oo42 عىلي محمد عىلي محمد لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

6o9739 ى|لدين محمد |ء |د عل|سع لعشر لمنصوره|ره |تـــج

9244|4 هلل مسعود  |جرجس عطيه عوض  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8o9724 ي|جر محمد محمد عىلي غري|ه
ئى ره بــــنى سويف|تـــج

423975 لسبــــع|حمد |مل |لسيد ك|ء |شيم سكندريه|ل|بــــ |د|
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8o|388 دق محمود|د ص|هبــــه فؤ ي|نوعيتـــ 
|لمنى

883543 لحميد |سلمه مدحتـــ سليم عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88438| لنبــــى محمد |لحميد عبــــد|عمر عبــــد سيوط|ره |تـــج

426357 لدين محمد حربــــ محمد محمود|م |سلىم حس سكندريه|ل|علوم 

852692 ي|لد رف|ء خ|رس|
عي حسنى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

44926o حمد عنتـــر|ده |حمد حم| |هندستـــ طنط

77o875 لكريم|سعيد قنديل محمد عبــــد| نور زيق|لزق|طبــــ 

788454 ى ن زىك|لكس|د |عم| مي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3|2|84 لدين عوض شلبــــي|نورين محمود محمد سيف  |ره بــــنه|تـــج

537|66 لحميد عرمش|لسيد عبــــد |لحميد |ده عبــــد |مي عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|7377 ض|ح ري|ض صل|أمل ري سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

2o583 حمد مليح روبــــى|لرحمن |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

632679 ي| هويد
ى|ء|ضى لدين يوسف حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

4888| رك|ل طه مبــــ|جر هل|ه هره|لق|ر |ثــــ|

6|5267 لجحر|لسيد |لدين |ل |محمد جم كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7|9o8 ء نبــــيل محمد محمود|رس| لفيوم|بــــ |د|

35o3o4 ى|محمد  حمد سيد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

856879 لقوي|حمد محمود عبــــد|ء |سم| سيوط|حقوق 

899269 حمد |يوسف محمد عىل  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

4|o589 ورى|لسيد محمد |محمد  ى لجيى |بــــ طنط|د|

642|2o هيم صبــــح|بــــر|هيم صبــــح |بــــر| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

753343 حمد عىل مصبــــح حسن| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

75|9o3 بــــ|د محمد كس|ل ج|مه محمد كم|س| زيق|لزق|هندستـــ 

5|2oo6 لمزين|لمجيد |حمد عبــــد |محمود محمد  ره دمنهور|تـــج

78|25o ى|حمد |محمود  لسيد حسي  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

855653 ل محمود محمد|لع|حمد عبــــد| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

34737| محمد محسن حسن محمد |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

8623|8 ي سيف 
هيم محمد|بــــر|لدين |مصطفى ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

326568 ع|يتـــ صبــــىح حمدى رف| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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768|63 لقدري|زى محمد |ل حج|سوزى جم لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

35732o  |هيم |بــــر|طف |هيم ع|بــــر|
ى
هيم |بــــر|لدسوق

موىس
ي صىح بــــنه

|معهد فنى

|7|498 دى|له|لكريم عبــــد |طف عبــــد |محمد ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

45o56 حمد خليل|عمرو سيد  هره|لق|حقوق 

785668 دتـــ محمد|سيله صبــــرى سن| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|5758 ى|حمد سل|ن |حسن شعبــــ| ر|ي طي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

8o|864 يف محمد ق لحكيم|سم عبــــد|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

24484 ل جميل حسن|ئشتـــ كم|ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

79o795 ى|تـــسنيم  ف محمد حسي  رسر لعريش|بــــ |د|

632969 ى عبــــد |ي لحميد|لحميد محروس عبــــد |سمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

89o22| زىك | ره محمد عط|س سيوط|بــــ |د|

27o383 لكوم|هلل |ىط عىل عوض |لع|محمد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

763736 ي|م
س|مجدى يوسف جيد غط| روئى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

898|2 ى يىح هدى فتـــىح حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

54o78| هلل|بــــر عىل عبــــد |ء ج|هن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8o338o لح|د معوض ص|ميشيل عم ي|لسن |
|لمنى

439446 ن|بــــسمه مصطفى محمد مصطفى رشو لشيخ|علوم كفر 

4|2o6o هر مرىسي|لظ|عمرو عىلي سعيد عبــــد  |بــــ طنط|د|

4324|5 دل سعد مصطفى رجبــــ|ن ع|رو |علوم طنط

5433|6 لعزيز هندى|مد عبــــد |مل ح|ك| لي|د ره دمنهور|تـــج

5o6867 ء عىل جمعتـــ عىل جمعتـــ|سم| لشيخ|عه كفر |زر

8245|9 جي|شور ض|روق ع|حمد ف| ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

35o56o ي ظريف|ن س|يم|
مي حسنى ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

6859o7 لحجر|لفتـــوح |بــــو |ل |لع|شم عبــــد |ن ه|يم| لمنصوره|حقوق 

|37794 م|م|ر |لستـــ|حمد فتـــىح عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|o334 يد حسن |محمد صبــــىح أبــــو  ى |لسق|لي  |نوعيتـــ طنط

469oo هيم|بــــر|ل |لع|حمد عبــــد|ل |لع|عبــــد ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

772o98 بــــر مصطفى محمد|ء ص|سم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

292|3 زي موىسي|دل عبــــده حج|حمد ع| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

692846 تـــي|لرحيم فهيم فهيم يوسف زن|ء عبــــد |ثــــن لمنصوره|ن |سن|طبــــ 
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72396 |لبــــ|ل محمد عبــــد|محمد جم
ى
ق بــــ بــــنى سويف|د|

699332 محمد قطبــــ محمد حسن قطبــــ مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5453|6 هلل|د |لحليم ج|هيم عبــــد |بــــر|سلىم  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

7|754| مد|ن محمد ح|ره رسح|س لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

766837 لدين مصطفى فهىم|ل |حمد مصطفى كم| تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

24|743 ن طه|رس شعبــــ|تـــغريد ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9|5578 م كريم  |لسل|ء كريم عبــــد|نجل ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|57|9| ن هريدى|حبــــيبــــه محمد زيد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|585 لد حسن محمد|طمه خ|ف ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

832834 رس عىلي|ل محمد ف|ندي جم |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

3|7922 حمد|يمن محمود |هلل |عبــــد ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

54534o ف خميس محمود وهبــــه|ن |نوره رسر إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

342433 ف صل|ء |لزهر|طمه |ف عيل|سم|ح |رسر |بــــ بــــنه|د|

|55o54 تـــه|ريز سمي  مسعد شح|م لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

864439 محمود محمد عيسي محمد ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

53932 للطيف|كريم محمد قرئى عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4o6336 لربــــ|د |هلل محمد عىل عىلي ج|منه  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

5|679| ر|مد محروس عم|ء ح|سم| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

26743 بــــسنتـــ مجدي مصطفى حسن دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

33|972 ن|ن جودتـــ سليم|يتـــ سليم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o745 بــــر صبــــره|ن ص|مصطفى غيض تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

25o58o لجندى|لد محمد |رحمه خ ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|3849 حمد عطيتـــو|حمد ممدوح | هره|لق|ره |تـــج

257|87 لشيخ|لسيد |حمد | |مه ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

54297 ف عبــــد |حمد | كر|لمولي ش|رسر ن|حقوق حلو

86274| حمد|نهله محمود شيس  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

92|77| للطيف |ح عىل عبــــد|لفتـــ|محمود عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

2|3837 لنور|بــــو |م فتـــىح |لدين عص|م |عص ن|سو|بــــ |د|

354|29 لعزيز محمد|دتـــ رجبــــ عبــــد|غ ى شمس|د| بــــ عي 
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32||9 لبــــرى|مد محمد |هيم ح|بــــر|مه |س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

332o28 لسيد|ء محمد |بــــه| ر|ي هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

79||79 هيم|بــــر|عمر فوزى محمود | ند هره|لق|ج طبــــيع |عل

23||82 تـــه عىل|عمر ممدوح شح هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

8386o6 ل|هر جل|لط|حبــــيبــــه عىلي  ن|سو|علوم 

853352 لس جم سعد|ل زىكي |كي  ره بــــنى سويف|تـــج

92|o59 لرحمن  |لسيد عبــــد|لرحمن |يه عبــــد| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

37|6|7 ي|ء محمود |رس|
حمد عفيفى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

88|624 حمد |ر عىل محمود |من سيوط|علوم 

7o52|9 لنمر|فظ موىس |فظ مجدى ح|ح لمنصوره|ره |تـــج

277798 لمجيد شعفه|ء عبــــد|محمد عل ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

75o6o ح سيد|لفتـــ|هند محمد عبــــد ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

253995 بــــر قديحه|دل ج|محمد ع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

345349 رص|حمد محمد ن|متـــ |س|مصطفى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

77|o4| ى |م |لعل|بــــو |لعزيز |لسيد محمد عبــــد |دلي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

625727 لمطلبــــ|هلل عبــــد |ء محمود حمدى عوض |لق  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

8|89|4 قمر محمود محمد محمود ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

828oo5 يه مدحتـــ محمد محمود| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7o5o22 لسعدئى|ضل محمد |ضل ف|محمود ف ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

632964 در محمد|لق|همتـــ عصمتـــ عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

684268 م|لسل|حمد محمد عبــــد |لسيد |تـــسنيم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

55988 لعزيز|ن عبــــد |ء حمدى سليم|سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|59538 ي |م |مريم حس
حمد|لدين مصطفى ى شمس حقوق عي 

8765o7 حمد محمد بــــخيتـــ  |محمود  سيوط|حقوق 

683995 ن محمد عبــــده|مه عطو|س|بــــ |مه ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

4o627 ن محمد|ن رضو|سمر رمض ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

427864 لهوى|بــــو |ل محمد |ء جم|ل| |علوم طنط

8336|5 حمد حسن|عىلي سيد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

637688 لفى|ل|رس عوض عطيه |ر ي|عم زيق|لزق|صيدله 
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785o82 ن|حمد سليم|يمن |حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

433926 وي|لجن|ض |هلل نشأتـــ ري|منه  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

83293| لح محمود عىلي|ف ص|عف دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

334925 لجليل بــــدوى|دل عبــــد|م ع ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|38395 دل فتـــىحي مصطفى|ن ع|يم| ى شمس|تـــج ره عي 

824935 يف  ن|ء رمض|حمد بــــه|رسر ن|سو|بــــ |د|

52o874 م لطيف عيس شعيبــــ|لسل|مرفتـــ عبــــد  عه دمنهور|زر

|5o732 لحىل محمود|دهم محمد | هره|لق|هندستـــ 

358377 ى|بــــر|تـــه |ن شح|نور هيم حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

|72297 ى|رس عىل |عىل ي حمد حسني  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

5|3346 بــــطرس نبــــيل مسيحه بــــطرس سيوط|عه |زر

353866 هيم محمد|بــــر|حمد |لسيد |م |سل| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

7|694| دى|له|ن عبــــد |ريم وليد رمض س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

7o2368 مر يوسف|ده مجدى محمود ع|فؤ لمنصوره|ره |تـــج

8||768 حمد|ح |لفتـــ|محسن عبــــد| ر|ي ي|عه |زر
|لمنى

5o5846 ر|ل محمد عم|لع|يوسف محمد عبــــد  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

26o592 لحق|لسيد عبــــد|ء فتـــىح |ل| |صيدله طنط

5o6o48 |
ى
حمد محمد حسن حميدو دسوق سكندريه|ل|بــــ |د|

24o3o6 لسيد|لحسينى حسن |لد |بــــ خ|ربــــ هره|لق|حقوق 

779|95 محمد مصطفى| ره عىل زكري|س زيق|لزق|بــــ |د|

5||284 لنبــــى محمد محمود محمد|در عبــــده عبــــد |ن ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

79456 ي|ر
بــــتـــ محمد|ربــــيع ثــــ| ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

885|23 بــــ |لتـــو|حمد عبــــد|ل عىل |نه سيوط|تـــربــــيتـــ 

922988 لمسيح |د عبــــد|دق فؤ|م ص|ر ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

3|4476 |لش|لرحمن عيد حمزتـــ عبــــد|عبــــد
ى
ق ن|ضتـــ حلو|علوم ري

6369o2 بــــر محمد|هيم ص|بــــر|حمد | ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

43383 حمد|رقيتـــ محمود سيد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4823o9 هيم|بــــر|هيم |بــــر|بــــ نرص |يه|لدين |م |حس |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

658|9 لحميد|ء محمد عبــــد|محمد عل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

87o52 ى عبــــد |حمد عبــــد | لمجيد|لعليم حسي  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى
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|36|45 لمجيد|لفتـــوح عبــــد |بــــو |رحمه محسن  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

9o2o74 يع محمد |مصطفى محمد ط ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

8889o4 ى ل صبــــىح بــــولس |غبــــري| مي  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

68|5|7 لقصبــــي|م |دل بــــره|فتـــىح ع هندستـــ بــــور سعيد

885453 ل |لع|ل محمد محمد فتـــىح عبــــد|نه ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

253|35 ق|ن حمدى مرزوق |يم| وى|لشر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

858299 لحكيم|ل بــــدوي عبــــد|حمد جم| سيوط|ره |تـــج

863667 لسميع محمد|ء سعد عبــــد|لشيم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4985o5  |نه
ى
وى|تـــ هند|لشح|د شوق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8945|7 ره ثــــروتـــ خليل فرج  |س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|32654 ن حمدى محمد محمود|رو ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

3363o3 ى |ي ى محمد|سمي  ف حسي  رسر بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

4o4532 لرءوف سعد أحمد شلبــــي|محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o6395 لسيد|أمنيه محمود أبــــوزيد محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

54o52 ريم مصطفى يوسف مصطفى علوم بــــنى سويف

45|724 م خرصى|لدين بــــره|م |مجد عص|م |عص لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

54476 ن سعد|ن رمض|لرحمن شعبــــ|عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

544286 مر|حمد ع|هيم |بــــر|ء محمد |سم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|24938 حمد|ود |محمد تـــوفيق د ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

64o95| ل محمد محمد عطيه خلف|حمد كم|محمود  |ره بــــنه|تـــج

62|9|o حمد محمد محمد عيد حسن| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6o4925 |عطيه | ل عط|هل| عل
ى
لدسوق |بــــ طنط|د|

|45546 حمد طلبــــ|محمد عزتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|48862 لدخميس|رق محمد عوض |رقيتـــ ط ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

257753 رك|حمد محمد محمد مبــــ| ن|طبــــ حلو

687636 بــــ|لوه|بــــ عبــــد |لوه|لحميد عبــــد |عبــــد | هند|ش
ى | لخرصى

لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|3o384 ل|مه محمد هل|س|لدين |بــــ |شه رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

|29424 ى ط ى |حسي  عيل|سم|رق حسي   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

9o5o66 ى|م تـــبــــ |رشدى مفيد ر| رتـــي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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8o3435 ئق|د سيد ف|ديفيد عم ي|طبــــ 
|لمنى

34|554 ن|لم|عليوتـــ محمد عليوه س ى شمس|تـــج ره عي 

|4235| هر محمد جوده|نسمه م ى شمس|د| بــــ عي 

778|44 م|لسل|هيم محمد عبــــد |بــــر|حمد | زيق|لزق|هندستـــ 

22|o|2 لخطيبــــ|د |لجو|حمد حلىمي عبــــد |تـــم |محمد ح د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

42|957 ن عىل قميح|لم رمض|ء س|لىمي ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

767|2| د صبــــيح|رس صبــــيح عو|ي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

2|65|7 ل|روق بــــل|عمر معتـــز ف ى شمس حقوق عي 

7o|445 |حمد |وى محمد سيد |رق عشم|ن ط|حن
لجوهرى

زيق|لزق|بــــ |د|

682oo لخي  خرصى|بــــو |م |ء س|شيم لفيوم|حقوق 

92o5|5 بــــ |لوه|لحميد عبــــد|زم عبــــد|م ح|سل| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

782456 لمحمودى|هيم محمد |بــــر|هلل |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

622957 هلل|بــــو عبــــد |م محمد |لدين عص|م |حس ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

79688 م|م|مل محمد |م ك|بــــتـــس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

326o72 ى|سم حس|طمتـــ مصطفى ق|ف ني  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

259693 لسيد محمد خليل| |ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

77929| هيم خليل|بــــر|منى صبــــىح عبــــده  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

635254 لسعيد يونس عىل|ء |سم| زيق|لزق|حقوق 

782475 هيم|بــــر|حمد |هيم محمد |بــــر|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

63o74o بــــو مسلم جمعه نجم|محمد جمعه  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2466|5 لسيد عوض|بــــر |لج|لسيد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

3|2285 م|ن تـــم|سلىم حسن عىل رشو |طبــــ بــــنه

3732o7 ى|كريم عوض  هلل محمد حسي  ى شمس حقوق عي 

523|o| لليثــــى|هيم محمد |بــــر|لسيد |هيم |بــــر| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

256422 لحرون|مد |لحسينى ح|حمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6o7688 ىط حسن|لع|لعزيز عبــــد |محمد عبــــد | رن |ره طنط|تـــج

6338|2 ى محمود |ي ل|لسيد و|لسيد |سمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

|2939o مل طوس|د ك|ندرو عم| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

233674 حمد|مد حسن |حسن ح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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5o9235 رص قطبــــ محمد حمد|محمد ن بــــ دمنهور|د|

34286| هيم|بــــر|مد |هيم ح|بــــر|ملك سمي   ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

4787|8 متـــ|متـــ حسن سل|س|محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

2|6832 ي
زى محمد حسن حبــــيبــــ|مريم ئى عه مشتـــهر|زر

9o5479 حمد |دل سعيد |خلود ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

622|28 لجندى|هيم |بــــر|ن |ء أيمن عثــــم|لزهر|طمتـــ |ف ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

33729o لسميع عبــــد ربــــه|مؤمن محمد عبــــد |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

2|7225 ن|حمد محمد عمر|ر |من ى شمس هندستـــ عي 

866278 لحسن|بــــو|حمد |لم |لرحمن س|عبــــد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

62978 هيم|بــــر|يوسف سعيد يوسف  بــــ بــــنى سويف|د|

23|5|| ي جمعتـــ|خ
لد مصطفى محمد مصطفى ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

826342 ي |ل|
ى
جي عىلي|لصغي  ض|ء دسوق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62o9|o هلل|لغريبــــ محمد عبــــد |يدى محمد |ه ط|حقوق دمي

8457|2 ل عىلي محمد عىلي|م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

422|7| يف عبــــد|وف لحميد عليوه|ء رسر سكندريه|ل|علوم 

8o4573 ى جح عدلي جرجس|ن| يوستـــي  ي|بــــ |د|
|لمنى

26o938 بــــ|هيم خط|بــــر|مه |س|ء |رس| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

35|9o8 ء محمد سيد|منيتـــ عل| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

888672 ف عبــــد|حمد | ح محمد |لفتـــ|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2o444 طف محمد|لمجيد ع|سمي  عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|496o7 ه | ل|لع|هلل عبــــد |لسيد خلف |مي  ى شمس|د| بــــ عي 

349963 تـــ ع| رص عيد مرعي|دل ن|مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

368o62 |لعل|بــــو|لحكيم |عبــــد| لعل|بــــو|محمود  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7689|6 ن عيد|هبــــه محمد سليم لعريش|تـــربــــيتـــ 

2|66|2 ء فتـــىح محمود فرج|يوسف عل ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

887242 سط حسن |لبــــ|مه عبــــد|س|ء |شيم سيوط|ره |تـــج

442675 ى مجدي |ي لرحمن|حمد محمد عبــــد|لسيد |سمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

698494 م|لسل|تـــ عبــــد |لشح|ح |تـــ صل|لشح|لسيد | لمنصوره|ره |تـــج

4265|o ىط|لع|لمؤمن محمد عبــــد |م عبــــد |نسمه عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

285536 لد فتـــىح حميده|ء خ|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

Thursday, September 6, 2018 Page 15511 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

75|579 حمد|لعزيز |م سعد عبــــد |عص| ميىلي|ك بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

87948 لعليم عوض منصور|ء عبــــد |عىلي لفيوم|لعلوم |ر |د

426786 ن|لسم|لسيد محمد |ر |ء مختـــ|رس| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

234|o ئل لطفى زىك|لدين و|م |حس د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

688o2 در|لق|شد عبــــد|مروه مغيبــــ ر ره بــــنى سويف|تـــج

233427 ف ف|ندى  ده|حمد زي|روق |رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o78oo  يوسف |ن
ى
ديه نزيه شوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

373539 لخول|لعزبــــ |لعزيز |لعزبــــ عبــــد|سلىم  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2525o7 ن|هلل أبــــو سليم|ده عبــــد|حم| نور ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

786654 سم حسن|مصطفى سعد ضيف ق ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4oo875 بــــوسيف|هلل |بــــ |له سعد ج|ص| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

692828 لمجيد|لسيد عبــــد |حمد |لسعيد |ء |رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3494o| ن|هلل سليم|ء حسن عبــــد|رس| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

38585 ى|لسيد |طمه محمد |ف مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|6295 يمنى مسعد محمد مني  بــــعيله ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

27|5o7 شد|هلل ر|روق عبــــد |هدير بــــكرى ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7|7537 لنرص محمد|بــــو |سهر محمود  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|6299| هيم|بــــر|ن محمود سيد |رو مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

899732 حمد محمود محمد |محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

583o7 بــــ حسن محمد حسن|رح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

3|5362 ن|ن عىل رضو|ر رضو|بــــر| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8257o4 ء محمد عىلي محمد|ل| |نوعيتـــ فنيه قن

76|87o ي عمر عبــــد |هدير محمد عبــــد 
هلل|لغنى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

276973 هلل|لمنعم عبــــد|ل عبــــد|ء جم|رس| شمون|نوعيتـــ 

4522|5 عيل|عيل صبــــري إسم|صبــــري إسم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

42322o د سعيد|ن فؤ|ن رمض|رمض سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

448698 لربــــ|د|هيم ج|بــــر|ل مصطفى محمد |بــــل ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|25657 لشيخ محمد حبــــسر|رق مصطفى |نىه ط هره|لق|م |عل|

6|462 لفهيم|تـــ معبــــد عبــــد |محمد نش ي سويف
هندستـــ بــــنى

767o|9 يوسف سمي  منصور حسن عطيه لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

699297 ف سعد|لدين |سعد بــــ|لدين خط|رسر لمنصوره|حقوق 
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33o283 هلل|لحميد محمود محمد عبــــد|عبــــد| عل |نوعيتـــ بــــنه

36649| حمد معوض|ء عىل |شيم لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

846o58 ر محمود خليل|لغف|محمد عبــــد ن|تـــمريض أسو

9|4233 ى عبــــد| ه حسي  لحليم محمد  |مي  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

335232 ى محمد|بــــر|رتـــ |س هيم حسي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

335oo4 لدين محمد|ح |يتـــ محمد صل| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o2749 هيم عطيه|بــــر|ن مجدي |رو سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3378|o ل|لكح|لسيد |لسيد |رق |لسيد ط| |صيدله طنط

69226 لرحمن عىل|ء جوده عبــــد |شيم ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

43449| لبــــكرى محمود مطيط|طمتـــ |ف ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

|3578| عيل|سم|شم |مريم سيد ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

44625o ى |حمد حس| ن|لسيد عىل حس|ني  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

237273 ن جعيدى|مجدى جعيدى عري| رين|م رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

752966 حمد محمد|كريم محمود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

7o3339 ى |لحس|حمد | حمد مسعود|لسيد |ني  لمنصوره|هندستـــ 

34564| يوسف| ش|محمود بــــ| ش|يتـــ بــــ| عه مشتـــهر|زر

2|2765 لسيد|م فهىم |يوسف س ى شمس هندستـــ عي 

676346 زي|لمغ|حمد |سهيله نبــــيل  لمنصوره|ره |تـــج

4494|9 ن|للبــــ|حمد عمرو عبــــد ربــــه | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

428|63 لحرصى|ن محمد فوزى سيف محمد |نوره ي صىح طنط
|معهد فنى

6|7||3 ىط نرص|لمع|بــــو |محمد | م|مي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

68494 لعظيم|ح عبــــد|لفتـــ|لد عبــــد|ر خ|من لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

275|9 لمقصود|رحمه حسن عفيفى عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|355|8 حمد|بــــسمه حسن سعيد يوسف  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

49o463 ر عىل خليل عىل|مي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

89|628 وى |بــــيشوى كميل سمي  حن ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

426o48 هيم محمد شديد|بــــر|م |سلىم هش سكندريه|ل|بــــ |د|

885975 حمد حسن بــــكر |ره |س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

84523 هيم|بــــر|تـــن فرج ليمون |ف ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

Thursday, September 6, 2018 Page 15513 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

35|9|2 ى عبــــد|جه ك|لق محمد بــــر|لخ|د حسي  |علوم بــــنه

824696 ي رسل|لبــــ|حمد عبــــد|بــــ |يه|
ى
ن|ق دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

75259| لزميتـــي|لحميد |لحميد مدحتـــ عبــــد |عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

7o2774 بــــ شلبــــي|لوه|لسعيد محمد عبــــد |دهم | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

544243 وى|لجد|لحميد |بــــسمه عبــــده محمد عبــــد  بــــ دمنهور|د|

7|5693 مينه مصطفى محمد غريبــــ قنديل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

44|965 حمد بــــدر|د حلىم محمد |عم| ند لشيخ|بــــ كفر |د|

52o53o ن|رضوى رمزى محمد وهد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

5o2865 لسيد محمد|رضوه محمد  لشيخ|عه كفر |زر

8o423| ي|شح| رض| دون|م تـــه جورج  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

687444 وق زينهم سند  لسيد|رسر لمنصوره|بــــ |د|

24992 حبــــيبــــتـــ حسن يوسف محمد ى شمس|زر عه عي 

|38595 ر محمد حسن عىل|من ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6374o9 |عيل |سم|ح |لفتـــ|عيل عبــــد|سم|محمود 
ص|لقص

زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|6542 مر محمد محمد رشدى|س ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

862749 ي عزتـــ فوزي عبــــد| ك|لمل|نىح  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

48|2o9 ف عبــــد|تـــفى  لمقصود مرزوق|هلل عبــــد|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|54|83 لعزبــــ|رص محمود |حمد ن| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

328595 لحميد غنيم|لم عبــــد|م محمد س|هش |كليتـــ هندستـــ بــــنه

82|46| حمد|ن محمد |ء رمض|عىلي ي|بــــ |د|
|لمنى

838496 طف محمود|هلل محمد ع|منه  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

7o2636 لمقصود|ندى محمد فهىم عوض عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

534|4 لعليم|تـــه عبــــد |بــــتـــ شح|ل ثــــ|م| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

8897|6 ل  |لع|حمد عبــــد|بــــ |يه|يه | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|9969 ل عىل محمود مبــــروك|مروه جم ى شمس|تـــج ره عي 

284863 لليل يوسف|بــــو |د |ضىح عم ن|حقوق حلو

|4o278 هيم حلىم محمد|بــــر|ء |ل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

898o95 ى |رحمه حمدى محمد  مي  ج|حقوق سوه

24836 يف صل ح حمدي|مريم رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

42o8|o هيم شلبــــى محمد|بــــر|ء |رس| لمنصوره|حقوق 
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42668o وى|لمنعم حسن قن|مر عبــــد |ندى تـــ سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

7||2o5 حمد مسعد|لسيد |تـــ |د|لس|دل |ن ع|سوز لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o5374 ن|محمد أحمد محمد رشو سكندريه|ل|حقوق 

529525 لسيد سند|لحسينى محمد |محمد  |هندستـــ طنط

884879 ئيل |سحق سعد ميخ|درس |تـــ إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

697493 لسيد|مل عبــــده |محمد فتـــىح ك سيوط|هندستـــ 

438242 هيم عمر|بــــر|هلل |عبــــد| نور لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

766|3o بــــع|لتـــ|لسيد فهىمي |ئل |بــــسمله و ره بــــور سعيد|تـــج

69|o36 هيم|بــــر|رس مخيمر محمد عىل |ف لمنصوره|ره |تـــج

9o4o96 ى حس|طمه محمود |ف ى |مي  ني  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

52|o86 در|لق|عيل عبــــد |سم|عيل مصطفى |سم|آيه  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8832|4 لحميد |حمد عبــــد|لعيون |بــــو|طمه |ف سيوط|تـــربــــيتـــ 

258649 د|حمد نرص عي|رق |حمد ط| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|29886 لسيد|لسيد محمد |ء |رس| هره|لق|حقوق 

6874o2 دى|له|ح محمد عبــــد |يه صل| لمنصوره|علوم 

55262 حمد محمد|ء طلعتـــ |رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

4293o ل محمود شيحه|فتـــ هل|رضوى ر هره|لق|علوم 

9|7|58 لك  |ستـــم|د |بــــر ج|د ص|ج دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

449937 ر|لسيد محمد عم|أحمد | عل |هندستـــ طنط

849875 حمد|هيم |بــــر|ء خليل |ول دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

78o795 د محمد غتـــورى|حمد محمد رش| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

36446o جي|لصبــــ|هيم |بــــر|لدين |م |محمد عص |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

3477|7 ى جم|لخ|حمد عبــــد| لدين|ل |لق حسي  ى شمس  تـــمريض عي 

47984 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|هيم محمد |بــــر| هره|لق|طبــــ 

62757o هند محمد سيد أحمد عطيتـــ زيق|لزق|حقوق 

||8325 طف وهيبــــ زىك|ع| ري|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

89|33| هلل  |مد خلف عىل عبــــد|ح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

59|2o د|لجو|حمد فهىم عبــــد |د |زي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

7574|5 ن يوسف فرج|حمد شعبــــ| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

8o5755 لكريم|ده محمد عبــــد|يه حم| ي|علوم 
|لمنى
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|68267 ن|مح منصور سليم|دى س|ف ن|سو|بــــ |د|

839363 لسعود|بــــو|فع |لن|ن نرص عبــــد|مرو كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8o7356 ي 
حمد|حمد محمد |مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

88o492 ل |لع||ل عىل عبــــد |مصطفى جم سيوط|حقوق 

777252 هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|حمد |محمود  زيق|لزق|بــــ |د|

429o77 يس|لس|ن |هيم رمض|بــــر|س قطبــــ |ين| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o474| دى|بــــوش|حمد |مهند محمد محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

868o58 مل|ر محمود ك|لستـــ|طمه عبــــد|ف تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

644837 |هيم محمد شط|هيم فتـــىحي إبــــر|إبــــر هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|37484 بــــتـــ مرقص|جرجس مني  ثــــ هره|لق|ره |تـــج

79559 حمد عويس طه| |ر|ي |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

854783 بــــ|لبــــ|جح عىلي فتـــح |حمد ر| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

9|872| بــــيتـــر سمي  لويس ذىك  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

63o3|4 حمد محمد خليل|حمد محمد | زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

7o6797 عيل|سم|عيل |سم|مه |س|د |عم لمنصوره|ره |تـــج

29625o هر|حمد ط|هيم |بــــر|ديه مجدى |ف دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

287249 ح محجوبــــ|لفتـــ|ل عبــــد|محمد جم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

752832 لم|لحليم س|ئل محمد عبــــد |محمد و عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

779267 ر يوسف وهبــــه|م محمد محمد نص زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

9o8o86 حمد محمد |لد |ء خ|عصم ج|تـــربــــيتـــ سوه

4|6|o2 هلل| |بــــ عط|لوه|حمد عبــــد |مل عبــــده | لشيخ|بــــ كفر |د|

336547 ي
ى|هيم |بــــر|در سعيد |لق|عبــــد| دئى مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

826936 حمد محمد محمد|د |جه دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

69832o ل|لجم|حمد محمد |لدين |سهيله عز  ط|بــــ دمي|د|

75536o عيل|سم|لم |م س|ن حس|يم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

45596 لحكيم|بــــر محمد عبــــد|يوسف ص وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

7933o م|لسل|م محمود عبــــد |لسل|محمود عبــــد  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

4|6oo8 د محمد عليق|مر| مه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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|632o9 ى بــــدر|ل |هلل جم|منتـــ  مي  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

|3o787 ي س|روم| بــــول
ل|ويرس غبــــري|ئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3382|9 سود|ل|بــــ |لوه|ل محمد عبــــد|لرحمن جم|عبــــد |حقوق بــــنه

|6|o93 ى ص ى محمد حسي  لح|سلىم حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

438794 عيل قرع|سم|حمد |لسيد |حمد | لشيخ|طبــــ كفر 

899323 لرحيم |لسيد مسلم عبــــد|طمه |ف ي صىح سوه
ج|معهد فنى

443687 حمد|دى |له|بــــ بــــدير محمد عبــــد|رح |حقوق طنط

848452 ي|رس|
ي |لدين |ء |ء ضى

ى
هيم|بــــر|حمد شوق ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

63o82o ى عبــــد |لع|م عبــــد |هش ل|لع|ل حسي  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

52o|74 ى| ر|ي عدوى محمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

87689| بــــتـــ جرس  |موندين محسن ثــــ سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

772354 حمد|لحميد |هبــــه محمد زىك عبــــد زيق|لزق|نوعيتـــ 

|3|7o3 لعليم محمد|سمر لطفى عبــــد  هره|لق|ر |ثــــ|

3|9534 لحميد|دى عبــــد|له|لحميد عبــــد|رفيدتـــ عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|77298 ل رزق محمد|لرحمن جم|عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9278o ر سليم|لغف|دل عبــــد |م ع|سل| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|35269 ى مجدى يوسف عبــــده| مي  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

7394| وى|ن محمد سعد|ء شعبــــ|لشيم| لفيوم|لعلوم |ر |د

|52738 حمد قطبــــ|حمد فتـــىح | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|47548 لعزيز نرص|م مصطفى عبــــد |سل| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

23o79 لعزيز|لدين عبــــد|ئى عز|محمود ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88o792 ل |لع|يه منصور عبــــد|فرحه حم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

272276 ن|لهج|عيل حسن |سم|ء محمد |ل| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

24476o رس محمد سيد لطفى|ي هرتـــ |لق|تـــمريض 

||7398 نور زىك|ل |كم| يفرن| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

8|3956 هلل|سحر خلف سيد عبــــد ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|79|8| لمطلبــــ|دل سعيد مرزوق عبــــد |ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6762|9 بــــ|هر خط|حمد م|ن |يم| لمنصوره|ره |تـــج

|239oo ى محمد ط ى رق محسن محمد بــــهجتـــ|كيى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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2375|5 ن|حمد حسن محمد زهر|نور  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

88232o لنعيم |بــــوزيد عبــــد|ء نبــــيه |شيم سيوط|نوعيتـــ 

536779 يز محمد|لدين ف|ح |يز صل|مؤمن ف عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|9266 هلل|حمد يوسف عبــــد |يوسف  لفيوم|حقوق 

|5252| لرحيم|لسيد ميس عبــــد |محمود  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9||92o لمبــــدى |لحكيم عبــــد|محمد عنتـــر عبــــد ج|بــــ سوه|د|

3|9|67 ح بــــيوم|لفتـــ|رق عبــــد|جر ط|ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

248o2 هيم|بــــر|هيم طه |بــــر|ره سيد |س كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

334229 حمد حسن|لسيد |محمد صبــــىح  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

26836 ف محمد محمد|م  رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8354|9 ى محمود |ي لمجد محمد|بــــو|سمي  دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

437266 م|لسيد سل|ل محمد محمد |نه لشيخ|تـــمريض كفر 

487765 دى|له|ح محمد عبــــد|محمود خميس صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5|o64 لسعود محمود|بــــو |لح |مريم ص لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|3|258 در|لق|حمد عبــــد |حمد محمد | ن|حقوق حلو

345357 للطيف|ف عبــــد|حمد عيد حمدى خل| ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

8|25|| ي|ء صمو|شعي|ندي |س
ى|ئيل بــــنى مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

87|525 لحميد|ىطي عبــــد|لع|محمد عبــــد| مه دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

|623|2 حمد سيد عىلي|كريم  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

648232 لطنبــــول|هيم |بــــر|نهله فكرى  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

8o9629 سم عىلي|حسن عىلي ق ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

87|6o3 ى خلف عىلي ي حسني 
مصطفى سيوط|حقوق 

77978| ى علو|محمد | ند ن|لسيد حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

442994 لففى|عىل محمد | ر|ي لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

27o||o ى|لمقصود |لعزبــــ عبــــد|ذ |مع لعزبــــ حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

858376 وي|لمعز طنط|ل عبــــد|خلود جم ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

92o999 ي|ر
ى |ن| ئى جح محمد حسي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

35|755 م|مصطفى محمود سل| مه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5o5439 لرؤف محمد موىس|لد عبــــد |مؤمن خ |علوم طنط
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7o|588 لحنفى|هلل |حمد عبــــد |نور |سمر  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|4o563 لحميد عىل|ن محمد عبــــد |ء رمض|عل |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

527323 م|ء محمد يونس هم|ول ضتـــ دمنهور|علوم ري

459448 هيم مصطفى|بــــر|م |سل|جر |ه م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

627345 حمد محسن محمد حسن|يدى |ه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

425745 ى|لعجىم   حس|لعجىم |حمد |ر |مي ني  سكندريه|ل|ره |تـــج

534492 ى محمد|عمرو محمد  حمد حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

765245 لسيد مسعد  شتـــيوى|رص |محمود ن بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

2547o5 م|لكتـــ|لسيد فرج |لرحمن |عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

66855 ى عزتـــ عىل حسن|ي سمي  لفيوم|علوم 

75||54 ده|مل قل|م ك|نطوئى س| لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

8o4542 ي|ر
بــــ|لتـــو|محمود حسن عبــــد| ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

925|2o هلل  |وى عبــــد|لنرص طنط|بــــو|محمود  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

97374 دق|هيم ص|بــــر|حمد |د |جه لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

83o893 حمد محمد|بــــرين محمود |ص |نوعيتـــ قن

623388 يف محمد جوده|يم| ن رسر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7|6829 لبــــسطويس|هيم |بــــر|دل |تـــفى ع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

689oo6 فظ محمد|لح|محمود مني  عبــــد  ن|طبــــ حلو

6|7o3 حمد معوض|لحميد |ء عبــــد |رس| بــــ بــــنى سويف|د|

638432 هيم يوسف|عبــــي  محمد إبــــر زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

28228o ى|محمد عمر  حمد حسي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

|6|788 يف محمد سيد ع مر|عمر رسر ى شمس هندستـــ عي 

356o53 لسيد|ل عبــــده |لع|ن عبــــد|نوره سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

756o|3 لد بــــدوى رشيدي|لدين خ|سيف  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

9o823 بــــتـــ خليل|لد ثــــ|محمد خ ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

53ooo6 لس بــــطرس|مل ك شهيد كي  سكندريه|ل|حقوق 

44928| ي|مل |أدهم إيمن عىلي ك
لمدئى |هندستـــ طنط

87765| هلل حسن  |حمد عبــــد|مريم  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

328|8o ى|لغنى حس|يمن فتـــىح عبــــد|مصطفى  ني  |كليتـــ هندستـــ بــــنه
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3||37| ي|عمرو س مح خلف محمد خي  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

535636 ى عبــــده ص|صل ى حسي  لح|ح حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

753465 مصطفى نظىم حسن عطيتـــ ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

3|4362 حمد مصطفى|د |لرحمن نه|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

645oo5 ى|للطيف يسن |جر محمود عبــــد |ه لعشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

62o946 لشيخ|لسيد محمد |بــــ |يه|دى |ف ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6o7738 وز محمد مصطفى عشم وى|في  لمنصوره|بــــ |د|

356447 وي|لص|لرحمن محمد خليل |عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

773444 لسيد عبــــد ربــــه محمد عبــــد ربــــه|ن |حن ى شمس صيدله عي 

6339oo لد جوده عليوه|محمد خ زيق|لزق|ره |تـــج

678|29 ن|حمد عمر|لد محمد |مروه خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

762337 هلل بــــدريتـــ|هلل عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

243o8o حمد مسعود|ع |بــــ رف|لتـــو|دل عبــــد|ع ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

763752 ه و| ن|لشمندى عثــــم|هيم |بــــر|ئل |مي  حقوق بــــورسعيد

7863|2 حمد محمد محمد محمد رسور|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

9|98o6 ل  |د غبــــري|رص فؤ|ندرو ن| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|2235o هيم|بــــر|م جريس |هش| مي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

37o286 لجمل|فظ |ء مصلح حسن ح|دع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8o46|7 ي ن|ف| رين|م شد|يز بــــشر ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

853o35 ده محمد عىلي|ره حم|س ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

878222 يه مه سيد عريف  |س|ن محمد |شي  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|74|54 م محمد|م|ل|حمد |محمد  لمنصوره|حقوق 

9o422 سط حسن مصطفى|لبــــ|حسن عبــــد  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

828o29 حمد سيد محمد|رحمه  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

69|456 حمد|حمد عبــــده |ئى |ر ه|عم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

||47o7 د|طف رش|مه ع|س|لد |خ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5345| ح|لفتـــ|لحليم عبــــد |بــــر عبــــد |خلود ج لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

878935 حمد  |هلل |ء محمد عبــــد|لشيم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

53936| ى |لرحمن |عبــــد حمد|حمد حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89|663 ن محمد محمود |محمد شعبــــ سيوط|حقوق 
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7o8693 ر محمد محمد محمد عىل|من لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

7|5834 ن|هيم حس|بــــر|هيم عوض |بــــر| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5|8654 وي موىس|وي موىس عس|ء عس|سم| بــــ دمنهور|د|

274777 لعظيم|ح عبــــد|ئى صل|ح ه|صل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|8877 عي محمد|بــــ محمد رف|رح حقوق بــــنى سويف

766987 عرج|ل|هلل حسن |محمود سعيد عبــــد  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

29o96 لنوتـــى|ل محمد |يوسف محمد كم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

86o|99 ى|ن عربــــي ص|يم| بــــر حسي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

63943| دى محمودى|له|حمد عبــــد |ر |عم زيق|لزق|طبــــ 

244287 تـــه محمد خليفه|حمد بــــهجتـــ شح| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

887556 ئيل |ن ميخ|نىح  نظي  سمع| سيوط|صيدلتـــ 

479229 لحديدى|لحميد |لسيد محمود عبــــد| |مينور سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

9o5o3o لمول |لحمد عبــــد|بــــو|ه |لل|ر عبــــد|زه| ج|عه سوه|زر

39o24 تـــ|لشح|م |م|نرص | دين هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

647373 وق سعيد  لسمنودى|حمد |حمد |رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

758o99 يف محسن فتـــىح محمد رسر عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

38o7o حمد|حمد عىل محمد محمد سيد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

233|46 لوكيل|حمد |هلل |ء عىل عبــــد|عىلي ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

864|99 ي محمد|لش|ح عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد
ى
ق ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

443526 حمد|سىط |لدي|فتـــىح محمد  لشيخ|تـــمريض كفر 

36o552 ن|لغنى رسح|رس نعيم عبــــد|ل ي|من |تـــربــــيتـــ بــــنه

7o5|3o دى|لبــــغد|لسيد |نعمه محمود محمد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|3864 محمود مجدى محمد عىل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

23565| لسميع|لسيد عىلي عبــــد|م |ره هش|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

37o247 طه|محمد محمد بــــ| لمنعم رض|عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

829|3| ى |ي محمد مسعود| لوف|بــــو|سمي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

832459 د لبــــيبــــ|لنبــــي فؤ|ء عبــــد|سم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

682599 ن|لسيد سويد|حمد |منيه | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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7o|774 لعبــــد|تـــ محمد |لشح|حمد عطيه |هلل |منه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3265|3 د محمد|ن عو|هد شعبــــ|ن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

264|6 حمد حسن محمد|حسن  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

37o739 حمد|ل محمد |جم| هند|ش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

755469 لمجيد موىسي|مرفتـــ محمد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

3|539 تـــ عم ن|لصمد عثــــم|لدين عبــــد |د |ني   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|4323| شه|حمد سعد عك|ء |ل| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5o2325 ى محمد  ى محمد حسي  وى|لمحل|حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

82669| دي عىلي حسن|له|رنيم عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

3245o6 لمول|بــــ وهبــــه عبــــد|لوه|لرحمن عبــــد|عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

7o448o يف|لسيد |ل |ء جم|رس| ى محمد رسر مي  زيق|لزق|هندستـــ 

65588 بــــر عيس|لسيد ص|حمد | دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

838563 لطيبــــ|لسميع |لحميد عبــــد|ء عبــــد|ل| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

68727 مروه خميس عيس عجيل لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

24|37 ى  حمد|كريمه محمد حسني  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

64o745 حمد حسن|محمد حسن  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

259659 هيم سعد يوسف|بــــر|ء |سم| شمون|نوعيتـــ 

85874o ن مخيمر|جي عىطي|ء ض|دع ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

238833 لديبــــ|لدين عىل |ح |ن محمد صل|رو هره|لق|صيدله 

248426 لرحمن صومع|تـــه عبــــد|حمد شح|ر |من ي صىح بــــنه
|معهد فنى

252o63 مه|لسيد سل|حمد |ء |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

4o2o|6 سم|حمد ق|نور محمد محمد  سكندريه|ل|حقوق 

92o652 ه |لل|ن بــــخيتـــ محمد عبــــد|رضو ج|صيدلتـــ سوه

79487 ى طلعتـــ نصىح رزيق عوض| كريستـــي  ى شمس|زر عه عي 

88969o هيم |بــــر|ندى مرىس سيد  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

76642| ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|مريم معتـــز خليل  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5||98 م مـحـمـد|لـسـل|عىل مـحـمـد عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

868298 حمد محمود عىلي محمود| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8o4947 ف عزمي مرقص| |ري|م
رسر ي|علوم 

|لمنى

2593|6 بــــ|لوه|رق سيد عبــــد|خلود ط هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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429552 لقدوس|لرحمن محمد زىكي عبــــد |عبــــد  |صيدله طنط

643663 ئى عبــــيد محمد عبــــيد|آيتـــ ه هره|لق|ج طبــــيع |عل

769|25 بــــينى|حمد |س |هيم عبــــ|بــــر|محمد  لشر ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

||9o9o ن عبــــدربــــه|ل رمض|مروه جم ن|هندستـــ حلو

6o3424 ى|مصطفى | ن رض|يم| مي  |بــــ طنط|د|

763294 لعدل|حمد |ل |ن محمد محمود كم|نوره تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

499254 تـــرىك| هيم عط|بــــر| |مينه رض| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2495|2 ن|د عثــــم|لجو|جر فتـــىح عبــــد|ه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7||oo4 لحديدى|لعزيز |حمد عبــــد |عمرو  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5|79|4 در|لق|لسيد محمود عبــــد |ء محمود |رس| ج|بــــ سوه|د|

8432|3 ى|حمد س|روي | لم حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

29824 حمد|عىل يوسف | عمر رض ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

4|7782 ي
بــــى|وليد عبــــدتـــ حسن محمد خط| دئى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

238|36 لعظيم عدل|لدين عبــــد|ج |ن رس|رو ن|بــــ حلو|د|

|356o2 ى سل|نو هيكل |ج مه|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

|6|3o8 حمد|ن محمد يحن  |نوره ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

882356 بــــر  |لج|حمد مصطفى عبــــد|يه | سيوط|بــــ |د|

677342 هيم|بــــر|لعزيز |م عبــــد |مصطفى محمود س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

849976 لنعيم محمود|حمد عبــــد|ء |ل| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

237|23 د محمد سيد مدبــــول|بــــسمه عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

83384o مه|لحليم سل|لد عبــــد|مريم خ دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

6|o6|8 م|وى سل|م طنط|ريم هش لمنصوره|ل |طف|ض |ري

78462 ى|لص|حمد محمد عبــــد |سلىم  لحي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

7o9523 د|لجو|ح محمد عبــــد |لسيد صل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3|9565 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|بــــ |يه| |رن ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

757o8| مر|ء طه فريد طه عىل ع|ل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

776558 ى ع مي  شم|لعليم ه|دل عبــــد |ني  زيق|لزق|بــــ |د|

8||284 لسيد|د |ل ج|هر كم|ره م|س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

496759 لبــــدوى|حمد محمد |ن مصطفى |يم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

9|o733 ى |بــــر|جر محمد محمود |ه هيم حسي  ج|علوم سوه

49o|43 ي عبــــد|هلل س|منه 
لعزيز|مي مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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838685 ل حسن|فرحه سمي  جل د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

895|26 لسيد |حمد |كريم مصطفى  ج|حقوق سوه

785o29 لم|ن س|لسيد محمد عمر|خلود  زيق|لزق|عه |زر

779599 رص محمد حسينى|محمد ن زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

|78324 زي|لسيد حج|رق |صم ط|ع |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

69o578  |لبــــ|لحميد عبــــد |عىل عبــــد 
ى
د|حمد ج|ق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

37|24 ن|لمطلبــــ عثــــم|لدين محمد عبــــد|ح |محمد صل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

43|477 ذل|لش|مه محمد |س|حمد | |ره طنط|تـــج

4o3|73 نىح  حسن عىل عزبــــ محمد| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

754969 حمد|هلل محمد |لمعز لدين |محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4o6654 ى محمد|دل محمود |ن ع|رو مي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

5|2664 لحبــــسر|هلل |عمر كرم سعيد عبــــد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

9||398 لسيد سعيد |حمد |رزق  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3288o7 حمد|لرحمن |لدين عبــــد|ل |محمد كم ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

423653 هيم|بــــر|حبــــيبــــه محمود محمد عبــــده  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

458|4o ى يوسف |م ي|وس|محمد  هيم|بــــر|سي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

7764o| لحليم|لسيد محمد ممدوح عبــــد |سهيله  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2|95o3 حمد|يه يوسف ربــــيع | ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

4533|3 ئى|بــــوكن|حمد يوسف عىل |محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

776839 لسيد|حمد |حمد |زق |لر|حمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

7||984 هد|رق مسعد عبــــده مج|ط| رن لمنصوره|صيدله 

|2|73o هلل محمد|بــــ |مصطفى محمود ج دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

223865 حمد فرج|لدين حسن |م |ر حس|من ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

64o96 ي ن|
ى
تـــ صدق شد بــــولس|مي  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o396| حمد|بــــو|لمتـــول |لمتـــول محمد |ء |شيم لمنصوره|حقوق 

237949 لمجيد|لد فوزى عبــــد|عبــــي  خ لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

698727 عيل|سم|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|ورده  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|6737 حمد|هلل عيسوى |هيم عبــــد |بــــر|محمد   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 
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27|85| وى|لبــــرم|لسعيد |دل |خلود ع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

42238 لسيد نصي |مروتـــ مصطفى  هره|لق|بــــ |د|

|35988 عيل|سم|ل |عيل كم|سم|د |سع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

422674 لرحمن محمد جمعه حميده|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

82595 بــــر محمود محمد|محمود ص لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

635|86 لعزيز|هيم محمد عبــــد|بــــر|هد |ن زيق|لزق|ره |تـــج

3525o8 لسيد|حمد زىك |مصطفى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77o954 ى | حمد|مل محمد محمد حسني  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

62o54| لجندى|ئى محمد محمد |لرحمن ه|عبــــد  ط|حقوق دمي

334488 مصطفى ممدوح زينهم محمد سليم  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

8o|627 ي سيد|هيم |بــــر|حمد |محمود 
ى
لدسوق ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

782o4o مه|حمد سل|لصمد |سط عبــــد |لبــــ|رحمه عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

435oo5 هلل|لمعىطي حسن محمد عبــــد|حمد عبــــد| لشيخ|عه كفر |زر

252838 لد|د خ|ر رش|يه مختـــ| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4|4o33 لعزيز عىلي خليل|ل عبــــد|يه جم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

233747 ى عبــــ  حسي 
ى
س|محمد شوق هره|لق|ره |تـــج

45|484 وى|لص|لسعيد محمد |بــــر |حمد ج| لشيخ|هندستـــ كفر 

43|866 هيم عمر خرصى|حمد إبــــر| |حقوق طنط

4343|4 لففى|ح |لفتـــ|ر محمود عرفه عبــــد|من |تـــربــــيتـــ طنط

5o7|26 هيم|بــــر|لسيد |نىح  محمد | ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

462255 حمد|هيم |بــــر|م مسعود |ن عص|نوره |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

9|9694 حمد محمد  |لدين |ل |محمد جم ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

97568 سحر عىل محمد لطفى لمنصوره|حقوق 

8|7|92 لعظيم محمد|سيد محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|678|6 س عربــــى محمد|ء محمد عبــــ|ل| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

775663 هيم محمود|بــــر|هلل محمد |عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8633o5 ي|لش|ح عبــــد|لفتـــ|لقوي عبــــد|مدحتـــ عبــــد
ى
ق |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 

ريتـــ|إلد

6|5634 لفيوم|حمد |لرحمن محمد |عبــــد  ط|ر دمي|ثــــ|
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3275|7 مر سيد يوسف|ريم تـــ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|72625 رص|رس ن|لدين ف|ح |فرح محمد صل ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

8|8599 حمد|حبــــيبــــه محمد فوزي  سيوط|ره |تـــج

|58993 للطيف عىل|حمد عبــــد |يه | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

886735 ى ف|ي حمد |ر |لستـــ|روق عبــــد|سمي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

92o|96 هيم  |بــــر|لكريم |هيم عبــــد|بــــر|رهف  زيق|لزق|حقوق 

|29o39 لجندي|هيم |بــــر|لسيد |حمد محمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4437|3 ق|لسيد مصطفى |سلىم محمد  وى|لشر لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

67849o لنبــــي|هيم محمد عبــــد |بــــر|ل |عمر جم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

66324 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |رس |م ي|هش لفيوم|هندستـــ 

4493oo لسبــــىح|ن طلبــــتـــ |متـــ رمض|م أس|ر ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

23o925 س|حمد محمد عبــــ|هيم |بــــر| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

6926o2 ئيل|مريم سعد فوزى بــــطرس ميخ لمنصوره|صيدله 

4||o5o ي|ر
لعزيز|ن محمد عبــــد |رمض| ئى |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

62o385 ه|أل ى ء حسن محمد حسن معي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

878589 ى حسن  |يم| ن محمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5o283 ن محمد|م رمض|لرحمن هش|عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

965|o لد محمود قرئى|ء خ|رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

45o464 ي عبــــد 
ح أحمد موىسي|لفتـــ|مصطفى |بــــ طنط|د|

4856|| د|لجو|حمد عبــــد |د |لجو|بــــسنتـــ عبــــد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

75|83| هيم|بــــر|هيم |بــــر|لملك حمدى صبــــىح |عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

787363 لم|لحليم س|له محمد عبــــد |ه قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

362|7| حمد عىلي|لد |رق خ|ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o4868 حمد|ل جوده |له جم|ه زيق|لزق|بــــ |د|

35|o57 زق|لر|لحميد عبــــد|ن سيد عبــــد|نوره ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

238o7 رس مصطفى فهىم سيد|ج هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6449o| لسيد|ن أحمد |حمد زيد|م |حس ج|بــــ سوه|د|

475665 ي |لورد|لدين |ل نور|ن جم|نوره
حمد|ئى |ره طنط|تـــج

4|44o| د عىلي يونس|لجو|ل عبــــد|حمد جم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

524o96 ل|لع|د عوض فضل عبــــد|لجو|عبــــد| لي|د سكندريه|ل|بــــ |د|
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357446 ى |م حسن حسن |ء س|رس| لجد|مي  |بــــ بــــنه|د|

543245 ي ك|ء فوزي عبــــد |رس|
مل|لغنى بــــ دمنهور|د|

6o3255 للويزى|د |حمد فؤ|هدى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8649o6 حمد| |وليد محمود عط ي للفن|
|دق قن|لفنى

8o8876 لح|د ص|هلل محمد حم|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

4382|9 رى|لهو|هيم تـــوفيق |بــــر|ميه |س لشيخ|علوم كفر 

5|4337 لفرس|حمد حلىم محمود |ئى |م| |حقوق طنط

4o92o6 هيم|بــــر|حمد رشدى عيد |يدى |ه لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4|66|3 لنمىك|هيم |بــــر|محمد محمود محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|4979 هيم|بــــر|لرحمن |مه عبــــد |س|لرحمن |عبــــد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

7o9|54 هرى مسعد محمد|لط|ديبــــ |حمد | لمنصوره|طبــــ 

|6|8|4 شور|هلل عىلي ع|ره عبــــد |س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

484494 حمد|لسيد |لسيد محمد |عمر  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

||63o2 س|د نصيف غط|بــــسنتـــ عم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|6|99 ل محمد|مه جل|س|ن |رو هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4834o9 ل محمد|لع|بــــرين عىلي عبــــد |ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|7465 لقط|حمد محمد سعيد |يمنى محمود  لمنصوره|بــــ |د|

884549 مح لمع ذىك |فيم س|سي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

495o68 ع|لرف|حمد|حمد محمود أحمد | ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

2|4676 لغريبــــ|هيم محمد |بــــر|بــــ |يه|حمد | عه مشتـــهر|زر

|53947 تـــه|عمر مجدى حسن شح كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o584o ي ص|ل ر|آم
لغيط|بــــو |بــــر محمد |ضى ي صىح طنط

|معهد فنى

87|6o سعد|نوبــــ مجدي شهدي |بــــ| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|2o652 ر|عىل محمد عىل مختـــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

25|52o لسعود|بــــو |لنبــــى |لسيد محمد عبــــد|م |سل| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

33|373 لجود|بــــو|ندى ممدوح يسن محمود  |نوعيتـــ بــــنه

6875|o زى|لمغ|يمن محمد |حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

345888 تـــ صبــــىحي عطيتـــ عبــــد| لحميد يسن|مي  ى شمس علوم عي 

89o692 حمد صبــــره |مد |طمه ح|ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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854569 ن زىكي عىلي|بــــ رمض|يه| ي|بــــ |د|
|لمنى

357o77 لعزيز متـــولي|حمد محمد عبــــد| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

32||8 ل عمر|حمد نبــــيل كم| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

3384|6 لم|زينبــــ محمود محمد محمد س |نوعيتـــ بــــنه

82|93o ر|لستـــ|دي عبــــد|له|دي محسن عبــــد|له|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

|66457 ن|حمد عثــــم|رحمه فوزى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

427443 ن|حمد مصطفى محمد محمد مهر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

296|39 لمجيد|لغنى عبــــد|د عبــــد|عم| رن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

76o4|7 لصغي  موىس|يوسف موىس  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

|6|o23 ي|وى محمد م|لص|يمنى نبــــيل 
ضى ن|علوم حلو

8o5985 ي سعيد|ء جم|رس|
ل ذهنى ي|بــــ |د|

|لمنى

5234oo حمد|لسيد مصطفى |م |ل عص|بــــل سكندريه|ل|هندستـــ 

239676 حمد حسن محمود|ن |كريم كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

463228 حد|لو|بــــد محمود عبــــد|م ع|سل| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

34o7|5 تـــه|هيم شح|بــــر|مصطفى محمد محمود  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

44847o شوح|ل|روق محمد |حمد ف|عمرو  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

64o4o4 لسيد محمد حسينى|طمتـــ |ف زيق|لزق|بــــ |د|

257|54 ى سيف |ي لسعود فطوم|بــــو|لدين |سمي  |بــــ طنط|د|

5|9537 لهميس|لسيد |لسيد |ل |هبــــه جم ره دمنهور|تـــج

4|53o هيم|بــــر|ل عىل |جم| نور هره|لق|ره |تـــج

6|7795 ف ك| يوأن سكندر|مل |أرسر سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

627878 لم|جميل محمد جميل س زيق|لزق|حقوق 

3o659 شد|مريم عمرو نعيم حسن ر ه ى نوعيتـــ جي 

4o7682  |لشو|حمد |ء معوض |لشيم|
ى
م|م|دق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

2|5|o4 هلل|حسن محمد طه عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

32929 لم|ر س|لح مختـــ|يوسف ص ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

772||8 لمنس|هيم محمد |بــــر|حمد |ئل |ن و|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

875882  مني  قرئى محمود 
مصطفى سيوط|بــــ |د|

9o6489 ى |ء محمد |لزهر|طمه |ف حمد |مي  ج|ره سوه|تـــج

7|5655 لمتـــول|لسيد |حمد |خلود  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 
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5o3||8 لحكيم|لسيد محمد عبــــد |حبــــيبــــتـــ  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

|54o87 عمر يشى محمود عىل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

69753o ى رسح| |ثــــري ن عىل|حمد حسي  لمنصوره|بــــ |د|

4o|829 لم|لسيد س|لسيد محسن |محسن  سكندريه|ل|بــــ |د|

7775o3 زى|لسميع حج|لسيد عبــــد|م |حمد هش| زيق|لزق|علوم 

|69364 لحميد محمد|ن محمد عبــــد |يم| ى شمس| لسن عي 

23o692 لسيد|لسيد |يمن |يوسف  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

623344 لمر|لدين |ن أحمد محن  |رو ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

5o4o23 لس مرقص شفيق ج مه|د سل|كي  سكندريه|ل|بــــ |د|

7896|8 د مجدى عدلي بــــولس|مر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

53247 هر محمد صبــــرى|ء مصطفى م|رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|74|85 هيم|بــــر|سلىم محمد متـــول  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

26258| حمد مصيلىح محمد|م |هش ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

792859 ى س|مل عبــــد | لم سلىم|لحميد حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8o2272 لس وسيم ك ي|كي  مل بــــشر ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

79|o5 ي |محمد ن
ى
حمد|جح صدق |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|

(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

6755o6 ه حمدى محمد | لسيد|مي  لمنصوره|بــــ |د|

5|4769 ى مجدى وهبــــتـــ حن|ج |كلي  بــــ دمنهور|د|

63o795 در محمود محمد عىل|لق|مصطفى محمود عبــــد 
بــــ|لخش |

ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

457o36 لرحيم|حمد سعيد محمود عبــــد |حبــــيبــــه  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

35963 لعطفى|لنبــــى |لمحسن عبــــد|رس عبــــد|هدير ي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

762|98 طر|لبــــسيوئى خ|بــــ |يه|م |سل| ره بــــور سعيد|تـــج

7o7538 ن|حمد رضو|نور |رس محمد |يمنى ي لمنصوره|طبــــ 

9o4249 ين محمود تـــميم محمد شي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

42|265 ي 
ى|محمد حمدين مصطفى مصطفى لهمشر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

7o567o لدين عىل عمر عىل|ل |لد جم|خ لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|5648 هيم|بــــر|لمقصود |لسيد عبــــد |ء |لهدى عل|نور  بــــ دمنهور|د|

236953 ه | حمد|حمد حسن |مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

787424 لحميد|لحميد محمد عبــــد|عىل عبــــد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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627|78 تـــ عىل|تـــ فرح|لشح|ء عىل |شيم زيق|لزق|نوعيتـــ 

49222o لنقيبــــ|ئى |لد محمد غيط|عمرو خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43o93 ى حسن محمد ندى سيد حسي  ن|بــــ حلو|د|

772283 دريس|حمد |ل صديق |ن جم|رو زيق|لزق|طبــــ 

49866| لشفيع عقبــــه|لشفيع فرج عبــــد |ن عبــــد |يم| بــــ دمنهور|د|

|5777o ن|حبــــيبــــه محمد فتـــىح زهر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|3||o حمد كريم |ج |حمد م| ج|ره سوه|تـــج

84o445 لحسن|بــــو|دق |لص|طمه محمد |ف ج|بــــ سوه|د|

25|o87 لزير|لحميد |ء عبــــد|محمد جل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

89|577 هيم موىس خليل  |بــــر|جون   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

247|o8 ى  محمد حسني 
محمد مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

7|2477 م يوسف|م|ل|م |م|ل|م |م|ل|دل |حمد ع| لمنصوره|ره |تـــج

239|36 عيل|سم|ء سيد محمد |شيم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

82749| ي عبــــ|م| ي يحن 
حمد|دي |ئى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|55347 لشطوري|ن محمد عطيتـــ |نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|28375 دى|له|ر عبــــد |لغف|مه عبــــد |س|لرحمن |عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

345|5o لرحمن|متـــ سعيد عبــــد|س| |ند ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

428247 لشيخ|سحر مصطفى عيس مصطفى  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8835|4 درس |ن عزتـــ شفيق تـــ|رم| سيوط|بــــ |د|

7o8959 لسعيد|لسعيد محمود |مصطفى محمود  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

898925 ي |طف بــــخيتـــ بــــش|ح ع|سم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

4943|2 د عىلي خليل بــــدر|محمد عم ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

28o335 دم يوسف|م فهىم |له|دى |ف هره|لق|حقوق 

639426 وى|حمد محمد محمود حفن| سيوط|بــــ |د|

764335 ن|لسيد محمود مرج|حمد محمد | ره بــــور سعيد|تـــج

3|9679 ى| |تـــه عط|ء شح|شيم لكريم موىس حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5||o|o |حد |لو|لمنعم محمد عبــــد|ده عبــــد |حم
ئى|لمسلم

ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

764546 حمد مصطفى بــــقشيش|لرحمن حسن |عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

|45993 ه عص| م مرىس محمد|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 
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|59|88 بــــو زينتـــ|محمود محمد حسن محمد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

459||o ف زهويق|بــــوشن|لغنى |منى عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

92o9o9 رى بــــخيتـــ |لبــــ|تـــه عبــــد|هيم شح|بــــر| ضتـــ|ري/ن|سو|عه |زر

8286o2 ي محمود
ي محمود مصطفى

مصطفى سيوط|حقوق 

84889o در مرىسي محمدنور|لق|سمر عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

626743 ر عىل|لدين نص|ل |همس محمد جم زيق|لزق|بــــ |د|

253988 لمخرط|لسيد |ر |لستـــ|لسيد عبــــد|محمد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

84|8o2 حمد محمد|لسيد |لرحمن |عبــــد ن|هندستـــ أسو

7||776 ج|يه حمزه محمد حمزه فر| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|42898 مد سيد|محمد مصطفى ح |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

42|89 دق|بــــتـــ ص|وى ثــــ|ر طنط|من ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

883o|| لحكيم |لد عىل عبــــد|محمد خ سيوط|بــــ |د|

765|73 لرحمن محمد بــــخيتـــ حميد بــــخيتـــ|عبــــد  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

89442o حمد فرهود محمود |ء |شيم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o7573 ن محمد حسن محمد|م شعبــــ|ر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4992o| تـــه حلوه|حمد شح|ء محمد |ل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

254686 لغنى|رص زىك عبــــد|حمد ن| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

632952 لسيد|ر |لستـــ|ئل عبــــد |و| ند زيق|لزق|نوعيتـــ 

33o942 م خليل عليوتـــ|عمرو حس |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

87785| بــــوزيد |حمد محمود |ن |يم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9|9||2 ى |ره هم|س م محمود حسي  سيوط|تـــمريض 

252o4| عد متـــول|حمد مس|م |سل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

257276 م|لبــــر عل|جر حمدى عبــــد|ه تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

636698 ر محمد عفيفى|لستـــ|رص عبــــد |لن|محمد عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

837o85 لقوي محمود|لطيبــــ عبــــد|ء |زهر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

764272 وه|ء عىل محمد عوض بــــقل|ل| ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

67559| ن|حمد محمد بــــدر|محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

8935oo لعزيز |مد حمدى عبــــد|ح| دين سيوط|تـــربــــيتـــ 

348452 هيم|بــــر|لبــــ |بــــوط|لبــــ |بــــوط|رتـــ محمد |ي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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6|9o75 ر|لف|لمتـــول |طف |منيه ع| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

49424o ن|لعري|م |لسل|رق محمد محمد عبــــد |محمد ط ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3242o4 ن عزيز|يكل مجدى سمع|م |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

|4o89 ن حسن|سلىم محمد رمض ن|هندستـــ حلو

|3|o96 بــــوبــــكر صديق|حمد مصطفى | ى شمس هندستـــ عي 

5987o ى فتـــىحي | حمد|حمد حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8|6o79 ح|ط مفتـــ|م شو|لسل|كريم عبــــد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

64552 ح|لفتـــ|ء محفوظ مصطفى عبــــد |رس| لفيوم|حقوق 

26524o هيم|بــــر|ج  محمد |دى محمد ن|ش ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

543554 لحميد عمر|بــــسمتـــ جبــــريل عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

54665o ح|بــــوبــــكرسعيد مصبــــ|لعظيم |ئى محمود عبــــد|م| |حقوق طنط

53oo54 د بــــرغوتـــ|ض ج|محمود ربــــيع ري ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

4994o3 ر|لفضيل أبــــو سيف دغ|مي محمد عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8949|| ن |ن محمود رضو|يوسف رمض تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

542638 لكريم|حمد محمد عىلي عبــــد|رحمه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|7489 لعظيم|م محمد عزتـــ عبــــد|حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o|o38 د|لجو|عمر محمد محمد عىل عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

255645 ن أبــــوريه|عثــــم| م رض|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5268|| ف صل|لرحمن |عبــــد مل|لدين ك|ح |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o947| أحمد وجيه أحمد سيد أحمد طلبــــه |ره طنط|تـــج

677373 لمتـــول|م |لسل|لحميد عبــــد |حمد حمدى عبــــد | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

699o27 م|حمد سل|د |لسيد حم|ء |لزهر| لمنصوره|بــــ |د|

753o46 م محمد شكرى فرج|سل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

335|23 ن محمد|دل رمض|مل ع| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

865967 ن فكري|م سليم|ء عص|سم| |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

9238|7 ء حسبــــ محمد حسبــــ |ول ج|ره سوه|تـــج

428225 ر محمد محمود|لنش|لسيد |يه | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

75|364 ن أحمد محمد|حمد شعبــــ|م |سل|ل|سيف  هندستـــ بــــور سعيد

4o23| هيم|بــــر|لعظيم |محمد سعيد عبــــد د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 
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62|595  عبــــد|مريم رمض
ى
لعوضى|لعزيز |ن شوق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

35488| |د ند|زي ج|دتـــ ربــــيع غ|غ ى شمس|زر عه عي 

893|69 ره |هر رجبــــ عم|لط|زن |م سيوط|عه |زر

83|682 حمد|روق |حمد محمد ف| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

677642 ى |لسيد |محمد  ز|لرز|لسيد حسي  لفيوم|هندستـــ 

834277 مد|لصبــــور ح|مه محمد عبــــد|س| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

494968 لدين عيسوى|ح |ء يىحي صل|بــــه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

769|89 هيم|بــــر|ن |م سلم|ن س|يم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

6295|2 ى|محمد  ف محمد محمد حسي  رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75|86o ج|تـــم حسن فر|سيف ح ى شمس| لسن عي 

32|9|4 ي
م|م|حنفى حسن | دئى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2536|| بــــيل|حمد مجدى سعد ق| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

69|8o9 م محمود|لسل|لسيد عبــــد | |محمد رض لمنصوره|بــــ |د|

48723 يز محمد عىل|رس ف|ي دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

22398o ه | لمنعم محمد|هيم عبــــد|بــــر|مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

3|5o99 ي حلىمي حن لس خي  |كي  ى شمس|تـــج ره عي 

33727 دل محمود محمد محمود|هلل ع|منتـــ  هره|لق|ره |تـــج

63o876 لبــــدوى|حمد |لسيد محمد |دل محمد |ع زيق|لزق|حقوق 

446276 ف حسن محمد | هيم|بــــر|رسر سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

42833| ى|لم ي|ن س|جر شعبــــ|ه سي  |عه طنط|زر

5o242| دتـــ|هيم زي|بــــر|هلل |حمد عبــــد |محمود  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7o8975 عيل|سم|دق |لسيد ص|عيل |سم|خلود  لمنصوره|بــــ |د|

343967 لرحمن|حمد عبــــد|ن محمد |يم| سيه|نوعيتـــ عبــــ

53o393  محمد زيد|ه
ى
بــــوشعيشع|ن |له صدق ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

|78236 لعزيز|حسن محمد حسن عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|o|o7 ى سعيد  ى|حسي  حمد حسي  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

6373oo هلل|لسعيد محمد محمد عبــــد |مصطفى  لسويس|معتـــ |علوم ج

284242 ى نبــــيل نجم |ي لدين محمد|سمي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

248283 بــــو حصوه|رحمه يحن  مسعد محمد  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 
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8345|4 لعزيز|رص محمد عبــــد|لن|جر عبــــد|ه |نوعيتـــ قن

766993 لجندى|وى رشيد |محمود محمد عل ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|35683 بــــى خليل|مبــــ|دل |جر ع|ه ى شمس|د| بــــ عي 

7o|223 د|لعوضى طر|محمد مجدى حلىم  لمنصوره|ره |تـــج

88o326 بــــيشوى ممدوح فهىم لبــــيبــــ   سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

345598 متـــ عيد عليوتـــ|س|سلوى  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

47499 م بــــدوى|م|حمد جمعه | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3325o5 لحميد فرج|طمتـــ فرج عبــــد|ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

693275 يف | |حمد من|حمد |حمد رسر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

84o|5| حمد|ء جعفر عىلي |رس| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

835688 ىطي|لع|ر محمد عبــــد|لستـــ|عبــــد| رند ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

7|5o2o ى عبــــد |ل|  حسي 
لعزيز|ء مصطفى س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

5|9256 ف عبــــد |ميمه | هيم|بــــر|مل |لعظيم ك|رسر تـــربــــيتـــ دمنهور

37773 ي
ي حلىمي | دئى

حمد صبــــيح|مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

633687 ح|لفتـــ|عىلي محمد عىلي عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

336o75 ى عبــــد|ه س|لحليم عبــــ|جر حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

33|376 ج|ر حج|لغف|لرحمن عبــــد|حمد عبــــد|جر |ه |صيدله طنط

423934 لعزيز|لسيد عبــــد |دل |عهد ع سكندريه|ل|بــــ |د|

|48654 رتـــ|لقوى عم|ئل عبــــد |و| رن هره|لق|ره |تـــج

53273 لخي  عويس|بــــو|ل |ن جم|رمض يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

772677 ل أبــــو ديه|لع|لسيد محمد عبــــد|حمد |محمد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9o786o حمد |لسيد |عمرو محمود  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

877569 ه س مح سيد محمد |ني  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

452||3 حمد|هلل سيد |هلل معوض عبــــد|عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

539744 لمجيد محمد|ن عبــــد |بــــ رمض|يه|خلود  لمنصوره|حقوق 

||8|5| حبــــيبــــتـــ محمد حسن محمد ى شمس| لسن عي 

69|95 محمد جمعه حسن| نور لفيوم|بــــ |د|

359o|| ى عىل محمود حج زى|حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

525979 ي بــــش|دمي
ى
ي|ن مجدي شوق سكندريه|ل|هندستـــ 

9o|4|o مد سيد |لرحمن حربــــى ح|عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر
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89o2|| روس |سك|ل مني  |نه جم|دمي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

496373 ى قلقيله|لخ|م عبــــد|ندى س لق حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

37|73 حمد محمد|حمد |محمد مصطفى  هره|لق|حقوق 

835|77 لرؤف عىلي محمد|جر عبــــد|ه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

369|75 هلل|هيم عبــــد|بــــر|هلل |م عبــــد|هلل س|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7|2o98 لقدوىسي|لىح |لىح عبــــد |ن محمد عبــــد |نور لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2o568 مرزوق| حن| ديفيد زكري ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85394| لس مجدي يوسف يس كي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

9|5|7o د محمد |ء محمود ج|ول ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|28o8o لسيد مصطفى|محمود شكرى محمد  هره|لق|هندستـــ 

242828 زق محمد|لر|زق سيد عبــــد|لر|عبــــد لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

8389o6 مدينه سيد عمر عىلي |نوعيتـــ قن

342o33 بــــ|ح محمود حسن حج|لفتـــ|رتـــ عبــــد|س ى شمس| لسن عي 

337726 عيل يوسف محمد مصطفى|سم|محمد  |نوعيتـــ بــــنه

242769 لدين محمد حلىمي|لدين حلىم سعد |سعد  هره|لق|حقوق 

75993| ن|عيل عطيتـــو زيد|سم|ء |سم| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

26339o وق  لجمل|عيل |سم|شد |هيم ر|بــــر|رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

7395| حد|لو|شكرى سعيد عبــــد| عل لفيوم|حقوق 

82o|53 رحمه محمد طه بــــكر ي|بــــ |د|
|لمنى

477|93 عيل|سم|مل |عيل ك|سم|محمد عمرو  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8o9|46 لحكيم|بــــ عبــــد|لوه|محمد عبــــد| رش ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|29836 لسيد|د |حمد فؤ|هد |ن ن|حقوق حلو

9|9983 وس |ك تـــ|ميشيل سدر| دون|م ورصى ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

69o6o هلل مصطفى|هدى رجبــــ عبــــد  لفيوم|بــــ |د|

428634 ر عبــــيد|لستـــ|حمد عبــــد |خلود محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9||882 يف  حمد عىل بــــديوى |رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

5o9786 حمد|م |لسل|خميس عىل خميس عبــــد  بــــ دمنهور|د|

4974o6 ى خ|ي رفىل|ل|ل |لد كم|سمي  ى شمس| لسن عي 

248463 ي
لكرش|حمد |حمد |م |حس| دئى |كليتـــ هندستـــ بــــنه

6o7544 لبــــطل|محمد محمد | مه |تـــربــــيتـــ طنط

9o928o ه  |لل|بــــر عبــــد|ضى ج|لق|هلل |عبــــد ج|هندستـــ سوه
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862o8 لم|حمد مصطفى محمد س| ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

|46o84 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|مر عبــــد |تـــ| ن|ر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

79|492 محمود عطيه| م رض|ريه ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

35487 حمد محمد تـــليمه|لدين |د |حمد عم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

35||99 زق|لر|ئ  محمد عبــــد|عىل محمد رج ى شمس صيدله عي 

76o54o رف محمدين|رق ع|ء ط|رس| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

32|6|5 هلل سيد|عمر محمد عبــــد ن|بــــ حلو|د|

|4o286 ط|فع قي |لش|ح |ديه نبــــيل صل|ه تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

266387 ن|يه محمد مصطفى سليم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

5649o ى|لرحمن ثــــروتـــ محمد |عبــــد مي  حقوق بــــنى سويف

248487 ع|بــــو در|ل |زم جل|ء ح|ل| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

6|82|2 يد|لبــــدوى ف|لسيد |وليد | ي|م ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

684728 ز عوض|لبــــ|ن مجدى عبــــده |يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||5397 لفى|ل|م |م محمد س|حمد هش| |ل|ج ى شمس|تـــج ره عي 

244o38 سيد مجدى سيد جمعه ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

96578 حمد|هيم |بــــر|طه حنفى  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

8|2246 هلل زين محمد محمد|عبــــد ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

295o4 ى|ح ي|لفتـــ|عمر محمد عبــــد سي  هره|لق|هندستـــ 

7|2o26 ى|لسيد يوسف ل|عزه محمد  شي  لمنصوره|ره |تـــج

2|4965 م محمد مصطفى|رس س|م ي|س هره|لق|ره |تـــج

6|4624 مر|ح ع|لفتـــ|زق عبــــد |لر|رق عبــــد |مصطفى ط ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

9|98| بــــي|محمود محمد محمود عر لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

77o477 للطيف بــــكر|لسيد محمد عبــــد |هلل |عبــــد  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

|9285 لحليم قطبــــ|هيم عبــــد |بــــر|م |هيم حس|بــــر| حقوق بــــنى سويف

7|933 لسيد|بــــ |لتـــو|ء ممدوح عبــــد |ل| لفيوم|عه |زر

76|457 مد|لرحمن ممدوح عىل ح|عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

262396 ى محمد |س|د |زي لمليىح |مه محمد حسي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

626288 هيم|بــــر|مد |هيم ح|بــــر|ء سعد |دع قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر
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825659 ميمه حمدي حسن محمد| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|24o65 هلل|محمد سمي  محمد عبــــد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

78654| ج |د بــــلتـــ|ج  فؤ|هيم بــــلتـــ|بــــر| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

29|4|5 لمحسن محمود|م عبــــد|ره هش|ي ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

372757 رك|رص عبــــد ربــــه مبــــ|جر ن|ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6|64|3 لصعيدى|لحليم |حمد عبــــد |ء |رس| لمنصورتـــ |تـــمريض 

5|92o6 لمجيد خروبــــ|ن سعد عبــــد|ء رمض|آل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3|6555 لوئ عىل صبــــرى بــــدر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|255oo م محمد|م مصطفى تـــم|محمد هش بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8|872 عيل|سم|لسيد |حمد عبــــد |سمر  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2766o6 |لمل|رق محمد عىل |تـــفى ط ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6|oo2 ى عبــــده|محمد عبــــد  لحكيم حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|47||9 م محمد سعد نرص|محمد هش لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

89o23| لحليم خليل |خليل عبــــد| مه سيوط|علوم 

767534 لعدوى|لسيد |ن مجدى |نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

262|| دم|ح خليفه |لفتـــ|محمد عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

786o84 خلود محمد عمر عىل عمر سيختـــ زيق|لزق|نوعيتـــ 

845563 ندي محمد مرصي حسن ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

894876 لحميد |رص رجبــــ عبــــد|لن|محمد عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

242865 ن محمود|محمد محمود شعبــــ ن|هندستـــ حلو

625376 ف |هيم |بــــر|  موىس عليوه|هيم |بــــر|رسر
ى
لدسوق زيق|لزق|حقوق 

777584 ى |ي حمد فهىم أبــــو عجوتـــ|سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

|5249o رى محمد محجوبــــ|نص|ح |صم صل|ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

296656 ش محمد|بــــورو|قمر وليد محمود  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

86769| حمد|بــــدين |ء حسن ع|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|26466 عيل|سم|سهيله سمي  فوزي  ى شمس|تـــج ره عي 

5o44|4 ئى حمدى محمد محمدعبــــيد|أم لشيخ|عه كفر |زر

438692 لدغيدي|لمنعم |بــــر محمد عبــــد |محمد ج لشيخ|علوم كفر 

34|242 بــــورقيتـــ|هيم مصطفى حسن |بــــر| |محمد رض ى شمس|تـــج ره عي 

4||o73 لم|لرحمن س|خلود محمد عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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684o54 |لعط|بــــو |حمد نبــــيل عطيه عوض | لمنصوره|ره |تـــج

|44635 م|م|مه حلىم |س|محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o2932 ى شح| لح|ن ص|تـــه سليم|بــــوسيفي  ي|طبــــ 
|لمنى

44985| م|لغن|بــــ |لوه|لدين حسن عبــــد |م |م حس|مر |هندستـــ طنط

263|5| بــــ فتـــوح عىل خليل|لوه|سنيه عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

5|5o6o لوكيل|مريم مصطفى رشدى حسن  |حقوق طنط

2334o5 ى غيض|رق |يسه ط|م ن|نور حسي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

623o54 هيم موىس|لحميد إبــــر|كريم سمي  عبــــد ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5|8376 م|م|ل|ل محمد أحمد |ء كم|أل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

89627| لرحمن  |لمحسن محمود عبــــد|يدى عبــــد|ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

357874 حمد محمود عىل|متـــ |س| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

444766 لعزيز محمود أرز|رق عبــــد |كريم ط سكندريه|ل|هندستـــ 

239886 محمود عمر محمود عبــــده هره|لق|ره |تـــج

63|93| لد عطيه|يمن خ|ره |س زيق|لزق|بــــ |د|

26263o بــــو ذكرى|هلل مصطفى |حمد عبــــد| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

76596| د|تـــ محمد رش|د|د محمد س|ندى رش نوعيتـــ بــــور سعيد

6|||4o لبــــرج |لحميد |ح عبــــد |لفتـــ|يوسف عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

362766 ف طه منسي|محمد  رسر |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

356856 رى|لفتـــوح بــــند|بــــو|ء مجدى |رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

284794 ى|رس| ء بــــدوى محمد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3|8993 مه|لسيد سل|ح |ريم صل ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

43474 حمد|هر سيد |ن م|ره شعبــــ|س ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

277475 حمد محمد بــــدر|محمود  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6o27|7 لدين|لمعبــــود عز |عمر فوزى عبــــد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

626o94 هيم|بــــر|محمد محمود محمد  زيق|لزق|حقوق 

36|oo6 لمؤمن|ن عبــــد|حمد سعيد زيد| |ره بــــنه|تـــج

243567 م|م|بــــ |لعظيم حج|هدير عبــــد هره|لق|حقوق 

855o9| ي
د نرص|نرص فؤ| سلفى ي|بــــ |د|

|لمنى

759926 حمد حسن|حمد محمد |ء |رس| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج
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245638 ح جمعه|لفتـــ|ن عبــــد|عمرو رمض ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

7|8o43 لحديدى|حمد |هيم |بــــر|حمد |حمد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|2oo42 ى مي  نيس رسور|فيليبــــ | كي  هره|لق|م |عل|

333695 لسيد عيس|م |حمد هش| ى شمس حقوق عي 

25o326 ى مصطفى|بــــسمه جم ل محمد حسني  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

3|8|48 مل|ح محمد ك|يوسف صل ى شمس|تـــج ره عي 

3386|5 ق|رس محمد جوده |يتـــ ي| وي|لشر |طبــــ بــــيطرى بــــنه

845787 دم|زينبــــ محمود محمد عىلي  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

77o|64 دى نوح|له|لدين محمد |مجد يوسف عز|معتـــز  زيق|لزق|ره |تـــج

|24359 ى حسن|لدين |م |سلىم عص حمد حسي  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

755968 محمود حسن محمود حسن ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

752488 حمد يوسف|لسيد |م |يوسف عص لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

9o6389 | لوف|بــــو|نور |رص محمد |ء ن|سم| ج|طبــــ سوه

|7o848 لمقصود|عيل عبــــد |سم|رق |وليد ط هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|99|7 يس يونس|لح|ء منصور |رس| ى شمس|زر عه عي 

49584o ن|مل محمد مهر|رق ك|ضى ط|ر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

83877o لكريم سيد|جر محمد عبــــد|ه |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

3|5|oo لس دين بــــتـــ|ر عجيبــــ ثــــ|كي  هره|لق|ره |تـــج

6|7246 لسيد|ل محمد محمد |جنه جل لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

327767 لحميد|ل مجدى محمد فتـــىح عبــــد|م| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

849888 لعدوي|حمد |لفتـــوح |بــــو|لسيد |مي  لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

3||677 لحميد|ح عبــــد|لفتـــ|صهيبــــ عمر عبــــد ن|هندستـــ حلو

236882 م|م|ن |مد مصطفى سليم|جر ح|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5o9733 ف |حمد | هيم محمد قطبــــ|بــــر|رسر سيوط|بــــ |د|

25o486 |لمو|هلل عزتـــ محمد |منه 
ى
ق لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9229|9 نوبــــ رزق سيدهم شنودتـــ |بــــ| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|7|839 ن|لمعىطي عمر|لفضل عبــــد |بــــو|لؤى سمي   لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

6939|| حمد مرغنى حسن جميل|مل |ك لمنصوره|بــــ |د|

243255 محمد| لعل|بــــو|ن |جر رمض|ه ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 
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34878| لح|يدي سعيد محمود ص|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

67|82 د محمد كرم طه محمد|تـــسنيم عم لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

335262 ى  لسيد محمد|م خي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|6|7o6 يف عىلي ف|زي زع|د رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

479758 ن|لسميع أحمد نعم|ن عبــــد |لدين شعبــــ|بــــ |شه سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

4|9727 زى|حمد غ|لمهدي |لمهدي |محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

6|6267 ى|بــــو |هيم عىل |بــــر|فرحه  لحسي  ط|بــــ دمي|د|

83||8o ى محمد|حمد حمدي | مي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

443899 محمود محمد موىس| نور سيوط|عه |زر

2288|4 وق حس م محمد نظىم|رسر هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

322|o| لزنقىل|لعظيم |ن حسن عبــــد|نوره لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|758o4 ى|حمد نج| ح شفيق محمد حسني  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7246| ر عىل سيد عيد|من لفيوم|طبــــ 

756638 لم|ن س|طمه محمد سليم|ف ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

753752 ن|م|لسيد |لد يوسف |خ| سم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

448o93 وق نرص محمد عبــــد لرحيم|رسر ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

4o625| حمد|ج |لصبــــور محمد فر|مريم عبــــد  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

25294 هيم|بــــر|لمعز |مينه مصطفى عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

535335 ح عىل|لفتـــ|هيم محمد عبــــد|بــــر|ندى  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

88|545 بــــتـــ سيد محمد |حسن ثــــ سيوط|حقوق 

66373 ح محمد|لد صل|محمد خ لفيوم|بــــ |د|

7828o4 ى س|ل محمد |نه ر|لم عم|مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

867732 ي 
ى
لحليم|حمد عبــــد|مروه شوق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

896556 هيم يعقوبــــ  |بــــر|مه |س| |يلون| قرص|ل|فنون جميله فنون 

|47823 ز|لبــــ|هيم |بــــر|رس محمد محمد |ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|3o86o عيل محمد|سم|رص |نور ن هره|لق|بــــ |د|

9|628| ى وس  |هلل تـــ|روق عبــــد|ف| مي  ورصى دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

264o89 لمرضى محمد|ء محمد عبــــد|سم| |ره بــــنه|تـــج

6873o8 لسيد|حمد محمد عجيبــــ محمد | لمنصوره|حقوق 

348697 ح عىل متـــول|يتـــ نج| |تـــربــــيتـــ بــــنه
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679|o8 دل عوض محمد عوض|محمد ع لمنصوره|بــــ |د|

832|9| ي
محمد عنتـــر حمدي حنفى |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 

ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

6|98o| بــــ| حمد مجدى محمد شخي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

28443| هيم فيصل|بــــر|رس سيد |هلل ي|منه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

89626| لمرصى  |عيل |سم|ن مصطفى |يم| ج|ره سوه|تـــج

|3457o يف حسن حج ى رسر ج|حسي  سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

336578 ورى محمد مرزوق|د مغ|منيتـــ عم| ى شمس علوم عي 

82684| حمد مغربــــي محمد|مه |س| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

882|o6 مل محمد  |ن مصطفى ك|مهر سيوط|ره |تـــج

253554 بــــى|مبــــ|ل|مل |ن مصطفى ك|يم| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

373589 هلل||د حن|بــــيشوى سعد فؤ ى شمس صيدله عي 

86|9o2 ي سيد|عبــــد
ى
لرحمن صديق صدق دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

834568 تـــ مغربــــي|نسمه محمد شح دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

8o|987 ن محمد|حمد حسن رمض| ي|بــــ |د|
|لمنى

|43299 حمد|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

24598 ي محمد|سهيلتـــ ح
تـــم حسنى حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن

ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

357o87 لدين|ل |حمد كم|ل عزبــــ |جم |ضتـــ بــــنه|علوم ري

3|526 دق تـــوفيق|دق محمد ص|ر ص|من هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o92o4 ي|هدي محمد 
ى موىسي مصطفى مي  ي|تـــمريض 

| لمنى

6o853| لبــــقرى|هيم |بــــر|حمد |هند  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

3495|4 حمد عزيز محمد محمد| |ره بــــنه|تـــج

9|85|o سم محمد |لق|بــــو|ء طلعتـــ |لزهر|طمه |ف سيوط|بــــ |د|

449644 لمطلبــــ عيس|لد طه عبــــد |حمد خ| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

75|269 لسيد محمود محمد عىل|هلل |منه  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

63o579 ى|حمد عبــــد |محمود  لمنعم حسن حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

|57|o7 يف ح|ل عبــــد |ن جم|نور مد|لعزيز رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|45|| محمود محمد محمد محمد ي|علوم 
|لمنى

|299|2 حمد|رضوى سيد محمود  هره|لق|بــــ |د|
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5|5|35 حمد|لمجيد |تـــه عبــــد |عىل شح| ند بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

9|7555 ن سيد حسن  |ء رمض|صف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

3o29| ي 
د معوض|حمد محمد ج|منى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

354942 هلل|حمد عبــــد|ندى يحن  محمد  عه مشتـــهر|زر

326o97 لسيد|لنبــــوى |يز |ر ف|من ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

756|84 ل محمد معوض|مؤمن جم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

768753 حمد عزيز سليم|محمد  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

296326 ى|م محمد |بــــسنتـــ هش نور حسي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

446655 حمد حسن مصطفى|بــــر |حمد ج| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

248733 هيم مصطفى أبــــو عيس|بــــر|ئى |م| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

362652 هيم موىس|بــــر|ن سعد |ليىلي ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

426629 ن|تـــ شعبــــ|لشح|دل |ميتـــ ع|س سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

8957o7 ف سيد عبــــد|ء |رس| هلل  |رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9o2o96 ه محمد | د |لجو|حمد عبــــد|مي  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

|3558| لعظيم محمد|لدين عبــــد |م |ن عص|نور ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

23465 بــــ محمد|لوه|عمر محمد سيد عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

32968 م عيسوى|جمعه تـــه| دين هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85o786 ي محمود خرصى ف
ضل|منى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

428438 ن محمود محمد عىل ليله|نوره |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4o5443 هيم صبــــرى|لدين محمد إبــــر|ء |ح عل|سم سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

35||o6 لمؤمن|سهيلتـــ محمود محمد عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

85897o ي صديق محمد| لي|د يحن  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o739o دي|بــــوش|متـــ محمد محمد |س|هند  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6o5957 حد|لو|دى عبــــد |له|لغنى عبــــد |عمر عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

8945|| ل |لع|بــــوزيد عبــــد|محمود شوكتـــ  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

883935 رزق فرج | مريم عط سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o465o بــــى|مبــــ|لحسن |بــــو|بــــى |مبــــ|لد هريدى |خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

452273 حمد عيس|لنبــــى |حمد محمد عبــــد | لشيخ|بــــ كفر |د|

|74393 ى|م محمد محمد |سل| لخرصى ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 
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5o2428  محمد |مصطفى 
ى
هل|ل|لسيد سيد |لسيد شوق تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

846393 ى مي  هلل|جورج نظىمي مكرم | كي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

4|6559 بــــ تـــوفيق طه بــــقوش|يه| لشيخ|ره كفر |تـــج

463256 كر|د عمر عس|لجو|ح محمد عبــــد |سم لشيخ|عه كفر |زر

755282 لودود|ن عبــــد |م فرح|رودينه هش ره بــــور سعيد|تـــج

28|54 حمد خليل عىلي|بــــسمه  ى شمس| لسن عي 

33348| ف عز|هر |م لعربــــ محمد|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9233| ح عىل محمد|محمود صل ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

437428 ج|لسم|ن |لد طلعتـــ عىل سليم|خ لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

29652 لعظيم خليفه|لرحمن محروس عبــــد |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

2536o7 ر|لنج|هلل |لعزيز فتـــح |حمد عمر عبــــد| ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

4o584 م سعد حسن قطبــــ|ريه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9o8||6 د |يز فؤ|ر تـــيسي  ف|مي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|5o776 لحسينى|لدين |حمد فريد عز | ن|بــــ حلو|د|

366||3 ل|لع|يز عبــــد|بــــسمتـــ سعيد ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o852 حمد حسن|ء محمود |رس| لفيوم|لعلوم |ر |د

699|57 ه ع| يد محمد خميس|مي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

635629 هلل محسن لطفى عىل|منه  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|32547 ج  عدل صموئيل|مريم ن ى شمس|د| بــــ عي 

2423o| لمجيد|حمد محمد عبــــد|منيه | هره|لق|ره |تـــج

632976 س محمد|حمد محمد عبــــ| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

8o8o4o لحكيم|بــــوسمره عبــــد|مل سيد محمد | ي|بــــ |د|
|لمنى

55439 ه سيد مصطفى محمد| مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

544oo ن محمد|م عثــــم|حمد محمد س| حقوق بــــنى سويف

26|o|2 هيم محمد|بــــر|دل |مريم ع ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

462|38 ظو|لرحمن  بــــظ|هيم عمر عبــــد|بــــر|هر |ط لشيخ|ره كفر |تـــج

484745 ى عبــــده خلف|حمد |لدين |م |حس مي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

44756| هيم بــــخيتـــ|بــــر|ن |لد عمر|بــــسنتـــ خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 15543 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8595|3 س|د غط|نوبــــ نتـــعي فؤ|بــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

44o8|| حمد محمد|رس |حمد ي| لشيخ|طبــــ كفر 

264256 ى|بــــو|ن محمود |يه رمض| لعني  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

54956 ى سيد|بــــو ي|دتـــ جمعتـــ |مي سي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5||745 ز|لسيد در|يد |ف| محمد رض ج|بــــ سوه|د|

344o|2 ى قطبــــ|م محمد|ر عص|ثــــ| لخرصى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

633896 لدين|محمد أحمد مني  مىح  زيق|لزق|نوعيتـــ 

272628 مل جمعه|محمد يوسف ك ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

85|o2| حمد|هبــــه محمد محمد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

249|o8 ن|لم|ن س|للطيف مرو|ء عبــــد|سم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

25727o لخول|مني  فتـــىح | مه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

49||83 لخطيبــــ|ره طه محمد طه |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

844234 لس ن جح بــــولس يوسف|كي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

92ooo9 ء عىل محمد  |بــــ عل|رح ج|بــــ سوه|د|

6|6238 ء غريبــــ عىل علوش|ل| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

349649 فتـــ خميس حسن|م ر|سه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

363533 ئى حسن محمود|ء ه|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o2665 لجوهرى|يه تـــوفيق محمد رفعتـــ تـــوفيق | لمنصوره|هندستـــ 

268|83 يف يف رسر يف سعيد رسر رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

9|22|7 حمد |مد عىل |محمد ح ج|بــــ سوه|د|

479o69 لعزيز|رص محمد عبــــد |محمد ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

322248 بــــى|ن محمود عر|شوق رمض ى شمس حقوق عي 

6|o68 م قرئى جودتـــ|س| ند|ر بــــ بــــنى سويف|د|

4|597o ى عبــــد ربــــه|ل رمض|نو ن متـــول حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

83958 لفضيل|ل تـــوفيق عبــــد|محمد جل لمنصوره|حقوق 

96oo| حمد|مي  محمد سعيد | ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

8o46o9 ى وجيه سيحه نصيف| كرستـــي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

|2986o حمد|حمد |م |سلىم هش ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

62268o لحليم يوسف محمد|رس حمدى عبــــد |ف ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي
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44o224 لرحمن زردق|ل محمد عبــــد |ريم هل لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

44|584 وى|لبــــهنس|لمطلبــــ |د عبــــد |لجو|ء عبــــد |سم| لشيخ|ره كفر |تـــج

|27299 لح|شم ص|ئى ه|لرحمن محمد ه|عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

2|6|36 ى محمد |حمد هش| لسبــــع|م حلىم حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

226|73 ى محمد  لسبــــىك|محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

862765 حمد|رص يوسف |لن|لرحيم عبــــد|عبــــد ي للفن|
|دق قن|لفنى

257778 رق ربــــيع حنفى وهبــــه|ط ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|66949 حمد محمد فرج|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o||67 ى جدى موىس خليفتـــ|م| مي  زيق|لزق|بــــ |د|

|443o9 ي بــــيومي
مجدى محمد مصطفى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

437o|6 بــــوحسن|ش متـــول محمد |لدمرد|ء |سم| لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

4945|| لزوبــــي|لحميد قطبــــ |م قطبــــ عبــــد|حس |ره طنط|تـــج

||9|97 ى|م عيس موىس عبــــيد| رتـــي  ى شمس صيدله عي 

52|592 ين عشم وى حسن|وى محمود عشم|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

689569 هيم صىل|بــــر|حمد |ن بــــدر |رو لمنصوره|عه |زر

48355o ر محمد يوسف|سهيلتـــ محمد عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

844253 ي عبــــد
حمد|لحميد |كريم مصطفى ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

|52296 مه|ك سل|لمل|سكندر عبــــد |دى |ف ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4o59| ل|حمد غ|طف |ن ع|نوره عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

462|22 ر|لنج|حمد |حمد|حمد سيد |حمد |سيد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9||9|| لمجد عىل محمود |بــــو|ل |كم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6||877 لحليم|نبــــيل محمد عبــــد | لي|د زيق|لزق|عه |زر

8585|5 ي ك| ن|مل روم|سحق خي  ي|بــــ |د|
|لمنى

6o76o8 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |حمد |لسيد |ء |سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|7o3o| رس فتـــىح يوسف|بــــ ف|رح |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

8o84|7 هيم محمد|بــــر|ل |هلل جم|منه  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

273447 زق محمد عىل|لر|عبــــد| ند ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

7|76o8 ى عىل غ|ي نم|نم حسن غ|سمي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

622447 ود|ل عوض د|رس عوض جم|ف ط|هندستـــ دمي
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758738 ى   حسي 
 مني  مصطفى

لبــــصيىل|مصطفى ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|22||3 لحميد عوده|د عبــــد |حمد عم| ى شمس هندستـــ عي 

639483 ل غريبــــ|لع|ح عبــــد |ن محمد صل|نور زيق|لزق|علوم 

88527 لح عىل ليثــــى|دل ص|يه ع| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

3|788 ندى سليم|ل غ|م طل كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

33o33| ف عبــــد|ء |سم| هيم|بــــر|لسميع |رسر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6274o2 حمد حسن أحمد حسن| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

6993|8 لعزيز|حمد عبــــد |حمد محمود | لمنصوره|بــــ |د|

4o3247 حمد|حمد |هيم |بــــر|ء محمد |رس| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

9oo|6| ى عىل |سل| لسيد |م حسي  ج|علوم سوه

9|o8oo روق محمد |حمد محمد ف| ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

4293o8 مه|عيل ش|سم|حمد |يمنى محمد  |بــــ طنط|د|

765696 حمد عيس|حمد محمود |محمود  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

793626 ئيل|لملك ميخ|تـــه عبــــد |نوبــــ شح|بــــ| زيق|لزق|حقوق 

6|9o72 هلل|ئى عىل حسن عبــــد |أم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

44447| |لسعيد ند|مروتـــ أحمد محمد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

854229 للطيف|مريم عىلي محمد عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

546589 ه سعيد عبــــد| هيم|بــــر|د عطيه |لجو|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|5974 لم|دى محسن محمود عىل س|ش معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

446696 ر|لغنى مختـــ|ح محمد عبــــد|كريم صل |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

24688o ف |مه عثــــم|س|م |هش لدين|ن رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

76|843 ن عىل محمد حسن|رو لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

437o|8 لعزيز عليبــــتـــ|ء محمد عبــــد |سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4|433| لرحمن|يمن فتـــىح عبــــد|ره |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6267|5 حمد |ح |لفتـــ|لدين عبــــد|ح |محمد صل| ي|م
زردق

ى شمس| لسن عي 

638545 شم أحمد|لسيد ه|محمد | نور ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

55o7o دتـــ|مل حم|حمد ك|متـــ |س| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

62235| ميط|ح مصطفى قر|رحمه صل ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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2374o6 هيم|بــــر|هبــــه حنفى محمود  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

25|2o بــــو رسيع|مي محسن عىلي  عه مشتـــهر|زر

52257 ى| مل بــــخيتـــ عىل حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

42284o ليىل محمود محمود عىل سكندريه|ل|بــــ |د|

7|3|57 لعربــــى محمد عىل خليل|لسيد |رس |ي لمنصوره|ره |تـــج

863955 عبــــده بــــهيج عبــــده| رين|م ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6|7o4 لعزيز|ء عمر سيد عبــــد |رس| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

256776 لشيخ|سمي  علوى | رويد لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

228647 ع|لسبــــ|مه محمد |س|ندى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|357| لحسن عمر محمود محمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|296o9 هلل|حمد محمد فرج |م سيد |حس دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

446|84 حمد|لعجىمي |حمد محمد |هيم |بــــر| سكندريه|ل|حقوق 

2662|6 ح عىل|لفتـــ|فريده محن  عبــــد شمون|نوعيتـــ 

52568o رسج|ل|حمد |مد |هلل محمد ح|عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o8637 ه | ف محمود يوسف |مي  بــــوعىل|رسر |ره طنط|تـــج

92oo64 هيم  |بــــر|هلل نبــــيل يوسف |منتـــ  ج|طبــــ سوه

|76o6| حمد محمد محمود|محمد  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

294586 مد|ن ح|م محمد سليم ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

5o7889 ده|حمد بــــدوي حم|لعربــــي |ن |رو سكندريه|ل|علوم 

85o752 ء حمدي محمود سيد|سم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

5334|8 س|هيم محمد عبــــ|بــــر|س |عمر عبــــ سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

869694 ي سعيد منشتـــح|ه
ى
جر شوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

639475 ل جمعه منصور|ل جم|من زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

328653  بــــرعي محمد 
وي|لكفر|محمد مصطفى ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

5|85o5 لعوئى|حمد |مروتـــ محمد  بــــ دمنهور|د|

66oo5 ى رمض|عبــــد  حمد|ن |لرحمن حسي  لفيوم|حقوق 

486979 حمد محمود|لد وليد تـــوفيق |خ |ره طنط|تـــج

7oo435 ز|لبــــ|ن محمد |مروه محمد رمض |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

23|o72 ف شمس |لد |خ هيم|بــــر|حمد |لدين |رسر هره|لق|علوم 
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9o8586 لحميد محمد  |لدين عبــــد|له سعد |ه ج|تـــربــــيتـــ سوه

|386o6 مي بــــولس جرجس|س| مونيك ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

256329 لم زرزور|رس فتـــىح س|ف ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

923482 ضل |ل ف|ن مؤمن كم|نوره ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

445628 لخي |بــــو|هيم |بــــر|ن محمد مرشدى |مرو |ضتـــ بــــنه|علوم ري

3o3|4 رى|لسيد بــــند|م حسنى |هدير عص |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|66o|9 يوسف مجدى يوسف محمد ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

627o93 لمنعم محمد سليم|م عبــــد|عمرو عص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o86o3 لرحيم |هبــــ عبــــد|لمو|بــــو|لرحيم |وهبــــه عبــــد سيوط|ره |تـــج

4|||96 لنويىه|هلل عوئى خليل عىل |منه  |بــــ طنط|د|

69o39| هيم حسن عىل|بــــر|لسيد |يوسف  ي|هندستـــ 
|لمنى

52722o ء خميس محمد عيد عىل|ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

779465 ح مني |م صبــــرى صل|وس زيق|لزق|نوعيتـــ 

6|o884 لنمر|لمنعم |هيم عبــــد|بــــر|محمد  لمنصوره|بــــ |د|

7|3o23 ي|حمد محمود ر|رص |محمد ن
ضى لمنصوره|حقوق 

7594o3 هيم|بــــر|خلود مصطفى محمد  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

237428 ى مصطفى عبــــد|ي حمد|لعزيز محمد |سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

764678 حمد بــــشي  عرص|رضوى  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

784867 م محمود|لسل|طف عبــــد |منيه ع| زيق|لزق|بــــ |د|

|44529 ي|لسيد |م فوزي |محمد عص
ط|لىحى وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

358o69 هيم محمد|بــــر|محمد يشى  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

336738 هيم|بــــر|لغنى |ل عبــــد|هيم جم|بــــر| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

95|93 لحميد|لغنى عبــــد |لمقصود عبــــد |ف عبــــد |عف ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

7772|6 ه نبــــيه محمد حسن عربــــ ني  زيق|لزق|عه |زر

773257 وق خ لد محمد عىل|رسر زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

27o||8 لزغبــــى|محمد عىل | هيم رض|بــــر| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|523o9 ده|لس|لدين |ل |عيل كم|سم|م |كر|حمد | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف
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24755 ن محمود|ج عصم|يه تـــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

54666 لح عيس|د ص|عم| ن|مري بــــ بــــنى سويف|د|

523376 م|لعزيز منصور سل|هيم عبــــد |بــــر|دهم | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

693748 مد|هلل ح|هلل عبــــد |ء عبــــد |سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

69|724 لشويخ|حمد |لعزيز |مه عبــــد |س|م |سل| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

272636 هلل|ضى حمد |لر|ج عبــــد|حمد فر| ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

489o88 يم|لد|يد عبــــد |د ز|صبــــرين ج سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

238|o8 ي
ف| دئى سيد محمد محمد رسر هره|لق|بــــ |د|

76|73| لسيد|لسيد محمود |محمود  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

332385 شم|لسيد ه|بــــ |لوه|ح عبــــد|مريم صل |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

626oo2 لعزيز حسبــــو|لد عبــــد|محمود خ زيق|لزق|بــــ |د|

8|8685 ى نبــــيل بــــش |ره حن|كرستـــي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

779246 مه قطبــــ منصور|يه منصور سل| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

7o7984 حمد محفوظ|ئل حسن عىل |حسن و لمنصوره|ره |تـــج

6o2o|| ود|لحنفى د|ح |لسعيد صل|د |سع |تـــربــــيتـــ طنط

343566 ى|بــــ ش|لوه|شم عبــــد|ء ه|رس| هي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6o3397 ع جوده|لرف|ع يحن  |لرف|محمد  ط|بــــ دمي|د|

688|39 رص عدل محمد متـــول|حمد ن| لمنصوره|هندستـــ 

767497 ن|د عثــــم|لجو|نور عبــــد |لسيد |لميس  تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

6|94|6 لعزبــــى|لسعيد |لد مرزوق |حمد خ| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4|o|78 لمشد|هلل محمود محمد |محمود عبــــد  |بــــ طنط|د|

|76578 لعزبــــ|لرحمن |ح عبــــد |رحمه صل ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

792668 للطيف محمود محمد|حمد عبــــد | نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

4o898| م عنبــــر|لسل|لسيد عبــــد|هيم |بــــر|محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|2828| ن|حمد سليم|ن |حمد رمض| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o|878 ل حسن عطيه|ء هل|سم| |بــــ طنط|د|

342o49 ين مصطفى محمد  هيم|بــــر|شي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

89445| مد حسن |ن ح|محمد شعبــــ ي صىح 
سيوط|معهد فنى

7o2|4o لرشيدى|حمد محمد |طه | نبــــيل رض لمنصوره|بــــ |د|

|48982 ل محمد محمد|ن جم|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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3653o8 لسيد|ض |تـــفى نبــــيل ري هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

54|4|2 لزغبــــى|لنبــــى نظيم |حمد عبــــد |لد |خ تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

22o759 وى|لشن|حمد فتـــىح |مر |ندى تـــ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

77|238 ل جبــــر|رق محمد كم|ملك ط ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

777952 دى|لن|لغنى محمد |ء بــــكر عبــــد |سم| زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

8|2268 دق|بــــتـــ ص|دق ثــــ|لمسيح ص|عبــــد حقوق بــــنى سويف

9oo9oo ى عبــــد|غ ى |لع|ده حسي  ل حسي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

26394o ن|سمع| ن|ج  سمي  رض|م |صيدله طنط

5|6799 |ن رخ|م محمد عىل عثــــم|ء عص|سم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

62724 حمد يوسف|سيد | لي|د ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

89oo45 م |ئى محمود يوسف تـــم|م| سيوط|تـــربــــيتـــ 

3488| لحسينى|لسيد |ح |ميش صل ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

5|8|o5 س|بــــور|ر عبــــيد منصور فرج |من ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

78o|3o ى محمد يىح محمد |ي لعبــــس|سمي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

852673 ي
رص سعيد يوسف|ن| سيلفى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

46472 ن|ح حنفى عثــــم|لفتـــ|طمتـــ عبــــد |ف هره|لق|ره |تـــج

6o82o| ىط|لع|لسيد محمد عبــــد |لد |جر خ|ه | تـــمريض طنط

84o697 ي|رك عزتـــ سيد م|م
ضى |نوعيتـــ موسيقيه قن

257465 لشيخ|بــــرين سعيد مىك |ص ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

24oo29 ن|يوسف محمد طه طه عثــــم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

448|79 عيل|سم|لدين مصطفى |ل |لسيد جم|طمه |ف سكندريه|ل|بــــ |د|

6o7485 ل|سعد رفعتـــ سعد مهدى هل لمنصوره|صيدله 

698999 لم|تـــه س|ل شح|هديل هل لمنصوره|بــــ |د|

786|7o ى خ لىك|لم|لد مصطفى وهبــــى |نرمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o8932 ى محمد|د |حمد عم| مي  ي|طبــــ 
|لمنى

6o53o3 لحميد |لحميد حمدى محمود عبــــد |مريم عبــــد 
ويش|ج

لمنصوره|صيدله 

27|945 ه | ود|لسعيد محمود د|مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

27|48 حمد سعيد|مريم عمرو  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

772639 لخشن|لسميع |بــــر عبــــد|طمه محمد ص|ف زيق|لزق|علوم 
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353|93 د محمود|لد رش|محمد خ ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

83|o86 ي
د يسي|مجدي مر| سيلفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6|oo4| لشفيش|هلل |حمد نبــــوى محمد عبــــد| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

269746  سمرى|بــــر |محمد ص
ى
لدسوق ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3628|4 عيل|سم|حمد |حمد محمد | ن|حقوق حلو

8||2|3 لكريم|د عبــــد|حمد حم|لدين |محمد نور  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4|4397 ف محمد بــــسيوئى رجبــــ|محمد  رسر |ره طنط|تـــج

386|6 ى |ي س|بــــ مرىس عبــــ|يه|سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

252949 م|لش|لمول |ج  عبــــد|ن ن|مريه |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

29543o ن حسن|يه محمود سليم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

263|37 ى|رس عبــــد|ن ي|نوره لعزيز حسني  هره|لق|ج طبــــيع |عل

7o7548 لحميد محمد|لسيد عبــــد |دل |ن ع|يم| لمنصوره|نوعيتـــ 

|6445| ن محمود|محمود كرم حس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3899o م محمود|ء محمد عل|رس| هره|لق|بــــ |د|

|55o44 تـــه|لبــــر محمد شح|ح عبــــد |فرح صل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

328552 مون محمد عىل|مون فتـــىحي م|م |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|223|o ى|دل موريد بــــش|جورج ع ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

88|735 لحفيظ  |دى عبــــد|حمد محمد ن| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

32o56| ى |حمد صل| هيم منصور|بــــر|ح حسي  ى شمس حقوق عي 

838||o هر|لط|لرحيم |طف عبــــد|لدين ع|ء |عل ن|سو|حقوق 

36o7o3 مه بــــدوى عىلي|محمد مجدي سل |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

86924 لعليم|وليد وجيه فتـــىح عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

6964|5 نتـــ|بــــو شبــــ|لد محمد |ندى خ لمنصوره|صيدله 

36862 ي
تـــ|تـــ بــــرك|محمود بــــرك| دئى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2643o م مرزق مسعود|شمس هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|54o95 ى محمد|هيم |بــــر|محمد  مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

276496 هيم|بــــر|ل |لع|لمتـــول عبــــد |مصطفى صبــــىح  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3238| لجيد|م ممدوح عىل عبــــد |سل| هره|لق|حقوق 

758|52 محمد| كرم عط|ح |سم عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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9oo6|o لوكيل محمد عىل |ره عبــــد|س ج|طبــــ بــــيطرى سوه

4|9o76 لح|لسعيد ص|لسعيد عليوه |س |عبــــ ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

9o2523 لشكور محمد |م محمد عبــــد|ريه ج|أللسن سوه|كليتـــ 

23|4o4 ح شفيق رزق|يوسف محمد صل عه مشتـــهر|زر

26o859 لجليل|مريم صبــــرى محمد عبــــد تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|76o57 حمد محمد|كريم سمي   ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

7o7833 هيم|بــــر|لسيد محمود |ح |مهند صل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|269|6 روق محروس زعي |محمد عمرو ف ى شمس|تـــج ره عي 

7o4986 حبــــيبــــ وهبــــه جرجس| بــــيتـــر رض لمنصوره|هندستـــ 

7||668 لروس|بــــو |لمهدى عىل محمد |زم |ح لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

83656 مه|حمد سل|متـــ |ره سل|س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9o443o مد محمد |لد ح|محمد خ ج|بــــ سوه|د|

32257 م خميس ربــــيع محمد|عص م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

852o35 ى حندقه معتـــز نرص حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

529oo9 لجرف|هيم |بــــر|لسيد |م |محمد عص ضتـــ دمنهور|علوم ري

|55584 صد بــــخيتـــ|ئى ق|ريف روم|م ى شمس|د| بــــ عي 

232979 لدهشورى|حمد منصورعىل |منصور | مه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

637|8| ى ع|لفتـــ|رق عبــــد |مي  ط| فيه|ح صبــــرى حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

29266 لشيىم|حمد عىلي |لدين |ل |محمود كم رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

6o436o ىط|لمع|بــــو|هر محمد |محمد م لمنصوره|هندستـــ 

5||3o| ح عيس|لفتـــ|فظ عبــــد|سعيد ح| رض بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

824o| حمد سعيد فضل محمود| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

529|57 ن|ح بــــسيوئى محمود سليم|محمد صل ضتـــ دمنهور|علوم ري

3||485 لسيد|لسيد |زق |لر|مصطفى محمد عبــــد ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

783o84 حمد|لسيد خليل |ء محمد |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

434o67 زى|لمصلىح محمود حج|زى |نعمه حج |عه طنط|زر

8o974| لعزيز عىلي|لرحمن عىلي عبــــد|عبــــد ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

268967 ذل|لش|ء محمد جميل |رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

344927 لرحمن جبــــر|حبــــيبــــتـــ محمد محمد عبــــد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه
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536349 هيم محمد|بــــر|دل |ء ع|رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8oo|o| م|لسل|مي عبــــد|يمن س|ن |جيل ي|صيدلتـــ 
|لمنى

22o|62 ي
لحميد|لدين محمد سيد عبــــد |ل |ء جم|ضى ى شمس|تـــج ره عي 

535336 حمد محمد|حمد محمد |ندى  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

428o95 ق|لسيد |لسيد محمد |ر |من وى|لشر |بــــ طنط|د|

32|293 حمد عىلي|حمد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

777ooo م|تـــ عنتـــر تـــه|يه عرف| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

894o35 حمد |حمد عىل |يوسف  سيوط|طبــــ 

634677 هيم متـــول|بــــر|ئى |هيم ه|بــــر| زيق|لزق|هندستـــ 

52|987 لسيد محمود خلف|ندى أحمد  |علوم طنط

7o5693 فع|لش|صم محمد جبــــر محمد عىل |ع ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

4||42| عمرو حمدى فتـــىح فرغىل عىل ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

||5762 ونيك يف زورس ن| في  شد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

436557 ه|لس|مل |ل ك|لسيد جم|ء |رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

88224o يوسف عيد خلف جوده   ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2|3736 ى|بــــو|ره فتـــىح محمد |س لعيني  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

842447 ي محمد عبــــد|نعمه عر
ى
هلل|ق ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

43|973 ى ف|م ئيل|ل ميخ|دى فريج غبــــري|رلي  |صيدله طنط

839599 ف عبــــد| ي عبــــد|لر|رسر
لمنعم محمد|ضى ن|سو|حقوق 

|33558 لح|حمد ص|رق محمد |محمد ط لفيوم|لعلوم |ر |د

69oo8 ى كم|سم| للتـــ|ل عبــــد |ء عشر لفيوم|نوعيتـــ 

22o955 لح مرزوق|مدحتـــ محمود ص| مه ى شمس| لسن عي 

629382 ه صل| د عىل|ح محمد ج|مي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

35o4|7 د محمد|لجو|هيم عبــــد|بــــر|حمد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

558|o بــــر حسن عويس|ن ج|يم| علوم بــــنى سويف

7|6877 هيم خليل|بــــر|مصطفى محمد مصطفى  لمنصوره|علوم 

8424oo ق| وي محمد|يه محمد رسر |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

|3o224 ل عىل بــــخيتـــ|نىح  جل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

52654 محمود عيد عويس محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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|5578 وى عبــــده|م عشم|سلىم هش هره|لق|ره |تـــج

5|7|8o |حمد أغ|نور |ن محمد |رو ى شمس| لسن عي 

|9|29 ف رمض|حمد | هلل|بــــ |لنعيم ج|ن عبــــد |رسر حقوق بــــنى سويف

86797o هيم|بــــر|حمد |محمد طلعتـــ  ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

6456|3 ن|عيل محمد رسح|سم|منى  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

43o436 ى ر|ل ر|نو لبــــدرى|غبــــ عىل |غبــــ حسي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

354o46 ر|لغف|ل محمد عبــــد|ن جم|يم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

69o693 محمد| محمود حمدى عط لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

337758 رس محرز بــــيوم|محمد ي تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

683o34 |ز محمد ري|لبــــ|لسيد |هند  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

73o95 لحفيظ|بــــ عبــــد |لتـــو|رتـــ محمد عبــــد |س رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

692o49 صف|لمهدى ن|د |لسيد رش|د |رش ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

6885|7 لمقصود|مد عبــــد |لمقصود ح|لرحمن عبــــد |عبــــد 
مد| ح

لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

499444 لسيد|ن |د سعيد دحس|جه تـــربــــيتـــ دمنهور

486859 ن عفيفى|مؤمن سمي  عفيفى رمض سكندريه|ل|ره |تـــج

62578| ى مؤمن حسن محمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2o3o3 ر عىلي|ر محمد مختـــ|مختـــ ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

94|96 بــــو قرن|ش يوسف |بــــورو|عمرو عمر  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|526|| هر|لظ|مد حمدى عبــــد |ميتـــ ح|س ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

687747 در سعيد|لق|كريم محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

4|5793 حمد محسن محسن|ء حسن |حسن ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

5|232| ل محمد سليم|سليم جم عه دمنهور|زر

8|26o لحميد|م سيد عبــــد |ء س|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

63|699 ىط|لمع|بــــو|هيم محمد محمد |بــــر|نجوى  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

52o|5o ل رزق|نور نرص كم بــــ دمنهور|د|

684784 رص محمد زعزوع|لن|ء عبــــد |لشيم| لمنصوره|بــــ |د|

89|6o2 عيل محمود سيد |سم|حمد | سيوط|ره |تـــج

4|2774 ى|س  مرزوق محمد حسي 
رتـــ مصطفى لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

262552 ى|بــــوبــــكر | حمد فرج حسي  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 
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76|939 حمد حزين|لسيد |هيم |بــــر| |هل دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

9o4oo3 هلل  |هيم فرج |بــــر|هلل |محمد فرج  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

4oo|28 ي|ه
قوتـــ|رس مصطفى ي|ي| ئى سكندريه|ل|هندستـــ 

37o358 حمد محمد ليله|بــــ |يه|حمد | ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

|4577 لح|م ص|لسل|رس عىل عبــــد |حبــــيبــــه ي هره|لق|هندستـــ 

896oo3 للطيف |بــــودهبــــ محمدين عبــــد|ن |يم| ج|بــــ سوه|د|

6|7546 ش|لدمرد|تـــبــــ وصفى |هبــــه ر ط|حقوق دمي

8|7336 ى مح وهيبــــ فرج|س| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

264787 ف محمد |ء |رس| حمد مصطفى|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

263458 لعبــــد|بــــ يوسف عىل |لوه|ن عبــــد|بــــن لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

|4233| لفضيل محمد|ء نرص عبــــد |سم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|28992 ن|حمد رسح|رص محمود |حمد ن| ن|تـــربــــيتـــ حلو

2468o| لد محمد جعفر|محمد خ ي|هندستـــ 
|لمنى

56o85 ن سمي  سيد محمد|شعبــــ تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

64o743 هلل حسن|لسيد محمد عبــــد |محمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

244447 لحميد|حمد محمد عبــــد|محمد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

52o8o5 م|لسل|لرحيم عبــــد|م عبــــد|لسل|بــــسمه عبــــد تـــمريض دمنهور

2437|5 ن|ن محمد عثــــم|عثــــم| مه ن|تـــربــــيتـــ حلو

22o845 حمد|لحميد |ء عيد عبــــد|دع هره|لق|بــــ |د|

4999| حمد حميده|حمد محمود | حقوق بــــنى سويف

29232| لرؤف عبــــيد|رق عبــــد|ء ط|رس| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

222o56 حمد|رضوى مصطفى محمد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

3267|6 طف سعيد محمد|نور ع ى شمس|د| بــــ عي 

266|87 لمعز محمد|يه نزيه عبــــد| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7oo46 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|طمه محمد |ف لفيوم|علوم 

85973 ي |حمد عبــــد | |دين
حمد|لغنى ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

858436 حمد|خىلي |ء محمود د|ل| ي|علوم 
|لمنى

6o9754 لسمنودى|مريم محمد محمد أحمد  |علوم طنط

88|883 د  |م سعيد مر|م|م |بــــس سيوط|نوعيتـــ 

3426|7 لعزيزفرج|بــــ فرج محمد عبــــد|رح ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 
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296o55 لكريم يوسف|هيم وجدى عبــــد |بــــر| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

479788 ي|بــــش| ئيل حن|جد ميخ|ريمون م |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

864973 سم|حمد عبــــده ق|ء |سم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

637669 لسيد نور محمد|ئل |محمد ط زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8|4334 ي محمد|م يونس ر|سل|
ضى ي|عه |زر

|لمنى

33|473  |م |م|حمد |
ى
لسيد|لدسوق |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|74587 |لعل|بــــو |تـــه |بــــر شح|ن وليد ج|نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

856268 يعي محمد|ره محمد |ي
لشر ي |

رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

52o534 عيل بــــسيوئى موىس|سم|ده |غ ى شمس| لسن عي 

249229 ى صبــــىح صبــــيح|رحمه حس ني  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

49833| رص|لعليم ن|ء عبــــده محمد عبــــد |هن تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

39o78 وى|لطنط|س |محمد عبــــ| ند هره|لق|حقوق 

7o72o| وى|لهند|لدين محمد نبــــيل يوسف |نور  لمنصوره|حقوق 

86|97o هيم|بــــر|لدين محمد |ء نرص |ل| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

4o94|9 ن قنديل|دى عثــــم|له|محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

253o|4 ن عبــــده|هدير مسعد رمض تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

46444 حمد|حمد جمعه سيد |رتـــ |س كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

453o72 م عطيه|لسل|حمد محمد عبــــد|ء |سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

84468| ي|حبــــيبــــه عىلي سيد 
حمد مدئى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

24935| لرحمن حموده|لد محمد عبــــد |لينه خ ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

464o69 لسيد  لويزو|ل محمد |ن جل|جيه لشيخ|بــــ كفر |د|

699242 ى عىل |ره |س ى|مي  مي  لمنصوره|ره |تـــج

287|3o لحكيم عىل|ن عبــــد|محمود رمض تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

87o232 ي سيد نرص عبــــد|م|
جد|لم|ئى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

9o634o لرحيم |لرحيم محمد عبــــد|مريم عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

2844o5 |لبــــ|يدى محمد محمود عبــــد|ه
ى
ق سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

68o632 ح|لفتـــ|تـــه عىل عبــــد |ء صبــــرى شح|سم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

498772 ى|ن ع|رو دل نظىم محمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|543|2 يوسف محمد يوسف محمد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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5252oo لرحيم عىل|هر عبــــد |ء نرص م|ل| لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

266959 ج|حمد حج|جر حموده عفيفى |ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

677333 ىط محمد|محمود يوسف محمود مع لمنصوره|حقوق 

45o62 هيم سيد|بــــر|محمد سيد  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

47928| ن|هلل حسن شعبــــ|ريم محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

42|o95 س محمد عوض|ح محمد عبــــ|سم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4352|6 مل محمد قنيطر|ر ك|من لشيخ|نوعيتـــ كفر 

45239 لحكيم|فتـــ عمر عبــــد |لدين ر|م |حس هره|لق|حقوق 

464678 بــــر عىل عىل|حمدى ج|تـــسنيم  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

36655| ن عىل فريح|هلل رمض|عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|7247 حمد|جنه محمد عىلي  ن|بــــ حلو|د|

226446 روق شبــــي |مؤمن مدحتـــ ف ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

283644 لمعىط|محمد سمي  محمد عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

62o827 حمد محمود|حمد محمد | ط|هندستـــ دمي

77446 لعسيىل|حمد محمد |حمد سيد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

326629 هيم|بــــر|هيم |بــــر|زينبــــ فوزى  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

5|522| لدين|مد محمود سيف |ن محمد ح|نوره بــــ دمنهور|د|

6972o3 ي|در عبــــده |لق|در محمد عبــــد |لق|عبــــد  ر|لىح  لمنصوره|ره |تـــج

339975 ن|لقط|ل عبــــده عفيفى |ن جم|نوره |حقوق بــــنه

|593|| عمر محمد قبــــيض محمد عىل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

488|96 لحليم محمد مدكور|حمد عبــــد|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

9|758| ى ص ى |لمحسن بــــش|بــــر عبــــد|سيفي  سيوط|حقوق 

6762o7 ى|م محمد محمد ي|ء هش|ل| سي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

86823o ربــــ|د مح|فتـــ ج|يكل ر|م دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|5773 رق محمود محمد|ن ط|غفر  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

857|49 ين صل لحليم|ح محمود عبــــد|رسر ي|علوم 
|لمنى

469o9 لحميد هيكل|كريم عىلي عبــــد هره|لق|ره |تـــج

9o7522 لشمندى |رس خلف |محمد ي دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

9o5596 شم محمد |رق محمود ه|ط ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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839457 ن محمد يوسف|محمد رمض |نوعيتـــ فنيه قن

775678 ريمون نبــــيل عبــــوده زىك زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84586o ى عبــــد يم محمد|لد|رص عبــــد|لن|حسي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

8o6oo5 طف محمد مخلوف|يه ع| ي|طبــــ 
|لمنى

6|38|6 ي|ر
لسحيىم|لسيد |حمدى حسن | ئى |صيدله طنط

648847 ئى|لعتـــبــــ|هلل محمد |لق عبــــد |لخ|محمود عبــــد ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

43728| ي محمد |ي| ر|ي
لكومي|رس حنفى لشيخ|بــــ كفر |د|

6o3|92 هيم جوده|بــــر|دل |سمر ع ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

7o|64o بــــ|هد دي|حمد مج|هلل |ندى مدحتـــ عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

828266 ى | حمد عوض|سعد |ل|لحسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

3|8858 ى |ي متـــ جمعتـــ محمد|س|سمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|24|52 هيم|بــــر|هر |لظ|سلىم سمي  عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8|5842 مل|هيم ك|بــــر|ري عيسي |م ي|بــــ |د|
|لمنى

244339 د|لجو|نس محمد حسن عبــــد| ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

62245o لد محمد غنيم|زن خ|م ط|حقوق دمي

265o77 ر عوض|محمد مجدى مختـــ لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

785482 بــــوزيد أحمد شعي |لمنعم |منى عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

88|875 لمحسن محمود  |لدين عبــــد|م |حمد محمد حس| سيوط|تـــربــــيتـــ 

494283 لمزين|يم |لد|دي عبــــد|له|ل عبــــد|محمد جم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

84388o ء محسن رفعتـــ عىلي|رس| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

853|36 ي محمود|هلل |عبــــد
حمد حنفى ي|طبــــ 

|لمنى

|62726 لمجيد محمد|فيصل محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|3956 ف| يه محمد عىل محمد عىلي رسر هره|لق|حقوق 

4|37o7 حل|لمد|لجيوىسر فرج |هر |م |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

246893 ى سعد | ى سعد |مي  ئى|لفخر|مي  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

7733|7 روز|لسيد ن|رزق عبــــد | رين|م تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

325o|4 محمد ممدوح محمود سيد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

227o48 ى محمد|محمد بــــسيوئى  مي  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

75|942 لبــــطريق|حمد محمد خليل |هلل |منه  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 
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77oo45 دى|له|محمد حسن محمد عبــــد| ئد رض|ر ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

348358 هلل غريبــــ مرىس|ر عبــــد|زه| عه مشتـــهر|زر

8|o27| ى|م محمد عبــــد|هش لحميد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|227o لرحمن محمد محمد مسعود|عبــــد |بــــ طنط|د|

|446o4 وى|لكريم بــــسط|ء عبــــد |عمر عل ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

3222o4 ي|ر
ك|لمل|هيم عبــــد|بــــر|يوسف | ئى هره|لق|بــــ |د|

|64527 ل|لع|م سيد عبــــد |عمر حس ن|حقوق حلو

764|39 ل|لع|هلل عبــــد |لسيد عرفه عبــــد |هلل |منه  ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

426o4| م عيسي محمد بــــدوى|ريم حس لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

876|65 مل حسن |حمد محمد ك| سيوط|ره |تـــج

53o49o  عبــــد 
ى
ى شوق لحميد منيس|نرمي  سكندريه|ل|هندستـــ 

39299 عيل|سم|محمد سعيد محمد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

5|674| ئى|للق|ل |جر نبــــيل كم|ه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

26o|7| ف|رص محمد خل|لن|بــــسمه عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

46|3oo نوبــــ منصور جرجس منصور|بــــ| لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

47663| حمد خليفتـــ|لوليد سعد محمود |فريدتـــ  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

5|369| ي لعكبــــ عبــــد |ن عبــــد |سليم
م|لسل|لغنى سكندريه|ل|حقوق 

4|3783 لجزيرى|هيم |بــــر|در |لق|هيم عبــــد |بــــر| |ره طنط|تـــج

24322o لجيد|مه محمد عبــــد|س|سمر  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

776592 ف|ند ء محمد محمد رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

|6869o لرحمن|حمد عبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |دم | ن|حقوق حلو

|394|5 س|مل عبــــ|س ك|رحمه عبــــ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

33o|69 لزغل|ل بــــيومي |لع|حمد عبــــد|سلىم  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

69387| وى محمد عىل|لمعد|م |ء عص|وف لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4o7448 يف عىل محمد|جه د رسر هره|لق|م |عل|

38364 لشيخ|فتـــ سعيد بــــهلول |ء ر|ل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

676o79 هيم|بــــر|سحق |ح |لفتـــ|حمد عبــــد |حبــــيبــــه  لمنصوره|علوم 

7|223o لجوهرى|لقطبــــ محمد |ء محسن |سم| لمنصورتـــ |تـــمريض 

9|8o98 لمعبــــود محمد  |لدين عبــــد|ل |يه كم| لمنصوره|حقوق 

263735 بــــو هيبــــه|كرم محمد نبــــيه |بــــسمله  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 
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8o72|4 بــــ عىلي|لتـــو|هدي محمد عبــــد ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

258o82 ل|لغز|ئى محمد |حمدى ه |بــــنه| هندستـــ شبــــر

9|9638 | ركو رمزى فوزى تـــكل|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7662|o لشويخ|ن |م محمد سليم|ل هش|نه نوعيتـــ بــــور سعيد

543|56 لمجيد معتـــوق|لسيد طه عبــــد|ء |سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

337348 |مه |س|س |ين|
ى
حمد شوق ى شمس حقوق عي 

3726o7 ى نصيف عط| رين|م هلل||بــــشر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

678922 ف وجيه عبــــده عىل عبــــد |دين |ن دى|له|رسر لمنصوره|بــــ |د|

25873 ندى سيد عىل محمود تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

44oo|o ى|شم أحمد ش|رحمه أحمد ه هي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

7|o254 حمد|هد |ده محمود مج|م حم|ريه لمنصوره|ره |تـــج

84672 لد سيد سيد|هيثــــم خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4928|7 زى|محمد فتـــىح عىل محمد حج ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

782965 لسيد أحمد|هلل |حمد عبــــد |ل |مي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

776o32 لعزيز|لرؤف عبــــد |محمد عبــــد | بــــ رض|رح زيق|لزق|نوعيتـــ 

6|869o زق|لر|محمود محمد عبــــده عبــــد |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

879757 لعليم حسن  |م محمد عبــــد|ريه ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

24|742 هيم|بــــر|ل |تـــغريد محمد هل تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

82o894 ي عبــــد
لودود|هيثــــم عىلي مهنى لفيوم|حقوق 

4o|o96 يف عبــــد | ن|لق سليم|لخ|حمد رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

345o9o ى عبــــد|ف لكريم|طمتـــ سمي  حسي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8o2o83 حمد|لعزيز |مد عبــــد|هلل ح|عبــــد ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

3359|7 لح|حمد ص|حمد |منيتـــ | ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

7o9322 ف رمض|م |سل| ن محمد|رسر ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

52o744 ر حرفوش|لغف|لحكيم محمد عبــــد|منى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o434 محمد طه سيد طه ره بــــنى سويف|تـــج

5o235| رق محمود محمد|لرحمن ط|عبــــد  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

427673 لفتـــح مبــــروك|ن فرج أبــــو |مصطفى شعبــــ |طبــــ طنط

496394 يف بــــرك|رس| لجندى|تـــ محمد |ء رسر بــــ دمنهور|د|
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9o3747 وى |لص|ن محمد محمد |يم| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|43245 حمد محمود|جر صبــــىح |ه عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

8|4||| حمد محمود محمد|لد |خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6|3o45 ي عبــــد 
ح |لفتـــ|لحميد عبــــد |لمنعم عبــــد |مصطفى

عيطتـــ
|بــــ طنط|د|

788878 ى|يدى خ|ه لد محمد حسي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

436239 لمطلبــــ محمد زيد|نيس عبــــد |مصطفى  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|622|4 لعليم سليم|محمد محمد عبــــد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

46582 لح|شم عطيتـــ ص|مروتـــ ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

333o72 ر محمد عرفه|لرحمن عم|عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

7oo|o5 زى|لعز|هلل |ر عبــــد |هلل مختـــ|عبــــد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4||49 م فيصل سعدى محمد|حس ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

856624 د|لطيف منصور عي| هدر لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

||8|89 ق|ري|م وى|ن مجدى موىس رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4o7579 مد|لبــــدوى ح|مر عىل |مريم تـــ إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

|33|34 لعبــــد|مد |حمد ح|ء |ل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

27o|2 عيل|سم|لمنعم |ء عبــــد |عل| دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4o897 | |منيه رض|
ى
حمد دسوق ي تـــمريض 

هره  |لق|م |ور|معهد فنى

53288 ره محمد ربــــيع محمود|س أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

228795 ى فهىم |س حمد|ره حسي  ن|حقوق حلو

67857o هيم|بــــر|لسيد |رس عىل |عىل ي لمنصوره|صيدله 

542o2 هيم|بــــر|حمد محمود سيد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

22696| ن|يم محمد عمر|لص|م |حس لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

465|54 ر|لغف|حمدى محمد أحمدى عبــــد | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|8o88 رص عىل بــــشي |لرحمن ن|عبــــد هره|لق|حقوق 

5o9356 هلل|ل عبــــيد حسبــــ |لد كم|حسن خ تـــربــــيتـــ دمنهور

83o37 ح يسن|ئل صل|حمد و| ره بــــنى سويف|تـــج
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|42475 نىه عىل محمد محمود ى شمس|د| بــــ عي 

56369 ء سعد حسن|رس عل|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

68o89| لعزيز حسن عنبــــر|بــــ يشى عبــــد |يه| لمنصوره|ره |تـــج

333928 لحميد|رق فتـــىح عبــــد|حمد ط| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

478o2o مر سعد محمد محمد|ن س|مرو سكندريه|ل|ره |تـــج

628322 مه|مه محمد سل|ل سل|لع|يوسف عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

5o649o صف خليل|و| ن حن|سيمون يون|ن| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|3922| وى|لسعد|لسيد عفيفى |دل |حبــــيبــــه ع ى شمس|د| بــــ عي 

33446| مد خليفتـــ|ح ح|محمد صل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8o9282 لسيد|حمد |عمرو سعد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

294967 دم|بــــى |مبــــ|دم |بــــى |مبــــ| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5o9695 در|لق|مصطفى ممدوح محمد عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5o4o6 ح|لفتـــ|سم عيد محمد عبــــد |بــــ حقوق بــــنى سويف

463742 لسيد خليل|زق |لر|لسيد عبــــد|ديه |ن ي صىح طنط
|معهد فنى

4|3|3o ع|لنعن|هر محمد حسن |جر م|ه |تـــربــــيتـــ طنط

3|3|75 حمد|لدين محمد |عمر عز  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

634|28 لسيدمحمد عطوتـــ|هيم |بــــر|حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

243o29 لرحمن|لصمد محمد عبــــد|عبــــد| م رض|حس ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

364o35 ر محمد غريبــــ سيد|من تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

832449 ى محمد محمود عبــــد|ي لعزيز|سمي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

678|95 لمدئى|بــــو بــــكر مصطفى |ندى وليد محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|9o86 تـــه|لمنعم شح|لمنعم أحمد عبــــد |ملك عبــــد  |حقوق طنط

4894|6 فع|لش|ن حسن فتـــوح حسن |نوره سكندريه|ل|حقوق 

26647| هيم محمد|بــــر|مريم محمود  هره|لق|ر |ثــــ|

923|46 هلل عىل  |ء محمد عبــــد|لشيم| ج|طبــــ سوه

6437oo ى |ي ى محمد حسي  ى|لسيد حس|سمي  ني  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

643659 لسيد|حمد |لسيد |ن منصور |يم| زيق|لزق|عه |زر

8oo443 ي|ر
حمد|هد محروس |مج| ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

6o647o نوبــــ|د حلىم بــــ|د عم|ميل |علوم طنط

2|5457 ن هيم|بــــر|صبــــرى فرج | مي  هره|لق|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 15562 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2|642 فع|لش|لد محمود حسن |هدير خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

777225 ف محمد ح|حمد | ئى|مد كيل|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o472o لسيد محمد خليفه|ن مجدى |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

498o22 لمنعم عبــــده جنيدى|لمنىح  عبــــد|رتـــ عبــــد|س ره دمنهور|تـــج

372577 يدي حسن عبــــده حسن|ه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

847367 هلل|حمد عبــــد|ن محمد |يم| ن|تـــمريض أسو

23o|76 حمد|م حسنى |حسنى حس ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

8262|o لم محمد|شم س|مروه ه دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

6o|7o6 در شكر|لق|ن عبــــد |زيد| عل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

843794 ه محمد عط هلل محمد| |ني  ن|سو|بــــ |د|

86558| ه|لل|مل عبــــد|مؤمن فرج ك ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

2268o8 ى|هلل |عبــــد حمد محمد حسي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

847265 ى|ن |حمد رمض| لسيد حسني  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|76|oo بــــ|لوه|يمن محمد عبــــد |يوسف  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

8|5392 |م رؤوف جرجس حن|ريه ي|بــــ |د|
|لمنى

693o2 ى|د فتـــىح |محمد فؤ مي  ن|حقوق حلو

924386 ى |ء رزق سمح|رس| ن حسني  ج|هندستـــ سوه

4||374 ندى محمد عىل عىل شكر |حقوق طنط

77|568 لسيد|ء وجيتـــ |محمود ول زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|32795 ن لم|لم محمد س|س| مي  هره|لق|بــــ |د|

|347o9 حمد|م |م|حمد طلعتـــ | هره|لق|ره |تـــج

7o47|9 ح محمد عبــــده|لفتـــ|مر عبــــد |ريم تـــ زيق|لزق|بــــ |د|

965|7 وق ع ىط|لع|لعليم عبــــد |شور عبــــد |رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

66||9 ي |محمود ن حمد محمد|ج  لفيوم|حقوق 

27325 لنور|بــــو|رضوى محمود محمد  هره|لق|بــــ |د|

645o25 طور|ن س|مه فهىم سليم|س|مه |س| |هندستـــ طنط

5|329 حمد سيد|لد |ر خ|مي كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|3|977 لسيد محمد|بــــو زيد |مريم  لمنصوره|حقوق 

636|89 ن محمد|هيم سليم|بــــر|سيف  زيق|لزق|ره |تـــج

|6o693 ى س|ي حمد وهبــــه|م بــــدر |سي  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع
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|43366 بــــ|لوه|هلل عبــــد |ء سيد عبــــد |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

89o689 طف محمد محمد |ء ع|شيم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

496824 لعبــــد|ىطي |لع|در عمر عبــــد |لق|ر عبــــد |من ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6448| حمد محمد فرج|منيه | ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|65996 هيم|بــــر|فظ |لح|رس محمود عبــــد |ي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4278o5 تـــ|هيم بــــرك|بــــر|ء ممدوح عرفه |ل| |بــــ طنط|د|

4o936 ى  لسميع رصصور|لسيد عبــــد |بــــشر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

2|3499 ي
لدين محمد سيد صقر|ء |سهيله ضى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

36857| فتـــ محمد عىل|محمد ر دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

3|4546 حمد|محمد عيس محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

649725 حمد محمد|سهي  محمود  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

628o64 ء محمود عمر يحن |محمود عل زيق|لزق|عه |زر

8483o9 د|لمجيد ج|لدين عبــــد|ء |محمد عل ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

44586| لحميد|م عىل حسن عبــــد |محمد هش سيوط|بــــ |د|

256586 ر|لنبــــى دويد|ء سمي  عبــــد|ل| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

75877o دى محمد|له|عىل سمي  عبــــد  ى شمس حقوق عي 

9|5558 ه  |لل|محمد رجبــــ محمد عبــــد سيوط|تـــمريض 

44|5|5 شم|حمد ه|حمد محمد سيد|ء سيد|آل لشيخ|بــــ كفر |د|

685467 لعزبــــ|ن |ن محسن محمد محمد رمض|نوره لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

835o65 هيم|بــــر|حمد |ن |ن عثــــم|حن ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

343693 بــــوسند|ن |هلل فتـــىحي سليم|فتـــىحي عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

824o73 لك|لم|حمد عبــــد|مه |س|محمود  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

233392 طف عىل شقيفى|ء ع|عىلي هره|لق|ج طبــــيع |عل

69o452 د محمد زىك محمد|نور عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

429958 لسيس|هيم |بــــر|لسيد |لد |هلل خ|عبــــد  |علوم طنط

273759 دم محمد خي |حمد |ئشه |ع دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

495678 لح|فع ص|لش|محمد صبــــىح  |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

878633 ن |ن عثــــم|يه مصطفى مهر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

778274 هيم|ن سعيد محمد إبــــر|نوره ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

|35737 بــــو زيد|شم |ن ربــــيع ه|نوره ن|بــــ حلو|د|
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8o6|94 عي|ن محمد خلف رف|جيه ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

34o43| بــــى|مبــــ|مه محمد |س|دتـــ |مي |حقوق بــــنه

88o||2 وى محمود  |لص|لد محمد |بــــسمه خ سيوط|حقوق 

2358|6 هيم محمد|بــــر|ره سمي  محمد |س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o|o77 ه ع لمزين|هيم محمد جمعه |بــــر|دل |ني  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

223|89 بــــينى|تـــ |دى فرح|محمود ف لشر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

52o96| زي|طمتـــ محمد محمد حج|ف عه دمنهور|زر

|22|94 يف محمود عبــــد  ل|لرحمن جل|رسر ن|حقوق حلو

|5|657 هلل| |دل يوسف عط|ع| صف هره|لق|صيدله 

758|79 ى ن|ي ي|حمد محمد |رص محمد |سمي 
ط|لىحى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

عيليه|سم|ل|ئ 

7o3362 حمد خليل|لحميد |حمد عبــــد |هلل |عبــــد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

685822 ى|لحميد |لسيد رزق عبــــد |جر |ه لعشر لمنصوره|ره |تـــج

|6587o ده غريبــــ عزتـــ محمود|غ لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

226o49 سيد مصطفى سيد مصطفى سيد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2387|2 لهم|م |م|لهم |ء |شيم ى شمس|زر عه عي 

369695 حمد عىلي محمود |نور  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8|87|3 ن|هيم ندير روم|بــــر|مريم  ره بــــنى سويف|تـــج

832753 هلل عىلي|ء منتـــرص عبــــد|شيم دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

685|93 ن قرشم|ز زهر|لبــــ|ن |حمد زهر| لمنصوره|حقوق 

487o32 دريس|هيم محمد محمود |بــــر|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43893| ط|لبــــط|زى عىل |دل مغ|عمر ع لمنصوره|حقوق 

362232 حمد|دهم سيد محمد | ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

542644 لمشد|ئى أحمد عىل عىل |أم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

758|64 ن ى | مي  ى ئيل|لقمص ميخ|لويس كيى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

637|3o هيم عرفتـــ متـــول|ل إبــــر|ن كم|نوره زيق|لزق|نوعيتـــ 

256972 ش|لسيد موىس |ن |يم| بــــي|لشر ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

|4o87o ه م| هر محمود يوسف|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

453586 لرحيم|لحسينى عبــــد |لمنجد |حمد يشى عبــــد | لشيخ|هندستـــ كفر 

6o76|5 لعزبــــ|ء محمد سعد |ل| لمنصوره|ره |تـــج
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4939o2 ل ربــــعه|حمد كم|لرحمن |عبــــد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

62838| لعبــــسه|حمد |لدين |ء سعيد شمس |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

64o969 هيم|بــــر|حمد صبــــرى زىك |مهند  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|38587 لرحمن|ئى محمد عبــــد |مريم ه كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

966|2 بــــ|لوه|ن عبــــد |ن شعبــــ|م رمض|سل| لمنصوره|حقوق 

7o2o45 ل|حد بــــل|لو|م محمد عبــــد |محمد هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78|3|4 ح|لفتـــ|مصطفى محمد صبــــرى محمد عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6325o2  محمد عىل|ر ع|مي
ى
طف شوق لمنصوره|حقوق 

28o|45 ح محمد محمد صبــــرى محمود|رم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|49o66 هيم محمد جمعه|بــــر|ندى  عه مشتـــهر|زر

428586 بــــ|هلل خط|يمن عبــــد|سمر  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

687373 ىطي|لمع|بــــو |د |ن رد|ء شعبــــ|ل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|6632 ف عبــــد |صف |ن لسيد|لسيد |لعزيز |رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

9o7682 لس يشى مريد تـــوفيق  كي  ج|ره سوه|تـــج

7|o329 لسيد|ل |لع|حمد عبــــد |لسيد |محمد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

2|3358 مريم محمد منصور موىس منصور وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|5o346 هلل|مر محمد عبــــد |يوسف تـــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4944o9 بــــويوسف|لجيد |لجيد محمد عبــــد |ر عبــــد |عم |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

6o6347 لدمشيتـــى|هيم |بــــر|ن |حمدى محمود نعم لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

62o32 طف عىل متـــول|ء ع|سم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

85389o هيم|بــــر|د سمي  |ره عم|س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

828335 حمد محمود|ل |لد جم|خ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6288o4 لسيد|حمد محمد |مريم  سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

479862 ف محمد ممدوح محمود محمود أرسر سكندريه|ل|هندستـــ 

2o|4| ن|هلل مصطفى سيد عمر|عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|37662 هلل محمد عطيه|حمد عبــــد | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

338585 لسيد محمد|حمد عزيز |ء |لشيم| عه مشتـــهر|زر
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6225|5 حمد وهبــــه|مد |لسيد ح|در |ن ط|حقوق دمي

475|82 لصبــــور|دى كودزو عبــــد |عمر بــــ سكندريه|ل|علوم 

697837 ى |ي س مصطفى طه|لسيد عبــــ|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

886o|4 لرحمن مجبــــرى محمد |كريم عبــــد سيوط|بــــ |د|

898393 لحسينى محمد |حمد |لرحمن |عبــــد  ج|ره سوه|تـــج

22583| هيم|بــــر|محمد حسن محمد  هره|لق|بــــ |د|

894585 لرحمن زهرى |محمد صفوتـــ عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

36o383 ء محمد محمد محمد حسن|شيم |بــــ بــــنه|د|

492258 ن|هيم محمد شعبــــ|بــــر|عمر  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

77o4o2 رج |لكر|حمد |حمد مجدى محمد محمد | زيق|لزق|حقوق 

462275 |ش|هيم بــــ|بــــر|هلل |ء سعد فتـــح |سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

87828 حمد|ء محمد سيد |عط حقوق بــــنى سويف

2|2556 حمد|ع |د مجدى رف|زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8o6o27 ى خلف محمد|س ره حسي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

2|3o5o حمد غريبــــ|مر |سهيله تـــ ى شمس حقوق عي 

8|36|2 ي|ن عىلي عبــــد|ء رمض|عل
لغنى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

498538 ف محمد |آيه  لعزم|بــــو|هيم |بــــر|رسر لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

363599 يتـــ محمود حسن عىلي| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

355785 |هلل ويص|ئى عبــــد|مريم ه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

36o5o بــــوطه|هيم |بــــر|جر محمد محمد |ه هره|لق|بــــ |د|

42o7o3 هلل| |لنبــــى عط|هلل عبــــد| |محمود عط لشيخ|بــــ كفر |د|

33447o لحليم|محمد مجدي محمد عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

45623| ء حمدى يوسف محمد يوسف|وف ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

6772oo ج |مر محمود حسن حسن |س لخرصى لمنصوره|ره |تـــج

632559 ف |ء |رس| عيل|سم|لنعيىمي |رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

82o93| لسيد|د |تـــ ج|م جرجس بــــرك|بــــر| زيق|لزق|حقوق 

73379 لدين عدلي يوسف|يوسف نرص لفيوم|حقوق 

6334|3 د|ر عبــــده حسنى ج|من زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

528333 لسوس|لسيد |بــــ |لوه|ئل عبــــد|حمد و| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

639726 لصوينى|مد |تـــسنيم أيمن سيد أحمد ح زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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6||3| س|متـــ نبــــيل محمد عبــــ|س| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

492755 لسيد محمد|محمد وجدى محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

772972 هر زقزوق|لظ|يمن محمد عبــــد|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

63|7o5 ئد نبــــيل جرجس|ندى ر زيق|لزق|بــــ |د|

8||45| بــــ|لوه|حمد عبــــد|ء محمد |لزهر| ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

6225o6 ى|لبــــر |لسيد عبــــد |هبــــه ربــــيع  لبــــحي  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

899233 يمن محمد محمود |هبــــه  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

87|599 ي خ| لد عىلي|حمد خي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

83|78o ف عبــــد|دل |ع حمد|لعزيز |رسر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

236o33 روق سيد|مح ف|بــــسنتـــ س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7735o6 ى مختـــ|ي للطيف محفوظ|ر عبــــد |سمي  زيق|لزق|طبــــ 

3|3459 لم سويلم سعيد|ح س|محمد صل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

||642o ى درويش|محمد خ لد حسي  هره|لق|ره |تـــج

33|988 م محمد عيد محمد|ريه |تـــربــــيتـــ بــــنه

499595 لشيخ|لرحيم |أيه فوزى محمد عبــــد  بــــ دمنهور|د|

284298 در|لق|م محمد محمود عبــــد ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

696686 د|لحميد محمد مر|دل عبــــد |محمد ع ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

33o3|7 لحميد|لسيد يوسف عبــــد|جر |ه |بــــ بــــنه|د|

76657| ى رضو|محمد عمرو  ن|مي  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

6875|7 لجليل|مد عبــــد |حمد محمود ح| لمنصوره|هندستـــ 

683929 ه رمض لمعوض يوسف|ن عبــــد |ني  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

28927 لعظيم|لمجيد عبــــد |لعظيم عبــــد |حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

42o848 ى شوكتـــ ف ي|لبــــ|روق عبــــد |بــــشر
ى
ق لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

38278 حمد|بــــورسيع سيد |ء سعيد |عل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|43462 ى عل|ي ئى|لزرق|د عزتـــ |لدين محمد رش|ء |سمي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8384o2 ء يوسف محمود يوسف|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

275578 لنبــــى|د عبــــد|لجو|يوسف مجدى عبــــد لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

|28696 ى|حمد محمد |محمد  حمد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

226|28 ى|س|كريم  ى حسني  مه حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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346695 د محمد محمد يونس|م عم|ريه كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

366|73 لكريم|لرحيم عبــــد|لدين عبــــد|د |عم| رند ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

76|4|6 ى محمد حنفى عىل محمد نيفي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8578oo ى يون|يون ن فهىمي|ن سفي  ره بــــنى سويف|تـــج

457223 حمد منصور|دل |مصطفى ع ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

|6|456 ج حسن|نس محمد حج| ى شمس حقوق عي 

8o684| حمد|ء فوزي متـــولي |رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|769o د فوزى|عمر يىح فؤ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

393|9 ود|م سمي  محمد عىل د|سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o7898 حمد | |لوف|بــــو|حمد عىل | ج|عه سوه|زر

24oo4o هيم سيد|بــــر|لد سيد |حمد خ| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

438572 ى|مه ع|س| طف ممدوح قطبــــ حسي  ج|بــــ سوه|د|

686675  |لمو|ح |هيم وجيه نج|بــــر|
ى
هيم|بــــر|ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

252|63  |طف |شمس ع
ى
بــــومسلم|لبــــرق تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

8628|5 محمد محمود محمد محمود ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

62328o ل محمد محمد عوض|محمد جل |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

864389 بــــوزيد عبــــيد|حمد عىلي | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6849| لسيد|رق محمد محمد |حمد ط| ي|بــــ |د|
|لمنى

346629 ف محمد سعيد سليم| |نور ن|ن سلط|رسر عه مشتـــهر|زر

436293 ر محمد عىل بــــرل|محمد مختـــ لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

84o942 ى حج|غ ي|ده محمود حسي  ج  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

334237 بــــر محمد|محمد وحيد ص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

649822 حمد|لد محمد حسن |خ| ند|ر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

897428 لس مني  فخرى مسعد  كي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

8|2542 مل|يق ك|ن خلف ف|ري|م ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

763|46 ي
لحق|رق فوزى يوسف عبــــد |ط| دئى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

695988 ف عبــــد |م |سل| لمرىس مرزوق|لق |لخ|رسر لمنصوره|حقوق 

2|9359 هيم جمعه|بــــر|لد محمد |م خ|حس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

757682 لحميد|كر عبــــد |لنبــــى ش|منه عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف
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2|2273 د خله|لبــــي  عيد فؤ| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

24997 ي
م|لليل تـــم|بــــو |يحن  | دئى ن|بــــ حلو|د|

423322 لفضيل|حمد  عبــــد |ء محمود محمد |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

8|732| ي محمد عبــــد
لرحمن|لحكيم عبــــد|مصطفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

46o455 هيم|بــــر|لكريم |ء مصطفى عبــــد|ل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

328||2 ح حسن|لفتـــ|بــــ خليل عبــــد|مه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

22o6|8 ن|دق رضو|رق عىل ص|يه ط| ى شمس|تـــج ره عي 

7o4664 تـــ|لشح|لحليم |لسيد عبــــد |لحليم |عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

333946 عيل|سم|دى |له|ل عبــــد|م جم|سل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7|4oo حمد|ل |لع|طع عبــــد|محمد س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

92o557 لرحمن عىل  |لدين عبــــد|ن |ر بــــره|لفق|ذو  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

43584o بــــ|بــــ خط|حمد خط|م |ريه لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

766526 بــــى|بــــ خط|لوه|ئى محمد عبــــد|لرحمن ه|عبــــد  لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|26926 ر عىلي مرىسي|ره محمد مختـــ|س ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

2|2|o| هلل|صم مدحتـــ سعد عبــــد|ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o2358 لجوهرى سليم|لغنى |ء عبــــد |ء عل|سم| زيق|لزق|صيدله 

456494 ء محمود محمد بــــسيوئى|شيم ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9oo654 هلل  | |نور زىك عط|مريم  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

83757o ده|هلل حم|ن سيد فرج |يم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

23||26 م|لسل|لرحمن محمد زينهم عبــــد|عبــــد ن|حقوق حلو

53o68| لجويىل|م حسن |حمد هش| ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

3|9622 ر صديق محمد رزق|من ى شمس حقوق عي 

44939| ن مصطفى محمود محمد موىس|مرو دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

46326 ح|د عىل مصبــــ|دل ج|يوسف ع ن|علوم حلو

495459 غ|لصبــــ|بــــر |لص|ن |نور محمود شعبــــ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

526533 رف|حمد ع|لمريد |محمود محمد عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

4ooo49 ن لمسيح عزبــــ معوض|مني  عبــــد | مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

3|8|3o تـــربــــي بــــدير حمزتـــ|ل|محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

3528|7 لد حسن فرج|مؤمن خ |ره بــــنه|تـــج
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2397o3 ه ع| ل محمود|دل جل|مي  لفيوم|هندستـــ 

267|3o لرحمن|ح عبــــد|لرحمن صل|ندى عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

328o|3 لد محمد يىح متـــول محروس|عمر خ |حقوق بــــنه

754457 ن صف|و| تـــوفيق حن| مي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

23|42| ى|محمد وليد محمد صديق  لبــــحي  هره|لق|حقوق 

2879o8 لخول|عيل |سم|ن فتـــىح |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

237749 مل محمد|حمد ك|هدير  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|54o|8 ح|لفتـــ|م محمد عبــــد |يوسف هش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|994o آيه محمد محمود رزق ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|264o9 يف صل| حمد|ح محمد |لشر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

444967 ىط|لع|هيم عبــــد |بــــر|هيم محمد |بــــر| لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

644769 ه رفعتـــ | ه|مي  ى محمد عمي  مي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|26837 حمد|يوسف عمرو محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

43726 لم سعد|محمد عيد س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

347834 بــــ عىل مصطفى|لوه|سم حسن عبــــد|بــــ |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8566|| مكسيموس| بــــيتـــر نزيه حن سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

638344 لمعىط|حمد محمد عبــــد|تـــه |لسيد شح| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8575|2 لم خليفه|يه خليفه س| ي|بــــ |د|
|لمنى

4999|8 ج |يتـــ محمد محمد خف| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

765622 م|هيم سل|ح إبــــر|هيم صل|بــــر|حمد | ره بــــور سعيد|تـــج

263694 ح محمد|لفتـــ|رص عبــــد|مريم ن | معهد فنى تـــمريض بــــنه

437o|7 زى محمد عليبــــه|بــــر مغ|ء ج|سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2|6622 ن محمد|دهم محمود عش|لرحمن |عبــــد ى شمس حقوق عي 

63o324 ل عطيه|دل محمد كم|دهم ع| زيق|لزق|هندستـــ 

32o|o8 لسيد|هلل |لحميد عبــــد|يوسف عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

833o|2 ي 
ي محمد حفنى

حمد|حفنى ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

326o2o روبــــيم|نبــــيل صموئيل ش| ن|دي تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

27oo69 م|مد محمد سل|عمرو مجدى ح ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

249982 حمد حسن|لشمبــــىلي |ن |مريم رمض ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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42556 ل متـــول|ن جل|ل رمض|كم هره|لق|بــــ |د|

28||8 عيل سويد|سم|لسيد |محمود محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

6||o7o نم|لسيد غ|ر عىل |من لمنصوره|علوم 

|48956 لسيد|ج  فريد |ء ن|شيم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

245395 ل محمد سيد محمود|يه جم| ن|بــــ حلو|د|

767|9 يف محمد رمض ن|ن رسل|محمد رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6o|295 لدلوع|حمد محمد |م |عص| ر|ي |علوم طنط

23o774 لدهبــــ|بــــو |ئى معوض |لد ه|خ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9oo388 لسيد |ن |حمد رضو|محمود  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

3897| حمد عطوش|لدين محمد |سيف  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

842o|7 ي محمد فر|ي
ج|رس مصطفى ن|سو|حقوق 

64839| لنرص|س سيف |ل محمد عبــــ|جم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

23722o م نسيم لوندى|سيمون س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

35oo2o ن|روق سيد محمد حمد|طمتـــ ف|ف دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

366497 محمد محمود رجبــــ حسن ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2549|4 لعزيز|ل عبــــد|ح كم|لفتـــ|ن عبــــد|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|6393o ى بــــكرى عبــــد |ي ى|سمي  للطيف بــــكرى حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

66286 لكريم|د |محمد حمدى محمد ج لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

4849|3 ي
لمقصود|ء محمد فوزى عبــــد |محمد ضى ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

63|545 ن|شم سليم|ح ه|لد صل|ن خ|يم|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

262o2| صف سعيد يونس جمعه|لسيد ن| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6o4288 ن|بــــوسليم|لدين مصطفى |ح |حمد صل| |بــــ طنط|د|

545269 جه|لخو|محمد مصطفى صبــــىح محمد محمد  لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

8|9747 ي عبــــد
لحكيم|لحميد عبــــد|فرحه مصطفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

852798 ك|لمل|نوبــــ جرجس رمزي عبــــد|بــــ| ي|بــــ |د|
|لمنى

26||86 ى عبــــد|ي لنبــــى عىل|لكريم عبــــد|سمي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

228784 لحق|هيم عبــــد|بــــر|يمن |رضوى  هره|لق|ره |تـــج

|25595 لمجيد محمد|ن محمد عبــــد |حمد مرو| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 
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36o72| ي |ل س|بــــتـــه|
حمد عرفتـــ|مي مصطفى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|59479 رضوتـــ ربــــيع سيد ربــــيع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8344o5 حمد محمد|لفضل |بــــو|حمد | |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

6o3244 |لعربــــى ند|ن عوض |نوره ي صىح طنط
|معهد فنى

87|665 حمد عىلي|حمد ممدوح | معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

65364 لحميد محمد|حسن عبــــد | دين ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

63o757 لشيخ|ل |محمد محمود محمد فو ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

845568 ي عبــــد هيم|بــــر|لشكور سعيد |بــــشر ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

785o98 هيم حسن|بــــر|حمد محمد عىل | زيق |لزق|تـــمريض 

539489 ي
لسيد محمد|م محمد |س| دئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3||5o5 بــــ|لوه|هيم محمد عبــــد|بــــر|نغم  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

4444o7 هد|لنبــــوى مج|لسيد |م |وس لشيخ|طبــــ كفر 

227496 ل موىس محمد|محمد كم |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

773394 مه|د سل|لجو|لدين عبــــد |م |ر عص|مي  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

264o8o لشوئى|لحليم |ندى محمد فتـــىح عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

9|92o3 يف مرزوق ج لكريم بــــخيتـــ |د|رسر سيوط|تـــمريض 

349526 مد|ن تـــوفيق ح|طف رمض|ع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

256274 سود|ل|هلل |هيم عبــــد|بــــر|حمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9o47o5 هيم |بــــر|حمد |لحميد |عبــــد| هند|ش ج|بــــ سوه|د|

|76|8| ح|لفتـــ|صم محمد عبــــد |هند ع ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

8o8688 حمد محمد|محمد رجبــــ  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

|28487 وى|لعظيم مك|نور مصطفى عبــــد  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

6495o8 هيم محمد|بــــر|كريم محمد  زيق|لزق|علوم 

4||o9| ن|هر عثــــم|لظ|رنيم محمد عبــــد |بــــ طنط|د|

323o8 در محمد صديق|لق|لحميد عبــــد |محمد عبــــد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

33796| ل|لعس|لرحمن |حمد عبــــد|م |محمود س |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5|7345 لبــــسطويسي|مد محمد |ء ح|ول معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري
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452o56 لم|لعزيز س|محمود مصطفى عبــــد  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

4o5388 ي |ص
ى
در|لق|حمد حسن عبــــد |ق سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

87o7o2 وس|ندر|بــــيتـــر بــــهيج صبــــىحي  ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

8633|3 ى بــــثــــينه محمد ربــــيع حسي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

266o38 ى|لحكيم ش|رق عزتـــ عبــــد|محمد ط هي  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

243434 وي|نور ص|ل|ر رفعتـــ حسن |من ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

339538 |لرحيم عط|حمد محمد عبــــد|ندى  |طبــــ بــــنه

7o65|6 وى|لبــــدر|لسيد |هيم |بــــر|ء |ره عل|س صيدلتـــ بــــورسعيد

8|5232 ن محمود خلف محمد|يم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4|||o4 م|ح محمد عل|لفتـــ|ء عبــــد |أسم |تـــربــــيتـــ طنط

|79|44 لسيد محمود|محمود عىل  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

82|o69 د محمود|ء يونس حم|شيم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

36829o روق سيد|حسن ف| ن|ر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2849|| ف عبــــد|وعد  لغفور عيد عجينه|رسر ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

525o6| لغنى|لغنى محمد عبــــد |ن عبــــد |رو ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

47759 ى رض| ى عبــــد | |مي  لمنعم|مي  هره|لق|حقوق 

426446 ى مختـــ|ي هيم صقر عرفه|بــــر|ر |سمي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

772o96 حمد حبــــيبــــ|ء محمود |رس| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

88|79| ء محمد عىل محمد  |عل سيوط|ره |تـــج

3|3|52 ى|حمد محمد شح| تـــتـــ حسي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

766464  محمد محمد عىلي|ن
ديه مصطفى بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

5o236| لحميد طه|عىل محمد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

632|73 هيم|بــــر|لرحيم محمد |تـــفى مصطفى عبــــد  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

775|o8 م نرص|م|نرص محمد بــــدر محمد  زيق|لزق|عه |زر

2o773 حمد|حمد سيد |سيد  ن|هندستـــ حلو

69958o حمد عىل|حمد مصطفى |يه | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7369o حمد مصطفى|لسيد |مه |س|محمود  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

77o632 ن جوده محمد عطوه|د علو|جه |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي
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32o426 لجمس|لدين محمد |ح |لمنعم صل|حمد عبــــد| هره|لق|طبــــ 

6|33|2 ن|م محمد حسن حسن دوبــــ|حس زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|96|2 حمد|رص عويس حسن |لرحمن ن|عبــــد  هره|لق|حقوق 

5o345o حمد محمد عبــــده|رق |مريم ط سكندريه|ل|صيدله 

3589o4 مصطفى مدحتـــ محمد عزتـــ ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

54478 بــــو رسيع|حمد سيد |هلل |عبــــد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

||9297 ئيل|ض ميخ|يمن ري| |ري|م ى شمس|تـــج ره عي 

4o4439 وى|هد محمد هند|حمد مج|لد |خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

542o99 هيم حسن|لد محمد إبــــر|محمد خ بــــ دمنهور|د|

7o826o لم|تـــ س|هيم فرح|بــــر|ندى  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

676774 بــــوجليلتـــ|عيل |سم|د |م مر|لرحمن عص|عبــــد  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

9|6653 ل  |لع|حمد عبــــد|ن |لد رمض|خ سيوط|حقوق 

||7468 ىط|لع|لم عبــــد |كريم مدحتـــ س ى شمس|تـــج ره عي 

448933 لجندى|طف فهىم حمد |محمد ع |ضتـــ طنط|علوم ري

23o|87 هيم|بــــر|لعليم |لد محمد عبــــد|خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

452o66 ر|لستـــ|هيم عبــــد |بــــر|ر |لستـــ|ل عبــــد |جم لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

33738 ى محمد|لدين |ح |بــــسنتـــ مصطفى صل مي  هره|لق|ره |تـــج

9|595| للطيف |ده عوض حمدى عبــــد|حم سيوط|تـــربــــيتـــ 

2827o9 ن|ن حسن رمض|منى رمض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77259o ى حسن كف|لثــــ|ء حسن |لورق|  حسي 
ئى زيق|لزق|عه |زر

639o23 هيم قطبــــ|بــــر|حمد |لسيد | |رن زيق|لزق|بــــ |د|

6o98o حمد محمد سيد عويس| ره بــــنى سويف|تـــج

624297 لبــــدوى|لسيد |لسيد |رق |مجدي ط ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

|49233 حمد مصطفى عىل|منه حسن  هره|لق|ره |تـــج

|59|74 ل حسن محمد|محمد مدحتـــ كم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

352oo4 مهند وليد محمد محمود |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

828747 ديبــــ سدره|جد |م| دون|م |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

34783o لح منصور محمد|م ص|سل| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

27|387 ح حشيش|لفتـــ|حمد عبــــد|ء محمد |رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

9o265| للطيف |بــــر محمد عبــــد|محمود ص ج|ره سوه|تـــج
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8o3573 حمد محمود|مي |محمد س ي|هندستـــ 
|لمنى

84338o ي|ن عىلي عبــــد|نوره
ي عفيفى

لغنى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

786o73 زى|لحميد محمد حج|حمد عبــــد |بــــسنتـــ  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4|2246 ى |لحس|محمد فتـــىح  لحلوج |ني  |ره طنط|تـــج

342463 لشكور|د عبــــد|م عو|حمد عل|ن |نوره سيه|نوعيتـــ عبــــ

4o382| ي|حمد حمدى عرفه غبــــ|
ى

تـــ|ىسر ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

256o| ه ط| رق طه يوسف طه|مي  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

34738o ى محمد| حمد غريبــــ حسي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

7o499 حد|لو|بــــ عبــــد |لتـــو|حد عبــــد |لو|حمد عبــــد | لفيوم|حقوق 

3|9|65 سم|لد محمد ق|جر خ|ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

299847 م حنفى يوسف|محمد س سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

35644 لجندى|لسعيد |د محمد |محمود عم ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

248646 ئيل|ئيل روف|جرجس ميخ| رين|م تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

22|565 ى|م عبــــد|محمود س لحكيم محمود حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

2686|2 وى|لعقبــــ|حمد | |زكري| مه تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

895272 يز منقريوس  |نس ف|نوبــــ |بــــ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

64o2o| ن أنور محمد محمد متـــول| نوره زيق|لزق|بــــ |د|

3|36o6 هر كرلس|م ز|ندرو ش| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

829|o6 لدين حسن|وي مىحي |سحر قن |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

2552o7 ك|لمل|مريم ثــــروتـــ سعيد عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

49994o ح قطبــــ نصي |لفتـــ|طمتـــ محمد عبــــد |ف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

79o786 ه عبــــد | د|حمد عو|رص محمد |لن|مي  لعريش|بــــ |د|

4o8o59 هيم|بــــر|لسيد |لسيد |هلل محمود |منه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42o9|2 حمد موىس|لسيد |مريم مصطفى محمد  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

23285 حمد خليل|حمد حميد |حميد  هره|لق|ره |تـــج

543748 ي|زق سلومتـــ فرج|لر|هيم عبــــد|بــــر|خليفتـــ 
ئى عه دمنهور|زر

49o279 فظ|م مجدى محمد عىل ح|ريه سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

265565 ر|مي  حسن حسنى نو| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|7647o لعز|بــــو |هلل |د |تـــن جميل ج|ف تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج
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|445o6 حمد|مهند محمد محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|7|8| |س محمد رسر|عبــــ| رن
ى
ق هره|لق|ن |سن|طبــــ 

3|29|3 عيل|سم|هيم |بــــر|ئى رجبــــ |م| ى شمس| لسن عي 

365279 ل|لسيد عبــــده بــــل|ره عبــــده |س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

243o4o هيم|بــــر|لسيد |يوسف محمد  ن|حقوق حلو

|25454 حمد سيد حطبــــه|هلل |منتـــ  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

875|65 حمد  |بــــ |لوه|حمد عبــــد|هلل |عبــــد سيوط|بــــ |د|

885o77 لنعيم |ل محمود عبــــد|بــــرين كم|ص سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

787623 هيم|بــــر|ء عنتـــر |ء عل|رس| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

224232 ى| ن زكري|ريم|ن صبــــرى حسي  هره|لق|حقوق 

4o3622 لسيد|عيل |سم|حمد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8795o2 لرحمن  |لدين محمود عبــــد|ن مىح |نوره ي صىح 
سيوط|معهد فنى

252298 د|هدير نوح محمد ج ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

35|94 هلل عىل|هلل عىل عبــــد |منه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

378|6 هيم|بــــر|حمد سعيد |ندي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

25496 ل جبــــر|لع|ء محمود عبــــد |شيم هره|لق|عه |زر

267856 حمد مرىس نرص|محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

65627 سلىم محمود محمد سيد حسن علوم بــــنى سويف

778593 ح حسن|مه محمد صل|س| زيق|لزق|بــــ |د|

9|5|4 لرحمن عمرو قطبــــ تـــوفيق|عبــــد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

525764 ى محمد حسن|ن عبــــد |مرو لحميد حسي  ج|بــــ سوه|د|

8o8498 بــــوزيد|لدين حسن |ء |طف بــــه|ع ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|2|4| ره محمد حنفى|ئى رسر|حمد ه| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6|4338 لمهيمن وكوك|حمد مصطفى عبــــد |روفيده  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|35936 ظ|لم|ء حسن |نور بــــه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

26922 حمد حسن محمد|ء |ل| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

422753 ى طف صليبــــ صليبــــ|ع| مي  سكندريه|ل|عه |زر

439997 ي
تـــ|م فرح|م|ل |عبــــيد هل| دئى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

782647 حمد|لسيد |تـــقوى محمد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

755|8| لسيد|لسيد |سلىم سمي   عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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4o4|74 يوسف محمد محمد سعد قمره سكندريه|ل|حقوق 

342998 لسيد خرصى|هيم |بــــر|حمد محمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

4o896o ن|لقوى عثــــم|عمر محمد محمد عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

867|67 د كردي|تـــ محمد فؤ|ي| ن|سو|بــــ |د|

26638| |ح محمد |لفتـــ|نور عبــــد|ن |يم|
ى
لدسوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|26|99 محمد عبــــده سيد عبــــده محمد ن|حقوق حلو

3639o9 لعزبــــ|حمد سعيد |عزبــــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85|43o فظ|لح|لك عبــــد|لم|ن عبــــد|ء عرف|دع ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

44o8o4 ق|حمد بــــيومي |دل |حمد ع| وي|لشر لشيخ|عه كفر |زر

47396 حمد|لسيد |حمد |مصطفى  هره|لق|صيدله 

787o97 لسيد محمد|حمد |بــــسنتـــ  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|53845 لرحمن محمد|لدين عبــــد |م |لرحمن عص|عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

79o872 ف ف|ء |رس| ى|يق عبــــ|رسر س حسي  ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

692o45 ى  لمتـــولي|هيم |بــــر|لسيد محمد |حسي  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

834o77 م|لسل|رص عبــــيد عبــــد|لن|ء عبــــد|دع دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

86338o ئيل|مح عدلي لميع ميخ|س دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4o735o لرسول محمد يوسف|ء عبــــد |ديتـــ عل|ن ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

5|32|4 ى زهر|متـــ أحمد فؤ|أس ن|د حسي  عه دمنهور|زر

534738 لسيد رجبــــ|محمود حسن محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

44|754 عيل محمد محمود بــــدر|سم|لد |خلود خ لشيخ|بــــ كفر |د|

7|5376 ن|لسم|ن محمد محمود |لسم|ندى  لمنصوره|بــــ |د|

779468 هيم|بــــر|يمنى سعيد محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

636233 لسيد مصطفى|محمد نعيم عطيه  زيق|لزق|ره |تـــج

3|o8|| دل|لع|م سيد |بــــ عص|شه ى شمس حقوق عي 

266953 حمد|حمد رجبــــ |ندى  شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

369337 ف بــــيوم |كريم  ن|هيم سليم|بــــر|رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

533847 ح|م صبــــ|لسل|لعربــــى عبــــد |محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

768853 ل|لبــــديع محمد كم|محمود عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

9o4o32 محمود حمدى محمود محمد  ج|بــــ سوه|د|

7o83|6 حمد|مل |ئى محمد ك|م| لمنصوره|حقوق 
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82|o86 طه محمد عىلي محمد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|4o338 رق شكرى خليل|ن ط|ري|م ن|بــــ حلو|د|

828368 حمد محمد|يمن |ر |من ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|9o24 لعظيم مصطفى|م عبــــد |ء عص|دع ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

6|9o2 لرحمن|فظ عبــــد |لح|دى عبــــد |ن ن|نوره ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

4|497o لبــــيبــــى|هيم |بــــر|محمود محمد محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

876982 عبــــي  مصطفى سيد متـــول   سيوط|ره |تـــج

6o||47 ىط منصور|لع|هدير محمود منصور عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9o4397 لكريم |د|حمد محمد ج|م |سل| ج|صيدلتـــ سوه

9o87o6 حمد محمود سليم |محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

9oo879 مد محمد |يه بــــخيتـــ ح| ج|بــــ سوه|د|

488|o9 لعليم|غبــــ عبــــد|لعليم ر|زم عبــــد|ح ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|72737 ل عىل محمود|جر جم|ه ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

636oo9 بــــوورده|د محمد عدل |سع زيق|لزق|بــــ |د|

446398 وود|حمد محمود د|دهم محمد | |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

42oo34 بــــينى|وليد صبــــىح محمد محمد  لشر لشيخ|بــــ كفر |د|

3|2934 ي محمد|جي
تـــ محمد مصطفى ى شمس حقوق عي 

6935|5 ر|لجز|م محمد |لسل|نه محمد محمد عبــــد |ريح لمنصوره|بــــ |د|

5o7723 ى عطيه عبــــده|ح |لفتـــ|ن عبــــد|نوره مي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

67769 ف محمد محمود|محمد  رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

27244o ل ينى|بــــيشوى صفوتـــ جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

789|43 ى |مه عىل |س| حمد حسونه|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

332|92 ي|بــــ عفيفى |لوه|محمد مسعد عبــــد
لحبــــسر ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

5342o| حمد|حمد محمد |لرحمن |ء عبــــد|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

343|27 لمعىط عيد|ممدوح عبــــد| رويد ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

775796 رص عىل محمد غريبــــ|هيم ن|بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6||587 |لرحمن |لد محمد عبــــد|ء خ|لزهر|
ى
لمنوق |ره طنط|تـــج

5|||64 يوسف فوزى يوسف عبــــده وزير ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6|3555 لحميد يونس|مد عبــــد|لسيد ح|مد |ح |ره طنط|تـــج

4894o9 ى محمود سعيد محمود محمد نرمي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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242784 هلل عطيه|هلل محمد عوض |عوض  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o6997 ف عىل عبــــد |حمد | ح|لفتـــ|رسر زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

354482 ىطي محمود|لع|م محمود عبــــد|بــــتـــس| ى شمس|د| بــــ عي 

5|4o38 لعزيز|ن عبــــد |ن طه فرح|يم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

632654 لسيد حسن|حمد |نبــــيله  ج|بــــ سوه|د|

76||45 ى موىسي|ندى عبــــد  لرحيم محمد حسي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

2|67o2 حمد نرص|للطيف |ء عبــــد|هيم عل|بــــر| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

42o||8 ى حلىم عبــــد |ح |صبــــ لعدوى|لحميد محمد |مي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

326254 ى عىل |ي حمد عىل|سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

753783 لسبــــع|محمد محمد محمد | ر|ي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

3|8o36 محمد عىل محمد عىل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

846233 جي|بــــر عيد ض|سلىمي ج ن|سو|تـــربــــيتـــ 

425|77 لقط|لسيد محمد |دل |ع| رن سكندريه|ل|صيدله 

9o5672 عىل محمود عىل حسن  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

|24253 ل|م محمد كم|له|رتـــ |س هره|لق|بــــ |د|

685|75 م يوسف|م|ل|م محمد |م|هلل محمد |منه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

892|o4 ن |حمد عتـــم|در |سحر ن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

342258 حمد محمد|م |لسل|بــــر عبــــد|ء محمد ج|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

642722 ن|لحميد محمد سليم|مل عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

77473| هلل مهدى|لعزيز عبــــد |حمد عنتـــر عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

556o7 هلل محمد محمود|سمر عبــــد  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

5o569 ي|عمرو ص
زى محمد|بــــر ئى بــــ بــــنى سويف|د|

446553 لسيد|حمد عوض محمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8567|7 لرحمن|ء سيد عقيله عبــــد|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

6|o886 م|ن محمد أحمد حم|محمد شعبــــ لمنصوره|بــــ |د|

354394 لرحمن عوض|مريم ممدوح عبــــد ى شمس| لسن عي 

7o95|6 بــــينى|د حمدى |حمد عم| لشر لمنصوره|بــــ |د|

4|3|78 ن|رزق شلبــــى سليم| ء رض|صف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8o47|4  عىلي|طمه كم|ف
ى ل حسي  ي|بــــ |د|

|لمنى

348o6o لجمل|ح حسن |لفتـــ|كريم محمد فتـــوح عبــــد دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف
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4857|9 ء محمد محمود|عل| ر|ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8442o2 يف محمد عبــــد ي|لر|عمرو رسر
ضى ن|سو|حقوق 

222|85 بــــوزيد|هلل |طمه محمد عبــــد|ف لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

4o|395 لغريبــــ|لغريبــــ |ء عزتـــ |ل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

776364 ي|ر
لسيد|لمطلبــــ |لح عبــــد |ص| ئى زيق|لزق|صيدله 

7o8683 لعدل حكم|ء محمود محمد |شيم لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

34476o قتـــ | لنبــــى بــــيوم عطوه|يمن عبــــد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

5|7554 ن|م مصطفى محمود حمد|مريم حس عه دمنهور|زر

684|45 هيم محمد محمود|بــــر|ء |ول لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

792727 ي
بــــ طه محمد|لوه|عبــــد | دئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

339||2 لحميد زهيتـــ|يتـــ سعيد عىل عبــــد| |تـــربــــيتـــ بــــنه

529542 وع|محمد ممدوح بــــيوم سعد مط ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

9|3|42 ل مريد محمد |ن جم|عدن ج|ره سوه|تـــج

7578o4 محمود عيد عوده درويش ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|37637 لس ميشيل سعيد عط هلل||كي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

442434 هيم|بــــر|لسيد |محمد نبــــيل  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

869967 جور|لح محمد بــــ|محمود ص لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

685225 لعز|بــــو |لحميد عوض |ء عبــــد |محمد عل لمنصوره|ره |تـــج

86o655 لمجد محمد|بــــو|لمجد مجدي |بــــو| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|27228 حمد|لمعىط |حمد عبــــد |سهي   ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

5|884o لحلبــــى|ج |عيل تـــ|سم|ل |ر جم|مي سكندريه|ل|طبــــ 

68659o لفى|ل|حمد |لد محمد عوض |خ لمنصوره|ره |تـــج

|24ooo تـــم|لحليم ح|بــــ محمود عبــــد |يه|هلل |منتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|97|6 ه يىح | لم|لعز س|بــــو|نور |مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6295|7 رسر|هيم محمد مبــــ|بــــر|هلل |محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

22o737 رسر|هيم صفوتـــ مبــــ|بــــر|بــــسنتـــ  ى شمس|زر عه عي 

4o3o9 ى عبــــد|محمد  بــــورقه|حد |لو|حمد حسي  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

5|8o|o |لسق|ء محمد |ن عل|حن تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

274248 فرنىح |ل|مر وصفى صبــــىح |ن س|رز سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|5673 ئى مصطفى |لكيل|دل |ء ع|لزهر|طمه |ف
ن  |عثــــم

سيوط|حقوق 
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328834 هلل محمد|حمد عبــــد|هلل |عبــــد |ره بــــنه|تـــج

9||942 مل لبــــيبــــ |ك| يوحن| ويص ج|ره سوه|تـــج

4o7o69 نوبــــى|لسيد |ل محمود |نه لشر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

35256| م|م|م |م|شور |هلل ع|عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9238|3 وى شنوده |يدى بــــطرس هند|ه ي صىح سوه
ج|معهد فنى

236984 وق ض لموجود|مل عبــــد|ج ك|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|9o26 لسيد |بــــد |رس ع|بــــد ي|ع ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

3o628 ين مدحتـــ عبــــد  هيم|بــــر|لرحمن |شي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o9563 لسيد هيبــــه|حمد |م |عص| ر|ي لمنصوره|بــــ |د|

487842 نم|لعزيز غ|حمد سعد محمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o7357 ي رجبــــ عبــــد
لعظيم محمد|مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

69953 حمد رجبــــ|لد |م خ|هش ن|حقوق حلو

4385|3 ى عبــــ| س عبــــيدى|حمد حسي  |حقوق طنط

433|o| حمد سعد بــــيوم|ر |من ي صىح طنط
|معهد فنى

3|24|4 يوسف محمد مخلص محمد طموم عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

634326 لسيد سليم عىلي|ندى سعيد  زيق |لزق|تـــمريض 

339o6 حمد حسن|ئى |ن ه|حن ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

23o|3o س|دل عبــــده عبــــ|بــــدر ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

269264 ين هش كثــــم يس|م |شي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

92296| لس بــــشي  حميتـــ  هلل بــــشي   |كي  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

324555 حمد مجدى سعد منصور| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

434645 وى|لجرج|د |لجو|ن سمي  عبــــد |نوره |عه طنط|زر

8|8oo4 ى|لعزيز د|حمد عبــــد| خىلي حسي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

6o82o6  سمي  |جر ه|ه
بــــوسبــــع|حمد |ئى |بــــ طنط|د|

|33394 لس فريد تـــ وس جورجيوس|كي  ورصى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

832o32 موىسي| لوف|بــــو|لعظيم |ء عبــــد|عىلي |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

6||376 ي ن|آيه نبــــيل عبــــد 
صف|لغنى لمنصوره|صيدله 

47528o هلل|م جرجس عبــــد |هلل س|نوبــــ عبــــد |بــــ| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

529852 لسيد بــــلطيه|ل |كريم جم ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر
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|9959 لحميد محمد|حمد سعيد عبــــد | هره|لق|حقوق 

92o9|9 لرحيم |محمد طلعتـــ طه عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

64899| لدين محمود محمد لطفى|ل |محمد جم كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

626995 بــــ عىل غريبــــ مسلم|يه|م |تـــ زيق|لزق|بــــ |د|

6o493o هيم|بــــر|ورى |لمغ|بــــر |طمه ج|ف لمنصوره|ره |تـــج

7o9829 ى حس|يه حمدى حس| ى|ني  ى حسي  ني  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

9o2372 هلل خلف  |رأفتـــ فتـــح | رش ج|تـــربــــيتـــ سوه

485523 فظ|لح|حمد عبــــد|ن عىل |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

635o8o لحميد محمد|حمد عبــــد|ء |ل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

234694 لمعىط|لدين محمد محمد نظىمي عبــــد|سيف  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

7o5495 لسحتـــ|رشدى محمود رشدى محمود  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

69465| ره|لعظيم عم|لعظيم محمد عبــــد |طمه عبــــد |ف زيق|لزق|ره |تـــج

282|o4 رق حلىم محمد|بــــ ط|شه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|22829 ف محمد |عىل  هر محمود|لط|رسر هره|لق|حقوق 

682462 لخميس محمد جمعه|م |كر|يمنى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o27|o كر |هر عىل ش|حمد م| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

883o45 لك  |لم|هلل عبــــد|ء محمد عبــــد|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

35495| لسعود محمد|بــــو |م |ن عص|نوره |طبــــ بــــنه

6o528| هيم فهىم بــــسطوروس جرجس|بــــر|رن |ك |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|7o794 ن|در عثــــم|لق|مه عبــــد |س|ن |مرو ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

628349 ط|لبــــل|كرم محمد محمد رزق | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

892326 حمد |عبــــي  عمر محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

268226 س بــــيوم|لدين عبــــ|م |محمد حس ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

322332 دل زىك سيف لوس|ع| ن|يؤ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

42695 حمد|حمد محمد فتـــىح | ن|ضتـــ حلو|علوم ري

5269o| بــــر|بــــوزيد ص|بــــر |حمد خميس ص| سكندريه|ل|هندستـــ 

2736o6 بــــدين سعيد موىس|ء ع|دع |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

|54385 زق|لر|لد حسن عبــــد |محمد خ ى شمس|تـــج ره عي 

543429 للطيف زردق|لدين عبــــد|ن عىلي سيف |يم| سكندريه|ل|حقوق 
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429567 ي غ
م|إلم|زي |عمر محمود بــــسيوئى |علوم طنط

435689 ح معروف|لفتـــ|حمد يشى عبــــد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

257o87 طمه محمد سعد قنديل|ف ي صىح بــــنه
|معهد فنى

9o65o4 ى صفوتـــ خليل تـــوفيق |م رلي  ج|ره سوه|تـــج

6756|o ح|لسو|لسيد عبــــده سعد |ن محمد |نوره صيدلتـــ بــــورسعيد

|236|6 لحميد|م محمد عبــــد |سهيله عص ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

9o7|2o ه م| حمد عىل |دح |مي  ج|ره سوه|تـــج

6o|43| يم|لد|ء فوزى يوسف عبــــد |نجل |عه طنط|زر

447473 ر محمد سيد عىل محمد|من سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

8|653 لسيد يوسف|م محمد |محمد عص ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

24o93 لعزيز|ن عيد عبــــد |سلىم رسح كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

69|287 هر محمود منصور جمعه عريض|م لمنصوره|هندستـــ 

7|6|28 ى|مصطفى رجبــــ رجبــــ محمد حس ني  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

9o542| دتـــ |د بــــس|ق ج|سح|ن |نوره ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

63|oo2 ى|ل |ن هيسم جل|رو مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

53949 وي|لرحمن سيد عىلي محمد مك|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

3698o5 ي
ء صبــــىح محمد|عل| دئى ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 

ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

839264 دي|له|عبــــد| محمد حشمتـــ عط ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

86694 بــــوبــــكر محمد|محمد ثــــروتـــ  لفيوم|حقوق 

5|o682 لسيد موىس|لعزيز |حمد سعد عبــــد| سكندريه|ل|صيدله 

754433 سليوس|لربــــ بــــ|د |هلل ج|نه كرم |دمي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

925447 ى نصي   |ء كم|شيم ل حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

446297 لمجيد|حمد عبــــد |لرحمن مجدى قطبــــ |عبــــد  ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

6359|3 ح|لفتـــ|عىل محمد عىل عبــــد زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

465965 ر|درويش محمود درويش عبــــده شنق |حقوق طنط

42|3o4 هيم هويدى|بــــر|هلل |لح عبــــد |يوسف ص لشيخ|بــــ كفر |د|

6|9822 لعدوى يوسف|هلل يشى |عبــــد ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

26|997 ذ مجدى محمد مأمون عطوه|مع |كليتـــ هندستـــ بــــنه

483||| متـــ حشمتـــ جبــــره|س| |ري|م سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|627|| هيم سيد بــــكرى سليم|بــــر| هره|لق|حقوق 
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29||8 ى|حمد ط|ن |مرو يع حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|56768 ف | لدين|حمد صبــــرى محمد رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|5o96 نطون ميشيل|د |دى عم|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9|3743 ى محمد  |مؤمن كم ل حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

434355 حمد مقلد|سيد | لوف|بــــو|حمد |له سيد|ه |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

95854 بــــر|متـــ فضل ص|س|م  ن|حقوق حلو

6o|324 لسيد مزروع|طمتـــ عيد |ف |تـــربــــيتـــ طنط

69357| لفى|ل|لسيد |لغنى |حمد رزق عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

6|2259 لدين محمد محمود حسن|م |سهيله حس لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

64|4|5 ى ح|له محمد |ه مد سليم|مي  زيق|لزق|حقوق 

5o5369  جبــــر|يكل ع|م
ى
ئيل بــــطرس|دل صدق سكندريه|ل|ره |تـــج

63o7o5 بــــينى عىل |عىل  هيم|بــــر|لشر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|2o385 هيم|بــــر|هلل |ل ضيف |عمر جل ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

35o992 س|م سيد عبــــ|ء عص|رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

37o362 لعيص|لدين محمد محمد عليوه |م |حس ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

457oo3 لغنى جوده|بــــ عبــــد|يه|محمد  |حقوق طنط

84o76| لنوبــــي|وي عربــــي |محمد قن ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

762|59 لبــــديوى|بــــ |لتـــو|هيم عبــــد |بــــر|محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

9|3o86 ى |بــــو|حمد |محمد  لحسن حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

367|59 ح|لفتـــ|لحميد عبــــد|لد عبــــد|محمود خ سيوط|بــــ |د|

37o298 حمد فتـــىح محمد عيسوى|جر |ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8594oo لرحمن|ض عبــــد|مد ري|لعزيز ح|عبــــد ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

6336o| ئل محمد شتـــيوى|ر و|من ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

9529o ل محمود|محمد شهدي جل لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

776o97 مل|حمد محمود ك|منى  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

224228 ف حفىطى عبــــد|رى |م هلل|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2732|8 بــــتـــ فهيم مسعد|ثــــ| دين ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

68563| لعزيز|ن عبــــد |لنبــــى رمض|د عبــــد |جر مر|ه لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|63545 ن |محمد شح| مي 
ى
تـــه صوق ى شمس|د| بــــ عي 
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6373o3 ج|لحل|لسيد محمود فهىم |مهند  رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

369652 لح شلبــــى|هيم ص|بــــر|دل |محمد ع ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|5o725 تـــه|ح محمد شح|لفتـــ|يوسف محروس عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4o693 لديبــــ|حمد عمرى محمد | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4759|o حمد|م حسن سيد |متـــ حس|سل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o8|2o خلود حسن صبــــىحي حسن ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

832|o حمد محمد|لد |م خ|ريه |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

789378 لرحمن محمود|حمد عىل عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

823327 ن عبــــيد مني  عبــــيد|ري|م ي|طبــــ 
|لمنى

9|o895 ى |سعد |محمد  لسقىط حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

25933| هيم|بــــر|ل محمد ذىك |مروه جم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5659o ف عبــــد |دى |ش للطيف|لعظيم عبــــد |رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

8342o7 ي |لرحمن حس|عبــــد
يح|لس|لحمد |بــــو|ئى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|527|7 لم|هيم س|بــــر|حمد سيد | ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

8363| در|لق|هيم عبــــد |بــــر|محمد عىل  لفيوم|نوعيتـــ 

698|76 لسيد بــــشي |حمد |لسيد |م  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3o637 ضى حسن|رص ر|طمتـــ ن|ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

677532 ئل محمود موىس|لد و|خ لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

52|753 بــــو بــــكر|بــــو بــــكر محمد |ن |إيم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9o|993 ن |لسيد مهر|هيم |بــــر|مل | ج|أللسن سوه|كليتـــ 

3||944 ي
رفعتـــ صبــــىح فوزى| سيلفى ى شمس|تـــج ره عي 

776o95 لسيد محمود|ر صبــــرى |من زيق|لزق|بــــ |د|

43|586 هر نجيبــــ جرجس خليل|يكل م|م |تـــربــــيتـــ طنط

7|6279 هيم|بــــر|لمنعم |هيم عبــــد |بــــر|محمد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

5o628o عيل|سم|رس محمد |ء ي|هن لشيخ|عه كفر |زر

|46|39 د|لجو|للطيف عبــــد |د عبــــد |لجو|عبــــد | نور ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

425386 ئى|لقبــــ|ء حسن محمود |روميس سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

23875 شم سيد فرج|يوسف ه  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

699||6 لسكرى|لعوضى |لحميد |م عبــــد |منيه حس| ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر
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892427 لس نبــــيل حبــــيبــــ عج يبــــى |كي  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

326282 مر|هلل حنفى ع|بــــدور عبــــد ى شمس علوم عي 

843648 حمد فخري عىلي|لسيد|محمد  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

294547 لقهوج |ر |لغف|لشوربــــىح  عبــــد|ن |محمد عمر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

2648| ف حسن |محمد  ديىل|لصن|رسر هره|لق|حقوق 

632692 للبــــودى|لعظيم محمود |منيه محمد عبــــد | زيق|لزق|علوم 

9|4224 ء سيد عىل محمد  |رس| سيوط|عه |زر

34272o لحليم|ر عبــــد|ر سعيد نو|نو ى شمس|تـــج ره عي 

269395 ن|لمعبــــود عمر|ن سعيد عبــــد|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

45o259 ل|لع|لسميع يوسف عبــــد |حمد ممدوح عبــــد | |هندستـــ طنط

85899o بــــوبــــكر|لرحمن |يز عبــــد|ء ف|ل| ي|بــــ |د|
|لمنى

5o8539 زيد محمد محمد محمد شعوير سكندريه|ل|طبــــ 

846736 د عىلي|حمد فؤ| |رش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

22|oo7 ى|لبــــر |ح عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد مي  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

9|5747 تـــ  |هيم بــــرك|بــــر|هيم |بــــر|مريم  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

689656 لعظيم |حمد عبــــد |لسيد |لعظيم |ر عبــــد |من
لرءوف|عبــــد 

لشيخ|ره كفر |تـــج

|57259 وق  لغنى عيس|حمد عبــــد |رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7|o27o طر|حمد محمود خ|حمد |هيم شكرى |بــــر|مريم  صيدلتـــ بــــورسعيد

79|62| لسيد|حربــــ محمد حربــــ سليم  زيق|لزق|حقوق 

|33|54 طمه مجدي مصطفى فريد|ف لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

297325 ي |طف محمد كيل|ن ع|نوره
|ئى

ى
لدسوق ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

85|254 ى محمد|دل |م ع|وس مي  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

2|43o9 ى يوسف|لميس عم د محمود حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

698795 حمد محمد محمد|ر |حمد مختـــ| لمنصوره|هندستـــ 

269988 ل|لجم|حمد |هيم |بــــر| |هيم رض|بــــر| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

357439 يمن متـــول متـــول شديد|نهلتـــ  شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

3|798 ح|لفتـــ|نور عبــــد |حمد |ندى  هره|لق|ره |تـــج

2|396o جي|لجر|لسيد خليل |حمد |ريم  ن|بــــ حلو|د|

9|863| هيم  |بــــر|هلل تـــوفيق |بــــ |بــــيتـــر ج سيوط|عه |زر

286425 بــــو كتـــيعه|لح |لح ص|ص| م رض|هش ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 
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6o4792 لشيخ|لكردى |د محمد |يه عم| |نوعيتـــ موسيقيه طنط

4922|9 عىلي عزتـــ عىلي حسن طيلون سكندريه|ل|بــــ |د|

4762o6 ر|مي محمد معوض محمود نص سكندريه|ل|ره |تـــج

8773|3 لدين مصطفى محمد  |تـــسبــــيح سعد  سيوط|تـــربــــيتـــ 

47662| حمد محمد عىل زىك|حبــــيبــــه  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|3955 لغنى|ل عصمتـــ عبــــد |بــــسنتـــ جم لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

||8355 يف جم حمد|هيم |بــــر|ل |رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

883|76 لمحسن |لحفيظ عبــــد|ء محمد عبــــد|سم| سيوط|عه |زر

4o9682 لح عىل محمد غنيم|خلود وحيد ص |بــــ طنط|د|

7695o6 حمد|بــــ بــــهيج محسبــــ |رح لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

68o389 تـــى|لفرح|ن |مجدى صبــــرى سليم لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|26669 ي عبــــد 
ي|سلىمي مصطفى

لعزيز مصطفى هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6833o زى|زى حسن حج|ء حج|شيم لفيوم|عه |زر

46373| حمد|تـــفى عمرو فتـــىح محمد سيد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|o9o3 ح|لفتـــ|ء عىلي محمد عبــــد|دع ي|بــــ |د|
|لمنى

488573 لمول محمود|لسيد عبــــد|مؤمن محمد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|6222 يف  يمن عىل عىل|رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

777255 فظ|ل محمد ح|محمود جم زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

62o929 لسيد|لسيد محمد |ل محمد |جم ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

54||86 حمد|لمجيد|لرحمن محمد فريد عبــــد |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

234595 ى |يوسف خ عيل|سم|لد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

67743 لعزيز هويدى|بــــوبــــكر عبــــد |م |شهد س لفيوم|حقوق 

75627o ي|ه
مح دخيل أحمد|س| ئى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

764o75 ئى  محمود محمد فرح|ر ه|من عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

52|o36 ئى|سكره نصيبــــ صميده كيل سكندريه|ل|حقوق 

6o|o3 بــــى محمد|ر محمد عر|من صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

346685 ي|ر
لح محمود حسن شكشك|ص| ئى لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

763897 ن|لعزيز سليم|لرحمن عبــــد |عمرو محمد عبــــد  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

|49368 لمرغىل|هلل |بــــدور محمد عوض  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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879949 ى عزتـــ عبــــد ئيل |لشهيد ميخ|نرمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27455 لغنى حسن|ر مجدى عبــــد |من ى شمس|زر عه عي 

228932 لنبــــى|محمد عفيفى عىل عبــــد | رن م بــــنى سويف|إعل

68o469 لدين|لمتـــول علم |حمد محمد |لسيد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

236o|o  مني  ص|رس|
هيم|بــــر|دق |ء مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o3257 ي|ن رفعتـــ منصور عبــــد |يم| لمجيد بــــحي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

627|32 ع|لحميد رف|ء محمد عبــــد|ل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

36o967 لحكيم محمد|لفتـــوح عبــــد|بــــو |ديتـــ محمد |ن |ره بــــنه|تـــج

63o337 ل|ه محمد مصطفى هل|بــــ ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

8o975o ي عبــــد|لر|محمد عبــــد
هلل محمد|ضى سيوط|حقوق 

694oo3 مد|لمتـــول ح|زى |لؤى زىك غ لمنصوره|حقوق 

|49389 وق سعيد سيد عبــــد  لحفيظ|رسر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

675o23 ف محمد |كرم | ى|رسر ى محمد ستـــي  مي  لشيخ|ره كفر |تـــج

274555 ندى فوزى سعد حسن ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

83|55| د|محمد سمي  فوزي ج ن|سو|حقوق 

643o25 لبــــى|لغو|حمد محمد |ء محمود |شيم ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

867783 لسعدي سيد|ذ محمود |مع ن|طبــــ حلو

5223o6 ن|ن عىل حتـــر عىل سليم|حن سيوط|عه |زر

6329|4 لسيد|لسيد |هيم |بــــر|ء |لشيم| زيق|لزق|صيدله 

8|2863 ن|ل نصيف سليم|يدي جم|ه ره بــــنى سويف|تـــج

|74636 بــــ|لتـــو|هلل محمد يونس عبــــد |عبــــد  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

85o363 لرحيم|لعربــــ محمد عبــــد|محمد عز دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

942|2 مد|بــــر ح|رص ج|م ن|سل| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

6432o6 حمد|هيم |بــــر|بــــر |ء ص|سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

59947 حسن ذىك حسن ذىك ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

263625 وق عىل محمد حلىم عىل طعيمه رسر شمون|نوعيتـــ 

43||4o ه عبــــد  د شفيق محمد قنديل|لجو|ني  |علوم طنط

77367 مل محمود|كرم ك|كريم  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

45982 شتـــ|لم محمد عك|ر س|من ن|علوم حلو

8|2o|| ي شح|م|
ى
ي صدق

تـــه موىسي|ئى ره بــــنى سويف|تـــج
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826285 ه عبــــد لمحسن محمود عمر|شهي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8225o6 لعليم|ن عىلي رجبــــ عبــــد|يم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4537o4 ه|حمد | لسعيد محمد محمد عمي  لشيخ|هندستـــ كفر 

8442o ح محمد|لفتـــ|محمد جودتـــ عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

476oo| وز محمد  ف محمود |في  ئى|لنعم|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|9339 ي|ر
حمد محمود|م |هش| ئى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

7|384 لسيد|يمن محمد |هبــــه  لفيوم|عه |زر

683773 لقصبــــى|لقصبــــى عىل |لرحمن عىل |عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4858o2 م محمد عىل محمد|ندى هش سكندريه|ل|بــــ |د|

|29||4 ن|شور رمض|دل ع|محمد ع هره|لق|بــــ |د|

5|9974 لحميد بــــكر|ء نرص عبــــد |سم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

829|97 ى شنوده ه|م ي|رتـــي 
ى
ق بــــيل مشر سيوط|حقوق 

6|8625 مبــــول|سل|ل|ح |لفتـــ|نردين محمد عبــــد  ط|حقوق دمي

9o339| د عىل |بــــوعي|سحر عىل  ج|بــــ سوه|د|

3|4o78 لعزيز عىل|ل عبــــد|لعزيز جم|عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

862997 ي محمد | دم|يمن خي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|7598o لعظيم|ندى محمد محمود عبــــد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

488ooo لرحمن عىل محمود حسن|مصطفى عبــــد |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

644658 ح خلفيتـــ|لفتـــ|لد محمد عبــــد |خ |حقوق طنط

9|53o4 حمد |ن رزق |هبــــه شعبــــ سيوط|حقوق 

2956o6 ئى عىل خلف|ممدوح ه تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

6|659 ن|لعزيز سليم|ل عبــــد |ر جم|من تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|35623 ى كر جورج |دى ش|ن| يوستـــي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

773838 م متـــول|حمد تـــه|مي  | ى شمس|تـــج ره عي 

63926o لسيد عبــــد ربــــه|حمد محمد متـــول | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

78482o هيم محمد|بــــر|مل |حمد ك| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|56827 حمد|عمر سعيد محمد  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|77987 |هلل حن|د |نه سعيد ج|يولي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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427982 ىس|لشنف|لحليم |بــــ صبــــرى عبــــد|رح ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

786|28 ن|محمد عمر علو| فوزيه رض زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

48938o بــــر مصطفى محمد|ر محمد ج|مي سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

332o47 ن محمد|دل حمد|مل ع| |علوم بــــنه

76|332 لعرصه|حمد عىل |يوسف محمد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

5o389 حمد|ل يونس |يونس جل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5|87|3 حمد|لدين سيد|ن عزيز سعد زين |يم| |حقوق طنط

9o4855 لحميد |ر مصطفى محمد عبــــد|من ج|علوم سوه

26||83 بــــ عىل|لتـــو|جر محمد عبــــد|ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|72745 ره منصور محمد فوزي|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7|3249 ى  مه|هيم مصطفى عىل سل|بــــر|نرمي  ن|طبــــ حلو

352924 م بــــدوى بــــدوى بــــدوى عرفتـــ|سل| ى شمس|تـــج ره عي 

5||o33 د عىل بــــسيوئى|ل رش|لرحمن جل|عبــــد  |حقوق طنط

43473o ى عل|ي م|م|ل|هلل |لدين عوض |ء|سمي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

33o2|2 ج|لعظيم حج|رص عبــــد|ن ن|حن |ضتـــ بــــنه|علوم ري

898|56 لسيد |دق |م محمد ص|سل| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

8|o75o بــــوغنيمه محمد محمد|ء |زهر ي|بــــ |د|
|لمنى

232997 ن|هر محمد رمض|تـــفى م ن|تـــربــــيتـــ حلو

7o5446 ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|هيم يوسف موىس |بــــر| لمنصوره|ره |تـــج

438|75 حمد كريكر|هلل |ل عبــــد|م كم|م س لشيخ|بــــ كفر |د|

|465o7 وى|لمك|مد |لد ح|مريم خ هره|لق|بــــ |د|

3266o2 ي
سم|هيم محمد ق|بــــر|لم |س| دئى لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

8|262 ن|ء ممدوح مرزق سليم|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

759734 حمد يوسف|ن محمد |رو لسويس|معتـــ |علوم ج

8o22|4 حمد|طف محمود |حمد ع| ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

2438oo شه|لرحيم عك|مل عبــــد|هدير ك ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5o6o88 ى عبــــد لكريم|عمرو محمد جمعه حسي  لمنصوره|حقوق 

|5o||5 لعىل|لسيد عبــــد |محمود محمد  هره|لق|هندستـــ 

23283 حمد|م |م|لدين عمرو محمد |م |حس هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||5552 ى|نويل م|م نخله| يكل مي  ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|
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887386 حمد جمعتـــ |ن |حمد شعبــــ| سيوط|طبــــ 

95673 ى عىل|محمد س لم حسني  هره|لق|حقوق 

49o367 لرحيم|حمد عبــــد |لسيد |ء مصطفى |شيم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

26oo|3 ه محمد عىل شعبــــ| ن|مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2876oo ض محمد محمود|حمد ري| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8o8872 ى ي حسي 
طه محمد مصطفى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|5o846 هيم محمود|بــــر|ء نبــــيل |سم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

847939 لرسول سيد عىلي|مل عبــــد| ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

782oo7 عيل|لسميع إسم|لمنعم عبــــد |ندى عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

7|oo78 ه  لسيد|هيم عىل محمد |بــــر|ني   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

8|9267 م|ل سعد عل|ء جم|رس| ي|لسن |
|لمنى

366256 فظ|لح|طمتـــ خليفه حسن عبــــد|ف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

||8o|4 لبــــدرى|لسيد |حمد نبــــيل |يمنى  ى شمس|تـــج ره عي 

763428 مل فروح|ن محمد وصفى محمد ك|يم| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

627232 ن|لغنى ميد|م محمد عبــــد|سعيد عص زيق|لزق|ره |تـــج

4|5o74 وى|لعس|حمد محمد |ئشه زىك |ع لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|57563 زينبــــ محمود مصطفى عىل هره|لق|عه |زر

8|o735 لحميد محمد|ح عبــــد|لد صل|خ ره بــــنى سويف|تـــج

3|8939 ح محمود|بــــ محمود صل|رح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

59663 محمد حسن سنوىس عيسوى ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

52682 شد حليم|بــــيشوى حليم ن حقوق بــــنى سويف

432222 ي
ود|لدين عيد د|ء |حبــــيبــــه ضى صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

44992 ضى محمد|محمد حربــــى ر د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

4633o4 لعتـــربــــى|حمد متـــول يوسف |حمد محمود | لمنصوره|علوم 

888438 سكندر  |تـــه |طف شح|ع| مرن سيوط|تـــربــــيتـــ 

432o9| حمد عىلي عيس|لسعيد |ء محمد |رس| |بــــ طنط|د|

3377o6 حمد|ن |عمر حسن طه شعبــــ ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

778345 لم محمود|ئى محمود س|م| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

238|96 وق ن ن|لم|رص عطيفى س|رسر ن|حقوق حلو
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|2824o لنجدي| |لسيد عط|رس |ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2559|9 دوش|ل|ن عطيه |لرحمن رضو|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o2932 لعزبــــ|بــــ |لدين محمد دي|م |عص |بــــ طنط|د|

69|o7o ي|ر
حمد|لعزيز |مل عبــــد |لسيد ك| |ئى لمنصوره|عه |زر

7922|8 بــــ محمد|لوه|لد محمد عبــــد |محمد خ ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

847227 دق محمد|لص|ر حمدي محمد |من لمنصوره|حقوق 

637o68 ده|هيم زي|بــــر|ن نرص |حن زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

2583|o حون|لزمزم ط|حمد عمرو محمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

49o634 حمد|لسيد |ن قسم |رك نعم|رضوى مبــــ سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6784o4 لبــــيوم عمر|مه عمر |س|نسمه  لمنصوره|بــــ |د|

47o6o وردتـــ عربــــى محمد حسن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4965 وع|ل مط|فرح عمرو جل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22o373 |حمد |لمجيد |لد حسن عبــــد|يوسف محمد خ
لعرصه

ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

366586 لكريم|حمد محمود عبــــد|محمود  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

64763| لسيد حسينى بــــيوم|ن |نوره ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

79228 لرحيم|مل عبــــد |م سعيد ك|سل| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|46275 ى س|سلىم محمد  لم|لم س|مي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

49o489 ريم حسن يحن  عىلي تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

262499 لسيد عىل|محمد مجدى  |ره بــــنه|تـــج

8|795| ل محمد حسن|ل جم|كم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

68885o موىس| ك مرزوق يعقوبــــ بــــسط|مل لمنصوره|ره |تـــج

24o47o حمد|لسيد |مد |ء محمد ح|ل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

624357 ي|لحو|لسيد محمد محمود |ء |رس|
وىسر ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

844466 ي|ء محمد جل|عىلي
ل حبــــسر ن|سو|تـــربــــيتـــ 

429834 لحميد|د محمد عبــــد|حمد مجدي رش| |صيدله طنط

682565 لمجيد|حمد عبــــد |د |يمن رش|هلل |منه  لمنصوره|عه |زر

86o8o دل جمعه خميس جمعه|حمد ع| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

22788o هلل محمود محمد شعي |ء عبــــد|سم| هره|لق|بــــ |د|

888265 حمد محمود  |حمد |ء |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 
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6o9532 لق|لخ|لقطبــــ عبــــد |تـــ |لشح|مروه محمد  لمنصوره|عه |زر

29893 د|لجو|حمد نبــــيل فتـــىح عبــــد | ن|ضتـــ حلو|علوم ري

755723 هلل موىس|حمد محمد عبــــد |شم |ه عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|435|9 هلل سيد حسن محمد|هبــــتـــ  ن|بــــ حلو|د|

262462 مصطفى محمد مصطفى محمد مصطفى تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

634667 ى|بــــ أس|يه| ى محمود بــــحي  مه حسي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

234838 لشورى|حمد |لسيد |لرحمن سيد رجبــــ |عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|6o472 ن|حمد محمود سليم|مه |س|يوسف  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

23o256 دل زينهم عنتـــر|لرحمن ع|عبــــد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

33|535 وع عزيز|مه مط|س|رتـــ |س زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

45298 لموجود|زن مجدى محمد عبــــد |م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4668o دق|لص|ل عبــــد |يمن جم|هلل |منتـــ  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

37|946 محمد ذىك جمعه| محمد رض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|6||57 لحسينى|لدين |ح |رق محمد صل|طمه ط|ف م بــــنى سويف|إعل

35539| رفعتـــ رزق جرجس| رين|م ى شمس حقوق عي 

59753 ى ح|حمد ح| مد|مد حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

|646o9 هيم يونس|بــــر|ل محمود |بــــل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

493863 بــــ|هيم دي|بــــر|ن |حمد محمد رمض| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o|998 سم محمد|حمد فولي ق| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

879353 ن سيد عمر محمد |يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|883| ي | لرحمن|لدين محمد عبــــد|مل محن  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

7|2344 ود|دق محمد د|لد ص|هدير خ لمنصوره|نوعيتـــ 

7||oo8 محمد محبــــوبــــ عىل عىل حمزه لمنصوره|عه |زر

8894|7 ل محمود |مز ممدوح جل|ر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o3248 ء محمد محمود زىك حسن|رس| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

438526 ر|مر عم|حمد ع| |حمد زكري| لشيخ|عه كفر |زر

426|87 ك مصطفى|ن بــــحر مل|سهيله رمض بــــ بــــنى سويف|د|

258o68 تـــنى|لكتـــ|لحكيم |محمد جمعه عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4538|3 هيم محمد|بــــر|ر |لستـــ|لسيد عبــــد |مصطفى  لشيخ|هندستـــ كفر 

|57429 هيم|بــــر|لق |لخ|ن حمدى طه عبــــد |جيه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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758252 ى|م لح|ره ص|ممدوح موريس بــــش| رتـــي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

485|84 ى  لسيد قطبــــ|بــــسمه حسي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

64o|96 د محمد|لجو|هلل عبــــد|ل عوض |ل كم|نه زيق|لزق|صيدله 

476752 لحسن|بــــو|لسميع |مؤمن محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

225675 ى | حمد|حمد محمد |حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9oo459 ن |بــــر رمض|حمد ج|ء |ل| ج|أللسن سوه|كليتـــ 

64o||2 لمجيد|هلل عبــــد|لسيد عبــــد|ء |شمس عل زيق|لزق|عه |زر

7o7882 بــــو زيد موىس|يىح محمد |لجر|لسيد | ره بــــور سعيد|تـــج

28|232 سم|لق|بــــو|لغنى |م عبــــد|هند حس ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

64269o لسيد|لسيد محمد |محمد  زيق|لزق|حقوق 

3|96|| هيم|بــــر|لدين |ل |سلىم طلعتـــ كم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

684793  عبــــد |لبــــ|ء عبــــد |دع
ى
 |لبــــ|ق

ى
لمجد|بــــو|ق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4856oo ء غنيم عفيفى غنيم|رس| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

694842 ى|يز بــــدير |ء ف|دع مي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

9|9772 حمد محمود سعد زغلول  | ج|بــــ سوه|د|

779|93 مه محمود عىل سعد|س|رحمه  زيق|لزق|بــــ |د|

|29|89 حمد|هلل |لرحمن سعيد فتـــح |عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

3|7||o لمجيد يوسف|حمد يوسف عبــــد| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|9|8o ين يق فيل تـــوفيق|ف| في  صيدله بــــنى سويف

535456 ده محمد محمود محمد يوسف|مي |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

2|7557 د عطوه|ل رش|مه كم|عمر سل ن|طبــــ حلو

6378| عيل|سم|لرحمن محمود محروس |عبــــد ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

|8256 ى عبــــ|يوسف عمرو  س بــــهجتـــ|مي  ى شمس حقوق عي 

632588 ى عطيه|يم| ى أحمد حسي  ن حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

762222 محمود دويبــــ| حمد زكري|محمد  حقوق بــــورسعيد

|47327 لح|م محمد محمد محمود ص|حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|89o5 لعزيز غنيىم|م عبــــد|محمد عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o6993 ى شح|ي فظ|لمقصود ح|تـــه عبــــد |سمي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

48867 هلل محمد عمر محمد|منه  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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||86o3 هيم محمود محمد|بــــر|حمد |سلىم  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

36|||o ر|لبــــيط|ح مصطفى منصور |يتـــ صل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8o4238 هيم|بــــر|م موريس |مريم عص ي|بــــ |د|
|لمنى

2|2|| ى|بــــو|ن سمي  |نور لليل حسني  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|6|9|| لسيد|حمد محمد |روينه   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

6439|8 تـــ عوض|شذى محمد فرح زيق|لزق|نوعيتـــ 

6868o7 ي|ر
ى |س| |ئى لديسىط|مه عىل معي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|4o652 لحليم|لعظيم عبــــد |حمد وليد عبــــد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|77|7 ى عىل |حمد كم| ل حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

49o5o2 ر ممدوح بــــكر محمد بــــكر|مي سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5|o777 لفضيل بــــخيتـــ|محمد حمدي عبــــد  ى شمس| لسن عي 

|5o245 بــــ تـــوفيق|لتـــو|مه عبــــد |س|نور | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

639o34 تـــ|لشح|حمد |حمد سعيد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

697o34 لحميد|حمد عبــــد |هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

45|358 هلل نشأتـــ مرزوق|حمد عبــــد | ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

77496o حمد|حمد سعيد محمد |  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

5|2369 لحفيظ هيكل|دل عبــــد|حمد ع| سكندريه|ل|طبــــ 

649265 للطيف|ل عبــــد |ل محمد كم|كم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|26|5 م|م|م عنتـــر |م|يتـــ | |طبــــ بــــيطرى بــــنه

8|472o هيم|بــــر|رجي |هيم ج|بــــر|ء |دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

252o56 |لنج|بــــو|لحميد |حمد عبــــد|محمود  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

8697|5 بــــوسيف|يح |لس|ود |مل مه| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

758o48 هر|هيم ش|بــــر|بــــوزيد |هيم |بــــر| حقوق بــــورسعيد

5|8249 بــــسنتـــ محمود منصور حسبــــو منصور بــــ دمنهور|د|

896o32 لبــــدرى منصور |ندى محمد  ج|تـــربــــيتـــ سوه

52|2o6 للطيف|للطيف عىل عبــــد|لعزيز عبــــد |ر عبــــد |من بــــ دمنهور|د|

765768 لبــــدرى| |لعط|بــــو|رق حسن |ل ط|س ره بــــور سعيد|تـــج

784|64 لحليم حسن|دل عبــــد |لد ع|خ زيق|لزق|عه |زر
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543237 م|لعلق|لمجيد |م عبــــد |لسل|ن عبــــد |إيم تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

69793| لمرىس|لحميد |لسيد عبــــد |ن |يم| لمنصوره|حقوق 

5o79|7 د|هيم ج|بــــر|د |نسمه ج لشيخ|عه كفر |زر

87887o ى |حسن حمد |ء محمود حسي  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

643267 تـــ حسن متـــولي حسن ني  زيق|لزق|ره |تـــج

262643 زق|لر|لرؤف محمد عبــــد|د محمد عبــــد|عم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2656|3 لعظيم مخلوف|ح عبــــد|حمد صل| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

625932 ل محمد أحمد عىل محمد|جل قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

273o56 حمد|حبــــيبــــه مصطفى نعيم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

45o57| ئى|لخلو|لد محمد |حمد خ| |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

769623 لدين محمد|ح |مح محمد صل|محمد س لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

9|4o38 حمد  |منيه محمد فرغىل | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

4|4868 دش|بــــو ح|لد سعيد |ء خ|سم| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

9|74oo مه  |محمد رجبــــ حسن سل سيوط|عه |زر

|453|3 بــــر حسن|دل ص|محمد ع ى شمس| لسن عي 

|38648 ى |ي ف رمض|سمي  ن سعد|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||837| حمد محمود مصطفى|عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

88o428 ى|ك شهدى لويس مرقس | رمي  سيوط|ره |تـــج

922599 ئيل  |بــــيتـــر خي  حبــــيبــــ ميخ ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

622629 مح منصور عمر منصور|لرحمن س|عبــــد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

52795 هيم|بــــر|لمنعم |ح عبــــد |روى صل| ره بــــنى سويف|تـــج

36576o ض مرقص|دى طلعتـــ ري|ف كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

5o6966 هيم|بــــر|ن |دل رمض|رحمتـــ ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6728o |لبــــ|حمد عبــــد |ء زغلول |سم|
ى
ق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4239o6 ن|هيم زي|بــــر|مريم محمد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

64335o عيل|سم|حمد محمد |يه | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

498o83 متـــ شويل|لحليم صبــــري سل|يه عبــــد | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|9554 ء محمد محمود محمد|سم| ى شمس حقوق عي 

428449 حمد زعي |روى درويش يوسف | |تـــربــــيتـــ طنط

648o|3 ف محمد عبــــد |حمد | لمسلىم|لمنعم محمد |رسر |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى
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233o63 هيم|بــــر|ن محمد حسن |يم| هره|لق|ر |ثــــ|

4|8777 وى|لشن|لنبــــى |ء محمد عبــــد|عىلي لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

9o6487 ء مصطفى متـــول سعيد |عىلي ج|ره سوه|تـــج

33|894 لرحمن محمد|رص عبــــد|محمد ن |ره بــــنه|تـــج

54658o حمد|م مجدى عىل |سل| ن|سو|بــــ |د|

|64|96 دل سعيد عىل|رق ع|ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6372|6 لعيسوى|حمد غنيم |دتـــ ممدوح حمزه |ر| زيق|لزق|نوعيتـــ 

634o6| هلل نجم|هلل محمود عبــــد |عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

86236 ى|هلل ص|عبــــد | دين بــــر حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2548o2 هيم|بــــر|لحفيظ |شم عبــــد|حمد ه|م |سل| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6|o478 ي|ر
هيم محمد|بــــر|بــــر |محمد ص| ئى ي صىح طنط

|معهد فنى

33944o ش|لضبــــ|لحميد محمد |ء محمود عبــــد|ول |تـــربــــيتـــ بــــنه

633398 ح|لفتـــ|ن لبــــيبــــ عبــــد|أيتـــ رمض زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

626275 لم|آيه محمود محمد عطيه س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49o289 لمعىط|لسيد عبــــد |عيل |ن إسم|سوز سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

87o968 حمد منصور نوبــــي يوسف| ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

699|54 عيل|سم|لدين |ئل سعد|وليد و لمنصوره|صيدله 

272722 هر سليم|لط|هر محمد |منه م سيوط|بــــ |د|

5o8892 ي |حمد ع|
ي|لجن|دل محمد مصطفى

ينى سكندريه|ل|حقوق 

55825 ي|ر
ل مبــــروك عويس|جم| ئى ي تـــمريض بــــنى سويف 

معهد فنى

483678 ي
لسيد طعيمه|عيل |سم|عبــــود | دئى ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

372453 ى ئيل|حلىم بــــولس ميخ| مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o4o7| هيم|بــــر|للطيف |عمر بــــهجتـــ عبــــد ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

646757 حمد حسن|لسيد عىل |ن |رو حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

|7779| ىس|لعبــــ|عىل محمد عىل  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

3|7986 لسيد|ح |ح ممدوح صل|صل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5o995o حمد |لمحسن محمد |لعزيز عبــــد|محمد عبــــد
ى|ش هي 

ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|5o876 وي|لص|حمد |تـــفى محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

626592 ن|لسيد رضو|هيم |بــــر|ن محمد محمد |سوز قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر
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222|9o ى سيد عز م|قدريه حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

84|499 لطيبــــ|حمد |محمود حسن  سيوط|حقوق 

9o4262 للطيف |ل عبــــد|لع|لسيد عبــــد|هند  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6o338| لبــــرع|لعزيز |لعليم عبــــد |كر عبــــد |جر ش|ه لمنصوره|حقوق 

5455|7 درس|يكل وهيبــــ لويز بــــطرس تـــ|م تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

5|499 هدير مصطفى عىل مبــــروك تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6o96|8 ى |لحس|لرحمن حلىم |عبــــد سم|ق| لوف|بــــو|ني  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|2o|8o م|لسل|لسيد عىل عبــــد |بــــ |يه|شهد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

84o96o ى|م ره عبــــده|نبــــيل بــــش| رتـــي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

65295 ئيل سليم|ئى صبــــىح ميخ|روم طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

|66525 لسعيد|حمد طه |لعزيز |ئى عبــــد |م| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4o328o رى درويش|لبــــ|بــــسنتـــ درويش عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

333996 لسيد|زق |لر|عمرو مجدى عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

767699 هيم مرشد|بــــر|ممدوح | رن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7o|267 لحميد فتـــوحه محمد|لسيد عبــــد |لسيد سمي  | زيق|لزق|حقوق 

|669|3 هلل|ء صبــــري محمد خلف |شيم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|23|8 بــــ|لرءوف محمد طه دي|محمود عبــــد ى شمس طبــــ عي 

863849 ي محمود محمد عبــــد
لمطلبــــ|مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|267|4 حمد|لدين حسن |ء |يوسف عل ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

368|3o صف|مي  ممدوح و|جد |م ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

765246 يف يوسف محمد عبــــد|مرو هلل|ن رسر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

96o28 ف م| ن|هر محمد زيد|رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

8o|778 ي مجدي لويز لبــــيبــــ|
يرينى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

686269 ل|هيم مش|بــــر|لعزيز |لعزيز عبــــد |ممدوح عبــــد  لمنصوره|حقوق 

|7|7|o فهىم| ديه محمود زكري|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

68524 م|لسل|حمد مدين حويل عبــــد | ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

786688 ن حسن محمد|لسيد سليم|مروه  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

75o72| لسيد عىل رزق|عىل | هي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

687393 لقطوئى|دل فريد متـــول |ن ع|يم| زيق|لزق|عه |زر

7||5o5 هيم|بــــر|ن |محمد عبــــده محمد رمض لمنصوره|ره |تـــج
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432o23 م|رحمه ممدوح فتـــىح عىل عز |علوم طنط

7o5683 لمنس|دى محمد محمد بــــدوى |ش هندستـــ بــــور سعيد

328454 لسيد محمد|هلل |حمد محمد فتـــح |يوسف  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7839o4 ن عكيله|ر محمد محمد سليم|مي زيق|لزق|بــــ |د|

7892o9 ن|حمد حمد|حمد وصفى محمد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|6o|34 حمد محمد محمد|رق |مؤمن ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

67|4o ح|لفتـــ|لد سنوىس عبــــد|هند خ لفيوم|تـــربــــيتـــ 

37|8|3 حمد عيد مبــــروك|محمد مصطفى محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

686842 لعظيم|لسيد عبــــد |حمد |لسيد | لمنصوره|هندستـــ 

8||524 لعزيز|لنبــــي تـــوفيق عبــــد|هلل عبــــد|منه  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

879688 لمقصود محمد |مل عبــــد|ره ك|س سيوط|صيدلتـــ 

4624|5 لقديم|لشهدى |سمر محمد محمد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

253459 ح عيد|لفتـــ|لعزيز عبــــد|ن عبــــد|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

6|7o25 لسيد عيطه|ثــــروتـــ | رن ط|بــــ دمي|د|

43595| لصفتـــى|لمنعم |لم عىل عبــــد |س| لي|د سكندريه|ل|علوم 

|4|89| لليف|بــــو |سم جمعه |عيل ق|سم| هره|لق|هندستـــ 

7o8o|9 وى|لطنط|لرحمن |ء عيد عبــــد |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

268o|9 تـــه|لعليم شح|ن عبــــد|محمود رمض ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

2|558| س|م محمد سعد عبــــ|سل| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

23|249 هيم|بــــر|محمد سعيد روبــــى محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

843|73 ي
لرحيم عىلي محمود|عبــــد| دئى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

43o976 ى جم|ي لبــــدوى|لسيد |ل |سمي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

366376 م مصطفى بــــيوم محمود شلبــــى|حل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

459389 |رس حسن محمد مو|ر ي|عم
ى
ق دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

269|8| د|سعيد خليل حم| ند ي صىح بــــنه
|معهد فنى

9o3544 حمد |حمد |مروه محمود  ج|بــــ سوه|د|

|884o هيم|بــــر|شد محمد |نعمه محمد ر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

485547 هر|مرفتـــ مهدى محمد عطيه ز سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o9249 لق|لخ|لرحمن عبــــد |عبــــد | محمد رض ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|7649 هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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6o5o74 قرع|ل|هبــــه مجدى محمد عىل  |صيدله طنط

233235 شور|هيم محمود ع|بــــر|منيه نبــــيل |  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

6o8658 ل|رى غبــــري|مجدى وهبــــه سد| مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

96|7o ه|لل|حمد عبــــد |حمد محمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|2349| رق صبــــرى محمد|نشين ط هره|لق|ره |تـــج

233562 ى|سم|حمد |لرحمن |عبــــد عيل حسني  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|396o مريم رفعتـــ شكرى يوسف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|7368 لحفيظ محمد |لد محمد عبــــد|خ سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

48|372 حمد عىل|حمد ممدوح مصطفى | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

487|o| حمد محمد عمر|كرم محمد | سكندريه|ل|بــــ |د|

834537 ن|رس محمد عش|يه ف| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

855o8| ي عىلي |لقذ|معمر | رن
ى
عيل|سم|ق سيوط|عه |زر

92|86 رى|لبــــ|م عبــــد |م س|ن وس|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|53822 لمعىط|حمد محمد عبــــد |نس |حمد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

24836o وى|لبــــرم|لسيد |فرح محمد محمد  شمون|نوعيتـــ 

6o465 وليد محمد فتـــىح فهيم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

453896 د|لحد|هيم |بــــر|هيم محمود |بــــر|ن |نوره ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

755694 لم|هيم محمد س|بــــر|حمد | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

256934 ر|د مصطفى نص|ء فؤ|رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4|4|8| ق|لحسينى عىل |ل |ء جم|سم| وى|لشر |تـــربــــيتـــ طنط

62752o ده أحمد عطيه|أمل سع زيق|لزق|صيدله 

25o982 وى|لسخ|بــــر |م ص|محمود س تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

683o2o للطيف عبــــد|للطيف عوض عبــــد |ن عبــــد |نوره
هلل |

لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

27346o ح محمد عىل|ء صل|لزهر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

|6348| حمد|لعليم |ر عبــــد |عمر مختـــ ى شمس|د| بــــ عي 

76ooo3 هيم|بــــر|لدين فخرى |م |ندى محمدعص لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7o3287 ر|لعط|لسعيد |حسن | ميه زكري|س ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

2|8794 طف محمد زىك عىل|عمر ع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

28|372 م محمد|لسل|لرحمن عبــــد |عمر محمد عبــــد ن|حقوق حلو
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2o|84 حمد|لدين سيد |ل |زن محمد جم|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||7263 م|سكندر س|جرجس نسيم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

39292 ىطي|لع|حد عبــــد|لو|رص عبــــد|لن|عبــــد| ند ن|بــــ حلو|د|

5oo|| |م وليم حن|بــــيشوى عص حقوق بــــنى سويف

359644 ج سليم|لحج|بــــو |رق |ط| مه وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|62396 حمد محمد|م يوسف |هش ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

75o3o2 م محمود|مح س|م س|س ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

5o|o5 محمد عىل محمد عىل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

7o|479 شور فتـــوح يوسف|ل ع|مريم جم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

76|7|6 ر|لستـــ|لح مبــــروك عبــــد |هلل ص|عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

845|25 ر|لغف|ن محمد سعيد عبــــد|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

623953 ن مض|لحم|فظ عبــــده |دل ح|ع| مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

62394| ى وف|ر |من ى حسي  |حمد حسي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

889537 ن سيد محمد مجىل |حن |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

35372 لق محمد|لخ|م عبــــد |رضوى س هره|لق|بــــ |د|

436688 س|بــــو ر|هيم مصطفى |بــــر|ن مصطفى |رو لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

47o4| رثــــ قرئى|لو|عبــــد | ء رض|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

86942o ح مغربــــي|لفتـــ|ن محمد عبــــد|يم| لمنصوره|حقوق 

778||o لسيد محمد عطيه|فتـــىح  زيق|لزق|علوم 

9|8|7| لرحيم |لحفيظ عبــــد|بــــ عىل عبــــد|رح سيوط|حقوق 

4475o6 ى |ي دريس|س |مه عبــــ|س|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

327827 دى|له|لد صبــــىح عبــــد|م خ|سل| |ره بــــنه|تـــج

49769| ي
لروم|محمد طلعتـــ محمد | دئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

336o85 لصمد|تـــبــــ عبــــد|م ر|هدي عص |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

775672 ف محمد بــــيوم|حمد | رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8634|3 ي|لش|ح عبــــد|لفتـــ|ل عبــــد|لدين كم|ل |جم
ى
ق دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6|379| ف محمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ى|لحميد ي|رسر سي  |طبــــ طنط

9o9o24 حمد  |حمد |ل محمد |هلل جم|عبــــد ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

||8934 لسيد|لحكيم عىل |ن عمرو عبــــد |عن ى شمس|زر عه عي 

699o64 مه|لعوضى سل|ده ربــــيع محمود |غ ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى
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889982 لشهيد جبــــره |مريم سمي  عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

259|44 لسيد بــــخيتـــ|لد |محمد خ مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77|o38 وز نجيبــــ محمد عبــــد  للطيف أبــــو حمده|في  زيق|لزق|بــــ |د|

229648 لنبــــى|دهم معوض عبــــد|سلىم  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2622o| لبــــرم|حمد محمد |هلل حمدى |عبــــد |ره بــــنه|تـــج

4o2225 |لعل|بــــو |لسيد محمود |رضوى محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

9o|5o2 عيل عىل محمد |سم|عىل  لتـــعدين بــــمطروح|لبــــتـــرول و|علوم 

7667o7 عيل محمد عىل|سم|عىل محمد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

4|723o ف محمد عبــــد |لشو|لنبــــى |عمرو أرسر
ى
دق |حقوق طنط

258788 ن محمد|لبــــن|لد |محمود خ ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

25367o لوكيل محمد سعيد خرصى|محمد عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

34oo3 ح محمود|م صل|مل هش| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

325|o4 ى تـــوفيق| مجدي حن| مي  ى شمس حقوق عي 

762749 هيم هلهول|بــــر|محمود محمد محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

246458 د صبــــىح غريبــــ خميس|محمد جه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

43o932 ن لم|لحميد محمود س|هيم عبــــد|بــــر| |مي  |علوم طنط

2565|3 مل|بــــو ك|حمد |حمد |ء |سم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

485o64 ى فرغىل|رص عبــــد |لد ن|خ لسميع حسي  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

2364o8 ى|بــــورسيع |ره فرج |س مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4|7|4 هيم فهيم|بــــر|م محمود |سل| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

5392o8 ج |ندى حمدي محمد محجوبــــ ن لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

697o6| ئل محمود محمد محمود|حمد و| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|24332 شم محمود جودتـــ|زن محمود ه|م ى شمس حقوق عي 

428|6 ن|هبــــه خميس فضيل رشو هره|لق|بــــ |د|

348|57 دي|له|لق حسن عبــــد|لخ|محمد صبــــىحي عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

847458 ر محمد|لستـــ|م عبــــد|محمد عص ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

5|6|36 مه|محمد بــــيوم سل| ند بــــ دمنهور|د|

327882 لسيد|مد |لسيد ح|محمدى  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

86772| ن محمد|م حسن عثــــم|ريه ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د
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3|8289 لمنعم محمود محمد|زن عبــــد|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5oo|74 وى|لمجيد شه|يوسف محمد محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

242382 حمد|ئى وحيد حسن |ه ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

686563 لحميد حنيجل|لسعيد محمد عبــــد |مصطفى  لسويس|هندستـــ 

32||54 م عىل|لسل|لرحمن عىل عبــــد|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2672|5 ء |ن ه|حس| لعزم|بــــو|د |لعزم ج|بــــو|ئى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6|967| ي|لمع|لسعيد محمد أبــــو|ن |ء رمض|أسم
ئى ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

49963| بــــو عفش|لمجيد |ئى محمد مرىس عبــــد |م| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

677947 س|لن|بــــو |ل وليد صبــــرى زىك |بــــل لمنصوره|ره |تـــج

429|4o بــــ|بــــو دي|لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|سمر  |تـــربــــيتـــ طنط

27o85| ى|حمد حس|ره محمد محمد مسعد |س ني  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

499652 ز|ل تـــمر|م جل|طمتـــ حس|ف عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|422|8 ي|
|لنج|بــــو |س محمد |ء عبــــ|كرم ضى  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|

ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

756669 لمقصود|للطيف عبــــد|لسيد عبــــد |حمد | عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

2566|2 د زرد|لمعىط ج|نهله عبــــد هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

679|o2 ن|لمتـــول عوض سليم| |محمد رض لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|64952 لنور يونس|حمد عبــــد |ملك  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

428823 هيم زغلول|بــــر|طه محروس عىلي  |حقوق طنط

3564o لمر|محمد عىل محمد  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

497635 لعزيز حلبــــى|حبــــيبــــه عمر محمد عبــــد  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8o6924 ي ع
طف محمد محمد|مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

766|96 محمد محمود| هلل عط|ر عبــــد |مي معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3597|6 |سهيلتـــ محمد 
ى
حمد شوق ى شمس حقوق عي 

434o|9 د شيحه|ل ج|لع|ره ربــــيع عبــــد|س لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

6|83oo م|لش|لسعيد عبــــده محمد |عبــــده  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

27|76 لعظيم محمد|منه يحن  عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3o|oo ل|لع|بــــرين عيد حمدي عبــــد |ص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

39327 زق|لر|لحليم عبــــد |ل عبــــد |لحليم جم|عبــــد  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

79|75o ى رمض|ي ن محمد مصطفى|سمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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92|oo8 سهيله رفعتـــ مدبــــول محمد  ج|صيدلتـــ سوه

|42599 لح|لد محمد ص|ندى خ ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

826|36 رضوي كمون محمد تـــوفيق ن|سو|علوم 

5|2o48 ضل نرص|لف|مه محمد |س|حمد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3292oo حمد|حد |لو|رس محمود عبــــد|رتـــ ي|س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

45|834 ف فؤ د طه عليبــــه|محمد أرسر ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

295988 لجوهري|لحميد سيد |محمد محروس عبــــد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

825937 حمد|لسيد |كوثــــر حربــــ عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

49753o ج |ج  بــــلتـــ|ن محمود بــــلتـــ|نوره ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

6|3794 ره|هلل عم|ء حسن عبــــد|رس| |تـــربــــيتـــ طنط

|57498 لعز|بــــو |رص مهدى |هلل ن|منتـــ  هره|لق|ره |تـــج

447o5o هيم محمد صقر|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

329672 مل محمود عميش|ل ك|ن جم|نوره |حقوق بــــنه

876996 تـــه ملك  |ريوس شح|مك| رين|م سيوط|صيدلتـــ 

7|7|4o يف عمرو  حمد فوده ضيف|رسر تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

||6779 ى لبــــ ي|ن ح|شي 
فظ حبــــسر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

92|526 حمد محمد محمد |ندى  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

6||84 ى|ح |لفتـــ|نور عبــــد |مؤمن  مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

522o8| لسيد|ر عبــــد|لغف|هدير ممدوح عبــــد بــــ دمنهور|د|

92o|56 ف ج|ن |يم| د يوسف  |رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o6927 لمنعم سليم|طمه محمد مرصى عبــــد|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

347227 ىط محمد|لع|لد عبــــد|نسمتـــ خ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

623342 لسيد|ن قطبــــ |رق سليم|رحمه ط ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

876354 حمد  |ل فرغىل |عمر جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35276o ى عليوه|حمد محمد | مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3664o9 سلىم عىل محمود فرج هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

56269 هلل بــــشي |ل محمد عبــــد|نه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5o7oo5 حمد شبــــل|ن |متـــ رمض|ن سل|يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

2475o زي حسن|يتـــ جمعتـــ مغ| هره|لق|ره |تـــج
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6o9227 دى|بــــو ش|سيف حمدى سيف عقيل  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

482467 تـــ  حمد منيعم حمزه|لسيد |أمي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

68323 ن عىلي|ن محمود رمض|يم| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

64|282 لحنفى|حمد |لسيد محمد |ر محمد |من عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8o|68o حمد عبــــيد|ء محمود |ول ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|55o95 حمد|لنظي  |ر محمد عبــــد |مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

86o||9 ي عىلي طه|
يه مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

6243o4 مه|هيم سل|بــــر|صد |ن ق|ء شعبــــ|آل ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

34782o ى|حمد م| هر حسن حسني  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

6|2835 ره|لدين رسر|تـــقوى عىل نور  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

678445 ى محمد خليل|مريم  لسعيد حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

758693 عمر حمدى محمود مرىس لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

6|9982 لحديدى|ق محمد |لرز|هدى عبــــد  ط|ر دمي|ثــــ|

765824 حد|لو|حمد محمد عبــــد |رق |ندى ط ره بــــور سعيد|تـــج

8o8922 لشهيد|ق عبــــد|سح|نوبــــ طلعتـــ |بــــ| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

678||4 لربــــ يسوع|د |يد ج|ره ع|س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8||7o2 لفضيل عىلي|طف عبــــد|مروه ع ي|علوم 
|لمنى

8oo593 لحميد|عىلي محمد سيد عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|32|4| ي
ل|هيم عىل هل|بــــر|ل |جم| دئى ى شمس|د| بــــ عي 

329o5o ي|لق عر|لخ|هلل مرزوق عبــــد|عبــــد
ى
ق ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

5o634| لدرديرى|لسيد مصطفى |د محمد |جه سكندريه|ل|عه |زر

274|23 ن|حمد رضو|حمد محسن | لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

753578 ي|ر
ن محمد أحمد سعيد|شعبــــ| ئى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

438|25 لمول سلطح|م عبــــد|ء فوزى س|رس| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

65787 لدين محمد صفوتـــ|م |كريم حس لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

489343 بــــ  رجبــــ محمد عقي 
فريدتـــ بــــسيوئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

4|894o ي
ربــــي|لمح|لسيد عىلي |بــــدين |ء ع|ضى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

7o2382 در موىس|لق|لد موىس عبــــد |ء خ|سم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7|o298 حسن| ل عط|حمد كم|م |وس لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3646o وى مصطفى|محمود مصطفى سعد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى
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774677 ئى|لقرم|حمدى محمود محمد مصطفى | ند زيق|لزق|صيدله 

8|87|5 ف رسىمي ص|مريم  دق|رسر ي|نوعيتـــ 
|لمنى

494385 هلل|حمدي محمود حمدي رحومه عبــــد بــــ دمنهور|د|

757|77 هيم|بــــر|ز |لسيد تـــمر|منى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

35247o بــــوعقده|ء سيد فتـــىحي تـــوفيق |رس| سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

82468 ى محمود عبــــد |ي لكريم متـــولي|سمي  لفيوم|عه |زر

|67864 ى| ى محمد حسي  منيه حسي  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

27o43o لمنعم رزق عمر|محمد رزق عبــــد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|5544| قتـــ | لعزيز|بــــ عبــــد |لوه|حمد عبــــد |رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

76o9|2 ى عبــــد ه|لل|هبــــه محمد حسي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

359o75 ل سلىم محمد جمعتـــ|بــــل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

2667|8 ه | لمهلبــــ|لعزيز |لسيد عبــــد|مي  شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

6o3973 كتـــ|لس|لق |لخ|هر عبــــد|بــــ م|يه| لمنصوره|حقوق 

3584o6 لعزيز حسن|لمرضى عبــــد|هبــــتـــ عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

34576o تـــ|هيم زين حلىمي محمد بــــرك|بــــر| |بــــ بــــنه|د|

787646 ح|لسو|دل محمد عبــــده |سلىم ع لمنصوره|حقوق 

|585|| ى سعيد محمد |ي حمد قنديل|سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|2|272 لسيد حسن|حمد |م |لرحمن هش|عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

76763| لعزيز|يه حبــــييبــــ عيد عبــــد| لعريش|تـــربــــيتـــ 

8943|2 لعليم حمزتـــ |ن عبــــد|ئى رمض|م| سيوط|ره |تـــج

5283o2 ي عبــــد|س|حمد |
فظ منصور|لح|مه مصطفى ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 

لشيخ |

7|o369 زى حسن خرصى|ن عبــــده غ|نوره لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

572o7 ه حسن فكرى حسن| مي  طبــــ بــــنى سويف

77748| لعيسوى|لسيد محمد |هلل سعيد |عبــــد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

2945|7 دل موريس عبــــده|ليشع ع لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

6|99|3 ل|لع|ئى رفعتـــ محمد عبــــد |حمد ه| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

69||49 هيم جبــــر يوسف|بــــر|يمن |يه | لمنصورتـــ |تـــمريض 

839267 دو|لمنعم عطيه ج|محمد عبــــد دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

687562 مد|مصطفى محمود محمد ح لمنصوره|هندستـــ 
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64664 هلل|هيم ربــــيع عبــــد |بــــر|ء |سم لفيوم|علوم 

85|o4 يه ى عبــــد |رسر لعظيم محمد|ن حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

497392 وي|لسخ|نغم محمد عمر  تـــربــــيتـــ دمنهور

|27|54 محمود محمد محمود فهىمي عىلي ى شمس حقوق عي 

345972 د|لسيد عو|حمد صبــــري | ى شمس|د| بــــ عي 

3393o5 هي|زق محمد ز|لر|ء عبــــد|محمد عل |طبــــ بــــيطرى بــــنه

9oo6oo تـــه |لرحمن شح|ل عبــــد|رحمه كم ج |تـــمريض سوه

9|29o5 حمد عىلي |جح خلف |ن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

2582o5 هيم حسن دعبــــس|بــــر|محمد مبــــروك  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

892593 ل حسن |لع|لمحسن عبــــد|مروه عبــــد سيوط|نوعيتـــ فنيه 

5o59oo لحق|د |لح محمود ج|ء ص|عمرو محمد عل سكندريه|ل|علوم 

78o499 وى|لمحل|هيم |بــــر|لسيد خليل |محمد  |ره بــــنه|تـــج

863387 تـــي عبــــد| صبــــ هلل محمد|عىلي ولقبــــه نشر دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

8o7o47 ض|رس محمد ري|ء ي|شيم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|54853 ل موىس|طمه مصطفى خليفتـــ كم|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

82o77o ي محمد |حس
لعظيم|لعربــــي عبــــد|م مصطفى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

7o6328 بــــينى|ىط |لمع|بــــو |لرحمن |عبــــد | نه لشر لمنصوره|بــــ |د|

|6|296 عيل مصطفى محمود|سم|ء |عىلي ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

46|355 ي إبــــر|م|
ى|ئى هيم فتـــىحي حسي  |بــــ طنط|د|

2|5283 تـــ محمد|طمه محمد شح|ف هره|لق|علوم 

3227o6 تـــ مهدى سل| لسيد|حمد |مه |مي  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

2737o| ين خليفه معتـــوق ج هلل حسن|د|رسر ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

779985 ى محمد |يم| هيم عىل|بــــر|ن حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4o7o92 حمد|حبــــيبــــه محمد صبــــرى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7|659 ف صبــــرى ش| |ر|كل كر|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

328222 دى|له|حمد عبــــد|دى |له|رس محمد عبــــد|ف ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

622537 ي|ر
وى|لدنج|يمن حلىم عىل | |ئى ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

3|3|o| ى طلعتـــ عبــــد حمد محمود|لعزيز |نرمي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|23828 حمد|نور |م |مريم عص مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

423459 ى |هيم |بــــر|ندى  ى |مي  هيم|بــــر|مي  سكندريه|ل|علوم 

35|48 هلل||لكريم عط|مل عبــــد|هدير ك كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|
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758|o5 ن عىلي|لح سليم|محمد ص لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

28375| م|لسل|هلل محمد فوزى عبــــد|عبــــد ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

322|5 دق|د ص|م مجدى فؤ|كر| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o5762 ن|ح محمد سليم|لفتـــ|مه عبــــد |س|ر |من لفيوم|ر |ثــــ|

3|28o4 |لبــــن|حمد |حمد حمدي |جر |ه دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5434|3 تـــ رش بــــوسعيفه|د محمد |ني  |حقوق طنط

852998 رق محمد حسن|هدير ط |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

7939oo رك|م مبــــ|م|ل|م خليل عبــــد|ر ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

68|982  |مريم 
ى
لغندور|هيم |بــــر|لسيد فوق لمنصوره|حقوق 

52582| ن|لسيد خميس مرىس عثــــم|حمد | سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

34795o بــــوخشتـــ|لسيد عىل |د |عمر عم |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

322|4 هلل|لحميد عبــــد |م مجدى عبــــد |سل| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

425432 ف |ء |لزهر|طمه |ف بــــوبــــكر فضل عبــــده|رسر لشيخ|عه كفر |زر

4o74o7 بــــو بــــكر رميح|بــــو بــــكر سعيد |ء |سم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

43|835 ن|صل|لسيد |ل |محمد جم |بــــ طنط|د|

82o869 ء حلىمي سيد|محمود عل ي|علوم 
|لمنى

538845 لسيد عجىم محمد|محمد حسن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

38623 لسنوىس|ء محمد عىل |رس| لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

833786 لصغي |حمد |يه فهيم | ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

845983 حمد|لعظيم محمد |لحسن عبــــد| ن|سو|حقوق 

4627|8 لطويل|لحميد |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  لشيخ|علوم كفر 

3||6|| يد|لغفور ز|فتـــ عبــــد|ن ر|جيل ن|بــــ حلو|د|

|66453 فظ|حمد ح|حسنيه ممدوح  ن|حقوق حلو

26688 محمد عىلي محمد عىلي ن|حقوق حلو

|42772 حمد|هيم |بــــر|ء مجدى |ل| سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

8754|8 حمد |روق |محمد سمي  ف ج|ره سوه|تـــج

372687 ن|لد فوزى شعبــــ|خلود خ ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

9o554| لسيد محمد عيد |بــــى |مبــــ| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه
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|6oo98 حمد حنفى محمود محمد|يوسف  هره|لق|ر |ثــــ|

689284 لعربــــي|لسيد عىل |لسيد عىل |ء |رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

48o483 هيم يوسف|بــــر|م |لسل|يحن  حسن عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

895o|| ل  |لع|رم خلف عبــــد|لدين ك|شمس  ج|بــــ سوه|د|

768426 ى ع ى محمود|حسي  دل حسي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

4o764| لرحيم|لسيد حسن عبــــد|هلل محمد |منه  سكندريه|ل|ره |تـــج

239869 حمد محمود فتـــوح|يوسف  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

7oo99| ن|ج عن|لمطلبــــ رس|جد محمود عبــــد |ل م|من زيق|لزق|طبــــ 

463385 ي|هيم |مد إبــــر|هدى محمد ح
لففى لشيخ|بــــ كفر |د|

5|8664 مه|ء صبــــىح عىل محمد سل|آل ن|طبــــ حلو

528696 حمد|لسيد قطبــــ غنيم سيد |محمد  ضتـــ دمنهور|علوم ري

764485 لمجيد مصطفى|لسيد عبــــد |محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

7o8522 ئل محمد عىلي|د و|زي لمنصوره|هندستـــ 

|2o589 بــــيشوى حبــــيبــــ بــــطرس حبــــيبــــ كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

636887 لحليم|هر محمد عبــــد |ره م|س زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

278588 حمد حسن سويلم|صفوه  شمون|نوعيتـــ 

86486 لح رزق|وي ص|كريم مك |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

437923 ف محمود |ل |س وى|لعشم|لسيد |رسر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

337785 ي محمود محمود عبــــد
غ|لصبــــ|لمنعم |مصطفى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

475834 ى |وجدى م| بــــول ى ن|هيم مرج|بــــر|كيى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7933o4 د عبــــده|محمد منصور محمد رش لعريش|بــــ |د|

3|2553 |هيم |بــــر|هيم مدحتـــ |بــــر|
ى
لدسوق |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7o||8o ف| حمد محمد رض| غريبــــ محمد عمر مشر زيق|لزق|بــــ |د|

288o37 |لحليم عبــــد |سط عبــــد |لبــــ|ح عبــــد|ء صل|شيم
للطيف

ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

2|78o5 ف محمد عبــــد | |رن د|لضي|لعزيز |رسر ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

8476o6 ن|هيم محمد سيد رضو|بــــر| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

2|6495 وى|لفرم|لمجيد محمد |حمد عبــــد |مصطفى  ن|علوم حلو

|99o9 حمد محمد رجبــــ|محمود  هره|لق|حقوق 

638898 ح|لفتـــ|لرحمن محمدعبــــد|طر عبــــد|رتـــ خ|س زيق |لزق|تـــمريض 

|46345 ي رض
ي| ندى مصطفى

مصطفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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67953 لعظيم|لد محمد عبــــد|كريم خ ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

2|9595 لدين محفوظ محمود محمد موىس|م |حس| هي هره|لق|ر |ثــــ|

334oo| للطيف|ن عبــــد|هيم فتـــي|بــــر|محمد  |بــــ بــــنه|د|

765|o3 تـــ|تـــ مرشد بــــرك|رحمه يوسف بــــرك ره بــــور سعيد|تـــج

2626o| لمنعم عطيه|مصطفى رأفتـــ عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|62644 لمسلىم|حمد فتـــىح |محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

362429 ي|شور يم|مريم طلعتـــ ع
ئى ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ ى جي 

6|39o8 هيم|بــــر|هد |حمد مج|هر |محمد ز |حقوق طنط

4789| رس سعد روبــــي محمد|ج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

28||35 طمه تـــوفيق محمد تـــوفيق|ف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6|8o99 لنيىل|هيم |بــــر|عزه نرص  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

2|o75 |لحفيظ عبــــد |لدين محمود عبــــد |محمود شمس 
لرحمن

زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

92o2|2 ى نرصى بــــخيتـــ مجلع  | كرستـــي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|5657 لدين محمد فريد محمد|سيف  هره|لق|حقوق 

78755 بــــو زيد|ن |حمد شعبــــ|رضوى  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

|5|55o ن محمود|ئل رمض|وعد و ى شمس| لسن عي 

89o657 حمد عبــــده |ء سيد |سم| سيوط|بــــ |د|

59742 صف|د جرجس و|م ميل|بــــر| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

9|38o8 يف خ| ن  |حمد عثــــم|لد |لشر سيوط|نوعيتـــ 

44|49o ن|مد عىل طع|ن ح|ن شعبــــ|يم| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|25|45 ر|لسح|روق حنفى |روق محمد ف|ف ى شمس حقوق عي 

355286 لدين عىل|طف نور |جر ع|ه |ره بــــنه|تـــج

|367|7 ى  لجيد|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |رني  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

359o| يع|حمد عىل ط|ره طه |س دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|43998 ي
ي حفىطى

مصطفى محمد مصطفى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|23554 ف فتـــىح عبــــد |لرحمن |عبــــد  لعزيز|رسر هره|لق|هندستـــ 

68|543 لح بــــدوى|محمد بــــدوى ص لمنصوره|هندستـــ 

6227o4  ع|لمو|زم محمود حسن |كريم ح
ى
شور|ق ط|بــــ دمي|د|
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2|2892 ف |محمد  لد محمد|حمد خ|رسر ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

449325 لعظيم محمد|لسيد عبــــد |هلل |عبــــد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|36977 بــــر|بــــوزيد ج|م سيد |حس ى شمس|تـــج ره عي 

53593| حمد سعد|لسيد |حمد |مريم  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|2o532 ى محمدعبــــد |ر عبــــد |مي لرحمن|لكريم حسي  هره|لق|طبــــ 

26o5o3 ء نرص محمود عطيه|شيم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

52o598 تـــ  عيل|لمنعم إسم|عيل عبــــد |سم|أمي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

64|782 رتـــ محمد عىلي مسلم خضي |س لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o5346  ح|مد |عمر ح
ى
مد شمعتـــ|لدسوق سكندريه|ل|علوم 

8|573o ئيل يعقوبــــ|رس|ك |مريم مل ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

232654 ن|حمد محمد حس|يدى محمد |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

684oo للطيف|هيم عبــــد|بــــر|حمد |محمود  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

462oo8 ل|لفض|هلل |س محمد فتـــح |يشى عبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

322522 حمد|ء عمرو عىل |رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|3487 مر|لد حمدئى محمود ع|يزه محمد خ|ف |نوعيتـــ طنط

694754 لبــــهنس سليم|حمد |مد |ده ح|غ سيوط|هندستـــ 

45o262 لدربــــى|حمدعىلي |حمد هيثــــم | |حقوق طنط

824||3 ن|سليم| طف حن|د ع|عم ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

|6o62o دق محمد|لص|حمد محمد | ى شمس|تـــج ره عي 

3232|8 ى ن هلل عطيتـــ|دى فوزى فرج |كرستـــي  ى شمس|تـــج ره عي 

5o8o24 وى|لسعد|لحبــــسر |لسيد |رقيتـــ محمد سمي   سكندريه|ل|ره |تـــج

69o244 لعزيز حسن|لبــــديع عبــــد |بــــسنتـــ عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

3445|3 لغنى|لسيد عبــــد|عمر سيد صبــــىح  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

83|8o6 محمد ممدوح محمد عىلي ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

327|5o هلل عبــــده|ر وجدى عبــــد|بــــر| هره|لق|بــــ |د|

4o959| لعربــــى|لنبــــى |عيل عبــــد |ن إسم|يم| |بــــ طنط|د|

8||867 ى صل ح عمر|ندي حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

84||2| حمد محمد|لسيد |يه | |نوعيتـــ فنيه قن
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793566 لسميع محمد|هلل عبــــد |حمد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

48o463 لمول عيس|لحميد عبــــد |مصطفى محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7|4| حمد|حمد جمعه |محمد  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

|358o2 لرحيم فرغىلي|شور عبــــد |يه ع| مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

37o897 لسيد مصطفى|لسيد |هلل محمود |عبــــد لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6894|o ده|لسيد زي|ل محمد تـــوفيق عىل |نو لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

448434 ي |بــــو |زم محمد |ح
ح|لمل|لفتـــح مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

68|595 حمد|هيم |بــــر|حمد |مصطفى  |هندستـــ طنط

8o5724 لحفيظ|ل موىسي عبــــد|محمود جم ي|بــــ |د|
|لمنى

699886 بــــو زيد|لسيد |هيم |بــــر|محمد  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

25o838 لصبــــرى|لرحمن |ن مصلىح عبــــد|يم| شمون|نوعيتـــ 

8564|2 ي|لن|در عبــــد|ن رص محمد بــــحي  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

48867| لمنعم حسن|رق عبــــد |د ط|زي سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

55463 دق|دى ص|نف| له رض|ه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|35975 لمقصود|حمد عبــــد |لسيد |لمقصود |عبــــد | ن|ر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|639o4 ل محمد شنهورى|محمد جم ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

9|4385 ى  |لبــــ|لرحمن عبــــد|م عبــــد|سل|  حسي 
ى
ق سيوط|صيدلتـــ 

699o3 دل فهىمي جرجس|نوبــــ ع|بــــ| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|62o78 ح|لفتـــ|لمنعم محمد عبــــد |عمر محمد عبــــد  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

868448 ل حسن|لع|عبــــد| لوف|بــــو|يه | دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

347|64 يف رمض هيم سلطوح|بــــر|ن محمد |رسر ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

6735| ج|ن فتـــىحي حج|لرحمن رمض|عبــــد لفيوم|نوعيتـــ 

|62827 دق|هر محمد ص|محمد ط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o3858 م محمد صديق عىل بــــيه|بــــس ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

276337 ح سيد|محمود وجيه صل رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

7o6474 ن محمود محمد عىل بــــدوى|يم| لمنصوره|علوم 
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64|968 لمقصود|لسيد محمود عىلي عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

236464 عيل|سم|رص فرج سيد |ء ن|عىلي هره|لق|عه |زر

|583|4 لدين محمود محمد|سلىم عز  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

36o447 بــــوخشبــــه|لحكيم |حمد محمد عبــــد|ء |وف |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

295o|2 لشيخ|لعزيز |حمد محمد محمد عبــــد | |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

478468 وس|ندر|ديبــــ منصور |بــــيشوى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|76|7 لسيد عيد محمد سعد حنيش|حبــــيبــــه  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

522|3| ن|ن سعيد شعبــــ|ن شعبــــ|يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|4743 ف محمد |لد |خ |لدين عبــــد |ل |لملقبــــ جل|رسر
لحميد

هره|لق|هندستـــ 

64o67o هيم|بــــر|لسيد عىل |لسيد محمد | زيق|لزق|عه |زر

9o2339 لرؤف محمد |معتـــز محمد عبــــد ج|حقوق سوه

337258 ى محمد سليم|حمد | مي  عه مشتـــهر|زر

4933o6 لمغربــــى|م حسنى محمد بــــيوم |حس ره دمنهور|تـــج

23424 ئ  محمد|ئ  محمد رج|رج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33546 لعزبــــ|لسيد |لسيد |لدين |م |ندى عص ه ى نوعيتـــ جي 

4|9699 لم|لسيد س|لمنس |ل يسن |جم لشيخ|ره كفر |تـــج

894473 بــــودهبــــ |لحفيظ محمد |ره عبــــد|س سيوط|بــــ |د|

2877|7 للطيف|ن محمد محمود عبــــد|يم| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

326579 تـــ محمد|ه شح|لل|ن عبــــد|يم| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

77o7o7 لديبــــ|ن |هلل مجدى جبــــر علو|هبــــه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8284|7 لسيد محمد|ممدوح | مه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

453392 ى|بــــوش|ر محمد |مه مختـــ|س| هي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

8569|2 حمد|حمد بــــدر |بــــ |كس ي|طبــــ 
|لمنى

|65427 محمد معروف محمد| ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2733|| ى|محمد عبــــيد محمد  حمد حسي  دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

||84o6  سمي  وجيه مصطفى
مصطفى هره|لق|ره |تـــج

762|24 هيم|بــــر|هلل حسن |لدين حسن عبــــد |ل |جم نوعيتـــ بــــور سعيد

2493| لسيد|لسيد صبــــرى |ن |يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

625563 ف | |ي|م حمد عىل منصور|رسر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي
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79274| لح عىل حسن محمد|ص| عل عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9|4936 هر  |تـــي  رفيق حكيم ز|فلوبــــ سيوط|حقوق 

85o936 ء عىلي محمد سيد|رس| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

64o396 ى|وى محمد ش|لشبــــر|حسينى | رض هي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

|45|23 ضى|لق|لحميد |حمد عبــــد |لد |حمد خ| هره|لق|بــــ |د|

257o98 ز|مل تـــمر|صم ك|م ع|مر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

832247  عدلي زي|ي
ى س|ن عبــــ|سمي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

678|73 ى|ل |زينبــــ مدحتـــ جم لدين محمد حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

239332 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد|سلىم عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26o224 لم|لمطلبــــ س|زق عبــــد|لر|جر بــــليغ عبــــد|ه شمون|نوعيتـــ 

8955oo ف حسن شح| تـــه حسن|رسر ج|بــــ سوه|د|

223666 لدين عيد محمود|ء|هلل عل|هبــــه  ن|حقوق حلو

5o7o84 مر حسن|بــــر محمد ع|مريم ص سكندريه|ل|بــــ |د|

678683 هيم|بــــر|ع |لرف|لسيد سعد |عمرو  لمنصوره|حقوق 

5777o يم خليفه|لد|ن خليفه عبــــد |حن ره بــــنى سويف|تـــج

4o7598 حمد محمود محمد عيد|ء |رس| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

423467 ندى محمد محمود محمد سكندريه|ل|بــــ |د|

78|784 ز|لبــــ|ود محمد |ر محمود د|من هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

544477 ف نجيبــــ نيقول|ديتـــ |ن |رسر تـــربــــيتـــ دمنهور

4o73o5 هيم|بــــر|ضىح محمد محمود محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

442984 ي|لسيد محمد |حمد |هدير مجدي 
لبــــسيوئى لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

489o86 ى|شيم ء سعيد محمود حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

448648 لعزيز أبــــوطي |م محمد عبــــد |لسل|محمد عبــــد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

6625o در|لق|لحميد عبــــد |رق رزق عبــــد |ط ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

8o4247 ل|لع|هلل عىلي حسن عبــــد|منه  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

452769 بــــو شعيشع|ء حسن عىل |زهر ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

7o574| هيم|بــــر|مد |هيم ح|بــــر|مد |محمد ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32o26o هيم|بــــر|لسيد |كريم حمدى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

543897 ف عبــــد|محمد  يم|لد|لمنعم بــــيوم عبــــد|رسر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

25o69| ى |ي ن|لعرق|حمد عطيه |سمي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 
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627|8 لعزيز|هر عبــــد |ن وجدى ط|حن طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

6o74o7 زى|هيم حج|بــــر|م سند |حس لمنصوره|بــــ |د|

33o93| ف فوزى | لسيد|حمد |حمد |رسر | معهد فنى تـــمريض بــــنه

75|o76 رغد سيد عمر عىلي لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

|5353 م محمد محمود محمد|محمد حس سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

|38354 زى|لسيد محمد غ|عمرو  ى شمس حقوق عي 

923575 يمن خيبــــر زىك |م |سل| ج|عه سوه|زر

879924 حمد |ن سعد محمد |شعبــــ سيوط|بــــ |د|

922643 ى| |بــــسمه فتـــىح عط هلل سفي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|42|69 تـــه|ئى شكرى شح|حمد ه| ى شمس حقوق عي 

23o6|9 مدحتـــ مجدى مصطفى محمد بــــكر هره|لق|ره |تـــج

773o7 لمنعم محمد|د عبــــد |مؤمن عم ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

|26299 له|لسيد طبــــ|بــــسمه ربــــيع سعد  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

8588|2 هيم فتـــىحي محمد|بــــر|طمه |ف ي|بــــ |د|
|لمنى

763465 لفتـــوح|بــــو |لد مسعد |ء خ|سم| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

636|4| حمد|ل |حمد هل|حمد محمد | سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

349o99 لسيد محمد|بــــسمتـــ حسن  ى شمس علوم عي 

7o7264 |م محمدين محمود محمدين محمد رخ|ر ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

3527o| حمد محمد|مه |محمد سل دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

3277| ل|لع|ل طه عرفه طه عبــــد |بــــل ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

|42o92 لحميد محمود|يوسف محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

356437 ى مختـــ| ى موىس|ر |مي  مي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|54o43 دم حسن محمد عىلي بــــهنس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

86728 هيم|بــــر|هلل |محمد فرج | لي|د م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

85o8|2 ي عربــــي سيد سعيد|م|
ئى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

238o35 هيم|بــــر|لد مني  |منيه خ| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

8636|7 لمجد|بــــو|فرحه نور محمد  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

8o794| ن نبــــيل جوزيف بــــولس| مي  ره بــــنى سويف|تـــج
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886759 ء فتـــىح محمد عىلي |سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

687|6| عمرو نرص محمد محمد لمنصوره|ره |تـــج

638|58 ف محمد نور |نسمه  |لبــــ|لدين محمد عبــــد |رسر
ى
ق زيق|لزق|بــــ |د|

88|886 مل جرس  |بــــيتـــر نتـــع ك سيوط|بــــ |د|

328392  سمي  حسنى حسن جمعه
مصطفى |بــــ بــــنه|د|

277379 لسعيد محمود|تـــسنيم مجدى محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

44977 ضى محمد|ل ر|لرحمن كم|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

768655 حمد|رفعتـــ محمد | رش ى شمس| لسن عي 

|73375 ن جميل محمد عطوه|رمض ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|2o6|o ف عدل حلقه جرجس|ن |نطو| رسر ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

6||499 د|زق مر|لر|هيم عبــــد |بــــر|ن |نوره |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

24398| ن محمد|لمنعم حس|م عبــــد|حس هره|لق|ره |تـــج

|64663 لدين وليد فتـــىح حسن|بــــ |شه ى شمس|زر عه عي 

7o4939 ل منصور منصور مقلد|هيم جم|بــــر| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

77o358 ف فهىم عمر |ئى |ه بــــينى|رسر لشر زيق|لزق|علوم 

26|3|2 وى|يمن محمد طنط|يمنى  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|7|629 ى|م روز|مدحتـــ ممدوح ن| رتـــي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77763| ى وجدى محمد  لسيد|هر |لط|نرمي  زيق|لزق|بــــ |د|

5|3699 لدرينى|حمد |د |لجو|هر عبــــد|د م|لجو|عبــــد ره دمنهور|تـــج

32588| لحميد|ل محمد عبــــد|جم| ر|ي رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

789962 ح محمد|هدير محمد صل عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78|758 ن محمد موىس|طمه عثــــم|ف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

483484 ي عبــــد|منيتـــ |
زق|لر|حمد مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|737 ى تـــوفيق  حمد|زينبــــ حسي  هره|لق|بــــ |د|

4o5638 هيم|م محمد محمد إبــــر|ر عص|مي سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

43379 بــــ محمد سيد محمد بــــكي |رح هره|لق|بــــ |د|

5|22|2 ن|بــــ عىل شعبــــ|لوه|محمد وجيه عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

262424 روق متـــول|لد ف|د خ|زي ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

425|29 ل|مروه فرج يس فرج جل سكندريه|ل|طبــــ 
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34964o لديبــــ|يتـــ محمد حسن | ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

|69443 هلل|د عبــــد |مح فؤ|عمرو س ن|حقوق حلو

828629 حمد|لطيبــــ حسن |فوزيه  ن|سو|حقوق 

46475| حمد محمد|حمد محمود |مصطفى  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

4oo345 عىلي محمد أحمد محمد بــــ دمنهور|د|

782|62 لرحمن محمد|م عبــــد |ء عص|ل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7683o2 بــــ|ن شه|بــــ سليم|د محمد شه|ره عم|س لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

9|2585 لرحيم |حمد عبــــد|تـــغريد ممدوح  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

252595 ن|لح شعبــــ|ء فوزى ص|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

836|37 ج سعدي يوسف|لحج|بــــو|د |جه |ج طبــــيع قن|عل

8675|8 در|لق|ن نجدي عبــــد|محمد حس ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|24854 |د محفوظ حن|رى مر|م هره|لق|ره |تـــج

524876 ره|هيم عم|بــــر|لدين |م مىح |سل|يحن   بــــ دمنهور|د|

4ooo26 ن|لدين أحمد عتـــم|حمد محن  |أريج  هره|لق|م |عل|

4o5663 ن|هيم سليم|بــــر|هر محمد |جر م|ه سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

63786o ء جميل مصطفى محمد|شيم زيق|لزق|نوعيتـــ 

|4639 ى  حسن حسي 
مريم محمد مصطفى هره|لق|بــــ |د|

5o8932 ره خليف|در عم|لق|حمد يوسف عبــــد | سكندريه|ل|حقوق 

778335 ف محمد محمد |محمد  هيم|بــــر|رسر ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

498269 |لبــــن|لمجيد |لملك عبــــد|سمي  عبــــد | مه بــــ دمنهور|د|

296|3| ى|دين بــــدر محمد محمد |ن مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8653|3 هيم عوض|بــــر|لدين |ح |يه صل| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

27357| رص محمود مصطفى|سلىم ن دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

8752|7 ن محمد حسن |ن بــــن عف|حمد عثــــم| سيوط|ضتـــ |علوم ري

8o9|85 ه خ| عيل محمد|سم|لد |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

263695 حمد محمود محمد عمر|ل |مع |تـــمريض بــــنه

465o|o وى|لنحر|لدين محمد |لرحمن محمد سعد |عبــــد  |هندستـــ طنط

759525 ن|لحميد حس|ن عبــــد |جر حس|ه بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

892248 حمد |حمد تـــوفيق |لرحمن |عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

9o548o عيل |سم|لحميد مصطفى |خلود عبــــد ج|بــــ سوه|د|

Thursday, September 6, 2018 Page 15618 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

9|578o رص |لن|تـــبــــ محمد عبــــد|ن ر|صفو حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

37||6o ده|د زي|د محمود عو|محمد عو ى شمس حقوق عي 

637782 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|ء محيسن |وف ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

47o79 هلل|ر عبــــد |لغف|ن عبــــد |ن رسح|يم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o7|94 بــــوبــــدير|حمد |هد محمد |مي  مج| لمنصورتـــ |تـــمريض 

844o95 د|ح محمد مر|محمد صل ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6|5345 ىط|لبــــس|ريم محمد أحمد طه  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

537|63 ن|عيل روتـــ|بــــسمتـــ مصطفى سعد عىل إسم ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

8|6354 لليل|بــــو|ل |طمه رجبــــ جم|ف ي|بــــ |د|
|لمنى

494773 د|حمد عمر عىل ج|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|87|o ى|حمد |ريم محمد  مي  ى شمس طبــــ عي 

77o5o3 ح عطيه قنديل|م صل|عمرو حس زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

85o972 حمد|ن |ر محمد عثــــم|من دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

322432 در|لق|د عبــــد|ن مجدى محمود فؤ|رو هره|لق|بــــ |د|

643|o2 لسيد محمد|د |ن فؤ|نوره لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

68476 روق محمد|لد ف|ء خ|سم لفيوم|بــــ |د|

683|o7 م|رضوى مصطفى محمد محمد هم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

758988 محمود محمد سعد محمد لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

75o3o6 م محمود|مح س|ء س|رج ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

476989 ضى|بــــو ر|لسيد |لك محمد محمد |م سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8o4547 وق محمود رمض لسميع|ن عبــــد|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

348455 سم|لق|بــــو |حبــــيبــــتـــ محمد سيد  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

44o5| هيم|بــــر|هلل | |حمد عط|مصطفى  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

49676| يد عوض حويج|لنبــــى ز|يه عبــــد| تـــربــــيتـــ دمنهور

287576 لنور|بــــو |لسيد |لعظيم |ميمه محمد عبــــد| ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

2354o| لرصوى|لعزيز عىل |لمنعم عبــــد|عىل عبــــد ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

33435o رف محمود محمد|محمود ع |ضتـــ بــــنه|علوم ري

433449 لرحمن سليم|حمد محمود عبــــد|محمود  |بــــ طنط|د|
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|73767  عطيتـــ|عبــــد 
ى
لرحمن محمد صدق هره|لق|حقوق 

688986 لعزيز|لعزيز عبــــد |محمد محمود محمد عبــــد  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

|4o628 لمجيد|بــــو فندود عبــــد |مصطفى محمود  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

825855 ي|د |لزين ج|ء |ل|
لكريم مصطفى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

3|232o ي  لمؤمن موىسي|حمد عبــــد|يحن  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

628o9| ى رجبــــ|ء |ن بــــه|روش لدين محمود حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

68o8o| لعزبــــ|حمد |ر |لستـــ|ن عبــــد |ء شعبــــ|وف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

629896 دل جوده محمد|محمد ع زيق|لزق|ره |تـــج

432678 يد|لرحمن عىل ف|زم عبــــد |نىح  ح| ى شمس| لسن عي 

49|388 هيم محمد عىلي|بــــر|د |ن محمد فؤ|رو ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

2572o3 دى|لجن|ن محمد |ء رمض|رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

885225  محمد |يم|
ى
ن محمود شوق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

768|83 ى محمد خرصى محمود|ي سمي  لعريش|بــــ |د|

826||| ي|لر|لد عبــــد|ء خ|لزهر|
ى
ي منوق

ضى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6|26|6 د عطيه|لسيد حم|مه |س|ء |ل| |علوم طنط

85524o ف محمد ك| فظ|لح|مل عبــــد|رسر ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

|72338 د|وجيه مدحتـــ وجيه فؤ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

43o656 لجندى|لسيد |ح |لفتـــ|مر عبــــد |عبــــي  تـــ ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|7|597 لسميع|ء محمد منصور عبــــد |صف ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

6o6o37 زى|هيم حج|بــــر|لسيد |در عىل |ن |بــــ طنط|د|

362225 |لوف|بــــو |يمن سيد |حمد | ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

|3|623 ف زىك |ء |سم| حمد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

7o2339 دى عىل بــــدوى|له|نهله محمود عبــــد  لمنصوره|علوم 

228464 حمد|دى محمد |له|ء عبــــد|رس| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

9225|5 محمود حسن حلىم محمد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

627|5| ى قنديل|يه محمد عبــــد| لعظيم حسي  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

8|9777 ده جميل زىكي|حم| دون|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|436o4 يمن فهىم محمد|م |هش  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر
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9|4944 ئد رأفتـــ فلتـــس  |ريمون ر سيوط|علوم 

546266 ى |بــــ عبــــد|يه|رس |ي زهرى|ل|لمجيد حسي  ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

23||57 عىل محمود عىل محمد ى شمس|زر عه عي 

26592 لس عيس جري جس موىس|كي  ى شمس حقوق عي 

826937 هلل محمد| |ل عط|ن هل|جيه دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

634359 سم|حمد فتـــىح سعيد ق| زيق|لزق|هندستـــ 

5o826 ن طه مخلوف|ل رمض|طه جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

866o56 د محمود يوسف نور|عم  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

|46458 ي
حمد|مدحتـــ يحن  | دئى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o5979 م عىلي حسن محمد|سل| ي|بــــ |د|
|لمنى

3538o5 فعي|لش|محمد متـــولي عطيه  |ره بــــنه|تـــج

23o965 لغنى|مر عبــــد|بــــ ع|لوه|حمد عبــــد| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|6844 ر|مختـــ| لؤى زكري| زكري لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|72265 حمد عىل|زم محمود |ح ن|حقوق حلو

93|59 |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي | هيم|بــــر|بــــ محمد فتـــىح |يه|
لجديدتـــ

867382 حمد مرىسي|لح |هلل ص|عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

497o73 حمد رحيم|حمد محمود |ء |ل| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

372o38 لونيس|بــــ عبــــد|لوه|ح عبــــد|حمد مفتـــ| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

28386| م محمد عىل عبــــدربــــه|سل| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

8|o9|5 مريم محمد حسن عىلي ي|بــــ |د|
|لمنى

276982 ر|لعط|ن محمد محمود |حن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7oo357 حمد|ء صبــــح محمد |سم| لمنصوره|حقوق 

922874 | لوف|بــــو|زغلول محمد | دين ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

27597 زى|ء محمد حج|ندى بــــه ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

885333 ن حسن |تـــه رمض|بــــرين شح|ص ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

248||2 ج|س رس|منيه محمد عبــــ| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

3|822 ى ع ي|مر ن|محمد حسي  ج  ى شمس|تـــج ره عي 

682639 س حسن|منه محمد محمد عبــــ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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3|9358 هيم|بــــر|ن محمد فوزى |نوره هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

48o|7 ر صديق|هلل محمد مختـــ|عبــــد  هره|لق|عه |زر

6766o9 ه و| زق عرفه|لر|ئل عبــــد |مي  لمنصوره|حقوق 

262427 لمجد|بــــو |لرحمن محمد شبــــل عطيه |عبــــد تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

|754o5 دى سعدى محمود|له|حمد عبــــد | رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

3676o9 لسيد عفيفى|م |حمد سل|ء |ول ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

64337| م|م|ل|حمد محمود محمد |عمرو  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42|86o ضى|بــــور|حمد محمد |رس |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5|224 هلل|بــــ |حمد محمد ج|ء سعيد |رس| ن|بــــ حلو|د|

23|568 حمد فرج|رق |محمد ط هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

283497 لحميد|ل حلىم عبــــد|ء جم|ل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

82|38 لسعود رزق عىل|بــــو|يه رزق | وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

893364 هيم |بــــر|هيم بــــدرى |بــــر|ر |من سيوط|حقوق 

7|5o9| ي
هيم سلطح|بــــر|هيم |بــــر|ميه | |دئى ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |

منصورتـــ

42442 ى|شعبــــ| رض ى حسي  ن حسي  هره|لق|ر |ثــــ|

2292| هيم عفيفى|بــــر|يوسف عفيفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

264|9| ى محمد عىل|جر عىل |ه مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

476o8| ح عىلي أحمد سليمه|لفتـــ|ر عىلي عبــــد|مي سكندريه|ل|ره |تـــج

64325| د محمد|لجو|ن سمي  عبــــد |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

|57989 لسيد|وى |لطنط|رحمه محمد  ن|بــــ حلو|د|

9o8842 د محمد |يه رجبــــ مر| ج|بــــ سوه|د|

37339 وق عمرو محمد ص وه|بــــوحل|بــــر |رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

763276 لرحيم|لسيد عبــــد |ن محمد محمد |مي  نوعيتـــ بــــور سعيد

253253 محمد بــــدر عىل| ند |صيدله طنط

6|4637 أحمد حرك| أحمد رض ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

9|3638 حمد  |طف محمد |حمد ع| سيوط|هندستـــ 

838244 ف محمد ق|محمد  سم|رسر سيوط|صيدلتـــ 

5o6||| د محمد حسنى محمد خميس|بــــج سكندريه|ل|ره |تـــج

22oo9 ى محمد|لمنعم |يه عبــــد | مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

487482 لنبــــى|محمد صبــــرى خليفتـــ عبــــد  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 
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9o|295 للطيف شيىم |لحفيظ عبــــد|روى عبــــد| ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

33774o ى|محمد عىل  لسيد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6oo9o6 ر|لقوى عم|جر محمد عبــــد |ه |حقوق طنط

|43573 لدين عىل|م نور |محمد س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

69|787 مر|لمطلبــــ ع|بــــ عبــــد |يه|كريم  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

5o422 ضل|لد قرئى ف|لرحمن خ|عبــــد ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8|8|96 لرحمن|محمد ربــــيع موىسي عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

8o8865 نوس|مي رفعتـــ عيد ف|ر |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

44|o3o هيم|بــــر|لد مسعود |ندى خ لشيخ|عه كفر |زر

36o|8o ف سيد |حمد | حمد غريبــــ|رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|575|6 مل|نىه محمود محمد محمد ك لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

443983 وق حسن عبــــد س حسن|لعزيز عبــــ|رسر لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

78439| هيم عكر|بــــر|د |لجو|هبــــه محمد عبــــد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

7o4969 ى |هيم حس|بــــر|هيم محمود |بــــر| ئى|لحلو|ني  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

6|55o3 ن|هيم رضو|بــــر|هيم مصطفى |بــــر| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

7776o4 لسنهوى|لسيد |مل |ء محمد محمد ك|رد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|6552| ي
هر|يز م|ن وجيه ف|فيفى ن|بــــ حلو|د|

245|9o لشهيد|هيم وديع عبــــد|بــــر|رى |م تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

6964o| تـــه|لسعود شح|بــــو |لسيد |ل |من لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|6333 لثــــلثــــ|ر |حمد مختـــ|هبــــه  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

528|57 محمد مجدى عىل حسن طه ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

4625o6 ف |محمد  حمد بــــسيوئى|هيم |بــــر|رسر لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

46326o لك|لم|لد دومه عبــــد |هدير خ لشيخ|علوم كفر 

369975 ى عوض|هلل محمد سل|عبــــد م حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

47787 محمد محمود جمعتـــ محمود ج|ره سوه|تـــج

|57423 لق|لخ|حمد خليل عبــــد |بــــسمله  هره|لق|بــــ |د|

24|592 ج  لبــــيبــــ مريد|ن| رين|م ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7||464 ق|لسيد محمد |لدين محمد |سيف  وى|لشر لمنصوره|ره |تـــج

246oo3 بــــ|حمد محمد خط|محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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365525 هيم محمد|بــــر|روق |طف ف|حمد ع| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|4o2oo لرحمن محمد|هدير محمد عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

689754 ى|ي زى محمد |لمغ|لسيد |م |محمد هش| سمي 
ل|لع|عبــــد 

لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

9o56|6 ي|ر
حمد |لبــــدرى |عىل | ئى ج|بــــ سوه|د|

845533 ى هلل|تـــ عبــــد|فرح شح| يوستـــي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

694o5| حمد مصطفى موىس طه مصطفى| لمنصوره|هندستـــ 

6||4o2 م نجم|لسل|جميل عبــــد | رن لمنصوره|بــــ |د|

9o466 ى|حبــــيبــــه خ لد سيد حسي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

87|4| ه جم| بــــ|لوه|لمطلبــــ عبــــد |ل عبــــد |مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

79|984 حمد مندور|لدين |م |محمد حس زيق|لزق|حقوق 

529492 بــــوزيد|حمد حلىمي محمد |حلىمي  |هندستـــ طنط

94538 حمد|هلل سعيد يوسف |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2452o7 دى محمد|سحر جميل ن ن|بــــ حلو|د|

752856 لسيد|هلل |لمنعم عبــــد |عمر عبــــد  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

||793| ى|حس ى مرع حسي  م حسي  |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

5294|o  محمد مصطفى 
ى
لبــــرلس|محمد شوق ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

تـــ|بــــ لبــــحي 

485|34 حمد حسن حسن أحمد|مريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49624o بــــر|لعزيز محمد ج|رتـــ عبــــد |س سكندريه|ل|حقوق 

884687 صد |لمحسن ق|ن عبــــد|د رسح|زي سيوط|طبــــ 

3||557 جورى|لبــــ|هيم مصطفى |بــــر|لسيد |حمد | ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

89|78| مل |لرحيم ك|ء خليفه عبــــد|سم| سيوط|ره |تـــج

833222 لصغي |هد رشدي تـــميم |ن دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

322726 لمسيح مسعد|هيم عبــــد|بــــر|ريف |م ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

2o|7| هيم|بــــر|فتـــىح محمد فتـــىح  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|267 حمد|تـــتـــ |حمد شح|سلىمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

272o56 وق محمد  ن|هيم عجل|بــــر|لسيد |رسر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

773837 ى درويش محمد| حمد خي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

897429 حمد |لحميد |محمد ربــــيع عبــــد ج|ره سوه|تـــج
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|6o793 ن|ح سليم|لفتـــ|حمد يحن  عبــــد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8628|| ي محمد|عبــــد
لرحمن محمد مصطفى يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

3|o|5 دى مرىس|له|مروه مرىس عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

264625 ن|لسيد رضو|يىح |لبــــط|ئى وجدى |م| |نوعيتـــ بــــنه

|234|2 هلل سيد طلبــــه|محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

237393 ن محمود|مه رمض|س|جر |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

443967 ه ي| بــــينى يوسف|رس محمد |مي  لشر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4o||o4 ن محمود|لسعيد زيد|هلل |عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

3436| لد شبــــل|كر محمود خ|هلل ش|منه  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9o4396 لمجيد محمد |لمرصى عبــــد|مه محمد |س| |ج طبــــيع قن|عل

6|552o وى|لجد|لسعيد |ض |حمد ري| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77|223 لسيد|هلل عرفه |فرحه عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

43796| لعليم حسن  ربــــيع|ن عبــــد |دتـــ رمض|غ معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

3253|o ف عبــــد|هلل |عبــــد هلل عىل|رسر سيوط|بــــ |د|

777o3| ه | لسيد|حمد متـــول |مي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|42|75 لدين يحن  مصطفى|م |يحن  حس ى شمس|تـــج ره عي 

32292| ى سيد | مه حمد|محمد حسي  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|78|42 ى عمر محمد عىل حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|6|534 حمد عىل|د فتـــىح |عم| دين ى شمس|د| بــــ عي 

37884 هيم|بــــر| |محمد عط| مه ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

42834 لدين|ج |لعظيم عىل رس|هلل عىل عبــــد|منتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o8|8 ى|لد محمد |دهم خ| مي  حقوق بــــنى سويف

845o63 لم عىلي|بــــي س|ر رك|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|4o958 ض|دل ري|طف ع|ع| رين|م ن|حقوق حلو

777297 هيم|بــــر|م سعيد فرج حسن |سل| ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

9o5927 حمد |هيم |بــــر|لد مرزوق |خ ج|طبــــ بــــيطرى سوه

448o9| ى|ره محمد عبــــد |س لعظيم محمد حسني  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

632454 ي
ف ف| |دئى روق محمد|رسر زيق|لزق|حقوق 

89|||6  سمع| دون|م
ى
ن عطيتـــ |شوق سيوط|بــــ |د|
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326428 تـــ | يمن تـــوفيق خليل|مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

629o6| بــــر سليم سليم|عبــــي  ص زيق|لزق|بــــ |د|

|74oo9 ل تـــوفيق محمود|نور كم ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

4o3o63 هيم محمد|بــــر|حمد عطيه |دل |ع سكندريه|ل|ره |تـــج

9|8o28 هيم حسن |بــــر|يه محمد | سيوط|حقوق 

895224 مر|
ُ
ن نمر |حمد نمر ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|5524 حد|لو|لمجيد عبــــد |ن حلىم عبــــد |نوره هره|لق|ره |تـــج

75|37| س|هر محمد قدرى عبــــ|حمد م| ره بــــور سعيد|تـــج

28378 هلل|ض فضل |مر ري|ض ع|ري |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2o343 م ثــــروتـــ حسن|وليد هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

68o366 ى|لسميع فرج حس|يمن محمد عبــــد | ني  لمنصوره|صيدله 

9o7467 ن |لديبــــ سليم|در |لق|بــــ عبــــد|لوه|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

252835 ر|د محمد نص|يه عم| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

5237o3 ي
ى|لدين محمد نظي  ع|ء |ضى بــــدين حسني  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|7373| حمد|ل |يوسف محمد كم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|6733o ى سعيد محفوظ ح|ي فظ|سمي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

422866 للطيف فضل|حمد عبــــد|حمد |يه | |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

522479 لسيد|ىط |لع|لرحمن عبــــد|حمد عبــــد|محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9o57o4 ى |لسيد حس|رى |لبــــند|يه | ني  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

782|88 ره محمد حسن عىل|س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

66965 لعزيز|حمد خليل عبــــد | |رن لفيوم|طبــــ 

8694|9 س عىلي|ن محمد عبــــ|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

9|2895 بــــ بــــربــــرى|لمؤمن شه|ره عبــــد|س ج|بــــ سوه|د|

359o78 ن|ل مرج|بــــيشوى سمي  سوري تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

883738 يف عبــــد| لمعتـــمد تـــوئى |حمد رسر سيوط|حقوق 

83||6| ى محمد فتـــىحي يوسف|ي سمي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

355345 بــــ|لوه|ن عبــــد|حبــــيبــــتـــ محمد شهو ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

877o77 تـــر بــــكر  |لس|بــــر عبــــد|لج|جر عبــــد|ه سيوط|صيدلتـــ 

843|88 ى|حمد ح| |عل مد حسني  ن|كليتـــ طبــــ أسو

Thursday, September 6, 2018 Page 15626 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

487586 ن|حمد شعبــــ|ن |مح شعبــــ|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

668o9 فظ|لح|حمد محمد عبــــد |نىهي  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6o89o9 بــــوه|ره ح|ج  سم|حمدى ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

359337 روق معوض|دل ف|لع|م |سل| |حقوق بــــنه

63664o حمد محرم|بــــ محمد بــــهجتـــ |لوه|بــــهجتـــ عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

263o8o هلل|لجليل فرج |ل عبــــد|حبــــيبــــه جم لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

9o6|59 هلل محمود  |حمد عبــــد|م |حس دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

9o8663 حمد محمد حسن محمد | ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

9|o863 حمد |حمد محمد فتـــىح | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25929 ن|لم|لسيد س|منى محمود  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

545246 بــــو زيد|حسن محمد قطبــــ حسن  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

35o4o9 لحكيم محمد|حمد محمد عبــــد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

343754 لوكيل|م عىل |لسل|دل عبــــد|يتـــ ع| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

78996o ىطي|لع|ىطي عىل عبــــد|لع|مريم عبــــد  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

85738  محمد عىلي 
ى حمد عىل|رني  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|8397 ى رض|ي وى|لشن|فتـــوح محمود | سمي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8|5||6 ء فتـــىحي محمد محمد|رس| ي|طبــــ 
|لمنى

476474 هلل|هر بــــطرس فرج |مح ز|بــــيتـــر س سكندريه|ل|ره |تـــج

9oo972 ود |لسيد سند مه|عبــــد| ريموند ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

52383| ى|ل كم|محمود كم ل حسي  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

849974  عىلي محمد|ي
ى ى حسي  سمي  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

835746 ي عل
م حسن موىسي|مصطفى دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

428992 ي|ر
لنرصى|بــــو  |حمد منضور |مرىس | ئى ي منش. تـــ.ك

تـــ بــــحريه بــــور سعيد|فنى

34o227 تـــ صل ن|لفر| |ح محمد علم|ني  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|55|35 فظ|ل ح|لع|مر عبــــد |جر س|ه ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

328572 لنرص|بــــو|لسيد |حمد |رص |محمد ن هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

337782 كشر|ل|لم |لم مصطفى س|مصطفى س ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|3|588 د عىل|يمن فؤ|هلل |منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

52|976 يض|يد ف|م جمعه ز سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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899782 حمد |ن |ء محمد سليم|سم| ج|ره سوه|تـــج

4792|8 تـــ | ف محمود مصطفى عىل|مي  رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

8|4744 لربــــ|د |دق ج|ء بــــكري ص|صف ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

576|6 بــــر|د ص|لجو|منى عطيه عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

||5873 |بــــ محمد مرىسي عبــــد |لوه|لد عبــــد |خ| ي|م
ري|لبــــ

ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6o952o لزغبــــى| |لوف|هد أبــــو |ره سمي  مج|س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

84oo3o حمد|ندي محمد سيد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

343733 حمد مرىسي|سم |ء بــــدر ق|سن لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

6|3o37 هيم|بــــر|هيم يوسف |مد إبــــر|محمد ح |بــــ طنط|د|

43o975 لسيد حسن سعد|هيم |بــــر| |ر|ي ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

488956 لزغبــــى|لسيد محمود مصطفى |ر |من |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

489|34 ن رى|تـــوفيق مك| حن| مي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

829o4o د|فؤ| ء عط|حمد عل| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5|6979 ل|لجم|ح مؤمن سعد |سم معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

6o|649 لجندي|لرحمن |حمد عبــــد|للطيف |سوميه عبــــد |علوم طنط

8578o3 حمد|حمد عزتـــ عيد | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

499243 حمد|ندي طلحتـــ تـــميم  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

282684 ل|لع|بــــ محمد عبــــد|يه| |لي|د هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2523|6 هلل بــــدوى|لم عبــــد|ره نشأتـــ س|س  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

77|3o2 لسيد سلىم|لمنعم |ح عبــــد |ء صل|سم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

54o332 لحميد يوسف محمد|هلل عبــــد|منتـــ  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

49o58 حمد|هلل |ء محمد عبــــد |رس| ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

642848 م محمد|لسل|ء محمد عبــــد|ء عل|رس| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

763533 ى عبــــده |ي لعفنى|تـــ حسن |د|لس|سمي  نوعيتـــ بــــور سعيد

45|5|5 لنقىل|بــــر محمد محمد |محمد ج ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|3o982 بــــ محمد|لبــــ|ن فتـــح |ل رمض|بــــل ن|تـــربــــيتـــ حلو

|598o7 ن|بــــ عىل سليم|ء دي|وف ى شمس|د| بــــ عي 

432224 وى|لكفر|حبــــيبــــه مدحتـــ سعد  |ن طنط|سن|طبــــ 
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6392o2 حمد|ل |محمد مصطفى كم ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

89836o بــــوزيد |هيم |بــــر|محمد | ر|ي ج|بــــ سوه|د|

|4oo68 تـــه|ح شح|لفتـــ|ندى عزتـــ عبــــد  ى شمس| لسن عي 

634398 لسعيد|لسيد |هيم سعيد |بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

364535 حمد|بــــ |لوه|دل عبــــد|محمد ع ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

8478o3 هلل|حمد عبــــد|محمد موىسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

44o|9o حمد محمد|ورده محمد حنفى  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

244837 لمحسن محمد حسن |وى عبــــد|د سعد|جه ن|بــــ حلو|د|

3o992 ف محمد |ء |شيم بــــو بــــكر|رسر هره|لق|حقوق 

8257o5 ي سليم|ل| ن|ء مىكي خرصى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

262864 حمد عىل|حمد طه محمد | هره|لق|ن |سن|طبــــ 

778||4 هيم|بــــر|محمود يوسف جوده  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5o7728 هر محمد سعد محمد|جر م|ه سكندريه|ل|علوم 

8837|4 حمد |لعزيز |ن عبــــد|لعمده سلط| سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

87232 ن|ح رمض|لفتـــ|ن عبــــد |رمض| ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

45633| بــــو زيد بــــهنس|محمود مجدى عوض  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

678757 ف محمد محمود ص|ره |س لح|رسر لمنصوره|بــــ |د|

482878 حمد|بــــ |لوه|دل عبــــد|ن ع|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|47627 ى عبــــد  لحميد محمد|عمر حسي  ى شمس|زر عه عي 

782684 لكر|لرحمن حسن |لرحمن عبــــد |ده عبــــد |غ ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

|222|5 هيم|بــــر|لدين |ح |هيم صل|بــــر|يوسف  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

689339 بــــينى|دى محمد |له|لحميد عبــــد |عبــــد | لي|د لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23733| منى مجدى عىل شبــــيبــــ متـــول هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

4o7396 ى|لمنعم |ء محمد عبــــد |ول لسيد حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2447oo م|م|ن عويس |م شعبــــ|سل| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|3745 لس هش ديبــــ قلدس|م |كي  ى شمس علوم عي 

76o746 عيل|سم|حمد محمد |منيه | لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

492824 وى|لزعبــــل|هيم |بــــر|عيل |سم|مصطفى يىحي  بــــ دمنهور|د|
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4o36|8 هلل عبــــده|حمد عبــــد |لسيد |حمد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

762o92 هيم هويدى|بــــر|حمد |هيم |بــــر|حمد | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

825|64 ه محمد ح| لم|مد س|مي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

2|3889 ى| ندرو جورج فيليبــــ مكي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

||5938 يف محمود حمدى سليط| حمد رسر هره|لق|ره |تـــج

24524 بــــر عىلي عىلي|هديل محمود ص ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

768234 هيم|بــــر|لم يوسف |ء محمد س|رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

827556 هلل|ن عبــــد|ن جعفر حس|يم| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

27o|47 لعزيز|لسيد عبــــد|لعزيز |هر عبــــد|حمد م| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

5o8oo9 لح|بــــر ص|حمد ج|لح |بــــسنتـــ ص سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

535698 ن|ن مهر|وى حسن رشو|هر ضح|م إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

6o7|23 لمهيىل|د محمد |ء عم|شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

43|77 وى|لبــــر|حمد عيد عىل |مصطفى  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

23833o لسيد|زى |ل حج|نىه جل لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

877934 حمد |ء سيد بــــدير |ول سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|96|| حمد محمد|د |حمد عم| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

22o377 هيم عىلي|بــــر|للطيف |حمد عبــــد|كريم  ى شمس|د| بــــ عي 

4475|| لسيد|س |بــــر عبــــ|أيه ص سكندريه|ل|بــــ |د|

442544 ء محمد درويش|ء عل|سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7|o|74 لسيد|ل |لع|ل عبــــد |لع|هدى محمد عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

634985 دى|له|محمد فرج محمد خميس عبــــد زيق|لزق|حقوق 

|2o827 جد نعيم جورج |دين م|ن ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

82827| فظ|ه ح|لل|فظ محمد عبــــد|ح ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

|59377 ر سمي  محمد عبــــده|من تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

25273o فظ|لح|ن محمد عويضه معوض عبــــد|يم| شمون|نوعيتـــ 

|6o|8| شم|حمد حموده سيد ه| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

785o66 لسيد محمود|صف |ن ن|نوره ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

365552 محمد عنتـــر عىل محمد |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

445|28 حمد|هلل يحن  محمد عىل |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 
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|6|7o7 ج|لسيد محمد در|عيل |سم|د محمد |زي ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

352o8| ي|نور مصطفى سيد مصطفى  لمفتـــحىح  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|7o7|4 مه محمدين هريدى|س|سمر  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

22o323 هيم|بــــر|لحسينى |عيل |سم|يوسف رفعتـــ  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

263654 محمود| لعل|بــــو|خلود سميح  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

492539 لحفيظ  صقر|حمد محمد محمود عبــــد| تـــربــــيتـــ دمنهور

84|6|5 حمد|حمد |حمد سيد |لمهيمن |عبــــد ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

4o578| ء محمد محمود سليم|رس| سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

63|82| لسيد|ء محمد عيس محمود |رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

329972 لرحمن|زق عبــــد|لر|ن عمر عبــــد|جيل |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

5|5|6 د زىك يوسف|ئيل عم|مهر بــــ بــــنى سويف|د|

49385 د محمد سيد|ء رش|زهر ه ى نوعيتـــ جي 

8|2|o2 ى هيم|بــــر|مكرم نرص | كرستـــي  سيوط|حقوق 

8o343o ي ن|حس
يف ذىكي|م مصطفى ي|عه |زر

|لمنى

92||| در|لق|هدير سيد محمود عبــــد |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

8o9499 بــــ عيسي|لوه|ل عبــــد|نبــــيل جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

46226o لحيىط|لرحمن |لد عبــــد |ن خ|شج| لمنصوره|حقوق 

64o545 لدوه|وى |لص|هيم |بــــر|رس |رس ي|ف زيق|لزق|ره |تـــج

34oo65 دل محمد بــــيوم عرص|منى ع ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o6|2| حمد محجوبــــ|لسيد محمد |ريم  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6|23o4 هد|حد مج|لو|لموجود عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|ء |بــــه |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

33635| حمد|حمد محمد |هلل |منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

46923 م|دي عمر عز|له|يمن عبــــد|محمود  هره|لق|ره |تـــج

257722 ى محمد   حسي 
ل|لهل|مصطفى شمون|نوعيتـــ 

448|57 ل|بــــوغ|ن مصطفى |ن مصطفى محمد رسل|إيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

437o29 يد زمره|لسيد ف|ن محرم |يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8|23o3 نور بــــرديس|هند فتـــىحي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

3|9o32 هيم محمد|بــــر|ن رزق |حس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2o472 ر|ق محمد عم|سح|حمد |محمد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 
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779o7| ى |ي لسيد فتـــىح محمد|سمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

464356 عيل|سم|لدين محمد |ح |محمد صل لمنصوره|حقوق 

4|o797 ي
دومه|محمد عىل ق| دئى |بــــ طنط|د|

485o72 حمد محمد عزتـــ|بــــ |يه|عمر  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

359o6 لخول|ء عبــــود عيد عبــــود |سم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

897576 ح |لفتـــ|حمد عبــــد|ن |محمد رمض ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

78o684 ى |لعظيم |مينه عبــــد | ى|بــــر|مي  هيم عشر هره|لق|ج طبــــيع |عل

|56784 م سيد عرفه|دهم هش| ى شمس|د| بــــ عي 

6573| ن|م سيد عثــــم|رس عص|ج لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

479268 ى|م ك|حليم سدر| جد حن|م| رتـــي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

3433o3 ى |ح |ر نج|من لسيد|مي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

366573 م محمد سيد حميده|سل| ى شمس حقوق عي 

478922 د رمزى نجيبــــ رزق|تـــي  عم|فيلوبــــ ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

889995 حمد |حمد محمد |ندى  سيوط|ره |تـــج

349347 لعزيز محمد|وليد عمر عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

92|2o ى |حوريه  دل|حمد ع|مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3||3|3 لعزيز حسن|عمر حسن عبــــد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

7o5|55 ي|ر
|حمد مهن|لعظيم |د عبــــد |عم| ئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|4o87 ورى|ئل سعيد مغ|عمرو و تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

882794 لمفيد  |حمد عبــــد|ء محمد |ل| سيوط|ره |تـــج

93268 |لعط|بــــو |لعزيز |لدين عبــــد |ل مىحي |م| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o7o7o ن|هدى سيد مريىم رضو لمنصوره|عه |زر

28577o لمسيح|س كول معوض عبــــد|لوك تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

4755|o ى س شيتـــ|مي فكري غط|س| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|5382 دل|لع|وى |لص|محمد رفعتـــ محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

6o8965 ء محمد محمد يوسف|آل ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

89||89 دى  |محمود فوزى ن| لي|د ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

839677 دي محمد حسن|له|ء عبــــد|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن
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638o22 مل|دل عطيتـــ ك|أحمد ع زيق|لزق|ره |تـــج

7o98| محمد طه فتـــىح| لي|د لفيوم|عه |زر

829283 ن|د عثــــم|لجو|لح عبــــد|فرحه ص ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

636966 لسيد|لسيد حسن |حسن   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

493272 لفحل|هيم |بــــر|محمد عىلي حسن  تـــربــــيتـــ دمنهور

753663 هلل|لد محمد خلف |ن خ|رو عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

833888 وي|حمد ر|رص |لن|ء عبــــد|رس| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

4|499o لكريم|هيم محمود عىل عبــــد|بــــر|محمد  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

|32697 |لعط|بــــو |حمد عىل |دل |ره ع|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

88|283 ى عبــــد لحميد جمعه |هبــــه حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

537253 ص|لقص|دتـــ محمد مرىسي |ل حم|نه تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

782567 ى عبــــد|وليد عبــــد  لحميد حسن|لحميد حسي  زيق|لزق|حقوق 

|628|7 لغنى|لعزيز عبــــد |ء عبــــد |د عل|زي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

836o5o ه محمد محمود|لل|عزه عبــــد دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

64589 د|لجو|ل عىل عبــــد |ء جم|ل| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

498775 بــــ|هيم خط|بــــر|لسيد |سمر  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

67856 ه | ى جودتـــ |مي  ف حسي  عيل|سم|رسر لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

79293 لسيد|هيم |بــــر|لدين |لد مىح |خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

84o4| لعظيم محمد|لدين عبــــد |ء محمد نور |رس| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

|6o288 لعزيز جوده|م عبــــد |حمد عص| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

438325 ه عبــــد صف|للطيف ن|لمنعم عبــــد|ني  ط|بــــ دمي|د|

646749 ي|حمد حسنى محمد |
س|لفى سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|

لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

534||3 |لعل|بــــو|رف |لع|حمد |يزن محمد  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

2682o3 لسيد منصور|لسيد |حمد | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

23289o شم|ر ه|لستـــ|در عبــــد|لق|هند عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

88832o ى  |م حس|حمد هم|ئى |م| ني  سيوط|ره |تـــج

246758 ن|م سعف|م|ذ مسعد |مع ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

6|8|33 لعزبــــ|لسيد |هلل سعد |منه  ط|بــــ دمي|د|
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369927 فظ|حمد محمد سعيد ح| رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

23||49 بــــر|حمد ج|لدين عىل |م |عص ن|طبــــ حلو

762427 س|لعس|لسيد محمد |محمد  نوعيتـــ بــــور سعيد

537659 لبــــ|بــــوط|دى رزق |له|تـــ عبــــد|حمد شح| لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

33o937 لصبــــور|لصبــــور فهىم عبــــد|عىل عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|55946 مد محمد|ل ح|سلىم جم ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

28o22o ن|لسيد سليم|يمن محمود |ن |نور هره|لق|حقوق 

284346 حمد|هر |لظ|ء رأفتـــ عبــــد|رس| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7o2994 لسميع محمد عىل|لسميع عبــــد |ندى عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

439829 لمعبــــود حسن حمد|سلىم عبــــد |علوم طنط

689o|2 هلل|جح عبــــد |ئل جميل ن|و لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

9o2545 حمد محمود عىل | |ند ج|طبــــ بــــيطرى سوه

477589 ى إبــــر ى|أمنيتـــ حسن حسي  هيم حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

8889|6 ن بــــكر |لسم|م محمد |حس ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8775|| ى محمود عبــــد|ي حمد  |لحميد |سمي  سيوط|ره |تـــج

7oo6| ن|حمد عثــــم|جر عىل |ه ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

26o|3| لسيد عفيفى|طف |ل ع|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

345o39 هيم|بــــر|مخ |ر سيد ش|من ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

7o24oo لم|حمد س|ن جوده محمود سيد |رو عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

3|6669 فع|م محمد محمد ن|هدير حس ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|62958 در محمود عىل|ن| عل ى شمس|زر عه عي 

|25772 ف صل|نىه  لدين هيبــــتـــ|ح |رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o7355 ي 
وي|ن بــــش|حمد شعبــــ|مصطفى سيوط|ره |تـــج

75442 حمد عدلي|لنبــــي |حمد عبــــد | ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

76725| لمجيد محمد|محمد محمود عبــــد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

525279 بــــوزيد|شور |بــــوزيد ع|رقيه  |حقوق طنط

7843|4 ف عبــــد | |دين تـــه|لرحمن  شح|لحميد عبــــد |رسر زيق|لزق|حقوق 

843|8| بــــوبــــكر|جد |لم|سجده محمد عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|
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42248| ل عرفه|لسيد هل|محمد أنور  تـــمريض فرع مطروح 

5o3|3o ظه|حمد محمد عىل بــــ|ن |ء رمض|دع سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8|7o9| زق|لر|دي مسعد عبــــد|ء ن|وف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

344552 بــــوسعدتـــ|مصطفى محمد درويش  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

9o4|6o ن  |يوبــــ فرج جيد سمع| ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

648784 تـــه|شم شح|مد ه|محمد ح |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

227558 يف محمود خليفتـــ  ي|محمود رسر
لحنفى ن|حقوق حلو

524936 حمد محمدعبــــده|هلل |رس فتـــح |حمد ي| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

6|747o ف عىل محمد مخ|ن |يم| ريطه|رسر ط|هندستـــ دمي

6oo|2o بــــوهيف|لسعيد |ل فتـــىح |س لمنصوره|صيدله 

32822o ى |لفتـــ|ئى عبــــد|عمر ه هر|لظ|ح حسي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

766757 عيل|سم|ل محمود |محمد فتـــىح كم لعريش|بــــ |د|

67577 م|م|لدين محمد |ح |مصطفى صل لفيوم|هندستـــ 

|22686 د محمد|يوسف محمد فؤ هره|لق|صيدله 

4o488o حمد عىلي|م |كريم عبــــيد عل سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

645|96 ى |رق عبــــد |ط| رن لففى|لحميد أمي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

2|833o لمنعم محمد دردير|ره محمد عبــــد|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2433o7 لسيد|منيه محمد حسنى | ن|علوم حلو

477566 م حسن عىل نونو|محمد عص| رن إلسكندريتـــ |تـــمريض 

426|79 زينبــــ عيد محمد محمد عىلي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

526939 ن محمد|هيم شعبــــ|بــــر|لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

358886 هدى عزتـــ عويس سيد وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|43858 ى محمود|مه حس|س|محمود  ني  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

5|9o|7 بــــوشفه|لم |لحليم س|منيه يونس عبــــد| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|59789 حمد|لعظيم |ن فرج عبــــد |نوره ن|تـــربــــيتـــ حلو

897o44 لدين محمد  |مصطفى محمد نور  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

447584 لسيد|حمد |حمد |سلىم  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

26882o ه محمد محمد عبــــد| تـــى|ح |لفتـــ|مي  لنشر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

26438| ل رزق|ره حمدى محمود غ|ي |ره بــــنه|تـــج
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34o449 بــــ مصطفى|ء حلىم محبــــ حج|ل| |طبــــ بــــنه

27862o حمد فكرى بــــيوم منس|مينه | ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

848573 ي محمد طه|لش|ر عبــــد|من
ى
ق معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

68o958 هلل محمد حلىم وردتـــ|عمر عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

285323 لصعيدي|لسعيد |حمد |محمد  ن|حقوق حلو

7|7276 حمد بــــدير|م محمد عىل |هش لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

76638| ئى|لكيل|يم |لد|روق عبــــد |حمدى ف| رن ره بــــور سعيد|تـــج

2444o3 حمد عىل|م محمود |حمد س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

79827 هلل|حمد عبــــد |ل |حمد كم| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

624726 ف محمد محمد  يل|لحم|بــــو |محمد أرسر ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

632566 د محمد محمود|ء محمد فؤ|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

368|82 س|س مصطفى عبــــ|لتـــ عبــــ|ه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5242o| وش|حمد محمد  ش|د |ر عم|مي سيوط|بــــ |د|

4o7482 لسيد عىلي محمد|مه |أس| سم ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

526o64 لبــــدرى|ده مصطفى |عمر حم ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

69486| لدين جمعه|ح |حمد محمد صل|هدى  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

23|678 تـــ محمد|لشح|حمد محمد | ن|هندستـــ حلو

2|9788 لكوم|هلل محمد يشى عىل مصطفى |هبــــه  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|3|548 أللفى|لحميد محمد |محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

6o7|46 لسيد تـــرىك|لد |حمد خ| لمنصوره|طبــــ 

696oo9  محمد فضل |ء |سم|
ى
هلل|لسيد صدق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

7o9879 ى|لعزيز محمدسعد|ن محمد عبــــد |نوره لعشر لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

54o429 ى|سلىم مصطفى حسن عبــــد  للىه حسي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

545894 |يه هش|
ى
م حسن دسوق ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

894825 حمد|شم |هلل وحيد ه|لمنتـــرصبــــ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6|3374 ى سيدأحمد سليم ن|حمدى أحمد أمي  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

354529 لجليل محمود|مد عبــــد|يتـــ ح| ى شمس|د| بــــ عي 

253939 حمد سليم|لسيد |بــــ |يه|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

289||4 وق ع ى|دل محمد محمد ش|رسر هي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|52767 لبــــدرى|ء سعد محمد |رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

296|85 حمد محمد|دل |رحمه ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

783|96 هيم حسن خليل|بــــر|هيم |بــــر|حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|553 لمحسن محمد حسن مدئى|رحمه عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|29|85 رس عيس محمد|لدين ي|سيف  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

497579 زق عىل|لر|مر عبــــد |طمتـــ مصطفى ع|ف عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o6377 ف محمد سعيد|هلل |عبــــد  رسر لمنصوره|علوم 

34|o39 حمد دعبــــس|حمد يىح | |طبــــ بــــنه

54o|77 لسيد|حمد محمد |م |لرحمن س|عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

462868 |لعل|بــــو|حمد |لدين |د|حمد عم| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

44|6o9 ن|ده كرم سعد محمد شعبــــ|غ لشيخ|بــــ كفر |د|

83o976 د محمود|لجو|حمد عبــــد|ر |من |نوعيتـــ فنيه قن

6o9|o| بــــو هرجه|لىح |هيم عبــــد |بــــر|حمد | |نوعيتـــ فنيه طنط

688258 س مصطفى شلبــــى|لنح|ر |محمد عم لمنصوره|ره |تـــج

627|o م|تـــم محمد تـــم|يه ح| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

425429 لمنعم عىل محمد|لدين عبــــد |ح |تـــفى صل سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8774|6 ى  خليل  | يمن زكري|نرمي  سيوط|هندستـــ 

486686 حمد عىل|حمد محمد |لدين |عز سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|9|32 حمد|لسيد |محمد مصطفى محمد  هره|لق|حقوق 

25|79 لربــــعي|ن تـــوفيق محمد |يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

237933 ينتـــ|لحس|سلسبــــيل موىس محمد  ن|حقوق حلو

823334 لرحيم|لعزيز عبــــد|بــــ عبــــد|لتـــو|مروه عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

8o54o4 لحكيم|ىطي عبــــد|لع|محمد طه عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

876384 لم  |م س|رس محمد هش|ي سيوط|نوعيتـــ 

85o25 ى|له|لحميد عبــــد |د عبــــد |جه دى حسي  علوم بــــنى سويف

83443 لعزيز|لي محمد منصور عبــــد |س بــــ بــــنى سويف|د|

42o382 لخي |بــــو|هلل يوسف |مه عبــــد|س|ن |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

823|3| ى |ي لرحيم|حمد فتـــىحي عبــــد|سمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

6|884o لسيد شولح|هدير مسعد  ط|بــــ دمي|د|

9|4637 ن  |حمد مني  عثــــم|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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274552 لقوى|د عبــــد|لجو|عبــــي  نبــــيل عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8848o| هيم |بــــر|حمد محمود |محمد  ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

|646|3 بــــر منظور|بــــو رسيع ج|كريم  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

475o9 حمد منصور سيد محمود| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|22o|5 نىح  وليد محمد فتـــىح|  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

48|434 هلل| |لسعيد عط|د حسن محمد |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

88o7o7 د |لجو|عىل محمود عبــــد| لي|د سيوط|ره |تـــج

248445 لم|لعزيز س|مه عبــــد|س|يدى |ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

487282 د|لحد|لمجيد |ل جبــــريل عبــــد |هلل جم|عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

437438 وى|لقل|عزتـــ محمد محمد محمود  ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

|2325| لدين يىح سعد|هدير سعد  ى شمس علوم عي 

372448 |محمد 
ى
ف عىل شوق رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

62oo7 مد|ر ح|لستـــ|جد عبــــد|محمود م معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

37o427 لعزيز يوسف|ح ممدوح عبــــد|سم حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

8o7|83 ي رشيد عىلي|نج
ه رضى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

633696 ي محمد عر ي|محمد يحن 
ى
ق زيق|لزق|ره |تـــج

489865 ظ سعيد|لم|سلىم محمد محمد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

766294 لشيىم|هيم محمد رجبــــ |بــــر|مروه  هندستـــ بــــور سعيد

33529o ن فهيم خليل|هدير رمض هره|لق|لعلوم ج |ر |د

72582 م خليل|لسل|م جمعه عبــــد |حل| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

6247|8 يف|حس م يشى عطيه رسر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

355853 ى|منيتـــ فتـــىحي عبــــده | مي  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

325686 فتـــ عم د عىل محمد|مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

27|9oo ي
وى|له|حمد |تـــع سيد |حمد بــــ| |دئى ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

477757 حمد|مد |ر ممدوح غريبــــ ح|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5ooo|8 يف |ي ى رسر لمنعم|حمد عبــــد|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|525o4 ريو رزق بــــدري عدلي|م تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|3945|  
ى
ى شوق لسيد|سلىم حسي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|32ooo لح|ه ص|يرينى مجدى ز| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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4||||o تـــ حج| زى|زى عىل حج|مل خي  |تـــربــــيتـــ طنط

59896 رص عىل عويس سيد|لرحمن ن|عبــــد  صيدله بــــنى سويف

5|42o7 لودود خليل|ء محمد محمد عبــــد|إرس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

867742 ى|ء محمد |رس| حمد حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|9958 حمد سعيد سيد محمد سيد|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

329592 تـــ محمد | ن|لحسينى سليم|مي  ى شمس| لسن عي 

|6498 حمد درويش مصطفى عصفور|مروتـــ  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

||8353 |س حن|ديفيد سمي  نجيبــــ كر تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

627969 ن عىل محمد عىل محمد|نوره زيق|لزق|حقوق 

488o84 لسيد حسن حسن|حمد نبــــيل | سكندريه|ل|حقوق 

678oo| لجوهرى|حمد |تـــ |لشح|حمد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3274|8 ى |ن خ|نور حمد|لد حسي  هره|لق|بــــ |د|

628344 ن|حمد محمد محمد عثــــم| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

778|56 لحميد محمد|محمد زىك عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

69oo7| لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|لسعيد |بــــرين |ص ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

23|728 لصغي |حمد |م محمد |سل| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

8874o| يع |يع محمد ط|ن ط|يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75|629 د|عمرو يحن  عىل عي| لي|ع دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4|o972 هلل|بــــ |دى ج|له|هيم عىلي عبــــد |بــــر|ن |يم| |ره طنط|تـــج

869287 ي عتـــيق
محمد سيد حنفى ي للفن|

|دق قن|لفنى

2326|6 ح فوزى محمود|لفتـــ|عبــــد| ند هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

239|7o لمحسن|ح فتـــىح عبــــد|مريم صل ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

43683| لزين|لمنعم عىل محمد |هدى عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

264339 طمه محمد بــــيوم بــــيوم موىس|ف ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

34o287 ف عم|م  ره محمود|رسر زيق|لزق|صيدله 

88732| هلل  |جرجس رزق | سمي  عط سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|52|o3 ي
لرحمن|يحن  يوسف عبــــد | دئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|5844 ي|ن |لد بــــدوي رمض|آيتـــ خ لحلوج  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6o|573 لبــــربــــري|ده |لسيد سع|محمد شلبــــي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 
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6939|6 لسيد|حمد جمعه |محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

27o858 عرج|ل|دى |له|عبــــد| ء رض|شيم ي صىح بــــنه
|معهد فنى

7o4422 ز|تـــ در|لشح|حمد جمعه |ره |س زيق|لزق|طبــــ 

263o92 ي
يف | دئى لسيد زقزوق|رسر |بــــ طنط|د|

7o2658 ى ه|ي حمد جليلتـــ|ع محمد |لسبــــ|ئى |سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

39498 لدين محمد طلعتـــ محمد|سيف  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

267|82 ء مصطفى محمد مرزوق|شيم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

49o65o ح|لفتـــ|هر عبــــد |لظ|هيم عبــــد|بــــر|يدى |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

679743 لخي  مصطفى|بــــو |حمد جمعه | |نور ن|طبــــ حلو

35433| م عىل عوض عىلي|زينبــــ س عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

6|943| لعصفورى|عمرو محمد محمد صبــــرى  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8|2753 لعظيم محمد|حمد عبــــد|ئشه |ع هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

32995o د|د عىل حم|لنعيم ج|يدى محمد عبــــد|ه |طبــــ بــــنه

782|85  |م رمض|ريه
ى
حمد|ن دسوق زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

|5o||6 محمود محمد حميده محمد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

5|2594 لحميد فهيم مبــــروك|حمد طه عبــــد| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

628469 ي|ل|
د|ء عىل منصور مر|ء ضى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|869 ي
فرح منصور سعد مصطفى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

34|348 ف سيد عبــــد| حمد|لرحيم |رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

55877 ء محمد قرئى محمد|شيم ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

|69489 يوسف حمدى سعد حسن ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

62o429 بــــر|لغنى ص|حمد عبــــد |هدير  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

49999| ل جمعه|بــــسمه سمي  كم تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6o3673 نم|م غ|لسل|وليد محمد عبــــد |بــــ طنط|د|

49245o حمد عطيتـــ|د |لجو|يوسف محمد عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

697||6 لسيد|يز  محمود |ء ف|يد بــــه|ف ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3|4399 زن|هيم م|بــــر|م |لسل|عبــــد| محمود رض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

424798 لغنى محمد|مد عبــــد |محمد ح ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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|75424 عمرو عيد عبــــده عويس ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

72529 هلل|زم محمد محمود عبــــد|ح لفيوم|هندستـــ 

3665|4 لدين صبــــىح محمد|د |لرحمن عم|عبــــد لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

5o2936 ل|م عدل غ|مريم عص ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8|998o ى |ي م يوسف|لسل|يمن عبــــد|سمي  ي|طبــــ 
|لمنى

8|5482 بــــوبــــكر|د خليفه رجبــــ |نه ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|4o366 حمد|لكريم |د عبــــد |عم| ند تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

254296 ن|سط سعيد عثــــم|لبــــ|منه محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

632228 سلىم سعيد محمود محمد عىل زيق|لزق|علوم 

626483 ى عبــــد|رس| لحميد|لمنعم عبــــد|ء حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

269oo2 لغيط|ل محمود أبــــو |ن جم|يم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

5o7||5 حمد|د محمد |بــــ فؤ|يه|يمنى  سكندريه|ل|بــــ |د|

322o2 م عىلي|لسل|حمد محمد عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o|362 ف فتـــىح |ل |بــــل ى|لجوهرى |رسر وى|لجي  زيق|لزق|حقوق 

628o86 رق مصطفى عىل|خلود ط زيق|لزق|بــــ |د|

627257 ى|لسيد ش|ن محمد |محمد نبــــيل صبــــىح شعبــــ هي  زيق|لزق|ره |تـــج

865342 لموجود حسن|دل عىلي عبــــد|ع ي للفن|
|دق قن|لفنى

7683|8 يف|س  محمد رسر
ى
ره عىل شوق لعريش|تـــربــــيتـــ 

9o496| س بــــطيخ |سلىم عمر عبــــ ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o8429 يه|حمد منصور محمد بــــن| |تـــربــــيتـــ طنط

268|2 لسيد|مروه حمدى سعيد  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

5o558 رق مصطفى طتـــ|لرحمن ط|عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

4o9632 لعمورى|لسيد |ء مصطفى |شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

339634 ف عبــــد|لدين |ء |عل دق|لعظيم ص|رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4836o8 ن|يدى خميس عجىم شعبــــ|ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o36|4 م عىل |م|محمد حسن  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5|o846 لكريوئى|نس منتـــرص عىل | تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

6||765 ينى|لجن|د |لجو|لعزيز عبــــد|ء عبــــد|ل| |علوم طنط
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8o2245 د ميشيل فهيم|صموئيل عم ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

|32747 د|دى صبــــىح عو|له|ء عبــــد |ل| هره|لق|ره |تـــج

783489 لرحمن|لحميد محمد عبــــد|ء عبــــد |ل| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

484624 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|د محمد |زي سكندريه|ل|ره |تـــج

4993|4 دي|له|ل هندي عبــــد|يتـــ محمود كمّ| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

359249 لس مدحتـــ محروس عبــــيد كي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|42|52 حمد محمد|هلل محمد بــــيوم |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|7743 لكريم |حمد مصطفى حموده عبــــد| سيوط|تـــربــــيتـــ 

|7oo84 لسيد|يه محمد محمود | رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

455363 در|لق|حمد عبــــد|دى |له|ء عبــــد|سم| عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

49863| حد عدوي|لو|لدين محمود عبــــد|ء |مي بــــه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|475| حمد يوسف|حمد فهىم |عمر  هره|لق|هندستـــ 

7|2489 هلل|لد وليد عىل عىل حسن عبــــد |خ لمنصوره|ره |تـــج

238238 زق|لر|حمد نرص عبــــد|مريم  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

859477 ضل محمد|م عنبــــر ف|هش ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

6|947 |لبــــ|ن عبــــد |ئى رمض|طمتـــ ه|ف
ى
ق ضتـــ ج بــــنى سويف|ري/رض |ل|كليتـــ علوم 

35|o55 ى  ى|بــــر|نىه حسني  هيم حسني  ى شمس حقوق عي 

37437o لرحمن|رق فتـــىح عبــــد|حمد ط| ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

773449 لسيد|هلل |بــــ محمود عبــــد |رح ى شمس|د| بــــ عي 

7836| ن|ن عثــــم|د سليم|يه عم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|7oo98 ى محمود|نشين ش فع حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

638996 حمد سمي  محمد محمود عوض| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

7o6267 م نبــــيل عىل عىل محمد|ريه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

78o9| ل|ح كم|لفتـــ|يوسف محمد عبــــد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

25o76| لنرص|بــــو |لدين |ل |للطيف عىل جم|عبــــد| ند |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|4722 ف بــــ|زينبــــ  لشحرى|محمد | ش|رسر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5236|8 حمد|ن |حمد عثــــم|لد |حمد خ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

87|53o عيل درويش|سم| |ء رض|سم| لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ
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772357 فظ|لح|حمد عبــــد |حمد عىل |لسيد |هدير  زيق|لزق|حقوق 

62635| حمد محمد|دى |له|ن محمد |نوره زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o9749 لسيد محمد عجوه|ء |ل| |نوعيتـــ طنط

|6|2o4 ئيل صليبــــ|حليم ميخ| رض| دون|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

48|665 موئى|لسل|ن محمد |محمود صبــــىح حمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

86526| رك محمد|مبــــ|طه محمود  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|6748o د مندور|لدين فؤ|م |جر عص|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

694|39 طف لطفى طه|خلود ع لمنصوره|نوعيتـــ 

76256| تـــنى|لكتـــ|حمد محمد |دل |عمر ع تـــمريض بــــور سعيد 

39374 محمود سيد محمد سيد سعيد |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

54|5|3 يد|لرحمن محمود حنفى ف|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7722|2 ى فوزى محمد |رس| ى|ء حرصى لحرصى هره|لق|طبــــ 

476533 لسيوي|ل |هيم كم|بــــر|محمود  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

765478 حمد شتـــيوى شتـــيوى|حمد |محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

|25453 ن ممدوح محمد حسن|مريه ى شمس|تـــج ره عي 

428o2o ورى|لسيد |لعزيز محمد |ره عبــــد |س ى لجيى |صيدله طنط

785o85 زي حسن|لعز|دل عىل |حمد ع| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

7o633o عىل محمد عىل| نور طبــــ بــــورسعيد

62374 م حسن|لسل|ل عبــــد |له جم|ه بــــ بــــنى سويف|د|

4993o9 دريس|غبــــ |لقوى ر|بــــر عبــــد|أمنيتـــ ج |حقوق طنط

452|5o هيم شلبــــى|بــــر|عيل |سم|ح |ل صل|من لشيخ|بــــ كفر |د|

2||38 لم زغلول محفوظ محمد|حمد س| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

2|48o7 حمد عىل|لدين حمدى |م |حمد حس|زم |ح  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

925488 حمد  |عزه عىل عىل  سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|73o7| م عىل خليفتـــ|عمر هش هره|لق|حقوق 

452o38 هيم خليل|بــــر|لزغبــــى |حمد محمود محمد | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

2344| لرحمن محمد|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  هره|لق|حقوق 

44ooo7 بــــو شعيشع يوسف|حمد |صف |رحمتـــ و لشيخ|تـــمريض كفر 
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236|72 لعزيز|محمد حلىم عبــــد | بــــ رض|رح ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

7o|69 حمد معىطي دخيل|هلل |عبــــد  لفيوم|هندستـــ 

4|5|5o لجندى|بــــ |لحميد دي|سلىم عبــــد ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

337|9| عيل عبــــد ربــــه مىك|سم|حمد | ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

6755o حمد|لسيد |مه |س|حمد | لفيوم|هندستـــ 

7o2564 لسعيد محمد عطيه شقيطه|ن |يم| زيق|لزق|طبــــ 

635883  ح
ى
مد عىل عزبــــ|محمد شوق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

زيق|لزق|بــــ

268|92 لديبــــ|بــــوزيد |محمد سمي   لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

462o4| مر عيس|عمرو محمد ع سكندريه|ل|حقوق 

523|49  محمد عطيه|عمر عم
ى
د شوق ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

264o23 ي|ل|
ء محمدي عىل شلبــــى|ء ضى لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

49o8|5 ل|هيم مرس|قوتـــ خليل إبــــر|مريم خميس ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

777522 لد عيد محمد عيد|حمد خ| زيق|لزق|حقوق 

43752o ىط عىل|لع|للطيف عبــــد|حمدى محمد عبــــد لشيخ|علوم كفر 

846|92 هيم|بــــر| |حمد عط|لرحمن |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

857663 لمعىطي|ح محمد عبــــد|محمود صل لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

62o|56 ن|مد محمد حس|لرحمن مجدى ح|عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

2|3||6 ى ف روق يوسف|فرح حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

5o4252 لم|جر عىل خليل محمود س|ه تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

9o43|9 هلل  |د |حمد محمود مهدى ج| ج|بــــ سوه|د|

767629 بــــى|لعليم مصطفى عر|هلل مصطفى عبــــد |يه | لعريش|بــــ |د|

6|6|67 ر شوشه|لغف|مصطفى طه عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

|674o| نطون|دل رفعتـــ |عمر ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

245|6 حد سيد|لو|ن عزتـــ عبــــد |نوره هره|لق|علوم 

28o324 رق مدحتـــ محمد عىل|ط |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

758686 لرحمن محمود|لرحمن نبــــيل عبــــد |عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|55|9| ى صل|ي ى محمد عىل|سمي  ح حسي  ى شمس حقوق عي 

|55o33 لونيس|لعزيز محمد عبــــد |عهد عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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3|9978 حمد محمد سعيد|محمود  بــــ بــــنى سويف|د|

344245 لرحيم محمد|يوسف محمود عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|5763 مل|مح صديق ك|ندى س د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

864383 ي محمد عزتـــ محمد محمد يحن  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

92o696 حمد |ل |لع|ل عبــــد|محمد جم ج|طبــــ بــــيطرى سوه

8o4244 حمد موىسي|م |ر عص|من ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

7|6668 ن|لحق حمزه مرو|طف عبــــد |ء ع|سم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

272746 لرسول محمد|وى عبــــد|يه بــــدر| سيوط|عه |زر

5o399| لنيىل|للطيف |مل محمد عبــــد|محمد ك سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|35499 ن عىل|ء رجبــــ سليم|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

923|55 وى |لر|حمد |للطيف |محمد عبــــد| رن |ج طبــــيع قن|عل

6o5786 لسيد متـــولي|هيم متـــول |بــــر|د |سع |تـــربــــيتـــ طنط

526875 ر|عىل محمود محسن محمود جعد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

25|3o3 لديبــــ|سط |لبــــ|رص عبــــد|مصطفى ن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

224o5| حمد|لرحمن |تـــه عبــــد |يمن شح|ده |غ ن|بــــ حلو|د|

83o964 ر|لحميد محمد فك|بــــرين عبــــد|ص تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

33o47o ى محمد عبــــد|ي لعظيم محمد|سمي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

775493 لنبــــى|ن محمود عبــــد|محمد رمض زيق|لزق|عه |زر

4|96o7 تـــه جنبــــه|هيم شح|بــــر|هيم بــــدوى |بــــر|حمد | لشيخ|بــــ كفر |د|

875664 عىل طه سيد محمد  سيوط|هندستـــ 

6o|287 ر|لنج|حمد |سلىم محمود محمد  |علوم طنط

6859|8 روق عبــــده موىس|م ف|هش| سهيل لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

486o35 ل|لع|نىهي فتـــىحي أحمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|o677 لم|لمتـــول س|لمتـــول |جر |ه ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

66|33 ي سليم
ي محمد مصطفى

ن|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

822798 رص|لن|بــــ محمد عبــــد|لوه|عىلي عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

893535 ل |لع|حمد عبــــد|طمه محمود |ف سيوط|ره |تـــج

75o433  عوض عبــــد |ع
ى
لعزيز|دل شوق تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

|7o|o4 ى محمد عبــــد  لحميد|رحمه حسي  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ
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965|8 ى |هيم |بــــر|دين |ن هيم|بــــر|مي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

828254 ن|هلل رسل|د|حمد بــــكري ج| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5|554 لرؤؤف تـــوفيق|دل عبــــد |ء ع|ل| ره بــــنى سويف|تـــج

44436o لكرش| |هلل محمد محمد وف|منه  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

798o3 لحليم محمد|مل عبــــد |ل مصطفى ك|جم هره|لق|حقوق 

778267 لطوجى|حمد محمد |دل |ع| ر|ي زيق|لزق|علوم 

79234| شم|لشيخ ه|محمد رجبــــ محمد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

268996 لوكيل|لمجيد |هيم عبــــد|بــــر|نىح  | ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

48468o م محمد شلبــــى|لسل|مؤمن محمود عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

774|29 وهبــــه| مريم وهبــــه زكري زيق|لزق|حقوق 

26o86 لسيد شلبــــى|لعظيم |لمحسن عبــــد |مصطفى عبــــد  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

4|92|2 لقوى إدريس|ر رأفتـــ عبــــد |آثــــ لشيخ|نوعيتـــ كفر 

77522| حمد موىس|هيم موىس |بــــر| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

856o28 ف |ده |غ حمد محمود|رسر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

8o4535 لحميد عىلي|ن عىلي عبــــد|يم| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

9o6632 حمد |ئى محمدين |ره ه|س ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

482o65 هيم درويش|بــــر|لمنعم |فظ عبــــد |محمود ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34||65 ن محمد خليل|د حمد|حمد عم| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

4o|98| ظم محمد سعيد محمد|ك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

777692 لدمنهورى|هلل |حمد عبــــد |محمد حسن  زيق|لزق|حقوق 

434|82 ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|بــــر |حمد ص|ء |رس| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

876669 محمد فنجرى عىل سيد  سيوط|طبــــ 

|6o6o5 لد عىل حسن|مصطفى خ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

24|87 ى يوسف|وجيتـــ | ند مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6753|8 س|لدين صبــــىح محمد عبــــ|م |ريم حس لمنصوره|ره |تـــج

35259| بــــورسيع|فرح محمد سيد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

48375o |لعل|بــــو|حبــــيبــــتـــ مجدي حسن محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7773o5 حمد عىل|م فتـــىح |عىل هش زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9o5397 لرحيم |لحميد عبــــد|سمر فيصل عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

6957o| ن زينه|لخي  رمض|بــــو|خلود صبــــىح  لمنصوره|ل |طف|ض |ري
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4o4226 ف محمد عبــــد |د |زي لمجيد|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

257767 هيم سعد|بــــر|ن |ل رمض|بــــل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

462824 حمد متـــول|ل |ضىح جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|8|5 لمرىس|لمرىس رزق |مل | ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

328o75 ح|لفتـــ|هلل عبــــد|دل عبــــد|عمرو ع |ره بــــنه|تـــج

4|6444 عثــــ عبــــده عطيه|لبــــ|عثــــ محمد عبــــد |لبــــ|عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

7o97|| ن|لمتـــول محمد ريح|د جمعه |زي لمنصوره|هندستـــ 

4324|8 ي
لحميد شلبــــى|هيم عىلي عبــــد |بــــر| |رودئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4|765| لعزيز عىل سليم|م عبــــد |ح س|سم لشيخ|بــــ كفر |د|

7ooo75 لق|لخ|م محمد عبــــد |صفيه حس لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|65|28 بــــو رسيع|ء عمرو عيد |رس| ى شمس|د| بــــ عي 

425oo5 رس محمود محمد موىس|هلل ي|منه  سكندريه|ل|بــــ |د|

364888 لسيد|حمد سمي  جعفر | |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

79247 رتـــ|حمد عم|حمزتـــ مجدي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

64o575 لسيد محمد|لحميد |محمد عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

87389 لسيد محمد|د |يوسف عم ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

78o883 هيم محمد|بــــر|محمد فريد  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

48436| هيم|بــــر|لسيد محمد |حمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

2752| رحمه سعيد محمد درويش ن|حقوق حلو

|74o9o م نوبــــى محمود|لد هش|خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22797 بــــ|لوه|غبــــ عبــــد |بــــ ر|يه|زن |م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

84646 ن بــــدوى سعيد|محمد رمض بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

826466 ء محمد محمود عىلي|سم| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

443629 نم|م عىل غ|لسل|جد عبــــد|ن م|إيم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

857|8 ن|رس محمد محمد رمض|ر ي|عم ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

827754 د محمد|رص فؤ|لن|م عبــــد|حس دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

864|7 حمد|ن مهنى |محمود رمض لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

68689o لسعيد|فظ |لح|لسعيد عبــــد |سل |بــــ لمنصوره|ره |تـــج

687854 وى |لشن|كر محمد تـــوفيق |ر ش|من ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |
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3|856o حمد|ء محمد عىل |ول هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76o|76 حمد|ء منعم محمد |ل| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

62652 مد|ء منصور عطيتـــ ح|شيم لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

|56956 دى|له|ن محمود عبــــد |محمود رمض ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8583|4 در|لق|نور عبــــد|بــــوبــــكر |دي |ه ي|تـــمريض 
| لمنى

64|63o ن|حمد سليم|حمد عيد عىل |روفيده  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

446|8o لح|هيم ص|بــــر|حمد |أحمد رجبــــ  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

36779| هيم محمد|بــــر|لد |خديجه خ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2|66o3 لدين حموده|ح |لعزيز محمد صل|صم عبــــد|ع ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

86oo38 لعليم|صد عبــــد|ء ق|محمد عل ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

62o52| مد شمخ|ئل محمد صبــــرى ح|مريم و ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

894926 لسيد هريدي |يمن |لسيد | ج|ره سوه|تـــج

8o|555 يف عىلي محمد عمر رسر سيوط|حقوق 

|3544| لسيد|حمد محمد |رحمه  ى شمس|تـــج ره عي 

536843 لقرمه|لعظيم حسن |حمد عبــــد|محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4o6|83 ى  ف محمد |حني  لسيد موىس|رسر لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

489552 ى وعد يحن  مرىس محمد حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|742o4 ى  نس محمد|مه |س|نرمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76744 ن عمرو مصطفى محمود|مرو هره|لق|علوم 

6|3299 ى|حمد |حمد فتـــىح | حمد حسي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

258235 لسيد عمر|دل فتـــىح |كريم ع ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3|9724 ف |ل |نو حمد محمد|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

448|9| ل|لجبــــ|دتـــ عىل محمد |مي سكندريه|ل|بــــ |د|

626423 لنور|بــــو|ريم محسن عىل عىل  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

465624 لسديىم|ل محمد |عمر كم لشيخ|هندستـــ كفر 

643|45 لغنى محمد محمد محمد|عبــــد | ر|ي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

369|68 ئيل|س ميخ|ئل غط|دير و|بــــ| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

632|48 يرينى نبــــيل جرجس عوض| زيق|لزق|عه |زر

624552 يف|خلود خ لد محمد مسعد رسر ط|بــــ دمي|د|
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4||o7 ن|ن محمد سليم|كريم سليم هره|لق|ره |تـــج

9|5825 هيم  |بــــر|ر محمد |ء مختـــ|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

24858o لخول|حمد |بــــسمه فتـــوح  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

89|28o لرحيم عطيه عىلي |ء عبــــد|وف سيوط|بــــ |د|

344358 لدين محمد|لسيد نور |حمد | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

7528|o م|لسل|لدين عبــــد |ل |محمد عبــــده كم ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|73oo5 لمجيد|لحميد عبــــد |دل عبــــد |م ع|سل| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

7o5772 ن|بــــ منصور محمود سليم|يه|محمود  لمنصوره|هندستـــ 

7|228 حمد سيد محمد بــــسيس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

54|||3 ى عبــــد |حمد محروس | |لعل|بــــو|م |لسل|مي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

5|||oo نم|لدين محمد حسن غ|ح |محمد صل ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

5o5255 رق مصطفى محمود محمد عوض|حمد ط| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5763o تـــ جمعه ف| ن|يز رمض|مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

38997 ه محمد محمد زي| ده|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|629o4 لرجبــــى|تـــ |لشح|رحمه محمد بــــدير  هره|لق|صيدله 

4|2|94 هيم فوده|بــــر|هيم |بــــر|ء |عل |تـــربــــيتـــ طنط

8|6o9| وي|بــــي شعر|بــــ شل|يه|محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|755 ئيل|ن ميخ|ج  سعيد سمع|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

47964o لودود|لودود محمد عبــــد|يوسف عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

435|5| تـــ|هلل عبــــد |عمرو عبــــد  هلل عمي  سكندريه|ل|طبــــ 

7o6842 ىط|لمع|بــــو|مه |سل| م رض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6|2294 نه|لعزيز شبــــ|نه عبــــد |لعزيز شبــــ|حمد عبــــد| |هندستـــ طنط

82|697 حمد محمد|م حسن |حس بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

277588 ي|ر
حمد|ح سيد |لفتـــ|عبــــد| رض| ئى |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

894539 حمد  |هلل محمود |خلود عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

36364 ن|ن عىل عثــــم|عىل عثــــم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|489o| جر|ر مجدى بــــيوم محمد ه|من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8894o9 ف جل| لمعىط |م عبــــد|لسل|ل عبــــد|رسر سيوط|بــــ |د|

|74434 د|يمن عوئى فؤ|دى |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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693849 د|لجو|زق عبــــد |لر|لد عبــــد |ديه خ|ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

355||7 بــــعي|لتـــ|لدين |ن محمد سعد |نور |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

49565| ن|لم|در محمد س|لق|در محمد عبــــد |لق|عبــــد ره دمنهور|تـــج

752586 ى محمد حسن محمد خل ف|حسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

7o8966 لسيد محمد محمد عىل|م |سل| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

48|897 هيم|بــــر|لسيد |لسيد محمد |لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|5o28o ن|لدين فهىمي رضو|د |لرحمن عم|عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7o332o ى عىل عىل هل|نوره ل|ن خي  زيق|لزق|بــــ |د|

45o493 ع|لنعن|دل محمد |محمد ع ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

7o262 ر حنفى محمود محمد|من لفيوم|صيدلتـــ 

433465 ر|لجز|لغفور |هيم عبــــد|بــــر|لسيد |هيم |بــــر| ي صىح طنط
|معهد فنى

9o4399 بــــوزيد |س |دى عبــــ|له|م عبــــد|سل| ج|بــــ سوه|د|

96755 بــــو زيد|رم محمود |حمد ك| ج|بــــ سوه|د|

426458 هيم|بــــر|د |لجو|آيه محمد عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

2565|2 هلل|د|ء محمد محمد ج|رس| لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

|22896 عيل سليم|سم|ئى |فرح ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

449586 ف |بــــ |يه| يد|هيم ف|بــــر|رسر ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

529237 رى|بــــر س|ن ج|م شعبــــ|سل| لشيخ|هندستـــ كفر 

468o2 ن|لدين سليم|ل |ء مجدي جم|عىلي هره|لق|بــــ |د|

|39o37 مريم محمد محمود محمد عىلي ى شمس|د| بــــ عي 

8|o783 حمد حسن|منه محمد | ي|بــــ |د|
|لمنى

772oo| ح محمد رشدى|محمد صل زيق|لزق|طبــــ 

36366| م|لش|م |لسل|لسيد عبــــد|حمد |ن |نوره ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

838439 ي|لجليل حس|ج عبــــد|لحج|بــــو|بــــ |رح
ئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|55o9| غبــــ محمد|م مصطفى ر ى شمس| لسن عي 

6924o5 هيم محمد|بــــر|لظريف |يمن |ئى |م| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

429|o| م محمد محمد سعد|هش| لي|د |حقوق طنط

9o8|o7 لفضيل |ج عبــــد|ر محمد فر|من ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8o2325 ى سكندر|حليم | زكري| مي  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

|5o39 حمد|ر |لستـــ|حمد عبــــد|ن |نور هره|لق|ره |تـــج
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|24738 ى|حمد |وى |لص|م |ن حس|نوره لزهي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9oo|99 لشهيد صليبــــ رسله |يكل عبــــد|م ي صىح سوه
ج|معهد فنى

3|4277 م عدل محمود|محمد س ن|حقوق حلو

78984o لرحمن|لد مرىسي عبــــد |بــــسنتـــ خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77oo87 دق|لص|مل محمد |حمد ك|عمر   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

67766 لسميع محمد|لرحمن عبــــد|عمر عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

5|o484 ص|لقف|م |م|ل محمد |عمرو كم عه دمنهور|زر

327943 عيل|سم|حمد |ل |حمد كم| |حقوق بــــنه

3|75oo ق|ح محمد عطيه عطيه عطيه |صل وي|لشر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

756688 ن عىل|هلل سليم|لرحمن عبــــد |عبــــد  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

755|37 حمد محمود|ء حسن يوسف |رس| عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ 

922o77 لد محمد عىل |ء خ|شيم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

864355 حمد|ه |لل|رص عبــــد|لن|مرفتـــ عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

88|22o ن محمد طه |محمد رمض سيوط|بــــ |د|

228|28 عىل بــــدر عىل حميده| ن|ر ن|تـــربــــيتـــ حلو

243448 ده محمود فضل محمد محروس|مي هره|لق|عه |زر

44974o ى|حمد فتـــوح | حمد فتـــوح زهي  |هندستـــ طنط

63866| حمد|ء زينهم محمد يوسف |سم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

87oo3| دي|ره سيد محمد بــــغد|س ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4o9|8 لم|حمد محمد س|يه | ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

495392 ى أبــــوط| لبــــ|حمد محمد أمي  ره دمنهور|تـــج

896656 حمد  |ء ربــــيع سعد |صف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

53596 حمد|يمن محمد سيد |ن |يم| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|4||43 |لنج|بــــو |ن |مجد عثــــم|عمر  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

234254 ى|سم|م عىل |عمر عص عيل حسي  هره|لق|ره |تـــج

|42|56 روق محمد حسن|روق محمد ف|ف ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

5o7783 لسيد محمد حسن|رضوى محمد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

52288o يف|محمد | سلىم مرزوق زكري لشر بــــ دمنهور|د|

6949|9 ره|لح نو|محمد ص| ء رض|سم| لمنصوره|ره |تـــج

346o86 ن|مه صو|لمحسن سل|رص عبــــد|بــــ ن|رح |حقوق بــــنه
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52o825 ي محمد عبــــود | رن
ي|مصطفى

لردينى معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

246274 درس حمص|تـــ| رق عبــــده حن|وجدى ط ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

59328 طمتـــ عيد محمد عويس|ف ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

496|97 لدين|بــــ صبــــرى مصطفى مصطفى عىل |رح تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

24|644 ف فتـــىح مبــــروك|ندى  رسر ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

834743 لدين |ل |رق محمد جم|لرحمن ط|عبــــد
لحميد|عبــــد

ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

37665 ي ر|لرسول ن|محمد عبــــد  شد|ج  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

82482 مر|ن ع|ن ممدوح سليم|يم|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|39323 ن|عمرو محمد حس| ي|م ى شمس| لسن عي 

33o24 ده|لد حسن شح|خلود خ كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

64|7|7 ئى|لعن|عيل حسينى |سم|زينبــــ محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

336455 ن مصطفى خليل محمد|رو هره|لق|لعلوم ج |ر |د

34o579 مح محمد فتـــىحي بــــكري|عمر س لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

8o5338 ن مكرم|بــــيشوي جرجس سمع ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

3|2||o ئى عزتـــ مصطفى|بــــسمتـــ ه |حقوق بــــنه

25o756 ه خ| وى|لطنبــــد|لد محمد |مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|627|7 لسوىس|لرحمن عدل فهيم محمد |عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

49|o7o ل|مرفتـــ سعيد حسن هل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|3623 رق محمد قطبــــ خليفه|مهند ط |تـــربــــيتـــ طنط

7o|o55 لجليل|م محمد محمد عبــــد |محمد س ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

439476 ف محمود عبــــد  ى أرسر لمعىط حسن|حني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|67697 رق محروس|حمد ط|ن |مرو ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4342o6 ح وهبــــه|لفتـــ|حد عبــــد|لو|رص عبــــد|لن|مل عبــــد| ي صىح طنط
|معهد فنى

4o2o37 لسيد|رى |يمن حمدى قبــــ| سكندريه|ل|حقوق 

775554 يف محمد محمود يوسف رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5||8|2 حمد زغلول|بــــر محمود |محمود ج |حقوق طنط

78|5o9 بــــتـــ|حمد ثــــ|ره مدحتـــ |س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

26973| لسيد|لحميد محمد |لسيد عبــــد| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

9|9o33 ه خ| طر عىل محمد |مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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22237| لح|منى محمود محمد ص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|6|o| حمد محمود|روق |يمن ف|نىه  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

3|7|93 عيل|سم|للطيف |مه عبــــد|يتـــ سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|8638 وق  ف محمد موىس|رسر رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5o2382 ز|لبــــ|لرحمن |حمد عبــــد |لسيد |مه |س|زن |م |علوم بــــنه

344269 لمشتـــولي|هلل نبــــوى |د عبــــد|بــــ عم|يه| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

49732o ىك|لز| |ء يحن  زكري|شيم لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|65|77 لحميد محمد|ر يىح عبــــد |من ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

||8892 وى محمد عريبــــى|حمد حمدى هند| لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

|2485| ى ع|ف ي|لي 
ى|طف مني  بــــنى مي  ن|بــــ حلو|د|

32647o وع|بــــى مط|ء رحيل سنه|رس| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

425|48 بــــر حسن أحمد|يدى أحمد ج|ه سكندريه|ل|ره |تـــج

76o|64 هيم|بــــر|ن |حمد رمض|مريم  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

425|83 لمنعم متـــول|هلل محمد محمود عبــــد |منه  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

9o4739 ى |ول ى محمد يسي  ء يسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4o2o64 جيل محمد عىلي|لرحمن أحمد ر|عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|2868 لرحمن|يمن عيسوى عبــــد|عمرو  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|44677 لعوضى|روق |روق محسن ف|ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

539275 خلود سعيد محمدى معوض سكندريه|ل|بــــ |د|

8||7o6 وي|دل بــــولس بــــبــــ|مريم ع ره بــــنى سويف|تـــج

64|8|9 تـــ|يم عرف|لد|سعيد صبــــىح سعيد بــــيوم عبــــد ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

325473 لحليم|ل محمد عزيز عبــــد|حمد كم| ى شمس|د| بــــ عي 

5|99|8 لحليم تـــوفيق غيثــــ|ن عبــــد |نوره ره دمنهور|تـــج

757927 ن نجيبــــ|محمد نجيبــــ سليم تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

8|7679 لحميد سعد|ح عبــــد|روضه نج ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

894536 حمد |بــــوزيد |م مخيمر |له| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

43|o76 لعمرى|لسيد رجبــــ |حمد |يتـــ | |علوم طنط

4845o9 حمد|هيم |بــــر|متـــ |س|هيم |بــــر| سكندريه|ل|حقوق 

244344 حمد سيد مبــــروك|ن |محمد شعبــــ هره|لق|ره |تـــج
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76373| هلل|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |ره محمد |س تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

767o34 لبــــلوئى|م |لسل|لسيد عبــــد|ن |حمد شعبــــ| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

7o3862 در|لق|لسعيد عبــــد |لد حمدى محمد|خ زيق|لزق|هندستـــ 

|334o4 لسيد عىلي|محمد مجدي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

693|52 فظ|بــــ ح|لوه|طمه محمد محمود عبــــد |ف لمنصوره|طبــــ 

3|8463 لعزيز|شور محمد عبــــد|حبــــيبــــتـــ ع ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

232239 لرحيم|لسيد عبــــد|عيل |سم|لرحمن |عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o5995 حمد عىلي|دريس |زن وليد |م سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

9o3559 د محمود محمد |محمود رش ج|هندستـــ سوه

76|25 لح|رص محفوظ ص|ز ن|مع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

423635 س عىل|ء عىل عبــــ|رس| سكندريه|ل|علوم 

2683|3 مه محمد ذىك محفوظ|س| لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

|39555 هيم|بــــر|هلل |رى مجدى عبــــد |م ى شمس|د| بــــ عي 

9422o مصطفى طلعتـــ زىك حسن ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

8o7o46 ف شعبــــ|ء |شيم ن محمد|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6oo52| صف|ح ن|لفتـــ|رس عبــــد |ل ف|حمد جم| لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

779384 سم|لحميد ق|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4o|698 محمد محمود محمد يوسف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|53|5 هر|عيل محمود ط|سم|هدى  هره|لق|بــــ |د|

7o22|9 ى |هلل محمد |منه  ى|هيم |بــــر|مي  مي  زيق|لزق|بــــ |د|

7o9|24 ى شعبــــ|ي ح|لفتـــ|ن عبــــد |ن رمض|سمي  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

5o4393 ى بــــش ش|ي هو|روق بــــش|ى ف|نيفي  سكندريه|ل|صيدله 

945o| ى |هش ي|م طه حسي  لشوج  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|64597 يف  ى |يوسف رسر عيل|سم|حمد خي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

69o566 لم|لبــــيىل بــــدوى س|ديه محمد |ن لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

238566 ن فهىمي محمد|حمد رمض|هلل |منه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52o656 تـــ عبــــد  لحمض|ل |لع|ل محمد عبــــد |لع|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

27338o حمد محمود|هدير محمود  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

829629 لس نبــــيل لحيظ  ى|كي  مي  |نوعيتـــ قن
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338743 لدين مصطفى محمد|مريم مىح  |تـــربــــيتـــ بــــنه

267924 بــــو شوشتـــ|دل محمد |حمد ع| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6996o4 ىطي|لمع|بــــو |عيل |سم|ىط |لمع|بــــو |ء |سم| ج|بــــ سوه|د|

54726 ى مرع حسن مبــــروك|ي سمي  بــــ بــــنى سويف|د|

7o7568 حمد|عيل |سم|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

||82o7 ى|م ف ف| |رتـــي  سعد|يز |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

78o95o حمد سمي  ثــــروتـــ محمد| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

6828o حمد محمد محمد|د |جه لفيوم|لعلوم |ر |د

459573 ديه لطفى محمود محمد|ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

266o25 يم يحن |لد|ر عبــــد|لستـــ|طف عبــــد|ع| رض |كليتـــ هندستـــ بــــنه

236884 حمد محمود|يدى محمد محمد |ه هره|لق|حقوق 

634974 محمد سهل مصطفى محمد زيق|لزق|ره |تـــج

696577 عيل|سم|حمد محمد |طمه محمود سيد |ف لمنصوره|ره |تـــج

2|32| لسيد|رص محمد |لن|نىه عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

27o43| ح شديد غنيم|لفتـــ|محمد عزتـــ عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5443|4 هيم عوض فضيله|محمود إبــــر| نور بــــ دمنهور|د|

497792 لمجيد|بــــر عبــــد |لسيد ج|غزتـــ  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

3|9268 يمن سعيد بــــدر|هلل |منتـــ  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

23886| ء محمد خرصى محمد حسن|رس| ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

6o37|7 ح|لفتـــ|روق عبــــد|ف| محمد رض | تـــمريض طنط

4o624o لحميد|حمد عبــــد |لحسينى محمد |ء |لق ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

487|64 م|لبــــشتـــ|ن عىل |ن رمض|محمد رمض بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

3459o ى هل|دل |محمد ع ل|مي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

333994 هيم محمد|بــــر|حمد |عمرو  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|77555 ى عبــــد | ه حسي  لنبــــى جوهر عطيفى|مي  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

496626 لح|سوميه جمعه رجبــــ ص تـــربــــيتـــ دمنهور

636|47 ي|عبــــد 
هلل|م عبــــد |لسل|ء عبــــد|لرحمن ضى ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

83|8o4 ح محمد عىلي|محمد صل |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

9||oo7 بــــتـــ محمد |عىل فرغل ثــــ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ
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22687 ن|طف فريد سمع|جوزيف ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

||9244 ن|روق عمر|لدين ف|د |مريم عم ن|بــــ حلو|د|

5|o4o بــــ عوض فضل|لتـــو|محمد عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

348864 ل طه محمد محمد شكر|من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76|637 رك حسن|لرحمن غريبــــ مبــــ|عبــــد  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

77o||5 ف محمود عىل ش|محمد  دى|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

||7982 مه محمود|شهد صبــــرى سل هره|لق|ره |تـــج

478o26 دل بــــولس مسعود|ع| يوحن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

436838 ى |ي ف عبــــد|سمي  لدين|لعزيزمحمد علم |رسر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

8569o7 ي|بــــيشوي عطيه ش رلي جورج  ي|بــــ |د|
|لمنى

77777o ى بــــدوى شلبــــى|حمد ص| بــــر حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

272|88 رم محمود حفنى|ره ك|س دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

4|7662 ف|لسيد عبــــد |فرحتـــ  للطيف محمد رسر بــــ بــــنى سويف|د|

5o7335 ىسر|لخر|ده رجبــــ خليل عىل |غ سكندريه|ل|طبــــ 

27|98| ن بــــكي |شم سليم|د سعيد ه|سع ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

623246 دهم|ل|لسيد |ن |م شعل|جر س|ه ط|بــــ دمي|د|

|3932| حمد|ئ  |ن محمد رج|ريه|م ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

2693|o م تـــوفيق رفعتـــ|مل عص| ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

7o2537 لنور|بــــو|فظ |حمد مصطفى ح|جر مسعد |ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

686733  |نبــــيل نج
ى
د|لحد|ئى |لورد|ح شوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

54|463 شور|لسيد ع|ن |لرحمن محمد رمض|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6|2842  |لعر|ء حلىم متـــول |صف
ى
لقصع|ق |نوعيتـــ بــــنه

236587 لدين بــــيوم|لسيد محمد نرص |جر |ه هره|لق|طبــــ 

827|93 ى ك|ي حمد حسن|مل |سمي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8|8644 ى عبــــد|بــــو|سمر  ي|لعزيز عبــــد|لحسي 
لغنى ي|عه |زر

|لمنى

3|5|2o لدين|ح |سط محمد صل|لبــــ|محمد عبــــد ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

4|37oo ل|لنح|م محمد سعيد |رق هش|ط |بــــ طنط|د|

47544 ل|لع|ل عىل عبــــد|لرحيم كم|ل عبــــد|كم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7|6|29 وى|لقط|سم |لمحسن محمد ق|ء عبــــد |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8oo275 حمد|حمد محمد | |رن دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 
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265287  عزيز|عبــــد
ى
لمسيح سليم صدق لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

34853o ن يونس|بــــو رسيع سليم|ن |ء سليم|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

699953 لعجىم|لحليم |لحليم منصور عبــــد |عبــــد | نور لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

68o423 يم|لعم|بــــو |حمد|لسيد محمود |حمد | تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

4938|5 ف |محمد  حمد بــــعيص|رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o7969 لدين محمود  |ل عز |مصطفى جم ج|علوم سوه

|36|72 ن ى|د ميخ|ميل| مي  ئيل حني  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

854|33 حمد|ء محمد ربــــيع |شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

256324 ل عطيه|لجيد جل|ل عبــــد|جل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

823|4 وى|حمد محمود محمد هند| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

625|85 ضى|لق|ل محفوظ أحمد |شهد جم ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

345|2o ح محمد عوده|تـــم صل|منيتـــ ح| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

677275 لحميد|وع عبــــد |لسعيد مط|محمد  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

349432 لمجيد|هيم عبــــد|بــــر|لدين |هلل نجم |منتـــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2632|| بــــر حسن|ج ج|بــــر فر|ء ج|زهر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

24|949 د فوزى نظري|مريم عي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

337874 لسيد مرىس كشك|بــــر |حمد ج| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

4|6467 لديىه|لحليم |لحسن عبــــد|حمد | لشيخ|ره كفر |تـــج

4764|9 ف |رس | حمد|لسيد نوح |رسر هره|لق|م |عل|

|6584| ن عوض|هيم فتـــي|بــــر|يه | ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

48|22o لرحيم عمر|مل عبــــد|ء فتـــىح ك|شيم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

642952 لسيد|لسيد حسن |خلود  زيق|لزق|بــــ |د|

527669 حمد|زى |لسيد حج|سلىم محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

437592 ي عبــــد |عبــــد 
لحميد دوير|لحميد مصطفى لشيخ|نوعيتـــ كفر 

2683o| ود|وى د|لسعد|حمد محمد | لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

233723 هيم عيد محمد|بــــر|عيد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

242|o7 لعزيز|دق عبــــد|لص|لعزيز عبــــد|لبــــنى عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

565o7 يوبــــ|ل محمد |ء جم|عل ره بــــنى سويف|تـــج

5o7246 حمد نوفل|حمد محمد |آيه  سكندريه|ل|ره |تـــج
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|58o39 حمد عبــــده|يدى محمد |ه هره|لق|بــــ |د|

327o87 فتـــ فكري فهيم|ر| ن|ر ن|فنون جميله فنون حلو

33oo46 لمجيد فتـــوح|حمد عبــــد|بــــسمتـــ  شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

|4o566 د محمد|لجو|يمن عبــــد |عمرو  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|52|72 محمد طه محمد| لي|د هره|لق|لعلوم ج |ر |د

826275 ى هيم|بــــر|منصف صبــــىحي | يوستـــي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

354|88 لبــــيىلي وهبــــتـــ|در |ن| نور |بــــ بــــنه|د|

5o3o98 متـــ عطيتـــ|آيتـــ بــــيبــــرس عطيتـــ سل سكندريه|ل|علوم 

52o46| |غ|ىك |مد ز|طمتـــ محمد ح|ف علوم دمنهور

8o|359 لك|ن مخلوف م|محمد رمض ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|74o27 لمقصود|لسيد عطيتـــ عبــــد |حمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o563| د محمد حسن|لسعيد ج|حمد محمد | لمنصوره|هندستـــ 

9o85|7 لدين  |حمد نور |هبــــه عمر  ج|بــــ سوه|د|

|54667 سكندر|دق |تـــي  طلعتـــ ص|فيلوبــــ هرتـــ |لق|تـــمريض 

639895 لجندى|حمد خليل |تـــن محمد محمد |ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

699526 للطيف|ن سعيد محمد عبــــد |يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4435|9 ين|لسعيد |لسعيد | لسيد عشر |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

69|824 وي|لقن|وى محمد |لقن|محمد محمد  ط|بــــ دمي|د|

887758 لحميد |ح عبــــد|حمد حمدى صل| سيوط|تـــربــــيتـــ 

488|o8 دق ديمتـــرى|زر ص|جرجس ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52o75 ء مبــــروك عىل مبــــروك|رس| بــــ بــــنى سويف|د|

484678 لعظيم محمود محمد|مؤمن محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

56|67 لبــــصي |ن عبــــد |لعظيم شعبــــ|ق عبــــد |رز| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

329|59 حمد|طمتـــ سعيد صبــــىحي |ف شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

446864 ف حسن عبــــد |حسن  ي|لش|رسر
ى
ق ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

7|2937 حمد ضلول|حمد |ن |ريم|ن ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

228677 بــــ سيد حسن|لوه|جر عبــــد|ه هره|لق|ره |تـــج

442987 ح|لفتـــ|لغنى عبــــد |هلل عبــــد |محمد عطيه | هل لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

9534| عيل|سم|ن |ن محمد عثــــم|منى عثــــم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o4776 ء محمود بــــديع عىل محمد|آل سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

Thursday, September 6, 2018 Page 15658 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

445o33 لسيد|تـــبــــ محمد |سلىم محمد ر ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

267425 حد|لو|روق عبــــد|ح ف|يه صل| |ن طنط|سن|طبــــ 

5|2o73 لخطيبــــ|م محمد تـــوفيق |إسل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

623592 لمندوتـــ كريمتـــ|آيه محمد أحمد  هره|لق|م |عل|

|37649 حمد|مصطفى محمد عىل محمد  هره|لق|حقوق 

266379 لغنى|روق عبــــد|تـــ محمد ف|ي| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|7o74 حمد|لرحمن غريبــــ |ن سعيد عبــــد|نوره ى شمس صيدله عي 

246277 |ش|هلل بــــ|يحن  محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

5|5989 ي عبــــد  شور|عيل محمد ع|سم|لمحسن |إنىح  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

676869 ن|هيم سليم|بــــر|لدين سيد محمد |ء |حمد بــــه| لمنصوره|حقوق 

4872o3 يد مسعود|بــــو|هيم محمد |بــــر|محمود  ى لي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4537|4 ه|لمعىط عبــــد|حمد رفعتـــ عبــــد | ى لمعىطي عجي  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

78|56o ل فريح|ء محمد كم|سم| زيق|لزق|عه |زر

7o3457 هلل|حمد عبــــد |لسيد |حمد |هلل |عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

434294 ي|عف
|ف محمد طلعتـــ محمد دئى |بــــ طنط|د|

3639|7 هيم|بــــر|ح |رس صل|لرحمن ي|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

784336 وق ع دل محمد خليل حميد|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|53379 هيم محمد صبــــيح|بــــر|هلل |منتـــ  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

53oo6| لدين درويش قطبــــ|م |محمد حس بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

625298 ي
حمد متـــول|لدين |ح |ء محمد صل|أحمد ضى زيق|لزق|هندستـــ 

529784 |لفضيل |لفضيل مصطفى عبــــد|حمد عبــــد |
لبــــلكيىم

ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

6|43|6 ده|حمد محمد حم|لسيد |ء |رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

267346 لطويل|لمؤمن عىلي |ء عبــــد|سومه عل |تـــربــــيتـــ بــــنه

64|3o3 ى محمد محمد عبــــد|ي ل|لع|سمي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

234624 د موريس مسعد|يوسف ميل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

525|62 ره|بــــرين بــــدوى متـــول بــــدوى محمد عم|ص سكندريه|ل|بــــ |د|

42o62o ى |مح |مه س|س| بــــ|لسيد خط|مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

43774o ء عىل مصطفى محمد معوض|رس| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

6|9565 ف |له|رس عبــــد|تـــسنيم ي ى رسر لدين|دي أمي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج
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67672| ن|مر مجدى محمود محمد عثــــم|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

783623 لنعيم|يع عبــــد|لحليم ط|محمد عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

332954 ف |هيم |بــــر| لسيد عىل|بــــي |مبــــ|رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5742o ف سليم عىلي |ر |من
ىسي|لق|رسر طبــــ بــــنى سويف

52o896 ي عبــــيد حريرتـــ
ى
ي صدق

ى
ندى شوق بــــ دمنهور|د|

244853 مل خليل|حمد ك|جد |د م|رن هرتـــ |لق|تـــمريض 

77826 م كرم عوض عىلي|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

88488o فظ |لح|مه عبــــد|لمنعم سل|ده عبــــد|حم سيوط|علوم 

353999 ن|ء جمعتـــ عىلي عثــــم|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

24|964 ن محمود|منيه سعيد غريبــــ سليم| لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6965|4 لم|حمد عىل س|حمد مجدى | لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

3|69o4 تـــ س| فورى|لص|حمد |م فوزى |مي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

429|86 يد|لرسول ف|مد محمد عبــــد|هلل ح|منه  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

235|3o |لرحمن |عبــــد
ى
ى دسوق حمد حسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

4238|7 ى|حمد |حمد عمرو | لمسي  سكندريه|ل|حقوق 

|2o5|| طف محمد جبــــريل محمد|هدير ع هره|لق|حقوق 

|6354o يف |جه ى|حمد |د رسر مي  ن|بــــ حلو|د|

|69|34 ي|لفتـــ|مصطفى محمد عبــــد 
ح مصطفى لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

632895 لرحيم فهيم|محمد فهيم عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

63799| لمقصود عطيتـــ|م عىلي عبــــد|ريه كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

896547 زق محمد  |لر|رس عبــــد|هبــــه ف ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

4|6595 ي بــــدوي|محمود عبــــد 
ى
ي شوق لمنىح  لشيخ|ره كفر |تـــج

5277o2 ن|لسيد عىل عىلي|رحمه محمد  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

26272o ن|م محمد عىلي سلم|حمد هش| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

7|2o66 ن لزينى|هر محمد |محمد م| مي  لمنصوره|طبــــ 

348|3 لشيتـــى|تـــتـــ |م شح|كر|حمد |  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

525688 حمد|لد عىل حسن |عىل خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

845922 مل|ل ك|حمد كم|محمود  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

33522 لنرص|ل تـــوفيق سيف |يتـــ جم| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع
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68246| ى ه|ي ى|بــــ|ل|ئى محمد محمد محمود |سمي  صي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6||o78 كر مصطفى سعد|نىه ش |بــــ طنط|د|

844|o| محمود محمد حميد محمود ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

|39876 لمهدى حسن عىل|حمد |يه شكرى | ى شمس|تـــج ره عي 

678944  |ء |ول
ى
 ورده|لمتـــول |لدسوق

ى
لدسوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

328734 يزيد محمد يشى محمد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

23396 حمد محمود محمد نرص محمد| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3737o| دتـــ حمدى بــــخيتـــ عىل|غ عه مشتـــهر|زر

842253 محمد محمود سيد محمد ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

|28436 وى|لسد|ح محمد |لفتـــ|لد عبــــد |يوسف خ ى شمس حقوق عي 

33|736 تـــ محمد رفعتـــ محمد|نج |بــــ بــــنه|د|

243962 هيم سعيد درويش|بــــر|حمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|384o4 لنبــــى يوسف|رق عبــــد |رتـــ ط|س ى شمس| لسن عي 

77827o لعزيز عيس محمد|م عبــــد |سل| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85|299 ن منصور محمد عىلي|كريم دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

625562 لسيد|يوسف محمد محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

66889 ل|لد بــــكر كم|مريم خ لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

768929 لم|سليم س|هد |ء مج|سم| طبــــ بــــورسعيد

78o998 ش|سمي  فتـــىح محمد محمد خم زيق|لزق|علوم 

486598 تـــ|حمد فرح|حمد محمود |م |بــــس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

783oo| مر|لسيد ع|تـــ |لشح|ل |محمد جل زيق|لزق|حقوق 

78628 حمد عىلي محمد|د |جه دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

252o4o لسطوجي شديد|حمد مىح | ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

2|29o ي
وئى ئيل|هيم ميخ|بــــر|صبــــىح | في  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 

كتـــوبــــر|6 

6o5o96 ى|ي رج |لفر|لمتـــول |لمنعم محمد |عبــــد | سمي  |بــــ طنط|د|

64o343 منه أحمد حسن أحمد حسن زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

24|834 ى محمد |لد |طمه خ|ف لسيد|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|6992 لس زخ رى|ديبــــ حبــــيبــــ زخ|رى |كي  ى شمس حقوق عي 

4|228 ضى محمد|هيم ر|بــــر|محمود  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ
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36o42o ى|ريه م رفيق رفعتـــ محمود حسي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6o33o7 لحو|هيم |بــــر|حمد |مصطفى  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

29279 |لعل|بــــو |لعظيم محمود |يوسف عبــــد  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

9o|293 جح يوسف فرنسيس |يوسف ن ج|تـــربــــيتـــ سوه

8||683 وليم وهيبــــ جرجس| ليدي سيوط|ره |تـــج

758|86 ى عىل| يه عطوه حسي  حقوق بــــورسعيد

|56266 لمرىس|حمد |حمد محمد |محمد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

8|3736 روق طه|معتـــز محمد ف ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

234|9 ح سيد طوسون|لفتـــ|ء عبــــد |لد عل|خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|4o34| تـــه|ئيل شح|فيليبــــ ميخ| رين|م ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

67949| ى|لمتـــول |لعيوىط |يه | حمد حسي  ى شمس طبــــ عي 

29995 ى|ن ديه سعيد سيد زىك حسني  هره|لق|حقوق 

5|457 ن فرج محمد|م شعبــــ|هلل عص|منتـــ  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

2|862o ى يق حبــــيبــــ|جرجس ف| يوستـــي  ن|علوم حلو

78852| ى ه|ي هيم عمر|بــــر|لمطلبــــ |ئى عبــــد |سمي  |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2|7396 ن|مه محمد محمد عثــــم|س|حبــــيبــــه  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

4477|o ي|ر
ي|حمد رف|م |سل| |ئى

ع حفنى سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

3554|3 لغريبــــ|مد |دل ح|هلل ع|منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

63o54 ى  يم حسن|لعز|بــــو|زينبــــ حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

343629 رتـــ يشى محمد حسينى يونس|س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

766756 هلل|بــــ عبــــد|لح محمد حج|محمد ف لعريش|تـــربــــيتـــ 

|34996 ل شبــــل|م محمد بــــل|كر| ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

492984 لسيد|هيم محمود |بــــر|م محمد |هش عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|8552 بــــ|لعزيز |ل عبــــد |حمد جم| ضي|لشر ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

75|56| لسيد عىل|مريم محمد سعد  ره بــــور سعيد|تـــج

88|848 ل  |لع|لحميد عبــــد|مد عبــــد|مصطفى ح سيوط|ره |تـــج

643926 لرشيدى|هيم |بــــر|لسيد |حمد |طمه |ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|38735 هيم محمد|بــــر|ء يىح |سم| ن|علوم حلو
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763o59 |هيم عبــــد |بــــر|م |لسل|هيم عبــــد |بــــر|مريم 
م|لسل

ره بــــور سعيد|تـــج

437869 وى|لطنط|لد بــــسيوئى محمد |خلود خ ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

52946o لمدبــــول|ن |مدبــــول سليم| حمد رض| لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

77625o هلل محمد|هدير فتـــىح محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

286875 تـــ|لعظيم محمود بــــرك|ح رجبــــ عبــــد|صل يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

823586 لفهيم|لدين عبــــد|ل عز|لدين كم|عز سيوط|ره |تـــج

88354o ى مرزق بــــطرس |روز سحق |لي  سيوط|نوعيتـــ فنيه 

78362| ل|لنح|لد محمد حمد |محمد خ زيق|لزق|ره |تـــج

428983 ى|ئى محمد ك|م| مل محمد حسي  ي صىح طنط
|معهد فنى

|72489 د تـــوفيق محمد|لدين عم|سيف  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

49754o در|لق|لحليم عبــــد |هلل منصور عبــــد |هبــــه  تـــربــــيتـــ دمنهور

922535 هلل عبــــده  |ح عبــــد|حمد صل| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

7|2547 لمقصود|لمقصود مسعد عبــــد |ء عبــــد |لزهر| لمنصوره|عه |زر

35|893 مه زىك سيد|ء سيد سل|شيم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

76o326 روبــــيم فرج|فرج ش| بــــيشوى رض لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

867225 ن ى| مي  دق|نعيم ص| مي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

35847 ء محمود حسن محمود|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

53o49| ئى|ل حمدى محمد محمد عن|نه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

27595 ن ئى|دى خلف تـــف|ه| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

623874 لد غزى|ل محمد خ|آيه جم لمنصوره|طبــــ 

45o975 لشيخ|عيل |سم|د |ء فؤ|محمد عل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

243898 د سليم|طمه حسن عو|ف د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|663|5 لم|حمد س|لعظيم |حمد عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

435795 لرميىل|ر محمد محمد عبــــده محمد |من تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|76534 مر|ىط عىل ع|لع|هدير سيد عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o|269 ل حسن|د محمد مصطفى كم|ي| زيق|لزق|هندستـــ 

55579 ي 
ي|مصطفى

ي مصطفى
حمد مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

249934 لبــــر|سلىم محمد حسنى محمد طي   ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 
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296o74 لمنعم|هيم عبــــد |بــــر|لرحمن سمي  |عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

529567 زي|حمد حج|ئى |م ه|هش ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

4||963 هلل|هيم عبــــد|بــــر|لد متـــول |مه خ|س| |تـــربــــيتـــ طنط

97577 محمد عويس مخلوف| هويد زيق|لزق|حقوق 

4oo446 لمجيد|حمد سليم عبــــد |ئى |م| سكندريه|ل|حقوق 

26445 ىط|لع|ر عبــــد |لستـــ|لسيد عبــــد |ر |لستـــ|عبــــد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

62o794 د|ء أحمد أحمد حم|أسم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4o33o4 حمد عىل محمد|عىل | دين سكندريه|ل|ره |تـــج

358628 ي
هيم محمد|بــــر|د محمد |عم| دئى ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

|68792 ى مصلىح|م مصلىح  مي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

88|498 درس جرجس  |ل تـــ|مريم جم سيوط|بــــ |د|

787o28 لسيد حسن|ن محمد |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

|5o526 دل حسن محمد|محمد ع ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4||o|8 وى|لشه|وى |لص|لمعبــــود |لسيد عبــــد |روضه  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3||93o لعظيم نجم|دتـــ ممدوح عبــــد|غ ى شمس طبــــ عي 

337997 حمد سليم|محمد محمود عبــــدتـــ  |حقوق بــــنه

2|5737 حمد بــــحبــــح|مهند محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

63|744 له محمد يوسف يوسف|ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

49338o  سمي  شعبــــ
لحمىل|ن |مصطفى ره دمنهور|تـــج

88|385 هلل  |س عبــــد|ئى زين عبــــ|م| سيوط|تـــربــــيتـــ 

62|335 بــــي|حمد عر|هيم |بــــر|مصطفى محمود  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

426o26 لسيد نديم|لد سعيد |خلود خ سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

648|oo مجد عدل لبــــيبــــ|جد |م ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

27|9|8 ح عبــــيد|لفتـــ|فرحه حمدى مغورى عبــــد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|59388 هيم|بــــر|هيم حفنى |بــــر|هدى  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

62o78| لسيد محمد عىل|ذ |محمد مع لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

833473 ي|عزه 
ن|لدقر عىلي تـــعى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

37o299 حمد يونس|حمد محمد |جر |ه ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

69634| لمرشدى|لحميد |حمد عبــــد |رحمه  لمنصوره|نوعيتـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 15664 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

42482| ن|لح عثــــم|ر ص|لغف|محمود محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

2o5o2 هيم محمد|بــــر|حمد |هيم |بــــر|حمد | لفيوم|عه |زر

22o|79 عيل رسى|سم|بــــ |يه|هيم |بــــر| لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7|6857 س|سعد غط|د |يكل عم|م لمنصوره|ره |تـــج

385|8 ى محمد  هيم محمد|بــــر|نرمي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

687343 م|م محمد هم|محمد هم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6o3|7 در|لق|محمد سمي  محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o97|8 لرحمن محمود حلىم تـــوفيق معروف|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

7o925o عيل|سم|لمنعم عىل |رق عبــــد |محمد ط لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|9o49 ط|هلل بــــس|محمود محمد عزتـــ عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

23728o بــــوزيد سيد|مل |مديحه ك ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8|278 د|لجو|ء سعيد رزق عبــــد |سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

275238 وى مرقص|دل بــــبــــ|ره ع|س ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

322|83 لسيد|لرحمن |بــــدين عبــــد|بــــسنتـــ ع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

82328| ي محمود حسن
سمر حنفى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

6|724 شم محمود عويس|ئى ه|م| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

7859|4 عىل محمد عىل رسور زيق|لزق|حقوق 

254o7| ي|ر|لغف|محمد سمي  محمد عبــــد
لصيفى كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

85o36o هلل خضي |محمد سيد عبــــد لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

7o25o| |لمجيد ند|لحميد عبــــد |عبــــد | زينبــــ محمود ند لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

7o7383 لحكيم|حمد عبــــد |ل |يشيه جم لمنصوره|حقوق 

7745|| بــــ يوسف|لوه|دق عبــــد|بــــ ص|م خط|ريه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|7797 ى|حمد حسن |ء عوض |هلل عل|منه  لعجي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

78o85o هيم|بــــر|هيم محمد عوض |بــــر|رس |ف قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

76486o ن عصفور|ن محمود عمر سليم|رو طبــــ بــــورسعيد

8697o9 ديوس|قل|س فوكيه |مريم غط ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

9|5|92 ضى  |لر|ضى محمود عبــــد|لر|محمود عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

754567 ه | هيم|بــــر|هيم سعد |بــــر|مي  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

35|8|3 ى محمد ص|لح |رتـــ ص|س لح|مي  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

77477| د حسن محمد حسن شهبــــه|زي سكندريه|ل|صيدله 
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57535 مر|هر ع|تـــى م|حمد نج| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7|2o65 ن لنمل|در محمد |لق|حمد عبــــد | |مي  لمنصوره|طبــــ 

92o|99 كر سويحه  |ره نده ش|س ي صىح سوه
ج|معهد فنى

453o48 ف|لسيد سليم|حمد محمد | ن رسر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9|8258 ج زىك يحن  |سط ض|لبــــ|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

228479 ه | عيل|سم|لسيد |عيل |سم|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33|488 |لش|بــــر عبــــد|م ص|هلل هش|عبــــد
ى
ق |كليتـــ هندستـــ بــــنه

3|7727 لغنى|عيل عبــــد|سم|حمد |محمد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

328795 لفتـــوح محمد|بــــو|حمد يشى | ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|36439 لعظيم|يوسف سيد محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

429743 فع|ن ن|حمد| معتـــز رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5o5685 ن|ندرو نبــــيل مريد دمي| |. دق فرع مطروح ج|حتـــ وفن|ىسي
سكندريتـــ|ل

7o|63| ن محمد|ن عطيه رمض|ه رمض|نج |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

76|6|7 ن محمود|لسيد محمود عثــــم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

542o53 م مسعود|لسل|ذ مسعود عبــــد|مع تـــربــــيتـــ دمنهور

678528 ن ذىك|لدين عثــــم|ء |هند عل لمنصوره|ره |تـــج

888463 ي ئيل|ك مص|لمل|م رزق عبــــد|مي  سيوط|ره |تـــج

5|5943 ي س|ن ن|ء رمض|سم| لم|ج  بــــ دمنهور|د|

36o659 ح جودتـــ محمد محمد جودتـــ|لفتـــ|عبــــد زيق|لزق|صيدله 

8|9|82 دي سمي  نصيف|ل ن|من ره بــــنى سويف|تـــج

643456 ي
ي |هيم |بــــر| |دئى

ى
حمد|لدسوق زيق|لزق|طبــــ 

77oo53 بــــ|رق محمد عىل حسن شه|بــــ ط|شه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23|68 نم|د عىلي غ|لرحمن عم|عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7||6|9 هد|ل مج|لع|لسيد عبــــد |محمد محمد  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

698259 رى|لبــــند|لسعيد | |ء زكري|هن ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

834868 لرحمن عىلي محمد عىلي|عبــــد لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

498374 لحميد عزتـــ محمد عبــــدربــــه|سلىم عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

839882 جد محمد يونس يونس|م ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

32429o ى ئيل|بــــر رمزى ميخ|ص| مي  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

44995o ن|هيم حسن عثــــم|بــــر|ء سمي  |رس| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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9||66 لحفيظ|لعزيز حسنى محمد عبــــد |عبــــد  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

62o997 ن محمد عوض محمد بــــركه|رو ط|بــــ دمي|د|

354674 حمد|ل حمدى سيد |من ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

77848o زق|لر|ء محمد حسن عبــــد |سم| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

23672| هيم محمد|بــــر|ن فتـــىح |نور هره|لق|علوم 

22|46o ن|لحليم شعل|لغنى عبــــد |يمن عبــــد|حمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3||972 لمسيح|م حكيم عبــــد|ستـــيفن س ن|علوم حلو

6o7|87 حمد|لمهدى محمد ربــــيع |أحمد  لمنصوره|هندستـــ 

88569o فظ |لح|حمد محمود فرغل عبــــد| سيوط|بــــ |د|

279|38 لسيد محمد هنيدى|مصطفى محفوظ عبــــد سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

7|32o8 ه محروس محمد عبــــد | لديبــــ|د |لجو|مي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

355529 عيل|سم|رحمتـــ محمد حسن  ى شمس  تـــمريض عي 

|56469 حمد محمد مرىس عمر مرىس| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|47864 حمد|محمد يوسف محمد  ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

767452 يش|عيل عطيه ع|سم| |رودين ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

||7|46 ضل قنديل|ذ سعيد ف|مع  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

84532| ى ج|س ي|مع عبــــد|ره حسي 
لغنى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

33495| بــــ|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|ن عبــــد|نوره ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

24|o9| لمجيد|ر محمد عبــــد |لغف|رق يىح عبــــد|ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|47422 هيم|بــــر|محمد عىل محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

36|o98 جر سعيد صبــــرى عطيتـــ|ه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|98|9 لرحمن محمد|م نبــــيل عبــــد |سل| هره|لق|حقوق 

|78686 در|لق|لسيد عبــــد |لسميع محمد |طمه عبــــد |ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

524727 لسيد|حمد حسن |حمد محمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

69|284 م عتـــلم|لسل|بــــو زيد عبــــد |دل |لد ع|خ ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

523||o هيم مطر|بــــر|حمد محمد | |ره طنط|تـــج

44895| ي|هيم صبــــري محمد محمد |إبــــر
وي|لمنى |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

|7|342 ل|لطبــــ|لسيد |لسيد محمود |لدين |ء|عل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

62o|5 هيم|بــــر|دل حبــــيبــــ |ن ع|حن لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

56939 حمد نجدي|لمنعم |يتـــ عبــــد | ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى
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|38372 ى رتـــ|صفوتـــ نجيبــــ بــــش| مي  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

54572| د|لحد|دى |له|محمد مصطفى عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

636433 هيم|بــــر|ج |لحج|بــــو|هيم |بــــر|حمد | تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

5374oo ى عبــــد|ي ه عوض مسعود|لل|سمي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|635|8 للطيف خليل|مصطفى محمد عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

675276 ف|لرص|ل محمود |ح جم|محمد صل لمنصوره|هندستـــ 

624524 ى|لسيد ش|لحميد |ئل عبــــد |مريم و هي  ط|بــــ دمي|د|

33|978 ل عيد محسبــــ|ن جم|جيه |بــــ بــــنه|د|

339995 فظ متـــول|ئى مجدى يوسف ح|م| |ن طنط|سن|طبــــ 

4|25o8 لمجيد شند|لسيد عبــــد |م |محمد هش |بــــ طنط|د|

3565|4 ن|حمد يسن سليم|بــــسنتـــ  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

46553 طف ربــــيع عبــــده|يه ع| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

523oo لي|مريم محمود تـــوفيق فض حقوق بــــنى سويف

427758 |مصطفى لبــــيبــــ نجيبــــ عطيه  شتـــ ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

528|37 هلل سعد محمد عىل عيد ريشتـــ|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

8|37|7 ي عبــــد|لقوي ن|عبــــد للطيف|لقوي عبــــد|ج  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

678323 لحديدى|ن محمد عىل |ء رمض|سم| لمنصوره|هندستـــ 

447923 عيل|سم|فظ |ن محمد ح|ر رمض|من لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|5|oo ر بــــلبــــول|م محمود مختـــ|سل| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6o4337 عه|لبــــي|ح محمد موىس |لفتـــ|رس عبــــد |ف |ره طنط|تـــج

826832 ن|حمد عىلي|ل |هبــــه جم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

3o432 ى سنوىس بــــكر ندى طلعتـــ حسي  هره|لق|حقوق 

5265o8  قزم
ى
ن منس|محبــــ مجدى شوق |ضتـــ طنط|علوم ري

324533 رص درويش مصطفى|هيم ن|بــــر| ى شمس هندستـــ عي 

|46249 م|لسل|ن حسنى عبــــد |ن رمض|يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

829478 لسيد بــــدوي محمد|رق |ط ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

48783o ي |مه |س|محمد 
لعدوي|لسيد مصطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

83|o|| لمجد حسن|بــــو|حمد |ر |مي دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

52385| عيل محمد بــــدر|سم|مهند محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

2o4|9 حمد فرغىل|معتـــز محمد  هره|لق|بــــ |د|
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79588 لدين حسن مصطفى|م |مريم حس عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

4558| د يونس|هر رش|محمود ط ى شمس هندستـــ عي 

678678 عىل وليد عىل متـــول محمود ط|بــــ دمي|د|

227355 لعزيز|لرحمن عبــــد|لعزيز عزتـــ عبــــد|عبــــد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

8o4o5 هيم|بــــر|ل عيد |ء جم|ل| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

52|827 ن محمود محمد|بــــ رمض|رح زيق|لزق|عه |زر

525749 عيل |سم|ح محمد |لفتـــ|حمد عبــــد |محمود 
ر|دويد

ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

442894 بــــيل|لعظيم ق|لعليم عبــــد|م عبــــد|مروه هش لشيخ|طبــــ كفر 

4|596| وق و  محمد |رسر
ى
|حمد و|ق

ى
ق بــــ دمنهور|د|

|76oo4 لح|نور ص|مي |عمر محمد س |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

69|79| لح|هلل ص|هيم عبــــد |بــــر|لؤى  لمنصوره|بــــ |د|

2|5438 بــــدين|لع|حمد زين |بــــدين |لع|مروه زين  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

5o437 لعليم|محمد مصطفى سيد عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

57793 مروه ربــــيع محروس محمد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

324983 لمجيد|ن عبــــد|حمد علو|محمد  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

543733 لحميد أبــــوخليفتـــ|ر عبــــد |هلل مختـــ|عبــــد  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

49oo32 حمد طلبــــ|يمن محمد |مريم  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

77||5o حمد|هيم |بــــر|متـــ |هيم سل|بــــر|يه | زيق|لزق|عه |زر

685866 يف محمد يحن  |ل| ر|لجز|ء رسر لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

349o73 ي|ح حسن |لفتـــ|حسن عبــــد| ر|ي
لنويسر ى شمس حقوق عي 

39|2| ى|م|رضوى غريبــــ  م شيى هره|لق|ر |ثــــ|

|4|983 |صف مني  حن|م ن|ر ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

|26323 مل محمد حميده|محمد ك| نور  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

7o8o59 ي
ف غنيم رمض| |دئى ن محمد|رسر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

2|7799 لحكم محمد|مريم عىل عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

638769 حمد حسن|حمد |طف |ن ع|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

8o795 ع|وى سبــــ|د مك|حمد عم| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

Thursday, September 6, 2018 Page 15669 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

266759 يد|ء عفيفى بــــكرى عفيفى ز|ل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

48o544 ي عبــــد 
م عىلي حسن|لسل|محمد مصطفى ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

428995 ف محمد فر وق أرسر يد|ج ف|رسر |نوعيتـــ فنيه طنط

923787 س محمد |طمه خلف عبــــ|ف ج|عه سوه|زر

494546 ط|حمد قطق|لفضيل |ء عبــــد |شم عل|ه ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

237488 هيم|بــــر|لرحمن |هيم عبــــد|بــــر|سميه  هره|لق|ره |تـــج

48o789 هلل|ل محمد ضيف |لع|ىسر عبــــد|لنقر|ء |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

646592 لحديدى|لجليل محمد |أحمد محمد عبــــد  سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

|52644 م|م|ر حمدى شكرى |من هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

494628 د|لضي|لرحيم |ن عبــــد|محمود محمد شعبــــ ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|54472 وى|بــــ قن|لوه|رق محمد عبــــد |د ط|زي ى شمس هندستـــ عي 

2|72|7 ودى|لد|ودى محمد |ن د|رو ى شمس حقوق عي 

35667o زى|لسيد محمد سعيد حج|ل |من |تـــمريض بــــنه

266356 حمد|هيم |بــــر|جر فتـــىح |ه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

338858 حمد محمد| |م رض|م|ر |من ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

68529o ي|ر
لمشد|ز حسن |لبــــ|سعد | ئى ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

762|35 لمني |لسيد تـــوفيق |رق محمد |ط تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

4298o5 ف محمد |عمر  بــــىل|لغر|رسر |ره طنط|تـــج

7o5o43 هيم كبــــشه|بــــر|هيم |بــــر|هيم |بــــر|يه | ى شمس| لسن عي 

46482| ح محمد محمد خليفه|ن صل|نوره سكندريه|ل|بــــ |د|

26556 ل|لع|حمد عبــــد |حمد محمد | ن|حقوق حلو

|44678 محمد قطبــــ| مصطفى زكري ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

23|949 لرحيم|حمد محمدعبــــد |عمرو محمد  ن|هندستـــ حلو

284237 ى |ندى سعيد مط حمد|وع حسي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

5o685| لمجيد |لجليل عبــــد|طف عبــــد|يدى ع|ه
لسيد|عبــــد

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7366| لرحمن عويس|محمود جمعتـــ عبــــد لفيوم|حقوق 

266297 حمد|در |لق|هيم عبــــد|بــــر|طمه |ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

|6o3o م محمود محمد|ريم س كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |
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7|o9o5 وى|لمحل|هيم حسن |بــــر|حمد |هيم |بــــر|د |فؤ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

78o5|6 حمد محمد يىح|حمد محمد | زيق |لزق|تـــمريض 

834742 مر سيد|لرحمن سعيد ع|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|549|7 لسيد محمد محمد|ن |يم| ى شمس حقوق عي 

692386  حسن|هيم |بــــر|لسيد |ء |سم|
ى
لدسوق لمنصوره|نوعيتـــ 

9o|474 مه محمد محمد عمر |س| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

634437 مر|بــــوع|رص عيد محمد |حمد ن| زيق|لزق|حقوق 

278685 ى محمد |ي لعزبــــ عىل حموده|سمي  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

78|96o ن|حمد سليم|ن |نس سليم|ن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|53928 لحليم تـــوفيق|دل عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

853o98 لمجيد|بــــر عبــــد|بــــ ص|لتـــو|حمد عبــــد| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

5o9|o9 بــــو عيد|لسيد |عمر محمد محمد  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

435846 وى|لغربــــ|هيم بــــسيوئى |بــــر|عزتـــ  لشيخ|بــــ كفر |د|

26292o در|لق|سم تـــوفيق عبــــد|محمد بــــ |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

48|49 ضى محمد|لر|لدين |م |عص| دين لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

524244 مريم محمود يونس قنديل محمد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

249|44 لزغبــــى|لق |لخ|لد عبــــد|مينه خ| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

2|774| ى عص حمد|م محمد فكري |لجي  هره|لق|ره |تـــج

|45795 د مصطفى محمود|محمود عم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

75o583 ح محمود|لفتـــ|لحميد عبــــد |م عبــــد |س| سم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

346793 ح|لفتـــ|رتـــ سيد حسن عبــــد|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

92359| تـــه |حمد شح|لصمد |سط عبــــد|لبــــ|عبــــد ج|حقوق سوه

447|55 يف محمد محمود محمد شلبــــي محمد رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45o7|8 لخول|هيم |لق إبــــر|لخ|نعمه محمد عبــــد  |هندستـــ طنط

83378 جر محمد تـــوفيق محمد|ه علوم بــــنى سويف

|48522 حمد محمد|هر |ن م|نور ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2226o| لحسينى|بــــسنتـــ عمرو محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

492723 نور حسن عىل حسن درويش| بــــ دمنهور|د|

7o7o23 لسيد عطيتـــ|حمد |حمد رزق | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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9|9935 ف خلف عبــــد|محمد  لغنى  |رسر دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

78274 بــــدين|لم ع|سعيد س| ديـــن ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

779||o لعزيز|حمد محمد فتـــىح عبــــد | قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

865863 د عىلي|محمد فتـــىحي ج ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

7|63o4 لبــــيىل|لحميد |لسيد عبــــد |نجوى  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

6447|4 لعبــــد|روق محمد |أمل ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7o445| هلل|هيم محمد عبــــد |بــــر|مروه  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

43o466 ئى|لحلو|م |لسل|دتـــ عويس عبــــد |هدى حم |تـــربــــيتـــ طنط

|46773 ن عىل|لدين عثــــم|م |صم حس|ع دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4997o|  مىكي|أسم
ي مصطفى

ء حسنى تـــربــــيتـــ دمنهور

334555 لربــــ|د |م مصطفى جمعه ج|سل| ى شمس  تـــمريض عي 

5|6536 رس محمد بــــرغش|ر محمد ي|مي طبــــ بــــيطرى دمنهور

88|oo2 هلل مصطفى  |ن مصطفى محمد حمد |يم| سيوط|بــــ |د|

2o63| هلل|هلل محمد عبــــد |كريم عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2359|4 ى حموده|لق |لخ|هلل مجدى عبــــد|منه  مي  ن|فنون جميله فنون حلو

82||52 مد|يوسف محمد ح| عل ره بــــنى سويف|تـــج

22o894 يف  لحكيم|هر عبــــد |حمد م|مريم رسر ى شمس|د| بــــ عي 

7724|8 فع|فع حسن ش|حسن ش زيق|لزق|طبــــ 

422823 ء محمد عىلي محمد|رس| سكندريه|ل|علوم 

|448|4 زي|لسيد مغ|هيم |بــــر|يه | ن|بــــ حلو|د|

272995 مد|بــــو ح|رك عىل |تـــفى عمرو مبــــ دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

243883 ن ممدوح يوسف سيد|يم| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

777482 تـــه|هلل سعيد نبــــوى أحمد شح|عبــــد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

433858 ى | يحن  زكري لعزبــــ هجرس|حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8o58o| ي محمد
مروه محمد حسنى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

632o49 لرحمن|زى محمد عبــــد |ندى عمر حج عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|6|o47 ى فتـــىحي نرصتـــ محمد يوسف نرصتـــ|هلل |منتـــ  مي  ى شمس حقوق عي 

52||76  |م عر|آيتـــ هش
ى
ى مج|ق هد|مي  بــــ دمنهور|د|

|44|68 دى|له|حمد عبــــد |هيم |بــــر|لدين |ء |منه عل| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

48797o محمد عرفه سعد رزيقه بــــدوى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|27965 ى ل|ئيل غ|كميل ميخ| مي  هره|لق|ره |تـــج

42oo|4 ي خليل خليل 
بــــوجبــــل|محمد مصطفى لشيخ|بــــ كفر |د|

25o794 مه رحمه|هلل وليد يوسف سل|منه  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

23946o بــــو شوشه|لحميد |حمد عبــــد |هلل محمد |منه  هره|لق|بــــ |د|

9||52o حمد محمد |وى |مؤمن كحل ج|بــــ سوه|د|

685|28 للطيف معوض نصي |ء حلىم عبــــد |سم| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

6777o| ن|سم بــــدوى بــــدوى سعف|مصطفى بــــ لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

88422o يد |شور تـــوفيق ز|ع| رض ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

62o82o هيم يوسف بــــدوي|بــــر|حمد |ر |من لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

2|5o72 ن|لسيد محمد محمود رمض|عىل  هره|لق|حقوق 

6385o| ي مدحتـــ عبــــد|م|
ن|هلل سليم|ئى زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

476o4| تـــه|د فهىم رزق شح|ح ميل|صبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

876638 حمد محمد قرئى عويس | سيوط|طبــــ بــــيطرى 

875879 لسعود |بــــو|مل |د سعد ك|زي ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

6862|6 لمتـــول بــــدوي| |لرحمن سمي  شتـــ|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

|289o5 مصطفى محمد محمود محمد يونس هره|لق|ره |تـــج

63|o32 حمد محمد صقر|ء صبــــىح |صف زيق|لزق|حقوق 

82|588 ى م|ك ي تـــوم|يز |رولي 
|نطوئى دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5|o445 ح محمد عبــــد ربــــه|لد صل|ح خ|صل ره دمنهور|تـــج

326|72 لرحمن|د عبــــد|رتـــ محمد رش|س هره|لق|بــــ |د|

6o372| حمد محمد|رق |محمد ط |طبــــ طنط

4o4o62 ف ج|محمد  بــــر عىل خليل|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33727| لق|لخ|م محمد عبــــد|كريم س |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|3|7o7 وق صبــــىح عىل حسبــــ  لنبــــى|رسر هره|لق|ر |ثــــ|

697869 لم|لم متـــول س|ء س|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7|3o7 د محمد محمد حسن|جه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

229o6o للطيف|رحمه مؤمن فوزى عبــــد ن|بــــ حلو|د|

|43o27 بــــتـــ|حمد ثــــ|بــــتـــ |لد ثــــ|عهد خ ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

696o25 حد معروف|لو|لسعدى محمد عبــــد |ء |شيم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|832o هلل زهره|ء صبــــىح محمود فتـــح |رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 
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686642 زق|لر|زق عبــــد |لر|ن عبــــد |محمد حس لمنصوره|حقوق 

4423oo ألشقر|ن حسن |ل رشو|محمد غ لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

854394 ل محمود بــــكر|ء جم|وف ي|بــــ |د|
|لمنى

47572 ن|حمد نبــــيل صديق محمود شعبــــ| ن|علوم حلو

5o47|8 ى|ح حميدتـــ ش|لفتـــ|حمد عبــــد |ن |رو هي  سكندريه|ل|صيدله 

93o8| هيم|بــــر|سط |لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|حسن   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

229o45 حبــــيبــــه سمي  فرج محمد هره|لق|ر |ثــــ|

679774 نىك|لخو|ن |لعزيزى رمض|حمد |ء |ل| ط|بــــ دمي|د|

|35679 بــــو بــــكر محمد عىل|ندى محمد  ى شمس علوم عي 

877389 ل|لع|زم مصطفى عبــــد|د ح|جه سيوط|بــــ |د|

323|6 لجمل|ع |لرف|محمد محمد محمد غنيم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

76o297 محمد حسن| محمد رض |حقوق بــــنه

7o7996 بــــينى|حمد |كريم محمد محمد محمد  لشر لمنصوره|ره |تـــج

868494 ي عبــــد
ح محمد|لفتـــ|محمد مصطفى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

75o843 عيل حفنى|سم|م |طمه عص|ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

3|9387 ى مي  لسيد|درس عبــــد|عصمتـــ تـــ| كي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

64|338 بــــي|حمد عر|عيل |سم|حمد | |رض زيق|لزق|نوعيتـــ 

229|5| لرحمن|جح محمد عبــــد|ن| نور هره|لق|طبــــ 

6|37o9 وى|لص|هلل عىل |هلل عىل عبــــد |عبــــد  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

764242 ى محمد ج|هبــــه  شم|بــــر ه|هلل حسي  نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

5||239 حمد سيف|محمد أحمد عىل  بــــ دمنهور|د|

77|94o ن|لمنعم شعبــــ|لمنعم محمد عبــــد|هلل عبــــد |عبــــد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

63o724 ر|م مسلم نص|مجدى حس زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o8584 لبــــيىل|لمحسن محمد |يه محمد عبــــد | لمنصوره|حقوق 

83o46 ى محمود|عبــــد  هلل منتـــرص حسي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

6447o5 دل طه سند|ء ع|أسم |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7682|3 لسيد |لمنعم يوسف |ء عبــــد |لزهر|طمه |ف
يوسف

لعريش|تـــربــــيتـــ 

259332 عيل|سم|لفتـــوح |بــــو|مريم محمد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

42o34 م مرشدى|لسل|ضى عبــــد |لر|سهر عبــــد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 
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777844 هيم جوده|ل محمود إبــــر|ء جم|سم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

548|88 م|سلىم محمود عىل محمد هم لمنصوره|حقوق 

5282|6 حمد محمود عىل|لعربــــى |حمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

85||59 محمد عمر غريبــــ محمد سيوط|حقوق 

6|7638 لبــــسيوئى|ل عىل |رس كم|ف ط|حقوق دمي

5293|7 |هيم |بــــر|ىط |لع|بــــ عبــــد|لتـــو|مؤمن عبــــد
ق وى|لشر

ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

273628 وق فتـــىح عبــــد ج|لحميد ض|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

2326|o ى |مي حمد سيد|ده حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

63768| تـــه|حمد شح|لحميد |ح عبــــد |حمد صل| زيق|لزق|علوم 

27o327 ي |لد|لد وليد عبــــد|خ
هيم|بــــر|يم حفنى ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

48|828 شد|م مصطفى محمود محمد ر|سل| دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

2|7o| ح سيد محمد|لفتـــ|يش محمد عبــــد ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

89549| سحق  |هيم |بــــر|طف |هيم ع|بــــر| ج|ره سوه|تـــج

8||55| ى محمد |ه |لعل|بــــو|جر حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

82587| هلل||ن رجبــــ سيد عط|يم| ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

37|353 لعزيز عىلي|محمد مصطفى عبــــد| صف عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

843927 للطيف|سعد مرىسي عبــــد|حمد | ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

425|7 لرحمن عىل محمد بــــليدى|حمد محمد عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

692683 بــــينى عبــــد |ن محمد محمد |نوره لعزيز|لشر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

57695 حمد عىل حسن محمد| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

2o768 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|زم |ح ى شمس هندستـــ عي 

5|4522 لك|أحمد حلىمي محمد م| دين سكندريه|ل|بــــ |د|

8o972| فظ|لسيد ح| |ن رض|نوره لفيوم|ر |ثــــ|

92o456 رص محمد شيخون |ن ن|يم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

278874 د طه حمدى عىل عيس|زي لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|8o8 دل مصطفى|لع|د |حمد فؤ|يه | لفيوم|لعلوم |ر |د

|54854 ض محمد عىل قنديل|ل ري|يزه جم|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

255875 ف كم|ل |كم م|ل ضي|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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333536 حمد|هيم |بــــر|ن محمد |مرو |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|72o7o لبــــكرى|ن |مل سليم|محمد نبــــيل ك تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

25o|5| لقرط|بــــد |حمد ع|هبــــه  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

443849 لفضيل|لفضيل محمود عبــــد |سمر عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

856o87 لجيد|لجيد جمعه عبــــد|ره عبــــد|س ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

82|45 لسيد|ج |لحج|بــــو|رم يوسف |لمك|بــــو|سلىم  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

6|2243  مني  محمد 
ر|لنج|حمد |مصطفى دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

6374|3 مر|ئى محمد متـــول متـــول ع|ه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7724|6 ى درويش|مه محمد |س|يمن | مي  زيق |لزق|تـــمريض 

4o42o9 ى |مرو حمد حربــــ|ن محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|9588 ى|منيتـــ صبــــىح عىل محمد | لبــــحي  |طبــــ طنط

6234|6 لىح خرصى|لسعيد عبــــد |رتـــ مصطفى |س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|75873 مل نسيم|يز ك|دى ف|ف ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

8o6896 هيم محمد قطبــــ|بــــر|محمد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

685|37  |مل |منيه ك|
ى
|حمد |لدسوق

ى
لدسوق لمنصوره|ل |طف|ض |ري

784|4o مه|هيم سل|بــــر|لدين عىل |حمد عز | زيق|لزق|حقوق 

787o93 ر فكرى سليم|ء مختـــ|ل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

44|582 م محمد طويط|لسل|ح عبــــد|ستـــفتـــ|ء |رس| لشيخ|طبــــ كفر 

77o998 بــــورسيع|لنبــــى محمد |عبــــد | ء رض|رون ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

35|35 وز يوسف زىك يوسف في  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

629822 ئى|ليم|م مصطفى محمد |لسيد عص| زيق|لزق|بــــ |د|

883o86 ن محمد |بــــوزيد سليم|ره |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

27o87| د|لسيد ج|ن |ر رمض|من ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

92o992 هلل عىل فرغىل  |تـــيسي  حمد  سيوط|عه |زر

426o95 ندى عىل يونس عيد لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

696o29 ح محمد|لفتـــ|لحميد عبــــد |مروه عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4535o هيم|بــــر|فتـــ عىل |يوسف ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|2595 حمد محجوبــــ|شم |فريده ه |بــــ طنط|د|

8|2265 تـــ|عيد محمود عز| مه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|5|4|9 ه | ى عبــــده|بــــر|مي  هيم حسني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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4637|3 يد|لعزيز محمد طه ز|رس عبــــد|محمد ي لشيخ|بــــ كفر |د|

627946 لمعىط|لسيد عبــــد |محمد صبــــرى  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

2|387  عىل|ل عر|ن صبــــرى كم|رو
ى
ق هره|لق|بــــ |د|

6o|538 رى|لبــــند|محمد محمد | ند |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5o9673 ن رجبــــ|لسعيد محمد رمض|محمد صبــــرى محمد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

75o825 ى محمود حسن  يىح محمود|لجر|حني  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

659o2 ح محمود|لفتـــ|ج عبــــد |م حج|حس لفيوم|بــــ |د|

5|4oo8 سم|ء محمد خميس محمد ق|أسم سكندريه|ل|طبــــ 

8|o4|5 صيل|هر مسعد |محبــــ م ره بــــنى سويف|تـــج

274545 مد عمر مرزوق|ده عمر ح|غ هره|لق|حقوق 

227|o6 حمد طه غريبــــ|م |ئى هش|ه ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

4777o د محمد محمود|لرحمن ج|عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6448o7 ن لمجد|بــــو |وى |لششتـــ|ل سعد |م| |مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

233563 يمن عزتـــ حسن عىل|عزتـــ  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

4|4692 ري خلف|لبــــ|بــــ محمد عبــــد|رح لشيخ|نوعيتـــ كفر 

8637|4 ي بــــولس لبــــيبــــ سعيد|م|
ئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2|3|32 ي|ر
هيم|بــــر|ح |لفتـــ|محسن عبــــد| ئى ى شمس|تـــج ره عي 

624o29 لشوبــــىكي|حمد حسن |ل |حمد جم| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

2|52| لمفتـــي|حمد |رحمه ني  عىلي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|9|6| لبــــرع|لسيد |تـــ ربــــيع |د|م س|إكر ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

47284 لعزيز|ح سويلم عبــــد |ء صل|رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

246864 لشوربــــىح |هيم |بــــر|مه |س|ج  |مه ن|س| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o6|75 تـــه|لسيد محمد شح|حبــــيبــــه حسن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o8665 لنبــــى محمود |حمد محمود عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

69|2|4 ى|ي لمرىس|ن محمد |م شعبــــ|عص| سمي  لمنصوره|بــــ |د|

3|642o مد عبــــدربــــه|جر عبــــده ح|ه تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

|62558 مصطفى محمد محمد محمد مرىس ى شمس صيدله عي 

76o293 ن حسن|دل محمد عثــــم|ع لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

4|43|2 د يونس|لجو|ل عبــــد|م جم|سل| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

667o8 هلل|ن عبــــد |ء محمد رضو|شيم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
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239866 محمد محمود صبــــرى عىل محمد ن|بــــ حلو|د|

|57643 حمد رشدى|رحمه مجدى  هره|لق|ره |تـــج

|68|5 لمنعم|د عبــــد |لجو|دى مجدى سيد عبــــد |ش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o8o5o رس |دهم محمود ح|ل|يه | ج|بــــ سوه|د|

884997 فظ |لح|لفضيل عبــــد|طف عبــــد|نىح  ع| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6|5592 حمد|لسيد |بــــ |لوه|ء عبــــد |حسن عل ط|بــــ دمي|د|

356534 بــــ محمد تـــوفيق هندى|رح شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

6o594| ر|حمد بــــك|دل سيد |لرحمن ع|عبــــد  |ره طنط|تـــج

|6oo67 لدين قطبــــ محمد|حمد|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

|5394 لحق|محمد محمد مصطفى عبــــد  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

5483o م|لسل|رع عبــــد |ن رجبــــ ز|حن ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

867959 حمد|دل محمد |د ع|زي ن|سو|حقوق 

922|2o ن |لم|لسيد عىل س|رس |ف ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

26722o وى|لشس|هلل محمد |ء مهنى صنع |رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

68|844 ى |يه|محمد  حمد|بــــ حسي  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

349o5 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد | هره|لق|حقوق 

3|9289 ف سيد محمد|جر |ه رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|5|22 ي
|زى محمد سيد شتـــ|ئى هره|لق|حقوق 

6oo4| حمد|هيم سيد |بــــر|ء |دع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7||797 ي
لي|مد طه مش|محمد ح| دئى لمنصوره|حقوق 

74533 حمد|مي  زىك |ل|ل |نو كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

49o874 ل|لد|لدين |لدين حسن عز|رضوى عز سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4292o م سيد عبــــده مبــــروك|جر عص|ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

43439o ل|لش|هيم |بــــر|ه |ل|ل|سهي  عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

226355 حمد|حمد محمد |يوسف  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

835|38 نور محمود|طمه محمود |ف دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|58749 شور حنفى|م ع|سندس عص سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|3286 لسيد محمد محرم|محمد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

869o25 حمد|ره محسن محمد |س ج|بــــ سوه|د|
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69333o لحديدى|ء محمود محمد عطيه |ل| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

9|98o ل محمد بــــدوي|محمد جم عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

2|66|o لليثــــى|ر |يمن مختـــ|ذ |مع ى شمس هندستـــ عي 

894384 مصطفى محمد بــــخيتـــ محمد   ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

87527| لعزيز مرىس |رضوى طلعتـــ عبــــد سيوط|عه |زر

9|9o9o ل بــــكرى عىل نرص |حمد كم| سيوط|تـــمريض 

626548 يه محمد محمد طلبــــه| زيق|لزق|حقوق 

636536 لسعيد|هلل |لسعيد عبــــد|محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

686352 لدموه|لسيد عوض |عمرو عوض  لمنصوره|حقوق 

23492| حمد نبــــيل رجبــــ عطيه| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

83oo|9 حمد حسن|م عىلي |له| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

29282| لعزيز طلبــــه|دل عبــــد|د ع|زي عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

4||773 كر محمد|بــــر ش|رغدتـــ ص ى شمس| لسن عي 

34o74| هلل|سم فرج |ر ق|د مختـــ|جه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|8746 وق محمد شكر  زى|لمغ|هلل |حمد عبــــد |رسر لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

|48oo5 ر|حمد سيد مختـــ|عمرو  ى شمس| لسن عي 

34|645 ل|هر رح|لظ|ء محمد زىكي عبــــد|رس| |حقوق بــــنه

76754o رس|دل محمد مصلح ج|جر ع|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

9ooo9o ء مصطفى محمد |حمد عل| ج|بــــ سوه|د|

792|94 ي|لبــــلتـــ|للطيف محمد محمد |عبــــد | دين ج  لمنصوره|حقوق 

5||887 ف فوزي عبــــد  ل|لع|أحمد أرسر |صيدله طنط

2|5o7| لسميع|لنعيم عبــــد|دى سيد عبــــد|ش ى شمس|د| بــــ عي 

68o552 ن|لدهش|حمد |لحكيم عىل |دل عبــــد |ء ع|سم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

42352 ي عبــــيد|ء سمي  محمد غبــــ|سم|
ىسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

28766 ف حسن محمد بــــشي |نو ن|حقوق حلو

245837 ره|لجع|لسيد |لسيد |رس |ي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

2474|9 لدين يونس|ح |حمد سمي  صل| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

||7883 ى ح لمقدم|تـــم صبــــىح |نرمي  ى شمس|تـــج ره عي 

925464 حمد  |لمطلبــــ محمد |سحر عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

|5683| لرحيم مصطفى|عمر مصطفى عبــــد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|
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|69678 ك زىك سعد|مريم مل ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

49689| لعزيز بــــدوي|هيم عبــــد |ره محسن إبــــر|س ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

98473 د منصور|لجو|م سعيد عبــــد |سل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|35465 م|لسل|حمد محمد عبــــد |بــــسمه  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|2|4|o ه  ى فتـــىح|ني  ف حسي  رسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

4829o رضوى محمد درديرى محمد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2277o2 حبــــيبــــه عيد سعد عيد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

63328 ف|رس جم|ف ل محمد مشر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

2664o4 لسبــــىك|لرشيد محمد |رهف عبــــد لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|37999 ئى|م علو|لسل|سم صبــــرى عبــــد |بــــ ى شمس|تـــج ره عي 

8o|77o ي |
سكندر|رليتـــ وحيد لطفى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

535794 لرحيم عىل|مريم عطيه محمد عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|44495 فع|محمد مجدى سيد ش ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

649635 لسيد محمد|س عىل |زينبــــ عبــــ ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

76|459 حمد|مل |رس ك|ر ي|عم مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

|72384 ن خليل|تـــه سمع|رفقه شح ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o|777 ىط عىل|لع|ن محمد عبــــد |إيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

98|34 دى|له|بــــ فتـــىحي عبــــد |لتـــو|م عبــــد |هي ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

78o873 حمد طلعتـــ محمد|محمد صبــــرى  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

32526o نور عىل|حمد |م |هش ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

486727 حمد عىلي محمد|رس |كريم ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4oo2|8 م فوزى محمود|م عص|ريه ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|7757 ف نجدى شح|يوسف  تـــه|رسر ن|حقوق حلو

9o8|57 يز محمد مرىس |ء ف|لزهر| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9|o24o ى زىك جودتـــ |يم| ن خي  ج|بــــ سوه|د|

6o6o65 لحسنى|حمد |حمد محمد |سمي   لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

854535 ي جم
ل نظيم سنوىسي|مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

25o7|8 حمد خليفه|م خليفه |حمد س| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

43o498 لمجيد قطبــــ|سلىم عصمتـــ عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

76|229 لرحيم|لسيد بــــدوى عبــــد|ر |من ج|بــــ سوه|د|

Thursday, September 6, 2018 Page 15680 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

92426o شم محمد  |ندى محمد ه ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7o5944 ه | هلل|بــــ |لمول ج|حمد غنيم عبــــد |مي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

3457o6 لكريم|لسيد محمد محمود عبــــد|ن |نوره |بــــ بــــنه|د|

699636 هلل|لمهدى مصطفى عبــــد |حمد | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

76576| ى محمد عىل| ن|روف ى محمد حسي  حسي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

4948o9 بــــو شنبــــ|رك |هلل مبــــ|محمد عبــــد  هره|لق|م |عل|

4o694 ى عبــــد |د ج|حمد فؤ| هلل|د حسني  هرتـــ |لق|تـــمريض 

7552o8 حمد حسن حسن|جر |ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4892|8 لزنقىل|لسيد |ن عزتـــ محمد |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2863o4 د مسلم|ديه محمد فؤ|ه لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|o582 لجمل|حمد |محمود مصطفى محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

692258 وق عبــــد   |لسيد محمد |لمنطلبــــ |رسر
ى
ي|لدسوق

لففى لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6|93|4 |لسق|ئل محمد محمد |محمد و ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

69|o29 لسيد عطيه|ل |مه جم|س| لمنصوره|عه |زر

359846 لحليم|طمتـــ عيد محمود عبــــد|ف |طبــــ بــــيطرى بــــنه

9|9|5|   |عىل محمود 
ى
حمد صدق ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

446436 هيم|بــــر|حمد جمعه يوسف | سكندريه|ل|هندستـــ 

69o|99 ه  ي|زق عىل |لر|كرم عبــــد |بــــهي 
بــــينى لشر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

237|56 م|لسل|مدحتـــ محمد عبــــد| لي|د تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

357485 بــــر|م ص|لسل|د عبــــد|طمتـــ محمد مر|ف ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6457oo س|لدعبــــ|لمنعم مصطفى محمد |محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

542632 عيل|سم|د محمد |لجو|ن ممدوح عبــــد |نوره بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8457o9 ي|لد|حمد عبــــد|ء |رس|
يم مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|39o2o يز سعيد خليل|ئى ف|ه| دون|م ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

329o88 ف عثــــم|محمد  هيم|بــــر|ن |رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8|624 ر|لغف|لعزيز عبــــد|م عبــــد|محمد س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o2279 مريم مصطفى شبــــل محمد نجم تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

493oo2 ح|لمل|يمن سعيد |سعيد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

887422 مروه نبــــيل محمد حمزه  سيوط|علوم 

Thursday, September 6, 2018 Page 15681 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

228288 ف |سلىم  حمد محروس جبــــر|رسر هره|لق|علوم 

|7854o نور|محمد | لحسينى محمد رض|حمد | |رض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6268|5 ي
ف محمد ذىك| |دئى رسر تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

8o868o بــــر|مي ج|حمد شلق|محمد  ي|تـــمريض 
| لمنى

29936 ر|لستـــ|ن جمعتـــ عبــــد|محمود رمض هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|4o36 لشيخ|حمد |حمد حسن |ن |يم| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

869784 ي عبــــده حسن |م|
حمد|ئى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6|26o لفضيل حسن|حمد محمد عبــــد | |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

235oo7 دل سيد محمد حسن|عمر ع ى شمس|زر عه عي 

43775o ع|لسبــــ|لعزيز |هلل عبــــد |حمد عبــــد|ء |سم| لشيخ|ره كفر |تـــج

5|4|77 ن جمعه|رم رمض|لمك|بــــو|ن خميس |جيه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

8|27|3 هيم محفوظ|بــــر|رفيده خلف  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

783633 هلل|حمد عبــــد|م |لرحمن عص|عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

336946 محمد وحيد سيد عىل كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

5|43o2 ه|يد عوض |هدير خليل مبــــروك مك بــــوخرصى سكندريه|ل|عه |زر

762|23 هيم موىس|بــــر|هلل محمد |ل عبــــد |بــــل حقوق بــــورسعيد

|42542 ي غبــــري|يدى متـــو|ه
ى
ل|ضع شوق ى شمس طبــــ عي 

625972 مه|مه محمود سل|لسيد سل|محمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

343933 هيم|بــــر|رس محمد |رضوي ي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

26542 مه محمد|لد سل|وليد خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|4692 د|لسعيد حم|لحميد |س عبــــد |ريم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|238oo هيم|بــــر|د |حمد محمد رش|يوسف  هره|لق|ره |تـــج

894256 لرحيم محمد |زق عبــــد|لر|محمود عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

238269 لحمد|ر مني  حمدى شيبــــتـــ |من دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

574oo هلل|يز رزق رزق |م| رين|م صيدله بــــنى سويف

675788 ى متـــول | دين عيل|سم|فخرى حسي  لمنصوره|بــــ |د|

8384o9 ي|لدين ك|م |ء عص|ل|
مل سويفى قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

533669 رى|بــــ وهيبــــ زخ|يه|نيوس |رس| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

694636 ه ع هيم|بــــر|هيم زىك |بــــر|دل |سمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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6o78o8 ل|ىط عطوه مش|لع|م عبــــد|جر هش|ه لمنصوره|بــــ |د|

|336|3 ره سيد فرج عىلي|س ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

37|656 ف عيد محمدي سيد|عف تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

8|3392 س|محمد زىكي عبــــ| مه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

353596 هيم|بــــر|ر |لغف|مؤمن صفوتـــ عبــــد ى شمس حقوق عي 

432|29 ى |حمد |يدي |ه لسيد عبــــد ربــــه|مي  |حقوق طنط

6|3449 ي
ى|لفتـــ|لمجيد عبــــد|حمد عبــــد|ء |ضى ح حسي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

942o7 هر محمد|لد ط|بــــ خ|شه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

337o98 حمد محمد|م |عص| رن سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

45|635 دل محمد عىل مليحه|محمد ع لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

5o2|76 ف محمود حموده|محمد  رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4||o99 روق محمد يسن|لسيد ف|ء |رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|o875 تـــ|حمد |لغنى |حمد عبــــد|طمتـــ |ف بــــوخرصى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|54o23 ميه|دى ش|له|ل محمد عبــــد |حمد جم| ى شمس|تـــج ره عي 

885o58 حمد |لحكيم |ره عزتـــ عبــــد|س سيوط|ره |تـــج

348|44 لشيخ|حمد |طف |دل ع|ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

435|5 ء جميل سيد عىلي|سم| هره|لق|ره |تـــج

677||7 حمد|هيم جمعه محمد |بــــر|حمد | لمنصوره|ره |تـــج

462|o9 مد|مد محمود محمد ح|محمود ح لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

48556o ر محمد مصطفى محمد مصطفى هيكل|من سكندريه|ل|حقوق 

5o9|o8 بــــر|عمر محمد عمر مصطفى ص |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5|494 ى|نوره ن محمد حسن حسني  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|75282 بــــو زيد محمود|حمد محمد |ن |يم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

455958 دل عىل|لع|للطيف |م عبــــد|سل| ي ىسي|مط.ش
سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

634o58 لسيد رسور|هلل |مه محمد عبــــد |س|هلل |عبــــد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

769866 |حمد |م سعيد |وس
ى
لدق لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

793o45 ي|
حمد عبــــيد|لدين |ء|حمد ضى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|73o86 ح محمد|لفتـــ|م عبــــد |لسل|يوسف عبــــد  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

9||469 هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر| |لي|د ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 
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5|35o4 ل حسن قمر|ر كم|مصطفى مختـــ ره دمنهور|تـــج

4233| لنمر|دق محمد|رضوى محمد ص ى شمس| لسن عي 

267982 لحليم|محمد ممدوح فتـــىح عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8|324| ي عبــــد ي خي 
ي عوئى

لرحيم|مصطفى ي|علوم 
|لمنى

|69686 م محمد سيد محمد ن|حقوق حلو

6437o5 ن|جدى فتـــىح محمود حبــــق|هلل م|عبــــد  لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

647|o8 |لسيد حسن |لحميد |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد 
لعزوئى

|بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

84o48 مر محمد محمود|ع| دين بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

372oo| لعليم|حمد عبــــد|عيد | ند |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

34o327 هر نبــــيه مسعود|نبــــيه ط |ره بــــنه|تـــج

23o275 لمجيد|لرحمن محمد محمد عبــــد|عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6o8o49 لحميد محمد سعد|حبــــيبــــه محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

25|oo9 ر|حمد وحيد فريد نص| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5|385| دم|حمد |سمي  محمود سمي   ن|علوم حلو

8866|2 يوسف مكرم يوسف جرجس  سيوط|ره |تـــج

437795 رتـــ|هيم محسبــــ عم|بــــر|م |منيه س| لشيخ|طبــــ كفر 

863o94 لمجيد محمد|ح عبــــد|ن صل|حن ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4867o5 حمد مصطفى|لنبــــى |عمر محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o78|7 نور عيد حسن|رقيه  ي|بــــ |د|
|لمنى

496892 ى | رتـــ ميم|س طروش|ل|محمد حسي  |حقوق طنط

269597 ي
لم|بــــوس|مبــــروك محمد | دئى ي صىح بــــنه

|معهد فنى

7|8o85 لتـــميىم يوسف محمد محمد|محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3526o4 ن|رق محمد ضيف محمد سليم|هدير ط سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o623o ن نعيم حلىم عوض|يم| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

33o429 لمقصود|حمد عبــــد|ل |هلل جم|منتـــ  |بــــ بــــنه|د|

84||43 ي |حمد | دم|لمدبــــولي خرصى ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

5|696 بــــر عىل|هدير عطيتـــ ص ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

54376| در خرصى|لق|عيل محمد عبــــد |سم|محمود  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

435|52 متـــ|حمد أبــــو ش|عمرو محمد أحمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

|24389 م عىل|م|لدين |ح |ء صل|رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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369262 لبــــديوي|هيم |بــــر|ل بــــيوم |مينتـــ جم| لمنصوره|حقوق 

88o|95 خىل محمد |لد|زم محمود |ح شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

227457 غبــــ|رق محمد ر|م ط|سل| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

37224 ى|لعزيز حس|د محمد عبــــد |جه ني  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

262858 محمود محمد محمود عىل مرع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

333954 سكندر|بــــشوى مجدى موريس  |ره بــــنه|تـــج

262o9o لمحسن عدوى|لد عبــــد|لمحسن خ|عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9o347o ى محمد |حمد ي|ره |س سي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|37o35 نور محمد|تـــم |محمد ح ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

368|93 لبــــديع|ح محمد عبــــد|زينبــــ صل |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

24|679 ى |ي س|هيم زىك محمد عبــــ|بــــر|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5377o3 بــــدين|لع|د مرضى مهدى زين |حمد عم| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

522272 ن|لم زيد|ح محمد جبــــر س|سم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8364o8 حمد|م |ء منصور عل|نجل دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

62o679 ي عبــــده |بــــ |لوه|ندى نرص عبــــد 
وى|لشن|لحسينى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

243497 بــــتـــ|ح ثــــ|لفتـــ|دل عبــــد|ء ع|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|7266 حمد|جر محمود عىل |ه ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

6o4765 لسيد مسعد|أمل محمد  لمنصوره|ره |تـــج

754634 |لعل|بــــو|حمد محمد |ره حسن |س عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

638582 هلل|لسيد عبــــد|لد |حمد خ| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

55662 ر محمود هندي|حمد مختـــ| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

79o57 لس جرجس نصي  سليم ن|كي  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

439966 حمد|يه محمد فتـــىح محمد سيد | ط|معتـــ دمي|علوم ج

256982 يمن مرزوق معىط|يه | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

83|59 د|لجو|لرحمن يىح خليل عبــــد |عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

43287| ى عزتـــ عبــــد |ي ي|عيل |سم|هلل |سمي 
تـــى|لعى |بــــ طنط|د|

447889 ود|حمد د|لسيد محمد |منيتـــ | سكندريه|ل|هندستـــ 

5|65|4 وق  لقلينى|لفتـــوح محمد |بــــو |لسيد |رسر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

7725o9 ء فهىم تـــوفيق محمد مهدى|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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|3869| ي|بــــر محمد محمد |ء ص|ل|
لعرينى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|4|64 لدين  |ل سعد |مه جل|س|ن |فن| سيوط|بــــ |د|

844|66 يمن حسن عىلي طه| ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

77o4|7 حمد|م قطبــــ محمود سيد |حمد هش| سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

6495o2 لسيد|هلل |لحسينى عبــــد| |مه | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

64663 بــــوبــــكر|لح |دي ص|ن| سم لفيوم|بــــ |د|

5|3889 دى|له|ن فرج عبــــد|رق رمض|ط تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|5672 رس محمد  |لح|زينبــــ محمد عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

87946| ن |محمد سويفى عثــــم| مه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8562o5 لم|مل س|ح ك|ء صل|رس| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

79546 ى سيد عبــــد  م|لسل|مريم حسي  منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

273o82 ن هيم معوض|بــــر|رص |ن| مي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

37o542 هيم|بــــر|ح حسن |هدير حسن صل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|6|8o6 حمد|مل |د ك|معتـــصم مر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

336|4o مجدى عزم حكيم| دين ى شمس|تـــج ره عي 

333929 حمد محمد|وى |حمد طنط| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

858273 ي|هر طلبــــ عبــــد|محمود عىلي م
لغنى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

785656 لدين حسن عبــــده|ح |ن صل|يم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

43o577 د|لسيد محمود مر|محمود | دين |حقوق طنط

883326 عيل  |سم|ه |لل|رحمه يشى عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

659|6 ى روق جندي حليم|ف| مي  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

329823 لسميع|للطيف عبــــد|ر محمد محمد عبــــد|من زيق|لزق|صيدله 

49o763 يف خليل عبــــد  ى رسر زق خليل|لر|حني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

55527 ن سعيد محمد عىل|نوره |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

34|964 ء سيد حسن عوض|ن عل|يم| ى شمس|د| بــــ عي 

6|9o59 ن|لفضيل محمد سليم|ليىل محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

432744 محمود خميس بــــسيوئى| ر|ي |تـــربــــيتـــ طنط

54|3o9 بــــدين|لع|لسيد زين |بــــدين |لع|محمد زين  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ
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7|o247 ي
ى|وجيه محمود | دئى لمتـــول عوضي  لمنصوره|بــــ |د|

|6o486 حمد محمد عىلي حسن مصطفى| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

82o4|2 لمحسن حسن عىلي|قمر عبــــد سيوط|حقوق 

|37244 حه|محمد سعد محمود محمد سم ى شمس|تـــج ره عي 

823986 |تـــريزه نبــــيل كرم حن ي|نوعيتـــ 
|لمنى

686476 تـــه|لسيد شح|هيم |بــــر|بــــر محمد |ج لمنصوره|بــــ |د|

333783 تـــ|لم فرح|يمن س|وليد  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

897738 ى حسن |لع|ن عبــــد|يم| ل حسي  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

445233 لحميد حميد|د حميد عبــــد |زي ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

6|3o42 ر|لعط|لسيد |محمد فتـــىح  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

224455 ىط|لع|حمد موىس عبــــد|م |سل| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

|26|37 ر|لعط|لسيد |محمد محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3388o8 لسيد عىلي|بــــر |هبــــتـــ محمود ص عه مشتـــهر|زر

||533| ئيل|شد ميخ|ئيل ن|د ميخ|فيبــــى عم هره|لق|ج طبــــيع |عل

23484| ى عبــــد|عبــــد ى|للطيف حسي  للطيف حسي  |حقوق بــــنه

495|82 |هيم |بــــر|لمحسن |بــــر عبــــد|محمد ج
ى
لحوق بــــ دمنهور|د|

52o836 ي|لشو|حمد |ريم صبــــىحي 
ى
دق ره دمنهور|تـــج

689683 لسعد|بــــو |بــــر |لسعد ص|بــــو |ه |نج لمنصوره|بــــ |د|

8|84|| ي عبــــد|م|
حمد|هلل عنتـــر |ئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

62|6|6 لحميد|م عبــــد |يمن بــــره|رحمه  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

6766o6 ى |ل| ى ج|ء حسني  د|لسيد حسني  لمنصوره|بــــ |د|

3|2|26 لسيد نعي |ح |لفتـــ|هلل حسن عبــــد|عبــــد عه مشتـــهر|زر

54||62 تـــ|لزي|هيم محمد |بــــر|م سعيد |سل| |حقوق طنط

257556 د|لضي|لعظيم |محمد عىل عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

42|9o7 هيم وهبــــه فرج|بــــر|يوسف أنسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

4|5|23 ى حم نم|هيم مصطفى غ|بــــر|دتـــ |حني  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

679734 لفتـــورى|حمد |ح |ح مصبــــ|مريم مصبــــ ن|صيدله حلو

5|6232 ي|ر
ئى عبــــود|حد علو|لو|ء عبــــد|عل| ئى بــــ دمنهور|د|

6|o5o لحميد عويس|ضىح وليد عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

23|926 عمر طه عمر عىل ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 
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48o|8 ي محمد|عبــــد 
هلل محمود لطفى ى شمس ي تـــمريض عي 

معهد فنى

|44835 صبــــرين يحن  محمود عطيفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

494495 ي محمد محمد غر|
بــــ|حمد بــــسيوئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6356|8 ه ج| لدين|بــــر عىل عز|مي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

623657 ي|ر
حمد جمعه|سعد سعد| ئى ي صىح بــــور سعيد

معهد فنى

6o6569 لجليل عزتـــ حسن عيد|عزتـــ عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

62o635 هيم حليمه|بــــر|دل يوسف |ئى ع|أم زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|3727 صف|لعزم ن|بــــو |م زىكي |محمد هش |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

232579 هيم|بــــر|حمد |م محمد |مريم عص سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

475972 سلسبــــيل محمود محمد محمد بــــخيتـــ سكندريه|ل|ره |تـــج

426o6o لعزيز|لغنى عبــــد|عبــــد| ء رض|شيم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

898354 ي |دى طه عبــــد|ن ن|نوره
لغنى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

44288| جه|ح خف|لفتـــ|طمه محمد عبــــد|ف لشيخ|تـــمريض كفر 

|46676 ى محمد|ريه م محمد حسي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

32|554 خنوخ|هلل |د |هيم ج|بــــر|دى |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

25364 د|حمد مر|جر مصطفى |ه هره|لق|م |عل|

479695 يم|لد|حمد محمد عبــــد |ن |عمر رمض ضتـــ دمنهور|علوم ري

75||3o ى نبــــيل فوزى زىك| يوستـــي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7658o| هيم|بــــر|هيم حنيدق محمد |بــــر|مريم مجدى  ره بــــور سعيد|تـــج

867879 حمد|د |ج ج|مروه فر ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

83422o رك|مبــــ| عيل عط|سم| |عط دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

68565 لسيد حميدتـــ|ء جنيدي |رس| لفيوم|بــــ |د|

5||9|9 فظ عبــــده منصور|نور ح|مصطفى  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

4656|5 ى مبــــروك| حمد رأفتـــ محمد حسي  لشيخ|هندستـــ كفر 

4622|| لسعود|بــــو|دل كرم |رتـــ ع|س لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

823745 هلل|م حمدي محمد عبــــد|سل| سيوط|ره |تـــج

29775 ف محمود عبــــ|لرحمن |عبــــد  س|رسر ن|حقوق حلو

8|o537 حمد|در محمد فتـــىحي |ن حقوق بــــنى سويف

699284 لسيد رجبــــ|م محمد |وس لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

836878 لسيد|ه عىلي عبــــد|لل|ء عبــــد|رس| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع
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574|o مروه محمد محمود محمد ره بــــنى سويف|تـــج

48|5o5 ن|لرحيم عثــــم|حمد عبــــد|حمد |ر |عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|7446 د طبــــل|م محمد فؤ|هش| هن ط|حقوق دمي

||9468 هلل عىل|هلل سيد عبــــد |د عبــــد |زي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

272236 لم عبــــيط|سعيد س| ن|ر |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

853569 هيم|بــــر|حمد |محمد منتـــرص  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|4o9o4 ى |رس| ى ن|ء حسي  ج |حمد حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9782o هلل|بــــ عبــــد |لتـــو|لسيد عبــــد |هيم |بــــر| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

69664 ي منصور 
لسيد|محمد مصطفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o7937 لسيد محمد عىل|لسيد عىل |يه | إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

87955o وليد محمود حسنى محمد  سيوط|ره |تـــج

6o6|86 لنرص|بــــو |لد محمد |لرحمن خ|عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|6887 ه رفعتـــ رض وى|لمنش|رفعتـــ | ني  هره|لق|بــــ |د|

7o4|o4 ن|ل خليل سليم|م جم|هي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|5o92 عوض متـــى عوض جرس ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

78|9|7 حمد|حمد مصطفى |م |مر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2242|2 هيم|بــــر|حمد بــــيوم |ن |رو تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

427586 لحميد منس|دل محمد عبــــد|م ع|سل| |بــــ طنط|د|

6|8793 ي
ل|حمد عطيه غز| |دئى ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

7|2o78 لشبــــىل|حمد محمد محمد مسعد |ندى  لمنصوره|طبــــ 

96725 هيم|بــــر|م ربــــيع حسن |سل| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8||487 رفعتـــ سعيد رزق| رن ره بــــنى سويف|تـــج

83oo|7 ى خليل|م شمروخ |كر| مي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

5|5783 لخولي|هيم محمد |بــــر|مي |ديتـــ س|ف سكندريه|ل|علوم 

8o498 لح|هيم ص|بــــر|روق |رق ف|سهيله ط هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

479477 يد |بــــو|ح |لفتـــ|بــــ عبــــد|يه|حمد | ى حون|بــــو ط|لي  ضتـــ دمنهور|علوم ري

8o75o4 يه عيد محمد جوده| ي|بــــ |د|
|لمنى

|66598 لحميد|لدين عبــــد |ح |سهيله وليد صل هره|لق|علوم 

444oo7 د|لحد|هلل |د محمد عبــــد |محمد ج| ر|ي لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8o75|7 حمد|هيم |بــــر|حمد |ء |لىمي ي|بــــ |د|
|لمنى
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34|o2o لسيد سيف|حمد سعيد محمد | ى شمس صيدله عي 

26638o حمد حسن|حمد سيد |ن |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

839682 حمد|لضوي |جح |ن ن|يم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

7o978o ى|بــــو |رفيده محمد محمد محمد  لعني  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

49|383 ي 
تـــه|لسيد شح|رحمه محمد مصطفى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

324547 حمد محمد|مي |حمد س| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

88o23 ى قرئى شعيبــــ|دع ء عشر لفيوم|بــــ |د|

6|6682  | |مريم زكري
ى
لعزم|بــــو |لدسوق ط|بــــ دمي|د|

26429| لحسينى|حمد |لحسينى |ء |رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7oo342 ء محمد عبــــده|نسمه ذك لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

278285 ى سلوم|حمد فرج | مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|823o شور عطيه بــــشتـــه|ر ع|حمد مختـــ| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

42o43 دق|لنبــــى ص|ء محمد عبــــد |شيم ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8276|4 رص عيسي عىلي|لن|هدير عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|68594 لسيد|لدين |رص نور|هلل ن|منتـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|6423o لكريم|فظ عبــــد |ل ح|محمد جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

278696 مل|لسيد ك|ء |سهيله عل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|42| حمد|ن محمد بــــيوم |لرحمن شعبــــ|عبــــد لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

258|63 عيل|سم|لمحسن |عيل عبــــد|سم|حمد طه | دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

448998 تـــ|لزي|عيل محمد |أحمد سمي  إسم |هندستـــ طنط

4oo66| ن|يمن فوزى عثــــم|مروه  سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

22|9o9 رق عىل محمد محمد|ن ط|نوره لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9|2472 هلل محمود محمد محمود  |عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

462598 للطيف دوير|د عبــــد |آيه محمد فؤ |حقوق طنط

|783|9 مصطفى سيد محمود سيد محمود ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|7o67 ي|خلود خلف د
خىلي مهنى ي|بــــ |د|

|لمنى

3|8267 س|ئى مدكور عبــــ|لدين ه|سيف  ن|بــــ حلو|د|

26|363 ء ربــــيع عىل بــــكر|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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477283 س محمد محمدين|هيم عبــــ|بــــر|يوسف  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7o78| لسيد|يمن محمد |محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|9459 ن|سلىم سعيد محمد رمض ى شمس|تـــج ره عي 

446o74 حمد عطيه|حمد عمرو محمد صبــــرى | سكندريه|ل|حقوق 

8o9|29 ي ع
بــــ|لوه|دل محمود عبــــد|مصطفى حقوق بــــنى سويف

4oo873 ى شعبــــ|ي ى|ن محمد ي|سي  سي  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

45o628 بــــو جبــــل|لحميد |مد عبــــد |طمتـــ ح|ف |حقوق طنط

84|243 للطيف محمد|حبــــيبــــه خليل عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

476632 ر|لغف|لسيد عبــــد|ن وجيه محمد |ريه|م ى شمس| لسن عي 

64448 ى |جه حمد|د سيد حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

83o859 لس مفيد هل لس|كي  ل كي  ن|هندستـــ أسو

42|63| تـــ|لد عمر عمر بــــرك|ء خ|شيم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8277o6 ن|فظ حس|دل ح|ر ع|من دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

223648 ف عبــــ|نىح  | حمد|س مصطفى |رسر ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

36747o ر|لنج|بــــر |لرحمن ص|لسيد عبــــد|محمود  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|6o4|2 فتـــىح محمد فتـــىحي محمد لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

787336 د|لسيد فؤ|ء محمد |ل| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

25369 س محمد|حسن عبــــ| ر|ي هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

4o5o42 حسن مرىس| م زكري|زم س|ح سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

63668| لسيد محمد محمد ربــــيع|محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

5o|345 م يونس|لسل|لسيد عبــــد|ن فتـــىح |رمض سكندريه|ل|عه |زر

32o32o هيم|بــــر|هلل |رق عبــــد|ط| ن|ر رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

6922|3 هيم|بــــر|ىط |لع|هيم عبــــد |بــــر|م |رين عص|د ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

753332 لرسول|محمد وليد محمد عبــــد تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

9o9976 يف ر شم |غبــــ محمد ه|رسر ج|بــــ سوه|د|

7o22|8 |ر مجدى عىل مصطفى عط|من زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25776| لمقصود|لحميد عبــــد|م سعيد عبــــد|سل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|8462 لرحمن|حمد عبــــد|دل |حبــــيبــــتـــ ع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8|o58 لمعىط بــــيو|ء محمد عىل عبــــد|عل هره|لق|حقوق 

565oo لعزيز محمد|لعزيز محمد عبــــد|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج
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4o423 بــــو سنتـــ|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|7586 لسيد نرص نرص عوض|محمد  هره|لق|ره |تـــج

769824 حمد محمد شلبــــى|ريم عمرو  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

696748 مىلي|لش|صفيه محمد عبــــده محمد  ن|طبــــ حلو

68o27| ر|لنج|هيم |بــــر|ل محمد |صبــــرى جم ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

26773 وي|د حسن ص|رقيه عم ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

867738 ل محمد محمد|عىلي جل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

496572 لسيد نرص|ك عبــــد|يرينى صموئيل مل| تـــربــــيتـــ دمنهور

87954o ن سيد |مر شعبــــ|محمد ع سيوط|ره |تـــج

|65|8 حمد|ل |لرحمن محمد جل|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

|38683 حمد|لسيد |ندى ممدوح  ى شمس حقوق عي 

535877 ف محمد |نعمه  ح|لفتـــ|لفتـــوح عبــــد|بــــو|رسر دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

2|9293 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ئل |هيم و|بــــر| ى شمس|تـــج ره عي 

49682o لدين|ل |لحميد جم|حسنى عبــــد | رن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

27|568 لسميع غويل|لرحمن عبــــد |لسيد عبــــد|بــــسمه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

354248 ر حسن|لغف|مل عبــــد|رص ك|م ن|له| ى شمس حقوق عي 

35|85 وز عبــــد  حمد|ن |لمنعم سلط|في  هره|لق|حقوق 

5o433o وق  عيل|سم|در |لق|عيل عبــــد |سم|رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5o3456 حمد يوسف|هيم |بــــر|لسيد |ن |نور سكندريه|ل|عه |زر

85574o للطيف عىلي|عيل عبــــد|سم|ر |عم ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

|78258 م عىل محمود|عىل عص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

35oo34 ى| دين محمد سعيد محمد حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

||6783 ء محمود فوزى شبــــل|حسن ى شمس|زر عه عي 

273683 مصطفى يىح مصطفى يسن لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

66867 ي محمد
يمنى محمد مصطفى لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

5o8|o7 |لسق|رق عبــــده عىل |جر ط|ه لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

22o3|5 مر|لمعبــــود بــــشر محمد ع|لد عبــــد|محمود خ ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

25o3| مريم محمد محمد عىل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

253o4 هلل|م عبــــد |يمن س|بــــسنتـــ  هره|لق|ر |ثــــ|

34|39o هلل|محمد زىكي محمود عىل حسبــــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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629|42 لعزيز محمد|ء رفعتـــ عبــــد |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

4|23| هيم|بــــر|لعزيز |هيم عبــــد|بــــر|ج  |ن ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

63o627 د نرص عىل|حمد سعيد حم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

343342 تـــم محمد سيد مسعد|ء ح|فد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

784775 ح حمودتـــ|لفتـــ|ن محمد عبــــد |حن زيق|لزق|بــــ |د|

775|37 لد محمد مسعد يوسف|خلود خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

823372 ء محمود محمد|عل| نور ي|عه |زر
|لمنى

296793 حمد محمد بــــدر|م |يوسف س كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

9|62oo هيم مرزوق |بــــر|نوبــــ وجيه |بــــ| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

54||46 ر|لجز|لمجيد |ل حسن عبــــد |حمد جم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

25oo34 مر منصور|لحكيم ع|نهله عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5o67oo بــــ|مد محمود |رقيتـــ مصطفى ح ض|لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|35846 ى مصطفى عىل |ي حمد|سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

253948 هيم نده|بــــر|محمود محمد سعد  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

|48877 ضى|مه عوض محمود عىل ر|س|ء |رس| ن|بــــ حلو|د|

6o8o47 تـــفى عىل محمد نسيم عيس لمنصوره|بــــ |د|

332669 ى عىل رمض|ي ى حسي  ن|سمي  شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

7|2458 لسيد|لسيد |رص يعقوبــــ |حمد ن| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o5495 ى مجدى سيد مصطفى ق سم|حني  |ره طنط|تـــج

45274 ف عثــــم|هلل |عبــــد لمقصود|ن عبــــد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|57337 ح محمد محمود|ندى صل ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

43o42| لكريم|هيم عبــــد|بــــر|لمنصف |نس عبــــد |ن |ره طنط|تـــج

425o2o ى س خليل| مح رمزى حن|كريستـــي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

469o3 لمجيد غريبــــ|عزتـــ محمد محمد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

335oo5 لعزبــــز|حمد عبــــد|لعزيز |ن عبــــد|يم| ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

77o67o ر|لخم|ن محمود |هيم شعبــــ|بــــر|مريم  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

48|o3o هلل|لرحيم عبــــد|ن عبــــد |ندى محمد عثــــم سكندريه|ل|بــــ |د|

442565 د محمد|حمد فؤ|آيتـــ  لشيخ|عه كفر |زر

42o4|4 ديه مصطفى محمد عىل مصطفى|ن تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري
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6o8969 بــــى|لخط|حمد |ء مصطفى |دع لمنصوره|ل |طف|ض |ري

42o77o ن|ن محمود محمد عتـــم|حمد عتـــم| لشيخ|بــــ كفر |د|

2|7947 ى عىل محمود سلىم محمود حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

848428 ى محمد حسن  لبــــدري|نورسي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

|23|oo لنعيم|عوض عبــــد | رص عط|ن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4337|5 ر|لفتـــوح نص|بــــو |بــــ |لوه|ضى عبــــد|محمود ر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

359833 ي|حمد |رق سيد |سندس ط لشوربــــىح  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

758846 هيم|بــــر|رى |دل خض|لرحمن ع|عبــــد  حقوق بــــورسعيد

|74o49 ى |هلل محمد |عبــــد  ج|لح|حمد |حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|55|2 تـــ|لزي|حمد رفعتـــ |متـــ |س|حمد | سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

6|4294 تـــه|تـــه شح|هلل محمود محمود شح|عبــــد هره|لق|م |عل|

272656 لق محمد|لخ|لخي  عبــــد|بــــو|يه | قرص|ل|فنون جميله فنون 

776583 سهيله صبــــىح محمود مصطفى محمد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|3|9|7 لسيد|جر محمد سعيد |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4228o8 ن|تـــ محمد زيد|فرح| لي|د تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

32o49o عود|بــــوبــــكر محمد حسن ق|محمد  هره|لق|هندستـــ 

58553 ن|عيد مخيمر شعبــــ| شد ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

459364 ج|لفر|هلل سعد عبــــد |جده خي |م لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

224492 ى عىل سيد|حم ده حسي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|7885 ي عبــــد| نور
لرحمن محمد|مصطفى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

4o3954 م محمود|لسل|م عبــــد |محمد هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|5|4|5 م محمود حسن|مل عص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o9428 مل قمح|ئع درويش ك|مي  طل|ل| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

436|7| ذل|لش|زى |د غ|لسعيد ج|رس |ف سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

859653 لس  مه شوري نصىحي|س|كي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

3352|8 در عىل|لق|محمد عبــــد| دين ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

22|573 هيم عيد|بــــر|محمود محمد زىك  ى شمس|د| بــــ عي 

9|o588 لبــــ |بــــوط|حمد |م محمد |هيم محمد عل|بــــر| ج|حقوق سوه

44663| ح غنيىم|لفتـــ|ن محمد عبــــد|محمود رمض سكندريه|ل|بــــ |د|

449395  سليم|هيم |لد إبــــر|مصطفى خ
ى
ن|لدسوق |ره طنط|تـــج
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264744 سم|ن ق|طف حلىم سليم|خلود ع |نوعيتـــ بــــنه

54|56| لعبــــد|لسعيد محمد |حمد |محمد  |حقوق طنط

8|335| ي|شم عبــــد|ن ه|لد شعبــــ|خ
لغنى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

5o8722 لشيخ|عيل |سم|لسيد محمد |حمد حمدى | سكندريه|ل|عه |زر

7o988o ه  ز|لق عىل در|لخ|لسعيد عىل عبــــد |ني  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

638324 لسيد محمد محمد حسنى|در |ن زيق|لزق|بــــ |د|

694422 رك|حمد يوسف  مبــــ|حمد |يه | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

83646| لصغي |ر عىلي |لستـــ|عبــــد| عل ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8o4o63 دق|خر محمد ص|لرحمن ف|عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

22349| ى عثــــم|لرحمن مصطفى محمد |عبــــد ن|مي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o745 حمد ممدوح سعيد عىل| معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

253774 ف  ىك|لدين ذ|محمد شكرى رسر ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

8o8o22 ل محمد|حمد كم|م |كر| ي|عه |زر
|لمنى

|56462 بــــو رسيع زغلول|وليد مجدى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o8545 ى مصبــــ|ي لحليم نمي |ح عبــــد|سمي  |نوعيتـــ طنط

4|5|7 م فتـــىح محمد|مروه س تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

|28838 ي|هلل محمد |عبــــد 
ى
حمد شوق ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

87962o لمجيد |سيد محمود عبــــد| يش سيوط|حقوق 

6|97o5 هيم محمد ورد|بــــر|محمد | رن معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7789o7 لسيد عىل|ء محمد |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

33||96 حمد عتـــلم|لد محمدفهىمي |عىل خ ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

925325 حمد حفنى  |يمنى محمود  سيوط|بــــ |د|

8o|738 ح جمعه سليم|كريمه صل ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

6489o5 لدكرنس|هيم |بــــر|لكريم |هيم عبــــد|بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o9|9o ف حسن خليفه|خلود  رسر ره بــــنى سويف|تـــج

6299|6 ن|حمد رمض|محمد نرص عىل  زيق|لزق|ره |تـــج

47525o ي|لغري|لحليم بــــكر |لد عبــــد |دين خ|ن
ئى ط|معتـــ دمي|علوم ج

642|8 للطيف|هلل مصطفى محمد محمود عبــــد|منه  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

685382 لنويىه|لح |لح ص|م ص|حمد عص| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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9|5623 رص فنجرى جرجس  |مريم ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|3|97 لحليم|هلل عبــــد|دل عبــــد|ع| ربــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

875322 حمد |ء محمد |سلىم عل سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

77oo74 ل|لع|هلل محمد محمد محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

5||882 محمد نجيبــــ لطفى محمد موىس |ن طنط|سن|طبــــ 

6952|4 لسيد محمد سعد|هيم |بــــر|ن |نوره لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

3|4o73 هلل|ح عبــــد|لفتـــ|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

372683 حمد حسن عىل عيد|يتـــ | ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

7o879 لمول|هلل عبــــد |ء محمد عبــــد |دع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o7883 لشهيد|هيم عبــــد |بــــر|ن |م يون|بــــركس ي|عه |زر
|لمنى

6836|2 ف حسنى محمد عبــــد |حمد | د|ل حم|لع|رسر لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8635o3 حمد|مد |حمد سمي  ح| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

283|89 لعظيم مبــــروك|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد عه مشتـــهر|زر

|689oo لرحمن بــــهجتـــ سعد محمد|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

77356 د عبــــده مرىسي|سم عم|بــــ تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

79o562 لمنعم|حمد وهبــــه محمد عبــــد | تـــمريض بــــور سعيد 

763|54 د سعد زغلول عرفه|سلىم عم بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

545335 نوس زىك|سطف|مر زىك |س| رين|م سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

539o79 عيل|سم|حمد محمود |لرحمن |عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

2|926| مل محمود|بــــ محمد ك|مه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

78o26o هلل منصور محمود محمد|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

3|7|52 عمر محمد سعد محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

34o5|4 لرحمن|متـــ محمد عبــــد|س|ن |نوره |حقوق بــــنه

479734 |لسيد يحن  زكري|عمر  سكندريه|ل|ره |تـــج

|44936 روق مني |ئى ف|ردين ه|ن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

522|8| ل أحمد|هر جم|صفيه م سكندريه|ل|طبــــ 

8369|4 ء سيد محمود محمد|شيم |نوعيتـــ فنيه قن

34|646 لسيد غنيىم|ء محمد طه |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

624558  |ل محمد |زينبــــ جل
ى
بــــينى|لدسوق لشر ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش

تـــ|لبــــ|ط
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84482| زينبــــ محمد موىسي عىلي ن|سو|علوم 

8o3443 ن|لد عىلي عرف|لرحمن خ|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

76483| حمد|دق |كر ص|حمد ش|هلل |هبــــه  ره بــــور سعيد|تـــج

696oo6 ح فوده|ح طه صل|مصطفى صل |ره طنط|تـــج

772722 لسيد|لسيد متـــول |هيم |بــــر|هبــــه  زيق|لزق|نوعيتـــ 

|6o7|o در|لق|بــــ محمد محمد عبــــد |يه|بــــ |شه حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

7867o6 ى ن لسيد|هيم |بــــر|رص |نرمي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

83o|oo هيم|بــــر|هلل |مي عبــــد|ل تـــه|من ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

8|5659 ي محمد
ى
بــــوىسي عىلي دسوق لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

69|626 ى|لسيد ش|ح |ئى صل|ح ه|صل هي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o6877 ه عطيه عبــــد | هيم|بــــر|دى |له|مي  سكندريه|ل|عه |زر

6232|9 لبــــيه|م محمد محمد |عبــــي  هش لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

||7|39 حمد|ج |لحج|بــــو |يمن |يوسف  هره|لق|بــــ |د|

775895 ن جوده|دل رمض|يه ع| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

896478 ه خ| حمد محمد  |لد |مي  ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

86|9|9 م محمد حسن محمد|ريه دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|665o3 هيم خليل|بــــر|هنده خليل |ش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

86496o لس بــــولس  هلل||سحق عط|كي  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

7527o8 بــــوزيد|لرحمن يوسف عىل |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

47o92 هيم|بــــر|لرحمن |ء يوسف عبــــد |دع هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

844343 حمد محمد|ح |لفتـــ|محمد عبــــد ن|سو|حقوق 

9|4624 وق عىل محمد محمود  رسر سيوط|صيدلتـــ 

7|o842 لسعدئى|حمد محمد |ن |محمود رمض لمنصوره|ره |تـــج

453265 ن عىل|لزغبــــى سليم|م محمد |ن هش|سليم لشيخ|هندستـــ كفر 

9oo554 لرؤوف عىل |ء محمود عبــــد|ل| ج|تـــربــــيتـــ سوه

4o|7oo م|لش|حمد محمد |حمد |محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3585o8 د|لجو|لمعىط عبــــد|لعزيز عبــــد|ندى عبــــد ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

64|964 حمد محمد|ن |حمد عثــــم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o8535 لمتـــول عىلي|دل |محمود ع لشيخ|هندستـــ كفر 

Thursday, September 6, 2018 Page 15697 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

3|287o لحليم|حمد مرىس عبــــد|محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8525|5 ف محمد محمد|ء |سم| رسر ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

9|8o62 م حسن |لد تـــم|له خ|ه سيوط|بــــ |د|

455964 ى  ئى|لديبــــ|مؤمن حسن محمد حسن حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3465|| ي
لقوى|ن عبــــد|يبــــ رمض|رص تـــ|ن| دئى ى شمس|د| بــــ عي 

5|49|3 |لمقصود |لمنعم عبــــد |ن عبــــد |رتـــ رمض|س
فع|لش

سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

4|56o| ده|محمد يوسف محمد موىس زي |حقوق طنط

43285o لبــــمبــــى|هيم |بــــر|هلل |هيم عبــــد|بــــر|سلىم  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|43952 لدين طه|رس نور |د ف|لجو|محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

77|8o6 لسيد عيس|لسيد محمد |ن محمد |يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|77o3 لسيد|ل |لمتـــع|لدين عبــــد |د |زن عم|م ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

24456|  محمد عبــــد|لبــــ|عبــــد
ى
 محمد عبــــد |لبــــ|ق

ى
|لبــــ|ق

ى
ق هره|لق|حقوق 

767884 ى سمي  |ي وى|لحج|حمد محمود |سمي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

825564 ر نرص محمد|نتـــص|غدير  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

762o88 ى صل لسيد غريبــــ|ح |نرمي  لسويس|هندستـــ 

843456 ن|حمد عثــــم|لدين |م |حمد هش| ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

273426 ى ري لقوى|ض عبــــد|سهيله حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

422486 سم فرج|حمد ق|ء |سم| |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

252649 ر|حمد عم|مه |س|سندس  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

774489 لغندور|لحميد |م عبــــد |ل تـــه|ن جم|يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

69|5|9 ن|محمد منصور محمد منصور عثــــم لمنصوره|عه |زر

5|59o لح عىل|مريم حسن ص ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

643598 لسيد عىل سمرى|لغنى |طر عبــــد|سعد ع زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|5388 رص محمود حسن  |مصطفى ن ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

864274 ي صبــــىحي فهىمي|نوبــــ روم|بــــ|
ئى رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|

سبــــتـــ|ومح

7o76o7 لحق|لسيد فريد محمود عبــــد |م |حس لمنصوره|علوم 

4o782| هيم سعد|بــــر|لرحمن عىل قطبــــ |عبــــد ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

6282o| هلل|لسيد محمود عبــــد|ء |سم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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4326o لحفيظ جبــــر|م عبــــد |محمد طه عص ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

32|727 لرحيم|يوسف محمد يوسف محمد عبــــد |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

753929 هلل|لسيد عبــــد|هلل |بــــسنتـــ عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

83|8|5 ى عط ي حسي 
حمد|هلل ||مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

323|83 لمنعم|ء نرص فتـــىح عبــــد|رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4o494| ى عبــــد |رص |حمد ن| م|لمطلبــــ عز|مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

7o7279 لجويدى|هيم حسن عمر |بــــر|مصطفى  لفيوم|هندستـــ 

62669| رحيق مصطفى محمد محمد مصطفى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

63o3o| م تـــوفيق متـــول محمد|لسل|حمد عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

252325 زى|فظ حج|لد ح|ريم خ شمون|نوعيتـــ 

429742 للبــــودى|مل |م مصطفى ك|مصطفى عص |صيدله طنط

4|55|o لنويسر|هيم |بــــر|ن محمد |يمن رمض| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

335o43 لمطلع|لمنعم عبــــد|مسعود عبــــد| رن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

772432 محمد حسن محمد شلتـــوتـــ زيق|لزق|عه |زر

69946o ز|لرحمن محمد حر|لرحمن عبــــد |عمر عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

893232 ن |سمر بــــخيتـــ عىل سلم ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

33|o9 بــــرى|ن ج|يزه محمد سليم|ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

823o35 ي ر|
ه سعد عوئى شد|مي  ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

|498o2 ي عويس
محمد مصطفى قرئى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8767o7 لسيد |مصطفى محمد عىل  سيوط|حقوق 

8964o6 لرحمن |فظ عبــــد|رص ح|ن ن|نوره ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|43764 ن|مه جمعه حس|سل| دين تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

5o2585 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|لد |منيتـــ خ| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

8o2453 لعليم نجيبــــ|لد نجيبــــ عبــــد|خ ي|بــــ |د|
|لمنى

267875 لمليىح |ح |لفتـــ|مصطفى محمد عبــــد |ن طنط|سن|طبــــ 

|42||8 يف ي محمد موىسي رسر
عمر مصطفى ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

|267o8 لسعيد خليل|م مصطفى |حس |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

622395 ضل|ن ف|مد سليم|ندى محمد ح ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

524665 ي |عبــــد 
ود|حمد محمد د|لرحمن مصطفى سكندريه|ل|حقوق 
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779o2 ل محمد حسن|عمر جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o456o وى|لح|لسيد |دل هريدى |ن ع|مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

227868 ف يوسف جرجس|يدى |ه رسر هره|لق|حقوق 

2|64oo |يمن محمد عر|عىل 
ى
ق هره|لق|ره |تـــج

8o|6o4 م سيد محمد عيسي|سل| ي|بــــ |د|
|لمنى

78686o لنقيىط|لغنيىم |عيل |سم|مصطفى محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|7488 ف مصطفى سيد|فرح  رسر دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

|75493 ى|ه ي حسي 
جر محمد حنفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

529||8 ديىل|لمن|زم مجدى فتـــىح |ح بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7o2344 له نبــــيل رجبــــ محمد عطيه|ه زيق|لزق|بــــ |د|

6886|| ف |لدمرد|كر رجبــــ |يه ش| لدين|ش رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|9964 لعظيم|رحمه محمد محمد عبــــد ى شمس| لسن عي 

5o3|22 قوتـــ منصور|م مصطفى ي|حكمتـــ ر ج|بــــ سوه|د|

88oo5| ى بــــ رفعتـــ حلىم جورج  |يه| |مي  سيوط|طبــــ 

5687| محمد عىل| ء رض|عل ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

647393 لدين عدل|ح |نور محمد صل زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6o|76o ج عطيه|لكريم حج|محمود عبــــد  ي صىح طنط
|معهد فنى

897326 هلل محمود عىل غوينم |منتـــ  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

79|6o8 يف خ لد محمد حسن|رسر لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

892962 ه حسن |لل|مل عبــــد|ج ك|رس ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

482643 مل بــــسيوئى|ندى سعيد محمد ك عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

857559 ي|ن| مرس
صف ثــــروتـــ ينى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

|76229 لموجود|لد محمد عبــــد |بــــسنتـــ خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

23|827 لح|هلل ص|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|57|47 لسيد|محمد | منيه رض| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75o77| يم|لد|شم عبــــد |شم ه|محمود ه| رن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

526o|6 ف |لرحمن |عبــــد  لحميد|د عبــــد |لضي|رسر سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

762446 ف |حمد | لسيد|حمد شلبــــى |رسر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

865377 ن|لعزيز سلط|محمود محمد عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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8946| ف |يثــــربــــ  جتـــ|لحميد خف|لسيد عبــــد |رسر ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

82525o حمد عىلي|ء محمد |وف دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

||8257 لسيد|مه تـــوفيق |س|مريم  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|78725 حمد محمود|ندى حمدى  ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

|42674 ف |يدى |ه حمد محمد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

429977 ر|لنج|حمد محمد فتـــىح | |صيدله طنط

479547 ف|بــــر|رس خميس محمود |ف هيم رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

77o828 ى مصطفى موىس  لربــــع|فوزيه حسي  هره|لق|ر |ثــــ|

|2ooo3 مريم جرجس مني  جرجس هره|لق|ره |تـــج

9oo593 ي|ر
لموجود |ل عبــــد|لع|ل عبــــد|جم| ئى ج|بــــ سوه|د|

|62649 ر معوض|لغف|ح عبــــد |محمد صل رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

4o2563 هيم|بــــر|لسيد رزق محمد |ء |سم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7573o5 ن|خلود ممدوح فتـــىح محمد سلم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

92997 ي مجدى فتـــىحي |م|
هيم|بــــر|ئى ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|3555| عيل|سم|عيل عىلي |سم|ء |شيم ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

632785 لحميد|حمد هيثــــم سمي  عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

9|8|48 ح بــــخيتـــ يونس |وليد صل سيوط|بــــ |د|

476692 تـــه|لحميد شح|تـــه عبــــد |مريم محسن شح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|485o3 س|لسيد عبــــ|هلل حسن |منتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8|63o7 عوم لبــــيبــــ|بــــيشوي مجدي ن ي|بــــ |د|
|لمنى

77oo|7 عيل|سم|لعظيم |حمد مجدى محمد عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|o25o  |حمد |مل |
ى
ض|بــــوع|لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

494944 لحميد سعيد يونس|سعيد عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

32998| ين  ىط|لع|حمد محمد عبــــد|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4977o7 سم|لنبــــى محمود ق|ن عبــــد |ء شعبــــ|آل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6o9442 سم|بــــ يوسف يوسف ق|يه|سلوى  |تـــربــــيتـــ طنط

54|897 لمجيد عبــــده|ح عبــــد|لفتـــ|لمجيد عبــــد|كرم عبــــد تـــمريض دمنهور

3|8|9o لعظيم|لعظيم محمد عبــــد|محمد عبــــد ى شمس|زر عه عي 

44333 حمد|لعزيز |نور عبــــد|محمد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج
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268675 ج |لبــــلتـــ|هيم |بــــر|ل |طمه جم|ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|3349 ف |محمود م لدين|زن محمد رسر زيق|لزق|عه |زر

9o8|94 للطيف محمد |لرحيم عبــــد|عبــــد| دين ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

858o57 لنعيم|محمد ممدوح محمد عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

892444 حمد |م محمد |محمد عص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62o42o لعربــــى محمد أحمد|م  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

285|4 لسيد|مؤمن سيد حسن  ن|بــــ حلو|د|

497283 يف|لمطلبــــ |حمدى عبــــد| عل لشر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5|39o5 ى بــــدر|ء |أسم ن|حمد نونو حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

524274 يم عسكر|لد|مريم مصطفى تـــوفيق عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

77358 لد سعد حسن عىل سعد|خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

72273 ن|فظ سليم|لح|محمد نبــــيل محمد عبــــد لفيوم|هندستـــ 

8|86|4 ي|ر
حمد|نم |حمدي غ| ئى حقوق بــــنى سويف

2736|9 لحليم|بــــوبــــكر عبــــد|سم |لق|بــــو|حمد |يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

226|24 ئى|عمرو محسن مصطفى عىل عزقل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

842557 حمد|مؤمن محمد مسلوبــــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

645698 هيم شيحه|بــــر|مه محمد |س|محمد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

4|72|4 لبــــهبــــيتـــى|هيم |بــــر|ن |هلل شعبــــ|عبــــد  دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

43387 م تـــوفيق سيد|م|رتـــ |س هره|لق|بــــ |د|

|9|57 مل|يوسف مني  وهيبــــ ك ي سويف
هندستـــ بــــنى

7o26|3 تـــوفيق وهبــــه عطيه يوسف| رين|م زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|38325 ء فهيم عبــــد ربــــه|حمد عل| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

44522| حمد|م محمد عمر محمود |سل| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

328|29 حمد محمد محمد منىح | ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

33545o هلل|لغريبــــ عبــــد|رص محمد |ن| رن |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6488|o لمطلبــــ|حمد عبــــد|محمد وحيد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o2328 عي|حمد رف|هلل |ء سعيد عبــــد|رس| سكندريه|ل|نوعيتـــ 

887o54 شد |ن مجدى شكرى ر|يم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

275784 ل محمد حسن|ح كم|سم دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

5|3338 وي|لفرنش|لحميد |لمنعم عبــــد|م عبــــد|سل| ن|علوم حلو
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242|6| س جبــــروئى|له سعد عبــــ|ه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

34786| بــــدين محمد يونس|لع|دل محمد زين |عمرو ع ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

27|669 ى|هيم ش|بــــر|لحسينى |حمد |ن |يم| هي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9|2o76  حسن |لش|زينبــــ محمد عبــــد
ى
ق ج|ره سوه|تـــج

|577o8 ى|ء محسن فريد حس|نجل ني  ن|بــــ حلو|د|

645372  |لش|محمد محمد رفعتـــ عبــــد
ى
لسيس|ق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

447369 د|هلل فؤ|حبــــيبــــه محمد عبــــد سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

34952| لحميد درويش|حمدى محمد عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

86833 ف عبــــد |ء |صف ي|لعزيز عبــــد |رسر
لغنى لفيوم|لعلوم |ر |د

2488|4 د|هيم محمد حش|بــــر|ر |نه| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

247375 ن|ح سليم|لفتـــ|ن عبــــد |مصطفى محمد رضو تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|66o5 دى|له|بــــ معوض عبــــد |لوه|يوسف عبــــد  هره|لق|حقوق 

836333 م|لسل|رق محمود فهىمي عبــــد|ط دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

3352o3 ن وليد محمد عرفه محمود|يم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8|95o ى|ف  ربــــيع حسي 
طمه مصطفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

632762 وق  حمد|لرحمن بــــدر|حمد عبــــد |رسر زيق|لزق|هندستـــ 

|84|3 ي
عصمتـــ عبــــده بــــولس| سلفى ن|بــــ حلو|د|

44o294 م محمد محمود|لسل|محمد عبــــد | ند لشيخ|علوم كفر 

4o3876 حمد نرص|مل |د محمد سمي  ك|زي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o|498 ي سيد|دره خ|ن
لد حفىطى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

2|8986 لد عىل سيد|محمد خ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6||686 حمد محمود موىس|م  |حقوق طنط

6896o6 ن|ء حسن محمد محمد سليم|شيم لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

4|o54o وى|لشعر|مد |لسيد ح|مه |لسيد أس| |بــــ طنط|د|

8778o3 لمحسن يوسف  |هدير يوسف عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

6|6438 لحطيبــــى|حمد سعد طلعتـــ محمود | ط|حقوق دمي

4767|5 تـــ حمدى عبــــد حمد|لعزيز حسن |ني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5446o2 ئى|للق|مريم وليد فوزى  |حقوق طنط

47794 شتـــ|م محمد عك|م|معتـــز  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6oo9o7 لشقفى|عيل محمد مرزوق |سم|له |ه |عه طنط|زر
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5968o ى بــــحر|هلل |محمد عبــــد مي  بــــ بــــنى سويف|د|

353325 ف مرزوق محمود|محمد  رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o87o5 ه حس لدين حسن|بــــ |م محمد محمد شه|ني  لمنصوره|حقوق 

327228 بــــ|لوه|لسيد محمود عبــــد|هدى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

367467 ن|ح زيد|لفتـــ|رؤوف محمد محمود عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|9295 لسيد روبــــى|لجينه روبــــى محمود  لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

228458 لرحيم|ن عبــــد|لد زيد|ء خ|رس| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

|2469o ن|لحليم عمر|حمد عبــــد |ن |نور ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

48o4|4 لونيس حبــــيبــــ|هلل عبــــد |محمد حبــــيبــــ فتـــح  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6|87o| لخيننى|مد |لح ح|هلل ص|عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

|235o6 ف ي|ندى  حمد|قوتـــ |رسر ى شمس هندستـــ عي 

339688 د|لجو|ل عبــــد|محمد حسن جل |بــــنه| هندستـــ شبــــر

38236 ن|لسيد رضو|م |م|ن |محمد رضو ى شمس|زر عه عي 

325843 بــــ|لتـــو|دل محمد عبــــد|ر ع|من ى شمس هندستـــ عي 

4|7585 دو|لسيد عىل ج|ج |لصبــــ|ء |رس| |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

|6|9|3 تـــه عيس|سلىم محمود شح ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

856o79 لعظيم|ل عبــــد|مل جم|كريم ك تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

855|6 ح تـــوفيق|لد صل|خ| دين لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

757o59 ه يشى عرفه ف ضل|ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

623863 لسعيد عوض|لبــــيوم |هر محمد |ن م|يم| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

5|8455 لسيد|مد |ح ح|لفتـــ|بــــ عبــــد |رح بــــ دمنهور|د|

46474o حمد شويتـــه|عمر محمد سيد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

438776 م|لغن|هيم موىس |بــــر|هيم |بــــر|ئل |و تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6877o4 |هيم محمد |بــــر|هيم محمد محمد |بــــر|
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

87894o ه عنتـــر عبــــد| ل محمد |لع|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27344 يوبــــ|د |جورج ميل| دون|م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

643795 د|محمد ثــــروتـــ محمد محمد ج زيق|لزق|هندستـــ 

446o43 هلل بــــسيوئى|لحميد فتـــح |طف عبــــد|حمد ع| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3648o| لحميد|عيل عبــــد|سم|بــــسنتـــ صبــــري  ن|حقوق حلو
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85o692 عي محمد متـــولي|يمن رف| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

55845 م|م|ل محمود |بــــرين هل|ص ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

45o39|  |بــــر|يوسف 
ى
|هيم |بــــر|هيم محمد شوق

وى|لطنط
|هندستـــ طنط

9255|2 ى تـــه  |هلل شح|بــــ |ثــــروتـــ ج| مي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|64689 لودود|ن صبــــىحي عبــــد |محمد رسح ج|بــــ سوه|د|

8565|o ي محمد موىسي فردوس شوربــــىح  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

84636o ف حسن محمد|ره |س رسر ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

|64585 تـــه|مصطفى محمد يىحي شح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

22|24o حمد جمعه فرج جمعه| هره|لق|ره |تـــج

777834 لسطوج|لدين |بــــ |لسيد شه|يوسف محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|38924 بــــى|مبــــ|ء كرم سيد |ول هره|لق|علوم 

79o257 مرىس محمد| سميه عط عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

68|233 ى|عىل متـــول عىل  بــــوعىل حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7695|9 لح|م ص|ن سل|عيد رمض تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

87974| م  |لسل|محمد طلعتـــ حسن عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

675623 ر|ىط دويد|لع|ىس عبــــد |منى منتـــرص مر ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

296427 مل دردير|عيل ك|سم|رم |محمد ك تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

6|8|62 لعيوىط|ن |حمد شعبــــ|جر |ه لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

444772 لحفيظ|لحميد عمر عبــــد |محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

|6o586 لح|لح محمد ص|يمن ص|عمر  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

64o656 تـــ|لشح|شور |لسعيد ع|حمد محمود | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4299o| قرع|ل|حمد |حمد محمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

43336o ع|لس|ن مصطفى مصطفى |م حمد|هش ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

756865 ف محمد ز|محمد  هر|رسر عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

|29o94 لس عم ئيل|د فوزى ميخ|كي  ى شمس طبــــ عي 

32o789 هلل عىل عمرو|حمد عبــــد|هلل |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4326o7 لسيد عىل محمد|در |لق|لسيد عبــــد |ن |رو سكندريه|ل|صيدله 

|65878 مون|بــــ|سليم شكرى رص| رين|م لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

286549 هيم|بــــر|ء عىل حسن |رس| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 
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759582 ء لطفى محمد حسن|شيم لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

857974 ل سيد|رق محمد جل|عبــــي  ط ي|نوعيتـــ 
|لمنى

69o983 لمنعم|حمد عبــــد |لسيد جميل |ديه |ف لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

8|9593 حمد|يه مدحتـــ محمود | ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

48o792 هلل|لعزيز عبــــد|لدين عبــــد|ء |ء عل|سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

58579 حمد|لنبــــوى |هيم محمد |بــــر|طمه |ف هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

7735|4 ن|لسيد محمود ميد|بــــسنتـــ محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

285692 ن حمزتـــ|لكريم سليم|زم عبــــد|محمود ح ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

857558 مرقص جرجس متـــي| مرثــــ ي|نوعيتـــ 
|لمنى

3255|3 ى عبــــد| لحفيظ حميده|حمد حسي  ن|حقوق حلو

88|3o7 ل |لع|رص محمد عبــــد|لن|محمد عبــــد ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

88o|4o ل مسعد  |لدين كم|حمد نور |محمد  سيوط|ره |تـــج

83|244 دي|له|رقيه ربــــيع عبــــده عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

33267o ى مىح |ي هلل محمد خليل|لدين فتـــح |سمي  |نوعيتـــ بــــنه

78797 م|م مصطفى تـــه|ر هش|من تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

69o946 عيل يوسف|سم|مه زين |س| سيوط|هندستـــ 

|6o|2| يف  ىط|لع|تـــ محمد عبــــد |يمن فرح|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

869|6o ي عىلي
ي مصطفى

محمد مهنى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

88o934 بــــوزيد |ح محمد |هدى صل سيوط|ره |تـــج

26|4|4 هيم|بــــر|هر صبــــىح |لرحمن م|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

||7444 ر|لغف|رق طلعتـــ عبــــد |طلعتـــ ط ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

766o9| م|رس محمد مسعد عز|دين ي|ن علوم بــــورسعيد

7|5382 ي
لمتـــول شلبــــى|لطفى | رض| دئى لمنصوره|حقوق 

543822 لرحمن بــــيوم بــــلح|لسعيد عبــــد |م |هش بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7627o9 لرحيم|هلل عبــــد |نور عبــــد |محمود محمد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

689394 لمتـــول حسن محمد| |منى رض ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|4984 لسيد|روق |عيل ف|سم|حمد | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

9||o29 لسيد |ل |لع|لسيد عبــــد|در |ن ضتـــ|ري/ج|أللسن سوه|كليتـــ 

488659 ى|حمد محمد | لسيد محمد حسي  معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 
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7||285 لرحمن حسن|ن محمد عبــــد |مي  نبــــه| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

789333 لسيد|عيل |سم|لسميع |حمد عبــــد |ء |عل عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

36o335 بــــوسنه|هيم |بــــر|ح محمد |حمد صل| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|4782| ى جمعتـــ خليل عمرو حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

494228 ن |للطيف شعبــــ|دق عبــــد|لص|هلل عبــــد|عبــــد
محمد

بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

24|o|8 رس يوسف شفيق|هيثــــم ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

78957 هيم محمود|بــــر|م محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|42848 لمجيد|ء عبــــد |لمجيد وف|هند عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5|9|4o هيم|بــــر|لسيد بــــسيوئى |ء |رس| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

359|oo لم جمعه|لرحمن جمعه س|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

527|23 لسيد|س عمر |محمد عىل عبــــ سكندريه|ل|هندستـــ 

54|939 لمعىط|بــــر عبــــد|لص|هر |حمد م| |ره طنط|تـــج

79|358 لسيد محمد مصطفى|لرحمن |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

8987|3 حمد محمد سليم محمد | لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

764277 لرحمن|ل عبــــد |لع|حمد عبــــد |حمد محمد | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

64|62o لسيد عوض|تـــ صبــــىح محمد مصطفى |ي| زيق|لزق|نوعيتـــ 

83372 ح محمد قرئى حسن|نبــــيله صل ي سويف
تـــمريض  بــــنى

|322o3 حمد|حمد محمود |فرحه  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

27|2o4 ف سمي  |ئى |م| قوتـــ|هيم ي|بــــر|رسر سيوط|ضتـــ |علوم ري

245748 بــــ|لم دي|نور محمود س|محمد  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

853|oo |حمد محمد سيد عط| ي|علوم 
|لمنى

|4|257 لم|لرحمن جمعه عىل س|عبــــد  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

837|6| لنعيم|جي عبــــد|ه ض|لل|عمر عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

8|6788 دق|جي ص|دل ض|ر ع|مي ي|علوم 
|لمنى

9o7|5| حمد محمود عيسي |لرحمن |عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

5|668| شور|بــــر ع|مريم محمد ج سكندريه|ل|طبــــ 

788443 ى|لد محمد |خ لسيد معوض حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4|5|63 م|ل|حمد |عبــــي  صبــــرى  رسر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

495255 ن|لقوى منصور رسل|لرحمن منصور عبــــد |عبــــد  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي
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247945 ح محمد|لفتـــ|يه حسينى عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

237737 حمد شعيبــــ|لد ذىك |ندى خ د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

4o4578 م|لسل|هيم فتـــىح محمد عبــــد|بــــر|م |هش لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

232897 حمد عىل محمد|رص |حبــــيبــــه ن هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

248823 للهلوبــــى|دى |له|ل عبــــد|يه جم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

55564 هلل سيد|حمد محمود عبــــد | ره بــــنى سويف|تـــج

875527 رص محمد سيد |محمد ن  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

54|43o ح زىك عىل ختـــعن|لفتـــ|حمد عبــــد| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8|7|68 لليل|بــــو|حمد بــــكر |زم |ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|88o5 هلل محمد مصطفى|يتـــ منتـــرصبــــ| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

352o47 حمد|رس حنفى محمود |لدين ي|نور  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

534426 ن ممدوح مصطفى جعفر|مرو |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

267597 منيه محمد تـــوفيق عىل عىل| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

677298 ل يوسف|ن هل|لرحمن رمض|محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

373o5 هند محمد محمد عىلي ى شمس|تـــج ره عي 

838884 ض|لملك ري|سيمون يوسف عبــــد تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

878839 ى |د حس|هلل عم|هبــــه  حمد  |ني  سيوط|صيدلتـــ 

6|6563 لرحمن محمد|ء منس عبــــد |أسم ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

896455 شم |مل ه|يه مصطفى ك| ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

33o567 بــــوبــــكر يونس|م يونس |يتـــ عص| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|36o47 ئل محمد حلىمي|سلوى و ن|بــــ حلو|د|

55o92 حمد سيد|رس |محمد ي ره بــــنى سويف|تـــج

7|2|36 لففى|لح |لمتـــول ص|خلود مسعد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

5||4o7 هيم محمد صقر|بــــر|لسيد محمود | عه دمنهور|زر

5|5567 م محمد حسن محمد|ره هش|س بــــ دمنهور|د|

6|9o7| زق حوزه|لر|ل طه طه عبــــد |آم سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

522|3 لعظيم|بــــر عبــــد |هبــــه عمرو ج تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

68|75 ن محمد|دل شعبــــ|نىح  ع| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

5|26|8 د|عيل ج|سم|لحسينى |لحسينى محمد | سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر
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78|986 لعزيز متـــول عىل|منيه محمد عبــــد | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

372998 حمد|لسيد |ء محمد |ل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

45328o عىل عىل نصي | لرحمن رض|عبــــد ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

8294|o تـــ|دي محمود شح|له|هند عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

87o393 لكريم محمد طه|هبــــه عبــــد ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

4o7|57 ن تـــرك|هيم سليم|بــــر|بــــ عىل |رح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

293798 لمنعم عفر|هلل محمد عبــــد |عمرو عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|59353 لصمد|مصطفى سيد لملوم عبــــد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|66o|4 لمنصف محمد|محمود نرص عبــــد  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

33o5|o ن|لسيد سليم|ل |لي جم|س ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

56466 د فوزى|بــــيتـــر رزق عي صيدله بــــنى سويف

|27528 دق|لص|دل محمد عبــــد |محمد ع ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

9|o|95 يوسف | يىلي|ئل |م و|ر ن|كليتـــ طبــــ أسو

26|8o2 هيم|بــــر|حمد سمي  محمد محمد | ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

26|7o4 يدى|لع|لمنعم |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

242|5 مر|جر حسن مجدي محمد ع|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

37|678 فظ|ن سيد محمد جوده ح|رمض ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|33457 ئيل|يم فهىمي ميخ|فر|دى |ش هره|لق|ره |تـــج

633974 تـــ|لشح|محمد رفعتـــ محمود  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

878856 عمر عىل فتـــىح محمد  سيوط|ره |تـــج

7523o3 هيم محمد|بــــر|هيم محمود |بــــر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7|7832 ى|محمد  لسيد محمد عىل حسني  لمنصوره|حقوق 

287o5o لعتـــر|م |لسل|هيم عبــــد|بــــر|ء |شيم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7|8|52 لمقود|رس مسعد مسعد |طمه ي|ف لمنصوره|حقوق 

372489 حد|لو|محمد ممدوح محمد عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

537o5 بــــوبــــكر|ح يسن |طمه مفتـــ|ف حقوق بــــنى سويف

257523 بــــ محمد محمود عفصه|رح ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

648|63 لعظيم نجم|عيل عبــــد |سم|لحميد |يدى عبــــد |ه زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

79|873 لحكيم عىل موىس سليم|ء عبــــد |شف زيق|لزق|نوعيتـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 15709 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

36|24 ى |من لشيىم|حمد |نور |ر حسي  هره|لق|طبــــ 

88|8|o لس حن ن  |د عجبــــ|عي| كي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

758497 هلل|ر عبــــيد |ء منصور نص|دع عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

438594 تـــ|ن بــــرك|مي حس|ن س|حس لشيخ|ره كفر |تـــج

69o599 لبــــيىل طه|ح |لفتـــ|يمن عبــــد |رحمه  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

|567o رص|مون ن|لحميد م|ل عبــــد |يوسف جم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

425o75 لعظيم حسن|مريم محمود طه عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

4o477| لغنى|دهم محمد سعيد عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

26o544 م|لسل|لرحمن محمد عبــــد|جر عبــــد|ه  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

3298o محمد سعيد عوض| سم ن|حقوق حلو

|37954 ى|مصطفى خ لد عيد حسي  ن|بــــ حلو|د|

83637o ي|محمد حمد 
لكلىحي جعفر مصطفى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|4|86 زق|لر|حمد عبــــد |مر |نىح  ع| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

28o79o هلل محمد|لدين محمد سعد عبــــد|سعد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

2|2385 |مد عبــــده شط|ئل ح|حمد و| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

34|39| د|فظ عو|محمد سمي  ح ى شمس|تـــج ره عي 

8|754| ي محمود عىلي|حمد عبــــد|
لمغنى ره بــــنى سويف|تـــج

284356 حمد|م محمد |منيه عص| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

427|5 لعظيم عىل محمد|ن عبــــد |محمد عثــــم ى شمس هندستـــ عي 

8333|4 حمد|م صفوتـــ عىلي |سل| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

477485 ل|لع|لسيد عبــــد |حمد |لسيد |ء |سم| لشيخ|عه كفر |زر

264958 ل|هلل محمود هل|يمن عبــــد|عىل  |ره طنط|تـــج

|684o5 ئى عزتـــ رمزى|رول ه|ك |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

25o568 لسيد عقل|رس |تـــفى ي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

47745| ى |دل محمد محمد |ريج ع| بــــوشنبــــ|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

24o557 هيم|بــــر|د |م فؤ|ميمه هش| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84533| ك|ديه فرنسيس ظريف ميس|ف ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

22795o لحليم معن|رق شفيق عبــــد|ء ط|رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|4|732 ى زىك|دل |بــــيتـــر ع مي  ى شمس|تـــج ره عي 
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7o7|oo لبــــيوم عىلي|ن |رس عثــــم|يه ي| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

85o72| هيم|بــــر|حمد |هلل |حمد عبــــد| لجديد|دي |لو|طبــــ بــــيطرى فرع 

2|975o ع محمد|لرف|ن محمد | ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

237332 ل وديع|رص رسم|منى ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

628557 ربــــ|حمد شو|محمد أكرم رجبــــ سيد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|4o|6 ء سعيد مصطفى|رغده رج ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

34o|6| ن|لعزيز يونس سليم|يمن عبــــد|لعزيز |عبــــد زيق|لزق|صيدله 

|66795 لحليم|حمد عبــــد |ل |طمه جم|ف ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

27o47| ح|لفتـــ|ن عبــــد |وي رمض|لهند|لسعيد |ن |مرو ط|ر دمي|ثــــ|

||4833 لسيد موىس|محمد سعيد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|74845 لد طه سيد طه|خ دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

39427 لجيد طه|د محمد فرج عبــــد |جه هره|لق|حقوق 

7|5o88 ى |ي |لبــــن|لسيد ذىك محمد |سمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|42546 ى |ي لسعيد|لحميد |حمد عبــــد |سمي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|5|527 هيم|بــــر|ندى رأفتـــ محسن محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2386|o لم|لسيد س|لبــــصي  عمر |ئى عبــــد|م| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

484947 ى|هيم عبــــد |بــــر|رق |ط لرحمن محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

34||24 لبــــيوم|حمد محمود |يوسف عيد  ى شمس حقوق عي 

||668| د ملك|هر فؤ|ن م|ر|م ى شمس|تـــج ره عي 

276669 حمد عطيه|حمد محمد |ن |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

879588 لحليم |ء محمد محمود عبــــد|شيم سيوط|حقوق 

7623|| ف ف|محمد  ل|لع|للطيف عبــــد |روق عبــــد |رسر علوم بــــورسعيد

35|o8 يم|لد|م عمر عبــــد |م هش|حل| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

323864 ن|رس حسن عمر سليم|ي |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

237263 ى|م وس|ندر|يشى خله | رتـــي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85o898 ن صديق سفينه|رحمه رضو لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

77|65o ل عىل|محمد عىل محمد كم ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

865o8o يف  ف ف|رسر يد|بــــوع|ضل |رسر ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

435244 مل خليفه خليفه|بــــ ك|رح ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 
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9o349| ف عبــــد|م |سل| هلل شعبــــوئى  |رسر ي صىح سوه
ج|معهد فنى

244622 ى منصور عط|هلل صل|عبــــد هلل||ح حسي  هره|لق|هندستـــ 

685426 لعدوى عىل|محمود يشى محمد بــــهجتـــ  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3||534 حه|م حلىم حسينى سم|ندى هيش كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

85472| ي محمد عبــــد
حمد|لحميد |منى ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

74955 لحميد درويش|خلف عبــــد | رن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|72|6 ر|لغف|حمد حسن محمد عبــــد|م |عص لشيخ|ره كفر |تـــج

842oo حمد محمد|ر |محمود مختـــ ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|5|685 نم|حمد غ|نم |ندى حمدى غ ن|بــــ حلو|د|

4|774o لسيد|لدين |ل |لمحسن جل|ء عبــــد|أسم معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

9|o528 ف |عمر  ى |حمد |رسر مي  ج|علوم سوه

92|7oo مني  صبــــرى شنوده | مرن سيوط|طبــــ 

23422 لد نرص محمد محمد|خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

536624 يد|حسن خليل محمد فتـــىح سعد ف |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

499286 ى ه|ره حسن مدئى ي|س رون|سي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

857627 ي|ل مني  عبــــد|م جم|سل|
لغنى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

7637o7 ف عطيتـــ |ء |سم| بــــو عمره|هلل |رسر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

48|499 ف عىل محمد شعبــــ|عىل  ن|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3623|4 سمي  سيد رشدى سيد ن|حقوق حلو

355|4| عيل محمد|سم|ء محمد |سم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

78|6|4 حمد محمد يوسف|ن |يم| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

646|55 ي|ر
بــــ|لخش|ن محمد نرص محمد |رمض| ئى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7|444 هدير خضي  بــــكرى خضي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

247684 م|م|د |لد فؤ|محمد خ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7935o لفولي|روق |لدين محمد ف|سيف  لفيوم|عه |زر

9|68|8 للطيف  |حمد محسن عبــــده عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

766822 هلل حسن|حمد سمي  فتـــىح عبــــد | لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

63|336 رق حسن ذىك|م ط زيق|لزق|نوعيتـــ 

22|73o للطيف|ش عبــــد|لدمرد|حمد |محمد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ
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763466 هيم|بــــر|وى |لسل|هيم |بــــر|ء محمد |سم| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

426o7| هيم نجدى|بــــر|هينور محمد |م سكندريه|ل|ره |تـــج

836547 للطيف|مد عبــــد|ده ح|ن حم|يم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4|23 بــــو موىسي|حمد محمود |د |محمد مر هره|لق|حقوق 

6768|7 تـــ|لعزيز فرح|محمد سعد عبــــد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

||9|66 ى ك|لمل|روز عبــــد |يز ن|دل ف|ع| مي  ى شمس علوم عي 

9o|325 لسيد |د عىل حسن |جه ج |تـــمريض سوه

8268o9 حمد|ل |لرج|حمد قطبــــ |طمه |ف دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

676525 لدين منصور يوسف فهىم|ء |جر عل|ه لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

463422 ي قنديل|مه سعد|س|يه |
لدين بــــسيوئى لمنصوره|حقوق 

4|5o5| ج |ن خف|آيه سمي  شعبــــ لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

325485 بــــتـــ|د ثــــ|ى عي|رلس بــــش|ك لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

6ooo|5 لشيخ|لسيد |مه |س|لدين |سيف  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

632392 ي حسبــــو|حمد محمد |مريم 
لحسينى زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|3796 ء مرع رحيم متـــول حميده|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4782|o ى |بــــر|مريم محمد  وى|لغربــــ|حمد |هيم حسي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

632982 م سمي  فتـــىح يوسف|سل| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|48468 حمد بــــشي |ح |صل| رن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

45366 لد حسن محمود|بــــ خ|شه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

82o63| ضل محمد|مه ف|س|لرحمن |عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

44924o لحوتـــى|صديق محمد صديق  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

282845 لق|لخ|جر محمد سيد محمد عبــــد |ه ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

5|8|36 حمد محمد|نسمه محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

626259 لحميد|لىح عبــــد |ء عبــــد |ر عل|يثــــ| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|46792 ل|جم| لنج|بــــو |محمد حسن  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

456|82 ن دشيش|لسيد عىل سليم|كريم  إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

44|88o ن محمد عىلي محمد عبــــده|نوره لشيخ|تـــمريض كفر 

639445 لسيد محمد|لحميد |ء عبــــد |رس| زيق|لزق|ره |تـــج

834o57 ي 
عيل|سم|ذلي محمد |لش|منى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

346558 ي |ندى 
ى
حمد|حمد شوق هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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32|o9 بــــو حسن|يز مصطفى |حمد ف| ن|تـــربــــيتـــ حلو

76oo29 رس خلف محمد|يه ي| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

2|8425 سندس حنفى محمد محمد عه مشتـــهر|زر

86|539 ي رشدي ك|ندرو روم|
مل|ئى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6oo98| ن|خلود محمد فتـــوح سلط |عه طنط|زر

887o64 ل صموئيل يوسف |كم| ريموند سيوط|بــــ |د|

|6546 لجليل|محمود مصطفى محمود عبــــد  شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

447799 هيم|بــــر|لسيد |ل |ن كم|فرحه شعبــــ سكندريه|ل|بــــ |د|

84|35 بــــ محمد|لوه|م عبــــد |يدى عص|ه ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

35|672 ر|بــــون|رى |لبــــ|لرحمن فتـــىح محمد عبــــد|عبــــد |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

2952o6 لعزيز فرج|ل عبــــد|حمد جم| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

2|3269 وى|لزفتـــ|حمد |ئى |حبــــيبــــه ه ى شمس|د| بــــ عي 

698668 هلل|د |هلل محمد ج|م ذكر |بــــتـــس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|4o494 ى |م خليل حن|س| يوستـــي  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

4|5o28 ن|س عىل ريح|يه محمد عبــــ| لشيخ|بــــ كفر |د|

539684 د|حمد محمد حم|سلىم محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

453289 لسيد|هلل | |ن عط|هلل رفعتـــ نعم| |عط ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

5553o حمد|م محمد |جر عص|ه ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

763973 غبــــ|لحميد ر|عبــــد | لوف|بــــو |لد |سلىم خ نوعيتـــ بــــور سعيد

35562| ن|لرحمن محمد محمد رسل|بــــسمتـــ عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

256374 هلل ضوه|هلل يىح عبــــد|عبــــد |بــــ طنط|د|

8262|5 د|مريم حمدي محمد مر دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

876742 حمد |زق |لر|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد سيوط|صيدلتـــ 

4857| لحفيظ|مدحتـــ يىح عبــــد | نور سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|o88 يوبــــ|لقدوس |لد عبــــد |حمد خ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|49o92 دق|حمد ص|ء محمد |دع دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4|6795 بــــوجبــــي |لسيد |ن مؤمن محمد |يم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

524588 ئيل|جون وجدى متـــرى ميخ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

43372o وى|لشن|مصطفى محمود مصطفى محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 15714 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2|2|59 ل محمد محمد|م محمد كم|عمر هش ى شمس هندستـــ عي 

855864 د عويضه|مز نرص عي|ر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|33584 لسعيد محمد غنيم|جر عىل |ه هره|لق|حقوق 

4537|5 ن سعودى متـــولي دعله|أحمد شعبــــ لشيخ|هندستـــ كفر 

87753o ي
ف مسعد عىل | |دئى رسر سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

|66o|6 لسيد|يمن محمد |ممدوح  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

678469 محمد محمد منتـــرص| ر|ي لمنصوره|حقوق 

43o7o3 ن محمد بــــسيوئى صقره|يم| |ن طنط|سن|طبــــ 

923932 ن  |روق رضو|طف ف|ن ع|رضو ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

52348 لعليم|تـــه عبــــد |لحمد شح|بــــو |ء |ل| علوم بــــنى سويف

26||77 د|لقوى ج|ر حمدى عبــــد|من ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|6993 وق رمزي عثــــم ن قطبــــ زعيتـــر|رسر طبــــ بــــيطرى دمنهور

64363o دى|له|ء صبــــىح محمد عبــــد |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

369872 مل محمد|جر محمد ك|ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

792422 ى  ى حسن حسي  حمد|حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|4o|o7 ى|وجيه عبــــد | ندر|س هلل حني  ى شمس| لسن عي 

7o3366 لخول|حمد |هلل |ء محمود عبــــد |عل ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4o6o63 يف |من لموجود|لسيد محمود عبــــد|ر رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

898o93 نور محمود محمد |بــــ |رح ج|بــــ سوه|د|

|56598 حمد محمود محمد محمود| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

25|o62 حد|لو|م عبــــد |لسل|ح عبــــد |د عمرو صل|زي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

524677 ئى|لعن|لحميد |رق محمد عبــــد |دي ط|ف ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

79238| در|لق|لمنعم عبــــد |هلل محمد عبــــد |عبــــد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

29927 حمد|لنبــــى |يمن عبــــد |محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

75747o  مدحتـــ ممدوح زىكي
مصطفى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

627927 زق|لر|لمحفوظ عبــــد |لد عبــــد |خ| رش زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|6o575 زم محمود محمد محمود|ح لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

839|27 ي عرف|عبــــد ي خي 
تـــ|لعزيز قرئى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

677|39 دى|لبــــغد|لعزيز |حمد عبــــد |هلل |حمد عبــــد | لمنصوره|صيدله 
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68|939 ر|لنج|حمد رزق |ريم  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

882833 لعليم  |بــــر عمرو عبــــد|ء ص|دع سيوط|تـــربــــيتـــ 

633|9 لمقصود|هلل محمود عجىم عبــــد |عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

628|3 ى محمد |ه بــــى|مبــــ|جر حسي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

|6628o ن|ج  عىلي|لحميد حر|محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4oo4|| حمد|هيم عىل |بــــر|محمود  سكندريه|ل|حقوق 

627597 محمد محمود حسن مصطفى زيق|لزق|هندستـــ 

|2769| لملط|لمطلبــــ |حمد عبــــد |م |عص| رن هره|لق|ره |تـــج

543o95 لعيص|مل قطبــــ |منيه قطبــــ ك| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|26334 ف يس محمد و|ن |نوره |رسر
ى
ق هره|لق|علوم 

7|2496 لمتـــولي|محمد تـــوفيق فوده فوده  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

8o7467 ل محمود محمد|محمد جم ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

835644 ى  م|م|مل |حمد ك|يسي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|5425 لعزيز عىل|مح عبــــد |ريم س سيوط|عه |زر

793|7 لغنى|لسيد عبــــده عبــــد |حمد |سيف  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

|52o94 لسيد محمد|يمنى محمود  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

8|5238 هيم|بــــر|تـــه محمد |يه شح| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

26o|6| يد|لحكم ز|م عبــــد|تـــ س|ي| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

496488 لسيد حسن شلش|ء محمد |لزهر|طمتـــ |ف معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

435948 س|لبــــح|ن |ن محمد رمض|حن لشيخ|نوعيتـــ كفر 

2733|2 هيم|بــــر|محمد محمود بــــكرى  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6o36|6 حمد|مل |دل ك|مروه ع ي صىح طنط
|معهد فنى

75696| هلل|م عبــــد |ئل س|لرحمن و|عبــــد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

6|o437 ل|حمد هل|عبــــي  فتـــىح عبــــده  |بــــ طنط|د|

4|57o4 دريس قمر|د محمد |محمد زي دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

85o37o مه عىلي خضي |س|محمود  سيوط|حقوق 

25o22o لعزيز محمد خليفه|ء عبــــد|عل| ر|ي ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

32|997 بــــ محمد فكرى محمد حلىم|يه|م |غر ى شمس|د| بــــ عي 

2962o3 وق سعيد جمعه رمض ن|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|4|884 لنبــــى محمد|حمد سعيد حسبــــ | ى شمس هندستـــ عي 
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4o3o|2 م|لش|عيل |سم|بــــر مصطفى |مصطفى ج |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

769|oo حمد محمد|م |هلل عص|منه  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

8o4659 حمد|ء محمد حسن |سم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

5o759o م شبــــل|لسل|رتـــ مجدى عبــــد |س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

43768   محمد|لش|منى  محمد  عبــــد 
ى
ق ي ىسي|مط.ش

حتـــ مطريه|عم فنى

63447| ل محمد نصي |طف كم|رق ع|ط زيق|لزق|ره |تـــج

528966 ى|لدين أحمد زيد|زين  ي حسي 
ن تـــوئى ضتـــ دمنهور|علوم ري

5396|9 ى سلط ى طلبــــه|حسي  ن حسي  ج|بــــ سوه|د|

74|94 طه طه| رض| هن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|9854 هيم|بــــر|لسيد عىل |محمود محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

|3465| بــــو بــــكر محمود|حمد |عمرو  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

39584 ف خلف عبــــد |طمه |ف لعظيم|رسر  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

2852|7 س|حمد عبــــ|حمد محمد |لرحمن |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

868439 تـــ بــــرصي|ن شح|محمود رمض ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

4o9343 بــــو سليم|لموجود |هيم عبــــد |بــــر| |ء رض|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|76o|8 هيم|بــــر|ن |ء محمد جبــــر|ل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69o77o زى|حمد طه حج|لح محمد |م ص لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

422o4| ئى|لقبــــ|رق محمد طه |ن ط|رو سكندريه|ل|طبــــ 

66244 هيم محمود محمد|بــــر|د |زي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

83o535 ف عبــــد|هلل |عبــــد ن|لرحيم رسل|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

46986 مل عىلي فرج|لدين ك|ج |بــــ رس|شه هره|لق|هندستـــ 

6|9973 ى|م طه |ندى هش مي  لمنصوره|صيدله 

354487 يوبــــ|لمعىطي |ىطي عبــــد|لع|ء عبــــد|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

439|5| ن|لد رفعتـــ محمود طه رشو|ن خ|نور لشيخ|ره كفر |تـــج

7847|4 ى عبــــد |جيه ح محمد سعود|لفتـــ|ن حسي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

4883o3 حمد عمر|حمد |محمد حسن  سكندريه|ل|بــــ |د|

|26898 مل|لدين حسن ك|ح |حمد صل|عمر  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

88oo58 ل |غ| ئد رض|يوسف ر سيوط|ره |تـــج
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37423o بــــخيتـــه رفعتـــ حسن عىل عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

3|5635 د فرج|ئى فؤ|نتـــ ه|دمي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|38o98 ج|لمز|د |محمود محمد محمود ج تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

4286o7 لح|هلل محمد ص|ندى محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

7|238| حمد|س |محمد سعد عبــــ لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5o7o82 مجدى مكنوتـــه عزيز| رين|م سكندريه|ل|ره |تـــج

85o75| در|لق|ن عبــــد|ء منصور عمر|رس| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

47595o ن ى|بــــو|سيىلي |د و|ميل| مي  ليمي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

348469 م|لغن|مه |هدى حسن حسن سل ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

754882 ضى|لر|سيد حموده سيد عبــــد  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

84o98 م محمد|لسل|ر عبــــد |سمر مختـــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

78o74o هيم|بــــر|هلل محمد |عبــــد | نور زيق|لزق|عه |زر

6||4|2 خرصى|ل|ح حلىم |لفتـــ|م عبــــد|ريه لمنصوره|طبــــ 

83|327 ده|يوبــــ بــــس| |يىلي|مريم  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

266676 حمد مزيد|ىط |لع|رص عبــــد |لن|ء عبــــد|حسن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

85525 بــــ|لتـــو|لعزيز رجبــــ سعد عبــــد|عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

837297 مي  بــــكي |ل|لطيبــــ محمد |ئشه |ع دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

493558 وس ع|تـــو ئيل سعيد|طف ميخ|رصى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

782822 يه محمود محمد محمد| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

22|2o| حمد محمود مرىس|ء |شيم ى شمس|تـــج ره عي 

6|7635 لزينى|ىط |لمع|بــــو |حمد |عمر  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

643757 لس رض لسيد|سكندر عبــــد |عطيتـــ | كي  زيق|لزق|علوم 

29233 ى حس ى|حسي  ن محمد حسي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

2474o7 ل|حد بــــل|لو|حد عبــــد|لو|مصطفى محمود عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

54582| ص|ل فتـــيحه فرع|روق غز|م ف|حس تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4o66|4 ي كم|ل|
هيم|بــــر|ل محمد |ء مصطفى تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

453o8o نم|يه محمود محمد غ| لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

326994 ح محمد|لفتـــ|لربــــ عبــــد|د |ر ج|من ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

637353 لوصيفى|لسيد |د محمد |ر عم|من زيق|لزق|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 15718 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4852|7 ى سعد محمد وحيد روضتـــ حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6||328 لصفىط|ع عرفتـــ |لرف|ء |رس| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

|27785 م|زم مصطفى محمود س|ح ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

88|977 لحكيم مهنى|مهنى سعود عبــــد سيوط|ضتـــ |علوم ري

||6426 عيل|سم|حمد |طف |حمد ع| هره|لق|حقوق 

782553 ود|ن د|ه سليم|محمد شلتـــوتـــ حسن ش زيق|لزق|بــــ |د|

276489 رك|لرحيم مبــــ|هيم عبــــد|بــــر|محمد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

755496 سىه غريبــــ عىل حسن تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|7755o لس  كر|هيم فوزى ش|بــــر|كي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|49838 ى عبــــد |لح ن|ص لحليم|رص حسي  هره|لق|ره |تـــج

|67596 ح محمود|حبــــيبــــتـــ محمود صل هره|لق|حقوق 

|75||| ى خليل ى محمد حسي  حسي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

484456 |لبــــول|عمر عىل محمد عىل 
ى
ق |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9o2443 هيم عىل |بــــر|لعزيز عىل |عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

848697 ى ح|ي بــــي|حمد رك|مد |سمي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

4|8o65 لدين محمد عيد|م |ر حس|من لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

3|7938 ن|هيم شعبــــ|بــــر|حمد خميس | هره|لق|حقوق 

5o276| سهيلتـــ سعيد محمود محمد بــــخيتـــ سكندريه|ل|ره |تـــج

33o5|8 هيم|بــــر|هلل |طمتـــ مجدى عبــــد|ف |حقوق بــــنه

42|782 ى|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| مي  معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

643782 وى|لسيد مك|لفتـــوح |حمد محمد أبــــو | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

5632| ن محمد موىس|م شعبــــ|سل| بــــ بــــنى سويف|د|

923434 لرحمن |بــــر مصطفى عبــــد|ندى ج ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

626949 رس تـــوفيق محمود سعيده|شهد ي زيق|لزق|علوم 

8338|2 حمد|ر |لستـــ|حمد عبــــد| |رن دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

427973 هيم|بــــر|هيم مسيحه |بــــر|فتـــ |نه ر|دمي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|7o48 لمجيد|تـــفى مهدى محمود عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج
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6||789 رق عطيه سعد خليل|ء ط|شيم |بــــ طنط|د|

56535 ى|بــــر|د |محمد عم هيم حسي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

2|246o هلل|حمد سيد محمد عبــــد |لدين |سيف  ى شمس|تـــج ره عي 

685|79 لسعيد يوسف|مه |س| |ند لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

477478 هيم رجبــــ محمد|بــــر|نىه محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

832763 روي محمد حسن محمد| |نوعيتـــ موسيقيه قن

648683 لعوضى محمد|لدين |ء |ء عل|لزهر|طمه |ف زيق|لزق|حقوق 

35375o حمد يوسف|لد |م خ|بــــس |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

62o9|8 ىط|لع|ن سعد عبــــده عبــــد |لحن|أحمد عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6o2o27 يس|لس|د يوسف يوسف |م عم |بــــ طنط|د|

6|3688 ى|د عبــــد |دل فؤ|ع| ر|ي لمقصود حسي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5o66o| رون|هلل محمد ه|مريم بــــكر عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

752o22 هلل محمد|لد عبــــد |سلىم خ مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

62o|37 لعيوىط|لرحمن محمد محمد |هبــــه عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

693o69 لعوضى |للطيف |م مدحتـــ محمد عبــــد |سل|
بــــسيوئى

تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

693o57 ح|هر عوض مصبــــ|ر محمد ط|مي لمنصوره|ره |تـــج

3|334o ئى محمد ذهدى|ندى ه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8o58oo حمد خلف| |مروه رض ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

837o54 ى ح|حمد حبــــ| ي حسي 
مد|ىسر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

432539 لحميد|ز عبــــد|هر ممتـــ|هدير م |تـــربــــيتـــ طنط

5||878 لزلوعه|هيم محمد |بــــر|حمد |محمد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7562|8 حمد محمد حسينى محمد| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

64o87| يد فر|بــــو |دى محمد محمد |ش ى ج|لي  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

685893 د ربــــيع|لسعيد ج|در |لق|ء عبــــد |ول معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

923229 هلل حبــــسر  |د |دل ج|نىح  ع| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

684953 ى |بــــو |حمد |عمر  ع|لرف|لعني  لمنصوره|ره |تـــج

6|9872 تـــربــــى|ل|ن |لقمص|بــــو |هيم |بــــر|ز |شهن ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

9o37o5 مر |حمد ع|زن سيد |م ج |تـــمريض سوه

246752 ن|مصطفى عمر مصطفى شوم ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 
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88452o لرسول |حمد محمد عىل عبــــد| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

679735 هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد |حمد |ر |من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

774467 رك سليم زيد|لسيد مبــــ|مصطفى  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|57257 لحميد محمد|لعزيز عبــــد |سندس عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

62o892 لجنيدى|لسيد |ن |يه طه رمض| ط|ر دمي|ثــــ|

59|32 محمد سعيد عويس محمد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

755o45 لسيد|عىل محمد غريبــــ  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

249o|9 ى سل م|مريم محسن حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4|9285 ر|لجز|هلل عىل |مريم محمد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

355375 د|لمنعم عو|شمس محمد عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

68348 ق|لرز|حمد عبــــد |حمد محمد | ره بــــنى سويف|تـــج

|46o57 بــــتـــ محمود|لبــــدرى ثــــ|ء |نجل لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|35|| ح|لسيد تـــوفيق شلبــــى مصبــــ|مصطفى  |هندستـــ طنط

55359 هلل محمود مطلوبــــ|عمر عبــــد لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

95645 ن|حمد محمد زهر|در رشدي |ن كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

8827|3 لنبــــى  |بــــ عبــــد|لوه|حمد عبــــد|س |ين| سيوط|نوعيتـــ 

676|9 لكريم رزق|لسيد عبــــد |سميه  لفيوم|صيدلتـــ 

28|358 محمود سيد محمود سيد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

236463 لحنبــــول|ء مدحتـــ قرئى عىل |عىلي هره|لق|ره |تـــج

45|825 وي عىل|لحفن|حمد عىلي عىلي | لشيخ|هندستـــ كفر 

23839o ى مصطفى محمود عطيه|ي سمي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

6o5534 عيل|سم|عيل محمد رؤف |سم|جر |ه لمنصوره|هندستـــ 

758695 لرؤف عىل|لعزيز عبــــد |عمر عبــــد  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

4388|o لعزيز ويح|لمقصود عبــــد |حمد يحن  عبــــد | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

762334 عيل|سم|هلل |محمد سعد| رض هندستـــ بــــور سعيد

753557 لعزيز|لكريم عبــــد |ئل عبــــد |يه و| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

258|92 ح سعد محمد|حسن صل لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|5478 م محمد|يوسف محمد تـــه هره|لق|حقوق 
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|37897 لس ع |حن| دل عط|كي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|274| تـــ|در نسيم شح|رى ن|م ى شمس|تـــج ره عي 

4|2967 م|هيم سل|بــــر|ن فرج خليل |رو ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

446784 كرم محمد مصطفى درويش|ل| سكندريه|ل|بــــ |د|

4|8534 ئى|لعن|حمد |حمد فتـــىح عنتـــر |فتـــىح  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

5|93|o لح|ن ص|هلل سليم|ء عبــــد|بــــسمه عل ره دمنهور|تـــج

89|4|5 لصمد |ر عبــــد|لغف|مصطفى عبــــد| دين ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

228745 ئى|لشنو|لد محمد محمد |تـــسنيم خ ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5o6488 تـــ حمدي حميدتـــ عبــــد | لسيد|لحليم |مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

8793o| ى محمد   محمد محمود حسي  سيوط|تـــمريض 

|3o749 لرحمن|لعربــــى عبــــد |محمد مصطفى محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

354627 ى صديق شكر|ء |شيم مي  ى شمس طبــــ عي 

763o92 لبــــسيوئى|لد حسن |ندى خ ره بــــور سعيد|تـــج

3452o| ن|لعري|رق محمد محمود |هدير ط ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|697oo ي يوسف
ى
مريم سمي  صدق ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

25973 مي محمد محمد عىل|مريم س عه مشتـــهر|زر

94272 حمد|ن |سىح  محمد شعبــــ ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

296783 لم|لرحمن محمود محمد س|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o7828 ل محمد محمد|ره جم|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|4o978 ن ى|محمد فكرى محمود | مي  لبــــشر |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

626369 ى جم|ي ل حسن عطيه|سمي  زيق|لزق|حقوق 

|625|7 ورى|لش|حمد فتـــىح سليم محمد | ى شمس حقوق عي 

|72436 حمد عبــــده| |ل رض|كم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

826o5o للطيف|لسيد عبــــد|حمد |بــــسمه  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

645524 د|زق مر|لر|أيه مصطفى عبــــد  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

247792 ي حج|لن|محمد عبــــد بــــ|صف عىل مليىح  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

349529 هلل محمد تـــوفيق خليل|عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|42897 بــــ|لتـــو|بــــ بــــدري عبــــد |لتـــو|محمد عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4|6624 م كرم محمد محمود بــــلح|حس لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

8o2869 تـــه|ح شح|يه رجبــــ صل| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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33466o هيم عزيز|بــــر|بــــيتـــر مجدي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

444366 لدين|م محمد محمد محمود عىل  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

6|5529 لسيد حسن|لدين |ء |حمد عل| ط|حقوق دمي

82oo99 وي عىلي|ء عىلي ص|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

|3866 حمد حسن محمود محمد| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

68o4o6 حمد|لمتـــول فرج |محمد محمد  لمنصوره|حقوق 

44792 ه خليفتـــ عمر | حمد  شلبــــى|مي  ن|بــــ حلو|د|

256942 يل|دى منصور ط|له|ء عبــــد|سم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

83994| حمد|مه |رص سل|ر ن|من قرص|ل|فنون جميله فنون 

893356 ه جم| لحميد عىل |ل عبــــد|مي  سيوط|حقوق 

639492 تـــ محمد|لشح|حمد محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

897|oo حمد محمد |ء عربــــى |شيم ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

822729 هلل|د|تـــه ج|مروه طلعتـــ شح ي|بــــ |د|
|لمنى

3|5749 ى |بــــو |حمد |ن |ريم|ن حمد|لعيني  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

7o4979 حمد سنبــــل|هيم |بــــر|حمد محمد | |كليتـــ هندستـــ بــــنه

324768 دل عفيفى بــــيوم|حمد ع| ى شمس حقوق عي 

523445 لسيد محمد مرع|هلل محمد |عبــــد  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

5|2586 عيل|سم|ح |لفتـــ|ن عبــــد |حمد رمض| عه دمنهور|زر

|26939 ى |ي |حمد |لمنعم |حمد مرتـــضى عبــــد |سمي 
عيل|سم

ى شمس حقوق عي 

868o2| س سيدهم جرجس|نه غط|دمي دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

92559 تـــه|لحميد شح|مد عبــــد|جر ح|ه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

5o3|84 بــــو حمود|لسيد |حمد |دل |طمه ع|ف سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8767|| لحميد خليل|لدين عبــــد|م |هلل حس|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

452847 حمد|بــــد محمود |لسيد ع| لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

63226o تـــه عىل|لسيد شح|ن |كريم ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

322345 ء عنتـــر عيس عطيه|ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

46|3|7 هيم|بــــر|هلل |لدين فتـــح |ح |مهند صل |ره طنط|تـــج

293|76 لحبــــسر|مصطفى محمد عىل  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

86o533 لرحيم|د محمد عبــــد|ء فؤ|هن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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755439 لق|لخ|حمد محمد عبــــد|د |جه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

75884|  |حمد |لرحمن |عبــــد 
ى
م|لتـــه|لدسوق لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

44864 لحميد محمد|رق عبــــد |منى ط ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5o958| بــــدين|لع|لسيد زين |حمد محمد | عه دمنهور|زر

|349o4 بــــر|يحن  محمد نرص ج ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

762847 لدكروري|ر |لغف|لدين عبــــد |م |عبــــده حس بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

52o8|3  عبــــد | لي|د
ى
يف شوق لعزيز خليفتـــ|يم عبــــد |لد|رسر سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

693253 حمد|لحليم |تـــم محمد عبــــد |مريم ح لمنصوره|ره |تـــج

8|6o88 د محمد|محمد رجبــــ فؤ ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

688oo5 زى|زى بــــدير غ|يمن غ|رفيده  لمنصوره|عه |زر

443|o6 تـــ حسن محمد عطيتـــ محمد سليم ن|أمي  لشيخ|عه كفر |زر

524|98 لسيد|م عيد عىل محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

283o87 حمد|لصغي  |لنبــــى |د عبــــد|زي ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

29o|8o عيل محمد|سم|بــــ |يه|محمد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

7|o|56 حمد محمود محمد|يه | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|67349 ف|بــــر|مه محمد |س|حبــــيبــــه  هيم رسر لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

5o8882 م مصطفى|م|لمجيد |حمد سعد عبــــد | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

72299 مل|عيل ك|سم|ر سيد |من لفيوم|تـــربــــيتـــ 

649o5o لحميد حسن|لسيد عبــــد |ضى |محمود ر عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

6438o بــــ|لتـــو|حسن عبــــد| جر رض|ه لفيوم|علوم 

5o779| هيم|بــــر|عيل |سم|ن |ريم رمض ن|سو|علوم 

635o8 محمد وجيه محمود عىل ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

643o73 حمد|حسينى منصور | ند سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

635673 لمرشدى|ن |رك فتـــىحي عىلي سليم|تـــبــــ مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

342566 حمد منصور محمد منصور| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

697348 ر عزتـــ فتـــىح محمد مصطفى |من لمنصوره|نوعيتـــ 

925329 وى  |بــــر صديق طنط|لحسن ص|بــــو | ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

4966oo ي
مد موىس|بــــر ح|محمد ص| دئى بــــ دمنهور|د|

476o47 |مل |مه محمد رففى محمد ك|س|ره |س
ىسر|بــــر|ل

سكندريه|ل|بــــ |د|

756|6| ل عزتـــ محمد محمود|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 
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453736 ح عىل|لفتـــ|لسيد عبــــد |م |حس دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|585|2 ى ي|ي هيم|بــــر|رس صبــــح |سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

789o25 حمد|بــــر محمود |ء ج|دع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8||8o7 بــــ|لوه|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد|سلوي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

|67476 ن|حمد عمر|م |مريم هش ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o7o4| لسيد|ن محمود |حلىم نزيه عثــــم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2546|o ف عىل عرفتـــ |عىل  ر|لعط|رسر ن|سو|بــــ |د|

8253|2 لصغي |رس |سمر يوسف ف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

887634 لسيد |د |بــــ معزوز ج|لتـــو|ريمون عبــــد سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7o3765 لسيد يىح محمد محمد متـــولي|ن |مره لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8|o5|8 حمد محمد|لدين |ء |محمد عل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

487889 هيم|بــــر|ل حسن محمد |د جم|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3634|6 در|لق|حمد عبــــد|يوسف محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|8225 ى ممدوح عبــــد  لسويدى|لعظيم |نرمي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

287||| س|لنح|محمود حسن محمود  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|5534 وى|لديبــــ|م |لسل|لرؤف عبــــد |عبــــد | يحن  زكري لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

675o65 للطيف محمد|بــــد عبــــد |ن ع|نوره لمنصوره|عه |زر

437669 لدين|لسيد سعد |لدين |لسيد عزيز|محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

|36o73 ق|لمنعم محمد |ء عبــــد |ول وى|لشر لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

76287 ن عويس|سعيد عطيه شعبــــ لفيوم|لعلوم |ر |د

694434 حمد يوسف|لمهدى |ء سعد محمد |ل| تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

8||8oo لعزيز محمد|جد عبــــد|رحمه م ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

233698 لزهرى|ح |لفتـــ|ح عبــــد|لرحمن صل|عبــــد هره|لق|حقوق 

684544 سط لبــــن|لبــــ|ن عبــــد |ن محمد رمض|يم| لمنصوره|بــــ |د|

784627 لم يوسف|كريم محمد س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

853623 لعظيم|لد سعد عبــــد|ر خ|من ي|بــــ |د|
|لمنى

3572o9 لمنعم|هيم عبــــد|بــــر|ل محمد |مل جم| |بــــ بــــنه|د|

355277 لمطلبــــ|بــــر عبــــد|محمد ص| نور |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

675o39 هلل|لسيد عبــــد |بــــ |لتـــو|م عبــــد |محمود ر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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76o926 قتـــ محمود | حمد|هيم مىك |بــــر|رسر لسويس|معتـــ |علوم ج

7o9635 حمد|ج عىل سيد |لسيد فر|ر |من لمنصوره|ل |طف|ض |ري

833|47  عىلي|سم|
ى ء محمد حسي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

63|24 هلل حسن|زم سعيد حسبــــ |ح معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

||8786 هلل|حمد عبــــد |د |بــــسنتـــ رأفتـــ عو هره|لق|بــــ |د|

643483 حمد|حمد محمد محمود محمد | ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|22599 ي  لسيد حسن|محمد يحن  ن|بــــ حلو|د|

867|4 لدين محمد|ل |ء جل|محمود عل ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

252725 سط عيد|لبــــ|ل عبــــد|منيه جم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|5o62o لسعيد|ح |لفتـــ|لد وليد عبــــد |خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o2353 حمد|لد محمد محفوظ محمد |ء خ|وف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

48|877 ى|د عمر عبــــد |زي لحميد بــــحي  سكندريه|ل|بــــ |د|

5o8687 ز|رم يونس محمد حر|لمك|بــــو|مل |ك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83557o ي|ر
هلل|ده بــــشي  عبــــيد |حم| ئى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4475|9 ى |ل عبــــد |مريم جم حمد|لكريم يسي  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

537222 م|أمل مصطفى عيس محمد عل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|69526 للطيف|حمد مصطفى عبــــد |مصطفى  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

43383o د عبــــيه|لجو|لدين عبــــد |ء |زن بــــه|م |ره طنط|تـــج

274345 لرحمن|صبــــرى يىح صديق عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

792|73 حد|لو|حمد عبــــد|جح محمود |ن ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

2|3o49 ف محمد رش|سلىم  لرحمن عىل|د عبــــد |رسر ن|حقوق حلو

6|7997 ى|م|ل|هبــــه  م يوسف عشر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

84335 ى رمض|شيم ن|ء محمد حسي  علوم بــــنى سويف

34o779 ص|لغو|ل |لع|دتـــ محمد محمد عبــــد|مي ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

78|547 ح محمد|هر صل|ء م|رس| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|64224 لسيد حفنى|حمد |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

63o58 ن بــــسخرون موىس|سهي  سمع ره بــــنى سويف|تـــج

222844 ى|لفتـــ|رس عبــــد|ل ي|بــــل ح حسي  منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

286748 م|هيم عل|بــــر|م |ح عل|لفتـــ|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 
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443|7| يد |بــــو|لسيد |ح |نىح  مصبــــ| ى لمغنى|لي  لشيخ|بــــ كفر |د|

2|6o97 حمد طلبــــه|حمد محمود |ميمه | ى شمس| لسن عي 

87oo78 لكريم|حمد عبــــد|رق محمد |محمد ط ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

334674 لففى|لنبــــى محمد |هيم عبــــد|بــــر|هلل |عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

62748 ح|لفتـــ|فتـــ نبــــيل عبــــد |ريم ر علوم بــــنى سويف

83499 ى |زي هيم جودتـــ|بــــر|د عشر ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

324|66 يمن حسنى محمد|عمر  ن|حقوق حلو

77774 ليش|بــــو|ج |حمد فريد فر| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|74865 هلل عدلي سعيد|لمعتـــز بــــ|سلىم  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

225875 د|ج حم|محمود رأفتـــ فر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

377o6 لدمنهوري|لد محمد |محمد خ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

55525 حمد|حمد سيد |ن |نوره ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

699oo8 لبــــيىل|لعزيز |لبــــيىل عبــــد |لبــــيىل محمد | لمنصوره|ره |تـــج

62448o مد محمود|ندى ثــــروتـــ محمد ح ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8|798 ره حمدى محمد منصور|س ي للفن|
|دق قن|لفنى

338868 ى|جر ط|ه رق فتـــىح طه حسي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

||89|o هلل| |هيم عط|بــــر|رحمه سمي   ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4957|6 يع|ن محمد ط|محمد بــــدوى حس ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6224|8 هيم سليم|بــــر|ن |هيم عثــــم|بــــر| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

676746 مد|لدين ح|ل |مد محمد كم|بــــدر ح ره بــــور سعيد|تـــج

6|o|2| هيم شتـــله|بــــر|م محمد |هش هره|لق|لعلوم ج |ر |د

485685 ن|م سليم|م|لمنعم |مد عبــــد|حبــــيبــــتـــ ح ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

22968 ل|لع|ل عبــــد |لع|هلل محمود عبــــد |عبــــد  ن|حقوق حلو

758456 ى هلل مكسيموس| |نصيف عط| مي  زيق|لزق|حقوق 

5o978| عيل|سم|حسن صبــــىح محمود محمد  عه دمنهور|زر

3||933 ن|مل دمي|نس نبــــيل ك|ن ى شمس علوم عي 

758847 ن|للطيف حمد|هد عبــــد |لرحمن مج|عبــــد  لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

896452 للطيف |ح عبــــد|ء حسن صل|رس| سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

8439o9 ى |ي حمد|مه محمد |س|سمي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى
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68|726 ي|بــــ |لتـــو|لمنعم عبــــد |محمد محمد عبــــد  لموج  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

28658| حمد|هيم |بــــر|رضوه رفعتـــ محمد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

546638 دل محمود يوسف|مروتـــ ع بــــ دمنهور|د|

8276o4 لنعيم|لنبــــي عبــــد|شور عبــــد|ر ع|من ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

|65937 لدين عىل محمد|د |حمد عم| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

8o2799 ي عبــــد|لدين ن|حمد مىحي | م|لسل|ج  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

479684 هيم|بــــر|حمد عيد زىك |يحن   سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

86844| ي 
ي محمد|مصطفى

ي حفنى
لدوىسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77423o هيم|بــــر|لمطلبــــ |لسيد عبــــد |محمد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

9o32o5 يد محمد |بــــو|جر محمد |ه ى لي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

48993| للطيف زيتـــون|ء زين محمد عبــــد |ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2o8o8  
ى
وس|ندر|سوسنه عزيز شوق لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

626484 زق جمعه|لر|لمنعم عبــــد|ء محمود عبــــد |ل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7|2|4 لسميع محمد|لد عبــــد|جر خ|ه لفيوم|بــــ |د|

886|83 لمقصود محمود |حمد عبــــد|محمود  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

825836 زي|لدين بــــدوي غ|ء|عل| ر|ي |نوعيتـــ فنيه قن

46o8o5 بــــو بــــكر محمد طيبــــتـــ|لد |خ |صيدله طنط

|3555o يفه عىل محمد محمد رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

68685| ع|لرف|ن |لسيد جمعه بــــدر|محمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

236662 محمد| لدين حلىم زكري|حبــــيبــــه نرص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3273|8 لحق|حبــــيبــــتـــ محمد مبــــروك عبــــد ى شمس| لسن عي 

||5|85 نوس|لبــــي  ف|در |ن| رين|م ى شمس|تـــج ره عي 

489754 هر|لظ|مد عبــــد |لد ح|جر خ|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|83o9 بــــو عطيه|ر محمد |فتـــىحي فتـــىحي مختـــ ط|حقوق دمي

264893 ء نجيبــــ شكرى كرشه|شيم | معهد فنى تـــمريض بــــنه

9|o583 حمد محمد |شم |لد ه|حمد خ|ئل |ن ج|ره سوه|تـــج

387o6 ى محمد مصطفى عبــــد |ي لزندج|لحميد |سمي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

54272 زق|لر|حمد عبــــد |طف |محمود ع ره بــــنى سويف|تـــج

235829 قوتـــ|مح فوزى ي|سلىم س ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

85o868 لسيد مسعود عليوه|ر محمود |من سيوط|حقوق 

236878 ى عص ويسي|لبــــسط|م لطفى محمد |نرمي  هره|لق|ره |تـــج
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2327o2 مل سعد|ء سعد ك|سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|8657 ى س|لم |س لم  |حمد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|753| د|لجو|تـــ عبــــد |لشح|د |لجو|لد محمد عبــــد |خ لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

322845 ى  يمن محمد محمود|حني  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

57756 ى محمد|لجو|ن عبــــد |حس| د حسي  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

542369  فرج |سيمون عم
ى
هلل مرقص|د شوق ريتـــ|لنوبــــ|تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش

 ج دمنهور

|6oo7 ي
لدين محمد|دل سيف |ع| دئى ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

|22o88 |هلل محمد عوده |لمعتـــز عبــــد |هيم محمد |بــــر|
لجمل

ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

9o9423 ل |لع|ن عبــــد|م شعبــــ|بــــ عص|رح ج|عه سوه|زر

4o3463 لسيد|ره سعيد طه طه |ي سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

62|492 ن شعيبــــ|لسيد عثــــم|محمد | رن ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

68o394 للـه|حمد عوض |ن |ل رمض|محمد جم لمنصوره|عه |زر

83986o هلل|ل تـــوفيق عبــــد|ء كم|سم| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

45o373 يف |مع هيم محمد مشعل|بــــر|ذ رسر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|5o76| لح|محمود مصطفى فرغىل ص هره|لق|هندستـــ 

3|78o4 فتـــىحي محمد فتـــىحي فهىمي ى شمس|تـــج ره عي 

|5o69 لم|حمد محمد س|رس |محمد ي هره|لق|حقوق 

446376 د متـــول محمد غريبــــ|رس عم|ي سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

52||2 حمد|حمد سيد |سلىم  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8944o4 لحميد حموده |مل عبــــد|مصطفى ك سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

835893 ى محمود محمد|من ر حسي  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

22|7o| ئى محمد سويف|دهم ه| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

3276o5 حمد محمد يونس|مريم  ى شمس|د| بــــ عي 

769o|8 صبــــيح|ح |هيم مقبــــول صبــــ|بــــر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

7o6722 لمتـــول|طف حمدى محمود |حمدى ع ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8||558 سم عىلي|لق|بــــو|ن محمد |هبــــه رمض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|2o53 حمد|ط |حمد بــــلع|هلل |عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى
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78|o64 م|لسل|محمد سعد محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

42|33 م محمد|م|لد |ئى خ|م| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||5o49 ف شح| |ري|م ل|تـــتـــ غ|رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

327o65 لدين محمود يوسف|منيتـــ عز | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7oo574 دل محمد خليفه عىل|ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

536829 لجزيرى|لسيد |محمد حسن  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

62378o ي |سهيله محمد 
ى
ى عيد|حمد شوق مي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

35||66 حمد عىل|لحميد |حمد عبــــد|عمر  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|6458o حمد محمود|محمود مجدى  ن|سو|بــــ |د|

|67|78 لحليم|لق عبــــد |لخ|م عبــــد |ن ضي|نوره ن|معهد فنى تـــمريض حلو

465|39 |ح صف|لفتـــ|مل عبــــد|حمد محمد محمد ك| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

36o663 ف سعيد محمد |عمر  لسيد مبــــروك|رسر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|453|5 حمد محمد|لدين |محمد عز  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8863|4 لعظيم محمد |حمد محمد عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

77o732 بــــع|لغنى ر|لحميد عبــــد|هيم عبــــد |بــــر|ئى |م| زيق|لزق|نوعيتـــ 

242654 ن|ن حسن زي|محمد سعيد رمض ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

836657 لدين|حمد نور |لمنعم |ء عبــــد|شيم دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

273o59 ج  حسن|تـــ حج|رضوى عرف لسويس|معتـــ |علوم ج

648494 م محمد|لسل|لدين عبــــد|م |دل عص|ع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o|524 ى|م ج|لسل|متـــول عبــــد | ء رض|سم| هي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

646333 لرصدى|حمد عبــــده |ره |س ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

535358 للطيف|حمد محمد مصطفى محمود عبــــد | ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

|42o56 حمد محمد مصبــــح|لرحمن |محمد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

282|78 ى|مر محمود |س حمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

853488 بــــي|زينبــــ حمدي يوسف عر دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

4|657| ئى|لفرج|هيم |بــــر|محمد رزق محمد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3262| عيل محمد|سم|تـــه |حمد شح| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|o556 وى|خن|ل|حمد محمود |بــــ مصطفى |شه |بــــ طنط|د|

476958 ى محمد محمد خليفه عوض حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

762895 ن|دل منصور رجبــــ رمض|حمد ع| ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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9||66| حمد محمد |بــــر |ء ص|رس| ج|تـــربــــيتـــ سوه

265o69 هيم|بــــر|حمد |ن محمد |محمد رمض |ره بــــنه|تـــج

7758o لرحيم|م عبــــد |م|حبــــيبــــتـــ محمد  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

823|85 ه عبــــد| عيل|سم|بــــ محمد |لتـــو|مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

34o|23 ل|لع|لسيد عبــــد|حمد محمد |محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

76|29o د سيد|لجو|نعمه فتـــىح عبــــد  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

373|98 دى|له|دى بــــدير عبــــد|له|كريم عبــــد سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

8|244| لرحيم محمد|لحليم عبــــد|ء عبــــد|رس| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

834738 رك محمد|لخي  مبــــ|طه عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

85oo63 ف |محمد  لحسن محمد|بــــو|رسر لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

342o2o وى سعيد غريبــــ|ريم غريبــــ طنط ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

492352 شد عيس|لرحمن عىل عىل ر|عبــــد ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

523343 حمد|ل محمد |هيم محمد جل|بــــر| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

758857 لعزيز|هلل وليد محمد عبــــد|عبــــد  لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

3672|9 ح|لسعيد صبــــ|هيم سعد |بــــر|سعيد  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

42|766 ى محمد هم م|محمد حمدى محمد خي  معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

6968o5 ده حموده بــــدر|حمد حم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|7889o دم|لدين محمود رجبــــ عتـــيق |م |حس تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

634493 ي|عبــــد
ى
|ض فكرى عر|هلل ق

ى
ق زيق|لزق|ره |تـــج

3|647o م عىلي|لسل|يتـــ سيد عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

69842 ج|عزه محمد مرصى فر ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

|668o4 يمن محمد مني |منه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

697742 ن طه محمد|ن رمض|رو لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

875948 مر يوسف قسطندي |فرويد س ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

3286o5 لدين محمد|ل |ء رزق جل|بــــر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3536|9 لم|هيم سيد س|بــــر|لدين |م  |محمود حس ى شمس علوم عي 

2439o| عيل|سم|هدى محمد محجوبــــ  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

628o57 عود|بــــو بــــكر محمد حسن ق|حمدى  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

5o98|o م زهي  عوض نعيم حبــــيبــــ|عص علوم دمنهور
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4o397o حمد|روق |رس ف|ن ي|مرو سكندريه|ل|ره |تـــج

355272 بــــ عىل|ندى عىل غل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7|325| ى  ى|يمن |نرمي  لسيد حسي  لمنصوره|عه |زر

23o787 عزيز نبــــيل نخيل بــــخيتـــ لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

832oo3 لسيد|لمنعم |ن صفوتـــ عبــــد|حن دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7573o7 ف|ل س|جل| دين م مشر عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

|58424 ن|د سعيد محمد زي|سع تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

2688o| لخول|لد عىل |مروه خ ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

9oo549 لسيد |مي  |ل|حمد |ء |ل| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

432292 لشوبــــرى|هيم |بــــر|ر محمود |من |ره طنط|تـــج

345574 حمد سليم|ح |ء صل|رس| عه مشتـــهر|زر

|3787o ى|عىل عبــــد  لحكيم محمود حسي  ى شمس هندستـــ عي 

69||o5 بــــر منتـــرص|لعظيم ج|بــــر عبــــد |لعظيم ج|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

358652 ى فريد ممدوح فوزى|ج كلي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

268|86 يم|لد|حمد عبــــد|لسيد |هيم |بــــر|محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

5|2o62 ي|هيم |بــــر|ج  |حمد ن|
ى
ض|حمد ق |عه طنط|زر

8o7o28 لسيد محمد|حمد |زينبــــ  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

779|9 هيم|بــــر|هلل |ل عبــــد |مصطفى جم هره|لق|حقوق 

53527o ي ل|ء سمي  محمد |سم|
ى|لحسينى شي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

36555| محمد عرفه سيد محمود رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

|6|o4| فظ|لح|ره محمود محمد عبــــد |س عه مشتـــهر|زر

9|9968 ن فرج |ده رجبــــ شعبــــ|غ ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

79oo|6 د|لحق محمد ج|ء يوسف عبــــد |رس| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6394|9 ن|عيل منصور سليم|سم|د |ود قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

8|73|3 هلل|لكريم عبــــد| |عيل عط|سم|ن |مرو حقوق بــــنى سويف

4||787 د محمد غنيم|لجو|لسعيد عبــــد|م |سل| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

884228 دق |هيم سيد ص|بــــر|ن |نوره سيوط|تـــربــــيتـــ 

495|| هلل عىل قرئى|د حسبــــ |فؤ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

324o78 حمد محمود|حمد محمد | ى شمس|تـــج ره عي 
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6o5237 ى|لغنى حسن |روضه حسن عبــــد  لمسي  |بــــ طنط|د|

759572 حمد خليل|رضوى محمد  لسويس|هندستـــ 

6o|983 ه | ل عوده|لع|ن عبــــد |عيل سليم|سم|مي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

22|66| حمد|عيس محمد عيس  ن|بــــ حلو|د|

322786 عيل محمد بــــخيتـــ|سم|ء |رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|68388 فيلبــــس| مجدي حن| جولي هره|لق|حقوق 

269o67 هيم|بــــر|بــــ زىك |يه|رحمه  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|53578 ي|طمه خميس سيد فرج|ف
ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|44637 لدين موىس|محمود محمد علم  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

89|787 حمد |لرحمن محمد |ميمه عبــــد| سيوط|ره |تـــج

24737o لعزبــــه|در |لق|محمود محمد عبــــد هره|لق|م |عل|

64o53o لمطلبــــ حسينى|حمد عبــــد |عبــــده  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

434456 ندي صديق محمد صديق لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

679784 لمنعم عبــــده محمد عىل|محمود عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

878|77 ىط  |لع|تـــه عبــــد|يمن شح|يمنى  سيوط|بــــ |د|

6|656 لحميد سيد|ل عبــــد |ء كم|لىمي |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

9|4774 لجيد عىل محمد  |م عبــــد|ريه لمنصوره|حقوق 

26387o لليثــــى|شم |رق ه|بــــسنتـــ ط ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7o|667 حمد زىك يوسف|مح |يدى س|ه لمنصوره|حقوق 

|22o44 لعزيز|طمه نبــــيل محمد عبــــد |ف ى شمس|د| بــــ عي 

7|o574 ويه|لمهدى كر|ء نبــــيل محمد منصور |شيم ى شمس طبــــ عي 

5|7||7 لوكيل|يمن محمود |جر |ه ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|5|377 حمد|ه ممدوح محمد |م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

35|545 شم عىل|حمد سيد ه| قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

26o|8o ل عىل فرج|رحمه جم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2459o6 ئى|لزرق|رق محمد |محمد ط ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

335||7 ى محمد حسن|ي ى حسي  سمي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

67o93 بــــ|مروتـــ ربــــيع عىل خط لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

46|646 لسيد تـــوحيد يوسف|تـــوحيد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

25859o شد|ل ر|لع|دل عبــــد|هلل ع|عبــــد ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |
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2265|o تـــم نظىم سيد محمد|حمد ح| هره|لق|ره |تـــج

|747o9 حمد فرج|عيل طه محمد |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

68|o42 ى سعيد|محمد يحن  محمد حس ني  لمنصوره|ره |تـــج

9ooo|2 لسيد حسن |حمد |م |سل| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

476|35 هيم عىل عىل فليفل|بــــر|يه | م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

8|8735 وس|ر منصور فرج تـــ|من ورصى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

425427 هلل مبــــروك حسن|هلل حسن عبــــد |منه  سكندريه|ل|علوم 

|75|o3 ن|لمنعم طه سليم|مجد عبــــد |هلل محمد |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o969| لعجىم|حمد |حمد محمود وجيه فتـــوح محمد | لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

6333o2 ى رفعتـــ محمد رجبــــ عبــــد  للطيف|حسي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

3|||42 ى محمد|مي  | لعربــــي عنتـــر حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

6|757| بــــىل|لغر|م محمد |ره هش|س ط|بــــ دمي|د|

335965 ء محمد عىل محمد|رس| سيه|نوعيتـــ عبــــ

8626|5 لمنعم عمر محمد|ره عبــــد|س ن|سو|بــــ |د|

|75696 هيم محمد|بــــر|محمد سعيد  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

6o4|22 محمد صبــــىحي محمد مبــــروك لمنصوره|بــــ |د|

28|749 يف  حمد درويش|عمر رسر ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

453o6 حمد محمود|لح |محمد ص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|65949 حمد|لرحمن |محمد حلىم عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

45|oo بــــر|سط ج|لبــــ|زينتـــ فتـــوح عبــــد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

32oo88 حمد|مل طه |محمد  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

67||3 جر حمدى قطبــــ سيد|ه لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|54482 لدين محمود محمد|ح |لرحمن صل|عبــــد  ى شمس حقوق عي 

335889 حسن منصور| ليىلي رض ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

7oo|86 شم|بــــو ه|ن |ندى محمد عثــــم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

849975 ى|ي  سعيد عىلي حسي 
ى سمي  ي صىح 

سيوط|معهد فنى

845837 ف شعبــــ|حمد | ن فهىمي|رسر ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|492|o ء حسن عبــــد |ه| هن نه|للطيف قل|ئى  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

5o42o7 خلود عىل محمد عىل محمد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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489264 رص سيف ربــــيع بــــهنسي|ن| دين بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

639938 حمد حسن|لسيد |لدين |نشين بــــدر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

25|43| لبــــيبــــ جميل لبــــيبــــ محمد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

48o796 ى مصطفى|ء س|ل| ى حسي  مح حسي  سكندريه|ل|حقوق 

8o5o7 هيم|بــــر|يه حمزه رجبــــ حمزه | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

463o3 ن محمد عويس|عبــــده رمض هره|لق|حقوق 

56938 ي |
م|م|يتـــ سيد قرئى بــــ بــــنى سويف|د|

69966o حمد|لسيد |هيم محمد |بــــر|محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

759498 هيم|بــــر|طمه عىل محمد عىل |ف ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

8|o6o| ي|ء ص|شيم ي محمد عشر
ى
ق ي|نوعيتـــ 

|لمنى

63468| لشحنه|بــــوزيد يوسف |حمد |حمد | لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

427|36 لروينى|لسيد عىل حسينى |ريم  سكندريه|ل|علوم 

225526 ن وليد عىل حسن| مي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

7o47o6 لعظيم بــــدوى عرفه|ن يحن  عبــــد |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

89|297 مه حسن خلف  |رغده سل سيوط|ره |تـــج

426o24 ي مختـــ ى خي  ي محمد|حني 
ر حبــــسر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

6|22|3 ى عبــــد يم|لد|ح خليل عبــــد|لفتـــ|ملكه حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|39|3| خلود محمد عرفه حسن ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

698848 ى|هيم حس|بــــر|م |م|ل|تـــن فريد |ف ني  طبــــ بــــورسعيد

9o|547 حمد |لسيد عىل |يه | ج|علوم سوه

7668|o ن|حمد عثــــم|لم |هيم س|بــــر|حمد | هندستـــ بــــور سعيد

295442 ى محمود محمد عبــــد|ي لرحيم|سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

75387 رص عىل عىل|حمد ن| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

6237o2 ح|ىطي مفتـــ|لمع|هيم أبــــو |أحمد محمد إبــــر ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

56oo7 ف شعبــــ|رضوتـــ  ن عىل|رسر لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

5o|428 |للطيف محمد ند|هر عبــــد|حمد ط| سكندريه|ل|بــــ |د|

285472 ن صديق|رس شعبــــ|ي| ر|ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

329263 وى|لشعر|دق |لص|م عبــــد|عص| رن |بــــ بــــنه|د|

4|7958 ل|وى هل|عىل هند| نور ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

||5395 ن محمد عىل|بــــ شعبــــ|يه|نسيه |بــــ هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|
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679447 لسيد|لسيد عوض |هيم |بــــر|نجوى  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

255937 يد|مر ز|لمرىس ع|حمد | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

2828o8 ع|لسبــــ|لمنعم |عبــــي  عمرو حسن عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

845628 لعزيز محمد محمود|محمد عبــــد ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

5||686 ى |عمر محمد رمض بــــوعيس|ن حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8496o6 ه محمد عبــــ| د|دي ج|مي  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

776777 لسيد أحمد|ر محمد عىل |من زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

235466 ء حسن قبــــيص|محمد عل ن|سو|بــــ |د|

499o9 ئى موىس|يوبــــ كيل|محمد  ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

482235  يوسف |لش|محمد عبــــد 
ى
ن|هيم عف|بــــر|ق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

338o9o ى نبــــيل عطيتـــ لبــــيبــــ| مي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o4336 ى ئيل بــــسخرون|ود رزق ميخ|د| روجي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

478847 لرحمن|حمد محمد محمد عبــــد |محمود  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

5|6636 ى م|سعد | رتـــ رض|س ذن|مي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

8|524o هيم|بــــر|عيل |سم|يه نزيه | ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

5o|623 بــــ|لش|عيل محمد عىل |سم|طمتـــ |ف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

2|66o8 مد|تـــم محمود ح|محمود ح لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

8|8869 م محمود محمد|هش| دين ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|42|37 تـــ|ر شح|لستـــ|دهم مجدى عبــــد | ن|حقوق حلو

68664o لنبــــي|لسيد عبــــد |لحسينى |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34|58 للطيف|رتـــ فخري فوزي عبــــد |س كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

443o35 ي عبــــد|لبــــ|ن عبــــد|يم|
ى
ي |لبــــ|ق

ى
بــــوشعيشع|ق لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

9o3||4 ل |لع|مر محمد عبــــد|يه ع| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

347o55 س|محمد فتـــىح محمد عبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

235|89 |لعل|بــــو|ح |حسن محمد صل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

68o45o لسيد سعد|لسيد |ن |محمد كريم عثــــم لمنصوره|هندستـــ 

48oo42 د محمد سعد سليم بــــصلتـــ|زي ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

|9|84 تـــم ممدوح محمد|ريم ح دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

35o546 س مصطفى|هيم عبــــ|بــــر|مل | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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79|||3 لحفيظ|ىط عبــــد |لع|حمد عبــــد |يزه |ف زيق|لزق|بــــ |د|

227378 جورى|لبــــ|در |لق|لسعيد عبــــد |رق |محمود ط ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

4o4|26 لسيد|حمد حسن محمد |يمن | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o4325 ن وحيد متـــول محمد متـــول|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

|3|oo2 عىلي| غ|لم |هر س|حمد م| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

86|735 ن|لعزيز حمد|رم عبــــد|لمك|بــــو|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|84|7 ى سليم   ى فوزى حسي  حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33o989 د محمد غنيىم|ن فؤ|يم| |نوعيتـــ بــــنه

69|964 يس|لعزيز ح|محمد حسن عبــــد  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

682|| مروه رجبــــ محمد عبــــد ربــــه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

6oo5|2 ف|لستـــ|دتـــ محمد عبــــد|هيم حم|بــــر| ر مشر |صيدله طنط

62|2o3 هيم متـــول|بــــر|ء متـــول |زهر ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

5|2399 ف أحمد عبــــد | لمقصود عوض|حمد أرسر عه دمنهور|زر

5o2o85 لسيد|بــــوزيد |م محمود |مه عص|س| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

75|497 لدين محمد نحل|ح |لدين محمد صل|بــــ |شه ره بــــور سعيد|تـــج

2667oo ودن|ل|ر |لغف|رص محمد عبــــد|لن|عبــــد| ند ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7776|3 ى ضىح حمدى سعد عىلي حسني  زيق|لزق|علوم 

49|293 يبــــ|هيم  بــــر|بــــر|لصمد |رتـــ محمود عبــــد |س تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

453327 حمد|مح محمد محمد |محمد س لشيخ|هندستـــ كفر 

7o4536 مد محمود محمد|ح ح|حمد صل| زيق|لزق|ره |تـــج

4949oo روق عيد|م ف|حمد عص| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3554|o ء عىل عمر|ر عل|من |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

55336 ي عبــــد |
بــــ|لوه|حمد محمد قرئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

27|874  عبــــد |هدير و
ى
ن|لحميد سليم|ئل شوق لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|45367 هيم شكرى محمد عىل|بــــر| هره|لق|ره |تـــج

32262 حمد|سم عىل |عىل ق ى شمس| لسن عي 

7859o8 هلل|عيل عبــــد |سم|لمنعم |هلل محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26o658 د|بــــ حم|لوه|زينبــــ عزتـــ عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

228843 مريم سمي  بــــخيتـــ شنوده ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|46oo تـــ|يمن حسن عرف|رس محمد | كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|
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2553|9 م|لسل|لم فضل عبــــد|ره س|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

338788 ج|هيم محمد فر|بــــر|ن |رمض| نور |ره بــــنه|تـــج

64|994 محمد محمود| ء زكري|أل زيق|لزق|حقوق 

247523 شور|لسيد مصيلىح ع|لرحمن |عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

899456 ى |حمد حسونه عبــــد| لرحمن حسي  ج|ره سوه|تـــج

6827|2 رثــــ شلبــــى|لو|يه مني  عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

43357| در  زغلول|لق|دى عبــــد |له|فتـــ عبــــد|محمد ر |حقوق طنط

77467| م|عيل محمد تـــه|سم|ل حمدى محمد |من زيق|لزق|صيدله 

682223 وي|لعشم|روق |حبــــيبــــه محمد ف لمنصوره|علوم 

772689 لسيد محمد زيد|حمد سعد | زيق|لزق|صيدله 

858247 ى |لدين ي|ح |لرحمن محمدصل|عبــــد سي 
لرحمن|عبــــد

ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|6|o26 لسميع حسن|هيم محمود عبــــد |بــــر|يه | لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

24oo85 وى|حمد حسن محمود مك|محمد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o943| ي |ن |ن أحمد رضو|إيم
لبــــردويل|لحسينى لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5|87o2 مخ|لر|لسيد|آيتـــ محمود محمد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

49||94 وق مجدى محمد  مه|حمد سل|رسر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

3456o5 ى   حسي 
لفحل|مروتـــ محمد مصطفى ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 

معهد فنى
شمس

3o62| وق  ن|يمن جوده عثــــم|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

344o89 ى|لسل|يمن عبــــد| م محمد سعيد حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|52|| ن خميس نعيم محمد أبــــو حلو|نوره بــــ دمنهور|د|

786695 ن ن|لم|دق محمد مصطفى س|ص| مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

743|o لسيد ذىك منصور| |سن هره|لق|لعلوم ج |ر |د

93535 هيم عمر|بــــر|حمد |حمد يوسف | كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

63676o حمد|لسيد عبــــده سيد |حسن مجدى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43o525 د|لسيد محمود حم|د |ء حم|ول |ره طنط|تـــج

6o5876 زى|لم غ|ء محمد س|ول |بــــ طنط|د|

634285 لعزيز|روق عبــــد|لرؤف ف|بــــ عبــــد|رح زيق|لزق|حقوق 

5|9452 وى|لشن|لحكيم |ن عبــــد |زم رمض|ل ح|فري ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6|7|67 ه  حمد هيكل|مه |س|ني  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7879o| عيل|سم|دل محمد |لرحمن محمد ع|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر
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856o8 عيل|سم|ن عوض |سلوى رمض لفيوم|بــــ |د|

2684o6 شم|شم مصطفى ه|محمد ه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

423424 لسيد|مح سيدهم يوسف عبــــد |رى س|م سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

834|o5 سط محمد محمود|لبــــ|عبــــد| ند ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

367682 ر|لجز|حمد خليل |لسيد |محمد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52|339 تـــ ذكري| ش|هلل قرو|د|سعد محمد ج| مي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

68|742 ز|لبــــ|وى عىل |لشبــــر|در محمد محمد |ن ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

8|5725 نوس صليبــــ|بــــر ف|رجو ج|م ره بــــنى سويف|تـــج

2|3|9| للطيف|هلل مجدى فتـــىح عبــــد|منه  ى شمس|د| بــــ عي 

8933o| تـــه |حمد شح|ح |م صل|حس سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

232249 حمد|م |لسل|هلل مجدى عبــــد|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

637|36 رس بــــيوم محمد متـــول|صبــــرى ي زيق|لزق|بــــ |د|

435o|| لعزيز رزق|حمد محمد نجيبــــ عبــــد| |علوم طنط

884|7| لموجود |حمد وفدى فهىم عبــــد| سيوط|ره |تـــج

82|877 مه|سحق سل|فتـــ |ر| رين|م ي|هندستـــ 
|لمنى

5264|7 ن|ن محمد رضو|م سيد رضو|سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2762| ى عثــــم|ي ن|ن يحن  عثــــم|سمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

353357 بــــو رسيع|لرحمن |محمد مسعد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|5o527 حمد|هلل |دل عبــــد |محمد ع ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

52o532 ين محمد عبــــد ود|ح د|لفتـــ|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

78o6o6 بــــينى|مه مصطفى |س|مصطفى  لشر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

|63548 لرحمن|ن محمود عبــــد |بــــ زيد|رح ى شمس|زر عه عي 

443567 س|لىح عبــــ|ء محمد عبــــد|رس| لشيخ|علوم كفر 

424347 عيل|سم|حمد بــــكر محمد |لؤى  سكندريه|ل|طبــــ 

449568 لرحيم|لغفور عبــــد |حمد عبــــد |يوسف مصطفى  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

5|4856 ن|لم سليم|ورى س|رفيدتـــ أيمن مغ بــــ دمنهور|د|

|5o|8 ي حسن|زم محمد ن|تـــغريد ح ج  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|3777 بــــ|هلل محمود محروس محمود دي|عبــــد لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

79|592 لسميع|هلل عبــــد|ن عبــــد |ء شعبــــ|رس| لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 
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849866 وي عىلي|جر ممدوح سعد|ه لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

|48939 س عرفه|م عبــــ|رحمه س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3483o5 ى خط|ل| ر|بــــ نو|ء حسي  |حقوق بــــنه

35262o لمحمدى|م |لسل|لد عبــــد|حمد خ| ى شمس|د| بــــ عي 

34326 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|مصطفى  ى شمس|تـــج ره عي 

6922| حمد|يه محروس جمعه | لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

75o952  سيد عىلي|يه|
ى
بــــ شوق عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

42o485 لشيخ|حمد |هيم |بــــر|حمد |ن |ريم|ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5778o ي |هيم عبــــد |بــــر|سمر 
هيم|بــــر|لعظيم مصطفى لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 

بــــ موجه|نتـــس|/سويف

774539 وى|لنبــــر|ن حسن محمد محمد عىل |نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

866|28 لمجد|بــــو|محمد عطيتـــو فهىمي  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

2|739o بــــر|يق ج|يمنى مجدى ف هره|لق|حقوق 

9|8627 حمد محمد |حمد محمود | سيوط|طبــــ 

227o8o عيل|سم|لسيد محمود |محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

62o9o9 هلل طه|حمد محمد عبــــد|جر |ه ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

||8724 مر|د يوسف عىل ع|محمد عم ى شمس صيدله عي 

3o|o6 ء سيد محمد سيف|لزهر|طمه |ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5o635o هلل فرج|ل مرىس عبــــد |كم| لي|د سكندريه|ل|عه |زر

226797 حمد محمد سيد|رق |ط تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

22372| وق جوده جمعه عبــــ س|رسر هره|لق|عه |زر

7|5582 ى حس|دل حس|عمر ع ى حسي  ى|ني  ني  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7752oo ى|لعزيز عبــــد |عمر عبــــد  لعزيز حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o3o4| لسيد |ر بــــخيتـــ صبــــره |عم |ج طبــــيع قن|عل

225534  عبــــد|ندى تـــ
ى
لعزيزحسن|مر شوق هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

8o5279 ي شخلول عط|بــــيشوي ه
هلل| |ئى ي|طبــــ 

|لمنى

753364 لعربــــى|محمد سيد محمد  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

8486|4 ى|ك فتـــىحي سعيد محروس| رمي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

93546 يف عبــــد  هلل حسن حنبــــل|عمرو رسر د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

84889| صبــــرين محمد موىسي محمد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

369447 هر محمد فتـــىح سليم|سمر م ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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835899 ممد|تـــ محمد ح|نرصه شح دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

637346 حمد محمد|طمه عطيه عىل |ف زيق|لزق|طبــــ 

|625o8 د طه محمد طه|زي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

838296 حمد|م |م|لد |صم خ|ع دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

695947 بــــى|لشنه|هيم |بــــر|هيم حسن |بــــر|حسن  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

|29673 عزيز معوض عزيز معوض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

48654| ء حسن محمد حسن|حمد عل| |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

333|58 |لعليم |مصطفى عبــــد
ى
لسيد دسوق ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|3|23o ىط|لع|روق عبــــد |بــــ ف|محمد مه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|8586 غبــــ محمد|ء عىلي محمد ر|شيم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5o3239 تـــ ي لسيد مرىس مقبــــل|رس |ني  سكندريه|ل|ره |تـــج

449559 حمد حمد|م سيد|لسل|مر رسىم عبــــد|مصطفى تـــ ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

79|559 ى مسلم|بــــر|ء |سم| هيم مسلم حسي  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

435975 عيل|سم|بــــر محمد |سهيله ص لشيخ|تـــمريض كفر 

2|5392 سكندر|ك |هر مل|م| رين|م ن|بــــ حلو|د|

442379 ف عىل ع|عىل  ج|هيم تـــ|بــــر|رف |رسر لشيخ|تـــمريض كفر 

33|342 ى|يد بــــ|ح ق|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|رتـــ |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

49262|  مصطفى قطبــــ|فريد 
ى
حمد شوق بــــ دمنهور|د|

8786o4 حمد |ح |لفتـــ|لمصطفى عبــــد|سيد محمد  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

34784o لح|لد حسن حسن ص|خ |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3||282 در بــــسيوئى محمد|لق|رس عبــــد|ن ي|رو ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

359o53 لح|لسيد ص|لح محمد |حمد ص| ى شمس|تـــج ره عي 

53o326 رتـــ|حد عم|لو|رتـــ رأفتـــ عبــــد |س ريتـــ|لنوبــــ|تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
 ج دمنهور

322464 هيم فرج|بــــر|م محمود |مروتـــ عص هره|لق|عه |زر

3|852| هلل سند|سمي  عبــــد| رين|م ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

85o429 لجيد|حمد عبــــد|محمود محمد  سيوط|ره |تـــج

645o26  زغلول |حس
ى
لمرىس يوسف|م شوق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 

 مريوط

263874  يحن  محمد سل
م|تـــفى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

847|5| حمد عىلي|ء محمد |سم| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 
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5oo5| عمرو محمد عىل طه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

357o|6 ف عبــــد|هلل |عبــــد هلل سعد محمد|رسر |ره بــــنه|تـــج

|36685 لغيط|بــــو |لسعيد |ن حلىم |نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34338o حمد محمد|محمد محمود  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|273|| لغنى|ن منس عبــــد |ن محمد رمض|رو هره|لق|م |عل|

86427o تـــ حليم بــــندري|نسي نش|ن ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|765o| يش|لسيد محمد ع|بــــ |ه|يه | ن|تـــربــــيتـــ حلو

8532|9 دق|د حبــــيبــــ ص|نه ميل|دمي ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

6|3||2 لسيس|حمد |لمقصود |ل عبــــد |له جم|ه |بــــ طنط|د|

792|87 لسيد|رص محمد |لن|سحر عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

|34465 حمد|بــــ |لتـــو|حمد عبــــد | |رن ى شمس حقوق عي 

266854 هيم وهيبــــى|بــــر|لحليم |لسعيد عبــــد |م |وس ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

27o7o4 لكوم|لشكور |هلل عبــــد |هلل محمد عبــــد|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

626456 ن خليل|هيم عثــــم|بــــر|ندى حسن  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

696|8 حمد سعيد|لنبــــى |حمد عبــــد | ن|علوم حلو

24oo45 حمد|زق |لر|حمد عبــــد|لدين |عىل  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

832349 لرحيم حسن|يوسف محمد عبــــد ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

|74269 ي|بــــر|منى 
ى
هيم شكري دسوق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|2593o لحميد حسن|م عبــــد |زم عص|ح ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

6423|5 لمنعم عىل|خلود عىل عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4297o4 لبــــهنس|لمعبــــود |هيم عبــــد |بــــر|دهم | |بــــ طنط|د|

68|563 مر|حمد ع|حمد |لمنعم |محمد عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

688347 ه  لسيد|لعزيز |لسيد محمد عبــــد |ني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|49o|7 لسيد|د سعيد محمد |سع ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

428o64 لجمل|للطيف |لسيد عبــــد |طمه |ف |بــــ طنط|د|

2|86o6 زى|ن مدحتـــ يونس حج|رو |ج طبــــيع قن|عل

7895o6 يف عمرو محمد سمي  عثــــم ن|رسر تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

22o8o5 ن|لبــــن|لمحسن محمد |ن محمد نجيبــــ عبــــد |حن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3347o هيم يوسف|بــــر|عيل |سم|ح |صل| عل هره|لق|ر |ثــــ|
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239478 ه ع حمد|طف محمد |ني  ى شمس|زر عه عي 

4oo86| لغنى محمد|لح عىل عبــــد|هيم ص|بــــر| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

27|76| هيم عىل|بــــر|لرسول |م نزيه عبــــد|سه ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

3|4|26 ح|لفتـــ|طف سيد وهبــــى عبــــد|ن ع|مرو ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

767986 شف محمد|لك|بــــتـــ |كرم ثــــ|م |وس عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

357424 وق متـــولي متـــولي 
حمد متـــولي|رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

4o29|2 ن|ن سلط|حمد فتـــىح سليم|كريم  سكندريه|ل|بــــ |د|

324o9 ل|لع|لسيد محمد عبــــد |عيل |سم|حمد | هره|لق|ر |ثــــ|

42o96| بــــوزيد|لقوى |خلود فتـــىح محمد عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

546566 ن|ىط سود|لع|محمد عيد عبــــد  ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

229688 ى  لفتـــوح حسن|بــــو|سلىم خي  هره|لق|بــــ |د|

8o554o لعزيز|مل سيد عبــــد|كريم ك س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

222279 لح|لبــــشي  عىلي ص|محمد محمود | دين هره|لق|حقوق 

9|8868 مد محمد عطيه |عمر ح سيوط|بــــ |د|

5|9399 لعزيز عيس موىس|م يوسف عبــــد |ح عص|سم |ره طنط|تـــج

|486o7 هيم|بــــر|حمد |ء محمد محمد |ل| عه مشتـــهر|زر

|6|75o رس سيد صديق محمد|لدين ي|سيف  ى شمس|تـــج ره عي 

28648| لحسن|بــــو |لحسن محمد |بــــو|در |لق|محمد عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

677733 بــــيه|س طر|لمتـــول عبــــ|رق |يوسف ط لمنصوره|حقوق 

6o8487 ى مصطفى مصطفى  ف|لصو|نرمي  |نوعيتـــ طنط

325o5 حمد|هلل |ر عبــــد |لستـــ|حمد عىل عبــــد | هره|لق|حقوق 

487823 حمد محمد عمر|م |مؤمن عص لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

823983 ف محمد|يه | حمد|لمهدي |رسر سيوط|حقوق 

5o6528 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|رحمتـــ محمد عبــــد سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

82937 محمود سيد محمود فرغىل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

256|92 فظ شكر|حمد محمد ح|محمود  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

7o86|5 ي|لسيد سيد محمد |يزن 
لحسينى لمنصوره|حقوق 

5|5576 ى محمد |سلىم عىل ي حمد|سي  |علوم طنط

442474 لحميد محمد عىل|بــــ عبــــد|لوه|هلل عبــــد|عبــــد لشيخ|طبــــ كفر 

6|94o ى|بــــو |ن |حمد سليم|ء |سم| لعني  بــــ بــــنى سويف|د|
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4622o9 ري|لغبــــ|بــــ |لوه|هلل شكري عبــــد|ن عبــــد|رو لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

624686 ى عىل|محمد س مح سعد حسي  ره بــــور سعيد|تـــج

7oo44o د عىلي|حمد محمد ج| لمنصوره|ره |تـــج

|4o57o ل محمد|لع|للطيف عبــــد |محمد عبــــد  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

78|86o ر سعيد حسينى محمد|بــــر| زيق|لزق|بــــ |د|

4o5|23 ى| حمد محمود محمد محمود حسني  سكندريه|ل|ره |تـــج

59752 حمد جنيدى محمد جنيدى| ره بــــنى سويف|تـــج

855648 ى|هلل محمد |محمد عبــــد مي   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

4682| ن عبــــده|م حمدي عثــــم|بــــتـــس| ن|علوم حلو

5|87|6 هلل|ن محمد محمد عبــــد |يم| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

5|o482 مد|عمرو أحمد لطفى ح طبــــ بــــيطرى دمنهور

693476 لديسىط|ن |لسيد سليم|ج  |ندى ن ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

695342 لسيد مصطفى خرصى|ء مصطفى |سم| ط|ر دمي|ثــــ|

8|493o عيل|سم|لعزيز محمد |عبــــي  عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7o88o6 |لغنى بــــدوى شط|لسيد عبــــد | |رن لمنصوره|بــــ |د|

786|6o لدق|ل عمر |هر جم|هد م|ن ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

684337 هلل عىل|مه عبــــد |ندى سل لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

28|287 حمد|لبــــديع محمد محمد |مح عبــــد|س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o4959 وى|لسخ|لمنعم |لد عىل عبــــد |رس خ|ج إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

33596| هيم محمد|بــــر|لعظيم |ء عبــــد|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

284634 ن|حمد نعم|بــــوبــــكر محمد |ء |ل| ن|حقوق حلو

2|5366 يف فتـــىح جمعه هدير رسر مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

4o877| لبــــنبــــى|حمد محمود |لفتـــح |بــــو|ء |رس| |بــــ طنط|د|

64489o لسيد|زق |لر|رق عبــــد |محمد ط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|23o5 لدين محمد محمود درتـــ|نور  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9o4924 سمر محمد محمود محمد   لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

494668 ز|ر در|لغف|م فتـــىح عبــــد |سل| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

684|68 |بــــو |هيم |بــــر|مه محمود |مه سل|س|مي  |ل|

لخي 
لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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|4o|68 حمد|هيم |بــــر|مه |س|ره |س ى شمس|تـــج ره عي 

3|4|9o ن سيد بــــهلول|بــــ محمد شعبــــ|يه| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|295| ي حسن|لدين ع|م |حس
طف مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

638o25 ل|لع|مي منصور فتـــىحي عبــــد|ر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o2674 لجوهرى خنفس|ء سمي  |ء عل|شيم زيق|لزق|بــــ |د|

323o65 يد |بــــو|هلل |س عبــــد|ين| ى بــــوعبــــده|لي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

5o2535 ى|هيم |بــــر|مصطفى محمد  حمد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

25||o مريم مدحتـــ عبــــد ربــــه قنديل هره|لق|لعلوم ج |ر |د

237436 لمسيح|ستـــر مجدى لبــــيبــــ عبــــد| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|989| فظ|لح|للطيف عبــــد |دل عبــــد |محمد ع لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

8|6372 لسيد|سحق عبــــد|دي |مريم ن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

8o52|o ى نوس|لمسيح ف|دل سيف |ع| مي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

646328 بــــ شوشه|لوه|بــــ حسن عبــــد |لوه|عبــــد  سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

34|3|| لرحيم|حمد عبــــد|ر محمد |لستـــ|محمد عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

869439 ي|س حشمتـــ صديق بــــش|ين| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9|9462 هلل سليم  |يه حسن عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|229o ى محمد |حسن حمد |ء حسي  ج|حقوق سوه

6o292| زى|لجليل بــــكر حج|عبــــد | حمد محمد رض| لمنصوره|بــــ |د|

4|5424 ل|لدل|عيل بــــسيوئى |سم|يد |حسنى ف لشيخ|ره كفر |تـــج

32979o للطيف مصطفى حسن|هيم عبــــد|بــــر|سلىم  |علوم بــــنه

64694| لمرصى|بــــع |لتـــ|لرحمن مصطفى أحمد |عبــــد  ط|حقوق دمي

635235 لد محمد طلبــــه|ء خ|رس| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

54634o لوكيل|للطيف |تـــ حسن عبــــد |فرح بــــ دمنهور|د|

234|32 ل|لع|لق فتـــىح محمد عبــــد|لخ|عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

643|o3 لسيد محمد|ن متـــول |نوره ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

52834  |س|ن |رو
ى
لسيد|مه محمد شوق طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

847325 زق|لر|حمد عبــــد|طف |لح ع|ص ن|هندستـــ أسو

633547 هيم|بــــر|هيم |بــــر|يمن |ء |عىلي زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8o8834 ش|لدمرد|هر |لد م|حمد خ| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

373757 لدين محمد عمر|حمد عز | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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9oo433 بــــر |م محمود ج|حمد حس| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

498o5| ى رزق عبــــد  ى|رى ش|لبــــ|هلل عبــــد|نرمي  هي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

78o65| ه عبــــد  لرحمن|لمطلبــــ قطبــــ عبــــد |م عبــــد |لسل|ني  زيق|لزق|نوعيتـــ 

772|48 حون|لسيد محمد منصورمحمد ط|ء |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4|927 ف عىل |عىل  |لعل|بــــو|رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2536|8 شف|لك|بــــ |لوه|م وليد عبــــد|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

546222 ح بــــسيوئى حسن خميس|محمد صل تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

254o34 لخي |بــــو|لمنعم محمد |حمد مصطفى عبــــد| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

3487|9 ح|لفتـــ|م محمد عبــــد|هش| نور ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

3683|4 تـــ محمد|لشح|ل |منيتـــ جم| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

22oo44 زق محمد|لر|يز عبــــد|ر ف|زه| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8o55o4 طف سيف|د ع|ر ميل|من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

229|68 ى عبــــد|ي ى |سط ي|لبــــ|سمي  نس|سي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

25645| ى عبــــد|ي لمزين|م |لسل|لرسول عبــــد|سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

36o397 ف|وى محمد|ء حفن|سم|  رسر
ى
لدسوق |بــــ بــــنه|د|

|322|5 مر|زم محمود ع|ء ح|لىمي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

835o|4 ي|بــــدين محمد |ء ع|رس| لمطي  |نوعيتـــ فنيه قن

339777 ف فوزى سعد|م |ريه رسر | معهد فنى تـــمريض بــــنه

622o49 بــــينى محمود |م |سل| بــــينى |لشر وندى|لل|لشر ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

5|9986 لمجيد محمد سعد|يمن عبــــد |ء |لشيم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

775655 ح محمد محمود|حمد صل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|23552 لدين مسعد سليم|ل |د جم|زي ن|ضتـــ حلو|علوم ري

54||45 هيم|بــــر|حمد عىل |ل |حمد جم| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

287ooo محمود محمد فهيم غربــــيتـــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

777928 هيم|بــــر|لحميد |ء فتـــىح عبــــد |وف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|635o5 حمد عمرو سعيد محمد| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4276|9 حمد هزع|ل محمد |محمد جم | تـــمريض طنط

66644 حد|لو|ن محمود عبــــد |رص رمض|رحمه ن لفيوم|صيدلتـــ 

557|7 بــــوعجيله محمد|لد |رس خ|ف صيدله بــــنى سويف
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6o6|94 وى|لبــــحر|هلل محمد محمد |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

82o598 لحفيظ فخري حسن|حمد عبــــد| سيوط|حقوق 

4282o5 ضى|لق|لق |لخ|ء يىح محمود عبــــد|رس| |بــــ طنط|د|

33388| ى|لحس|مي محمد |محمد س ني  ى شمس|تـــج ره عي 

|62283 حمد|هلل سيد |بــــسملتـــ سيد عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5333|2  هندى|س
ى
ره محمد شوق سكندريه|ل|صيدله 

3|23| شور محمد|متـــ ع|س|ندى  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

64||54 ن|بــــ سليم|لوه|شم عبــــد|بــــوه|محمد محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|7345 حمد|هد موىس |ن سمي  مج|يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

268o32 لحميد|لسيد عبــــد|ل |م جم|سل| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|39857 |لنج|بــــو |حمد محمد عىل |ن محمد |نوره ن|تـــربــــيتـــ حلو

7|75o8 ف محمد | بــــينى|حمد |لسيد |رسر لشر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

862536 تـــ محمد|لدين بــــرك|ء |عىلي بــــه ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

527844 حمد|لمجيد |د خليل عبــــد |دين عم|ن سكندريه|ل|هندستـــ 

55685 بــــوسيف سيد|حمد |محمود  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

269832 |لكريم متـــول هن|حمد محمد عبــــد| ى شمس طبــــ عي 

|36752 رق سعيد محمد|هلل ط|منتـــ  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

897392 بــــ |لوه|ه عبــــد|لل|حمد عبــــد| |رن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

88o|9 ى بــــدوى عوض عبــــد|ي لرحمن|سمي  ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

|46237 ل محمد|هلل فهىمي جم|منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

48|3o5 ى محمد|لسيد عبــــد |هيم |بــــر| لسميع حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

792382 ن|م شعبــــ|لسل|لحميد محمد عبــــد|عمر عبــــد  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

3525o7 ى محمود صبــــىح جبــــر حسني  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

6|4795 بــــ|لمجيد دي|غبــــ عبــــد |جر ر|ه |علوم طنط

447888 بــــوزيد|لحفيظ عىلي |ل عىلي عبــــد|م| سكندريه|ل|هندستـــ 

423393 حمد حسن|حمد محمد |سلىم  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

32865| ين محمد محمد عىل محمد شي  |حقوق بــــنه

268276 لففى|لغنى |حمد رجبــــ عبــــد| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

332395 هلل مرىس|ل عبــــد|هيم جم|بــــر| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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|5o358 ى|حمد |د محمد |زي مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

65||| لقوي محمد|محمود جبــــريل عبــــد طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

|78754 مر|لغنى ع|هيم عبــــد |بــــر|حمد | دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|44849 ين ع ل|لع|دل محمد عبــــد |شي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|9248 لحق  |د|لمنعم محمد ج|عىل عبــــد حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

8|9|27 س|حمد عبــــ|دل |ء ع|عىلي ي|طبــــ 
|لمنى

47588| حمد|يوسف محمد عىل محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

98o49 |لبــــ|عمر محمود حميده عبــــد
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

898557 حمد محمد |طف محمد |ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|22|84 لحميد محمود|م عبــــد |حمد عص| هره|لق|هندستـــ 

494345 لسعدي|د خميس |لجو|دل عبــــد|حمد ع| |ره طنط|تـــج

8o7ooo ه عبــــد| لليل|بــــو|لعزيز رجبــــ |مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

5o48|| لرحمن|حمد عبــــد |ر محمد |من سكندريه|ل|حقوق 

|2o|4o فرح محمد محمود حبــــيبــــ ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

826848 ى|لرحيم عىلي ري|عبــــد ن حسي  |هندستـــ قن

|6o2o| لدين محمد|ح |لد محمد صل|خ ن|صيدله حلو

2453o6 حمد|ده رجبــــ محمد |غ هره|لق|بــــ |د|

339723 ى محمد|عزتـــ  ف حسي  رسر |نوعيتـــ بــــنه

33o366 ي
ى |لدين |ح  |ح صل|صل| دئى لسيد|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

8|7578 ي عبــــد|هش
لعليم|م صفوتـــ مصطفى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

8o|4o9 زي محمود|ء عرفه حج|ل| ي|تـــمريض 
| لمنى

2826|9 حمد|هلل |ء محمود عبــــد|دع ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

856846 مل|ن ك|هر يون|موىسي م سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

636|78 لسعود|بــــ أبــــو|لوه|لسعيد عبــــد|م |سل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2664|3 بــــو عشوبــــ|ح |لفتـــ|مه مبــــروك عبــــد |س|سلىم  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

326745 ى محمود عىل عبــــد|ي د|لجو|سمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5|o|9 للطيف|مل عبــــد |مل مصطفى ك|ك ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2|435 وى|لشعر|هلل محمود |رس عبــــد |ي| دين هره|لق|صيدله 
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4|3838 لحليم فليفل|لسيدعبــــد|لحليم |لسيد عبــــد| |تـــربــــيتـــ طنط

9|9774 لح  |لرحمن ص|لد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

3|5329 رف|بــــدين ع|لع|منتـــ محمد زين  هره|لق|حقوق 

788|97 يف سليم|مه ن|رس سل|ي عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

87626o ى علم |مصطفى ع لدين  |دل حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

23859 م محمد عىل|محمد هش هره|لق|ره |تـــج

3743o ى|لد ي|حمد خ| ى حسي  سي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

535833 ي | لعزيز عيسوى|لسيد عيسوي عبــــد |نىح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

256827 وى|لسخ|ر فتـــىح محمد |من ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

443789 وى|لسعد|وى |لسعد|لك |نجوى م لشيخ|بــــ كفر |د|

77|24o لح غنيم محمد حشيش|ر رجبــــ ص|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6|o|74 لزغبــــى غنيم|ن |دتـــ بــــدر|غ ي صىح طنط
|معهد فنى

5o6673 ى |ي ف عىل عبــــد|سمي  ح عيس|لفتـــ|رسر سكندريه|ل|صيدله 

|65o35 |سم|ر |من
ى
عيل محمد دسوق ى شمس علوم عي 

|4269o بــــو زيد|حمد محمود | |ن|ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o4322 لرحمن عوض|سلىم أحمد محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

567o2 ن عمر|حمد حنفى حس|محمد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6355o7  عىل|لبــــ|لسيد عبــــد|لسيد |منى 
ى
ق زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

772||6 ن حسن مصطفى حسن حسن|يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

343333 لمعىط|دل عىل عبــــد|مينتـــ ع| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

269947 بــــونيده|لحسينى طه عفيفى |ذ |مع ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

456239 ف عبــــد  لمطلبــــ أحمد يونس|تـــفى أرسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

422ooo لبــــدرى محمد|ن محمد |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||6964 ي فريد مسعود|جورج ر ج  هره|لق|حقوق 

845744 هلل|حمد خلف |حسن محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

27352 حمد|لشيىم |ر منصور محمد |من هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|49565 ئى مبــــروك محمد|محمد ه تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

4o|663 بــــو خليل|لسيد |لىح عطيه |عطيه عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52748 بــــر محمد|تـــم ج|يوسف ح ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

424722 يز زىك سعد|نبــــيل بــــهيج ف سكندريه|ل|حقوق 
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234368 حمد محمد عيس|زم |محمد ح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6476o9 لملك|ئيل عبــــد |ك ميخ|يكل مل|م ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

22o294 ف محمود حلىم مرع|لرحمن |عبــــد رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

763968 هيم|بــــر|لخرصى |يمن محمد | |رويد حقوق بــــورسعيد

5||538 حمد|متـــ مرزوق صقر |حمد سل| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

7577|o ى حسن محمد عىل حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2|9846 م|لسل|ل عبــــد|ريم ممدوح جم |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|26854 |محمد زكري| فرح زكري ى شمس| لسن عي 

6||792 لسيد أحمد|د |لجو|هيم عبــــد |عزتـــ إبــــر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

772527 لجندى|د غنيىم |يه عم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

434o69 لسحىل|لحليم عىل |ل سمي  عبــــد |نه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

44647| |لسق|م محمود محمد |محمود حم سكندريه|ل|بــــ |د|

365576 ى |حمد و| عيل|سم|ئل حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64|6|8 ه عم| لمقصود|لسعيد عبــــد |د محمد |مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

75978o ء عوض موىس محمد|سم| لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

7|75o ود|طف عزيز د|م ع|بــــر| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5oo824 عيل|سم|لمقصود |ن سعد عبــــد |يم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8|9o59 ى|حمد ح|تـــسنيم  مد حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

84|75| لس مجدي موريس زىكي كي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

93695 ن عىل|سهيله محمد عثــــم ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

56899 شور عىل|حمد ع|ء |سم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

32352| ى شح تـــه بــــدوى|حبــــيبــــتـــ عىل حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

4o|935 بــــر محمد مصطفى|حمد سعد ص| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

349443 ن محمد|دى رمض|له|ن عبــــد|يم| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

256|42 لعزيز غيثــــ|لعزيز صبــــىح عبــــد|عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

534943 لديبــــ|ن محمد جمعتـــ محمود |ريم|ن عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

343|52 ى عمر|منى  حمد مهدى حسني  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3|6688 هيم محمد|بــــر|حمد |حبــــيبــــتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

Thursday, September 6, 2018 Page 15750 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

42|227 ى عبــــد ري خليفه|لبــــ|حسن طه حسي  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

9oo|73 | د حن|بــــيشوى مكرم ميل ج|طبــــ سوه

648488 هلل|حمد محمود خرصى عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

8558o9 ي عبــــد|حمد عص|
لحميد|م حسنى زيق|لزق|حقوق 

425694 ى هيم|بــــر|د |هر فهىم ج|م| جورجي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

25387o |لنع|لحميد |ىط عبــــد |لمع|بــــو|محمد عمرو  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

923|9| يوبــــ فهىم |طف |ع| رين|م ج|تـــربــــيتـــ سوه

537752 لدين|ل |لدين جم|محمد مىح مىح  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6489o4 طف مسلم محمد|هند ع عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6o769 ل سعيد عىل يونس|لرحمن جم|عبــــد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

2589o2 ل سعد|حمد سعد كم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4383|4 حمد عبــــيد|للطيف |مروه محسن عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

|237o2 ى محمد ح|ي هيم|بــــر|مد |سمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

22662 سم|لمتـــجىلي ق|لسيد عبــــد |م |سل| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7638|9 ف|لصو|لح |هلل حسن حسن عىل ص|منه  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

36464o هيم محمد|بــــر|حمد |نجوى مصطفى  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

622647 ى |بــــو |ن عىل |يم| ى|بــــو |لعني  لعني  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

824967 حمد|ر محمد محمود |محمد بــــش لمنصوره|حقوق 

6|o544 لدرىسي|ر |آيتـــ جبــــر بــــك لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

264|7| لعزيز|فرحه محمد يوسف عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

679824 مد عىل محمد|هيم ح|بــــر|لد |خ ط|ر دمي|ثــــ|

853658 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|سلىمي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

629664 ى مبــــ| رسر|حمد رأفتـــ حسي  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

22|59o ى ى سمي  حسي  يوسف حسي  هره|لق|حقوق 

534472 لنبــــي|حمد عبــــد |حمد محمد |بــــ |شه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|78| حد|لو|لعليم عبــــد|محمد سيد عبــــد لفيوم|هندستـــ 

48|o|| شد|سمي  شهدى ن| رين|م عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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77|oo| مل|سم محمد ك|زينبــــ عبــــد ربــــه ق زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4|7864 |لشو|لنبــــى |لسيد عبــــد |ندى محمد 
ى
دق لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

629396 لرحمن|ن فتـــىح حسن عبــــد |حن زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4344|| لحرصى|مل |ء فوزى ك|رس| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

||4o7 لمجيد|زق عبــــد|لر|م عبــــد|يه هش| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

227487 لسميع|لعظيم عبــــد|محمد حسنى عبــــد  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

||73o8 مهند محسن سيد عىل ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

253723 ريق|لعزيز مح|هر عبــــد|لعزيز م|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

48575o |لبــــن|يمن محمود موىس |ء |دع سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

69|638 لبــــدرى|لعليم مصطفى |م عبــــد |ء عص|رس| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|o3o4 ء محمد محمد حبــــيش|رس| |تـــربــــيتـــ طنط

778654 هيم سليم|بــــر|لد |محمود خ زيق|لزق|علوم 

22779o م حنفى محمود|م عص|ريه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7662|2 م|لسيد ضي|لعزيز عبــــده |عبــــد | نور تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

89o574 ئى صفوتـــ عىل |فتـــ ه|ر سيوط|حقوق 

86o3|8 لح|لحكيم ص|ن عبــــد|بــــ رمض|رح ي|عه |زر
|لمنى

349|29 ي |ف
ط|لربــــ|هيم حسن |بــــر|طمتـــ حسنى ى شمس|زر عه عي 

62oo5| ى |ي لمليىح |هلل | |هلل عط| |هيم عط|بــــر|سمي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

|7329| عمر صبــــرى مرىس محمد سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

784546 لسيد|م |لسل|يدى محمود عبــــد |ه زيق|لزق|حقوق 

3296|3 خلود محمد حسن محمد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

54667o  عبــــد|لص|آيه صبــــرى 
ى
در|لق|ق بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

4782o6 بــــ|لوه|م محمد محمود عبــــد|تـــن عص|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o6|22 لحميد|ريم محمد فهىم عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

7842o2 ل فتـــىح سويلم|محمد جم |ره بــــنه|تـــج

8o22o3 حد خليفه|لو|لح عبــــد|م ص|سل| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

58454 حمد عىل|ن جوده |يم| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

527542 ى |حمد |لعربــــي محمد |رحمه  بــــو كليله|مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

762799 سعيد منصور محمد منصور عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

Thursday, September 6, 2018 Page 15752 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

646588 لخي  بــــدير|بــــو |عزيز | ند ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

||86|o ج|م محمد فريد فر|ء محمد س|ل| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|5oo82 حمد|هلل محمود عيد سيد |عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

366o2o مه خليل|دل سل|بــــيشوى ع لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

76478| ل|ن أحمد بــــل|مح زيد|ريم س تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

295288  سمي  
نور عىل|مصطفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25646o يوسف محمد بــــكر| ن|د ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|63557 ى محمد زينهم عبــــد |ي ىطي|لع|سمي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

345233 عيل|سم|محمد مصطفى محمود محمد  ى شمس حقوق عي 

629746 و| رن حلىم محمد حلىمي عبــــدربــــه شبــــي  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

6o5848 ي رض حمد|مد |ح| بــــشر لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

76692o حمد|م |هيم سل|بــــر|كريم محمد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

366|3o ى|ك بــــش|لمل|ريز مجدى عبــــد|م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

339434 ي رجبــــ يوسف |يدي ه|ه
هيم|بــــر|ئى |نوعيتـــ بــــنه

236599 ى  د|حمد حسن حم|هدير حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

985o9 لونيس|حمد عبــــد|لونيس |حمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

35o3|6 هيم سيد|بــــر|محمد سمي   |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

9o48o3 د حسن |رس فؤ|ي| رن ج|أللسن سوه|كليتـــ 

49488o ر|لنج|تـــه |م شح|لسل|رق عبــــد|محمود ط تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

6894|9 ى حمدى مصطفى محمد  لبــــشي |نيفي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|o75o لشيخ يوسف|حمد |حمد حسن |ء |سم| |بــــ طنط|د|

3|6o5| مرفتـــ جميل فضل مجىل ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

234582 ل محمد مصطفى|حمد كم|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

255724 محمود رفيق متـــول بــــريقع ي صىح بــــنه
|معهد فنى

26858o لنقيبــــ|محمد محمود محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

267o92 هيم قوره|بــــر|منيه نبــــيل | لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|4955 در|لق|روق عبــــد |در ف|لق|ء عبــــد |عىلي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

444553 لد محمد  محمود عويضتـــ|كريم خ |ره طنط|تـــج

36439 لحليم|حمد عبــــد|مصطفى حمدى  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

272344 لم محمد عىل|محمد س ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 
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33||o3 هيم |بــــر|رص محمد بــــديوى |لن|م عبــــد|سل|
ى|ش هي 

ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

346686 د مصطفى|عو| بــــ محمد رض|رح |طبــــ بــــيطرى بــــنه

4o4328 وى|لسنط|حمد |حمد |م |محمد عص عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22836o رضوى محمد سعيد محمد عزبــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

229876 ل|لع|حمد محمد رزق عفيفى عبــــد | ى شمس| لسن عي 

29784 ى رشدى كريم محسن حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|273| ن|لصمد سليم|يوسف محمد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

24286 فرح محمد عبــــدون محمد رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

9o96|4 ل محمد |ل كم|ل جم|كم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

357o8 وى|لجيد طنط|سط عبــــد |لبــــ|حمد عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|8o44 لديبــــ|حمد محمد |د  |حمد فؤ|حمد | عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

4|395o ي|لعن|هيم |بــــر|هلل |مجدي عبــــد | ر|ي
ئى |تـــربــــيتـــ طنط

89298o ل مرع |عمرو مصطفى كم سيوط|ره |تـــج

497|27 هيم بــــسيوئى تـــرىك|بــــر|هلل مسعود |منه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

895245 زى |هيم حج|بــــر|محمود وليد  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

428o49 ء صبــــرى محمود مرىس فرغىل|شيم |بــــ طنط|د|

92o7o7 خلود فتـــىح محمد شبــــيبــــ  ج|علوم سوه

434|2 حمد محمد|ر محمد سيد |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|335o ى كم|ن |مي ل محمد عفيفى|حمد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

825769 حمد محمد عىلي|مروه  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

83ooo3 س مجلع|ريوس ممدوح شم|مك تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|64269 ى |هلل حن|ممدوح عبــــد | مي  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

9|6394 لصمد |دى عبــــد|له|وى عبــــد|لبــــنى قن ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

52o947 لعطفى|هيم |يز إبــــر|ن محمد ف|إيم علوم دمنهور

4554o شه بــــسيوئى|طه جمعه عك ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

256oo3 بــــوسمرتـــ|لرحمن محمد |محمود عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

78|433 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد |منى  زيق|لزق|ره |تـــج

34|8|5 ح|ن ذىك محمد صل|نوره لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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|584o4 ي رمض
ن عىل محمد هريدى|تـــفى هره|لق|حقوق 

|7775 دى|لزي|ح |لفتـــ|لدين مصطفى عبــــد |بــــ |شه لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|45725 ى محمد  حمد|محمد حسي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

27o848 هلل| |لحميد عط|لحميد عبــــد|ره عبــــد|س تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|34265 حمد|دق |لص| |ندى رض ن|بــــ حلو|د|

6|3|9o م|بــــو ضي|لرحمن |لرحمن عبــــد|حمد عبــــد| |ره طنط|تـــج

324858 حمد|لد خليل |متـــ خ|س| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|9o|4 م|ن سل|ء حميد جمع|دع ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

3||462 ى خلف ى خلف حسي  مدحتـــ حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

27oo5| لففى|دل محمد وهبــــه |حمد ع| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

356629 لحميد عىل|ن عبــــد|ن شعبــــ|يم| |تـــمريض بــــنه

837464 ي ح
مد محمد مرىسي|مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

272|69 لعظيم|د عبــــد|لعظيم فؤ|ء عبــــد|ل| دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

787|6| بــــيل|لسيد ق|م عىل |تـــوحيد هش زيق|لزق|حقوق 

68338o يل|لحم|بــــو |لرحمن |حمد عبــــد |يمنى محمود  لمنصوره|طبــــ 

|67826 ل|لع|ء محمد عبــــده عبــــد |حسن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2|4oo4 هيم|بــــر|لمهدى |م محمد |سلىم عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

279|36 لصعيدى|محمود محمد مبــــروك  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

753474 ء نبــــيل عمر حسن|ل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4|9777 ن|لدين عبــــده شعبــــ|م |لونيس حس|عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

|6863| هيم جبــــره|بــــر|كمل |يكل |م |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

42o828 م يونس يونس عىل|له| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78||67 هيم محمد|بــــر|هيم فتـــىح |بــــر| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|34|97 حمد محمد|رضوه محمد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

354359 وق نبــــيل محمود  ن|لسيد رضو|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3|5898 مر حسن محمد|نور تـــ ن|بــــ حلو|د|

3646|3 ف فؤ|رضوى  لعزيز|د عبــــد|رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

339458 لجوهري|مل عيسوي محمد | |علوم بــــنه

8398o7 لمحسن|بــــدري عبــــد| ه عط|نج دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

5o9827 هيم محمد|بــــر|بــــر |حمد ج|محمد  ره دمنهور|تـــج
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783o|3 لم|لسيد س|در |لق|م عبــــد |ر ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

7743|4 ى ذىك | رض لنبــــى|حمد حسبــــ |حسي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

6||766 لبــــوه|ئى محمد محمود مصطفى |أم |بــــ طنط|د|

7oo397 حمد عوض عوض عىل|ديه |ن ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

247697 لقوى محمد|رص محمد محمد عبــــد |ن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

62o258 ودى|لد|عيل |سم|لرحمن |عيل عبــــد |سم| |قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 
ضتـــ|ري/دى|لو

843o96 حمد محمود|لد |سهيله خ ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

5o2726 ي|لق|ن |لسيد سليم|يمن |جر |ه
ضى سكندريه|ل|صيدله 

4|4282 لعبــــد|لنبــــى |حمد عبــــد | |نور لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6o389 تـــ عىل يوسف سيد سمي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

428oo9 ريم محمد محمود بــــسطويس عىل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

565o5 حمد|رص خليل مصطفى |لن|عبــــد لمنصوره|حقوق 

3||299 هيم عىل|بــــر|حمد |محمد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

884723 ف عبــــد|محمد  حمد |لحميد |رسر سيوط|ره |تـــج

6|3996 لحسينى حلىم درويش|محمد  |ره طنط|تـــج

9226o9 وى  |حمد محمود عىل قن| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

855283 ى عيد رجبــــ عيد حسي  ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

4|6723 يد|ن ق|ء رجبــــ شعبــــ|ول لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

25234| رس سبــــع|ل ف|ن جل|رو لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

23|85 لغنى|عمر محمد فوزى حسن عبــــد  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

924547 لس عم د مكرم رؤوف |كي  ج|صيدلتـــ سوه

648338 ره يوسف عمر يوسف|س ج|بــــ سوه|د|

267269 يمن بــــيوم مصيلىح|ده |مي |تـــمريض بــــنه

34o562 لمجيد|حمد محمد عطيه عبــــد| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|77338 حمد|لسيد |م محمد |سل| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|35439 لحليم|وليد محسبــــ عبــــد | دين ى شمس|تـــج ره عي 

238529 حمد|ر |ء حسن كر|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

624222 لحسينى|للطيف |للطيف عبــــد |عمر صبــــىح عبــــد 

 عيسي
ط|هندستـــ دمي
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92o36| در  |لق|لدين عزيز عبــــد|د |ره عم|س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

74566 لعليم|لسيد عبــــد |حمد محمد | |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

77363 هيم محمد|بــــر|لدين |عمر عز  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o6536 ل عىل |هيم بــــل|بــــر|ر |من ج|بــــ سوه|د|

425567 وق ص دق|دق عىل ص|رسر ط|معتـــ دمي|علوم ج

82685o د|حمد عبــــده ج|عىلي  دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

4996|4  بــــشي  محمد حمودتـــ
نعمتـــ لطفى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|46782 هيم|بــــر|لد عىل |عىل خ تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

76o769 وق ص در|لق|بــــر سيد عبــــد |رسر بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

957o2 رق منصور محمد|منصور ط سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

539745 ن حمدى حسن حبــــسر محمد|رو لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

233753 هلل حسن محمد|محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

27o224 لسيد|لنرص |بــــو|بــــر رزق |محمد ص |بــــ طنط|د|

|5o492 لقوي|لد فتـــىحي عبــــد |ء خ|عل لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3363|2 ء محمد محمد محمد|ل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4595|4 للطيف|لسيد عبــــد |بــــر محمد |هلل ج|عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

263428 ى|لسيد محمود متـــول ش|جر |ه هي  |حقوق بــــنه

78|2o5 لسيد|د |د رفعتـــ ج|ج  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

6939|5 |لبــــن|لمرىس |هيم |بــــر|هيم |بــــر|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|47954 لغنى|محمد محسن سيد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

259998 لعظيم محمد|ء فيصل عبــــد|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3|846o ى وحيد ص|ج هيم|بــــر|لح |سمي  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3|236o عيل|سم|شم |سعيد ه| زكري| لي|د ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

34|352 ى |م محمد محمد |حس لسيد|مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

37|2o8  محمد عىلي
ى هند محمد حسي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4975|9 لقه|لخو|للطيف |بــــر عبــــد |ندى ج تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور
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4|655| ل رزق سعد موىس|حمد جم| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

3685|3 ل محمد سليم|هلل جم|منتـــ  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|75457 محمد رجبــــ محمد محمد ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

777996 لرحمن|دق عبــــد|لص|رس ربــــيع عبــــد|بــــ ي|رح زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

83836o ي|لر|لنوبــــي عبــــد|رق |محمد ط
ضى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 

 مريوط

323597 هيم موىس|بــــر|لمنعم |متـــ عبــــد|س|رتـــ |س ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

49o784 هلل عىل|ح عبــــد |لفتـــ|رتـــ حمدى عبــــد |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

65o68 حمد|حمد محمد |كريم  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

76|655 لجليل|س عبــــد |دل عبــــ|محمد ع |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

49o4|7  عطيه |طف |ن ع|نوره
ى
|لدسوق

ى
لدسوق سكندريه|ل|بــــ |د|

8o7367 هلل|مر زغلول عبــــد|يوسف ع دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

43|o74 وى|لمحل|لح عىل |هلتـــ عىل ص| |بــــ طنط|د|

496233 ور|هيم سعد ش|بــــر|أمنيتـــ بــــهلول  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

5oo947 لعوضى|ء مصطفى محمد |ول عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

437o64 رس سعد متـــول رجبــــ|ي| ر|ي لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

627378 حمد محمد محمد عطيه بــــدر|محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

459725 ى |ه حمد|له عىلي موىس حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

78794 بــــ|محمد محمود خط| م|ل تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

369776 بــــ|لوه|لسيد حسن عبــــد|هيم |بــــر|يتـــ | |طبــــ بــــيطرى بــــنه

829o47 تـــ|بــــدين حسن زي|لع|د زين |زي دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2|42o3 ج |لن|محمد محمد حسن  هره|لق|بــــ |د|

237545 تـــه عزتـــ عىل|ء شح|شيم ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

25|383 ر|بــــو ن|للطيف |محمد فريد عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

332564 ى مو|لسيد |هلل |ن عبــــد|نوره |حمد حسي 
ى
ق |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

44ooo5 لكريم|متـــ رجبــــ سعيدعبــــد|س|ء |رج لشيخ|طبــــ كفر 

2577o8 ى|لسيد |م |مجدى عص لمقيى ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

75648|  محمد متـــولي|عمر شحتـــه 
ى مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4333|o زي|م حج|لسل|حمد محمد تـــرىك عبــــد| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

Thursday, September 6, 2018 Page 15758 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8o382 بــــر|حمد ص|ج |لحج|بــــو|ء |سم|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

438867 هيم|بــــر|محمد حسنى عبــــده محمد  لشيخ|طبــــ كفر 

428524 ىط|لسنبــــ|حمد عطيه | |عل |عه طنط|زر

57o59 ن|ل يون|كلي  رؤف جل لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

242o76 ىط سيد دبــــوس|لع|زينبــــ صبــــرى عبــــد لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

332997 ن|م جميل سليم|جر س|ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

58o39 د|متـــ محسن محمد مر|س| حقوق بــــنى سويف

484875 لعزيز|محمود مجدى بــــهجتـــ عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

2|7467 لجمل|رس ممدوح |حبــــيبــــه ي ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

684388 لغنى|لغنى محمد عبــــد |م عبــــد |محمد س ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

282955 لسيد|ر |حمد رأفتـــ مختـــ| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

69|643 وق حمدى محمد عبــــد  لونيس|رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

52o969 ى ف يد عزتـــ رجيل فرج|نرمي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2|7|9| ق|م حسنى |ندى هش وى|لشر ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

635788 حمد|ء محمد محمد |زينبــــ عل زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

5ooo5| مل|عد ك|ء مبــــروك مس|نجل تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

348o84 لنوبــــي|ن |حمد عثــــم|م محمد |سل| |بــــ بــــنه|د|

359539 ن|لسيد عىل سليم|وليد | ند|ر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

339875 هيم محمود محمد مهدى عرص|بــــر| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

287985 ج |لعزيز ن|م عبــــد|محمد عص ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

69926 لحليم|لحليم محمد عبــــد |محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

82478| حمد|لسيد |حمد عىلي |محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

359o44 حمد محمود|تـــم |حمد ح| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9o23o| رص عليو عىل |جد ن|م ج|تـــربــــيتـــ سوه

622783 حمد عبــــيد|مه فوزى |س|ر |عم لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

67989o لسيد عنتـــر|ح |لفتـــ|ر مصطفى عبــــد |من لمنصوره|صيدله 

|48584 لرحيم|ح عبــــد |لفتـــ|طف عبــــد |ده ع|غ هره|لق|بــــ |د|

847354 حمد|رك |حمد مبــــ|ء |ل| ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

|5o472 ى| بــــول رؤوف تـــوفيق حني  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|2o4o6 للطيف|م ممدوح محمد عبــــد |ندى هش ى شمس حقوق عي 
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57o67 ض يعقوبــــ|شكرى ري| ري|م ره بــــنى سويف|تـــج

22|864 لسيد عىل|حمد |ره |س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

88o748 بــــيشوى سمي  نعيم عوض   سيوط|بــــ |د|

2|3747 وى|فظ جد|لدين ح|ء |همسه بــــه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

779|79 ن|سم سليم|هر ق|لظ|د عبــــد |محمد عم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

|2448| حمد حسن|ن نرص |نوره تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

699833 دى|له|لدين عبــــد |ل |ن محمد جم|نوره لمنصوره|صيدله 

769o84 متـــ|لسيد سل|لم |ميمه س| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

7|oo7o ر|لنج|حسن حسن | ء محمود زكري|شيم ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|49765 محمد محروس| عمرو رض سيوط|ره |تـــج

4o||87 ى |لد |معتـــز خ ى|مي  مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

92|385 لدين محمد محمد  |حمد نور | دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

693282 ر|لنج|در |لق|رق عبــــد |مه ط|س| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

9o7896  |لن|حمد عبــــد|
ى
حمد |رص صدق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

628o| ى محمود رجبــــ محمود نرمي  بــــ بــــنى سويف|د|

832249 لعزيز|لعظيم عبــــد|لكريم عبــــد|ء عبــــد|رس| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

678327 ي
ى
زيد|هيم عىل بــــ|بــــر|ئل |و| صوق لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

9|544| ى ف موريس ميخ| |مي  ئيل فرج  |رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76o982  محمد|لغريبــــ |ء |شيم
ى
لدسوق لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

4232| لم موىس|حمد س|ء رزق |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o3299 مه فتـــىحي زكري|س|نطونيوس | ره بــــنى سويف|تـــج

4o46o3 ح مصطفى عىل|م صل|محمد عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

878235 حمد |حمد محمد |يمنى  سيوط|حقوق 

348835 ي|ر
محمد فتـــىح حسن| ئى ى شمس|تـــج ره عي 

838398 ن|لك عربــــي عثــــم|لم|ء عبــــد|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

97|95 حمد|بــــ |لوه|ل عبــــد |يه جم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77o36| رى|ح محمد بــــند|لفتـــ|وليد عىل عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4276|2 يد درويش |بــــو|كريم محمد فهيم  ى وى|لنحر|لي  |تـــربــــيتـــ طنط

845267 م يىحي حسن مىكي|وس ن|سو|تـــربــــيتـــ 

27849| هد|شور مج|نوره ممدوح محمد ع ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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835o2o هلل|م شحتـــو محمد عبــــد|سل| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

322o67 يف فهر محمد م رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

42|96o ى محمود|مريم محمود  مي  تـــمريض فرع مطروح 

|5397o ر|لنج|هلل سعيد |محمد عبــــد  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

828732 هر محمود|فتـــ ط|بــــ ر|رح  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

5|5492 ف سل|منيه | بــــوزيد|م |لسل|مه عبــــد |رسر تـــربــــيتـــ دمنهور

477744 لعزيز مصطفى|مريم حلىم مصطفى عبــــد  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

85337| ي محمد جل|عبــــد
ل|لرحمن مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5|6863 ى|يمن محمد |يتـــ | حمد بــــحي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

537722 ريد|ه عىل مط|لل|ه محمد عبــــد |لل|عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

333389 مل|جوئى صليبــــ ك| بــــول ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

352569 حمد|ن |نرص عىل شعبــــ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

237|o3 بــــر مرىس|تـــ ج|لشح|يه حموده | ن|حقوق حلو

|733o5 ل|مصطفى محمد مصطفى كم |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

226552 ي
لعزيز|لدين عىل عبــــد |ء |عىل محمد ضى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

44587o هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|لدين |سيف  سكندريه|ل|هندستـــ 

|32553 مه|مه عىل سل|هلل سمي  سل|منتـــ  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|5o47| بــــ|لدين محمد كس|لسيد مىح |ء |بــــه هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

77433| هيم|لكريم إبــــر|محمد سمي  عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

289875 |حمد عط|ح |لفتـــ|د عبــــد |مصطفى عم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

475424 ي
وئى يز فهىمي|جورج ف| في  سكندريه|ل|بــــ |د|

8|4242 ي عيد ص
لح تـــوفيق|مصطفى سيوط|ره |تـــج

357592 فظ حسن|حمد ح|حسن  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

499952 لنعيم|ن عبــــد|لسعيد سليم|ندى  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

22923 يوسف محمد سيد محمد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|59|8 لعزيز|لدين عبــــد |ح |محمد وليد محمد صل هره|لق|حقوق 

89796| حمد |لغنى |محمود محمد عبــــد ج|بــــ سوه|د|

||923o سيىل|سل رزق بــــ|بــــيي  بــــ ى شمس|تـــج ره عي 
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53343o يف محمد  لصعيدي|هيم |بــــر|يوسف رسر |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

646|2o ن|آيه نسيم فرج سليم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7o5469 حمد|لسيد محمد |حمد محمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6|2926 يد|لغنى محمدعىل ز|حمد مجدى عبــــد| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

9|5833 حمد سعيد  |لدين فول |ل |خلود جم سيوط|بــــ |د|

85|2o4 عيل|سم|فظ محمد |محمد ح دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

892395 لد محمد حسن محمد |خ ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

644oo6 ي سعيد محمد 
ى|بــــر|مصطفى هيم حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

48573| لبــــسيوئى|هيم محمد |بــــر|هيم فهيم |بــــر|منيه | لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

826685 ه ن| رص عىلي محمود|مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4|8o87 هيم|بــــر|ل سعد سعيد |محمد جم ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

344|53  |منتـــ 
ى
هيم|بــــر|هلل محمود محمد دسوق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

27663o م ذىك محمد شلبــــى|مر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

354892 حمد|لحليم |رس عبــــد|طمتـــ ي|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

64344o لنبــــي حسن|لسيد محبــــوبــــ |محمد  زيق|لزق|حقوق 

8889|| تـــ رفعتـــ خلف صبــــره |ي| سيوط|بــــ |د|

4977o| مر حسن|ء سعد محمد ع|رس| ره دمنهور|تـــج

892o62 خلف حسن فتـــىح محمود  سيوط|ره |تـــج

|349oo |لعل|بــــو |نور مصطفى |مصطفى  ى شمس|تـــج ره عي 

|252o8 لطيبــــ|حمد عىل |حمد |حمد |محمد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

543434 هيم حسن|بــــر|ل محمود |كم| عل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o8792 هيم|بــــر|لم عىل |آيه س لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

539634 لسيد محمد مبــــروك شعوط|م |سل| سكندريه|ل|صيدله 

85666| د|هلل ج|محمد خلف عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

786267 ه عبــــد | ى|لدين |ل |لحميد كم|مي  مي  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

679|o4 هيم|بــــر|م |م محمد سل|محمد سل |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

83388| د حسن|حمد فؤ|ء |رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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644842 وى|لجرج|لبــــسيوئى |يحن  محمد نرص  |بــــ طنط|د|

359353 لرحمن يوسف|لرحمن عىل عبــــد|عبــــد |حقوق بــــنه

|59543 مريم صفوتـــ فريز حبــــيبــــ ى شمس|د| بــــ عي 

|75463 د|لجو|لعظيم عبــــد |يمن محمد عبــــد | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|459 لنبــــي|لد محمد عبــــد|مديحه خ هره|لق|عه |زر

|93|2 وسيم جورج جرجس جوده ره بــــنى سويف|تـــج

283736 لحليم حلىم|لحليم حلىم عبــــد|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

79369o هيم|بــــر|لرحيم |طف عبــــد|ء ع|أسم |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7827|8 ى|لق|جر سعيد عبــــد |ه در حسي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

23948o حمد محمود|لصمد |جر مجدى عبــــد|ه ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

343588 هيم|بــــر|م |م|هيم يونس |بــــر|يتـــ | دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

37|763 محمد عىل محمد طلبــــ درويش ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8366o2 لحليم|دم عبــــد|حمد |له |ه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8229|4 ي عبــــد|لبــــ|محمود عبــــد
ى
سط|لبــــ|سط صدق ي|نوعيتـــ موسيقيه 

|لمنى

2456o| لحميد محمد|هر عبــــد|لحميد م|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

624346 لرؤف|دى عبــــد |لبــــغد|زق |لر|جر عبــــد |ه ط|معتـــ دمي|علوم ج

865252 حمد يوسف|لمنعم |ن عبــــد|يم| قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

63|o26 وق تـــ لعمرى|م |لسل|للطيف عبــــد |مر عبــــد |رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|2|34 لنبــــى محمد عىل  |حمد عبــــد| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

76386 ى|ن حلىم |ء شعبــــ|رس| مي  لفيوم|بــــ |د|

247498 هر|لظ|لسيد عبــــد|مه |س|حمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

756|79 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد |هلل محمود عبــــد |عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

6327o4 ى عبــــد| رؤي ى خشبــــتـــ|حسني  للطيف حسني  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

||8857 لسيد محمد|يمن محمد |ن |ريم|ن ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

777286 لسيد|محمد عمرو محمد  |ره بــــنه|تـــج

646455 صف|هيم ن|بــــر|يدى محمد |ه ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

786527 لم عقيده|هيم متـــول س|بــــر|يمن |ل |م| زيق|لزق|حقوق 

763639 ى ندى محمد عيس محرم عطيه حسي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

2534o5 م|لمعز عل|ندى فوزى عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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545526 لدين |ح |م محمد صل|سل|لدين |ح |صل
لمجيد|محمود عبــــد

|لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

25466| ن مسعود عبــــدربــــه|عمر حمد تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

3294|6 لسعدئى|بــــد محمد |هر ع|بــــ م|ربــــ |بــــ طنط|د|

258o85 شور|مه حسن ع|س|حمد | |كليتـــ هندستـــ بــــنه

3|2586 لد|ء محمد خ|محمد عل |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2865|9 لعربــــى|لجيد |هيم عبــــيد عبــــد |بــــر|ره |س |كليتـــ هندستـــ بــــنه

5o48o2 هيم يوسف|بــــر|زى |زى حج|طمتـــ حج|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|2o57 م |تـــ جريو محمود عل|ي| ج|علوم سوه

85oo44 ن محمد|عمر محمد سليم ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

283665 در|لق|د عبــــد|لجو|ء عبــــد|هيم بــــه|بــــر| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

45o339 ن|لمقصود مرج|لعزيز عبــــد|عمر عبــــد |ضتـــ طنط|علوم ري

24|668 ل عيس محمد|هدى سيد جل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

243699 تـــه|حمد شح|م محمد |بــــتـــس| ن|حقوق حلو

469o2 عيل|سم|هلل محمد عىلي |عبــــد هره|لق|بــــ |د|

27o52 لرحمن|روق عبــــد |تـــ ف|ره شح|س ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4335o حمد سيد|ء عىلي |سم| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

478978 م|لجد|لغريبــــ وهبــــتـــ |رق |كريم ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44||34 زي|مر غ|حمد ع|د |لجو|خلود عبــــد لشيخ|علوم كفر 

849562 ى سهيله محمود حسن حسي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

27|o38 لعليىم مطر|عيل |سم|ء حمدى محمد|حسن ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|4|674 حمد محمد خليل|حمد محمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

78877o ن حسن|ء محمد عطو|لىمي ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

6858|2 هلل|رق محمد عبــــده عوض |ن ط|نور ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4252o8 ف مني  عبــــد| |رن لسيد|لحميد |رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|22737 ى|سل فوزى |فوزى بــــ مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o2777 ن|لغلبــــ|ل محمد |لمحسن جم|لسعيد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|34287 طف رزق موىس|نه ع|هيل ن|بــــ حلو|د|

45|766 لعز|بــــو |مصطفى محمد محمد محمد  |ره طنط|تـــج

477o37 لم|حمد عىل س|لحميد |حمد عبــــد |حبــــيبــــه  سكندريه|ل|عه |زر
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439674 لحميد مصطفى صديق|لمحسن عبــــد |منه عبــــد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

6|7254 عيل|سم|خلود محروس مكرم  ط|ر دمي|ثــــ|

2556|3 ى|لسيد يوسف |حمد | لبــــحي  |طبــــ بــــنه

925493 ن عمر فرغل عمر  |رمض ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

33853o ي عبــــد
در|لق|هبــــتـــ صبــــىحي مصطفى شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

845o97 بــــرهيم سعد سيدهم| |رين|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

5745| هيم فضل|بــــر|ندي يشي  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

266625 حمد زيد|يمن محمد سيد |ندى  |طبــــ بــــنه

9|4664 كريمه حشكل محمود عيس   تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

688528 رى عىل حيدر|لبــــ|وى عبــــد |لشن|م بــــهجتـــ |هش لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

8o565o لمعبــــود محمد|ن عبــــد|رضوي رمض ي|نوعيتـــ 
|لمنى

335672 لحفيظ محمد|يمن عبــــد|رضوى  ى شمس|د| بــــ عي 

4449oo لسيد عىلي محمد يوسف|حمد محمد | |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

3736o8 ي سيد 
ي|كريم محمد مصطفى

لسعدئى ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

4|36o9 ن|رص جبــــر محمد سلط|لرحمن ن|عبــــد  ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

|473o للطيف|ء سيد عبــــد |بــــ عل|مه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

82369 دل محمد محمد|نسمه ع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

27959o وى|لرخ|دل محمد |طمه ع|ف ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

67793| هلل|عيل عبــــد |سم|م محمد محمد |سل| لمنصوره|حقوق 

445o2o ه محمد عبــــد  دق حمد|لص|أمي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

3555|6 ى عىل سيد عىل ربــــيع حوريتـــ حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

257686 نور حلىم محمد|حمد | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

688235 ط|لغريبــــ بــــل|حمد |لحميد محمد |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

236829 لرحمن حسن|حمد عبــــد|ره |س ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

5|2468 ألمي  محمد|لدين محمد |ل |حمد جم| سكندريه|ل|علوم 

8|4985 حمد|لصغي  |لنعيم محمد |ء عبــــد|نجل ي|صيدلتـــ 
|لمنى

888679 لمعتـــمد محمود |تـــ عبــــد|حمد نش| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|323 هلل|دل يوسف عبــــد |سلىم ع ى شمس|د| بــــ عي 

5o7o54 حمد محمد|لرحيم |سلىم نبــــيل عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 
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449837 هلل|لسيد فضل |لدين |ء |ء بــــه|رس| ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

96o4o ى|محمد صل ح عوض حسي  ن|حقوق حلو

5393|7 بــــر بــــكر درويش|طف ج|ع| ر|ي إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

79287o بــــ عنتـــر حسن محمود|دي |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

43374o وى|لشعر|لمقصود |جد محمود عبــــد|حمد م| |ن طنط|سن|طبــــ 

88o7|5 لرحمن سيد حسن عىلي |عبــــد سيوط|طبــــ 

26589 هلل محمد|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|o386 عيل|سم|د |لجو|حمد محمد رجبــــ عبــــد| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

253985 هر محروس|عمر مصطفى م ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

243999 محمد صبــــىح خليل جنيدى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

753556 ف محمد محمد|يه | رسر تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

7544|| لعزيز|هر عبــــد|لد ز|منى خ عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

6o5423 م|ضي| لنج|بــــو |يوسف | ر|ي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5247o3 م|لسل|لدين عبــــد |ل |محمود محمد كم سكندريه|ل|هندستـــ 

4373o| لخول|مل |لسيد ك|روق |يه ف| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

436393 حمد|لرحمن |حمد عبــــد|محمد  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

6o3663 عيل عىلي|ألحمدى إسم|عيل |مصطفى إسم |بــــ طنط|د|

648774 عمرو درويش عطوه عىل ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

448597 بــــوشوشه|حمد |يوسف محمد  |ضتـــ طنط|علوم ري

8|792 حمد|مصطفى مجدى محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

497o5 م محمود|رق عز|ط| دين هره|لق|ج طبــــيع |عل

343384 لليثــــي|م |لسيد تـــه|يتـــ ممدوح | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

||822| حمد|جد سيد |حبــــيبــــتـــ م ى شمس|تـــج ره عي 

4o5o3| ي محمد|أحمد عبــــد 
لرحمن بــــسيوئى سكندريه|ل|بــــ |د|

28o8|9 بــــ|مح زىك دي|حمد س|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

4o6233 تـــه محمد وزيرى حسن|طمتـــ شح|ف سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

83433| لحميد محمد عىلي|بــــدوي عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

8o2883 زق|لر|س عبــــد|ء ربــــيع عبــــ|دع ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى
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28|946 لحميد معروف|زق عبــــد |لر|يوسف سعد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|92|9 حمد|ن فوزي |جر شعبــــ|ه ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

2|235| لح|حمد سليم ص|سليم  ى شمس حقوق عي 

||54|9 م|لش|رس نبــــيل مصطفى مرىس |ي| هن هره|لق|حقوق 

77|552 لسيد|هلل |هلل محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

637454 ن يسن|ل عوئى عرف|من زيق|لزق|ره |تـــج

455ooo هيم|بــــر|ن خليل |سليم| نور خليل بــــزين سكندريه|ل|ره |تـــج

85924o فظ|لح|فظ محمد عبــــد|لح|زينبــــ عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

49939 هيم|بــــر|هلل |هيم عبــــد |بــــر| |لي|د ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

675o5| ى|لرحيم جبــــر |عبــــد | ره رض|س لعشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

332|97 لمجيد|هيم عبــــد|بــــر|حمد سمي  سعد | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|56734 ي عبــــد |ح |لفتـــ|عبــــد  لحمد|بــــو |ح |لفتـــ|لنمي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|8|6o لعزيز|لعزيز حسن عبــــد |عبــــي  عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5o8o2o ممدوح جميل شفيق| ن|ر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

4o5633 هيم|هيم محمد إبــــر|مريم أحمد إبــــر سكندريه|ل|ره |تـــج

|5795 ف محمد فوزى| |ي|م رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o9876 م فوده|لسل|م عبــــد|محمد هش لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

244|o حمد|هيم |بــــر|ن محمد |حس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

432296 بــــشيىه|ل|لغريبــــ |ح |هلل صل|منه  |بــــ طنط|د|

44oo67 حمدعبــــده|حمد|سهيله يوسف مصطفى  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

7585|3 حمد|ن |هند محمود شعبــــ حقوق بــــورسعيد

489596 |لسق|حمد|منيتـــ نبــــيل محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

646929 حمد قره|حمد |رس |آيه ي لمنصوره|حقوق 

|22953 وس|دل محروس تـــ|مريم ع ورصى هره|لق|ر |ثــــ|

5oo|9 لطيبــــ|د محمد فكرى محمد |زي ره بــــنى سويف|تـــج

6|8343 م محمد مصطفى|م|محمد يحن   لمنصوره|حقوق 

54953 متـــ|بــــورسيع سل|م محمد  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

636937 ى|م عبــــ|ء س|صف س حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

784|43 هيم عىلي|بــــر|حمد محمد | زيق|لزق|علوم 

9o|372 ن  |لدين محمد سليم|ح |م صل ي صىح سوه
ج|معهد فنى
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3|5965 ح وسمن|دل نج|نتـــ ع|جولي ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

347887 للطيف|م موىس عبــــد|محمد هش ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

6974o5 رسر|له|ن عبــــد |رمض| حمد رض| دى رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

35|236 م خليل|لسل|سعيد محمد محمد عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

679699 ى|حمد |حمد |لحميد |منيه عبــــد | لعشر صيدلتـــ بــــورسعيد

3698o روق مرزوق|حمد ف|ندى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

83o|6| ى| ك|لمل|د تـــوفيق عبــــد|عم| وستـــي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

77|398 حمد محمد حسن|تـــفى مدحتـــ  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|688o8 ى محمد|حمد |ء |وف مي  منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

9ooo32 ى ض|عل ج محمود |ء حسي  ج|حقوق سوه

243954 ى بــــدوى ع شم|دل ه|نرمي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

48o388 ىط|لع|لدين محمد عبــــد|عىل يشى محمد عز  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|4279 هلل|محمد سيد محمد محمود خلف  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7798| ى |محمد عىل محمد  عيل|سم|مي  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

37|466 ي|ر
يدى|لع|هيم |بــــر|طلعتـــ | ئى |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 
ل|ألعم

432638 حمد محمد جبــــر|ئشه |ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|56|8o ول نسيم ذىك شهيده| مي  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

747o6 مل مغربــــى قطبــــ|محمود ك كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

625||4 شم محمد|بــــوه|تـــسنيم هيثــــم محمد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

29|457  محمد|لبــــ|محمود عبــــد| رن
ى
ق ي |

لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

48|9|| عيل محمد|سم|لسميع |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  |حقوق طنط

22379 مد|هيم ح|بــــر|زينبــــ سيد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

766666 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|حمد |بــــ |يه| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

459382 محمد عوض محمد عوض ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2468oo حمد سبــــيكه|زم |محمد ح ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

49785o تـــ  د|لجو|للطيف عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|ني  بــــ دمنهور|د|

5o694 لىح محمد|لنبــــى عبــــد |محمد عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

33877o ن مون محمود|لدين م|د |عم| مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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9|9778 لس  ى|ميل |كي  |  ديبــــ مي  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

4o7994 يم|لد|لمنعم عبــــد|هلل وليد محمد عبــــد|منه  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|72843 حمد|س |نرص عبــــ| ند |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

2458|| لسحيتـــى|ل |هيم كم|بــــر|محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5356o3 حمد محمد|س |حمد عبــــ|لرحمن |عبــــد سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

33362| لعليم مرزوق|حمد عبــــد|لعليم |عبــــد ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

|58284 هيم|بــــر|لرحيم |هيم عبــــد |بــــر|مريم  ن|تـــربــــيتـــ حلو

63942o م عىل منصور|م س|وس قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

62|7oo لحميد|لسعيد عبــــد |أيه محمد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

3|7o33 لحميد محمد مصطفى|رق عبــــد|طمتـــ ط|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|86|3 ئى|بــــوه|در |لق|مه فهىم عبــــد|ء سل|ديه عل|ن ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

3|5439 ن محمد|هيم شعبــــ|بــــر|رتـــ |س تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

||8255 هلل محمود مصطفى محمود|منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

4|26| لحميد محمد حميده|ء عبــــد |رج لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|47323 بــــتـــ حمدى محمد عىلي|ثــــ ن|بــــ حلو|د|

42o|o7 دى|لزي|حمد |تـــ |لشح|لمنعم |سهي  عبــــد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

35574| لسيد|ء طلعتـــ محمد |رس| |بــــ بــــنه|د|

777885 لسيد مدين|زهره مجدى محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

63o|4 ى عبــــد |يتـــ عبــــد | ى|لنبــــى عبــــد |لمعي  لمعي  بــــ بــــنى سويف|د|

639347 حمد سعيد عىل محمود| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

2|5|7| لحميد|لد محمد عبــــد|زينبــــ خ هره|لق|بــــ |د|

9||2|7 ي
روق تـــوفيق  |هلل محمد ف|عبــــد| دئى |ج طبــــيع قن|عل

843o65 هلل||م بــــكري عط|يه هش| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

699224 ن ممدوح عىل محمد|يم| لمنصوره|علوم 

264467 عيل|سم|لعزيز |لرحمن عبــــد|طمه عبــــد|ف |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|52859 حمد سيد|طمه سيد |ف |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

488957 ي 
رج|لج|لسيد |حمد محمد |منى سكندريه|ل|ره |تـــج
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9o|378 ى نده مريد سمع ن |نرمي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8o859o لعزيز محمد فرج|حمد عبــــد| حقوق بــــنى سويف

7o4864 ى عبــــد |لسيد |رس |ن ف|نوره لمقصود|مي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

536|5o وردى|لم|حمد |محمود محمد محمود  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

68o583 ي
لحديدى|بــــر |د ص|لعزيز مر|عبــــد | دئى لمنصوره|بــــ |د|

4|3276 درس جورج ميشيل لبــــيبــــ|تـــ تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

877575 لرحيم |ده محمد عبــــد|حم| ر|ي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o6346 ء سمي  عيسوى محمد حسن|رس| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

9|o46| لرحمن |د محمد عبــــد|د عم|زي ج|ره سوه|تـــج

74456 ف|رص عبــــد|دين ن|ن لحليم طريح رسر  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

292o4| لفتـــوح صميده|بــــو |م سيد |سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

244748 هلل|حمد عبــــد|حمد |محمد  ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

62|7|5 تـــ قطبــــ|لشح|ء قدرى |سم معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6||722 لحميد سنه|حمد عبــــد|كريم  |حقوق طنط

7o4998 ى شقرتـــ|حمد عبــــد |عمرو  لجليل حسني  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

|24942 ل|لع|حمد عبــــد |لد |حمد خ| ى شمس| لسن عي 

2|6574 م|ء محمود س|م رج|محمود س ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

373o5| لحميد|د عبــــد|لحميد محمد رش|مصطفى عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8826|o در  |لق|حمد عبــــد|لدين |م |عص| ر|ي سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

76737o هلل|ء محمد مصطفى عبــــد |سم| لعريش|تـــربــــيتـــ 

475954 حمد|ندى محمود حنفى محمود  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

822o74 ي|لبــــ|حمد سعيد محمد عبــــد|
ى
ق ي|صيدلتـــ 

|لمنى

358768 هلل|هلل محمود وهبــــه |رتـــ وهبــــه |س ى شمس|تـــج ره عي 

6235|| لجوهرى|د |ل حم|ن جل|يم| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

8o76o8 لربــــ|د |حمد يوسف ج|يوسف  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

||772o ف منصور محمد|عمر  رسر |ره بــــنه|تـــج

442872 لسيد عىل |هيم |بــــر|هيم يوسف |بــــر|طف |عو
زيد

تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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865|75 هر|لظ|مح سمي  عبــــد|ء س|رس| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

25225 ن|ش سليم|لنبــــي دمرد|ل عبــــد |وص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4387o7 لقطبــــ|حمد |ل |محمد صبــــرى هل لشيخ|طبــــ كفر 

4o544| لم سليه|ح س|لفتـــ|لم عبــــد |ن س|رو لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

22785| حمد|ر محمود محمد |مي ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

845936 ي بــــسط
زيد يوسف|بــــ|وي |مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

36|o43 دي|له|يمن محمد |محمد  زيق|لزق|صيدله 

637595 حمد|عي |لسبــــ|وي |ن طح|شعبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

922328 ح فكرى  |لفتـــ|حمد عبــــد|تـــغريد  ج|ره سوه|تـــج

648548 ه | لسيد محمد محمود عطيه|مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4989o6 ح محمد فرج|بــــسمه محمد صل ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7656o3 لسيد|لم رؤوف |وحيد س لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

54|235 ن|رق محمد عىل رن|محمد ط عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o2|88 ق|بــــر |يه ج| وى|حمد رسر سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

82542o لمجد محمد عىلي|بــــو|ء |ول دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

24788o لجمل|لحميد |رق جمعه عبــــد|مينه ط| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4622|4 وق محمود محمد محمود  رى|لهو|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

42|8o2 د|حمد رش|حمد محمد | تـــمريض فرع مطروح 

246827 د|حمد حم|بــــ مصطفى |يه|حمد | |كليتـــ هندستـــ بــــنه

778o95  محمد
ى
كريم محمد دسوق زيق|لزق|بــــ |د|

78o3o9  عبــــد |لشو|ء صبــــرى |لشيم|
ى
در|لق|دق زيق|لزق|بــــ |د|

86oo5 تـــ|بــــ فرح|لتـــو|تـــ عبــــد|م فرح لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

844o36 ل|لع|بــــوبــــكر عبــــدربــــه عبــــد|عمر  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

||8|4| لدين محمد|حمد نور |دين |ن مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

|253|8 هيم حتـــحوتـــ|بــــر|تـــرنيم محمد مصطفى  ى شمس|تـــج ره عي 

497556 لمغربــــى|هر |ر ممدوح حسن ط|من ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

93o62 حمد محمد خلف|لدين |عىلي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

42369 س خميس عىل|لي|حمد |منتـــ  هره|لق|ج طبــــيع |عل

856436 دق|ود ص|ده مجدي د|غ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4398|3 يتـــ محمد محمد شلبــــي| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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232o45 لعجرى|لق |لخ|بــــ عبــــد |لتـــو|دل عبــــد|محمد ع ي|هندستـــ 
|لمنى

6|2955 لعزم|بــــو |لد عطيتـــ |محمد خ |ره طنط|تـــج

534679 تـــتـــ محمد حميدتـــ|لمجيد شح|ن عبــــد |رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|2446 د |طف محمد حد|مه ع|س| ج|صيدلتـــ سوه

6|3272 حمد يوسف محمد رشدى طعيمه| |تـــربــــيتـــ طنط

834268 ح محمود|ح صل|لفتـــ|يوسف عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

536|25 حمد عرفه|لد صبــــىح |دى خ|ش |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

2|9889 ى فتـــح |ي ل|ىطي هل|لع|هلل محمد عبــــد |سمي  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

774o84 مر|ء عمر سعد صديق ع|ل| ى شمس|تـــج ره عي 

|69|9o ه محمد عىل حسونه ني  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

6864|2 هلل عمر|عمر محمد عبــــد  لمنصوره|علوم 

4o3723 لمجيد هندى|ل عبــــد |لمجيد كم|محمد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

|7o939 بــــتـــ|بــــو زيد ثــــ|مخيمر | دين لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35359 لسيد محمد عىل| |ن|ر هره|لق|حقوق 

7|6578 لسعيد زغلول مرىس|حمدى  ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

6o|66 ل ربــــيع عطعوط محمود|م| صيدله بــــنى سويف

265oo6 ر|يمن محمد نص|محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

486765 هلل|ل ضيف |لع|بــــر محمد عبــــد |محمد ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5977o ن|لقوى زيد|حمد محمد عبــــد | ره بــــنى سويف|تـــج

5o43|7 ح محمد جبــــر|زينبــــ صل سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

34285| ف عبــــد|رتـــ |س لغنى محمد|رسر |طبــــ بــــيطرى بــــنه

7o553o عيل|سم|حمد |حمد محمد |محمد  لمنصوره|صيدله 

836o95 روق بــــشي |لكريم ف|روق عبــــد|ف ج|بــــ سوه|د|

5|29o5 حمد هيبــــه|حمد عيد محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

2495o| هلل|سلىم محمد صبــــىح عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8o8367 ى عبــــد| |رض| ند|ر لشهيد|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

5|6454 ي عبــــد |لحص|محمد | ء رض|لشيم|
ى
|للطيف |ق

يف لشر
معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

857948 حمد محمد|ح |لفتـــ|تـــغريد عبــــد ي|علوم 
|لمنى
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792|57 هلل|حمد حلىم عبــــد |محمد  زيق|لزق|علوم 

697o8o لغريبــــ|لد محمد حسن |خ ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

|5658 هيم|بــــر|لرحيم |رق عىلي عبــــد |ط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

62637 ي|ر
بــــ|لوه|سعيد عىل عبــــد | ئى لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 

بــــ موجه|نتـــس|/سويف

|32467 ي حسن
حبــــيبــــتـــ محمد مصطفى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

684|4 ق|لرز|لسيد عبــــد |بــــسمه محمد  لفيوم|نوعيتـــ 

62|4oo لحميد|ء نصىحي محمود عبــــد|شيم لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

493393 لشبــــكسر|در |لق|محمد يوسف عبــــد  ره دمنهور|تـــج

3684|3 لمسيح|س عبــــد|ئيل غط|ميخ| رين|م عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

24o|o5 شم محمد|زق ه|لر|يوسف عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

77283 محمد سعد محمد جنيدى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

769787 هيم|بــــر|لعوضى |لعوضى عطيه |ء |رس| ن|صيدله حلو

8o7|92 ه فهىمي محمد عبــــد لعظيم|ني  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

34899| ي محمد سليم|ء عر|رس|
ى
|ن عر|ق

ى
ق ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

26229o ف|هيم أسم|بــــر|حمد سعيد | عيل رسر زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

259986 هيم عمر|بــــر|جر وحيد |ه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|23687 بــــ|لتـــو|بــــ فوزى عبــــد |يه|حبــــيبــــه  سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

792427 لسيد محمد|محمد سمي   تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|6|||7 لح|لمجيد محمد ص|ندى عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

773776 للطيف|ء محمد عبــــد |د عل|عم ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

779358 حمد|لسيد |هيم |بــــر|محمد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

24396o لم|ل عىل س|هيم جم|بــــر| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

348259 ده|لعزيز عبــــ|عبــــي  مصطفى يوسف عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

256527 لرحمن|رس محمد عبــــد|بــــثــــينه ي ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

295448 قتـــ محمد فتـــىح محمد عبــــده| رسر ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

63o442 محمد مجدى محمد حسن زيق|لزق|هندستـــ 

6|293o ى خ| ى موىس عي|لد |مي  د|مي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|35993 ي محمود| سه
محمد حنفى دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 

 مدينتـــ نرص
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49748| ن|ح محمد فرج عثــــم|سم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

68o448 ح محمد عبــــده|لفتـــ|دل عبــــد |محمد ع ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

842339 ى تـــ|سكندر شح|عدلي | يوستـــي  دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

822636 ن سليم|طف رمض|ء ع|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

|32|72 ره مصطفى فكرى مهنى|س |ره بــــنه|تـــج

83o877 ن|حمد سليم|ن |يوسف شعبــــ ن|هندستـــ أسو

35|856 بــــوزيد|ل |لع|لد عبــــد|د خ|محمود فؤ |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

48|8|| |بــــر|حمد محمود |
ى
هيم محمود دسوق ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

4|o668 زى|هيم غ|بــــر|لد محمد |خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6394|2 لسيد أحمد محمد|دين مرتـــضى |ن زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

5|7255 هيم رجبــــ|لمحسن إبــــر|بــــسنتـــ عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5283o| هلل|بــــ |هيم ج|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد | ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

657o5 لح عبــــيد|حمد محسن ص| ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

875||| ن حسن |م محمد رمض|سل|ل|سيف  سيوط|ره |تـــج

6|3925 ه | ر|لحليم بــــسيوئى عم|حمد عبــــد |مي  |تـــربــــيتـــ طنط

62o29 تـــه فوزى|هبــــه سعد شح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

3|9237 ي عبــــد
هيم|بــــر|لرحمن |زينبــــ مصطفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

7|oo|7 هيم|بــــر|لق |لخ|م رفيق محمود عبــــد  لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

35635| لمقصود|لموجود عبــــد|ن عبــــد|محمد رمض |ره بــــنه|تـــج

44o253 لديبــــ|ىط محمد |لع|لد عبــــد |هند خ لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

453|62 لمعلم|حمد |عمر محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

3432o2 دى|بــــو ش|لسيد محمد |لد |ء خ|سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

3292| بــــ|لوه|لد محمد عبــــد |محمد خ هره|لق|ره |تـــج

24oo| هيم|بــــر|مؤمن محمد | سم| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

34528| حمد محمود|بــــ |يه|ن |مرو ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

37o953 ه محمد عبــــد| م محمد|لسل|مي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

239585 د عزبــــ|هلل فتـــىح ج|منه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|3688 ف |حمد | لنور|بــــو|لعزم |بــــو |حمد |رسر |بــــ طنط|د|
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326877 ح يوسف|طمتـــ محمد صل|ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|44|59 لحليم محمد عوف|بــــ عبــــد |يه|نىح  | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

892873 لرحمن |حمد عبــــد|تـــه |يه شح| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|6468 يد|لسيد حسن محمد ف|ء |سم| علوم دمنهور

246|76 ل ذىك|دى محمد كم|ش ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7||898 ى محمد محمد حسن صقر|ي سمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o9686 ىس|لشبــــ|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|تـــ |محمود فرح ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

442664 تـــه|ح محمد شح|لفتـــ|حمد عبــــد |هدى  لشيخ|طبــــ كفر 

68|99o ف محمد عبــــد |هلل |منه  عيل|سم|لمنعم عىل |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

852664 ى|سهيله محمد عبــــد لكريم حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

7|6749 م|يه محمد فتـــىح محمد عز| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

49247 هيم محمد|بــــر|ن |ر رمض|من ن|حقوق حلو

9|52o2 رص محمد معوض |محمود ن ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

77|7o4 هيم محمد منصور|بــــر|مل |مل ك| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6853|6 بــــينى|لحميد |لسيد عبــــد |ل |فري لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|94|o وس|مريم صقر لطيف تـــ ورصى ي|بــــ |د|
|لمنى

688974 حمد يوسف|در |لق|طف عبــــد |محمد ع لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8o43o4 ي عىلي صل|م|
ح طه|ئى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

4296o هلل عبــــده|رق عبــــد |زينبــــ ط هره|لق|علوم 

33o228 ء طلعتـــ عوض محمد|رس| |ره بــــنه|تـــج

|65884 لحميد|مه محمود عبــــد |س|هلل |منتـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|53|6 هيم|بــــر|رق عصمتـــ |ن ط|نوره ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8o6829 روق عىلي|روق عىلي ف|ف حقوق بــــنى سويف

92o3o8 فتـــىح زغلول فتـــىح تـــوفيق  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

456||5 لد سيد محمدين محمد|حمد خ| لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

77346 ح|لفتـــ|لحميد عبــــد |ل عبــــد |حمد جم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

875824 لكريم  |د |مولر مجدى نمر ج سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

23227 ى محمد|محمود شعبــــ ن حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

62234 هيم|بــــر|محسن عىلي | دين لفيوم|نوعيتـــ فنيه 
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5o76|9 ن|مريم مدحتـــ حميده موىسي عيس سليم سكندريه|ل|بــــ |د|

223794 هد|فظ مج|لح|هد عبــــد|تـــسنيم مج دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

4o3|77 لحق|د |لحميد ج|حمد عبــــد |ن |يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

33528o لعزيز|دل محمود عبــــد|جر ع|ه |بــــ بــــنه|د|

4o4657 لسيد يوسف|بــــ محمد |شه لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

265|9 محمود محمد مصطفى موىس هره|لق|ره |تـــج

483369 ى |ي ى قبــــيض|ل حس|لسيد جم|سمي  ني  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

822853 بــــوسديره|لعليم |لسميع عبــــد|حمد عبــــد| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

6o65o6  |حمد مجدى زىك |
ى
وى|لبــــحر|لدسوق |بــــ طنط|د|

456o6 حمد|لرحمن محمد محمد |عبــــد مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

8638|4 ن محمود محمود يوسف|يم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7o45o6 لبــــكرى|مد |ندى شفيق متـــول ح لمنصوره|هندستـــ 

7|o728 ن|زى رشو|ن عىل حج|وليد رمض ط|بــــ دمي|د|

4|6953 هلل|رس بــــسيوئى خلف |س ي|ين| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7683|9 ئى|ره عىل محمد محمد عن|س لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

45227o ح محمود|لفتـــ|حمد تـــوفيق عبــــد |د |حمد فؤ| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

879895 ى عبــــد| للطيف  |د عبــــد|لجو|حمد حسي  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

8o|766 ن|لم|جح محمود س|محمود ن ي|نوعيتـــ 
|لمنى

68595| لم|دى س|له|هيم عبــــد |بــــر|ء رزق |رس| لمنصوره|حقوق 

97659 بــــ|لوه|دى محمد عبــــد|محمد ن لفيوم|عه |زر

425354 لغنى رزق|ء مصطفى عبــــد |ل| سكندريه|ل|بــــ |د|

|25376 فظ|ن ح|لد شعبــــ|عمر خ ى شمس علوم عي 

495242 وى|لمنعم مق|حمد عبــــيده عبــــد| |حقوق طنط

5o4o75 هلل محبــــوبــــ|محمد محسن محمد سعد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

865|3 حمد فرج|روضه عىل  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|6662 لخطري|ن |محمد رضو| لي|د لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

24o898 ورى|لسيد |لحليم |كريم محمد عبــــد ى لجيى كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

9o3494 فتـــ نجيبــــ فهيم |مجد ر| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

46589 هيم|بــــر|ن |ء عيد شعبــــ|نجل هره|لق|عه |زر

83973 للطيف محمدتـــوئى|ن عبــــد |حمد حمد| حقوق بــــنى سويف
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5|65o5 وي|لص|لمنعم |زينبــــ بــــدر عبــــد تـــمريض دمنهور

763922  |محمود نرص 
ى
ن|هيم رشو|بــــر|لدسوق ره بــــور سعيد|تـــج

|6o655 ح|لفتـــ|مد عبــــد |عمر محمد ح ى شمس|تـــج ره عي 

7o3643 ى شح|عبــــد  بــــوزيد|تـــه |لرحمن محمد حسي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

498o66  |لحص|جر مصطفى |ه
ى
شم|لسيد ه|ق ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

|4324o محمود| بــــ زكري|مريم رح ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

48|696 حمد سكر|مصطفى مجدى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

826oo9 ل خليفه سعيد|هلل هل|منه  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

626854 مريم عىل متـــول عىل زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

676758 هيم عىل|بــــر|م حسن مسعد |حس م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

3|6327 حمد محمد|بــــر |يتـــ ص| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

353543 حمد فرج|ن |حمد رسح| ى شمس|تـــج ره عي 

45542o حمد حسن عطيتـــ حسن| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

24449o لعزيز|حمد سليم عبــــد|م |سل| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

682523 هيم عمر|بــــر|حمد محمد |م |ريم حس لمنصوره|بــــ |د|

65|48 لحميد|د عبــــد|دل ميل|محمد ع لفيوم|هندستـــ 

285389 ف |ن |يم| حمد|عيل |سم|رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4o72|o لعزيز|حمد عبــــد |ه |لل|منيتـــ عىل عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3||o5 لملك لبــــيبــــ|يز عبــــد |فىل ف|بــــ ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

43559 م سيد|م|كر |ضىح ش ن|علوم حلو

|576o م|لسل|بــــ عبــــد |لوه|بــــ محمد عبــــد |هيتـــ|م ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

847o|o ى|لكريم فوزي عبــــد|عبــــد لرحمن حسي  ن|سو|حقوق 

426o7 يوبــــ|هلل |مه جوهر فتـــح |س|م |حس هره|لق|ره |تـــج

493343 ئى|لبــــي|ن |مصطفى ممدوح رمض لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

227834 ه عبــــد ن|لحليم بــــدر |رص محمود عبــــد |لن|سمي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

536723 ى|لص|مل عبــــد|دى ك|له|مل عبــــد|ك دق حسي  ره دمنهور|تـــج

4286| بــــ|هيم خط|بــــر|يد |ء بــــليغ ز|دع ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

||9436 هيم|بــــر|مل محمد |يه محمد ك| ن|فنون جميله فنون حلو

33382| حمد مني  بــــيوم سيد| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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48388 زق|لر|دل عيد محمد عبــــد |ع ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

68666| متـــ|هيم سعد محمد سل|بــــر|ء |عل ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

84624 لجليل|ىطي عبــــد |لع|مي  محمد عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

262723 لم|لسيد محمود محمد س|م |سل| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

48598o ع|سم|للطيف |عيل عبــــد |سم|غزل محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

257|7o ء مصطفى سعد بــــريقع|لشيم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

54874 ض سعيد|سهيلتـــ وجيه ري ره بــــنى سويف|تـــج

4oo348 وى دومه|لص|مل |مل مصطفى ك|ك سكندريه|ل|بــــ |د|

46o|75 م|مينه عىلي محمود محمد سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o823| ن|ن سلط|لبــــديع محمد سلط|ن عبــــد |يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5o9383 وى|لغربــــ|ن |م محمود رمض|محمد عص طبــــ بــــيطرى دمنهور

9oo|58 ل محمد |لع|مه خليفه عبــــد|س| دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

776|4 |م فريج حن|مريم س لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

5o7254 لم|لم فليفل س|بــــسمله محمد س |علوم بــــنه

||693o ق|محمد محمد | حمد رض| وى|لشر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|26277 روى حسن|محمد يوسف دند ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

47842| |لبــــ|مؤمن بــــسيوئى حمدى عبــــده عبــــد 
ى
ق سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

8o|45o لنعيم|نوره مجدي محمد عبــــد سيوط|حقوق 

243o8| تـــ|سط محمد شح|لبــــ|لرحمن عبــــد|عبــــد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

5|3|49 مل محمد أبــــو جبــــل|ذ فوزى ك|مع ره دمنهور|تـــج

755895 لمتـــولي|لسيد طه | |رن دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

9|37|o حمد  |محمد فتـــىح عىل  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5o|73 لحكيم|حمد سيد عزتـــ عبــــد | تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

632726 ي|لزهر|طمتـــ |ف
ي محمد حسينى

ي حسينى ء يحن  زيق|لزق|صيدله 

4|6o76 يوبــــ كميل|تـــه |مي محمد شح ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|2399| حمد متـــول|لسيد |حمد |عمر  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

775265 لعزيز مسعود|هلل عبــــد |حمد عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

5o9599 ن سعد عىلي|محمد رمض ره دمنهور|تـــج

24|92 لد|حمد خ|ندى محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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8|5898 لصمد|لصمد خلف عبــــد|ء عبــــد|عىلي ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

363325 لمهدي|حمد |هيم |بــــر|محمود  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

89oo73 ئيل |موس ميخ|ئيل قد|د ميخ|عم سيوط|علوم 

34|558 ف عىل عبــــد|محمد  لرحمن شويتـــه|رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4792|| ن|حمد محمد نبــــه|محمود | دين بــــ دمنهور|د|

496|79 لمطلبــــ محمد|هلل عبــــد |ئى أحمد عبــــد |أم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

868522 ء صبــــري محمد نور|رس| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

28o578 د|رقيه سمي  محمد مر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

84|825 ن محمود محمد عىلي|ن رسل|رضو ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8o629 حمد سمي  حسن|محمد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5|7|2o ي محمد |ه
ى مسعود|جر مصطفى مي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

7o|6|o  صبــــىح يوسف
ى
ى عزتـــ شوق فركي  زيق|لزق|صيدله 

||762| لىح|لص|حمد |طف محمد محمد |كنوز ع ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

336o23 وى|لد محمد طنط|م خ|ريه |حقوق بــــنه

247|87 لنور|بــــو|ل حسن |لسيد هل| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

542653 ين حسن  هيم حسن|بــــر|لسيد |شي  بــــ دمنهور|د|

63872| لرحمن مرىس|لرحمن محمد عبــــد |ر عبــــد |مي زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

76853o سويلم|عىل محمد عىل  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

863352 هيم|بــــر|هلل |لعزيز عبــــد|لد عبــــد|خ ن|سو|حقوق 

25477| |حسن سعد فرج عىل فرج 
ى
لبــــيوق تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

259788 ف|بــــر| |نور هيم زىك رسر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

34|396 مل طه علوش|لمنعم ك|محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

5||625 شول|ل|د |لجو|د عبــــد |د فريد رش|رش سكندريه|ل|صيدله 

876684 لمول |حمد عبــــد|لرحيم |حمد عبــــد| سيوط|ره |تـــج

842o69 لبــــكري حسن|كريمه عىلي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

766o86 م مصطفى|لمجد تـــم|بــــو |م نرص  صيدلتـــ بــــورسعيد

63|o82 حمد|نىه مصطفى محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

5358| ن|رس مصطفى رضو|محمد ي ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

4|3292 ع|لر|م |لسل|محمد محمد عبــــد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط
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272988 لدين مرىس|ء محمد نرص|شيم لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

|22755 ل حسن|حمد جل|مريم  هره|لق|حقوق 

626445 لد محمد فتـــىح محمد|ر خ|من زيق|لزق|صيدله 

256667 ف |سلىم  يل|حمد ط|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8485|5 حمد محمد|زهور محمد  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

37783 طه| لعل|بــــو|يحن  | رويد هره|لق|ره |تـــج

69|34| دى|لعزيز ش|حمد فتـــوح رزق عبــــد | ط|بــــ دمي|د|

35|55 فظ محمد|ء سعيد ح|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

526464 ن|ح محمد عثــــم|لفتـــ|ئل عبــــد|حمد و| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

62|298 لسيد|لمنعم |روق عبــــد |حمد ف|لدين |ء |عل لمنصوره|حقوق 

|357|3 لمنعم|لسيد عبــــد |يه محمد | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|5o256 حسن محمد حسن محمدين ن|حقوق حلو

923492 لنعيم |حمد عبــــد|لنعيم |يوسف عبــــد ج|بــــ سوه|د|

5|o5oo لسيد فتـــيحه|حمد فتـــيحه |محمد  عه دمنهور|زر

62344| لمني |لسيد |هيم |بــــر|منى حسنى  ط|حقوق دمي

783o5| ف س|ريم  ى|لم مبــــ|رسر رك حسي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|362o8 لمجيد|حمد فتـــىح عبــــد |مريم  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o938o ه محمد محمود | ى |مي  مي  |ج طبــــيع قن|عل

4oo445 د|لضي|لسعيد |ء فهىم حسن |ل| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7584o4 هيم حموده محمد|بــــر| |عل ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

42|44 م|لسل|لسيد عبــــد |رم |يه ك| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

865799 هيم|بــــر|رص نجيبــــ |بــــي ن|غ| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

6|2757 ود زنتـــوتـــ|نردين محمد محمد د |طبــــ طنط

783769 زي مؤمن|لعز|حمد |محمد محمد  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

6||657 ى|ء عىل حسن ل|رس| شي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

2798o2 حمد|ن عىل محمد |يم| دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

83o59| ى ئيل|صف عدلي جبــــر|و| مي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

634247 حمد|ء حسن محمد |سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|647o| حسن فتـــىح يوسف عىل ن|ضتـــ حلو|علوم ري
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69978| دى مصطفى|خلود مصطفى ه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

77295| ى عل|هر |هلل م|عبــــد  م|مي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

273739 مر|لرحمن موىس عىل ع|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9o|552 لسيد |بــــخيتـــه عىل عىل  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

233973 ف عىل ن| فع محمود|رسر هره|لق|حقوق 

52o747 رى|لبــــ|رى مصطفى عبــــد|لبــــ|ر مبــــروك عبــــد|زه| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|4o|8o ف محمد |تـــفى  ى زىك|رسر مي  هره|لق|ر |ثــــ|

844752 لرحمن جسور محمد حسن|عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

68546o بــــ فضل|لوه|بــــوخليل عبــــد |طمه عىل |ف لمنصوره|حقوق 

372257 تـــ|لشح|يد |يمن ف|حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

78873| فرج محمد فهىم محمود سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|نظم بــــ

426494 ى|ن |مريم صموئيل لويز ن بــــو سيفي  سكندريه|ل|بــــ |د|

539|98 در محمد موىس|لق|مروتـــ محمود عبــــد  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

862377 س|سمر موىسي محمد عبــــ دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

79||95 يه محمد عمر محمد| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

485|22 د مرىس|ره مصطفى فؤ|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|2|o ى عبــــد|خ| نور هلل|لد خي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

8ooo33 ي|لحميد |دل عبــــد|ر ع|من
لتـــوئى ن|سو|بــــ |د|

56|64 ي|محمد 
نور محمد قرئى تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

432227 لصعيدى|حمد محمد |خلود  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6945|9 ى ي|ي مه عبــــدربــــه|رس سل|سمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

9||932 عيل |سم|محمود عمر محمود  ج|ره سوه|تـــج

9|47|4 ل محمد محمد  |ء جم|عىلي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o3866 حمد سعيد|ج |لدين مصطفى فر|م |حس سكندريه|ل|حقوق 

36|o77 نىح  محمد عىل رزق| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2543|3 م مصطفى|لسل|هيم عبــــد|بــــر|م |لسل|ندى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

227429 يوسف حسن يوسف محروس عىل هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4|8o37 ن محمد ذكي  يوسف|إيم لمنصوره|حقوق 

487768 م|ح سيد أحمد سل|لفتـــ|حمد عبــــد |منتـــرص  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|68923 ف حن| |مونيك جرجس| رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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32|373 ى|لسيد عبــــد ربــــه ش|كريم سعيد  هي  ى شمس|تـــج ره عي 

835535 ي سيد عىلي محمد
مصطفى دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

3539|4 بــــورسيع محمد|م |مؤمن عص |بــــنه| هندستـــ شبــــر

9o5o9 ين قرئى عيد ف ضل|شي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

22o998 لمجد|بــــو|لسعود |بــــو|يوسف وليد  ى شمس|تـــج ره عي 

484573 هيم عزتـــ|بــــر|د |مؤمن وحيد فؤ سكندريه|ل|ره |تـــج

|76452 لرحمن|لرحمن سيد عبــــد |ن عبــــد |نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

525|68 ى|ر حمدي محمد عبــــده محمد ش|من هي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

85||57 هلل|لمنعم عبــــد|محمد سيد عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

4o97|2 لعزيز مشجه|حمد عبــــد |مديحه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5|56o9 مروه حبــــسر محمد محمود رزق بــــ دمنهور|د|

78o666 م|لسل|يمنى عزتـــ يوسف عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

869838 لس ن وس عطيه|رص تـــ|كي  ورصى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

328|97 حمد|لمحسن رجبــــ |دهم عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

86o2o| ض عيسي|در ري|عمر ن دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

53o|73 تـــه|هيم محمدعىل شح|بــــر|ن سمي  |حن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2|223 ى|ل| ى محمود حسي  ء حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

248672 لجمسي|دين نشأتـــ فتـــىح محمد |ن ى شمس| لسن عي 

267658 زق|لر|لعزيز عبــــد|رضى عبــــد| صف ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

46o856  |ح |آهله صل
ى
بــــوشهله|لدين شوق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

89564 ي للخدمتـــ | وى|لفضيل قن|محمد ممدوح عبــــد 
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

542386 حد|لو|ىك عبــــد|لمنعم رسر|هد عبــــد|ن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

477957 ى|د سعد مأمون محمد |زي لمسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

484935 دي|له|لضوى عبــــد |عيل |سم|عيل محمد |سم| سكندريه|ل|ره |تـــج

|434|9 هلل|لرحمن عبــــد |م عبــــد |دى حس|هن ى شمس| لسن عي 

888572 دق |هيم ص|بــــر|يس |دى غ|ف ي صىح 
سيوط|معهد فنى

47654o ن|هيم غيض|بــــر|هيم عيد |بــــر|رس |ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

832974 حمد محمود|دق |لص|عمر عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|52ooo ل عىل|لع|مل عبــــد |يه ك| ى شمس|د| بــــ عي 
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6939|8 ع|لسيد محمد متـــول رف|محمد  لمنصوره|بــــ |د|

7|688 هلل|محمد سيد فهىمي خي  بــــ بــــنى سويف|د|

258444 د محمد طه|لرحمن عم|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4757o8 هيم مهدى|بــــر|م |محمد عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

436525 هيم خليل|بــــر|حمد سمي  محمد | |حقوق طنط

263623 ى حمدى عبــــد|ي عيل|سم|لجليل عىل |سمي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

268628 ن عيد|لملك رمض|ء عبــــد|رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

235876 ح محمد|لفتـــ|لدين عبــــد|ء|لبــــنى عل هره|لق|ره |تـــج

687o45 ن|هيم سليم|بــــر|ن وهبــــه |يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

35563 ى|لسيد |ح |لرحمن طه صل|عبــــد لبــــحي  هره|لق|حقوق 

624522 ل|لسيد بــــل|مد |ل محمد ح|ل بــــل|س ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

632o4| مه عىل عوض|س|ندى  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|57479 لحليم|ر محمد فكرى عبــــد |بــــ مختـــ|هيتـــ|م دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

2278|5 ن رزق|مه رزق عثــــم|س|يه | ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

883548 بــــوزيد بــــقوىسر |ء عزتـــ |شيم سيوط|ره |تـــج

855774 ي
نسيم فهيم نسيم| سلفى دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

753229 حمد|ن |حمد محمد عثــــم| ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

5o7|35 ن|لقشل|لد محمد |خلود خ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

234o| ف محمد مرع عبــــد | سم|للطيف ق|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3432o6 لجدي|لم |لنبــــي محمد س|ء عبــــد|سم| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

33|3|| لدهشورى|لسيد |مينتـــ سعد محمد | |تـــربــــيتـــ بــــنه

7|262| وي|لفد|هد |نرص مسعد محمد مج ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

479538 يف فتـــىح عبــــد|ط لسيد|لصمد |رق رسر ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

682782 زى|در يحن  حج|لق|مه عبــــد |ء سل|شيم لمنصوره|علوم 

|6836| ك جبــــر غندر|ديتـــ مل|بــــرن ن|بــــ حلو|د|

86o352 حمد|عود |ن ق|نجوي زهر ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

27o625 تـــ|م عىل فرح|لد عل|د خ|زي ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

68oo9| در|لق|لسعيد عبــــد |لعيسوى |لسيد |سعد  لشيخ|هندستـــ كفر 

4o8766 ش|لفر|هيم |بــــر|ن |محمد رمض| ر|ي |ره طنط|تـــج

37362 ى عبــــد|هد جم|ن لرحمن محسن|ل عشر هره|لق|طبــــ 
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3|72oo ل محمود محمد|سهيلتـــ جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

693432 لمنعم|لمنعم محمد عبــــد |ء عبــــد |محمد عل ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

|747|| لحميد|لسيد عطيه عبــــد |حمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|6555 ى|لحليم ش|لسيد عبــــد|حمد محمد | هي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

3|35|8 لعزيز|رضوى مجدى محمد عبــــد ى شمس حقوق عي 

2|38|7 محمود محمد محمود زىكي محمد ى شمس| لسن عي 

6o9337 وي|لشعر|للطيف |بــــ عبــــد|يه|دهم | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

538722 حمد محمد|لم |حمد س| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

625|4o ئيل حبــــيبــــ|دل يوسف روف|مريم ع زيق|لزق|علوم 

327229 حمد|ن |ل رمض|هدى جم هره|لق|ج طبــــيع |عل

4624|2 شد|ن محمد ر|ل عرف|ء جم|رس| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

268|96 لمزين|لحميد |هلل عبــــد|محمد عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

59o83 ى|لشيخ حس|د يىحي |ء عم|لىمي ني  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6367o6 لسيد منصور|لمنعم |ن عبــــد|محمود رمض ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

32|972 لسيد|سلىم سيد سيد حسن  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8267| ى محمد|ش هنده محمود حسي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

9|7995 ئى ينى جريس |وحيد ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|7342 ى هيم|بــــر|دي حبــــيبــــ |ن| مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

876595 بــــتـــ  |محمد شكرى محمد عزم ثــــ سيوط|هندستـــ 

24|965 لم زىك|طف س|منيه ع| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

26782o هلل|لسيد عبــــد|حمد مبــــروك | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

325344 حمد|دل محمد |محمد ع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

236255 وى|لبــــحر|لحميد |يمن عبــــد|ء |رس| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

3|5578 لنمر|حمد |ء عىل |رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

783223 تـــ محمد حسن|حمد محمد عرف| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

4o9577 لبــــربــــرى|لسيد محمد |د |عـمر مر |ره طنط|تـــج

27o282 هلل عيس|لبــــيوم عبــــد|يمن مهنى |هيم |بــــر| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

5|6355 ن|لمقصود محمد شوم|ر محمد عبــــد |من بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|
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63583 حمد|لحميد محمد |رحمه عبــــد  ن|حقوق حلو

4oo375 لكريم|ور عبــــد|مصطفى عوض مج ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

829383 حمد|ء فتـــىحي محمود |سم| |نوعيتـــ فنيه قن

25794 ى محمد ح بــــ|لوه|فظ عبــــد |حني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

885439 يتـــ فوزى سعد رزق  هلل  |مي  سيوط|طبــــ 

8635|2 وع محمود|رص مط|لن|عمرو عبــــد دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

5o2|52 عمر صبــــري سليم محمد سليم سكندريه|ل|بــــ |د|

5|99| م|ر ممدوح محمد تـــم|من ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

|439o4 ز|لقز|رس محمد محمد محمد |محمد ي لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

83649 مد|حمد ح|لد رفعتـــ |خ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

9|6o4| ل  |م هل|لسل|لبــــنى محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

4||25 هيم محمد هليل محمد|بــــر| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

57426 ر محمد يونس محمد|من حقوق بــــنى سويف

284798 ه حسن | لم|بــــو عىل محجوبــــ س|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

893558 جر وحيد محمد عىل |ه ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

5|o725 لبــــديع قنطوش|رعبــــد|لغف|م عبــــد|محمد عص سكندريه|ل|طبــــ 

255734 مصطفى محمود محمود عوض ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

22|4|3 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد | ن|حقوق حلو

3|58o2 ف عبــــد|ء |رس| ح محمود|لفتـــ|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

773254 بــــينى|تـــ موىس |لشح|سمر سعيد  لشر زيق|لزق|حقوق 

427566 لقيع|لرؤف مصطفى |مصطفى عبــــد  ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

9|4437 ى عىل رف|م|  حسي 
ع |ئى سيوط|بــــ |د|

63|395 لشهيدى|حمد |لسيد |هدى محمد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

67o86 لحليم|رص فتـــىح عبــــد |ء ن|شيم م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

6o|o68  
ى
لخليفتـــ|لسيد محمود |عمرو شوق |قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

ضتـــ|ري/دى|لو

7874o4 هيم عطيه محمد|بــــر|ندى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o43|9 ه عبــــد | زى|لعز|هلل محمد |لمهدى عبــــد |هلل |مي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8794|8 لرحمن محمد بــــخيتـــ |ء عبــــد|سم| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o8328 حمد|جي |عىلي ض| نور ي|بــــ |د|
|لمنى
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39o|2 ده|ن حسن محمد زي|حن هره|لق|لعلوم ج |ر |د

778o23 دق محمود هرجه|لص|دل عبــــد |نجوى ع عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|237oo د|رق مصطفى حسن حم|هلل ط|هبــــتـــ  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

782|99 ى |لشبــــر| |ند حمد|وى حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

72257 حمد عىل حسن|حسن  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

|743|9 ن محمد|رق محمد رمض|محمد ط سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

27o|9 حمد|مل |هيم ك|بــــر|رحمه  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5o4338 ئيل|د ميخ|د عي|رن عم|ك سكندريه|ل|صيدله 

764996 حمد جبــــر|لسيد |حمد محمد | هندستـــ بــــور سعيد

26o6o3 ه ع| دل سعد سويلم|مي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

32|6|3 لحميد|نور عبــــد|لحميد |عمر عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

642547 ى|هيم خليل حس|بــــر|عمر  ني  زيق|لزق|حقوق 

5437o2 دى|له|دى حسن عبــــد|له|حسن عبــــد لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

92||7o ل سيد شبــــيبــــ |لد جم|خ ج|بــــ سوه|د|

7o27o| ده|منيه مصطفى رفعتـــ محمود محمد زي| زيق|لزق|حقوق 

355|98 روق تـــوفيق|لحميد ف|رضوى عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7558|| ر |لغف|ن عبــــد |ر رسل|لغف|ء عبــــد |شيم
ن|سليم

ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

37o698 حمد|ئى يوسف |محمد ه ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

52o2o8 لمجيد حرحش|بــــ محمد عبــــد |رح بــــ دمنهور|د|

433949 لموجود يىح|يدى سعد عبــــد|ه | تـــمريض طنط

|34435 ح حسن|لفتـــ|ل عبــــد |بــــسنتـــ جم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7o6922 بــــو زيد|بــــو زيد |حمد |ن |يم| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|6883 ى عثــــم|مريم ح ن|تـــم حسي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

829|o3 ه|لل|حمد عبــــد|ه |لل|زينبــــ عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|48594 حمد محمد|عيل |سم|يمن |ن |نوره ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9o5587 تـــه علوى محمد |هيم شح|بــــر| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

28389 بــــر محمود|ئى ج|لرحمن ه|عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77675| رع|هلل ز|ج  عبــــد |ء ن|ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 
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482o79 لسيد مصطفى|محمود محمد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

828634 ح تـــرىكي محمد|لفتـــ|ء عبــــد|ول |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|58227 فع عىل|لد عبــــده ش|نعمه خ سيه|نوعيتـــ عبــــ

4|3244 لصعيدى|عيل |سم|عيل سعيد |سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

792|49 م|م|ل حسن |حمد جم| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

34o3o حمد|حمد تـــوفيق |ر |مي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

693887 لصبــــور عوض فودتـــ|رق عبــــد |حمد ط| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|34675 نتـــ|هيم شبــــ|بــــر|هيم |بــــر|م |محمد عص |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8|786o ئق صموئيل|بــــتـــ ف|ر ثــــ|من ي|بــــ |د|
|لمنى

9o5327 ف |حمد | لمول |حمد عبــــد|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o4o89 ل|لع|يمن محمد عبــــد|محمد  ي|تـــمريض 
| لمنى

6o365| لحميد جمعه|هيم عبــــد |بــــر|دل |لمجيد ع|عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

648777 ر|لعط|لسيد محمد |حمد محمد |هر |م لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|594o2 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|ح |لفتـــ|ء عبــــد |رس| هره|لق|بــــ |د|

78352o ن محمد عىل|هر رمض|بــــ زيق|لزق|عه |زر

34o22| عيل|سم|ر نرصتـــ محمد محمد |من ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

478363 لحميد|نور عبــــد|هلل محروس محمد |هبــــه  سكندريه|ل|بــــ |د|

|39423 هلل محمد كيد|ح سعيد عبــــد |سم ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

4753|3 حمد محمد حسن|رشدى محمود  سكندريه|ل|بــــ |د|

83||9 تـــه قطبــــ|لرحمن طه شح|عبــــد  ن|هندستـــ حلو

6o5688 |لعط|بــــو|لحميد غنيم |بــــر عبــــد|نبــــيله ص |تـــربــــيتـــ طنط

767355 لم سعيد مسعود|روى س| لعريش|بــــ |د|

46987 حمد عنتـــر محمود|هلل |عبــــد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

7o7329 فظ|تـــ ح|لشح|شور |زينبــــ ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22685o لقوى محمود محمد|محمد عبــــد هره|لق|هندستـــ 

43||o| يد بــــدر|بــــو |زينبــــ محمد عىل  ى لي  |تـــربــــيتـــ طنط

92299| لرحمن |حمد محمد عبــــد|محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

754359 هيم ضيف|بــــر|م محمد |يمنى عص لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

34639o س|رق محمد عبــــ|ئل ط|و |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o494 محمد محمد عيد جوده بــــ بــــنى سويف|د|

Thursday, September 6, 2018 Page 15787 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

32566o | لعل|بــــو|لمحسن يوسف |طمتـــ عبــــد|ف
لكريم|عبــــد

ى شمس| لسن عي 

9|2966 ن |ن ري|ن سليم|ء ري|رس| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

26|67| فظ|لح|حمد متـــول عبــــد |رص فتـــىح |حمد ن| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

25644 هيم|بــــر|فظ |لحليم ح|ن عبــــد |جيه هره|لق|حقوق 

49o9|9 لبــــحر|ن |لوليد محمد سليم|ء |ل| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

894o48 و ى  |عمرو مصطفى محمد خرصى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

787246 ى|عىل حسن محمود حسن ل شي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

682865 |لنج|بــــو |لحميد |جح عبــــد |م ر|سل| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

84|65o ف محمد حسن|م |سل| رسر ن|سو|بــــ |د|

9o942| ف |بــــ |رح حمد محمد |رسر |ج طبــــيع قن|عل

82|99o ي محمود خل
لعظيم|ف عبــــد|منى ي|بــــ |د|

|لمنى

785o25 لسيد منصور|لرحمن |لسيد عبــــد |ئى |م| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|33|95 لمطلبــــ|ج  محمد عبــــد |هلل ن|عبــــد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

6|9969 لح|لحكيم ص|لد عبــــد |هلل خ|منه  لمنصوره|صيدله 

822|24 لحكيم|ه عبــــد|لل|يوسف عبــــد| رند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

329662 ح|لفتـــ|ل عز عبــــد|نس جم|ن |حقوق بــــنه

768838 لجندى|محمد صبــــىح محمد محمد  لعريش|تـــربــــيتـــ 

475555 ئى|لزلبــــ|حمد |حمد سعيد | سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

4|27|3 هيم عىل|بــــر|ء أحمد بــــكر |آل |بــــ طنط|د|

69687o وى|لششتـــ|حمد عىل محمد |محمود  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

7o369 لسيد|حمد |لسيد |محمود  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9oo455 ى| ستـــي  زكري| شنوده | مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

366o72 هيم|بــــر|ن |حمد سليم|ن |يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

84542| هيم|بــــر|لحميد محمد |زينبــــ عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|6236 لح|ئل يىح ص|دين و|ن هره|لق|ره |تـــج

43|||o وق  لغول|لسيد |مد |لسيد ح|رسر |علوم طنط

68|428 لحميد عىل بــــدوى|ء عبــــد |حمد عل| لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

629457  عطوه مبــــ|ء ط|ول
ى
رسر|رق شوق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

92o939 يوبــــ  |هر لبــــيبــــ |مي  م| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

8485o| ي|ر
لعظيم|لد محمد عبــــد|خ| ئى ن|سو|تـــربــــيتـــ 
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435259 يد عشم|بــــو |مرفتـــ محمد  ى وى|لي  سكندريه|ل|ره |تـــج

366o87 ويش|رس فكرى ج|محمد ي| عل ى شمس حقوق عي 

|65776 ي
د نجيبــــ|حمد رش|ئل |و| دئى تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

|38983 هيم|بــــر|لسيد |لسيد |لغنى |د عبــــد |جه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

777342 لسيد غز|مل سمي  فتـــىح | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2686o6 لديبــــ|لصمد |لسيد عبــــد|ء |شيم ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|57654 لمحسن سعيد|ره حسن عبــــد |س هره|لق|علوم 

77|326 ن محمد بــــكي |حمد نعم|م  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|3o43 لد سيد حنفى|حمد خ| ى شمس هندستـــ عي 

73|63 ي
هيم|بــــر|فع تـــوفيق |لر|رص عبــــد |ن| دئى لفيوم|بــــ |د|

789777 لغريبــــ|رص محمد |ء ن|سم| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

26392o هيم|بــــر|لعظيم |سهيله محمد نبــــيل عبــــد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|32|86 دى|دى عىل نف|سهيله نف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|7o98 لح|يمن نرص ص|هلل |منه  ط|بــــ دمي|د|

536798 بــــو قرن|لسيد |هيم |بــــر|حمد | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

89o55| ى لفرد منقريوس |جد |م| مي  ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

23748| هيم|بــــر|م خليل سيد |ريه |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

55747 لمجيد|مه محمد سيد عبــــد |س| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

6o9|46 تـــم|لحميد ح|هيم عبــــد|بــــر|تـــم |ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

239|53 لق|لخ|مل عبــــد|طمه محمد ك|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o9437 م|لعو|لغنى |ج  عبــــد|د محمد ن|زي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

834859 مد|د محمد فوزي محمد ح|زي ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

8|92o9 ى ر ي سعد سعد|نفي 
ضى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

7o|238 لجوهرى شبــــل|روق |ف| يوسف رض زيق|لزق|عه |زر

48295 حمد مصطفى|ل |م هل|ريه ى شمس علوم عي 

6463|2 دل طه محمود عوض ركه|محمد ع ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

623o32 |ل مو|ل محمد كم|ل محمد جل|رضوى كم
ى
ق ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 

تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

648677 ي|
ى
لسيد|ض حسن |منيه مسعد ق بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

6758|4 وى|لرخ|ن محمود |مريم محمد عثــــم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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2346| ح محمد|لفتـــ|رق عبــــد |عمر ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|42483 لعزيز|د عبــــد |ذل ج|لش|هبــــه  هره|لق|م |عل|

76|6o2 لسيد|كر |حمد عفتـــ ش| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8942o6 ل حسن |لع|نشوى رفعتـــ عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

484o24 ه | ى |مي  هلل|بــــ |لسيد محمد ج|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2o||8 ى ه ي عري|شي 
ى عبــــد |ن |ئى لملك|مي  ن|صيدله حلو

62|865 فظ|طمتـــ عزتـــ عزتـــ عىل ح|ف ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

8|7978 لد محمد طه|له خ|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

5|38o9 |سكندر حن|هلل |ج  نرص|بــــيشوى ن ره دمنهور|تـــج

9||864 ن |لسم|حمد |حمد محمد | ج|حقوق سوه

9|7465 ء فوزى محمود سعيد  |دع سيوط|بــــ |د|

7o562o ى|حمد ش|لسيد |لسعيد | |حمد رض| هي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

765|5 رس محمد محمد غريبــــ|لرحمن ي|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o436| هر |لظ|بــــوزيد عبــــد|طف |محمد ع دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

895949 ل  |لع|ره سلىم محمد عبــــد|س ج|عه سوه|زر

753532 حمد|ديه عرفه عىل |ن |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

3756| لغنى|ح عبــــد |لفتـــ|طف عبــــد |هدير ع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

633262 ج|جوده سعيد جوده بــــكر مبــــروك رس زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|2424 هيم|بــــر|لسعيد |م محمد |حمد س| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|23o98 حمد|لحكيم محمود |محمود عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

595o5 ن مقبــــل|د ربــــيع مهر|جه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

49|o4o لجندى|حمد |ل |ن وحيد مصطفى كم|رو سكندريه|ل|بــــ |د|

|45984 ى عو|ي ى عو|سمي  د|د تـــحسي  هره|لق|حقوق 

887476 لس  ف ك|كي  هيم |بــــر|مل |رسر سيوط|ره |تـــج

285829 سعيد عويضه حميد حسن محمد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

876858 مل محمود عىل عيس  | سيوط|تـــربــــيتـــ 

64|827 لرحمن|لحكيم مرىس عبــــد|محمد عبــــد زيق|لزق|علوم 

479249  محمد محمد عدلي 
لحويط|لبــــنى ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|6o8o8 هيم|بــــر|حمد سند سند |لدين |عز  ى شمس|تـــج ره عي 
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4o8o3o ن|لرؤف رمض|يه وليد عبــــد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

867833 لسيد|حمد حميده محمد | سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o2997 ى  رتـــ|مه عم|ره سل|لسيد عم|نرمي  زيق|لزق|بــــ |د|

849788 هيم|بــــر|ن محمد عىلي |يم| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

8o|8|7 حمد|لسميع |حمد ربــــيع عبــــد| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

875838 لد  |لفضيل خ|هلل مصطفى عبــــد|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

82577| حمد|سم |ن ق|مريم رمض ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

524926 ف محمود محمد|مصطفى  رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

5|9939 رك خيوه|حمد محمد مبــــ|ء |رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

863886 لعليم محمد رفعتـــ|مجد عبــــد|ف |يل| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

92oo62 ون د حبــــسر  |د عي|عم| في  ج|تـــربــــيتـــ سوه

2|5494 لرسول عمر|هلل عبــــد |مريم محمد عبــــد ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

685846 وق مجدى  لسيد خليفتـــ|هيم |بــــر|رسر ى شمس| لسن عي 

2|7o44 فع|لش|لدين عىل |ن عىل محن  |يم| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

523727 ن محمود عىلي|هلل محمود رضو|عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

56395 ح محمد طلبــــ محجوبــــ|محمد نج بــــ بــــنى سويف|د|

9o2746 دق |م سعد ص|محمد عص ج |تـــمريض سوه

373o79 ى عص وى|لشعر|د |ل فؤ|م كم|نرمي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

68322 ي|بــــر|ميمتـــ |
ى
هيم عىلي دسوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لفيوم|ئ 

22682 يف بــــ|بــــ د|ه ج|ه رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

36943| ى|حمد محمد ش|ندى مجدى  هي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o6365 تـــ|هيم فرح|بــــر|لسيد |لرحمن |عبــــد  ي صىح طنط
|معهد فنى

2|7575 لحكيم|مهند عىل محمد حسنى عبــــد  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

62oo85 ى |بــــو |محمد محمد  ى |بــــو |لعني  كرتـــ|ل|لعني  ره بــــور سعيد|تـــج

423354 بــــو زيد|حمد حسن ضيف |تـــسنيم  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

9o8oo4 ى عبــــد|كرم عبــــد لرحيم |لعزيز عبــــد|لمعي  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

252442 لغنى|لعزيز عبــــد|ن منصور عبــــد|يم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

48|5o3 ي|د |عم
ل|يمن محمد جى سكندريه|ل|بــــ |د|

24|736 لمنعم جمعه|بــــسمله فتـــىح عبــــد |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم
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9|9682 لكريم |حمد عمر محمود عبــــد| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

33o5| حمد|هيم عىل |بــــر|عبــــي   هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|8928 |محمد حمودتـــ ند| محمد ند هره|لق|هندستـــ 

38746 تـــ|نور فرح|نور محمد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|5o3o م عربــــ|لسل|خلود محمد مبــــروك عبــــد لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7|6763 ن|رى بــــدر|لبــــند|لغريبــــ |ح |حمد صل| لمنصوره|حقوق 

7o3o37 ف محن  |مينه | ر|فظ نص|لدين ح|رسر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8|735o يوسف خلف يعقوبــــ مرقص ي|بــــ |د|
|لمنى

489o76 لنبــــى|سلىم عيد محمود عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

675562 ن|هلل شعبــــ|حمد غريبــــ عبــــد |ريم  لمنصوره|ره |تـــج

59268 بــــر محمد|ر محمد ج|من صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

85o986 يف مرزوق محمد محمد رسر سيوط|تـــمريض 

234|6| ن محمود|رق شعبــــ|لرحمن ط|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|36o7 لشيخ|ن محمود حسنى مرىس |كريم لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

3454|o لكريم|لرحمن عىل حسن عبــــد|عىل عبــــد ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

9||78| يف حمدى بــــخيتـــ محمد   رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

447|74 م|لرحمن سل|ن عبــــد |حمد فوزى عرف| سكندريه|ل|هندستـــ 

326oo3 تـــفى محمد عىل محمد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7568|2 ل نرص محمد|ل كم|نه عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

|59498 ى رح مفيد مريد|ز بــــ|رسبــــي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

7|o684 لسيد|لسيد |بــــو سمره |لسيد |حمد | لمنصوره|حقوق 

362494 هلل عمر صبــــىحي عمر|منتـــ  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4||337 وى|لكفر|حمد |لمنعم |ء عبــــد |رس| |تـــربــــيتـــ طنط

62858o دى محمد نجيده|له|أمنيه أحمد حمدى عبــــد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

87oo56 سمي  طنيوس جرجس| مونيك دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

2|842o بــــرى|لج|لصمد |لعزيز عبــــد |فرح مؤمن عبــــد هره|لق|ره |تـــج

|595|8 فظ|بــــ ح|لوه|ح عبــــد |ف صل|عف ى شمس حقوق عي 

4o5438 يفه|لط|لمعىط |حمد عبــــد |رس |رك ي|تـــبــــ |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

58o|5 وس|ندر|بــــ شكري |يه|نوبــــ |بــــ| علوم بــــنى سويف

Thursday, September 6, 2018 Page 15792 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4|5932 ى مسعد خميس |ي يد كشك|بــــو|سمي  ى لي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2547o8 لففى|لرحيم |لرحيم محمد محمد عبــــد |عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8o44|3 هيم|بــــر|د |دل ميل|ع| رين|م ي|صيدلتـــ 
|لمنى

8o9|oo ي|بــــر |لمنعم ج|عبــــد
لسيد مهنى ي |

لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

36o563 در بــــدوى|لق|ئل محمد محمد عبــــد|هدير و |حقوق بــــنه

6489|8 يم|لد|حمد عبــــد |لرحمن سيد |حمد عبــــد| لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

759744 حمد عوض|لدين |حمد نرص |سمر  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

7o7|2o للطيف|نبــــيله وجيه معوض عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|65|4 يف محمد محمود محمد رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7877|| ربــــيع|ن |رق جوده سليم|ط زيق|لزق|حقوق 

228882 ى|ده مصطفى |ن حم|نوره مي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

54482 كر محمد|هلل سيد ش|عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

8o2639 بــــد|ه محمد عبــــده ع|نج ي|تـــمريض 
| لمنى

373269 لعظيم محمد سويد|لد عزتـــ عبــــد|خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7582o9 حمد|ء مصطفى محمود |سم| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49o656 ى |ء مصطفى ي|رس| ن عىل|لسم|سي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

498227  محمد مطي |خلود خ
لد لطفى بــــ دمنهور|د|

6|764o لدين محمد محمود|م |كريم عص ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

855|58 لعزيز|ل سيد عبــــد|ء جم|سم| إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

423656 حمد بــــهنس|حمد محمد |خلود  سكندريه|ل|حقوق 

282725 م حسن|م|صيل | |ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

252292 سوىس|لبــــ|مروه يىح معوض  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

342295 لمنعم|ء محمود محمد عبــــد|عىلي ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

68965 بــــر عيد مبــــروك|محمود ج ن|حقوق حلو

6|5284 بــــوطوق|دى محمد |جر ه|ه ط|بــــ دمي|د|

6o7896 هر|لمجد عمر ز|بــــو |روضه محمد  |حقوق طنط

83o575 حمد|لمجيد |يز عبــــد|محمود ف ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

83885o ي عبــــد|م|
وي مرىسي|لرحيم بــــسط|ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

833|84 عيل|سم|بــــودوح |حسن عىلي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

54|772 هيم عتـــعوتـــ|بــــر|ن |محمود محمد رمض بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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63o5|7 ن|ح رضو|لفتـــ|طف محمد عبــــد |مل ع|ش زيق|لزق|هندستـــ 

23o592 لم|حمد محمد فريد س|محمود  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|5o|6 للطيف|بــــ متـــولي عبــــد|لتـــو|ن عبــــد|رو ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

677285 لطوجى|محمد حسن محفوظ حسن  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

95858 لرحمن عىل|ء ممدوح عبــــد|دع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o5|5o لديبــــ|روق محمد |هلل ممدوح ف|يتـــ | لمنصوره|صيدله 

|5|262 هيم محمد حسن|بــــر|يه ممدوح | هره|لق|عه |زر

832oo2 هلل|هلل عىلي حمد|ن حمد|حن دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

845oo5 مد عىلي محمد|محمد ح ن|هندستـــ أسو

42o773 هيم عىل|بــــر|لسيد |لسيد عىل | لشيخ|بــــ كفر |د|

843654 هلل سيد|هيم ممدوح عبــــد|بــــر| ن|سو|ضتـــ |علوم ري

|46793 هيم|بــــر|محمد سيد حنفى  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|22o55 صد|مح سعد ق|س| رين|م هره|لق|ره |تـــج

7666|9 ن|حمد محمد عثــــم|لدين |حمد سعد | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

8628o بــــوعيشه|لحليم |ن محمد عبــــد |يم| لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

77o9|6 ن|لعظيم محمد سليم|تـــفى محمد عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

78o633 وق محمد محمد عبــــد  لح|لمجيد حسن ص|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

449852 ئق رزق|هر بــــدرى ف|بــــ| مرن |ره طنط|تـــج

7749o9 حمد محمد حسن ربــــيع| |سه زيق|لزق|علوم 

82|298 ف عبــــد|ء |رس| ي|لسل|رسر
م تـــوئى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

837|5o حمد محمد|مه محمود |س| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

7o9773 لم|مه محمد طه محمد س|س|ء |سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6276o2 ي سليم|ه
لحميد|ن عبــــد|ن سليم|ئى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

زيق|لزق|بــــ

2635o8 |لعط|بــــو |جر عىل محمد عىل |ه |بــــ بــــنه|د|

25|583 ل مزروع|لع|حمد حسن عبــــد|م |حس ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

372993 لسيد|حمد |لسيد |هيم |بــــر|يه | ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

899428 حمد سيد |ل |ل جم|نه ج|صيدلتـــ سوه

436o45 لحميد محمد مليحه|محمود عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

247569 لسيد عىل مرع|مصطفى  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

868o45 ن عىلي|لعري|سلىمي محمد  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ
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6753o8 |بــــومسلم ند|حمد |ل |ره جم|س لمنصوره|هندستـــ 

779||2 لرحمن حسن|حمد عبــــد |مه محمد |س| زيق|لزق|ره |تـــج

|353|2 لسيد زىك|حمد زىك | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

327988 هلل|يوسف سعيد محمد خي  |بــــ بــــنه|د|

|38246 ل فريد|لقس غبــــري|ئيل |جوزيف ميخ ى شمس|زر عه عي 

3oo89 د شفيق|هر ميل|ل م|س ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

784|7 ن حسن|دل رمض|ل ع|نو ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

236748 ى | حمد حموده|يه حسنى حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

|23748 بــــر محمد|مريم محمد سيدى ج ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

639536 دو|هيم ج|بــــر|ء حسن محمد |حسن زيق|لزق|حقوق 

29458 ي محمود 
حمد رشدي|محمد مصطفى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9|87o سط|لبــــ|مهجتـــ مجدى محمود عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

75225o هيم|بــــر|لرحمن محمد |سهيله عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

824773 حمد|لرحيم محمد |لك عبــــد|م دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

8389|4 لمعىطي|ه فتـــىحي عبــــد|لل|ر عبــــد|من دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

9|9o45 حمد يوسف |ح رفعتـــ |سم ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

|35627 د قنديل محمد|ء رش|سم| هره|لق|ره |تـــج

693262 ل|لرج|لمقصود عز |ء محمود عبــــد |ول لمنصوره|حقوق 

7664o8 يس|لس|لسيد |هيم |بــــر|ئل |ن و|رو هره|لق|ج طبــــيع |عل

24975 ف محمد عبــــد |ء |رس| لقوي محمد|رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

772297 م|لسل|حمد عبــــد|يمن محمد |ح |سم زيق|لزق|حقوق 

259o2o لدين|د نرص|حمد يوسف رش| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8754o5 ره بــــولس شفيق بــــولس |س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|243o2 ئل نبــــيل محمد|نبــــيل و ى شمس|تـــج ره عي 

855325 يف س مي لمعي عطيه|رسر حقوق بــــنى سويف

82o664 د|لجو|لصبــــور عبــــد|ل عبــــد|محمد جم ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

5|66|o  سليم|ء سليم|دع
ى
ن|ن سعيد دسوق ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

85o|oo ي 
حمد خليفه عمر|مصطفى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

8|9o2 ل|لع|ل فرغىل عبــــد |لرحمن جم|عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

446653 حمد مصطفى عىل محمد|هيم |بــــر| سكندريه|ل|هندستـــ 
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342o37 تـــه|لح شح|هيم ص|بــــر|لسيد |سحر  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

845878 لعظيم|م عبــــد|لسل|رس عبــــد|لرحمن ي|عبــــد ن|سو|بــــ |د|

639449 لسيد|ء محمد محمد أحمد |أسم ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

6o4|85 شد|دى نشأتـــ عزتـــ ن|م ف|فر| لمنصوره|هندستـــ 

485732 تـــر|لس|لغنى عبــــد|منيه عىل مصطفى عبــــد| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7|875 حمد|لرحمن |ء عبــــد|يدى عل|ه م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

483384 لعزيز|دل محمد عبــــد |يه ع| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64299| م حسن|لسل|ء محمد عبــــد|زهر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|7362 يوسف سيد عطيه محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

455626 ى|هيم صل|بــــر|يوسف  ح حسني  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

||8o|2 ى |ي ل|كمل محمد كم|سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

833784 عي حسن محمد|يه رف| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

8|5988 ئشه ربــــيع فولي محمد|ع ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

25o476 ن|سليم| رق حن|ن ط|مري تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3526|o لمجد|بــــو|ن جميل سعد |يم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

45536o صم محمد رزق|ء ع|رس| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44o7oo ء محمد مرىس محمد مرىسي خرصى|سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|47|75 ل حسن سويلم|سلىم سيد جل دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

6o4594 لدهبــــ|بــــو |حمد |ندى وليد عىل  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|23653 ى محمد | ى عبــــد |مي  هلل|مي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|346o9 لصغي |لمجد |بــــو|عزتـــ حسن  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

368|97 ر محمد حمدي محمد|من تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

677o95 لدين|لسيد محمد نور |محمد نبــــيل  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

|6|2|o م|لسل|ء حسن محمد عبــــد |رس| ى شمس|د| بــــ عي 

7|3o|| لعربــــ بــــلله|حمد حسنى شيخ |محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

9|89|2 بــــوزيد |بــــتـــ |حيل محمد ثــــ|ر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|2|62 ن|ن رسل|لد أحمد رسل|محمد خ سكندريه|ل|طبــــ 

358535 لسيد|لمنعم |هجرتـــ محمد عبــــد ى شمس حقوق عي 

427224 طر|حمد محمد حسن محمد خ|مه |س| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 
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4|463o لعمري|ن فوزي عطيتـــ |يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5|764 ى قرئى ذىك رغده حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

87872| حمد |هيم |بــــر|حمد |ن |نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

75|968 حمد|لسميع |لد عبــــد |م خ ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

2395|8 م|دى عز|ل محمد ن|تـــفى محمد جم  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

78o277 هلل|د عبــــد |ح فؤ|لفتـــ|محمد عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

637866 وز عبــــد   |لش|في 
ى
هيم محمد|بــــر|ق زيق|لزق|صيدله 

35225o حمد عطيتـــ ذىك|عمرو  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33o566 يف سمي  | لسعود|بــــو|يتـــ رسر |علوم بــــنه

8o8654 بــــ|لوه|بــــوبــــكر عبــــد|لرحمن نرص |عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

922633 حمد حسن محمد  |محمود  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

33539o ود|نبــــيل رسىم د| رين|م ى شمس|د| بــــ عي 

8449o6 ي|سم|مؤمن محمد 
ى
ق عيل رسر س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

357355 هيم|بــــر|لم |حمد فكرى س|لد |حمد خ| |حقوق بــــنه

77o958 ن|لعي|لعزيز سعيد |منيه عبــــد | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

759|o2 ى نرص|محمد ن لدين|رص حسي  حقوق بــــورسعيد

2829o7 لسيد رحومتـــ|محمد | صف دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

64|36o لرحيم|بــــر عوض عىل عبــــد|مريم ص زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4526|5 يد بــــسيوئى |لسعيد أبــــو |ء |حبــــيبــــه عل ى بــــو |لي 
حسن

ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

||8o82 بــــطرس| دوريس محفوظ حن ى شمس هندستـــ عي 

2476|4 ن|هيم شعبــــ|بــــر|م محمد |محمود عص شمون|نوعيتـــ 

33||52 رى|حمد سمي  غنيم محمد بــــند| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

326|46 لد زينهم منتـــرص|يتـــ خ|هد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

338o67 بــــ|لوه|ح محمد عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

4o7475 لنبــــى|لسيد محمد عبــــد |زينبــــ سعيد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

526693 لسيد محمود محمد|طف |يوسف ع سكندريه|ل|بــــ |د|

5359o3 هيم|بــــر|لغنى |يمن عبــــد |هلل |منه  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|372|2 لس ن ن|هلل سليم|دى عبــــد |كي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

23|72| ل|لع|حمد عبــــده عبــــد|م |سل| هره|لق|حقوق 
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|6|423 جوري|لبــــ|هلل |ح موىسي عبــــد |محمد نج ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

226oo5 ىط|لع|ل عبــــد |عيل محمد كم|سم|زم |ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|77457 حمد زىكي عىلي|لدين |ء |م عل ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

898377 للطيف |مل حسن عبــــد|حسن محمد ك| دين ج|حقوق سوه

333278 حمد حسن حسن|يحن  | ر|ي |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

693377 لحسينى|للطيف |ء محمد عبــــد |شيم ط|ر دمي|ثــــ|

3426o7 لح مسلم|لد سليم ص|تـــ خ|نج ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

46|3|6 لرحيم|حمد عبــــد |لسيد |محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

28|2|6 سم|ن ق|سم سليم|سلىم ق ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

356687 لمجيد متـــولي|طف محمد عبــــد|جر ع|ه زيق|لزق|صيدله 

688729 لسيد|ل |حمد كم|مه |س|رقيه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

42o4o2 رز|دى موىس |لحم|لحكيم |ن عبــــد |سوز لشيخ|نوعيتـــ كفر 

4|537o  |محمد إبــــر
ى
ئى|لشنو|هيم محمد دسوق لشيخ|بــــ كفر |د|

639o|8 لرحمن شوشه|حمد محمد عبــــد|خلود  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

338662 تـــ|لعزيز عرف|صبــــىح عبــــد| دين |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

25296o ج |هلل محمد محمود خف|منه  |ن طنط|سن|طبــــ 

4o62o2 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ن محمد |رو إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

486828 م جنيدى|لسل|عبــــد | لعل|بــــو |ن |مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

647426 لمبــــرز|حمد محمد |حمد |منيه | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

76549| م عرنوس|لش|حمد مرىس |حمد رففى | هندستـــ بــــور سعيد

3|4862 حد شوري|لو||لرحمن سعيد عبــــد |عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45|52o ن|لعزيز سلط|لدين عبــــد |ح |محمد صل سكندريه|ل|هندستـــ 

76|85| وق طه محمد  حمد|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

884826 لد مصطفى فرغىل محمد  |خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

493483 لنبــــى|جد أحمد عبــــد |محمد م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|64669 يوسف ربــــيع محمد سيد محمود ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

424|o5 ح نبــــيه|عمر حسن صل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8o35o8 لحكيم حسن|يوسف حسن عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4263|| ئيل|لفرج ميخ|بــــسنتـــ نبــــيل عوض عبــــد سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

||9|76 يوبــــ|يز |لبــــي  ف|بــــيشوى  ى شمس هندستـــ عي 
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9o7462 حمد |لعظيم |حمد عبــــد|لعظيم |عبــــد ج|ره سوه|تـــج

3486o7 لشويخ|عيل |سم|عىلي محمد عىلي  ى شمس|تـــج ره عي 

6|84|7 حمد مصطفى محمد مصطفى سلمو| حقوق بــــورسعيد

42o5|9 لبــــرع|ن |لحن|حمد صبــــري عبــــد| |ره طنط|تـــج

6867o2 لغنى|لغنى عىل عبــــد |رس عبــــد |محمد ي ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

79oo6| تـــه مصطفى|ن محمد شح|رضو| رض زيق|لزق|حقوق 

75|o62 ر|لختـــم مختـــ|لرحمن مجدى رس |عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

32263 محمد شلتـــوتـــ| لعط|بــــو |عىل محمد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

353||2 حمد يوسف|نس |يوسف  ى شمس|د| بــــ عي 

76o34o دق|لص|لدين محمد لبــــيبــــ عبــــد |سيف  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

352o8 ى محمود|عبــــد| ر|ي لمحسن حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

44|5oo زى|ل فتـــىح عىل حج|مروتـــ كم لشيخ|تـــمريض كفر 

239774 لمجيد|م محمد فتـــىحي عبــــد |ن س|مي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4337o ن|م سليم|لسل|حفصه عمر عبــــد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

46229 م سيد|لفضيل عز|محمد سعد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6324o7 ن|لسيد سليم حس|رص |ندى ن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

424683 ل|دى مش|له|دى مؤمن عبــــد|له|عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

368343 ي
صموئيل سعد شفيق| سلفى ى شمس علوم عي 

862994 ي |
لمجد صديق|بــــو|حمد حسنى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4998|3 ن|محمد عثــــم| لوف|بــــو|لد |ر خ|من عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|586 ى |جر مجدى طه حس|ه حمد|ني  ن|تـــمريض  حلو

539o95 لرحيم|لسيد عىل عبــــد |حمد |محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36o93 لعزيرى|حمد محمد محمد |رص |ء ن|دع ن|بــــ حلو|د|

643973 لسيد محمد|لسيد |م |ريه ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

54|797 لح|لمنعم ص|محمود مصطفى عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|5|87o لرحيم|هيم محمد عبــــد |بــــر|طمه |ف لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|77688 مجدي فرج بــــولس| ري|م |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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3588| لجمل|لسيد |ء محمد فتـــىح قطبــــ |دع ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

629494 ج|لسيد حج|لد محمد |لرحمن خ|عبــــد  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

25o||9 |لعل|بــــو|هلل |عبــــد| لعل|بــــو|ندى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|39|28 هيم|بــــر|حبــــيبــــه سيد سيد  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

3362|9 ى شعبــــ|ي لحميد عيس|ن عبــــد|سمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

59472 تـــه|محمد ربــــيع محمود شح ي سويف
هندستـــ بــــنى

7|o89| لجيوىسر|ورى |لمغ|مه |س|د |زي سيوط|هندستـــ 

857o87 د|رف حم|حمد محمد ع| ي|طبــــ 
|لمنى

452842 ى |حمد | هيم|بــــر|حمد |لنمي  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

8|88o2 ى جم|ن ي رهيف|رمي  ل جورج  ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

3485o6 حمد|لكريم محمد |دتـــ مصطفى عبــــد|غ ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

92o|58 لسيد محمد  |طف |رفيده ع ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8|72o9 لحكيم جمعه|لحكيم ممدوح عبــــد|عبــــد سيوط|ره |تـــج

8||253 لسيد|عمرو منتـــرص فهىمي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

23369 لنبــــى هيكل|بــــر عبــــد |يوسف مصطفى ج هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

3562| لفل|وى |لشن|سعد |حمد |حمد | ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

8o4o4 رق محمد محمود|ء ط|سم| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

3455o9 ح عىل|لفتـــ|ئى سعيد عبــــد|م| ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

|332o7 ن محروس طه محمد|يم| سيه|نوعيتـــ عبــــ

832659 عيل|سم|حمد جمعه |ن |يم| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

3227|2 ي
حمد حسن|رق رزق |ط| دئى دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

6247|7 ىط|لسنبــــ|د سعد |د ج|د جه|ج صيدلتـــ بــــورسعيد

75o677 هند محمد وهبــــتـــ رزق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|2|247 بــــ|لوه|ل عبــــد |لع|مر عبــــد |محمد تـــ هره|لق|علوم 

32|643 هلل محمد|م سيد سعد |سل| ى شمس هندستـــ عي 

897676 ي
ى  | دئى محمد محمد حسي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

464o8o نم|زى غ|يه مسعد محمدحج| لشيخ|بــــ كفر |د|

452265 لدين وهبــــه محمد|ء عىل فتـــح |حمد عل| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

222538 روق مرىسي عيس|حمد ف|يوسف  هره|لق|هندستـــ 
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876o82 صموئيل مجدى صموئيل حبــــيبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

48oo2 م محمود عىل عىل|سل| هره|لق|علوم 

25|866 ى ن|تـــوفيق نجيبــــ منس قزم| مي  شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

78487| رف|م سمي  عىل ع|نع| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

838472 ن|طمه يىحي محمود رسل|ف قرص|ل|فنون جميله فنون 

767|32 ح|لخي  صل|بــــو |لسيد محمد |محمد  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

33277| رق غريبــــ حسن غريبــــ|محمد ط |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

4246|8 هلل|محمد نرص بــــخيتـــ عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9ooo|8 لنور جوده |بــــيشوى فخرى عبــــد ج|ره سوه|تـــج

62654 لح|دتـــ محمد محمود ص|غ لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

492399 ريدى|لمبــــ|يشى حسن عىل حسن  |ره طنط|تـــج

257o5| لحرصى|حمد |قيىط |ره بــــل|س تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4442o9 حمد تـــوفيق شوشه|محمد  لشيخ|عه كفر |زر

8322|3 ه حسن عبــــد| لعزيز حسن|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35o65| هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر| |مه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

37|35 يف | حمد|لسيد |حمد رسر تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

6|7339 بــــع عيد|لتـــ|مرح محمد عزتـــ  ره بــــور سعيد|تـــج

|3449| ن|ن شعبــــ|هلل مصطفى رمض|منتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

763554 ى |منى مجدى  ىطي|لمع|بــــو |مي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

5353| حمد محمد|حمد محمد | ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

84o79o ي بــــرسوم مني  ح|دول فظ|ج  |نوعيتـــ فنيه قن

|6o623 بــــر عطيه|لج|ئى عبــــد |م ه|سل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

85|3o هيم|بــــر|حمد محمد محمود | |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|6|93| ء مصطفى صفوتـــ مصطفى|ل| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

|4286o لحميد|حمد سعودى عبــــد |نىح  |  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

87o696 وي عىلي|ن قربــــ|حمد شعبــــ| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

2|228o لهتـــيىم|م عطيه عىلي |حمد س| ى شمس|تـــج ره عي 

2|93o4 ي |لعزيز محمد يحن  عبــــد |عبــــد لسيد |لعزيز يحن 
ى|ل شي 

|بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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8o2396 ى ن مرزوق|مرزوق سليم| مي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

825|87 وي حسن|حمد محمد دندر| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

434755 لحميد محمد حموده|منيه محمد عبــــد| |تـــربــــيتـــ طنط

3|5o27 يف عبــــد لبــــديع شلبــــى|عمر رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

286|79 رس طه سيد مصطفى|ي هره|لق|ن |سن|طبــــ 

4o|8|7 بــــ محمد|لتـــو|حمد عبــــد |د |عم ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

34683| ن يوسف محمد جبــــر|ء شعبــــ|رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|48787 للطيف سعد|هلل مجدى عبــــد |هبــــتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

257429 ه سعد عبــــدربــــه خط| بــــ|مي  |ن طنط|سن|طبــــ 

|53632 زين محمود زين محمد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8o3973 دق|خر محمد ص|هلل ف|عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

22o249 حمد|رف |مصطفى محمد ع ى شمس صيدله عي 

8535o5 ه عىلي عبــــد| لرحيم عتـــريس|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

63462 دق عىل|شور ص|ء ع|عل تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

89o79o ء حسن حسن محمد |شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o355o ن|هيم وهبــــه سليم|بــــر|يرينى | زيق|لزق|علوم 

4o9646 هيم بــــريك|بــــر|ن رجبــــ |ء رمض|سم| |بــــ طنط|د|

68o359 بــــينى |لسيد |م مجدى |سل| لسيد|لشر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

96o55 محمود رجبــــ عويس محمود هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69|3|o محمد عوض محمود طه ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

9|5729 ف ك|م  مل محمود  |رسر سيوط|ره |تـــج

4o5228 ن|لغنى رمض|لدين عىل عبــــد |ء|محمد عل سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

6|oo22 ر|حمد بــــص|حمد سيد|ن سيد |حن لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

62o|3o حمد محمد عوض|حمد |ندى  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

53o|27 هيم درويش|بــــر|هيم عىل |بــــر|خلود  سكندريه|ل|هندستـــ 

899|6| عيل سيد حفنى |سم|ء |شيم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6|63|| وى|لشعر|ن |حمد عثــــم|ن |رو ط|معتـــ دمي|علوم ج

447926 ن|هلل محمد خميس محمد رمض|منتـــ ن|سو|بــــ |د|

32o956 ى صفوتـــ بــــولس ذىك| مي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم
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43849| شد يوسف جرجس|هيم ن|بــــر|نوبــــ |بــــ| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

73638 لرحمن|لسيد عبــــد |محمد | رن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

793|42 لسيد غريبــــ محمد|م محمد |سل| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

458o2 ي|ره حسن محمد حسن |س
وى|لمنى هره|لق|حقوق 

892364 ن |سمع| د حن|نوبــــ عم|بــــ| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

7o532| ى|حمد شح|ء |طمه عل|ف تـــه حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5337|2 لح|بــــ ص|لوه|لح عبــــد|مح ص|لرحمن س|عبــــد |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

|7857|  محمد|لش|حبــــيبــــه محمد عبــــد 
ى
ق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

352|57 هيم محمود|بــــر|هيم محمد |بــــر| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

256928 بــــو ديبــــ|ل عطيه |ء جم|رس| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

336|72 ى محمد|ليىلي  يمن حسي  |بــــ بــــنه|د|

883|87 لسميع |بــــ عبــــد|لتـــو|لسميع عبــــد|مينه عبــــد| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

373935 محمود حسن محمود حسن حربــــى لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

85737 ي
عيل عيد|سم|هلل |عبــــد | دئى ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

337|36 لحميد محمد|دل عبــــد|منى ع ى شمس|د| بــــ عي 

|9377 رضوى سيد عىل عيد لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

78o|99 لك|لم|هيم محمد عبــــد |بــــر|خليل  زيق|لزق|طبــــ 

7o845o زق|لر|لرحمن عبــــد |يمن عبــــد |رحمه  ى شمس طبــــ عي 

9o866| ن عويس |حمد عويس عثــــم| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

88|4o| حمد  |ن |لحكيم عثــــم|ن عبــــد|رو سيوط|تـــربــــيتـــ 

243436 تـــ حميد|ر مني  طه شح|من |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

374524 م|س خي  س|بــــيتـــر تـــوم |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

287965 لصمد جوهر|هيم محمد عبــــد|بــــر|مه |س| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

|2||92 ء محمد عىلي|رتـــ بــــه|س هره|لق|ج طبــــيع |عل

4|3o4o ف عبــــد |رحمه  |لبــــن|لعزيز محمود |رسر |بــــ طنط|د|

492233 متـــ عىلي سعد تـــوتـــو|محمود أس عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|9926 ن|لطح|لعزيز |عيل عبــــد |ء إسم|إرس لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

262386 بــــ|لوه|ن عبــــد|ل زهر|محمود جم |ره بــــنه|تـــج
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8833o4 لصبــــور  |هيم عبــــد|بــــر|محمد ممدوح  سيوط|ره |تـــج

7|53|o ي
لحليم مندور|محمد حسن عبــــد | دئى لمنصوره|حقوق 

238o78 تـــفى نرص حسن عىل محمد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

8578|2 م|لسل|هيم عبــــد|بــــر|طه غريبــــ  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

3625|7 مل|م سمي  صبــــىح ك ى شمس حقوق عي 

778658 زن|ن م|رص سليم|محمود ن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

33588o مي|لمقصود تـــه|لسيد عبــــد|م |ريه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

485o56 حمد عىل محمود عىل| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

82795 ش|ن مرد|وليد نبــــيل شعبــــ |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

6|2o3o لشبــــكه|هلل سعد محمد |ن عبــــد |نوره لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

475o8 بــــد|حمد محمد سيد ع| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|5o236 لمنعم محمود|شم عبــــد |حمد ه| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

75|o5o حمد|ن |يوسف مجدى رضو كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

3566|4 لق سعد|لخ|ء محمد عبــــده عبــــد|سم| |علوم بــــنه

479968 ف محمد  ي|ندى أرسر ر|لىح  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|5849| لعزيز يوسف|ديه محمد عبــــد |ش  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4|7734 ء عبــــده صبــــىح عىل|أرس بــــ بــــنى سويف|د|

|37592 س|يوسف حمدى يوسف عبــــ ى شمس|تـــج ره عي 

5|4263 لعزيز طه|حمد عبــــد|رص |سمر ن سكندريه|ل|حقوق 

7|53|3 ى عىل|ديه سيد عبــــد |ن للطيف حسي  ط|بــــ دمي|د|

3||8|8 بــــ وليم وديع|يه| |ري|م ى شمس هندستـــ عي 

|227oo حمد عىلي|ر |لفق|لد ذو |ء خ|ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6o4586 لحليم محمد عبــــده عىل بــــدوى|ندى عبــــد لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o7338 رص|لن|حمد عبــــد|ن |محمد شعبــــ ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

4o6899 لكريم|ل عبــــد |لع|أمنيه محمد عىل عبــــد  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

68953 دل محمد محمود|محمد ع لفيوم|بــــ |د|

|68982 ى|هيم حمدى عىل محمد ش|بــــر| هي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

769487 حمد محرز|لغفور |هيم عبــــد |بــــر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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688o|6 لقصبــــى|حمد |مد محمد |زينبــــ ح لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

4268|o وس|د مملوك تـــ|تـــرنيم رضى فؤ ورصى |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

||6677 ى مه|م سل|دل س|ع| يوستـــي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

8|7244 لعزيز محمد|رس محمود عبــــد|ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

57o|6 ن|س عثــــم|هر عبــــ|سمر ط ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

||786o هيم|بــــر|لفتـــوح |بــــو |مه |س|محمد  ى شمس صيدله عي 

84o862 يم بــــرىسي|لد|حمد عبــــد|يه | دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

|2|863 لسيد ربــــيع|هيم |بــــر|يمن | |صف هره|لق|حقوق 

2|2594 حمد|لسيد |رص |لدين ن|ح |صل ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

7|2o3 غبــــ|محمد فتـــىح ر| عل لفيوم|بــــ |د|

68o545 بــــو مندور|لسيد محمد |ره |س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|326 ن|يمن طه سليم|هلل |منه  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

9|6538 ح |هر محمد فل|حمدط|مريم  سيوط|نوعيتـــ 

4989oo ى  لجرف|آيتـــ رجبــــ محمد أمي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

34|933 لصفتـــى|ء مهدى محمد مهدى |سم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

7o||89 ى حسن |حسن خ لمر|لد حسن حسي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

225933 هيم محمد|بــــر|لسيد |هيم |بــــر| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

694789 ن|ن خليفه محمد شعبــــ|حمد شعبــــ|ده |غ ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

6|3752 حمد|لق |لخ|لد عطيه عبــــد |خ| دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|86o3 لح|يوسف محمد نجيبــــ ص هره|لق|طبــــ 

6o88o2 ى |بــــسنتـــ خ ر|لنج|لد حسي  |طبــــ طنط

776756 يف عبــــد |نىح  محمد | ي|لل|لشر
ه عفيفى زيق|لزق|نوعيتـــ 

373o9 حمدعطوه|ء نبــــيل محمد |رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

69o|88 لنحله|هيم |بــــر|يه محمد صبــــره محمد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

25956 لرحمن|حمد سمي  عبــــد |رحمه  ى شمس|زر عه عي 

45|o38 خر|لسيد محمد ف|م |حس |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

22|89o هيم حسن محمد|بــــر|هلل مجدى |منه  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|55||8 ندى محمود محمد محمد تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

623278 حمد خرصى|هيم |بــــر|هلل رشدي |عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط
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8o8386 ء سيد محمد زىكي|رس| س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

|4|6o7 يف مصطفى جل ل|سلسبــــيل رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|63523 هل|لج|صم محمد |مريم محمد ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

758227 ي |بــــسنتـــ حبــــيبــــ 
نجىلي|لفى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

69659o لمرصي|لسعيد فتـــىح حمدين |دل |ع لمنصوره|طبــــ 

445427 صم محمد خلف يوسف|هلل ع|منتـــ  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

4237o2 حمد عجىم ملثــــم|دل |هدى ع سكندريه|ل|عه |زر

9|452| ى ى سعيد  | يوستـــي  مجدى حني  سيوط|علوم 

358866 د حسن|هيم عو|بــــر|طمتـــ محمود |ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|932o س|حمد عيد عبــــ|رتـــ |س ى شمس|تـــج ره عي 

9|8||2 وي |يوسف صفوتـــ عدل بــــبــــ ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

339683 س محمد|ر محمد مىح عبــــ|عم دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

9o8o45 لنعيم |لسعود متـــول عبــــد|بــــو|ر |نو| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4268|8 ى محمد حسنى محمد  هيم|بــــر|حني  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5|65|7 |ن محمود |شهنده محمود شعبــــ
ى
ق لمشر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8|7332 ى ن|هيم وهيبــــ نعم|بــــر| |مي  ره بــــنى سويف|تـــج

8|3|97 ي |م سكندر|يكل سيد بــــشر ره بــــنى سويف|تـــج

|2|57| رس مصطفى حفنى|تـــفى ي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o9297 دى عىل|له|لنبــــى عبــــد |للطيف حسبــــ |محمد عبــــد  صيدلتـــ بــــورسعيد

523548 لنبــــى محمد|ن محمد عبــــد |مرو تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

26773o ى |بــــر|هيم |بــــر| لخول|هيم حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

767|84 عيل|سم|مد |رس محمود ح|لرحمن ي|عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

4o466 ري|حمد حمدي محمد هو| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

266882 هيم|بــــر|دل محمد |ء ع|لشيم| |ره بــــنه|تـــج

266243 هيم عرفه فرج منصور|بــــر|هبــــه  شمون|نوعيتـــ 

|27332 حمد محمد مصطفى محمد بــــركه| ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

8o53|8 د بــــيومي|روق فؤ|م ف|هم ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

2|4327 وق مجدى عبــــد لجدى|يم محمود |لد|رسر ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

62649 لسيد محمد|م |ح س|سم ره بــــنى سويف|تـــج
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282|22 ئيل|طف حبــــيبــــ ميخ|موىس ع ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

362287 لسيد|لبــــر |يوسف سمي  عبــــد سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

783422 حمد متـــول حسن متـــول| زيق|لزق|ره |تـــج

322|7| ف حسن|منيتـــ مصطفى خل| ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

32|349 ر مبــــروك|لستـــ|ر مبــــروك عبــــد|لستـــ|عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

867949 حمد حسن|م محمد |هي ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

479629 ر|لسيد دويد|لدين عىلي |ء |عمر عل سكندريه|ل|هندستـــ 

845872 نيوس عبــــده|رم|بــــر نعيم |ص ن|سو|حقوق 

4758|2 حمد محمد جوده|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

497278 لسعود|بــــو|م عىل عمر عىل |ريه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

683389 ف حسنى زىك |ئى |م| لسيد|رسر لمنصوره|هندستـــ 

42o9o5 لد محمد فهىم|فوقيه خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

59576 ن محمد محمود موىس|يم| بــــ بــــنى سويف|د|

768565 نس محمد عوده|مصطفى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

43o388 ى|من  حسي 
ر محمد صبــــرى مصطفى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7742|2 ف محمد مصطفى|لينه  رسر ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

37o923 ر محمد سيد محمد نرص|مي |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

32936o دى|له|دى ذىك عبــــد|له|لد عبــــد|ريم خ زيق|لزق|صيدله 

447675 محروس| قوتـــ زكري|هد محروس ي|ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4954o روز|ئى تـــوفيق ن|نىح  ه| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

3|772| هيم|بــــر|س |م عبــــ|عمرو هش ى شمس حقوق عي 

4o4586 ى ى محمود حسي  يوسف محمد حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o737 رس|لعزيز ف|ن عبــــد|لعزيز شعبــــ|عبــــد ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

6o9|oo ى محمد محمد ضيف|ي سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

897438 لدين حمدى خلف نور  |نور  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

764|87 حمد|لحميد محرم |ن عبــــد |ميه رمض|س نوعيتـــ بــــور سعيد

|46|47 ى محمد دحروج|ريه م محمد حسي  هره|لق|حقوق 

675894 ي
دى|سن بــــدوى بــــغد|لمح|بــــو |لدين |ء |عل| دئى لمنصوره|حقوق 

|49o32 ى ي|ي بــــ|لتـــو|ح عبــــد |رس صل|سمي  ن|طبــــ حلو

|56|5o هيم متـــول|بــــر|حمد |كرم |ندى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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|38||3 هيم|بــــر|يوسف محمد فتـــىحي محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o5797 وق عىل أحمد عىل  ر|لنج|رسر سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

464o|3 حسن محمد حسن حسن جميع سكندريه|ل|طبــــ 

698873 لصعيدى|م |م|هيم عرفه |بــــر|وفديه عطيه  لمنصوره|بــــ |د|

4||o2 حمد خي |هلل |هلل فتـــح |عبــــد لفيوم|لعلوم |ر |د

5o8793 حتـــ|بــــوسم|لمجيد يونس محمد |يونس عبــــد |حقوق طنط

|376o3 رك محمد|يمن مبــــ|حمد |  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

822|4 لنبــــى تـــرىك|هيم عبــــد|بــــر|ح |ندى صل ى شمس حقوق عي 

7|o5o9 |حمد حموده حموده عط|يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9o2596 نور قبــــيض |لدين |ح |حمد محمد صبــــ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

44|336 ده|هيم يوسف قد|بــــر|محمد سعد  |حقوق طنط

422958 ى عبــــد|بــــو|روفيدتـــ حسنى طلبــــه  لمطلبــــ|لعني  دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

47575o لرحمن|لسيد طلبــــتـــ عبــــد|محمد فرج  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

348944 ى|ريم موىسي عبــــد ى حسني  لعزيز حسني  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

692298 ي|بــــ |لوه|لعزيز عبــــد |مريم مصطفى عبــــد  لهمشر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

894558  معوض 
ى
 دسوق

ى
محمد شوق سيوط|تـــمريض 

684936 لشيخ|س |ن عبــــ|لد شعبــــ|حمد خ| لمنصوره|ره |تـــج

7o55|3 حمد|لسعيد |لسيد |عمر  سكندريه|ل|صيدله 

784856 محمود فوزى حسينى محمد لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

296o77 بــــيل|لمجيد ق|هر عبــــد |محمد ط دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

793894 لدين خلف|ح |حمد محمد صل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

875697 ف شح|محمد  تـــتـــ |تـــه شح|رسر سيوط|هندستـــ 

48|64o لنبــــى محمد|حمد عبــــد |رص |محمد ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5o229 حمد محمد طه فتـــىح| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

37|o| صف مبــــروك|حمد مبــــروك ن| لفيوم|عه |زر

8675|o هر محمد|لط|نعمه عىلي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

257423 هيم خميس|بــــر|لحميد |ء عبــــد|سم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|28648 رك رفعتـــ يعقوبــــ بــــرسوم|م ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

342oo9 ى عط |رضوى بــــيوم حسي  ى شمس  تـــمريض عي 

33|o68 لمنعم محمود|منى محمد عبــــد |علوم بــــنه
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69o875 ز|لبــــ|حمد منصور |سهر  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

445356 لسيد حسن عىل حسن|عىل  بــــ دمنهور|د|

|7o977 ذىك| حبــــيبــــه يحن  زكري تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

48996o ى أحمد ف روق محمد فرغىل|حني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

853744 عيل|سم|حمد |ء |ء بــــه|لزهر|طمه |ف ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

4|39o2 ي |ل|حمد محمد محمد |
ي|ل|لفى

لفى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

92259| حمد |لسيد مصطفى |محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

844|97 نور زىكي|هلل محمد |عبــــد ن|سو|ضتـــ |علوم ري

238869 ى يف عيد عىل حسي  رقيه رسر هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

8o9962 محمد مدين بــــكري حسن لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|28843 عمر مؤمن عويس محمد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|9|32 ن لبــــسىط|لسيد |لسيد |مجدى | مي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4o73o7 ي|لل|هيم |بــــر|عيل |سم|صبــــىح | عل
ى
ق سكندريه|ل|ره |تـــج

||9485 مهند ممدوح محمد محمد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

24666 ى |زمزم فوزي ي هيم|بــــر|سي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

75459| عىل محمود حسن| ند ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|7o937 حمد|منيه عىل سيد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

789474 لسيد حسن جمعه منصور| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

87943 عيل|سم|لرحيم |حمد عبــــد |ريم  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

6o2689 تـــع|لبــــ|هيم محمد |بــــر|حمد مجدى | |ره طنط|تـــج

8762|| ف ط|حمد | م |هر عل|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

636o29 لسميع عطوه عىل|عبــــد| هدير رض زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

3442o4 يف سيد يس| حمد رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2874o8 م|لش|ن |لح عثــــم|محمد سعيد ص ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|332|3 لسيد|لعزيز |دل عبــــد |م ع|له|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

499268 ى قدرى|م |ن حس|ريم|ن لدين حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o853| تـــ|لسيد عرف|محمد سعد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

|37436 بــــسخرون|دل فكرى |يوسف ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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778343 ء جميل حسن عوف|ل| زيق|لزق|نوعيتـــ 

68328| لخليل|هلل رأفتـــ محفوظ محمد |منه  ط|بــــ دمي|د|

3|9552 ى يشى كم|ي لدين محمد|ل |سمي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

369995 حمد حنفى عيد|ل |بــــل ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

338|5| لرحمن|لرحمن غيثــــ عبــــد|محمود عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4o2234 ى |رق قبــــ|ن ط|رو |لعر|رى حسي 
ى
ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52o||o ل قنديل|مروتـــ أنور كم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

386|3 شم|لمعز ه|لح عبــــد |ء ص|ول هره|لق|علوم 

7|846 لمهدي نجيبــــ|حمد محمود|ء |شيم ره بــــنى سويف|تـــج

6|9436 لصعيدى|محمد عطيه رفعتـــ عطيه  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

628o42 حمد|رق محمد |ر ط|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

46o35| منيه صبــــري محمد رجبــــ سعد| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

544658 لعزيز مكرم|ره وجيه محمد عبــــد |س |حقوق طنط

4|2ooo هيم محمد درويش|حسن محمد إبــــر |ره طنط|تـــج

47|o2 ن|رحمه ممدوح محمد عثــــم هره|لق|علوم 

67||9 |هيم |بــــر|هدير سيد 
ى
لدسوق لفيوم|لعلوم |ر |د

45784 خلود مصطفى حسن حنفى |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

36o373 ر|لعط|ن محمود |د رمض|يتـــ عم| ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

365655 هيم|بــــر|لرحمن سعد متـــول |عبــــد ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

64o244 ى ثــــروتـــ عبــــد|ي |لمقصود |لمنعم عبــــد|سمي 
هيم|بــــر

زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

69|449 لدين|هد مىح |ده محمد مج|حم لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

34o685 لشيوى|حمد محمد |د |طمتـــ عم|ف عه مشتـــهر|زر

|27833 حمد|بــــر |ن محمد ص|نور ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

6|5542 حمد محمد محمد ملح| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

35o6|6 وق محمد مختـــ هلل|ر عوض |رسر تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8|2672 د خلف|س محمد فؤ|ين| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

445726 بــــىل|لعنتـــ|لعزيز |لعزيز محمد عبــــد |آيه عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

|46372 حمد محمد|لد |خ| هن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o8735 لق|لخ|ل عبــــد |لهمه كم|ندى ذو  |تـــربــــيتـــ طنط
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625||3 |لشو|تـــسنيم أحمد رفعتـــ 
ى
دق زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

4322|5 ضى|لق|لسيد |يه محمد | |عه طنط|زر

5o9|49 م|لبــــرنس محمود عىل حم|محمد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

7557|6 مر|بــــ سيد محمد ع|شه تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

793594 سعد|ن محمد عىل |ء عيد سليم|ل| لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3||562 حمزتـــ محمود محمد عيد محمود ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

526544 هلل محمد|ء محمد عبــــد|مصطفى عل سكندريه|ل|ره |تـــج

5o974o مل شلبــــي|لد مبــــروك ك|حمد خ| عه دمنهور|زر

|3|262 ى|حمد محمد محمد | مي  هره|لق|ره |تـــج

237478 ي
يم|لد|محمود محمود عبــــد| رئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

835329 ى سح ره|ربــــ بــــش|ق مح|كريستـــي  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

5o6772 ل|لع|ل عزيز عبــــد|لع|يمن عبــــد |ن |يم| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

353227  نده
ى
|لوق| يوسف صدق ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

82528 ئى|عيد عىل عيد علو ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5388o6 هيم فرغىلي فرج حسن|بــــر| |رودين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|994o |ل حن|د كم|عم| رين|م ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

638934 ل عطيه متـــول عىل|من زيق|لزق|حقوق 

278489 ع|ع عىل رف|رق رف|ل ط|نو لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

339|3| ي عبــــد
ى
لغنى عوض|سمر صبــــري دسوق |تـــربــــيتـــ بــــنه

|4|584 مد|يه محمد فتـــىح صديق ح| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

44689o لشيخ|هلل | |م مبــــروك عط|لرحمن عص|عبــــد  ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

4973o9 ي ك|ي
ى مصطفى لعبــــد|هيم |بــــر|مل |سمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

28o|92 ى ك|سيف  مه|سبــــ فيصل سل|لدين حسي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|75776 نم|بــــر محمد سليم غ|ص تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

827|9 در|لق|لحمد عبــــد|بــــو|محمد مجدى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

847344 لسيد|هيم محمود |بــــر|ء |رس| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

689289 بــــينى حس|حمد محمد |ء |سم| ى|لشر ني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

354933 ن محمود يحن  عيس| مي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر
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68946| بــــر محمود غنيم|ء محمد ج|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6|o553 لسيد رسور مدين|ء |حسن لمنصوره|ره |تـــج

69|9o4 لغنى عوض|لغنى عبــــد |د عبــــد |رش ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

768569 مه حسن|مه سل|مهند سل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

35479o هيم|بــــر|يمن سعيد |يتـــ | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

86226 ى عبــــد |ل |جر كم|ه لقوى|لدين حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

847|9| مد حسن|لمنعم ح|زينبــــ عبــــد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

2269|o حمد حسن محمود عطيفى| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2|3979 جد سيد حزين عىلي|قمر م مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

352|58 هيم غنيم|بــــر|هيم محمود |بــــر| ى شمس|تـــج ره عي 

487543 ى وليد | ى |مي  ن|حمد زيد|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|263| هلل محمديىح|لدين عبــــد|د |د عم|زي ره دمنهور|تـــج

233792 حمد|لرؤف محمد |يوسف عبــــد ن|حقوق حلو

4285|7 ن طه فتـــىح طه حسن|حن ي صىح طنط
|معهد فنى

6o875| ق|هد |ن ق|للطيف |وي عبــــد|لشر وي|لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8o7289 د|لجو|هيم عبــــد|بــــر|ن |لسيد شعبــــ| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

69o895 ع|لرف|زق |لر|ر محمد عبــــد |من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4|7849 هيم بــــريش|بــــر|لسيد رجبــــ | |مه لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

37o473 لعزيز|در عبــــد|لق|محمد محمد عبــــد |حقوق بــــنه

64|567 لمنعم|متـــ سعد محمد عبــــد |س| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|3o258 ي|سم|يمن |م |ريه
عيل مصطفى |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|

مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

|56883 ى|ر سيد مختـــ|مختـــ ر حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

776978 ى محمد رشو|بــــه ن|ء محمد حسي  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

822496 ى حسن|محمود  حمد حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

27oo68 وى|لحفن|مد عبــــدربــــه |د ح|عمر عم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

77oo22 |حمد |حمد محمد مصطفى |
ى
لدسوق زيق|لزق|ره |تـــج

|25838 ى محمد  حمد مأمون|لوجي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

6434|o هيم|بــــر|لم |ن س|لم رمض|س هره|لق|لعلوم ج |ر |د

685752 لحكيم|هيم موىس |بــــر|سهيله محمد  لمنصوره|علوم 

6483o7 د محمد|يمن رش|صفيه  زيق|لزق|بــــ |د|
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6|8872 لديبــــ|در |لق|ن عىل عبــــد |حن ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

769298 لم فريج|خلود محمد س عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

534o72 وق فتـــىح محمود عثــــم ن سعيد|رسر عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

49o537 وى|لعشم|حبــــيبــــه وليد عوض محمد  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6o3o3 لعليم سعيد صميده|له عبــــد|ه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4o2782 م|لسيد فتـــىح محمد ضي|ندى  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

35543 |لحميد رخ|لسيد عبــــد |رق |حمد ط| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|57o3 وى|لمك|ل |محمد طه مصطفى كم لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

633o98 حمد خرصى|د |رق محمد فؤ|ر ط|مي زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

3449|4 بــــ|لوه|ئل حسن عبــــد|بــــ و|هيتـــ|م |بــــ بــــنه|د|

785456 ه فرج محمد عىل عز| ز|مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

459924 نور دهبــــ|دهم محمد | لشيخ|بــــ كفر |د|

278o68 فظ|لح|نىه حسن مشحوتـــ عبــــد شمون|نوعيتـــ 

28|64o |مريه
ى
ى دسوق ن حسن حسي  لمنصوره|حقوق 

358|27 نطون نبــــيل تـــوفيق سعد| ى شمس|تـــج ره عي 

8983|3 حمد محمد |د عز |جه ج|علوم سوه

847oo7 ج متـــولي محمد|لفر|د عبــــد|زي ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

5o6o|7  عبــــ|رس خ|ي
ى
س حلىم|لد شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89597| مح سلىم محمد  |تـــغريد س ج|عه سوه|زر

|58|54 ه | ف عبــــد |مي  لحميد محمد|رسر هره|لق|ر |ثــــ|

|57897 ف قرئى محمد|جر |ه رسر هره|لق|هندستـــ 

|47474 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|لحميد |يوسف عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o9859 لخولي|عيل |سم|لرحمن |نوره محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6472o6 لم|سلىم محمود محمود س | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7oo34o مح يوسف محمود|شمس س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4247|9 ج |لسيد ن|دل عىل |محمد ع سكندريه|ل|بــــ |د|

4|2439 ف ف|حمد | روق جمعه|رسر منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

8533o3 لبــــديع|لرحيم محمد عبــــد|محمود عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

634993 دى|هيم بــــغد|بــــر|محمود ربــــيع  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

63o626 لسيد محمد|حمد سعيد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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647424 ن|حمد عثــــم|يحن  وحيد فتـــىح  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

28o9o7 هلل|ن عبــــد|هلل شعبــــ|عبــــد| يش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|67577 ن رأفتـــ محمد صديق|نوره ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

69739 لسيد|ن محمود عزيز |رو لفيوم|لعلوم |ر |د

494395 ى|ل |لع|لرحمن أحمد زىك عبــــد |عبــــد  لعشر |ره طنط|تـــج

76|329 حمد|عيل |سم|ن محمود |مرو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

64397 حمد|حمد سعيد |ء |ول لفيوم|بــــ |د|

4o49|6 لضوى محمد|ن ممدوح بــــدوى |مرو سكندريه|ل|ره |تـــج

|552|6 طف درويش مقلد|ره ع|س ى شمس|د| بــــ عي 

285925 ى عبــــد|لد حس|ء خ|سم| حد|لو|ني  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

|32477 |م حليم حن|عص| دين ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

33486 لم|لمؤمن س|حمد عبــــد |جر |ه هره|لق|بــــ |د|

35|777 محمد فرج| لرحمن زكري|يتـــ عبــــد| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7o7o94 لحميد|لرؤف عبــــد |ل عبــــد |ن كم|يم| لمنصوره|حقوق 

87o9o| ي |سم|
حمد| |لوف|بــــو|ء مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

329572 لم|ي محمود عفيفى س|يد بــــ|محمود ق| ر|ي |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|78552 ي|عبــــد 
ى
حمد|تـــى |لرحمن محمد ق |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 

ريتـــ|إلد

8o445o ى|د ج|ن فتـــىحي عو|ريم|ن هي  ي|تـــمريض 
| لمنى

449349 نور عىل حسن|د |زن محمد ج|م ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

85879 هيم|بــــر|بــــر |د ج|حمد عم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

349o3 لدين|لدين محمود فهىم نور |نور  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3737|7 لمنعم زىك|تـــم عبــــد|جر ح|ه رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

88o779 يه |بــــتـــ تـــ|ئى محمد ثــــ|م| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

23746| ى محمود  هيم محمد نور|بــــر|حني  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|6782 ه | يد محمد |بــــو|مي  ى يد خف|بــــو|لي  ى جه|لي  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

3247o6 ى محمد عبــــد ح|لفتـــ|محمد مظهر حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

879758 حمد  |زينبــــ محمد محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

447493 حمد محمد محمد عرفه|ء |آل سكندريه|ل|هندستـــ 

347oo ي |بــــر|هلل |منه 
لخول|هيم بــــسيوئى هره|لق|ره |تـــج
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75849o لسيد|ن سيد فوزى |يم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

9|5922 ريجن جرجس سعيد شفيق  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

68736o لغريبــــ كشك|تـــ يىح |د|لس|ء |رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

539o75 ق د|مي ج|وي س|روبــــيل رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3522|3 لمقصود|لمجيد عىل عبــــد|م عبــــد|حس عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|33593 ل محمد فتـــىح محمد|م| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8254oo بــــوزيد|سلىمي عىلي يوسف  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

646||4 محمد محمود حسن جميل سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

37|99 ء محمد محمود صديق|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

694994 ى |هيم حس|بــــر|رس |مريم ي لجنيدى|ني  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

899|5| لرحمن |حمد عبــــد|لفتـــوح |بــــو|ء |بــــيد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

775575 حمد محمد فرج محمد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3366o مر طه|فتـــ ع|ره ر|س  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

282988 حمد زينهم سيد|دل |ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2927|9 حمد يوسف|رص |ء ن|هن |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

639843 ن|نور سليم|يه وحيد عىل | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32635o حمد صبــــرى|مريم سيد  هره|لق|عه |زر

9o7477 لغنى |دق عبــــد|لقط ص|د |عم ج|ره سوه|تـــج

82422| تـــه|لعظيم شح|محمود حسن عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

329353 لحليم|هلل عبــــد|لسيد عبــــد| |دين |ره بــــنه|تـــج

442754 لعرف|لرحمن |عيل عبــــد|سم|يه يوسف | لشيخ|بــــ كفر |د|

2338oo ي نرص |بــــر|
هلل|م نبــــيل قلينى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|5|45| لوكيل|حمد |هيم |بــــر|ء |دع ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

68848 بــــ رزق|لتـــو|حمد محمد عبــــد | لفيوم|بــــ |د|

877942 ه | حمد  |ل |هيم جل|بــــر|مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3684o3 تـــ محمود زىك محمد بــــدوى| مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

63657o بــــ بــــيومي|لوه|لد عبــــد|محمود خ زيق|لزق|هندستـــ 

529866 لمقصود|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |مصطفى  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

Thursday, September 6, 2018 Page 15815 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

37|67| هيم|بــــر| |هيم عط|بــــر|حمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

489642 ي
ى|سم|حمد يوسف | |دئى عيل حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

|7555o ي|لبــــ|لحميد خليفتـــ عبــــد |حمزه عبــــد 
ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

47623| تـــ مجدي عبــــد  خ|لفخف|لعزيز |أمي  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

687744 لفضل|بــــو |لسعيد محمد فتـــىح |عمرو  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

884566  ك
ى
مل |عىل رجبــــ شوق ي |

سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

254o76 ح|لفتـــ|لعزيزعبــــد|م محمد عبــــد|محمد هش |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|223o| لدين حسن|م مىح |سل|فرح  هره|لق|ره |تـــج

4|3886 لم|عمرو مصطفى محمد س |حقوق طنط

636792 تـــ|لشح|تـــ محمد فتـــىح |لشح|عبــــي   زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

323|3 ل سيد محمود|محمد كم هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

2o826 ل محمود مصطفى|مصطفى جل ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

96o35 لرسول|رس محمد قرئى عبــــد |ف ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4|24o7 لشيخ|لعزم |لسيد محمد أبــــو |مصطفى  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|5|6o لعزيز مرعي|ندى عزتـــ حلىم عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3|349 لحميد|سلىم محمود سيد عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|6|3 لعزيز|مل عبــــد |محمد حسنى ك لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62952 حمد|لحليم |ء سعد عبــــد |ول تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|49766 وى|لجعفر|حمد |حمد |ء |عمرو عل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|482o3 حمد|سط مصطفى |لبــــ|فريده عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

44527 بــــ حسن|لتـــو|شور عبــــد |دل ع|ثــــر ع| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

633oo7 ريفى|بــــ|ل|لسيد |محمد نبــــيل سعيد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

778762 |لبــــن|لسيد عىل حسن |محمود  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

5|o4o4 له|بــــوغز|لسيد |م رجبــــ |سل| |حقوق طنط

787|o8 ى|حمد |زينبــــ محسن  مي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

7643|7 لزند|عيل |سم|در |ن| روفيد نوعيتـــ بــــور سعيد

78633| س|لحميد عبــــ|رس عبــــد |ئى ي|م| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

35o5| حمد محمد رزق|عمر  هره|لق|هندستـــ 

688397 لسيد محمد متـــول|س محمد |ين| لشيخ|ره كفر |تـــج
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859392 ي عبــــد|م محمد ثــــ|حس
دي|له|ئى ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 

ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و
تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى

ريتـــ|د|ل |

8|2|34 لنعيم محمد|عمر صبــــىحي عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

639486 حمد لطفى|نس |حمد |ء |وف ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|27927 وي|لغمر|حمد |لسيد |هيم |بــــر|ج  |ن ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

64748| حمد|حمد مصطفى سيد |ره حمدى سيد |س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o6672 ى |ئى رمزى |ه ى|بــــو|مي  لعني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

258766 وى|لص|لحليم يوسف |لرحمن عمرو عبــــد|عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

343442 تـــه|شح| مصطفى محمد عط ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

442757 لفى|ل|حمد محمد |د يشى |جه لشيخ|طبــــ كفر 

433735  ح|
ى
مر|حمد ع|فظ |حمد شوق |ره طنط|تـــج

48o9|5 روق مخلوف مصطفى|حمد ف|ر |مي إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

339986 ء حسن درويش حسن درويش|رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

44227 |لعل|بــــو |ن |لرحمن محمد حلىمي شعبــــ|عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

7o553| لعوضى|لسيد |حمد |حمد محمد |محمد  زيق|لزق|طبــــ 

362226 ل متـــول طه|حمد جم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4448|| ي|ه
ن|لحميد محمود سليم|لدين عبــــد |ء |جر ضى سكندريه|ل|هندستـــ 

392|| ين مجدي  ر|لنج|م |م|شي  هره|لق|ره |تـــج

7o|4|9 حمد عيس|حمد فريد |ليم | لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

4|935| ض عبــــده محمد|ء ري|سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

|2|648 هيم|بــــر|م عبــــد ربــــه |رضوى عص هره|لق|ره |تـــج

8|o59| د|لجو|د محمد عبــــد|لجو|خلود عبــــد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|5o957 لسيد|لمنعم |لد عبــــد |ن خ|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|86o8 ي | لي|د
ي قرىسر

حمد|مصطفى ي|طبــــ 
|لمنى

549o8 لغنى عزبــــ|حمد عبــــد |طمتـــ |ف بــــ بــــنى سويف|د|

352723 ف محمود |محمود  شم|بــــو ه|رسر سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

868464 لرحيم|لصبــــور عبــــد|لنوبــــي عبــــد|لحسن | ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

362447 ى عط|ي م|محمود عل| سمي  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

4o6o74 ى جمعه ر|ر خ|مي جح|لد حسي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|6o6o ن لبــــيبــــ|محمد سعد عثــــم| هي هره|لق|م |عل|
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246o29 لصعيدى|حمد |مد |ء ح|م عل|حس ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

356oo4 د محمد معوض عىل|ندى جه ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

79|o84 ل|لد|لمنعم عىل |ء جميل عبــــد |رس| زيق|لزق|صيدله 

638755 در حسن|لق|لسيد عبــــد |لعربــــى |ء |ل| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|8|42 لجليل طلبــــتـــ|لح فوزى عبــــد |يه ص| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

487536 حمد خميس رجبــــ|م مجدي |سل| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

2|5|56 مل مسيحه|ئى ك|بــــيي  ه ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

5|o985 حمد يشى سعد حسن عشيبــــه| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8o2957 ل محمد محمود محمد|بــــل ي|بــــ |د|
|لمنى

98oo3 هيم عىل|بــــر|لسيد |م عبــــد |حس ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

3634| حمد|س عبــــد ربــــه |هيم عبــــدربــــه عبــــ|بــــر| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

237389 ن ممدوح صديق عبــــيد|نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

533463 ي|ض ري|محمد ري
ض مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

876o65 حمد محمد |ن |حمد سليم| سيوط|ره |تـــج

68|365 دى|لزي|رص محمد عبــــده |عمر ن لشيخ|بــــ كفر |د|

292|5o هلل موىسي|مل عبــــد |محمد مصطفى ك |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

87oo|| شد|سعد وليم ن|تـــرين |ك ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|478 لسميع عطيه|محمود لطفى عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

923599 ن |لسم|لسيد مهدى |محمد  ج|علوم سوه

4|56o يمن محمد محمد|ندى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

37o95 حمد|للطيف |در عبــــد|يوسف ن هره|لق|حقوق 

26|984 لحنفى|لسيد |هيم |بــــر|محمود رفعتـــ  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2854o6 لسيد|لرحمن محمد |عبــــد| دين سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

342oo| ي|ر
ن|حمد صو|روق |محمد ف| ئى ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

25|||o رس محمد دعيسه|محمد ي ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

373528 در عبــــده|لق|لد عبــــد|ء خ|رس| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

287336 ر|يه محمود فتـــىح عم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

37o848 ه و| حمد|حمد |ئل |مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

342236 بــــى|لحميد عر|لسيد عبــــد|رتـــ |س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5o9646 لمنعم حسن|هلل عبــــد|سعد محمود عبــــد سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 
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297|3 حمد حسن|رص |لن|محمد عبــــد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|3737o ن يونس|لعظيم عثــــم|هيثــــم عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

54|5| هلل|هدى جمعه محمد عبــــد  صيدله بــــنى سويف

222636 ن م بــــيوم|حمد عنتـــر إم| |مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

234539 لمطلبــــ|لمنعم عبــــد|مصطفى محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

695634 هلل|دق محمد نعمه |ء حمدى ص|ل| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

627475 لحميد|لنور عبــــد|دل عبــــد|هند ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|4o|76 لرحمن|حمد عبــــد |ئى بــــرنس محمد |م| هره|لق|بــــ |د|

4528|2 ئى|لعن|زى |حمد محمود محمد مغ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8o|452 ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|هيم محمد |بــــر| ره بــــنى سويف|تـــج

359o98 د محمد محمد|رق عم|ط |بــــ بــــنه|د|

445964 يف|فظ |لح|ل عبــــد |د محمد جل|ي| لشر سكندريه|ل|ره |تـــج

2956|o عيل|سم|يوسف رجبــــ يوسف  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|28933 تـــ|مه مجدى عىل فرح|س| هره|لق|طبــــ 

636827 ي |من
لسيد|حمد |ر مصطفى زيق|لزق|علوم 

7o9264 ى|حمد ش|لسيد |يوسف محمد  هي  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

875352 مر محمود |لحكيم ع|عبــــد| لي|د سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

86|544 ئيل|طف قديس ميخ|جرجس ع |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|647|| ن|حمد سليم|محمود وحيد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

269392 مه|ل سيد محمد حم|نو ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

3|559 لسيد نعيم|منيه محمد | هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o96o3 ي ف|م ه|بــــر|
يز فهىمي|ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

243|o8 حمد|لم محمد |ح س|حمد صل| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

693637 بــــ|لوه|يمن محمد محمود عبــــد |لد |خ لمنصوره|عه |زر

59|27 ل عىلي محمد|عىلي جم ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

277994 ى عبــــد وى|لمعرص|لرسول |هدير حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

886|46 ن محمد  |لدين نعم|ح |مل صل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

327|65 وق  رى|لنبــــى بــــند|يمن عبــــد|رسر عه مشتـــهر|زر

34|46 ء نبــــيل عطيه خليل|رس| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|772o6 حمد عىل|دى |حمد محمد بــــغد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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229562 ى عبــــد|ي لنبــــى عبــــود محمد|سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

382o4 لغيط عىل|بــــو|عيل |سم|م مصطفى |سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|8979 بــــ|س دي|لدين عبــــ|د|هدي عم ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|7689 هر|حمد م|يدي محمد |ه هره|لق|ره |تـــج

439245 نم|م متـــول غ|روفيده عص |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

||727o د|يز فؤ|د ف|ريمون فؤ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

33352 لجميل بــــدر|رس عىل |م ي|وئ هره|لق|حقوق 

37o28 ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|م عبــــده عبــــد |سل| هره|لق|ره |تـــج

63789| ى  لسيد محمد محمود مصطفى|حمد |خي  زيق|لزق|هندستـــ 

72688 ى|لسل|محمد جمعه عبــــد م حسي  لفيوم|لعلوم |ر |د

8o6|99 مل|رحمه ربــــيع نرص ك ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

838|22 ربــــ جرجس|نوبــــ منصور مح|بــــ| ن|كليتـــ طبــــ أسو

244||5 عيل|سم|لسعيد |ح محمد |م صل|حس د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|258o5 لس ع دل سيدهم صليبــــ|كي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

45o456 لبــــري|ر |لغف|محمد نبــــيل عبــــد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|32|25 مر مرىس خرصى|حبــــيبــــه تـــ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7o9294 رى|لسيد غبــــ|لسيد محمد |محمد  لمنصوره|علوم 

45o285 لرحمن بــــسيوئى|حمد عبــــد|زم نرص |ح |ره طنط|تـــج

263376 ف محمود عبــــد |خلود  مىل|لز|لحميد |رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

49|o44 هيم|بــــر|م حسنى |هش| زين سكندريه|ل|ره |تـــج

3||782 لق|لخ|لمنعم عبــــد|رق عبــــد|عمر ط ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

4938|7 لشيخ|سم |محمد حمدي ق بــــ دمنهور|د|

7|2275 مل نظىم جمعه شلبــــى مسعد|ه ك|نج ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

252676 ل سعيد أبــــو حشيش|هلل جل|منه  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2692o5 ل|لغز|تـــه |جر محمود شح|ه ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

8o4|44 ي عىلي م|ل |زن جم|م
زن|لحسينى ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى

444436 تـــ جمعتـــ مسعود محمد شح| تـــتـــ|مي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

78|387 لم|عيل س|سم|ح |رحمه صل زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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284853 ل|لع|رس محمد محمد عبــــد|ء ي|رس| ن|حقوق حلو

46o54| لبــــسيوئى رسور|لم |م س|ح س|ء نج|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3||o9o ن محمد محمد خرصى|رنيم رمض ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

8294o عبــــده عىل| حمد رض| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

923593 سم |لرحمن ق|م عبــــد|كر|لرحمن |عبــــد ج|علوم سوه

64788| لمجيد محمد|رس فتـــىح عبــــد |لدين ي|سيف  زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

897763 لسيد |حمد |ميه محمد |ش ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9|2879 حمد |س |حمد مصطفى عبــــ| ج|عه سوه|زر

8o4366 ي شكري س|ره ه|س
ويرس|ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

54o6o3 لغمرى|هيم |بــــر|حمد |محمود محمد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|447o5 لجندى|حمد |لمنعم محمد |يمن عبــــد | |دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7||92o هر محمد محمد متـــول|ء م|ل| ره بــــور سعيد|تـــج

545484 هلل محمد حسن|لدين محمد حسن حسبــــ |نور  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

26o922 ندى شهدى محمد بــــدوى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|646|8 لبــــكرى|بــــر محمد |يوسف ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

484o54 هيم|بــــر|هر محمد محمد |مريم م سكندريه|ل|بــــ |د|

2652|8 هيم|بــــر|ئى فتـــىح سيد |يوسف ه |بــــ بــــنه|د|

895438 مل |د ك|بــــيشوى نبــــيل مر ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|4783 هلل فريد محمد فريد|نور محمد فريد عبــــد هره|لق|حقوق 

2728|9 لضوى محمود|حمد |م |وس دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

524956 ف |محمد  هيم عيد حسن|بــــر|رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

76|644 حمد|لحليم |م عبــــد |عمر هش وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

2955|2 هيم محمد|بــــر|م فتـــىح  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

897628 ن |حمد رضو|طف |يه ع| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

34746 بــــى|ن محمد رسر|لرحمن شعبــــ|عبــــد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9o5858 حمد محمود |محمود محسن  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

787|2| لمطلبــــ|بــــ وليد محمد عبــــد |هيتـــ|م  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

35724o وق محمد حسن محمد ر ضى|رسر |طبــــ بــــنه

|7|7| بــــى|سهيله محمد عىل عر |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل
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865647 |مد عط|حمد عبــــده ح| ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

7892o4 حمد|حمد محمد |م |حمد س|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

8|3588 يوسف بــــكلوج| نوبــــ حن|بــــ| ي|بــــ |د|
|لمنى

754572 للطيف|لمنعم عبــــد|يه محمد عبــــد | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

63|956 وق  لسيد|حمد محمد |رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|7474  عبــــد 
ى
 علم صدق

ى
لرحمن|صدق هره|لق|ره |تـــج

924o75 ضى|لر|حمد عبــــد|ز قرىسر |بــــودر| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

5524| بــــر عىل مصطفى|لبــــنى ص تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

459|32 تـــم|هيم عىل ح|بــــر|هيم مجدى |بــــر| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

9||6o4 كر  |لبــــدرى ش|ن عطيه |يم| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

223262 حمد جمعه موىس عىل موىس| هره|لق|ره |تـــج

769264 بــــد|سليم سعيد ع| رض زيق|لزق|حقوق 

5|3997 م منصور محمد مرزوق طيلون|بــــتـــس| سكندريه|ل|بــــ |د|

5|3842 م|لسل|هلل عبــــد|ل عبــــد|حمد جم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

257434 رى|لهو|دى محمود |لن|ن |يم| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

439584 هيم|بــــر|ح عطيه عىل عطيه |سم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

67938 بــــوسيف موىس|محمد يوسف  لفيوم|صيدلتـــ 

37|8|8 هلل|ل معوض عبــــد|يوسف جل ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

68467| ى ن|لمهدى عن|عيل |سم|محمد فتـــىح | لي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

62|278 ره عطيه محمد عوض|س لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

6o|244 عيل|سم|ء أحمد محمد |أسم |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

34|7o7 لعظيم صقر|زق عبــــد|لر|خديجتـــ محمد عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

48|334 هيم|بــــر|ل محمد |حمد سعيد كم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

234534 لمنعم|بــــ عبــــد|لتـــو|ل عبــــد|مصطفى كم رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

5426oo ى سعيد عبــــد |ي لرحمن|لقوى عبــــد|سمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|33722 د تـــوفيق حبــــسر|ندرو عم| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

5||6o3 ف محمد عبــــد | ر|لنج|لجليل محمد قطبــــ |رسر طبــــ بــــيطرى دمنهور

|4|9o5 لسيد|طه محمد طه بــــيومي  ى شمس حقوق عي 

|55789 ى|لستـــ|لسيد عبــــد |لدين |م |حس ر حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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283667 ل حليقتـــ|لع|هيم عبــــد|بــــر|ل |لع|هيم عبــــد|بــــر| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

857||6 ى سيد|رف حس|ء ع|سم| ني  ي|علوم 
|لمنى

49465 حمد حسن|رق |مروه ط هرتـــ |لق|تـــمريض 

764349 ى مجدى محمد محمد  لطوبــــسر|حسي  ره بــــور سعيد|تـــج

3275| ن فهىم|حمد فهىم سليم| هره|لق|هندستـــ 

363oo ن|لرحمن بــــدوى حمد|محمد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

884298 حمد  |لمحسن |محمود محمد عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

2|784o ل|لجم|لمنعم |ئل عبــــد|ن و|رجو| ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

485563 روق مصطفى شلبــــى|هلل محمد ف|منه  سكندريه|ل|ره |تـــج

67694 لرحمن|حمد عبــــد |حمد وليد | لفيوم|حقوق 

9|oo|4 لليثــــى محمود |م مهدى |بــــتـــس| ج|عه سوه|زر

234436 مد|بــــو ح|محمد فهيم محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|7584 ى |هيم |بــــر|هيم |بــــر|محمد  هيم|بــــر|مي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o|475 ف |ء |ل| حمد طلبــــ|رسر ي|عه |زر
|لمنى

65374 ء فتـــىح محمود محمد|شيم لفيوم|تـــربــــيتـــ 

6o34|o زق|لر|هلل محمد عبــــد |نس عبــــد|كريم  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

435o6o محمد نبــــيل محمد فليفل لشيخ|عه كفر |زر

764823 ده حمدى عىل محمد حتـــحوتـــ|مي ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

236o5o ى |بــــ ع|رح حمد|دل حسي  ى شمس| لسن عي 

458|o4 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ر عىل |نو| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

363376 حمد|حمد حلىم |مهند  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

489377 ن|ن محمد سليم|مي رمض سكندريه|ل|حقوق 

38988 لبــــدوى|م |م|مجد |ء |رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|2974| محمد محمد ممدوح عدروس ى شمس|تـــج ره عي 

859294 ي|ل عبــــد|كرم جم|
هلل تـــوئى ي|تـــمريض 

| لمنى

3|7354 حمد|حمد فتـــوح |م |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

85o49| حمد|بــــتـــ |تـــه ثــــ|ره شح|س دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

442359 لسيد خميس|زن |حمد محمد م| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4|o|82 لقصي |لسيد محمد |حمد |دى |ه |حقوق طنط

|6|938 ضى|لق|لسعيد محمد |م محمد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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4|6784 لمجيد محمد معوض|ل عبــــد |ن جم|يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

3|6|5 بــــو زيد|ر حمدى جبــــريل |من هره|لق|حقوق 

9o738| لسيد |حمد عبــــده محمد | ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

8|6353 تـــه|بــــر شح|ده منتـــرص ج|غ ي|بــــ |د|
|لمنى

526444 ر|لنج|هيثــــم حمدي جوده بــــدر  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8789o| ى عبــــد|محمد  لرحمن |حمد حسي  سيوط|تـــمريض 

9o4774 ى عبــــد| لنعيم خليفتـــ |يه حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

758765 حمد محمد|حمد |هلل |عبــــد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

4|o8|2 لمنعم محمد عقل|رنيم محمد عبــــد ى شمس| لسن عي 

48o79o حمد|محمود | ء رض|سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|49646 ف |هدير عل لدين|ء محمد رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

84o7| ح محمد|لفتـــ|ل فهىم عبــــد |م| بــــ بــــنى سويف|د|

696689 لمرشدى|محمد محمود مصطفى محمد  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

66oo3 ف |دل |ع لسيد بــــيوم|رسر لفيوم |تـــمريض 

447o77 م|حمد سعيد محمد عل|محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

|556o حمد عويس|له محمود |ه هره|لق|صيدله 

4767|| ي|هيم خليل |بــــر|محمد | هن لدبــــيىح  سكندريه|ل|ره |تـــج

48o7o6 لح عبــــدعمر|تـــن محمد ص|ف سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

692|85 ح محمد|لفتـــ|دل عبــــد |حمد ع|ن |يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

477772 ى محمد |ي لم|لسيد س|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

676426 حمد|ن |لسعيد عثــــم|ندى  لمنصوره|نوعيتـــ 

5|||9o ى من|حمد رمض| ع|ن حسي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8225o5 لرشيد عزتـــىلي|ن سيد عبــــد|يم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

324549 يف محمد عىل عمر| حمد رسر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8o99oo نور|حمد محمد عدلي | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|75|9 سط عىلي سيف|لبــــ|ء عبــــد|عل ن|بــــ حلو|د|

699474 لمهدى|هيم محمد |بــــر|حمد | |ره طنط|تـــج

853795 لدين محمد|حمد سيف |هلل |يه | ي|طبــــ 
|لمنى

7662o6 شور|د مصطفى ع|ندى جه تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

|2o|67 |ويرس ويص|س| ويص| مونيك ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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3|4335 ى|مصطفى محمد محمود  مي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8|67|3 |دل بــــولس حن|لمسيح ع|عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

|5237o ىط|لع|لسعيد عبــــد |لدين |د |ء عم|شيم لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

63||77 ه عبــــد | لحليم|حمد عبــــد |لسيد |لحليم |مي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

767625 ح جبــــر|لفتـــ|رص عبــــد |ن ن|يم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

44o585 ن|ر محمود محمد عطيتـــ زغد|من لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4|o677 هيم ركن|بــــر|د حلىم عىل |فؤ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

423632 ى يوسف |ي ى محمد حسي  ح|لمل|سمي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

879|47 حمد |حمد سعد |سهيله  سيوط|ره |تـــج

|53637 ف رش|يوسف  لعزيز|د عبــــد |رسر ن|حقوق حلو

859oo8 ه ي| رس سيد خميس|مي  ي|عه |زر
|لمنى

8o8695 ي عىلي سليم بــــركه|محمد عبــــد لمنىح  ره بــــنى سويف|تـــج

828553 ي |خ
ي|لد حفنى

حمد حفنى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5o443 س محمد|حمد عبــــ|مصطفى  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

895o28 حمد |لقرئى |لرحمن فوزى |عبــــد ج|ره سوه|تـــج

|57o23 ى|لفتـــوح محمد |بــــو |محمد  لعمي  ى شمس هندستـــ عي 

79|283 ل عىل محمود|هلل جم|عبــــد  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

32297o ى عبــــد|ول  عبــــد|لش|ء حسي 
ى
للطيف|ق ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

687||3 حمد صبــــرى نبــــيه غذى فوده| لمنصوره|هندستـــ 

48767o يد عبــــد|بــــو|لدين |د |محمد عم ى ه مرزوق|لل|لي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

65957 ر|لغف|لدين عبــــد |حمد محمد محمد نرص | لفيوم|صيدلتـــ 

9o2432 ئى |لجيل|لح |بــــ محمد ص|يه| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

838457 لرحمن يوسف|سم عبــــد|لق|بــــو|سلىمي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

778377 لح|لسيد ص|لغنيىم |م محمد |هش| ند زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

48||3 هلل سيد مصطفى|ء عبــــد |سم| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

528|66 ى سليم ى حسي  سم|ن ق|محمود حسي  ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

62|568 بــــ|لق خط|لخ|لحق حمزتـــ عبــــد|محمد عبــــد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

478|o ى محمد|عزتـــ | دين مي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

6o5396 ئى|لقبــــ|ل محمود |رس جل|ن ي|نوره لمنصوره|ره |تـــج
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33785 ى|م |ء عص|رس| حمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

62573o ن ن|هر رمض|حمد م| |مي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

45oo2 لحميد|عيل عبــــد |سم|دي |محمد ن ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

494928 وى|لخربــــتـــ|لمنعم |محمد عىل عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

492864 لسيد|شد محمد |ن ر|مرو لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

637975 وى فتـــىح أحمد|د طح|مر |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

93o4o ى|لحميد |حمد بــــهجتـــ عبــــد | مي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

353o29 حسن عىل حسن عىل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|677|3 ى|بــــو|ئى رشدى |د ه|زي لعني  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

282466 ه محمود محمد ي| ى |مي  لسيد|سي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

246565 مر|هيم بــــسيوئى ع|بــــر|حمد | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

9o2|3| حمد محمد خميس |تـــن |ف ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

688989 شد|ه ر|لز|لحليم |محمد نبــــيل عبــــد  لمنصوره|علوم 

864o63 د|نوبــــ يشي نور ج|بــــ| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

286833 ره|محمد محمد محمد عم ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|5496o ي | دين
نور|هيم |بــــر|مصطفى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

363589 ي محمد  لنرص|بــــو |رضوي يحن  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

22o46| يف شفيق حسن | لشيخ|حمد رسر ى شمس|د| بــــ عي 

436738 ص|لقف|هيم |بــــر|هيم |بــــر|فرحه  لشيخ|عه كفر |زر

36572 ي|ر
زين محمود مصطفى| ئى م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

483269 هيم|بــــر|ء محمد أنور |شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|5255 ى|محمد  حمد محمد حسي  سيوط|هندستـــ 

27oo58 هيم يونس|در إبــــر|لق|ل عبــــد|د جم|بــــج ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6|5942 ى محمد |حمد | لمجيد|حمد عبــــد |مي  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

||774| ئيل يوسف|م روف|تـــي  هش|فيلوبــــ هره|لق|ر |ثــــ|

75o443 ن|م سيد محمد رمض|م محمد هش|سل| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|266|| ي عىلي|لد عبــــد |عمر خ
لغنى ى شمس|تـــج ره عي 

322539 ن محمد|طف نبــــيه زيد|يتـــ ع| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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238|9 شور|لحميد ع|لحسينى محمد عبــــد |هر |ط |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

6o|764 لسعيد بــــذر|مصطفى محمد  |طبــــ طنط

645|o5 وى|لبــــر|حمد |حمد عزتـــ | |بــــ طنط|د|

4o9926 م|بــــ عل|لوه|محمد عبــــد| دين |ره طنط|تـــج

5|8||o لمسينى|عيل |سم|ل سعد |هلل جم|منتـــ  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

23o7o2 حمد|ن حسنى |يوسف رمض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o3873 سعد|م عطيه زىك |ك س|ج سكندريه|ل|ره |تـــج

33o97o هد|ل مج|لمتـــع|محمود محمد عبــــد |حقوق بــــنه

678648 لغنى|لقطبــــ عبــــد |نسمه محمد يىح  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

772277 نيس|ده محمد فهىم |حم| رن زيق|لزق|بــــ |د|

5|3|86 |لل|لعزيز عبــــد |بــــ عبــــد|طف دي|أحمد ع سكندريه|ل|طبــــ 

9|92o عىلي محسن محمود عىلي |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

28764o ن|هيم خليفه عثــــم|بــــر|عمرو  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|457|3 هر|رس خلف ط|هلل ي|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

263697 هيم|بــــر|لعليم |ر فتـــىح عبــــد|من | معهد فنى تـــمريض بــــنه

332428 ى|ن محمد ل|د محمد سليم|زي شي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

772885 لبــــدوى|لرؤف |مفرح محمد محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|3o37 ي |عبــــد 
ن|عيل عيد سليم|سم|لرحمن مصطفى عه دمنهور|زر

923|||  |عبــــد
ى
للطيف  |مي  عبــــد|ل|للطيف شوق ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

78o997 هيم|بــــر|در محمد |لق|سمي  عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o949 هيم|بــــر|مل رجبــــ محمد | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3454| حسن سيد رزق| رن هره|لق|بــــ |د|

23927o طف قدرى عىل|هبــــه ع ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

2339o4 ل عىل محمد محمود|حمد كم| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

8o5797 مي|ل عىلي تـــه|ء جم|لىمي ي|نوعيتـــ 
|لمنى

847937 حمد محمد|ء محمد |لشيم| ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

3675o6 لقوى|عيل عبــــد|سم|هلل حسن |منتـــ  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

369346 بــــوبــــ|ئى عىل محمد ش|كريم ه عه مشتـــهر|زر

6294|8 يف محمد سليم عبــــد  وق رسر يف|لع|رسر ل رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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|8839 لغنى|مد عبــــد |د محمد ح|زي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

273735 لول|هر عيس ق|شم محمد ط|ه ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6o7568 م جرنه|لد متـــول عل|مه خ|س| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

43226o لقليبــــى|حمد |حمد |سلىم  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

279o85 هيم|بــــر|هلل |سمي  شكر| بــــول تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

228|47 حمد|رس سمي  |ره ي|س هره|لق|لعلوم ج |ر |د

76|o44 بــــر|هيم ص|بــــر|بــــوىس جرجس  حقوق بــــورسعيد

3432oo لعوضى|لحميد محمود |ء محمد عبــــد|رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

697432 ف |عمر  لمرىس|حمد عىل |رسر لمنصوره|علوم 

23o3o7 دى جمعه|له|ل عبــــد|دى جم|له|عبــــد ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

494936  بــــشي  مصطفى 
لمغربــــى|مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

246o26 هيم|بــــر|ئى محمد |حمد ه| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9|9977 ى |حمد محمد محمد |رحمه  مي  ج|بــــ سوه|د|

332o65 د|لضي|يتـــ محمود محمد | |حقوق بــــنه

336443 خلود محمد تـــوفيق حسن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|538|7 لرحمن|م عبــــد |لسل|م عبــــد |زينبــــ هش ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

692263 لحفيظ|لسعيد عبــــد |ده |حم| صبــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7924|2 لرحمن|لسيد سعيد عبــــد |سمي   لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7797o ئى محمود|لجيل|در |لق|م عبــــد |م هش|عص كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

2|567| م|سم عزتـــ عل|يه بــــ| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

363595 ن هلل|هيم سليم عبــــد|بــــر|محمد | مي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

6|72|o لشنشورى|لمجيد |يمن عبــــد |منيه | ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6|383| حمد سند|هيم |بــــر|رق |جده ط|م |بــــ طنط|د|

53468o م عىل|لسل|ن محمد عوض عبــــد |رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5424|9 ر |لغف|للطيف عبــــد |لسميع عبــــد |سمر عبــــد 
حربــــيه

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45228 هلل|سط عبــــد |لبــــ|دل عبــــد |م ع|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o5692 لرحيم|لرحمن يعقوبــــ عبــــد |زم محمد عبــــد |ح سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

25428 لقط متـــى|ن |مريم سعد هره|لق|صيدله 

6|66o5 ف |خلود  وي|لعشم|لسيد عبــــده |رسر لمنصوره|حقوق 
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6992|5 منيه صبــــرى بــــيوم محمد| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6433oo لسيد خليل عىل|م |ن عص|يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

843844 ر عمر|لستـــ|تـــغريد حسن عبــــد ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

235857 ء محمد سعيد تـــوفيق|شيم  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

27|238 ر|لغف|محمد عبــــد| ن رض|يم| لشيخ|بــــ كفر |د|

3342o7 لرحمن فوزى مصطفى محمد|عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

3393|o بــــوزيد|لدين محمد |د سعد |محمد مر |ره بــــنه|تـــج

426649 ن|ن محمد سليم|د رمض|عم| عل سكندريه|ل|صيدله 

|2|474 ن لرحيم محمد|محمد عبــــد | مي  هره|لق|ره |تـــج

32o788 هد محمد|لرحمن مني  مج|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

5o475| هلل|لرؤوف عبــــد|منيه محمد عبــــد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

834||9 هلل حسن محمد|منيه عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

3|5o65 ى|روف نس|عطيه يؤ| ئيل مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o5o26 يم|لد|هيم عبــــد |بــــر|نغم مدحتـــ عبــــده  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

22483 ضى محمد|لر|طف عبــــد |م ع|سل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|6254| ر|لمنصف نص|ن عبــــد |يوسف شعبــــ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

286|4| ن فهىم محمد مبــــروك|حمد رضو| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

42o63| لرحيم أحمد دحرج|لد بــــكر عبــــد|خ سكندريه|ل|حقوق 

255565  ع
ى
دل فتـــىح فوده|شوق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

543478 لحميد محمد فرج|ء عبــــد |دع سكندريه|ل|حقوق 

33876o عيل|سم|هلل محمد عىل |منتـــ  ن|سو|بــــ |د|

343569 وى|لعبــــس|ل حسن طه |منيتـــ جم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

278546 ف محمد نبــــيه س|بــــ |رح شد|لسيد ر|لم |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

698768 هيم|بــــر|حمد |ق |لرز|محمد فكرى عبــــد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

35544 هيم|بــــر|حمد محمد |لعظيم |حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33o5o4 ن محمود محمد محمود|رو وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

5o689| لتـــوم|فظ |لح|محمد عبــــد | ثــــري سكندريه|ل|حقوق 

23o6o6 لمرشدى|ح |لفتـــ|م عبــــد|لسل|محمود عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

42o754 ق|لرحمن عىل |م محمد عبــــد|س وى|لشر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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83333| ح عىلي|لفتـــ|روضه شبــــن عبــــد |نوعيتـــ فنيه قن

54|88 م فولي|لسل|لد عبــــد |حمد خ| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

845786 حمد|س |حمد عبــــ|زينبــــ محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

688872 يم محمد|لد|لسعيد محمد عبــــد |حمد | لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

3687o لمصيلىح|دل عىل |زينبــــ ع ن|تـــربــــيتـــ حلو

689329 دى|لعبــــ|عيل |سم|هر |لط|لد محمد |تـــسنيم خ لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5478|6  |ن عر|لرحمن شعبــــ|عبــــد
ى
بــــوجهل|حمد |ق تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع

سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

86929  صديق|ج| عل
ى
بــــر دسوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

498o78 ى|ي هيم  يونس|بــــر|طف مصطفى محمد |ع| سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

357559 حمد محمد حلوتـــ|محمود محمد  |حقوق بــــنه

687283 لسيد|مد |لسيد عىل ح|هدير  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

35|42| دى شعله|له|ش عبــــد|لدمرد|ن سمي  |حن |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

436967 لعسكري|مي محمد عىلي  ط|معتـــ دمي|علوم ج

776692  عبــــد|لش|هلل عبــــد |د عبــــد |زي
ى
هلل|ق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|38496 در حسن|لق|ح عبــــد |صل| دين ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|4688| ى حسن|ئل حس|لدين و|سيف  ني  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

6o2ooo ن|مد بــــدير خرصى رسح|ح| رن لمنصوره|حقوق 

898o76 حمد |ذ محروص يوسف |مع ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4|3572 هيم|بــــر|مل |ل ك|ء جم|رس| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o3249 هلل خي   |ندرو يعقوبــــ سعد | سيوط|هندستـــ 

3377|7 لحليم|لمجيد عبــــد|ج  عبــــد|لؤى ن |بــــ بــــنه|د|

645573 س|ن حو|لسيد رمض|م  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

89oo38 عيل |سم|محمد عمر محمد  سيوط|ره |تـــج

76842| لرحيم|ض عبــــد|لمنعم ري|لرحمن عبــــد |عبــــد  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

289623 ن لمنعم محمد حسن|عبــــد| مي  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

459973 لعزيز منصور|لد منصور عبــــد |محمد خ سكندريه|ل|حقوق 

4|o346 ي|محمود محمد مصطفى  لبــــحي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|45239 حمد حمودتـــ|ن رجبــــ |رجبــــ رمض ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى
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3|9|44 ى|م محمود |م|ندي  مي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

77o|o6 لنيل|بــــو |لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|محمد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|726o هيم عىل|بــــر|لحميد محمد |منيه عبــــد | لمنصوره|حقوق 

847982 وي|ء بــــهلول محمود بــــسط|شيم دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

46oo53 حمد|لسيد |ء محمد محمود |آل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|6324 ف ن|م  لسيد عريض|ج  |رسر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

68o733 ضىح بــــدر محمود بــــدر محمد ط|بــــ دمي|د|

83536 لمنعم|يق عبــــد |مه ف|س|حمد | ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

444433 م عىل أحمد أحمد خميس|إله لشيخ|بــــ كفر |د|

646764 لصعيدى|حمد |حمد |رص رفعتـــ |ن كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

924769 يد عىل مهدى  |رحمه ع ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

333|76 ح|لفتـــ|م محمد عبــــد|محمود عص ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|42|43 |لدين ي|سيف 
ى
ي شوق

رس مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|66534 للطيف|لد حمدى عبــــد |بــــسنتـــ خ هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

68475| ن حفى مصطفى|مه حفى سليم|س| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

365788 ن|ن محمد سليم|مغرد سليم ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

5|o6| ن عىل عبــــد ربــــه|م رمض|هش ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

424343 ف عبــــد |عمر  |لمر|لزهري |ل |لع|رسر
ى

ع سكندريه|ل|ره |تـــج

522|4o لسيد|ن |يه محمد سليم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

856o9| لس ن نور|دي سمي  |كي  سيوط|ره |تـــج

27||63 ى ع لففى|هيم |بــــر|حمد |دل |نرمي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6|o9o6 لصنبــــول|طف حسن |حمزتـــ ع ي صىح طنط
|معهد فنى

6882|4 لسيد|رس حسن حسن |ندى ي لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8486o م|م|بــــر |لحميد ج|ء عبــــد |لزهر| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

54|58o ى سليوس|مل بــــ|د ك|ل عي|كم| مي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

753|3o دى|له|مد محمد |مه ح|س| ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

85||o2 مر عىلي سيد|ء ع|رس| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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|7o6|6 لحليم|ل نجيبــــ عبــــد |يه جم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

24375o ى محمود|ء كم|دع ل حسي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

2275oo هيم|بــــر|لمنعم |محمد نبــــيل عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|36377 ين عص م|لمنعم سل|م عبــــد |شي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

2599|2 ن|لسيد زيد|حمد |طمه |ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

49o6o9 بــــو عمه|نعمه رزق محمود محمد يونس  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

268566 ى محمد|م سمي  |سل| مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

87676| ى بــــقطر |بــــر|ريو |م هيم مكي  سيوط|هندستـــ 

4323|3 لحميد مسلم|مل عبــــد |هلل بــــشي  محمد ك|هبــــه  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

875649 ن |لد يونس نعم|محمود خ سيوط|ره |تـــج

327652 لسيد محمد|حمد |كريم  ن|حقوق حلو

6|5|98 هيم قطبــــ|بــــر|ن محمد |نور ط|معتـــ دمي|علوم ج

493387 لرشيدي|ن |رمض| دهم رض| سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

4384o5 حمدمتـــول منصور|حمد حمدى | لشيخ|ره كفر |تـــج

4|5963 هيم عبــــيد|بــــر|مريم منتـــرص محمد  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

695797 ل|لعس|ل |لع|ن محمد عبــــد |تـــن رمض|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

833496 ي |سم|
عيل محمود|سم|عيل مصطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

362435 لعزيز محمود|متـــ عبــــد|س|م  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

45734 مد|ن مجدى محمد ح|نوره ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8625o3 ي|لظ|هلل طلعتـــ عبــــد|عبــــد
هر حفنى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4397|| للطيف|ندى محمد سعد محمد عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

5o53|o ن|حمد محمد محمد شعبــــ|د |زي سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4|29|2 ف عبــــد ق|لمول وهبــــه |ندى أرسر وي|لشر لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

68|5|2 لعزيز|لغنى محمد عبــــد |عمرو محمد ثــــروتـــ عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

8|4o25 ي 
حمد محمد عىلي|مصطفى ي تـــمريض 

ي|معهد فنى
| لمنى

637|95 رى محمد|لبــــ|لعظيم عبــــد|محمد عبــــده عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

886925 حسنى تـــوفيق شفيق | رين|م سيوط|ره |تـــج

878342 ء مصطفى محمد عىل  |ل| سيوط|تـــربــــيتـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 15832 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

788oo7 لحميد|ن عبــــد|لحميد رمض|له عبــــد |ه لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

4663|  عم|بــــ عبــــد |رح
ى
ر|لمحسن سعيد دسوق هره|لق|هندستـــ 

6222|4 وى|لشبــــر|محمد زغلول حسن  ط|حقوق دمي

9o99|9 ج   |بــــوضيف خف|هلل محمود |عبــــد ج|ره سوه|تـــج

538727 ي
د|لدين محمود عطيه عي|ء |ء عل|ضى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

43483| لمنعم عىل محمد حمود|ن عبــــد |يم| |تـــربــــيتـــ طنط

337956 عرج|ل|لح محمد |محمد مصطفى ص ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|56534 ن محمد|م حسنى شعبــــ|حس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

282436 لسيد|نور |لد |رضوى خ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9o7o45 لرحمن |حمد عبــــد|د |حمد عم| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|57|37 ء محمد محمود عمر|سم| ن|حقوق حلو

7o9964 هيم|بــــر|يه عىل محمد محمد | زيق|لزق|عه |زر

2|449 وق محمد سيد  حمد|رسر هره|لق|صيدله 

222474 ى سيد |عبــــد لعويمرى|هلل كريم حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

846338 حمد عزتـــ محمد|ء |دع ن|سو|حقوق 

6oo995 دى|بــــوش|هيم |بــــر|ء محمد |شيم ي صىح طنط
|معهد فنى

6|o434 دى|لدرينى ش|ريم محمد فتـــىح  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2|3o89 لففى|ر |محسن مختـــ| عل ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

62834 بــــ|لعظيم دي|دل عبــــد |ء ع|سم| ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

443588 لسيد|زق |لر|لدين عبــــد|ء|ء عل|ل| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

2|7|44 ى |ي ف صل|سمي  ح عويس|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

6354|9 لحليم عطيه|ح محمد عبــــد |ره صل|س زيق|لزق|طبــــ 

87326 ىط|لع|ر محمود محمد عبــــد|عم ن|حقوق حلو

9||68 هلل|محمد طه محمد عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

|36943 تـــ|ل عرفه عزبــــ بــــرك|حمد جم| لفيوم|لعلوم |ر |د

48o489 م يونس|لسل|لسيد عبــــد |ن |يونس رمض سكندريه|ل|حقوق 

75||85 حمد حسن محمد عطيه|كريم  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

425o8 لزغبــــى|نم خليل |يد غ|حمد ز| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

25226o هيم|بــــر|ر محمد |ء مختـــ|رس| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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232342 محمد مصطفى محمد جمعه تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

2427|3 ى ح|عبــــد لم|مد س|هلل حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

7o5855 ه | ف زيد|مي  لسيد|ن محمد |رسر لمنصوره|ره |تـــج

83o624 لحميد|حمد عبــــد|حمد محمد | دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|67258 دى|لن|حمد |حمد سيد |د |زي |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

7o4794 لجوهرى فرج عىل|لد |بــــسنتـــ خ زيق|لزق|علوم 

4936oo ن|لمنعم صو|لمنعم محمد عبــــد |عبــــد  |حقوق طنط

2699|9 حمد مصطفى|رس مني  محمود |محمد ي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8o263o مي فتـــىحي|دي تـــه|ء ن|سم| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

4|2222 حمد غنيمه|حمد محمد سيد | ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

8o|ooo لحميد|لدين عبــــد|ح |ء صل|ء عل|رس| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

76858o ى بــــخيتـــ|مد سليم|ن ح|حمد سليم| ن حسي  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

862|4| حمد|ه محمد |لل|محمد عبــــد دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

843667 رثــــ|لو|سم عبــــد|د محمد ق|زي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

346|57 ى كم ى حسن حس|ل |حسي  ن|لدين حسي  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

2|348 دل عىل محمد|ء ع|رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|5549o س بــــسيوئى|هيم عبــــ|بــــر|يه | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

27|86| وق محن  ح مه|مد سل|رسر لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o463 ه ج هيم تـــوفيق|بــــر|بــــر |ني  لفيوم|علوم 

756477 هلل محمد|حمد عبــــد |هلل |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

839238 عيل|سم|حمد يوسف |يوسف  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

43o459 ن|هيم وهد|بــــر|لمحمدي |جر مسعد |ه |صيدله طنط

8963o6 حمد |لنبــــى |رص عبــــد|روى ن| ج|طبــــ سوه

8863o ن|فتـــىح صديق سمع| رض سيوط|ره |تـــج

9o8|65 ئيل زىك |لضبــــع ميخ|نىح  | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

427o94 لنجيىل عىل|حمد عىل |هند  سكندريه|ل|بــــ |د|

488899 ن طه|د محمد رمض|زي ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

522o37 ى زين |ي حد|لو|بــــدين تـــوفيق عبــــد |لع|سمي  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي
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|53o5 حمد|لسيد |نشين محمد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

243||9 ى|عبــــده جم ل عبــــده حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3o886 ح|لفتـــ|لمقصود عبــــد |نىح  جمعتـــ عبــــد | ن|تـــربــــيتـــ حلو

758362 ن ثــــروتـــ عبــــده صليبــــ|ري|م ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

25|493 درى|لن|محمد محمد فريد  شمون|نوعيتـــ 

8|8o25 ن|ستـــيفن يشي يوسف سليم| حقوق بــــنى سويف

|65|96 هلل مصطفى|د سيد عبــــد |جه لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

69|965 ىط|لمع|بــــو|ع |لرف|محمد حمدى  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

524|9o مريم ممدوح نبــــيل بــــطرس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

284846 رق جمعه حسن|لبــــنى ط ن|حقوق حلو

86422o هر ظريف نجيبــــ|بــــيتـــر م |نوعيتـــ فنيه قن

|78|72 ر|لنج|ن |هيم محمد شعبــــ|بــــر|يوسف  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

86442 ح|لفتـــ|ء سعيد محمد عبــــد |سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

763|44 دى|محمد مع| لي|د ىط محمود رسر بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

774574 ي سليم|حمد |ء ممدوح |سم|
ن|لطوجى زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

45o656 يد|يمن عوض عوض ز|ء |رس| |هندستـــ طنط

8o8o86 ن محمد بــــدوي|يه شعبــــ| ي|بــــ |د|
|لمنى

53o5|3 ى س|ي ن|بــــ سليم|لتـــو|مح سمي  عبــــد |سمي  |بــــ طنط|د|

8|o435 محمد فضل بــــكر محمد ي|طبــــ 
|لمنى

877689 روه ممدوح مصطفى درويش  | سيوط|طبــــ 

836o93 حمد محمد|م |لسل|عىلي عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

489775 ء سيد محمد رفعتـــ سيد عىلي|رس| سكندريه|ل|ره |تـــج

487o77 ر|لنج|ضى |لسيد ر|محمد يشى  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7|822 لكريم|لوكيل عبــــد |ء محمد عبــــد |دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

6o72o4 م عىل قويدح|هلل عص|عبــــد ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

354o9 ى سيد بــــسنتـــ محمد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

683oo| بــــوزيد|مه ذىك  محمد |س|مروه  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7o5|53 ى عبــــد |ي لحليم شمعتـــ|ن عبــــد |لحليم شعبــــ|سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

8457|6 حمد محمد|ح |لفتـــ|ء عبــــد|دع ن|سو|تـــربــــيتـــ 

9oo747 يه محسن محمد محمود | ج|حقوق سوه
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3675o د موىس|عيل ج|سم| |رضوى رض هره|لق|حقوق 

|6|3|| ى محمود حسن محمود|ي سمي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

86394| ين  ف فتـــىحي محمد|شي  رسر دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

5492o لق|لخ|لدين عبــــد |ل |لق جم|لخ|لميس عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

4553o4 هيم|بــــر|لحسينى |ه |لز|تـــ |عىلي ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

25|825 حمد مخلوف محمد مدين| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

338679 طه| لدين عط|د  |ن عم|رو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

43|788 تـــ| حمد محمد حسن أبــــوطي  |صيدله طنط

475||| ى ح|ي ي|م |لسل|زم عبــــد |سمي 
ى
ق لصي  سكندريه|ل|بــــ |د|

865|57 لحميد يوسف سعيد|زينبــــ عبــــد سيوط|عه |زر

2|4359 دق محمد|لص|محمد عبــــد| ر|ي هره|لق|حقوق 

|46433 حمد|ن ذىك |ديه رمض|ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

877525 ن سيد محمود |يه رمض| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54494  |عمرو عو
ى
هيم|بــــر|د دسوق ن|هندستـــ حلو

2269|| لرحمن|هيم عىل عبــــد|بــــر|حمد حمدى | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

822|o6 ي|ن جميل ملك بــــش|جيه ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

2|27|8 بــــ|لوه|فظ عبــــد |ل ح|م جل|لدين عص|سيف  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

86o836 لمنعم مهنى|بــــوبــــكر عبــــد|مروه  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

|5o88o هيم|بــــر|لم |ح س|تـــ صل|جي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|39974 لعزيز عوض|ء محمد مني  عبــــد |ل| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

63o423 بــــر محمد|لد ص|محمد خ لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|23522 بــــ|لوه|محمد مرزوق تـــوفيق عبــــد  هره|لق|حقوق 

4|38o| حمد|لحميد سيد|رى عبــــد |لحميد هو|عبــــد  |ره طنط|تـــج

83|o8 بــــر محمود|جد ج|محمد م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

543|9| بــــدوى محمد مصطفى خرصى|آل ء سمي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

4|624o وى شلبــــى|بــــو كحيل شه|بــــسمه محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

84o822 ض|در ري|دي ن|يدي ن|ه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

478475 لشويتـــى|ن مصطفى محمود |ريم عثــــم سكندريه|ل|صيدله 

63||o8 لسيد|ل |لع|بــــو رسيع عبــــد |ل |يدى جم|ه زيق|لزق|حقوق 
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2392|7 لسيد وهبــــه|ن عيد بــــدوى محمد |نوره |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

8o954o مه محمد مبــــروك منصور|س| ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

287458 زق|لر|زق محمد عبــــد|لر|عمر عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

932|o ى  هيم حبــــيش|بــــر|يوسف خميس حسي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9o2|29 طف بــــخيتـــ عويضه |عبــــي  ع ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

483567 لمولي|ل محمد عبــــد |لع|فرحتـــ عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

228486 حمد عبــــده|ن عىل |يم| ى شمس| لسن عي 

366o77 لعز|بــــو |بــــر رجبــــ |ء ص|دع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

97|2o لمجيد|م محمد محمود عبــــد |حس ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

354682 م فتـــوح عىلي|هلل هش|منتـــ   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

33||48 |لرحمن محمد |فع عبــــد|لش|دل |يوسف ع
لخي |بــــو

|بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

75||73 ع|لسبــــ|رس محمد عزبــــ |رق ي|ط ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

|5|929 لصمد|لصمد جوده عبــــد |رضوى عبــــد  ن|علوم حلو

88o845 ل مبــــروك عطيه  |مروه هل هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

486759 ف عبــــ|محمد  س محمود حسن|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2|o2o م حتـــحوتـــ|لسل|زم محمود عبــــد |ح سيوط|هندستـــ 

8|5522 لس نبــــيل ع نوس|سطف|زر |كي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5|3463 لحفيظ|محمد محمود محمد عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

27o222 ى |مح محمدى حس|محمد س كبــــى|لمر|ني  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

48773o ئى|لنعم|يحن  محمود محمود  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

632426 هلل حلبــــي|ء وحيد عبــــد|سم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|8664 ى  |دى سيد حس|له|ء عبــــد|نجل ني  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

429454 هيم رجبــــ|بــــر|كريم محمد شفيق  |ره طنط|تـــج

83967| ي عثــــم|ل|محمود مجدي  ن|بــــوصي  دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

79336 حمد محمود فوزي خليف| هره|لق|حقوق 
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2o8o7 لدين محمد جبــــر|محمد سعد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

766868 ل|لع|تـــم حمدى يعقوبــــ عبــــد |حمدى ح ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8484oo ر محمد|لعزيز كر|لبــــنه عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

86344| م محمد تـــوفيق|لسل|محمد عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

4342|4 مر|لمصلىحي ع|لعزيز |لمصلىحي عبــــد|أمينه  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

9|7|64 مصطفى محمد رمزى عىل  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

368878 ده فتـــىح عىل|رحمتـــ حم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9|2957 د محمد |ه فؤ|لل|مصطفى عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7828|2 حمد|حمد |جر خليل فتـــوح |ه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

97877 ئى|محمد سمي  رجبــــ علو لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

79|928 يم عىلي|لد|نىح  محمد عبــــد | زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

5o7525 هلل|مد محمود عبــــد |ن ح|سلو سكندريه|ل|بــــ |د|

4|252 حمد|لمجيد |حمد عبــــد |يه | هره|لق|حقوق 

755357 لسيد محمد|منيه حنيدق | لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

35|497 هيم|بــــر|دل عىل |يتـــ ع| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

69592 ى حمد مغ زي|محمد حسي  لفيوم|بــــ |د|

4o2927 لبــــيه|هيم |بــــر|ل خميس حسن |بــــل سكندريه|ل|ره |تـــج

92o988 لحميد |لمحسن مصطفى عبــــد|يه عبــــد| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

844|7 س محمد|لعليم عبــــ|لعليم عبــــد |عبــــد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

62229| ف سليم|فتـــىح  وى|لحفن|ن |رسر ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

8|8382 جرجس عزبــــ حلىمي عزبــــ ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

782o47 هيم|حمد إبــــر|دل |طمه ع|ف زيق|لزق|علوم 

5o74o7 ن|لكريم رشو|د|رس محمد ج|نور ي لشيخ|بــــ كفر |د|

|8797 ه  ن|حمد سلط|سعد عىل |مني  هره|لق|حقوق 

|53657 م محمود|لسل|دل عبــــد |يه ع| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9|4388 ى  |سم| ء خميس حسن حسي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|667o لدين|رص مصطفى زين |لن|ل عبــــد |لينه جم ن|سو|علوم 

28626| ن|لعزيز عثــــم|دى عبــــد|سهي  ن ن|معهد فنى تـــمريض حلو

25o|74 هد|ح محمد مج|مريم صل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

632o22 ح|لفتـــ|ل عبــــد |ل كم|هلل جم|منه  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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9|262| حمد |زن محمود |مجدى م ج|ضتـــ سوه|علوم ري

44|3|| لسنوىس|ئى طلعتـــ |هلل ه|عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

8479| د هيبــــتـــ|طه ربــــيع فؤ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4o2255 هر محمود حموده|سمر م عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|6o|o7 لعزبــــ|لعزيز |حمد محمد عبــــد | حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

753724 خليل| م حن|ئى س|يف| لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

44||45 تـــ صل ح نبــــيه محمد|ني  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

685833 هيم بــــدير|بــــر|عيد مسعد | ر|ي لمنصورتـــ |تـــمريض 

|39o55 ل ربــــيع عىل|جر جم|ه ى شمس|تـــج ره عي 

252487 ف صل|هلل |منه  لدين|م |ح حس|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

754o4 لسيد|لعظيم |حمد عبــــد |مصطفى  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

2325o6 ن فرج|رحمه رجبــــ رمض ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9|4o87 ى   حسي 
هيم  |بــــر|سلىم مصطفى ي صن. تـــ.ك

ج|ع سوه|فنى

84262 سط|لبــــ|رس طه ميهوبــــ عبــــد|ف ره بــــنى سويف|تـــج

44238o ى محمود عىل محمد عىل حسي  لشيخ|تـــمريض كفر 

78|29o لسيد|لعزيز |لعزيز محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

756573 ى  هيم غريبــــ نرص|بــــر|نرمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

5o747| لح|سهيله عىل أحمد محمد ص سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

3|43o5 ج|لح|لعليم عىل |محمد وجيه عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

56684 دى عىل محمد|لرحمن ن|عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

77685| لحميد|حمد محمد محمود عبــــد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8445o7 ي ع|لش|لنعيم عبــــد|يه عبــــد|
ى
بــــدين|ق ن|سو|بــــ |د|

|79252 لسيد|مل |لد ك|عمر خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o9|87 ى حلىم |ي هيم|بــــر|هيم عبــــده |بــــر|سمي  لمنصوره|عه |زر

6o9275 لسيد عنتـــر|حمد محمد | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

675o2| حمد فتـــىح محمود يوسف|مح |حمد محمد س| ن|طبــــ حلو

566|| ن عرفه نجدى|عمرو شعبــــ ن|هندستـــ حلو

634o27 حمد محمد مصطفى محمد| زيق|لزق|هندستـــ 

496239 ي|ر
يف|م فهىمي |هش| ئى لشر سكندريه|ل|حقوق 
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238o37 د|حمد محمد ج|رق |منيه ط| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|7oo9o حمد|رقيه محمد محمود سيد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

63o972 ل شعيبــــ|لع|زى عبــــد |ن حج|حن ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5337|3 موئى|لسل|ئل محمد حسن |محمد و إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

68992 لمنعم عبــــده|زن محمد عبــــد|م  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

49882o لبــــ|بــــوط|لسيد |ح |م صل|ريه تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

336|82 مريم محمود محمد محمد |بــــ بــــنه|د|

78|454 ن|نهله حسن محمد سليم زيق|لزق|نوعيتـــ 

6||496 لدين|لعزيز محمد شمس |نهله محمد عبــــد لمنصوره|بــــ |د|

867o23 يمن شكري يعقوبــــ|سم |بــــ زيق|لزق|حقوق 

9|2457 ف |فظ |ح زن |حمد م|رسر ج|ره سوه|تـــج

232|o6 لعزيز غنيم|محمود مجدى عبــــد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

4o333o ن يوسف مصطفى يوسف|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

283|54 لحميد|مل عبــــد|محمد مجدى ك ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

447269 ي |لسيد |كريم 
بــــو وردتـــ|لمحمدي مصطفى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 

 مريوط

757o79 دى|له|شور عبــــد |ء يوسف ع|سم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

4oo252 يف محمد شعبــــ ن|رحمه رسر ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

834474 لدين لبــــيبــــ محمود|ء سعد |سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

26|945 م محمد مصطفى|محمد س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6||685 وق رض للطيف محرم|بــــر عبــــد|ص| رسر |تـــربــــيتـــ طنط

496435 يد سليم|بــــو |بــــسنتـــ فوزى  ى ن|لي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

26|o85 لم|لد س|لدين خ|د|ء عم|رس| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

368|84 ف محمد عبــــد|منيتـــ | بــــ|لتـــو|رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

||7664 لعزيز لطفى|دل محمد عبــــد |ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

36978 لكريم|م محمد محمود محمد عبــــد هره|لق|علوم 

5o26o6 ف فتـــىح |بــــسنتـــ  حمد عىل|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

79253 ن|لد عبــــده مرج|هلل خ|عبــــد  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

245972 زى|م محمد حج|لسل|عمرو فتـــىح عبــــد ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 
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75225 بــــو سيف حمد|د |سيف عم ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

4377|7 |لرحمن مصطفى |لكريم عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد
وى|لمك

لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

843|9o وي|محمد محمود بــــسط| عل ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

49|oo5 لرحمن|لجليل عبــــد|منيه مصطفى عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7753o6 ل عىل|دل عىل جم|م ع|سل| زيق|لزق|بــــ |د|

35|66 فظ|روق ح|رس ف|ي| لي|د هره|لق|بــــ |د|

238534 ه | هلل محمد|حمد عبــــد|مي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

269578 لسعدئى|لعزيز |ئى صبــــىح عبــــد|م| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4oo553 سم|ر رحيل سلومه ق|من ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|9o36 بــــ|مه سيد شه|س|ء |سم| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

675925 بــــو ريه|لكريم |مه حسن عبــــد |س|ل |س لمنصوره|بــــ |د|

9|8o8| لمسيح  |بــــر لويز عبــــد|ص| رين|م ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

2|6|44 تـــم عىل لبــــيبــــ عزيز|محمد ح ى شمس علوم عي 

6o64o7 لعنتـــرى|رى جبــــر |لبــــ|مه عبــــد |س|محمد  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|77745 لحميد|م فتـــىح قطبــــ عبــــد |سل| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

79o|o2 ن|ن محمود سليم|م شعبــــ|هش عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6968|o زق صبــــح|لر|يمن صبــــح عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

|5o565 ف عبــــد |حمد | لدين|لحميد ول |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

452|o4 حد|لو|د عبــــد|ئى فؤ|د ه|فؤ |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

76o527 ح|محمد عىل محمد تـــمس ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|7365o ن محمد|حمد مسعد شعبــــ| رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

7|3|66 ى|ل سليم|مديحه جم ن حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

767967 م|بــــ عل|لوه|م عبــــد |ح محمد عل|صبــــ لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

478252 بــــوزيد|رتـــ حسن محمود محمد |س سكندريه|ل|ره |تـــج

63593o ى  لحميد|لسعيد عبــــد|خلود خي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|46667 لح حسن|ندى محمد عرفتـــ ص عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

33o832 لحليم|عبــــد| لوف|بــــو |طمتـــ محمود |ف |حقوق بــــنه

482|78 لرحيم|مه عبــــد |هلل رفعتـــ سل|عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج
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849636 ن|صم محمد سليم|طمه ع|ف سيوط|حقوق 

|343o6 ف |منى  لسيد|هيم |بــــر|رسر هره|لق|ر |ثــــ|

28|o8o حمد بــــيوم|حمد |لحميد سيد |عمرو عبــــد |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

525o8| |حمد |لدين سعيد بــــدر محمد |يدي بــــدر|ه
بــــينى لشر

ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2364o2 لمعز|لنور سعيد عبــــد|بــــو |ره |س ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5|4529 ي|عىلي
ء حفنى محمد مصطفى حفنى سكندريه|ل|صيدله 

6o4953 لمرصى|ن حسن |مريم حسن سليم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

75749| ي|لدمر|هيم |بــــر|ح |منيه صل|
ئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48246| لرحمن رزق|لكريم عبــــد |ئى محمد عبــــد |م| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

783435 حمد|عيل محمد |سم|محمد منصور  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|4457  عبــــد|حمد جل|
ى
لمنعم  |ل دسوق لمنصوره|حقوق 

35746o هلل||هيم عىل عط|بــــر|حمد |يتـــ | |نوعيتـــ بــــنه

253649 ف عمر |عمر  حمد محروس|لبــــكرى |رسر لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7o57o| لدين حلىم مصطفى|ح |هلل صل|عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

|8258 حمد|لد محمد سيد |حبــــيبــــتـــ خ ن|فنون جميله فنون حلو

|5|558 لكريم|سلىم مجدى محمد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

7||78| ي|لبــــستـــ|لمرىس |يه محمد صديق |
ئى لمنصوره|بــــ |د|

4o686| يل|ل محمد عىل ن|ن كم|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8937|8 لسيد |بــــ محمد |يه|م |سل| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

59773 مل حميده|مي  ك|ل|متـــ محمد |س| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

344|85 لليثــــي|حمد عيد عبــــيد |م |سل| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

4855o9 ن|لعزيز محمود حمد|حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

296259 ن مصطفى طلبــــه|يه شعبــــ| هره|لق|حقوق 

|23|37 لحميد عزبــــ حسن|ندى عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2673o5 ود|رس مصطفى د|ء ي|رس| شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

25392 رص محمود سيد|ن| دين هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

238322 دق|لدين رشدى ص|ندى مىح   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

7|588o لسيد|لدين |رق محمد سعد |جر ط|ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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|4o3|8 ن يحن  عىل مصطفى|رو ى شمس|تـــج ره عي 

7542|7 هيم درويش|بــــر|حمد |ر |بــــر| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6297|8 ف سعيد عبــــد |محمد  |هيم |بــــر|لعظيم |رسر

لعسيىلي
لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

32oo59 سلىمي خميس عجىمي محمد ى شمس صيدله عي 

698767 هيم|بــــر|لسيد |لحميد |حمد عبــــد |محمد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

42274o نور محمد|يز |محمد ف ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

5|5227 تـــ عىل نعيم  غ|لز|حمد |ني  سكندريه|ل|صيدله 

243686 لم|د س|لجو|ن عبــــد|ن شعبــــ|حن ن|صيدله حلو

|39897 هلل|حمد حمد |حمد رشدى |رودينه  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

37958 لسيد|يمن فوزى |محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|34355 در|لق|ن عبــــد |تـــم شعبــــ|هلل ح|منتـــ  هره|لق|عه |زر

|6693o ء طه خرصى يوسف|لىمي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

7o83|| لمول محمد زغىلي| |ر عط|من زيق|لزق|هندستـــ 

|4283o هيم|بــــر|لنبــــى |ن عبــــد |ن رمض|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

32583| ن|ء حسن مصطفى سليم|ل| ى شمس هندستـــ عي 

6|4363 ع|لرف|لرحمن |ده محمد عبــــد |حم| ند |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8|397| ل|مؤمن سيد فتـــىحي هل ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

4952o9 ى ص ى ص|حسي  بــــر عمر|بــــر حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

448742 ن حبــــش|لق سليم|لخ|ء صبــــىحي عبــــد |عل ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|44358 لرحمن|حمد عبــــد |لحكيم |عىل عبــــد  هره|لق|حقوق 

|76593 ه محمد عبــــد | ره|لرحمن عم|ح عبــــد |لفتـــ|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o743 حمد|ل محمد سيد|محمود هل لفيوم|بــــ |د|

6|243o حمد موىس|ندى سمي  حسن  |تـــربــــيتـــ بــــنه

444753 لمجيد|رس سعودى عبــــد|رق ي|ط سكندريه|ل|هندستـــ 

425934 لدين محمود غريبــــ رجبــــ|ح |ء صل|هن سكندريه|ل|علوم 

87o224 دق|لحميد ص|لمعىطي عبــــد|رق عبــــد|ط سيوط|حقوق 

4248o9 تـــه محمد|ن شح|محمد فتـــىح حس ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

882625 حمد محمد |كريمه مصطفى  سيوط|بــــ |د|

426|98 د|بــــد ج|دي ع|له|ء محمد عبــــد|عىلي سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 
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7785o8 لجليل محمد|م محمد عبــــد |سل| زيق|لزق|بــــ |د|

8633|o ي|
ن محمد|زي رسل|حمد ئى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

839362 هر|لط|ل محمد |ن جم|مرو  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

2|544| حمد سيد|بــــسنتـــ محمد  هره|لق|هندستـــ 

329725 جورى|لبــــ|لعزيز |ر عمرو محمد عبــــد|مي |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6o4|35 ن|لسيد عرج|لسيد |حمد |محمود  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

854875 ن|سم محمد شعبــــ|محمود ق ي|صيدلتـــ 
|لمنى

754632 م مرشد محمد عىل|ريه ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

863874 لرؤف محمد حسن|يه عبــــد| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

63|9oo ي
لنبــــى|حمد عبــــد |محمد سعد | دئى ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

2859|5 ىط محمد|لع|لىح عبــــد|دره عبــــد|ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o8256 ئيل|د سعد ميخ|تـــرينه عم|ك ره بــــنى سويف|تـــج

366o98 ه|هلل |سلىمي محمود عبــــد لسيد عمي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

8|9||7 ين عىلي حسن محمد شي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

5|8396 ر|لنج|د محمد محمد |هلل فؤ|آيتـــ  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

9|7774 تـــه  |لغيط شح|بــــو|تـــه |ء شح|سم| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

5296o3 ى عبــــد  عيل مصطفى أبــــو بــــركتـــ|ح إسم|لفتـــ|حسي  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

7625|9 حمد سليم|لحسينى |هيم |بــــر|حمد محمد | نوعيتـــ بــــور سعيد

78896 هيم يونس|بــــر|عيل |سم|طمتـــ |ف كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

84o523 د محمد سليم محمد|جه ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

855575 بــــوبــــكر|رس حسن |محمد ي عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|5688 فظ  |لح|ء سيد حسن عبــــد|ل| سيوط|حقوق 

889925 وى |ن حليم حلىم بــــبــــ|حن سيوط|علوم 

435848 ى |عىلي ي حسي  بــــوجنديه|ء خي  سكندريه|ل|صيدله 

7|55|3 لمتـــول|لمتـــول محمد |حمد محمد | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|29633 حمد فرج عزبــــ|محمود  ى شمس|تـــج ره عي 

78635o نىك|لخو|لرحمن جوده |مروه عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

23o386 ل|لع|رج عبــــد|لج|ن |رس رمض|ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

693|5| ذل|لش|لحميد |رق يحن  عبــــد |طمه ط|ف لمنصوره|طبــــ 
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489|85 لسيد|لسيد موىسي |دل |ء ع|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

69||94 لفى|ل|حمد |ء محمد مسعد |لشيم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o384o هلل|حمد عبــــد|ر ربــــيع |حمد مختـــ| سكندريه|ل|بــــ |د|

72434 ود|ود فهيم د|جده د|م لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

269967 ح محمد زقزوق|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

48347 ى كم|ي حمد|لحميد |لدين عبــــد |ل |سمي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|7734 س حسن|د حسن عبــــ|زي ن|بــــ حلو|د|

37o34o لثــــور|لدين سيد حسن |د |حسن عم ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

27346| د|لحد|حمد |ئل محمود |حبــــيبــــه و سيوط|ره |تـــج

7933o6 ى عتـــيق|م سل|ريه مه حسي  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|4oo2 لعزيز|يىحي محمد يىحي عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

484247 لعزيز صبــــيح|لد فتـــىحي عبــــد|حمد خ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78|85o ى |ي حمد|لمنعم |عيل عبــــد |سم|سمي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|4635o روي رأفتـــ محمد رفعتـــ| ى شمس|د| بــــ عي 

649456 لمعىط|درعبــــد |لق|حمد محمد محمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

35o552 بــــوبــــكر حمودتـــ|ن |يتـــ رمض| |حقوق بــــنه

|5o485 ي |عبــــد 
حمد|لرحمن عمرو مصطفى ن|حقوق حلو

4|6o5o لدين|بــــسمه عىل محمد عىل نور  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

54283 بــــورسيع|در سعيد سيد |ن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9o43o6 ج |حمد فر|لسيد |حمد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

48o842 هلل بــــكرى بــــحر|عبــــد | دين تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

483o22 عيل|سم|لنعيم |دل عجىم عبــــد |ن ع|نوره ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o485o عيل يوسف|سم|لد حلىم |د خ|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

886252 لدين عىل نرص  |يوسف محن   سيوط|هندستـــ 

2268o7 حمد صقر|م |لسل|م محمد عبــــد|لسل|عبــــد عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

|6|237 سهيله مأمون مصطفى مأمون ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

33o374 مل|م محمد ك|رحمتـــ عص تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

65857 ى م يوسف|د ف|ميل| مي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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3|5678 لسيد|لفتـــوح |بــــو |لسيد |رس |سلىم ي |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

866|38 بــــي|زوزو عمر محمد عر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

3oo54o لمنصف|لرؤف عبــــد|مصطفى خميس عبــــد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o6324 لحميد محمد |ره محمد عبــــد|س ج|بــــ سوه|د|

694o9o حمد نوفل|حمد |م |محمد س ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

7826o| هيم|بــــر|ح |لفتـــ|لحميد عبــــد |محمد عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|6|876 عيل محمد|سم|لد |م خ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4396|| حمد محمود|لمجد |بــــو |لسيد |ء |شيم لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

853224 |ك حن|لمل|نيه مجدي عبــــد|ر ي|تـــمريض 
| لمنى

52|466 ى |دتـــ رمض|ليىل حم لحنتـــوىسر|ن دمي  عه دمنهور|زر

34oo36 ى|بــــر|ن |هيم رمض|بــــر|رتـــ |س هيم حسني  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

6o588 هلل|دل سيد عبــــد |ء ع|سم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

493258 ي ع
دتـــ|حمد حم|ح |دل مصبــــ|مصطفى سكندريه|ل|حقوق 

|44578 ى حسن|محمد جم ل حسي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

78756| لم|لم يشى منصور س|س ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

3|4876 عىل سعيد عىل محفوظ د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

496452 ي
 |ح مو|لفتـــ|عبــــد| رض| دئى

ى
ل|لش|حمد |ق ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

624775 لجيوىسر|لمنعم |طف فتـــىح عبــــد |محمد ع ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

7758o3 ل محمود|جم| حمد زكري| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

7532|7 لعزيز مصطفى|مصطفى محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4o93o7 بــــ|ح رح|لفتـــ|ل سمي  محمد محمود عبــــد |نه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

679o7| لخول|حمد عىل محمد |عىل  لمنصوره|حقوق 

855692 لحميد|د محمد عبــــد|لدين حم|د|عم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

25|566 لد|فوزى محروس عطيه خ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

848784 ى|لحكيم محمد عبــــد|عبــــد| دين لبــــي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

753894 جي|لسم|لسيد حسن عىلي |ء |رس| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

462752 ق|حمد |رص عىل |لن|عىل عبــــد  وى|لشر |حقوق طنط
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|72o|5 محمد سمي  محمد نور محمد |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

6|4828 مه محمد قرئى|محمد سل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

54552 ى|هش ى سيد حسي  م حسي  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

|4o|2o عيل عىل|سم|دل |ء ع|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4272|9 يوسف سعيد زىك محمد سعيد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

424663 محمد محسن محمد جمعتـــ عليوتـــ سكندريه|ل|صيدله 

35323o لغريبــــ|هيم |بــــر|لدين |هيم مىح |بــــر| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

922o94 لسيد  |لرؤف |لدين عبــــد|م |عص| ند ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

37|979 ى محمود|د ري|جه ض حسي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

24o684 لم|ن س|ضىح محمود ريح ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

224o69 ى محمود نعمه محمود حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

282742 ك|جد صبــــىح ميس|سيمون م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8o8786 لسيد|شور محمد |كريم ع ي|هندستـــ 
|لمنى

628o23 ئل طه محمد|له و|ص| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|57927 لدرملىل|حمد محمود عىل |ندى  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

856|89 سحق|لبــــرتـــ بــــطرس |مجدي  ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

2|49oo ف محمد محمود بــــدر|محمد  رسر  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

76o536 حمد|م عربــــى محمود |حل| بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

76453o ى|تـــوبــــه | رمي| |ديبــــ مي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|47385 ن|كريم محمد عىل سليم ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

|63524 ى محمد |ي لفتـــوح|بــــو |هلل |لفتـــوح عبــــد |بــــو|سمي  ى شمس حقوق عي 

676789 در|لق|عمر محمد محمد صبــــرى عىل عبــــد  لمنصوره|حقوق 

63o649  قلد|مه ن|س|
ى
رص شوق زيق|لزق|بــــ |د|

3||753 هيم محمد|بــــر|هيم محمود |بــــر| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

259954 ل عزتـــ بــــدر|جم| دين شمون|نوعيتـــ فنيه 

5|7924 هيم|بــــر|لمنعم |هيم فتـــىح محمد عبــــد |ء إبــــر|آل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

539347 م|حمد هم|حمد محمد | لمنصوره|حقوق 

83|353 ي عبــــد|لبــــ|هلل محمد عبــــد|عبــــد
ى
لرحيم|ق ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 
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235|69 هد عىل|هلل عىل مج|عبــــد ى شمس|زر عه عي 

483289 حمد عطيه|حمد عطيه |مريم  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3474o5 ن|يمن عىل شعبــــ|محمد  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6396|3 هيم سعده|بــــر|فظ |ل محمد ح|م| ى شمس طبــــ عي 

|6|29| ي|ر
هلل|صفوتـــ محمد عبــــد | ئى ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

3o82| هلل محمد|طمتـــ حمزتـــ عبــــد|ف ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

33o9|6 هيم|بــــر|محمد خليفتـــ سعد  |نوعيتـــ بــــنه

3|822o ى محمد محمد|د ي|زي سي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

755899 ي|مريم محمد 
حمد مصطفى |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|453o8 ي محمد|لر|محمد رأفتـــ عبــــد 
ضى ن|حقوق حلو

49352| م|مل عل|وليد مصطفى ك بــــ دمنهور|د|

77o643 لشوربــــىح |ل محمد يوسف |ريم جم زيق|لزق|نوعيتـــ 

896464 حمد |حمد |ر محمد |من ج|هندستـــ سوه

679298 لدغيدى|ر |حمد مختـــ|حمد |سم |بــــ لمنصوره|ره |تـــج

69448| ى|ص لقطبــــ|لسيد |لسيد |ز |في  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

494869 ي حرحش|لرسول عبــــد |عبــــد | محمد رض
لغنى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

32|5|6 ى|لرحمن |عبــــد حمد محمد حسي  ن|حقوق حلو

2548|5 ضى|بــــ ر|لتـــو|لسيد عبــــد| |محمود رض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

622|49 ن|هيم رضو|بــــر|لسعيد |حمد محمد | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

624627 س|لنح|هد محمود |م مج ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

6o6o79 ح فتـــىح سعد|لفتـــ|فتـــىح عبــــد  |حقوق طنط

|72423 ن خليفه سيد خليفه|نوره ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6o38o9 هيم أبــــو عيد|بــــر|لمحمدي |حمد محمد | لمنصوره|بــــ |د|

4|7828 د|لجو|لسعيد محمد عبــــد |بــــر |عبــــي  ص لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

852o| ر|لستـــ|لسيد عبــــد |م حمدى |سل| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5ooo52 ى|طف عبــــد|ع| ند لمنىح  حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

8o2683 ف عبــــد|ء |رس| لصمد محمد|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

764o|| ى |رو حمد|ن محمد محمد نجيبــــ حسي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى
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69|223 دتـــ|رص محمد محمد عبــــ|لد ن|خ لمنصوره|طبــــ 

36o884 شور عىل|لعربــــى ع|مصطفى سيد ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

686666 ح يوسف |لفتـــ|كريم سعد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

8|778 لفضيل عمر|بــــدر رجبــــ عبــــد  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

9o5354 لد |رق محمد محمود خ|ط ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

836345 حمد|بــــدين |لع|محمد عىلي زين  ضتـــ|ري/ن|سو|عه |زر

85795| لدين عليش|ء خلف نور|حسن ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

52574o مل|لعزيز محمد ك|محمد مدحتـــ عبــــد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

853688 لمنعم محمد|ن يىحي عبــــد|نوره ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

869659 ى شمندي  ي حسي 
هيم|بــــر|منى ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

3||248 لعزيز|ئشتـــ شوكتـــ محمد عبــــد|ع ى شمس|د| بــــ عي 

922|69 سم |حمد ق|ء رجبــــ |سم| ج|بــــ سوه|د|

276964 هيم|بــــر|لمنعم |هند مرزوق عبــــد شمون|نوعيتـــ 

3524o7 يمن محمد محمد سمك| |دين كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

9o9526 ى حم|ي حمد |شم |ده خليفه ه|سمي  ج|بــــ سوه|د|

857984 مروه ربــــيع محمود عىلي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

37|865 ي
ي|لسيد محمد|محمد | دئى

لطوجى |نوعيتـــ بــــنه

4oo|2| ي|خديجه عمر محمود 
ط|لىحى سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

788439 م|لسل|لسيد عبــــد|حمد |يوسف محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

262o29 لرحمن|لرحمن عبــــد|محمد وليد عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

352598 حمد حسن نرص|ديه محمود |ن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

526o97 لغنى محمد|رس محمد حسن عبــــد |ف سكندريه|ل|حقوق 

2|8348 بــــوبــــكر|د |يمن فؤ|حبــــيبــــه  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

2842|7 لدين|رس محمد عز|رضوى ي  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4|257 لسيد|رص عبــــده |لن|حبــــيبــــه عبــــد  ى شمس| لسن عي 

776365 لسيد|حمد سعيد |بــــ |رح زيق|لزق|علوم 

778842 يف بــــخ وق محمد رسر طره|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

765354 ي |عيل ر|سم|مصطفى 
ن|عيل رمض|سم|ضى نوعيتـــ بــــور سعيد

836946 ن|رص محمد عجل|لرحمن ن|عبــــد دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

52962 لمول|د |ل ج|ن محمد فض|لرحمن رمض|عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف
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4265o4 ن مل مجلع|ل ك|رؤوف كم| مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

344854 مريم مرزوق محروس بــــدر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

892o99 سيد عىل سيد | رند سيوط|حقوق 

|45282 مي|حمد س|ء |عمرو عل تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

327|38 لهدى مدحتـــ مصطفى محمد|نور  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|6679 |للطيف نج|د عبــــد|ئل فؤ|يوسف و وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|77443 ى ئيل|حليم ميخ| رض| مي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|23458 ح|ح محمد صل|صل| رن ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

422442 ى محمد|لستـــ|حمد عبــــد | ر حسي  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

628592 لسيد غيثــــ|لمطلبــــ |لعزيز عبــــد |مريم عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o39o5 ن|عىلي مبــــروك محمد مبــــروك رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

527263 ى  وى|بــــوزيد حمز|هيم محمد |بــــر|حني  سكندريه|ل|هندستـــ 

449879 وى|لبــــرم|لعزيز |مجدى محمد عبــــد | رن |هندستـــ طنط

23777 محمد عيد عوض محمد عوض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|8o83 يوبــــ|وس |ندر|نبــــيل طبــــش | لند عه دمنهور|زر

338|4 مريم سعيد محمود درويش هره|لق|صيدله 

68|9o| لحميد رزق|حمد عبــــد |يه محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5877| ه نبــــيل سيف  س|لدين عبــــ|ني  ن|تـــربــــيتـــ حلو

77375| ي|ر
حمد بــــكرى|مه محمد |س| |ئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|9|47 ل |لع|هيثــــم درويش عىل عبــــد ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

336o7 فظ عوض|لح|هر عبــــد |سلىم م كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2|7682 ل|لع|لد محمد سيد عبــــد|محمد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

827474 حمد|ن |حمد حس|محمد  |هندستـــ قن

5|6398 لح شعيبــــ|در ص|لق|لح عبــــد |ديتـــ ص|ن ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

||9229 ى لبــــيبــــ|بــــيتـــر ميل د بــــكي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6oo384 |بــــ سليم|لوه|ن عبــــد |متـــ سليم|س|يه | |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

857264 بــــوسمره|صيل |ح |لدين سم|م |حس ي|بــــ |د|
|لمنى

86877| ي حموده |دع
هر|لط|ء مصطفى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

7|o743  |مح |حمد س|
ى
منس| لعط|بــــو |حمد شوق ن|صيدله حلو
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87725| رص محمد محمد  |لن|يه عبــــد| سيوط|ره |تـــج

4oo772 هلل عىلي بــــريك متـــموح|عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

67269 ندي محسن محمد صميده لفيوم|بــــ |د|

82oo|2 لكريم|مد محمود عبــــد|ن ح|نور ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

697578 بــــو زيد محمد|يه عطيه | لمنصوره|نوعيتـــ 

6|9567 رص|هيم ن|رس محمد إبــــر|ء ي|دع ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

48|o58 حمد|ل |لع|عبــــد | ء رض|سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

285477 مد حسن|ل ح|لع|ء محمد عبــــد|سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2783|4 حمد عىل|حمد محمد |محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4|2836 يف خليل خليل محمد|منه  هلل رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6795|9 ى|بــــو|در |لق|ل عبــــد |لسيد كم|زم |ح لعني  لمنصوره|هندستـــ 

67598| د|د محمد ج|نجوى محرم فؤ لمنصوره|ره |تـــج

24546o حمد محمد|ض |ء مجدى ري|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

34o458 تـــ محمد مختـــ| لمجيد|ر عبــــد|مي  |علوم بــــنه

8454o4 لصغي |ء حسن محمد |دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6|89o2 بــــىل|لبــــ|هيم محمد |بــــر|مريم  ط|معتـــ دمي|علوم ج

5o94o6 سم جهىمي|لحميد ق|لد عبــــد|حمد خ| لعريش|بــــ |د|

42oo52 لصعيدى|لسعيد موىس |رق |ء ط|ل| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4953|6 م صبــــىح بــــخيتـــ يوسف موىس|عص ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6836o6  عوض |لبــــ|بــــ عبــــد |يه|لرحمن |عبــــد 
ى
لليثــــى|ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7o336o ن|لد محمد عيد طم|لرحمن خ|عبــــد  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

49935 لحليم سيد|عيل عبــــد |سم|يه | ن|بــــ حلو|د|

2489o| لسيد|حمد عىل حسن |منيه | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8o3695 ي عبــــد
ى|لظ|لعزيز عبــــد|يمنى هر حسي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

|52576 ح|لفتـــ|س عبــــد |يه محمد عبــــ| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4636|5 ي|ر
لسيد|سم |سم محمد ق|بــــ| ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|39o3| مريم حسنى جوده طه طه دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

446278 ي|ن بــــش|رمي رشيد سليم|بــــيشوي ك ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

8435o7 ن|لرؤوف سليم|لرؤوف وجيه عبــــد|عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج
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885726 ى|م سكندر |يوبــــ |ممدوح | رتـــي  سيوط|بــــ |د|

35|o23 ح مجدى مصطفى سويفى|سم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

3|558o ى عو|رس| د|ء عيد حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

283989 حمد|لدين يشى |ح |محمد صل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8693o3 ي
ي محمد سعد عفيفى

مصطفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

792974 لرحمن حسن|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

495439 وى|لطنط|ده محمد فريد |محمد حم ره دمنهور|تـــج

87o574 لم|ل عىلي س|ره جم|س ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|3477| لرحمن يوسف مهدى طه|عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

89657| ي
ل  |جد خلف سوري|م| سيلفى هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

3334o3 حسن زىك حسن محمد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

9o6|89 حمد |محمد عىل محمد  ج|ره سوه|تـــج

|29642 لرسول|ن محمد عبــــد |حمد رمض| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

333969 لرحمن سعيد عىل محمد|عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

255794 ل|لع|ل عبــــد|لع|لمنعم عبــــد|محمد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

825379 ل|بــــر محمد مرس|يه ص| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

77236 ن|هر معروف شعبــــ|حمد م| رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

76||2 لمعبــــود|محمد حسن فهىم عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

625242 لعرينى|هيم عمر محمد مهدى |بــــر| زيق|لزق|طبــــ 

|26365 ى فوزي |منى  ى|مي  مي  |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

42923o ده|هيم بــــيوم عبــــ|بــــر|محمد | ر|ي ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

265563 شم|د ه|بــــر فؤ|م ص|سل| |ره بــــنه|تـــج

5|o57o لدين|محمود محمد عز | محمود رض |علوم بــــنه

54|7|8 ر|تـــه نو|م شح|لسل|تـــ عبــــد|لشح|ممدوح  لفيوم|عه |زر

885|48  |لبــــ|ء عبــــد|ول
ى
حمد |سط دسوق سيوط|ره |تـــج

4o3o8o لسبــــع|حمد |مل |لسيد ك|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

92|353 حمد حسن |ج |حمد ض| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

44o|52 ى عبــــد هيم جمعه|بــــر|لحميد |لحميد عبــــد|نرمي  لشيخ|عه كفر |زر

858692 لس عم ك|لمل|وي عبــــد|د سعد|كي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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433o79 لشوبــــري|در |لق|محمد عبــــد | رن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

75774o هيم|بــــر|حمد |ل |ء جم|هن عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

88o797 ى |ء س|نجل لم محمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o6795 ىط|لمع|بــــو |لد نعيم |رق خ|ط لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

266464 ي
لصمد منصور|محمد شكرى عبــــد | دئى ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

26o659 ف عبــــد|ره |س للطيف سند|رسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|27892 حمد سعيد شبــــل|مريم  ن|بــــ حلو|د|

6762|7 ه يوسف محمد سعد | عر|لش|مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

37o645 ى طلعتـــ |محمد  ى ج|مي  دو|مي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

357o37 زق|لر|لم عبــــد|لم محمد س|س |تـــربــــيتـــ بــــنه

|48447 حمد رجبــــ|حبــــيبــــتـــ محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|7645 مل رحومه|ح ك|دل محمدصل|آيتـــ محمد ع سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

877822 لد محمد فرغىل  |يه خ| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

498275 ى محمود محمد  ي|نرمي 
لففى هره|لق|ر |ثــــ|

845352  عىلي محمد
ى ه حسي  ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

8548oo ن رشدي محمد|محمد رمض عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

348o73 ينى|لجن|لعزيز |لحسينى عبــــد|م |ذ عص|مع ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

2|2949 ه ح لفيوم|لسيد |تـــم محمدأسعد |ني  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

2286|9 ئيل يوسف|مح روف|مريم س ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

76|896 م سيد تـــوفيق|رس هش|ي لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

75o826 س|لنح|حمد |حمد مصطفى |رقيه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

835742 حمد|لحميد محمد |محمد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

6|3249 حمد طه|رق سيد|محمد ط |بــــ طنط|د|

5||576 ر|لنج|هيم |بــــر|حمد محمود حموده | |بــــ طنط|د|

|5922| م فوزى عليوتـــ محمود|بــــس ن|بــــ حلو|د|

882o3| بــــ  |حمد عيد موىس دي| سيوط|حقوق 

46287o هلل|حمد عبــــد |حمد محمد |هلل |عبــــد  |حقوق طنط

684|76 حمد|هيم |بــــر|شه |د فتـــىح عك|زي طبــــ بــــورسعيد

529245 رك|لحليم مبــــ|رص محمد حلىم عبــــد|م ن|حس سكندريه|ل|هندستـــ 
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463366 لمطلبــــ عىل|ل عبــــد |ن جم|إيم لشيخ|بــــ كفر |د|

6|2|23 لسيد عجيل|محمد مدحتـــ عىل  |هندستـــ طنط

75o3|3 زن محمد رحيم|د م|ي| نوعيتـــ موسيقيه بــــور سعيد

76o4|o مصطفى يوسف حسن محمود لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

258983 ش|لفضيل حو|رص عبــــد|يوسف ن ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

4|77|5 هدير محمد شعيبــــ عىل شعيبــــ |حقوق طنط

6289|2 حمد محمد سليم|هلل |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||4848 بــــوزيد حسن|حمد |حسن  ن|بــــ حلو|د|

5|5578 ى|ح |سم حمد عىل حسي  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

48|498 رق حسن عىلي|م ط|عص ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

43982o مر|س يىح مصطفى ع|حفصه عبــــ لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4|o795 ه|لل|هيم عبــــد|بــــر|شور |ء محمد ع|دع |تـــربــــيتـــ طنط

774658 زق|لر|لرحيم عمر عبــــد |يده زىك عبــــد |ع زيق |لزق|تـــمريض 

5|8973 ن|بــــ غزل|لوه|نبــــأ يحن  محمد عبــــد  ره دمنهور|تـــج

252o53 ى|بــــر محمد |محمد ج بــــو حسي  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

432|9 لمجيد حسن|تـــه عبــــد |ئى شح|حمد ه| هره|لق|ره |تـــج

792723 ر|مد نص|تـــم ح|هلل ح|منتـــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5248|4 لسيد حبــــيبــــ|لسيد |هيم |بــــر|مهند  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|38454 ه مصطفى | نور عىل|مي  هره|لق|بــــ |د|

4|o|o| هيم زليخه|بــــر|محمد مجدي عطيه  |نوعيتـــ طنط

|6oo76 لسيد عىل|محمد سعد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

3|8432 ن|ل سليم|ء سيد جل|ل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

339724 م|م|م عىل |م|دتـــ |غ |نوعيتـــ بــــنه

3622|4 درس|ل محروس تـــ|يكل جم|م كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

489237 ن|ن محمد رضو|د رضو|جه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

486887 هلل|للطيف حسبــــ |لحفيظ عبــــد |رس عبــــد |ي سكندريه|ل|ره |تـــج

242972 در رزق|لق|م فوزى سيد عبــــد|سل| لمنصوره|حقوق 

26|7o7 طر|لعزبــــ خ|لرحيم ممدوح عبــــده |عبــــد لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

4o9554 تـــ  لدين|ل |لسعـيد جم|سعـيد خي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3|75|2 هيم محمد|بــــر|حمد |هلل |عبــــد ن|بــــ حلو|د|
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3346|8 ن|يمن نرص سويد|عمر  ى شمس حقوق عي 

5o338 در|لق|هلل مصطفى سيد عبــــد |عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

48437o لسيد|مصطفى محمد مصطفى  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

784256 لمجيد|هلل عبــــد|لرحمن عبــــد |مؤمن عبــــد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

64|64 هلل|ضل عبــــد|ل ف|مي جم لفيوم|بــــ |د|

643575 بــــ|لوه|ء أحمد عبــــد |حمد عل| زيق|لزق|حقوق 

|7o||o هيم بــــيوم|بــــر|طمه محمد |ف دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

775|o5 لنمر|لسيد |لمنعم |محمد فوزى عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

62o986 ى محمد ك|آيتـــ عمرو محمد  مل|مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

262586 لسيد|حمد سعيد |سعيد  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

6|795 متـــ محمود|رقيتـــ مصطفى سل طبــــ بــــنى سويف

769|8| ن|لم|لحليم س|ن عىل عبــــد |يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

765799 هيم|بــــر|لعظيم هلهول |مريم صبــــرى عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

264o|3 ن|ل جميل شعل|جم| ر|ي ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

262847 |لعط|بــــو |س |حمد عبــــ|فهد  |ره بــــنه|تـــج

62|456 ن|حمد محمد مصطفى عمر| |دين ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

277968 ه سعيد شح| عيل|سم|تـــ |مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

267399 لسيد|لرسول محمود |ء عبــــد|ل| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

37o|96 حمد محمد سيد محمد محمد منصور| لمنصوره|حقوق 

52|362 س عيس|ن رجبــــ عبــــ|يم| سكندريه|ل|طبــــ 

752383 دل يوسف عزيز جرجس|ندرو ع| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

42459| لرشيدى|لسنوىس محمد |ن |لرحمن شعبــــ|عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6o28o ن |تـــوم| حبــــيبــــ زكري| مي  علوم بــــنى سويف

624447 رى|لهو|لسيد |بــــ |يه|ء |ل| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

72385 حمد|محمد محمود محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

845227 مد|عي حسن ح|طمه رف|ف ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

82583| ي عبــــد
حمد|لرحيم محمد |منى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

7o3986 هلل|د |ن محمد عىل منصور ج|يم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

89o4o9 حمد حسن |لحسينى حسن | سيوط|تـــربــــيتـــ 
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24554o ى جم لدين|ل |عيل جم|سم|لدين |ل |نرمي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

4o8225 لمرصى|لجوهرى |ض |حمد محمود محمد ري| |حقوق طنط

529o28 ي محمود 
ىطي|لسمخر|محمود مصطفى ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

349775 ي سيد عبــــد|سيد ه
بــــوعربــــ|لرحمن |ئى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

335||5 ى |ي ف فتـــوح محمود|سمي  رسر عه مشتـــهر|زر

4496| مي  فهىم صليبــــ|جورج  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

632342 د|لعق|لسيد حسن |لسيد |ء |ول زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8565|9 ن جرجس وليم جرجس| مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4o8595 |هيم شتـــ|بــــر|لبــــدرى |حمد |ديه |ن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

27|249 لخول|لنبــــى |ل محمد عبــــد |بــــسمه كم |صيدله طنط

5488| وق مدحتـــ ك مل سيد|رسر علوم بــــنى سويف

5o|679 ى |ي ى |سمي  هيم عبــــده|بــــر|مي  زيق|لزق|عه |زر

624575 |لبــــن|لظريف |ندى مجدى محمد  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

345535 لمتـــ عىل حسن عىل|س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

375o26 بــــ محمد عىل عيس|يه|تـــسنيم  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7727|5 لسلىم|هيم |بــــر|منيه محمد حمزه | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

27|62o ي|حمد |حمد محمود |ء |دع ر|لىح  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

58939 حمد|وود حلىم |بــــود| |لي|د لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

25826o شم|مصطفى عىل محمدى محمد ه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

2662|o ى|عبــــي  عص م فتـــىح محمد بــــحي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

68o936 بــــ|لوه|لسيد عبــــد |لسيد |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

2|2o| بــــو بــــكر|لد ربــــيع |بــــ خ|عتـــ هره|لق|ره |تـــج

348642 ى|بــــو|هلل |لحميد عبــــد|حمد فيصل عبــــد| لعني  عه مشتـــهر|زر

442|97 حمد |هيم |بــــر|لمنعم |لنبــــى عبــــد|فظ عبــــد|ح
مر|ع

لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

689|43 لعزيز|كريم محمد محمد سعيد عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

462554 |ء بــــيومي محمد عط|سم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

8o8278 هيم|بــــر|حمد رجبــــ |مروه  ره بــــنى سويف|تـــج

6|62|2 مه|تـــه سل|مه شح|س|م محمد |سل| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

697|9 يوبــــ محمد|م رجبــــ |له| لفيوم|تـــربــــيتـــ 
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44|465 فظ عىل محمد|ع ح|فظ رف|عىل ح |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

7|o|44 لحميد|ن عبــــد |لسيد شعبــــ|ء |رس| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

364o75 تـــ|لشح|ن قطبــــ |رمض| رن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

266269 ن|لرشيد زيد|حمد عبــــد|يه | |نوعيتـــ بــــنه

349837 ريق|لمح|ىط |لع|دل سيد عبــــد|عىلي ع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|6o783 نوبــــ سمي  بــــخيتـــ جرجس|بــــ| ى شمس هندستـــ عي 

4466|3 لسيد|حمد محمد محمود |محمد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

882o58 بــــ |لتـــو|لعيون عبــــد|بــــو|هيم |بــــر|ر |لغف|عبــــد
حسن  

سيوط|حقوق 

32773 هيم|بــــر|تـــوفيق محمد تـــوفيق  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

57334 بــــ|لوه|سميه محمد محمد عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4|5937 لضوى|هيم |بــــر|لد فريد |ء خ|أسم معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

752597 عمر وليد محمد محمود عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

649o75 لم|ح محمد س|محمد مصبــــ ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

32|586 يكل جورج رزق فهيم|م ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|66675 لسيد عوض|لرحيم |م عبــــد |ريه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

868|o6 ى|ج |ره فر|س حمد حسي  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

62o88o لفيومي|لسيد محمد |محمود ثــــروتـــ  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

5|8948 |لبــــن|عيل |سم|زق |لر|ده محمود عبــــد|غ معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

6|35|7 ى|ه ى محمد رفعتـــ حسي  دى حسي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

295oo لمغربــــى|دى محمد |له|ل عبــــد|مصطفى جم هره|لق|حقوق 

5294o8 |لل|ح محمد عبــــد |لفتـــ|محمد سعد عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

685855 ن|لمنعم رمض|لسيد عبــــد | |ر|ي لمنصوره|علوم 

7o|o42 لسيد|لحميد |هلل عبــــد |حمد|محمد  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

4|7694 د|لجو|لد فتـــىح محمد عبــــد |نشين خ |حقوق طنط

6938|3 ح حشيش|لفتـــ|لحميد عبــــد |سهيله عبــــد  لمنصوره|صيدله 

327282 لنور|بــــو|هيم |بــــر|ء عزتـــ محمد |رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

33o67o ف فتـــىحي محمود|ء |ند رسر |طبــــ بــــنه

2677o4 م|لد|ئل جمعه |ن و|نوره |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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345o88 ى محمود  تـــ حسي  ى صقر|شهي  حمد حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

23|o32 دى شنوده بــــقطر|بــــيتـــر ن ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6|585o هيم مرمر|بــــر|نور فتـــىح |هلل |عبــــد  لمنصوره|صيدله 

886|73 حمد محمد  |محمد سيد  سيوط|ره |تـــج

53934 ى فتـــىح عبــــد|بــــو|محمد  ن|لمجيد عثــــم|لحسي  حقوق بــــنى سويف

346427 بــــ محمود|لوه|زينبــــ محمود عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9247|9 لليثــــى |ح |لفتـــ|حمد عبــــد|يه | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

86o828 عيل|سم|هر |لظ|محمد مصطفى عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

766446 هلل محمد|حمد محمد عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

682|8o ه س| م حسن حسن سمره|مي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

2|7526 ن|دريس شعبــــ|ن حسن |مرو مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

37254 وق كم ى عبــــد |رسر م|لسل|ل محمد حسي  ن|بــــ حلو|د|

7o589| لعجىم|بــــ متـــول |لتـــو|بــــ عبــــد |لتـــو|عبــــد | ر|ي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

83o547 لس ثــــروتـــ  ديوس بــــخيتـــ|قل|كي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|77|| د|د حد|محمد بــــيوم فؤ ى شمس|د| بــــ عي 

6398o7 رس يوسف محمد منصور|ء ي|سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

86223 حمد|رس محمد |ح ي|نج لفيوم|حقوق 

347897 لحميد|لجليل عبــــد|حمد عبــــد|م |هش حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

42342| لسيد محمد|فوزيه محمد  سكندريه|ل|عه |زر

7o|656 لطويل|لسيد عىل |ئى |ن ه|نوره هره|لق|ن |سن|طبــــ 

4oo862 وى|ح محمد محمد عرج|حمد صل| سكندريه|ل|بــــ |د|

5|4357 بــــو زيد|ن |ر سعد سليم|ن مختـــ|يم| سكندريه|ل|صيدله 

6|5239 د خليل أبــــوجنبــــه|محمد عم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8823o3 رص محمد |لن|منى محمد عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

493856 ي عبــــد 
زن|در عيد و|لق|مرضى سكندريه|ل|حقوق 

358|58 عمرو يشى عمر محمد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

46|22 لمنعم مرىس|نبــــيله محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69o773 تـــبــــ عىل|محمد ر| ند لمنصوره|بــــ |د|

|935o حمد|رؤى وليد سيد  لفيوم|طبــــ 

28383| حمد خلف سيد|يوسف  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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447o9| ن غنيمتـــ|در سليم|لق|لدين عبــــد |محمد نور  سكندريه|ل|هندستـــ 

6|4|9o مه|بــــوش|ح جبــــر |طف صل|محمود ع ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

4845o2 ي|محمد حسن جودتـــ عبــــد 
لغنى سكندريه|ل|حقوق 

8675|4 يع محمد|حمد ط|حمدي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

4o5854 نسيه سعيد محمد سعيد محمد|بــــ سكندريه|ل|حقوق 

435222 سم|بــــو ق|لصمد |محمد عبــــد | نور لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

3|747 لغندور|ضل سند |روضه ف هره|لق|ره |تـــج

876349 حمد  |ر محمود |لرحمن مختـــ|عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

678872 ريم حسن يوسف يوسف جبــــر لمنصوره|ره |تـــج

3385o ين س دى|له|لسيد عبــــد |مح |رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

34o|42 ىط عىل|لع|حمد سنجر عبــــد| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

248329 ئى|لفخر|لم |لمنعم س|يه سمي  عبــــد | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

77|5o4 حمد|ن حسن عىل |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

847463 ف |ء |سم| زق|لر|حمد عبــــد|رسر ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

466oo6 بــــينى |ده |غ ئى|حمد كن|حمد |لشر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o8|o2 ئى|لصف|حمد سعد |ن سعيد |نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33o29| ي عبــــد|هيم |بــــر|لد |مريم خ
ى
لعزيز|لدسوق ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

7545o| هلل محمد|روضه محمد عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

7||o53 لدين|لبــــدوى نور |لسيد |لسيد |جر |ه لمنصوره|علوم 

3|4384 ى ى حسني  ى محمد حسي  حسي  ن|حقوق حلو

28683| ى|بــــو|ن |لقوى سليم|محمد خميس عبــــد لعني  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

|4594| ي عبــــد |خلود خ
ل|لع|لد عوضى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

243343 ر|حمد صديق خليل عم|حبــــيبــــه  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

244759 ف عبــــد|جح |ن بــــ عويس|لتـــو|رسر ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

363o48 تـــفى محمد محمود محمد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4986 ى عىل|حمد وليد عىل حس| ني  هره|لق|حقوق 

7|66o7 لحميد شبــــل|ء محمود رجبــــ عبــــد |وف ط|بــــ دمي|د|

27o339 لموجود محمد قلبــــ|لرحمن سعيد عبــــد|عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

222|7 بــــر محمد عىل|مه ص|س| |ن|ر كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |
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||5|56 هيم|بــــر| |ده زكري|سلىم حم ى شمس|د| بــــ عي 

84|o56 لح|لمنعم ص|بــــدين عبــــد|لع|محمد زين  ن|سو|حقوق 

773928 يف يونس سعيد يونس عبــــد  لمنعم|رسر ى شمس هندستـــ عي 

5o3|32 د موىسي طبــــش|محمد فؤ| دين سكندريه|ل|ره |تـــج

42|223 لغبــــور|مه |بــــر سل|لعزيز ج|بــــر عبــــد |ج |ره طنط|تـــج

62259o لغنى|لح محمد عبــــد |حمد ص| سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

9|6449 ل |غبــــري| كميل رض| دون|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

342572 ي نعيم عبــــد|ء ر|رس|
لعزيز|ضى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|44683 لسيد|لرحمن |لرحمن سيد عبــــد |عبــــد  هره|لق|حقوق 

834449 ري|محمد محمود عوض بــــش ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

7|5489 لمرتـــضى|حمد عبــــده عىل عبــــد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

626752 ي
ن|حمد محمود شعل| |دئى زيق|لزق|بــــ |د|

32|285 حمد سيد محمد مهدي| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

637245 هيم|بــــر|هيم متـــول |بــــر|م متـــول |سه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3|299 بــــ مصطفى|لوه|م عبــــد|ء عص|هن ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|29736 رس فهىم|بــــيشوى نبــــيل ف ن|بــــ حلو|د|

437466 عم|بــــون|لسعيد |مل |محمد محمد ك لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

3|9599 ي|
|درس حن|جوزيف تـــ| ولفى وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

43o239 لسيد رمزى شديد|م |يتـــ هش| |تـــربــــيتـــ طنط

32|978 س حسن|لدين حسن عبــــ|د |عم| سم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4434|| بــــينى|لعدوى |محمد رزق  لشر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6285o8 م|م|حمد |ل حسنى |ن جم|نوره زيق|لزق|بــــ |د|

359|89 لق تـــكروئى خليل|لخ|حمد عبــــد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o9783 ى|هلل محمد |ره عبــــد|س مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

32994o ى محمدى عيد محمدى بــــدوى نرمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|23o58 حد سيد|لو|مصطفى محمد عبــــد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

338775 ى عبــــد هيم|بــــر|لرحمن |ندى حسي  زيق|لزق|عه |زر

|7|636 لسيد|هيم |بــــر|محمد | مه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

23|282 روق محمد حسن|محمد ف بــــ دمنهور|د|

5|o526 م|م|ن عوض زىك |محمد سليم بــــ دمنهور|د|
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448o36 حمد محمد|هيم سيد |بــــر|م |هش| سم سكندريه|ل|هندستـــ 

|6672o حمد عىل|لحميد |منيه سيد عبــــد | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

324o85 لرحمن|حمد مصطفى خلف عبــــد| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|52652 لق|لخ|لسيد عبــــد |حمد |ندى  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8992o9 رى |لبــــ|ل عبــــد|لع|رص عبــــد|سندس ن ج|صيدلتـــ سوه

68|7|o ى حس|م ى رشدى |م |زن حسي  لجندى|لدين حسي  لمنصوره|هندستـــ 

8o5229 هلل|هلل عبــــد|حمد جمعه عوض | حقوق بــــنى سويف

3|5277 نيوس وهبــــتـــ|رس| |يوسف زكري هره|لق|ره |تـــج

837|68 محمد سعدي محمد محمود دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

437oo7 يف محمد | مه عيل كشك|سم|رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

848669 سط محمد عىلي|لبــــ|يه ربــــيع عبــــد| ن|تـــمريض أسو

7|989 ل منصور فرج|د كم|جه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

89|779 حمد |لعظيم |حمد عبــــد|ء |سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

647599 لنرص|لرحمن محمد حلىم محمد أبــــو |عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

697228 نيس|ل محمد |يوسف جم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

699226 ن|لسعيد سليم|هيم |بــــر|يه | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

46o426 يل|لخي  محمد ط|بــــو |هدى  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

285243 ى ع|رص حسنى |لن|محمد عبــــد مر|مي  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

865o52 ي عبــــد
ي مصطفى

لرحيم حمد|منى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

492689 ى سليم|مصطفى رش د حسن حسي  بــــ دمنهور|د|

2|5o37 ى محمود  هيم|بــــر|محمود حسي  ن|هندستـــ حلو

778742 ل خليفتـــ مصطفى|هر جل|م |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

336896 ف عبــــد|محمد  بــــ عفيفى|لتـــو|رسر |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5o8ooo لم|هيم محمد شبــــل س|بــــر|ن محمد |يم| سكندريه|ل|صيدله 

525776 حمد عىلي محمد|مهند مجدى  |حقوق طنط

272624 لجليل|حمد محمد عبــــد|محمد  ن|هندستـــ حلو

68o3|o هيم|بــــر|حمد |مد |لسيد ح|حمد | لمنصوره|حقوق 

45o475 لعدوى|دى محمد محمود |له|محمد عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

682oo6 ن بــــ|لوه|لنرص عبــــد |بــــو|كرم | |مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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|66653 مريم عىل يونس يونس خليفه هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

5o7|27 لرحيم عىلي|حمد عبــــد |ن محمود |يم| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

475655 ى حسن زىك عىل مىك|ي سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33o258 ي|ر
لسيد|لحليم جوده |عبــــد| ئى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

5o3|8 حمد|لمنعم |رس عبــــد |محمد ي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

54oo66 هيم خليل|بــــر|ن |محمد سعيد شعبــــ سكندريه|ل|بــــ |د|

35473o هيم عىل مرىسي|بــــر|هند عىلي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

346727 ج|هلل عطيه محمد عطيه حج|منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

37|862 ن|هيم موىس حس|بــــر|ن عىل |يم| رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

695324 صف طه عبــــيد محمد|حمد ن| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

762oo3 وق حسن  لسيد حسن|رسر ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

5526| متـــ محمد|ء حمدى سل|رس| صيدله بــــنى سويف

755678 حمد محمود|حمد سعد | حقوق بــــورسعيد

8|8o42 نطونيوس مجدي فخري فريج| ج|بــــ سوه|د|

2687| لحسن|بــــو |بــــر تـــوفيق |هدى ص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|22o2 لىحي محمد|سط عبــــد|لبــــ|حمد عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7595|3 سم مرىسي|سعيد ق| ند بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

623995 لسيد عمر|حمد لبــــيبــــ |يمنى  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

42|228 لحميد|ده محمد نبــــيه عبــــد |حم لشيخ|ره كفر |تـــج

3|3|4 لسيد محمد|دل |ن ع|نوره دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

2|72o6 ى نرص| ند لضوى|لدين |حسي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

7o7956 م مصيلىح محمد حسن|لسل|محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

895783 دير |هيم فرج بــــ|بــــر|تـــرين |ك ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

369267 له|لسيد بــــل|ح |لفتـــ|ح محمود عبــــد|سم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

243979 لح|ح محمد محمد ص|لفتـــ|ل عبــــد|بــــل ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o2496 حمد |لعليم |ن محمود عبــــد|يم| سيوط|علوم 

38797 للطيف|لسعيد عبــــد|مح |محمد س ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|564o ي
لحميد|دق عبــــد|لص|دل |ع| دئى ن|تـــربــــيتـــ حلو

5434|o ألغبــــش|رتـــ محمد فتـــىحي |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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828328 محمدين خليفه محمد حسن دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

92245o ى محمود | حمد حربــــى حسي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

9o6574 صف |لخي  و|بــــو|در |ن| ند دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

369629 لعيوىط|فظ حسن |حمد ح|محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o5295 ر|لنج|حمد |لمجيد |حمد عبــــد | |مرن هره|لق|ر |ثــــ|

493|52 ى درويش|ح زم عوض عنتـــر حسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

844953 ف محمد ص| ى|رسر لح حسي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

9|3|34 حمد عىل  |هلل معوض |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3489oo لبــــسيوئى|لنبــــى محمد |عبــــد| يتـــ رض| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

786595 هيم|بــــر|حمد ربــــيع |رس |ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

893oo9 هيم |بــــر|لمنعم |ل عبــــد|محمد كم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

849937 يم|لد|ء عدلي محمد عبــــد|ل| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

542||5 خىل|لمن|مصطفى متـــول بــــسيوئى محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

877465 حمد |م محمد |ء حس|رس| سيوط|حقوق 

687979 ن رأفتـــ محمد محمد موىس|يم| لمنصوره|ره |تـــج

||7948 لمنعم مرزوق|هيم عبــــد |بــــر|محمد  ى شمس هندستـــ عي 

77||82 لسيد رزه|روق |رص ف|رحمه ن  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

69o976 ف عبــــد |ديه |ن ىط|لع|لمعىط عبــــد |رسر لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7oo487 لم|ء محمد فرج فرج س|سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

494|2| دي|له|مه سعد محمدعبــــد |س|حمد | دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

22|949 ل محمد|لع|ل عبــــد|ره جم|س هره|لق|ره |تـــج

765984 ى صل|ي ى حسي  لدين أحمد|ح |سمي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

49o9|6 هيم مصطفى|بــــر|نور |هند حسنى  ى شمس| لسن عي 

92||54 حمد حسن |عمر جعفر  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

3|64|4 رق فتـــىح محمد|ن ط|نور سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|78965 حمد|حمد حمدى |ندى  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8639|7 دي محمد|له|د فرغىلي عبــــد|جه دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

3296o9  شندى|س|حبــــيبــــتـــ 
ى
مه شوق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|7283| ى|مروه محمد  حمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

434733 فرج محمد بــــخيتـــ| ء رض|رس| |صيدله طنط

Thursday, September 6, 2018 Page 15863 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|349o| ى ئيل|مجد فهيم جبــــر| |مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

4|5272 لطرينى|هبــــه نسيم شفيق محمد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

24984| م عليوه|لسل|حمد عبــــد|يه | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

638579 أحمد عىل مهدى عىل| مه زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

847445 ي |ء فتـــىحي عبــــد|ول
لحسن|بــــو|لرضى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

445oo6 لدين محمود محمد|ء |محمود بــــه ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

39859 تـــ|لعظيم عرف|ن عبــــد |ء شعبــــ|شيم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

487999 حمد|لسيد سيد |دل عبــــد |مصطفى ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77|597 حمد|ء محمد محمد |ل| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

23|3o6 د عيد|محمد وجدى رش هره|لق|حقوق 

483335 يف|لسيد |للطيف |ندي جوده عبــــد  لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

229898 تـــتـــ|حمد شح|لسيد |حمد |لحميد |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

545562 ي
يف عبــــد | دئى لسيد|بــــ محمد |لوه|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|8|9 لعزيز محمد|هلل عىل عبــــد |عبــــد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

32|46 بــــوسعده|ر |لستـــ|هلل فوزى عبــــد|عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7|6|23 لغلموس|لعزيز |لسيد عبــــد |رق |محمد ط لمنصوره|حقوق 

27|25o  محمد |ل |بــــسمه محمد جل
ى
لزغبــــى|لدسوق ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

4525o5 ن محمد عىلي منصور|محمد رمض لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

6o7984 حمد محمد موىس|ء سمي  |رس| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

84985| ن ى | رض| مي  حمد|حسي  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

35|485 ى هم|حمد ع|عمر  م|شور حسي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

3695|o م محمد|لسل|لفضل عبــــد|بــــو |محمود محمد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

643638 حمدى عىل محمد|ء محمد |سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

477447 ى |ن |نوره حمد|حمد عبــــده حسي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

525783 ى مه|صموئيل وليم منصور سل| مي  سكندريه|ل|حقوق 

62622| ى |م محمد عىل حس|هش لشوبــــىك|ني  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

447o3 لمحسن عىل|مه عىل عبــــد|س|طمه |ف ى شمس|زر عه عي 

488753 د رزق بــــخيتـــ|ئى ميل|ئى ه|رس| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

4877|7 متـــ|مؤمن محروس عىلي حسن عطيه سل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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342|3 هد عطيه|د ش|لرحمن عم|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

766228 دل عىل محمود|يمنى عمرو ع طبــــ بــــورسعيد

37393 حمد جليل|ر محمد سيد |من |بــــنه| هندستـــ شبــــر

256437 لدين محمد مصطفى عيس|نور ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

675|27  ح|دهم |
ى
|لسق|مد عىل |حمد شوق لمنصوره|طبــــ 

5o27|2 مه|لسيد سل|حمد |لسيد |ندى  سكندريه|ل|عه |زر

23888| لرحمن|حمد فكرى عىلي عبــــد |منيه | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8o2||5 لس جم ل يوسف جندي|كي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

5|435o قرع|ل|نور محمد |يمن |يتـــ | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

789832 هلل خليل|لسيد عبــــد |هلل |ء عبــــد |دع عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

88oo74 دير |بــــ|ج  مكرم فوزى |م سيوط|ره |تـــج

84438 لحميد حلىم|ء حلىم عبــــد |شيم ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

452988 لسيد|ن |لسيد حس|محمود صديق  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

4||33o لدين|د مرزوق بــــسيوئى محمد بــــدوى فخر |نه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7|6|52 كر محمد طه عىل|ش لمنصوره|حقوق 

339686 مه|حمد فتـــىح سل|محمد  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

4o5647 د مصطفى|لد محمد ج|ن خ|بــــي ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|628|| لعزيز|لنبــــى عبــــد |ل عبــــد |در جل|ن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|2777 ن|هلل حسن عثــــم|محمد عبــــد | سلسبــــيل |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|67283 دى|له|ح عبــــد |دى صل|له|هلل عبــــد |منتـــ  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

6852|8 لعدل|حمد عوض محمد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|6o85 طه|محمد شل| عمر رض هندستـــ بــــور سعيد

359883 د رزق|مريم محمود فؤ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2|7534 حمد عىل|رق |حمد ط| هره|لق|حقوق 

862787 لمحسن|محمود عىلي محمد عبــــد سيوط|حقوق 

47675 هيم|بــــر|فتـــ حلىم |ء حسن ر|رس| ن|بــــ حلو|د|

29468| م|لشلق|حمد محمد محمد |رحمه  عه مشتـــهر|زر

53472 ن|لنبــــى سيد رمض|صفيه عبــــد  صيدله بــــنى سويف

253689 بــــوعمر|لعزيز محمود |محمود عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

Thursday, September 6, 2018 Page 15865 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5|4o37 ىط|لدمي|ن |ن حمدى محمود فرح|إيم سكندريه|ل|عه |زر

|59348 هيم|بــــر|ل |لع|رس عبــــد |ن ي|مرو ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7794o2 م محمد عىل|محمود س | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

62o69| يتـــ|لسعيد قتـــ| |لسعيد رض| ره بــــور سعيد|تـــج

7887|o هند سعيد يوسف درويش تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|33785 لمنعم حنفى محمد|يمنى عبــــد  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

9o55|3 حمد |بــــر |حمد ص| |مه ج|ره سوه|تـــج

|65o8 حمد|مه محمد فهىم |س|دين |ن هره|لق|ره |تـــج

352|4 خلود محروس مصطفى محمد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

526292 ر محمد محمد|لستـــ|كريم محمود عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

44464 لدهبــــ|بــــو|ن |حس|مد |يه محمد ح| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

827827 ضل|ري ف|ريوس ثــــروتـــ بــــد|مك |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4o|o8| د|لجو|محمود محمد ذىك عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|4822 لبــــسيوئى|حمد عبــــده محمد |ء |عل |هندستـــ طنط

636|3 دل حسن محمد|م ع|حس |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|7789 وق حمدى محمد  حمد|رسر هره|لق|ره |تـــج

4778o6 لح|ر ص|لغف|محمود محمد رفعتـــ عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

27|538 وي|لشبــــر|لجليل |لسيد حسن عبــــد|ضىح  سكندريه|ل|صيدله 

26|872 زق مصطفى|لر|دل مصطفى عبــــد|ع |ره بــــنه|تـــج

428422 لسيد محمد زعويل|لسيد محمد |ن |ريم|ن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|9oo4 حمد|لعظيم |حمد مصطفى عبــــد | ره بــــنى سويف|تـــج

|75o25 لق|لخ|هلل عبــــد |حمد عبــــد |ن |نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

843383 ي عبــــد|جر ه|ه
لحليم محمد|ئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2|9454 ى نوفل|ره |س حمد محمد حسي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

3|627| رك عىل|مريم محمود مبــــ ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|43236 سلىم مصطفى طه بــــيوم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|||82 لنبــــى|ح محمد عبــــد |عمرو صل | تـــمريض طنط

36||24 حمد يوسف|د حمدى |تـــ عم|نعم |تـــمريض بــــنه
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764457 ئى|لشلق|حمد مصطفى مصطفى محمد | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

648225 وز محمد عبــــد  لعزيز محمود عىل|في  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|2||6 ل حسن|حمد حسن محمد كم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8996|| ود |طف كميل د|مريم ع ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

45o|4o ج |لنو|تـــه فتـــوح |محمد شح |هندستـــ طنط

|5|45 بــــتـــ محمود|ئر محمود ثــــ|ثــــ دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

9349| ن|مصطفى فتـــىح عيسوى حس كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

635587 للطيف|هدير عزتـــ محمد عبــــد زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

366494 ى |هلل حن|يوسف عوض | يوستـــي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|9652 ى|بــــسملتـــ  حمد محمد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

44o93| لقلينى|لرحمن |لرحمن محمد عبــــد |ء عبــــد |رس| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

34|o97 م محمد حسن|م|تـــ |محمد شح ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

344655 تـــ سيد سعد خميس عىل| مي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

762395 حمد محمد محمود محمد منتـــرص| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

878o94 ى مجدى نعيم رزق  هلل  |شي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

453429 حمد يوسف|رص فكرى |هدير ن لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

43o46| لسكرى|م |لسل|رس محمد عبــــد |جر ي|ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

243896 عيل|سم|حمد |شهد محمد  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

47638| وى|لشن|لدين ذىكي محمد |د|يوسف عم ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

2597|3 ر|ن عم|دى عثــــم|له|ء عبــــد|رس| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

26569 ى|لفتـــ|محمد محمد عبــــد  ح حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

222766 هلل|لد بــــيوم عبــــد|ء خ|عل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

779o57 ه  حمد محمد محمد|ني  زيق|لزق|بــــ |د|

45|63 عر|لش|هيم |بــــر|ل |ليىل جم ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

35o966 حمد|لمنعم سيد |م محمد عبــــد|ر ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

62||27 ج|حمد طه فر|معتـــز محمود  لمنصوره|حقوق 

765547 هيم كشك|بــــر|ودى |لد|عمر حسنى  هندستـــ بــــور سعيد

7|2394 لعزوئى|هيم عىل |بــــر|هيم |بــــر|مل حسن | لمنصوره|بــــ |د|

653|4 عيل|سم|محمد رجبــــ محمد  لفيوم|نوعيتـــ 
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83935| در|لق|ه فهيم عبــــد|لل|محمد عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

9o6688 لحميد |ل محمد عبــــد|يه جم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o52|| حسن يوسف حسن| رن لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

36886| ن|لسعيد مرو|ورى |لمغ|هيم |بــــر|يتـــ | |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

5o755| تـــ محمد عبــــد | لعدل|لق محمد |لخ|مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

5|7263 ر|لنش|ء محمد بــــسيوئى |دع علوم دمنهور

833|79 بــــ|بــــدين دي|لع|لق محمد زين |لخ|حمد عبــــد| ي للفن|
|دق قن|لفنى

76633| عتـــ|هيم نعن|بــــر|حمد محمد |محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

372974 ه سعيد محمد بــــيوم | ن|لدهش|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

543362 هلل بــــريك|ل نرص|بــــهيتـــ محمود كم بــــ دمنهور|د|

9|659| محمد فتـــىح محمود محمد   ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

6o83|2 فظ سعيد|لسيد ح|آيه بــــيبــــرس  |بــــ طنط|د|

|2|o27 ر|لف|يوسف عمرو سعيد حسن  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4o46o2 حمد حسن|محمد حسن عىل  سكندريه|ل|بــــ |د|

7o9386 حمد عطيه|حمد |محمود محمد محمود  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

752455 حمد|شتـــ عىل |رق عك|محمد ط عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

487875 ف |لسيد | لسميع|لسيد عبــــد|رسر |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

2|3oo5 ي
لمليىح |دق |هيم ص|بــــر|رس |ي| دئى ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

76o423 ي|
حمد سعد فوزى مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

77483o ه محمد سليم| حمد|ن محمود |مي  زيق|لزق|حقوق 

682385 حمد|لمقصود |عبــــد | م زكري|ندى حس لمنصوره|ره |تـــج

67923o ر|لنج|لسيد |يز زىك |محمد ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

86566o لعدبــــ محمد|بــــو|در |لق|ء عبــــد|ول |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

3|2o9| ن|طف شعبــــ|ليىل سمي  ع |بــــ بــــنه|د|

86|o| يف هدير مجدى محمود رسر  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

2|22o6 ي
لدين فكرى عطيه|ء |عمر ضى ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

5|8528 بــــوج|لحليم |لحليم مهدى عبــــد |م عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى
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43779o لديبــــ|عيل |سم|هلل منس |ئى يشى عبــــد |أم لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

3||837 يد|حمد ز|لد |يوسف خ ن|هندستـــ حلو

4277|o حمد وتـــيتـــ|لحميد |مصطفى حمدى عبــــد | تـــمريض طنط

44553 عر|لش|تـــ عىل حسن نرص نرص |جي كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

9o2o|8 ه |لل|لعزيز عبــــد|له محمود عبــــد|ه ج|ره سوه|تـــج

5|2|92 زى|لمنعم محمد حج|محمد عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

49oo|8 للطيف|حمد عبــــد |طمه سعيد محمد |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

447o73 لدين عىلي محمد|مجدي عىلي مىحي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

924983 رص محمد محمد |لن|محمد عبــــد ج|ره سوه|تـــج

|9o|9 نم|يمن محمد غ|ء |لشيم| أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

3|74o8 م محمد|لسل|مصطفى محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|6829| هيم|بــــر|لمحسن |هيم عبــــد |بــــر|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

526354 هيم محمود|بــــر|رس |كريم ي سكندريه|ل|بــــ |د|

348652 غ|لصبــــ|لرحمن محمد |لرحمن ممدوح عبــــد|عبــــد ى شمس  تـــمريض عي 

89553o محمد مىح رجبــــ عىل    |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

684894  |لبــــ|د عبــــد |عمر لطفى نف
ى
لعجىم|ق لمنصوره|ره |تـــج

|42o69 ل محمود|لع|محمود سيد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

3|4o82 م|لسل|لحكيم عبــــد|هلل عمرو عبــــد|عبــــد ى شمس حقوق عي 

8|3574 عزه حسن دكروري حسن ي|بــــ |د|
|لمنى

249|63 د|ره حش|لسيد عم|لد محمد |يه خ| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

||939| هيم|بــــر|نور |لد محمد |عىل خ ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

83|943 ي |طمه |ف
ى
ف شوق لمجد|بــــو|رسر ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

7o327 لقوى طلبــــه|حمد عبــــد |لد |خ لفيوم|عه |زر

6o|87 هيم|بــــر|لمنعم |ن فوزى عبــــد |يم| لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

7o|723 لي|لج|هيم |بــــر|مصطفى محمد | نور زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

886592 بــــتـــ |طف محمود ثــــ|حمد ع| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

686762 لفرح|بــــو |لزينى |م |م|ل|ل |محمود جم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2323o جر محمد فوزي فريد|ه منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

6|98o4 ف محمد و|م |سل| صف حبــــيبــــ|رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

428389 ج |لبــــلتـــ|لسيد حسن |سلىم سمي   ي صىح طنط
|معهد فنى
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492735 لبــــلىح|هر محمود محمد |دل م|ع بــــ دمنهور|د|

24o95| يف|بــــر|محمد عىل  هيم عىل رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

344522 هر سعد خلف|مؤمن مصطفى م |بــــنه| هندستـــ شبــــر

82oo8| ي حس|يم|
ى ك|ن حفنى مل|ني  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

89|333 تـــى  |هلل زن|م محمد عبــــد|حس سيوط|ره |تـــج

76|726 ر فرغىل|لسيد عم|محمد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

859o29 ي|ر
ي صموئيل عبــــد|ه| ئى

لملك|ئى سيوط|بــــ |د|

9|62|8 ف |حمد خل|د حمدى |عم ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

8444oo هلل|حمد عبــــد|هلل |ن عبــــد|يم| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

5o7||o مد|يدى مجدى محمد ح|ه زيق|لزق|عه |زر

3|7385 حمد|كريم عمرو محمد  ى شمس حقوق عي 

97368 تـــ عمر | عيل|سم|حمد |مي  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

634o|o ل عبــــده|بــــتـــ كم|أحمد ثــــ زيق|لزق|هندستـــ 

362oo7 مصطفى محمد مصطفى محمد حسن دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

896386 ل |لع|ل مخيمر عبــــد|لع|منى عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

829539 لدين محمد|لكريم فخر|ء عبــــد|حسن ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

88o2oo لرحيم |روق عبــــد|حمد ف|عمر  سيوط|هندستـــ 

2287o8 ح محمد|لفتـــ|ء مجدى عبــــد|سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

46|62 حد سيد|لو|متـــ عبــــد |حمد سل| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

88555o ل مجدى بــــسل نخله  |من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o9|47 لح|حمد ص|لسيد |حمد |مريم  لمنصوره|بــــ |د|

25|o92 نم|محمد حمدى محمد غ شمون|نوعيتـــ 

46o8|| لدش|لسيد عيد |هيم |بــــر|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

88226| لس  ف كم|كي  ى  |رسر ل حني  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

79o8|5 م|لم حم|ن شحتـــى س|لم|منى س لعريش|تـــربــــيتـــ 

|586o7 هيم|بــــر|هيم رجبــــ |بــــر|فرحه  ن|بــــ حلو|د|

2|276 ف ف|هنده |ش لسيد|رس |رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

5o4862 ل مصطفى عطيتـــ|بــــسملتـــ جم لشيخ|عه كفر |زر

9|5279 ن شلبــــى  |رس سليم|جوزيف ف سيوط|حقوق 
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28338 د|لجو|هيم عبــــد |بــــر|وليد محمد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

5|o96o لخطيبــــ|لرحمن |م عبــــد |لسل|حمد عيد عبــــد | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

253427 هلل|د |لمنعم ج|تـــم عبــــد|ء ح|لزهر|طمه |ف تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

33364 هيم|بــــر|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|نىح  | ن|فنون جميله فنون حلو

44|||9 ف محمد | |رو| هيم|بــــر|رسر |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

6|6o39 ل|لجم|د محمد سعد محمد |زي ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

|76687 لحميد|لق عبــــد |لخ|نور وحيد عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

63673 ن|لحميد عطسر رسح|يمن عزتـــ عبــــد | لفيوم|بــــ |د|

3367|8 يتـــ وجيه عىل محمد محمد| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

63997o ر|لنج|يمن موىس |روى | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

29o3| ن|لسم|حمد |حمد محمد |محمد  هره|لق|ره |تـــج

328299 بــــدين|لع|لرحمن حسن محمد زين |عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

2|2573 لعبــــد|لعزيز |طف عبــــد|حمد ع| ى شمس حقوق عي 

643933 ف سبــــ|ر |من ع يوسف محمد|رسر زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

9|5824 لودود  |مه ذىك عبــــد|وس|ء |رس| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

56835 حمد|م مصطفى |مصطفى عص حقوق بــــنى سويف

7oo||2 محمد محمود عزتـــ محمد محمد عىل لمنصوره|هندستـــ 

5|4o95 ى|طف خ|عو ى محمد حسني  لد حسني  لشيخ|عه كفر |زر

78|99o هيم محمد|بــــر|ل |لع|عيل عبــــد |سم|يه | زيق|لزق|نوعيتـــ 

|57288 حمد|كريمه عزتـــ حفنى  ن|تـــربــــيتـــ حلو

8o368| هدير طه محمد عيسي ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

852|97 حمد محمد سيد|لرحمن |عبــــد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|448o| مروه صبــــىحي عيد بــــيوم ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

7oo|9| هيم سعد|بــــر|حمد |هند  لمنصوره|طبــــ 

456836 ي|طف عبــــد |ل ع|محمد جم
لغنى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|25624 لرحمن|حمد عبــــد |ئل حسن |محمد و ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

486642 هلل|د |لسيد ج|لسعيد |دى محمد |ش سكندريه|ل|بــــ |د|

8|6||2 م محمد|لسل|حمد عريش عبــــد| حقوق بــــنى سويف

644853 هيم مصطفى سعد|بــــر|هيم عىل |بــــر| |بــــ طنط|د|

3|8o38 لحميد|ن عبــــد|يز سليم|محمد ف لفيوم|بــــ |د|
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8364| لحكيم عطيه|لحكيم عىل عبــــد |عبــــد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

643945 ه عبــــد هيم|بــــر|لعزيز عىل |لرحيم عبــــد|ني  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

54|469 رفىل|ل|حمد محمد |حمد وجيه | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

8o5|58 لرحمن|له محمد محمود عبــــد|ه ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

2377o3 مجد رأفتـــ رسله مجلع|ل|مريم  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

325439 ف عبــــد|مؤمن  لمؤمن محمود|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8233|7 ي شعبــــ
بــــتـــ|م ثــــ|لسل|ن عبــــد|لبــــنى ي|طبــــ 

|لمنى

4289o5 ى إبــــر ى محمد أمي  شد|هيم ر|محمد أمي  |بــــ طنط|د|

68656|  عبــــد |لبــــ|محمود مجدى عبــــد 
ى
هيم|بــــر|زق |لر|ق لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

87565 هيم عز سيد محمود|بــــر| ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

9o4|84 حمد |ل |لع|حمد محمود عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

833262 ي|ر
ي|محمد ف| ئى

وي حفنى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

8527|9 حمد|بــــوبــــكر |ء محمد |رس| ي|عه |زر
|لمنى

2666|9 لمجد|بــــو|مد |ديه محمود ح|ن |نوعيتـــ بــــنه

8oo397 ن|حمد عثــــم|عيل |سم|تـــسنيم  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

37o64 لعزيز|مي سعد عبــــد |محمد س ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

67253 هدير محمد فتـــىح سعيد محمد لفيوم|علوم 

35|99 هيم محمد|بــــر|نسمه ربــــيع  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

498o65 ى|حمد ش|د |لجو|جر عبــــد |ه هي  |حقوق طنط

5|545 حمد سيد بــــدر محمد|يه | دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

823|35 ع|لسبــــ|بــــو|ن عنتـــر |يشه شعبــــ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8o|8|2 يمن محمد محمد|حمد | حقوق بــــنى سويف

5|579 ى|شيم  حسي 
ى مصطفى ء حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

2|4823 لسيد محمد|س |لد عبــــ|محمد خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|5842 ي ط| س عطيتـــ|رق محمد عبــــ|نىح  ن|حقوق حلو

246539 م|لسيد عل|د |محمد فؤ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

325|98 ي محمد 
لمجد|بــــو|هيم |بــــر|مصطفى |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

7755|9 د غنيىم|مصطفى محمد شحتـــه محمد رش زيق|لزق|علوم 
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3|3o64 مد|حمد ح|محمد حلىم  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

868453 لدويىحي|هيم محمود محمد |بــــر|سهيله  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

2257o| حمد|م |لسل|هر عبــــد|م م|سل| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8793o8 حمد  |مل |طف ك|سمر ع ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|6o37 ه رءوف | لسيد|حمد |مي  هره|لق|ره |تـــج

56o87 حمد|رق نبــــيل محمد |ط بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5|o78o  عبــــ|مه حص|محمد سل
ى
س|ق بــــ دمنهور|د|

546545 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |حمد محمد | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

77|6|5 لد|لسيد خ| |ده رض|مي زيق|لزق|علوم 

83944| ي فؤ|نوبــــ عم|بــــ|
ى
د|د شوق ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

856678 ي|تـــم زغلول عبــــد|لرحمن ح|عبــــد
لغنى رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع

دي|لمع|بــــ

9o98|9 متـــ |بــــتـــ سل|ئد منصور ثــــ|ر ج|تـــربــــيتـــ سوه

4|547o ويش|لسيد ج|حمد رمزى محمد | لشيخ|ره كفر |تـــج

4|7248 ح|لمل|حمد |لىح |لسيد عبــــد |محمد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

2552o4 ن|روم| دل زكري|ع| رين|م ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

676288 لدرينى محمد عمر|رضوى محمد فتـــىح  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4454o6 لسيد عىل بــــريقع|تـــفى عىل  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

89o785 لنعيم بــــكر |ح فوزى عبــــد|سم سيوط|بــــ |د|

22o746 حمد|ء محسن محمد محمود |عىلي دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

494479 هيم خنفر|بــــر|ل محمد |أيمن جم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|5448 وى|لنفر|ل عوض عمر |ن هل|هبــــه رمض سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

2|2|77 يف محمد مسعد حسن نديم رسر ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

5||23o د مدكور|ج| دل زكري|لرحمن ع|عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

484785 لح|حمد محمود ص|لح |ل ص|بــــل سكندريه|ل|بــــ |د|

238588 حمد منصور|روى فرج مهدى | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|2|846 لعزيز محمد متـــول|لدين سعيد عبــــد |عز  ى شمس|تـــج ره عي 

2227|o هلل|حمد فتـــح |حمد |هدير  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

88o448 ن |دى نظي  ن|يؤنس ن سيوط|ضتـــ |علوم ري

6||29o بــــو عبــــده|خلود محمد حلىم  لمنصوره|حقوق 
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6|8397 بــــيىل|لطر|محمد عىل فوزى  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

354o55 لمقصود|لسيد عبــــد|تـــفى وليد  ى شمس|تـــج ره عي 

842o74 لرحمن|لعظيم عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|ر عبــــد|من ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7543|5 يبــــي|يبــــى عزمي عج|عج| دون|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

78o588 ن|لسيد زيد|لرؤف |زن محمد عبــــد |م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

832o88 ى عمر |ي حمد دردير|سمي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

4|2993 رس رجبــــ جبــــر|أمل ي لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6|o|9o ل|بــــو دل|لسعيد |حمد |ر |من لمنصوره|بــــ |د|

6|2232 ن|در مرج|لق|لسيد عبــــد|رس |بــــ ي|شه |ره طنط|تـــج

644852 ى|لدين محمد |ء |عمر عل لبــــحي  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

435|53 غ|لصبــــ|محمد أحمد أحمد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

6|457| ى|لد محمود بــــهنس ش|بــــ خ|لوه|عبــــد  هي  |هندستـــ طنط

22572o ل|ض سوري|رفعتـــ ري| بــــول ن|حقوق حلو

2557o5 لميىهي|م مرىس |لسل|محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

44494| س|م عبــــ|عمر محمد تـــم عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

4235|2 حمد موىس|محمد | رق زكري|بــــسنتـــ ط سكندريه|ل|حقوق 

846234 دلي|ح ممدوح عيد ع|سم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

688325 لغيط|بــــو |لعزيز محمد |لعزيز عبــــد |ندى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

975o5 حمد|دل محمد فتـــىح |رس ع|ج ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

5|4o83 هلل عكر|هلل معوض عبــــد|سمر عبــــد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4o5o|o هيم جعفر|بــــر|لمنعم محمود |محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45684 ى |سه ى محمد حسني  لسيس|م حسي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

763775 هلل|تـــسنيم محمد مسعد يوسف عبــــد بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

4245o| لرحمن محمد عىل حنفى محمود|عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

675|98 بــــينى |محمد | ي|م حمد حسن|لشر لمنصوره|علوم 

|5983o ى|عيل |سم|يدى حمزه محمد |ه لبــــحقي  ى شمس|د| بــــ عي 

|5o848 هيم|بــــر|حمد |مد |حمد ح|ء |ل| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

248o7o ى  وي|لغمر|حمد محمد |حمد |نرمي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7o4836 ف عىل يوسف|طمه |ف رسر زيق|لزق|ره |تـــج

774648 هيم محمدى عىلي عمر|بــــر|زينبــــ  زيق|لزق|علوم 
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83839o لجليل|حمد عبــــد|هلل محمد |عبــــد |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

25|435 لمغربــــى|محمد سعد محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

9|4723 لرحمن  |لرحمن عىل عبــــد|حمد عبــــد| سيوط|حقوق 

7|7|2 ى|هيم |بــــر|محمود  لسيد حسني  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

334249 لسعود|بــــو|لعليم |يوسف نبــــيل عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5247|7 مد محمد|يوسف خميس محمود ح |ضتـــ طنط|علوم ري

779569 ه محمد يوسف حسن محمد محمد بــــكي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

493|o6 ى عبــــد| هيم|بــــر|لعزيز |حمد وحيد خي  سكندريه|ل|حقوق 

633424 حمد محمد طه محمد| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

9|2|95 ف صديق |حمد | حمد |رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

3|9275 لح|هيم محمد ص|بــــر|مي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

632o53 لسيد محبــــ مسعد حسن شلبــــى|ندى مسعد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|34487 لسميع|عيل عبــــد |سم|مريم وجيه  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

332736 لمليىح |هيم محمد |بــــر|مصطفى  |علوم بــــنه

848389 وق محمد عبــــد حمد|لمنعم |رسر ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

789o| د محمد سيد|ن عم|نوره ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

484365 لرحيم|لسيد عبــــد |محمد عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

675o4 ح|لفتـــ|ن عبــــد |طه محمود شعبــــ لفيوم|علوم 

7864o4 حمد عبــــيد|هلل محمد محروس |عبــــد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

528426 سعد عوض|سعد عوض |يكل |م |ره طنط|تـــج

775325 لم|عيل س|سم|هيم رأفتـــ |بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6976|o |لحميد محمد |لحميد عبــــد |ده عبــــد |مي

لشوربــــىح 
لمنصوره|بــــ |د|

4595o9 محمد محمود محمد محمود عىل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

476o76 عيل|سم|بــــ عىل مرغنى |هيتـــ|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||9834 ى ء |ه| مي  نيس عزيز|ئى وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

847949 ن خليفه محمد|يه رمض| ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6223|5 ه | فع|دى مد|لعق|مه |س|مي  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

|23545 ن|حمد محمد تـــوفيق سليم| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ
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792655 بــــى|مبــــ|هلل |محمد ممدوح محمد عبــــد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|23|45 ل|ل هل|حمد جم|مه |س|د |جه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

49o876 لضوى|لرسول |هيم عبــــد|بــــر|ن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2435|o حمد محمد|رص فهىم |ن ن|يم| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

239|6| هيم|بــــر|ليىل سعيد طه  هره|لق|ره |تـــج

774792 لغنى|تـــى عبــــد |كرم نج|د |زي زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

343765 ينى|لجن|دي |له|دم عبــــد|محمد | دين ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|57833 هيم|بــــر|حمد |لسيد |يدى حليم |ه هره|لق|ر |ثــــ|

63o358 ل محمد عبــــده|د محمد كم|زي ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

6o9582 ى | رض بــــويوسف|تـــ محمد |لشح|حسي  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

248oo6 رى|لبــــ|ه غريبــــ محمد عبــــد|نج |ن طنط|سن|طبــــ 

|9935 لدين|رس رزق عز |يوسف ي ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

645642 لحرصى|رس رفعتـــ محمد |لدين ي|سيف  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4269o4 ف مىح محمد نوح|جر |ه رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

88o262 ي
ي|ه| سلفى

ى  |ئى لطيف بــــنى مي  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

464|2| د يوسف|ريو فليبــــ فؤ|م ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3296o6 هيم|بــــر|لرحمن |هيم عبــــد|بــــر|تـــفى  |تـــربــــيتـــ بــــنه

63|225 حمد|هيم |بــــر|حمد |بــــ |رح زيق|لزق|علوم 

77o|24 ى |مر سعد |محمد تـــ رنوط|مي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|578|5 هلل|دل سيد عبــــد |هلل ع|منتـــ  هره|لق|بــــ |د|

|35864 للطيف|م محمد عبــــد |هش| ر|ي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

44639o ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|متـــ |س|حمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

|3|oo9 م|لسل|ح عبــــد |لفتـــ|دل مصطفى عبــــد |ع هره|لق|ره |تـــج

8|965| ح محمد|مه صل|س|رحمه  سيوط|عه |زر

67||o لسيد|بــــر محمد|ن محمد ج|نوره ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

3|9638 عيل|سم|ء محمد حسن |رس| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

53o368 طمتـــ سمي  خميس طلحتـــ|ف بــــ دمنهور|د|

42888o ح جعضيض|لفتـــ|لد محمود عبــــد |خ | تـــمريض طنط

5|37|5 حمد|لسيد |حمد |محمد  عه دمنهور|زر

343368 ن محمد|ل سليم|حمد جم| |علوم بــــنه
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6o4755 لركبــــ|بــــو |لسيد |ء مسعد حسن |سم| لمنصوره|علوم 

2|o98 فع|لش|حمد |لجليل |ذ محمد عبــــد|مع ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

92o57| سم |ح عىل ق|يه صل| ج|بــــ سوه|د|

754546 لعظيم|لمنعم عبــــد |لسيد عبــــد |هبــــه  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

373835 عيل|سم|هيم |بــــر|عيل |سم|حمد مسعد | |بــــ طنط|د|

54|o|| وى|لسيد حموده محل|لرحمن محمد |عبــــد سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4o|824 هلل محمد|ن عبــــد |رس سليم|ف سكندريه|ل|ره |تـــج

6o998 لمنعم حسن|محمد حسن عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

2648|4 لغنى سوسه|لد عبــــد|خلود خ لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

336654 لعزيز|ر شبــــل سيد عبــــد|د مختـــ|جه ى شمس صيدله عي 

8oo6o5 ى|لحج|بــــو|لرحمن محمد |عبــــد ج حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

683258 لسيد محمد|لسيد |بــــ |يه|سلىم  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

6232o5 هيم درويش|بــــر|لسيد معوض |بــــسمله  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4o7752 لصغي  عيس|دل محمد |هلل ع|منه  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6969|8 رص حلىم عبــــدربــــه نرص|حمد ن| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

825434 لمجد|بــــو|لدين عىلي |عىلي نرص  ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

9|o345 س |ريو مدحتـــ شفيق منتـــي|م ج|ره سوه|تـــج

62535| ل|لع|عمر أحمد محمد رفعتـــ محمد عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

97668 درس عزيز|ن تـــ|بــــيشوي سليم ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

272562 حسن خرصى حسن عىل دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

864443 ي|لبــــ|بــــ عبــــد|لد غل|يوسف خ
ى
ق ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

476984 ره|حمد فهىم عم|محمود محمد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

762o38 هيم|بــــر|بــــ عبــــده مصطفى |ه تـــ|م لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

868728 ي |لستـــ|ن عبــــد|يم|
ي|لق|ر مصطفى

ضى سيوط|حقوق 

434945 لديبــــ|لد محمد |ره خ|س |عه طنط|زر

5|4892 ى|حمد عبــــد| |رويد للطيف عىلي حسني  بــــ دمنهور|د|

9o6354 فندى عىل |جر محمد فوزى محمد |ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

47558 ل|لع|محمد نرص محمد عبــــد هره|لق|حقوق 

894345 حمد |لرؤف محمود |منى عبــــد سيوط|بــــ |د|

27o464 لبــــرى|بــــ |لوه|مصطفى جميل محمد يشى عبــــد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 
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77494 لمنعم|هيم عبــــد |بــــر|جح |محمد ن ى شمس|د| بــــ عي 

3|9544 لسيد|لمنعم محمود |فرحتـــ عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

32|825 تـــربــــى خليفه|ل|لعظيم |بــــر عبــــد|جر ص|ه هره|لق|بــــ |د|

858|79 ء بــــدوي شتـــيوي بــــدوي|ول ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4o3o8 د|لجو|لجليل عبــــد|كريم محمد عبــــد هره|لق|هندستـــ 

7536oo وق محمد غريبــــ سليم رسر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44oo49 لسيد محمد|ل |ده جم|سحر حم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

645|4o |لسق|ورى محمد |لمغ|حمد منتـــرص محمد | |بــــ طنط|د|

348||| مر|هلل محمد ع|محمد ممدوح عبــــد |حقوق بــــنه

349o64 م محمد حسن|يدى هش|ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

372462 تـــه|لعزيز شح|حمد مصطفى عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|56276 ف محمد ح|حمد | فظ|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9o5299 ل  |لع|هلل محمد عبــــد|هيم عبــــد|بــــر| ج|هندستـــ سوه

|49479 لكريم|حمد كرم عبــــد |هلل |يتـــ | |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

|23|6| ه ن ل محمد|رص كم|ني  ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

768o52 لسيد|لسيد عىل |لعزيز |ء عبــــد |شيم ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

88|55o م |لسل|سعيد سيد سعيد عبــــد سيوط|بــــ |د|

|53696 لقرئى جودتـــ|لسيد |يدى |ه دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

9|5889 هر |صـم محمد م|محمد ع سيوط|ره |تـــج

526874 حمد ذىك عطيه مرع|عىل  بــــ دمنهور|د|

4o3|5| حمد|ره نرص عىلي محمد |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|57o32 محمد سعد فتـــىح خليل هره|لق|هندستـــ 

48236 ل سيد|هدى عبــــود كم عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

689o53 لحسينى هيبــــه|حمد |حمد محمد | لشيخ|ره كفر |تـــج

|6566o حمد|رق بــــيومي |محمد ط ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

53o6|5 فظ|مه محمد ح|س|ن |سوز ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

263559 ى|لد محمد ي|ء خ|رس| سي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

5|o68o |م رخ|لسل|مصطفى مجدي فتـــىحي عبــــد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

59459 حمد معتـــمد سيد|م |حس ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى
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9o657| دق |لص|ضى محمد |لر|يمن عبــــد|ن |ريم|ن |نوعيتـــ فنيه قن

6759|o ر|لبــــي|زى |لمنعم حج|م عبــــد |س| رن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9o8|9o مد |ضى ح|لر|م عبــــد|خلود هش ج|تـــربــــيتـــ سوه

26|4|2 حمد|لبــــيىل محمد |حمدى  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

223o3| لمطلبــــ حسن|هر يحن  عبــــد|ط هره|لق|علوم 

789oo ح|لفتـــ|نعيمه محمود فتـــىح عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

823|o| ء محمد عىلي محمد|لزهر|طمه |ف ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

23474 لح|مل ص|لد ك|مل خ|ك هره|لق|ره |تـــج

89o329 رص محمد سيد |ن ن|سليم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|856 خلود عىلي حسن عىلي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|434o3 لمقصود|لسيد عبــــد |م حمدى  هره|لق|ر |ثــــ|

445339 هيم هديه|بــــر|يوسف محمود  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

75643o د|لجو|لسيد عبــــد|محمد حسن  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

73999 ر|لغف|لعظيم عبــــد |ح سيد عبــــد |نج ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

4o|o7 لحميد|حمد عبــــد |لحميد |مصطفى عبــــد  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

535|| لس نمر خليل جرجس كي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3683|3 ي يوسف عي|م|
لي|د غ|ئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|o552 |لمطلبــــ |لدين عبــــد |ح |يمن صل|لدين |سيف 
هيم|بــــر

|بــــ طنط|د|

8o8938 ي عبــــد|م رجبــــ ر|سل|
م|لسل|ضى ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

676857 ك|لمل|م عبــــد |نوبــــ نبــــيل س|بــــ| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

27|994 صبــــرى محمد مرزوق رجبــــ| مه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

46|94 مد|لد فتـــىح ح|سيد خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

295653 لرسول سنوىس|لفضيل عبــــد |حمد عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23458 ف عبــــد |عمر  لعزيز مرزوق|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6463|4 بــــوعيد|تـــه |محمد عىل شح حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

|6|5|3 ف محمد عبــــد |يوسف  بــــو زيد|لعظيم |رسر ن|بــــ حلو|د|

283o33 وي|لنبــــر|لد محمد |محمد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|65|35 حبــــيبــــه محمود نحمدو بــــكر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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|52693 حمد|منيه شكرى محمد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

83o654 ي روبــــيل
بــــيشوي شهيد ملفى سكندريه|ل|صيدله 

244455 رك قرئى|محمد قرئى مبــــ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

7o|9o4 |هيم |بــــر|ء محمود |ل|
ى
لدسوق ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 

لمنصورتـــ |بــــ

299849 لربــــ|بــــ |هلل ج|كرلس سمي  عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4354| مل مهدى|رحمه عىل ك ى شمس|زر عه عي 

4o54|| لمجيد عىل|ن عبــــد |ن زيد|م رمض|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|7796 ح عطيه|لفتـــ|لق عبــــد|لخ|عىل عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

54|93o لحليم محمد سعيد جبــــريل|مصطفى محمد عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

8594|5 ي محمد|هيم عبــــد|بــــر|محمد 
لغنى ره بــــنى سويف|تـــج

329o89 در|لق|محمد سعد محمد عىل عبــــد |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

7748o6 ن|لدهش|محمد مصطفى جوده صديق   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

765|4| تـــربــــى|ل|حمد محمد محمد محمد | حقوق بــــورسعيد

877o49 لصغي  محمود  |لدين محمد|ء |سلىم عل سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

8o56o9 جرجس مجدي يعقوبــــ مرزوق ي|نوعيتـــ 
|لمنى

79oo|o ل سويلم|حمد هل|ل |هل ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

2682o| لسعود|بــــو|هلل |م عبــــد|سل|مصطفى  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

792o49 لد موىس محمد|محمد خ ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

5o6447 د|وى ج|لبــــدر|لد محمد |جر خ|ه سكندريه|ل|علوم 

332462 ى|ه ى محمد حسني  يدى محمد حسني  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

26452| فظ|تـــ ح|لشح|رق محمد |نبــــيله ط زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

334oo3 عيل|سم|نور سيد |محمد  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

77o229 لرؤف عمر مصطفى|مه محمد عبــــد |س| زيق|لزق|صيدله 

79|527 ء ربــــيع محمد محمد حسن|رس| زيق|لزق|طبــــ 

|43852 سم|لبــــديع حمدى ق|محمد عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

52486 ن|مي محمد سعيد عمر علوم بــــنى سويف

33229o لسيد مقلد|حمد محمد محمد |جر |ه |تـــربــــيتـــ بــــنه
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35575 ر|لغف|مل عبــــد|مل مصطفى ك|ك لفيوم|لعلوم |ر |د

845839 ي سيد عبــــد|
لعظيم|حمد حسنى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

4|9o|5 لس ن ج  فخرى فوزى شنوده|كي  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

9|62|9 بــــوزيد |حمد محمد |عمر  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

439977 لسنور|لمنعم محمد |ء مجدى عبــــد |حسن لشيخ|علوم كفر 

858o49 ء عىلي محمد|ن بــــه|نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

839496 سكندر|صبــــىحي يس | رين|م قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

3|79o4 لنبــــى محمد|محمد شكرى عبــــد ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

7o5724 لمعىط مصطفى|حمد عبــــد |جد |م ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|56856 ى ف لحميد|روق عبــــد |محمد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

258739 هيم|بــــر|لم |مصطفى سعيد س تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

8||327 هلل|مل عبــــد|محمد عمرو ك ي|هندستـــ 
|لمنى

4969|| ح أحمد عشيبــــه|لفتـــ|ل عبــــد |ء جم|وف ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

529777 بــــ|لوه|حمد عبــــد|روق |روق نبــــيل ف|ف ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

784778 لح عىلي|هلل ص|عبــــد | لي|د زيق|لزق|حقوق 

377|| حمد|هيم سيد |بــــر|حمد |محمود سيد  هره|لق|عه |زر

3723|o لسميع عبــــده|حمد محمد عبــــد| |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

272oo2 تـــه|مد شح|لسيد فتـــىحي ح|جر |ه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7o4|85 |عيل |سم|حمد |حمد  |م مجدى محمد |حس
تـــ|لزي

زيق|لزق|ره |تـــج

92o97o لسيد |فظ |لح|لسيد عبــــد|ن |نوريه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

494579 لزوبــــي|حمد نبــــيل محمود قطبــــ | |ره طنط|تـــج

337954 حمد|هيم محمد |بــــر|محمد مسعد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

8295|5 ل|لع|ء عصمتـــ عىلي عبــــد|ل| |نوعيتـــ فنيه قن

622|36 لمرىس|ندى محمد عىل عىل  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|2oo29 حمد|حبــــيبــــه كرم سيد محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

62o473 ئى حموده|لعن|ئى |لعن|مه |أس| ر|ي ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

9o7647 حمد محمد |لرحمن محمد |عبــــد ج|حقوق سوه

486o66 لسيد|لسيد محمد |حمد |ء |آل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33344o لعزيز|مل عبــــد|لعزيز ك|لرحمن عبــــد|عبــــد |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د
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5283|8 ي متـــولي|لص|م |لمنعم سل|حمد عبــــد |
ى
ق سيوط|ضتـــ |علوم ري

79285| لرصيدي|حمد |هيم محمد عىل |بــــر| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

23863| لمنعم حسنى مرتـــضى|يه عبــــد| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

633|83 هيم|بــــر|ن صبــــرى محمد |حن ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

539748 لغنى|حمد محمد عليوتـــ عبــــد|ندى  سكندريه|ل|حقوق 

784469 ي|ر
ي|حمد و|لحميد |حمد عبــــد | |ئى

ى
ق زيق|لزق|حقوق 

5o4223 ى خرصى ى محمد حسي  وق حسن حسي  رسر سكندريه|ل|صيدله 

2|7458 مر|لسيد عىل ع|حمد عىل | |سم ى شمس| لسن عي 

34|623 حمد منصور|حمد محمد |جر |ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o8476 بــــو زيد  موىس|محمد أحمد محمد  |بــــ طنط|د|

93383 هيم محمد|بــــر|هلل سيد |منتـــ  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

5|7|o يف محمد عبــــد | لق ظريف|لخ|روتـــ رسر لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3224o| نىح  حسن فتـــىح حسن| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

254633 ى عبــــد  حسي 
لحليم|م عبــــد|لسل|مصطفى |طبــــ بــــنه

5o5354 عمرو محمد مني  محمد عطيه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

33o89| لد عبــــدربــــتـــ|لد خ|طمتـــ خ|ف ى شمس صيدله عي 

7o334o متـــ|لسعيد محمد سل|لسعيد محمد |حمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

77o277 د|لعزيز حد|ل عبــــد |هلل جم|عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

646388 ل|لش|ح حسن حسن |ن صل|حن |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

79|o26 لعجرودى|لحميد محمد حسن |محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

369238 در|لق|لد حلىم عبــــد|خلود خ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

865|55 حمد سيد|رص |لن|رضوي عبــــد |نوعيتـــ موسيقيه قن

2|355 د سيد محمد|يه فؤ| ن|تـــربــــيتـــ حلو

24333o هلل محمد|يه صبــــرى عبــــد| هره|لق|علوم 

7||34o حمد خلف|لسيد |محمود محمد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

5|o792 ن|لعري|لغنى محمود |محمود مكرم عبــــد بــــ دمنهور|د|

4923o9 لصعيدى|تـــه عىل |هيم عبــــده شح|بــــر| سكندريه|ل|حقوق 

7|2886 ر|لنج|عوض صبــــح | جر رض|ه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5o9775 يمن مبــــروك محمد عوض سويف| سكندريه|ل|حقوق 
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68|o52 تـــ|لشح|لدين محمود درويش |ء|محمود عل لمنصوره|بــــ |د|

36o433 م|لعزيز عىل سل|طمتـــ طه عبــــد|ف |نوعيتـــ بــــنه

8oo||4 حمد|هيم |بــــر|حمد |ء |شيم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

222238 لعزيز|ن سيد سعيد عبــــد|يم| ى شمس| لسن عي 

4o4485 لسيد|ل |لع|عمر سمي  محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|64o2 ى م محمد حسن مهي  ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

826435 حمد|لدين بــــدوي |ح |ء صل|وف دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

789548 لرحمن خليفتـــ|حمد عبــــد | |ند بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

37|34o قتـــ نرص كم| تـــتـــ|ل شح|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

72467 لبــــديع|ربــــيع مصطفى عبــــد| ند ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

3425|5 هر حسن|لظ|هيثــــم حسن عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4|59o بــــر مبــــروك محمود|محمود ص ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|||6o س|لرحيم عبــــ|ن عبــــد |لعزيز رمض|ء عبــــد |شيم |بــــ طنط|د|

4o324 لحميد|شد عبــــد |ن سعيد ر|يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|3939| ى حسن حمد|ي ى|سمي  ن محمد حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

436434 وى|لكفر|ره |د محمد محمد عم|زي لشيخ|علوم كفر 

|36754 لحميد محمود|م محمد عبــــد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

697396 ع|هيم رف|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد |هيم |بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|5527 ض|لع|حمد عبــــده مسعد | ط|ر دمي|ثــــ|

682489 لمتـــول خرصى|ح |ن محمد صل|يم| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

64|o28 حمد محمد|لعزيز |حمد عبــــد|رس |ف ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

24o34o حمد رجبــــ سيد|دين |ن هره|لق|ره |تـــج

2358o3 شد|حمد محمود ر|ن |رو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

42434| يف صل هلل|لدين فتـــح |حمد بــــدر |لدين |ح |رسر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

877|37 ره ممدوح محمد عىلي |س سيوط|صيدلتـــ 

4856|5 لسيد محمود|رضوى محمود  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

496287 |لعزيز |لعزيز عبــــد|لعزيز عبــــد |ء عبــــد|رس|
ق|لدقم

تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4434o8 دى|له|محمد جمعه عيد عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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448462 وى|هلل سعد|بــــر عبــــد |هيم ص|بــــر|عمر  |ره بــــنه|تـــج

433642 ر|لنج|حمد لطفى |محمود  |طبــــ طنط

246796 لس  غبــــ|هيم بــــليغ ر|بــــر|كي  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

699883 لسعيد|لمتـــول محمد |عمر  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

63o328 س|لعزيز عبــــ|دل محمد عبــــد |م ع|سل| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

529686 لديبــــ|حمد |محمد عىلي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

833987 ي
د لبــــيبــــ|تـــ عي|ن نش|فيفى دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

243267 ى محمد صديق عىل|ي سمي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|263|2 ف |ن | لدين|ح |حمد صل|رسر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

8o9997 ريمون عيد يوسف نصيف ره بــــنى سويف|تـــج

767o7| لم محمد|حمد محمود س| لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

27634 ن محمد حسن|يه محمد شعبــــ| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

52o|24 للـه محمد عطيه خضي |منه  ره دمنهور|تـــج

5o538 تـــتـــ|حمد محمد نعيم شح| بــــ بــــنى سويف|د|

634737 ن|ح عىل شعبــــ|بــــ محمد صل|شه زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

5|6394 هلل متـــول|رحمتـــ محمد سعد عبــــد بــــ دمنهور|د|

|6o676 |لعط|بــــو |لدين |محمد يوسف مىح  ى شمس حقوق عي 

699o9o ح مصطفى محمد|لفتـــ|م ربــــيع عبــــد |حس لمنصوره|هندستـــ 

692|39 بــــينى عبــــيه| |دى محمد زكري|ه لشر لمنصوره|بــــ |د|

452384 غبــــ|لدين مصطفى ر|م |محمد عص لشيخ|هندستـــ كفر 

22|775 لسيد|حمد|ن مصطفى لبــــيبــــ |نوره لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

25oo36 سم|لعربــــ ق|لمهدى عز |عبــــد| نور ي صىح بــــنه
|معهد فنى

68|23 تـــ يوسف خليل|حمد فرح| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3|5224 م|م|عمر محمد سيد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

256|o4 بــــوهبــــل|حمد |طف |مصطفى ع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8|5|3| ي ن|
ي سمع|يرينى ن يعقوبــــ|ج  ي|صيدلتـــ 

|لمنى

|53|82 فظ|عرفه محمد عرفه ح يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

8o428 لعزيزى|م محمد |لسل|ن محمد عبــــد |سليم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

5342|o هلل|كر عبــــد |رس رجبــــ ش|ده ي|غ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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9|3462 ل |لع|شد عبــــد|ريم مصطفى ر سيوط|بــــ |د|

62453 لنرص|لعظيم سيف |ره طه عبــــد |س بــــ بــــنى سويف|د|

|39568 مد|لمنعم ح|مريم سعد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

646564 لحسينى|د محمد محمد |ئل عم|و ط|حقوق دمي

256659 لمشد|لسيد |محمد | رن ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

479|5 هيم محمد|بــــر|لرحمن محمود |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

432873 س|لقو|مد مصطفى |ء ح|سم| |بــــ طنط|د|

864o53 لفضل|بــــو|د محمد |محمود رش ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

8o94|o ى|خلود محمود حس ن حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

27o||5 لمقصود عزبــــ|عبــــد| ذ رض|مع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

23|876 ى|لرحمن عىل حس|ئى عبــــد|لرحمن ه|عبــــد ني  ن|حقوق حلو

3o669 تـــم لبــــيبــــ عتـــريس|هلل ح|منتـــ  هره|لق|حقوق 

35655| لخي |بــــو|يم |لد|م عبــــد|سميحتـــ هش شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

3388|7 لعظيم|د عبــــد|لعظيم رش|ء عبــــد|ول ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

52223o ى ى|م إبــــر|س| يوستـــي  هيم حني  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

7|5253 محمد متـــول محمد يوسف ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

832o|5 لموجود محمد محمد|ء عبــــد|زهر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

37o38| زق|لر|لسيد محمد عبــــد|رتـــ |س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

257477 ه كرم شبــــل فتـــح  هلل|ني  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

77447o ن|حمد شوم|مصطفى محمود حسن   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

6o2478 ج|لسم|عليه صبــــرى مصطفى  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

25|366 ف حبــــسر سعد|محمد  رسر تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

34725o يوسف حسن مصطفى حسن |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

7o7472 لمحسن|هلل عبــــد |مريم محمد عبــــد  لمنصوره|عه |زر

|54829 هلل|تـــتـــ عبــــد |حبــــيبــــه ممدوح شح ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|5989| ل|ده سمي  هل|ندى حم ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4952|6 لقصبــــي|دي محمد عىل |له|محمد عبــــد تـــربــــيتـــ دمنهور

5|5382 لسيد|لح حمود عبــــده |ميتـــ ص|س بــــ دمنهور|د|

9o92|8 لمشنبــــ |م مصطفى |مؤمن محمد عل ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 
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47572o م محمد يونس بــــخيتـــ|يوسف س سكندريه|ل|حقوق 

43926o وق حسن محمد مصطفى سلم ن|رسر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

42ooo يف  لسيد يوسف|خلود رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

24944| يخ|لمش|وى |لطنط|لسيد |ر |لستـــ|جر عبــــد|ه ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

29643| لس  ف كرم عبــــد|كي  ك|لمل|رسر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

92322 هيم طه|بــــر|هيم سيد |بــــر| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|4292|  |هيم |بــــر|لد سعد |خ
ى
هيم حسن|بــــر|لدسوق ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ ى جي 

45o736 وي|لبــــنه|لسيد حسن |بــــ |يه|ندى  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9|4943 درس  |د تـــ|رص ج|ريو ن|روم لمنصوره|حقوق 

7o2|o4 بــــ محمد عيس|لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

272o84 بــــو مندور متـــول فوده|هيم |بــــر| |نور ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

256394 لشوبــــرى|بــــ |لوه|حمد سمي  عبــــد| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

682345 كرم مسعد طه ربــــيع|ر |من لمنصوره|بــــ |د|

33|635 ي بــــند|س
ري|رتـــ مني  مصطفى |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

3o246 ي|ء محمد ري|سم|
ض قرئى هره|لق|ر |ثــــ|

477629 ي|لحميد |فرح هيثــــم عبــــد
لصيفى سكندريه|ل|صيدله 

364982 س|ريو رأفتـــ بــــولس منتـــي|م ى شمس حقوق عي 

675269 لموج |ن |لمنعم رمض|حمد عبــــد |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

274745 ى محمد عبــــد|ل| زق دردير|لر|مي  ن|حقوق حلو

|65585 د محمود|لجو|م عبــــد |ء هش|رس| ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

859559 ي|ج قن|ء فر|سم|
وي مصطفى سيوط|ره |تـــج

689997 هيم|بــــر|لعفيفى |محمد صبــــرى  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4o6793 ي محمود عىلي|لر|سهيله سيد عبــــد 
ضى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25|339 م مسعد محمود عىل|يوسف هش ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3579o3 رق عىل مصطفى|عىل ط وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|3|788 مه|لعزيز يوسف سل|عبــــد | ر|ي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

37o364 |ش|حمد بــــ|عىل محمد عىل  ى شمس حقوق عي 

68|6o8 ز|لبــــ|لسيد مصطفى |رق |يوسف ط لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

2879o7 م|لفضيل موىس سل|ن عبــــد|يم| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

246347 ل|لغز|حمد حسن |حمد صبــــىح | ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 
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6|62o2 ى|بــــو |هر ربــــيع |عمرو م لعيني  هندستـــ بــــور سعيد

2696|o زينبــــ حسن محروس عبــــدربــــه ي صىح بــــنه
|معهد فنى

88|859 حمد محمد حموده  |مهند  سيوط|ره |تـــج

||6395 در منصور|لق|لصديق عبــــد |بــــو بــــكر |منيه | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5262|| ن محمد أحمد محمد مصطفى|مرو سكندريه|ل|هندستـــ 

7o8769 ى عبــــده |ل| لعجىم|ء محمد حسني  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

789438 ى|ره عيد فهىم |س مي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

4262|5 لسيد|هلل محمد |لسيد عبــــد |مريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|997 محمود عبــــدربــــه محمد| مه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

754239 ل|س حسن حسن عبــــده ح|ين| عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

6o677 لحليم|ض عبــــد |هلل محمد ري|عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

4|3757 جه|ن عو|مصطفى محمد مصطفى عثــــم |تـــربــــيتـــ طنط

8o635o مجدي رسىمي زىكي| دون|م ي|بــــ |د|
|لمنى

897825 لربــــ محمد |د|لد ج|محمد خ ي صىح سوه
ج|معهد فنى

2o|85 فظ عىل|لح|هر محمد عبــــد|م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

227o|6 هيم|بــــر|لسيد |عىل فرج  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

838366 |لوف|بــــو|لمجد |بــــو|لرحيم |محمود عبــــد |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

3585o تـــ|لزي|مل محمد |رس ك|ء ي|سم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

765995 لليىل|لرحيم |ل عبــــد|لع|لد عبــــد |م خ|حل| علوم بــــورسعيد

6o2485 زق عىل عجرمه|لر|بــــو بــــكر محروس عبــــد | |حقوق طنط

357264 حمد محمد|لحميد |عبــــد| ند |تـــمريض بــــنه

867395 طر حسن|لش|يوسف عوض عىطي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

254o86 له|مصطفى محمد مصطفى غز |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|46333 فع محمد|بــــ ن|يه| |دين ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9|968 د|حمد حم|حمد محمد | ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

888449 هلل متـــرى  |مريم ممدوح عبــــد سيوط|نوعيتـــ فنيه 

6oo3o در عىل|لق|شم عبــــد |يه ه| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4229|9 لح جبــــيل|مد ص|لح ح|ص| ند لشيخ|عه كفر |زر

7|85| يوبــــ|طمه محسن مصطفى |ف لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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64|529 لق|لخ|ح محمد عبــــد |يتـــ صل| زيق|لزق|علوم 

6o23|o ى|لحسن محمد محمود |ن |رز لمسي  لمنصوره|حقوق 

34o492 ن جودتـــ|طمتـــ جودتـــ رمض|ف |نوعيتـــ بــــنه

76o995  فريد| رين|م
ى
وحيد شوق ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لسويس|معتـــ |ئ 

76o7|9 ي|هيم |بــــر|ندى 
لسيد مصطفى بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

لسويس|بــــ

22o89o حمد|ليىل محمد حسن محمد  هره|لق|ره |تـــج

8|339o ن حلىمي نسيم|يون| مرثــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

875746 ى محمود محمود  |حمد |مه |س| مي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7||843 حه|ع عبــــده سم|لرف|روق |مريم ف لمنصوره|بــــ |د|

894432 لم |حمد س|لم |ن س|نوره سيوط|نوعيتـــ 

2533|3 لدين|بــــر نور|رس ج|تـــسنيم ي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

49934 ي موىسي|يم|
ن ربــــيع مصطفى ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

756976 هيم|مصطفى محمد محمد محمد إبــــر عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|742|2 يف محمد عبــــد |حن در|لق|ن رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|4o|9 لح حسن  |ن عىل ص|نوره دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

243|64 لح مصطفى|ء مصطفى ص|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

77959o ل|لجبــــ|بــــر عىل محمد |محمد ص ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o6oo8 ن محمد يوسف محمد عىل|رو تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

52859 ئيل|تـــه ميخ|روز شح|ن| تـــرين|ك ره بــــنى سويف|تـــج

856988 محمد محمد حسن محمد ي|بــــ |د|
|لمنى

36o9|5 مد|ل محمد ح|م كم|ل عص|كم ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

47723| لبــــسيوئى محمد|م محمد |محمد هش سكندريه|ل|ره |تـــج

49652| م خليل|لسل|م مصطفى عبــــد |لسل|ن عبــــد |نوره ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o82o4 وري|لمغ|لدين |ل |لد جم|ء خ|نجل لمنصوره|نوعيتـــ 

256645 ي|هيم غبــــ|بــــر|يه محمد |
ىسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

787829 لسيد|ل |لع|لسيد عبــــد |محمد  زيق|لزق|حقوق 

36|65o هيم محمد|بــــر|مريم سعيد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

8o9|o5 هيم محمد|بــــر|حمد |عىلي  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

64o949 ن|لرحمن سليم|حمد عبــــد |محمد نبــــيل  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر
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7587|3 س|لسيد محمد عبــــ|محمد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

2|7572 وى|لدين رجبــــ قن|م |محمد عص هره|لق|هندستـــ 

3646o4 لمجيد بــــيوم|ء محمود عبــــد|حسن ى شمس|د| بــــ عي 

|78o23 لسيد معروف|س معروف |ين| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

4946o9 له|لرؤف دربــــ|حمد عبــــد|محمد جمعه  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o2447 ي نرص 
ي|لدين |مصطفى

ى مهنى مي  ي|تـــمريض 
| لمنى

85|24 د|لجو|ن عبــــد |ل شعبــــ|تـــ جم|نج بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

278o|2 ي|ر
لمهيمن يوسف|ع عبــــد|رف| ئى شمون|نوعيتـــ 

22|448 ن|لرحمن عمر|لمنعم عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

8o285| در|لق|س محمد عبــــد|م عبــــ|هش ره بــــنى سويف|تـــج

4|6568 وي|لسحم|رس حسن عىلي محمد |ف لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

||65|| ف لويس عزيز|فرح  رسر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

343o88 روئى|له|لعظيم محمد |لمعىط عبــــد|ئى عبــــد|م| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

267o98 بــــر|س ص|خلود محمود عبــــ ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

828729 بــــ عىلي|لدين كس|يه نور| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

755o72 لسميع|لسيد عبــــد |م |لرحمن عص|عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

453269 هيم ريه|بــــر|لسيد |لسيد |صبــــرى  لشيخ|ره كفر |تـــج

7|o996 ى خ|مل |طف ك|لسيد ع| طر|لعشر لمنصوره|عه |زر

7639o6 ن|لسيد كيو|لعربــــى محمد |محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

842o82 حمد|هر |لط|بــــر محمد |مي ج ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|26|9o |د نقول|ئى نبــــيل فؤ|جوف رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

6o6597 لح فتـــىح بــــربــــر|مجدى ص سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

782728 لكردى|لرحمن محمد |شكرى عبــــد | ر|ي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

23|o8o ى  ره|س بــــش|لي|ريمون بــــشر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

696985 يمن محمد عوض|محمد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

868|47 هيم|بــــر|حمد |لكريم |لدين عبــــد|ج |رس دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

878|o2 ء رمزى حبــــيبــــ  |عل| رين|م سيوط|تـــربــــيتـــ 

|67o95 هيم نرص|بــــر|تـــ |لشح|حمد فوزى | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

239449 هنده حسن تـــوفيق عىل حسن|ش هره|لق|بــــ |د|
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5o988| حمد عيس|لد |مصطفى خ لسويس|معتـــ |علوم ج

828292 صم فتـــىحي مىكي|محمد ع دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

89|o66 لحميد سيد |بــــر عبــــد|ء ص|دع سيوط|تـــمريض 

|74o4o حمد|مد محمد دين |حمد ح| تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

353|95 هيم|بــــر| |لعل|بــــو |محمد سعيد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

24454o لد محمود خليل محمد|م خ|سل| ن|حقوق حلو

4956o4 عىل فرج عىل عطيتـــ بــــ دمنهور|د|

922482 بــــوزيد محمد |هيم عىل |بــــر| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|3o545 ى عبــــد |ف ى ج|طمه حسي  هلل|د |لحفيظ حسي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

496757 ه سعيد رمض| ئى|ن محمود بــــر|مي  بــــ دمنهور|د|

279267 ل عيس|يه محمود كم| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|3877 تـــه عىل|لدين شح|ء |محمد عل ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

4o3||| |فظ وف|لسيد ح|فظ |محمد ح ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

428372 للطيف|لرسول عبــــد |يه نبــــيل مصطفى عبــــد| ن|طبــــ حلو

82o575 ي عبــــد
لك|لم|ريم عربــــي وصفى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

488593 ى|عمر محمود حمدي محمد  مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

838664 سلىمي ممدوح يوسف بــــدري دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

37|757 ج|ج محمد حج|رص حج|لعزيز ن|عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

225o9 يف مجدى رمض ن سيد|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

342567 هيم|بــــر|زم عىلي حسن |ح |بــــنه| هندستـــ شبــــر

27|59| بــــ حسن سيف|لوه|عبــــد| زينبــــ رض ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

49736o ن متـــولي متـــولي|ل شعبــــ|رتـــ جم|س ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|7747 هيم محمود مصطفى|بــــر|محمود  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8872oo ى خليل محمد |رس| ء حسي  سيوط|طبــــ 

4|7324 ى|بــــر|ح حسن |هيم صل|بــــر| هيم حسي  لشيخ|بــــ كفر |د|

48|8o5 لعزبــــ|م محمود محمد |حمد عص| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

898599 ى عمر حسن  صبــــرى حسي  ج|بــــ سوه|د|

49|967 دق|حمد عىل ص|فوزيه  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

47|4o لعظيم محمود|م عبــــد|ء عص|ول لفيوم|عه |زر

623555 لمعبــــود مصطفى مصطفى قرمد|ء عبــــد |دع ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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63o6|6 لعكش|حمد |هيم |بــــر|هيم |بــــر|حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

4|42oo بــــ عىل  يوسف|لوه|عبــــد | ح رض|صبــــ |بــــ طنط|د|

|25768 شم عىل|حمد ه|يمنى  ى شمس| لسن عي 

269357 ف سعودى عبــــد|منيه | لمجيد|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

898|42 ه محمود |لل|طف عبــــد|طمه ع|ف ج|تـــربــــيتـــ سوه

437|25 لسنهورى|ريم محمد محمد محمد  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

26|o29 ى محمدى | نور وى|لص|خي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7|6624 ل|لع|محمد نرص محمد عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

544226 ى صليبــــ يوسف سعيد بــــشر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

427o55 |مي
ى ر خميس محمد محمد عىل حسي  سكندريه|ل|صيدله 

254453 |لحميد |يوسف حمدى عبــــد
ى

لوع ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

75535| هيم عىلي|بــــر|ل |ء جم|سم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

595o9 حمد|يمن محمد | |لي|د بــــ بــــنى سويف|د|

493|84 ي جمعه سليم|حمد عبــــد |
ي بــــسيوئى

ن|لغنى بــــ دمنهور|د|

|4876 لنرص|بــــو |لمؤمن محمد |د عبــــد |منه عم هره|لق|ره |تـــج

8|9964 هلل عىلي محمد عىلي|هبــــه  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|59333 لرحمن عبــــده|م عبــــد |لسل|محمد عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

33|53| هيم|بــــر|حمد |رسميتـــ عوض  |حقوق بــــنه

|74736 لدمنهورى|حمد |م فتـــىح |محمد عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

343483 تـــ عم| لحميد موىس عطيه|د عبــــد|مي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

69339o حمد|حمد فريد |ل |ر جم|من لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o3687 لمول |حمد عبــــد|حمد محمد | |ج طبــــيع قن|عل

6o|8o7 حمد سليم|ع |لرف|ره |س |تـــربــــيتـــ طنط

633534 ى|د |ن محمد رش|يم| مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

3469|8 لغنى|ل عبــــد|لع|لغنى عبــــد|سعيد عبــــد |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

8o|568 ن|در عثــــم|لف|س عىلي عبــــد|ين| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

5984o بــــ محمد فرج|لتـــو|محمد عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

23o4o5 ن محمد|كريم محمد سليم دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

787o38 لدين محمد|رس شمس |ي| لي|د زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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639953 هلل|لسيد عوض |ء |هبــــه عل زيق|لزق|بــــ |د|

75599| لعزيز محمد|عمر محمد عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

49229| وي|لجد|لسيد |لسيد محمد |محمد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|322|9 شد|شد وليم ن|رجريتـــ ن|م هره|لق|حقوق 

|3o734 لفضيل|لعظيم عبــــد |مح عبــــد |د س|زي سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

763595 لسيد|ل |لع|بــــر عبــــد |ء ص|لشيم| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

638535 هلل|لعبــــس عبــــد |ر عبــــده |من زيق|لزق|بــــ |د|

894525 رص |دق ن|حمد ص|حسن  سيوط|حقوق 

|4|o38 بــــو زيد|ن |ح عثــــم|لفتـــ|لعز عبــــد |بــــو |سهيله  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

254o45 ف|ح بــــكرى خل|لرحمن صل|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

85o356 يمن شعيبــــ محمد|محمد  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

74267 ي 
هيم عوض|بــــر|لسيد |منى لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

38726 لنبــــي|حمد فوزي سعيد محمود عبــــد | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

898554 نوس جرجس |سطف|م صفوتـــ |ر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

626||8 عيل عىل|سم|طف عىل |حمد ع| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

7o7268 ىط حبــــى|لمع|بــــو |تـــه |لسيد شح|هلل |عبــــد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

9|2256 | لعل|بــــو|لعظيم |بــــدين عبــــد|لع|ر زين |من ج|تـــربــــيتـــ سوه

2|8263 مر|هلل محمود ع|لدين عبــــد|ء|حمد بــــه| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

266585 ن|ء مصطفى صبــــرى سليم|شيم تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

2|6862 ى محمود حبــــيبــــه محمود حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

324852 حمد محمود|ئل |حمد و| ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

69o886 ف|لع|عبــــي  عيد عبــــد  ل مشر لمنصوره|عه |زر

885o85 ن |طمه محمود محمد شعبــــ|ف سيوط|تـــربــــيتـــ 

5|2386 محمد حمدي محمود عيسي تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

3|49o| لس ميل هيم|بــــر|د فوزى |كي  ى شمس| لسن عي 

75o862 دى|لن|شم محمد |عيل ه|سم|هلل |منه  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

6235|9 ى |ل |رحمه جم ر|لنج|مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

77o|87 |لبــــ|يوسف سعيد حسن مصطفى عبــــد 
ى
ق عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
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898|22 لس وليم شح تـــ عويضه |كي  ج|بــــ سوه|د|

|25885 لنبــــي|رتـــ محمد عىلي عبــــد |س ى شمس| لسن عي 

634433 ى | لسيد|حمد محمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|7333o لدين|ح حمدى سيد مىحي |صل هره|لق|حقوق 

488532 للطيف|عىل محمد عىل عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

894|78 ن بــــدري |طمه محمد مهر|ف سيوط|بــــ |د|

2836|7 ف محمد يوسف عبــــد| هلل|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

3|8o|9 يمن يحن  يونس|محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

785883 لسعدوئى|حمد |لحميد |ل عبــــد |لحميد جم|عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

92688 م محمد محمود|م|ر |مي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6856|7 لبــــرمه|لمنىح  |حمد |ن |رمض| ند لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

33699 ه كم لدين حسن سيد|ل |ني  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

823848 لرحمن|بــــر عبــــد|سميه مجدي ج ي|بــــ |د|
|لمنى

8|56|| زر|هيم ع|بــــر|م جوزيف |بــــر| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

9o7457 لحميد محمود |لحميد عزتـــ عبــــد|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

2674|7 ره|لمحسن عم|لد عبــــد|ن خ|يم| |تـــمريض بــــنه

823384 دي|له|صد محمد عبــــد|هبــــه ق ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

35||8 لرجمن محمد|بــــثــــينتـــ محمد عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

434745 ر|لىح نص|د عبــــد|م فؤ|لسل|جر عبــــد |ه |ره طنط|تـــج

887477 حمد |مل عطيه |هد ك|مج سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

24|66o م|م|لدين محمود |جر بــــدر|ه ن|تـــربــــيتـــ حلو

6o|o64 لجريد|بــــو|لد عطيه خليل |عطيه خ |هندستـــ طنط

35768 ل|لع|محمود فرج سيد عبــــد هره|لق|هندستـــ 

789566 ي
دى حبــــيبــــ يوسف|ف| فبــــروئى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

893|38 دى محمد |هنيه عىل بــــغد ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

286|77 وى|ن عشم|ع سليم|لرف|حمد |هلل |عبــــد عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

3497o9 لم|هلل س|ء عبــــد|د عل|زي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|35|o3 |لمسيح بــــولس حن|س عبــــد |ر|ك م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|7oo8| ن|ء حسن سيد عثــــم|ء عل|ل| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى
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4539o5 فر|س محمد ض|بــــ وجيه عبــــ|رح ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

4289|| لح|عيل ص|محمد مجدى محمد إسم |طبــــ طنط

83||9| ى محمود |عبــــد هيم|بــــر|لعزيز حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

76|262 للطيف|لعزيز عبــــد|هلل محمد عبــــد |عبــــد  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

424546 م محمد سعد محمد حسن|هش سكندريه|ل|بــــ |د|

7o27o6 ره يوسف جعفر|يه محمد محمود عم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

494372 هيم حمودتـــ|بــــر|هيم سعد |بــــر|م |سل| |ره طنط|تـــج

529723 هيم خليفتـــ|بــــر|ن |عرف| ر زكري|عم سكندريه|ل|هندستـــ 

765o87 |لعر|هيم محمد |بــــر|هلل محمد |منه 
ى
ق بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

254629 لمجيد محمد|محمد نبــــيل عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

6o62o6 ر|عمرو مجدى محمد بــــك |تـــربــــيتـــ طنط

848o66 لضوي|لسيد |ء عبــــده |وف ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

483o44 ى |ي لرحمن|لفضل محمد حسن عبــــد|بــــو |سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

232832 هيم موىس سليم|بــــر|ر محمد |من ى شمس علوم عي 

422357 ه عبــــد| بــــوعوصه عيد|لونيس |مي  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

7694|4 رس|ن ف|م يىح حمد|وس لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

867|38 لبــــ|محمود محمد محمود غ ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

69776o هيم|بــــر|هيم |بــــر|دق |سهيله ص لمنصوره|بــــ |د|

5o854 م محمد|م|حمد محمد | حقوق بــــنى سويف

6o7943 رى|بــــي|ل|لسيد |حمد |لد |م خ لمنصوره|بــــ |د|

49|o49 هيم|بــــر|لمنعم |ح عبــــد|سلىم صل سكندريه|ل|ره |تـــج

69|57| م سعد محمد|طمه هش|ف ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

26|67o لمنعم ورد|حمد مصطفى عبــــد| هره|لق|ج طبــــيع |عل

9o3|32 لرحيم |لسميع خلف عبــــد|رضوى عبــــد ج|طبــــ سوه

2|9578 هيم|بــــر|لسيد |لد |يه خ| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7o9|27 ى ح|رس| لشوج |مد |ء فكرى حسني  لمنصوره|بــــ |د|

5||48 محمود رجبــــ زىكي محمود ي|هندستـــ 
|لمنى

272874 رس|ره فكرى سو|ريم بــــش لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

76o523 لربــــ|د|د ج|لبــــدوى فؤ|حمد |محمد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|49o77 ه جم| س محمد|ل عبــــ|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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38359 |لور|يوسف محمد عيد بــــيوم 
ى
ق ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 

تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

48|843 رف|حمد ع|ل نرص مرىسي |بــــل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69388| يدى|لع|لسيد محمد |لسيد |حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|9952 هيم|بــــر|ء سمي  قطبــــ |رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

325844 در|لق|حمد عبــــد|رص |لن|عبــــد| ند ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

628267 لعزيزى|هيم |بــــر|مريم محمود مصطفى  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

22|oo9 لعزيز|لعزيز معوض عبــــد|عمر عبــــد بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

843o74 ى عبــــده ى محمد حسي  حني  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

924|85 لمجيد |حمد محمود عبــــد|ذ |مع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

8889o5 در محمد |لق|ر محمد عبــــد|نو سيوط|هندستـــ 

757|68 بــــى عىل|لفتـــوح عر|بــــو | |لور لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

|7473o حمد|بــــ |لتـــو|حمد عبــــد |محمود  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

249|36 ه | لمعبــــود شبــــل|هيم عبــــد|بــــر|مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

328854 هيم محمد|بــــر|حمد محمود | ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

25o||3 ل|ئيل غبــــري|ندى جرجس روف|س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3||3o8 حمد محمد|لدين مصطفى |سيف  ى شمس حقوق عي 

68oo32 ن|ن محمد عىل علو|ن علو|يم| لمنصوره|صيدله 

|4o727 مه|لحميد سل|رس محمد عبــــد |محمد ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|o697 لعظيم عىلي|لسيد عبــــد|سن |مح ي|بــــ |د|
|لمنى

446522 رى|بــــتـــ ذخ|ثــــ| بــــيشوى زكري بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8||353 وق محمد ربــــيع  لسيد|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

6|79|7 وق عىل محمد  لبــــرع|رسر ط|ر دمي|ثــــ|

879oo| حمد محمد سيد |ر |من سيوط|طبــــ 

757865 هلل|عيل عبــــد|سم|لد خليل |يه خ| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

77|873 دى|حمد بــــغد|لسيد محمد محمد |مريم نبــــيل  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

8ooo5o ل جمعه ميهوبــــ|رغده كم ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

234o76 لحميد|مد عبــــد|طف ح|د ع|زي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

252o3| ن|ن محمد شعل|محمد شعبــــ ى شمس طبــــ عي 

62|3|4 تـــ بــــشيتـــ|لشح|حمد |محمد حمدى  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

Thursday, September 6, 2018 Page 15895 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

688|22 لعزيز|تـــ عبــــد |لعزيز فرح|ن عبــــد |رو لمنصوره|علوم 

26356o لح|بــــوزيد محروس ص|ء عىل |رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

3|62|9  عبــــد|لش|ندى محمد عبــــد
ى
لمحسن|ق دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

33o5|3 ى|هيم |بــــر|ء سعيد |شيم مي  |بــــ بــــنه|د|

45|7o ى محمد|دتـــ محمود |مي مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

26|552 ى | دق محمود|حمد ص|حمد حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

36o|o| لعزيز|لشفوق عبــــد|ء رجبــــ عبــــد|رس| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

693356 لدموه|حمد محمد محمد |بــــ |رح لمنصوره|عه |زر

623935 ن|مريم حمدى محمد محمد سليم ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

4o32|4 لصغي |حمد |لسيد |روق |هيم ف|بــــر|ر |من عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3|442 لسيد محمد|هيم |بــــر|محمود  ى شمس|زر عه عي 

89|964 | عدل وديع حن| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77967| هلل|ح فتـــىح محمد عوض |حمد صل| زيق|لزق|هندستـــ 

787434 لسنجري|هلل |محمد مصطفى محمد عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

697749 ن حسن حسن|زينبــــ شعبــــ لمنصوره|بــــ |د|

249483 مه|هيم سل|بــــر|ء محمد |سم| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

339268 ر|لنج|فع عفيفى عىل |لر|محمود فتـــىحي عبــــد عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7||963 بــــ|تـــسنيم محمد محمود عبــــده خط لمنصوره|بــــ |د|

628|22 حمد|هيم |بــــر|حمد فتـــىح |لد |محمود خ زيق|لزق|هندستـــ 

5|7874 ى|لفتـــ|ن عبــــد|ن جهد|نوره ح حسي  ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

|46485 ى|ل|لمطلبــــ |هلل محمد عبــــد |منتـــ  مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

889|3o ىط محمد |لع|ل عبــــد|محمود كم سيوط|بــــ |د|

|2o|o5 بــــ|رق يحن  خط|يدى ط|ه ى شمس|د| بــــ عي 

622495 وق حس لدين تـــوفيق جبــــل|م |رسر ط|حقوق دمي

|677o8 لبــــسيوئى|ن |ن سليم|حمد محمد سليم| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

8646o7 لسيد عىلي حسن|ء |رس| دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

23659o حمد حسن|جر محمد |ه ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

233486 لفضيل|ل عبــــد|لع|ء محمد عبــــد|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

73574 زق حميده|لر|لنبــــى عبــــد |مريم عبــــد  لفيوم|علوم 

Thursday, September 6, 2018 Page 15896 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

9o4o69 حمد |لد عىل |ء خ|حسن ي صىح سوه
ج|معهد فنى

5|2444 ي|مبــــروك طلعتـــ مبــــروك محمد كيل
ئى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|9384 لم|لع|حمد محمود محمد |ره |س ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4593o8 وى|لشه|لد محمد عيد متـــول |خ سكندريه|ل|حقوق 

373|3 لسعود رجبــــ|بــــو|منيه محمد محمد | هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6o3o6| زن حسنى محمد خليل|م |حقوق طنط

8466oo بــــوبــــكر محمود|ن محمود |يم| ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

9|772| م |عمر عىل محمد هم سيوط|هندستـــ 

784o86 زى|لعز|حمد عىل محمد |رس |ف تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

333242 لم|لعزيز س|حمد عبــــد|م |ريه ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

45|643 لكريم محمد دشيشه|محمد محمد عبــــد ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

4|3574 لمول|هيم عبــــد |بــــر|حمد |مريم محمد  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

52942 ى عبــــد   محمد حسي 
ل|لع|لحميد عبــــد|مصطفى ي سويف|تـــربــــيتـــ ري

ى بــــنى ضيه بــــني 

7o4796 لسيد|ح محمود |م صل|تـــفى عص زيق|لزق|علوم 

42859 د|ن خليل عىل حم|لد عثــــم|خلود خ |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

44|8|6 بــــ يوسف|لوه|لسعيد عبــــد |طمه |ف لشيخ|بــــ كفر |د|

7o97o6 حمد|ل محمود عىل |جم ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

353352 ن محمود|محمد محسن سليم ى شمس|تـــج ره عي 

444|4o لسيد عىلي كريمه|ح عىلي |صل لشيخ|عه كفر |زر

6|3336 د|لغفور عي|محمد حسن عبــــد زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

7747|8 ن|لم|لسيد عىل س|جد |م| عل زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

2584o8 ى|بــــو|لسيد محمد |محمد  لعني  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4989|7 لعزيز عبــــيد|لعليم عبــــد |ن عبــــد |نوره بــــ دمنهور|د|

452|53 بــــوحربــــيه|نوره طه محمد محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

234233 ف عبــــد|عمر  لسيد|ر |لستـــ|رسر هره|لق|حقوق 

45|946 هيم|بــــر|در |لق|ره عمر بــــكر عبــــد |س لشيخ|بــــ كفر |د|

63242 حمد محمد|محمود وزير  ره بــــنى سويف|تـــج

6|7479 ى  ف |حني  حمد عرنسه|رسر ط|بــــ دمي|د|

6349o3 لنبــــى|رص محمد عبــــد|خرصى ن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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32653o يتـــ ن ك|لمل|رص نعيم عبــــد|مي  هره|لق|ر |ثــــ|

3289|5 لح محمود|م ص|لح هش|ص |كليتـــ هندستـــ بــــنه

84532 حمد|لحميد |ن عبــــد |سمر حمد |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

624437 ف  س|لعس|لرحمن |لمتـــولي عبــــد|محمد أرسر حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

9o752o لرحمن |حمد عبــــد|محمد محمود  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

44935| مد|بــــو ح|ن |هيم محمود عثــــم|بــــر|محمد  |هندستـــ طنط

883827 بــــ  |لوه|لدين مصطفى محمد عبــــد|م |حس سيوط|علوم 

24o437 ي|ه
لسعيد قنديل|حمد عىل | |ئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|7392 حمد يوسف |حمد عزتـــ | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6895|5 ى عمر عىل|يه محمد | مي  لشيخ|عه كفر |زر

426793 ء مصطفى عبــــود سيد عبــــود|لشيم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

777633 بــــ|لوه|در عبــــد |لق|نبــــيل عبــــد | نور عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4356|6 ر|لعط|حمد عىل محمد |لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

75325| روق عىل|دل ف|عمر ع تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

7o8592 لحرصى|حمد خليل عطيه محمد |عزه  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

538839 وى|لحن|د فريج فهىم |ل عم|بــــل لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

263|9o حمد هريدى|ره محمد سيد |س |كليتـــ هندستـــ بــــنه

68o783 حمد|لسيد |نوسه رأفتـــ محمد  لمنصوره|بــــ |د|

68o|o5 ن|وى محمد عىل علو|لغربــــ|محمود محمد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|5357o ى جمعتـــ|سه م جمعه حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

64|645 لسيد|بــــر محمد |وي ص|لشبــــر| |مه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

2324o8 ر|هلل مختـــ|ء محمد عبــــد|رس| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

44934| وي|لبــــحر|بــــ محمود |يه|ل |كم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

369434 ن|هيم نبــــه|بــــر|د |د محمود رش|رش |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4765o3 د محمد فكرى محمد عطيتـــ|مصطفى مر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6o7o24 ن|ن تـــوفيق عىل بــــدر|حن |طبــــ طنط

|68799 ف ه|دى |ش لق|لخ|شم عبــــد |رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

5|o452 ر|نور محمد فوزي نص|لرحمن |عبــــد  |ره طنط|تـــج

5732| لس عط|س هلل يعقوبــــ| |ره كي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى
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3356|o دل صبــــرى محمد يوسف|ندى ع تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

7|5oo9 ن|حمد صبــــىح محمود عثــــم| لمنصوره|ره |تـــج

2o2o5 ل سيد محمد|محمد جم ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

2597o| ف يوسف |جر |ه وي|لبــــط|رسر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

25599o لرحمن نجم|حمد سعد عبــــد| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|36|o2 قتـــ رض| تـــه|محمد محمد شح| رسر مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

82o53o لد حلىمي محمد|محمد خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|27493 يف زىكي سعودي حبــــيبــــه رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|26o57 هيم|بــــر|هلل مجدى محمود محمد |منتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o49|4 زي|سميه مدحتـــ حمدي غ ي|عه |زر
|لمنى

4o5857 بــــو عمره|دق |بــــسنتـــ محمد ص عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

695782 لسعيد|لرحمن |لسيد عبــــد |ء |ل| لمنصوره|بــــ |د|

328824 ي 
حمد حسن عبــــده محمد|مصطفى شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

362367 تـــ جبــــريل|لشح|طف |كريم ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

698oo لقوى عبــــيد|ء سيد عبــــد |حسن لفيوم |تـــمريض 

77o866 لغندور|لدين محمد |ح |ندى صل |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

27oo|2 لعبــــد|لعليم |لعليم محمد عىل عبــــد|عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

249||6 حمد مصطفى يوسف|م |ن عص|فن| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

64232 هيم|بــــر|ئى صبــــرى |ه| ريموند لفيوم|حقوق 

8|3o72 لحكيم|عىلي عبــــد| حمد رض| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

635897 هيم|بــــر|وى |لشبــــر|هيم |بــــر|ء |رج زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|473o8 ل بــــكرى|حمد محمد كم| هره|لق|ره |تـــج

2733|8 محمود محمد فوزى عىل محمد معوض لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

875||o فظ |لح|لحميد محمد عبــــد|لد عبــــد|خ سيوط|ره |تـــج

|6679| بــــو بــــكر محمد فضل|ء |شيم هره|لق|ره |تـــج

84789| ن حسن بــــشي |حسن رمض ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

36|99 ي|ن محمد|هيم رمض|بــــر|حمد |
|بــــو دئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

779o8 حمد|فظ |ل ح|عمرو محمد جم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

65974  عىل|
ى
لحسينى رجبــــ صوق لفيوم|حقوق 
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6o99|7 وز حلىم حسن ش روده|في  لمنصوره|بــــ |د|

9|o6|o كرم محمد خليل |محمد  ج|طبــــ سوه

8272o9 هلل|حمد حمد |لرحمن محمود |عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

53632| م|لش|لفتـــوح |بــــو |لسيد |م وليد |وس لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

9|o|74 تـــ وليم عزيز |دى نش|ف ج|طبــــ سوه

|36o69 ى |ه ى |يدى حسي  حمد|حمد حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8|9842 لعليم يوسف|هند محمد عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

439636 يد|ح محمود ز|لفتـــ|حمد عبــــد|طمه |ف لشيخ|علوم كفر 

534|o| ى نص  محمد حسي 
ر|ندى بــــسيوئى ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

57|36 ل عىل|ئل كم|ء و|ول صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|7226o |حمد معل|مصطفى محمد  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

79o5|6 ى|ء |سم| حمد خلف حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

627828 لسيد فهىم محمود|هدير محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

7|7755 ى|لجو|حمد عبــــد |حمد طه | د حسني  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

42|9o4 ى  عي| مي 
ى
ود|د د|شوق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

344693 س|لجبــــ|طمتـــ محمد مصطفى عطيه |ف |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

87o266 لحليم|هيم عبــــد|بــــر|سط |لبــــ|يه عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

648842 لمجيد|محمد أيمن أحمد عبــــد  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

9oo284 بــــودهبــــ |لحليم |عبــــده خلف عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8928|3 حمد محمد |طمه محمد |ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

92oo2| نه كرم عزيز خله  |دمي ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

233|24 لحميد|لحميد محمد عبــــد|سلىم محمد عبــــد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

22995o ف |م |بــــر| ل|نور غبــــري|رسر ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

|56o68 ن محمد طلعتـــ محمد|ري |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

3o8oo د قطرى|رغده محمد نه تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|66798 لدين محمد تـــرىك|م |لميس محمد عص تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم
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7939|4 لعزيز حسن|لرحمن عبــــد |عىل عبــــد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

834322 لفتـــوح محمد محمود|بــــو|هيم |بــــر| |هندستـــ قن

58253 ء محمد درويش عىل|سم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

387oo زتـــ|بــــو حج|لعزيز مصطفى |مي عبــــد |س| رن ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

7o9||9 لعزبــــ|هيم |بــــر|نور محمد |مريم  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|2777 حمد مصلىح|لد سيد |هبــــه خ ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

32oo29 هلل محمد يونس|ر عبــــد|عم ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

358877 هلل محمد طه|عبــــد| دين |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

2596|3 ن|بــــدين شعل|لع|مح عىل زين |ئى س|م| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o3o54 حمد محمد مره|م |عص لشيخ|عه كفر |زر

25|734 لحميد عربــــه|حمد خليفه عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|5|9|4 بــــر نرص|لحميد ص|تـــغريد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

32o|6o هلل|ن حسبــــ |مؤمن محمد رضو لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89|478 ح |دى رم|له|لد عبــــد|حمد خ| سيوط|صيدلتـــ 

6|87o7 ي محمد 
بــــو رجبــــ|رضوى حسنى ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

634866 هيم|بــــر|تـــه |حمد فتـــىح شح| زيق|لزق|حقوق 

|38955 ى بــــر زىكي|رفعتـــ ج| يوستـــي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

835745 ي 
هلل|د|حمد محمد ج|مصطفى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

78588o ر|سم غريبــــ نص|دل غريبــــ ق|ع | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|43o|o لمقصود|حمد محمد عبــــد |محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7583oo لمجيد محمود|لسيد عبــــد |مروه  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

23o993 بــــ|لوه|لسيد محمد عبــــد |دهم محمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6299|9 لخليفه|لسيد |م محمود |محمد هش زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|45o85 ف عبــــد |ن |نور لريفى|لحميد محمد|رسر مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

864396 ي|ر محمد محمد ضمر|لستـــ|عبــــد
ئى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|66988 ح|لفتـــ|لعزيز عبــــد |مل عبــــد |سحر ك ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

76|6o3 ل فوزى محمد|حمد كم| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

4235o6 رسج|ل|د محمد |لجو|هيم عبــــد |بــــر|س |ين| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o8663 لمنصف خليل غنيم|ندى عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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33|268 لخول|زق |لر|م شفيق عبــــد|سل|طمتـــ |ف |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

636956 بــــو زيد|م |بــــو زيد عز|حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

59o|2 ن|م فتـــىح عىل سليم|هي تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

64o653 حمد محمد عىل محمد| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

4763|9 لجليل محمد خليل|ن عبــــد|لجليل شعبــــ|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

634o83 ج |محمد سعد سعد ن زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8585|| ي عىلي |
هيم|بــــر|حمد مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3435|| يم|عيل غن|سم|يمن محمد |محمد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

82672o حمد|م محمد بــــرصي |بــــتـــس| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|6654| لسيد|بــــ عىل |لتـــو|م عبــــد |ريه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

323|42 هلل|مه عبــــد|دل لطيف سل|ن ع|ري|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8962|o ى ممدوح رشو|ي لكريم  |ن عبــــد|سمي  ج|بــــ سوه|د|

8359|8 ء محمد يوسف محمد|رس| |نوعيتـــ فنيه قن

89|762 ود فرغىل سيد |محمد مه ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

33o553 ن بــــيوم|ء محمود عثــــم|ل| |ره بــــنه|تـــج

|72388 حمد|مه |حمد سل|ندى  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8328|2 ي|ر
هلل|ل عبــــد|طلعتـــ جم| ئى سيوط|ره |تـــج

232996 لعزيز بــــسيوئى|رق عبــــد|ن ط|يم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

352959 لس منصور بــــولس عوض كي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

236927 لح|حمد ص|روق |مريم مدحتـــ ف ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4927o7 هلل حسن|دي عبــــد|له|لسيد عبــــد|حمد | بــــ دمنهور|د|

52o|4 عيل|سم|حمد محمد |ن |نوره ي سويف
تـــمريض  بــــنى

632o47 ن|ندى صبــــىح محمد رمض ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

429992 بــــد|لسيد محمد ع|زن مدحتـــ |م لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|66856 لدين عمر محمد|ء |ريم عل ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

793637 ى| ن محمد عط|مرو حسي  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

792oo| لكريم|ن محمد عبــــد |حمد سليم| ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

684989 حمد|يز محمد |ء ف|سم| لمنصوره|بــــ |د|

84523| لرحمن|در عبــــد|لق|بــــ عبــــد|لوه|طمه عبــــد|ف دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 
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9o345| لرحمن محمود |بــــر عبــــد|م ص|عل ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

2|27|7 ضى|لق|حمد سمي  عزتـــ محمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

58679 لق|لخ|هلل عبــــد |ء طه عبــــد |وف لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|34|39 لحميد|لد سيد عبــــد |ن خ|نوره ى شمس| لسن عي 

758682 عيل محمد|سم|لسيد |لرحمن |عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

6296|3 حمد|م |لحميد هم|ل عبــــد |مروه جم زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

46647 لمقصود|لد محمد عبــــد |ر خ|من هره|لق|حقوق 

8||o27 حمد عىلي|حمد عىلي | |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

875552 لرحمن خرصى محمد محمود |عبــــد سيوط|حقوق 

4o|2o5 ق|حمد محمد فتـــىح |لدين |ء |بــــه وى|لشر دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

5252|8 تـــ محمد عبــــد | رتـــ|لكريم عم|مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

6o7349 جوري|لبــــ|بــــ |لوه|رس عبــــد |لي ي|س |نوعيتـــ طنط

|48236 يم|لد|د عبــــد |لجو|ء سمي  عبــــد |سم| هره|لق|بــــ |د|

64835o ق|حمد فرج |ن حلىم |يم| وى|لشر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

287o33 ر|لنج|لعزيز |هدى محمد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

87o924 حمد|حمد عىلي |ح |صبــــ ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

258698 ن حسن عفيفى|حمد رمض| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|64o48 وى|لص|حمد |حمد سيد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|54356 لمقصود محروس|هلل عمر عبــــد |عبــــد  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

536865 د|سم محمد رش|محمود محمد ق |حقوق طنط

|43922 ى|حمد ط| رق محمود محمد حسني  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

69538| لسيد محمد عىل|حمد محمد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

328367 لمرصى|ح محمد محمد |لفتـــ|مصطفى عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

63|836 ء محمد محمد مصطفى|ل| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

||8453 ئى|عمر نرص حسن شعل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o4o3o نم غنيم|حسن محمد حسن غ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85825| لحكيم|حمد عبــــد|لحكيم |حمد عبــــد| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

435294 وق عبــــده محمد  يد|بــــوق|رسر سكندريه|ل|صيدله 

2254|7 حمد|حمد عتـــريس |منيه | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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88296o ى يىح كم|ي هيم|بــــر|ل |سمي  سيوط|طبــــ 

|48768 لد بــــشي  مصطفى|سلىم خ هره|لق|ره |تـــج

622377 حمد بــــدر|تـــ |لشح|مروه  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6|97|5 ى عىل| منيه محمود محمد عوضي  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

5298|7 لخرسيتـــى|حمد محمد |محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

3487| ى ك|محمود خ مل|لد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7o4896 لحليم|للطيف عبــــد |ء محمد عبــــد |صف ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

32647 ضى محمد|م محمد ر|سل| كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

767462 لسيد|هيم عىل |بــــر|ره محمد |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

22|887 ن|لسم|حمد |ضى |لر|ل عبــــد|هلل جم|منه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6987o3 حمد|لغمرى محمد |لسيد |محمد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

697374 لمقصود|م محمد عبــــد |ن عص|نوره لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|6|529 |ي|ل محمد عوض رس|جم| نور وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

753|o5 نيوس|رم|خر |مرقس بــــهجتـــ وليم ز هندستـــ بــــور سعيد

83oo25 ه حمدتـــه ص| بــــر محمد|مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

436873 ىط محمد|لع|ن محمد نجيبــــ عبــــد |يم| لشيخ|بــــ كفر |د|

325627 حمد|لحمد |بــــو|خلود معروف  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

7632o9 م فتـــيتـــ|لسل|يه حسن محمد عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7o5o78 ضل محمد محن |ن محمود ف|يم| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

294||9 مر|محمود صديق عىل ع ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

788927 ف عىل ج|حمد | هلل|د|رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

4o8989 لحلبــــى|لحميد |ء محمد عبــــد|محمد عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9o95o4 ل |رص عىل غز|لن|ل عبــــد|ن جم|نوره ي صىح سوه
ج|معهد فنى

863o67 ي
مي|محمد منصور سعد جى ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

68|78 ضى فخرى محمد|يتـــ ر| لفيوم|حقوق 

63|346 د|م محمد فؤ|س| ند زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|642o2 ي|لش|لرحمن عبــــد |هلل عبــــد |لرحمن فتـــح |عبــــد 
ى
ق هره|لق|بــــ |د|

344o32 ى حفنى |دهم |هيم |بــــر| لسيد|مي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 
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2374|9 ى |ي ف |سمي  لعزيز|لمجد عبــــد|بــــو|رسر ى شمس| لسن عي 

|6|524 مد مصطفى|ء مصطفى ح|لىمي ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

||8624 ى مجدى محمود ص|ي لح|سمي  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

2566o س|حمد سيد عبــــ|ء |شيم هره|لق|بــــ |د|

3682|| تـــ محمد | لحميد|هيم عبــــد|بــــر|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

32927| لبــــرديس|رتـــ محمود محمد عىل |س |تـــمريض بــــنه

373228 ن|هيم زيد|بــــر|حمد غمري محمد |يوسف  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

75746o دل حسن محمد|محمد ع |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

8o5546 رس محمود يوسف|محمد ي سيوط|ره |تـــج

27|435 ر|هلل عوض مختـــ|ح عبــــد|صبــــ ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

5|424o ئى حفلش|م خميس علو|ن عص|يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

78|552 حمد|ر سيد|دل عم|ء ع|سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|5459| ي
وى|ن شعر|رق رمض|ء ط|ضى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

232|86 عيل هريدى|سم|يوسف سيد محمد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

479895 لحليم عىل|لحليم محمد عبــــد |يتـــ عبــــد | سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

5o6227 ن عىل عطيتـــ سعد شعيبــــ|حن |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5o49o8 ؤوس|طف عدل بــــخيتـــ فلتـــ|ع| رين|م سكندريه|ل|بــــ |د|

|57|28  |هيم |بــــر|ء محمد |رس|
ى
ش|لدمرد|لدسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

33|756 لعزيز محمد|جر سعيد عبــــد|ه |كليتـــ هندستـــ بــــنه

9|2o49 ى |لرحمن عىل منصور حس|عبــــد ني  ج|ره سوه|تـــج

236739 ى كم|ي لجبــــرى|لجليل محمد |ل يسن عبــــد|سمي  هره|لق|علوم 

|7227o  مصطفى محمد|عمر و
ى
ق ى شمس حقوق عي 

4o84o8 ى|لمطلبــــ |صم عبــــد |محمد ع لبــــحي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

9o7865 فظ |لح|م محمد عبــــد|م|محمد  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

6|3o48 ي رمض|لمطلبــــ عبــــد |ء عبــــد |رس|
ن|لمنعم مصطفى لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

6854o2 ن|لدين سليم|م |حمد حس|رق |لرحمن ط|عبــــد  سيوط|هندستـــ 

268543 بــــ|ل خط|محمد حسن كم ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

329763 سم|لق|بــــو |بــــسملتـــ محمد حمدى  |بــــ بــــنه|د|

6o5||7 لمنعم محمد محمود|ء عبــــد |ء عل|ل| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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775473 حمد عىل|دل |عمر ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

356923 حمد صبــــح خليل|طمتـــ |ف |طبــــ بــــيطرى بــــنه

5o4o87 مح محمد حسن|محمد س ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|3642 ده  |نور بــــس|رتـــن مخلص |م ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

7575|6 لد محمد|لد خ|خلود خ عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

628637 حمد|لسيد |هلل محمد |ء عبــــد|ل| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4|99|7 حمد|هيم |بــــر|حمد عىل | لشيخ|ره كفر |تـــج

757844 لسميع|هيم عبــــد |بــــر|ديه مصطفى |ن تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6||562 جح|لسيد ر|حمد |م |آيه هش |بــــ طنط|د|

76o|67 لعزيز|حمد عبــــد |ن محمد |نور لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

268448 ن|سليم| ج  حن|م ن|بــــر| شمون|نوعيتـــ 

7o|92o ى درويش|دل محمد عىل |فتـــىح ع مي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

262653 ل سيد|لع|محمود محمد سيد عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

5|8643 لحميد سعيد|لسعيد عبــــد |ل |ء جم|سم| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

4752o7 لمقدم|رتـــ محمد رزق مصطفى |س سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

882269 محمد محمود عىل محمود   وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

69445o لعيسوى|ل محمد |تـــفى شفيق جل لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

327362 لرحمن محمد متـــولي|طمتـــ محمد عبــــد|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o5456 لسيد نوح|رس |لف|يمن محمد | |لي|د |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

77543| بــــر|حمد حمدى تـــوفيق ص| ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

283o| ف عبــــد |لرحمن |عبــــد  لعزيز|لحميد عبــــد |رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4893| لد محمود عبــــده|تـــفى خ ن|تـــربــــيتـــ حلو

24265 عيل منصور|سم|سعيد سيد | دين هره|لق|بــــ |د|

8956o2 هيم |بــــر|بــــر |لج|ء محمد عبــــد |محمود عل ج|ره سوه|تـــج

35933 ن|د شعبــــ|لجو|لحليم محمد عبــــد|عبــــد| مه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

678|98 وى|لحن|لسيد |يمن محمد |نغم  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

453657 ى |ي وى|لخرصى|هلل |هيم نرص|بــــر|سمي  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

9o436 لحفيظ|حمد عبــــد |هلل حسن |عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |
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35459| شور|ن ع|رغد فتـــىح شعبــــ عه مشتـــهر|زر

64338o لدين|ل |سم كم|تـــ ق|يه بــــرك| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

522299 ه جمعه حسن | لسحل|لسيد |مي  سكندريه|ل|طبــــ 

89697 |ل عىل عط|حمد جم| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

2275o4 بــــر محمد|معتـــز محمد ج وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

52687| لخي |بــــو|لسيد محمد |د محمد |زي ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|43|88 لسيد|سعد عبــــد |نرص يعقوبــــ | ري|م ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

9o74|3 بــــر جرس |دى ج|ء ن|بــــه  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

79|956 لحميد|لسيد عبــــد |منصور | نور عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

287o54 |زى ند|بــــوزيد حج|ده مصطفى |مي ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

4|9|42 لسيد سعد محمد عمرو|هيم |إبــــر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

825545 لمحسن مصيلىحي صديق|ء عبــــد|لشيم| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

33|775 در|لق|لسيد عفيفى عبــــد|م مجدي |سل| |نوعيتـــ بــــنه

626989 لحمىل|د محمد |هدى محمد فؤ زيق|لزق|طبــــ 

6957|4 لحميد|ن طه عبــــد |ره محمد عثــــم|س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5|254o ى|لجو|حمد محمد عبــــد| د حسي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

3|538 لرحمن مبــــروك سكر|ن عبــــد |نوره هره|لق|ره |تـــج

846239 ي 
وق مصطفى ى|بــــر|رسر هيم حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

645784 وى|لص|حمد |يمن محمود |محمود  لمنصوره|حقوق 

8472o8 حمد طه|لصبــــور |ندي عبــــد سيوط|صيدلتـــ 

|3|683 ق|حمد محمد |ن حسنى مصطفى |رو وى|لشر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

98|4| لرحمن|لسميع عبــــد |ر عبــــد |لستـــ|م عبــــد |له| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

39472 يزتـــ محمد رجبــــ سيد|ف ى شمس علوم عي 

|78338 ى محمد صل|ي لحميد|ح عبــــد |سمي  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

5o92| حمد|لعظيم |محمد بــــدوى عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

43|67| عىلي زلهف| ذ رض|مع |ن طنط|سن|طبــــ 

265o74 م|لسل|رق حلىم عبــــد|محمد ط ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|24752 ر|لجز|مر محمد رفعتـــ |هلل تـــ|منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

263595 حمد محمد مصطفى|ء محمد |شيم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

Thursday, September 6, 2018 Page 15907 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|3|o77 مل خرصى|محمد مصطفى ك ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

77767o ح|لفتـــ|لرحمن عبــــد|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

529979 ألشموئى|لجليل |حمد عبــــد|لمجيد |د عبــــد|عم سكندريه|ل|هندستـــ 

459368 لدهبــــ|لسيد أبــــو|منيه أحمد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

425595 هلل أحمد|جر سعيد عبــــد |ه لسويس|معتـــ |علوم ج

49o55o رضوى سعيد محمد سعيد عطيه |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

627|92 ف محمد |ندى  تـــ|لشح|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|7oo4 فعي|لش|لسيد محمد |يوسف عمرو  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

5o9997 م محمد عىل|لسل|محمد رزق عبــــد |عه طنط|زر

256449 هلل|لرحمن سعد |رأفتـــ عبــــد| نور ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

44287o لديسىط|تـــ |لشح|لم |لحليم س|عبــــد| عل لشيخ|بــــ كفر |د|

6o|8|9 ده محمود رجبــــ مصطفى رجبــــ|غ ي صىح طنط
|معهد فنى

6325o5 لمول|بــــو زيد عبــــد |رس |ديه ي|ن قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

3273|7 هيم يونس|بــــر|حمد |حبــــيبــــتـــ غريبــــ  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

8|3|37 ي غبــــري ن|ل روم|صموئيل بــــشر ي|صيدلتـــ 
|لمنى

|99o5 هيم|بــــر|لمنعم |محمد يحن  عبــــد  هره|لق|حقوق 

|3336o سكندر|جورج ممدوح يشى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

865566 محمد جمعه محمد محمود ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

4297| ى|حمد ل|هيم سيد |بــــر|ضىح نبــــيل  شي  هره|لق|ره |تـــج

896598 ء ممدوح محمد عىل  |لشيم| ج|ره سوه|تـــج

269484 ج |لحميد خف|لغنى عبــــد|ء عبــــد|دع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

54694 تـــه محمد خلف|شح| نور لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

697695 ي|لعر|لعظيم |ن فوزى عبــــد |يم|
ى
ق لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

2699o6 ألعرص|لسيد سليم |هلل رجبــــ |عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

429457 لحليم محمد|زن محمد شفيق عبــــد |م |تـــربــــيتـــ طنط

7|6229 م مصطفى|لسل|ح مصطفى عبــــد |سم لمنصوره|عه |زر

|5494o حمد|لطوجى |حمد محمد |حبــــيبــــه  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

37|25o ح عطيتـــ حسن|ء صل|شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3|968o لحليم محمود عطيه|ء عبــــد|شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

27|448 ج |بــــوخف|حمد |منى محمد  ي صىح بــــنه
|معهد فنى
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856259 ي محمود محمد|س
ره مصطفى ي|معهد 

تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

884763 ده محمد عبــــده |حمد حم| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

64o872 لسيد|حمد |لسيد |تـــه |شح ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

3||277 فع حسينى|لر|ندى مصطفى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|7362 ن م محمد محمود بــــيوم|س| مي  سكندريه|ل|حقوق 

84986o لحميد|مد عبــــد|ن ح|لهدي زيد|نور  سيوط|تـــمريض 

7|267| س|لنح|لغريبــــ |حمد |حمد |ء |عل |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

4||45 حمد|جح حمدتـــه |م ن|سل| هرتـــ |لق|تـــمريض 

485o42 حمد|ح |لفتـــ|محمد مجدى عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

24396 م|هيم عز|بــــر|نغم محمد  هره|لق|حقوق 

438||5 ي عبــــد |شيم
لحميد دوير|ء مصطفى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

852o36 دل مجدي رسىمي شفيق|ع لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

859oo6 ه ن| حمد محمد|رص |مي  ي|عه |زر
|لمنى

72o|6 ي|ر
لسيد غنيم|محمود | ئى ي تـــمريض 

لفيوم|معهد فنى

38272 بــــر|لص|حمد |لد محمد |دتـــ خ|عبــــ هره|لق|بــــ |د|

|5o659 ف زكري|بــــ |يه| حمد| |رسر ى شمس|زر عه عي 

9|o349 ى وى جوهر |م تـــق|س| مي  ج|صيدلتـــ سوه

7|56|6 ذل|لش|دى مجدى محمد وهيبــــ |ه ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

9o463o ل فرج |لع|م عبــــد|رس عص|ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

372o43 لد عرفه محمد|حسن خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

55697 هلل|بــــ عبــــد |بــــ دي|لوه|حمد عبــــد | ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

64||98 هيم|بــــر|لبــــديع |نيس عبــــد|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

49956 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |محمود | نور هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

5|7822 لم|لمعز س|ل عبــــد|ء جم|رس| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

2532|4 ل|هيم جل|بــــر|ل |ره جل|س ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

75|496 ى جميل  بــــو سعد|لسيد |نرمي  ره بــــور سعيد|تـــج

476||5 مروه مىح محمد عىلي محمد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

65386 ن محمد عىل سيد|نوره ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

775467 لسيد|فظ عفيفى |هلل ح|عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

6|96| لعزيز|لمحسن عبــــد |حسن محمد عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج
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22759 م|لرحيم هم|هلل عمر عبــــد|عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2485o8 سلىم حسن شبــــل ظريفه تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

265927 زق عىل|لر|م عبــــد|محمد عص هره|لق|ج طبــــيع |عل

7o585| لسعيد|لسيد محمد |ء وجيه |سم| لمنصوره|ره |تـــج

923295 س |لنبــــى عبــــ|نرص عبــــد| دين ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

345988 ي |بــــدر رف
هيم|بــــر|عي حنفى ي صن. تـــ.ك

|ع بــــنه|فنى

77|272 ى|طف عبــــد |نعمه ع لمحسن محمد حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

435353 ج|حمد مصطفى فر|ن مصطفى |حن ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

254829 ى |بــــو |م فتـــىح |م س|سل| لصبــــىح|لعني  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

493842 تـــي|لفرح|حمد |حمد فوزي | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

47|98 سيد سعد سيد حسن ن|تـــربــــيتـــ حلو

343858 د عيسوي|لجو|د عبــــد|لجو|م عبــــد|ديتـــ هش|ن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

49992o لسيد محمددرويش|دق |ن ص|يم| ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

9o5295 دى |له|حمد عبــــد|بــــر |هبــــه ج ج|تـــربــــيتـــ سوه

272266 دي|ندى مصطفى محمد حم لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

4384|6 هي محمد مرىسي محمد|بــــ لشيخ|ره كفر |تـــج

7oo88 م حسن موىس حسن|حس لفيوم|حقوق 

539287 ف محمد |يه | بــــىل|لبــــ|هيم |بــــر|رسر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

2623|9 هلل|لغنى مصطفى نعمه |محمد محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

685975 هيم|بــــر|لسيد محمد |كرم | |ند لمنصوره|بــــ |د|

6||683 ي|ر
ح محمود يوسف|صل| ئى |بــــ طنط|د|

2243o7 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |روق |حمد ف|ن |رو ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

86445o ي|رجبــــ عىلي رجبــــ  لطي  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

|7579| حمد محمد|هلل محمد |عبــــد  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

63564| للطيف محمد متـــول|ء محمد عبــــد|رس| ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

5276| ف محمد | |لي|د حمد|رسر أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

854397 هلل|هيم عوض |بــــر|حمد محمد | زيق|لزق|حقوق 

678o94 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|م |ء هش|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

759374 يف محمد  حمد|ندى رسر لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج
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62|7o8 لحميد|لسعيد عبــــد |ح |ريم صل ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

98|4o هلل|بــــر عبــــد |ء فرج ج|رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|3692 لكوم|لسيد |رس سعيد |دى ي|ش عه دمنهور|زر

233966 لسعود|بــــو|عيل عىل |سم|لدين |د|عيل عم|سم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

687o6o  |لبــــ|رحمه عيد عبــــد 
ى
لخفي |عيل |سم|ق لمنصوره|علوم 

|4778| لسيد|حد |لو|زم محمد عبــــد |ح ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

6o385 ى|رص محمد |دهبــــ ن مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5o28|6 لرؤف|محمدعبــــد| دل زكري|تـــ ع|آي إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

79o894 لمنعم عىلي|رس عبــــد |محمد ي ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

436233 حد|لو|هلل مصطفى عبــــد |محمود مجدى عبــــد  لشيخ|علوم كفر 

8598o3 م موىسي عزتـــ موىسي|بــــر| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

||8||7 ل|ل سوري|م جم|مينتـــ عص ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7o8766 لخميس|لسيد عىل |لبــــكرى |دل |ء ع|ل| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6|7594 مد عىل|هدير مجدى ح ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

897o69 لموجود محمود |ر عمر عبــــد|نو| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|45746 هلل|ل موىس عوض |در جم|ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

79o939 لسيد|ء محمد بــــيوم |سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2259o سكندر|ن |نوبــــ فريد عري|بــــ| هره|لق|حقوق 

634642 ى|لد محمد محمد |محمد خ ألمي  زيق|لزق|طبــــ 

759753 لحرصى|فع محمود محمد |مريم ن |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|66|25 محمد ربــــيع طلبــــ صديق يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

347486 يتـــ محمود محمد محمود| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|45249 لمعىط|بــــر عبــــد |بــــ محمد ص|شه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3o259 لغفور|ن رجبــــ محمد عبــــد |جيه ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

||9o96 م|لسيد سل|حمد محمود |محمود  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

84|49o هيم محمد عىلي محمد|بــــر|محمد  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|5|o47 سندس مصطفى محمد محمد ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3||4o4 ي|ه
ل محمد عىل|م محمد جم|حس| ئى ى شمس|تـــج ره عي 

764222 يه|لغندور بــــر|لسيد محمد |ء مصطفى |وف تـــربــــيتـــ بــــور سعيد
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84|42| ي عبــــده نوبــــي|ء علو|شيم
ئى ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |

|لفنى

33283| ن|لكريم رسح|هلل محمد عبــــد|نىح  شكر | |ره بــــنه|تـــج

84oo6 لغنى|لعظيم عبــــد |لد عبــــد |مؤمن خ ره بــــنى سويف|تـــج

425222 رق محمد يونس|ن ط|نوره سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7|858 هلل|سحق عبــــد|مريم فوزي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

623|58 ى |لد مصطفى ي|زينه خ وى|لمس|سي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

624692  |لمو|لرحمن |محمد مني  عبــــد 
ى
م|لتـــم|ق ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ موسيقيه ج

7676|4 ه خ| لح حموده|لد رزق ص|مي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

286596 ر|لنج|لغنى |ح عبــــد|صل| دين ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

22o|9o لشبــــكسر|لبــــ محمد محمد خليل |بــــوط|مر |س وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

427649 رك|ن مبــــ|عيل رمض|سم|هلل مصطفى |عبــــد  |ره طنط|تـــج

9|7696 محمد سيد عمر محمد  سيوط|عه |زر

4246|3 لمقصود عىل مصطفى|محمد حسن عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

834538 م|م|ل|يه محمد بــــدري عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

76|o26 ه  ف سعيد |ني  لجندى|رسر لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

8587|5 حمد|لحكيم محمد |حمد عبــــد| ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

|3983 حمد|حمد عىلي |ر |من لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|238o2 رضوى يحن  عىل سعد ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

697225 در محمود محمد محمد جوهر|ن لمنصوره|ره |تـــج

4979|4  عىلي 
ألشقر|مريم مصطفى تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

3|89|5 ن|د محمد شعبــــ|عم| ر|ي ى شمس طبــــ عي 

|3o293 ى جد خليفتـــ بــــخيتـــ|م| يوستـــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

62698| هيم|بــــر|بــــ |ن عمر خط|نور |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

837|88 لفولي|حمد محمد |رس |ي دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

3336| ل|رس خلف هل|ء ي|سم| هره|لق|بــــ |د|

52296 م محمد مخيمر عىل|مر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

42845| حمد مرىس بــــدر|ء رجبــــ |رس| عه مشتـــهر|زر

|6625| حمد|عيل محمد |سم|هلل |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|62oo2 ن|حمد سعيد عثــــم|سعيد عىلي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

449488 وي|لبــــرم|وليد حسن حسن محمد  |ره طنط|تـــج
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85|o3o وي|ن خليفه سعد|حمد رشو| سيوط|ره |تـــج

295o75 وق ي حمد بــــخيتـــ|رس |رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35o65 محمد عمر محمد عىل ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|55686 حمد|لعظيم حسن |رحمه عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4|7935 تـــه محمد|هلل شح|ميه عبــــد|س لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

45o|o6 يكل جورج لويس بــــطرس|م |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6839|2 مريم محمود فتـــىح عىل فضل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7o6989 ى |ي ى|لبــــ|ز |لبــــ|حمد |سمي  ز حسي  لمنصوره|عه |زر

829726 ين ن ي|رص عبــــد|شي 
ي حفنى

لغنى سيوط|ره |تـــج

42486o لحميد|ح محمد عبــــد |لرحمن محمد صل|عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

247o7o هلل|لعزيز خلف |لدين عبــــد|د|محمود عم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

84|2o9 ى عبــــد|سم| ح محمود|لفتـــ|ء حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|3627| مل مهنى محمد|ك| دين سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

243552 دى|له|دل عبــــده عبــــد|مروه ع لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

833787 ن|ري عىلي|ل خض|يه كم| |نوعيتـــ قن

|43923 هر|لط|حمد |حمد محسن | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

697o23 رس مصطفى محمد عرفه|مصطفى ي ى شمس طبــــ عي 

|733o2 بــــ|لمنعم محمد دي|ن محمد عبــــد |مرو لمنصوره|حقوق 

32|54 هيم مسلم|بــــر|لرحمن |عمرو عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|o878 حمد عرفه بــــلبــــوش|حمد | لمنصوره|بــــ |د|

63696| حمد محمود محمد بــــدوى| |ره بــــنه|تـــج

4452|o م أنور حزين|حمد عص| ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

|68296 ء مجدى رشدى محمد موىس|شيم هره|لق|عه |زر

3692|| ل|لجم|عىل محمد عىل محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

38734 هيم|بــــر|دي خليل |حمد ن| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

922o56 حمد محمد |لضبــــع |ء |رس| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

357285 ى كرم حنفى |ي ئى|لسيد عن|سمي  |علوم بــــنه

64o8|o حمد|لسيد | |حمد زكري| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

62oo36 زق عيس|لر|زق عبــــد |لر|لد عبــــد |م خ|هش ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي
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77229 ى حسن |حمد جم| بــــوعيش|ل حسي  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

499|75 وى موىس|نسمه حمدى قن تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

24o84| وى|حمد ص|وى |وى محمد ص|ص ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

323685 لعظيم محمد|هر عبــــد|ن م|رو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

675833 يف|هيم عىل |بــــر|يمن |جر |ه لشر لمنصوره|بــــ |د|

6o675 دق|لص|لمول عبــــد |بــــ عبــــد |يه|م |سل| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

69o498 ح جبــــر|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ن عبــــد |يم| ن|طبــــ حلو

5o63o5 لمهدى عىل|منيتـــ بــــشي  محمد | سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

5|4785 ن|هلل عثــــم|ن محمد عبــــد|حبــــيبــــه رمض ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4o2599 ي
ن|محمد حلىم رضو| دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|7|oo لحميد عىل |حمد عبــــد|جر |ه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

345965 ن سيد بــــيوم عيس|سيد سلط ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

348996 ي|م|
ي ضى
|لنج|بــــو |للطيف |لدين عبــــد|ء |ئى ي |

|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

699377 للطيف عىل|حمد محمد عبــــد |محمد  سكندريه|ل|صيدله 

23o8|7  سمي  عىل كيل
ئى|مصطفى هره|لق|بــــ |د|

684|5o ه|لشح|هيم |بــــر|هيم محمود |بــــر| تـــ تـــقصي  لمنصوره|ره |تـــج

8|9|4| ى|بــــو|عيسي مجىلي | ليدي ليمي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4|57|8 بــــو زور|هيم |بــــر|محمود حسنى عىل  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

684363 ى ي|ي ى|لخ|رس عبــــد |سمي  لق حسني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7676o2 ف فوزى عبــــد |ء |لشيم| هلل|رسر لعريش|تـــربــــيتـــ 

827492 منيه منصور لبــــيبــــ محمد| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

5||895 ي|لحلو|م عىل محمد عىل |زم س|ح
ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

349o79 لسيد|لعزيز |عبــــد| ء رض|رس| ى شمس|زر عه عي 

448744 ي|دى |له|عبــــد| دل محمود رض|محمود ع
لففى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

|بــــطنط

4257|4 ح محمود|لفتـــ|ن محمود عبــــد |رو سكندريه|ل|علوم 

8|6o5  |لص|محمد سعيد 
ى
هيم|بــــر|ق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

32o444  مبــــروك عيد|عم
ى
ر شوق هره|لق|طبــــ 

325o43 ف محمد محمد|مهند  رسر ى شمس|تـــج ره عي 

8o9256 هيم|بــــر|هيم وجيه فرج |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

239o54 ه رجبــــ فتـــىح | لفول|مي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
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22677 |لي|يمن جميل |
ى |س مي  هره|لق|ره |تـــج

8|7o68 ى ري|ريه ض|م فتـــىحي حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

7o6|43 ى |ي ري|لبــــند|حمد محمد |سمي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

879448 ه | حمد |حمد محمد |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

78582o ى | لشمىل|عيل |سم|حمد حسن حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

434|4| ىط|لدم|ري فتـــوح محمد |لبــــند|ء |سم لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

23249| ي
حسن محمد عىل محمد| دئى هره|لق|ره |تـــج

3||o84 حمد|حمد محمد |فرحتـــ  ى شمس| لسن عي 

283477 ى|م ف|ره س|س |يق هرمي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

7622|4 لسيد|حمد |لسيد محمد |عمر  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

39649 لسيد|بــــو تـــرىك |لد مديح حسن |خ هره|لق|حقوق 

5843| ئى حمدى محمد عزبــــ|م| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

75o67| لق عىل مخيمر|لخ|لدين عبــــد |ن عىل |نوره عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

2|2252 لحميد|لدين عطيه عبــــد|م |مصطفى حس ى شمس|تـــج ره عي 

684726 ج|لش|حمد |نىح  محمد عىل | |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

639579 دى|له|عيل محمود |سم|ن |نوره تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

7o9227 لحبــــسر|لحميد وهبــــه عنبــــر|م عبــــد |حس لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

258999 ره|بــــر محمد عم|طف ص|محمد ع ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

6|o59o هلل عوض|مجدى عبــــد| نور |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

24|o6 لعظيم محمد|سهيله وليد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

754673 در بــــيوم|لق|ن عبــــد |هلل شعبــــ|هبــــه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

|8789 لح|حمد ص|ن وحيد محمود |نوره ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

637299 ج|لحل|محمود فهىم محمود فهىم  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

22824o |ى حن|مريم روؤف بــــش هره|لق|بــــ |د|

765382 لمزيىل|حمد |هيم |بــــر|حمد |حمد منصور | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3o434 ء مجدى زىك بــــكرى|رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

882|49 در مني  رزق  |جوزيف ن سيوط|علوم 

484o44 هيم محمد|بــــر|لسيد |حمد |مريم  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

263o56 لرحمن|لد مصطفى عبــــد|ف خ|عف لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 
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44475 لحسون|بــــو |حمد |رق |ط| دين هره|لق|ره |تـــج

9|434| ر |حمد عم|ن محمود |نوره سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

32o68o لسيد|حمد عىلي |محمد  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

87o86 هيم محمد محمد|بــــر|نوره  لفيوم|لعلوم |ر |د

534387 حمد حلىم محمد حسن|يوسف حسن  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4||44 لرحمن|جح عبــــد |م محمد ن|سل| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

75o867 هيم|بــــر|حمد |هلل |ل عبــــد |رنيم جم لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

793|o| بــــر|لد محمد ج|ء خ|سم| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

6|6872 ي|لغبــــ|لسيد |مي |ندي س
ىسر ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

352292 لحليم|ن عبــــد|لحليم شعبــــ|محمد عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

268o28 دى عىل|له|هيم سعد عبــــد|بــــر| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5|9o45 د|لجو|مل عبــــد|عزتـــ محمد ك| لي|د ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

24|o6o يف محمد سيد محمد| حمد رسر لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

52|8o9 ي|خ| دين
لد محمد محمد حبــــسر معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|65238 ي|ر
رجبــــ شبــــل محمد| ئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62|o25 للطيف غنيم|لسيد عبــــد|هر |ر م|من ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

68|57 ر جبــــريل|محمد بــــكر مختـــ لفيوم|هندستـــ 

4o7756 ى مرىس|مي ر مدحتـــ حسني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|763| ده مصطفى سيد محمد |غ ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

634839 حمد|مه عىل محمد |س|حمد | لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

|3|6|6 ف |ء |رس| رى|لهو|حمد |رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82o6|6 تـــم عىلي عبــــود عىلي|ح سيوط|حقوق 

5o6|57 عمرو عىل حسن تـــوفيق حسن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

23627| ن|تـــه عثــــم|ء محمد شح|سم| لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

32367 لرحمن محمد محمد طلعتـــ|عبــــد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

924373 عيل فرج |سم|ج |ء فر|نجل ي صىح سوه
ج|معهد فنى

45|333 بــــو قمر|ء مسعود لبــــيبــــ |محمد عل ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

||9|24 د|لضي|حمد |هر |حمد م|ره |س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o8o38 ن محمد سعد شعيبــــ موىس|رو سكندريه|ل|حقوق 
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28235o لرحمن محمود عيس|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

23395| لرحيم|حمد محمد عبــــد|م |سل| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

28|299 لمحسن|لحليم عبــــد|محمد عىل عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|37477 ئيل|رفعتـــ غيىط ميخ| بــــول ى شمس|تـــج ره عي 

687|28 هيم حبــــيبــــ|بــــر|بــــ |لتـــو|در عبــــد |لق|محمد عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

25456 هيم|بــــر|م محمد |ء هش|ل| ن|تـــربــــيتـــ حلو

5o5456 ي حسن مصطفى|لر|يوسف محمد عبــــد 
ضى سكندريه|ل|طبــــ 

9|855| ى ر لوندى  |كرم مختـــ| كرستـــي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

487o98 لموجود|ضى عبــــد |لر|مه محمود عبــــد |س| سكندريه|ل|بــــ |د|

529378 م محمد مصطفى محمد حجر|حس لشيخ|هندستـــ كفر 

344|83 رك|هيم محمد مبــــ|بــــر|حمد محمد | |حقوق بــــنه

346746 د|حمد محمد ج|ن يحن  |نوره ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

5|55| ء محمد سيد خليل|سم| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

97o98 ل منصور|لع|دل عبــــد |كريم ع ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

265oo| عىل يوسف عىل يوسف عبــــيدو |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|454o8 لحليم محمد|حمد عبــــد |محمود  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

2875o2 يد|لسيد ز|هيم |بــــر|ن |جيه |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

4949|4 |لحميد  أغ|هلل فوزى محمد نرصعبــــد|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

6|8759 رج|بــــو نو|حمد |حمد |مجدى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2472o4 بــــوغوجر|ورى |هلل مغ|يمن عبــــد|هلل |عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

||76|7 لسيد|م تـــوفيق |يدى عص|ه ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

778422 ف |هند  ي|لسيد |رسر
لبــــربــــري حفنى زيق|لزق|بــــ |د|

7877|6 حمد خليل|لحليم |مؤمن محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

234452 محمد مدحتـــ نظىم حفنى رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

777537 وى|دى طنط|له|دل محمود |هلل ع|عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|3|o24 تـــه وهبــــتـــ|بــــ شح|يه|نوبــــ |بــــ| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

489732 ن|لكريم عىلي موىس سليم|دين عبــــد |ن عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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2|4488 هيم عقل حسن|بــــر|محمود محمد  هره|لق|ره |تـــج

697|85 ن|ن حسونه حس|لح حس|لسيد ص| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|37547 هيم|بــــر|جد مرزوق فهىم |م ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

53o6|3 لمعبــــود محمد|عبــــد| رض| ن|ر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

347694 ى|حمد محمود ص| بــــر حسي  |علوم بــــنه

|34o5o هيم|بــــر|بــــدوى محمد سيد  عه مشتـــهر|زر

68o228 لنبــــى|نبــــيل عبــــد | ء رض|ثــــن ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

349234 هيم|بــــر|لرحمن سيد سيد |عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

622oo5 بــــد|حد ع|لو|حمد محمد عبــــد |بــــد |ع ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

8oo|46 طف فتـــىحي محمد|سلىمي ع ي|بــــ |د|
|لمنى

862o62 شم محمد|منيه محمد ه| ج|بــــ سوه|د|

8277|5 لسيد|بــــ محمد |عىلي دي وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

3278|5 هر |لظ|ح عبــــد|لفتـــ|هر عبــــد|لظ|حمد عبــــد|
بــــيوم

مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

6|6739 هلل|بــــوعبــــد|بــــع |لتـــ|ندى فتـــىح حمدى  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

758646 ى محمد | هيم|بــــر|حمد خي  زيق|لزق|حقوق 

2389|3 حمد|سيد محمد | نور ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

24o37o حمد|لرحمن |بــــسنتـــ محمد عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

85o243 ي محمد عمر حسن
مصطفى ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 

منتـــ| بــــشبــــر

527348 فوزيتـــ محمود عطيتـــ سعد عىل لشيخ|بــــ كفر |د|

|22824 ى |رضو حمد محمود|ن حسي  هره|لق|حقوق 

5|3||8 ى عبــــد  حد|لو|لحميد عبــــد |محمد وليد دمي  سكندريه|ل|حقوق 

286|28 حمد محمد خليفه|محمد محمود  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

762465 حمد يوسف|د |لد وحيد محمد رش|خ نوعيتـــ بــــور سعيد

648522 لسيد|هلل عيد |حمد محمد عبــــد| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

79o879 شهد ممدوح محمد رزق محمد لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

7oo35o |ن عط|بــــد رمض|صم ع|ع لمنصوره|طبــــ 

4o4843 ج عىل|لح|ض حسن محمد نور |حسن ري |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4627o7 لد|هيم يوسف خ|بــــر|لدين |حمد خي  | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج
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62||74 ي|م محمد |حس
ي|رى محمد |لىحى

رى|لىحى ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

489|2o نور عىل عبــــده|ن |ر رمض|من لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

29|96 لخشيبــــى|لسيد |لمنعم محمود |محمود عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

77o568 م يوسف|لسل|لسيد عبــــد |محمد محمود  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

7558|6 تـــ محمد|مريم محمد بــــهج ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

4o66|8 ي محمد محمد طه مرج|
ه مصطفى ن|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

793455 ضىح محمد سعد سعيد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

778|54 ن|حمد رمض|لسيد |محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

86o299 رق يوسف محمد|ء ط|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

924574 حمد |حمد محمد |دى |له|محمد  ج|بــــ سوه|د|

5o4|92 ن|آيه رزيقه حسنى يوسف سليم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

76o843 ربــــ|رك عىلي مح|رحمه محمد مبــــ ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

5438o3 لسيد قرعىل|بــــ مصطفى |شه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|6333| ز|تـــم محمد محمد حر|نسمه ح هره|لق|هندستـــ 

789648 متـــ|د محمد حسن حسن سل|زي تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

759778 ى|ي روق محمد|محمد ف| سمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

64o882 لحميد|حمد عبــــد |ل |زق جم|لر|عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

64o69 لم معوض|حمد س|لم |س |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

78o248 ف |لسيد | لسيد محمد محمود|رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

98||5 ل|لع|حمد عبــــد |ء رجبــــ |دع سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

76|54| د|سندس محمد عىل محمد حم لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

|28o29 حمد|م محمد |كريم عص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

83o6o4 ف محمد محمود|محمد  رسر |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

9237|8 حمد تـــوفيق |محمد حشمتـــ  ج|ره سوه|تـــج

2|45o وق محمد عبــــد  لسيد|لحميد |رسر هره|لق|بــــ |د|

689983 لعزيز|لبــــديع عبــــد |ل عبــــد |لرحمن جل|عبــــد  لمنصوره|عه |زر

95682 ى رضو|ل ى ر|ن ل|شي  شد|شي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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335448 |رضوى حسن محمد عط ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8o693| ي فتـــح |حسن
ى
بــــ|لوه|بــــ عبــــد|لبــــ|ء دسوق ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

826oo2 ن|ء محمد منصور رمض|شيم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

484259 حمد عىل|مي  عطيتـــ محمد | سكندريه|ل|حقوق 

78oooo حمد محمد|سط |لبــــ|ندى عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

48829| ح|لفتـــ|ذىك عبــــد| دى محمد زكري|ش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5224o3 ى عطيوه عبــــد|ي ن|هلل غيض|سمي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

48o942 ى |ي ي محمود عىل|لر|حمد عبــــد |سمي 
ضى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49o737 حمد|ن |حمد سليم|ء سعيد |سم| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

543694 عيل محمد|سم|حمد |ل |م يحن  كم|سل| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

483|4o ي س|ه
لم|جر أحمد أحمد مصطفى سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

685387 ف |م |سل| تـــبــــ|لك|هيم متـــول |بــــر|رسر لمنصوره|هندستـــ 

8oo29o حمد|م سنوىسي |ر عص|من ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

|27|28 حمد|يوسف محمد مجدى  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

|3o882 لرؤوف|ل عبــــد |حمد مصطفى كم|مه |س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

247oo ف فتـــىح |ر |من لسيد|رسر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|8628 مل سعد|روز عزتـــ ك ى شمس|د| بــــ عي 

2243|2 هيم|بــــر|يه محمود حلىم محمود | ن|بــــ حلو|د|

676828 لسيد|عيل |سم|رس محمود |محمد ي لمنصوره|حقوق 

645|84 لرحمن أحمد|لق عبــــد|لخ|مريم عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

49244| لنمر|هيم حسن |بــــر|محمد محمد  |حقوق طنط

88|566 ى |ميمه | حمد سيد حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

46o842 لجوهرى|هيم |بــــر|لبــــنى مني   ط|بــــ دمي|د|

7|949 ه محمود | هيم منصور|بــــر|مي  بــــ بــــنى سويف|د|

245462 ن|حمد سليم|ن |ء بــــشي  سليم|سم| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

3|73|8 ي ط
ن|رق فهىم رسل|مصطفى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

368332 كوثــــر مصطفى فهيم مرزوق ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

9o8495 عيل |سم|للطيف |مسك محمد عبــــد ج|بــــ سوه|د|

262o6| لغنى حسن نصي |محمود عبــــد |ره بــــنه|تـــج
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853589 مل|ء مهدي ك|محمد عل ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

269642 رص|ندى حمدى عىل ن سكندريه|ل|صيدله 

|7776 طف محمد|م ع|محمود حس هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2492|4 ىس|لكرد|رق فرج |ط| لي|د ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

88666o سم قوشتـــي |لد ق|خلود خ سيوط|تـــربــــيتـــ 

4o6|32 حمد عىل|ء حربــــى |ل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

636868 بــــ محمد|لسعيد حج|مصطفى  لمنصوره|حقوق 

42o5o9 م|لغن|هيم |بــــر|ء وليد موىسي |ول |حقوق طنط

63453| لسيد حسن|يمن |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

7o5736 ى |لسيد ف|محمد  حمد|روق حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o35|5 هد |حمد محمود مج|يوسف  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

226953 ى حسن|لكريم |ل عبــــد|بــــل مي  ى شمس|د| بــــ عي 

|4947| هيم|بــــر|لعزيز |ء محمد عبــــد |محمد بــــه ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

244993 هيم|بــــر|كر |حمد ش|هند محمد  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

76o264 م|لسيد ضي|لدين |م |محمد حس ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

49824 بــــو رسيع|لمنصف |خلود رفعتـــ عبــــد  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|56999 ي مر|مي  | حمد|د |لعشر ى شمس هندستـــ عي 

459355 حمد عبــــد ربــــه|ندى أحمد محمد  سيوط|عه |زر

294o6 رق عبــــدربــــه طه محمد|لدين ط|سيف  هره|لق|حقوق 

52o764 ي|ء شكري محمود يوسف بــــلتـــ|آل ج  |حقوق طنط

3|6367 لرحمن|لسيد محمد عبــــد|سمر محمود  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

9|752 لرحمن|لد محمد عبــــد|هلل خ|عبــــد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|2|7o4 وى|لكفر|حمد حمدى محمد بــــسيوئى | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6372o8 لسيد|لفتـــوح |بــــو|محمود عبــــده متـــول  |ره طنط|تـــج

3298o7 ي|ف
در|لق|م عبــــد|لسل|ء عيس عبــــد|طمتـــ ضى |بــــ طنط|د|

6o66| لحليم|د عبــــد|هدير محمد فؤ تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|6|52| ل|لفو|وى |لشن|حمد |فرح محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

3||84| ي عم| لحميد|د محمد عبــــد|نىح  ى شمس|د| بــــ عي 

778532 هيم|بــــر|لسيد |ر |لستـــ|حمد عبــــد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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8269o7 ن موىسي|ل عمر|عزه كم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

3392o4 زق|لر|تـــ عىل عبــــد|ء عرف|شيم زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

89|o8| مل عىل |م محمود ك|ريه سيوط|تـــربــــيتـــ 

53o22 بــــوسيف|هيم |بــــر|ء محمد |رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

5o5967 لخول|م يحن  حسن |سل|ل|د شمس |زي سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

845382 ى | ه حسي  حمد محمد|مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64472 تـــه محمد سعيد|ء شح|رس| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

493395 ل نعيم بــــليحتـــ|م كم|هش ره دمنهور|تـــج

42o642 ى|بــــو|لسيد | |بــــ رض|شه لعني  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|42|46 مي |ل|بــــوزيد |هيم |بــــر|لد |لرحمن خ|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

23o668 مهند مجدى محمد حفنى هره|لق|ر |ثــــ|

|25|4| لرحمن يحن  منصور محمد تـــوفيق|عبــــد  ى شمس حقوق عي 

5o62|| دى|لحميد عبــــيد عىل بــــو|ء عبــــيد عبــــد |ل| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

7|6o6 م محمد جمعه عيد|حس ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

274|4 لرحمن|لرحمن عبــــد |حمد عبــــد |خلود  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

638ooo ف محمد محمد عىلي
هدى أرسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

35|226 د|لضي|لمقصود |ح عبــــد|حمد نور صل| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

85o78| لح|د سيد ص|جده عم|م سيوط|حقوق 

32|998 بــــ|حمد محمد دي|ء سيف |غيد |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

685367 ئى|لعدل|لح |تـــه ص|شح| رض| ر|ي لمنصوره|بــــ |د|

|33922 سعيد محمد سعيد محمد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

26o288 ر مغربــــى|ر طه مختـــ|من شمون|نوعيتـــ 

632o48 هلل عطيه|ندى عطيه عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

287o2 م|محمد كرم عىل هم ن|ضتـــ حلو|علوم ري

693oo5 حمد عبــــده|محمد رجبــــ طلبــــه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8922| ى|ن ص|حمد رمض| دق حسي  هره|لق|حقوق 

7|7|8o مد خليفه|ده محمد غريبــــ ح|غ ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

2372|6 هيم محمد|بــــر|م |سندس عص تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

528849 لمنعم دربــــك|لدين عبــــد |م |حمد حس| سكندريه|ل|هندستـــ 
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25|23  محمد|تـــ عر|ندى نش
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

265826 تـــه|هيم محمد شح|بــــر|هيم يوسف |بــــر| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|62532 روق محمود|مه ف|س|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|6769o م سمي  جميل محمد|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

272|6o ى نرص|محمد ي لدين عىل|سي  ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

368648 ن عىل|هلل حمدى رمض|عبــــد س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

477889 حمد محمد محمد خميس|د |زي سكندريه|ل|ره |تـــج

79|923 لسيد محمد محمد حبــــيبــــ|خلود محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|34423 لسيد|لسيد يوسف |ء |سم| هره|لق|م |عل|

697275 ى |هش ى|م حسي   حسي 
لمدئى ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

88o382 ن |مجد لبــــيبــــ سلط|دير |بــــ| سيوط|ره |تـــج

|5o7|9 لسيد محمد|تـــم |محمد ح لعريش|علوم 

79243 بــــرهيم|دل طلعتـــ |حمد ع| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

84943  قطبــــ|محمود عبــــد 
ى
لنبــــى دسوق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|39263 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|لد عبــــد |ره خ|س |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

87752| ه | د |حمد حم|حمد |مي  سيوط|ره |تـــج

4346|2 لدين|هيم بــــدر |بــــر|ده محمد فرج |غ ي صىح طنط
|معهد فنى

9|5584 ى عبــــد|ريج مخلص حس| لرحيم  |ني  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7|8o|7 ى ى حسن حسني  ى حسني  محمد حسني  لمنصوره|حقوق 

7o2298 سمي  محمد نفع عطوه| صف زيق|لزق|ره |تـــج

773|94 زر|تـــي  محسن صبــــىح ع|فيلوبــــ مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

843692 محمد محمود زىكي بــــدوي ن|هندستـــ أسو

5o4795 بــــ|لصمد أحمد دي|رتـــ أحمد عبــــد |س سكندريه|ل|حقوق 

648|82 لسعود|بــــو |مريم يحن  محمد ربــــيع محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|55529 ى |ي ن|حمد فوزى شعبــــ|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4|562 ى صبــــىحي حسن محمد|ي سمي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

48884o ل|سوري| يكل نسيم عوض حن|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2487|o ى بــــيوم  لميىهي|يمنى حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

84854o ء محمود بــــشي  محمد|شيم ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|692|3 لجيد|بــــى محمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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2|5|85 لد محمد محمد عىل|ن خ|نوره كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

885349 مل محمد |طمه سعد ك|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|276o3 بــــو زيد|حد |لو|ل عبــــد |حمد جم| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5o27o5 دين عىل درويش فرج عزوز|ن إلسكندريتـــ |تـــمريض 

3|5577 زق|لر|حد عبــــد|لو|للطيف عبــــد|ء عبــــد|رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

87476 ن قرئى محمد|ء شعبــــ|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

836553 ن|ن محمود حسن رشو|جيه |نوعيتـــ فنيه قن

635o29 عيل محمد|سم|عيل محمد |سم| بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

783747 ي|وى |حمد عشم|
ى مصطفى لسيد حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

855|49 هيم|بــــر|روز |رفقه مجدي ن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

887683 ن محمد |سهي  شلبــــى زي سيوط|تـــربــــيتـــ 

3484| لد ذىك سيد|هلل خ|عبــــد ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

488o23 رس محمد مدبــــول سعيد قنديل|ي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77527 ى ج|لدين |يه نور | د|مي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

278o26 لحليم|سمي  محمد عبــــد| ر|س شمون|نوعيتـــ 

858|37 بــــر خليل|ن ج|جرجس يون ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|54|98 حمد|لمنعم |حمد عبــــد |محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6466o5 لسعيد ريه|تـــ |أمل زين بــــهج ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

833952 ى حليم نصي  رسور| روجي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

88|32| هيم حسن |بــــر|حمد |ء |سم| سيوط|طبــــ بــــيطرى 

442584 هيم محمد|بــــر|لمنعم |زم عبــــد |ن ح|حن لشيخ|بــــ كفر |د|

|262o| ى بــــرن| ئيل|رؤف| ي|ندرو بــــشر |حقوق بــــنه

8o932| ى |رضوه محمد  لسيد|مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

77|543 ح عبــــدتـــ|لفتـــ|ح عبــــد |لرحمن صل|عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

77827| د محمد محمد|ء جه|سم| زيق|لزق|حقوق 

485885 ن|بــــر طلحتـــ شعبــــ|لدين ج|ء |ل عل|آم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

329287 بــــدين محمد|محمد ع| طمتـــ رض|ف | معهد فنى تـــمريض بــــنه

7o3oo |لبــــ|بــــ عبــــد |لتـــو|م مصطفى عبــــد |حس
ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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7|o8|9 هلل|حمد يوسف عبــــد |دل |محمد ع ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

35|686  محمد جبــــريل|
ى
حمد محمد طلعتـــ سعيد منوق ى شمس صيدله عي 

4|o75o لمنعم نور|ع عبــــد |لرف|د |ء عم|سم| |تـــربــــيتـــ طنط

422325 لسيد محمود مرىس|زم محمود |ح ن|سو|بــــ |د|

4o5539 هيم عصفوره|بــــر|ن |ء محمد رمض|سم| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

638264 مل عسكوره|ل ك|حمد محمد جم| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

482o44 محمد محمود رجبــــ محمود سعيد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

439o92 جورى|لبــــ|لحميد |محمد طه عبــــدربــــه عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

5o2579 لسيد|ء وليد عطيتـــ |ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45|272 ى|ن محمد |يم| لعزبــــ بــــحي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

9334o لنعيم|لسيد محمود عبــــد |ء |سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

256882 ن|لعزيز عري|هر عبــــد|صبــــحيه ط ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

52955| وى|لنبــــر|مه رسور عطيه |محمود سل دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|48o25 يبــــ|لش|رص مسعد محمود |محمد ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

348373 تـــ مجدى محمد عبــــد| لدغيدى|لعزيز |مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

3|479| دق|لص|صم محمود عبــــد|حمد ع| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

84||9o بــــ محمد|لوه|محمود محمد عبــــد ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

232386 حمد|حمد يونس |ل |مريم جم هره|لق|ره |تـــج

683839 ده|لبــــديع منصور عبــــ|مه عبــــد |س|ن |يم| لمنصوره|بــــ |د|

44|4|9 شم|زق عىل ه|لر|محمد عىل محمد عبــــد لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

3|83o7 لحميد|حمد عبــــد|لنبــــى |محمود عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

26|989 لجمل|ود |هلل د| |ء عط|مصطفى بــــه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

85799o ي وف
ي |منى

مي  محمد|ل|ئ  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

848255 ي|حمد عبــــد|
لمنعم حسن مدئى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

|54528 حمد خي |ع |لر|رس مصطفى |محمود ي دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

753|23 لمطلبــــ مرىسي|حمد سيد محمد عبــــد | عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|66469 لرحمن|حمد محمود عبــــد |ن |نور سيه|نوعيتـــ عبــــ

88|634 مد سيد |حمد مكرم ح| سيوط|هندستـــ 

6|5968 حمد محمد فوزى قني | ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ
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7||672 ن|هيم حسن حسن رضو|بــــر|حسن  لمنصوره|حقوق 

893436 ه محمود |لل|عيل عبــــد |سم|محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

88593o سعد |لحميد |عمرو عىل عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

823347 عيل|سم|عيل حلىمي |سم|هلل |منه  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

779399 لسيد عطيتـــ|لح |محمد ص زيق|لزق|هندستـــ 

|54695 لرؤف|طف سعد عبــــد |محمد ع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|8546 رق خليل عىلي خليل|ط| هن كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3|8562 ى حم|ي دتـــ حنفى محمود|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o6oo7 حمد نجم|ديه محمد فوزى ربــــيع |ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24|538 ح|لفتـــ|لد غنيىمي عبــــد|سلىم خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

53597 ن محمد|ن رجبــــ سليم|يم| بــــ بــــنى سويف|د|

497764 ف عىل محمد  لمقطف|رنيم أرسر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

82o392 ي|ن خرصى عبــــد|حن
ى
لنعيم شوق ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

|29497 هيم جريس|بــــر|يكل عوئى |م هره|لق|هندستـــ 

4|4933 ل|لخل|لمنعم محمد |ء حمدي عبــــد |عل ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

82|8o6 ه|لل|ه سيد عبــــد|لل|وليد عبــــد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

34327o لقصي |لعظيم |لسيد عبــــد|رتـــ |س سيه|نوعيتـــ عبــــ

|25||9 عيل|سم|لمنعم |دهم محمد عبــــد |لدين |عىل  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

3|5637 ي
ن حسن|ل عثــــم|جم| دئى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

|38|3| حمد|بــــر محمد |حمد محمد ج| لمنصوره|حقوق 

349477 ى |ي س|عيل محمد عبــــ|سم|سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

36457o لم|م س|م|ديه رفعتـــ |ش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

46o39| ل محمود|لع|ع عبــــد |ندى رف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2556o9 يم نعيم|لد|لسيد عبــــد|حمد | ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|3|o7o هيم|بــــر|هيم عىلي |بــــر|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

239533 حمد|هيم صبــــره |بــــر|بــــ |رح ن|تـــربــــيتـــ حلو

48o996 يف محمد محمد عيس عىل|سم ح رسر إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

2o|37 شم|هلل حسن حلىمي ه|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|22|63 ى |حمد |مهند  حمد|مي  ى شمس حقوق عي 

3433o6 لمنعم محمد عدوى|لد عبــــد|منى خ سيه|نوعيتـــ عبــــ
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44526 ى عيد قرئى رسل|ي لجندى|ن  |ن سليم|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

765842 ز|لغر|هيم |بــــر|م |م|ل|رق محمد |ط| هن لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

7o3993 وى|لطنط|لحميد محمد محمد |عبــــد | رن هره|لق|ج طبــــيع |عل

255722 ن|حمد عري|لسيد |محمود  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8|48|7 تـــه مكسيموس|يؤنه عدلي شح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

5925o لعظيم طلبــــ|هلل عبــــد |عبــــد | دين لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

|57724 ر|لح مختـــ|لدين ص|م |حس| نور هره|لق|ره |تـــج

32|757 تـــ ح| رز حسن|مد محمد مبــــ|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

|4|7o9 ف كم|محمد  ل تـــوفيق|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

639658 نه محمد متـــول محمد عىل|ريح زيق|لزق|نوعيتـــ 

832844 لد|م صبــــري عىلي خ|م عص|هي |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

87ooo9 هيم محمود|بــــر|طمه محمد |ف لمنصوره|حقوق 

48o427 رق محمد سعودى محمد|محمد ط عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35o666 شور محمود|حمد ع|نعمتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|7858 ى حلىم محمد محمد  لمزين|رني  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

6753o3 ى|هيم |بــــر|م محمد |ر محمد س|يثــــ| لقصي  لمنصوره|ره |تـــج

638254 هيم بــــيوم|بــــر|لرؤف |حمد عبــــد| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6oo634 حمد مسعود|حمد عطيه سيد | |ره طنط|تـــج

465527 ي سعد|سم|
ء محمد محمد بــــسيوئى لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

7|o324 ي|ع |لسبــــ|لحميد |ء محمد عبــــد |عل
لحفنى معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

249|65 لمصيلىح|محمد | يه رض| لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

76o82o حمد خليل|ن محمد |يم| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

857o26 لدين بــــيومي|حمد محمد شمس | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

543367 لح|لح ص|رك ص|مبــــ| زكري| رش بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

34868 حمد|لعزيز |حمد عبــــد|محمود  هره|لق|حقوق 

26885| رى|لهو|ندى ربــــيع عمر محمد عمر  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

434626 ى|حمد ل|حمد |منه  شي  |بــــ طنط|د|

||8663  عبــــد |هيم |بــــر|عىل محمد 
ى
بــــ|لوه|لدسوق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|7o|4| ه سيد سليم| ن محمد|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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679|34 حمد|ر فتـــىح عطيه |لفق|مهند ذو  لمنصوره|ره |تـــج

5o667 عمر محمد جمعتـــ محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|74|97 حمد محمد|رتـــ حسن عىل |س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

92o|69 هلل  |لغنى عبــــد|مه عبــــد|س|روى | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

642435 لحليم|حمد سعيد عبــــده محمد عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

698749 لمرىس|لرحمن |حمد عبــــد |رص |لن|حمد عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

5|6|o8 وس|ندر|هيم عطيتـــ |مريم إبــــر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

24277| ن مبــــروك|م شعبــــ|ن هش|شعبــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|6652 لبــــديع عىلي|ء عبــــد|محمد عل ي|لسن |
|لمنى

9|488| لرحيم  |حمد محمد عبــــد|محمود  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

72363 ى ط|ي بــــ|لتـــو|حمد عبــــد|رق |سمي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

7|ooo4 لجندى|ن |جده محمد محمد عثــــم|م بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

627235 ف|لرحمن سعيد عبــــد|عبــــد لعظيم محمد خليل رسر زيق|لزق|ره |تـــج

9|778| ن محمد حسن حسن  |جيه سيوط|صيدلتـــ 

529788 ى|محمود محمد ش| رض هي  سيوط|هندستـــ 

886o4 جد موريس وهبــــه|بــــيتـــر م لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

6843o4 لسعيد حسون|هلل |ء عطيه عبــــد |شيم لمنصوره|بــــ |د|

62|967 هيم محمود شكل|بــــر|هيم |بــــر|مريم  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

68|253 لزينى|لسيد محمد يوسف |طف |كريم ع لمنصوره|علوم 

5423|3 لليف|بــــو|ندى سعيد عىل محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o7|69 حمد|لسيد |ء خميس |هلل عل|منه  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

692o22 لق|لخ|لد محمد عىل عبــــد |حمد خ| ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

3292|6 ف عبــــد|جر |ه لم|هلل س|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2757o هيم عويضه|بــــر|بــــ محسن محمد |هيتـــ|م تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

6|4875 بــــوزيد|بــــسنتـــ مسعد محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

78|889  حسن |بــــسنتـــ محمد 
ى
لسيد حموده|لدسوق زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

49|373 ي
لديىه|حمد |هيم عبــــده |بــــر| |دئى ي |

|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

352583 لمجيد|لمجيد حسن عفيفى عبــــد|ن عبــــد|جيه ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

349354 مون عيس|لدين محمد م|ل |سيف جم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

778789 قتـــ | ف عىل س|رسر لم|رسر دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

47988  سيد|لبــــ|ن عبــــد |حمد رمض|
ى
ق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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694|29 لىح|لحليم عبــــد |كريم محمود عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7oo4|2 زى|ن غ|لسيد حسن شعبــــ| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

64o26| ن|لرحمن محمد سليم|حمد عبــــد|مريم  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

|27545 ى فيصل محمود محمد|ي سمي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

9|2|56 لموجود حمدى متـــول  |ء عبــــد|شيم ج|ره سوه|تـــج

436345 ف مرشدى حسينى |هيم |بــــر| لكحيىل|رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

3|8524 لد سيد محمد|مريم خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|664 حمد|لرحمن |حمد عبــــد |ء |دع ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4432oo هيم|بــــر|ن محمد |طمه محمد شعبــــ|ف تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

3|3932 ن|جرجس يوسف خليل دمي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

72592 ن محمود|رص شعبــــ|ميمتـــ ن| لفيوم|علوم 

632922 لعظيم محمد|تـــسنيم محمد عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

869368 حمد محمد|لد |م خ|سل| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6o95o2 ى محمد بــــرك|يه خ| تـــ|لد حسي  لمنصوره|بــــ |د|

8337|| ره|رد تـــوفيق بــــش|دو|نسي |ن دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6966o7 لصعيدى|لمرىس |لنبــــى |مصطفى عبــــد  لمنصوره|حقوق 

72o94 ن سيد|طمه ربــــيع شعبــــ|ف لفيوم|بــــ |د|

287877 لشيخ|ح |لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|منى  |بــــ طنط|د|

9o||36 حمد محمود  |هلل |ن خلف |يم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

84o||o |عي |طمه حسن رف|ف
ى مي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

26o294 لحكيم|تـــ عبــــد|رس فرح|نشين ي تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

83|574 حمد|لمنعم |رص عبــــد|لن|حمد عبــــد| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5o7|o7 ن|لعزيز زهر|د عبــــد|حمد رش| |نور سكندريه|ل|حقوق 

|59|o8 ى مصطفى ك مل محمد|حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

5|o|37 لقزق|لنرص محمد حسن |حسن سيف  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

888o32 لد عىل عطيتـــ |عمر خ سيوط|صيدلتـــ 

246o59 ف شعبــــ|حمد | د|ن ج|رسر يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

24o263 بــــ|لوه|يمن محمد محمد عبــــد |ريم  هره|لق|حقوق 

755|63 يد محمد|حمد ر|لمنعم |تـــيسي  عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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45|||6 هيم محمد محمد  عيس|بــــر|حمد مجدى | |هندستـــ طنط

76347o ى|بــــو |منيه محمد سعد محمد | لعيني  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

245435 حمد محمد يوسف|دى |ء ن|نجل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|o9|o بــــ كريم|لوه|محمود حمدى عبــــد  بــــ دمنهور|د|

||9836 لسميع عىل|لق عبــــد |لخ|سم عبــــد |يوسف بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8475o8 محمد بــــدري مهلل عىلي ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

769oo8 لم|هدى خليل عىل س ن|صيدله حلو

783452 لمنعم|هر محمد عبــــد|روى م| زيق|لزق|حقوق 

342252 ى |ي لرحمن|حمد محمود عبــــد|سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

223|82 س|محمد مصطفى محمد عبــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|49864 د|رق حزين ج|هيم ط|بــــر| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

624738 ل|لصديق هل|محمد | محمود رض ط|بــــ دمي|د|

242|o6 دل حنفى يوسف|لؤه ع كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

8||54| ن|هيم عثــــم|بــــر|م |ندي هش ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4oo386 حمد|لسيد عمر |حمد | ره دمنهور|تـــج

8|489o رون|لحميد ه|حمد عبــــد|بــــ |رح ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

85o437 حمد|حمد سعد |لؤه  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

49o837 هيم|بــــر|س |محمد بــــشي  عبــــ| نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

822868 لصبــــور|ل فولي عبــــد|لع|يمن عبــــد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

2|84o5 حمد محمد|م عىل |ن ر|رو هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o5526 هيم حسن حمروش|بــــر|هيم |بــــر|هيم |بــــر| |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

57o92 ن دل يحن  فرج|ع| مي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

37o862 محمد يحن  محمد حسن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

884|82 رف مرىس |بــــر مرىس ط|ص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|773|| حمد|لد سيد |حمد خ| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

25396 ي موىس|ع
ئشه سمي  حنفى م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ

|2o765 ف عزتـــ سعد خليل|ديفيد  رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

59995 هيم|بــــر|طف محمد |ء ع|رس| ره بــــنى سويف|تـــج

434776 ع|لس|طف جمعه حموده |سمر ع |طبــــ طنط
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|39o9| ى فتـــىح عبــــد |ء ي|صف ىس|لعبــــ|د |لجو|سي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

49825| ر|لنج|حمد عىل |هيم محمد |ء إبــــر|شيم |حقوق طنط

|3o89o م محمد|حمد س|ل |بــــل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

265366 لشيىم|هيم |بــــر|حمد |لرحمن |عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

3672|4 هيم|بــــر|تـــ يحن  |محمد نش ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

359233 ح|لفتـــ|حمد محمد عبــــد|هلل |عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

267378 لعبــــد|د |س فؤ|ل عبــــ|هبــــه جم شمون|نوعيتـــ 

87426 ى شعبــــ لسيد|ن |محمد حسي  لفيوم|عه |زر

686258 لموجود|لسيد عبــــد |لسيد حسن |محمود  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6oo644 لحميد مرشدى|رق عبــــد |لرحمن ط|عبــــد  |ره طنط|تـــج

7oo34| ل صبــــح عرفه عىل موىس|من لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

46|357 سم|حمد ق|ر |لغف|هيم عبــــد |بــــر|روضه  |بــــ طنط|د|

43ooo6 لبــــدوى|لسيد |هيم |بــــر|لسيد |ذ |مع |صيدله طنط

|3|644 لحميد|ن عبــــد |يه محمد رمض| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

85o322 هيم محمد|بــــر|ن |حمد شعبــــ| لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

675959 ى |منه  ى |لسيد |هلل حسي  لجمل|حمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

2|6935 لم محمد|حمد س|يمن |جنه  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|552o9 لدين|بــــدين منصور عز |لع|ء زين |دع ى شمس|د| بــــ عي 

887||5 ى عبــــد لعزيز مركز  |خلود خي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

236oo7 حمد محمد مسلم|ء محمد |رس| هره|لق|ره |تـــج

493823 لديبــــ|لجليل |ل أحمد عبــــد |أحمد جم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

42|826 لطيبــــى|لسيد محمود |د محمود |زي سكندريه|ل|حقوق 

256o62 م بــــشتـــه|لسل|صف عبــــد|دى ن|ف ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

8945|2 ى د خليل |يمن ج| |مي  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

3|4439 س|حمد محمد عبــــ|محمد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

48o52 لسيد عمر|محمود محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

752964 عيل محمد|سم|كريم محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

8o|2o5 لح محمد عىلي|طمه ص|ف ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى
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452242 |وى |لمعد|ح |لفتـــ|هلل محمود عبــــد |عبــــد 
هيم|بــــر

لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

925|38 عيل |سم|بــــر عىل |عيل ص|سم| لمنصوره|حقوق 

||7447 لعزيز|لد عتـــريس عبــــد |عمرو خ ى شمس حقوق عي 

89562 شتـــ|ح عك|لفتـــ|محمد نبــــيل عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o5578 ى عبــــد |متـــ |س|حبــــيبــــه  مي|لرحمن س|مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

5|6978 هلل|س عبــــد |ح عبــــ|ن صل|سلو هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|42385 حد|لو|فريده محمد مصطفى عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

759o57 للطيف|للطيف خليفتـــ عبــــد|سمي  عبــــد  لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

429687 لصفتـــى|لد حسن حميدتـــ |محمود خ |طبــــ طنط

8954o8 كر  |مل ش|جح ك|لدين ن|م |حس دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

35858 ى|لمول عبــــد |د عبــــد |منيه عم| لرحمن بــــحي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

857972 يمن مسلم محمد|ضىحي  ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

4o2239 ي عبــــد|زينبــــ 
لمحسن|لسيد عطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|59536 م عىل|لسل|هيم عبــــد |بــــر|مريم  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|23o9 ن|فتـــ محمد عمر|حمد ر| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

79o42 ى|لد عبــــد |لرحمن خ|عبــــد  لمنعم محمد حسني  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8o73o| ى عل ي محمد|لدين |ء |حسي 
لحسينى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

7o9427 محمد محمود محمد محمد شوشتـــ لمنصوره|بــــ |د|

88||44 زينبــــ عىل محمد منصور  سيوط|تـــربــــيتـــ 

4|2964 عيل حموده|سم|حمدى | رن |بــــ طنط|د|

535245 لمجيد حسن|منى ممدوح عبــــد م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

849776 ى | دريس|منيه خليفه حسي  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

9||572 لسيد فرغل |ح |لفتـــ|عبــــد| ر|ي ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

68o6|2 ف عبــــد |جر |ه ح محمد موىس|لفتـــ|رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

364496 ل|لع|لرحمن عبــــد|محمد جمعتـــ عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

829565 يبــــي|ح زىكي لبــــس عج|مريم صل |نوعيتـــ فنيه قن

884869 عيل |سم|بــــ |لتـــو|عيل عبــــد|سم|م |هش سيوط|بــــ |د|

59953 هلل محمد|دل عبــــد |هلل ع|عبــــد  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

349387 هيم|بــــر|ن |هيم شعبــــ|بــــر|يوسف  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح
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69389| ي|س |حمد نشأتـــ عبــــ|
ى
ض|لنبــــوى ق لمنصوره|بــــ |د|

74|o9 سلىمي عىلي سعد عىلي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|559| ره|ن يوسف عم|حمد محمد رمض|محمد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

253|26 ف|لنبــــى محمود خل|جر عبــــد|ه شمون|نوعيتـــ 

25662o لد محمد نوفل|ء خ|رس| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

64|932 حمد|وى |لص|محمد | يه رض| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3392|2 ي و
طر|بــــوجميل عىل خ|ئل |منى |طبــــ بــــنه

|2|365 لس رأفتـــ وديع ك مل|كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

487||6 ن حسن خليل|لسيد شعبــــ|ن |شعبــــ سكندريه|ل|حقوق 

523464 لمجد سعيد|بــــو |د |عمرو محمد فؤ سكندريه|ل|هندستـــ 

88674o ستـــبــــرق يحن  حسن محمد | ي صىح 
سيوط|معهد فنى

24|779 لليثــــى|محمد محمد | دين سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

629426 طف سعيد محمود محمد خرصى|عو لمنصوره|ل |طف|ض |ري

643728 حمد متـــولي|تـــ |للطيف عرف|حمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

263o| هيم|بــــر|ر |لغف|عبــــي  جمعه عبــــد ن|حقوق حلو

6963o2 |لعط|بــــو |مد |ن مسعد ح|حس| لمنصوره|نوعيتـــ 

326592 لسيد|هيم |بــــر|حبــــيبــــتـــ محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7627|6  |لدين محمد محمد |نور 
ى
جتـــ|بــــو حبــــ|لدسوق عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3|9o78 مجدى محمد نرص| ن|ر ى شمس|تـــج ره عي 

437585 ي عبــــد 
مد|للطيف ح|حمد عبــــد|للطيف |مصطفى لشيخ|طبــــ كفر 

453223 د|بــــى حم|لعليم عر|بــــى عبــــد|حمد عر| لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

235o72 بــــر محمد|محمد مىح ص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4575| م|لسل|حمد عبــــد |عيل |سم|ء |رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

644o3| لسيد محمد|حمد محمد | ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

254849 ه|حمد |م |حس لسيد بــــريك مي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

449666 لسيد مصطفى محمد حميد|سم |بــــ ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

786934  |لش|دل عبــــد |حمد ع|
ى
حمد|ق زيق|لزق|ره |تـــج

893o32 ن |د محمد زيد|مصطفى دو ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

63o733 لجعفرى|عيل محمد محمد |سم|محمد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

448693 ن|حمد مرج|تـــه |هلل شح|حمد عبــــد | |هندستـــ طنط
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7|772 بــــوزيد|مل |لرحمن موىس ك|عبــــد ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

|57|4| ء عمرو محمد محمد عطيه|ل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

453634 ي
لمقصود|ن عبــــد|لمقصود سليم|عبــــد| دئى لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

527452 حمد|لسيد عوض عىل |ن |نوره تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

9o22|9 بــــى  |مبــــ|حمد |ء فتـــىح |سم| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

9o4824 للطيف |ضىح عزتـــ صديق عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

6922o9 ن|لسيد محمود كرو|حمد |ن |حن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|7483 ين  مه  |حمد محمود سل|رسر ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

|283|o دى ف دى فكرى معوض|في  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3o966 حمد| |لوف|بــــو |تـــفى محمود  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

88235 يع|حمد ط|يمن |بــــ |رح ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

79o56o ز|مهند ذىك محمد محمود فو نوعيتـــ بــــور سعيد

479857 تـــم سعيد شلبــــي|حمد ح| |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

877|9 ح فتـــىح محمود|ء صل|سم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

23o|o5 لموجود|رس محمد عبــــد|م ي|سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

897463 مل حمد |حمدى ك| دين ج|علوم سوه

6|o|9| مد عبــــيدو|ر عطيه ح|من |تـــربــــيتـــ طنط

34842 عيل|سم|بــــوعمرتـــ |هلل عمرو |عبــــد  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

35867 فرش|ل|عيل |سم|عيل عطوه |سم|يه | ن|تـــربــــيتـــ حلو

32||88 م عىل يونس|محمد عص وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

697|46 لعوضى مدين|نه |محمد عوض شبــــ لمنصوره|ره |تـــج

869o46 لمعز|رق محبــــ عبــــد|يه ط| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

26|532 ر|د دويد|لجو|كريم يوسف عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

858499 لرحيم|بــــوبــــكر عبــــد|ح |بــــوبــــكر نج| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

4|8524 ف فتـــح |در |ن ر|لستـــ|هلل عبــــد|رسر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

857o|8 حمد|روق |يمن ف|حمد | |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

7||542 لعزبــــى|ن |تـــ سليم|د|لس|حمد محمد | زيق|لزق|عه |زر

526597 ن|لسكر|دي |له|عمر سمي  عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o64o| زق|لر|جر محمود فتـــىحي عبــــد|ه لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 
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445|6 حمد|هبــــه سيد عجمـى  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

62|8o3 م محمد حسن|محسن هش ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

79o|44 لنبــــى محمدين|ئى نبــــيل عبــــد |م| حقوق بــــورسعيد

6233|2 ي|سل|
ى |ء عبــــده |م ضى لسبــــع|لحسني  |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

54|655 ى |هلل حس|أحمد محمد فتـــح  ر|لنج|ني  زيق|لزق|عه |زر

|4759 ى يوسف|لجو|د عبــــد |محمد مر د حسي  ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

7o93o2 هيم مقلد|بــــر|دل |يوسف ع لمنصوره|ره |تـــج

324935 هلل محمد عمر محمد|عبــــد هره|لق|حقوق 

346644 حمد|لسيد |محمد سمي  | ر|ي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

237627 ي
ى محمد| دئى محمد حسي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

264o49 لجمل|لغنى |لمنعم عبــــد|حمد عبــــد|يه | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

524558 لسيد|حمد محمود نبــــوى عويس | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

326556 تـــ عز | هد|لدين بــــدرى مج|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

223349 نم يوسف|لرحمن غ|محمود عبــــد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

37|79o هبــــتـــ حسن محمد حسن نرص ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

758549 ن|مل سليم|ء حسن ك|رس| عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

3658|9 مصطفى محمد شكرى محمود ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|7476| لنبــــي خليل|محمود محمد عبــــد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

68858| لنعيم وهبــــه|د محمد عبــــد |محمد فؤ ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

438555 بــــ|لخش|لرحمن محمد |حمد محمد عبــــد | لشيخ|طبــــ كفر 

4||oo| ي|هيم |بــــر|حمد |ء |سم| ر|لىح  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5|369o ره|لسعيد عم|سعيد عىل  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

526o5o عىل حسن عىل محروس عىل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|46o44 لح|حمد تـــوفيق ص|لد |هلل خ|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

27oo|9 ل|لىكي|حمد |لسيد عىل |عىل  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

649755 لسعيد شعيشع|حمد محمد | |ند | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

48566 دى عىل|بــــتـــ ن|نسمتـــ ثــــ هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

28|734 حمد ذىك محمد|سيد  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 
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|45484 بــــتـــ محمد|رك ثــــ|مبــــ|محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

626296 حمد|د |بــــ رش|يه|رحمه  زيق|لزق|ره |تـــج

287755 ي|لغبــــ|س |لسيد عبــــ|هلل |عبــــد
ىسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2|33o| ى حسن شلبــــى|منه  هلل حسن حسي  ى شمس هندستـــ عي 

69o386 بــــوزيد|حمد |ر |لغف|محمود عبــــد  لفيوم|هندستـــ 

4859oo وى|لحط|هيم محمد |بــــر|بــــسمتـــ محمود  سكندريه|ل|بــــ |د|

3465|7 سط محمد|لبــــ|دل عبــــد|بــــ ع|رح |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

23288o بــــ|لوه|ن عبــــد|ره حمدى شعبــــ|س لفيوم|لعلوم |ر |د

448467 دل محمد فوده|عمر ع كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

2585|8 حمد محمد|حمد وحيد | لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

78||76 حمد حسن يشى حسن| ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

|68433 دو|لد محمد حسن ج|محمد خ تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

8oo4o3 ي محمود عبــــد|
هلل|منيه مصطفى لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

847494 بــــدين خليل|ح ع|بــــدين صل|لع|زين  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

78o8|| ل|لع|حسن محمد حسن محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

4598|o بــــد محمد|تـــ ع|بــــد عرف|زم ع|ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|4973| د|د حسن محمد ج|زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

||8583 ي
وئى |بــــ فخرى ذىك حن|يه| |في  ى شمس|تـــج ره عي 

233o67 لرحمن|م سيد عبــــد|يه تـــه| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5|8|44 لسطوجي|مل |لسيد  ك|ن صبــــري |نوره بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

785949 لح|لسيد مسلىم محمد ص|ن |محمد رمض ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

93496 ن|ج  سلط|م ربــــيع ن|سل| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

228||o حمد حسن|ئى |بــــسمه ه عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

699433 لق|لخ|ل محمد لطفى عبــــد |نه لمنصوره|بــــ |د|

682397 لعدل|نهله نبــــيل محمود عبــــده  لمنصوره|علوم 

36384o ي محمد 
لسيد محمد|مصطفى ن|بــــ حلو|د|

342|2| ى ي لمنعم محمد|رس عبــــد|نرمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

54|826 شد|شد ر|د عىل ر|لرحمن فؤ|عبــــد  ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

698326 وي|لمنش|در عىل محمد |لق|ليىل عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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5o66|o هيم|بــــر|ر جمعتـــ محمد محمد |من ن|سو|بــــ |د|

26764 محمد زىك عويس| ن|ر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o6779 ن |لسم|بــــوزيد |زى |رغده مر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4957|9 |لل|ء سعد محمد عبــــد|محمد عل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

258|77 عيل محمود محمد|سم|محمد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|46424 وق خ حمد حلىمي|لد |رسر ى شمس حقوق عي 

7ooo38 م محمد|لسل|ء عرفه عبــــد |ل| لمنصوره|بــــ |د|

43o3|3 هلل|رثــــ عبــــد|لو|ريم محمد مصطفى عبــــد |علوم طنط

85o|o ى  دق|لص|حمد سيد عبــــد|نرمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o|763 لعربــــى|مصطفى متـــول عيد  |ره طنط|تـــج

2|696o س|صف عبــــ|يمن محمود ن|ندى  ى شمس|تـــج ره عي 

8854|9 ى |لك حس|لم|منه فكرى عبــــد ني  سيوط|تـــربــــيتـــ 

|558o ل|لغنى هل|لغنى عبــــد|ء مجدى عبــــد|عىلي ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

633o|5 لرحيم|لسيد عبــــد |ئل |م و|حس وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

33o24o لح محمد محمد زريق|نىح  ص| |بــــ بــــنه|د|

257673 بــــر محمد|ح ص|سعيد صل ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

4|54o9 رى|لقم|ح |لفتـــ|يوسف محمد محمود عبــــد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

755625 عيل|سم|لسيد |م |س| مه عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

637856 هر عطيه|لط|لحميد |ره سمي  عبــــد |س زيق|لزق|ره |تـــج

498728 زى|بــــ حج|لوه|ح عبــــد|ندي محمد صبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4|o33| وى|لسعد|لرحمن |حمد عبــــد |محمد  |بــــ طنط|د|

7|2823 ي
لو|لسيد حسن كم|حمد |عبــــده | دئى علوم بــــورسعيد

89|2|| حمد فرغىلي |لرحمن |محمد عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

677848 لفتـــوح|بــــو |لمنعم حلىم محمد |يمن عبــــد |كريم  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|347|7 حمد|ل |حمد محمد جم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o8692 زى|رق محمد محمد حج|جد ط|م سكندريه|ل|ره |تـــج

62|o9o وى|حمد محمود هند|م محمد |س ط|هندستـــ دمي

247924 حمد عبــــيد|حمد سيد |طمه نبــــوى |ف ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

627388 ي مني  محمد |محمد ه
لم|دى س|له|ئى لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
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688o9| لغنى محمد|لغنى رزق عبــــد |نجوى عبــــد  لمنصوره|عه |زر

9|5596 ل  |جد لطفى جل|يه م| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

783764 لسيد درهوس|حمد |لرحمن |لسيد عبــــد |محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2635|6 وى|لكل|هيم |بــــر|رص منصور |ن| ر|ي |تـــربــــيتـــ بــــنه

355658 لسيد محمد|هر |طمتـــ م|ف ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

3|9|74 يتـــ|بــــو حد|لسعيد |لسيد |هبــــتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|93|o ىط|لسنبــــ|حمد |زن محمد وجيه |م ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

|35265 محمد فتـــىح عبــــيد محمد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|3768 ل|لع|لسيد عبــــد |هلل فتـــىح |حمد عبــــد | سكندريه|ل|طبــــ 

278o5o هيم|بــــر|لد مصطفى |ح خ|سم  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

45|829 لسيد أبــــو معبــــد|زي |م مغ|مح عص|س لشيخ|هندستـــ كفر 

76|58| ى|ش م شلبــــى|لسل|لعزيز عبــــد |ز عبــــد |هي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

9o95| حد|لو|رق محمد عىل عبــــد |ط ره بــــنى سويف|تـــج

6o34o6 م|لسل|حمد عبــــد|دل موىس |ء ع|عىلي لمنصوره|بــــ |د|

96o|9 مصطفى درويش محمود عىل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2o562 ى سيد|حسن مختـــ ر حسي  هره|لق|ره |تـــج

877788 لرحمن محمود حموده  |نهر عبــــد سيوط|نوعيتـــ 

|277|9 حمد زعي |وي |لص|ل |لرحمن جم|عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4|7o4 هر محمد محمد|حمد م| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||5884 ل حوتـــه|رق كم|حبــــيبــــتـــ ط ن|ضتـــ حلو|علوم ري

438239 ن|لقط|د صبــــرى محمد |ن عم|ريم|ن لشيخ|طبــــ كفر 

5973o ى محمود عبــــد |ي لحميد حسن|سمي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

34252o هيم|بــــر|كرم محمد عطيتـــ | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

89|25o يد حسن|عمرو موىس ع سيوط|تـــمريض 

92|492 دريس محمد مرزوق |محمد  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

7o7|65 مر|لسعيد ع|محمد مصطفى محمد  لمنصوره|حقوق 

334289 هيم|بــــر|دل سيد |سيد ع ى شمس|تـــج ره عي 

448834 للطيف فريج|هيم محمد عبــــد|بــــر|ئى ممدوح |م| |ره طنط|تـــج

79|o86 ى عطيه|ء ن|سم| رص بــــدر حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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5|695 لحميد|حمد عبــــد |مه |س|هبــــه  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

48|8o رس سيد|هلل ي|ضىح عبــــد  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

76o627 هلل|ر ممدوح عىل عبــــد|مي ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

764939 ي|هيم خليل |بــــر|ل |ندى جم ر|لىح  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

7626o2 لسيد عبــــد ربــــه|ل |رس جم|ج هندستـــ بــــور سعيد

262548 س|ل محمد عبــــ|حمد كم| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

44o839 محمد بــــدر محمد زىك |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

496o83 ى|بــــوش|حمد |مل حسن | هي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

22|46| حمد|حمد محمود رجبــــ | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5oo24 روق حسن|رق محمد ف|ط بــــ بــــنى سويف|د|

27443 بــــر نرص|عبــــي  مصطفى ج ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

69764o لم|لىح س|محمود عزيز عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

92|577 لسيد |رص خلف |ء ن|رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4o6497  عم|لبــــ|رى عبــــد |ر عم|مي
ى
رى|ق ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

829o7 لم|لم بــــدر س|م س|ر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

774865 لمشتـــولي|لرحمن |لرحمن محمود عبــــد |ر عبــــد |من زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

75|547 ى عليوه|رق ج|محمد ط د حسني  ره بــــور سعيد|تـــج

5|39|3 د|لجو|مه عبــــد عبــــد |ء محمد سل|آل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|7675 ن فوزى حسن|م رمض|سل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|256o حمد|لسيد |رق عىل |ط| رؤي |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

324823 هلل|لسيد عبــــد|هيم |بــــر|حمد | ن|تـــربــــيتـــ حلو

853745 لسميع|لكريم عبــــد|لد عبــــد|طمه خ|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

698|63 رى ضيف|لهو|ر عىل محمد |من لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

6o4||7 هيم لطفى|بــــر|لعزيز |عبــــد| محمد رض |بــــ طنط|د|

35|8o3 حمد|بــــو|هدير يىح سيد عبــــد ربــــه  ى شمس|د| بــــ عي 

826876 ي |محمد عبــــد
حمد|هلل مصطفى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o4572 لحسيبــــ محمد عرفتـــ|معتـــز صبــــىح عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

478229 دل محمود محمد منصور|ريم ع سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

447386 ى|منتـــ  ي محمود محمد حسني 
هلل مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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27o8|7 وي|لرخ|حمد |منيه يحن  | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o2557 حمد |هيم |بــــر|هدى عدل  ج|طبــــ سوه

6o3724 محمد مسعد محمد يوسف لمنصوره|ره |تـــج

3o|24 لمغنى|دل محمد عبــــد|مروه ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69567o لحميد يونس|لحميد عبــــد |ل فتـــىح عبــــد |بــــتـــه| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

337936 ج|يمن زغلول محمد فر|محمد  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس

7|5996 م|لسل|حمد عبــــد |رق نشأتـــ |ط لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

495374 لديبــــ|هلل محروس |حمد عبــــد|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|66335 ن|لمجيد رمض|نور عبــــد |محمود  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

25769o بــــيشوى جميل رزق سعد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

452262 لمجيد|لجليل عبــــد |لحليم عبــــد |حمد عبــــد | ضتـــ ج بــــنى سويف|ري/رض |ل|كليتـــ علوم 

639337 ن محمد محمد|مرفتـــ عمر عثــــم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|7o|5 ى ك| فرحه رض مل|حسي  طبــــ بــــيطرى دمنهور

497277 ف ر|م |ريه يف|فتـــ |رسر لشر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

358o8 زينبــــ عىل ممدوح محمد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

53446| لمعبــــود طه|ن عبــــد |هلل محمد شعبــــ|لمعتـــز بــــ| ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

849542 خلود منصور سعيد حسن لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

9244|7 حمد  |هلل محمود محمد |عبــــد ج|علوم سوه

4o5977 ى |لسيد حس|حبــــيبــــه  عيل معوض|سم|ني  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

778793 حمد محمود عفيفى|ء محمد |ل| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4o4o89 لسيد حسن غنيم|دل |لسيد ع| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

258856 لمقصود|لحديد عبــــد|بــــو|حمد محمود | ى شمس طبــــ عي 

853399 ى تـــ مرزوق مجىلي|شح| مي  حقوق بــــنى سويف

6o7553 لمرىس|لسعيد |أحمد محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2862o3 ن عىل يوسف خليل|رمض| عل ن|حقوق حلو

8529|| ى ي محمد حسي 
ى مصطفى حسي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

| |لمنى
لجديدتـــ

779|7o هيم عىل عطيه|بــــر|هيم يشى |بــــر| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

763285 ل محمد|لع|ندى عىل عىل عبــــد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى
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67885 لح جوده عىل عىل|ص لفيوم|بــــ |د|

92|257 حمد |س محمد |هيم عبــــ|بــــر| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

8685|3 هيم|بــــر|محمد يوسف محمد  ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

865248 بــــ محمد|لوه|لح محمد عبــــد|ص |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

767987 ى رفعتـــ محمد |ي ى|سمي  حمد حسي  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|24728 لوكيل|حمد حسن |محمد محمد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

6o7262 بــــو حسن|س |م عبــــ|ء س|ول |بــــ طنط|د|

6766|o |زق |لر|ورى عبــــد |لمغ|رق محمد |ن ط|يم|
م|لشلق

لمنصوره|حقوق 

6o|337 ر محمد بــــدر|لستـــ|ء محمد عبــــد|لشيم| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85||29 مل|لك|ل حسن عبــــد|محمد جم صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

355223 ن حموده|ء محمد سليم|شيم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

363494 سم|لق|بــــو |هيم خليفه |بــــر|منى  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

268|9 حمد|شور |حمد ع|ر |من ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

489783 ن أحمد|تـــه عثــــم|آيه محروس شح |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

2665|4 ه سمي  محمود عبــــد| لعزيز|مي  |بــــ بــــنه|د|

76728o ى مغربــــى حج|يوسف عبــــ بــــ|س حسي  لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

6o476 تـــ|سيد طلعتـــ سيد عرف صيدله بــــنى سويف

2|863o ريوس|دل بــــولس مك|ندى ع|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

63|795 ن|لد محمد رمض|ء خ|هن زيق|لزق|حقوق 

2|5238 عيل|سم|حمد |لد |ن خ|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|2||73 لسميع|حمد محمد عىلي عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

34|76 در|لق|بــــ عىل عبــــد |لوه|عبــــد  | لي|د ن|ضتـــ حلو|علوم ري

29462 بــــ|لوه|محمود مجدي فتـــىحي عبــــد  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

35734o لعزبــــ|ل |ل جودتـــ هل|محمد جم |ره بــــنه|تـــج

3354|3 رس عىل حسن|منيتـــ ي| ى شمس|تـــج ره عي 

9|5949 حمد محمد مصطفى سليم | ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

792658 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد | دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

638|66 يف عىل محمد|ي ى محمد رسر سمي  زيق|لزق|بــــ |د|
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625387 ج|يوسف محمد حسينى محمد يوسف حج ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

457543 ن رجبــــ محمد قطبــــ زعلوك|يم| ط|ر دمي|ثــــ|

8|366| ي ربــــيع عىلي محمد
لبــــنى ي|بــــ |د|

|لمنى

254|54 لربــــيع|طف غريبــــ يوسف |محمود ع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

49466o ن محمد عبــــيدتـــ|حمد عثــــم| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

49|3|8 لد عىل سيف|دن خ|ش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8254o2 ي |شيم
حمد محمد|ء حبــــيسر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

525|25 مد مصطفى|س ح|دين حسن عبــــ|ن سكندريه|ل|هندستـــ 

|44339 ف نجدى عبــــد |عمر  |لبــــ|رسر
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

789o26 لكريم|هلل محمد عبــــد|حمد عبــــد |مريم  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|48356 م|لسل|هلل سعيد محمد عبــــد |منتـــ  هره|لق|بــــ |د|

6o6655 هد ظهر|يمن عىل مج|حمد | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|45|82 هيم|بــــر|ء محمود |محمود عل هره|لق|ره |تـــج

699oo3 لشيوى|هيم عليوه |بــــر|هيم محمود |بــــر| ى شمس طبــــ عي 

|26689 وق محسن عبــــد  لدين|بــــ |هلل محمود شه|رسر ى شمس هندستـــ عي 

489578 ز|لمجيد فو|مريم محمود أحمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

275564 ى عبــــد|محمود مجدى  لحليم|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5|o444 يف مصطفى محروس  ي |لص|رسر
ى
عيل|سم|ق ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

|3424 ي|ر
هيم|بــــر|حمد |مجدى | ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|7o84 ح فكرى جرس |صل| ند|ر سيوط|بــــ |د|

|37938 ى|عيل حس|سم|محمد محمود  ني  ن|بــــ حلو|د|

4322|6 لشنشورى|ن |يه محمد رمض| ي صىح طنط
|معهد فنى

45|487 |هيم |بــــر|حمد |لد |حمد خ|
ى
لمنوق ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|38o73 لس  بــــ موريس ذىك|يه|كي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|878o بــــر عىل|ن مصطفى ج|مرو هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

4|445| زى طه محمد تـــرىك|ء حج|أل |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

33265o هيم|بــــر|لعزيز محمد |ح عبــــد|ن صل|يم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

45o765 لوكيل|ن |ئى سعد سليم|م| |بــــ طنط|د|

336o45 يمن عوض موىس| |رين|م ى شمس|تـــج ره عي 

426o6 ء سيد فوزى سيد محمد|بــــه ن|تـــربــــيتـــ حلو
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43954o دريس|ح |لفتـــ|ريم محمد فتـــىحي عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

775o72 هلل|حمد عبــــد|لسيد |بــــ |لوه|يه عبــــد | زيق |لزق|تـــمريض 

47798o لحفنى|لحميد |د عبــــد |دهم عم| سكندريه|ل|ره |تـــج

8|3o2 ي|ر
ه|لل|طه حمدى عبــــد | ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|239o لعويدى|مد |محمد فوزى ح هره|لق|ن |سن|طبــــ 

2589|| لشتـــله|بــــ محمد مشحوتـــ محمد |يه| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5|63|7 ى  ى حسي  م|لش|رحمتـــ محمد حسي  عه دمنهور|زر

2233|6 مد|عىل محمد مصطفى ح كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2|47o9 هيم|بــــر|مريم محمد حسنى  هره|لق|حقوق 

475399 حمد سعد محمود|ن |رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|437o8 ل محمود محمد|منه جم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68729| ى |ي هد|هيم مج|بــــر|لسيد |سمي  لمنصوره|بــــ |د|

4o6259 بــــ|لخش|ه فرج |لل|ر محمد عبــــد |من تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

533549 م|لنظ|لعزيز |بــــ محمد متـــول عبــــد |رح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33o|84 رس محمد حسن عزبــــ رسور|ر ي|من |نوعيتـــ بــــنه

453774 عمرو حسن نرص حسن محمد لشيخ|هندستـــ كفر 

32o27 م|ء حسن عز|حمد عل| ى شمس هندستـــ عي 

9|24| شم مصطفى سعد|يه ه| لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

65967 متـــ حمدي عيد محمد|س| زيق|لزق|حقوق 

787536 لح|سم ص|هيم يشى محمد ق|بــــر| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4o4o98 ى ى محمد حسي  ى ممدوح حسي  حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|72226 منى سيد رجبــــ سيد |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

3563|8 ف محمد عبــــد| تـــ|لشح|لمقصود |رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

492593 رى حسن|هيم بــــش|بــــر|لرحمن |عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4o3476 ح|حمد مصبــــ|تـــسنيم محمد تـــوفيق  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45563 ض|لعزيز ري|لدين عبــــد|د|كريم عم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

98595 دى محمود|له|ن أحمد عبــــد |نوره لمنصوره|حقوق 

48|928 هيم|بــــر|لسيد محمد |حمد حسن |لرحمن |عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

683958 لدين|ن نور |لد محمد رمض|خ لمنصوره|حقوق 
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254593 ى ن ى عبــــ|حسي  س|رص حسي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|77394 ئيل سبــــع|بــــطرس موريس ميخ ى شمس حقوق عي 

89|6|6 لحفيظ عىلي |ل عبــــد|مه جم|س| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

643323 هيم محمد|بــــر|م محمد محمد |حس زيق|لزق|ره |تـــج

86455| هيم|بــــر|مل |دي ك|له|حمد عبــــد| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

83863 زى|كر مغ|ن ش|بــــر رمض|ص ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

87588o خنوخ صموئيل |يس |ستـــيفن غ سيوط|صيدلتـــ 

888634 بــــر |حمد ج|بــــر |هد ج|ن سيوط|بــــ |د|

4|3898 بــــ|لق محمد خط|لخ|محمود عبــــد |ره طنط|تـــج

539|2| د|ن حم|دل عثــــم|حمد ع| بــــ دمنهور|د|

84o79| ي عيسي|لر|لسيد عبــــد|بــــ |رح
ضى ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

26|379 لسيد عطيه|حمد |لد |رفيده خ ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

545984 ن فرغىل|ل رمض|لد كم|محمد خ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|3o8|9 تـــه|ن شح|كريم خليل سليم هره|لق|حقوق 

6637| ئل وصفى بــــرسوم|ركو و|م تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

9o5482 ي
هر |لط|حد |لو|فيصل عبــــد| دئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

45699 ح|ن عبــــده ضي|هيم سليم|بــــر|طمه |ف ى شمس| لسن عي 

359567 حمد عىل|سحر حمدى  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

3|3|26 يشى محمد محمد| سه |ره بــــنه|تـــج

429659 ف ح|حمد | ى|مد ش|رسر هي  |تـــربــــيتـــ طنط

359|32 بــــوزيد|محمد حسنى حسن  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5o|44| هيم محمود|بــــر|هلل محمود |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2624|6 ئى محمد وهبــــه|حمد ه| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

5|6843 هيم بــــسيوئى|بــــر|ح |لفتـــ|آيه عبــــد معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

267|o5 لحميد مصطفى|ر عبــــد|م مختـــ|ريه |بــــ بــــنه|د|

767938 يمنى مدحتـــ سعيد محمد لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

764|5| عيل|سم|ن محمد عىل عىلي |نوره لمنصوره|حقوق 

5o388| ي |د ر|زي
د|لجو|لسيد عبــــد |ضى سكندريه|ل|طبــــ 

462848 محمد محمود محمود جبــــر| دين ج|بــــ سوه|د|

448o84 شم|ع ه|لسبــــ|ل |حمد جل|خلود  سكندريه|ل|بــــ |د|
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7o98|7 ع|لرف|لسيد |ء طه عبــــده عىل |ل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

354|24 ي عبــــد|عزيزتـــ ع
لحميد|دل مصطفى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

23o2|3 لرحيم محمد سليم|لد عبــــد|دى خ|ش لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

77o775 ى حس وى|لحمل|حمد |م حسن |حني  زيق|لزق|ره |تـــج

895|45 لرحمن |س عبــــد|لسيد عبــــ|محمود  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

6|4529 ه|له|هند عىل محمد  دى عمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

844o5o حمد معبــــد|محمد سعيد  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

2|2||5 حمد فهىم فرج|يوسف  ى شمس حقوق عي 

35o894 لرحمن فهىمي|مريم حسن عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

639||2 لحميد رستـــم سليم|لد عبــــد|لحميد خ|عبــــد زيق|لزق|صيدله 

864o|2 ىطي محمد|لع|طف عبــــد|حمد ع| ي للفن|
|دق قن|لفنى

88|998 رثــــ |لو|لحميد عبــــد|رثــــ عبــــد|لح|محمد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

535943 دمحمد|ن مر|ء محمد رمض|إرس عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7oo|56 هيم محمد|بــــر|ء محمد |رس| لمنصوره|بــــ |د|

349o6 لحميد|حمد محمد سعيد عبــــد | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8485o2 ى|لرؤوف سليم|بــــ عبــــد| رح ن حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

334967 صم مصطفى عبــــده|هدير ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

32||o5 ن حسن سعيد حسن|مرو سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

69|265 ندى محسن خليل حشيش لمنصوره|علوم 

6o44| حمد عىل|رق عىل |ط بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

86384| عىلي صبــــري عىلي جرمون دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4o95|| ل|لمجيد هل|ن عبــــد |محمود ربــــيع محمد حس ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

4|5o7| هيم محربــــ|بــــر|رحمه محمد سعد  سكندريه|ل|بــــ |د|

5o7423 ى |ي ف جل|سمي  حمد|ل |رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

326927 ى ط|ي عيل|سم|رق محمو د |سمي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

234543 لدين سيد سيد منصور|مصطفى مىح  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|55572 زى محمد|لد مغ|سلىم خ ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5o7|4| ى ع ش|لري|ش |لري|حمد |دل |رني  سكندريه|ل|صيدله 

76o947 تـــفى محسن محمد عوض ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

765552 ىط|لع|لسيد عبــــد |عمر يىح  هندستـــ بــــور سعيد
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66274 لعليم محمد|ن عبــــد |حمد شعبــــ|كريم  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|8||9 دى|له|محمد حسن محمد عبــــد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

284||| مد محمد|حمد ح|لرحمن |عبــــد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

8o8793 ى|محمد جم ل عزتـــ يسي  ي|هندستـــ 
|لمنى

2564|7 م|محمد محمود محمد عل ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

69542o طمه منصور محمود منصور عوض|ف لمنصوره|بــــ |د|

7o798o دى|س ش|لعبــــ|بــــو|هيم |بــــر|لسيد |لسيد لطفى | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

68o989 هيم يونس محمد|بــــر|محمد  لمنصوره|بــــ |د|

327862 هلل|لم عبــــد|يمن س|لدين |ل |كم |حقوق بــــنه

8o977o لسيد|حمد |ل ربــــيع |يه محمد جم| ي|علوم 
|لمنى

6o4639 هد|هد سعد مج|يه مج| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

823|9 محمود مصطفى محمد محمد لمنصوره|حقوق 

5267|8 هلل|هلل محمود فتـــح |لرحمن فتـــح |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4682 رق محمود زىك محمود|فرح ط ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

56325 ى حمدى عبــــد | حمد عىل|لمعبــــود |لحسي  حقوق بــــنى سويف

4|5876 لسيد|لسيد عىل |م |هلل عص|منه  سكندريه|ل|حقوق 

2o|3o حمد|لرحمن محمود فتـــىح |عبــــد  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

343234 م خضي |م|لنبــــى |ن محمد عبــــد|يم| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

523879 لمول|حمد سعد خليفه عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|9625 ي عىل|لش|ل عبــــد|مصطفى جم
ى
ق ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 

رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

4oo9|| هد|مج| لنج|بــــو |ل محمد محمد |ء جم|صف سكندريه|ل|ره |تـــج

5|6o22 لسيد محمد حسن|د عىلي |جه ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

2577o7 للـه| لق سعيد عط|لخ|مؤمن عبــــد شمون|نوعيتـــ 

6255o4 للطيف بــــدر|رضوى محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

|6o438 حمد|محمد مجدى محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

439|54 ى |ن محمد إبــــر|نوره لشلبــــي|هيم أمي  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

8979o8 شور محمد لطفى عىل |ع ج|هندستـــ سوه

46o845 لح|عيل ص|سم|حمد محمد |ء |ول |علوم طنط

4296o2 يف  مر|هيم محمد ع|بــــر|محمد رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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92o576 حمد محمود |رك |ن مبــــ|سوز ج|بــــ سوه|د|

354545 هلل|حمد محمد عبــــد|بــــسمتـــ محمد  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

9|85|9 لح |ن حسن محمد ص|نوره سيوط|حقوق 

434274 ل|لمعىط هل|م عبــــد|لسل|زينبــــ عىل عبــــد ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

42|7|5 هيم رزق|بــــر|لسيد شفيق |ء |رس| سكندريه|ل|صيدله 

43o62o ل عمر|لع|م عبــــد |لسل|هيم عبــــد |بــــر|ء |سم| |ره طنط|تـــج

79922 لليثــــى|ن |لرحمن محمد محمد سليم|عبــــد ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

23899 لمرل|رق زىك عىل |محمد ط ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

82542 زق|لر|م عمر محمد عبــــد |حس ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

2|8oo2 متـــ|د سل|د رفعتـــ ج|رفعتـــ ج دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

54782| لدين بــــيوم|ح |حمد حمدى صل| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

842386 لنبــــي محمد حسن|ء عبــــد|لشيم| دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

|753|2 دير|بــــ|رتـــ حلىم نجيبــــ |م ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

44593o ن|بــــر عىل سليم|لسيد ج|مصطفى  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

9|5858 مع |م محمد ج|محمد س ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

9|o4o8 لسيد رشدى |حمد يسن | ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

622o99 لرمىل|ل أحمد محمد |هبــــه جم ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

35|256 يم|ش غن|لدمرد|لرحمن |محمد ربــــيع عبــــد سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

637696 لعظيم محمد|لعظيم محمد عبــــد |ء عبــــد |إرس زيق|لزق|صيدله 

699885 ن|لمنىح  سليم|ن |لمنىح  سليم|جد |م هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8o8572 ن حسن|سلط| نور رض ره بــــنى سويف|تـــج

734|3 حمد محمود سعيد| |لي|د لفيوم|بــــ |د|

68|562 م|هلل محمود محمد سل|محمد عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

37549 د|رضوى سيد محمود ج هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68o447 حمد طه محمد|محمد طه  لمنصوره|هندستـــ 

2948|6 حمد|لحليم مرىس |ن عبــــد|نوره ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

46468o بــــ عيس|زينبــــ محمد شلبــــى دي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o2486 ح|لسو|حمد |ء محمد حسن |رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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5o28o8 حمد محمد|بــــر سيد |حمد ج|منيه | سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

3oo388 ي|محمود حس
م يىح عىل عفيفى دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|

لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

77|3|6 يض|لبــــ|د محمد محمد محمود |سع زيق|لزق|بــــ |د|

778334 لحميد|ل حسن عبــــد|كريم جم  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

3|424 لمنعم فرغىل|حمد محمد عبــــد |تـــفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

24|38o لسيد معوض محمد|د |عم ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

627993 عيل|سم|كريم جودتـــ محروس  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

|35928 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد |مل عبــــد | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|5o85| ء عىل سعد عىل|ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7644|9 ي ح|محمد حس
لم|حمد س|مد |م حسنى ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

882||6 |  نوبــــ مجدى نجيبــــ لوق|بــــ| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

656|5 لم|ل محمد فرج س|ء جم|دع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

35o59 لسيد|حمد محمد |محمد  بــــ بــــنى سويف|د|

837|9| هيم عىلي|بــــر|ء محسن |سم| |نوعيتـــ فنيه قن

243|33 مه حفنى|محمود رجبــــ سل ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

463726 لمقصود|ل محمود محمد عبــــد|م| لشيخ|طبــــ كفر 

878|63 مه خلف  |جد سل|مريم م سيوط|تـــربــــيتـــ 

23536 محمود محمد محمود محمد عىل ى شمس|تـــج ره عي 

235358 طلبــــه مبــــروك| د رض|زي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

539|87 جه|لخو|لسيد |حمد محمد |ن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|76o3 لشيىمي|حمد عىل |عىل  ن|هندستـــ حلو

||5o87 وز محسن رسىم عبــــد  لعزيز|في  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4|6494 ى|لعزيز |بــــر عبــــد|شعيبــــ ص ى لعجي  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

32|29 م بــــدوى محمد سيد|بــــس هره|لق|ره |تـــج

|47624 ع|عيل رف|سم|هلل محمد سيد |عبــــد  هره|لق|عه |زر

373926 لم محمود ذىك|طمتـــ س|ف |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

9o66o6 يمن نسيم تـــوفيق | |ر|ي ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7865|2 ى محمد  لسيد محمد يونس|نرمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o82o8 لصمد حسن|حمد عبــــد|ء |شيم ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى
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6939o8 هيم|بــــر|لعوضى |لدين محمد |م |عمرو حس لمنصوره|بــــ |د|

2|3864 مه عىل حسن|س|د |زي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o68o| لفرخ|هيم |بــــر|لمحسن |محمد عبــــد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|25348 هيم جرجس|بــــر|ميل |م |بــــر| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

29|766 ر|ر حسن مختـــ|مريم مختـــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4557oo لملك جرجس|دق عبــــد|سيمون سعيد ص سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

5|56|2 د فوزى موىس سعد|مريم عم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

879o54 ضى |لعظيم ر|رس عبــــد|محمد ي ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

73993 مل|مل محمد ك|مروه ك لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4983|8 ى خط|ن أحمد |ندى شعبــــ بــــ|مي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

985|o لمجيد|هر عبــــد |لظ|حمد محمود عبــــد | لفيوم|حقوق 

235767 ى  هيم حسن عىل|بــــر|حبــــيبــــه حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

684792 حمد بــــدير حمزه|ء |دع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

96283 حمد|متـــ |مصطفى محمد سل لمنصوره|حقوق 

784o| بــــر|يه سيد محمد ج| هره|لق|حقوق 

22272 ل عىل محمود|عمر كم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6774oo ى|لمنعم عىل حسن ج|لد عبــــد |لمنعم خ|عبــــد  هي  لمنصوره|حقوق 

862382 ى|د |نه حمد بــــكي  حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

27o8oo لسيد|هيم |بــــر|هند عيد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

699736 هلل عطيه سعد|رق عبــــد |م ط|حل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6|46|3 فظ|لح|ح عبــــد|لفتـــ|ن عبــــد|هبــــه سليم لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

7o9837 ى|جح ع|ء ن|دع شور محمد عوضي  لمنصوره|ره |تـــج

4884o6 ي |ه
ى مصطفى لسيد محمود|شم حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

334oo لمغربــــي|ح |لفتـــ|يمن عبــــد | |عل هره|لق|هندستـــ 

769|o4 ن|ن جحرود سليم|ندى سليم ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

34642| لح|لدين محمد ص|ل |رحمتـــ جم وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

76|337 رون|لعزيز محمود حسن ه|د محمد عبــــد |زي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|326|o هر فهىم|نه مجدى ز|هيل ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

288o9| حمد|م حسن |يمن سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

783466 ه محمد عبــــد | ى|مي  لمنعم محمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|67|6 بــــينى|د |ئل محمد فؤ|م و لشر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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27|26| لم|حمد س|لحميد |لمنعم عبــــد |عبــــد| دين ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|35|6o حمد|يوسف قدرى محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

683395 ي
ل|لفض|مه رزق عىل |سل| دئى لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

5248|8 ى ئيل رزق|دل وهيبــــ ميخ|ع| مي  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

5|9295 بــــو سعديه|لرحيم |دل محمد عبــــد |آيه ع تـــمريض دمنهور

84997| لحميد محمد|جر حمدي عبــــد|ه ي صىح 
سيوط|معهد فنى

26433 لح محمود|رس ص|رق ف|ط ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

2726oo هلل عبــــدربــــه|كريم محمد عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ 

69294o تـــربــــى|ل|لسيد |سعد مهيبــــ سعد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

44|34| ى|محمد صبــــىحي محمود عثــــم ن حسني  لشيخ|تـــمريض كفر 

327359 لسيد|لدين صبــــىح |بــــ |طمتـــ شه|ف ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

83987 در|لق|مل عبــــد|در ك|لق|ل عبــــد|كم ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

86869 لسميع|لحكيم جوده عبــــد|محمود عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7626o9 ج|ج عىل حج|لرحمن عىل حج|عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

25434| ى |ي دى|لبــــغد|كرم محمد |سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

7438o ن عىل|ء رمض|لد عل|خ هره|لق|ره |تـــج

4oo823 ى|حمد عبــــيدتـــ ش|لدين |بــــ |شه هي  سكندريه|ل|ره |تـــج

5o556o بــــوبــــكر عمر عىل عمر|محمد  سيوط|عه |زر

4|59|4 ى كم ر|ل محمد نو|هبــــه خي  |حقوق طنط

2|4837 حمد خليفه|حمد سمي  سيد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

272759 حمد رفعتـــ عبــــدربــــه| |دين دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|7|225 لمعىطي محمد|لرحمن عبــــد |هيم عبــــد |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

78|94| ى |ي عيل|سم|حمد |لسيد |حمد |سمي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

348369 س جنيدي|ء محمد جنيدي عبــــ|ل| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

43o52| ف |نوره بــــ|لتـــو|لسيد عىلي عبــــد |ن أرسر |ره طنط|تـــج

7o326o وى|لكحل|حمد محمد |روق |ئى  ف|ن ه|يم| زيق|لزق|صيدله 

243o3o م|حمد سل|بــــ محمد |لتـــو|لد عبــــد|خ ى شمس| لسن عي 

4|2844 لشهيد|ر عبــــد |يز حكيم مق|دين ف|ن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

887356 ن |لرحيم سليم|ل عبــــد|ميه جم|س سيوط|ره |تـــج
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75o8|7 ى د|حمد حسن |مصطفى  ود|مي  هندستـــ بــــور سعيد

2598|4 ء عىل محمد منصور|شيم تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o5|52 ف فوزى عبــــد|عمرو  زق|لر|رسر سكندريه|ل|حقوق 

482829 رتـــ|لسيد عم|حمد محمود |تـــفى عمرو  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

889559 ن |بــــ سليم|حمد حج|ديه |ن سيوط|بــــ |د|

39|42 ن|لنبــــى عىل عمر|عبــــد| عل تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

344455 لنبــــوى سعيد|محمد سعيد محمد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4|4254 حمد طه|لد محمد |دتـــ خ|مي |تـــربــــيتـــ طنط

792o72 ن|هلل متـــول دهش|بــــ عبــــد|يه| |ند زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

78o3|8 ج  مصطفى محمد|يه ن| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

66|o2 حمد محمد|محمد محمود  لفيوم|عه |زر

76853| لمشد|عىل محمد عىل  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

774678 هيم صقر|بــــر|ده يوسف محمد |ندى حم هره|لق|ج طبــــيع |عل

3|58o8 حمد حسن|ن مهيد |يم| هره|لق|بــــ |د|

25|284 يف سعيد نرص محمود رسر تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

238853 ن محمد محمود محمد|نوره ى شمس|زر عه عي 

855||| هلل|مرفتـــ مىحي حلىمي عبــــد حقوق بــــنى سويف

863267 ن|ح محمود شعبــــ|كريم صل ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

356536 وى|لشعر|هيم مصطفى |بــــر|روق |ف| رن ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

445844 ى عبــــد ى ثــــروتـــ حسي  لموجود محمد|حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

8|2459 ل رجبــــ مندي سيد|م| ي|بــــ |د|
|لمنى

776792 هيم|بــــر|لرحمن |لرحمن عبــــد |يه عبــــد | ى شمس طبــــ عي 

26555o بــــوزيد|ح |لفتـــ|م عىل عبــــد |يوسف عص ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

8898|9 مر |لنظي  ع|حمد عىل عبــــد| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

|3|o|o ن|لرحمن سعيد لطفى مصلىح سليم|عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

7o5335 لسيد|لرحيم |لسيد عبــــد |حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42o46 لحنفى محمد|م |ء هش|لزهر|طمه |ف تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

|23|44 ف |بــــسنتـــ  هيم يوسف|بــــر|رسر ى شمس طبــــ عي 

4o2854 هيم حسونه|بــــر|أيه حسونه  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

326862 س|رق سيد عبــــ|رتـــ ط|س ى شمس حقوق عي 
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35757o ف | فظ حسن|حمد ح|رسر زيق|لزق|صيدله 

785947 لعزيز محمد|للطيف عبــــد |محمد حمدى عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

268348 لد محمود نرص|عىل خ لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8333o| حمد يوسف محمود|يوسف  دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

5|9824 لسعدئى|هيم |ل إبــــر|أمنيتـــ جم طبــــ بــــيطرى دمنهور

2|999| ن|ن رسح|هلل زيد|م عبــــد|بــــسنتـــ عص وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

757o83 ود|ود حسن عىل د|ء د|لحسن| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

3|92o7 يف محمد | رف|لع|منيتـــ رسر ى شمس حقوق عي 

59|25 ء رزق فكري تـــوفيق|عل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|6||6| زق|لر|م عبــــد |م|رق |مريم ط لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9o9333 بــــوزيد |م محمد |ر عص|من ج|بــــ سوه|د|

752658 ف |عىل  حمد|لسيد |رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

53|58  محمد|لبــــ|ده يىحي عبــــد |حم
ى
ق طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

|76623 لمنعم|ن عبــــد |ئى محمد شعبــــ|م| ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

8o86|2 ئيل|وي ميخ|كرم روسل بــــبــــ| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

79oo35 تـــه حسن عىلي|حمد شح|عمر  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

32927o ن|لد محمد حمد عرم|رتـــ خ|س عه مشتـــهر|زر

24||5| مر|حمد ع|م فريد |محمد هش تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

5o73|5 ز|لسيد محمود در|رس |ره ي|س لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

428338 لم أبــــونوح|لم محمد س|ء س|رس| |عه طنط|زر

699964 م مصطفى منصور|ئى س|ه ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

|57|77 لحكم عيس عىل|بــــسمه عبــــد  ى شمس| لسن عي 

528628 حسن عىلي حسن أحمد كحله ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

9o3942 ل |لعزيز جل|طف عبــــد|ندى ع تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

475764 وي|جورج يوسف مخيمر تـــسع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|292|9 ى  ى|بــــو |محمد حسي  لحمد حسي  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

485423 ى عىل  هيم عىل|بــــر|حبــــيبــــتـــ حسي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

45|o|5 لغنى فودتـــ|حمد عليوتـــ عبــــد | |حقوق طنط
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287489 م|م|ل|لسيد |لمنصف |لمنصف محمد عبــــد|عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

349o5| ل|حمد عىلي كم|ندي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|43o8 هيم رسور|بــــر| |ء رض|إرس |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

86|8o6 لمجد عىلي|بــــو|جر سعيد |ه ي للفن|
|دق قن|لفنى

2|4493 لصبــــور محمد|ح عبــــد|دهم صل| ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

35|548 ع|لرف|ر |دل مختـــ|ح ع|صل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4o566o لعزيز|لعزيز محمد عبــــد |ره عبــــد |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3697| ف |بــــيشوى  ويرس|سعد س|رسر |ره بــــنه|تـــج

444593 ه محمد محمد محمد محمد رسر بــــى|أمي  لشيخ|عه كفر |زر

2o|3| لعزيز|م عبــــد |لرحمن ممدوح عز|عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

324|72 م محمد|م|طف |عمر ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

49848| ف عبــــد |من عثــــ خرصى|لبــــ|ر عبــــد |لستـــ|ر أرسر ره دمنهور|تـــج

6o5469 ئيل|هر قديس ميخ|مكرم ز| رين|م لمنصوره|بــــ |د|

835468 ء عىلي حسن عىلي|رس| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

773582 ء جعفر فتـــوح فتـــيح|سم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

699686 لمتـــول|لعزبــــ |ن |ئى رمض|م| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

236857 هيم|بــــر|رى |لبــــ|طمه محمد عمر عبــــد|ف هره|لق|هندستـــ 

848825 لمحسن|لمرىسي محمود عبــــد|محمود  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

27284o محمد| لصف|بــــو |ن محمد |رو ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

2o524 هلل|حمد عبــــد |حمد عمر | هره|لق|عه |زر

62922| لحميد|م مصطفى عبــــد|سل|نسمه  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

46798 ود|درس عطيه د|سيمون تـــ ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|44765 هيم|بــــر|هر |لظ|رضوي ممدوح عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

4o8979 ىس|لشبــــ|ح مصطفى |ء مصبــــ|عمرو عل عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

25355| هلل|لمنعم عبــــد|لد عبــــد|ن خ|يم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

8|9388 ي ع|م يبــــي|دل رشدي عج|ج  ره بــــنى سويف|تـــج

67588 لحميد|يمن محمد عبــــد | |سم لفيوم|بــــ |د|

675884 ل|لع|لحليم عبــــد |لسعيد عبــــد |حمد |ن |حن لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2|6668 لعوضى|در |لق|حمد عبــــد |يمن |مه |س| هره|لق|ره |تـــج
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482o8| حمد محمود|محمود محمد محمود  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

64o689 ف محمد حسينى محمد |ن |سلط لمتـــيم|رسر زيق|لزق|علوم 

627|9o مر|م منيبــــ متـــول ع زيق|لزق|حقوق 

677785 ى عبــــد | هلل|فظ عوض عبــــد |لح|لسيد عوضي  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

6|8522 |لمو|مر رجبــــ |رحمه ع
ى
ق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

24726o هيم بــــيبــــرس|بــــر|در |لق|حمد محمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|32558 در|لق|هلل محمد محمود عبــــد |منتـــ  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6|2|oo لروينى|لكريم |لغنى عبــــد |حمد عبــــد | لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

843o64 م ربــــيع|لسل|يه محمد عبــــد| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|53o48 لعليم|حمد عبــــد |رق |حمد ط| ن|هندستـــ حلو

|4543o مه مرىسي|ل سل|حمد جم| هره|لق|ره |تـــج

23866o لق|لخ|عمرو محمود عبــــد| ن|د سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5245|o لكريم|محمد مصطفى فهيم مصطفى عبــــد ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

|7|2o4 محمد محمد عىل محمد زلطه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|o365 هيم|بــــر|لعزيز |طه محمد عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

778523 ح حلىم محمد|عمرو صل زيق|لزق|بــــ |د|

4326o3 ج |ر خف|لغف|ر محمد عبــــد |لغف|رهف عبــــد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

438o66 منصور فتـــىح عىل مطر| ر|ي لشيخ|تـــمريض كفر 

456569 حد|لو|ر عبــــد|لغف|عنتـــر محمد فتـــىح عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9||4|2 بــــر |لج|ن عبــــد|لرحمن مجدى سليم|عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

64o26o بــــور|هيم خ|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|مريم  زيق|لزق|هندستـــ 

22|o65 تـــ|حمد سيد شح|سمر  ن|بــــ حلو|د|

7634o6 بــــوعيس|حمد عىل |هيم |بــــر|سلىم  هندستـــ بــــور سعيد

8|93o3 ي غ| لسيد|هلل عبــــد|لي عبــــد|نىح  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7oo352 محمد عوئى مصطفى عىل موىس ن|طبــــ حلو

492572 قرع|ل|هلل |ح عبــــد|لفتـــ|سعيد مبــــروك عبــــد ره دمنهور|تـــج

4|974o لسيد حسن عىل|ء |محمد عل لشيخ|ره كفر |تـــج

6|5558 لح|م حسن ص|سل|م |سل| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

9|6922 حمد |مريم مصطفى محمد  سيوط|حقوق 

9o588| لحميد |رص حنفى عبــــد|لن|حمد عبــــد| ج|صيدلتـــ سوه
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767o25 يش عىل|يوسف محمد مسلم ع ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

229778 در محمد عوض|لق|كريم سند عبــــد رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

42|562 هلل|لسيد محمد ضيف |سعد |منيه | |ره طنط|تـــج

82oo83 فظ|حمد ح|م |يه عص| ي|بــــ |د|
|لمنى

|3|342 هيم محمد محمد نصي |بــــر|محمد محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7|7o46 حمد عىل متـــول مصطفى| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

84322o ي ح|رس|
وي|زم قن|ء مصطفى ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

|48443 لسميع|دق عبــــد |لص|حمد عبــــد |د |جه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|4|24 ر نصي |رق محمد مختـــ|محمد ط هره|لق|حقوق 

637328 بــــ|لسيد كس|حمد |حمد |تـــسنيم  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

465|5o عىل سعيد عىل عىل عقدتـــ |حقوق طنط

879o44 لحكيم عىل  |ء محمد عبــــد|سم| سيوط|حقوق 

373595 معوض| نوبــــ معوض حن|بــــ| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

32772 هيم مصطفى|بــــر|ل مصطفى |بــــل ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

444|65 ن|هيم يوسف سود|بــــر|محمد  سكندريه|ل|طبــــ 

3578|2 ف عبــــد|ئى |م| لسيد|لعزيز |رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8|845 لسيد محمد|حمد |تـــيسي   |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8755|2 ل قطبــــ |ل جل|ل جم|جل سيوط|تـــربــــيتـــ 

839659 ي رمض|حمد |محمد 
ن|لحسنى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

285247 لسعود|بــــو|طرتـــ | محمد مصطفى بــــخ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

476358 لرحيم محمد|هيم محمد عبــــد|بــــر|محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

8|6898 شد|نجوي خلف سميح ر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

226643 ر|م عزتـــ مختـــ|حمد عص| هره|لق|هندستـــ 

3o555 در|لق|لدين محمد عبــــد |ء|ن عل|يم| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

626829 هلل|نيس رزق |ئى |ندى ه|س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

697925 تـــ|هيم فرح|بــــر|بــــ |لوه|نىح  عبــــد | لمنصوره|طبــــ 

|699o زق صديق|لر|مه عبــــد |س|ء |رس| ى شمس هندستـــ عي 

84|59o حمد|مل |لرسول ك|ن عبــــد|نوره ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى
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4446oo حمد عبــــيه|حمد محمد |ن |يم| لشيخ|طبــــ كفر 

844697 حمد|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|ء عبــــد|شيم ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

3552o لزينى|هيم حنفى |بــــر|محمد عبــــده  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|7o39 لسيد|م |لسل|لسيد عبــــد |زينبــــ  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

243968 بــــ|لوه|حمد عرفه محمود عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

35|359 عيل|سم|ن محمد حسن |نىح  شعبــــ| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6|o7|2 ح|لسيد صل|منى محمد  لمنصوره|بــــ |د|

339829 لح|للطيف ص|هدى وحيد عبــــد |تـــمريض بــــنه

4563o9 هيم درويش درويش مصطفى|بــــر|لرحمن |عبــــد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

3357|2 حمد|لدين |ح |ر محمود صل|من ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

859|23 هلل محمد|لكريم عبــــد|ره عبــــد|س ي|هندستـــ 
|لمنى

823335 لرسول|مروه محمود مفضل عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

489|98 لديبــــ حسن|حمد |مل | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

9o7842 م نبــــيل حسن محمود |حس ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

483o58 ي عبــــد |ل|
للطيف|ء محمد لطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|8oo6 حمد محمد|لعزيز |دى عبــــد|عمرو بــــغد هره|لق|ره |تـــج

8o85|6 للطيف|ر محمد عبــــد|عىلي مختـــ ي|بــــ |د|
|لمنى

676622 يد|ر ز|لغف|هلل محمد عبــــد |ره عبــــد |س لمنصوره|حقوق 

628956 رص|هيم ن|بــــر|ن فخرى محمد محمود |رو  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

687oo2 بــــينى محمود محمد مط|محمد  وع|لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|4969 صموئيل  | مدحتـــ نحىمي| دون|م سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

862869 هيم|بــــر|رص محمود |لن|ده عبــــد|حم ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

59643 د|لجو|م محمد سعد عبــــد  ي|هندستـــ 
|لمنى

455o|2 رون|سم ه|لرسول ق|محمد عبــــد  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

4439|5 لح|هيم ص|بــــر|لغنى |يه عىل عبــــد| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

29|23 س|هيم حسن فتـــىح حو|بــــر| هره|لق|ره |تـــج

6447|5 ى|لمقصود ش|ن محمد عبــــد|إيم هي  |بــــ طنط|د|

683|o3 حمد|للطيف |رق حسنى عبــــد |رحمه ط لمنصوره|حقوق 

83|2|8 لرحمن رجبــــ محمد مرىسي|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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6|4o94 مريم محمد أحمد محمد عيشتـــ |بــــ طنط|د|

442822 |لفتـــوح |بــــو |حمد محمد |هيم |بــــر|ره |س
ى
ق لمشر

ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8899o6 ه | حمد عىل |يمن |مي  سيوط|تـــمريض 

869663 ء عىلي حسن محمد عىلي|سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|4o98 ف محمد عىل|محمد  رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

54o383 لمجيد|لسيد عبــــد|لعزيز |ن عبــــد|إيم لفيوم|عه |زر

9o6o|6 لحميد |ن عبــــد|لسم|ل |محمود جم ج |تـــمريض سوه

68o244 ى |سمر  بــــوعيطه رجبــــ|مي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

888245 حمد  |حمد |هر |بــــ م|رح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

53o525 تـــ|لسيد عرف|لسيد معوض |منى  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5|9|44 مر|ن محمد ع|ء رجبــــ رمض|رس| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

476528 ى|لسيد |عمر حسن محمد  لدمي  |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

2|3299 ى حس ى|أليوبــــى |لدين |ح |م صل|لوجي  مي  ى شمس هندستـــ عي 

48|22| ن عىل رجبــــ مؤمن|شعبــــ| عل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

87748o حمد محمد قوشتـــى |بــــ |رح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

349755 ى | لدر|حمد رشدى عىل حسي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

356456 ى|حمد حس|حمد محمد |محمد  ني  |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

246542 لشيخ|حمد محمود عبــــده |محمود  |صيدله طنط

79o867 وق سمي  عبــــده  لمدري|رسر تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

547o| حمد محمد جمعتـــ|جر |ه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9|4942 جد مجدى رمزى  |ستـــيفن م| سيوط|حقوق 

8o27o7 ن|مه سليم|م وجيه سل|بــــس ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

36932 ى ص|ي لح|لح محمود ص|سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7|6o|5 د يوسف|لجو|لد محمد عبــــد |ن خ|يم| لمنصوره|حقوق 

859796 لحميد|مد عبــــد|ل ح|جر جم|ه حقوق بــــنى سويف

824586 مجدي حسن سليم حسن ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

5o8|68 ن|ل مجدى محمود محمد شعبــــ|م| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|24545 لفتـــوح مقلد|بــــو |ع |لسبــــ|حمد يىح | ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 
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697o38 لحميد حسن|هيم حلىم عبــــد |بــــر|حمد | لشيخ|ره كفر |تـــج

92o534 لرحمن  |لرحمن خلف عبــــد|ر عبــــد|نتـــص| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

375oo| تـــ عم ن|لسم|لحمد |بــــو |د |ني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|3324 بــــى|لشه|حمد |لسيد |هيم |بــــر|هلل |عبــــد |ره طنط|تـــج

8|3288 لحميد محمد|عيل عبــــد|سم|لحميد |عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

89256| حمد فتـــىح |ن |سهيله نعم سيوط|حقوق 

||7389 |جد قديس عط|م| ري|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

678||2 زى|لمغ|لسعيد محمد |ن محمد |رو لمنصوره|نوعيتـــ 

782o78 دى|له|حمد محمد ذىك | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

249375 حمد|لق محمد |لخ|هلل عبــــد|منه  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6|55| لنبــــى|تـــه حسبــــ |لم شح|ء س|رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3|5|55 حمد|عيل |سم|عيل |سم|هلل |عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

489o52 حمد حسن|مد |رضوى منصور ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|74729 لمغربــــى|محمد عمرو يحن  محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

755758 لسعيد محمود|لحميد |سمر عبــــد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

4o96|2 لخي |بــــو|مروه يحن  سعيد  دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

4|6887 ن يد رمض|بــــو |هلل محمد |عوض | مي  ى ن|لي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

78oo|| هيم|بــــر|حمد صبــــىح حسن | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9ooo3o رص عىل محمد محمد |لن|عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

4868o9 لم|لرحمن س|رس عرفتـــ عبــــد |محمد ي |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

476|8 فع سيد فيصل|محمد ر ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

268596 بــــ|ن يوسف فتـــىح خط|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

368227 هدير سعيد مصطفى محمد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

69722o د|لسعيد ج|لسعيد |مدحتـــ محمد  لمنصوره|حقوق 

785o64 هيم|بــــر|حمد |ر محمد حسن |من ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

4|25o9 حمد محمود سليم|محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2|7777 ى |هر |لظ|جر محمد عبــــد|ه تـــى|لحجر|مي  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2858|9 ى جمعه|م |سل| حمد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4284| حمد سليم|س مرىس |ء سعيد عبــــ|رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

75994o ه فرج محمد محمود ص| لح|مي  سيوط|عه |زر
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476386 حمد|حمد محمود محمد |لد |لدين خ|ء |عل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7|935 لحسن|بــــو |عمرو بــــدوى محمد  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

786236 لسيد حفنى|هر |لسيد م| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o748o ين ن معوض|مل سليم|طف ك|ع| في  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

54|o68 لفقي |لحليم محمد |حمد عمر عبــــد| لشيخ|عه كفر |زر

2697|8 لمرشدى|لسيد |عيل |سم|محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

49987o لمزين|لرحيم |نسمه صبــــىح رجبــــ عبــــد  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|247|8 ى عبــــد |محمد  هيم|بــــر|لعزيز محمد |مي  ى شمس|تـــج ره عي 

853349 د|هيم حم|بــــر|عمرو محمد  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

374292 هيم|بــــر|لرءوف |نور ممدوح عبــــد| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

3644o6 ئى|كر مرو|ن سيد ش|مرو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

253399 لشيشينى|لسيد محمد |مروه  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4o6o|o لبــــرى|حمد محمد مصطفى |ريم  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

86924| ي محمد محمد| ند يحن  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

28|763 ر محمد|لغف|محمد مجدى عبــــد لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

9||o66 حمد محمد |ء محمد |سم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

527o58 ن|ن محمد رضو|ر يشى رضو|عم سكندريه|ل|هندستـــ 

822|4| عيل خليفه محمد|سم|كميله  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

247|74 دق عجرمه|حمد حسن محمود ص| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4242o6 حمد|حمد حسن عطيتـــ | سكندريه|ل|علوم 

367|5 حمد|مل يحن  محمد | ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

86o346 ى |منه  لسيد|لنعيم |حمد عبــــد|هلل حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

845876 هيم|بــــر|هد ذىكي |لرحمن مج|عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ 

845476 هر محمد|لط|لد |مي خ ن|كليتـــ طبــــ أسو

7o6o78 د حمدى محمود|م عم|حس لمنصوره|ره |تـــج

44o78| ه محمد  لسيد مصطفى خليل|ني  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

763983 لسعيد منيس|مريم محمد محمد  نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

9|o736 ى |ي س |ج عبــــ|حمد ض|سمي  ج|ره سوه|تـــج

7o6372 ل|حمد عبــــده هل|ح |ء صل|رس| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 
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323287 ى محمود  عيل محمد فرج|سم|نرمي  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

375o85 حمد عىل |دل |مصطفى ع سيه|نوعيتـــ عبــــ

694834 لعدل|لمتـــول |لمندوه محمد |ن محمد |يم| لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

8|8754 ى |ء ن|نجل لسيد|جح حسي  ي|تـــمريض 
| لمنى

485365 حمد يوسف|هلل يشى حسن |منه  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8299|3 يوسف منصور وغريس نجيبــــ لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

222224 يدى سعيد سعيد محمود|ه ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

235872 فرح محمد حسن مصطفى بــــخيتـــ هره|لق|ره |تـــج

|2|766 لق |لخ|ح عبــــد |لفتـــ|لدين عبــــد |ء |مروه عل
لح|ص

ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

248282 هلل فوده|رحمه خليفه عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

535867 يف |بــــ عىل |مهيتـــ بــــو سمره|لسيد رسر عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

689o|3 وى|لشه|لعزيز عىل |رس عىل عبــــد |ي لمنصوره|بــــ |د|

347837 ف حسن ص|م |حس لح|رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

459987 ق|هيم |بــــر|حمد |هيم محمود |بــــر| وي|لشر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4396o2 ى|ش هلل|د|هلل محمد محمود ج|يمن عبــــد|ز |هي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

2583|8 ن|لقط|ده محمد |محمد حم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3oo47 بــــسنتـــ محمد متـــولي حسن هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

3543o| هيم|بــــر|ن |خلود محمد رضو ى شمس| لسن عي 

84oo87 ه محمد | لنوبــــي منصور|مي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

245744 عىل منصور محمد عىلي فرج ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

9o9o9 ل محمد محمد|جر جم|ه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

43|753 ى |حمد صل| لسدوديتـــ|ح حسي  |ن طنط|سن|طبــــ 

|44377 م|حمد محمد سيد بــــسط| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8o94o7 ه س| لنبــــي|لمعتـــمد محمد عبــــد|مي عبــــد|مي  ره بــــنى سويف|تـــج

3|4854 ن|لده|حمد مصطفى |ح محمد |صل ى شمس|تـــج ره عي 

43|966 تـــرين سعد فهيم سعد صليبــــ|ك |ره طنط|تـــج

368366 ح عىلي|لفتـــ|ن عىلي عبــــد|نوره |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

62372| أمنيه ربــــيع ربــــيع محمد غنيم ط|بــــ دمي|د|
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4592|9 ي|للطيف عبــــد|لكريم عبــــد|زينبــــ عبــــد لحميد حضي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77|992 ئى محمد|در يم|لق|د عبــــد |عمر عم مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

77979o ل محمود محمد|ن محمد جل|نوره زيق|لزق|نوعيتـــ 

488545 ف حسنى سيد |محمد  لبــــسيوئى|حمد |رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|752 للطيف |بــــ عبــــد|لوه|لرحمن عبــــد|عبــــد
بــــ|لوه|عبــــد

ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|4872 ن محمد عىل مرىسي|ن رمض|رو تـــربــــيتـــ دمنهور

232535 لرحمن خليل محمد|سلىم عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

826282 لعزيز محمد|ره عمر عبــــد|س دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

545673 ى محمد  ى |لسيد ش|حسي  حمد|هي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

47667o ن محمود|سهيله محمد شعبــــ سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

8|||99 ى ربــــيع |ش لسيد مرىسي|هي  ره بــــنى سويف|تـــج

774953 ي|يمن |حمد | حمد محمد خرصى زيق|لزق|عه |زر

|28942 د|بــــيشوى وجيه لمع عي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

776442 ى|حمد م|ر عمرو |من هر حسي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

4756o7 لرحمن|ل عبــــد |حمد جل| |سه لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

344473 لدين محمد لطفى|م |يوسف حس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2545o| لم|ن س|لمعىط رمض|م عبــــد|محمد عص وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

7o634o يف ز لمتـــولي|هر |هدير رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

878|93 ل ثــــروتـــ نصيف ينى  |س سيوط|علوم 

79oo| حمد مسلم|مل |محمود ك ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

834o95 حمد|لم محمود |تـــن س|ف دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

26o994 ره|م عبــــده رسر|سلىم عص تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

766|82 حمد|ئى محمد فريد خليل |يسه ه|م تـــمريض بــــور سعيد 

65|85 ى زيد لحميد|ن محمود عبــــد|نرمي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

75469o لمعبــــود محمد|حمد محمد عبــــد |م |غر تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

82282| لنبــــي|مر عبــــد|ح تـــ|محمود سو  سيوط|ره |تـــج

43o8|7 رسر|شور محمد ج|دل ع|بــــسنتـــ ع د رسر |طبــــ طنط
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83o4oo لصغي  محمد|ء عبــــده |رس| |نوعيتـــ قن

78o544 ن عيد|مد محمود رمض|مؤمن ح ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

5o7|o لسميع|محمود محمد سعد عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

|2877| حمد محمود|ئل |حمد و| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|7359 م فتـــىح خليل|مريم حس ى شمس هندستـــ عي 

923|68 ي
وجدى وليم بــــخيتـــ | سيلفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

273|| حمد مهنى|يه محمود | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|36682 حمد سمي  محمود|بــــسنتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

62o483 م مصطفى|بــــتـــس|د |ي|بــــ |يه| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

6854o5 ف عبــــد |عمر  حمد|ح محمود |لفتـــ|رسر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o6672 ن|لسيد محمد رمض|عبــــي   سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

352|88 د|لجو|ن عبــــد|حمد ممدوح رمض| ى شمس حقوق عي 

6462o9 ي|ه
ن|زى محمد شعبــــ|يدى أيمن ئى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

437445 يد |بــــو|لسعيد |د |عم ى |هيم جح|بــــر|لي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

858|36  سعد عىلي حسن|
ى لحسي  ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى

76895 ن محمد|حمد يىحي رمض| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

|3295o مرقص| وديع حن| دون|م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|34395 وق ط جي شبــــيبــــ|لص|رق عبــــد |رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

82o5o5 ل محمد محمد|ء جم|لىمي ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

23833| هيم خليل|بــــر|ج  |نىه ن |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

922934 م مؤمن بــــدرى محمد |بــــس دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

68828o لمتـــول خليل|لرسول |لدين عبــــد |م |يه حس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o|976 ي|نوبــــ كريم ش|بــــ| كر جورج  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

353287 لسيد|روق |لسيد ف|د |زي ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

694399 ف محمد |ده |مي هيم يوسف|بــــر|رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|7o474 س|وى عبــــ|محمد عنتـــر بــــسط دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

87|57o  عىلي|حمد عبــــد|
ى لعظيم حسي  ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

233285 هبــــه محمد مصطفى محمد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|256o للطيف  |لدين عبــــد|ج سعد |ء م|لىمي ج|حقوق سوه
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23523o ف عبــــد|محمود  مه|هر سل|لىح ط|رسر ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|55oo7 ه خ ى محمد منصور|سمي  لد حسني  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

465|59 ق|حمد |دين وليد |ن وى|لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

329864 ضون|لرحمن مندى مرىس ر|يتـــ عبــــد| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

33589o ح عفيفى|م صل|مروتـــ هش ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

755939 عيل|سم|لعزيز محمد |حمد عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|38634 لحميد|حمد جمعه عبــــد |جر |ه ن|بــــ حلو|د|

4|6768 لجلمه|حمد |حمد |بــــر |ء ص|ل| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

9|4|46 ىط محمد  |لع|لمهدى عبــــد|ده محمد |غ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

42|29 ء محروس محمد محروس|سم| هره|لق|عه |زر

3|o9o4 عمر محمد سليم حسن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

58343 مروه سيد محمد محمد بــــ بــــنى سويف|د|

829ooo ى ن مي  رص ظريف يسي|ني  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

237827 مه|خله سل| يرينى صموئيل عط| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

53|28 ف |حمد | م محمد|م|رسر لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

42746o هلل نرص محمد طلبــــه|لد عبــــد |خ |طبــــ طنط

|9593 مه محمد عىل متـــول|س|محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

75248o مصطفى محمد شلبــــى شلبــــى محمد تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|28247 م سيد حسن|محمد هش دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|3484 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |عيل |سم|ن |حن لمنصوره|بــــ |د|

885662 ى  ك |هيم بــــرسوم مس|بــــر|نرمي  سيوط|طبــــ 

3529o2 ح محمد|م صل|كريم هش ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

22435o ف محمد محمود|حمد | رسر ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

8|2867 ي سعيد
هبــــه رفعتـــ مصطفى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

4|o474 ف|زى بــــسيوئى خل|يز حج|محمود ف |تـــربــــيتـــ طنط

62o969 مد|لعزيز محمد ح|ئى محمد عبــــد |م| حقوق بــــورسعيد

429|69 |لبــــن|عوض فهيم عوض | رين|م |طبــــ طنط

||539| ى ج  لطيف عويضتـــ|ن| مي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر
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865|6o لنرص|لعزيز سيف |ح عبــــد|ء صل|شيم |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

239876 لقوى|لدين محمد عبــــد|لرحمن نور|عبــــد ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

3|6939 حمد محمد محمود مصطفى| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

776447 عيل|سم|ىط |لع|لسيد عبــــد |م  زيق|لزق|صيدله 

3|5|6o ح طه|لفتـــ|حمد طه عبــــد| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

37o297 عيل|سم|لمجيد |ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد|مريم  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

||6243 ى|فريدى جرجس ميخ ئيل حني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

825242 ى عبــــد|نع| لرحمن|م محمد حسي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

|52368 حمد|لحميد |سلىم محسن عبــــد  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

68o696 |هيم |بــــر|ء محمد |عل| دين
ى
لمرزوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

369|76 حمد محمد|دل |عىلي ع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|53585 صد|بــــ ق|لوه|صد عبــــد |مريم ق هره|لق|علوم 

697377 حمد|غبــــ |ن متـــول ر|محمد بــــدر لمنصوره|طبــــ 

32585o لسيد عىل|رق محمد |مل ط| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6|8926 وى|لغربــــ|رق مسعد مسعد |ط ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

43|98o لسطيحه|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|م |مر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

38736 هلل|هلل محمد عوض |م عوض |حمد هش| هره|لق|حقوق 

333o2 ى|لىح |سلىم محمد عبــــد  مي  ى شمس|د| بــــ عي 

887624 ينى | تـــه عط|لبــــي  شح| زيق|لزق|حقوق 

|74282 حمد|دين محمد محمود محمد |ن دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

5o484 ى |هش حمد|م محمد حسي  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

877248 سم عبــــده محمد  |لق|بــــو|منيه | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

427526 ي|لعر|لمنطلبــــ جمعه |ل عبــــد |محمد جم
ى
ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

36454| ويش|رق عىل محمد ج|مصطفى ط ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

626557 يش|لع|حمد |هيم عىل |بــــر|ن |حن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

62o8|4 رتـــ عزتـــ يوسف يوسف بــــدوى|س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

42489| ح|لفتـــ|ل محمد عبــــد |حمد جم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

25o372 يل|لنبــــ|بــــو |شم |مروه محمود ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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225968 يع|حمد ط|حمد محمد | |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

72o47 حمد محمد|د |ره عم|س ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

62345| حمد محمد مصطفى|ندى مني   ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

76967o لسيد حسن|لسيد يوسف |حمد | لسويس|هندستـــ 

24o855 لسيد حسن|رق |لرحمن ط|عبــــد ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

639227 موئى|لديد|ل |لع|ح عبــــد|ء مصبــــ|شيم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

696998 مد|لنبــــى محمد محمد ح|محمد عبــــد  صيدلتـــ بــــورسعيد

4o||44 لحليم مخلص|حمد عبــــد|م |لسل|م عبــــد|سل| سكندريه|ل|بــــ |د|

64|57 ن|رس عىل شعبــــ|ر ف|من لفيوم|تـــربــــيتـــ 

3o|35 ه عمر عبــــد لفضيل حسن|مني  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

68o|o ى|نىح  | ى سليم حني  مي  لفيوم|عه |زر

|55454 سم|ن سيد محمدق|رضوى رمض ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6|7|72 ريك|لعزيز متـــ|جر سمي  عبــــد |ه ط|بــــ دمي|د|

42|468 ن قمرى|ح عرص|لفتـــ|حمد عبــــد|سعد  سكندريه|ل|حقوق 

9o7939 ه |لل|ضى عبــــد|لر|عيل عبــــد|سم|عمرو  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5o3oo6 ى محمد مصطفى عىل|ي سمي  سكندريه|ل|علوم 

222247 سم|لق|طمه خلف هويدى أبــــو|ف هره|لق|حقوق 

62o988 ع|لرف|حمد |ن |حمد شعبــــ|سنتـــ |بــــ ط|بــــ دمي|د|

645748 لحلو|هيم |بــــر|م حسن محمد |سه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8|7865 ي محمد عبــــد|من
ي|ر مصطفى

لغنى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

784642 ل|لع|محمد يحن  محمد عبــــد زيق|لزق|نوعيتـــ 

||626o م حسن خلف عىل|حس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

789886 ن|لرحمن سليم|ن محمد عبــــد |نوره وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

77335| ه مصطفى عطيه محمد| مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

222366 ين  ف زكري|شي  هيم|بــــر| |رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

283o83 يز عتـــريس|د ف|حمد عم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8246o9 حمد|لنوبــــي |محمد محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

7o775| لعدل|ن محمد |طف رمض|محمد ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|5|88 بــــ محمد|لوه|يمن عبــــد|ندي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

237585 حمد|مد سيد |منيه سيد ح| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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762545 |در عبــــد |لق|م عبــــد |لسل|رس عبــــد |محمد ي
للطيف

معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5o7354 ئيل موىس|يوسف موىس ميخ| رين|م |بــــ طنط|د|

226577 ى|محمد ط رق دردير حسي  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

338523 لمنعم|يدى نبــــيل محمد عبــــد|ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6376o4 لبــــديع|لد محمد عىل عبــــد|ء خ|آل زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

62358o هلل||لحسينى عط|لدين |د |محمد عم ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

9o656o ده |لمجد حم|بــــو|حمد |ر |مي ج|حقوق سوه

894352 ه |لل|له عىل محمد عبــــد|ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|4562 ي|ه
حمد|م محمد ممدوح ذىك |هش| ئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|5274 ف سيد عىل  |محمد  رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

447466 لسيد عيد|سلىم محمد  سكندريه|ل|حقوق 

6o7363 ن|ء ممدوح يوسف شعبــــ|لىمي |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8439o2 ء عجىمي محمد عىلي|نجل ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

629o66 هلل|حمد عوض |لسيد |ده |مروتـــ حم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

3|4437 فظ محمد|رق ح|كريم ط لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

8o|66o ن محمد|ح رمض|ء صل|شيم ي|طبــــ 
|لمنى

4|82o5 يف عبــــد  ي محمد|زي |لمنعم غ|رسر
ى
لدسوق |حقوق طنط

49925| حمد|لرحيم محمد |ء محمود عبــــد|رس| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

857286 لنعيم محمود|ه عبــــد|لل|حربــــي عبــــد مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o322| لم|حمد حميد س|م  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o4432 لح|ن ص|مل رمض|مصطفى محمد ك |حقوق طنط

226o53 بــــى|لشه|ح |لفتـــ|عبــــد | لدين يىح زكري|بــــ |شه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

539243 ى مغ|سم د|وري ج|ء سعيد عوضي  |حقوق طنط

3||862 لعقدتـــ|لسيد |لسيد حسن |محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

23o79o رص عىل محمد عمر|عىل ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

437345 فهىم محمد محمود قطبــــ| دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8552|9 لحكيم عىلي حسن|عىلي عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

45562o عيل|سم|حمد |ضى محمد |هر ر|ط ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

683254 ى|م محمد محمد |د حس|سع لعشر لمنصوره|حقوق 

526|32 لنقيبــــ|مه سعيد |س|محمد  ط|بــــ دمي|د|
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48|6| رتـــ عىل محمود بــــيومي|س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o427o لمعىط|للطيف عبــــد |ء محمد عبــــد |آل سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

623556 بــــ|لهبــــ|ء محمد محمد |عل| سم ط|ر دمي|ثــــ|

886|96 بــــتـــ معبــــد |مي  ثــــ|نشوى  سيوط|حقوق 

|43268 محمود محمد صفوتـــ محمود ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

4655o7 حمد محمد محمد مرع|محمد  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

7o399| هيم دعبــــس|بــــر|ل محمد |لمنعم كم|رضوى عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

56|39 ل فرج سيد|محمود جم |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

5374|o زق|لر|لد خليل عبــــد |ء خ|أل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6o7|8o بــــو سليم|تـــوفيق | محمود رض |بــــ طنط|د|

838oo9 حمد|حمد محمد يوسف | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

34o583 ى|بــــر|حمد |لد |حمد خ| هيم حسي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

8|6874 محمد محمد عيسي| دين ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

626885 هلل|رس عدل عبــــد|يدى ي|ه زيق|لزق|بــــ |د|

8934|5 ل |لع|عمر يوسف حسنى عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|69|39 ديبــــ صليبــــ|مي  |ندرو |  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

79|57o هيم|بــــر|لسيد عىل |ء حسن |صف قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

8899|5 ى عىل | حمد |يه حسي  سيوط|ره |تـــج

339978 ى محمد كم|ي بــــ|لوه|هيم عبــــد|بــــر|ل |سمي  |نوعيتـــ بــــنه

675778 لجندى|هيم |بــــر|لد مصطفى |خلود خ لمنصوره|ره |تـــج

2|554 در|لق|مد عبــــد |فرحتـــ سيد ح لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4o65o3 لرحمن|لمقصود عبــــد|لرحمن عبــــد|ندى عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o98|2 وى|لبــــحر|هيم |بــــر|ره محمد عرفه |س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

69oo58 لحميد|در عبــــد |لق|ره منصور عبــــد |س ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

843o87 بــــودوح|هيم محمد |بــــر|م |ريه ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9oo876 ى خل|حمد |ن |يم| ف |لعشر ج|تـــربــــيتـــ سوه

25592| ي|هيم |بــــر|فوزى محمد 
لحنفى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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2|5826 دى|حمد بــــغد|هيم محمد |بــــر|محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

4o2663 ر محمد عىلي حسن عىل|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

854964 ي فر
ي|ج ق|مصطفى

سم مصطفى ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|69|56 لد عطيتـــ خليل عىل مرزوق|محمد خ لمنصوره|حقوق 

925338 منه سيد صبــــره سيد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

857|93 ى رويده محمد عيسي حسي  ي|عه |زر
|لمنى

||6822 للطيف|لحليم عبــــد |حمد محمد عبــــد |محمد  ى شمس صيدله عي 

488364 مصطفى ممدوح زىك محمد حسن سكندريه|ل|بــــ |د|

9o93o| هىم  |بــــر|هلل حسن |مل خلف |بــــسمه ك ج|أللسن سوه|كليتـــ 

264678 هيم رزق|بــــر|يمن |مريم  |علوم بــــنه

37322 عيل|سم|عيل |سم|د رجبــــ |جه هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

624622 يف|مريم ص لح عطيه رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

347688 ى عو| ض|حمد سيد حسي  ى شمس|زر عه عي 

26|366 وى|م معوض عشم|ء س|ل| شمون|نوعيتـــ فنيه 

3477oo رس سيد سيد|صبــــرى ي ى شمس حقوق عي 

3283|5 جح|ح محمد ر|لفتـــ|عمر مجدي عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|42|o8 |حمد محمد |م |سل|
ى
لدسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

528748 ن معوض|حمد محمد رمض| سكندريه|ل|هندستـــ 

224o49 حمد|ن |دل رمض|عبــــي  ع هره|لق|ره |تـــج

37447| حمد محمود|بــــوبــــكر |طمه |ف |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

8o44|9 ي|ل ف|مريم غبــــري يق جورج  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

77|o87 لعزيز|لسيد محمد عبــــد |هلل |هبــــه  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

4323o7 هد|لش|بــــو زيد |ندى محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

434522 وى|لشن|ح |هيم صل|بــــر|تـــ |خي  |علوم طنط

||93|4 ح محمود|لفتـــ|ء فتـــىح عبــــد |ول ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

8|985 بــــ|لتـــو|هلل عرفتـــ عىل عبــــد |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

786o48 دى|لبــــغد|ل |ميمه رجبــــ كم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

634596 ى محمد حسن| حمد حسي  زيق|لزق|علوم 

62||o8 عيل محمد حطبــــ|سم|محمد رشدى  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى
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2|957 س|شور عبــــ|م محمد سعيد ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o837| |ندحو|تـــه حسن |ح شح|طف صل|ع |ره طنط|تـــج

2634|2 ىط|لع|لفتـــوح عىل عبــــد |بــــو |نور |ر |من لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4927o| لشيخ|لحليم عىل |حمد عبــــد |يوسف  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8|7425 دي بــــرسوم فوزي بــــرسوم|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

426||4 ء سعودى فهىم محمد سعيد|رس| سكندريه|ل|صيدله 

7|2695 حمد محمد جمعه جمعه عيس|ن |يم| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|8989 د محمد محمود|حمد عم| صيدله بــــنى سويف

222392 ل محمد|لد كم|ره خ|س هره|لق|علوم 

9o585 لمجيد سيد|رق عبــــد|م ط|سل| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|7238 لحميد خرصى|طف عبــــد|حبــــيبــــتـــ ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

32268| نور جميل معتـــمد|ن |ري|م ن|بــــ حلو|د|

833375 لربــــ حسن|د |تـــ ج|هد عرف|ن ي صىح سوه
ج|معهد فنى

||742o ى |ي ى|سمي  حمد بــــدر حسي  هره|لق|بــــ |د|

7|7|o2 ع|لر|ورى |لمغ|لبــــكرى |حمد محمد | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

63o75 ن|لحميد سليم|حمد زويد عبــــد | ره بــــنى سويف|تـــج

2|6483 لبــــروى|ح |لفتـــ|لد موىس عبــــد|محمد خ ى شمس|تـــج ره عي 

425442 مح محمد محمد موىس|ء س|ل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6234o7 لسعيد محمد|ز |لبــــ|دل |ن ع|روز ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|22326 هر لبــــيبــــ منس|م| ر|كل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|24987 ن|مح محمد سليم|محمود س ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

499o4| محسن مبــــروك فريج| رن تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8758o2 لدين مصطفى  |ل |محمود محمد جم سيوط|حقوق 

7o428| ى عبــــد  هلل|هلل عبــــد |محمد عىل حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

3692|o س|ن سيد عبــــ|هلل رمض|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6554| هيم مصطفى|بــــر|بــــ |يه|سلىم  لفيوم|حقوق 

4oo492 ه | ى|هيم خ|بــــر|مي  لد حسي  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4582| يف |ف دى|له|حمد عبــــد|طمه رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o5484 لسيد محمد نور|حمد | |لي|د عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|o29 ن ر|لنج|لدين |دل سعد |ع| مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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887698 لح |يوسف ممدوح حسن ص معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

69|88o س|لنح|حمد محمد مصطفى محمد | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

439|23 ن|ل عىل مرو|هيم كم|روضتـــ إبــــر لمنصوره|حقوق 

428o39 درس|ء مني  عزيز تـــ|عل| ن|سيلف |علوم طنط

3289|6 لصمد|لحفيظ عبــــد|دل عبــــد|لحفيظ ع|عبــــد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|75|6 لعزيز محمد|ح عبــــد |صل| يش هره|لق|ره |تـــج

774534 د|لضي|حمد |لسيد |د |ندى عم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

62|759 لسيد|لمتـــول |لمتـــول عيد |لد |خ ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

345444 لع|لخ|حمد محمد مرشدى |حمد |مصطفى  ى شمس حقوق عي 

263793 هيم شديد بــــيوم فرج|بــــر|هلل |منه  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

28|899 لحسن حسن|عىل محمد سيد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4|2647 هيم|بــــر|لسيد |ن حمدي |جر مرو|ه |بــــ طنط|د|

9o237| ئى |لغيط|بــــر محمد |ج| رش ج|تـــربــــيتـــ سوه

||56|4 ي|لق|ر حسن |لستـــ|ض حسن عبــــد |حمد ري|
ضى دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

ريتـــ|تـــ إد|معلوم

244974 ضى|لق|لد محمد طلبــــه |خ| رش هره|لق|حقوق 

294oo لرحمن|ن عبــــد |دى رمض|حمد ن|د |زي ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8|8752 |ر خليل حن|دو|نسي |ن هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

355253 مريم دوس وديع دوس ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8|7497 دريس|ن محمد |هبــــه سليم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7o8o52 لسيد زغىلي|ن عوض محمد |حن بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

4279| بــــوعمر|ض |ل ري|حمد كم|ء |زهر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9|6|28 هيم  |بــــر|هيم لول |بــــر|لول  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

753599 وق مجدى عبــــد  بــــ محمد|لوه|رسر |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

427724 لبــــ منصور|عيل غ|م إسم|عيل هش|إسم ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

54587 لمقصود|ل محمد عبــــد |مل كم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o|399 هيم|بــــر|بــــر محمد |لدين سمي  ص|سيف  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

236o3 بــــو زيد|هيم محمد |بــــر|زن |م هره|لق|حقوق 

2855o8 ن|حمد سليم|لحليم مصطفى |عبــــد| ند ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

Thursday, September 6, 2018 Page 15970 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

329|73 لسيد|ر محمد|ن محمد مختـــ|نوره شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

9o2948 لسيد مرع محمد |منيه | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

3||59o يز فريد جورج  قلينى|ف| ن|جو هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

436|89 لح|ل محمد محمد ص|محمد جم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

75645o در عبــــدتـــ|لق|م عبــــد |محمود تـــه تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

372o|9 هد|هيم مج|بــــر|حمد مصطفى | رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

883477 حمد فرغىل |م حسنى |حس سيوط|بــــ |د|

339339 لديبــــ|هيم محمد |بــــر|حمد محمد | ي منش. تـــ.ك
تـــ بــــحريه بــــور سعيد|فنى

9|26|5 لدين  |عمر فتـــىح خلف نور  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

367955 هر|لعزيز محمد محمد ز|عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

759227 عمر محمد سليم محمد بــــدوى لسويس|هندستـــ 

|3|764 ف محمد عىل|ديه |ن رسر ى شمس| لسن عي 

4o54|6 ع|هلل رف|لدين عبــــد |د |هند عم ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8446o4 ل|لع|حمد خليل عبــــد| |نه ن|سو|بــــ |د|

48|939 حمد|د محمد عىل |عم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|4|o| ئى|لحلو|مروه محمد عىل  فهىم  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

487|75 ل|لع|لمول عبــــد |ل عبــــد |لع|محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o5|o5 ن حسن|لنرص سليم|حمد سيف |ء |رس| |صيدله طنط

6893o| ف فرج شعبــــ|مل | ن محمد|رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

922697 لسيد محمدين |له محمدين |ه ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|44987 ه عمرو محمد حربــــى| مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

366|65 ل محمد|م جل|ن هش|نوره ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

49o43 ل محمد محمود|رتـــ كم|س ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

28|583 ه  زق|لمر|هيم |بــــر|لحليم |هيم عبــــد|بــــر|نظي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

757394 دي|لمد|حمد محمود |محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

76698| شد يعقوبــــ|حمد محمود ر|محمود  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

6|4458 ى|د محمود محمود ش|جه هي  |بــــ طنط|د|

|438|4 م حسن عيد|م|محمود عيد  ن|حقوق حلو

882453 ن  |لد محمد سليم|ن خ|نوره ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى
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8o5692 لد محمد محمود رجبــــ|خ حقوق بــــنى سويف

452652 لعبــــد|لمعىط |لمعىط بــــسيوئى عبــــد |عبــــد | يش ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

6|6oo4 د أحمد مصطفى تـــقلو|ي| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

|54258 حمد حسن|لد |كريم خ ن|علوم حلو

4|5|55 تـــه عبــــيد|ء حسن شح|سم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3|3o86 حمد محمد عىل|يزتـــ محمد |ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3346oo يوسف فرج فوزي عطيه سيه|نوعيتـــ عبــــ

3|7383 فوزي سيد فوزي محمود ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

9|8842 حمد  |بــــوخطوه مقبــــول |سعيده  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

4o2674 حمد خليل|لسيد |حمد |يدي |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o6888 ل |لع|لحميد عبــــد|لصبــــور عبــــد|ء عبــــد|بــــه ج|أللسن سوه|كليتـــ 

63367o لنمر|حمد حسن سليم مرىس | زيق|لزق|ره |تـــج

8||876 م عزتـــ صموئيل موىسي|بــــر| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

626o37 هيم|بــــر|لسيد محمد |هيم |بــــر|أحمد  زيق|لزق|بــــ |د|

882829 لصبــــور  |هيم عبــــد|بــــر|يمن |خلود  سيوط|بــــ |د|

22565 ي 
بــــ محروس خليفه|يه|مصطفى ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ ى جي 

6962oo ف |ء |سم| بــــوسيف|لسعيد |رسر لمنصوره|بــــ |د|

8o6234 حمد محمود خليفه|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|82|8 ي|ن محمد |نور
ى
حمد شوق ى شمس| لسن عي 

33568| حمد محمد|لعزيز |رتـــ عبــــد|س ى شمس  تـــمريض عي 

8o|o77 ح محمود|ء سيد صل|لزهر|طمه |ف ي|نوعيتـــ 
|لمنى

428279 حسن درويش| ء رض|سم| |ن طنط|سن|طبــــ 

698723 مد حسن|هر ح|در ط|دين ن|ن لمنصوره|ره |تـــج

|52297 وس بــــس|درس تـــ|دى تـــ|ف ل|ورصى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

83|o99 ى|م هر عطيه|د ز|عي| رتـــي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

489oo9 |
ى
ى دسوق  حسني 

ى
ه رجبــــ دسوق مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23|955 دق دوس|مح ص|دى س|ف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

773|25 عيل|سم|محمد شفيق محمد حمدى بــــدوى  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 
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464364 لرحيم محمود عىل|لرحمن محمود عبــــد|عبــــد ن|سو|بــــ |د|

689||o لعزيز|هلل عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

44o556 هيم|بــــر|دل محمد |هدير ع لشيخ|علوم كفر 

886|65 ل طه |لمنعم جل|عبــــد| دين سيوط|تـــربــــيتـــ 

623|85 ي عبــــده |لغبــــ|لعزيز محمد |محمد عبــــد 
|ىسر

لعيسوي
ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6o657o ود|حمد د|لسيد |لد |ء خ|عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4|2235 لسيد شكر|ء |عىل عل ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

448|45 لمجيد|حمد عبــــد|حمد حسن |ء |ل| سكندريه|ل|هندستـــ 

3|6748 ى|بــــيل محمد ق|ء ق|رس| بــــيل حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

4o486 ي عبــــد در مبــــروك|لق|محمد يحن  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

334o|o فتـــىح عبــــده| محمد رض |ره بــــنه|تـــج

||48|3 خلود خليل محمد خليل هره|لق|لعلوم ج |ر |د

87o8oo بــــوزيد|حمد |بــــوزيد |ندي  ن|تـــمريض أسو

68434| |لعدوى |لق |لخ|ن عبــــد |ندى مصطفى رمض
ض|لنف

لمنصوره|بــــ |د|

78|88| د|لجو|لعزيز حسينى عبــــد|يه عبــــد | زيق|لزق|طبــــ 

78|964 لنبــــى|هلل عبــــد|ن محمد عبــــد |نوره عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|8967 لجمل|لعزيز |لعزيز عىل عبــــد |ء عبــــد|أسم علوم دمنهور

6o3744 حمد محمد غنيم|ل |ئ  جم|رج |هندستـــ طنط

754884 حمد متـــول محمود|كريم وحيد  حقوق بــــورسعيد

72436 هيم|بــــر|مريم فكرى لمع  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|29537 هيم|بــــر|لعزيز |مصطفى محمد عبــــد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

424739 تـــه|حمد عىل شح|حمد فوزى | سكندريه|ل|بــــ |د|

526786 ى|حمد محمد | حمد محمد حسي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

8o343 مصطفى كرم حلىم طه  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

793886 حمد|م |لسل|لرحمن عبــــد |هلل عبــــد |عبــــد  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

6923o6 لعزبــــ|ح |لفتـــ|هلل عمر وحيد عبــــد |منه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6|o65 ي|ر
ىطي|لع|ل عبــــد |ىطي جل|لع|عبــــد | ئى ى شمس|تـــج ره عي 

762593 لح|هيم ص|بــــر|د |لجو|حمد محمد عبــــد | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي
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366375 ء سمي  لملوم تـــوفيق محمد|وف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6435o3 حمدى|ح محمد |يه صل| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6o5223 بــــوزيد|س محمد |متـــ غط|س|ن |رو لمنصوره|حقوق 

84|3|| ل محمد|لع|هدير منصور عبــــد تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

8o6434 هيم|بــــر|مه عزيز |س|تـــرنيم  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

8899|4 لمنعم |ن محمود محمد عبــــد|يم| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

784||o لرحمن|للطيف عبــــد|هلل عبــــد |محمد عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

626867 ن ئيل|جد رمزى روف|م| مي  زيق|لزق|بــــ |د|

845689 مل عىلي محمود|رحمه ك ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

23o627 ىط|لع|ن عمرو عىل عىل عبــــد |مرو ن|حقوق حلو

226933 هيم مصطفى شلبــــي|بــــر|حمد مصطفى | ن|بــــ حلو|د|

223482 عيل محمود|سم|مصطفى محمد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|496o| هدير حسن محمود حسن محمد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|27373 ي و|محمد حس
ى
لي|م شوق ن|هندستـــ حلو

7||853 م نعيم خليفه خليفه عيد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

685645 ى  منظور حسي 
ى
مريم فريد شوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

63|488 ى دعموس|روى عص| م محمد حسي  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|3o97| ى|عمر عص م فتـــىحي حسي  هره|لق|حقوق 

|47679 دى عىل محمد طه|ش ى شمس|زر عه عي 

252372 زق|لر|لمنعم عبــــد|محمد عبــــد| عل ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2574|3 دل شبــــل خرصى|ديه ع|ن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

348524 حد|لو|عيل محمد عبــــد|سم|جر |ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2|9835 لعظيم خليل|هيم عبــــد|بــــر|ل |نه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6|8429 لديبــــ|حمد محمد |لد |خ ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

342|77 لرحمن|هلل عبــــد|ء منصور عبــــد|سم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o2253 لعزيز|ل عبــــد|لرحمن محمد كم|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

|28983 ي محمود |هيم سعيد ر|بــــر|
لسيد|ضى ى شمس حقوق عي 

8|882 دل سمي  محمد|حمد ع| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|5|47 رصى|زى ن|مجد يوسف حج|ره |س لشيخ|ره كفر |تـــج

9o4993 نسمه محمود طه محمود  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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265836 بــــه|مه مه|مه رجبــــ سل|م سل|سل| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

637263 دى|لن|لرحمن محمد |لد عبــــد|نهله خ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|72| لرحيم محمد|رج عبــــد |لج|ء محمد |ل| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

|323|5 حمد وهبــــه|لد سيد |ء خ|رس| هره|لق|صيدله 

57939 عيد| هلل عيد زكري|عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

72668 ف |هيم |بــــر| دق|هيم ص|بــــر|رسر ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

4o9553 در|لق|لم عبــــد|لحليم س|لم عبــــد|س كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

3|2858 ى يوسف حسن سيد حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

236|85 ين حمدى  ى|لسيد |حمد |شي  لبــــحي  هره|لق|ره |تـــج

23689| مل|مل سيد ك|هدير مصطفى ك بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

823753 لحكيم حمزه|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

6o557 هيم عىل|بــــر|رص |رغده ن تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5o988o ره|مد عم|ل ح|مصطفى جم سكندريه|ل|طبــــ 

4268|3 ض محمود محمد|لحكيم ري|حبــــيبــــه عبــــد  |علوم بــــنه

92353| دير فرج  |بــــ|كريم | رين|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8487o6 هلل|حمد عىلي عبــــد|هلل |عبــــد سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

52o87 ه مختـــ| لحميد|ر قرئى عبــــد |مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|9866 فع|لن|ن عىل يوسف |رتـــ رمض|س معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

6|9576 لصعيدي|هيم عىلي |هلل إبــــر|مروتـــ عبــــد |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

64oo8o للطيف|حمد عبــــد|لرحمن |روضتـــ عبــــد زيق|لزق|علوم 

82||44 ى |سمر ن عيل|سم|دي حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

5o4284 لرحيم|ضى عبــــد |ن مجدى محمود ر|حن سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|387o9 لمنعم محمد محمود|سلىم عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6865| م جمعتـــ عىلي عبــــدربــــتـــ|سل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

697465 لشوى|بــــر |يوسف محمد محمود حمدى ج لتـــعدين بــــمطروح|لبــــتـــرول و|علوم 

6|886 ن بــــر عىل|م ج|هش| مي  ره بــــنى سويف|تـــج

9|2282 م خلف حسن محمد |بــــتـــس| ج|تـــربــــيتـــ سوه

8||25| ي عزيز عبــــد لعزيز|عزيز خي  سيوط|حقوق 

789398 ئى عىل محمد جوده|ه ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

95366 فظ|لح|م محمد عبــــد |بــــ هش|هد| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى
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264|53 ي|ر
 عبــــد| ئى

ى
لسميع مصطفى|شوق ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|6|578 ن|لدين حسن محمد حسن رسح|ميس سعد |ه ى شمس حقوق عي 

846463 تـــ|سم عىلي شح|ء ق|دع سكندريه|ل|صيدله 

865|65 حمد|در |لق|طف عبــــد|ندي ع ج|ره سوه|تـــج

885597 يدى جميل عزتـــ صديق |ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|43957 هيم|بــــر|ل |محمود محمد محمد كم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|56|7 ح|لفتـــ|ح محمود عبــــد|لفتـــ|تـــسنيم عبــــد لفيوم|لعلوم |ر |د

|62285 ف عر|سلىم   |رسر
ى
بــــو زيد|ق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8772|5 وق مكرم فتـــىح عبــــد لعزيز  |رسر ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|4oo|3 حمد مصطفى|لحميد |بــــ عبــــد |رح ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

329o7o ح|لفتـــ|ح جوده عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد| |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

349987 ي|ع ر|لد سيد رف|عزتـــ خ
ضى |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

835258 عيل|سم|ر |لستـــ|ن عبــــد|خلود حمد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

2678o ح عىل|لفتـــ|د عىل عبــــد |سع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

43|3o س|ح عبــــ|لفتـــ|س عبــــد |ح عبــــ|لفتـــ|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

896|48 للطيف حسن |ء حسن عبــــد|رس| ج|عه سوه|زر

2|2849 ى|ل |حمد كم|محمد  حمد حسي  ى شمس هندستـــ عي 

7o787 لم|د س|ح رش|محمد صل لفيوم|لعلوم |ر |د

5435o5 ي|بــــسمتـــ طلعتـــ عوض ن ج  سكندريه|ل|طبــــ 

63|445 غ|لصبــــ|هيم |بــــر|رس محمد محمد |ي| رن زيق|لزق|هندستـــ 

|26792 ى محمد بــــدر  ئى|لتـــربــــ|عبــــي  حسي  هره|لق|هندستـــ 

62o488 ى سل|عبــــده عىل  ى|هيم |بــــر|م |مي  ى لجي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

322267 مد|لسيد ح|لرحيم |لبــــنى عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

9|6788 ن قضبــــ |دل رمض|مصطفى ع سيوط|ره |تـــج

339728 حمد مدبــــول|مديحتـــ حمدى  |تـــربــــيتـــ بــــنه

52|67 ل سيد|لع|ل عبــــد |جم| دين ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

3569|4 هيم محمد|بــــر|يمن |ميتـــ |س | معهد فنى تـــمريض بــــنه

864252 حمد عىلي|بــــ سيد |يه| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

||6362 ن حبــــيبــــ|يمن يون|م |ري|م كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

Thursday, September 6, 2018 Page 15976 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

84474| ء مجدي محجوبــــ عىلي|عصم ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

6|4589 ع|لرف|محمود أحمد محمود محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

85o948 ن محمد محمود سيد|حن سيوط|ره |تـــج

623976 ى|د فضل محمد حس|ن عم|نوره ني  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

5274oo ه عبــــد  حمد|م عىلي |لسل|لحكيم عبــــد |ني  سكندريه|ل|هندستـــ 

494|55 وى|لدرش|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|بــــ |شه بــــ دمنهور|د|

242387 ى|بــــر|محمد يونس  هيم حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3|2638 لنبــــي محمد|مي عبــــد|رحمتـــ س ى شمس حقوق عي 

|53o73 م صديق|رق تـــم|عمر ط ن|ضتـــ حلو|علوم ري

45o4|9 هيم مرىس|بــــر|محمد فوزى  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4o8466 شم|لعزيز ه|لعزيز جبــــر عبــــد|عبــــد |بــــ طنط|د|

4|799| حمد|لنبــــى مصطفى |حمد عبــــد |رغدتـــ  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|4343 هلل|بــــوعبــــد|أمنيه وجيه محمد عىل  سكندريه|ل|طبــــ 

88582o ن |ر مهر|لستـــ|ن عبــــد|ء مهر|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

||97o2 حمد|حد سيد |لو|حمد عبــــد |يوسف  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

48|92| لعظيم|حمد عبــــد |لدين |د |هلل عم|عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

648283 ق مريد|مجد أسح|مريم  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|6o2 ي
حمد محمد|مخلوف | دئى ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|69594  بــــدروس
ى
لس فيكتـــور شوق كي  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

5|748o هلل عىل مرىس غنيم|منه  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8|469| ن|جح عىلي عمر|ء ن|سم| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4|8522 لسيد|ئى محمد محمود |محمد ه لمنصوره|حقوق 

324579 متـــ محسن طه عىل محمد|س| ن|بــــ حلو|د|

7|o66o لمتـــول|لحميد محمد |منيه محمد عبــــد | لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

252|o9 حمد بــــدوى|لحميد |بــــ عبــــد|ء دي|ل| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

75229 لعزيز محمد|حمد عبــــد|محمود  بــــ بــــنى سويف|د|

385o3 مر|مر رزق ع|طمتـــ ع|ف ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7o23o| ده|حمد حم|ء حمدى محمود سيد |عىلي زيق|لزق|بــــ |د|

259|68 لم|لروؤف س|ن عبــــد |ل مهر|هند هل تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

877|62 وز مرىس عبــــد لرحمن مرىس |في  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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3522o9 تـــوفيق عىل تـــوفيق عوض شلبــــى قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

49o285 ن|شم عىل عثــــم|سلىم محمد ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3||72| بــــ محمد بــــيوم شلبــــى|يه| |رن ى شمس|د| بــــ عي 

858355 لعزيز|حمد عبــــد|ل |ء جم|شيم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6o9o98 ى |ي د|حمد مصطفى حم|سمي  |صيدله طنط

|4976o م محمد|لسل|عىل محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4o32|7 هيم حميدو خميس جميله|بــــر|هلل محمد |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26o94o مي|لخ|ح ظريف |ء صل|رس| شمون|نوعيتـــ 

|49433 عيل محمود|سم|محمد محمود  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

43o689 هلل|بــــ |ح ج|لفتـــ|يمنى محمد عبــــد  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3442o حمد عىلي محمد عىلي| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o8|5| ح محمود|ح صل|لفتـــ|سط محمد عبــــد |لبــــ|عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

49o465 ري|ره قبــــ|جر سعيد سم|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|6589 ف شكر|مريم  درس|هلل تـــ|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

247847 ل|مصطفى مجدى عىل قبــــ لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

678929 لرحمن|ل عبــــد |لرج|ن عيد عز |نوره لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|9o|8 حمد محمد|ل |ء كم|ل| طبــــ بــــنى سويف

5|95|7 ر|لحميد دويد|بــــو زيد عبــــد |نىه فريد  |ن طنط|سن|طبــــ 

|4952o ى خ|ي ح محمد|لفتـــ|لد عبــــد |سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

358o6 ح محمود|لفتـــ|حمد عبــــد |ح |لفتـــ|رحمه عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

374|2| لعزيز عىل|مصطفى عىل عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5292|o نم|ىطي محمود غ|لع|هيم عبــــد|إبــــر ط|بــــ دمي|د|

247749 در|لق|لد محمد عبــــد|محمد خ لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

34739o رس محمد محمد|محمد ي ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

35236 ي|م محمد |لسل|عبــــد| ند
لعوضى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|5833 لعليم|تـــفى محمد محمد عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

332878 لدين سويلم|ح |لد صل|حمد خ| سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

79o686 لحميد شلبــــى|م محمود عبــــد |تـــسبــــيح حس ضه بــــور سعيد|ري/تـــربــــيتـــ

278495 بــــر محمد|جر ممدوح ص|ه تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ
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9564o ف مصطفى حسن|مصطفى  رسر ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

878248 حمد محمود معتـــمد |ء |ل| سيوط|تـــربــــيتـــ 

37|96o لعليم|محمود رجبــــ محمد عبــــد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

357287 ى|لحميد عىل ل|هر عبــــد|ء م|سم| شي  |بــــ بــــنه|د|

4|9448 بــــ موىس|لوه|زق عبــــد |لر|ل عبــــد |نه |حقوق طنط

35o745 لغنى حسن|يتـــ محمد حسن عبــــد| ى شمس|زر عه عي 

|43|89 ى|نور بــــش|لبــــي  | |رين|م ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

63o|62 لعزيز|منذر محمود عزيز عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

48995| آيه محمد مخلوف محمد مسعود سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o|56o هيم محمد|بــــر|ء عىلي |ل| ى شمس| لسن عي 

633328 يوبــــ|لسيد |بــــر |لسيد ص|ء |شيم ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

238279 شم محمود|هلل محمد ه|منه  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

35o246 لعيسوي|حمد |هيم |بــــر|دهم | ى شمس حقوق عي 

78365| حمد|لجليل عىل |رس عبــــد |ي ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

4238|6 ضى|لق|مؤمن محمود متـــول محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6552o محمد سيد عىلي خليل لفيوم|بــــ |د|

77oo95 در|لق|م محمد أحمد عبــــد|عمرو عص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|4||5 لدين طلبــــتـــ|ل |حمد جم|محمود  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

28o624 عمر محمود محمد موىس هره|لق|حقوق 

|34757 حمد|هلل |مه عبــــد |د سل|زي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

248448 زق محمد سليم|لر|هدير محمد عبــــد لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

65633 حمد|هيم محمد |بــــر|لدين |ء |د عل|زي دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3|88o| حمد عطيتـــ محمد|يتـــ | ى شمس|تـــج ره عي 

7833o2 متـــ|عيل سل|سم|حمد محمد | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

48249| مل عىل|حبــــيبــــتـــ عىل فوزى ك سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|42|32 ف صل|حمد | ح عزبــــ|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3692|8 ي|
قتـــ مني  محمد عفيفى حبــــسر رسر شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

7667o3 لرحمن محمد|حمد عبــــد |ن |لدين حس|عز  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

|68856 حمد تـــوفيق|م ممدوح |يوسف هش لمنصوره|حقوق 

326732 لد صبــــىح عىل|هبــــتـــ خ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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486|28 ن لسيد|محمد خميس محمود | مي  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

45324| ر|ود دويد|وى محمود د|لمعد|لبــــيىل | |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

5|6227 ضى|لق|م |لسل|حمد عبــــد|د |يه عم| بــــ دمنهور|د|

44|53o لح|حمد ص|آيه محمد عىل سيد ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

46|8o5 ل محمد محمد|حمد محمد كم| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

88|992 در محمد  |لق|هلل محمد عبــــد|عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

8799o3 لد محمد سيد فرج  |خ سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

92|9|o ى ى |ى نجيبــــ بــــش|بــــش| مي  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

4489o5 حمد محمد زعيتـــر|عيل |سم|حمد | ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

63443o حمد خليفه|لسيد |حمد محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

|3595| حمد|حمد محمد |ء |رس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

9o2485 لرحيم |ء محمود عىل عبــــد|رس| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|27893 ئى رزق محمد|فغ|ل|لدين |ل |ن جم|نور كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

228794 ف كم|ره |س ى |رسر لجنيدى|ل حسني  ى شمس| لسن عي 

923|39 ن محمد |مل حربــــى رمض|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

277966 م|ن سل|طف رمض|زينبــــ ع |بــــ طنط|د|

825622 رك منصور|لد مبــــ|م خ|ريه دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

884o6| بــــر  |لج|لرحيم عبــــد|حمد عبــــد|ء |سم| سيوط|بــــ |د|

543794 ن|حمد عجل|عىلي محمد عىلي  |حقوق طنط

7866o4 م حميده|م|ل |محمد عىل جم وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

828o97 ن|زق رسح|لر|لهدي عبــــد|بــــو|ن |نوره دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

26635o م محمد مصطفى نرص |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

364238 لس عط هلل| |هلل رزق عط| |كي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

497626 ظتـــ|بــــ|للطيف |عيل عبــــد|سم|مريم عمرو  بــــ دمنهور|د|

7o8562 ى|لسيد |محمود | دين مي  لمنصوره|بــــ |د|

428||3 لمرشدى|صف محمد |م محمد ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

62999o حمد عىل|محمود محمد محمود  زيق|لزق|نوعيتـــ 

25265| وق  شور|ر ع|لستـــ|حمد عبــــد|رسر ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

526oo9 رق مجدى محمد حسن شوشه|ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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33o|7 لحمد|بــــو |محمد | يه رض| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

278942 وه|ئى لبــــيبــــ حل|ليم|يه | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

896328 يرينى نرصى صبــــىح بــــخيتـــ | ي صىح سوه
ج|معهد فنى

835997 سط محمد|لبــــ|ن جمعه عبــــد|حن |هندستـــ قن

|6o|5 لد|لعزيز محمد خ|طمه صبــــرى عبــــد |ف مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

|68376 حمد فهىم عىل|م  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7758|8 هلل محمد|هلل محمود عبــــد |عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

88oo8 ى فتـــىح حسن| حمد حسي  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

699585 هيم عىل|بــــر|هيم محمود |بــــر|منى  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

8o3656 ض نبــــوتـــ موىسي|ر ري|من ي|بــــ |د|
|لمنى

5o2|88 مد|محمد رفعتـــ فتـــىح ح سكندريه|ل|عه |زر

624|69 وى|لحفن|لنرص |بــــو |محمد ميىمي يحن  محمد  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

334o|6 |لوف|بــــو|ر محمد |محمد عم ى شمس| لسن عي 

322398 م|د درغ|لغنى ج|منيتـــ محمد عبــــد| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

464557 لحميد|د محمد عبــــد |محمد حم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

922462 | لنرص حسن يىحي|حسن سيف  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

4|576o يد فرح|بــــو|هيم |بــــر|لسيد |مل | ى تـــ|لي  لشيخ|بــــ كفر |د|

627o8 لسيد|ن محمود قنديل |يم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6267|o حمد محمد|لسيد |حمد |طمه |ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

253379 حمد شلبــــى|سط |لبــــ|ء عبــــد|رج لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|6374 ي سعيد يوسف يعقوبــــ مي  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

885854 لعزيز |ح محمد عبــــد|ء صل|رس| سيوط|بــــ |د|

|59338 لدين يوسف عيد|محمد نرص لمنصوره|حقوق 

753644 ف سعيد |ء |ل| لسيد|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

794o66 هلل|ل محمد محمد عبــــد|هدى كم ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

824||2 حمد محمد|عىلي طلعتـــ  ي|بــــ |د|
|لمنى

243989 ن|ن فريد سليم|لرحمن رمض|عبــــد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|6|o9| ن دكروري|رق رمض|ن ط|رو ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

63484| هيم مصطفى|بــــر|محمد مصطفى  زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

33|668 لسيد حسن|هيم |بــــر|زم |ح |ره بــــنه|تـــج
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84979o حمد نرص|يه رجبــــ | لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

78o757 ى كم|ي هيم|بــــر|هيم عبــــده |بــــر|ل |سمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

334883 مول |لح|  |لسيد  زكري|ء  |شيم |بــــ بــــنه|د|

239437 رحمه قدرى بــــحر متـــول هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4352o8 ين محمد بــــرك تـــ|سهيلتـــ رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

227848 د حنفى محمود|ر رش|من ى شمس|تـــج ره عي 

35499o لمول محمد|حمد عبــــد|ء |رس| ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

62|o|8 |لعل|لسعيد أبــــو |حمد محمد |مريم  ط|معتـــ دمي|علوم ج

|23938 ح|لدين صل|لد محمد فخر |حمد خ| هره|لق|ره |تـــج

347573 هيم مرىس عطيتـــ|بــــر|هيم محمد |بــــر| ى شمس| لسن عي 

25448| لدين|هلل محمود عىل فخر |حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

77|843 ء عليم محمد عليم|سم| زيق|لزق|بــــ |د|

486986 دريس|ل حسن محمد |سعيد جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6ooo59 يف عثــــم لبــــيىل|عيل عىل |سم|ن |رسر |ره طنط|تـــج

|33353 ك|لمل|سعد عبــــد | بــــيشوى ذك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33492 ف عبــــد |بــــسنتـــ  لرحيم محمد|رسر كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

63|763 تـــ عىل بــــيوم|لشح|ء ثــــروتـــ محمد |وف قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

88538|  |جح سمع|ن| رين|م
ى
ق ن مشر سيوط|تـــربــــيتـــ 

|427o7 حمد|ء حسن محمد |لسم|ن |عن دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

295443 محمود محمد| د رض|جه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|5487 لحميد عىل  |لدين عبــــد|حمد سعد | سيوط|تـــمريض 

5|3633 د|لجو|حمد ضيف محمد عبــــد |يوسف  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

26o|6o ل محمود بــــدوى|ئى جم|م| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

7o6||2 لعدل محجوبــــ|دى |له|لسيد عبــــد |ء |ل| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

7o3228 يه|عمر محمد رشدى شلبــــ لمنصوره|صيدله 

6|4|22 لسيد عييى|دل أبــــو عوف |ن ع|نور ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

348o62 لبــــ|بــــو ط|حمد عىل |محمد  |حقوق بــــنه

484732 حمد|يوسف سعيد محمد محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|42588 وز محمد ص لسيد|لح |في   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م
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76|322 دل محمد|حمد ع|مؤمن  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

836928 حمد حسن|هلل |ء عبــــد|وف |نوعيتـــ فنيه قن

35o64 حمد حسن|لدين |محمد عز  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

455442 حمد|عيل محمد |ء صبــــىح إسم|لشيم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|6343o ح صبــــىح محمد|مريم صل هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

7692o7 ن|ج  عيد سليم|ء ن|وف ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

86o||6 عيل محمود|سم|يوسف حمدي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

5o5938  حسن حسن خط|عىل سعيد محمد عط
ى
بــــ|ق ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

2636|3 هيم|بــــر|ل محمد |ن مجدى جم|نور |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8o4342 ي|ر
حمد|بــــر محمود |ج| ئى ي|نوعيتـــ موسيقيه 

|لمنى

34oo|2 لسيد|ن جوده محمد |ن شعبــــ|يم| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

776569 ى|سم عبــــد |ئى ق|م| لمنعم حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

89o4|9 بــــتـــ مصطفى |بــــتـــ حمدى ثــــ|ثــــ سيوط|تـــمريض 

422o29 ن فضل يحن |ربــــيعه شعبــــ ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

36o626 لنبــــي|هيم عبــــد|بــــر|مي محمود |محمد س |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8o28|5 لحميد بــــشي  يوسف|رق عبــــد|ط ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

482|89 زن محمد فرج محمد فرج|م سكندريه|ل|حقوق 

255293 لمنعم زىك محمد عىل|ده عبــــد|غ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

7o2753 ى|ي لم|د محمد محمد س|فؤ| سمي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|5726 لسيد حسن|مه |س|دي |ش ن|بــــ حلو|د|

9|7o97 صنع حبــــيبــــ |طف |منى ع سيوط|تـــمريض 

632425 لخليفه|لسيد |م محمود |ء هش|أسم زيق|لزق|بــــ |د|

8224|7 ى مل|سمي  ك| شنوده مي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

|65494 ى لقط جرجس|م |س| يوستـــي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|76oo9 لسيد|هيم |بــــر|ئى |كريم ه |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

763|29 ى س|ي م محمود محمد سليم|سمي  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

766488 حمد|لحميد |حمد محمد عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

52o389 بــــ|لعزيزخط|م مبــــروك عبــــد|ن س|يم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8386|o رص عمر جبــــر|لن|خلود عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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35865 ى منط|ن صبــــرى |يم| ش|حمد محمد حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|48493 لد محمد لطفى عطيتـــ فودتـــ|طمه خ|ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

266427 لعزيز|لسيد عبــــد|ء مولد عىل |لىمي لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

695oo| ن لمنعم عبــــده محمد نور|عبــــد | مي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

25348| ن|ح محمد سليم|ء صل|رس| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

5447| حمد حسن|بــــ محمد |لتـــو|عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6oo87| ق|ن عىل |ر محسن شعبــــ|من وى|لشر |بــــ طنط|د|

6o7934 لشيوى|مريم حسن بــــسيوئى أحمد  لمنصوره|بــــ |د|

26472o ى خ|ي لسيد درويش|حمد |لد |سمي  |ن طنط|سن|طبــــ 

693967 لغريبــــ|لسيد |حمد وجدى | لمنصوره|حقوق 

8o7|7o لرحمن|حمد عبــــد|مريم جمعه  ي|بــــ |د|
|لمنى

753|28 ن|لم|ن محمود س|لم|حمد محمود س| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

895755 م صبــــرى خلف محمود |ريه ج|عه سوه|زر

|5o5o| حمد|عمر معتـــز محمد  ج|بــــ سوه|د|

352983 حمد|تـــ |مصطفى مجدى بــــرك ى شمس| لسن عي 

258732 ن عىل|محمد عىل رمض ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4||279 ى عىل عبــــد|ي زق جعفر|لر|سمي  |بــــ طنط|د|

|356|5 رى يوسف معوض يوسف|م ى شمس صيدله عي 

45|8o3 ن|لعليم محمود رشو|لسعيد عبــــد|هلل |عبــــد ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

8987o7 ى دق |ر ص|دو|جد |م| مي  ج|ره سوه|تـــج

422||3 لرحيم فتـــىح|زم عبــــد|مريم ح ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

52o95 عيل محمد|سم|ن |يه شعبــــ| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

775||5 لق|لخ|لعزيز عبــــد |م عبــــد |سل|م ثــــروتـــ |سل| لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

7529o4 لمؤمن يشى|حمد فتـــىح عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|5395 ل مصطفى|محمد محمد مصطفى كم د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|4626| ضل|رص محمود ف|لن|عبــــد | حل ى شمس| لسن عي 

53o57 حمد|نسمتـــ محمد يوسف  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

754382 ين نوس|سطف|م بــــولس |عص| في  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

35o|88 ء مسعود بــــكر خليل|صف |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 
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|7|358 وى|لص|د |نور فؤ|د |فؤ رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

868236 مل|حمد ك|لرحيم |محمد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

7o2227 حمد محرم|لد محمود سيد |خ| نور لمنصوره|ره |تـــج

|3745| هيم بــــربــــر|بــــر|ن |حمد رفعتـــ عثــــم| ى شمس|تـــج ره عي 

92|o8 زق|لر|حمد عبــــد |مح |ء س|شيم ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

487449 عرص|ل|ن |يز رمض|لد ف|يوسف خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45628 وتـــ|هلل عل|ئل محمد عبــــد |و ن|هندستـــ حلو

||7358 رين صبــــرى كرم سيدهم|ك هره|لق|ره |تـــج

89|746 ى ممدوح خليل خليفتـــ | مي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

4o7o|| عيل غيله|سم|د |لجو|ء سعيد عبــــد |رس| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

285396 ى| يه محمد حسن حسي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

783657 حمد محمد عىل محمد نمر| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|62o85 بــــ حسن|لتـــو|مؤمن حسن عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

25|254 نه|لد محمد ش|محمد خ لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

629636 لسيد|نبــــيل محمد مصطفى | نور زيق|لزق|بــــ |د|

2|878| ي
لمسلىم|ح قطبــــ |لفتـــ|ء عبــــد|محمد ضى هره|لق|ره |تـــج

825544 دي|ر بــــغد|ء حسن نج|لشيم| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

84|263 ر|لنج|حمد عىلي |ء |شيم دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

7533o2 ى|مصطفى ط ى حسي  رق حسي  حقوق بــــورسعيد

767o|4 هيم جوده|بــــر|تـــم مرشد |هيثــــم ح ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|43449 د محمد عىل مهدى|بــــسمه عم هرتـــ |لق|تـــمريض 

2|846 عىل جمعتـــ محمود| ثــــري لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

69385o ىط|لمع|بــــو |لغنى |نس عوض عبــــد |ن ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

6o3442 لسيد حشيش|ء محمود محمد |لىمي |صيدله طنط

5|474o لجمل|مر |لرحمن ع|هلل قدرى عبــــد |يه | عه دمنهور|زر

63797 ى|محمود نبــــيل حسن محمود ص لحي  لفيوم|لعلوم |ر |د

|54o57 لرحمن محمد|م وجدى عبــــد |حس ى شمس|تـــج ره عي 

37|2o| ي
لحميد بــــدر|محمد محمد عبــــد| دئى هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

225894 |هيم |بــــر|مصطفى مجدى 
ى
لدسوق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

339767 س محمد عىل فتـــىح|ين| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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865348 ن|لرحيم محمد عثــــم|محمد عبــــد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

38|7o دل سعيد محمد فرج|محمد ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

49o97| لجوهرى|روق تـــوفيق |مه ف|س|ن |فن| سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

758273 لجندى|ن محمد فتـــىح |نور لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

34999o تـــ|طمتـــ محمد سعيد سعد فرح|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33o|78 ل|لع|ء محمد جوده عبــــد|عىلي شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

682o26 لشيخ|لقوى |لفتـــوح محمد عبــــد |بــــو |نشين  لمنصوره|بــــ |د|

8o|o57 د عيسي|ل فؤ|سلوي جل ي|بــــ |د|
|لمنى

|75268 ج محمد|لصبــــ|يمن محمد |عمر  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4879|o لح|لرحمن حسنى محمود محمد ص|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

373237 م نوفل|م|روق |محمد شحتـــه ف |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4o4o75 بــــوه|زى د|هيم محمد غ|بــــر|حمد | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

356375 حمد|لفتـــوح |بــــو |ل |حمد كم| |ره بــــنه|تـــج

36483o لعزيز|لسيد عبــــد|حسن محمد  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

4o3233 ن|بــــر عىل سلط|هيم ج|بــــر|جر |ه لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

89|872 ل |لع|مل محمود محمد عبــــد| سيوط|نوعيتـــ 

27|235 سم|هيم ق|بــــر|لسيد |يمن |منيه | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

35o58| عيل|سم|لم محمد |س| رض| ن|ر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

436489 ز|لقز|للطيف |لرؤف عبــــد |رؤف أيمن عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

687748 لمرصى|لسيد |حمد |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

2|8|o3 لمجيد عىل|لحميد عبــــد |م عبــــد|حمد عص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

435523 وى|لسعد|لسيد |هدير سعد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

43o324 دى فتـــىح مصطفى عبــــيد|له|سلىم عبــــد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

28o945 ى|عمر ن ج  مدبــــول حسي  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

3|6882 ن حمدى حمدى حسن|يم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

479626 حمد محمد عمر خليفه|لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

22262| ع|لرف|ىط عىل حسن |لمع|بــــو|ء |لق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

643736 لرحمن|رق محمد عبــــد |متـــ ط|أس زيق|لزق|طبــــ 

77|o89 لرحمن|دى عبــــد|له|م عبــــد |هدير عص ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و
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5o9|3| صف|ل و|ديبــــ غ|هر |رك م|م عه دمنهور|زر

297oo| ى روق|مل عبــــد|ندى ك لحميد حسي  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

7569o8 جوري|لبــــ|لمجيد |مه محمد عزتـــ عبــــد|س|دل |ع حقوق بــــورسعيد

||7277 هلل|ه سعدى عبــــد |لل|محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

92|544 ى |ل سيد |د جم|سع مي  ج|بــــ سوه|د|

855699 د|لجو|ح محمد عبــــد|محمود صل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3|79o5 ى|بــــر|لعزيز |محمد عبــــد هيم حسني  ى شمس|تـــج ره عي 

78949 ود|لد مجدى موىس د|خ هره|لق|حقوق 

85oo84 هيم|بــــر|محمد مجدي محمد  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

69852 هلل عىل|د عبــــد|مريم رش حقوق بــــنى سويف

4329o6 هيم سليم|بــــر|طف |ره ع|ي |عه طنط|زر

22o|8| حمد محمد يوسف محمد بــــكر| هره|لق|حقوق 

525326 وق عز  هيم محمد|بــــر|لدين |رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

627678 لحليم|حمد عبــــد|رق سعيد |يدى ط|ه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

438869 ى فوزى عبــــد  لجندى|ح |لفتـــ|محمد حسي  لشيخ|ره كفر |تـــج

|39549 ى |نبــــيل لبــــيبــــ حن| كريستـــي  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

8445|4 زق محمد|لر|لعزيز عبــــد|عبــــد| رن ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

2|47|o لقوى|ىط عبــــد|لع|هلل فتـــىح عبــــد|منه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

59357 وى|حمد محمد مك|يه | ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

627387 ي
 نظي  ضى

لدين|ء |محمد مصطفى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

258544 ى |م |هش هيم مرىس|بــــر|مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

66263 ن عىل|رص محمد حمزه شعبــــ|لرحمن ن|عبــــد لفيوم|هندستـــ 

66223 ن|لعظيم رمض|بــــر عبــــد |م ص|سل| لفيوم|بــــ |د|

3442o5 بــــ|لوه|لدين محمد عبــــد|ح |حمد صل| ى شمس|تـــج ره عي 

6o798| ق|لسيد |بــــر |هيم ج|بــــر|ء |رس| وى|لشر لمنصوره|بــــ |د|

45|347 لصعيدى|حمد |م مسعد |عص |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

|4363o يبــــ|لش|يدى كرم حسن عىل |ه ن|بــــ حلو|د|

754o32 ى س|ي لح|مح حسن ص|سمي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|67739 رحمه محمد مرىس محمد عىل ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

8o4667 ى|لليل |بــــو|لد |مل خ| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى
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824|7| ح محمد|لفتـــ|هدي ربــــيع عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

254726 ن|بــــر رضو|محمد شكر ص ن|هندستـــ حلو

5374o8 ري|يد مك|نور ع|ء |هن عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

852|63 حمد|حمد محمد نبــــيل |محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

7|64|7 تـــ|لحق بــــرك|م حسونه عبــــد |حس لشيخ|بــــ كفر |د|

249484 حمد سويد|لبــــ |بــــوط|ن |فن| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

762675 م|لرحمن صبــــرى مرىس مصطفى عل|عبــــد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

529282 حمد حسن عىل بــــلح|محمد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

3853o مد|هيم ح|بــــر|ء صبــــرى |رس| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

762o78 ي
ف عبــــد | |دئى خىل|لد|هلل |رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8o9|56 لعظيم|ل عبــــد|ن كم|مي رمض ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

2692|o م|لعلق|ع |لرف|له محمود |ه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7|o625 ىط|لبــــس|حمد |ن محرم محمد |نور ى شمس| لسن عي 

627645 د محمد عىل حويله|لجو|محمود عمر عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5259o2 لدين محمد أحمد|ء |حمد محمد عل| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

|32673 حمد حسن عىل|يه | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

924629 لرحيم  |لدين عبــــد|حمد محمد مىح | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

345335 لم|مد س|محمد محروس سيد ح عه مشتـــهر|زر

8|2933 ي محروس حكيم حبــــيبــــ|رس|
ئى ره بــــنى سويف|تـــج

923837 دل عدل تـــوفيق  |ع| رين|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4o|338 لجمل|لسعيد |رس محمد |ندى ي سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

53536 لمول|د ربــــيع منصور عبــــد |زي تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

84o|53 يع|لحميد ط|د عبــــد|لجو|ء عبــــد|رس| ي|س|معهد در لسكر ج| |تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولوج 
سيوط |

42|o65 رى|لبــــ|د عبــــد|لمجيد ج|د عبــــد |خلود ج لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|6|532 لد محمود محمد عىل|ء خ|سم| ى شمس حقوق عي 

9|o54| ن |حمد محمود مهر|محمد  ج|ره سوه|تـــج

637699 ي|لفتـــ|ء محمد عبــــد |سم|
ى
ح دسوق ي صىح 

زيق|لزق|معهد فنى
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7oo855 ح حسن|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|طف عبــــد |محمد ع ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

632349 ى لشهيد|ظريف حلىم عبــــد| يوستـــي  زيق|لزق|بــــ |د|

68|694 زق يوسف بــــدر|لر|عمر طه عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

76o953 حمد مصطفى|م |سل|حبــــيبــــه  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|3o|8| لسيد|ن |ء محمد سليم|رس| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

762352 عيل|سم|زن حسن محمود |م ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

5o4o85 هيم فرغىل|بــــر|حمد |هيم |بــــر| |حقوق طنط

325983 لمعز|يتـــ سيد حلىم عبــــد| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|66449 طف رأفتـــ محمد عفيفى|يه ع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

57448 زى محمد|ندى ربــــيع حج بــــ بــــنى سويف|د|

4o|797 |لحميد |فظ عبــــد |لح|دل عبــــد |لرحمن ع|عبــــد 
حمد

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

254|28 لق|لخ|هيم محمود عبــــد|بــــر|محمود  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

5o5589 م|لسل|يوسف حمزه يوسف محمود عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

895o35 لسيد |طف عىل |عىل ع ج|عه سوه|زر

2o7|2 هلل|يوسف محمد جمعه عبــــد ن|حقوق حلو

22|98 ذل|لش|ذل مرىس |فرحه ش ن|بــــ حلو|د|

436925 بــــ|در |لق|عيل عبــــد |سم|در |لق|ل عبــــد |نو لشر لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

3339|9 حمد|لد سعيد |حمد خ| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

88o274 يف|ن محمد محمود محمد |نوره لشر معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

925o|2 بــــدوى | لوف|بــــو|تـــن فريد |ف ج|ره سوه|تـــج

24378| ل طه حسن|ن عيد كم|يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4o5538 لم|لقوى محمد س|عبــــد | ر زكري|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

869994 ي زكري| للطيف عىلي|عبــــد| نىح  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

638878 ح|لفتـــ|عبــــد| لدين عط|ء محبــــ |رس| زيق|لزق|صيدله 

|6537o زر|يق ع|ج  ف|نتـــ ن|دمي ى شمس|د| بــــ عي 

687466 ى|لمحسن حس|هلل فتـــىح وجيه عبــــد |منه  ني  ره بــــور سعيد|تـــج

42977o م عىل خرصى|دى عص|ش |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

62o885 |هلل دبــــ|ل محمد عبــــد |يوسف جم ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7|66o5 جح|نسمه حسن محمود شحتـــو ر لمنصوره|بــــ |د|
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33632 نم|عيل غ|سم|ن محمد |يم| لفيوم|عه |زر

296955 لمنعم عنتـــبــــىل|حمد محمود عبــــد| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

34o6o2 عمر محمد فهىمي حسن نرص |كليتـــ هندستـــ بــــنه

756549 ى ع|ج دل فتـــىح موىس|كلي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49677o لسيد بــــخيتـــ|لرحيم |حمد عبــــد|رغده  بــــ دمنهور|د|

442376 حمد|لمرىسي يوسف سيد |هلل حسن |عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

78224o مه عىل|سل| ندى رض زيق|لزق|ره |تـــج

9|3465 هر محمود  |لظ|نور محمد عبــــد |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

4|o6|5 وى|لعم|عيل |سم|ح |لفتـــ|ن مصطفى عبــــد |مرو |بــــ طنط|د|

43596| وي|لششتـــ|حمد قطبــــ قطبــــ |رغده  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

22o369 ى|ن ش|حمد عثــــم|هلل |عبــــد هي  ى شمس حقوق عي 

895o43 لس رفعتـــ  ديبــــ مجلع |كي  ج|ره سوه|تـــج

6|o499 مد محمد خريبــــه|جر حموده ح|ه لمنصوره|ره |تـــج

282462 هيم|بــــر|م محمد |ء س|ل| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6733| لمنعم|حمد عبــــد |جر عىلي |ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6964o4 دى|لن|حمد محمد |هلل محمد |منه  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

2864oo لمهدى|ر |ر محمد مختـــ|مختـــ ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8|3|o5 ي عبــــد|بــــيشوي ميل ك|لمل|د بــــشر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

699243 بــــ|لوه|حمد عبــــد |ره محمد سيد |س ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

8|65o3 مل|بــــر زىكي ك|مريم ج ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

9||638 لرحيم محمد |لرحيم عىل عبــــد|عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

536|33 لم|حمد س|ع |بــــوصبــــ|هلل |م سعد|سل| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|7|9o6 هيم|بــــر|م وصفى محروس حكيم |ف لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

5o|454 لسيد عبــــده|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد|محمد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

267329 ط|مد قطق|بــــسمه وحيد ح شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

75|327 رتـــ|لسيد حسن سعد حسن عم|حمد | ره بــــور سعيد|تـــج

8o4|98 ي|ر
كر|ممدوح رمزي ش| ئى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

5|3885 ى عل ى|حسي  ء محمد حسي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

25o543 حمد سعيد مبــــروك|ن |يم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 
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356779 ن محمد عىلي|لد مرج|خ| دين |ره بــــنه|تـــج

879462 ر مصطفى محمد محمد |مي سيوط|تـــربــــيتـــ 

885887 دل محمد جبــــر |يه ع| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

78439 ويش|لعظيم ج|مصطفى عىل عبــــد |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

535594 لغنى|فظ عبــــد|م ح|محمد س عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|4635 هلل||ح عط|لفتـــ|آيه محمود عبــــد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

544244 لحميد طيلون|ر عبــــد|دل مختـــ|زينبــــ ع سكندريه|ل|بــــ |د|

48235| ي ص
ن|لح محمد محجوبــــ سليم|مصطفى |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

238o87 حمد|نيس تـــوفيق |حبــــيبــــه محمد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|642o7 ل|لع|لرحمن محمد عىل عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3596|3 ء خلف يونس حسن|لىمي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4|5863 ن|ل محمد محمد نعم|ء كم|لىمي لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|2o64| لد محمود رشيد|محمود خ ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

883736 م |ل رشدى بــــره|حمد جم| سيوط|بــــ |د|

8o79|9 ى|بــــو|ل محمد |من لحسن حسي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

334792 لسيد|منيتـــ محمد درويش | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

82537| ي يوسف |م|
حمد خليفه|ئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

88|967 لس هش ديوس|قل|م حليم |كي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

2o9o8 تـــى عىل|ء فتـــىح زن|لبــــر| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4483o ى مرزوق سيد|ه له حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|3|oo| حمد حسن|لدردير |بــــو |حمد | ى شمس  تـــمريض عي 

425o22 حمد|وى |لحفيظ بــــسط|لد عبــــد|ندى خ سكندريه|ل|حقوق 

525795 حمد محمد|يوسف حسن عىل  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

629433 لح|ل حسينى خليل ص|هلل جم|منه  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|6573| لحميد بــــدوى|م عبــــد |مصطفى س |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

42|229 لق عىل|لخ|هلل عبــــد |لد عبــــد |خ لشيخ|ره كفر |تـــج

84|o5o وي|حمد عبــــده خي  قن| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

48|967 لس عص |م شفيق حن|كي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|33o| كر|ر سمي  ونجتـــ ش|مق ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى
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76779 ئى شعيبــــ تـــوفيق|كريم ه ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

64367| هيم|بــــر|حمد |ح |محمد صل| دين زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3448|o حمد عىل|محمود | دين عه مشتـــهر|زر

269863 ن|لدهش|ل محمود محمد |محمد جم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

886o73 ن|م عثــــم|م|لرؤف |منيه عبــــد| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

754397 لح|حمد عىل عىلي ص|ره |س عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

3|3o39 هيم|بــــر|ح فرج |محمد صل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3275|4 لرحمن|حمد جوده يوسف عبــــد| |رن ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

423|59 ن|محمد سعيد مصطفى حسن رضو سكندريه|ل|حقوق 

4|9927 ي رجبــــ |حمد ه|
ي|لسيد |ئى

ط|لىحى لشيخ|بــــ كفر |د|

925|27 حمد رجبــــ محمد |رجبــــ  سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

4|o563 لحميد|لقوى عبــــد|س عبــــد|لقوى عبــــ|عبــــد |ره طنط|تـــج

879554 لغنى  |هلل عبــــد|بــــر عبــــد|ء ص|سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9|3|48  فؤ|لش|رس عبــــد|ف
ى
د فهىم |ق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

449848 لشيتـــى|لبــــىه محمد |جد |م| رودين |ره طنط|تـــج

8o2768 ى محمد ى فتـــىحي حسي  حسي  ي|هندستـــ 
|لمنى

752444 حمد|لسيد محمود محمود |محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6|o223 مد|بــــو ح|محمد طلعتـــ محمد  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

288|o4 لس ميخ ئيل جندى حبــــيبــــ|كي  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

787528 ح حمدى محمد عىل محمد|سم زيق|لزق|حقوق 

496675 ي عىل|لش|ل محمد عبــــد|ن جم|نوره
ى
ق تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4|74|3 محمود محمد صبــــىح زىك بــــديوى لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

87794| حمد محمد |ن محمد |نوره سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

537348 س مسعد|حمد نبــــيل عبــــ|س |ل عبــــ|نو عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7586o| لحميد|حمد عبــــد|د محمد |جه ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

322997 مه صقر|ن سل|ير سليم|بــــش ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

69733 ي
لعزيز|لسميع عبــــد |ممدوح عبــــد | دئى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

686736 ح|لفتـــ|لسيد نرص عبــــد |حمد | لمنصوره|حقوق 
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638783 ىس عطيه|حمد مصيلىح بــــل|رحمه  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

862788 ي عبــــد
ىطي|لع|حمد عبــــد|ىطي |لع|مصطفى ي صن. تـــ.ك

|ع قن|فنى

3||89| لبــــسيوئى|تـــم عىل عىل |ئى ح|ه ن|هندستـــ حلو

435|97 ه|هر عبــــد |ز| رن لقوى عمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

6o4259 ج |لبــــلتـــ|حمد محمد |حمد |محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

326576 مد|حمد محمد ح|ن |يم| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4|937 بــــدين محمد|لع|هيم زين |بــــر|محمود  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

44958 ود|وس مجدى جرجس د|ندر| هره|لق|ره |تـــج

64962 م|لسل|يه محرز بــــيوم عبــــد | لفيوم|بــــ |د|

52766 ى محمود ح|رح فظ|بــــ حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

7652o مل محمد|دل ك|محمد ع سيه|نوعيتـــ عبــــ

7o25|4 ى|م ر|ئى عطيه عبــــده نو|ه| رتـــي  لمنصوره|بــــ |د|

638976 ن|هيم رمض|بــــر|لسيد |ندى محمد  زيق|لزق|صيدله 

49|242 ف محمد |حبــــيبــــتـــ  لشوبــــرى|حمد عىل |رسر ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

4923|8 لدين|م |دل محمد حس|حمد ع| سكندريه|ل|بــــ |د|

68|5|| هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|لدين |د|عمر عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|25683 لعزبــــ|فرح عىل محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

84655o ن|لدين محمد حمد|ل |طمه كم|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

37|963 عيل|سم|حمد |محمود محمد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

83923o ي فهىمي عل|حمد عبــــد|
م|لغنى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

27||36 حمد|هر محمد سيد |لظ|مريم محمد عبــــد ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

2347o4 هلل|طه نبــــيل عويس عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

78435o د حبــــيبــــ ونيس|رى ميل|م زيق|لزق|ره |تـــج

3|4469 مد عرفتـــ|م جمعتـــ ح|سل| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

4|4|97 دتـــ|آيه جمعه صبــــىح مصطفى زي هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

287929 بــــ|م محمود رحيم خط|محمد س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

34o|8 حمد|لدين محمود |د|زينبــــ عم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5o2362 لمنعم محمود عىل|عىل محمد عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

76o223 لمجد|بــــو |س فوزى حنفى |ين| لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري
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85789o  زىكي درويش
ى يوسف حسي  ي|بــــ |د|

|لمنى

769594 دل موىس حنونه|حمد ع| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

22|955 وق كم وى|لمنط|حمد محمد |ل |رسر هره|لق|علوم 

7|2696 يف محمد محمد |ين| لسيد|س رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

363o5o ن ى|د مني  بــــش|فؤ| مي  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

6|7676 وى|لحن|هيم |رق إبــــر|هيم ط|إبــــر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

258o48 جح|ر محمد ر|لستـــ|هيم عبــــد|بــــر| سيوط|عه |زر

88263| حمد محمد حموده |ندى  سيوط|ره |تـــج

268|24  سمي  صل
ن|ح سلط|مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7o328o لمرصى|ر |لغف|ح عبــــد |لفتـــ|رحمه عىل عبــــد  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

4o5879 فظ|لح|دل عىل عبــــد|لسيد ع|سلىم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69329| م|م|ل|ح |لفتـــ|ح  عبــــد |لفتـــ|سعد عبــــد |يمن | لمنصوره|حقوق 

4o3229 ى  ى جمعه حسي  دى|بــــو ش|ندى حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

475896 لعليم محمد|ل عبــــد |لع|عمرو عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52894 ى طه محمد |ي هيم|بــــر|سمي  بــــ بــــنى سويف|د|

764o39 مد محمد|حمد محمد ح|يه | ره بــــور سعيد|تـــج

699252 ى|بــــو|ز |دل محمود بــــ|ء ع|شيم لعني  لمنصوره|بــــ |د|

3o765 لعليم|د عبــــد |لجو|طف عبــــد |ء ع|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7oo83| لبــــربــــرى|لحميد عمر مصطفى |عمر عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

858766 بــــوزيد|لد نبــــيل |ء خ|ل| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

886228 ن |بــــوزيد حمد|ح |ن صل|ريم|ن سيوط|عه |زر

249|3 ل|لع|لؤه منصور محمد عىل عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

323258 حمد|ء سعيد بــــرع |رس| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

7o8654 فع|محمد مسعد محمد مسعد ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|6935 |هدير محمود محمد 
ى
لدسوق ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

475233 ى عم|ك يه|د وليم مكرم حم|رولي  سكندريه|ل|بــــ |د|

8o7439 سيىلي|هيم بــــ|بــــر|يوسف صموئيل  ي|طبــــ 
|لمنى

7o2628 حمد|لدين |رس سعد |م ي زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

228838 ن محمد محمود|مروه رمض كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2|6797 م سعد|بــــ س|يه| |ري|م هره|لق|ره |تـــج
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246786 حمد متـــول|مجد محمد سيد |د |زي ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

862252 مي|در محمد تـــوه|لق|مؤمن محمد عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6oo587 هلل يونس|محمد روج عبــــد  لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

7|6|84 |حمد مو|هر زينهم |م| دين
ى
ق ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |

سبــــتـــ منصورتـــ|مح

699o67 حمد فرج|مريم محمد مني   لمنصوره|ره |تـــج

8o9234 هلل|لد عبــــد|لد محمد خ|خ ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

439653 لجندى|لغنى |حمد محمد عبــــد |مريم  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

534o3 ف عبــــ|كريم  هيم|بــــر|س |رسر يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

7o9633 هيم|بــــر|م محمد |لسل|ن محسن عبــــد |مريه لمنصوره|ره |تـــج

822443 حمد|هلل | |عمر ممدوح عط سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o977| ن|تـــ زهر|ندى صبــــىحي عرفه بــــرك لمنصوره|ره |تـــج

36|o46 محمد مني  عزتـــ زىك | معهد فنى تـــمريض بــــنه

7759|8 حمد حسن|ح |سلىم صل زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|29948 ى|م لح يوسف|يوسف ص| رتـــي  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2|5o88 حمد|كريم حمدى مصطفى  هره|لق|هندستـــ 

446o94 فظ|لح|دهم نرص محمد عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

844o73 هيم|بــــر|لدين منصور |منصور نرص  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

4228|7 لسيد بــــسيوئى|لحليم |جده محمد عبــــد |م م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

329525 ح|لفتـــ|ن عبــــد|ح سليم|لفتـــ|ن عبــــد|يم| |بــــ بــــنه|د|

|397|2 حمد بــــخيتـــ|هلل |ء سيد عبــــد |رس| ى شمس|تـــج ره عي 

352o|4 ل حسن|رص كم|ل ن|كم ى شمس|تـــج ره عي 

3277|| ن جنيدى عوض|ل نعم|له جم|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

76o856 لق|لخ|لمقصود عبــــد|سلىم محمد عبــــد  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

765837 دل محروس فهيم بــــطرس|له ع|ه ي|لسن |
|لمنى

69472 لغنى|ح عبــــد |لفتـــ|لسيد عبــــد |سعد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

479o49 هر محمد زىك|حمد م|لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

8278o2 لعزيز محمد|محمد حمدي عبــــد ن|سو|حقوق 

69oo2| حمد|رق محمد |مل ط| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|44688 لسبــــىك|هيم محمد |بــــر|لد |منيه خ| ن|فنون جميله فنون حلو

8oo589 |لوف|بــــو|لمجد |بــــو|ل |لرحمن جم|عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

Thursday, September 6, 2018 Page 15995 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

77789o ن عبــــده|هلل محمد شعبــــ|ح عبــــد |سم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

527759 سط|لبــــ|حمد حسن عبــــد|ح |مريم صل ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

64789| حمد محمد غنيم|ء |حمد عل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6|85o8 ن|لقط|للطيف حسن |ئى عبــــد |م| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

768824 حمد جمعه|ل |لع|حمد عبــــد |محمد  لعريش|تـــربــــيتـــ 

349o|9 حمد|دل محمد |ع| دين ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

696747 لخشبــــ|هيم يوسف |بــــر|لحميد |ء عبــــد |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

45o263 لبــــ غنيم|بــــو ط|يمن |دهم | |ره طنط|تـــج

|7o633 ه محمد جم| م|لدين تـــم|ل |مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o39oo لعزيز|لعليم عبــــد|بــــر عبــــد|م محمد ج|عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

353755 لسيد|م حمدى محمد |حس لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

9533| ه ع| هلل|ن عبــــد |دل سعد|مي  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

53o||5 طمه محمد خليل نمنم|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82|942 ي حسن ح|سم|
مد|ء مصطفى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

3528o4 ف|د مجدى عفيفى خل|عم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

697|9| لغنى|لسيد عبــــد | |ل رض|جم لمنصوره|حقوق 

|77o22 وس|تـــ| مني  حن| يىلي| ورصى ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

438|6o ى|لمول محمود ش|عىل عبــــد| شذ هي  ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

689|89  |لبــــ|حمد عبــــد |محمود 
ى
دى|لحم|ق لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|o66o ى|تـــسنيم محمد محمد  لخرصى لمنصوره|عه |زر

254242 ف فتـــىح |بــــسنتـــ  لخولي|رسر ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

767o4o  عبــــد |هيم |بــــر|د |ي|
ى
|حمد |لعزيز|لدسوق

لسيد
ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لعريش|ئ 

8|656o ي حلىمي عبــــد| ل|لحليم جم|نىح  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

56558 |مل حن|ح نصيف ك|نصيف صل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|39o|5 ي
وئى لسيد|موريس بــــسيط عبــــد | في  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

7|9o5 ن|ء محمد مرزوق حس|رس| لفيوم|بــــ |د|

7|o493 ي|حمد عبــــد |ن |يم|
|لحميد محمد ضى لمنصوره|عه |زر

2388|5 ء يىح محمود مصطفى|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26722| ف |ء |سم| د|لجو|هيم عبــــد|بــــر|رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8o|oo3 حمد محمود محمد|ء |سم| ي|نوعيتـــ 
|لمنى
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57595 لمجد محمد|بــــو |ن محمد |يم| أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

68443 ء سيد رحومه محمد|رس| لفيوم|لعلوم |ر |د

27279| نور محمد|هيم محمد عىل |بــــر|مريم  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

42529 يد سعود|هيم محمد ز|بــــر|د |زي هره|لق|حقوق 

2962|9 ح معوض|دل صل|جر ع|ه دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

49|578 ق كريم|لرز|رس محمد عبــــد|محمد ي دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

3o86| د|لجو|هيم محمد عبــــد |بــــر|هبــــه  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

256577 زى|م حج|لسل|هيم عبــــد|بــــر| |ر|ي ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

89|428 ن |لفضيل نعم|ح عىل عبــــد|سم سيوط|حقوق 

645o67 ر|بــــر دويد|محمد صبــــىح ج دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

5853| حمد|ن محمد |م عمر|ريه |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

774376 هيم|بــــر|سعيد محمد سعيد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

24o|5o  عبــــد |هيم |بــــر|ن محمد |مرو
ى
حد|لو|لدسوق |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|

(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

66|7| جوزيف مجدى فوزى جرجس ي|لسن |
|لمنى

328oo3 |نس محمد وجيه محمود عىل ند| |ره بــــنه|تـــج

457o76 نور كشك|يمن |مهند  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

6|o53| ضي|لع|عيل |سم|عيل |سم|ء |رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

242298 د عطيه|محمد فؤ| نور سيه|نوعيتـــ عبــــ

35448o ى هش|ي روق محمد|م ف|سمي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

82o55| لرحمن|لمحسن عبــــد|ح عبــــد|يه صل| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

45356| زى عىل|لمغ|لسيد |لدين |م |محمد حس ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

7796|5 مه محمد فتـــىح رزق عطيتـــ|س| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

7898|| لبــــسطويضي|ن |رحمه محمد مرو تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7|o9oo تـــه|حمد شح|عىل سعد عبــــده  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

833|8o حمد قدري محمد محمد| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

7|o||2 مه سعد عيد عيد|س|حمد | ره بــــور سعيد|تـــج

925345 هيم حسن  |بــــر|طمه حسن |ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o4674 لمجيد|هيم عبــــد|بــــر|حمد |م |هي سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

499oo6 م|لسل|هيم عبــــد |ء محمد إبــــر|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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7o6238 هيم حسن هديتـــ|بــــر|لق |لخ|ن عبــــد |جيه ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

25|o97 يبــــ|لش|حمد |طف |محمد ع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4987o4 لغنى|لعزيز قنديل عبــــد |لد عبــــد |ندى خ تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

689o8 بــــ|ن دي|حمد شعبــــ|دهم | ره بــــنى سويف|تـــج

54863 ن عىلي محمد|رتـــ شعبــــ|س ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

3487o در|لق|حمد محمد عبــــد |محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

89|693 ن  |هلل سليم|دل عبــــد|حمد ع| سيوط|عه |زر

287667 لحليم|هيم عبــــد|بــــر|هيم محمد |بــــر| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

353572 ى عىل|لرحمن محمد ش|عبــــد هي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o66o| ئى|هيم محمد ه|بــــر|محمد  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

4o|o3| ح عىل عيس|لفتـــ|ممدوح محمد عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

96532 سلىمي مجدي سيد شلبــــي ن|حقوق حلو

3|6893 لوصيف|مد محمد |هلل قدرى ح|منتـــ  ن|هندستـــ حلو

33|o83 ى صبــــىح عبــــد|ي لمنعم طحيمر|سمي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7|3o74 ضى عىل|لسيد ر|د |عمر عم لمنصوره|صيدله 

267898 سه|دل غريبــــ س|لرحمن ع|عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

45|6o5 هيم محفوظ نجم|بــــر|م سمي  |سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|5o|33 لسيد|لربــــ |د |م محمد ج|سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

876277 بــــدين|لح ع|لعظيم محمد ص|ء عبــــد|سيف عل
دل |لع |

سيوط|حقوق 

6|8866 ه محمد طه  لكستـــموئى|أمي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

5|85|| دى|لرم|لغنى محمد |لعزيز عبــــد|ر عبــــد|من ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|o658 بــــسنتـــ محمد منصور عيطه لمنصوره|عه |زر

45o|38 م محمد محمد طه|محمد س |هندستـــ طنط

465||6 بــــو عيطتـــ|لعزيز |حمد عبــــد |د محمد |ج |حقوق طنط

3457|5 بــــ|لسعيد دي|حمد سعد |يدى |ه ى شمس|د| بــــ عي 

76293| لسيد فليه|لسعيد |ء رأفتـــ |رس| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

646862 جه|لخو|لحميد |لد عبــــد |ن خ|رو ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

9|o|39 د خليل |نوبــــ سمي  فؤ|بــــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|69924 هيم|بــــر|لسيد |حمد سعيد | |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد
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865468 حمد|هلل عىلي محمد |منه  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7o3242 صور|ل|لرحمن |لسيد عبــــد |ء محمود |رس| زيق|لزق|عه |زر

676662 ل ليله|لع|ل عىل عبــــد |لمتـــع|يه عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

367|57 لسيد عويس|لرحمن عيس |محمد حسن عبــــد |حقوق بــــنه

23o|58 لمجد|بــــو|لدين مصطفى فتـــىح |م |حس هره|لق|حقوق 

493266 بــــو شبــــك|لمجيد محمد |لحميد محمد عبــــد |عبــــد  |حقوق طنط

268729 مه|عيل سل|سم|لجليل |سهيله عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

843o32 ن|ر محمد حسن حس|مي عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

282922 م مصطفى محمد حسن|طمه عص|ف كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

64|o78 عيل|سم|لحميد يوسف |ء عبــــد|ل| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8o5946 لنعيم|هيم عبــــد|بــــر|لرحمن سيد |عبــــد ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

79|8|5 لحميد|حمد عبــــد |لحميد |ء عبــــد |رس| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

48|338 ق| ى حمد طلعتـــ محمود حسن محمود زقي  سكندريه|ل|ره |تـــج

76|864 ى عبــــد  ى حسي  ه عىل|لل|نرمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|7o5o4 للطيف عىل|م عبــــد |محمد عص عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

445474 لخطيبــــ|ر محمود محمد عمر|من ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

879|o3 هلل  |د |دير عصمتـــ حلىم ج|بــــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5|93o بــــو زيد|لسيد |م |ن عص|رو ن|حقوق حلو

8423o3 ى جوزيف روم ي نجيبــــ|جوزفي 
ئى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7634o8 حمد|مجدى سعيد محمد محمد سيد | سم بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

22857 ى |محمود  حمد عطيه|حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4|37|o د|لجو|لمرشدى عبــــد|لسيد |ح |محمد صل |ره طنط|تـــج

3o676 ى منه يوسف محمد حسي  هره|لق|بــــ |د|

4|8328 د|زق يوسف ج|لر|د عبــــد|منيه رش| لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

|68837 لكريم|ج عبــــد |حمد حج|لرحمن سيد |عبــــد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

335597 ي|حمد عىل |مودتـــ محمد 
لبــــسيوئى ى شمس|د| بــــ عي 

6968| لصمد|ن عبــــد |حمد محمد شعبــــ| لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8||934 لي قيرص|صبــــىحي غ| رين|م ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

8||396 يمن وديع زىكي|بــــيشوي  ي|طبــــ 
|لمنى

272496 حمد|حمد حسن |محمد  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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852o7 هر جمعه مرزوق|سيد م سيوط|عه |زر

489727 ن لخي  معوض|بــــو |كر |سمي  ش| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|2643 خ|لطبــــ|لمجيد |عيل عبــــد |سم|آيه  |صيدله طنط

843469 ف عبــــد|عىلي  سط عىلي|لبــــ|رسر قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

759282 لحليم عىلي|مجد عبــــد |منيه | ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

48885o ى سليم عرفتـــ ى محمد حسي  محمد حسي  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

|7944 لدين|رتـــ هيثــــم حسن محمد شمس |س هره|لق|ره |تـــج

|27522 ف عشم|محمد  عيل|سم|وى |رسر ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

3|8977 ي فرج|ه
ى
يدي عفتـــ دسوق ى شمس|د| بــــ عي 

6o425| لحسينى|بــــ محمود |لوه|فظ عبــــد|لح|محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

86o542 لودود|لرحمن فرغىلي عبــــد|رق عبــــد|ط ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

4o2|8o ى عىل محمد سيد | حمد|منيه حسي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4456oo لمنعم حسن يوسف|حمد محمود عبــــد | ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

78763 زق محمد|لر|لد عبــــد |ئشه خ|ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

35495 ن|لنبــــى رمض|ن عبــــد |لدين رمض|م |حس تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

3397|9 سلىم محمد حسن محمد |نوعيتـــ بــــنه

775677 ج أبــــو زيد|لحج|بــــو |م حسن |حس زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

477|64 ى فتـــىح عبــــد |لدين عبــــد |د |عم |لمنعم حسي 
لحميد

لشيخ|عه كفر |زر

4385|2 ح|حمد حسن عىل عمر مفتـــ| لشيخ|ره كفر |تـــج

677357 حمد فتـــىح محمد عوض|يوسف  لمنصوره|حقوق 

9|6948 لرحمن  |ن عبــــد|يمن شعبــــ|يه | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

47639  |لش|م عبــــد |ء س|شيم
ى
هيم|بــــر|ق ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

84o8|3 ح محمود|لفتـــ|مروه نور عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

639355 ذل محمد|لش|كريم محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|662|4 لنبــــى عىل|يمن عبــــد |حمد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|7586 محمد عمر فتـــىح محمد زغلول ى شمس طبــــ عي 

6||o4| لجع|بــــو بــــكر |محمد خرصى  لمنصوره|علوم 

78o969 لكريم|حمد نرص محمود محمد عبــــد| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

7|6792  |لمو|محمد محمود رزق 
ى
ى|ق لزهي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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6o4o2 ء حمدى محمد قرئى|سم| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|7278 |لسق|لعزيز |محمد منتـــرص عىل عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

|25222 لغنى|روق عبــــد |م ف|لدين محمد هش|نور  لفيوم|هندستـــ 

85oo97 محمود محمد حسن درويش ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|8|o5 ف محمد عبــــد|رق |ط ه|لل|رسر هره|لق|بــــ |د|

6|82oo ىسر|لغبــــ|مل عىل |ك| د|رين ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

334o47 لدين|ل |لمحسن جم|م عبــــد|يوسف س ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

7o838| ء مسعد مصطفى|ندى عل لمنصوره|نوعيتـــ 

424|88 فع|ر محمود ن|بــــ محمد مختـــ|يه| سكندريه|ل|علوم 

695792 لشوربــــىح |حمد |حمد |م |م س|ريه لمنصوره|بــــ |د|

46|624 هلل فرج|ح عبــــد|لفتـــ|هلل عبــــد|عمرو عبــــد |ره طنط|تـــج

8|8682 ي د| |فيول ود|سحق جورج  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

5|8229 ن سعيد عيد جبــــرأبــــو وردتـــ|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

246|46 ن|بــــو سليم|عيل |سم|حمد محمد | ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

8|9o6 ن|حد زعف|لو|حد خرصى عبــــد|لو|مصطفى عبــــد هره|لق|حقوق 

4397|3 ف ندى محمد متـــول محمد رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

|49844 لحميد|لمنعم عبــــد |هلل محمد عبــــد |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

5|3848 لحميد قطبــــ|لحميد جميل عبــــد|م عبــــد|سل| عه دمنهور|زر

766729 حمد محمد|هيم |بــــر|عيل |سم|محمد  طبــــ بــــورسعيد

2|4774 لمقصود|ء سيد عبــــد|يدى بــــه|ه |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

2|24|2 ل|محمود غ| عىل زكري ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

54o45| فع|لش|در محمد |لق|ريم مصطفى محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33o723 لخي |بــــو|ش |لدمرد|حمد |ن مجدى |يم| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

|4|o68 يف محمود عبــــد |عبــــد  لرحمن|لرحمن رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o|977 هيم|بــــر|دل محمد |محمد ع ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|77466 لديبــــ|م حمودتـــ عىل |همتـــ عص سيه|نوعيتـــ عبــــ

89o855 هر حسن |ل م|ء جم|ول سيوط|بــــ |د|

282567 ح محمد عقربــــ|لفتـــ|رس عبــــد|حبــــيبــــه ي ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6|657 مل محمود|ء مصطفى ك|لىمي م بــــنى سويف|إعل
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||73o7 محمود عىل محمود عىل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|6733 هيم بــــيوم|بــــر|لدين |ح |ره صل|س ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

59o25 ح|لفتـــ|ء محمد عىل عبــــد |سم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7|5889 مي|لعل|محمد محمد نرص | مه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8766|4 ح موىس سيد  |مصطفى صل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2522|9 ف مصطفى ن|ء |رس| هض|رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

9oo428 ى تـــه |هيم شح|بــــر|صفوتـــ | مي  ج|هندستـــ سوه

89552o لس مل بــــر  |رص ج|ك ح|كي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

45634 ى|ء يىح عبــــد |رس| لغنى حسي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|o998 لسيد محمود منصور|لسيد محمود | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

682894 لغندور|هيم |بــــر|حمد |بــــ |لوه|محمد عبــــد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

23339| ن|هيم محمد حس|بــــر|لد |ء خ|عىلي هره|لق|حقوق 

32o54| روق عيد|محمد عيد ف ى شمس حقوق عي 

7||23| لمرىس|لغندور |لغندور |هر |ندى م لمنصوره|حقوق 

32568o ر محمد حسيبــــ محمد|من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|6|344 هلل مجدى محمد محمد|منتـــ  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

676768 ى  محمد حسي 
ى
 محمد شوق

ى
شوق لمنصوره|بــــ |د|

34985o ي|بــــ حس|لتـــو|بــــ عبــــد|لتـــو|مي عبــــد|محمد س
ئى ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

5o272o هيم|بــــر|ن وليد رجبــــ خليل |نور سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

526|45 د|حمد حم|لد |محمد خ ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

3387o4 م|للطيف دو|سمر سمي  سعد عبــــد عه مشتـــهر|زر

9|364| ف صموئيل عي|شنوده  د|رسر سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|58367 لمنعم|لنعيم عبــــد |للطيف عبــــد |ن عبــــد |يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4832o3 فظ محمود|تـــ محمد محمد ح|جي إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

83434 ى عص ى محمد|حسي  م حسي  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

27oo8 هيم|بــــر|تـــتـــ |هيم شح|بــــر| |دين ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

9o4o|5 د |محمود ممدوح محمد ج ي صىح سوه
ج|معهد فنى

63|8o5 لعزيز متـــول|روق عبــــد|عبــــي  ف لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

|6587 سل محفوظ خلف محمد|بــــ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

92467 وي|وي رزق بــــبــــ|مي بــــبــــ|كر| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ
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52882| ح عبــــيد|لفتـــ|محمد فوزي محمد عبــــد  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|67626 ى|بــــ مدحتـــ |لوه|عبــــد  ى حسي  مي  ى شمس حقوق عي 

4o238| رحمه محمد مصطفى محمود ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

328389 ح|لفتـــ|لعربــــي عبــــد|لسيد |محمود محمد  |ره بــــنه|تـــج

248349 لمرضى عبــــده فرج|يه رأفتـــ عبــــد| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

48439| تـــه مرقص|ندرو مجدي شح| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

2623|6 م|لسل|م محمود عبــــد |لسل|مجد عبــــد|محمد  |حقوق بــــنه

2545o6 در|لق|هيم عبــــد|بــــر|محمود محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|6877o ى عبــــده |تـــ |شمس شح وى|لشن|مي  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

887754 مي |بــــر شلق|هدير حلىم ج سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|42969 ي عبــــد |محمد ن لحميد طه|ج  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6|22o5 لم محمد عىل غنيم|د س|سع |صيدله طنط

69o3oo لم|لعظيم س|ء عطيه عبــــد |لزهر| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

255738 ح أبــــوعىل|لفتـــ|عبــــد| دى زكري|ه ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

827o66 محمد عبــــيد محمد عىلي دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

36o74 تـــ|نور شح|ن محمد صبــــرى |يم| هره|لق|علوم 

32o438 لرحمن|حمد عبــــد|صم سعيد |ع هره|لق|صيدله 

44765o حمد محمد عىل رجبــــ|حبــــيبــــه  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

92484| ه  |لل|ن عزم عبــــد|محمود شعبــــ ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

8249|9 رك|مبــــ|لعزيز |م محمد عبــــد|بــــس تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

226o8| ى |عبــــد هيم محمد|بــــر|لرحمن محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5o5oo6 يمن محمد محمد|ء |سم| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

8o2229 د|هيم عي|بــــر|دي |ندرو ن| ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

893522 وق ع د |طف محمود حم|رسر سيوط|نوعيتـــ 

239||8 ز|ح محمد فو|زينبــــ صل هره|لق|بــــ |د|

6o6973 لكريم|وى عبــــد |لمعد|أحمد كرم  ى شمس طبــــ عي 

3|8|45 بــــر|لج|لمحسن محمد عبــــد|مهند عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

683998 لسيد شعي |شم محمد محمد |ه لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|54226 لكريم| |لقوى عط|لجيد عبــــد |حمد عبــــد | ى شمس|د| بــــ عي 

238767 لغنى|لمجيد عبــــد|نىه مصطفى عبــــد هره|لق|ره |تـــج
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4|4324 بــــ خليفه|لوه|لعظيم عبــــد |أنور عبــــد | دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

633673 هلل طلبــــه قطبــــ|حمد محمود عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52|39 هلل مبــــروك|لم فرج |ء س|ول بــــ بــــنى سويف|د|

55376 حمد زىك محمد|محمد  حقوق بــــنى سويف

4o768o عيل|سم|لحمد حفنى |بــــو |دل |ء ع|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3o458 ه ع| م محمد|لسل|دل عبــــد |مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

278486 ئيل|طف فوزى روبــــيل ميخ|نس ع|ن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|373| لحفيظ|لحفيظ سعيد متـــول عبــــد|عمر عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|62|o| محمود حمدى محمد محمد دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|45527 لشهيد|ن عبــــد |د جبــــر|ئيل عي|بــــيشوي ميخ هره|لق|ره |تـــج

676257 حمد|ن |حمد رمض|بــــسنتـــ  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6o698o زق|لر|لسيد عبــــد |ح |لفتـــ|رس عبــــد |ف لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

25||o8 ن|م محمد سلط|محمد هش ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

772627 لجندى|حمد |ن سيد |سميحه رمض زيق|لزق|صيدله 

6o3oo هيم|بــــر|شم |جر عطيه ه|ه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

2|3599 ح|لدين محمد عىل صل|ل |م جم|مر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

43||84 يه بــــدير بــــدير عىل ريشه| |ره طنط|تـــج

7|2337 تـــه|لسيد شح|ء محمد محمد |شيم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|3|654 لوكيل|مه فتـــىحي محمد |تـــفى سل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

235526 در محمد حمزه عىل عىل|ن هره|لق|بــــ |د|

689553 ي|ر
لم|لجوهرى س|تـــ |لشح| |ئى لمنصوره|علوم 

|63887 ك|لمل|غبــــ عبــــد |بــــيشوى مرقص ر تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

22o49o ج|هلل محمد رس|حمد عبــــد|محمد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|592|| ر عىلي|لق مختـــ|لخ|حمد عبــــد | ى شمس|زر عه عي 

2557o7 وى|لمك|د فتـــىح |محمد عم |صيدله طنط

6o9456 ى ن مي  ى|رص |ني  لشمبــــىك أبــــو ريه بــــحي  |نوعيتـــ فنيه طنط

6|o347 لمرىس أصيل|لجليل |طمتـــ محمد عبــــد|ف |بــــ طنط|د|

335o68 ح|لفتـــ|لرحيم عبــــد|م عبــــد|طمتـــ حس|ف ى شمس علوم عي 

75o75 حمد حفنى|ن |يمنى مرو هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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2342|o لدين محمد عىلي|حمد عز|م |عص بــــ بــــنى سويف|د|

22o265 تـــى|لعج|حمد |حمد |عمر مصطفى  ى شمس صيدله عي 

537257 هد|لسيد مج|لسيد |ن |منى عثــــم سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

88o52 ى|عبــــد  لرحمن رجبــــ محمد حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

4o5445 لحليم|لحليم حسن عبــــد |جر عبــــد  |ه سكندريه|ل|بــــ |د|

|27585 ر|لعط|لعظيم |م عبــــد |محمد هش تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

69oo67 وق جم لمتـــول|لسيد |لمتـــول |ل |رسر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|2|894 حمد عوض محمد|ن |يم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

825|74 لرحيم|هلل عبــــد|زينبــــ عربــــي عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6234o5 رهف محمد محمد عىل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

9|986 لمعز طه عىل|مصطفى عبــــد كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

6o48o دق|لمنعم ص|لرحمن عيد عبــــد|عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

869677 لكريم|هيم عبــــد|بــــر|حمد |ء |عىلي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

46843 لحميد|مه محمد عبــــد |س|زينبــــ  ن|بــــ حلو|د|

7|752| بــــى|لقبــــ|ح |لفتـــ|هيم محمود عبــــد |بــــر|مح |س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

58922 ي ع|
تـــ سيد قرئى قولتـــ|مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

642392 لكريم محمد|دل عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|3o23 لعظيم محمود|هر عبــــد|محمد م ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

439o93 عيل محمد هنيدى|سم|لحميد |محمد عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

25o2o7 لغريبــــ|هلل محمد محمد |منه  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

78|o86 حمد|محمود فتـــىح عىل سيد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

6||94 حمد|لكريم |محمد سمي  عبــــد دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

6o4822 لق|لخ|ء محمد فتـــىح عبــــد |دع لمنصوره|علوم 

9|8o53 ن |ندى بــــخيتـــ عىل سليم سيوط|ره |تـــج

6|559| لمر|حسن سمي  سعد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4o5667 لدين محمد عىل بــــلوزه|ء |ريم عل سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

4|362 ى عبــــد  ح|لفتـــ|ج عبــــد |ح حج|لفتـــ|يقي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

638224 م|لتـــه|هيم |محمد مجدى إبــــر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

343|6o هلل فهيم محمود|ندى عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6642| حمد|ح |ريم حمدى صل لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

Thursday, September 6, 2018 Page 16005 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

75o3o5 ح حسن|لعزيز مصبــــ|مجدى عبــــد | دين لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

9|3873 س |نور عبــــ|ل |محمد جم سيوط|طبــــ بــــيطرى 

9|99|9 لس بــــه س حبــــيبــــ  |ء غط|كي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|55333 لحبــــتـــي|رى |لبــــ|م مصطفى عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|57767 لمنعم محمود|يمن عبــــد |بــــوىس  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

845859 ى عبــــد لرحيم محمد محمود|حسي  ن|سو|حقوق 

|36522 حمد يوسف|لرحمن مصطفى |عبــــد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8|5854 يز حكيم لبــــيبــــ|مريم ف ي|بــــ |د|
|لمنى

347o4 لعظيم|حمد عبــــد|لد |هبــــه خ ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

247443 د|هلل قطبــــ رجبــــ حم|لرحمن عبــــد|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

343o|5 هلل شويتـــه|سعيد محمد سعيد عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

2|3o79 ف|لصو|حمد |حمد محمود |طمه |ف ى شمس|تـــج ره عي 

9o93o2 حبــــيبــــه محمود خليفه محمد  ج|تـــربــــيتـــ سوه

537555 لففى|محمود محمد محمود فرج  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|26568 ل محمد|كم| رض| دين سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8o|o58 هلل محمد|م عبــــد|ح هش|سم لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3|4777 حمد مسعود|حمد عىل |هيم |بــــر| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

63|83 ن طه|سهي  جمعتـــ شعبــــ ره بــــنى سويف|تـــج

243757 لحميد|زق عبــــد|لر|جر طه عبــــد|ه ن|حقوق حلو

498633 ي سعيد محمد عىلي|هند ه
ئى تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

242o79 ر|د محمد طه مختـــ|سع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|9268 لمتـــول محمد|لسيد |م بــــدر |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

33o386 لمنعم يوسف|حمد عبــــد|رتـــ |س |بــــ بــــنه|د|

86737o ي محمد حسن
محمد مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

876374 ن  |ن محمد عثــــم|محمود عثــــم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

253372 بــــو عمر|لمنعم |دل عبــــد|خلود ع ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

9||897 لدين فرج حفنى|هلل مىح | |عط دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2|86o4 يمن محمد محمد قطبــــ|ن |نوره هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

69|972  صبــــرى محمد محمد|لبــــ|محمد عبــــد 
ى
ق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5o9393 حد حموده|لو|ج  عبــــد |مصطفى ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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69|4|o لبــــدويىهي|لسيد عىل |رفعتـــ | هويد معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5o926o لشنشوري|محمود سعيد محمود عبــــده  سكندريه|ل|طبــــ 

479834 لرحيم|لمحسن عبــــد |مصطفى حمدى محمد عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

9|5|23 حمد محمد حسن |يه | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4o|46 وي|لبــــد|حمد محمد |لد محمد مسعد |همسه خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|78467 لبــــدوى|يمن سيد |يه | عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

258|o4 لقوى بــــدوى|ء نبــــيل عبــــد|عل ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

689897 للطيف|لم عبــــد |م س|ء عص|سم| لمنصوره|حقوق 

5|8|4o ف |بــــر|ل محمد |نه لدين|هيم يوسف رسر سكندريه|ل|طبــــ 

35o285 لسيد محمد فرج|ل |لرحمن جل|عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

67886o ي
ى ج| دئى هر|د ز|محمود حسي  لمنصوره|ره |تـــج

33o929 مون بــــدوى|حمد م|حمد محمود |م |سل| هره|لق|صيدله 

694552 لسيد يوسف عيطه|هيم |بــــر|مل وجيه | لمنصوره|علوم 

22o||9 لعظيم محمد|حمد عبــــد|ر |يثــــ| ى شمس حقوق عي 

2oo95 هيم فرج|بــــر|دل حسن |ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|3o48 لم حسن درويش|ر عىل س|من |تـــربــــيتـــ طنط

257975 م|لجد|ر |لمنعم محمد مختـــ|عمر عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

779377 ى|لسيدحس|حمد محمد محمد | ني  زيق|لزق|هندستـــ 

629477 ى ح|سل| مد محمد محمد عويس|م خي  زيق|لزق|طبــــ 

24579 حمد طه|هلل مصطفى |منه  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

86o27 ل عىلي يوسف|جل| ند كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

23779 د|مصطفى ج| مصطفى رض لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

864672 ى محمد  سم|لعبــــدق|نرمي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7|o322 حمد|حمد |دل |هلل ع|عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|24822 ى متـــول |سلىم محمد  ى|لعشر لعشر ى شمس|تـــج ره عي 

|29892 نىح  عطيه محمود عطيه| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7749|6 ف عبــــد|طمه محمد |ف فظ ربــــيع|لق ح|لخ|رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

27o376 لشيخ|لمتـــول |محمد | محمد رض ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

67454 روق قرئى محمد|روق سيد ف|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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435673 هلل جمعه|هلل فتـــىح فتـــح |مصطفى فتـــح  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|55|58 لمجيد|لسيد عبــــد |د |يش عم ى شمس| لسن عي 

837265 د محمود|رص عو|ء ن|رس| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5o9|o7 لسيد|حمد | |عمر محمد زكري طبــــ بــــيطرى دمنهور

2644|2 ى |ر |يثــــ| ى|لسيد |لبــــشر لبــــشر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

67996 دي|له|لبــــصي  عبــــد |دي عبــــد |له|ء عبــــد |رس| لفيوم|علوم 

4o22o ف عبــــد |لحميد |عبــــد  لح|لحميد فضل ص|رسر دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

|4354| ى |بــــو |حمد سيد | رثــــ|لح|بــــو|لعني  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

69o4|5 لبــــيىل|ح |لفتـــ|لبــــيىل عبــــد |د مجدى |زي لمنصوره|بــــ |د|

|293|6 ف عبــــد |محمد  هيم|بــــر|لعزيز |رسر ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

6o8o2o ه محمد محمد  ى|بــــر|أمي  هيم لبــــشتـــي  |تـــربــــيتـــ طنط

5|3|2 حمد|للطيف |هيم عبــــد |بــــر|مريم  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|4|9o| يف مجدى حج م|لسل|زى عبــــد |رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8838o6 جوده | م حن|س| ري|م سيوط|نوعيتـــ 

|226o9 يف عىلي مصطفى|ح زم رسر تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

4o3447 م|لسل|بــــر عطيه عبــــد |جر ج|ه إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

84o234 لكريم|ل عىلي عبــــد|ء جم|لزهر| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

46o22 ى محفوظ هدى محفوظ حسي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|4oo8 لمقصود|لسيد عبــــد |ء |حبــــيبــــتـــ عل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|8972 لسيد|محمد محجوبــــ | نشين ى شمس|تـــج ره عي 

7|5o7| ف عبــــد |بــــسمه  ى|زق محمد ي|لر|رسر سي  لمنصوره|بــــ |د|

493969 ىط|لخبــــ|لمجيد محمد|لرحمن عبــــد|حمد عبــــد| بــــ دمنهور|د|

8o3479 لد فتـــىحي محمد|محمد خ ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

643772 ن محمود|محمد يسي  رضو زيق|لزق|علوم 

755898 ى ئل محمد يونس|و| لي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

897928 لرحمن محمد حسن |حمد عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

26oo2 وق رمض ن|عيل رمض|سم|ن |رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o||74 لىح محمد حبــــلص|حمد محمد عبــــد | |بــــ طنط|د|

2|4223 ه|لل|رس محمد عبــــد|حمد ي| تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ
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22827 ى |محمد ع لسيد|دل حسي  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

242o65 ي|ر
حمد|محمود سعد محمد | ئى ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

475o56 ن|لتـــرجم|لسيد عىل |حمد |أيتـــن  سكندريه|ل|بــــ |د|

622o|2 ه صل| لوهيدى|ح لبــــيبــــ محمد |مي  لمنصوره|حقوق 

82952 لسيد عويس|يتـــ عويس عبــــد | ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

437689 ر عيس|لغف|يمن بــــسيوئى عبــــد|م |حس لشيخ|ره كفر |تـــج

438474 لحميد|لسيد عبــــد|حمد محمد | لشيخ|بــــ كفر |د|

344o58 ى|حمد مصطفى عىل | مي  حسي  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

69766 ي| حمد|لحليم |د رجبــــ عبــــد |ج  لفيوم|عه |زر

356277 وى|تـــى عىل هند|رق محمد نج|محمد ط |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4o6|92 لريش|بــــو |دى موىسي |له|هيم عبــــد |بــــر|رحمه  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

49o925 عيل بــــهنس|سم|شم |نىح  ه| سكندريه|ل|بــــ |د|

5|o3oo م|لسيد قرط|لدين |د|لرحمن عم|عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

96429 هلل فرج|بــــ |فكرى ممدوح ج دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

7o9475 حمد عىل|لسميع |دل عبــــد |ء ع|ند لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|67296 ى فرج |ء محمد |ل| بــــو عىل|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

763o5| ىط|لمع|بــــو |لسيد |ن |لسيد رمض|طمه |ف حقوق بــــورسعيد

476965 رس معروف فهىم حسن|يوسف ي سكندريه|ل|صيدله 

2|6773 ه محمد صل حمد|ح |ني  هره|لق|بــــ |د|

636727 مر|ل محمد محمود ع|دل كم|ع عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

832979 ي| محمد سمي  محمدرض
مصطفى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9ooo46 ل |لع|لفضيل عبــــد|لسيد عبــــد|كريم  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

766737 ى عبــــد  ى مصطفى|لوه|محمد حسي  بــــ حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

2|8994 ن|شم سيد رمض|عمر ه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4o6493 در حسن|لق|عيل عبــــد |سم|م  سكندريه|ل|ره |تـــج

|64688 ي |لبــــ|حمزتـــ عبــــد 
ى
حمد عبــــدتـــ|ق لفيوم|لعلوم |ر |د

45o|67 هيم فتـــىح محمد|بــــر|هيم |بــــر|محمود  |هندستـــ طنط

3|4965 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|دل |مصطفى ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

45o272 د زىك|ندرو ميشيل فؤ| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

5|5o77 دي|له|لمعىطي عبــــد |ر محمد عبــــد |من ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى
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7o|687 ه محمد عبــــد | لجمل|لبــــرع |لعزيز|مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

88494o هيم  |بــــر|ر |مصطفى سيد عم ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

7o8652 دى|له|لسيد عبــــد |دى |له|محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o5763 ن|بــــر محمد رمض|ر محمد ص|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|2925 ى محمد  هيم |بــــر|رفيع حسي  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

82497o هيم حسن|بــــر|ف |محمد خل قرص|ل|فنون جميله فنون 

695829 لعزوئى|حمد |حمد |زينبــــ محمد  لمنصوره|علوم 

24|7o2 حمد محمد|مد محمد |ء ح|سم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

336372 تـــ|ن فرح|ء محمود شعبــــ|حسن |بــــنه| هندستـــ شبــــر

34354o لح فضيل|محمد لطفى محمد ص ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4o8559 |لحميد نج|ء سعيد عبــــد |ل| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

266o35 لعزيز|لبــــربــــرى عبــــد |يمن فتـــىح |محمد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

79|72 ي ص|سم|لرحمن |عبــــد 
حمد |بــــر |عيل مصطفى

شم|ه
|تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 

ريتـــ|إلد

76o577 حمد|ل عىل |رضوى جم ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|598o9  عىلي|ول
ى ء محمود حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7o4937 ى|حمد |د |لجو|حمد مسعد عبــــد | بــــوحسي  لمنصوره|حقوق 

676|59 محمود عىل بــــدوى| ن محمد رض|نور لمنصوره|بــــ |د|

|57529 فظ|يق ح|جد ف|م| هن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||6|5| دتـــ|هلل عبــــ|ن عبــــد |يمن سليم|نور  هره|لق|ره |تـــج

|46846 ن محمد|ء عزتـــ عثــــم|ل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3|5|93 ي|ل سمي  رشدي |بــــل
لبــــسيوئى ن|حقوق حلو

776979 شف|لك|لحليم |سيف بــــشي  عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

358582 م ذىكي محمد|هش| هند|ش ى شمس حقوق عي 

6|6o|| لح|م وجدى لطفى ص|حس ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

6o9||2 بــــو حجر|مه محمد |س|ئى |ه |ضتـــ طنط|علوم ري

253396 لد|لحميد خ|مجد عبــــد|لقلوبــــ |قوتـــ  |صيدله طنط

7o77|3 م مصطفى مصطفى محمود محمد|سل| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6o978 ء محمدين حموده جوده|شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

5o6385 حمد|د |بــــ فؤ|لتـــو|ره محمد عبــــد |س سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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895||4 مل |لبــــيبــــ ك| روميل زكري ج|بــــ سوه|د|

83537o حمد|ندي سمي  محمود  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6o78o5 لد|لسيد خ|لد |جر خ|ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

783586 يه فتـــىح عىل محمد| زيق|لزق|نوعيتـــ 

254495 ل محمد محمد محمد|محمد جم عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

284332 ى فتـــوح |ي مي|لش|هيم مرىس |بــــر|سمي  لفيوم|لعلوم |ر |د

62532 ي
حمد|ج  |ء محمد ن|ضى بــــ بــــنى سويف|د|

9|8|9| لرحيم محمد عيد |منى عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o2o34 حمد شبــــيبــــ|هر |م م|لتـــه|محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

756598 عيل مصيلىح|سم|ء محمد |سم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

773386 د محمد|هيم عىل عو|بــــر|طمه |ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

635287 لعزبــــ|لمنصف سليم |لسعيد عبــــد|منيه | زيق|لزق|بــــ |د|

4o7296  عبــــد |سميه لطفى 
ى
د|لجو|لدسوق سكندريه|ل|بــــ |د|

35o33| محمد مهدى محمد فودتـــ ى شمس|تـــج ره عي 

348562 د محمد|لجو|حمد عبــــد|ر سيد |من ى شمس حقوق عي 

|743| عيل|سم|حمد |يمن |حمد | لفيوم|هندستـــ 

622985 ه|لوه|يمن سعد عبــــد |زن |م ى بــــ معي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

43297| لقوى|لسنوىسي عبــــد|أن فيصل  |نوعيتـــ طنط

23o675 لرحيم محمود|حمد عبــــد|لدين |نور هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o8|34 تـــه|صفوتـــ رشدي شح| دين ره بــــنى سويف|تـــج

825278 محمد نرص محمد محمود ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

5o9286 لصمد يوسف|محمود مصطفى يوسف عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

34328| تـــ محمد عبــــد ى|شهي  لعظيم حسني  ى شمس|تـــج ره عي 

637|58 ل محمد مصطفى|هل| عزه رض زيق|لزق|بــــ |د|

6o9238 ن|غبــــ سويد|هر مصطفى ر|م |عه طنط|زر

6o72|2 ئى منسوبــــ يونس|لورد|محمد  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

6|984| لجعيدى|لرحمن حسن |ء حسن عبــــد |رس| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

68o369 هيم عوض|بــــر|حمد |حمد سعد |ل |جم لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

324o27 ره|ر محمد جبــــ|لستـــ|محمود محمد عبــــد سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

9|4o|5 ه سمي  عىل حسن  | مي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع
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362o58 لد محمد |ر خ|محمد مختـــ  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

233752 لقوى|لقوى عمر عبــــد|محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

248797 ء سمي  محمود صقر|رس| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o6627 ن|م محروس سليم|نسيه عص|بــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|24o45 ر|فك|حمد |يمن |ن |نور ن|حقوق حلو

|6496 ى|بــــ كم|يه|رين |د ل حسن بــــحي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o482| يف عيد محمد محمود| حمد رسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8o7593 يف عمر  ى|سم|رسر عيل حسي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

8o8243 طف تـــوفيق|طمه طه ع|ف سيوط|ره |تـــج

44489 زق|لر|حمد عبــــد|طمه عبــــده |ف عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

28o379 حمد درويش محمد|لؤى  ن|حقوق حلو

875997 م محمد بــــخيتـــ محمد  |سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|25o2 محمد طه محمد عطيه بــــريشه |حقوق طنط

4o447o |لبــــن|لكريم |عيل عبــــد|سم|هلل فهيم |عبــــد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

54o569 مهند محمد محمد جميل زىك سكندريه|ل|حقوق 

85o622 ق|بــــس مل|حمد ك|وي |م رسر ن|صيدله حلو

43o|6 ى زعف|جر جم|ه ن|ل سيد حسني  هره|لق|صيدله 

546o9 ى سل متـــ|حسنتـــ محمود حسي  لفيوم|نوعيتـــ 

2|26o3 ف عبــــد|حمد |  |لسل|رسر
ى
هيم|بــــر|حمد |م شوق ى شمس حقوق عي 

82o73 صبــــري محمود صبــــري محمود م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

488973 فظ محروس محمود|روى محمد ح| سكندريه|ل|حقوق 

683743 لسيد|لعظيم عبــــده |لسيد عبــــد |حمد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

225997 مد محمد|يمن محمد ح| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

369637 ج |مد خف|لعظيم ح|هلل فكرى عبــــد|عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

433o23 ه لذهبــــى|لرحمن |م عبــــد |ن س|مي  |ن طنط|سن|طبــــ 

784982 ى  ل|لع|حمد عىلي عبــــد |محمود حسي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

337952 ع|محمد محمد شفيق محمد محمد رف وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

8|674 لمنعم|م بــــديوى فهىم عبــــد |ريه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط
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686672 لسيد محمد عىل خليفتـــ|د |در عم|ن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|88o6 م|م|ل |لع|حمد عبــــد|محمود  ى شمس|زر عه عي 

432578 لموزى|لسيد |لدين |ئد مىح |حبــــيبــــه ر |بــــ طنط|د|

49||5| هلل محمد|لسيد عبــــد|بــــر |ء ج|ل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

44465| بــــى|زى رسر|منى محمد حبــــسر حج ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

338493 لبــــدوي|لعظيم |منى مفرح محمد عبــــد |بــــ بــــنه|د|

3|2497 بــــ|زينبــــ مصطفى محمود خط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

54|88o  ع|ء |م عل|حس
ى
شور|لدين شوق ره دمنهور|تـــج

8o6746 ي 
هيم|بــــر|لليل |بــــو|محمد لطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4o9586 لح|منيتـــ بــــسيوئى محمد ص| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|5725o لسيد محمد|لعزيز |سلىم عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o8755 لحسينى فضل|جر عىل |ه |نوعيتـــ طنط

883657 ى |ج  كم|ن| ثــــري ل حني  سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

|3|528 لعزيز|حمد سعد عبــــد |لدين |سعد ى شمس|تـــج ره عي 

2|75|8 لحميدصميدتـــ|لمنعم عبــــد|يوسف مصطفى عبــــد هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

345553 ى|خ| مه لد منس حسن بــــطني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5||2o لحفيظ عىل|عىل طه عبــــد ن|هندستـــ حلو

|63453 حمد|ج  |ء محمد ن|رس| ن|هندستـــ حلو

492o36 ن قطبــــ|لسيد محمد عثــــم|مروج  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9|7846 هيم |بــــر|هيم عيس سعد |بــــر| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

86o9o حمد محمود|حمد مصطفى |مصطفى  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

3o632 ح|لفتـــ|مه سيد عبــــد|س|طمتـــ |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

24576 لمعبــــود|هيم فرغل عبــــد|بــــر|طمه |ف ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

494492 لزلوعه|محمود رجبــــ مبــــروك محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8||89| سيد ربــــيع سيد بــــدر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6oo783 ي مصطفى غ|ء |دولتـــ بــــه
زي|لدين مصطفى |حقوق طنط

5|7o72 حمد محمد قمبــــر|ندى  علوم دمنهور

922o9| ن هلل  |د |جد نظي  ج|م| مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5994| هيم تـــوفيق سيد|بــــر|عيل |سم| ضتـــ ج بــــنى سويف|ري/رض |ل|كليتـــ علوم 

48|7|4 حمد محمد محمد عمر|مؤمن محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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9|2552 ن |حمد حمد| |سحر عط ج|عه سوه|زر

42839o لح|حمد ص|لعزيز |سلىم محمد عبــــد  عه مشتـــهر|زر

78o336 دريس|هلل |سهي  ربــــيع عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|6|63 ه عبــــد | |لعزيز |لحسينى عبــــد |لعزيز |مي 
وى|لص

ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

855|4 لسيد|دتـــ رجبــــ عمر |غ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o3o63 فورى|لص|ن |د مرج|زن نه|م لمنصوره|عه |زر

5o6o|5 دريس حسن شعيبــــ|حمد |در |ن إلسكندريتـــ |تـــمريض 

76879 لعيسوى|ئى  سعيد |حمد ه| ى شمس علوم عي 

499997 لنبــــي عىل بــــركه|رحمه محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

35524 حمد|وى |لجيد طنط|محمود كرم عبــــد هره|لق|ره |تـــج

623254 تـــه|حمد شح|مي  |هيم |بــــر| ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

6o927o ئى|لكن|بــــر |هيم محمد ص|بــــر| لمنصوره|عه |زر

826635 هلل|لعزيز عبــــد|هلل عبــــد|ن عبــــد|نوره دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

63|99 د|لجو|جر ربــــيع حسن عبــــد  |ه بــــ بــــنى سويف|د|

62o934 لرمىل|ل محمد محمد |لد كم|خ زيق|لزق|عه |زر

5o4o|| ديوس|قل|ود جرس |بــــيشوى حلىم مه سكندريه|ل|علوم 

5|9748 ىس|لعبــــ|حمد محمد |دل |ن ع|رو هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9||953 ه حمدى خليفه | حمد |مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

763459 ن|حمد سليم|ن محمد تـــوفيق |نوره تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

26||o9 حول|ل|ن |ل رمض|رحمه جم |صيدله طنط

6o57o9 ي|فظ |لح|مي  محمد عبــــد|
لزينى ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 

ي|و |لتـــكنولوج 

7|58|3 لدين|ح |حمد عىل صل|لرحيم |كريم عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

54269| هيم درويش|بــــر|م ربــــيع محمد |له| بــــ دمنهور|د|

4||2| عيل حمد قطبــــ|سم|مصطفى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

33459 س كريم|لم عبــــ|حمد س|ء |سم| هره|لق|بــــ |د|

487o97 ع|حمد يشى يوسف رف| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

35|684 نعيم محمد نعيم محمد مصطفى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

838||5 حمد|محمد سيد محمد  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

8o6o78 هلل محمد|ص محمد عبــــد|خل| ي|عه |زر
|لمنى
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4o33o7 هيم|بــــر|هيم محمود محمد |بــــر|رحمه  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3437| لحميد|لمقصود عبــــد |عبــــد | حمد رض| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|7|8|5 لد محمد جوهر|محمد خ كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

465642 ن لشيخ|لعربــــى نرص |نرص | مي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7o5339 لمحسن|صف عبــــد |ء ن|حمد عل| لمنصوره|ره |تـــج

|44384 ى|ح محمد ش|لفتـــ|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  هي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

529o25 لرؤف مسعود|دل عبــــد |محمود ع ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

|6464 لحميد|رس محمود محمد عبــــد |هلل ي|عبــــد  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

4|65|| |لسق|لسيد محمود محمد |محمد  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

|689o3 لحميد مسعود|بــــ كرم عبــــد |رح هره|لق|حقوق 

288o8o ي هيم|بــــر|مر |كوس يوسف تـــ|كي  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

363445 ي حسن
سندس وليد مصطفى ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

524694 ن|لدين محمد متـــولي زيد|ء |محمد عل سكندريه|ل|هندستـــ 

3|64|5 ف عبــــد|ن |نوره لمنعم محفوظ|رسر ى شمس حقوق عي 

7754|8 ن|لعزيز سليم|حمد سعيد عبــــد | زيق|لزق|صيدله 

8|o|28 لسيد|ل |غبــــري| نوبــــ زكري|بــــ| ي|بــــ |د|
|لمنى

892o98 ي|ر
سم |حمد سيد ق| |ئى سيوط|بــــ |د|

|363o8 ئى صفوتـــ محمد|رين ه|ك هره|لق|حقوق 

855982 ي|ن جم|نوره
ل محمد مهنى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

6|4293 |لعط|بــــو|بــــوبــــكر محمد |لحكم سمي  |عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

322736 لملك مسيحه|لتـــ جرجس عبــــد|ه ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|6o977 منيه محمد فوزى محمد| ى شمس|تـــج ره عي 

3287|| ن|رس محمد سليم|حمد ي| |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

69|86| رى|نص|ل|فتـــىح مصطفى | هيم محمد رض|بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33827o حمد|لحميد |لم عبــــد|ده س|محمد حم |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

688978 حمد|محمد عطيه محمد عىل  ن|صيدله حلو

|58676 لسيد|م معوض |مريم عص هره|لق|ره |تـــج

36o46o حمدعيس|حمد |يتـــ سعيد محمد | عه مشتـــهر|زر

23938| ن|حمد عيد شعبــــ|دين |ن هره|لق|حقوق 

725o5 حمد يونس محمد|در |ن لفيوم|لعلوم |ر |د
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476547 ه|لل|ه عوض عبــــد |لل|بــــسنتـــ مجدى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|8562 للطيف خليل|لرحمن صديق عبــــد |عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

859o35 عيل محمد|سم|رحمه محمد  سيوط|حقوق 

857|8o له عدلي رمزي مكسيموس|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

447956 حمد مرىس|حمد محمود |هلل |آيتـــ  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

695256 لعيسوى|تـــ محمود |لشح|يمن |محمود  لمنصوره|ره |تـــج

826963 لد محمد محمد|ل خ|م| دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

75873o لمجدى|لنبــــى عبــــد |محمود فرج عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

24429o  |لبــــ|حمد عبــــد|
ى
 |لبــــ|حمد عبــــد |ق

ى
لبــــحي |ق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

62|||6 لسيد عوض|لمجيد |د عبــــد|محمد عم ط|هندستـــ دمي

277282 ل|لدين محمد جم|يمن مىح |محن   تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4o59|5 ل|لع|ء محمد عىل عبــــد|ول سكندريه|ل|بــــ |د|

825344 حمد محمد محمود|لرحمن |عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

37775 ي|ر
فع|صبــــري محمود ش| ئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

349|25 ر|لكم|ن فرج |ء عزتـــ سليم|شيم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6878o9 غبــــ|لسيد فتـــىح محمود ر| |دين لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|24362 مر محمد مرتـــضى|ليتـــ ع|ع وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

69|233 ق|لسيد وهبــــه |دل |محمد ع وى|لشر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

3|744o ى محمد|لرحمن ن|عبــــد ج  حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83oo2| لسميع|لنظي  عبــــد|لسميع عبــــد|ل عبــــد|م| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

46557 هلل فرج|فخرى نرص | دين ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

25885| د زيد|لجو|محمود معوض عبــــد ن|طبــــ حلو

284|2| ر محمد|لستـــ|هلل مسعود عبــــد|عبــــد هره|لق|حقوق 

9|8o32 ى |ء محمد ه|دع شم حسي  سيوط|صيدلتـــ 

688878 لرؤف طه محمد عمر|حمد طه عبــــد | لمنصوره|ره |تـــج

868|6o لرحيم|جد منصور عبــــد|لم|منصور عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

8o55|o ى عبــــد| ند لحكيم|محمد حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

762254 شقر|ل|هيم محمد |بــــر|لسيد عيد | حقوق بــــورسعيد

2|4647 ل حسن عىل ربــــيع بــــرع|بــــل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

89567o دل فخرى مسعد |ن ع|مري دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل
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|4|7|9 هيم|بــــر|يوسف سعيد خليل  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

35|542 ى عىل|جه د محمد حسي  ى شمس حقوق عي 

4oo5o| د عزم عبــــده حسن|جه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|279|7 م حسن|لسل|رق عبــــد |حمد ط| هره|لق|هندستـــ 

452o52 بــــدين|لع|حمد محمد زين |محمود  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|43|84 صف|ديبــــ و|ندى صفوتـــ |س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

68o368 بــــوغنيم|هلل |ج عبــــد |ل فر|بــــل لمنصوره|طبــــ 

5|7444 حمد رجبــــ خميس|سلىم رجبــــ  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

7327o هر|لظ|د محمود عبــــد|مؤمن عم لفيوم|بــــ |د|

465o5 ل سيد|ج  كم|لتـــ ن|ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|2|537 تـــ حسن|د بــــرك|رحمه عم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

29975o لحليم|بــــر عبــــد|م ص|يه هش| رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

236o76 حمد|فرحه محمود محمد مرىسي  هره|لق|بــــ |د|

695254 هيم محمد جنينه|بــــر|محمد مصطفى  لمنصوره|ره |تـــج

8||886 عىلي محمد| د رض|جه ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

4862o2 هلل|بــــ |م زىك ج|مريم س عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|3792 وردى|لم|ح محمد |لفتـــ|حمد عبــــد|ح |لفتـــ|عبــــد |عه طنط|زر

|55|55 ى مجدى عطيه |ي لسيد|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

92|65 يف ص لح يس|هند رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

522897 بــــوحمد|لمول عوض |ء عوض عبــــد|رس| عه مشتـــهر|زر

7587o3 وى|سم ف|لق|بــــو |كريم غريبــــ  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

835o66 تـــ محمد خليفه|ء شح|دع دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

35856| لح|حمد حسن ص|ر مجدى |مي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

848222 مد حسن|محمود حمدي ح ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

642527 أحمد عمرو أحمد محمد محمد لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

64|676 لسيد|هيم |بــــر|تـــ |لشح|محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

699o77 ى عبــــد |ي يس|لس|للطيف نصىح |سمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7622o ى محمد عبــــد|ي هلل عبــــيد|سمي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9|75o7 بــــدين تـــوفيق مرىس  |لع|مروه زين  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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|57648 لعزيز|رضوى محمد فتـــىح عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

354692 ن |م حن|طف س|ع| مي  |علوم بــــنه

8||592 د|د عي|د فؤ|سيمون مر|ن| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

42o9|6 لغنى|لحميد عبــــد|د عبــــد|منى عم تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

4oo58o رس محمود محمود عىل غنيم|ي| هن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o6956 ع|لرف|لحكيم رفعتـــ |بــــرين عبــــد |ص لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

22|9|8 م|ل |حمد كم|رق |هدى ط لبــــجي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

242748 ل|ن غ|ل عري|يوسف غ تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

5o3|2 ض|حمد ري|يوسف محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5o3o65 لرحمن|دل عىل عبــــد|ء ع|رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

664o8 مصطفى تـــوفيق مرىس| دين لفيوم|تـــربــــيتـــ 

2284o8 ى جم ى|ل بــــدر ش|نرمي  هي  ى شمس|زر عه عي 

697884 لسعيد مصطفى محمد|رص |ء ن|سم| لمنصوره|بــــ |د|

89o|6|  حبــــيبــــ |جورج عم
ى
د صدق سيوط|عه |زر

426626 بــــو ربــــيه|هيم |بــــر|دل عىل |رتـــ ع|س سكندريه|ل|صيدله 

336o9 م|م|طف |لحسن ع|سلوى محمد  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

624269 ى|لعزبــــ |ده ممدوح عىل |غ لخرصى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

779235 در|لق|لرحمن عبــــد|حمد عبــــد |ن محمد |يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

68645 ى عبــــد |حمد | ف حسي  فظ|لح|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

62|o95 لمؤمن|هيم عبــــد|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

6o7|52 خ|لسل|لمتـــول |حمد محمد منصور | |بــــ طنط|د|

479972 ج|كرم رشدى حج| |ي|م |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|4|o97 هيم|بــــر|بــــ محمد |يه|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

33752 س بــــشي |ن عبــــ|خلود مرو لفيوم|عه |زر

845||8 لمجيد|لحميد عبــــد|ل عبــــد|هبــــه جم ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

68o364 لحكيم محمود شمسو|لعدل محمد عبــــد | لمنصوره|طبــــ 

44895 ر|لجز|هيم محمد |بــــر|لعزيز |هند عبــــد ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

8o2592 ي خلف خليفه 
حمد|مصطفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

633934 ر عىل محمد|لغف|حمد سمي  عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

|26799 لعيسوي|لسيد |ذ محسن |مع هره|لق|م |عل|
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98275 لعزيز|بــــ حسن عىل عبــــد |شه لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

85657| حمد حسن|لحليم حسن |عبــــد ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

63o586 حمد|لمنعم |حمد عبــــد |مصطفى  زيق|لزق|هندستـــ 

4o7|4 متـــ محمد جبــــر|م سل|سل| ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

443785 حسن عىل حسونه| هد رض|ن لشيخ|بــــ كفر |د|

22|59| لبــــر محمد|طف عبــــد|يوسف ع هره|لق|بــــ |د|

8463o9 ل بــــشي  محمد|منيه كم| ن|سو|بــــ |د|

367537 ى |ح |حمد صل| حمد محمد|لدين حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4o3937 ف|بــــر محمد سليم|محمد ج ن رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

242648 |حمد عبــــد|محمد 
ى
لغنى دسوق هره|لق|حقوق 

23||54 فظ|هر محجوبــــ ح|عىل م هره|لق|ره |تـــج

3634|3 لحميد|حمد عبــــد|محمد يحن   ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|65535 ف ص|هدى  مل|بــــر ك|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

856589 حمد|ن عىلي |محمد شعبــــ سيوط|عه |زر

4773|| لسمنى|م |حمد حسن عىلي س|دهم | سكندريه|ل|ره |تـــج

754449 د|ن جورج نبــــيل ميل|ري|م تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

882662 لحفيظ |ممدوح محمد عبــــد| رن سيوط|تـــربــــيتـــ 

8|46o| ى مندر|دي محمد |ش وي|مي  ي|هندستـــ 
|لمنى

64773 حمد سعد عرندس عىل|ن |فن| لفيوم|عه |زر

257453 مد شلتـــوتـــ|رقيه عىل ح تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

8|o|49 بــــتـــ|مل ثــــ|ء ك|م بــــه|سل| ره بــــنى سويف|تـــج

542o69 م|هيم عل|بــــر|هلل |حمد محمد عطيتـــ عبــــد| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

62|6o| ي |يم| هلل|د|م ج|لسل|وي عبــــد|لبــــدر|ن يحن  ط|ر دمي|ثــــ|

774o|8 ى |شيم هيم|بــــر|ء سيد حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

356939 بــــوزيد|ر جودتـــ مصطفى |من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44423 حمد يحن  سعد زغلول عىل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

32|653 لكريم|لسيد عبــــد|سيد حسن  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

4644|o ل|لع|رس محمد مسعود عبــــد|محمد ي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6o8924  أبــــوعجل|آيه رزق 
ى
ن|لدسوق لمنصوره|بــــ |د|
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9|47o8 هيم  |بــــر|للطيف |ن روبــــى عبــــد|يم| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

6477o4 ع|لس|حمد |حمد | |هدير رض زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

39223 ى محمد عطيه بــــدوى نرمي  هره|لق|طبــــ 

259o24 رون|مه سعيد ه|س|سعيد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3o859 لق|لخ|حمد عبــــد |جر عىل |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|28497 حمد|رس هيثــــم محمد |ف مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

2635|7 وى|لشعر|در حسن |لق|ل عبــــد |ء جم|رس| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

|497|3 بــــرهيم|رص حمدى |حمد ن| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

85626 مه محمد طه محمد محمد|س| ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

2|66o9 ف مصطفى محمد عبــــد |مصطفى  لق|لخ|رسر ن|هندستـــ حلو

645o45 لسعيد|هيم |بــــر|هيم مجدى |بــــر| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

26o356 عيل حسن|سم|ء مجدى |سم| |طبــــ بــــنه

285849 در|لق|هلل عبــــد|يمن عبــــد|حمد | ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

69276| حمد|بــــ |لوه|حمد عبــــد |منى عوض  لمنصوره|ره |تـــج

35832 لحميد|روق عبــــد|ن رجبــــ ف|نوره هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|686o4 ن عبــــدربــــتـــ|وى عثــــم|محمد شعر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

3534|6 ف محمد |م |سل| حمد|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

6o4593 نوبــــى|لبــــ|لمنعم رجبــــ |ندى وليد عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

272625 لم|ن محمد س|محمد سليم ن|هندستـــ حلو

4|2|92 لحميد|لحميد عبــــد |لد محمود عبــــد |خ |بــــ طنط|د|

24o762 ىط مصطفى سليم|لع|د عبــــد|هيم عم|بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

769724 ف محمد عبــــد |منيه | در|لق|رسر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

283o4 ىط محمد|لع|حمد عبــــد |ىط |لع|عبــــد  هره|لق|حقوق 

37328 لجنيدى|لرحمن محمود |مر عبــــد |ع| ن|ر ى شمس|د| بــــ عي 

543|7o ه و| لعظيم|دى عبــــد|له|ئل عبــــد|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|76973 هيم|بــــر|عيل محمد |سم|حمد | لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

28|248 هيم مرىس|بــــر|منيه محمد | م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

448o85 لم|حمد س|لسيد |حمد |متـــ |س|خلود  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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767o35 هيم محمد|بــــر|لم |حمد محمود س| لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|3439 رع  |لمعتـــمد ز|محمود رأفتـــ عبــــد سيوط|حقوق 

22|269 عيل|سم|حمد |رق |حمد ط| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

76o4o2 ى  هيم|بــــر|محمود سعد حسي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

636984 ى عبــــد |حمد | |رن لحميد|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

435|98 ه ريم محمد حسن عمي  سكندريه|ل|طبــــ 

7533o3 وى|رك بــــسط|بــــى مبــــ|مبــــ|حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5o6899 هيم عيسي|بــــر|لسيد |ء حلىمي |دع سكندريه|ل|بــــ |د|

4o48|6 ي محمد |لسيد ن|حمد | لبــــرلسي|ج  سكندريه|ل|ره |تـــج

685746 ي|ن |لمحمدى سليم|رس |ره ي|س
بــــينى لشر لمنصوره|حقوق 

366584 ن خليل|يمن حس|محمود  ى شمس حقوق عي 

887|32 بــــ محمد |لوه|محمد بــــدر عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

886382 هلل  |بــــ |د ج|نوبــــ ممدوح عي|بــــ| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

676254 ج|لسم|ن |بــــسمه محمد محمد عثــــم لمنصوره|ره |تـــج

9o7947 حمد عىل محمود |محمد  ن|طبــــ حلو

693594 ى |عبــــد  لعيسوى|ح |لفتـــ|لعيسوى عبــــد |هلل حسي  لمنصوره|حقوق 

223878 هلل|هلل عبــــد|ء محمد عبــــد|سم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|46556 بــــر عىل|محمد نبــــيل ج ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|75||5 عمرو محمود محمد محمود ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

|284o7 م فتـــوح|لسل|يدى وليد عبــــد |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

52762o تـــ  ف محمد |ني  حمد موىس|رسر سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

344744 يه|لخرص|لحميد محمود |بــــر عبــــد|ر ص|من ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

846625 ي عبــــده محمد|عبــــد
لرحمن مصطفى سيوط|صيدلتـــ 

87238 ى ع|ي دل سعد معوض|سمي  لفيوم|عه |زر

697333 رس سعد بــــدوي|حمد ي| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

892954 ن محمود |لم|جح س|م ن|بــــس ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

84529o سحر يشي محمد معوض ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

54446 ف معوض عبــــد | لعزيز حسن|رسر ي سويف
هندستـــ بــــنى

5388o5 لسيد عطيه|ن نرص حلىم |رو سكندريه|ل|علوم 
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442737 در|لق|لفتـــوح عبــــد |بــــو |رق عيد |ن ط|يم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

362|28 د محمود|حلىمي سيد محمد فؤ |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

678443 ين زهر هيم|بــــر|نم |ن غ|شي  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

34o462 هلل خليل|يتـــ زينهم عبــــد| |نوعيتـــ بــــنه

6|6698 |لدين عبــــده ند|ح |هلل صل|منتـــ  ط|حقوق دمي

|44828 ه  لسيد محمد|حمد |ني  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

373672 تـــفى طلعتـــ محمد مخلوف |حقوق بــــنه

|557|3 لجليل|ندى محمد يونس عبــــد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

74o75 لغنى|حمد عبــــد |محمد | رن لفيوم|حقوق 

8o7o4o د محمد|ذ محمد فؤ|هن|ش ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|32426 ى|لسيد |م |هند هش حمدحسي  ى شمس|زر عه عي 

75o2o شه|لحفيظ عك|يوسف مجدى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

765322 لنبــــى محمود|كرم عبــــد |محمد  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

348383 يس|لس|لحسينى منصور |دل |بــــسنتـــ ع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7o6522 تـــه|لرحمن شح|لق عبــــد |لخ|د عبــــد |سع لمنصوره|عه |زر

68382|  عبــــد |سم|
ى
در سعد|لق|ء صدق ط|بــــ دمي|د|

3236o5 ن دوس| وحيد عجيبــــ حن| مي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

35449o دي|له|م عبــــد|م|م سيد |ء عص|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2733|3 حمد|لحميد محمد |حمد عبــــد|محمود  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

|8563 فظ|لفتـــوح ح|بــــو |لدين |ء |يوسف عل هره|لق|صيدله 

853295 ي|لبــــ|محمد خلف محمود عبــــد
ى
ق حقوق بــــنى سويف

86|73o تـــ محمد|شد شح|حمد ر| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

8539|8 ي|د عبــــد|حمد فؤ|محمود 
لغنى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

75782o لرحمن|م محمود عمر عبــــد|محمد حس تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

|6|58 حمد مصطفى سيد|يوسف  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

758446 ن|محمد خليل محمد سليم تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

643769 ىط|لمع|بــــو |محمد محمد نرص  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

||7589 ر|لنج|حد متـــول |لو|حمد متـــول عبــــد |محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 16022 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4944|4 تـــ|ر عرف|ل مختـــ|ل محمد كم|كم |ره طنط|تـــج

49893| لمجيد عض|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|يه | تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

9o5433 هيم |بــــر|لرحيم |هيم عبــــد|بــــر|يمن | ج|أللسن سوه|كليتـــ 

|7642 ى  لرحمن|حمد سيد عبــــد |لجي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|2o8o3 ى غ|مر مجدى |يوسف تـــ ل|مي  ى شمس هندستـــ عي 

6o438| تـــتـــ|هيم شح|بــــر|مصطفى سعد محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

433777 ع|لرف|محمود محمد فهىم  |عه طنط|زر

462873 لففى|محمد عطيه محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

37o9o5 هيم|بــــر|حمد سعد محمود | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4oo923 شم مصطفى|د ه|لجو|ريم عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

7|28oo ل|لعربــــى محمد محمد |ل |م| ى وى|لميى بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

63o457 حمد|محمود محمد سعد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

6|o488 لمنس|ن محمد |ل سليم|مريم جل لمنصوره|بــــ |د|

6|4324 ع|لرف|ن |حمد عرف|دى |له|ن |يم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

36758 ميه محمد عيد حسن محمد|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

242552 لغنى محمد|عمرو سميح عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9oo393 دل محمد محمد |مصطفى ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

542o8o ى |حس حمد محمود|م حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

486826 ديىل|لمن|محمود مصطفى محمود حنفى محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|64|45 يوسف محمد نظىمي محمد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3||656 ك جيد|لمل|يكل مدحتـــ عبــــد|م ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

5|9o87 ئى عيس|مد علو|ئى ح|ملك علو |حقوق طنط

7|7887 لسيد عمر|ء سمي  عطيه |ل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3297|2 لحليم|حمد محمد عبــــد|سلىم محمد  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

876866 شم عليوه  |يه عىل ه| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

442593 ل|مد غز|لحليم محمد ح|عبــــد| دين لشيخ|بــــ كفر |د|

6846o7 فظ محمد|لكريم ح|لكريم عبــــد |ء عبــــد |سم| لمنصوره|بــــ |د|

4o5o6 ي حج
زى|زينبــــ حمدي مهنى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

24929| ئى|لنعم|لحكيم |م عبــــد|سلىم حس |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|62|53 محمود محمد محمود صقر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

355|56 هلل محمد|مينتـــ معوض فتـــح | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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757322 حمد|هيم |بــــر|ندى مصطفى  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

82o462 ي محمد عبــــد|محمد ق
لمتـــجىلي|ضى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

329993 يمن عىل مرزوق حسن|ء |رس| |حقوق بــــنه

6|8oo5 ى|يوسف خ| ر|ي لد بــــحي  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

63843| لسيد|لمنعم محمد |ره أحمد عبــــد|س زيق|لزق|بــــ |د|

343|95 د|ن حم|لحسينى سليم|ن |ء سليم|رس| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

844825 حمد محمد|م |سندس عص ن|فنون جميله فنون حلو

825334 لمطلبــــ|لمقصود عبــــد|ل عبــــد|هدير جم دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|69736 يف |منتـــ  مل|حمد ك|هلل رسر ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

6|6894 لدين|لسعيد نور |ء محسن عىل |وف ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

64493  عثــــم|لبــــ|د عىل عبــــد |جه
ى
ن|ق لفيوم|بــــ |د|

49o9o7 ى|ر حمدي محمد |مي حمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6775o8 لكريم محمد عىل|مجد محمد عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

4989o9 ي|ر
تـــه|محمود محمد محمد شح| ئى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

354o26 تـــ عبــــد| ى محمود |لن|مي  لجندي|رص حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

64|479 ل|لع|لسيد عبــــد |ن |مديحتـــ رمض زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|47872 لرحمن|محمود محمد صديق عبــــد  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

|7o75o هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|عمر  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|9|7o ن|ر منجود رمض|لستـــ|هلل عبــــد |منتـــ  علوم بــــنى سويف

7o79o2 لسيد|هيم محمد نرص|بــــر|يه | لمنصوره|حقوق 

|46|o6 لسيد|ر |لستـــ|لمنعم عبــــد |رحمه عبــــد  هرتـــ |لق|تـــمريض 

876|45 هيم  |بــــر|م فهىم |فهىم عص سيوط|ره |تـــج

823658 م|لسل|م حمدي محمود عبــــد|وئ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

347o73 مل|مل محمود ك|ئى ك|م| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

244932 فظ|لح|لحليم عبــــد|لحميد عبــــد|ن عبــــد|يم| لفيوم|لعلوم |ر |د

368866 ى حسن|ء مصطفى |وف مي  ى شمس|د| بــــ عي 

3678o4 ى محمود نوح|ء محمد عص|ول م حسني  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

63942 ل|لع|هلل محمد طه عبــــد|عبــــد لفيوم|طبــــ 

247686 لح ديده|لحميد ص|تـــه عبــــد|محمد شح تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4|267 لرحمن|ن فتـــىح عبــــد |ره رمض|س ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى
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3o6o| حمد مدئى|رس |ن ي|رو لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

778o27 ندى وحيد فهيم جوده زيق|لزق|صيدله 

7425o لسيد|روضتـــ عىل محفوظ محمد ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4o982 لعزيز محمد|سمر حمدي عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

9oo859 لسيد محمد |ح |طمه صل|ف ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

687948 لعزيز محمد|للطيف عبــــد |محمود حسن عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

242945 بــــ محمود|لتـــو|حمد عبــــد|عمر  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

334624 د|لجو|حمد محمد عبــــد|مصطفى  ى شمس علوم عي 

|7o|43 طه|لسيد محمد شو|عيل |سم|ن |يم| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

4|3266 ى|حمد | يمن محمد حسن يقطي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

792|37 لمهدى|هدى محمود فتـــىح محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

85|2|6 بــــر محمد سفينه|حمد ص| سيوط|ره |تـــج

8|665o للطيف سيد عيد|محمد عبــــد سيوط|حقوق 

4|4697 زى|بــــوحج|تـــتـــ |عزتـــ فهىم شح لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8||o|o حمد محمد|هدير محمود  سيوط|عه |زر

488|94 ن محمد|هيم عيد رمض|بــــر|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

254975 لنعيم|حمد عبــــد |بــــر محمد |ء ص|ول تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

444|87 ن|محمود سعد حميده محمد جعو لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

7o6755 يف عبــــد  هلل محمد مصطفى|محمد رسر تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

293|7| ل|لغز|فظ |ل ح|محمد جم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

277988 وى|لبــــط|هيم |بــــر|مؤمنه فتـــىح  شمون|نوعيتـــ 

33|o22 لم|حمد س|لمجيد محمد |دل عبــــد|ء ع|سم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

792885 محمد عمر مرشدي محمود حسن ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

336|9 غريبــــ محمد| هلل حسن محمد رض|منتـــ  هره|لق|بــــ |د|

627724 لسيد أحمد|ن خليفتـــ |جيه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

68946 ىطي حسن|لع|حمد عبــــد|محمد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

62555 لعزيز|بــــ عبــــد |لبــــ|م جمعه فتـــح |سل| سيوط|عه |زر

252348 رك|عيل محمد مبــــ|سم|تـــن مصطفى |ف ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

89652 لعظيم|لمول عبــــد |ج عبــــد |هدير حج ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o|o65 لونيس|حمد عطيه عبــــد|كريم  لشيخ|بــــ كفر |د|
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62o727 لزميتـــي|متـــ عبــــده |هلل محمد سل|منتـــ  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

45268o ح محمد خليل|سعديه صل |حقوق طنط

5374o7 لعظيم حسن شلبــــي|د عبــــد|هدير فؤ ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

34229o يد|سهيلتـــ محمد حسن محمد ز ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

9o66o3 لحميد  |مل عبــــد|لدين ك|م |ء حس|ول ج|علوم سوه

4|476| ى محمود محمود ز| لي|د يد|خي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

247663 بــــ|لسميع دي|حمد كرم عبــــد| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|6285 زي |ن غ|زى سليم|لرحمن غ|عبــــد  ى شمس حقوق عي 

82966 حمد عىل|هبــــه وحيد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

75o665 ي  زىكي جبــــره|م ه|مي 
ئى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2|2|79 يوسف محمد رزق مبــــروك ى شمس حقوق عي 

248944 ه | ى شح|هيم جم|بــــر|مي  تـــه|ل وهبــــه حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

23832 لعزيز|عيل عبــــد |سم|لعزيز محمد |عمر عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

646|26 محمد مسعد روميه| هويد ط|حقوق دمي

43683o هيم يوسف|بــــر|هيم |بــــر|هيم |بــــر|هبــــتـــ  |حقوق طنط

263587 لحفيظ|لمنعم عبــــد|مل عبــــد|ره ك|س |بــــ بــــنه|د|

54555o ى ح|ضىحي إبــــر فظ محمد|هيم أمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

3663|9 هيم|بــــر|رق محمد |مريم ط لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

6o4o34 ورى|مد |لفتـــوح ح|بــــو|مه |س|حمد | ى لجيى |طبــــ طنط

||6249 ن|دى شكرى عطو|ريو ن|م هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

22527 ف يعقوبــــ خليل|دى |ف رسر ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|8623 ي محمد|مريم 
حمد مصطفى هره|لق|ره |تـــج

7o|4o7 لرحمن|نور عوف عبــــد |لرحمن محسن |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34|74| مد|روق محمد ح|ء ف|سم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8o9673 ى ي جرجس| رض| مي  بــــشر سيوط|ره |تـــج

834236 ى|لر|محمد عبــــد زق محمود حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

45||o3 ليىح |لسم|لمعبــــود مصطفى |حمد عبــــد |محمد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

43|893 م محمد أبــــو غنيم|محمد عص ط|بــــ دمي|د|

|5392o حمد محمد|د نبــــيل |زي هره|لق|بــــ |د|

4485o4 ش|لفر|حمد محمود |مه |س|حمد | |هندستـــ طنط
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6497|2 ى|حمد حس|حمد |بــــر |محمد ص ني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

889426 يع هريدى |طف ط|ء ع|عل ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

848o76 حمد|هلل محمد |محمد جبــــر  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

769o7o ر|لم نص|ء شحتـــه س|شيم تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

25o88o لريفى|مد |حمد محمد ح| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6||47o ن ديغم|منى محمد رمض ى شمس طبــــ عي 

9|7o|9 ده رجبــــ محمد عىل |غ سيوط|بــــ |د|

||6456 لح سعد|يمن ص|ليىل  ى شمس|د| بــــ عي 

246699 |لبــــ|لسيد عبــــد |محمد جميل فتـــىح 
ى
ق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6334|7 بــــر محمد|محمد ص| هويد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

54|96| بــــو زيد|لد مدحتـــ محمد |خ سكندريه|ل|حقوق 

464646 ن رزق محمد|أيه رمض سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8|9246 ى ل|غبــــري| حن| رض| يوستـــي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

37|2o5 |مل تـــوفيق حن|تـــرين ك|ك ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

42|744 حمد معرف|ن |نسمتـــ شعبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

437273 لمطلبــــ|ن لطفى محمد عبــــد|هبــــتـــ شعبــــ لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

36964| لحميد|لنبــــي عبــــد|د عبــــد|متـــ عم|س| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

543796 لحميد محمود أحمد جويدتـــ|أحمد عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

73297 لد محمد محمد|حمد خ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

689972 لجليل|م عبــــد |سل|هلل |م عبــــد |سل| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

79|3|6 يف|ره محمد عبــــد |س لحليم رسر  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

|42|3 لعربــــى عىلي عبــــده|لسيد |لد |رين خ|د ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o7227 هيم محمد عىل حسن |بــــر|ء محمد |سم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7874|o مل غمري|مل غمري ك|حمد ك| زيق|لزق|ره |تـــج

6|4|95 حمد حمد|لسيد|ن |لد رمض|وليد خ |هندستـــ طنط

43743o لديبــــ|لمطلبــــ |حمد عبــــد|دل |ع لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

2|827o ي|ذل يوسف كيل|لش|مه |س|لد |خ
ئى هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|7927 لففى|ده وجدى محمد |غ ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2|7785 مجدى محمود محمود شبــــريه| هل  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر
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824688 ي|سل|
ى محمد |لدين عبــــد|ء |م ضى لمنعم حسي 

جبــــره
دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

|48o77 كر|ل محمد ش|د جم|زي هره|لق|بــــ |د|

54o6|5  بــــدوى|هيم |بــــر|م |هلل س|عبــــد 
ى
لدسوق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8575|9 ضل|ء رجبــــ محمد ف|حسن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4o2|o4 ف يوسف |حمد | حمد|لسيد |رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|2|86 لسيد|حمد خميس جمعه | ي|هندستـــ 
|لمنى

229732 ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|سهيله سعيد محمود  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

33o66| ف محمد |هلل |منتـــ  زي|لمهدى حج|رسر |بــــ بــــنه|د|

|34o| نور|ل خليفتـــ |حمد جم| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|58o5 لرحمن|هلل محمد عبــــد |جر عبــــد|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

42|859 د وديع وهبــــه|دى عم|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|76|73 در محمود|لق|ح عبــــد |لفتـــ|نىه عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||7543 بــــى|لدين محمد عر|ح |نىح  صل| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

24|992 مر|لعظيم عىلي ع|مه عبــــد|س|م  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

86o24o ى|سعيد ر ي صموئيل مي 
|ضى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

248273 م|ل محمد ضي|يه جم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|75867 لعظيم|لعزيز عبــــد |مي  عبــــد |حمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

688723 حمد محمد محمد|طف |مل ع| لمنصوره|حقوق 

8|32|5 ن محمد|محمد سيد شعبــــ ي|علوم 
|لمنى

49|488 رى يوسف|لقبــــ|ء يوسف محمد |أسم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5346o7 لسيد حسن حسن|ئى |ه| دين لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|66538 لجندى|رحمه حسن سيد بــــكر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

249|29 لجوهرى|روق |طف ف|ئى ع|م| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

8o|697 ي س
مح رشدي خلف|مصطفى ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى

875773 ى صف وليم جندى|ن| مي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

355o6| ى|بــــو|ء محمد رشدي محمد |سم| لعني  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

83o5oo حمد محمدين|طف |حمد ع| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

7o29|o لعوضى|ع |لسبــــ|لحميد |مصطفى محمود عبــــد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه
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495575 حمد|لسعيد مصطفى |محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

92692 لحليم|هلل غريبــــ محمد عبــــد |منتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o4|o8 ى نبــــيه شكرى نصي   نرمي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6o228| ى|هيم ل|بــــر|هلل محمد |ديه عبــــد |ن شي  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

28o|72 حمد محمد محمد شفيق مصطفى| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

633239 ن|لرحمن رمض|ء فتـــىحي عبــــد|رس| ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

|73329 بــــر مصطفى|دل ج|لد ع|خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2|4783 ء حسن محمد محمود|هن ى شمس|د| بــــ عي 

|38562 لسميع|لبــــصي  عبــــد |لبــــنى محمود عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7|5459 لعربــــى عىل|لسيد محمد |ء |لزهر|طمه |ف لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

56o6| بــــوسيف|ء محمد قرئى |رس| ي سويف
هندستـــ بــــنى

42993| لحسن عيس|بــــو |محمد مصطفى محمد  |ره طنط|تـــج

777648 ف عبــــد |حمد | لمحسن عطيتـــ|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

7oo565 لسيد|لسيد محمود |د |جه ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|3|558 لسمرى|لسميع محمد |لد عبــــد |محمود خ تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

356o27 لم|لم محمد س|بــــسمتـــ س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7||o74 محمد عىل شفيق محمد موىس ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

33288o لمقصود|فتـــىحي عبــــد| حمد رض| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

85695| لبــــدري|حمد محمد |محمد  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

42|723 هيم|بــــر|لسيد |ح |لفتـــ|محمد عبــــد  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

|7482o رق جمعه حسن|كريم ط |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

8875o3 لس |يرينى | نيس وليم كي  سيوط|ره |تـــج

22462 حمد حسن مني  طلعتـــ| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

276942 |لسق|لجليل |سلىم محمد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|5|57 جورج مرقس جرجس مرقس ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

||5626 لعزيز|ح محمد عبــــد |ن صل|مرو هره|لق|حقوق 

36o66o ى حسن|حمد محمود |هلل |عبــــد مي  عه مشتـــهر|زر
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326238 ى|هر وقيم رسر|رسيل م|م بــــي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

76|28| وق سل م|حد سل|لو|م عبــــد |رسر ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

339o43 لسيد|سمر سمي  مرىس  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

7798|7 | 
ى
لسيد|منيه حسن محمد دسوق زيق|لزق|بــــ |د|

865|82 ن بــــرعي محمد|هلل شعبــــ|منه  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

6337|| حمد|لمعبــــود |حمد عبــــد|بــــسمه  زيق|لزق|نوعيتـــ 

79759 لبــــ|بــــوط|لمول |رق عبــــد|عمرو ط |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

37|553 لعيوىط|لحميد |حمد سمي  حلىم عبــــد| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

869288 لفضل طه|بــــو|دل |محمود ع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7oo642 |هيم |بــــر|هيم |بــــر|هيم عمرو |بــــر|
ى
لدسوق زيق|لزق|حقوق 

84o775 حمد محمد|لدين |ل |ء كم|سم| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8o656o ه موريس شفيق فل| ى|مي  مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

79o565 ى|حمد |هيم |بــــر|حمد | لطي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

|32737 ف |د |ود حمد عىل|رسر ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

263o45 ي|ر
ى|رق عبــــد|ط| ئى هلل بــــحي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

684235 ل|بــــر هل|حمد ص|ء |سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

626899 لحميد|ن محمد زىك عبــــد|فن| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

8|3745 حمد دكروري|ل |ن جم|يم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o6254 ى عبــــد |بــــر|ل |محمد كم ح|لفتـــ|هيم حسي  لمنصوره|حقوق 

2834o9 لروبــــى|يه سيد محمد محمود | تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|286o9 مر محمد عيس محمد|ع ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

483464 ى|س |جر رفعتـــ عبــــ|ه مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

368364 ى وديع فخري|سم ح معي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

322734 حمد|دين رشدى محمد |ن وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|74||8 م|لغنى عل|م عبــــد |مصطفى عل |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

783|67 روق متـــولي|خلود متـــول ف لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7738|8 ل|لسيد هل|هيم مصطفى |بــــر|حمد | زيق|لزق|عه |زر
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352866 سم|سط فرج عىل ق|لبــــ|حمد عبــــد| ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

3|3764 يد|حمد ز|ح محمد |لفتـــ|جر عبــــد|ه ن|بــــ حلو|د|

226667 ى موىس|رص حس|لن|سم عبــــد|بــــ ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

292573 ين بــــه بــــ|ء عىل شه|شي  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

4|oo94 للمع|محمد حمدى محمد  |بــــ طنط|د|

3|6|65 لمجيد خليفتـــ|ء عىل محمد عبــــد|سم| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

267288 ن|حمد عثــــم|ل |حمد جل|منيه | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|75295 لدين|لمجيد عفيفى علم |ء عبــــد |دع ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

8478o9 ح محمود مىكي|لفتـــ|ء عبــــد|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

7|o962 طر|حمد موىس موىس محمد خ| لمنصوره|نوعيتـــ 

27oo84 ى|لسيد ش|لد محمد |محمد خ هي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

358447 عزيزتـــ عىلي صبــــىحي محمد عه مشتـــهر|زر

77|753 ى|لسيد محمد ش|ل |حمد طل| هي  سكندريه|ل|صيدله 

794o45 هلل مصطفى|مدهشه مصطفى عبــــد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

538945 ه ج| بــــرعىل محمود|مي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

||9652 ن عىل محمد محمود حمدى|نوره وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

4586o8 ضى|لعزيز ر|لعزيز محمد عبــــد|حمد عبــــد | لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

2274o4 لحميد محمد|لحميد محمد عبــــد|عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

2|68o حمد شندى بــــيوم|ء |لزهر|طمه |ف ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

228924 لحكيم|يم عبــــد|لعز|بــــو |م |عص| لي|د ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

762738 لدين محمود مصطفى مصطفى محمد |م |حس
حربــــى

ره بــــور سعيد|تـــج

48o424 ر|لبــــهو|محمد سمي  صبــــىحي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o|823 لسيد عىل محمد عىل|ء |سم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|4745 لشهيد|مل محمد عبــــد|رق ك|يه ط| ره دمنهور|تـــج

|78543 قص|د عفيفى فرويز قري|عم ن|بــــ حلو|د|

24|366 لحكم|حمد عبــــد|حمد محسن | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

85|3oo ل نرص يونس|ر جم|من دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

6o6o69 لسنوىس محمد|لرحمن محمد |عبــــد  |بــــ طنط|د|
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84o7o5 حمد|ح |لفتـــ|محمد حسن عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

635o|9 بــــ حسن|لوه|نور عبــــد|در |ن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

343546 ع|م محمد محمد محمود رف|سل| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

866|29 لسميع محمدين|لدين عبــــد|محمد نور  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

24464| حمدمحمد|م جمعه محمد |سل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|5||45 ء محمود محمد محمود|دع هره|لق|حقوق 

26o9|6 ف فرح|ر |من لرحمن|تـــ عبــــد|رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7674o3 يه سيد مصطفى محمد| لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|48453 هلل عبــــود|م عبــــد |هش| لي|د ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

64288| ء مصطفى منصور منصور|ل| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

3|294o ع زهرتـــ|لسبــــ|ل |ن جم|نوره ى شمس|تـــج ره عي 

|6o73o ى س هلل|ن يوسف عبــــد |ير حمد|حسي  ن|تـــمريض  حلو

893|88 د فكرى عىل |ء عم|سم| سيوط|طبــــ بــــيطرى 

8|4228 ي تـــ|لح عبــــد|محمود ص
لدين|ج |لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

52467o لبــــقىل|لد عىلي عىلي |عىلي خ ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

4|oo7| حمد محمدعىل خليل|د محمد |زي |حقوق طنط

844|o9 ي |
حمد محمد|حمد لطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

3|4479 لفضيل محمود|لفضيل محمود عبــــد|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|8274 حمد سيد محمود عىل | سيوط|تـــربــــيتـــ 

5|4277 ليىلي محمد حمزتـــ خليل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

23934 لح|م بــــحبــــوح مرىسي ص|ريه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

359462 ف سعيد د|ن |نوره ود|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

882252 يف  يز زىك  |يمن ف|رسر سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

34662 لسعدى|ن محمد |يوسف سليم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3724o9 هلل|د |تـــ عبــــده عبــــد ربــــه ج|يوسف نش كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

222|35 دل فوزى زىك|ن ع|يم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

284|72 ى  محمد عرفه| لعل|بــــو|حمد |حسي  ن|حقوق حلو

6988o6 بــــ فليبــــ نجيبــــ|طف مه|ع |ره طنط|تـــج

32oo|8 لريش|بــــو |لد محمد يشي |خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

679983 ه و لسيد|ئل عوض رجبــــ |ني  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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334874 ى | سه هيم|بــــر|سيد حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|4879 لسيد|عىل يىح حسن محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

235oo9 بــــ|لوه|عمر محمد محمد عبــــد ى شمس|زر عه عي 

35o422 ر|لد يوسف محمد محمد عم|حمد خ| |حقوق بــــنه

|7243 رق رفعتـــ محمد محمد|حبــــيبــــه ط ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

89|6|2 ى |بــــوزيد حس|حمد عىل | ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

923|9 لربــــ|د |محمد محمدى محمد ج ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

254796 لمجيد غنيمه|لسعيد عبــــد|محمد وحيد محمد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8o95o4 ى عبــــد|ء ن|سم| لعليم|دي حسي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

2473o3 ف محمود ع|حمد | مر|رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3|o8| ه ح| لح|مد عىلي ص|مي  ن|بــــ حلو|د|

439952 د|حمد عي|حمد سعد |يه | ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

227o66 لجليل|حمد عبــــد|محمد عىل   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

2526|9 لدين|بــــ |يه محمد مني  شه| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|4|77 حمد عىل زعي |محمد حمدى سيد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

879|22 غبــــ بــــطرس  |بــــثــــينه جميل ر ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

8293|5 حمد|م صبــــري يس |بــــتـــس| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

822677 ن|محمد صبــــىحي محمد رضو سيوط|طبــــ 

263997 ى مجدى نجيبــــ  لخي  يوسف|بــــو |نيفي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

639356 ر محمد عىل|حمد مختـــ|محمد  لمنصوره|حقوق 

28328o لحسن|بــــو|عىل حسن محمد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

768526 ى| هيم زكري|بــــر|لمنعم |عبــــد  عبــــده حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

834|83 حمد|حمد محمد حسن | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

452o7 هيم|بــــر|لموجود |حمد رزق عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

75593| ي
ف | |دئى هيم محمد|بــــر|رسر تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

34|388 لحكيم منصور عىلي|ئد عبــــد|محمد ر |ره بــــنه|تـــج

4|294 مز محمد محمد|ء ر|رس| لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

676|6o د|لضي|ل محمد محمد |ن جم|نوره لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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2632|3 ن|لغنى صعو|رس عبــــد|سميه ي ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|7oooo ن|هيم سليم|بــــر| |لعل|بــــو |د |جه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

254428 لبــــ|ئى محمد محمد أبــــوط|ن ه|نوره شمون|نوعيتـــ 

6993o4 د|مه طه ج|س|محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

5o6898 حمد محمد حمودتـــ|ئى |ه| لي|د سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

774|o| ن|ر سليم|ره شحتـــه عم|س ى شمس|د| بــــ عي 

3|2534 هيم حسن|بــــر|ح |حمد نج| لفيوم|ر |ثــــ|

69|oo9 لسيد محمد حشيش|ء مصطفى فهيم |لشيم| لمنصوره|بــــ |د|

773979 ي|ر
ى | |ئى ف حسي  حمد|رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

294926 لحميد|لرحمن محمد بــــكر عبــــد|عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

|5727o حمد|فظ |ل ح|ء جم|شيم هره|لق|حقوق 

226|8o هيم|بــــر|محمد خليل محمد خليل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

64o987 لسيد|لحفيظ |حمد محمد عبــــد| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

2|7388 ن حمد|ح محمد |صل| مي  ى شمس حقوق عي 

3|5o35 ى صموئيل حلىم صموئيل| مي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

682956 م|حمد سعيد محمد ضي|يه | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

38838 هيم محمد|بــــر|حمد رجبــــ | |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

923o5o ن  |ديبــــ سمع|ح عطيتـــو |صل ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

33o9o9 لعليم |لعليم محمد عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|م |سل|
ن|زيد

|بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

34439| ف شح|محمود  لسيد|تـــ |رسر ى شمس حقوق عي 

6244o3 ي
لجبــــري|لسيد عوض |مي |س| دئى ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 

بــــبــــورسعيد

83|266 رك طلعتـــ فوزي شنوده|م دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6357o| زق|لر|لسعيد عبــــد|ن محمد |رمض| رش لمنصوره|بــــ |د|

8oo444 هر|لظ|ح عبــــد|رحمه خلف صل ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

482o8o ن|هيم رمض|بــــر|محمود محمد زىك  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85432| لحسن جمعه|بــــو|عيل |سم|يه | ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

8o8632 ن|دل يون|مي بــــيشوي ع|ر ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

53o443 لحنون|بــــ |لوه|لسيد عبــــد |رس |رسميتـــ ي ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى
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422862 لمصلىح|أمل أحمد محمد  ره دمنهور|تـــج

|79o42 هيم تـــوئى|بــــر|حمد حمدى | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

425o85 ن|حمد محمود سلم|ندى سيد  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

||59|4 د|هلل محمود متـــول محمود مر|منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

865696 ي محمد |رحمه حس
حمد|ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

255522 مل|ر مجدى عىل محمد ك|من تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

457728 ضى|لق|حمد |حمد |شد |محمد ر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

434263 لفتـــوح سليم|بــــو|هيم محمد |بــــر| |رن لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

5|6557 مد|بــــوح|د أحمد |حمد فؤ|منيتـــ | سكندريه|ل|صيدله 

|7452o حمد محمد|عيل |سم|ن |يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7o58 حمد عطوتـــ|ميس محمود |ل ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

32o|54 دق|لص|لعزيز |حسن سعد عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

322o5| ر|لغف|ن يوسف عبــــد|هلل رمض|منتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

58238 ي محمد عبــــد 
لونيس سعد|مصطفى معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 

سويف

5o3|23 لح|هيم عىلي حسن ص|بــــر|ن |حن سكندريه|ل|عه |زر

3|8975 لقوى|حمد عىل عبــــد|جر |ه ى شمس|زر عه عي 

33782 هد|ن مج|جر مشهور سيد رمض|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

755o65 هيم محمد|بــــر|دل |هيم ع|بــــر| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

2|597 ى عبــــد|ي لعزيز محمد|لحكيم عبــــد|سمي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

632979 لعزيز محمد|ئل محمد عبــــد|حمد و|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

698247 ىط|لمع|بــــو |حمد |م محمد |له تـــم|ه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6765| مل|يز ك|سيليوس ف|لقس بــــ|فىل |بــــ لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|2956| لكردى|حمد |ج  محمد |يوسف ن ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

63755| ه عىل زين  ن|حمد وهد|بــــدين عىل |لع|أمي  زيق|لزق|علوم 

347585 لصمد|ض عبــــد|ج عو|ض فر|حمد عو| ى شمس| لسن عي 

4272oo ى عىل |ي هلل|لسيد عىل عبــــد|سمي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

857458 مل خلف|ىطي ك|لع|حمزه عبــــد ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

763829 لنقيبــــ|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|ئى  |د ه|زي ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

7|3o|2 ف ج|محمد  لعصفورى|حمد |بــــر |رسر ط|بــــ دمي|د|
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693365  فتـــىح محمد |لبــــ|زينبــــ عبــــد 
ى
وي|لنفر|ق لمنصوره|بــــ |د|

6o9o26 ى رأفتـــ حج|لسيد | زى|مي  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

757477 بــــر حسن|ء جمعه ص|رس| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

762769 ل|لرج|بــــو |لبــــسيوئى |ل |عمر جم بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6o5899 مه|هيم سل|بــــر|لدين |د |حمد عم| |بــــ طنط|د|

543|26 ده|ء محمد محمد زي|رس| |بــــ طنط|د|

4o9622 ضى|لجيد ر|لصمد عبــــد|همس عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|5963 حمد|لسيد |حمد |دل |حمد ع| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

339475 ن|لقط|حمد |صبــــيح | طف عط|بــــسمتـــ ع |تـــمريض بــــنه

7o4956 حمد|حمد سيد |لعزيز مصطفى محمد |عبــــد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

5o45o9 لرسول|د عبــــد |رق فؤ|حبــــيبــــتـــ ط تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

698|92 لسيد بــــيوم|دل |نس ع|ن لمنصوره|بــــ |د|

44|o|7 ل|زق هل|لر|د عبــــد |مروتـــ رش لشيخ|علوم كفر 

33|o87 حمد|ء وفيق محمد |دع ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

|74|9 حمد|هلل |هيم عبــــد |بــــر|ن محمد |سلم هره|لق|ره |تـــج

529278 ر رزق خليل|كريم مختـــ سكندريه|ل|هندستـــ 

2|89o د|حمد ج|ء سعد |زهر ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

77|499 لسيد عىل|ء محمد |سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

784476 ن|شحتـــه محمد محمد بــــدر| رن زيق|لزق|علوم 

277629 د سودى |ن وليد رش|رو ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

26429 يف محمد محمود سيد رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

488o65 حمد|بــــتـــ غفي  |حمد رجبــــ ثــــ| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

924739 د محمد |طمه عزتـــ رش|ف ج|بــــ سوه|د|

879275 هلل  |د |جر عىل رجبــــ ج|ه ي صىح 
سيوط|معهد فنى

36o467 هيم شعيبــــ|بــــر|رص سعيد |زينبــــ ن |علوم بــــنه

24326| لحسيبــــ|لمعبــــود عبــــد |هديه محمود عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

272683 لسيد|ئى نجيبــــ عبــــد|ن ه|ريه|م قرص|ل|فنون جميله فنون 

423564 لمنعم |حمد عبــــد|لمنعم |يمن عبــــد|طمه |ف
عليوه

سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

833862 ي عبــــد لحميد محمد|هبــــه خي  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

Thursday, September 6, 2018 Page 16036 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|542|4 |حمد رض|لدين مجدى محمد |نور  هره|لق|طبــــ 

6393|7 بــــ|لوه|مل عبــــد|للطيف ك|مصطفى عبــــد زيق|لزق|طبــــ 

255695 لسويفى|ن |محمد حسنى عثــــم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o373| حمد بــــدوى|ل |حمد جم| لمنصوره|حقوق 

44|o42 ع|لرف|لسيد |لمقصود |جر عبــــد|ه |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

23|493 ن|حمد سليم|طف |دل ع|حمد ع| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|4|75 لمجيد عطيتـــ|د حمدى عبــــد |زي ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

859654 لس ثــــروتـــ عدلي زىكي كي  ي|عه |زر
|لمنى

242646 فظ|لح|هيم محمد عبــــد|بــــر|محمد  ن|طبــــ حلو

539|6o عيل محمد|سم|لسيد محمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o4359 ى |لحس|لسعيد |محمد عمرو محمد  ئى|لعن|ني  |بــــ طنط|د|

8oo2|2 مي فتـــىحي حسن|حمد س| ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

42o6|9 حمد عرفيه|يمن عوض |متـــ |س| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7792|6 ىط|لع|ل عبــــد |لمتـــع|عىل عبــــد | ء رض|رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5o8o25 ى محمد | رن لفتـــح شعتـــ|بــــو |حسي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

453369 م محمود محمد عىل|يحن  س لشيخ|هندستـــ كفر 

42273| بــــ|لوه|ن عبــــد|محمد سعيد سلط سكندريه|ل|عه |زر

5458o3 ن مخلوف|ن رمض|لرحمن محمد رمض|عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|46||7 لنبــــي|لعزيز عبــــد |م سيد عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|23657 حمد سيد محمود|لرحمن ربــــيع |عبــــد  ن|حقوق حلو

447o72 زن محمد محمد رفعتـــ قطبــــ|م سكندريه|ل|هندستـــ 

|6o27 حمد|لمنعم |حمد عبــــد |ن |يم| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4o26o7 د مدئى محمد|لسيد عو|رضوى  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

634o95 ى محمد مصطفى مرىس محمد حسي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

5352o3 لجندى|ح محمد |لفتـــ|مدحتـــ محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

642378 لسيدأحمد|حمد محمد عىلي | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

822o56 ده رجبــــ سيد|محمود حم ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

278o9o لشيخ|هيم |بــــر|لمجيد |يه عبــــد| |صيدله طنط

|7o39| للطيف|ن حسن عبــــد |بــــ حس|شه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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42649 هيم سعيد خرصى|بــــر|لمنعم |عىل عبــــد هره|لق|علوم 

5||27o بــــحر|ل|هيم |بــــر|محمد نبــــيل عىل  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|23426 لرحمن محمد حلىم محمد|عبــــد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

757369 ر|لعط|لعظيم |م رسى عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

62o275 حد|لو|بــــر عبــــد |هيم ج|بــــر|ر |عم ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

34o7|9 لمنعم حسينى حشيش|عىل محمد عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

484845 لغنى|حمد محمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

6|o322 لبــــربــــرى|ش |لرو|بــــو|خلود محمد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

892496 ى عىل حسن |ء |سم| حمد حسي  سيوط|عه |زر

64|8o2 وى|لشعر|دى |لن|جر حسن |ه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

352664 ى |لرحمن محمد |عبــــد حمد|هيم |بــــر|مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

239o43 شم|ء محمد منصور ه|ل| هره|لق|حقوق 

|9979 ج|رص فرج فر|لن|حمد عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|89o بــــ|لتـــو|حمد عبــــد |ن |ء رمض|رس| بــــ بــــنى سويف|د|

8|9o56 لدين عبــــده هريدي|ء |بــــسمه بــــه ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

4352|4 لجدى|لبــــنى محمد سعد عىل  سكندريه|ل|طبــــ 

922983 ى خليل |ن |ئى شعبــــ|ه مي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

493o8 حمد محمد عىل|رس |ف هره|لق|حقوق 

9|4646 ف عبــــد|زينبــــ  لعزيز محمد  |رسر سيوط|بــــ |د|

923|45 س |د عبــــ|يه محمد فؤ| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

769493  محمد خي  |عبــــد 
لدين|لرحمن لطفى وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

25o5o8 حمد مصلح|مد |ء ح|رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

623486 لريس|ن سعد محمد حسيبــــ |يم| ط|حقوق دمي

2|36|9 بــــ|لخش|سلىم محمد صبــــىح محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

546|32 بــــوزيد|لمقصود |حمد محمد عبــــد|ء |رس| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

42|644 وى|دك|ل|هيم |بــــر|دل عوض |ع| ند لمنصوره|حقوق 

26553| لسيد شعيبــــ|يمن |محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

9|9o42 شم عمر |دل ه|رغده ع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

44352| لحليم محمد شعيشع|حمد عبــــد |زم |ح |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

337878 لبــــقلول|حمد سمي  عزتـــ محمد | |كليتـــ هندستـــ بــــنه
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868529 حمد|د منصور بــــرىسي |جه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o24o3 عيل |سم|رى |لبــــ|عبــــده عبــــد| نور ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6353|9 ل|ن محمد محمد غ|يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

244o|4 هيم|بــــر|مصطفى محمد عرفه محمد هره|لق|حقوق 

7|6675 هيم محسن|بــــر|ن عقيل محمد |نوره س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

3|8o|6 حمد|حمد محمد |محمد  هره|لق|ره |تـــج

449788 |لش|هيم عبــــد|بــــر|يمن |يوسف 
ى
ق |حقوق طنط

896|98 ى |شيم حمد مصطفى  |ء عشر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

3|5267 ى جد لمعي مليكه|م| مي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

252767 يمن محمد حسن|هلل |منه  شمون|نوعيتـــ فنيه 

7o7254 لسيد|ن |لحسينى محمد عتـــم|ء |ول لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

52o646 لفضيل حميده|بــــ عبــــد |لتـــو|عبــــد | رويد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

3o887 لم|مد محمد س|ن ح|يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

27o973 ع|لسبــــ|د |لدين حم|ل |ن مدحتـــ كم|فن| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

323o89 بــــ|لوه|د عبــــد|ح ج|لفتـــ|ء سعيد عبــــد|رس| ى شمس|زر عه عي 

884o65 يه سعد حفىطى خرصى  | سيوط|بــــ |د|

762577 عرص|ل|لد محمود محمد |مصطفى خ بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

696685 ي|محمد صديق صديق عزتـــ 
لجبــــروئى ي صىح ري

لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

56572 حمد محسن فكرى حسن| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

249o75 دى|له|ره محمد صبــــىح محمد عبــــد|س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

436||6 رى|لنص|لحكيم |ح عبــــد |لفتـــ|حمد سعد عبــــد | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

82|842 عيل معتـــمد|سم|محمد فتـــىحي  ي|طبــــ 
|لمنى

898274  ه|بــــسمه صل
ى
شم |ح صدق ج|ره سوه|تـــج

827643 هلل|ن عبــــد|ل رشو|ل كم|نه دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|289|5 هيم|بــــر|لعليم |طف عبــــد |لدين ع|نور  هره|لق|م |عل|

278978 ل نعيم|هلل كم|عبــــد| دين ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

759376 ندى محمد مرىسي منصور مرىسي عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6|2o43 ح بــــصل|لفتـــ|ئل محمد عبــــد|محمد و |ره طنط|تـــج

|3||oo ل لبــــيبــــ عىل سعد|م جم|سل| ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

492346 يف حمدى خليل خليل  لملهوف|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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|485o5 بــــو زيد|ر محمد |لغف|منى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o5o58 عيل |سم|م ممدوح مصطفى فتـــىح |سه ج|حقوق سوه

77|557 هيم عسكر|بــــر|هيم |بــــر|حمد مصطفى | زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

34538| لثــــقبــــي|حمد|لسيد |حمد محمد | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

842394 ن سيد محمد يونس|يم| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

883||7 لحميد محمد |ن عبــــد|ء عىلي|ول سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|9922 ى|لحميد حسن ش|حمد محمد عبــــد| هي  لشيخ|بــــ كفر |د|

423595 لعظيم|ندى سعيد فتـــىح عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

83|368 ي|عيل محمود عبــــد|سم|محمود 
لغنى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

24|42 ف محمود |مريم  هيم|بــــر|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7693|7 ء مني  فوزى عرفتـــ|لزهر|طمه |ف ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

76353| ئى|لزنقر|لسيد |لسيد |عيل |سم| |ر|ي بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

333o5o يمن محمد يونس|محمد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

632o76 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|يدى |ه ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

287|3 يع|لسيد ط|حمد عىل عبــــد | ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

628629 لفتـــوح محمد|بــــو |ريج مدحتـــ محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

7o||88 هيم صدقتـــ|بــــر|لسيد |م حسن |حس هره|لق|ج طبــــيع |عل

4949|8 مل خرصى|مل محمد محمد ك|ك تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|6954 ى|يه صبــــىح محمود محمود ش| هي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

69o728 ن|ن معروف سليم|رق سليم|ط لمنصوره|ره |تـــج

4862o| هلل  محمد|حمد عىل حسبــــ |مريم  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

244546 ل|لشع|بــــو بــــكرمحمد |هيم |بــــر|م محمد |حس ن|معهد فنى تـــمريض حلو

6|o22o لعنتـــري|لد |لد محمد خ|خ لمنصوره|حقوق 

8o9|98 لرحيم|لعليم عبــــد|طمه محمد عبــــد|ف ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

9257o لدين محمد|ح |لد صل|بــــسمه خ ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

786337 ضى|ن ر|بــــ نبــــوى عىل عثــــم|ربــــ زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

66264 حمد محمود|يمن |هلل |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

496284 حمد حميده|حد |لو|هدير عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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878775 ن |بــــسمه محمد محفوظ رشو سيوط|حقوق 

2696|3 هلل|لحفيظ محمد عبــــد|يمن عبــــد|ره |س ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|75o26 لسعدى فتـــىح موىس|يه | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|65986 لدين سعيد عويس|م |جر حس|ه ى شمس|تـــج ره عي 

882899 لحميد  |بــــر عبــــد|بــــ ص|يه| |ر|ل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

752o45 ن حمدي|جر محمد سليم|ه |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

754o|9 ه فتـــىح محمد رجبــــ ني  عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ 

424647 لعليىم|لمرىس |لعليىم |صهيبــــ فتـــىح  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

7o4652 مصطفى حمدى متـــول عىل جنينه زيق|لزق|هندستـــ 

756492 لحميد سعد|ح عبــــد |محمد مصبــــ تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6|9843 لح|محمد أبــــو ص| ء رض|إرس ط|بــــ دمي|د|

478955 مز جورج رمزي فريد بــــخيتـــ|ر ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

7o98o4 لعظيم عوض مصطفى|ن محمود عبــــد |نور ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9|23o| لحليم |ره رزق محمد عبــــد|س ج|تـــربــــيتـــ سوه

|29o99 ل|سم حلىم غ|ريو بــــ|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9o32|7 ء محمد مصطفى يوسف |رس| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

74938 ع|هيم رف|بــــر|حمد |مصطفى  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

6775|7 ده|هيم حم|بــــر|للطيف |حمد عبــــد |زم |ح لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8|49|| ي عبــــد
لمحسن محمد|سوميه مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

76762o ل|هلل حمدي غز|حمد عبــــد |ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

924823 حمد محمد |بــــرين محبــــ |ص ج|حقوق سوه

492226 لغنى شقيدف|مل عبــــد|محمد خميس ك عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

893338 حمد عمر |عمر محمد  سيوط|حقوق 

47482 هيم|بــــر|بــــو بــــكر |يمن |يه | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o8853 |لبــــن|لسيد محمد |لنبــــى |عبــــد | دين |بــــ طنط|د|

2696|6 لحميد محمد دغيش|سلىم عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

84o|65 لنوبــــي|حمد |ء محمد |سم| دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

8o7768 لعظيم خليفه|ن عبــــد|يه رمض| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى
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|36o95 مل|مل محمد ك|ن ك|نوره ى شمس|د| بــــ عي 

697997 د|حمد حم|محمود محمد فتـــىح | لي|د لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|3|347 وى|لشبــــر|لعظيم |م محمد عبــــد |محمد هش سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

696673 لسيد يونس موىسي|حمد طلبــــه | لمنصوره|هندستـــ 

37o8|4 لمجد|بــــو|د محمود فوزى |جه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

27o846 ح عطيه|لفتـــ|م عطيه عبــــد|ره حس|س تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

243939 حمد لمع|محمد سعيد صقر  هره|لق|بــــ |د|

643o46 لسيد عطيه|ح |مروه صل زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

43|485 ن|حمد عثــــم|حمد محمد |كريم  |بــــ طنط|د|

62o643 لسيد رزق رزق حلوه|ن |رو ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

69o846 ع|لرف|فع |لن|هد عبــــد |ن مج|يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2695o2 وى محمد منصور|لص|م ربــــيع |ريه ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|5|996 لعليم|ح عبــــد |لفتـــ|ن محمد عبــــد |يم| هره|لق|صيدله 

42363| ى سعد أحمد مصطفى |ي حمد|سمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

54|496 مه محمد عوض مبــــروك|س| ره دمنهور|تـــج

|2438| ى|س رتـــ سمي  صبــــرى خبــــي  ى شمس| لسن عي 

57o27 ى عبــــد |شيم لصمد عمر|ء خي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

68342 زق|لر|يد عبــــد |هدى مصطفى ف لفيوم|طبــــ 

25266| دو|حمد محمد ج|ء |لزهر|طمه |ف ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

32|623 ى هلل|د |ض مرزوق ج|ري| مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

357o86 ف محمد |ل |بــــل بــــو زيد|رسر ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

4|5467 حمد عيسي|مي عىلي سيد |محمد س لشيخ|ره كفر |تـــج

5392o3 ى محمد|ىطي |لع|جي عبــــد |هلل ض|منتـــ  لعشر سكندريه|ل|بــــ |د|

77|673 لمنعم متـــول|لمنعم عبــــد |مل عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

269o84 تـــه|هيم شح|بــــر|روفيده منتـــرص  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

45|2|2 ي ط
لمصلىحي|ود |لمصلىحي د|رق |مصطفى |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

75555| هيم|بــــر|لموجود |م عبــــد |ممدوح س عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4|6o96 ل|حمد تـــف|ء محمد حسن |سم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

488699 لسيد|م محمود |لسل|حمد عبــــد |محمود  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ
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358585 هيم|بــــر|سم |مروتـــ عىل ق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|7|2o رس محمد حسن عىلي محمد|ف ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

5|6924 ي|ر
مؤمن محمد موىس| ئى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

625564 ى محمد س|م حس|ن س|يم| لم|ني  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|7763 هيم|بــــر|صم |يمن ع|ن |رز وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

9o8653 هيم |بــــر|ىس محمد |لق|هيم |بــــر| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4765|o  محمد |يوسف محمد 
ى
شقر|ل|لدسوق ى شمس| لسن عي 

|58o35 ن محمد|ندى فوزى عثــــم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

637|5| لمقصود|ن أيمن مهدى عبــــد|يم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

5|7|7| ف عىل عم|ء |حسن رتـــ|رسر لمنصوره|علوم 

8o78|9 ي
سم|لنبــــي ق|ح حسبــــ |صل| رئى ي |

رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

|479|8 حمد محمد|حمد |محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

767878 سعد سمرى مرع|ء محمد |ول لعريش|تـــربــــيتـــ 

|3|6o8 ف محمد محمد|هلل |منتـــ  رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

258533 ى ذىك|كريم عم د خي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

273oo| حمد حسن|لدين |رحمه محمد سعد  دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

7o949o بــــينى |هبــــه  |حمد جمعه محمد حم|لشر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

296344 ء ممدوح فوزى سعد|سم د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

7o63|6 ره|لقطبــــ عم|ده محمد مصطفى |مي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

94336 ن محمود محمد عىل|يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

226924 حمد سعيد|حمد عيد | ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

82|o32 يمن مشهور يس|ء |رس| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

69|244 هيم شويقتـــ|بــــر|حمد |ن محمد وحيد |يم| زيق|لزق|عه |زر

|4|o|9 ح محمد|ن محمد صل|يم| ى شمس|د| بــــ عي 

644822 لحنفى محمود|ء محمود |حسن لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

35|762 ى |ي ح|لمل|حمد |حمد مصطفى سيد |سمي  |بــــ بــــنه|د|

247758 لعليىم|لفتـــوح |بــــو|لعليىم |محمود  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6|5779 لسيد أحمد حرز|يحن   ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

242999 دى|له|سيد حسن عبــــد| م رض|هش هره|لق|حقوق 
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6888|| نم|حمد عىل محمد غ|عىل  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|825o حمد محرز عىل|محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

9|6239 لرحيم |ده سعد عبــــد|لرحيم حم|عبــــد سيوط|عه |زر

8oo38 ى | حمد|لسيد |يه سيد حسي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

2567|| لحرصي|م مصطفى |هبــــه س ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

383o3 لشيخ|هيم |بــــر|هلل |مصطفى محمد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|7797 لبــــهوتـــي|طف حسن |منى ع سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

5o5|9 حمد|ن سيد |يوسف رمض ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

|54863 لرحيم|مه محمد عبــــد |س|هلل |منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

7782|o لعزيز محمد|لرحمن عبــــد|ء محمد عبــــد |عىلي زيق|لزق|نوعيتـــ 

235|77 لدين|حمد طه محمود خي | ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

8||4o| ف ف|رسلينو |م سحق|لح |رسر ي|صيدلتـــ 
|لمنى

|23958 ن|هلل مصطفى عطيه محمد شعبــــ|منتـــ  ى شمس| لسن عي 

58755 لحميد|رص بــــيومي عبــــد |لن|ء عبــــد |عل ره بــــنى سويف|تـــج

28|2o8 بــــو زيد|م محمد سيد |ن هش|نوره لمنصوره|حقوق 

754339 لعزيز|لحسينى عبــــد |م |ء س|حسن عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

|383o7 ى عبــــ|مصطفى  س حلىم|مي  ن|هندستـــ حلو

6||9|2 ى ع|ي مر محمد|روق ع|مر ف|سمي  |ره طنط|تـــج

488359 ن|حمد محمد رضو|لد ممدوح |خ سكندريه|ل|ره |تـــج

827569 هلل|ء عيسي عىلي نرص|دع ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

847747 هلل|محمود محمد عىلي عبــــد هره|لق|هندستـــ 

7824|8 دى|لبــــغد|لمعبــــود محمد |ندى عبــــد  زيق |لزق|تـــمريض 

639593 حمد|لنبــــى سعيد |ر عبــــد |أبــــر زيق|لزق|علوم 

692|4| ى سيد  حمد|يوسف ممدوح محمد حسنى حسي  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

9|87|| ن محمد |ن محمد عثــــم|عثــــم سيوط|حقوق 

765424 م|لسل|محمد محمود حسن عبــــد نوعيتـــ بــــور سعيد

7o6o6| لسيد محمد يسن رزق|محمود  لمنصوره|هندستـــ 

6|4o72 لخشن|د |نور فؤ|ره |س |تـــربــــيتـــ بــــنه

683|48 ى عص مه|مد سل|م محمد ح|نرمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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|583o5 حمد|شور |بــــو ع|لحسينى | |دين هره|لق|بــــ |د|

778889 لغنى|حمد عبــــد|لد |ء خ|ول زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6959o2 لصيفى|هلل |د |لحميد ج|حمد محمد عبــــد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

43933o هيم أبــــوهندى|بــــر|ح |لفتـــ|ء سعيد عبــــد|رس| لشيخ|طبــــ كفر 

52o42 ح عويس|لفتـــ|يمنى محمود عبــــد  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

87778 تـــ|لحليم بــــرك|ن عبــــد|محمد رمض بــــ بــــنى سويف|د|

33||2o لنبــــى|هيم حسبــــ |بــــر|عمر بــــيوم بــــيوم  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o|8|8 ل تـــوفيق|طف جل|حمد ع| ره بــــنى سويف|تـــج

233666 يدى عىل جمعه محمد|د ع|ي| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

766843 مي  محمود هديه|ل|م |سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7o7295 لبــــدوى محمد|ح |لفتـــ|لبــــدوى عبــــد |ء |ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

89|42| مد عىل |ح ح|بــــ صل|رح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2|767 ي|ندى هش
م محمد حسنى ن|بــــ حلو|د|

4|7692 بــــينى|ندى محمد أحمد خليل  لشر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

263446 بــــرهيم مصلىح شلضم|ء محمد |سم| |ره بــــنه|تـــج

6|5|89 لجحر|لسيد حسن |لعزيز |مندى عبــــد  لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

344|3o بــــورقيه|لسيد حسن |يتـــ عربــــى | سيه|نوعيتـــ عبــــ

6o6972 يق|لع|هيم |بــــر|حمد فوزى | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

892448 هيم عمر |بــــر|محمد فصيح  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

5o57|8 ل حشيش|لسعيد كم|زن ثــــروتـــ |م ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

89|873 دى جرجس عطيه |مل ن| سيوط|تـــمريض 

4o4o|o ح نصي |لفتـــ|عيل عبــــد |سم|محمد عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44o2o3 ى عبــــد|رس| ى |ء حسي  لطرينى|لىح حسي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

7o5844 لخبــــي  مصطفى|ن عبــــد |مصطفى رمض معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

686783 هيم|بــــر|لىح |لح عبــــد |ن ص|لسيد شعبــــ| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

62587 حمد|روق |حمد ف|يمن | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

79o657 شم|لسيد محمد عىل ه|د وليد |زي عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

823|o حمد فتـــىح هندى|ء |بــــه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o52|o ى عبــــد  ي حسي 
فظ محمد|لح|عمر حسنى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o35| لجيد|محمد رجبــــ محمد عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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483683 ن سيد|سلىمي حمدى صديق عثــــم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o63|5 شه|حمد محمد عك|ن محمود |يم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33659o عيل عىل محمد عىل|سم|ء |دع ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

483465 حمد|هلل محمد |ء فتـــح |وف سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

843273 د مني  وهبــــه|ن عم|رز ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

54|2|5 نم|زق يونس غ|لر|حمد عبــــد|محمد  لشيخ|عه كفر |زر

8o9546 تـــه|سم سعيد ملك شح|بــــ ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o7o|9 لدين محمد حسن|هيم مىح |بــــر|حمد | لمنصوره|ره |تـــج

9o|979 محمد محمد رزق بــــخيتـــ  ج|حقوق سوه

76o662 ء فتـــىحي|ء محمد وف|لزهر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

838924 بــــي|بــــي غريبــــ عر|ن عر|نوره دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

62|93 هلل عىل|حمد طه عبــــد | ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

767372 حمد محمد|لدين |م |ء حس|ل| لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

|27|2o حمد|ندى عوض مصطفى  هره|لق|ره |تـــج

222985 حمد|م حسن حسن |حس تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8|25o8 ل عىلي|حمد محمد جم|ره |س ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6o59|| بــــو شوشه|هلل |ن عبــــد |حمد محمود رضو| |حقوق طنط

87563| فظ |لمنعم ح|كريم طه عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43897| لسبــــىك|بــــ |لتـــو|ح عبــــد|حمد صفوتـــ صل| لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

84859 ء رجبــــ سعد عىل|سم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

339362 ذل|لش|لرحمن منصور |محمد منصور عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

34o942 ى |لسيد عبــــد|ر |عم لوكيل|لمنعم حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

|6o733 لسيد|طف محمود |م ع|ر ى شمس|زر عه عي 

|22744 ه جم| بــــر|لص|ل محمد |مي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

|35644 ع محمد|هيم رف|بــــر|فرحه  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|5827 بــــ سيد محمد|يه|ن |يم| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

495836 زق|لر|لكريم عبــــد|زق عبــــد|لر|حمد عبــــد| بــــ دمنهور|د|

77323 يمن نرص محمد|هلل |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

49oo79 حمد|هلل عمر |ل خلف |جر جم|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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7o9689 ن زويتـــه|حمد عثــــم|حمد محمود | تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

8|66|4 عيل محمد خلف حسن|سم| ره بــــنى سويف|تـــج

35542o ن شفيق لبــــيبــــ جبــــره| مي  ى شمس| لسن عي 

33|722 لسيد محمد|لسميع |مد عبــــد|ح| رن |طبــــ بــــيطرى بــــنه

75|982 ل متـــري عوض|م كم|ره س|س ى شمس علوم عي 

4637o7 ع|لرف|نور |حمد محمد | لفيوم|لعلوم |ر |د

68242o هلل|حد عبــــد |لو|ح محمد عبــــد |له صل|ه لمنصوره|صيدله 

54342o ي
م|لغن|تـــتـــ |سمي  شح| دئى |حقوق طنط

639452 حمد|عيل |سم|حمد |منيه | زيق|لزق|نوعيتـــ 

23o258 |لعل|بــــو |ح حسن |لفتـــ|لرحمن عفتـــ عبــــد|عبــــد
طفيىح|ل |

هره|لق|حقوق 

4o487o حمد|ر سيد |لستـــ|عمر سعيد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

5|o847 ى ى أبــــوحسي  ى حمدي حسي  حسي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

775o|o ه رأفتـــ محمد عبــــد  كبــــ|لو|د |لجو|ني  زيق|لزق|نوعيتـــ 

632366 هيم عيس|بــــر|م عىل |ء س|سم| زيق|لزق|بــــ |د|

897o83 ضل |محمود حسن ف| دين ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

463523 رز|هيم |بــــر|حمد |تـــ |لشح|سلىم  لشيخ|بــــ كفر |د|

635oo4 طر|مل خ|محمود محمد شكرى ك زيق|لزق|حقوق 

8ooo54 دل عدلي حبــــيبــــ|ع| ري|م ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

784656 لحميد|لسيد عبــــد|م محمود |سل| زيق|لزق|حقوق 

4762o5 ح أحمد|لفتـــ|لسيد عبــــد |مي محمد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

252428 ه جل| غ|حمد |ل |مي  م|لرصى لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8||394 ي|مجدي مكرم د| بــــول
ل|ئى حقوق بــــنى سويف

896o|9 دى  |لدين عىل نف|نرص | رن ج|بــــ سوه|د|

5|964| حمد وقيع|ن منصور محمد عىل |يم| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

4o||83 لسيد محمد منصور|محمود محمد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

848439 لجليل|لرحيم عبــــد|وعد محمود عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

756|94 محمود عىل محمد قنفود عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

696|46 ى |حمد محمود | جه سنه|لخف|مي  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

8o4867 لعزيز|لد محمد عبــــد|خ| رن ي|طبــــ 
|لمنى
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46473| لرحمن|لرحمن محمد غريبــــ عبــــد|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

885|7o حمد |ء مرزق عيد |رس| سيوط|حقوق 

258|6| لنبــــى|لكريم عبــــد|يىح محمد عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

7|o672 لسيد|هيم محمد |بــــر|هيم |بــــر|مروه  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|23867 وى|لجد|لدين محمد |د |مصطفى عم دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

359662 ندى سيد محمد سيد رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

6o6628 ش|لفر|محمد مصطفى محمد حلىم  لمنصوره|هندستـــ 

8|4o78 د|سم صفوتـــ فهيم عي|بــــ دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

676|73 وى|لحفن|م عىل مصطفى |يدى هش|ه لمنصوره|ره |تـــج

446oo7 هيم|بــــر|محمد محمد خميس فتـــيحه  سكندريه|ل|بــــ |د|

698o93 وق عبــــد  لرحمن|دى طه محمود عبــــد |له|رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6o9862 لمعىطي عبــــدربــــه|ح عبــــد|حمد صل| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

679277  |حمد عم|
ى
لذكرى|د شوق لمنصوره|هندستـــ 

9223|2 لسيد  |حمد سعد صبــــره | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

52|77 ره عيد محمد عيد|س بــــ بــــنى سويف|د|

76||54 هيم|بــــر|هيم مسعد |بــــر|له |ه بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

524893 لرحيم طه مصطفى|لسيد عبــــد|لرحيم |عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

5|5|23 د|لجو|هلل عبــــد |ر كرم عبــــد |مي ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

475942 لعزيز عطيه|يمن عطيه عبــــد|مريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|92|2 لعزيز عىل|ء مبــــروك أحمد عبــــد |ل| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8|7297 ي عبــــد
لفضيل|لشكور عبــــد|محمد مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

84o572 يع|لنوبــــي محمد ط|لرحمن |عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

642973 دي|له|د محمد عبــــد|رحمه محمد رش عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4|453| ف |سم|عيل محمد |سم|حمد | لدين|عيل رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|55697 ن|ن محمد حس|طمه محمد حس|ف ى شمس علوم عي 

432|o4 ى عبــــد  لمطلبــــ محمد|ندى حسي  |طبــــ طنط

629459 ى صبــــرى حسينى حسن مصطفى|ي سمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

69694o هيم|بــــر|لسيد بــــدير |مه |س|م |حس لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2737o4 ذل|لدين محمد ش|ء|ندى عل دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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833855 دي|ربــــيع محمد عبــــ| نور ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

77866o لم|نم س|رس غ|محمود ي زيق|لزق|طبــــ 

432276 هلل|طمه حمدى حسن حسبــــ |ف ي صىح طنط
|معهد فنى

625495 عيل|سم|لسيد محمد |لد |محمد خ زيق|لزق|هندستـــ 

4o72o5 ي|ء وجيه ثــــ|آل
بــــتـــ حمد عطيفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

542275 ى|بــــو ش|ء حلىم محمد أحمد |أسم هي  لمنصوره|حقوق 

347568 لحميد|لنبــــى سيد عبــــد|رص عبــــد|محمود ن ى شمس|تـــج ره عي 

6o529o بــــتـــ رزق|ج  جرجس وليم ثــــ|م |طبــــ طنط

443346 لرحمن|لسيد عىل عبــــد|لسيد فخرى | لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

36o686 ى  ى عبــــد|حسي  ح سنجر|لفتـــ|حمد حسي  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

4|495| د|لضي|حمد |محمد سعد  لشيخ|ره كفر |تـــج

6|5388 ل|حمد هل|روق |رق ف|نه ط|روتـــ ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

624o92 ن|هيم مرو|بــــر|هيم |بــــر|ن |مرو ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

9o23|7 حمد |رق رزق |محمد ط ج|حقوق سوه

4o3833 ن|لسيد رمض|لدين عىلي |ء |حمد عل| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

5|4429 وز سل حمد عىل مرع|مه |في  سكندريه|ل|علوم 

625233 د عىل عىل مأمون|محمد عم زيق|لزق|طبــــ 

|634o2 حمد|لم |حمد س|ء |ل| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|6542| لسيد عىلي مسلم|ن ممدوح |نوره ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

223o32 ف |عبــــد هيم عىل|بــــر|لدين ذىك |لرحمن رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|2o538 ن|لمنعم زهر|م عبــــد |مل هش| هره|لق|بــــ |د|

63|79| هيم محمد|بــــر|لبــــدوى |لسيد |محمد | مه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|74|5 لسعيد يوسف|لسعيد محمد |يه | لمنصوره|بــــ |د|

4|587 محمد عىل محمد عىل ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

42997| ى س| محمود رض لم جبــــر|حسي  |ره طنط|تـــج

48|573 ع|لسبــــ|ع حسن |لسبــــ|محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|7233o ئى|ئى وهبــــى كيل|مصطفى كيل ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

|4oo97 لسيد|لد سعد محمد |حبــــيبــــه خ ى شمس|تـــج ره عي 

32823| لسيد فرج|بــــ محمد |يه|محمد  |ره بــــنه|تـــج

683498 هلل ممدوح نرص عطيه نرص|منه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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685|6 هيم|بــــر|م فهىم |محمود س لفيوم|حقوق 

543459 ي|ر
لنقيبــــ|بــــر محمد عىل |ص| ئى بــــ دمنهور|د|

|27||6 لمطلبــــ|مروه طه خميس عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

7|o323 لجندي|در |لق|لسيد عبــــد | |ء رض|عل تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

|34|74 هلل مصلىحي|مح عبــــد |بــــسنتـــ س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|68362 ى ه سكندر|ئى يوسف |كريستـــي  ن|بــــ حلو|د|

247|o9 حمد أبــــوسعيدتـــ|محمد مليىح   ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

3|6o9 ى عبــــد|عمرو  ح مصطفى|لفتـــ|مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

56363 عىل محمد حسن محمد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|68342 حمد|لسيد |مه |س|يمنى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

79||86 لسيد|ح محمد |لفتـــ|دهم عبــــد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

85625| م عويس|ن سيد هم|نوره لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|56o96 لم|بــــر س|لرحيم ص|ء عبــــد |شيم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

35|39| يم|ن محمد حمد حمد غن|كريم |تـــربــــيتـــ بــــنه

366398 حمد مصطفى|ن مصطفى |يم| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

4|||53 ره رجبــــ محمد جمعه محمد شلبــــى|س |تـــربــــيتـــ طنط

699277 نه|للطيف شبــــ|ن محمد عبــــد |نوره علوم بــــورسعيد

823976 ن|ء ربــــيع فتـــىحي سليم|سم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

33766o لشيوي|هر طوسون |حمد م| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

238o|3 هر بــــدوى|ء محمد ط|رس| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

67956o ف |حمد | لمرىسي|حمد |لخي  |بــــو |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

279299 دى|له|دى تـــوفيق عبــــد|له|عبــــي  عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

45||84 جدر|ل|حمد محمد محمد | ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

|47263 حمد يسن يسن|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

48|95 حمد سيد|رس |طمه ي|ف ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

429734  |هيم |بــــر|محمد مصطفى 
ى
ه|لدسوق بــــومي  لشيخ|عه كفر |زر

675836 ى|م |جر هش|ه  حسي 
لسعيد وصفى لمنصوره|بــــ |د|

64|8oo ه محمود عبــــد لرحمن عطيه حسن|ني  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

5|4386 م|لدين محمد سل|ء |ن عل|رو إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 
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|6|o4 لسعدئى|ن |مد محمد محمد سليم|محمود ح هره|لق|حقوق 

25|932 ر|لنش|حمد صبــــىح مندوه | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|33364 مد|دل حلىم ح|حلىم ع |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

93o84 يد|حمد ز|حمد |فع |لر|رق عبــــد |ط هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

89|847 مد حسن |ندى حسن ح ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

853o37 ي|د عىلي عزقل|سلىمي عم
ئى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

3|5o74 لنبــــي|هيم عبــــد|بــــر|لرحمن مدحتـــ |عبــــد ى شمس|زر عه عي 

8|2925 دل محمد عنتـــر|حمد ع| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

45o|59 حمد علم|لقطبــــ |محمد محمود  |بــــ طنط|د|

33|o2 لعمىل|ل عىل |محمد هل| رن هره|لق|حقوق 

677528 ى رس|لد مأمون محمد عبــــد |خ ج|لمعي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

46o92 دق|محمد محمد ص| نور لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

22639| ندرو سمي  شفيق بــــخيتـــ| ى شمس حقوق عي 

46|5|7 ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|م |نس عص|ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

776oo7 ذل|لش|مل |لم ك|يه س| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

8|9757 ى صموئيل وهيبــــ بــــشي |ك رولي  ي|علوم 
|لمنى

526423 رص مصطفى أحمد عىل|لن|فع عبــــد |ر سكندريه|ل|هندستـــ 

|6|86| لدين عزتـــ معوض|ء |ن عل|نوره ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4|58|| ده|لسعيد محمد سعد عبــــ| |دين هره|لق|م |عل|

5o2|39 حمد يوسف|لرحمن حمدى |عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7898|2 ي|مج| رودين
هد سيد مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

529269 لشيخ عمر|ح |لدين صل|م |عمر محمد عص سكندريه|ل|نوعيتـــ 

452944 حمد|حمد حموده محمود حموده سيد | هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

877529 عيل |سم|لمنعم |طف عبــــد |ء ع|دع سيوط|تـــربــــيتـــ 

69|7|| وى|لعدل|حمد عىل عىل | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|6|59 حمد محمد  |ئى محمد |لكيل|كريم  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

423456 حمد|م |روق محمد تـــم|نبــــيله ف سكندريه|ل|صيدله 

34292 ل|ل محمد مش|حمد محمد كم| هره|لق|هندستـــ 

287o25 ء شعبــــ ره|ر عم|لستـــ|ن عبــــد|تـــفى ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى
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778o65 مر|حمد ع|حمد |حمد محمد | زيق|لزق|حقوق 

33476 هيم|بــــر|لحسينى |دهم |مريم  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

3|3778 ي محمد محمود عىل
ندى حنفى ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 

تـــ| بــــمرصوف

8372o3 ي|ر
حمد|ن محمدين |شعبــــ| ئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4229|3 لغنى|ح عبــــد |لفتـــ|هلل محمود عبــــد |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

259856 لنور محمد|لحكيم عبــــد|ء عبــــد|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8||583 ي رمض|م|
ن محمود محبــــوبــــ|ئى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

68|849 ح|لفتـــ|لمنعم عبــــد |يوسف محمد فتـــىح عبــــد  لمنصوره|حقوق 

4o82|5 لجرم|حمد عىل |ن |حمد شعبــــ| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

542|92 هيم|بــــر|لم محمد |محمد س سيوط|عه |زر

8|4877 ده شلبــــي خلف|حم| لي|د ي|تـــمريض 
| لمنى

47674| ى ع|ي للطيف|لسيد عبــــد |طف |سمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

4|3764 لحكيم محمد رزق|يمن عبــــد|زن محمد |م |ره طنط|تـــج

78446| ي
هيم|بــــر|لسيد محمد |هيم |بــــر| |دئى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

2|7535 م محمود محمد|حمد هش| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o6775 بــــ|شور |محمود نبــــيل ع ض|لشر لمنصوره|هندستـــ 

52|874 هيم|بــــر|سميه جميل جمعه  |حقوق طنط

24963| حمد سويد|دق |لحميد ص|ء عبــــد|رس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

23|o64 ح حسن عىل|حسن صل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6o5697 حمد|جر محمد محمد |ه |صيدله طنط

768873 لرحمن|ح محمد عبــــد|م صل|سل| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

7566|o لجليل|ن حمدى سمي  عبــــد |يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3|799 س|لسميع عبــــ|فرحه رأفتـــ عبــــد  عه مشتـــهر|زر

867398 لسنوىسي|لسيد |لرؤف محمد |عبــــد| دين |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

433838 لنمر|لسيد |ح |لفتـــ|محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

4365|5 تـــي|م محمد |لسل|محمد فتـــىحي عبــــد لنشر لشيخ|عه كفر |زر

675|36 ينى|لجن|حمد |لرحمن |نس عبــــد |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

822343 ي
 عىلي|ضى

ى ء حمدي حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

5|66|3 ي
لعدوي|حمد |لسيد |لد |خ| دئى سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

45386| ط|لبــــط|هيم |ن إبــــر|يوسف رمض تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج
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243739 لرحمن|ء مجدى عبــــده عبــــد|ول ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

|29322 ح|لفتـــ|تـــم عىل عبــــد |محمد ح ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

33694 رثــــ|لح|بــــو |طمه محمد عىل |ف ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

8o8424 ى فرج محمد عبــــد|ي لمطلبــــ|سمي  حقوق بــــنى سويف

284||6 لغنى|حمد عبــــد|لرحمن مدحتـــ |عبــــد هره|لق|هندستـــ 

678758 دى|لمرصى ش|لمعىط |لسيد عبــــد |ره |س لمنصوره|بــــ |د|

4|o266 ح عىل جعفر|لفتـــ|حمد عبــــد |محمد  |حقوق طنط

6493o8 ن|ع رمض|لحميد محمد سبــــ|محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3675|3 مد|در ح|لق|مر عبــــد|حمد تـــ| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

27o384 ن|حمد عثــــم|د محمد سيد|محمد عم ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

853|2o خىلي|ل عمر د|حمزه جم ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

446o|2 هيم خليفه|بــــر|لسيد |حمد |مهند  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

783465 ه سعيد عبــــد | لمعىط|هلل حسن عبــــد|مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

843284 هلل|ره محمد سيد عبــــد|س ن|سو|علوم 

257|24 لم|بــــوس|وى |لشن|لعزيز |ندى عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7o5747 ع|لرف|لح رزق |لد ص|محمد خ ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

359998 حمد عىل سيد|سهيلتـــ  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

854936 لح|فرج مبــــروك ص| نور ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

688937 ى حسن|عبــــد  هلل محمود حسن حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9|6752 تـــه |لمعىط شح|م عبــــد|ده درغ|حم ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

5|o875 يم عوض|لد|محمد محمود عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

773456 ن|لعظيم حسن سعف|ن محمد عبــــد |رو ى شمس|تـــج ره عي 

9o67o8 حمد |هيم مصطفى |بــــر|سحر  ج|بــــ سوه|د|

369963 ى|لمجيد |لعظيم عبــــد|حمد مدحتـــ عبــــد| لزهي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

86o356 ي نعم
ن|ندي مجدي مصطفى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

37|8oo ى|مل ج|مل عزوز ك|حمد ك| بــــي  |ره بــــنه|تـــج

62oo7o  حزه|هيم |بــــر|لرحمن ربــــيع |عبــــد 
ى
لدسوق ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

33282o م|لش|ن محمد بــــكر محمد |فرح عثــــم |ره بــــنه|تـــج

85945 ي محمود محمد
مريم حنفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|49|5o هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|هلل |منتـــ  ن|بــــ حلو|د|
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823785 هيم محمد|بــــر|ن سيد |حن ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

36327 ى|مصطفى حمدى مصطفى ش هي  هره|لق|حقوق 

487568 لمقصود شيحه|د محمد عبــــد |ذي |حقوق طنط

225742 لدين محمد|ل |د فتـــىح جم|زي هره|لق|حقوق 

3223o8 ندى محمد محمود عبــــده محمود ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

453238 لديسىط|لم |حمد س|لسيد |م مصطفى |سل| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

248428 لعزيز|ر عبــــد|لستـــ|م عبــــد|م س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

27||39 هلل عيس|لعزم عبــــد |بــــو |حمد |منه  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

486653 للطيف شوره|مل عبــــد|لسيد ك|لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

794|9 ء فتـــىح سيد خليفتـــ سيد|رس| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

3o947 هيم|بــــر|نطون |هيم |بــــر|تـــ |بــــ|ليص| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

3|6734 مد حسن فرغىل|م ح|ن هش|نوره ى شمس|د| بــــ عي 

535233 هيم عوض|بــــر|دى نجيبــــ |ف عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6232o3 ي عبــــد 
دي|له|آيه محمد مصطفى ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6o6o66 تـــ|ل محمود بــــرك|طف كم|ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

336o84 حمد مرىسي|رق فتـــىحي سيد|هدي ط لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|747 سم|لق|بــــو |لعزيز |ن فتـــىح عبــــد |يم| علوم بــــنى سويف

8|o44| لرحيم|عىلي عبــــد| محمود رض ي|علوم 
|لمنى

772643 لخشن|لسيد محمد |ح |ضى صل|لر|ر عبــــد |من زيق|لزق|عه |زر

96476 مه|يق سل|يد عطيه ف|ز ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

328328 حمد سعيد|تـــ |لشح|حمد محمد |محمد  |ره بــــنه|تـــج

7|62o7 للطيف|حمد عمر عبــــد |تـــ |لشح|حمد | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

252783 لخول|لسيد |هلل |هديه عبــــد ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

8|36|5 ي|د جندي د|لوثــــر عم
ل|ئى لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

6|55|9 ز|حمد حسن طه حر| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

752934 فع محمد|فع محمد ش|ش لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

344396 حمد|لح محمد |ن ميىم ص|مرو ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

2|8975  |لش|عيل عبــــد|سم|يوسف 
ى
شف|لك|ق هره|لق|ره |تـــج

634236 ألسود|حمد عىل |ر محمد |ثــــ| زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

77624o لسيد|ن سعدون محمد |نوره زيق|لزق|بــــ |د|
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696873 فع|لش|حمد غزى |مصطفى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|77439 هيم|بــــر|لدين مصطفى |محمد نرص  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

35o486 لسيد عبــــده مصطفى|دل |محمد ع ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

464958 لسيد محمود فوده|محمد ممدوح  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9|7397 لس حسنى سعد عبــــد هلل  |كي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

67464 لخول|حمد |حمد عىل |لد |حمد خ| لفيوم|حقوق 

|4o25 لمنعم حسن|م عبــــد|مريم عص هره|لق|حقوق 

47752 ء محمد حسن|حمد عل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

684|26 ق عطيه محمد عطيه|بــــوسح|ئشه |ع لمنصوره|حقوق 

699oo5 لحرصى|هيم |بــــر|حمد عيد | لمنصوره|علوم 

696o39 ط|لبــــل|هدير محمد مصطفى محمد  لمنصوره|حقوق 

863924 ي|ر
ف سل| |ئى ى|م |رسر مي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

526o9o عمرو وجدي محمود حبــــيبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

328673 عىلي| لرحمن عط|محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

496524 ى م|نورين مجدى محمد  زن موىس|مي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

4|7777 رص|لسيد ن|د محمود عبــــد |مر| لي|د لشيخ|بــــ كفر |د|

78326| لعزيز|ح يوسف عبــــد |هدير صل زيق|لزق|نوعيتـــ 

62756o د عبــــدربــــه|لجو|لسيد عبــــد|ن |نوره زيق|لزق|علوم 

43|||8 لجندى|طمه محمد مصطفى محمد |ف لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

478457 لجويىل|د |لدين محمد فؤ|سيف  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

24o295 حمد |ن |لمنعم رمض|م عبــــد |بــــسنتـــ محمد هش
مدئى

هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|46|| تـــى  |بــــر محمد زن|ديه ج|ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8495o6 لحكيم معبــــدعبــــيد|ء عبــــد|سم| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

6|6o78 هيم طعيمه|بــــر|ر محمد محمد |عم ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

82oo92 لرحمن|هلل عبــــد|دل عبــــد|زينبــــ ع ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

83567| لم|ء محمد مسلم س|سم| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

322364 لرحمن|حمد عبــــد|سلىم محمود  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

76|||| ى|تـــسنيم  حمد محمود حسني  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 
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4o2289 مل محمد|حمد ك|ر |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

57o74 نوبــــي عبــــد لمجيد|مروه سيد رسر بــــ بــــنى سويف|د|

287794 مل عطيه جعفر|حمد محمد ك| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

858|53 حمد سعيد عىلي عمر| |حقوق طنط

63o684 هلل محمد|دى سمي  عبــــد |ش زيق|لزق|حقوق 

5794o دى|له|لرحمن عبــــد |هلل محمود عبــــد |عبــــد   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

339289 لرحمن|م نرص محمد عبــــد|لد عص|خ هره|لق|م |عل|

3537|| ر|لستـــ|ح عبــــد|لفتـــ|م عبــــد|مصطفى حس ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

3544|4 مي وليد محمد رزق ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8o6423 ي ف|ه| رين|م
ك|لمل|نوس عبــــد|ئى ي صىح ري

ضه بــــنى سويف|معهد فنى

462o37 وى|لهند|ح |لفتـــ|لمتـــ رجبــــ عبــــد |س لمنصوره|حقوق 

764337 لسندوبــــى|محمد | حمد محمد رض| ره بــــور سعيد|تـــج

3547o9 ي عبــــد|ن ه|نوره
ي |لبــــ|ئى

ى
حمد|ق ى شمس ي تـــمريض عي 

معهد فنى

434342 ه ط ن سليم|رق حبــــيسر طلخ|ني  |طبــــ طنط

92o236 م محمد محمود  |ن عص|نوره دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|345o4 ن محمد طلعتـــ محمد|نوره هره|لق|حقوق 

69o4o6 حمد|لسيد |عزه محمد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|3346| د جرجس مهنى|دى عم|ف هره|لق|حقوق 

24o976 ى|بــــو ش|حمد |محمود محمد  هي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22oo32 ى |ه لسيد|يدى محمد حسي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

268o86 ن|محمد محمود بــــسيوئى سليم ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

48o672 ي
ي|حمد عر|رص |ن| دئى

ى
ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

768o3o |لبــــن|هيم |بــــر|مح محمود |بــــسمه س ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

||5763 لبــــيبــــ موريس لبــــيبــــ| رين|م ى شمس|تـــج ره عي 

8o8667 هلل|حمد سعد عبــــد|عمر  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

62|82o لسميع|لسعيد عبــــد |هيم |سعيد إبــــر ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

476545 هيم|بــــر|هيم خليل |بــــر|حمد |ن |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|58576 ف فودتـــ محمود|ن |نوره رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27o|94 لسيد محمود عمريه|لرحمن طلعتـــ |عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

765o|3 هيم شقرف|بــــر|لحميد |عمر عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد
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785679 رضوى محمد مصطفى أحمد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5o|4oo لعزيز|لفتـــوح عبــــد|بــــو|هر |محمد م دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4|88o9 لفنه|حمد |هيم |بــــر|حمد |تـــ |عىطي |حقوق طنط

3||964 هيم|بــــر|بــــر عىل |دل ج|مصطفى ع لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

286o85 حمد|لنور محمد |بــــو|م |عمرو عص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6||23| ي |لمو|م |م|ل|
ى
ي شعبــــ|لمو|م |م|ل|ق

ى
ن|ق لمنصوره|هندستـــ 

767|36 مد منصور|مد فتـــىح ح|حمد ح| لعريش|تـــربــــيتـــ 

6775|o ى|لص|لرحيم عبــــد |ئى عبــــد |د ه|ي| لحي  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

65844 حمد|مصطفى حسن محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

5o37|4 هلل مصطفى دويك|كريم صبــــىح عبــــد لشيخ|عه كفر |زر

72295 لحليم جوده|رغده محمد عبــــد  لفيوم|حقوق 

6o9425 لمطلبــــ|ن عبــــد |ء مصطفى رضو|إرس لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

869573 محمد عىلي معوض خليل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

255984 مصطفى محمد جمعه ربــــيع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

648|64 لنور مصطفى|بــــو |د محمد |هلل عم|هبــــتـــ  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

5467o6 لخويسىكي|لصمد |زم شكرى عبــــد|ح ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

2553|7 تـــ قطبــــ علوش|لشح|رضوى حمدى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

4o7oo2 لبــــرعي|د |ندى عمرو محمد مر سكندريه|ل|بــــ |د|

6o|949 لسيد معجوز|حمد مجدى | |نوعيتـــ طنط

836684 ي |ر| رين|م
ن|نور جبــــر|ضى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

633294 هيم|بــــر|هلل |لدين جميل ضيف |د |ن عم|نوره زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

283oo3 رى حبــــيبــــ|م يونس بــــند|هلل عص|عبــــد دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

632596 هلل محمد|يه عنتـــر عبــــد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

895363 ى بــــدرى شح ى |حسي  تـــه حسي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

22o727 لرحيم محمد محفوظ|فدوى عبــــد ى شمس|زر عه عي 

34|83 ى عوض| |ر|ي حمد دردير حسي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

826855 ي محمود ح
عود|مد ق|مصطفى ي صن. تـــ.ك

ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

543784 لدين|ء |لمطلبــــ عل|محمود محمد محمود عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3o489 هيم|بــــر|ن محمود |فدوه رمض هره|لق|حقوق 
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76768o ي
دل محمود أحمد|ع| دئى لعريش|تـــربــــيتـــ 

528858 لغندور|رى |نص|ل|هيم محمد |بــــر|متـــ |س| سكندريه|ل|هندستـــ 

77oo4o هيم محمد|بــــر|بــــر |حسن ص ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

452o64 ق|لسيد |لسيد محمود | وى|لشر |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

52973| بــــو يوسف|ىسر |دل محمد غبــــ|محمد ع ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

9|57o4 فظ  |لح|بــــر عىل عبــــد|يه ص| سيوط|تـــربــــيتـــ 

6|8597 ىس|لعبــــ|لسيد |مسعد | رن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

27o5o2 وى|لمك|لسيد عطيتـــ |حمد محمد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3|86o| در فوزى سند|ء ن|ل| ى شمس صيدله عي 

27o88 ى زيد ن منصور|شهد حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|748oo  محمد|لش|عمر محمد عبــــد 
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|32245 نوس|ديبــــ ف|مريم نبــــيل  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

285|22 لسيد|ل محمود |لع|ئل عبــــد|لدين و|سيف  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

3|9934 دق محمود|لص|جر سمي  عبــــد|ه ى شمس حقوق عي 

695885 بــــيل|نس عىل نرص ق|عىل  لمنصوره|ره |تـــج

234879 ن|ن محمد دهم|ل رسح|مي  بــــل|م |هش هره|لق|حقوق 

2524|9 لفقس|لمرضى |ج  عبــــد|ء ن|رس| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

33o67| ف عىل عىل جمعه|ندى  رسر لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

258o64 بــــورسيع|فوزى محمد عىل  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3||384 د|لجو|هر عبــــد|مر ز|ن تـــ|روز |ره بــــنه|تـــج

497|4o لسيد|لسيد عبــــد|هدير منتـــرص  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4|26|3 لمنعم زىك|نور عبــــد |ء |دع |ره طنط|تـــج

|49o7| بــــ|لوه|د عبــــد |محمد رش| نور لفيوم|عه |زر

|66657 لم|م س|ده محمد عل|مي هره|لق|ر |ثــــ|

25o799 وى|لعشم|لم |ء س|لم عل|س ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|8o93 لدين يوسف|ح |مي عىل صل|ر كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

34247| حمد عىلي|هدير محمد فريد  عه مشتـــهر|زر

|27352 ى  حمد محمد|حبــــيبــــه محمد حسي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2|83o3 لدين|حمد بــــدر |تـــ |زينه بــــدر فرح هره|لق|ره |تـــج

|23223 وق ه شم سيد سيد|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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|28363 ى |ل محمد حس|محمد جل لضليفى|ني  ى شمس|زر عه عي 

6o56|5 ر|لف|هيم |بــــر|لسيد محمد |روحيه  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

287o|6 م محمد محمد عزبــــ|هش تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4382| ى محمد عطيه متـــول|ي سمي  ى شمس|زر عه عي 

236949 ء محمد محمود محمد|ل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

449592 هلل شلبــــى|هيم عبــــد |بــــر|هلل |عبــــد  |هندستـــ طنط

69762o |ند| رس ند|هدى ي ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

96774 حمد|محمد رجبــــ رمزى  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

695933 هيم محمد محمد شلبــــى|بــــر|حمد | سيوط|هندستـــ 

|7oo|| ي|ر
فوزى سيف محمد| ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4||233 لسيد فرج|ء محمود |عل| ر|ي |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

82o984 |د فرج حن|ديفيد عم م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

488o37 حمد محمد|حمد مجدى | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

5|4273 هلل|بــــوعبــــد|حمد |فرحتـــ محمد محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

97422 لسيد نرص|عيل محمد |سم|حمد | رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

63985| هيم غريبــــ|بــــر|محمد | ثــــري زيق|لزق|ره |تـــج

7||745 لخريبــــى|لسعود |بــــو |هيم |بــــر|لعربــــى |ء |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

78249| لعزيز محمد|هلل عبــــد |محمد وليد عبــــد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

925o35 ى عىل  |ء |خلود عل لدين حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

3665|o طف نصيف ملك|يوسف ع دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

445967 ى سيم| تـــتـــ مرىس محمد|ء شح|لحسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

534o9| فظ|لح|ل سيد عبــــد|ء جم|ول سكندريه|ل|حقوق 

|3o797 حمد محمود محمد|م |ر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

266762 لرحمن بــــدر|هيم عبــــد |بــــر|ئى نجم |م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

4o5o87 لمنعم منصور|فتـــ محمد عبــــد|محمد ر ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

64858 دى رجبــــ|له|لمنعم عبــــد|دى عبــــد|له|عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

633o38 عيل منصور|سم|محمود سعيد محمد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

494|o4 ر|لف|حمد |روق |روق كرم ف|ف |حقوق طنط

|4o2o3 ه مرىس حسن مرىس| مي  هره|لق|ن |سن|طبــــ 
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76572| تـــه|بــــو شح|هيم محمد |بــــر|رس |ء ي|ل| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

882435 ئيل  |يز ميخ|دل ف|مريم ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|45827 دق محمود|لمحسن ص|محمد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

24|939 مل|ء محمود محمد محمد ك|دع |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

92o|45 ن حسن |د عثــــم|عم| رن ج|حقوق سوه

8358o4 ل|لع|ربــــيع محمد ربــــيع عبــــد ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

|63335 لغريبــــ|حمد محمد |منيه | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|6325o لبــــربــــرى|مد |لسيد ح|ء |رس| هره|لق|علوم 

769o5 دى|لزي|مل محمد |عمر محمد ك كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

44245o لغنى|لمطلبــــ عبــــد|لغنى عبــــد|حمد عبــــد| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

822986 ى|لتـــو|محمود عنتـــر عبــــد بــــ حسي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

||73oo رق سيد تـــوفيق|عمر ط هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|4357 ي|ر
ل ملوص|لفتـــوح محمد وص|بــــو| |ئى |نوعيتـــ فنيه طنط

8ooo98 ف محمد عبــــد| هلل|يه رسر ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

7586o4 وق خ ز نمر|لد فو|رسر تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

425o59  عبــــد |لمر|هلل |ح عبــــد |لفتـــ|عبــــد | رن
ى
هلل|زق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

334987 لرحمن|ء محمدى عبــــد|ء عل|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8oo282 حمد|روق |لدين ف|ح |سمر صل وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

33343| حمد محمد|ل |لرحمن جم|عبــــد ى شمس| لسن عي 

238|o6 لمحسن|رص فرج عبــــد|ء ن|دع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

254o28 يف عبــــد| هلل صقر|حمد رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

26o26 ن|لعزيز سلط|للتـــ محمد عبــــد |منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

78|639 حمد|لسيد |يه صبــــرى | زيق|لزق|نوعيتـــ 

|76228 ن قطبــــ|ن رمض|شمس رمض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

357oo4 هيم محمد|بــــر|ل عىل |م جم|سل| |حقوق بــــنه

29756o فع|لش|مد |ن ح|حمد عثــــم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

69|o84 فع|لش|ره |فع عم|لش|مروه  ى شمس طبــــ عي 

35|9|9 هيم محمد دويك|بــــر|حمد |بــــ |رح ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

42o697 در محمد|لق|محمد فوزي عبــــد  |ره طنط|تـــج
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783639 لسيد|عمر محمود محمد  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

885524 ف عي| |رين|م   |رسر
ى
ق د مشر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|62|77 حمد|لعزيز |هر عبــــد |لسيد م|حمد عبــــده | هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

772233 ف | ف|منيه رسر لسيد محمد رسر زيق|لزق|عه |زر

29o726 حمد|مد محمد |ره ح|س لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

||6563 معز بــــرسوم| يىلي|ريو |م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

775|o9 هيم محمد عبــــده عىل حسن|بــــر|محمد  زيق|لزق|طبــــ 

5oo88 |يوسف حن| موىسي حن ره بــــنى سويف|تـــج

|7|3|8 بــــ|لتـــو|محمد مدحتـــ محمد عبــــد  ن|حقوق حلو

638|35 يد|لرحمن محمد ف|لعظيم عبــــد |ن عبــــد |يم| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

68889o هيم |بــــر|م سمي  محمود عطيه |سل| لمنصوره|طبــــ 

79|oo8 مد طرطور|مصطفى محمود عىل ح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|9963 لدين عىل عبــــده|لحكيم نرص|تـــفى عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

||8577 هلل|ح سعيد عبــــيد |رضوى صل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|8995 سط|لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|لد |طمتـــ خ|ف ن|هندستـــ حلو

7o9o92 لمليىح |هيم |بــــر|م مصطفى  لمنصوره|طبــــ 

6|3558 يد|د ز|لجو|حمد عبــــد |د محمد |لجو|عبــــد  |ره طنط|تـــج

8o3445 لح|هلل ص|دل عبــــد|لرحمن ع|عبــــد ي|تـــمريض 
| لمنى

479o99 لح|حمد ص|حمد حسونه |دهم | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

232526 |هيم عبــــد|بــــر|ره |س
ى
هلل دسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

68|443 وى|لمك|لعزيز |دهم محمود عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

43o849 لسيد جعفر|ل |جل| رن ي صىح طنط
|معهد فنى

9|39o5 حمد  |حمد سيد |ئى |م| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|9898 لسيد|د |سعد ج|سم |ر بــــ|مي لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

|2|399 ى|ح |ء محمد صل|ل| لدين محمد حسي  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

27o855 وق تـــوفيق سليم ر|ن نص|رسر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4o2772 ى عىل|من ر عىل محمود حسي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8222o طه محمود محمد فوده| ند لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

|284|7 بــــوزيد|لد سعيد |ن خ|نوره ى شمس| لسن عي 
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33o862 لسيد محمد|يتـــ محمد | |تـــمريض بــــنه

|36262 لد فتـــىح محمد|جنتـــ خ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

252795 ى هيم|بــــر|م نصيف |س| يوستـــي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

883|23 سعد |نوبــــ جرجس عطيه |بــــ| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

269952 لخول|حمد |مجد |حمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

343o28 بــــ|مه شه|فتـــىح حمدى فتـــىح سل ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

259|49 تـــى|هيم عرق|بــــر|لنعيم |لد عبــــد|م خ|بــــتـــس| شمون|نوعيتـــ 

845|54 ن عىلي طه|مريم حس ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

7o|275 زى|لسيد حج|سم |لسيد ق|د مصطفى |زي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9|8|95 بــــ |حمد عىل دي|له |ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

25948 م عىل|م|تـــفى يىح  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

832735 لم حسن|ج س|محمد حج دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

3225o6 ن عىل|جر محمد عثــــم|ه هره|لق|صيدله 

6|o696 |لمو|مد |ن ح|ء عزوز زيد|لزهر|طمه |ف
ى
ق هره|لق|م |عل|

875926 حمد |ل |حمد كم|ل |كم ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

32622o حمد متـــول|تـــفى محمد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

3|6799 هيم|بــــر|دل عيس |سمر ع هره|لق|ر |ثــــ|

68956o ل|حد مرس|لو|يمن محمد عبــــد | |رن ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

453o46 م|لسل|م محمود عبــــد|لسل|حمد عبــــد| لشيخ|هندستـــ كفر 

2597|7 حون|ء رؤف خليفه ط|سم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

448882 |لعل|بــــو|رم عىل |لمك|بــــو|زينبــــ صبــــرى  |هندستـــ طنط

362484 حمد محمد|رق |د ط|جه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

376|3 هيم عمر|بــــر|هيم عمر |بــــر| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44895o ف|نرص حمدى  لسعودى محمد رسر ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

224|o2 مل|بــــ ك|لتـــو|لمنعم عبــــد|م عبــــد|سه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|5477  جمعه|لش|محمد سمي  عبــــد
ى
ق |حقوق طنط

7765o| ى عبــــد |ي ى عىل|لفتـــ|سمي  ح خرصى زيق|لزق|عه |زر

628843 هر محمد مرىس|ره م|س عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6o8|42 هيم|بــــر|لمرىس |لسيد محمد |هلل |منه  |نوعيتـــ طنط

49369 لد مصطفى زىك|ء خ|رس| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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422o67 ى |بــــو|سلىم محمد  ى زيد|بــــو|لعني  لعني  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

776479 م|م|حمد |حمد |جر |ه زيق|لزق|علوم 

|47793 حمد محمد|حمد |لرحمن |عبــــد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

85887o لدين عىلي|د|ريج محمد عم| حقوق بــــنى سويف

259778 لعفيفى|ر محمد فتـــىح |من تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

34o|94 د|ح عي|لفتـــ|ح عطيه عبــــد|لفتـــ|مصطفى عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4955|6 غ|لصبــــ|عيل |سم|هلل |محمد عبــــد  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

8||342 حمد|كريم عيد حسن  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

429493 ف |حمد | يد|لسعيد ز|رسر |ره طنط|تـــج

73o|o ى محمد محمود محمد حسي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

8822|7 عيل  |سم|محمود بــــدر عيد  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

227329 حمد صبــــىح فريد محمد| هره|لق|عه |زر

252588 ى|تـــه يوسف ش|ء شح|رس| هي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|5|834 لرحمن عويس|يه محمد عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

625262 ج |رص سعد ن|حمد ن| زيق|لزق|هندستـــ 

286674 لشيخ|هلل مجدى مسعد |عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

8764o2 د  |جوزيف نشأتـــ حسنى فؤ سيوط|حقوق 

6382|4 ن|تـــه محمد وهد|هيم شح|بــــر|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

5|4932 ن|در سليم|لق|سلىم حسنى سعد عبــــد ره دمنهور|تـــج

7|596o رص عوض عوض|لن|يه عبــــد | س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

4||94| بــــ|بــــر غريبــــ غر|حمد محمد ج| |ره طنط|تـــج

239344 در عىل محمد|لق|عىل عبــــد| عىلي ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

7592|8 عي|هيم رف|بــــر|لحميد |هلل محمد عبــــد |عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

432692 بــــوعوف|يمن محمد |ر |من |حقوق طنط

||7649 ل حسن|محمود مصطفى جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|6672 لربــــ وسيىل|د |ظريف ج| رين|م تـــربــــيتـــ دمنهور

3254oo يف  هيم|بــــر|لسيد |محمود رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o736o لعزيز نمي |زه حمدى رجبــــ عبــــد |مي لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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9o6435 ى جورجيوس فلتـــس |دول ج  بــــشر ج|علوم سوه

36|oo3 ي ص|ه لحميد|لح عبــــد|يدي خي  |حقوق بــــنه

6493|3 |لنج|بــــو |هيم |بــــر|ل محمد محمد |حمد جم| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

262|8 حمد|لمنعم |لدين عبــــد |ح |حمد صل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

639765 ء محمد محمد محمود محمد|لزهر| زيق|لزق|صيدله 

482o94 ي عبــــد |عيل عبــــد |سم|مصطفى 
د|لجو|لغنى ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

3727|7 لسيد محمد عىل|ء |لشيم| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

62972| حمد محمد|لدين |م |محمد حس زيق|لزق|حقوق 

2494| لعظيم|لعظيم عبــــد |بــــ سعيد عبــــد |رح كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

629|o7 لىح|لحميد عبــــد|لسيد عبــــد |حمد |مي  | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

356554 د|لجو|م فتـــىح عبــــد|سهيلتـــ عص |ره بــــنه|تـــج

35436 رى موىس مصطفى|نص|رتـــ |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

233|25 لسيد|ج صديق |سلىم مدحتـــ فر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

36927 حمد|م نرص |م عص|وس ى شمس|زر عه عي 

24766o لديبــــ|بــــوذكرى |هيم |بــــر|ل |هيم جم|بــــر| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4526|7 صف|هيم ن|حسن يوسف إبــــر| رن لشيخ|ره كفر |تـــج

867o8| ي |لر|لدين خلف عبــــد|شمس 
لمجد|بــــو|ضى زيق|لزق|حقوق 

284547 دى فرغل|له|ء فرغل عبــــد|سم| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

63745 ن|لد محمد محمود زهر|محمد خ ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5|4427 تـــى|ي|لمل|فريده محمد حسن محمد  سكندريه|ل|عه |زر

327262 ى محمد فؤ هد|د مج|نرمي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

224o46 ل لطفى|سمر شوكتـــ كم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

646459 ي|بــــو |يمنى محمود 
ى
ض|لفتـــوح ق تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|49273 ى عبــــد | لمنصف|لرءوف عبــــد |حمد حسي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

78o9|6 لبــــديع محمد|م محمد عبــــد |بــــس ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

|7352 تـــربــــى|ل|حمد |لدين محمود |م |د حس|ز  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

5o53o2 ى معتـــصم عقل|حس م أمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

879o69 ميل نصيف حبــــيبــــ |ريمون  ي صىح 
سيوط|معهد فنى
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34o254 لعزيز|م يوسف عبــــد|م|ن |يم| |نوعيتـــ بــــنه

442|25 هيم|مل محمود إبــــر|مل سمي  ك|ك لشيخ|ره كفر |تـــج

843639 فيكتـــور فتـــىحي بــــوس| يوحن |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

49oo56 ن ى صليبــــ عشم |يوسف | مي  هلل|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o9688 حمد محمد محمد محمد جبــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

54|389 لسيد عيد|سط يوسف |لبــــ|محمد عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

697384 لسيد عىل صبــــح|لسيد عىل | لمنصوره|حقوق 

47944 ى عبــــد ى|محمد حسي  لمقصود حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|2|o78 ى |سم|حسن  حمد|عيل حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

42252o ج|لجر|ل |ل محمد كم|منى كم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

693273 هيم منس|بــــر|محمد | حمد رض| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

466|7| بــــر فرج علوى|م ج|محمود عص |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

5o864o لعيوىط|لعزيز |هيم عبــــد|بــــر|هيم محمد |بــــر| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

43|o72 عيل خليل|سم|لحميد محمد |منيتـــ عبــــد| |صيدله طنط

685242 ى|حمد عبــــد |ء |رس| لعزيز عىل عوضي  لمنصوره|بــــ |د|

239o7| ى محمد غري|يه عص| ن|م حسي  هره|لق|ره |تـــج

2|8594 لمعىط|د محمد فتـــىح عبــــد |خلود مر ن|طبــــ حلو

|62797 ىط|لمع|بــــو|حمدى مصطفى محمد  هره|لق|بــــ |د|

284539 وق  حمد|ل |لع|حمد عبــــد|رسر |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

426679 ر|لسيد محمود دويد|ندى أيمن  سكندريه|ل|علوم 

63493| لحميد|هيم قطبــــ عبــــد|بــــر|ء |عل قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

7|52|4 لمنصف محمد|ل عبــــد |هيم جم|بــــر| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o7766 لعزبــــ|ح محمود |لفتـــ|عبــــد | زكري| مه لمنصوره|حقوق 

5439o مصطفى محمود محمد عويس ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

95276 لرحمن|ن عبــــد |عمر عىل رمض ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

6983|8 هيم غزى|بــــر|للطيف |م محمد عبــــد |ريه ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

834267 ي مني  محمد محمود يحن  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

3|76| محمد عىل سيد عىل د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و
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8|3662 وس فرج|خلف تـــ| ليدي ورصى ي|بــــ |د|
|لمنى

445388 ى إيه|ي هر حسن عىل|ح م|لفتـــ|بــــ عبــــد |سمي  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

98o54 هلل|لسميع محمد فرج |محمد عبــــد  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

45|88| يف عطيه عىل مرو ن|محمد رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

876329 حمد محمد محمود محمد  | ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

836549 ي|يه عنتـــر |
حمد سبــــفى |نوعيتـــ موسيقيه قن

36oo5o ى|لع|حمد عنتـــر عبــــد| ل حسي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

3|656| حمد صبــــىح| |يستـــ زكري|م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|5|668 لرحمن|مروه محمد عبــــده محمد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

96585 محمد خميس محمد محمد ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

697673 بــــ|لوه|لسيد عطيه عبــــد |ء |ل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

262|56 لعزيز تـــوفيق|محمد فوزى عبــــد |علوم بــــنه

9|6326 حمد عىل حسن محمد  | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7786|2 تـــ عطيتـــ|ح بــــرك|ح مصبــــ|صل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

|66676 حمد|ل |لع|سلىم محمود عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28o735 ن محمد|ء عثــــم|حمد عل| ى شمس| لسن عي 

8338|4 ل سيد|لع|زمزم سيد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

42753 حمد|يوسف مجدى يوسف  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

772|9| مر|لم محمد ع|د س|ن حم|فرح| نور تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

837374 تـــ|هيم شح|بــــر|مل مجىلي | |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

52||39 ل|لش|لجنيد حلىمي |خلود  بــــ بــــنى سويف|د|

||5297 ن|لح سلط|حمد محمد ص| |شد ى شمس|تـــج ره عي 

322o94 حمد عبــــده مصطفى محمد|نور  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

29|587 لمنصوري|سعد مصطفى سعد محمد  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

54o||7 حمد سيد|حمد محمد نعيم | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

79|7|2 ل محمد|لع|صم حسن عبــــد |ع زيق|لزق|هندستـــ 

94443 حمد حسن|مد |حمد ح| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

9|5243 بــــوزيد  |يه لطفى سيد | سيوط|بــــ |د|

336524 عيل|سم|دق |ء سيد ص|هلل عل|هبــــتـــ  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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4295|7 دم حسن معوض ضوه| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|32|3o لد محمد عتـــريس|خلود خ هره|لق|ر |ثــــ|

348965 هيم محمد|بــــر|حمد عطيه |د |نه ى شمس علوم عي 

853732 د|مد ج|حمد ح|خديجه  ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

6oo982 دى|بــــوش|حمد |هيم سيد|بــــر| |دين |طبــــ طنط

2|9443 ي
ي|لمنعم محمد |مه عبــــد |س|محمد | دئى

بــــينى لشر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4o8o53 حمد زلط|لرؤوف |طف عبــــد |نور رؤف ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78264| لسيد|حمدى سمي  محمد |ل|يه | زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

5|8634 عيل درويش|ء محمد درويش إسم|رس| سكندريه|ل|نوعيتـــ 

9|2o7 ى محمود|ميمه | حمد محمود بــــحي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

64492o لسيد|لمنعم محمد محمود |حمد سمي  عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85673o حمد|ل سيد |ندي جم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

8669o حمد|لسيد محروس |هند  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

678897 ع|لرف|لعربــــى  لبــــيبــــ |عزه لبــــيبــــ محمد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6o5o95 ى محسن |ي عيل محمد لقوشه|سم|سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

24o726 ى محمد|بــــ |هدير دي مي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9|o255 مل جندى |رى ريمون ك|م ج|أللسن سوه|كليتـــ 

52|83| م|لسيد محمد عل|رحمه  لفيوم|لعلوم |ر |د

24678| حمد نرص|ل |حمد جم|ل |جم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4||693 لمغربــــى|ح منصور |لفتـــ|ن عبــــد |يم| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

33252 لحميد عىل|مل رزق عبــــد | ى شمس|زر عه عي 

625|7o عيل|سم|فعي حسن |لدين ش|م |ر حس|مي لسويس|معتـــ |علوم ج

526978 محمد رشدى محمد عىل حسن سكندريه|ل|هندستـــ 

|29788 يوسف سيد حنفى يوسف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5o9838 لعيسوى|لسيد |لد عيسوى |محمد خ بــــ دمنهور|د|

333o5| هيم|بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر|لد |محمد خ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|76|76 ى |لق|ن محمد عبــــد |نوره لسيد|در حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8544|2 لحليم|نور عبــــد|ج |ن حج|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

5337|6 حسن صبــــرى حسن عمرعىل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

625252 لمجيد عسكر|حمد عبــــد|لسيد |رق |محمد ط زيق|لزق|طبــــ 
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695978 ن|حمد محمد سعف|يوسف محمد  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

87o87 دى محمد|له|جر عىل عبــــد|ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8oo|54 ي منتـــرص محمد زكري| ذىكي| نىح  قرص|ل|فنون جميله فنون 

7|7236 لفى|ل|حمد محمد |بــــ |يه|يه | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

55894 لحليم|ده عبــــيد عبــــد |بــــدر حم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

227345 هلل| |ئى صفوتـــ صموئيل عط|روم ى شمس علوم عي 

368o89 حمد محمد|مصطفى محمود  ى شمس حقوق عي 

54|622 ي م
حمر|ل|لرحيم |حمد عبــــد|جد |مصطفى |عه طنط|زر

6|7286 لرهبــــينى|لسيد | |ن محمد حلىم زكري|رو ط|بــــ دمي|د|

694|67 مل|بــــ موىس طلبــــه قز|يه|هلل |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|26997 ى محمد جل|ي ئى سيد محمد|لريح|ل |سمي  هره|لق|حقوق 

|2|534 طف محمود عىل|يوسف ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

33|6o6 لموجود بــــيوم|ء عىل عبــــد|عىلي | معهد فنى تـــمريض بــــنه

7o628o د عىل|ن ج|د عثــــم|سميه ج لمنصوره|حقوق 

8|o547 لسيد|لحميد |عرفه حمدي عبــــد سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

|564|7 م محمد مصطفى|هلل س|عبــــد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|3|249 يف محمود | حمد|حمد رسر هره|لق|حقوق 

833965 ي |س
عيل|سم|ره محمد حفنى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

824597 لرحمن|لروؤف عبــــد|ح عبــــد|محمد صل دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

63787 ى|محمد  حمد تـــوبــــه يوسف حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

247o2o ى|لمعىط ش|هلل عبــــد|حمد عبــــد| هي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6oo7|3 لعدول|هيم رزق |بــــر|لد |ء خ|ل| ي صىح طنط
|معهد فنى

|35894 ئى|لدين دمر|هد نرص |هنده مج|ش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||7395 |نس كميل فهىمي حن|ن وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

64o5o4 لخي |بــــو |ن غريبــــ |تـــم محمد سليم|ح زيق|لزق|حقوق 

79o427 ه مدحتـــ عبــــد  حمد|لمنعم |ني  ج|بــــ سوه|د|

7596o8 للطيف|لسيد حنفى عبــــد |ء |رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5|52 تـــى|لخرز|هيم |بــــر|هيم |بــــر|در |حبــــيبــــتـــ ن  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

373658 حمد مصطفى|م محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|53o| لحليم|جر عمر سيد عبــــد |ه هره|لق|حقوق 

262296 حمد|ن محمود |بــــ شعبــــ|يه|حمد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4|54o3 لعبــــس|هيم محمد محمد |بــــر|رس |ي لشيخ|ره كفر |تـــج

683629 لمجيد|ن محمد عبــــد |م محمد حس|سل| لمنصوره|ره |تـــج

276o4 ن|ن عمر محمود عثــــم|نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

443928 تـــ عىلي شعيبــــ عىلي|لشح|سهيلتـــ  لشيخ|عه كفر |زر

7732|o د نبــــيه محمد|محمد فؤ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

7o434o لعزيز محمود|ره محمد عىل عبــــد |س زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|2937| ي|حمد محمد |
حمد سليم مصطفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2957|9 ل حسن عويس|ء جم|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

54|29o لديبــــ|ل متـــولي |أحمد تـــرىكي كم لسويس|معتـــ |علوم ج

248|93 يف|ل|دل عبــــد |مريم ع له محمود رسر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

445o38 فظ|للطيف ح|ريم محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

32|372 يمن حسنى سنوىس|كريم  ى شمس|تـــج ره عي 

8|8366 ي ن
ي محمد|مصطفى

رص مصطفى ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

3|o62 وي|لبــــحر|حمد|لسيد |حمد |ن محمد |رو ن|بــــ حلو|د|

852555 ي |ن
بــــوزيد محمد|ديه مهنى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

299585 ل محمد محمد وهبــــه|لسيد جل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

68o|53 دق|حمد ص|دق |ء ص|رس| لمنصوره|بــــ |د|

755837 عمرو محمد سعيد محمد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

475|34 لق شمس|لخ|دل  محمد عبــــد |ن ع|نوره سكندريه|ل|بــــ |د|

492253 لرحمن زيتـــون|د عكرمتـــ محمد عبــــد|زي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

24|474 يه محمد عيد بــــيوم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

887794 ى ص دق حسن |محمود حسي  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

657o4 |لبــــ|مل عبــــد |حمد مجدى ك|
ى
ق ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

27o84 وق ص بــــو زيد|حمد |بــــر |رسر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

883544 د سليم عىل |سلوى مر ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

476385 |لرحيم |لعزيز عبــــد|لعزيز مجدى عبــــد|عبــــد
لعفيفى

سكندريه|ل|بــــ |د|
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524759 حمد محمد عبــــده|لرحمن |عبــــد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

252866 لخول|شور |دل ع|ع| دين ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

754538 عيل|سم|لحميد |ندى مصطفى عبــــد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

642|69 ي عبــــد|عبــــد
م|لسل|لمنعم عبــــد|لمنعم حسينى زيق|لزق|عه |زر

887737 لليل |بــــو|بــــ عزتـــ سيد |شه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

686363 د|لحد|لكريم |حمد محمد عبــــد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89|852 فظ | لح|نشوى نبــــيه محمود عبــــد سيوط|نوعيتـــ فنيه 

83o985 ه|لل|حمد محمود عبــــد|ندي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4492o8 م محمد جوده|لسل|بــــ عبــــد |يه|عمر  |هندستـــ طنط

82532o ل عىلي محمد|فرحه جم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|39894 ى رض لحفيظ|د عبــــد |رش| رني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|26628 ن|ء حسن وهد|رس عل|ف وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

2393oo م|م|لسيد |حفصه كرم  هره|لق|حقوق 

69o6|5 مل|مل محمد ك|محمد ك لمنصوره|حقوق 

68|36 ى |محمد  رثــــ|لح|بــــو |حمد حسي  حقوق بــــنى سويف

8o|95 لشفيق|م طه عبــــد |ن س|نوره ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

82|742 لدين عىلي رفعتـــ|م |سهيله عص ي|علوم 
|لمنى

695474 لم|حمد س|مد |حمد محمود ح|سهيله  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

752878 ربــــ|م مح|د س|دى عم|ف عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

84o7o ء عزتـــ محمد محمد|لشيم| صيدله بــــنى سويف

332639 فظ محمد|لح|لعزيز عبــــد|يمن عبــــد|كريم  |بــــ طنط|د|

9o||76 للطيف محمد |رص عبــــد|لن|ل عبــــد|جم ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

756867 لد محمد موىسي|محمد خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

89579| يبــــى |تـــه عج|ج  شح|مريم ر ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6||||6 ىسر|لغبــــ|ء محمد محمد |آل |نوعيتـــ فنيه طنط

54|98 م|م|لحليم |حمد محمد عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

6368o9 حمد|حمد عىل |ء عىل |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

775282 دق|لص|عمر محمد فتـــىح عبــــد زيق|لزق|نوعيتـــ 

755544 ىط|لمع|بــــو |لنبــــى |حمد عبــــد |لدين |بــــ |شه ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

856472 هيم|بــــر|دي جرجس فرج |ف ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى
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287329 ه سل| ن عىل|لقمص|بــــو |مه |مي  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5245o8 ره|حمد محمد عم|دق |هر ص|محمد ط ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

326532 ى ن|ك سمع|لمل|يمن عبــــد| |يوستـــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

528442 شور|م ع|لسل|محمد حمدى محمد عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

92968 لعليم|لمول عبــــد |د |هلل محمود ج|منه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89|93o وق محمد عبــــده محمد  رسر سيوط|بــــ |د|

22o529 يف|لعبــــد |بــــ |لوه|عىل جميل عبــــد لشر ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

82||29 ي محمد عبــــد|
ه مصطفى ي|لبــــ|مي 

ى
ق ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

84o395 ي محمد حسن|ريه م يحن  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

48oo9| |لبــــن|هلل محمد محمود |منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o4395 لحميد قديح|حمد سمي  محمد شكرى عبــــد| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

3|573o مد رزق|زم ح|هلل ح|منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

428o4 عيل|سم|فرحه عمر عىل  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83|932 ن محمد|ن محمود عصم|سلو ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

26783 حمد محمد| |سلىم عط |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4|87|4 ن|حمد رمض|ح |لفتـــ|ء عبــــد |سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

6oo444 ن|ل محمد عثــــم|هلل جم|منه  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|746o4 لغنى|س عبــــد |محمد مصطفى عبــــ |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

249o|7 ى س|مريم لطفى عبــــد لم|لسميع حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5o34|o ي ص|س
لعدوى|هيم |بــــر|لح |رتـــ مصطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

689|85 ى|محمد محمود محمد ش هي  لمنصوره|هندستـــ 

283794 لرحيم|د عبــــد|محمد سعيد محمد ج ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

3442o9 متـــ محمد عمر عىل محمد|س| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

898|6o طف ممدوح رشدى دوس |ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

83845 رس خليفتـــ رحيم|حمد ف| سيوط|ره |تـــج

4|5365 يد|لحميد ف|جد عبــــده عبــــد |م لشيخ|ره كفر |تـــج

3538|2 محمود سليم محمود سليم |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

439676 هلل|د|هيم مسعود ج|بــــر|منى محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

9o883 هيم|بــــر|م |م|رص |د ن|جه لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف
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825899 ي |م |ريه
حمد|حمد مصطفى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

44354o لعزيز|لسيد عبــــد|حمد |لسيد | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|6|8o2  سمي  ج
بــــر عىلي|مصطفى ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

322|99 ي
هيم محمد عبــــد ربــــه|بــــر| |دئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

459|72 ن|رص نرص عىل رضو|ن| لي|د ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|9|o7 لصعيدى|لسيد |لسعيد |لسعيد محمد | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

428645 دى|بــــوش|مر |حمد ع|ن محمود |نوره |عه طنط|زر

485528 د محمود صبــــره|ره حمدى فؤ|س ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|oo48 ي|حمد محمد |حمد حسن |
لعفيفى |بــــ طنط|د|

|5787 لمليىح |م محمد |لسل|محمد عبــــد | لي|د ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

777369 فع|لش|سىه عىل فتـــىح  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

677||| ن|لحسينى شعبــــ|رق نعيم |يوسف ط لمنصوره|حقوق 

2343|4 هيم عبــــده|بــــر|لد |لوئ خ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3228o8 تـــ محمد عبــــد| ى|لسميع |مي  مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

23|952 ى مهر|عمرو محمد ه ن|شم حسني  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|8o6| ن|جوزيف جورج عدلي سليم ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

339333 ي|حمد بــــدوى محمد |
حمد عفيفى ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

493o54 هيم نعيم|هيم محمد محمود إبــــر|إبــــر بــــ دمنهور|د|

|78479 لحفيظ|هلل عبــــد |حمد عبــــد |له |ه ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|32433 سم|ع ق|ء عىل رف|ل| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

837|7 حمد سيد محمد سلومتـــ| ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

|29226 ن عزتـــ عىلي|محمد شعبــــ ن|بــــ حلو|د|

|46o|4 زينبــــ محمد عبــــده ذىكي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

325oo8 حمد|لق |لخ|م عبــــد|محمد عص هره|لق|بــــ |د|

27o294 عيل شكر|سم|لسميع |ل عبــــد|حمد جم| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

27|44o ف مني  حسن|ليىل  رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

68|244 لىح محمد حمودتـــ|هر عبــــد |عمرو م لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

48o5o9 ن محمد حسن فهىم حسن|رضو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

249|6 دل محمد متـــول|مريم ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|2|3 جر كرم حسن حسن|ه هره|لق|بــــ |د|
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889795 ن |م سيد عثــــم|ن هم|نوره ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

262627 ن مصطفى سويلم|حمد رمض| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

9|5588 قتـــ عبــــد| لنعيم  |حمد عبــــد|لنعيم |رسر سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

237229 حمد مسعد عىل|ء |شيم ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|39766 حمد حسن|روق |ف| هلل رض|منتـــ  ن|تـــربــــيتـــ حلو

22|65o ى مني  نحمده بــــولس خليل| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

754645 ف حمزه محمد|طمه |ف رسر عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

339279 لمقصود|لمقصود عوده عبــــد|حمد عبــــد| |طبــــ بــــنه

857673 د مكسيموس|مي عي|يوسف س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9376| رف|لرحيم ع|رف عبــــد|فتـــ ع|طمه ر|ف  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

6|3778 نه|لنبــــى سليم عىل عي|م عبــــد |ره طنط|تـــج

789924 وز فيو عوض  لسيد|في  عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ 

49o283 سط محمد|لبــــ|ل عبــــد |لمتـــع|ره عىل عبــــد |س سكندريه|ل|بــــ |د|

8||||8 ء محمد عىلي ميهوبــــ|سم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

837o42 ه|لل|رص محمود عبــــد|لن|محمود عبــــد دى|لو|ضتـــ ج جنوبــــ |معهد فنى صىح ري

896388 ن محمد |منى محمد شعبــــ ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

323869 خ|لطبــــ|لمنعم محمد |حمد عبــــد| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

428|o8 ره|لدين غبــــ|منى محمد فوزى سعد  |علوم طنط

352672 د|بــــو زيد ج|د حمدي |عم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|292o2 هلل محمد|عمر محمد عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

528266 لمدخوم|لسيد |حمد |هلل |عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

4|3537 يس|لس|فظ |ل فوزي ح|زينبــــ جم لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

335663 لحميد حسن|حسن عبــــد| لي|د ى شمس طبــــ عي 

246473 هلل|نور عبــــد|د |محمد عم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

787525 م محمد|لسل|م صقر عبــــد|لسل|ء عبــــد |ل| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

434|64 در حموده|لق|محمد عبــــد| نور لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|68432 ل محمد محمود|ل محمد جم|جم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2o2o6 ل محمد فرج|محمد جم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o964 لسيد|حمد |يه جوده | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

63o4|5 لحميد|عيل عبــــد |سم|لدين |ل |محمد جم ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 
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642988 لم|لدين عطيه س|م محمود نور |ريه زيق|لزق|حقوق 

85o9|2 ن|رك سليم|حمد محمد مبــــ| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

627589 لرحمن عمر|لرحمن عبــــد|عمرو محمد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|47227 دل حلىم محمد|حمد ع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2222o| بــــر حسن|لد ج|هلل خ|منه  ى شمس|د| بــــ عي 

89|3oo ن محمد  |ديه محمود ري|ش سيوط|تـــربــــيتـــ 

698432 لسيد|وليد محمد صبــــرى خليفه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

539|42 لحميد|حمد عبــــد |طف |محمد ع ن|علوم حلو

628|98 حمد محمد سليم محمد|معتـــز  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

776967 لسيد|ح |محمود محمد صل ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

5425o5 ين ج لىحي|لرحمن عبــــد |بــــر محمد عبــــد |شي  بــــ دمنهور|د|

546|oo تـــ |سلوى ر حمد|ئد خي  سكندريه|ل|بــــ |د|

6|8757 لعزبــــى|ر |ء رشدى مختـــ|عل ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

4|696| ن رزق رجبــــ خليل|بــــ رمض|رح لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

239843 عيل|سم|مه |هر سل|حمد محمد ط| هره|لق|حقوق 

762563 هيم عزيز محمد عىل حسن|بــــر|محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|75379 لرحمن|لعزيز عبــــد |ء عز عبــــد |وف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8587| ر|حمد مختـــ|زن عزتـــ |م د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

642384 حمد عىلي|لرؤف |م محمد عبــــد|سل| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

429o26 ط|لبــــل|ىط محمد |لع|ء محمد عبــــد |أسم |تـــربــــيتـــ طنط

765348 ل|م جل|لسل|محمود فوزى محمد عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

|33|o4 مجد وففى زىك|ندرو | ى شمس طبــــ عي 

337935 زق|لر|بــــوزيد محمد عبــــد|يمن |محمد  |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

7o339o وي|لعز|لحميد عطيه |محمود عطيه عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

9o52|| ى |بــــو|حمد |ن |يم| حمد |ليمي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

64o364 لمعىط عىل لعبــــوطه|جر محمد عىل عبــــد |ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

444|5| لدين|بــــ |ح شه|لفتـــ|عىل رجبــــ عبــــد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4475|5 هلل|حمد عبــــد |حمد |زينبــــ سمي   ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

688|33 ضل|حمد ف|هيم |بــــر|مح |حمد س| ط|بــــ دمي|د|
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9o323| رف |لع|رس صبــــرى |ن ي|نوره ي صىح سوه
ج|معهد فنى

3||584 لح|ء حسن حسن عىل ص|رس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

25|84o تـــه|لمجيد شح|دى حسن عبــــد|هلل ن|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

226975 لرسول|م عبــــد|سعيد محمد ش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

638642 لنبــــي|حمد عيس عىل عبــــد|تـــيسي   عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

447289 ر محمد حسن|ء محمد مختـــ|إرس ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

4|2|84 حمد سعيد محمد سعيد|يوسف  |ره طنط|تـــج

6876o4 م|لسل|مد عبــــد |كريم محمود ح لمنصوره|حقوق 

793944  |ط
ى
ى محمد شوق هيم|بــــر|رق خي  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

53522o فظ|محمد يشى عىل حسن ح سكندريه|ل|ره |تـــج

6|922| |لسق|س |زق عبــــ|لر|لسيد عبــــد |زق |لر|عبــــد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

4oo966 لد بــــسيوئى عيس|منى خ |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

476433 حمد|لعزيز حسن |عمرو حمدى عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|9367 ه | د|حمد شد|حمد |حمد |مي  لشيخ|عه كفر |زر

268544 ى سليمه|محمد حسنى حس ني  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

233856 حمد سعيد حسن عىل| ن|بــــ حلو|د|

24689| لشوربــــىح |ج  عىل محمد |حمد ن| ي|هندستـــ 
|لمنى

6o3|34 ج |لغنى خف|لحميد عبــــد |ن عبــــد |يم| لمنصوره|صيدله 

42|o48 هيم حشو|بــــر|ر جوده فتـــوح |من لشيخ|بــــ كفر |د|

63648| ل يوسف متـــول|لسيد جم| زيق|لزق|حقوق 

332538 هيم|بــــر|لسيد |هيم بــــدر صبــــىح |بــــر| مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

534o23 ق|حمد صبــــرى محمد | وى|لشر |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

693652 لديبــــ|لسعيد محمد |لد |محمد خ لمنصوره|ره |تـــج

24857| لعربــــى محمد صقر|يه | ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

9|2659 ى حسن مط|هلل |عبــــد وع  |لعشر ج|ره سوه|تـــج

82o253 ر|محمد فرغل نص| يش ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

9232o7 هيم |بــــر|لحسن |مه محمد |س|ر |مي ج|صيدلتـــ سوه

77o747 حمد قنديل|يمن محمد |نىح  | زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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492786  ن|لش|ن عبــــد |ن عوض رمض|رمض
ى
|ج  |ق

لضبــــع
بــــ دمنهور|د|

477o4| د عطوه|لجو|هيم عبــــد |بــــر|خلود خميس  سكندريه|ل|بــــ |د|

8||3oo ي 
حمد|حمد عىلي |منى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

679329 دى|له|ر عبــــد |هلل مختـــ|محمد عبــــد  سيوط|هندستـــ 

4|5o73 ده|حد عبــــ|لو|ره وليد عبــــد|س |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

4397|7 ىك|در رسر|لق|رص عبــــد|ندى ن لشيخ|ره كفر |تـــج

629942 لمقصود|حمد عبــــد |لمقصود |نور محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

52||o5 هلل|دى عبــــد|له|مروه مرضى عبــــد طبــــ بــــيطرى دمنهور

6o3527 وى|لمعد|لد محسن |خلود خ |بــــ طنط|د|

9|38|5 هلل  |لعظيم عطيه |مر عبــــد|محمد ع لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|69||9 ى|حمد|ح |رس صل|مريم ي لبــــحي  ى شمس حقوق عي 

685848 لسيد| |لمول|محمد عبــــد | لمول|ر عبــــد |من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

887633 لنعيم |ن مصطفى حلىم عبــــد|رمض وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

757722 لرحمن|لمنعم عبــــد |ن عبــــد |ن رمض|يم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|35528 هلل|لغنى عبــــد |م عبــــد |هش| لي|د دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

347667 بــــوحطبــــ|ن فرج |رص حمد|محمد ن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

848433 حمد|لعزيز محمد |يدي عبــــد|ه ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

4|498o تـــ|لحميد فرح|نيس ربــــيع عبــــد|بــــ |يه| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

52|7|8 ي|
لبــــيبــــ فهىمي لبــــيبــــ جرجس| فروئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|3o374  فريد|بــــ|
ى
نوبــــ ريمون شوق دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 

 مدينتـــ نرص

865||5 بــــوبــــكر|حمد محمد |ج محمد |لح| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

888326 بــــ جندى حبــــيبــــ |يه|نىح  | سيوط|بــــ |د|

47656o ف محمد |دتـــ |مي حمد|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

248824 لسميع بــــدر|يه سيد بــــدر عبــــد | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

892789 م |ح عىل تـــم|ء صل|سم| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

455|6 لحليم طلبــــه|عر عبــــد |مل و|حمد ك| ى شمس هندستـــ عي 

893o67 ل موىس حفنى |ء جم|حسن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

53o52| ن|لفضيل سلط|ن عبــــد|هد سلط|مج| رن ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 
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757784 مه|ن سل|حمد جرير سليم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|8679 ء محمد عيد مبــــروك|رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|239|8 لهنيدى|ح |لفتـــ|لد عبــــد |هدير خ مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

339823 د|م عو|م|رق |جر ط|ه عه مشتـــهر|زر

9|4892 لملك  |وليد مكرم سيف عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

34947| ر محمد عىل محمد|من ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

256o6o ى|لسميع |هلل محمد عبــــد|عبــــد للي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2293o4 ى زر جرجس|شكرى ع| يوستـــي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

263|54 لغندور|م سعيد محمد |ء س|شيم |ضتـــ بــــنه|علوم ري

7o2837 ى خليل|حمدعبــــد |يوسف عىل  لمعي  زيق|لزق|ره |تـــج

64|9|2 نور محمد محمود محمد|ن |نوره زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23o|oo يط|لمجيد ظ|ن عبــــد |م مصطفى شعبــــ|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9ooo35 عىل منصور عطيه عىل  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|335o6 محمود حنفى محمود حنفى محمود ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|29o64 م|ل|سيد حسن محمد  رسر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

5|34|o لس ه ئى سعد صبــــىح|كي  ره دمنهور|تـــج

677623 ى محمد رش|ح |رس صل|ف د|لدين حسي  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

5o5897 ى قشطم|هلل ن|عبــــد رص حسن حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

887|33 هلل  |تـــى عىل عبــــد|محمد زن سيوط|ره |تـــج

232|9 ورى حموده|محمد وليد مغ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

753|7o لسيد محمود محمد|محمد  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

6o56|2 لسيد|لبــــيوم |ئل رفعتـــ |خلود و ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

64|677 ي عبــــد 
ى
م|لسل|لبــــديع عبــــد |محمد دسوق زيق|لزق|ره |تـــج

7o9o74 بــــينى|ن سعد |يه رمض| لشر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

43o2|| ل|لع|متـــ رجبــــ محمد عبــــد |س|أمنيه  |علوم طنط

2457o4 ح عىل رجبــــ|لفتـــ|عبــــد| لعزيز رض|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

34|93o هر|لظ|ل عبــــد|ء سمي  جل|سم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

357o8| هل|ل|لمجيد سيد |ل عبــــد|لسيد جم|دهم | |كليتـــ هندستـــ بــــنه

783862 لرحمن محمد|لحميد محمد عبــــد|ئى عبــــد |تـــه زيق|لزق|بــــ |د|

439o33 هيم متـــول|بــــر|لحميد |محمد حمدى عبــــد لشيخ|طبــــ كفر 
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822859 ي سيد|
ي حسنى

حمد مصطفى ي|طبــــ 
|لمنى

7o5759 لح|لح ص|محمد عىل محمد ص لمنصوره|هندستـــ 

633|43 لعظيم|هلل محمود عبــــد|محمود عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

633556 م محمد محمد بــــدر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

35o839 هند محمد عطيتـــ محمود |ره بــــنه|تـــج

6||9o هلل|محمد حمدي سعد عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

696565 لرؤف عبــــده|تـــ عبــــد |لشح|محمد  لمنصوره|حقوق 

686|87 ل|لع|مد عبــــد |يز ح|د ف|حمد عم| لمنصوره|ره |تـــج

757565 هيم جمعتـــ|بــــر|لد |م خ عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23|467 محمود محمد بــــدير محمد عطيه هره|لق|ر |ثــــ|

3o|8o ى عبــــد للطيف|همستـــ عىلي حسي  هره|لق|ره |تـــج

4|4989 تـــ|جد ممدوح محمود محمد فرح|م ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

5|7375 تـــه مهدى|ء رجبــــ شح|أل معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

4|2oo2 ى ط لشبــــينى|هلل |رق عبــــد|حسي  |حقوق طنط

34|62| ن|بــــر محمود شعل|ن صبــــىحي محمود ج|نوره |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

244|5o محمد مصلح جمعه خليل ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4328o2 ض|م سعيد فتـــىح ري |صيدله طنط

235||2 لحليم محمد عىل|هيثــــم عبــــد هره|لق|حقوق 

456497 ل|يد بــــل|ل ز|محمد بــــل| دين عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

2|9275 ى|ل ف|محمد جل روق حسي  ن|حقوق حلو

333492 ف عبــــد|محمد  لجليل عيد|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

257433 ل|دى فهىم هل|لن|مينه | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

25457| شم|م فتـــىح ه|محمد عص تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

263462 ي|ر
رك|لرحيم مبــــ|حمد عبــــد|ح |لفتـــ|عبــــد| ئى |طبــــ بــــيطرى بــــنه

76|6|2 دهم ممدوح عبــــيد محمد| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

5234o حمد محمود|رص |ء ن|رس| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

2543|| لبــــربــــرى|لسميع |ندى سمي  عبــــد شمون|نوعيتـــ 

765|6| لعربــــى محمد|لسيد |مه |س|د |زي نوعيتـــ بــــور سعيد

359456 دق|لص|طف محمد عبــــد|مريم ع ى شمس|د| بــــ عي 

698838 ئل خميس طلبــــه حسن|م و|ريه ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى
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55557 دي|هر سيد نف|مي م لفيوم|لعلوم |ر |د

4|3767 ده|محمود فهىم فرج محمد زي |ره طنط|تـــج

265559 حمد يحن  خليل محمد| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

62o262 رى|لهو|د محمد محمد لطفى |ي| ط|هندستـــ دمي

2|7|89 ل|لع|حمد محمود عبــــد|رق |ط| رن ى شمس| لسن عي 

477863 دير|بــــ|ض فرج |رشيلينو نرص ري|م زيق|لزق|عه |زر

8979|3 و زغلول فلتـــ ؤوس جوهر |مي  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

|65|39 لسيد|لدين محمد |نرص | لي|د ن|تـــربــــيتـــ حلو

534522 ي
ظ سيد محمد|يوسف محمد ئى |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

769253 ن عيد سليم|هلل سليم|عبــــد  لسويس|طبــــ 

4|762o يد|لد محمود أبــــو |خلود خ ى لي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

32|98o ى|سمر عل ء محمد رشدى حسي  ى شمس حقوق عي 

2|4o6| هيم|بــــر|ربــــيع محمد | لي|د ى شمس|د| بــــ عي 

33oo45 ي عبــــد|يم|
هلل|زق عبــــد|لر|ن مصطفى |بــــ بــــنه|د|

9|7o77 لس رشدى ذىك مرزوق  كي  سيوط|ره |تـــج

32223o رتـــ عىل فرغىل عىل رسور|س ى شمس حقوق عي 

7|52oo ن|حمد محمود زهر|حمد محمود | ط|بــــ دمي|د|

765778 بــــينى|حمد عىل |لد عىل |سلوى خ لشر نوعيتـــ بــــور سعيد

493|45 ي|
لعزيز جمعه|لدين عبــــد|ء |حمد ضى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

53774 ى |حمد ص| هيم|بــــر|لح حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

36447 م بــــخيتـــ شنوده|نوبــــ عص|بــــ| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|25o28 روق|ء محمد شفيق محمد ف|عىلي مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

78472 رس محمود شطوري|محمود ف تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

|44883 ي |طمه حسن ن|ف بــــ|لصغي  دي|ج  هره|لق|حقوق 

6987|9 هيم محمود يوسف|بــــر|ره مديح |س لمنصوره|نوعيتـــ 

426|8 لديبــــ|كرم سعد مبــــروك |محمد  هره|لق|علوم 

88o533 لم|ه س|لل|حمد عبــــد|ه |لل|عبــــد  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

766388 لم|مل عىل س|زينبــــ عىل ك ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

869286 لرحيم|لحمد عبــــد|بــــو|ل |محمد جم ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

5|36|8  بــــل|لرحمن مصطفى عبــــد |عبــــد 
ى
ل|لحميد دسوق علوم دمنهور
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35|74o م|لرحمن سل|هيم عبــــد|بــــر|لرحمن |خديجتـــ عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

23o362 لحميد زىك مرىس|عمر محمد عبــــد ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

24o799 م محمد عبــــده محمود|سل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|355 لحكيم|فرح محمد محمود عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

924873 م  |لسل|حمد مهدى عبــــد|هلل |عبــــد سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

498573 عيل جنيدى|سم|لسيد محسن |أيتـــ  |ره طنط|تـــج

|6673 لرحمن محمد طلبــــتـــ محمود|عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

36|o|5 مد محمود|مد شبــــل ح|ح |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|722|6 لسميع مبــــروك|لدين عفيفى عبــــد|بــــ |شه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

284o7 ل محمد|متـــ جل|س|محمد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3389o2 د محمد عىل عيسوى|لجو|ل عبــــد|رغدتـــ طل |بــــ بــــنه|د|

27oo|7 لعريف|مد |لمقصود ح|مد عبــــد|لمقصود ح|عبــــد شمون|نوعيتـــ 

|46842 ى هش|ي حمد|ح |لفتـــ|م عبــــد |سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|4o987 ى عبــــد |س|ل |نه لحميد|مه حسني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

695o88 ه | لحديدي|يمن محمد حسن |مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5297|2 ح أحمد محمود زعي |حمد صل| سكندريه|ل|هندستـــ 

773774 دم عوض|لرحمن صبــــرى |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

6o6349 |د صل|م عم|ر
ى
ق ح مشر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

34|834 بــــو بــــكر|لد محمد فرغىل |هدير خ ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

336429 حمد|لد يىح |منيتـــ خ| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

267oo5 لعزيز طه|مجد عبــــد|ره |س ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

253973 ى مجدى حس ى طه |حسني  ز|لمع|ني  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

36552| دل عزم قرقور|نوبــــ ع|بــــ| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

5o58|9 ف |محمد  لسيد جمعه|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

699285 لعوضى|لنبــــى محمد عىل |عبــــد | ر|ي لمنصوره|نوعيتـــ 

7o739| حمد|ح محمد |لفتـــ|ء عبــــد |رس| لمنصوره|علوم 

7|5235 طر|د صفوتـــ محمد عىل خ|زي ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

759243 بــــر|در عىل ج|لق|محمد عبــــد  لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 
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694|78 لشيخ|مسعد فتـــىح مسعد  ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

8o8846 دهم عزمي محمد محمد فخري| ره بــــنى سويف|تـــج

364769 ر|ء مصطفى محمد محمود نص|صف تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

84863 هر|دل وحيد ز|يفون ع| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4o3738 لحميد|لسعيد عبــــد |لدين |ء |محمد عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

333659 ي مسلم محمود فرج
مصطفى عه مشتـــهر|زر

344o87 فع|لسيد محمد ش|ح سمي  |لفتـــ|عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

9|4866 نور حسن  |ح |صل| دين سيوط|عه |زر

898236 حمد |لق |لخ|بــــ عوض عبــــد|شه ج|ره سوه|تـــج

7o963| مريم محمود محمد محمد مزروع لمنصوره|ره |تـــج

|46258 حمد حسن|بــــ سيد |يه|حبــــيبــــتـــ  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|5oo4o ي مهدي عىلي| حمد خي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

857664 غبــــ يونس|محمود محمد ر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8o358o ي 
ي|حمد صل|مصطفى

ح تـــوئى ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

7727o2 لىح|لصو|لسيد |هيم حسن |بــــر| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

64o524 لنجدى بــــدوى|ن محمد |لرحمن رمض|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4463|5 ي عبــــد
حمد|للطيف |عمر مصطفى سكندريه|ل|ره |تـــج

234336 حمد|هلل ||حمد حمدن|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|8995 دى نصىح وليم تـــوفيق|ف علوم بــــنى سويف

2|6oo| شم عىل محمد|ء مصطفى ه|رس| هره|لق|بــــ |د|

2o22|  عبــــد 
ى
|لفتـــ|محمد دسوق

ى
ح دسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

235o98 ن|لدين عثــــم|د |لدين محمود ود|ء|مصطفى عل ن|بــــ حلو|د|

945o8 رص|حمد محمد عيد محمد ن| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

28669 حمد محمد|محمد خميس  ن|علوم حلو

59889 بــــ محمد|لتـــو|طه محمد عبــــد  ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

9|4|36 مد محمد  |زينبــــ محمد ح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

3||388 يد عىل|مريم محمد ز ى شمس|تـــج ره عي 

789|44 عيل محمد|سم|م محمد |سل| زيق|لزق|ره |تـــج

|39926 لرحمن|لعزيز عبــــد |ندى جميل عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

232449 لرحيم محمد|م عبــــد|س هش|ين| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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777784 ح|لفتـــ|لمجيد عبــــد |هلل عبــــد |م عبــــد |سل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8|5|o3 دير|بــــ|كر |سعد ش| رين|م ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

422929 هيم|بــــر|لنبــــى |هيم عبــــد|بــــر|حمد |جر |ه سكندريه|ل|بــــ |د|

253|62 لحفيظ عيد|ل عبــــد|حمد جم|ء |رس| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

257472 ل|لجم|هيم رجبــــ |بــــر|نجوى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

36oo|5 م عبــــده محمد سيد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4573|9 ى  ن|لسيد شعبــــ|لسيد محمد |نرمي  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

33828| يف  لسيد محمود طعيمتـــ|نور رسر ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

266735 يف محمد محمود|منه  هلل رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

327836 لفتـــوح محمد|بــــو|ل |سعيد جم |حقوق بــــنه

697934 لمطحنه|حمد |ن شحتـــه محمد حسن |يم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

335433 ي
حمد عقل|محمد وهبــــتـــ | دئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

68|657 حسن محمد حسن عىل عمر شعي  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

9o6583 عيل |سم|حمد |ن محمد |نور ج|حقوق سوه

769896 ف منصور |يه | حمد|رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|57o48 هيم|بــــر|حمد |لدين |ء بــــدر |رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4o7|34 لدويك|حمد فهيم محمد |ء |رس| سكندريه|ل|ره |تـــج

6o7343 بــــ|حمزه محمد دي| دين | تـــمريض طنط

72433 ي
وئى جد فوزى مهنى|م| في  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لفيوم|ئ 

|64895 نوبــــي|هيم محمد |بــــر|م مصطفى  لشر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

434946 ن|هلل رمض|مح يوسف عبــــد |ده س|غ ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

88942| حمد سيد |بــــوزيد |هر |ط سيوط|حقوق 

89o|2o ديه فوزى عجيبــــ بــــخيتـــ  |ش سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

782459 لمنعم|هيم حسن عبــــد|بــــر|عىل  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2|637o لسيد|لرحمن محمد مصطفى محمد |عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

44oo75 لمجيد|مد عبــــد|حمد ح|ء |شيم لشيخ|بــــ كفر |د|

79o66o رى|لسنبــــ|لسيد مصطفى |ن محمد |حن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8||283 مه طلبــــ|زي سل|زينبــــ حج ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى
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68354| وى|لقن|يمن محمد |دين |ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78||2o هيم|بــــر|در |لق|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|علوم 

9o3|64 دق |صفوتـــ خي  ص| رين|م ي صىح سوه
ج|معهد فنى

47|3o ف فوزى ك| |ند مل|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|5926 مي  حسيبــــ محمود|ل|هلل |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

7oo459 ى محمد| حمد طلعتـــ حسي  لمنصوره|طبــــ 

23247o حمد|ل عىل |حبــــيبــــه سمي  كم ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

83|3| حمد|لحميد جوده |لرحمن محسن عبــــد |عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

643228 ه صل ى |ح |ني  لسيد|مي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

4|5844 مل|هيم ك|بــــر|لدين سعد |ء |سهيله عل ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|76337 محمد سيد قرئى تـــوفيق ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

256|24 ره|د عم|ل ج|محمد كم |بــــ طنط|د|

5457o3 ضى مصطفى|حمد م|ضى |حمد م| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

7937o3 ى|بــــ |يه|مريم  بــــو بــــكر محمود حسي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

|78386 ى| هدير رض محمد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|8735 مي|لش|دل |هلل وليد ع|عبــــد حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

328979 حمد|م |لسل|ح سعيد عبــــد|عمرو صل |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2|3497 |ن|جفرى محمد عىل هوف| ل|ج ى شمس حقوق عي 

5o|398 هلل|حمد عبــــد|محمد عىل  لفيوم|لعلوم |ر |د

78|9o3 لحق|لسميع عبــــد |محمد عبــــد | ره رض|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

838o54 جي|ن ض|رس محمد رمض|ف دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

73386 شد موىس|رجبــــ يونس ر لفيوم|هندستـــ 

78o6|9 لسيد|لعظيم |يه محمد عبــــد | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

368369 ي
لرسول|زق عبــــد|لر|م عبــــد|عص| دئى ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

49|2o3 يمن محمود محمود حسن|ر |من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|55937 رضوى مصطفى تـــوفيق مرىس هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3848o ف |حبــــيبــــه  لدرديري|لسيد |حمد |رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|6o|2 وق محبــــ مرىسي عنتـــر رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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|28265 لرحمن محمد|ندى محمد عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

56o94 يف عويس سيد محمد رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

485o96 هيم مرزوق|بــــر|لسيد |دى محمد عىل |ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

228944 لحميد|ح عبــــد|محمد صل| ند ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

27|949 هلل|لسيد عبــــد|لسيد شبــــل |ريم  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

86|94o عىلي حسن عىلي حسن |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4|7959 وى|لطنط|هد |هد مج|مج| نور ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

72339 ى روبــــى|طمه عيد |ف مي  لفيوم|طبــــ 

678734 ه | هيم|بــــر|لسيد |لسيد محمد |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

429886 ن|محمد مسعد فرج مرج ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2798|3 فظ|لح|لمغيثــــ عبــــد|لمنعم عبــــد |طمه عبــــد|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

3729|7 لنحريرى|هيم |بــــر|جر شفيق |ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

256668 لديبــــ|سلوى مصطفى حسن  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

32|3|6 ى عىل محمد ى محمد حسي  حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o|777 ى ع| دل يوسف رسجيوس|وشي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

62749o هلل أحمد|م عبــــد|هلل عص|عبــــد ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

772o86 تـــه|نجيبــــ وليد نجيبــــ شح ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

292629 بــــو جندى|لمحسن |لد عبــــد|بــــكر خ ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

48o36 دى|له|لدين لطفى عبــــد|م |محمد حس لفيوم|عه |زر

675o34 حمد يحن  عوض|محمد  لمنصوره|ره |تـــج

6|9o69 لقصبــــى|لقصبــــى محمد |ق |أشو ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

367435 |لبــــ|تـــه عبــــد|د محمد شح|رش| رن
ى
ق شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

53772 حمد|لحميد |ل عبــــد |حمد جم| حقوق بــــنى سويف

254|23 لتـــريس|لسيد |س |ل عبــــ|محمد جم |طبــــ بــــنه

338783 سعد|نشوى نبــــيل هندى  |بــــ بــــنه|د|

493539 ي عبــــده
يوسف محمد محمد مصطفى لفيوم|لعلوم |ر |د

297oo4 حمد|لم |مه س|مل سل|ء ك|ول هره|لق|حقوق 

23|246 مد|ن محمود ح|محمد رمض هره|لق|ره |تـــج

6|6535 ى رمض|ي لدين|حمد بــــدر |لسيد |ن |سمي  ط|بــــ دمي|د|
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83|236 ي فرنسيس|دي مجدي |ش
لفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|4642 ندى عيس محمد عيس هره|لق|ر |ثــــ|

8229|2 حمد فهىمي عىلي|محمود  ي|بــــ |د|
|لمنى

5|6295 ل|لحبــــ|ن خميس محمد |ن رمض|إيم عه دمنهور|زر

3|9||2 ح|لفتـــ|ء حمدى محمود عبــــد|لزهر|طمه |ف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7|7|56 مر|لسيد ع|لحميد |دل عبــــد |لمه ع|س لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

33|986 ن|فوزي حسينى سليم| م رض|ريه |تـــربــــيتـــ بــــنه

67624o لموجود محمد عيد|يه سمي  عبــــد | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8|4|37 م سيد طه|طه عص ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

253787 وى|لشعر|هلل طه |ن عبــــد|يم| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|24668 د|لعزيز ج|لعزيز محمد عبــــد |كريم عبــــد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

|64388 ئى|ن شيخ|ل سليم|من بــــل|ي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

425558 لطوجى|حمد محمد يوسف |م |ريه سكندريه|ل|علوم 

2458o5 عىل محمود سعيد مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

5|7425 فع|در ر|لق|ئل سعد عبــــد |رحمه و بــــ دمنهور|د|

|44747 ندى مجدى وجدى عطيتـــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

269o5o د|لمقصود حم|لسيد عبــــد|ء |دع لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8o528 ف كم| |دين ىسر|هيم غبــــ|بــــر|ل عطيه |رسر |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

43o555 بــــ|لق شه|لخ|لسيد عبــــد |ن سعد |إيم |بــــ طنط|د|

42|278 ه محمد عمر محمد عمر عمي  |حقوق طنط

24o77o حمد سيد عتـــريس محمد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

64644 رحمه عىلي سيد محمد لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

478526 لح حميدتـــ|بــــوبــــكر ص|ر طلحتـــ |من سكندريه|ل|طبــــ 

4o|222 محمود| د عط|هر رش|محمد م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|24o69 لح مصطفى|حمد محمد ص| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

6338|9 ر|لنج|م |لسل|صبــــرى محمد عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

25282| د|بــــر حم|لد ص|ن خ|يم| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

823229 لحميد|لموجود عبــــد|ح عبــــد|حوريه نج سيوط|ره |تـــج

6o545 ه ع| حمد سيد|طف |مي  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

348664 هيم|بــــر|نور |لدين |د |د عم|زي |بــــنه| هندستـــ شبــــر
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246583 وى|لغربــــ|هر محمد |حمد ط| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

357823 مه زهدى حسن سعد|س|ء |سم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

898o7o ه محمد |لل|لرحمن عبــــد|محمد عبــــد م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

766697 دى محمود محمد|له|لرحمن محمود عبــــد |عبــــد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

4||62o ح عبــــيد|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|ء محمد |دع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3|3o69 لمنعم عبــــد ربــــه|ئى عبــــد|محمد ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

257489 هلل|لحميد عبــــد|عبــــد| سهيله عط ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

767332 دى حمد محمد حمد|ف ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

|2o66o هيم|بــــر|لسيد |لدين |ح |محمد صل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

642788 وز نبــــيل محمد  حمد|حمد |في  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

25|47| لمسدى|هيم |بــــر|دل |وليد ع لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

5427o7 ن مسعد حسن كريتـــ|يم| سيوط|بــــ |د|

697247 لسعيد|لجميل |م محمد |محمد عص لمنصوره|بــــ |د|

2623o3 مر ذىك|م ذىك ع|سم س|بــــ ى شمس| لسن عي 

2764o3 هيم حسن|بــــر|ن |هند محمد شعبــــ ى شمس|د| بــــ عي 

33799o يمن حنفى محمد|محمد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

5465|o د|لجو|هيم مصطفى عبــــد|بــــر|مصطفى  بــــ دمنهور|د|

439658 مريم محمد يحن  محمد عىل لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

25o|7o بــــ|لوه|طف عبــــد|ء ع|سلىم عل ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

2|5466 يه محبــــ محمد محمود| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6852o7 يف رزق عبــــد  بــــ محمد كسبــــتـــ|لوه|رسر لمنصوره|ره |تـــج

467|7 ن|حمد صبــــىح مصطفى عثــــم| ن|علوم حلو

26o964 ل|لع|لسيد عبــــد|طف |ن ع|يم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|3|422 حمد|حمد سيد |نس | ى شمس|د| بــــ عي 

45o6oo لرحمن محجوبــــ|بــــ حمدى محمد عبــــد |مه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8597o7 محمد سيد عىلي محمد  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

4|oo99 محمد عيد مصطفى عيسوى |ره طنط|تـــج

23o385 ن|ل سليم|دى لطفى كم|ف ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3|982o ى شلتـــوتـــ |ي لحميد|حمد عبــــد|سمي  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

676872 بــــتـــى|لتـــو|لسعيد محمد |حمد حمدى محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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68||o| لسعيد محمود تـــوفيق|حمد محمد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

46|42 |رم |لمك|بــــو|مه محمد |سهيله مصطفى سل
ل|لد

ن|ضتـــ حلو|علوم ري

434|6o ء محمد محمود سكر|ديتـــ عل|ن |علوم طنط

7o4|55 ى مأمون   م|حسي 
ى
مون|لدسوق |ره بــــنه|تـــج

6|9|85 ص|لقص|هبــــه عبــــده محمد فهيم  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

38972 حمد|لسيد محمد |حمد |لرحمن |عبــــد  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

523596 بــــ عىل|لوه|لرحمن عىل عبــــد |عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

542384 محمد| لعل|بــــو|مروه كرم  بــــ دمنهور|د|

3|6448 تـــ همىم|ء مني  فرح|رس| ى شمس حقوق عي 

25|969 فظ خليل|لح|هيم نبــــيل عبــــد|بــــر| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

865849 حمد محمد|ء سيد |صف دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

55867 نعمه محمد سيد محمود ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

429o74 هلل نصي |ن مفرح عبــــد|يم| |تـــربــــيتـــ طنط

858oo7 ي|عبــــد| ن رض|نوره
هلل مهنى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

62|o96 لعبــــد|حمد |هلل محمد عبــــده |عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

32|56 فع محمد|لش|كريم رفعتـــ محمد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8|5o6o ي|هلل مش|ن عبــــد|ء شعبــــ|عىلي
ضى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

782582 حمد مصطفى يوسف عىل محمد| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6||269 لدحليش|لغنى عبــــده |مصطفى عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

834222 ف |ر |عم نور لبــــيبــــ|رسر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

452|64 ي|ر
ن|د محمد مصطفى علو|عم| ئى ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

6|626o محمد محمد أبــــو عبــــيتـــ| رن ط|بــــ دمي|د|

685o35 ج  محمود محمد محمد|ن ن|نوره لمنصوره|نوعيتـــ 

332|58 ي محمد|جر محمد س|ه
مي عفيفى |بــــ بــــنه|د|

6783o5 لجليل عىل مصطفى|لد عبــــد |هلل خ|منه  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

46oo34 طف رجبــــ محمد موىس|ن ع|يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o|53 حمد|مد |طف ح|ء ع|رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5o7689 مد عىلي|لعزيز ح|سهيله عزتـــ عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

8322|8 لصغي |لعزيز |لصغي  عبــــد|خلود  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|
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752957 بــــر محمد|رص محمود ص|عمر ن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2658o3 لحكيم زيد|حمد عبــــد|لحكيم |عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

82||9o لشهيد|لي عبــــد|هي غ|مهجه ز ي|عه |زر
|لمنى

63oo68 ى|د محمد عبــــد |زي للطيف حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

642553 رص محجوبــــ محمد محجوبــــ|لن|محجوبــــ عبــــد مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o2|9| هيم|بــــر|طف محمد محمد |يه ع| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

627765 دريس|م |لسل|حمد عبــــد |ذ |مع زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

524|93 حمد|حمد محمد |هلل ممدوح |منتـــ  سكندريه|ل|ره |تـــج

|76o82 ع عىل مرىس|م رف|عمر هش رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

8|72o| ي
حمد عبــــده|لد |ء خ|ضى س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

8o8o|| هلل|رص عزيز عبــــد|لن|ء عبــــد|رس| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

33|52 ى محمد |سم| حمد|ء حسي  ى شمس|زر عه عي 

78o6o4 لسيد محمد محمد عبــــد ربــــه|محمود  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

84496 يف محمد عويس محمد رسر ج|بــــ سوه|د|

8|9998 ى سكندر|رص عزبــــ |ن| جورجي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

754644 ىسر|لغبــــ|لمطلبــــ |ده وجيتـــ محمد عبــــد |غ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

|327o9 لحق محمد|م عبــــد |فرحه حس ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

237646 هلل|ل رمزى ذىك عبــــد |ره كم|س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|42929 هيم|بــــر|رس |هيم ف|بــــر|لرحمن |عبــــد  ى شمس حقوق عي 

634|75 ى عثــــم| ن سعيد|حمد حسي  زيق|لزق|حقوق 

34397o لسيد محمود عبــــده|هيم |بــــر|ء |دع ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|63o46 حمد|لحميد خلف |طمه عبــــد |ف سيوط|ره |تـــج

44863 مل|لز|هلل مسعد عبــــود طه |منه  ه ى نوعيتـــ جي 

26o737 ن|مه محمد رضو|س|ندى  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

639|87 هيم|بــــر|لسيد |ح مصطفى |صل زيق|لزق|حقوق 

62o547 ج |د خف|محمود محمد مديح مر زيق|لزق|عه |زر

8595o8 لبــــديع محمد|محمد مجدي عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9|o6|3 بــــر |لكريم ج|د |رف ج|محمد ع ج|طبــــ سوه

5|2669 لم|هيم س|بــــر|كريم عبــــده فتـــىح  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

856476 بــــر جرجس|جد رزق ج|م ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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825758 حمد عبــــده محمود|عبــــي   |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8o|566 ء محمود فتـــىحي محمد|سم| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

||972o لعزيز|لدين عبــــد |م |حمد عص|وعد  ى شمس حقوق عي 

825|44 حمد|د حسن |محمود حد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|64|69 دل زينهم عىلي|م ع|سل| ن|تـــربــــيتـــ حلو

8o2266 كريم ممدوح عىلي حسن ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

499655 هلل|بــــ |جورج فكرى ج| رين|م ره دمنهور|تـــج

287853 بــــو ليفه|ء شبــــل قنديل |رس| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

83|776 ي 
ى
ي عبــــد|بــــر|دسوق

ى
لمنعم|هيم دسوق دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

257594 ذلي|لش|لمنعم |محمود مجدى محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o6746 ز محمد|كريم محمود بــــ لمنصوره|هندستـــ 

25|297 ر|لم بــــربــــ|ن محمد س|مصطفى سليم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

83|798 بــــر محمد|حمد ص|محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8oo||9 ى وجدي وليم ري|ك ض|رولي  ي|علوم 
|لمنى

2378o| مريم لمع صليبــــ فرج هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

445|9 ن|محمد محمد رمض| هويد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

6|277  عىل عبــــد |
ى
لجليل|يمن شوق حقوق بــــنى سويف

78o362 لحليم عىل|رق محمد عبــــد|ط| نور زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

354997 مد|حمد ح|ء فوزي |سم| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4o428| ى| ى محمود حسي  حمد محمود حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|3oo| تـــ|حمد فرح|لعظيم |حمد عبــــد |نجمه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|5|25o ى |ي حمد محمد سعودى|سمي  ن|بــــ حلو|د|

6o5o53 ه سعد حمدى سعد سعيد ني  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

89o|58 ى جم ن |ل مصبــــح رسح|نيفي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

345786 هلل|ل حرز|حمد سيد جل| |تـــربــــيتـــ بــــنه

774|93 هلل عوض|هلل محمد عبــــد |عبــــد  ى شمس حقوق عي 

783867 ل|لعزيز شو|حمد مصطفى عبــــد| |لي|د زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

649|43 ر|لنج|م محمد عىل محمد |نس| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

2|4537 لحميد محمود|لحميد محمود عبــــد|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

862334 هر|لظ|بــــر محمد عبــــد|جر ص|ه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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6o6282 بــــوزهره|هيم محمد |بــــر|هيم |بــــر|مصطفى  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4427o4 يه|م رأفتـــ حسن محمد حلف|له| لشيخ|ره كفر |تـــج

35o455 لسيد|در |لق|لرحمن سعيد عبــــد|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

476||3 هيم|بــــر|عيل |سم|لسيد محمد |بــــ |هيتـــ|م سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7554|7 عيل|سم|لعزيز عطيه |جر عبــــد |ه عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

364749 هيم عزبــــ|بــــر|يتـــ محمد | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|7549 در حسن|لق|هيم حسن عبــــد|رحمه إبــــر سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|3|254 عىل| طف زكري|حمد ع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9|o447 ه |لل|حمد محمود عبــــد|محمود  ج|تـــربــــيتـــ سوه

7|2379 لحليم حسن|زى عبــــد |زى حج|محمد حج لمنصوره|حقوق 

492685 لخول|ن |نور رمض|ن محمد |مرو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

753937 تـــ|لشح|ء محمد محمد |حسن عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

266777 هلل سليم|عبــــد| تـــغريد زكري ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

525744 محمد نبــــيل محمد حنفى يونس لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

78o443 وز عبــــد  حمد محمد عىل|لحميد |في  زيق|لزق|حقوق 

359376 ى|دى خلف بــــش|ريو ن|م ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

635379 لسيد|عىل بــــكر بــــكر | دين ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6|6|44  فلفله|محمد عىل 
ى
لدسوق ط|هندستـــ دمي

69oo78 حمد عىل|لسيد محمد |فوزيه  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

87o73o ي محمود عبــــد|عبــــد
ل محمود|لع|لمغنى ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o3667 لقليبــــى|لسيد |محمد محمد | رض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

36223| ر|لغف|حمد محمد عبــــد|م |حمد هش| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

452o9 متـــ محمود|سل| حمد رض| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7573o| هيم|بــــر|لعظيم |مه عبــــد |س|ء |لزهر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

639669 سحر محمود مصطفى محمد محمد ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

798o7 ل|لع|لرؤوف حسن عىل عبــــد |حسن عبــــد  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

8|3966 س محمد|حمد محمد عبــــ| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

|2648o مل|لحميد ك|يمن عبــــد |ء |جيد ى شمس|تـــج ره عي 

48353o ى هديه|حمد |يمن |ن |رو مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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68o83 لمول مرىسي|ء معوض عبــــد|ول لفيوم |تـــمريض 

5|3439 محمد سعيد حسن محمود بــــدر عه دمنهور|زر

58559 لرحمن عىل|حمد عبــــد |ء |شيم ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

445287 ى|هلل حموده ش|محمد حموده عبــــد  هي  ي|بــــ |د|
|لمنى

44486 لغنى|لمجيد عبــــ|هيم محمود عبــــد |بــــر| |ضح هره|لق|ره |تـــج

885258 حمد |حمد محمد |ء |دع سيوط|بــــ |د|

26o537 لسيد شعي |تـــ |ن فرح|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|57639 ف |رحمه  لسيد عىل|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

54o4o| ى ج|ج ر صموئيل|بــــر مق|كلي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|67657 لحفيظ|لدين محمد عبــــد |ج |ندى رس ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|734o بــــوحمده|م عىل محمود |ن حس|مرو هره|لق|صيدله 

|4o738 ح|لفتـــ|طف محمد عبــــد |مصطفى ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

636285 للطيف|هيم عبــــد|بــــر|حمد فتـــىح | |ره بــــنه|تـــج

5|34o4 يف|لرحمن بــــهنس |كريم عيد عبــــد لشر لشيخ|عه كفر |زر

63o968 ل|هيم غ|بــــر|دى |لن|جميله  زيق|لزق|بــــ |د|

36477 عىل عنتـــر عىل محمد ن|بــــ حلو|د|

765o62 رق محمد محمد حسن|ء ط|ل| صيدلتـــ بــــورسعيد

279834 لسيد محمد|لسيد |ن |يم| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

226658 يف ف|سل| هلل|روق عبــــد|م رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

54787 لحميد|در عبــــد |لق|يتـــ محمد عبــــد | طبــــ بــــنى سويف

839757 ي عبــــد|لبــــ|لطيبــــ عبــــد|
در|لق|سط مرتـــضى دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

4|2626 هلل مصطفى محمود محمد محمود|منتـــ  |بــــ طنط|د|

35o557 يع موىس|يتـــ موىس ط| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

27o966 لسيد حسن سعيد|يمن محمد |ء |سم| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

35|584 زى|لعليم حج|محمود معروف عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

76o728 مد|هلل ح|جر سعيد عوض |ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

77|734 ي|لسيد |حمد |ل |س
لسيد مصطفى زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

4|995| ن يوسف|د حسن عىلي مهر|زي لشيخ|ره كفر |تـــج

858446 لحميد|بــــر عبــــد|زينبــــ صبــــره ج ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

756585 مد|لطفى ح| هبــــه رض |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس
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228544 ى عبــــد|بــــو|رضوى  ح مسعد|لفتـــ|ليمي  هره|لق|ره |تـــج

5|5564 حمد درويش|حمد محمود |ره |س بــــ دمنهور|د|

233o23 ن|هلل مدحتـــ محمود عىلي سلم|منه  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

8773o7 ى|لع|ن سيد عبــــد|يم| ل حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

478o89 م|لسيد بــــهر|فظ |لح|لد عبــــد |منى خ سكندريه|ل|علوم 

457o72 يد|فظ ق|لح|لسيد عبــــد|فظ |لسيد ح| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

865235 ل|لمحسن جل|محسن محمد عبــــد سيوط|عه |زر

87o394 هيم|بــــر|لبــــدري |هدي محمد  ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5357o6 حمد|لحكيم حنفى محمود محمد |عبــــد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

338o76 لق|لخ|لعظيم عبــــد|رق عبــــد|حمد ط| |طبــــ بــــنه

452752 لغريبــــ محمد محمد|طف محمد |ع ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4|59|o ضى|هيم محمد م|بــــر|يدى مسعد |ه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8494o حمد|لرحمن وجيه محمد سيد|عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5|83o4 لشيخ عمر|هيم عىلي |بــــر|ر عىل |من سكندريه|ل|طبــــ 

68|636 حمد محمد عبــــده حسن جبــــريل| لمنصوره|ره |تـــج

267679 حمد|هلل محمد سيد |لدين يشى عبــــد|مجد  |حقوق بــــنه

676454 لحوتـــى|هيم |بــــر|لمندوه |ن رزق |نوريه لمنصوره|بــــ |د|

89244o مد |محمد سيد محمد ح |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

78o262 وى|لشبــــر|حمد محمد |عىل بــــشي   زيق|لزق|هندستـــ 

78o743 هيم مصطفى|بــــر|لسيد |ن عزتـــ |نوره زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

782446 هيم موىس سليم|بــــر|هيم |بــــر|لسيد | زيق|لزق|نوعيتـــ 

57244 روق محمد محمد|يه ف| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

23|828 لصمد|د عبــــد|حمد فؤ|لرحمن |عبــــد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|576o بــــوذكرى|حمد محمد |تـــ |بــــ شح|رح بــــ دمنهور|د|

26389o ر|لنج|تـــ مصليىح |لشح|رق |بــــ ط|رح |تـــربــــيتـــ بــــنه

4o3658 هلل|د عبــــد |حمد سعيد فؤ|لرحمن عمرو |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

499587 ي|آيتـــ رمض ي محمد يحن  ن يحن  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

44o46o هلل|جر محمود فتـــىح محمود عبــــد|ه لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|6|8oo محمود مصطفى محمود يوسف ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ
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362532 |لسيد ج|ميل عبــــد|رينيه 
ى
ق د مشر رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|

مس|تـــجمع خ

3|857o حمد محمد|سلىم وهبــــه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6794o5 زى|هيم محمود حج|بــــر|لحسينى |محمود  لمنصوره|حقوق 

8|9869 دق|مريم وسيم جوزيف ص ي|عه |زر
|لمنى

428938 تـــ|لسيد محمد بــــرك|ء |ل| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7836|5 حمد|للطيف |رص عبــــد |م ن|سل| زيق|لزق|ره |تـــج

5oo755 عيل|سم|لسيد مرىس طه |ن |نوره |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8oo253 ف حس|ء |ل| هيم|بــــر|لدين |م |رسر ن|سو|بــــ |د|

25|7o8 زق محمد فتـــوح دحروج|لر|هلل عبــــد|عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

62|7|o بــــوزيد|لمتـــول |رق |زينبــــ ط ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

64576| لخول|لسميع |حمد محمد عبــــد | |هندستـــ طنط

867373 حمد محمد|د حمدي |زي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

54oo35 ر|وى عم|لقن|لرحيم |ده عبــــد |حمد حم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|35o34 لس وجيه يوسف  هيم|بــــر|كي  ى شمس|تـــج ره عي 

44236o حمد|د |حمد مر|د |حمد مر| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2|6772 ى|ندى طه  حمد محمد حسي  ى شمس حقوق عي 

494484 ر|لحج|ن سعد حسن محمد |سليم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2395o9 ى عىل|  حسي 
ه حسن مصطفى مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

64o9o8 ى|هيم |بــــر|عمرو  لسيد محمد حسي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

83597  محمد|لبــــ|لد عبــــد|هلل خ|منتـــ
ى
ق لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

252494 جربــــ|ل|لنبــــى |ن عبــــد|ده سليم|مي تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

283583 هلل وهبــــه شنوده|فتـــح | بــــول ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6|o3|8 ئى|لفخر|ن |بــــسمتـــ محمد رمض ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

24o479 وق محمد سيد حسن رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|65o7 ى رمض|هلل |منتـــ  ن مظلوم|من حسي  هره|لق|هندستـــ 

487|4o لنعيم|شد عبــــد |لنعيم ر|عىل عبــــد  بــــ دمنهور|د|

25524o ف محمد عبــــد|سهيله   يوسف|لبــــ|رسر
ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

353||| حمد|هيم مسعد |بــــر|يوسف  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د
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435838 بــــ|بــــ خط|نبــــيل خط| رن لشيخ|علوم كفر 

242|7o ى محمد فؤ|ي فظ|د ح|سمي  هره|لق|ره |تـــج

76|63o يف  ف محمد س|رسر لم|رسر عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

4624|7 ميه محمد موىس بــــرل|س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

9|2257 ر محمد مصطفى محمد |من ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

77|5o| هيم|بــــر|تـــتـــ منصور |ء محمد شح|ل| زيق|لزق|بــــ |د|

235962 ن سيد محمد عىل حسن|نوره هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

4o9543 بــــر محمد مبــــروك عـوض|أحمد ص لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

257957 وى|لص|ن |مصطفى محمود عثــــم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

84964| ي عبــــد|من
لىحي سليم|ر مصطفى سيوط|طبــــ 

779997 م ربــــيع يونس محجوبــــ زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

2|5o5| لسيد|حمد محمد |لد |حمد خ| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|33973 حمد سيد|حمد |هلل |عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8894|| عيل |سم|حمد |بــــر |مي  ص| سيوط|حقوق 

6|5547 ر بــــلبــــول|ر مختـــ|حمد مختـــ| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|42435 حمد حسن سيد|ن |رو عه مشتـــهر|زر

46736 ن محمود فرج|محمود رمض ى شمس|زر عه عي 

833824 ء محمد بــــدوي متـــولي|شيم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

752985 ئى نرص|م كيل|لسل|بــــ عبــــد |يه|محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

8o59o8 ى محمد محمود|مريم  لحسي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

95269 يف ط ى عبــــ|رسر س|رق حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

22627| ر|لنج|د عوض |حمد فؤ|يوسف  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

82o|44 عيل|سم|عيل محمد |سم|ء |لشيم| ي|بــــ |د|
|لمنى

463o6o ن محمد فتـــىحي محمد شتـــله|رو تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

75737| تـــ|لعزيز محمد بــــرك|تـــ عبــــد |د بــــرك|نه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

784999 هيم يوسف|بــــر|سهيله محمد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|73396 حمد عزتـــ|س محمود |روق عبــــ|ف لمنصوره|حقوق 

37392o ن محمد|يمن سليم|م |هش دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف
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642529 لسيد محمد|حمد محمد | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

76|439 حمد محمد عطيه|ر |عم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

88o867 روفيم |صموئيل فوزى جرجس ص سيوط|تـــربــــيتـــ 

52729| |فيبــــى فرج زىك فرج حن بــــ دمنهور|د|

9|7884 حمد حسن محمد |لبــــ |بــــوط|وليد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

358283 م سيد بــــخيتـــ|تـــفى هش |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

899449 ى |حمد |رص |ن حمد حسي  ج|ضتـــ سوه|علوم ري

86432 رى|لبــــ|لرحمن عبــــد|نوره فتـــىح عبــــد لفيوم|ر |ثــــ|

623339 ء وفدى جمعه محرم|آل لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

33322o مل مجدى محمد محمود مسلم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

343386 لليثــــي|مي |لحميد تـــه|نفيستـــ عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

5o6o|o ئى جريس ليون|مرقس روم سكندريه|ل|علوم 

783o43 ه محمد عبــــد | حمد محمد|ىط |لع|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

8846o ى|محمد ن رص سعيد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4362|7 لحويف|محمد محمود محمد عىلي حسن  لشيخ|عه كفر |زر

|533|3 ن رجبــــ حسن عىل|يم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

839634 حمد سيد يسن|محمد سيد  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6o5968 محمد أبــــو بــــكر محمد حسن لمنصوره|حقوق 

8672o بــــ|لتـــو|لعزيز عبــــد |م فكرى عبــــد |حس ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

|58|46 م|لسل|د محمد عبــــد |لبــــنى فؤ ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

87765 لغنى معوض|حمد رجبــــ عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

37o7| ى محمد ي حسي 
محمد مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

359366 لمسيح|د عطيه عوض عبــــد|دى ميل|ف |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8436o لعليم|ء يىح عمر عبــــد |ول لمنصوره|حقوق 

|27268 ن شبــــل|مه رمض|س|سلىم  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

68o899 لمتـــولي|عيل |سم|لدين |زم عز |ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

894oo8 ي |لن|محمد عبــــد
رص محمد عطيفى هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

759427 ى محمد|ء |رس| لسيد حسي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

6o786| م|حمد مصطفى بــــره|ن |يم| |نوعيتـــ طنط

59|2| فظ|هلل ح|طه محمد عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|
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7592|o د|د ج|هيم فؤ|بــــر|لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

47o98 ن|بــــ سعد عىلي عثــــم|رح هره|لق|بــــ |د|

263693 حمد|لسيد |حمد صبــــىح |مريم  |تـــربــــيتـــ بــــنه

7|6|o2 لق|لخ|حمد عبــــد |لعزيز سيد  |ء عبــــد |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|4o|9 لسعدئى|لحسينى |حمد |ء |رس| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|55599 لحليم|هلل عبــــد |ن عبــــد |ندى رمض ى شمس حقوق عي 

689o6o د حسن نيل حسن|حمد محمد نه| لمنصوره|هندستـــ 

265598 ل|لنبــــى غز|ن عبــــد|محمود سليم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

228825 لعزيز|ن عبــــد|لدين سليم|م |ء حس|عىلي هره|لق|بــــ |د|

759868 هلل|حمد حسن عبــــد |سهيله  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5|3995 ل|ن هل|لح محمد رمض|ء ص|ول ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

898|| ي|ر
ي|لغنى |يىح عبــــد | ئى

|بــــو دئى وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

83237o دي|له|يه محمد محمد عبــــد| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6379|4 د|لرحمن مر|حمد عبــــد |رق محمد |محمد ط لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

822849 هلل|د عبــــد|لجو|حمد سعد عبــــد| ي|طبــــ 
|لمنى

527823 وى|لهلبــــ|هيم مصطفى |بــــر|حبــــيبــــه  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4o4554 ده عىل|تـــه حم|ده شح|محمود حم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o93o لنبــــى|لحميد عبــــد|ح عبــــد|هدير صل |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

42573| تـــن عمرو مرىس محمد|ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

34522| بــــ|حمد حج|هيم |بــــر|حمد | ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

693|o  عبــــد |ء عبــــد |رس|
ى
للطيف|لحكيم شوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لفيوم|ئ 

4o4636 هيم|بــــر|لرسول |لد عبــــد|م خ|سل| سكندريه|ل|بــــ |د|

344||2 لسيد|م |لسل|ميتـــ محمد عبــــد|س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

24698| لسيد درويش|لد |محمد خ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

552o2 هلل|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد|محمود  بــــ بــــنى سويف|د|

698233 ى|حمد مصطفى عبــــده |ن |نوره لعشر ط|ر دمي|ثــــ|

62o265  ضي|م ربــــيع |سمي  عص
ى
م|لدسوق ي صىح ري

ضه بــــور سعيد|معهد فنى

838683 ي سيد محمد|ف
طمه مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23345| ى ح|ي ن|لحكيم حس|زم عبــــد|سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|53|4| صبــــيح خليل صبــــيح سليم ى شمس|زر عه عي 
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285o33 ى ئيل|د ميخ|ثــــروتـــ مر| مي  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

36o929 هلل نعيم حسن|عبــــد| دين |حقوق بــــنه

254329 لنرص|بــــو|ل |ح كم|نور صل|جر |ه ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

237262 جح خله موىس|ن| دون|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

45||74 حمد|ح محمد |لفتـــ|فتـــ عبــــد |لرحمن ر|عبــــد |هندستـــ طنط

23|9|o هيم محمود محمد|بــــر|ر |عم هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

34752o حمد محمد حسنى دعبــــس|هيم |بــــر| |ره بــــنه|تـــج

439436 تـــى|للو|شم عىل |آيه مجدى ه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

777445 تـــ|لشح|يمن نعيم |نسمه  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|44937 ي محمود عىلي
ندى مصطفى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

456482 حمد متـــول مرىس|بــــ |يه|ر |نه| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

477|56 ئى محمد عىل|حمد ه|حمد محمد | |ره طنط|تـــج

7o7846 ي
هلل حسن|ء محمد محمد عبــــد |ضى ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |

سبــــتـــ منصورتـــ|مح

75879o سط|لبــــ|ء محمد عبــــد |محمد ول لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

3283o| ورى|لرحمن فتـــىح محمد حلىم مغ|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

283249 لجندى|عيل محمود |سم|كرم رفعتـــ | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

828982 ه عبــــد| ي|تـــي عبــــد|ح زن|لفتـــ|مي 
لغنى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o4o65 لسيد عىل|محمد سمي  يوسف  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|4536 ى|يمن محمد |عمر  مي  هره|لق|هندستـــ 

894554 حمد عىل |ر |لغف|ن عبــــد|شعبــــ ي صىح 
سيوط|معهد فنى

2872o3 |ش|لبــــ|س |محمد سعيد عبــــ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

28o73o ف عىل |حمزه  عيل صبــــري|سم|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

42586o بــــ|تـــه خط|حمد شح|لمنعم |سهيله عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

33883 للطيف|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |د |ء عم|شيم هره|لق|بــــ |د|

854979 ل محمد محمد|محمد جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

9o9642 لدين عيد  |جح نور |عىل ر ج|حقوق سوه

4o6|24 مل|ل ك|لمتـــع|ء محمود عبــــد |رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o|656 وى|ن  شه|لد سليم|خ| ند سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 
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6857|7  |لمو|لد محمد |خلود خ
ى
ز|لبــــ|ق لمنصوره|بــــ |د|

54495 ف  لدين سيد|عمرو محمد رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

284597 ى محمد|هدير  ف حسي  رسر ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

277277 لفى|ل|محمد تـــوفيق عوض حسن  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

879547 ن |شم عثــــم|ئى ه|ذ ه|مع سيوط|بــــ |د|

3723o3 حمد|لحميد |حمد حمدينو عبــــد| |حقوق بــــنه

525o7o ونيك سكندر فيلبــــس|متـــ |س| |في  |بــــ طنط|د|

835539 بــــ سعيد|حمد دي|ئل |و ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

756o64 لسيد مهدى محمد|ره |س لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

55o39 د ممدوح مصطفى مؤمن|جه ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

44|883 بــــو سعده|لغنى محمد |هيم عبــــد |بــــر|هبــــه  لشيخ|تـــمريض كفر 

44542o ن|سميه محمد عمر محمد  عمر سليم سكندريه|ل|هندستـــ 

5o8583 لمقصودعروس|محمد فهىم محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|842| هلل|بــــر عبــــد|ن محمد ج|حن هره|لق|ر |ثــــ|

855|54 |صموئيل حن| حن| رين|م ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

53452o محمد محمد حسن غزى| يحن  زكري عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4||o49 ح حسن زهره|لفتـــ|ذكيتـــ ربــــيع عبــــد |ره طنط|تـــج

244|8 ء صبــــري خلف محمود|سم| هره|لق|بــــ |د|

62638 ي|ر
ى| ئى سيد طه حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

2|6288 هلل |فظ حسن عبــــد |ئى ح|زن ه|م ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

498776 ى بــــدر|بــــو|سمر محمود سعد  لعني  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

23972o لسيد|ن |ن مصطفى شعبــــ|يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|o|5o حمد فهد مصطفى محمود | ج|صيدلتـــ سوه

435475 لجندى|حمد |حمد سعد |ح |صبــــ لشيخ|عه كفر |زر

769685 ى سليم|ر لم|ن س|شد حسي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

235743 ف كم|يه | لدين حسن|ل |رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

96653 ى زكري|رضوه  ى| |مي  مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

773494 ن محمد مهنى محمد مؤمن|ن شعبــــ|نوره ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 
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27o4|8 لشيخ|لصفىط |بــــ فهىم |يه|مهند  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

78o265 هيم|فع محمد إبــــر|لش|عمرو  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

7o3|68 هيم محمد|بــــر|هيم محمد |بــــر|ندى  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6||267 وى|لنبــــر|ن |محمود حمدى رمض ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

87653 حمد ضيف|زينبــــ سيد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o9452 حمد |ئشه يشى فوزى |ع ج|طبــــ بــــيطرى سوه

7588o| هيم|بــــر|لحميد |لد عبــــد |يوسف خ عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

48|784 هلل|حمد محمد خلف |حمد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

253668 هر عطيه فليفل|لظ|محمد عبــــد كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

34|784 لرحمن محمد بــــسيوئى|ر مجدي عبــــد|من ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|38352 حمد|عمر محمد نرص  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9||o95 حمد |لرحيم |م عبــــد|كر|ره |س ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4498|3 بــــتـــ|حمد محمد لطفى غر|لرحمن |عبــــد |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

885432 مل |لرحيم ك|ر محمد عبــــد|مي سيوط|عه |زر

|548o2 ئ  محمد|حمد رج|يدى |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

36966o ن|لقط|حمد |تـــ رزق محمد |روض |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|59572 ده محمد فتـــىح مرىس|مي ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

7o557o  عبــــد |م |محمد هش
ى
بــــ|لوه|لدسوق لمنصوره|علوم 

695984 شقر|ل|ن محمد |هر شعبــــ|حمد م| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

426295 قتـــ عص ى عىل حسن|أرسر م حسي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|64334 مر|م حربــــي ع|حمد حس| هره|لق|بــــ |د|

332|9o عيل|سم|حمد |بــــر |لج|لحميد عبــــد|م عبــــد|هش |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|696o| لسيد|لحميد |لسيد عبــــد |مي  | ى شمس حقوق عي 

|75583 ع مرىس|ن رف|روضتـــ رمض حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

767846 ه محمد مصطفى عبــــد لمعىط|ني  لعريش|علوم 

839523 لسيد|كريم محمد حسن  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

8o7663 بــــ|لوه|ن عبــــد|حمد سليم|قمر  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

333o58 تـــ|هيم شح|بــــر|محمود فتـــىح  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

5o924o لعزيز مطر|ن عبــــد|محمد وحيد سليم تـــربــــيتـــ دمنهور
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54oo4o ن شنوده|هلل سمع|د |ن ج|جون سمع دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

75o957 حمد محمد فتـــىح|محمد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

25o|o2 ف|ء رجبــــ شعبــــ|رس| ن عىل رسر تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

544|5 حمد|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

33o|3o لخي |بــــو|ء يسن محمد يسن |ل| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

228323 ل حفنى عيس|جر جم|ه سيوط|عه |زر

5||673 موس|هلل ن|هيم عىل عبــــد |عىل إبــــر ره دمنهور|تـــج

3495o كريم حسنى حلىم يسن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

489826 حمد محمد|لمنعم |لرحمن عبــــد|ء عبــــد |رس| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

898|6| هلل محمد عىل محمد  |عبــــد ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

3|5793 ى حسن |ي هيم عفيفى|بــــر|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

437295 شور|ر محمد ع|لستـــ|أميمه رفيق عبــــد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

7|7o8o حمد محمود|لسيد |محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

26|534 ر زعي |لستـــ|لسيد عبــــد|محمد  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

8|o54o لعظيم|ل عبــــد|حمد سهري جل| ره بــــنى سويف|تـــج

697379 ن|لسيد بــــدر|مصطفى حىح   لمنصوره|طبــــ 

338299 ن|لغنى سلم|لسيد عبــــد|ن |ء رمض|رس| |ره بــــنه|تـــج

776543 لمجيد محمود|ل عبــــد |بــــ جم|هيتـــ|م لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

77|39| لحميد|د عبــــد |ح عو|لفتـــ|نىح  عبــــد | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

7|5772 ى | عيل بــــدوي|سم|مل حسي  لمنصوره|حقوق 

272435 دى|بــــوش|حمد |هيم |بــــر|يمن |هيم |بــــر| قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

324968 لس مجدى  ميل وديع|كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

84542 ر محمد|لستـــ|حمد عبــــد |نسمه  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

897454 لحليم |شد عبــــد|ر ر|ء فر|عل ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

773974 هيم|بــــر|يرينى جرجس سعد | ى شمس|د| بــــ عي 

8|29o7 س|رس محمد عبــــ|هند ي ي|بــــ |د|
|لمنى

2|834| هيم عىل|بــــر|لم |طمه س|ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

528642 شف|لحليم ك|محمد محمد عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

522|55 ن|حمد عثــــم|ذكرى عىلي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر
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2736o5 ع موىس|ن محمد رف|حن دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

229559 لح|ن محمد ص|جر عدن|ه ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4934o لحميد محمد|حمد محمد عبــــد | ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

48|644 ى|محمد ه  محمد عىل حسي 
ئى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

633649 محمد نبــــيل بــــخيتـــ عطوه زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

344o54 م|لمعىط تـــه|لسيد عبــــد|محمد  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

79554 |لنج|بــــو | |ن عيد محمد رض|نور ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

237254 ى عبــــد فظ|لحميد ح|فرح حسي  هره|لق|حقوق 

226853 محمد محمود محمد جبــــر سعده ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|7292 يمن محمد محمد عفيفى|عمر  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

792693 لرحمن محمد فوزى فهىم محمد|عبــــد عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

875368  عبــــد|محمد س
ى
بــــ |لوه|مح شوق سيوط|حقوق 

8||264 هيم محمد|بــــر|طف |محمود ع لمنصوره|حقوق 

526o9 شم|ن ه|سلىم سعيد عثــــم ي سويف
هندستـــ بــــنى

8o6679 ى |ي ن|هيم سليم|بــــر|عيل |سم|سمي  ي|تـــمريض 
| لمنى

6o258 ن|لملك سليم|س عبــــد |تـــرين غط|ك علوم بــــنى سويف

822844 ف |حمد | ل|حمد جل|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

22767o م عىل محمد|ندى س ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

53572o ه يوسف|لل|بــــتـــ عىل عبــــد |مهند ثــــ ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

3649o5 لحليم|محمود محمد فتـــىح عبــــد تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

5|68o8 ء بــــسيوئى محمد فتـــىح بــــسيوئى|ل| |علوم بــــنه

432463 هيم|بــــر|حمد |فطيمه محمد  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

7o6848 لحنفى|حمد |ء محمد محمد |هن لمنصوره|بــــ |د|

893o62 هلل محمد فرغىل  |س عبــــد|ين| سيوط|تـــربــــيتـــ 

357|92 هلل|محمد عبــــد| هينور رض|م |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

857443 حمد محمد|حمد طه | ي|بــــ |د|
|لمنى

63969| مروه فتـــىح محمود مبــــروك ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

69|5o هيم|بــــر|ج سعيد |سلوى حج لفيوم |تـــمريض 

8598|| ي رمض
ى
ي حلىمي|شوق

ى
ن شوق ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

| |لمنى
لجديدتـــ
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84o2| شد عىل|محمد مسعد ر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

68474| هيم شبــــكتـــ|بــــر|نم محمد محمد |ه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

64|657 مد سليم|سعد ح|حمد | زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

5445|5 خ|لطبــــ|حمد |ء سمي  محمود |ل| سكندريه|ل|حقوق 

484545 حمد محمود شلبــــى|رس محمود |هلل ي|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

4o4823 م محمد|لسل|لسيد عبــــد |بــــر |حمد ص| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2275|o لد صبــــرى محمد|يوسف خ  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

5o7758 ه عزتـــ عىلي عبــــد | ل عىل|لع|مي  سكندريه|ل|عه |زر

83627 حمد|عيل |سم|لنبــــى |حمد عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

8335| لد سيد عبــــود|رتـــ خ|س ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

85o549 ل محمد مسعد|تـــيسي  جم لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

|58|2 ى ط مي  حمد رشدى|رق |جي  هره|لق|بــــ |د|

254o8| ز|لمع|لمقصود |محمود يحن  عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

868o97 وي|دي محمد بــــسط|ء بــــغد|ول تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

9o6o26 حمد |رف |مصطفى محمود ع ج|طبــــ سوه

639395 دى|لص|لحميد صفوتـــ |ء عبــــد |لشيم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

48|5|6 هيم|بــــر|لد محمود محمد |عمر خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45|5o6 لقليوبــــى|ء محمد محمد صبــــره |عل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

34|2|5  صقر|لبــــ|هلل محمد محمد فهىم عبــــد|عبــــد
ى
ق زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

22o92o ح محمد|تـــفى محمود صل ن|فنون جميله فنون حلو

|4o53o ي عبــــد |ه
لبــــليدى|ح محمد |لفتـــ|جر مصطفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

78829o  عبــــد 
ى
لمجيد|لحميد عبــــد|محمود شوق عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8992o7 ح عطيه عىل حسن |سم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|26435 يف نجيبــــ |عبــــد  لسيد|لرحمن رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

2359o5 لسيد|مه |ل مصطفى سل|من ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

26o7|7 ى|لمنعم |هر عبــــد|ر م|من لمقيى ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4422o8 ن|ن حسن يوسف زيد|ن عمرو زيد|زيد لشيخ|تـــمريض كفر 

262385 ح عىل|لفتـــ|حمد عبــــد|محمود  |بــــ بــــنه|د|

|535o2 مروه حمدى مفضل بــــكر ن|بــــ حلو|د|
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45|629 محمد أحمد محمد محمد طه سكندريه|ل|حقوق 

649o3o بــــ|لوه|مل منصور مصطفى عبــــد| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

75o45 ه سيد عبــــد  لكريم|لفضيل عبــــد |سمي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6726| لحفيظ|عيل حسن عبــــد|سم|يمن |يمنى  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o77|8 لسيد عىل|لسعيد |ره محمود |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|7643 ف عوض |محمد  لفيوم|رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

27o|25 ق|مه محمد |س|حمد | وى|لشر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

52|568 ن منصور قنديل|يه رمض| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

54|798 وى|لشن|ح |لفتـــ|مل عبــــد |حمد رأفتـــ ك| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

867|84 لعليم|لعليم ربــــيع عبــــد|ريم عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

685944  |منى نج
ى
د|لحد|ئى |لورد|ح شوق لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

7o867o لمتـــول جمعه|ن محمود |يم| لمنصوره|بــــ |د|

777485 بــــ محمد عىل|ء محمود دي|عل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

266o6| ن|ن مبــــروك رمض|محمد رمض |ره بــــنه|تـــج

5257|3 ي أبــــو و|م
لي عفيفى|زن محمد عفيفى ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

4|65|4 محمد حسن محمد حسن غبــــيش لشيخ|بــــ كفر |د|

784396 هيم عبــــده |بــــر|لدين |ل |ء محمد جل|ول
هلل|عط

لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

8|7779 م|لسل|ن خلف محمود عبــــد|يم| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

83685| ق|سح|ه محمد |لل|حمد عبــــد| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|729o5 لمعىطي|لحليم عبــــد |لد عبــــد |محمود خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5722o مل|لمحسن ك|لد عبــــد |ر خ|ي| ره بــــنى سويف|تـــج

67652o ح|ح مصطفى صل|لدين صل|م |دين حس|ن لمنصوره|هندستـــ 

26|2o9 ود|ح د|لفتـــ|ن عبــــد|تـــ رمض|ي| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

258348 ي|لغزل|لمجيد |عيد محمد عبــــد
ئى ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6o4|26 ن|لدين محمد عىل عثــــم|ء|محمد عل |طبــــ طنط

6o7842 ل بــــشي |ل محمد هل|م هل|سل| |بــــ طنط|د|

2673|8 ى|د محمد محمد |ن عم|يم| مي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

||7752 بــــ|لوه|حمد عبــــد |رق |حمد ط| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

257969 لسيد|ح |لسيد صل|ح |صل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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9225|o لرحيم عمر محمد |محمد عبــــد ج|ره سوه|تـــج

|33988 لس سعيد  هيم جرجس|بــــر|كي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

494559 ن شبــــل محمد عىل|محمود رمض حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

436587 ح|هيم بــــط|بــــر|ء عمرو نجيبــــ |ل| سكندريه|ل|صيدله 

|23356 سلىم عزتـــ يىحي عىل ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

486373 لعزيز عليوه|لحمد عبــــد|بــــو |حمد | |هن عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|9|23 مر|لسيد ع|هبــــه حمدي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4|5682 هيم محمد حموده|بــــر|لد محمد |خ ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

9|9752 يمن محمد حلىم عويش  |حمد | ج|ره سوه|تـــج

32544o حمد|هيم |بــــر|حمد |محمد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

||7852 ن بــــ عطيتـــ حسن|يه| |مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

759657 ن|سلىم سيد محمد شعبــــ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

476925 هيم محمد عطيه|بــــر|حمد |عمرو  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o6923 هلل|رص محمد عبــــد|محمد ن كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

494683 كوىس|لبــــل|س |م عبــــ|لمقصود عص|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

895452 لس ع لشهيد جرجس |دل عبــــد|كي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8|3696 حمد سعد تـــوفيق|ء |سم| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

|79|4 زر|ئيل مكرم ع|جورج رفيق ميخ |بــــنه| هندستـــ شبــــر

68737 لعزيز|لحكيم عبــــد|لعزيز عبــــد|ء عبــــد|ول لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

753624 ل محمد طلعتـــ|ن يوسف موىس جم|نوره عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

88|232 شم  |محمد مصطفى بــــخيتـــ ه سيوط|بــــ |د|

5|8684 تـــ عبــــد| لكوم|س |لق عبــــ|لخ|مي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6o7|2 نم|زم مبــــروك غ|محمد ح يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

823887 تـــه|لم طه شح|سمر س ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|66753 يمنى عمرو محمود سيد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|43o5 ى بــــكي  عىل محمد عىل حسني  ى شمس هندستـــ عي 

866o5| ن محمد|مد مهر|محمود ح |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5226| ل حسن|ن حسن جم|يم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

477284 لرحمن|يوسف حسن محمد حسن عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج
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834o9| ي|لش|حمد عبــــد|ء فرج |شيم
ى
ق ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

5o5584 ى ل خله فهىم|جم| مي  سكندريه|ل|عه |زر

|26855 حمد|م |لسل|ر مجدي عبــــد |مي ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

76oo9| حمد|لمنعم محمد |صم عبــــد |ع |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

496645 ري|ل زخ|يشي كم| رين|م ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4o52|2 ى |عمر محمد  حمد|بــــوبــــكر |مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

872|5 لعليم|مولي عبــــد |يتـــ جمعتـــ ح| لفيوم|طبــــ 

4988|| مر|للـه ع|هند محمد عبــــد  سكندريه|ل|نوعيتـــ 

82|3o لعزيز ذىك مصطفى|عبــــد | يىحي ذكري ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|4748 يه عىل حسن محمد حسن| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2472o جر مصطفى محمود بــــكر|ه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

55|94 روق قرئى|هلل ف|محمد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|35798 بــــر|ن ص|منيه محمد سليم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|26735 لدين محمد زىك|لحكيم نور |محمود عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

764326 ف |حمد | لدين|ج |حمد تـــ|لسيد |رسر ره بــــور سعيد|تـــج

4|7867 هيم مصطفى حموده|بــــر|يمن |نىه  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2793| ر حمودتـــ|حمد عم|مريم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6ooo4| س|لنح|حمد محمد بــــدير |لرحمن |عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

625992 محمد مجدى فكرى حسن محمد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

249439 ه  ف محمد نبــــوى|ني  رسر تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

5|8235 رومتـــ|حمد بــــ|ن محمد سعد |يم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

62o|4 هلل محمد|بــــر عبــــد |يه ج| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

92|o77 حمد |لحليم |ره عيد عبــــد|س ج|بــــ سوه|د|

763672 خرس|ل|بــــع محمد |لتـــ|خلود وليد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

8o2577 لرحمن|وي طه عبــــد|حمد شعر| ره بــــنى سويف|تـــج

62o8o5 |لعط|بــــو|لحميد عبــــده |ن محمد عبــــد |إيم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8o3968 ى|لرحمن محمد تـــوفيق حس|عبــــد ني  حقوق بــــنى سويف

846397 ره|ري بــــش|ري عيسي مك|م ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

4|6867 وى شلبــــى|وى هند|مديحه رجبــــ هند لشيخ|ره كفر |تـــج

2|583o حمد|للطيف |طف محمد عبــــد |ع| لي|د ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 
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8o5o52 هبــــه خلف عىلي محمد ي|صيدلتـــ 
|لمنى

5|747| عزتـــ مرتـــىح  وهبــــه| رين|م لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

|3963 ى س ح|لفتـــ|مي فوزى عبــــد |نورمي  هره|لق|ره |تـــج

493o48 ن حسن|مصطفى محمد حسن شعبــــ ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

8349o| ي عبــــد|محمد حس
ي محمد|لر|ئى

ضى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

9|3597 هلل محمود سعد محمود  |عبــــد سيوط|حقوق 

34o334 وي|لرمل|لقوى محمد محمد|حمد عبــــد| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

63845o ىس|لبــــكرى بــــل|محمد | حمد رض| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

||9267 نشأتـــ مرصى بــــخيتـــ| بــــول ى شمس|د| بــــ عي 

277769 لجمل|هيم |بــــر|حمد |زم سيد |ح تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

567|7 هيم|بــــر|محمد محمد محمد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

92o374 فظ |مل ح|ح ك|لبــــنى صل ج|صيدلتـــ سوه

786689 حمد خلف|مروه محمد  زيق|لزق|حقوق 

757o25 لمعنى|رع محمد |لد ز|خ| رن عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

|24o62 سيد| لرحمن محمد رض|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8838o8 وليم شفيق مرقص | رين|م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|2849 لح|مجدي محروس ص| نور ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

425o|8 روق محمد طه|يه محمود ف| سكندريه|ل|طبــــ 

9|578| فظ محمود |لرحمن حسن ح|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7735|2 ن|لسيد زهر|ن |ح زهر|ئى صل|م| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

638995 م|لمنعم سل|هيم نبــــيل مسلم عبــــد|بــــر| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

33o573 تـــ محمود|م فرح|لسل|ن عبــــد|يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

442647 ن|سم محمد سليم|ء محمود ق|ند لشيخ|ره كفر |تـــج

87|554 دم محمد|يمن |عمرو  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

645762 ش|حمد ط|لمهيمن |عبــــي  عبــــد  |حقوق طنط

6888|2 رى|خر زخ|د وجيه ز|عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

527745 ن محمود محمد حسن محمود|رو سكندريه|ل|هندستـــ 

6|6967 لسيد بــــدوى|لسيد |منيه | ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

8|5|49 حمد|ن |ن محمود رمض|رو ي|تـــمريض 
| لمنى

845536 ي 
ج يوسف عىلي|لحج|تـــفى ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 
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54o|o6 قوتـــ حلىم|ج  عىل ي|محمد ن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

427|9o يمن حسن محمد زيتـــون|أنىح   سكندريه|ل|علوم 

6o4o88 طر|حمد خ|عمر صبــــرى  |ن طنط|سن|طبــــ 

2742|5 هلل|م محمد عبــــد |لسل|ندى نجيبــــ عبــــد كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

4o|27o ي|ن  |بــــرين محمد مرىس حس|ص
ء|بــــوضى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|56554 لم عبــــده محمد|حمد س| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

639745 حمد|مل سيد|حكمتـــ حمدى ك زيق|لزق|نوعيتـــ 

88oo37 لحفيظ |س عبــــد|لرحمن محمد عبــــ|عبــــد معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

255827 لغنيىم|حمد نبــــيه قطبــــ |هيم |بــــر| ى شمس طبــــ عي 

682224 ى  ن محمد|ل رضو|حمد جل|حني  لمنصوره|علوم 

759o93 ى|محمد شعبــــ ن عىل حسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|45972 لسيد|ندى مدحتـــ عىلي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|6o558 لخول|مد |منصور محمد منصور ح ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

52o9|5 ه جل ل|ل حسن بــــل|ني  بــــ دمنهور|د|

|4||9o بــــرهيم مصطفى|مريم محمد مصطفى  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|5o989 لحميد|مرىس عبــــد | رتـــ رض|س ن|فنون جميله فنون حلو

62|873 هيم سعد|بــــر|لسعيد |مد |مه ح|س| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

232667 ى خ|ي لد رجبــــ سعيد|سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

689742 ن|م|لعزيز محمود محمد |يمنى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|573 ره قرئى معوض عىل|س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

786768 زع|د محمد من|مر|ر |مي ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

42o2o3 شن |لغبــــ|لغنى صبــــىح |ئى عبــــد |م| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

92|45| وع |حمد محمد محمود مط| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

583o2 ي|ر
ى |عىل | ئى م|م|مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

94828 ى|لخ|ل عبــــد |ن جم|يم| لق حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

35o72| لسيد مرىسي|لكريم |ء عبــــد|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

28898 حمد|مد |حمد ح|رس |ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

85o45o لمولي حسن|حمد عزمي عبــــد| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

699|76 لمعىط يونس|ده عيد عبــــد |غ |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

Thursday, September 6, 2018 Page 16107 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

328927 ن|لرشيد رمض|ن عبــــد|محمد رمض |كليتـــ هندستـــ بــــنه

623o68 ف حلىم عىل عىل|متـــ |س| رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|32346 هيم محمد|بــــر|لدين |م |سندس حس ن|صيدله حلو

525247 يتـــ جوده|يتـــ عزيز حم|مريم حم سكندريه|ل|هندستـــ 

7|54o9 ى   حسي 
هيم محمد محمد مجر|بــــر|مصطفى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

47826| نىح  محمد محمود متـــول| سكندريه|ل|بــــ |د|

428258 لبــــىه نجم|عهدى عىل | عل |تـــربــــيتـــ طنط

53584 حمد محمود محمود عىل|ئى |ه ي سويف
هندستـــ بــــنى

9ooo5o ن محمود |حمد علو|محمد  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

34o557 ى| |لسيد رض| لسيد حبــــيبــــ حسني  عه مشتـــهر|زر

77663| وى|لغ|فع عىل محمد |لش|بــــ |رح زيق|لزق|صيدله 

5o92o3 لحميد محمد عوض|لحميد محمد عبــــد|محمد عبــــد بــــ دمنهور|د|

|73969 وى|محمود بــــدوى محمود حفن لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

3254o م|م|رص عيد |لن|هلل عبــــد |عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

9o23|| حمد محمد |محمد حسن  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

782749 ن عىل|ن محمد عوض رضو|يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

83966 فع محمد|محمود سمي  حمدى ش لمنصوره|حقوق 

7o8o7o لسيد|ن |حمد سليم|زينبــــ محمد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

699465 در|لق|ء محمود رجبــــ عبــــد |عىلي ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

|6593| ى حميده|لن|هدير عبــــد  رص حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

258692 لنوبــــي|ق |سح|رس |يىح ي ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

759693 ن مصطفى|نهله مصطفى رضو بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

|292o6 دى ممدوح مني  نرص|ف ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

|49775 بــــ|لتـــو|حمد محمد عبــــد |محمد  هره|لق|ره |تـــج

768344  عمر|لش|ء سعيد فهيم عبــــد |ل|
ى
ن|ق لعريش|تـــربــــيتـــ 

838232 لس ممدوح جبــــره تـــ درس|كي  سيوط|صيدلتـــ 

76768| ىطي عبــــيد عطيه|لع|عبــــد | ديم طبــــ بــــورسعيد

3|76o8 ف محمد مدبــــول محمد| رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

446o39 سم|لد محمد محمد جعفر ق|محمد خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|22ooo لجندى|حمد |مصطفى محمد  هره|لق|هندستـــ 
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7o7oo4 هيم خرصى|بــــر|م حسن حسن |حس ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

627526 هيم عىل|بــــر|س مسعد |ين| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

4924o4 م|لغن|م سعد محمد |حمد س| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

783367 لسيد|حمد |حمد محمد | عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

43977| ى|ح |هدى محمد صل لسيد حسي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

693963 وى|لعشم|حمد مجدى محفوظ | ن|صيدله حلو

227o98 مصطفى محمد حنفى محمود ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

|7o7o4 هلل|يمن عفيفى عبــــد |س |ين| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4336oo ى|حمد عىل عطيه | بــــوحسي  |تـــربــــيتـــ طنط

|69988 ن|ح عىل سليم|لفتـــ|محمد حسن عبــــد  ن|حقوق حلو

8|9759 ى سنوىسي حليم شكر كرستـــي  ي|بــــ |د|
|لمنى

2|73|o ن|صم محمد رمض|لميس ع ى شمس|تـــج ره عي 

457|| ئل محمد محمود|مريم و ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

353993 حمد|يوسف محمد محمود عىل  |ره بــــنه|تـــج

35656| ي محمد|بــــر|عزيزتـــ 
هيم مصطفى |نوعيتـــ بــــنه

62798o هلل|ل عوض |لد وديع هل|محمد خ زيق|لزق|هندستـــ 

79o643 ى محمد |حمد حسن | لدمك|هيم |بــــر|مي  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

5|7o97 ضل سعيد عبــــده|نسمه ف سكندريه|ل|طبــــ 

||7527 يدى محسن فتـــىح محمد عفيفى|ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4895o6 وق عص هيم|بــــر|هيم |بــــر|م لبــــيبــــ |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

877657 ر سيد محمد مصطفى  |من سيوط|تـــربــــيتـــ 

256236 وى|لعبــــس|ئى محمد |محمد ه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

64o|57 منى سيد أحمد محمد أحمد زيق|لزق|علوم 

486725 لسيد|لحكيم محمد |د عبــــد |كريم عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

98379 وق رض هلل|بــــ |ن ج|رمض| رسر لفيوم|عه |زر

227586 ف |ء |رس| لرحيم عىل|حمد عبــــد |رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

773454 ن|لسيد عىلي حس|مر |ن تـــ|رو زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

5|9|85 ي|نور محمد |ء عزوز |سم| ر|لىح  ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

5o97|o سعد محمد سعد هويدى محمد لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

875539 ح فرغىل |لد صل|م خ|حس سيوط|تـــربــــيتـــ 
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62|3|9 لهدى|بــــو|مه محمد |تـــه سل|محمد شح ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

273||8 تـــه|د شح|بــــ فؤ|لتـــو|صبــــريه عبــــد ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

|3762o م عىل محمد عمر|م عص|ر ن|حقوق حلو

|66|o8 حمد|ح عىل |محمد رأفتـــ محمد صل هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

627845 ي|ء ع|عصم
طف محمد محمد مصطفى زيق|لزق|بــــ |د|

3|88|o ي عبــــد ي محمد بــــحي 
ح|لفتـــ|تـــفى ى شمس|تـــج ره عي 

68o6o6 هيم|بــــر|لرحيم |ن عبــــد |م سلط|لسل|عبــــد | ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

44|286 د|لكريم عي|نور جمعتـــ عبــــد| لمنصوره|حقوق 

485345 ح|لفتـــ|ح عيد عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |شيم سكندريه|ل|بــــ |د|

2|3458 م محمد محروس محمد |حمد هش|ندى 
ل|لمتـــع|عبــــد

هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

254582 لعيسوي|لعزيز |يوسف محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4|5484 ل|لجم|ن عىل |حمد عىل شعبــــ| لشيخ|بــــ كفر |د|

|4689o ء وجدى عىل|يوسف عل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|53o7  عبــــده سعودى|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|
ى
لدسوق لشيخ|بــــ كفر |د|

887582 ن |حمد سليم|طمه محمد |ف سيوط|طبــــ 

|36425 ض|لدين ري|ل |عمرو فيصل جل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

89|8|2 ى |حربــــى حد| ند|ر دى سيفي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

59369 ى صفوتـــ | ى محمد|مي  مي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

239|39 حمد يونس|مد |حمد ح|عبــــي   ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

36o3o5 لبــــكش|ن |ح سليم|لفتـــ|ح مجدى عبــــد|لفتـــ|عبــــد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|27539 ى فؤ|نوره د مصطفى|ن محمود حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

28678o ى بــــخ|س لخي |بــــو|طره |ره خي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|49o7o حمد|لدين |ن محن  |حمد| نور هره|لق|بــــ |د|

462|57 ى عبــــد |مه |محمد سل بــــ|م غر|لسل|مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

625297 بــــ|زق حج|لر|لمنعم عبــــد |م عبــــد |نور هش هره|لق|م |عل|

4964|5 منيتـــ مدحتـــ جمعتـــ محمد  هليل| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

43594o ى|لسيد موىس حس|ن نرص محمد |يم| ني  سكندريه|ل|علوم 

825475 ف |هر |م ي| لوف|بــــو|رسر
تـــفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

54|69o هلل نرصخطيبــــ|هيم عط|بــــر|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o4557 ى ممدوح مصطفى حسن حبــــيبــــ|ي سمي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 
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43489| ق|لمنعم |هدى محمود عبــــد وى|لشر |صيدله طنط

87o299 هيم|بــــر|حمد |ن |كريم رمض ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

756o5o هيم عىل حسن|بــــر|بــــسمه  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

637oo د|لجو|د عىلي عبــــد|لجو|محمد سيد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

923443 لرحمن  |فظ عبــــد|لح|لدين عبــــد|مصطفى نور  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

77583 حمد محمود|ذل |لش|رق |ء ط|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

358672 هيم محمد|بــــر|جر شفيق طه |ه لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

44o7o8 شىم|له|ء محمد عىل |بــــسمتـــ عل لشيخ|نوعيتـــ كفر 

45o752 يد |بــــو |عيل |سم|ء |حسن ى لصبــــرى|لي  |ضتـــ طنط|علوم ري

247767 مصطفى محمد أبــــوذكري محمد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

922|76 حمد |تـــه |لحسينى شح|د |جه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9|6893 لرحيم |بــــتـــ عبــــد|محمود ثــــ| رش سيوط|حقوق 

49oo67 هيم|بــــر|هيم محمد عىلي |بــــر|نغم  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|3|332 م محمد فرج|محمد س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o648| ن|لمتـــول سليم|لسيد |يه محمد | صيدلتـــ بــــورسعيد

|333o7 تـــه|ن شح|لد رمض|عمر خ هره|لق|ره |تـــج

|5764 ن عىل|بــــ سليم|يه| |نور ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

|56752 ى  عزتـــ محمود حسي 
مصطفى |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

||8369 هلل|رس محمد رجبــــ خي  |يوسف ي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

68o3|7 مه|لسيد سل|د |حمد فؤ|م |سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76992| لسيد|طف محمد |ندى ع لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

25944 م مصطفى رفعتـــ|يه عص| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|3559 لق مرع|لخ|عمر محمد جبــــر عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6oo6o3 زي|محمد فكيه محمد غ |بــــ طنط|د|

33|955 ل|لع|حمد عبــــد|لسيد |سط |لبــــ|محمود عبــــد |بــــ بــــنه|د|

222o8 حمد محمد|لسيد عىل |ريم  ى شمس حقوق عي 

764|o4 لسيد محمد|ن مسعد تـــوفيق |يم| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

284|| حمد محفوظ|هلل |بــــ |محمد ج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4o8653 ع |لمنعم |يه مبــــروك عبــــد| هلل|حمد رسر |نوعيتـــ طنط

489|7| لعز|بــــو |ىط |لع|هدير مجدى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 16111 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

452969 لنبــــى نجم|حمد بــــدوى عبــــد|محمد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

829995 جميل فتـــىحي جورجيوس| بــــول يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

777657 لجيد|لرحمن |د محمد عبــــد |حمد عم| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

697|96 حمد محمد|حمد حسن |د |زي لمنصوره|نوعيتـــ 

|58986 لم|ق س|رمي|ن محمد |نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o6568 لسميع عطيه ربــــيع|هلل محمد عبــــد |عبــــد  |ضتـــ طنط|علوم ري

356429 حمد محمود|رق |حمد ط| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3|2476 |لبــــن|حمد |ح |رص صل|لن|ندى عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

39247 يف حلىم |لىمي حمد محمد|ء رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

644892 وق مجدي سعد قنديل رسر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

8694o| لمجد|بــــو|حمد |طمه حسن |ف ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

82|798 هيم|بــــر|د عىلي |لجو|لح عبــــد|ص سيوط|حقوق 

272563 ى محمد سليم ر شد|حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

757973 ئيل|لقس بــــولس ميخ|بــــولس مدحتـــ  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

64|o56 محمد فتـــىح محمد يوسف ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

829|5 لد عىل محمود|عىل خ ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

6884|o ي|ر
هيم محمد محمد عنبــــر|بــــر| |ئى لشيخ|بــــ كفر |د|

452894 لسيد|در |لق|أمجد محمد عبــــد ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

22236 ء نرص محمد متـــول|رس| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

352999 لعزيز|دتـــ عبــــد|لد عبــــ|حمد خ| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

7897o8 يوبــــ|ئيل |نوبــــ نبــــيل ميخ|بــــ| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

23344 محمد عمرو محمد سيد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

424293 بــــو عمر|هيم عىل |بــــر|م |حمد هش| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|5949 |لحم|لسيد |دل |ء ع|شيم
ى
ق لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

|33946 لسيد حسن|لسيد طه | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

63879o دى|لمجيد بــــغد|م مجدى محمد عبــــد |ريه تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

346453 ن لسيسي|ن محمد |د رمض|عم| مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

236365 ي محمد|مصطفى | ند|ر
حمد مدئى هره|لق|بــــ |د|

24|587 وس بــــطرس صله|ندر| |رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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346|54 ن|حمد حسن سليم|حسن  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

42|86 مريم مرىس فهىم مرىس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|9633 لصمد محمد |بــــ عبــــد|لوه|لرحمن عبــــد|عبــــد ج|حقوق سوه

6228o4 رق محمد محمد محمود مصطفى|ن ط|مرو لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|36o|3 م|م|ن |لد سليم|هلل خ|منتـــ  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

64247 دي صبــــري جرجس|نه ن|هيل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

883829 زق |لر|محمد جميل خليفه عبــــد |ج طبــــيع قن|عل

223363 ى محمد |يوسف  وى|لحن|حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o8|77 يف طلعتـــ جرجس| ر|س رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

638338 لعزيز عليوه|حمد محمد عدل عبــــد| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

42828 س|حمد متـــول غيط|لحكيم |عبــــد | دين لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5||3o2 يم|لد|هلل عبــــد |ء منصور عبــــد|عل ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

5o4866 ر|ح محمد محمد دويد|لفتـــ|محمد عبــــد | لي|د سكندريه|ل|علوم 

786579 ى محمد عقل|لرحمن |عبــــد  لسيد خي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

277279 ن|ج شعل|عيل فر|سم|محمد سعيد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

9o325o س تـــوفيق |بــــ تـــوفيق لوك|يه| ج|هندستـــ سوه

3|7699 يف عرفتـــ عبــــد حمد|لمنعم |رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

355554 ليىلي رشدى عىل محمد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|244o9 ن|ل محمد سليم|محمد جم ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

445638 هيم محمد زغلول|هلل أحمد إبــــر|عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

4o9o2| للطيف|لعزيزعبــــد|محمد مصطفى مصطفى عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

769595 هلل|ن فتـــح |م محمود عثــــم|حمد عص| ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

3|429 هر|لظ|ره محمد سعد عبــــد |س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

327666 ده|بــــر طه زي|حمد ص|بــــر |ص دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

|2|7|9 هلل|لعزيز محمد عبــــد |رس عبــــد |مصطفى ي ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

5|9623 لهريدى|هلل |طف عىل حسبــــ |ء ع|رس| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

775424 لد محمد أحمد|محمد خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

9||64 عيل|سم|لرحمن قرئى فتـــىح |عبــــد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6|797| دل|لعو|ر مسعد مسعد |مي ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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33|242 ي
لسيد محمد سعيد|رق |ط| دئى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

344488 ن|للبــــ|دى |له|ح عبــــد|م محمد صل|حمد هش| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

268835 ف محمود مقلد|خلود  رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

29o685 مل|محمد محمود ك| دين كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

628633 ء خميس محمد منصور|سم| زيق|لزق|بــــ |د|

92o|53 بــــوغديه  |ج حسن |ء فر|رس| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9o6||4 ن سعيد |محمد نبــــيل شعبــــ مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5425|2 ى|ن محمد عبــــد ربــــه يوسف |طمتـــ رمض|ف لمسي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

8622|5 حمد|لرحمن محمود نجدي |عبــــد لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

622|68 لسيد عىل عوض|محمد مصبــــح  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

364754 ء جمعتـــ سعد جمعتـــ|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o8824 ن|ريم محمد عىل عىلي |بــــ طنط|د|

8o8996 لسيد|ن |ل زيد|محمود جم ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

42o868 يف متـــول جمعه سليم رحمه رسر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6o59|3 لرحمن عطيه زغلول|حمد مدحتـــ عبــــد | |بــــ طنط|د|

34|78 حمد عىل سعد|سندس  هره|لق|حقوق 

899572 لعظيم محمد حسن |ن عبــــد|يم| ج|بــــ سوه|د|

688366 |هيم جح|بــــر|حمد |ء محمد |صف لمنصوره|ل |طف|ض |ري

73522 ي|بــــ |رح
حمد محمد قرئى لفيوم|عه |زر

352645 لدين جمعه عىلي|ح |حسن سعيد صل ى شمس|د| بــــ عي 

68266o هلل|حمد عبــــد |هيم محمد |بــــر| |ر|ي لمنصوره|حقوق 

329757 ى |ح |لفتـــ|يتـــ عبــــد| لسيد|مي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5o|7o5 شور|حمد ع|هيم |بــــر|حمد |رقيتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

238988 ش|بــــو رو|د محمد |لد محمد فؤ|سندس خ |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

683827 ل|لع|لدين عبــــد |ء محمد محمود تـــفى |لزهر| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

6o56o3 رص|رعىل ن|تـــ مختـــ|لشح|ء سمي  |آل |بــــ طنط|د|

77o4o4 ى نجم| حمد محمد بــــيوم حسني  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

356o97 منى عوض محمد عبــــده ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى
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|4o879 ح صبــــىح مرىس|م صل|ريه ى شمس|تـــج ره عي 

|24547 حمد|حمد حسن صبــــرى |مه |س| ى شمس|تـــج ره عي 

252867 |لسق|وجيه سعيد | دين تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

255|94 وق ع لحميد نبــــوى|دل عبــــد|رسر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

3|446o ى|ي ى محمود سيد محمد حسني  سي  ى شمس حقوق عي 

3|4782 يمن محمد سعيد|حمد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2475|5 ف عبــــد|م |سل| لحليم عزبــــ|رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7|3o76 لشوه|هلل عىل |عمرو محمد عبــــد  لمنصوره|علوم 

287343 م|ء مصطفى محمد بــــره|شيم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o73|7 لسيد|حمد |لرحمن محمد |عبــــد ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4286o2 بــــ|لحميد غل|لعزيز عبــــد|ر محمد عبــــد |من |علوم طنط

223575 رس حسن نرص|خلود ي هره|لق|بــــ |د|

69o827 لسيد سعيد|ح عوض |ء صل|رس| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

8o638| دق|نه يوسف حربــــي ص|دمي ي|نوعيتـــ 
|لمنى

77383| نور محمود|جح |محمد ن زيق|لزق|بــــ |د|

8o63o ف عبــــد |محمد  ر عىل حسن|لستـــ|رسر ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

|62287 لمقصود|لونيس عبــــد |عبــــد | زينبــــ رض ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

894|37 ي|ر
هر محمد |لظ|محمد عبــــد| ئى ي صىح 

سيوط|معهد فنى

448463 لبــــهنس|ن محمد |مه سليم|س|عمر  |هندستـــ طنط

488674 زق شعوط|لر|ن عبــــد |لسيد سليم|ن |سليم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

286827 ل|لع|بــــو رسيع عبــــد|ل |لع|م عبــــد |م|سعد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

442|82 فظ|لح|هيم عبــــد|بــــر|رق سعد |دهم ط| هره|لق|م |عل|

2734| ف عبــــد |فرح  لسيد|لحكيم |رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54o582 لبــــربــــرى|للـه |لسميع خلف |عمر محمد عبــــد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|65576 ن محمد|حمد عثــــم|ندى محمد  هره|لق|عه |زر

|7267| رص فوزى|لن|ل عبــــد |ء جم|رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

63958 ى|ئ  محمد |محمد رج لبــــكرى حسي  لفيوم|صيدلتـــ 

5o893| لمغربــــى|ن |بــــر عثــــم|لص|ل |حمد هل| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

442655   عي|لحليم |ن محمود عبــــد |نوره
ى
د|لدسوق لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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84496| حمد فهىمي درويش|لرحمن |عبــــد سيوط|ره |تـــج

269483 ح|لمل|لعزيز |عبــــد| ء رض|دع تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

898437 لنعيم|لصبــــور عبــــد|لدين عبــــد|ل |هلل جم|منتـــ  ج|حقوق سوه

52o|92 ه مج| ئى|لقطع|هد سعيد |مي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

763|66 ه طف محمد محمد مصطفى|ن ع|مي  ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

|99o2 لمنعم|لسيد عبــــد |لمنعم |محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

59484 تـــ|ء سيد عزيز فرح|رس| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o864o لسيد جمعه|ده محمد نرص |غ |نوعيتـــ طنط

6o4287 د|لعو|فظ |ر ح|لد مختـــ|حمد خ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3344oo مد محمود|مد فوزى ح|ح ى شمس حقوق عي 

|6439o لحميد|ح عبــــد |لفتـــ|لسيد عبــــد |يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|5|55 يوسف بــــهجتـــ فكرى جرجس هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

438685 ل|لجم|ن محمد |حمد رمض|محسن  لشيخ|ره كفر |تـــج

53527 دى|عيل ن|سم|ده |حمد حم| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

268o59 هلل|ن محمود فتـــح |محمد رمض عه مشتـــهر|زر

227733 د|لحفيظ حم|تـــه عبــــد |ء محمد شح|شيم ى شمس| لسن عي 

3o955 بــــ|لتـــو|حمد عبــــد |يمن |ن |يم| ى شمس|زر عه عي 

342424 متـــ محمد عىل|رتـــ شحتـــتـــ سل|س ى شمس|د| بــــ عي 

9|3o93 ي|ر
 عىلي |عل| ئى

ى
ء صدق لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

336265 ى محمد|ء |شيم حمد حسي  ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

9o6958 لحميد محمد |م محمود عبــــد|عص ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

63|655 حمد حسن|روق محمود |ء ف|عىلي عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

33783| لميىهي|لحميد |هلل سعيد عبــــد|عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

25758o لجليل عمر|لعليم عبــــد|حمد عبــــد| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

92o292 حمد |رحمه محمد محمود  ج|بــــ سوه|د|

63o653 ح محمد|م محمد صل|سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

626479 دق|لحسينى ص|هيم |بــــر|يمنى أبــــوبــــكر  زيق|لزق|طبــــ 

79|o5| ده|محمد جوده موىس حم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

683475 لمعىط|جد مسعد محمد عبــــد |نور م لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9|766o ن لرحمن عىل |محمد عبــــد| مي  سيوط|بــــ |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 16116 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7827| دل منصور تـــوفيق|يتـــ ع| ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

2|3724 د يوسف ذكرى|محمود يوسف رش ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

9o35o لجيد|نور نرص محمد عبــــد  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|4|2o لحميد|م محمد عبــــد |كريم هش دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

52822| لصبــــروتـــ|لح |م محمد محمد ص|سل| سكندريه|ل|هندستـــ 

76oo|9 ن|هلل عىل حمد|ء عبــــد |رس| ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

9o9663 ن عىل |لرحمن عىل زيد|عبــــد ج|هندستـــ سوه

|72245 لدين عىل محمد|م |نرص عص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

526478 حمد موىس|ح |لفتـــ|لرحمن عبــــد|د عبــــد|زي سكندريه|ل|هندستـــ 

475694 يف حسن  لسيد يوسف|لعريف |يوسف محمد رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

373924  عىل|رس|
ى
ي محمد دسوق

ء لطفى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

47866o م|لسل|حمد محمد حسن عبــــد | |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

47866 يف | هيم محمد|بــــر|حمد رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

823|7 لنبــــى قطبــــ|م عبــــد|كريم عص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|48676 بــــى|حمد عش|لمنعم محمد|رس عبــــد |ئشه ي|ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|5464 حمد  |سمي  محمد سمي   دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

7oo644 لم|بــــيوم س| حمد حسنى عط| زيق|لزق|حقوق 

827622 حمد|ن بــــدري |م حمد|له| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

3264|2 رق محمد محمد|ء طـ|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

835322 ي|ف
طمه محمد محمد مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

533448 ئى|لعن|لرحمن |ل عبــــد|أمنيتـــ محمود كم لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

432366 متـــ|لسيد سل|مينه مصطفى مبــــروك | ي صىح طنط
|معهد فنى

78o72| ى محمد|مه عبــــد |س|عبــــي   لرحمن حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

7o54|5 هيم|بــــر|هلل جبــــر |عبــــد | محمد رض لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|4729 حمد عىل محمد|ل |طل ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

852|9o مي |حلىمي محمد حلىمي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

438989 ل|م فوزى عبــــدربــــه مصطفى هل|حس لشيخ|ره كفر |تـــج

6|3o23 لسيد عسكر|هيم |بــــر|هيم متـــول |بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|998o لنبــــي محمود عىلي|حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

Thursday, September 6, 2018 Page 16117 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

62oo33 لسيد نوفل|معتـــز صبــــرى  هندستـــ بــــور سعيد

2584|7 لغزول|حمد |لسيدمصطفى |محمد مجدى  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

78|4|5 |دق محمد |لص|مخ محمد |لش|ء |صف
وى|لفرم

زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

35597| لحميد|م مكرم عبــــد|م عص|سه ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|2349 دو|عيل ج|سم|عيل |سم|زق |لر|ده عبــــد |غ لفيوم|ر |ثــــ|

229235 ن|ن عبــــدربــــه سليم|سلسبــــيل سليم عه مشتـــهر|زر

922o45 ريو وجيه ذىك قلدس |م ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

4586|| هد قوطه|مد محمود مج|ء ح|سم| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

232662 محمد فتـــىح محمد| ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

24674o وى|لفرم|لعزيز محمد عىل |محمود عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|66o84 لمحسن محمد|س عبــــد |حمد عبــــ|م |سل| هره|لق|ج طبــــيع |عل

3642|6 لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|حمد محمد | إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

646267 حمد|لغفور |هيم عبــــد |بــــر|ن محمود |مريه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

88o468 كر محمد |حمد ش|محمود  سيوط|حقوق 

775|79 لسيد عىل|للطيف |حمد عبــــد | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

26558 لعظيم محمد بــــدوى|فتـــ عبــــد |لد ر|خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

864295 مل|بــــتـــ ك|ي دين مدحتـــ ثــــ|فر كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

497o24 تـــ محمد أحمد نعمتـــ هلل|أمي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

792o92 لسيد|لحميد |لسيد عبــــد |هدير  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

26|446 م محمد حمود|لدين حس|بــــ |شه لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

9o66|8 ه | حمد |هيم محمد |بــــر|مي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

835|59 ي حسن عزقل
ي عبــــد|منى

للطيف|ئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4||9o5 يد|لسيد ع|هيم حسن |بــــر| |تـــربــــيتـــ طنط

|56o99 ي|ه
ى زىكي|جر ضى

ء عشر ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

243767  عبــــد
ى
ح|لفتـــ|لفضيل عبــــد|فتـــحيه دسوق ن|تـــربــــيتـــ حلو

899635 نوس نصيف |نوبــــ زكرى ف|بــــ| ج|ره سوه|تـــج

8|528| وس|ل تـــ|يوسف كم| دون|م ورصى ي|بــــ |د|
|لمنى
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32|399 دق|لص|لرحمن محمد |محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

89877| حمد |لرؤف محمد |عبــــد| دين ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

5|4o56 ر|لسيد سعد محمد صف| |لي|د ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

442868 هلل عىل حسن|حمد عبــــد| |عل لشيخ|بــــ كفر |د|

35938| للطيف|ن محمد عبــــد|محمد رمض ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

839425 د رشيدي|حمد محمد فؤ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

833545 ى|رضوه عبــــد ى حسني  لحميد حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6|6925 ف|لصو|سعد محمد |متـــ |س| |ليند لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

|77oo ى|لد محمد محمود ش|خ هي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

8992o8 لرحمن |حمد عبــــد|سميه عىل  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6oo4o7 ح قطبــــ قطبــــ عىل|لفتـــ|بــــ عبــــد |رح لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

82296 لعزيز|مصطفى محمد عويس عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

252472 ه مجدى محمد حمدى ز يد|شهي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5o7344 ي
مه فكرى زدمن|س|ن |فيفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

759o|6 طه|حمد محمد زىك بــــ|محمد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

685492 لي|ده حسنى رزق محمد مش|غ ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|59|24 لسيد شلبــــى|لعزيز |لرحمن مجدى عبــــد |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

328428 سبــــ|هلل يوسف ك|هلل مجدى عبــــد|عبــــد عه مشتـــهر|زر

887445 هلل  |ل عبــــد|مصطفى محمود كم سيوط|هندستـــ 

6||398 ي|ر
لح|بــــو ص|لسعيد |للطيف |عبــــد | ئى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

|44||9 حمد|عيل |سم|م |عص| سم هره|لق|بــــ |د|

485o|4 ح عىل يوسف|لفتـــ|حمد عبــــد | |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

877763 ل محمود  |لد جم|ء خ|لىمي سيوط|تـــربــــيتـــ 

|39644 يرينى شكرى مرقص سعد| ى شمس هندستـــ عي 

6436o8 حمدى عىل|عمرو سمرى محمد  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

545987 لمرصى|لعزيز |در عبــــد|لق|حمد صبــــرى عبــــد| سكندريه|ل|حقوق 

774985 ي|لسل|عبــــد | ن زكري|يم|
م أحمد عفيفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

4o|838 مه مصطفى عبــــده سعيد|س|محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

45|356 طف مطر|لحسينى ع|حمد | ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى
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26|337 ج |ش ن|د رو|عمر جميل فؤ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

23o2| لرحمن عىل لطفى عىل|عبــــد  عه مشتـــهر|زر

673o3 ل محمد|لع|مرزوق محمد عبــــد | دين ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

45||44 ألمعوىط|عي |لسبــــ|محمد محمود محمود  |حقوق طنط

42ooo2 ق|لسعيد |لرحمن |محمد عبــــد وي|لشر لشيخ|بــــ كفر |د|

695433 لمتـــول خليل|س |م محمد عبــــ|عص لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9o5223 لعزيز محمود |لد عبــــد|بــــرين خ|ص ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

78o323 ى ممدوح  لمنعم|حمد عبــــد |حني  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|8989 ى ئيل|سحق ميخ|سمي  | يوستـــي  ي|لسن |
|لمنى

68366 ن قطبــــ|حمد محمود رمض| لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

83o42o هيم|بــــر|لمجد |بــــو|ميمه موىسي | دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

6o4|57 ن|لرؤف سلط|لسميع عبــــد|متـــ عبــــد|س|حمد | لمنصوره|هندستـــ 

22859o ى عبــــده محمد|ليه |غ حمد حسي  هره|لق|بــــ |د|

8468|3 حمد|روق |ل ف|روق جم|ف ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

63723o بــــينى|لمعىط |ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد|ن |يم| لشر زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

9o2832 حمد |لسيد يوسف |نهله  سيوط|حقوق 

422949 طر|محمد خ| ء جمعه زكري|رس| إلسكندريتـــ |تـــمريض 

6o4476 بــــوحليمه|عيل |سم|لسيد  |ء عىل |سم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|42384 ن|لدين حمد|ل |م محمد جم|فرح هش ى شمس|تـــج ره عي 

266o22 ح محمد|لفتـــ|م محمد عبــــد|حس |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o864| يد مط|بــــو|مؤمن محمود  ى وع|لي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

876375 ى  |محمود محمد عبــــد لمغنى حسي  سيوط|بــــ |د|

7|2273 ن|منى محمد عىل عىل زهر لمنصوره|علوم 

7o4|89 حمد|هلل متـــول |هلل عليوه عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

233|27 حمد محمد|لنبــــى |لد عبــــد|سلوى خ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

59583 يه ممدوح محمود حسن| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

33358 ي|رس|
لعوضى|لفتـــوح |بــــو |ء |ء ضى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

269579 ح|لمل|ئى عزتـــ محمد |م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

244543 ى جم| ل محمد حسن محمد|مي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

27o553 بــــر فتـــىح محمد بــــسيوئى|محمود ج تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

Thursday, September 6, 2018 Page 16120 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6o9o63 لدين شنبــــ|ل |لنبــــى جم|رنيم عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

42764 م حلىم محمد|ل حس|بــــتـــه| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

229348 لعزيز|ميه مجدى محمد عبــــد|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o6877 رون |هيم ه|بــــر|رون |محمود ه ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

6785|8 حمد يوسف عىل|مروه يوسف  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

442278 حمد|هيم مصطفى |بــــر|ن |محمد رمض لشيخ|ره كفر |تـــج

83636| مي |ل|هيم |بــــر|لعظيم |مي  عبــــد| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

793823 ى|رس فتـــىح عطيه بــــسيوئى حس|ي ني  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

8793| يم|لص|هيم |بــــر|هر |ن ط|يم| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

348oo4 ي|لرحمن |رق عبــــد|حمد ط|
لطوجى ى شمس|تـــج ره عي 

2547|5 حمد|عمرو محمد محمود  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

339744 ى رض|ي حمد|دق سيد |لص| |سمي  |نوعيتـــ بــــنه

272689 رم محمد عوض|ك| ند دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

896447 م |سعيد سيد تـــم| ر|ي ج|عه سوه|زر

7o8457 هلل عطيه|ن عطيه عبــــد |رو ط|بــــ دمي|د|

9|7736 حمد عىل محمد |سيد  سيوط|حقوق 

2|6826 لبــــعج|حمد |دل |ن ع|رو ى شمس حقوق عي 

88|249 لح محمد عىل |زم ص|ح سيوط|حقوق 

6287o م|لد محمود تـــم|ر خ|من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

65722 د|م محمدين مرزوق حم|سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|5333 هلل| |د ملك حن|ج| رين|م لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

676932 وع|لحميد عىل مط|لسعيد عبــــد |مح |سعيد س لمنصوره|حقوق 

6o3373 ن عوض|دل لعسم سليم|رحمه ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

63675 م طه سيد محمد محمود|حس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

867898 لسيد|بــــ |لوه|ج عبــــد|لحج|بــــو|عمرو  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

6253|2 تـــ شه بــــ محمد فوزى زىك|ني  زيق|لزق|طبــــ 

54|344 محمد فهيم حسن حسن صقر |حقوق طنط

883295 لنور جيد  |د كرومل عبــــد|عم سيوط|حقوق 

8|845o تـــ|ح محمد فرح|جر نج|ه |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي
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856662 لقصود|لمنعم عبــــد|طف عبــــد|محمد ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

24|2|5 كريم محمد حلىم قطبــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

222682 ره سيد زينهم حسن عىلي|س  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

869o69 ي | ري|م نور بــــطرس|بــــشر ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

69246 لرحمن|محمد مجدي محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

867oo7 لدين محمد عىلي|ء |عمر بــــه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69|536 لق|لخ|لد عيد عبــــد |ن خ|يم| لمنصوره|عه |زر

442674 ى تـــ|ي ح عبــــدربــــه|لفتـــ|ج عبــــد|سمي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

6o2384 لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|متـــ |س|ن |يم| ط|معتـــ دمي|علوم ج

9o2386 حمد عىل |لمنعم |ء عبــــد|صف تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

44759o ي محمود مرىسي|ء ط|سم|
رق حنفى سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

78o344 دى|ن محمد بــــغد|طف سليم|طمه ع|ف زيق|لزق|نوعيتـــ 

72359 ى|دل عفيفى |هدير ع مي  لفيوم|طبــــ 

2|8o4 حمد|لمعىط |رص عبــــد |ء ن|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

264468 ىط|لمع|بــــو|طمه مشي  عفيفى |ف |بــــ بــــنه|د|

9o|988 بــــر محمد محمد |م ص|هش ج|تـــربــــيتـــ سوه

625543 مر مرىس محمد|كرم ع|عبــــي   زيق|لزق|نوعيتـــ 

697479 لزمزم|هلل رزق محمود مصطفى |عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

537o2o محمد فضل خميس شلبــــى عوض لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

|64543 س|ل عبــــ|لدين جم|ء |لؤى عل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3555|o د|لمعىط ج|بــــسمتـــ محمود عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2259o2 ى مجدى فتـــىح نصيف| مي  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

892588 م خلف لويس |س| رين|م ي صىح 
سيوط|معهد فنى

77o3|9 لبــــكرى بــــكر|دل محمد |محمد ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35795o م حسبــــ سيد|كريم عص |علوم بــــنه

4457| ى|لدين سعد يوسف |م مىح |ريه لبــــحي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

775695 رى|لبــــ|حمد عمر عبــــد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22|98| ر محمد مصطفى درويش|مي ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

9|6439 رص |لن|س عبــــد|حمد عبــــ|بــــ |رح سيوط|علوم 
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3|545o رس حلىمي محمد|سلىم ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

494682 هلل|هلل خي  |هلل محمد عبــــد |عبــــد  ره دمنهور|تـــج

357|83 حمد|روق |يمن ف|ء |هن |بــــ بــــنه|د|

24|o|| ف عثــــم|لدين |نور زق|لر|ن عبــــد|رسر عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

87|9| حمد|ن بــــكري |محمد رمض لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

699599 د محمد مصطفى سويلم|لجو|ئى محمد عبــــد |ه لمنصوره|علوم 

|3|o74 محمد حمدى مرىسي محمد هره|لق|حقوق 

322766 بــــر عمر|بــــر محمد ج|مروتـــ ج لفيوم|لعلوم |ر |د

9|9|8 |لعزيز عبــــد |لبــــىه عبــــد |لعزيز محمد |عبــــد 
بــــوزيد|دى |له

كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

632o7 ربــــيع محمد مسعود| رن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8|3||3 د محمد|شور فؤ|زم ع|ح ي|طبــــ 
|لمنى

4|||4 حمد|ل محمد |محمود جم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|3o769 لرحمن|حمد رجبــــ سيد عبــــد | هره|لق|حقوق 

342394 ن|ن محمد سليم|ء محمد شعل|ل| ى شمس|د| بــــ عي 

4466|o سكندريه|ل|بــــ |د| دى|له|لمحسن محمد عبــــد|محسن محمد عبــــد

447|oo حمد عطيه محمد محمد|مصطفى  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

48283| لسيد محمد محمد|تـــفى محمود  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

48288| حمد محمد|لمنعم |ن عبــــد|رو سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

78|35| ى عبــــد | لودود|لحليم عبــــد|منيه حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

456386 ىط|لع|تـــه عبــــد |لسيد شح|هدير  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

675|72 دى|لن|لعزيز حسن |ل عبــــد |تـــسنيم فتـــىح جل لمنصوره|علوم 

9oo674 ن رجبــــ |ر مصطفى شعبــــ|من ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

76o6|2 د|طف ظريف ج|مريم ع لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

49|22 حمد خليفتـــ|بــــ خليفتـــ |شه ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

8758o4 ى م جرجس  |وجيه س| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|39oo دل|حمد محمد ع|دل |ع دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

8|3249 د جرجس عزيز مسعد|ميل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

||4756 لحميد|لحسيبــــ عبــــد |هلل محمد عبــــد |منتـــ  ن|بــــ حلو|د|
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366|88 ى|ع| رين|م دل عشم حني  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

248o48 ى ع|ي طف مأمون بــــدر|سمي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3473| لعظيم محمد|د محمد عبــــد |زي  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

5|43o3 يد |بــــو|رص محمد |لن|هدير عبــــد  ى وي|لحلف|لي  سكندريه|ل|طبــــ 

36279o بــــ|لوه|حمد عبــــد|حمد مسعود | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

669o4 زق|لر|دى جنيدى عبــــد |نهله مك لفيوم|تـــربــــيتـــ 

68877  محمد عبــــد|لش|محمد عبــــد
ى
لجليل|ق لفيوم|بــــ |د|

86|833 ى |سميه عبــــد لسنوىسي|لمريد حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

3454o7 لخول|حمد عىل |هلل سعيد |عبــــد ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

45o526 بــــو هرجه|ن |لمجد رمض|بــــو |هلل |عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

||938| شتـــ بــــخيتـــ|لدين عك|ء |حمد بــــه| ى شمس|تـــج ره عي 

9|2524 لحميد |ن عبــــد|يه سيف شعبــــ| ج|ره سوه|تـــج

34465 ى عبــــد | رودين حمد|لجليل |حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2|9428 د حمدى محمد|نىح  عم| هره|لق|ره |تـــج

427436 لمنس|هيم |بــــر|حمد |حمد محمد | |ره طنط|تـــج

896772 حمد|رص |لن|م عبــــد|حبــــيبــــه عص ج |تـــمريض سوه

37o5o6 ى |مل |بــــدور محمد ك حمد|مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

777o|6 لسيد|ن محمد عىل |نوره زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

753o23 سم محمد قويدر|مه بــــ|س| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

2|6427 لرحمن محمود يحن  محمود|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

29|69 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد |حمد عبــــد | هره|لق|حقوق 

6|o746 بــــو هرجه|هلل سعد |سمينه فتـــح |ي | تـــمريض طنط

482o5| در|لق|لسيد محمد عبــــد |رص |محمد ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

485o52  |بــــر|وليد 
ى
ن محمد|حمد شعبــــ|هيم شوق عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

855753 لسيد|ل |جم| م رض|سل| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

349739 |محمد مجدى ح
ى
مد دسوق ى شمس|تـــج ره عي 

5o26o8 عيل|سم|تـــفى صبــــرى رزق محمد  سكندريه|ل|علوم 

2|7335 لمنعم محمد|لد عبــــد|حبــــيبــــه خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|72o99 |لعل|بــــو|دى محمد |له|نوهي  طه عبــــد  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع
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|28562 حبــــيبــــتـــ محمود محمد محمود عىلي ن|تـــربــــيتـــ حلو

5o72|2 ي|ح عىلي |لفتـــ|ء سعيد عبــــد |ول لبــــحي  لشيخ|عه كفر |زر

85|44 ى ع|ي هيم|بــــر|شور ربــــيع |سمي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

32537| متـــ مجدى فخرى عطيتـــ|س| ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

842|o2 هيم|بــــر|بــــيشوي جرجس لبــــيبــــ  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

752262 لسيد|لسيد سميح حسن | |هن ى شمس| لسن عي 

49o69o لسيد|لسيد محمد |ء |ء عل|عىلي سكندريه|ل|بــــ |د|

64|273 هيم محمد|بــــر|رغده محمد  زيق|لزق|علوم 

6|8935 يز محمد مطر|محمد ف لسويس|هندستـــ 

626|72 لسيد محمد حسن موىس|محمد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

4|o5o5 ف زكري|لرحمن |عبــــد حبــــيبــــ| رسر |ره طنط|تـــج

7569o| لسيد مدكور|محمد | محمد رض عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

3624oo مريم ممدوح محمد مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

635387 هيم|بــــر|بــــ سمي  عيسي |رح زيق|لزق|نوعيتـــ 

359637 ي عىلي عبــــد|من
لحميد رزق|ر مصطفى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

769267 فظ|لح|جح عيد عبــــد|طمه ن|ف عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4|7634 بــــ|ل كس|لع|رص عبــــد |ن| رن لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

493o97 ن|ن فرج سليم|ئى حلىم سليم|ه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

689598 |هلل عبــــد |هلل فتـــح |لحكيم عبــــد |ح عبــــد |سم
لربــــه

لمنصوره|بــــ |د|

499o6 م|لسل|هلل عبــــد |لعظيم عبــــد |رق عبــــد |ط ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

2338o2 لسميع|هيم عبــــد|بــــر|هيم سيد |بــــر| هره|لق|بــــ |د|

489632 ح محمود طتـــ|لفتـــ|خلود حمدي عبــــد  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

88||28 عيل |سم|ق |بــــر سبــــ|محمود ج سيوط|بــــ |د|

4|5757 م|ء مرشدى محمد طه حم|آل لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

479|36 ن|در محمد سليم|لق|حمد عبــــد |مهند  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4||754 ري|لزن|لمجيد |مريم رشدي محمد عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

267246 لسميع قنديل|لسيد محمد عبــــد |ء |دع ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|5|o8 لليثــــى|عيل |سم|لدين |د |عيل عم|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

89|6|3 ى مفرج | حمد عىل حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 
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923|3o ه  |لل|لعربــــى عبــــد|دل |م ع|وس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

768266 يش حسن|ريم يىح ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

44|3|8 د عزم بــــدير رسىل|عم |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

28373o لرحمن|حمد عبــــد|لسيد |بــــ |شه ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

22o428 عيل محمد|سم|رق عىل |محمد ط ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5||7o7 ى|جد قطبــــ |شور م|جد ع|م لبــــحي  |بــــ طنط|د|

79||38 ل سعد محمد حسن|ر جم|من زيق|لزق|حقوق 

4o449 ى|مل عزم حو| ش حسي  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

|69446 هيم حسن|بــــر|هيم سيد |بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

252668 هلل|د |ح عزبــــ ج|لفتـــ|مريم مجدى عبــــد شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

2|7o|| شم|هيم ه|بــــر|مجدى | رن ى شمس|تـــج ره عي 

7||792 لمهدى محمود|يىح |لجر|خلود محمد حسن  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

865759 حمد|ر عىلي |لستـــ|ء عبــــد|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

435784 هيم محمد بــــدوى شتـــيتـــ|بــــر|مريم  لشيخ|عه كفر |زر

78265| بــــو فندود حسن|لح |خلود ص زيق|لزق|بــــ |د|

359266 طف حسن محمد|محمود ع |علوم بــــنه

7o8||6 لسعيد عىل|زى |نعمه عىل غ لمنصوره|نوعيتـــ 

89924o وس دمي|ن رفيق تـــ|دمي
ن |ورصى سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

833|92 مر تـــونس|لمعروف ع|كريم عبــــد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

632o6o مه|لحميد سل|لعزيز عبــــد |ن غريبــــ عبــــد |نور قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

5o5|53 ى بــــدوى|عمرو محمود  ى حسي  مي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

8453o حمد|لحميد مبــــروك |رغده عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6773o3 ء عىل عىل منصور|محمد عل لمنصوره|ره |تـــج

25|934 مر|لعزيز ع|بــــيكر عيد عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

894297 لرحمن |ل عبــــد|لع|حمد عبــــد|هر |ط سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24844 لسيد|لحميد |م عبــــد |ر هش|من لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

4|o|42 ف |حمد | ي|بــــر|رسر
هيم محمد بــــسيوئى |بــــ طنط|د|

||83|3 يشى سعيد وصفى| رين|م هره|لق|م |عل|

2|9492 ى سيد عبــــد|ي لىح محمد|سمي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

259967 لسيد عوض|ده عوض |غ تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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769|6 هيم|بــــر|س |ره عمر عبــــ|س كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

423484 ى محمد |ي لحميد محمد|لمجد عبــــد |بــــو |سمي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

499995 ي|ر
ل ذىك محمد عىل|جم| ئى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

36826| حمد حسنى محمد عىل|خلود  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

325727 حمد|رك |سط مبــــ|لبــــ|ندى عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

62|64o محمد محمود عوض حسن ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

8|293o ذلي|حمد محمود محمد ش| ي|بــــ |د|
|لمنى

22o8|3 فرح سعيد يحن  محمد مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

|6oo53 ف عبــــد |عمر   عىل|لش|رسر
ى
ق لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

86o347 رص|لن|هلل محمد فكري عبــــد|منه  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

8|356o د محمد|ن محمد رش|يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|447o8 يف | ن|ر بــــو زيد|هيم |بــــر|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2599o7 صدفه عىل محمود سويلم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6o6o94 ح منصور ديدح|محمد صل ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

253o56 يف فتـــىح |ل| وى|لدفر|ء رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o42o3 لبــــربــــري|حمد |لحميد |حمد عبــــد |د |زي لمنصوره|هندستـــ 

|376|6 ى محمد عوض|لدين |ل |جم لحسي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3685o6 ي عبــــد|سلىمي عبــــد
لعزيز سليم|لغنى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

6||5o3 |لمل|لحميد |ئى عبــــد |ن ه|نوره ن|طبــــ حلو

7||oo7 ز|لقز|هيم محمد |بــــر|محمد سمي   ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

4o7748 لعزيز|دل محمد عبــــد |ر ع|من عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|548o9 م|م|ل|لمجد عبــــد |بــــو|ء محمد |رس| ى شمس|د| بــــ عي 

|5275| لرحيم|لجليل عبــــد |لد محمود عبــــد |خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

492568 ى |د محمود رشدي |زي دم|مي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

33|33 بــــر فريد فهىم|ء ص|لىمي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

329682 مل متـــول|يدى محمد ك|ه ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

68475 للطيف|ل محمود عبــــد |ره كم|س لفيوم|علوم 

6768o7 بــــ|لسيد محمد عىل كس|محمد  لمنصوره|حقوق 
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228o84 ن|لمنعم رمض|جر محمد عبــــد|ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|52623 ن محمد|عبــــي  محمد رضو هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o756o وى|لكرد|لعليم |ل محمد عبــــد|د جم|آيه فؤ لشيخ|عه كفر |زر

498o74 ل|لغز|م محمد محمد مصطفى |وس لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

64|8|| ى|ن عبــــد|حمد سليم| لرحمن عىلي حسي  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

4|386| ن|فوزى محمود فوزى فتـــوح سليم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

268o38 ن|ن تـــوفيق رسح|محمد رسح تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

325|8 ل مسعد|مي  مجدى غبــــري| هره|لق|بــــ |د|

2|2494 لد يوسف زىك|صم خ|ع ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

8|4235 هلل|مدحتـــ مني  متـــي فرج  ي|بــــ |د|
|لمنى

682893 هيم جلهوم|بــــر|هلل |محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

784385 حمد|د محمد محمدسيد |له فؤ|ه زيق|لزق|بــــ |د|

43|44o دى مصطفى بــــدر|له|حمد مصطفى عبــــد | |ره طنط|تـــج

53o273 ريه|لج|حمد |ر مدحتـــ |يثــــ| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

34|3|o ح|لفتـــ|در عبــــد|لق|لرحمن عبــــد|محمد عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

78o38| ى عبــــد |ي رى|لعزيز لطفى بــــند|سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

3|8578 م|لسل|فتـــ حسن عبــــد|هلل ر|منتـــ  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

285|68 لربــــ|د |لكريم محمود ج|د|يه ج| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

||8223 وق سيد محمد عبــــد  لحليم|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

24o7o|  خميس|سم
ى
ح صبــــىح دسوق عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

826468 لرحيم|ح عبــــد|لرحيم صل|ن عبــــد|فن| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

6282|o حمد مصطفى|بــــسنتـــ محمد بــــدر  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|62|6o ذلي|ل ش|لع|حمد عبــــد |دى |ش ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

524888 لخول|حمد |حمد محمد |م |ر سيوط|بــــ |د|

8o|4|6 ي |مه محمد |سل| لي|د
لليل|بــــو|لحسينى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

265922 ن جبــــر جمعه|محمد رمض ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

78|o2o عطيه محمد محمد خليل زيق |لزق|تـــمريض 

3||788 د|حمد عي|هيم |بــــر|م محمد |هش تـــ ونظم |سبــــ|رتـــ وح|لي عبــــور إد|معهد ع
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|بــــلبــــيس شعبــــتـــ علوم ح
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536863 بــــوعيشتـــ|لسيد |م بــــسيوئى |لسل|محمد عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|7oo35 ن|حمد شعبــــ|بــــر |ء حسن ج|رس| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

44o38|  سمي  عبــــد|ه
هلل|م نعمه |لسل|لعزيز عبــــد|ئى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7|5558 دو|محمد سمي  محمد حسن ج لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

79|3o3 بــــو عوف|هلل حسن محمد |منه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

425o56 ى محمد أحمد يزيد محمود حني  سكندريه|ل|صيدله 

7636|2 لمنعم محمد|بــــ رفعتـــ عبــــد |يه|ريم  نوعيتـــ موسيقيه بــــور سعيد

829566 مريم وديع جرس مجلع |نوعيتـــ فنيه قن

5|2437 هلل|فوزى خي | حمد رض| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

256893 للطيف|ر عبــــد|لغف|م عبــــد|ن عص|مريه دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

62639 لجيد|تـــه عبــــد |بــــ محمد شح|رح تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

638456 حمد محمد عىل|حمد عىل | زيق|لزق|حقوق 

|64857 لعزيز مرىسي|تـــ خليل عبــــد |سهيله نش ن|بــــ حلو|د|

778|7| مل سعيد محمد محمد| زيق|لزق|بــــ |د|

829373 م|لرحيم عل|لرحيم منتـــرص عبــــد|عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

783829 لحليم|حمد عبــــد |ر |لستـــ|حمد عبــــد |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

4o4377 هلل|ئل محمد حسبــــ |محمود و سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

639625 هيم|لسيد فتـــىح عىل إبــــر|ن |يم| زيق|لزق|علوم 

4o8694 ى|لم ل|لعزيز س|شذى محمد عبــــد  شي  |تـــربــــيتـــ طنط

7o525 لقوي|لسيد عبــــد |رغدتـــ محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|2|645 ن عيسي محمد|بــــسمه رمض ى شمس|زر عه عي 

76|o29 هبــــه صبــــرى جوده حسن فودتـــ لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

88o475 لمول |د |مد ج|لمنعم ح|مهدى عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

45|79o ى|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |حمد | هلل يسي  |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

757o|3 لرحيم|رق محمود عبــــد |يه ط| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

53749 هلل|هيم سيد عبــــد |بــــر|لرحمن |عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

|28376 لسنوىس|جد عىل |ء م|عل ن|معتـــ حلو|ع ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

89o3|8 حمد |لبــــدرى |لبــــدرى محمد | سيوط|بــــ |د|

3|6398 لحميد مصطفى|بــــ عبــــد|يه|هلل |منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

|66452 د|هيم حسنى عو|بــــر|حبــــيبــــه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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22|752 لسيد|تـــ |حمد فرح|يوسف  هره|لق|ره |تـــج

6|787 ىط|لع|لمحسن عبــــد |بــــ حمزه عبــــد |رح |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

34o232 لكردى|شور |هدير محمد عطيتـــ ع ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

84|467 وي|وي جمعه قن|خلود قن ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

367296 ى|مل عبــــد|ء ك|سم| لرحمن حسي  عه مشتـــهر|زر

924999 محمود | لوف|بــــو|حمد |دل |ع ج|حقوق سوه

4|376 مه سعيد يونس مرصى|س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

22562 لحميد|محمود محمد عزتـــ عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

84|o83 حمد حسن|مديحه حسن  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5|o|85 ىطي شنيش|لع|حمد عبــــد |محمد  سكندريه|ل|طبــــ 

475246  عىلي زوين|لحسن |بــــو |عىل | لي|ع
ى مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

8oo6o لرحمن ريه|رحمه محمد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

867|6| ه شعبــــ| لدين محمد|ن سعد |مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

238o8| ى وود جرجس|يز د|ف| جورجي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

5|9337 ن محمد عيد|شعبــــ| دين عه دمنهور|زر

38557 ل|بــــثــــينه مبــــروك حسن عىلي مبــــروك عزق ن|تـــربــــيتـــ حلو

8569|o لحليم|حمد عبــــد|يمن |رق |ط ي|عه |زر
|لمنى

4|3o64 ق|ح |لفتـــ|لدين عبــــد |سمر مىح  وى|لشر |تـــربــــيتـــ طنط

647935 عر|لش|م سعيد محمد حسن |سل|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

24o927 ئى|لحلو|ح محمد |لفتـــ|ل عبــــد|محمد جم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

597o6 هيم|بــــر|عيل |سم|طمتـــ محمد |ف تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8|22|6 حد|لو|حمد عبــــد|لدين |ء بــــدر|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

47886| د|لحد|هلل |ن محمد نرص محمد عبــــد |مرو |ضتـــ بــــنه|علوم ري

255o68 لسبــــىك|ىط |لع|حمد عبــــد |م |جنه س مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

79|o93 لسيد محمود|حمد |حبــــيبــــه محمد  زيق|لزق|عه |زر

628|78 رس محمد عطيه محمد|حمد ي| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

33|oo7 د حسينى|م محسن مر |نوعيتـــ بــــنه

5245|7 يوسف فرج محمد سفينتـــ ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

8o23|3 ود|ن د|يوسف عىلي عثــــم ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

Thursday, September 6, 2018 Page 16130 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7639o7 ل محمد عبــــده حسن|محمد جم ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

7||522 وىسر|لحو|ل |محمود محمد عبــــده هل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4556|| لسيد موىس|حسن محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

844447 فظ|لح|صم سيد عبــــد|بــــسمه ع ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

62o77o هلل فتـــوح جمعه محمد جمعه|هبــــه  ط|حقوق دمي

858497 هيم|بــــر|س |م فرح غط|بــــر| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2|3527 لحميد|طف محمد عبــــد|ر ع|مي ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

887336 حمد حلىم |لحكيم |محمد عبــــد سيوط|حقوق 

84779| ى محمد |ي ى|حمد ي|سمي  سي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6985o6 هيم محمد عوض|بــــر|حمد |محمد  لمنصوره|صيدله 

84734o لسيد|محمود محمد | مه ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

283o|o عىل محمد خليل ضوى خليل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|9|69 حمد|ح محمد |هلل صل|منتـــ  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

693437 لم|حمد س|ل |حمد محمد كم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5585o لحميد|طمه حمدى فتـــىح عبــــد |ف لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

694593 هلل|لسعيد محمد عبــــد |تـــغريد محمد  ى شمس طبــــ عي 

34777 بــــر|لج|نور مدحتـــ محمد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

4366|| هلل|بــــ |ء محمد محمد ج|نىح  عل| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

5o727 حمد|حمد محمود عويس | حقوق بــــنى سويف

25|9o4 وع|م مط|لسل|عىل حمزه عبــــد ن|هندستـــ حلو

86569 لمجيد|مصطفى محمد محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

9o4365 حمد |محمد محمود حسن  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

628o58 ح|لفتـــ|ح وليد محمد عبــــد|صل زيق|لزق|علوم 

2|94|9 هيم أبــــو رسيع|بــــر|ء فتـــىح |رس| ى شمس| لسن عي 

634o66 ر|لحميد نص|طف عبــــد |عمرو ع زيق|لزق|هندستـــ 

|4o894 هلل|ندى حسن جمعه فتـــح  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4||3|8 يد خرصى|بــــو |بــــرهيم |لبــــنى  ى لي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|o529 ق|ل أحمد |ء محمد هل|حمد عل| وى|لشر |ره طنط|تـــج

6o35|6 تـــ موىس|حمد رزق عرف|ء |رس| |حقوق طنط

424855 نم|رس غ|لح|لكريم محمد عبــــد |سمي  عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 
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4355o6 لشوربــــىح |ندى محمود محمد نجدى  سكندريه|ل|طبــــ 

48826o ل|لجبــــ|لقوى |لسميع عبــــد|ل عبــــد|مؤمن جم سكندريه|ل|بــــ |د|

84o569 حمد|لحفيظ |رق محمد عبــــد|ط ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

63o785  حسن|محمود هش
ى
م دسوق ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

26646| تـــه|سمينه محمود محمد شح|ي ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

76o56| هيم|بــــر|ن محمد محمد |يم| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

269854 ى محمود عمر|م حس|عمر س ني  شمون|نوعيتـــ 

35437 رق محمد عزبــــ|رتـــ ط|س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

75723 لسيد|حمد |لرحمن نجيبــــ |عبــــد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

7o53|o وى|لشن|حمد |حمد |ن محمد |نوره زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

439783 عيل عدوى عيد|سم|ل |جم| ر|ي لشيخ|طبــــ كفر 

2|2o65 لم|لغنى س|حمد عبــــد|يدى |ه سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

|75542 ي محمد|لبــــ|جر حسن عبــــد |ه
ى
ق هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7oo||9 يه عىل محمد عليوه| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

75o8o4 ر|حمد نص|لد مصطفى محمد حسن |خ ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

4859|7 سم|خلود محمد حنفى محمود ق دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

286o76 ى رحومتـــ |بــــر| بــــوزيد|هيم حسي  ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

5|4456 لشيخ|لسيد |بــــر |ج| ند سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

7|o96o بــــينى |لسيد |لسيد |محمد  هيم|بــــر|لشر كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

762872 غيه|لن|عيل |مه محمد إسم|محمد سمي  سل لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

|5o329 لحميد محمد|حمد عبــــد |ن |مرو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3923o ع|لرف|هيم |بــــر|ع |ء رف|ل| ى شمس| لسن عي 

3|44o6 حمد محمود|يمن |حمد | ى شمس|زر عه عي 

7o6o87 فظ|ئى حسنى محمد ح|بــــ ه|رح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|25o49 ي|لدين عبــــده |ره وحيد سعد|س ر|لىح  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

4237| ى صل لسعدئى|لمجيد |لعليم عبــــد|ح عبــــد|نرمي  هره|لق|ره |تـــج

|29688 د عفيفى|محمد مجدى عو هره|لق|ره |تـــج

43623o لمقصود|محمود سعد محمود عبــــد  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 
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6o249| ى|لسيد ي|ض |حمد مجدى ري| سي  |حقوق طنط

8o4|35 ي ج|د |زي
ى
ف دسوق بــــر|رسر ي|هندستـــ 

|لمنى

|73242 حمد خليل|يمن |حمد | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

62o2|o حمد شمخ|حمد |حمد |ره |س ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

45o7|7 ى  محمد محمود حسي 
ى مصطفى نرمي  |بــــ طنط|د|

37|83 ي محمد عبــــد 
لسيد|لرحمن محمد |مصطفى ى شمس هندستـــ عي 

32o967 ى عبــــد حمد|لسيد |لعظيم |حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4o2644 ن رسويل جويد|ن ممدوح سمع|ري|م سكندريه|ل|بــــ |د|

|2397o ى طعيمه|حمد مجدي | لسيد حسي  ن|هندستـــ حلو

4o8399 ق|حسن محمد حسن  وى|لشر |ره طنط|تـــج

75|966 سكندر|بــــر |مريم نبــــيل ص ى شمس|د| بــــ عي 

5o9382 حمد|ل عىل محمود |لع|محمد عبــــد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

64|668 لعزيز|لصغي  عبــــد|دي محمد محمد |ش لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

4||7oo ه  حمد تـــرىكي|حمد |سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8o9|34 ي|ء |ل|
حمد حمدي مصطفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

4o962| هلل|جر منصور عىل عبــــد|ه |بــــ طنط|د|

339854 فظ متـــول|حمد يوسف محمد ح| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

85|253 حمد|بــــر بــــشندي |هبــــه ص دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

85837| ي عبــــد|ه
ى|لمل|يدي هنى ك حني  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

75244| دى|له|ن عبــــد |كرم سليم|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

54||7o دل|لع|زم عىل محمد مصطفى |ح عه دمنهور|زر

8|8832 منه محمود خلف محمد| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

88695| روق فرغىل |ح ف|ر صل|من سيوط|بــــ |د|

8|87oo يوسف مني  فريز| ري|م كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

9243oo هلل  |ن مخلوف خلف |حمد شعبــــ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6o99|| لخولي|لمقصود |م فهيم عبــــد|سه زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

2827o2 ى عوض| ليند عويضه خي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

284|9 دق عىل|محمد عىل ص ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4|8687 لونيس|لونيس محمد عبــــد|محمد عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|57o22 حمد|حمد موىس |كريم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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6o6252 بــــدين حمزه|لع|د مصطفى زين |محمد عم لمنصوره|عه |زر

5o|86 ى|لفتـــ|محمود محمد عبــــد ح حسي  صيدله بــــنى سويف

|7|422 لدين|هلل محمود حسن زين |عبــــد  ن|حقوق حلو

865|5| ى محمد|لستـــ|ء عبــــد|دع ر حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

853434 ي|س|سلىمي 
مه محمد مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

4|687| ح|مروه حسن يوسف عنتـــر جن لشيخ|بــــ كفر |د|

266226 لعظيم|ل عبــــد|منى مجدى كم |تـــربــــيتـــ بــــنه

8o8467 لعظيم|لعزيز عبــــد|مي  صبــــري عبــــد| ره بــــنى سويف|تـــج

3726o9 د|ر عمر حنفى عو|من ى شمس|زر عه عي 

777|74 ى عبــــد |ي دي|له|بــــ عبــــد |دي حج|له|سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

868524 ي |لشيم|
ي مصطفى هيم|بــــر|ء يحن  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

383o2 مر|مصطفى حسن محمد ع هره|لق|ره |تـــج

462299 نم|هيم محمد غ|بــــر|لسيد |ء |أسم ط|بــــ دمي|د|

6o9o43 تـــم|لمندوه ح|حمد |لرحمن |عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

8o4oo| ي خلف 
هلل زىكي عمر|مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4232|6 حمد محمد|لرحمن |حمد عبــــد |لد |خ سكندريه|ل|عه |زر

279677  |هيم |بــــر|حمد |يه |
ى
حمد شنبــــ|لدسوق ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

688787 يف محمد محمد ه|جم شم|ل رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

476|29 لفضيل|در عبــــد |لق|حمد عبــــد |ن محمد |نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

885|55 ر محمد محمد محمد |ثــــ| سيوط|ره |تـــج

|59552  غط
ى
س|ملوك صبــــىح صدق ى شمس| لسن عي 

5o7477 لشىس|لعزبــــ |لسميع محمد |عبــــي  عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33235| لحميد عبــــدربــــه|لمقصود عبــــد|ر عبــــد|من ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8|3386 لح محمد|ص| عبــــي  رض ي|بــــ |د|
|لمنى

3|5543 حمد محمد|ن محمد |نوره تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

85538| ف محمد شعبــــ| لحفيظ|ن عبــــد|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

752643 هيم فرغىلي حسن|بــــر|لد |خ عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

5o68|| لسعيد أحمد|بــــرين فيصل |ص سكندريه|ل|علوم 

4572o9 دى|لمنعم ش|ء أحمد عبــــد|أسم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9|3685 حمد  |م عىل |عمرو هش ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|595|7 لمقصود محمود|ضىح محمد عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 
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847o64 ى حسن|حمد جعفر | مي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

427474 لديبــــ|م |لسل|رق محمد عبــــد |ط ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

4384|9 حمد مرىس|لد محمد |خ  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

5|8976 حد|لو|حمد فوزى محمد عبــــد|س |رشيده فر ط|بــــ دمي|د|

2|773o  عىلي غيض|
ن|منه مسعد مصطفى كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

435372 لحميد محمد عنتـــر|مروتـــ عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

3|5573 للطيف|حمد عطيتـــ عبــــد|ء |رس| ن|بــــ حلو|د|

77636 تـــ | ف عبــــد |مي  هيم|بــــر|لنبــــى |رسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

8o37|3 حمد محمد|يوبــــ |ء |ل| ي|بــــ |د|
|لمنى

|4756| ف عمر عىل|محمد  رسر عه مشتـــهر|زر

262536 لرحمن|لعظيم عبــــد|محمد طه عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

763|37 ص|لسيد محمود محمد هم|ئى |م| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

766338 بــــ زغلول|لوه|هيم يحن  عبــــد |بــــر|يحن   ره بــــور سعيد|تـــج

7||979 م|م|ل|تـــى |لزن|ل |ل جل|بــــ جل|رح ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|765|3 وى|لفيش|دل محمد |ره ع|س بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

358568 لعربــــ محمود|تـــ محمد عز|ي| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

23|8|| يف تـــ ن|لنبــــى حمد|هيم عبــــد |بــــر|مر |رسر هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

6|9737 ي| لمحمدى زكري|ء |دع
ل|مصطفى جى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|43|9 هيم|بــــر|د |محمود عمرو فؤ ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

3475|8 جر مدحتـــ عمر محمد|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

859o57 ي ع يد صغي  ليسكو|شي  سيوط|ره |تـــج

4o5o26 ف ج| لم|بــــر محمود س|حمد أرسر سكندريه|ل|بــــ |د|

6|o||| بــــو زيد|متـــ |محمد محمود سل |ره طنط|تـــج

7|o637 عيل|سم|جر يوسف لبــــيبــــ محمد |ه ط|بــــ دمي|د|

3274oo هلل محمد عتـــريس قطبــــ|منتـــ  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

6o692o لطويل|حمد عبــــده فريد | لمنصوره|حقوق 

|8687 ى|م عمرو غمرى |مر مي  هره|لق|حقوق 

757373 ه فؤ د عبــــده محمد|ني  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |
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|53688 حمد|لفضيل سيد |ل عبــــد |ء كم|سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2|247| غبــــ|ن ر|دى شهي  سليم|ف ى شمس هندستـــ عي 

64736o م|لسل|م محمد عبــــد |لسل|بــــ عبــــد |ربــــ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o5337 م سعد عيس|حمد س| لمنصوره|ره |تـــج

|57488 حمد عىل|مريم محمد يعقوبــــ  هره|لق|بــــ |د|

5|2236 وى|لسعد|محمود نبــــيه محمد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

697|6 ء محمد حسن محمد|سم| لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8o2466 حمد|ء فتـــىحي |يوسف عل ي|هندستـــ 
|لمنى

4o9696 وق  لفرس|لحميد محمد |حمد عبــــد |رسر |بــــ طنط|د|

785378 هيم|بــــر|محمد نعيم عىل  زيق|لزق|علوم 

764928 ف | |سندريل ف|هيم جل|بــــر|رسر ل رسر تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

48o454 مد محمد|حمد ح|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8982oo يوبــــ |هيم |بــــر|لد |ر خ|عم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

24o926 لمعىط محمد محمد|محمد ثــــروتـــ عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

253757  عبــــد|
ى
لموجود عيس|حمد دسوق شمون|نوعيتـــ 

777858 لفرىس|لسيد |هيم |بــــر|لسيد |يه | زيق|لزق|نوعيتـــ 

647595 حمد محمد رسور|جر |ه ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

753356 حمد|لسيد |حمد |هلل |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

86o|74 لىحي مرىسي|ن عبــــد|م كسبــــ|له| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

36o||7 لرحيم زىك|در عبــــد|لق|ن عبــــد|يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6635o لرحمن|لح حسن عبــــد |م ص|سل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

373||o حمد محمد|بــــ محمد |يه| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

282723  فهىم موىس|ه
ى
جر شوق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o772o لم|لسميع محمد س|ء عبــــد |ء عل|شيم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

683oo2 ى |مروه  ى |بــــو |لسيد |لحسي  مىل|لطن|لعني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3|2536 م نزيه عفيفى|لدين هش|سيف  ى شمس علوم عي 

3289|o |لرحمن يوسف |هلل عبــــد|حمد عبــــد|م |سل|
لحديدى

|ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

5o23|2 لجمل|حمد |حمد |م محمد |سل| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

26746o م|ل محمد عل|حمد كم|ح |سم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى
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4o689 م|لحميد عز|حمد عىل عبــــد | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|73o6| |لعل|بــــو |بــــر محمد |محمد ج ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|774o| لد محمود موىس|محمود خ لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

87982 ي عىلي سيد|
ى
حمد شوق ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

9o8o82 لسيد فكرى مصطفى |ء |صف ج|ره سوه|تـــج

24|o3| مد|خليل ح| يوسف رض |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

324639 ى |عبــــد حمد|لرحمن محمود حسي  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

346253 تـــه|لعزيز شح|ن عبــــد|لعزيز رضو|حمد عبــــد| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

693|78 لمرىس عبــــيد|لحميد |حمد محمد عبــــد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

452768 ر|لغف|حمد عبــــد|روق |يه محمد ف| لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

|2||36 ى  هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|روجي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|o548 وى|هيم  هند|بــــر|وى |لهند|رس |لد ي|خ |بــــ طنط|د|

2492|5 سم|د ق|عزم محمد حم| لي|د لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

428627 ه نبــــيل محمد حمد عبــــيد| مي  |علوم طنط

48|3| لمطلبــــ|حمد محمود عبــــد |يه | هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

84o59o ج|لحج|بــــو|تـــ |ل شح|محمد جل ن|سو|بــــ |د|

|5o684 ع محمود|بــــو بــــكر رف|ن |مرو هره|لق|علوم 

8o3377 ي محمد محمد تـــوفيق 
هيم|بــــر|مصطفى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

2669o9 هيم شلبــــى|بــــر|لعزيز |هيم عبــــد|بــــر|رقيه  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

3298|o ف عبــــد|جدتـــ |م حمد|لعزيز مرىس |رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

48789o مه موىس|حمد سل|د عمرو |زي سكندريه|ل|بــــ |د|

892528 حمد عىل نرص |تـــغريد لطفى  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

64o599 عيل|سم|ل |لع|عيل عبــــد |سم|محمود محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

245976 |هيم محمد عىل |بــــر|محمد 
ى

لرع لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

662o9 لح|حمد محمد حبــــيبــــ ص| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

47828| حمد|لرحمن محمد |حمد عبــــد|مريم  سكندريه|ل|صيدله 

|54633 فع محمد|رس ش|مصطفى ي |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

7|o834 مي |ل|ن |رص صديق عثــــم|محمد ن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

96784 ف طه جمعه | بــــو رسيع|رسر ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

Thursday, September 6, 2018 Page 16137 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|22764 خر|جون جرجس حسنى ز |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

7|636 لحميد|ن رجبــــ عبــــد|لرحمن رمض|عبــــد لفيوم|صيدلتـــ 

858544 هيم|بــــر|مي |مي محمد س|س ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

75|84| لسيد حسن|حمد حسن | ى شمس|تـــج ره عي 

835|95 ي فؤ|رس|
ن|د عثــــم|ء حسنى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|385o8 ف عبــــد |رضوى  لنبــــى بــــدر|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2265o9 لعظيم|يمن رأفتـــ عبــــد|حمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

257293 ف عبــــد|ئى |م| ر|ح نص|لفتـــ|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

79o548 كر|لدين ش|ل |حمد جم|مؤمن محمود  نوعيتـــ بــــور سعيد

8|54o7 ي |دل ن|ندي ع|س لسعد|بــــو|ج  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

27o74 حمد|سمر محمود ممدوح  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|375oo لمطلبــــ|لىح عبــــد |م عبــــد |لدين هش|سيف  ى شمس|تـــج ره عي 

6o55oo دى|لرم|لسعيد |رحمه مصطفى عىل  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

864393 فع فرج حسن|جمعه ن دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

264565 ئى|لعن|حد |لو|بــــر محمد عبــــد |سمر ص |تـــربــــيتـــ بــــنه

5||46o ف |محمد  ي |رسر
ى شوشه|لحسينى مي  |ره طنط|تـــج

|586|2 لرحمن|لرحمن عبــــد |لسيد عبــــد |ر |مي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3|553| ح|لفتـــ|فتـــ عىل عبــــد|ندى ر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

2479|5 ل|لع|حمد عبــــد|م |ء س|شيم ي صىح بــــنه
|معهد فنى

8583|7 ف حسن طلبــــ|يه | رسر سيوط|عه |زر

5288|5 لرحمن|بــــ عبــــد |لتـــو|طف عبــــد |محمد ع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7|7988 تـــ|ن عىل محمود شفيق عىل فرح|يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|533| ن محمد|حمد سليم|لرحمن |عبــــد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|6|987 ل سعد عىلي|حمد كم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7|o726 عيل|سم|هيم |بــــر|د رزق |مصطفى عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

685984 ى ع|ي شور سعيد مسعد عىل|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

764o42 لسيد محمود محمد|بــــسمه  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

52||27 م|تـــه| آمنتـــ حسنى زكري سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|62737 لم|يمن حسن س|لرحمن |عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5|7545 حمد|م فهىم |ن عص|رو ره دمنهور|تـــج
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5||279 نوبــــى|لبــــ|لق |لخ|لرحمن عبــــد |مصطفى عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

43o38 بــــوبــــكر|ن محمد |رحمه محمد عرف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

248987 شد|لقوى ر|طف عبــــد|ره ع|س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

774365 ح عىل عبــــود|لفتـــ|دل عبــــد|دهم ع| زيق|لزق|طبــــ 

8|5676 قتـــ عىلي |
لبــــ سيد|بــــوط|رسر ي|بــــ |د|

|لمنى

5895o هيم سيد|بــــر|ء عوض |روميس أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

27o3o7 لعظيم محمد|حمد عبــــد|د |حمد عم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|28568 هلل محمد|عمر محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|6246 وى|لشه|أيتـــ مسعد محمد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

688662 هيم قنديل|بــــر|ء سعد تـــوفيق |وف لمنصوره|حقوق 

767o29 رس|بــــ محمد جميل محمد ج|يه|حمد | لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

22549o ن|ء محمد عىل محمد شعبــــ|شيم سيوط|ره |تـــج

624349  |لش|ن عبــــد |ورده رمض
ى
ن|هيم سليم|بــــر|ق ي صىح بــــور سعيد

معهد فنى

453927 لرحمن|يوسف محمد مسعد عبــــد |حقوق طنط

62|369 ي
لسعيد|حمد|لسيد يعقوبــــ | |دئى سكندريه|ل|صيدله 

4o5792 زي|م محمد رجبــــ محمد حج|رضوي هش سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

769|9 ل|لع|ل صديق عبــــد|رس جم|ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|668 رص محمد عىل|لن|دتـــ عبــــد |غ |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

43636 حمد سعيد حنفى|روعتـــ  هره|لق|هندستـــ 

839|2 هيم|بــــر|لعظيم |حمد عبــــد|عىل  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|6|o2| حمد|لعزيز |هلل عبــــد |عبــــد | ر|ي هره|لق|طبــــ 

845256 ي شح
تـــ عىلي|نفيسه مصطفى ن|سو|علوم 

546434 ئى|لجرو|هيم |بــــر|ل محمد |هيم كم|بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

496743 ى محمد  |لبــــن|هدير سمي  حسي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

7766o8 تـــه|ل رشدى شح|ء جم|ل| زيق|لزق|نوعيتـــ 

42|39 لعزيز|ل عبــــد |ن جل|ن رمض|يم| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

824o8o ي محمود عبــــد
هيم|بــــر|بــــ |لوه|مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

9|43o5 حسنى بــــرتـــى نمر  | ريموند سيوط|ره |تـــج

4932|o وليد عطوتـــ عطيتـــ محمد بــــهلول ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5855| هيم جوده|بــــر|ن طه |سوز علوم بــــنى سويف
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|396|6 لسيد يوسف|مريم محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|4478o س محمد|لد حسن عبــــ|فرحه خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|6557 ل  |س كمبــــ|لحميد حو|ء عبــــد|لىمي ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

243696 حمد|ء فرج نبــــيل |سم| ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

78428| حمد عىل محمد|ء محمود |لزهر| زيق|لزق|حقوق 

627376 ى عيس غن|يمن فؤ|د |فؤ يم|د حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

8o5323 لرحمن|لرحمن عليوه عبــــد|مه عبــــد|س| ي|هندستـــ 
|لمنى

765263 ن|لغضبــــ|محمد | يوسف محمد رض ره بــــور سعيد|تـــج

774o36 لسيد بــــخيتـــ|لسيد محمد |هدير  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

47883o حمد حسن|رق محمد |حمد ط| سكندريه|ل|هندستـــ 

373|95 ي صبــــره|لش|هلل عبــــد|حمد فتـــح |
ى
ق سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|

لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

523789 ن|ن محمد سليم|ح سليم|محمد صل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

762558 لدين حسن حسن يوسف|عز  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

58o45 رص محمد عبــــيد|م ن|سل| بــــ بــــنى سويف|د|

56982 بــــ سمي  محمد منصور|رح ره بــــنى سويف|تـــج

6|9557 دي|لبــــ|تـــ جوهر |د عرف|ل جه|آم ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

4|4|89 لففى|هلل عىل |مه عبــــد |س|م |حل| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

5|4344 له|منيه يوسف عىل حسن حبــــ| بــــ دمنهور|د|

|6o933 ي عط|ل |جم| رن
ى
|لدين شوق ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

439376 ى محمد   وى|لكل|أمل فوزي حسي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

2326o2 ع|لرف|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ئى |هلل ه|منه  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|o229 عيل محمد مشعل|سم|رهف محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|5|258 ى عز |يم| لدين قطبــــ|ن حسي  هره|لق|حقوق 

482822 ى ص|أيه عص لح|م حسي  سكندريه|ل|حقوق 

|23472 ل|لسيد خليل هل|ه محمد |م هره|لق|ره |تـــج

487883 حمد|ل |لع|ج عبــــد|هد فر|م مج|حس إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

6o6|85 لهليس|لحميد |لرحمن حسن عبــــد |عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

84|223 ي |م|
لسيد عبــــيد|هيم |بــــر|ئى ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

32||73 مح ظريف مجىل|رتـــن س|م |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر
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|58374 بــــ|لوه|هيم محمد وزيرى عبــــد |بــــر|سلىم  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

3499o2 ف سيد محمد س|ندي  لم|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8o6o|6 مؤمن فتـــىحي محمود| لي|د ي|بــــ |د|
|لمنى

786562 حمد محمد فوزى محمد| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

27o736 هيم|بــــر|ل زىك محمد |لرحمن جم|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8o9o52 هلل|بــــ |ل محمد ج|محمد جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6|4826 رتـــ|عيل أم|هيم إسم|بــــر|محمد  |هندستـــ طنط

6o755o لبــــيوم|ح |لفتـــ|دل عبــــد |هند ع |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

33449 لمنعم محمد|ء محمد قدرى عبــــد |شيم ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

23|32| يع|محمود سعد محمد ط ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3|499| هيم تـــوفيق|بــــر|يوسف فوزى  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

44o93 لحميد|حلىم محمد حلىم عبــــد  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|46943 حمد سيد حسن|سيد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

29292o ه محمود عبــــد| ل|لم غ|لمحسن س|مي  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

256855 |لبــــن|ل مصطفى |م كم|له| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

78|589 ي|منيه مخلص |
حمد مصطفى زيق|لزق|ره |تـــج

628662 ى صقر|من ر صقر محمد حسي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

68427o لمغربــــل|حمد |لسيد محمود عىل |ن |حن لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|68662 لسيد حسن|يمن |لرحمن |عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|73946 م رفعتـــ محمد خلف|ريه د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

3|2o5o لخول|حمد |م |لرحمن عص|عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|27o|o لسيد|در |لق|لسيد عبــــد |حمد | ى شمس صيدله عي 

2|3688 لنبــــى منصور|س عبــــد|لرحمن عبــــ|عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|5|368 وى|ن مطر|يه عزتـــ شعبــــ| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

4|9842 ى ط|بــــو|لحميد |عبــــد| محمد رض حون|لعني  لشيخ|بــــ كفر |د|

34639 ل تـــوفيق|ل كم|دى جم|ه هره|لق|هندستـــ 
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|49733 بــــ|لوه|هيم عبــــد |بــــر|سعيد بــــيوم  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|4955| ن|در حمد|لق|لنبــــى عبــــد |محمد عبــــد  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

25689| ى|ف  حسني 
طمه مصطفى مصطفى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

325735 ء ربــــيع محمد محمد|رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8263| لغنى|ل محمد عبــــد|محمد هل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4o659o لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|لشيخ محمد |ندى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

787o|2 دير|بــــ|بــــتـــ |هيم ثــــ|بــــر|يم |فر| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8o79|7 حمد|هلل |ر يىحي عبــــد|من |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

625949 بــــ فريد|لوه|لرحمن سمي  عبــــد|عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

426225 در|لق|ود عبــــد |ر منصور د|من سكندريه|ل|عه |زر

79o542 ن محمد|د رمض|رق محمود فؤ|ط حقوق بــــورسعيد

8499|o ي
حمد محمد|عىلي | دئى دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

683465 لجمل|لعدل |لعدل |مريم  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

7o5324 ى|رق |جر ط|ه ى عىل حسني  لحسني  زيق|لزق|هندستـــ 

6|9972 ن ر|لنج|محمود محمود | مي  ط|ر دمي|ثــــ|

8o76|o ن محمد حسن|يه حمد| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

682525 حمد محمود سمي  تـــوفيق|زينبــــ  لمنصوره|بــــ |د|

7|6468 ن بــــر|لسيد ص|هيم |بــــر|محمود | مي  ط|بــــ دمي|د|

2643|2 تـــسنيم فتـــىح يوسف عىل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

478|77 ل جودتـــ|ردين حسنى مرزوق غ|ن سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

862o7| ك|ريمون شمس مس| دين ج|بــــ سوه|د|

45|29 ى س|ي فع|لر|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |م |سمي  هره|لق|ره |تـــج

639577 هيم عطيه|بــــر|ل عطيه |جم| نور زيق|لزق|حقوق 

|5266 حمد|م محمد |س| ر|ي هره|لق|حقوق 

434oo7 لصبــــرى|لنرص |بــــو |د طلعتـــ محمد |جه |علوم طنط

5|258o ي |حمد ح|
بــــو زيد|مد مصطفى سكندريه|ل|طبــــ 

6|959 هلل|جوده سمي  حلىم عبــــد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

6379|7 د حمدى|محمد نبــــيل محمد رش زيق|لزق|حقوق 

682675 حمد محمود محمد بــــدير| |لي|د لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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|22363 ل هيبــــتـــ|رص كم|ندى ن ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

4|9447 ى محمد محمود  بــــ|لحط|نرمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

258|9o لحميد محمد|م عىل عبــــد|سل| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

4|8825 حمد بــــسيوئى|ن |ء شعبــــ|رس| لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

456483 هلل|ندي سعيد حسن حسبــــ |س إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

2o422 ى خليل|حمد حسن | حمد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52o47o ى عيد عىل عىل يونس نرمي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

637295 هل|ل|حمد سيد|محمد سعد محمد محمد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

63o678 لحليم|د سعيد عمر عوض عبــــد |زي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

438255 لنمىك|لمعىط |رص محمد عبــــد|لن|ن عبــــد |إيم لشيخ|نوعيتـــ كفر 

699349 ن عىل محمد عىل محمود|يم| لمنصوره|نوعيتـــ 

429o5o لمرصى|لحكيم سعد |غبــــ عبــــد |نىح  ر| |بــــ طنط|د|

482882 م|حمد بــــره|حمد سيد |د فتـــىحي |ن فؤ|رو سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

5||2o6 بــــوفول|حمد محمد عطيتـــ | ره دمنهور|تـــج

8o448o ى|حمد |هبــــه محمد  مي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

88o467 لدين خشبــــه  |ح |رس صل|محمد ي سيوط|حقوق 

|29oo| ي
ح محمد|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ن |سفى عه مشتـــهر|زر

2|3648 حمد|للطيف |تـــم عبــــد|عمر ح ى شمس حقوق عي 

6o4|o9 لحميد يوسف|بــــ لطفى عبــــد|يه|محمد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

46|66 دل فهىم محمود|حمد ع| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o9|36 م |م خليفه عل|سعد عل|محمد  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

69o398 بــــينى |د |رق فؤ|ط هيم|بــــر|لشر لمنصوره|حقوق 

6242o9 تـــه|ن شح|لسيد رمض|لسيد |لرحمن |عبــــد  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

338587 لسنهورى|لسميع |ء سيد محمد عبــــد|لشيم| عه مشتـــهر|زر

|53497 بــــو حبــــيبــــ|خليفه محمد | عل ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

892374 مل |بــــر فتـــىح ك|حمد ص| سيوط|بــــ |د|

9|5247 حمد محمود حسن  | |رش ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

373296 لسيد|لسيد محمد |ندى  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

26863| بــــ|ء حسن صبــــىح خط|سم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

28|753 لحليم|لرحمن ذىك عبــــد|كريم عبــــد ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم
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|22287 لرؤف|لعظيم عبــــد |مريم محمد عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

282859 دى محمد موىس محمود|ش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

627649 هيم محمد|م إبــــر|م عص|هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78782 جر رجبــــ عىل عىل|ه لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

884o46 ن  |محمد سعيد محمد سليم |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

86|9o9 عيل|سم|هلل محمود |ء عبــــد|رس| ن|سو|حقوق 

9o4446 عيل |سم|للطيف |مصطفى محمد عبــــد ج|ره سوه|تـــج

443327 ر|هيم عم|بــــر|لعظيم |حمد عىل عبــــد| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

64|5|o تـــه عطيه|حمد شح|وليد  زيق|لزق|صيدله 

752397 شم|لسيد ه|ئل |م و|ر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6oo366 هيم محجوبــــ ليلتـــ|بــــر|ء |رس| |تـــربــــيتـــ طنط

243389 رس عىل محمد عزوز|سهيله ي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|2|o5| حمد محمود حسن|حبــــيبــــه محمود  ن|بــــ حلو|د|

|52477 شم|ئى ه|حمد محمد ه| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

68584| ى مصطفى سليم|ن ن|يم| ن|رص حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

886|38 حمد محمد |ئى |محمد فرج سيوط|بــــ |د|

753o74 لعزيز|رس محمد عبــــد |مه ي|س| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8339o5 ن|سط بــــشي  حمد|لبــــ|ء عبــــد|ل| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

823689 ر|لستـــ|كريم عمر محمد عبــــد سيوط|حقوق 

254682 حمد عطيه حسن عطيه يونس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|5766 لحكيم |لحليم جعفر عبــــد|عبــــد| ثــــري ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

788529 ى|لع|ء حمدى عبــــد |لزهر|طمه |ف ل حسن بــــحي  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

|2o3o5 ي خليفه عبــــد 
لكريم|مريم حسنى ى شمس حقوق عي 

5736o لدين عزتـــ حسن|م |ضىح عص بــــ بــــنى سويف|د|

295584  
ى
حمد|عمرو محمد شوق رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع

دي|لمع|بــــ

49oo|3 ل محمد محروس محمد|م جل|غر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26|668 لعظيم|حمد محمد جوده عبــــد| |طبــــ بــــنه

683636 ده|ن حم|لسيد رمض|س |لعبــــ|بــــو|ربــــيع  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 
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4|2725 لحكيم عىل مرىس جمعه|ن عبــــد |يم| |بــــ طنط|د|

9o486o ل يونس حسن |م جم ج|عه سوه|زر

752o|2 لق محمد|لخ|ن عنتـــر عبــــد |يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3222|2 رضوى حسن سيد عىل محمد ن|بــــ حلو|د|

35|38o بــــ|لوه|هيم عبــــد|بــــر|رتـــ محمد محمد |س ى شمس|تـــج ره عي 

7947| د سيد طه|يه سيد مر| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

7o535o هيم|بــــر|حمد |طف |م ع|سل| ره بــــور سعيد|تـــج

25oo89 لحميد|حمد عبــــد|لسميع |رضوى محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

64oo72 عيل|سم|لسيد |لسيد |د |عم| رن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

348963 محمد عىل| ندى رض ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

35o63o دى|له|يرتـــ فتـــىح سعد عبــــد|م ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

337875 مد محمد|تـــ ح|مد شح|حمد ح| ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

9|4685 ه صديق |لل|د عبــــد|تـــ فؤ|ي| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

527628 حمد|ء حنفى محمد عىل |ل| سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

449597 هيم محمد سعد شكر|بــــر|عمر  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

25|37o يد|ن محمد ز|محمد رمض ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

762477 زى|لسيد عىل حسن حج|عىل  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

495o32 لرحيم حسن|محمد حسن عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

699354 ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|سمر محمد محمد  لمنصوره|نوعيتـــ 

446o|4 لنبــــى محمد محمد عىل|يحن  عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|4246| حمد محمد مرىسي|هلل |منتـــ  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

326465 ي|ر
هيم|بــــر|روق |تـــه ف|شح| ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

363234 ى عبــــد|ل |محمد جم للطيف|مي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

52o827 ى محمود عمر|ل |ن جم|رو مي  تـــربــــيتـــ دمنهور

7637o| لبــــرلس|م محمود محمد |ن هش|نور عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

785722 لد|فتـــ محمد خ|محمد ر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4|296o مسيحه عوض| يمن حن| |ن|دي |ره طنط|تـــج

62o|2o ل|لسؤ|وى محمد |لشبــــر|كريمه عبــــده  ط|حقوق دمي

267499 بــــدين|عيل ع|سم|محمود | نور | معهد فنى تـــمريض بــــنه

5|6246 حمد محمود محمد|دل |شهد ع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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96o58 حمد|لفتـــوح |بــــو |مصطفى صبــــىح  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

843|95 ن|ن محمد عثــــم|كريمه عثــــم ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

362794 محمد مجدى مصطفى حسن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

849926 حمد|ندي طلعتـــ تـــوفيق  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

687396 ج|لسيد رس|لسيد |ن محمد |يم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

2|823 تـــ ع| ن محمد|دل رمض|مي  ى شمس| لسن عي 

2|37o| لمنعم محمد|بــــ محمد عبــــد|يه|حمد | ى شمس هندستـــ عي 

58427 ء عيد محمد محمد|لزهر| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|54958 ي|رأفتـــ | دين نور جورج  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

7o3665 |مل سيد |محمد عليوه محمد متـــول محمد ك
هل|ل

لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

689667 ن|زق محمد سعف|لر|منى محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

26585o ف عبــــد|محمد  لحميد مصطفى|رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

75878o هر عىل|لط|هيم |بــــر|محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

869533 نور رسو|لدين |يه سيف |  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

524945 لمجيد مدكور|مد عبــــد |ل ح|لرحمن كم|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

35638| هلل|م حسن محمود عبــــد|حس |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

892749 لسيد  |بــــتـــ درويش |يه ثــــ| سيوط|حقوق 

|6o228 هلل|بــــ |ركو موريس بــــطرس ج|م ى شمس|تـــج ره عي 

83o6|8 ي|حمد خ|
لد محمد مصطفى دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

626994 ى محمد وهم|ي ن محمد|سمي  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

7o5249 ن|حمد محمد محمد سليم|محمد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

792oo حمد|عىلي فرج عىلي  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

|6o88 ىط|لع|لمنعم عبــــد |يوسف محمد محمد عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

772928 لحميد محمد|ىط عبــــد|لع|رق عبــــد |حمد ط| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

42743 ر|ج مختـــ|لسيد فر|م |عىل عص ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

328|6| هيم خليل|بــــر|لدين |م |عمر مصطفى عص |كليتـــ هندستـــ بــــنه

49|576 حمد بــــخيتـــ محمد|ل |معتـــز جم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

85776 هيم حسن محمد|بــــر|مي  | منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

9o25|4 بــــدين محمد يوسف |ع| دين ج|طبــــ بــــيطرى سوه
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5|5|2 ن|مر سليم|يمن تـــ|بــــسنتـــ  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o6235 هيم خلف|بــــر|حمد مصطفى |رضوى  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|325|9 ميشيل فريد جرجس عبــــيد| دون|م ى شمس|تـــج ره عي 

628665 ى ع تـــ|لسيد فرح|دل |نرمي  زيق|لزق|علوم 

84o898 بــــ محمد حسن محمد|رح دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

9|||68 لحليم |يمن سعد عبــــد|ء |لشيم| ج|علوم سوه

25|587 دل عيد طلبــــه|محمد ع ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

478967 ى عبــــد |عبــــد  ى وهد|لرحمن حسي  ن|لرحمن حسي  لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

4o|897 تـــه|ن شح|ن محمد شعبــــ|مرو سكندريه|ل|ره |تـــج

|2|499 لدين محمد تـــوفيق|ل |عىل عمرو محمد جم ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

86966o لضوي|م نرص محمد |حل| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

229646 ن|مه محمد عثــــم|س|بــــسمه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|3245 |لصف|لفتـــوح أبــــو |بــــو|يمن عىل |محمد  |حقوق طنط

|25728 لسعيد|حمد محمود |د |زي ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

486383 ى|حمد ز|لد |بــــ خ|رح يد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

238367 نم|لكريم غ|مه عبــــد|س|هدير  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7|3256 لرحمن|لم عبــــد |مه س|هدير حسن سل طبــــ بــــورسعيد

32||63 هي|لبــــ|د محمد |عمر محمد فؤ ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

64782| ى محمد رشدي عبــــد|ي ويش|ل ش|لع|سمي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

895|65 رس |مد ح|رس ح|حمد ح| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

2369o4 لمحسن عويس|دل عبــــد|بــــسنتـــ ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6oo65o ر|حمد عم|بــــ |لوه|متـــ عبــــد|س|عمرو  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

67572| ي
لكريم معوض|هيم عبــــد |بــــر|عبــــده | دئى ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 

لمنصورتـــ |بــــ

|26o66 ح محمد|لفتـــ|لسيد عبــــد |حمد | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

7|5847 ن|محمود زهر| لرحمن محمد رض|عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

5|82oo م حسن سعد ونس|ء حس|ل| علوم دمنهور

7o36o3 لد محمد موىس|هند خ زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

453768 ى عىل ح فظ حنوره|عىل حسي  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

29549 هيم محمد|بــــر|متـــ |س|محمد  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |
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6279|3 لمحسن|لمحسن موىسي عبــــد |محمود عبــــد  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

4o57|4 م محمدعىل محمد|منيه هش| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43563o لروس|بــــو |زى |ن حج|محمد سعيد سليم لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

285843 ى|لىح عبــــد|بــــر عبــــد|يوسف ص لحميد حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

35o778 نرص محمد حسن نرص| سه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

626374 لليثــــى|ء محمد خليل محمد |رس| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|77|4 ى عش فريده محمد حسي  هره|لق|حقوق 

883843 ئيل |مل ميخ|يرينى فكرى ك| سيوط|علوم 

2475o9 د وحش|دل محمد فؤ|حمد ع| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

2|433o طمه سيد محمد سيد محمود|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8526|6 دي سمي  فهىمي|ره ن|س ي|عه |زر
|لمنى

766823 دى|لعي|يش |يز ع|م ف|سل|ل|حمد سيف | ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

3348o3 عيل|سم|هلل |يتـــ محمد عبــــد| ى شمس|د| بــــ عي 

63989 ئى|حمد فرج|حمد ربــــيع سيد | زيق|لزق|حقوق 

849757 حمد سيد|يدي محمد |ه لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

6834|7 لشيىم|حمد |رق محمد |هبــــه ط لمنصوره|هندستـــ 

276493 ل|لع|لمتـــول عبــــد|م |محمود عص ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

|4|573 هيم|بــــر|حمد |جر طلعتـــ |ه لمنصوره|حقوق 

694|98 هلل|بــــ محمدعبــــد |لوه|تـــ عبــــد |لشح| |محمد عط لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

492372 لنبــــى محمد عمر|محمد حسن عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

53o534 ر محمد أحمد محمود طه|من ضتـــ دمنهور|علوم ري

479773 | 
ى
حمد نبــــيه|حمد مصطفى شوق تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6|42|2 نم|لمهيمن محمد غ|د عبــــد |حمد فؤ| |ره طنط|تـــج

83986 وى عوض|يد عيد معوض بــــبــــ|ف سيوط|هندستـــ 

|78828 ل|مصطفى محمود متـــول هل |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|593o6 م|هلل عىل مهدى سل|عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

79|2o5 دى|لص|ل مني  |ئى كم|د ه|زي معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

766o6 لغنى|وى عبــــد |م سعد|حمد عص|ن |مرو لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

2|4355 ى سيد محمد مرىس|نور ن حسي  هره|لق|ر |ثــــ|
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7o9552 ن|لسيد بــــدر|لمجيد |ن عبــــد |ء بــــدر|رس| |لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه 
لمنصورتـــ

2389| وى|لفرم|محمد محمود محمد محمد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

446987 نديم سعيد فهىم مبــــروك موىس سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

5|43o8 ى حلىم محمود |ي حمد خليل|سمي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6826|4 ى|م شهو|رقيه عص ن محمود حسي  لمنصوره|حقوق 

349553 عيل عبــــدربــــه عسكر|سم|حمد خليل حلىم | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2496o7 طف محمد نويه|بــــسنتـــ ع ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

68o886 ى عبــــد | ف|لحسن مجدى حسي  لحميد رسر لمنصوره|ره |تـــج

6792oo ى|ح محمد محمود ه|صل رون محمود حسني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26o5|7 دى حسن|له|مروه مصطفى عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|4279 حمد محمد|لد فتـــىح |حمد خ| هره|لق|ره |تـــج

|23836 هيم|بــــر|م محمد |لسل|لدين عبــــد |ء |ن بــــه|نور هره|لق|طبــــ 

6776|| ن|بــــدين سليم|لع|بــــدين زين |لع|عمر محمد زين  لمنصوره|هندستـــ 

424865 حمد عىلي|عىلي محمد عىلي  سكندريه|ل|علوم 

35o7o5 سلىم محمود محمد محمد |ره بــــنه|تـــج

4377|2 ص|لقص|در |لق|ن محمود عبــــد|م رمض|حس لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6259o3 ى أحمد عوف|بــــر| هيم عيد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

2|54o لحميد|طف سعيد عبــــد |سلىم ع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o743o لمرىسي|حمد |لعزيز |ن عبــــد |ء رمض|دع لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|48252 حمد سيد|روق |ن مدحتـــ ف|يم| هره|لق|ره |تـــج

|77589 حمد|هيم محمد |بــــر|ن |نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6972|4 هر|دل محمد ز|محمد ع لمنصوره|ره |تـــج

89558o م سعيد |عمرو ممدوح س قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

2322|6 م|م|بــــر عبــــده |عبــــده ج ن|ضتـــ حلو|علوم ري

42|686 وه|ء يوسف مرىس عىل حل|شيم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

893849 ن  |حمد حس|لسيد |عىل  سيوط|حقوق 

|67649 ف رمض| |ن|ر ن محمد|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

8357o7 حمد يونس محمود|ر |من |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8|5827 ن حسن|طمه صفوتـــ شعبــــ|ف ي|بــــ |د|
|لمنى

|4|o9| بــــر متـــول|مؤمن محمد ص ى شمس حقوق عي 
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52o832 لصمد كشك|يز عبــــد |روز ف سكندريه|ل|طبــــ 

|49o|3 للطيف|للطيف محمد عبــــد |عبــــد | رويد تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

754997 ى سل|در كميل |ن متـــ|مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|69673 ى  مه سيد يوسف|س|نرمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|5743 ى عطيه |ي| دى|له|حمد عبــــد |تـــ حسي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

27o774 دى سمرى|له|يه محمود عبــــد| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

4895o8 لرحمن|م محمد عبــــد |بــــرين هم|ص ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

29967 ف جمعه |رؤى  حمد|حمد |رسر لفيوم|لعلوم |ر |د

887597 ى |س|مريم  سحق |مه حني  سيوط|بــــ |د|

2445|8 حمد خليل|مل |مل عبــــده ك|مصطفى ك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8o|333  عىلي
ى ندي محسن حسي  ي|معهد 

تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

5|74oo ف شح|يه | ل|ن جل|تـــه سليم|رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|66269 كريم محمود بــــسيوئى محمد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

54668| مه عىل محمد صقر|ء سل|لشيم| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

325283 ل نسيم شنوده|مي  كم| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

7o29o2 لديبــــ|لد |هلل محمد خ|محمد نرص لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

42|758 لرحمن سعيد رجبــــ عبــــده|عبــــد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

9|95o لدين|م محمد عز |حمد س| سيوط|بــــ |د|

|64497 لحلبــــيتـــ|حمد |دل |يمن ع| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

92|422 حمد محمد فتـــىح محمد | ي صىح سوه
ج|معهد فنى

||7947 وى|خر حص|يد ز|يكل ز|م هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

345|o7 مد|د ح|هبــــتـــ سيد محمد عو |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

5|34o حمد|حمد |جر بــــدوي |ه ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

759239 حمد بــــخيتـــ|ل |محمد جم لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

367|43 |مر زكر ي|محمود مصطفى ع كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

287768 ره|مصطفى صبــــىح محمود عم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

27o49| بــــو سبــــع عىل|يز صبــــىح |محمد ف ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4455o4 حمد|حمد سويفى |ن |ئشتـــ رمض|ع سكندريه|ل|هندستـــ 

425924 ى|هيم محمد ش|بــــر|ر نرص |من هي  سكندريه|ل|حقوق 
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35959 لشيىم|لحميد |ضى عبــــد|لر|لد عبــــد|هبــــه خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|27726 ن|مد عثــــم|كريم هيثــــم محمود حمدى ح ى شمس حقوق عي 

836276 هيم موىسي حسن|بــــر|عيل |سم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

225765 حمد مكرم خليفه|حمد |لرحمن |عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||78|5 بــــ بــــرزى بــــولس|يه|مر |س |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

335582 لحميد|حمد عىل عبــــد|طمتـــ |ف ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

339456 ي ع|م|
ح شعيبــــ|لفتـــ|دل محمد عبــــد|ئى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

76o69o مل محمد|سلىم عزوز ك لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

338|o3 |ضى عر|لر|حمد عبــــد|محمد 
ى
ق |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

42o2oo ن بــــدر|لعزيز سليم|لسعيد عبــــد|ميه |س لشيخ|بــــ كفر |د|

68834o لح|حمد ص|لنبــــى سعد |سعد عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

3535o3 لحنفى محمد|محمود حسن محمود  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

624|39 ن|حمد عجل|ل وهيبــــ |عمر جم ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

665|2 كمل لبــــيبــــ نصيف| |ر|كل  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

42|633 هر محمد عىل بــــكرى|صفيتـــ ط لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5|2768 فيه|بــــوو|هيم |بــــر|طف عوض |حمد ع| سكندريه|ل|طبــــ 

7o3463 سم|لمجيد ق|منى محمد محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

64o527 هيم|بــــر|لسيد |ن متـــول |هلل رمض|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

4|6432 ق|عيل |سم|لحميد |محمد شلبــــي  عبــــد  وى|لشر |ره طنط|تـــج

434639 ى  ف |نرمي  لعزم طبــــيخ|بــــو |رسر |عه طنط|زر

223873 حمد|لسيد |مد |حمد ح|جر |ه هره|لق|حقوق 

774325 فظ متـــول موىس|د محمد ح|عم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85958o ي خف
ي محمدر|مصطفى شم|بــــح ه|ج  ي|بــــ |د|

|لمنى

363759 لمعبــــود|رق محمد عبــــد|م ط|سل| ن|حقوق حلو

48o573 لق|لخ|محمد سعيد عبــــده عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

853o46 هيم|بــــر|للطيف |للطيف محمد عبــــد|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

42669| لحليم يونس|للطيف عبــــد |ن وففى عبــــد |نوره سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8o276o نعمه حمود خليل عىلي ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى
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234836 ى|س |د عبــــ|س عم|عبــــ مي  هره|لق|حقوق 

3|4322 للطيف|لشكور عبــــد|حمد عبــــد|مصطفى  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|466o ن|أمل معوض حسن عبــــده رسح سكندريه|ل|حقوق 

7827|| هيم محمد|بــــر|عيل |سم|ل يشى |نه زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

7|7999 هيم حليمه|بــــر|رص مصطفى |ره ن|س تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7o95o2 ى ربــــيع عبــــد |ي ى|ح ي|لفتـــ|سمي  سي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

894|45 هيم محمد |بــــر|سعد |م |ريه سيوط|طبــــ 

43637 عيل|سم|زينبــــ حسن سيد  ن|حقوق حلو

6ooo49 متـــ محمد محمد محمود|س|محمد  |حقوق طنط

9||87o حمد |د محمود |عيل فؤ|سم| ج|بــــ سوه|د|

687479 نه رجبــــ محمود حسن|نعن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4|39oo هيم محمود محجوبــــ|بــــر|هيم محمد |بــــر| |ره طنط|تـــج

825852 حمد|تـــه |ء محفوظ شح|سم| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|3o82o لس  ف م|كي  ن|هر سمع|رسر ى شمس حقوق عي 

|6649 وى|لشن|محمود يوسف محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

48|755 ى  ى محمد ص|يه|حسي  لح|بــــ حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

647739 لسيد|أحمد مجدى عزتـــ  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

9o4222 رس غفي  |نشين عىل ح ج|بــــ سوه|د|

64o|5o لسيد|هلل محمد أحمد |ر عبــــد |من هره|لق|ج طبــــيع |عل

333748 لد محمود ممدوح|محمد خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|2o464 هيم محمد|بــــر| |م رض|سل|ل|سيف  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|3|873 حمد|كريمه مجدى حسن صديق  ى شمس|زر عه عي 

429746 لبــــكر|حمد |يمن |حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|43|oo بــــو بــــكر محمد|رتـــ صبــــرى |س |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

844|47 عىلي| محمد عىلي زكري ن|سو|علوم 

7|77|2 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|يه | لمنصوره|حقوق 

23453 لسيد|دل محمد |ئل ع|ء و|عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7846o5 هيم|لحميد محمد إبــــر|حمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

848o23 وي محمود عىلي|دف|يوسف  ن|سو|بــــ |د|

8|4|2o مي محمد شمس ذىكي|ر ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى
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6o9839 ح عطيه|لفتـــ|ل عبــــد|آيتـــ جم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

635|o| هيم|بــــر|حمد |حمد محمد |يه | زيق|لزق|ره |تـــج

6797o4 هد عطيه|دل مج|ن ع|يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

823452 لحميد محمد|لحميد محمد عبــــد|عبــــد سيوط|ره |تـــج

843645 حمد حسن صبــــري مقدم| ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

2465o2 لسيد|هيم |بــــر|لسيد |ذ فوزى |مع ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

642o47 تـــ أحمد  هيم|بــــر|لسيد محمد |ني  زيق|لزق|بــــ |د|

6o5774 لعزيز|حمد عبــــد|تـــ محمد |آي |نوعيتـــ طنط

8o6625 خىلي محمد|لصغي  د|ء محمد |شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

445|o5 لكريم محمد حسن|حمد شكرى عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

43o82o ى بــــكر|لغنى |جد عبــــد|تـــفى م مي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

526984 لسيد محمد|هلل |لرؤف فتـــح |محمد عبــــد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|7324| ن|مه محمد رمض|س|حمد | ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

34|579 لدحدح|لسيد محمد |هر |لظ|ء عبــــد|رس| ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

9245o2 ى نبــــيه كم ل جيد |كرستـــي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

698657 حمد عىل|ل حلىم عىل |نو لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|82|4 ء محمد عىلي|محمد عل ي|طبــــ 
|لمنى

43247o |رق فهىم  بــــرسوم ويص|ط| رين|م |تـــربــــيتـــ طنط

864866 حمد|هيم محمد |بــــر|مه |س| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

833364 ي محمد |م|
ى عبــــد|ئى لمجيد|مي  ي صىح سوه

ج|معهد فنى

254864 ى س|حمد ن| لم|ج  معوض حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7oo797 لم رجبــــ|هلل محمد س|دهم عبــــد | ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

827o37 جه محمد|حسن محمد خف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

857o25 حمد عىلي محمد عىلي| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|2478 لعبــــد|هيم |بــــر|لرحمن محمد سمي  |عبــــد  |ره طنط|تـــج

36o439 لد مصطفى مصطفى دريهم|خ| نور |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7646|4 عيل|سم|رس محمد عىل |د ي|زي ره بــــور سعيد|تـــج

88756| دى مصطفى حسن |يه ن| سيوط|بــــ |د|

89o856 هلل  |هيم خلف |بــــر|ء محمد |ول سيوط|تـــمريض 

678895 يم عيد|لد|فع عبــــد |لش|رق محمد |ضىح ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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3434| هيم|بــــر|لسيد |روى عىل | هره|لق|ره |تـــج

753235 ي عبــــد |جرجس سمع لقدوس|ن جورج  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

33o739 ي محمد|عبــــد| عل
لعزيز عفيفى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|67662 هلل|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد | |ر|ي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

482343 ن|لخي  محمد مرج|عمرو محمد عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2445|9 مصطفى معوض بــــيوم محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

753836 ى حسن محمد|ين| س حسي  دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

2786o| ر محمود|ديه مصطفى مختـــ|ن تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

256367 لعظيم|حمد محمد مرىس عبــــد| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

427764 ى|دى مصطفى |له|د عبــــد |حمد عم| لخبــــي  |عه طنط|زر

525663 ى عبــــد |سيف  ن|لرحمن مرشدى بــــرد|لدين خي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

254376 لصعيدى|هيم |بــــر|تـــ محمد محمد|ي| هره|لق|م |عل|

|792|5 حمد محمد عىل|حمد سيد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|324oo فع محمد|لن|رتـــ سعيد عبــــد |س ى شمس|زر عه عي 

46685 عىل محمد عىل محمد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

69968| لحميد|بــــ محمد عبــــد |يه|محمد  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

6826o4 بــــون|ن سمي  سيد ص|جنتـــ لمنصوره|بــــ |د|

68||55 لم|ن س|لم عثــــم|محمد س لمنصوره|ره |تـــج

49|362 دل محمد حسن|بــــسنتـــ حسن ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

785|6| لعزيز عبــــده|هيم عبــــد |بــــر|ء |سم| زيق|لزق|صيدله 

2866o5 لعرينى|بــــوبــــكر |هدى محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6|7224 ليمنى|حمد |ن محمود |يم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

533o89 لسيد|سمر حسن عىل محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

696oo4 لمزين|محمد مصطفى فتـــىح محمود  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

62|282 لمتـــبــــول|م |لسل|لسعيد عبــــد |شم |ده ه|غ ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

442||9 در |لق|ح عبــــد |لفتـــ|لمنعم عبــــد |دى عبــــد |ش
شعيشع

لشيخ|ره كفر |تـــج

4||956 لعيسوي|م فتـــىحي |حمد هش| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

3757o للطيف|يمن محمود عبــــد |حبــــيبــــتـــ  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

63o299 ئى متـــول|د يم|حمد طلعتـــ رش| زيق|لزق|حقوق 
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922659 حمد سعيد  |رص |ل ن|نه ج|بــــ سوه|د|

343878 ن|لسعيد عىل زيد|ل خليل محمد|نه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

499||o لدين|هيم خلف شمس |بــــر|ء |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

89|o|8 حمد |لحق |د |ء مصطفى ج|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4||o64 لصعيدى|هيم فرج |بــــر|ء |رس| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

228826 وس|هيم تـــ|بــــر|تـــن نعيم |ف ورصى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6466|5 لعزيز مأمون عبــــده|متـــ عبــــد|سحر أس لمنصوره|حقوق 

5|2447 بــــيه|م مجدي مبــــروك طر|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

847573 ل ربــــيع متـــولي|محمد كم ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

8682|5 حمد ملك|لرحمن سيد |عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

8oo|3| ى عل|ي عيل|سم|ء عىلي |سمي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

828277 لعزيز|فظ عبــــد|طف ح|لعزيز ع|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5323o |لرحمن محمود |عبــــد 
ى
حمد دسوق ي سويف

تـــمريض  بــــنى

6289o4 لغنى|لعربــــى محمدعبــــد|حمودتـــ محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

23292| هدى غريبــــ محمد محمد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8773|8 ي
بــــتـــ  |محمد سيد ثــــ| دئى سيوط|حقوق 

77o6o6 ف محمد عبــــد|ء |رس| لصبــــروتـــ|للطيف |رسر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

4|638 مل|لعزيز ك|ء محمود عبــــد |رس| هره|لق|ره |تـــج

262||o مح مرىس بــــيوم مرىس|حمد س| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

5373o7 ين خ يد|حمد ز|لحميد |لد عبــــد |شي  ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

456842 بــــ|لبــــو|حمد |حمد مجدى | |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

894273 نىح  حسنى لبــــيبــــ سويحه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

5oo879 حمد|ن حسن محمود |يم| ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

482874 زق حسن|لر|ل عبــــد |ن جم|رو سكندريه|ل|بــــ |د|

869597 هيم|بــــر|محمد حمدي حسن  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

9|47|9 حمد  |مل |م بــــدر ك|هي سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|7696 ي 
س سيد|لنح|حبــــيبــــه مصطفى تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 

بــــطموه

363698 حمد|مل |عيل ك|سم|ء محمد |عىلي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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28|876 لحميد محمد|طف عبــــد|م ع|حس ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

69|6o4 للطيف|لرؤف عبــــد |عمرو محمود عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

648383 ين  دى|له|سعد نبــــيل عبــــد |رسر زيق|لزق|حقوق 

352472 هيم|بــــر|س |حمد محمد عبــــ|ر |يثــــ| سيه|نوعيتـــ عبــــ

8o|8o2 ى حسن محمد|عىلي ء حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

266|53 مه|رس سل|محمود مبــــروك ف |ضتـــ بــــنه|علوم ري

5o6395 م حلىم بــــسيوئى|ء عص|شيم سكندريه|ل|بــــ |د|

4o9782 بــــوليمون|لمجيد |هلل نبــــيل سعيد عبــــد |هبــــه  |تـــربــــيتـــ طنط

345675 لخول|يوسف يوسف | ء رض|شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

683725 ى ص|ن شعبــــ|نوره بــــر|ن حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

85o22| ح محمد|لرحمن محمد صل|عبــــد سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|3674 ئى|لعسقل|در عوئى مهنى |محمد ن ن|حقوق حلو

33643| حد|لو|لدين صبــــىح عبــــد|ل |يتـــ جم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3383o6 يد |بــــو |ء محمد |رس| ى وى|لشن|لي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

446832 حمد|حمد محمد |ن |حمد رمض| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24775 ن|خلود محمد فرج سيد عثــــم هره|لق|حقوق 

4929|o ن|حمد عوض عثــــم|لد |خ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

86|842 ي|ر بــــدوي |من
ي مصطفى لخرصى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

682993 لمرغىلي|ده رجبــــ عىل |غ لمنصورتـــ |تـــمريض 

8|2o8| ى|محمد ع شور محمود حسي  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

|4836 لحميد|لرحمن عبــــد |مح عبــــد |حمد س| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

9|6453 فضل يوسف فرج | رين|م ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

||862o لسيد|لروؤف |لسيد عبــــد |هلل |منتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

895462 حمد |مصطفى محمود عىل  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

8o6o9| ر عىلي محمود عىلي|من ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

358564 لعزيز|لمول عبــــد|لق عبــــد|لخ|ن عبــــد|نوره |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

358|83 لعزيز|لعزيز عىل عبــــد|محمود عبــــد ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

4|594o لذويىك|ء محمود محمد محمد |لشيم| ره دمنهور|تـــج

|52396 ى رفعتـــ عبــــد |ي لسيد|لرحمن |سمي  ن|بــــ حلو|د|
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4972|9 سيه|حمد محمد عبــــ|ندى  |ره طنط|تـــج

235885 لحليم|هلل عبــــد|مه عبــــد|مريم سل دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

6o2588 د|لضي|حمد عىل |ل |حمد جم| لمنصوره|طبــــ 

78o363 ه جم ن موىس|ل شعبــــ|ني  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

886667 هيم |بــــر|لحميد |لرحيم عبــــد|ء عبــــد|دع سيوط|ره |تـــج

452|45 ى شكر|عيل محمد |سم|حمد |ن |رو مي  لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

58|o8 حمد محمد|كريم مجدي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

75|o9o ى|رس |حبــــيبــــه ي حمد حسي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

878647 ع |ل عىل رف|ر كم|من سيوط|بــــ |د|

4o847| |ح |لفتـــ|لعزيز عبــــد |ح عبــــد |لفتـــ|محمد عبــــد 
ئى|لفرج

|ره طنط|تـــج

9|2548 د محمد فضل |زينبــــ رش ج|عه سوه|زر

3644|3 محمود عبــــيد| حمد عط| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

62o644 نيس رزق|مه محمد |س|سهيله  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

62oo77 بــــرى|لج|بــــو بــــكر |هلل محمد |عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

76|923 ء مصطفى محمد محمد|عىلي لسويس|معتـــ |علوم ج

33483| وى|لنحر|حمد محمد محمد | |دين ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

8|843| حمد|هر محمد |ء ز|شيم ي|نوعيتـــ 
|لمنى

9|2882 لوحيد محمد محمود |حمدى عبــــد ج|عه سوه|زر

647493 ن|هيم حمد|بــــر|ء ممدوح |عىلي زيق|لزق|عه |زر

|58878 ف عبــــد |رضوى  لجيد|لحسيبــــ عبــــد |رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|52o9 وى|لتـــل|ن حمدى محمود حسن |نوره سكندريه|ل|صيدله 

6|6286 لبــــيوم|دى |له|دى عبــــد |له|هبــــه عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

43393| رسعد نوح|لغف|ديتـــ مصطفى عبــــد|ن |صيدله طنط

832673 ي عبــــد|زهره كم
للطيف|ل مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

889293 س |تـــ عبــــ|رس بــــرك|محمد ي ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

365664 لدين سيد محمد|د |عمر عم |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

5682| محمد طه سيد محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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92o|63 وق محمد محمود مرىس   رسر ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3|896| شور مبــــروك|ر محمد ع|من هره|لق|بــــ |د|

64422 |لبــــ|هلل خليل محمد عبــــد|منه 
ى
ق لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5|4|o8 ده أبــــو بــــكر|هلل حسن عىل حم|منتـــ ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

428545 ف عزبــــ محمود|هديل  رسر |عه طنط|زر

635667 هيم|بــــر|دى |له|حمد عبــــد | |نور زيق|لزق|بــــ |د|

25859| لعظيم صبــــري|حمد محمد عبــــد |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

239725 ي
لرحمن عىل|حمد يوسف عبــــد | |دئى ن|بــــ حلو|د|

77o678 ل محمد مصطفى|ر محمد كم|من زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

685568 ي|ر
حمد|لعظيم |ل عبــــد |لعظيم جل|عبــــد | ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

95248 وى|لمك|محمود بــــكر محمود محمد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

698o38 فظ|لدين فتـــىح ح|د|عم| رن لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

238256 بــــيبــــ|مريم ميشيل يوسف  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

753923 ل|لع|هلل سمي  عىل عبــــد |يه | ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

83o767 ي عبــــد
يد|ح ع|لفتـــ|محمد مصطفى ن|كليتـــ طبــــ أسو

69o|75 زى|لمغ|زى شلبــــى |لمغ|م |حس لمنصوره|بــــ |د|

855|o| لدين محمود|ح |ء محمود صل|لزهر|طمه |ف حقوق بــــنى سويف

|63763 لطوجى|ح |لفتـــ|رنيم يشي عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

699429 مه|ه رجبــــ محمد محرم سل|نج ى شمس| لسن عي 

|56|34 عيل|سم|كريم محمد وجيه محمد  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

||646o شور عىل|ء بــــدر ع|رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|7|265 ريز رأفتـــ صبــــىح فريد زقلمه|م |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

9o5|94 مد |يمن محمد ح|محمد  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

2|2|o2 حمد|لحميد |ئى عبــــد |محمد ه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

236675  يوسف محمد 
ى
لسيد|زينبــــ شوق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|59688 تـــفى عطيه فهيم عطيتـــ عه مشتـــهر|زر

7oo929 لنقيبــــ|حمد عوض محمود محمد |جر |ه لمنصوره|بــــ |د|

6|249| ع|لسبــــ|سحر عيد أحمد محمد  |ره طنط|تـــج

2766|7 لنور|بــــو |شور |هيم ع|بــــر|ن |روضه شعبــــ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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7768o| ى زهر|لحميد عبــــد |زينبــــ عبــــد  ن|لغنى حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54569| حمد|در |لق|لعظيم عبــــد |مؤمن محمد عبــــد  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

684523 ى |ي روق عوض|لسيد ف|سمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|6|36| للطيف عىل|للطيف محمد عبــــد |ده عبــــد |مي ى شمس|تـــج ره عي 

24296 تـــم محمد محمود حفنى|ر ح|من هره|لق|بــــ |د|

44422 زى منصور|حمد منصور حج| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

37|85o حمد موىس|حمد |ح |لفتـــ|ء عبــــد|ل| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

527o36 محمود مجدى محمد سعد بــــصل ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

223264 حمد|حمد حمدى محمد سيد | هره|لق|حقوق 

328559 للطيف مصيلىح|مد عبــــد|ل ح|محمد جم |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

43798| د|هيم رد|بــــر|مروتـــ محمود عوض  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

769oo9 لم|هيم محمد س|بــــر| |هي لسويس|طبــــ 

345937 ى سعيد محمود|سم| ء خي  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

|58898 سندس محمد حسن تـــوفيق ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4o7483 ن|ن محمد حس|ن حس|سمر رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76o47o ل|حمد محمد جل|محمد حسن محمد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

4oo245 مبــــيوه|سيف محمد سعيد  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

283466 حمد|لمنعم |ن عبــــد|ء رمض|سم| ج|بــــ سوه|د|

5o2438 ه عىل يوسف|لل|ء عبــــد|يحن  عل سكندريه|ل|حقوق 

642736 مه|هيم سل|بــــر|حمد محمد |يه | قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

695524 لحميد|عيل عبــــد |سم|ح |زينبــــ صل ن|صيدله حلو

353435 سعيد محمود محمد عبــــود |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

259966 ل محمود جعفر|عبــــي  جل ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8|473o هلل|حمد قطبــــ عبــــد|ره |س ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|258o9 ن|لحق عمر|حمد عبــــد |يحن   ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|294| ن |ج عىل عىلي|كرم فر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7oo69| لعويسي|هد خليل |مسعد مصطفى محمد مج زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

32o|37 حمد محمد|مي  عمرو سعيد | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم
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92327o تـــ مفيد شهدى |نش| جيسيك ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|59643 هيم حبــــيبــــ|بــــر|ن نبــــيل |حن ى شمس|زر عه عي 

7|2535 |هيم جبــــر يونس عط|بــــر|محمد  لمنصوره|صيدله 

634oo5  جمعه |هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|
ى
حمد|لدسوق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

862o59 ي|
ره|رمسيس عزيز بــــش| فروئى دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

486524 حمد محمد موىس|حمد رجبــــ | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

87o6o| حمد|دو |هلل ج|حمد حسبــــ | ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

32o886 ن|د رمض|ن فؤ|د رمض|فؤ هره|لق|ج طبــــيع |عل

772522 هلل|زق محمد عبــــد|لر|ن عبــــد |يم| زيق|لزق|حقوق 

9|2||5 ئى شهدى قديس |ريمون ه ج|هندستـــ سوه

229982 ن|لرؤوف محمد رمض|لد عبــــد|حمد خ| هره|لق|ره |تـــج

86oo7| ل محمود عمر|محمود جم |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4852o9 هيم|رغده مصطفى مبــــروك إبــــر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|372oo ج|بــــوعىل ض|فتـــىح محمود  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

764389 مض|لحم|لسيد عىل |لسيد |ئل |محمد و حقوق بــــورسعيد

56528 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|محمد سعيد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

34375 ف عبــــد|مصطفى  لعزيز محمد|رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9o5o57 ل |لع|لهم عبــــد|سلىم عيد  ج|بــــ سوه|د|

448679 حمد عىل محرم|مصطفى محمد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|75329 لسيد محمد|حمد |جر |ه |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

43oo87 لحمد عىل نعينع|مريم وليد مزيد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

83o965 ن|هيم عش|بــــر| |لوف|بــــو|عبــــي   دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

22|28| هيم دهبــــ|بــــر|حمد |هيم |بــــر|هلل |عبــــد ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

92o699 د يوسف |صم فؤ|زم ع|ح ج|طبــــ بــــيطرى سوه

325|o8 |نوبــــ لطفى عطيتـــ حن|بــــ| ى شمس|زر عه عي 

35369o لعظيم|ر عبــــد|لستـــ|لد عبــــد|عمر خ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5||758 بــــ|ح غل|محمد صبــــري مصبــــ بــــ دمنهور|د|

7|2486 وع|لمهدى مط|هر محمد |حمد ط|لد |خ تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد
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2558o7 جهورى|ل|س |محمود عزيز عبــــ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|6527| كبــــي|لمر|مريم يحن  متـــولي محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6|65o8 لسعدئى|حمد |هر |محمد م ط|حقوق دمي

425862 حمد صبــــره|لسيد |بــــتـــ |مروه ثــــ لفيوم|عه |زر

249839 ى |س |ين| ع|لرف|لسيد حسي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

75||45 ل غريبــــ محمد محمد|كم تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|9362 هيم|بــــر|ن قرئى زىك |نوره لفيوم|بــــ |د|

7||o59 لدين|لعزيز نور |لمعىط عبــــد |حمد مجدى عبــــد | ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

7867|7 هدير محمود فول محمد | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|663|| ن|رى سليم|م نرص بــــند|هش ن|بــــ حلو|د|

|2479| ئى|لقبــــ|حمد |ن |بــــ رمض|رح ى شمس| لسن عي 

4429|| لبــــرع|زى |لمغ|هيم |بــــر|ر |من لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

84963| م محمد سعيد يوسف|سه ي صىح 
سيوط|معهد فنى

75537| لدين محمد سعد|د |رضوى عم ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

495857 لرحيم|در عبــــد|لق|ن محمد عبــــد|محمد رمض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

56696 سم محمد|سم محمد ق|ق ره بــــنى سويف|تـــج

337737 ئى|لطن|لق |لخ|لسيد عبــــد|مه |محمد سل |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

649438 هلل محمد بــــرس|يمن محمد عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

336oo| دل مسعد حبــــيبــــ|نتـــ ع|دمي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7o9o59  عوض عبــــد |لسيد |محمد 
ى
د|لجو|لدسوق لمنصوره|ره |تـــج

685o67 ن|ن محمد طم|حمد محمد طم| لمنصوره|حقوق 

82589 عىل عطيه محمد عىل |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

|25359 |هيم عبــــد |بــــر|حمد محمد |حمد |جد |محمد م
بــــ|لوه

ى شمس حقوق عي 

684|6| بــــ|ن |ن رمض|ر رمض|حمد مختـــ| ض|لشر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

528847 ى | يف|حمد بــــهجتـــ حسي  لشر سكندريه|ل|هندستـــ 

448o3o  فتـــح |ل فتـــح |رئ
ى
لطويل|هلل |هلل دسوق لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

53883| لزربــــه|در محمد عىل |لق|نسمتـــ عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

897|29 ري |م نبــــيل شنوده زخ|بــــر| هره|لق|طبــــ 
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39634 لمقصود|م سمي  حلىم عبــــد |حس دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

238484 ل|ئيل عبــــده رزق غبــــري|ميخ| رين|م هره|لق|ره |تـــج

78358| شم|بــــو ه|لعزيز |حمد عبــــد |ئى |م| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

678|49 ن|ح محمد رمض|جر صل|ه لمنصوره|بــــ |د|

2|9584 بــــر وهبــــه|طف ص|ره ع|س ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

92o254 م  |حمد هم|مد |طمه ح|ف تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

8||99 لعظيم|محمد محمود محمد عبــــد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7729o4 ح فهىم عىلي منصور|هلل صل|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|5994 ن بــــسيوئى|يتـــ سعد رمض| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o2937 وى|لشلتـــ|لسيد |محمود محمد محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4458 ى جل|كثــــم |محمد  د|لدين عي|ل |مي  ي|هندستـــ 
|لمنى

5382|| لففى|ح محمد محمد |ن صل|يم| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

696829 لدين وهيبــــ  محمد|د|لرحمن عم|عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

274||6 لجيد|بــــ رأفتـــ محمد عبــــد|شه دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

52638 عمرو رجبــــ محمد حسن حقوق بــــنى سويف

2|4839 لعزيز محمد|م عبــــد|حمد عص| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

898566 ل يعقوبــــ |بــــر غبــــري|مودى ص ج|ره سوه|تـــج

837o5 ى يسن محمد يسن|ي سمي  لمنصوره|حقوق 

3485|o هلل عبــــيد|ح عبــــد|مروتـــ حسن صل ى شمس|تـــج ره عي 

448229 لبــــديوى|عىل محمد محمود حلىم محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

47262 م فهيم محمد|هبــــتـــ عص ن|تـــربــــيتـــ حلو

448739 ي |مه |س|
مر|حمد ع|لحسينى |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

|66998  |هدى خ
ى
ى|لد شوق مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

6oo742 خ|لطبــــ|ن محمد متـــول |ن شعبــــ|يم| ي صىح طنط
|معهد فنى

763979 ر محمد كريدى|لستـــ|حمد عبــــد |ء |عىلي حقوق بــــورسعيد

75628 لسيد|ء عمر محمد |دع ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

793927 مد بــــكرى|حمد ح|مه |س| لمنصوره|حقوق 

|29494 م فتـــىح محروس|ريو عص|م وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف
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8o2648 لحكم محمد|حمد عبــــد|من | ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

63|o78 ء فكرى محمد|ندى عل زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

64o785 لغرورى|دل محمد |لعزيز محمد ع|محمود عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

352742 ى ه|ي لسيد عليوتـــ|يل |سي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

77235 حمد|م حسن |حمد عص| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

433879 ه هش| لسيد عبــــدربــــه|ج  |م ن|مي  |ره طنط|تـــج

248277 خلود محمد طعيمه محمد طعيمه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

33|659  سمي  فتـــوح 
حمد سليم|مصطفى ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|5649o  زمزم|
ى
حمد مصطفى شوق هره|لق|ن |سن|طبــــ 

5||55o لسكرى|لعزيز |لعزيز بــــسيوئى عبــــد |حمد عبــــد | |ره طنط|تـــج

7o6677 تـــ|حمد بــــرك|رق |حمد ط| لمنصوره|طبــــ 

4|2|2| ي|م |لسل|هر محمد عبــــد |محمد م
لففى |حقوق طنط

6o3732 يم|لعم|بــــو|ح |ل مصبــــ|حمد جم| ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

4|927o بــــوخشبــــه|لدين |هلل مىح |يمن عبــــد| |ن|ر لشيخ|بــــ كفر |د|

44253 حمد|ل |بــــ سعيد سيد هل|لوه|عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

485|33 ى محمد عرفه محمد عرفه| لي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

5|286 ره محمد عويس محمد يوسف|س بــــ بــــنى سويف|د|

254576 ن صبــــىح مىح محمود|مرو تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

423857 ي
لم|لحميد س|أحمد محمد عبــــد | دئى سكندريه|ل|عه |زر

5o5583 تـــتـــ يوسف|دل حبــــيبــــ شح|ميشيل ع سكندريه|ل|حقوق 

49o887 ى|بــــر|ء محمد متـــول |صف هيم حسني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

27|9o زق|لر|لبــــدرى عبــــد |دين محمد |ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

287|89 بــــ|لتـــو|بــــر عبــــد|لسيد ص|حمد | ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

339447 مر|لعزيز يوسف ع|م يوسف عبــــد|ء س|سم| |تـــمريض بــــنه

837324 بــــي|بــــوبــــكر محمد عر|لح |ص سيوط|ره |تـــج

43o8|4 ودى|لد|ر |لستـــ|ن محمد عبــــد|يم| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|6oo54 ض|عمر حسن محمد ري ى شمس حقوق عي 

5o55o| هيم خليل بــــدر خليل|بــــر|محمد  سكندريه|ل|علوم 

328837 ف فوزى محمود |فوزى  بــــوسنه|رسر ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 
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6|8627 زى|بــــو حج|لمنعم |نيس عبــــد | |نه ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

78|92| منى محمود محمد محمد زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

966o6 بــــ محمد|لوه|م عبــــد |محمود عص سيوط|حقوق 

|452| ى|لدين |ح |محمد عمرو صل مي  هره|لق|طبــــ 

263o75 ه  ف عبــــد|ني  م محمد|لتـــه|لحليم |رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

48|596 حمد|لسيد |محمد سعيد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

79|o6| ل|لش|ن محمد مصطفى محمد |رول قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

3|8799 تـــ محمد فؤ| د محمد|مي  ى شمس| لسن عي 

793947 ىط|لمع|بــــو |لسيد |لسيد محمد | زيق|لزق|حقوق 

42832o لرحمن|ح عىل عبــــد|لفتـــ|م حمدى عبــــد|سه |بــــ طنط|د|

435565 وى|لدهر|حمد |لسعيد |ء |ول |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6||67o حمد عبــــده|سعيد | نور |نوعيتـــ بــــنه

5o|55 ى عىل محمد عىل محمد حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

83o592 ق|ش| هدر ي رسر
وي|كر لطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4595|9 لم|س| محمد خميس محمد عط سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

3|4257 م مهنى|يكل جورج س|م ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

528288 بــــي|لدرش|حمد |حمد محمد | ضتـــ دمنهور|علوم ري

847674 ن|حمد محمد رضو|يه | ن|تـــمريض أسو

752738 ى محمد محمد عزبــــ محمود| مي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5|||93 ي حسن ز يد هبــــيله|أحمد طلعتـــ خي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

5o9o93 لصفتـــي|عىلي نبــــيل عىلي  سكندريه|ل|طبــــ 

78o599 محمد فوزى عبــــده محمد متـــول  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

259836 لقليىط|محمود حسن | يش شمون|نوعيتـــ فنيه 

67977o لسيد عبــــده حسن|محمد عبــــده  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|5o569 مد|لدين مصطفى ح|د |حمد عم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

375o59 تـــ|بــــوفرح|حمد |حمد محمد |مصطفى  ى شمس|د| بــــ عي 

3|7263 ل|لع|سيد محمد عبــــد| نور ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|858o متـــ محمد عىلي|س|محمد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

36o869 ح متـــولي|شم صل|حسن ه |ره بــــنه|تـــج
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76||23 ن|رك حمد|بــــر مبــــ|ره ج|س بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

762928 ن|لموجود رسح|لسيد عبــــد |ء |رس| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7o6|78 شد|هيم ر|بــــر|مجدى | رن دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

6o3283 لطليىم|حمد |حمد |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

29388 ض|رس محمد ري|حمد ي| هره|لق|هندستـــ 

6786|o ى عمر محمود |نور حمد شلبــــى|لعي  لمنصوره|صيدله 

425oo حمد عيد|هيم |بــــر|مه |س|هيم |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

277o8 رص سليم محمد|ن ن|نوره ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

|7443o لي|ر حسن محمد غز|مختـــ تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

683976 لسيد محمود رزق عيد|محمد  ط|بــــ دمي|د|

54o3o7 ن أحمد|ندى رجبــــ حسن حس عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62335o وق كم حمد شيحتـــ|ل |رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

225465 فظ|حمد ح|ن وليد |رو ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

675759 د|لجو|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |محمد محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

435o38 ن|م مصطفى محمود عثــــم|عمر عص سكندريه|ل|صيدله 

885566 ئى |ن نرص عىل فرج|جيه سيوط|ره |تـــج

24o468 شم محمد|زق ه|لر|يمنى عبــــد لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

22o88o حمد عمر عىل بــــدوى|ره |س ى شمس|تـــج ره عي 

7||678 حمد|ىط |لمع|بــــو|حمد |محمد | رض لمنصوره|هندستـــ 

2576oo بــــ|لوه|هيم عبــــد|بــــر|م صبــــىح |سل| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

5|8945 م|لش|ح عزوز |لفتـــ|لسيد عبــــد |ضىح  سكندريه|ل|طبــــ 

||8256 حبــــيبــــتـــ محمود محمد محمود ى شمس حقوق عي 

356962 عيل|سم|جر محمد سعيد |ه |بــــ بــــنه|د|

463759 لسيد عىل|نزيه لطفى | ند ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

899827 حمد محمد |محمد بــــخيتـــ  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

2|5452 ده|رفيق جرجس قل| ن|روز لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

6568| لمجيد|م محمد عبــــد |هيم س|بــــر| لفيوم|حقوق 

9|o777 حمد |بــــدين منصور |لع|محمد زين  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع
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87934| لعظيم معتـــمد |هيم عبــــد|بــــر|كريم  سيوط|عه |زر

69|295 عيل|سم|حمد محمد يوسف محمد | تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

898|38 د مسعود |ل شنوده عي|س ج|بــــ سوه|د|

238687 للطيف|رس محمد عبــــد|ن ي|رو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

68o495 لم|طف س|محمد نعيم ع لمنصوره|حقوق 

759545 لهندى|ء محمد عىل محمد |شيم لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

|5|989 يمن محمد محروس|منيه | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

28644| حمد|حمد خضي  |بــــر |حمد ص| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

528757 ف سعيد صقرعبــــد | لسبــــع|لحميد |رسر سكندريه|ل|حقوق 

|53952 د فرغىل|لدين فؤ|م |د حس|فؤ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

786545 لعبــــد|لمرضى |يمن عبــــد|حمد | ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

|4o5|7 ره عيد فتـــىح عىل|س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7577|7 لرحمن|م غريبــــ عبــــد |محمد س عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

7o|972 وى|لرؤف طنط|محمد سمي  عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

49269 ى عبــــد |ء صل|صف بــــ|لوه|ح حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3|4o83 ي عبــــد لسيد|لمنعم |عىلي خي  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

265o97 ن|لحميد سعف|هيم سعيد بــــيوم عبــــد |بــــر| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

3||767 مد|لدين ح|ح |مهند محمد صل ى شمس حقوق عي 

54|337 عيل|سم|حمد |لرحيم |ن عبــــد|عمرو شعبــــ بــــ دمنهور|د|

22o||2 هيم|بــــر|محمد معوض | صف هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

7o288| لبــــ|بــــو ط|فتـــىح مجدى محمد محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

42o5|| حمد|لحميد |محمود عىلي عبــــد| ر|ي |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

6o8|oo لكوم|لعظيم |م محمود عبــــد |سه لمنصوره|حقوق 

227|8 هيم|بــــر|لمحسن سعودي |حمد عبــــد |دل |ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

355692 د|لعظيم عو|رص عبــــد|ن| هن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

78939| عيل مصطفى|سم|لسيد محمد |محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

623249 حمد|ن |حمد نصىح وهد|م مدحتـــ |هي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

233954 ف عبــــد|م |سل| لغنى حسن|رسر ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 
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477994 لم|لرحمن حسنى محمد حسن س|عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

446525 |لبــــن|هلل محمد محمد |لد عبــــد |خ ضتـــ دمنهور|علوم ري

23o828 هيم محمود زين|بــــر|هيم يحن  |بــــر| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

||9364 ن عبــــده|بــــ محمود شعبــــ|مه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o|||5 حمد محروص طه محمد | ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

5o3836 بــــو عشي |لحميد صبــــىحي |كريم عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33o452 لبــــمبــــى|ح محمد حسن |لفتـــ|م عبــــد|سل|ن |نوره ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

697223 مصطفى عمرو مصطفى محمود لمنصوره|ره |تـــج

445693 لرحمن|محمد رجبــــ أحمد عبــــد | رويد سكندريه|ل|هندستـــ 

2|2852 حمد|لمنعم |محمود حسن عبــــد ن|هندستـــ حلو

677o9| محمد سعد عوض سعد عوض لمنصوره|بــــ |د|

789995 حمد|مل |مر ك|د تـــ|جه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|64o2 ي عىلي|محمود 
ف محمود مصطفى رسر ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 

تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

2968|7 هيم|بــــر|محمود مسعد محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

677|99 حمد عبــــده|لد مىح محمود محمد |مر خ|س لمنصوره|حقوق 

6377oo لجليل|لرحمن فتـــىحي عبــــد |ء عبــــد |أل زيق|لزق|صيدله 

|69|43 لسيد|رضوى ممدوح حسن  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5||42o ن|هلل زيد|لم عبــــد|لسيد س|لم |س بــــ دمنهور|د|

8246o7 هر محمد عمر|محمد م دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

37|4|| ح|لفتـــ|ن عبــــد|محمد عىل سليم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

857362 لس سعيد رمزي يوسف كي  ي|بــــ |د|
|لمنى

23|445 ى خليل|عبــــد يف حسي  لرحمن رسر هره|لق|ره |تـــج

22|379 د|بــــو عي|حمد عىل |مصطفى محمد  هره|لق|بــــ |د|

688|48 حمد|حمد محمد |لد |خ لشيخ|هندستـــ كفر 

847287 دق عىلي|دق محمد ص|ص ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

264789 لمقصود صوله|لحسينى عبــــد|ء عرفه |رس| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

23632o لرحيم|لسيد عبــــد|بــــسمه محمد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|33294 مي  بــــدرى فهيم مسعد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

69|4|6 حمد حسن حسن|مد |حمد ح| ط|بــــ دمي|د|
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484959 ل|لرج|لعزيز |حمد محمد عبــــد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7o4646 لرحمن|م عطيه عبــــد |محمود س زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

334o59 هيم|بــــر|ل |لع|لد عبــــد|حمد خ| |علوم بــــنه

7o7928 لمتـــول|لمتـــول محمد |دل |لهدى ع|نور  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

4o83|5 ر محمد عيس غنيم|لستـــ|م عبــــد |محمد س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3279|o هيم محمد حسن|بــــر|حسن  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

333429 هيم|بــــر|لسيد عيد |لرحمن |عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

692322 هيم عمر|بــــر|س |لهر|حمد |ندى  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

||5639 ح محمد عطيه|لفتـــ|م عبــــد |تـــن حس|ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

572|3 ه محمد عيد محمد| مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

767256 ف|لوه|محمود عىل عبــــد  بــــ محمد رسر تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

56639 حمد|لم |ن س|حمد شعبــــ| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

357795 تـــه|ح شح|لفتـــ|حمد محمد عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

24564 در|لق|حمد عبــــد |ء سعيد |رس| هره|لق|هندستـــ 

23o952 حمد|حمد سعد محمد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

767244 ى عىل عيس محمد حسنى حسي  هندستـــ بــــور سعيد

3|o952 مر|لرحمن ع|م عبــــد|حمد هش| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|2o|72 حمد محمد حنفى|مل محمد | ى شمس|زر عه عي 

629996 ن محمد|م عمر|لرحمن هش|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|6o489 لجليل|دم سعيد سعد عبــــد | ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

332747 لسيد|زق |لر|لرحمن محمود عبــــد|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

|62525 ء يىح مسعد حسن|عل ن|تـــربــــيتـــ حلو

|48239 يمن حسنى مرىس|ء |ل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

88636 ى |در |لق|فرحه عبــــد  م|م|مي  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

35|o45 نم محمود|مريم فرج غ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

226||4 بــــوزيد|روق محمود |طف ف|عمر ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o34o5 |هيم عبــــد |بــــر|دى |له|ويه مصطفى عبــــد |ر
دى|له

زيق|لزق|هندستـــ 

2232|o سعيد سمي  سيد حموده |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ
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59|76 ى|بــــو |تـــه مؤمن |محمد شح لعني  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

44755 ل|لع|ح عبــــد |لفتـــ|لرحمن عبــــد |ن عبــــد |نوره ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

238993 حمد محمد| |طمه محمد رض|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

22|57 ى مصطفى مريم سيد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

243467 ى |جر رجبــــ |ه دريس|حمد حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

779843 لسيد محمد عىلي عوض|هلل |خلود عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

446432 س|مصطفى محمود سعيد محمد عبــــ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

4646o7 بــــينى|لح محمد |حمد محمد ص|يوسف  لشر ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|3|87 مر|لفتـــوح ع|لدين مصطفى أبــــو |ل |ر كم|مي لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|46o38 ر|لغف|رس سيد عبــــد |ليىل ي هره|لق|بــــ |د|

4469o4 ن يونس محمد|ن رمض|عىلي رمض سكندريه|ل|هندستـــ 

768|54 هلل محمد مصلح حموده|تـــسنيم عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

6o7|42 بــــوحليمه|أحمد حربــــي فرج  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|2332| نتـــ|هيم شبــــ|بــــر|هيم |بــــر|دل |سهيله ع ى شمس|د| بــــ عي 

635932 لبــــيىل أحمد|م رأفتـــ |ريه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

65628 عيل|سم|لغنى |حمد عبــــد |عمر | ند هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|9924 ن  |مه سليم|ركو فتـــىح سل|م ج|علوم سوه

|25564 ه عيد محمود سعيد ني  ى شمس|تـــج ره عي 

498264 ر سعد محمد عيس|من ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o345| بــــوزيد|لعظيم محمد |لسيد عبــــد |جر |ه لمنصوره|بــــ |د|

42o69 فظ|لدين محمد ح|د|عم| مه ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o4|o7 يف ع لسيد|لسيد عطيتـــ |طف |رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

|47694 ر|عمرو بــــسيوئى يوسف محمود دويد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

437o26 لمجيد حنفى عليبــــتـــ|لعظيم عبــــد |ن عبــــد |يم| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

6793|8 رس فتـــىح معوض|فتـــىح ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

254247 ج|حمد حج|س فهىم |ء عبــــ|حسن لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

77454| ه محمد  لغريبــــ|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ني  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o7o38 لسيد|حمد تـــوفيق |تـــوفيق  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7||933 ه س| ى|لسعيد فرح ي|م |مي  سي  لمنصوره|علوم 

223945 ف محمد مسلم|جر |ه رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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88834o ى ح|ء |حسن مد  |حمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

334oo7 ق|محمد حسن محمد محمد  وى|لشر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4o629| ن|لم|سم س|م مصطفى ق|ن س|نوره م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

8|3372 وي|يز محمد بــــكس|ء ف|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

48o52| بــــر|زق ج|لر|عىلي ممدوح عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

868653 دق|لص|بــــ محمد |لوه|لحكم عبــــد|ء عبــــد|ل| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

54429o ن|هيم مهر|بــــر|رحمه حمدى محمد  |حقوق طنط

77234| حمد محمد عىل|هيم |بــــر|حمد |ن |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

45o587 لحليم مقربــــ|محمود أحمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

542363 ف جمعه عىل يونس |رضوى  ى|رسر لزهي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

536|37 شوره|ن عطيه ع|محمد حسنى رمض ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

23759| كر لوندى|يرينى فتـــىح ش| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

326|99 ى محمد|س رتـــ محمد حسي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

83|754 ى|لمنتـــرص |حمد |محمود  حمد حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

54|773 |لسيد عىل محمد نج|دى |ه ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

252985 لمعىط بــــرين|بــــر عبــــد|نعمه ص ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6848o6 لسيد|محمد محمد فرج | مه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

757o57 حمد|هيم |بــــر|حمد |ن |نوره عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

92|6o4 لدين|بــــ |لسيد شه|هلل |ن عبــــد|نوره ج|بــــ سوه|د|

|66|o7 ويش|لج|لرحمن محمد يىحي عبــــده |عبــــد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

675757 ى|ي مي |ل|مجدى محمد عىل عىل | سمي  لمنصوره|حقوق 

338785 ل سعيد محمد فتـــىح محمد|نه |طبــــ بــــيطرى بــــنه

897|23 ى شيبــــه عبــــد لرحيم |هدير خي  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

237778 لرحمن|رحمه محمد موىس عبــــد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

35|245 ى ذىك|ر محمد |عم مي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

282777 لسيد|ن |حمد رمض|هبــــه  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

323238 دل حسنى عىل|يدى ع|ه ى شمس|تـــج ره عي 

444354 وى|لزفتـــ|ر صبــــرى رزق محمد |من لشيخ|ره كفر |تـــج
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6o7733 لصفىط|حمد |لحميد |طمه عبــــد |ف ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

43|34 هلل بــــيوم عبــــده بــــيوم|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6oo462  |رى |ن هو|نور
ى
رى|لهو|حمد شوق |ره طنط|تـــج

6o8776 جي|لطن|ء عىلي مصطفى |آل ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6396oo ى عبــــده|رس| ء محمود محمد سعيد حسي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

239o38 لمحسن محمد بــــيوم|ء عبــــد|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

83oo79 ى ي| مي يوحن|س| كرستـــي 
ملفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

327323 ى محمود|هش| لي|د م حسي  ى شمس حقوق عي 

79o572 رق سيد أحمد محمود|كريم ط ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

5478o5 حمد|لسيد سيد |سم |حمد بــــ| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

785|8o ل محمد عىل محمد|نه زيق|لزق|بــــ |د|

|38278 سط|لبــــ|لحليم عبــــد |د عبــــد |حمد عم| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

256o75 بــــ|فظ شه|حمد ربــــيع ح| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7|o9|o ن|هيم عثــــم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

853o63 حمد|هلل محمد خلف |عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

825|67 يه محجوبــــ محمد عىلي| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

249o38 رى|لبــــ|عبــــد| لعل|بــــو|هيم حسن |بــــر|جر |ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

69|48 م بــــدوى|لسل|ره محمد عبــــد |س لفيوم|طبــــ 

699325 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد |ن عبــــد |حن لمنصوره|بــــ |د|

45|7|o ويش|حمد محمد عىل بــــيوم ج| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

7||564 لتـــوتـــنىح |سعد سعد سعد محمود  لمنصوره|علوم 

||859o ن ي|جرجس د| مي 
ل فهيم|ئى هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

863|9| لرحيم فرغل|حمد حسن عبــــد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|557o2 ود|مريم شكرى لبــــيبــــ د ن|علوم حلو

44974| حمد محمد عبــــد ربــــه عربــــ| |هندستـــ طنط

847o89 تـــ|حمد شح|ء محمد |لحسن| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

684355 للطيف|لسيد محمد محمود عبــــد |همس  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

876oo لحليم|ح عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|مصطفى صل ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

756|98 طف فهىم عىلي|فهىم ع ره بــــور سعيد|تـــج

4285|3 ه محمد سليم| لديبــــ|ن |مي  |بــــ طنط|د|
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97228 ي |
حمد محمد محمود|حمد مصطفى لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

|5332o د محمد|يه محمد رش| هره|لق|طبــــ 

83945| ي ص|عل
لحسن|بــــو|دق |ء مصطفى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

326562 ر حسن|لغف|لسيد عبــــد|يتـــ | ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

262567 وى|لجعفر|لعليم |هيم محمد عبــــد |بــــر|محمد  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

77||58 هلل|د محمد محمد عبــــد|يه عم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

687792 ن|مد رمض|ن محمد ح|ن رمض|يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6375|2  محمد عط
ى
ن|سليم| محمد شوق ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 

تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

6797o7 ن|بــــ رمض|لوه|ن عبــــد |ن محمد شعبــــ|يم| لمنصوره|بــــ |د|

4o4357 حسن عىل حسن محمد محمد سكندريه|ل|ره |تـــج

7o5999 ر مجدى محمدين محمدين يوسف|من ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|4824| لسيد|بــــر |ء فرج ص|ل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|337o نم|لسنوىس محمد غ|لمنس |م |سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

233737 لسيد|لدين |ل |مجدى كرم كم دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7o7499 بــــينى|ز |لبــــ|ندى محمد  لشر لمنصوره|علوم 

62755o لسيد|رس محبــــ حسينى |ر ي|من زيق|لزق|نوعيتـــ 

87|29 حمد|ح محمد |م صل لفيوم|بــــ |د|

35o495 لد زىكي عىلي|محمود خ |ضتـــ بــــنه|علوم ري

4|8574 زي|هيم مرىسي غ|بــــر|منيتـــ مرىسي | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8o8585 حمد|لرحمن |ن عبــــد|غبــــ رمض|حمد ر| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

3o5|o ى ك مي  مد|بــــر ح|مل ص|ني  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

695689 هيم بــــدر|بــــر|ج |لسم|ن مسعد |يم| لمنصوره|بــــ |د|

4793|8 |د محمد |رق رش|م ط|مر
ى
ق لمشر سكندريه|ل|هندستـــ 

526647 ر|لنج|ل عبــــده محمد |مه جل|س| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|4||36 ى مرزوق مسعد|جون ع دل بــــشر ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

24|68| ى عل|ي زق يونس|لر|ء عبــــد|سمي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

37|282 ي ع
هلل مرىسي|دل عبــــد|مصطفى عه مشتـــهر|زر

5|8465 لعبــــد|لسعيد محمد |ألمي  |رتـــ |س تـــربــــيتـــ دمنهور

|62o52 حمد|هيم |بــــر|حمد |ء |بــــه ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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|723o لرحمن|د عبــــد |لرحمن فؤ|عمر عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

7o928o ف رمض|بــــ |يه| ن محمد مصطفى|رسر لمنصوره|عه |زر

8o7o2| ي|ر
لعظيم|محمد سعد عبــــد| ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

34|75 لسيد محمد فهىمي|تـــسنيم  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|38479 حمد عتـــريس محمد بــــيوم|حبــــيبــــه  ى شمس|تـــج ره عي 

|645o4 ج|لم فر|حسن عمرو س ن|حقوق حلو

492366 ى |محمد  ى حسي  وى|لجد|حمد حسي  ره دمنهور|تـــج

9o|55 سمي  محمد سمي  محمد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

||8447 ى|سيف  لدين مجدى جمعه حسني  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

28462o دل محمد محمود|ره ع|س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

26o734 بــــوخليفه|عيل |سم|محمود | ند ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|6o45 بــــتـــ ملك|ن نبــــيل ثــــ|ري|م ى شمس علوم عي 

262872 ر|لعط|لعزيز محمد |حذيفه عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

233o|9 ي|ر
عيل|سم|لطفى محمد | ئى ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9o69|3 لحميد |ل عبــــد|لع|ن عبــــد|سهي  سلط سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o227| لس و ئل مكرم عزيز|كي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

|5||4o ضل|ضل محمد ف|حبــــيبــــتـــ ف ه ى نوعيتـــ جي 

688476 لمتـــولي|لسعيد |تـــ |لشح| |سلم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|6686 لسيد معروف|لسيد |هر |مريم م ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

72994 دى|له|لحسن محمد سيد عبــــد | ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

8|567 بــــوز|ل|ىط |لع|حمد زكرى عبــــد | ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

75o656 وى|لدهر|للطيف |فرح مصطفى عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

62o762 تـــ محمد عىلي عبــــد فظ|ل ح|لع|أمي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

92452o ن |لسيد عثــــم|م |حمد هم|لرحمن |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

35927| ى هيم فتـــىح يعقوبــــ|بــــر| |مي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

62|o28 هيم|بــــر|لسيد |منى يحن   ط|حقوق دمي

6|46o9 ى|ح ش|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ر عبــــد |من هي  |هندستـــ طنط

498|36 ن|لحميد سليم|ح عبــــد|لفتـــ|ن عبــــد |فرحتـــ رمض عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

685627 لعزبــــ|جر سمي  سعد |ه لمنصوره|بــــ |د|
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4o|649 لسيد|دق |لص|م سعيد عبــــد |حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|3535 زق|لر|لمنعم عبــــد|لد عبــــد|يمنى خ ى شمس|د| بــــ عي 

6|o|36 ه جبــــر عبــــد | ى|مي  هلل حسي  ى شمس| لسن عي 

4276|7 دو|هيم ج|بــــر|لسيد محمد |محمد  |ره طنط|تـــج

334288 حمد|لد زىك |زىك خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|38996 ى|ل |ن مصطفى كم|رو لدين حسي  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

834747 ده محمد|للطيف عمر حم|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

682|77 لبــــسطويس|ح |منه محمد مصبــــ| لمنصوره|بــــ |د|

8|2644 د|لجو|لح محمد عبــــد|مسيه ص| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

35o279 عيل|سم|د محمد |دل عم|ع ى شمس|تـــج ره عي 

925|3o زق |لر|حمد عبــــد|هيم |بــــر|محمد  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

|6o569 هيم|بــــر|حمد |تـــم |حمد ح| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

62|767 مد عبــــده|عمرو محمد حسن ح ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

6o4583 ي|ندى رأفتـــ محمد عىل 
لزينى لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|29942 د|ل ميل|مي  غبــــري|تـــرين |ك دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

44894o ر|لنج| |لمعىط زكري|نشأتـــ عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

6o3686 لمتـــول|ن |لسيد شعبــــ|هلل |عبــــد لمنصوره|بــــ |د|

684o|3 لعدل|ن |تـــ رمض|لبــــكرى عرف|مريم  لمنصوره|حقوق 

8o8994 ى|لعظيم حس|شور عبــــد|محمد ع ني  ي|طبــــ 
|لمنى

|2599o تـــى هيكل|لزن|لسعيد |يوسف مصطفى  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6783o3 ل|لد|ن عىل |مريم محمد رمض لمنصوره|بــــ |د|

542543 يد|لرحمن حسن ز|هدير وليد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

33|9| هيم|بــــر|ر |لغف|ره طلعتـــ عبــــد |س هره|لق|طبــــ 

|6||92 ى|ئى حميده رفعتـــ نرص حس|م| ني  ى شمس|تـــج ره عي 

4899o9 تـــ عمرو فتـــىح عىل  ي |ني 
ى
لديبــــ|لدسوق سكندريه|ل|ره |تـــج

4299o تـــ حسن|هدى سعيد شح هره|لق|بــــ |د|

76543| حمد|يىح |لجر|لح |محمود محمد ص بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

756|37 مروه عفيفى محمد جريش لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

785994 ن|حمد محمود محمد بــــدوى عثــــم| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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|64246 رى|لبــــ|زق عبــــد |لر|محمود سعيد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

887376 ى عم س محمد |د عبــــ|نرمي  سيوط|ره |تـــج

279322 ى س يف|دل |مح ع|نيفي  لشر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

83|25o مجد يوسف كندس| |بــــول ن|سو|علوم 

|22662 ي محمد عبــــده|رق |سهيله ط
أللفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|66374 لرحيم|هيم حسن عبــــد |بــــر|هيم مجدى |بــــر| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

84237o حمد|جح |حمد ر|روي | دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

436753 لخي |بــــو |ر حسن محمود حسن |من لشيخ|بــــ كفر |د|

2685|3 حمد عزتـــ حسن سليمه| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5|4492 ل|لع|حمد عبــــده عزبــــ عبــــد| |ر|ي ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6|o89o بــــ|حمد سيد أحمد خط|لمرىس سيد |حمد | لمنصوره|علوم 

255457 ن|ىط قدرى عيس زهر|لع|طمه عبــــد|ف تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4|4882 لكريم ذىكي|زهره ذىكي عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

288o44 لسيد محمود عمريتـــ|حمد |ره |س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|55939 ذل|لش|حمد |لدين محمد |م |ن حس|رو هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

788o25 م|لسل|نور محمد عبــــد|ء محمود |رس| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

76633o لضوينى|حمد عىل |عمر محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

52o538 ى سمي  س|ك ئيل|مي ميخ|رولي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6|4oo7 محمد محمود محمد سعيد زيق|لزق|عه |زر

8696oo هيم|بــــر|حمد عىلي |لحسن | سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

354772 لحميد عوض مطر|حمد عبــــد| |منيتـــ رض| ى شمس|د| بــــ عي 

9o|3oo بــــر محمد |ء رفعتـــ ص|سم| ج|بــــ سوه|د|

833564 رف|ر محمود عىلي ع|من ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|5o27 مي  عبــــده|ل|زن محمد |م هره|لق|هندستـــ 

73296 عيل|سم| |لوف|بــــو|عيل |سم|حمد | لفيوم|عه |زر

85598 د مصطفى عدل متـــول|جه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

922335 بــــر محمود  |دى ص|له|يه عبــــد| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

2|3|66 حمد محمد عىل|مريم  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

4|552| ضى|لق|لسيد محمد |للطيف محمد |عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج
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|36442 مي محمد محمد سليم|حمد س| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

69o47o ى|حد ل|لو|لديسىط عبــــد |رس |ر ي|عم شي  ى شمس| لسن عي 

77o563 لصغي |حمد |د فتـــىح |محمد عم زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

785|68 د قطبــــ حسن محمد عىل|جه زيق|لزق|طبــــ 

4|24|3 لفتـــح سليم|بــــو |ء محمد |مهند عل ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

635|58 زى|حمد حج|ح متـــولي |ء صل|شيم زيق|لزق|حقوق 

437566 م|لغن|لنبــــى |ل خليل عبــــد|محمد كم لشيخ|بــــ كفر |د|

6|7497 روق رجبــــ|رق ف|ره ط|س ط|بــــ دمي|د|

4|9893 لسيد محمد مبــــروك|محمد محمود  لشيخ|ره كفر |تـــج

337729 ى كم ى حشيش|محمد حسي  ل حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|75|58 |لعل|بــــو|رس محمد |سندس ي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|7925 لدين|لسيد مصطفى محمد علم |رحمتـــ  لشيخ|بــــ كفر |د|

4429o8 حمد يوسف|مريم محمد محمد  لشيخ|تـــمريض كفر 

857439 مح حسن محمد|حمد س| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

768|o6 لعبــــد حميدو|ء حميدو محمد |لشيم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

8|o|96 لسيد محسبــــ|لدين مجدي |ء |عل ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

49|o|6 بــــورسحه|لحليم |للطيف عبــــد|حبــــيبــــه بــــكر عبــــد سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3474o حمد محمد منصور محمد| لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

486858 مؤمن حمدى محمد محمد عىل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

536oo6 ي محمود محمد محمود 
لجندى|مصطفى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

37||3| لجيد طه|هر عبــــد|محمد م |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

227|67 مل محمد|حمد ك|دى |ش دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8328|7 لسنوىسي|للطيف |لسنوىسي عبــــد|عبــــي   دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

87o24| ين ح مد|زم محمود ح|شي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o2366 لسيد|ء بــــدر عيد ذىك |سم| لمنصوره|بــــ |د|

22o897 مريم محمود محمد مسعد ى شمس| لسن عي 

6|2o5| ي
لعليم بــــسه|حمد عبــــد|هيم سيد|إبــــر| دئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6o4o64 ك|لمل|دق شلبــــى عبــــد |مح ص|س| بــــول |طبــــ طنط

242o46 ه|لل|حمد عبــــد|تـــفى محمد  هره|لق|بــــ |د|
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||596| ى ى|نرص غط| مي  س فلسطي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

482546 ن|لسيد عثــــم|مل |ن مصطفى ك|رو سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

845389 حمد|ن فتـــىحي سيد |يم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

6427| بــــر|يه سيد عىلي ص| لفيوم|عه |زر

48|54o سم|متـــ ق|ل سل|كم| كريم زكري سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76634| حمد بــــركه|ل |ئل محمد كم|يوسف و حقوق بــــورسعيد

285466 لعزيز|طرتـــ عبــــد|ن بــــخ|هدى سليم ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

26|788 لمليىح |لحميد |حمد محمود عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

9o62oo مصطفى محمد محمود محمد  ج|بــــ سوه|د|

4o27|5 ى حسن  عيل|سم|لسيد رجبــــ |نيفي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

332444 لمنعم|عمر رففى حسن عبــــد كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

348593 |حمد سمي  حسن عط| هره|لق|م |عل|

43o59 ي عبــــد  هر عمر|لط|ح |لفتـــ|ليىلي يحن  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o5349 حمد |لد |لحليم خ|لد عبــــد|خ ج|بــــ سوه|د|

44487o مه عىل خليل|س|عىل  سكندريه|ل|هندستـــ 

7|6584 ن|لق رسح|لخ|لسيد عبــــد |يه مظهر | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

757889 هلل حسن محمد|مريم عبــــد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

6o|89| هيم جوده|بــــ حلىم إبــــر|رح ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|ooo3 ل|لع|ل محمد عىلي عبــــد |هلل جم|عبــــد  |ره طنط|تـــج

5295o3 زى|حمد مرىس حج|هلل |عبــــد  |هندستـــ طنط

489879 ض|مريم عزتـــ جميل ري سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76o||4 ه خ| د|لد يحن  عو|مي  لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

536892 ي كم|عبــــد
د|لضي|حمد |ل محمد |هلل نرص مصطفى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

6||76o زى|محمود عىل حج| ر|ي |بــــ طنط|د|

67475 ف ف|روق |ف لسعود|بــــو|روق |رسر لفيوم|هندستـــ 

87oo85 ى حسن رضوي عبــــده حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

2|983o مه حلىم محمود|س|ر |مي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7|o54o ى رحمه محمود محمد محمود زهي  لمنصورتـــ |تـــمريض 

8o9338 ئيل|رس|خر |يد ز|مريم ع ي|بــــ |د|
|لمنى

6|832 رى محمد|لبــــ|ء محمد عبــــد |شيم صيدله بــــنى سويف

Thursday, September 6, 2018 Page 16177 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8|6oo8 ى مكرم عي د حبــــيبــــ|نرمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

37oo|6 طر|حمد محمد خ|دل |حمد ع| ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

88o459 ى رص فتـــىح فلتـــس  |ن| مي  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

757775 جه|حمد خف|حمد سعيد محمد | لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

7692|7 متـــ|لد محمد سل|مه خ|سل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

3643|6 حمد محمد محمد|لرحمن |عبــــد |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

322|66 ه|لل|لىح محمد عىل عبــــد|ء محمد عبــــد|ل| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|6|6o8 ف |عمر  س|حمد بــــديع عبــــ|رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|o2|3 لمش|لسيد |لسيد عىل |كرم | هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

5o8559 بــــوبــــكر|هيم |بــــر|لم |رس س|هلل ي|عبــــد سكندريه|ل|علوم 

4|78o4 لسعيد فرج|سحر فرج  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

62872| حمد|مد |هيم ح|بــــر|محمد  زيق|لزق|حقوق 

|64829 لعزيز|حمد عبــــد |رضوى مجدي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

89|o65 حمد |ء زهرى محمد |دع ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

258529 هيم|بــــر|لعزيز |هيم عبــــد|بــــر|لعزيز |عبــــد تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

5|9o65 لمغربــــى|ن |حمد سليم|دل |ميه ع|س بــــ دمنهور|د|

867936 ن|لسيد سليم|حمد | |سه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

642272 رص عىل نرص|لن|غدير عبــــد قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

827o88 ري|لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |ء عبــــد|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|49373 لعزيز مصطفى محمدين|عبــــد | ر|ي هره|لق|ره |تـــج

344477 لسيد جمعه عوض|ن |حمد حس| لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

6985|9 م|حمد بــــره|رس رجبــــ |محمد ي لمنصوره|ره |تـــج

|2o42| لسيد|لعظيم |م عبــــد |حمد عص| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

447846 لعزيز محمد عىل|لدين عبــــد|ء |ن عل|رو سكندريه|ل|هندستـــ 

823224 حكمتـــ حسن سيف حسن ي|عه |زر
|لمنى

83|8o5 سم|مل ق|محمد عزتـــ ك دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6|5279 بــــوشهده|ر محمد |ر مختـــ|يوسف مختـــ ره بــــور سعيد|تـــج

6|8|3| هلل|بــــو عبــــد |لسيد محمد |هلل |منه  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

324599 ج حسن|حسن يشى تـــ ى شمس هندستـــ عي 
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|4632 بــــى محمد|حمد محمد رك|سهيلتـــ  هره|لق|ره |تـــج

5o882| ي حمزتـــ ش
ور|محمد لطفى لشيخ|عه كفر |زر

5|2373 لق|لخ|ل عبــــد |حمد محمد كم| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

82|434 ه ن| بــــيل|دي حكيم ه|مي  ره بــــنى سويف|تـــج

6|4|4 د محمد فهىم خليفتـــ|زي دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

5|7965 د|لجو|د حسن عبــــد|لجو|حمد عبــــد |ن |يم| بــــ دمنهور|د|

|4|274 دل محمود محمد|حمد ع| تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

5|6223 لقوى أحمد محمد زيد|آيتـــ حمزتـــ عبــــد  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

5o2963 ضى|ديتـــ فخرى محمد محمد ر|ن ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

236|8o د عزوز|رس سعيد فؤ|د ي|سع ى شمس علوم عي 

8o854 ل عطيه|لع|ل عبــــد |لع|لد نرص عبــــد |خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|||o5 ل محمد عىل|رق جم|ريم ط ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

633oo6 د|مر محمد غريبــــ ج|محمد ع لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

854|94 لعليم محمود|م عبــــد|لرحمن عص|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

68o329 عىل| لوف|بــــو |ل محمد |محمد جم لمنصوره|ره |تـــج

485833 هيم|بــــر|لمطلبــــ |يه محمد عىل عبــــد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

75586o ىطي|لع|فل عبــــد |مه ن|س|دهم | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|3o264 بــــو ستـــه حفنى|سلىم مصطفى  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

336328 لبــــرى|د |لجو|حمد محمد عبــــد|رتـــ |س عه مشتـــهر|زر

2572o| د|رس محمد عي|مريم ي |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

4|2675 لعتـــفى|دل غنيم |ع| ن|ر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

539256 ي|لكيل|عبــــده محمود | هلل زكري|منه 
ئى سكندريه|ل|بــــ |د|

678446 لمحسن|مد عىل عبــــد |لدين ح|ح |مريم صل ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

2496|8 لديبــــ|لحميد |هبــــه مجدى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

5446o6 ندى عزتـــ محمد جمعه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

495o47 بــــ|لوه|لحكيم عبــــد |ل عبــــد |ر جم|مختـــ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

252252 ى محمد فرج ح|ي فظ|سمي  شمون|نوعيتـــ 

358765 تـــه|دل فتـــىح شح|ء ع|سم| ى شمس|د| بــــ عي 
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34o352 د|لمجيد حم|عبــــد| محمد رض ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

682585 هلل ضيف|هند محمد مسيل عبــــد  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

325894 لسيد|لرحمن |يتـــ سيد عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

224o42 م|لسل|حمد عبــــد|لعزيز |سلىم عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

497899 صف|ىط ن|لع|ن محمد عبــــد|رغدتـــ شعبــــ تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|7|82o ف |مصطفى  لسيد محمد|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|5497 م عىل حسن|ندى عص ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8576| لسيد متـــول خليفتـــ|حمد | ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

625o2 تـــقوى عىل محمد عىل معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

46|3|4 لصفتـــى|محمد محمود سليم محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

52|o58 |لدمي|لنبــــي |هيم محمد عبــــد|بــــر|نغم مجدي  بــــ دمنهور|د|

85o938 ي|مل مبــــروك |
حمد حنفى دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

|6224o حمد|حمد محمود |سمر  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

265992 ن|ن سليم|حمد محمد عثــــم| |ن طنط|سن|طبــــ 

28o3|5 هيم عقل حسن|بــــر|هيم محمد |بــــر| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

858845 ي |ه
عيل محمد|سم|جر مصطفى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

58884 حمد طه|لنرص |زم سيف |ح ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

64|973 دى|له|لرحمن عبــــد |دل عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|583o| ه خ| لد محمد محمد|مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

764677 لسعيد محمد عزبــــ|حمد |رضوى  ره بــــور سعيد|تـــج

79|9o9 حمد|ل محمد |رس كم|ديه ي|ن س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

6o5846 وى|لشن|لسيد |يه عمر سعد | |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

96257 لجليل|لنعيم عبــــد |ء عبــــد |يوسف عل دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

8o3629 لحق محمد|بــــرعبــــد|روفيده محمد ج ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

925o56 حمد |محمد لطفى محمد  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

636|5| م|لسل|لنبــــى محمد عبــــد|كريم عبــــد ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

4o9253 لخول|يسه محمد فوزى محمد |م |حقوق طنط

6o|7o لبــــيوم|ئى محمد عىل |م| ي سويف
تـــمريض  بــــنى
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4869o3 حمد محمد|ل |رص كم|يوسف ن ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o754| دى|بــــو ش|نور حسن |لينه  | تـــمريض طنط

678459 حمد|لمطلبــــ |لسيد عبــــد |نم |ه دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

5|o76| س|لجم|مد حمدى محمد |ح معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

545793 لحليم|س عبــــد|لسيد عبــــ|لرحمن |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

525828 لمغربــــي|لسيد مصطفى |لسيد محمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6353| ن|م محمد رمض|ل عص|م| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|6977 مل|هيم ك|خلف إبــــر| مي  لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

4|o828 لرحمن جعيصه|م محمود محمد عبــــد |ريه |بــــ طنط|د|

24663o ره|لعزيز نو|م عمر عبــــد|ر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

24535| وق ط لعظيم بــــيوم|رق عبــــد|رسر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7|7525 لرحمن|لسيد عبــــد |روق |ن ف|يم| لمنصوره|حقوق 

3343o9 عيل يوسف|سم|ل |عمر جم ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

24|83 ديتـــ محمد سيد حسن|ن ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

3|2|74 بــــوسنتـــ|هيم |بــــر|حمد |ندي | |حقوق بــــنه

7|2975 ى|ء عبــــده محمد م|هد ضى بــــحي  لمنصوره|عه |زر

354526 ي|يتـــ |
لح|لدين سعد ص|ء |هلل ضى ى شمس|د| بــــ عي 

5|683 ل محمد خميس|م جم لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|55778 لعزيز|عيل عبــــد |سم|عيل حمدى |سم|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

2583o9 لطويل|لعليم |د عبــــد|حمد عم| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|534|o ى رجبــــ عبــــد |ي ضى محمود|لر|سمي  ن|بــــ حلو|د|

899793 حمد |حمد حربــــى محمد | ج |تـــمريض سوه

888682 ن |م حسن محمد رشو|حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

862695 لرحمن|طف عدلي عبــــد|منيه ع| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

348525 هيم غنيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|هدي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

346576 ى حمدى |ي تـــه شكشك|حمد شح|سمي  |حقوق بــــنه

442582 شه|لسيد محمود محمد خر|ء |حسن لشيخ|ره كفر |تـــج

28552o در|لق|رص فكرى عبــــد|هدى ن رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ
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6962|8 لدين|عيل محمد عز |سم|منى  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

3|3558 ن محمود|حمد محمد سليم| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

699839 للطيف|للطيف محمود عبــــد |هدير عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

||7382 ي زكري محمد| سهيله يحن  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

856353 بــــر سيد محمدين|زم ج|ح ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

227432 عيل طه|سم|لد |يوسف خ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

649oo لحليم رزق|تـــ عبــــد |لحليم فرح|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

793||3 ى|هلل يحن  عبــــد |منه  لمنعم حسني  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

256868 لرؤف بــــدير|هيم عبــــد|بــــر|ء |دع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

689292 قتـــ | لغنى منس|مه عبــــد |س|رسر |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

62o475 هيم حطيبــــه|بــــر|بــــر |لسيد ج|حمد | لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

8o|963 ى ديبــــ وهبــــه|نمر | مي  ره بــــنى سويف|تـــج

42|24| ح رزق|لسميع مصبــــ|دل مرضى عبــــد |ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|785o يدى|لع|ئى محمد حسن عىل |رقيه ه ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|68924 رون|هلل ه|رون عبــــد |ن ه|نوره ى شمس هندستـــ عي 

847983 ي|دل ص|ء ع|شيم
بــــر يمنى ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

5o945o جه|م محمود سعد محمد خف|عص بــــ دمنهور|د|

7|o85o لم|ع محمد س|لرف|ح رزق |م نج|هش ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6o6386 ي|حمد |عمر محمد 
وى|لمنى |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

424386 ى |عبــــد   حسي 
بــــينى|لرحمن مصطفى لشر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

33|785  |ئل |رفعتـــ و
ى
لسيد حمزتـــ|حمد شوق |حقوق بــــنه

644727 ى|صف محمد |ن ن|نوره لبــــحي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

84675| ن عىلي حسن|هبــــه رمض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

8o|72| عطيه| سم يسي حن|بــــ ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

32749| تـــ ه| ئى محمد عطوه مهدى|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|2589 لطي |هند عىل عىل  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

45|o88 ف|ء |محمد عل لدين محمد رسر ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

6944|7  |ء |رس|
ى
ق|لسيد يوسف |لدسوق وى|لشر لمنصوره|هندستـــ 
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628796 ي|ر
هيم|بــــر|لسيد محمد | |ئى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

435937 زق|لر|ن محمد مهدى عبــــد |إيم لشيخ|بــــ كفر |د|

2|6|8 ف |رس ع|ن ي|نوره لدين|طف محمد رسر هره|لق|م |عل|

772828 ى| حمد مجدى محمد خرصى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o2o2 هيم|بــــر|عيل |سم|ء حمدى عبــــدربــــه |شيم تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

676oo6 ن|ن عربــــى بــــديرمحمد حسن زهر|نور لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|o59 بــــ|لد محمد دي|ء خ|رس| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

545689 رون|لزهرى ه|رون |لسيد ه|مصطفى  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

344779 وى|لزعبــــل|لسيد محمد |يتـــ مصطفى | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

648o22 لجوهرى|لمعبــــود محمد |بــــ عبــــد|لوه|حمد عبــــد| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||6894 هيم|بــــر|ضى سعيد |ر| لورند كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7o9o93 دى فرج|له|لحميد محمد عبــــد |دين عبــــد |ن ط|بــــ دمي|د|

5o5762 لحق عىل|فتـــ عىل عبــــد|هلل ر|عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

|9656 هلل محمد عطيه خليل|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

762824 عر|لش|محمد | حمد محمد زكري| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

8|94o حمد محمود|ن |ميمه رمض| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

82||58 ي |م ئيل|هيم ميخ|بــــر|جده بــــشر ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

426499 لسيد عىل|هلل يشى خميس |منتـــ  سكندريه|ل|صيدله 

894489 سط خليل محمد |لبــــ|جر عبــــد|ه سيوط|تـــمريض 

529|22 لشفه|محمد سمي  محمد  |حقوق طنط

863893 حمد فهىمي محمد|ندي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

33|368 م عىل محمد محمود يوسف |ره بــــنه|تـــج

235472 ل محمد محمدين|محمد كم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

328489 هيم محمد|بــــر|م |محمود عص |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

7oo7o5 ن|حمد محمد محمود محمد حسن رضو| لمنصوره|ره |تـــج

236237 ى|نوره ن محمد محمود حسني  هره|لق|بــــ |د|

898684 ن |لرحيم سليم|د محمد صبــــرى عبــــد|زي سيوط|ره |تـــج

2|3o8o حمد مىك|مروه منتـــرص  ى شمس|تـــج ره عي 

63|ooo لحميد|لدين عبــــد |رنيم رأفتـــ صفى  زيق|لزق|حقوق 
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5o24|6 ن|محمد مبــــروك فرج رسح سكندريه|ل|عه |زر

59||3 لرحمن|م عدل محمد عبــــد |سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8345|2 ى|ن| نور رص محمد حسي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

69|375 هلل| |لمقصود عط|لد ذىك عبــــد |يه خ| لمنصوره|بــــ |د|

42o54 |لعل|بــــو |شور |لبــــنى مجدي ع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|45832 حمد|لسيد |يمن |يوسف  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|8299  ف|ج
ى
س|روق عبــــ|نو شوق ى شمس|زر عه عي 

262|75 ود|حمد محمود د|بــــ |يه|حمد | |ره بــــنه|تـــج

773o77 لم|ح محمد مقيبــــل س|صل زيق|لزق|حقوق 

52569| لحميد محمد|بــــتـــ عبــــد|ل ثــــ|عمر جم لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

69|4|5 يف |لبــــ|لسعيد |حمد | بــــينى|ز رسر لشر لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|46494 ء حسن محمد محمد|رس|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

385o2 هلل سعد|طمتـــ ربــــيع محمدعىل عبــــد |ف ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

346838 مد محمود|يتـــ محمد ح| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

868856 هيم|بــــر|عيل سعد عىلي |سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

46|o48 ح|لفتـــ|س عفيفى عبــــد |محمد أحمد عبــــ |حقوق طنط

62887o لغيط|بــــو|رس عطيه محمد |لرحمن ي|عبــــد زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

85o4o4 ن|دل محمد سليم|محمد ع ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

83498| ى|مه محمد |س|عمر  مي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

2579o9 ل نجيبــــ|م محمد كم|سل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5o68o8 رس محمد بــــدر غريبــــ|شمس ي سكندريه|ل|بــــ |د|

75828| ى حسن محمد |ي هر محمد|لط|سمي  لمنصوره|حقوق 

497325 لغريبــــ يوسف|حمد |ده |ء حم|رس| بــــ دمنهور|د|

878437 ى  |مي  حسي 
ر عمر مصطفى سيوط|ره |تـــج

242o62 ي
ح|لفتـــ|ممدوح عطيه عبــــد| دئى |حقوق بــــنه

87785 رص جمعه جوده|م ن|هش لفيوم|عه |زر

228o8| لعزيز|لكريم عبــــد|لعزيز عبــــد|جر عبــــد|ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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|4687 دق|عيل ص|سم|لكريم |م عبــــد |ن عص|نور لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

97376 دق فرج|بــــ محمود ص|رح لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

464734 ى |محمود  ى |هيم |بــــر|لحسني  وى|لهند|لحسني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

846|52 ي 
حمد|ل |حمد كم|مصطفى ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

25796o حمد|ن محمد سيد |وليد حمد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

48525| هيم عبــــده|بــــر|منتـــ سعد  سكندريه|ل|حقوق 

4775|7 للطيف|لحميد عبــــد |لدين عبــــد |م |حبــــيبــــه حس سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|22677 حمد شبــــيكه|حمد |يوسف محمد  هره|لق|ره |تـــج

496777 لمجيد دومه|محمد عبــــد| ء رض|عىلي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

83|43 محمود نرص جوده نرص ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

885|86 هيم |بــــر|ده محمد |ء حم|لزهر| سيوط|تـــربــــيتـــ 

676979 لعظيم|حمد منصور عبــــد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o73|o رص فتـــىح نرص|لن|ن عبــــد |ريو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

923|32 ف محمد ص| |دين دق |رسر صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

342655 ف|حمد ر|يدى |ه شد رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

442658 رج|لج|زق |لر|حميده عبــــد | جر رض|ه لشيخ|بــــ كفر |د|

|74659 هيم|بــــر|ن |نس|محمد صبــــىح  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

7598o5 طمه عيد خليفتـــ محمد|ف بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

|76646 د حمدى حسن|مريم عم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

3|2854 س يوسف|سط|ئى |يم ه|فر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

48|2|o ح فتـــىح محمد|لفتـــ|منى عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82|9o4 هيم|بــــر|دق |ص| عمر رض ي|لسن |
|لمنى

267252 وى|لبــــهنس|مه فريد حسن |زينبــــ سل |بــــ بــــنه|د|

46959 ي سيد مر د|محمد مليىح  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

832o89 ى نبــــيل |ي ى|هيم حس|بــــر|سمي  ني  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9|845| لنبــــى |ء مكرم رشدى حسبــــ |شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||5792 لرؤوف|ء طلعتـــ محمود محمد عبــــد |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

88368| لس |ر| رين|م فتـــ نعيم كي  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 
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7|232o ى عبــــد |لغنى حس|عبــــده عبــــد  لغنى|ني  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|588 وى|لعشم|ج |ج حج|بــــوفر|محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

24433| لعزم|بــــو |حمد يس محمد |مصطفى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

363579 هيم خليل|بــــر|د محمد |ود ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

7|6|4| لجليل عىل|ل عبــــد |سلىم جم لمنصوره|بــــ |د|

692277 حمد|بــــ |لوه|دل مصطفى عبــــد |يزه ع|ف تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

63|o37 مر|حمد ع|عهود محمد محمد سيد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

37|97 ن حسن|رس سليم|ء ي|رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

887329 لرحمن |م فهىم عبــــد|عىل عل سيوط|بــــ |د|

838273 ى ى حن|د |ميل| مي  |مي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|34787 لم|يز خرصى محمد س|ف هره|لق|ره |تـــج

329447 |لعل|بــــو|هيم يوسف محمد |بــــر|منيتـــ | |تـــربــــيتـــ بــــنه

7|o|92 مر|لسيد ع|ده عبــــده |رق حم|ط ره بــــور سعيد|تـــج

58389 ل حسن محمد عىل|روى محمد جم| طبــــ بــــنى سويف

683|6| ى محمد محمد |ي زى|وى حج|لشبــــر|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|5o376 لعظيم مليىح |حمد محمد عبــــد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4297o8 ي|لخلو|لحميد |ل عبــــد|نس كم|
ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4|9924 لبــــسيوئى|ن |حمد محمد مسعد رمض| لشيخ|بــــ كفر |د|

247399 يف  حمد محمد كشك|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7o2|99 مد محمد|مد محمد ح|ء ح|رج زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

769428 ن|حكمه حسن مطي  حس لعريش|تـــربــــيتـــ 

893285 م  |هلل محمد عل|له عبــــد|ه سيوط|بــــ |د|

443949 هلل محمد محمد عىل|هبــــتـــ  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

7o2o4| نيس عزبــــ عطوه|رق محمد |محمد ط |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|37962 ل|لع|هيم محمد عبــــد |بــــر|معتـــز محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

82748o ى  لحمد|بــــو|محمد محمود حسي  ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

856269 ل محمد سعد عىلي|بــــتـــه| حقوق بــــنى سويف

38658 د|لجو|د عبــــده عبــــد |لجو|د عبــــد |سع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6843|5 لدين|لعزيز شمس |دق عبــــد |مروه فوزى ص لمنصورتـــ |تـــمريض 
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3494o9 لح محمود ضوه|يتـــ سعيد ص| ى شمس|تـــج ره عي 

88|845 س  |دى محمود عبــــ|محمود ن سيوط|بــــ |د|

686633 حمد|هيم سيد|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

235379 لسيد عىل|م عىل |لرحمن عص|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

83|oo8 سط محمود|لبــــ|د عبــــد|مريم عم قرص|ل|فنون جميله فنون 

3||3oo وى|لص|م محمد |حمد س| بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

232487 ى محمد|ء محمد |دع حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4|2473 لسيد مقلد|م محروس |لرحمن عص|عبــــد  |ره طنط|تـــج

47|o| بــــو بــــكر عىلي|رحمتـــ محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

53846 م محمد|لسل|د حمدي عبــــد |عم ره بــــنى سويف|تـــج

8889|o لجليل |لعزيز عبــــد|فظ عبــــد|لح|جر عبــــد|ه سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

226||3 ى محمد ي|ئى ي|عمر س ى|سي  سي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

344423 |حمد رجبــــ ند|حمد طلعتـــ | ى شمس|زر عه عي 

6|6|79 م|لش|حمد |حمد |لدين |نور  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

343|48 ح سيد محمد|ر محمد صل|من ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

753653 يمن محمد محمد رزق|ن |يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

45o45 رص طه جمعه|لن|حمد عبــــد | ن|حقوق حلو

686488 ف رمض|ن |رمض لديبــــ|لم |ن س|رسر ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

||9399 لسيد|هيم |بــــر|مد |لد ح|م خ|سل| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

37o325 لسيد|هلل |ء رجبــــ عبــــد|سم| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

5|533| وى|لهند|در محمد |لق|نىح  محمد عبــــد | طبــــ بــــيطرى دمنهور

85876| ر|لستـــ|تـــه عبــــد|حمد شح|دل |ء ع|رس| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

32644| دى|بــــوش|لسيد محمد |سهيلتـــ  ى شمس هندستـــ عي 

839685 ى| يه محمد نظي  يسي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

53426 م بــــيوم|ل عز|م كم|حل| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

76o9|3 لسيد|حمد |لد |هدير خ ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

632294 ف |هلل |منه  حمد|لمنس محمد |رسر زيق|لزق|بــــ |د|

444396 ل هويدى|لع|ن  ذىك عبــــد |جر مصطفى رمض|ه لشيخ|ره كفر |تـــج

758285 ي محمود|
مل محمد عىل مصطفى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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6|428| رى |لبــــ|لرحمن عبــــد|لحميد عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|
ن|رضو

|ره طنط|تـــج

645732 ويش|لج|حمد محمد عيسي |ء |ول | معهد فنى تـــمريض بــــنه

3|92o4 حمد|م محمد |ء عص|سم| ى شمس| لسن عي 

634595 لسيد|لسيد محمد |حمد | زيق|لزق|علوم 

864969 ن|حمد رضو|لنمر |ء |عل ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

2323o8 حمد مصطفى|ج  |حمد ن| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

475o46 ر|لغف|حمد عبــــد |د |حمد محمود فؤ|يوسف  سكندريه|ل|ره |تـــج

662|| حمد محمد طلعتـــ محمد نرص| لفيوم|هندستـــ 

33788| ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|طف |حمد ع| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

9o2374 بــــ |لوه|مل عبــــد|م فوزى ك|ريه ج|تـــربــــيتـــ سوه

5292|9 وى|لمك|ح حسن |لفتـــ|أحمد طه عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

|3|559 لد محمود محمد|محمود خ ى شمس|تـــج ره عي 

3842o لغنى|لغنى محمدى عبــــد|هلل عبــــد|منه  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

77466 لرحمن|بــــ محمد محمد عبــــد |يه|هلل |عبــــد  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

2|799 م رجبــــ خليفه|ء س|رس| هره|لق|حقوق 

757|36 مه|مه محمود سل|سل| دين لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

||854| دى|له|لسيد عبــــد |د |يمن فؤ|جر |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|2|45 زهرى|ل|لعظيم محمد |ل عبــــد |طمه جم|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

445|26 هيم سعد|بــــر|لجليل |لجليل سعد عبــــد |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

763o87 ى عبــــد |نجوى ن لعظيم|رص حسي  لمنصوره|حقوق 

87635 تـــ|دل فتـــىحي شح|دي ع|ف تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

52637| حمد|تـــه |ن محمد شح|محمد شعبــــ ج|بــــ سوه|د|

8o5345 ي ك|عبــــد
مل سيف|لرحمن مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

877582 ن عجىم  |ء ممدوح شعبــــ|رس| سيوط|بــــ |د|

28|532 ى عبــــد لمجيد عىل|رحمه حسي  عه مشتـــهر|زر

25|492 شور|بــــو ع|لح |محمد كرم ص ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

273oo6 س محمود|حمد عبــــ|سلىم  دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

258o|4 رودى|لبــــ|يد |حمد ز|محمد يحن   ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -
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5|453 ر محمد فهىمي محسن|من ي سويف
تـــمريض  بــــنى

4574|2 تـــ  لدين|بــــ |لعظيم شه|هيم عبــــد |بــــر|ني  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8593|9 لعظيم محمد|ء محمد عبــــد|سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|5934 ء خليل عوض خليل تـــرىك|رس| بــــ دمنهور|د|

|6|992 ل عىل|لع|م عىل عبــــد |سل| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

4oo84| هلل|حمد محمود فضل |محمود  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

682o48 لحسينى|هيم محمد |بــــر| |يدى رض|ه لمنصوره|حقوق 

2|3367 ى | |ر|ي ن|نور يونس عدل|نور حسي  هره|لق|بــــ |د|

693364 وي|لبــــن|حمد حسن |ريم نبــــيل  ن|طبــــ حلو

626oo3 حمد عطيه|هيم |بــــر|محمود صبــــىح  زيق|لزق|بــــ |د|

864372 ي|ر
عىلي| لوف|بــــو|محمد | ئى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

||9744 ي
ى|م |عص| دئى حمد حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

67754o ر|حمد دويد|د محمد |زي لمنصوره|حقوق 

8o9577 هيم عىلي|بــــر|ممدوح معبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

52287 لعليم|طف طه عبــــد |ء ع|شيم حقوق بــــنى سويف

3357o2 لرحمن مصطفى|حمد عبــــد|مريم  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

46428 لمعىط|فتـــ حنفى عبــــد |يه ر| ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

|492|3 هر محمد|لظ|حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8o884o لسيد محمد|حمد محمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

227982 لم|لم محمد س|حبــــيبــــه س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

27o7o بــــر محمد|مدحتـــ ج| سم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

85759| لم|ر س|لستـــ|طف عبــــد|حمد ع| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

5|37oo لبــــصيىلي|فظ محمد |لح|لرحمن عطيتـــ عبــــد |عبــــد ره دمنهور|تـــج

259469 كر يوسف محمد|م ش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

43|695 لشوبــــرى|هيم محمد |بــــر|محمود  |طبــــ طنط

4||o47 ي
لسميع فوده|محمد عبــــد | دئى |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|36347 ندى حسن حنفى حسن عىل هره|لق|لعلوم ج |ر |د

26|22| ن بــــرع|زهره عىل رمض ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6oo437 كريمه مسعد محمد مسعد سعد سعيد |تـــربــــيتـــ طنط
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752o73 لسعود|بــــو |يمن محمد فتـــىح |سل |بــــ ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

92|9|8 لسيد |لضبــــع |محمد | سه ج|ره سوه|تـــج

84648o ى حس|يم| ن|ن نوبــــي حسي  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

832672 ى|هلل فوزي ح| |رض مد حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

855434 م مرزوق رجبــــ عيد|هم سيوط|حقوق 

|58232 د محمد|يز فؤ|جر ف|ه ن|بــــ حلو|د|

2|23o3 مي  محمد جميل مصطفى| ى شمس|د| بــــ عي 

268887 يف عبــــد ه|خلود رسر لمحسن صي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|42o58 در محمد فريد|لق|محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o4o7| لرؤف سبــــع|م عبــــد |لد هش|خ |صيدله طنط

|25433  يوسف
ى
يحن  محمد صدق ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

4282o7 حمد نعينع|م محمد مسعود |سل| |بــــ طنط|د|

7o4659 هيم|بــــر|هلل فرج |م عبــــد |حمد س| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o3748 لدين محمد جنينه|ل |ء كم|دى ول|ش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

222885 م|م|لكريم |ء سعيد عبــــد|عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

76697o وى|لبــــر|بــــ |ن شه|محمد مصطفى سليم هندستـــ بــــور سعيد

5|828 لعزيز حسن عىلي|ن عبــــد |نوره ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|653| مريم محمود عىل محمود معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

759467 لتـــميىم محمد|مه |س| |رش حقوق بــــورسعيد

|6o99o ف صبــــىح عز |ن |رو لدين|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

754|76 ء محمد محمد|مروه هن عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

688676 بــــينى بــــدر|مح محمد |ج  س|ن لشر لمنصوره|ره |تـــج

4659|o لمقصود عليوه|وى عبــــد|م ممدوح سعد|سل| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

256o34 حمد رزق زلط|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

||8496 لخول|لمعز حسن |جد عبــــد |ء م|ل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

428396 بــــوخليل|ن محمد |ء مصطفى شعبــــ|شيم |صيدله طنط

52625o ي سمي  عبــــد  دريس|حمد |هلل |يحن  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

5|83|4 لخول|دل محمد حسن |ع| ند معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

479o67 لمرىس|حمد |در سيد |محمد ن ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف
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4o9723 بــــ|لطو|ن |حمد محمد شعبــــ| |ند ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2|6477 تـــ |يه|عمر  تـــ|حمد فرح|بــــ خي  ى شمس|تـــج ره عي 

27o377 |ل |لع|محمد سعيد محروس عبــــد
ى
لبــــرق سيوط|هندستـــ 

864|6| جون جرجس مكسيموس قديس دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|2228o ح محمد|بــــ صل|يه|ريم  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|88|o ن|رق محمد تـــوكل سليم|محمود ط هره|لق|حقوق 

762267 ن أحمد حسن|عمر محمد عثــــم صيدلتـــ بــــورسعيد

347257 حسن صبــــىح حسن محمد جبــــر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

625553 هيم|بــــر|س |لحميد عبــــ|لحميد عبــــد |رس عبــــد |ج |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

259|78 لعليم|ده محمود حمدى عبــــد|غ شمون|نوعيتـــ 

48o522 ح عىلي محمد عىل|عمر صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|44|7 ى|م عىل |عص| عل لبــــحي  تـــربــــيتـــ دمنهور

877579 ن سيد  |ل رمض|ء جم|رس| سيوط|بــــ |د|

682827 بــــينى |محمد رفعتـــ محمد  ر|لجز|لشر ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

259457 لنبــــى عىل|م عبــــد|سهيله عص شمون|نوعيتـــ 

477834 يد عىل|طف ز|رس ع|محمد ي سكندريه|ل|علوم 

6o|67o ن محمد|متـــ محمد عمر رضو|أس ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

2|7573 حمد عزتـــ محمد|م |محمود هش ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

9o3895 ى |حمد ص| حمد |بــــر حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|227|o بــــوزيد|بــــسمه محمد محمود  ى شمس| لسن عي 

262o52 لجز|لمنعم |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

9oo93o لبــــدرى |ئى محمد |فرحه ه دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

88o243 هلل| |مح سعد عط|دى س|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o96o7 ي|محمود فرج عوض بــــر
ئى معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

33||83 فعي|لش|حمد عىل |لدين |ح |حمد صل| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

363269 بــــ سيد حسن عىل|شه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

||9386 بــــ|لخش|د |لجو|حمد عبــــد |لد |عمر خ ى شمس حقوق عي 

3|8427 ن|لعزيز عمر|رس عبــــد|ء ي|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

42757| ى ك دوس|لمل|ئيل عبــــد |دل ميخ|ع| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج
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853446 يم|لد|جد عبــــد|ر مسلم م|من ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

||6246 لس عم ي مسعود|د ر|كي 
ضى ى شمس|د| بــــ عي 

78o72 در|لق|لمجد عبــــد |بــــو |در |لق|دل عبــــد |ع دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

3598o2 حمد|للطيف |محمد عبــــد| دين ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

237539 ح محمد|لفتـــ|ن عبــــد |عيل شعبــــ|سم| |رويد ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

246982 لحرصى|لد محمد |محمد خ ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|5724o لضوى|ره سمي  محمود |س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

46398 تـــه|ء فتـــىحي محمد رجبــــ شح|رس| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

6|6882 تـــ أحمد  حمد عوض|ني  صيدلتـــ بــــورسعيد

527|28 هيم غنيم|بــــر|لد |يحن  محمد خ سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

769o9o هيم كلوبــــ|بــــر|خلود مصبــــح  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

624574 ل|لدين محمد و|ل |يز جم|ف| ند ط|بــــ دمي|د|

549o3 حمد|ن |دتـــ عطيتـــ شعبــــ|غ علوم بــــنى سويف

45|5o زق|لر|لسيد عبــــد |لد |ندي خ|س دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|552|9 ن|بــــر عش|لدين ج|د |سلىم عم ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

4488|| ج|ح قطبــــ فر|لفتـــ|م نبــــيل عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

453|38 حمد|حمد محمد |لطفى  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

68|797 رى عمر|لبــــ|حمد عبــــد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6||672 فع|لش|لمصيلىح سعد |هبــــه  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

4oo253 زق حميده سعد|لر|صفيه عبــــد  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

692o69 عيل|سم|عيل عبــــده |سم|حمد |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|28935 للطيف عىلي|رص عبــــد |م ن|سل| ى شمس طبــــ عي 

|53394 يف محمد حلىمي|نوره ن رسر هرتـــ |لق|تـــمريض 

287|o3 لحكيم محمد بــــديوى|محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

836477 لحليم حسن|هبــــه عوض عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

633o87 لمنعم صقر|مه عبــــد|س|س |ين| زيق|لزق|ره |تـــج

493443 |روق نج|لرحمن محسن ف|عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

7o4o3 هلل|حمد عبــــد |بــــ عيس |رح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

9o2o65 للطيف |محمد محمود محمد عبــــد ج|صيدلتـــ سوه
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7oo79o لشيخ|لعوضى مصطفى |حمد محمد | زيق|لزق|بــــ |د|

452984 ى|هلل |ل عبــــد|محمد كم لسيد حسي  لشيخ|هندستـــ كفر 

4o9|84 ف محمود ك|ضىحي  زي|لمغ|حمد |مل |رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

772877 لسيد|رص لطفى عوض |محمد ن ى شمس|تـــج ره عي 

3|4338 ى|معتـــصم  حمد بــــدر حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|2o84 نطون|بــــ بــــليغ |يه|يكل |م ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

426926 ر|لغف|لمعىط عبــــد|ء مرزوق عبــــد|رس| سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

6449o2 ى|مد |عيل ح|سم|رف |محمد ع لدمي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

23383| د محمد|حمد حسن فؤ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

493722 لحنش|ء عطيه |لرحمن عل|عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

|42728 م محمد محمود|نعمه عص ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

5238|7 حمد محمد|هيم |بــــر|رس |محمد ي سيوط|بــــ |د|

9o55o8 هلل  |مريم لويس رزق عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

34||56 ف |حمد | ح|لفتـــ|عيل عبــــد|سم|رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

439352 مل|بــــوز|لقوى |رق عبــــد|ء ط|آل لشيخ|ره كفر |تـــج

87o238 م محمد|لسل|ل عبــــد|بــــ جم|رح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8o9|25 ح حسن محمد|محمود صل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

543||5 لتـــلبــــنتـــى|هلل | |ن عط|ر شعبــــ|من |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

62|o98 ن|حمد سليم|ء مصطفى |دى عل|له|عبــــد  دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

||7379 بــــسنتـــ مجدي حليم يوسف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

234776 لح|عيل ص|سم|حمد |عيل |سم|مصطفى  ن|فنون جميله فنون حلو

426|55 مي|لش|حمد |حمد محمد سعيد | |لي|د سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

875294 نيوس |رس|مورين جورج مهنى  سيوط|علوم 

|6|667 محمد حسن بــــدوى محمد مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

259887 ط|لعي|حمد |حفصه وليد سيد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

36o368 لجليل عىل عوف|لسيد عبــــد|ء |سم| |حقوق بــــنه

6o3468 لسيد موىس|ن حسن |حسن رمض ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

353|65 لنجىمي|هيم |بــــر|متـــ |هلل عىل سل|عبــــد ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

9|4258 بــــر محمد  |لج|م حمدى عبــــد|هي ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7|6382 مل بــــكر|حمد ك|محمد | سم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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629|2o لسيد بــــدوى|لسيد محمد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o|635 ن|ء وجيه خليل عثــــم|رس| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

84859| ن|ئل طه عثــــم|د و|نه ن|سو|علوم 

447|9| هيم منس منصور|بــــر|عمر  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

287883 نه|لدين طبــــ|نىه مجدى مىح  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|54394 هلل|للطيف عبــــد |هلل عبــــد |محمد عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

4|9345 ء حسن محمد مرشدي|رس| |حقوق طنط

777833 يف|لفتـــ|لسيد عبــــد |يوسف  ح رسر زيق|لزق|هندستـــ 

27o9o3 لبــــعل|لبــــرع |لمجد |بــــو |تـــفى محمد محمد  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

22699| ف |لرحمن |عبــــد حمد رفعتـــ محمد|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4597|o حمد|ن |حمد عىلي|يتـــ سعيد | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

228o96 |بــــر عمر عىلي |ء ص|سم|
ى
لدسوق هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

75438o حمد محرم|هر |ء محمد متـــول ز|شيم عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

773232 دى محمد|له|ء بــــشي  عبــــد |رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

34879o لعظيم محمد|لنبــــي عبــــد|عبــــد| زينبــــ رض ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

688o|3 س محمد|م رأفتـــ عبــــ|ريه لمنصوره|ره |تـــج

46|o26 م|بــــ عل|لوه|حمد عبــــد |هيم |بــــر|حمد | ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

238348 ي|ه
مد|لدين محمد ح|ء |جر ضى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

783o49 ي
وي|لحجر|ن سليم |بــــر سليم|ص| دئى زيق|لزق|بــــ |د|

26443| لسيد حسن|لدين |بــــسمه حلىم بــــدر هره|لق|ج طبــــيع |عل

638596 ى|محمد  يمن جمعه محمد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

235533 لسيد محمد|م نبــــيل |هش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

45925o ي إبــــر|لبــــ|ن عبــــد|هلل رمض|عبــــد
ى
هيم غريبــــ|ق دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4|7|79 ج|لسم|بــــسيوئى طلحتـــ بــــسيوئى طلحتـــ  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

627324 ئى|دى كيل|له|هيم محمد عبــــد|بــــر|م  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

623o42 لسيد|لسيد عزتـــ |حمد عزتـــ | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

683774 ر|لنج|لرحمن محمد محمود محمد |عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

||6827 م|لسل|مه عبــــد |دل سل|عمر ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o7759 تـــ|هيم بــــرك|بــــر|حمد |هيم |بــــر|ندى  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ
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62725| ر|هيم سعد نص|بــــر|محمد عىل  زيق|لزق|صيدله 

|3|792 ى خ|ي لحليم|لد مصطفى عبــــد |سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

828265 لرحيم|حمد عبــــد|لمطلبــــ |عيل عبــــد|سم| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

488782 تـــ|عيل محمد بــــرك|سم|د محمد |ذي ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

7|6772 ندى|لمع|لسعيد محمود |حمد | ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

2|39|5 حمد|لسيد |حمد |عمر  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

5o592 ع|لسبــــ|تـــم محمود |محمود ح حقوق بــــنى سويف

486937 ن|لغنى سليم|د يوسف عبــــد |يوسف مر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

79|628 لم|حمد محمد شتـــيتـــ س|هيثــــم  ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

|3|8|4 ف سليم|ء |رس| لمطلبــــ|ن عبــــد |رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

442728 ه مىح | لسلخ|لسيد |لعزيز |لدين عبــــد|مي  لشيخ|طبــــ كفر 

7o9455 مل|س عىل ك|سلىم نرص عبــــ لمنصوره|بــــ |د|

2333|o ليىل محمد فوزى محمد هره|لق|ج طبــــيع |عل

339862 هلل سمي  نرص عفيفى نرص|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

779534 بــــ|لوه|جر فكرى محمود عبــــد|ه زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

88o78 ى عثــــم|ي ن|لحكيم عثــــم|ن عبــــد |سمي  لفيوم|بــــ |د|

48o366 م محمد|م بــــدوى هم|رق هم|ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

847857 ئيل سعد|ك ميخ|جرجس مل ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

897868 ي|ر
ديوس |قل|نس عوض | |ئى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

6|47o8 لمجد صمول|بــــو |جدى محمد |لميس م ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

495263 سم|م ق|لسل|لحليم عبــــد |محمود عبــــد  |ره طنط|تـــج

83827 لمقصود|حمد عبــــد|رص |ن| نور ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

529425 ي بــــسيوئى 
لتـــحفتـــ|محمود حموده بــــسيوئى ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

69o392 زي|يه فهىم غ|ء حم|سم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o3989 بــــى|لعر|حمد عىل |لدين محمد |ء|محمد عل سكندريه|ل|عه |زر

||7924 لح|مل ص|م ك|تـــريك عص|بــــ ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6998o| ح|لفتـــ|تـــه عبــــد |لسيد شح|سلىم  لمنصوره|طبــــ 

264553 ي
ى|مصطفى ك| دئى مل عطيه حسي  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

55895 لحميد|تـــ سيد عبــــد |ج فرح|حج ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|49677 بــــ|لوه|محمد سعد محمود عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

Thursday, September 6, 2018 Page 16195 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7o|374 |د حن|هر مر|جد م|ريو م|م |ره طنط|تـــج

3735|4 دي|لبــــغد|م سيد |هش| ر|ي سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

6274o4 لرحمن محمد|حمد سعيد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

7|5698 لرحمن حسن|حمد عبــــد |سمر  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

524634 لح|لسيد ص|لمجيد |حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

43725 د|لجو|حمد عبــــد |د |لجو|محمد عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

63466 ى|محمد سيد سل مه حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6|o485 حمد جبــــر|سن |لمح|بــــو |لح |ضىح ص لمنصوره|عه |زر

867o72 ي بــــسط|
ي|حمد مصطفى

وي مصطفى ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

34|673 ح محمد سعيد حسن|يتـــ صل| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

479|89 لم|لسيد س|بــــسنتـــ محمد حسن  لعريش|بــــ |د|

46|632 هيم نجم|بــــر|لعليم |م عبــــد|حمد س| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7o|64| ى تـــ ل|سم|د |عيل حم|سم|مر |نرمي  ى عيل مغي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

6964o6 ل|هلل محمد محمد مش|منه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

34|o73 لسيد|لحميد حسن |لسيد عبــــد|د |عم ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

35o4o2 هلل|دي عبــــد|له|مصطفى غريبــــ عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6953o دي عىلي|له|محمد عبــــد| هويد لفيوم|بــــ |د|

677659 در محمد|لق|لعزيز عبــــد |رق عبــــد |محمد ط لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

649386 هيم|بــــر|لبــــديع |ء محمد عبــــد|رس| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|45969 ى ص|ندى  ىطي|لع|لح عبــــد |مي  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

457o49 حمد حسن عىل محمد سليم| |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

64||8o مه|لصغي  محمد سل|م محمد فهىم |سل|محمد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

2|34|3 ن|حمد مشحوتـــ سعف|نس وحيد مشحوتـــ |ن ن|صيدله حلو

9o8299 حمد |لكريم |د |زم ج|م ح ج|علوم سوه

763o|3 |لعر|لبــــدوى محمد |لسيد |ح |صل| رن
ى
ق بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

6o4249 ألسود|دل محمد محمد |محمد ع |ضتـــ طنط|علوم ري

||5o55 لحليم|ن وليد ممدوح عبــــد |بــــريه ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

2|82o4 ينى|لجن|حمد محمود محمد |م |بــــس هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62429o ى عىل | حمد فتـــوح|حمد حسي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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2|o42 شم|لد محمد ه|محمد خ هره|لق|حقوق 

334|96 بــــوزيد|د |د عمر  فؤ|لحسن فؤ| |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

9o|7|| لمجىل محمد محمد |محمد عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

|4864| ي
لمول|حمد عبــــد |محمود | دئى هره|لق|ره |تـــج

6|42o3 ى بــــدوي |ء عنتـــر حس|شيم عيل|سم|ني  ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

482599 ضى|مريم فتـــىح محمد حسن ر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

79o67| ل محمد حسن خزيم|ء جم|روميس عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7753|6 بــــ محمد|لوه|عبــــد | محمد رض زيق|لزق|ره |تـــج

4385o ن|هيم نعم|بــــر|محمد محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

453338 محمد مجدى محمد جمعه عطوه ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

6o95o8 هلل||لق جي|لخ|لم عىلي عبــــد |خلود س لمنصوره|عه |زر

883994 رى |زينبــــ جمعه تـــوئى هو ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

244||4 زى محمد|م حسن حج|حس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|5274 محمد حسن رزق| ريم رض ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

529883 ر|لونيس دغ|لحليم عبــــد|دريس عبــــد|زم |ح ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

52|445 هر سبــــيتـــتـــ|ن نرص ط|عزتـــ عش لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

2|7944 حمد محمود|حمد حلىم | |لي|د ن|بــــ حلو|د|

252282 ف|م كرم عبــــ|ريه س رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|3423| لفونس جرجس|دل |ع| رين|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

54282o ل|محمود جل| ء رض|شيم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|4o72o لسميع|ء محمد عبــــد |محمد عل سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

25|||7 لحميد نور|محمود حسن عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8787o ل محمد عىل|حمد جم| لفيوم|لعلوم |ر |د

262365 هيم|بــــر|دى بــــيوم |له|د عبــــد|رق فؤ|ط ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|43488 ريم حسن محمد غريبــــ حسن ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

87o75o لحسن|بــــو|لدين محسبــــ |سلىمي عز ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

9o9o92 ول محمود |ل|لد عبــــد|د خ|زي دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

97466 حمد|لم سعيد |لرحمن س|عبــــد   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق
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2o9|2 ح روبــــى|لفتـــ|نس صفوتـــ عبــــد | ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

29|o2 ن|ن مصيلىح سليم|حمد سعيد سليم| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

86|762 صف|مل و|دي سمي  ك|ف دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

92o283 عيل محمد  |سم|سميه محمد  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

6o42o2 ئى غنيم|ليم| |خليل رض| رض ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

2|5235 ى محمود ندى محمد حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

53487 ى عزتـــ سليم ن|ن سليم|نرمي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

837579 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|بــــ |رح دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

254364 م سمي  زىك نجم|مر كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

432748 ى صبــــىح حس|يمنى محمد  ى فرج|مي  ني  |علوم طنط

4|9493 رص محمد محمد عبــــده|لن|عبــــد | عل ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

|53959 م|س تـــه|م عبــــ|محمد تـــه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8o53|| رس محمد عىلي|محمد ي ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

648239 ح|لفتـــ|لعزيز عبــــد|ء حسن عبــــد|ل| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

42o378 ء محمد محمد يوسف زهرى|رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

257o4o ى عىل|ن جم|رو ل حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o46o8 ود|لسيد د|لسيد محمد |هدير  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o8527 ف محمد محمد|محمد  رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77|37o حد محمد|لو|يمن عبــــد |مريم  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

43o573 ي
لحو|لسيد |ل |لع|ن عبــــد|رمض| دئى |بــــ طنط|د|

65|23 ى | حمد عويس|حمد عشر لفيوم|هندستـــ 

8933o3 لدين  |شد عزيز|تـــه ر|هلل شح|عبــــد ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

36oo59 رك مخلص سليم مسعود|م |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6o6||| حمد حسن|ن |مصطفى محمد شعبــــ ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

83244o لرحيم|لرحيم عىلي عبــــد|هند عبــــد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

425378 لحميد بــــريقع|هيم عبــــد |بــــر|مينه ممدوح | سكندريه|ل|علوم 

343o99 د بــــدوى|هلل عو|ل عبــــد|ن جم|يم| |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

883955 ى ي|ي لك  |لم|رس سيد عبــــد|سمي  سيوط|علوم 

359663 م سعد بــــيومي|ندي عص ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
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43o9o4 هيم عطيتـــ|بــــر|يزتـــ سعد |ف |حقوق طنط

7774o| در زويله|لق|لمنعم عبــــد |كر عبــــد |يه ش| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

46468| لسيد|سيىل عبــــد|دى عيد بــــ|ره ن|س سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

3697o7 حمد|ل عزتـــ محمد |منيتـــ جم| |نوعيتـــ بــــنه

756737 لم|ء عبــــده عىل محمد س|سم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

485447 لسيد بــــسطويسي|ء عىل بــــسطويس |شيم سكندريه|ل|ره |تـــج

894263 بــــوضيف |مكرم محمود محمد  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

88586 بــــ سيد|لتـــو|دل عبــــد|مريم ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|8899 وق  م عىلي محمود|م|ل|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

779457 كرم حسن محمد| نور زيق|لزق|بــــ |د|

89|6|8 لحسينى مجدى عىل حسن | سيوط|بــــ |د|

3|6273 سط محمد سيد حسن|لبــــ|ر عبــــد|من ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|53969 لصمد|حمد عبــــد |لرحمن محمد |محمد عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

677752  ح|حمد |
ى
ر|مد بــــش|لدسوق لمنصوره|حقوق 

82759| ن|روق حس|م ف|ء عص|صف دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

9||9o| عىل مصطفى فوزى محمد  ج|ره سوه|تـــج

878426 هيم تـــوفيق  |بــــر|مر |ء |عىلي سيوط|عه |زر

629393 هيم محمود محمد عيسوى|بــــر|بــــوىس  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5783| هلل|لدين عبــــد |ن محمد نجم |ء رمض|شيم علوم بــــنى سويف

7|o642 سم|لعزيز ق|لمهدى عبــــد |هدى محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o||4 م|لوكيل محمد شلق|يه ربــــيع عبــــد | كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

8853o| ح |لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ره عبــــد|س سيوط|علوم 

848636 بــــي|بــــي ذىكي رك|محمد رك ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

6||45| طمه محمود عزتـــ شلضوم|ف |تـــربــــيتـــ طنط

334346 حمد موىسي|هيم |بــــر|محمود  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4o5958 ن|ن عثــــم|عيل طلبــــه سليم|سم|يه | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|6o482 حمد عطيتـــو|يمن |هيم |بــــر| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

768376 لمقصود|هدير حسن محمد عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

2|496 ن|حمد مهر|ء حسن |ل| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

427|57 هيم محمد أحمد|ميسون ممدوح إبــــر سكندريه|ل|صيدله 

|3|82o ى| ء محمد عط|رس| حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 
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4|2523 د محمد|حمد فؤ|ء |رس| |بــــ طنط|د|

8o428| سلىمي محمد سيد رمزي ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

8827oo |  ستـــي  جميل ملك حن| سيوط|تـــربــــيتـــ 

887353 مه |زين محمد سل| دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|93|3 حمد|هيم |بــــر|لد |مه خ|س| ن|حقوق حلو

92259o للطيف |لرحيم عبــــد|لسيد عبــــد|محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

425323 لسيد|مد محمد |زم ح|شهد ح سكندريه|ل|بــــ |د|

|24|o8 لحميد|ع عبــــد |لسبــــ|حمد |يوسف  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

678656 لسعيد بــــيوم متـــول|رق |م ط لمنصوره|عه |زر

92|495 يز |هر صبــــرى ف|رك م|م مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7o4o|5  س|هيم |بــــر|جر ممدوح |ه
ى
لطوجى|لم |لدسوق زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

||7567 ى|حس| رق محمد رض|ممدوح ط ني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o9633 لمجيد إبــــرهيم|لسكري عبــــد|ر |من |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

33|979 لسعيد|لد محمد |خلود خ زيق|لزق|بــــ |د|

66o7| ي محمد|لبــــ|ل عبــــد |محمد بــــل
ى
ق لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|9398 ن|بــــديع سليم| مريم يوحن لفيوم|طبــــ 

5o3o5o هيم محمد|بــــر|لسيد |ندى محمود  سكندريه|ل|بــــ |د|

||9|64 ى |لقمص حن|نور |جورج | مي  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

488o4 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد |ء عبــــد |سم| هره|لق|ره |تـــج

232698 هيم|بــــر|م محمود |م|هدير محمود  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

86|868 ء عىلي ذكي  محمد|رس| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

8o78|3 بــــ محمد محمود عىلي|رح ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|9723 زعر|ل|ن حمدى محمد |يمنى عدن |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

258723 لنبــــى|لنبــــى رجبــــ عبــــد|عمرو عبــــد ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

425767 م|لش|رص حسن عىلي   |ن ن|نوره سكندريه|ل|طبــــ 

||95|3 رق محمد محمد|محمد ط ى شمس هندستـــ عي 

646864 لحسينى مصطفى موىس|ل |ء جم|شيم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|35263 مل|ح محمد عطيه ك|محمد صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o|554 لح|هلل سعد سيد ص|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى
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449o29 ن|لحليم رسح|لسيد عبــــد |لمنعم |عمرو عبــــد  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

435o46 لحيىط|حمد |حمد |محمد  لشيخ|علوم كفر 

92|94| ى |شيم ء تـــوفيق محمد حسي  ج|ره سوه|تـــج

362o9| بــــ |لبــــ|حمد محمود فتـــح |محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9oo69o حمد |ن محمد بــــخيتـــ |نوره ج|طبــــ سوه

25457 ئى رفعتـــ رسجيوس صموئيل|م| هره|لق|علوم 

3|52|4 حمد|هيم |بــــر|ن |لدين رمض|سيف  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

524957 ف رمض|محمد  ن حميده|ن سليم|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54oo82 حمد سيد|حمد حمدى |حمدى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7|29|9 لريس|حمد عىل حسن | |رن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

45647 لبــــ|بــــوط|لحليم |يمن عبــــد |يه | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4532|9 م|م|ل|م |لبــــيىل غن|طف |حمد ع| لشيخ|هندستـــ كفر 

33578o لخي |بــــو|يتـــ سعيد محبــــ محمد | ى شمس|زر عه عي 

23o874 م فتـــىح محمد عىل|عمرو حس هره|لق|ره |تـــج

69o|64 ى عىل|بــــو|حمد |بــــ مصطفى |ربــــ لعني  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

324o52 لك|لم|م نمر عبــــد|حمد حس| رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

|35572 ى محمد محمد ندى حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

4478o| ى|م ن|خرستـــ| مجدى سمي  عط| رتـــي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

25|965  محمد جبــــريل
ى
مصطفى شوق ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

82|23 محمد خرصى محمد خرصى قنديل دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

7862|6 لعظيم حمرتـــ|لعظيم حمدى عبــــد|سلىم عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

465648 وى|لح|لرحمن محمد |حد عبــــد |لو|نىه عبــــد  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3||398 لجندى|لحميد |محمد عبــــد| دين هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

5ooo6| هيم|بــــر|ل |يدتـــ محمد جل|ع ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

826o68 ئيل|رس|د صبــــىحي |عم| دون|م |نوعيتـــ موسيقيه قن

28369| حمد مسعد عمر محمد| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|25798 لملك|مي  رشدى عبــــد |بــــيمن  ى شمس هندستـــ عي 

828459 نه خليل فهىمي عطيه|دمي دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 
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855o65 ي|
ى
يه حسن محمد دسوق ي|بــــ |د|

|لمنى

6o746o ر|لنج|سط |لبــــ|رق عبــــد|سهي  ط لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

524o98 لكريم|رجبــــ جمعتـــ عبــــد | ند|ر بــــ دمنهور|د|

453|5o لمصلىح|حمد لطفى مصطفى | لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

24|65o دى|له|دى خلف عبــــد|له|ندى عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|55o43 فرح سمي  سمي  زىكي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

843o|6 دل عىلي دهبــــ|رضوي ع ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8o4444 جد عدلي جرجس|ر م|مي ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

56392 ح محمود|محمد محمود صل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

23999 لسيد|عيل |سم|ء مصطفى |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

894445 مد |تـــه ح|بــــر فتـــىح شح|ص ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

|6946| ى يوسف طه يوسف|ي سي  هره|لق|ره |تـــج

547967  فرج دلع|لص|ن محمد |نوره
ى
بــــ|ق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o|82 هلل|حمد عبــــد |لسيد |زق |لر|عمر محمد عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

65|64 هيم|بــــر|لدين مبــــروك |ن مىح |يم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3633|8 بــــ|لبــــ|روق عويس فتـــح |محمد ف دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

9o7846 ى حمد |حمد  هلل مصطفى  |هلل حسي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

855728 حمد|لسيد محمد |م |سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

839o8| ه جم| حمد|ل عبــــيد |مي  ن|سو|بــــ |د|

|44665 محمود محمد فتـــىح محمد حسن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|24935 تـــربــــي|ل|لرحمن |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  هره|لق|طبــــ 

357|5| ين  ف عىل |شي  لسيد|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

846727 هلل محمد عىلي|يه محمد عبــــد| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

2623|5 لليثــــى|ن |كريم ممدوح عثــــم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6969|7 حمد|مد |رص ح|حمد ن| لمنصوره|علوم 

3588o2 لسيد حلبــــي|لرؤف |مصطفى عبــــد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|64|84 لد وحيد تـــوفيق سعيد|خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49|287 رى|لهو|غبــــ |ء فوزى ر|ل| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|52679 ى حسن شح|ي حمد|تـــه |سمي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل
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98487 م|لسل|عىل جمعه لملوم عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|9|53 لمجيد |لحميد عبــــد |لعزيز عبــــد |ء عبــــد |رس|
لم|س

|بــــ طنط|د|

84625o حمد|فرحه زغلول محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6oo754 لسيد|يمن نبــــيل نبــــيه محمد |يه | |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

644755 ر|لسنص|ح فرج |محمود صل |بــــ طنط|د|

368|23 م محمد جلبــــى زوين|حمد عص| لمنصوره|حقوق 

9|5376 بــــ عزم  |لتـــو|بــــر عبــــد|محمد ص ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

865352 ى ون|رؤوف حلىمي | مي  بــــسخي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

864224 حمد|د محمد عىلي |زي |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|33853 مر|محمد مصطفى محمد محمد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|47378 ي عبــــ|ء عبــــد |عمر عل
س|لغنى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|7238 يوسف | يوسف حن| رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

264o47 ن|حمد سلط|لدين |ء|ر عل|يثــــ| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

495o7 لعزيز|يمن عىلي عبــــد|عىلي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

443599 تـــه عىل|هيم شح|بــــر|ل |مل جم| ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

3|8744 لح حسن|م ص|تـــفى حس ى شمس|تـــج ره عي 

23494o ي|يه|بــــشوى 
ى عطيه|بــــ بــــنى مي  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

854332 حمد محمود|رق |هيم ط|بــــر| سيوط|حقوق 

46424o هيم|بــــر|هيم |بــــر|لىح |هيم عبــــد|بــــر| ي|بــــ |د|
|لمنى

34|278 لعسيىل|ح محمد |لفتـــ|وليد محسن عبــــد زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

44945 ل|روق غز|لدين ف|د|حمد عم| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|7783 لمنعم|تـــم محمد عبــــد|قمر ح ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

4524| ف حسن عبــــد |حسن  لغول|لمقصود |رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7o7889 عيل|سم|لرحمن عىل |حمد عبــــد |محمد  لمنصوره|بــــ |د|

37o764 حمد|مصطفى مجدى محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

287538 ن حمد حلىم يوسف حسن| |مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

64|8|o لعزيز|لبــــدرى عبــــد|حمد سعد | زيق|لزق|صيدله 

4249o9 ى ص|مهند عل لمصيلىح|دق |ء حسي  سكندريه|ل|عه |زر

5o5377 ف |محمد  حمد|هيم |بــــر|رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 
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875375 ى سمي  سيدهم قلدس | يوستـــي  سيوط|عه |زر

8624|2 ى عبــــد|ء جبــــريل حس|شيم هلل|ني  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

||5o3o وى سيد|لص|نس سعيد |ن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

863485 ي عبــــد
ى
ىطي تـــوفيق|لع|شهد شوق دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

357374 ي محمد عبــــد|ط
تـــ|لشح|لغنى |رق مصطفى |بــــنه| هندستـــ شبــــر

262524 ح محمد|لفتـــ|ح سمي  عبــــد|لفتـــ|عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

7o9o65 |لنج|بــــو |م |هيم محمد بــــره|بــــر|مصطفى  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4878o7 ن مرىس|م عىل سليم|زن حس|م سكندريه|ل|ره |تـــج

538756 ى|سم| ء عيد فرج نرص حسي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

435o57 طف وتـــيوتـــ|محمد عىل ع لشيخ|بــــ كفر |د|

4|585| ز|لقز|هيم سعد عطيه |بــــر|ء |شيم ره دمنهور|تـــج

8||8|6 ف محمد محمد|مريم  رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|347o8 ي|
لدين فهىم حسن|ء |حمد ضى هره|لق|ره |تـــج

87o775 بــــسمه مدحتـــ محمد محمد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

848388 ى|رجبــــ | سه ى حسي  مي  ن|سو|بــــ |د|

376o| بــــينى محمد عىل|محمود | لي|د لشر هره|لق|بــــ |د|

497586 زي|م حج|لسل|هلل جمعه فتـــىحي عبــــد |منه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5o37|5 لغنيىمي|لسيد |لسيد سمي  |محمد  زيق|لزق|عه |زر

69|478 ج|هيم رس|بــــر|صف رزق |ن ن|يم| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32|472 |ن عط|ن محمد عثــــم|د عثــــم|عم ى شمس|تـــج ره عي 

863746 ل|لمجد جل|بــــو|ل |مريم جل دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

8|3799 ى |محمد حس ى|حمد حس|ني  ني  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

235484 هيم|بــــر|هيم محمود |بــــر|م |محمد هش ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

97o95 ح|لفتـــ|عمرو محمد عىل عبــــد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

683338 لمنعم مصطفى|لدين عبــــد |رغده عز  ط|بــــ دمي|د|

42523| سلىمي رزق رجبــــ محمد رجبــــ سكندريه|ل|علوم 

|56o86 رس محمد محمد يونس|محمد ي ن|حقوق حلو

9|253o ق|جه حمد |لصبــــىح |وى |د رسر ج|ره سوه|تـــج

523232 هلل|دل عىل محمد عبــــد |رفقه ع سكندريه|ل|هندستـــ 
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9oo5|6 ره فضىل نرصى عرندس |س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

5o3394 حمد|لسيد محمد سيد |د مصطفى محمد |جه سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4969oo فظ|لح|فظ مصطفى عبــــد|لح|كريمه عبــــد تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

498287 لحويط|حمد |هيم |بــــر|يمن |جر |ه م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

5o3o57 للطيف|بــــر عبــــد|جر محمد رجبــــ ج|ه لشيخ|عه كفر |زر

828o78 حمد خليفه|ر حلىمي |من دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|4573o محمد عىل محمد حسن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6734o ى محمد عبــــد |حس لعزيز|م حسي  لفيوم|حقوق 

245958 لرعو|لرحيم |م محمد عبــــد|سل| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

4485o6 ر|لجز|حمد بــــسيوئى |لسيد |حمد | ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

92278| حمد |مد حميد |حميد ح ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

6866|2 وى|لدهر|للطيف |هيم عبــــد |بــــر|حمد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

354|45 ن حبــــيبــــ|وي عري|بــــبــــ| رين|م ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

29o452 لمقصود|ن محمد عبــــد |وليد رمض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

849o3 ى|جر دي|ه بــــ موىس حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

48458 لنبــــي عيد فرغىل|عيد عبــــد  هرتـــ |لق|تـــمريض 

|6|38o بــــخيتـــ خلف بــــخيتـــ| رين|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8646o8 حمد بــــهيج|ح |ء صل|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7642o5 وى|لطنط|ن عبــــد ربــــه |جح شعبــــ|هد ن|ن ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

55835 حمد محمد|رتـــ محمود |س ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8|7566 ي|لد ق|محمد خ
سم مهنى حقوق بــــنى سويف

8o83o4 ء محمد حسن|مي عل ي|بــــ |د|
|لمنى

|5o|23 لغريبــــ فكرى محمد|م |هش يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

283o9o لدين محمد|عمر محمد سعد  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

46|7|3 لمنصف محمد موىس|حمد عبــــد|صهيبــــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9|54o| لك  |لم|هلل عبــــد|هلل مصطفى عبــــد|عبــــد سيوط|ره |تـــج

92|o98 يف عبــــد|عبــــد لرحيم |للطيف عبــــد|للطيف رسر ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

25|639 ر|بــــو عم|لقطبــــ |مصطفى عىل  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

35o52 لعزيز نبــــيل محمود|عمر عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

337868 بــــوزيد|ح |لفتـــ|طف عبــــد|يوسف ع عه مشتـــهر|زر
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26769o ل|فض| لنج|بــــو|هيم |بــــر|عمرو  |حقوق بــــنه

|37569 ح حسن|لفتـــ|مصطفى نبــــيل عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

25|89| ج |فظ |فظ صبــــرى ح|ح لخرصى ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|24237 لدين|ل |حمد كم|منه عمرو  ى شمس|تـــج ره عي 

3o638 حمد عىلي حسن|فرح  هره|لق|حقوق 

5|6574 زي|لعزيز حج|آيتـــ خميس عبــــد تـــمريض دمنهور

424922 ن|هلل رسح|ل يوسف عبــــد |هلل محمد جل|عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

|6|576 ي
ئى|لحلو|بــــ حمدى محمود |يه| |دئى ى شمس|تـــج ره عي 

4|439| ىط|لدم|رس مصطفى |د ي|عم |بــــ طنط|د|

325749 ل|ل بــــل|م بــــل|بــــسمتـــ عص ن|حقوق حلو

343726 رق صبــــىح محمد|د ط|جه ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

23|o9o حمد محمود|حمد فهىم |سيف  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

49oo8o ن  محمدين|حمد حس|لح |جر ص|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

362oo6 رص|لن|حمد خليل عبــــد|محمود  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

6292o3 شم|محمد ه| مريم رض |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|68327 هيم|بــــر|رص يسن |جر ن|ه لمنصوره|حقوق 

5o27|5 لح|نسمتـــ أحمد سعد حسن ص سكندريه|ل|بــــ |د|

|45587 لكريم رزق|د |لعزيز ج|صم عبــــد |ع هره|لق|هندستـــ 

2338|o لجيد|بــــوبــــكر محمود حميد عبــــد| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

632528 حمد محمد|هدى محمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

43o495 لرحمن|لسيد عبــــد |بــــ أحمد |روضه إيه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

755763 لسيد منصور عىلي|حمد |ده |غ عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

4o7622 در محمود|لق|در محمد عبــــد |لق|سلىم عبــــد  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

345377 لدرع|هيم يوسف |بــــر|حمد سعيد | |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

6795oo ن|للطيف عىل شوم|سميه سمي  عبــــد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

|38o2| |هيم محمود |بــــر|رص |هيم ن|بــــر|
ى
لدسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

755o85 دم|حمد |ل |مصطفى جم تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

62966o هيم|بــــر|هيم عبــــده |بــــر|لد |هيم خ|بــــر| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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69o474 ي|ح خضي  |محمد صل
بــــينى لشر ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى

247|56 ق|تـــ |رس فتـــىح فرح|محمد ي وى|لشر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9o2968 يمن ذىك مهنى | |فيول ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8673|| حمد|د بــــكري |ل عم|م| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

24|437  رجبــــ مني  محمد |م|
لمهدى|ئى هره|لق|بــــ |د|

5|3653 وى|س عوض مطر|لحليم عبــــ|محمد عبــــد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

36o28 بــــح|هيم ر|بــــر|هلل |بــــح عبــــد|مروه ر هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5o6852 هبــــتـــ محمد محمود حميدو محمود سكندريه|ل|طبــــ 

|22655 لرءوف مقلد|م عبــــد |لد س|مريم خ ن|فنون جميله فنون حلو

2447|7 حمد|عمر صبــــىح عمر  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

23523| لمجد سعيد|بــــو|ل |محمود جم ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

528|76 ل|ىطي محمود بــــل|لمع|بــــو |يوسف محمد  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

54o57 ى محمد|سهيله  حمد حسي  طبــــ بــــنى سويف

346o49 حمد|ن محمد محمد |يم| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

|35762 هلل|لنبــــى عبــــد |منيه محمد عبــــد | هره|لق|حقوق 

44444o |هلل عىل مهن|آيتـــ فتـــح  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

7o7773 لسيد|هيم |بــــر|ن |هيم رمض|بــــر|لدين |سيف  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|755|9 ه محمود نبــــيل ح| مد|مي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

23|o75 لعزيز محمد|لد وحيد محمد عبــــد|خ هره|لق|عه |زر

26o249 لصمد|طف مشحوتـــ عبــــد|ئشه ع|ع ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

224|74 ن حسن عوف|سمر عوف زيد هره|لق|حقوق 

6892o2 لمتـــول|حمد |لرؤف |بــــ عبــــد |لوه|محمود عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

838722 د|مريم يعقوبــــ بــــشي  ج سكندريه|ل|صيدله 

9|2746 لس سمي  محروس بــــولس  كي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

3|5474 هلل عىل|ء عىل عبــــد|عىلي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|5258 ع ن|هدير محمد حسن رسر ره دمنهور|تـــج

484855 زق|لر|لحميد محمد عبــــد|عىل عبــــد  معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

37o54o نسمتـــ محسن محمد محمد عفيفى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

779484 ه رض| ن|مصطفى علو| مي  زيق|لزق|ره |تـــج
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6|o279 لقلينى|د محمد عيس |زي لمنصوره|طبــــ 

78643| لرحمن محمد محمد عيس|هيم عبــــد |بــــر| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

899748 يه عىل سيد محمد | تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

4945oo زى|لفتـــوح قطبــــ غ|بــــو |مه وجيه |س| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

7o558o موئى|لسل|هيم |بــــر|حمد |محمود محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6|653| ي|نجله مسعد مسعد مسعد محمد مو
ى
ق ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

686439 رص عوض عوض|لن|حمد عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

682772 ئى|لبــــستـــ|س محمد رفعتـــ |مريم عبــــ لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

26268| لعوئى|لسيد |ل |عمر محمد جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

876||4 حمد محمد  |ل |لرحمن جم|عبــــد سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o78o3 ي رزق |نه ن|دمي
ى
هلل|بــــليون صدق ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

85o4|5 هلل محمد|يوسف عىلي خلف  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

7538| ح محمد|ل صل|حمد جم| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

497796 لوكيل|هلل |دل عبــــد|طمه ع|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2|83o5 نه|ئى محمود محمد دخ|ديه ه|ف هره|لق|ره |تـــج

3244o| لح|هيم ص|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

637|73 م|م|ل|هيم |لد متـــول إبــــر|حمد خ| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|9385 وي|لحمل|س محمد |م عبــــ|يه هش| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|42o45 محمد محمد مصطفى| محمد رض هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

7o2676 ى |ف ى محمد حسي  لمغربــــي|طمه حسي  زيق|لزق|حقوق 

259667 وي|د عشم|لجو|ن عيد عبــــد|يم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

245|oo حمد عيس|ء سيد |شيم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|7o||2 مه|لعزيز محمود سل|ندى عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

756766 ه  ي|بــــر|سمي 
هيم محمد حفنى عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

85483 حمد معوض جبــــر|منه | كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

76998o حمد حسن عىل محمد| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

9||659 لشمندى |دى |بــــوحم|حمد |ء |رس| ج|تـــربــــيتـــ سوه

8684|5 لمنعم عىلي محمد|ء عبــــد|حسن تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

345oo3 ود حندس|جر سعيد محمد د|ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|379o7 يكل ظريف زىك رسور نخله|م ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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869o66 ى|لن|طمه عبــــد|ف رص محمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7298| حمد حسن|ء محمود محمد |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

444546 وه|لد محمد عىل  محمد حل|خ سكندريه|ل|صيدله 

|5|854 لرحيم|زينبــــ سيد محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

|48265 عيل|سم|حمد |لدين |مح عز |تـــسنيم س هره|لق|حقوق 

2|34|| لعزيز محمد زىك|لد عبــــد|خ| دين ى شمس|تـــج ره عي 

||47|8 م حسن|م|مصطفى محمد صبــــىحي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|4737 لق|لخ|محمد سعيد سيد عبــــد ن|بــــ حلو|د|

52|7o4 لونيس|لمجيد عبــــد|لونيس عبــــد|ء عبــــد|سم| لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

53o69 بــــ محمد|لتـــو|هر عبــــد |ء م|رس| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

344557 ل خليل مىك|يوسف محمد جل ى شمس|تـــج ره عي 

6|o76| ويل|لحميد محمود ح|ن محمد عبــــد|يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

284257 س|لمنعم عبــــ|جر منعم عبــــد|ه ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

69884o حمد قنديل|لمرىس |لحسينى |ء محمد |شيم لفيوم|لعلوم |ر |د

76886| عيل جبــــريل|سم|ج  |مصطفى ن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

65836 لم|محمود سيد حسن س رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

48o385 م عىل|لسل|هلل عبــــد|ء موىس نرص|عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64673| د|متـــ محمد بــــدير ج|م أس|أحل ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

245722 عتـــ|م جم|حمد عل|م |عل ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

637667 دي|له|حمد |لسيد |م |م عص|سل| زيق|لزق|حقوق 

48o753 ى |ي حمد مرىسي محمد عمر|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7533|8 د مجدى محمد محمد|زي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

692678 ي|هيم |بــــر|ن سعد محمود |نوره
بــــينى لشر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

772547 ه صل هيم محمود نرص|بــــر|ح |سمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28423o حمد|هيم |بــــر|لغنى |مريم عبــــد هره|لق|حقوق 

2736o9 زى محمد|ء محمد حج|رس| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

326|89 بــــر وديع خله|ئى ج|تـــه ن|بــــ حلو|د|

9o74|2 للطيف |لربــــ عبــــد|د|نور ج|ء |بــــه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

56833 حمد|لحسينى محمد |مصطفى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 16209 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

9|78|6 هلل محمد  |حمد عبــــد|ل |بــــل  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

482243 لرحيم|سمي  سيد عىل عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6777|9 حمد|لغنى محمد |م مصطفى عبــــد |هش سيوط|هندستـــ 

355oo6 لق|لخ|ن عبــــد|حبــــيبــــتـــ صبــــىحي حس |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|22|o9 شم|لحميد ه|عمر غريبــــ عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

4|768| زى|ل محمد حج|م سمي  كم|ده س|مي لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

4|o2o9 ل|بــــدين بــــل|دهم محمد ع| |بــــ طنط|د|

79|657 در|لق|بــــر وهبــــه محمد عبــــد|محمد ج زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

58329 م|عبــــي  نبــــيل عىل تـــم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

24267| مد عىل|زق ح|لر|مصطفى عبــــد هره|لق|طبــــ 

6325o ى ذىك | حمد|حمد حسي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

346264 بــــو ضيف شكرى|جرجس طلعتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

54o744 ى|شور محمود |حبــــيبــــه ع حمد حسني  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

826372 ىطي محمد كريم|لع|رؤيه عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

897533 ي|ر
فتـــ زكرى جندى |ر| ئى ج|طبــــ سوه

6o6682 ف عبــــد |بــــشي   لصعيدى|ىط |لع|رسر ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

||542| ر محمود|لغف|هر عبــــد |بــــوىسي م هره|لق|حقوق 

7o729o م محمود محمد عىلي|ء عص|رس| ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

|2|898 ن|حمد حسنى سليم|حبــــيبــــه  هره|لق|صيدله 

772882 فظ عىل|رص ح|لن|محمود عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

5o8|37 ى|ن ممدوح بــــسيوئى |رو حمد حسي  سكندريه|ل|عه |زر

35966o حمد|سم |ل ق|ندى جم ى شمس|تـــج ره عي 

373||3 عيل مصلىح|سم|مصطفى محمود  |حقوق بــــنه

|63236 ن|ء عيد عبــــيد مهر|صف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|393o9 ى|م ض رزق|رفعتـــ ري| رتـــي  هره|لق|ر |ثــــ|

|773|o لسيد محمود|ن |يوسف عثــــم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

75767| هلل|هلل غريبــــ ضيف |ء ضيف |دع عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

646255 ر|لنج|لد مصطفى |هدير محمد خ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4|589| ى محمد محسن صل مي  لرصدى|لعظيم |ح عبــــد |ني  لشيخ|بــــ كفر |د|
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8o6|37 ي ه| ي فهىمي بــــرسوم|نىح 
ئى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

7o2877 لديبــــ|حمد محمد |هلل محمد سيد |عبــــد  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

6824o8 ه  فظ|لح|حمد فخرى عبــــد |ني  لمنصوره|بــــ |د|

22|457 مصطفى حسن مصطفى حموده هره|لق|حقوق 

855o28 لدين محمد محمود|سلىمي محمد نور  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

2|846| لسيد جمعتـــ سمره|ء مجدى |شيم ن|بــــ حلو|د|

3|7868 حمد|حمد عىل محمود | ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

428893 وى|لص|لسيد |عمر قطبــــ  ن|طبــــ حلو

343352 ف محمود ه|بــــ |شه شم|رسر لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

7669|7 يف جمعه ك شف|لك|مل |كريم رسر ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

4|7|5 لق|لخ|دى رجبــــ عبــــد |م ن|سل| هره|لق|ره |تـــج

76o666 ل عىل|ن عىل جل|يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

686|4| هيم حسن عوض|بــــر|رق |ل ط|نه لمنصوره|حقوق 

78652o ى عزتـــ محمد |ي حمد محمود|سمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o5o72 لبــــلعوىط|هيم |بــــر|هبــــه حسن  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|28495 حمد عىل|ن |عىل رضو |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

48747 ن يوسف|د نسيم سليم|عم ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

5857o ي
ى
عيل سيف|سم|ن |شعبــــ| صوق |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|

ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

3o|7| ى|م سيد ي|لسل|جر عبــــد|ه سي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

429288  عجور| تـــغريد رض
ى
دسوق ي تـــمريض طنط

| معهد فنى

4o6||9 ضى|ر عىل ر|لغف|ر عبــــد |لغف|عبــــد | يش إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

547784 حمد|لمعىطي سيد |مد عبــــد |محمد ح ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

43o493 ل سمك|د سعيد جل|جه لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

329o92 هد|ح عىلي مج|محمد صل |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|66468 لمجيد|ن عىل عبــــد |ده شعبــــ|مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

242626 هلل|ن عبــــد|هلل رأفتـــ زيد|عبــــد هره|لق|عه |زر

|266|9 ي|لبــــ|حمد سيد عبــــد |م |سل|
ى
ق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

85564o مي|تـــه شلق|محسن شح| مه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

26oo|2 ه سيد أبــــو| لنيل وهبــــه|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 
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97|45 ن|حمد شعبــــ|حمد |هلل |عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

859767 لرحيم مرىسي|مر عبــــد|لرحيم ع|عبــــد ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

269||4 ل|لغريبــــ مشح|سهيله يحن   ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9|93| حمد رأفتـــ|رأفتـــ وليد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

36649 ورى محمد حسن|منى مغ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|7642o ي
حمد|حمد مهدى | |دئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

57oo2 ى  طه حسي 
زينبــــ قرئى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

362754 محمد حسن متـــولي حسن لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

339487 ي عبــــد|بــــ حم|رح
لمقصود|ده حسينى |علوم بــــنه

|45659 لحكيم|ئل محمود عبــــد |محمود و ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|8389 ىط|لع|ح عبــــد|م صل|يوسف هش  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

86269o ي |ن سعد ص|سمه|
ى
حمد|ق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

25448o د|لجو|لق عبــــد|لخ|مه عبــــد|س|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|53|o9 د|لجو|عيل محمد عبــــد |سم|لرحمن |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o7o|3 بــــى|مبــــ|حمد |دل |يه ع| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

4o225o ى عبــــد ل|لع|سلىم محمد حسي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2o643 ف سعيد محمد|محمد  رسر ى شمس|تـــج ره عي 

|59245 فريد وحيد فريد يوسف هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

2838|4 لرحمن|محمود نبــــيل عطيه محمد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8355|| لرحمن عىلي سعيد عىلي|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|46|37 ن|ر محمد سيد سليم|من هره|لق|عه |زر

462oo3 |متـــ فريز ند|س|مصطفى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|4o3|9 ف عي|ريم  بــــوزهرى|د |ده عو|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

|29353 مه|نوبــــ سعيد رزق سل|بــــ| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

444|62 ى|زم عوض حس|كريم ح ني  لشيخ|ره كفر |تـــج

498oo| حمد|ن شهدى معوض |يم| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6|7262 ف محمد | |دين لعزبــــ|رسر ره بــــور سعيد|تـــج

696229 بــــ|طف تـــوفيق دي|حمد ع| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2868|o وق عبــــد م|لرؤف سل|لحميد عبــــد|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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286377 بــــو شوشه|حمد خليل حسن | ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

57746 ى رجبــــ ربــــيع حسن حسي  ي سويف
هندستـــ بــــنى

77|766 لسيد جودتـــ|محمد محمود  زيق|لزق|ره |تـــج

443|4o ف عزتـــ محمد س|م  لم|رسر لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

4|o|o9 وى|لمعد|محمود عمرو محمد  |ره طنط|تـــج

6o7375 هلل|لجليل عبــــد|ندى ممدوح عبــــد |بــــ طنط|د|

|55o5 ن|لسيد  عثــــم|نور  |  |رن دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

827992 ي حسن|لش|لبــــصي  عبــــد|ء عبــــد|ل|
ى
ق دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

3|2274 ف |هيم شح|بــــر|تـــ |لدين شح|بــــ |شه لدين|تـــه رسر ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

4885o7 سم|لق|بــــو|ىط حسن |لمع|بــــو|م حسن |حس عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8572|7 ء سيد محمد تـــوفيق|سم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

259343 لسيد|ء محمد مدئى |ول ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

787942 ور|هر مش|لط|هلل حلىمي |م عوض |بــــس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

438o4| يد فزع|بــــو|لسيد |جر |ه ى لي  ي صىح طنط
|معهد فنى

486638 لسيد|ىط موىس |لع|د موىس عبــــد |زي |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5|96oo رتـــ|لعزيز رسر|محمد عبــــد | عبــــي  رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

44|337 محمد سعد حمد حمد محمد لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

8o33|| رون|د تـــوفيق تـــوفيق ه|ذي ي|نوعيتـــ 
|لمنى

355372 وق صل ي|ح خليل عبــــد|رسر
لغنى |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5|5||5 حمد|لسيد |موده طلعتـــ محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2|6726 طر|دق متـــول خ|لد ص|محمد خ ى شمس هندستـــ عي 

42oo82 لسعيد|لدين خليل |ء |عل| دين لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

342277 ر|ح سعيد عم|لفتـــ|رس عبــــد|ء ي|حسن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

27o472 ن|لنبــــى سليم|بــــ عبــــد|لوه|مصطفى عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

25459| ن محروس محمد|بــــ رمض|يه| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4o42o8 س|لنح|حمد حسن |م |مدحتـــ عص ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

2783oo حمد رشدى محروس محروس|رشدى  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

68359o ى|س ره محمد محمد محمد حسني  لمنصوره|ره |تـــج

8||696 شد|ديبــــ ن|هر |م| رين|م ي|علوم 
|لمنى

865773 ي|سن
ء عويس عبــــيد مصطفى |ج طبــــيع قن|عل
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478348 س محمد قشيوط|ر محمد عبــــ|من بــــ دمنهور|د|

82o9o4 حمد حسن سعد محمد| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

24859| لسيد بــــدر|ر |حبــــيبــــه مصطفى نص ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

68o578 ى محمد|مد حس|لد ح|ن خ|حن ني  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

7||9o8 يف|م |م|ل|ئى محمود |ليم|ء |رس| لشر لمنصوره|عه |زر

84653o طق عبــــده|هلل محمد ن|منه  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

7oo467 ن|هيم عىل سلط|بــــر|مي  عوض |عمر  لمنصوره|ره |تـــج

8o93|o ه | ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|لضبــــعي |مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

786o94 لسنوىس حلبــــى|كر محمد |رسل ش عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75|955 غو|نه نبــــيل وليم تـــن|دمي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

68|335 لريس|لكريم |حمد محمود محمد عبــــد | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

88o73o ل سيد محمد |هدى جم سيوط|صيدلتـــ 

6|343| حمد|ن سيد|حمد رمض|ج  |متـــ ن|س| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

263565 لمرضى محمود|هيم عبــــد|بــــر|مل | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

634592 ل|هيم غ|بــــر|ك |هيم مل|بــــر| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

43|42o ضى|لم|حمد حمدى محمود ربــــيع | |ره طنط|تـــج

24oo9| لدبــــرىك|ش مهنى |بــــورو|رس |محمد ي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|2||46 هيم|بــــر|س |عمر عىل عبــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

64|789 هلل|لسيد عبــــد|ء ربــــيع |صف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|3o25o تـــفى محسن تـــوفيق محمود هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

82|258 ي محمد|محمد رمض ن يحن  سيوط|حقوق 

893677 بــــتـــ |م ثــــ|رحمه حنفى هم ي صىح 
سيوط|معهد فنى

887557 ن |لم|زق س|لر|بــــ عبــــد|لتـــو|ر عبــــد|نو| سيوط|بــــ |د|

7||734 لدغيدي|لمتـــول محمد |لدين |م نور |هش لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

|26376 حمد|حمد محمد |ر |من ى شمس هندستـــ عي 

6847o| تـــ عمر عطيه|مه محمد بــــرك|س| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|77||2 ى  حمد سمي  محمد يوسف|نرمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

326478 بــــر|بــــر فهيم ج|يرينى ج| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

36o|43 سحق|دق |مريم سعد ص ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

53o28o هيم|بــــر|مر محمد |تـــ| رن ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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43o843 ي|ر
يد |بــــو |م |لسل|عبــــد | ئى ى بــــو زيد|لي  |ن طنط|سن|طبــــ 

8648o2 لدين عمر|حمد عز |لد |محمد خ ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

484544 ي محمد |بــــر|هلل طه |عبــــد 
ى
ر|لنج|هيم دسوق |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

754496 يوسف محمد يعقوبــــ| ن|ر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|34337 س|مون متـــي|ثــــروتـــ فل| ن|سلف ى شمس طبــــ عي 

42|392 بــــتـــ|لن|للطيف |بــــر فوزى عبــــد |منى ص تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

483555 حمد طه|لسعيد نعيم |ء |شيم سكندريه|ل|بــــ |د|

88462| ن |هيم سليم|بــــر|ج |مصطفى ض ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

76o696 حمد عوض|ء عوض |شيم ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|59o38 لعزيز عىل|ح عبــــد |محمود صل ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

3392o2 ين سمي  محمد  ي حسينى حمد|شي 
لطوجى هره|لق|ج طبــــيع |عل

63o469 بــــو زيد|حمد محمد |منصور  |ره بــــنه|تـــج

46228 لمحسن|لحميد عبــــد|محمد رجبــــ عبــــد هره|لق|ره |تـــج

34o962 ح|محمد سعيد حسن عليوه مصبــــ ى شمس|تـــج ره عي 

683434 لفى|ل|رس محمد عبــــده |سهيله ي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

453784 ه|حمد عبــــد|محمد حسنى  لقوى عمي  لشيخ|هندستـــ كفر 

5o686 مد محمد حسن|محمد ح |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

64389| لح|لرحمن ص|بــــسمه ممدوح حبــــيبــــ عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

835o72 محمود محمد عىلي| دين دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

6864o8 ن|لدين عىل رضو|حمد مجدى سعد | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

49o9|5 حمد عوف|هدير محمد شديد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o257| لم|لمقصود س|لليل عبــــد |بــــو |نىح  محمد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

274776 بــــتـــ حسن قطبــــى|لدين ثــــ|يمن نور| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

895473 لرحيم محمود |م محمد عبــــد|سل| ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

687756 لحميد|لحميد رزق عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

752|44 لسيد شنبــــ|لمقصود |رحيم عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

245327 ى|رس| ء ممدوح حميده حسني  هرتـــ |لق|تـــمريض 

76o253 بــــر سعد محمد|عىل ص ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|5o552 يوبــــ|لمنعم |مصطفى سعيد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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28573| د|حمد سيد حنفى عىل مر| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78||88 حمد عىل يوسف حسن| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2787o8 لعظيم عىل رجبــــ|مريم مسعد عبــــد |حقوق بــــنه

53258 ف نبــــيل عبــــد | د|لجو|د عبــــد |لجو|رسر ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

|26834 ى ع|ي بــــتـــ|حمد عىل جعر|طف |سمي  ى شمس هندستـــ عي 

69o593 ي|لزنقر|لعزيز محمد |محمد عبــــد 
ئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|689o4 هيم|بــــر|لمنعم |لدين عبــــد |ء |نشين عل هره|لق|حقوق 

|384o3 ن|حمد سليم|هلل |دل عبــــد |زينبــــ ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|977o وى|لحفن|حمد محمد عىلي عىلي محمد | ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

35o537 ء محمد محمود محمد|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

64|557 لرحمن|لسيد جمعتـــ عىل عبــــد |حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o3o26 ي|لعزيز |حمد محمد | ر|لىح  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

|54||7 دل عىل محمد|د ع|محمد عم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3||o86 لغنى|حمد بــــدير عبــــد|دين |ن ن|بــــ حلو|د|

54346 ى|لدين عبــــد |عز  لمنعم محمد حسي  طبــــ بــــنى سويف

52o254 لحميد شكر|م عبــــد |لسل|حمد عبــــد|ء |رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4||o95 د|لرحيم ج|هيم عبــــد|بــــر| |ند ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

||86|9 دى|لص|ر محمد حسن حسنى |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7897o9 لونيس|لح عبــــد |حمد محمد ص| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8|7773 ف |منيه | بــــ|لوه|لسعود عبــــد|بــــو|رسر ي|لسن |
|لمنى

323968 لسعيد|هيم محمود |بــــر|ر |من ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

62293 رون سعيد|ل ه|يه جم| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

6976o4 لسيد دندش|رص محمد |لن|مروه عبــــد  لمنصوره|حقوق 

234oo4 ى عىل|ج ى حسن حسي  رس حسي  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

255946 لحفيظ شنيشن|نور عبــــد|دهم | ي صىح بــــنه
|معهد فنى

653|5 محمد صبــــىح محمد محمد لفيوم|طبــــ 

252234 لقن|لحميد |ر عبــــد|ء مختـــ|شيم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

44425| هيم بــــسيوئى|بــــر|بــــوبــــكر محمد |ء محمد |آل سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

5267| للطيف محمد|ح عبــــد |حمد صل| حقوق بــــنى سويف

882957 لحفيظ  |بــــوبــــكر عبــــد|ء رفيق |ول سيوط|تـــربــــيتـــ 
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4|4556 سيف أحمد محروس أحمد قندبــــوله سكندريه|ل|بــــ |د|

789447 لحق|لسيد عبــــد|لسيد محمد |سحر  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

24|6o2 ى صليبــــ|رس بــــش|مريم ف ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

24572 لعظيم رجبــــ|مح عبــــد |سلىمي س ى شمس هندستـــ عي 

3575|7 يف|يمن حمدى ع|ء |رس| رف رسر ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

229584 هلل|ن حسن عبــــد |لمعز سليم|حمد |رحمه  هره|لق|ره |تـــج

6972|| ج|ل رس|لع|لسعيد عبــــد |لسيد عوض |محمد  لمنصوره|حقوق 

7||872 ن|لعري|حمد عبــــده |حمد |ن |نوره لمنصوره|بــــ |د|

63o562 ف محمود محمد عبــــد |محمد  لمنعم|رسر زيق|لزق|هندستـــ 

6o74| هدير محمود فتـــىح محمد تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

645596 س حسن|لمنعم صبــــرى عبــــ|ء وليد عبــــد |سن |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|3|787 ى |ول حمد|نور |ء خي  م بــــنى سويف|إعل

7o445o يفل سميح نرص عطيه يوسف|م لمنصوره|ره |تـــج

34452o لرحمن فتـــىح عىل|كريم محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

79298| لصيفى|ر |لغف|ل محمد عبــــد|عمر جل ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

783|3| هيم|بــــر|ل |لع|هيم عبــــد |بــــر|هيم |بــــر|يه | زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

54o|98 ط|لسنبــــ|عيل |سم|حمد صبــــىح |هلل |عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

|3284o ن|هيم مهر|بــــر|طف |ء ع|شيم سيه|نوعيتـــ عبــــ

79|266 ىطي|لع|يمن محمد عبــــد |منيه |  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

82o37 زق|لر|هلل رجبــــ عبــــد |عبــــد | دين ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

5o53| ى عبــــد |حمد ع| د|لجو|دل حسي  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

245o3o ى محمود عبــــد|ي لعظيم|لكريم عبــــد|سمي  هره|لق|علوم 

833663 حمد عىلي|ىطي |لع|ن عبــــد|يم| ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

6o223 بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج ن حمدى محمد طه|رو

8o798| لرحمن محمد|هنيه نصىحي عبــــد ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|66378 لشيخ|لسعيد |لعزيز |حمد عبــــد | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|358o4 بــــسملتـــ مجدي محمد محمود ى شمس|تـــج ره عي 

4428|7 ل|لع|لغنى عبــــد |حمد عىل عبــــد |زينبــــ  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

567|| حمد|ن محمد |محمد شعبــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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685o9| لمهدى نصي |رمزى حمدى حسن  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4754o حد|لو|شور فضل عبــــد|فضل ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|7749 ى قطبــــ  ى قطبــــ حسي  حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

357595 حمد|ح جوده سيد |عمر صل |بــــ بــــنه|د|

629242 حمد حنفى محمود محمد| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4392|5 لح|مد ص|مد ح|ن ح|ن نعم|يم| سيوط|عه |زر

547698 لشكور|لشكور عبــــد|دل عبــــد |سيل ع| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

864325 نيوس بــــطرس|رم|ن |ريوس ن|مك دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

2477|o ن عىل|مهدى رجبــــ محمد رمض ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

267|7 ن|ء عيد محمد سليم|سم| هره|لق|بــــ |د|

255|44 لغيط محمد|بــــو|ل |جر جم|ه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

757397 حمد|محمد | محمد رض وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

756938 زى|محمود رجبــــ محمود عز عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

885755 لعليم |هيم عبــــد|بــــر|ن |خديجه رمض ي صىح 
سيوط|معهد فنى

25|58 عيل|سم|لد عىلي |خديجه خ هره|لق|بــــ |د|

355|5| منيتـــ عبــــده حسن منصور| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

52782o ف |يس| زق|لر|حمد عبــــد |ر أرسر سكندريه|ل|ره |تـــج

7|63|6 ف عبــــد |حمد | ر عمر|لغف|رسر ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

64o569 عيل|سم|لسيد |محمد سمي   زيق|لزق|ره |تـــج

||955| ى يف زىكي حسي  سلىمي رسر ى شمس|د| بــــ عي 

2|2|76 لسوده|س |س عبــــ|مصطفى محمد عبــــ ى شمس هندستـــ عي 

529|68  سليم|هش
ى
ن|م محمد سعيد دسوق بــــ دمنهور|د|

9|6442 | يمن يىح طوبــــي|م |ريه سيوط|تـــربــــيتـــ 

363o28 لمجيد|م عبــــد|لسل|حمد عبــــد|منيتـــ | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5|6826 ه | شم|لمنعم ه|لسيد عبــــد |مي  عه دمنهور|زر

7||46| عيل حسن|سم|لسيد عىل |مح |س لمنصوره|حقوق 

32|4o9 مون محمد|محمد محمود م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|439o2 حمد مصطفى سعد|محمد مصطفى  هره|لق|ره |تـــج

522|85 يد|هيم محمد عىل ز|بــــر|حمد |ده |غ معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|59667 |لبــــ|ئى يشى عزبــــ عبــــد |م|
ى
ق هرتـــ |لق|تـــمريض 

6||72o لنبــــى|س موىس عبــــد|حمد عبــــ|عمرو  زيق|لزق|عه |زر
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8866o| ن |سلط| د حن|دى ميل|ش سيوط|تـــربــــيتـــ 

49284| ى محمد عبــــد | ذل|لش|د |لجو|لحسي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

7o93o5 ى محمد مصطفى|هيم |بــــر|حمد | لعشر لمنصوره|هندستـــ 

42845o م|لسل|ريج عىل محمد فتـــىح عبــــد | |صيدله طنط

|4|323 فظ|لمهدى ح|كرم محفوظ |محمد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

348622 حمد|لحميد محمد |هيم عبــــد|بــــر| |ره بــــنه|تـــج

24o996 وى|لسيد مبــــروك طنط|مصطفى عبــــده  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

265788 لسيد|حمد حمدى محمد | لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

85888o ل|لع|حمد نجيبــــ عبــــد|ء | سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|555|5 لسيد|هيم عبــــد |بــــر|مريم سعيد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

76449 لسيد خليفه|ندى عيد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

43768| ر|لبــــيط|مه عىل |س|حمد | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

6o8225 ى |ي ن|لعزيز سلط|حمد يوسف عبــــد |سمي  ي صىح طنط
|معهد فنى

4643|2 حمد مخلوف|عمر حبــــسر  |ضتـــ طنط|علوم ري

|92oo م مصلح محمود|بــــ س|يه| طبــــ بــــنى سويف

86|83| ن|سلىمي محمد عىلي رشو دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|5429 ى غ|ي د رحومه|زى رش|سمي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

2|822o هلل|حمد عبــــد|ل |رس محمد جم|ج  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

93222 وي|لشه|لخرصى محمد جمعتـــ |هيم |بــــر|محمد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

684475 ه يوسف يوسف عوض محمد عمر| مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

343774 لخول|عيل |سم|عيل محمد |سم|سهيلتـــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

242755 حمد عىل|حمد يىح | ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

62244 ى |مرفتـــ  ى حسي  ى|مي  مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

78o637 دق يوسف|لص|عبــــي  يوسف  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8856| ل|لد|محمد سعد سيد محمد  منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

|54639 بــــ|حمد محمد خط|ئى |ه ى شمس|تـــج ره عي 

3328|o لكشك|در سعيد محمد حسن |ن ن|يم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|3552| تـــفى مصطفى فوزى مصطفى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

64954 ربــــ|بــــو رسيع مح|يوسف مجدى  لفيوم|هندستـــ 

692889 تـــي|ل فهيم فهيم زن|م جم|سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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5|5554 وى|لص|لسعيد محمد |رضوى محمد  بــــ دمنهور|د|

49698 يع محمد جمعه|ء ط|ل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|36o32 بــــى نبــــيل منصور رزق|غ| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35|6|5 ل بــــدر|منى عزتـــ كم ى شمس|تـــج ره عي 

|4o454 ع عىل بــــدوى|لد رف|ن خ|نوره هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|69993 يه عزتـــ سيد محمود| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

32763 رس محمد محمود|م ي|سل| ن|حقوق حلو

62o|64 ئى|لبــــستـــ|لرحمن محمد طه |محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6o4698 لليثــــى|م |منيه مصطفى س |ره طنط|تـــج

272o33 ره|لسيد عم|مد |يه مجدى ح| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

8|7439 ي عطيه عبــــد|لبــــ|محمد عبــــد
ى
لعليم|ق حقوق بــــنى سويف

358375 ي|ندى محمد يوسف عبــــد
لغنى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

535976 ى |دل فخرى |مروتـــ ع حمد|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

677337 بــــو|حمد |لعزيز عىل  |لرحمن عبــــد |مصطفى عبــــد 
 عريضه

لمنصوره|علوم 

6o9|o زق|لر|للطيف محمد عبــــد |ديه عبــــد |ن لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

57889 هلل|حمد محمد محمد عبــــد | صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

222434 حمد|لنعيم |حمد عبــــد|هلل |منه  ى شمس| لسن عي 

5||8|5 |لبــــن|ن |محمود سعيد فتـــىح شعبــــ معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

283628 لد عصمتـــ خليفه|لرحمن خ|عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|24883 رن نزيه جرجس خليل|ك ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

325745 للطيف|تـــ عبــــد|للطيف شح|يتـــ عبــــد| ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

8463o7 حمد موىسي محمد|منيه | ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

87o|88 ل|هلل هل|م نبــــيل عبــــد|مر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

89|37| سط مصطفى حسن |لبــــ|مصطفى عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

85547 ء محمد كوردى عوض|رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9o2222 لكريم محمد  |در عبــــد|لق|ء عبــــد|شيم ج|بــــ سوه|د|

|78995 لمنعم سيد|د عبــــد |محمد عم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o8686 ل فتـــىح فهيم|ن فتـــىح جم|رو معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري
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47|28 ف عبــــد|ء |نجل هلل حنيش|رسر ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|47254 لم رزق|عمر رزق س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

839o2 هلل|لد وزير زىك عبــــد |م خ|سل| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

5o6599 در|لق|حمد عبــــد |بــــو زيد |مريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|59427 حمد|حمد محمد |ء |هد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

752|o| هيم|بــــر|زن نبــــيل محمد |م ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

6o3436 ح محمد عىل مرىس|سم |تـــربــــيتـــ طنط

236|4 مصطفى محمود محمد عىل ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

2|9386 ج محمود|معتـــز سيد فر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

43463o لدين|لعزيز نور|لعربــــى عبــــد|م  ي صىح طنط
|معهد فنى

233|4| لسيس|ن محمد |ء مصطفى سليم|شيم ى شمس|د| بــــ عي 

687627 هيم|بــــر|لمرىس |د |ن ج|يه رمض| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|54877 ل محمود|حمد كم| |نور ى شمس| لسن عي 

9|5874 لصبــــور عيد |حمد محمد عبــــد| سيوط|عه |زر

53oooo ن|ن فرج عثــــم|جد رمض|م ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

|68822 حمد حسن|مؤمن محمد حسن  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2598o حمد محمد|ج |لحج|بــــو | |مه ى شمس|تـــج ره عي 

7o8378 مد|ر ح|لستـــ|ئى عبــــد |ء ه|ند لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

82|368 سحق جرجس|رون |مريم ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

267||o وق بــــ لبــــسيوئى|سم سمي  |رسر هره|لق|ج طبــــيع |عل

487o35 لسيد أحمد أحمد عىل|محمد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

899463 هلل  |لرحمن عبــــد|ن عبــــد|بــــ عثــــم|يه| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

69632 هلل معوض|لد عبــــد |م خ|حس لفيوم|حقوق 

4|5o35 يل|فظ نبــــ|م حسن ح|ريم بــــره هره|لق|ر |ثــــ|

6|3732 ف محمد عبــــد وى|لص|للطيف |مهند أرسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3|34o| لسميع|رق محمد عبــــد|دهم ط| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

9|7327 تـــ نصيف عزيز |نطونيوس نش| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o|783 لحفيظ عطيه|ح عبــــد |لحفيظ صل|ندى عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

249286 هد|سجده محمد عىل مج تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

47368 د عليش حسن|محمود عم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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6753| طف معوض محمد|محمد ع طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

843o4o ن|ن حسن زهر|ء شعبــــ|رس| ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

255o2 ضىح محمود عمر بــــخيتـــ هره|لق|صيدله 

787|o9 بــــى|ىكي|ل|دل محمد محمد |ره ع|س ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

843697 محمود محمد محمود شيىمي تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

5|5856 لي|ن محمد عىلي أحمد عىلي غز|إيم عه دمنهور|زر

6o9526 لدين|لسيد مىح |محمد | عل |تـــربــــيتـــ طنط

8937|5 حمد |م |روفيده رعد عل سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

4|8695 ي|سط |لبــــ|لسيد عبــــد |
لسيد مصطفى ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

423593 حمد يوسف|ل |ندى جم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

76926| لم|هلل محمد س|محمود عبــــد  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

32285o ي
مه|حمد سل|مه |سل| دئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

237o75 ى عبــــد| د|لجو|منيه محمد حسي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

7|6498 لبــــدوى يوسف منصور|ل |لم هل|س ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

6489|6 لسيد محمد حفنى|محمد  زيق|لزق|صيدله 

355243 د عزيز فوزى|عم| ري|م ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

54oo68 لجبــــسىط|هد حسن |هد مج|حمد مج| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

75875| د|لمنعم عو|ء عبــــد |يمن عل| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

889579 مر عمر قرىسر |ء ع|سم| سيوط|صيدلتـــ 

8|9|95 ن بــــدر يوسف بــــرسوم| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

79||6o زى|بــــ حج|لوه|هر محمد عبــــد |م| لي|د زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

876294 دل غيىط سدره  |نوبــــ ع|بــــ| سيوط|ره |تـــج

89|49 منه محسن عنتـــر محمد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

344634 ح محمد مليىح |حمد صل|ء |رس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|33|62 لمقدم|ىطي |لع|يمن عبــــد |هلل |منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

79|833 لسيد محمد|حمد محمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4o2o42 ل|لع|م محمد عبــــد |لسل|لسيد عبــــد |حمد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85|376 ن|هلل عىلي يوسف فرح|عبــــد دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

753|54 ىطي|لع|م يوسف عبــــد |عىل هش ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ
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64683o نم|بــــو حشيش غ|ن |لحسن رضو|دى |له|عبــــد |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

5|392 لمنعم محمد|لرحمن عىل عبــــد |حبــــيبــــه  بــــ بــــنى سويف|د|

65424 ى محمد|لنبــــى |عبــــي  عبــــد مي  لفيوم|بــــ |د|

855|69 لليل|بــــو|حمد رفعتـــ |د |عم| دين دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|28979 هلل|حمد عبــــد |مصطفى محمد مصطفى  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

9||979 ى ف|شيم حمد |ضل |ء حسي  ج|بــــ سوه|د|

776844 لسيد|لحميد فريد |د صبــــرى عبــــد |زي زيق |لزق|تـــمريض 

67644| لمنعم|لرؤف عبــــد |محمد عبــــد | نور لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2o554 ى صديق محمود محمد حسي  ى شمس حقوق عي 

854|9 ه صل| بــــ فرج|لوه|ح عبــــد |مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

237843 يل|لعليم ط|در عبــــد |لق|ره سمي  عبــــد|س هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

622284 مر|حمد ع|حمد رزق |د |زي لمنصوره|طبــــ 

877482 فظ |لح|مي  محمد عبــــد|ل|رحمه  سيوط|تـــربــــيتـــ 

64|569 حمد عىل قورتـــ|روق |حمد ف|لسيد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

232o98 ن|محمود سيد فتـــىح مصطفى مهر ن|بــــ حلو|د|

787943 ى|عبــــد  لرحمن عىل طه حسي  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

48383 ى رجبــــ فرغل سعيد حسي  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

48|624 |لسيد |لعزيز محمود |محمد فوزي عبــــد 
وى|لحص

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|9978 ج محمد |هنده خلف فر|ش دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4|2|o8 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|ح |لفتـــ|محمد عبــــد |ره طنط|تـــج

|42|8o ف عدل وهبــــه|سم |بــــ رسر عه مشتـــهر|زر

|29o74 لمقصود|لعزيز عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

7|5262 ع|لسج|ن بــــدوى  |حمد بــــدوى سليم| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|5o556 مر|لمجيد محمد ع|هلل سيد عبــــد |معتـــز بــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

863354 يوبــــ تـــوفيق|ريمون نبــــيل  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

48599| لحميد|لسيد عبــــد|ن |مروتـــ شعبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24o44 لحسن عمر|بــــو |خديجتـــ جمعه  ن|بــــ حلو|د|

4823|| در|لق|لدين عبــــد|لد سعد|سعد خ دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

445894 هيم|بــــر|لسعيد |دل مني  |لرحمن ع|عبــــد  ضتـــ دمنهور|علوم ري
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77775| ى|لعزيز مرىسي حس|ل عبــــد |محمد جم ني  زيق |لزق|تـــمريض 

4|685o ع|لس|لعجىم |لد |ء خ|شيم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

683843 ى عبــــد |بــــو|ن محمود |يم| ىط|لع|لعني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4277o ئيل حبــــيبــــ|طف ميخ|يدى ع|ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

497257 ئى|لكنف|حمد محمد |يه | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

787763 حمد|لسيد عىل |ء |سم| زيق|لزق|حقوق 

5|876 سم عىل|لعظيم ق|ئى عبــــد |م| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

523|27 ى صل لرحيم|ح محمود عبــــد|حسي  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

64949o وى محمود|لشبــــر|هند حمدى  زيق|لزق|علوم 

34|686 دل صديق عطيتـــو|ن ع|يم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

287996 بــــو صقر|لسيد |رق |هيثــــم ط ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9o64o5 ل |سعد سوري|ر |نىح  مختـــ| ج|ره سوه|تـــج

864288 لمجيد|حمد سيد عبــــد|بــــسمله  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|4858o وق عم رس|لعظيم ف|د عبــــد |رسر سيوط|عه |زر

528843 ر|لنج|يوسف محمد مصطفى  ضتـــ دمنهور|علوم ري

899849 ه عىل | د |حمد حم|مي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

447742 لرحيم|مر محمد عبــــد |محمد ع| ر|ي سكندريه|ل|هندستـــ 

2|9569 لمجيد|ح عبــــد|لفتـــ|ل عبــــد|ديه جم|ن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

692964 لحميد|حمد محمد عبــــد |ره |س لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

268959 حمد شعيبــــ|ء سعد |رس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

325|7o ل حلقتـــ|يكل كريم غبــــري|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

89278| رص محمد بــــخيتـــ |لن|محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4426|o لمهدى|ن |دق شعبــــ|لص|هر عبــــد|ره م|س لمنصوره|حقوق 

533822 س جرجس رزق|م نسيم غط|ري|م لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

34o72 حمد محمد|لرحمن |ر عبــــد |من ن|بــــ حلو|د|

|22954 مريم مني  متـــى وسيىل هره|لق|بــــ |د|

456297 در|لق|حمد محمد عبــــد |ندى  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

59264 ى|بــــر طلبــــ ي|طمه ص|ف سي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

762|26 دوفه|لد حسن محمود عبــــده   ش|خ بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

675795 عيل حسن عطيه|سم|رضوى حسن  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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53o626 عيل|سم|هلل |للطيف عبــــد|يه نجيبــــ عبــــد| بــــ دمنهور|د|

|6557 لكريم عىلي|م عبــــد |مريم هش ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

49525 محمد عىل درويش عيد ن|تـــربــــيتـــ حلو

782898 ء محمود سعدى محمود|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

223|o2 مح سعد مرىس|حمد س| هره|لق|هندستـــ 

859||| رص تـــوفيق محمد|جر ن|ه ن|علوم حلو

8o538o عزمي جرجس عطيه عزمي ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

7|2288 له|حمد محمد عبــــده عبــــده غز| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

477847 ح |لفتـــ|هلل عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|دهم عبــــد|
لحليم|عبــــد

سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5|84o5 يتـــ منصور متـــول  محمدعطيتـــ| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|38334 ى حسن محمد نجيبــــ حسي  هره|لق|هندستـــ 

266888 هيم|بــــر|ن حسن محمود حسن |يم| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

255|48 ن عىل سيد|جر محمد رمض|ه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

484655 لس ع درس|لسيد تـــ|درس عبــــد|دل تـــ|كي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|34o2| ى عمر محمد  حسي 
مصطفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|||85 ى سعد|حمد جم| ل أحمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

782378 ئى محمد محمد|ن ه|نوره زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8874|3 رص |لن|لكريم عبــــد|سمر محمد عبــــد سيوط|ره |تـــج

8|244o حمد|رق عىلي |ء ط|رس| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

279o6 سلىم عىل مني  حسن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9||328 ى عزيز |ف نش|عف تـــ خي  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

286558 ل|محمود محمد بــــل| دين ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

44432 زق|لر|د محمد عبــــد|عمرو عم هره|لق|هندستـــ 

364o29 حمد|محمد عىل | ل|ج سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

7839|o حمد بــــلوط|لسيد |حمد | |نور ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

3o939 فظ|لح|عبــــد | حمد ذكري|ء |رس| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

2|2327 ى|هيم عبــــد|بــــر|عمر  هلل حسي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6o2|33 ين موىس شعبــــ مر|بــــوع|ن محمد |شي  |تـــربــــيتـــ طنط

649275 |ل محمد عبــــد |لع|هلل عبــــد |رس عبــــد |محمد ي
هلل

عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
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783273 حمد|ن |دى عثــــم|له|ن عبــــد |حن زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

269426 لجعلص|مد |ء عىل ح|رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7|6o74 |لسق|بــــ عىل |لوه|ء محمد عبــــد |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

352344 ى عبــــد|  محمد حسي 
حد|لو|حمد مصطفى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4o4o|7 ن|هيم عش|بــــر|هيم رجبــــ |بــــر|يوسف  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

347927 ي محمد |حس
لبــــوهي|م محمد لطفى ى شمس|تـــج ره عي 

6973o6 هيم محمد|بــــر|لفتـــوح |بــــو|ح |يه محمد صل| لمنصوره|بــــ |د|

|65|94 لسيد|لعزيز عىلي |م عبــــد |تـــفى عص ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

49|229 حمد محمد عليوتـــ|تـــسنيم  سكندريه|ل|ره |تـــج

499|54 عيل قطبــــ|سم|ن |ح رمض|صبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3|4283 عيل|سم|حمد |عيل |سم|دل |محمد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7733|6 هلل|هلل محمود عبــــد |كريمه محمد عبــــد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

868857 موىسي| محمد عمر رض ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

233|3| لمجيد|ل عبــــد|لع|رق عبــــد|سندس ط ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

4|o382 ي محمد |محمد مسعود 
ر|لنج|لحسينى |بــــ طنط|د|

64|4o8 م محمد حلىم محمد زيق|لزق|بــــ |د|

64|83o مر|هيم محمد ع|بــــر|لمنعم أحمد |مصطفى عبــــد زيق|لزق|حقوق 

342877 لغنى حمزه|م عبــــد|عص| مه عه مشتـــهر|زر

5699| لسميع|محمد مسلم عبــــد | رش بــــ بــــنى سويف|د|

75863| ى هش لسيد أحمد|لعزيز |م عبــــد |بــــشر ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

273|66 دور خورس|ن |نوبــــ عري|بــــ| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

35o64| هيم|بــــر|ر حمدى سعيد |من |حقوق بــــنه

9o27o5 لسيد |طف فتـــىح |حمد ع| ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

4247|8 ى|محمد ع دل بــــكرى محمد حسي  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

9o8448 وع |ل مط|يه منصور كم| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

4o5677 مه|هيم سل|بــــر|د |ندى حسن ج |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

44o|78 م|لسل|جر محمد عزتـــ محمد عبــــد |ه لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

635227 ى | لسيد محمد|روى فكرى خي  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

253224 لخي |بــــو|لعزيز عىل |ء عبــــد|سن ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|7o38 ى |حمد |لرحمن |عبــــد  حمد شيحه|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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8o39o9 ن محمد|ندي محمد عثــــم ي|بــــ |د|
|لمنى

238485 ى|رق زىك |مروه ط مي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

369673 قل|لع|ن |ن طه سليم|م سليم|بــــتـــس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o55o بــــد محمد طه|س ع|ين| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6o|72| لبــــرى|ل |حمد وليد جل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

25o427 لجندى|تـــى |يمن نج|يه | تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

|563o2 يف حمدى  هيم محمد|بــــر|رسر هره|لق|ره |تـــج

437954 |لسق|دل محمد عىل  |ء ع|شيم |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|355|9 حمد|لمنعم |بــــ عبــــد |يه|بــــسنتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

76466o ن فرج|لسم|حمد |هيم |بــــر|يه | ره بــــور سعيد|تـــج

44|625  |هيم |بــــر|ء |وف
ى
 شعبــــ|لدسوق

ى
ن|لدسوق |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 

لشيخ

243|4 ر|ن حسن كر|ير حسن سليم|بــــش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

827o54 حمد عىلي موىسي|محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

||5|43 حمد محمد رفعتـــ عىلي|طمه |ف ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

8|3994 ل حلىمي حسن|حمد جل| ي|بــــ |د|
|لمنى

76282| حمد جلبــــى|حمد محمد | تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

839o49 هلل محمد|وي عبــــد|هدير طنط ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

7|6499 عيل|سم|عيل حمدى عطوه |سم|محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7743o7 ن|م شوم|لمحسن تـــه|حمد حمدى عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26235o هلل|هلل محمود عبــــد|حمد عبــــد| |بــــ بــــنه|د|

536363 لعزيز محمد|د رأفتـــ عبــــد|رين لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

628|| ى ه ي حسن محمود|نيفي 
ئى حقوق بــــنى سويف

92|484 د تـــوفيق |رش| محمد زكري ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

784|65 د موىس|مل ميل|ح ك|م صل|ر ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

5|767o لم قنديل|هيم سعد س|بــــر|ء |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|2754 تـــ|لشح|زم طلعتـــ محمد |ح |حقوق بــــنه

|489o6 للطيف|لد سيد عبــــد |ن خ|ريم|ن ن|بــــ حلو|د|

|6o485 م|لسل|لرسول عبــــد |حمد كرم عبــــد | ن|ضتـــ حلو|علوم ري

346o8 لحكيم محمد سيد|محمد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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|62829 حمد مصطفى محمد|محمد مرىس  هره|لق|هندستـــ 

4|49| لعزيز زىك|محمد عبــــد | ثــــري كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

43337| ج|لحليم حج|هيم عبــــد |بــــر| |حمد رض| |ره طنط|تـــج

845696 حمد محمد|هبــــه حسن  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

4|3655  |عبــــد
ى
يد|بــــو|لرحمن محمد شوق ى لي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

4|8o54 ي|هيم |بــــر|لحميد |هيم عبــــد|هدير إبــــر
بــــينى لشر لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

6274o لرحمن|لليثــــي عبــــد |ل |بــــ سعد كم|رح طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

5|o832 لرحمن|حمد عبــــد|ح |حمد صل| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|36|o4 بــــر|مد ج|نىح  مصطفى ح| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

48354| ن محمد|زينبــــ سعد سليم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7683o| ر|لف|لدين سعد مصطفى |م |ريم حس تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

4o5398 ى عثــــم|ن ي|ن عثــــم|رو لرحيم|ن عبــــد |سي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|o977 لمغلوبــــ|ج  مصطفى |محمد ن |هندستـــ طنط

758o76 ن سويلم|دل رضو|محمد ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2|786 دق|لص|دل محمد عبــــد |هدير ع هره|لق|م |عل|

44286| لبــــسيوئى|لحق |دى عبــــد|له|ء |صف لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

857|65 سكندر|هي |مه ز|س| |رين|م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

23975 در|لق|لسيد عبــــد |ن سعيد |نوره لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

338556 ى نعم|ي فع|لر|حمد عبــــد|ن |سمي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

35oo5 لحليم|هلل عبــــد |لحليم عبــــد |محمد عبــــد  ن|هندستـــ حلو

22844o فظ عزتـــ مرىس|ندى ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

78|o3| وى|لد حمد غز|عمرو خ زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

3|4779 حمد|هيم محمد |بــــر|حمد | لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

3442o8 ى محمد منسي|س| متـــ حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

82o46o ض|يه ري|حمد بــــر|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|3o5|o |لعل|بــــو |لدين |ل |قمر محسن جم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3||783 ى عىل ح|عمر عىل ي مد|سي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

68362| لرحمن محمود|حمد عطيه عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

923674 وى |تـــه ف|صم شح|وليد ع ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد
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9o8o|6 حمد |لحليم |لحميد محمد عبــــد|عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

248|33 يف|ء سعيد محمد |دع لسيد رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

75|553 م محمد محمد زرمبــــتـــ|هلل حس|منه  ره بــــور سعيد|تـــج

|74232 م خرصى منصور سيد|له| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5||8o| متـــ صدقتـــ|ل سل|محمد هل |بــــ طنط|د|

335788 سمي  عزتـــ عزيز| تـــريز ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

82488 لسيد|د |م نف|م عص|وس |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

523|oo ل فرغىل|لع|هيم عبــــد|بــــر|سم محمد |لق||بــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2439|o لعزيز|ن عز جميل محمود عبــــد|ريم|ن ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5|583o د|لحد|لسيد |لسيد عبــــده |هيم |ء إبــــر|أسم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

637|67 ي|لبــــ|د عطيتـــ مهدي عبــــد |زي
ى
ق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

449o72 ل|ن عىل هل|هيم شعبــــ|محمود إبــــر ضتـــ|ري/م بــــنى سويف|إعل

767852 حمد حسن|لدين |جر سعد |ه لعريش|تـــربــــيتـــ 

59436 لعظيم محمد|مؤمن جمعه عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

253|64 بــــر|د منصور ص|ئى عم|م| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

839294 حمد|ن محمد |حسن رمض |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

86978| لليثــــي|حمد |ء محمد |سم| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

2865|7 وى|لعبــــس|ح محمد عطيه |تـــفى صل لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

3692o9 هلل|حمد حسن عبــــد|رص محمد |حمد ن| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5o723| سم عىلي|سم حسن ق|ء ق|ل| سكندريه|ل|صيدله 

42|682 حمد كرد|ره مسعود |س لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

878359 حمد مصطفى عىل  | |دين سيوط|حقوق 

357398 ي حسن طنط
فظ مصطفى|لح|وي عبــــد|مصطفى |كليتـــ هندستـــ بــــنه

||995| نبــــيل صبــــىح فرج| مي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

54|325 ج عىل|حمد مصطفى حمزه فر| تـــربــــيتـــ دمنهور

768228 ف عبــــد |ره |ي لبــــرى|ر |لستـــ|رسر لعريش|تـــربــــيتـــ 

|273|3 مل عىل|لدين ك|ح |فريده عمرو صل ى شمس|تـــج ره عي 

78o679 ن عيس|لنعم|لحفيظ |ء عبــــد |لشيم| زيق|لزق|بــــ |د|

52284 بــــ محمد|لتـــو|ن عبــــد |رتـــ شعبــــ|س لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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834558 ي |ء حس|عىلي
ى عبــــ|ئى س|مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

335674 ف ك| |رن ن|مل عثــــم|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o|655 لمجيد|لح محمد عبــــد |هيم ص|بــــر|لح |ص م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

252oo4 لكردى|رص حسبــــ |مصطفى ن تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

86o449 ي حمدي عبــــد
حمد|لرحيم |مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

442937 د بــــدير محمد عىل|نجوى محمد فؤ لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

84595| لمعبــــود محمد|حمد عبــــد|لحسن | ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

9o|674 هلل حكيم  |ق عبــــد|سح|ك |مل ي صىح سوه
ج|معهد فنى

76|485 حمد عىل|ء سيد |ل| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

|34374 ى محمد عزتـــ عبــــد |ي م|لسل|سمي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3|834| لعزيز|ئى محمد عبــــد|حمد ه| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

2627|2 حمد عبــــده|لغنى مخيمر |نور عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

352222 فع|لش|لد محمد محمود عىل |خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8|3364 ئيل|تـــه ميخ|رك بــــطرس شح|م ره بــــنى سويف|تـــج

232452 مر|روق ع|رق ف|يه ط| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6|9946 مه|مد فتـــىح سل|رحمه ح لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

223|38 شه|هيم سيد حسن عك|بــــر|لرحمن |عبــــد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6286|o هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد هجرىسي | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

943|4 ل|لع|ر عبــــد|لستـــ|رضوي سمي  عبــــد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

77566 م عويس|م|ء |م عل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

848||3 حمد محروس نور|زينبــــ  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

4o463o لزقم|لحميد |حمد لطفى عبــــد| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

274584 ى عبــــد |ي هلل عىل|لمقصود عبــــد |هلل عبــــد |سمي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

43o954 بــــوزيد|ن خليفه عدل |نوره |علوم طنط

|55764 لدين يىحي عىلي|ح |حمد صل| لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

33o46 ف حمدى محمد|سمر  رسر تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

6o7263 ري|لبــــ|لعزيز محمود عبــــد |ء عبــــد |رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

257o57 رس محمود عبــــيه|ره ي|س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3545o6 ي |م|
لمجيد|وي عبــــد|لطنط|حمد |ئى ى شمس ي تـــمريض عي 

معهد فنى
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9o82o4 دق عىل |رقيه عبــــده ص ج|بــــ سوه|د|

69529| لمتـــول|لعزيز محمد |ح عبــــد |لفتـــ|عبــــي  عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

346482 حمد|يمن محمد |ل |م| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6o43o5 ن|دى طول|له|لسميع عبــــد|مي عبــــد|دهم س| |ره طنط|تـــج

84344 لحفيظ|هلل ممدوح عىل عبــــد |منتـــ  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

235969 فظ|هيم محمد ح|بــــر|جر |ه ى شمس|د| بــــ عي 

84673o ي 
وي محمد|يمن مك|تـــفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

792943 ى|ن عىل محمد |نوره لخرصى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7596o ري|لبــــ|ء محمد مرىسي عبــــد |رس| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

863676 ي |ره محمود حس|س
حمد|ئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4o7573 لمقصود|بــــ عىل عىل عبــــد |لخط|ن عمربــــن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4|o6 د سيد|لد رش|حمد خ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

52o286 تـــ محمدع |لسيد ند|لشهيد |طف عبــــد |ني  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

263|42 ء محمد متـــول قنديل|هدير عل ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

76|29 حمد|ن عىل |يوسف شعبــــ ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

2o465 لم خليل|كريم مصطفى س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

78983| لحلوس|هلل محمد |لدين عبــــد |ل |يه جل| |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|26738 لسيد|بــــ محمد محمد |يه| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

479|78 ى |عمر عص لنعيم|بــــي عبــــد |مبــــ|م حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

7|2342 ى  حمد محمد حسن|حمد |نرمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

323588 مد|ن ح|مد رمض|رتـــ ح|س تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

34436o هيم حمزه|بــــر|لد محمد |حمد خ|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|24597 هلل|حمد عبــــد |رق |ط| رودين ى شمس حقوق عي 

267394 بــــدين|حمد ع|بــــد |ء ع|سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

534495 ىط|لع|حمد عبــــد |محمد رأفتـــ خليفه  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o9423 وى|لغمر|لعدوي |يمن نبــــيه |ء |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

79333 هيم فريد سعد محمد|بــــر| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5||372 ي  عىل أبــــوسمي |ل |حمد جم|
لسعدئى معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 16231 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

222464 لسيد|محمد فوزى حسن محروس  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

26534| ىسر|لنبــــى ن|لسيد عبــــد |يوسف محمد  |ره بــــنه|تـــج

79|7o لد موىس طه|حمد خ| هره|لق|طبــــ 

8o34o| ي يونس|س|حمد |
مه حسنى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

5o6o44 هيم|بــــر|در رجبــــ عوض حسن |ن سكندريه|ل|ره |تـــج

9|42o2 تـــه|ن محمد شح|طمه عثــــم|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

323692 زينبــــ رزق محمدى محمد ن|بــــ حلو|د|

363o|4 هيم|بــــر|لسيد |ن فتـــىح |نور تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

24|2|8 لحكيم|يمن محمد عبــــد|زن |م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o2535 ى لبــــيبــــ محمد|خ لد حسي  ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

6o4736 لشوحه|لغنى |حمد عبــــد|م شلبــــى سيد|بــــتـــس| | تـــمريض طنط

|74464 دل محمد عىل|عمر ع لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

24|oo4 لحليم|حمد محمد عبــــد|معتـــز  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

467o3 للطيف|محمد محروس غريبــــ عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o448 ن|ن سليم|رص شعبــــ|ن ن|رمض ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

3278|7 ي بــــسطويس |هر عبــــد|حمد م|
حمد|لغنى ى شمس| لسن عي 

|64884 ف عبــــد |هلل |منتـــ  شتـــ|فع عك|لن|رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

79o59| لمنعم عىل عىل مصطفى|ء محمد عبــــد |رس| نوعيتـــ بــــور سعيد

688|6 هلل مهلهل|رص عبــــد|ن| ند لفيوم |تـــمريض 

|52986 ر محمد|لغف|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o3568 ن طوسون|عيل محمد شعبــــ|سم|محمد  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

26o366 لحميد رزق|مه عبــــد|س|م |بــــتـــس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

||5595 لدين|مي  محمد نرص |لد |خ هره|لق|حقوق 

268|4o رك|لسيد مبــــ| |لسيد رض| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

64939o لرحمن عطيه|عبــــي  محمد عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

785|23 ى عيسي حسن محمد حسن حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

|75224 هيم حسن|بــــر|لرحمن |د عبــــد |لرحمن عم|عبــــد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

7|844 ف |شهد  لحليم|لسيد عبــــد |رسر لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

||8||4 ن سم وديد تـــوفيق|بــــ| مي  ى شمس هندستـــ عي 
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9|oo33 ه مصطفى عىل عثــــم| ن |مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

877o94 لحميد محمد  |حمد عبــــد|روفيده  سيوط|ضتـــ |علوم ري

358534 روق محمد|ن محمد ف|نوره |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

6753o ي
هيم|بــــر|روق |لدين ف|ء|محمد ضى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

85682| لرحمن|وليد محمد لبــــيبــــ عبــــد ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

86|926 شم محمد|لعزيز ه|صم عبــــد|ع دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

79o93o ن|لمطلبــــ محمد سعف|ن محمود عبــــد |يم| عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

463756 ده بــــدير صقر بــــدر|آيه حم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6382|3 لم|محسن محمد حسنى عىل س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6496|2 هلل|تـــه عبــــد|لسيد شح|ريج | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

88527| ي|ر
سحق نجيبــــ جرجس | |ئى سيوط|ره |تـــج

792349 هيم بــــكر|بــــر|لبــــسيوئى |جر |ه س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

|442|8 مه سيد محمد|س|عمرو  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|72o57 رون|لح|دل عىل |حمد ع|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

|498o| لعزيز عىلي قطبــــ|محمد مصطفى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8o4o48 ن|يبــــي عبــــده روم|ؤل عج|ر ي|صيدلتـــ 
|لمنى

49o56 ى|بــــ سيد حس|ء دي|نجل ني  ن|تـــربــــيتـــ حلو

|4o7|8 لعزيز|حمد عبــــد |لعزيز |محمد عبــــد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

5o6889 ى|حمد |بــــسمله  لسيد محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4525o6 لجندى|لسميع حسن |بــــر عبــــد|محمد ص لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

249284 لحميد سليمه|حمدعبــــد|رق |سجده ط تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

73679 حمد مصطفى مرىس عويس| لفيوم|عه |زر

9o|828 لرحمن |لسيد عبــــد|منيه محمد | ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

239o8| لد محمود حسن محمد|ن خ|حن ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

42627 مد|لفضيل ح|ن عبــــد |م رمض|حس ن|طبــــ حلو

84225 سيد محمد سيد مصطفى طبــــ بــــنى سويف

495574 بــــدين|لع|نور زين |حمد |محمد  |حقوق طنط

337226 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح
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29283o حمد عبــــده|محمد ثــــروتـــ رزق  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

345o54 مر|لمنعم عمر ع|ج  عبــــد|ء ن|ل| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|75923 ف نبــــيه بــــدوى|نه |دمي رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

822877 ى يوسف محمد طه حسي  سيوط|حقوق 

368868 ى |يتـــ | ى|هيم |بــــر|مي  مي  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

49392| ح حفنى|لفتـــ|وى عبــــد |ج منش|لح|محمد  ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

349o|o وى|ح بــــنه|لفتـــ|حمد عبــــد|تـــغريد  ى شمس| لسن عي 

78453| ى يونس بــــش ى مجدى بــــشر ره|نرمي  زيق|لزق|بــــ |د|

|53858 يف عطيه خليل محمد رسر هره|لق|حقوق 

75|943 ى|ن  محمد حسي 
ديه مصطفى ى شمس| لسن عي 

|32759 ى رضوى عمرو محسن حسي  ن|حقوق حلو

765||6 تـــ|هيم فرح|بــــر|ن محمد |نوره معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4|36o4 متـــ|حمد محمد عىلي سل| |ره طنط|تـــج

42283 لمقدم|هيم |بــــر|ر عجىم |رس عم|ي ن|بــــ حلو|د|

||6548 ى شكرى يوسف| ري|م خي  ج|بــــ سوه|د|

||9o28 لسلخ|لقصبــــي |حمد |لسيد |جنه  ى شمس هندستـــ عي 

7|7998 لمحمودى|ز عىل |لبــــ|محمد | رن سكندريه|ل|صيدله 

434822 ي |م|
لحفنى مرع|لسيد محمد |ئى ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

442877 لم|لرحمن س|لسيد موىس عبــــد|طمه |ف لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

757|53 هيم|بــــر|ن |سلىم محمد رمض عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

5o74| لحفيظ|روق عبــــد |حمد سيد ف| ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

367983 د|لسميع حم|محمد ميشتـــ عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

682299 ين فخرى عبــــد  زي|هيم حج|بــــر|در |لق|شي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

54o497 لبــــسيوئى|عيل محمد |سم|ن محمود |رو تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

42o7o| عىل| لعط|بــــو|محمد وحيد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

62|8|9 ي|س |لسعيد يوسف عبــــ|لد |خ
ط|لىحى ط|معتـــ دمي|علوم ج

343949 لسيد|ن |لفر|لتـــ حسن محمد |ه سيه|نوعيتـــ عبــــ

|248o7 للطيف|حمد محمد عبــــد |مريم  ى شمس|تـــج ره عي 

444789 لنمىك|لدين  بــــسيوئى |ج |محمد بــــسيوئى تـــ سكندريه|ل|هندستـــ 

|26489 ف م|روي | ى|رسر هر حسي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 
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9oo462 ه ط| للطيف |حمد عبــــد|رق |مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

448||8 بــــر رزق|مل ص|ء محمد ك|دع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|o579 ري|لبــــ|هلل عبــــد|ري عبــــد|لبــــ|ن عبــــد|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

|5o5o8 لرحيم|ر عبــــد |مؤمن محمد نص ن|هندستـــ حلو

7o2|6o لمهيمن مصطفى فوده|ل محمد عبــــد |طل ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

|7855 هلل|مجد محمود عبــــد |رؤى  هره|لق|حقوق 

637o5 بــــ محمود مرىسي|لتـــو|محمد محمود عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

86424o بــــر رميس|دل ص|ريوس ع|مك دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

62624o للطيف|حمد عبــــد|ء محمد محمد |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|48257 ى عبــــد | لعزيز|يه محمدين حسي  لفيوم|لعلوم |ر |د

675o42 حمد محمد مسعد|مهند  ط|ر دمي|ثــــ|

62|346 لحسينى محمد محمود بــــشيتـــ|ء |ل| لمنصوره|طبــــ 

6353|2 بــــوزيد|حمد |زق |لر|ن عبــــد|يم| زيق|لزق|حقوق 

328|4 لمرىس|ر محمد محمود |عم هره|لق|هندستـــ 

624o88 تـــ|لشح|لمرىس محمد |محمد يوسف  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

228973 حمد يشى عيد|ره |س ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

42585 شور|لق ع|لخ|لق حنفى عبــــد |لخ|حمد عبــــد | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3|22|6 ى خ|ي لد عوض عوض|سمي  |حقوق بــــنه

68639 حمد|محمد محسن محمد  لفيوم|حقوق 

25479o رج|لج|حمد محمد عىل حسن | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

5|6|23 حمد|هلل محمد |ر محمد فرج |من ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

86o56| لودود محمد زىكي|ميمه عبــــد| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

784242 حمد عطيتـــ|حمد عمر محمود | حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

769|56 مقيبــــل مقبــــول مقيبــــل| مه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

7o4887 ح خليل|لفتـــ|لمنعم عبــــد |ن محمد عبــــد |يم| زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

245|69 حمد حسن|هيم |بــــر|مروه  هره|لق|بــــ |د|

346562 لحميد محمد يونس|نسمتـــ صبــــرى عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7|6o82 ف |بــــسنتـــ  حمد عىل شوكه|رسر لمنصوره|حقوق 

436523 لسعيد سعد|مصطفى محمود  لشيخ|علوم كفر 

2|5o6| لمعىط|لم عبــــد|ء س|محمد عل ن|بــــ حلو|د|
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34252 لمقصود محمد|حمد رجبــــ عبــــد |  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

87|584 حمد|لحكيم |حمد عبــــد|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

33|962 حمد|دق |لص|لسيد عبــــد|ء |رس| |بــــ بــــنه|د|

25658 حمد|ن |سلىم مجدي رمض ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

28|543 حمد|لحسينى محمد |ندى  ن|حقوق حلو

695638 هيم محمد قنديل|بــــر|هيم |بــــر|ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

44665o لسيد مصطفى جمعه|يوسف محمد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

44|628 ى محمد عبــــد |ي لعزيز زيد|ه عبــــد |لل|سمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

6o85|5 ئى|لكيل|لحميد |م عبــــد|جر هش|ه |تـــربــــيتـــ طنط

268|67 ر|لنج|هيم |بــــر|هيم مجدى |بــــر| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

892547 ل نصيف خليله |جم| رش سيوط|حقوق 

687864 هيم |بــــر|لسيد محمود |ندى ثــــروتـــ  لمنصوره|بــــ |د|

||5638 فظ|لعزيز محمود ح|ده عبــــد |غ ى شمس حقوق عي 

8|227o ي عبــــد|ء حسن م|رس|
ي|لبــــ|ضى

ى
ق ي|نوعيتـــ 

|لمنى

284o53 لفضيل|لونيس عبــــد|لونيس عمر عبــــد|عبــــد ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|62784 رص بــــخيتـــ عطيه عىل|لن|لد عبــــد |خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

55995 تـــ جمعتـــ عبــــد | م|بــــ عل|لتـــو|مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4o643| رأفتـــ أحمد محمد| دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

249264 لعزبــــ|حمد عىل مصطفى |ره |س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

44|327 بــــ|لدوله دي|حمد نرص قمر |محمد  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

2825o5 حمد فوزى محمد|يه | لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

2687|6 لصيفى|لغنى |لحميد عبــــد|ندى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4|885| ر|لنج|لسيد |لقوى |هدير محمد عبــــد ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

52524 لحليم قرئى|ح عبــــد|هبــــتـــ مصبــــ |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

7o548o مه منصور حسن منصور|س| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6|o3|7 حمد شبــــند|لمنعم |آيتـــ عبــــد لمنصوره|بــــ |د|

446326 ى كر ديبــــ يوسف|م |كيفي  سكندريه|ل|ره |تـــج

92o895 ى |يز بــــش|لبــــي  عزتـــ ف| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو
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4|5526 ى ج|بــــو |حمد محمد |محمد  هلل|بــــ |لعيني  لشيخ|بــــ كفر |د|

525779 لم|هلل س|لسيد عبــــد |مؤمن محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

372|35 لعزيز|لمقصود فتـــىح عبــــد|ن عبــــد|يم| |نوعيتـــ بــــنه

526345 لرحمن حمدي محمد عطيه|عبــــد سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

3|5368 لدين محمد ضبــــع|بــــر سيف |ء ص|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|7764 ىطي محمود|لع|رؤي محمود عبــــد  هره|لق|طبــــ 

3267o3 حمد|مه نرص |ندى سل ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

835927 ي ص|م|
بــــر سيد عىلي|ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

695335 م|م|ل|لفتـــوح عىل فتـــوح |بــــو |ء |رس| لمنصوره|بــــ |د|

88o|3o ن مقبــــل وهيبــــ منصور  | مي  سيوط|علوم 

325683 ي ع
شور|مر محمد محمود ع|منى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9o5276 هلل  |لسيد حمد |لد |طمه خ|ف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

755||| طف تـــوفيق محمد|سلىم ع عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

766o24 نبــــيل محمد محمد مسلم| ن|ر ره بــــور سعيد|تـــج

225726 لففى|لمحمدى |زم مصطفى |ح رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

34682o  غبــــ|ىسر سيد و|ء غبــــ|شيم
ى
ىسر|ق |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

23oo56 حمد محمود سيد محمد| هره|لق|حقوق 

46223o ن محمد موىس|لكريم رمض|ن عبــــد|ن رمض|نوره لشيخ|بــــ كفر |د|

7843|| ي
لمجيد|حمد عبــــد|دل |ع| دئى زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

64o2| مل عطوتـــ|حمد ك|زم |ح ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

6o9|o3 ى|ئى بــــدير ي|حمد ه| سي  لمنصوره|هندستـــ 

78o|79 لحميد|م عبــــد|لق عز|لخ|م عبــــد |هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42372o هلل سيد|ن خلف |كريم رمض سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

782868 لمىح عليوه|لدين رجبــــ عبــــد|مىح  زيق|لزق|ره |تـــج

54o23o لغنيىم|مد |هيم محمد ح|بــــر|لحميد |عبــــد م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

875||5 لطيف |محمود فتـــىح عطيه عبــــد سيوط|طبــــ بــــيطرى 

834o48 ح يوسف|لفتـــ|سميه محمد عبــــد |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

2|7293 لسميع مصطفى منصور|ئل عبــــد|هلل و|منه  هره|لق|ر |ثــــ|

63o448 ى عبــــد |لسل|رس عبــــد |محمد ي م|لسل|م حسي  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر
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2|4538 لد محمد محمد رزق|عمر خ ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

635oo8 لسيد بــــكرى محمد بــــكرى|مصطفى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8528|3 فعي طه عىلي|لش|لد محمد |خ ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

782o84 ل|لع|زى مهدى عبــــد|زم عز|ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

634654 ء سعد محمد سعد|محمود عل ى شمس طبــــ عي 

426767 هيم حسن|هيم أحمد إبــــر|ر إبــــر|مي سكندريه|ل|بــــ |د|

62|983 ن|لمتـــول محمد رمض|ض |سمي  ري ط|هندستـــ دمي

542|25 |وى محمد حسن مو|حمد طنط|
ى
ق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7752o3 نم|ل غريبــــ غ|محمد جم زيق|لزق|بــــ |د|

698336 لحميد محمد|نجوى محمود عبــــد  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

923888 للطيف مصطفى محمد  |بــــ عبــــد|رح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

9o95|8 بــــتـــ محمود متـــول |م ثــــ|هي تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|35596 ى ديبــــ نظي  منقريوس|ق |سح| |يوستـــي  ى شمس|تـــج ره عي 

89333 ئى محمد محمود|تـــفى ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

27529 م مدحتـــ صديق ذىك|ريه ى شمس حقوق عي 

8o3684 ى  ى|بــــو|هند حسي  لعيون حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

2|635| لحميد خميس|محمد عىل محمد عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

346433 رق ربــــيع عزبــــ|سمر ط |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

269786 ر فريد عيش|محمد مختـــ |هندستـــ طنط

92o6|5 تـــه |بــــر شح|دى مجدى ج|ف ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

5357|6 حمد|ن حسن محمد |ن سليم|مرو |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7|869 ندى محمود حلىم لطفى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6498| ى|لتـــو|ح عبــــد|طمه صل|ف بــــ حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

698985 لمتـــولي|د عبــــده |ئى جه|م| لمنصوره|بــــ |د|

34|6|4 لسيد غنيم|مد محمد |ر ح|من ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

489389 ى|لح |هيم ص|بــــر|هيم عىل |بــــر|ندى  لعشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6845| لسميع|تـــه طه عبــــد |محمد محمد شح ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

52oo23 ف ف|آيه  د|ح بــــسيوئى ج|لفتـــ|روق عبــــد |رسر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

77o567 يوبــــ مصطفى محمد|محمد مجدى  زيق|لزق|هندستـــ 
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78o964 حمد محمد عبــــده محمد| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

27o365 لقوى|لمجيد عبــــد|زن مدحتـــ عبــــد|م ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

37|579 لمهدى|حمد محمد |محمد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

8o9|75 حمد|محمود مىحي محمد  حقوق بــــنى سويف

836437 ي عىلي|ن عىلي |يم| لطي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

647888 ج|لسم|لرحمن |د عدل عبــــد |محمد محمد مر زيق|لزق|حقوق 

|3646| ي|لبــــ|حمد عطيه عطيتـــ عبــــد |
ى
ق ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

|49299 د محمد محمد|م عم|سل| هره|لق|ره |تـــج

8o8494 ي
ء مخلوف محمد عىلي|ضى ره بــــنى سويف|تـــج

86697 ر|لغف|لمعبــــود عبــــد |د عبــــد |حمد عي| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

363876 لغنى|فظ عبــــد|لح|بــــ عبــــد|لتـــو|حمد عبــــد| سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

44o756 ن|متـــ موىس محمود سعف|س|ء |رس| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|57448 بــــر|لج|حمد عبــــد |رتـــ حمدى |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

77o344 بــــ عىل|لوه|لسيد عيد عبــــد |مصطفى  زيق|لزق|عه |زر

848898 لضوي|هلل |بــــ عبــــد|لوه|ر عبــــد|من ن|سو|تـــربــــيتـــ 

365776 لمجيد|محمد مجدى محمد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

45|664 لكردى|ئل محمد فخرى |سهيله و سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

755478 حمد|لح محمدين |نجوى ص عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

499645 ى|لم|لك حمود عبــــد |لم|ء عبــــد |سن لك سكي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68o8|8 ى محمد  لسيد|لسعيد |منى حسي  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

7o|678 لعجىم|م محمد |لسل|محمد عبــــد | ر|ي لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

3|7|84 ى س|بــــل لم|ل محمد جمعه حسي  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

482584 لرحمن حموده|طمتـــ محمد أحمد عبــــد |ف إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

|347o| حمد|ل سعد |حمد جم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

9|689o حمد عىل |عىل | دين ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|27o9o سهيله محمد عىل زمزم ى شمس|تـــج ره عي 

3|6244 لسيد|لعزيز |هلل عبــــد|بــــسمتـــ عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

48567o ى عبــــد|ء محمد شح|رس| لغنى|تـــه حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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358259 مس محمد محمد عىل|لخ|هلل محمد |منتـــ  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9o7738 ى شد بــــولس |سمي  ر| مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2|4226 ن|هيم سليم|بــــر|لدين |د|د عم|زي |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

253538 م|طمه مرىس محمد عل|ف تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

64789 للطيف|لرحمن يوسف عبــــد|جر عبــــد |ه ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

7||832 لتـــميىم حمود|بــــر |عزه ج ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

62549o مد محمد محمود مسلىمي|عمر ح لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

36447| مصطفى محمد جميل عىل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43346| لسيد صقر|نرص طلعتـــ  |صيدله طنط

7o3684 لجندى|م |لخز|مصطفى مسعد زىك  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|744|7 هلل محمد وحيد|محمود محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

46287| عيل صقر|سم|لونيس |رف عبــــد|لونيس ع|عبــــد |حقوق طنط

24o64 ف |رحمه  هيم محمد|بــــر|رسر هره|لق|بــــ |د|

326o29 ى سيد عبــــد للطيف|رضوى حسي  هره|لق|ره |تـــج

87o866 ى|ل محمد |حمد جم| مي  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

858449 زق|لر|حمد عبــــد|ح |عزه صل ي|طبــــ 
|لمنى

56785 ف عبــــد |رق |ط حمد|لمنعم |رسر حقوق بــــنى سويف

54|548 لرشيدي|در |لق|در محمد عبــــد |لق|عبــــد  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

27588 ى|منى  يمن نوح حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o394| مصطفى محمد منصور خلف منصور لمنصوره|ره |تـــج

75o929 دى|له|رس محمد |لىم ي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

88o338 ديبــــ جرجس  |ء |در عل|ن سيوط|نوعيتـــ فنيه 

6956oo ه  لطيبــــى|لحميد |حمد عبــــد |حمد |مني  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

338563 ف عبــــد|ندى  لشيىمي|بــــ محمد |لوه|رسر عه مشتـــهر|زر

259436 رق محمد عرص|يه ط| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

8656o7 هيم سعيد|بــــر|رص |لن|هدي عبــــد ي للفن|
|دق قن|لفنى

|35766 ء محمد فتـــىح محفوظ|دع ى شمس|تـــج ره عي 

8oo265 ى خ|ي لدين مىكي|لد سعد |سمي  ن|سو|حقوق 

3423|9 ى منصور|صم رف|ن ع|نوره ع حسني  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|
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637479 ه رمض| ن محمد صديق|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

449o4o د|ن حم|ح شعبــــ|لفتـــ|محمد عبــــد  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

79|77o لرحمن عىل يوسف|ر عبــــد |بــــر| سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

438o92 حمد فوده|تـــهم |هيم |بــــر|ء |حسن لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|22747 وق  ى |رسر لسيد|يمن حسي  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

3|5o8o حمد|لدين محمد محمود |ء |عل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

63|264 ؤد|لسيد سليم د|ل |سلىم جم زيق|لزق|بــــ |د|

327859  محمد 
ى
وى مصطفى|لطنط|عمرو شوق |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|73883 للطيف محمد|لمنعم عبــــد |مريم عبــــد  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

79|773 هلل|خديجه محمد جمعه عبــــد قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

34|866 لسيد طه نيل|ن فتـــىح |يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

435873 ئى|لزعفر|حمد عىل |ء محمد |ل| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|52288 لىح|عيل عبــــد |سم|لسيد |ء |ل| لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

76|242 لعليم|تـــم محمد عبــــد |ن ح|مرو لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

3|4998 هيم|بــــر|هلل |م عبــــد|يوسف هش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|4389 مل|ل ك|شنوده جرجس كم ره بــــنى سويف|تـــج

642953 تـــه|لسيد محمد شح|خلود  زيق|لزق|حقوق 

3478| لعزبــــ|محمد محمد | هن  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

48|6|| لمنعم محمد محمود بــــكر|محمد عبــــد  ره دمنهور|تـــج

8o6449 زم عىلي محمد خليل|ح ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|34666 بــــ عطيه عبــــده|يه|محمد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

287o67 د|رق عىل ج|ء ط|رس| |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

|5869 ى عمر ى عمر حسي  عمر حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

326875 ض|لمتـــجىل زين ري|طمتـــ عبــــد|ف ى شمس علوم عي 

|4|5o| د نمر بــــسل|ديفيد عم ى شمس|د| بــــ عي 

|54963 لك|لم|ن عبــــد |حمد رضو| |ند|ر |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

4o495| قوتـــ|حمد محمد عىل ي| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

784879 ى |ويه |ر عيل|سم|يمن محمود حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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|5774 م عبــــد ربــــه|م|لد |فرح خ لفيوم|بــــ |د|

77|4o5 ن محمد عيد متـــول عفيفى|رو |ره بــــنه|تـــج

628645 لح محمد|تـــ ص|لشح|لح |يه ص| زيق|لزق|صيدله 

227o|8 مي|حمد تـــه|ن |حمد شعبــــ|عمر  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

84|44 محمود حسن| بــــرين رض|ص ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

345375 وى عقل|لص|لسيد |متـــ |س|حمد | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

328|34 زم محمد متـــول عطيه|ح ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

76o222 م|تـــ هم|لعزيز شح|ء يوسف عبــــد |رس| لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

336659 لشفيق|رحمتـــ قرئى عىل عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

684358 حمد خورشيد|مد فتـــىح |م ح|وس لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

|62687 حمد|مه محمد |س|عيل محمد |سم| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

9|326 ن قطبــــ|يه محمد حس| بــــ بــــنى سويف|د|

826o92 لطيبــــ|يه محمد فهىمي | |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

43836 لم|ن عىل س|هدى حس هره|لق|بــــ |د|

||7936 لدين|لدين نجيبــــ سعد |عمر سعد  شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

84o465 ي|وس |ندر|لقس |مريم 
ى
ل|دم حزق سيوط|ره |تـــج

62668| رى|لبــــند|لمهدى |د |بــــسنتـــ مجدى فؤ زيق|لزق|حقوق 

443682 ع|لرف|لغنى |رق محمد عبــــد|ط| دين لمنصوره|حقوق 

434439 يف رزق|ح سيد|صبــــ حمد محمد رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

44|94o عيل|سم|م بــــكر محمد عطيه |ريه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

8634|5 زم محمد محمد محمود|ح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|45297 بــــ|لوه|مر محمد عبــــد |محمد تـــ تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

253734 م جبــــر خليفه|محمد عص |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

32594| فظ|فظ خليل ح|ن ح|نوره ى شمس|تـــج ره عي 

229958 لمعتـــمد مهنى|هيم طلعتـــ عبــــد |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

494945 لمغربــــى|صبــــرى محمد محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|2||49 هلل محمد|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

283o85 حمد|حمد مرىس |دهم محمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

Thursday, September 6, 2018 Page 16242 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7o952| لسيد|طف محمد |م محمد ع|سل| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

878|83 ه محسن سليم| درس  |ن تـــ|مي  سيوط|بــــ |د|

4|5o|5 محمد محمد عطيه أبــــوبــــكر سكندريه|ل|ره |تـــج

7o79o8 ىس عيس|لبــــل|حمد محمد |خلود  زيق|لزق|عه |زر

27793 تـــ مصيلىحي|لشح|ل |حمد جم| هره|لق|حقوق 

53o|35 ى غ|ء ص|ء بــــه|رس| زي|لح محمد حسي  ضتـــ دمنهور|علوم ري

|28259 ل|سم نعيم عوض غبــــري|بــــ| رين|م كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

78659o د محمد عىل زين|عمر عم | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

773927 لسيد سليم|حمد |سليم  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

85262o ن محمود|شعبــــ| ء رض|عىلي سيوط|حقوق 

|5489o هيم غريبــــ|بــــر|ء مجدى |رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

347838 بــــر حسن|حسن محمد ص ى شمس حقوق عي 

4567|3 ى محمد |ي ص|لقص|عيل محمد |سم|سمي  |نوعيتـــ فنيه طنط

647449 روس|لعيد|حمد |لدين |مهجه نجم  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

29o23 لس جرجس جورج  ى|كي  مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6422|4 حمد حسن|حمد نبــــيل | زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

449789 لصعيدى|مح محمد |يوسف س |حقوق طنط

3284o2 لصفتـــى|لعزيز |فتـــ محمود محمود عبــــد|حمد ر| |حقوق بــــنه

8|87o |تـــوفيق ص| رض
ى
بــــر دسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

853o7 ن|ن رمض|لدين شعبــــ|محمد نجم  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

699478 لسيد محمد عىل مصطفى|تـــغريد  لمنصوره|بــــ |د|

6233|| لرحيم|ل محمد عىل عبــــد |يمن كم|م |سل| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

62o974 تـــ  عرص|ل|يمن رزق عبــــده |أمي  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

836383 حمد محمود|ميمه محمد | دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

646863 لفيومي|حمد |م |حمد بــــره|ء |شيم معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6|4|26 ف |هبــــه  لسعود|بــــو|لسعود عطيه |بــــو |رسر |بــــ طنط|د|

446673 م حلىم عوض سعيد|جورج س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

777892 ى|ن فتـــىح مهدى ش|سميه رمض هي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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|32445 تـــ عيد محمد|لشح|س |ين| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

424968 هي|بــــر|ل |لع|فهىمي ممدوح فهىمي عبــــد  لمنصوره|حقوق 

267862 هلل|مد محمود عبــــد|محمد عىل ح تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

8o7442 ن خليفه|حمد جمعه رمض| حقوق بــــنى سويف

|39883 ى|بــــد مصطفى |خلود ع مي  ى شمس حقوق عي 

|74994 ى|ن ط|نور رق محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

58o46 حمد|عيل طه |سم|مي  |ل| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

826|62 حمد عىلي|ء سيد |شيم |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

629753 لمطلبــــ مصطفى|هلل عىل سعد عبــــد |منتـــ  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

32|78| مل مهدى|رتـــ سعيد ك|س ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

346868 ي|حمد |هدى محمد خليل 
ط|لىحى هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

685268 ه محمود | هيم|بــــر|حمد محمود |مي  لمنصوره|بــــ |د|

256664 ره حمدى محمد خميس|س ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

35264 لعزيز|ل عبــــد |ء محمد كم|لشيم| هره|لق|بــــ |د|

3353|5 هيم|بــــر|بــــتـــ |مه ثــــ|س|يرينى | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

452279 لسميع نعيم|ئل فتـــىح عبــــد |حمد و| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

4o2o24 هلل|هلل محمد عبــــد |ل عبــــد |بــــل دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

536|5 بــــر عىل محمد|ميه ج|س ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

37|364 لد رجبــــ حلىم|ء خ|شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34|357 هيم|بــــر|سعيد محمد | سعيد رض |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

44o|93 هيم|بــــر|لد عطيه |ء خ|ول لشيخ|بــــ كفر |د|

899o|5 لق عىل |لخ|سط عبــــد|لبــــ|يدى عبــــد|ه ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

2669|6 لسيد|للطيف معوض |زينبــــ عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

447378 روق محمد|م ف|نور هش سكندريه|ل|هندستـــ 

766485  ش|لش|حمد فتـــىح عبــــد |
ى
لعزيز|كر عبــــد |ق تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

3|9342 ئيل|مل ميخ|د ك|مريم ميل ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

7o829| لمنعم منصور محمد حمودتـــ|م عبــــد |عص لشيخ|هندستـــ كفر 

26755| يز مصطفى محمد|م ف|له| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

Thursday, September 6, 2018 Page 16244 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

35o84o حمد|بــــ |لوه|لد عبــــد|م خ|هي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

676337 سم|لسيد ق|لسيد |د |لجو|سلوى عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

7o|57| لحفيظ  محمد منصور|لسيد عبــــد |ن |رو زيق|لزق|ره |تـــج

85279o حمد محمد|حمد حمدي | سيوط|حقوق 

8|6o48 |روفيم يوحن|سعد س|دل |ع ي|هندستـــ 
|لمنى

7o4492 ى|عيل |سم|لد |خ| لي|د مي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

88o432 ل فكرى يوسف |مريم جم معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

7o8726 حمد |لغنى |لرحمن عبــــد |رىء عبــــد |لد ط|خ
بــــدوى

لمنصوره|صيدله 

283842 حمد خليل|م |م|يوسف محمد  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

627366 ن|ن محمد شعبــــ|حمد سعيد شعبــــ| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

77o384 لقوىسر|حمد محمد |لد |حمد خ| زيق|لزق|هندستـــ 

3727|6 ء محمد عىل محمد|رس| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

26359 د عثــــمىل|كريم محمد حم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

838||3 لي|تـــي  رفعتـــ جريس غ|فلوبــــ ج|ره سوه|تـــج

55o|4 ي سيد محمد|ء ر|رس|
ضى لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

372438 ى|عبــــد| حمد محمد زكري| لمطلبــــ حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

826633 حمد عىلي|نىهي نجم  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

|6o6o6 ي محمود عبــــد 
للطيف|مصطفى عوئى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

365538 ى عبــــد ى محمد حسي  زق|لر|حسي  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

42929o ي|ر
م|ح طه محمد عل|صل| ئى |حقوق طنط

499o42 يف|حمد |دل |ح ع|سم لشر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

22oo6o ى حسن |ي لعظيم|لسيد عبــــد|سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

653|9 لعزيز فرج|مصطفى محمد عبــــد لفيوم|حقوق 

8|o953 ى|ه ى حسي  دي رجبــــ حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

5|8994 ق|لدق|م |لسل|ء سعيد مصطفى عبــــد|رس| بــــ دمنهور|د|

6oo865 م|لغنى عل|مريم محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

6o7796 ن|روق علو|لسعيد ف|ن |نوره ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|44577 لمقصود|حمد محمد عبــــد |محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

7|oo24 لسطوج حسن|حمد محمد |ندى  لمنصوره|ره |تـــج
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7676o ى |ي ق|ح |لفتـــ|مجد محمد عبــــد |سمي  وى|لشر هره|لق|حقوق 

|53893 ى غ| نم|حمد مجدى عطيه حسي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

2|87o| ء عىل زىك|حمد عل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|46465 هيم|بــــر|د |هلل رش|مريم عبــــد  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

897564 لدين محمد بــــدر  |ء |لحسينى عل| ج|حقوق سوه

5oo2o9 لمقصود محمد|محمود مصطفى محمود عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

49|552 يتـــ ص لشهيد|هلل عبــــد |بــــر عشم |مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

835836 ه فر| ي |ج حج|مي  حمد|ج  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

259|75 ي|ر
يم|لد|لمجيد عبــــد|رأفتـــ عبــــد| ئى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

479623 لديبــــ|حمد عىلي يوسف |د |زي سكندريه|ل|هندستـــ 

5|7o57 زق جعفر|لر|م فتـــوح عبــــد  بــــ دمنهور|د|

443638 م|لسل|ر عبــــد|لستـــ|لد عبــــد|يه خ| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

37672 ي سمي  
 عىلي فرج|مصطفى

ى مي  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

9o7887 حمد |در |لق|حمد بــــدوى عبــــد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

62|388 عيل|سم|سلوى حمدى حسن محمد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

345275 ح|لفتـــ|سم عبــــد|ح محمد ق|محمد صل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

498466 لد محمد فتـــىحي فليفل|سهيلتـــ خ سكندريه|ل|نوعيتـــ 

4o63o| هيم|بــــر|لمول عيد |حمد عبــــد|هدير  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

896|44 بــــر |ن محمد ص|شعبــــ| ر|ي ج|بــــ سوه|د|

52|222 ى|ء محمد محمد عىل ش|رس| هي  بــــ دمنهور|د|

255922 ي|لمعىط |هيم عبــــد|بــــر|محمد  لبــــحي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

23||o7 دل جرجس فوزى جيد|ع هره|لق|علوم 

4o4o36 ي عىلي محمد عىلي
سيف مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|5232 ى عبــــد |ه م|لرحمن قطبــــ سل|جر حسي  تـــربــــيتـــ دمنهور

8o4756 لرسول محمد|لمهدي عبــــد|محمد | يش ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|65843 حمد عبــــده|بــــسمه عزتـــ  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

295877 هلل|م عبــــد|م|لد |يمن خ| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

57275 ي
لىح|عدى عبــــد |لس|حسنى عيد | دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

365869 حمد|بــــو ضيف عىل |حمد محمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|7948 ف |م مختـــ|حمد س| لدين عوض|ر رسر لمنصوره|حقوق 

833563 حمد|بــــ |لوه|ن عبــــد|ر رمض|من ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى
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|48347 لسيد محمد محمد مصطفى|مريم محمد  هره|لق|ره |تـــج

|63577 يف محمد محمد يوسف رسر هره|لق|م |عل|

33oo3o ي|م محمد عمر |سل|
ى

تـــى|لسيد ع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8|4o4 تـــ بــــدوي منتـــرص|عمر محمد بــــرك ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

5897| ح|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|دتـــ رجبــــ عبــــد |غ لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

247838 لغنى محمد جلهوم|لدين عبــــد |د|محمد عم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

882o39 مل  |م فكرى ك|حمد هش| سيوط|حقوق 

43354 تـــ ص| لعزيز|حمد سيد عبــــد |بــــر |مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9|8544 حمد  |م كرم محمد |هي ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4o8778 ه فخرى محمود محمد حج| زى|مي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

26784o لعزيز حسن|م سعيد عبــــد|سل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6||86o لجمل|هيم |بــــر|بــــر |محمد ص |ره طنط|تـــج

||||9 هيم|بــــر|محمود محمد مصطفى  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

98593 م|لسل|ن حلىم عبــــد |ر رمض|من تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o52o8 لدرينى|لم |لسيد س|حمد | |رن |ره طنط|تـــج

6973|9 ن|ء عىل حموده عبــــده رمض|شيم لمنصوره|بــــ |د|

33358| لمنعم|فتـــىح عبــــد| لعط|بــــو|حمد | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

864922 لسميع سعيد|هيم عبــــد|بــــر|محمود  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

333675 ىط|لع|رج عبــــد|لج|لسيد |حمد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

435863 لضبــــع|ن نرص خرصى خليفه |نوره |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

498865 لرحمن محمود جبــــر|ح عبــــد|ئى صل|أم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

8|7o7 حمد محمود غريبــــ|ندى  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

887967 غبــــ قلدس |نوبــــ عيد ر|بــــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

952|2 ح محمود درويش|طمتـــ صل|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5|588 م|لسل|هلل عبــــد |ء محمد عبــــد |رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

269394 ل|لجبــــ|لحميد |تـــ محمد عبــــد|ي| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

35993 لهيثــــم|بــــو|ح محمد |لفتـــ|د عبــــد |ن عم|يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

33883o تـــ متـــولي|حمد عرف|لد |ضىح خ |بــــنه| هندستـــ شبــــر
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6982|4 ى ع دل محمد رجبــــ|نرمي  ط|بــــ دمي|د|

349257 ى |ء |شيم ن|م سليم|م|مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

7oo674 لمرشدي|لحسينى طه |كريم محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|54495 حمد|روق |عمر يوسف ف ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

859459 تـــبــــ|حمد ربــــيع محمد ر| لمنصوره|حقوق 

287o85  ج|لش|محمود عبــــد
ى
ي|ق

|بــــر دئى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

9|369 لسيد محمود|حمد |ن |نريم لفيوم|حقوق 

|56o37 لعزيز|لسيد عبــــد |ر مجدى |من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8o2472 وس|ندر|د جرجس |جرجس عي ره بــــنى سويف|تـــج

8|545o ق مكرم زىكي|سح|مريم  ره بــــنى سويف|تـــج

|7oo26 ل|لع|لسيد محمود عبــــد |هلل |منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

624345 ه  نوىسي|لع|هيم |بــــر|حمد طه |ني  ط|ر دمي|ثــــ|

359822 ك|لمل|هيم عبــــد|بــــر|رتـــ نور |س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4oo457 سح|طف عمر ك|رتـــ ع|س ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

857758 ى فرج رج ي محمد|حسي 
ئ  ي|تـــمريض 

| لمنى

9o5624 م |حمد سل|م |هبــــه سل ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

228768 ي
محمد محروس جوده| دئى لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

5o8723 ضىلي|لف|م |لسل|ل عىلي عبــــد |حمد كم| سكندريه|ل|طبــــ 

58423 تـــ|حمد سيد عىل بــــرك|ء |ل| لفيوم|ر |ثــــ|

854556 ى حم|ي ده ذىكي ذىكي|سمي  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

|58252 م|لسل|زى عبــــد |تـــه مغ|منيه شح| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

682|97 لخي |بــــو |هيم |بــــر|س محمد فتـــىح |ين| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6825o2 هلل|لسيد خلف |لمتـــول |يمن |تـــسنيم  لمنصورتـــ |تـــمريض 

338265 هيم غيثــــ|بــــر|هلل جمعتـــ فتـــىح |عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

7o85|8 لسيد|هيم |بــــر|دل |ء ع|بــــه |ره طنط|تـــج

|6|3|5 سكندر|نور |بــــ |يه| |ري|م سيه|نوعيتـــ عبــــ

5|3649 ي
هلل عطيه يونس|ء محمد عبــــد|ضى لشيخ|عه كفر |زر

9|6933 ى عبــــد|ي لمحسن محمد خليفتـــ |سمي  سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

823698 ي سيد عبــــد|ن
د|لجو|جح مصطفى سيوط|حقوق 

337673 حمد عز|لسيد |حمد |لسيد | ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 
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||896| لرسول|ه |د محمد محمود ج|ي| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2787|8 زق|لر|مر عبــــد |رتـــ ربــــع محمد فهىم ع|س شمون|نوعيتـــ 

32|72 محمود سلىم محمود عمر |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

|45684 هيم|بــــر|حمد |زم |محمد ح |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

634823 ى لسيد|سعد وهبــــتـــ عبــــد | مي  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

49459 م|لسل|طمه جمعه عيد عبــــد|ف ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

533298 ي|لرحمن محمد محمد محمد |عبــــد 
د|لنى سيوط|عه |زر

5|626| ن أحمد محمد سليم|م شعبــــ طبــــ بــــيطرى دمنهور

898|9| دى |حمد بــــغد|م |حمد محمد هش| ج|علوم سوه

332768 ر|ر محمود نو|يمن محمد مختـــ|محمد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

243o39 ى عبــــد  |لبــــ|يوسف حسي 
ى
لبــــ|بــــوط|ق هره|لق|علوم 

8487o ن|يه عىل حسن عتـــم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

44778| حمد سعد عىل|تـــفى عىل  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o88o8 رس رجبــــ عبــــود|طلعتـــ ي ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6|6688 لبــــدرى|لسيد |مريم محمد عىل  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

3|9o6| لعزيز محمد|دل عبــــد|بــــسنتـــ ع ى شمس|د| بــــ عي 

258799 هيم مشحوتـــ زيد|بــــر|يمن | تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

269975 د|لضي|زق محمد |لر|ل عبــــد|محمد جم لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

9|647| ى |وف  معتـــمد حسي 
ء مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43476|  محمد محمود و|يم|
ى
ل|ن شوق ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

759556 لرحيم|منيه عدل محمود عبــــد | لسويس|هندستـــ 

8|o737 ح عىلي|لفتـــ|لرحمن عيسي عبــــد|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

77o469 ى محمد |عبــــد  ى عطيه|لرحمن حسي  مي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

226336 ح عىل محمد مطر|كريم صل ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|56693 لحميد جمعه|ل عبــــد |د جم|زي ن|ضتـــ حلو|علوم ري

696o36 ن|لعزيز فتـــوحه بــــدر|نشين عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6|4726 ى مسعد مسعد بــــدر|ي لدين|سمي  |تـــربــــيتـــ طنط

63|6|2 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|تـــ |بــــرك| رن |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

489893 لسيد|لحميد محمد |هلل نبــــيل عبــــد |منتـــ  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري
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253246 زق|لر|لعظيم عبــــد|ح عبــــد|م صل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4o634 ى ض|د عزيز ري|عم| كرستـــي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

42232 ي
لكريم مصيلىح عيسوي|ح عبــــد |لفتـــ|عبــــد | دئى هره|لق|هندستـــ 

|57439 ي|ر
تـــه|تـــه سيد شح|شح| ئى ى شمس|تـــج ره عي 

9|52o9 هيم |بــــر|هيم سيد |بــــر|ن |مرو سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o2522 لشوئى|لسيد |عىل | هر زكري|م |ره طنط|تـــج

|44569 لعيسوى|لدين عبــــدربــــه |ء |لرحمن عل|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

67o2| ي عطيه محمد|وف
ء مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

54846 لمجيد|ء ربــــيع عىل عبــــد |رج صيدله بــــنى سويف

825542 ء محمد سيد عتـــوتـــ|رس| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

9|3o8| دل محمد محمد |عبــــده ع دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

622798 لليثــــى|محمد مصطفى عىل محمود  ط|حقوق دمي

4o8769 ى خ|ي لد محمد محمد مطر|سمي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

523788 ل|لجم|عيل |سم|حمد |لدين |ح |محمد صل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4||395 ل بــــدوى|لع|ل محمد عبــــد|محمد جل لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3687o7 حمد محمد|حمد سيد | ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

59837 ن|مه سيد عثــــم|محمد سل لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

82482o ي عىلي
ي سيد مصطفى

مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8|2443 ء رجبــــ عىلي دكروري|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

64753| تـــه|م محمد شح|سحر س ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|7oo44 لحميد|لدين عبــــد |ل |حمد محمد كم|نور  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

82536| ى محمد محمد|سم| ء حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

68887| فع|لش|مه محمد |س|حمد | لمنصوره|علوم 

268475 فتـــىح محمد فتـــىح خميس ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

8226|| حمد عىلي|رص |بــــ ن|رح ي|بــــ |د|
|لمنى

8246o بــــورسيع|د سيد |سميه عم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2694|8 مروه عىل محمد صديق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

233||6 ى|س ره يحن  نرص حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6866o4 ى|بــــر|محمد مصطفى محمد  هيم محمد حسي  لمنصوره|هندستـــ 
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|49328 لدين سيد صديق|يوسف نرص  هره|لق|هندستـــ 

27o494 لم|لسيد س|لصمد |مصطفى محمد عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

894o9| ء حمدون رشدى محمد |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

8||3o4 بــــر حسن|ء حسن ج|نجل ي|بــــ |د|
|لمنى

497o78 ى فريج رجبــــ فريج عبــــد هلل|حني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

528942 فظ|ن عزتـــ ح|حمد محمد نعم| ضتـــ دمنهور|علوم ري

||967o ى|ه جر سعيد سيد حسي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

32835| لطوجى|محمد ممدوح محمد  |ره بــــنه|تـــج

||698o ى بــــش ى|يوسف فريد بــــشر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

683o58 ى|لقن|محمد عىل محمد  وى حسني  لمنصوره|بــــ |د|

228883 م محمود|لسل|م عبــــد|ن س|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

823833 ى محمد عبــــد| ري|لبــــ|حمد حسي  ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

625284 دى منصور تـــوفيق محمود لطفى|ش زيق|لزق|هندستـــ 

853536 ي سيف  لعزيز|حمد عبــــد|م |سل|ل|محمد يحن  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

4o2662 رثــــ|لو|رثــــ محمد عبــــد |لو|ر فوزي عبــــد |مي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|9439 ى|حور محمد حنفى محمد  لزهي  ن|حقوق حلو

36o4|9 ف سيد |ريم  طر|مون خ|حمد م|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

35|9|8 ي|ر
حمد|مح سمي  سيد |س| ئى ى شمس|زر عه عي 

67637| ن|لبــــيوم يوسف سليم|طمه يوسف |ف لمنصوره|طبــــ 

8|69o7 ى |يوسف نسيم حن| يوستـــي  ره بــــنى سويف|تـــج

9o2275 لبــــدرى |رص محمود |لن|ل عبــــد|جم ج|بــــ سوه|د|

764386 محمد مصطفى عىل مصطفى كسبــــه ره بــــور سعيد|تـــج

3465o5 ن محمد|دل محمد سليم|ع| لي|د عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

||6232 يوسف ونس مرقس جندي هره|لق|علوم 

2|4|28 لبــــديوى|لد مصطفى محمد |مصطفى خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3||46| بــــ حلىم حسن|لوه|محمد عبــــد ى شمس حقوق عي 

6357o9 حمد|لسيد سيد |ء محمد محمود |شيم |ره بــــنه|تـــج

634856 حمد فرغىل|ن |حمد حس| زيق|لزق|حقوق 

|48|6o هيم|بــــر|مد |محمد وليد ح هره|لق|هندستـــ 
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2485|8 لرعو|حمد |دل |ء ع|عىلي ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

62|88o ف صل|ء |آل ح عىل سعد|رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

623968 دى|لن|عيل |سم|ندى محمد محمود  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6|9428 هيم عىل معوض|بــــر|حمد |ن |رمض ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

85|437 ه فتـــىحي محمد|لل|ح عبــــد|صبــــ دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

9o4872 ه محمود ص فظ |لح|دق عبــــد|ني  ج|علوم سوه

5|5932 ف محمود محمد عبــــد|إرس بــــ|لوه|ء أرسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

|67329 مر|حمد ع|ل |هر محمد كم|جر م|ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

629978 س|لسيد عبــــ|س |زن عبــــ|م زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|269|| ئى|لفخر|يوسف محمد رفعتـــ  شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

6o|48 وى|ن سعد|ل شعبــــ|ء جم|رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

||84o4 لكريم|هلل عبــــد |ء عبــــد |هلل عل|عبــــد  ن|حقوق حلو

4o3852 ل |هيم حسن جم|بــــر|طف |هلل ع|لمعتـــز بــــ|
عيس

سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

88|644 حمد |حمد مصطفى | |مه ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|6225 حمد محمد|حمد محمد |يه | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

54677o نور عطيتـــ عوض|نور رفيق | ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

62oo99 ضى|د م|لحق ج|د |آيه محمد ج ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6||355 ه ع لدين|لعزيز محمد شمس |دل عبــــد|أمي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

267o83 ن|جده صموئيل حلىم سليم|م |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

362875 ن محمد|م عثــــم|م|ن |سليم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

44o3|5 وي|رك هند|لمنعم مبــــ|آيتـــ مني  عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|26587 حمد عطيه|ن محمود |نوره ى شمس|د| بــــ عي 

3o589 ي|ر
ئى|ربــــيع محمد ش| ئى هره|لق|بــــ |د|

43o279 م|كر عل|ل ش|رحمه محمد كم |بــــ طنط|د|

45ooo2 حمد بــــهلول|هند محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6||94| |لعل|بــــو |م محمد محمد |س| دين |طبــــ طنط

5|8925 |ن عىلي شتـــ|آيتـــ محمد شعبــــ علوم دمنهور

446o37 ف محمد تـــوفيق حسن|محمد  رسر سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

86583| حمد|هيم محمود |بــــر|حمد | ج|بــــ سوه|د|
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6o688| ف |نرص  بــــ|لسيد محمود محمد شه|رسر |ره طنط|تـــج

478|63 لفيل|ر |لغف|لسيد عىل عبــــد|ن |نوره سكندريه|ل|علوم 

7837|9 وى|لدر|لكريم محمد |لرحمن عبــــد |عبــــد | ند سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8944|8 حمد |لحكيم عىل |عبــــد| رش سيوط|بــــ |د|

75|o67 حمد|هر |لط|لعربــــى |محمد  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|76|38 ي|
حمد حنفى|زى |نىح  ئى مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

63o2o3 حمد بــــكي |نور |لرحمن عصمتـــ |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

2429o| لكريم سليم سيد|محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

494769 يد|ه ز|لل|هلل صبــــرى بــــسيوئى عبــــد |عبــــد  بــــ دمنهور|د|

675558 لشموتـــى|هيم |بــــر|حمد |حمد رفعتـــ |مهند  لمنصوره|هندستـــ 

26242| بــــ محمد فتـــوح مصطفى|يه| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9|27|3 لرحيم |م محمد عبــــد|فرحه حم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5o2885 |لسق|هيم |بــــر|حمد محمد |ج محمد |ريتـــ سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|42oo لحميد|يمن عطيه عبــــد |ندي  هره|لق|ره |تـــج

8889oo ى محمد محمود |مصطفى  مي  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

5o43| لعظيم سعد|محمد سعد عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

36|423 وى|لبــــعل|م سيد فتـــىح |يزه هش|ف وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

46o6o2 لعظيم يىح|ر عبــــد|ن لطفى مختـــ|نوره تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

443649 لسيد رجبــــ عىل|يه وليد | لشيخ|عه كفر |زر

6|7974 لجنيدى|حمد حسن |ندى  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

||7833 ر محمد|لد مختـــ|خ| رول هره|لق|حقوق 

25o43| هلل|بــــ |هلل عبــــده ج|بــــ |طمه ج|ف ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

774348 لم|حمد محمد س|محمود فوزى   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

4|o585 ف عبــــد |محمد  لمعىط محمد|رسر |ره طنط|تـــج

45|547 وى|لمعن|هلل فتـــىح |محمد فتـــح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|o378 موس|بــــوج|حمد زينهم |محمد زينهم  |نوعيتـــ طنط

27826 وى|لكرد|ء سند سعد سند |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3oo|| ى |ي بــــ|ل كس|لع|حمد محمد محمد عبــــد |سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

285463 حمد محمد عىل حسن|هبــــه  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 
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26|726 هيم|بــــر|لرحمن عىل |كريم عبــــد |حقوق بــــنه

29592 حمد عىل سعيد عىل| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|26oo| ى لمع جريس نخله|رول ش|ك هي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|9|52 ن|رى مصطفى رشو|لبــــ|رى عبــــد |لبــــ|ء عبــــد |رس| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

5477o ي محمد سيد|
منيه مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

64|626 فعي|لش|لسيد |حمد |يه مصطفى | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

338|48 حمد|م |لتـــه|لكريم عفيفى |محمد عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

63oo7| لبــــرى|لسيد |لبــــرى |هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

62o76| تـــ صل م موىس|م|ل|ن |ح رمض|أمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

342733 رى محمد|لبــــ|لمؤمن عبــــد|محمد سعيد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

4o774| لمقصود|هيم عبــــد |بــــر|ليىل عمرو  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49o85| لسيد|ن محمد |لد نعم|هدير خ م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|54494 فظ|ل محمد ح|مل كم|عمر ش مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

492454 لم|لمول محمد س|حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|ره |تـــج

258628 لبــــسطويس|حمد |حمد محمد |هلل |عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

32|3o| للطيف عودتـــ|م محمد حلىم عبــــد|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8968o7 مل عطيه  |جورج ك| ري|م ج|تـــربــــيتـــ سوه

82||5o ضىحي محمد عىلي عىلي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

328543 لمنعم|لسيد محمد عبــــد|عمر  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

8o3982 د|جح مر|ئل محمد ن|كريم و سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|78|2 لنبــــى|وليد محمد مجدي حسن عبــــد | هن |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

4|o337 ي|هيم بــــلتـــ|بــــر|د محمد |محمد عم ج  |بــــ طنط|د|

23|923 بــــ|لبــــ|حمد فتـــح |ج |عمر ض ى شمس|د| بــــ عي 

8|569o طف فتـــىحي محمد|يه ع| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

269537 ندى محمود محمد جبــــر حبــــيبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

544322 بــــى|لدبــــ|ن محمد فتـــىح محمد |نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

779245 لسيد|حمد |لدين |يه مىح | زيق|لزق|طبــــ 

57642 هلل|لرحيم حسن عبــــد |تـــن عبــــد |ف صيدله بــــنى سويف

234646 حمد|تـــ سيد |لشح|ئى |مصطفى ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

327424 ن محمد سعيد محمد عىلي|نوره ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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4o985 ي عبــــد 
لفضيل سعد|سميحه لطفى هرتـــ |لق|تـــمريض 

6|5|56 ل|د محمد محمد كم|رق عم|ط ط|معتـــ دمي|علوم ج

|258o7 |لفونس نقول|م |يكل س|م وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

32o|5o حمد حسن|حمد عىل | |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

44|588 ج|لحل|لمجيد عىل عىل |ل عبــــد |آم سكندريه|ل|حقوق 

6o637| لصفىط|لدين |لرحمن مجدى مىح |عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

||22o دق|لص|تـــه محمد |ح شح|بــــسنتـــ صل ى شمس|تـــج ره عي 

6|7|64 لسيد|ن |ن نرص رمض|نوره ط|حقوق دمي

8o3274 جر فتـــىحي محمد حسن|ه ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

5|834 ر حسن|جر وجدي مختـــ|ه لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

26667o يد|ن ف|ن لبــــيبــــ عثــــم|ن عثــــم|يم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

33696 ح محمد|لفتـــ|لحميد عبــــد |مريم عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|7o98o ى تـــوفيق بــــرع هدير حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

2|39|o حمد محمد مرتـــضى محمد| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

684248 مه|لمجد سل|بــــو |س |مل رفعتـــ عبــــ| لمنصوره|بــــ |د|

|7|54o لرحمن صبــــىح مهدى عيس|عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

64|o|4 هلل|لسيد عبــــد |حمد |هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

24o938  سيد 
ى
ش|بــــورو|محمد شوق هره|لق|بــــ |د|

478533 ر|دل حسن نو|مريم ع ره دمنهور|تـــج

33o362 ي
جورى|لبــــ|لعزيز |مه محمد عبــــد|س| |دئى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

342334 ى|ء |لشيم| حمد محمد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

27|339 ه فتـــىح رمض| ن عىل|مي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6|724o |ل مهن|مه كم|س|بــــسمله  ط|بــــ دمي|د|

88|224 ى ج| لكريم |د |د ج|يه حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

48735| ى|رص محمود |محمود ن مي  سكندريه|ل|حقوق 

4|6o53 تـــ|لدين عويد|حمد مىحي |ء |دع ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

346383 محمود عرفه فرج معوض محمد ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

6853|8 لسيد|لسعيد |لسيد |مروه  لمنصوره|حقوق 

|53269 لحميد|لدين فخرى عبــــد |جر وحيد|ه ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس
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89|4o5 بــــسمه ظريف عىل حموده  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

4o8592 لصعيدى|هلل |ر سعد عبــــد |من لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

827794 ي|لش|لدين عبــــد|حمد عىلي |محمد 
ى
ق دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

78o|9o ى| حمد محمد طلبــــ عطوه حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

82443 زق|لر|مصطفى محمود عىل عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|56928 لدين محمد محمد سيد|سيف  هره|لق|علوم 

|54o34 وى|لعشم|لحميد محمد |حمد محمد عبــــد | تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

3|6782 لدين|رضوتـــ سيد محمد سعد  ن|بــــ حلو|د|

89o|34 مح سمي  سليم رمله |س سيوط|ره |تـــج

524722 ك|لمل|د نسيم خليل عبــــد |نوبــــ عي|بــــ| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

34o224 ى |ريم|ن لسيد محمد|ن محمد حسي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

765666 حمد|لونيس عمر |عمرو محمد عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

344756 س|لجبــــ|ء محمد سند محمد |رس| سيه|نوعيتـــ عبــــ

788o75 هيم محمد موىسي|بــــر|حمد |ن |يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

755399 ندى فتـــىح مخلوف سيد عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

276989 موئى|لس|ر |لغف|ل عبــــد|ء جل|صف شمون|نوعيتـــ 

752282 زق|لر|لسيد عبــــد|كر محمد |ريم ش زيق|لزق|بــــ |د|

6o2225 سم|ن ق|ن يوسف عثــــم|ندى عثــــم لمنصوره|بــــ |د|

899672 هلل مصطفى  |مريم ثــــروتـــ فتـــح  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

75|688 ن|لسيد مرج|سيف محمد محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

64274 حمد بــــيوم|بــــتـــول بــــيوم  لفيوم|عه |زر

49562| هيم ذىك عىل|بــــر|زم |ح عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

882355 بــــ عيسوى  |لتـــو|س عيسوى عبــــد|ين| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

353492 لصمد|محمد محمود محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4|2843 ن |نور وهبــــه حن|ئى |ه| مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

44394 حمزه ربــــيع سيد محمد محمد يوسف هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

92|74| مد محمد فرج |م محمد ح|سل| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

3478|8 ش|ض محمود |حمد عو| بــــى|لشر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

253327 ل|لجم|حمد |بــــر |حمد ج| |عل ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

62|535 مريم محمود أحمد حسن أحمد ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج
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79o7o6 |نور خي  عط|بــــيتـــر رفيق  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

32|76 ى محمد|رس خ|ي لد خي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

7|6262 هيم|بــــر|لسيد |تـــ |لشح|يىح  ره بــــور سعيد|تـــج

48376 لحمد قرئى|بــــو |ل رجبــــ |جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

635698 لرحيم|هلل عبــــد|بــــسمه حسنى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

262326 يف | محمود رض ى|رسر لسيد بــــحي  |حقوق بــــنه

|566o6 حمد محمد|زم مصطفى |ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

||8|39 ى عبــــد |د |ر عم|مي د|لجو|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

69258 ي جمعه خليل|سل| م يحن  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

|38o9o هيم|بــــر|محمد محمد محمود  ى شمس|تـــج ره عي 

6o657 بــــ محمد|لتـــو|طف عبــــد|جر ع|ه بــــ بــــنى سويف|د|

3373| هيم|بــــر|شم طلبــــه |حمد ه|يدى |ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3479o7 حمد|لسيد سيد |هر عزتـــ |حمد ز| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|72o89 مل يونس|ك| سلىم رض سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

8||582 ي |م|
ف عبــــد|ئى ح|لعظيم مفتـــ|رسر ي|لسن |

|لمنى

6762|5 ه حسن | لبــــدوى حسن|لسيد |مي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

7oo532 مه محمود طه|س|منى  لمنصوره|طبــــ 

436427 لنرص|حمد مرىس محمد سيف | لشيخ|علوم كفر 

7o27|4 ده|دى عبــــ|له|حمد عبــــد |مح سيد |ره س|س زيق|لزق|حقوق 

759486 لدين محمد فهىم|د |سلىم عم لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

5|675 عيل محمد|سم|طمه نرص |ف لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

636462 ل|لد|حمد |هيم سيد |بــــر|حمد محمد | زيق|لزق|حقوق 

753552 لدين حسن|ء محمد مىح |ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

9|4o92 فظ  |لح|لنعيم عبــــد|وى عبــــد|ء قن|ول سيوط|نوعيتـــ فنيه 

767488 هيم|بــــر|لد محمود |طمه خ|ف حقوق بــــورسعيد

3o737 حمد|منيه محمد محمود | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

63|73o حمد محمد مصطفى|م |ن هش|نوره زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

287296 ح محمد غريبــــ|ء صل|رس| شمون|نوعيتـــ 

545958 مع|هيم عىل ج|بــــر|حمد يشى | ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 
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34665| ح|ء صبــــىح عزتـــ محمد حسن مفتـــ|رس| زيق|لزق|عه |زر

4o3422 ر سعيد|لغف|مد عبــــد |ر محمد ح|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||7576 لسيد|هيم |بــــر|حمد |كريم محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

36628 لحميد|شد عبــــد |مروه محمد ر هره|لق|حقوق 

232|o| لحنفى|بــــو وردتـــ محمد |م |محمود عص هره|لق|حقوق 

4276| ى |من حمد|ر سعد حسي  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

438o59 ن|لسعيد عبــــده علو|هدير عبــــده  لشيخ|تـــمريض كفر 

89342o م |حمد عىل محمد عل|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

483522 لعزيز|متـــ حسن عبــــد |س| |ن|ر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|7379 ري|لهو|هلل |لد محمد عبــــد |بــــ خ|شه لمنصوره|حقوق 

4o2853 ى |لدين |ل |ء محمد كم|آل لطيبــــ|مي  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

|2|27| لدين محمد|ح |لرحمن محمود صل|عبــــد  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

4474o| ى محمد|منه   حسي 
هلل مصطفى سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

8|43o5 حمد طلعتـــ سعيد رجبــــ| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

779567 هيم محمد|بــــر|لسيد |دهم |حسن  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

54|588 لخول|طف محمد |هيم ع|بــــر| ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

|2oo76 ي ع
دل|ملك عمرو مصطفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3725o3 ى |م عبــــد|حمد عص| يف|لمجيد حسي  لشر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2|5338 منيه مصطفى محمد عىل| هره|لق|هندستـــ 

8||422 ف محمد مخيمر|صبــــري  رسر سيوط|طبــــ 

8o9o22 دي فهىمي رزق|ن ن|يف| كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

6|oo49 لعتـــوى|سط عطيه وهبــــه |لبــــ|بــــشي  عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

4|4743 ن|ن قرم|هيم قنع|بــــر|ء |ل| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|75572 حمد|ض |رق ري|فريده ط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

687894 ى محمد |لحس|حمد | ى|لحس|ني  ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68639o مد|لسيد ح|لجليل |عبــــد | محمود رض لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

95o53 ن|د  علو|لجو|هلل عبــــد|بــــ |ل عوئى ج|بــــتـــه| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

786867 ء محمود سعيد حبــــسر سعد|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

Thursday, September 6, 2018 Page 16258 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

84o8|6 هيم|بــــر|حمد سيد |ندي  ن|سو|بــــ |د|

5|558o لحميد محمد|م صبــــىح سعد عبــــد |سه سكندريه|ل|حقوق 

64oo|8 ن حمزه محمد محمد محمد سليم|يم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

44237o وي عجور|لمعد|لعزيز |مح عوض عبــــد|س لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6o3|28 ى آى |لحس|منيه مصطفى محمد | لدين|ني  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

253852 لدين محمد خرصى|ح |محمد صل ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

33|o49 بــــدين عزتـــ محمد|لع|م زين |ريه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

68356| بــــر عويس|ن ص|بــــر رمض|محمد ص لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|9o|8 ي عثــــم|م|
ن حمده فضل|ئى ي تـــمريض 

ي|معهد فنى
| لمنى

327369 ى رمزى وهبــــه| رض| كرستـــي  هره|لق|ره |تـــج

48358| ن|عيل عىل سليم|سم|هلل محمد |منتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

523222 ل|لع|رف مرىسي محمد عبــــد |حمد ع| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

6|9735 لدين|كرم مصطفى نور |ن |يم| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

835626 ن يوسف عىلي|محمد عمر ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

4|674o ج |لبــــلتـــ|ح |لفتـــ|ن عبــــد|ده رجبــــ رمض|غ لشيخ|نوعيتـــ كفر 

82|62| سعد|سعد صديق |بــــيشوي  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

49295o دق|لص|لمرصى عبــــد |بــــر |ل ص|محمد جم ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

845266 مد|ورده محمود محمد ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

89|282 مه عز عىل |حمد سل| ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

666o4 ى عبــــد |يه نرص | |لبــــ|لدين حسي 
ى
ق لفيوم |تـــمريض 

|69476 هيم سعيد محمد|بــــر|حمد | ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

|77249 حمد|ئى |للطيف كيل|عمر عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

828594 لرحمن|ر عبــــد|لستـــ|ح عبــــد|محمود صل سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

64|834 لدين محمد|هيم سعد|بــــر|أروى  زيق|لزق|علوم 

3|7896 در|لق|لمجيد عبــــد|ن عبــــد|مؤمن سلط ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

56568 شه|ل محمد عك|حمد سعد كم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

443398 ح|لفتـــ|ن عبــــد|رص سليم|لن|كريم عبــــد لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

62||32 ىط|لبــــرص|يمن منصور محمد |يحن   تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 
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4335|4 زق سليم|لر|دى محن  عبــــد|له|محمد عبــــد |طبــــ طنط

6o6|7| ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|م محمد عبــــد |ر | تـــمريض طنط

7o|256 حمد عمرو زينهم سعد يوسف خلف| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

648524 حمد|لعزيز سيد |ح عبــــد|لفتـــ|لعزيز عبــــد|عبــــد لمنصوره|حقوق 

637596 هيم|بــــر|حمد |هلل محمد |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

477|75 هلل|معتـــز محمود محمد محمود عبــــد سكندريه|ل|صيدله 

5|224 شم|ح ه|لفتـــ|م عبــــد |لرحمن عص|عبــــد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

8|922 وليد محمد محمود محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

857o8| ح|لفتـــ|هلل عبــــد|ن عبــــد|حمد رمض| ره بــــنى سويف|تـــج

6o3933 ل|لع|در عبــــد|لق|در محمد عبــــد|لق|محمد عبــــد لمنصوره|ره |تـــج

45o58o ر|لنج|لرؤف |هلل محمد عبــــد |عبــــد  |بــــ طنط|د|

5o533| ن|لسيد سليم|لرحمن مصطفى محمد |عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

632332 ى عمر|لسميع |رس عبــــد |ن ي|نوره مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

||482| حمد محمد محمود فيصل|لرحمن |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

267634 |لبــــ|مريم مجدى محمود عبــــد
ى
ق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

3739|4 ن|لمنعم عثــــم|تـــ عبــــد|حمد عرف| |نوعيتـــ بــــنه

9|2539 دهم محمد محمود |ل| |دين ج|حقوق سوه

||6735 هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد محمد |رق |ط ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

3|2|5| حمد|يوسف محمد جودتـــ سيد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

546556 ى|لص|حمد |  مهدى حسي 
ى
ق ي صن. تـــ.ك

|ع شبــــر|فنى

||9742 لعزيز مصطفى|لدين عبــــد |م |ء عص|سم ى شمس|تـــج ره عي 

427773 لحرفه|هيم محمد  |بــــر|فوزى طلعتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

694574 تـــ|م فرح|لسل|لعوضى عبــــد |م |ن وس|يم| لمنصوره|صيدله 

8828o9 دم فهيم  |نىح  حمدى | سيوط|تـــربــــيتـــ 

5ooo56 ى ي|ي رس عىلي حسن أبــــيش|سمي  بــــ دمنهور|د|

7649|6 |لدين محمد حسن |ح |ن محمد صل|يم|
ش|لقش

بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

32|5|o ىسر|يونس محمود يونس غبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

276792 ف|ل ص|يىح جم بــــر رسر |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

499|5 د|لجو|د محمود عيد عبــــد |جه تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 
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226|59 لحفيظ|بــــ عبــــد|لتـــو|بــــر عبــــد|محمد ج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

766352 در محمود|لق|عىل محمد عىل عبــــد  حقوق بــــورسعيد

43|587 سعد| |جرجس نقول| مجدى رض |ره طنط|تـــج

8932|4 عىل محمود عىل | دين سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|4438 ف |مريم  بــــو زيد|هيم |بــــر|حمد |رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

829469 ف عبــــده ري|م |سل| ض|رسر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

69o88o ه  و|لعشم|هيم |بــــر|لم |ن س|لسيد رمض|شهي  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

69o482 لمهيمن مصطفى حسن|محمود حسن عبــــد  لمنصوره|صيدله 

694448 لشيخ|لغنى |يه مصطفى محمد عبــــد | لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

52592 للطيف|ل عبــــد |هلل حسن كم|منتـــ  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|5|9o7 لسيد جمعه عىل|يه | هره|لق|بــــ |د|

232545 وق م د محمد محمود|هر ج|رسر لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

677747 هيم جمعه عطيه|بــــر|هيم جمعه |بــــر| لمنصوره|ره |تـــج

78o35| ده ممدوح محمد دعبــــس|مي زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

767339 حمد خليفتـــ|لسيد |بــــدين |لع|محمد زين  حقوق بــــورسعيد

677564 لحميد محمد|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

4o2949 لسيد|لسيد خميس |محمد  سكندريه|ل|حقوق 

8o|2o4 ن عىلي|طمه سيد رمض|ف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

636o68 لعظيم حسن سليم|مصطفى محمد عبــــد تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6o696| لشيىحى|لحليم بــــسطويس |م عبــــد |سه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o82oo بــــ|لمقصود كس|لسيد عبــــد|جر |ه |بــــ طنط|د|

463263 هيم بــــدر|بــــر|مي محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|386o8 ى|مه شعر|س|م  وى محمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|5o242 هيم محمد عوف|بــــر|م |م عص|سل| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

33636o هد|حمد مج|بــــر |جر ص|ه ى شمس|د| بــــ عي 

7727|| لغنيىم|رق فهيم فهىم |محمد ط  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

|32524 هيم|بــــر|جرجس فرج | رين|م |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

686364 ف |محمد  لمول خرصى|د |لزىك ج|رسر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

48672| متـــ محمد منيس|س|فريد وسيم  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 
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7o7738 وى|لدين منصور حميده هند|م |ء عص|رس| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

245622 رس بــــدر عزبــــ بــــدر|م ي|سل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4o2676 هدى محمود مسعد مسعد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

254542 رس|م سمي  عبــــده محمد ف|بــــس تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|28572 هيم خلف|بــــر|حمد |محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

62667 ي |ء رج|رس|
ي محمد|ئ 

لقرئى بــــ بــــنى سويف|د|

696o77 لصديق محمد شلبــــي|ن محرم |يم| لمنصوره|حقوق 

689827 ى |ي لجمل|هيم محمد |بــــر|سمي  لمنصوره|بــــ |د|

52o42| ذلي|لش|يمن محمود محمد |ء |ند سكندريه|ل|صيدله 

625369 ن|مر عىل بــــدر|حمد ع|حمد | |رن |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

9735o تـــه|ن شح|يمن شعبــــ| |دين تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

22|852 لدين محمد عىل حسن|ء|رحمه عل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

78749| ه | حمد|حمد محمد |يمن |مي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

92o982 ه عبــــد| لحميد مصطفى رجبــــ |مي  ج|ره سوه|تـــج

7o4946 حمد سمرى|حمد محمدين محمد | ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

5o5396 مد أحمد|محمد سمي  أحمد ح سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

767||2 ى حج|محمد عص بــــ|م محمد حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

5|3886 م|لكتـــ|حمد بــــسيوئى محمد | |رض ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2764|3 ن|ض فرح|ن ري|يه فرح| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

697346  |ص
ى
بــــ|لوه|دى عبــــد |له|حمد عبــــد |ق ي صىح ري

لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

449o2o ى أحمد |عبــــد  ر|لنج|هلل عمر أمي  |هندستـــ طنط

6|2442 ل|لعس|تـــ محمد |لشح|هيم |بــــر|ء |رس| هره|لق|ر |ثــــ|

2|484 ى محمد جميل محمود|ي سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6492o حمد|مصطفى محمود فوزى  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

24285| ف | يمن محمد محمد|رسر ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

|292|3 للطيف|حمد حلىم عبــــد |محمد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

924783 لحليم  |ء عمر يوسف عبــــد|سم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6||o5| |لل|س عبــــد|ن مصطفى عبــــ|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|32459 وى منصور|تـــسنيم عزتـــ بــــسط هره|لق|طبــــ بــــيطرى 
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6oo397 بــــوزيد|ح |لفتـــ|بــــر عبــــد|د ج|جه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

699|94 ر محمد|لغف|لسيد عبــــد |ر |لغف|عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

44|48| ى|دل بــــدير محمد ش|ء ع|أسم هي  لشيخ|عه كفر |زر

35367 للطيف محمد|مه ممدوح عبــــد |س|ل |م| ى شمس|زر عه عي 

6o275o ى|لعبــــد |وهبــــه وهبــــه  لمسي  ي صىح طنط
|معهد فنى

6975o6 هيم عنتـــر حسن|بــــر|هيم حمدى |بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34|338 هلل سويلم عليوتـــ|حمد عبــــد| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7828o| ى عىل  هيم صقر|بــــر|لنجدى |نرمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

262398 رق عزبــــ محمد عزبــــ|هيم ط|بــــر| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

54826 د مصطفى رمزى محمد|جه علوم بــــنى سويف

9668| ل|ر مهد|صم سيد عم|حمدع|خلود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

777o37 حمد سيد عىل| |دين زيق|لزق|نوعيتـــ 

3577|2 ح موىس|لؤى محمود صل | معهد فنى تـــمريض بــــنه

476254 وى|لبــــرك|سلىم مجدى محمد خليل  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

6|o|43 وى|لشن|لمجيد |ء عبــــد|ن عل|يم| لمنصوره|بــــ |د|

229|95 نىح  عطيه فتـــىح عطيه| ن|تـــمريض  حلو

79o24o ى ى حسن حسني  حسن محمد حسني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

358o|9 تـــ|لشح|فظ |لد ح|محمد خ ى شمس هندستـــ عي 

7o|o72 هيم|بــــر|حمد |لعليم |عبــــد | د رض|سع زيق|لزق|بــــ |د|

|52229 هيم عىل|بــــر|عىل | ن|ر ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

|475o8 هر|لظ|ل عبــــد |حمد كم|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

682|26 فظ|لح|لسيد عبــــد |حمد |ندى  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

64597 ي ن|م|
ن|لح رمض|رص ص|ئى لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

76o436 ل|ح كم|رس صبــــ|مصطفى ي ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

7932oo لد|لسيد حسن خ|خلود مجدى  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|4|o82 لغيط|بــــو |لدين |ل |عمر مصطفى محمد جم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|47o8 لنجدى|يوسف محمد محمد عىل  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|3o|84 لدين|يه حسن محمد عز | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

475936 يف ى رسر  حسي 
سلىم مصطفى مصطفى سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

4o8933 ن فوده|ن حسن سليم|حسن سليم |بــــ طنط|د|
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542767 ف سعد عبــــد|ء |رس| هلل عيس|رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

247394 شد محمد|يمن رجبــــ ر|حمد | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

49254| حمد|حمد مسعود هريدى محسبــــ | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

247342 ج  محمد محيسن|عمر ن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

623|88 بــــدين موىس|محمد محمود سعيد ع ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

62|962 ر|لنج|لسيد حسن حسن |ء |دع ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

7ooo65 بــــ|لوه|لسيد بــــريك عبــــد |ره |س ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

7|o6o8 ف|لبــــ|محمد محمد | ند ز رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

437879 بــــوهنطش| |ء محمد محسن زكري|دع لشيخ|تـــمريض كفر 

535564 |لسيد |دل حلىم |ن ع|مرو
ى
لمنوق إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |

رتـــ|لإلد

324426 لس عبــــد لحكيم قدىسي قدىسي|كي  ى شمس حقوق عي 

6oo||| لسيد عطيه|حمد محمود | |ره طنط|تـــج

|5388| ل|لسيد محمد كم|حمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

36556o يد |بــــو|بــــر |محمود ج ى ق|لي  وى|لشر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

4829o9 وق محمود إبــــر هيم زغلول|هيم إبــــر|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

53ooo4 لحميد صقر|محمود محمد عبــــد  ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

89o|47 وى خليفه عمر |ن قن|يم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

52634o ى يوسف حربــــ|بــــ |شه حمد حسي  ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

245oo6 لحميد محمد زغيبــــ|يه محمد عبــــد| ن|علوم حلو

24o5o5 ن|حمد محمد محمد سليم|ره |س ى شمس|د| بــــ عي 

5|46o4 يد|ء سعيد شفيق محمد ف|سم| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

2|946| ى|بــــو |روق محمد |دل ف|سلىم ع لعني  ى شمس|تـــج ره عي 

23984o ى|هلل |يمن عبــــد|محمد  لسيد حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7|o569 وق محمد  م|هيم حسن عل|بــــر|رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

335o74 هيم محمود|بــــر|ء ممدوح |لزهر|طمه |ف |ره بــــنه|تـــج

5|8o69 ء وجيه عىل محمد عبــــيد|شيم سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

7|8o49 نم|عيل غ|سم|عيل |سم|عيل منتـــرص |سم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|63237 حمد حلىم حبــــيبــــ|ده |غ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8|4|22 د محمد حلىمي محمد|زي ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى
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|32o8o حمد|ل عيد سيد |ء جم|ل| ى شمس|د| بــــ عي 

339oo5 ى محروس عبــــد|ي بــــ|لوه|لمرضى عبــــد|سمي  |بــــ بــــنه|د|

24o48o هيم|بــــر|لكريم |هيم عبــــد |بــــر|فرح محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|4|77 لحميد|لسعيد عبــــد|حمد محمد معوض | ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

7|64|o لبــــيىل|لمتـــول |دل |حمد ع|دل |ع ط|بــــ دمي|د|

695223 لجمل|لعوضى |لعوضى محمد |حمد | لمنصوره|ره |تـــج

|5463| د فهيم|طف رش|مصطفى ع حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

423499 لغنى|ن عبــــد|رق محمد عثــــم|ج ط|مو| ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

234574 يىح محمد سيد عىل شكرى ن|تـــربــــيتـــ حلو

344453 لكردى|لسيد |محمد حمدى  سيوط|عه |زر

5o86|8 أحمد سعد محمود غنيم طبــــ بــــيطرى دمنهور

2o||o حمد عىل|طف حسن |لرحمن ع|عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

475299  ص|عم| ندري|
ى
دق عوض|د صدق سكندريه|ل|ره |تـــج

87o8|2 وي|دف| |لوف|بــــو|مروه حسن  ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|3|426 لسيد|لمغنى |تـــم عبــــد |م ح|حس هره|لق|علوم 

89o664 ه جم| ن |ل عبــــود عثــــم|مي  سيوط|حقوق 

49o354 هلل|حمد عبــــد|ل زىك |رتـــ كم|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62o955 حمد|مصطفى محمود محمد سيد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

493949 ف محمد خميس سم|هش ط|م أرسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5366o| مد شعله|در ح|لق|م عبــــد|لسل|رق عبــــد|ط لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

57|o3 ى|ندى حسن عيد  مي  ن|فنون جميله فنون حلو

|66359 عىل جبــــريل محمد يونس ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

36o962 ل عىل|لسيد جل|طمتـــ |ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

355346 لدين بــــخيتـــ|ن نور |خلود رمض ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

283686 حمد|لفضيل |حمد محمد عبــــد| مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

4o|4|6 لجمل|هيم |بــــر|حمد محمد محمود | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|5692  عبــــد 
ى
هلل عىل خليف|فرحتـــ شوق عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

4893|8 لمعىطي محمد سليم|سهيلتـــ سليم عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3225o9 تـــ|لزي|لسيد مصطفى |دل |هبــــتـــ ع ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو
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78236 ى رحمتـــ محمد سعد حسي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

66|8| ى هر ذىك|مكرم م| مي  لفيوم|علوم 

3377|o لدين عطيه محمد معروف|عمر محمد نور  ى شمس| لسن عي 

4392o4 ه س| ود|ن د|لم سليم|مي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

854o23 جي حربــــي|لد ض|هدير خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

225793 عىل محمد عىل حسن كرم كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|74|o2 ل فهىم|ريو جوزيف جم|م حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

82|9o8 لس بــــه د|ء كرومر فؤ|كي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o8827 ى صف ر|محمود عجىم حسي  سكندريه|ل|طبــــ 

49o783 ى |لحميد |زينبــــ نبــــيل عبــــد  لجندي|مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|24272 هيم|بــــر|ل |هيم كم|بــــر|ء |حسن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7o2685 بــــوخيشتـــ|حمد محمد | |ندى رض ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

23394 ى فر|حمد محمد جم| ج|ل حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o68|8 س|ن مجدى جورج  دري|مري سكندريه|ل|علوم 

266677 لونيس|شور عبــــد |لسيد ع|خلود حمدى  |بــــ بــــنه|د|

22o424 لمنعم خليل مصطفى|لدين يوسف عبــــد|سيف  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

25524| وق كم ل محمد متـــول|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4369|7 لزعويىل|محمد محمد | عط| ند لشيخ|ره كفر |تـــج

4o3933 ف |محمد  يد عبــــد |بــــو |رسر ى تـــ|زق فرح|لر|لي  سكندريه|ل|ره |تـــج

4289|o ر|لنج|لمعىط |محمد قطبــــ عبــــد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

7o24|4 ء سمي  محمود عبــــده حسن|لزهر|طمه |ف لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|66o4 ن|ىط محمد عثــــم|لع|هدير ممدوح عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

489555 ى مصطفى عبــــد |ي قوتـــ|در مصطفى ي|لق|سمي  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

9o3477 س |لنور غط|عزتـــ عبــــد| ري|م ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

24|224 ى محمد حج زى|محمد حسي  لفيوم|عه |زر

48|o9 لمجيد حسن|ء محمود عبــــد |رس| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|6595| |لعط|بــــو |محمد مصطفى عىل محمد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o8489 زى|لسيد حج|هيم |بــــر|منى محمد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

6|5367 لعز|بــــو |مد مصطفى |يمن ح|عمر  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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345283 حمد مصطفى|رس |مصطفى ي |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

53o3o6 ف زكري|ء |رس| ز|خليل حر| رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

48437| لرحيم|معتـــز محمود محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

64||35 حمد محمد|لسيد محمد نجيبــــ |يدى |ه  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

5|3386 ي حسن|لش|لسيد عبــــد|عىل 
ى
ق سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

767493 لبــــ|لح ط|مه خليل ص|س|لؤى  لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

|55896 بــــى|حمد عر|ل عزتـــ |ء جم|رس| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

356535 لحق|د |ن حسن سعودى ج|رغد شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

83227| هلل عىلي|طف عبــــد|طمه ع|ف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|49768 لدين|لعزيز محمد سعد |فهد عبــــد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

83o874 ى مل|د عدلي ك|عم| مي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

28828 لعجوز|ل |لع|ىط عبــــد |لع|هر عبــــد |م ط|سل| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

2|2o4| هلل|لعزيز محمد فتـــح |رس عبــــد|سل ي|بــــ دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

8o395| طف عزيز يسي|مي  ع| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

||8422 حمد لبــــيبــــ محمود|لدين ممدوح |شمس  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

75795o لموجود|شم عبــــد|ء ه|عمر عل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

87875o م |دى بــــديع ف|مرفتـــ ن سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

5259o3 م|لسل|حمد محمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

623o74 نيسي|لطر|عمرو محمد فوزي  لمنصوره|صيدله 

7o92o5 سه|زى حسن عس|زى حج|زى حج|حمد حج| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

6||8|7 ى |ي زق|لر|حمد عبــــد| |تـــ رض|لشح|سمي  |بــــ طنط|د|

|4875| لغنى|هيم عبــــد |بــــر|لد |ء خ|ل| هره|لق|بــــ |د|

8977|5 م |لسل|م حسن عبــــد|لسل|محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

776665 ل محمد|لرج|بــــو |بــــر |هدى ص زيق|لزق|طبــــ 

35o382 زق فرغىلي|لر|رس عبــــد|هلل ي|عبــــد ى شمس|زر عه عي 

3|9862 تـــ عبــــد| للطيف محمد|لىح عبــــد|مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|72396 هد حمدى محمد سيد|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

64|829 يد|دل حسن عيد ز|محمود ع ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

Thursday, September 6, 2018 Page 16267 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

238364 يد|لغيط ف|بــــو|هدى محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|9o26 لمنعم موىس|منى محمد عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

628o52 لرحمن|يز محمد عبــــد |هند سعيد ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8o83o6 ي|ر محمد عىلي علو|مي
ئى ي|طبــــ 

|لمنى

688982 هيم عنبــــر|بــــر|د محمد محمود |محمد عم لمنصوره|طبــــ 

3335|| لرحمن محمد مهدي|محمد عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

34o456 مل شمس|منيتـــ مصطفى ك| |بــــ بــــنه|د|

|754o8 ى محمد س ى سيد حسي  ن|لم|حسي  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

27|883 د يس|ء مسعد حم|لشيم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

27o7o7 ل|لفل|حمد عىل محمد |عىل  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

25o63o لخول|كر محمد فرج |مروه محمد ش ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

936|3 لعظيم |لدين عبــــد |م |لعظيم محمد عص|عبــــد 
عوض

تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

433233 لعزيز محمد|حبــــيبــــه وليد مصطفى عبــــد ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

495499 ى محمد |زي لسيد|د محمد خي  بــــ دمنهور|د|

2827o6 فظ|لح|لعليم عبــــد|رص عبــــد|لن|مروه عبــــد لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

826736 رك عىلي|مبــــ|بــــ محمد |رح دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

55523 لزين نظي |نسمه سيد عبــــد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

4|2||4 ى عمر|محمد عثــــم ن حسن حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

42926o ى|ش ر|لحج|حمد |هيم |بــــر|ز محمد |هي  |ره طنط|تـــج

82654| ي |ره ع|س
حمد|دل مصطفى دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

336|56 ي طه|رتـــ |س
حمد بــــسيوئى ى شمس حقوق عي 

877455 بــــتـــ محمد |سندس مصطفى ثــــ سيوط|عه |زر

287o28 وى|لص|هيم |بــــر|يدى مجدى |ه ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

622384 ى |مريم وفيق  |حمد شتـــ|مي  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

8|8986 ي حس|هند حم
ن|ده حسنى حقوق بــــنى سويف

|6o|3 لشيتـــى|يز مصطفى |هيثــــم ف| شذ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o|894 لصغي |محمود نبــــيل محمد محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

896o52 لحليم |شم عبــــد|بــــ ه|لوه|هدير عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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693o93 لبــــيوم|هيم |بــــر|هيم |بــــر|محمود محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

435623 لعزيز عىل جوده|رق عبــــد|عمرو ط سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|77|89 حمد|رق مىح فهىم سيد |ط ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

234238 د خليل|د محمد ج|عمر ج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

882839 هر رزق  |نه وليم م|دمي سيوط|علوم 

777o32 ه | ف حسن |مي  حمد|رسر زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

32988| بــــ|لوه|تـــتـــ عبــــد|رحمتـــ محمد شح |بــــ بــــنه|د|

75o585 لصفتـــي|ن |رس محمد سليم|ي| سه تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

425248 لعزيز عرفتـــ محمد|بــــ عبــــد |يه|نسيلتـــ  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

694255 حمد يوسف|لسيد |طف |محمد ع ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

267865 هلل|لعزيز عبــــد|محمد محمود عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

342|5 حمد|حمد محمد |محمد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

43||48 ي|لجن|حمد |ء محمد |وف
ينى |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

6477|7 لكريم|محمد محمود محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

453438 ن تـــه|ىط شح|لمع|بــــو |لسيد |مصطفى | مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

494236 يس|لس|حمد |لحميد |محمد خميس عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

236837 وى|وى عشم|سلىم مصطفى عشم ن|ضتـــ حلو|علوم ري

527627 دى|له|حمد عبــــد |ء أحمد محمد |سم| ضتـــ دمنهور|علوم ري

7o36o2 بــــدر| لعل|بــــو |هبــــه عزتـــ محمد  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2o|77 حمد|سط |لبــــ|ل عبــــد |كريم جم كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

8o55|6 بــــر عىلي متـــولي|جر ص|ه سيوط|حقوق 

6o|58| ر|لنج|ن محمد حسنى متـــول |ريم|ن ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

57692 حمد محمد|يمن |حمد | ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

773647 لسعود|بــــو |مريم عيس جميل محمد  ى شمس| لسن عي 

7577o5 حمد مسعد|مصطفى محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

345274 لد يوسف عبــــده خضي |محمد خ ى شمس|تـــج ره عي 

859736 دق|لرشيد ص|ن محمد عبــــد|نور ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

3435o7 مر|م يوسف محمد ع|لرحمن س|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

5|6673 ى نبــــيه|د |عم| رين|م مي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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|43928 ق|لسيد محمد |حمد |دهم | وى|لشر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

89|792 رى |تـــ لويز زخ|نىح  نش| سيوط|بــــ |د|

785|69 لم|لسيد س|لسيد |خلود  زيق|لزق|علوم 

435743 لسنكرى|فظ |ء عىل عبــــده ح|رس| لشيخ|عه كفر |زر

6o4622  |هيم |بــــر|طف |ء ع|رس|
ى
لحسنى|لدسوق |تـــربــــيتـــ طنط

248o4 لصمد|هيم عبــــد |بــــر|لد |سلىم خ ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

68|o3 ف كم| ن|حمد سليم|ل |رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

87|6|2 ه عمر محمد | بــــوزيد|مي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

8756o8 ى | ى محمد حسني  حمد حسي  سيوط|طبــــ 

447|75 ن|د عثــــم|حمد ج|حمد فوزى | ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

42539o هيم|بــــر|لحليم |فريدتـــ محمود محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

824973 رك|س مبــــ|محمد سيد عبــــ لمنصوره|حقوق 

48o698 لم|لحميد س|صف محمد عبــــد |سهيله ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44|884 ف محمد عبــــد |هبــــه  لرحمن عيس|رسر لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

236625 يمنى عصمتـــ محمد طلبــــه هره|لق|بــــ |د|

3|3o|o ن خليل|نديم محمد رمض وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

5298o9 لسيس|لحفيظ |محمود عطيتـــ أحمد عبــــد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|37o2| ى ش ى|عمر محمد حسي  هي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

679683 لبــــسطويس|ن محمد |دل زهر|ء ع|رس| لمنصوره|عه |زر

8o5523 ى محمد ح|ي مد قطبــــ|سمي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

82|o54 ي محمد شح
هر|لظ|تـــه عبــــد|منى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

623952 لمجيد طعيمه|حمد محمد عبــــد |ر |مي ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2|7|88 لدين رحىم مصطفى فوزى |ح |محمد صل| دين
رحىم

ى شمس حقوق عي 

34638| ى خليل محمود حسن محمد حسي  ى شمس حقوق عي 

9|9739 شم  |ن ه|ل شعبــــ|محمد جم لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

493853 شور رجبــــ|محمد سمي  ع ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

372579 ل محمد منصور|ء جم|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|24536 ي محمد عس|هلل محمد عبــــد |عبــــد 
كر|لغنى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

778468 حمد|لعظيم |حمد عبــــد |ر |من هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

Thursday, September 6, 2018 Page 16270 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

487359 مصطفى محمد مصطفى حسن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|22967 رق عىلي حسن عيسي|ندى ط ن|تـــربــــيتـــ حلو

54883 ين محمد  هيم|بــــر|حمد |شي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

26||| ي عبــــد 
ي|لن|مصطفى

رص محمد مصطفى ى شمس|د| بــــ عي 

7o4o5o هيم خليل|بــــر| |محمد صبــــرى رض زيق|لزق|هندستـــ 

578|5 ه رزق | |لش|حمد عبــــد |مي 
ى
ق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

4o64|3 هلل|مر محمود محمد عبــــد |بــــسنتـــ تـــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35526| هلل|هلل فرج عبــــد|منى عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

9|9874 لسيد جنيدى  |طر محمد |خ ج|حقوق سوه

678677 حمد سعد شلبــــي|للــه محمد |عبــــد  |د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 
ضتـــ|ري/لسويس

642549 فع|لش|لحميد |لحميد فخرى عبــــد|عمر عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

6388o9 ن|لدين سليم|ح |دل صل|هلل ع|منه  زيق|لزق|نوعيتـــ 

7o2578 ي|ر
حمد محمد حلىم مرىس| |ئى زيق|لزق|صيدله 

6|8o|| هيم معجبــــه|بــــر|ح |لفتـــ|كوثــــر عبــــد  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

||6|36 ر|لنش|بــــدين محمد |لع|ملك محمد محمد زين  ى شمس|تـــج ره عي 

877537 حمد سيد محمود |رقيتـــ  سيوط|بــــ |د|

52o622 لدين محمد محمد|م |خلود حس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

||6|6o ي محمد|دهم فؤ|
د مصطفى ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

524826 لمجد محمد|بــــو|لسيد |حمد | لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

346586 د|تـــ حم|لشح|حمد محمد |يتـــ | ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

53589| ن|لحليم رسح|هيم عبــــد |بــــر|حمد |سلىم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|6852 هيم كحله|بــــر|حمد |حمد |بــــسمه  ره دمنهور|تـــج

878298 ف عبــــد|ء |ول در |لق|بــــ عبــــد|لتـــو|رسر سيوط|بــــ |د|

327|5| رى قطبــــ عبــــدربــــه|لبــــ|ء قطبــــ عبــــد|رس| عه مشتـــهر|زر

496539 ى خ|ي بــــخيتـــ| ش|لد خليفتـــ بــــ|سمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

88652| مصطفى موفق مصطفى محمود  سيوط|صيدلتـــ 

783552 د محمد|لجو|جميله محمد عبــــد  ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

68||o5 لوكتـــ|حمد ه|حمد نرص محمد | لمنصوره|بــــ |د|

879698 ه |لل|حمد عبــــد|ن |ده عثــــم|غ سيوط|بــــ |د|

647344 ج|حمد محمد فوزى حج|ء |سم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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3|8o32 محمد عبــــده عبــــده محمد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

826oo| ن محمد حسن|سلط| سه |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

248424 لدين|ح بــــيوم نور |لفتـــ|لد عبــــد|مريم خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

3|358| رس مبــــروك متـــول|سلىم ي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

689|93 ن|هيم شوم|بــــر|تـــم |محمود ح لمنصوره|هندستـــ 

44o|o9 ج |سط حمدى خف|لبــــ|مروه عبــــد  لشيخ|تـــمريض كفر 

|3447| ي شعبــــ
ي|سميه حفنى

ن حفنى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|56285 لمعىط|حمد محمود محمد عبــــد | ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

|42437 ن محمد|ن محسن زيد|رو ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

7799o2 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر| |يدى رض|ه ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

3556| مد محمد موىس|نور ح|دل |ع ن|بــــ حلو|د|

885o23 ن |لرحمن ري|ء محمد عبــــد|دع سيوط|تـــربــــيتـــ 

849628 ى حسن محمد|س ره حسي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

32o53| شد|د محروس ن|بــــيو عم|ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

343|29 لح|مد ص|لحميد ح|ريم ممدوح عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|46335 ف ط|رحمه  رق محمود محمد|رسر هره|لق|علوم 

||7598 ن حىح |ح سليم|ن صل|قمريه سليم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

772799 للطيف|هيم محمد عبــــد |بــــر|ر |نو| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5297|3 ن|دل أحمد زيد|أحمد ع سكندريه|ل|هندستـــ 

242229 ى| |عل ي حسي 
حمد متـــول حفنى ى شمس|زر عه عي 

9o636 حمد|مل سيد |جر محمود ك|ه  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

75|53o لدين محمد شديد|ح |حمد صل|د |زي ره بــــور سعيد|تـــج

696|35 بــــوسعيد|له عىل عىل عىل |ه لمنصوره|بــــ |د|

56|83 يه عىلي حسن محمد| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

333o73 لسيد عىل محمد مرىس|عىل  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

23|464 ى|حمد أبــــو|لرحمن |محمد عبــــد لعني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|24469 للطيف|مريم رجبــــ مهتـــدى محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

82o472 لي نصيف|سعد غ|يوسف  ره بــــنى سويف|تـــج

4|7375 هلل|وى دخيل |لص|لحميد |حمد عبــــد |محمد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 
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8|59|o هلل|حمد نرص عيسي حسبــــ | ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

63|8|9 لم|هيم س|بــــر|ء فهىم نبــــوى |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7|o833 ى|حمد ي|محمد مصطفى محمد  سي  لمنصوره|حقوق 

|47744 حمد|يمن رشدى |حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|48||7 دق|هيم ص|بــــر|لحسن |بــــرهيم | هره|لق|هندستـــ 

|6664 نور محمد|ل محمد |جم هره|لق|حقوق 

9|8756 حمد |حمد قرئى |ن |يم| سيوط|صيدلتـــ 

3|6742 ى | يوستـــي 
ى
ق صبــــرى لطفى مشر ى شمس|تـــج ره عي 

6||o|5 لبــــربــــرى|در |لق|رق عبــــد |ء ط|شيم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

695672 هد|حمد مج|ن |ء عىل شعبــــ|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|473o5 مه|حمد سل|حمد محمد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

875675 ى | حمد |حمد خليفه حسي  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o6556 ح حمد|لفتـــ|لسعيد عبــــد |لرحمن |عبــــد  |هندستـــ طنط

|39234 حمد وهبــــى|لدين |م |ء حس|دع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26|465 لسيد موىس|حمد محمد فرج | |ضتـــ بــــنه|علوم ري

7o278o ل|لرشيد هل|حمد عبــــد |حمد |لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

7o67o3 لسيد|لسيد |لسيد فتـــىح |حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

637986 لسيد|لبــــديع محمد |تـــسنيم عبــــد زيق|لزق|طبــــ 

35984 شد سعد محمد يونس|ئى ر|م| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

2663o7 صم محروس|ح ع|لفتـــ|نس عبــــد|ن |طبــــ بــــنه

637|53 عطيتـــ| يه عطيه زكري| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

48o2o4 ى ه لسيد|لعليم |ئى محمد عبــــد |رني  سكندريه|ل|حقوق 

||56|6 لخي |بــــو |لرحمن |سل محمد مسعد عبــــد |بــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

32252 م|لسل|ن عبــــد |هلل نبــــيل شعبــــ|عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

64795 د|لحد|ء سعد عىل محمد |م عل لفيوم|بــــ |د|

354347 ن محمد محمد|تـــه رمض|سلوى شح ى شمس| لسن عي 

5374|2  س
ى
ن|لم رمض|بــــسمه شوق عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

9|7344 عىل سمي  محمد محمد  سيوط|حقوق 
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|647oo لمجيد محمد|يمن عبــــد |م |سل| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

7o3367 لسيد فرج|فظ |مه ح|س|عمر  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

435487 د شلبــــى|ر سعد فؤ|من لشيخ|بــــ كفر |د|

|29745 سط|لبــــ|لحميد شعيبــــ عبــــد |يحن  عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

2|98|7 لرحيم|لمجيد عبــــد|لد عبــــد|حبــــيبــــه خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|2|5o رق عىلي عىل فهىم سليم|متـــ ط|س| |حقوق بــــنه

2|8227 در عريشه|لق|در عبــــد|لق|محمود عبــــد هره|لق|ره |تـــج

23|825 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|لرحمن |عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

35943o تـــ حسن عبــــد| فظ حسن|لح|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

778944 لسيد مسلم|ن سعيد |يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|333 ء محمود محمد|ء عل|رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

69765| ف عبــــد |ل |م| لبــــسيوئى|لمتـــول |لحميد |رسر لمنصوره|حقوق 

|37o|7 عمر بــــدوى غريبــــ بــــدوى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8|9|55 شد|دي عبــــوده ن|ن| رين|م ي|بــــ |د|
|لمنى

7o439 ج عىل قطبــــ عىل|د حج|جه لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|72988 هيم|بــــر|هيم متـــول |بــــر|ندى  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

864522 حمد فتـــىحي محمد تـــوفيق| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4oo567 حمد|ندى ممدوح عىل  سكندريه|ل|بــــ |د|

|54745 ر|لغف|لسيد مصطفى عبــــد |مصطفى  ن|سو|بــــ |د|

4oooo3 لعزيز محمد خليل|ن حسن عبــــد|جيه سكندريه|ل|بــــ |د|

848|96 |ذلي عط|عىلي محمد ش ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5||448 جي|لسيد ض|هيم |بــــر|جي |فتـــىحي ض بــــ دمنهور|د|

29o79 هر عفيفى|لظ|مصطفى محمود عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|4627 لمىك|م محمد أحمد |أمنيه حس ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

497569 لقه|لخو|يه محمد محمود | م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|22|58 لسميع محمد|هلل عمرو عبــــد |عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|3756o محمد يوسف خرصى يوسف لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

876|89 حمد |للطيف |لعظيم محمد منتـــرص عبــــد|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9o4888 يم محمود محمد |لعز|بــــو| |ر|ي ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 
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483|5| ى |رس| ى|ء حسي  حمد حسي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8|395| ل|لع|حمد عبــــد|ل |يه جم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

373863 بــــدين بــــدر|عطيتـــ سيد عطيتـــ ع |حقوق بــــنه

6388|| للطيف|ن عبــــد |رص عثــــم|هلل ن|منه  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

724o3 جرجس يوسف مجىل| بــــول لفيوم|ضتـــ |علوم ري

26||46 فع|لش|حد |لو|ن عبــــد|ده رمض|غ ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|5589 ف فتـــىحي عىلي|مريم  رسر هره|لق|هندستـــ 

69973| هلل|لسيد محمد عبــــد |م |هش لمنصوره|طبــــ 

259278 حمد محمد حميده عقل| |ر|ي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

258289 لعظيم محمد|زن محمد عبــــد|م ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7oo|32 لشوربــــىح |در |لق|حمد محمد عبــــد | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

753o84 لحميد|حمد هيبــــه محمد عبــــد| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

759o3o حمد|ن |د عثــــم|ن ج|يوسف شعبــــ سيوط|بــــ |د|

76|377 رد|هلل ش|ره سمي  عبــــد |س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

46247 لح|هلل ص|ن عبــــد|مصطفى رمض هره|لق|ره |تـــج

343|22 ي|ر
د|عيل عو|سم|لدين |د |عم| ئى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

422476 هلل|ل نرص|سيف حكيم ج سكندريه|ل|حقوق 

2|3396 لرؤوف|مريم بــــليغ حمدى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

625425 حمد|حمد سعيد عىل سيد | |هي |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

287946 لزغبــــي|لد وليد منصور |خ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

64o635 دل محمد محمد|حمد ع| هره|لق|طبــــ 

3228|4 حمد شهبــــوبــــ|يمن |يتـــ | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

755692 هلل|يوسف كرم يوسف محمد عبــــد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

34|6|| يمن محمود محمد خليفه|طمتـــ |ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

374466 لكريم|هلل عبــــد|يوسف محمد محمد عبــــد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7|6393 حمد محمد محمود سيد|هلل |عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

35732| حمد|لجليل |حمد عبــــد|لد |حمد خ| |علوم بــــنه

62287| يد|حمد ف|حمد |مروه مني   ط|حقوق دمي

97333 ن|حمد محمد شعبــــ|ء |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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887o2 ي سل|حمد ن| متـــ عىلي|ج  إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

3|763o م محمد|لسل|محمد عىل عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

68||o2 حمد محمد محمود عبــــده محمد| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

336633 تـــ عص ن طه عىل|م رمض|ني  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

322||9 م|م|ج  |لدين محمد ن|جر نور |ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

778898 ى ممدوح عبــــد |ي لحميد عطيتـــ|سمي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|6745 لمنعم محمود سعد|حمد عبــــد|ندى  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

8464|2 بــــي|ج عر|دل فر|هلل ع|منه  ن|سو|حقوق 

|333|| لحميد عىل|ل عبــــد |محمد جم ى شمس|د| بــــ عي 

6337o4 تـــ | عيل|سم|لسيد |عيل |سم|مي  ى شمس| لسن عي 

685988 |لمو|لسيد حسن محمد |ء |سم|
ى
ق لمنصوره|علوم 

426794 يمن محمد زىك|ئى |م| سكندريه|ل|علوم 

52933| ر|لنج|لدين محمد محمد |عيل محن  |سم| سكندريه|ل|هندستـــ 

|54762 س|ء مصطفى سيد عبــــ|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

269o63 ن عىل موىس|بــــ سليم|رح |بــــ طنط|د|

79o|35 موئى|لديد|بــــو زيد |محمد محمود  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

539293 مد|رص معوض أحمد ح|ن| دين لمنصوره|حقوق 

879625 ل |ء محمد كم|حمد عل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

527527 حمد محمد محمد حسن|مينتـــ | سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

7744o9 ره|حمد عىل عم|محروس | حمد رض| زيق|لزق|هندستـــ 

4|78| ف محمد محمود|محمد  رسر ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|o6o7 عيل |سم|روق |عيل ف|سم|عمر  ج|صيدلتـــ سوه

44o7|| لعزيز|ء يوسف محمد عبــــد|حسن لشيخ|تـــمريض كفر 

3485|2 ن|هلل سيد سليم|مريم عيد عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

62o229 ل|لرج|بــــو |م |لسل|ح عبــــد |لفتـــ|م عبــــد  لمنصوره|حقوق 

69686 لعليم|م ممدوح محمد عبــــد |حس لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

689o5o لنقمه|حمد عمر |حمد عوض | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o58|7 لحسينى|لعليم |تـــ حسن عبــــد |حمد بــــرك| لمنصوره|حقوق 

7o84|3 تـــه محمد|محمد حسن شح لمنصوره|بــــ |د|
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9o28o9 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|ء يوسف |شيم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

755386 لليل|بــــو |ن |حمد سليم|مروه  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

77o2o2 ل محمد جميل|حمد حمزه محمد كم| زيق|لزق|ره |تـــج

44556 وى|خلود محمد محمد عىل جبــــر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

24o873 مد معن|ن ح|ن مصطفى عثــــم|عثــــم ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

24o8o7 ى|مه ف|س|بــــيشوى  روق حني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2474o5 جه|م عىل خو|لسل|بــــ عبــــد|يه|مصطفى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

882|o5 هيم  |بــــر|بــــ محمد سيد |مه سيوط|بــــ |د|

2|3823 ن|محمد فهيم محمد فهيم سليم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

46|4o| لمرصى|لسيد |لد محمد |بــــسمه خ |علوم طنط

|72398 لد يوسف عىل|خ| دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

44|7|6 حمد|لغنى |لحميد عبــــد |ن عبــــد |يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

7|5374 لح|حمد ص|يمن نبــــيل |سمر  لمنصوره|حقوق 

57394 ن|دق سليم|عيس ص| ري|م ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

495984 وع|متـــ محمد عىلي مط|س|ء |رس| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|469o| ل|لع|لمجيد عبــــد |محمد عبــــد | هن هره|لق|م |عل|

|48352 ى طه ص|ر |من لح|حمد حسي  ى شمس| لسن عي 

779739 ي|ر
عر|لش|ل محمد |كم| ئى دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|

ه ى جي 

8o5o26 ى|بــــ حس|لوه|ن عبــــد|نور رمض ني  ي|بــــ |د|
|لمنى

253656 غ|ل |جد جم|كريم م م|لرصى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5373|6 ف محمد|ء |شيم حمد وقيع|رسر عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

237|5o لدين|لد محمد عىل |خلود خ ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

333o74 د محمد محمود|حمد عو|مل |ك |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

63||99 يه فتـــىح محمد محمد| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

83o386 ن محمد عىلي|محمد رمض ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

45388 هلل رزق محمد|محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

8||862 لي|ن وهبــــه صديق غ|مري ره بــــنى سويف|تـــج

543424 ء محمد أحمد محمد|شيم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

426||o هيم|بــــر|لسيد محمود |يمنى محمود  ى شمس| لسن عي 
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9o8239 م محمد عبــــدربــــه |صفيه عص سيوط|عه |زر

54|52 كر|كر سيد ش|ش| ر|ي حقوق بــــنى سويف

6|7798 لنعيم عوض يوسف|لمنعم مسعود عبــــد |عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

445682 ويىل|لمن|مصطفى وليد مصطفى حنفى محمود  ضتـــ دمنهور|علوم ري

|55|23 حمد حسن|ن خميس |نور ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|23|75 د|حمد ج|حمد عمرو | لمنصوره|حقوق 

265474 محمد عيد حسن نصي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

92oo36 لشهيد  |نشأتـــ فريز عبــــد| رين|م ج|بــــ سوه|د|

|593o ج|يوبــــ يوسف فر|هيم يوسف |بــــر| هره|لق|طبــــ 

5|845o ي|ر
زي|هلل عبــــده محمد حج|فتـــح | ئى معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|7366 لم|مه س|لرحمن حسن سل|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

||68|3 لمقصود|لعزيز عبــــد |ئل عبــــد |لدين و|نور  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

833773 ه | حمد|عيل |سم|حمد |مي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7863o3 ه|لحفيظ |م عبــــد |حمدى هش بــــو خرصى | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

66826 ى محمد محمد|ه جر حسي  لفيوم|بــــ |د|

758539 ى محمود  حمد خليل|نرمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

7||9o2 ده|لرحمن حم|حمد عبــــد |يمنى محمد  لمنصوره|بــــ |د|

339229 لمحسن|لرحمن عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|يتـــ | |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3575|4 ي |ي
ى
ى فرح شوق ى |سمي  هيم|بــــر|مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

5|4927 بــــ|ندي أحمد محمد جمعه حج|س سكندريه|ل|حقوق 

63686 لرحيم|لرحمن محمود مصطفى عبــــد |عبــــد لفيوم|بــــ |د|

2|6674 عمر مجدى محمد طلعتـــ محمد موىس ى شمس حقوق عي 

2|869 ي|ر
هيم|بــــر|لمنعم جمعه حسن |عبــــد | ئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35|o73 حمد|فظ |ر ح|ء مختـــ|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

9|273| لعليم |حمد فتـــىح محمد عبــــد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

445667 كر|دل عىل محمد ش|عىل ع ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

676o62 ه | ف فوزى ج|مي  د|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

248o25 لعزيز نرص|ح عبــــد|ن صل|يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

78|672 حسن محمد حسن| دين زيق|لزق|نوعيتـــ 

676469 ف ربــــيع عطيه ضبــــوش|هند  رسر لمنصوره|علوم 
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7o8938 ل مقبــــل عىل شعيبــــ|محمد جم لمنصوره|هندستـــ 

8|468o د|د محمد حم|م حم|بــــتـــس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

227386 وى|لطنط|لسيد |محمود محمد محمود  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

62329o لبــــرع|ر مصطفى |مصطفى محمد مختـــ سيوط|هندستـــ 

29558o ى فرح| تـــ سعيد|حمد عمرو حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|55|9 هلل|بــــ عبــــد|لوه|حسن رجبــــ عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

2|9869 يدى محسن محمد محمد محمد جبــــر|ه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|744|o عمر فتـــىح مرزوق عىل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

42|27 لمنعم محمد|م عبــــد |ء هش|رس| هره|لق|حقوق 

6433o6 م|هيم عىل ش|بــــر|محمد عىل | رن زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

3395|8 ن يوسف رزتـــ|عي رمض|ء رف|لىمي |طبــــ بــــنه

352357 لحفيظ|حمد كرم عىل عبــــد| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|8o6| لعزيز|لد محمد عبــــد|مصطفى خ ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

8o32o3 هيم|بــــر|لرحمن عطيه |ر عبــــد|من ي|تـــمريض 
| لمنى

922529 د  |محمد رأفتـــ صبــــرى ج سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

68726 بــــر محمد|ن ص|ء رمض|شيم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|3673 ود|د د|حمد محمد فؤ| طبــــ بــــيطرى دمنهور

79o823 هيم|بــــر|ل صبــــيح رشيد |يدى جم|ه لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

|33954 حمد|حسنى محمد حسنى  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

7o2936 رق محمود محمود نظي |محمود ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

698639 ى  لعيسوى|لنرص |بــــو |محمد ثــــروتـــ حسي  لمنصوره|هندستـــ 

286|82 ن|حمد محمد سليم|لد |حمد خ| ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

|28|o2 طف حسن رجبــــ|ع| رن ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

6|7677 مش|حمد ق|هيم |حمد عبــــده إبــــر| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

373o89  |بــــر|زينبــــ 
ى
هيم|بــــر|هيم شوق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

543786 لسيد أبــــو بــــكر|ح |محمد مصبــــ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|36947 لسيد|د محمد |م فؤ|حمد س| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

||4834 م|هلل عل| |محمد مجدى خليل عط ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|382o6  عبــــد 
ى
|لبــــ|يوسف محمد صدق

ى
ق ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع

تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 
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27729| لشيتـــه|محمد مرىس | نور زكري|مصطفى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o9o9| يف |حمد |عزه  لعزوئى|لشر |بــــ طنط|د|

52829o هيم محمد أبــــويونس|مه إبــــر|أس |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

4o7942 لمنعم جمعه|حمد محمد عبــــد|يده |ع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64oo52 ى عيد عبــــد لحميد|لمجيد عبــــد|حني  زيق|لزق|علوم 

8o|948 ن|حمد عثــــم|م |محمود هش ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

856o62 هيم حسن|بــــر|ل |محمد جم لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

25339 لمنعم|وى عبــــد|لحكيم هند|مروه عبــــد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

||8452 حمد جوهرى محمد|لد |عمر خ ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7|5o43 ز محمد|لبــــ|ن محمد عزتـــ |نوره لمنصورتـــ |تـــمريض 

5||2|| بــــ|هيم محمد شه|حمد وحيد إبــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|3436 ى سكندر|سحق | |جوني  مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

26|358 لحليم|حسن محمد حسن عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

82|5|8 سحق منسه لبــــيبــــ|جورج  ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

2679o5 لبــــلكيىم|لجليل |عزتـــ عىل عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

28|o62 حمد|عمرو محمد حسن  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

4|7||7 حسن معوض حسن محمد حسن لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

7o63|7 لمزين|ح حسن محمد |لفتـــ|ر طلعتـــ عبــــد |مي ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

64786o لسيد نجيده|مل |حمد ك|ن |حن قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

4||429 دو|هيم ج|بــــر|م حمدى |محمد هش |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

88279 ر عىل مصطفى موىس عىل|مي |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

285434 يزه محمد جمعه محمد|ف دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

769|9| ن|لم|يه محمد عىل س| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

48o73  عبــــد |
ى
|لبــــ|لحليم عبــــد |حمد صدق

ى
ق هره|لق|هندستـــ 

228569 ل|سلىم محمد مصطفى كم هره|لق|بــــ |د|

463329 لعزيز|ن عبــــد |حمد محمد زيد| لشيخ|بــــ كفر |د|

|39455 مجدى فتـــىح نرص| دون|م ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 
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5o4852 هيم|بــــر|ر محمد |ر مختـــ|من سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

689|38 ن|لم سلط|لحكيم عوض س|عوض عبــــد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

43389| ز|ىط تـــمر|لع|خلود جوده عبــــد ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

7672o7 لقيس|بــــتـــ عىل |محمد عىل ثــــ ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

4o9526 لرحمن |لرحمن عبــــد |ن عبــــد |لرحمن شعبــــ|عبــــد 
مع|ج

|حقوق طنط

8995|3 مه عىل |طمه حنفى سل|ف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

37|2|9 ن|هيم خميس محمد سليم|بــــر|سلىم  |حقوق بــــنه

6o5o62 تـــ|لسيد وهبــــتـــ بــــرك| |جر رض|ه ي صىح طنط
|معهد فنى

52|735 عيل|سم|طف عىل |أمل ع سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

2399| بــــل|حمد ق|حمد حسن |ء |رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|66|67 لحميد محمد|م محمد عبــــد |سل| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

335675 حمد|لرحمن |ل عبــــد|هل| رن عه مشتـــهر|زر

|3o737 بــــ|لحميد سمي  عرفه عمر دي|عبــــد  هره|لق|حقوق 

6227|5 لعز|بــــو |لشكور |م محمود عبــــد |محمد س ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

483283 وى|هلل هند| |مجدى عط| رين|م ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

836578 يه|هلل تـــ|ده رجبــــ حفض |غ |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

8234o8 مورين مدحتـــ مكرم خليل ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

26499o حمد|لعليم |حمد محمد عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

24374 لسيد محمد محمد|ل |مريم كم ن|تـــربــــيتـــ حلو

82|775 ق|حمد ع| وي شمس|مر رسر ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

52ooo5 بــــو زيد|ح محمود |أمينه صل سكندريه|ل|نوعيتـــ 

7o67o4 ل سعد عوض|حمد جم| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

89o348 لس رشيد ص | دق حن|كي  سيوط|بــــ |د|

8o97|7 ن محمود محمد محمود|ريم|ن ي|بــــ |د|
|لمنى

782455 ئى|هلل كيل|ح يونس شحتـــه عبــــد|لفتـــ|عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

334554 مي  مجدي فتـــىحي|م |سل| ى شمس علوم عي 

|5998o هلل|لعزيز جمعه خي  |حمد عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

4643|7 بــــر محمد عوض|محمد ص سكندريه|ل|حقوق 

46o4o9 عىلي عطيتـــ عىلي قطبــــ| رن سكندريه|ل|حقوق 

493797 ي
ء محمد مصطفى شيبــــه|ضى |حقوق طنط
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8|26|9 شد|هلل ر|ء محمد خلف |رس| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

3335|4 م محمود محمد|محمد عز تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

94529 لسيد|حمد |مهند مدحتـــ  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

252787 ء محمود عطيه خليفه|ول شمون|نوعيتـــ 

6|6566 أيه محسن محمد عىل ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

4|47|6 لبــــمبــــى|ء حسن سعد |أسم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

297|37 ف بــــيوم |بــــسنتـــ  ق|رسر وى|لشر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

27o97 ى| صف يحن  محمد حسي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

8o528| م فرغىلي سيد محمد|حس ره بــــنى سويف|تـــج

534o77 حمد|لد محمد محمد |ندى خ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44866o ن|بــــر سعد زغلول محمد سعف|محمود ج دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

543o9 حمد محمد سعيد عويس| رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

||779| ف محمد سليم|رتـــ |س ن|رسر ى شمس صيدله عي 

4454|5 ي عىلي مصطفى|س
ي مصطفى

ره مصطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

326986 لمحسن|حمد طه عبــــد|ء |شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

||8788 هيم بــــسيوئى|بــــر|بــــ |يه|حبــــيبــــه  ى شمس|د| بــــ عي 

28559| حمد محمد|منيه وليد | م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

8|5o65 لمنعم محمد|رق عبــــد|ن ط|نوره ره بــــنى سويف|تـــج

757|7| هيم|بــــر|لسيد |ء حسن |مريم عل ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|46883 ى عبــــد |لرحمن م|عبــــد  لمتـــجىلي|هر حسي  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

793|oo س|روى محمد غريبــــ عبــــ| بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

9245|7 س |شه عبــــ|ن عك|بــــ رمض|يه| ج|حقوق سوه

7|o727 مر|مر بــــدر ع|مر ع|ئل ع|و لمنصوره|حقوق 

7|2349 هيم عطيه شتـــيوى|بــــر|محمد عطيه عطيه  لشيخ|عه كفر |زر

5|o|o5 لسيد أبــــوزيد|حمد متـــول | سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

347|75 ر بــــيومي|ر ممدوح مختـــ|مختـــ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

22|577 يف متـــول غريبــــ مصطفى رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3256o2 ف عبــــد|مل | ن|ح عثــــم|لفتـــ|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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2|395o ى محمد عبــــد|ي لىح سيد بــــرعي|سي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

88o|59 مه محمود طه |س|محمد  سيوط|حقوق 

6o7455 |لعظيم نج|ديه رأفتـــ عبــــد|ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

688296 ى محمد شلبــــى|رقيه مىح  لدين حسي  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

456||2 ى  لجعفري|محمد فوزي حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

69|582 لفتـــوح محمد|بــــو |ندى سعد سعد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

67282 بــــ|لتـــو|ن قرئى عبــــد |ر شعبــــ|يثــــ| لفيوم|هندستـــ 

2|8o6o ى سعودى|م |حمد حس| لدين رأفتـــ حسي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

265357 سط|لبــــ|لمعىط عبــــد|لدين عبــــد|د|زم عم|ح لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

285oo| لرحيم|لحميد محمد عبــــد|د عبــــد|زي ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

5o2649 لعزبــــ|حمد محمد |لدين |ح |سلىم صل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32|338 ن|د سليم|لرحمن بــــخيتـــ رش|عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

6865o6 لي|لمح|هلل عىل |هلل عبــــد |عمر عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

882473 هيم  |بــــر|لعزيز |هيم عبــــد|بــــر|ء |رس| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

3322|4 تـــ|لشح|حمد |طف محمد |محمد ع |حقوق بــــنه

8o5762 ى|دع ى خليفه حسي  ء حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

5|476 ل تـــوفيق|نس نبــــيل كم|ن ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

697824 ه محمد  ي|حمد محمد عبــــد |ني 
لحميد عفيفى لمنصوره|ره |تـــج

864946 س محمود|نرصه محمود حو دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

9|7|76 هلل  |هيم فتـــىح عىل عبــــد|بــــر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4582o3 لحبــــسر|زى |لمغ|ه سمي |لل|سمي  عبــــد لشيخ|نوعيتـــ كفر 

8456o4 حمد|زق عىلي |لر|ء عبــــد|ول ن|سو|تـــربــــيتـــ 

354853 لسيد|مه حسن |سلىم سل عه مشتـــهر|زر

2332|7 حمد|م دردير |هدير عص تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

4o9493 ى إبــــر|عل ى ملوه|ء حسي  هيم حسي  |ره طنط|تـــج

9|4536 ي
ضى  |ه ر|لل|حمد عبــــد| |دئى سيوط|بــــ |د|

778262 ن حسن|بــــ محمد رمض|هيتـــ|م زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

|377o9 ى|حمد محمد ش|لرحمن لطفى |عبــــد  هي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

348424 هيم|بــــر|بــــدين |لع|رس زين |ن ي|نوره |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 
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9o|8|o لرحمن محمد مرزوق عىلي |عبــــد ج|بــــ سوه|د|

24292 ى محمد  |مريم حسي 
ى
لدسوق دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|33746 حمد محمود|مد |م ح|سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3262o| وق محمد عبــــد ى|لسل|رسر م حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

447379 هيم محمد حسن|بــــر|حمد |ء |ل| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

79o838 لغنى محمد|رص عبــــد |منيه ن| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

42869 لح|هيم محمد ص|بــــر|لح |رحمه ص ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

67639| لمنىح |هيم عىل محمد |بــــر|مريم مصطفى  لمنصوره|عه |زر

4283|7 لوكيل|عزتـــ محمود | لي|د | تـــمريض طنط

24262| ى عويس|لرحمن كم|عبــــد ل حسي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8382|3 ي|لر|لمجد عبــــد|بــــو|عىلي محمد 
ضى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

27422| در|لق|لد ربــــيع عبــــد|كوثــــر خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6479o3 شد محمود|لرحمن ر|رس عبــــد |ف ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|6o679 بــــو بــــكر محمد|محمود فوزي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|69|86 هلل قرقوشتـــ|د عبــــد |ريو ميل|م كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

787o43 لمنعم|محمد عطيه عبــــد | دين هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

524972 س|مد عىل عبــــ|لد ح|حمد خ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|348|5 هيم|بــــر|محمود مصطفى سيد  ى شمس حقوق عي 

265777 بــــ|لعظيم خط|محمود محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

||9948 تـــه محمود|مريم مجدى شح ى شمس|تـــج ره عي 

48o358 ن فرج|يمن محمد رمض|د |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|2o59  |منى محمد مستـــجي  
ى
لشى|لدسوق لمنصوره|علوم 

636|75 |ن عىل رض|حمد محمد رضو| زيق|لزق|ره |تـــج

8o4459 ي|مل خف|ندي محمد ك ج  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

678723  |لعر|رص |ء ن|رس|
ى
هيم حرفوش|بــــر|ق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3476o9 يف محمود فتـــىح عبــــد ربــــه رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7o9o7o ه | لسيد يوسف جمعتـــ|هيم |بــــر|مي  لمنصوره|صيدله 

4|o462 لجليل|د عبــــد |لجليل رش|محمد عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط
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|77896 س|د عزتـــ عبــــ|كريم عم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3|3o93 لعزيز|للطيف محمد عبــــد|مريم وليد عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

52o983 تـــ عيس عوض حسن|ء شح|إرس تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

452999 د|لجو|دى محمود عبــــد |له|حمد سمي  عبــــد | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

88728 م سعد محمود|لسل|ء عبــــد |سم| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

6434oo لمنعم|لسيد محمد عبــــد| |نور لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2625o8 لسيد محمود|زق |لر|مصطفى عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

633264 |هيم محمد صبــــرى محمد |بــــر|لمنعم |عبــــد
هيم|بــــر

زيق|لزق|حقوق 

5|o549 لعربــــي|محمد عوض محمد سعد  ره دمنهور|تـــج

337398 رتـــ سعد بــــخيتـــ شنودتـــ|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

243569 هند سيد حسن هريدى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6879o7 ي|حمد مصطفى نرص |
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

|543o8 |محمد نبــــيل محمد 
ى
لدسوق  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|

ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

42848| لعربــــى|مد |هيم ح|بــــر| |دين ي صىح طنط
|معهد فنى

7533o5 م|لسل|ل حسن عبــــد |حمد جم| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|65487 لشيخ|حمد |جر عىل |ه ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|64968 ي|ر
ف صبــــرتـــ|صبــــرى خل| ئى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

527|38 لد مصطفى ذىك سكر|حمد خ| سكندريه|ل|هندستـــ 

9|2629 ى ئيل جرجس |صفوتـــ ميخ| مي  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

63o|64 ل|لع|لم عبــــد |لم نبــــيه س|مهند س زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

4o5o98 د|لحد|لحميد |حمد عبــــد|دهم محسن | |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

437452 لعزيز حسن غبــــيش|هيم عبــــد |بــــر|محمد  لشيخ|تـــمريض كفر 

834534 ن محمد سعد محمد|يم| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

229456 لمحسن حسن|دل حسن عبــــد|سلىم ع ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|699|7 ى حمدى ح ن|مد سليم|حسي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

2896o| ء رجبــــ محمد يوسف|حسن تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ
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372995 حمد|لد عدلي |ء خ|لشيم| عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

3|3922 ى ئيل|م صبــــىح ميخ|س| مي  ى شمس حقوق عي 

6362|6 ف عبــــد|محمد  لرؤف عىل محمد|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

42o967 ن |لسعيد مو|لسعيد محمد | |مي 
ى
ق لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

679696 ئى|لنوس|لسيد |م |لسل|مد عبــــد |ء ح|ل| زيق|لزق|طبــــ 

69332| |لعل|بــــو |لسيد حسن |لسعيد |ء |رس| ط|بــــ دمي|د|

78oo75 رع|حمد سعيد ز| |رن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

356798 فظ|ح ح|لد صل|د خ|سع ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

33|636 طف محمد|ح حنفى ع|صبــــ |كليتـــ هندستـــ بــــنه

9||377 لنبــــى محمد |حمد محمد عبــــد| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

34|o94 لبــــيوم|حسن محمد | محمد رض ى شمس  تـــمريض عي 

|37469 نطونيوس منتـــرص يشى جرس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|4644 م محمود|لسل|محمود محمد عبــــد ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

2|4894 مر|حمد ع|حمد |حمد سعد |عمر  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|4555 روق محمد فوزى عريبــــه|يوسف محمد ف ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

764694 ل|لع|مد عبــــد |سلىم فرج ح بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

2795| لغنىم|بــــر |دل ص|ندى ع ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8373|3 هيم محمد شفيق خليل|بــــر| دى|لو|ضتـــ ج جنوبــــ |معهد فنى صىح ري

|27623 ن|هلل رمض|حمد فتـــح |معتـــز محن   ى شمس هندستـــ عي 

6oo535 د|هيم جو|بــــر|عيل |سم|جح |حمد ن| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

62o|o6 ي
نصىح عىل محيسن| دئى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7737|6 لقرش|ن |حمد عىل سليم|سلىم  ى شمس|تـــج ره عي 

8o2o87 ن فرغىلي|ن محمود عثــــم|عثــــم ي|تـــمريض 
| لمنى

3482|2 ن محمد عىل|هلل محمد رمض|هبــــتـــ  ى شمس| لسن عي 

2|8935 حمد عقل|بــــوذكري |ل |لدين كم|نور مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

252773 دى محمد بــــدر|ن| ند تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

775384 ح محمد|لفتـــ|رق عبــــد |محمد ط قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

26|724 دى نبــــيل رمزى فكيه مجروفه|ف ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

27o485 لدويك|لحق شبــــل محمد |حمد عبــــد| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

85|335 ر|حمد سيد محمود عم| سيوط|ره |تـــج
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|58947 حمد محمد|ن |شعبــــ| هند|ش سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

775498 لسيد|د محمد |محمد عم زيق|لزق|صيدله 

83897o ل محمود موىسي|جنه كم |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|766o| ل محمد مسعود|لع|منيه محمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|3o768 لجوهرى|حمد |لد |حمد خ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

368457 دى رمزى شبــــيبــــ جرجس|ف س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

6o3392 ى ح|ي م|لغن|حمد قطبــــ |مد نرص |سمي  لمنصوره|حقوق 

23|548 لسعيد محمد|عمر محمد  هره|لق|هندستـــ 

844897 ى|عىلي حمدي محمد  مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|68972 مريم محمود محمد حنفى تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4877|| ن|فظ رمض|لح|لح عبــــد |ن ص|مصطفى عمر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o|o| حمد|ء سمي  محمد |ل| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

||7578 حمد|هر محمد |يوسف س ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

68|674 حمد عطيه|لسيد محمود |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o55o4 د|هلل ج|لرحمن عيد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|صيدله 

7o8oo4 ن|لمتـــول رضو|لسيد |محمد مكرم  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

358738 ن|لدين عطيه عثــــم|م |حمد حس| ى شمس|تـــج ره عي 

456o3o هيم|بــــر|ن محمد |شعبــــ| رند |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2|42|2 وى بــــيوم|مح قن|م س|هش ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

54|824 عيل|سم|حمد |عيل |سم|م |سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

247|77 حمد سعيد سعد عرفه| لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

25|3|6  |يوسف ه
ى
وى|لمعد|ئى محمد شوق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|548|4 ه رمض| ن عىل حسن|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8526o| منيه محمد طه سيد| ي|بــــ |د|
|لمنى

543684 در|لق|لمقصود محمود عبــــد|م عبــــد|عص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|6222o ى|س |محمود محمد عبــــ حمد حسني  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

698939 مه ربــــيع|مريم عزتـــ محمد سل لمنصوره|صيدله 

4355|8 لشطورى|له محمد محمود |ه تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري
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2455|| عيد فريد خليل| مرثــــ ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

276922 يف|سم|ء |شيم يف عوف رسر عيل عىل رسر شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

|23o82 هيم|بــــر|دل محمد |عمر ع دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

783574 ورى فوزى|لش|حمد |ء |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|4o27 م|لسل|ندى محمد فرج عبــــد  ن|حقوق حلو

6785o9 لحميد ربــــيع|لحميد عبــــد |يدى عمرو عبــــد |ه تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

246|42 م|يز محمد عل|حمد ف| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

37567 ئل حسن محمود|مينتـــ و| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

38724 لديبــــ|م حلىم |حمد عص| ج|ره سوه|تـــج

9o|437 حمد |م عىل محمد |سل| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

9255|7 مل شنوده  |ل ك|كم| ري|يل| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

357o47 سعيد مصطفى بــــدوى مصطفى |طبــــ بــــيطرى بــــنه

4948|6 لصمد موىس|لدين عبــــد |ح |حمد صل| بــــ دمنهور|د|

752375 ل محمد|لع|دم عمرو عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

877|97 وسيىل  | زكري| تـــرنيم رض سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

8792|2 ك |لمل|طف فهيم عبــــد|م ع|بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

886|28 لد |لحميد خ|م عىل عبــــد|سل| ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

55683 ل سيد|لع|محمد سيد عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9|o8o| حمد مصطفى |حمد مصطفى | ج|ضتـــ سوه|علوم ري

24937 لح عمر|م محمود ص|حبــــيبــــه عص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|4654 ن|حمد عمر|ء عىل |سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

538357 ى|يه زىك محمد زىك ش| هي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

338o58 لمقصود|ح عبــــد|لفتـــ|ج  عبــــد|ح ن|لفتـــ|عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4oo549 لخول|مريم حسن محمد حسن  سكندريتـــ|ل|نوعيتـــ فنيتـــ بــــفرع مطروح ج 

646|24 ل|لجم|حمد |ندى محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

4o|786 عيل|سم|بــــ صبــــرى عىل |شه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

349|28 لرحمن عىل عيسي|لسعيد عبــــد|ء عمرو |عىلي ى شمس طبــــ عي 

4|9969 ي عبــــد|عمر هش
م|لسل|م لطفى لشيخ|بــــ كفر |د|

359|48 محمود جوده فضل جوده ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 
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27|83 لسيد|حد |لو|يمن عبــــد |م  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|488oo ع|لكريم رف|لرحمن عبــــد |لمتـــ عبــــد |س ى شمس|تـــج ره عي 

6853o| لمرىس|وى |لص|حمد محمد |ره |س لمنصوره|صيدله 

3397|| ي
هلل محمود محمد|عبــــد| دئى |نوعيتـــ بــــنه

|53957 حمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |محمد  هره|لق|بــــ |د|

33465o لحميد|حمد مني  يوسف عبــــد| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

783848 حمد عىل منصور|هيم |بــــر|نم |ن ه|فن| زيق|لزق|حقوق 

853|64 ى|لدين محمود |ء |محمود بــــه مي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

8256|6 ي حسن|لن|تـــ عبــــد|محمد بــــرك ج  |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

68|oo3 لعزيز|لعزيز عبــــد |زم عبــــد |محمد ح لمنصوره|بــــ |د|

|74743 جح فوزى مهنى|محمد ن ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2o388 لنعيم|حمد محمد عبــــد |محمد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

336994 تـــه محمد|ح شح|حمد صل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

242799 ن|تـــى عىلي|محمد نبــــيل محمد زن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

29o44 لد محمد ذىك|محمد خ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

5|2678 عيل|سم|د محمد |حمد فؤ|محمد  ره دمنهور|تـــج

784236 ن|د حسينى محمد دهش|م عم|هش ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

87683| در عيس |لق|ء عبــــد|ء عل|عىلي سيوط|تـــربــــيتـــ 

|44465 هيم مصطفى|بــــر|حمد محمد | هره|لق|هندستـــ 

542|48 د|لجو|لونيس عبــــد|محمد عطيتـــ عبــــد سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

5|6934 ي 
بــــو علو|رحمه محمود حنفى بــــ دمنهور|د|

492847 |لسيد طوبــــ|لعظيم |ء عبــــد |لعظيم عل|عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

259|93 ر|لغف|هر عبــــد|ء وليد ز|لشيم| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

224749 ل|لع|هيم سعيد جوده عبــــد|بــــر| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

489248 ى  ف |حني  هلل|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7676|8 ى عىل محمد| نىح  حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

6|9287 ل|لش|لمتـــول حسن حسن |م |حس وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

42527 رجبــــ سعيد رجبــــ محمد محمد ى شمس|د| بــــ عي 

2o4|3 د محمد|حمد فؤ|محمود  ى شمس|تـــج ره عي 
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8532o2 ه ثــــروتـــ زكري| جريس| مي  ي|تـــمريض 
| لمنى

8|747| ي|دل ن|ديفيد ع
ى
جح شوق ي|نوعيتـــ 

|لمنى

484562 د|لجو|محمود طه محمود طه عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

847993 حمد محمد|طمه عىلي |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|4753o م|حمد سعيد عبــــده ضي|يوسف  هره|لق|ره |تـــج

6o|7|8 أحمد محمد محمد عيد ي صىح طنط
|معهد فنى

48722o لم|لق س|لخ|ح محمد عبــــد|حمد صل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|4773 حمد سيد محمود|وليد  ى شمس|د| بــــ عي 

885626 لم |حمد س|بــــ ممدوح |رح سيوط|صيدلتـــ 

|4|826 مد|محمد محمد فوزى ح ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

69847o لق|لخ|يز عوض عبــــد |مريم ف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6o3o2o لرسول|تـــه |حمد سمي  محروس مخلوف شح| لمنصوره|بــــ |د|

22o|89 حسن سعيد بــــيوم محمد هره|لق|حقوق 

3|4734 ى عبــــد لكريم|عمرو منصور حسي  هره|لق|ره |تـــج

3653o7 ين ع لحليم|دل لطفى عبــــد|شي  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

754246 سلىم سمي  محمود مصطفى ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

3|2252 قتـــ عبــــد| يم|لد|لسعيد عبــــد|يم |لد|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

695o8| وى|لشن|للطيف |مصطفى محمد محمد عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

53o374 رك|لحميد مبــــ|بــــر عبــــد |ء ص|عل| مه ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

7746|o در حسن|لق|لعزيز عبــــد |يه محفوظ عبــــد | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

248324 لسيد سويلم|ميه محمد |يمنى  |ن طنط|سن|طبــــ 

447879 حمد|لحميد رجبــــ محمد |سلىم عبــــد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

264546 حمد محمود حبــــيبــــ|يه محمد | لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

335|98 بــــ|لوه|يق محمد عبــــد|يتـــ محمد ف| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

25|225 لشيىم|لسميع |م عبــــد|لرحمن هش|عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

||5o35 ي|ه
روق متـــول|مح ف|س| ئى هره|لق|بــــ |د|

3||238 لدين|لد خليل سعد |هدى خ ى شمس| لسن عي 

452967 نور محمد|دتـــ |ر حم|عم لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

786799 مد|بــــو ح|هلل |لكريم عبــــد |جر عبــــد |ه لمنصوره|حقوق 

Thursday, September 6, 2018 Page 16290 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5o52| ى|يه|م |بــــر|  حني 
بــــ وصفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

693454 م|لسيد محمد عىل بــــره|رون |ه تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

26766 مد|م ح|م|مد |رحمه ح ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2|4655 مه حلىم عىل|س|محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49o888 ى|لسيد عىل |ء |عىلي لزهرى حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68o88o تـــم محمد مصطفى عيس|م ح|سل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|6596 سندس محمد حسن محمد خليفه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

628o97 شم|لفتـــوح ه|بــــو|ر صبــــىح |من زيق|لزق|علوم 

778932 ه | لدين|لحميد بــــدر |هيم عبــــد |بــــر|مي  زيق|لزق|صيدله 

47|72 وي|ح مك|فتـــ صل|حمد ر| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

493462 ف فتـــح |محمد  وى|لفيش|هلل |رسر تـــربــــيتـــ دمنهور

|724|7 حمدى تـــوفيق عىل|هبــــه  ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

5|4o6 ي|سل| |ند|ر
م محمد قرئى صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

28o822 ن محمد فوزى|لدين محمد عثــــم|ح |صل |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

239865 ى ه|ن ش|زن مرو|م شم|كر حسي  ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

69o567 ن|لجليل محمد زيد|لدين عبــــد |جر شمس |ه لمنصوره|هندستـــ 

78695| حمد عىل عىل محمد|لد |خ معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

76o99o هلل||د سمي  عط|عم| دون|م لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

|3o596 هيم|بــــر|محمد عطيه | هند|ش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

42734| لصغي |بــــر |ء عزمي ص|سم| سكندريه|ل|بــــ |د|

752|64 ن حبــــيبــــ|زن محمد منصور رمض|م هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

69767 لمنعم|ن عبــــد |ريج عىل رمض| لفيوم|حقوق 

757359 لرشيد حلبــــى|م سعيد عبــــد |سل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

26o5|5 هيم|بــــر|عيل حسن |سم|مله |ك شمون|نوعيتـــ فنيه 

64653 رهف سيد حسن محمد ره بــــنى سويف|تـــج

898657 ل |لع|بــــودهبــــ عبــــد|تـــ |محمود شح ي صىح سوه
ج|معهد فنى

757323 ح سليم|لفتـــ|لسيد عبــــد |هيم محمود |بــــر| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

7o9998 لسعيد حسن|لبــــيىل |لبــــدوى |ء |عىلي لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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7o965| لح|ء محمد محمد ص|نجل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|2659| بــــسنتـــ محمود حسن عىل ى شمس هندستـــ عي 

25|959 لحكيم عىل جعفر|يمن عبــــد|محمد  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

254386 لتـــ|هيم محمد أبــــوغز|يمن إبــــر|ء |ل| شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

5|2o|o هيم عىلي هنيدي|بــــر|ن |هيم رمض|بــــر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

6o|6oo ه مسعد عبــــد| لصعيدي|د |لجو|مي  |نوعيتـــ موسيقيه طنط

626982 حمد|هيم |بــــر| |ن رض|نوره زيق|لزق|بــــ |د|

683784 رس عزم رمزى نجيبــــ|ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4975o9 ن|م فتـــىح سليم|منه عص ره دمنهور|تـــج

478748 هيم|بــــر|يمن محمد خليل |رؤى  سكندريه|ل|بــــ |د|

363598 ء بــــدوى محمد محمد|رس| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

33o375 لسيد محمدى|رحمتـــ محمدي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|2|226 حمد سيد بــــدوى محمد| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2637| لدين|حمد نور |محمود محمد  هره|لق|ره |تـــج

48o8|5 ن مصطفى خميس مؤمن|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

25|253 بــــر حبــــرك|لد ج|محمد خ لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

289794 م|سعد مصطفى درغ|محمد  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

264598 لمقصود|ئل محمد عبــــد|ندى و |نوعيتـــ بــــنه

8925o5  نصي  |
حمد |مل لطفى سيوط|تـــربــــيتـــ 

643|2| حمد محمد متـــول|هبــــه سعيد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

684472 تـــ|لزي|مل محمد عطوه حسن | لمنصوره|بــــ |د|

8o3887 حمد حسن|لنبــــي |ء عبــــد|دع ي|نوعيتـــ 
|لمنى

5|6298 زق|لر|لمجيد عىل عبــــد |لمنعم عبــــد |ن عبــــد |يم| بــــ دمنهور|د|

||5569 لسيد عوض|عمر محمد  هره|لق|ره |تـــج

7|6338 عيل|سم|م محمد |ء عص|سم| ط|بــــ دمي|د|

6|792o لجخ|لسعيد محمود |ء |شيم لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

247o46 هلل|دى عبــــد|له|دى مجدى عبــــد|له|عبــــد لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

2786o5 ح|لفتـــ|ئى جمعه عبــــد|نشوى ه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4|6948 لبــــ شفيق|بــــوط|ء رجبــــ محمد |رس| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

4o4734 ر|لعط|مصطفى مجدى خليل محمد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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|3oo62 لح|لرحمن ص|دل عبــــد |هدى ع ى شمس|د| بــــ عي 

9299| لجليل|هر عبــــد |لط|ح |م صل|هي ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

|34954 لدين محمد خرصى|ء |عوئى بــــه ى شمس هندستـــ عي 

496235 تـــ عمر | بــــو شلبــــي|حمد |مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o2222 لدين يوسف|ح |هيم صل|بــــر|ندى  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|28635 ى هيم|بــــر|تـــيتـــو جرجس | مي  ى شمس|تـــج ره عي 

4344oo لسيد محمد عيس|نشين حمدى  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4284o6 لسيد هيبــــه|عيل |سم|مريم سمي   |ره طنط|تـــج

|62o5| ى ي| ى |رس |مي  لسيد|مي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

7o568o ء مصطفى مصطفى محمد|د عل|زي ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8oo63 بــــوضيف|نور عىل |ح |سم |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

4ooo|5 م|لسيد محمود سل|ر محمد |مي سكندريه|ل|ره |تـــج

26o83o لحميد مهدى|ده عبــــد|ر حم|من عه مشتـــهر|زر

46o8o8 وى|لص|هلل |عمرو محمد خلف  |علوم طنط

76472| ر|لنج|حمد |حمد |هيم |بــــر| |مه ره بــــور سعيد|تـــج

526o28 ل|م أحمد مصطفى جم|لتـــه|لرحمن فتـــىح |عبــــد 
لدين |

|ره طنط|تـــج

62|99| وش|لمغ|كرم محمد |عمر  زى رسر ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

438558 ن عىل|حمد محمد محمد عثــــم| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

827o24 حمد محمود|ل |حمد جم| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

34726| لرحمن محمود عمر محمد محسن|عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

6o3525 لسيد محمد خليل|ن محمد |جيه |ره طنط|تـــج

628785 ى|محمود  لسيد محمد متـــول حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

||6|97 يف  هيم|بــــر|حمد |محمد رسر ن|فنون جميله فنون حلو

4o2257 هلل|لسيد عبــــد |م سمي  محمد |سه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

43o487 لعزيز وهبــــه|لعزيز محمد عبــــد |أمنيه عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

623449 م حسن سويلم سويلم|ندي عص ط|معتـــ دمي|علوم ج

439868 يل|وى ن|لششتـــ|هيم |بــــر|رق |ء ط|رس| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

255692 لعظيم شلبــــى|حمد عبــــد|محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7|5873 لحليم|لحليم محمد عبــــد |حمد عبــــد | س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
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67787| صف|مه عوض ن|محمد حمدى سل تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

|32567 رد يوسف|دو|ميل | |مونيك ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

2|8o4o حمد محمد منصور|رق |ر ط|مي كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

533694 ي 
حمد عىلي بــــدوي|هيم |بــــر|منى ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

|29233 حمد|م فتـــىحي |محمد عص ى شمس|د| بــــ عي 

7|o66| لسيد جبــــريل|نىح  محمد محمود | ط|بــــ دمي|د|

678797 |لبــــن|ز محمد |لبــــ|ندى محمود  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|259o8 لمنعم محمد بــــدر|م محمد عبــــد |سلىم حس ن|ضتـــ حلو|علوم ري

6298|2 م هريدى|رص خميس عل|حمد ن| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33o3|4 ن|ن غريبــــ شعبــــ|فتـــ شعبــــ|ن ر|نوره |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

49o995 دى|بــــ حم|لوه|هلل سعيد عبــــد|منه  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6o|427 بــــو ريه|لسيد محمود سعد |ء |لزهر|طمه |ف |صيدله طنط

6o322o لموج |مريم محمد محمد  لمنصوره|صيدله 

5|9393 شد|حمد ر|حمد محمد |ميه |س |ره طنط|تـــج

||7864 لقوى|مل عبــــد |لدين مجدى ك|بــــ |شه ى شمس|تـــج ره عي 

48o336 لغنى جبــــريل|لسيد عبــــد|لغنى |لسيد عبــــد| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

46o954 لديىه|محمود بــــسيوئى بــــسيوئى | مه |حقوق طنط

7o2492 د|لضي|هيم |بــــر|د طلعتـــ محمود |جه| رن زيق|لزق|بــــ |د|

24o63 ىط|لع|ن عبــــد |حمد رمض|رحمه  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

924878 مصطفى نبــــيل محمد حمدون  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

3573|3 ي عبــــد|لش|محمد عبــــد
ى
لبــــديع يوسف|ق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3644|6 ى عبــــد|م جم|سل| در|لق|ل حسني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5||236 م|لش|در محمد  |لق|عمرو محمد عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

49849o رى|للطيف س|لعزيز عبــــد|ل عبــــد|هلل كم|منتـــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

494997 يف محمد   |لبــــ|لسيد عبــــد |رسر
ى
ئى|لصوف|ق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

45732 لفيوم|هيم محمد محمد |بــــر|ن |نوره هره|لق|ره |تـــج

36725|  ذىك حسبــــ
ى
محمد فريد شوق لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

267|34 در|لق|ح عبــــد|لفتـــ|م عبــــد|هدير هش ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

278966 هلل|لعزيز فتـــح |ء محمد عبــــد|شيم |تـــربــــيتـــ بــــنه
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759953 لسيد|زن |خلود غريبــــ م زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

327|o لسيد|حمد |محمد عىل  هره|لق|ره |تـــج

22o4o4 عور|لد|سعد |يوسف محمد بــــهجتـــ زىك  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

648o43 هيم بــــسيوئى|بــــر|رزق بــــسيوئى بــــسيوئى  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

547|8 بــــر سيد|رق ج|ط| ر|ي ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

449o6| ره|لدين رحيم أبــــو عم|أدهم محمد سعد  |حقوق طنط

359656 ن كر|هلل ش|لمحسن فتـــح |عبــــد| مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2|4|4o بــــر فهىم|ل ج|م جم|هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

489483 ى مصطفى  عيل محمد|سم|حمد |حني  سكندريه|ل|بــــ |د|

32|o|| حمد عىلي محمود حسن| ى شمس هندستـــ عي 

777872 ي
ي محمد|وليد حسن عبــــد | دئى

لغنى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|729|| هلل|عيل عبــــد |سم|عبــــي  محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

22|83o رص محمد طلبــــه محمد|ن ن|يم| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

498586 م|لغن|لقوى |ر يىح عبــــد|من تـــربــــيتـــ دمنهور

876567 لدين محمود  |لدين محمود بــــىه |بــــىه  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

69o2|o حمد|لسيد عوض |حمد | لمنصوره|ره |تـــج

4283o5 ى|ح  |لفتـــ|ش عبــــد|مي حو لسيد حسي  لشيخ|عه كفر |زر

|5694o حمد|حمد عمر |كريم  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

45622| ضل|لسطوج ف|دتـــ رجبــــ محمد |غ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

482428 لعزيز|حمد عبــــد|م |ل هم|ن جم|مرو ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

256698 زى|رثــــ غ|لو|ل مصطفى عبــــد|مي  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

6o7o68 بــــ|لوه|لحميد عبــــد |ن نبــــيل عبــــد |نوره لمنصوره|ره |تـــج

34854| لدين|لجليل خليل نور |د محمد عبــــد|جه ى شمس صيدله عي 

353935 فتـــ عوض درويش|محمد ر |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

522239 ر|بــــون|ح سعد |لفتـــ|لمنعم عبــــد |ء عبــــد |فد تـــربــــيتـــ دمنهور

54||38 ف |محمود شعبــــ لسيد|ن حسن مشر ي|بــــ |د|
|لمنى

42o4o ى محمد|ء |شيم حمد حسي  هره|لق|بــــ |د|

2873|5 وى|لكفر|تـــفى كرم عىل  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل
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8553o7 ك|لمل|د وديع عبــــد|م عم|بــــر| سيوط|حقوق 

46787 سعيد محمد مهدي| دين ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

524533 س نخله|لي|د |رش| نوبــــ زكري|بــــ| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

695363 لح|لمرىس حسن ص|مريم حسنى  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

488362 ه|لل|عىل محمود صبــــره مرىس عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

6oo456 متـــ|ندى بــــسيوئى محمد سل |بــــ طنط|د|

4|436o لدين|ن علم |حمد شعبــــ|طمه |ف |تـــربــــيتـــ طنط

42o6oo هلل بــــدر|هيم عطيه عبــــد|بــــر|حمد | لمنصوره|حقوق 

335o86 ن|مريم محمد فتـــىح حس ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7||726 لي|لجبــــ|بــــدين |لع|يىح محمد زين |لجر|د |زي لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

3425o5 حمد|روق عىل |محمد عىلي ف |بــــ بــــنه|د|

44o||8 للتـــ|ح رزق عبــــد|لفتـــ|ر عبــــد|من |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

757o9o ف فتـــىح حسن|ئى |م| رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

5o|4|o زق محمد|لر|ن محمد عبــــد|مرو سكندريه|ل|عه |زر

692274  عبــــيتـــ|مد |هلل ح|طمه عبــــد |ف
ى
لدسوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

879|29 هلل  |د |يز ج|فوزى ف| فيول سيوط|نوعيتـــ 

6o55|5 لسبــــىك|هيم محمود |بــــر|كرم |هلل |منه  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

88||2o لمطلبــــ محمد |حمد سيد عبــــد| سيوط|ره |تـــج

47359 ر|لغف|محمد جميل عمر عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o|o67 حمد  |ن محمود |رمض| رش ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

67893| ه  لسيد|لسيد عوض محمد |ني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

68|o27 لرحمن|محمد محمود صبــــح محمد عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

484638 دق عىل موىس|لص|لرحمن عىل عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

6oo63| ر|لنج|لدين |ن زىك |حمد رمض| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

9|87|o در |لق|حمد عبــــد|در محمد |لق|عبــــد سيوط|حقوق 

485865 ن|ن رمض|رص شعبــــ|ن ن|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|o36| بــــو جمعه|ن |لسيد سليم|ر |مي لمنصوره|بــــ |د|

7o|856 ى لبــــيبــــ محمد سل|مصطفى  مه|مي  لمنصوره|صيدله 

5|9|62 ء أحمد حسن أحمد مدين|سم| طبــــ بــــيطرى دمنهور

Thursday, September 6, 2018 Page 16296 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

699|8 حمد|عمر محمود عمر  لفيوم|ر |ثــــ|

368322 حمد|ل محمد |مريم جم كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

6|6723 ن فح|محمد مصطفى ط| مي  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

32396 ي|جد موريس نجيبــــ د|م
ل|ئى  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|

كتـــوبــــر

44o|45 للطيف عيس محمد|ل عبــــد |ندى جم لشيخ|بــــ كفر |د|

6ooo42 لمدبــــول|ن |ل سليم|حمد كم|ل |كم لفيوم|هندستـــ 

335o22 لحق|مد عبــــد|لحق ح|ء عبــــد|حسن هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

65763 مح محمود لطيف|لرحمن س|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

3o||9 غبــــ عزيز|رفعتـــ ر| رين|م ن|حقوق حلو

7o6|57 ي|مح محمد محمد |محمد س لخبــــي  ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

266|56 ن منصور فضيله|منصور شيبــــ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5||334 بــــ|عيل خط|سم|لسيد |محسن رزق  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

4o352 محمد عبــــده محمود| مه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|52657 ع عىل|دل فز|ن ع|نوره كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o4876 د|لعق|م محمد |زينه حس |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

677387 ى س م حسن حسن رزق|حسي  لمنصوره|هندستـــ 

864o88 لرحمن|يد عبــــد|حمد ع|تـــم |ح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

75|9o7 ى|سيف  ى حسي  لدين محمد حسني  ى شمس حقوق عي 

||678| وس|طف مكسيموس تـــ|ع| ري|م ورصى ى شمس| لسن عي 

844398 لقوي محمود|ر فتـــىحي عبــــد|نه| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

755686 لسعود|بــــو |ل عىل محمد |هلل كم|عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

877o43 ن  |ن خلف سليم|زينبــــ سليم سيوط|طبــــ بــــيطرى 

69752o هلل|لغريبــــ عبــــد |حمد محمد |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

78|87o لجوهرى|لسيد |رص |ء ن|ل| زيق|لزق|ره |تـــج

7|5957 حمد|ندى محمد بــــكرى محمد  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

229999 لدين مصطفى حلىمي مصطفى|ح |حمد صل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

56o99 ي عوض 
حمد|هلل |محمود حسنى ي |

لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|85o لسيد|لونيس |لكريم عبــــد |دهم عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 
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|24994 ى هلل|ريز عبــــد |مجد بــــ| |مي   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

33335o ى|حمد خ| لد سيد حسي  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

2624o6 يد|لعزيز ف|ح عبــــد|حمد صل| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

22|7|3 لمحسن|دل عبــــد|لعظيم ع|دل عبــــد|ع ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

2|5669 قتـــ عص| ضى|لدين زىك م|م |رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

77|365 ل محمد خليل|كم| سهيله رض ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

523753 لحليم|مل عبــــد |دل ك|مل ع|ك سكندريه|ل|ره |تـــج

7o687o ن|لمنعم رسح|م محمود عبــــد |سل| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

73374 ى عبــــد|هش ى|م حسي  لرحمن حسي  لفيوم|علوم 

229o5| حمد|لكريم |د |ء رأفتـــ ج|دع ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

64926o ن نرص|حمد رجبــــ سليم|رجبــــ   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

844o|4 ى|ل|ح محمد |حسن صل مي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

254285 لصيفى|م |طف س|طمه ع|ف ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

2465|9 ى|لق |لخ|لدين عبــــد|ل |حمد كم| بــــو حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

83699o لىحي محمد|حمد عبــــد| |دين دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

353|79 حمد|حمد حسن |رس |ف لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

3458o3 ى|ر ش|لغف|ن وهيبــــي عبــــد|محمود شعبــــ هي  سيوط|عه |زر

|4o644 هيم بــــيوم|بــــر|دل بــــيوم |حمد ع| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

6|o594 رتـــ|هبــــتـــ مصطفى عىل نو ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7|o458 لغريبــــ محمد عىل|ن |ء رمض|سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

||674| ف عبــــد |محمد  لسيد|هلل |رسر  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

43|656 ر|لحميد محمد نو|لد عبــــد |ن خ|مرو |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

322o62 ح يسن عمرو|منى محمد صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

83228o ن|لرؤوف رسل|لحفيظ عبــــد|هند عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|6|734 لعظيم شديد|لسميع عبــــد |يوسف محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7|254 زق عىل|لر|مصطفى محمد عبــــد  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 
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766443 هيم حسن|ل إبــــر|محمد معوض كم معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

54|625 هيم|رك إبــــر|ء مبــــ|د عل|زي بــــ دمنهور|د|

233528 شد|ود ن|ردين وفدى د|ن هره|لق|بــــ |د|

24|59 لصعيدي|مر |لصمد ع|مر عبــــد |ر ع|من هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

878o9 ح|لفتـــ|لعزيز عبــــد |مي مصطفى عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7o4559 يد |بــــو |حمد محمد حسنى | ى لسيد|لي  زيق|لزق|عه |زر

77|2o2 هيم|بــــر|لم |يد محمد س|سلوى ز زيق|لزق|بــــ |د|

426929 |لبــــن|ح عىل |لفتـــ|م عبــــد |ء س|سم| سكندريه|ل|عه |زر

44o52 ى|حمد |لمنعم |مصطفى مجدي عبــــد  لبــــدرشي  هره|لق|حقوق 

2|4849 ر|لعط|لد فوزى |د خ|زي سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

4o4975 د|لحد|عىل مسعود نرص محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|3|29 ن|هلل سليم|رص محمد عبــــد |محمد ن لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9|289| لحميد محمود |ن محفوظ عبــــد|مرو سيوط|ره |تـــج

4o4248 ي عىل و
لي|محمد عىلي مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9692| حمد سيد محمود خليل| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

834453 حمد موىسي|تـــ |محمد عرف |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5|||33 ى|محمود بــــسيوئى محمود محمد ش هي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

629397 لجمل|لم عطيه |ل س|خلود جم زيق|لزق|ره |تـــج

79593 ل محمد|جر محمد جل|ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3238|3 لغيط|بــــو|لسيد محمد |محمد عىل  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

9|9|88 حمد ممدوح قلقل سعيد | ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|58435 لرحمن|كريمه عيد سيد عيد عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9oo26o بــــتـــ عمر  |لدين ثــــ|ل |م كم|سل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

82o875 ي 
ى |مصطفى حمد مسعد|مي  ي|تـــمريض 

| لمنى

5o9392 لحلوج |هيم قطبــــ |بــــر|مصطفى محمود  بــــ دمنهور|د|

439||o حمد عمرو|رق |بــــسنتـــ ط |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

252448 لسيد|لسيد فتـــىح |تـــفى  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

545795 لشيىم|حمد |ن |لرحمن محمد سليم|عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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546||3 ح محمد  زقله|دل صل|ن ع|رو تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

633|72 لسيد محمد موىس|س محمد |ين| زيق|لزق|بــــ |د|

|24395 لد حسن محمد|خ| نور ن|فنون جميله فنون حلو

766735 بــــ|لعزيز حج|ن عبــــد |جميع|محمد حسن  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

8|58|| ره عطيه وديع عزيز|س ره بــــنى سويف|تـــج

79|2|2 م|لش|حمد مصطفى |حمد |فهد سيد  ى شمس حقوق عي 

|5|279 ح عبــــده|لفتـــ|ء منصور عبــــد |شيم ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

77o|43 لرحمن|م محمد محمد عبــــد|محمد عص سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

889|72 ح |لفتـــ|عبــــد| ره حنفى زكري|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o8|99 ل محمود محمد|سهيله محمد كم ي|عه |زر
|لمنى

277oo9 ء يحن  رمسيس دره|ول س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

7524|| لد محروس محمد|لرحمن خ|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

9||3o7 ل  |لع|هلل محمد عبــــد|نعمه عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

68733 ن محمد|ل شعبــــ|هبــــتـــ جم لفيوم|بــــ |د|

299984 لدهبــــ|بــــو|مل |د ك|حمد فؤ|م |سل| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

853459 در|لق|خىلي عبــــد|جر يىحي د|ه ي|صيدلتـــ 
|لمنى

44oo58 د|سلىم محمد عىل حم لشيخ|طبــــ كفر 

855266 لعظيم|لعزيز عبــــد|محمد صبــــري عبــــد ي|لسن |
|لمنى

325232 لس عي هيم|بــــر|د خليل |كي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|6967| مه وهيبــــ شفيق|س| |مونيك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8oo82 هيم|بــــر|ئى يىح عىل |م| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

622298 |لعط|بــــو |هد سمي  محمد عبــــده |مسعد ع ط|حقوق دمي

363559 فع|لم ش|صبــــىح س| ن|ر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

675937 بــــينى|رق عىل محمد |ء ط|عىلي لشر لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4|5724 لقصي |محمود مسعد محمد محمد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

9|9o86 هيم عىل |بــــر|لح |ده ص|غ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

2|4|56 ى سعد |محمد  ى|مي  مي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

369|8| ى  لسعود|بــــو|يوسف مجدى درويش حسني   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

6o9|92 حمد حلىم سبــــع|زن محمود |م عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم
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9o94|| ي
ل |لع|ممدوح متـــول عبــــد| دئى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

5282|5 مر|هيم محمد ع|بــــر|حمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

6|9|92 د|يمنى فريد أحمد طه مر ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

8|894| مريم منتـــرص بــــولس مسعود ي|نوعيتـــ 
|لمنى

338266 زى|لرحمن حج|م عبــــد|لسل|م عبــــد|له|عمر  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o7973 هلل محمد عىل|عبــــد| ء رض|ول |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4358|7 لدين|هيم يوسف شمس |بــــر|ء |سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

7635o2 |لنج|بــــو |لد محمد مصطفى |ن خ|نوره تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

76985| وي|لششتـــ|ندى حلىمي محمد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

754o4| حمد خليل|دى |ء ن|رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

774326 ن حسن درويش|لسيد سكر|رس |ر ي|عم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o9759 ل عيس|حمد محمد جل| تـــربــــيتـــ دمنهور

425962  محمد سيف
ى
وق محمد شوق رسر سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

256|44 بــــ|ح خط|لفتـــ|ح سمي  عبــــد|لفتـــ|عبــــد ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

5|9385 هيم|بــــر|لدين |بــــ عز|لوه|ل عبــــد|ره جل|س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

329897 هيم|بــــر|سلىم سعيد محمد  |ره بــــنه|تـــج

499426 د|ن مر|طمتـــ مني  رمض|ف ره دمنهور|تـــج

43223| تـــ|لسعيد |لد |ء خ|دع بــــوطي  |صيدله طنط

772524 فظ عطيه|ن وحيد عطوه ح|يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

8652o4 ى عبــــد ي حسي 
بــــينى ي رسر

لعظيم|مصطفى ي للفن|
|دق قن|لفنى

|2o383 يف د|م ود مرتـــضى|زن رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

543493 دل سعد سعيد|مل محمد ع| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

896476 لمنعم  |منيه غريبــــ يوسف عبــــد| ج|تـــربــــيتـــ سوه

|2o75o عي|لرف|لعزبــــ |طف مصيلىحي |ر ع|مي ن|هندستـــ حلو

78374o لجليل خليفه|م عبــــد |م|لسيد |حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

35|259 ي محمد
ى
محمد صبــــري دسوق ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

263||o ه عبــــد| هلل محمد يوسف|مي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|22468 م|م محمد عل|لسل|هدى عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

253963 لجندى|هيم |بــــر|لعظيم |حمد صبــــىح عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4o2766  جمعه عبــــد|لص|ليىل 
ى
|لبــــ|ق

ى
ق عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف
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635492 حمد|مريم كريم سعد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

7799o5 لفرتـــ|لسيد |م |هدى حس ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

5o6632 يبــــ محمد|رص رشدى تـــ|ر ن|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|5544 بــــ|لبــــو|حمد محمود محمد | ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

4|452| ه أبــــو ريدتـــ|بــــر بــــ|عمرو ج لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

896878 حمد محمد |د صبــــرى |جه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6o2945 بــــو يونس|لق |لخ|محمد عىل عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

5o45o7 لق محمد معروف|لخ|حمد عبــــد |حبــــيبــــتـــ  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

7o3899 دوش|ل|رص تـــوفيق عبــــده |لن|ء عبــــد |ل| ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

|6|283 ح|لفتـــ|لكريم عبــــد |ء محمد عبــــد |لىمي ى شمس|د| بــــ عي 

|22332 يه لبــــربــــرى|د |مجد محمد عم|ن |رسر هره|لق|حقوق 

232752 دى|له|ده بــــدوى عبــــد|ء حم|لشيم| ى شمس|زر عه عي 

53o6o6 لرحمن محمد|ء عبــــد |عل| عل تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

4o7596 |مي
ى  محمود حسي 

ر محمود حنفى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

888797 قتـــ | ى سليم|رسر ن |حمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

685252 لمتـــول عطيه عىل|ء محمد |سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4335|5 هيم|بــــر|دق |لص|محمد محمد عبــــد  ي صىح طنط
|معهد فنى

247|oo ي شوم
ى
ن|عمر محمد نبــــوى دسوق ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

|7o285 لحفيظ|لقوى عبــــد |دى مصطفى عبــــد |ش دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

763255 لعربــــى|حمد |ح |لفتـــ|لد عبــــد |خ| عل صيدلتـــ بــــورسعيد

||6o|9 ف عبــــد |لغفور |عبــــد  هر|لظ|لغفور عبــــد |رسر ى شمس هندستـــ عي 

9oo4o5 س |بــــر عبــــ|يمن ص|م |سل| ج|هندستـــ سوه

3oo584 ى فهيم|ح |مؤمنه صل مي  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

322296 ره|بــــر فتـــىح بــــش|ئيل ج|مهر ى شمس|تـــج ره عي 

69o79 لحميد|لحميد محمد عبــــد |ء عبــــد |سم| لفيوم|صيدلتـــ 

|75225 س|لحميد عبــــ|بــــ عبــــد |عىل شه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

366552 حمد|عمرو مجدى خلف  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

676||6 وى|لهند|حمد |لسيد |حمد |مريم  لمنصورتـــ |تـــمريض 
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8o399o لد خليفه سيد|محمد خ ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

86o479 لوكيل هديه|ن محمود عبــــد|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

9o7732 للطيف |لرحيم عبــــد|معتـــز محمود عبــــد زيق|لزق|حقوق 

8385o5 ره|يمن مكرم بــــش|ندي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4|3949 لعزيز هنديه|م عىل نرص عبــــد |هي ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

83394o ي
ي|لر|عيل عبــــد|سم|حربــــي | دئى

ضى دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

5|4o|o لرحمن|هيم  محمدعبــــد |لد إبــــر|ء خ|ل| سكندريه|ل|بــــ |د|

3|897| ي سيد محمود
ندى عفيفى ى شمس صيدله عي 

2556|5 بــــو سعده|حمد |يمن |حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

4o4253 د|محمود محمد محمود محمد عىل ج سكندريه|ل|ره |تـــج

4|4|95 حمد زعي |لمحمدي |حمد |ن |إيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|7988 |رص محمد عر|ن ن|نوره
ى
ق ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

2|744o ي|ه
لمجيد|م عزتـــ عبــــد|بــــس| ئى هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

45o559 لخولي|هيم |بــــر|عيل محمد |سم| |حقوق طنط

348435 ف محمد عبــــد| |ر|ي ح|لفتـــ|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8||842 ي |رضوي ه
لعظيم|حمد عبــــد|ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

85629 د|د ج|لجو|حمد عبــــد|محمد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

646276 حمد موىس|محمد محمود | رن حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

548o| لمولي|لصمد عبــــد |ن محمد عبــــد |يم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7567|5 هيم عىلي|بــــر|حمد محمد | عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

46|42| لمرىسي أبــــو عيد|ء أحمد فتـــىح |رس| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7622o9 حمد عبــــد|ل محمد فريد خليل |لرحمن كم|عبــــد 
ح|لفتـــ |

ره بــــور سعيد|تـــج

365526 حمد|ل سيد |حمد كم| ي للفن|
|دق قن|لفنى

52854o م|ضل سل|مصطفى حمدى محمد ف بــــ دمنهور|د|

773269 ن لمسيح جرجس منقريوس|عبــــد | مي  زيق|لزق|بــــ |د|

683996 ى ك نخله رزق|مل| مي  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

47763| ه|م عصمتـــ بــــ|فريدتـــ هش سكندريه|ل|بــــ |د|

258535 حمد محمود محمد|محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|6o6|| هيم منس|بــــر|در |لق|هيم عبــــد |بــــر|حمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o39|o لسيد سعد|لبــــنى محمد صديق  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري
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9|8|44 ل محمود عيد |محمود كم سيوط|حقوق 

698623 لدين مصطفى مصطفى عىل عمر|م |حس ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

23o238 حمد جمعه محمد|لرحمن |عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

292633 م|لسل|لونيس عبــــد|م مسعد عبــــد|حس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|362o م عبــــده عبــــده|رص عص|ن |ضتـــ بــــنه|علوم ري

3525|| ى مختـــ  حسي 
ى|مصطفى ر حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

824879 سم|رص ق|لن|ل عبــــد|محمد جم ن|سو|علوم 

4|5o2| لحميد كريم|لسيد مصطفى عبــــد | ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

893o27 هلل  |ن فكرى عبــــد|مدحتـــ رمض ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

247552 |ده محمد |محمد حم
ى
لدسوق تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

79|88| هدى فرج محمد مصطفى جمعه زيق|لزق|بــــ |د|

498477 هيم بــــدر|بــــر|كر |صبــــىح محمد ز| مىلي|ك تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

9o8o5| د |حمد ج|زم |يه ح| ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

35999| بــــى|ئل محمد محمد عر|و| رن |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4o2o96 فظ|لح|مصطفى محمد خميس قطبــــ عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|69688 |لسيد زكري| |يه زكري| رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

28|525 شد|مل ن|طف ك|ع| رين|م تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4879o9 ز|لرحمن حسن جمعه تـــمر|عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

63o45o عيل خليل|سم|عيل |سم|محمود  زيق|لزق|هندستـــ 

5|95o8 ى صبــــىح محمد  لرخ|حمد |نرمي  |بــــ طنط|د|

5|2|32 د|لحد|لمنعم محمد |عمر محمد عبــــد ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5|5859 وي|لص|ىطي |لع|ىطي حسن عبــــد |لع|ء عبــــد |دع عه دمنهور|زر

|3296| حمد شفيق محمد|حمد |يه | ى شمس|د| بــــ عي 

23o|46 ع|رف| لوف|بــــو|تـــم محمد |ح هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

25758 ى محمود عىل عبــــد|ي للطيف|سمي  ن|بــــ حلو|د|

7|5o5| وى|لكرد|دى |له|حمد عبــــد |ره محمد |س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|5264 جور|حمد م|لسيد |هيم |بــــر|ء |دع لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

243246 لقوى محمد|ندى جميل عبــــد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

3|7586 ن|ح محمد عثــــم|لفتـــ|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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632772 بــــو مسلم عطيه مصيلىح|حمد |مريم  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

68878 للطيف|لحكم عبــــد|رص عبــــد|لن|محمد عبــــد لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

422745 ر|ح نو|صف مفتـــ|محمد ن سكندريه|ل|عه |زر

854784 هيم|بــــر|حمد |حمد ربــــيع | ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

72795 هلل|نعمه معروف محمد موىس عبــــد لفيوم|لعلوم |ر |د

698ooo لحميد عيس|در عبــــد |لق|لسعيد عبــــد |ء |دع لمنصوره|بــــ |د|

25o755 مر|زق بــــسيوئى ع|لر|دهم عمر عبــــد| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

22232o حمد شندي|تـــ |ء فرح|سم| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|29o36 هيم حسن|بــــر|هيم محمد |بــــر| ن|علوم حلو

686865 حمد فرج فرج|هيم |بــــر|ن |يم| |ره طنط|تـــج

2375o لرحمن محمد|هلل عبــــد |حمد عبــــد | ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|78996 حمد|مد |لحمد ح|بــــو |حمد |مصطفى  ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

6|3344 لمعز محمد موىس سعيد|محمد عبــــد ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

5o2959 حمد|ن |ده محمد زىكي شعبــــ|مي سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

36247 دق|رق فوزى ص|مر ط|ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

43oo68  يحن  محمود 
لجوهرى|تـــفى |ره طنط|تـــج

6|233o بــــى|لشه|هيم |بــــر|هيم أيمن |بــــر| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

49o|35 لؤلؤ أحمد عيس مسعد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6oo599 حمد|هيم سيد|بــــر|سط |لبــــ|محمد عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|72879 |نور ويص|ندرو نبــــيل | ن|بــــ حلو|د|

52425o هبــــتـــ خميس محمود محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

764569 يف مصطفى  هيم سليم|بــــر|مصطفى رسر تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

6|865o  عىل |خ
ى
ى|لد شوق لهمشر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

328464 لق منصور|لخ|حمد محمد عبــــد| |بــــ بــــنه|د|

829988 ى |ي ي ص|سمي 
ى
لح|سعد صدق دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

273752 حمد عيس|لكه حسن |م |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

82||86 ف عبــــد|جده |م ى|رسر لحميد حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

287278 هر محمود|لظ|ل عبــــد|ء جم|ول تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي
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374534 ى محمد |محمد  ى|مي  مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o4942 ى ئق|خلف عدلي ف| لي  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

3347o6 لدين محمد|محمد فتـــىح سعد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

34|349 وى|لسيد فيش|لسيد رزق | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

354|85 ي |نور  ل|لع|حمد عبــــد|حمد يحن  ى شمس|د| بــــ عي 

|73269 فهد محمد حسن محمد لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

3727|5 لصمد محمد|سط عبــــد|لبــــ|ء عبــــد|رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

328||4 در|لق|لرشيد عبــــد|ئى عبــــد|يس ه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3|8|59 ى فتـــىح محمود|س| متـــ حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23|7o9 لحليم عىل|دهم رأفتـــ عبــــد| هره|لق|حقوق 

765|32 لسيد بــــعيلتـــ|حمد |حمد محمد | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

357o24 ف جودتـــ |محمد  حمد|رسر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|3829 لد محمد سيد محمد حبــــيبــــ|خ ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

34||25 بــــوبــــكر|بــــوبــــكر فرغىل |يوسف فريد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

||59o6 ى موىس| سم موىس حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|9539 تـــه|تـــه يوسف شح|ء شح|ل| ي|بــــ |د|
|لمنى

863o43 حد|لو|م عىلي عبــــد|محمد عص قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

3|886 حمد عىل طه| |رن هره|لق|ره |تـــج

33o535 ف |هدير  لسيد|هيم |بــــر|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

25|o24 ط|لنط|ل |ن كم|هلل رمض|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8875|7 ى روم|م ئى فخرى فهيم |رلي  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

34592o هلل|حمد حرز |تـــ |لمقصود شح|ندي محمد عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

477o|2 بــــو مندور|ل |هيم مرىس هل|بــــر|سمر  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

679o37 لمرىس|حمد |حمد |م |حمد هش| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|o|99 ى ى محمد حسن حسي  محمد حسي  طبــــ بــــيطرى دمنهور

694487 لبــــرع|د |لبــــرع محمد ج|طمه |ف لمنصوره|ره |تـــج

|65||8 ن لحميد|ئل محمد يشي عبــــد |و| مي  هره|لق|ر |ثــــ|

459|o5 لرحيم|د عبــــد|لجو|بــــر عبــــد|ئشه ص|ع لمنصوره|حقوق 

442668 ن|ح شعبــــ|هند مجدي صل |حقوق طنط

79|24| ن|ء محمد رفعتـــ زهر|شيم هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د
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75455o ى حمدى محروس عبــــد |ي لعزيز|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

435295 لسيد|عىل | ء ربــــيع وف|شيم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

35|2o| لرحمن|كريم فرغىل نرص محمود عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|59639 ى |م|  محمود حسي 
بــــورسيع|ئى ى شمس|تـــج ره عي 

49||77 حمد|حمد محمد |رضوى سعيد  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

852862 رس حسن سيد حسن|ج ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

9o35o2 حمد عىل |ل |لد جم|خ ج|طبــــ سوه

7o6536 لمرىس|لؤه جمعه محمد محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5o7759 ه محمد عبــــد| وي|زق تـــم|لر|مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

9||629 م جمعه محمود محمد |حس ج|ره سوه|تـــج

489o6o ن|ن سعيد زىك محمد رضو|رو سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|44|6o ي|ر
|لبــــ|لعظيم محمد عبــــد |حمد عبــــد | |ئى

ى
ق هره|لق|ج طبــــيع |عل

8o9o75 بــــر|بــــر محمد ج|حمد ج| حقوق بــــنى سويف

2|6559 لحميد|ج  محمد ثــــروتـــ عبــــد|ن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

87o339 ي 
ى |منى هيم|بــــر|حمد حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

25838| لسيد محمد حبــــيبــــ|محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

786843 لمجيد|محمد مهدى عبــــد | لمجيد رض|عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

429442 |لسيد رخ|حمد فتـــوح |سيف  |طبــــ طنط

6992|2 حمد|بــــو سبــــع |دل |ء ع|ل| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

3497oo ى سليم|لقط| ن محمد|م حسي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

924o62 محمد عدل عىل محمد   ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

626o38 م|م|ل|ز |لبــــ|م |م|ل|حمد | زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

447|94 وي|لمنعم بــــدير حرصى|لدين عبــــد |ح |كريم صل ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

84|o4 ى |شيم عيل|سم|ء محمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6o2232 |هلل مهن|حمد عبــــد|جر محمود |ه |حقوق طنط

6o7333 وى|لزفتـــ|لرؤف |أيه مسعد عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

49474| يل|عيل ط|سم|هلل محسن |عبــــد بــــ دمنهور|د|

6936o4 لرحمن|مر عبــــد |لرحمن ع|حمد عبــــد |محمد  ط|بــــ دمي|د|

7865o2 لسيد غنيم|مريم محمد فهيم محمد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6o36|3 جورى|لبــــ|عيل |سم|م |ء س|عىلي لمنصوره|ره |تـــج
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|9o95 ى لح تـــوفيق|ئى ص|ه| يوستـــي  ره بــــنى سويف|تـــج

|5o|3 ى |ي يف|در محمود |لق|م عبــــد |م|سمي  لشر ى شمس| لسن عي 

7o5383 |لسيد |ح |لفتـــ|هلل عبــــد |ح عبــــد |لفتـــ|عبــــد 
لجوهرى

لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

33o583 لمول|هيم عبــــد|بــــر|لمتـــجىل |هر عبــــد|د م|جه |تـــربــــيتـــ بــــنه

62|942 لم|للطيف س|مريم عىل محمود عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

4|6255  لطفى |هيم |بــــر|ره |س
ى
ن|هيم سليم|بــــر|لدسوق سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|

إيجوثــــ

456548 لقهوج |ع محمد |لرف|حمد |محمد صبــــرى  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

|2839o مجد فوزى محمد|لرحمن |عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

43886o هد|تـــتـــ مج|لسيد فتـــىح شح|محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

7o294| ده|لحميد زي|لد محمود عبــــد |محمود خ زيق|لزق|بــــ |د|

238964 ن|حمد حس|م حسن |خديجه هش هره|لق|بــــ |د|

42889 حمد|طمه محمود محمد شلبــــى سيد |ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8246|| محمد محمود فوزي سيد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

495534 هلل|لح فرج سعد سعد|هلل ص|عبــــد تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

8|228 مل|يمن عطيه ك|يوسف  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

784o|3 هيم محمود يوسف|بــــر|حمد |ديه |ن زيق|لزق|نوعيتـــ 

8672o9 م|لليف ف|بــــو| |زكري| رين|م قرص|ل|فنون جميله فنون 

48374o ه محمود فرح| تـــ محمود|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o|327 ي|ل عن|لع|رس سليم عبــــد |محمد ي
ئى زيق|لزق|هندستـــ 

357o49 لسيد|لعليم |لعليم محمد عبــــد|عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

342555 د محمد محمد عبــــده|محمد عم دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

463226 ح|لرحمن عوض مفتـــ|بــــ يوسف عبــــد |يه| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

9|2765 ء عىل محمد مدئى |دع ي صىح سوه
ج|معهد فنى

86988 لمجيد|م عبــــد|لسل|مروه وفدى عبــــد لفيوم|ضتـــ |علوم ري

24o375 ف رجبــــ |طمه |ف حمد|رسر لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4o6687 حمد نرص|مل |ر مصطفى ك|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4||74| لمزين|حمد مصطفى |ء ربــــيع |ند لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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37|39 لسيد محمد|م عبــــدربــــه |سل| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

7822|o هيم|للطيف إبــــر|هبــــه شكرى عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

838o|| لدين محمد|ء |دهم محمد بــــه| ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

8228oo ى عمرو حمدي محمد حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

55494 ل محمود|لع|بــــ منتـــرص عبــــد |رح بــــ بــــنى سويف|د|

5|2235 لفيل|محمود مني  محمود  تـــمريض دمنهور

75799o هيم محمد|بــــر|ن محمد |لم|نرص س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

|3|367 ى ى|يز بــــش|تـــ ف|نش| مي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

5o5434 هيم|بــــر|هيم |بــــر|تـــتـــ |معتـــز محمد شح إلسكندريتـــ |تـــمريض 

8225o9 لسميع|روق عبــــد|بــــسمه ممدوح ف ي|نوعيتـــ 
|لمنى

8o99o7 ي جم
حمد حسن|ل |تـــوئى ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

4o4|99 حمد عىل مصطفى|عىل  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

675255 لمتـــول|لنبــــى |تـــ عبــــد |لشح|لرحمن |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

84449| حمد|ء ثــــروتـــ حلىمي |سم| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|5o|29 لمرصى|ئل سيد محمد عىل |يوسف و دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

86594| ى ى فرنسيس جندي| روجي  سفي  |نوعيتـــ فنيه قن

9o264o د محمد |لرحمن محمود حم|عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

494295 ى محمد |ي بــــ|عيل مرىس خط|سم|سي  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

7|8237 بــــ|حمد محمد حمدى محمد خط| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

759783 لسيد مرىس|مل محمد | بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

92447o ى |كريم محمد حمد ن حسي  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

844|5o هلل|ن بــــكري نرص|محمود رمض ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

9o4748 بــــر محمد |ن ص|ء عثــــم|رس| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

868749 حمد|بــــي |ح عر|لفتـــ|حمزه عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

237322 حمد محمد يوسف|ن |هلل رمض|منه  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o76o2 حمد طه|مه معوض عوض |س| لمنصورتـــ |تـــمريض 

6242oo ئى|لبــــستـــ|لسيد عوض |حمد |م |حس ط|هندستـــ دمي

675264 |لعزيز محمد |ء محمد عبــــد |كريم عل
د|سع|ل|بــــو

لشيخ|هندستـــ كفر 
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632656 |لبــــن|حمد منصور |ندى مصطفى  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

7|6535 ي|سمر فوزى محمود 
ى
حمد دسوق لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

624467 لح|رق عوض حسن ص|سلىم ط ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

83|o85 رس|لدين محمد ف|د |سهيىلي عم تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

834476 لحميد غريبــــ|ء محمود عبــــد|لشيم| قرص|ل|فنون جميله فنون 

9o2|87 ف محمد عبــــد|محمد  لعزيز |رسر ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

48526| يد محمد|بــــو |دين حسن فتـــىح |ن ى لي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

67939 ى محمد|هش م رجبــــ حسي  لفيوم|عه |زر

55537 هدى ربــــيع محمد سعيد بــــ بــــنى سويف|د|

528237 لنبــــى عينو|لمنعم محمد عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

45|637 لىح|لص|در |لق|ح عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

82897| ل جريس|مي كم|ل س|كم دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

7||894 ى |ي ف |سمي  خىل|لمن|لقطبــــ محمد |رسر لمنصوره|ره |تـــج

625752  عىل بــــيومي
ميسون محمد مصطفى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

242862 ن حسن|فهد نشأتـــ شعبــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7673| يف|عبــــد  يف محمد رسر لرحمن رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22952o هلل|حد عبــــد |لو|رق محمد عبــــد |يه ط| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

65292 ى|لعزيز |م محمد عبــــد |حس مي  لفيوم|عه |زر

475946 مه|هلل ممدوح سعيد محمد سل|منتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

855o29 يم حسن|لعز|بــــو|ر صبــــري |سم حقوق بــــنى سويف

496257 ى|ر عبــــد |لستـــ|ء عبــــد |آل لغنى حسني  سكندريه|ل|حقوق 

33|oo9 حمد|لرؤوف |ن محمد عبــــد|نوره ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

||5252 مر|لفى تـــ|جوليتـــ عوئى  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

776267 لق محمد شنبــــ|لخ|طف عبــــد |ء ع|رس| زيق|لزق|طبــــ 

354o|9  عىل عىلي|ل |منيتـــ جم|
ى مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6||37| تـــ|لمنعم محمد بــــرك|آيه عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

69843o حمد حسن|مصطفى محمد محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

634662 ى ى حسن حسي  معتـــز حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

4479o6 وع|عيل خليل مط|سم|بــــ عىلي عىلي |رح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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24o||5 ذل فتـــىح ربــــيع|لش|محمود  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|38728 ى |ي ى حسي  ى مصطفى|سمي  ى حسي  مي  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

774|85 رس محمود رفعتـــ|محمود ي وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

6939o5 ن فتـــوح|حمد رضو|حمد |لرحمن |عبــــد  |ره طنط|تـــج

|724|2 طمه يوسف فكرى يوسف|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

323573 ده|فظ قل|ل ح|سيسيل جم ى شمس|تـــج ره عي 

84o739 هر|لط|حمد |ل |حمد جم| سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

332o| ى|شيم ى سيد حسي  ء حسي  ن|علوم حلو

26o826 ف فرنسيس ميل|ن |ري|م د|رسر تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

244797 لمحسن سيد|لغنى عبــــد|لمحسن عبــــد|ن عبــــد|يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

32583 هر محمد مصطفى|محمد م هره|لق|بــــ |د|

33978o لم|م عىل س|رتـــ س|س |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|5o4o8 وى|ء رجبــــ عبــــده طنط|محمد عل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

48|445 هلل|ن محمد عبــــد |د محمد نعم|زي لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|4225o ىط|لع|هيم عبــــد |بــــر|مؤمن محمد  ى شمس حقوق عي 

64294 ى عبــــد |لوه|ء عبــــد |دع بــــ|لوه|بــــ حسي  لفيوم|عه |زر

8o5|o5 ي |ء ه|لشيم|
عيل محمد|سم|ئى ي|هندستـــ 

|لمنى

4o|959 لدين عىل مصطفى تـــوفيق|بــــ |شه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|2744 وى|لحمز|حبــــيبــــه وليد حموده طه  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

334549 |سم|حمد عزيز |
ى
عيل صدق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

76o268 محمد محسن محمد يوسف ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

265427 ى ي ى قطبــــ|حسي  رس حسي  ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

84o|7o شم محمد يسن|منيه ه| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

457665 تـــ أيمن كيل ف|أمي  ي رسر
ئى |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

88448| لمتـــجىل  |لربــــ عبــــد|د |ل ج|نجوى جم سيوط|بــــ |د|

345544 مد محمد|طمتـــ رفعتـــ ح|ف ى شمس حقوق عي 

7o4872 حمد|حمد |هر محن  |د م|ود زيق|لزق|بــــ |د|

|425o ف عمر|ريم  |ن رجبــــ رض|رسر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

44937o يد غربــــيتـــ|بــــو |لدين |ء |محمد عل ى لي  |ره طنط|تـــج
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7847| مد|بــــوح|ن |محمد رجبــــ شعبــــ تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

36o65o هيم بــــدر|بــــر|هلل |محمد عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|8|o6 عمر مجدى تـــوفيق شبــــل هره|لق|حقوق 

428|25 حون|بــــو ط|دين محمد محمود |ن |تـــربــــيتـــ طنط

|4582| لمعتـــز مصطفى فهىم|سيف  ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

3|o35 ي
لدين عىلي عىلي|ء |ندى ضى ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

892845 ء محمد محمد موىس |عل سيوط|ره |تـــج

|6558 حبــــيبــــتـــ محمد فتـــىح زىك هره|لق|ن |سن|طبــــ 

775997 ديوس|قل|ز |يرينى خلف فو| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

455447 هيم|بــــر|دم |محمد فضل محمد ي إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

486579 حد|لو|هيم عبــــد |بــــر|م محمد محمد |سل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2273|3 در|لق|د عبــــد|لجو|محمود سيد عبــــد ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

498836 تـــ محمد هند| وى|وى محمد هند|مي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

33345 هيم عىل|بــــر|سعيد | نور ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

267|63 عيل|سم|لفضيل محمد |لد عبــــد|خلود خ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7oooo8 لدين|لم نور |ح س|نعمه صل لمنصوره|بــــ |د|

26|76 فظ|للطيف ح|س عبــــد |سلىم عبــــ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8o8462 شور|عيل ع|سم|عيل عربــــي |سم| حقوق بــــنى سويف

8246|4 ى محمود حسن محمود حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|22368 فظ|حمد ح|حمد |رتـــ محمد |س ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

262666 لرحمن بــــيوم|حمد موىس عبــــد| |حقوق بــــنه

52o238 لشيشينى|لسيد |وجيه | ند تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

625|o3 وى|لطح|تـــم |لرحمن ح|تـــم عبــــد |هديل ح زيق|لزق|بــــ |د|

876876 عىل محمد مجىل  | رن سيوط|تـــربــــيتـــ 

85979| لرسول محمد|ل عبــــد|ر جم|من ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

6996|| هلل|بــــدر محمود مصطفى عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

92oo59 سط محمد  |لبــــ|حمد عبــــد|رؤى  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|38499 نبــــيل محمد عىل فرغىل| دين ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

237255 ي
وئى درس بــــطرس|لفى فهد تـــ| |في  ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

44247| هلل|حمد عبــــد|لغريبــــ |هيم |بــــر|هلل |عبــــد لشيخ|طبــــ كفر 
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|28548 لسيد|عمر مجدى محمد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

774465 حمد نرص محمد|محمود نرص  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

752785 ل محمد جمعتـــ محمد|حمد جم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

5o3o54 ن رزق يوسف|بــــ رمض|يه| |نور سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

79|625 ح عطيه محمود عىلي|محمد صل  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

3286o4 ى عص| ى محمد|م |مي  مي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

886353 هيم |بــــر|لصبــــور |لرحيم عبــــد|محمد عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

837|63 لمجيد حسن|مد عبــــد|محمد ح ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

39655 حمد|هلل محمد |محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

367475 حمد|ح |لفتـــ|متـــ عبــــد|نسيمتـــ سل ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4|6o9 دى وليم يوسف سعد|ف ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

2o985 ي محمد عبــــد|لدين عبــــد|د |عم
ي|لغنى

لغنى دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

359o87 دق حليم عبــــيد|لص|جون عبــــد ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

5|3|29 شتـــ|مل عك|محمود عىل محمد ك عه دمنهور|زر

|44|85 تـــ|لشح|هيم محمد |بــــر|مروه  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

44982| تـــه|لسيد حتـــ|هر |مهند م |هندستـــ طنط

7o9825 |هيم محمد وف|بــــر|ن محمد |يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

92|o73 مد محمد محمد |مصطفى ح ج|طبــــ سوه

476266 رى|لبــــ|دق عبــــد |لص|لسيد عبــــد |ر |من |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

7o365o شتـــ|هلل محمد عم|مل عوض |حمد ك|عمرو  لمنصوره|هندستـــ 

64o887 د محمد خليفه محمد|لرحمن فؤ|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33o923 حمد|يمن عربــــى عفيفى سيد |حمد | |تـــمريض بــــنه

425|93 حمد|ن |لد عثــــم|سلىم خ سكندريه|ل|بــــ |د|

|53569 لمجيد|د حلىمي عبــــد |ح عم|سم ى شمس|زر عه عي 

369439  بــــيومي محمد بــــيومي
ى محمود حسي  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|

ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

6o785| بــــدين مصطفى|لع|ء محمود زين |ل| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

763469 ى |يمن حسن |ء |ل| لعجرودى|مي  ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

Thursday, September 6, 2018 Page 16313 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4|953 لق|لخ|ء حسن محمد عبــــد |رس| هره|لق|ر |ثــــ|

523593 لدين حسن|حسن محمد حسن فخر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

22o25 حمد|لسيد |حمد |ء |شيم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8o4|99 ى محمد|رحمه  حمد حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

359959 لجليل|حمد عبــــد|لعزيز |م عبــــد|سل|ن |يم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

82|727 ء حسن صديق حسن|رس| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

48|983 د محمد عوض|حمد فؤ|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|8685 ندى حسن زىك يوسف ى شمس حقوق عي 

25o88 د ملك|وجدي فؤ| ن|سلف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

865796 حمد|هلل |هلل سعيد عبــــد|عبــــد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

446o|3 ن|لق محمود سليم|لخ|رق عبــــد |مهند ط سكندريه|ل|هندستـــ 

696475 هيم عطيتـــ|بــــر|حمد |م |سل| لمنصوره|هندستـــ 

3397|4 روق محمد|ف| رضوى رض |نوعيتـــ بــــنه

37o65o مريم يحن  محمد عىل عىل ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

22|o89 س|ن عبــــ|طمه عيد سكر|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

68427 حمد|طمه محمود مصطفى |ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

48o389 ى حمد|طف ح|د ع|عم مد حسي  سكندريه|ل|حقوق 

|33962 ن|ن محمد رضو|صديق سيد رضو تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

2334|4 هيم|بــــر|لحسن |بــــو|ر مجدى |من عه مشتـــهر|زر

78873o بــــو عرصه|لمجيد |محمد عبــــد| رض سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

68|252 لمتـــول عطيه|لسيد محمد |كريم  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

759|76 هد|دى عبــــده مج|له|عبــــد | مصطفى رض ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

3|6|33 د|لجو|طمتـــ منصور محمد عبــــد|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

677326 لم محمود|دق فوزى س|محمود ص لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

484o3 لمحسن|هلل عبــــد|محمد ربــــيع عبــــد عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

37|78o يف محمد محمد سيد | لففى|حمد |يتـــ رسر ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|7|82 ى| لعل|بــــو |يىح محمد | رن حسي  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

4|69|5 لدين جنيدى محمد|م |دل حس|ء ع|إرس لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

|59497 بــــو زيد|ره محمد كرم |س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

Thursday, September 6, 2018 Page 16314 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

27oo53 حمد فوزى محمد محمد قطبــــ| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

63289 لسعدى فهىم|م فتـــىح |حس ن|طبــــ حلو

4362|6 لسيد محمد فهىمي مىك|محمد محمود  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4o3939 ي ف
هيم حسن|بــــر|يز |محمد حسنى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33|59o حمد عطيه|حمد بــــدوي |ينور | |صيدله طنط

96273 ر|م عم|م|ر |لرحمن عم|عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

923276 وق د هيم |بــــر|حمد |ود |رسر ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|2937o حمد|هيم |بــــر|حمد محمد | هره|لق|حقوق 

425|94 ضل|وي ف|مح حمدي هند|سلىمي س ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

372939 ف |زينبــــ  ج خليفتـــ|حمد فر|رسر ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

286737 عىل ربــــيع فتـــىح شوره عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

23o436 حمد|بــــر محمد |حمد ص|محمد  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

853o44 حمد محمد|هلل محمد |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

845543 ي عىلي|ره |س
حمد مصطفى ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

5o9683 دل فتـــىح مرىس حنيش|محمود ع بــــ دمنهور|د|

87|37 ى |ي حمد|ح |لفتـــ|عيل عبــــد|سم|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

63395| ذل|لش|لسيد |لد مجدي |خ زيق|لزق|بــــ |د|

3|697 حمد|لعزيز |ء عبــــد |يوسف عل دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

7o6675 لمهدى|ن |رىس محمد شعبــــ|لف|ن |حمد سلم| لمنصوره|حقوق 

9|947| م |لحكيم عىل عل|نشوى عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3||9|o وع|كر محمد مط|لرحمن محمد ش|عبــــد مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

78|237 لسيد|لق محمد |لخ|محمد حمدى عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|4737o ج|وى در|لفضيل قن|عىل عبــــد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

48778 دل حسن محمد|لرحمن ع|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

|43o6 غبــــ|لسيد ر|م |حمد حس| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

3|7693 ى محمد محمود ى محمود حسي  حسي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم
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696|4o لسعيد شلبــــى|دل مأمون |ع| ر|ي لمنصورتـــ |تـــمريض 

535835 در محمد عوض|لق|رق عبــــد |هلل ط|منتـــ  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

36|723 بــــ|لتـــو|لدين عبــــد|ح |م صل|عص| ند ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

528226 لمسدى|حمد محمد |حمد |م |ر ره دمنهور|تـــج

434oo9  عبــــد |لش|حبــــيبــــه عبــــد 
ى
ن|لحليم زيد|ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8987o4 محمود عوئى محمد عمر  ج|طبــــ سوه

5o4254 ى يونس محمد عبــــد |جر ي|ه هلل|سي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

33589 يمن يحن  محمد حميده|ر |مي هره|لق|بــــ |د|

5|82|3 تـــ عبــــد| ي |مي 
ي|لمنعم بــــسيوئى

حمد بــــسيوئى معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

6o924| ن|محمد أحمد عىل زهر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

36272 حمد|محسن | محسن رض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

463362  محمود محمد عىلي عمر|سم|
ن|ء حسنى سكندريه|ل|حقوق 

4|8729 ئى يوسف محمد يوسف|تـــه لشيخ|بــــ كفر |د|

2848o2 |لبــــ|يه سمي  محمد عبــــد|
ى
ق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25o75| حمد محمد| |يوسف مرزوق عط رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

885373 ئيل |بــــتـــ ميخ|ج  ثــــ|ن ن|ري|م سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

766533 فع يعقوبــــ|لرحمن ن|حمد عبــــد |عمر  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

529547 يوبــــ|لنور |بــــو|لسعيد |عيل |سم|محمود  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

246964 بــــوحبــــيبــــتـــ|عىل مصيلىح عىل  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8o4479 ي عبــــد|له محمد عبــــد|ه
س|لحكيم عبــــ|لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

779584 ي|مه |س|محمد 
حمد عىلي مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

783379 لسميع مرصى|مؤمن محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

463oo8 ي|ر
ن|د طول|بــــد رش|ع| ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

343387 وى جودتـــ|ء بــــهجتـــ فرم|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8|2455 د|لمنعم حم|هر عبــــد|ء م|لشيم| ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

63698 لعزيز|هلل عبــــد|لد بــــرقوق عبــــد|محمد خ ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

4o94|7 |رق محمد رخ|محمد ط |بــــ طنط|د|

3465|2 ي
شم|حد ه|لو|ئى فتـــوح عبــــد|ه| دئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف
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6o9o5 ئيل|يز عيد روف|ئى ف|م| لفيوم|نوعيتـــ 

6|3|2o ى |لبــــ|حمد عبــــد |  أمي 
ى
حمد يوسف|ق كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

8864o8 بــــر |ن ص|رص شعبــــ|حمد ن| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

4oo486 لسيد محمد|ء فتـــىح |سم| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7572o9 ه مىك محمد مىك| مي  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

252333 لطيبــــ|يمن سعيد |مل | شمون|نوعيتـــ 

|6|9o| م زهي  محمود|سلىم عص سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

778o7| حمد|حسن محمد حسن  زيق|لزق|ره |تـــج

48o788 ل|لفو|حمد |حمد |ء مصطفى |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

476363 ن|تـــه محمود حس|هيم شح|بــــر|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

2636o مؤمن محسن محمود فتـــىحي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

839oo3 ن|لد عىلي محمد عثــــم|ء خ|لزهر|طمه |ف ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|435| ي|ميل
هلل|يز سعد رزق |ف| ئى ن|بــــ حلو|د|

8375|5 ري رزيق|ء عبــــده هو|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|4335 يمن محمد سيد |ء |وف ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|4||73 لحميد محمد|لدين عبــــد |م |ن حس|رو لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

7o5459 در|لق|حمد عبــــد |ن |م رضو|حمد س| لمنصوره|ره |تـــج

633489 د|د عبــــده ج|محمد ج زيق|لزق|حقوق 

489276 ح صقر|لفتـــ|رضوى أيمن محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|39o4 لبــــيومي|ح |لفتـــ|عمر محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

3335|5 محمد عزوز عىل محمود ى شمس|تـــج ره عي 

4|4|5 يوسف عوض حلىم نرص هره|لق|بــــ |د|

22922 بــــتـــ محمد|يوسف محمد ثــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

293o53 س|لنح|لغنى |لمقصود عبــــد|حمد عبــــد| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

899698 ر محمد |مه مختـــ|رق سل|ط ج|تـــربــــيتـــ سوه

34|94o ي |م|
ي|بــــر|ئى

هيم محمد محمود عفيفى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

353587 يد|لرؤوف بــــكر ف|عمرو محمد عبــــد عه مشتـــهر|زر

9|o627 لس عصمتـــ فهىم ج د |كي  ج|ره سوه|تـــج

543|72 لدين|دل محمد سيف |يه ع| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4o2|75 حمد|حمد شكرى محمد |ء |آل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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64|64| هيم|بــــر|ليىل عبــــده حسن  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

62546o  سمي  عوض بــــبــــ|ه| كرين|م
وي|ئى زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

236997 ى سيدهم مريم رأفتـــ هيى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5||252 رثــــ|لح|بــــو|محمد سعد أحمد محمد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

842o|6 هلل|بــــر محمود عبــــد|ئل ج|و دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7679|9 حمد|ر |لستـــ|د مصطفى عبــــد |شهد جه ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

368ooo هيم|بــــر|لد محمد |محمد خ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8|4o8o ي ويص ي نرص بــــشر |بــــشر حقوق بــــنى سويف

682428 لقريىط|س |لسيد عبــــ|هبــــه حمدى  لمنصوره|حقوق 

768726 ن|ن عثــــم|حمد سمي  سليم| ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

438266 لنبــــي|لعزيز عبــــد|ء أحمد عبــــد|زهر لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

272|97 لدين مسعود|ئشه محمد نرص|ع دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

|7|686 وق مجدى عبــــد  حمد سيد|د |لجو|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

84994| ء عدلي خليل محمد|هد| سيوط|ره |تـــج

25|4|| ف|ن خل|يوسف مرزوق رمض تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7o962| ح قشطه|لفتـــ|لسيد محمد عبــــد |ليىل  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

48324| يف|لشح|رق يس |ن ط|رو تـــ مرىس رسر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|4669 س|لنح|حمد |هلل |هيم عبــــد|بــــر|جر |ه هره|لق|ره |تـــج

75|683 ل أحمد نور|لدين جل|م |ندى حس لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

6955o6 لرحمن هيبــــه|ن مصطفى حسن عبــــد |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

78|286 هيم حلىم|بــــر|د محمد |زي كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

272o55 هلل|مدعبــــد |حمد ح|ل |سلىم كم زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

759488 سهيله جبــــريل محمد حسن ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

49o54o للطيف|لسيد عبــــد |خلود خميس  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

88277| ضى حسن  |لر|هيم عبــــد|بــــر|ء |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

838989 ى عبــــد|ره جم|س لكريم|ل حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

9o34o| ى|م وى|فتـــ مملوك بــــبــــ|ر| رتـــي  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

2|5897 حمد|ن |رس رمض|م ي|ريه ن|طبــــ حلو

894835 ف محمود |د |زي حمد مندور |رسر ج|بــــ سوه|د|

5o6436 ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|ل حسن |لع|ندى عبــــد  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

77o5o9 زى|فظ عز|لم ح|رس محمد س|ف |ره بــــنه|تـــج
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92278o ل محمود محمد محمود |جم ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

|7o64| وى|لبــــطر|زق عىل |لر|حمد عبــــد |هبــــه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|6886 تـــى|ل|لش|غبــــ |م فتـــىح ر|فرح عص ى شمس|تـــج ره عي 

6o|924 لهيتـــى|بــــ |لوه|ن فتـــىح عبــــد |يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o4854 بــــ|لوه|تـــه عىلي عبــــد |هيم شح|بــــر|سمي   سكندريه|ل|بــــ |د|

538237 ئق عطيتـــ|وفيق ف| رول|م عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

47948 فظ|لدين ح|محمد سعيد سعد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

447o43 حمد|صيل |ر |بــــ نبــــيل مختـــ|شه |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

263958 ن|لدين يوسف شعل|ل |هلل محمد جم|منه  |ره بــــنه|تـــج

6774o2 زيد|هيم عىل بــــ|بــــر|عىل محمد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

33349o حمد خرصى|حمد محمد |محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o236o ى يوسف بــــ|عىل فوزى عىل حس غوتـــ|ني  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

55923 ن محمد محمد|هيثــــم سليم حقوق بــــنى سويف

6436|7 ء محسن محمد عىل شهبــــو|محمد عل زيق|لزق|صيدله 

|53466 عمر| بــــ زكري|لتـــو|جر عبــــد |ه ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|7655 لدين يوسف محمد يوسف|سيف  هره|لق|حقوق 

229964 ر محمد|لستـــ|عيل عبــــد|سم|حمد | ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

5o246 للطيف|حمد عبــــد |دهم محمد | ي سويف
هندستـــ بــــنى

234849 لمغربــــى|رص محمد محمد |عمرو ن لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

2|8356 بــــورسيع|لد رجبــــ |مريم خ هره|لق|ره |تـــج

56875 د|لجو|محمد طه محمود عبــــد  حقوق بــــنى سويف

5||68| حمد محمد محمد عىلي موىسي|عمر  |ره طنط|تـــج

9|2285 لسيد |ضل |لصغي  ف|ء محمد |رس| ج|حقوق سوه

7o423o هيم بــــدر|بــــر|حمد |حمد بــــدر | ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

784445 هلل|لحميد عوض |يه محمود عبــــد | زيق|لزق|علوم 

3649|9 للطيف|ل عبــــد|لدين كم|ء |محمد بــــه لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

76|||6 ي
لرحمن عىل|م عبــــد |هش| دئى ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لسويس|معتـــ |ئ 

4o84|8 ن|لعج|حمد |ر سيد |حمد مختـــ|محمد  |ره طنط|تـــج
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|53o2| يمن محمد حسن|فريد  ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

776oo3 هيم محمد يسن|بــــر|يه | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|4|o6 لمدخوم|رق محمد |ر ط|من سكندريه|ل|بــــ |د|

3|44o ى دق|دق محمد حسن ص|ص| لي  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

5o7945 ن ديوس|قل|بــــر موىسي قلتـــه |ص| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|78o|4 ء مصطفى غريبــــ محروس|دع ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

46|5|8 مه محمد يوسف جبــــر|س|ء |هن ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

63298 لقوى|هيم سيد عبــــد |بــــر|سيد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

27426 لسيد|لسيد بــــيوم |ره |س ن|حقوق حلو

26789o م|بــــ تـــوفيق محمد سل|يه| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

3|7392 ى مسعود|محمد خ لد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|o495 ن|ح رضو|لرحمن محمد صل|عبــــد ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

67o79 ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|د عىل |سع لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

7|2||7 لدرس|حمد |حمد |ن |سعف| ر|ي ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

9o4379 للطيف |مصطفى محمود صديق عبــــد ج|ره سوه|تـــج

5|o49 دل فهيم|محمود مصطفى ع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

445982 هلل |للطيف عبــــد |متـــ عبــــد |س|للطيف |عبــــد 
ى حسي 

سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

238328 د محمد شلبــــى|لدين فؤ|م |نغم محمد عص ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

325377 لرحمن|ل خلف عبــــد|لع|عي عبــــد|رف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

788o34 متـــ|لدين محمد سل|ل |دى محمد كم|ندى ش عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

44oo2o حمد|عيل جمعه |سم|ضى |ر| رن لشيخ|عه كفر |زر

9o4669 ل يوسف محمد  |محمد كم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5|8||9 بــــومغربــــتـــ|هلل سعد |م عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4584o9 م|م|لعبــــد |لدين بــــدير |ء |محمد عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|5457 بــــوشقتـــ|لفتـــوح محمود |بــــو|دل |محمود ع |حقوق طنط

|57396 لسيد خرصى|ء محمود |سم| هره|لق|ره |تـــج

8o732| للطيف|بــــر عبــــد|جح ص|ء ن|عل ره بــــنى سويف|تـــج

||6892 ى حسن|لحميد حس|ء منصور عبــــد |شيم ني  هره|لق|طبــــ 

|3545o  بــــدروس| رين|م
ى
سمي  شوق ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

246448 ح|لفتـــ|حمد محمد عبــــد|محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ
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8|53|2 لح محمود|هدي خلف ص ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

239o9o ن محمد|س عثــــم|عوض عبــــ| ن|ر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7|o85 ي ط
لرشيدي|رق محمد |مصطفى ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

644o22 يف يوسف غندور|ه جر محمود رسر ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

7o4o96 دى صبــــره|له|دى فوزى عبــــد |له|ندى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o|458 ل|حمد هل|ئى  محمد |ن ه|رو زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

68o829 ي|بــــر|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|
هيم عىل مصطفى لمنصوره|بــــ |د|

7o4442 ى|بــــو |لبــــهنس |حمد محمد |طمه |ف لعني  زيق|لزق|بــــ |د|

25o929 |لعل|بــــو|ىط |لع|زم مجدى عبــــد|ح ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

262257 لعفيفى|لسيد |محمد سيد زىك  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

633246 لغنى يوسف بــــدر|م حسنى محمد عبــــد |سل| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4762|5 بــــو شنبــــ|ندى مصطفى محمود مصطفى  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

676838 د|حمد محمد ج|م |مصطفى هش لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49|93| لحسن|بــــو |حمد |ء محمد عبــــده |رس| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

222746 م ممدوح فرج متـــول|سل| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

7792o| ىط|لع|شور عبــــد |يزه محمد ع|ف ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

267273 لسيد عفيفى|س |عبــــ| ند |ره بــــنه|تـــج

5o6785 ن كريم|كريم زيد| ن|ر سكندريه|ل|عه |زر

649646 ى|مل |مصطفى ك| عل مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|37|9 حمد|لىح |ل عبــــد|محمد جم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9o9o4| دق عىل |لص|لرحيم عبــــد|محمد عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

4oo3|o هيم|وي حميده إبــــر|أحمد ض سكندريه|ل|حقوق 

692oo| ف سل|وحيد  لسيس|مه محمد |رسر ط|بــــ دمي|د|

9o9432 رص محمد محمد عىلي |م ن|ريه ي صىح سوه
ج|معهد فنى

243479 ى |ي حمد عطيه محمد|سمي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

223|87 دل حسن محمد فرج|محمود ع ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

85258| هيم|بــــر|هيم شفيق |بــــر| |رين|م ي|بــــ |د|
|لمنى

772295 سلسبــــيل محمود عىل محمد ضيف |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

777256 |لجل|ح محمد محمد عىل |محمود صل  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |
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5|2889 د|لجو|هلل مبــــروك عبــــد|محمد عبــــد عه دمنهور|زر

6o6979 عيل|سم|رس صديق |ر ي|عم لمنصوره|صيدله 

374294 ي حسن سيد
عىلي مصطفى ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 

لهرم|بــــ

869757 حمد|لح محمود |هدير ص |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

683|76 لسعد|بــــو |حمد |مح سيف |س| سم لمنصوره|بــــ |د|

65o28 عيل|سم|بــــ محمود |لتـــو|ضىح عبــــد  لفيوم |تـــمريض 

|23436 ر|لغف|حمد عبــــد |لد |مجدى خ ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

79369 ن|لحميد عثــــم|لد عبــــد |هلل خ|لمعتـــصم بــــ| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

64|o6o حمد|لمعىطي محمد |رص عبــــد|محمد ن ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

|39||7 لمطلبــــ يوسف|دل عبــــد |ء ع|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|5o|78 رص سعد رفعتـــ|محمد ن ن|حقوق حلو

8|5oo8 ى|ول ء عىلي محمد حسي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

339oo| هيم|بــــر|لخي  يونس |بــــو|هبــــتـــ يونس محمد  |علوم بــــنه

773728 ى|مل نظيم حس|ن محمد ك|نوره ني  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

62|977 لصعيدى|مد محمود |عطيه ح| ر|ي ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

86|696 ل عىلي|محمد عىلي كم |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

334482 لديبــــ|حمد |لسميع |مصطفى عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

329456 لفتـــوح|بــــو|م محمد عزتـــ محمد |يتـــ هش| |ره بــــنه|تـــج

64|8o6 لعزيز|حمد عبــــد|لسيد |هبــــه  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

68|584 جز|لع|محمود رزق رزق  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

495445 ي محمد مرزوق|محمد مسعود ن ج  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

622865 هيم بــــدوى|بــــر|هيم |بــــر|بــــد |ده ع|غ لمنصوره|صيدله 

5|4757 ن|لسيد حسن زيد|ن |بــــسنتـــ زيد بــــ دمنهور|د|

253238 لحفيظ فضل|طمه محمود عبــــد|ف تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

48692o ى مهر|هلل مصطفى عبــــد |عبــــد  ن|لرحيم حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

2|36| يز بــــدروس|ميل ف| |رين|م ى شمس| لسن عي 

4369o5 مر|لحميد ع|ل عبــــد|ء مدحتـــ كم|لىمي لشيخ|ره كفر |تـــج

76659| حمد عطيه محمد عىل|مصطفى  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

522243 يد|هيم ز|د إبــــر|ر عم|من تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

5o5228 ح|وى مصبــــ|لشن|حمد نرص عبــــده | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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4o276o فعي|بــــر ش|بــــرين عنتـــر ج|ص عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

2269o7 لسيد محمد|بــــر |حمد ج| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

675429 بــــ|لوه|حبــــيبــــه مصطفى محمد عبــــد  لمنصوره|علوم 

757895 نبــــيله طلعتـــ مفيد خليفتـــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

82929o ى محمد هبــــه سيد حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|2693| ن|دل محمد ثــــروتـــ محمد عثــــم|ملك ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|35578 ل|لع|لرؤف عبــــد |حمد عبــــد |ن |نور ى شمس|د| بــــ عي 

23238| حمد|لحميد |ره محمد رفعتـــ عبــــد|س تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4383o4 ن|دى رضو|له|لسيد عىل عبــــد|م |ريه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

52|838 ي |لبــــ|حمد عبــــد|رقيتـــ 
ى
حمد يوسف|ق ره دمنهور|تـــج

9|4238 ل محمد  |لع|لدين عبــــد|بــــسمه عز  سيوط|ره |تـــج

6|9o49 ى|ن محمد سعد |نوره لدين عطيه بــــحي  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

255427 ى فكرى زكري عىل يوسف| نرمي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

793543 لم|حمد س|مد |لعليم ح|محمد عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

648446 حمد|لفضل |بــــو|فع محمد |لش|ن |حمد عثــــم| زيق|لزق|حقوق 

2o844 نوبــــ عطيه نبــــيه مرقص|بــــ| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

879294 حمد  |حمد |حمد محمد | سيوط|بــــ |د|

634682 ف عبــــد|حمد | ئى|لعظيم بــــكرى يم|رسر زيق|لزق|هندستـــ 

7oo77o ر|هلل عزم نو|نوبــــ عزم عبــــد |بــــ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8o3362 بــــ|لوه|لد محمد عبــــد|محمد خ لفيوم|ر |ثــــ|

7o4665 م فرج محمد فرج|هلل حس|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|78|6 وي|لشن|حمد حسن |سوسن محمود  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

793293 ن|شتـــيوى سويلم عمر|يمن سعيد | ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

|235o7 ى|لمقصود محمد محمد ش|ندى عبــــد  هي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

338792 لحميد جعفر|لسعيد محمد عبــــد|ن |نوره عه مشتـــهر|زر

3355|6 ى محمد|جر عل|ه م فهىمي حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8253o7 ء محمود سيد محمد|زهر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

33366| جرجس| ئيل حلىمي زكري|ميخ ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6299o6 لعظيم محمد|محمد محمود عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج
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23o|2o يمن جميل رسىم محمد| هره|لق|ره |تـــج

6o72|8 ض|لحميد أحمد أبــــوع|محمد عبــــد ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

263293 ز|لغنى فو|لسيد عبــــد|نوره  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

76|686 هلل||حمد عط|محمد حسن  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|53332 ي
لربــــ حسن|د |حمد ج| |دئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49692 تـــ خ| خرصى|لحميد |لد عبــــد |مي  هره|لق|علوم 

776432 ئيل|مريم مجدى جورج  ميخ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

87o774 لعظيم|يه حمدي محمود عبــــد| ن|سو|علوم 

|6|o84 لحميد|حمد محمود عبــــد |ندى  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

8||46| ي|لسيد عبــــد|ميمه عىلي |
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

328823 هيم|بــــر|محمود مجدى سعد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

794o44 حمد|بــــد |بــــد عىل ع|ع| صف ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

597|| حمد|لتـــ عصمتـــ محمد |ه م بــــنى سويف|إعل

44439o لنهرى|رق عزتـــ مليىح  |نورين ط لشيخ|بــــ كفر |د|

43875| ي |محمود ص
ألشطل|لح محمود مصطفى لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

|68839 لحميد|حمد محمد سيد عبــــد | |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

8o5642 هيم حسن|بــــر|يه محمد | ي|بــــ |د|
|لمنى

6395|o  |لبــــ|حمد عبــــد |ء |سم|
ى
لسيد محمود|ق زيق|لزق|حقوق 

4o6448 ل|لع|حمد محمد عبــــد |م سعيد |ريه إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

445o|5 ئيل|لم ميخ|م س|عص| ري|م سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

342552 لسميع محمد|محمد سيد عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

6|8686 ى ي ى شتـــيوى|نرمي  رس حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|4oo69 سم|لق|بــــو|ندى مجدى محمدمحمد محمد هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5o7725 نم|عيل غ|سم|لعزيز |عيل عبــــد|سم|جر |ه سكندريه|ل|بــــ |د|

7oo88o لدين لبــــيبــــ|م |لسيد عص|م صبــــىح |هش ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

253|32 ه يحن  عبــــد| بــــى|لعر|د |لجو|مي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

69|299 لشيخ|لسيد محمد |لسيد محمد | تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

5o7929 بــــوطويله|هيم |بــــر|ء عىل |رضوى عل سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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47o|o ى عبــــد|نرص حس لمحسن عىلي هيكل|ني  ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

79||4o حمد عطيتـــ مصطفى|لد |جر خ|ه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

77599| ى| م كلثــــوم سعيد سعد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

83977o مي|لد محمد تـــه|ل خ|م| ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

7834|3 دى محمد عىلي|له|ندى  زيق|لزق|صيدله 

327763 مل عىل|ء سيد خلف ك|سم| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

9oo857 لبــــدرى محمد |بــــ ربــــيع |رح ج|هندستـــ سوه

4o5496 ن محمد محمد|م عثــــم|ريه سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

62|9|5 ي|حمد محمد |يوسف سعد 
ط|لىحى ط|ر دمي|ثــــ|

|5|686 لح|لح محمد ص|م ص|ندى عص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

48832o هيم|بــــر|بــــر محمد |حمد ج|يوسف  سكندريه|ل|ره |تـــج

7o383o ر|لزه|رص حلىم محمد |طمه ن|ف زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o2646 |لعل|لسيد أبــــو |م |لسل|سلسبــــيل عبــــد  |حقوق طنط

8229o مر|لعظيم ع|م شكرى عبــــد|محمود هش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

495835 هيم|بــــر|ن محمود |حمد شعبــــ| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

838oo لعليم|ل عبــــد |لع|زى سعيد عبــــد |حج يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

879o83 سكندر |لح |نه مصلوح ص|دمي سيوط|بــــ |د|

335676 م سيد|م|م سيد |ريه عه مشتـــهر|زر

547|9| ى|ء مصطفى عبــــد|دع لصمد حسني  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

|29|6o ي |حمد ه|
بــــوبــــكر عىلي|ئى يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

|33o69 هر محمود|عىل محمود م رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

|34893 در|لق|مؤمن محمود محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

596|o حمد|لعظيم |ء حسن عبــــد|لزهر|طمه |ف ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

47542| هيم يونس|بــــر|لسيد |م عبــــده |هلل هش|منتـــ  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

7|82|3 ى عبــــد  لحسينى|بــــ |لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|ني  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

884838 تـــه يس  |يس حسن شح ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

299663 هيم محمد|بــــر|م محمد |سل| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

22836| دى عيش|له|لسيد عبــــد|زينبــــ  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

759245 ىط|لمع|بــــو|محمد عىل سعيد  لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

7o288 ى عبــــد |ي لحفيظ|د عبــــد |لحفيظ فؤ|سمي  لفيوم|بــــ |د|
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686247  |لش|زق عبــــد |لر|محمد سعد عبــــد 
ى
له|بــــوجل|ق لمنصوره|ره |تـــج

65849 بــــ|لوه|لسيد عبــــد|مصطفى محمد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

5o89|| ض|بــــوع|حمد محمد سعد حسن | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|36266 لق|لخ|عبــــد | حبــــيبــــتـــ محمد زكري ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|7835 ل|لع|ل صديق عبــــد |جم| رن هره|لق|حقوق 

5o7286 حه|رضوى رجبــــ أحمد أحمد طه سم سكندريه|ل|ره |تـــج

878|69 ض  |ج ري|مني  ض| مه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2572o9 م|ل نبــــيل فتـــىح ضي|م| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|3648| هيم|بــــر|لصغي  |ل عىل |جم |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

34|5|| لحميد محمد عىل شعي |محمد عبــــد ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

9o7597 بــــتـــ |حمد ثــــ|حمد محمد | ج|ره سوه|تـــج

6959o8 ف | بــــى|لشه|حمد حسن حسن |رسر لمنصورتـــ |تـــمريض 

443445 لسعودى محمد متـــول|محمود  لشيخ|ره كفر |تـــج

79854 ح سعد جوده|ن صل|مرو  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4|3|5o لبــــرل|ندي سعيد محمد محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

446954 محمد محمود عىل محمود عىل سكندريه|ل|هندستـــ 

434o9| ى ن|ي لح|هيم ص|بــــر|ج  |سمي  عه مشتـــهر|زر

63854o هلل|لسيد عبــــد|لح |ديتـــ ص|ن زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

76o447 حمد|حمد محمد |حمد سعيد | لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

37o4|8 لسيد|ل سعيد محمود |كريم هل ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2853|4 سط|لبــــ|لعربــــي عبــــد |لسيد |ل |يمن جم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4o9|6o |ل |لع|حمد عبــــد |ل سيد |لع|ره عبــــد |س

ي ر|لىح 
|بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5||547 ح محمد محمد فودتـــ|حمد صل| |بــــ طنط|د|

687|3| لح|لح بــــهجتـــ ص|محمد قدرى ص لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

59937 حمد محمد فتـــىح محمود| ي سويف
هندستـــ بــــنى

45995o ى مصطفى| حمد عىل حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

222744 لسيد|سم |حمد مرع ق| تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

695633  |لعر|ء حسن |سم|
ى
هيم|بــــر|هيم |بــــر|ق لمنصوره|ل |طف|ض |ري

25|6|o وه|ل محمد حل|حمد جم| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم
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822697 ى ه| ي جدعون |يفلي 
نجىلي|ئى سيوط|ره |تـــج

6|7o86 هلل رجبــــ|مريم فوزى عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

24725 ى جم|ي ل فهىم مصطفى|سمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2o654 ى فؤ|محمد خ د|لد خي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

879744 لكريم  |د |ضى ج|لر|لد عبــــد|ء خ|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82259o حمد محمد محمود محمد| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

9|636o ن محمد  |ده عثــــم|محمد حم دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

826999 لصغي |لدين حمدي محمد |ل |ء كم|دع دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

25546| حمد زىك مرع|ن |نوره تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

34|25 ى عبــــد |ل| س|لحكيم عبــــ|ء حسي  ن|حقوق حلو

6|5252 لسيد محمود معيط|ه |م ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

63995 ى |حمد | ف حسي  حمد فتـــيح|رسر لفيوم|ضتـــ |علوم ري

427863 ل حسن عيد عىل|ء جم|ل| |علوم طنط

296669 لحميد|حمد عبــــد|كريمه شيىم سعيد  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

778364 هلل|ء محمد نبــــوى عىل عوض |شيم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

75673o لسيد حسن|محمود محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2|8|69 لق عمر|لخ|لق عبــــد |لخ|لرحمن عمر عبــــد|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

62|497 لعبــــد|لحكيم محمد |مريم عبــــد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

78|o5 حمد|مل |عمر صفوتـــ ك تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|55753 نور|هيم |بــــر|هيم مصطفى |بــــر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

829o37 حمد ثــــروتـــ محمد محمود| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

62|oo7 ى عبــــد |ح |سم لعزيز|لعزيز عىل عبــــد |مي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

324248 ح|لفتـــ|فظ عبــــد|فع ح|محمد ن ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

28o94o ى عبــــد|عص  يحن |م حسي 
لمنعم مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|2o684 لرحمن محمد حلىم حسن محمد|عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o8o22 ى |ح  حسي 
ى
حمد  |تـــم صدق دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7o8657 |عيل |سم|عيل |سم|لعزيز |محمود عبــــد 
ه|بــــر ى هيم عجي 

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82939| هد|حمد مج|سط |لبــــ|ن عبــــد|حن |نوعيتـــ فنيه قن

265438 يف عبــــد|عبــــد ور|لق مج|لخ|لرحمن رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

||5o32 لسيد|م |لسل|نيلىل محمد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|
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|434|| مد|ل ممدوح يوسف ح|نو سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|5|3o ل|لع|حمد محمد عبــــد|ن |مرو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|65||7 رون|دق ه|هلل هيثــــم ص|منتـــ  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

627279 بــــو زيد|ن |نه مرو|منيه عىل شبــــ| زيق|لزق|نوعيتـــ 

63237o م|لسل|لسيد عىل عبــــد|ئى عيد |م| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

78|982 لم مسلم|لرحيم س|ء حسن عبــــد |ل| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

9o6|29 ى ف|س|لمسيح |عبــــد نوس |مه هيى كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

|39235 حمد محمود محمد|لد |ء خ|دع ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

23979 حمد محمد|م |جر هش|ه هره|لق|بــــ |د|

|5|497 هيم سيد|بــــر|لد |طمه خ|ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5287o5 ج|لم حج|بــــر محمد س|سعيد ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

825|84 هيم|بــــر|جر طلعتـــ طليىحي |ه تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

48|697 لحليم قنديل|مصطفى محمد سعيد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

52oo2| فظ|ن محمد فوزى محمد ح|يم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4oo387 دم| |تـــم زكري|حمد ح| معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

76|782 حمد|هلل |مه عبــــد |س|سلىم  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

53683| زى|لمغ|ل محمد |م مسعد جل|حس تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

37848 حمد|محمد محمود | رن هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

846548 لغفور محمد|لدكتـــور عىلي عبــــد|ء |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

7o8|o2 لجمل|لرحمن |ن عىل عىل عبــــد |ه رمض|نج لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3368|5 ى عمرو عل م محمد|حسي  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

362o62 مه |هلل سل|ئل عبــــد|محمد و ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

7|7|9| بــــ|لعظيم حج|دل يحن  محمد عبــــد |محمود ع |ره طنط|تـــج

9oo239 م حنفى محمود عىل |هش هره|لق|طبــــ 

7o2484 لزنكلوئى|ء محمد حلىم عطيه |دع لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6377|4 لحميد|لسيد محمد نعيم عبــــد |رتـــ |س زيق|لزق|نوعيتـــ 

323779 ى | ر|ي بــــوعىل|محمد مجدى حسي  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

82|243 م سيد صبــــره محمد|له| ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج
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7o|642 ى رض شد رزق|حسن ر| نرمي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

694962 هلل|هيم محمد عبــــد |بــــر|دل |م ع|ريه لمنصوره|صيدله 

4|||75 هيم عىل|بــــر|هيم محمد |بــــر|ل |طمتـــ كم|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|57o89 ئى حسن محمود|طمه ه|ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

36|84 لسعود|بــــو|بــــ |لوه|د زىك عبــــد |عم| رن هره|لق|هندستـــ 

25445 هيم|بــــر|ئل حمزتـــ |هبــــه و ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

223234 هيم مرزوق|بــــر|لعزيز |سيف وليد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

8658|5  عىلي |غ
ى حمد|ده حسي  ي صن. تـــ.ك

ج|ع سوه|فنى

84|6|3 سيد عىلي سيد حسن ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

433864 د|ء خليل محمد ج|رس| |بــــ طنط|د|

84o9|7 ي|لي بــــرك|س تـــ نسيم جورج  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

822|8 دى|له|هيم عبــــد|بــــر|دتـــ |هبــــه حم هره|لق|ر |ثــــ|

3||474 هيم|بــــر|هيم خليل |بــــر|لدين |محمد مىح  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

6|6673 بــــى|مبــــ|ل|فرح محمود حسن  ط|بــــ دمي|د|

4o964 بــــ|د خط|ل فؤ|جم| رش ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

355444 تـــ ط دى|له|لسيد عبــــد|رق |ني  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2675o2 ج|د ض|ن فؤ|ن رمض|نوره |طبــــ بــــيطرى بــــنه

882723 حمد  |هيم عىل |بــــر|خلود  سيوط|بــــ |د|

76558o وي|لنبــــر|دل فوزى أحمد |محمد ع ره بــــور سعيد|تـــج

433ooo |لحنفى |ريم محمد محمد 
ى
لحوق |علوم طنط

3|533 م محمود مصطفى محمود هره|لق|علوم 

7|7884 تـــ حسن عىل|د|لس|نور |م |ريه لمنصوره|بــــ |د|

6|8792 وندى|لل|لسيد |هر |ء م|دع ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

85257 ى عبــــد لعظيم محمد|عمرو محفوظ حسي  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

6o33|9 بــــو عربــــ|ضى |ضى ر|ن ر|حن ن|سو|بــــ |د|

88|939 رص  |لن|ن عبــــد|لصبــــور عىلي|محمود عبــــد لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

692o95 لحلو|لمنعم حسن |عمر محمد عبــــد  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

479|5| ل|د محمود جل|مر محمد ج|د تـــ|زي سكندريه|ل|هندستـــ 

836o52 لحميد حسن عىلي|ده عبــــد|غ |نوعيتـــ فنيه قن

76|296 ى  ن|لسيد رمض|رقيه حسي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

|39o44 ف سعد خليل شوك|ر |مي رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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764836 بــــتـــ مغربــــى جوده|حمد ثــــ|ء |ل| علوم بــــورسعيد

63943o هيم|بــــر|حمد صبــــرى |ل |ء جم|عل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52966| ي|ء محمد بــــيومي |عل
ي|لعى

ىسر بــــ دمنهور|د|

644883 ح عيد|دل صل|ن ع|نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

222|83 بــــر محمد|طمه سيد ص|ف ى شمس| لسن عي 

33873o حمد|بــــ سيد|لوه|حمد عبــــد|لىم  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

784464 يمن محمد محمد حسن سمرى| |دين زيق|لزق|نوعيتـــ 

7|744o حمد محمد محمود شيحتـــ|محمد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

237964 |لعل|بــــو | |لكريم عط|طف عبــــد|مريم ع كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

637|26 ي |ن
لسيد بــــكر|ديه لطفى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

49o3o4 هينور عبــــده حسن عبــــده يوسف|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6356|6 وى|لطنط|مل ربــــيع محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

777o24 لسيد|ن |لسيد بــــضع|ء |رس| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

44285| لنبــــي|مد عبــــد |لمنعم ح|سهيله محمد عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

296486 هيم مصطفى |بــــر|هيم محمد سيد |بــــر| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

26|44| لعليم|لمنصف عبــــد|لدين عبــــد|ء|م عل|سل| |صيدله طنط

9|362| نور محمد  |لد |مي  خ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|3o33 هيم|بــــر|لدين مصطفى محمد محمد محمد |سيف  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|752o7 محمد عىل يوسف محمد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

387|| م|ل يونس هم|دتـــ جم|غ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

875723 حمد  |لحليم |حمد عبــــد|محمد  سيوط|حقوق 

7o|626 هلل خليفتـــ|در صبــــرى عبــــد |م ن لمنصوره|ره |تـــج

82o2o9 ي ف|عبــــد
روق عىلي|لرحمن مصطفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

|4329 لحفيظ عىل|لدين عبــــد |ء |تـــسنيم عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

22943 د|لجو|هلل عبــــد|محمود حسن سعد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

27o7| ل حسن|ء محمد كم|سم هره|لق|حقوق 

3||o58 تـــ جم| لرحمن|ل حسن سيد عبــــد|مي  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

89|o83 خنوخ |ل يوسف |ره جم|س سيوط|تـــربــــيتـــ 
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79|78| لسيد مرىس محمد|وعد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

3|4|o| ل طه محمد|محمد جم لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

|48563 ى|حمد |حبــــيبــــتـــ  لحسينى حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|67842 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد |م عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

357|88 هيم|بــــر|بــــسنتـــ عصمتـــ عىلي  |ره بــــنه|تـــج

7o47o4 هيم|بــــر|شم عطيه |بــــوه|رق |ن ط|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

|39o86 ر|ر محمد نص|سلىم محمد نص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

85833 لحميد عىلي|طف عبــــد |لحميد ع|عبــــد  لفيوم |تـــمريض 

5o877 حمزه عيد حسنى محمد بــــ بــــنى سويف|د|

226237 شور|محمود محمد محمود ع هره|لق|بــــ |د|

465978 ر|هيم عىل حسن نص|بــــر|ن |سلم لشيخ|هندستـــ كفر 

|34678 للطيف|ل عبــــد |محمد محسن كم لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

5|6883 لسيد فطيم|عيل |سم|ن محمد |يم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

78379| بــــ|حمد محمد عق|محمود محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

5445o5 ى سلط|م| ي محمد فضل حسي 
ن|ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

95376 ن محمود خليل محمود|نوره ن|حقوق حلو

|6242o |لور|عمر مدحتـــ سعد 
ى
ق ى شمس|تـــج ره عي 

448773 مد شيحه|محمد ح| محمد رض |بــــ طنط|د|

237|97 فظ خليل|لح|هيم عبــــد|بــــر|م |ريه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|45o88 لح|ص| لعل|بــــو |محمد مصطفى  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

792287 لنمر|لعزيز محمد عىل |ئى |م| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

263o97 لفى شلبــــى|ل|لمغربــــى |دل |طمه ع|ف ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4oo25o لعزيز|محمد عبــــد | م كلثــــوم رض| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

266442 دل محمود محمد جوهر|ندى ع لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

63|683 حمد سليم|ن |رص رمض|ر ن|من زيق|لزق|بــــ |د|

4||||| ف عبــــد |منيتـــ | |لبــــن|عيل |سم|ل |لع|رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

629|57 عيل|سم|لعزيز |ل عبــــد|منيه جم| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|6|494 لحليم|حد عبــــد |لو|زم عبــــد |محمد ح ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

82o433 يف عبــــد|ي ى رسر هلل حسن|سمي  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

832674 حمد|تـــ حسن |سميه شح دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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762423 لحميد|مد محمد عبــــد |حمد ح|محمد  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

8o7963 بــــ|لتـــو|بــــ محمد عبــــد|لتـــو|ن عبــــد|نوره ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3o262 ل|لد|ن |صم حسن محمد عىل رضو|ع| لي|د ن|علوم حلو

|4895| هيم|بــــر|عيل محمد |سم|ح |سم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64838o ل|لع|لمنعم محمد عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

868o6o يد|طمه محمد عىلي ع|ف ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

77|578 هلل محمد|يه محمد عبــــد | زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

696623 ه فرج محمد فرج| مي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

26o985 ى|رحمه سعيد محمد حس ني  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

76o6o| بــــوعمره|حمد محمد |طمه |ف ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

838949 ى عبــــد|ء جم|رس| لكريم|ل حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4|468o ستـــمبــــول|ل|بــــر |م ج|ء عص|سم| |ره طنط|تـــج

925428 مل  |تـــرين جوزيف سعد ك|ك سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

|74|28 لحميد|لرحمن محمد صبــــرى عبــــد |عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|4|952 حمد محمد تـــوفيق|يوسف  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|2638o ي|لد فتـــىحي |م خ|سل|
ى
لدسوق تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

774386 ن|رق محمود محمود عىلي|هر ط|م لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

2786o6 فع|لش|لدين بــــسيوئى |م |عص| نور |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

249o55 ف سعد سعد مرع|يمنى  رسر ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

7734o4 لغنى|لسيد محمد عبــــد |ن محمد |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

223586 جرجس| زكري| حن| ريموند |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

|2|3o2 د|لحد|لعزيز |لد عبــــد |سمر خ هره|لق|ر |ثــــ|

|48294 لربــــ|د |ن ج|ن ربــــيع بــــطر|رو سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

78|368 لغريبــــ|هلل محمد |تـــسنيم عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

47692 ح حسن فهىم عىل|رضوى وض هره|لق|صيدله 

358294 لد محمد محمود|زينتـــ خ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2838o7 لحميد|ن عبــــد|لدين رمض|محمد نور ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

49|87 ي
لم محمود|حسن س| دئى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5262|7 هيم|بــــر|حمد |لحميد |مصطفى شفيق عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

358349 لمطلبــــ|لمنعم عبــــد|مح عبــــد|بــــسنتـــ س ى شمس|تـــج ره عي 
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682729 ى|بــــو |ن |مد رمض|ره ح|س لعني  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

793|5o  محمد|بــــكر محمد محمد 
ى
لدسوق عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9o|4|6 هلل  |حمد محمود عبــــد|محمود  ج|بــــ سوه|د|

|28762 بــــى|حمد سيد مصطفى عر| هره|لق|ره |تـــج

5o9957 لوكيل|محمد يىح محمد محمد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

68349| ى محمود |لستـــ|عبــــي  عبــــد  عيل|سم|ر حسي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5675| حمد حسن|هر |محمود م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o3o96 ي | ي محمد |هيم |بــــر|نىح 
هيم|بــــر|لمرغنى سكندريه|ل|صيدله 

7o463| حمد محمد|حمد زىك |محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

453299 لمجيد|لبــــسطويس عبــــد|بــــر |دل ص|عمرو ع ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8|4337 ي محمود عىلي|لبــــ|هلل عبــــد|لمعتـــصم بــــ|
ى
ق ره بــــنى سويف|تـــج

4o73|3 لكريم|حمد عبــــد|لسيد |بــــر |فرح ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

762773 لسعيد|حمد حلىم |محمد  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|5|764 ل|لع|لرحمن بــــدوى عبــــد |جر بــــكر عبــــد |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5924o لم محمد|ميمه محمود س| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

5o7|65 بــــوريدتـــ|للطيف |ل عبــــد |ر كم|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

332787 لحسينى|هيم |بــــر|حمد فتـــىح |عمر  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

7o9496 بــــى|حمد عر|هلل |م فرج فرج |هي ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

325278 تـــتـــ|عيل شح|سم|ن |م رمض|سل| ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

3238|| محمد حسن عزوز محمد دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4o|3oo حمد|حمد حسن |لد |خ| ند سكندريه|ل|بــــ |د|

4|8o55 ل|دى هل|له|ح عبــــد|لفتـــ|هدير عبــــد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

488767 بــــ|لوه|لعظيم عبــــد |لح عبــــد |بــــدر ص عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||8443 لجوهرى محمد عمر|صم |جوهر ع ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

257o43 هر عزيز|مجد ز|رودينه  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

254|68 ي|ر
ل سند عىل عيسي|جم| ئى تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

96o39 ن محمد زىك|محمد شعبــــ ن|حقوق حلو

499585 مل هشيمه|دى عىل ك|له|ء عبــــد |ل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|
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322897 عوض| يىلي|جميل | رين|م ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|498|9 مصطفى بــــدرى صديق محمد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|38827 ي
ي|ن سمي  سعد|فيفى

ى|هلل بــــنى مي  سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

44o538 لسيد جمعتـــ|يوسف بــــدير  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

4623|3 حمد قنبــــر|حمد |يدى مجدى |ه |حقوق طنط

344o|4 حمد|لغيط |بــــو|حمد |يتـــ | |حقوق بــــنه

3||25| لجمل|بــــ محمد |لوه|حمد عبــــد|مريم  ى شمس|د| بــــ عي 

226|9o رق حنفى مسعود|محمد ط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o5366 وى |حمد طنط|لسعود |بــــو|محمد  ج|ره سوه|تـــج

|46799 م محمود حسن|م|محمود  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

7695o| حمد منصور|ح محمد |م صل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|53524 ح|لفتـــ|عيل عبــــد |سم|ل |ء جم|رس| هره|لق|علوم 

58|97 حمد|ن حسن |حسن شعبــــ معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

269o75 هلل|بــــ |لسيد حسن محمد ج|رضوى  شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

|45|45 دى|له|ل حسن عبــــد |زم جم|ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|66|88 لعزبــــ|فظ |حمد ح|زم |ح ن|حقوق حلو

323o95 ن|لسم|ر |ء مؤمن مختـــ|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

33624o ي عبــــد
حمد|للطيف سيد |تـــسنيم حسنى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2|92|6 د|لجو|حمد محمد سليم محمود عبــــد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

42o336 وق  ف عىل عبــــده عىل|رسر رسر لشيخ|ره كفر |تـــج

|574|7 ح|لفتـــ|طف محمد عبــــد |يه ع| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

332o26 تـــ|لشح|ح حسنى |هدير صل |نوعيتـــ بــــنه

68o237 لسيد|لحميد |مه عبــــد |س|ريم  لمنصورتـــ |تـــمريض 

835949 لمجيد|بــــوبــــكر محمود عبــــد|بــــ |رح ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

782589 ء محمود عىل محمود عىل|عل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

35627 حمد|هلل غريبــــ |د فتـــح |حمد عم| هره|لق|م |عل|

485|2 ى|لد طه ي|ء خ|دع سي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4924o7 ئى|لفخر|لحليم سعد |ض عبــــد|زم ري|ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

75324| تـــه محمد|دل شح|لرحمن ع|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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6299o2 حمد|س |محمد عمرو ربــــيع عبــــ ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

252637 ن|ء فهىم شعبــــ|عل| رن تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

452388 ن|هد زيد|نور مج|لدين |د |محمد عم لشيخ|هندستـــ كفر 

68472| لي|لهل|ح محبــــوبــــ |لفتـــ|دل عبــــد |ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4o2o23 فظ|لح|لحكم عىلي عبــــد|لدين محمود عبــــد |بــــدر  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

773933 ن عىل محمد|لدين عثــــم|عز  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

475o85 بــــوزيد|هد |مريم محمد فتـــىح مج سكندريه|ل|بــــ |د|

8o7325 جح عدوي عىلي|عمر ن ي|بــــ |د|
|لمنى

345o|2 ن|حمد سليم|ندى محمد مسلم  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

5o449| لعزيز|ء محمد بــــريفى عبــــد |آل سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

369|97 حمد فرج|بــــ مصطفى مهدى فرج |يه| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

832822 هيم محمد|بــــر|م |لسل|ده عبــــد|غ |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

7763|8 حمد فهىم|ن فهىم |يم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|379o| لس نبــــيل فؤ لح|د ص|كي  ى شمس هندستـــ عي 

243o6 ى سل لم|م س|هدي محمد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|66o39 لموجود|مه محمد عبــــد |س|لرحمن |عبــــد  ن|حقوق حلو

8|752o ي عمر خليل|سل|
م مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

|76|43 لسيد عىل محمد|يه | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

43o99 هيم عيس|بــــر|حمد محمد | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9o4649 | لوف|بــــو|ل |ل هل|محمد جم ج|هندستـــ سوه

363358 د|لنبــــى محمد رش|مي  عبــــد| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

3238o8 حمد عىل|عمر نرص  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

675o82 لجليل خليل|حمد عبــــد |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

283o82 مح محمد لطفى دهبــــ|محمد س ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

54o53o لد محمد حسن عىل|خلود خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

266928 |لسعود ند|بــــو|لمجيد |ء فرج عبــــد|شيم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

754734 دى محمد|له|د عبــــد |محمود عم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

32329 حمد|حمد محمد |لعزيز |محمود عبــــد  هره|لق|حقوق 

|23829 ظم مصطفى حبــــيبــــ|مريم محمد ك ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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6439o5 ن عىل|ن رمض|شعبــــ| رش لمنصوره|ل |طف|ض |ري

229o65 ل محمد فتـــىح|م جم|ريه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o56|o لسيد|حمد |د |رص فؤ|ن ن|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|2993 لس صليبــــ متـــي س صليبــــ|كي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

356675 ف |ندى  حمد|هيم سيد|بــــر|رسر | معهد فنى تـــمريض بــــنه

293455 وى|لص|حمد |ن مجدى |نوره لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

647737 ن|حمد شعبــــ|لم |حمد س|بــــلقيس  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

258o9 ن محمد|رحمه محمود عثــــم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5o9365 حد|لو|لرحمن محمد زىك عىل عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

|569|8 عيل|سم|عيل |سم|حمد ممدوح | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

4|7|5o لسيد محمد|ن |لحليم رمض|حمد عبــــد | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

64|35| تـــ صل| ح فرج مصطفى|مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

49o63o ى أحمد حبــــيبــــه عىلي غريبــــ حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23o583  محمد|هيم |بــــر|محمد هيسم 
ى
لدسوق ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

3243|9 |هيم ند|بــــر|لمعىطي |لد عبــــد|لمعىطي خ|عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

853o6 ن|حمد رشو|ن |محمد رشو ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

6||354 ه  سم|حمد ق|لسعيد |أمي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

46|o44 لخولي|حمد |حمد مجدي | |حقوق طنط

5|79o2 شور|هيم ع|بــــر|هيم محمد |بــــر|م |بــــتـــس| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|5948 فظ|محمد مصطفى حنفى ح د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

75|o87 ء طه محمد سيد|وف نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

4o5885 لسيد|حمد |لعظيم |رس عبــــد |لح|ده عبــــد |غ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8882o9 در محمد فرغىل |لق|م عبــــد|شهد س سيوط|حقوق 

9|98|4 بــــ حبــــيبــــ مكسيموس  |يه|يكل |م ج|علوم سوه

792o38 وي|ر بــــدر|لغف|ر محمد عبــــد |لغف|عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

449653 يز محمد عىل شلبــــى|حمد ف| لشيخ|بــــ كفر |د|

42949 ل مقيدم|ن كم|ن شعبــــ|شج| هره|لق|عه |زر

7|729o للطيف عجينتـــ|د عبــــد |حمد فؤ|ن |نوره لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

453726 ف عبــــد  لصعيدي|لنبــــي سعد عرفه سعد |أرسر لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

784343 ى|عبــــي  مصطفى ك مل عطيه حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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79|22o لمنعم محسبــــ|يوسف محمد عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

698655 |هيم |بــــر|ء محمد |شيم
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

4o59o حمد عىل|تـــ |ندى شح ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

5o3o38 فظ|هيم ح|هيم رجبــــ إبــــر|مرفتـــ إبــــر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

247848 ى عبــــد ى جوده|ممدوح حسي  لمنعم حسي  ي|هندستـــ 
|لمنى

|4o39| ود|ل زىك د|دين مقبــــل جم|ن ن|بــــ حلو|د|

45o|66 ي محمود |محمد ه
حمد خليل|ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4o6769 در محمد|لق|ل عبــــد|حمد كم|ن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3744o4 ى عبــــود حسن سيد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

46285o ى|بــــر|حمد |ره محمد |س هيم حسي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

85849 بــــ|لتـــو|متـــ عيد عبــــد |س|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

477377 حمد|ر |لغف|بــــسملتـــ مصطفى عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

784453 ن عمر محمد|حميده فرح زيق|لزق|عه |زر

5o6|26 ح|حمد قد|ر |لغف|م نشأتـــ عبــــد |هش سكندريه|ل|ره |تـــج

27725 ي جم|عبــــد
لغنى محمد|ل عبــــد |لغنى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8o5427 لعزيز|حمد محمد عبــــد|ر |من ي|بــــ |د|
|لمنى

7o4547 ن|ح عثــــم|صل| لجبــــيىل رض|ء |عل زيق|لزق|حقوق 

26o|8| ر|بــــو ن|رحمه فتـــىح حسيبــــ  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

4|546o لمغنى|م |لسل|د عبــــد |در محمد عو|ن ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

373o42 لسيد|كريم عىل محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|8o23 م|بــــو عر|ن |رس محمد رمض|ء ي|رس| ط|بــــ دمي|د|

643|56 لمتـــول|يمنى محمد يحن   زيق|لزق|صيدله 

6|oo4o ى محمد محمد عبــــد|ي بــــو عيس|ح |لفتـــ|سمي  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

273|64 صف|س و|د عزيز غط|ميل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

75||29 دى عىل|له|سط عبــــد |لبــــ|هند عبــــد  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

|24334 لم محمد سليم|محمد مجدى س ى شمس هندستـــ عي 

24oo42 لحفيظ طه|يمن عبــــد|م |سل| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

42o373 لدين|ء محمد عىل محمد مىح |وف لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

256o|3 م|رص فوزى عل|لن|حمد عبــــد| |بــــ طنط|د|

35652o مون|مل جر|حمد محمد ك|د |جه |تـــربــــيتـــ بــــنه
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5o8428 شور|لرحمن ع|سندس حمدى رفعتـــ عبــــد سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4o9o8 ه محمد عبــــد | م|لحميد عز|مي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

4832|| لسيد|محمد عبــــده | لي|د سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

868649 ى|هش م محمد ربــــيع حسي  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

83o8o3 ى |ي  عىلي|حمد ي|سي 
ى سي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

248oo5 للبــــيسر|هلل |ح عبــــد |لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|ه |نج ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

5374o6 زق موىسي عقيلتـــ|لر|هدير عوض عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

77|||9 لجليل|لسميع عبــــد |ء عزوز عبــــد |سم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

54o8o يف عبــــد  لحميد محمد|تـــفى رسر ره بــــنى سويف|تـــج

822323 لس صبــــىحي حلىمي وهبــــه كي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

753269 شم|عيل ه|سم|محمد سعيد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6843o9 لسعيد فرج|حمد |فجر  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

785464 ى عص م محمد مصيلىحي|حني  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

9|5482 مي  ملك  |يوسف مجدى  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|8728 ن|ن نبــــيه محمد سلط|تـــبــــي لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

4o2655 لرحمن|منه عىل محمد عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o6767 هيم عبــــده|بــــر|لغنى |مه عبــــد |س|أمنيتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

774|3 ى عبــــد  ى ممدوح حسي  ى|حسي  لحميد حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

354637 لسعيد|لدين عىل |ل |جم| عل |بــــ بــــنه|د|

63293| لسيد|لسيد محمد |ره |س لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

5329o فرحه رجبــــ محمد سعد تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

328487 للطيف|روق عبــــد|للطيف ف|محمد عبــــد ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

834965 حمد|حسن محمود يونس  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

64659| للطيف|لسيد عبــــد|لسيد محمد |محمود  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

694382 ن|ن شعبــــ|هلل مرو|عبــــي  محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

854|75 حمد|محمد محمد عمر  حقوق بــــنى سويف

48|582 لمجيد|م مبــــروك عبــــد |محمد حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33226o لد محمد محمدى عفيفى|تـــ خ|ي| شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

9|7oo8 جه |لرؤف عو|يوسف محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|
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26358o ي|ر
لم|هيم عىل مصيلىح س|بــــر| |ئى |بــــ بــــنه|د|

528252 س|لسيد حو|محمد محمد محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

78|928 محمد محمد محمد عىل| نور زيق|لزق|صيدله 

768693 |لعط|بــــو |هيم |بــــر|جر فخرى محمد |ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

88o8|5 ى محمد |لبــــ|ء عبــــد|رس| سط حسي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

882799 ل تـــوفيق  |ل كم|لفتـــ جم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

2|7o95 ى عزتـــ محمد عويس محمد|ي سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

|3o6o4 صد فهىم|نور ق| |رين|م ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

277272 لكريم عيس|صم حسن عبــــد|ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

342934 لحق|عيل محمد عبــــد|سم|مصطفى عنتـــر  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

687766 ل|ل محمد هل|لهل|بــــو زيد |رون |ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|4442 ح|لفل|منى فتـــىح محمد محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

364778 ي|هلل عبــــد|منتـــ 
لرحمن سيد قرئى |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

52o9|o ر|لف|وى |حمد هند|بــــر |ن ص|نوره معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

5293| ن عىل|محمد بــــدوى رمض ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o53| هلل|لعزيز عبــــد|بــــ عبــــد|لتـــو|رس عبــــد|ي هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

7634|6 ئيل صليبــــ|سعد خليل ميخ|نه |هيل تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

227643 حمد عىل|سيده محمد  ى شمس| لسن عي 

7|2545 ود|ىط د|لمع|بــــو|ء عيد محمد محمد |سم| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

877o|o هلل عىل محمد  |نىه عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24|326 لرحمن عىل سعيد عىل سعيد|عبــــد ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

3678|8 لشيىم|عيل محمود |سم|ح |يدى صل|ه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

3324|8 شور محمد عبــــيد|نس عىل ع| |تـــربــــيتـــ بــــنه

54568| ن محمود مصطفى|لد عثــــم|عمرو خ سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

8|6333 ي يو
قيم|يوسف ممدوح قلينى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

229|23 ظ نسيم|لم|ن |مريم روي ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

659o9 حمد محمد بــــدوي|زن |م ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

773553 للطيف محمد|لحميد عبــــد|طمه سيد عبــــد |ف لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع
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425579 مريم حسن محمد محمود سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

43334o مه|لغنى سل|حمد عىل عبــــد|محمد  | تـــمريض طنط

26|575 لسيد محمد رزق|لد محمد |خ |تـــربــــيتـــ بــــنه

64o6o| ل حسن|محمود محمد محمد كم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

62597| ف ري|محمد  لىح|ض عبــــد|رسر زيق|لزق|حقوق 

2974o لمنعم|لمنعم حمد عبــــد |مصطفى عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|4833 سم|ء رفعتـــ درويش ق|سم| ي|تـــمريض 
| لمنى

89246| لمجيد صديق |محمود حفنى عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

89|8|8 لموجود |لرحمن عبــــد|حمد عبــــد|روفيده  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

475579 ف ج|ن |مرو |لعل|بــــو |لسيد |بــــر |رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7|528o لسعيد محمد حسن|م محمد |هش لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3539o8 ن|ن محمد رمض|عمرو رمض دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

25oo49 ن|لعليم عثــــم|جر سعيد عبــــد|ه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

62529 ل منصور|لع|مح محسن عبــــد |س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

52632 لسيد|لرحمن خليفه بــــديوى |عبــــد  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

837233 هدي دردير محمود لبــــيبــــ |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

493739 حمد|لحسينى |هر محمود |م بــــ دمنهور|د|

7o2982 هد|لش|عيل خليل |سم|ء |لزهر|طمه |ف زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

52934| لحميد محمد جمل|حمد عبــــد |محمد  ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

775822 عمر محمد عىل سليم زيق|لزق|هندستـــ 

58576 ء محمد عىل خليفه|عىلي |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

6|4366 ن|ل سليم|ندى محمد كم |حقوق طنط

35683 بــــى|ضى عتـــ|هلل ر|محمد سعيد عبــــد هره|لق|ج طبــــيع |عل

688869 حمد|هيم محمد محمد |بــــر| لمنصوره|علوم 

|3|533 هلل محمد مصطفى محمد|عبــــد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

875o3 بــــ سيد عويس محمد|رح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

5o5553 حمد عقبــــه|عمرو محمد محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|33478 ك|لمل|ئيل عبــــد |نوبــــ جرجس ميخ|بــــ| ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

878|o6 هلل  |ن حسبــــ |مريم بــــطرس ن سيوط|ره |تـــج
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253786 ف عبــــد|ن |يم| وى|لص|دى |له|رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

22o6|3 لرءوف|حمد عبــــد|مح |دين س|ن ى شمس|د| بــــ عي 

773589 بــــوزيد|ل حسن |يه جم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

37o6|o لق|لخ|حمد عبــــد|لسيد |حمد |لد |خ كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

5768| لنبــــي مرىسي|رس محمد يوسف عبــــد|ف بــــ بــــنى سويف|د|

9|372| دى طلعتـــ زىك لبــــيبــــ  |ف لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

7o|o|6 لعجىمي|حمد محمد |حمد مصطفى | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|5547 طمه|بــــوف|حمد |بــــوشعيشع |فتـــىح سعد  سكندريه|ل|حقوق 

878o2 ل|لع|حمد عبــــد |ء حسن |حسن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2587|| ن|حمدى سمي  حمدى عمر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|776|9 ي
ئى سيد بــــيوم حسن|لدين ه|ء |ضى تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

43578| ح|لقم|سعد سعيد سعد | طيم|ف |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

635558 ى ع|لفتـــ|نىه معتـــز عبــــد فيه|ح صبــــرى حسي  زيق|لزق|علوم 

35o593 ن|ح رمض|لفتـــ|بــــر عبــــد|زينبــــ ص |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

822223 ل|لع|حمد عبــــد|ده فتـــىحي |حم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

86628 بــــ مصطفى محمود محمد|رح طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

|5o35| ل محمود|يوسف محمد كم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

686829 لبــــدوى|د |ن فتـــىح محمد ج|نوره لمنصوره|علوم 

234289 مل|ل ك|ئى كم|دى ه|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

839394 لبــــدري|حمد |د محمد |زي ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

63394| هيم|بــــر|بــــر |حمد محمد ص| زيق|لزق|علوم 

9|5522 ن  |ن نبــــه|ج شعبــــ|محمد ض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

792o42 ر|لنج|شم نرصعىل |بــــو ه|حمد |محمد  زيق|لزق|علوم 

646|7| لشويىح|ن مسعد مسعد |نور |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

44o7|8 هيم|بــــر|عزتـــ بــــسيوئى | رش لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

68o227 هلل|د |حمد محمد عبــــده ج|تـــسنيم  لمنصوره|بــــ |د|

265oo4 حمد محمد|مه |س|محمد  |طبــــ بــــنه

37|329 ى  حسي 
محمد عمرو مصطفى ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع

مقطم

7662|6 لسيد حسن محمد عمر|جر |ه تـــربــــيتـــ بــــور سعيد
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626442 حمد حسن غريبــــ مصطفى|مريم  زيق|لزق|بــــ |د|

782oo9 ن|ن سليم|ندى محمد عثــــم زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|4568 ن|حمد عثــــم|حمد محمد |فريدتـــ  هره|لق|ره |تـــج

79o977 يف محمد عمر محمد رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

3|5|68 هيم مصبــــح|بــــر|محمد حمدى  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

82o343 ي محفوظ|لد |خ
ى
حمد شوق ي|طبــــ 

|لمنى

54||9o هلل محمد عىلي محمد خليل|عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3479o8 لمطلبــــ|لسيد عبــــد|حمد سمي  | |حقوق بــــنه

32o669 ق|لرز|لحليم محمد عبــــد|كريم عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

272828 هلل|حمد محمد عبــــد|حبــــيبــــه  ن|سو|علوم 

88|74| ف حلىم يوسف  |م |سل| رسر دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

296|86 شد|يمن موريس ن|مريم  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

9|4888 ه عىل  |لل|ئل بــــدر عبــــد|و سيوط|ضتـــ |علوم ري

344842 ن|ن محمود رسل|ء زهر|لىمي ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

447996 حمد|دى |حمد عبــــ|هيم |بــــر|ن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48|2o| لعربــــى|لمول |ر عبــــد|لستـــ|سحر عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o24o3 لنبــــى سعيد|لسعدئى رزق عبــــد |ء |دع |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

9o77o5 ن |لم|يز س|دل ف|محمد ع سيوط|حقوق 

675422 لم|لمنعم س|مح عبــــد |محمد س لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

683|| ين رمض ىط|لع|بــــ عبــــد |لتـــو|ن عبــــد |رسر لفيوم|بــــ |د|

5|859 م محمد|لسل|طف عبــــد |ء ع|رس| حقوق بــــنى سويف

356|88 هلل موىس|ح عبــــد|لفتـــ|هلل عبــــد|عمر عبــــد زيق|لزق|صيدله 

344233 محمد ممدوح مرىس محمد هيكل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

759536 ه | لسيد محمد سمي |مي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

7o6446 ل|لع|هيم محمد عبــــد |بــــر|ل |ء جم|ل| لمنصوره|حقوق 

6463|6 رى|لهو|مه سيد عىل |س|ممدوح  ط|هندستـــ دمي

4o37oo ى تـــ ى حسن |حسي  لدنف|حمد |مر حسي  |ره طنط|تـــج

847|87 هيم|بــــر|ن محمد |ن رمض|يم| سكندريه|ل|صيدله 

|4|949 بــــر|ئى ص|لمطلبــــ ورد|ئى عبــــد |ورد ن|هندستـــ حلو

Thursday, September 6, 2018 Page 16342 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

243559 لحليم هندى|نىه حسن عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

44oo87 دى|له|لسيد عبــــد |ىط |لع|عبــــي  عبــــد  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|792|4 حمد|محمود محمد ذىك  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

354585 هلل محمود|رحمتـــ عمرو عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

48|7o6 ن مصطفى|معتـــز محمد مصطفى شعل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

852o52 سلىمي سيد خليل محمد ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

255666 ق|ن |حمد شعبــــ|لرحمن |عبــــد وى|لشر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|67o9 نعيس طه عىل|هبــــتـــ محمد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

4372o9 يد محمد |بــــو|ء |سم| ى لخي |بــــو|لسيد |لي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

852|46 نوبــــ منصور متـــري دوس|بــــ| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

57328 سلىم عىل محمد رفعتـــ حقوق بــــنى سويف

497o6| در محمد محمد شلبــــي|لق|كريمتـــ عبــــد  ره دمنهور|تـــج

|3||77 |لعل|بــــو|لرحمن محمود مصطفى جمعه |عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52362o لبــــشبــــيسر|هيم محمد |بــــر|ن |حمد رضو| |ضتـــ طنط|علوم ري

26o647 وى|حمد قن|ل |رحمه جم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

326|94 ى عىل محمد رحمتـــ حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

|62|33 ى  محمود فوزي حسي 
مصطفى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o5685 حمد محمد|عيل محمد |سم| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

279|5o لقفل|رس شبــــل |م ف|سل| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|56|99 شد|حمد ر|هر محمود |جر م|ه هره|لق|علوم 

62o522 ر محمد عىل عسيىل|من ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

256o5| لخول|هيم |بــــر|حمد مصطفى | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

85457| يف ف لم|حمد س|روق |رسر سيوط|عه |زر

624527 ن|هيم رجبــــ سلم|بــــر|هيم محمود |بــــر|مجدى  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

45|78o نتـــ|بــــو شبــــ|مد محمد محمد |محمد ح لشيخ|هندستـــ كفر 

48559| زى محمود|ن محمد حج|يم| سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

37o98  مصطفى|لبــــ|حمد رجبــــ عبــــد |
ى
ق هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

847348 وي|حمد فكري قن|ء |سم| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

369363 مروتـــ منصور مرىس محمد مرىس |بــــ بــــنه|د|
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68629 ى عبــــد |سل| لحميد بــــكر|م حسي  لفيوم|بــــ |د|

9|558o د حسن محمد  |جر ج|ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

373o92 ى|بــــر|لسعيد |هيم |بــــر|د |نه هيم حسي  |حقوق بــــنه

34o482 جوري|لبــــ|حمد نرص |زينبــــ  |حقوق بــــنه

535978 هيم|بــــر|حمد عىل |مريم فتـــىح  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|9|68 جر محمد محمد عىلي|ه لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

925o38 ى |مصطفى محمود عبــــ س حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

324o39 للطيف|لسعود عبــــد|بــــو |للطيف |يوسف عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

256455 ن خليل فرج بــــشي |يم| لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

775634 نه|حمد قل|محمود حمدى محمد  زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

477633 ميل فهىم|كرم |رن |ك سكندريه|ل|ره |تـــج

894255 حمد |محمد محمود صديق  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

499866 لرؤف خليل|زق عبــــد|لر|ن عبــــد|شعبــــ| مه ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

688o64 حمد جمعه|لسعيد جمعه |ء |لىمي لمنصوره|علوم 

39|68 وى|لح|حمد محمد |حمد |ن |نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8|3336 بــــي|مبــــ|فرح محمد | دين ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

77947| حمد سليم محمد سليم|ء |رس| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|32o7 ن عوض|هيم يون|بــــر|ن |هيم يون|بــــر| |ره طنط|تـــج

7o3848 لمهدي|لد عبــــد ه محمد |حمد خ| زيق|لزق|هندستـــ 

453|3o عيل|لمرىس أحمد إسم|لمرىس |لغنى |لمرىس عبــــد| ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

428oo3 يل|هيم محمد ط|بــــر|روحيه محمد  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

4525|4 سعد زغلول محمد محمد لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

4|7285 لكردى|د محمد |لجو|محمود حمدى عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

|24|o5 محمد محمد رزق حسن ى شمس|تـــج ره عي 

273o98 دل|لع|ر |لستـــ|لجيد عبــــد|سلىم عبــــد |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

649337 لسيد|هيم |بــــر|هلل |محمود فتـــىح عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

24|3|9 رى محمد|لبــــ|رص حسن عبــــد |رى ن|لبــــ|عبــــد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

269485 لعربــــى|لمول عوض |ء عبــــد|دع تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

46456 لمقصود|رس سعد عبــــد |ء ف|شيم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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63|237 ى|لستـــ|ن جوده عبــــد |رو ر عىل حسي  زيق|لزق|حقوق 

484438 حمد رسى محمد حسن|لدين وحيد |نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4796o3 ى عبــــد|محمود محمد ي ى|د فرج ل|لجو|سي  شي  سكندريه|ل|هندستـــ 

334444 م|م|حمد سعيد |محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

|34|5o لحسينى حسن محمد|دل |ء ع|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|56823 عىل محمد عىل محمد تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

53o349 ن|لسيد حس|حمد |لم |يدي س|ه ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

272|94 لرحمن|سهيله حسن بــــشي  عبــــد لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

|454|9 ى  محمد حسي 
مصطفى محمود مصطفى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4573|5 حمد زغلول|ح |لفتـــ|د عبــــد|هدير مر لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

462o4 لحكيم محمد|لرحمن سيد عبــــد|عبــــد ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

84695 ى محمد عوض حلىمي نرمي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

785237  قض|لبــــ|عبــــد | وليد قض
ى
|ق ي صىح 

زيق|لزق|معهد فنى

2|4836 مد|حمد سعيد عبــــده ح| هره|لق|حقوق 

774|47 ىط سيد|لع|هلل يىح عبــــد |منه  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

9863o ى|ورده حمدى عبــــد  لكريم حسي  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

7384| لد|ر خ|م عم|لسل|عبــــلتـــ عبــــد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

325295 لسيد|لسيد |لد |ج خ|رس هره|لق|حقوق 

676759 ش|لقم|لعزيز |حسن محمد عبــــد  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

4|4688 لمدهون|سط |لبــــ|آيه محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

458o3| هيم حموده|بــــر|تـــه |محمود محمد شح لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

342o45 وق  ى محمد |رسر ف حسي  لور|رسر ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

322|o6 لليثــــى|ن فتـــىح عىل |نوره ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

248o2o ئى|لكيل|ن حسن |ره سليم|س ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

22o53 لمقصود|لمنعم عبــــد |يمن عبــــد |م |بــــتـــس| هره|لق|بــــ |د|

7o3o98 م|ل|مد |لدين محمود ح|هد عز |ن رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o7356 حمد جمعه|هيم |بــــر|م  لمنصوره|بــــ |د|

6||428 لزلوع|د سعد |ح فؤ|سم لمنصوره|بــــ |د|

75474o ف |محمد  مرصي| لنج|بــــو |رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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64o|79 ندى حسن محمد فهىمي محمد سليم زيق|لزق|عه |زر

883343 رس هديه  |دهم هديه ف| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

477767 ل محمد حسن كريم|لع|ن عبــــد|نوره سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

6o6|64 لدين وليد محمود محمد عيس|م |حس ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

338862 لدوبــــى|حمد |حمد سيد|ل محمد |ندى جم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

22o47o حمد|بــــوزيد |لرحمن محمد |عبــــد ى شمس حقوق عي 

|77459 ل|وليم عدل فهيم غبــــري| ن|سلف هره|لق|ره |تـــج

8885|4 ى حس|لوه|طه عبــــد ى |بــــ حسي  ني  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

356549 لمجيد|لمعىط محمد صبــــرى عبــــد|سمر عبــــد |بــــ بــــنه|د|

68o587 هيم زقزق|بــــر|ره محمد محمود |س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5||458 بــــو عسل|حمد محمد عىلي محمد |محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

3732o6 حمد عمر|لرحمن سمي  |عبــــد |حقوق بــــنه

32|o74 لرحمن محمد|ل عبــــد|كريم جم ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

78296| هلل محمود عىلي|طمه عبــــد |ف زيق|لزق|نوعيتـــ 

832587 جي محمد|سعيده زىكي ص ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

8o8442 |لعل|بــــو|يبــــ محمد |رص تـــ|لن|حمد عبــــد| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

83o49 دى يوسف جرجس يوسف|ف ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

9o6345 م مجدى محمد محمد  ج|بــــ سوه|د|

4|7237 ح فهيم محمد|دل صل|ل ع|كم لشيخ|بــــ كفر |د|

759|58 لحميد محمد|حمد عبــــد |محمود  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

6o832o لسخن|مل |آيه منتـــرص محمد ك لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

36o7|4 مي سعد زىك مسيحه|بــــيتـــر س |بــــنه| هندستـــ شبــــر

853o34 رص مرىسي عىلي|رغده ن ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

75||4o تـــتـــ|حمد محمود شح|م |بــــس ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

862779 حمد|ز |حمد عىلي صبــــري فو| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

75375| لحميد عىل|سلىم محمود عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4o2725 ي |م|
حمد|حمد محمد |لسيد |ئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

77|497 ى عىل عبــــد |ي ح مرىس|لفتـــ|سمي  زيق|لزق|حقوق 

75||2| ي
هيم شلبــــى|بــــر|م |هش| دئى تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|
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854|6| ي محمد عبــــد
لىحي|محمد مصطفى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

242795  يونس حسن
ى
محمد شوق ى شمس|تـــج ره عي 

788928 ح|لفتـــ|م عبــــد |لسل|حمد محمد عبــــد | ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

6468|7 ى| ى محمد حسي  يه حسي  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

42989| هيم|ل محمود إبــــر|محمود كم |حقوق طنط

|325o6 ي
ف سمي  وديع| |سيلفى رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|254|9 ره|جد مجىل بــــش|رك م|م دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

62|957 ى عسل|سم| ء كريم رفيق حسي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

897698 ل محمد منصور |م جم|سل| ج|بــــ سوه|د|

478543 لقوى خليفتـــ|م عطيتـــ عبــــد |رتـــ عص|س لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

9|37o3 ح صفوتـــ سيد  |لرحمن صل|عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

268427 محمود محمد محمود موىس ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

338382 هيم|بــــر|لسيد |ء طه |دع ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

25548 حمد محمد يوسف|ن |نوره هره|لق|ره |تـــج

25836o ح عطيه|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|مصطفى  |صيدله طنط

33247 هد سعدتـــ|طف فرج مج|ء ع|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

686479 مر|لفتـــوح محمد عوض تـــ|بــــو |م |حس لمنصوره|هندستـــ 

6826o7 لقصبــــى|لفضل |بــــو |عيل محمد |سم|خلود  لمنصوره|بــــ |د|

64483o كتـــ|لس|لسيد |لحميد محمد محمد |عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|9963 حمد سيد حسن عىل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9o8567 ن |روق رضو|طف ف|ن ع|يم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

|4o46o ى يمن فوزى فهيم| |يوستـــي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

58|34 رص يحن  محمد|لن|محمد عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

26|o|9 لفضيل|طف فتـــىح عبــــد|م ع ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|38o39 ف | م محمد يوسف|حمد حس|رسر ى شمس حقوق عي 

257228 ى |لغف|نسمه فيصل عبــــد  لمحروق|رأمي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

7o8632 ى|لسيد |بــــو بــــكر محمد |لرحمن محمد |عبــــد  لعشر لمنصوره|بــــ |د|

25o926 ود|ده د|د زي|د ميل|عم| بــــول ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6|28o3 ء محمد عزتـــ محمود حشيش|شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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5272oo يف أحمد عبــــد  لحميد مطر|لعظيم عبــــد |رسر سكندريه|ل|حقوق 

7|65o لسيد|لكريم |د عبــــد|م عم|عز لفيوم|بــــ |د|

492529 هيم محمود خرصى|بــــر|لسميع |حمد عبــــد| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o573o ي
ر مصطفى|لستـــ|هلل عبــــد |فتـــح | دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o692 لحكيم حسبــــ|د عبــــد |حمد عم| هرتـــ |لق|تـــمريض 

357924 حمد معوض حسن|يوسف  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

3485oo هيم محمد|بــــر|رق هدى |ء ط|شيم |بــــ بــــنه|د|

8||o66 ى|لحميد |م عبــــد|ر حس|من مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

8948|3 حمد محمد |حمد عمرو | ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

75633o لعزيز|هلل محمد عبــــد|خلود عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

42356| ى وحيد  حمد فرغىل|عبــــي  حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|433 هيم|بــــر|هلل |ل عبــــد |طمتـــ جم|ف تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

76|626 لسيد محمد|م |د هش|زي كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

679o95 لمرىس عىل يونس|لمرىس حسن |محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8o996o لح محمد|محمد محمود ص ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

833o|8 ى  بــــوبــــكر|كرم صبــــري حسي  |ج طبــــيع قن|عل

479o94 لسيد|لحميد |لدين عبــــد |م |عمر حس تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|793o3 ف محروس عبــــد |حمد | لرحيم|رسر |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

6o7443 ملس|ئى |ليم|لدين |د|حمد عم| لشر ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

43o765 تـــ|بــــ|د وهبــــه عىل جر|ء حم|رس| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

6o2943 ع|لرف|لحميد |لنرص عبــــد |بــــو |ن |محمد رمض لمنصوره|بــــ |د|

4o6656 لبــــشبــــيسر|حمد محمد |ل |ن كم|رو سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

242|2| ن محمود|مه رمض|س|ر |من لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

889543 د |مل خلف حم|ء ك|شيم سيوط|بــــ |د|

|72377 بــــى|ء ربــــيع محمد عر|رس| ى شمس حقوق عي 

8o76oo مر عىلي|ع| محمد رض ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

764667 تـــسنيم محمد محمد مسعد بــــكر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

68368o وى|لمن|حمد يوسف |ء مصطفى |سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

48963| لسيد محمود|حبــــيبــــه مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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437477 ر|لحميد نو|لسيد عبــــد|مصطفى نبــــيل  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

8768|8 ى  لمعىط|هلل محمد ربــــيع عبــــد|لمعتـــز بــــ|نرمي  سيوط|ره |تـــج

356772 عيل|سم|فظ |ح ح|لفتـــ|ن عبــــد|يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|66297 ف عزتـــ|يحن  محمد  رسر ن|حقوق حلو

8363|o هيم|بــــر|حمد محمود |م |سه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|44559 هيم|بــــر|فظ |زم محمد ح|ح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

62435 ي سيد ح
ن|مد حس|مصطفى ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

|6||96 نيه عىل قنديل بــــدوى|ر ى شمس|تـــج ره عي 

543||3 وز عبــــد لجليل خروبــــ|م عوض عبــــد|لسل|في  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6o892o وى|لشعر|لمول |محمد محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

552|o تـــ عمر | مل|حمد ك|مي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

78|426 لرحمن|لحميد عبــــد|ح عبــــد |مروه صل قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

84564| ح محمود|لفتـــ|ميمه عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

5|6428 بــــوعيس|حمد |لكريم |ن محمد عبــــد |يم| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

243532 د|حمد مر|ره قدرى |س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|38998 ن|ن مبــــروك عرف|رتـــ عرف|س ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

447|2o يف  م منصور|لسل|حمد صبــــىح عبــــد |يوسف رسر سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

8853o5 ل عمر طه عمر |س سيوط|حقوق 

689654 لمرىس|س |لد محمد عبــــ|ر خ|من لمنصوره|علوم 

733o2 حمد شفيق قرئى مرزوق| لفيوم|طبــــ 

|3|87o هر يوسف محمد|لط|طمه |ف هره|لق|صيدله 

688333 س مصطفى شلبــــى|لنح|يدى صهيبــــ |ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

76326| لرحمن|فع عبــــد |لش|مريم رأفتـــ منصور  علوم بــــورسعيد

3743| ى ي|حمد ر| ى|فتـــ حسي  سي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

6o9964 ى|ض حسن |محمد ري لعشر ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

9||69o ى  نعمه خليفه يونس حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

56988 رحمه سعيد حمدى محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|7885 يف محمد |نوره بــــوضيف|ن رسر هره|لق|حقوق 

8|6439 ن|م حسن عثــــم|محمود حس ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

7||473 محمد محمد جميل| لعل|بــــو |ء |عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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37oo|o لسعود محمد|بــــو|حمد سيد | ى شمس حقوق عي 

7o3o9 لسيد خميس|ن |محمد رمض دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

693472 ى بــــلح|بــــو|لحسينى |هر|محمد ط| عل لعني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|9652 لمعىط|هيم عبــــده عبــــد|بــــر|ره |س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

2625|3 وى|لبــــهنس|د محمد |ل رش|حمد كم| |حقوق بــــنه

679636 تـــ|تـــ عرف|رق فرح|حمد ط| ط|معتـــ دمي|علوم ج

|32o|| يف مرىس عفيفى مرىس سلىم رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

53523| ى حسن|عبــــد  لرحمن خميس حسني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

752963 ن محمود|لم|دل س|كريم ع ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

|78689 حمد يوسف حسن|يه | تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

453422 هلل محمد عىل|مريم محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8o6824 رق عىلي سنوىسي فرج|ط سيوط|ره |تـــج

476468 هيم|بــــر|لمجد |بــــو |هيم |بــــر|دهم مجدى | تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

8||755 ن محمد زىكي محمد|نوره هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3|6424 بــــدين|هبــــتـــ سيد محمد ع هره|لق|ر |ثــــ|

645443 ي
ق| دئى م|م|وى |عىل رسر لمنصوره|حقوق 

8253o9 ى|ره |س حمد عىلي حسي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

896387 حمد محمد |منى محمد  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

285o79 حمد شدوف|حمد محمد |ر |من ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

794o|5 لبــــلبــــيس|هيم |بــــر|يه فتـــىح محمود | ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

54|424 ي كم|زي
لح|ل ص|د مصطفى ره دمنهور|تـــج

4||o53 د محمد محمد رجبــــ|ره عم|س |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|6o798 ي |زي يد قطبــــ|بــــو |لدين |د محن  ى لي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

5|672o ى محمد محمود عبــــد  ل|لع|نرمي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

975o| سم|لق|بــــو |رص فرج |لن|محمد عبــــد  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

337876 للطيف|د عبــــد|لعظيم عو|عبــــد| حمد زكري| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

69599| لعوضى|لسيد |لح |لح بــــديع ص|ص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

424695 ى تـــه|ن شح|مفيد سليم| مي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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9|2545 بــــر |لحميد ص|رس عبــــد|ن ي|رو ج|تـــربــــيتـــ سوه

2|5549 ه يوسف | ن|لم|هيم محمد س|بــــر|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

888o7| هيم |بــــر|بــــوزيد |م |محمود عص سيوط|عه |زر

||6|46 حمد|نس |يمن |زينه  ى شمس|تـــج ره عي 

2|3824 ئى سعيد مصطفى|محمود ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

63|229 ى  حسني 
رضوى مجدى محمد وصفى زيق|لزق|بــــ |د|

25|863 مر|لعزيز قطبــــ ع|محمود عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

459o|| د عىل محمود مرتـــضى|رش لمنصوره|حقوق 

77539o ل|لع|محمد نشأتـــ محمد محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o9724 ى|حمد |عىل محمد عىل  لعشر لمنصوره|هندستـــ 

68o2o6 محمد مصطفى رجبــــ محمد لمنصوره|بــــ |د|

4322o4 ى طه |لحميد ي|ن عبــــد|يم| وي|لدبــــ|سي  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

483597 ن|لسيد محمد عثــــم|ده |حم| ند عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

885838 طمه محمد نمر حسن |ف سيوط|تـــربــــيتـــ 

8|o4o7 زن خليل رجبــــ محمد|م ره بــــنى سويف|تـــج

247928 ن عبــــدربــــه|د محمد رمض|ل عم|من ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7o|995 ره|هيم عم|بــــر|حمد سمي  محمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

26499| د|حمد محمد حم|ر |حمد مختـــ| |ره بــــنه|تـــج

774o79 يوسف| م بــــوعز زكري|بــــتـــس| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

4|3||| يف محمد  تـــى|عبــــي  رسر لنشر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

29o||9  عبــــد|كريم محمد 
ى
حد|لو|لدسوق ي للفن|

لمطريه|دق |لفنى

88892o  محمد محمد عىلي 
ى حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

246|2o لخول|لعزيز |هيم حسن عىل عبــــد |بــــر| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8673oo ره مهتـــدي محمد بــــرصي|س وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

676249 لبــــسيوئى|يه محمود عىل | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

436oo5 حتـــ|لمل|ر |لغف|م محمود حسنى عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

546292 د|لحد|لد عىل عىل بــــيوم |خ سكندريه|ل|هندستـــ 

|477o8 ف عبــــد |م |ر دى|له|دى عبــــد |له|رسر هره|لق|حقوق 

5o7742 هلل محمد صفيه|ء خميس محمد عبــــد |رس| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

633923 بــــوزيد|هيم |بــــر|لعزيز |يمن عبــــد |لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|حقوق 
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||52o6 ف فتـــح |ر محمد |مي فظ|لح|هلل عبــــد |رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

28693o لديبــــ|حمد |لسيد سيد |حمد طه | ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

845225 هلل كريم| |ء عيسي حمدن|لزهر|طمه |ف |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

5|3|78 وى|لدفر|يد |فرج ف| أحمد رض معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

876|83 لد محمد محمد صديق |خ سيوط|نوعيتـــ فنيه 

|66493 حمد محمد|حبــــيبــــه مصطفى  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

7576o8 لحميد|بــــر عبــــد |ن محمد ص|يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

43329 مر حسن درويش|ن ع|حمد شعبــــ| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|2|4|| لحميد محمد|س عبــــد |ء محسن عبــــ|سم| ى شمس| لسن عي 

34o4o4 بــــدين|لع|ن صبــــري محمد زين |يم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

|36749 لسيد|بــــر |م ص|ر عص|من تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

5|2||8 هلل كحيل|هلل محمد عبــــد|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

35|667 تـــه سيد هيكل|بــــ محمد شح|يه|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|2|633 تـــه|س شح|ن متـــي|د سليم|عم| رين|م لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

542594 عي محمود خرصى|مريم رف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o3882 لدين|ج |لعيون طه تـــ|بــــو|د |جه ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

4|o749 ذل|لش|ء صبــــىح صبــــىح |سم| |ره طنط|تـــج

358633 ى|لمنعم |سلىم معتـــز عبــــد مي  ى شمس طبــــ عي 

895888 ه | يق خلف  |يوبــــ ف|مي  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4o3|35 حمد جوهر|محمد سمي  خميس  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4||338 لسمول|بــــتـــ |ء محمد ثــــ|رس| |تـــربــــيتـــ طنط

86o7o| لحميد محمود|يه فيصل عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

52|244 لمنعم|ل محمود عبــــد|رحمه جم معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

845353 ح محمود|لفتـــ|جر عمر عبــــد|ه ن|سو|تـــربــــيتـــ 

9o8424 لسيد |وى |ح ف|هدير صل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

358456 لحكيم|دي عبــــد|له|ر مصطفى عبــــد|من ى شمس علوم عي 

44776o يف سعد  ئى|لنعم|لسيد |عزه رسر سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

296o36 مد|ن ح|مد عثــــم|م ح|لرحمن عص|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|8529 ن|م عيد سعيد محمد سليم بــــ دمنهور|د|
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53o|7o يس|لس|مر |هلل محمد ع|س عبــــد|ين| سكندريه|ل|هندستـــ 

2|62|5 ربــــ|حمد عطيه مصطفى شو|عمر  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6oo426 لرحمن رزق|ن زىك عبــــد |ء رمض|شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

422786 لرحمن محمود|ء محمود عبــــد |صف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

||48o6 لحميد|مه فتـــىحي عبــــد |س|فتـــىح  ن|حقوق حلو

2|9687 حمد|حمد |م مصطفى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

78324 لد محمد|ء محسن خ|شيم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

33o456 هلل|لسيد عبــــد|ن |م|لسيد |جر |ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

85338o لملك|ء رشدي عبــــد|بــــيشوي رج ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

88|844 مل يوسف  |محمود محمد ك سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

||4827 ف |بــــ |شه ي|رسر حمد زهي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|7568 ل محمد يوسف أحمد|رحمه جم لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

896|84 ء رجبــــ محمد عىل  |ل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o|853 ده محمد محمود موىس حجر|محمود حم زيق|لزق|بــــ |د|

77|886 دى|دى مصطفى بــــغد|جر عمر بــــغد|ه زيق|لزق|ره |تـــج

6994o4 حمد عىل|ء عىل |حسن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7|3|9| بــــ|لوه|تـــ عبــــد |لغنى عرف|محمد عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

79oo27 عيل|سم|حمد عىل فتـــىح أحمد | ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

9o43|4 مر |دل سيد ع|حمد ع| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

44364| حمد عرص|لحليم |يه عبــــد| ط|بــــ دمي|د|

79727 ح محمود|بــــ صل|يه|لرحمن |عبــــد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

7o4382 حمد محمد|ء محمد |ول لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

4|987 ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|يه عبــــد | هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

226492 هيم|بــــر|ر |مصطفى محسن فك د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

2228o5 ى | هيم|بــــر|حمد سيد محمد حسي  ن|حقوق حلو

826888 رك|حمد مبــــ|رك |ن مبــــ|يم| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

7oo||4 لمتـــول|محمود محمد فوزى محمد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

628949 |يوسف محمد مرىس عط تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي
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636288 ن|لحميد رمض|حمد محمد عبــــد| زيق|لزق|حقوق 

443253 مصطفى محمود عىل مصطفى فريج لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

853897 مروه قطبــــ حسن جمعه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|698o3 د وجيه فهىم|روز عم دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

93|52 لحليم|روق عبــــد |متـــ ف|س|مصطفى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

37|762 حمد عىل نرص|محمد عىل  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7oo329 م شهدى حسن|ر حس|من لمنصوره|نوعيتـــ 

4577o5 د فتـــىح عىل عىل عوض|زي لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o3853 مل جرجس حبــــيبــــ|ركو جرجس ك|م ط|بــــ دمي|د|

|52979 ي|م عىلي محمد |هش
لعوضى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|488|4 ى|متـــ | هلل عىل محمد عىل حسني  هره|لق|هندستـــ 

539447 ى إبــــر|ي د|لجو|هيم سيد أحمد عبــــد |سمي  سكندريه|ل|حقوق 

3|46o ئى عىل عمر|جر ه|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

682837 لعزبــــ|هيم |بــــر|هيم حمدى |بــــر|يه | لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

89o4o8 ن |تـــ عدل ن|بــــيوس نش|غ| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

6279|6 حمد|لسيد |لسعيد |لسيد |ء |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

622593 ضى|زى م|لحميد غ|ء بــــدير عبــــد |عىلي ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

687225 ي|لبــــ|م جمعه فرج عبــــد |حل|
ى
ق لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|42629 ى جم مي  حمد درويش|لدين |ل |ني  ى شمس|د| بــــ عي 

7o6373 لعظيم جمعه|يز محمد عبــــد |ء ف|رس| لمنصوره|ره |تـــج

98586 لرحمن|ل حلىم عبــــد |يه جل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|3o827 محمد حمدى محمد طلبــــه ن|بــــ حلو|د|

863o65  عىلي عبــــد|محمد 
ى د|لجو|مي  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

7oo|23 لمول عمر|دل عبــــد |ر ع|من ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

69|539 تـــ|لبــــرك|بــــو|د محمد |ن مر|يم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

355484 ء صبــــرى محمد خليل|سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|59257 لعرينى|لحميد خليل |عبــــد | مصطفى رض ى شمس|زر عه عي 

3378oo لمجيد|لحسينى عبــــد|لمجيد |حمد عبــــد| |علوم بــــنه

3|63o| هيم محمد محمد|بــــر|هند عيد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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7|oo69 لحليم|دل محمد فهىم عبــــد |سلىم ع لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9o98o6 ف كريم رسور |سلىم  رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

32||9| |لبــــ|محمد محمود محمد عبــــد
ى
ق بــــ بــــنى سويف|د|

293|o4 د|لجو|تـــه عبــــد |حمد شح|ندى تـــوفيق  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

|34854 مد محمد|مه متـــول ح|س|حمد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

542|24 لىح|لح زىك عبــــد|حمد ص| بــــ دمنهور|د|

67583| هيم|بــــر|لسعيد محمد عىل |بــــ محمد |يه|ن |نوره لمنصوره|بــــ |د|

|57o98 لح|هيم ص|بــــر|لعزيز |ر سعيد عبــــد |من ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|59566 لعليم|لعليم محمود عبــــد |هلل عبــــد |منتـــ  هره|لق|ره |تـــج

|235|2 لعزيز عطيه محمد|ن سعيد عبــــد |نوره ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

446484 يف محمود  لسيد|حمد |عمر رسر سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

343|83 ى عبــــد|ي تـــه دشيش|م شح|لمعىطي عز|سمي  ى شمس حقوق عي 

79268o ف سل|محمد  مه|مه محمد سل|رسر ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|74826 حمد بــــكر|لرحمن محمد |عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

623585 ى|لرءوف |هيم عبــــد |محمود محمود إبــــر لزهي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

48|357 لرحمن|حمد محمد عبــــد |حمد محمد | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

637793 لرحمن|هيم زىك عبــــد|بــــر|بــــ صبــــرى |شه زيق|لزق|بــــ |د|

9o9|69 مصطفى عىل عمر عىل  ج |تـــمريض سوه

26549o ى|ر ي|مصطفى فوزى مختـــ سي  ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

882298 لصبــــور |ء محمود عبــــد|لزهر|طمه |ف
در |لق|عبــــد

سيوط|بــــ |د|

6o8244 ن|حمد زهر|لكوم سيد |لد |ء خ|رس| ي صىح طنط
|معهد فنى

45o59o محمود مصطفى محمد يوسف ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

456566 م|لغن|در |لق|محمود صبــــرى محمد عبــــد |بــــ طنط|د|

9o6882 ل جوده |لع|وليد محمد عبــــد ج|بــــ سوه|د|

92o362 لرسول محمد |ره محمد عبــــد|س ج|حقوق سوه

428o75 هيم محمد حسن|بــــر|كريمه زهي   |بــــ طنط|د|

32237 مل|ح ك|لفتـــ|رق مصطفى محمد عبــــد |ط |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

3574|5 ى غنيم|د سل|عم| دين متـــ حسي  |تـــربــــيتـــ بــــنه
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26492o لسيد|خلود عىل محمد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

83|44 حمد محمد حزين|مصطفى  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

6||489 م|ندى حمدى محمد حو لمنصوره|علوم 

337777 هيم|بــــر|حمد |ن |سليم| لدين رض|مىح  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

3|9593 ر منصور بــــدوى عطيتـــ|زه| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

8|4858 ميمه موىسي رجبــــ موىسي| ي|بــــ |د|
|لمنى

785|35 دل مصطفى عىل|ئى ع|م| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|77335 لغنى|حمد عبــــد |حمد محمد | ى شمس حقوق عي 

46675 تـــ|مد تـــوفيق بــــرك|سعيد ح هره|لق|لعلوم ج |ر |د

494494 ز|حمد محمد تـــمر|لدين محمد |نور دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

8|4o65 م سيد محمود سيد|سل| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

79692 وق مصطفى عطيتـــ سليم ن|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

626o77 هلل متـــول|لكريم عبــــد|لسيد عبــــد|محمد  لمنصوره|حقوق 

|9846 لعزيز|م فوزي عبــــد |بــــ هش|شه هره|لق|ره |تـــج

76978| ى نور |ي ح محمود بــــدير|لفتـــ|لدين عبــــد |سمي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

34o237 هلل|حمد عىل حسبــــ |ء مصطفى |ول |بــــ بــــنه|د|

64o926 لسيد|وى |لشبــــر|مد محمد |محمد ح زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63923| حمد يوسف|لمنعم |مريم عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|79o8 ء مسعد مسعد لوتـــه|سم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|3|72| حمد موىس|د عىل مصطفى |ن عم|ريم|ك هره|لق|ر |ثــــ|

3||324 فظ ذىك|رضوى محمد ح ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

43o646 تـــ|ح فرج بــــرك|لفتـــ|ء محمود عبــــد |دع |ره طنط|تـــج

792256 ن|ء محمد محمد محمد سليم|سن  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

242o5| زي|حمد محمد حج|حبــــيبــــه محمد  هره|لق|حقوق 

45||3o هيم سعده|بــــر|عمرو مصطفى  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

54|638 ي |عيل ر|سم|عيل سعيد |سم|
عيل|سم|ضى ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

8249|o هيم|بــــر|حمد |حمد محمد |  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

7529o8 ن|حمد محمد عيس حسن بــــدر| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

835843 حمد|يه فهىمي محمد | |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع
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|2247| لعليم|ء صبــــرتـــ محمود عبــــد |سلىم عل هره|لق|بــــ |د|

5286|o وى|لر|ل محمد |حمد كم|هلل |عبــــد  ضتـــ دمنهور|علوم ري

632352 ى|لمحسن عىل ل|يمن جودتـــ عبــــد |ء |دع شي  زيق|لزق|عه |زر

85oo34 ري|هلل بــــخ|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

|49o5| لعزيز محمد|م عبــــد |سلىم هش لمنصوره|حقوق 

492879 لغنى|لسيد رجبــــ عبــــد |حمد حسن | بــــ دمنهور|د|

682o|o هيم حسن يسن|بــــر|ن محمود |ريم|ن |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

6747| لرحمن فتـــىح سيد يوسف|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3|4275 لمجيد|ن عبــــد|رمض| محمد رض ى شمس حقوق عي 

233686 لرحمن|لخي  ذكرى عبــــد|بــــو|لد |خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|5o|4 دى|لن|لعزيز |يوسف محمد عبــــد ى شمس حقوق عي 

5355o م|م|محمد سعيد حسن  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

778o5| رحمه نشأتـــ متـــول محمد زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

3|8925 تـــ محمد زىك محمود| مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

27|998  عبــــد|نسمه ي
ى
د يحن |لجو|رس محمدشوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5||o74 لونيس|حمد محمد محمود عبــــد |محمد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

5o7324 سيمون ظريف منس ربــــيع سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

7|o|57  |ل محمود |يه جم|
ى
هيم|بــــر|لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o63|8 دل محمد مصطفى |رضوى ع ج|بــــ سوه|د|

6o5388 ش|ل عوف فر|ح كم|ن صل|نور |حقوق طنط

63742| لعظيم عىل بــــيوم متـــول|يدتـــ عبــــد |ع زيق|لزق|حقوق 

5|67|7 لغول|لرؤف |م عبــــد|لسل|ل عبــــد|ندي هل تـــربــــيتـــ دمنهور

|744o6 حمد|مه |لرحمن محمد سل|عبــــد  ي للفن|
|دق قن|لفنى

862236 حمد|حمد نجدي |ندي  زيق|لزق|حقوق 

7o|937 لسيد|حمد |ر |لغف|حمد حمدى عبــــد | زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

543|77 وى|لبــــستـــ|هيم |بــــر|محمد محمد محمد | دين ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

5472o4 هيم|بــــر|لعزيز |هيم عبــــد|بــــر|نبــــيله محمد  إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

837o6| س محمود|تـــ نجيبــــ عبــــ|بــــرك دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

434|o6 ح عرص|لفتـــ|ح حلىمي عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|ل| |طبــــ طنط
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324|42 لرحيم بــــكرى|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4|324| روق عىل محمد|حمد ف|ء |ول |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4||23| هلل|لقوي ضيف |حمدى فتـــىح عبــــد | ر|ي |بــــ طنط|د|

44o233 حمد موتـــه|هيم |بــــر|رص |لن|طمتـــ عبــــد|ف لشيخ|علوم كفر 

|3|o54 مح نجيبــــ رؤف|تـــوئى س ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

753oo2 تـــ|لد محمد محمد بــــرك|محمود خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

433o8| ى عبــــد |بــــر|روضتـــ  ن|هلل رسح|هيم حسي  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

925753 لمجيد|بــــتـــ حسن عبــــد |لسيد ثــــ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|4645| زينبــــ صىل حسن حسن ن|بــــ حلو|د|

|6o622 ل محمد سعيد|م كم|سل| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

64527 ر مصطفى محمد محمود|من لفيوم|بــــ |د|

2364|4 سفيم طه مصطفى يورتـــسون ى شمس|د| بــــ عي 

43383| بــــر|حمد ج|مل |حمد ك|محمد  |ره طنط|تـــج

334559 ن|بــــتـــ سليم|هيم ثــــ|بــــر|رفيق  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

233626 لروبــــى|ح |لفتـــ|ح عبــــد|يوسف صل ن|تـــربــــيتـــ حلو

268279 لحنفى|لعزيز |لعزيز محمد عبــــد|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

6|6o2| لد رأفتـــ عىل عرنسه|خ ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

2628|3 ن|محمد صبــــىح محمد رضو ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

47o54 ه ع لسيد|ق |دل سبــــ|ني  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2693o7 لنقيبــــ|لسيد محمد |جر |ه ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

682o22 لشوبــــىك|د |لجو|ندى محمود محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

287899 لحميد عيس|ن مشحوتـــ عبــــد|يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

662oo س|رق محمد عبــــ|حمد ط| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

|7||o7 ف محمد محمد|محمد  رسر ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

689534 هيم طه محمد|بــــر|د |خلود عم ط|بــــ دمي|د|

|7|62 ل محمد|دل محمد كم|هلل ع|منه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

229|8 لحليم|لحليم سيد عبــــد|يوسف عبــــد  هره|لق|حقوق 

894828 تـــه |بــــيشوى نبــــيل شكرى شح ج|بــــ سوه|د|

228|o2 ه جم| دى|له|ن عبــــد|ل شعبــــ|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64276o حمد|حمد محمد |بــــ |رح زيق|لزق|حقوق 
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25o|65 ه عبــــد| لحليم|لحليم عىل عبــــد|مي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

5o6449 هدى مصطفى عىل مصطفى عطيه بــــ دمنهور|د|

62463| ح|دق صحص|لرحمن عىل ص|ن عبــــد |نور لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4572|6 ع جعفر|لسبــــ|عىلي مصطفى جعفر  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

23|426 حمد|روق |دل ف|حمد ع| هره|لق|ج طبــــيع |عل

536885 ع|محمود محمود محمد عىل من ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

45|27o فع|لش|حمد  |آيتـــ طه محمد  |بــــ طنط|د|

3476|6 ف مهدى جمعه|لرحمن |عبــــد رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o5o|8 ي عىلي محمد|ندي ه
ئى ي|طبــــ 

|لمنى

489487 ي
ي | دئى لخولي|هيم |بــــر|سعيد يحن  سكندريه|ل|ره |تـــج

8556|8 بــــ حسن|حمد محمود دي| سيوط|حقوق 

|29o85 لمنعم|ر عبــــد |مل عم|لد ك|عمر خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

36287 لم|حمد س|محمد حسن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

695975 مر|لسعيد طه ع|محمود محمود  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

326649 رق محمد فرغىل|سهيلتـــ ط ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3432|7 منيتـــ يوسف محمد يوسف| |حقوق بــــنه

7|||73 لسيد عىل|لسيد |ج  |ن ن|يم| لمنصوره|علوم 

9|54|8 ن  |زر يون|يوسف وجيه ع سيوط|طبــــ 

648o5|  نجدى|عل
ى
ء عىل صدق ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

قيتـــ| -  لشر

6933o8 لد شلبــــى محمد عىل|محمد خ ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

2999|o لسيد|نجوى فوزى محمد  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

27|964 رق مندور متـــول فوده|ف ط|نص| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

226|o7 لحسن حفنى|بــــو |عىل محمد عىل  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

879248 مل محمدين |لحكيم ك|ء عبــــد|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

8o9|| عمرو محمد صبــــرى حسن ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|4229 لنقرود|ر سعد عىل |نتـــص| لشيخ|عه كفر |زر

883844 ر تـــوفيق رزق |يرينى نج| سيوط|صيدلتـــ 

483o|7  عىلي|ن ج|نوره
بــــر مصطفى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

76||58 ى صل|ي رك|ج مبــــ|ح ض|سمي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 
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2|86o7 ن|روز مجدى وهبــــه سليم ن|حقوق حلو

448o58 لدين|لمنعم يوسف بــــدر |ندى محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

768|o8 لحميد|روق عبــــد|يمن ف|ن |يم| لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6435|6 ده محمد حلىم حسن|غ زيق|لزق|نوعيتـــ 

|656oo لعزيز|ر صبــــىح عبــــده عبــــد |من ى شمس|د| بــــ عي 

246865 ن|ر سليم|لستـــ|م عبــــد|يمن س| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7||536 |دل حموده محمدين شط|حمد ع| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|979 لعزيز|سط محمود عبــــد |لبــــ|عبــــد | نور هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

256369 سيىل|بــــيتـــر سيف صبــــرى بــــ ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|579o8 در|لق|ء كرم محمد عبــــد |رس| هره|لق|هندستـــ 

869566 ن|بــــ محمود سليم|يه|محمود  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

26o463 لربــــ|د|رس سعيد ج|ء ي|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

55246 ى|نجوى جمعه عبــــد لحليم يوسف حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|68973 رثــــ عوض|لو|بــــسنتـــ مدحتـــ عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

266|42 م|هلل عل|دل محمد عبــــد|محمد ع ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

4|563| كريم محمد تـــوفيق حلىمي بــــكر لشيخ|بــــ كفر |د|

277945 لعظيم|لدين فتـــىح عبــــد|ء|بــــ عل|رح |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2|3296 مه|مه محمد سل|ن سل|رو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

36|o75 |لنج|بــــو |مسعد | لنج|بــــو |ل |م| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

5234|4 حمد خليل|حمد سعيد |سعيد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

57922 ن|د ذىك سليم|ئى عم|روم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

832227 ى عبــــد|س للطيف|ره محمد حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

6o8|o6 لمنصف محمد عمر|ء عبــــد |شيم |ره طنط|تـــج

787843 بــــ|لوه|ء عطيه محمد عبــــد|روميس قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

58568 ء محمد عىل حسن|شيم علوم بــــنى سويف

6||4|4 لسيد محمد أبــــو سعده|ء |زهر ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

6||83| ف فوزى عبــــد| يح|لس|لعزيز |رسر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

358235 لسيد|بــــسنتـــ حربــــى قطبــــ محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

|28|74 يف حمدى سيد حسن رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

793657 ى محمد عليوه|عمر  مي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|
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8857|9 عيل |سم|حمد |عيل |سم|بــــ |رح سيوط|تـــربــــيتـــ 

77344o م|م|حمد متـــول |تـــفى محمد  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

2252o8 ى| هلل محمد عط|يه | حسي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

85|o|o ي محمد يوسف
سلوي مصطفى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|76432 يد|حمد محمد ز|ن حلىم |يم| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

344386 ف حسن محمد |محمد  دى|رو|ل|رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6467|4 فع|لرحمن ن|ئى محمد عبــــد |محمد ه ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

688365 هيم|بــــر|لمرىس |حمد منصور |سمر  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o65o2 لحسينى|ل |لع|م محمد عبــــد |رضوى س لمنصوره|علوم 

4|5546 وى|لسمل|للطيف |لمجيد عبــــد |عمر عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

37o33|  س|هيم |بــــر|لم |ندي س
ى
ج|لم حج|لدسوق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5o8825 ى محمد جمعه  بــــوسعد|محمود حسي  سكندريه|ل|حقوق 

8o5398 مل|ك| حمد فتـــىحي عط| ي|بــــ |د|
|لمنى

448|6 ي|ر
م|هيم سل|بــــر|محمد | ئى هره|لق|بــــ |د|

|3386| يوسف ميشيل مكرم موىس رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

792|o6 ي|حمد |محمد | ر|ي
لعوضى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

367585 لسيد|سعد | ن شندي عط|نور |نوعيتـــ بــــنه

629563 ن محمد محمد حسن|يم| زيق|لزق|ره |تـــج

97|37 |لعل|بــــو |ن عىل |حمد رمض| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

625586 هيم فرج|بــــر|ل |كم| ر|ي زيق|لزق|طبــــ 

|2|483 ى عبــــد |ي ل محمود|م كم|لسل|سمي  لفيوم|عه |زر

|26456 ن|لحميد عثــــم|رص عبــــد |لن|ندى عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

488o6o لح|حمد جبــــريل محمد ص| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|34379 حمد حسن|لمقصود سيد |ر عبــــد |من ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

2|2393 لجوهرى|بــــر |رق ج|محمد ط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

537324 لغنى مهنيه|طمه فتـــىح محمد عبــــد |ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

53447 تـــقوى ربــــيع رجبــــ عىل لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

839596 ى محمود سيد|ي هيم|بــــر|حمد |سمي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

32887o  عبــــد|لبــــ|ل عبــــد|محمد جم
ى
|لبــــ|ق

ى
ق |حقوق بــــنه
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235853 ين محمد  لجوهري|مد طه |مه ح|س|شي  ى شمس| لسن عي 

7869|3 ر|لعط|ندى حسن مصطفى محمود  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

348493 عيل|سم|لح |مي ص|زينبــــ س |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2385|2 ى  وى|روق فرج بــــبــــ|حمد ف|نرمي  هره|لق|بــــ |د|

5|7985 ى|لسيد |ح |لفتـــ|يه عيد عبــــد | لعشر تـــربــــيتـــ دمنهور

759448 هر زىك محمد غندور|ل م|مينه جم| لسويس|معتـــ |علوم ج

4o8383 فوزى قطبــــ عز| محمد رض |بــــ طنط|د|

8oo578 هيم|بــــر|حمد |حمد |حمد سيد | س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

69|266 وي|لمخ|ىط |لمع|بــــو |حمد |هيم |بــــر|نغم  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

296965 هلل قرئى|ن ممدوح عبــــد|رمض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

775|55 لسيد|ء محمد يوسف محمد |لرميس| زيق|لزق|صيدله 

76228| لح|لدين خليفتـــ ص|م |مصطفى حس حقوق بــــورسعيد

459269 لسعيد|لعوضى |لسعيد |زينبــــ  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2|2529 هيم وهبــــه|بــــر|حمد مجدى | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7733o2 در معوض|لق|رحمه سعيد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

4o8o22 هلل|بــــ |لسيد ج|لم |م س|تـــسنيم هش سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

6||495 لبــــوسىطي|لسيد عرفه |نهله  لمنصوره|علوم 

435474 ء شهبــــى محمد زهره|شيم لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

9o2293 حمد عىل |لعزيز |عىل عبــــد ج|حقوق سوه

485734 ن محمد محمد محمد عبــــيه|يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|9838 هيم عزوز|بــــر|ندي محمد  سيوط|ره |تـــج

4o9oo8 لففى|م |لسل|م مصطفى عبــــد|لسل|حمد عبــــد| |بــــ طنط|د|

435|83 بــــ|لوه|لسيد عبــــد |ئى محمد |أم لشيخ|تـــمريض كفر 

|355o6 ه ص| بــــر|بــــر طلبــــتـــ ص|مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

85495| م جمعه عويس عيد|سل| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

7|699o |ح مصطفى |ئى نج|ح ه|نج
ى
لدسوق ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

83949| وي|لص|لنوبــــي |ده محمد |غ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

8854o9 يف عبــــد|من ل |لرحيم جل|ر رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

63874o لرحمن|لسيد عبــــد|حلىم محمد | ر|ي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|325|3 ي
درس زىك|يز تـــ|ف| فبــــروئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|6|o86 ه | م محمد|حمد عل|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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5o7oo6 لي|لعط|لسيد حسن |ح |ن صل|إيم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

92o545 ع  |جر عىل موىس من|ه ج|بــــ سوه|د|

8o3375 ي عبــــد
لدين محمد|ل |لرحيم كم|مصطفى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

864979 مي |ل|حمد |ره محمد |س ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

453323 تـــه|محمد حمدى عىل محمد شح |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

698|73 تـــه|لسيد شح|تـــه |ن شح|رمض| مه ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

446o59 حمد حسن يوسف حسن|محمود  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

792o|2 ن|عىل محمد عىل سليم عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26|267 ى عبــــد|ء |لشيم| وى|د قن|لجو|مي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

33o655 مريم مجدى بــــلك يس بــــلك لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

23o95 سيد محمد عيد محمد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

52452 ين فتـــ فهيم متـــرى|ر| في  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|4||6 وى|لششتـــ|لحميد |حمد محمد عبــــد | هره|لق|حقوق 

2622|6 ن|لح رضو|لرحمن ص|محمد عزتـــ عبــــد ى شمس| لسن عي 

85785o ى عبــــد|محمد فريد  لصمد|مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

52o699 لحفيظ|هلل محمد عبــــد |ن عبــــد |نوره تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

76|967 حمد|س |حمد عبــــ|مي  | لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

5|3753 حد|لو|لعظيم محمد عبــــد|بــــ حلىم عبــــد|يه| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

543656 د|لضي|لنبــــى |لرحمن صبــــرى عبــــد|عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

833|5 لعزيز|ن جمعه يحن  عبــــد |يم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

273o4 ى|ل عبــــد |مل جم| لمحسن حسي  هره|لق|حقوق 

43|765 م نجيبــــ رزق|ريو عص|م |تـــربــــيتـــ طنط

326668 لحفيظ سليم|ح عبــــد|لفتـــ|طمتـــ عبــــد|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6o7264 ي عطيه سيد |م|
حمد زويل|ئى |تـــربــــيتـــ طنط

4o4322 ى عبــــد|محمد  ح كرم|لفتـــ|مي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

368o24 عىلي عزتـــ فرج محمد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

9o5832 لرحيم |شه عبــــد|كريم محمد عك دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|25995 ي
بــــىلي|لبــــ|لدين بــــهجتـــ |ل |محمد جم| دئى ى شمس|تـــج ره عي 

597o3 ي
مد|بــــوح|لعظيم |محمد عبــــد | رئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|
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83|997 ئل سمي  محمد|يه و| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

234742 ه|لل|حمد عبــــد|حمد حسن |كريم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|3|334 لمرىس|لمحسن |محمد طه عبــــد  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

543275 ه ن ج  محجوبــــ عىل فودتـــ|ني  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

48963o لسيد متـــول|حبــــيبــــه محمد محمود  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43432 حمد|ل محمد |ن كم|ء عىلي|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

86o788 رون|لملك ه|يوسف صموئيل عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

62|476 محمود محسن محمد أحمد صبــــيحه سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

2294o3 ود|هلل د|حمد محمد عبــــد |روضه  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

89788| بــــر بــــخيتـــ |نبــــيل ص| رين|م ج|صيدلتـــ سوه

463533 لعيش|بــــو|لىح |هيم عبــــد|بــــر|خلود محمد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33462o لس مني  ثــــ بــــتـــ تـــوفيق|كي  بــــ بــــنى سويف|د|

9oo3o4 وس |ميل مني  تـــد|رك |م ج|ره سوه|تـــج

4923o3 لسيد محمد|ل |لع|محمد عبــــد  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

9|o253 ى  دمي|رأفتـــ | كرمي 
ى ن|مي  ج|بــــ سوه|د|

492739 للطيف عىل منصور|ض عبــــد|هلل ري|عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

54783 ل قرئى بــــدوى|يتـــ جم| سيوط|بــــ |د|

64o37 لحفيظ محمود|ن عبــــد|عمر شعبــــ ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

843744 بــــح بــــرصي محمود|محمد ر ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

9||98| حمد |بــــوزيد |لوجيه |ده |غ ج|تـــربــــيتـــ سوه

76o744 ع حسن|ئى حسن رف|م| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

85547o ي عم|د ه|عم
للطيف|د عبــــد|ئى ره بــــنى سويف|تـــج

43|624 |ن |لقمص|بــــو|ضل |لنبــــي ف|محمد عبــــد
ي|لسود

ئى
ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

882934 حمد  |روق |م ف|ندى عز سيوط|علوم 

6882|5 لعزيز|هر صبــــرى عبــــد |م| نور لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

874|7 بــــ|لتـــو|عمرو مصطفى عىل عبــــد ن|حقوق حلو

25697 حمد|رق فرج |ر ط|مي ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

899664 سيمون سمي  فصيح نورس   |نوعيتـــ فنيه قن
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54|957 لمول|محمود نوفل نوفل عبــــد طبــــ بــــيطرى دمنهور

883o2 ن معوض|فكري محمد شعبــــ دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

534765 لرحمن محمد|دل محمد عبــــد |م ع|سل| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7657o5 حمد محمدموىس|حمد بــــهجتـــ |بــــ |مه ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

757524 لسيد عىلي|رحمه محمد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

297|3o لمنعم عيس|رس عبــــد|ن ي|حن كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

647465 ى محمود عبــــد  رسر|لحميد عىل مبــــ|نرمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88474| حمد |رم |لد مك|مصطفى خ لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

92o259 بــــوبــــكر  |هيم |بــــر|هدير مظهر عيس  ج|بــــ سوه|د|

48|537 وى|لرخ|هيم |بــــر|د |د محمد فؤ|فؤ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69o662 هيم يوسف|بــــر|تـــ |لشح|ر |من لمنصوره|حقوق 

43|986 غبــــ|ن ر|مريم رفيق مرج |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|55438 ى جم|ي هلل حسن|ل عبــــد |سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

25887o ى عي|سل| د|م يوسف حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

696|25 ى عيد |م عبــــد  هيم|بــــر|لحميد حسي  لمنصوره|بــــ |د|

46929 ي مهدي رش
ي|مصطفى

ى
د دسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4757|6 حمد حسن محمد|لح |ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

236373 حمد|رحمه صبــــىح فهىم  هره|لق|طبــــ 

5o9726 هيم بــــدر مسعود يعقوبــــ حميده|بــــر| ره دمنهور|تـــج

27345| ن محمود عىل|نشين زيد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

46325| ء عىل مرزوق عطيه|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5|8439 بــــو غنيمه|حمد |لحميد |خلود أحمد عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

6|3259 بــــو حطبــــ|محمود مصطفى محمود عوض  |ره طنط|تـــج

246|o5 لحبــــيبــــى|حمد صبــــىح محمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

43549 لسعود|بــــو |د |لنبــــى فؤ|سحر عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

8o44o5 |هيم حن|بــــر|سحق |لورين  ي|طبــــ 
|لمنى

64664| لبــــلسر|لح |محمد مجدى فهيم ص سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

232o47 هيم|بــــر|دل محمد بــــخيتـــ |محمد ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6225|6 م|لغن|هلل |بــــ |منيه محمد ج| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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2597o ن عبــــيد سيدين بــــخيتـــ|مري هره|لق|علوم 

695523 ى ى محمد حسني  زينبــــ حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

89642| ى ع|ي حمد محمد |طف محمد |سمي  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

7598|2 تـــه جرجس|ستـــر نعيم شح| بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

695542 زق|لر|زق عبــــد |لر|هلل فتـــىح عبــــد |منه  لمنصوره|صيدله 

3|7|39 فظ|حمد حسن ح|لدين |بــــ |شه ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|37572 ى ديبــــ رزق|بــــحبــــح | مي  ط|بــــ دمي|د|

4|4525 لح|بــــو ص|هيم عطيتـــ |بــــر|مل |محمد ك لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

43o953 ى |ن ثــــروتـــ محمود |نوره |لسق|لعشر |علوم طنط

498624 ي عبــــد|مل |
هلل|لمقصود عبــــد|يمن مصطفى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

48o987 حمد|ن |لسيد رمض|ن |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

85o7|3 م سيد محمد هديه|سه لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

7|o744 |لعر|لسيد |حمد شهبــــور محمد محمد |
ى
ق ن|صيدله حلو

346337 ى نبــــيل عىل سيد|حمد حس| ني  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

789486 ل|لع|لد ربــــيع محمد عبــــد|هدير خ عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

2|5332 ى|لعليم |م عبــــد|ن حس|نوره لدمي  ى شمس| لسن عي 

|5|424 د درويش|ن حمدى رش|يم| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

864367 لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|لصغي  |محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

343788 ى ي|ي زى|بــــوغ|لعظيم |ل عبــــد|رس كم|سمي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

9|6578 ه يىح بــــكر عبــــد| لسميع |مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33887 عيل|سم|لرحيم |ء محمد عبــــد |فد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

352523 سعيد نرص خرصى| دين ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|3785 حمد خليفه|د |هيم رش|بــــر|حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

639964 ى |ي هيم محمد|بــــر|حمد |ن |حمد رمض|سمي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

5o6273 م رحومه|لسل|ن خميس محمد عبــــد |نوره سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

858223 ى|دل |دي ع|ف نبــــي حني  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

7569|3 لعزيز|حمد محمد عطيه عبــــد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7oo763 ع|سم|ن |حمد رمض|بــــ |مه ن|عيل رسر زيق|لزق|صيدله 
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27365| لموجود عيد|سعد عبــــد| سن ج|أللسن سوه|كليتـــ 

|737|o هيم|بــــر|ل |حمد محمد جل| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

79o55| لرحمن صقر|نور يوسف عبــــد |م |سل| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

|36|4| لمحسن عىل|لد عبــــد |خ| ند|ر ى شمس حقوق عي 

|68543 حمد|لدين سليم |م |مهنور عص ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

459|8 ن عبــــده عيد حسن|حن ن|تـــربــــيتـــ حلو

5o694| فع رجبــــ مرىس|لش|هلل |منه  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

687o|| لرحمن|ح عبــــد |لفتـــ|محمد يوسف مصطفى عبــــد  لمنصوره|صيدله 

64o985 حمد|لسيد |حمد محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|3|856 لحمض|ل |لع|عيل جميل عبــــد |سم|ره |س هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

4|9632 لدين|زى نور|لمغ|ل محمد |رق جم|ط لشيخ|ره كفر |تـــج

8o483 مر سعيد خليفه|دين ع|ن رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

69oo34 لم طه|تـــه س|ن محمد شح|يم| لمنصوره|صيدله 

9|842o ن  |رص رفعتـــ قلينى سليم|ن ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

825364 عيل عىلي|سم|ء معوض |سم| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

|3592o مل|حمد ك|لدين |م |ره حس|س مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

8973|o ى |حمد حس|ن محمد |نوره ني  ج|ره سوه|تـــج

|2o488 ل محمد|لع|ل عبــــد |رحمه جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26498| ى|طف محمود حس|محمود ع ني  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

24o|95 بــــينى |ن |يوسف رمض بــــينى|لشر لشر ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

448245 معتـــز محمد عىل محمد ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

6o|||8 هيم|بــــر|لعزيز |محمد سعيد محمد عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

495o76 در|لق|لغنى عبــــد |محمد فرج عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2559|5 ن|م عبــــدربــــه رضو|حمد س| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

4282|9 تـــ فتـــىحي محمد سلم| لصعيدي|ن |مي  |ره طنط|تـــج

22|349 لحميد|حمد محمد محمود عبــــد |محمود  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

777496 ح فتـــىح محمد عزبــــ|لفتـــ|محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

355o33 ح|لفتـــ|لحميد عبــــد|مريم محمد عبــــد ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

Thursday, September 6, 2018 Page 16367 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

49|939 ى كيل|ي ئى|ئى محمود كيل|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|24983 يف محمد فريد محمد رسر ن|هندستـــ حلو

6o4|6o ى|لمجيد |لسيد عبــــد|يمن |حمد | لعشر لمنصوره|حقوق 

363532 رق حمدى حسنى|نور ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

836729 هر حلىمي قديس|بــــيمن م |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|34755 لسيد|د |د حسن رش|رش لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

283|36 هلل طه|عمر يوسف عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|o983 محمود محمد أحمد محمد عدس لمنصوره|هندستـــ 

4434o9 |لسيد |م |محمد حس
ى
لدسوق سكندريه|ل|حقوق 

635256 حمد عىل|زى |ء حج|سم| زيق|لزق|ره |تـــج

37oo85 ى محمود |ي حمد محمود|سمي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

786836 رس محروس محمد سكر|ي| رض ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

2|66|8 |يمن محمد عىل شط|عىل محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

449328 لم|لم عىل يوسف س|عىل س |هندستـــ طنط

8|6645 ن محمد طه|محمد حس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

274536 ى محمد سليم|ي ن محمد عىلي|سمي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

37349 طمه حمدى متـــول حسن|ف ى شمس|زر عه عي 

69o795 عيل محمود|سم|عيل محمود |سم| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

43584| لعزيز خرصى|رتـــ طلبــــتـــ عبــــد |س تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

69763o بــــورى|لش|حمد مصطفى |م وحيد |حس لمنصوره|هندستـــ 

357|4| دق|لص|متـــ |ل سل|رحمتـــ جم |حقوق بــــنه

768335 هر تـــحفه|هيم محمد ز|بــــر|هلل |هبــــه  تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

76o726 لسيد|شد |لكريم ر|ن عبــــد |نوره ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

688|96 لمجيد|ئى عبــــد |لعربــــ|لمجيد |ء عبــــد |سم| لمنصوره|حقوق 

6o274| ى محمد ش  محمد حسي 
دى|مصطفى ى شمس| لسن عي 

95665 ج|شور حج|دل ع|صم ع|ع ن|سو|بــــ |د|

|4993o مد محمد|ده ح|حمد حم| هره|لق|علوم 

23|3o9 ى محمد يحن  محمد سيف حسي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

34|924 مر|ن ع|ء محمود محمدى حس|رس| هره|لق|ر |ثــــ|
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42596o ي|هنده كم|ش ل محمد محمد يحن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

587o7 ف سيد طه|ن |نوره رسر حقوق بــــنى سويف

69|||4 حمد|لسيد |مه مصطفى |سل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

65o65 لعظيم محمود|د عبــــد|لرحمن عم|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o9687 لدقلتـــ|لحميد محمد |محمود محمد عبــــد  عه دمنهور|زر

7o46o ى زكري ح|محمد مفتـــ| نرمي  لفيوم|علوم 

2|62| لديسىطي|ل |لديسىطي كم|يتـــ | هره|لق|صيدله 

639496 ى محمد|نور محمد |ل|محمد حسن  لخرصى تـــ ونظم |سبــــ|رتـــ وح|لي عبــــور إد|معهد ع
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|بــــلبــــيس شعبــــتـــ علوم ح

334669 در يوسف|لق|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

||45oo مر|هيم ع|بــــر|مون |ل م|د غز|ن مر|نور ى شمس|زر عه عي 

|44498 حمد محمد سيد|محمود  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

323292 لسيد محمد|ن محمد |نوره ى شمس هندستـــ عي 

226|63 لدهبــــ|بــــو |ل محمود |محمد جم ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

356oo2 هيم متـــول|بــــر|ديتـــ محمد خليل |ن ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

7878o8 ض عطيتـــ|ن حسينى ري|نوره زيق|لزق|ره |تـــج

|52o87 لبــــدرى|ح |لفتـــ|رس عبــــد |ي| ر|ي هره|لق|عه |زر

5|4683 ه رمض| ن محمد سعد|ن رمض|مي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

352364 لرحمن محيسن|زق محمد عبــــد|لر|ء عبــــد|رس| |نوعيتـــ بــــنه

52o37| حمد وحيد محمد|تـــ |هند نش سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

687|32 ى عبــــد |محمد محمود عبــــد  لحليم|لحليم حسي  لمنصوره|حقوق 

37oo93 يمن حسن تـــوفيق|حوريه  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6|5692 ذل|لش|حمد سمي  |م |محمد بــــس ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

235788 حمد|دى |له|حمد عبــــد| |دين ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

68|278 بــــينى| |محمد فتـــىح زكري لشر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

88o27o ر عىل سيد محمد  |مي سيوط|حقوق 

847|42 فظ محمد بــــكري|ده ح|غ ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

26433o وق غ لبــــ|لبــــ محمد غ|رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

883283 حمد |بــــر |لج|حمد عبــــد|م |هش سيوط|هندستـــ 

229494 ن|لعزيز علو|لسيد عبــــد|هدى  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم
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62o6|2 ز|لبــــ|لرحيم |لسميع محمد أسعد عبــــد |لد عبــــد |خ ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

846598 در محمد|لق|ء يىحي عبــــد|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

2|472| لعزبــــ|بــــوبــــكر محمد |بــــسمله  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

8||9|8 حمد محمد|ن محمد |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

783772 دق محمد محمد|لص|مد |هيم ح|بــــر| زيق|لزق|طبــــ 

84637 م حسن يونس محمود|حس دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

696727 لعظيم عىل|حمد عبــــد |محمد  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

2866o3 لعظيم عىل محمد عىلي|عبــــد| نور ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

634758 لعزيز|حمد عبــــد|م |هلل هش|عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

774873 حمد حبــــيش|محمد حسن | نور زيق|لزق|بــــ |د|

|23558 حمد|لعزيز محمد |زن عبــــد |م ن|هندستـــ حلو

753463 لسيد|لنبــــى عىل |عىل عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8375|6 حمد|حمد محمود |ء |ل| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

647235 حمد محمود سليم|م |ر ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

637375 ف |ريم  م حسن|لسل|فيتـــ عبــــد |بــــو ع|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

34825o لسيد|لمعىط |سلىم سيد عىل عبــــد |حقوق بــــنه

9o3774 حمد محمد حسن |عبــــي   ج|ره سوه|تـــج

285272 شم موىس محمد|م ه|حمد هش| تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

488958 ي ر
فتـــ فهىمي مرقص|منى سكندريه|ل|ره |تـــج

2728|| حمد|ن محمد |ل شعبــــ|نه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

855|63 ده خميس محمد|يه حم| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

7||495 |محمد حسن حسن حبــــيبــــ بــــلل ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

53o25| ر عيد أحمد عطيتـــ عطيتـــ|من ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

2763o ى ن|ي لعظيم|حمد عبــــد |رص |سمي  هره|لق|حقوق 

487972 لجد|محمد عىل محمد عىل  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

76o338 ن|ح محمد سم|د صل|زي دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

69536o ى |لىمي د|تـــه مر|لسعدى شح|ء خي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6|5533 بــــيض|ل|مد |حمد ح|حمد محمد | ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

769o73 ر|سط مقبــــل نص|لبــــ|سن عبــــد |مح عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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52o946 |ر عبــــد |لستـــ|ر مصطفى عبــــد |لستـــ|ن عبــــد |إيم
لكريم

طبــــ بــــيطرى دمنهور

792232 لنبــــى|يمن رجبــــ محمد عبــــد |يوسف  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|949| لحميد|بــــر عبــــد|لج|لد عبــــد|ندي خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

228875 لسيد|حمد |لرؤف |نىه عبــــد تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

8oo326 لملك قلتـــه|يمن عبــــد| |رين|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

246955  أبــــوطبــــيخ
ى
 محمد شوق

ى
شوق ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

6oo877 ع|لسبــــ|سعيد محمد | مه |تـــربــــيتـــ طنط

828962 ي|لمع|بــــو|ح |م صل|سل|
رف مدئى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|27o43 ى|لرحمن سعيد رمض|عبــــد  ن رجبــــ حسي  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

|5397 ى فوزى | هيم|بــــر|حمد حسي  هره|لق|حقوق 

479o5 سيد محمد سيد عىلي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o83o7 ن مجدى حكيم رزق | مي  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

528796 ئى|لزلبــــ|ل |لع|دل عبــــد |عمرو ع سكندريه|ل|هندستـــ 

486|7o لحسن|بــــو |لحكيم |لمحسن عبــــد |عبــــد | رن م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

34499o لسيد|هر حسن محمد |م م|بــــتـــس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7|5595 لمجيد|م محمود عبــــد |حمد س| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4||278 طف معوض حيدر|ء ع|ول |تـــربــــيتـــ طنط

53577 دق|عمر سعد محمد ص حقوق بــــنى سويف

2|22|6 |حمد محمد مهن|مصطفى محمود  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

|35977 عىل محمد سيد| رش هره|لق|ر |ثــــ|

369268 لسيد محمد متـــول|ل |ده جم|طمتـــ حم|ف |بــــ بــــنه|د|

8|o664 حمد|مه محمود |ن سل|حن ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

339754 لعظيم|حمد محمد عبــــد|منيتـــ | |ره بــــنه|تـــج

|2o654 ى حسن ز رع|عمر محمد حسي  هره|لق|حقوق 

328878 ن|محمد نبــــيل عىل محمد سليم دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

6|oo3| هلل|هيم عبــــد |بــــر|لعزيز |ء عبــــد |عىلي ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

|42o3o لس ع شد سيف|دل ر|كي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

24|46| يف ع|يم| ح|لفتـــ|طف عبــــد|ن رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

23739| ين س ى|ني  مح محمد حسي  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|
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|622|o |لعل|بــــو |ل مصطفى |كريم جم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

22o93o ى| ل يحن  زكري|نو محسبــــ حسي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

3442|6 د عيد|لدين محمد سيد عو|ء |عل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|34479 لفى عىل حسن|حمد |ليىل  ى شمس|د| بــــ عي 

89o473 ى ى فوزى سيف | مي  خي  سيوط|تـــمريض 

232|o7 محمود محمد عىل محمد شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

|37684 بــــوهشيمه|لعظيم |زم مجدى عبــــد |ح ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

5|9955 رج|لج|ء عطيه محمد |رس| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

497948 صف|هيم ن|بــــر|بــــدين |لع|ن عىل زين |يم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8o|o96 مل رجبــــ|ح ك|مي صل ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

79|36| ح|لفتـــ|لرحمن عبــــد|حمد فتـــوح عبــــد | لمنصوره|حقوق 

35637 ق|هيم |بــــر|ن محمد |محمد شعبــــ وى|لشر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

852o8o حمد|لمجد |بــــو|عىلي محمد  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|5256 م حسن محمود|ف س|نو ن|حقوق حلو

676984 حمد|لعزيز |ل حلىم عبــــد |محمد جم لمنصوره|حقوق 

6o5294 رى|لسيد محمد |لسيد | |ي|م |تـــربــــيتـــ طنط

296oo2 ن|ح رضو|لفتـــ|هلل عبــــد|حمد عبــــد| سيوط|بــــ |د|

845o42 مد|هيثــــم سعد عىلي ح ن|سو|حقوق 

885888 لرحيم محمد |هيم عبــــد|بــــر| |لي|د سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

758|35 ن|جح محمد حمد|محمود ن ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

43525| ل|لش|د |لجو|سوميه عىل محمد عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

|29262 حمد متـــول|حمد سمي  | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

2o8|6 محمد محسن محمد مصطفى ى شمس هندستـــ عي 

5|||6 ل محمود حسن خميس|هلل جم|عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

24|525 ريمونده مجدى لمع متـــرى دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

497337 تـــ | هلل|د|هيم ج|بــــر|فظ |لسيد فتـــىح ح|مي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7536|6 ن عيل حسن عطيه|سم| |مي  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس
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||78o3 يف محمود  لنمر|حمد |محمود رسر |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

4|6|32 هيم|بــــر|هيم محمد محمد |بــــر|ء |لىمي لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|23846 حمد|لرحمن |م عبــــد |لسل|دل عبــــد |ر ع|من هره|لق|ره |تـــج

477o87 هيم|هيم إبــــر|ل متـــول إبــــر|هلل جم|منتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

|363o| صدفتـــ عيد بــــيوم محمد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8|o425 ي عبــــد
مل|بــــ ك|لوه|محمد حسنى ره بــــنى سويف|تـــج

6o6729 زى|ن غ|كريم أمجد رضو ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

24754o |حمد ند|عمر حمدى  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

527865 حمد محمد|ر |لغف|هدي خميس عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

283o47 مل|ئى عزتـــ ك|محمد ه |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

|76o27 ى|م ج|هي بــــر محمد حسي  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

4798|8  شفيق عثــــم|محمد خ
ى
ن|لد شوق ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 

تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

6|9723 مد جبــــر|هدير نرص فتـــىحي ح ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

248347 حمد صومع|دل مهدى سيد |ن ع|يم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7755o| بــــ|محمد محمود محمد محمود دي زيق|لزق|حقوق 

48998o ن|حمد زيد|هيم |بــــر|حمد |ن |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

865589 مد|حمد عىلي ح|دي |ش ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

753485 هلل|هيم فضل |بــــر|حمد |يه | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

9o377| لرحمن |حمد محمد عبــــد|سومه  ج|علوم سوه

894545 م بــــخيتـــ |لسل|جر جميل عبــــد|ه سيوط|ره |تـــج

259937 لعظيم|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|ء |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o9o|6 فظ |لفتـــوح ح|بــــو|ل |لسعيد جم| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8332|8 لعزيز|لمنتـــرص عىلي عبــــد|ف عبــــد|عف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6842|4 حمد رفعتـــ عوض|ج |محمد فر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

768364 ج|طمه محمود محمود محمود فر|ف ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

4|25o7 محمد معتـــز محمد محمود موىس لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77|737 حمد|لرحمن محمد |ح عبــــد |حمد صل| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|
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838||2 ل|لدين كم|ل |عمر محمد جم ن|سو|حقوق 

5|9859 مر|زى ع|زى محمد غ|ن غ|رو ره دمنهور|تـــج

894894 حمد |محمد يسن محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9o285| حمد محمدين  |هيم |بــــر|لبــــنى  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

55o|| ى عبــــد |ي لمقصود|لمنعم حلىمي عبــــد |سمي  بــــ بــــنى سويف|د|

|4o53| ن|للطيف عثــــم|حمد عبــــد | |ر|ي دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

8839o2 ئيل |ل ميخ|د غ|جورج عم سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

3|9228 هيم|بــــر|رحمتـــ رشدي عىلي  ن|فنون جميله فنون حلو

333279 ره عليوه محمود عليوه غنيىم|ي |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

69o5o3 ن فتـــىح محمد|يه شعبــــ| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6278o6 ى جوده|شهد طلعتـــ عبــــد  هلل حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|5o26 وز  ى|هيم |بــــر|لمنعم |حمد عبــــد |في  لشبــــشي  بــــ دمنهور|د|

677473 ده|هيم زي|بــــر|لسيد |لدين |ء |حمد عل| لمنصوره|هندستـــ 

89o926 هلل  |ن خلف |لعليم سليم|زينبــــ عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

8o747| لسيد|يد يوسف |محمود ع ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

68|723 ع|هد محمد فتـــىح محمد رف|محمد مج ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

366934 ى عبــــد|ي لحكيم|لغنى عبــــد|لحكيم عبــــد|سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

27|o7 ى عىل عيشه طه حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

242o36 حمد|يه خرصى محمد | عه مشتـــهر|زر

6|o778 بــــوحبــــيبــــ|مسعد عوض | رن لمنصوره|علوم 

4872|8 لحميد بــــيوم|ح عبــــد|حمد صل| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

4|4o95 لم موىس|لسيد س|م |جر عص|ه |بــــ طنط|د|

5oo992 مد|خميس محمود محمد عىل ح| مه ره دمنهور|تـــج

69o324 لبــــيىل|حمد |هلل عىل |عبــــد | دين لمنصوره|نوعيتـــ 

352722 بــــر محمود|وى ج|عيل قن|سم|محمود  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

682536 يف|ن محمد عثــــم|عبــــي  عثــــم ن رسر لمنصوره|علوم 

27|549 حمد|نم مسعد محمود سيد |ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

677526 ف |لد |خ نور حسن جبــــريل|رسر ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

288|63 دق|ير ص|يمن ن|كرم | م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

85o225 بــــوزيد|بــــر محمد |كريم ص لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ
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492328 ن|م محمد رجبــــ قبــــط|سل| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8o29|5 لمجيد شكل|محمد عبــــد| ند ي|بــــ |د|
|لمنى

422856 مر|ن محمود ع|ء محمود شعبــــ|رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

684|8| |لسعيد محمد |بــــر |ن ص|لرحمن رمض|عبــــد 
لشعيبــــى

ن|طبــــ حلو

6o|8|5 ء نبــــيه محمد لعج|شيم |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

8o9|2o حمد|حمد محمد |محمود  ره بــــنى سويف|تـــج

373356 ي محمد |لرحمن ر|عبــــد
ر|لنج|لسيد |ضى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

865284 مل سيد|حمد ك|يده |ع ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

64|o25 ن|بــــ سليم|لوه|ن عبــــد|عمر ممدوح سليم قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

255375 تـــه|رق محمد فهىم حتـــ|ر ط|مي شمون|نوعيتـــ 

287|32 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|مصطفى  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

9oo37o ن |ن عثــــم|ضى رمض|م ر|سل سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

334522 حمد|لرحمن عربــــي عيد |عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

876253 ل |ل جل|م جل|محمد هش سيوط|تـــربــــيتـــ 

4o6247 مريم حسن عىل حسن محمد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

34|9|| ى|بــــر|ر |ثــــ| هيم محمد نرص حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

3238|8 سيد عزبــــ محمود محمد ى شمس حقوق عي 

642797 لسيد|حمد |ر محمد |من زيق|لزق|نوعيتـــ 

7oo339 لمجيد|حمد مصطفى عبــــد |زينبــــ  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

485o69 ر|ر محمد نص|لرحمن مصطفى نص|عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|2867 لعزيز محمد|رق عبــــد|عمرو ط ى شمس علوم عي 

586|9 لد محمد عبــــده|ر خ|من ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

268434 وى|لمحل|مصطفى سعيد مصطفى  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

9|322o بــــوخضي  |مي  |ل|حمد جعفر | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

68235o حمد|دق حسن |ر محمد ص|من |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|37375 هيم|بــــر|لسيد خليل |لمنعم |يوسف عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

|45|9o ف عبــــد |ن |مرو لعظيم محمد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

64677| ن طه|لرحمن رشو|محمد محمد عبــــد ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

4|32o6 ى محمد |ي تـــم|لمندوه ح|سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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9|7667 ى ي|ي لدين  |رس محمد بــــىه |سمي  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

86o369 لسميع|م محمد عبــــد|طمه عص|ف ي|بــــ |د|
|لمنى

7|2348 ر خميس حسن|لغف|ل عبــــد |محمد بــــل ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

89o753 ح يوسف محمد |لفتـــ|يه عبــــد| سيوط|بــــ |د|

78|49o شم|بــــوه|لم |م س|ن حس|يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

75425 يد|بــــوبــــكر مجدى قرئى ز| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

5|o23 لس سمي  منصور تـــوفيق كي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4269oo ن عىل عىل عليوه محمد|نوره ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|8239 محمود فتـــىحي رجبــــ سيد ره بــــنى سويف|تـــج

7o4797 ل|لعزيز هل|د مهدى عطيه عبــــد |جه زيق|لزق|علوم 

|669|8 ى عبــــ|مريم  ى |س |مي  حمد|مي  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

334|3| م|لسل|حمد سعيد عبــــد|د |زي عه مشتـــهر|زر

63767| لمحسن صديق|ء محمد عبــــد|أسم زيق|لزق|نوعيتـــ 

323764 هيم عىل|بــــر|م |مريم هش لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

4|6658 حمد  بــــصل|لسيد محمد سيد |ء |حسن لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|26444 ى زي|سيف محمد محمد  ده|مي  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

249543 ره|ر مني  عنتـــر عم|من ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

862o93 سكندر|ئيل |وفيق ميخ| دون|م |نوعيتـــ فنيه قن

422|32 ى|م سمي  عىل  لدمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4|8983 ف |م مني  عمر|م عص|بــــس لدين|ن رسر ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

4o3894 لغريبــــ|للطيف |م عبــــد |للطيف هش|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

338|oo ي
عىل محمود عىل مصطفى |كليتـــ هندستـــ بــــنه

92|28| ى محمود  هبــــه عىل حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

335397 ل|لسيد سيف |ء |رس| ى لي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

345464 حمد|ل |حمد كم|يتـــ | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6o396| ى زمزم|حمد محمد رمزى | مي  |حقوق طنط

4o38|9 د حسن عمر|حمد حسن فؤ| سكندريه|ل|ره |تـــج

435338 لمرصى|حمد |م |لسل|ئى محمد عبــــد|م| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4949|7 م|عمرو محروس فتـــىح س ره دمنهور|تـــج

3|5|24 ى |محمد و هيم|بــــر|ئل حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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9o7636 صموئيل صبــــرى عدل عوض  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

372396 لرحمن|حمد عبــــد|لد |حمد خ| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

326653 وق جم ل عىل متـــول|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

54|o3 لسيد|د |هر ج|فىل ممدوح م|بــــ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4369|5 وع|هيم مط|بــــر|ديه فتـــىح عىل |ن |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

627272 ى محمد|ء سعيد عبــــد|ل| هلل حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2429|2 محمود عىل محمود عىل هره|لق|ره |تـــج

496344 هيم|بــــر|حمد |لد |ميه خ|س تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

493o|6 لحليم بــــرجل|لحليم سعد عبــــد |مصطفى عبــــد  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

434oo2 لجليل نوح|بــــسنتـــ حمدى يوسف عبــــد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4|3973 لدين محمد صقر|د |خلود عم |بــــ طنط|د|

|664|8 ى |محمود جم حمد|ل حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

685458 هيم محمد سند شوشتـــ|بــــر|زينبــــ  لمنصوره|حقوق 

342|o6 د محمد|هلل محمد فؤ|منتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9|57|| ي|ر
 خليفه  | ئى

ى
خليفه شوق سيوط|علوم 

2|7749 هلل|حمد عبــــد|ن |هلل رمض|رحمه عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

6|o7o9 لسعيد يوسف عيس|ل |ر جم|من |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

29524o ن|لبــــديع مهر|رم فتـــىح عبــــد |لمك|بــــو|حمد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8|||4o ى|ن ف|طمه رمض|ف يز حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

|766o7 شم محمد|حمد ربــــيع ه|طمه |ف هره|لق|حقوق 

4o5|38 هيم|بــــر|حمد عىل خليل |لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

773o37 لسيد عىل|حمد جمعه محمد | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

833698 كريمه يوسف عىلي محمد دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

7|726| د|لغنى عىل جو|رق محمد عبــــد |يه ط| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

62283o لسنوىس جبــــريل|لسعيد |م |منيه هش| لمنصوره|صيدله 

7629o| ى عوف حموده|لسيد |كريم  لخرصى بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

493372 حمد رجبــــ محمود|محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7o6825 خلود محمد محمود عىل لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8|559 ى|م عبــــد |سل|زم |ح لمنعم عبــــده بــــحي  هره|لق|حقوق 
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242857 ل حسن عطيه|حمد كم|لرحمن |عبــــد ن|هندستـــ حلو

9|4o99 بــــر محمد |ء طلعتـــ ص|ول سيوط|بــــ |د|

75453| هيم|بــــر|لودود |هيم عبــــد |بــــر| |مه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

693743 لغنى عطوه|لبــــيىل عبــــد |رس |ي| يش لمنصوره|حقوق 

32223|  ري|س
ى
صف|ض و|رتـــ فيكتـــور صدق ى شمس| لسن عي 

2689|7 شقر|ل|هيم |بــــر|دل |ء ع|نجل ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8||699 ل فوزي|دل كم|ن ع|ريه|م سيوط|ره |تـــج

32345| هلل محمد|لرءوف عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

364457 لح محمد مصطفى|محمد ص ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

3|566o م محمد عويس|لد محمد س|ريم خ ى شمس| لسن عي 

425484 لعزيز|رثــــ محمد عبــــد|لو|عهد عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

42799 ده|لمعز حم|طف عبــــد |ع| عل لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

52937o م|لسل|لسيد سعيد محمد عبــــد| ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

883o|o لنبــــى محسبــــ |رس حسبــــ |محمد ح ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8334o4 ن|ه رضو|لل|هلل عبــــد|محمد فرج  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

54||67 هيم عىلي|بــــر|لسيد |تـــم |ح علوم دمنهور

44897| ضى|هلل ر|د عبــــد|لرحمن عم|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7o2668 رق محمد عىل طبــــل|رحمه ط زيق|لزق|هندستـــ 

242728 د|ده حم|ن عبــــ|محمد رمض ضتـــ|ري/دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

|48473 روق محمد|رتـــ مجدى ف|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|7245 حمد|لحفيظ |ن عبــــد |هلل رمض|منه  ى شمس| لسن عي 

|67|95 ج حسن|لح|ل محمد حسن |كم| ند ن|بــــ حلو|د|

7o4|52 وى متـــول|لحميد حمز|م عبــــد |سل| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

839324 لحميد|حمد عبــــد|لد محمد |خ |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

267435 تـــفى عىل محمد خليفه ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|5823o نور محمد محمود|ن |نوره هره|لق|بــــ |د|

264593 ندى سمي  صديق بــــكر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4o4333 حمد|تـــه مسعود |محمود خميس شح ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o8884 ن|هيم سلط|بــــر|هلل |ء حسبــــ |هن ى شمس طبــــ عي 

479|52 لفتـــوح|بــــو |دي |له|عمر جميل عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 
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7698|| لسيد حميد|تـــفى مسلم جمعه  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

634|5| ح عيد|ء صل|رحمه عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4|5736 ن مبــــروك|هيم رمض|بــــر|وليد محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

85o347 هيم|بــــر|لح |عمرو محمد ص لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

7ooo|2 حمد|حمد ذىك |ح |حمد صل| لمنصوره|علوم 

7744|3 عيل|لسيد إسم|ح |لفتـــ|حمد محمد عبــــد| ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

247327 ى عمر ك مل عىل عمر|حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7||347 يوسف عىل حسن عىل لمنصوره|هندستـــ 

256937 د محمود|ء مصطفى رش|رس| |ن طنط|سن|طبــــ 

342833 ح محمد|رق صل|دتـــ ط|غ ى شمس|تـــج ره عي 

539624 ىط|لع|هلل عبــــد|ىط كرم |لع|يىح عبــــد إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

776774 ف عىل فر|مروه  ج|رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

|62246 ى|لستـــ|بــــدين عبــــد |لع|زين | ي|ه ر حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|3|345 ن تـــوفيق|محمد ممدوح سليم ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|6|535 تـــ|لسيد بــــرك|حمد |ل |جم| رن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

628852 حسينى محمد حسينى| ند زيق|لزق|صيدله 

2|5227 در محمد|لق|م نجيبــــ عبــــد|هش| مه ن|بــــ حلو|د|

445|54 ى محمد عبــــد | لعزيز|حمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

464475 ى ك ل|مل بــــسوس غبــــري|جرجس خي  سكندريه|ل|هندستـــ 

6|654| لسعدئى|حمد |عمرو عبــــده  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

237o|2 رى|مشيل موريس زخ| مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o8o36 ه محروس محروس عبــــد | د|لجو|مي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|68|2 لسحيىم|للـه |بــــ |مصطفى محمود محمد ج هره|لق|حقوق 

698955 ح|لفتـــ|ن عبــــد |ح محمد رمض|لفتـــ|ء عبــــد |هن لمنصوره|حقوق 

34463| متـــ فتـــىح محمد|س|لهدى |نور |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|345 لحميد|هدير مصطفى مرىس عبــــد لفيوم|لعلوم |ر |د

85379 ح|لفتـــ|زم عبــــد |محمود محمد ح ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

23o434 مل بــــديع|ح ك|ن صل|حمد ريم|محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o62o| لدين|لسعيد محمد علم |هبــــه حمدى  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4o8885 هلل عمرو|رس عبــــد|ء ف|آل |تـــربــــيتـــ طنط
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4432|3 لنبــــوى محمد|نم فوزى محمد |ه لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

252928 طف مصطفى عتـــيم|عبــــي  ع ي صىح بــــنه
|معهد فنى

27633| ر سعد محمود|عمرو مختـــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|65555 ى |رتـــ محمد حس|س حمد|ني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|65744 لسيد محمد يوسف|م |سل|ل| ن|حقوق حلو

8o5|68 قتـــ | ف |رسر عيل محمد|سم|رسر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

546472 ن يونس|ن محمود عرف|عرف دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

4||478 م|لش|ىط محمد |لع|محمد عبــــد |ره طنط|تـــج

57|8o روق سيد صقر|ء ف|سم| ره بــــنى سويف|تـــج

254o5o ل فرج عىل رسور|هلل جم|عبــــد حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

252763 بــــىل|لبــــ|لحميد فتـــىح |م عبــــد|مر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

8o8487 ح محسن|لد جمعه صل|خ ره بــــنى سويف|تـــج

||8224 عيل|سم|شمس محسن سعد زغلول  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

924353 ف عىل زىك محمود | رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

482876 ن|ح محمد مرىس رشو|ن صل|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

695338 ف محمد رج|ء |سم| ل|رسر لمنصوره|بــــ |د|

248796 لجندى|ح |لفتـــ|لد عبــــد|ء خ|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9|o965 د |ن ج|محمد عىل قمص ج|طبــــ سوه

63247| حمد|كر |لرؤف محمد ش|سلىم عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

267553 بــــوزيد|ن حسن سعد محمد |يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

638466 مد مهدى عىل|تـــه ح|حسن شح لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

23|588 لحفيظ محمد|معتـــز محمد عبــــد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

6o|955 غ|لصبــــ|لمجيد |روق عبــــد|رس ف|ف |حقوق طنط

|456o9 لحميد معوض|محمد حسن عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

8589|6 رقيه محمد محمود نجيبــــ ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

44||38 هيم|بــــر|ء محمد عىلي |شيم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

89363o لكريم محمد حسن |ر عبــــد|من سيوط|تـــربــــيتـــ 

8|o962 لسيد|د |ح فؤ|يه صل| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

332o77 ر|لغف|ن مرعي جودتـــ عبــــد|حن ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

282362 روز|م صلىح ن|ئى عص|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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7o2999 مد محمد عبــــيد|ح| نور زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

346952 لس ز س|خر فكرى غط|كي  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

83227o ي عىلي|لدمر|طمه سيد |ف
ئى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

49o643 ىط |لع|مل عبــــد |ىط ك|لع|بــــرين عبــــد |ص
قنديل

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

686765 ن|ن فريد بــــدر سلط|ن رمض|يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

878|33 لح  |سيمون ثــــروتـــ عدل ص|ن| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

75|9|6 لسيد|ن محمود |عمر محمد عثــــم ى شمس هندستـــ عي 

87644| حمد  |هر |ده م|حمد حم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

288o52 لفتـــوح عىل|بــــو|د |لجو|عبــــي  عىل عبــــد لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

6|5374 هيم|بــــر|ل لبــــيبــــ |بــــ جم|يه| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

884988 حمد عىل |بــــوعريف |مل | ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

46375| ي|دى محمد |له|روضه مسعد عبــــد
وى|لمنى ط|بــــ دمي|د|

3|2357 ي محمد |م |حل|
لطويل|مجد حسينى ى شمس|تـــج ره عي 

2968|2 لسميع|طف معوض عبــــد|م ع|سل| ن|حقوق حلو

84399| وي محمد|حمد قن|يوسف  ي للفن|
|دق قن|لفنى

8||659 ي حسن|شدو ع
دل مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6o|2o5 كسي|حمد |حمد غريبــــ سيد|آيه سيد  لشر |تـــربــــيتـــ طنط

|5477o يمن حمدى محمد|جنه  ى شمس|د| بــــ عي 

693o36 بــــ|لوه|م رزق محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|937 د|لجو|هلل عبــــد |رص عبــــد |ئى ن|م| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

336753 لصمد|رق زىك عبــــد|حمد ط| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

33358o لمنعم عىل محمد|يوسف عىل عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

475oo9 حمد محمد عرفه|آرس سيد  سكندريه|ل|حقوق 

4|3227 ئى|لسود|ورى |م مغ|سلىم إم |بــــ طنط|د|

26o987 هلل شوشتـــ|رقيه عيد عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|74|4 ر|لغف|د عبــــد |لجو|لدين عبــــد |م |خلود حس
وى|لشه |

بــــ دمنهور|د|

336o6| ح محمود محمود|لفتـــ|م عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

43o3|4 لشوربــــىح |لسعيد |ريم وليد  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 
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24o367 مه|حمد فرج سل|جر سعيد |ه ن|فنون جميله فنون حلو

22|964 لدين وهبــــه|ر مؤمن نور|مي ى شمس|زر عه عي 

494678 ق|لسو|مل |د مصطفى ك|زي تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

25759o يد|رص فتـــوح محمد ف|لن|محمد عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

8345o7 لعزيز عىلي|ر محمود عبــــد|من دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

338o29 حمد فتـــىح عىل|فتـــىح  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

44o368 هيم|بــــر|حمد محمود |ء |لىمي لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4|5758 بــــ|لخش|حمد |حمد محمد |ء |لشيم| لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

|62|73 حمد|حمد |لدين حمدى |عز  ى شمس|تـــج ره عي 

268455 حمد عىل عىل نصي | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

253836 لمقصود|لمقصود محمد عبــــد|هلل عبــــد|منه  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

833|94 لم|لدين س|م نور |محمد حم دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

658|6 لمولي عىلي|دل عبــــد |محمد ع ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

6364|6 ل|لع|لمنعم عبــــد|ح عبــــد|مهند صل زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

49o575 ى|ش ل محمود محمد|ز جم|هي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|76564 هيم محمود|بــــر|يه محمود | ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

876o4o بــــتـــ فرغىل|للطيف ثــــ|در عبــــد|لق|عبــــد سيوط|نوعيتـــ فنيه 

78549| للطيف عبــــده|ن محمد عبــــد |نوره زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|2|o86 هيم محمد|بــــر|حمد محمد |عيل |سم| هره|لق|علوم 

|77849 حمد عىل حسن|دين |ن ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3222o حمد|ل |م حسن جل|حس  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

3|577  مو|ر س|من
ى
|مح شوق

ى
ق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

63532 د محمود جوده|لجو|مل عبــــد | لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

26774| حمد سعد|لسيد |ء محمد |عل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

||8862 ح|لفتـــ|ئل محمد عبــــد |حمد و| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

76o839 لعزيزي|لم |ن س|بــــره| دين لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

498332 بــــوريشه|ن عىل عىل |م سليم|حل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

85|38| ن حسن|ء محمود فرح|هن دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

636o43 هلل|هيم عبــــد|بــــر|روق |حمد ف| زيق|لزق|طبــــ 

5||89 حـمـد| حـمـد رفـعـتـــ | لرحمن |عبــــد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم
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295832 حمد سمي  محمد بــــديع سيد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

22|778 لحسينى|هلل أبــــو بــــكر |يمن عبــــد|ل |بــــتـــه| ى شمس| لسن عي 

824939 ي محمد|يمن عبــــد|لرحمن |عبــــد
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

8329o لجليل|روق عبــــد |دتـــ محمود ف|مي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

247o53 لدين|كريم محمد مصطفى نور ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|66oo ف منصور |م |سل| م|م|رسر لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|23977 لح رجبــــ|م ص|م|ده |نز|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

884789 ج محمد |رص محمد فر|لن|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

477974 لعزيز|ىط عبــــد |لع|طف عبــــد |هيم ع|بــــر| |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

3|479 لحميد يوسف|رص محمد عبــــد |رحمه ن ن|بــــ حلو|د|

5||||8 د مسعود طلبــــ|محمد مسعود ج تـــمريض دمنهور

2|5843 تـــى حسن محمد|لزن|م |حس ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

6439|o ر فهىم محمد|لستـــ|م عبــــد|زينبــــ هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

766o33 لمقصود محمد|رحمه ممدوح عرفه عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

9|454| ى|م شد فكرى عشم  |ر| رتـــي  سيوط|بــــ |د|

334|67 ن|محمود حسن وهيبــــ سليم |حقوق بــــنه

924774 د محمود  |طف رش|طمه ع|ف |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

773264 ل|لع|لدين عبــــد |ح |ل صل|لع|مريم عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4843|o ج|ج لبــــيبــــ فر|ن يوسف حج|مرو سكندريه|ل|بــــ |د|

37o4|6 هر|لظ|طف عىلي عبــــد|رق ع|ط سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25992 له يحن  محمود موىس|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

37o|37 لسيد غنيتـــ|د |لجو|ل عبــــد|هدير جم ى شمس حقوق عي 

|32958 ى ف|ي ف|ض خل|روق ري|سمي  هره|لق|ره |تـــج

37885 ى ه|ن شم|نس ممدوح خي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

453o49 مد قنبــــر|لحليم ح|حمد محمد عبــــد | ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|75465 عمرو محمد سعودى محمد لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

437853 ي |يه محمد ر|
هيم محمد مدين|بــــر|ضى لشيخ|طبــــ كفر 

9o73o5 هلل  |نجوى ثــــروتـــ محمد عبــــد ن|سو|حقوق 

523639 لسيد محمد حسن|حمد محمد | سكندريه|ل|هندستـــ 
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358956 وق سعد محمد عبــــد لرؤوف|رسر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

43|463 س وديع نصيف جرجس|تـــوم |ره طنط|تـــج

|32|42 ي
حمد محمود|محمد | دئى ى شمس|تـــج ره عي 

433736 يد عرص|بــــو|رق محمد |حمد ط| ى لي  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

844248 بــــ|لتـــو|محمود مجدي محمود عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

777577  دبــــل|لبــــ|نىه محمود محمد عبــــد 
ى
ق عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

844|68 م صبــــري حربــــي|عمر عص قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

4o|774 ح محجوبــــ|حسن محمد صل ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|9965 دريس|حمد محمد |هدي  ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

82oo95 ي ورد|سع
ي|د حسنى

ي تـــوئى
ئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

443o5 ضل دردير|نور ف|ن |مرو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|9973 دل حسن محمد|حمد ع| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

52955 حمد|حمد محمد |مه |س| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

9|o542 حمد |شم |حمد ه|محمد  ج|طبــــ سوه

752725 لسيد محمد|هيم محمد |بــــر| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|43474 م حسن|م|مينه محمد | ى شمس|د| بــــ عي 

5o39|6 هيم|بــــر|محمود سعيد محمود محمد  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

|54599 مل|حمد ك|م |لسل|مي عبــــد |لرحيم س|عبــــد  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

879299 زق  |لر|مل عبــــد|مد ك|محمد ح ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

4oo5|6 ن|رحمه محمد محمد سليم سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

3|8353 لشورى|هيم محمد |بــــر|لد مجدى |خ ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

432375 دق محمود متـــول|يه ممدوح ص| ي صىح طنط
|معهد فنى

84359| ي رفق|بــــيتـــر عم
د حفىطى قرص|ل|فنون جميله فنون 

839949 جر منصور سيد حسن|ه |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6|48|3 مد سمك|ل ح|م جم|حس |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

3255|4 ى محمد عفيفى| حمد حسي  ن|حقوق حلو

|36|68 مه محمود محمد حموده|س|عليه  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

442346 ر|لنج|فع |لش|هيم |بــــر|فع |لش|رس |ي لشيخ|تـــمريض كفر 

|64288 س|م عىل محمد عبــــ|سل| ن|علوم حلو
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778||7 هلل محمد|حمد متـــول عبــــد | ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|66o73 لرحمن|حمد حلىم عبــــد |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|9374 ي|ر
ش|لقم|نرص محمد | رض| ئى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

||8993 متـــولي محمد| عط| محمد رض وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

268639 ه عبــــد| لسيس|لموجود غنيم |مي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

42|885 لح|محمد فوزى حميده ص سكندريه|ل|صيدله 

9|7277 ى  |ك بــــش|لمل|يكل نمر عبــــد|م ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

698797 لمقصود هيكل|لمنعم عبــــد |ل محمد عبــــد |بــــل لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

2|7979 ح طه محمد|ئى صل|رحمه ه ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

3|726 ى|لنرص |فرح محمد محمد سيف  مي  هره|لق|بــــ |د|

883253 ر رشدى عىل  |حمد مختـــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|944o محمد سعد سعد بــــريك| عل تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

225277 عيل|سم|لحفيظ |ل عبــــد|ره جم|س ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

|28993 ئيل|مي  جورج عوض ميخ| ن|علوم حلو

6794o3 زى حمزه|فظ حج|لح|محمد محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

4o898o لس جم ل فرنسيس جرجس|كي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

24848 حمد|لسيد |حمد |منى  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

78|377 در|لق|محمد عبــــده عبــــد | لي|د زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

54|694 شد|هلل ر|حمد عىل عبــــد|محمد  |حقوق طنط

689836 د حسن|ج  محمد فؤ|ء ن|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45926| بــــر|بــــر بــــسيوئى ج|ندى ج سكندريه|ل|ره |تـــج

4538|6 د|لحد|مصطفى فوزى مرع جمعه  لشيخ|هندستـــ كفر 

43|6o ضل عفيفى|لرسول ف|محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

769244 ف عيد محمد|محمود  رسر حقوق بــــورسعيد

3|75o| حمد|رق هندى محمد |ط عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

485o35 بــــ|ن محمد دي|دل سليم|محمد ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

92||87 حمد |مل |محمد ك| ند|ر ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|53|45 لعزيز عىل|ل عبــــد |لدين بــــل|عز  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

22|854 هلل شيحه|رحمه محمود محمد عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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22o7|| ى ي ى ى عبــــد|كيى ن|لحميد سليم|رس حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

5o82o4 رق محمد محمد خليفه|فرح ط سكندريه|ل|بــــ |د|

383o4 لدين محمد|مصطفى محمود مىح  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|7687 لبــــعجينى|م محمود |لسل|ندى أيمن عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32o|38 هيم|بــــر|حمد محمد |محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

497428 ر|لنج|ن مصطفى |شعبــــ| ء رض|ل| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

766o77 لمرصى|لحميد محمد |حمد عبــــد |ر مجدى |من تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

6o65oo د|لسعيد مر|ح |أحمد صل ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

54|725 ى م|مي محمد |حمد س|هيم |بــــر| لك|مي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

426987 هيم|بــــر|ل شبــــل سيد |ن جم|رو سكندريه|ل|صيدله 

5o7836 ج محمد|هلل مدحتـــ تـــوفيق رس|منتـــ سكندريه|ل|ره |تـــج

324796 بــــ مصطفى|لتـــو|مصطفى حمدى عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

48|o32 لمغربــــى|ل محمد حسن محمد |نو سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

3599|6 حمد|ن |مي رمض|ن س|نوره ى شمس|زر عه عي 

54|23o ن|محمد سعد محمد رمض دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

22|396 لم|يمن محمد س|عمر  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

32o488 ي
|هيم |بــــر|لرحمن |لدين عبــــد|ء |عمر ضى

ى
لدسوق ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

628|3| لسيد محمود عىل|لسيد صبــــرى | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

289945 حمد حسن محمد|يه سيد | دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

8o3983 شفيق| ركو صبــــىحي حن|م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|56282 حمد محمد|م |حمد عص| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|67326 ى هش مي  لعظيم بــــدير|م عبــــد |ني  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

93o96 مد|ن محمد ح|حمد رمض| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o5756 حمد|عيل |سم|مصطفى | دين لمنصوره|حقوق 

|2o959 ن جورجيوس| مح مكسويل سيم|س| مي  هره|لق|ره |تـــج

6||||3 لبــــنى|لسيد |لد محمد |خ لمنصوره|بــــ |د|

426769 يوسف مبــــسوط حليم| ند ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

4887o8 ى هلل| |م شفيق عبــــده عط|س| مي  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع
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29|22| ف عوض محمد بــــشي |مجد | رسر تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

438457 لمجيد محمد|لمجيد عبــــد|محمود صبــــىح عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

283642 حمد|حمد رجبــــ |محمد  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

338o98 ى|ضى حسن عبــــد|لر|حسن عبــــد لعزيز حسني  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

24248 ن|لسيد عثــــم|منيه سعد محمد | ى شمس|تـــج ره عي 

83o958 رص محمد محمد|لن|سلىمي عبــــد |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

494698 محمد خميس منور فرهود عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

889o5o ي|ر
تـــه |ل زىك شح|جم| ئى ن|صيدله حلو

649o2o لقشيسر|حمد مصطفى |م |ريه زيق|لزق|ره |تـــج

53o25 هلل محمود|ن عبــــد |ء عثــــم|سم| بــــ بــــنى سويف|د|

|6o39| ف عبــــد |لرحمن |عبــــد  م|م|لرحمن |رسر هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4259o هيم محمد|بــــر|رق صبــــرى |ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26828o ف|حمد خل|حمد عرفه |هلل |عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|23362 سلىم محسن سيد مصيلىح هره|لق|علوم 

|63222 لحميد|دل محمد عبــــد |ء ع|رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

77494| ح محمد بــــيوم|حمد صل| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

755425 حمد|لق محمود |لخ|ء عبــــد |سم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

489482 لح|تـــه ص|حبــــيبــــه عمرو محمد شح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|54969 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |رحمه عىل  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

236682 زق|لر|م محمد عبــــد|س| سم هره|لق|عه |زر

79o472 رك عمر|مبــــ|للطيف |محمد عبــــد  لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

|632oo لبــــسيوئى حسن|رص |ء ن|سم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o4257  محمد عىلي|لشو|م حمدى |حس
ى
دق زيق|لزق|هندستـــ 

8|89oo ين محمد عبــــد ح|يم مفتـــ|لد|رسر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

465|22 مد فريد عريبــــى|محمد ح |هندستـــ طنط

9oo5|9 لرؤف  |لدين عبــــد|ح |محمد صل| شذ قرص|ل|فنون جميله فنون 

498996 ي سعد|ندي جو
د حسنى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|53255 لحفيظ|ر هيثــــم ذىكي عبــــد |من ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى
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|7o945 ظ|لم|ح |لفتـــ|نىح  محمد محمد عبــــد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

628328 هيم سليم|بــــر|لسيد |م  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

4o8925 لزغبــــى|ل محمد عفيفى  |عزه جم |تـــربــــيتـــ طنط

8o7833 ندي نخله فرج بــــطرس|س لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o|o66 حمد محمد  |رحمه محمد  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

4|oo8o لرحمن محمد عىلي موىس سعيد|عبــــد |ره طنط|تـــج

6382oo وي عليوه|حمد مك|د محمد |زي زيق|لزق|ره |تـــج

82|5|o ى|مه |س| نور محمد حسي  ي|هندستـــ 
|لمنى

257994 ى عثــــم|سل| ن عىل|م سعيد حسني  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

428562 لمطلبــــ رجبــــ|هيم محمد عبــــد|بــــر|ن |إيم |صيدله طنط

|32267 ف محمد سعيد|دين |ن رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

84748o ف ف|نم |ه ي|رسر
روق مدئى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

32o999 ى|حمد ل|مي  |حمد | شي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

774955 ر|لغف|زق عبــــد |لر|زق محمد عبــــد |لر|عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

9o989o ى سل|ن |دى يون|ف متـــ |مي  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

772o2| حون|لسيد ط|لسيد محمد |حمد | لمنصوره|حقوق 

6973o2 لسيد محمود محمد|تـــه |منيه شح| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

4494o6 م مجدى محمد رزق|وس |هندستـــ طنط

76o555 ه مجدى | ق|مي  وى|حمد رسر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

52962| لمقصود|حمد عبــــد |لمقصود |حمد عبــــد | ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

259683 رج|لج|ن |ئى شعبــــ|سهي  ه شمون|نوعيتـــ 

7|68o8 لحلو|رون |حمد ه|محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

5o5656 س حسن محمد|محمود محمد عبــــ سكندريه|ل|عه |زر

778925 لعظيم محمد|ح عبــــد |ء مصبــــ|ل| زيق|لزق|نوعيتـــ 

295935 محمد بــــكر محمد فريد زمزم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8685o| ى بــــسط|ر جل|لنج|بــــورجيله | وي|لي  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

46|869 ه صبــــرى فتـــح  هلل فتـــوح سعد|مني  |حقوق طنط

6966|6 لعدل قدرتـــ|لغنى |ل عبــــد |م| لمنصوره|نوعيتـــ 

329598 ن خرصى|لمنعم سليم|ن محمد عبــــد|يم| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 
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366848 |نجيبــــ مرقص حن| مونيك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6|2286 يف ى رسر محمود محمد حسني  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

496974 لديبــــ|لمجيد فرج |ر منصور عبــــد |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

867o4o ل عىلي|حمد كم|م |عص ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

859682 ى|زهره  حمد محمد حسي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

54467 ج|ج فتـــىح حج|هر حج|ط تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

|6o993 لعظيم|ريم مسعد مغربــــى عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

326368 ى مغربــــى ندى سيد حسي  عه مشتـــهر|زر

|6o8|6 بــــ|لتـــو|لمقصود عبــــد |كريم رجبــــ عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

78258o لسيد محمد| |حمد عوض عط| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

877927 لحميد |ندى مصطفى محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

46|||o بــــوحسن|للطيف |حمد عبــــد |لد |ء خ|شيم |حقوق طنط

636|7| لعزيز|در عبــــد|لق|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

624o25 |ن |بــــوسليم|لسعيد |هيم عمرو محمد |بــــر|
ر|لجز

ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

322625 حمد|حمد عمر |رق |جر ط|ه ن|تـــربــــيتـــ حلو

83|688 ى|بــــر|م |حس هيم محمد حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6o39|3 ر|لنج|د |لجو|هر محمد عبــــد|لرحمن م|عبــــد |بــــ طنط|د|

9|3533 فظ  |لح|د محمد عبــــد|م رش|هش ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8|887o ي|ر
ف حسن سليم| |ئى رسر ي|بــــ |د|

|لمنى

698878 يه صبــــرى رزق رزق فوده| لمنصوره|ره |تـــج

478972 وي|لشن|هلل |مي عبــــد|لتـــه|بــــ |لوه|ر عبــــد |عم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

92o346 عمر مرىسي |مصطفى مرىس  ج|عه سوه|زر

73636 هر|لظ|رص جمعه عبــــد |يه ن| لفيوم|حقوق 

345395 لسيد حسن بــــدوى|ل |دى جم|ش |بــــنه| هندستـــ شبــــر

539864 ن|لم|هيم س|بــــر|خلود خلف  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

5|4526 لزهري|رتـــ سعيد حسن |س سكندريه|ل|ره |تـــج

2273o7 لكريم محمود|لح طه عبــــد|ص كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

4926o9 ن|ن محمد شعبــــ|عمر شعبــــ تـــربــــيتـــ دمنهور

8|94o| لحكيم|نور عبــــد|لحكيم |مروه عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

76oo3 لمجيد محمد فضلون|طمه عبــــد|ف لفيوم|لعلوم |ر |د
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2344o4 ى مؤمن|محمد صل ح حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

428888 بــــ|لرحمن دي|لرحمن عمر عبــــد |عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

4o86|8 لشيخ|حمد |ج يىح |ء رس|سم| |تـــربــــيتـــ طنط

847263 حمد حمدي سيد محمود| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|3469 ئيل|ئيل ميخ|رس|ء مرزوق |وف ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

92|78| حمد حمزه محمود |ء |رس| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

64|689 |ل وف|لع|لعزيز محمد عبــــد |روى عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|6|87 دى عىل محمد|له|ره محمد عبــــد |س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

58o66 هيم محمد|بــــر|حمد |حمدي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

|545o4 يف|محمد  حمد عمر عمر رسر هره|لق|ره |تـــج

5o7243 م|لش|حمد حسن |ن |م رمض|لش|ر |يثــــ| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4268o| ف ف|يه | لكحىك|روق |رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6o356o هلل|حمد عبــــد |لمول |د |حمد ج|محمد  ي صىح طنط
|معهد فنى

5|4826 ي
هلل|محمد عىل عوض عبــــد| دئى ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

8o2469 ي يوسف محمد|
حمد مصطفى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

|245|2 هيم|بــــر|رق حسن |ء ط|ل| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

885642 زق متـــول محمد |لر|طمه عبــــد|ف معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

8|7|75 حمد|دل حسن |حسن ع حقوق بــــنى سويف

|39279 مه سيد محمد|س|سهر  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6962o2 نم|ئى محمد رجبــــ غ|م| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

545796 عر|لش|حمد عىل حسن |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

849862 هيم|بــــر|هلل |ن محمد عطيه |نوره سيوط|ره |تـــج

3559oo ن|هلل خليل شعبــــ|محمد خليل عبــــد |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

884578 دى ممدوح جوده مرزوق |ف سيوط|ره |تـــج

626242 ح|لفتـــ|لرحمن متـــول عبــــد |ء عبــــد |سم| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

24283 د|حمد حم|هيم |بــــر|ء |عصم هره|لق|بــــ |د|

269575 لخول|ن محمد |سيل سليم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

352729 محمود وجدى محمود محمد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

85o|72 لمنعم سعيد|حمد عبــــد|دي |ف سيوط|صيدلتـــ 

4987o3 عيل|سم|لسعيد |طلعتـــ حلىم | ند تـــربــــيتـــ دمنهور
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36934| لسيد|م |لتـــه|لسيد |وحيد مسعد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|8o|9 لجمل|حمد عىل |ء محمد |رس| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6oo83| سهيله مسعود سيدأحمد مسعود ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8|5566 لعزيز|ر محمد عبــــد|لغف|محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

828o7 حمد|حمد |حمد بــــدوى | ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

264o3 جي مرزوق|رص ض|م ن|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

2574|4 ى  لشيخ|حمد ذىك |نرمي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

9|472o مد عىل  |ل ح|حمد جم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|4725 ه | د|لجو|ج  عبــــد |يمن محمد ن|مي  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

262574 لسيد|ل محمد محمد |محمود جل ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

849642 فظ|بــــ محمد بــــدري ح|مهتـــ لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

|26496 لحكيم|ئل محمد عبــــد |ل و|جل| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6855|8 وق حم لسيد|لرحمن |ده محمد عبــــد |رسر لمنصوره|نوعيتـــ 

35386o در|لق|عبــــد| لعل|بــــو |حمد |حمد ممدوح | ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

|48944 رك|لعزيز مصطفى محمد مبــــ|م عبــــد |ريه ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

48oo59 بــــ|ل خط|كريم محمود كم معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

76538| م|هيم محمد ضل|بــــر|حمد معتـــز | صيدلتـــ بــــورسعيد

|57|89 حمد عىل|دل |م ع|حبــــيبــــه حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

22|84o تـــفى محمد حسن سيد محمد ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

2574oo بــــو تـــرك|رك |رس مبــــ|يه ي| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|385|| ى قلدس|ريف ن نشأتـــ بــــشر ى شمس|تـــج ره عي 

9o3846 مد محمد |محمد رفعتـــ ح ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

|59|6 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |لؤى عبــــد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

3|79o8 محمد محمد مرتـــضى محمد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8789o8 ى عىل  محمد محمود حسي  سيوط|حقوق 

6867o حمد|حمد محمد |محمد  لفيوم|علوم 

33o268 لمنعم عىل|رتـــ محمد عبــــد|س زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

4944|o لعش|لم |عمرو سعيد س |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل
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984o6 لحليم|مد ذىك عبــــد |هلل ح|متـــ| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

4o2785 هيم عطيه|بــــر|نوره محمد  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

677386 ى حسن عىل عىل  ره|لسيد عم|حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|89o4 يرينى قديس موىس سيف | ي صىح 
سيوط|معهد فنى

26|322 لـله|حمدعبــــد|تـــه |حمد حسن شح| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

652|7 لمنعم سيد بــــيوم|خلود عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22477o س محمود|حمد محمد عبــــ| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

629546 ى |ل| حمد فرج|ء محمد أمي  زيق|لزق|علوم 

346678 در|لق|هلل عبــــد|عيل عبــــد|سم|حبــــيبــــتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

62993o فظ عوض|محمود مجدى محمد ح زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|753 نم|ده مخلوف غ|حمد حم| لفيوم|ضتـــ |علوم ري

4ooo28 ف عبــــد |نىح  | لمجيد طلبــــه عىل موىس|رسر سكندريه|ل|حقوق 

92|746 حمد |حمد |تـــم محمد |ح ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

3|o936 محمود مجدى زىك عطيتـــ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

26|84| ف |عيل |سم| عيل متـــول عفيفى|سم|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|7337 |لعل|بــــو |حمد سعيد تـــوفيق | ى شمس|تـــج ره عي 

34468 لحسن|بــــو|ن |لمنعم مهر|فوزيه عبــــد ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

3569o3 لرحمن عزبــــ|رص عبــــد|لن|عبــــد| رن |طبــــ بــــنه

7o5o5| هد|لسيد محمد مج|لسيد |له |ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o9o33 محمد حسن محمد| رض ي|بــــ |د|
|لمنى

9328| ف فهىم عبــــد |بــــ |رح هلل|رسر ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

689258 هيم|بــــر|تـــ |لشح|بــــو بــــكر |م |سل| لمنصوره|ره |تـــج

37576 ى عيد عبــــد |ر |من لطيف|مي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

7826o2 لرحمن محمد|هلل عبــــد |محمد عبــــد  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

68|29| هيم|بــــر|ن |مجد محمود عثــــم|محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

488987 د|لحد|حمد |د |ء حد|سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69o948 ى|حمد عبــــد |لد |خ لمعبــــود زىك حسي  لمنصوره|هندستـــ 

|25|3o معتـــز محبــــ مصطفى مرىس ى شمس|تـــج ره عي 

44|o6| حمد|ء محمد عىل |ل| لشيخ|نوعيتـــ كفر 
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627326 بــــيوم| لعل|بــــو |ئل سعيد |ده و|مي زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|o379 بــــو جمعتـــ|حمد |لمحمدى |هبــــتـــ  لمنصوره|طبــــ 

6947|| بــــينى |طف |جر ع|ه بــــينى |لشر لحلو|لشر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

698743 حمد|للطيف |حمد عبــــد |محمد  هندستـــ بــــور سعيد

4|923| مد|لد محمد ح|خ| عل لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

9o48|8 وق  ف محمود |رسر ى |رسر مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

42o635 دى|لعبــــ|لحميد |محمود عبــــد| رض لشيخ|بــــ كفر |د|

7o4995 م|هلل ضي|تـــ عبــــد |هلل محمد بــــرك|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

7o4394 ى|لد عتـــربــــى محمد ل|ء خ|ل| شي  زيق|لزق|طبــــ 

34o256 هلل|لمنعم حسبــــ |لمنعم محمود عبــــد|خلود عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

686o9| ح محمد شعيبــــ|لفتـــ|ن محمد عبــــد |يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

857o79 ي حس|حمد حمدي |
ى
ى|حمد شوق ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

27o686 ف|حمد جم| ف بــــسيوئى رسر ل رسر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

48|89 يمن محمد عىل|طمه |ف ن|فنون جميله فنون حلو

496696 ى عبــــد |ي ن|مد محمد رمض|هلل ح|سمي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|68236 يوسف مؤمن حسن محمد حلىم ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|77357  رزق |رك |م
ى
هلل|نور شوق دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

|44o|4 لدين محمد محمد نور|ح |رحمه صل ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

694458 لقطبــــ|لسيد |ء محمد |دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

2626|4 لدين|لحميد نور|عبــــد| طه رض ي صىح بــــنه
|معهد فنى

7o32oo وى|لمك|عيل |سم|يه محمد حسن | لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

324444 |هيم |بــــر|م مرع محمد |محمد عص
ى
لدسوق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|6472 هيم جعبــــوبــــ|بــــر|هلل حسن |ء عبــــد |سم| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

44|243 هيم|بــــر|لم |ل س|محمد جم ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

5|9269 ن فتـــىح يوسف قمح|ن رمض|يم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7|o775  |د |زي
ى
ي|لسيد |حمد شوق

يفى لشر ى شمس| لسن عي 

352355 لحسن محمدى|بــــو |محمود محمدى  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

9|2o|6 ن رزق |ى يوسف سليم|بــــش ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

455953 حمد محمود|م |م محمد س|س ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

46669 زق|لر|بــــتـــ سيد عبــــد |م ثــــ|سل| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس
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223773 ن|هيم سلط|بــــر|لسيد |ئى محمد |م| هره|لق|بــــ |د|

69797 هلل محمد|يه محمود عبــــد | لفيوم|عه |زر

328|5o بــــل|نور بــــل|لرحمن محمد |عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5o3947 عمر مصطفى محمود بــــدير مرىس ى شمس علوم عي 

48o53 هيم حسن محمد|بــــر|مصطفى  ن|علوم حلو

675|44 لد محمد مصطفى بــــدر|عىل خ لمنصوره|صيدله 

9|2797 ى عبــــد|ي لصبــــور محمود محمد |سمي  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

895887 تـــ محمد نش| لكريم مبــــروك |تـــ عبــــد |مي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o|49| ء بــــيوم محمد أبــــو ريه|رس| |حقوق طنط

8|5247 حمد|د |ء سيد فؤ|دع ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

5|8o46 حمد فضل|لدين |ل |ريم كم سكندريه|ل|طبــــ 

96o34 ن محمد|لمنعم شعبــــ|عمرو عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

482o28 حمد مصطفى|لمنعم مصطفى سيد|محمد عبــــد  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

4o|o72 حمد عىل عمر|محمد محسن  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

85o6o5 مر|هلل ع|مر عبــــد|حمد ع| سيوط|تـــمريض 

764856 ى |رضوى محمد وليد محمد عبــــد  |للطيف حسي 
لسيد

تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

7o435 يه محمد رجبــــ فهىم| لفيوم |تـــمريض 

68|o8o لبــــطل|مد |لرحمن محمد ح|رس عبــــد |ي ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

484264 ه محمد يونس|لل|شم عبــــد |لد ه|خ سكندريه|ل|حقوق 

79|823 هيم حسن|بــــر|حمد |م |حمد عص| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

54o7o رس محمد عويس|ندى ي م بــــنى سويف|إعل

4|8699 مه|ل سل|د كم|ل جه|كم عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

6o55|4 ش|حمد هو|هلل |د عبــــد |ر فؤ|من |بــــ طنط|د|

542374 لحميد شعيبــــ|ء سعيد فرج عبــــد|شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o4558 ح تـــوفيق نونو|لفتـــ|مريم محمد عبــــد لمنصوره|ره |تـــج

689o72 هيم محمد|بــــر|هيم سيد |بــــر|عيل |سم| لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

|3o|67 عيل|سم|حمد سليم محمد |سمر  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|37736 ف رش|محمد  ن|د رضو|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|547|o  |م |حس
ى
ن|هيم سليم|بــــر|لدين محمد دسوق ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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4|5o46 لعزيز يوسف|ء يوسف عبــــد|إرس ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

8|24|| ى|ره مسعود ف|س |رس مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

62|499 يد|مريم محمود أحمد محمد ف ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

2|28|5 م عىل عرفه|محمد عص ى شمس|تـــج ره عي 

4|6894 حمد شمه|ندى محمد محمد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

286346 لمول|حمد عبــــد|هيم محمد |بــــر| |لي|د ن|حقوق حلو

88|4oo بــــتـــ  |لد جميل ثــــ|خ| رند سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4259o9 حمد محمد بــــيومي|هيم |بــــر|حمد |ء |عىلي تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

388|8 لح محمد|لح محمد ص|محمود ص لفيوم|لعلوم |ر |د

|22725 بــــر|مل ص|حمد مصطفى ك| ى شمس|زر عه عي 

9oo699 ق |لسميع سبــــ|هديل محمود عبــــد ج|صيدلتـــ سوه

8o6482 ى جم|ي لحفيظ|رص عبــــد|لن|ل محمد عبــــد|سمي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

27393 لرحيم محمد|لسيد عبــــد |ئى |م| هره|لق|عه |زر

432237 ى|لمجيد ش|محمد عبــــد | دين هي  ي صىح طنط
|معهد فنى

6o546| ى مصطفى أديبــــ|زينبــــ عبــــد  للطيف حسي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

32499o لحفيظ|محمد حسن محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2522o8 لجرف|لرسول محمد |دل عبــــد|س ع|ين| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

839675 ي 
لعزبــــ محمد| |لنج|بــــو|مصطفى  بــــ|لي |لع|

ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

63||82 ح|لمل|هلل فرج |رفيق عبــــد | ىسي|نستـــ| |ره بــــنه|تـــج

9225|7 بــــر محمد محمود |محمود ص ج|هندستـــ سوه

4|4986 ح|لقم|حمد عطيه عطيه |عطيه  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

766|3| لجوهرى|لمنعم |سم مسعد عبــــد |تـــفى بــــ تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

226|8 رق محمد حنفى عفيفى|حمد ط| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|2853 ي
عيل|سم|زى محمود |محمد ئى عه دمنهور|زر

884769 ن |حمد شعبــــ|هيم |بــــر|مي  | تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

33o8o4 |لعل|بــــو |عمر محمد محمد  |ره بــــنه|تـــج

44353| هيم عبــــده|بــــر|حمد |مصطفى موىس  لشيخ|عه كفر |زر

684o97 حمد شعيبــــ|ح |لفتـــ|م عبــــد |ء س|رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

863279 لعليم محمدين|دل معتـــمد عبــــد|ع |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد
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6|8956 زى حسن طريه|نىح  محمد غ| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

68|259 لسيد|حمد |لسيد |محمد  لمنصوره|صيدله 

777226  |لبــــ|حمد حمدى عبــــد |
ى
هيم|بــــر|ق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

834729 دي محمد|حمد بــــغد|م |حس ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

92|952 لحليم محمد عىلي |لد عبــــد|خ ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

83o597 لحميد صديق|مه منتـــرص عبــــد|س| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

2252|6 ج|بــــر فر|رك ص|يه مجدى مبــــ| ن|حقوق حلو

|23635 ى|مصطفى جم ل عىل حسي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

253|52 ل|هيم جل|بــــر|عيل |سم|ر |من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

77o359 ح|لرم|ح محمد |مد صل|م ح|هش زيق|لزق|بــــ |د|

463222 تـــه|لحليم شح|تـــه عبــــد|رى شح|لبــــ|حمد عبــــد| |حقوق طنط

344926 در محمد|لق|لد محمد عبــــد|تـــفى خ ى شمس حقوق عي 

2|788o حمد|سلىم وليد حسن بــــكر  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

78o3|3 ن|حمد رمض|حمد حسن محمد |ن |يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

429|67 وز محمد عيد عبــــد لم|لحميد س|في  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

893|o4 ل عىل خليفتـــ |ده جم|غ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

827|4 حمد|بــــدين سعد |لع|عىل زين  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

|58o97 ف محمود عبــــد |سندس  ر|لغف|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7o6o84 لسعيد محمد|ح |ن صل|يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

24o6|6 ح محمد|مح محمد صل|س ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

482485 لكلزتـــ|حمد |م فتـــىح |هش| ن|جوم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7|68oo لشيىم|ورى |لمغ|محمد يونس  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

628259 ح|لفتـــ|خلود سمي  محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

476o78 مصطفى محمد خليل محمد| ي|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o98|2 هيم|بــــر|دل طلبــــ |جر ع|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

4|9883 لم|لعزيز س|لحميد عبــــد|تـــ عبــــد |عمرو عرف لشيخ|بــــ كفر |د|

|55898 لدين عىل متـــول|ح |ء صل|رس| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

638|9| لعزيز محمد|لسيد عبــــد|حمد محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

35447 هيم مصطفى|بــــر|م محمد |بــــتـــس| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

345268 لخول|هيم |بــــر|حمد محمد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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|47459 ى ك|لمل|د عبــــد |عي| عط| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|542o6 ى  بــــو زيد|لقرئى |محمود حسي  ى شمس|زر عه عي 

|69374 هر|لظ|حمد عبــــد |هر |لظ|حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6455o7 ى|لسيد ش|محمد فرج  هي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|65734 مصطفى محمود عبــــده حسن دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

79625 ج |ج  محمود معر|عليه معر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

86|964 حمد محسن|ء سيد |لزهر|طمه |ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

544622 ئى|للق|لجليل مصطفى |ء مصطفى عبــــد|سم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|32345 حمد عىل|رس |سميه ي هره|لق|صيدله 

44o897 ن|لعليم عىل رضو|مه عبــــد |د سل|عم لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

64oo44 يم|لد|بــــوىس محمد محمد محمد عىل عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

434748 لسيد تـــرىك|ء فتـــىح محمد |رس| |بــــ طنط|د|

2565o| هبــــه عىل مصطفى وحشه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

353o43 عيل|سم|لرحمن طه عيد |عبــــد سيوط|بــــ |د|

253839 للطيف رجبــــ|مه عبــــد|س|ل |نه شمون|نوعيتـــ فنيه 

295|85 حمد عيس|لرحمن قطبــــ |عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

22947| لنبــــى|ح محمد محمد حسبــــ |طمه صل|ف ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

2637o6 ح مصطفى محمد|م مصطفى صل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o5455 ده|لشمندى محمد محمد حم|مريم  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|45244 لمطلبــــ حلىم|م عبــــد |سمي  عص ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

758729 لرحمن موىس|ء عبــــد |محمود عل لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

69o58 |ل زكري|هبــــه عربــــى كم لفيوم|بــــ |د|

278586 لرحمن طعيمه|لسيد عبــــد|طف |سندس ع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

769394 ن|حمد سلط|هلل نبــــيل تـــوفيق |عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

843439 دريس|لمنعم |لد عبــــد|ن خ|نوره ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

4465|o ن|سم زيد|محمد ق| محمد مصطفى رض |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

262585 حمد محمود محمد مصطفى| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|5996| م|م محمد زو|جر محمد زو|ه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8825|8 ر  |لغف|لحميد عبــــد|تـــه عبــــد|ء شح|دع سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

758o33  عىلي|لزينى |مدحتـــ 
لسيد مصطفى ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 

تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |
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24394o در|لق|م عبــــد|در عز|لق|محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|8|9| لحميد جبــــر|ل عبــــده عبــــد |محمود جم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

865o86 ي محمد 
هيم محمد|بــــر|مصطفى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

86o79 حمد| |لد زكري|حمد خ| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6793|5 لحميد|د عبــــد |لسعيد ج|عمرو  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

|2o248 لم|لمنعم س|ن عبــــد |لرحمن رمض|عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

239|2o مه|ره سيد جمعه محمد سل|س ن|حقوق حلو

6343|2 ل|لع|مروه عىل سليم عبــــد زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

637848 رس يوسف جوده عطيه|ن ي|يم| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

4423o4 |لعط|بــــو|لحميد محمود |محمد مجدى عبــــد لشيخ|علوم كفر 

454o|| ضى|لق|رص محمد |لن|مه عبــــد |س| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

95268 لد فتـــىح|مر خ|كريم س هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

876949 حمد  |لدين محمد |ن عز |نور سيوط|ره |تـــج

476258 عيل عبــــده|شم إسم|شهد محمد ه سكندريه|ل|بــــ |د|

5|7873 ى |يمن |ن |نوره ق|لسيد حسي  وى|لشر بــــ دمنهور|د|

4232|o ز|لقز|هيم |بــــر|حمد  |د |لجو|د محمد عبــــد|جو لشيخ|عه كفر |زر

776734 ي|عىل  ي خرصى
ف عىل مصطفى رسر زيق|لزق|هندستـــ 

52|44| هر محمد محمد شلبــــى|ضىح م ره دمنهور|تـــج

8999o6 ى بــــخيتـــ |ر م مسعد خي  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

752428 لعظيم محمد|عمرو محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2289o9 ى عبــــد|ي لحميد محمد|لسميع عبــــد|سمي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o84|9 هد محمد محمد حسن|ن ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

3544|o لرحمن محمد|تـــ عبــــد|د|لس|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

449o74 لمقـتـــدر إسكندر|لحميد عبــــد|محمود عبــــد |بــــ طنط|د|

78479o ح عبــــده جبــــر عبــــده حديدى|سم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

247287 |لل|لسيد عبــــد|لد عمر |محمد خ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

888655 دى محمد |حمد ن|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

237o7| منيه سيد محمد سعد جبــــي | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7|6244 ن|منيه محمد سعد محمد شعبــــ| ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

825o42 لرحمن محمد عدلي محمد|عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو
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259838 لغنى شوشه|ئى عىل عبــــد|م| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7o2o24 لسيد شبــــيبــــ|لحميد |رص عبــــد |عمر ن زيق|لزق|هندستـــ 

438838 لسيد|لرحيم موىس موىس عبــــد |عبــــد لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

24o448 حمد محمد عمر|بــــ |لوه|سهيله عبــــد كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

4294|3 ل|لدين فوزي غز|رص |نديم ن |صيدله طنط

524635 لكريم|لمنعم محمد عبــــد |حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

753945 حمد|مه محمد |س|ن |رو ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

79|257 ن|ىط علو|لع|م سعيد عبــــد |نور عص زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

24365| ج|م حج|م|س يىح |ين| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

8234o3 لعظيم عىلي|ء عىلي عبــــد|ل| سيوط|ضتـــ |علوم ري

78|798 در محمد|لق|نبــــيله محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

|3|5|o ندرو ميشيل جرجس شنوده| ن|بــــ حلو|د|

755834 لم|م فرغىلي س|لم سل|س لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

624o63 م|بــــ عل|لوه|لحليم عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|ر |عم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

868657 هلل|ن محمد عبــــد|يه رمض| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

847323 ل|حمد جل|بــــي |رص كل|ن ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

||787o زى|لمغ|لسيد |لمعتـــصم |هر محمد |حمد ط| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

282976 لشهيد بــــرسوم|عبــــد| م حن|نطون س| رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

238|25 لسيد|ن |لد رمض|رحمه خ سيه|نوعيتـــ عبــــ

5|2869  ر|أحمد ع
ى
شد|طف شوق عه دمنهور|زر

77542| د محمود زهدى هندى|زي زيق|لزق|علوم 

845o45 هيم|بــــر|حمد |شم |لرحمن ه|عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

525836 صف مرىس|محمد عزتـــ مرىس ن سكندريه|ل|هندستـــ 

2|6696 لح|مد محمود ص|رق ح|عمر ط ى شمس هندستـــ عي 

679425 مه|لق سل|لخ|لق عبــــد |لخ|رص عبــــد |يه ن| لمنصوره|حقوق 

9o982o ض |شنوده موىس حلىم ري ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

497o68 ي|لملهط|ن |ن عثــــم|يوسف عثــــم| ر|ي
ئى تـــربــــيتـــ دمنهور

4o627o ى محمد |مي ى حسي  لمنعنع|ر حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

847583 وي محمد|زم طه بــــسط|ح ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

9233|9 ى ل شنوده عبــــيد |كم| كرستـــي  ج|بــــ سوه|د|
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8|4257 ى مل|ل ك|نجيبــــ كم| مي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

358o|o لسيد|هلل شكرى زىك |عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

53oo|3 عطيه| ضى رفعتـــ رض|ر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

23o244 لجمل|يمن وجيه محمد |لرحمن |عبــــد هره|لق|حقوق 

485836 ي|ر
حمد|لكريم |ن عبــــد |سعد عثــــم| ئى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|36475 حمد|ن |م محمد رمض|سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8773o لمقصود|لسيد عبــــد |رص |لن|سنتـــ عبــــد |بــــ ره بــــنى سويف|تـــج

8237|6 س حسن|لعزيز عبــــ|ره عبــــد|س ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3484oo ر محمد|هر مختـــ|لظ|طمتـــ عبــــد|ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

22|872 وق ط لنبــــى يوسف|رق عبــــد|رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

37447 عيل حسن|سم|بــــر |ن ص|رمض ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

75454o ندى نرص محمود عمر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

77497o ي|لص|عبــــد | عمرو رض
دق عفيفى زيق|لزق|هندستـــ 

5o343 لعزيز حسن محمد|محمد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|25985 م محمود محمد نرص|لرحمن محمد حس|عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

54354 وى|هلل ص|دى عبــــد |د ن|فؤ ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

92345| ن  |ع عثــــم|دل من|محمد ع ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

8548o3 ي رمض
حمد|مل |ن ك|مصطفى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

43|88| حمد محمود عىل خروبــــ| |بــــ طنط|د|

77524| لم سعد عىل|محمد سعد س زيق|لزق|نوعيتـــ 

677645 ل|لغز|للطيف |بــــر عبــــد |يمن ج|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

433954 ي عبــــد|م ه|وس
لعزيز سعد|ئى |صيدله طنط

439|62 مر|هيم أحمد عىلي ع|إبــــر| ر|ي لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5|4|36 م مصطفى محمد محمد جميع|هي سكندريه|ل|بــــ |د|

6|o54 حمد|ل حسن |لع|مي عبــــد  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|6825 لجوهرى|حمد محمد |ن محمد |رو معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7o4692 لعظيم|ء محمود محمد عبــــد |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

2|29|7 ع|لسبــــ|لسيد |مصطفى سعيد  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

5o5922 ه|بــــر عىلي |لسيد ج|يوسف  بــــوخرصى |علوم طنط
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66|55 لق|لخ|بــــ عبــــد|لتـــو|رق عبــــد|هلل ط|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

272849 ين كر|يمن وليم ش| |في  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

3||678 دل محمد سيد|عمرو ع ى شمس هندستـــ عي 

446589 لرحمن محمد خميس محمد|عبــــد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

26|442 صف|طف محمد ن|ل ع|بــــل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

54|245 بــــو رحيم|محمد ممدوح بــــسيوئى محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9|6559 هيم عطيه  |بــــر|م محمود |حل| سيوط|حقوق 

|34o5| ىط قط بــــربــــرى|لع|سعد عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

28468| حمد|مل محمد |ر ك|ء مختـــ|وف  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

4245o5 هيم|بــــر|هلل |هلل رجبــــ عبــــد |عمرو عبــــد  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

86946 ى|ن مصطفى عبــــد |يم| لعزيز حسي  لفيوم|عه |زر

282o36 لحميد صديق|محمد مؤمن عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

485853 عيل عىل|سم|ئل محمد |ر و|من عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|3399 لد ثــــروتـــ محمد|ليىل خ |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

775o9| ى|لسيد محمد | |طف رض|ع لحسي  زيق|لزق|ره |تـــج

462838 عيل|سم|تـــه |ل طه شح|ء جم|شيم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3283o8 هلل حسن غنيم|هلل سعيد عبــــد|عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

8o9645 مل محمد|مل حسن ك|ك لمنصوره|حقوق 

33547 ى|هدير هش م محمد حسني   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

922359 حمد |عيل محمود |سم|محمود  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

27772 ي |فتـــ عبــــد |محمد ر
ي|لمرضى

ى
لدسوق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|27626 ن خليل| لرحمن زكري|عبــــد | مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6299o4 ن|ن غريبــــ رسح|ل رسح|محمد كم ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

82o36 لحميد مصطفى|ء سيد عبــــد |سم| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

342335 تـــه محمد محمد|ئى محمد شح|م| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4o65o حمد|لسيد |هبــــه محمد  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

6o8274 هيم حفنى|بــــر|ء محمد |لشيم| |ره طنط|تـــج

478545 لد عىل حمودتـــ محمد|طمتـــ خ|ف سكندريه|ل|طبــــ 
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8386oo ي ميخ|ىسي بــــ|ج ئيل|سم بــــشر ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|2|74o لعربــــي|لعزيز محمد |ء فرج عبــــد |رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

268o3| م|حمد محمد مبــــروك عز| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

2522o9 م عىل مقلد|تـــفى هش ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

44|o62 م ثــــروتـــ صقر يونس|له| لشيخ|بــــ كفر |د|

686o36 لعظيم محمد|سمر محمود عبــــد  لمنصوره|عه |زر

87o|72 ح محمد|طمه محمد صل|ف ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

48|74o س خليل|يوسف محمود عبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

488652 يد|سم ز|ل محمود ق|حمد جم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45|359 لدين|حمد عبــــده محمد فخر | ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

775899 وى|لحليم قش|هيم عىل عبــــد|بــــر|ء |دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

495788 ر|يمن شلبــــى محمد نص| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4||o34 ر|لنج| |حمد نج|نعمه محمد  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

9o5o9o ى عص|ي لدين عنتـــر مرصى  |م |سمي  ج|ره سوه|تـــج

|34o34 لمعىط|هلل عبــــد |لمعىط عبــــد |م عبــــد |هش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

257823 لعزيز|محمد عربــــى مدين عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|27998 ف محمود محمد|رغدتـــ  رسر ن|بــــ حلو|د|

285|36 ر|لغف|لرحمن محمود عطيه محمود عبــــد |عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

48228o للطيف محمد|هيم عبــــد |بــــر|لح |ء ص|عل |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

248356 |لرسول جمعه محمد عر|ميه عبــــد|س
ى
ق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|3399 شه|عيل عم|سم|لعزبــــ |ل |مصطفى جم لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

8898o8 هيم |بــــر|ل محمد |حمد جم| سيوط|بــــ |د|

573|o سط عبــــود|لبــــ|زينبــــ عبــــود عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

444568 ط|لقلف|عيل  |سم|د |ح رش|ن نج|مهر لشيخ|ره كفر |تـــج

69o74o لمرىس|محمود حسن محمود حسن  لمنصوره|ره |تـــج

259976 لعز حمزه|بــــو|ندى حمزه  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

36o96o ى| رض| عل صبــــىح حسي  |حقوق بــــنه

859337 عدي سمي  سعد محمد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى
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76|24| لعزيز محمود|محمود خميس عبــــد   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

42837o لشيخ حسن|بــــوبــــكر محمود محمد |يه | |عه طنط|زر

644763 حمد معجوز|ء يىحي |سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

683|3o جده محمد عىل محمد حسن|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

826o29 ر|لغف|بــــ سيد سليم عبــــد|رح دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

7594o2 حمد محمد|م |لسل|يه عبــــد | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

834223 حسن| حمد عط|عمرو  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

439o4| محمد طلعتـــ محمد غنيم لشيخ|طبــــ كفر 

9|54|5 ى ف شد| |مي  هلل  |د عبــــد|رسر سيوط|ره |تـــج

678524 ن|لعظيم رسح|حمد مسعد عبــــد |نغم  لمنصوره|حقوق 

27o547 ض|للطيف عو|حمد ذىك عبــــد |محمد  |ن طنط|سن|طبــــ 

9o6646 زر |ئيل ع|ندى صموئيل ميخ|س ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

5638| ل فيصل حبــــيبــــ|محمد جم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|752o ف محمد عىل دويد|عىل  ر|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|49335 ن عنتـــر|مريم مصطفى رمض  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

75228| ل|لع|ن عىل محمد عبــــد|يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

8|2|87 لسيد حسبــــ|د |لجو|حمد عبــــد| ي|هندستـــ 
|لمنى

233o|o بــــر محمد عمر|لغنى ج|سلىم عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

84966 هلل عىل|محمد طه عبــــد  حقوق بــــنى سويف

883595 لس |هيم بــــط|بــــر| |هيم عط|بــــر| لسويس|طبــــ 

6o8o22 مه|بــــوحم|لسيد |لسيد |ميمه | | تـــمريض طنط

765262 لسيد محمد|يوسف محمد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

8||236 هيم|بــــر|لحميد |هدي عىلي عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

2|7|o9 |حمد كم|مريم 
ى
ل خليل محمد دسوق ى شمس طبــــ عي 

2|6827 يق|هيم ف|بــــر|حمد |لد |ره خ|س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

25o22| ئى|لنعم|لرحمن محمد |محمد عبــــد| دين دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

7576oo ى|مل محمد عطيه أبــــو | لعنيي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

6o6546 هيم|بــــر|لد محمد |د خ|زي |هندستـــ طنط

852696 لسيد|خديجه سيد محمد  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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4453|8 حمد عىل|لسيد |محمود محمد  ج|بــــ سوه|د|

5||255 ج|لحل|هلل  محمد |دل عبــــد|محمد ع تـــربــــيتـــ دمنهور

255566 زى|بــــوزيد حج|بــــوزيد |هر |ط ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3||2|6 م|م|متـــ محمد |س|ء |ل| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5432o7 رس محمد رزق|ف| دين كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

363426 محمد حميدو بــــخيتـــ قنديل خليفتـــ دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

8|7887 حسن محمد| ن رض|نوره ي|نوعيتـــ 
|لمنى

82|572 ي|س عسقل|جح عبــــ|محمد ن
ئى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|59|29 سعد|حمد |ر |لرحمن مختـــ|عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

245295 بــــ|لوه|شور محمود عبــــد|زينبــــ ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68|922 لرحمن يسن زيتـــون|رؤيه عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

258o77 لرحمن عبــــدربــــه|محمود مصطفى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

344872 هيم|بــــر|لعزيز |ر محمد محمد عبــــد|مي ى شمس|د| بــــ عي 

899754 لمنعم محمود محمد |رحمه عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

64|349 لكريم|لحميد عبــــد|لمعز عبــــد|ء عبــــد|رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

63568o حمد|شور محمد |ء ع|رس| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

482|o در|لق|لمعبــــود عبــــد |در عبــــد |لق|هد عبــــد |ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44993o يد عبــــد |بــــو | |نور ى بــــوزيد|لحليم |لي  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6995|3 حمد مصلىحي|لم |عمر س لمنصوره|ره |تـــج

4o2633 وق عبــــد  لسيد|حمد |هيم |بــــر|لمنعم |رسر إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

898553 ذىك نرص ذىك فهيم  ج|بــــ سوه|د|

6925|7 ل|لع|لد عبــــد |حمد عبــــده خ|ن |رو لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

774742 لسيد|ن |مه غريبــــ سليم|س|دل |ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

832589 ن محمد|ن زي|ء زيد|شيم دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

62224| |لعر|لسيد محمد |خلود مجدى 
ى
ق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5o8868 ى |حمد حمدي يوسف | ر|لنج|مي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

36348| ي|ر
محمود محمد حبــــيبــــ| ئى ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 

|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و
(رتـــ|د

32265| ى|ي لسميع محمد|طف عبــــد|ع| سمي  ى شمس|تـــج ره عي 
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44|767 لدين|بــــ |حمد شه|نده رشدى مسعود |ر لشيخ|علوم كفر 

4498o| ن|بــــ رسح|لوه|هيم عبــــد|بــــر|محمد  |هندستـــ طنط

59388 هيم|بــــر|عىل محمد عىل  ره بــــنى سويف|تـــج

87942o حمد |مل محمد |ن ك|يم| سيوط|حقوق 

|57436 هلل محمد آدم|عوض | ن|ر ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4|9692 حمد|حمد عىل |حمد مجدى | لشيخ|ره كفر |تـــج

|36383 ى|م ى|ود بــــش|ميشيل د| رتـــي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|499|4 لح مرىس|محمد نبــــيل ص ن|حقوق حلو

68722 ى جعفر عبــــد  فظ|لح|ريم حسي  لفيوم|بــــ |د|

|34659 حمد|لمؤمن |مؤمن عىل عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

793854 ى|لد عىل |ه خ|م لزهي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

232522 طف سند فصيح|ع| ريموند هره|لق|حقوق 

6|7998 لعيسوى|ل عىل |هلل غ|هبــــه  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8o57o8 دي نبــــيل فوزي عبــــده|ف ي|بــــ |د|
|لمنى

5|6|62 هلل||هيم عط|بــــر|للطيف |ل عبــــد|جر بــــل|ه لشيخ|عه كفر |زر

4433o9 د|ألسع|بــــو|د محمد |ألسع|بــــو|حمد | لشيخ|ره كفر |تـــج

|3o44o يع محمد|ء محمد ط|ل|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

22|9|| ى صل لرسول|ن عبــــد|ح سليم|نيفي  ى شمس حقوق عي 

9|637o لمحسن محمد |ل عبــــد|م جم|حل| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4927o6 يد|لسيد ف|هيم |بــــر|هيم حسن |بــــر| تـــربــــيتـــ دمنهور

886845 ي|ر
يىح سعد محمد | ئى سيوط|تـــمريض 

|4|44o يش|يش محمدع|لسيد ع|لرحمن |عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

47784o لدمهوج |م منتـــرص محمد محمد عزتـــ |هش ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

3565|| يتـــ محمود عطيه محمد عطيتـــ| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

326522 ن محمد|هدير سعد رمض ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7||72| لدين|ئى نور |لعسقل|لحليم |نبــــيل محمود عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

685535 ه محمود عبــــد | فع|لش|لعزيز |لعزيز عبــــد |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8||238 ي|حمد جمعه محمد عبــــد|
لغنى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

447835 هيم|بــــر|د |يتـــ ممدوح فؤ| |حقوق طنط

6o7254 ملس|هيم |بــــر|لنبــــى |حمدى عبــــد  لشر |بــــ طنط|د|

Thursday, September 6, 2018 Page 16405 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6977|3 حمد|بــــسمه عبــــده حسن حسن سيد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

352956 روق بــــكر|يمن ف|روق |ف حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

245924 ف|لصو|لقطبــــ |مل |مصطفى ك ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

475378 وسيم رفيق عبــــده خورى سكندريه|ل|هندستـــ 

635364 تـــه|لرحمن محمد شح|حمد عبــــد|ن |حن زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

444973 ل|لدين هل|ل |لدين كم|ء |حمد محمد بــــه| سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

5o93|6 يل|لرؤوف ط|ممدوح مصطفى رجبــــ عبــــد  بــــ دمنهور|د|

63o473 لملك مكس|صف سمي  عبــــد |و زيق|لزق|هندستـــ 

359o|8 لسيد|حمد عمر |محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o7778 لحليم|نور عبــــد |ح |محمد صل لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

857649 ي|هيم خليفه مش|بــــر|ظم |ك
ضى حقوق بــــنى سويف

924|o9 لمطلبــــ |لنعيم عبــــد|لد عبــــد|حمد خ| ج|عه سوه|زر

438584 لعزيز|نور خليفه عبــــد |نور محمد | لشيخ|بــــ كفر |د|

762257 وتـــ|حمد أحمد حل|هيم |بــــر|م |حس علوم بــــورسعيد

35o695 هيم|بــــر|د |حمد فؤ|منيتـــ | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

893759 لسيد محمد عىل  |ء |وف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|666| لسيد|ل |لع|حمد رزق عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

76|756 ف شمس |يه | هيم|بــــر|لدين |رسر ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

764877 ك|لمل|مل عبــــد |يفل جورج عزيز ك|م علوم بــــورسعيد

772869 رى|لبــــ|لحسيبــــ عبــــد|م عبــــد |محمد عص ى شمس|تـــج ره عي 

3|6o23 حمد فوزى محمد| |عل ن|حقوق حلو

3|327 فظ صبــــره|سمي  ح| ي|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|42642 وس|ئى سعيد تـــ|مريم ه ورصى تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

243oo| هيم|بــــر|وى |حمد قن|رجبــــ  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

|438|9 لشهيد|ئيل عبــــد |يوسف مجدى ميخ ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

34o5o5 رج|ل محمد مع|ر جم|مي |نوعيتـــ بــــنه

9||769 ى شد |تـــبــــ تـــعلبــــ ن|ر| مي  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

4o3o39 وي محمد|لمنعم مك|فتـــ عبــــد |محمد ر سكندريه|ل|ره |تـــج

6o62|7 لبــــدوى|زن فهىم محمد فهىم عىل |م ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6oo392 لم|هيم محمد س|بــــر|يه مجدى | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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7|5|74 سط عمر|لبــــ|حمد محمد عبــــد |محمد  لمنصوره|حقوق 

867689 ف حسن |ء |رس| بــــوبــــكر|رسر سيوط|صيدلتـــ 

356224 لم|حمد س|لم |لمحسن س|حمد عبــــد| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

757o74 فع|لش|لمنعم |حمد سعيد عبــــد|ء |سم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

88|376 لكريم |لم مصطفى عبــــد |مصطفى س ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

42|55| غبــــ بــــليله|لعليم ر|ندى محمد عبــــد |حقوق طنط

423959 لسيد|هيم |بــــر|لسيد |ن |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

|5645 لفضل|بــــو |حمد رفعتـــ |زن |م هره|لق|ره |تـــج

763965 لسيد|هيم ذىك |بــــر|ن محمد |روف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

53639| ى سعيد|ل رمض|نه ن محمد حسي  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

829474 سيد| لوف|بــــو|ن |م زعم|حس دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|53538 ه حم| ده يوسف عىلي|مي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

464488 ى |ف ى|رس حسني  حمد متـــول حسني  |. دق فرع مطروح ج|حتـــ وفن|ىسي
سكندريتـــ|ل

7o6o5| ئى|لورد|لسيد محمد | |محمد رض ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

95658 لحميد سيد|لرحمن عبــــد |حمد عبــــد | لفيوم|عه |زر

776522 حمد مهدى محمد|ء |رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

758844 لرحمن حمزه محمد حمزتـــ|عبــــد  ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

772974 ل|هيم هل|بــــر|ن |محمد رمض ى شمس|تـــج ره عي 

5o99|2 ف|لحميد خل|ن عبــــد |لسيد رمض|ل |بــــل طبــــ بــــيطرى دمنهور

439429 هلل فرج|هلل خي  |لسيد عبــــد |يه | لشيخ|بــــ كفر |د|

34o663 ى عبــــد|ندى ي حول|ل|لحليم |رس حسي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

233296 ره|فظ عم|لعزيز ح|بــــسمه سمي  عبــــد هره|لق|طبــــ 

|2o934 تـــه|د جرجس شح|فؤ| ري|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

93787 لكربــــيىح |ل |لع|دره ثــــروتـــ عبــــد |ن كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|56566 لنور عبــــده|بــــو |م سمي  |سل| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

52776| لدين|حمد سيف |حمد محمد |هلل |منتـــ سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

664o| ي خ
ى يونس|تـــفى لد حسي  لفيوم|بــــ |د|

|2255| حمد|هيم |بــــر|بــــ محمد |هيتـــ|م ى شمس| لسن عي 

62|693 مر|هيم ع|بــــر|لسيد |أمل أدهم  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى
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524o43 تـــ  متـــ محمد محمود حمودتـــ|س|ني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

248262 حمد سعيد|هش |بــــر د|ء ص|سم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

76873| لدقله|لرحيم حفنى |حمد محمد عبــــد | ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

287|64 مر|حمد ع|هيم محمد سيد |بــــر| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

34|726 للطيف|عيل عبــــد|سم|مه |س|ن |رو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|37775 ل فوزى يوسف|نوبــــ جم|بــــ| هره|لق|بــــ |د|

35655o حمد محمد بــــدر|لسيد سيد |سميتـــ  |تـــربــــيتـــ بــــنه

699398 طف محمد فتـــىح متـــول|منيه ع| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|36454 بــــ محمود|لوه|ن عيد عبــــد |حمد رمض| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|4o56 حمد|حمد محمد نجيبــــ زغلول | حقوق بــــنى سويف

8o7767 لح|يه ربــــيع محمد ص| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|5775 ده|تـــ وليم قل|نش| ر|كل هره|لق|ره |تـــج

78447 حمد محمد سيد محمد محمود بــــدوى| هره|لق|حقوق 

48o4o9 حمد محمود محمد|محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

4|8666 |لعط|هيم |بــــر|هلل محمد محمد |عبــــد
ى
ق لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

623|8o لخي |ء سعد محمد أبــــو|كريم بــــه ط|حقوق دمي

9o48o9 ره صبــــرى محروس صبــــىح |س ج|تـــربــــيتـــ سوه

68o9o8 جورى|لبــــ|د محمود عبــــده |لد عم|خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7o8533 لم|حمد س|دل محمد محمود |محمد ع لمنصوره|هندستـــ 

792o5o ء محمد عىل|محمود عل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

78239 ى  لسيد|مريم مجدى حسي  لفيوم|لعلوم |ر |د

33667| ل عىل عفيفى خرصى|هلل جم|منتـــ  ى شمس طبــــ عي 

257878 رس بــــيوم محمود|محمد ي تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

62734 ن|لعظيم شعبــــ|هر عبــــد |م| دين بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

228376 حمد محمد|مريم محمد خلف  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

625273 لدين محمد زينهم محمد|د |عمرو عم زيق|لزق|هندستـــ 

4o7|99 يف|هيم محمود |بــــر|ء سعيد |سم| لشر سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

9|o456 حمد محمود |دل محمد |مهند ع ج|حقوق سوه

77786| ى عبــــد|بــــسمه   محمد حسي 
ى
حد|لو|لدسوق زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

89922| تـــه فتـــىح مكسويل |ردين شح|ن ج|تـــربــــيتـــ سوه

|29994 |لبــــ|يدى يشى محمد عبــــد |ه
ى
ق ى شمس|د| بــــ عي 
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45|88 ي
حمد|بــــ |لتـــو|يمن عبــــد | |دئى ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|37||6 ئى جميل بــــطرس|نطونيوس ه| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

62|976 هنيه صفوتـــ حنفى شلبــــى عمر ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

786239 ح محمد عىل موىس|حسن صل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

528548 ش|حمد يوسف هو|هلل |حمد عبــــد | ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

534637 حمد|سلىم محمد محمود محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

477o35 لحليم حسن سعد|دل عبــــد |بــــسمه ع سكندريه|ل|عه |زر

695529 لسيد|ء شبــــل محمد |شيم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6|53|9 رق خليل مؤمن|يوسف محمود ط ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

74539 لمنطلبــــ محمد|ه عبــــد|لل|هند محمد عبــــد م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

333276 هيم|بــــر|مر |هيم ع|بــــر|مر |ن ع|وجد |بــــ بــــنه|د|

82|7o2 مل نرص|لرحمن سعد ك|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

52927| لشيتـــى|هيم |بــــر|عمرو محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

7863|7 محمود حمدى محمد حسن  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

24ooo2 لسعيد|ح |كريم مجدى صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8o42o8 ى عبــــد|م نور|ريه م|لسل|لدين حسي  ي|لسن |
|لمنى

823272 لرحيم|تـــه محمد عبــــد|ره شح|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

479|4 م|لسل|لرحمن محمد محمود عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

683954 لمنعم|لمنعم محمد عبــــد |بــــ عبــــد |يه| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

754|56 س|ره محمود محمد عبــــ|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

26|299 ل مصطفى|طف كم|جر ع|ه ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

866oo| ن|لسيد بــــدوي جهل|محمد عبــــد ي للفن|
|دق قن|لفنى

63o|98 مد|دى ح|له|د سعيد |زي زيق|لزق|ره |تـــج

337238 هيم محمدى محمد|بــــر|محمود  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

256243 مر|ح ع|لعزيز صل|حمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4637|6 محمد أيمن محمد أحمد بــــدوي |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

287926 يم|لد|لسيد عبــــد|عمر وجيه  شمون|نوعيتـــ 

622742 ن حوزه|بــــو سليم|ل |ل جل|تـــن جل|ف ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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546558 ىسر  حموده|لل|حمد محمد محمد | ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

|46|7o لصبــــور محمد|يه محمود عبــــد | ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

694565 لسيد يوسف عيطه|لسيد نبــــيل |ن |يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|4268 ل محمود  |لدين جل|م |منيه عص| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

8|8o5 م|لغن|لعزيز |لعزيز فوزى عبــــد |عبــــد  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

62822o زيد|لحميد مصطفى بــــ|ندى محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

82248 رضوى رجبــــ فرج حسن عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

42587o لسيد عرفتـــ محمد|دل |ء ع|ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83|857 ل محمد حسن|م جم|بــــس وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

2|5835 ن خورى لوندي|يوسف ف| مي  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

8|4464 ل خليل|كم| رو رض|م ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

764788 يد|هيم محمد ف|بــــر|رحمه محمود  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

4986o5 ي محمد قطبــــ شوينه| ند
سعيد بــــسيوئى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

68|294 تـــه محمود يوسف|محمود رفعتـــ شح لمنصوره|بــــ |د|

6||28 ن محمد|حمد محمود رمض| حقوق بــــنى سويف

87765o مر  |نه عنتـــر حكيم تـــ|مري سيوط|تـــربــــيتـــ 

3|95o5 يد عىل|ن محمد ف|نور وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

4992o8 حمد|سلىم سعد محمود محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

27o296 ن|لحميد محمود رضو|زم عبــــد|حمد ح| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

8o39oo ل|لعزيز جل|دي عبــــد|ن ن|كريم لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9243o6 ج حسن  |مؤمن محمد فر ي صىح سوه
ج|معهد فنى

28o25o بــــ محمد شفيق محمد|لوه|مصطفى عبــــد م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

6||53 لح|ن ص|مد سليم|ن ح|سليم بــــ بــــنى سويف|د|

477348 ى|ل سعد محمد حس|مريم جم ني  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

9o8o55 لحميد يونس |دل عبــــد|بــــسمه ع ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

247469 محمود حمد شبــــل حمد موىس ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

525846 نوبــــ فكتـــور فرج بــــخيتـــ عيس|بــــ| سكندريه|ل|هندستـــ 

|46387 عيل محمد|سم|هلل محمد |منتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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866322 لرحمن محمد حسن حسنى|عبــــد  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8|o|62 حسن عىلي نور رزق سيوط|حقوق 

34|4| لعزيز|لعزيز وهيبــــى عبــــد |ندى عبــــد    6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

47268 ر|هيم مختـــ|بــــر|ر |مختـــ| لي|د ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

254o94 ه|فظ حج|حمد محمود ح| ج خي  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

93779 لزغبــــى|منيه محمود مصطفى | د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

4627| حمد|لد محمد |مصطفى خ هره|لق|بــــ |د|

446o|| كر|هلل ش|لسيد عبــــد |مصطفى محمود  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

762|86 لفيوم|محمد حلىم | ذ محمد رض|مع بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

29|9|4 هيم غريبــــ|بــــر|هيم فرج |بــــر| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

432o43 ى |بــــ |يه|ن |حن فع|لش|حمد |مي  |تـــربــــيتـــ طنط

463387 لمرصى|ن أحمد محمد |يم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

647|o2 لبــــربــــرى حسن عطيتـــ|منيتـــ | مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

857499 عد فوزي حسن|ء مس|رس| حقوق بــــنى سويف

48o5o3 ن|سم عدلي أنور سمع|بــــ سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|77|44 تـــه|حمد شح|لح |ء محمد ص|لزهر|طمتـــ |ف ى شمس حقوق عي 

6|79o6 ف محمد |سلىم  لعربــــى|رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2829o5 طف فكرى حسن|محمد ع رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

2478o7 مد عىل موىس|مد عىل ح|ح ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

82679o عيل|سم|لحميد محمد |ء عبــــد|دع |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

38822 ف ش|مصطفى  ى|كر |رسر مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|26335 لمعز عىلي|هدير سعيد عبــــد  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

6943o9 لشيخ|لهندى |لسيد محمد |منى  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

244o|9 حمد|دريس حسنى |يوسف  ى شمس|تـــج ره عي 

37o56 حمد محمود مبــــروك|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

87|557 حمد سيد|ح |محمد صل ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

627528 لم|لىحي س|لد فتـــىحي عبــــد |آيتـــ خ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o3o73 بــــوقوطتـــ|حمد |هلل |عبــــد | سم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|5225| حمد|لرحيم |ر محمد عبــــد |من عه مشتـــهر|زر

235744 هيم|بــــر|ح محمد |لفتـــ|لسيد عبــــد|يه | هره|لق|ره |تـــج

538799 لمنعم|ء محمود محمد عبــــد|رس| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

|63342 حمد محمد|مريم سيد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

635929 حمد|لسعيد |لد |خلود خ عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

485323  سمي  محمود عبــــد 
لخول|لحفيظ |تـــفى سكندريه|ل|حقوق 

483|67 هيم|بــــر|حمد |حمد حسن |منيتـــ | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|||98 لبــــطحيش|حمد محمد |محمود  لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

56252 ل عىلي|لع|ن عبــــد |رغدتـــ شعبــــ ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

492436 محمد صبــــرى فكرى عبــــده عجوه سكندريه|ل|حقوق 

7o54o8 بــــدين|لحسن عبــــده ع|محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

526|37 ى |محمد  ى|حمد |مي  مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

648|4| للطيف|ل عىل منصور عىل عبــــد |نهله كم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

844|73 ن|مل رمض|ن ك|محمد شعبــــ قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

7o7495 لجعىل|لمرىس |محمد محمود | ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

925oo6 دق محمد |لص|ء محمد |سم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

98376 خليفه عويس عبــــدربــــه| دين بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

222o23 د محمد قنديل|ر محمد فؤ|من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33733o حمد|ء محمود محمد |ول ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8o|426 عزه محمود فرغىلي محمد ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

898359 م حسن محمد محمد |وس ج|بــــ سوه|د|

|38o49 ج محمد|بــــر فر|بــــر محمد ص|ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

246574 ي |
لميىه|حمد خميس مصطفى مصطفى ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|4oo99 ي
لمطلبــــ|محمد محمد عبــــد | دئى ى شمس|د| بــــ عي 

336|8 ى عبــــد |ل|مريم فتـــىح  لمقصود بــــكر|بــــصي  ى شمس|زر عه عي 

76|||8 ئى|لدمر|رحمه سيد محمود  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

35o46o ى |هلل |عبــــد ى حسي  لح|حمد ص|مي  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

77|3|| ء محمد محن  محمد عىل|حسن زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7|32o| هيم خليل|بــــر|هيم |بــــر|ل حسن |بــــتـــه| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

677o29 مل محمد مصطفى|بــــ مصطفى ك|مه لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 
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236735 لهدى|هدى محمد محمد عمر نور  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34784| ر عىل|لغف|لد مسعد عبــــد|خ |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

35|478 يف فرح| دق|تـــ ص|حمد رسر ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

843868 ن حسن|جر جمعه رمض|ه ن|سو|تـــربــــيتـــ 

5|7933 بــــو خوخه|عيل |سم|هيم |بــــر|ء محمد |ل| بــــ دمنهور|د|

|5||86 لرحيم|منه محمود ميس عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

844276 هر|سط ط|لبــــ|هلل عبــــد|عمرو خلف  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

2o499 يوسف مصطفى محمد مصطفى لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

|428|| حمد|منيه مكرم يوسف | |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

287594 لبــــدري|لبــــدرى محمد |ئى |ن ه|نوره ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

756295 سعيد فتـــىح حسن| رن |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

88||79 ي
مل |ه ك|لل|طف عبــــد|ع| دئى لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

774||7 ل|لعس|تـــ محمد |لشح|ل |هلل جم|هبــــه  ى شمس طبــــ عي 

328658 |لمر|لحميد حسن |مصطفى عمرو عبــــد
ى

ع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

689o8o لدين|ل |حمد محمد جم|سل محمد |بــــ ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

226686 بــــد|حمد ع|لرحمن محمد |عبــــد ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

48|735 هلل محمد|يوسف سعيد حمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|4265 يمن محمد جوده|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2426o5 عطيه| هيم زكري|بــــر|مي  | هره|لق|ن |سن|طبــــ 

|2|588 لمهدي|دهم رأفتـــ محمد حسن | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|5o84| لحكيم عطيه|ء حسن عبــــد |سم| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

88|o|5 محمد حفنى خلف مرىس | دين سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

78223| لعزيز|لرحيم عبــــد|لىح عبــــد |ره عبــــد |س زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7o|o88 حمد محمد|مد |ر ح|مد مختـــ|ح ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

37o558 حمد محمد|مه |س|م |سل| لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

|68326 ى |م ى موريس بــــشر هيم|بــــر|دلي  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

89978 د|حمد حم|ن |عيل شعبــــ|سم|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

922935 لرحيم |لعربــــ عبــــد|ل محمد عز |بــــل ج|حقوق سوه

5o6647 ى  بــــر|متـــ عىل محمد ص|س|نرمي  سكندريه|ل|علوم 

224||3 لحميد|لرحمن عبــــد|حمد عبــــد|مروه  هره|لق|ره |تـــج
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78|77| ء محمد متـــول|مريم عل زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

56659 هيم|بــــر|عيل |سم|م مصطفى |سل| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

5||98o لعزيز|حمد عبــــد |م فوزى |سل| طبــــ بــــيطرى دمنهور

839o|5  عزمي د|م
ى ي|ري معي 

ل|ئى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|7743 ي عبــــد 
ى
ح|لفتـــ|مهي  يوسف شوق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

887|7| لجليل |هيم عىل عبــــد|بــــر|حسن  سيوط|بــــ |د|

4|6|3| ى|لع|ن عبــــد |ده بــــدر|غ ىط محمد بــــحي  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

432649 م|حمد عل|ل محمد |ء جم|لىمي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

44o35| بــــوزيد|ن حمدى محمود |يم| لشيخ|طبــــ كفر 

684o52 هلل|حمد محمد سعد سعد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

832696 حمد عىلي|ء محمود |رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

85|||4 فظ|حبــــيبــــه سمي  حسن ح لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

|53333 ي
لىح|ئل طلعتـــ عبــــد |و| دئى ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

272258 مون|عزى سعد بــــل| يىلي|رى |م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o7|77 لدين فوده|محمد مسعد سعد  ي صىح طنط
|معهد فنى

4o3o7 مح سمي  محمد|رس س|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|9964 د|مريم أحمد بــــكرى محمد مر زيق|لزق|صيدله 

||8385 هلل عىل صقر|لد عبــــد |محمد خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

825o62 لسيد عىلي|دل عبــــد|لدين ع|مىحي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8794o5 ل سيد عىل |سيد جم ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

7o95o7 لمجد|بــــو |هيم عىل محمد عىل |بــــر| لمنصوره|طبــــ 

852543 طمه مؤمن محمود زىكي|ف ي|بــــ |د|
|لمنى

9|66oo سكندر |هيم |بــــر|يوسف يعقوبــــ   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

296439 لحليم|عىل محمد عىل عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

869947 ى محمد جبــــريل ي حسي 
مصطفى ي صن. تـــ.ك

ن|سو|ع |فنى

|52636 مروه ممدوح بــــكرى عىل ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

826839 لجليل عمر|ن عبــــد|حمد عمر| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|22|2o عيل محمد|سم|هر |مريم م ن|فنون جميله فنون حلو

62|698 جح|هيم ر|بــــر|حمد منصور |يه ّ| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

273325 طر|لش|ء خي  عيد |رس| دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 
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645728 مر|لسيد ع|بــــر |عىل محمد ج |علوم طنط

88o3o9 مل متـــى |مريم متـــى ك سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

26|o3 بــــ ممدوح محمد|يه|د |زي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7||875 ه جم حمد عبــــده عىل|ل |ني  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4o9867 ي|لص|حمد |حمد |رص |حمد ن|
ى
ق ي ىسي|مط.ش

سكندريتـــ|حتـــ |عم فنى

3|5529 زي|هيم غ|بــــر|متـــ |س|ندى  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

88|83o مل يوسف  |محمد فنجرى ك سيوط|ره |تـــج

76|o28 ى|ه يدى مجدى حمدى حسي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

2|9678 هيم|بــــر|طف محمد صبــــري |مريم ع تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

9|52|4 د  |نوبــــ نشأتـــ كميل ج|بــــ| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

48o75o ر|لغف|هلل عبــــد|ء فتـــىحي محمد عبــــد|ول ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|o663 ود|حمد محمد مصطفى د| |حقوق طنط

42446 حمد محمد عىل|سيد محمود  هره|لق|بــــ |د|

5o|48| لغنى محروس|حمد محمد عبــــد | |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

252|o7 لرحمن مقلد|ء محمد عبــــد|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

78739 مه|لعظيم سل|ء رفعتـــ عبــــد |رس| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3464|2 د متـــول|زق عو|لر|د عبــــد|تـــفى عو ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

84257o ح محمد عىلي|لفتـــ|ن عبــــد|يم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|36|59 تـــم فكرى بــــدر|جنتـــ ح وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

259o6o ى|ر ش|لغف|هلل عمر عبــــد|عبــــد هي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

626255 لسيد|أمل محمد جوده محمد  زيق|لزق|حقوق 

9o7o43 حمد |لسيد محمد |حمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o5498 لعزيز|كريم فرج محمد حمزه عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

3|3486 لسيد|هيم |بــــر|لسيد | |نور ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

33369| لسيد|حمد محمود حسن | سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

2o76o هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد محمود | ى شمس|تـــج ره عي 

462||5 لبــــسطويس|م محمد محمد |لسل|حمد عبــــد | لشيخ|بــــ كفر |د|

4o493o ى مرىس عىلي دهش ن|يوسف حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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64o464 لم|لرحمن س|لدين عبــــد |ح |حمد صل| زيق|لزق|حقوق 

64|76 بــــ|لوه|ندى مصطفى محمد محمود عبــــد أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

84|3|3 زهري|لعظيم |رص عبــــد|ء ن|ول ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

36|o3| ي|تـــ |ن شح|مرو
لسيد مصطفى |حقوق بــــنه

|52742 هيم|بــــر|م حسن عىل |حس لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

37528 عىل سيد عىل عويس ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

424274 دي فخري مكرم نجيبــــ فرج|ف لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

684353 لسيد|لمجيد |حمد عبــــد |هدير محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

495344 ى عبــــد|بــــر| بــــوجلوتـــ|ح |لفتـــ|هيم حسي  |ره طنط|تـــج

896832 حمد  |فظ |ح| زكري| يش ج|حقوق سوه

529894 لس كرم لطفى بــــخيتـــ صليبــــ كي  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

33ooo9 ن حنفى محمود|هلل رمض|منتـــ  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

5||933 ى أحمد |لشح|محمد  ق|تـــ حسي  وى|لشر عه دمنهور|زر

|46|7| زينه محمود سيد عطيه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

465oo ر|لغف|م محمد عبــــد |نىه عص هره|لق|حقوق 

67663| ح عقل|لفتـــ|لعزيز عبــــد |حمد عبــــد |هلل |منه  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

353oo8 لسيد|لبــــسيوئى |حمد مجدى | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

228o6 ف |محمد  ي عىل|رسر
لحسينى لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

922|5| يف  للطيف يوسف |حمد عبــــد|رسر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

764727 ن لسيد حسن محمد جبــــر| |مي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

63|o29 وق عم لمهدى|لد |د عوض خ|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

857586 لح محمود|مجدي ص| مه ي|بــــ |د|
|لمنى

69|342 هلل|روز محمد عبــــد |حمد متـــول ف| ره بــــور سعيد|تـــج

7847|o حمد|ن محمد |يه رمض| ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

68696o م|ح بــــره|لفتـــ|لحفنى عبــــد |ن محمد |نوره لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

879o52 لس م هيم |بــــر|هر صديق |كي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||8926 ن|ض سليم|م ري|س| ري|م ى شمس| لسن عي 

425295 لليثــــى حمود|شهد محمود حمدى  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

69935| ش|لدمرد|لسيد |يه حمدى | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6|8955 ه محمد | ينى|لجن|مه |لمتـــول سل|مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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842|o6 هلل|هلل حسن عبــــد|حسن عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

752|65 دي محمد|له|محمد جوده عبــــد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

367343 ى ح|ندى حس ى|فظ حس|ني  ني  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

84|25| دي محمد|ن عبــــ|زينبــــ رمض ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

844344 بــــتـــ|دق ثــــ|لص|محمد محمود عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

44|669 ن طه يوسف عوض|ء رمض|سم| لشيخ|تـــمريض كفر 

3698|9 س|لنح|حمد |حمد محمود |ء |عل ى شمس|تـــج ره عي 

5o42o2 فظ أحمد|حبــــيبــــه حمدى ح تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

264o73 لزين|بــــو |ح |لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|يدى |ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2|345 ى محمد |ي لدين|حمد مىح |سمي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

5|6oo5 ق|للطيف محمود |هر عبــــد |ن م|يم| وي|لشر طبــــ بــــيطرى دمنهور

257852 ن|ح وهد|لفتـــ|لمقصود عبــــد|ذ عبــــد|مع تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

859936 رس يىحي محمد|محمد ي دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

34o33 لجليل|سط محمد عبــــد|لبــــ|ن عبــــد |نور هره|لق|عه |زر

|58689 حمد|ح يوسف |ء صل|سم| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

8797o5 ى |م محمود عبــــد لحميد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

232|5| ى عليوه عىل مهند حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

546325 ح زقزوق|لفتـــ|محمود محمد عبــــد |حقوق طنط

756427 ن|هلل سليم|لسيد فضل |محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

7|o949 ف|بــــر|يوسف محمد محمود  هيم رسر ط|بــــ دمي|د|

|2o98o ي فرج غبــــري|م ه|مري
ل جرجس|ئى هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

347786 عمر عىل سيد محمود عىل ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

482742 حمد محمود|ندى حسن محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7o942 لحميد محمدين|ح عبــــد |جر صل|ه دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|58|9| ء جمعه محمد رجبــــ|دع هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|429| ى |بــــر|مصطفى  هيم|بــــر|هيم حسي  هره|لق|حقوق 

686793 م محمد حندوسه|م|ل|ء عبــــده |رس| |ره طنط|تـــج

869272 هيم محمد|بــــر|ء محمد |سم| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

535824 هيم|بــــر|هيم فوزى |بــــر|نجوى  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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764oo5 حمد|بــــو |هدير محمد سمي  محمد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

446o99 ى عبــــد |هلل ح|عبــــد  لعزيز|زم منصور حسي  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

255558 ن|روق محمد عثــــم|ف| لد رض|خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

272553 لصغي  محمود|ئى محمد |حمد حس| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

272|92 ن رفيع|رق عىلي|سلىم ط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

837354 هد بــــكري|هد فيصل ش|ش ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

54|989 لسيد محمد جودتـــ|ل |حمد كم| |حقوق طنط

48o643 حمد|ضى |لر|ح عبــــد|مل صل| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|7oo63 ديوس|قل|لنور |يمن عبــــد |يرينى | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

789|9 ضى|لق|لرحيم محمد |يدى محمد عبــــد|ه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

9|7396 رق صبــــرى رشدى نرص  |ط سيوط|حقوق 

5o9395 غ|لصبــــ|طف محمد حسن |مهند ع سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

486542 لحميد|ء محروس عبــــد |أحمد عل |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

6342|8 هر محمد|لط|محمد سعيد  زيق|لزق|صيدله 

85o427 حمد محمد عمر|محمد  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|39977 بــــينى |بــــ |يه|يه | بــــينى|لشر لشر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

238393 لنبــــى|حمد فتـــىح عبــــد|يمنى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

625475 لحميد عيد حسن|حمد محمد عبــــد | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

8554o9 لح محمد|ء محمد ص|وف دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

42567| ى  تـــ|طلعتـــ ل| يوستـــي 
ى
وس|ق ورصى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7|82o6 لحديدى|ش عىل |لدمرد|ء محمد |سم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

694455 ىسي|لشبــــ|لسيد فوزى |خلود  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

697|69 لمشد|لسيد عطيه |هيم محمد |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

296329 ن|لفتـــوح شعبــــ|أبــــو | هلل رض|منتـــ  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

258563 حمد سعيد محمود محمد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

226636 حمد عىل|لد |حمد خ| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

34|42| لسيد نرص|هلل محمد |لسيد عبــــد|لرحمن |عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

679o97 لحميد خليل|محمد جمعه محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

69459| نه|لسيد شبــــ|ل |بــــسمه محمد محمد هل ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى
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8|6o2o لميمون|هيم |بــــر|لح |محمود ص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

262779 ى ي ى متـــول|حسي  رس حسي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

7o8o4| لسيد|لعزيز |ح عبــــد |لفتـــ|عبــــد | ن زكري|يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

456|33 ي محمد|عمر س
مي سيد مدئى لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

ألسكندريتـــ|بــــ

867982 لرحيم محمد|ء محمد عبــــد|رس| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

42|o62 لرحيم|حمد عبــــد|لرحيم |آيه محمود عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

36632 ف محمد عوض خليل|مريم  رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

||7784 ي
لي|لجبــــ|د حلىمي مرىس |عم| دئى ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

882o4 ى عبــــد |فتـــ |رضوى ر لعزيز|مي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|6339 ى محمد| |هل مجد حسي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

78866| يف|هيم محمد |بــــر|هيم بــــشي  |بــــر| لشر ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4248|9 هلل|م عبــــد|لسل|مي خليل خليل عبــــد |محمود س ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6|2o73 لرحمن حسن سند غنيم|عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

8|o536 ى در سمي  جندي|ن| مي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

|52977 هيم|بــــر|لعزيز |لنبــــى عبــــد |مصطفى عبــــد  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

62663o طه محمد مرىس| ن رض|نوره زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

635892 حمد متـــول|يمن |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|9869 ل  |لع|ن عبــــد|حمد عبــــده عثــــم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|6oo56 عمر محمد سعيد محمد ى شمس| لسن عي 

28367 ن|يق سليم|د ف|نطون ميل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|67|| ل|لجم|ندى عىلي محمد  ره دمنهور|تـــج

77|378 ي محمد 
بــــ|حمد شه|لسيد |هدير حسنى زيق|لزق|بــــ |د|

|24864 ى بــــ|مورين مجدى  خوم|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

862229 عيل|سم|وي |لر|ن |ل رمض|بــــسمه جم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

646692 ئى|حمد مجدى محمود محمد ه| سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

488368 عيل|سم|حمد |م حسن سيد |سل| سكندريه|ل|بــــ |د|

433oo7 بــــوعكيلتـــ|ئشتـــ فتـــىح محمود مصطفى |ع |بــــ طنط|د|
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444|66 عيل|سم|ن |يم سليم|لد|حمد عبــــد |محمد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

49882 حمد|لعظيم |عبــــد | طف رض|ع هرتـــ |لق|تـــمريض 

3|246 حمد|لدين |متـــ محمد سيف |س|حبــــيبــــتـــ  تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

326834 ل|لمرتـــضى جل|حبــــيبــــتـــ محمد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2638o8  رف
ى
ع محمد|هبــــه محمود شوق ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

5o44o6 هيم محمود محمد|بــــر|ل |ظل سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

6|7778 ي|لسل|مد |ل ح|ل جم|رحمه جم
موئى ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

246886 لسيد شوشه|محمد رفعتـــ  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

89|733 ن |سط رشدى عطو|لبــــ|محمود عبــــد سيوط|تـــمريض 

2226o5 هلل محمد قطبــــ مصطفى|منه  ن|تـــربــــيتـــ حلو

8ooo74 ي كم|دي ه|ف
ئيل|ل ميخ|ئى ي|طبــــ 

|لمنى

246897 ء عبــــد |لرحمن ه|عبــــد لرحمن يونس عيس|ئى ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|45|34 ل مسعد|هيم كم|بــــر|م |سل| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

5498o لرحمن محمد|ن بــــدوى عبــــد |نوره ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

88673| ى محمد |ول ء قدرى حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

839895 هيم|بــــر|محمود مهدي محمد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

69567 رص عطيتـــ موىسي|حمد ن| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|28585 حمد|لمطلبــــ محمد |مه عبــــد |س|هلل |منتـــ  ن|تـــربــــيتـــ حلو

9667o هلل|تـــبــــ محمد عبــــد |م ر|سه ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

6o774o ى |يمن |ليىل  ن|لسيد سلط|مي  |ره طنط|تـــج

675|9| ين عبــــد  ن|لمرىس بــــدر|لحميد |شي  ى شمس| لسن عي 

|6|622 ى مح صبــــري عبــــده|س| مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

766259 د|مرقص خليل ج| مونيك معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

64236| ن|ن سليم|لسيد عثــــم|محمود  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

226464 |محمد فريد فوده سلكه ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

752699 س عىل|حمد محمد عبــــده عبــــ| |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

8|76o| لحفيظ محمد|ن عبــــد|مه رمض|س| ي|طبــــ 
|لمنى

893582 ى هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|ر |ني  سيوط|هندستـــ 

58o6| بــــ حسن|لبــــ|م حسن فتـــح |حس طبــــ بــــنى سويف
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687573 |حمد رخ|لسيد |لح |زينبــــ ص لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4939o ى عزم عدل ف نوس|شي  هره|لق|م |عل|

4o948| زيد|هيم بــــ|م إبــــر|هيم س|م إبــــر|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6|92o| رق محمد حسن بــــدير|حمد ط| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

249786 بــــ|ء عمرو مصطفى دي|رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

875889 بــــتـــ مصطفى |محمد حمدى ثــــ ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

22o2o5 لجوهرى|حد |لو|محمد مصطفى عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5|8556 حمد محمد محمد موىس|ن |نوره هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3527|3 ى عو د|محمد محمود حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

6|o888 محمد نبــــيل عىل عىل نور |حقوق طنط

43|o9o ي
لجندى|ن |هلل سليم|هيم نعمتـــ |بــــر| |دئى لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

37o2|6 لسيد|حمد محمد مصلح | ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

459352 م ذىك|رى مجدى س|م ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7o|789 لحليم|بــــ عبــــد |لحليم حج|جر صديق عبــــد |ه لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

64o3o7 محمد| لسيد عط|ن |رؤى شعبــــ قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

232758 ه مجدى محروس سيد| مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

456643 يف | بــــوسبــــعه|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|يه رسر لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

774553 رك|هلل مبــــ|حمد عبــــد|ئى |يمنى ه زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

53676| ن|لجبــــ|حمد عىل |م |حمد حس| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|435oo رى|لبــــ|للـه عبــــد |ح عبــــد |لفتـــ|هنده عبــــد |ش ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3387| ء عيد سيد عىل|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

637o79 حمد محمد نرص|ن |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

|579o5 هيم|بــــر|ء سعد عىل سيد |رس| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

6o7628 ه مجدى محمد  لرحمن|لفتـــوح عبــــد|بــــو|أمي  لمنصوره|بــــ |د|

676263 ع|لسيد من|لمدثــــر محمد |تـــسنيم محمد  لمنصوره|حقوق 

526o67 ن|لحميد مصطفى عثــــم|عبــــد | عمر رض سكندريه|ل|هندستـــ 

364625 لحليم|طف فرج عبــــد|سمر ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8|54|7 ي|شيم
ى
لحليم|تـــي عبــــد|ء فرج ق ي|طبــــ 

|لمنى

|42665 لسعد|بــــو |ره موريس تـــوفيق |س وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

4276|8 لسيد محجوبــــ|يمن محمد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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674|8 ي س|لرحمن فرج عبــــد|عبــــد
عدي|لغنى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7|53o3 لمطلبــــ عبــــده شوره|ج  عبــــد |شهنده ن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4||636 هر|لمط|وى |لشن|لبــــيوم |يز |زينبــــ ف |بــــ طنط|د|

6o7966 لمعىط محمد عىل محمد|ن عبــــد|نور |تـــربــــيتـــ طنط

5|4234 آيتـــ سعيد مصطفى محمد خليل سكندريه|ل|عه |زر

9|o27o س بــــطرس |ئى غط|ريو روم|م لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

453294 لحليم حسن كريم|لد عبــــد|ر خ|عم |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

439236 ئى|لزرق|ء منصور منصور |دع لشيخ|ره كفر |تـــج

9|98o8 ك حبــــيبــــ لوندى  |س مل|تـــوم ج|بــــ سوه|د|

6o6|9| لغنى محمود بــــحر|لرحمن محمود عبــــد |عبــــد  |نوعيتـــ طنط

69|436 ي
لحول|هيم |بــــر|هيم مصطفى |بــــر|محمد | دئى هندستـــ بــــور سعيد

25|6o2 حمد|محمود محمد تـــوفيق أبــــو  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

884483 حمد|هلل ممدوح عىل |عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

36oo3| هيم محمد|بــــر|ل |هبــــتـــ جم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7778o6 حمد|لح لطفى |عمر ص زيق|لزق|هندستـــ 

88682o ى |حن ن عىل حسن حسي  سيوط|علوم 

776oo2 لعزيز|هيم عيس عبــــد |بــــر|يه | زيق|لزق|حقوق 

526644 بــــر|ج  ج|حمد محمد ن| سكندريه|ل|بــــ |د|

4|2o|6 هيم مقشط|بــــر|هيم |بــــر|ح |رق صل|ط |تـــربــــيتـــ طنط

29484 ن|للطيف مهر|هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

37399 لغنى|لد حسن عبــــد |طه خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

698737 ن|حمد سليم|لسيد |لسيد وحيد | |ره طنط|تـــج

9o8o76 بــــر صديق |ل ج|ء جم|شيم ج|بــــ سوه|د|

9o5oo8 ه عبــــد| ى محمود |لنبــــى |مي  مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

4|5474 هلل|لعليم عمر فتـــح |للطيف عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

54|9o3 ى  ن|عيل حس|سم|عيل محمود |سم|محمد حسي  لمنصوره|حقوق 

46896 رص|ح محمود ن|ح حسن صل|صل هره|لق|ره |تـــج

342883 ى عبــــد|جر ي|ه لمؤمن|لرحمن عبــــد|سي  ى شمس|تـــج ره عي 

8||8o| مل|ء محمد ك|رفيده عل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

82oo64 ى ح|محمود ح فظ|فظ حسي  ره بــــنى سويف|تـــج
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6363|6 هلل||ئيل عط|دى ثــــروتـــ مرتـــضى ميخ|ش زيق|لزق|ره |تـــج

369254 ن محمد|مد سليم|حمد ح|رتـــ |س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o534| هيم|بــــر|ح |لفتـــ|م عبــــد |لدين عص|عز سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

253953 ن|مصطفى مسعد نبــــوى زهر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|83|| ئل صبــــرى محمد عيس|ديتـــ و|ن ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|4|796 لعزيز|حمد مجدى بــــيوم عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

24432| عيل محمد معوض|سم|بــــر |محمد ج هره|لق|ره |تـــج

628954 تـــ تـــوفيق|لشح|يه تـــوفيق | ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

3625o2 لدين محمد محمد|م |رحمتـــ عص ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

|23923 ى تـــوفيق|ر عبــــد |من لحليم حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

58375 حمد|ن حسن |ء رمض|ول سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

777332 ى |م عبــــد |حل|  حسي 
ى
ر|لدغ|لمقصود شوق زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

528669 بــــى فوده|محمود حسن عر بــــ دمنهور|د|

525942 ق جريس|سح|غبــــ |ر| مي  رض| ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

4|97o8 |ق محمد |لرز|ل  عبــــد |ق  جم|لرز|عبــــد 
لدكرورى

لشيخ|بــــ كفر |د|

5283o4 وى|لجز|حمد |لسيد عىل |حمد | ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

27|26 ى ع|ك |هيم عط|بــــر|دل |رولي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o4876 د فتـــىحي شفيق|روز عم ي|لسن |
|لمنى

44262o رق عطيه طه|عبــــي  ط |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

86|643 ي|لدين عبــــ|ل |حمد جم|
ى
س منوق |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

82895 حمد عىل سيد|ده جمعه |غ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

428|93 ى محمود عبــــد |ي ر|لنج|لمنعم عىل |سمي  لفيوم|لعلوم |ر |د

233577  محمود |لبــــ|لد عبــــد|يوسف خ
ى
لديبــــ|ق هره|لق|حقوق 

677894 شه|لسميع محمود عك|محمود محمد عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6o6|96 دى|لجن|لسيد |عىل محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

832725 وي محمد|محمود محروس قن ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

8|873o مريم نجيبــــ مني  وهبــــه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

879624 ن |طف محمد عثــــم|حمد ع| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|39244 |د |ىط محمد ج|لع|لمنعم عبــــد |عبــــد | ن|ر
لمول

ى شمس|تـــج ره عي 
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5283|5 لعزيز محمود رحمتـــ|كر عبــــد|حمد ش| بــــ دمنهور|د|

826336 لعليم حسن|ن عزتـــ عبــــد|حس| |نوعيتـــ قن

29263 دل يوسف عدل|محمود ع ن|علوم حلو

287356 فع|لش|لنبــــى |هلل نبــــيل محمد عبــــد |منه  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

787||6 ئل محمد حسن|عبــــي  و لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

79443 ن|زق شوم|لر|م محمد عبــــد |هدير هش |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

6763|6  محمد عبــــد |لبــــ|ره عبــــد |س
ى
ي|لبــــ|ق

ى
ق لمنصوره|حقوق 

3|6o48 د نخلتـــ جندي|ميل| رين|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|6287 لعوضى|هبــــه محمد محمود  ط|ر دمي|ثــــ|

66|43 شور محمد عىلي|م ع|هش لفيوم|حقوق 

263659 لسيد|ئى محمد |ليم|روق |رقيه ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

76854o لم|حمد س|حمد فتـــىح فريد |فريد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

774726 طر|لش|لسيد محمد |مل |يدى ك|ه زيق|لزق|هندستـــ 

6|3263 زهرى|ل|مصطفى محمد محمد عوف  |بــــ طنط|د|

7oo484 ء سعد جبــــر محمد|رس| ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

285473 ى خ|ي لد عىل مبــــروك|سمي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

753976 هيم|حمد سيد إبــــر|ليىل  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

524583 لجندى|ح |لفتـــ|رس محمد عبــــد |حمد ي| سكندريه|ل|هندستـــ 

629955 رص محمد منصور|لن|دهم عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

75|oo5 حمد محمود|هر |حمد ط| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

754926 لسعيد صفيتـــ|محمود | هند|ش ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

355839 متـــ فوزى محمد|س|مصطفى  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|47344 يوبــــ محمد حسن|ن |سليم لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

677|oo لسيد|محمود مجدى محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

27|553 حمد بــــيبــــرس|رس فتـــىح |ء ي|سم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

878695 يه محمد محمود عىل | سيوط|حقوق 

6o24o9 رق فتـــىح محمد|رغده ط |علوم طنط

497488 ى|شيم ء محمد يونس حسي  بــــ دمنهور|د|
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779699 حمد محمد|ء محمد |ل| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

638854 ي|ر
ى|لسيد |لسيد محمد | |ئى لحصي  زيق|لزق|هندستـــ 

4|5653 يد بــــدر|بــــو |ء عىل |هيم عل|بــــر| ى لي  لمنصوره|حقوق 

87577 حمد|ن محمد |محمود شعبــــ ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

64455 حمد|شم |ل ه|ء جم|شيم لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

279665 ي|لو|سعيد عبــــد| دين حد بــــحي  شمون|نوعيتـــ 

838822 يع|هلل ط|يدي عز عبــــد|ه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6o4|6 لسيد محمد|حمد |محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

262789 بــــ حسن|هيم شديد خط|بــــر|هلل |عبــــد تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

348429 هيم|بــــر|هبــــتـــ سيد محمد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|2844o حمد|طف فكرى |حمد عمرو ع| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

349694 حمد|نور |حمد |متـــ |س| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

629o4 بــــتـــ محمد|تـــغريد محمد ثــــ طبــــ بــــنى سويف

547|97 ي
ن|ن شعبــــ|حمد خميس رمض| |دئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

844257 ي محمود عثــــم|
ن|حمد حسنى ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

27o682 ه|هيم |بــــر|لسيد |مصطفى  لسيد عمي  |بــــ طنط|د|

4|325o حمد|لدين |حمد عىلي |هلل وليد |عبــــد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

229458 لسيد|مه |سميه محفوظ محمد سل تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

322224 كشر|ل|ضل |م سمي  سعد ف|ريه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o7962 م|هلل عل|نىه محمد عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

7o8|54 لمرىس|هلل مقبــــل |هلل مقبــــل عبــــد |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

859o42 ى|ره محمد نسيم ص|س لحي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

34|44 ن|ن سليم|مجد سليم|ء |رس|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

444676 لتـــليس|وى |لجبــــ|مل |هيم فتـــىح ك|بــــر| لشيخ|ره كفر |تـــج

6842|7 لدولتـــىل|ئى محمد عبــــده |محمد ه لمنصوره|ره |تـــج

5o4o42 هر صبــــىح محمد خليل|دهم م| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2o299 نم محمد|مح غ|ريم س م بــــنى سويف|إعل

34842o ض|معتـــز فهىم عو| نور ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 
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8|86|8 ي|ر
محمد جمعه محمد| ئى ي|طبــــ 

|لمنى

82o8|3 حمد عىلي|عمرو محمد  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

88252o هر جرجس مسعد  |نه م|دمي سيوط|بــــ |د|

337999 ى  عيل|سم|محمود رفعتـــ بــــحي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|4||64 هيم|بــــر|هلل |لح حسبــــ |بــــسنتـــ عمر ص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

448o54 |ح عىل عبــــد |ر صل|مي
ى
لرحمن بــــرق سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

6o|389 م|لشلق|لبــــ محمد |بــــو ط|لرحمن |عبــــد  |علوم طنط

|49o48 مل عبــــدربــــه خليل|ره ك|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o8755 لعربــــى|حمد |لغنى |هيم عبــــد |بــــر|ء |سم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

8|7o98 مي سعد حبــــيبــــ|ن س|مري ي|بــــ |د|
|لمنى

439359 ء مصطفى موىسي محمدعىل|آل لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

4|6238 بــــ|حمد غر|هيم سيد |بــــر|يه حسن محمد | لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

75745o ن|لرحمن غريبــــ موىس سليم|عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

34873 هيم محمد|بــــر|م |محمود هش كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

43623 ى شعبــــ|ي ن عىل عودتـــ عيد|سمي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|66o26 لسعود|بــــو|هلل محمد |حمد عبــــد | تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

699877 ف محمد حسن|هلل |عبــــد  رسر ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

7||775 ن محمود عميش|ن سمي  محمد سليم|يم| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

268574 لمقشعر|حمد |ن ممدوح |سليم ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

479462 لسيد|عمرو يشى عىل سعد  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

2867|3 هلل حسن دحروج|محمد محمود فتـــح  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

223|o4 لرحمن|ل عبــــد|حمد سمي  كم| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

875573 لغنى محمد |رص عبــــد|لن|مصطفى عبــــد سيوط|ره |تـــج

237643 لسيد سعد مصطفى|زينبــــ  ن|بــــ حلو|د|

4757oo ئيل|مل ميخ|د ك|ق ميل|سح| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7777|9 ل|حسن محمد محمد هل س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

4|o528 دى|بــــو ش|در محمد |لق|حمد عبــــد | ى شمس| لسن عي 

867o49 حمد صديق عىلي|محمد   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

4493|4 |لنج|بــــو |هيم محمد |بــــر|لرحمن |عبــــد  |ره طنط|تـــج
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42693 حمد عزتـــ فضل مصطفى محمد| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

92392o هيم |بــــر|فظ |لح|هيم عبــــد|بــــر|يه | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

824669 ى رمض| ى|حمد حسي  ن حسي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

856o7o حمد|حمد |هد |سمحه ف ي|بــــ |د|
|لمنى

|35o96 لسيد|حمد محمد ربــــيع | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

333739 لففى|حمد حسن |حمد محمد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3596| ف|سل|هدى  م محمد محمد رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

338465 م|ح ضي|لفتـــ|حمد عبــــد|مروتـــ محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

327975 لحميد محمد|محمد نبــــيل عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o4oo8 هيم محمد|بــــر|لمنعم |لد عبــــد |عمر خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

275789 ف رش|صفوه  لمجيد|د محمود عبــــد |رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5o9975 لقوى|حمد عبــــد |محمد وليد  ره دمنهور|تـــج

6o459 ي 
ي|سم|محمد قرئى

عيل قرئى ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

2|5848 زر|د بــــرسوم ع|ندرو عم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

37|8o2 سيد عزمي سيد محمدجبــــر عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

447|o9 لسيد|حمد محمد |مؤمن محمد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

2522|2 يم محمود عىل|لد|صبــــرى عبــــد| دين ن|سو|بــــ |د|

7535o6 لرحمن|ل عبــــد |لع|ره مصطفى محمد عبــــد |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

22|36o ى حسن|حمد هش| م حسن حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

623435 ى|هيم أبــــو |بــــر|هر أنيس |ر م|من لعني  ط|حقوق دمي

43899 ن|لد محمد سيد شعبــــ|محمد خ عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

629894 محمد سمي  بــــسيوئى فرغىل موىس ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

334439 زق محمد|لر|كريم محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

9235|3 د طه  |محمد عبــــده فؤ تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

254269 لحميد عزتـــ|لحميد محمد عبــــد|سلىم عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|2967o ن|لرحمن عثــــم|لرحمن محمود عبــــد |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|7559 بــــو عضمتـــ|م |لسل|لغنى عبــــد |ندى محمد عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

4o554o بــــ|نىح  حسن محمد عبــــده غر| سكندريه|ل|ره |تـــج

6|69|3 سعد محمد محمد عطعوط| |روز ط|هندستـــ دمي
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84|75o م مرىسي شنقي |لسل|م عبــــد|كريم هش دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

32o677 بــــدين|هر ع|لط|هيم |بــــر|محمد  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

36552o يوسف محمد عبــــد ربــــتـــ محمد تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

493954 لحليم سعيد حرحش|د عبــــد |عم ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

546429 لشفى|حمد |محمود ممدوح سيد  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

82|558 لمحسن|ل محمد عبــــد|حمد جم| ره بــــنى سويف|تـــج

8783|o حمد |ن |رس عىلي|ئشه ي|ع ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

486935 لرحمن|حمد عبــــد |حمد فوزى |بــــ |مه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|26575 ن غريبــــ محمد عىل|رو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

775653 حمد جوده محمد جوده| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

525773 لغندور|لحليم |ن عبــــد |مصطفى محمد عثــــم سكندريه|ل|هندستـــ 

9|829o ى خر |مل ز|فكرى ك| يوستـــي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

849533 سط|لبــــ|نور عبــــد|حمد |تـــسنيم  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

6o7534 ي|ر
شعل|ل|للطيف |محمد عبــــد| ئى ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

9o8|23 رص فهىم محمود |لن|عبــــد| نور ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

68975o هيم|بــــر|لسميع بــــيىل |لحكيم عبــــد |بــــ عبــــد |مهيتـــ لمنصوره|عه |زر

526557 عبــــد|ن لمنعم محمد محمد|در نصي  سكندريه|ل|هندستـــ 

422488 ء مصطفى لطفى مصطفى|لزهر| سكندريه|ل|علوم 

246996 بــــومسلم|محمود حمدى عىل  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2272o6 عيل|سم|فظ |د ح|حمد فؤ|دى |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

87o967 حمد|هر سيد |ليىلي ط ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

||8o88 ين  حمد محمود عىل|شي  ى شمس هندستـــ عي 

7763|5 نىح  مصطفى رجبــــ مصطفى| هره|لق|ج طبــــيع |عل

7936o يوسف بــــرتـــى موىس مرقس ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

23|6| فظ|ح يوسف ح|د صل|زي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4o4742 لسيد|مؤمن  بــــيوم لبــــيبــــ  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

326|5| لدين|طف عىل نور |هدير ع ى شمس|تـــج ره عي 

7|5557 تـــ|سن بــــرك|لجميل ي|زن |م ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح
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269|5 حمد منصور|لرشيد |ء عبــــد |سم| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

692o27 لغزنوي|لمرىس |هيم |بــــر|هر |حمد م| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

253|57 دل محمد عرفه|ن ع|نوره شمون|نوعيتـــ 

822579 لس تـــ ى|بــــو|مر كرم |كي  ليمي  ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

778|o8 ي حسن عبــــد|لش|م عبــــد |حس
ى
ي|لش|ق

ى
ق زيق|لزق|طبــــ 

|77||4 حمد|لدين |ح |هدير محمد صل |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

78752| ه صل ن|مد رمض|هيم ح|بــــر|ح |ني  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|52|98 ى ط|ي د|رق محمد ج|سمي  ن|بــــ حلو|د|

5297|6 سعد وهبــــه|جورج سمي  نبــــيه  سكندريه|ل|هندستـــ 

782o9o ي
ء محمد محمد يوسف|ضى ي |

زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

439325 هلل|هيم مبــــروك مرشدى عبــــد |بــــر|ء |رس| لشيخ|طبــــ كفر 

3333|5 ن|لسيد رسح|جر محمد |ه كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|7|863 وق  هيم|بــــر|هيم شديد |بــــر|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o4694 ي محمد|م عبــــد|زينبــــ هش
لغنى ي|نوعيتـــ موسيقيه 

|لمنى

527589 رص محمد حسن جوده|لن|هلل عبــــد |منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

343948 تـــ محمد خليل محمد خليل ني  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

267347 لبــــلبــــل|عيل |سم|لسيد |ء |شيم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7569|8 م عىلي|م|ن |لسيد رمض| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

253745 حمد عوض|رق مصطفى |يوسف ط ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

689454 ى عىل|بــــو |لدين |ء محمد سعد |رس| لعني  لمنصوره|صيدله 

9o6934 ي |لر|ليىل محمد صديق عبــــد
ضى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

3|647 حمد ربــــيع سيد عىلي| ن|تـــربــــيتـــ حلو

342856 ي|ل جميل جم|طمتـــ جم|ف ل بــــحي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

453274 ن جبــــريل|لجليل شعبــــ|لجليل فتـــىح عبــــد|عبــــد |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

792729 لدكرورى|لبــــنى محمد محمد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

2549o2 لم حلىم|ء محمد س|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

226738 لمجيد|مصطفى سيد محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

765932 لبــــحرى|حمد |ده محمد يوسف |غ ره بــــور سعيد|تـــج

844325 بــــ عمر|ن ممدوح دي|حس ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 16429 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8493| ح|لفتـــ|ن محمد تـــوفيق عبــــد |يم| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

4|945o ن|در سلم|لق|هيم عبــــد |بــــر|م |ن عص|نور لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

79|33 حمد|عمر محمد سعد  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

8|o9o9 حمد|طه | ن عط|سوز ي|بــــ |د|
|لمنى

5o2795 ح محمد طه مشعل|لفتـــ|ء عبــــد |أسم سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

498568 عيل|سم|لسعيد |له محمد حلىم |ه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

49||88 هيم جنيدى|بــــر|سلىم محمد خليل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4248o8 بــــو سعده|لسيد عىل |محمد غنيم  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6287|o تـــه|لعربــــى عىل شح| |لي|د زيق|لزق|نوعيتـــ 

79||2 فظ|ن ح|حمد محروس عثــــم| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

33o595 ي|ر
سعيد محمد عىل غندور| ئى |تـــمريض بــــنه

84458| ء محمود محمد عبــــيد|لزهر|طمه |ف ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

52|o88 ل|لع|حمد سعيد محمد عمر عبــــد| |لي|د بــــ دمنهور|د|

||6947 فظ|طف محمد ح|زن ع|م مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

6|9o73 م|هيم عز|هيم إبــــر|أمل إبــــر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

79||68 ه عبــــد | ن|لكبــــي  علو|حمد |لرحمن |مي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

892538 ي
للطيف عبــــدربــــه |د عبــــد|لجو|عبــــد| دئى سيوط|حقوق 

29822 لرحيم محمد|هلل عىل عبــــد |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

74o37 م|لسل|محمد عىل محمد عبــــد ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

7626o5 لرحمن عوض|لد محمد محمد عبــــد |خ ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

649|22 لسيد|لسعيد |نهي  وليد  زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

8764o4 ف صمويل مهنى  |هر |س رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

3||o|2 لم|لمنعم س|محمد حسينى عبــــد ى شمس حقوق عي 

5|887| ى أحمد يوسف  مي  ق|ني  وى|لشر تـــربــــيتـــ دمنهور

257395 نم|ن محمود غ|ن شعبــــ|يم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

257552 هيم|بــــر|لعزيز |عبــــد| محمد رض ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

362824 لسيد|ح |لحكيم محمد صل|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

224236 ى عبــــود|محمد ف| نه روق حسي  هره|لق|ر |ثــــ|

||6224 سيد معتـــز محمد فتـــىح محمد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 
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|55465 ليىل حسن محمد محمود ى شمس|تـــج ره عي 

|62349 حمد|م |حمد هم|محمود  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

22oo26 لرحمن|لدين فوزى عبــــد|دين مصطفى عز |ن ى شمس|تـــج ره عي 

|23572 لعظيم|حمد محمد عبــــد |ن |مرو ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

632825 ء نبــــيل عىل محمد|هد| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

844888 ن محمد محمد|م عثــــم|ريه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

789276 لعدوي|لعظيم |حمد حلىمي محمود عبــــد|يه | ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

499452 يد|هيم عىلي ز|بــــر|ل |من تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

338|63 مه محسن|حمد رزق محمد سل| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

48824 هلل ربــــيع حسن|س عبــــد |ين| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8o654| لحميد|مي حسن عبــــد|حمد س| ي|طبــــ 
|لمنى

||634| يه عمرو محمد فتـــىح| هره|لق|بــــ |د|

68454| ه عبــــد | م لطفى محمد|لسل|مي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

33747o ى عبــــد|دى حس|له|محمد عبــــد ل|لع|ني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o|828 مد محمد|حمد محمد ح| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

844673 ل|ده محروس عبــــده جم|مي ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

9|7665 ن محمد |ء حسنى سليم|وف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8274|5 ي|هيم ر|بــــر|حمد |محمود 
ضى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

37769 لسيد|وي |حبــــيبــــتـــ حمدي قن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3||965 ن|لطح|لدين محمد سيد محمد |نور  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

||6875 ل بــــهجتـــ فتـــىح موىس|نه ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

43|93o |لل|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |م |ريم هش |بــــ طنط|د|

8o5786 عيل|سم|عيل حسن |سم|عبــــي   ي|بــــ |د|
|لمنى

6o|o69 عمرو محسن محمد محمود سنبــــلو |هندستـــ طنط

325464 حمد محروس سيد|وليد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|2593| ف عىل |د |زي ي|رسر
ل|لسيد جى ى شمس هندستـــ عي 

865333 بــــدين محمد عىلي|حمد ع| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7|6567 لسيد محمد طلبــــه|ح محمد |صل |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ
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|37828 ى محمد مرىس عبــــد  لمنعم|حسي  شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

88o354 روق عزيز  |مريم مدحتـــ ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|473o حمد محمود محمد  |حسن  سيوط|عه |زر

684827 بــــينى زي|تـــ |لشح|حمد |ر |عم ده|لشر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

32479| لسيد|حمد عىل |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5o8o75 رك|رك محمد مبــــ|لدين مبــــ|ء |مريم عل سكندريه|ل|علوم 

9|4|99 زينبــــ ربــــيع محمد عىل   سيوط|بــــ |د|

639987 م|لسل|لحميد عبــــد |لحميد عبــــد |ء عبــــد |سم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

32|439 يوسف عطيتـــ محمود عطيتـــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

629|o9 هلل|يمن محمد فتـــىح عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

|37993 لسيد|لعمروىس |حمد صبــــىح | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

878385 دى  |شم نف|ئى ه|ء ه|سم سيوط|حقوق 

758336 د|ء سعد عطيتـــو مر|ل| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4|5659 ئى|لشيتـــ|رق محمد محمد |حمد ط| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

755288 ن|سلىم عىل محمد عىل أحمد عثــــم ج|بــــ سوه|د|

765432 مصطفى محمد عيد محمد عيس لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

|24244 لح جمعتـــ|هند جمعه ص هره|لق|م |عل|

77o93o |لنج|بــــو |يد |م ز|م|ندى عىل  زيق|لزق|هندستـــ 

846o88 حمد|ل محمد |حمد جم| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

27o|23 لحط|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|37664 حمد بــــريك محمد|حمد محمد | |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

885284 د |لجو|بــــ عبــــد|لتـــو|رضوى محمد عبــــد سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4343o5 زي|لسعيد زىكي غ|ليىلي محمد  |بــــ طنط|د|

866o|4 طف مسعود حليم|ك ع|يز| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

3663o9 ى عبــــد|بــــ رمض|رح بــــ|لوه|ن حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

64|o46  محمد|لبــــ|محمد ثــــروتـــ عبــــد
ى
ق  بــــ|لي |لع|

ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

||92|9 رى|سحق زخ|بــــيشوى نبــــيل  ى شمس صيدله عي 

923o24 حمد محمد  |مصطفى خلف  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|3|25| حمد|س |لدين مصطفى عبــــ|ح |حمد صل| ى شمس|تـــج ره عي 
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22o|46 لد محمود محمد حمزه|حمد خ| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

7557o7 لسيد محمد غنيم|محمود  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8o286| حمد محمد منصور|منه | سيوط|حقوق 

685774 هر حسن عىل|م ط|طمه س|ف لمنصوره|صيدله 

886|29 ن |حمد رضو|لبــــيه محمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

687668 لغنى محمد|رص عبــــد |تـــن ن|ف سيوط|بــــ |د|

763|3o ى ط|ي لحليم|رق عزتـــ محمد عبــــد |سمي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

3|282| ى خ حمد|لسيد |لد |نرمي  ى شمس طبــــ عي 

432243 محمد يوسف غنيم| رن ي صىح طنط
|معهد فنى

4o887o ن منصور|ح رمض|لفتـــ|ء عبــــد |سم| |نوعيتـــ طنط

36994| بــــو زيد|لرحمن محمد مىحي |عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

68|66 للتـــ|بــــر عبــــد |ح ج|ء صل|رس| لفيوم|لعلوم |ر |د

9685o حمد|حمد فوزى | |ند|ر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

78464 ى وهبــــه|ه جر فرج عشر  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

8984o2 ي |حمد محمد نجيبــــ مزيد | بــــوحىح  ج|حقوق سوه

425359 در|لق|ن أحمد محمد أحمد عبــــد |رو سكندريه|ل|صيدله 

88||47 حمد دهنه |سط |لبــــ|مروه عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

6o82o9 م|تـــ مصطفى يوسف عز|لشح|يدى |ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

264|92 جر مصلىح محمد محمد|ه |بــــ بــــنه|د|

38|33 ن|ل عرفه سليم|دهم جم| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|33|6o لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|لد |ر خ|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

223732 هيم عىل محمد|بــــر|مريم محسن  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

456477 لمقصود|ح عبــــد|لفتـــ|ندى محمد مصطفى عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

524||o عيل عىل|سم|حمد محمد |فرحتـــ  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

5o344| حمد منصور|لسيد |ن محمد |رو سكندريه|ل|ره |تـــج

448837 ج |لبــــلتـــ|زينبــــ فتـــىح حسن حسن  ن|سو|بــــ |د|

89|53 ح محمد عمر|بــــسنتـــ صل ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

64757o لمجيد|هيم عبــــد|بــــر|هيم |بــــر|حمد محمد | |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد
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3277o لسيد|لبــــكرى |لنبــــوى |سم محمد |بــــ كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

26|78o تـــه|لعزبــــ محمد شح|ئى عطيه |يوسف ه |طبــــ بــــنه

226286 شور محمود|يوسف محمود ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

495992 لرحمن|لرحمن محمد مصطفى عبــــد|ديه عبــــد|ن تـــربــــيتـــ دمنهور

337375 بــــينى |ر |من لسيد محمد|لشر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5o|733 حمد|محمد سيد محمد | مه سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

79o2|o مه حسن محمد|س|محمود  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

85||o8 محمد جمعه محمد| ند دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

834857 لسيد يوسف|حمد |د |زي ن|سو|علوم 

8348o6 ى |ي لنعيم عىلي|صولي عبــــد|سي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

6o6929 ن|هيم رضو|بــــر|لمقصود |نور طلعتـــ عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|7754o ى|لحميد محمد ل|محمد عبــــد  شي  ى شمس حقوق عي 

43|o|5 ى|دق |ل ص|جم| لي|د لخرصى ي صىح طنط
|معهد فنى

784348 حمد  حسن |لسيد محمد |ء |لزهر|طمه |ف
ن|شعل

زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

4o884| لمه|لرؤف س|لمجيد عبــــد |م عبــــد |ء حس|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

35o34| ي محمد محمد مرىسي
مصطفى ى شمس|د| بــــ عي 

2329|6 ن|رص محمود حسن زهر|نشوى ن لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

833|9| مل محمد|حمد ك|مل |ك |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8o697 لعظيم|طمه محمد محروس عبــــد |ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6782o9 ه | وى|لبــــشل|لمحمدى حسنى |مي  لمنصوره|بــــ |د|

898383 وى  |لمس|ن محمد |لدين عثــــم|ء|هلل عل|منتـــ  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|4466| ن|محمد حسن محمد رمض بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|6|557 |لمو|لسيد |لحميد |ء مجدى عبــــد |ل|
ى
ق ى شمس| لسن عي 

5669| |كر حن|د ش|د ميل|عم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

6|9259 دى|لجو|دى |له|ن عبــــد |ن محمد نعم|نعم لمنصوره|طبــــ 

26o77 حمد|لمنعم |لمنعم محمود عبــــد |عبــــد  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

922533 يوسف محمد رفعتـــ صديق   ضتـــ|ري/دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

54|o5 ل محمد|ل جم|ل جل|جم حقوق بــــنى سويف

5|8568 جى|لس|ح |لفتـــ|بــــ عبــــد |لوه|له محمد عبــــد |ه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4357|3 ي|ح محمد |حمد صبــــ|محمد 
تـــى|لعى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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475868 كس محمد محمود حسن رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|9972 ل محفوظ|دل جل|حمد ع| هره|لق|ره |تـــج

682334 ى|مرفتـــ محمد مصطفى محمود ش هي  لمنصوره|ره |تـــج

55576 ى محمد محمد محمود حسي  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

|67776 هر|مصطفى محمد مصطفى ط ى شمس|تـــج ره عي 

77|77o عيل محمد|سم|ن |محمود محمد سليم زيق|لزق|علوم 

362253 حمد محمد محمود|لرحمن |عبــــد رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

7|5o63 |حمد مو|مد |ح| عل
ى
ق لمنصوره|حقوق 

767475 يف|كر معيلق |شموع ممدوح ش لشر لعريش|تـــربــــيتـــ 

4o5o2 لح|يه محمود مسعد ص| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

527||2 ل|لحبــــ|حمد |حمد محمد | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

698986 لسيد شعيبــــ|رق محمد |ئى ط|م| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

35o976 حمد محمد رجبــــ|محمد  ى شمس حقوق عي 

85|66 يز مهدي|محمود حسن ف ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

37|497 وق عىل عبــــد ف|رسر لجليل موىس رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

528659 مر|ن سعد عطيه ع|محمد رمض ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

|6|588 حمد وليد سيد محمد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7897o6 جون سمي  فكرى مسعد ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

77o59 هيم عىلي|بــــر|رق |كريم ط حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

2785|4 بــــرص|ل|لسيد |لعزيز |لسيد عبــــد|خلود  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

42o983 لىح|ج عبــــد|خلود محمد فر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

87o889 ن|لسم|حمد محمد |م |لسل|عبــــد حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

3463|| لشوج |م سعيد سيد محمد |س ى شمس|تـــج ره عي 

8o72o8 ه | لسيد خميس ذىكي|مي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

5|4o64 لحميد هجرس|هلل حسن عبــــد|رحمتـــ عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

287459 يد|لسيد ز|رص |عمر ن عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم
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49o253 هلل|رحمتـــ محمود محمد عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o2578 لسيد|حمد |م |لسل|ل عبــــد |محمد جل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

633622 ىسر|لكبــــ|حمد محمد |م |سل| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

686728 ود|لغنى د|دى عبــــد |له|ل عبــــد |مصطفى جم لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

|75423 ن|بــــتـــ سليم|محمود ثــــ| نور تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

35665  صل|لبــــ|عبــــد 
ى
 عىل |لبــــ|ح عبــــد |ق

ى
ىسر|لغبــــ|ق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

37o4|3 حمد خليل|س |حمد عبــــ|در سيد |ن ى شمس  تـــمريض عي 

782653 لسيد|بــــو بــــكر |ل |خلود محمد جم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

635327 س|ح عبــــ|لفتـــ|يه سمي  عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

73646 ى|لد |ندي خ حمد حسي  حقوق بــــنى سويف

|2oo|6 ه هش لبــــيىلي|ن |للطيف سليم|م عبــــد |ني  ى شمس|د| بــــ عي 

69829o لسيد|ء سمي  حلىم |سم| لمنصوره|حقوق 

3|3o7 تـــ محمد ج| لحليم|هلل عبــــد |بــــ |مي  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

49749| لمرصى|ن عىل |سليم| عل بــــ دمنهور|د|

9oo885 حمد |خلود خليل عىل  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

897646 حمد حميد |ر عىل |من ج|بــــ سوه|د|

4o7365 صبــــىح ذىك سليم عىلي| نور لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

826497 ي عىلي |
لكويس|حمد |يه مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

537385 يد|هيم عىل ز|بــــر|ل |نه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

628265 لسيد|يمن نرص |مروه  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

6o6346 حمدى محسن تـــوفيق زوين لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

44o||7 زى|هلل غ|صم فتـــح |ر ع|من لشيخ|ره كفر |تـــج

896824 ن  |لحليم سليم|نىه طلعتـــ عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

832|25 ن|ضل عثــــم|م خلف ف|بــــس دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

3525|o ي جم
ل تـــوفيق صديق|مصطفى تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

487545 رون محمد|نم ه|حمد غ|ل |بــــل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|69765 جورج رأفتـــ زىك يوسف دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|4||52 وى|لبــــرم|هر محمود حسن |محمود م وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف
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844684 للطيف|م محمد عبــــد|حس| شذ ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

23985| هيم|بــــر|حمد محمد بــــكر عىل |لرحمن |عبــــد هره|لق|ره |تـــج

785924 لح|لسيد سعد ص|مل محمد |ك زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84|||8 لبــــدري|حمد محمد |ء |لشيم| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

45o98| وى|لبــــط|محمود نبــــيل حسن محمود  |بــــ طنط|د|

7o89o4 لحربــــى|وى |لقن|لحربــــى |حمد |سعد | لمنصوره|هندستـــ 

6283|6 مه|هيم سل|بــــر|حمدى |ل|محمد يشى محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

6|5948 ى عبــــد | ر شوشه|لغف|حمد حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

7o63o| ى  ع عىل|لسبــــ|حمد |مريم حسي  لمنصوره|عه |زر

4o77o5 هلل| |ضى شمعون عط|نه ر|دمي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o9297 لم|بــــوس|محمد حمدى محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

637|65 رص حسن عىل محمد|حمد ن| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

29|3o4 لربــــ|د |حمد سيد ج|محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64926| حمد|لعزيز |ن محمد عبــــد |رمض لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

44353 لحميد شبــــل|لحميد نبــــيل عبــــد|محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

288|6 ى|حمد شعبــــ| لحفيظ|ر عبــــد |ن مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

334787 ن عيس|حمد سليم|منيتـــ | |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

335|62 منى وحيد محمود مدكور ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6|4676 حمد عيد|ن محمد |إيم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

675739 لسحيىل|لوصيف |تـــ |لشح|محمد بــــكر  طبــــ بــــورسعيد

8||54 عيل محمد|سم|لد |ره خ|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

685784 ن|مروه محمد فتـــىح محمد محمد سلط لمنصوره|بــــ |د|

2353|o م سيد بــــدر محمد|سل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|8636 بــــ|هيم كس|بــــر|سمر عىل  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|34753 ل|لع|بــــر عبــــد |لج|لسيد عبــــد |لد |خ كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

7|5767 صم|حمد ع|يه محمود سعد | |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

249o2| زق|لر|مد محمد عبــــد|لد ح|هلل خ|منه  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

429496 |لشيى|حمد محمد |حمد حمدى |
ى
ق لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 
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246|3| ى عبــــد |حمد حمدى | ى|لسل|مي  م حسي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

622|78 هيم عوض|لسيد صبــــرى إبــــر|خلود  ط|بــــ دمي|د|

692623 نه|ر شبــــ|لغف|ن عبــــد |هلل فضل عثــــم|منه  لمنصوره|حقوق 

785696 حمد|م |ن سل|محمد شعبــــ ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

228|27 لسيد|ح |حمد صل| |ن|ر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

49752 ى عربــــى فؤ|ي لمنعم|د عبــــد|سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

776|8|  منصور|هيم |بــــر|يه مجدى |
ى
لدسوق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

356525 لسيد|لسيد محمد | |لي|د شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

6oo598 لغنى محمد هجرس|محمد طلعتـــ عبــــد  ي صىح طنط
|معهد فنى

5o2o9 ى ر تـــبــــ|حمد ر|تـــبــــ |حسي  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

475933 ى |ريه لحليم|لسيد عبــــد|م حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

495|83 ي عبــــد 
لسيد فرج|لعزيز |محمد حبــــسر تـــربــــيتـــ دمنهور

238873 وه|حمد حل|ء محمود محمد |لزهر|طمه |ف هره|لق|بــــ |د|

345872 يمن محمد حسن|هبــــتـــ  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

494|74 زر|هلل ع|ك فرج |متـــى عفتـــ مل تـــربــــيتـــ دمنهور

8|4o7o ي|
عيل|سم|وي محمد عيد |لمنى ي|بــــ |د|

|لمنى

42o57| د|لضي|حمد |محسن محمد | ر|ي لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

35444| هلل|ح فتـــح |لفتـــ|ن محمد عبــــد|نور ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

52||3o تـــ أسم| عيل|سم|تـــتـــ |عيل شح|مي  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

68o2|| لسعيد|دم |ء جمعه عوض |رس| لمنصوره|بــــ |د|

|2677| در محمود|لق|حمد عبــــد |مريم  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

635957 ر|لغف|هيم عبــــد|بــــر|ر |لغف|هيم عبــــد|بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78|773 ن حبــــسر|هر سليم|مريم م |ره بــــنه|تـــج

5222|3 ى فتـــىحي زيد ن|زق زيد|لر|ن عبــــد |نرمي  تـــربــــيتـــ دمنهور

3233o4 طمتـــ سمي  سعد محمد|ف ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

222|64 ندى سيد سمي  سيد محمد|س  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

7799o7 لجليل حسن|هدير حسن عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

69||36 حمد|هلل |حمد نشأتـــ عوض | لمنصوره|عه |زر

8684|9 ي محمود|لش|لرحيم عبــــد|شهنده عبــــد
ى
ق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج
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4||359 ف زغلول  وى|لحفن|سلىم أرسر |ره طنط|تـــج

||6393 ى|بــــو |هلل |ء عبــــد |محمد عل لعيني  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

322|47 ى عبــــد|ي حمد|ر |لستـــ|حمد عبــــد|ر |لستـــ|سمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

675o63 ى|ي لشوىك|ح |لفتـــ|مصطفى عبــــد | سمي  لمنصوره|حقوق 

283698 لحميد|مي  محمود محمد عبــــد| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

7o272| لبــــسيوئى|حمد |هيم |بــــر|لمنعم |م عبــــد |سه لمنصوره|حقوق 

28o774 لرحمن|زول جمعه عبــــد|لرحمن ج|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

78o|97 ى محمد عبــــد  ر محمود|لستـــ|حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

343o35 بــــو ستـــيتـــ|مي  محمد معروف |محمد  ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

5o5294 ره بــــخيتـــ|بــــيشوى صبــــىح بــــخيتـــ بــــش سكندريه|ل|علوم 

||5|35 حمد محمود محمد|مريم  هره|لق|حقوق 

889|79 ى |حمد عبــــد|عبــــي   لرحمن حسي  سيوط|حقوق 

462|48 ل|د هل|لجو|ح عبــــد |محمد مصبــــ لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

6oo3|4 لدين|بــــ |لمجيد شه|م محمود عبــــد |سل| |ره طنط|تـــج

9o4|o4 ده محمود مرتـــضى محمد |مي ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

628287 شم|هيم ه|بــــر|حمد سعد | ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

88o9|7 طمه عىل محمد حسن |ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

446386  حسن|لش|رس حسن عبــــد |يوسف ي
ى
ق ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|2oo72 ى|م سمي  فتـــىحي ملك| رتـــي  ى شمس هندستـــ عي 

352666 لمقدم|حمد |هيم |بــــر|هيم |بــــر|هلل |عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

249532 م|م محمد نجيبــــ سل|ريم س |صيدله طنط

88|238 هلل  |لرحمن محمد عبــــد|حمزه عبــــد سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

239557 ن زيد|بــــوبــــكر عثــــم|طمه سعد |ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

78o5o| عي|لرف|لنور حلىمي |بــــو |محمد حلىمي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

259538 خلود محمد زىك محمد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

864526 مد حسن|حمد ح|د |زي دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

7892o5 لسيد|طف عىل محمد |حمد ع| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

639443 ر مجدى محمد غريبــــ|أبــــر زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

35929 هيم|بــــر|لحميد |لسيد عبــــد|ر محمد |من دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 
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885966 يه حسونه سعد سليم | سيوط|تـــربــــيتـــ 

895|78 ىط خليفه محمد |لع|حسن عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

89554 عيل عىل|سم|مؤمنه سمي   ى شمس|تـــج ره عي 

44536| ف شعبــــ|محمد  ل|لجم|ن محمد |رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

54o387 لرحمن|رس محمد عبــــد|فيصل ح| رن ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8372o2 ي
سعد فرغىلي خليل| |دئى قرص|ل|فنون جميله فنون 

525oo7 ى س|بــــل لم|ل محمد حسي  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

839|42 د|دل محمد ج|ل ع|بــــتـــه| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

83|767 ن|هي سليم|م فيصل بــــ|سل| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

6|o|4 ء فتـــىح مدكور|حمد بــــه| ن|هندستـــ حلو

485484 متـــ محمد عىل عىل|س|يمنى  سكندريه|ل|بــــ |د|

4|87|| ى|هيم |بــــر|د |لجو|لسيد عبــــد |ء |سم| لزهي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

624378 هد|لنبــــى مج|حمد  عبــــد|لمنعم |حمد عبــــد| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

37|6o| ئف محمود محمد عىل|كريم ر |حقوق بــــنه

|6499 ن عيل ممدوح سليم|سم|مر |تـــ| مي  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

6o3957 بــــر عىل محمد|حمد صبــــرى ج| لمنصوره|ره |تـــج

446944 لرحمن|بــــر محمد جمعه عبــــد |محمد ص |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5|8449 ر|لنج|لنبــــى محمد |مصطفى عبــــد| دين بــــ دمنهور|د|

49o975 لسميع عىل معوض|يه محمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

763262 ضى|لق|ل |لع|مريم محمد محمد عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

8|||8o هيم|بــــر|مه حلىمي |ء سل|رس| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

5||98| ج عىل|لح|لمجيد |مي  محمود عبــــد | طبــــ بــــيطرى دمنهور

5oo7o5 بــــوجهل|حمد |هدير محمد حسن  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

8443|8 ي موىسي|مي
ي مرغنى

ر مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

837|59 ن|لرحمن محمد مهدي سليم|عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

86756o هلل||محمد حمدي محمد عط ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

22|2o5 بــــو بــــكر دلتـــ|حمد حسن محمد |هلل |منه  ى شمس|د| بــــ عي 

366|22 تـــه|ئى نجدى فرج شح|ندى ه|س كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

886o98 ى غبــــري ى بــــولس |ل بــــش|نرمي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

27oo47 كبــــى|لمر|م محمود محمد |إلسل|م |حمد ح| شمون|نوعيتـــ موسيقيه 
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8o342o ر|نطون شكري فرج مق| ي|بــــ |د|
|لمنى

696447 ده محمد منصور|هدير حم ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|22465 ف زيد|نغم  ن عىل|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|2579 ى يسن عمر محمد محمود حسي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

494|82 ف سعيد عطيه رجبــــ|محمد  رسر ره دمنهور|تـــج

5|7o54 محمود أبــــوزيد أبــــوزيد| مه بــــ دمنهور|د|

233376 لي|محمود محمد و| سلىم عط ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

6354|o حمد|زينبــــ محمد سيد أحمد أبــــو زيد سيد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

9|3652 صمع|جد محمد محسن محمود |س سيوط|هندستـــ 

|548|9 لسيد|لىحي محمد |يه نرص عبــــد | ى شمس|د| بــــ عي 

83588| ي ربــــيع|طمه حمدي حس|ف
ئى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

5|5237 ع|لرف|م |لسل|د عبــــد |جر عم|ه سكندريه|ل|علوم 

5o286| د|ء رزق رزق ج|رحمتـــ عل سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8|6698 حمد محمد رجبــــ محمد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

478|99 ويش|مل سليم ش|ن محمد ك|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

46o5o7 ه|لل|ن محمد عبــــد |د محمد سليم|زي ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

34|444 عيل|سم|يوسف محمد محمد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

348983 ء محمد حسن حسن فرج|ل| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|45|56 هلل سيد حسن محمد|عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

793499 دق|لص|تـــه |دل شح|طمه ع|ف لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

3325|o بــــ محمد محمد سعد|لوه|عبــــد| حمد زكري| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o48o8 ى|س ل|لمنعم عبــــ|س عبــــد |عبــــ| دين شي  زيق |لزق|تـــمريض 

65736 |لبــــ|در عبــــد |لق|زم سعيد عبــــد |ح
ى
ق |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|

ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

|33o38 حمد|ىط |لع|ده محمد عبــــد |مي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

834349 س محمد|عمر محمود تـــيمور عبــــ |هندستـــ قن

52o3o| ء محمد تـــوفيق منصور|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

637||4 لسيد|ء عطيتـــ محمد |سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

448|93 بــــوزيد عىل|مر محمد |ر ع|مي ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

777583 لحميد|د محمود عبــــد |هند جه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

49|548 هلل مني  عىل عىل غريبــــ|منتـــ  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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8578o8 ي عبــــد|تـــم ممدوح عبــــد|ح
لجيد|لغنى ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|لمنى

6o6555 لجمس|حمد ربــــيع محمد |لرحمن |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

69398 لصمد محمد|ء حسن عبــــد |شيم ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

33o3o4 لعدل|بــــو|يمن فتـــىحي محمد |ندي  |بــــ بــــنه|د|

497684 ن|حمد رمض|مد |بــــ ح|يدي دي|ه ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

8|3338 ي|ر
كس|لفتـــ|مل عبــــد|محمود ك| ئى ح رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

22o59o لشوربــــىح |م حسن |م|ء سمي  |رس| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

36o352 ى|هيم محمد |بــــر|حمد |ء محمد |عل لبــــقي  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

5|87o6 ود|بــــو د|حمد محمود |ن |يم| بــــ دمنهور|د|

838o|7 لسيد|تـــه عبــــد|ل شح|كم| بــــول دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

688o74 حمد يوسف هديه|لسيد |ر |من ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|48362 س|منه سيد قرئى عبــــ هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7748| حمد|فوزى محمد فوزى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8||66 م|حمد عل|حبــــيبــــه محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

625334 مريم محمد رفعتـــ محمد بــــيوم زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

8|9784 ئيل مني  جورجيوس|ري ميخ|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

58o85 حمد|حمد فتـــىحي |لرحمن |عبــــد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

497452 للبــــودى|تـــفى حسن أنور  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|32546 ف جنيدى مريم محمد رسر عه مشتـــهر|زر

9|8265 د |لجو|بــــر عبــــد|ء مجدى ص|دع سيوط|بــــ |د|

85786 ل|لع|تـــه محمد عبــــد|دل شح|لرحمن ع|عبــــد ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

27758o لوكيل|حمد |ل |بــــسمه كم ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

33o|66 لجندى|حمد محمد |م نبــــيل |ريه | معهد فنى تـــمريض بــــنه

7884o3 زق|لر|لرحمن عبــــد|لمنعم عبــــد|رضوى عبــــد ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

92|586 حمد محمود |ء |نىح  عل| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

232||6 |لبــــ|م فتـــىح عبــــد|محمود هش
ى
ق هره|لق|هندستـــ 
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78o|52 حمد محمود|لسيد سعيد |سعيد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|29639 ف محمد |حمد | حمد|رسر د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

453528 ىط بــــدوى|لمع|بــــو |يق محمد |كريم ف ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

6o2846 لخول|د محمد محمود محمد |زي ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

7o48o9 لنبــــى عوض   محمد حسن|عبــــد  | دين زيق|لزق|عه |زر

494766 لغنى خليل|ربــــيع حمدى ربــــيع عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

633443 لسيد|د |ر رش|ء عم|أسم زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

62746 هلل جرجس|رفقتـــ صبــــرى عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

82||68 لحكيم|حمد عبــــد|جر نبــــيل |ه ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

269o23 يه شبــــل درويش محمد عبــــد| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4362o4 صورى|لدن|دل محمد محمد |محمد ع |حقوق طنط

5o8287 حمد خليفه|فتـــىح رأفتـــ فتـــىح  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

5|9o9o دتـــ|حمد رس|ن بــــسيوئى |ر بــــدر|من معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|3255o لرحمن|حمد عبــــد |لحليم |ر عبــــد |من هره|لق|علوم 

629562 وي|لغربــــ|لسيد |لعزيز محمد |ء عبــــد|ن عل|يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

436388 بــــو معبــــد|زي |وحيد محمد مغ سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

45|58| ي سيف |لعزيز |محمود عبــــد
لنرص|لحبــــسر |حقوق طنط

829|25 ى محمد تـــوفيق نسمه حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

85oo2 حمد|لحميد |مصطفى سيد عبــــد  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

25o5o5 لعزيز عليوه|لسيد عبــــد|ء |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|36295 سهيله طلعتـــ سيد رفعتـــ مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

36243o حمد|م محمد |مريم هش ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

677o5o كريم محسن محمد عوض حسن لمنصوره|بــــ |د|

5o8|27 ن محمد مسعد محمد حسن زيتـــون|نوره سكندريه|ل|صيدله 

8537o9 يه جمعه محمد درويش| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

522279 نوبــــي|نور موىسي |دل |مريم ع لشر عه دمنهور|زر

4o7227 ىط|لع|ز عبــــد |آيتـــ محمد عز عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|446 لم|بــــو س|فظ |هلل محمد مصطفى ح|منه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

545735 لشيخ|بــــو |رس حنفى محمود |ف لشيخ|بــــ كفر |د|
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5oo823 ج|د محمود حج|لجو|ء عبــــد|حسن تـــربــــيتـــ دمنهور

5|47|2 م|لغن|هيم |بــــر|مح محمود |ن س|يم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

222|2o لسيد|ء عيد زىك |رس| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

766687 شف|لك|هيم |بــــر|ده |حمد حم|لرحمن |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

4|2489 حمد|د |حمد فؤ|حمد |د |فؤ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7|5325 حمد|لرحمن |محمد عبــــد | دين عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

622528 ى م|ي لم|دق حسن س|هر ص|سمي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

63754 ي محمد محمد|محمد محمود عويس 
لقرئى لفيوم|طبــــ 

63287o لمخزنىح |هيم |بــــر|لد فهيم أحمد |أحمد خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7|5o45 لبــــدرى|رى يحن  |لبــــ|يمنى عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

8||72| وس|ك فكري تـــد|ئيل مل|مهر ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

755829 نه|لسيد عوده خش|سمينه |ي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

3|76o4 حمد محمد مسعود رزق| ى شمس|د| بــــ عي 

33o664 دي يوسف|له|مي طلعتـــ محمد عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

489778 بــــو زيد|لحفيظ |ء محمود محمد عبــــد|ل| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8|94oo دل سيف محمد|مروه ع ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

9|o494 هيم  |بــــر|حمد |لدين |حمد علم | ج|ره سوه|تـــج

886o93 ى سحق صليبــــ |يمن | |كرستـــي  سيوط|ره |تـــج

8327o4 لحميد عىلي|ن عبــــد|م ري|هي |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

3o256 ى  يف |بــــسنتـــ حسي  لحفيظ |لسيد عبــــد |لشر
ن|عثــــم

ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

|66498 لمنعم سيد|ريم محمد سيد عبــــد  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

756524 هيم|بــــر|محمد منصور محمد  حقوق بــــورسعيد

8o82|o ل محمد حسن|ء جم|شيم ي|عه |زر
|لمنى

|6|585 م حسن عىل|نور حس ن|هندستـــ حلو

6|6|39 لمني |لرحمن محمود |محمد عبــــد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

53969| ل|ل هل|عبــــي  محمد عىل هل سكندريه|ل|حقوق 

438|2o لمجيد عىلي عيس|نورتـــ محمد عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

55888 لحميد|فع عبــــد |لن|عيل عبــــد |سم|م |سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|55744 مل يوسف|ئيل وجيه ك|مهر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|3385 ن فهىم|لعزيز بــــهجتـــ سليم|م عبــــد|نىح  هش| ى شمس| لسن عي 
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|55953 لحليم|م محمود عبــــد |سندس هم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

346833 وى|لسيد رجبــــ هند|ء وجيه |رس|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

52658 لمنعم محمد|مصطفى سيد عبــــد حقوق بــــنى سويف

3598|| ف|حمد |رحمتـــ سيد  رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

847473 هيم|بــــر|لدين فهيم |ء سعد |شيم ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

87|83 لسميع|يحن  محمد محمد عبــــد  لفيوم|عه |زر

9o2847 لسميع  |سط محمد عبــــد|لبــــ|محمد عبــــد ج|ره سوه|تـــج

754668 لشنيىط|هيم |بــــر|هيم |بــــر|م |ن هش|نوره لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

33oo89 رى محمد|لبــــ|طف محمد عبــــد|ر ع|مي |نوعيتـــ بــــنه

|2||9| حمد|د |هيم فؤ|بــــر| |ند|ر هره|لق|بــــ |د|

46|o|5 تـــ بــــسيط سويلم|لشح|دل |محمد ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|48494 للطيف محمد|طمه منصور عبــــد |ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|47767 حمد وصفى محمد مرىس| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

352677 حمد|دى محمود حمزه |ف سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

9o5462 لرحمن عىلي |ئى محمد عبــــد|م| ج|طبــــ بــــيطرى سوه

79|643 لمنعم عطيتـــ|هيم يحن  عبــــد |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

77|262 يديه|لرحمن موىس ع|لد عبــــد |ندى خ زيق|لزق|صيدله 

8857o2 حمد عمر محمد |رس |ف سيوط|ره |تـــج

8249| بــــرى|لج|لرحمن |جر محمود عبــــد|ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

48o884 حمد حميدو محمد|ء محمد |عىلي ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9oo575 ل حسن محمد |د جم|جه ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

243o23 ى|م ط|سل| فش جمعه حسني  ن|حقوق حلو

766374 رس محمد سعد مهدى|محمد ي وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|7|44 ن|محمد سمي  محمد عثــــم هره|لق|ره |تـــج

78333o حمد محمد|ح |ء صل|رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26977| لذكر|لعزيز|مل عبــــد |مح ك|م س|حس ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

44789o دي عىلي محمد|ل ح|منيتـــ جم| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

67278 لحليم جمعه|ء محمد عبــــد |رس| لفيوم|نوعيتـــ 

||7774 ى|حمد |ن |يم| ى حسي  مي  ى شمس|تـــج ره عي 
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7734|6 ل|لعزيز عىل غز|ل عبــــد |ء جم|رس| ى شمس علوم عي 

8o3354 ف سعد عبــــد|محمد  ي|رسر
لغنى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

865|o3 حمد محمد محمود محمد| لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

329665 هيم|بــــر|محمد | رض| ند ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

758248 ل مصطفى|لع|ل عبــــد|لع|لسيد عبــــد |عليه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

78|338 لسيد|حمد محمد عىل |ء |ل| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

774373 زق|لر|م محمد محمد عبــــد|حس تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

92253| للطيف محمود  |مه سعودى عبــــد|س| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

223o5o رف درويش|لمهدى ع|محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

273749 لكه عيس حسن محمد عىل|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

853o6o ي حسن |حس
بــــوبــــكر|م مصطفى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

7|8252 لمرىس|حمد محمد |هيم محمد |بــــر| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|o94 بــــ|لوه|مد عبــــد|عمر عىل ح ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

7o|394 لنويىه|لسعيد |حمد سمي  محمود محمد | |بــــ طنط|د|

28875 هيم|بــــر|هيم سيد |بــــر|كريم  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

355|95 هيم|بــــر|رحمتـــ محمد عىل  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

775237 طف فتـــىح محمد|لعزيز ع|عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

|63355 بــــ|لبــــ|مل فتـــح |رق ك|ره ط|س ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

833379  عىلي |وف
ى حمد|ء حسي  ي صىح سوه

ج|معهد فنى

7|6753 حمد عىل|ن عىل |نوره ط|بــــ دمي|د|

8o893o بــــوبــــكر محمد|حمد ربــــيع محمد | ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

25577 ح فتـــىح عىل|ء صل|سم| هره|لق|صيدله 

258549 هيم عىل|بــــر|م |هلل هم|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

67||4 هلل|هلل تـــوفيق عبــــد|جر سيد عبــــد|ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

254493 لمنعم محمد|هيم محمد عبــــد|بــــر|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|825|  |حمد ثــــروتـــ |
ى
لعزم|بــــو |لدسوق معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|346o6 ى جم ى حسن|ل |حسي  لدين حسي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

5|44o7 وق ج بــــر محمد محمد شعي |رسر سكندريه|ل|حقوق 

77|o93 ن|هلل محمد هيكل عىلي|ء عبــــد |ول زيق|لزق|نوعيتـــ 
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|5|44 لس| |ندرو مدحتـــ عط| هلل كي  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

4354o8 لهلبــــى|ء فريج محمد |آل سكندريه|ل|عه |زر

24|98o لعزم|بــــو|لرحمن |حمد عبــــد|ره |س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

297|34 ط|لمش|سجده محمد صبــــىح  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

479489 لح|لرحمن محمد عطيه حسن ص|عبــــد سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

348936 عيل|سم|لحكيم محمد |عبــــد| لي|د |بــــ بــــنه|د|

34o87 نس عىل|دل |ء ع|ل| هره|لق|بــــ |د|

94398 ى طه حسن عىل |ي لزيدى|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

42855 هيم رجبــــ|بــــر|ئى |بــــسمه جمعه ورد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

34|58|  رجبــــ زىكي محمد عيد|م|
ئى ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

46o84| لم|هيم س|بــــر|سم زهرى |سلوى بــــ |تـــربــــيتـــ طنط

846872 ل|ء دهبــــ عىلي جل|رس| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

647823 دى عطيتـــ محمد|له|حمد سعيد محمد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4o7567 تـــ أمي  فرج عبــــد  لجليل عمر|ىط عبــــد |لع|أمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

87883o لصبــــور عمر محمد  |يه عبــــد| ج|بــــ سوه|د|

|9394 ى مي  ى ميخ|ل |كم| كي  ئيل|مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o922| فتـــ|هيم محمود ر|بــــر|م |ر عص|يثــــ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

337859 لميىه|لحميد |محمود عزتـــ عبــــد |حقوق بــــنه

76|396 ن|ن حمدى مصطفى رمض|يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

6|2398 آيه ذىك رفعتـــ نجم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4952|2 تـــه جوده|هلل عيد شح|عبــــد ره دمنهور|تـــج

478624 ي رمزي مصطفى عبــــده|
حمد مصطفى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

783265 هيم|بــــر|مل محمد مصطفى | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

77474o ي|سيف ي
ى
ض|رس عبــــده بــــيوم ق | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4|24o5 لحميد حبــــيبــــ|س عبــــد |هيم عبــــ|بــــر|مصطفى  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

4oo|27 لسحتـــ|لحكيم حسن |نور حسن عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

238o29 حمد|د محمد |ل عم|م| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

49o3|5 ل|لجبــــ|لرحيم |لسيد عبــــد |ر محمد |من سكندريه|ل|حقوق 
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22o229 دل محمد مصيلىح محمد|حمد ع| ى شمس|تـــج ره عي 

832757 ى عبــــد بــــ حسن|لوه|عزه حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

5|8424 لسيد شلبــــي|ن محمود |يم| سكندريه|ل|طبــــ 

883664 ل |لع|م جوده فتـــىح عبــــد|ريه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

323|62 ى خ لسيد محمد|لد |نرمي  ى شمس|زر عه عي 

|76995 لحسينى محمد|رس |هلل ي|عبــــد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

7o57|8 د محمد رزق|لد فؤ|د خ|فؤ لمنصوره|هندستـــ 

779622 زم محمد محمود مصطفى خليل|ح زيق|لزق|طبــــ 

23o3o2 هد|مه محمد متـــول مج|س|جد |لم|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6o|978 ل|لد نبــــيه عىل غ|ء خ|لشيم| |بــــ طنط|د|

44|664 لمحضي|ء محمود محمد عوض رزق |رس| لشيخ|عه كفر |زر

357376 لجوهرى|لبــــيوم |لرحمن بــــيومي محمد |عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

439||6 ى عص لشيخ عمر|هلل |م عبــــد|حني  لشيخ|طبــــ كفر 

8775|5 لرحمن |ء محمود محروس عبــــد |رس| سيوط|تـــربــــيتـــ 

|4787| ى سيد أحمد|محمود عىل  مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4767| لحميد عويس|ء رجبــــ عزوز عبــــد|ول هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

479624 رى|بــــومض|لد محمد عبــــيد |د خ|زي سكندريه|ل|هندستـــ 

8|4939 لجيد|لجيد سعد عبــــد|طمه عبــــد|ف ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

53o228 س|لي|درس |دل تـــ|رى ع|م ج|بــــ سوه|د|

457o98 م درويش|لسل|عمرو رفيق عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4o8876 لبــــرع|محمد مصطفى | رند ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

646768 ج|م حج|م|م محمد فتـــىح مهدى |حس ط|حقوق دمي

445853 د|لضي|لسيد |لحسينى عىل  |عىلي  سكندريه|ل|هندستـــ 

234o36 ف عىل محمد |حسن  حمد|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|3243 ن|م يوسف محمد سكر|لد عص|خ بــــ دمنهور|د|

753595 لنبــــى|م حسن عبــــد |ره هش|س عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

3494|3 عيل رسور|سم|ن مجدي |يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

76|942 ل بــــدوى محمد|لح جم|ص تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

5|7|2 حمد|حمد حمد |ء |رس| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6||9|3 هيم محمد عمر|بــــر|يمنى  |بــــ طنط|د|
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6933o3 بــــ|مد فهىم |فهىم ح بــــينى|ض |لشر لشر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

28o723 لكريم|حمدى يوسف محمد عبــــد |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

85oo66 بــــ زمزمي|مد شه|محمد ح لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

68|o6 لد عطيه جمعه عطيه|خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

35988o ك|لمل|هلل عبــــد|هلل فهىمي عبــــد|مريم عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

438643 ل|لجبــــ|لغنى |م عبــــد |هلل عز|عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

336o38 حمد محمد|لدين |ل |طمتـــ جم|ف ن|فنون جميله فنون حلو

337|o3 ى زين |زينبــــ ي بــــدين عمر|لع|سي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

33|262 م|هيم سل|بــــر|دى |له|طف عبــــد|ء ع|شيم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

78o583 لسيد|لسيد محمد |حمد |لرحمن |عبــــد  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

56922 لرحمن محمد|بــــ عبــــد |لوه|ئى عبــــد |م| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

89872| هلل  |محمد عبــــده فتـــىح عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

47624o م محمد محمد أحمد|حبــــيبــــتـــ هش م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

79957 لعز عقل|بــــو |ح محمد |لد صل|خ ن|حقوق حلو

26o|4o ف|لحميد محمود خل|نىه عبــــد شمون|نوعيتـــ 

899854 م |لسل|تـــه عبــــد|لد شح|خلود خ ج|بــــ سوه|د|

3456o9 ن|لسيد سليم|حد |لو|رص عبــــد|لن|مريم عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

8|9o78 ي|ر
لدرديري وهبــــه|حمد |لد |خ| ئى ي|علوم 

|لمنى

9|o7o8 ن حسن  |لدين عثــــم|ح |ء صل|غيد ج|ره سوه|تـــج

8o|42 هيم|بــــر|مد شعيشع |لبــــديع ح|يه عبــــد | كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

4o|789 لش|حمد د|حمد |حمد |طه محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

44|o77 |غ|دى |له|ء فتـــىح عبــــد |رس| ي صىح طنط
|معهد فنى

3442o3 هلل|لسعيد عبــــد|لد |حمد خ| ى شمس حقوق عي 

8o5873 يز مجىلي|ك ف|ريو مل|م ي|بــــ |د|
|لمنى

364266 لحليم|بــــر عبــــد|بــــر حميد ص|ص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|3626 لعزيز|حمد عبــــد|ء محمد |رس| ره بــــنى سويف|تـــج

32787o م عىل محمد تـــوفيق|محمد س |حقوق بــــنه

25769 لحليم|طف محمد عبــــد |ء ع|سم| ن|بــــ حلو|د|

7|7484 ل|لش|هيم محمود |بــــر|لسعيد |ده |غ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o42|3 لمعىطي حسن|يش عبــــد|سلىمي م ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى
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5|77|3 لديبــــ|بــــتـــ |ن ثــــ|هبــــتـــ شعبــــ بــــ دمنهور|د|

89878o وق عبــــد حمد |ل |لع|لرؤف عبــــد|رسر صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

6|3934 رتـــي|لح|دى |له|لسيد عبــــد| |م رض|ريه لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

753o6| هيم حسن|بــــر|لمنعم عىل |كريم عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

458|5 ر محمد|لغف|ء محمد عبــــد |شيم هره|لق|حقوق 

43o759 بــــوصقرتـــ|لرحيم |نور محمود عبــــد |بــــ طنط|د|

48833| يوسف محمد محمد محمد محمد حجر سكندريه|ل|بــــ |د|

789764 حمد|لدين |ل |فظ عىل كم|سلىم ح لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5o959| ي محمد عىلي| رس رض|ف
مصطفى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

34|286 ئى|لطن|حمد سعيد عقل محمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

267874 لليف|بــــو |حمد |مصطفى محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

363o9 بــــ|لتـــو|حمد عبــــد |رص |محمد ن ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

262938 د|للطيف مصطفى حم|د عبــــد |مصطفى حم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|5o497 لرحمن|عيل عبــــد |سم|لرحمن |عىل عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

75888o ي عبــــد |زن عبــــد |م
ح حسن|لفتـــ|لغنى ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

77o858 ن ذل|لش|حمد |د |حمد فؤ| |مي  زيق|لزق|عه |زر

3498o6 ن|م|لسيد |لسيد سليم |حمد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

769|43 ء عىل محيسن عىل|سم| لعريش|تـــربــــيتـــ 

643o85 هيم|بــــر|حمد |نسمه محمد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

628|83 يد|ح ف|لفتـــ|لغنى عبــــد|لحميد عبــــد|ح عبــــد|صل زيق|لزق|حقوق 

832946 ي|بــــوبــــكر حر|فظ |لح|مروه عبــــد ج  ج|ره سوه|تـــج

283735 نيوس بــــطرس|رم|ميل |دل |ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

624669 ف عبــــد |م |سل| هلل محمد|رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

44848o ش|لفر|بــــر محمود |حمد ج|محمد  |حقوق طنط

43|756 ر|لجز|أحمد مصطفى أحمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

325938 لعزيز|ندى مصطفى فهىم عبــــد ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|5772o ن|د مهر|ح ج|د صل|نه ى شمس|زر عه عي 

78336| ر محمد عىل محمد|من زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

523963 بــــو ضيف|لرحيم |هيم عبــــد |بــــر|محمد  سكندريه|ل|حقوق 
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495964 لعجىم|خلود عىل حسن عىلي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

|72o| م|لش| |فرح محمود زكري ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

644676 زى|حمد حج|ء محمود |سم| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

793924 لحميد|لسيد عبــــد|هيم |بــــر|مد |ح قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

849534 ج|عي محمد حل|د رف|جه دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

497268 س|لعبــــ|بــــو |لمرىس | |رض| لي|د لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|2889o لنبــــى|لعزيزعبــــد |لعزيز محمد عبــــد |محمد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

8o7496 لفريض|عيل عبــــد|سم|محمد محمود  ره بــــنى سويف|تـــج

256985 ر|لجز|حمد |م |يه س| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

342o3| هر|لظ|لسيد عبــــد|تـــ |رتـــ شح|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o5994  عبــــده |لبــــ|حمد عبــــد |مريم 
ى
بــــينى|ق لشر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

49472 ى مل سكندر|ك حليم |نفي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

2|724| هيم|بــــر|مر |هيم ع|بــــر|ر |من ى شمس|تـــج ره عي 

89|955 جح |دل ن|يمن ع|مريم  سيوط|صيدلتـــ 

89|586 شم جمعه  |فع ه|ء ن|ل| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

25o682  ح|هيم |بــــر|هدى 
ى
لخي |بــــو |مد |لدسوق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

82647| لصغي |حمد |ء محمد |ل| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

7o762| حمد محمد كمل عىل|محمد  طبــــ بــــورسعيد

58|84 ن عويس|مه محمد رمض|س| ي سويف
هندستـــ بــــنى

892495 ء محمد محمد سيد |رس| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

2569o5 ن|ندى فوزى مصطفى زهر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

495422 بــــ|لتـــو|دي عبــــد|له|بــــ أحمد عبــــد|لتـــو|عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

645277 كشر|ل|ئل محمد |جر و|ه ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

3382|2 در موىس|لق|ىط عبــــد|لع|حمد محمد عبــــد| رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

|27259 يف مجدى محمد مسعد زينه رسر هره|لق|ره |تـــج

282222 لرحيم سيد عىلي|طف عبــــد|عمر ع |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

793o42 ف عبــــده مهر|سلىم  ن|رسر ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 
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589oo فظ|لح|لحميد عبــــد |محمد عىل عبــــد  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

8o8|oo ن|يه نزيه خلف حس| ره بــــنى سويف|تـــج

767|97 لفتـــوح حسن|بــــو |هيم |بــــر|محمد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

627569 ىط أحمد|لع|رص عبــــد|لن|هند عبــــد زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

5|o253 لبــــقىل|دل رجبــــ |وجيتـــ ع بــــ دمنهور|د|

3|5344 ى|نور  يمن حسن حسي  سيوط|ره |تـــج

5995o روق قرئى|حمد ف|لرحمن |عبــــد  ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

76697| ن|محمد ممدوح مصطفى وهد عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

229532 مصطفى بــــخيتـــ سعيد| هند|ش ى شمس| لسن عي 

768|47 حمد|بــــ |لوه|رس عبــــد |ر ي|يثــــ| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

235825 لد عىل|خ| سلسبــــيل زكري د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|25o43 فظ|لح|ح عبــــد |بــــ صل|يه|بــــسنتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

26||8| ندى حسن سويلم زغلول ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

42o||| م|لسل|لسيد يونس عبــــد |سهيله محمد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

624o7| لحرصي|د |د ج|ج| محسن رض ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7|7|24 سم|حمد ق|حمد محمد سيد |لسيد |خلود  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

497374 بــــ|ده عىلي خط|ر حم|من عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34|972 لرحيم مصطفى|بــــسنتـــ مصطفى عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

822468 ل خلف محمد|محمود كم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o324o متـــ|مد محمد سل|ء محمد ح|رس| زيق |لزق|تـــمريض 

86|669 هبــــه حسن عىلي محمد |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

37|92 روق حسن محمد|ل ف|ء جم|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3|3|3 ف طه حسن|ن |نوره رسر د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

24476| حمد|بــــ |لبــــ|ن فتـــح |حمد رمض| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

6882o8  عبــــد |لبــــ|سميه عبــــد 
ى
سط عليوه|لبــــ|ق لمنصوره|بــــ |د|

78667 ى عبــــد |ن لعظيم عىل|ديه حسي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

3532oo تـــ|لنبــــى فرح|رق عبــــد|محمد ط دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

8||68| بــــ|لبــــ|لسيد فتـــح |ن محمد |كريم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى
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4o8598 لجمل|ن |محمد رمض| نور |تـــربــــيتـــ طنط

42|284 ه|لق|هلل عبــــد|ح عوض |محمد نج در عمي  لشيخ|ره كفر |تـــج

|6|o3 لدين عىل محمد عىل|زن مىح |م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|34832 وى|يوسف سمي  مكرم بــــبــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

233|42 در|لق|رس محمد عبــــد|ء ي|شيم بــــ بــــنى سويف|د|

|36687 ى|ء |رس| حمد رجبــــ حسني  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

233894 لموجود|حمد عىل محمد عبــــد| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

9o528 لحميد|لمول عبــــد |حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

4|o547 وى|لحمز|لسعيد محمد |حمد |لد |خ |بــــ طنط|د|

3|65|7 لرحمن|حمد عبــــد|زينبــــ محسن سيد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

326548 هيم|بــــر|بــــر |لد ج|منيتـــ خ| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o624| رق محمد عيس|محمد ط ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

83|o55 لحكيم|د حلىمي عبــــد|ء عم|دع |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

9o87|7 بــــ |طف محمد سنج|محمد ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o8833 رم|لمك|بــــو |لكريم فهىم |فهىم عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

769|26 لد عىل محمد|محمد خ لعريش|تـــربــــيتـــ 

|2286| ى|دل صبــــىح جرجس بــــش|جون ع هره|لق|هندستـــ 

858587 ي عبــــد|محمد 
ى
ي|حمد شوق

لغنى ي|صيدلتـــ 
|لمنى

44538o ر حبــــيسر|لستـــ|ح عبــــد |ن صل|رو سكندريه|ل|هندستـــ 

45|4|5 غ|لصبــــ|أيمن محمد أحمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

75|439 هيم جبــــر|بــــر|نور وليد  نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

9o3677 حمد محمد |ء محمد |ول ج|بــــ سوه|د|

32|739 نور محروس|لد |لرحمن خ|عبــــد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|7o|66 ي
هيم|بــــر|لد سيد |خ| دئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

94224 ي|حسن محمد عىل عىل 
لزينى ي |

لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3299o5 لسيد|م محمد |ء عص|شيم |طبــــ بــــيطرى بــــنه

24|88 لد محمد مصطفى|ندى خ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

75|2|o م بــــدوى|لسل|سهيله حمدى عبــــد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
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497|23 لحليم|بــــر عبــــد|يمن ج|مريم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

752678 ىطي|لع|حمد لطفى عبــــد |محمود  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

46449o حمد يوسف|ء |يحن  محمد عل ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

9o3|87 تـــ متـــرى عبــــيد |ردين نش|ن ج|بــــ سوه|د|

|7|86o ق|ل محمد محمد محمد |يتـــن جم| وى|لشر مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

333286 د يوسف وهبــــه|مر| ريموند |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

43895 ن|لسميع زىكي عوي|ل عبــــد |حمد جم| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

4|4779 م|لبــــشتـــ|ل |م فتـــىح محمود كم|سه ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o9637 ل|لع|هر عبــــد |م م|هلل عص|منه  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6oo475 ى|ء بــــسيوئى محمد عمر |هن لضني  |نوعيتـــ طنط

73537 هلل عىلي|م حمدي عبــــد |ريه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|9649 ف مصطفى عيد بــــط|رضوى  ح|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

33o7|4 ك|لمل|زر عبــــد|سمي  ع| مرثــــ |ضتـــ بــــنه|علوم ري

37o498 هيم|بــــر|مصطفى محمد فوزى درويش  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

844296 حمد|ن |ء موىسي سليم|رس| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

4|8582 حمد خليل|حمد |رفيق فتـــىح | رن ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

496286 ى س|ي ى مصطفى بــــ|سمي  |ش|لم حسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

833769 ى |له| حمد عىلي|م حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7|2|63 ج|هيم حج|بــــر|بــــ مسعد محمد |يه| لمنصوره|ره |تـــج

2326o6 لمجيد|لنبــــى زىك عبــــد|منى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|4932 مل|لدين محمد ك|م |عمر حس هره|لق|ره |تـــج

4889o4 تـــ|ل أحمد عىل بــــرك|ء محمد جم|إرس سكندريه|ل|بــــ |د|

4|2377 ن|هيم زيد|بــــر|رق |ء ط|عل |ره طنط|تـــج

63oo64 لحميد حلبــــى|لد محمود عبــــد |خ زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

|69429 جد فريد جورجيوس|نوبــــ م|بــــ| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

55|68 لرحمن طلعتـــ حسن منصور|عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

692|95 بــــيه|لعظيم محمد طر|مح عبــــد |يه س| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

269o45 ن|در محمود طول|د ن|جه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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7||7o لكريم|ن عبــــد |بــــ شعبــــ|لتـــو|هند عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

88o|52 ن |هيم عثــــم|بــــر|ح |زم صل|ح سيوط|ره |تـــج

6887o6 لفتـــوح عىل|بــــو|م |ندى س لمنصوره|عه |زر

2|6598 ف س|م |سل| عيل|سم|م |رسر ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

636587 لمجيد|لعزيز محمد عبــــد|عبــــد| حمد رض| زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

47973o ى محمد حسن إمبــــ بــــى محمد|أمي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

||6228 لس ه تـــه|ئى وليم شح|كي  هره|لق|ره |تـــج

54263| ى ن ي عبــــد |نرمي  ري|لهو|لحميد |ج  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

26o925 م|لش|ىط |لع|نهله كرم عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|5|478 للطيف|حمد عبــــد |ره محمد |س لفيوم|لعلوم |ر |د

68|o45 ى|حمد ش|ل محمد |محمود جم هي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o|78o يف|ح محمود مأمون سل|نج مه عىل رسر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

64o64o لسعود|بــــو |حمد محمد منصور |حمد عىل | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

486275 لعكيل|ح محمد |حمد صبــــ| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

23o674 لم|لكريم س|حمد حسن عبــــد |رص |ن ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

435894 لسيد عمر|ر حسن |لستـــ|لسيد عبــــد|طمه |ف لشيخ|طبــــ كفر 

|38693 ويرس|هلل سعد س|يرينى عبــــد | ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

243||| ف|حمد ن| ج  طه مشر هره|لق|حقوق 

5o6727 مد محمد|زم محمد ح|بــــ ح|هيتـــ|م سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3|9578  محمد بــــر|يم|
ى
ن شوق ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

|738o8 ه حسن | د حسن|حمد فؤ|مي  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

|49828 حمد|بــــو بــــكر محمود محمد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

359|8 ء محمود حسن محمود|صف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

896o95 ج |هيم فر|بــــر|ن محمد |رو ج|تـــربــــيتـــ سوه

|64928 ى |ي ف فوزى ر|سمي  وى|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

32o|2 حمد|لرحمن |نعيمتـــ ممدوح عبــــد  هره|لق|حقوق 

2|3877 لسيد|يوسف مسعد محمود  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

766235 ل خليل|لع|حمد عبــــد |ء محمد |ل| حقوق بــــورسعيد

636o52 يف  تـــه متـــول|حمد عىل شح|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

789385 دق محمود محمد|لص|رزق  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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3394o8 وق  ي|حمد سيد |رسر
حمد عىل عفيفى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

923oo4 لرحيم محمد |بــــوعمره عبــــد|مح |س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

428959 عيل هموس|سم|هيم |بــــر|ء |شيم ي صىح طنط
|معهد فنى

5452o4 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد | سكندريه|ل|حقوق 

24392| حمد|حمد عيد سيد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

865292 عيل|سم|هلل محمد |حمد رزق | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

479967 هلل محمود|ر محمد محمود عبــــد |مي لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

6oo828 تـــ|لشح|حمد |رس |سمر ي ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

44o587 ن|لرحيم طول|د عبــــد|د ج|ندى نه لشيخ|ره كفر |تـــج

43|784 ر|لبــــشك|دل حسن |حمد ع| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

363542 ري|ري جرجس زخ|تـــرين زخ|ك هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|5353 يه محسن محمد عىلي| ي|عه |زر
|لمنى

675|4| |للطيف محمد |لرحمن محمود عبــــد |عبــــد 
هيم|بــــر

|ره طنط|تـــج

33|o28 لمنعم نبــــيه|ء وفيق عبــــد|لشيم| |طبــــ بــــنه

69o933 ر|لغف|يمنى حمدى عبــــوده عبــــد  لمنصوره|علوم 

6o|592 زي|لعزيز حج|لسعيد عبــــد |حمد | |ره طنط|تـــج

28936 ى محمد| حمد محمود محمد حسي  ن|حقوق حلو

|32833 لدين مصطفى|زينبــــ محمد عز  هره|لق|بــــ |د|

7|6664 ف نبــــيه عبــــد |جر |ه لح|لحميد ص|رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

||787| لدين محمد سعيد|د |د عم|زي ى شمس|د| بــــ عي 

|2o745 ي رفعتـــ |سلىم محمد 
ي|لحسينى

لسمدوئى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

783974 هر عىل حسن عىل|ره م|س زيق|لزق|حقوق 

848423 ي رك|لرحيم حس|ء عبــــد|نجل
بــــي|ئى ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

7|322 بــــ تـــوفيق|لتـــو|دل عبــــد |عبــــي  ع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

26645| جر محروس عوض عيس|ه |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

543453 ن محمد سعد مبــــروك حميد|يم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

893649 ل سيد هيكل |سيف كم سيوط|حقوق 

858o8 يحن  سيد يحن  حلىم مرىس لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

83|o3| ض محمد|زق ري|لر|منه عبــــد| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

286632 حمد سعد|ميه حمدى |س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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6|5887 روق معيط|محمد أحمد مصطفى ف ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

3|8688 لحميد محمد|ن عيد عبــــد|نوره هره|لق|عه |زر

|54688 لحليم محمد|يوسف محمد عبــــد  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

9o2o3o شم |حمد محمود محمد ه| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

773339 ى عويس عبــــد |ي هيم|بــــر|بــــ |لوه|سمي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

683493 |م |لتـــه|عيل |سم|دل |ء ع|لزهر|طمه |ف
ئى|لكن

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

266924 س|هيم عبــــ|بــــر|ل مدبــــول |هنده جم|ش شمون|نوعيتـــ 

8876|o ى  |هلل |جر عىل عبــــد|ه مي  سيوط|حقوق 

83o77 ي عفتـــ محمد |ه
لسيد محمد|ئى ره بــــنى سويف|تـــج

638294 حمد محمد محمد عمر|عىل محمد  زيق|لزق|صيدله 

76o242 ئى محمد|لورد|لد طلعتـــ |خ لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

9oo4|5 مه يوسف |ريو سمي  سل|م ج|هندستـــ سوه

35o36 صم محمد سعيد عبــــده|ع كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

27256 هدير محمد محمود سيد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|44o43 لح|لدين ص|لد سيف |يدى خ|ه ن|حقوق حلو

364825 ن مصطفى|م سليم|مريم هش تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

73oo3
ى
عمرو محمد عويس دسوق لفيوم|بــــ |د|

87|22 لفضيل|لسيد عبــــد|ن |لبــــنى شعبــــ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o7379 ي|ه
لهيثــــم عقربــــ|بــــو |يمن محمد | |ئى |بــــ طنط|د|

|4|55 لرشيدى|لدين |ل |حمد جم|رس | ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

|42o27 هر|لظ|رص محمد عبــــد |كريم ن هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

|58482 عيل حسن|سم|م |م|ن |رو ن|تـــربــــيتـــ حلو

4|7445 شه|صم محمد عك|حمد ع| لشيخ|ره كفر |تـــج

485383 ى |ي |لعزيز |متـــ محمود محمد عبــــد|س|سمي 
بــــ|لخش

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

896557 مه يعقوبــــ سعيد  |س|يىم | ج|أللسن سوه|كليتـــ 

89|784 م محمد |مل محمد هم| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5893| حمد سيد|يه محمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8583o5 بــــر|لج|عبــــد| ء ربــــيع عط|عل ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

4327|4 متـــ|حمد سل|لد |ندى خ |حقوق طنط
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|658o2 ي محمد|منى محمد ر
ضى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

8|6237 ن متـــي|م متـــي يون|بــــر| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

2|676 ىط|لمع|بــــو |حمد محمد |د |سع لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

49o568 حمد|سلىم رجبــــ محمد رجبــــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

333326 ل|لع|ء عىل فرغىل عىل عبــــد|رس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

247579 م مغربــــى|لسل|يوسف جمعه عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

79528 ى عىل عبــــد|ي حمد|لعزيز |سمي  ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

6o6|88 ي|حمد |د |لجو|لرحمن مجدى عبــــد |عبــــد 
ى
لدسوق ي تـــمريض طنط

| معهد فنى

535995 قوتـــ|هيم ي|قوتـــ إبــــر|ي| يدى رض|ه سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

88|47o لمجيد حسن  |د عيد عبــــد |جه ي صىح 
سيوط|معهد فنى

627395 ه مجدى محمد | وى|لبــــرم|مي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

89729o ر لبــــيبــــ مسعد |مريم مختـــ ج|علوم سوه

|475|o م|م|يمن فوزي |محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

5|6|25 وى|ر مني  ربــــيع محمد شه|من بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

22222 لحديد|بــــو |مر |لدين ع|م |ره حس|س ن|بــــ حلو|د|

5o96| ن|كرم نجيبــــ شكرى سمع دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6|3353  سمي  مصطفى 
يدى|لع|لمرىس |مصطفى زيق|لزق|صيدله 

679355 وى|لص|لسعيد |حمد حرم |محمد  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

67869| حمد محمود بــــليد|يوسف  لمنصوره|هندستـــ 

38979 لفيوم|محمود حنفى محمود  هره|لق|هندستـــ 

6|6o64 ل جميل|لرحمن محمد محمد كم|عبــــد  ط|حقوق دمي

2|4|48 حمد محمد|حمد سمي  | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|8592 لشيخ|ن |ن محمد سليم|ء سليم|سم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

23o477 حمد|در |لق|لد عبــــد|محمد خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4256o3 ح ذىك عبــــيد محمد|ء صل|سم| سكندريه|ل|علوم 

92|963 ى |محمود حس ى |حمد حس|ني  ني  ج|طبــــ سوه

6848|| م|ل سل|لع|هيم عبــــد |بــــر|رق |ديه ط|ن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

26|273 بــــىلي|لبــــ|لق |لخ|هيم عبــــد|بــــر|يه | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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448723 لعليم|حمد عبــــد |حمد |محمد  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

84484| لد سعيد محمد|دهم خ| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

|9226 سلىم شمردل محمد محمد ره بــــنى سويف|تـــج

36746 مل|لسيد ك|لحميد |رحمه عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2689oo سلىم محمد محمود خليفه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

422oo9 حمد محمد سيد|يه محمد | سكندريه|ل|ره |تـــج

6|8o43 ن|لطح|لمتـــول |لمتـــول |يه | لمنصوره|صيدله 

|33369 حمد محمد|د سعيد بــــربــــرى |زي ى شمس|د| بــــ عي 

87883| فظ حسن  |لح|تـــ محمود عبــــد|جي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

869685 شم خليفه|هبــــه عمر ه ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

853o26 لرحمن حمدي محمود محمد|عبــــد ي|صيدلتـــ 
|لمنى

7oo|o6 لعزيز موىس|مد عبــــد |لسيد ح|محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

5352o7 م|هلل عل|م عبــــد |يوسف محمد عل سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

789379 حمد فريد محمد قطبــــ| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

825692 دق عىلي|لص|كريمه حسن  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

9|28|2 محمد ممدوح محمد صديق  ج|حقوق سوه

3o7|9 كر فريد|هدير محمود ش هره|لق|لعلوم ج |ر |د

243||8 هلل|لرحمن فتـــىح محمود عوض |عبــــد هره|لق|حقوق 

6293oo لسيد|هيم |بــــر|عمر عزتـــ  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

843||2 ى س ي|لجي 
مي حكيم مرغنى ن|سو|حقوق 

7oo576 لسيد|حمدى |ل|محمد محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|5673 عيل|سم|زن عبــــده فهىم |م ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|74o86 مه عيد قرئى عيد|س| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

26|879 لغنى ظريف مرىس دندش|يمن عبــــد|لرحمن |عبــــد ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

8o|o86 ف ف|مروه  روق محمود|رسر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

268846 لديبــــ|لعزيز |طمه محمد عبــــد|ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

845433 لحميد|ء ممدوح فتـــىحي عبــــد|شيم ن|سو|تـــربــــيتـــ 

77655 حمد حسن محمود|جر |ه ى شمس|د| بــــ عي 
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6o9538 ن عسل|ر منصور محمود شعبــــ|من ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

44oo82 در|لق|لحميد عبــــد |در عبــــد |لق|ء عبــــد |شيم لشيخ|بــــ كفر |د|

492327 عيل صقر|سم|عيل محمد |سم|م |سل| بــــ دمنهور|د|

435764 هيم بــــن|بــــر|يه محمد محمد | لشيخ|بــــ كفر |د|

49652 در|لق|ح عويس عبــــد|طمه صل|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

626|9o محمد محمود محمد عىل عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3|5644 ي|محمد محمد عبــــد| ن|ر
لمرضى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

482o47 د|حمد ج|محمد محمود محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o2563 وى|لطنط|رق فوزى متـــول |مينه ط| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

77|||6 ى إبــــر|رس| هيم درويش|ء وجيه حسي  زيق|لزق|علوم 

|2329| ف |محمد  دق|حمد ص|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8oo|42 ى س|د غط|مجدي ميل| مي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

37|97o لنبــــي يوسف|يوسف فوزي عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

842574 حمد|هلل |حمد عبــــد|د |جه ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

26||98 لعدس|لح |لح عىل ص|ديه ص|ن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

777432 هل|ل|لد عبــــده عىل سيد |فريده خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

776735 لمنس|لسيد |طف |عمرو ع زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9o23o3 حمد محمد |هيم |بــــر|محمد  ج|تـــربــــيتـــ سوه

3448o ى|لمنعم محمود محمد |ن عبــــد |رو لمسي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

486867 تـــه|لعزيز شح|مؤمن وهبــــي فرج عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|9356 ضي|لبــــل|لسيد |هيم |بــــر|م رمزي |له| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

9o778| لدين  |حمد نور |ح فندى |صل سيوط|حقوق 

5|7o6| لمقصود محمد بــــدوى|ديه محمد عبــــد|ن تـــمريض دمنهور

9|3786 لبــــديع معتـــمد محمد  |محمد عبــــد سيوط|هندستـــ 

7|768| حمد منصور|حمد محمد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7o9o88 |ي|محمود محمد تـــوكل رس| ري|م لمنصوره|طبــــ 

48286o شور عىلي محمد|حمد ع|رضوى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3|44o7 زق|لر|حمد سمي  حسن عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2|343| عيل|سم|حمد |حبــــيبــــه سيد  هره|لق|بــــ |د|

76o46| لسيد|حمد |لرحمن محمود |عبــــد  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
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772848 لىح|لصو|لسيد محمد |لرحمن حمدى |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

856|36 للطيف|محمد محمد محمود عبــــد ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

7o6464 ه مصبــــ| ضل|هيم ف|بــــر|ح محمد |مي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

43o7o8 بــــى|لشنبــــ|لحليم |سمي  عبــــد| دين |ن طنط|سن|طبــــ 

||8998 فظ|للطيف ح|قمر محمود عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8623o9 ي
لسيد رزق|ح عبــــد|صل| دئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

352297 در جمعه|لق|لنبــــى عبــــد|محمد مجدى عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o938o لبــــيىل عكر|دل نور |محمد ع سكندريه|ل|طبــــ 

645654 وى|دتـــ عمر عىل محمد عشم|غ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2263o| هلل|عمر محمد عىل عبــــد لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

777236 وى|لقيش|هلل |لرحمن محمد عزتـــ عبــــد|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5|292 بــــر محمود|ص| ده رض|مي هره|لق|علوم 

75|837 ى ن|هيم سليم|بــــر|ل |كم| مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o||93 يف ط لجوهرى رصموح|هيم |بــــر|رق يونس |رسر |ره بــــنه|تـــج

49o964 مد|ن ح|نىه محمد خليل رضو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

688649 حمد|سحر مدحتـــ محمد يسن  ط|ر دمي|ثــــ|

2287o4 ى|لحميد عبــــد|م عبــــد|سل| هلل حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

892859 حمد |للطيف محمود |يوسف عبــــد سيوط|ره |تـــج

3|8593 لعزيز|هلل محمود عبــــد|ء عىل |رس| ى شمس|زر عه عي 

36|42| ر|لنج|زق |لر|مه رزق عبــــد|س|ندى  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

898||6 تـــه |جوزيف مني  خلف شح ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6o5622 وق عبــــد عيل|سم|لمنعم محمد |رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|33383 س|عىل محمد محسن عبــــ ن|حقوق حلو

||7||6 ف ثــــ|يدى |ه بــــتـــ صديق|رسر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

425855 عيل|سم|حمد يوسف محمد |س |ين| لشيخ|عه كفر |زر

685569 لموج |لمنعم محمد |هر عبــــد |م| رش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8|o942 هلل|هيم عبــــد|بــــر|هلل |مي عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

248878 تـــ|لمعىط محمد شتـــ|عبــــد| ند ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

888294 نىه محسن مصطفى قطبــــ   سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

84o729 |يبــــ حن|لش|تـــ |در نش|ن سيوط|صيدلتـــ 
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844o94 حمد|هد محمد |محمد ز ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

435632 زق حشيش|لر|حمد عبــــد|م |محمد عص سكندريه|ل|علوم 

869847 ي محمد|لستـــ|لرحمن عبــــد|عبــــد
ر مصطفى ن|سو|حقوق 

|46o64 ض محمد|مجدى ري| نور هره|لق|ره |تـــج

793o54 لسيد محمد|حمد مدحتـــ | د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8498|| ح عيسي محمد|صل| رض لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

|46o26 ى|ء |عل| عل لدين سيد حسي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

24629| عيل|سم|ن |در رمض|لق|لد عبــــد|حمد خ| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4959|3 هلل سنهورى||نم عط|عزتـــ محمد غ ره دمنهور|تـــج

5o4549 ح|لفتـــ|يد عبــــد|جر مجدى محمد مك|ه سكندريه|ل|ره |تـــج

265785 ن|هيم سليم|بــــر|للطيف |هيم عبــــد|بــــر| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

74o2o لتـــوبــــ|م محمد ربــــيع عبــــد |سل| لفيوم|حقوق 

95882 ى ج|م مجدى ي بــــر|سي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5||o6o م|لكتـــ|مل رجبــــ |ن ك|عمر نعم سكندريه|ل|طبــــ 

|73263 هلل محمود|ح عبــــد |هلل صل|عبــــد  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

54o76o ن|لسم|سعد منصور سعد | يش بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

25||5| زيه|ء سمي  ج|محمد بــــه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|5|oo| ف |ندى  س|حمد عبــــ|رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

28o26| ده حسنى عىل سعد|غ رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

2733o4 مد|س ح|لحسن عبــــ|بــــو|محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

857344 لعزيز محمد|ن عبــــد|لعزيز رمض|عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

4|797 لمنعم|للطيف عبــــد|لمنعم عبــــد|محمد عبــــد هره|لق|حقوق 

|32986 ه صبــــرى عىل محمود| مي  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

7665o2 ى حسن سليم عوض |بــــ هلل|سل حسي  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

259o47 للبــــودى|د |لجو|حمد عدل عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

685453 دي|لن|بــــر |ر ص|لغف||حمد عبــــد |ن |حن هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6|8247 مخ|لش|هيم حسن محمود |بــــر| حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي
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489349 |لبــــول|يمن محمد |مريم 
ى
ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4227o4 |لبــــن|ه |لل|حمد محمد عبــــد| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5|467o ى سنوىسي محمد يوسف| منيه حسي  هره|لق|م |عل|

774456 لم|م محمد س|لحميد تـــه|ر عبــــد |محمد مختـــ هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

223252 لمعىط|يمن عنتـــر عبــــد|محمود  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

9|36o2 ف عبــــد|محمد  لمنعم محمد  |رسر سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

89o|97 ربــــ |جد فرج مح|يوسف م سيوط|بــــ |د|

687784 ئى محمود عطيه محمد|م| لمنصوره|نوعيتـــ 

679833 م|لحسينى حسن عل|محمد حلىم حسن  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

257262 لبــــدوى|ضىح فيصل محمد  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

8549|o يف ع دل محمد محمد|رسر ي|صيدلتـــ 
|لمنى

8975o4 ه ض| ج فهىم خليفتـــ |مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|765|o ي|ر
م متـــول محمد|هش| ئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|53|8| بــــ سليم|لوه|هلل سليم عبــــد |عبــــد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

5|4354 م محمد دعبــــوس|ن عص|يم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

779946 لعزيز|محمود محمد جمعه عبــــد زيق|لزق|علوم 

263o82 ي إم|م|ء سعيد |سم
م|م مصطفى |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|369o7 يف ع طف عمر متـــول عىل|رسر دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

782634 لسيد محمد|لجليل |نىح  عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

4o4o6| ن|حمد محمد شعبــــ|محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

6|9943 هلل|ن حسن حسن عبــــد |حن ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

257o4| لدين صبــــرى دغيدى|د|ن عم|رو ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|64||8 عيل|سم|لعليم جمعه |محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

256732 حمد محمد زيد|يه | هره|لق|ر |ثــــ|

6763o5 عر|لش|حمد |لعزيز |حمد عبــــد |م |ريه لمنصوره|علوم 

|37ooo ن|لرحمن عىل بــــيوم سليم|عبــــد  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

9243|o ى مكرم لبــــيبــــ نعيم  | مي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

9|99|o |  بــــتـــ تـــكل|بــــيشوى شنوده ثــــ ج|بــــ سوه|د|
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49o697 وى|لمنبــــ|لمنعم محمد |رس عبــــد |مروه ي ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

7529o| هيم متـــول محمد|بــــر|دل |حمد ع| زيق|لزق|حقوق 

5o8|25 ى خ|من ى حلىم حسي  طر|ر حسي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

84348o لنوبــــي|يع |محمد محمود ط ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

785554 مه يونس|مصطفى حمدى سل زيق|لزق|حقوق 

4262|2 فظ سعيد|لح|هيم عبــــد |بــــر|حمد |مريم  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4963|5 ن|ن محمد سليم|سليم| ل زكري|م| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

22958o ى فكرى عبــــد|ي ى|سمي  لمنعم حسي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

6797oo ه سعد | ن|لسيد يوسف سليم|مي  لمنصوره|صيدله 

87|69o ى|عمر ك مل محمد حسني  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

3|5437 حمد|حمد |عيل |سم|ريم  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

36966| لليثــــي|مد محمد |ل ح|سهيلتـــ بــــل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|5339 ى حسن  حمد|حمد |نرمي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

77|757 هلل نعمتـــ|لسيد عبــــد|حمد |لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

4|5337 لىح|لص|هلل |م رفعتـــ عبــــد |د عص|زي لشيخ|ره كفر |تـــج

54ooo8 ل|حمد |لرحمن محمد محمد |عبــــد  ى وى|لميى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4373 ن|ل سليم|كريمتـــ محمد كم هره|لق|ره |تـــج

4o438o هيم رزق عىل|بــــر|هيم رزق |بــــر| سكندريه|ل|بــــ |د|

63o4o8 حمد|لسيد محمد سيد |حمد |محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

5|54|4 غ|لصبــــ|لرحيم |مل محمود عبــــد|مريم ك عه دمنهور|زر

84|53 لكريم|د |ن عىل ج|شعبــــ| لي|د بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

686888 لدين شحتـــو عرفه|م عز |لتـــه|لسيد | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

486532 هيم محمود|بــــر|لنبــــى |حمد سعيد عبــــد | ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|659 ى عبــــد|لسيد |عمرو  يم|لد|مي  لفيوم|حقوق 

44636o لرؤوف|م محمد عبــــد |لسل|ن عبــــد |مرو سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

529o|4 لقوي عبــــد ربــــه|لسيد عبــــد |محمد لبــــيبــــ  سكندريه|ل|حقوق 

26264o م عطيه محمد|لرحمن عص|عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

8|9399 لبــــ|بــــوط|لبــــديع |هيم عبــــد|بــــر|مروه  سيوط|ره |تـــج

|48o2 ى يوسف |ن |نوره مل|عيل ك|سم|مي  هره|لق|ج طبــــيع |عل
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679583 تـــ|م بــــرك|م|ل|م |لسل|لمنعم عبــــد |محمد عبــــد  ج|ره سوه|تـــج

678334 لعدروىس|لسعيد |هيم |بــــر|م |ء هش|رس| |لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه 
لمنصورتـــ

282633 ين  عيل|سم|عيل سيد |سم|رسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

364997 حمد|عيل |سم|م |عمر س ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|78762 م حسن محمد محمد|حس هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o|677 هيم|بــــر|يدي وليم سمي  |ه ي|علوم 
|لمنى

36233o ك|لمل|د جرجس بــــدير عبــــد|ميل ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

6|3o84 حمد|لسيد |حمد |م محمد |سل| |بــــ طنط|د|

865o46 حمد محمد|م محمد |حس دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

675|33 بــــ|لوه|ئ  محمد عبــــد |لدين رج|ء|د بــــه|زي لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

2437|8 نعمه محمد محمود محمد جوهر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

25o33o لجزير|سط محمد |لبــــ|تـــسبــــيح عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

23928o ء مصطفى محمد محمد مصطفى|ل| تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

5o4632 عيل حبــــيبــــ|سم|حمد |لدين سيد|د|رتـــ عم|س سكندريه|ل|بــــ |د|

|35726 لسيد|حمد |هيم |بــــر|كرم |مريم  ى شمس|د| بــــ عي 

6||753 ألحوق|لح محمود |م ص |تـــمريض بــــنه

7672o9 لغنى عطيه دعدور|محمد فكرى عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

|946o ى عبــــد |د ي|جه لحليم|رس حسي  لفيوم |تـــمريض 

|7o944 س|نبــــل نبــــيل محمد عبــــ |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

3324oo مود|لع|لمجيد محمد |حمد مجدى عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

83o|62 حمد|تـــ عز محمد |ي| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8889o6 م ذىك عىل |م عص|هش سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

53o272 ف عبــــد |يتـــ | لسيد بــــدوى|لمنعم |رسر بــــ دمنهور|د|

4245|7 هيم طعيمه|محمد محمد قنديل إبــــر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|6o|o د محمد عليق|ر مر|مي لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|6o95o لعزيز|لدين حسن عبــــد |م محمد نور |مر ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

52|2o3 ى شعيبــــ|ف طمتـــ محمود دمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|687|| ى  ى|ر ش|لستـــ|هيم عبــــد |بــــر|حسي  هي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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43532 م|هلل عىل عل|تـــغريد محمد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

758688 لسيد طه|هلل طه |عبــــد  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

9o4556 ح فوزى جمعتـــ |وليد صل ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

27826o لبــــر|لسيد عبــــد|ء |ذ عل|مع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7|7668 لسيد|هلل حسن |لد عبــــد |ره خ|س لمنصوره|حقوق 

2o893 حمد|لعزيز |متـــ محمد عبــــد |س| هره|لق|ره |تـــج

23|oo| ن|م سعد حسن عليوتـــوهد|سل| هره|لق|علوم 

638|26 ح زىكي موىس|لفتـــ|ر زىكي عبــــد |بــــر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|424|4 در|لق|نم عبــــد |ل غ|ن جم|يم| ى شمس صيدله عي 

637978 ي|لشيم|
ء حسينى صبــــرى محمد حسينى لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

544295 لفيل|فظ |لمنعم ح|ل عبــــد |سميه جم بــــ دمنهور|د|

8o9827  عىلي
ى حسن عىلي حسي  ي|ضتـــ |علوم ري

|لمنى

622274 ى رض|ي دل|لعو|مسعود مصطفى | سمي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

62o94o |هلل دبــــ|هلل تـــيسي  محمد عبــــد|عبــــد ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6o5397 ه خ دى|لرم|هيم |بــــر|لسيد |لد |ني  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|543o9 محمود سيد محمد تـــيسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|23o4o لطفى محمد| حمد رض| هره|لق|ر |ثــــ|

7o424o ح عىل|لفتـــ|لىح عبــــد |حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|o843 عيل تـــرىك|سم|عيل محمد |سم| تـــربــــيتـــ دمنهور

|5o699 حمد محمود محمد|م |حس هره|لق|ره |تـــج

3|79o9 ى حسن حسن محمود حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

839562 بــــ محمود|ن دي|سحر حس |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

264587 ع|لرف|حمد |حمد محمد |ده |مي لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4945o| عيل عىل جمعه|سم|يمن محمد | تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

924336 م موىس خلف  |كريم عل ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|46o65 د|لجو|تـــ عبــــد |مه عرف|س|ن |نوره |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

8|4768 هيم|بــــر|بــــ فهيم |يه|مريم  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

768469 ن حسن|حمد سليم|وليد  لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4358o شور|شور طه ع|ء ع|نجل ى شمس| لسن عي 
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6o6886 ى|لحليم |دى عبــــد |له|هيم عبــــد |بــــر| بــــوحسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

7o3548 ن|هيم شعبــــ|بــــر|منيه محمد عبــــده | زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

3|7785 ن|لد سيد سعد سليم|خ ى شمس|د| بــــ عي 

26643o لعظيم درويش|د عبــــد|هلل عم|منه  ى شمس| لسن عي 

627|48 يمن مصطفى مصطفى مرىس|يه | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

84|655 ى|جرجس محروس رزق  هلل سيفي  دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

886o9| لحليم |مصطفى جمعه عبــــد| دين سيوط|بــــ |د|

49834o ئى|لمسلم|مل |لعليم محمد ك|ء عبــــد|دع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

32o4o5 ع يحن |لد رف|رحمه خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|6|9| ي|رقيتـــ عىل حسن زيد
ن عفيفى سيه|نوعيتـــ عبــــ

2|9336 ر|هيم حسن محمد عم|بــــر|محمد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

2694|7 لخول|م محمد |طمه س|ف تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|67733 م|لسل|حمد عبــــد |مه |س|موده  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|6484 يف عبــــد|س ي محمد|لر|لي رسر
ضى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

44982 لحميد|ل عبــــد |م كم|عمر س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

678772 وق  لسعود|بــــو |لسيد عىل بــــكر |رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

834o4| ى|منيه | حمد سعد حسي  |هندستـــ قن

433549 ه|لمحسن نج|حمد محمدى عرفه  عبــــد | |حقوق طنط

534667 ف رج|ن |يم| ي محمد |رسر
لسيد|ئ  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

687526 |لصفص|لسيد عىل |ل |زم كم|ح
ى
ق ط|بــــ دمي|د|

257493 ره|مل محمود نظي  عم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

38422 فع|لش|فع مبــــروك |لش| |مه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

834|8o ح محمود|در صل|لق|حمد عبــــد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

3588o9 لرحمن رزين|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ي|معهد ع |تـــ مرص |بــــرصي| لي تـــكنولوج 
.تـــ|لجديدتـــ بــــمرصوف

857336 |مي صفوتـــ فوزي حن|ر دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

486997 |بــــو |لدين |لرحمن حمدى محمد مىح |عبــــد 
لحسن

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|53885 لسنوىس|لعظيم |ع عبــــد |حمد رف| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

66836 لروبــــى|لمنعم |حمد عبــــد |هدير  لفيوم|بــــ |د|

266|4o دى|له|حمد عبــــد|محمد سليم  |كليتـــ هندستـــ بــــنه
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465974 حمد حسن|لمولي |د عبــــد |هر رش|ط ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

5o9587 هلل خليل|لسيد عبــــد |لجيد |طف عبــــد |ع بــــ دمنهور|د|

9||489 ه|لل|ن عزم عبــــد|طمه شعبــــ|ف ج|بــــ سوه|د|

4|4982 لحليم|بــــ عبــــد|لوه|بــــ عوض عبــــد|يه|لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

445345 ي عبــــ|
حمد|س |حمد مصطفى سكندريه|ل|هندستـــ 

4o9824 ي سليم ر|حمد ن|ملك  مون|ج  |بــــ طنط|د|

5352| بــــ|حمد دي|م محمود سيد |هش تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

68o722 وق  لسيد|عيل |سم|بــــو عوده تـــوفيق |رسر لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

27o993 ه | مد حسن سنبــــل|لسيد ح|مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6o7|39 شفه|هيم أبــــوك|بــــر|هيم فرج |بــــر| |بــــ طنط|د|

7o|44| شقر|ل|د محمد متـــول عىل |جه زيق|لزق|بــــ |د|

329564 ن|حمد سليم|ن |ن محمد سليم|نوره هره|لق|ج طبــــيع |عل

|53|o5 لدين عىل محمود|م نرص |سل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

626644 لسيد محمد محمد مرىس|ء |ول قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

2|726| ى محمد  ف|لشو|مه |هيم فكرى سل|بــــر|لوجي  هره|لق|م |عل|

9|2676 ى محمد |محمود قن وى حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77|7o7 ه رضو| ن|ن محمد سليم|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

4|3|96 لعيسوى زرد|لدين محمد |د|ن عم|نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

622374 عزه مكرم حفىطى عىل ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

889723 حمد  |ل زغلول |جم| ند ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

5o2||3 حمد|لد سيد محمد محمود |خ لشيخ|بــــ كفر |د|

7o2699 لد حلىم محمد محمد يوسف|ل خ|م| لمنصوره|حقوق 

68566| |لعل|بــــو|ىط |لع|ء يحن  رجبــــ عبــــد |سم| لمنصوره|عه |زر

3|5|9o م محمد عىل سليم|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

25259o |فظ عر|حمد ح|ء |سم|
ى
ق شمون|نوعيتـــ 

|47|57 ل حسن عطيه|لع|جر عبــــد |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

45o5o9 له|لجم|هد |بــــ مج|لوه|حمد عبــــد| |هندستـــ طنط

|23622 ف |سلىم  ن محمد|حمد فرح|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|75543 حمد يىح عىلي|يدى |ه ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

8|7495 ي عبــــد| ند ل محمد|لع|عشر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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76944| ن|شور سليم|ء مدحتـــ ع|شيم ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

76o3o4 ى ى|نبــــيل رسىم بــــش| مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

248555 وى|لكفر|لرحيم |لدين عبــــد |م |ء حس|لشيم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

637287 ن|هيم عثــــم|بــــر|م |حمد س|م حسن |حس زيق|لزق|بــــ |د|

529296 هيم محمود ذىك|محمد سمي  إبــــر ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

8534|3 ممدوح وليم وهبــــه| ىسي|ك| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8o47|8 جد نصيف صبــــىحي|جده م|م ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

266975 لففى|لرحمن |م عبــــد|ء عص|سم| |تـــمريض بــــنه

697386 وى|لسعد|لحميد عىل |لسيد عبــــد |لحميد |عبــــد  ج|ره سوه|تـــج

69|279 لحديدى|لسيد |لسيد |حمد محمد | ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

63|556 لحميد مهدى|يه رضى عبــــد| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4264|o ن هلل|محمد رمزى محمد عبــــد| مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

3|||44 ى  لسعود|بــــو |لسيد |لسعود |بــــو |حسي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

2|5854 ئى صفوتـــ يوسف|ه| بــــول |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

684354 |لسعيد محمد |لرؤف |هدير مصطفى عبــــد 
عرص|ل

ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

2|6949 لعزبــــ|هيم محمد حسن |بــــر|ندى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

235668 دل شفيق سعد|ع| ن|ري|م ن|تـــربــــيتـــ حلو

889247 حسن محمد حسن عمر  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|3||86 لحليم عمر|زق عبــــد |لر|عمر عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

9|o364 لسيد |لسيد جريس عبــــد|نس عبــــد|ن ج|صيدلتـــ سوه

7oo964 لعظيم محمد ورده|يه محمود عبــــد | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

443|6o هيم|بــــر|لمعبــــود |هيم عبــــد|بــــر|ء |رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

689967 لم|هيم س|بــــر|هيم |بــــر|حمد عطيه زىك | لمنصوره|حقوق 

677384 وىسر|لحو|يمن محمد محمد سعد |د |ي| لمنصوره|حقوق 

54o237 لمهدى|هيم محمد |بــــر|م سعيد محمد |حس ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

82|52o |دور حن|جورج وجدي  ي|بــــ |د|
|لمنى

645442 لعبــــد|لد مصطفى |يتـــ خ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

82o453 در|لق|حمد عبــــد|لمهيمن |حمد عبــــد| ره بــــنى سويف|تـــج

862o58 ي|رس|
ء محمود نجيبــــ مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7o3348 ن|لسيد سليم|لسيد |حمد محمد | ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر
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45o638 |لل|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |يمن |ده |مي |هندستـــ طنط

|78223 ى|رص |محمد ن حمد حسي  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

34|9o3 ى محمد  لشقرى|لمطلبــــ |هيم عبــــد|بــــر|نرمي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

4467o4 ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  لعبــــد|للطيف |لسيد عبــــد|م |محمد س | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

5o8578 ل|هيم بــــل|بــــر|ن محمد |محمد شعبــــ سكندريه|ل|صيدله 

245823 وي|لسنبــــ|لسيد |حمد |محمود  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

266|35 لح|حمد محمد ص|محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4o|982 كريم سمي  محمد عىل محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|333| ريه|هيم يوسف م|بــــر|لحميد |عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

2345o4 |لدين محمود محمد رض|ل |ن جم|مرو ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

439o94 م عيس|زق درغ|لر|محمد عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

628o37 هلل|عبــــي  عربــــى لطفى نرص  زيق|لزق|نوعيتـــ 

28o428 ى|ندى خ لد عىل خي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6429|2 ن عطيه عطوه أحمد|يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7o3o52 ف |حور   |حمد |رسر
ى
ه|لدسوق بــــو عمي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

335|3 وى|لخرصى|سلىم محمد حسن بــــيوم  هره|لق|ره |تـــج

694643 لحنفى|عزه محمد مصطفى مصطفى  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

5o57oo د قنوش|لجو|لم عبــــد|لم محمد س|س سكندريه|ل|حقوق 

|796o م|حمد طلعتـــ بــــره|تـــم |ح| يش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|9323 بــــوعىل|لمنعم محمد حسن |ء عبــــد |دع لشيخ|بــــ كفر |د|

2458|o زي|بــــوحج|بــــر |مؤمن محمد ج ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|6|733 هلل مرىس موىس|يوسف عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

85oo52 نس شعيبــــ|نور |مؤمن  ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

4|4378 ن|لمنعم سعف|ئل عبــــد|رضوي و تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

4|6985 لعقده|لسيد محمد |م محمد |حس لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|379|o مر|تـــه عىل ع|دل شح|مجدى ع ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

523628 مه|حمد محمد سل|رق |حمد ط| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|2|o2| بــــو ريشه|م محمد |لعليم س|عمر عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -
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896679 زىك يوسف زىك  | رين|م قرص|ل|فنون جميله فنون 

447342 لسيس|ح  |لفتـــ|زق عبــــد |لر|ن محمد عبــــد |رو سكندريه|ل|هندستـــ 

834833 ي محمد|
دهم محمد مصطفى صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

3|2686 لسيد محمد|ئى |ء ه|رس| |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

64826| وى|لشعر|لسيد |م محمد |خلود هش زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

2o252 نور|محمد عمر محمد  هره|لق|حقوق 

754856 ج عىل منصور|هلل فر|ن عبــــد |رو لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3o585 لمعىطي|ض عبــــد |دل ري|ع| دين لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

843482 ي سعد
حمد|لدين عىلي |مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

2572o4 ن بــــردع|لحميد رمض|ن عبــــد |ء شعبــــ|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

5o953| م محمد عجىم|لسل|دى عبــــد |حمد ن| بــــ دمنهور|د|

4975o6 رق حسن محمد|هلل ط|منه  بــــ دمنهور|د|

345|79 وق شعبــــ ن|للبــــ|لم |حمد س|ن ربــــيع |رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

24o8o9 ش عىل عيد|بــــورو|رق |ل ط|جم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6|||o7 لجع|مريم حمدى محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o4374 بــــ|لوه|هيم عبــــد |بــــر|يدى محمد |ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o|659 لمقصود |لسيد عبــــد|ف مدحتـــ |عف ج|تـــربــــيتـــ سوه

5|3426 وي فرج|لسيد منش|محمد  تـــمريض دمنهور

35o342 ي محمود 
هيم عىلي|بــــر|مصطفى ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

3|2622 وق ع دل محمد محمد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

329|9  |عمرو 
ى
بــــينى |لدسوق |لشر

ى
لدسوق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

756429 عيل|حمد إسم|محمد حسن  زيق|لزق|حقوق 

82292| ي عبــــد
ى|ري حلىمي |لبــــ|مصطفى مي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

2793o5 لزغبــــى|لحميد محمد |مبــــروكه عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

7559o3 ه عبــــد | ح|لحليم مفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

235685 ل مرىس|لع|ل عبــــد |محمد كم| هويد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

284872 ف ح|ء |رس| ثــــ|لور|فظ عبــــد |رسر |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

494||7 هيم|بــــر|د يوسف سعد |يوسف ميل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4|3433 ف عبــــد|ن محمد |نوره بــــ |لوه|لحليم عبــــد|رسر
بــــهجتـــ

|حقوق طنط
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837||| لح محمود|ن جعفر ص|رو دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

8972|8 ه | ى هريدى |مي  حمد حسي  ج|بــــ سوه|د|

645|3 ر حمد|لستـــ|ن عبــــد|طمه شعبــــ|ف لفيوم|حقوق 

35oo24 ل عىل حسن|لد كم|جر خ|ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|37o8 ن|حمد رضو|ن مصطفى سيد|محمد رمض ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

263782 هيم|بــــر|لحكيم |لدين عبــــد|ح |صل| ره رض|س ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

25o|28 ن|هيم عثــــم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|منيه | ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

6o69|| دى|لبــــغد|هيم |بــــر|عىل محمد عطيه  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|37352 زر|مح نجيبــــ ع|ركو س|م ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8o22o8 ون عدر|م بــــطرس |بــــر| وي|بــــسخي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

7658|6 ن ف | |مي  بــــو صي |حمد محمد |رسر بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

48674| دى|جد موريس بــــدوى بــــغد|رك م|م ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

3458o8 يوسف محمد حسن محمد صقر  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

34467| حمد محمد حبــــيبــــ|رص |لن|عبــــد| لي|د |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

282329 ن محمد محمود|محمد عثــــم هره|لق|حقوق 

8o568 دق عبــــده|لص|عبــــده سيد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

245738 هلل|م حسن عبــــد|يمن محمد عص| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

688875 د|لضي|هيم |بــــر|محمد | حمد بــــن بــــيل| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

255972 م|م عل|عل| محمد رض ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

764|84 ن محمد جمعه|دل رمض|بــــ ع|رح ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

257o36 م|م|ل|محمد فتـــىح | رن ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7o264o لمقصود|ئى عبــــد |ليم|ن |رص حس|نىه ن |بــــ طنط|د|

232o3| مل|محمد سعد زغلول محمد ك هره|لق|حقوق 

||82|4 ئيل|مريم مجدى لويس ميخ مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

785439 هيم|بــــر|هيم عبــــده |بــــر|هدى  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

4899o4 ى |ندى عق هيم|بــــر|بــــ أحمد حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

324697 ح محمد|لفتـــ|م عبــــد|محمد عص ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

3|4958  عىلي|متـــ عىلي عبــــد|س|مصطفى 
لغنى لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

42|29o دى|لحم|ىس |لبــــلق|محمود محمد  سكندريه|ل|حقوق 

228o64 منى محمد محمود حسن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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578|| ء حسن محمدزىكي|سم| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

764529  |هيم |بــــر|حمد وليد |
ى
لحلو|لسيد |لدسوق ره بــــور سعيد|تـــج

7o9457 لسيد|سمر مصطفى محمد محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

483o9| شور مرزوق مرزوق|ن ع|رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5865 يم|لد|حمد عبــــد |د محمد محمد |زي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

677798 ن|لسم|لليل |بــــو |بــــر |لد ص|خ لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

32o549 لزهري|بــــو ضيف عىلي |هيم |بــــر| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

883469 لمقصود |كمهم عبــــد|ل ح|م جم|سل| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

3263|8 ح حموده|لفتـــ|سهيلتـــ محمد عبــــد ى شمس| لسن عي 

35|564 هيم|بــــر|عىل سعيد محمد محمدى  |تـــربــــيتـــ بــــنه

3349o| متـــ طلبــــتـــ|لد سل|مريم خ ى شمس|تـــج ره عي 

64|744 هيم|بــــر|بــــو رشيدي |مر وجيه |تـــ زيق|لزق|ره |تـــج

44|872 ي نبــــيه جلو|نوره
ن حسنى لشيخ|بــــ كفر |د|

696579 لسعيد مصطفى عمر|معروف | نور ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o595o حمد |مه محمد |س|لرحمن |عبــــد ج|ره سوه|تـــج

9|8|o9 ع زهرى محمد |مصطفى سبــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|58437 مل|بــــر عىل محمدك|لفى عىل ج ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

75485| دى جمعه|له|ء تـــيسي  عبــــد |ل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5o7278 ي|ر
لعزيز|لسيد عبــــد |لعزيز |عبــــد | ئى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

|4929o تـــى|د|لس|لدين |ح |حمد صل|هلل |عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

45|45 ي|ر
محمد طه فرغل| ئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

869352 ي ذىكي متـــولي|خ
لد حنفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8o8836 دل خميس محمد|حمد ع| ره بــــنى سويف|تـــج

287o3 ى محمود فؤ حمد|د |محمود حسي  ن|معتـــ حلو|ع ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

7o9946 فعي|لش|ز |حمد مع|ن |يم| لمنصوره|بــــ |د|

52|788 ف عبــــد  د|لجو|لرحمن عبــــد |تـــسنيم أرسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

365528 لحمد محمد|بــــو |رس |حمد ي| ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

64539 ن فتـــىحي سعيد|ندى شعبــــ لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o3288 وى|لرخ|لم |محمد بــــهجتـــ س |حقوق طنط

644977 ف زىك |يه | لمهدى|عيل |سم|رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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234234 ف عثــــم|عمر  زق|لر|ن عبــــد|رسر هره|لق|ره |تـــج

889o5| شندتـــ | م فوزى حن|ريه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

856o93 ى|سمر كم ل حسن حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

3292|| ى ط لسيد|رق فرج |نرمي  |ره بــــنه|تـــج

3|26o2 ي |ر |مي
ى
هيم طعيمتـــ|بــــر|حمد دسوق  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر

34o|o لدين بــــهلول|بــــ رشدى عز |رح ى شمس|د| بــــ عي 

54o46| سم|لسيد عىل محمد ق|هلل |منتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

29|385 حمد رزق|نىح  سيد محمد | ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

2o974 غر عىل|هلل سعد بــــ|عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8o699| شم محمد|ء رجبــــ ه|سم| سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

345525 ى |دع حمد محمود|ء حسي  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

2o864 ن|حمد سعيد محمد سليم| هره|لق|هندستـــ 

23o545 لجمل|حمد مصلىح |د |محمد عم رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

7o9646 ن ض|لدم|عزم محمود | مي  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

4|3965 لخي |بــــو |لسيد |مي طه |يه س| ى شمس| لسن عي 

2286oo ي
رس كنى نرص|ي| ن|ففى هره|لق|بــــ |د|

498467 وق  غ|لصبــــ|حمد نبــــيه محمد |رسر تـــربــــيتـــ دمنهور

52o294 در عيسوى محمد عيسوى|لق|ء عبــــد |رس| عه دمنهور|زر

836379 حمد|حمد محمود |م |حل| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

6|967 د حسنى محمد|لرحمن عم|عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

28689o هيم عىل سليم|بــــر|لمنعم |ء عبــــد|وف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|57|32 مد محمود|س ح|ء سعيد عبــــ|سم| ن|بــــ حلو|د|

682526 يمن حشمتـــ مدمرى|ره |س لمنصوره|بــــ |د|

428632 لسيد عوض|ل |لسيد كم|د |جه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8|26o6 لحميد محمد|يه ممدوح عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

36274 محمد معبــــد| لعل|بــــو|محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3254|o ف عطيتـــ سيد|حمد | رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7856o6 لعزيز|شد عبــــد |لدين ر|م |حمد حس| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي
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|46|79 حمد خليفتـــ|حمد |مريم  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

635873 حشمتـــ متـــول عىل متـــول| رض زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

693345 ىط|لمع|بــــو |ر |لستـــ|د عبــــد |يه عم| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

69|o47 هلل|رق صبــــىح عبــــد |ء ط|سم| لمنصوره|بــــ |د|

6|7674 ن مصطفى محمد عويضتـــ|مصطفى رمض ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

479262 د|لجو|لسيد محمد عبــــد |أحمد | رودين سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3o396 م سليم|م|ل|حمد عبــــد|يدي |ه ى شمس|زر عه عي 

28|9|| لسيد محمد عيد محمد|محمد  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|52o62 ى عبــــد |ر عبــــد |من لعزيز|لعزيز حسي  ى شمس|زر عه عي 

439776 وي|لطنط|ن |تـــ يوسف رمض|م نش|هي لشيخ|ره كفر |تـــج

8o45|9 عيل|سم|هر محمد |م| مه ي|بــــ |د|
|لمنى

5|36| تـــتـــ|يدى حسنى حلىم شح|ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

753|44 د|دل مدحتـــ محمد ج|ع عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

486o5| ف شعبــــ|ء |سم| للطيف|ن عبــــد |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

92|939 تـــتـــ |حمد شح|ريم رشدى محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

9|5594 حمد  |ر |لستـــ|يه ربــــيع عبــــد| سيوط|بــــ |د|

238635 د عىل مدكور|يه محمد فؤ| سيه|نوعيتـــ عبــــ

7o6o42 لعزبــــ|د |عمر حسن محمد ج |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

49886 هيم محمد تـــرهوئى|بــــر|محمد  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

||5943 جورج يوسف شهدى كندس ى شمس حقوق عي 

48463o لدين محمد|بــــوزيد شمس |لدين محمد |شمس  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

337668 لسيد خليل|حمد منصور عىل | |ره بــــنه|تـــج

6|63|8 ن|مسعد محمد شعبــــ| ري|م ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

257459 مر|م ع|لسل|سهيله عىل عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

53o465 لسيد عيس|لسيد لطفى |مريم  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

4o5565 لدين|لدين شمس |حمد سعد |سمر  لشيخ|بــــ كفر |د|

76o22| ندى محمد عوض محمود لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

23o525 هلل|طف فتـــىح عبــــد|محمد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|3284| ى محمد|ء |صف حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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|25|97 م|لمقصود سل|عمر مدحتـــ عىل عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

699426 مد موىس عبــــدربــــه|م ح لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

896897 شد |يز عبــــده ن|رتـــينه ف|م ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

85555 رحمه محمود ضيف سعيد حقوق بــــنى سويف

8848o9 ى ح صموئيل |جميل صل| مي  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

849893 ح محمود عىلي|ء صل|سم| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

83|7o9 ج محمد|ر محمد فر|عم ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

682o6|  محمد عبــــده| ر|ي
ى
محمد شوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

695366 لمتـــول فرج|مد |م ح لمنصوره|طبــــ 

9|7438 م  |ن نصىح لطيف ف|مري سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

|6|252 مريم محمد حنفى مجىل هره|لق|لعلوم ج |ر |د

37o6oo ي سعيد 
عيل محمود|سم|مصطفى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

765344 ىس|لبــــل|ن فهىم |لمرصى محمد عثــــم|محمود  ره بــــور سعيد|تـــج

9o2358  |حمد محمد |يه |
ى
لنوق تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|8474 ن محمد محمد|محمد عثــــم هره|لق|هندستـــ 

876376 لنعيم حفنى  |محمود محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

768|36 ى|هيم سل|بــــر|ء |ول مه حسي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

486399 يف عبــــد |ه ن|لعليم محمد عثــــم|يدى رسر سكندريه|ل|حقوق 

623o38 ىطي |لمع|بــــو |لنور |ىط أبــــو |لمع|حمد أبــــو|
ى|ل شي 

ط|حقوق دمي

36642| محسن جورج  رزيق| رين|م لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

53728| ن|وى زيد|ح عرج|لفتـــ|رس عبــــد |ء ي|سم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|6o8o بــــدر منصور رزق  | نور سيوط|صيدلتـــ 

87o264 رق محمود محمد|دي ط|ف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

93|24 د|وليد مجدى عيد عي ن|معهد فنى تـــمريض حلو

545868 ى محمد حسن عىل |ي لصغي |سمي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

495o87 لعليم خليفتـــ|م محمد عبــــد|محمد س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

8888o5 ى |صيل |هيد |ن| حمد حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

875359 ن يف مني  حن| مي  | رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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488285 ن|زكرى رسي| زكري| يىلي| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|5747 حمد|لحميد |هدير محمود عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

779464 مه|هيم حسن سل|بــــر|هند محمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|3o526 ىط|لع|لسعيد محمود عبــــد |مينه | كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

4|3423 ى كم|ك درس|هيم تـــ|بــــر|ل منصور |رولي  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

4992o3 ف عبــــد |يه | لسعودى|حمد |ه |لل|رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

332225 ي|لر|م محمد محمدى عبــــد|سل|
زق عفيفى ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

49278| |لبــــ|ح محمد محمد عبــــد |ل صل|بــــل
ى
ق بــــ دمنهور|د|

9o|475 حمد |ج  |لفضل ن|بــــو|م |سل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

677932 لجمل|م محمد محمد زىك |سل|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

9|9788 لرحيم محمد محمد  |حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8266o لحكيم|لحكيم قرئى عبــــد |يمن عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

47948| لسيد محمود|لد حسن |رأفتـــ خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

499o45 لجندى|للـه |ر محمد عبــــد |من تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

372796 ي|لبــــ|دل عبــــد|ئل ع|دى و|ه
ى
ق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

453353 تـــه|لسيد زن|تـــه |جد زن|مدحتـــ م ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

6846o8 لمهدى|لح |مد ص|ء عمر ح|سم| لمنصورتـــ |تـــمريض 

2|73|| هلل|لرحمن عبــــد|حمد عبــــد|مروه  ى شمس حقوق عي 

72228 ى خ ى|لد محمد |نرمي  مي  لفيوم|بــــ |د|

62989o ن محمد|محمد رمض| محمد رض ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

5|493| هيم محمد حرفوش|بــــر|حمد |سلىم  تـــربــــيتـــ دمنهور

68oo83 ى محمود نظيم عبــــد |ي هيم|بــــر|لجليل |سمي  لمنصوره|بــــ |د|

3285|7 ح مسلم بــــيوم|حمد صل|م |سل| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

756o45 حمد|نىح  مصطفى محمود | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

83|683 لمجيد محمد|ح عبــــد|حمد محمد نج| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

764858 لسيد عىل عىل|رنيم  ره بــــور سعيد|تـــج

35|32| لكريم|حمد عىل عبــــد|ل سعيد سيد |من ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

25o5o9 ي|ء عزتـــ صبــــرى |رس|
لففى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

258683 بــــو جبــــل|لعظيم |محمد عطيه عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8624o ر|لغف|ء معيده مسعود عبــــد |شيم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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24oo3 د محمد|بــــر فؤ|ء ص|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|5|3o نجىلي بــــسطوروس|ك |نسيمون مل| ره بــــنى سويف|تـــج

68|||5 ع|ح ن محمد ربــــيع مصطفى|زم رسر لمنصوره|ره |تـــج

|592|8 لرؤف حسن|ل عبــــد |كرم جم| ى شمس|زر عه عي 

6|952| لمنعم عىل طه|مه عبــــد |س|لرحمن |عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

683296 يل|لحم|بــــو |لحميد |هيم عبــــد |بــــر|نور محمد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

2o379 حمد|رس زىكي |زم ي|ح ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

266575 بــــو ذكرى|سهيله سعد محمد سعيد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6434| لدين|مريم محمد مصطفى محمد بــــدر لفيوم|تـــربــــيتـــ 

542424 لنقيدى|بــــر حسن عىل |طمه سعيد ص|ف تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

4436o| |للطيف |يم عبــــد|لعز|بــــو|منيه |
ى
لدسوق لشيخ|ره كفر |تـــج

69o926 حمد|ء محمود محمود |ول لمنصورتـــ |تـــمريض 

488|3| ى محمد حسن يف محمد حسي  رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

4644o6 لح|لح حميدو ص|هيم محمد ص|بــــر| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|56648 ى عبــــد |محمد رءوف محمد  لرؤوف|مي  هره|لق|هندستـــ 

65o39 ى ع هيم|بــــر|مد |دل ح|نرمي  لفيوم|عه |زر

4|68| لرحمن محمد|ن مصطفى عبــــد |يم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

228o23 حمد|در فوزى |سهيله ن ن|بــــ حلو|د|

|58237 ى قطبــــ سيد قطبــــ|ي سمي  ى شمس|زر عه عي 

2|646o ف |لدين |سيف  دى|له|هيم محمد |بــــر|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

854524 ي شح|حمدي 
ن|تـــه سلط|نبــــيسر ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

6oo|9 م يونس|ل تـــه|ن جم|يم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

274352 م|لغن|بــــ حسن |حمد دي|رس |ي هره|لق|بــــ |د|

6o|o2o لغنى عطيه|لغنى محمد عبــــد |هدى عبــــد  | تـــمريض طنط

4o|834 لمهدى|م |حمد سل|محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

34o952 ل|لعز|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

5o7438 لسيدبــــيوم رزق|آيه رزق  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

888696 كر محمد |حمد ش|ء |رس| سيوط|بــــ |د|

233834 ى رجبــــ سليم| ن|حمد حسي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

3595o5 لرؤف|لحسن عبــــد|بــــو|لدين |ء |يتـــ عل| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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|3967| هيم|بــــر|حسن محمد | مه ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

44|467 حمد محمد متـــول نوح|محمد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

347833 ى ش|لمعتـــصم بــــ| ى خليل حسي  ى|هلل حسي  هي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

628683 ن|دي سليم|له|م صبــــري |سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

853723 ن|حمد حس|ء مجدي |رس| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

336598 ى محمود|رتـــ حسن ش|س هي  ى شمس| لسن عي 

6|8o2o ء مرع مرع حسن|رس| ط|معتـــ دمي|علوم ج

53o|3o طمتـــ جبــــر معوض يوسف زعزع|ف ضتـــ دمنهور|علوم ري

252279 نم|هلل غ|دل فتـــح |ع| روفيد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

535793 لسعودي|هيم |بــــر|هيم |بــــر|م |رتـــ عص|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

343o8 لدين سليم محمد|ء |عمر عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o9836 طر|حمد عىل خ|سن |لمح|بــــو|ء |دع لمنصوره|بــــ |د|

88|55| لرحمن صديق |لد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

58824 حمد طه|حمزتـــ طه  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o4284 ي|هيم عبــــد |بــــر|محمود 
لرحيم مصطفى زيق|لزق|ره |تـــج

432||6 حمد شلبــــى|مل |نىه محمد ك |صيدله طنط

|2965| |لعل|بــــو |لمجيد |ل حميدو عبــــد |بــــل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

265734 بــــ|هلل دي|هيم عبــــد|بــــر|لحسن | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

82|888 ي عيسي خليفه|غنيه ن ج  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

777722 لفى|ل|لمنعم محمد |مح عبــــد |حمد س| زيق|لزق|صيدله 

529845 لدين|محمد أحمد زين | رق أحمد رض|ط عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

|645|2 دى محمد مىح عىل|ش ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5|4o53 تـــ ى محمود أحمد محمد عشر حني  سكندريه|ل|بــــ |د|

4958|3 بــــو عنقتـــ|لجليل  |محمد بــــسيوئى  عبــــد ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

77|686 ى|ص لمعىط|لحليم عبــــد |ز تـــيسي  عبــــد |في  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2566|5 ر|لعط|لمقصود |جد عبــــد|ء م|وف تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

9|5|| مد|لسيد ح|حمد |مصطفى  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

695o29 ن|حلىم محمد رضو| حمد رض| لمنصوره|هندستـــ 

523892 لجدع|رق محمد محمود |د ط|زي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|
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338o54 ي
حمد محمد عبــــدتـــ|ء |ضى |تـــمريض بــــنه

83223| وق  حمد|رك مغربــــي |مبــــ|رسر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|6822o ي يوسف|يه| |نور
بــــ مصطفى ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

|576|o حمد|ج |ن جعفر ض|يم| هره|لق|طبــــ 

6436|5 دى|له|لسيد عبــــد |طف |محمد ع ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

3||5o8 جرجس| يىلي|بــــ |يه| |ن|يف| ى شمس|تـــج ره عي 

898368 ف عبــــد|د |زي لعزيز محمد |رسر ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

28854 حمد|د |م فؤ|رق س|ط ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

633237 عيل بــــيومي|سم|شم |بــــوه|محمود محمد  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

867677 حمد خي |سم |لق|بــــو|د |جه ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

7647|6 لسيد عبــــده خليل|دل |هلل ع|منه  ره بــــور سعيد|تـــج

69o688 بــــو زيد عىل مصطفى|ح |لفتـــ|محمد عبــــد  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

344684 رق محمد يوسف جبــــر|سلسبــــيل ط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7oo2o ر محمد حسن|خلود محمود مختـــ لفيوم|تـــربــــيتـــ 

9|759o ن درويش مصطفى سيد |يم| سيوط|بــــ |د|

|5|876 ف فوزي |ر |من هيم|بــــر|رسر سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

775868 ل|لع|مر عبــــد|دى ع|له|ء عبــــد |رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

547298 حمد|لسميع |حمد متـــول عبــــد | ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

425396 لنبــــى|حمد عىل عبــــد |م |نور هش سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

268o78 لديبــــ|هلل |حمد عبــــد|هلل |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

276956 ى|بــــو|ن محمد |ن رضو|نوره لعني  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4489o عيل|سم|حمد |لحليم |حمد عبــــد |هدير  ن|تـــربــــيتـــ حلو

52589o بــــوكليلتـــ|هيم |بــــر|حمد عيد عىل | سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

5|8853 لتـــحفتـــ|لسيد |لمنعم |ندى سعيد عبــــد بــــ دمنهور|د|

449839 ح|لفتـــ|دى عبــــد |له|ء محمد عبــــد |مريم عل |هندستـــ طنط

24282| |ود جميل حن|جوزيف د هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

432979 هلل|لسيد عوض |حمد |هلل |يه عوض | |علوم طنط

328oo4 ل|لع|لسيد عبــــد|لد |ء خ|بــــر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

43|88 هيم|بــــر|حمد |لحميد |مصطفى محمد عبــــد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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475838 م حسن محمد مصطفى|حس سكندريه|ل|حقوق 

62272| لو|لمنعم مسعد كم|رص عبــــد |ء ن|سم| ط|حقوق دمي

54o358 لبــــدرى محمد|طف |سمر ع إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

4325o5 ن |لحميد عبــــد |شد عبــــد |لحميد ر|عبــــد | مي 
م|لسل

زيق|لزق|عه |زر

|53o22 روق سيد|لد ف|كريم خ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

89|985 ى |ي بــــوعلم عىل مصطفى |سمي  سيوط|حقوق 

8|39oo ي محمد|ن ن|رحمه حس ج  ي|بــــ |د|
|لمنى

35839 مه|حمد عىل محمد سل|هدى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o7875 |هيم حن|بــــر| |فيبــــي زكري ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

9o86o5 لرحمن محمد |عيل عبــــد|سم|مل | ج|علوم سوه

838972 لم بــــدوي|س| خلود زكري ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6o|2|| لعكل|لحميد |لحميد عبــــد |ن عبــــد |رمض| رش |بــــ طنط|د|

69o864 فظ|لح|لسعيد عبــــد |ح |بــــ صل|رح لمنصوره|نوعيتـــ 

766348 حمد مسعد حسن|حمد |حمد محمد | طبــــ بــــورسعيد

643327 ح محمود محمد|ئى صل|م| لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

9|4777 حمد عىل محمد  |ء |شيم ج|بــــ سوه|د|

47853| ئى|لحلو|ء محمد حلىم |آل سكندريه|ل|طبــــ 

4|274| ف |حبــــيبــــه  حمد هيكل|لسيد |رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

75426o ء حسن محمد عىلي|رس| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

26o5o8 بــــوجندى|تـــ |هيم شح|بــــر|طمه |ف ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

46479 حمد|شم فوزى |مروه ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

74o3| لعليم|لصمد عبــــد |لعليم عبــــد |حمد عبــــد | لفيوم |تـــمريض 

9|o772 ف خلف |محمد  هلل محمد  |رسر ج|هندستـــ سوه

53464o لسيد مبــــروك|هيم |بــــر|دتـــ |مي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o|937 حمد|حمد محمد ربــــيع |محمود  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

26978 لسيد|بــــسمه سعيد عبــــد ربــــه  هره|لق|ره |تـــج

8534o7 روي محمد زىكي حسونه| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

853988 ن|لدين عرف|لرحمن عيد نور|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

25896o جه|لمحسن محمود خف|رص عبــــد |محمد ن ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

Thursday, September 6, 2018 Page 16481 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

32532 شور|رق مصطفى محمد محمود ع|ط ى شمس|تـــج ره عي 

24868o لرحمن شتـــيتـــ|رق عبــــد|نىه ط ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8oo4|2 لحسن حسن|بــــو|كريم محمد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

685429 هيم|بــــر|م |لسل|حمد عبــــد |لسيد |صف |ن ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

63|24| م محمد محمود فوده|ريم حس زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8236| هلل محمود|محمود عوض | صف هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

34984| ى عىل و|عمرو محمد  ز|مي  |حقوق بــــنه

624749 لمرىس|لد محمد رشدى محمد |خ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

63|38o ه سعيد فتـــىح عبــــد  لحفيظ|ني  زيق|لزق|صيدله 

29543| ى عرضى|هلل محمود |منه  حمد حسي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

64248| م محمد محمد منصور|محمد حس زيق|لزق|عه |زر

248385 ىط شبــــل عقل|لع|ن عبــــد|يم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

5|2577 |هيم |بــــر|للطيف |ل حلىم عبــــد |حمد جم|
لم|بــــوس

سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

78696 حمد|ء سعيد محمد |لزهر|طمه |ف عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

2737o3 رك|تـــ مبــــ|لدين بــــرك|ء|م عل ن|سو|علوم 

6968o4 لسيد عىلي|لسعيد |ل |حمد جم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6||345 ق|ء مصطفى محمود |ل| وي|لشر ي صىح طنط
|معهد فنى

6997o| تـــه|لسيد شح|تـــه |ن شح|حمد شعبــــ| لمنصوره|ره |تـــج

|62986 حمد حمزه|ن وليد |رو ى شمس هندستـــ عي 

267o95 ف محمد نجيبــــ عفيفى|ن |يم| رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4855|7 بــــو ضيف|نور |لد |رحمتـــ خ تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

524878 هيم عطيتـــ|بــــر|لحميد |هيم عبــــد |بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

82|796 ر|لح عم|ح ص|مه صل|س| ي|بــــ |د|
|لمنى

863o6o سحق|مشمش عطيه | رين|م ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

32||24 حمد|هيم صبــــرى محمد |بــــر| ى شمس هندستـــ عي 

848834 حمد|دل محمد عىلي |ء ع|لزهر| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

765o4o بــــ|لحط|حمد |د محمد محمود |جه ره بــــور سعيد|تـــج

886877 ل |مه عىل محمد كم|س|سلسبــــيل  سيوط|صيدلتـــ 
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7o5oo8 لغنى عمر|لعليم عبــــد |سط عبــــد |لبــــ|محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43999o هيم محمود عبــــيد محمد عىل|بــــر|ء |دع ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

499926 لنعيم محمود|ل عبــــد|خلود جم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

289984 لرحمن عىل|ء مصطفى عبــــد|ل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

692o48 حمد عليوه|لسعيد |مر |لد ع|خ لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

62|887 وق عبــــد  |هيم |بــــر|لسيد محمد |لحكيم |رسر
ى
لدسوق

ط|بــــ دمي|د|

42|8|4 لعزيز|حمد محمد عبــــد|م |سل| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|6o672 يف مصطفى  لمهدى|محمد رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

68624| لمحمدي|لعظيم |محمد جمعه عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

33282| بــــوجميل|ح |بــــ نج|يه|هلل |منتـــ  |بــــ طنط|د|

3|453 ف مصطفى عمر|ندى  ن|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

452554 عيل عيس|سم|ح |لفتـــ|رس عبــــد |ر ي|عم ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

233|78 هلل|هر محمد عبــــد|ر م|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3596o7 هر متـــول|رس م|طمتـــ ي|ف ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

445|36 حمد|محمد أحمد محمد حسينى  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

253o77 دى|بــــو ش|محمد | م محمد رض|ريه ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

4555o2 دم|دم محمد ي|ي| ند عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

426|57 ي
بــــ|رق مرىس محمد خط|ط| دئى سكندريه|ل|بــــ |د|

333622 لبــــطرتـــ|لسيد |دل |لمجيد ع|عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

853|55 لحفيظ محمد|عيل عبــــد|سم|محمد  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

638547 ه محمود عبــــد لمىح محمد محمد مخيمر|ني  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

267|2o ل رزق|سعيد غبــــري| مرن ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6237|4 هلل||لسيد يوسف عط|حمد |رس |محمدي ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

452435 لسيد محمد حنورتـــ|لم رزق |حمد س| لشيخ|بــــ كفر |د|

6|8259 ي |حمد عربــــ|
مي|لش|ن مصطفى ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|26284 دى هويدى|له|حمد عبــــد |لد |خ ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

2548|7 هلل|حمد عبــــد|مصطفى محمد جمعه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o6985 هلل محمد  |ء عيد وهبــــ |شيم لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 
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688o98 لحسينى|م عطيه تـــوفيق |ندى س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5o2|24 ىط|لع|د منصور عجىم عبــــد |زي سكندريه|ل|عه |زر

72o|5 ي|ر
حمد|محمد عيد | ئى طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

6oo|22 ف عبــــده عطيه|فرح  رسر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

44333| حمد متـــول عىل محمود| لشيخ|بــــ كفر |د|

774637 ي|ل فتـــىح محمود |رحمه جم
|بــــودئى زيق|لزق|نوعيتـــ 

774|42 ى|ش لمنس|لسيد |حمد |دل |ز ع|هي  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

793936 ى|حمد عىل محمد عىل حس| ني  زيق|لزق|علوم 

45726 ى|صل| ند ح محمد حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2234o2 |لمل|لسيد |ل محمد لطفى |رق هل|ط هره|لق|ره |تـــج

68o798 ء محمد يوسف محمد محمد|هن لمنصوره|بــــ |د|

484546 لد عىل محمدين عقل|عىل خ ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

343786 حمد محمد محمد|هبــــتـــ  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

75|332 لسيد|لم |لسيد س|لم |س ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

5|o538 هر|ح محمد محروس ز|لفتـــ|محمد عبــــد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

482o88 لسيد مهنى محمد|مح رجبــــ |ن س|مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

852627 هد سعيد رسىلي سعيد|ن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|68258 بــــر محمد عمرو|محمد ص ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

25|2|3 يف عزم مهدى  مول|لح|رسر ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

5|7574 رون|لدين ه|ح |عىلي محمد صل| ن|ر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

9|2236 ه جبــــريل محمد | لسيد |مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

3872o ى | بــــدين|حمد ع|حمد حسني  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

9o492 لحليم|لعظيم عبــــد |رق عبــــد |هدير ط لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

226374 ن|لجربــــ|حمد |ده عىل |حمد حم| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

43549o هلل|محمد موىس محمد عبــــد | مه لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

627497 ي|دي رجبــــ |له|محمد 
أللفى ي صىح 

زيق|لزق|معهد فنى

523797 م مرىس عىل|محمد عص سكندريه|ل|بــــ |د|

789757 لدين حسن|ح |حمد صل|م |ء عص|رس| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

754723 حمد محمد|م |حمد عص| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم
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44685o ف أحمد بــــغد|متـــ |س| هيم|بــــر|دى |رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6o8272 |لبــــن|وى |لششتـــ|ء ربــــيع محمد |لزهر| لمنصوره|طبــــ 

5|7953 ه | لنقيىط|حمد محمد ربــــيع رجبــــ |مي  بــــ دمنهور|د|

84428| حمد|مه محمد |س|محمد  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

||9774 مل مجلع|دى يوسف ك|ف ى شمس علوم عي 

7o658| لمتـــول|دى فرج |له|ندى فرج عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

67823| وق سعيد محمد محمد  هيم|بــــر|رسر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6|9974 ى حمدينو محمد أحمد  م|م|ل|نرمي  ره بــــور سعيد|تـــج

348o|| د|لجو|حسن جمعه حسن محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

8o|776 ي عىلي عبــــد|م|
لجمل|لك |لم|ئى ي|عه |زر

|لمنى

285359 لكريم|حمد محمود عبــــد|يوسف  هره|لق|حقوق 

2358|3 م محمد مسعد محمد درويش|ريه تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

627362 حمد مصطفى|هيم |بــــر|حمد |حمد | سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

7o7747 ف |محمد  هيم|بــــر|لسيد |رسر لمنصوره|ره |تـــج

23|o46 هلل|لغنى عبــــد|هلل عبــــد|زم عبــــد|ح هره|لق|عه |زر

6|2682 لبــــهوتـــى|لسيد |لمحمدى |لسيد |رضوى  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|2537 لصعيدي|طف حسن حسن |ن ع|يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

85||38 ن|ن سعيد عمر|مل عمر| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

9|9|28 ى | حمد محمد محمود حسي  سيوط|ره |تـــج

752266 ى |ي  عىلي محمد|سمي 
ف محمود حسنى رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

7o64|9 ن حمدى عرفه محمود محمد|نوره لمنصوره|حقوق 

839348 محمد سيد محمد زين ج|ره سوه|تـــج

359332 لسيد|حمد محمد محمود | |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

8885o4 ل درويش محمود |لع|حمد عبــــد| سيوط|حقوق 

|25398 فظ|لح|يمن محمود عىل عبــــد | ى شمس هندستـــ عي 

48o828 ج|حبــــيبــــتـــ محمد غريبــــ عىلي حج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

855528 هيم|بــــر|مل |ره سعيد ك|س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|27955 لعزيز عىل طه|رق عبــــد |ن ط|عن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

33774 مل عيس خله|مريم مجدى ك ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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2|768| م|لعظيم ضي|حمد عبــــد|عمر  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

46o|97 هدير يوسف بــــكر يوسف محمد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5|83|o ل|لعتـــ|ر ممدوح محروس |مي معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

26636| للطيف|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد| |ر|ي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

89689o لرحيم |لسميع عبــــد|ء محمود عبــــد|شيم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7|2865 |حمد شط|مل |هلل محمد ك|منه  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

242o87 وق عل ن رأفتـــ|ء محمد عثــــم|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

268864 هيم مطر|بــــر|ء مصطفى |رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

697524 ى |فظ |ء ح|سم| ن|لعزبــــ وهد|لعزبــــ حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

8o|926 ي|ء حسن رشدي عبــــد|محمد عل
لغنى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

696222 تـــه|بــــوشح|هلل محمد محمد |هبــــه  لمنصوره|نوعيتـــ 

44|977 ى عبــــد|ي بــــى|حمد عر|صف |لحميد ن|سمي  لشيخ|تـــمريض كفر 

68o766 ه لمسلىم|مد |حمد ح|لسيد |حمد |ن |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9o8668 ن |حمد عثــــم|م رجبــــ |سل| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

4o8936 مر|لفضيل مرىس ع|لمرىس عبــــد |ء |عل |ره طنط|تـــج

8o4|87 ي|لوه|يه محمد عبــــد|
بــــ حبــــسر ي|معهد 

تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

58588 ين هلل|هلل حسبــــ |بــــ |محسن ج| في  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

48472 سط|لبــــ|وى عبــــد|رص سعد|لن|يوسف عبــــد سيوط|عه |زر

69|7|o بــــر|لسيد ج|ء |حمد عل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

752o| س|محمد عيد ذىكي عبــــ |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

6224|3 ى ند|ي |حمد ند|لسيد | |سمي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

7o3845 خرس|ل|حمد |لسيد محمد |حمد | لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8395o بــــوسيف|هلل |بــــوسيف عبــــد|هلل |عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

645236 د|نهله محمود محمد عىل حم ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

82o68| لمحسن|لحميد عبــــد|محمد محسن عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

679346 ى مصبــــ|دل |دهم ع| ش|لدش|ح |مي  لمنصوره|هندستـــ 

49837| وى|لعز|مد |لدين محمد ح|د |ن عم|رو عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

86859| ى ج|مي  محمد|ء |زهر لكريم|د|مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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29627o ى|مي  شنوده |ل|ل |نتـــ رسي  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

5|7948 تـــ طلعتـــ عبــــد  ح محمد جنيدى|لفتـــ|أمي  سكندريه|ل|طبــــ 

22736| نيس| |دى سمي  حن|ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7o2|89 ج|بــــديعه موىس محمود عطيه عج لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48999o لمعىطي زىكي محمد|لسيد عبــــد |رتـــ |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

762282 لقوىسر|رق عىل عىل |مصطفى ط بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

247676 بــــ|ن خط|لرحمن شعبــــ|حمد عبــــد|هلل |عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

825987 محمد| دل عط|مل ع| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

52o|43 لحليم|ندى مصطفى منصور عبــــد سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

837|94 ه جل| ي عبــــد|مي 
لسيد|ل سبــــفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

476438 لعزيز|ح محمود عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد|عمر  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

243|6o هلل|يمن مصطفى حسبــــ |يحن   ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|6|36 ى محمد عبــــد  ح|لفتـــ|سندس سعيد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4974|3 ي مسعود عبــــد|لش|ء عبــــد|آل
ى
لمعىط طه|ق |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

92|79| سم |لق|بــــو|مروه عمر رسور  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

6o8o26 يد|ن رجبــــ مصطفى ز|يم| ي صىح طنط
|معهد فنى

3|6789 حمد محمد مرىس|م |ريه ى شمس|د| بــــ عي 

3468|| ى محمد ك|ي شم|مل ه|سمي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5o2527 لسيد|زن سعيد محمد |م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

88||56 حمد محمد |مه محمد |س| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

3|974| رون|لح|د |ليتـــ حسن فؤ|لغ| ى شمس حقوق عي 

65997 م|لح ضي|بــــ ص|لتـــو|د سعيد عبــــد |زي ره بــــنى سويف|تـــج

|4o32 بــــتـــول محمد محمود محمد سيه|نوعيتـــ عبــــ

|32||9 ى ئيل|دل ميخ|بــــ ع|يه| |جوستـــي  ن|حقوق حلو

7|6389 بــــينى|لدين |لد محمود محمد شمس |خ لشر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2|7o25 هلل|ح عبــــد|لفتـــ|هلل عبــــد|ر عبــــد|مي ى شمس هندستـــ عي 

697233  |ص |لع|بــــو |حمد |
ى
وى|لبــــدر|لدسوق |بــــ طنط|د|

784542 لحفيظ محمد|ن حمدى عبــــد |نوره زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

42|4|3 لسعيد محمد موىس سلم|جر |ه لشيخ|بــــ كفر |د|
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285o8 ن|ود سليم|دي رفعتـــ د|ف تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

5o86o8 لعزيز سنيور|محمد رجبــــ سعد عبــــد  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

|2o5|8 لرحمن شهبــــندر نور|مريم وجيه عبــــد  ه ى نوعيتـــ جي 

439|82 ف|سم| يف منصور رسر ء رسر لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

228424 ح سمي  متـــى لوندى|صبــــ هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

3|632o تـــ عل| لبــــرع|وى |ء هند|مي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

69|8|7 بــــينى شمس |م محمد |محمد عص لدين|لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

435269 مشيىط|ل|حمد |سعد سيد |يمنى  سكندريه|ل|علوم 

4438| |لبــــ|لرحمن محمد عبــــد|عمرو عبــــد
ى
ق هره|لق|صيدله 

||7869 ئى|لعن|حمد محمد |مه |س|لدين |نور  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

45758 ء محمد مسعود محمد|سم| ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

77692| ئق شحتـــه سليم مسلم|ف| عل لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|22|66 لبــــردى|لدين |ح |مر صل|حمد تـــ| هره|لق|ره |تـــج

773o3| هيم محسوبــــ|بــــر|هيم سمي  |بــــر| ى شمس حقوق عي 

358773 تـــ محمد  لمنعم|لسيد عبــــد|ني  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

84|337 لعزيز ضوي|ء محمد عبــــد|شيم دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6o6o88 للطيف|لح عبــــد |محمد بــــدوى ص |حقوق طنط

773996 ى محمد س|ي م عىل|سمي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8|5723 مل وهيبــــ|ئيل ك|لقس ميخ| |دون|م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

433677 ي|لبــــلتـــ|سليم | محمود رض ج  |ره طنط|تـــج

777|95 لنعيم محمود محمد|رس عبــــد|ء ي|دع زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

43585| م|ر نبــــيل محمد سل|من لشيخ|ره كفر |تـــج

4o5653 هيم|بــــر|هلل |حمد عبــــد |مه |س|ره |س سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

3||4oo لعزيز محمد|سلىم معتـــز عبــــد ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|46879 ن محمد|ئل رمض|م و|س |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

264853 ى|ي ى عبــــد |م |س| سمي  نور|لحميد |مي  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

22552| بــــ|ن شبــــ|ل عثــــم|هلل جم|منه  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

835|83 زي|لكبــــي  حج|مه محمد |هبــــه سل ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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6858|o لم|لم محمد س|محمد س| نور لمنصوره|بــــ |د|

425275 لد محمود مرىس|محمد خ| دين سكندريه|ل|طبــــ 

|73795 لحميد|رص حمدون عبــــد |لن|ل عبــــد |جم ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

7o3856 عر|لش|لحميد |نس مصطفى محمود عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

8655|4 ي محمود|ه
ى مصطفى جر حسي  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

82|92| ي ثــــ
ى|محمود مصطفى بــــتـــ حسي  سيوط|ره |تـــج

7o37|o حمد|هلل سيد مصطفى |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

335|7o بــــر محمد محمد|لهدى ص|نور تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

63|266 سلىم محمد مسلم مهدى زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

888723 حمد |محمد | ده زكري|غ سيوط|نوعيتـــ 

|3|626 ن|حمد عثــــم|هيم |بــــر|ء |ل| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

272273 عىل محمود سيد| ر|ي لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

63988| هيم|بــــر|لسيد محمد |سلىم سعيد  زيق|لزق|ره |تـــج

2|5222 حمد|هلل |لسيد عبــــد|هيم |بــــر|مريم  هره|لق|ره |تـــج

484269 لسيد رجبــــ|سعيد مرىس  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|5||2 لصمد|ل سيد عبــــد|محمود جم هره|لق|ره |تـــج

|5o287 ى ج مع|عمر سيد حسني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

79|969 وق  لسيد منصور|حمد |رسر م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

64364| حمد محمد|ء ثــــروتـــ محمد |آل زيق|لزق|نوعيتـــ 

679854 ن حبــــيبــــ|حمد سليم|حمد |ديه |ش لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

26o7|8 بــــو عمره|تـــ |ر محمد شح|من ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

694725 يد|د ز|يد فؤ|ء ز|وف لمنصوره|علوم 

82464 ي محمد
م مسعد قرئى هره|لق|حقوق 

92o333 د عىلي |لحكيم فؤ|صم عبــــد|ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

774447 عود|فظ محمد ق|يمن حسنى ح|محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

2|6782 بــــو فرج شلبــــى حسن|نور |ج  |جنه ن هره|لق|ج طبــــيع |عل

223o23 دق|حمد ص|مه محمد |س| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

637|6o ى عطيه عبــــد  هلل طلبــــه|م حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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644887 تـــ|لزي|نور |رمزي | هل لمنصوره|بــــ |د|

775444 دى|له|لعظيم |لسيد محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7637o3 تـــه|ل محمد شح|ء جم|رس| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

64o693 ر|لنج|حمد محمد |رق محمد عىل |ط |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

37o5o4 بــــر|ح محمد ص|مل صل| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

643287 ح محمد|لفتـــ|ء حسينى عبــــد |ل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|45|66 لمؤمن مبــــروك|حمد عبــــد |محمد  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

34o872 بــــ محمود نظي |يه|محمود  ى شمس|تـــج ره عي 

7|5249 حمد زىك حسنى|لد |محمد خ ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

79|236 هلل|بــــ |دل لطفى ج|ميه لطفى ع|س ى شمس|د| بــــ عي 

7o|99 هلل|ر عبــــد|لستـــ|هلل عبــــد||عط| ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

322453 رس محمد زين|ي| عل هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

78o|32 لد محمد غريبــــ درويش|ء خ|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

7o7|75 د محمد حسن|بــــ رش|يه|ن |يم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

23494| نور عيد مسعد| |بــــول ن|سو|بــــ |د|

6946|6 وى|لطنط|لسيد |وى |لطنط|دل |روقيه ع ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

645633 ن|هيم وهد|بــــر|حمد |هيم |بــــر|حمد | ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

2|9862 نم سيد|لعيون غ|بــــو|فرحه  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

685792 لمعىط رزق|لسيد عبــــد |منى  لمنصوره|نوعيتـــ 

92oo47 ن ووس  |رفعتـــ بــــسطوروس فلتـــ| مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

358322 يمن محمد محمد|ندى  ى شمس حقوق عي 

825959 لمنعم عىلي محمد|ندي عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

346733 ل سعيد عبــــده خرصى|نجوى جم ى شمس علوم عي 

7o98oo ه محمود  لدين|بــــ |ح شه|لفتـــ|لسيد عبــــد |ني  لمنصوره|ره |تـــج

367463 م عسكر|م|حمد |لمجيد سيد |م عبــــد|سل| ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

328235 لعظيم محمد |لعظيم محمد عبــــد|محمد عبــــد
لم سعيد|س

|حقوق بــــنه

76o364 عمر محمد رأفتـــ محمد ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

69oo74 لفتـــوح محمد|بــــو|عبــــي  هيثــــم فكرى  لمنصوره|بــــ |د|

495|75 هلل سعد|بــــ |د ج|لجو|خليل سعد عبــــد بــــ دمنهور|د|
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||5624 لحميد خليل|يمن طلبــــه عبــــد |حمد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

867278 ي محمد |م |حس
وي|تـــف|ل|لدين مصطفى ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|8o98 هيم|بــــر|بــــ |لتـــو|هيم عبــــد |بــــر|محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

63o|3| ن|دق عثــــم|لص|ن |لمنعم عثــــم|محمد عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

3673|7 ي رجبــــ نور |ف
لدين|طمتـــ محمد عفيفى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

52|45o لكريم|ن عبــــد|حمد سليم|طمتـــ |ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

6858o| تـــ فودتـــ|لشح|ديه طه عبــــده |ن ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|649|9 ى مبــــروك|هبــــه  ف حسي  رسر سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

3|248 ن تـــوفيق فتـــىح تـــوفيق|حن ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

256474 ن|ش عيد عثــــم|ء حو|شيم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4o7|o4 هلل|روضه ممدوح خليفتـــ عبــــد تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

626|38 لحميد شلبــــى|لحميد محفوظ عبــــد|سل عبــــد|بــــ |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

27o653 لصعيدى|حمد |ن |حمد سليم|مصطفى  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

2523o6 ن|حمد موىس عمر|نوح | لي|د ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

35543o ن|ح شعبــــ|لفتـــ|ندى مصطفى عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

696463 لسجينى|لم |لم محمد س|يمنى س لمنصورتـــ |تـــمريض 

8|7o|5 ن|لرحمن زيد|جر سعيد عبــــد|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

5o8o6o هيم شنوده|بــــر|هيم نسيم |بــــر|تـــرين |ك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5499o شور|جر سمي  محمود ع|ه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

425899 لرحيم|هلل عبــــد|يد عبــــد |ن حمدي ع|رو تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

676989 لسيد شكر|م |محمد س لمنصوره|ره |تـــج

4|6549 حمد رويشه|مد |يوسف ح لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4|7546 عىلي فرج محمد كلبــــوش| جن |حقوق طنط

|5o|oo بــــ|لد منصور دي|محمد خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

679772 لسعيد|لسعيد محمد |حمد |محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

766563 محمد مصطفى خليفه| محمد رض لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

4o68o7 لحليم|ل عبــــد |طمه حسن مصطفى كم|ف سكندريه|ل|بــــ |د|

335|86 لسيد|ء محمد حلىم محمد |رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 
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424|53 حمد|حمد |لرؤوف |م عبــــد |حمد عص| سكندريه|ل|علوم 

788573 د محمد عىل|يشى فؤ بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

255365 دتـــ|لرحيم حم|حمد محمد عبــــد|د |جه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7oo564 ه محمود محمد عىل| مي  لمنصوره|نوعيتـــ 

66938 د سمي  عطيه|عم| رين|م لفيوم|علوم 

82|277 شم|دل سيد ه|طمه ع|ف ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

644975 لزمزم|هيم |هيم أحمد إبــــر|هند إبــــر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

894|2o حمد |ئى حنفى محمود |تـــه سيوط|بــــ |د|

7o73o2 ن|حمد عثــــم|رس محمد |مل ي| لمنصوره|بــــ |د|

676537 مر|هيم ع|بــــر|هيم |بــــر|ن |يم| ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

79973 لسيد|لد زىك محمد |عمر خ ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

8576|3 ي ممدوح محمود محمد
مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|82|9 ده محمود|بــــ حم|لتـــو|ء حسن عبــــد |ثــــن هره|لق|لعلوم ج |ر |د

825537 ي|لن|رك محمود عبــــد|مبــــ|محمد  ج  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

492o25 لسيد عبــــده محمد خريىم|ن |رو سكندريه|ل|ره |تـــج

7o94o8 ى متـــول شلبــــي|بــــر|م |سل| هيم حسي  لمنصوره|بــــ |د|

|6|2|3 قتـــ | مل|م حسن ك|م|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o7778 لم|بــــو س|ل عطيه محمد |يدى كم|ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5555o بــــسمه جميل سعيد محمد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

63o765 هلل|تـــ محمد عزبــــ عبــــد |لشح|محمود  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

7oo476 بــــوصبــــره|لدين |م سعد|محمد عص لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4o|36 كر|رس سيد محمد ش|ف ن|حقوق حلو

94o82 لعزيز عىل|ح عبــــد |حمد صل| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

489297 وى محمد|لص|ل |دى جل|له|م عبــــد|ريه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88o|63 فظ |لح|د عنتـــر عبــــد|محمد شد سيوط|صيدلتـــ 

6|2397 هيم محمود ضيف|بــــر|يمن |آيه  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

3392|6 شه محمد|لسيد عك| |ند ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8675|9 در|لق|محمد حسن يوسف عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن
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337877 ى رجبــــ|حمد رسح| ن حسني  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

488228 محمد مجدى محمود حسن محمود لمنصوره|حقوق 

82|784 ي ن
دي مندي|محمد عفيفى يتـــ|ل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج  |لمجمع | مي 

67647o ج |لبــــلتـــ|دى |لن|لغنى |هند بــــليغ عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

53759o ل عبــــده حبــــسر عىل غنيم|جم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

355oo7 ى|حسن ى حلىمي حسي  ء حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

43|768 يل|لقطبــــ محمود ط|محمد  |علوم طنط

|7425| دين محمد محمد محمود|ن هره|لق|حقوق 

269|43 ن|هيم عثــــم|بــــر|طمه محمد |ف لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

5o|732 دق درويش|دق محمد ص|ص| مه سكندريه|ل|عه |زر

|64454 ي 
لهدى|بــــو|حمد محمد |محمود مصطفى هره|لق|ره |تـــج

|7o576 فرج حسن فرج حسن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

636963 ف حمدى محمد | بــــ|بــــو عتـــ|رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

45478 د يونس|يوسف محسن رش ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

37o368 ى محمد|مل سيد ح| مد حسي  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

8o4666 ي فتـــىحي عبــــد|م|
ى عبــــد|لص|ئى ي|لحي 

لغنى ي|بــــ |د|
|لمنى

6ooo7| |ن منس رخ|رس سليم|ن ي|سوز لمنصوره|عه |زر

34oo29 ي|ر
لسيد|لجنيدى |صبــــىح محمد | ئى |تـــمريض بــــنه

692337 لبــــيومي|رى |لبــــ|رى عبــــد |لبــــ|ن عبــــد |نور لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

25299o ن|حمد رأفتـــ رضو|ن |نوره تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|5569 ه | بــــتـــ  |حمد سيف ثــــ|مي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|5659 ى محمد عبــــد|ي وع|لحليم مط|سمي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

54|o5| حسن مهدى يوسف محمد درويش لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

23645 ى مرىس|لدين تـــ|سيف  مر حمدى حسي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

358674 هيم محمد|بــــر|يدي خليل |ه ى شمس|تـــج ره عي 

288|75 ن|ن محمد سليم|حليمه عثــــم ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

846565 ذ محمد خليل حسن|مع دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

26598o وى|لطلبــــ|لمعبــــود محمد |محمود ممدوح عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|42423 هيم|بــــر|حمد محمد |حبــــيبــــتـــ  ى شمس حقوق عي 
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227o2| ى عبــــد|عمر عبــــد لرحيم|لرحيم خي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|299|4 عيل فرج|سم|حمد |ريم  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|6766 |لسق|لنبــــى  |لسيد محمد عبــــد |ء |آل لشيخ|بــــ كفر |د|

326735 عيل عىل سيد|سم|هدير  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

22669| لرحيم|لطويل عىل عبــــد |لرحيم صديق |عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

337o2 ن مصطفى سيد عىل|فن| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83|o64 ي|ر
ر عىلي|لنج|سمي  | ئى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

682848 ى عبــــد |ن محمد عبــــد |نوره لمجيد|لعزيز حسي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2385o7 بــــ|مد خط|بــــر ح|لج|نس فرج عبــــد|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

44|655 لق محمود متـــول|لخ|ء حسن عبــــد |رس| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4|577| لسعيد موىس|هيم محمد |بــــر|نىح  | لشيخ|بــــ كفر |د|

|38|2 لشيىمي|لعزيز متـــولي |لدين محروس عبــــد |سيف  هره|لق|ره |تـــج

89o2|5 د |بــــوضيف ج|د |بــــ ج|رح سيوط|تـــربــــيتـــ 

84234o ك|لمل|مي متـــي عبــــد|نوبــــ س|بــــ| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

64o3|6 هلل عطيه بــــيومي|حمد عبــــد|ره |س زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

237o67 ن|حمد محمد عثــــم|مل | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

679487 ن|ده محمد محمد سليم|ء حم|رس| لمنصوره|نوعيتـــ 

||5o5| مريم حنفى محمود حنفى ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

448427 زى|لمغ|حمد |مل |حمد محمد محمود ك| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

234||8 حمد محمد|ح |لفتـــ|بــــ عبــــد|لتـــو|رق عبــــد|ط ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

699995 تـــ محمد عوض عبــــده عوض|ي| لمنصوره|حقوق 

5o45o| حمد|لسيد |بــــر بــــدرى |بــــهيتـــ ج سكندريه|ل|بــــ |د|

27o987 فظ|هيم ح|بــــر|لعظيم |منيه محمد عبــــد| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

43o582 يد عبــــده|بــــو |ريم محمد  ى لي  |عه طنط|زر

6328|8 بــــ محمد محمد سليم|له إيه|ص| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

76745| ئل رزق محمد|ن ن|رو ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

8o7973 هيم|بــــر|حمد |جر يىحي |ه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6245|o ي أحمد محمد شعبــــ
ن|محمد حسنى ره بــــور سعيد|تـــج

324698 طر|م محمدى خ|محمد عص لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

6o6o29 لسعيد محمود دوسه|مصطفى  لمنصوره|بــــ |د|
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35595o عيل|سم|ل |عيل جل|سم|ء |سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2|885 هيم|بــــر|مون محمد |دل م|ن ع|رو ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9427| ى متـــول|ره عبــــ|س س حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

345844 لسيد منتـــرص|رس |يتـــ ي| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

464493 لدين صبــــرى عىل|ء |حمد عل| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

528995 ي |محمد 
لكريم|حمد محمد عبــــد |لحسينى سكندريه|ل|هندستـــ 

67635 ى  حمدعمر|مه محمود |س|نورسي  ن|فنون جميله فنون حلو

63993 لقوى|حمد عبــــد|محمد ربــــيع  لمنصوره|حقوق 

62|o76 ل|لع|زى طه عبــــد |حمد فتـــوح عز| ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

79|882 هيم|بــــر|عيل |سم|لسيد |عيل |سم|ن |يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6|7275 ى|هيم |بــــر|حمد |رهف  لخرصى ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

688569 لسيد|ن |لجيد سليم|لسيد عبــــد |حمد | لمنصوره|هندستـــ 

86873 سم محمد|وليد محمد ق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|672o9 هلل مصطفى محمد محمود|هبــــتـــ  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

783767 هيم يوسف|بــــر|حمد |زى |محمد عز لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6o6958 ي|ر
 نرص|سمي  | ئى

ى
لدسوق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

7o4|72 هلل|ج  عىل عبــــد |يوسف ن تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

2|668 لرحيم|ل محمود عبــــد |ن جم|يم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

538|67 ى إسم|أرس عيل|ء يوسف نعيم أمي  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2|884| لسيد|حمد محمد سيد محمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o47|6 |د |لجو|عيل عبــــد |سم|ح |محمود صل
وى|لشعر

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|6585 يدى محمد تـــوفيق محمد بــــدوى |ه سيوط|بــــ |د|

4826o7 ى حسن محمد عىل|ر |من مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

499689 للتـــ خرصى|د عىل سعد|لتـــ فؤ|ه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o96|5 لبــــهوتـــى|حمد |هد |ر مج|من |ره طنط|تـــج

6|2746 بــــوشبــــ|ل عىل محمد |م جم |علوم طنط

526382 ى عز لعربــــ مهدى|محمود حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

632|o9 زى|لعز|هيم فتـــىح خليل |بــــر|ء |رس| زيق|لزق|طبــــ 

332479  محمود|نوره
ى
ن محمود دسوق |تـــربــــيتـــ بــــنه
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896448 ن |ل سليم|لع|لصمد عبــــد|يمنى عبــــد ج|ره سوه|تـــج

43897o حمد سليم عىلي|حمد سليم | |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

5o5958 زى|لمقصود غ|د يوسف عبــــد|حمد عم| سكندريه|ل|ره |تـــج

3432|8 تـــ | ف لطفى شح|مي  تـــه|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5o7755 لسيد زوق|منيه حسن عىل حسن | سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

9oo76| لسيد محمد |ئل |و| ن|ر ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9o|746 طف جبــــره |مريم لطفى ع ج|تـــربــــيتـــ سوه

63o|79 لرحمن|فع عبــــد |لش|هلل |حمد عبــــد | زيق|لزق|صيدله 

287o48 وق ف يق عمر حشيش|رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7|o797 لبــــرع|حمد |هيم |بــــر|هيم |بــــر|محمد  لمنصوره|ره |تـــج

78748o ل محمد فهىمي محمد|رق كم|ط ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

263329 لحفيظ|لحبــــسر محمود عبــــد|ء |ل| |صيدله طنط

|24552 حمد|نور |حمد |عىل  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

2o599 لكريم|عيل محمد عبــــد |سم|لرحمن محمد |عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

649o3 لسميع|لمنعم عبــــد|لمنعم فرج عبــــد|عبــــد لفيوم|علوم 

247734 هيم عفيفى|بــــر|لرحمن ممدوح فتـــوح |عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

76o284 هيم|بــــر|لسيد محمد |حمد |لدين |علم  زيق|لزق|حقوق 

6o6||5 لمرشدى|مل |لسعيد ك|حمد | |ره طنط|تـــج

624o84 بــــ|محمد محمد رفعتـــ عق ط|بــــ دمي|د|

48o938 هدير محمد محمد محمد مرع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|645|6 طه سمي  محمد عىلي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|539|7 لصبــــور محمد|لدين عبــــد |ل |د جم|زي هره|لق|حقوق 

324262 محمود عصمتـــ محمد طه محمد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

243o|4 يف سيف ح فظ|وليد رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

236788 هيم|بــــر|لحسيبــــ |ء مجدى عبــــد |ل| ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

53567o ن|ن سليم|شد عمر|ن ر|عمرو رمض عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

252837 لحميد دغيدى|يه محمد عبــــد| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|74236 ن|بــــر عثــــم|حبــــيبــــتـــ معروف محمد ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8|7o36 ي م|روم
ري زكري فرج|ئى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى
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64|658 وى سيد أحمد|لص|ل |حمد جم| زيق|لزق|طبــــ 

4755o7 هلل|محمد صبــــري عطيتـــو عوض  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|3278 عيد نجيبــــ سعد| بــــول ره بــــنى سويف|تـــج

699728 حمد|لعظيم |محمود عىل عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ 

9o2837 لحسن |بــــو|هدير عىل محمد  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

265986 ف كم|نوبــــ |بــــ| ل فهيم شهد|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

64o795 هيم|بــــر|م |م|هيم |بــــر|مهند مني   زيق|لزق|ره |تـــج

339|69 جر محمود محمد يوسف|ه |علوم بــــنه

33875 س عىلي حسن|لدين عبــــ|ء |يه عل| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

98489 بــــر محمد|عىل محمود ج ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

266o3 ي
ن خليل|يوسف خلف تـــعى هره|لق|ره |تـــج

|22597 ن|محمد عمرو نبــــيل شعبــــ حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

4|29o لسميع كريم|ء عبــــد|يدى عل|ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|48783 حمد محمد|بــــر |لج|ن عبــــد |نور ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4o38o3 |م محمد |محمد حس
ى
لسيد دسوق سكندريه|ل|ره |تـــج

9|9o95 حمد سيد محمود |محمد  سيوط|ره |تـــج

9|o3|o حمد يوسف مخلوف |لد |حمد خ| ج|بــــ سوه|د|

5o32o2 لجليل|يمن فتـــىحي لبــــيبــــ عبــــد |هلل |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

8|6342 لحميد|حمد حمدي عبــــد|محمد | ثــــري ي|بــــ |د|
|لمنى

8|4o93 ى عبــــد|ح ى|تـــم حسي  لعزيز حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

834239 د|محمد عبــــيد حسن حد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

877275 ف عبــــد|ر |من لنعيم قطبــــ  |رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2466|o ظه|لحليم بــــ|م محمد عبــــد|سل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6|4286 لسعدئى|لسيد |أحمد محمد  |ره طنط|تـــج

7|5o98 دريس مصطفى|ء مخلص محمد |رس| لمنصوره|حقوق 

495666 ي محمد سليم|مصطفى 
ف مصطفى ن هجرس|رسر ره دمنهور|تـــج

9o9|6| حمد محمد |د |محمود عم ج|عه سوه|زر

6|39|8 ى هيم|ئيل سعد إبــــر|ميخ| مي  |ره طنط|تـــج

|47724 ي عبــــد |عمرو 
لرحمن|حمد حنفى وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف
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535696 زق|لر|ل مستـــور عبــــد |زم جم|ح |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

|77648 ى  هيم محمد|بــــر|عمر سمي  حسي  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

295259 لحميد|هلل عبــــد|محسن محمد فرج  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|37362 د|ئى محمد سعيد حم|محمد ه |حقوق بــــنه

8366|6 ى مبــــ|ي ي شنكل|سمي  رك خرصى ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

486o8o يف محمد |رو لم|لعزبــــ س|ن رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

446o4 لحميد|دى محمد عبــــد |له|حمد عبــــد |مروتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|o388 وى|لمحل|ع عطيتـــ |لرف|هيم رفعتـــ |بــــر| |بــــ طنط|د|

4|6762 هلل محمود|ء محمود مصطفى عبــــد |سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2695o6 بــــوزيد|هلل |ره محمد عبــــد|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6928|2 هيم محمدين|بــــر|بــــوبــــكر |ر بــــكر |من لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|348o دل|لع|ل محمد |لد كم|ل خ|كم زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8258o ى ع|ي لدين قطبــــ|صم عز |سمي  ى شمس| لسن عي 

7554o7 ى |ي لسيد محمد محمود|سمي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

8o7984 حمد|م حسن |ء عص|ول ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4874oo د|ئيل دو|لح ميخ|لح نبــــيل ص|ص لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

864653 حمد حسن عدلي ذىكي| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

54||68 حسن حسن عطيتـــ| زم رض|ح ره دمنهور|تـــج

829o34 حمد|ح محمود |هيم صل|بــــر| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|455|7 لسيد محمد|دل |حمد ع| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|6386 وق عبــــد ه |لل|لعزيز عبــــد|لمنعم عبــــد|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

86865| حمد|رف محمود |لمع|بــــو|ء |سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5|62o |مريم شكري نسيم حن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

684785 ه بــــدوى صبــــرى محمد بــــدره| مي  لمنصوره|بــــ |د|

555|7 ى عبــــد|من فظ|لح|ر ربــــيع حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8o76|5 لصغي  محمد|ء ربــــيع محمد |حسن لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8945|5 تـــ شكرى ونيس |نه نش|هيل سيوط|هندستـــ 

429|26 لمجد|بــــو |عيل قطبــــ |سم|زيزى سمي   ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|4883 وري سعد|لمغ|بــــكر | عل ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|4o96 ل|لش|ح |لفتـــ|لودود عبــــد |لي عبــــد|مع زيق|لزق|حقوق 
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7o5739 نور محمد|ح |نور مصبــــ|محمد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

767693 ن|لعزيز سليم|ن عبــــد |رقيه سليم لعريش|تـــربــــيتـــ 

453887 رى|لغبــــ|بــــر |بــــر محمد ج|فريده ج |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

485892 حمد صقر|آيتـــ عدل محمد  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

274322 ى عبــــد|لفتـــ|منيه عبــــد| ح|لفتـــ|ح حسي  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

633o7o ى مصطفى| حمد جميل حسن حسي  زيق|لزق|حقوق 

247887 ل|لجم|بــــسمه صبــــىح محمود  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

265|32 ل تـــرىك|لد سعيد جم|خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|7o27 ئيل  |هلل ميخ| |م رسىم عط|بــــر| زيق|لزق|حقوق 

7635|3 مد صقر|لكريم محمد ح|طف عبــــد |بــــسمتـــ ع تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

53o223 ي محمد|ره محمد |س حمد خي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

67677| لصعيدى|حمد |لسعيد عىل |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

247935 ن مرشدى مصطفى مشعل|ن رمض|نوره ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

8|3o9| سحق بــــهلول نعيم|نجليوس | ره بــــنى سويف|تـــج

9||928 حمد |ر حسن |لغف|محمود عبــــد ج|ره سوه|تـــج

63243| هلل محمد نصي |دل عبــــد |منيه ع| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

423824 د|لدين محمد مر|د |لدين محمد عم|د |عم سكندريه|ل|حقوق 

886544 ف محمد سليم |محمد  رسر سيوط|طبــــ 

4|o647 حمد عصيد|ن عىل |محمد شعبــــ لفيوم|ر |ثــــ|

495724 رس|ح| حمد زكري|مصطفى  ره دمنهور|تـــج

269442 لففى|ل محمد |ء كم|ل| |ن طنط|سن|طبــــ 

268953 د|هلل حم|ل عبــــد|ء جم|رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

439853 لسيد  محمد أبــــوعكر|هدى مجدي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

86|678 ي|بــــدين عبــــ|مروه ع
دي حفنى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

477966 لحميد محمد عىل|هيم عبــــد |يوسف أبــــر سكندريه|ل|ره |تـــج

499467 هيم حميده|لحميد إبــــر|آيتـــ فخري عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

498524 ى عبــــد|ي لسيد|لنبــــى |لحكم محمد عبــــد|سمي  |ره طنط|تـــج

755569 شور عىلي|لد ع|هلل خ|عبــــد  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

63284| ى محمود|ر| رن ى حسي  ضى حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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9o39o8 محمد بــــهنس قبــــيض محمد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

235635 يه محمد روبــــى فتـــىح| لفيوم|لعلوم |ر |د

|32973 حمد سيد|دل |هلل ع|منتـــ  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|48867 هيم|بــــر|دل حسن |فريده ع ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

64o292 ى |ن صبــــحـى |يم| حمد|مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|24494 ى س|ي مح محمد سعيد|سمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

887694 محمد سيد | محمد زكري سيوط|تـــمريض 

|67786 ء محمد محمد محمود|ل| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|328o5 ى ي|ء خميس |سم| ى|مي  سي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

46|o|o لسيد صبــــىح محمود غنيم|عمر  |بــــ طنط|د|

26877| ح سعد|لفتـــ|ن عبــــد|ء رمض|رس| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

24|o35 لفضيل|يوسف سيد سيد عىل عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|23965 هيم|بــــر|م |د هش|هلل عم|هبــــتـــ  هره|لق|هندستـــ 

2846o5 مد|حمد ح|ن محمد |حن ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

424|9 د|حمد عزتـــ حنفى محمود مر| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

46o598 وق  ر|لجز|حمد محمد محمد |رسر لمنصوره|حقوق 

498839 لق|لخ|لمقصود عىل عبــــد |د موىس عبــــد |جه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

86254| ي ح
ى
مد|محمد لدهم شوق دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

525246 ح متـــول|حمد مصبــــ|ل |مريم جم سكندريه|ل|هندستـــ 

262476 حمد|حمد سيد |ل |حمد جم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

26892o |لعل|بــــو|حمد محمد |ندى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

4|894 لمجيد|حمد عبــــد |لمجيد |ر عبــــد |مختـــ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5|o877 د|لد ج|هيم خ|بــــر|محمود  بــــ دمنهور|د|

8|39|4 مروه حسن مخلوف محمد ي|تـــمريض 
| لمنى

|72|3| هلل|ئى عبــــد |ندى عيد يم ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

867675 ه محمد عوض | حمد|مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

67742o لحسينى|لحسينى |رس صبــــرى |محمد ج لمنصوره|حقوق 

295827 د محمد|هلل ج||فظ عط|محمد ح |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

5o478| آيتـــ محمد حلىم يوسف يوسف سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 
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|263|o ى ي|ي رس محمد معوض|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

53576 مل|رم وهيبــــ ك|د ك|عم ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

697286 لمرىس|لحميد |لمرىس عبــــد |ديه مصطفى |ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o73|6 دير|بــــ|لم لبــــس |منتـــرص س| ندر|س |. دق فرع مطروح ج|حتـــ وفن|ىسي
سكندريتـــ|ل

8||573 لحميد محمد|ء حمزه عبــــد|سم| ي|علوم 
|لمنى

29723 در|لق|لرحمن عبــــد |محمود حمدي عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

223539 لمقصود عىل|زى عبــــد|ده حج|مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

848536 لكريم متـــولي محمد|عبــــد| سه ن|سو|علوم 

6ooo56 لعسر|لىح |ن محمد محمد عبــــد |نوره لمنصوره|بــــ |د|

898262 هلل  |بــــدين عبــــد|ر ع|محمد مختـــ ج|هندستـــ سوه

823|79 منه عىلي طه محمد| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

534oo| لرحمن|حمد محمد عبــــد |حمد محمد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7565o3 هلل|لعزيز عبــــد |لسيد عبــــد |حمد | ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

7o5382 هيم|بــــر|لبــــيىل |مل |لرحمن مصطفى ك|عبــــد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

323983 لمطلبــــ|حمد عبــــد|ء عىل |شيم ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

869o84 لحفيظ سليم|ح عبــــد|عزه صل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|2o75| هيم|بــــر|هديل فتـــىحي حسن  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

324|o2 لسميع عربــــى|يمن عبــــد|زم |ح ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

9|4386 حمد  |نم محروس |محروس غ سيوط|صيدلتـــ 

339|83 زق|لر|سط عبــــد|لبــــ|كر عبــــد|مل ز| زيق|لزق|حقوق 

845449 كريمه عىلي محمد حسن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|42756 هلل|لعزيز حمد|بــــر عبــــد |ء ص|سم| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

773439 ضى|لحميد م|ن عبــــد |بــــسنتـــ حس ى شمس|تـــج ره عي 

635o2o در نبــــيل عزم وديع|ن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|3529 لعزيز محمود|لح عبــــد |حمد ص| لفيوم|ر |ثــــ|

7o8634 لسيد|بــــر شفيق |هلل ج|عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

439475 ى  ن|هيم ريح|بــــر|هيم محمد |بــــر|حني  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

349o|5 لعزيز|لد سيد عبــــد|خلود خ ى شمس|تـــج ره عي 
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649|24 حمد محمد حسن خطيبــــ|ل |رون زيق|لزق|حقوق 

858867 عيل محمود|سم|هبــــه محسن  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

254883 لدليل|د |لجو|بــــر محمد عبــــد |محمد ج ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

762o22 مل|لسعيد ك|ء محمد |رس| ج|بــــ سوه|د|

|76262 هيم|بــــر|هيم عدل |بــــر|محمد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5|6876 طر|هيم حسن خ|بــــر|ن فرج |ن سليم|يم| علوم دمنهور

33896| هلل||لسيد حسن عط|حمد |يتـــ | عه مشتـــهر|زر

288|62 ى|حمد محمد حسبــــ | هلل حسي  سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

76759 ي|ه
يف|حمد حسن |مصطفى مهدى | ئى لشر هره|لق|حقوق 

92|7o8 ه |بــــر سيد |لج|حمد عبــــد| بــــومي  |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

4573|6 بــــوسن|حمد |سحر محمد محمد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3722o يم|لد|لمعز عبــــد |ج  عبــــد |يه ن| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

679289 لسيد موىس|م عزتـــ محمود |سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9||2o8 لعزيز محمد |ء محمود عبــــد|حسن ي صىح سوه
ج|معهد فنى

44449| لبــــربــــرى|لحميد |حمد عبــــد |جر |ه ط|معتـــ دمي|علوم ج

34o536 در|لق|دي مجدي محمد عىل عبــــد|ش |ره بــــنه|تـــج

|668oo ى عبــــد  لح|ىط ص|لع|مريم حسي  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

437o74 لد محمود رزق|روى خ| لشيخ|علوم كفر 

37|726 ف معوض |يتـــ | لسيد|وى |لص|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o|7o7 ف محمد |مصطفى  لحسن|بــــو |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|37|25 تـــه|مجدى بــــخيتـــ شح| بــــول ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4833o8 م نزيتـــ نبــــيه محمد|هلل هش|منتـــ  سكندريه|ل|ره |تـــج

4|6o97 ىس|لعبــــ|ء محمد محمود محمد |سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9|9868 ى  |ره جيد بــــش|ك بــــش|مل ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

832376 لدين عىلي محمد|خلود علم  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

85276| سمر خلف محمد خلف ي|نوعيتـــ 
|لمنى

254484 م سيد محمد بــــدوي|حمد هش| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o6|7| عيل خميس|سم|يوسف محمد رشدى  سكندريه|ل|علوم 

272|58 ج سيد|محمد عىل ض ن|هندستـــ حلو
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6756o8 حمد|ن |ل زهر|هلل جم|ل عبــــد |نه زيق|لزق|طبــــ 

624338 هلل| |بــــ مسعد عط|لوه|لعزيز عبــــد |عبــــد | ند ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4|2354 هيم شيحه|بــــر|در |حمد ن| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4559o8 فظ|ل بــــدوى ح|محمد جم لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

66977 ي 
د|لجو|حمد سعد عبــــد |تـــفى لفيوم|نوعيتـــ 

3|889 لرحمن محمود|مريم محمد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

634|47 ه | لسيد عىل محمد عىل جمعه|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

698659 ى |ي ن|لسيد حسن محمد شعبــــ|سمي  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

435o5o ن|لسيد محمد سليم|محمد  سكندريه|ل|صيدله 

622o33 لعدل|د |هلل محمد ج|بــــ فوزى رزق |رح ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

339o47 وق محمد رض ح|لفتـــ|لحفيظ عبــــد|عبــــد| رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

24698o لسنهوتـــي|ل عطيه |محمد جل لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

54762 مل حسن خرصى|ل ك|ء جم|لشيم| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

535889 م حسن بــــيوم|حمد عص|رضوى  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

773797 ذل|لش|لد سعد |لرحمن خ|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

39448 ى |ن عبــــد |يم| هيم|بــــر|لرسول سليم بــــحي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

48399 لعزيز محمود|ليس عرفتـــ عبــــد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

5o849 هلل|بــــ محمود عبــــد |لتـــو|حمد عبــــد | أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

|26658 ر|لستـــ|لد عقل عبــــد |تـــفى خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

356586 در|لق|طف عبــــد|در ع|لق|عبــــد| ند ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

344399 لسيد عفيفى|د |ل فؤ|مصطفى جم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

78732o لحميد|لسيد محمد عبــــد |مصطفى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8335|o ن|ن عىلي رشو|محمد رشو |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

84o845 ء سعيد شبــــل عىلي|لزهر| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|23799 ى محمد |مصطفى محمد  لعيسوى|مي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

757|98 هيم محمد|بــــر|حمد |هدير  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

342855 لجليل|عليتـــ سعيد طه عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

626722 لعزم|بــــو|لحميد |محمد عبــــد| مه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

492244 د|لجو|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |يوسف محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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7o66|9 بــــ|لوه|هيم عبــــد |بــــر|ء محمد |سن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o6645 هلل|هلل عبــــد |رحمتـــ محمد محمود عبــــد سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

648||5 ح حفنى محمود خليل|طمه صل|ف ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

245637 هيم خليفى|بــــر|مد عىل |عىل ح ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

32|799 ح عىل متـــول|لفتـــ|نور عبــــد|ء |لىمي ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

4476o لمحسن محمد|لدين عبــــد |م |جر عص|ه هره|لق|ره |تـــج

829224 حمد|فظ |تـــ ح|هدير نش دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7633|3 ل|لع|عيل عبــــد |سم|حمد |عيل |سم|يه | ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|9o|| م مرزوق|لسل|تـــفى محمد عبــــد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

456669 ح مصطفى قنديل|لفتـــ|يه عبــــد| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

82|o62 حمد محمد|يه محمد | ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

4|2284 لعميتـــ|لمجيد مصطفى |محمد عبــــد |ره طنط|تـــج

478325 ى سعيد محمود |ي لعجىم|سمي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|65o5| جر طلعتـــ محمد محمود|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26662 ن|عيل سليم|سم|دل |عيل ع|سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54o98 لنبــــى|حمد عبــــد |سهيله محمد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

75o42| هيم|بــــر|لسيد |محمد وليد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

96295 ء جمعه عيد|ميشه عل زيق|لزق|حقوق 

826|75 لخطيبــــ|مون عىلي محمد |طمه م|ف دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

344549 ش|محمود محمد مصلح محمود رو |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

257|96 ر|ح نص|يه حسن صل| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8|357| بــــوزيد|ل |ره رجبــــ هل|س ره بــــنى سويف|تـــج

682822 مد|لعزيز ح|حمد عبــــد |كريم  لمنصوره|حقوق 

53579o هلل قنديل|هيم عبــــد|بــــر|لدين |ل |ريم جم ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|2965 حىم|لحم|حسن | هبــــه محمد زكري لمنصوره|حقوق 

492453 لمجيد محمد مقلد|حمد عبــــد | سكندريه|ل|حقوق 

498o92 بــــ|حمد خط|محمود محمد | عل ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|5|397 ر|لنج|لجليل محمود |ريج مجدى عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

4o2664 هلل محمد|ديه محسن عبــــد |ن سكندريه|ل|حقوق 

45782 ى حسن|ن عص|حن م حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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85724o مد جمعه|حمد محمد ح| ي|تـــمريض 
| لمنى

498636 بــــودقيقه|ن |لمعىط رضو|رضوى عيد عبــــد |حقوق طنط

49587 مل عبــــد ربــــه|حمد محمد ك| ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

4o8oo4 ي|هلل |د |مي عىلي ج|طمه س|ف
لطوجى سكندريه|ل|بــــ |د|

5||298 لمزين|حمد محمد |متـــ |حمد سل| بــــ دمنهور|د|

77o523 بــــو|ن |در سليم|لق|هيم عبــــد|بــــر|حمد |محمد 
لخي  |

|بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

463525 ه محمد كم| مه|هلل سل|ل عبــــد|مي  لشيخ|ره كفر |تـــج

4294|| ي 
لسيد سعد|هيم |بــــر|مصطفى |صيدله طنط

272586 ى خليل| حمد محمد خرصى قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

35863o لسيد مصطفى|مه |س|ن |رو ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

69433| مل|لسيد محمد ك|حمد |ء |سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|6oo|6 لرحمن|رس شكرى محمود عبــــد |حمد ي| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4862o3 ئيل خليل|مل روف|مريم فهىم ك سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

353964 لم|متـــ معوض س|محمود سل |بــــنه| هندستـــ شبــــر

234956 ى محمد عبــــد لسميع عىل|حسي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

483o39 زق|لر|لفضيل عبــــد|زق عبــــد|لر|هند عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64|97 لدين محمد سيد|م |هند عص ره بــــنى سويف|تـــج

62282| مه|لسيد سل|س |ل عبــــ|بــــل معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4||326 ر|لنش|هر حسن محمد |ندى م ى شمس| لسن عي 

857882 عمر سيد خليفه حسن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

624o66 لمرصي|حمد محمد |عمر فوزي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

862276 حمد|لضبــــع محمد |محمد  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

6294o4 ل|لع|هلل سليم عبــــد|م عبــــد|ء هش|دع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

62933o هيم|بــــر|لسميع رفعتـــ |يمن عبــــد |لسميع |عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|592o| ف عبــــد |يوسف  لعزيز|لمقصود عبــــد |رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|7356 لجليل مدئى|م محمود عبــــد|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o4782 ن|د بــــيوم رضو|لجو|نىح  أحمد عبــــد | لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

6|92o3 ى|لسيد |حمد محمد | حمد حسي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

2|432| لرسول محمدين|م عبــــد|د عص|جه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 16505 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

22|248 هيم|بــــر|لسيد |ن |لعظيم شعبــــ|مح عبــــد|س |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

543689 لحميد صقر|حمد محمد عبــــد | سكندريه|ل|حقوق 

9o3o2 دل رجبــــ عىل بــــسيوئى|ء ع|رس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

4o2454 ندى فتـــىحي محمود حسن محمود سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

252933 ى كم|ك ل رسىم عطيه|رولي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

69748o لحلو|حمد |بــــدين |لع|رق زين |عىل ط لمنصوره|ره |تـــج

486984 د محمد حسن محمد حسن|زي ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6o35|8 عيل|سم|هيم |بــــر|ء محمد رزق |رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

643326 ل|هلل شل|ن عبــــد |ء عثــــم|سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

439852 لسيد عىل خميس|دى |له|هبــــتـــ مسعد عبــــد ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|627|5 هلل محمد عىل حسن هديبــــ|سيف  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

345743 |لعط|بــــو|لم |حمد س|حمد |رحمتـــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8o844o ي ك|حمد ع|
مل|دل حنفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

786o|5 رص جبــــر|لن|هيم محمود عبــــد |بــــر|محمود  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

864|75 ى ئيل نعيم بــــرسوم|ميخ| مي  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

827235 حمد عىلي|لدين |ء |حمد عل| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

3o486 محمد حسن محمد| عل هره|لق|ره |تـــج

894898 محمود مصطفى محمود محمد  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

9|5836 بــــ سيد عىل سيد  |رح ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

85o889 لرحمن|ء مهدي سيد عبــــد|رس| لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

862|83 حمد|هلل |د |ل ج|ليىلي جم دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

477694 تـــ خ د|لرؤف حم|هلل عبــــد|لد عبــــد |أمي  سكندريه|ل|علوم 

269467 لمغربــــى|محمد | يه رض| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

27|667 ه رزق محمد عىل د| ود|مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

54|97| لم|هيم سعد س|بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر| عه دمنهور|زر

85528 كريم محمد مرىس خليل مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

29762 هيم صبــــىحي عوض|بــــر|جون  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|636|5 محمد عىل حسن محمد ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

5|oo2 |لعل|بــــو |لبــــدوى |سيد محمد سيد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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9|||43 لحليم |دى محمد عبــــد|له|هدير عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

545852 س حفنى|محمد طلعتـــ محمد عبــــ سكندريه|ل|هندستـــ 

44oo22 لمرىسي|د أحمد |لجو|رق عبــــد |ط| رن لشيخ|ره كفر |تـــج

66293 رق محمد عىل|محمد ط ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

8o747 وق عل ى|رسر ء محمد حسي  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

4623o9 ه ي| لعزيز يوسف|رس مسعود عبــــد |مي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4o727o ف|س|ن |رو مه محمد سمي  ذىكي رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3964o ى محمد صل|ي لدين محمد|ح |سمي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

24677 وق س مي نبــــيل متـــولي|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|8847 حمد محمد بــــركتـــ|حمد |ندى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

3677oo بــــ محمد زعيمه|لتـــو|حمد عبــــد|محمد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

362689 ندى سيد نرص سنوىس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o52o2 حمد|محمود مصطفى سعد محمد  سكندريه|ل|طبــــ 

|7729 لقرش|هيم |بــــر|د |ل رش|حمد كم|لدين |نور كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

759|54 ى|ل|محمد طه عىل محمد  مي  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

225859 عيل خليل|سم|محمد مجدى  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

356497 لحليم|شم عبــــد|ء محمد ه|ل| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|7872 حمد رجبــــ|لحميد |ء مجدى عبــــد |دع ط|بــــ دمي|د|

36o4o8 يف|حمد |لسعود |بــــو |لمنعم |يتـــ عبــــد| لشر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|47333 ى  ى |سم|حسي  تـــ|لزي|عيل |سم|عيل حسي  ن|حقوق حلو

772o35 دل جوده محمد سبــــع|مر ع|تـــ ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

7853o8 مه|لسيد سل|لسيد محمد | زيق|لزق|حقوق 

686528 بــــينى |محمد  حمد حموده|لشر لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

27825o هلل|ل يونس خي |محمد جل دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

763448 هيم|بــــر|لروبــــي |در محمد |طمه ن|ف بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

429|o8 وهيدى| محمد زكري| دين |بــــ طنط|د|

46474| بــــو بــــكر|لسيد محمد |مصطفى محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

752|96 زي|لجليل محمد حج|ل عبــــد |هلل جم|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

8o|292 قتـــ ربــــيع عزمي محمد|
رسر ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

649|28 ى محمد نرص |ي تـــه|لدين شح|سمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 16507 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

267878 هلل محمد|وليد محسن عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|7o558 ئل محمد سمي |د و|زي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84o929 حمد|ر |لستـــ|حمد عبــــد|ء |شيم ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6|4555 ن|رس أحمد حسن عىطي|أحمد ي ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

|9|o3 حمد|م فتـــىح محمد محمد |هش بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

827|87 ي |تـــه
رك|حمد محمود مبــــ|ئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

922336 لسيد عبــــدربــــه|حمد مصطفى | ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

93686 لرحمن|د عبــــد |م ج|ندى هش كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4o5553 لصعيدى|هيم محمد |بــــر|م |ر س|مي سكندريه|ل|بــــ |د|

3|926o ى عىل عبــــد م|لسل|كريمتـــ حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7||25o لقصبــــى|لسعيد |لسيد |ل |هبــــه كم ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

9o97o7 ه |لل|لحميد عبــــد|ج عبــــد|ء ض|شيم تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

479oo9 ى رزق رمزي نجيبــــ رزق| مي  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

34|797 لسيد|ن |دتـــ محمد شعبــــ|مي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4|o775 لسيد|لسيد حميده |ن مصطفى |يم| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

23|444 لسميع|لرحمن عبــــد |ن عبــــد |رق يوسف شعبــــ|ط هره|لق|صيدله 

6o3o9 م|لسل|ن عبــــد |ن سلط|هند رمض طبــــ بــــنى سويف

883728 د |نه عيد وليم عي|دمي سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5|684| ه مصطفى | يف|حمد |مي  لشر سكندريه|ل|طبــــ 

8393| بــــ|لوه|حمد عبــــد |حمد محمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

42|976 حمد عزبــــ|عيل |سم|ل |ء بــــل|رس| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

485||6 ل هريدى|لع|ن محمد عبــــد |رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

694694 لح|ديه محمد حسن محمد حسن ص|ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o2753 لليل|بــــو|ر سنوىس |لستـــ|رس عبــــد |ن ي|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62629o ي
زق |لر|بــــر عبــــد|دق ص|تـــم ص|ح| دئى زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|362oo ى|لد |هلل خ|منتـــ  حمد بــــحي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|5|79 ر|لنج|دل عىل عىل |محمد ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o349o ل زغلول|لع|حمد عبــــد |منيه منصور | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

43339 د مصطفى حنفى محمد|عمر عم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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|62367  ص
ى
لح عقيله|محمد صدق ى شمس حقوق عي 

836842 لدين عىلي|مؤمن سمي  نور  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

9|9|3o ن |م سيد عثــــم|طلعتـــ هم ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

4|9678 هيم دشيش|بــــر|مصطفى محمد يوسف  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

26|oo2 لجليل|لجليل رزق عبــــد |ء مجدى عبــــد|شيم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

62o889 ش|ء محمد محمود عىلي بــــ|سم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

755932 محمود محمد حسن| دين عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

76o27| ف|حمد خل|محمود حسن  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

22o399 سود|ل|محمد محمود عوض  ى شمس|تـــج ره عي 

236684 لدين|ج |محمد حسن رس| سم هره|لق|صيدله 

7||773 حمد جوده|لسيد عىل |تـــ |ي| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

58977 حمد عىل|طمه سعيد |ف بــــ بــــنى سويف|د|

64o4|| هيم مرىسي|بــــر|هيم |بــــر|لحكيم |منى عبــــد زيق|لزق|صيدله 

227596 ه جل| لموجود|رس عبــــد|ل ف|مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4785|o ز|لبــــ|ح حسن |لفتـــ|ندى عبــــد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

277953 يد|يد محمد ف|سندس محمد ف شمون|نوعيتـــ 

9|28oo در |لق|د عبــــد|ده حم|حمد حم| ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

452oo| ر|لنج|هيم محمد محمد |بــــر|هيم محمد |بــــر| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2475oo وى|لشن|لحميد |حمد عبــــد|يمن |حمد | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3|8733 وى|لطنط|هيم |بــــر|ء محمد |سم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

427632 لحنفى|طف محمد |محمد محمود ع |بــــ طنط|د|

6785o3 لجليل معوض|ده عبــــد |ره حم|س لمنصوره|ره |تـــج

48229| ي مرس|محمود محمد ك
ل|مل حبــــسر |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2|9483 ى مصطفى حسن م محمد حسي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

5283o8 هلل|هيم عبــــد|بــــر|حمد حسن جودتـــ | ضتـــ دمنهور|علوم ري

544529 ئى|لخن|د |لجو|حمد عبــــد |بــــسمه  |حقوق طنط

|75238 بــــو سنه|لدين |م |زم محمد عص|نس ح| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

824576 لحسن|بــــو|عمر عبــــيد محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

497457 ى ه م|لرحيم بــــره|شم عبــــد |حني  ره دمنهور|تـــج
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634324 ى|ء ي|نجل رس أحمد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

44ooo2 ي|ر
لكريم|ن نرص بــــسيوئى عبــــد |شعبــــ| ئى لشيخ|ره كفر |تـــج

347946 ر|لكم|ل عىل محمد |عىل جم ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

844482 حمد محمد|هدير رفعتـــ  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

876236 لرحمن |هيم عبــــد|بــــر|لد |لرحمن خ|عبــــد سيوط|علوم 

254273 ى عبــــد هلل|ىط عبــــد|لع|سمر خي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4o2522 هيم بــــدر محمد بــــدر|بــــر|مريم  سكندريه|ل|حقوق 

355o4o لحميد مصطفى|هلل مصطفى عبــــد|منتـــ  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

8o|4|2 نم محمد|للطيف غ|ميمه عبــــد| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

||6386 لسقىط شعيبــــ| |مصطفى زكري ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|8733 لسيد موىس محمد|بــــعه |ر لشيخ|ره كفر |تـــج

7|o246 ى عىل جبــــر|دع ء عىل حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|64742 م|م|ن حسن حلىم |حن لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|8836 حمد حسن|ئل |حمد محمد و| هره|لق|هندستـــ 

426375 ي ش|م كر|هينور يشي يحن  سكندريه|ل|بــــ |د|

335|69 ل مصطفى|حمد كم| |نور ى شمس حقوق عي 

43oo44 بــــشيىهي|ل|لحميد |يمن عبــــد|يوسف  |ره طنط|تـــج

6862o7 لحجر|ل |لع|رفعتـــ صبــــرى سعد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

72556 يتـــ محمود يوسف عىلي| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|2444| لبــــطل|لسيد |هيم |بــــر|حمد |محمود  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|26886 لفتـــوح جبــــر|بــــو|حمد محمد | ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

5o7882 لسيد محمد|لم بــــرع |بــــثــــينه س إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

356894 ى|ء |حسن  حسي 
لسيد مصطفى هره|لق|ج طبــــيع |عل

257524 لسيد|ل |لع|هيم عبــــد|بــــر|رحمه  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

754266 هيم|بــــر|حمد |رص عبــــده |منيه ن| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4o4698 وى|لشن|لسيد |لمنعم |لد عبــــد|محمد خ ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

4o827| هلل محمود محمود جودتـــ|عبــــد  |ره طنط|تـــج

3||982 بــــيشوى ثــــروتـــ ظريف نسيم هره|لق|هندستـــ 

57373 ل|لع|ل عبــــيد عبــــد |طمتـــ معروف جم|ف ي سويف
تـــمريض  بــــنى

2448|4 لم|مه محمد معوض س|س|م |بــــتـــس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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36o36| بــــ|هلل غر|دريس عبــــد|هلل |محمود عبــــد ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

3|82|7 م فضل عويس|لدين س|م |حس ى شمس|زر عه عي 

484995 لفضيل|حمد عوض عبــــد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o5279 ن|م حسن محمد شعبــــ|ئى س|م| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

627556 لسيد عليوتـــ|هيم عىل |ندى إبــــر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35828| ه|لل|بــــسمتـــ مصطفى محمود عبــــد ى شمس| لسن عي 

7o56o4 ى|بــــو|لسيد |هيم |بــــر|يمن |هيم |بــــر| لعني  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

4|o867 وى|لقرنش|ليىل وحيد محمد خليل  |بــــ طنط|د|

686988 لمخزنىح |لعزيز |لعزيز محمود صبــــرى عبــــد |عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

79|996 م محمد|لسل|ل عبــــد |حمد جم| زيق|لزق|حقوق 

226258 لجليل|مصطفى منصور محمد عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

3228|7 ن سعيد عىل|يتـــ سعيد شعبــــ| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5|7835 يوبــــى|ل|حمد |د سمي  مصطفى |نه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8|5684 ي ع| ي|نىح 
طف طه مهنى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

675936 شم|ضىح محمد عىل ه لمنصوره|ل |طف|ض |ري

324393 يف  ف |رسر ى محسن|هيم حس|بــــر|رسر ني  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

687487 وه|هيم عىل حل|بــــر|لمجيد |ن عبــــد |نوره ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

343755 لسيد موىس|يتـــ محمد | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

645594 ى سليم|ء |أسم لسعيد محمد حسني  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

232457 يه مصطفى فكرى مصطفى| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

262359 هيم حسن|بــــر|م |لد هش|خ تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

92o262 ن صف  |سعد خلف و| |مي  ج|بــــ سوه|د|

3364|3 لد محمد عىلي|ندى خ |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

827544 حمد محمود عىلي|ء |سم| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

34243| لغنى عتـــريس|بــــر عبــــد|طمتـــ ص|ف ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

5o6o43 لبــــ|بــــو ط|لبــــ محمد |بــــو ط|مصطفى  سكندريه|ل|ره |تـــج

2o959 لرحمن سعيد حسنى محمد|عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

493759 ى رزق|لدين محمد |د |محمد عم مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|52829 لسيد|ن |لح سليم|هدى ص ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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8|5665 ى جبــــ| مه ى|حسي  لي حسي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

5|6653 ج |ء طه فتـــىح خف|شيم طبــــ بــــيطرى دمنهور

66259 لد محمد جمعه|لرحمن خ|عبــــد ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

348857 عطيه خليل يوسف| رين|م ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

896395 للطيف شيىمي |لحسيبــــ عبــــد|ندى عبــــد ج|صيدلتـــ سوه

752759 زن محمد محمود نمر|م عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ 

2725o7 حمد|محمد محمود يوسف  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

86|95| حمد|ن |يه عبــــيد رمض| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

6|3228 حمد طلبــــه|ل |رق جل|هلل ط|عبــــد |ره طنط|تـــج

77|228 يمن محمد محمد عىل خليل|مروه  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

443987 طمه حسن موىس مصطفى موىس|ف لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

7o4|63 لديبــــ|ل فتـــىح عىل |فتـــىح جم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

25o677 ي|لحميد |لح عبــــد|هبــــه ص
لففى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

85o2|4 ن|حمد سليم|لصغي  |زم محمد |ح سيوط|هندستـــ 

83727 ى سعيد عبــــد |ط لحميد|رق حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

78o69 حمد عويس|د |ء فؤ|هر عل|ش ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

844794 ي محمد|لرحمن |عبــــد حمد محمد خي  ن|كليتـــ طبــــ أسو

628288 لسيد نويسر|حمد شلبــــى محمد | زيق|لزق|بــــ |د|

437632 ى  ي عجل|هيم علو|بــــر|لسيد |حسي 
ن|ئى ي رى ورصف ومس. تـــ.ك

لمطريتـــ|حه |فنى

45o929 ي عبــــد
ع|لس|لحميد |لمنعم عبــــد|محمد مصطفى ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 

تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

44|358 ن|ل محمد محمد سلط|محمود جم لشيخ|طبــــ كفر 

|349o7 لكريم موىسي|يوسف مصطفى عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

886583 سم حسن محمود عىل  |ق ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

845479 ن ن|جورج يؤنس سليم| مي  ن|سو|بــــ |د|

6o9255 حمد|بــــ |لتـــو|محمود محمد عبــــد  ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

6||385 هيم صبــــيح|بــــر|خلود محمد  لمنصوره|طبــــ 

847||5 حمد|حمد محمد |ضىحي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

272675 مد|هيم ح|بــــر|ج |سمر حج دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|6963o لشهيد جورج |تـــرين سمي  عبــــد |ك تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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4o8636 ه | ن|حمد محمد محمد سلط|مي  هره|لق|م |عل|

685484 حمد سعد محمد فوده|يه | لمنصوره|صيدله 

46|4|| لعظيم|عبــــد | يدى نبــــيل زكري|ه |صيدله طنط

|33664 وع|حمد سعيد مط|مل | ى شمس|زر عه عي 

326894 م سيد خليل|هلل عص|منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|3o86| محمد| لل|دى طه عبــــد |ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3427o2 ر|ىط محمد نص|لع|سم عبــــد|لرحمن ق|عبــــد لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3|3593 حمد طلعتـــ عىل|محمد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

35o|28 لم حميد|رص س|محمود يحن  ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

84387| ج محمد|هبــــه محمود فر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

625655 ن محمد سليم|ء محمد سليم|روميس لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

2|355| لسيد عيس|هلل محروس |منه  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6976|2 ف بــــدوى عىل بــــدوى| |ند رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7|75o3 ي|ر
وى|لشن|زق محمد |لر|بــــ عبــــد |يه| |ئى زيق|لزق|بــــ |د|

3||572 بــــر محمد خليل|دهم محمد ج| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

24o74 هيم|بــــر|رضوى وليد محمود محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

3|2923 ى جورج مسيحه فرج|ك رولي  ى شمس|تـــج ره عي 

827744 حمد|لرحيم |حمد عبــــد|لبــــشي  | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

9|2323 تـــم جرجس جرجس |ح| تـــوم ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

34o542 لمؤمن محمد قدوس|لمؤمن محمد عبــــد|عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|764| كريم محمود محمود زقزوق لمنصوره|حقوق 

3|6878 يس|شد رم|مريم فوكتـــر ن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

366oo ن عنتـــر حنفى|شعبــــ| هند|ش عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

24o6| ف عبــــد | |ن|ر لمحسن فهىم|رسر سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

7786|5 در|لق|هلل عبــــد|لد عبــــد |هلل خ|عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

8o566o ده محمود محمد محمود|غ ي|بــــ |د|
|لمنى

8o5794 ى ي |ه| كرستـــي  سكندر|رون بــــشر ي|طبــــ 
|لمنى

|57|93 لجمس|هلل |هيم عبــــد |بــــر|ن عىل |حن وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم
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7555o3 حمد عىل محمود بــــرع| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

266238 حمد عىل|جر محمد فرج |ه |بــــ بــــنه|د|

79|o|o ى |بــــو بــــكر ع| |دل حسي 
ى
لمرزوق زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

8|47|9 ء طلبــــه محمد|عل| لي|د ي|بــــ |د|
|لمنى

4o9465 ق|لم أحمد محمد |أحمد س وى|لشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

22o4|9 بــــوزيد حسن|مصطفى صبــــىح   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

43o979 ى محمد محمد خف|ي ج |سمي  |نوعيتـــ فنيه طنط

23o354 حمد|م ذىك سيد |عمر عص ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

6o|769 م بــــدر|لتـــه|يمن |ء |رس| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

7o6363 هر محمود محمد|ر م|من لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o3642 ي |شيم
هلل|فيل عبــــد|رس|ء لطفى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

367496 ى محمود | هند|ش لنحيف|محمد حسي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|8584 ى كم|ي بــــوج|ن |ل محمود سليم|سمي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6o9534 يمن فكرى أحمد سند|مريم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

88442| حمد |م محمد |هش| دين سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o||59 |لعل|بــــو |لحميد |رس منصور عىل عبــــد |ف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

84o444 حمد محمد|طمه محمد |ف ن|سو|بــــ |د|

8657|7 ح محمد|لفتـــ|عزه حموده عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5|4682 ه حسن زكري| غريبــــ| مي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6|5276 ي|لغبــــ|لسيد |د |نور عم
ىسر ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

4o7632 ن|لمنعم حسن حس|مروه محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

59359 د عىل محمد|طمه عم|ف ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

86o|o حمد|شم موىس |هلل ه|هبــــتـــ  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o2233 ق|د |لجو|لسيد عبــــد|هبــــه محمد  وى|لشر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|48|38 لنعيم حسن عىل|هلل سيد عبــــد |عبــــد  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

|747|o بــــ|لوه|رق محمد عبــــد |محمد ط تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

498763 نم|بــــو غ|لحميد |تـــ صبــــىح عبــــد |لشح|ء |دع بــــ دمنهور|د|

23|675 حمد|هلل |حمد مجدى عبــــد| ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

6478|9 حمد|د عطيتـــ |دتـــ عم|مي ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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||8783 م|د س|نيس فؤ| |يفرين| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

282o64 ل|لع|جمعه عبــــد| لرحمن زكري|عبــــد هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

8228|9 ن عىلي شيىمي|محمد عثــــم ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

847649 ي عبــــد
لسيد|حمد |لحميد |مصطفى لمنصوره|حقوق 

9|3893 لعزيز |محمد مصطفى سعد عبــــد سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

877759 حمد  |هر محمد |طمه ط|ف سيوط|ره |تـــج

3|7686 سم محمد حسن محمد|بــــ لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

4|873| ي مصطفى|ن سمي  عبــــد|حن
لغنى |حقوق طنط

425|73 ى |ي يمن أحمد محمد خنفور|سمي  سكندريه|ل|صيدله 

6978o5 ن|لحليم سعف|هيم عبــــد |بــــر|ندى رفعتـــ  لمنصوره|ره |تـــج

3|5354 ل محمد عىل|هدى جم ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

695||9 ى محمد | |دين |لوف|بــــو |مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9o2|3 هر رجبــــ|لظ|ء ممدوح عبــــد |رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||6259 ن حكيم|بــــيتـــر صبــــىح سليم هره|لق|هندستـــ 

348337 د عىل محمد|د فؤ|منى فؤ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6oo69| ذل|لش|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|ء |سم| |صيدله طنط

36482 يمن فهىم عىل|فهىم  ن|هندستـــ حلو

6243o2 لسيد عبــــده|هيم |بــــر|هيم |بــــر|لحسينى |ء |أسم ط|معتـــ دمي|علوم ج

33o925 لعليم طه|م عبــــد|حمد س| زيق|لزق|صيدله 

6|3|o5 ن عىل|طف شعبــــ|رص ع|م ن |بــــ طنط|د|

4o8796 بــــ|طف عطيه محمد رح|ء ع|صف |بــــ طنط|د|

8529|5 ف محمود عبــــد|محمود  ي|لبــــ|رسر
ى
ق ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

| |لمنى
لجديدتـــ

523237 هيم|بــــر|د محمود مصطفى |م فؤ ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

|54933 ف|لدين محمد خ|ح |بــــسنتـــ صل لد رسر ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

268535 هيم تـــعلبــــ|بــــر|عمر سعيد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

422933 ى |وف لسيد|ء غريبــــ حسي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

844348 لرحمن محمد حسن محمد|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

69o4|8 ى عىل|هلل محمد عبــــد |عبــــد  هلل معي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

784795 لحميد|لرحمن عبــــد|ء محمد عبــــد |شيم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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445442 ى ل مجدى لطيف|جم| يوستـــي  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|42452 هيم محمود|بــــر|رص |لن|فرحه عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

5|42|4 ى معوض عبــــد|أسم ئى|لمسلم|لحليم |ء حسي  سكندريه|ل|صيدله 

6|2269 ى شم|لغفور |حمد عبــــد |كريم  ره|مي  زيق|لزق|ره |تـــج

57967 لس مرقس  ئى|رم|سحق |كي  ره بــــنى سويف|تـــج

9|2|o2 بــــد عىل محمد |ع| نور ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

85o9|6 ى تـــوفيق ى محمد حسي  حسي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|7o545 لسيد مسلم|سعيد مصطفى | لي|د ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

8263o| هيم|بــــر|سيد محمد | رويد |نوعيتـــ موسيقيه قن

25o354 للطيف|رس سعيد عبــــد|سلىم ي تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o3969 وى|لغربــــ|لسيد |لمقصود |طف عبــــد |م ع|سل| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

227ooo لمغربــــى|حمد محمد |لغنى صبــــرى |عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

2|7329 هيم|بــــر|م |لسل|نهله عمرو عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

8o5|39 ى عبــــد|ر ك|من زق|لر|مل حسي  ي|هندستـــ 
|لمنى

5429|5 ع|س رف|ل محمد عبــــ|ن جم|رو تـــربــــيتـــ دمنهور

5|5824 لشيخ|ء فتـــىح عىل حسن |وف سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

7389o حمد سعيد فوزى عىل| طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

7|6947 حسن محمد حلىم| ر|ي ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

9|2335 محمود | لنج|بــــو|ء لطفى |شيم ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

8333|3 لسميع|حمد سمي  محمد عبــــد| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8435o ى ج|ي م محمود|بــــر تـــم|سمي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

35698o ى عبــــد|روضتـــ محمود  هلل|مي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4o5549 لشويىح|حمد |عىلي | ضىحي زكري سكندريه|ل|ره |تـــج

4596|o م محمد محمود|مصطفى عص ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

634448 لسيد|لسيد |دل |لسيد ع| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

849868 ن|ح جوده سليم|يدي صل|ه لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

6o|o7o حمد شلتـــوتـــ|عمرو محمد محمد  |هندستـــ طنط

3|53o3 حمد|حمد سيد |رتـــ |س تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

339566 ن|حمد رضو|لسيد |ن محمد |يم| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

452889 عيل|هر فتـــىحي بــــيىلي إسم|أحمد م ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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9o99o2 د عىل |لجو|مه عبــــد|س|بــــرين |ص ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

5239o3 لذهبــــى|د محمد مصطفى |عمرو أحمد فؤ سكندريه|ل|هندستـــ 

24oo3| حمد مصطفى|لمقصود |حمد عبــــد|حمد | هره|لق|حقوق 

6o|2|2 محمد حسن محمد عشوش| رن |علوم طنط

||6|34 لفى|ل|لح |فريده محمد محمد ص ى شمس|تـــج ره عي 

5o6663 حتـــ|حمد طه سم|هبــــه محمد محمد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

633446 لعظيم|ء محمد فتـــىح عبــــد |آل زيق|لزق|علوم 

696927 لسيد متـــول فرج|حمد |لسيد | علوم بــــورسعيد

489|88 ى كم|رس| لدين|ل |ء مجدى فتـــىح حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

8779o| رثــــ |لو|رثــــ محمود عبــــد|لو|عبــــد| لي|د سيوط|تـــربــــيتـــ 

73|77 لرحمن محمد طلبــــتـــ|ن عبــــد |ء رمض|صف ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

778|3o مر|لح محمود ع|حمد ص| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

854||5 ي|عبــــد| طف عط|ء ع|رس|
لغنى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

|36|94 رمزى موىس| ريمونده رض ى شمس|تـــج ره عي 

6ooo38 ى|حمد مصطفى عىل | لعشر كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

4|o627 ي مصلح عبــــد
لسعود|بــــو|لحليم |يوسف مصطفى |تـــربــــيتـــ طنط

5o6237 غ|لصبــــ|جبــــر محمد جبــــر | رن سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

236883 لرحمن|جر محمود محمد عبــــد|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

734|6 ء سيد محمد|رحمتـــ عل ي|لسن |
|لمنى

68396 لسيد مصطفى|لعظيم |محمد عبــــد لفيوم|بــــ |د|

7o5454 حمد|مد محمود صبــــرى عىل |حمد ح| لمنصوره|طبــــ 

7o4o99 ن|حمد تـــوفيق ريح|ن تـــوفيق |نوره م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

546256 لحفيظ محمود|لعزيز عبــــد|محمد عبــــد بــــ دمنهور|د|

86|8|o يد|حمد ع|جر حمدي |ه س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

646234 م|م|ل|ح |لفتـــ|لسعيد عبــــد |لدين |نور  |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

257o92 مه|لحسيبــــ سل|لحميد عبــــد |فرحه عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

456|83 ف سل|محمد  زق محمد|لر|مه عبــــد |رسر إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

2732o5 لسبــــع|هلل محمود محمد |عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 
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5o29|5 در|لق|لسيد عبــــد|طف |عبــــي  محمد ع سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|3|o66 ره محمد|ح عم|عمر صل |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4|o|46 ى قنديل|بــــو |حمد محمد | لعني  |ره طنط|تـــج

8986o3 حمد فرغىل |لرحمن محسوبــــ |عبــــد ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

284385 لس|زر ك|مريم ع مل كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

86939o بــــ خليل|ربــــ|لدين |محمد عز  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

8||986 ن|هيم حمد|بــــر|حمد |محمد  ي|عه |زر
|لمنى

27|8o6 ي
عيل|سم|محمود قطبــــ محمد | دئى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

33o3|3 ر|لجز|عيل |سم|مر محمد |ن تـــ|نور |بــــ بــــنه|د|

826944 حمد|هلل |د عىلي عبــــد|سع دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

244673 بــــ|لتـــو|لعظيم عبــــد|شور عبــــد|حمد ع| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

338|84 هلل حيدر|لعظيم عبــــد|لد عبــــد|هلل خ|عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

885864 بــــ محمد محمد |لتـــو|عبــــد| دين ي صىح 
سيوط|معهد فنى

75o97o ى عبــــد |رق |ن ط|رو لرحمن|مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

492393 مر|بــــوع|س |لنرص عبــــ|بــــو|هيم |بــــر|مصطفى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|6246| هيم|بــــر|حمد |ن مصطفى |مرو ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6o|6o2 ى|لسيد محمد عبــــد|رتـــ |س لعليم عجي  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

43754| بــــ  سعد حسن درويش|لوه|ء عبــــد |عل لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|49986 محمد عىل سيد عىل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o3o66 حمد|ح محمد سيد |لفتـــ|ء عبــــد |رس| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|699o5 لسيد محمد|محمد رفعتـــ  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

778233 م|لسل|دق عبــــد|لص|لسيد |ء |دع ج|بــــ سوه|د|

354879 ف محمد محمود| |عل رسر ى شمس صيدله عي 

7|5458 تـــ|ن فرح|لسيد سليم|لسيد |م |سل| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

48oo8| رك صموئيل حليم عزيز|م سكندريه|ل|هندستـــ 

772478 هلل شديد|حمد عبــــد|ل |حمد كم|لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

3|6|63 عيل|سم|حمد |ء محمد |رس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

77|28| ه ع |دل محمد عط|ني  زيق|لزق|علوم 
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867|87 ن محمد يوسف|ره حس|س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|43892 هر محمود محمد|عمر ط ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

4o7376 در مبــــروك مرىسي|لق|هر عبــــد |جر م|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6246| بــــى|مبــــ|ندى محمد مهدى  بــــ بــــنى سويف|د|

2839|8 لجد|لسيد |تـــ |لسيد فرح|هلل |عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

429579 ي ق|حمد |زن |م
عود|لعبــــد مصطفى |صيدله طنط

|68956 ى محمود مريم مؤمن محمد حسي  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

8||6|2 ي شعبــــ
ن عيد منصور|تـــفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

763287 لرصيدى|ل |لع|لمرىس عبــــد |س |ندى محمد عبــــ تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

8343oo حمد|حمد فتـــىحي |كريم  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8753|7 بــــ محمد |حمد غل|محمد  سيوط|صيدلتـــ 

|53864 د|هيم ج|بــــر|محمد يىح  ى شمس حقوق عي 

|24||8 لمجد محمد|بــــو |حبــــيبــــتـــ محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

36o538 وق  زى|حمد حج|حمد فوزى |رسر |بــــ بــــنه|د|

87432 لدبــــن محمد|ح |رص صل|لن|محمد عبــــد لفيوم |تـــمريض 

|76588 ي
بــــدوى محمد محمد مهدي| دئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|773| ى س|رنيم م لم|جد فتـــوح حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

643669 حمد سعيد|ء حسن |دع ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

8||o77 هيم|بــــر|لدين |نور | حمد رض| ي|عه |زر
|لمنى

47673| ع|لرف|بــــو|لمنعم محمد |ن زهي  عبــــد|نور عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

645o52 عيل|سم|م مصطفى محمد عىل |سل| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|38828 نوس ولسن|سطف|جورج | فيول ن|بــــ حلو|د|

4784|9 لعظيم قنبــــر|ح عبــــد|حمد صل|مصطفى  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

822oo6 لنعيم|لموجود عبــــد|ره طه عبــــد|ي ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

49|4|6 بــــرين محمد حسن عىل حسن|ص لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|3846o هيم محمد بــــلطيه|بــــر|للطيف |ن عبــــد |يم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

498864 تـــ |ل |م| بــــوزيد|حمد |حمد محمد خي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

95878 عزه ربــــيع محمود محمد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

492458 ى |در |لق|م محمد عبــــد |م| لزعيىطي|مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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357|3 لحميد محمود|هلل مدحتـــ فتـــىح عبــــد |لمعتـــصم بــــ|
 رسور

هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9238|2 لدين محمد محمود  |د |له عم|ه ج|بــــ سوه|د|

67426 حمد سعد|حمد معوض |محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

9444| حمد بــــيوم|لسيد |حمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

278868 هيم|بــــر|هيم عيد |بــــر|مصطفى  |حقوق بــــنه

9|7|9 شد|لدين عىلي ن|ل |مريم عىلي جم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

247827 مر سليم|ل مدحتـــ محمد ع|بــــل ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

6379| ن سعيد محمد|ن رمض|محمد شعبــــ لفيوم|هندستـــ 

42o488 لح|ل مخيمر ص|ء مخيمر كم|ند معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

23954| حمد|لجميل |دل عىل |ره ع|س ى شمس حقوق عي 

4|5564 ى در|هيم |بــــر|بــــ |يه|هيم |بــــر| ج|مي  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

648726 هلل|لمجيد عبــــد|م رجبــــ عبــــد|سل| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

762252 لق هيكل|لخ|حمد هيكل عبــــد | تـــمريض بــــور سعيد 

54o78 د|لجو|بــــر عبــــد |طف ص|منيه ع| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

87658o لس نبــــيل صليبــــ جرس   كي  سيوط|ضتـــ |علوم ري

84372| د يوسف|حمد حم|محمد  ن|سو|حقوق 

4855| لرؤف عيد|ل عبــــد |يزه كم|ف ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

6238|8 دى|لن|حمد ذىك |در |جر ن|ه ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

6|5724 لدريىح |لحسينى |محمد محمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

227659 رق عىل حسن|ملكه ط ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3|2392 لرؤوف عبــــده|زم سعيد عبــــد|ح ى شمس|تـــج ره عي 

|44o39 ن|لدين محمد محمد رسح|ل |ن محمد جم|نور هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

638465 حمد محمد|م محمد |حس زيق|لزق|بــــ |د|

262o69 ف محمد عبــــد |حمد | هلل مسعود|رسر |تـــمريض بــــنه

|7268  محمد|ل
ى
ميس محمد صدق ن|علوم حلو

6|3763 ر|ل عم|لسعيد محفوظ هل|محمود  |بــــ طنط|د|

266755 لجيد رزق|طف رجبــــ عبــــد |ء ع|رس| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

36o223 ر محمد محمود عىل مسعود|حمد مختـــ| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

323445 يف حس م محمد عبــــده محمد|رسر دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص
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453756 د|لحد|لرحمن سعد محمد سعد |عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

422443 ن|ن عثــــم|لنبــــى مهر|حمد عبــــد| سكندريه|ل|حقوق 

27679o مصطفى رأفتـــ سعد عويس ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

3243o5 لسيد عىلي|يوسف محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

44|473 لرؤف محمد سعد|محمود وحيد عبــــد  |حقوق طنط

496869 ح صبــــرى مبــــروك محمد بــــسيوئى|سم تـــربــــيتـــ دمنهور

|24567 ف س|بــــيشوى مدحتـــ  م خلتـــ|رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

2|9223 للطيف|لعزيز عبــــد|بــــر عبــــد|لعزيز ص|عبــــد لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

754245 د محمد|زينبــــ محمد عىل عو عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

6|4o26 د سعده|للطيف ج|ء عبــــد |سم| |بــــ طنط|د|

34|o25 ئى|لغيط|لمحسن خطيبــــ محمد |حمد عبــــد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

45|66o نوبــــي|حمد |ل |لع|ن عبــــد|يم| لشر يتـــ|ل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج  |لمجمع | مي 

|42223 لجندى|لرحمن مجدى محمد فريد |عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

35o|o7 لو|هيم بــــح|بــــر|ح |لفتـــ|محمد عبــــد| ند ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

26423 متـــ محمد مرىسي|س|د |زي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6o253 دل عيد عىل|يوسف ع ى شمس صيدله عي 

229oo3 لدين |حمد نجم |يمنى محمد فوزى فهيم  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

438323 ئى|م محمد ه|ن هم|نور لشيخ|علوم كفر 

634439 ل محمد بــــخيتـــ|رس جل|حمد ي| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

453997 يوسف صبــــري محمد حسن شمس لشيخ|هندستـــ كفر 

5833| شد|ن حكيم ن|فيبــــي يون بــــ بــــنى سويف|د|

789674 هلل|لسعيد عوض |لسيد محمد |محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

487868 ف فتـــىح محمد محمد عبــــد|م |سل| م|لسل|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

638||9 لحليم محمد|دل سعد عبــــد |محمد ع زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

62|274 بــــينى دي|ل سعد |يه جم| بــــ|لشر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

32373| ن|ح عن|لدين صل|يتـــ مجد | هره|لق|ج طبــــيع |عل

3|o32 لنبــــى|د سعد عبــــد |دين عم|ن هره|لق|طبــــ 

4|82| مصطفى محمود محمد محمود دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

25o739 تـــه|لسيد شح|لحكيم |هيم عبــــد|بــــر|حمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 
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4255| بــــوشنبــــ|لمحسن |عمر محمد متـــول عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5|847o ح|لفتـــ|فظ عبــــد |ن محمود محمد ح|سلو ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8976|4 لسيد |لسيد محمود |محمد  ج |تـــمريض سوه

794o34 |مي
ى ى محمد حسي  ر حسي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25383o ق|دى |له|هيم عبــــد|بــــر|ينور | وى|لشر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

372248 ل عىل محمود|محمد جم |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

79oo6 هلل حميدتـــ|حميدتـــ محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

479726 هلل|سم نبــــيل حسن محمدعبــــد|بــــ سكندريه|ل|هندستـــ 

2|3944 لصمد|حمد سيد عبــــد |لدين |ء |عمر ول ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|345o دى|له|لعزيز سعد عبــــد|محمد عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

756333 رحمه منصور عيد حسن عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

237638 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|رقيه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o3877 ه جم| ي عبــــد|مي  لق|لخ|ل خي  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

44887 س عفيفى|هبــــتـــ جمعه رزق عبــــ ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

34398| رق سعيد شديد|ن ط|نوره زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

3|675o لمعز عرفه حسن|ء عبــــد|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6955o8 لبــــسيوئى|حمد |ل مصطفى |يه جم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

62243 ي عبــــد 
لسيد حلىمي|لعزيز |لبــــنى بــــ بــــنى سويف|د|

353284 ربــــيع صبــــرى محمد ربــــيع |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

827723 ى |بــــر| هيم تـــوفيق|بــــر|هيم حسي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

643853 د حسن|ر منصور محمد ج|من هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

83234 دل سعد محمد|م ع لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

682393 شور|تـــ عيد ع|هلل عرف|محمد عبــــد | ن|نرف علوم بــــورسعيد

8776|4 ي|ر
ن محمد  |سمي  رمض| ئى سيوط|صيدلتـــ 

7o||| هد|هد محمد مج|حمد مصطفى مج| لفيوم|ر |ثــــ|

849625 حمد|رنيم محمد عىلي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

268554 لخفيف|مصطفى محمود محمود  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

689363 |مد |لصمد زىك ح|ره عبــــد |س
ى
لدسوق لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

22|939  |حبــــيبــــه 
ى
ن|لسيد سليم|لسيد شوق ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8o4o84 حمد فرغىلي عىلي|محمد  ي|عه |زر
|لمنى
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5227o ود عيس|رص د|لن|حبــــيبــــه عبــــد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

7|o3o8 رص|ع ن|لرف|حمد محمد | ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

697566 محمود حسن محمد حسن يمن لمنصوره|عه |زر

684o66 ف عبــــد |عمر  تـــ|لشح|رى محمد |لبــــ|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

75|5o6 لمتـــول|لد |لد خ|هيم خ|بــــر|لد |خ ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

7oo45| كر يوسف محمد|رحمه ش هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|4554o محمد سيد عىل سيد حسن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

783893 لسيد محمد|لسيد محمود |ف |عف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

499287 ح محمدهويدى|ندى شفيق صل تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

786|38 ن عرفه|عيل رضو|سم|ن |مريم رضو ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

276786 وى|لدفر|محمد نبــــيل محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|6o|26 ى|لرحمن هش|عبــــد  م طه حسني  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

235995 ل حسن محمد|محمد جم| ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

63o683 لسيد محمد عىل عسكر|ن |سليم | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

429468 ليه|مصطفى مجدى جوده محمد هل ى شمس طبــــ عي 

6o495o حمد بــــخيتـــ|ل |حمد مصطفى كم|مريم  لمنصوره|ره |تـــج

68289 طه محمود خليل محمود ره بــــنى سويف|تـــج

268432 |لبــــن|مصطفى حمدى مصطفى محمد  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

|58|93 ي
حمد|تـــ موىس |عرف| دئى ن|بــــ حلو|د|

63|o57 ج|ج محمود حج|هلل محمد حج|منه  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

4o2322 ى ع|ي دل قطبــــ يوسف بــــدور|سمي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o85o| لرحمن |لرحمن محمد عبــــد|منى عبــــد ج|علوم سوه

66437 د|بــــ ج|لتـــو|ء سعيد عبــــد|عىلي لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7529|7 ن|حمد عىلي سليم|م محمد |سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

66o23 عيل|سم|لرحمن محمد حسن سيد |عبــــد لفيوم|علوم 

248|58 ى|هلل |لمعتـــزبــــ|ء |ل| حمد محمد حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|3o275 ى رأفتـــ  |نيس حن|كرستـــي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

68o|oo لمهدى|لح فتـــىح عىل |محمد ص لمنصوره|حقوق 
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85977o لحليم|ح عبــــد|لفتـــ|عيل عبــــد|سم|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64|424 رسور فتـــىح رسور يوسف ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

855243 لرحيم|لعزيز عبــــد|زم محمد عبــــد|ح ي|طبــــ 
|لمنى

236532 عيل|سم|هر سعد |هلل م|منه  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8546o8 ي |م|
حمد|شم |حمد عزتـــ ه|ئى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

|35o84 هيم|بــــر|در |لق|حمد عبــــد |هلل |عبــــد  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

348894 يف سعيد رزق |وف م|لغن|ء رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2493o| لسيد|لسميع |دل عبــــد|ء ع|سم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|43o32 |ميشيل سعيد لوق| ري|م ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

847|8| ل حسن|لع|تـــ عبــــد|ء شح|سم| ن|سو|بــــ |د|

524227 ف عبــــد |مريم  ك فهىم عوض|لمل|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

6o|92| ه فوزى ح| مد رزق|مي  |ره طنط|تـــج

2873o5 م عسل|م|مه محمد |س|هدير  شمون|نوعيتـــ 

877847 ن عىلي |ء محمد شعبــــ|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o9o35 هيم|بــــر|لحسينى محمد |تـــ |لشح|ئى |م| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

536733 لفضيل بــــريك|هيم عبــــد|بــــر|صبــــىح  |حقوق طنط

2|5858 سم|دى محمد ق|عمرو بــــغد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

339768 ى ع مون محمدى|مر م|بــــشر |نوعيتـــ بــــنه

753|7| ل محمود محمد|محمد بــــل عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

696973 |حن| يز فوزى حن|يكل ف|م لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

736o4 لهدى عىلي محمود محمد|نور  لفيوم|حقوق 

62663 هيم|بــــر|حمد |م محمود |بــــتـــس| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

257799 س|لنح|لصمد |كريم مصطفى عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

29|287 مخ|حمد حسن ش|م محمد |حس هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

777548 لعظيم محمود حمودتـــ|محمود نبــــيه عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

432|o9 زى|لعزيز حج|ندى محمد محروس عبــــد  |ن طنط|سن|طبــــ 

68|8|7 لسيد محمد|بــــ |لوه|در عبــــد |رس ن|ي ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

22|257 حمد|لحميد |محمد سيد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

84o8o5 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد|طمه عبــــد|ف |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7522|9 مه|لد محمد محمد سل|هلل خ|عبــــد  هره|لق|ج طبــــيع |عل
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92294o بــــتـــ فهىم |جرجس فهىم ن ج|بــــ سوه|د|

6466|3 لمتـــولي|بــــر |م جعفر ج|ريه ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

425o68 هيم|بــــر|هيم بــــخيتـــ |بــــر|طمه |ف سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

898872 لد مصطفى محمد |يه خ| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

76648| ى عرف|حمد عرف| تـــ|تـــ حسي  لعريش|بــــ |د|

479|24 لعزيز|لمجيد عبــــد |لدين عمرو عبــــد |سيف  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

246668 د مصطفى خرصى محمد خرصى|عم ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

442954 ى محمد  لفتـــوح سعديه|بــــو|وي |لص|نرمي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

324o45 لح|هيم ص|بــــر|هيم محمد |بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|8362 بــــوعبــــيه|لمقصود |جنه محمد سعد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o338o لسيد |حمد |ف |خلود خل تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

84633o دل وليم حبــــيبــــ|بــــسنتـــ ع قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

227o5| عيل محمد|سم|لد |محمد خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32553o ي|نوبــــ |بــــ|
يمن سعد جوئى دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 

تـــ|بــــمرصوف

82399 هيم محمد|بــــر|هيم مؤمن |بــــر| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

4o8859 ن|لعج|لسيد |مد |ح| ند |تـــربــــيتـــ طنط

5|9627 ى محمد غر|ء س|سم| بــــ|مي محمد حسي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|29974 هيم محمد|بــــر|لد |م خ ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

483585 ن|ن رمض|دل محمد شعبــــ|منى ع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

868589 لدين|مد سعد |م عبــــده ح|بــــتـــس| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

628454 زق|لر|لحكيم محمد عبــــد |عمر عبــــد  زيق|لزق|علوم 

764765 ى |ي ف محمد فوزى محمد عبــــد |سمي  لرحمن|رسر ره بــــور سعيد|تـــج

|74879 حمد|جر وجيه سيد |ه كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

923|o3 لس مني  عجيبــــ رسجيوس  كي  ج|هندستـــ سوه

475784 لشيىم|هيم |بــــر|لسيد محمد محمد |مهند  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o72| لحميد|رزقه سيد مسعود عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

55429 مصطفى رجبــــ سعيد سيد ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

337972 كشر|ل|فظ |ح محمد ح|لفتـــ|يوسف محمد عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

6||45o لمزين|طمه محمد عىل |ف لمنصوره|ل |طف|ض |ري

69|9|3 ى خليفه|بــــو|لسيد محمود |رق |ط لعني  لمنصوره|علوم 
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23o32o عىل حسن عىل حسن  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

328564 ىطي مسلم مبــــروك|لع|ح عبــــد|محمد صل ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

22o78o ن عىل|ن سلط|رق سلط|م ط|ريه ى شمس|تـــج ره عي 

775982 لمجيد محمد محمد|ء عبــــد |سم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

778988 يف |س لسيد عىل|ره رسر زيق|لزق|علوم 

886872 لقوض |لحليم محمود |ره منتـــرص محمد عبــــد|س سيوط|عه |زر

862947 ي| مرن
يعقوبــــ جبــــريل حبــــسر ي|بــــ |د|

|لمنى

8o6o64 د فوزي محمد|ن عم|نوره ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

848665 حمد|بــــر يونس |ء ج|لشيم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

2639|o هيم|بــــر|لملك |مي  عبــــد| |ندر|س |طبــــ بــــنه

7848o3 لسيد محمد|م |م س زيق|لزق|نوعيتـــ 

|62393 حمد|ن محمود |محمود رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

876628 تـــه محمود |ل شح|محمد جم ي|لسن |
|لمنى

464572 هيم مرىسي عبــــده|بــــر|لد |ن خ|مرو تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o2526 بــــينى|حمد |حمد محمد |محمد  لشر |بــــ طنط|د|

8554|8 حمد|ن حسن |هر شعبــــ|ط ي|هندستـــ 
|لمنى

7o3929 لفسوىك|هيم |بــــر|ن |محمد محمد سليم ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

5|9432 لسيد نجم|لنبــــى |نور عبــــد |عبــــي   تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

842594 ن|ج محمد علو|محمد فر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

423333 ل محمد محمود محمد صبــــح|ل جم|م| ج|بــــ سوه|د|

6o5652 لم|ء ميىم سعد مصطفى س|رس| |تـــربــــيتـــ طنط

644799 ي
ين عىل ر| دئى ينى|لجن|غبــــ |شي  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

427743 ن عرص|م رضو|حمد س| |بــــ طنط|د|

47299 ر|لرحمن جس|هندتـــ مجدى عبــــد |ش ن|بــــ حلو|د|

5||5|5 ق|أبــــو بــــكر  ى لصديق فتـــىح محمد حسن زقي  تـــمريض دمنهور

6||674 هند محمد محمد حميدتـــ ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

865829 حمد|ده سيد يوسف |غ ي للفن|
|دق قن|لفنى

853345 ي |لد عبــــد|ء خ|عل
حمد|لغنى ي|طبــــ 

|لمنى

256o9o ف عبــــد|محمد  لرحمن حمد|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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|697|7 وس|طف وديد تـــ|ع| رين|م ورصى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

445|o3 س|أحمد حمدى مرىس عبــــ |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9||857 ى عبــــد| ل محمد |لع|حمد حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

63o956 تـــه|م محمد فرج شح|بــــريكس زيق|لزق|حقوق 

68864o ن|لعزيز محمد رمض|هيم عبــــد |بــــر|منيه | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|2457 ه ع لجوهرى|لعزيز |دل أحمد عبــــد|أمي  |ره طنط|تـــج

868757 سط|لبــــ|ل عىلي عبــــد|محمود جل ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|5o672 لحكيم محمد|حمد عبــــد |عمرو  هره|لق|ج طبــــيع |عل

793598 لرحمن|ل عبــــد|لع|طمه محمد محمود عبــــد|ف ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

834387 لعربــــي محمد حميد|محمد  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

252979 وى|لسخ|مسعد سعيد | ند |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

63o378 لسيد عليوه|لرحمن يحن  محمد |عبــــد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9o|756 حمد خليفه |عبــــي  محمد  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

35o48 لسيد عىل|زق |لر|عىل عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

79ooo5 لم|لحفيظ عىل س|عمر عىل عبــــد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

25o728 م منصور|لسل|ر عبــــد |لغف|ح عبــــد|محمد صل لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

3599oo ى|هيم حس|بــــر|بــــ |لوه|نبــــيلتـــ عبــــد ني  ى شمس|د| بــــ عي 

7|o639 ل|لش|حمد مسعد عبــــده |يدى عزم |ه ره بــــور سعيد|تـــج

242o7 فظ|لح|هيم عبــــد |بــــر|مه |س|ن |نوره هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

8o398o لرحيم|لعزيز عبــــد|كريم حسن عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

437496 وي|لشن|تـــ أحمد مرىسي |لشح|أحمد  لشيخ|تـــمريض كفر 

||56o8 ف |محمد  |لسعيد أبــــو |لحليم |لسعيد عبــــد |رسر
لدهبــــ

ى شمس|تـــج ره عي 

327777 ل|لع|ن قطبــــ عبــــد|شعبــــ| دين ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

344763 تـــه|بــــوشح|هيم |بــــر|لسيد |ء محمود |ل| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

45|383 هيم محروس|بــــر|عيل |سم| |حمد رض| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

867358 سط خليل|لبــــ|لنبــــي عبــــد|رقيه عبــــد ن|سو|علوم 

256333 لدين|بــــ |لحميد شه|لدين عبــــد|بــــ |محمد شه وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

4428|5 م فرج|م|ء مصطفى |زهر لشيخ|ره كفر |تـــج
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||8725 محمد وحيد محمد عىل ى شمس|تـــج ره عي 

497|96 زق|لر|لم تـــوفيق عبــــد |لحليم س|هدى عبــــد بــــ دمنهور|د|

26|457 حمد بــــدوى|هيم سعيد |بــــر| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

85866 عيل محمد|سم|يوسف محمد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

766o99 ف |نسمه  لسيد حزين|رسر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

233o72 ن|حمد عيد رمض|بــــسمله  ن|بــــ حلو|د|

4|537| ن|لمنعم رمض|حمد عبــــد |حمد |محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

626453 ن لكردى|لسيد |حمد محمد | |مي  زيق|لزق|علوم 

33967o بــــد|لق ع|لخ|لسعيد عبــــد|حمد محمد |سعيد  |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

8o2376 مل|رق سيد ك|محمد ط ي|بــــ |د|
|لمنى

||6483 د يوسف بــــطرس|رين عم|ك وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

5|4279 ق|لدقم|لعزيز  |لعزيز عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|ر |من سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

754424 حمد|يه عىل فرغىل | عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|75536 لمنعم محمود|دل عبــــد |عزتـــ ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

47o|| مي  يشي محمد|يشي  هره|لق|هندستـــ 

22o2o2 لغنى شعيبــــ|هلل عبــــد|محمد عبــــد ى شمس حقوق عي 

9|28|o يد |لحميد حمدى ق|محمد عبــــد ج|ره سوه|تـــج

63626 حمد محمد|طمتـــ محمد |ف أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

637o83 هلل|لد وليد محمد عبــــد |خ زيق|لزق|بــــ |د|

43242 لديبــــ|حمد |هيم |بــــر|ل |معتـــصم جم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4833o4 ى|حمد حس|رص |ر ن|من ني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|753|3 ود|م حكيم عطيتـــ د|س| رين|م |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

52o7o7 مل محمد|ء كرم ك|هن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

678497 لخول|لعيسوى |ن |مصطفى محمد رمض لمنصوره|حقوق 

478775 ن جورج عيد جرجس يوسف|ري|م ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

7o323 لروبــــى|ن |حمد مصطفى عثــــم| لفيوم|علوم 

34433o |لنج|بــــو|لعزيز محمد |مه عبــــد|س|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

754255 للتـــ|ده فوزى حسن عبــــد|مي عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

863745 حمد|لليثــــي محمد |مريم  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

22|587 يه|بــــو نق|ن عىل |رس محروس رمض|ي ن|بــــ حلو|د|
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48746 طف زغلول مبــــروك|م ع|عص ى شمس| لسن عي 

3|7476 حمد سيد|حمد محمود | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|445o ى  | ى محمد حسي  حمد حسي  سيوط|حقوق 

279783 غيه |لن|ن محمد حبــــيبــــ عيد |مؤمن سليم لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

459|7 لبــــ|بــــوط|لبــــ عبــــده |بــــوط|حفصه  |حقوق بــــنه

||649o لمقصود|مر طه عبــــد |هلل تـــ|منتـــ  ى شمس حقوق عي 

23o766 ف يشى ص| ق|رسر وى|دق رسر دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

|22|47 لعزيز محمود|لدين عبــــد |هلل شمس |عبــــد  هره|لق|حقوق 

4|75|| لمجيد|رى عبــــد |لبــــ|محمود محمد عبــــد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

8o856| ي 
ي عىلي|حمد ر|مصطفى

ضى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

885469 ف |هدير  س |د عبــــ|حمد فؤ|رسر سيوط|بــــ |د|

8|2523 ن عمر محمد|ء رمض|شيم ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

64|2o2 حمد محمود عىل|محمود  زيق|لزق|ره |تـــج

233|o8 بــــ|لتـــو|رق عنتـــر عبــــد|ن ط|رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8369|o بــــوبــــكر|حمد محمد |م |ريه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

8|9448 مي حسن|محسن شلق| نور ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

43|434 يد|لرحيم ف|م عبــــد|لسل|حمد عبــــد| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

69622| |بــــر ند|جر محمد ج|ه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

776|57 ن|ل عثــــم|يمن كم|ء |سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

622732 ن|لسيد محمد زيد|شم |رحمه ه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6247o6 هلل|م فوزى محمد حسبــــ |دى عص|ه معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

476223 ي شعل
ن|نورين أيمن محمد لطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8757o6 دى سيد محمد |له|وليد عبــــد سيوط|حقوق 

5|2636 يف عبــــد  لعزيز|هر عبــــد |للطيف ط|رسر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

79oo8o لعزيز|عيل عبــــد |سم|ل ممدوح |بــــل عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|46o72 بــــر مصطفى|لد ج|هدير خ |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

828436 حمد|وي |عمر فتـــىحي ف ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

6986|7 |هيم وف|بــــر|ن محمد |هيم محمد رمض|بــــر| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

53o579 لمجيد حرحش|ء محمود عبــــد|ل| ضتـــ دمنهور|علوم ري
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769748 ح|لفتـــ|ح عويس عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |شيم لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

4627o8 |بــــو |تـــتـــ عطيتـــ |للطيف شح|لح عبــــد |حمد ص|
|لنج

ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

6o88o8 س|لتـــر|لعظيم |حمد عبــــد |ء |دع | تـــمريض طنط

2|423 تـــ عبــــد | ح|لفتـــ|ه عبــــد |لل|لعزيز عبــــد |مي  هره|لق|ره |تـــج

347755 ي محمد 
لرحمن|حمد عبــــد|مصطفى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2|34oo لسيد|م محمد سعيد محمد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

8595o| لس  ف س|كي  مي ليسكو|رسر ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

22||o8 لطويل|ن عيد عبــــده |عن ى شمس| لسن عي 

43358 لنبــــى محمود خميس|يتـــ عبــــد | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

523|52 ن|عمرو مرىس متـــموح عيد سلط لشيخ|بــــ كفر |د|

888oo|  س|ندرو ن|
ى
مي |رص شوق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42o854 خلود محمد عىل محمود لشيخ|بــــ كفر |د|

2|464o لمجيد|لمجد عبــــد|بــــو|يوسف محمد  هره|لق|ره |تـــج

8|6o98 ف طلعتـــ |در |ن رجي|لج|رسر ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

437775 فع|لش|حمد |ء محمد |ل| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

3|6299 ل مصطفى|حمد كم|للطيف |هلل عبــــد|هبــــتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

435485 دريس|هلل عىل |مريم عبــــد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

3|5432 حمد|رضوى عمرو نرص  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|2o55 لغنى سعد|حمد محمد فتـــىح عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

9o8927 حمد |لعزيز |دل عبــــد|مصطفى ع دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

464689 قوتـــ منتـــرص|لدين محمود عيس ي|ج |رس |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

823449 لمتـــجىلي|بــــر خليفه عبــــد|خليفه ص ي|بــــ |د|
|لمنى

372|39 حمد|ن سيد |ء رمض|شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

83|388 ه نوح | ى|مي  حمد حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

865448 محمد حمدي محمد تـــوفيق ج|بــــ سوه|د|

5o998o ن|لحميد معوض عثــــم|رق عبــــد |حمد ط| |حقوق طنط

287734 ى محمد عبــــد|ي لحميد محمد|سمي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

8o4562 ه سعد ف ود|يز د|مني  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

9oo9| مل عىل|سعد خميس ك| |لي|د لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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243679 لدين|ء مجدى محمد وحيد |هن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

882373 نه نسيم رمزى متـــى  |دمي ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9oo6o4 لسيد فهىمي |م رشدى |ريه ج |تـــمريض سوه

55|88 بــــ|لوه|رق حسن عبــــد |محمد ط ي سويف
هندستـــ بــــنى

223|3o حسن محمد حسن محمد عىل ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

463oo7 حمد فرج محمد حسن|يه | لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

358o33 حمد|م مجدي محمد |سل| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

246|96 ء سعيد محمود |عىل ه بــــو عيله|ئى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

293|72 بــــل|ىط ق|لع|ل عبــــد|محمد جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

359o67 ى|حمد عبــــد|م |سل| لعظيم حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

348724 ى سعد|يز فرج جرجس |ف| يوستـــي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

47328 ن|فتـــ محمود سليم|مروتـــ ر هره|لق|صيدله 

242837 ف محمد سل|محمد  مه|رسر ى شمس|زر عه عي 

5268o ى عويس محمد عويس| لحسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

878882 جر حمدى محمد محمود |ه سيوط|تـــربــــيتـــ 

35595| بــــر عليوه محمد|ء ج|سم| |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

485o62 ى |د |م حم|دهم س| لديبــــ|لسيد حسي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9o5|98 مرصى محمد مرصى تـــوفيق  ج|بــــ سوه|د|

5|4567 فتـــ محمد عوض|ء ر|رس| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7598|6 ء سيد محمد مرىس|رس| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35864 لقوى|ن سيد عىل عىل عبــــد |يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4772|6 لهندى|للطيف |حمد محمد عبــــد |ج  |عمر ن إلسكندريتـــ |تـــمريض 

923554 لرحمن محمود |حمد عبــــد|لعزيز |عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

562|7 |ض حن|م ري|منى س كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|3o345 عيل|سم|م بــــدر |سل|ل|ء |ء عل|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

829|9 ع|هلل من|محمد حمزه عبــــد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

87|oo ه ن| ل حسن|رص جل|مي  بــــ بــــنى سويف|د|

828344 حمد|وع |ر مط|لغف|مؤمن عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4o6529 ي زكري  يحن 
محمد بــــكرى| يمنى سكندريه|ل|ره |تـــج
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628682 لعزيز غيثــــ|دهم محمود عبــــد| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

7843|7 حمد محمد|سعيد | ن|ر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

35|98o ح حسن|فتـــىحي سيد صل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

229253 لسيد موىس|ء مصطفى |لزهر|طمه |ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

857638 لح حميد حسن حمدي|ص ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

494569 هيم حموده|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

79o976 شم|مي  ه|حمد محمد | ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

|3o67o حمد محمود|ء سعيد |رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|6|o6 ي|لفرنو|م |لسل|ن رفعتـــ محمد عبــــد |يم|
ئى لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|33626 لفى ونيس رزق|رى |م ن|بــــ حلو|د|

82669o لضوي|لرحيم |لضوي عبــــد|ويه |ر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

73988 بــــ|لوه|بــــ سيد عبــــد |لتـــو|ء عبــــد |سم لفيوم|علوم 

769|46 ه نرص ن| هلل|رص عبــــيد |مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

88372o س |لي|يز |مه ف|يز سل|ف دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|64322 ن عىل|محمد عدوي رمض هره|لق|حقوق 

|74554 حمد عيد|حد |لو|ء عبــــد |لزهر|طمتـــ |ف لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

442|43  |هيم |بــــر|هلل |هيم عبــــد|بــــر|
ى
حمد |لدسوق
لمطلبــــ|عبــــد

لشيخ|تـــمريض كفر 

85o||| ي و
ى|ئل |مصطفى حمد حسي  ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

5|294 سلىم محمد عويس عزوز لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|26288 ى عمر سمي  محسن محمد حسني  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

884357 ئى |لحميد علو|حمد محمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

87|688 ل|لع|لسيد عبــــد|حمد محمد | دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

2957o4 مه|بــــوش|ن |ء رفعتـــ شعبــــ|عىلي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3373|9 هر عطيتـــ عىلي|لظ|كريمتـــ عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

696o|4 ر|لمتـــول طوبــــ|يمن | |ثــــري لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|47|4| هلل عىل||مصطفى مصطفى محمد عط هره|لق|حقوق 

529|32 يف|لدين |ح |م صل|لسل|محمد عبــــد لشر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

625493 لس  هلل|تـــ رزق |ميل فرح|كي  زيق|لزق|هندستـــ 
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766634 ى حسن | لبــــصيىل|حمد محمد حسي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

88|923 لبــــ حمدين  |محمد حمدين غ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|o|8| يمن محمد عيد محمود|صم |ع دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

332|| حمد|لسيد |حمد |ملكه  ن|حقوق حلو

246979 حمد يوسف|يمن |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

5o7444 لكريم|لكريم محمود عبــــد |تـــفى أحمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

349358 م محمد عىل|م|حسن  ى شمس|زر عه عي 

|62oo6 تـــ|لسيد عنتـــر عرف|هلل |عبــــد  ى شمس حقوق عي 

349983 ين عرفه سيد  بــــ|لوه|عيل عبــــد|سم|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

52963| حمد حسونتـــ|حمد محمد ممدوح | سكندريه|ل|هندستـــ 

7|6998 ن|هلل بــــدر|يمن عوض |روه | ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

36679 لعليم قنديل|دل عبــــد |جر ع|ه ى شمس| لسن عي 

7o38o3 ري|لهو|لسيد |ء منصور عىل |ل| زيق|لزق|بــــ |د|

|752|9 للطيف خليفه|م خليفه عبــــد |سل| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

6o522| سم|لسعيد ق|لسعيد محمد |رهف  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

527273 ن|ئل خليل نبــــه|ن و|رو سكندريه|ل|بــــ |د|

|4||22 يكل مكرم يوسف رزق يوسف|م ى شمس علوم عي 

79|232 لعزيز محمد محفوظ|عبــــد | ره رض|ي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

68o43 ح|ء شكرى تـــوفيق مصبــــ|شيم لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

77o654 حمد تـــعيلبــــ|هيم |بــــر|حمد |سندس  زيق|لزق|بــــ |د|

7o|454 لسحرتـــى|هيم |بــــر|لحميد |حمدى عبــــد | رن زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

52o5o3 وى|لطنط|ء مبــــروك يونس |إرس تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6|7248 ى  هلل عطيه|حمد سعد |حني  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5||o4o  عبــــد |عبــــد
ى
|بــــوسيد |للطيف |لرحمن سمي  شوق

حمد
طبــــ بــــيطرى دمنهور

8233o| لم|ن محمد سليم س|عن ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|267o3 حمد محمد محجوبــــ محمد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

69243| ر موىس ضيف|لغف|ن ضيف عبــــد |يم| لمنصوره|علوم 

632699 عي|هيم محمد رف|بــــر|حمد |لسيد |بــــسنتـــ  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

264o|o لسيد|هيم |بــــر|م |هيم هم|بــــر|هند  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7872|| لحمىل|هلل |رضوى حسن عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 
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256o38 لخول|هيم |بــــر|حمد |يوسف  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

63|75| م سليم محمد|يه حس|هد زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|34|34 حمد|بــــو زيد |لفولي |ر حموده |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

68|842 لغريبــــ|هيم |بــــر|نور |لد |خ ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

328828 ي|محمد ر
فتـــ محمد مصطفى |ره بــــنه|تـــج

28|645 هيم زهره|بــــر|لسيد |لرحمن |يشى عبــــد| ر|ي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

259459 ء عىل شليل عىل حسن|صف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

277389 |لمرضى عىل قنديل |ء عبــــد|رس|
ى
لبــــيوق هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6994o7 ى عسكر|خلود فيصل فتـــىح  لعشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8495o5 حمد|ء عىلي حسن |رس| لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

3368|o حمد|ل حسن |حسن جم ى شمس حقوق عي 

32|432 وليد محمد محمود عطيه |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

||9o29 لعزيز|م محمد عبــــد |ره عص|س ن|ضتـــ حلو|علوم ري

2333o9 صف|تـــه حليم عبــــده و|فيبــــى شح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

43777| عتـــ|حمد نعن|لسيد |لسعيد |ء |ل| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

458|4| ى|لكيل|محمد سيف   عىل حسني 
ئى س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

357|54  عص|ص
ى
هلل|لسيد عبــــد|م |ق |تـــربــــيتـــ بــــنه

694698 ى محمد عبــــد  لعزيز محمد عىل طه|نرمي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

425738 وى متـــرى جرجس|مل بــــبــــ|مريم ك سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|9446 ن فوزى محمد|حمد رمض| ره بــــنى سويف|تـــج

645554 لعزيز سعد عيس|ء صبــــىح عبــــد |سم| |بــــ طنط|د|

8667o م محسن محمود عىلي|حس لفيوم|هندستـــ 

779o4 لرحيم|حمد عبــــد |عمر عىل  هره|لق|حقوق 

27|422 لشيشينى|حمد |هر |ء م|روض تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

6o65o2 د|لبــــسيوئى مر|ن |حمد عثــــم| لمنصوره|هندستـــ 

6||32| ى |ي  |سمي 
ى
تـــ|لدسوق  عمي 

ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

7|767| حمد|حمد عطيه |يه | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

84966o حمد|لسيد |دل عبــــد|هبــــه ع دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

354o8o لرسول|للطيف عبــــد|طف عبــــد|ع| دين ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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534455 ن|در سعيد شعبــــ|حمد ن| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

523783 لجليل|لحميد عبــــد |محمد سعد عبــــد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

3|||85 لعزيز|ر عبــــد|لستـــ|يمن عبــــد|ر |عم ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

23|774 لمنعم|لغيط عبــــد|بــــو|م عىل |حس ن|ضتـــ حلو|علوم ري

754o24 هيم|بــــر|يمن حسن محمد محمد |هدير  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6388o8 عيل تـــوفيق عىل فضل |سم|هلل |منه  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o8752 لمبــــدى محمد |بــــوبــــكر عبــــد|مل | ج|بــــ سوه|د|

|22985 ى مي  لمسيح|نبــــيل عطيتـــ عبــــد | في  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

762458 هيم|بــــر|حمد نظىم عىل صبــــح | حقوق بــــورسعيد

8|2587 حمد محمد حسن جوده|له |ه ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

88336o لجليل  |حمد عبــــد|محمد محمود  سيوط|بــــ |د|

262778 ف|حمد خل|ر |لغف|هيم عبــــد|بــــر|ل |جم |حقوق بــــنه

259|oo سع|لو|ن عىل عبــــد|حمد شعبــــ| سيوط|هندستـــ 

48|5|7 حمد|عمر رجبــــ سعد محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

94|9o  
ى
ى عبــــد|محمد شوق لعزيز|مي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

86o32 ى عبــــد |د محمد |د عم|جه د|لجو|مي  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

256898 م عزتـــ بــــدوى يونس ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

37324 هيم بــــدير|بــــر|لدين محمد |م |حس| لي|د هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45||98 دق محمد شلبــــى|لص|محمد عبــــد |هندستـــ طنط

76367o يد |بــــو|حمد |د محمد |جه ى بــــوسعده|لي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

643343 لسيد مصطفى خلف|محمد حمدى  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

47257 مد|لد حسن ح|ر خ|من لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

627|56 وى محمد فوزى|لشبــــر|بــــسنتـــ محمد عمر  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

349457 ء سيد محمد سيد|رس| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

274|28 حمد|لدين محمود عىل |ل |حمد جم| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

293457 در سيد عىل|لق|ء عبــــد|رس| لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

6|o676 لم|بــــوس|يىح محمد | رن |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

57827 هيم|بــــر|جميل فهيم | ريموند بــــ بــــنى سويف|د|

346|9| ف محمد بــــدر عبــــد|محمد  لحميد|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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6|6623 د|زق ج|لر|رحمتـــ  محمد عبــــد ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|27353 دى|لبــــغد|ء حسن محمود |عل| لي|د ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7|7|5| ن|هلل سليم|ن عبــــد |هلل سليم|هدير محمد عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

789755 متـــ|رص حليم سل|ستـــر ن| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

78224| ود|ن محمود عىل د|نور هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

23o9|9 يوسف محن  حسن يوسف هره|لق|عه |زر

6|7|o8 ريطه|لسيد مخ|لسيد |ر |مي ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

882|25 لفهيم عليوه  |ده عبــــد|حمد حم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

5|2o29 ف|فتـــ عبــــد |حمد ر| لونيس رسر عه دمنهور|زر

475|72 سكندر|صف |جد ن|ديفيد م سكندريه|ل|ره |تـــج

238o|| ء رزق عفيفى|ء عل|رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|377o8 لرحمن عمرو محمد محمد خربــــوش|عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

432299 هيم عىل مصطفى|بــــر|ده |مي |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

635958 حمد|شم |بــــوه|لسيد |حمد حسن | زيق|لزق|حقوق 

69o548 لسيد|م |لسل|حمد سعد عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

52289 لحميد|ح عبــــد |عبــــلتـــ محمد صل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

7o3863 هد محمد|لحفيظ مج|لد محمد عبــــد |خ ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

357558 لسيد شلبــــى|مد |د ح|محمود عم |بــــ بــــنه|د|

9568o لحليم طلبــــه محمد طلبــــه|عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

87o6o4 ي
ي حسيبــــو ضيفى

محمد ضيفى ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

784388 هبــــه سمي  يوسف محمود أحمد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4|o3o6 لح|لبــــدوى محمد ص|حمد |حمد محمد | |ره طنط|تـــج

37o659 م|م|ل|هيم |بــــر|ن محمد فتـــىح |ريم|ن س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

535353 ى |مسلم  ى|حمد ش|بــــومسلم |مي  هي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|77558 يدى منصور بــــشي  جورجيوس|ه دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

9253|6 ين سيف  بــــتـــ  |نور ثــــ|لنرص |شي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

758423 هلل عىل|محمد عبــــد | عل عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

9o3938 لم عىل |خلف س| رش تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه
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34539| لع|لخ|حسن محمد حسن محمد  |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

266|55 بــــ|مصطفى محمود حلىم خط ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|34636 مد خليفتـــ|مد يوسف ح|ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

25o978 رص محمد وحش|محمد ن تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

853|82 تـــه عيسي|لرحمن شح|ء عبــــد|رس| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

|498|| لرحمن محمد محمد|محمود عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

8566|6 ي
ء محمود حلىمي محمد|ضى سيوط|ره |تـــج

427oo| لمجد|بــــو|بــــوشعيشع |لعزيز |لد عبــــد|م خ|ريه سكندريه|ل|بــــ |د|

458455 يف عبــــد| ند د|للطيف مر|لجليل عبــــد|رسر لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

64495o محمد عزتـــ محمد مسعد سليم ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

79|935 لسيد|لسميع فتـــىح |حمد عبــــد | ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

85||37 لعزيز سيد|ح عبــــد|مل صل| لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

324597 فظ|لح|حسن خليفه حسن عبــــد ن|هندستـــ حلو

6o7696 لسيد مسعد|لسيد محمد |زينبــــ  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

426o88 ن حمد عىل|بــــر |خميس ج| مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

3o679 عيل|سم|در |لق|مي سمي  عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

53o|54 حمد قطبــــ حنبــــل|ئى |هدير ه بــــ دمنهور|د|

46|6o7 رى محروس سعد نوح|لبــــ|مصطفى عبــــد |حقوق طنط

7864|6 ن حسن|حمد علو|م |محمد س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

483526 رك|حمد مبــــ|رضوى سمي  عوض محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o3844 زى|وى حسن حج|لششتـــ|عىل محمود  |بــــ طنط|د|

8|6437 حمد محمود|محمد ممدوح  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

276633 حمد جوهر|ل سيد |بــــر كم|ص| مه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

845237 ي عوض |ف
هلل يسن|طمه مصطفى ن|سو|بــــ |د|

9|2o2| مون |ل بــــل|كف غز|مر ع|تـــ ج|علوم سوه

||5757 ف عبــــد |رضوى  يد|لصمد ف|رسر هره|لق|ره |تـــج

5347|o زى محمد|لسيد غ|لدين |م |حس| يش ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

5|87|9 هلل محمد عنبــــ|ر عبــــد|سعد مختـــ|آيه  سكندريه|ل|صيدله 

48o539 مه|بــــ سل|لوه|لغنى عبــــد|لغنى عبــــد|محمد عبــــد |حقوق طنط
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6958o  عبــــد|عبــــد
ى
م محمد|لسل|لرحمن دسوق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

339753 ي مجدي محمد عىلي|م|
ئى |علوم بــــنه

299593 ن منصور موىس بــــشر|سليم سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

425285 ى |ي حمد مرىس|عيل يسن |سم|سمي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

63454o محمد رجبــــ متـــول رجبــــ زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

685o55 لعزيز|بــــو عىل محمد عبــــد |مل وجيه | لمنصوره|حقوق 

545557 يد عىل سعيد|بــــو |هلل |هلل عبــــد |منتـــ  ى لي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

348536 س|لنبــــي سعيد محمد عبــــ|مل عبــــد| ى شمس حقوق عي 

899489 ى لمسيح |هيم نصيف عبــــد|بــــر| |مي  ج|بــــ سوه|د|

527567 ى نشأتـــ لويز بــــولس صليبــــ| كرمي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

77|685 ره محمد رجبــــ محمد حسن|س زيق|لزق|نوعيتـــ 

83342o هيم محمدين|بــــر|هيم مغربــــي |بــــر|بــــ |رح ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4o8629 بــــى|هيم عر|بــــر|ء كرم |ل| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

6|569| لبــــربــــي |قوتـــ |بــــ ي|يه|محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

445334 مل محمد زعيتـــر|لسيد ك|در |ن سكندريه|ل|بــــ |د|

2|66o4 لمقصود|حمدعبــــد |د |م رش|عمر س ى شمس هندستـــ عي 

37|773 لسيد|لحميد محمد |لعزيز عبــــد|لحميد عبــــد|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

356796 رتـــ محمد نبــــيه عبــــده|س زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

68669 لد|لونيس خ|حمد عبــــد|محمد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

232924 زق|لر|بــــر عبــــد|ل ص|ن جم|يم| ن|هندستـــ حلو

285384 هلل نرص|بــــ |لد ج|ء خ|ل| تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

449o7o ل|م هل|لسل|محمد سعيد عبــــد  |هندستـــ طنط

266859 فع|بــــ عىل ن|يه|هلل |منه  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

776678 لجمس|محمد محمد محمد | ند زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

8o645 ى حسن محمد مجدى حسني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

826452 ي |منه 
لصغي |هلل حمدي مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

445oo4 ن|هيم سليم|بــــر|لدين |ء |محمد عل ي|هندستـــ 
|لمنى

8|o658 د عىلي محمود عىلي|جه ي|عه |زر
|لمنى

356653 ى سيد|لسيد |د حسن |سع حمد|مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

32326o ى|دل عبــــد|ء ع|رس| لحفيظ حسني  هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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862|25 مريم جرجس فكري عطيه |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

7788o9 ل|لع|بــــسنتـــ محمود فهىم محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

76|586 لرحمن|م محمد عبــــد |م|فرح محمد سعيد  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

4|593 لمقصود|لسيد قطبــــ عبــــد |مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4||928 لمعىطي|حمد عىل حسن عىلي عبــــد | |ره طنط|تـــج

|33783 مل مصطفى|نور مجدى ك ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

223559 ه محمد |  محمد|هيم |بــــر|مي 
ى
لدسوق دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

64|276 ه مصطفى|لبــــ|لرحمن |د عبــــد|ء جه|شيم زيق|لزق|بــــ |د|

7864|| وى|لغربــــ|حمد |لسيد رجبــــ مهدى |محمد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

777739 ى مصطفى حسن مصطفى  لدمنهورى|حسي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

44683 لمجيد|لحميد عبــــد |حمد عبــــد | |رن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|2395 لسعيد مصطفى هليل|محمد محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

2346|4 لنبــــى حسن|يوسف محمد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8oo344 لنعيم|حمد عبــــد|بــــر |حمد ج| ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

886782 ن  |لدين رشو|لمعز شمس |مل عبــــد| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

2672|3 ى هيثــــم ص|ي بــــر صديق|سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

287223 ن|شد وهد|مد ر|محمد ح ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8|2928 حمد مجدي عىلي نور| سيوط|ره |تـــج

766746 دل نظىم محمود طه|محمد ع حقوق بــــورسعيد

57o|8 ن|رص محمد شعبــــ|م ن|سه بــــ بــــنى سويف|د|

8o279o دق|هيم ص|بــــر|م خليل |بــــر| ره بــــنى سويف|تـــج

8|7|83 صف|صف و|مي و|رفيق س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3394|5 لبــــر حسن عىلي|طمتـــ قنديل عبــــد|ف |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

7oo3|| لسيد|لسعيد |لسيد |هلل |عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

489787 ى محمد فتـــىحي عبــــد  ى|حني  لعزيز حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

24875 لسيد محمد|حمد |ن |نوره ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

7574o6  محمود عيد محمد عىلي يوسف
مصطفى عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

42|57| بــــ محمد|لتـــو|ض عبــــد |ري| رض لشيخ|بــــ كفر |د|
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|76992 هلل|حمد عبــــد |طف |لرحمن ع|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8966o2 د  |حمد حم|منيه محمود | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

325957 ء عىل مدبــــول محمد|رس| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

36o287 |لبــــن|عيل |سم|عيل محمد |سم|محمد  |علوم بــــنه

9|87o6  وسىل جبــــر
ى
ن |جوزيف صدق لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

ألسكندريتـــ|بــــ

|2|9|4 ى عبــــد  فع|لش|ل سليم |لع|محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

62|24| ى محمد مصطفى محمد عرف|ي تـــ|سمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

764946 لسيد محمود نور|جر محمد |ه هندستـــ بــــور سعيد

|62998 لحميد محمد|حمد عبــــد |ن |نور ن|هندستـــ حلو

54|2|6 روق حموده|متـــ ف|س|محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

362666 م|م|ل محمد |ن جم|حن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

327534 ن|ئل محمدمحمد عىل زيد|محمد و| عل ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

844o4| لرحيم|لرحمن عبــــد|حمد عبــــد|زن |م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

2|3292 لرحمن|هلل عبــــد|حمد عبــــد|ن |نوره د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|4938o م|م|ن |مريم سمي  سليم هره|لق|علوم 

7658|2 مش|حمد ق|حمد |منه سمي   بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

328223 ي كم|فؤ
لدين محمود|ل |د مصطفى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o9866 |لعر|لمنعم محمد حسن حسن |هلل عبــــد |منه 
ى
ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

632|9| ك|م عزتـــ دوس سيدر|دهبــــ عص ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

47889 سحق|هيم |بــــر| |سم رض|بــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

75597o ى محمد عبــــد |ي |سي 
ى
لحميد دسوق عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

488893 حمد|ل |لع|ح عبــــد|وليد صل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

758692 مه طلعتـــ محمود|س|عمر  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

2|2268 لطوجى|لمجد |بــــو |لحليم |لمجد عبــــد|بــــو|عمر  ى شمس|د| بــــ عي 

326o3| لصبــــور عطيه|رس عبــــد|ن ي|رو لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

|79236 محمود سعيد تـــوفيق مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

32|396 ج|محمد سيد رجبــــ سيد حج هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

232498 يف جم| ن|ر ل حسن عىل|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o7879 تـــ فريد | مي  منقريوس|مي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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769o74 لم|ن سويلم س|مرفتـــ سلم ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

223694 لنبــــى|لغنى مرىس عبــــد |ء مدين عبــــد|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

22362o ى|لد تـــه|هلل خ|منه  م حسي  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

4796o5 ى بــــ نبــــيل فوزى بــــخيتـــ|يه| |مي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

3593|2 ن محمود|محمد منصور حس ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

925543 بــــيتـــر سمي  فهيم موىس   لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

54o7oo لعزيز حسن عىلي|ديه عبــــد|ف سكندريه|ل|بــــ |د|

8|3858 ل تـــوفيق|ل كم|زم جم|ح ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

6454o لمنعم محمد طه|ندى عبــــد  لفيوم|بــــ |د|

335256 هلل|دل وجيه رزق |مريم ع ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

96o43 لقوي|در عبــــد|لق|محمود عبــــده عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|8597 شم|حسن ه| لعل|بــــو|ء |سم| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

85o|6| ي هم|عبــــد
م|لرحمن عىلي مصطفى سيوط|ره |تـــج

4758| هيم|بــــر|دل بــــدر حسن |ع هره|لق|صيدله 

333577 لمجيد|لمؤمن عبــــد|ح عبــــد |محمد صل ى شمس|تـــج ره عي 

858699 ذ محمود|ل مع|ء كم|رس| ي|علوم 
|لمنى

679o36 حمد فيصل|هلل |ج  عبــــد |حمد ن| لمنصوره|حقوق 

252393 د|ج  عمر حش|روحيه ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

4o4o| دى|له|وى عبــــد|ن محمود منش|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

339337 عيل|سم|حمد كرم عبــــده محمد | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

||828| محمود عمرو محمد عزتـــ هره|لق|حقوق 

52694| شىم محمود قطبــــ|له|لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

26o85o بــــح|رق محمود ر|يه ط| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4|5869 ل|مريم مجدى يوسف غ لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23|925 لدين حسن|رق يوسف عز|عمر ط ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

43325 مصطفى محمد رجبــــ طلبــــه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

446422 ى كم|ح كم|مهند صل لدين|ل |ل حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

62|42o وه|لجليل عىل حل|طف عبــــد |ندى ع ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

277278 هيم|بــــر|هلل |محمد حمزه عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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4|8o28 لق|لخ|لق أحمد عبــــد|لخ|ء عبــــد|إرس لشيخ|بــــ كفر |د|

3495o5 يتـــ عزتـــ محمد محمد| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

449|75 وي|لششتـــ|هيم سعد أحمد |حمد إبــــر| |هندستـــ طنط

26734 حمد سيد مرىس|يه | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

254|59 ه ع| لسيد محمد بــــدر|دل |مي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

257967 ى |د وليد أبــــو |زي ى حسي  ق|ليمي  وى|لشر لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

54|242 حمد معروف عمر|محمد فيصل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6o2455 ى|إبــــر| ن رض|نوره هيم محمد حسي  |بــــ طنط|د|

69o35 لحفيظ|ره محمد عىلي عبــــد |س ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

3538o7 ر|د نو|م فؤ|محمد هش ى شمس حقوق عي 

282284 محمود حسن محمد عىل ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

48o893 ي|هي |م
حمد درويش مصطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

52o687 هيم|بــــر|هيم درويش |بــــر|منى درويش  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

29o87| ى|بــــو |لمنعم حسن |حمد محمد عبــــد| لعني  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

77o776 شم|لحميد محمد ه|خلود محمود عبــــد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|52534 لسيد محمد|رق |مصطفى ط ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|9722 ل محمد محمد عىل كليله|نه ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

877||o ل مصطفى |حمد جل|ن |فن| م بــــنى سويف|إعل

425|89 ود ونيس|طف د|نسيه ع|بــــ سكندريه|ل|بــــ |د|

627568 ي
رى محمد|ألنص|ء |هند ضى زيق|لزق|بــــ |د|

25o286 ء محروس محمد محروس سليه|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

679226 حمد عبــــده|ح |لفتـــ|طف عبــــد |محمد ع لمنصوره|علوم 

3736o7 فليبــــ فوزى نصيف يوسف لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22o88 ئى محمد فتـــىح|طمتـــ ه|ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

27o|55 لففى|مد محمد |م ح|حمد هش| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

46|528 شور|هيم ع|بــــر|رق |ره ط|س بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

465425 لغريبــــى|لمجيد |لد عطيه عبــــد|حمد خ| |حقوق طنط

29277 لق|لخ|تـــم حسنى عبــــد|يوسف ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|o8|8 ى|بــــو زيد خليل ل|بــــد |محمد ع شي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

88|86| لمتـــجىل  |هيم عبــــد|بــــر|نور محمد  سيوط|ره |تـــج
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8|o558 بــــ|لوه|لد سعيد حمدي عبــــد|خ ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

4|o94 حمد وحيد عىل عىل عطيتـــ| هره|لق|ره |تـــج

68o3o9 لرؤف هجرس|ن عبــــد |هيم عثــــم|بــــر|حمد | ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

73666 ن|هلل محمود سلط|مسعود عبــــد لفيوم|بــــ |د|

|2633| ى ص|هلل |منتـــ  لح|يمن محمد حسني  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

325935 ن لنبــــى|رس عنتـــر عبــــد|ي| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|32o92 ود|تـــ محمد حسن د|ي| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

8|8557 ي جم
لرحمن|ل محمد عبــــد|مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

263|8o د جمعه|لجو|د سعيد عبــــد|لجو|لبــــنى عبــــد هره|لق|ن |سن|طبــــ 

828|8 لمول|م عبــــد |م|ئى |حمد فرج| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

7759|3 فظ|لح|لق عبــــد |لخ|ره محمد عبــــد |س زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

338834 لم|ح محمد س|لفتـــ|ن فتـــىحي عبــــد|يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

769372 ىسي محمد|حمد محمود محمد بــــل|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

5|5896 ى خ لمغربــــي|محمد عبــــيده | لد زكري|نرمي  تـــربــــيتـــ دمنهور

485942 قتـــ|لن|حمد |ن حمدى طه |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

293|7o لرحمن منصور|تـــه عبــــد|لرحمن شح|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

26o378 هيم محمد|بــــر|م |جر س|ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

327|54 ف محمد حسن|منيتـــ | رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

226652 لمنعم|مل عبــــد|حمد محمد ك| هره|لق|حقوق 

4o8562 تـــ | ل|د محمد هل|يمن فؤ|مي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

335998 ء جمعتـــ حلىم عبــــد ربــــه|دع سيه|نوعيتـــ عبــــ

259o9o حمد|بــــو|لمحسن |مي  حسن عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|2o5|3 ى |ي لح|حمد ص|حمد محمد |سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

682635 س|روق عبــــ|لحميد ف|ده عبــــد |مريم حم لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

533785 بــــ|لخش|لمنعم |حمد محمد عبــــد |سلىم  ج|بــــ سوه|د|

228o74 ى  عطيه حسني 
ندى مصطفى ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 

(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

||8|49 ى جورج سعد|بــــ شد|ن ن|سي  ى شمس| لسن عي 

62738o ى محمد وهبــــه|محمد حس م حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

462864 لمغربــــي|ن محمد فتـــىحي بــــيومي |يم| لشيخ|ره كفر |تـــج
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|5549 لمحسن محمد حىح |رق عبــــد |مريم ط ن|صيدله حلو

857485 ي 
د|لجو|حمد محمد عبــــد|مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

247595 لبــــر|م محمد محمد طي  |هيثــــم هش ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

752362 ى عىل|حمد ط| رق حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

67746| دى|له|حمد عبــــد |شه |حمد ثــــروتـــ عك| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

42538o حمد عىل حنفى|بــــسمه محمد  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

9o8|88 د محمد |دل فؤ|خلود ع ج|تـــربــــيتـــ سوه

862378 ل حسن بــــدر|م جم|له| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

852966 لس سيد لبــــيبــــ ص دق|كي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

785|73 لعرينى|لسيد |دل |م ع|ره هش|س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

426896 لد|ل مرىس خ|دل كم|ل ع|نه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3384o9 لسيد حربــــ|ح |لفتـــ|م محمد عبــــد|ريه شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

638993 هلل|لسيد عبــــد |حمد مصطفى |ن |يم| زيق|لزق|ره |تـــج

3345|8 حمد|مل |حسن سيد ك لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6942 حمد|صم منصور محمد |ع هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

28||38 ي
صديق محمد صديق محمد| دئى سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

334926 دتـــ فتـــىح سعد محمد|مي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|76287 د|لجو|لرحمن محمد قرئى عبــــد |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|24o2 ىط|لع|ىط خميس عبــــد|لع|عمر عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

848466 حمد|ء منصور رجبــــ |ل| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

4o8943 س|م فرج عبــــ|حمد عص| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

86879| ي |ي
ى مصطفى حمد|لنوبــــي |سمي  سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

62o|6| ل|لسؤ|لكريم |لسيد عبــــد |فوزى فوزى  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

77|759 لسيد حسن|لعزيز |لسيد عبــــد |عىل  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

25oo2| ى  بــــ|لبــــ|هيم مصيلىحي فتـــح |بــــر|ندى حسي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

698325 لدين|حمد سيف |كوثــــر عىل  ط|بــــ دمي|د|

527488 لرحمن|حمد عبــــد |رس محمد |منى ي |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

473o6 هلل||هيم عط|بــــر|ر سعيد |من ن|تـــربــــيتـــ حلو

642654 حمد|لمجيد مصطفى |ء عمر عبــــد|دع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

887o6o د عرفه شيىم محمد |جه سيوط|حقوق 
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3|783o دق فرج|لص|حمد محمد عبــــد| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

2|7596 حمد|وفيق محمد وفيق  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|o734 لعليم  |لدين عبــــد|ل |ئل محمد جم|همسه و ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

523794 ى عبــــد |محمد عبــــد  ن|لمجيد زيد|لمجيد حسي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

6323o6 ن لملك|ل فوزي رزق عبــــد |كم| مي  زيق|لزق|بــــ |د|

49|o85 ف عبــــد |هلل |منه  هيم|بــــر|ر |لستـــ|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o5o63 بــــ|حمد محمد خط|محمد نرص  سكندريه|ل|بــــ |د|

|2o6|7 هلل جرجس| |دل عط|تـــوئى ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4525| يف حمدى ع كم|لح|شور |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

69||32 لزلوع|حمد فريد بــــدير |رق |ندى ط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

249996 |ح محمود ند|لفتـــ|هلل عبــــد|منه  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

|49993 ى|بــــر|محمود محمود  هيم حسي  هره|لق|ره |تـــج

755472 لمجيد|مريم رجبــــ محمد عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|44|67 لح|لنبــــى ص|حمد عبــــد |مل | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

29o39 حمد حسن|لدين |م محمد نجم |محمد حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|25786 نور فهىمي|جد |بــــيتـــر م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

768624 ن|يز محمد سليم|ء ف|رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

36565 بــــ|لتـــو|ل عبــــد |لع|طف عبــــد |ع| دين ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

4|22|| لبــــرل|هيم |بــــر|عيل |سم|لمعىطي |محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

|33679 ن|ن رمزى سليم|سليم| ن|سلف ى شمس علوم عي 

782o8o تـــه|حمد مصطفى عىل شح| زيق|لزق|حقوق 

77oo2o لعظيم طرطور|حمد عبــــد |حمد محمد | | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

428832 ي زيتـــون|محمد صبــــىح عبــــد
ى
لرحمن دسوق ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

362|26 هيم حسن|بــــر|م مصطفى |حس لمنصوره|حقوق 

5o9246 هيم عرفتـــ|هيم إبــــر|محمود إبــــر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

896445 مل |ء بــــدرى ك|ن عل|نوره ج|بــــ سوه|د|

79|734 لم|لم محمد س|م س|محمد عص ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

47874o بــــر جبــــر عىل|روى مرع ص| سكندريه|ل|هندستـــ 

238233 | رين|م
ى
ريمون صفوتـــ شوق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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262664 ره|لحفيظ عم|حمد محمود عبــــد| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

622442 نم|عيل غ|سم|مد |م ح|عص ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

6oo48| ى عىل محمد صقر|ي سمي  |ره طنط|تـــج

528552 بــــ|لرحمن محمد غل|حمد محمد عىل عبــــد| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6|592| م عيد محمد|سل|م |هش ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

327979 هيم|بــــر|لسيد |محمود ميىم  |ره بــــنه|تـــج

9|9o|o حمد عىل مسلم |م |حس ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

642765 ى خليل روضه سمي  خليل حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

33548 ى ص|ي لغنى|بــــر محمد محمد عبــــد|سمي  ى شمس|زر عه عي 

327o57 ي شعبــــ
هيم|بــــر|ح |لفتـــ|ن عبــــد|يمنى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

48|76| ى|ف رس فتـــىح عىل محمد خبــــي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

64|468 ن|لقوي نبــــه|م عبــــد |خلود هش زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

752o49 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |لدين |ء |ريم بــــه |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

3oo84 حمد|م عيد |ره عزتـــ شلق|س هره|لق|حقوق 

|7|49| لعزبــــ موىس|دى محمد |ش دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

922698 ن |ن بــــطيخ سليم|ل سليم|بــــتـــه| ج|بــــ سوه|د|

3|978 د|لجو|لجليل عبــــد |ء سيد عبــــد |دع ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2647|6 هيم محمد نصي |بــــر|ل |هدير جم |بــــ طنط|د|

29o||| هلل بــــدر محمد بــــدر عىل|عبــــد تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

836996 ى محمود محمد|ء |زهر لحسي  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

32|629 ن|ن سليم|بــــر شعبــــ|حمد ص| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

64884 ى|لحس|تـــه لطفى |مصطفى شح ني  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

39o64 تـــه|ليىلي سعد حلىمي شح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9|5o66 لحليم عىل  |عبــــد| لحليم زكري|عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4||423 ه|ل |هيم كم|بــــر|محمد  لعزبــــ عمي  |حقوق طنط

||7||o هر مسيحه|م م|عص| ندر|س ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

534964 مر|غبــــ ع|د ر|لجو|ل سعيد عبــــد|س عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23||o لعزيز محمود سيد|عمر عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 
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282496 حمد|لحميد طلبــــه محمد |ن عبــــد|نوره تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

4592|5 هر|صف سعيد ط|فوزى ن ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

349486 م حربــــ|م|خلود سمي  عربــــى  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

58o52 لمجيد|لمقصود محمد عبــــد |يمن عبــــد | ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|3o|6| ى محبــــ عبــــد | هيم|بــــر|لملك |سبــــستـــلي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

627728 لمطلبــــ|لمطلبــــ عىل عبــــد|حمد عبــــد|ده |غ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45489 هيم عىل محمد|بــــر|سم |بــــ هره|لق|طبــــ 

6|6o7| ىسر|لغبــــ|ش |لدمرد|هلل |رس عبــــد |هلل ي|عبــــد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

54||o6 ح|لفتـــ|ج محمد عبــــد |لسعيد فر|محمد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

62|247 تـــ|لشح|دق محمد |لص|تـــ |لشح|محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o|787 مر|لد عمر ع|ن خ|يم| | تـــمريض طنط

9|o|99 لس   جرجس |كي 
ى
نور شوق ج|ره سوه|تـــج

|3|658 يوبــــ جريس تـــوفيلس| |ن|جوىسي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

892o9| ن محمود |يه محمد حمد| سيوط|تـــربــــيتـــ 

6|6649 ر|مد منق|هيم ح|بــــر|هيم |بــــر|ريم  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

884652 هلل  |م عىل عبــــد|حمد عص| سيوط|طبــــ بــــيطرى 

|4|4o2 ضى عىل|لر|حمد عبــــد |محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

45859 لد|د خ|لجو|ندى عىل محمد عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o7492 م|هيم عل|بــــر|دل عزمي |محمد ع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

373o44 هيم|بــــر|مر |لسيد ع|لد |محمد خ |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4492|| |يز وجيه حن|رس ف|كريم ي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

|42464 ع|لسبــــ|ر |لستـــ|مون عبــــد |هلل م|منتـــ  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|75|o4 ل محمد رزق|حبــــيبــــه محمد كم ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

636o67  عثــــم|هيم |بــــر|م |مصطفى حس
ى
ن|لدسوق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

529||9 حمد رزق|يمن سعد |لرحمن |عبــــد كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

875|9 هر|لظ|لسيد محمد عبــــد |طمه |ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

6|6483 لسبــــع|م |بــــح عل|ء ر|روميس ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

9|9865 محمد صفوتـــ فتـــىح حسن   ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

765838 لم|م س|يدى محمد سل|ه بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|
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6|5768 هلل|بــــ |هيم ج|بــــر|در محمد |ن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6|6|82 ي|لعجو|نور محمد محمد 
ئى تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

لسويس |

623843 ع|لر|هيم |بــــر|بــــدوى | ء رض|آل ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

838|59 هيم|بــــر|صف |ل و|جم| بــــول هره|لق|طبــــ 

72562 ء رجبــــ يوسف محمود|دع لفيوم|تـــربــــيتـــ 

4569|o يد |بــــو|هيم |بــــر|هلل |منتـــ  ى وى|لبــــنه|لي  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

3||72o لرحمن|حمد شفيق سيد عبــــد|متـــ |س| |لي|د ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5|3o6 س|لدين عبــــ|ح |حمد صل|ء |لزهر|طمه |ف لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4443o2 ف|لفتـــ|محمود محمد عبــــد | رن ح رسر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

56o3o در منصور|لق|عمر عبــــد| ند ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

88855o ن عىل مصطفى عىل |نوره سيوط|تـــربــــيتـــ 

28767 لم عىلي محمد|م س|لدين هش|نور  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

63766 زى محمد|سحق حج|ل |حمد جل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|4|o92 ن|لزحل|يمن محمد حمدى محمود |جد |م ى شمس|تـــج ره عي 

|67262 لحريري|حمد |حمد عىلي |مؤمن  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4o488 لرحمن|ح عبــــد |لفتـــ|لرحمن عبــــد |هدى عبــــد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

699o7 هيم|بــــر|حمد رجبــــ سعد محمود | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o987| هلل|د|ن محمود ج|محمود عثــــم سكندريه|ل|طبــــ 

965oo رص سيد محمد|مصطفى ن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8o4266 لعليم|ن مىحي تـــوفيق عبــــد|نوره ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

24246 ل سيد|منيتـــ عمرو بــــل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

482529 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|حمد |ن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|55539 لسيد محفوظ|س |ء محمد عبــــ|ل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

84o32o ي محمود محمد|تـــسنيم 
لدوىسر ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

255792 لنورى|ن عطيه |محمد شعبــــ ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

292522 شور|لعزيز ع|مه عبــــد|س|محمد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

767o2 حمد محمد|حمد تـــوفيق | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

78|7|o |لعزيز عط|عبــــد | ريم عط زيق|لزق|نوعيتـــ 

853965 حمد|لرحيم حسن |هلل عبــــد|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى
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4oo595 لجليل|مه فوزى عبــــد |س|محمد  معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

759678 هيم محمود|بــــر|ر حسن |من لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o|9o6 مد محمود حرف|حمدى ح|كوثــــر هيثــــم  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

895o2| ن |بــــوبــــكر رفعتـــ رمض|لرحمن |عبــــد ج|ره سوه|تـــج

52o423 ى  هلل مهينه|حمد محمود فتـــح |نرمي  ى شمس| لسن عي 

86884| وي|ره فضلون فهىمي قن|س ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

828767 ي|بــــوشوشه |ء |ول
لسيد مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

9|74|2 هيم  |بــــر|حمد |لدين |م |محمد حس ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

54|246 لحلوج |محمد ممدوح محمد عيد قطبــــ  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

328527 يف  مل نصيف صليبــــ|مي  ك|رسر |ضتـــ بــــنه|علوم ري

3636o5 ر مصطفى محمد عىل|من سيه|نوعيتـــ عبــــ

244|32 ى|عبــــد ى عيد حسي  لعزيز حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|75|3 |ش|وى عىل محمد بــــ|لسبــــع|حمد وليد | هره|لق|حقوق 

445696 هيم|بــــر|هيم مرىس |بــــر|ئى |ندى ه سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

695356 حمد جمعتـــ|حمد |لحميد |بــــ عبــــد |ربــــ ط|ر دمي|ثــــ|

27296| لح عىل|ميه عىل ص|س مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

762o94 ى لبــــلبــــ|حمد |حمد |حمد | مي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

8|8993 ي محمد|حمد م|ء |رس|
ضى ره بــــنى سويف|تـــج

89oo53 ن |حمد عثــــم|لمعبــــود |سهي  عبــــد سيوط|ره |تـــج

6o9o42 يز حسن بــــردع|حسن ف لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

43848o ورى|لح مغ|هيم ص|بــــر|محمد  |حقوق طنط

67662 هيم|بــــر|ل فتـــىح |لؤى جم لسويس|معتـــ |علوم ج

|644o5 دى|له|حمد محمد محمود عبــــد | ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

752757 حمد|لعربــــى |لسيد |حمد |مؤمن  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4|3|37 ى مصطفى مصطفى سميتـــ|ي سمي  |حقوق طنط

878338 طمه بــــدر تـــوفيق حسن |ف سيوط|هندستـــ 

638283 لعريضى|لمنعم |ن عبــــد|زم محمد رمض|ح زيق|لزق|علوم 

834|95 رك حسن|م محمد مبــــ|حس دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

449585 ي |
ى
يد |بــــو|يمن |لدسوق ى بــــوعىلي|لي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 

 مريوط
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6974|2 لسيد|حمد محمد سعيد محمد | لمنصوره|صيدله 

4948|5 حد|لو|لقدوس عبــــد |وى عبــــد |لشن|أحمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7|7o6 ل محمود منصور|محمد كم لفيوم|طبــــ 

6o4663 ن|هيم زىك عثــــم|بــــر|عثــــ |لبــــ|روضه عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

|63526 بــــسنتـــ محمد محمد عبــــده مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

834733 عيل|سم|ده |حمد حم|مي |ر ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

69|598 |دى غن|له|لسيد عبــــد |حمد |لرحمن |عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

4o55oo لح حسن عىلي|سلىم محمد ص عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

245827 مصطفى محمود قطبــــ سويلم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3||9o6 م محمود عليوتـــ|يوسف عص ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

6o6|o9 ي عبــــد |لسل|مصطفى عبــــد 
|م |لسل|م مصطفى

ر|لبــــيط
|بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6393|| ل|حمد ذىك محمد هل|هلل |عبــــد زيق|لزق|صيدله 

6o|472 در نوفل|لق|لدين عبــــد |م |عمر حس |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

832592 ي عرف|ه ن محمود|جر مليىح  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

2|73|5 غ|لصبــــ|لحميد |هديل محمد فتـــىح عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

62852|  مصلىح|لش|م عبــــده عبــــد |سل|
ى
ق زيق|لزق|هندستـــ 

4233|4 لسيد|در |لق|لسيد عبــــد | |ر|ي سكندريه|ل|طبــــ 

766|23 د|حمد ج|هيم |بــــر|يه | تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

4378|| لم|حمد محمد مرىس س|ن |يم| لشيخ|ره كفر |تـــج

255455 ن|حمد سليم|ده رجبــــ |غ تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

9224|5 لسيد |بــــوضيف |حمد مرتـــضى |بــــ |رح ج|عه سوه|زر

9o47|o بــــيل عىلي |تـــ ه|د|لس|نور |ء |عىلي ج|تـــربــــيتـــ سوه

7o2o| ه مصطفى محمود عبــــد م|لسل|ني  لفيوم|بــــ |د|

24483o حمد سيد معوض محمدين سويلم|يه | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

499229 |لحليم حسن رخ|ح عبــــد |سم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|24993 لقصص|ذ محمد حمزه محمد بــــشي  |مع  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

36262o ئى|لعن|لسميع طلعتـــ |هدير عبــــد سيه|نوعيتـــ عبــــ

786358 فظ|لسيد ح|رس |ل ي|نه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4o8574 ي
ى|ن عيد ش|د سليم|عم| دئى هي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 
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3|585o حمد|مل محمد |ن ك|يم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

457|6 د|لجو|هلل محمد فوزى عبــــد|منتـــ  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

2655o| لرحمن|ن عبــــد|حمد حمدى سليم| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

9o2462 محمد مصطفى محمد محمد  ج|صيدلتـــ سوه

|23863 لرحيم|لرحيم محمد عبــــد |م عبــــد |هش هره|لق|طبــــ 

896|5o ى |ء |ل| لسيد |لسيد حسي  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

753282 لخميس|لد فهىم |يوسف خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|473|o بــــ محمد|لتـــو|دى عبــــد |حمد ن| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|926| هيم|بــــر|ئل فتـــىحي |لدين و|سيف  لفيوم|طبــــ 

|2985| لعزيز|بــــ محمد عبــــد |يه|بــــيح |تـــس ى شمس|د| بــــ عي 

7oo4|8 لسيد|لح |تـــم ص|لرحمن ح|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

2458o ى عبــــد|ه لعزيز محمود|له حسي  هره|لق|هندستـــ 

9o7o78 ق |بــــدين سبــــ|لرسول ع|ء عبــــد|دع ج|بــــ سوه|د|

2|87|9 ضى|ح ر|لفتـــ|عمر عيد عبــــد |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

447o8| وى سيد|لسيد محمد ص|محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

459|2 هيم|بــــر|شور محمد |د ع|جه ى شمس|زر عه عي 

5|6739 بــــو طور|جر مجدي مرىسي |ه طبــــ بــــيطرى دمنهور

642439 هلل|عيل عبــــد |حمد محمد أحمد إسم| زيق|لزق|حقوق 

878635 لحميد محمد |رص عبــــد|لن|عبــــد| دين سيوط|تـــربــــيتـــ 

782375 لحميد|يمن فريد عبــــد|ن |نوره زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8773|7 لرحمن محمد  |ء مجدى عبــــد|دع سيوط|ره |تـــج

24599 هيم|بــــر|لسعيد |ء |ضىحي عل ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

828979 ي محمد محمود|لر|ء عبــــد|رس|
ضى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8486o3 ى عبــــد|ي بــــ يوسف عمر|لوه|سمي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2329o| هيم|بــــر|م فتـــىح |سل|رحمه  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

6789o| |طمه عىل عبــــده عىل ند|ف ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

5435| ي|عمر نبــــيل عبــــد  لعزيز شوربــــىح  صيدله بــــنى سويف

33o5o9 ل محمود|رتـــ محمود كم|س ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

679436 لبــــسيوئى|هيم |بــــر|لغنى محمد |ء عبــــد |شيم لمنصوره|ره |تـــج

6oo585 دى مليس|له|لد محمد عبــــد |محمد خ ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ
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|46o85 عيل|سم|رتـــ محمد محمد |س ى شمس|د| بــــ عي 

263|58 ىط|لع|لمحسن عبــــد|طف عبــــد|عزه ع لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

834o3| ن محمد|لحسن رمض|بــــو|ء |ول دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

786442 لسميع محمد مصطفى شكر|محمود محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

76o895 رك محمود|ندى بــــدوى مبــــ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

924734 ين كم لسيد محمود |ل |رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

244595 مد حسن رحومه|محمد محمد بــــدوى ح هره|لق|حقوق 

766356 محمد محمد حسن حسن نويرص ره بــــور سعيد|تـــج

6|8|56 لعزيز|حمد عبــــد |لعزيز |ن حسنى عبــــد |نوره زيق|لزق|عه |زر

|6o2|o لحميد محمد|لرحمن مدحتـــ عبــــد |عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

763374 لجمل|ل عىل محمود |ح جم|سم ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2|7o|4 هلل محمود|زينه عىل فتـــىح عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

7o3|95 لخول|لمرىس |ز |لبــــ|مصطفى محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8296|6 لحميد محمود|لرحمن عصمتـــ عبــــد|عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

9o5|79 ى  |جرجس فوزى عطيه  هلل سفي  ج|بــــ سوه|د|

3|53o2 ن|فتـــىح محمد بــــدر| رحمتـــ رض ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

64o4|6 سعيد محمد محمود| نه زيق|لزق|نوعيتـــ 

227259 ى|حمد محمد |محمود  مي  ى شمس|د| بــــ عي 

3423|7 ى نشين محمد محمد بــــيوم بــــحي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9o7567 رف محمد |لمع|بــــو|لحفيظ |رق عبــــد|ط ج|ره سوه|تـــج

32826 م|لش|حمد محمود |عمر محمد  كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

769865 لسميع|لم محمد عبــــد|لد س|م خ|وئ لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

98229 لرحيم|ن عبــــد |محمد سعد رمض ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

|5576| لسميع مصطفى|حمد سعد عبــــد | تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

729|o |لعظيم محمد زكري|منى عبــــد لفيوم|نوعيتـــ 

34o949 بــــ عطيه محمد ثــــعلبــــ|لك دي|م |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4844|2 ف زيد|عمرو  ن|ف زيد|ن خل|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

496529 لد محمد رفعتـــ سعود|جر خ|ه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

88||o6 روبــــيم |ئيل ش|مريم مجدي ميخ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

69|865 لسميع محمد يوسف|لسيد عبــــد |حمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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3389o9 هيم محمد|بــــر|سندس منصور فتـــىح  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

42o393 حمد محمد حسن مهنى|رحمه  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

25o457 لغتـــيتـــ|حمد |حمد |رس |ي| لي|د |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

886|34 لحميد |حمد عوض عبــــد|لرحمن |عبــــد
لرحمن |عبــــد

ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

32o835 |مد جمعتـــ ل|وليد ح
ى
ق |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 

ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

2|27o رس سيد سويفى|سلىم ي ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

48|642 رص محمد عىل محمد|محمد ن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

45|387 حمد درويش|حمد محمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

45o|5o ض جمعه|لدين ري|ء |محمد عل ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

27224o مد محسن|رحمه محسن ح |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

886785 منيه محمد مصطفى محمد | سيوط|ره |تـــج

698656 ى محمود  لدقلتـــ|حمد |حمد |نفي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

632933 لسيد فتـــوح محمد|د محمد |سع زيق|لزق|بــــ |د|

8565o4 ي نمر مل د|ك عي|شي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

373638 يتـــ نرص عويضتـــ محمد| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

882566 جورج  موىس  | رض| دون|م سيوط|بــــ |د|

5o5968 هلل محمد|مح جمعه سعد عبــــد|س سكندريه|ل|ره |تـــج

7|7365 در عىل فرج عىل حربــــ|لق|حمد عبــــد | لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|49292 مه محمود|عمر محمود سل هره|لق|حقوق 

|6|o98 جر سمي  محمد نديم|ه ى شمس هندستـــ عي 

56533 ى ج|بــــر |محمد ص هلل|بــــ |حمد حسي  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

878|5o د لبــــيبــــ فلتـــس  |عم| ري|م سيوط|ره |تـــج

524985 حمد|كريم وليد صبــــىح  سكندريه|ل|بــــ |د|

4458|7 ئيل سعد|در نبــــيل نصي  ميخ|ن ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

87o93| ى|لر|ن خليفه عبــــد|نهرو زق حسي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

436|42 ى  ى عىل دويد|حسي  ر|مجد حسي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 
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|7o925 ن|هيم عىل عثــــم|بــــر|محمود  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

767366 ء عىل فتـــىحي عىل محسن|سم| لعريش|تـــربــــيتـــ 

7o485| لبــــردينى|هلل |هلل محمد عبــــد |ده عبــــد |مي زيق|لزق|بــــ |د|

368535 م جمعه محمد|م هش|بــــس تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

883o3 حمد رمزى محمد سعيد|محمد  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

3234|9 لدرديرى|حمد بــــهجتـــ محمد |يوسف محمد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

5o8635 ر|لحميد محمد صف|حمد عبــــد|محمد  ره دمنهور|تـــج

9||543 بــــوضيف  |هلل |ح عبــــد|ء صل|ل| ج|بــــ سوه|د|

692o38 بــــينى طه جل|سل طه |بــــ ل|لشر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

482724 ضى|ن م|لسيد رمض|فرحه رؤوف  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

369983 جه|لخو|بــــ يوسف محمود يوسف |ربــــ تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

875|74 لطيبــــ |حمد |لمعتـــز |عمر  سيوط|طبــــ 

|3o872 لمنعم|دل يسن عبــــد |حمد ع| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

35o254 ل|ن عوض جل|م سيد رمض|سل| ى شمس حقوق عي 

7|737| لدش|هلل محمود محمد|هلل محمود عبــــد |عبــــد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

24463 م محمود محمد محمود|ريه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|762o د سيد محمد|عم| دين ن|بــــ حلو|د|

42844 ء نرص حسن محمود حميده|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|48o2 ل|حمد هل|ل |ء محمد هل|هن لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

34474| ن|هلل ريح|ن عبــــد|طمتـــ ريح|ف |علوم بــــنه

675592 لم|لمتـــول س|مه محمد |س|محمد  لمنصوره|علوم 

5o56o| لرحمن|لسيد عبــــد |محمد خميس محمد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

6|473| هلل|د |لسيد محمد محمد ج| |ره طنط|تـــج

4|o3o| ود|حمد د|لسيد محمد |يوسف  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o999 ى محمد محمود محمد حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

|3933| ج|حمد فر|مريم محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

438326 يد|هلل ز|لغنى عبــــد|جر عبــــد|ه لشيخ|بــــ كفر |د|

9o7|63 لسيد |ن خليل |هيثــــم رمض ج|هندستـــ سوه

Thursday, September 6, 2018 Page 16554 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

446885 بــــر رشدى عطيه|لرحمن ج|عبــــد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

524834 ى محمد مرىس محمد عبــــد| لك|لم|لحسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

73949 هلل|لحليم عبــــد |رحمه محمد عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22|o44 ئل سيد محمد حسن|ن و|نوره ن|بــــ حلو|د|

2|2345 |لور|بــــ سمي  حسن |يه|حمد |
ى
ق وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

46o265 هلل|ئيل قنديل عشم |دى مكرم ميخ|ف سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

6888o9 لحليم متـــول|لمتـــول عبــــد |هلل محمد |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

7o7849 لحليم|ر عبــــد |ر محمد مختـــ|رس مختـــ|ف لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

445|25 ى |حمد |رس |رق ي|ط لسيد|مي  ن|سو|بــــ |د|

856595 لحليم|محمد عىلي خلف عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

642||| لسيد|عمر محمد يوسف  زيق|لزق|ره |تـــج

694|5 ضى|د لملوم ر|ندى عم لفيوم|عه |زر

4568o2 ف ع| ن|لقط|دل عىل مصطفى عىل |رسر ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

79682 م|صم حسن عز|نور ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

546595 ىط|لمع|لعزيز أبــــو|يشى عبــــد| ر|ي تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

|7|773 ديبــــ عيس|ن هندى |سمع |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

35o269 مر|لمنعم ع|لدين محمد عبــــد|سيف  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

82|99| ي ممدوح عدلي عبــــد
هلل|منى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

444657 شي  نسمه محمد حسن محمد رسر لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

6|7785 دل مسعد فتـــوح|رتـــ ع|س ط|حقوق دمي

852743 |سحق حن|ء |شعي|بــــيشوي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

332o57 ن|لسميع محمد زيد|ل عبــــد|يتـــ جم| |تـــمريض بــــنه

56o68 ف |هلل عبــــد|م عبــــد لدين|لحميد رسر ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

896o53 د |ل فتـــىح ج|ء جم|رس| ج|عه سوه|زر

75323| تـــه|م عىل شح|م س|سل| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|486|2 ه عبــــد | لسيد|عيل |سم|ل |لع|مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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335255 ر مصطفى|لستـــ|مروتـــ مصطفى عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o8293 يف محمد عبــــد |عم هلل محمود|د رسر ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

6|6665 لتـــ|حمد غز|ر |عهد صبــــري مختـــ ط|بــــ دمي|د|

8o9|83 ن|حمد محمد عمر|ء |سم| ره بــــنى سويف|تـــج

|7|476 ى  مني  جرس|ه| مي 
ئى ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

54288| وى|لبــــستـــ|رتـــ محمد عىل |س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

23|927 لعظيم|لحميد منصور عبــــد|عمر عبــــد هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

278575 هر|لز|يمن فوزى |س |ين| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

499|55 ى محمد|ء أسعد ي|صف سي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

32549| بــــوزيد|محمد موىس عىل  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

863295 م|ن تـــم|دي رضو|له|ن عبــــد|يم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

244332 هلل قسطندى|د جرجس عبــــد|ميل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

89|327 فظ |لح|حمد مصطفى محمد عبــــد| سيوط|حقوق 

58|33 د عىل حسن|لجو|محمد عبــــد  حقوق بــــنى سويف

365o44 هيم محمد مرصيتـــ|بــــر|حمد محمد | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

875576 حمد محمد  |لدين |ل |مهند جم سيوط|ره |تـــج

69||o| م محمد عبــــده جوده|سل| لمنصوره|بــــ |د|

4|256o ن|ء سمي  أنجىل بــــطرس دمي|رج ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

637326 |هيم |بــــر|هيم |بــــر|لحفيظ |لسيد عبــــد|يه |
وى|لديبــــ

تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

62|836 ي|لسعيد |مي |مريم س
ى
لدسوق ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

68o8|4 للـه|حمد عبــــد |ن محمد محمد |جيه لمنصوره|حقوق 

244548 لعظيم عيد سعودى|حسن محمود عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6o6|26 ى فرح|بــــو |لمنعم محمد |حمد عبــــد | تـــ|لعني  |ره طنط|تـــج

6o79| ي |م|
ن محمد|حمد شعبــــ|ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

77|o97 ى |ي ؤد|ن د|لسيد سليم|حمد |سمي  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

34o97o |لمنعم سيف |لسيد عبــــد|رص |لن|محمد عبــــد
لنرص

|بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|7735o س|لرحمن عبــــ|ل عبــــد |لرحمن كم|عبــــد  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

7633o4 ى محمد خليل خليل |ي شقر|ل|سمي  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

875955 مه مصطفى حسن |س|لرحمن |عبــــد سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ
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249547 ن شور|لعزيز ع|محمد عبــــد| مي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

334264 لملك|لغنى عبــــد|رس عبــــد|حمد ف| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

852578 هلل موىسي|سميه رجبــــ عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

28o323 ف محمد عز |ن |مرو مد خورشيد|لدين ح|رسر لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6|3927 تـــ | ف موىس |مي  لسعيد فرج|رسر لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

8|6|o7 سم|هلل ق|حمد جمعه عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

222433 لحميد|لسيد عبــــد|ج  |فرحه ن هره|لق|ن |سن|طبــــ 

5364| لقوى|دل سيد عبــــد |م ع|بــــتـــس| بــــ بــــنى سويف|د|

||5877 ن|حمد سليم|ن |ير سليم|بــــش هره|لق|عه |زر

54557 فع|لق ش|لخ|يوسف جمعه عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

435682 وى|لكفر|حمد طلعتـــ محمد | لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

27544 وق سعيد محمد سعيد رسر لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

||58|7  عطيتـــ|هيم |بــــر|فريده 
ى
لدسوق ى شمس حقوق عي 

23o26o لق|لخ|ح عبــــد|لفتـــ|لرحمن عىل عبــــد|عبــــد كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

36||6 م|بــــوضل|م عىل يوسف محمد |سه هره|لق|بــــ |د|

757o7o لسيد عقيده|هيم صبــــىحي عىل |بــــر|ر |بــــر| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

357875 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|عيل محمد |سم| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|3229o نم محمود|جر مجدى غ|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

878436 ى  |ر ط|مي رق محمد حسي  سيوط|ره |تـــج

4o6o54 لسيد|لسيد محمد |لسيد بــــكرى |مريم  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

8|7366 ي|م محمد عبــــد|محمد عص
لغنى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

49o3|4 حمد|هيم طه |بــــر|ح |ر صل|من سكندريه|ل|بــــ |د|

64395 لديدى|د |لدين سمي  فؤ|م |م عص|وس طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

|42673 لمجيد رشيد|جد عبــــد |نور م ى شمس|د| بــــ عي 

642327 ح محمد|لفتـــ|مريم يشى مصطفى عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

242o98 |لبــــن|تـــه |ء محمد شح|عىلي لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

67582 مصطفى محمود مصطفى مهدى محمد لفيوم|هندستـــ 

366o7o مينتـــ صبــــىحي محمود يوسف| ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

53624 ل طه محمد|مريم جم لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4368|3 ن محمد محمود غريبــــ سليم|نور لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 
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847282 ي محمد محمد عىلي|م |حس
لدين مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

|26622  عىلي|حمد ع|
ى دل محمد حسي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 
سبــــ|لح

484223 حمد عىلي عىلي خليل|عىلي  سكندريه|ل|حقوق 

|34986 ح|لفتـــ|محمد عبــــد | حمد رض| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

2|79o4 هيم محمود عىلي|بــــر|مه |س|رحمه  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

68|248 ى|لح ج|دى محسن محمد ص|ف هي  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

783|79 وى محمد|لشبــــر|ر بــــهجتـــ |بــــر| زيق|لزق|بــــ |د|

4o725 م|لم سل|لم محمد س|س ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|6794 فظ|لدين محمد ح|م |ء حس|ل| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6o9875 لعزيز حموده|محمد نرص عبــــد |حقوق طنط

||7|o4 لرحمن محمود|دل عبــــد |ن ع|نور هره|لق|بــــ |د|

|3242o لسيد عطوه|ندى محمود محمد  ى شمس|زر عه عي 

5396o7 ح حسن |لفتـــ|لدين عبــــد |م |لرحمن عص|عبــــد 
عىل

تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

37|278 لمعىطي|متـــ عبــــد|حمد سل|متـــ |سل ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

69735 حمد محمد|لد |ند خ|ر لفيوم|تـــربــــيتـــ 

8535o8 يه عىلي محمد مرىسي| ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

278258  يحن  شكرى 
|لعط|بــــو |مصطفى ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

237o37 يد|حمد عىل ف|ء عليوه |رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|72485 ى عبــــد |حمد محمد | لرحمن|حمد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|48659 لسيد خليل|حمد | |رويد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5|6o59 عيل|سم|لعزيز |لجليل عبــــد|لد عبــــد|رتـــ خ|س سكندريه|ل|طبــــ 

|6566 ى|ش ز يحن  محمد ضيف|هي  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|252o هر مصطفى محمد|بــــ م|مه تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

6|7473 ف محمد بــــربــــر|يه | رسر ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

25379| لموجود|يه ربــــيع عبــــده عبــــد| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

7o3662 دل محمد درويش|محمد عطيه ع ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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|28897 محمد مدحتـــ منصور محمود ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

449755 حمد مجدى محمد محمد عصفور| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

763977 ى|ص لرودى|حمد |ز محمد |في  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

|5o33 لحميد حسن|حمد عبــــد |لد |سلىم خ هره|لق|علوم 

|63743 سل محمود محمد حسن|بــــ هره|لق|ره |تـــج

424338 ن|ل رشو|لع|حمد محمد عبــــد |د |زي سكندريه|ل|طبــــ 

6263|6 هلل محمد محمد|مرفتـــ حسنى عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

273o65 ل|لعس|حمد |لعزيز |رق عبــــد|سهيله ط سيوط|ره |تـــج

848|7o ى محمد صل| لدين محمود محمد|ح |لحسي  ن|سو|حقوق 

6|o326 هيم تـــوكل عقيل|بــــر|ريم  |تـــربــــيتـــ طنط

8|6o67 ن|لنبــــي عثــــم|ن عبــــد|بــــ عثــــم|شه ره بــــنى سويف|تـــج

6o6286 يف مصبــــ|مح محمد |مصطفى س ح|بــــو بــــكر رسر |بــــ طنط|د|

3||258 تـــ ي| لحفنى|لسعيد |رس محمد |مي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4o9252 هيم مصطفى يونس|بــــر|ليىل عىل  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

433589 رتـــ|هيم فتـــىح مصطفى عم|بــــر| | تـــمريض طنط

6|2579 لخول| |دين عمر عط|ن هره|لق|ج طبــــيع |عل

75|533 ف فتـــىح خليل محمود|عمر  رسر هندستـــ بــــور سعيد

297|38 ه م|لحق سل|د |رق محمد ج|ن ط|مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

867o| م محمد معبــــد محمد|بــــس ج|بــــ سوه|د|

64|92| لمقصود|تـــ عبــــد|لشح|محمد صبــــىح محمد  زيق|لزق|طبــــ 

3554|4 لنبــــى محمد مصطفى|منى عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

33o|o وى بــــندق|تـــ ص|ء محمد شح|ل| |ره بــــنه|تـــج

635|8 يف مصطفى رسى محمد رسر ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

83999| د محمد ذىكي صديق|جه |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

694277 ه عبــــد | وى|لمنش|حمد |حمد |لرؤف |مي  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

|54||| لحميد |لحميد محمد تـــوفيق عبــــد |محمد عبــــد 
شلبــــى

ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6oo28 ن|لدين سيد سليم|م |يه حس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

64|o66 حمد حسن|م |لسل|هر عبــــد|مصطفى م زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8485|6 ي محمود|زينبــــ 
حمد رزيفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج
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8898o4 هيم محمد |بــــر|هيم محمد |بــــر| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

92o967 ه مصطفى محمد | حمد |مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|63536 ل|لع|د عبــــد |جد فؤ|ن م|نور ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

62o79o ي|ء أحمد أحمد |رس|
ى
لدسوق م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|5|488 وق مجدى عبــــد  للطيف محمدى|رسر هره|لق|ر |ثــــ|

876367 ى  |ح محمد حس|محمد صل ني  سيوط|تـــربــــيتـــ 

758242 ف محمود كم|ح |سم لدين|ل |رسر ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

643662 هيم|بــــر|آيتـــ محمد حسن محمد  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

6|5236 د|محمد س مي وهبــــه متـــي  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o63|2 لمحسن|حمد عبــــد |شم |حمد ه|ن |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7872o3 لحميد|ح عبــــد|لفتـــ|هلل عبــــد |ء عبــــد |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

5|8|o4 مد|هيم ح|بــــر|هلل صبــــىح |ر عبــــد |من طبــــ بــــيطرى دمنهور

626775 هلل فريد|حمد عبــــد|ندى  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

824o84 ه خليل | هيم عيد|بــــر|مي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

86376o ل بــــربــــري عىلي|ن جم|نوره دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

359766 لرحمن|يص عبــــد|م ه|نىح  س| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4|623o ر|هيم محمد د|بــــر|لسيد |ء |رس| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8656o6 لح|لبــــيومي ص|وي |بــــ بــــدر|يه|هلل |هبــــه  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

35|329 هيم خليفه|بــــر|حمد |هدى حسن  |تـــربــــيتـــ بــــنه

332832 لغنى|س عبــــد|حمد محمد عبــــ|يتـــ | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

477659 ي|ل أحمد |يد كم|هلل ف|منتـــ  لمسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|9945 ى|م هيم|بــــر|م عطيه |ر عص|هي  ى شمس|د| بــــ عي 

82632o يل س مي|مح سمي  غن|مي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

682528 رسيىح |ل|لرحمن |ره سمي  فتـــوح عبــــد |س هره|لق|م |عل|

786|27 ئى|ليم|لسيد |لسيد محمد |طمه |ف زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

53965o ض|تـــتـــ ري|م شح|يتـــ عص| سكندريه|ل|بــــ |د|

6932|8 ى شكرى  ن|هيم سليم|بــــر|محمد خي  لمنصوره|بــــ |د|

7o378o رى|لهو|حمد محمد محمد |يمنى  زيق|لزق|ره |تـــج

9257|| حمد  |ه |لل|لسيد عبــــد|حمد | ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد
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64479 لرحمن|ء محمد زهري عبــــد |ل| لفيوم|حقوق 

62|9oo ى س|رس ش|ف ى|لم ش|هي  هي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

769656 حمد محمد|كريم محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2o92| م حسن محمد حسن|حس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

265248 لحميد غنيم|ن عبــــد|لمجيد زيد|عبــــد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

76968o حمد|نس يوسف محمد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

88|3|8 ف مصطفى محمود |ء |رس| رسر سيوط|تـــمريض 

48436o تـــتـــ يوسف|فتـــ عيس شح|ريو ر|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64734| ى|ء |رس| لحسينى محمود أمي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

68o|57 تـــ|لشح|لسيد فتـــىح |مل | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6532 ى سوري|ردين م|ن ل|جد هيى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

755944 لحكيم|لعزيز عبــــد |ح عبــــد |م صبــــ|سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

542669 د عىل مرىس|لجو|دين عىل عبــــد |ن تـــربــــيتـــ دمنهور

45o384 ى صف|هر ن|مجدى م| مي  |هندستـــ طنط

439o28 لحليم ونس|حد عبــــد|لو|بــــر عبــــد |محمد ج لشيخ|طبــــ كفر 

||7326 ى|يدى هش|ه  حسي 
م مصطفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2o962 هيم|بــــر|ن |ء سيد حس|لرحمن عل|عبــــد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

82o353 حمد محمد محمد|كريم  ي|طبــــ 
|لمنى

8o3o3 لموجود|هيم عبــــد|بــــر|ر حسنى |من لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5o2636 ى|رو  حسي 
ن محمد محمد مصطفى ط|معتـــ دمي|علوم ج

|557|9 لبــــدرى|ن |هدير محمد سلم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

694444 لعيسوى محمد محمد عيس|ل |ن كم|يم| لمنصوره|ره |تـــج

884427 ن لمسيح |هر بــــخيتـــ عبــــد|م| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52|679  مح|ء جمعه ص|رس|
ى
ربــــ|ق عه دمنهور|زر

78876 حمد عطيوى خليفه شلبــــى| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

784o9| ن|ن حسن رسح|ن رسح|مؤمن رسح قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

2ooo| حمد يحن  سعد محمد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|424| ي صل
ح مخلوف محمد|مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

677293 حمد محمد|تـــه سيد |رق شح|محمد ط لمنصوره|ره |تـــج
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62oo58 لدمهوج  بــــصله|حمد محمد | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

333836 رون|ك بــــطرس ه|جرجس مل ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

7792|9 ى|ء محمد |رس| حمد محمد حسي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

885|62 ل محمد |ل هل|ء جم|رس| سيوط|علوم 

9o8255 حمد محمد محمود |ن |كريم ج|علوم سوه

82994o ى س يس|لطيف متـــي| روجي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

62oo64 ز|لبــــ|حمد |حمد |لد |خ ره بــــور سعيد|تـــج

829548 |لوف|بــــو|لسعود |بــــو|م |ريم عص دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

269932 زم حسيبــــ خليل حبــــيسر|ح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

3586|8 م|م عىلي هم|ن عل|نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|66789 رس محمد سيد محمد حسن|سهيله ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o38oo ف عىل حسن|لد محمد |خ رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

25|796 وى|لفرم|لمرضى |محمد حمدى عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

523398 سىط|لدي|بــــر |هيم ج|بــــر|ل |بــــل سكندريه|ل|بــــ |د|

832697 عيل محمد|سم|ء مبــــشر |سم| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

23823| بــــ محمد|ليىل محمد خليل خط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|33953 حسن محمود مصطفى تـــوفيق ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

768449 لمنسي|ن محمود حلىمي |نور لعريش|تـــربــــيتـــ 

38629 حمد محمد حمدى|ء |ل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

87o534 ى|محمد عوض ش كر حسني  ن|سو|بــــ |د|

82|33 ى شعبــــ| حمد|ن |حمد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|7||3 وى|لمك|محمود | لرحمن عط|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

238296 طف|حمد محمد محمود ع|ر |مي دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

2|8396 ى سيد محمد مريم سعيد حسي  هره|لق|ره |تـــج

8o2222 ي فريد فلتـــس|س|
ى
مه صدق ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

| |لمنى
لجديدتـــ

9o96|9 لسيد |محمود فتـــوح حسن  ج|ره سوه|تـــج

|353o8 ى محمد   حسي 
عيل|سم|لصغي  |مصطفى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

49o622 ى |ي رتـــ|لعزيز حسن عف|مجد عبــــد |سمي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

8655|| لسيد|حمد |حمد |هلل |منه  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري
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8||494 ي وليم رسي|س
ن|ره وففى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

96o8| ء محمود عيس سيد|سم| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

67944| لحميد مصطفى|لحميد عبــــد |زم عبــــد |طمه ح|ف لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

357865 روق بــــيومي|حمد بــــيومي ف| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o8834 ن حبــــش|ء محسن جوده سليم|رس| هره|لق|ر |ثــــ|

8o4o85 ى|محمد  ف سيد حسي  رسر ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|6|9o7 ه|لل|ل محمد عبــــد |جم| ن|ر ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

896926 ين بــــه لعظيم محمد |ء عبــــد|رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7o893 لرحمن|لسيد عبــــد |حمد |زينبــــ  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|7|o5 حمد عىلي|عيل |سم|حمد | ي|بــــ |د|
|لمنى

7687o8 يه محمد حمد مسلم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8o8o55 ه عيد | لسيد جمعه|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

649825 دهبــــ سمي  حسن عىل |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

863o4o ى محمود|لمع|بــــو|رس |ف رف حسي  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

542|76 ح محمد|م مصبــــ|حمد عص| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

|6|724 ر|لستـــ|لرحيم عبــــد |هلل فوزي عبــــد |زن عبــــد |م وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

69575 ي |هلل عبــــد |م فرج |حس
حمد|لغنى ي سويف|تـــربــــيتـــ ري

ى بــــنى ضيه بــــني 

64o759 وى محمد عىل|لشبــــر|لمنعم |محمد عبــــد  زيق|لزق|علوم 

864399 لحميد محمد|م محمد عبــــد|عص |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4|7368 يف|بــــر|ء محمد بــــدير |عل هيم رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

37o562 وي|كريم عيد خليفه ف ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

623782 وق عل ن|هيم شعبــــ|بــــر|ء |رسر حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

822938 ي صبــــىحي لمعي |روم
هيم|بــــر|ئى سيوط|حقوق 

5o532o حمد محمد محمد|لدين محمد |بــــ |شه سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

237993 ن خليفه|بــــ عثــــم|لتـــو|دل عبــــد|يدى ع|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

693286 |م مسعد عبــــد |لسل|م عبــــد |لسل|مي  عبــــد |
لرحمن

ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

76|9o2 دق|لص|ل |لد جل|حمد خ| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

45|5o3 لمنعم بــــدوى وزه|لمنعم فضل عبــــد|عبــــد |ره طنط|تـــج

845o2| لحفيظ محمد|عىلي محمد عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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687282 لبــــيىل|م |لسل|هيم عبــــد |بــــر|هدير  لمنصوره|بــــ |د|

68||72 ف فرح|حمد | وي|لكرد|لسيد عىل |تـــ |رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

763769  مش|ه
ى
ل|له سمي  صدق حقوق بــــورسعيد

358oo7 هيم|بــــر|حمدى |ل|هيم |بــــر|رق |ط |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

5|3|4| لخيتـــى|وي |تـــبــــ عيس|مصطفى ضيف ر عه دمنهور|زر

|3897 د حسن محمد تـــوفيق|زي هره|لق|هندستـــ 

924223 ى ح مد |منى عوض حسني  دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

639373 بــــ محمود فوزى محمد|شه زيق|لزق|بــــ |د|

7|5o72 در محمد مصطفى بــــيدق|ره ن|س لمنصوره|حقوق 

793567 ضى|ن ر|هر عثــــم|حمد م| ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

762293 حمد عبــــده وهيبــــ|ح |حمد صل| طبــــ بــــورسعيد

5473|7 لعزيز|زق عبــــد|لر|نور عبــــد|حمد | ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

7|3o45 م محمد حسن مصطفى حسن|سل| سكندريه|ل|صيدله 

4o2382 حمد|رى |نس قبــــ|حمد |ن |رو تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

43o99o ف فرج مشقرق|رس| ء أرسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

92|498 ن |ح محمد عمر|ء صل|رس| ج|ره سوه|تـــج

|5334o عيل|سم|لد مصطفى |رقيتـــ خ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

77358| بــــى|حمد محمد عر|نس |ء |سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9o|oo5 مر |ع| وجيه عط| رين|م تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|2339| فظ|كريم محمد محمد ح ى شمس حقوق عي 

345646 لثــــقبــــى|تـــغريد عمرو محمد محمود  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

322|88 ى |س ي|حبــــيبــــتـــ حسن عبــــ دم|سي  ى شمس|د| بــــ عي 

5o6|6| ن|حمد روتـــ|ل |زن محمد جل|م ى شمس| لسن عي 

6|8433 لسيد كسبــــر|متـــ |س|ن |رك ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

||63|7 ي|نوره
ي عفيفى

ن عربــــي حسنى ى شمس|تـــج ره عي 

9o|962 د |لسيد حم|م محمود |حس ج|تـــربــــيتـــ سوه

67554o حمد|لسيد سيد |عمر سمي  محمد  صيدلتـــ بــــورسعيد

869o28 وق محمود دمرد ش محمود|رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64o838 حمد يوسف|لصبــــور |حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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|7247| حمد|روق |رص ف|هدير ن ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

696|99 د|محمد مسعد محمد حم لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

845o49 ي سيد |
حمد|حمد مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

868222 حمد محمود|لمنعم |عمرو عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|28646 ود جرس|د| يىلي|ديفيد  ى شمس|د| بــــ عي 

2|5748 مر|زى محمد ع|لحج|لد محمد |محمد خ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

79|595 ل محمد صقر|يه جم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o|665 عيل محمود عىل|سم|هند سيد  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

462|9| شد شعوط|هيم محمد ر|بــــر|ء |آل ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

527872 در عىل|لق|ء مصطفى عبــــد |سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

63o4|8 حمد|م محمد بــــدوى عىل |محمد حس |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|75563 ي محمد محمد
حبــــيبــــه وففى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

6|8749 بــــوعىل|لمنعم |مجد محمد عبــــد| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

645225 عيل قنديل|سم|لمنعم |لسيد عبــــد |ء |دع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5|2554 محمود محمد محمود حليس هره|لق|ج طبــــيع |عل

27|65 ر يشى محمد محمود|من لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

||8473 ى بــــسط |جورج صفوتـــ حبــــيبــــ سفي  ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

285||2 وجينى وجدى ميشيل نسيم| رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

3596|8 لنور جيد|م عبــــد|س| رين|م ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|68592 ف |هيم |بــــر| حمد|هيم |بــــر|رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

48o963 تـــ معتـــز محمود مصطفى محمد| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

535595 بــــر|مصطفى محسن مصطفى ج ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

7588|9 لحميد محمد|حمد غريبــــ عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

63684o هيم محمد|بــــر|مد رمزى |ح زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|6o96 لجلف|حمد |عمرو مجدى  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

684838 ئى محسن عبــــدربــــه حسن جميل|م| لمنصوره|بــــ |د|

3652|o ن سمي  مصطفى منصور|يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

42858| لشيخ عىل|ن حسنى عطيه |رو |نوعيتـــ طنط

69|o65 وى|هلل حفن|مل عبــــد |ء ك|خلود عل لمنصوره|بــــ |د|
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527277 حمد|ره محمد طه سيد |س سكندريه|ل|هندستـــ 

82538| بــــسمه محمد عمر حسن دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

94577 حمد محمد محمد محمد غريبــــ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|35749 ميتـــ محمد عطيتـــ محمد|س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

56748 ى| ى محمد حسي  حمد حسي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

344o92 ف |ء |رس| ن|حمد محمد سليم|رسر لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

|3723| مه محمد محمد غريبــــ|س|محمد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

887o9| ى ج| لحق |د |يه حسن محمد حسني  سيوط|حقوق 

7o742| بــــينى|م |لسل|بــــسمه ثــــروتـــ عبــــد  لشر لمنصوره|حقوق 

|68623 ح محمد|لفتـــ|ذ يحن  عبــــد |مع ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

4o3977 مؤمن فوزي محمد متـــولي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

463282 هيم مبــــروك|بــــر|لعزيز |ح مبــــروك عبــــد |سم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|5|54o لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|نم عىل |ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|42635 رضوى محسن يسن طه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o6557 لد حسن محمد |ده خ|مي ج|تـــربــــيتـــ سوه

7o433o حمد خليل عىل خليل| |دين زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o7|5| هيم|بــــر|زق |لر|لسيد منصور عبــــد |عمر  لمنصوره|حقوق 

24887| عيل|سم|ن محمد |مروه رمض تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

777|7o لمحسن|يد عدل عبــــد|ف| نور زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3427o8 يل|لعليم محمد ن|محمد طه عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

493373 هيم جمعه|بــــر|ح |حمد صل|محمد  |حقوق طنط

489476 هلل عمر|بــــ عبــــد |لوه|بــــسنتـــ محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85|37 دق|ه ص|لبــــ|حمد |بــــ |يه| ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

4|4865 وق عبــــد ف|لمجيد ك|رسر مل موىس رسر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|42o78 عيل|سم|لحميد |مصطفى محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8485|o ي عبــــد|رو
ي مصطفى در|لق|ن يحن  ن|كليتـــ طبــــ أسو

96o9| لمول|د |ن ج|ء محمد رمض|لزهر|طمه |ف ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

835o57 يه فتـــوح يونس مهدي| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

25598o ره|محمد نبــــوى شبــــل عم ي صىح بــــنه
|معهد فنى

868496 ن|لسيد رمض|حمد |ده |ذ حم|مع ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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822458 روز مسعد|مي ن|دي س|ش لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6|9959 ي|شيم
|ء ممدوح محمود دئى ط|بــــ دمي|د|

35o7o حمد|روق |حمد ف|مصطفى  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

7o3592 ن يوسف|هلل جبــــر|ك عبــــد |مريم مل زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o8675 لحليم هندى|لرحمن رأفتـــ محروس عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|عه |زر

6|9549 ف |عبــــد| لرحمن رض|عبــــد لدين|لرحمن عىلي رسر |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

|734|6 ه خ| لعظيم محمود|لد عبــــد |مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

355734 هيم عىل|بــــر|نسمتـــ عىل  ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

62o729 زى|لغ|بــــ خليل |لوه|ل عبــــد |ن جم|نور سكندريه|ل|صيدله 

6|6|7o ى عىل نور  محمود حسي 
مصطفى ط|حقوق دمي

6|5688 ف محمد عبــــد |محمد  روئى|لح|لرحيم |رسر ط|بــــ دمي|د|

34543| ى|محمد رمض ن عبــــده غريبــــ بــــطني  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|464|5 لحميد|لسيد عبــــد |لحميد |رضوى عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

683862 ي
هيم|بــــر|لسيد محمد |س |عبــــ| دئى ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

7||552 م محمد حلىم محمد عىل|سل| لمنصوره|حقوق 

355283 لعزيز|لد سعيد عبــــد|جر خ|ه ى شمس|د| بــــ عي 

62o|88 ه|م ن|بــــركس رص سعد عشر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

332764 لحميد بــــهنس|د عبــــد|دل فؤ|حمد ع| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

793478 حمد أحمد|در |لق|تـــسنيم عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

27728| لشيخ|حمد |محمود يشى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

528825 محمد نبــــيل عىلي محمد محمود ضتـــ دمنهور|علوم ري

757387 يف محمد محمد عبــــد  لعزيز|رسر تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

68|822 حمد حبــــيبــــ عيد|حمد مصطفى | لمنصوره|حقوق 

494689 لح|لحميد ص|تـــه عبــــد |عمرو فرج شح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|25| ي
لرحمن|لفضيل عبــــد |محمد عبــــد | دئى منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

878777 م فكرى تـــوفيق |ن س|حن سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

6o3232 لففى|لمنعم |ندى بــــكر عبــــد  لسويس|معتـــ |علوم ج

33|638 مريم سمي  مصطفى محمد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|7342o لريدى|ض محمد |ء عزم عزتـــ ري|شيم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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3|3267 ى شح تـــتـــ|سلىم حسن حسي  ى شمس هندستـــ عي 

7o|oo9 ى لطف |ح |حمد صل| هلل|لدين محمد حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

49oo| لمجيد عىلي|محمود محمد عبــــد هره|لق|طبــــ 

9|832o ل |د نظي  سوري|نوبــــ ميل|بــــ| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

9|o68|  محمد عبــــد|لقذ|ن |حس|
ى
لجليل |ق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

87|69| ي|د عبــــد|لجو|لحليم عبــــد|ن عبــــد|يم|
لغنى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

5o|74 رك فرج|رص مع|م ن|سل| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

43322 حد|لو|ل مرغنى عبــــد |مصطفى جل ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|62232 حمد سيد محمد|محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

429237 ى مصطفى محمد عبــــد |ي يد|لرسول ف|سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

42o6o8 زى|حمد غ|دى محمد |له|حمد عبــــد| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

364593 دق|يتـــ طه سيد ص| سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

536989 ن|هيم سليم|ل محمد إبــــر|محمد جم عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

6o67o6 ن|حمد سليم|هلل |لرحمن محمد حمد |عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

67582o لسيد|ل |لمحمدى كم|م  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

856o9 لغنى|هيم عبــــد |بــــر|بــــرين عطيه |ص لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

9o6623 | لعل|بــــو|لرحيم |تـــسبــــيح محمد عبــــد ج|بــــ سوه|د|

74|37 لح|يه محمود حسن ص| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

53o487 لرحيم|فوزى عىل عبــــد| سهر رض ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

|53o84 ي|زي رمض|محمود حج
ن قرئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

764998 هلل|بــــ |د محمد ج|مل فؤ|حمد مصطفى ك| هندستـــ بــــور سعيد

475386 ف يوسف فهىم ه|يوسف  رون|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

8||987 حمد عىلي محمد|محمد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

57935 بــــ مرع|لتـــو|بــــ حمدى عبــــد |لتـــو|عبــــد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

5o2677 ل|لع|مروه يشى محمد محمد عبــــد  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

6982|o لحبــــسر|حمد محمد |ندى محمد  لمنصوره|بــــ |د|

628o28 لسيد|لمنعم |ن يشى عبــــد|حن لمنصوره|حقوق 

8o3353 لجيد|عيل محمود عبــــد|سم|محمد  ي|لسن |
|لمنى
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4o523 ى|لسيد ش|نور |متـــ |س| هي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

26425o ل يوسف محمد يوسف|ء كم|ل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

64|952 لح|لرحمن ص|عيل عبــــد|سم|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o|56 محمد محمود سيد محمود ره بــــنى سويف|تـــج

56378 حمد عىل موىس|محمد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

6|242o بــــويوسف|لسميع يوسف |رس عبــــد|ي| عل |بــــ طنط|د|

29934 ن|حمد عبــــده عثــــم|محمود  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

227342 طف عبــــده خله|نطون ع| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|6965 لدين حسن مرع|حبــــيبــــه لطفى نرص ى شمس حقوق عي 

|8o|9 لنبــــى|غبــــ عبــــد|عمرو محمود محمود ر ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

5o2964 ن|ديتـــ مصطفى أحمد عىل عثــــم|ن سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

456549 لنويسر|مل |لق ك|لخ|محمد عبــــد ي للفن|
|دق قن|لفنى

5|855| ل محمد محمود عىل سيف|نه ره دمنهور|تـــج

852o6o ي عىلي|سم|ل |جل
عيل مصطفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

6o8|85 |لسق|حمد |لد |نىه خ لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

265778 لحليم بــــدوى|لسيد عبــــد|مصطفى  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|7534| لمنعم|لمنعم محمد عبــــد |بــــ محمد عبــــد |رح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o3835 لسيد فرج محمد  |هلل |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|32794 لمجد|بــــو |لرحيم |ر مؤمن عبــــد |من ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

76523o ن|لنبــــوى محمد سليم|محمد عىل محمد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

676|79 ى |ي شم رفعتـــ محمد فودتـــ|حمد ه|سمي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

434746 لزغبــــى|س محمد |هدير مصطفى عبــــ ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

763348 ى محمد |ي لعربــــى مصطفى|لسيد |سمي  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

8|||o2 لعظيم|ل رجبــــ عبــــد|محمد غز حقوق بــــنى سويف

686394 يره|لحميد د|محمود محمد محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

227598 ه عدل | حمد محمد|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

49o38o دل عيس يوسف|ع| رين|م إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

|35325 حمد سعدى محمد|محمد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

7865|8 حمد|ح عبــــدربــــه |لفتـــ|ء محمد عبــــد |وف ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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|2o245 جوزيف نبــــيل مرقس شنوده هره|لق|حقوق 

3|5557 لمنعم محمد|هيم عبــــد|بــــر|هدى  ن|بــــ حلو|د|

|5953 لق|لخ|ح عبــــد |لفتـــ|مه عبــــد |س|حمد | هره|لق|حقوق 

2|3o9| ن محمد|مه شعبــــ|س|مريم  ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

245665 تـــ|وليد محمد شفيق بــــرك |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5o2693 تـــربــــى|ل|هلل رفعتـــ محمد |منه  سكندريه|ل|طبــــ 

897479 ين ف مد محمد |رس ح|رسر ج|هندستـــ سوه

24738 ى|ء رفعتـــ |ل| حمد حسي  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

88753o حمد محمد |حمد مصطفى | سيوط|طبــــ بــــيطرى 

869599 م رجبــــ عبــــده محمد|سل| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

5|649| وى|لنكل|هيم |بــــر|م محمود |بــــسمله حس لمنصوره|علوم 

|22227 هلل حسن حسنى|لمعتـــز بــــ|معتـــز  هره|لق|هندستـــ 

648oo3 لقلش|د |هيم فؤ|بــــر|يمن |هيم |بــــر| زيق|لزق|حقوق 

4|8o3o ج |لسيد محمد بــــلتـــ|لوحيد |ء |سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

878o|o بــــتـــ محمد  |د محمود ثــــ|جه زيق|لزق|حقوق 

7727|3 م محمود بــــركه|سل|يوسف  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

9oo6o7 زهره بــــخيتـــ بــــدوى محمد  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

77o58o لك حسن عىل سعيد|لم|محمود عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|792 دل محمد محمد|رحمتـــ ع ي|س|معهد در لسكر ج| |تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولوج 
سيوط |

4|3477 هلل محمود محمد بــــركه|هبــــه  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

447252 ى|دق |لحسن محمد ص|لدين |نور  مي  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

2|5|52 عيل|سم|تـــه |عيل شح|سم|يوسف  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

685497 ىط|لسنبــــ|لمتـــول |لزىك |منى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

425732 ره|هيم عم|بــــر|هيم |بــــر|ن |طمتـــ رمض|ف سكندريه|ل|بــــ |د|

|233oo بــــ|لوه|ن فرج عبــــد |حمد عدن| ى شمس|تـــج ره عي 

|25|5o هيم|بــــر|لمنعم محمد |م عبــــد |محمود حس ى شمس|تـــج ره عي 

63923o حمد مصطفى|رص |جده ن|م زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4|825o |مل محمد |لمعىطي ك|لد عبــــد |لرحمن خ|عبــــد 
ى
لدسوق

لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|
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285995 م هليل سيد قرئى|سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|24725 لرحمن محمد طلحه|لرحمن عبــــد |حمد عبــــد | ى شمس هندستـــ عي 

9o83| حد|لو|حمد يسن عىل عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

4o|oo| ل فهىم|طف كم|دى ع|ف |حقوق طنط

443675 ء حسن شعيبــــ حسن شعيبــــ|دع لشيخ|عه كفر |زر

6949o5 وى|لبــــدر|لسيد محمد |محمد عىل  لمنصوره|ره |تـــج

3493|2 جر محمود طه فوده|ه ى شمس صيدله عي 

7o594o ن مصطفى محمد|ء محمد رمض|ل| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

2529|7 ح|لفتـــ|م سعيد عبــــد|سمر هش ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

2397|2 ف محمد |يدى |ه ش|لدمرد|رسر ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

497746 ف عبــــده |ء |رج حمد|رسر |حقوق طنط

527oo9 لحنون|حمد |يوسف صبــــرى  سكندريه|ل|ره |تـــج

25|22| فع|لش|لدين محمد |د|لرحمن عم|عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|7o88 ى|ش مل|جد مصطفى ك|ز م|هي  هره|لق|حقوق 

683729  |جر |ه
ى
لفتـــوح|بــــو |يمن شوق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

876|82 حمد حسن محمد |حسن  سيوط|حقوق 

6869|o ر|لف|لسيد محمد |محمد محمود  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

76o6|3 وى محمد|لمنعم حمز|مريم عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

478697 قيم رفيله|رك صبــــىح نظيم يو|م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8585|4 مه سمي  شفيق|س|ستـــيفن | ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

443o33 ز|لبــــ|د مصطفى |يه مصطفى فؤ| لشيخ|علوم كفر 

8o89|4 ميشيل رفعتـــ بــــطرس جيد ره بــــنى سويف|تـــج

3|472 لعظيم|حمد محمد عبــــد |يه | هره|لق|صيدله 

4267|4 ي|ر
لسيد|مجدى سعيد | ئى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

248|69 يه محمود مصلىح شلبــــى| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

83988| هيم|بــــر|كر |حمد ش|عمر  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

23397| ف عص| بــــر عىل|م ص|رسر هره|لق|ره |تـــج

688644 مه|لعزيز محمد سل|د محمد عبــــد |عم| دين لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2345|3 ف محمد عىل|مصطفى  رسر ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

436552 لعزقتـــ|هيم عىلي |بــــر|س |م عبــــ|بــــتـــس| لشيخ|علوم كفر 
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7o2928 ر|لكم|مه |ل عمر سل|لرحمن هل|عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

|42369 لد عدل نصيف|خ| ن|جولي ى شمس|د| بــــ عي 

337953 عرج|ل|ح |لفتـــ|محمد محمود مصطفى عبــــد |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

7oo667 |بــــ |لوه|لعظيم عبــــد |لعظيم مجدى عبــــد |عبــــد 
ل|لد

لمنصوره|ره |تـــج

6o68oo محمود وليد محمود نجم |بــــ طنط|د|

6o2392 وي|لق فتـــىحي مج|لخ|آيه عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

839543 ي |سم|
بــــي|مبــــ|ء حسن مرغنى |نوعيتـــ موسيقيه قن

773462 نور عوض| |د زكري|ره عم|س ى شمس| لسن عي 

|69o82 ى يق نرص|يوسف ف| يوستـــي  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

|42495 حمد محمد|يه محمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6||974 ى|حمد جميل عبــــد | لسميع بــــحي  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

68486o لويق|لسيد |لسيد محمد شهدى |لبــــنى  لمنصوره|صيدله 

8|978o ى|م ي مرقس| رتـــي  رفعتـــ بــــشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

77o547 مه|لمنعم محمد سل|محمد سعيد عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

23o42o لملط|حمد محمد |لمنعم |زن عبــــد|م هره|لق|م |عل|

22o42o يف |نور لخول|حمد |لدين رسر |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

44264o لعزيز محمد|لعزيز عبــــد |منى مفرح عبــــد  لشيخ|تـــمريض كفر 

22||9| ي|حمد |لد |ذ خ|مع
لدكروئى ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

757996 ل محمد|لع|محمد شحتـــه عبــــد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

6|7|o7 لعسيىل|مه محمد |س|ر |مي ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

682o82 بــــى|لعر|حمد مصطفى محمود |يه | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

25o8o ج|حمد حج|مل |حمد ك|ن |رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

677762 بــــو زيد محمد|حمد محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68|297 وى|لمعرص|لدين |مه مىح |محمود فكرى سل بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

228929 ي|ر
حمد|سمي  سيد محمد | ئى ن|بــــ حلو|د|

7o6983 حمد بــــدر|لسعيد |هبــــه نبــــيه  لمنصورتـــ |تـــمريض 

27o8o2 لدهل|د عىل |لجو|يمنى عىل عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

52|578 ل|ء مسعد محمد أحمد |حسن ى وى|لميى تـــربــــيتـــ دمنهور

783967 لق|لخ|حمد عبــــد|لحسيبــــ |هدير عبــــد  زيق|لزق|صيدله 
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7o9252 ى|لم |محمد عىل محمود مصطفى س لمسي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

46o42| م|رتـــ مصطفى محمد عوض عل|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8575|3 بــــ محمد عىلي|لتـــو|يه عبــــد| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

||7894 وس|ندر|ى |ئى بــــش|فىل روم|بــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

843874 لسيد|رس حلىمي |م ي|هي ن|سو|بــــ |د|

338|78 دى|ن و|لم|لد كرم صبــــىح س|خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

85||6 لرؤف محمد|تـــن صبــــىحي عبــــد |ف لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

|52948 لحليم|حمد عبــــد |رس |لد ي|خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

35255o للطيف|هيم محمد عبــــد|بــــر|حمد | عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

257597 حمد قطبــــ|وليد مسعد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|3o59 لعجيل|ن سمي  مخمي  |رو |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

358|66 لحميد محجوبــــ|مصطفى صبــــىح عبــــد ى شمس طبــــ عي 

49587o ه محمد محمد محمود طيلون| مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

8|7475 حمد محمد|محمد رجبــــ  ره بــــنى سويف|تـــج

6o478 لرحمن سيد عىلي فهيم|عبــــد |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

8o4885 لعزيز محمد|زينبــــ محمد ربــــيع عبــــد ي|تـــمريض 
| لمنى

442|9o يف|بــــر|ح |لفتـــ|يمن عبــــد| هيم محمد رسر لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

5||86| ىط|لع|لم عبــــد|لم س|ح س|يوسف صل سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

8963|8 ئى محمد حمدى محمد |م| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

679576 |حمد |لمنعم محمد |لسعيد عبــــد |لمنعم |عبــــد 
ئى|لعف

لمنصوره|بــــ |د|

437263 هيم عىلي عطيه|بــــر|م |ندى حس ج|بــــ سوه|د|

356273 هيم جبــــل|بــــر|محمد حسن سعد  ن|سو|ضتـــ |علوم ري

2|29o6 بــــينى |مصطفى | لنج|بــــو|حمد | ح|لسو|لشر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

8648|2 ي  ي محمد خرصى حمد|خرصى زيق|لزق|حقوق 

75|852 ح فتـــىح مطر|مؤمن صل ى شمس علوم عي 

48o3o4 هر|لظ|هيم عبــــد|بــــر|هيم محمد |بــــر| سكندريه|ل|بــــ |د|

6238o2 لرحيم عيس|هيم عبــــد |بــــر|أيمن | ند ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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372567 لم مصطفى محمود|سلىم س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3||957 تـــ محمد | وى|لبــــحر|بــــرى |لج|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

626||| ف عبــــد|حمد | مه|للطيف سل|لحليم عبــــد|رسر زيق|لزق|حقوق 

|6o632 حمد|دل محمد |د ع|زي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

82o8o9 عيل|سم|حمد عىلي |عمر  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

3|9824 يف عبــــد| لمنعم مصطفى|مل رسر هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

866o64 لسميع|م محمد سعيد عبــــد|سل| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

7o295| لزين معروف|حمد عىل |ء محمد |ل| زيق|لزق|بــــ |د|

7o75o4 لسيد عوض|ح محمد |حمد مصبــــ|نغم  لمنصوره|حقوق 

3|263o تـــ عمرو مسعد عبــــد حد|لو|ني  عه مشتـــهر|زر

|65o83 ي  حمد محمود|ندى يحن  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

2|9oo6 حد حموده|لو|د عبــــد|حد عم|لو|عبــــد ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

43264| س|لنح|رس محمود |ء ي|لزهر|طمه |ف ى شمس| لسن عي 

27|44 ف عبــــد|مريم  هيم|بــــر|زق |لر|رسر  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

8535o7 ى|حمد فتـــىحي حس|يه | ني  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

29|235 م|م حلىم عل|عىل عل |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

68|287 |لمتـــول ري|رى |لبــــند|رون |محمد ه ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

825543 ي|سم|
ء عىلي نرص مصطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

757oo2 لسيد|لد محمد محمد |ء خ|لشيم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|5434| ى|لق|لدين محمد عبــــد |خي   در عشر هره|لق|حقوق 

443|8o لمجيد عىل|لعزيز عبــــد|تـــ عبــــد|لشح|بــــسمه  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

9o6944 ى |ي لىح |ه عبــــد|لل|لسيد عبــــد|سمي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

83|674 ف |حمد | حمد صديق|رسر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

848494 ف عبــــد|خلود  ن|سط سليم|لبــــ|رسر ن|سو|حقوق 

499|48 ل|لع|زق عبــــد|لر|رق عبــــد|سمر ط تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

322|44 حمد|لعزيز |عربــــى عبــــد| ر|ي ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

432oo5 ى ح|منه  ل|لجبــــ|مد محمود |هلل حسي  |ره طنط|تـــج

5|4857 رقيتـــ ربــــيع محمد ربــــيع يوسف عه دمنهور|زر

227648 للطيف|دل محمد عبــــد|طمه ع|ف عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم
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434||4 لمصيلىح عىل رجبــــ|ن حمدى |يم| |تـــربــــيتـــ طنط

265972 ن|لمحسن رمض|لق عبــــد|لخ|محمد جمعه عبــــد |ره بــــنه|تـــج

754o74 متـــ|لم سل|ح س|م صل|ريه لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

348533 عي|حمد رف|ل |لدين كم|ح |ء صل|سم| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

288o84  عبــــد
ى
ل|لع|يوسف محمود دسوق لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

887599 مريم رؤوف جندى عبــــده  سيوط|بــــ |د|

5o2|68 زى|حمد حج|حمد |زن محمد |م سكندريه|ل|بــــ |د|

695435 لعيوىط|حمد متـــول محمود |محمد  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

448677 طر|ن محمد خ|رس رمض|مصطفى ف ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

||59|6 ى سيد ندى محمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

24|56| لسيد قنديل يوسف|عزه مصطفى  هره|لق|حقوق 

|575o2 لمقصود|ر عيد شديد عبــــد |مي ن|فنون جميله فنون حلو

227249 لسيد|لعزيز |لنبــــى عبــــد|محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

438|52 لجيد محمد سلطح|ح عبــــد |ره صل|س لشيخ|نوعيتـــ كفر 

53732| يد|لصمد ز|سط عبــــد |لبــــ|ء عبــــد |لشيم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33|378 مه محمد عىل ورده|س|هدير  |بــــ بــــنه|د|

79o758 مه|لعبــــد حسن سل|ء |تـــسنيم عل ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

25262 ي
لعليم|محمد محمد عبــــد | دئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

439293 لطنوبــــى|ندى عىل بــــكر  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|6o659 لم|لسيد س|لرحمن |لد عبــــد |يز خ|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o8927 ل|هيم غ|بــــر|ح |ندى صل |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

5|39| لمسيح|نه سمي  جرجس سعيد عبــــد |جيىلي ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|767o6 لحميد|ن عبــــد |ئى سليم|مهند ه ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

|78895 لحميد محمد|يوسف وليد عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

24||56 ود مسلم|محمود سعيد محمد د ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4853o3 لكريم محمود محمد|جر محمد عبــــد |ه سكندريه|ل|ره |تـــج

8o|o4 للطيف طه|لدين عبــــد |د |عم| سم د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 
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824oo3 ن خليفه يوسف|طه شعبــــ سيوط|حقوق 

75672 د|سعيد محمد سد| هويد لفيوم|بــــ |د|

5|o3o3 لمول هلول|يمن عبــــد|عمر  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

4898o6 مد مرىس|حمد ح|طمتـــ محمد |ف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5232o3 بــــ|م محمد محمود دي|حس ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

643|5o ى حس|ي ى حسن|سمي  م أحمد حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

225927 يوسف محمد حسنى عىل ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7o9oo هلل عىل|هيم عبــــد |بــــر|شهد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

768|4o م|ء سمي  سليم سل|سم| لعريش|تـــربــــيتـــ 

5|638| بــــ خليل|لوه|هيم عبــــد |بــــر|لكريم |ن عبــــد |رو بــــ دمنهور|د|

4o4|68 عيل|سم|هلل محمود |ذ محمود عبــــد|مع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|49426 ن محمود|عمر محمد عثــــم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

5|2772 بــــوشوشه|حمد محمد حسن عبــــده | سكندريه|ل|طبــــ 

8446o7 ل محمد|ن محمد جم|نوره ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

683622 لعربــــى|م |لسل|ن عبــــد |سلم|حمد محمد | لمنصوره|حقوق 

4427|3 لرحمن دشيش|ر عبــــد |م مختـــ|منيه حس| ي صىح طنط
|معهد فنى

4o7|77 لسيد|لمحسن محمد |هلل محمد عبــــد |منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36o46| ر عزبــــ بــــدر|لستـــ|عبــــد| ن محمد رض|يم| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|63459 لعزيز|روق مصلح عبــــد |سهيله ف هره|لق|حقوق 

35793o ن|حمد عثــــم|ئى |حمد ه| ى شمس|تـــج ره عي 

698263 ضى عىل محمد|ء ر|ول لمنصوره|بــــ |د|

|4o335 ى م|م هلل|جد مني  رفله نرص|رولي  ى شمس|تـــج ره عي 

336|5o حمد|هيم |بــــر|لسيد |ريم  |بــــ بــــنه|د|

3494|5 ي|م ع|بــــرجس
دل محمد مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8|78|8 حمد|حمد فرغل |ء |شيم ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

23|5|4 حمد|لدين |م |سم عص|لدين بــــ|سيف  ن|بــــ حلو|د|

84795o ى|لمنعم |يه عبــــد| حمد حسي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

9|5284 محمود خميس حسن عىل   ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

2528o7 ش|مل قل|د محمد ك|ء عم|ل| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

8o9268 سم|لق|بــــو|لنبــــي ربــــيع |حسن عبــــد سيوط|حقوق 
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834|85 حمد|لسعود |بــــو|حمد نبــــيل | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

37242| لموجود|ر عبــــد|لستـــ|حمد عبــــد|رس |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o2374 ي
حمد|لسيد |منصور | دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

885354 ي
فخرى صديق ملك | فبــــروئى سيوط|طبــــ بــــيطرى 

3278|4 هلل|لمجيد فتـــح |لسيد عبــــد|ح |حمد صل| ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

8579|2 ى|م سكندر|دل فكري |ع| رتـــي  ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

446993 بــــدين يحن |لع|لدين زين |ء |يحن  عل سكندريه|ل|حقوق 

6433|5 لرؤف حسن|ضى عبــــد |جر ر|ه زيق|لزق|نوعيتـــ 

244o56 لرحيم|رم محمد عرفه عبــــد |محمد ك ى شمس حقوق عي 

83|878 ى|محمد عبــــد لرؤوف محمد حسي  ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

4498o6 دل ذىك نوح|محمد ع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

43749 هلل|رس محمد عبــــد |ء ي|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

64663|  عبــــد |عليه 
ى
حمد|عيل |سم|ر |لستـــ|لدسوق |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

449982 ىط|لسنبــــ|ن عىل فتـــىح نرص |يم| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

57388 ى مي  لح|د ص|جرجس عو| كي  علوم بــــنى سويف

622o59 ى سعد |رو لوهيدى|لسعيد |ن حسي  |حقوق طنط

8|7745 لعزيز|هلل عبــــد|ح عبــــد|هند صل ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

356376 در|لق|حمد محمد بــــدير عبــــد| |علوم بــــنه

89|552 لح |نه نبــــيل حبــــيبــــ ص|مري سيوط|علوم 

8o8545 لسيد عىلي|لحفيظ |محمد عبــــد حقوق بــــنى سويف

757735 ف مكرم رشدى| |رين|م رسر عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

355337 يم|لد|د عبــــد|م ج|بــــسنتـــ س |نوعيتـــ بــــنه

5|9225  سمي  تـــوفيق عبــــد|أم
مه|لحميد سل|ئى |صيدله طنط

4|963o لسيد عبــــده قليبــــ|سهيل عبــــده  |حقوق طنط

2|6295 يف محمود محمود عمر رسر لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

887229 حمد محمد | |لعل|بــــو| |رش سيوط|بــــ |د|

426674 لسيد|ج |هيم فر|بــــر|ر |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

92382 ن|ىطي خليل عمر|لع|ىطي محمد عبــــد |لع|عبــــد  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

|78648 ندى محمد مصطفى محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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763636 لطويل|حمد محمد |روق |ندى كريم ف تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

678766 م ذىك عىل عبــــده|سلىم س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7o5632 حمد |لسيد محمد |حمد محمد | لمنصوره|هندستـــ 

88o463  نظىم لبــــيبــــ  |هيل
ى
نه صدق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44|535 لحميد كمون|كر عبــــد|خلود ش |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

22|427 ن|لسيد محمد سلط|حمد |مصطفى  ى شمس هندستـــ عي 

252482 لسبــــىك|لمرضى محروس |ر عبــــد|من ي صىح بــــنه
|معهد فنى

497285  ص|غ
ى
لح|دتـــ أحمد محمد شوق تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

26o6o8 |حمد عط|ء |ن بــــه|يم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

||85o8 ى عبــــده سىه طه حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

89|988 ى خ|ي لد فرغىل محمد |سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

755345 ى عص|ي لرحمن|شه عبــــد|م عك|سمي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

27||65 حد موىس|لو|ح عبــــد |لفتـــ|رق عبــــد |نهله ط ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

44228| لدرول|لسيد |محمد زغلول عيد  سكندريه|ل|صيدله 

2|36|o نور محمود محمد|رس |ن ي|نور ى شمس| لسن عي 

|22695 ف فوزى عبــــد |نىح  | ى|رسر لمقصود حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

827838 لمجد|بــــو|لحميد |ر عبــــد|يوسف مختـــ |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

2397o4 ل|لع|تـــه عبــــد|نىح  محمد شح| ن|هندستـــ حلو

7834o9 لسيد حسن|شور |تـــغريد ع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o6775 ف محمد عىلي |ريم 
ر|لنج|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34439o هلل|حمد عوض |محمد عىل محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

367425 لىحي|هيم عبــــد|بــــر|مه |يتـــ سل| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

7659|6 ف عبــــد | |لعل|زهره  حد محمد مرىس|لو|رسر ره بــــور سعيد|تـــج

47594 محمد سعد مصطفى سيد فرج ى شمس|زر عه عي 

8o3543 دل محمد عىلي|رس ع|ج سيوط|ره |تـــج

693586 وى|لطنط|زىك محمد زىك محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

42|56 ن|رحمتـــ سعيد حمدى سليم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

248654 لجندى|وى |لطنط|مريم حلىم  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

54|64| لعزيز لقوشه|لحميد محمد عبــــد|محمد عبــــد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

498|62 لغنى حسن|ن عبــــد |أيه جمعه رمض بــــ دمنهور|د|
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683|64 ى|هيم |بــــر|حمد |بــــ |يه|له |ص| لخبــــي  لمنصوره|بــــ |د|

|2o3|4 روق محمود|لدين ف|سلىم سيف  هره|لق|م |عل|

688|o8 د|للطيف عي|لسيد عبــــد |جر |ه لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6o|44| لسيد يونس|سط |لبــــ|زم عبــــد |ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|5985 تـــم نعيم زىك|مصطفى ح ضتـــ|ري/ج|أللسن سوه|كليتـــ 

8o4||5 لحميد|د يوسف عبــــد|يوسف عم حقوق بــــنى سويف

36o728 هيم|بــــر|حمد |ء محمود محمد |ل| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

337|59 ئيل فرنسيس|يدى محبــــ ميخ|ه لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

3|o939 بــــ|حمد رسر|لسيد |يوسف  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

489894 ن محمد حسن|فوزى عثــــم| مه سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4|5987 ي |حمد عبــــد |يه صبــــىح |
وى|لمعن|لغنى معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

865544 عىلي محمد عىلي محمد ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

4|7625 ي
محمد جوده عبــــدربــــه| دئى لشيخ|بــــ كفر |د|

352|25 ز|مر بــــيومي عىل فو|تـــ| ر|ي ى شمس|تـــج ره عي 

84864o هلل|ء حسن بــــشي  عبــــد|رس| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

6943o7 ل|هلل و|مريم محمد محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

855855 لمنعم|روق محمد عبــــد|حمد ف| حقوق بــــنى سويف

48|8oo لح عوض|ن محمد ص|حمد شعبــــ| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32o73| نور خليل عىلي|لم |مصطفى س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6|oo86 م|عىل جبــــر عىل عل |بــــ طنط|د|

496229 ى محمد عبــــد |ي لعش|لكريم محمد |سمي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

24o32| روق محمود|ء وليد ف|رس| هره|لق|بــــ |د|

4o7|o م|مه محمود محمد سل|س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

893|24 ى  ف عو|نرمي  د محمد |رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2363|7 بــــ|لتـــو|ل سيد عبــــد|بــــسمله جم كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7||39| حمد بــــدوى|هيم |بــــر|لسعيد |منيه محمود | لمنصوره|بــــ |د|

675598 ه | لسيد|لسيد عطيه |حمد |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4o9658 ه رأفتـــ مرىس | رتـــ|حمد ر|مي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

2|6485 بــــر|هلل محمد ج|حمد محمد عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

894546 ل بــــهروز صديق |م جم|هي سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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5258|8 لرحمن|لرحمن أحمد عبــــد |محمد سعيد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|537|o ن|شم عىلي|حمد عبــــده ه| لفيوم|عه |زر

3525o بــــى حسوبــــه|ر مجدى عر|من كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

339864 وى|لشعر|بــــ محمد |لوه|عيس محمد عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

272793 لمغربــــل|در |لق|لد عبــــد|مريم خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

245265 بــــورسيع|ل منصور |ده جم|غ ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

766965 لمهدى|حمد |محمد مجدى محمد  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

9|6oo3 ل  |لعزيز جل|بــــثــــينه سمي  عبــــد سيوط|حقوق 

678386 هيم|بــــر|هيم سعد |بــــر|هلل سعيد |منه  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|54637 ى ك عزيز يوسف|مل| مي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

6o597 ه عبــــد | ح|لفتـــ|رص محمود عبــــد |لن|مي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

435864 ه  بــــو ريشه|ج عىل |لح|ني  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

339849 وى عبــــدربــــه|ل فوزى قن|حمد جم| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

27|7|4 مد محمد|رص محمد ح|مروه ن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2o|95 لعزيز|تـــ عبــــد|حمد نش|محمد  ن|حقوق حلو

622o9o حمد عجوه|م |ر مدحتـــ عص|مي ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7|239 ح عبــــده سمي |لفتـــ|ح عبــــد |صل ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

37o264 م عىلي|لسل|رضوى يوسف عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4436o6 ه | ج |لحميد محمد خف|هيم عبــــد|بــــر|مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

23o|o6 هيم|بــــر|هيم |بــــر|م يشى |سل| |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

6|oo88 س|لتـــر|عىلي محمد عىل  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|42925 دى محمد سعد عىل|ش لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

543273 ىط|لع|عيل عبــــد |سم|ء مصطفى |دع تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

338|55 ي عص
تـــه|لدين مصطفى شح|م |مصطفى دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

45o242 لسيد|تـــه |د محمود شح|حمد فؤ| |هندستـــ طنط

9||42| ري |م لوندى مك|روق س|ف عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

883|29 لمحسن |د عبــــد|طف مر|ده ع|حم سيوط|عه |زر
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4o586 حمد جبــــريل|سلىم محمد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

229437 ل محمد حسن|منيه جم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

85o4|3 ي ن
رص عىلي حسن|مصطفى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

769393 زم عطيه غنيم طلبــــ|ح ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

8352o7 ي عىلي|ء |سم|
حمد لطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

||6454 يد|حمد محمد ف|مجدى | رن ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

3oo463 ش|بــــورو|ع |لمنعم رف|سلوى عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

622989 ى رصى ر|محمد حسن محمد حسني  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

258775 مه عىل خليفه|س|زن |م ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

296o6 هلل|لعظيم عبــــد |رس عبــــد |حمد ي| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

8o5854 د حسن ربــــيع|يه عم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

698o76 |لعط|بــــو |لسعيد |حمد |ء مني  |سم زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|338o6 لق|لخ|حمد محمود محمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

329532 ي|لفتـــ|ن حمدى عبــــد|جيه
ح محمد عفيفى | معهد فنى تـــمريض بــــنه

22|o2o ء فوزى محمود حسن|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

828o2| مد|دي ح|ء غريبــــ بــــ|دع دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

256897 حمد|بــــو سيد |د |حمد فؤ|م  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|25346 ى|ي |حسن فريد | سمي 
ى
لدسوق ى شمس حقوق عي 

4o34|7 ن|حمد زيد|ن |ر زيد|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

676527 لمهدى محمد عىل مرىسي|هند محمد  لمنصوره|ره |تـــج

2|4o9 ن|رق محمد سليم|فرحه ط هره|لق|م |عل|

346252 ي |
ى
هيم|بــــر|لسيد |حمد شوق ى شمس صيدله عي 

769559 ن|لحميد سلط|ل عبــــد |لحميد كم|عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

2294|3 ح|لفتـــ|ر حسن محمد عبــــد|مي ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

77o588 لسيد حسن محمد|لكريم |مصطفى عبــــد  لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

2|223| لحق|حمد عبــــد |لرحمن محمد عمر |عبــــد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

634878 لرحمن|حمد محمد عبــــد|حمد محمد نجيبــــ | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

758|45 يه موىس خليل موىس| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|64662 ى  ى محمود|حسي  حمد حسي  هره|لق|حقوق 

|77588 هلل|س عبــــد |ر عبــــ|سميه عم ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ
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75386o يوبــــ|عيل |سم|م محمود |سلىم عص عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

239485 هلل مهنى|بــــ |هلل ج|د|ج| ر|ي ن|تـــربــــيتـــ حلو

686766 ى عيس|بــــو|بــــر |خلود فتـــىح ص لعني  لمنصوره|حقوق 

783538 ف فؤ|د |فؤ لسيد|د |رسر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

485957 ف مصطفى محمد |سلسبــــيل  هيم|بــــر|رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

887o43 ل  |لع|بــــ يوسف عبــــد|لتـــو|يه عبــــد| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

753ooo يمن محمود عطيتـــ|محمود  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

648|55 مريم محروس يوسف حسن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

495884 حد|لو|ن درويش عبــــد|ن رمض|ن فرح|إيم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8846| لغنى فرج|حمد حسن عبــــد|محمود  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

62945o م|ل حسن سل|لع|هلل عبــــد|جر عبــــد|ه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

285773 د|لجو|لد محمود عبــــد|محمود خ ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

334952 حمد يوسف|ن محمد |نوره عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

234893 له|لمقصود غز|حمد عبــــد|مه |س|حمد | ى شمس|زر عه عي 

752o94 هيم|لسيد يوسف إبــــر|سهيله  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

698547 مصطفى عطيه محمد مصطفى| ثــــري لمنصوره|بــــ |د|

895936 ه محمد رش| د محمود  |مي  ج|حقوق سوه

25889o ف|شكرى قطبــــ خ لد رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|28337 لحليم موىس|ل عبــــد |ء جم|ل| ن|تـــربــــيتـــ حلو

4325|4 بــــ|حمد خط|ندى محمد محمود  |بــــ طنط|د|

244939 بــــ محمد|لتـــو|طمه مهدى عبــــد|ف هره|لق|ره |تـــج

||94|5 هلل|ء سمي  محمد عبــــد |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3|253 ض|ل ري|حمد كم|رحمتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|55|5o ى خ|ي د|لد جميل عو|سمي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|64458 ى عىل  محمود حسي 
مصطفى ن|بــــ حلو|د|

323468 ف محمد |محمد  لم|حمد س|رسر ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

333486 د محمود|حمد رش|محمد  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

3223o2 حمد محمد زغلول درويش|ديتـــ |ن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

479o34 تـــ|روق |حمد محمد ف| لنقي  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم
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63|489 |لعل|بــــو |زق |لر|ع عبــــد |لرف|حمد |ء |رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

879|76 هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|ندى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

87o623 لكريم موىسي|ن عبــــد|محمد رمض ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7224| م|لسل|حمد محمد صبــــيح عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

52344 ح شكرى عىل|ء صل|سم| علوم بــــنى سويف

282477 ه ط ئى|لغنى ورد |رق عبــــد|سمي  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

|42833 ي
طف محمد قطبــــ|ع| دئى تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

354o23 هيم|بــــر|م محمد |منيتـــ هش| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|4762 رق سيد سليم|محمد ط ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8o624o شد|مريم خلف عطيه ن ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

465344 وق  ف عبــــد |رسر د|ح محمد محمد حم|لفتـــ|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

847|o| حمد يوسف|د يوسف |جه ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

|57|54 نىح  جميل عجيبــــ عطيه| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

847829 لسيد|بــــرين سعيد بــــدر |ص ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

35o4o8 يوسف محمد محمود حسن ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

642796 لمعىط منصور|لغنى عبــــد |ر عبــــد |من زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6o6o7 لمجيد|در عبــــد |لق|د عبــــد |وليد رش ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

|499|6 ن|محمود حسن محمود سليم هره|لق|بــــ |د|

27|384 غ|لصبــــ|ن محمد قطبــــ |ء رمض|رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

287|34 يف منس محمد| حمد رسر ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

642899 تـــه|تـــ سعد محمد شح|ي| زيق|لزق|ره |تـــج

8o|962 ى هيم|بــــر|لقس فيلبــــس |د |عم| مي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

79972 لرحمن محمد محمد طلبــــ|عبــــد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

7o2473 بــــعى|لمد|م عدل محمد |ن محمد هش|يم| لمنصوره|ره |تـــج

62|757 حسنى محمد حسنى   محمد ليفه ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

694|7| لصبــــيىح|لسيد محمد |لغنى |محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

37245 لعزيز محجوبــــ|لمول عبــــد |رق عبــــد |زينبــــ ط هره|لق|بــــ |د|

96349 ريوس|سحق مك|مريم ظريف  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

858524 بــــ محمد سيد محمد|يه| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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48|o6o حمد يوسف|حمد |لم |بــــسمه س ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|27659 نوبــــي|لبــــ|لرحمن حسن حسن |عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9|o585 بــــدين  |حمد ع|لدين |ء |م عل|هش ج|ره سوه|تـــج

33o477 هلل محمد|لد عبــــد|ء خ|سم| |علوم بــــنه

32oo28 لمنعم يوسف|لمنعم صبــــىح عبــــد|عبــــد لمنصوره|حقوق 

6944|9 ج  | |ء رض|رس| لسيد جبــــر|لخرصى لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

3256|6 ل|لع|لسيد عبــــد|دل |ن ع|يم| ن|بــــ حلو|د|

6||937 لسيد مصطفى|حمد متـــول |ن |يم| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

878o2o بــــتـــ  |ن ثــــ|هلل رمض|زينبــــ عبــــد سيوط|بــــ |د|

9|368| حمد نرص محمد سيد  | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34668o يف عبــــد تـــى|لزي|لمعز محمود |خلود رسر عه مشتـــهر|زر

785952 هلل|د |هيم ج|بــــر|ح |لفتـــ|طف عبــــد |محمد ع  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

|59354 ء رزق عطيه|مصطفى عل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

34|46| ي س|شور عبــــد|لد ع|خ
بــــي|لغر|لم |لغنى ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

24948 بــــر محمود|م محمد ج|ريه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

64|824 لسيد عزبــــ|لسيد محمد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o4886 ره جورج صديق جندي|س ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

498748 ء محمد رفعتـــ حمزه خليفه|ل| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|3937 لمنعم|لدين محمد عبــــد |ء |دهم عل| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

32|64| لحكيم|رص محمد عبــــد|حمد ن| رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

83|669 دي يونس|در سيد عبــــ|لق|عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

|2|47o ل|ح حسن جل|لفتـــ|رضوى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9253o7 حمد  |تـــر |لس|محمد حسنى عبــــد ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8545|6 ي|ر
ي |جم| ئى

ى
هيم|بــــر|ل شوق ي|بــــ |د|

|لمنى

248978 ر|لجز|لدين محمد |رحمه عز ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

634869 لك|لم|هيم عبــــد|بــــر|حمد محمد | قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

627|76 ئى|لسوس|هنده محمود محمد محمود |ش زيق|لزق|بــــ |د|

373388 هيم|بــــر|حمد |ر |ندى مختـــ زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

767o4 لريح|در |لق|لح حسن عبــــد |ص دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

Thursday, September 6, 2018 Page 16584 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2|5523 عىل يحن  مرىس مصطفى هره|لق|ره |تـــج

|4775o لضبــــع|مه صديق |حمد سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

428595 بــــوخطوه|در مبــــروك |لق|كريمه منصور عبــــد  |نوعيتـــ طنط

329762 هر|بــــسمتـــ يحن  محمد ز |بــــ بــــنه|د|

|298o5 هلل فرغىل|لد عبــــد |ن خ|رو ى شمس|د| بــــ عي 

758|23 ن عىل عمر|حسن سلم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

76496o هيم |بــــر|زق |لر|لدين عبــــد |لرحمن عز |عبــــد 
موىس

ره بــــور سعيد|تـــج

6||56| بــــرهيم|آيه محمد فتـــىح محمد  زيق|لزق|حقوق 

865977 ق|سح|ل متـــري |ريتـــ جل|م دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

94o46 م|لسل|ن عبــــد |ن سعيد رمض|رمض ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

49|533 لمعىط عىل محمود فوده|عبــــد | عل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|34284 ل مرىس|لع|ء عىل عبــــد |هن هره|لق|حقوق 

6|464| بــــينى يوسف|لمحمدى |لد |خ لشر ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

6o5o94 ى ع|ي شد|لعزيز ر|دل عبــــد |سمي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

2o648 ن رجبــــ|يمن محمد شعبــــ|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o4||7 ظتـــ|بــــ|لرحمن محمد |مح عبــــد |محمد س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

889492 لكريم |د |ل ج|هل| محمد زكري ي صىح 
سيوط|معهد فنى

333|72 فتـــىح شحتـــه فتـــىح محمد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

59229 هلل|ء سيد مصطفى عبــــد |رس| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4344o6 لمجد سليم|بــــو |لمغورى |ريج وصفى | | تـــمريض طنط

8454o7 حمد بــــكري|ء عبــــده |دع ن|سو|بــــ |د|

4897|5 لمحسن|حمد عزتـــ عبــــد |هلل |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

548o3 ج مهدى|ن مصطفى حج|يم| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|6922 سهيلتـــ فكرى عزتـــ هيكل ط|حقوق دمي

675|o6 وى|لهند|لسيد |لسيد محمد |مريم  لمنصوره|بــــ |د|

228|82 مروه مهنى محمود محمد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9o2283 يف عبــــد رص محمود قبــــيض |لن|رسر قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

||9334 حمد عمر|د عىل |دين فؤ|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6385o لمنعم محمد محمود|بــــر عبــــد |طه ج ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

694494 ي|جده محمود محمد محمد |م
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 16585 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5o4|4o ن محمد محمد طه حسن|رو سكندريه|ل|بــــ |د|

|4|699 ى ضوى|عبــــد  هلل حسن حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4265o| يمن فلتـــس سعيد فلتـــس|ر |مي سكندريه|ل|ره |تـــج

243369 حمد موىس|ريم مصطفى  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

67o85 ء فتـــىح فتـــىح عىل|شيم لفيوم|بــــ |د|

39o55 لزمر|حمد |ء محمد |عىلي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|252o7 رص محمود محمد فريد|لن|زن عبــــد |م ى شمس هندستـــ عي 

346284 دى|لح|م محمد محمد |محمد س |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

6956|6 لمرىس بــــنه|هيم محمد |بــــر|ريم محمد  لمنصوره|عه |زر

2|6645 ي لطفى|م |مصطفى عص
ى مصطفى مي  هره|لق|ره |تـــج

24222 م|م|ىط |لع|له محمد عبــــد |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

765oo8 هيم|بــــر|لسيد فتـــىح محمد |لرحمن |عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

4965o7 رص|لغنى عىل ن|هيم عبــــد |بــــر|م  تـــربــــيتـــ دمنهور

33|226 ى عىل حسن |ل|ء محمد |ل| لخول|مي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|39o62 ي|جح محمد |بــــسنتـــ ن
تـــى|لفى ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

924848 هلل  |حمد عبــــد|رق |ء ط|لشيم| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7|8o9 لحميد|يمن محمود عبــــد |يه | لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

7||79o د|لحد|لسيد عبــــده |لعربــــى يوسف |خلود  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6o3545 ى محمد عطيتـــ عبــــده|ي سمي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

638724 ى  لسيد|ندى محمد محمود حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6|9829 ف عبــــد |محمد  لح|لحكيم ص|رسر ط|بــــ دمي|د|

5|2246 لعيسوى|لعزيز |ذ محمد عبــــد |مع علوم دمنهور

63366o هلل ربــــيع محمد|س عبــــد |ين| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

847379 مر|م محمد ع|لسل|عبــــد| دين ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

7o3||6 ى |ي رى|لبــــند|هيم |بــــر|حمد محمد محمد |سمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32|345 بــــر محمد|لرحمن محمد ص|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

528|3 بــــو بــــكر|نور خليل |ر |نو| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

6|83o3 ف |عمر  د|لجل|حمد |رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

862432 حمد عىلي|محمود عىلي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

2455o9 هلل محمدعىل|ء نبــــيل عبــــد|لق هره|لق|طبــــ 
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46|o98 ره|ء محمد نرص عم|رس| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

5232|4 وى|لزعبــــل|محمد محمود محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

55598 دق|ح لملوم ص|لفتـــ|يتـــ عبــــد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42887o لسيد محمد خلف|بــــ |أدهم دي ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

4||692 ن|لدين ميد|جر يشى محمد شمس |ه |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|45777 هلل عىل|هلل عىل عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

23898 محمد حسن محمد حسن ج|بــــ سوه|د|

|397o7 ئى محمد حمدى|هلل ه|منتـــ  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

54|8oo لسيد مرير|محمد عطيتـــ محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4|439 لفضيل|س عبــــد|محمد محسن عبــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4472o| محمد سعيد محمد منس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

755854 بــــو هنديه|روق عىل |م محمد ف|م هش|سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

|543| ن|ح عجل|لفتـــ|مد عبــــد|نس محمد ح|ن كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

487269 د عىل|حمد حم|لسيد |لرحمن |عبــــد لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

6o3|o5 ملس|لعدوي |يمن |يوسف  لشر ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

3|46|2 ي |رق |ط لسيد|حمد خي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

4o2448 |مي
ر مصطفى محمد شبــــل مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76|33o زق فرج|لر|مصطفى عطيه عبــــد  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

5|372o ح حموده|لفتـــ|محمد سعيد عبــــد  تـــمريض دمنهور

48322o حمد|لسيد |حمد |محمد | ن|ر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

324984 رف|حمد محمد عىل ع|محمد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8435o4 وي حسن|دف|د محمود |زي ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

7675oo هيم|بــــر|لكريم سعيد محمود |مرفتـــ عبــــد  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

44272 رون محمود|رون سيد ه|ه ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

5|62o2 لسمنودي|ح عىلي |ء حسن صل|رس| عه دمنهور|زر

26999o لغنيىم|لسيد |لسيد متـــول |حمد | ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

6o4763 م محرم|لتـــه|ن مصطفى |مل شعبــــ| لمنصوره|صيدله 

244297 ن|حمد محمد عمر|م محمد |سل| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف
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7869o5 لسيس|لم محمد |د س|ئل عو|ء و|لىمي وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

34326| ح مهدى محمد بــــدوى|نج| رن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|o9o3 بــــينى|لتـــرىك |حمد يحن  | لشر لمنصوره|ره |تـــج

9227oo بــــى |لحميد عر|لسيد عبــــد|ء |رس| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8o7836 لعز|بــــو|حمد جمعه |سمر  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

49o423 لدخميس|يدى محمد فتـــىح |ه سكندريه|ل|بــــ |د|

682748 ى|ح |لفتـــ|ر مجدى عبــــد |من لزهي  لمنصوره|بــــ |د|

683548 ع|لشم|محمد فتـــىح سعد حسن  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

876232 عيل |سم|مه محمد |س|زم |ح ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

9o8676 مهنى| حسن محمد زكري ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

348692 هلل|لسيد بــــيوم سيد عبــــد|يتـــ | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|864 ى سيد محمد|سم| ء حسي  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

778|27 لجندى|هلل محمد|محمود عىل عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

35o3|o ى محمد عىل محمد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

8o8o68 ى سمي  جرجس يوسف| يفلي  ي|بــــ |د|
|لمنى

428|2o ن م|لحم|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر| |مي  ط|ر دمي|ثــــ|

638|o| مه محمد موىس زىك موىس|س| زيق|لزق|ره |تـــج

85|493 ي |حمد فريد |يه |
عيل|سم|لحسينى ي تـــمريض 

سيوط |معهد فنى

6|7|85 ى محمد |ي ي|لحميد |سعد عبــــد|سمي 
ط|لىحى ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

856324 هيم جرجس|بــــر|د |ركو ميل|م ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

7oo62| هيم عطيه يوسف|بــــر|ء |شيم لمنصوره|هندستـــ 

5o38o6 يحن  حسن محمود حسن سكندريه|ل|عه |زر

445448 لي|ن مني  جرجس غ|يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

882562 حمد عيد  |كريمه عيد  سيوط|بــــ |د|

6283|9 بــــى|مبــــ|س |محمود سعيد محمد عبــــ زيق|لزق|هندستـــ 

84489| ضىحي سيد دهبــــ محمود ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

288|94 ى |طمه |ف ج|لح|دم حسي  لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

429||8 ش|لحش|شد |ن سعيد قطبــــ ر|رو |علوم طنط

|35968 ى محمد  لفتـــوح|بــــو|حبــــيبــــتـــ حسي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

766267 ي|لكتـــ|ن محمود محمود محمد |نوره
تـــنى ضه بــــور سعيد|ري/تـــربــــيتـــ
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78249o موئى|لديد|د محمد |محمد عم زيق|لزق|ره |تـــج

|32838 سلىم عمرو محمد محمود ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

832276 ى عبــــد لحميد|حمد عبــــد|لرؤف |نرمي  |نوعيتـــ فنيه قن

3494o2 عيل|سم|ن محمد |ء شعبــــ|رس| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8|9658 لك|ستـــم|ن |يمن شعبــــ| |رن دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

295463 حمد|حمد محمد |طمه مرتـــضى |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

596|6 حمد يونس محمود|مديحه  بــــ بــــنى سويف|د|

868o| حمد|حمد حسن عيد | ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

35|29 ل محمود|سلىم محمد كم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83878 ر|يتـــ محمد يوسف عم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

524768 ي محمد جمعتـــ حسن|لرحمن ه|عبــــد 
ئى سكندريه|ل|هندستـــ 

8o9254 د|لجو|خلف عبــــد| ء رض|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

|49|75 ش|لفر|هيم |بــــر|محمد معتـــز محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

626o3o س|مه فكرى ربــــيع عبــــ|س|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|38866 ويرس|مريم مجدى مكرم س ن|فنون جميله فنون حلو

56824 محمد عيد حسن محمد طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

367547 يمن جوده عبــــده مرىس|جودتـــ  |حقوق بــــنه

495|29 م محمود صبــــرى محمد|لسل|صبــــرى عبــــد ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

24oo25 لعزيز|بــــر عبــــد|يمن ص|وليد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|4284 وى|لمعد|منى حسنى محمد سعد  سكندريه|ل|عه |زر

343||9 لغنى محمد|لنبــــى عبــــد|ء محمد عبــــد|دع ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5|38o| ل ذىكي محمد عيد|حمد حمودتـــ جل| طبــــ بــــيطرى دمنهور

335744  شمروخ|يدى |ه
ى
نور صدق ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

249463 لديبــــ|لسيد |ورده سعيد محروس  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

845362 ره عبــــده محمود عبــــده|س ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

8857o| بــــر |لج|ن محمد عبــــد|عمر شعبــــ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

453725 وى|لشنش|لجليل عوض |لسيد عبــــد |م |سل| لشيخ|ره كفر |تـــج

853664 ي|مه عبــــد|لح سل|ص| شذ
لغنى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

792389 يمن محمود محمد|م |بــــتـــس| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

6754|3 فظ|لح|فظ فوزى محمود عبــــد |لح|عبــــد  لمنصوره|صيدله 
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782524 هد محمد|حمد محمد ش| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

838766 ن محمد طه مرعي|نوره |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|2o9o9 م|م|م سيد |م|عمر  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7o5|26 لبــــسيوئى محمد متـــول نجم|ديه مصطفى |ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

5o5883  جمعه حسن زيد
ى
ن|جمعه شوق إلسكندريتـــ |تـــمريض 

|44475 لم خرصى|لرحمن محمد س|عبــــد  ن|هندستـــ حلو

237959 وز عىل محمد ك مل محمد مرىسي|في  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

778|77 |ن صبــــرى |يم|
ى
لسيد دسوق زيق|لزق|بــــ |د|

6|582  محجوبــــ سيد|
ى
يه شوق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

82992| ي عيد موىسي | لعبــــد|نىح  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

76o826 لحميد محمد محمد خليفتـــ|بــــسمله عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3o385 دق|مه سعيد ص|س|هلل |منتـــ  ى شمس|زر عه عي 

37|759 ئى عىل محمد حسن نرص|عىل ه س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

|635|5 ي محمود محمد
محمد حفنى دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

7o2536 لسيد محمد محمد|لدين |م |جر عص|ه لمنصوره|ره |تـــج

789o68 ىط|لمع|بــــو |هلل |طف عبــــد |محمد ع زيق|لزق|بــــ |د|

|53248 م|لسل|هلل عبــــد |طمه سيد عبــــد |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

26337| ف محمد مصيلىح|ء |حسن رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

42o278 ي |نوره حمد محمد|ن خي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

2478|2 محمد سعيد حسن محمد كوهيه تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

922|82 وس غليون مسعد |ره تـــيموثــــ|س ج|طبــــ سوه

923o6| ن |لسم|دق |رص ص|حمد ن| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

2547|| هلل مسعود عفيفى عرفه|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

777697 لجيد|حمد |لمنعم |محمد رفعتـــ عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|52225 لم|حبــــيبــــه فوزى عىل محمود س ن|بــــ حلو|د|

49|247 مر نجم|نور ع|ن محمد |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78459| ن حسن|هدير محمد سمح زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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3522|5 م|م|ىط |لع|رص عبــــد|م ن|حس دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

345||7 حمد|لدين سعد |ء نور |لزهر| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6|567| لحليىل|كريم محمود محمود عىل  لمنصوره|حقوق 

492495 لدستـــرى|حمد |م نبــــيل عىلي |هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8232o3 ن سمي  محمد ميش|يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o3954 ي محمود محمد|محمد ي
رس حنفى علوم بــــورسعيد

26|543 ئى|لمجيد عىل فرج|مه عبــــد|مصطفى سل لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

422485 شف|لك|لسيد |دى |له|م محمد |ء عص|رس| سكندريه|ل|صيدله 

87o336 ي ح|ء حسن عبــــد|شيم
مد|لرضى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

23442o حمد منجود|لعليم |محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

25922| لحميد|للطيف عبــــد|مه عبــــد|طمه سل|ف ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

522389 ى|م د|مهدى لمعي فؤ| رتـــي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8827|9 لمعتـــمد  |يه ممدوح محمود عبــــد| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

347839 ي
ى ضى ى |ء |حسي  هيم|بــــر|لدين حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

536344 لربــــ|د |حمد مصطفى ج|ح |صبــــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|6|935 لبــــيوم|لسيد محمد |ء محمد |دع لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

7||55| وي|لمحل|يىح عوض |لجر|دل |م ع|سل| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

3|735 سيمون مدحتـــ نبــــيل مجلع| ن| هره|لق|ره |تـــج

|3933o مل فهىم سعيد|ل ك|مريم كم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

833o36 ى حزين| ند|ر محمد حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

||584o ن درويش|دل عثــــم|مجد ع|حمد | |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

5o7897 روس|سك|لنور |ود عبــــد |ثــــروتـــ د| دون|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

484262 لسيد محمد يوسف|رص |سم ن|بــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78|9|3 وق  ن محمد|لسيد بــــرع رضو|رسر زيق|لزق|عه |زر

|27779 رس وفيق محمد|سيف ي ى شمس|تـــج ره عي 

82|6|5 ي عبــــد|عيل عبــــد|سم|حمد |
للطيف|لغنى ي سويف|تـــربــــيتـــ ري

ى بــــنى ضيه بــــني 

4524|5 ى عىل محمد حج  محمود حسي 
زى|مصطفى ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 

لشيخ |

8|584 بــــوليله|رتـــ حنفى محمود |س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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78oo77 محمد محمد| د رض|سع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5o38|9 در|لق|لدين عبــــد|حسن محمد سعد سكندريه|ل|صيدله 

|5985o لسيد|لحسينى |يه محمد | ى شمس هندستـــ عي 

422|4 لسيد|ل |هلل جل|هبــــه عبــــد ن|صيدله حلو

5o4882 ي زىكي بــــقطر|ع| مونيك
دل لطفى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7o2226 حمد محمد|حمد |رس |ندى ي لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8|656 هيم محمد عبــــيدو|بــــر|محمود  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o7873 ود|م محمد د|م|ل|حمد |لد |ء خ|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|59458 حمد محمد|لم |حبــــيبــــتـــ س ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

44o55| لونيس محمد محمد|مروه عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

22|843 ل عيد محمود|خلود جم  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

62|2o8 لعدوى|لعدوى |ل محمد |مروتـــ كم ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

44225 ى ي ى شح|حسي  تـــه|رس حسي  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

4o8o77 هلل محمود|يه حمزتـــ عبــــد| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

4|9663 بــــينى |ح |محمد صل غ|لصبــــ|حمد |لشر لشيخ|بــــ كفر |د|

|39534 وق خميس  ر حسن|حمد نج|رسر هره|لق|ره |تـــج

43536 م محمود|لسل|محمود عبــــد | دين ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

4|o25o لعزيز درويش|عمر محمد محمد عمر عبــــد |ره طنط|تـــج

6|7342 ن|لسيد سلط|مروه محمد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

6o795o نوبــــ|ج  حلىم بــــ|نس ن|ن |ره طنط|تـــج

34|o58 لبــــربــــرى|حمد |مل |لسيد محمد ك|لرحمن |عبــــد |حقوق بــــنه

28629 ن|لدين محمد رمض|ح |لدين وجدي صل|فخر  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|4|28 رص محمد خميس|سيد ن ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

439o4 ف محمد عبــــد |محمد  لمقصود|رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8|5399 هيم|بــــر|زينبــــ محمود حمدي  ره بــــنى سويف|تـــج

4o429 حمد|حمد محمد |مصطفى  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

825o75 ى  |يمن عيد عط|حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

254267 وى|لص|تـــ فتـــىح |ره يحن  فرح|س ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2|3873 لفضيل عرص|ر محمود عبــــد|مختـــ د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و
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35o262 ى ك ى ك|حسي  لرحمن|مل عبــــد|مل حسي  ى شمس حقوق عي 

694853 ف|لحسينى خل|م محسن  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

429528 م|عىل عل| د رض|ي| |صيدله طنط

4646o5 |هيم |بــــر|ىط |لمع|بــــو |هيم |بــــر|يوسف 
عيل|سم

لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

4|54|7 لسليسىل|حمد |هيم |بــــر|حمد محمد | |حقوق طنط

43|39 هيم قطبــــ عقبــــى|بــــر|د |عم دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

282823 ج  مصطفى زىك محمد|ء ن|سم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

335986 لحميد|يتـــ سمي  زيد عبــــد| |حقوق بــــنه

4||4o3 يد مرىس حسن|بــــو |هيم محمد |بــــر| ى لي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83|942 تـــن خليل حمدي خليل|ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6|96|9 تـــ عىلي خليل نجم ني  ط|بــــ دمي|د|

753447 لعزيز سعد|لعزيز حسن عبــــد|محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7||2o لسيد|حسن محسن حسن  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

57|88 لح حمدى|ل ص|ء جم|ل| طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

755499 لحميد عىل|هيم عبــــد |بــــر|م |حمد س| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

7o6395 ي
م|م|ل|حمد |حمد |لح |محمد ص| دئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

6oo957 لشيخ|هيم عىل محمد |بــــر|مل عىل | |حقوق طنط

254293 ى |حمد حس|مه |س|ر |من لخول|ني  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

497oo9 ئى|لفخر|لمنعم أحمد |سهيله أحمد عبــــد سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

775886 ن فرج خليل فرج|يم| زيق|لزق|ره |تـــج

777766 ح |لفتـــ|لعزيز عبــــد|لسعود عبــــد |بــــو |حمد |
بــــيل|ق

زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

3|47o9 ى مجدى عبــــده منقريوس| مي   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

8o2584 |لعل|بــــو|لرحمن محمد محمد |عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

885763 لحفيظ |لحميد عبــــد|زى عبــــد|نجوى حج سيوط|بــــ |د|

|545o3 لسيد|مؤمن وحيد محمد  ى شمس حقوق عي 

229||4 ل|عزم غ| رض| رين|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68|o3o ن|ذل شعبــــ|لش|محمد مسعد محمد  لمنصوره|ره |تـــج

42689| مل مصطفى|م محمد ك|ندى عص سكندريه|ل|حقوق 

32o87o لنور|بــــو |ن تـــوفيق |حمد مرو| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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23293 لدين يوسف|ح |سيف عمرو محمد صل كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

493o93 لعزيز|محمود محمد سعيد عبــــد ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8|||45 حمد|لمحمدي |حمد |ء |نجل ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4|o747 لرحيم محمد|لحسينى عبــــد |ء |أسم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|5||46 ى| دين صفوتـــ سيد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

92|252 رص محمد |ن عمر ن|حس ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

7oo779 لحميد حسن طلبــــه|حمد حسن عبــــد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

533778 هلل|حمد عبــــد|هلل |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

692|8| بــــينى سيد |حمد |مينه محمد | حمد|لشر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o4|78 ح بــــدر|لفتـــ|ل عبــــد|مينه جل| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

92|76o لخطيبــــ |عىل محمود عىل محمد  ج|علوم سوه

2o369 دل حلىم|يوسف محمد ع ن|حقوق حلو

6|4244 لحميد زهره|لسيد عبــــد|م |م س|سه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

485457 ئى عطيتـــ زىك عطيتـــ|ه| رين|م سكندريه|ل|ره |تـــج

3|oo8 ن نبــــيل محمد محمد|كريم لفيوم|عه |زر

2766|2 لحسينى مرىس|مل |ء مصطفى ك|دع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

635969 هيم محمد عىل|بــــر|هلل عىل |عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

7o2364 ي
بــــى|لعر|دل محمود كريم |ع| دئى ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

|59792 ى محمد شعبــــ ن يوسف|نيفي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||6287 لمجيد|حمد عبــــد |هلل سعد |عبــــد | دين ى شمس|تـــج ره عي 

5o7375 ى سليم ن|موده طه صبــــىح حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

43528o ه جبــــر عبــــد | ش|بــــوعي|لرحمن |مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

249429 ء محمد عزيز|نور عل ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

3377oo حمد|هلل سيد |هلل مجدى عبــــد|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

6436|6 عيل|سم|للطيف محمد |محمد عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

34|5|7 ى محمد  وى|حمد طنط|يوسف خي  |ره بــــنه|تـــج

3|6589 لح|لسيد ص|ندى يشى محمد  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

8|9o49 نس|يه محمود عىلي | ي|بــــ |د|
|لمنى

648|4o ف محمد عبــــد |م |سه لعزيز|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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2|8433 حمد|له يشى محمد |ه ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

5o288 ن|ن فتـــىح رمض|هلل رمض|عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

762o7 ى ص بــــ|لتـــو|بــــر روبــــى عبــــد|نرمي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o7336 عي|لرف|لسيد |ل |ن جم|جيه لمنصوره|حقوق 

698276 ى متـــحتـــ عىل محمد سليم|ي ن|سمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7538|| ن عربــــى جمعه عىل|يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|o99 هيم|بــــر|م |د س|بــــيشوى عم لفيوم|هندستـــ 

2|9|4 يه ف فتـــىح خلف|ن |رسر رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|579|3 هلل|رحمه عوض سيد عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

7ooo98 ف عبــــد |م |سل| لمهدى|هلل حسن |رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

77|655 تـــ|حمد محمد موىس عىل بــــرك| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

896o94 حمد  |هلل |رضوى بــــدر خلف  ج|بــــ سوه|د|

26738| حمد بــــدوى|ئى عيد |هدير ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

6|87o4 هلل|هيم خي  |بــــر|ل |ء جم|رس| ط|بــــ دمي|د|

36o733 لسكرى|حمد |حمد لطفى سيد |يتـــ | ي|لسن |
|لمنى

4o8665 لقليبــــى|لسيد |مل |ن محمد ك|حن |تـــربــــيتـــ طنط

487|o9 ن يوسف|حمد يوسف سليم|حمدى  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4o2932 د يوسف حنفى محمود دحروج|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|65|8 لفول|بــــر |ل ص|ن كم|يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2449o9 تـــ|تـــه شح|تـــ شح|يه شح|هد هرتـــ |لق|تـــمريض 

7|o758 هر عىل عىل قشطه|م م|حمد هش| لمنصوره|ره |تـــج

487435 بــــر معروف مسعود|محمد معروف ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

365685 بــــر|محمد صبــــرى سعد ص دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4|o|74 بــــوزيد|رم |لمك|بــــو|لسيد |محمود  |ره طنط|تـــج

9|5862 سلوى صبــــره خلف محمد  سيوط|تـــربــــيتـــ 

9|298o ري |ل نص|حمد كم|ئى |تـــه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|48965 لد جنيدى محفوظ|مريم خ ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

7o8|52 لسعيد فرج|لرحمن حمدى محمد |عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ
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54o589 حمد عطيتـــ|م سيد|لسل|سم عبــــد|بــــ |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

4o437 ى عبــــد  حمد|لعظيم |سميتـــ خي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

25|933 تـــ|هيم فرح|بــــر|حمد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

62988| لسيد|لسيد حمدى |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

253|8o ىسر|هلل عىل محمود غبــــ|منه  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

525222 بــــى|م محمود عر|ن عص|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

292922 د|لغنى حم|حمد عبــــد|ر |من عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

695|42 لرحمن|عيل عبــــد |سم|ح عىل |محمد نج لمنصوره|علوم 

628o2o هيم|بــــر|ن محمود |ء رضو|أسم زيق|لزق|نوعيتـــ 

28756o لرحمن عىل عطيه|طمه عبــــد|ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

489|o9 ذل|لش|مروه حسن محمد عىل محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

246849 ن غنيم|هيم زيد|بــــر|د محمد |فؤ ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

79|62 بــــرى|لج|شور |جد سيد محمد  ع|م دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

3|57|9 |لعل|بــــو|لمرصى |حمد حمدى |مريم  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

5o9376 هلل|هيم فتـــح |بــــر|محمد حسنى محمد  بــــ دمنهور|د|

439876 ى|حمد ش|ن عطيتـــ |ء مهر|رس| هي  لشيخ|تـــمريض كفر 

76|o8| |لعط|بــــو |حمد | |ميسون رض لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

2489o3 شور|ن حسن محمد ع|يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

69o6|4 زى|لمغ|لمتـــول |لمنعم |محمد عبــــد  لمنصوره|عه |زر

8|2||4 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

49665o مي|لعلق|لعزيز عرفه |مريم محمد عبــــد لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

258446 لغنى محمد|يز عبــــد|لغنى ف|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

264|29 هر فرج|لظ|لسيد عبــــد|ء |سم| |تـــمريض بــــنه

92o|37 ن حسن  |تـــ محمد رمض|عز تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

272529 |فىل عهدى شفيق حن|بــــ دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

46||25 لجمل|لعزيز |لد عبــــد |ء خ|إرس |حقوق طنط

5|o555 ئى|صف كيل|لحميد ن|هر عبــــد |محمد م بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

8o|487 ي|ر
هلل|نرص رجبــــ عبــــد| ئى ي|علوم 

|لمنى
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47647 د|مريم حمدى فضل ج هره|لق|بــــ |د|

63843o ن|هد سليم|هد محمد مج|م مج|ريه زيق|لزق|نوعيتـــ 

3259o6 حمد مصطفى محمد وهبــــه|رحمتـــ  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

46557| بــــوزرد|ل محمد |أحمد جم سكندريه|ل|حقوق 

27756| ف عبــــد|ء |رس| لقسط|لعزيز |رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

9|428| ف سعيد فرغىل  |جر |ه رسر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|9797 مصطفى محمود فودتـــ| مصطفى رض لشيخ|ره كفر |تـــج

678o74 لسيد حسن|در حسن |حسن ن بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8||525 د سيد محمد|هلل عم|منه  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

896769  عبــــد|جه
ى
ه  |لل|د محمود دسوق ج|بــــ سوه|د|

9|9637 سكندر |ئى لمع |رك ه|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

97277 ي صل
ى|تـــه |ح شح|مصطفى مي  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

5|925 هيم|بــــر|محمد محمد | رن |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

64853 ىط|لع|ن عبــــد |حمد حس|مر |ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

643585 لق|لخ|م منصور عبــــد |لسل|ء منصور عبــــد |لبــــر| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

228o|6 ود جيد|ل د|ره جم|س |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

852723 هيم|بــــر|حمد خليل |منيه | ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

7o52|6 لحميد محمد عمر|حمد محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42949o ج |لبــــلتـــ|وى |لشن|محمد نبــــيل محمد  ي صىح طنط
|معهد فنى

6292|9 لمعبــــود|هلل عبــــد|مد عبــــد|ح| ند زيق|لزق|بــــ |د|

272469 ج  عىل|م محمد حج|سل| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

3744|4 حمد|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|ر |من س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

678727 لمرىس خليل|طف محمد زىك |ء ع|ل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

38|2o ى|هيم حمدى عبــــد |بــــر| لنبــــى حسي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

6o38|9 ل|ج  هل|لبــــلتـــ|بــــوبــــكر محمد |سم |بــــ ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

475436 ى عم ى منصور|د |لجي  لسيد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

334392 ل عيد محمد|حمد هل| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

7o7323 |لنج|بــــو |مد |مد محمد ح|رضوه ح لمنصوره|بــــ |د|
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8966o3 ه | ن  |بــــر رضو|مه محمد ج|س|مي  ج|ره سوه|تـــج

6|79o3 ر|لف|ره محمد محمد |س ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4449|6 مه|بــــو حم|هيم |بــــر|هيم |بــــر|م |يوسف عص سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

|76975 هلل عىل|حمد محمد عبــــد | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6924|8 ه عبــــد | ي|زق حسن |لر|مي 
ى
لدسوق لمنصوره|ل |طف|ض |ري

887387 لحميد |مي  عبــــد|لمعز |حمد عبــــد| سيوط|حقوق 

23o948 لعجرم|لرحمن |حمد عبــــد |لد |حمد خ| ن|علوم حلو

|7469o رس محمد مبــــروك|ر ي|عم ن|بــــ حلو|د|

84|578 ن|لدين خميس رمض|مروه مىحي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

772254 دريس|ح محمد حسن |لفتـــ|بــــدور عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

34o992 كد|ن و|م محمد سليم|ز عص|مع ى شمس|د| بــــ عي 

898879 حمد |عيل |سم|يه مصطفى | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8384o5 حمد|لصغي  |ء محمد |سم| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

776593 لسيد|لسيد فتـــىح |ندى  زيق|لزق|بــــ |د|

322o8o ن|حمد محمد سليم|ء محمد |نجل كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

757833 يه سمي  محمود محمد| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

86|885 لمجيد|حمد عبــــد|يه عبــــده | دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

623468 لسعيد مسعد محمد سعد|هدير  ط|بــــ دمي|د|

764469 لرحمن رفعتـــ طه محمود حمص|عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

774524 لنور|بــــو|حمد نجيبــــ عىل محمد |تـــن |ف ى شمس| لسن عي 

868o53 لمجد|بــــو|لنوبــــي |ء محمد |عصم ن|سو|حقوق 

22|728 ن|فوزى طلعتـــ فوزى حمد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3||52o يف عبــــد ضى محمود|لر|م رسر ن|بــــ حلو|د|

22474| بــــدين|يوسف نبــــيل محمد ع لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

|2o7o8 دم|طف حربــــي محمد |رتـــ ع|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|37o3 ف عبــــد |يمن | يف|لحكيم عبــــد|رسر لحميد رسر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6o5o63 هلل|هيم عبــــد |بــــر|س محمود |جر عبــــ|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

443399 هر|هر محمد حلىم م|م |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|37o99 ن|حمد مجدى محمد بــــدر| سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

88o|4 حمد|لمنعم |محمود محمد عبــــد لفيوم|ضتـــ |علوم ري
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34585o لكريم|سمي  نرص عبــــد| ن|ر ى شمس|تـــج ره عي 

|5873| ف |ء |رس| هيم|بــــر|حمد |رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

63|5|2 مر|لدين خليل ع|ء خليل يوسف عز |ل| زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

685958 ل|هيم هل|بــــر|يمن |منيه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

252594 هلل مرصيه|دل فتـــح |ء ع|سم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

476o67 ي محمد عز
مل|لدين ك|رضوى حسنى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8525o6 هلل محمد|هند محمد عبــــد ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

26o635 ج |لسهو|بــــر |لحديد ص|بــــو| |لي|د ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|5797 ن عبــــده|هر زيد|ر م|من ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4325|3 تـــ بــــيوم|طف شح|ندى ع |صيدله طنط

83o65o ي| بــــول
مجدي فهىمي طوئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

77528o دى|له|هلل عبــــد |ن عبــــد |هلل رمض|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

77834| تـــ |ء محمد |رس| هلل|حمد عقل جي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

69|966 بــــ|هلل محمد خط|محمد حمدى عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

442228 لح|لسيد ص|لبــــدوى |لسيد |هلل |عبــــد سكندريه|ل|صيدله 

526386 لم عطيتـــ حسن|محمود محمد س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

496822 ى|بــــو |حمد جمعتـــ عىل |طمتـــ |ف لعني  ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

23522| مل|ل محمد ك|زن يشى محمد جل|م هره|لق|هندستـــ 

7859| د محمد|بــــ سعيد رش|رح لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6o3|47 بــــى|لعر|لغفور |ن محمود عبــــد |حن ي صىح طنط
|معهد فنى

425399 ود|هيم عبــــد ربــــه د|بــــر|حمد |يمنى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|8424 هلل فهيم فهيم|رحمه محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

48866 م محمد محمود|ر هش|من ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5|8429 لنقيبــــ|لخليدى محمد |ر |لستـــ|يه عبــــد| بــــ دمنهور|د|

44|38 ى ص|بــــ م|مه لح|هر حسني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69|722 زق عوض|لر|ئل عبــــد |مه و|س| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|37672 ن فهىم عىل|م سليم|سل| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

63o677 ح جمعه سعدوئى|لفتـــ|رؤف محمد عفتـــ عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج
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753764 ى عىل|ر |من لسيد حسي  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

247227 تـــ خليل|مد فرح|محمد صبــــىح ح ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

827|64 ن عوض|لسم|مؤمن محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

6o|94 ن|ن مصطفى رمض|يه شعبــــ| طبــــ بــــنى سويف

32|434 لمنعم|ح عبــــد|لفتـــ|متـــ عبــــد|س|يوسف  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

699255 ن عىل معوض|عبــــي  عوض رمض لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

76435| لخولي|نسي شلبــــي |د محمد |زي ره بــــور سعيد|تـــج

5265o9 ل|لع|ن عبــــد|ح رشو|لفتـــ|حمد عبــــد|محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

85o27| حمد حسن|ء محمد |سم| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

627855 لخول|عيل |سم|عيل |سم|حمد طه | ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

2555|8 لحميد|ح مبــــروك عبــــد|لفتـــ|عبــــد| لي|د تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

354339 ي|رتـــ ط|س
ى
رق محمد دسوق ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

359752 حمد|لطوجى |لسيد محمد |ء |رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

3|4757 حمد موىس|عمر مجدى  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

354o6 تـــ مسعد عبــــد | لحميد حسن|مي  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

478928 ى حسن|لمنعم |حمد عبــــد |محمد  مي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o7762 لم|خلود عيس عبــــده عيس س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

84|799 ى زكري محمد طه| حسي  ن|هندستـــ أسو

7o5||o هيم|بــــر|حمد لطفى عطيه |ء |لزهر|طمه |ف ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|32o93 هلل|دل عبــــد |ع| يرينى رض| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

83o994 لمجد|بــــو|ح |لفتـــ|دهم عبــــد|ل|هند  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

42|64 ريم سعد شبــــل عىل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

45o89 م محمود|لسل|ن محمود عبــــد |يم| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|3536 حمد يونس سعد يونس| سكندريه|ل|حقوق 

7o66o3 لعزيز محمد|ر عبــــد |ء عيد مختـــ|ول ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

45o7o3 لخول|در |لق|مل عبــــد |مح ك|ضىح س |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

27875 ه صبــــرى كم| ل مصطفى|مي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

638|24 لسيد محمد|لرحمن |محمود محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

363283 لمنطلبــــ|حمد عبــــد|رق محمد |ط تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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353353 محمد محمد محرم محمد حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

677928 بــــ|لتـــو|م صبــــرى زىك صبــــرى عبــــد |سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

356855 ح|لفتـــ|ح سعد عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|رس| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

923|o| هلل عفيفى  |حمد حسبــــ |عىل  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6325o6 لسيد|ء بــــديع فتـــىح |نجل زيق|لزق|بــــ |د|

334333 لمنعم|ن مصطفى عبــــد|محمد شعبــــ ى شمس حقوق عي 

792|65 تـــتـــ|ن شح|حمد عثــــم|ن |عثــــم ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

8|9453 لحميد|ن محسن عىلي عبــــد|نوره ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

342759  خليفتـــ|لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|لفتـــح |بــــو |حمد |
ى
ق ى شمس|تـــج ره عي 

36|o6| حمد|م محمد |سل|ل|م |محمد ح |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

3o277 لسيد فريض|هر |مروتـــ م هره|لق|طبــــ 

79286o حمد عىل|هلل |لسيد عبــــد |مروه  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8o2||4 لس جم مل|ل تـــوفيق ك|كي  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

6|2877 لسيد عىل محمد عىل منصور|ن |يم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

26|495 وى|لسعد|ء بــــسيوئى شفيق |عل ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

349|77 لعزيز محمد|رس عبــــد|طمتـــ ي|ف |ضتـــ بــــنه|علوم ري

85o|47 لموجود عىلي حسن|د عبــــد|ي| سيوط|حقوق 

6955o9 تـــ|لشح|لحميد عوض |عبــــد | يه رض| ى شمس طبــــ عي 

76|628 سعد محمود سعد محمود وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

3575o2 ى رض ن محمد خميس|رمض| نفي  عه مشتـــهر|زر

|222|3 لدين|مصطفى مجدى محمد نور  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

343926  |ن س|جيه
ى
لمجيد|عيل عبــــد|سم|م شوق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

846947 س عىلي|س عىلي عبــــ|ين| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

|598|6 يف محمد عبــــد |لشيم| لنور|ء رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

339993 بــــ يوسف دحروج|لوه|ل عبــــد|ل جم|م| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

292727 مه|لمنعم حم|هديل سميح عبــــد شمون|نوعيتـــ فنيه 

792|46 حمد|ح سيد |لفتـــ|لسيد عبــــد |مكرم  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

839354 ي عبــــد|محمد ن ي خليل|لبــــ|ج 
ى
ق ج|ره سوه|تـــج
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843o54 ى|منيه عبــــد| ى حسني  لحميد حسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|67623 نور عيس|نور محمود | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

77226o ء حسن محمد بــــكرى|حسن زيق|لزق|علوم 

|77o29 ي سل|حمد جل|
ى
مه|ل صدق ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 

شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و
(نظم

8oo|47 ي د|ندي ر
ن|خىلي عثــــم|ضى ي|ره |فنون جميله عم

|لمنى

3|7o39 تـــ | لسيدعىل|حمد عىل |مي  ى شمس حقوق عي 

329582 للطيف|لسيد محمد عبــــد|هلل |منتـــ  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

7|996 لكريم|د فوزى عبــــد |حم| لي|د ن|علوم حلو

26495o هيم|بــــر|لكريم |حمد محمد عبــــد|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

786664 ى|ل| ى حسي  ء محمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o7839 ي |رس|
لقلىلي|لسيد منصور |ء مصطفى لمنصوره|ل |طف|ض |ري

622437 لفرج|بــــو |لفرج حلىم |بــــو |مر |س ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

63o39o هيم محمد محمد فرج|بــــر|عىل  زيق|لزق|هندستـــ 

9o64o2 ه سنج| بــــ محمد محمود |مي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

8783o7 لسيد  |هلل | |سمر محمد عط سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

97359 ي |ر شعبــــ|من
هيم|بــــر|ن مصطفى ي |

رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

3|7654 ف محمود |حمد | هيم|بــــر|رسر ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

37472 لبــــدري محمود|رس محمد |يوسف ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25422| ه | وى|لمشط|مه محمود محمود |س|مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

33o484 حمد|يم محمد |لد|هلل عبــــد|يتـــ | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|27o69 لسيد|لق |لخ|سلىم مجدى عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

88366| ي|ر
ئيل |قيم ميخ|فنجرى يو| ئى سيوط|طبــــ بــــيطرى 

8987|8 شم |حمد ه|محمد خرصى  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6293o5 ى|لسيد خط|لدين |ء |حمد عل| بــــ حسني  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

497o|5 ي |  ء  محمد زكري|سم|
لجندي |مصطفى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

782253 ى| حمد حسن محمود حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

355|9o ل سمي  محمد|رحمتـــ جم |تـــربــــيتـــ بــــنه

67o77 يز محمد محمد|ريم م لفيوم|دق |حه وفن|ىسي
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96345 لح عىل|حمد ص|ء |شيم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

47594| مح فتـــىحي محمد خلف|طمه س|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24|49o ى|حسن ء سعيد محمد حسي  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

892398 ر موىس |رفعتـــ شنوده مق ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

4944|8 ز|حمد محمد يوسف در|محمد  |حقوق طنط

|69o67 لدين محمد يونس|ح |يدى صل|ه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

22o578 ى|لحميد |م عبــــد|سلىم س مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

27||49 لرحمن|در عبــــد |لق|لرؤف عبــــد|م محمد عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

4|5664 تـــه عبــــد ربــــه|حمد محمد سعيد شح| لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

|57388 ى|بــــر|هدير محمد  هيم محمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4926o3 حمد|ن |فظ عثــــم|دل ح|ء ع|عل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|462|9 ي محمد أحمد|زينه 
ى
حمد شوق ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o533o لرحمن محمود تـــوفيق مصطفى|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

856428 ف|بــــوشن|حسن عوده محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

249|97 حمد|لسيد |بــــر |لج|يمن عبــــد |د |جه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|5o4|8 حمد|ل حسن |ن كم|مرو هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6986o6 ن|ن يوسف محمد سعف|هدى سعف لمنصوره|صيدله 

834468 محمد موىسي حسن محمود ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3597|4 هيم|بــــر|بــــتـــ |يد ثــــ|سلوى ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

78356o ريم عىل عىل حسن خليل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o|492 وى|ن عىل هند|م حربــــى عىل شعبــــ|حس إلسكندريتـــ |تـــمريض 

7oo374 هيم|بــــر|يه محمد فتـــىح | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

45o949 بــــ|مه رزق محمد رزق كس|س| |ضتـــ طنط|علوم ري

528476 لديبــــ|للطيف عىل |محمود جمعه عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

544673 |ن رسر|حمد سليم|ح محمد |هبــــه صل
ى
ق ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

42792| رص عزتـــ زىك زهره|ن ن|يم| |عه طنط|زر

354375 لسيد عويس|ن |دتـــ سلط|غ ى شمس| لسن عي 

4893o لعليم|لح عبــــد|ن ص|شعبــــ| عل هره|لق|علوم 

496337 هيم|بــــر|سم حبــــيبــــ |لق|بــــو|جمعه | رض بــــ دمنهور|د|

64o384 لسيد| |حمد زكري|ن |يم| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى
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349583 در سيد عىل حسن|ن |بــــنه| هندستـــ شبــــر

53664| هيم خليل محمد محمد|بــــر|مصطفى  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|4o98 مر|هيم ع|بــــر|ء عرص |ول ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|2|o8 لحسن تـــوفيق متـــول|بــــو |لرحمن محمد |عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

36967 بــــ|لوه|طمه رفعتـــ محمود عبــــد|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7844o7 د حبــــيبــــ ونيس|رينى ميل| زيق|لزق|طبــــ 

46369 ي|ح هندي هندي |محمد صل
لبــــدرشينى هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6999|6 حمد بــــدوى|محمود نبــــيل  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

76o7|o لسيددرويش|مل محمد|ر محمد ك|من لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

||593| ى ج|نعم خ د|لد حسي  ى شمس طبــــ عي 

868656 ن محمد فريد محمد|يم| دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

754772 لسيد|يه محسن مصطفى متـــول | لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

369967 د|ل محمد عو|عمرو جم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

44o5o3 عىل فريج محمد يوسف لشيخ|بــــ كفر |د|

857399 ن|ح عثــــم|لفتـــ|جي عبــــد|محمود ض ي|تـــمريض 
| لمنى

9oo73o بــــ |لتـــو|هيم عبــــد|بــــر|بــــ |لتـــو|ء عبــــد|ل| ج|علوم سوه

4|o|7o يد |بــــو |بــــ ربــــيع |يه|محمد  ى لغريبــــ|لي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o98|3 مي|مل شلق|جر محمد ك|ه حقوق بــــنى سويف

5|57|4 ن جمعه حسن|مي رمض|ء س|ل| عه دمنهور|زر

|7967 ى فهىم |ح حمد|زم حسي  هره|لق|ره |تـــج

|6838| ل محمد محمود طلعتـــ|لهدى جم|نور  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

92||98 ى  بــــتـــ |فرنك عدل ثــــ|نفي  ج|بــــ سوه|د|

48|768 د|لجو|لق عبــــد |لخ|بــــر عبــــد |محمد ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

86246 د|ن محمد ج|مصطفى رمض دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

592o2 هلل|حمد محمد عىلي عبــــد | سيوط|حقوق 

9242|8 ى حربــــى حبــــيبــــ حن هلل  | |كرستـــي  ج|بــــ سوه|د|

697|o4 ى محمد|ئى عبــــد |هلل ه|عبــــد  هلل حسي  لمنصوره|هندستـــ 

2|7|6 ى سيد | تـــ حسي  حمد|مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

89574o ى محمود  |بــــدر نور  لدين عشر ج|ره سوه|تـــج
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764423 زين| بــــ|محمد محمود عبــــده محمد  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

456|42 هيم خليل موىس|بــــر|ئى عىل |ه سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|65o33 حمد|ل محمد |طمه سمي  كم|ف ى شمس|زر عه عي 

6o89|9 مقيىل| محمد عىل عط |تـــربــــيتـــ طنط

47557 لم|ن س|محمد محمود سليم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

2|5o73 ى محمد|عمر ه  محمد حسي 
ئى دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

348o22 ى فرم ى محمد حسي  وي|محمد حسي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

9|53| ج عىل|لمجيد ح|د محمود عبــــد |زي ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

6373|3 ي|لسعيد محمد عبــــد|ء |ل|
ى
ض|لحميد ق زيق|لزق|نوعيتـــ 

4334o4 وي حنفى|لطنط|م |لسل|مح وجيه عبــــد|س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

364974 ى |محمد  لدين|حمد سعد |مي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

5o39o9 م مرىس|لسل|فتـــ مرىس عبــــد |محمد ر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

49724| حمد خليفتـــ|مي |ء س|آل تـــربــــيتـــ دمنهور

633594 لح|ح ص|طف صل|رتـــ ع|س زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2562o2 |مد عىل شتـــ|عىل ح ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

23697| هيم|بــــر|مصطفى سعد | دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

32|783 هيم متـــول|بــــر|كرم |سلىم  ى شمس|تـــج ره عي 

634525 بــــ|بــــ حسن خط|لسيد خط|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

764o56 عيل|سم|ش حسن |بــــو رو|عيل |سم|ن |روش بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

7725oo لجندى|محمد عزيز غنيىم حفنى   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

236o94 ر محمود|هلل عىل مختـــ|منه  ن|تـــربــــيتـــ حلو

36325 ى|س|مصطفى  مه محمد حسي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

692696 حمد سعد|حمد |هر |جر ط|ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7886|o ن بــــوزيد|لمقصود |مه عبــــد|ح سل|صل| مي  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

|44463 يف محروس حسن| حمد رسر ن|ضتـــ حلو|علوم ري

8929|7 رس محمد عىل  |ر ف|من دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

75996| عيل|سم|رك |ح سيد مبــــ|لفتـــ|رضوى عبــــد  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

2|3755 ج|حمد محمد حج|لسيد |هلل |مريم عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 
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265644 ديبــــ رسور معوض|دى |ف |طبــــ بــــيطرى بــــنه

699778 حمد|يه محمود محمد | لمنصوره|علوم 

445|93 حمد|لىح |ق عبــــد|لرز|ء عبــــد|محمد عل ضتـــ دمنهور|علوم ري

|25257 ى ط|دين ط|ن هر|ح ط|لفتـــ|هر عبــــد |رق حسي  هره|لق|حقوق 

9o9o3 م|م طه تـــه|نشين تـــه ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

8o||32 هيم|بــــر| |طف حن|بــــي ع|غ| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

776|63 ى عىل |ل| ى|بــــر|ء عىل حسي  هيم حسي  زيق|لزق|صيدله 

758|33 ى ى حسي  محمد ممدوح حسي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

28962 لم|حمد محمود س|حمد |لد |خ |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

6o2648 م|لحكيم تـــم|رق حمدى عبــــد |محمد ط ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|4692 لدين رفعتـــ|ح |لد صل|حمد خ|يمنى  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|6925 دق|لدين محمد ص|د|مؤمن عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

226746 هيم حمزه|بــــر|يوسف سمي   |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

889992 هيم |بــــر|وى محمود |ء كحل|نجل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

495|3| لحليم شعيبــــ|س عبــــد|ء عبــــ|لحليم عل|عبــــد بــــ دمنهور|د|

227o46 ف محمود عبــــد|محمد  ن|لعظيم شعل|رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

88|897 لرحيم  |حمد عبــــد|ن محمود |سليم سيوط|بــــ |د|

4468o7 |حمد |سم |بــــ
ى
حمد عىل دسوق سكندريه|ل|ره |تـــج

62|654 حمد عىل شلوف|رحمتـــ وجدى  ط|بــــ دمي|د|

|2398o ى هش|ي حمد|م محمود |سمي  هره|لق|بــــ |د|

78o63 حمد|مل |حمد مصطفى ك| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

373238 لسيد|لسيد |محمد نوح  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

88|o|2 حمد |رص محمود |لن|ء عبــــد|دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

5o6993 ى|ء |ل| حمد خرصى حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

36o38 |لرحمن محمود شتـــ|ده محمد عبــــد|مي ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

484o6 بــــورسيع|محمد سمي  سيد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|7394| سلىم متـــولي محمود محمد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4o723| لد بــــسيوئى عىل عىل|يه خ| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

486633 وى|د أحمد محمد شه|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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25598 |لعل|بــــو |ل سيد |ء جم|ل| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|46293 هلل محمد خرصى قبــــيض|منتـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|29|3o حمد|لحميد |بــــتـــ عبــــد |مصطفى ثــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

24o49 در متـــولي|لق|سط عبــــد |لبــــ|ء عبــــد |دع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|75364 يف سعيد مصطفى| يه رسر |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

442683 |لسيد |هيم |بــــر|حمد |لعظيم |ء عبــــد |رس|
لبــــيىل

لشيخ|ره كفر |تـــج

7||747 ن|حمد سلط|لحميد |ء شكرى عبــــد |رس| لمنصوره|حقوق 

523795  عبــــد |له|محمد عبــــد 
ى
م|دى سل|له|دى شوق سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

84|54| حمد|ء محمد عىلي |رج دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

63o658 م|لسل|لسيد عبــــد |لسيد حسن | زيق|لزق|حقوق 

43o734 لنرص طه يحن |بــــو |بــــر |ر ج|من ي صىح طنط
|معهد فنى

42|2|5 لحسينى|هلل |متـــ عبــــد |م سل|سل| |حقوق طنط

3|2295 بــــوعربــــ|حمد مصطفى |لد |حمد خ| |ره بــــنه|تـــج

52o|2o لحوىسر|رس محمد |ر ي|من تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

22|3o6 ن|لحميد عثــــم|د محمود عبــــد|زي لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

85635| خنوخ|د يوسف |دمون ميل| زيق|لزق|حقوق 

846984 لدين عوض عىلي|ء |نىهي عل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

|3|535 لمقصود|لرؤوف عبــــد |لد عبــــد |عمر خ ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

29|752 نه صليبــــ نصيف خليل|دمي ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

7|3|33 حمد رزق|د |لسيد فؤ| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

282|6 لسيد عىل|لرحمن |م عبــــد|لرحمن هش|عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

|3o525 ه | هيم|بــــر|لسيد |يمن |مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o4775 حمد محمد|م حمدون |حمزه عص سكندريه|ل|ره |تـــج

8o5o2o ى يوسف  عيل موىسي|سم|نرمي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

64|866 ق|مروه عىل محمد  وى محمد|لشر ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

84o735 حمد محمد|هيم حمدي |بــــر| ن|سو|ضتـــ |علوم ري

|349|7 ف |دى |ش لحسينى محمد|رسر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|24638 ي محمود|
حمد عصمتـــ حنفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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323|4o ى نعيم رمزى عوض ف نوس|كريستـــي  ى شمس صيدله عي 

449|6o حمد يوسف| |هيم زكري|بــــر|محمد  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

362796 لسيد|م عبــــد|لسل|حمد عبــــد|محمد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

4248o3 لح|لح محمد حربــــى ص|محمد ص سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

7o344| ي|ر
يه|محمد رشدى شلبــــ| ئى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

489638 هيم بــــخيتـــ|بــــر|نتـــ كميل بــــخيتـــ |دمي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|6868| مد حسن|محمد مسعد محمود ح هره|لق|حقوق 

363845 متـــ محمد محمد|س|م |سل| ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

26858 لمحسن|ن ممدوح ليثــــى عبــــد |نوره ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

543o8o عر|لش|لعزيز |هدى سمي  محمد عبــــد  |حقوق طنط

44439| لدعدر|هلل |ح فتـــح |هيم صل|بــــر|جر |ه لشيخ|نوعيتـــ كفر 

2|5637 لففى|د |هلل مر|د عبــــد|مر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

64|6|3 زى|لعز|م مصطفى محمد محمد |ن حس|فن| زيق|لزق|حقوق 

49o7|9 حمد  مصطفى|حمد محمد    |هبــــه محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

5||o22 لرحيم|ن عبــــد |ن حمدى سليم|سليم سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

|75245 مر محمد|مصطفى محمد ع ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

63994| ي |نهله عثــــم
ع|لس|دق |لص|ن حسينى زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

776|28 حمد|حمد |رص |ن ن|نوره زيق|لزق|ره |تـــج

486o24 ى|لسيد جمعتـــ خليل حس|ديتـــ |ن ني  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|73|75 حسن رسىم حسن خليل كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

6o98o8 ل|لطبــــ|لحميد مصطفى |عبــــد | روفيده رض تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

785999 لرحمن|ل عبــــد |لع|حمد محمود عبــــد |هلل |عبــــد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

459555 ى|مل |دل ك|سلىمي ع حمد حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4|3737 ح عييى|لفتـــ|يمن عبــــد|ح |لفتـــ|عبــــد |بــــ طنط|د|

529|8o عيل محمود محمدمصطفى|سم|نس | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

863456 ه|لل|ل محمد عبــــد|ء جم|سم| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

686328  محمد سلط
ى
لح|لغنى ص|ن عبــــد |شوق لمنصوره|حقوق 

283o49 ل محمود مصطفى|رس جل|محمد ي ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى
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4598o4 م محمد محمود مطر|حمد هش| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

22387| لملقبــــ بــــمحمود يوسف محمد|ندى محرم  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

539667 ل مصطفى مخلوف|ئى كم|ء ه|سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

352o5| لرشيد محمدى|م عبــــد|محمد هش ى شمس حقوق عي 

289524 ل|لرج|لحميد محمود عبــــد |محمود عبــــد  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

9o7568 عىل محمد عىل محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

475|97 لملك|تـــه عبــــد|نور شح|مح |يوسف س سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

93397 تـــ جم| ل مرىسي حسن|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o3982 ى |لورد|لسيد |در |ن ي حسي 
ى |بــــو |ئى |لعني 

ي
لبــــكتـــوىسر

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

338378 ى عل ن|ض سليم|شور ري|ء ع|حني  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

255696 محمد رفعتـــ محمد جمعه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4|9887 لسيد عىل عطيه|لخي  |بــــو |محمد  ى شمس| لسن عي 

6|9336 لحميد شلبــــى|لسيد عبــــد |لسيد |ئى |م| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

628692 لحليم|ئى محمد عبــــد|منيه ه| ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

372424 وى|محمد حسن تـــفى دشن |حقوق بــــنه

622936 لوصيف|تـــ |لشح|كر |لش|سهيله عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

442|84 م موىس|لسل|ح عبــــد|لفتـــ|م موىس عبــــد|سل| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

52527o ل|لع|لحميد محروس عبــــد|مريم شوكتـــ عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

6|678 جر محمد عىل حسن|ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

254o37 ل فوزى فهيم جعفر|جل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

28|o6 حمد محمد|حمد سمي  |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

266oo7 لىح|ود عبــــد |لق د|لخ|مصطفى محمد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

56|59 حمد|بــــ |لتـــو|عىل سلىم عبــــد  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

755868 ن|يز فكرى سلم|حمد ف| تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

346o7o ى حمدي عبــــد|ي م|م|در |لق|سمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4o|638 حمد|هيم |بــــر|حمد محمد محمود | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

224254 م|ء مؤمن عبــــده تـــم|دع ى شمس|زر عه عي 

5o7o63 حمد محمد|ض |ممدوح ري| عل سكندريه|ل|بــــ |د|
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243493 لمرصى|حمد محمد محمد |جر |ه ن|هندستـــ حلو

68|2o عيل|سم|عيل رجبــــ |سم|حمد | لفيوم|طبــــ 

8442o5 ريو محسوبــــ نصيف فخوري|م ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

253364 دل رشدى عرفه|يه ع| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

452o74 ف|عص م محمود محمد رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

267|49 ه ي|  عيس|لش|رس عبــــد|مي 
ى
ق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|75|oo كر|ن فتـــىح ش|محمود سلط ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|3o929 ف محمد متـــولي|محمد 
رسر تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

3553|6 وى|لد مصطفى حمز|ئى خ|م| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

244793 ى عويس|ن ي|م محمد رمض|له| سي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4|7733 ن بــــسيوئى|مح رمض|ء س|رس| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

339693 ف محمود عبــــد|محمود  ح|لفتـــ|رسر ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

4o228| مجد كرم رشيد سعد| |رين|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|98oo تـــ بــــولس وهبــــه|نش| رين|م ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

|53279 رق محمود طه|ء ط|دع كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o|49o ي محمد|ريم 
ف حسنى رسر لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

3|7966 لسيد|لسيد |لسيد وليد | |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

84988o ي
هلل موىسي|فتـــ فتـــح |ر| دئى سيوط|ره |تـــج

||6596 لشكور محمد|مصطفى عبــــود عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

677985 هلل|حمد عبــــد |روق |حمد ف|روق |ف لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

826743 د محفوظ محمد|طمه رش|ف دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

3232o2 ره|هلل عىل عم|رحمتـــ سعيد فتـــح  ن|بــــ حلو|د|

27|228 ويش|لش|لمليىح  |ء سمي  صبــــرى |سم| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|268o| هيم يوسف|بــــر|لعزيز |رس عبــــد |هلل ي|عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

24|75 ى|حمد ص|م  لح حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

64668| ن محمد عيس سليم|طمه زهر|ف ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

8o3o7o ي عىلي |
عيل|سم|روي مصطفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

9|39|7 هر  |حمد مصطفى م|ندى  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o4764 لسيد يوسف|بــــر |لسيد ج|ء |سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

49|o27 ي|ر
درويش محمود درويش| ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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623774 ره سعد عوض محمد عوض|س ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

93963 عود|لد محمد ق|طمه خ|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|2|287 د حسن محمد حسن|رين هره|لق|ره |تـــج

756o9| لمعز محمد|يدى صفوتـــ عبــــد |ه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

753386 حمد|حمد غويل |لرحمن |عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

7585o7 ع|لرف|نسمه مجدى مسعود  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

3|6797 د لطفى محمود|سلىم عم ى شمس حقوق عي 

2694o9 بــــوزيد|ن |يه محمد رضو| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|o269 ي ع|ه
ئيل لبــــيبــــ|دل ميخ|ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

82227| عيل محمد سيد|سم|ن |مريه ي|بــــ |د|
|لمنى

687|56 لعزيز عىل|ده وجيه عبــــد |مي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

346|87 مد محمود|حمد ح|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

868789 لمريد محمد|لق عبــــد|لخ|هديل عبــــد ن|سو|علوم 

33o|93 لكعيبــــ|حمد محمد |تـــ محمد |لشح|ندى  |تـــمريض بــــنه

649339 لح|لفضيل عطيه ص|م عطيه عبــــد |حل| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

6|8726 ن|ح رمض|يمن صل|هلل |هبــــه  ط|حقوق دمي

92|556 ن ر جبــــرتـــ |لف|جد |م| مي  لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

6237o| هد عطيه رزق نجم|حمد مج| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

64o858 لعظيم|حمد طلعتـــ عبــــد |لعظيم |ل عبــــد |جم  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

8544|7 ي ج|د |رجريتـــ ج|م
هلل|د |هلل تـــفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

9o3878 حمد كريم محمد  |ء |سم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

224259 ن|هلل رضو|سلىم سعد عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|86o3 لفونس|هر |بــــ م|يه|ردين |ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

683|7 لمول|مد عبــــد |ء جمعه ح|رس| لفيوم|لعلوم |ر |د

4296|9 ئى|مصطفى أحمد عىل فرج لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

35o583 لق|لخ|هلل عبــــد|بــــ سيد عبــــد|رح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

842oo3 رم عىلي|لمك|بــــو|حمد |بــــ |لوه|عمر عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

|24624 ي|ر
ن|مل سمع|د ك|ميل| ئى ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4926oo بــــيتـــ|حمد عبــــيد محمود رسر|عبــــيـد  بــــ دمنهور|د|
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|534o9 هند حسن منصور محمد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

72o58 وق  حمد محمود عيس|رسر لفيوم|حقوق 

34|||4 ى|هيم محمد |بــــر|مصطفى  لسيد حسي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

6o924o ن|حمد رمض|حمد |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

436o23 لقهوج |لسيد |لسيد |لسيد | |نور سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|33372 لسيد|ن عبــــد |رمض| رق رض|ط ى شمس|د| بــــ عي 

|536|7 ح|لفتـــ|حمد عويس عبــــد |يه | ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

||83|5 يف صفوتـــ  ل رسر لهم|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

646424 وى|لمحل|در |لق|محمد محسن عبــــد  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

5oo872 هلل|هلل حميده عبــــد|ء محمد عبــــد|رس| |حقوق طنط

|5657o لد خليفه مصطفى|لرحمن خ|عبــــد  ن|هندستـــ حلو

32oo7 لم|طف محمود س|هدى ع د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

835o|o ى عبــــد ى|لع|يوسف حسي  ىطي حسي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

3|7497 يف محمود محمد  هيم|بــــر|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

78o7o4 ل|لع|ل محمد عبــــد|لع|ء حسينى عبــــد |دع ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

56267 رص خميس محمد|ن| مه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

897258 ى |م شنوده عزم بــــش|ريه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

96556 لعزيز خليفتـــ|هند خليفه عبــــد  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

787|57 دق جودتـــ|لص|جد مصطفى عبــــد|حمد م| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|388|7 ز|لسيد در|م محمد |ء س|عىلي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

5o453| لحميد عىل|حمد عبــــد |لحميد |قسمتـــ عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

43636| لمجد|بــــو |لسيد حسن |لسعيد |محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

26o894 هلل|تـــ مسلم عبــــد|رحمه فرح ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|4o697 ل سيد|كريم شهدى جل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

677758 حمد عىل|س |لرؤف عبــــ|مح عبــــد |حمد س| |ره طنط|تـــج

|773|7 مد|مد محمد ح|ل ح|كريم جم ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

856|88 ي محمد سعد
رجبــــ مصطفى ي |

|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى
هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

|3|9o6 ى ى رجبــــ حسي  نعمه حسي  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

||6862 ز|لحميد در|حمد عبــــد |يوسف فتـــىح  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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757544 حمد|لعزيز |مه عبــــد |س|ء |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

894526 ن عىل محمد خرصى |رمض سيوط|تـــربــــيتـــ 

|67432 ف |هيم |بــــر| حمد|هيم |بــــر|رسر لعريش|بــــ |د|

94449 ح محمد بــــيوم|حمد صل| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

446942 يد|م عبــــد ربــــه ف|لسل|مه عبــــد |محمد سل سكندريه|ل|بــــ |د|

699o7| ح عوض|لفتـــ|م مصطفى فتـــىح عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ 

3|8594 لعزيز|هلل عبــــد|ء محمد عبــــد|رس| ن|بــــ حلو|د|

33o26| ن مرىس|رحمتـــ محمود سليم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

288o33 ي|ر
لجليل|محمد محمد عىل عبــــد| ئى ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

276593 ه شعبــــ| لرحيم زىك بــــدوى|ن عبــــد|مي  شمون|نوعيتـــ 

9|543 حمد حسنى عبــــده فرغىل|زينه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2675|4 بــــدين|هبــــه رفيق محمود ع |تـــمريض بــــنه

6974o6 لسيد|شم |ر ه|لستـــ|حمد طه عبــــد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

8937|9 حمد |طف عىل |عىل ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85746o ى|رش د محمد محمود حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62247o ى|حمد ل|وى |لقن|ذ نعيم |مع شي  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

|2o76o دل طلعتـــ بــــسخرون|م ع|بــــر| ى شمس|زر عه عي 

3o58o حمد محمد|ول |ل|عبــــد | حل دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

493o22 حمد|ن محمود |م شعبــــ|م عص|سل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

85346o بــــ|لوه|هبــــه عزتـــ عىلي عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7592o| ى ن| لغنى|هلل عبــــد|رص عبــــد |لحسي  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

4o76o5 مه|لحليم سل|خلود فتـــىحي محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

79o856 لطنجي |مد |حمد سعيد ح|لحليم |ء عبــــد |شيم ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

6o5535 عىل منصور| جر زكري|ه لمنصوره|بــــ |د|

282|35 حمد|د |حمد سمي  حسن حم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o2622 ىط|لع|هلل مدحتـــ محمد عبــــد |منه  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

822|69 س|لد تـــميم عبــــ|هلل خ|هبــــه  ي|طبــــ 
|لمنى

|33496 م|يكل يشى حكيم ف|م ن|بــــ حلو|د|

6726o ى محمد فكرى عبــــد|ي مر|ح ع|لفتـــ|سمي  لفيوم|علوم 

848|64 رص محمود حسن|حمد ن| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 
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248o96 ر|لنج|ن |محمد محمد رضو| دين ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|45868 لعزيز محمود|محمد فوزى عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

264535 شور|ل محمد ع|ء جم|ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

487439 هيم|بــــر|لمقصود محمد |محمود محمد عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8o3325 محمد محجوبــــ| لرحمن رض|عبــــد سيوط|حقوق 

|5363 ف محمد جمعتـــ| |نور رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

775433 لمقصود|مح سعد عبــــد|حمد س| ى شمس طبــــ عي 

636974 هيم عبــــد ربــــه|بــــر|حمد |محمد  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

425728 فظ|حمد ح|يدتـــ محمد حسن |ع ن|سو|علوم 

288o|7 ف خليل |هدى  لسيد يوسف|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8|728o لحفيظ|ح عبــــد|دل صل|محمد ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8634oo ى حس|لفتـــ|ريم عفتـــ عبــــد ن|ح حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|6787 ل|لغز|رس محمد |سلىم ي هره|لق|حقوق 

69o245 نوبــــى|لدين |رق سيف |ن ط|جيه لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

28693| ى عبــــد|عبــــد لمنعم محمود بــــدر|هلل حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

43o345 ي 
ي عبــــد |ضىح مصطفى

ي|لبــــسيوئى
لغنى |نوعيتـــ طنط

54|335 لمقصود محمد قطبــــ|لعزيز رأفتـــ عبــــد |عبــــد ره دمنهور|تـــج

259277 لعزيز|لعزيز مرع عبــــد|ندى عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

362o72 ن حميدتـــ|ن رمض|م شعبــــ|بــــس ى شمس|زر عه عي 

58346 نور خليفتـــ|مريم حمدى  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

329766 حمد|لسيد |د مغربــــي عطيه |جه |بــــ طنط|د|

25263| ي
مجدى محمد رسور| دئى ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

632448 لمهدى حسن|ء مجدى محمد |حسن هره|لق|لعلوم ج |ر |د

26972| ود|ر د|دل مختـــ|ر ع|مختـــ تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

882449 ض محمد  |نىه كريم ري سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o92|2 لسيد|ن |لسيد نعم|حمد عىل | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

25o888 لحليم|محمود حلىم محمد عىل عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

645|72 بــــو عزه|ض |م ري|حمد س| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

5o6539 زي|لحليم حج|حمد عبــــد|ن سعد |رو لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

353464 ح محمد|لفتـــ|حد عبــــد |لو|عمر عبــــد |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ
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624267 لذىك|لمتـــول محمد |آيه محمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4258o7 رتـــ جرجس نعيم يعقوبــــ شنوده|س سكندريه|ل|بــــ |د|

4|4966 لقهوج |محمود حسن محمود حسن  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26|976 زى|حمد محمد حج|هيم |بــــر|محمود  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5544o حمد محمد محمود|مينتـــ | لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o38|7 لمبــــدى بــــكرى|هيم مصطفى عبــــد|بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o6298 ف سليم|حمد | بــــى|لشه|ن |رسر ي صىح طنط
|معهد فنى

344524 ئيل|يكل نبــــيل فرج ميخ|م |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4595o2 لسيد نصي |لدين عمرو عىل |عىل  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4o492 لسيد|مصطفى محمد حسينى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8o7|64 لمعتـــصم فتـــىحي محمد|طمه |ف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|67644 ى|ء محمد فوزى محمد ل|رس| شي  ن|حقوق حلو

529|34 لسيد بــــسيوئى|مل |حمد سعيد ك| ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

5o94o4 ى محمد عىل |حمد حس| هيم|بــــر|ني  طبــــ بــــيطرى دمنهور

2|5453 ى عبــــد|يه|مريم  لعزيز|بــــ حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

856728 لحميد|لعظيم عبــــد|زق عبــــد|لر|مروه عبــــد ي|علوم 
|لمنى

33465| ي محمد|حمد نش| تـــ خي  ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

89|o4 در|لق|هلل عبــــد |در عبــــد |لق|حمد عبــــد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

22297o ج|لحميد فر|مد عبــــد|ئل ح|و ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

699623 د محمد|لجو|جد عبــــد |مريم م لمنصوره|بــــ |د|

35936o ي عطيه|د مجدي بــــش|عم ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

7797|7 هلل حسن|حمد عبــــد|م محمد |نس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|2748 ن رجبــــ يىحي|ء رمض|شيم ي|نوعيتـــ 
|لمنى

6|6477 لسعيد عبــــده محمد حشيش| ط|معتـــ دمي|علوم ج

857|78 ع|ع محمد من|ل من|نه ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

3|73|5 محمد صبــــىحي حسن محمود ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

62|765 لعدوى|لح |لح ص|لسيد ص|ر |عم لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2546o6 حمد|مل |لرحمن فتـــىح ك|عبــــد تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

86|6|6 لرحمن محمد فريد محمد|عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

45662 ي
دل حنفى عىل|ع| دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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533228 رس حسن عىل حسن|ن ي|رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

64728 ي|نوره ن سيد سعيد خبــــي  لفيوم|علوم 

||7377 ئيل|مي  ميخ|ميل | |ري|يل| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

435997 تـــه|ئد نعيم لبــــيبــــ رزق شح|مريم ر لشيخ|بــــ كفر |د|

629837 خليل حسن خليل حسن زيق|لزق|ره |تـــج

8o7o42 ين ع حمد|حمد |دل |رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

756|o| ي|لحليم جندي عىلي |لسيده عبــــد |
لوئى ي تـــمريض 

عيليه  |سم|ل|معهد فنى

22oo5 هلل|د|دريس ج|لد |ء خ|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7o|578 لوليىل|حمد |محمود | ره رض|س لمنصوره|علوم 

32|873 لموجود محمود|لرحمن عبــــد|يتـــ حسنى عبــــد| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

86|782 حمد عىلي محمد|محمد  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

68|8|o لعيوىط|مه محمد محمود |س|محمود  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

828958 ي|
ن|ن محمود رسل|حمد تـــعى ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

||77o| لم|جر ممدوح حسنى س|ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5o588o حمد|مي  محمد بــــحرى محمد | لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

8578|5 ى|عبــــد لرحمن محمد سيد حسي  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

495395 ىس|لعبــــ|ه |لل|ده موىس عبــــد |حم لفيوم|لعلوم |ر |د

442573 دى محمد|لن|م |يه حس| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

63447 عر|ح و|مصطفى فتـــىح مفتـــ يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

4|3975 يف|حمد محمود | |رن حمد رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

685554 مر|لديسىط ع|لسيد |يه محمود | لمنصوره|حقوق 

78|39 هيم|بــــر|هيم عمر |بــــر|زينبــــ  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

247947 هيم جسد|بــــر|للطيف |ندى مجدى عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

427|77 تـــه محمد|ر محمد شح|مي سكندريه|ل|ره |تـــج

255263 ده رجبــــ محمود سعيد|غ ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

8879oo ى عزيز |نوبــــ ز|بــــ| هر هيى سيوط|بــــ |د|

333822 ي محمد|حمد ن|
ى
رص دسوق |ره بــــنه|تـــج

2869|2 لغول|لعزيز |زىك محمد عبــــد لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

4396|9 ى|مبــــ|عبــــي  فكرى  رك حسي  لشيخ|بــــ كفر |د|
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7o9|8o ن|هيم محمد زيد|بــــر|ر عيد |من لمنصوره|عه |زر

893o|7 لرحيم |هر عبــــد|لظ|بــــدين عبــــد|لع|محمود زين  سيوط|حقوق 

3|57o5 ي|طمتـــ محمود بــــرك|ف
ن|تـــ تـــعى ى شمس|د| بــــ عي 

429583 لسيد|هيم |بــــر|حمد |محمد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

3|3783 سكندر|نيوس ممدوح مني  |رس| ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

6oo622 لعدولي|بــــر |لدين ص|ل محمد بــــدر |مصطفى جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3245o2 يف  حمد فنجري محمد محمد|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

766oo3 حمد حسن|حمد |منيه | تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

6972|2 هيم سويدى|بــــر|بــــر |محمد ج لمنصوره|ره |تـــج

633822 لرحمن |سط عبــــد|لبــــ|لرحمن حمدى عبــــد|عبــــد
شلبــــي

ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

5o3263 ه محمد | ر|لنج|لعظيم |هيم عبــــد|بــــر|مي  سكندريه|ل|عه |زر

|5o24o وى مرىس|لص|م رجبــــ |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

24758|  عبــــد 
ى
هلل|يوسف محمد حسن دسوق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لمنوفيتـــ|بــــ

26743o لمجيد محمد|ئى عبــــد|يه ه| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

428484 هلل|لحميد حسبــــ |لحميد محروس عبــــد|رغده عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

62922o لكريم|حمد محمد عبــــد|يمن |ندى  زيق|لزق|نوعيتـــ 

53564o لرحمن|لزهرى محمد عبــــد|محمود محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|829| لرحيم محمد حبــــتـــ|لرحيم عبــــد|ن عبــــد|عن تـــربــــيتـــ دمنهور

|3|oo7  حكيم
ى
بــــيشوى فريد شوق ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

773568 ى مجدى محمد  بــــو زهره|ن |حمد سليم|نرمي  ى شمس هندستـــ عي 

245739 ى عبــــد ئى|لكيل|مر |لسيد ع|لرحمن |حسي  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

52|5|2 ن محمد زىكي موىسي طوسون|نور معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

69858o لعزم محمد|بــــو |لسيد |طمه محمد |ف لمنصوره|صيدله 

6|9455 مد عبــــده نرص|مريم عوض ح ط|ر دمي|ثــــ|

447893 تـــ محمود ج| حمد|بــــر |مي  ضتـــ دمنهور|علوم ري

239o|7 م محمد|هديل حسن س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

2|4492 لسميع|حمد مصطفى يونس عبــــد| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

4475o هيم محمد محمد  بــــيوم|بــــر| |نور ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3|3432 د جعفر|بــــ محمد رش|يه|يتـــ | ى شمس|د| بــــ عي 
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888229 حمد  |هيم |بــــر|دل |ر ع|نتـــص| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

87|562 حمد|يمن عىلي |هيم |بــــر| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

6||934 س عوض سليمه|أمل محمد عبــــ لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

276782 م عىل محمد محمد|عىل حس |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

36||58 م عىل عىل يوسف|رتـــ س|س ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

755o78 ي|دل سعيد عن|محمد ع
ئى ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 

تـــ| بــــمرصوف

8o|442 لحسيبــــ|حمد سيد عبــــد|ره |س ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

782359 هيم|بــــر|للطيف |ء عطوه عبــــد |شيم زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|26559 ن عىل|رضوى سمي  عمر ى شمس| لسن عي 

32|689 ن|لحليم رمض|ن عبــــد|محمد رمض دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

9|99|| ل جيد  |جون كرم كم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6954|5 لشيخ|رس مصطفى |مصطفى ي هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

875599 ن |ل حسن شعبــــ|محمود جم ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

|26627 ل محمد طلبــــه|عمر جم لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

5453o6 بــــوقمر|لحميد |ل عبــــد |يتـــ محمد كم| عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

6796|3 لعزبــــ|ل |ء محمد محمد هل|شيم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49633o مر|حبــــيبــــه قطبــــ مبــــروك عىل ع سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4|o4|2 ف|يمن مجدي محمد معروف خل| |ره طنط|تـــج

257745 حمد حسن عىل حسن| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

247323 ره|مه محمد محمد نو|س|زم |ح ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

492836 فع|لش|هلل |ن عبــــد |حمد محمد شعبــــ| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

839884 ي|بــــ جيل|حمد دي|محمد 
ئى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

826662 ي|شدو خ
لد محمد مدئى سيوط|عه |زر

633856 ح|لفتـــ|لح عبــــد |حمد محمود ص| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

529463 حمد يوسف|حمد |لعزيز |حمد عبــــد | ره دمنهور|تـــج

9||3o6 نسمه عىل محمود عىلي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

355385 هيم طتـــ|بــــر|طمتـــ حسن |ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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4o56o3 لجميل جوهر|حمد |لد |ء خ|سن سكندريه|ل|حقوق 

883986 ن |لنرص وهم|بــــو|لرحمن |ميمه عبــــد| سيوط|بــــ |د|

358|47 عيل|سم|لدين |ح |لد محمد صل|خ سيه|نوعيتـــ عبــــ

493|8| هيم|بــــر|مصطفى محمد بــــسيوئى جمعه  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

543898 در درويش|لق|محمد حسن محمد عبــــد تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

9o2839 لعزيز |هيم عبــــد|بــــر|عىل | يش ي صىح سوه
ج|معهد فنى

429|8| ي|حمد حسن |ر |من
لففى |طبــــ طنط

634o39 هيم|بــــر|س حسن |م محمد عبــــ|حس زيق|لزق|ره |تـــج

|65339 حمد|ل |لع|رق عبــــد |ن ط|نور هره|لق|هندستـــ 

6o2286 لح|لسيد عبــــده ص|ندى عبــــده  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

88|77o شنوده شكرى عزيز فرج   ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

6348|8 هيم مصطفى|بــــر|مصطفى زيد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

6o5364 هيم حمدى|بــــر|هيم |بــــر|ل |ندى جم لمنصوره|بــــ |د|

478275 شه|لحليم بــــ|لدين محمد عبــــد |م |دين حس|ن لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

4|2645 ء محمد حموده|ن وف|نوره |ره طنط|تـــج

753||3 ر|دل خليل نص|هيم ع|بــــر| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

77||oo لعزيز محمد مرىس جبــــر|حمد عبــــد |ء |رس| زيق|لزق|علوم 

|5738| مه فتـــىح محمد|س|يدى |ه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

626465 يم|لعم|بــــو|لسيد محمد |حمد |جر |ه زيق|لزق|بــــ |د|

697962 |لبــــن|وى |لشبــــر|يه محمد | لمنصوره|نوعيتـــ 

5|29|6 متـــ|لرؤف سل|لرؤف حسن عبــــد|عبــــد بــــ دمنهور|د|

8o2o74 لدين محمود|ح |لدين صل|ء |لرحمن صف|عبــــد ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

37785 لعزيز|ل عبــــد |مي جل|رتـــ س|س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

52854 لكريم عىل|ح عبــــد |لفتـــ|رص عبــــد |لن|ء عبــــد |عىلي لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

||77|4 روى فريد زينهم سيد| ى شمس هندستـــ عي 

49ooo2 لجيوىسر|سلىمي نبــــيل عبــــد ربــــه محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|8642 هد|لز|لسيد سعد |حمد | حقوق بــــورسعيد

853254 لحكيم جمعه|لرؤوف عبــــد|طمه عبــــد|ف ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

93|65 لد محمود محمد|يوسف خ |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ
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|69943 د|يد مظهر محمد فؤ|ز |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

23274 لسعود|بــــو |م حمدى تـــوفيق محمد |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

774794 لكريم ربــــيع|لسيد محمد عبــــد|حمد |لرحمن |عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

5o3785 ي|مح د|دى س|ش
لسيد|ل جندى عبــــد |ئى سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

227258 ى|سم|محمد ممدوح  عيل حسي  ن|بــــ حلو|د|

3465o لرحمن مصطفى محمود حسن|عبــــد ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

|47987 ىطي محمد|لع|لرحمن سيد عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|39o23 ل|تـــه عطيتـــ غبــــري|رى شح|م ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

965o2 لعزيز|ل عبــــد |لع|بــــر عبــــد |عمرو ص ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

4o6662 لرحمن|رتـــ محمد خميس موىسي عبــــد|س سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|29548 ى معوض ج|ي بــــر نجدى|سي  هره|لق|ره |تـــج

7||926 حمد يوسف|م محمد بــــكر |له| ى شمس| لسن عي 

85249 لعزيز|ل محمد عبــــد |م جم|عص ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

7o834o للطيف عىل|محمد رزق عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6o8533 هلل|ل عبــــد |محمد سعد جم| هويد لمنصوره|علوم 

527o99 ل|لد|وى |لص|لحكيم |حمد محمد عبــــد| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

5|o9|| محمود عىلي عبــــيد محمد منصور سكندريه|ل|حقوق 

36||2 لصعيدى|حمد محمود |سلىم  هره|لق|ره |تـــج

696634 ي
وى|لغمر|لحسينى |وليد | دئى لمنصوره|نوعيتـــ 

336457 ن|ل عىل سود|رتـــ جم|س ى شمس|د| بــــ عي 

64|4o7 لرحمن حسن|ن عبــــد|م عثــــم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

924957 رص خميس متـــول  |لن|ن عبــــد|رمض |قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 
ضتـــ|ري/دى|لو

6|98|o لغنى حمد|ل محمد عبــــد |د جم|زي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

25|9o9 لعزيز محمد يونس|كريم عبــــد لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

6o8665 ن|ندى محمد حسن عىل رضو |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

63|375 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|ن محمد عبــــد |نوره زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5|5657 ي|هبــــه ع
دل بــــسيوئى محمد بــــسيوئى بــــ دمنهور|د|

3|244o فرح محمد محمود محمد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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273o77 مه|ر محمود محمد سل|من ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2592|2 ن|روحيه محمد فرج بــــدر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4o6|5| لشيخ|لحكيم عمر |ن مصطفى عبــــد |يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

847o56 حمد|لسيد حسن |سلىمي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

28969 لمعىط|لحميد عبــــد |لح عبــــد |د ص|زي كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

456|64 ر|هلل أحمد عم|أحمد مصطفى عبــــد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

8384|7 ن عىلي محمد يونس|يم| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

26|72| ش|لدمرد|لسيد |س |ل عبــــ|عمرو كم |ن طنط|سن|طبــــ 

843792 ندي محمد محمود فرغىلي ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

9o539 ن حسن|بــــ سليم|لتـــو|محمد عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

699o43 ن|بــــثــــينه محمد محمود رفعتـــ محمد رضو لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

77|528 |لحكيم ثــــري|روق محمد عبــــد |ن ف|نوره زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

9|2|98 ن طه |رص سليم|لن|حمد عبــــد| ج|حقوق سوه

49|25| هيم|بــــر|ل حسن |م محمد هل|غر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25o627 ىط محمود فرج|لمع|بــــو|لبــــنى محمود  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

22|644 لعزيز|مل هبــــه عبــــد |مصطفى مجدى ك ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|9696 ئيل|ندي ميشيل نعيم ميخ|س ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|72432 د|حمد فؤ|حمد محمد | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

462842 لمنعم متـــول جبــــر متـــول|ء عبــــد|سم| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

3|649o حمد|مد سيد |حمد ح|خلود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o5727 هيم رزق|بــــر|حمد محمد |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

7o6o93 لعوضى|مل |فع ك|لش|حمد | لمنصوره|طبــــ 

629856 هيم |بــــر|لرحمن مصطفى محمد رؤوف |عبــــد 
لمسلىم|موىس 

زيق|لزق|ره |تـــج

|28|63 هيم درويش درويش|بــــر|محمد  هره|لق|ره |تـــج

75|562 ء محمد صبــــيح محمد عيد|ل| صيدلتـــ بــــورسعيد

|55352 م محمد محمد|عص| ر|ي هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

363688 لعزم|بــــو |عيل قنديل |سم|م  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

488646 ئى أحمد محمد|عمر أحمد كيل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

679639 حمد يىح عبــــده محمد عبــــده| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 
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63|35o ويش|لحميد ج|روق عبــــد |م ف|ندى س زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

5o|766 ن خرصى|بــــر محمد رمض|منيتـــ ج| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

692743 ف |خلود  بــــر|لسيد عوض ص|رسر ط|بــــ دمي|د|

23o3o3 بــــ|لوه|لملك عبــــد|لسيد عبــــد|لملك |عبــــد هره|لق|حقوق 

2683|8 لحميد عطيه|م محمود عبــــد|حس ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6o223o دى|لرم|لسعيد |صم عىل |جر ع|ه لمنصوره|صيدله 

82o583 ئيل|هلل ميخ|عبــــد| نوبــــ رض|بــــ| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

423986 حد|لو|لسيد عبــــد |لسيد فرج |هلل |منتـــ  سكندريه|ل|ره |تـــج

9|35o7 بــــتـــ  |لرحمن محمد ثــــ|هلل عبــــد|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|25964 تـــم محمد مرزوق|م ح ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

367294 ح عىل محمد|لفتـــ|ء طه محمد عبــــد|سم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|4462 عيل حمد|سم|م |ن هش|مرو ن|هندستـــ حلو

858557 رص سيد خليل|لن|لعزيز عبــــد|عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|7673 ل عىلي|منى محمد كم هره|لق|ره |تـــج

26934 حمد حسن|منيه سيد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o852| ف سعيد ري|هلل |عبــــد  لقلينى|ض |رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6||5|4 ف عبــــد |وعد  لرحمن|لحميد عبــــد |رسر لمنصوره|عه |زر

6o7o34 ي|ر
مر|لسيد ع|تـــم |ح| ئى |ره طنط|تـــج

37o37o ل|لعز|بــــرين محمد مصلح محمود |ص س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

824|o6 ي سعد|لفريد ه| رون بــــشر ي|نوعيتـــ 
|لمنى

87o929 لخي  محمد|لدين عبــــد|ء |مروه بــــه ن|سو|حقوق 

76|o2o م حسن|لسل|ندى حسن عبــــد  لسويس|معتـــ |علوم ج

54774 ه خ| ي محمد|مي 
لد مصطفى بــــ بــــنى سويف|د|

25|739 لسيد سعد| |لعل|مه محمد أبــــو |س| ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

839263 تـــ|سيد خليفه سيد شح |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

43o332 تـــ رمض ن محمود ضيف|سمي  | تـــمريض طنط

682|49 لمنعم عىل|ء محمد عبــــد |رس| لمنصوره|بــــ |د|

2|9|55 ن محمد حسن|محمد مجدى حس رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

86828| لسيد محمد|يه محمد مسعود | دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

5o4893 ف محمد س| |رودين لم يوسف|رسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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49o35| ى محمد محمد عىل |ي وى|لطلخ|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

763343 لموجود محجوبــــ|محمد عبــــد | نور تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

6oo354 زى|حمد غ|حذيفه محمد عىل  |بــــ طنط|د|

358572 ى  ر عىل|لستـــ|هيم عبــــد|بــــر|حني  ى شمس حقوق عي 

|5o63 مز معتـــز خليل فرج|ر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|6555 لبــــرلسي|ن |لمول رمض|هيم عبــــد |بــــر|منيتـــ | سكندريه|ل|طبــــ 

8|o23| ىطي|لع|ىطي فرغىلي عبــــد|لع|محمد عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7o94o| لسعيد|هيم |بــــر|حمد |حمد حسن | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

228866 وى|لمحل|لسيد |سيد عفيفى | ند ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|49582 زق مرزوق|لر|يه رفعتـــ عبــــد | هره|لق|حقوق 

42586| ى |ع| عل د|لسيد عي|دل حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

37|859 مه سيد محمد غنيم|حمد سل| |حقوق بــــنه

695372 ى |ي |دى ند|له|حمد |يمن |سمي  لمنصوره|طبــــ 

26759o ى عبــــد|رس| ن|لمؤمن سلط|ء خي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

9o9624 ه محمد رمض| يد |بــــو|ن |مي  ى لي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

4|69|6 |غ|لحمد |صف مزيد |ء ن|إرس لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

755473 لسيد|لسميع محمد|حمد عبــــد |مريم سيد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

263676 لسيد محرم|عبــــي  حسن محمد  هره|لق|ر |ثــــ|

774353 ى محمد |مصطفى صل لمقدم|ح حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

687557 بــــينى محمود|تـــى |لزن|محمود ربــــيع  لشر لمنصوره|هندستـــ 

4o6342 لعزيزكريم|هيم رزق عبــــد |بــــر|هلل |هبــــه  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

333785 هيم سيد يوسف|بــــر|يوسف  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

635344 مد|ل محمد ح|ءه جم|بــــر ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

773584 حمد مهدى|ء فريد |سم| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

7o33o6 ى منى حسن محمد محمد عىل حسي  زيق|لزق|عه |زر

22|77o لمطلبــــ|هر فهىم عبــــد|هلل ز|منه  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o8798 لعدل|تـــ عىل |لسيد عرف| |لي|د لمنصوره|بــــ |د|

363639 لسيد|لد محمد |ء خ|لق سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

5|4576 ع|ء صبــــرى بــــيوم رف|رس| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7o596o ى |صد |ن ق|حن لسيد محمد|لخرصى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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23o6o8 لفتـــوح محمد|بــــو|محمود عزتـــ  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

||6572 سعد|جورج جوزيف فرنسيس  لفيوم|عه |زر

|453o2 هيم|بــــر|بــــ درديرى |محمد حسن دي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

26992 لحميد|حبــــيبــــه محمد محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

4o269 ى محمود |سط ي|لبــــ|محمود عبــــد ئى|لورد|سي  هره|لق|علوم 

|74768 ن عبــــده حسن|هيم رمض|بــــر| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

42o|32 ف عبــــد|فريده  |لحليم حسن |رسر
ى
لرصق لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

222323 ء سيد عمر صبــــح|زينبــــ صف هره|لق|ر |ثــــ|

|3|727 د|ل عي|ن وديع كم|ري|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o528 لحديد|بــــو|هلل |لحديد عبــــد |بــــو|حمد | لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

232|73 لمرصى|مه طه عوض |س|يوسف  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

93696 ين محمود جم لدين محمد|ل |رسر كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

478|2o مؤمن حسن طلعتـــ محمد| تـــيم|ف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

438|o7 لد يوسف|هيم خ|بــــر|ديه بــــشي  |ن لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

35o9o س محمود|م عبــــ|لرحمن عص|عبــــد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|47|8 م محمد بــــيبــــرس|حمد س|سهيله  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

348o4| ر|لنج|عيل |سم|مي محمود |حمد س| ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

85643o دق عىلي|عمرو محمود ص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

536775 حد|لو|حمد محمد عبــــد|محمد فوزى  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|3o849 هلل محمد|بــــ عبــــد |يه|ن |مرو هره|لق|بــــ |د|

3556|6 لمرصى|لعظيم |حمد محمد عبــــد|يتـــ | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

24655o هيم سعيد وهبــــه شلبــــى|بــــر| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

|39835 دق|لص|ره ممدوح جوده محمد |س ن|صيدله حلو

6294|6 و ى|لحميد سعيد عبــــد |ن عبــــد |رسر لحميد حسي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

6o|677 ي|لسيد |بــــ |لوه|محمود عبــــد
لدلتـــوئى ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 

مس |خ.تـــ

|65|23 وس سعيد|ستـــر سعيد تـــ| ورصى ن|بــــ حلو|د|

4o9756 لدرينى|حمد |هيم محمد |بــــر|د |جه |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

2|489 لسيد|ء عمرو محمد |رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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||7632 نور محمود|م |در عص|ن ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

32|49 حمد محمد عىل قطبــــ|ر |عم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

338988 حمد محمد عيد حسن| |مه |بــــ بــــنه|د|

64|489 ه عم حمد|لرحمن |د عبــــد |ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

37o|o2 |ش|بــــوبــــ|حسن حفنى حسن | مه زيق|لزق|عه |زر

52|687 د حريز|لجو|م عبــــد |لسل|ء عبــــد |رس| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

677598 د جبــــر محمد جبــــر|عمر جه ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

36o648  |كريم عل
ى
لبــــربــــرى|ء محمود دسوق |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع

لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

432547 هيم|بــــر|روق محمد |عمرو محمد ف| يش |علوم طنط

829o88 ى|رس| ء محمود دردير حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

893427 حمد سيد |دل |محمد ع سيوط|ره |تـــج

286276 لح محمد|مل ص|ك| نور تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

86o488 تـــه|تـــه سيد شح|حمد شح| ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

764872 يه لمغربــــى|دى محمد محمد |ن ش|شي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

322o96 سليم محمد محمد| نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2436o9 ره صبــــرى حلىم تـــوفيق|س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6o3646 وى|لهند|لسيد محمد |د |لسيد فؤ| لمنصوره|هندستـــ 

356|69 لعزيز محمد|دل عبــــد|يوسف ع |حقوق بــــنه

494237 للمس|لق |لخ|ل عبــــد |ن كم|محمد رمض ره دمنهور|تـــج

49744| تـــه|ر محمد محمود شح|يثــــ| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|5366 ى|ل |لرحمن محمد كم|عبــــد | سم لدين خي  ن|فنون جميله فنون حلو

644oo4 لعزيز عىلي|لعزيز محمد فوزي عبــــد|محمود عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

6o9|o8 در ذىك يىح|لق|محمد عبــــد  |نوعيتـــ طنط

|4|743 م|م|هيم |بــــر|هيم عبــــده |بــــر| هره|لق|بــــ |د|

28595 ممدوح عجىمي| محمد رض لفيوم|عه |زر

5o6623 حمد|لسيد حموده |م  سكندريه|ل|بــــ |د|

84734| حمد|لسيد |ح |لفتـــ|هبــــه عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

85o65o محمد جبــــريل فتـــىحي سنوىسي سيوط|طبــــ 

639927 هيم|بــــر|لسيد محمد محمد |دتـــ |مي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

Thursday, September 6, 2018 Page 16625 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

45956| هلل|لمنعم محمد عبــــد |هلل عبــــد |ن عبــــد |نوره ج|بــــ سوه|د|

46o96 ى ممدوح سعيد |ي هيم|بــــر|سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62598o لسيد عىل|تـــم |محمد ح زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

5356|7 مد|ل محمد ح|يحن  محمد كم لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

7o5384 هيم طه|بــــر|حمد |هلل فيصل |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

453|7o لغنى|لغنى محمد عبــــد|محمود عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

34o794 ن|حمد محمد محمد رسل|نىه  |نوعيتـــ بــــنه

5o|537 يوسف مستـــور محمد عىل مؤمن ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

634497 رص محمد جمعه|ء ن|عل زيق|لزق|ره |تـــج

627o52  محمد|بــــر|هيم عمر |بــــر|
ى
هيم دسوق ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

527|5o يف محمود حلىم محمد عبــــد |بــــل ل|لع|ل رسر ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

||85|| بــــى|رق محمد عر|ندى ط هره|لق|م |عل|

79o698 ن|ن عثــــم|لسيد مهر|م |سلىم هش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|6943 بــــ|لبــــو|ل |محمد كم| رن طبــــ بــــيطرى دمنهور

65549 صبــــرى عيد محمود| ند لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

4|9o2| م محمود|لسل|محمد ثــــروتـــ مصطفى عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

5|3|| |جرجس حن| رى حن|م تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5|999| بــــ|دى محمد دي|له|مل عبــــد| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7o356 هلل جبــــريل|ن عبــــد|عىل رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

759346 عيل|سم|عبــــي  يسن محمد محمد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

623539 جر مصطفى محمد مصطفى محمد|ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5o6924 هلل عطيه|شد نرص |سمي  ن| رين|م لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

448|o5 لعزيز عىل|جر عوض عبــــد |ه سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

5o6|4o حمد|حمد سعيد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

675779 حمد محمود|غبــــ |خلود محمد ر لمنصوره|بــــ |د|

679932 هيم |بــــر|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ح |لفتـــ|عبــــد 
يوسف

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6|774 م|حمد محمد درغ|م محمد |سل| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

286792 درى|لن|حمد |د يحن  فريد |جه ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى
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8o2724 د|هلل فؤ|م يىحي عبــــد|بــــتـــس| ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

4o3734 لسيد|نور |كرم محمد |لدين |نور  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

228248 هيم|بــــر|يه محمود محمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

858358 ي|لبــــ|حمد عبــــد|بــــر عيد |ء ص|ول
ى
ق ي |

ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

7|7o62 ده حسنى سعد|زينبــــ حم لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

663|9 مهند مجدى محمد سعيد لفيوم|هندستـــ 

54|438 محمد| لعل|بــــو|د حمدى محمد |عم سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

876278 حمد  |هلل |هلل غريبــــ حمد |عبــــد ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

689||| لمني |شم |لرحمن محمد محمود ه|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

3||855 لسيد|حمد |م |محمود هش |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

459267 يه خميس عىل حموده| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|7262 بــــعى|لمد|ن محمد |بــــسنتـــ محمد شعبــــ لمنصوره|حقوق 

846895 حمد محمد|زينبــــ محمد  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

368o36 لس ع دل موريس نصيف|كي  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

6638| ء محمد يوسف عجىمي|رس| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

7o7389 عوض محمد بــــليغ| ء رض|رس| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

5o8243 ن سعد|لغفور رمض|ىط عبــــد |لع|نعمه عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|59263 ح محمد|م صل|لرحمن عص|عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|2539| مل|در ك|لق|حمد رأفتـــ عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

863o25 ي س|سط محمد |لبــــ|له عبــــد|ه
ن|لم|لحفنى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

8o|575 ي عىلي|رغده ك
ى
مل صدق ي|نوعيتـــ 

|لمنى

5|4o|6 ف محمد عبــــد| ضى|لعزيز م|مل أرسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

22964 ن محمود|د محمد سليم|زي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

499396 وى حسن عىل حسن|ء منش|شيم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

78o875 لسيد|حمد |دل |محمد ع لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

6o582| عيل|سم|حمد |ج |س فر|ين| |بــــ طنط|د|

88932o لد محمد سويفى |ليىل خ ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

782823 حمد|لسيد |حمد |ء |حسن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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4|563 تـــ مصطفى عبــــد |ء |سم| دى|له|بــــوعمي  ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

645o66 لوكيل|لسيد |ن محمد |محمد رمض ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

442567 حمد|لىحي عبــــد ربــــه مصطفى |آيتـــ عبــــد  لشيخ|تـــمريض كفر 

5o4567 ن|لمحسن بــــيومي مهر|ن رجبــــ عبــــد |رو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|52o37 لق|لخ|تـــتـــ عبــــد |دل شح|سلىمي ع هره|لق|ر |ثــــ|

8o45|5 بــــولس عبــــده جرجس| ري|م ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

|7o3|| وى|لشن|هيم قطبــــ بــــيوم |بــــر|ء |رس| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4486|7 ي|لعر|حمد |عي |لرف|حمد فتـــىحي |
ى
ق ي صىح ري

|ضه طنط|معهد فنى

63o585 ى خليل صقر محمود محمد حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

27732 حمد بــــخيتـــ|محمد عىل  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9|27|| لرحيم |لصبــــور عبــــد|تـــن فتـــىح عبــــد|ف ج|ره سوه|تـــج

68o523 لسيد|حمد |حمد حمدى |ئى |م| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|78334 رم محمود حسن|مروه ك عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

4628o5 لفيومي|طف محمد محمد |ن ع|نوره |حقوق طنط

49468 ف عبــــد |هلل |منه  لونيس عىل|رسر هره|لق|طبــــ 

876922 سمر محمود محمد يوسف   سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

887o2o لم |طف محمد س|ء ع|وف سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

849|| تـــ مرع عىل محمد| مي  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

824667 ي| رمي|م |بــــر|
ى
ق مني  مشر |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

623oo حمد محمد|ء عمرو |حسن ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|39256 بــــوبــــكر|حمد |ر |لستـــ|ريم عبــــد  سيه|نوعيتـــ عبــــ

7o7656 ف جمعه |س |ين| ى|رسر حمد حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

759342 ى وق مدحتـــ محمد محمدحسني  رسر ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

432o2o صف|لسيد ن|ن |وليد عرف| ن|ر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

542o75 ل سعيد محمد|سم جم|بــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6926|7 لقصبــــى يوسف|در |لق|هيم عبــــد |بــــر|هلل |منه  لمنصوره|صيدله 

|67|2| حمد|ئى |طمه محمد فرج|ف ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

64o982 ل|لع|لد بــــدوى محمد عبــــد|حمد خ|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |
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452953 لمحيص|س يوسف محمد |حمد يوسف عبــــ| لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

335898 هيم|بــــر|هيم |بــــر|م عبــــده  ى شمس|د| بــــ عي 

8439|6 ى دردير|خ لد محمد حسي  ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

286432 لشيخ|لسيد محمد |لسيد |محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

788745 لم جمعه|ن س|لرحمن زهر|عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

|6o6o9 هلل|ئى رمزى عبــــد |نوبــــ روم|بــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2362oo ف |مريم  حمد محمد|رسر ن|بــــ حلو|د|

5|5793  |لل|ر عوض |لستـــ|مروه عبــــد
ى
عيل|سم|ق طبــــ بــــيطرى دمنهور

4|o9|7 مل|هيم عىل ك|ندى محمود إبــــر |تـــربــــيتـــ طنط

8794|5 هيم |بــــر|مصطفى محمد سيد  سيوط|حقوق 

8o4934 ء عزتـــ تـــوفيق حسن|عىلي ي|صيدلتـــ 
|لمنى

89o337 لرحيم |هيم عبــــد|بــــر|لرحمن طه |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|48749 هيم|بــــر|حمد |ل |ء جم|ل| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

44|9|| ىط|لع|لسيد عبــــد |ء محمود |رس| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

428544 لجريوى|يدى محمد سيد محمد |ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2367|2 لمنعم|لمنعم عىل عبــــد|ندى عبــــد هره|لق|عه |زر

863429 ف عىلي حسن|عيسي 
رسر ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|6o433 لرحمن|دل بــــيومي عبــــد |محمد ع رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

246o| ن محمد|ء يحن  شعبــــ|لزهر|طمتـــ |ف هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|36o27 ن محمد عىل محمد|نوره ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9|8474 يه محمد يوسف منصور  | ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

539254 لحميد مصطفى|لحليم عبــــد |هلل عبــــد |منتـــ  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

85325 يف هش حمد|م محمود |رسر ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|4243| حمد|لحميد |هيم عبــــد |بــــر| |ن|ر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25|92o شد|حمد ر|لمنعم |محمد عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

476o26 ى عبــــد|رو لجليل|ن محمود بــــشي  حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77438 حمد عفيفى محمود|ن |نعم عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

336642 لحليم|لسيد عبــــد|هر محمد |م| ر|ي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

25||68 لكمشوىسر|ح |هيم صل|بــــر|حمد | شمون|نوعيتـــ 
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64o834 لسيد محمد محمد|حمد محمد | زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

44246 كم|لح|دل محمد |هلل ع|عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

2732o| د ثــــروتـــ عطيه يس|عم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o3636 ى عىل |ي م|لغن|لسيد عىل |سمي  ي صىح طنط
|معهد فنى

36|66 لسيد|ء عدل محمود |سم| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

4|o3o8 ل ختـــعم|لع|لمنعم عبــــد|هر عبــــد|د ط|زي |ره طنط|تـــج

53563| لس  يمن وليم رشيد|كي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

9o3|39 د محمد |ن محمد رش|ريو ي صىح سوه
ج|معهد فنى

52o8|6 ي
شلم|ل|هيم |بــــر|د |يمن فؤ| |دئى تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

9|86o3 لنعيم خليل  |ن عىل عبــــد|حن سيوط|بــــ |د|

3|949o دل وهبــــى محمد وهبــــى|مريم ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o5765 حمد|لسيد سيد |حمد صبــــىح |م  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3o835 ى مريم عطيتـــ سيد حسي  ى شمس| لسن عي 

7o5o98 حمد جندي|لمقصود |حمد عبــــد |رقيه  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

84679| عه|ح محمد ود|طمه صل|ف ن|سو|تـــربــــيتـــ 

337532 ى|س رتـــ حسن عطيه حسي  |حقوق بــــنه

2|588 حمد|لبــــرس |ئى |جر ه|ه هره|لق|حقوق 

8o2oo9 د سيد|م سيد ج|سل| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|2|966 لدين محمد محمد محمد يوسف|م |بــــ عص|شه لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

2|5322 حمد عىل|حمد محمد |سلىم  هره|لق|صيدله 

825426 ق|سل| وي عبــــيد مىكي|م رسر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

62777| حمد هليل|أحمد محمد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

|77|53 ل عىل|هلل محمد كم|منتـــ  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

64755| للطيف محمدعىل|هلل محمد عبــــد|عبــــد ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

777|79 ن|رق حسن محمد عثــــم|ء ط|سم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4246|5 ى|د ي|لجو|محمد عبــــد | محمد رض سي  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

9|9966 حمد محمد مسعود  |محمد  لمنصوره|حقوق 

||8285 ى نصيف|رص |سم ن|بــــ مي  ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

847627 لحليم|هلل محمد رشدي عبــــد|عبــــد ن|تـــمريض أسو

|6358o د عزتـــ مرىس|حمد فؤ| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

328589 لعزيز|لسيد عبــــد|مصطفى محمد  |ضتـــ بــــنه|علوم ري
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7725o4 لوكيل|محمود حلىم مني  حلىم  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|4267 حمد|لدين |ل |يوسف محمد كم هره|لق|ره |تـــج

37625 لمجيد|مد عبــــد |مد ح|دهم ح| هره|لق|حقوق 

24o276 وق نشأتـــ نور شم|لرحمن ه|لدين عبــــد |رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o766 حمد سيد|حسن محمد  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

4|76o هيم|بــــر|هلل |هلل خي  عط|عط هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|55|8 حمد بــــكي |بــــ |يه|حمد | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8o8o|2 ر|لستـــ|روق عبــــد|م ف|ء عز|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

345987 حمد|ل محمد |كريم جم ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

246|35 تـــ|تـــ سعيد بــــرك|حمد شح| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

33553o هلل محمود|ء مجدى عبــــد|سم| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

|3486 ض|لع|لبــــدوى |لسيد |عىل | عل لمنصوره|بــــ |د|

6o2362 هيم محمد بــــسيوئى|بــــر| |م رض|سل| |بــــ طنط|د|

626o43 هيم|بــــر|ح محمد |حمد صل| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

8o54o8 ي محمد 
حمد محمد|مصطفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

49346o حمد محمد عريف|محمد  ره دمنهور|تـــج

7744o2 شم|شم عرفه محمد ه|ه زيق|لزق|علوم 

283o84 د|حمد حم|م |حمد هش| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

33oo94 ندى سيد محمد بــــرعي ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

436|25 ن دردير|لحميد شعبــــ|حمد محمد عبــــد | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

355294 لسيد|لح |بــــ ص|هبــــتـــ شه ى شمس|تـــج ره عي 

425355 زى|لمعبــــود حج|لق عبــــد |لخ|نىح  عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88||2| ح محمد محمود |حمد صل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3||59 |بــــر|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|
ى
هيم دسوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

898oo9 حمد |سحر سعود عىل  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|53483 صنعي|بــــ محمود |لتـــو|يه عبــــد | لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

|58534 بــــ|ء يحن  حسن خط|رس| هره|لق|بــــ |د|

2645o5 لعوئى|م ذىك |طف هم|م ع|وئ ى شمس| لسن عي 
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499456 ى محمد عمر عيد نرمي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

45985 ود|مل د|حمد سيد ك|هلل |منه  عه مشتـــهر|زر

48|53o ن بــــريك كريم عوض|عمرو رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

249|92 لسيد رزق|هلل محمد |تـــفى عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

88oo5o ى ف غ| |مي  ل مسيحه |رسر لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

694|89 عيل عىل مصطفى|سم|فظ |لح|م عبــــد |سل| لمنصوره|ره |تـــج

76|5|7 حمد محمود|سلىم منصور  لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

2843o د|حمد محمد محمد ج|مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

28557| ن جرجس| بــــ حن|يه| |مي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

627548 ى|ر مدحتـــ محمد |من مي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6|2|75 تـــ | هيم عوض|بــــر|عيل |سم|مي  |بــــ طنط|د|

632232 حمد|لمنس محمد |رس |سلىم ي زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5|66o7 تـــه|خلود محمد حسن شح معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

33||72 لخي |بــــو|لسيد محمد |ل |م جم|هش ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

778o93 حمد|حمد عىل |عىل  زيق|لزق|ره |تـــج

494786 ح|حمد عىلي قطبــــ صبــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6259|6 لعجىم|لسيد حسن |د |حمد فؤ| زيق|لزق|ره |تـــج

6o9272 ن|لعدوى سويد|حمد حسن | لمنصوره|علوم 

6o4743 ش|لد محمد طلبــــه غبــــ|ء خ|رس| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

432734 |لسيد محمد |هبــــه مصطفى 
ى
لدسوق |بــــ طنط|د|

22|356 لح|ل ص|لح كم|محمود ص ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

8|647 ن|لعزيز عثــــم|هيم عبــــد|بــــر|محمد  ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

2|8|36 وى|لمك|حمد |روق |بــــ ف|يه|محمد  هره|لق|ره |تـــج

4|88|5 عيل|سم|دى |له|مي يوسف عبــــد |ن س|نوره ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

237|5 هر|لظ|ن عبــــد |د عرف|محمد حم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|6528 لرحيم|لسيد عبــــد|رس فوزى |سهيلتـــ ي ى شمس|د| بــــ عي 

52974o بــــوسعيفه|حمد حمدى محمود حسنى | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|4|254 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد |مصطفى عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2486o8 لدين|بــــ |لق شه|لخ|رحمه سعيد عبــــد لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

26oo44 حمد قنديل|ء محمود |شيم تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

446565 حمد|لسيد عىل |لسيد مصطفى | سكندريه|ل|هندستـــ 
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5|272 ي|ر
لرؤف محمد|عمرو عبــــد | ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

8985|| ستـــيفن يعقوبــــ مسعد مجىل | ج|ره سوه|تـــج

836493 ي نوبــــي|لر|رص عبــــد|لن|هلل عبــــد|عبــــد
ضى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

629|34 ح طلبــــه|لفتـــ|أروى طلبــــه عبــــد زيق|لزق|علوم 

87788o ن عىل |ء سيد شعبــــ|سم| سيوط|طبــــ 

8|9o32 نوس|ود ف|نجيل عزتـــ د| ي|عه |زر
|لمنى

43|838 ح غنيم|لفتـــ|دل عبــــد|محمد ع ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

4766|7 يف رمض| تـــ رسر هلل|ن حسونه عبــــد|مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

333o9 للطيف|ء حسن عىل عبــــد |شيم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6874 حمد|لحميد |ئل سيد عبــــد |ن و|نوره |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

22687| لديبــــ يوسف|در نصيف |ن ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

245|63 لمهدى|يه محمد فتـــىح عبــــد| ن|هندستـــ حلو

44927o لحوىسر|هيم |بــــر|لسيد |جد |حمد م| |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

28462 حمد عىلي|حمد محمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

334|47 لعليم محمد|عمر محمد عبــــد |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

272787 ى|س| رين|م |م رمزى هرمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

7754o4 ط|لعي|لسيد |ن حموده محمد |مرو زيق|لزق|ره |تـــج

56278 ى صل|ي ح محمد عىلي|سمي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

282276 ح محمد سيد|لفتـــ|مر عبــــد|محمد تـــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

254868 هيم يشى سعيد محمود|بــــر|حمد | ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

752449 د|لدين فؤ|ل |لد جم|محمد خ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

34||5| ن|هيم سلط|بــــر|ح |لفتـــ|هيم محمد عبــــد|بــــر| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

43|86o ي خ
صف|لد أحمد ن|مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

433796 بــــق|مد سند س|ل ح|محمد جم |بــــ طنط|د|

3|2899 ي
هلل|لبــــديع عبــــد|ء عبــــد|محمد ضى ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 

منتـــ| بــــشبــــر

675357 لسيد محمد نعيم|لد |ندى خ لمنصوره|ره |تـــج

2|9498 لرحمن عدل|تـــفى مصطفى عبــــد تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

267742 رجي|لج|م |لسل|عمرو موىس عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

239732 بــــ|لتـــو|روق عبــــد|ء ف|د عل|سع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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692o34 لسيد عىلي|لسيد ربــــيع حلىم | سيوط|هندستـــ 

||848| حمد محمد عىل|ح |مصطفى صل ن|حقوق حلو

264845 م مىح محمود قنصوه|ندى هش ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

2546|4 ف محمد عز|محمد  لدين|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

7||759 ئى|لعتـــبــــ|ء محمد محمد رفعتـــ محمد |ل| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

439524 بــــ مسعود|لوه|حمد عبــــد |ن |رو لشيخ|عه كفر |زر

8o36|9 ء محمد عىلي محمد|دع ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3694|| ي 
ى محمد فرج|بــــر|مصطفى هيم حسي  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

7|7949 حمد محمد|لمنعم |عىل محسن عبــــد  لمنصوره|حقوق 

8788oo ء حسن مرىس محمد |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

5|8885 لعزيز عىل فوزه|بــــ عبــــد |لتـــو|هدير عبــــد  بــــ دمنهور|د|

272o96 ى |ي لدغيدى|هيم محمد |بــــر|سمي  هره|لق|ر |ثــــ|

9|o548 ل |لع|لكريم عبــــد|د |ل ج|محمد جم ج|طبــــ بــــيطرى سوه

678556 تـــم عيد منصور|حمد ح| ط|ر دمي|ثــــ|

4o6792 حمد محمد درويش|سميه درويش  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

324o2o حمد|محمد عىل فرج  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

876559 حمد محمد مصطفى محمد  | سيوط|هندستـــ 

|68469 مح محمد محمد عىل|ن س|نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

83258o ي ه
ي عبــــ|مصطفى

ه|لل|س عبــــد|ئى ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

|75o28 هيم|بــــر|ج  |طمه محمد ن|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4774|| د|ج| نور حسن زكري سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

63729o سط متـــول|لبــــ|للطيف وحيد عىل عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26662| ن|حمد حبــــيبــــ زيد| |ند |تـــربــــيتـــ بــــنه

698627 هلل عىل حسن جوهر|لعزيز محمود عوض |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

|588o| د|لجو|لعزيز عبــــد |ر محمد عبــــد |من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36566o لعليم|طف محمدى عبــــد|ء ع|عل ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

863388 فظ|لح|لنرص عبــــد|حمد سيف |م |هي دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4|7|67 عيل|سم|مصطفى محمد | عيل ذكري|سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

5o7232 حمد|دى محمد |له|ء محمد عبــــد |آل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34o|92 لحليم|مه عصفور عبــــد|س|محمد  ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى
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524575 لم|حمد س|حمد |لدين |ح |حمد صل| سكندريه|ل|ره |تـــج

38792 بــــر سعد خليفتـــ|محمد ج ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

44o8oo لك|لم|مر عبــــد|هيم محمد ع|بــــر| |حقوق طنط

3333oo ى عبــــد|ن لرحمن|ديه وليد سمي  حسي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8|2o2| ي عبــــد|لك|روفيده محمود عبــــد
ى
ي|ق

لغنى ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

9o4o|2 حمد محمد |محمود حسنى  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

338o|6 لصمد|ح عبــــد|لفتـــ|لصمد عبــــد|حمد عبــــد| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

33o373 لسيد عىل قمر|لسعيد |رحمتـــ صبــــىح سيد  |بــــ بــــنه|د|

52o||3 |ر |لغف|عبــــد | ر زكري|لغف|مريم عبــــد 
وى|لغمر

تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4368|4 ح|لمل|لسيد |هيم محمد |بــــر|ن |نوره لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

453335 شور|حمد محمد ع|لنبــــى |محمد عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

273oo لسيد|حمد |لسعود |بــــو |ء |سم| ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

67722o لعجىمي|لرحمن محمود لطفى محمود |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

62o2|2 هلل طه|لعربــــى عبــــد |لسيد |ء |سم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

45o|75 ي عبــــد |محمود خ
لىحي|لد فهىمي بــــسيوئى |هندستـــ طنط

69|343 هيم|بــــر|حمد |ح |م صل|سل| لمنصوره|ره |تـــج

7882o3 سليم محمد|هيم |بــــر|محمد  لمنصوره|حقوق 

88692o ى | |دون|م ف صبــــىح هيى رسر سيوط|تـــمريض 

5oo96 بــــ|لوه|يوسف طلعتـــ مصطفى عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

43243o لسعدئى|لغنى  |هر محمد عبــــد|سلىم م ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

33|29| ي محمد |ه لسيد|يدي حمدي يحن  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6875o4 لسمنودي|لبــــيوم عىل |لبــــيوم |ء |ل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

524|3| هلل|لحميد عبــــد |أمنيتـــ طلعتـــ عبــــد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

46|332 هلل|حمد مسعد سيد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|8969 ي محمد|لك|ح عبــــد|ن صل|نوره
ى
ق ي|نوعيتـــ 

|لمنى

|3|922 ى |ي يف|حمد عبــــد |سمي  لعظيم محمود رسر ى شمس|د| بــــ عي 

25254o لففى|حمد |ده |ر حم|من ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4||2o5 ن|رس مسعد زيد|ي| ند |تـــربــــيتـــ طنط

77|828 هيم|بــــر|حمد |ندى عيد طه  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o29o2 جه|حمد عىل خف|حمد عىل | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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83739 هلل مجوده|محمد سعيد عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

|635|7 ي عبــــ
س|مصطفى عمر مصطفى ن|سو|بــــ |د|

||6296 لد نظىم محمد|ندى خ ى شمس| لسن عي 

8o4o45 هلل|م سعد محمد عبــــد|حس ي|صيدلتـــ 
|لمنى

859378 لجليل|عي عبــــد|حمد محمد رف| ي|علوم 
|لمنى

447o32 حمد |لحميد |لدين مجدى عبــــد |ء |بــــه
ل عىل|لع|عبــــد

سكندريه|ل|هندستـــ 

848435 هيم|بــــر|هدير محمد فوزي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

832494 لدين|طمه محمد محمد نرص |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o6553 لعبــــد|حد |لو|د عبــــد |رق عم|ط ي منش. تـــ.ك
تـــ بــــحريه بــــور سعيد|فنى

878|75 ن د  |هيم عزم فؤ|بــــر| |مي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

25o622 ين جرجس| هيم زكري|بــــر| |في  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

698o48 حمد|نه |ريم طلعتـــ شبــــ لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

838857 ه محمود سليم| ن محمود|مي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

32266|  سمي  سليم
ن|حمد سليم|ن |تـــفى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

895662 ي|ر
لرحمن |ح محمد عبــــد|صل| ئى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

356729 فع|لش|محمد | ندى رض |ره بــــنه|تـــج

6o673o ل محمد شلبــــى|كريم جم لمنصوره|هندستـــ 

773864 هلل|حمد عبــــد |لكريم |حمد عبــــد | ى شمس هندستـــ عي 

8o5648 ي|لمهيمن عمر عبــــد|عبــــد| رش
لغنى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

326835 عيل|سم|لد محمود |خلود خ ى شمس|تـــج ره عي 

9|3466 حمد  |مد محمد |مد محمد ح|ح سيوط|حقوق 

5|o235 لشيخ|محمود مصطفى محمد  علوم دمنهور

84984| ل محمد وهبــــه|مشيئه جم دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|55285 دريس|رحمه محمود محمد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

899848 لرحيم |حمد عبــــد|طف |منيه ع| ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

76|57| لغنى|كر عبــــد |يمن محمد ش|سلىم  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

22|487 عيل محمد|سم|ح |مي  صل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

634862 هلل|در عبــــد |لق|لعزيز عبــــد |حمد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

784355 لمعىطي|ن عبــــد|ىطي سلط|لع|ر عبــــد |من زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

33|25o هيم خميس|بــــر|رضوى محمد فتـــوح  |بــــ بــــنه|د|
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85|o|5 ى مروه سعد محمد حسي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

546548 ح محمود|لفتـــ|كر عبــــد|عمرو ش سيوط|بــــ |د|

|28878 لعليم|حمد بــــهروز عبــــد |محمد  هره|لق|بــــ |د|

496782 نم زغلول|ر محمود سعد غ|من عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

768354 عيل|سم|لعزيز |عيل عبــــد|سم|ء محمد |حسن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

225453 رى|حمد سيد قبــــ|ء |دع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

343o73 لغنى|م عبــــد|م|حمد محمد |يوسف  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

||553| جد منصور نسيم منصور|م م|ر لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

639772 لسيد|ن سعيد محمود محمد |حن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

6||884 لرحمن عىلي سعد محمد بــــدر|عبــــد  |بــــ طنط|د|

6oo78| در فودتـــ|لق|ء محمد عبــــد|دع |تـــربــــيتـــ طنط

325385 بــــى|طف جمعه سنه|لرحمن ع|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

47628o ء محمود ذىكي محمد عوض|وف سكندريه|ل|ره |تـــج

5|9273 لغنيىم|لحليم |حمد عبــــد |لحليم |ن عبــــد |يم| طبــــ بــــيطرى دمنهور

347593 لمسيح|ل فهىم عبــــد|مي  غبــــري| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

247589 بــــوسيف|ن |حمد سليم|م |حمد عص| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2484o8 وق حسن سل لق|لخ|مه عبــــد|رسر ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

|73474 د|ء يحن  تـــوفيق عو|سم| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9o2357 ج محمد |حمد فر|يه | ج|تـــربــــيتـــ سوه

7754|5 مه|حد سل|لو|وليد محمد محمد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

372546 ح محمد|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|جر |ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

789882 متـــ|نور سل|ن |ل سليم|س عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

68666 لجيد|لحليم عبــــد|عمر محمود عبــــد لفيوم|لعلوم |ر |د

45682| لخي |بــــو |كرم وهبــــه |هلل |منتـــ  |حقوق طنط

759388 ل سليم|لرج|ن عبــــد |هدير رمض لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

272|87 محمد| لح عط|ره ص|س ن|بــــ حلو|د|

2433o9 ه | ى |سم|مي  حمد|عيل محمد حسي  هره|لق|علوم 

2483|o لم|هيم س|بــــر|ندى مصطفى  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

328o92 محمد سيد حسنى عزبــــ |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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3|8893 لحميد|لغنى عبــــد|حمد عبــــد|بــــ |هيتـــ|م ى شمس علوم عي 

4778|4 ن محمد سعيد غنيم|حمد مرو| سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

4|9478
ى
خلود خميس بــــسيوئى دسوق لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4|557 لعزيز|لمقصود عبــــد |لنبــــي عبــــد |طمه عبــــد |ف هره|لق|علوم 

7|o244 لدبــــسي|هيم حسن محمد |بــــر|ء |دع لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

7726|7 ي|ر
ف فتـــىح محمد| |ئى رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

692564 ى|لعيسوى ش|لغنى |ء محمد عبــــد |شف هي  لمنصوره|بــــ |د|

75||99 وى محمد|لشبــــر|ء |يوسف عل لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

364o33 لح|ل محمد ص|ميمتـــ جم| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

238337 حمد حمدى|مد |ن ح|نوره ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

832748 لموجود|لرحيم محمد عبــــد|زينبــــ عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6|6636 رفيدتـــ صديق بــــكر عنتـــر سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

4o6||8 ى|ي لرحمن|م محمد حسن عبــــد |س| سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85744o ي|
ى
حمد سعيد يىحي محمد صدق مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

282695 لحميد|لغريبــــ عبــــد |سهيله حمدى محمد  لفيوم|عه |زر

4o555o حمد محمد|حمد مصطفى |هلل |منه  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

524o84 لعزيز|لعزيز سعيد عبــــد |ء عبــــد |ل| سكندريه|ل|بــــ |د|

6o2|48 هلل صقر|د عبــــد|هلل محمد محمد رش|منه  لمنصوره|ره |تـــج

78588| ى |طف عل|ع ليس|ء محمود حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

432498 لمسي |ن |حمد محمد رمض| |مه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

324399 لحكيم محمد عطيتـــ|لرحمن عبــــد|عبــــد هرتـــ |لق|تـــمريض 

48662| لعزيز|حمد عبــــد |حسن عىل  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

69o979 لسعيد محمد|محمود محمد  لمنصوره|حقوق 

7|279o لسيد محمد مصلح|ء محمد |رس| زيق|لزق|عه |زر

634722 در|لق|م محمود فهىم عبــــد|حس زيق|لزق|هندستـــ 

347768 ى |سل| ن|لمصيلىح شعل|مون |م حسي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

8269|7 هلل محمود|حمد نور عبــــد| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

84|7o4 لبــــدري محمد|مر |حمد ع| سيوط|حقوق 

Thursday, September 6, 2018 Page 16638 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

95553 لخطيبــــ|حمد عزتـــ ربــــيع حسن | ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|47o7 ى عبــــد  ى محمد|يسي  لمعبــــود يسي  هره|لق|حقوق 

446627 له|محمد محمود فتـــىح غز ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

||84|o هيم|بــــر|لسيد |م محمد |سل| ى شمس صيدله عي 

225542 حمد|عيل |سم|ل محمود |نه تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|8347 لبــــر|لمطلبــــ عبــــد |حمد عبــــد |لد |خ هره|لق|ج طبــــيع |عل

47566o ن عوض|آلء فتـــوح فتـــىح سليم| سكندريه|ل|ره |تـــج

857348 هلل محمود محمد محمد|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

|2387| لبــــرع محمد|لرحيم |يمن عبــــد |لدين |نور  ن|بــــ حلو|د|

64747o رى محمد حبــــل|حمد بــــند|هلل |منه  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

24782 حمد|بــــر |لد ص|خ| ن|ر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7||396 بــــدين|للطيف محمد عىل ع|ريم عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|5899 لكريم محمود|د |سهيله محمد ج لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

|42449 مل|ء حنفى ك|طمه عل|ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

329258 هلل|ن عبــــد|هلل سليم|عبــــد| رض |بــــ بــــنه|د|

768357 ى محمد |ل |جم| دين ن|لسيد شعبــــ|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

483527 ن حسن|رضوى محمد حسن سليم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

767445 ن|ن عثــــم|عيل رضو|سم|ن |رو ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

|38854 لرسول|لرحمن عبــــد |مروه محمود عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

769874 م|لحميد هم|ن فوزى عبــــد |رو نوعيتـــ بــــور سعيد

8|9532 ي محمد عبــــد|ء ه|سم|
لمنعم|ئى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

865572 لم محمد|لكريم س|ء عبــــد|ول ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

36657| يف|م|هلل |كريم عبــــد م رسر عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

524793 ن|لطح|محمد عزيز محمود مبــــروك  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

25|4o4 وى|طل|ل|هلل |عمر معوض عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7o98|| ى محمد ج|سم| د عىل|ء حسي  لمنصوره|ره |تـــج

629579 سمي  محمد طلبــــه سليم| لي|د زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

85|56 لرحمن ربــــيع محمد محمود|عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

635o| بــــى|مبــــ|هلل |كريم محمد عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

93288 طمه سيد درويش محمود|ف ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|
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|43524 ندى عربــــى قطبــــ محمود ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

33o|o7 زى|تـــ عز|حمد بــــرك|ء |هن |ره بــــنه|تـــج

772o85 حمد حفنى محمد لبــــن|در محمود |ن زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

7o3|63 هلل|ر محمد حلىم عبــــد |من زيق|لزق|بــــ |د|

433696 لبــــصي  عفيفى|لبــــسيوئى عبــــد|حمد محمد | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

8|o836 لمعز عىلي|ل عبــــد|حمد جم| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

847o53 لح محمد|ج ص|د حج|جه ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

2267|8 ى محمد سعيد مرشدى حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o278 ى محمد|د عم|زي د حسي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

284|o4 م وجيه مفيد جلد|ر |حقوق بــــنه

27||87 وى|لم|لعزيز |هدير محمود حسن عبــــد  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

7o678o |بــــ |لوه|بــــ عبــــد |لوه|ضى عبــــد |لبــــ ر|بــــو ط|
وي|لحفن

لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5|5o39 ن|لعزيز رمض|حمد محمد عبــــد|مروتـــ  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o29o5 |هيم |بــــر|لزغبــــى |حمد محمد |لرحمن |عبــــد
ى لبــــحي 

|عه طنط|زر

|44o77 حمد|هلل زينهم تـــوفيق |منتـــ  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

686982 لسيد غزى|فظ |لح|لسيد عبــــد |لد |خ لمنصوره|طبــــ 

77o7|4 م موىس محمد شوربــــ|ء عص|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

46268 حمد|محمد سعيد فتـــىح  هره|لق|ره |تـــج

7|7899 لعزيز محمد محمود|حمد عبــــد |مصطفى  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

76o65o هيم محمد عيس|بــــر|ء |رس| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7725|4 ء سعيد محمود بــــيوم هيكل|ل| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

89992 ى|ل محمد |لرحمن محمد جل|عبــــد  وى|لجي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|67569 هيم|بــــر|لودود محمد |بــــ عبــــد |رح ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

699|97 هلل غريبــــ|ده عبــــد |محمد حم لمنصوره|علوم 

|5656 د وليد مصطفى محمد|زي هره|لق|ره |تـــج

256958 هلل| |تـــم محمد عط|منيه ح| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7o3332 بــــوربــــع|حمد |لعزيز |حمد عبــــد | |ر|ي مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

9o9433 ى محمد |مد |ده ح|زينبــــ حم مي  ج|عه سوه|زر

29288 ي |حمد عبــــد |
لسيد|لعزيز حنفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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644628 ي|ر
هيم|بــــر|ذىك مني  ذىك | ئى |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

7|2o96 لبــــدري|تـــ تـــوفيق |عبــــده عرف| نور لمنصوره|ره |تـــج

7oo398 مح يوسف محمود|س| ند لمنصوره|صيدله 

423629 هيم|بــــر|حمد |جر محمد محمود |ه إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

42246| لغنى|لعزيز عبــــد|محمد مصطفى عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

68|892 بــــ|لحليم ج|لحليم عبــــد |لعزيز عبــــد |ن عبــــد |يم|
هلل |

ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

77548o |لعل|بــــو|رق حسن |كريم ط زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

63624| هيم محمد متـــول|بــــر|لسعيد |مصطفى  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

75774| حمد محمد|ن |هند رمض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

839763 يع|ن ط|عمرو فتـــىحي حس سيوط|ره |تـــج

83|7o2 ه بــــخيتـــ|لل|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

233244 ي|رس|
يف محمد محمد عفيفى ء رسر هره|لق|بــــ |د|

8387o5 |ئيل تـــكل|ظريف ميخ| رين|م دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

425727 محمود سعد محمود| صف سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

282526 ن لملك|بــــر عبــــد |د ج|عم| مي  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

22733o ح يوسف عىل|حمد صل| ى شمس|د| بــــ عي 

295968 سط عطيه|نوبــــ عبــــدربــــه بــــ|بــــ| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

43|o|o هيم محمد يوسف|بــــر|يه محمد | ي صىح طنط
|معهد فنى

63545 ي|ر
ل عزيز فرج|جم| ئى بــــ بــــنى سويف|د|

243||2 ى|سل| ى محمود حسي  م حسي  ن|علوم حلو

687o23 حمد|لم |لسيد س|لم |ء س|سم| لمنصوره|علوم 

5363|6 ى  و لسيد حميده|ئل سعيد عىل |لجي  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

884||o تـــه محمد  |يق شح|مصطفى ف سيوط|ره |تـــج

252982 خ|لطبــــ|ندى محمد حلىم  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7|7|57 ل|لعزيز هل|هيم بــــدير عبــــد |بــــر|ميه محمد |س زيق|لزق|بــــ |د|

323o37 ف محمود محمد|ر |من رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

8238|5 فظ|لح|كرم محمود عبــــد| |مه |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

764377 ى محمد حسن|محمد ط رق حسني  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

6282o7 ل سيد مصطفى محمد|ن جم|يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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849867 لح|لد منصور ص|يدي خ|ه سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

24937o |لحميد ند|يمن محمد عبــــد|هلل |منه  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

8o6454 ي|خ
لد محمد سيد تـــوئى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

828735 ي|لرحيم |زينبــــ عبــــد
يوبــــ حفنى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

774|38 ن شحتـــه زىك محمد|يم| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

497363 ر|لنج|حمد محمد |م |ن س|سلو تـــربــــيتـــ دمنهور

252ooo ى عبــــد لغنى|لحكيم عبــــد|يوسف حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7|279| ء محمد حسن مصطفى حسن|رس| لمنصوره|نوعيتـــ 

8|2|38 محمد عزتـــ محمد رزق ره بــــنى سويف|تـــج

9o|o9| لك  |لم|فظ عبــــد|ل محمود ح|م| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

769|86 ن|لم|ئى عىل محمد س|م| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

447226 لعزيز|لرحمن عبــــد |رق عبــــد |أرس ط سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

37|38| م محمد|م|حمد محمد | ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

429484 بــــويوسف|حمد محمد مسعد محمد | |حقوق طنط

7|3o6o تـــ مسعد نحلتـــ|د|لس|دى يشى |ش لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

5|8|67 ي عبــــد|هن
حمدين|عي |لسبــــ|هلل |ء بــــسيوئى ط|معتـــ دمي|علوم ج

2693|4 لجوده|لحفيظ |م عبــــد|مريم س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

235774 ن حسن سيد حسن عىل|حن هره|لق|بــــ |د|

33|943 فوزى محمد فوزى عطوه |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

246876 بــــو عطيه|لد |لد محمد خ|محمد خ ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

226o75 ن|لرحمن سيد سيد طلبــــه سليم|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

36o254 لحق|د|لرحمن محمد ج|محمد حسن عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

6279|o فع|لش|هيم |فع إبــــر|لش|محمد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4o94|4 لعويلتـــ|بــــر |حمد ص|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|52o72 لحميد عىل|رص عبــــد |ندى ن ن|تـــربــــيتـــ حلو

|22|86 ن|مل محمد بــــدر|حمد ك| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|5oo2| عيل|سم|لم |لم محمد س|س ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|53|38 رس حسن عىلي|حسن ي ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

285355 لعزيز|فظ عبــــد |محمود محمد محمود ح ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

3|6o53 تـــه|ن شح|لعربــــى محمد سليم|مروتـــ  هره|لق|بــــ |د|
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92634 كف|فكرى محمد محمد ع| رن منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

3|255o لسيد|يمن محمد |محمد  ى شمس|زر عه عي 

62|997 ل|هيم هل|بــــر|م محمد |ء عص|ل| |هندستـــ طنط

227323 ن|لعزيز رمض|حمد عبــــد|هيم |بــــر| ى شمس|تـــج ره عي 

54oo6o هلل سعد|حمد سعد سعد عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6387|8 لسيد|لسيد حسن |م محمد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8|o596 ي|ر
لم عيد|ن س|رمض| ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

537|59 ن|لتـــرجم|لسيد |لد محمد |مريم خ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|885o عيل|سم|هيم سيد |بــــر|سيد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

8|o625 عيل سعيد خليل|سم| |ر|ي ي|بــــ |د|
|لمنى

42|622 ه | ن|م عتـــم|لسل|فظ عبــــد|بــــع ح|لتـــ|مي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

223|34 حمد|لدين سعيد عىل محمد |سيف  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|9623 شد|ل رشدى ر|محمد جم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6|6|9| رى|لسنبــــ|يمن مرىس |يوسف  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7||932 ن|مه سلط|شم سل|منيه محمد ه| لمنصورتـــ |تـــمريض 

882992 ل حسن |لع|ل حسن عبــــد|جم ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

329947 عي|لسيد رف|جر محمد |ه هره|لق|ج طبــــيع |عل

77o686 هلل|حمد عبــــد|لعظيم |حمد عبــــد |م |مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

56o6o ى جودتـــ عبــــد|ي م جودتـــ|لسل|سمي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|555o ر|لف|دى |له|حمد مصطفى عبــــد| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|6o994 |لعل|بــــو |حمد |رتـــ مسعد |س لفيوم|عه |زر

|28493 لحميد محمد|مي  عبــــد |لحميد |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|7|34 لمحسن عبــــدربــــه|حمد محمد عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

6348o2 لغنى|دل عىل فهىم عبــــد|محمد محمد ع  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

4865o3 نوبــــ مجدى رشدى سعد بــــطرس|بــــ| ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

3|3o87 ى|حمد محمود |فدوى  لنصي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

542o|6 هلل سعد|ر عبــــد |لغف|هلل عبــــد |عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

785488 يوسف محمد| نشين رض زيق|لزق|بــــ |د|

2|6o45 ى مي  صبــــىح نسيم| |يوستـــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5o5393 ل|لسيد هل|فظ |ن ح|محمد رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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867|o| حمد محمد|هلل |محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|42o62 هيم|بــــر|ء فضل |محمد عل ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

47|77 حمد فضل عزوز فهيم| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|48|69 حمد|لمحسن |يوسف سيد عبــــد  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

3228o2 مل محمد حلىم تـــوفيق| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3526o حمد|ء يحن  مصطفى |رس| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

9o2o28 نور عىل |دل |حمد ع| ج|طبــــ سوه

|35|72 ي ك|
مل متـــولي|حمد مصطفى ى شمس|زر عه عي 

|76267 زى|هلل حج|ل عبــــد |محمد كم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8oo527 ف | كرم زغلول محمد|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

92||75 ل |لع|ده عىل عبــــد|محمد حم ج|بــــ سوه|د|

2|4432 لد محمد حسن حسن|خ| رن هره|لق|ره |تـــج

5|o65| س|حمد عطيه قلق|د |مهند فؤ ره دمنهور|تـــج

637434 ح شتـــيوى|لفتـــ|منيه محمود عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

323753 لد محمد رجبــــ|سهيلتـــ خ هره|لق|ره |تـــج

876588 حمد  |ن |مه مرو|س|محمد  سيوط|ره |تـــج

656|3 لعزيز|بــــ عىلي عبــــد |لتـــو|لد عبــــد |م خ|له| سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

8792o6 رص عىل محمود |د ن|زي ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

24o|63 لدين عىل حسن|ح |بــــ صل|يه|دهم | ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

9o4943 ه محمد | ى عبــــد|مي  لمنعم |مي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

8|8|76 ن|حمد عثــــم|م |مجدي محمد عص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8o924| ح فهىمي محمد|وليد صل سيوط|ره |تـــج

634456 ى حسن|حسن ي رس حسن حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

6o56o| بــــ سعد مصطفى رجبــــ|لتـــو|ء عبــــد|رس| لمنصوره|بــــ |د|

43o399 متـــ|منى زىك أحمد سل ى شمس| لسن عي 

273453 ح سيد خليفه|ربــــ| نور دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

486643 ى عل ف طلبــــتـــ حسي  يف أرسر م|رسر |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

6o5o34 لحميد بــــعروره|حمد عبــــد |ن |نور |نوعيتـــ طنط
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5346o3 وى|لدرش|حمد طلبــــتـــ |لعربــــى |هلل |هبــــتـــ  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

349|82 جر صبــــىح محمد عبــــده|ه ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

776|o5 م محمد محمود متـــبــــول تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|36|6| وس|تـــه تـــ|وفيق شح| ن|سلف ورصى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7|2|23 ى|ي بــــع|لتـــ|لسيد |در |لق|ل عبــــد |جم| سمي  لمنصوره|ره |تـــج

5|46|7 ن|لسيد محمد زيد|ء محمد سعيد |سم| تـــربــــيتـــ دمنهور

77|7o5 دق بــــيوم|لص|م |منيه عص| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

434o77 ر|لجز|حمد |تـــ |لشح|جر محمد |ه |بــــ طنط|د|

26o475 ج |لسهو|ن محمد عىل |يم| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

648663 هيم عفيفى يوسف|بــــر|حمد |نشين  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

287763 هيم حشوه|بــــر|حمد سعيد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

8676|3 لمجد محمد|بــــو|ل محمود |من ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

846389 طمه عىلي محمد عىلي|ف ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

4o538| بــــو زيد|هيم محمد |بــــر|ن محمد |رو سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

357573 ح|لفتـــ|ل محروس عبــــد|مجد جل| زيق|لزق|صيدله 

925525 بــــر محمد  |ن محمد ج|نره ج|عه سوه|زر

8482o| ي 
لمجد محمد|بــــو|محسن محمد حسنى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

|7|75| لصبــــور بــــيوم|طمه محمد عبــــد |ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|9o6o ل|لسيد أحمد عىل أبــــو غ|ره |نو ط|حقوق دمي

8o4687 زق|لر|حمد محمود عبــــد|رضوه  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

||568| يمن وديع عزيز|رمن |ك هره|لق|حقوق 

8o7578 هيم|بــــر|م حمدي خليل |حس ي|هندستـــ 
|لمنى

46532| لد شبــــل محمد عفيفى|عمر خ |هندستـــ طنط

425932 لمطلبــــ|هلل عبــــد |حمد عبــــد |نور  سكندريه|ل|علوم 

238459 هيم|بــــر|رق سيد |زينبــــ ط رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

66532 وى|ئى محمد سيد قن|ر ه|بــــر| لفيوم|طبــــ 

428598 م|هيم عز|بــــر|لرشيد محمد |مروه عبــــد |ره طنط|تـــج

8|5455 د|لجو|ن عبــــد|مريم محمد رمض ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

624543 س|لعس|حمد |منيه مجدى | ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

3|2728 مه ربــــيع رشدى|س|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 
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48o35 ف محمد ك|محمد  مل|رسر ى شمس|زر عه عي 

494892 ي إبــــر
ي|محمد حنفى

هيم حنفى ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|38429 لسيد بــــدر|حمد محمد |جر |ه د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

323|97 ي
محمد محمد محمود| دئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4752|3 ى مصطفى محمد  وى|لحن|حمد |لوجي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

446o3 مد يونس محمد|ل ح|جده جم|م ن|تـــربــــيتـــ حلو

692822 لدكرورى عىل موىسي|م |لسل|ل عبــــد |بــــل لمنصوره|صيدله 

6445oo ى |ء |عمرو عل وى|لحن|لدين حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

496987 لسيد|ىطي |لع|هيم عبــــد |بــــر|د |جه |حقوق طنط

348o77 لنبــــى غنيم|لم عبــــد|هيم محمد س|بــــر| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

48899o لمول|د |ء عىل يوسف عىل ج|سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o2524 ن|هلل محمد زهر|مه عبــــد |س|عمر  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

84|5o8 لمجد محمد|بــــو|م موىسي |بــــتـــس| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

2624o9 لحق|د |حمد عىل ج|دل |حمد ع| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7oo544 لم|ل س|لع|م عبــــد |م عص|وس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|45|48 لدين|ل |م محمد جم|د عص|زي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42578o صف سعيد|سحق و|نيس |يرينى | |ره طنط|تـــج

846|4 ى|عمرو محمد مر د حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

2|2422 لنبــــى|هيم عبــــد |بــــر|هيم عىل |بــــر|حمد | ى شمس علوم عي 

9o|235 فظ |لح|عىل محمد عبــــد| رند ج|تـــربــــيتـــ سوه

333o43 هيم|بــــر|لكريم |كريم سمي  عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

93294 ف محمد |رتـــ |س حمد محمد|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o867| حمد|مر |عمر يىحي ع ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

235|34 تـــ|تـــ رفعتـــ شح|حمد شح| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o9854 ذلي|لش|محمد عىلي سعيد عىل  تـــربــــيتـــ دمنهور

3|6o|4 هيم مصطفى|بــــر|عيل |سم|ء |شيم ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

46||8 لمحسن|لحليم عبــــد |ن عبــــد|طمه شعبــــ|ف ن|حقوق حلو

6o9823 لحلوج |حمد مجدي رزق | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

4247|5 زى|هيم حج|بــــر|لق |لخ|لسيد عبــــد|ج |رس سكندريه|ل|بــــ |د|

5|4988 لونيس|بــــر عبــــد |د ج|عزه عم طبــــ بــــيطرى دمنهور
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778567 عطيه عىلي| محمود رض زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36|42 ف عبــــد|ن |نوره لمحسن عطيه|رسر هره|لق|صيدله 

42588o لصعيدى|يه محمد غريبــــ عىل | سكندريه|ل|ره |تـــج

488668 حمد|زم سعيد محمود محمد |ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

543393 بــــوخطوتـــ محمد|ن محمد |يم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

44|6|| طمه حسن محمد يونس|ف لشيخ|تـــمريض كفر 

626977 ديه محمد حسن متـــول حسن|ن زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

7575|7 ء خميس بــــرىكي عطوه|دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

449778 ى أبــــو ليله|م جد صفوتـــ أمي  |ضتـــ طنط|علوم ري

89784o ه |لل|لكريم عبــــد|دل عبــــد|ء ع|سم| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

697o26 لسيد عىل محمد|م |هش لمنصوره|نوعيتـــ 

645oo6  |نور |ل |جم| رن
ى
|لتـــري|لدسوق

ى
ق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|374|2 ح فهىم سعيد|فهىم صل ى شمس|زر عه عي 

324o9| عيل عىل عويس|سم|عيل |سم|عيل |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

242294 رص حسينى عيد عفيفى|لن|ره عبــــد|س ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

77|o28 عيل|سم|لسيد |يمن |ده |غ زيق|لزق|نوعيتـــ 

882o24 رى  |لبــــ|لكريم عبــــد|حمد سيد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64332 لعظيم حسن|عبــــد| طمه رض|ف لفيوم|عه |زر

638o98 تـــ|لشح|حمد محمود محمد | ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

783458 ح محمد شمعتـــ|لفتـــ|ل عبــــد |ء جم|سم| زيق|لزق|بــــ |د|

64628 بــــ|لتـــو|لم عبــــد |خلود محمد س ره بــــنى سويف|تـــج

7o|o|3 رى مأمون محجوبــــ|لبــــ|حمد محمد عبــــد | ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

|64273 ى حسن عبــــد |ي هيم|بــــر|لمنعم |سي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

252756  عبــــد|شيم
ى
لمنعم خليفه|ء شوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

272535 حمد|لحمد محمد |بــــو|هلل |عبــــد سيوط|هندستـــ 

64o474 ى|حمد محمد ش|حمد لطفى جوده | هي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o2542 لصغي  بــــكرى |حمد|منى طلعتـــ  ج|صيدلتـــ سوه

5o729 هيم سليم|بــــر|ن |لد رمض|خ طبــــ بــــنى سويف

6522o حمد مسعد|ء رجبــــ |دع ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

442765 ده|ح فص|لفتـــ|ل طلبــــه عبــــد |خلود جم لمنصوره|حقوق 
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862852 ي|يه عبــــد|
لمحسن فهىمي حفنى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

63884 حمد|دى محمد |لرحمن كرم ن|عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

832|o5 لمجد|بــــو|هلل |هيم عبــــد|بــــر|ء |سم| قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

9|4264 هدير فتـــىح محمد عىل   سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9o384o حمد فرغل  |لدين |ر نرص |عم ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

4|8558 حمد|هلل |ء حلىم محمود عبــــد |شيم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

25343| عيل|سم|ح |دى صبــــ|له|ء عبــــد|نجل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|76448 تـــه عىل|لمنعم شح|مروه عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

75|557 حمد محمود|م تـــوفيق |هش| لي|ع ره بــــور سعيد|تـــج

5||5o| لمعجنى|ح عىل محمد |مؤمن صل سكندريه|ل|طبــــ 

|32224 ن|ريز مجدى مسعود سليم|م ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

228735 لحكيم محمد|ده عبــــد|يه حم| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

3324|o هلل||يه معوض عط|وهيبــــ حم |ره بــــنه|تـــج

543749 لمطلبــــ|رجبــــ عيد فتـــىح عبــــد  |حقوق طنط

346648 لسيد بــــدر|دى |له|هيم عبــــد|بــــر|ء |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

878362 ح محمود  |جد صل|م| رويد سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

642|73 در محمد|لق|ء محمد عبــــد |عل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

33o249 لرحمن عتـــلم|ل محمد عبــــد|تـــيسي  كم |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4o5|4o عيل|سم|هلل محمود |زق عبــــد|لر|هلل عبــــد|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26o2|4 م عسل|م|ر طه يحن  |من تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

773652 ى عبــــد |ي ى|بــــو|ر |لغف|لرحمن عبــــد |سمي  لعلمي 
 سعد

لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

75987o وق ع دل فرج غريبــــ|رسر لمنصوره|حقوق 

43o657 هلل|لد عىل محمد عبــــد|عزتـــ خ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

483o86 ي|ر
ي محمود شلبــــي| |ئى

حمد حنفى سكندريه|ل|بــــ |د|

5|o|38 لحميدعودتـــ|م حسن عبــــد |حسن هش تـــربــــيتـــ دمنهور

86347 ي|ر
لح|هيم ص|بــــر|مجدي | ئى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75|974 لمجد عمر|بــــو|مد محمد |جر ح|ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2846o2 ن|نور مهر|ن فتـــىح |يم| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6449o3 عيل عبــــود|سم|رص |لن|آيه عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

27642 ى محمود محمد|س ره حسي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 
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7o7|57 دى|له|محمد وجيه محمد محمد عبــــد  ج|بــــ سوه|د|

7|5594 لسيد عطوه|حمد حمدى | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|64587 مصطفى مدحتـــ حكيم عبــــدتـــ حسن هره|لق|هندستـــ 

6|8438 يد|حمد ف|حمد |رق |ط ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

9o79o2 ل |لع|فظ عبــــد|ج  ح|حمد ن| ج|ره سوه|تـــج

7o74o3 ه | زي|لسيد حج|ن |لسيد عثــــم|مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|9o37 لدين  |شد عزيز |تـــه ر|ن شح|حن سيوط|طبــــ بــــيطرى 

23953| |لعل|بــــو|لمجيد |سمي  عبــــد| دين هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

49268| لحميد عيسوى|محمود نبــــيل عبــــد ره دمنهور|تـــج

28|5o3 حمد رجبــــ معوض|نور  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

637|5 در|لق|يوسف سمي  فرج عبــــد  لفيوم|بــــ |د|

3|322 حمد سيد|زينتـــ محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

432|25 لي|لجبــــ|لقوي |يمن محمد عبــــد |جر |ه |تـــربــــيتـــ طنط

348523 هيم|بــــر|لح |هر ص|ن سيد م|نوره |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

77984o يز صبــــىح محمد شلبــــي|د ف|جه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7o2282 ر|لزم|ن |حمد سليم|ن يحن  |رو زيق|لزق|بــــ |د|

9o4256 ك شكرى خلف |مل| مرن ي صىح سوه
ج|معهد فنى

52|727 للطيف|لمول عبــــد |م عبــــد |سل|ئى |م| بــــ دمنهور|د|

36774o لسيد محمود|حمد محمد | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3362o| ح محمد|ندى ممدوح صل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

822632 ي عبــــد
حمد|لعزيز |محمود مصطفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

636429 هلل|لعزيز عبــــد|هيم حمدى عبــــد|بــــر| لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

636|25 ن|لمطلبــــ محمد سليم|ده عبــــد|حم| مه ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

92|735 حمد |لسيد محمود |حمد | ج|حقوق سوه

829665 عيل|سم|لمجد |بــــو|ء ثــــروتـــ |سم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|26373 لسيد|عيل نرص |سم|بــــ محمد |رح دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

442258 زى|بــــوزيد حسن غ|رس محمد |ف ي صىح طنط
|معهد فنى

5||o8o لحميد|لسيد مرىس محمد عبــــد|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

7|o783 لسيد مصطفى|لسيد |لرحمن محمد |عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

54o|85 رس|لح|هيم |بــــر|عمرو محمد متـــول  سكندريه|ل|عه |زر
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856766 حمد محمود سيف|مؤمنه  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

5o378 مد سيد سعودى|محمد ح سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

4o9555 لخي |هيم أبــــو|عـمر عـزتـــ إبــــر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

456265 ح فوده بــــدر|لفتـــ|رحمه محمد عبــــد سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|54464 ى بــــيتـــر نبــــيل محروس حني  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

33432| حمد|يمن سيد |محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|76678 حمد سعيد محمد حبــــيبــــ|ء |سم| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|58|5o ى |ي ف خلف عبــــد |سمي  لحليم|رسر هره|لق|بــــ |د|

4o47|| يوبــــ|هيم |بــــر|محمد نرص  سكندريه|ل|حقوق 

|32742 ى محمد عبــــد |ي بــــو مسلم|لمنعم |سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

5o2549 لسيد محمد|حمد كرم يوسف | سكندريه|ل|علوم 

5236|o لمحسن عىل|هيم عبــــد |بــــر|هيم محسن |بــــر| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

27463 ى ع لحق محمود|دل عبــــد |نورسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

334367 مر سيد محمد|يوسف ع ى شمس حقوق عي 

34oo84 لصعيدى|لغنى محمد |جر محمد عبــــد|ه لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

784754 دى عىل|له|لق محمد |لخ|روى عبــــد | زيق|لزق|نوعيتـــ 

84o|8 ى|كريم جم ل حسن حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9oo753 يمن موىس عىل |خلود  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

752||| لدرى|فظ |قمر محمد مصطفى ح ى شمس| لسن عي 

54429| لبــــسيوئى|لمجد |بــــو |ل محمد |ن جم|رو ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

857392 يز حسن عىلي|محمد ف ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

63899| ئى محروس محمد متـــول|ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

775846 ى مح خليل معوض|س| مي  لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

287384 لعزيز بــــدر|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|لد |خ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7o85o| س محمد|هر عبــــ|جر ز|ه لمنصوره|بــــ |د|

|427o8 حمد|م محمد |عهود عص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o6274 ي شعم|رس|
ش محمد|ء مهنى حقوق بــــنى سويف

|94|5 م|حمد عل|لحميد سيد |حمد عبــــد | |دين ره بــــنى سويف|تـــج

64978o لمقصود|منصور محمد عبــــد| رش زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

896653 ين عزتـــ حن لنور  |عبــــد| رسر تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه
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4|2978 حمد|لسيد فتـــح |سهيله  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

32o5|4 ئيل|لفى زقيم رف|نطونيوس | دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

234484 فندى|ل عىل |محمود عىل جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|3|992 ن سيد عىل سيد|نوره هره|لق|هندستـــ 

8447o4 هلل|سط عبــــد|لبــــ|ء يشي عبــــد|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

435793 لدين|ء |ر أيمن متـــول حسن عل|من لشيخ|ره كفر |تـــج

6o2|99 يه يشى حسن طلحه عىل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

36o|o8 در|لق|لعزيز عبــــد|منيتـــ محمود عبــــد| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

7569|5 حمد مىك محمد مىك| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

8|6575 ى حس|ريم عمر ى|ن حسي  ني  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4632|6 حمد طلحه|محمد سمي  عىل  لشيخ|بــــ كفر |د|

828o|4 |للطيف |لملقبــــ عمر عبــــد|زق |لر|ء عبــــد|حسن
حمد

دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|3o6o8 ن وديع صليبــــ قلتـــه|مري لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

495356 هيم محمود رزق|بــــر|لسيد |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

782252 هيم محمد فريد محمد|بــــر|حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45275o هيم|بــــر|لسيد بــــدير |بــــدير  |حقوق طنط

2447|4 حمد|ح سيد محمد |عىل صل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|93|| |ل |لع|بــــسمه محمد فتـــىحي عبــــد 
ى
ق لصي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

854724 هلل|م محمد عطيه عبــــد|هش سيوط|حقوق 

|59|77 محمد وليد محمد محمود ى شمس|تـــج ره عي 

683894 لغنى|جى عبــــد |لسبــــ|هيم |بــــر|ده |غ هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

429293 ي عىلي 
بــــوليمون|رحمه بــــسيوئى ى شمس طبــــ عي 

835484 ى حس ي عبــــد|نرمي 
لرحيم سعيد|ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

769276 ن|جه حميدو سليم|ء خف|شيم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

68926o حمد محمد عىل عجينه|نس | لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

8o33|o لليل|بــــو|لد محمد سعد |خ ره بــــنى سويف|تـــج

8|o5|7 هيم|بــــر|م سيد |محمد عص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

97465 زق|لر|زق عبــــد |لر|لرحمن حمدى عبــــد |عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8497o2 بــــتـــ|رص حسن ثــــ|ء ن|بــــر دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

88o5|6 ه  ج |شم فر|نور ه|ني  ي|لسن |
|لمنى
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829789 ي|لحميد ضمر|لحميد صبــــري عبــــد|عبــــد
ئى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

3|7523 هيم|بــــر|تـــ فريد |لشح|رق |عمر ط |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

3397oo هيم|بــــر|للطيف محمد|يوسف محمدحلىمي عبــــد |حقوق بــــنه

3|5545 ف عبــــد|جر |ه ن|لمنعم سليم|رسر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

29974| هلل|بــــر سيد عبــــد|هبــــه ص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

246435 لشيخ|حمد |حمد |كريم حمدى محمد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

35359| ف كم|ل |كم ل محمد|رسر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

2|632| هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|لدين |م |حمد حس| ى شمس هندستـــ عي 

|64|8o مد محمود|رص ح|مد ن|ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|37o|4 عىل محمود عىل محمود ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6898|6 ن|لسميع محمد سعف|ندى محمد عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

8|4728 بــــر سميح محمد|ص| رند ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

62o295 ر|لف|منيه شلبــــى شلبــــى | ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

78253 حمد|ن صديق |ء رمض|رس| ن|حقوق حلو

2|4|89 حمد محمد|دل |د ع|زي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

5|824| للبــــودى|يه صبــــرى رجبــــ مرىسي | بــــ دمنهور|د|

6438o| لمقصود|رس محمد عبــــد |لح|حمد محمد عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

634o3 لعظيم محمد|حمد مكرم عبــــد | ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

6o9|7 ل عويس روبــــى|ء جل|رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|44855 لرحمن|لدين طه عبــــد |ء |عل| ند ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

245562 ر|لنج|د |لجو|حمد رجبــــ جمعه عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

24|436 سط محمد|لبــــ|حمد عبــــد|ئى |م| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|3o6o ن حسونه|ء عمرو محمد رمض|ل| هره|لق|طبــــ 

7|||o| ه فتـــىح محمد | ن|ع عثــــم|لقعق|مي  لمنصوره|بــــ |د|

68||43 حمد|لسيد مصطفى |كريم  لمنصوره|بــــ |د|

85o553 س|حمد عبــــ|ندي نجيبــــ  لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

|245o7 ندي ممدوح نبــــيل رزق|س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o4||| حمد|م سيد فريد |هش ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

35o83o لرحمن|لحليم عبــــد|حمد عبــــد|ن |نوره ى شمس تـــربــــيتـــ عي 
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232o|7 محمد حمدى محمد عىل ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4||6o2 فظ|لح|لسيد عبــــد|م محمد بــــليغ |ء س|رس| |بــــ طنط|د|

642559 د محمد سعيد عىل|حمد فؤ|محمد  زيق|لزق|حقوق 

2|8959 د|شم عو|مصطفى محمد ه رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

486o83 بــــ|ن حكيم ىطي|رتـــ رأفتـــ دمي|س سكندريه|ل|بــــ |د|

355236 لكريم|فريدتـــ سعيد بــــدر عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

764876 لموجود|مل مصطفى عبــــد |لسيد ك|طمه |ف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2|75o2 لد مصطفى|بــــر خ|حمد عمرو ص| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

5288|2 محمود حسنى بــــطيشه| محمد زكري ره دمنهور|تـــج

5|85| م رجبــــ مرىس|سمينه عص|ي ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

35|o83 لرحمن|هيم شكرى عبــــد|بــــر|يتـــ | ى شمس علوم عي 

|44|45 رق ممدوح حسن عىل|ن ط|نور دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

23o959 ل|لغز|طف محمد حسن حسن |حمد ع| لفيوم|عه |زر

857|77 ى جم تـــه|ل شفيق شح|نفي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

769893 لسيد حسن|دى |له|م بــــدر |وس بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

|749o6 لسعيد طلعتـــ|محمود | ند ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

5|863o ن عوض محمود شتـــيه|ء شعبــــ|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

34o954 حمد حموده|لعزيز |حمد عبــــد|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

483|5 ن بــــدر عىل موىس|كريم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5|5928 لحليم جمعه|أروى محمود سعد عبــــد ى شمس| لسن عي 

49989o لطوجى|يه عبــــده محروس عبــــده | ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

7|7695 لحميد|لبــــدرى عبــــد |يوسف عوض محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

5o6483 م|عىلي محمد سل| منيتـــ زكري| سكندريه|ل|علوم 

32435o طف سعيد محمود عىل|حمد ع| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

222352 بــــ سمي  معوض|يه|يه | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

629943 حمد حسن محمد عطيه|ئى |ه زيق|لزق|ره |تـــج

46562 حمد طلبــــه|د |روضه رش هره|لق|عه |زر

353|52 حمد|تـــ |لشح|سل وليد |بــــ |بــــنه| هندستـــ شبــــر

88|4o3 ن  |دمي| تـــرين مكرم عط|ك سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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944|5 فظ عىل|لح|دتـــ محروس عبــــد |غ دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

6|8o77 ره|لسيد شبــــ|ن محمود محمود |روف ط|ر دمي|ثــــ|

8467|6 محمد مسعود رجبــــ محمد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

5|8425 لسيد بــــليحتـــ|هيم |بــــر|س |ين| بــــ دمنهور|د|

89|383 ح |لفتـــ|ء فتـــىح حسن عبــــد|سم| سيوط|ره |تـــج

847o87 لم نور|هلل س|ه |ء ج|ل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

68|623 فظ جمعتـــ|لسيد ح|فظ |حمد ح| لمنصوره|هندستـــ 

6|o7o7 ر|لنج|مريم مصطفى محمد  ط|بــــ دمي|د|

4995|8 ء محمود محمد مصطفى|آل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32|482 لس مجدي غبــــري ل فرج|كي  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

762|57 هر|لط|بــــو |كريم محمد فوزى  ره بــــور سعيد|تـــج

697o|8 محمود محمد وحيد فتـــىحي لمنصوره|صيدله 

4|o|3o لعربــــى|م |لسل|م موىسي عبــــد|حمد حس| |ره طنط|تـــج

849828 فظ|نور حلىمي ح|ء |شيم لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

3644|5 لحليم عىل|متـــ محمد عبــــد|س| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

624|68 عيل|محمد منصور وهبــــه إسم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

86292| ه سمي  عبــــد| لحفيظ محمد|مي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|4435 هلل|طف ظريف رزق |ع| ن|سلف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

52|82o ي|ر
هلل|بــــ |دي جمعه ج|له|عبــــد| ئى ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

537273 دتـــ|لسيد حم|ل محمد |آيتـــ جل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

685465 ف عبــــد | |نور ضل|لشكور ف|رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

32|362 ح محمد|لفتـــ|عمر عمرو عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o9653 محمد طه غصوبــــ طه  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|5o899 سلىم محمد سيد محمود ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5968| بــــ عويس|لتـــو|محمد عويس عبــــد  سيوط|حقوق 

7874o| لنبــــى|د لؤى محمد محمد عبــــد|جه قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

232889 مد محمد|يه مسعود ح| ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

25773o لعظيم|مه محمود عبــــد|لرحمن سل|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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364628 وق محسن خليل خليل عبــــد فظ|لح|رسر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

64oo73 د حسينى محمدعىل|عم| رن |ره بــــنه|تـــج

4342o2 ن|ف درويش رمض|لط|ء مجدى |لشيم| |بــــ طنط|د|

755449 هر|لط|ر |فك|لح |بــــ ص|رح ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

848442 ى ص|ي لمحسن|بــــر عىلي عبــــد|سمي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6833|3 ى |ي حمد متـــولي|هيم عوض |بــــر|سمي  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

|5oo| تـــ|د عبــــد |لد فؤ|جنه خ شي  لمحجوبــــ رسر ى شمس حقوق عي 

9749| هلل محمد|حمد نبــــيل عوض | ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

45o4|6 لم|بــــوس|محمد سعيد حسن  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

245574 لطبــــل|حمد |لدين سيد |هر محن  |ط لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

7oo638 ى محمد|عيل ي|سم|هدى  سي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

328|24 م عىل موىس|حمد عص| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|5o722 تـــبــــ مرىس|محمود مرىس ر ن|حقوق حلو

538847 هيم محمد|بــــر| |حمد رض| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

254|35 خ|لشم|مصطفى فتـــىح محمود  |طبــــ بــــنه

898242 لرحمن |ن عبــــد|عمر محمد نعم ج|حقوق سوه

48oo67 ىس|لشبــــ|عيل |سم|لد |يوسف خ ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

8545o5 ن محمود محمد|ء شعبــــ|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

54|7o8 تـــ|ر عرف|محمد مهدى عزيز مختـــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5o9o25 هيم|بــــر|لم |رق جمعتـــ س|ط بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

2o747 ي|حمد جمعه عوض عبــــد |
لغنى ن|هندستـــ حلو

4562|3 خلود ممدوح صديق محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85o822 هيم سنوىسي|بــــر|ن عربــــي |يم| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

88o|o9 دل رشدى زكرى  |رجينى ع| سيوط|طبــــ 

627|45 لدين|ن بــــشي  محمد نور|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|46874 ل محمد|طمه سعد كم|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

285886 لمطلبــــ محمد|ره وحيد عبــــد|س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

435o62 لصعيدى|محمود حسن فتـــىح  سكندريه|ل|ره |تـــج

36526o يف |بــــر|ر محمد |مي لصعيدى|هيم رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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8o4o43 ء محمود محمد|لدين عل|م |حس ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

95778 تـــ عبــــد| حمد|هر محمود |لظ|مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|8555 لحليىلي|لحليم فهىمي |حمد عبــــد | لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

882||o ى يشى موريس يوسف| مي  سيوط|ره |تـــج

67695 يمن حبــــيبــــ فهيم|ندرو | لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

23642o لح|لسيد ص|لح شبــــل |سلىم ص ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

9|32|3 د بــــطرس |يد ميل|هيثــــم ع ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

89|||4 ى ي|يعقوبــــ د| كرستـــي 
سكندر |ل |ئى سيوط|تـــربــــيتـــ 

4o7684 عيل|سم|منيه ممدوح محمد سيف | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7o|o9  محمود|ضىح خ
ى
لد شوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

364777 ف عىل سيد كحوش|هلل |منتـــ  رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2|2o55 جنه محمد نبــــيل محمد صفوتـــ محمد فهىمي سليم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

922|9| ن تـــوفيق |لنعم|بــــو|هيم حسن |بــــر| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

528487 د دغيدى|ح ج|لفتـــ|ن محمد عبــــد |مرو ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

247735 حمد مرزوق|لرسول |لرحمن منصور عبــــد|عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

546547 لوكيل |لحكيم عبــــد|لكريم محمد عبــــد|عبــــد 
هلل|عبــــد

ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

5|676o ن منصور|د سليم|م عىل فؤ|أحل بــــ دمنهور|د|

263|27 لجمل|لسيد محمد |رق |ء ط|لىمي هره|لق|صيدله 

4o|953 ي ج|ح
ن|بــــر عبــــده سليم|زم مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

475798 لح|لرحمن عىل محمد محمد ص|عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

9|8266 ن |لنبــــى ريح|ن عبــــد|ره ريح|س ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7|5o2| ن|لسيد يوسف سليم|ئى محمد |م| لمنصوره|بــــ |د|

84286 ن|ن فرغىل رمض|يه رمض| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

234o4 مل|جد وديع ك|فىل م|بــــ هره|لق|بــــ |د|

83933o لبــــدري|ج |لحج|بــــو|هلل |لرحمن عوض |عبــــد ن|سو|حقوق 

|34534 در محمود|لق|بــــسنتـــ عىلي عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

335355 حمد|مر |حمد ع|هلل |منتـــ  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

763778 ي
|بــــر يوسف |بــــر ج|ص| دئى

ى
لدسوق لمنصوره|حقوق 

779o94 مريم خميس محمد أبــــوزيد زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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52357| ح|لمل|لسيد |هيم محمد محمد |بــــر|نديم  سكندريه|ل|بــــ |د|

5352o6 فع|لش|روق بــــسيوئى |مصطفى محمد ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

92o6o8 م محمد عىل موىس  |حس ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

28||46 روق محمد خليل|بــــر ف|ضىح ص ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

2324o5 لرسول|ضى عبــــد|لر|دل عبــــد|ء ع|رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o3278 يد|لسيد ز|جوده | رحمه زكري زيق|لزق|علوم 

489o5o موئى|لسل|لمحسن |محمد عبــــد | رحمه رض عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

|45343 ل محمد|مصطفى محمد كم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4868o6 ر|لرحيم عم|محمد نبــــيل محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

686o75 لمنذر محمود محمد عزه|جر |ه لمنصوره|علوم 

33||46 مصطفى محمد فرج محمد حسن ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

68oo48 هيم|بــــر|ن |ن يحن  سلط|سحر سلط ط|بــــ دمي|د|

22847o حمد|م |ء حمدى هم|سم| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

22o575 لحليم|لد محمد عبــــد|ء خ|ل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|5876 محمد متـــول حسن متـــول ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

|74593 فع|لش| |بــــو ري|د مصطفى سعد |جه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|42|5| حمد بــــدر|لرحمن محمد فتـــىح |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8576|8 يونس عمر عبــــوده عىلي ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

465776 لجندى|در |لق|لدين عبــــد|ء |سيفيم عل |حقوق طنط

4|9|9| ي عبــــد|لي ر|س
در|لق|هيم عبــــد |ر إبــــر|لستـــ|ضى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

896825 ه  |لل|لحسن محمود عبــــد|ن |نوره ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

69o963 يل قصه|هلل ج|م عبــــد |محمد هش لشيخ|ره كفر |تـــج

6|2|29 وق  لجمل|لمجيد |لح عبــــد |حمد ص|رسر |ضتـــ طنط|علوم ري

|22469 ى عىل عبــــد |ي لعظيم|لعزيز عبــــد |سمي  هره|لق|حقوق 

|55|79 لمجيد|زينبــــ محمود سعيد عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

22638| ع|لشعش|هلل |حمد مسعد فتـــح | ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

543495 لبــــشبــــيسر|لسعيد |يتـــ خليفه | معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

44|554 لسيد|لسنوىس |لسيد |لسنوىس |ديه |ش لشيخ|نوعيتـــ كفر 

623|52 لعوضى|لمجد |بــــو|لحليم |د عبــــد |ر نه|مي ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط
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628983  أحمد |
ى
زى|حمد حج|حمد دسوق زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|45977 متـــول| لمعىط زكري|ن عبــــد |نوره تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

32593o ن|هلل طه رضو| |هلل سعيد عط|منتـــ  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

26o|88 دريس|حمد |زينبــــ فرج سعد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

622693 لسيد عىل|م |جح بــــره|حمد ن| ط|بــــ دمي|د|

4o5536 حمد محمود فليفل|ح |رضوى صل سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

62388| لصعيدى|بــــسمه عىل حلىم يوسف  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

627386 ى محمد محمود حسن خليل حسي  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

3|4238 لسميع|لحليم عبــــد|رق عبــــد|عمر ط ن|تـــربــــيتـــ حلو

|7628o حمد محمد محمد|يوسف  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

8o824 ح|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|عىل عبــــد | مه كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

4||679 لزينى|لسيد مصطفى |جر محمد |ه |بــــ طنط|د|

89oo66 ك |نور سدر|ندى جورج |س سيوط|نوعيتـــ فنيه 

22|||5 عيل محمد|سم|ن |ء رمض|سم| ى شمس|د| بــــ عي 

476265 |لدين محمد عبــــد |ل |رس محمد كم|مريم ي
م|لسل

سكندريه|ل|بــــ |د|

497744 ي
ن|نرص رجبــــ عثــــم| دئى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

544468 لرحمن|ء مبــــروك محمد عبــــد |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o9|37 ي عىلي رسح|م|
سم|ن ق|ئى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

5663| حمد|حمد عىل |م |هش ي سويف
هندستـــ بــــنى

539456 مد خليل حسن|منى محمد ح لمنصوره|حقوق 

27963| ي|لحميد |ل عبــــد|شهد كم
لشيشينى شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

266439 جه|لح|محمود حسنى | ند ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

494949 ىط|لدم|هيم محمد |بــــر|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

776o89 لملك|درس عبــــد |ره تـــ|مريم بــــش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

438753 لغريبــــ|عيل محمد |سم|طف |محمود ع لشيخ|بــــ كفر |د|

893o5o حمد عىل |طف |ء ع|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

63|869 زى|مجد محمد محمود حج|بــــسنتـــ  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4ooo8o ى |ي تـــ|ن محمد بــــرك|حمد رمض|سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

774755 لصعيدى|لسيد |رص محمد |محمد ن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج
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277447 لسيد محمد حسن|م |سل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

889437 ل محمد عىل |محمد كم ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

6|9369 مد رجبــــ|ن ح|آيه محمدين عثــــم ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

238|24 ده|ن محمد حموده حم|بــــ رمض|ربــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

92o|5o ج  نجيبــــ شنودتـــ |يدى ن|ه ج|بــــ سوه|د|

76||79 دل محمد محمود|ع| رن بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

7o2666 هيم سعيد|بــــر|هيم محروس |بــــر|بــــسمه سمي   لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

92o238 ى  |ح فهىم ي|يدى صل|ه سي  ج|بــــ سوه|د|

47556 زق|لر|ل عطيتـــ عبــــد|محمد كم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

283758 ى عىل بــــل ل|عىل حسي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

679449 حمد|حمد يوسف |نشوى يوسف  لمنصوره|حقوق 

888o5 ى محمد ى فرج حسي  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع حسي  ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

6|592o لفتـــوح|بــــو |هيم |بــــر|هلل |نور معتـــز بــــ ط|بــــ دمي|د|

79|267 هيم|حمد إبــــر|م سليم سيد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

345673 لحميد محمد شعتـــ|لنبــــى عبــــد|سهيلتـــ عبــــد ى شمس علوم عي 

3|4747 لعزيز|مل عبــــد|هيم سيد ك|بــــر| ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

63355| ي عبــــد بــــ محمد|لوه|كريمه يحن  زيق|لزق|ره |تـــج

6|8|64 مد بــــدوى|بــــر ح|جر ج|ه ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

83782 م معوض عويس محمود|هش ن|حقوق حلو

846o95 ي نبــــيه ف|بــــيتـــر روم
نوس|ئى ن|كليتـــ طبــــ أسو

|5|34 ن|ن محمد سليم|محمد سليم ى شمس هندستـــ عي 

24254 ف عىل عىل|يه | رسر ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

287276 دى|له|لسيد عبــــد|ل |يه جم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o4|79 ى |حمد محمد محمد | ك|لحبــــ|مي  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

435|2o ف مصطفى بــــ| لشحرى|محمد | ش|رسر سكندريه|ل|علوم 

36477| لحفنى|طمتـــ مصطفى محمد |ف ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

6o6|o3 ف محمود ف|محمود  يد|رسر |بــــ طنط|د|

496||2 حمد محمود سعيد|رحمه محمد  بــــ دمنهور|د|
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8o438 ش|حمد منط|بــــ |لوه|لد عبــــد|محمود خ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4796|6 لمنعم مظهر|بــــ محمد عبــــد |مه سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

2748| ى|ء محمد بــــرع ي|ل| سي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|25977 لرحمن محمود حبــــيبــــ|محمد عبــــد  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

85oo35 تـــبــــ محمد|شم ر|لرحمن ه|عبــــد ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

6847|8  عبــــد ربــــه|لش|حمد محمود عبــــد |
ى
ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26626| حمد|حمد محمد |ء |ل| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

536666 بــــ محمد عىل موىس|لوه|هيم عبــــد|بــــر|مصطفى  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

877367 رس محمد عىل  |ر ي|من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

92569o ئيل  |جون ممدوح يوسف روف ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

479o3| لحميد|حمد عبــــد |م |حمد عص| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54|494 تـــ|حمد عطيتـــ محمد عطيتـــ بــــرك| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

32|535 لرحمن|لرحمن عىل عبــــد|حمد عبــــد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

924348 ره منتـــرص لطفى محمد |س ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

69788| مل|د ك|ء محمد فؤ|سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3428o حمد|هبــــه مجدى ممدوح  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

79|593 منيه حسينى محمد حسينى| لمنصوره|حقوق 

435787 لقلينى|مريم سعد غريبــــ محمود  لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

28676o موىس بــــدر موىس بــــدر| رض ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

86348o بــــر|ح محمد محمودج|م صل|ريه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

528587 هيم|بــــر| |لعل|بــــو |هيم |بــــر|محمد ممدوح  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

68oo62 تـــه|هلل حمدى عىل عىل شح|منه  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|5782 لح|ع ص|كرم يشى سبــــ| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

29539 هيم|بــــر|ء محمد مسعود |عل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

79|49 دل محمود صقر|محمود ع رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

2657o6 م|لمعىط عل|لرحمن عبــــد|محمد عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6o2|95 ه مسعد عبــــد | سم|لسميع محمود ق|مي  |تـــربــــيتـــ طنط

|23664 لرحمن|لبــــيوم عبــــد |م محمد |عمرو عص هره|لق|هندستـــ 

82o874 ي 
تـــه|بــــ شح|لتـــو|عيل عبــــد|سم|مصطفى ي|ن |سن|ل|طبــــ 

|لمنى
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8o4537 يه عىلي حسن محمد| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

366825 ي|ء |رس|
حمد محمود مهنى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

844754 ف ج|محمد  بــــر بــــرعي|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

255254 ى روس|سك|جيد نبــــيل | يوستـــي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

452374 لبــــديوى|حمد |لد مصطفى |محمد خ ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8685|9 لنعيم|بــــر محمد عبــــد|لرحمن ج|عبــــد ن|سو|حقوق 

3322o2 لم|لق س|لخ|حمد وليد فتـــىح عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

495|96 ج|ن حج|لد محمود سليم|محمود خ بــــ دمنهور|د|

8773o4 لعزيز  |ء وليد محمد عبــــد|ل| سيوط|ره |تـــج

|68958 دريس|حمد |ن |حمد شعبــــ| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

875483 ئى |حمد صديق عن|يه | ج|هندستـــ سوه

8o3o35 حد|لو|محمد عربــــي محمود عبــــد ي|تـــمريض 
| لمنى

75o666 حمد عىلي|لرحيم |ندى عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6o678| ن|محمد محمود محمد زيد لمنصوره|هندستـــ 

533676 ثــــق محمد محمد عىل|دهم و| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

272445 هلل|دق عبــــد|عمرو محمد ص دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

23647| ى محمد|طمه هش|ف م بــــدر حسي  هره|لق|علوم 

224899 زق سعيد|لر|محمد حسن عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|7823 هد|حمد محمد مج|نور  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

64579 ن|لح شعبــــ|ء عىل ص|رس| ن|حقوق حلو

635275 حمد|لعزيز سيد|ء يحن  عبــــد|ل| زيق|لزق|بــــ |د|

4o3777 لسيد|حمد |ل |لع|دل عبــــد |يوسف ع سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

786268 ى|ن محمد ف|يم| يق حسن حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

29422 ن|هلل عثــــم|م عبــــد|هلل عص|عبــــد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

675473 ن|د عىل محمد رسح|لد محمد فؤ|خ لمنصوره|هندستـــ 

82o54o ي 
ي|حمد عبــــد|مصطفى

لحفيظ مهنى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

773769 ندروه تـــوفيق مسعد رزق تـــوفيق| زيق|لزق|بــــ |د|

3|829 لدين محسن محمد|ء |عمر عل ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

6|99o9 رون|لح|لسيد |حمد طه | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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5oo7|2 مر|لمنعم محمود ع|ن عبــــد|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

337223 فظ|دل محمد ح|عمر ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45|32 ء جمعتـــ سيد زويل|سم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

494292 ئى|عيل كيل|سم| |محمود عط بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

858234 محمد فولي فتـــىحي حسن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5|332 تـــه محمود|سلىم عيد شح ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8636|3 ي|لش|لدين عىلي عبــــد|ل |م جم|ريه
ى
ق دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

76|836 حمد|هيم |بــــر|حمد |ء |دع بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

686|2| حمد|ن محمد سيد |طف رمض|بــــ ع|هيتـــ|م لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

783957 تـــه|هيم محمد شح|بــــر|م محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

425249 ى|نور ن حسن رشيد عىلي حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|746|3 ي|لش|لمنعم عبــــد |ده رمزي عبــــد |مي
ى
ق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|7o5 حمد|هلل مدحتـــ سليم |هبــــه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6354o بــــر حسن|خلود حسن ج ره بــــنى سويف|تـــج

4283|6 م|لمعىط محمد  سل|حمد عبــــد|ن |يم| |بــــ طنط|د|

825479 حمد محمود|محمد قروش  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6|7855 ى |ء |يه عل| لبــــربــــي |مي  ط|بــــ دمي|د|

85796| ف ض|ره |س ى|جي حس|رسر ني  ي|علوم 
|لمنى

72395 ن|ل عىل عمر|محمد جم لفيوم|بــــ |د|

3253o2 لرحمن|شور عبــــد|لرحمن ع|شور عبــــد|ع ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4o2258 ن|هلل عثــــم|دل عىل عبــــد|سوميه ع تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

875933 حمد سيد محمد |محمود  سيوط|طبــــ 

859o2| ي محمد عبــــد|ه| لي|د
ل|لع|ئى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

89oo63 ي|
هلل بــــطرس  |ميل شكر | |فروئى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|5o757 مل محمد|محمد مصطفى ك هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

849599 لح|رص محمد ص|لن|ء عبــــد|ل| سيوط|تـــمريض 

||74o5 صم مرتـــىح  متـــرى|ره ع|س ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

826o|4 لرحمن|ن عبــــيد بــــدوي عبــــد|نوره دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

272353 محمد مصطفى محمد مغربــــى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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5|6259 مل حسن تـــوفيق حسن|ر ك|من بــــ دمنهور|د|

|56842 هيم|بــــر|مؤمن سيد حسن  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

52746o هيم حسن|بــــر|بــــر |لد ص|ن خ|يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

76o227 ف سعيد جوده|حمد | رسر ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

2333| فظ|لحميد ح|مح فتـــىح عبــــد |محمد س دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

754|5o عيل|سم|لد منصور |ن خ|رو تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|58769 لكريم|حمد عبــــد |نجوى سعد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

24|o|9 وحيد حسن هيكل محمد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|3o567 ى محمد عبــــد |ي لحميد عىل|سمي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7o8265 لزينى محمد|لسيد عطيه |ن |نوره ن|طبــــ حلو

4o7|24 ف |ن عيل|سم|لدين |ديه محمد رسر ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

26|857 لم|حمد محمد محمد س|حسن  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

697|25 ى محمد |لسيد محمد |محمد  لفتـــوح|بــــو |مي  هندستـــ بــــور سعيد

9|769| لرحمن  |بــــدين عبــــد|هلل ع|تـــن خلف |ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89|499 حمد يوسف |ء يوسف |رس| سيوط|تـــربــــيتـــ 

432829 ن|لم|ر محمود س|طف مختـــ|يه ع| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9|5o6| |  هر دقدق لوق|م| رين|م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

633573 لشوى|حمد محمد |محمد  زيق|لزق|عه |زر

4772o9 ر|يمن عىل خميس بــــيص|لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4|2|34 در محمود بــــشي |لق|م عبــــد |محمد هش |ره طنط|تـــج

8|5463 ي عبــــد
لعزيز|روق عبــــد|هلل ف|منى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

853|34 لدين محمدعىلي|ء شمس |لرحمن عل|عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

|74299 لفتـــوح محمود|بــــو |د |ء فؤ|رس| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

89227o ل حسن |لع|رص عبــــد|محمد ن سيوط|ره |تـــج

647388 ندى محمد حسن محمد غريبــــ دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

789687 لح عىل عيس|د محمود ص|زي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

8o5668 حمد|س |حمد عبــــ|ن |نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

43o278 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |ئى |ه| دين |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

54759 حمد|ن |حمد رمض|ء |ل| رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 
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842227 لبــــدري محمود مىكي| |مه دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

366o5 هيم لبــــيبــــ سيد|بــــر|شمس  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

85|||9 ى عبــــد| م|م|لكريم |حمد حسي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

333265 هيم محمد يوسف|بــــر|عزتـــ | نور ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

358o52 حمد|عمر حمدي محمد  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77|68o لجد|لسيد | |رض| رن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|25548 د محمد محمود عىل|رين هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

878|48 ى جم|م هلل ملك  |ل عبــــد|رلي  سيوط|حقوق 

778295 لسيد|ن مرىس |مصطفى حمد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

864729 ه محمد بــــسط| وي محمد|مي  ج|بــــ سوه|د|

6239|o لرؤف يوسف|ميه عبــــده عبــــد |س ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

34576| تـــ|لسيد بــــرك|حمد حسن | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

766o| هيم منصور سعيد|بــــر|مح |لدين س|بــــدر  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

863897 حمد|هدير زىكي محمد  |نوعيتـــ فنيه قن

3|8|89 لعظيم|نور عبــــد|لعظيم |محمد عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

792oo9 عيل|هيم إسم|بــــر|لحميد |ء عبــــد |سم| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

2342o6 بــــ محمد محمد نرص منصور|لوه|عبــــد دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

|438o9 كرم محمد كرم مرىس عيس ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|44|3| حمد فتـــىح خليل|مريم  هره|لق|ره |تـــج

62||7o حمد محمد محمد سعده| |ر|ي ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

436875 عيل|لسيد محمد أبــــوإسم|ل |آيه جم لشيخ|تـــمريض كفر 

62826o يم|لد|فظ عبــــد|لح|حمد محمد عبــــد|ء |دع زيق|لزق|صيدله 

8|593 لسيد محمد|ء سمي  عبــــد |شيم ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

426|65 ىطي|لع|ىطي مصطفى عبــــد |لع|رضوى عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

3|7473 زق محمد|لر|ن عبــــد|حمد عمر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|69455 حمد عبــــده|لد محمد |عمرو خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

266985 ف عبــــد|يه | لح|لمعبــــود ص|رسر |تـــمريض بــــنه

44975o لقطبــــ|لحميد |لسيد عبــــد |هيم محمد |إبــــر |هندستـــ طنط
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478338 حمد عىل منصور|متـــ |أس| رن سكندريه|ل|بــــ |د|

496648 لسيد محمد بــــدوى|هيم |بــــر|مريم  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

645o86 ى غلوش|بــــو |حمد محمد | لعني  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

824593 حمد|محمد حسن محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

449399 لحكيم محمد بــــدر|مصطفى محمد عبــــد  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

823652 ى|بــــو|شد |يدي صبــــىحي ر|ه ليمي  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

2695|8 لبــــ|بــــوط|لعزيز |عبــــي  محمد عبــــد تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

92o43| مر عطيه  |سميح خلف تـــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

889826 م سيد محمد سيد |سل| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

642|6 فظ|لمنعم ح|لد عبــــد|مروه خ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8972o9 لرحيم محمد |حمد عبــــد|ء |ل| ج|عه سوه|زر

693898 هيم بــــريك|بــــر|تـــ |لشح|د مطيع محمد |زي لمنصوره|بــــ |د|

422449 هيم مهنى|بــــر|م مصطفى |حس سكندريه|ل|ره |تـــج

8343|8 ك جبــــره رزيق|ريوس مل|مك |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

253442 لصعيدى|مح فتـــىح |يه س| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

35|6| بــــ شهبــــور محمد|يه|يه | هره|لق|ره |تـــج

|33563 حمد محمد خليل|محمود  هره|لق|بــــ |د|

77453| دق|لص|لق عبــــد |لخ|ه ممدوح عبــــد |نج زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

9449| ن|ج محمد ريح|محمود فر |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

783296 ى عثــــم|ي لسيد محمود|ن |سمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o48|9 بــــوسبــــع|محمد | ره محمد رض|س |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

349449 روضتـــ محمود محمد محمود |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

25|747 حمد|لحميد سيد |لد عبــــد|عىل خ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

526|8| ي محمود عبــــد |محمد ه
بــــو حشيش|لرحمن |ئى سكندريه|ل|هندستـــ 

665o4 كرم رزق حزين| دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

49375o محمد ذىك محمد ذىك عقدتـــ بــــ دمنهور|د|

683585 يوسف نبــــيل فوزى قلينى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|22765 لس ج رج وليم عزم جبــــره|كي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

694846 وق ع لحرصى|دل محمود عىل |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|626o9 ن|لرحيم سليم|حمد مجدى عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 
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7586|2 ن خليفه|ل سليم|مه جم|س| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

694|63 لحسينى|حمد معوض |مه |س|يدى |ه لمنصوره|بــــ |د|

882oo منه بــــكر محمد عىلي| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|6293 ى عبــــده |ي لمىك|حمد |سمي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

352o2| لحميد|فعي عبــــد|لش|در |لق|مصطفى عبــــد ى شمس علوم عي 

||8o|7 ود|لسعيد د|رس محمد |يه ج| ى شمس|تـــج ره عي 

4|5889 ندى حسن محمد دخيل ط|ر دمي|ثــــ|

7o85|3 هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد محمد يشى | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

624494 ج|لمل|ئى مجيد |هند ه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

32|8|7 ندى كميل زخرى عزيز ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|58632 ه|لىحي |لد عبــــد |رغد خ بــــو خرصى هره|لق|هندستـــ 

67|65 |
ى
منيه منصور محمد دسوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لفيوم|ئ 

6|7o92 وى|لشه|هيم |بــــر|ن محمد |مريه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6|9|88 يد|بــــو ز|وعد سمي  عزتـــ محمد  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

5|6587 ن|س مجدى فتـــىح سليم|ين| علوم دمنهور

5594| محمد عىل سعيد عىل حقوق بــــنى سويف

5o884| هلل|هيم رزق |بــــر|طف |نوبــــ ع|بــــ| سكندريه|ل|طبــــ 

7|3|7 يح|لس|لحميد |سندس محمد عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|o445 ر|لجز|ن |منى ممدوح محمود رمض ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

||6942 ى |شد عبــــد |ر هيم|بــــر|هلل حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|75|2 محمود محمد محمد جبــــر متـــول |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

824953 حمد|حمد عىلي |عىلي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

82344| د سعد محمد|حمد عم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6787|7 ى رض|ي ى|بــــو |هيم |بــــر|مسعد | سمي  لعني  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

475339 لدين بــــيوم محمد بــــيوم|م |عمر محمد عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|4||5 عيل مدرتـــ|سم|ديتـــ فهىم محمد  |ن سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

232o9| فظ موىس|حمد محمد ح|محمود  هره|لق|ره |تـــج

878956 طف فتـــىح فهىم |نه ع|دمي سيوط|نوعيتـــ 

2|7|42 وى|لشن|يدى رؤوف عىل مصطفى |ه ى شمس هندستـــ عي 
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75786| ن مصطفى|رس رضو|ن ي|يم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

64o924 ن|هيم رسح|بــــر|م |لسل|لسيد عبــــد |محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

787433 محمد عىل محمد عطيتـــ محمد ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

884o76 دى  |سهي  يوسف فكرى ن م بــــنى سويف|إعل

896342 د محمد محمود |ء عم|دع ج|صيدلتـــ سوه

2323oo شور عوض|لد ع|محمود خ دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

883927 ل محمد |حمد كم|م |هش سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

525o25 مون عىل محمد|م |مصطفى هش ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4768|9 يف حسن س لم خميس|سلىم رسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

69292 ح قرئى محمد|يمن صل| ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

76|366 ى فتـــ جرس يسي|ر| مي  لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

45626| يف فرج غريبــــ رجبــــ مروه رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

6o3896 |لشط|د |م مسعد محمد ج|هش
ى
نوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7o3566 تـــ عبــــده عىل|لشح|لسعيد |رضوى  لمنصوره|بــــ |د|

773467 بــــ|لسيد قطبــــ محمد دي|ء |شيم ى شمس علوم عي 

|7|763 شم|ء سعيد حسن ه|شيم دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

877|oo ن |لسم|حمد |هيم محمد |بــــر|ء |ل| سيوط|تـــربــــيتـــ 

256|oo لرحمن حمد|هر عبــــد|محمود ط تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

775582 فع|لش|لحميد محمود عطيه |د عبــــد |زي زيق|لزق|هندستـــ 

643792 بــــينى|م حسن |لسل|كريم حسن عبــــد لشر زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2366o5 هند حسن سعد محمود سعد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6|55|5 بــــو حشيش|بــــع عىل |لتـــ|لسيد |حمد | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

87982o م  |لبــــديع عىل تـــم|ء عبــــد|سم| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

44o|4 هيم حسن|بــــر|رص |لن|ل عبــــد |جم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

273359 ء جرجس حليم|نه عل|مري ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

223928 |لعل|بــــو|لدين محمد |ن نرص|نور ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6|8976 دى|لن|يه ممدوح محمد | ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

6456|o م|لسل|حمد محمد عبــــد|تـــن مصطفى خرصى |ف ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

44936o ل معوض زلط|محمد جل |هندستـــ طنط
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26282| هلل|ن حسن عبــــد|محمد نعم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

43863 يف|حمد حسن |حمد |محمد  لشر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|63797 دى|لزي|بــــ |لوه|ن عمرو عزتـــ عبــــد |نوره هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

883o55 لسميع سليم |طف عبــــد|ئى ع|م| سيوط|ره |تـــج

679336  يوسف خليل|لمو|محمد يوسف 
ى
ق ي صىح ري

لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

9|946| لمجىل عليش |ل عبــــد|منى جم سيوط|نوعيتـــ 

|58546 ي|ر
شور محمود|محمود ع| ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

33o663 ى|منتـــ  هلل محمود محمد حسني  |نوعيتـــ بــــنه

5|8694 نوبــــى |دورى |لن|يتـــ | وى بــــربــــر|لمنش|لشر ره دمنهور|تـــج

8|7o2| ن حسن عىلي|حمد رمض| ي|علوم 
|لمنى

7oo|38 لمنعم طه|عيل عبــــد |سم|لسيد |ء |ل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

634694 ى س|حمد ع| لم|دل حسني  زيق|لزق|هندستـــ 

3|3||5 ل|حمد جل|لد |صفوه خ |ره بــــنه|تـــج

626|o4 بــــر|لسيد محمود ج|مصطفى محمد  زيق|لزق|عه |زر

5|6575 يف|آيتـــ شوكتـــ رفعتـــ  لشر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

4|4725 ف |سمر ع لدين|دل محمد محمد رسر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

24482 وق محمد  هيم شلبــــى|بــــر|رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

46597 لمنعم|فتـــ سيد عبــــد|ن ر|نوره ن|بــــ حلو|د|

439969 م|لغن|حد |لو|بــــسمتـــ ممدوح عبــــد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

78463 لدكر|يمن عىل محمد |ن |نور تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

359943 ى لخي  فهىم عوض|بــــو | |يوستـــي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

26|52| بــــدين|بــــر ع|ح ج|لفتـــ|م عبــــد|سل| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

44225o حد|لو|مد محمد عبــــد|لسيد ح|عمر محمود  هره|لق|طبــــ 

8562o2 ن قطبــــ عىلي|م رمض|بــــتـــس| حقوق بــــنى سويف

53o|93 ل|لجم|لحميد محمد |مريم أحمد عبــــد  ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

37|3|3 ى عبــــد|رس| هيم|بــــر|ر |لستـــ|ء خي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

423839 د|لحد|حمد |حمد |ل محمد |كم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

3|8263 ى عل ى |حسي  حمد|ء حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|73439 وق نرص عبــــ ر|س مختـــ|رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

5|2726 شلم|ل|محمود فتـــىح نجيبــــ محمود  طبــــ بــــيطرى دمنهور
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263|72 دعلوه|لجو|م عزبــــ عبــــد|جنه هش هره|لق|ن |سن|طبــــ 

6||435 لصفىط|لد محمد |ء خ|شيم لمنصوره|علوم 

49|6| لهم|مه محمد |مصطفى سل ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

276759 زى|ح حج|لفتـــ|لسيد عبــــد|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

7544o4 ل خليل محمد|حبــــيبــــه محمد كم عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

2689o| لحميد خليفه|سلىم نزيه عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

68582| ه يشى عبــــد  هلل شعيبــــ|ني  لمنصورتـــ |تـــمريض 

8588|3 طمه عىلي محمود عىلي|ف ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

622535 وي|لدنج|بــــ |لوه|حمد عبــــد |مصطفى محمود  سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

8|o4o3 ي ف|ركو ه|م
روق نجيبــــ|ئى ره بــــنى سويف|تـــج

422|3| بــــ عىل|لوه|لحميد عبــــد|حمد عبــــد| |مه سكندريه|ل|طبــــ 

894538 ى |ن ع|حن دل محمد حسي  سيوط|بــــ |د|

6o8625 لدين محمد خليل|ء فوزى عىل |دع لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

426297 ف يوسف محمود عبــــد |ء |ل| لحليم|رسر سكندريه|ل|علوم 

326242 هلل|لسيد حسبــــ |رس |ر ي|من ى شمس|تـــج ره عي 

6|||53 م أحمد صقر|حمد عص| ي صىح طنط
|معهد فنى

68o82 ف خميس محمود|هند  رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

52|858 بــــوسيف|وى |زينبــــ فوزى سعد تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

868o3o دي|روفيده جمعه فخري بــــغد تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|5954| مريم رأفتـــ محمود عزوز ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

44o63 حمد جنيدى جنيدى محمد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|6o779 لعزيز فوده|محمد حلىم عبــــد  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

36o892 ح|لمل|لحميد |لحليم عبــــد|حمد عىلي عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

428476 لصفتـــى|عيل |سم|فظ |لح|لصفتـــى عبــــد |تـــسنيم  |عه طنط|زر

8o5937 ى محمد محمد| ف حسي  رسر ي|نوعيتـــ 
|لمنى

9|78|5 حمد عىلي |لمقصود |عبــــد| نور ي صىح 
سيوط|معهد فنى

5o583o هيم|بــــر|م |لسل|محمد مصطفى عبــــد بــــ دمنهور|د|

856488 سعد|مي |بــــرسيس فوزي س دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

34o6o4 ي|يمن محمد |عمري 
لعمري محمد مصطفى |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

29|43o هيم|بــــر|هلل محمود مصطفى |رحمه  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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|45oo| بــــ جرجس بــــخيتـــ|يه| |ري|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7652o4 لفيوم|كريم فتـــىح فتـــىح عبــــده  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8649|3 ن|جي سليم|يمن ض|لمعز |عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

25|98| م|لسيد محمد سل|محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

422456 لح محمد منصور|رس ص|ف سكندريه|ل|علوم 

27o|62 حد|لو|م محمد وهبــــه محمد عبــــد|سل| |صيدله طنط

2364|| ى|س ره ممدوح أبــــورسيع حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

7o|o86 ن|لسيد عىطي|محمود صبــــرى فتـــىح  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7|7|o5 لسيد بــــر|لحميد مصطفى مصطفى |عبــــد | لي|د زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

438822 لسيد|لد حسن |حسن خ ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

757285 ي محمد|ريه
م محمد مصطفى مصطفى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3639|6 عيل|سم|لسميع |حمد محمد عبــــد| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3277o7 هيم جرس|بــــر|ل |رتـــ جم|س ى شمس|تـــج ره عي 

49675o ى|ئى محمد ش|ء طلعتـــ ورد|سم| هي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|6o837 |در عبــــد |لق|در عبــــد |لق|مصطفى محمد عبــــد 
لرحيم

|تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

464682 ي عىلي عبــــد |مي
لحميد|ر مصطفى لشيخ|بــــ كفر |د|

|59995 شد|د سيد ر|محمد رش ى شمس|د| بــــ عي 

3423|5 ندى عوض فتـــىح عوض حسن يس |حقوق بــــنه

36o6o| |لبــــن|لسيد |م حسن زىك محمد |حس |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

323|5o حمد محمد|لسيد |ر |من ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6929|o رىس|لف|م |م|ل|بــــ لطفى |يه|لطفى  ي|بــــ |د|
|لمنى

|4226 ى |نوره حمد محمد|ن حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

266|22 هيم|بــــر|لحميد محمود |لحميد محمود عبــــد|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7oo82o لمقصود |رى عبــــد |لبــــ|لد عبــــد |رى خ|لبــــ|عبــــد 
كشكه

زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

24393o هر حسن|لظ|عىل سمي  عبــــد ن|بــــ حلو|د|

||63o8 هيم|بــــر|رحمه حمدى مىح  هره|لق|بــــ |د|

237927 لدين خليل فرج|م وليد |ريه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o8373 ى |ل|هيم محمد |بــــر|مريم  حمد|مي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

3289o5 حمد|هيم |بــــر|محمود محمد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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357|84 ى جم|ي دى مخيمر|له|ل عبــــد|سمي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|7696 لكريم|مه عبــــد |هيم سل|بــــر|محمد  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

|43859 حمد سيد عىل|مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|49538 ء |ه| ر|ي لسيد|حمد |ئى دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

63|978 ى|هيم محمد حس|بــــر|ء محمد |عىلي ني  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7739o2 لدين|ل |هيم كم|بــــر|مصطفى منتـــرص  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

529o53 لقزق|حمد |حمد محمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

89o966 مريم فوزى طلعتـــ فهيم  سيوط|بــــ |د|

8|o868 زق|لر|ن محمود عبــــد|هبــــه سلط ي|بــــ |د|
|لمنى

363233 |عيد محمد محمد مصطفى جح ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

88|65| حمد  |دى |هبــــه محمد بــــغد سيوط|تـــمريض 

78oo97 س|لسيد عبــــ|حمد |ريج | زيق|لزق|صيدله 

4|5953 للطيف عىل عيس|عىل عبــــد | رش لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5o6884 لرحيم|د عبــــد|لجو|تـــه عبــــد |ن نعومتـــ شح|يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

62o632 ج |لعزيز خف|وى عبــــد |لشبــــر|م محمد |هش لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|7372 وى|لزنط|حمد محمد |لسيد |لؤى  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

349|5 ى|لرحمن ع|عبــــد  طف سيد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

428433 هلل محمود محمد نعنوش|د فتـــح |نه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

358|23 لعزيز|حمد عبــــد|لد |يوسف خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

886||9 ن تـــوفيق  |ثــــ|فدوى بــــطرس ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

627978 |لشو|لسيد محمد |عىل 
ى
دق زيق|لزق|حقوق 

7693|o د|بــــح عو|ن ر|لم|س| نور ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

7o8627 لح تـــوفيق|دهم حسنى ص| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

85o7|6 ليىلي فوزي سبــــع حسن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|22|77 ى ص|ء ط|بــــه دق|رق حسي  ى شمس حقوق عي 

486634 هلل|ىسر |لدين عبــــده |يمن نرص|د |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7692|9 د|لجو|لعزيز عبــــد |حمد محمد عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

84992| دم|هيم محمد |بــــر|ر |من لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

69|5o| وى|لشن|طف محمد |حمد ع| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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69755 بــــر|حمد ص|مروه عىل  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

4853o8 ى|لحميد سليم|ء عبــــد |رس| ن عجي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|5o55 لدين|لرحمن فخر |رتـــ ممدوح عبــــد |س لشيخ|بــــ كفر |د|

25844 ئيل|جرجس يوسف ميخ| رين|م ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

64648 يوبــــ|ن |دل شعبــــ|رضوى ع لفيوم |تـــمريض 

7o3243 لسيد عطيه|تـــ |لشح|ء محمود |رس| لمنصوره|بــــ |د|

44936| لد فتـــىح عسل|محمد خ |هندستـــ طنط

236648 لحليم محمد عىلي|يمن عبــــد|ن |يم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

43o|o9 تـــ عىل|م بــــهج|ء حس|رس| |ره طنط|تـــج

264584 حمد|لمجيد سيد |حمد عبــــد|هلل سيد |منه  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7ooo7o يفه مصطفى  لكريم|حمد عبــــد |رسر لمنصوره|علوم 

792|o9 لسيد|ن محمد |مل سليم| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|24o92 لدين|لدين حسن نور |عىل نور  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

5o2286 فظ|در ح|لق|حمد حمدى عبــــد | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4783o3 لحويري|حمد |لد محمود |فرح خ سكندريه|ل|علوم 

8|426 رف محمد|يمن ع|ء |ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

75328o هيم|بــــر|مصطفى عمرو محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4o2o5o ى|لرحمن أبــــو |أحمد مصطفى عبــــد  لعني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|573 لعظيم محمد|حمد محمد عبــــد | ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

25o527 لقطبــــ|حمد |ء جمعه |لشيم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4oo964 لسيد محمد محمد|ذكرى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85|o24 لحميد عىلي|عىلي محمد عبــــد لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

6784o5 لسيد محمد تـــرهوئى|ن |نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3|62| وق سيد رمض در|لق|ن عبــــد |رسر ى شمس|د| بــــ عي 

3|42o3 ى ه ى مدبــــول|حسي   حسي 
ئى ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|

لهرم|مريوطيتـــ بــــ

76583 ف س|حمد | م حميده|رسر |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

84oo9| ى محمود|بــــ سنتـــ نرص حسي  ن|سو|بــــ |د|

9|2483 حمد |بــــر |محمد حسنى ج سيوط|طبــــ 

3|5393 وى عىل محمد|يتـــ عىل قن| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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43o76o حمد نوفل|طمه محمد محمد |ف هره|لق|م |عل|

8o8574 ي|نوبــــ د|بــــ|
ى بــــرسوم|ود بــــنى مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

325|26 ى|حمد مصطفى حس|دهم | ني  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

368676 لدين حفنى|حمد محمد نور | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

433o4 لرحمن محمد رزق|لرحمن يحن  عبــــد |عبــــد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

6389o س|ن محمد عبــــ|رص رمض|عىل ن لفيوم|بــــ |د|

788799 لم محمد|ل س|بــــسمه جم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8|o94o بــــرهيم|هيم عىلي |بــــر|سوسن  ي|بــــ |د|
|لمنى

642787 حمد|لسيد |حمد |ل |فري زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7622oo هيم|بــــر|هيم عبــــده |بــــر|حمد |لد |خ معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

43||o روق حسن|ل محمد ف|بــــل ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|8325 ء محمد يونس دبــــور|ل| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26462o لبــــ|بــــو ط|ء عدل لبــــيبــــ فهىم |سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

76|727 هيم|بــــر|مل |ل ك|محمد جم لسويس|هندستـــ 

9|3568 لحميد شوكتـــ فرج |محمود عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|2826 ى|يوسف ش| ن رض|يم| هي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

423|32 رج محمد|لج|لسيد |حمد سعيد | ي|بــــ |د|
|لمنى

479o78 ن محمد|لمنعم سليم|ل عبــــد |بــــ جل|مه سكندريه|ل|ره |تـــج

89|849 بــــتـــ |ل ثــــ|لع|نسمه حسن عبــــد سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8|4945 ي عبــــد
ي|لفتـــ|رص عبــــد|لن|لبــــنى

ح مهنى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

3|3545 ئى حكيم لبــــيبــــ|ه| جيسيك ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

922458  زكرى |بــــس
ى
دير |بــــ|ده شوق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

444872 |ي|م عط|لسل|ح عبــــد |عمر مفتـــ سكندريه|ل|هندستـــ 

|74|79 لجيد محمود|محمود عبــــد | يش تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

288|65 ضىح جمعه بــــشي  عبــــدربــــه لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

|32487 رتـــ حسن بــــكري محمد|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

86374| سحق|هلل يوسف |ري نرص |م دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

62o44 تـــتـــ|تـــ شح|لدين شح|م |جر عص|ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

774|94 محمد رويحل رويحل عمر ى شمس حقوق عي 

2367o4 حمد خليفه|حمد |هلل صفوتـــ |منه  هره|لق|بــــ |د|
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|6298 لجندى|حمد يوسف |جد |حمد م| هره|لق|هندستـــ 

85o539 ى ثــــ بــــتـــ محمد عىلي يوسف|نرمي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|336o6 هيم|بــــر|لفضل |بــــو |رق |رغد ط ن|حقوق حلو

86998| ف نج|ء |رس| ى|رسر ر حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

77699o ن|ن محمد رشو|يوسف شعبــــ زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

624|86 ى ف| تـــي|لبــــجل|حمد |روق |حمد حسي  هندستـــ بــــور سعيد

269o5 ء مصطفى محمد حلىم|رس| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

7|oo99 مد محمود|ك محمود ح|مل ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|742| لموجود رزق|ل محمد حسينى عبــــد |س ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|2686 رس عرفه مصطفى محمد |ي ج|حقوق سوه

475295 ى|تـــه بــــش|يوبــــ شح|لفريد ممدوح | |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

3529o6 بــــتـــ|محمد ثــــ| محمد زكري ى شمس|تـــج ره عي 

4|2955 ى |ن يىحي |جيل لشيخ|حمد |مي  |ره طنط|تـــج

47968| |لدين مصطفى |لدين عمرو محمود نور |سيف 
جوري|لبــــ

سكندريه|ل|ره |تـــج

|5453| د|ل محمد فؤ|مصطفى كم ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

247638 لقط|حمد |هيم سعيد عىل سيد |بــــر| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|773o ي عطيه محمد|يوسف ه
ئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

92|789 حمد |ضى |عزه حمزه عيس ر ي صىح سوه
ج|معهد فنى

844849 عىلي محمد محمود محمد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

638|67 ى محمود عبــــد |ي هلل مصيلىح حسن|سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

4|356o لبــــمبــــى|لرؤف عىل |نجيه مسعد عبــــد  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

447|85 مر|ن محمد حسن عىل ع|مر رمض|ع سكندريه|ل|هندستـــ 

35|578 ي محمد سيد شورتـــ
ى
محمد شوق |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5665| بــــ|لوه|حمد محمد محمود عبــــد | ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

4o6535 حمد|در |لق|مل محمد رفعتـــ عبــــد | سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3|6629 هلل فيلبــــس|نىح  عوئى فتـــح | هره|لق|ره |تـــج

754o94 هلل محمد مصطفى محمود|منه  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ
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69o456 هيم محمد|بــــر|حمد حمدى تـــوفيق | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

4|5645 حول|ل|لدين عىل |ج |محمد عىل تـــ لشيخ|بــــ كفر |د|

6959|| تـــ|هلل حلىم |حلىم عبــــد  حمد كسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|25|36 لمتـــول جمعه|ج  يىح |حمد ن| ى شمس|تـــج ره عي 

222446 لد محمد محمد خرصى|خلود خ هره|لق|هندستـــ 

6496o ه عبــــد | يف عبــــد |مي  لجيد|لجيد رسر د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

2|348o لعزيز محمود|يمن عبــــد|مريم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8332|o نور محسن|طف |بــــ ع|رح دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|28978 رس فوزى عرفتـــ|محمد ي ى شمس|د| بــــ عي 

84395 حمد|تـــم محمد محمود |ح ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

9o|7|8 ي
ر محمود |عمر مختـــ| دئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o2362 حمد حسن محمد عىلي|حبــــيبــــتـــ  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

334986 بــــوشنبــــ|د |ل تـــوفيق عو|ء جم|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

42|648 بــــر|بــــرعىل يوسف ص|هدير ص ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

7o69|| هيم|بــــر|لسيد |ء ثــــروتـــ |سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|74549 س|د محمد محمود عبــــ|ود ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

2|9|86 لخول|لعزيز محمد |بــــر عبــــد|لعزيز ج|عبــــد مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

247923 ىط محمد جبــــي |لع|لد عبــــد|طمه خ|ف لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

64296o ل متـــول|ء محمد جم|دع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|7|82 وعد عبــــده محمد عىل عيس ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6446o9 زى|حمد حج|ل |لسيد هل|م |سل| |بــــ طنط|د|

3|42|o ى|م سمي  ش|سمي  هش هي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

238552 هيم|بــــر|هلل |سلىم سعيد عوض  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

7o3526 درس منصور|ئيل تـــ|ئيل سمي  ميخ|ميخ زيق|لزق|حقوق 

882974 د |حمد سيد حسنى ج| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

32794o لجليل|حمد سمي  محمد عبــــد| |طبــــ بــــنه

4|797o ى عبــــد  فظ موىس سعيده|لح|ورده حسي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8||588 ه جم| ى عبــــد|مي  بــــ|لوه|ل حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

644682 حمد عوض|حمد منصور |محمد  |حقوق طنط
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4225| ن عبــــدربــــه ربــــيع|ح شعبــــ|حمد صل| ى شمس| لسن عي 

9229|4 مل محمد |حمد قدرى ك| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

476985 لرحمن يونس|م محمد عبــــد |محمود عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

234|oo لمنعم شبــــل|عبــــد| لدين رض|سيف  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

2|54|7 حمد|لجليل |حمد عبــــد |ر محمد |مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

27|355 يد|بــــو ز|لحميد |ن مسعد عبــــد|رو دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

27o|8| لرحمن|لد نبــــيل مصطفى عبــــد|خ د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|425o2 تـــ محمد|م بــــرك|م| |لي|د ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o75|2  محمود |لش|محمد عبــــد
ى
حمد |ق ج|ره سوه|تـــج

242723 ن|د محمود زيد|زن محمد عم|م ن|حقوق حلو

4795o| للطيف|هيم عبــــد|بــــر|حمد عىل |محمد  بــــ دمنهور|د|

494787 ي|حمد عمر محمد |
لسعدئى تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

8|2|6o لحفيظ|تـــه عبــــد|ده شح|محمد حم ي|تـــمريض 
| لمنى

7|2o62 موده محمد محمد خرصى محمد مصطفى لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

3||869 ف عبــــد|لرحمن |عبــــد ن|لعزيز رمض|رسر ن|طبــــ حلو

256226 حمد محمد محمد عمر| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

246o92 م|لعظيم محمد عل|وى عبــــد|محمد شعر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

63|6| ى عبــــد|ي لعظيم |لدين عبــــد|لمحسن نور |سمي 
ى حسي 

بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6ooo87 لحميد حسن حزه|ندى حسن عبــــد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

783444 لد محمد محمد عىل|حمد خ| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|38549 ح حسن محمد|لفتـــ|لدين عبــــد |طمه عز |ف هره|لق|ره |تـــج

4479|5 لجوهرى|حمد |ح |لفتـــ|ن فرج عبــــد|رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

857|68 هيم سيد|بــــر|لنبــــي |مروه عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

4o549| لعزيز صقر|حمد سعيد عبــــد |ن |رو سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

84|362 حمد|هلل حسن |حسن حمد دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

69|895 وي|لعشم|حمد |هيم شكرى |بــــر|زم |ح لمنصوره|بــــ |د|

767o4| يز محمود سعيد محمد|م ف|حس لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

543277 حمد|ج  |ء محمد خي  حر|رس| ن|سو|بــــ |د|
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283329 ى ويرس|يبــــى س|دل عج|ع| مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

53357 در|لق|طه محمد محمود عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

|23296 معتـــز مجدي محمد مرىسي ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

4294|7 لم عىلي خرصى|رق عىلي س|عىلي ط |بــــ طنط|د|

79928 لرؤوف|لسيد عبــــد |حمد |محمد  هره|لق|حقوق 

786546 حمد عىل مؤمن|لسيد |ل |حمد جم| ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

8o6336 ي |يكل ه|م
لنور|هيم عبــــد|بــــر|ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

373|9| حمد|لفتـــوح |بــــو|لرحمن محمد |عبــــد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

6269|8 هيم محمد|بــــر|رق |رين ط|د زيق|لزق|بــــ |د|

|2495o لمنعم يوسف|رق عبــــد |حمد ط| ى شمس حقوق عي 

3725oo ى|حمد سيد عىل حس| ني  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

344863 لدين محمد|مودتـــ محمد بــــدر  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

5o65|o لد مصطفى محمد مصطفى|خلود خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

497538 لجميع|لحميد |لمنعم عبــــد |يدى محمد عبــــد |ه بــــ دمنهور|د|

899875 لحسن |بــــو|لسيد حسن |ر |من ج|طبــــ سوه

35968| بــــ|لوه|حمد عبــــد|جر رجبــــ |ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7557|9 ى حسن محمد عيد حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8639o8 ى|منيه حسن عبــــد| لموجود حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6444| لحميد محمد|ن عبــــد|ج رمض|ن حج|نوره لفيوم|علوم 

7o263| حمد|لمنعم محمد سيد |ديه محمد عبــــد |ن زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7966| ي مصطفى|بــــر|ن |نور
هيم مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

255oo2 حمد|ح محمد محمد |سم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

76382o حىمي|لحم|م فهيم محمد أحمد  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6|85|2 ى موىس|يه صبــــرى ل| شي  ط|بــــ دمي|د|

7o26|4 ئيل|سكندر ميخ|رؤوف عبــــده | رين|م |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2|2823  مختـــ|لبــــ|حمد عبــــد|محمد 
ى
ر|ق ى شمس حقوق عي 

|44423 ى سيد عبــــد | ح|لفتـــ|حمد حسي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

23|75o لدين سيد جبــــرى محمد|م |سم حس|بــــ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف
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|65372 |لعل|بــــو |لمنعم |دل عبــــد |بــــ ع|رح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

476283 حمد|هيم |ل إبــــر|لع|دل عبــــد |يمنى ع سكندريه|ل|حقوق 

|3|385 لمطلبــــ|حمد عبــــده عبــــد |م |سل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

34|27| لسيد يوسف عوض|مصطفى محسن  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2373o| وى|ك بــــبــــ|لمل|مريم مجدى عبــــد ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

246922 هيم غنيم|بــــر|نس محمد |لرحمن |عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

|2|77| ى | ري|يل| لمليح|جميل جرجس حني  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

429833 د|مد عي|حمد مجدى ح| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

333225 مر|ل ع|مح جم|بــــسنتـــ س زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

238698 ن سيد|ره معتـــز رمض|س هره|لق|بــــ |د|

64423 منى سعد جميل محمد محمد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

4o7343 ي شمس |منه 
لحسيبــــ |لدين عبــــد |هلل مصطفى

ل|عبــــد
سكندريه|ل|حقوق 

753388 لرحمن محمد محمود غنيم|عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

494|5| ي|هيم |بــــر|لنبــــى |د عبــــد|بــــ عم|يه|
لبــــدرشينى بــــ دمنهور|د|

427|o2 هلل|لسيد مصطفى فتـــح |لسيد | |ر|ي سكندريه|ل|علوم 

5|9o56 ل|د درويش غز|د محمود ج|ريم ج بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

755359 لد محمد|حمد خ|ن |يم| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27296o  جوئى|س
ى
ره حكيم شوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

|5968| هلل عوض جمعه|يه عبــــد | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

42659| رس محمد يوسف عىل|بــــسنتـــ ي لمنصوره|علوم 

63o5o7 حمد رفعتـــ جميل|م محمد |ر زيق|لزق|هندستـــ 

4o73|8 لق حسن|لخ|لد محمد عبــــد |لبــــنى خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76o965 بــــر عىلي|دل ج|ن ع|رو ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

5o8947 ل|م عطيه رجبــــ عطيه هل|سل| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

8|65|9 كر|ك نصيف ش|يدي مل|ه ي|نوعيتـــ 
|لمنى

7o635o ه | حمد محمد|يمن محمود |مي  لمنصوره|بــــ |د|

8|2242 ئيل|ن ميخ|د يون|جرجس عم ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

68738o ه | در|لق|رون عبــــد |يمن ه|مي  لمنصوره|حقوق 

834|79 بــــ صديق|لوه|ح عبــــد|حمد صل| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

347544 لمنعم حسن|حمد عبــــد|محمد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|
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429|34 لرؤف محمد أبــــوحمر|بــــر عبــــد|لي ص|س |طبــــ طنط

2243|o مل سعيد مصطفى محمد حسن| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

499|94 عىل محمود| عبــــي  رض تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

272576 ء عبــــد |ن محمد ه|مرو ر محمود|لستـــ|ئى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85o436 ى |شيم حمد عمر|ء حسي  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

8|9|89 ن|لحميد زيد|ده عبــــد|مي حم ي|بــــ |د|
|لمنى

3|4964 ر|لستـــ|ن عبــــد|مصطفى سعيد شعبــــ ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

|72257 هيم|بــــر|هيم شنوده |بــــر|شنوده  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

8864o| ل عىل عبــــده |حمد كم| سيوط|ره |تـــج

755756 لصمد|تـــ مرىسي عبــــد |ره شح|س عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

886o37 ل |لع|بــــر محمد عبــــد|ص| دين سيوط|بــــ |د|

342986 ف |حمد | هيم محمد حسن|بــــر|رسر ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

35978o ل|لع|ئى محمد عبــــد|بــــسنتـــ ه لفيوم|لعلوم |ر |د

697238 |لبــــ|د مصطفى محمد محمد عبــــد |زي
ى
ق زيق|لزق|ره |تـــج

895757 وى |حمد حص|م عىل |ريه ج|بــــ سوه|د|

3599o5 ي س|ندي عبــــد
لم|لحليم حسنى ى شمس|د| بــــ عي 

23248 لعزيز محمود|حمد عبــــد |محمود  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|4|23| حمد|لدين محمود محمد |م |هلل حس|منتـــ  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

5o58o7 ن|لم|ه مرىس س|لل|هلل محمد عبــــد|عبــــد ج|بــــ سوه|د|

6425|| لسيد محمد|هر محمد |م م|هش زيق |لزق|تـــمريض 

8o9459 ف يوسف و|ديه |ن س|سيلد|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

86468| لس عم لص|د ك|كي  مل كي  ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

23268o ن حلىم بــــدوى محمود|رحمه رمض ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

825722 لدين بــــرعي محمود|ج |يه رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

86o27o ى وود|ثــــروتـــ رؤوف د| مي  سيوط|حقوق 

26363 حمد|لرحيم |حمد عبــــد |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

683425 ه ح وى|لطنط|فظ |لسعود ح|بــــو |فظ |سمي  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

42|774 لعزيز محمد نوح|لسيد عبــــد|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

35327| ى|لد ك|ء خ|بــــه مل حسي  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د
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86|726 ء نرص محمد محمود|ول |نوعيتـــ فنيه قن

2384o6 وى|س حسن شعر|د عبــــ|ره عم|س هره|لق|بــــ |د|

7o565 لعزيز|م سيد مصطفى عبــــد |سل| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

5o8||2 ن|حمد عثــــم|حمدى صبــــىحي | ر|ي سكندريه|ل|طبــــ 

632226 ي
|مجدى جرجس حن| سلفى زيق|لزق|ره |تـــج

483o77 لمنعم محمد محمد|حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|27o45 لمجدوبــــ|هيم |بــــر|هلل عمرو خليل محمد |عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

357236 لدولتـــ|لحميد قمر |لحميد محمد عبــــد|سلىم عبــــد |علوم بــــنه

|47962 لم محمد خليل|بــــر س|حمد ص| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

339636 لسيد سعيد مدبــــولي|عمرو  |ره بــــنه|تـــج

5294oo ى عبــــد |بــــو |محمد  هلل|بــــ |لرحمن ج|لعني  سكندريه|ل|هندستـــ 

7o629| ن|حمد رضو|هلل | |ل عط|طمه جم|ف لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7||332 لشيخه|محمد محمد فهىم محمد  هندستـــ بــــور سعيد

45|25o ن لقط|لم |محمد صبــــىح س| مي  |بــــ طنط|د|

||9483 رص|لن|ن عبــــد |رص رمض|لن|لرحمن عبــــد |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|5775o ن|لسم|هيم |بــــر|رص |لن|ء عبــــد |سم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

767|49 ى |محمد  هيم|بــــر|حمد عىل حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

5|3966 حد|لو|لسيدعبــــد|خميس | مروتـــ رض سكندريه|ل|بــــ |د|

354|o8 لحليم فرج|سمر محمد حسنى عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

923596 هيم محمود محمد |بــــر|م |عز ج |تـــمريض سوه

4|8349 يف محمد عبــــد  للطيف صبــــح|رحمه رسر لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

822|62 د محمد|لنعيم محمد رش|ء عبــــد|سم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

4988o| ر|لنج|عيل |سم|ء |ندى عل تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

824933 ى |زي ي حسي 
حمد|د مرتـــضى دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

3|2|24 لحليم محمد|رص عبــــد|لحليم محمد ن|عبــــد |علوم بــــنه

7o6243 ى جم حمد|مل محمد |ل ك|حني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8436o5 بــــ عىلي|لوه|هلل محمد عبــــد|عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82o24| ي 
هلل|حمد خلف |غدير عفيفى ي|نوعيتـــ موسيقيه 

|لمنى

2285| شور|ئى معتـــمد ع|محمد ه هره|لق|ره |تـــج

4463o5 مد محمود حسن|حمد ح|هلل |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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8876o7 ى فلفل عيد فهىم  نرمي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

8|7769 ي جل|م|
ل|ل سعد جل|ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

5248o6 لدين|لحميد عىل |لسيد عبــــد |لمنعم |ن عبــــد |مرو سكندريه|ل|هندستـــ 

6o57o7 هلل|هلل عبــــد|بــــ |لحميد ج|م مجدى عبــــد|سل| لمنصوره|هندستـــ 

6o5584 رون|لح|هد |ح مج|لفتـــ|سمي  محمد عبــــد |ره طنط|تـــج

7286| لحليم|لسيد عبــــد |رص |م ن|ريه لفيوم|عه |زر

52782 بــــ فتـــىح محمد|يه|ر |مي ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

263878 ى محمد عبــــد  لجليل|هلل عبــــد |خلود خي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

362227 لعتـــربــــى|حمد |حمد فوزى | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|32o65 ر|لغف|لد جوده عبــــد |ء خ|رس| هره|لق|ر |ثــــ|

|6|952 لرحمن|روق عبــــد |م ف|رنيم حس هره|لق|بــــ |د|

348498 ي عبــــد
جح|لرحمن ر|سهي  سيد مصطفى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

439356 ء محمد حسن عطيه عيد|أل لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

86535| حمد|محمود محمد عىلي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

692384 ى |بــــو |م |ء هش|رس| لخول|هيم |بــــر|لعني  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

768298 حمدعىل|حمد محمد |بــــسمله  لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

226|6 حمد|ح |لفتـــ|ح عبــــد |حمد صل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|3937o دى عىل|ندى محمد بــــشي  عبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

56oo8 ى|لم |ن س|سلوى سلم مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|45|62 |لعزيز صف|حمد عبــــد |عمرو  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

253o37 ن محمد حسن عنبــــ|يم| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

269759 ع|لسبــــ|يوسف محمد محمود  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5|537 يمن سمي  عزيز|مريم  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

3636|6 لعزيز|كر عبــــد|م ش|هبــــتـــ عز ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8||769 ى |ي ف |سمي  در|لق|حمد عبــــد|رسر ي|طبــــ 
|لمنى

6|8656 يمن محمد رزق|كريم  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

499|3o ى|لغنى |لعزيز عبــــد |بــــسمتـــ عىل عبــــد  لشقي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

54328| ل فتـــىح محمد عىل|يه جل| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5|7||8 بــــو عوف|ح |لفتـــ|ن عبــــد |جر رمض|ه سكندريه|ل|حقوق 

28|285 م عطيه محمد|م|رق |م ط|م| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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4|oo|o بــــو حسن|لسيد |ىطي |لع|يوسف عىلي عبــــد  |ره طنط|تـــج

443866 ن|د كيو|لجو|ء أحمد فتـــىح عبــــد|إرس لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

43|9|8 ي سيد |هلل |عبــــد 
ى
بــــو زيد|حمد |حمد شوق عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8|795 ي عبــــد |حس
لحميد محمد|م مصطفى ى شمس ي تـــمريض عي 

معهد فنى

6oo372 ره|لم محمد عم|منيه محمد س| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

24|454 هيم|بــــر|عيل خليل |سم|نىح  خليل | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

766|35 ف ف|نه |دمي يز جرس شنوده|رسر صيدلتـــ بــــورسعيد

684483 حمد مطر|لد عوض |يه خ| لمنصوره|بــــ |د|

455o5| ي عوض|لمول ص|محمد عبــــد 
ى
ق ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

23o274 حد|لو|لمحسن عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|49334 لمحسن|مريم مجدى مظهر عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6o53|o مو|لبــــسطويس أم|مريم نبــــيل محمد  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

9|964o لسيد |هيم محمد |بــــر|محمد  ج|صيدلتـــ سوه

88o4|8 ى دى سعيد |در ن|ن| مي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

847355 م|حمد سل|سط |لبــــ|ء عبــــد|ل| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

439o68 ىس|لعبــــ|حمد |ىس |لعبــــ|متـــ |يوسف سل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

822||6 ي|ر
ي محمد عثــــم|ن| ئى ن|ج  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

42464 بــــوهوله|كريم محمد محمد عىل  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

63236| م|لسل|ء صبــــرى محمد عبــــد |ول ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

372828 هيم|بــــر|حمد |ح |محمد صل رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

64974 طف حبــــيبــــ تـــوفيق|ره ع|س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

855722 ي محمد |حمد ر|
لسيد|ضى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

3|4o| بــــوعمر|مون مرتـــضى | |لي|د ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|454|5 زى|عيل حج|سم|مصطفى بــــدوى محمد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|37|82 عمر محمد حسن محمد |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

26798 ح عىلي|بــــ صل|يه|طمه |ف كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

434|37 طف متـــولي محمد عرص|زينبــــ ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

898|43 ى د |ل ج|حشمتـــ كم| كرستـــي  ج|بــــ سوه|د|

5|9o| وع معتـــوق|يه فوزي مط| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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34oo68 د محمد|محمد محمد عو| مه | معهد فنى تـــمريض بــــنه

675579 ى حس ى متـــول|بــــو |م محمد |نرمي  لعني  لمنصوره|حقوق 

|6876 ى خ|ي حمد عىل|لد فتـــىح |سمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

853764 ديبــــ يوسف| |نه رض|دمي ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

6|6o79 ل|لجم|رس سعد محمد |ر ي|عم ط|هندستـــ دمي

266354 لحليم|لنبــــى تـــوفيق عبــــد|ن عبــــد|نوره |بــــ بــــنه|د|

6876o9 يه|حمد شلبــــ|ح محمد محمد |محمد صل لمنصوره|نوعيتـــ موسيقيه 

436|86 محمد بــــسيوئى سعد عبــــده غلمش ي صىح طنط
|معهد فنى

8|9oo2 لليل|بــــو|ء فولي محمد |رس| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

486957 م بــــخيتـــ|م تـــم|دهم محمود هم| سكندريه|ل|بــــ |د|

365922 د محمد|مصطفى محمد فؤ |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8|89|5 ى حن ى حن| كرستـــي  |حني  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|74235 ن سعيد|مح عثــــم|د س|جه ن|حقوق حلو

5|596o ن|ل عىل رسل|ء محمود جل|آل ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

242599 حمد طه|مه عبــــده ممدوح |س| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

243|8o هيم مصطفى|بــــر|منيه محمد | دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

9|388o لنعيم حسن |دهم سيد عبــــد| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

257369 ره|لسيد عم|هر |م ط|ريه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3556|5 لعزيز|لدين فتـــىح عبــــد|ء |نىح  عل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

273346 حمد محمد|لدين |م |ره عص|س دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

264452 لعيسوى|هلل جبــــر |سميه فرج عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

89395| يمن حسنى سيد محمد | سيوط|صيدلتـــ 

9|765| لحفيظ محمد |ء محمود عبــــد|سم| سيوط|حقوق 

635o86 ر|مد عىل عم|حمد ح|ئى |م| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

229o62 لحكيم|لموجود عبــــد|لحكم عبــــد|رضوى عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

||7588 لس ميل ن|نور عزم نعم|د |كي  ى شمس هندستـــ عي 

3o98o لجميل|عيل محمد |سم|ئل |و| رن م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

4994|7 لسيد عيس|لنبــــوى |ء حسن |آل بــــ دمنهور|د|

42o5oo لسيد|هيم |بــــر|ل مسعد |جر جم|ه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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|6993 ي شلبــــي محمد
نعمه محمد مصطفى ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

643883 ضى خليل عىل|ن عزتـــ م|يم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

252497 ل محمد خرصى|ر جل|مي ي صىح بــــنه
|معهد فنى

777887 لعظيم|هر محمد عبــــد|ره م|س زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|77|4 لعدوى|لدين |ئل محمد نرص |حمد و| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

533769 تـــتـــ|لسيد شح|در |لق|لسيد عبــــد |محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

5o8575 لحميد زيتـــون|م عبــــد|لسل|لسيد عبــــد|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

429|4 ى ي ن|دم زعف|رس محمد |نرمي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5|74|o لجمل|حبــــيبــــه حمدى فتـــىح محمد  لفيوم|عه |زر

5o674 لس م جد نجيبــــ بــــولس|كي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8|3635 ه محمد | حمد محمد|مي  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

9o2348 يمن خلف محمد |ء |سم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

854976 لح موىسي|جح ص|حمد ن| لمنصوره|حقوق 

52942| ي يوسف |محمد ن ي|لسيد |ج  لشوربــــىح  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

8|379| حمد|عيل سيد محمد |سم| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

432557 ى |ن محمد |يم| لسيد محمد|مي  |بــــ طنط|د|

428298 ر|لنج|ن |لعزيز مصطفى رمض|سنيه عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

35o39| لسيد عطيتـــ رجبــــ|محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o5|86 لصم|لح |د ص|ء مصطفى رش|دع لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

24o824 ى عبــــد|لد عبــــد|خ لعظيم|لعظيم حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|8625 ر|لعط|حمد محمود |ء |رس| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

54324| لبــــ|لسيد أبــــو ط|لسيد أحمد |سمر  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

7|48| لدين مصطفى|حمد نور|حمد | ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

7o6|7o ه | ى|حمد مصطفى |مي  لسعيد حسني  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5298|| لعظيم حسن|حمد يوسف عبــــد| سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

4755|7 لرحمن|حمد عبــــد |لسيد |هلل حمدى |منه  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

52424| وق عىل نرص  لدين محمد|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

626873 هيم عطيه|بــــر|لمنعم |حمد عبــــد|ندى  زيق|لزق|بــــ |د|

83924| فظ|لح|ء محمود محمد عبــــد|سم| قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

3|2648 ن زى|لسيد حج|لسيد |محمد | مي  ى شمس صيدله عي 
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85852o ندرو خليفه شفيق ذىكي| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

482o68 لعزيز محمد|محمود رجبــــ عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3|68o3 يد|بــــو |لسيد فرج |هندتـــ |ش ى لي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

52o2o7 ي|ر
ده محمد صقر|حم| ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

تـــ|د|لس|ئ 

342576 لسميع|ح عبــــد|لفتـــ|لسميع عبــــد|ولفتـــ عبــــد| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

92|827 هلل  |مل عبــــيد |وجيه ك| دون|م ج|بــــ سوه|د|

8|9352 عيل محمد|سم|ره سعودي |س ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3|9|92 ى زينهم زىك عبــــد|ي لعليم|سمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|26|6 هيم|بــــر|ميل جرجس عوض | |دون|م |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

322||7 هر|لظ|حمد عبــــد|جر محمد |ه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

678927 وى|لمك|ن سعيد |ن رمض|نوره لمنصوره|بــــ |د|

326872 لعزيز غريبــــ|يمن عبــــد|ئشتـــ |ع هره|لق|ر |ثــــ|

86477o ي|عمر ر فتـــ محمد طي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62423| ل|لجم|هيم |بــــر|لسيد |كرم |محمد  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

8337o ر سيد تـــوفيق محمد|من علوم بــــنى سويف

|28964 بــــ شهيبــــ|لتـــو|فتـــىح محمد فتـــىح عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

835279 ي|ر
بــــ|حمد دي|لصبــــور |عبــــد| ئى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

539|9o فريد عيد| سلىم رض سكندريه|ل|حقوق 

494282 هيم شلبــــي|بــــر|للطيف |ل عبــــد |محمد جم ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

3273|9 ر|حبــــيبــــتـــ محمد يوسف عىل هدو ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5o5463 لعزيز|لحسينى عبــــد|هيم |بــــر|هيم وليد |بــــر| سكندريه|ل|بــــ |د|

6|273| مريم بــــهلول عزتـــ حبــــيبــــ |صيدله طنط

253o|6 لسيد مجريه|هيم |بــــر|هند  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

338o39 لمنعم ذىك|ح عبــــد|محمود صل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

525|o لم|حمد محمود س|ن |نوره أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

7oo849 يف|لسعيد |حمد فتـــىح |محمد  حمد رسر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

338386 ي
تـــه|لسيد محمد شح|محمد | دئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

229955 ي سيد|بــــر|مح |هيم س|بــــر|
هيم مصطفى ن|بــــ حلو|د|

6o78o| ه  ىس|لعس|هيم محمد |بــــر|ني  |بــــ طنط|د|

8|4||9 وي يوسف|فتـــ مني  بــــبــــ|ر ي|بــــ |د|
|لمنى

|28869 لس نسيم فؤ د نسيم|كي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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689497 دو|بــــو بــــكر حسن ج|لد |ن خ|يم| ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

22||o4 لكعيبــــ|حمد |هيم |بــــر|لسيد |ره |س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6978o3 لعزبــــ|ىط |لمع|بــــو |لسيد محمود |ندى  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

6||3o7 هلل|بــــ |أحمد محمد ج| ر|ل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

54o556 لنبــــي عوض|لدين عبــــد|م |ء عص|لزهر|طمتـــ |ف
هلل محمد |

تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2|8965 ن|حمد زهر|محمود محمد  ى شمس  تـــمريض عي 

7923o5 لمنعم محمد نرص|ل عبــــد |جم| لي|د قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

8577o5 فهيم جرجس| نوبــــ حن|بــــ| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

773395 محمد حموده نوح| ند ى شمس طبــــ عي 

|69o5| ي |ر محمد محسن عبــــد |مي
لمهندس|لمنعم مصطفى ن|حقوق حلو

7o2834 يم|لد|مه عبــــد |مه محمد شكرى سل|مصطفى سل لمنصوره|علوم 

638|34 لحميد|أمنيتـــ مدحتـــ محمود عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

342265 لسيد محمد مصطفى سعد|نىح  | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6993|o ىس محمد|محمد وليد بــــل ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4o74o لمجيد عبــــيدو|لمجيد حسن عبــــد|عبــــد ن|حقوق حلو

|4336o بــــ|لدين دي|ل |بــــ كم|يه|ده |مي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

678499 لح|لح محمد ص|مح ص|يه س| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

924372 هلل  |د عبــــد|مروه عطيه ج ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

9|o284 فظ عبــــدربــــه |حمد ح|رس |ف ج|حقوق سوه

627445 ر عىل محمد|لستـــ|ن عبــــد |يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5o3963 ل|لحكيم هل|دل محمد عبــــد |يوسف ع سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

26623o لبــــيوم|سعيد محمود | ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|24484 يدى محمد رفعتـــ مرشدى محمد|ه وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

5o7379 حمد|حمد صبــــىح متـــول |ده |مي سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

344429 لم محمد|رق سعيد س|عيل ط|سم| ى شمس|تـــج ره عي 

3|7o|9 ف حسنى عىل عىل | نوبــــى|رسر لشر ى شمس حقوق عي 

89o2|4 لس |محروس كرم بــــسك| ند|ر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

33|784 ى  حمد|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|حسي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

883322 حمد  |تـــغريد محمد عزوز  سيوط|ره |تـــج
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346469 تـــى|لزي|هلل بــــربــــرى محمود |هدير عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

483o95 در|لق|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |رتـــ |س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5||262 ر|لنج|حمد |محمد عىل محمد سيد  ره دمنهور|تـــج

79|2o| يوبــــ محمد يعقوبــــ|حسن محمد  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

696929 لنمر|لسيد حسن عىل | لمنصوره|حقوق 

324772  محمود|حمد مرصى ص|
ى
ق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|o627 ى  ه|لس|مريم محمود حسني  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

683936 لفضل|بــــو|لعزيز عىل |لسيد عبــــد |ء |وف لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4|8583 محمد محمود يوسف عىل سليم| رن ط|ر دمي|ثــــ|

845338 عيل|سم|حمد |رص |لن|ليىلي عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

3|8725 لصمد|د عبــــد|م محمد رش ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

22225| ى عص ى سيد|نفي  م حسي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|75|49 م|م|خلود عيد سيد  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

729|6 مه|لسيد سل|هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

6||6| لغنى|حمد محمد عبــــد |لرحمن |عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

253|56 ى حفيشه|بــــو|لمؤمن |ندى عبــــد لعني  شمون|نوعيتـــ 

|3438o م محمد بــــيوم|جر عص|ه ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

8662o7 محمد محمود محمد خديوي ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

3|5429 لمعىط|لمعىط محمد عبــــد|رحمتـــ عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84557 حمد|حمد عرفه |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

64|295 حمد|لق |لخ|ء سعيد عبــــد|هيف زيق|لزق|طبــــ 

4o4335 ف عبــــد|مصطفى  ى|ل شعبــــ|لع|رسر ن حسي  بــــ دمنهور|د|

9oo||| للطيف  |لدين عبــــد|ء سعد |رس عل|ف ج|ره سوه|تـــج

|278o| زق|لر|روق عبــــد |يه محمد ف| ى شمس| لسن عي 

43|963 ي
ى|ممدوح موىس تـــ| فبــــروئى درس حني  |نوعيتـــ طنط

4|3652 ى محمود محمد خليفه عبــــد ر|لغف|حسي  |ره طنط|تـــج

343228 يتـــ محمود حلىمي محمود قدر| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

438273 طمه محمد عىل محمود رزق|ف لشيخ|عه كفر |زر

|28o9| طف عزتـــ سعيد خليل|محمد ع ن|هندستـــ حلو
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35262 لرؤف|لسيد محمد لطفى عبــــد |ء |ل| ى شمس| لسن عي 

2595|9 ف عبــــد|تـــ |ي| م بــــيوم|لسل|رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

3|6o5 ر|لستـــ|يد عبــــد |حمد عزتـــ ع| ن|حقوق حلو

545|2 هد سيد|لنبــــي مج|محمد عبــــد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

367555 ىطي|بــــ بــــس|لوه|محمود محسن عبــــد لمنصوره|حقوق 

237|35 ى سمي  عزيز |ج ول|لج|كلي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

78263 روق عىلي|مل ف|ر ك|من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

522oo4 ى|ن محمد نرص عىل |نوره لعشر ره دمنهور|تـــج

2|539 لعشي |حمد محمود |سلىم  هره|لق|علوم 

363482 ء نبــــيل محمد محمد|رج ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

77542 ل محمد صبــــىح|هديتـــ جم عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

29|53 محمد مصطفى سيد عىل سيد هره|لق|حقوق 

8o4344 بــــ محمد فهىمي درويش|يه|رحمه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

487347 ن|حمد خليل رمض|م |محمود عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68|449 لحديدى|لد محمد محمد |م خ|سل| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

325795 د|ر وجيه محمد رش|من ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

436622 ر|لف|هر بــــسيوئى |لط|ده |ن حم|يم| لشيخ|ره كفر |تـــج

529735 س|لنح|لعزيز |محمد محمود عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

2|798 س|لد محمد عبــــ|ء خ|رس| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5|7369 لجرف|زق |لر|ء محمد عبــــد |رس| ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

9o|366 ف خلف سليم|مريم  ن |رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

763|9o ن محمد|ء عبــــده محمد رمض|سم| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

|48o|2 لس  ف ليشع عبــــد |كي  لمسيح|رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

6|7|68 ه وجيه شح لدبــــس|تـــه |ني  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

348|67 لم|نور س|ء محمد |سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

352366 حمد|محمود | ء رض|سم| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

867422 وي|لدين محمد قن|ل |ء كم|سم| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

882654 لمفيد |لد ربــــيع عبــــد|تـــسنيم خ لتـــعدين بــــمطروح|لبــــتـــرول و|علوم 

42oo7 ي
عيد محمود عيد| دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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5|||39 لعزيز عمر|م عبــــد|محمود س سكندريه|ل|طبــــ 

62949o ي محمد |لسيد عبــــد | |رض
حمد|لغنى زيق|لزق|علوم 

832996 هيم محمد|بــــر|لرحيم |ر عبــــد|من دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4|4742 لدين|بــــ |زق شه|لر|زى عبــــد|آسيه حج لشيخ|نوعيتـــ كفر 

428344 ى|رس| ء محمد يسن عيس حسي  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

8oo|4o ى|مرو ن وليد خديوي حسي  ي|هندستـــ 
|لمنى

42o266 ين  حمد|هيم |بــــر|حمد |حمد |شي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

25|555 تـــه|محمد حسن حسن شم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

36|657 لسعود|بــــو|ن |بــــر سلط|ن ص|سلط |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

82o7o2 ى رس|صبــــىحي فتـــىحي ف| مي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

6oo8o| دل محمد موىسي|ع| رن |بــــ طنط|د|

893252 لسيد |حمد |ن |فرحه رمض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

774439 م محمد عبــــده حسن حبــــيسر|زن عص|م زيق|لزق|هندستـــ 

235o94 حمد مصطفى محمد|مصطفى  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

9o|239 ق|س وى |ره رفعتـــ خلف رسر ج|تـــربــــيتـــ سوه

227|2| ف فتـــىح مرىس |حمد | لسيد|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

476626 لسيد|هيم |بــــر|لنبــــى |شدوى محمد عبــــد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

4o9863 ن محمد نوفل|لدين رضو|ح نور |لفتـــ|عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

44555 م|د حلىم عطيه سل|خلود عم ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

37o|47 هلل محمد فتـــوح|بــــ |ء عىل ج|سم| لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

4246|4 طر|لش|لعزيز محمد |محمد حسنى عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

327o5| ر|لغف|مح فرج عبــــد|ن س|نور سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

267263 وى|لمنش|م محمد |مروه هش |تـــربــــيتـــ بــــنه

|7|o26 لعيسوى|له محمود عبــــده محمود |ه ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

78|o99 لمقصود|عيل عوض عبــــد|سم|حمد | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4265|5 ف أحمد |جر |ه لسيد|لسيد |رسر سكندريه|ل|صيدله 

5o87|7 يد جوده|بــــو|لق |لخ|يشى عبــــد ى لي  سكندريه|ل|ره |تـــج

77429o تـــه|لم مهدى شح|مه س|س|ء |رس| ى شمس طبــــ عي 

54|984 ن|ىط محمود محمد حمد سليم|لع|حمد عبــــد | |حقوق طنط
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4o822| حمد محمد محمود عدس| |بــــ طنط|د|

8836|8 ى  |عبــــد هلل بــــدر مصلوح حسي  سيوط|صيدلتـــ 

695787 هيم مرع|بــــر|لمقصود مرع |عبــــد | دين لمنصوره|حقوق 

76|642 ي|عىل عمرو رمض
ى
ن دسوق زيق|لزق|حقوق 

84552o ي|لر|زينبــــ فتـــىحي محمد عبــــد
ضى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

42438o ف محمد رمض| ل|لع|حمد عبــــد |ن |رسر سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

5|2925 ر|لنج|ىطي |لع|محمد حمدى عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8245o3 حمد|بــــر |ج ج|لحج|بــــو|حمد | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

49453o لغنى عرفه محمد|لغنى رجبــــ عبــــد |عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88686o د خميس فرغىلي |روضه ضي سيوط|صيدلتـــ 

426525 ح محمد|ء مصطفى مصبــــ|آل سكندريه|ل|ره |تـــج

4454|4 لسيد خليل|لدين |لعزيز سعد |ره عبــــد |س سكندريه|ل|بــــ |د|

2|4585 هدير فتـــىح عبــــده حسن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

48|496 د|لجو|لمنعم عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

2|68o2 لدويك|جد حمدى محمد |ر م|مي ى شمس| لسن عي 

68o5o6 لجوهرى|لسعيد |لفتـــوح |بــــو |يه حمدى | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

48o527 ف |كريم  هيم محمد|بــــر|رسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

336389 خرس|ل|لعزيز |ء محمد عبــــد|رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

489468 حمد عمر|لعظيم |يمن عبــــد |منيتـــ | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

858866 مريم محمد محمود حسن ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

92457o حمد |رس محمود |ره ي|ي ج|بــــ سوه|د|

2528o9 بــــ|ء محمد مرضى خط|ل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o88o7 لمتـــول|هيم |بــــر|بــــوبــــكر |ء |روميثــــ لمنصوره|ره |تـــج

79|59o تـــم محمد حسن عىل سويلم|محمد ح زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23||9| لدين|لمنعم فخر |لدين محمود عبــــد|فخر  ن|تـــربــــيتـــ حلو

248o76 ي|لدل|هدير محمد عىل محمد 
تـــوئى ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

753275 عيل|سم|محمد مصطفى محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

765935 ى | لورو ى عبــــد|حسي  لموجود|لسيد حسي  نوعيتـــ بــــور سعيد

227757 ى|هلل خ|منه  لد سيد متـــول حسي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

773828 لحسينى محمد|لسيد |عمرو  زيق|لزق|علوم 

244925 عيل|سم|حمد محمد |سن محمد |مح هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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687625 حمد مغيبــــ|ن محمد |يم| لمنصوره|ره |تـــج

688|89 لجمل|مصطفى محمد محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

692287 يس|لسيد رزق حسن رزق ح|مريم  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

24o372 ن عىل|سعديه محمود سعيد شعبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

225524 د|م عىل خليفه حم تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

8|857 لحميد|بــــ محمود عبــــد |لتـــو|زينبــــ عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|6778 عمر محمد محمد عىلي| يش تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

334656 بــــر خي |مي  ظريف ص| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

754744 شتـــ|محمد مجدى محمد عك عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

343o|7 م|هر سيد متـــول عل|ش ى شمس حقوق عي 

52764o |لبــــن|سعد محمد حميده |بــــسنتـــ  سكندريه|ل|هندستـــ 

877629 وق محمد خليفه خل ف  |رسر ي صىح 
سيوط|معهد فنى

8||692 دل جرجس مجىلي|ع| رين|م ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

64789o يد|لمجيد ف|لرحمن محمود عبــــد |محمود عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6366o4 ن|حمد رمض|ئى |محمد ه زيق|لزق|هندستـــ 

25345 لد عىل عىل|ر خ|من  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

63367| تـــه|هلل خليل شح|رص عبــــد|لن|حمد عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

36978o ء عزتـــ محمد عىل وهبــــ|شيم سيه|نوعيتـــ عبــــ

|8|27 لسيد|عيل |سم|لشيىمي |ء |ل| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

828o53 لعظيم|سم عبــــد|ء عديل ق|صف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

298492 ح|لرحمن صبــــ|محمود طلعتـــ عبــــد لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

285372 م|لسيد محمد مصطفى عل|محمد  ن|سو|بــــ |د|

9|3738 هلل محمد  |هلل عىل عبــــد|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33o235 |لقل|لدين محمد رجبــــ |د |ء عم|ل| |حقوق بــــنه

883244 مل |دل عبــــوده ك|محمد ع سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

833||| حمد محمد|يه محمود | ي للفن|
|دق قن|لفنى

858952 ه محسن فتـــىحي تـــوفيق ني  ي|بــــ |د|
|لمنى

24|976 ى عبــــد|رضوى عبــــد  |لبــــ|لمجيد حسي 
ى
هيم|بــــر|ق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

78|83 ي|ر
سيد تـــوفيق سيد| ئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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4o6483 لسيد محمد متـــولي|مريم محمد نجيبــــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

439976 هيم محمد حسنى  عىل|بــــر|حبــــيبــــه  لشيخ|بــــ كفر |د|

9o6383 لحليم |طف عىل عبــــد|ء ع|رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4586o2 لسيد متـــول|محمد متـــولي فضل  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|35472 ى عبــــد |زينبــــ   محمد|لش|مي 
ى
ق ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

7529|3 لمدئى سويلم|ن |دهم عدن| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|49976 ل محمد|هيم كم|بــــر|محمد  هره|لق|علوم 

33o328 مر|لىح محمد ع|رق عبــــد|ء ط|رس| |نوعيتـــ بــــنه

5|8595 رص|هلل ن|حمد عبــــد|رم |مل ك| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

26764o ى ح ى محمد|نرمي  مد حسي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

482683 س محمود|يمن عبــــ|خلود  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

46229o زينه|حمد محمد رجبــــ بــــ|لدين محمد |د |تـــغريد عم ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

338987 عيل |سم|ح محمود |لفتـــ|هلل محمد عبــــد|منتـــ 
سم|ق

| معهد فنى تـــمريض بــــنه

7|o848 مد سويلم|هيم ح|بــــر|هيم |بــــر|مصطفى  لمنصوره|ره |تـــج

7o84oo لبــــسطويس|ل محمد |لد جم|خ لمنصوره|علوم 

6o249o لزمر|لسعيد بــــدير|م |حمد عص| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

495o44 لد محمود عيس|محمود خ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

79284 ى تـــوفيق  رى|لهو|محمد حسي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

428953 ي|ر
لربــــه|ح محمد |لفتـــ|خميس عبــــد| ئى |بــــ طنط|د|

|4|o74 ى محسن|ن عبــــد |عثــــم لعزيز محمد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

34329| لمنعم|لحميد عبــــد|حمد مصطفى عبــــد|ء |لىمي ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

786o85 ء عرفه محمود محمد شلبــــى|ء عل|دع زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

672|7 ء محمد محمد عىل|عىلي لفيوم|بــــ |د|

8247o6 هيم|بــــر|بــــيمن فكتـــور يعقوبــــ  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

9|3665 لدردير  |فظ |عمر مدحتـــ ح ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

838864 حمد|كم |لح|لحق عبــــد|د عبــــد|جه ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

9|88|6 ى تـــه  |نور شح|ل |جم| يوستـــي  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

922549 للطيف  |حمد عبــــد|للطيف |محمد عبــــد ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

336|87 منتـــ محمد سيد عىل ى شمس|د| بــــ عي 
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68o549 لسعيد|لسيد |مل |لسيد رفعتـــ ك| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

649495 هد|لرحمن محمد مج|ء محمد عبــــد |سم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

459834 سلىم محمد منصور فرغىل |. دق فرع مطروح ج|حتـــ وفن|ىسي
سكندريتـــ|ل

286834 ح مصطفى|لفتـــ|رس عبــــد|محمود ي رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

863o26 هبــــه محمد يونس محمود دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

883988 لكريم |ن محمد حسنى عبــــد|جيه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

899o2 ن|حمد رمض|مد |حمد ح|ء |ل| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

824733 حمد عويس عىلي|لرحمن |عبــــد |ج طبــــيع قن|عل

4o9828 لسيد|م محمود عنتـــر محمد  |نوعيتـــ فنيه طنط

83o279 هر محمد|لط|سمي  | مه ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

||5286 جنه مني  يس محمد يىحي ى شمس حقوق عي 

|45262 مل محمد محمود|هلل ك|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6oo|78 ق|لسيد |ن كرم |غفر وى|لشر زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|34882 لمبــــشر|لرحمن محمود محمد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8||826 حمد|ن سيد |ء شعبــــ|سم| ي|طبــــ 
|لمنى

6|6342 ء نبــــيل محمد عبــــده عسل|عىلي ط|بــــ دمي|د|

444oo| ح عىل|لفتـــ|ن عبــــد|ح عثــــم|لفتـــ|جر عبــــد|ه لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

88|43| لح  |حمد ص|لد مصطفى |خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6242|| حمد محمد عمر|لرحمن سعد |عبــــد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

635436 لسيد|س |هيم عبــــ|بــــر|ء محمد |سم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

482864 حمد|لحليم |لرؤف عبــــد |رضوى عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

63|585 ء غريبــــ عمر عىل|دع زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

843755 ح صغي  عىلي|وليد صل ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6969|6 لوكه|حمد ه|حمد مصطفى محمد | ن|صيدله حلو

528972 ل حسيبــــ|لرحمن محمود محمد جل|عبــــد  ضتـــ دمنهور|علوم ري

6o|349 لم|لمعىط س|عبــــد | محمد رض لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

2635o5 ن|لرحمن عىل سليم|ن سمي  عبــــد|نوره |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

777877 ح|لفتـــ|لسيد محمد عبــــد|رحمه  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

78o836 حمد عىل|ج  |لن|هلل محمد |عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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437829 مر|حمد ع|حمد |ن محمد |إيم لشيخ|علوم كفر 

6|65o3 لم|طمه سعيد صبــــرى عوض س|ف ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

9o6795 لرحمن |فرحه محمود زىك عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

32246 هيم يوسف|بــــر|هيم |بــــر|لرحمن عزيز |عبــــد  ج|ره سوه|تـــج

42|ooo ي محمد |أم
مد نرص|لسعيد ح|ئى لشيخ|بــــ كفر |د|

5|6325 وى|لشن|لرحمن |رتـــ جمعتـــ مسعود عبــــد|س بــــ دمنهور|د|

252927 لطهويىه|حد |لو|ء محمد عبــــد|شيم ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

89o335 بــــوزيد |قه زيد |لرحمن رسر|عبــــد سيوط|حقوق 

356552 تـــ جل ئى|لغري|هيم |بــــر|تـــ  |لشح|ل |سمي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

2||72 يتـــ محمود سيد محمد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

49744o لمنعم |لمنعم محمد عبــــد |ر محمد عبــــد |يثــــ|
مندور

لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

855o|| للطيف|طمه نش مبــــروك عبــــد|ف دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|22|25 لدين محمد حلىم|ح |م صل|نغم عص هره|لق|ره |تـــج

|464o4 لمجيد|لمجيد عىل عبــــد |لبــــنى عبــــد  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

878662 ويرس  |هلل س|بــــ |ن رفعتـــ ج|سمع سيوط|بــــ |د|

4|76o8 هلل يوسف|لسيد عبــــد |ن |ن سليم|يم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

82937| ن|لنعيم محمود رمض|لرحمن عبــــد|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

253657 د|لجو|حمد سعيد عبــــد|محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

766693 يف|ح |لفتـــ|لرحمن زغلول عوده عبــــد|عبــــد  لشر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

28o764 حمد سويلم|حمد غريبــــ |محمد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

89o886 رص عىلي |لن|ء موىس عبــــد|رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5o2483 |لك|شم عبــــد |يز محمد ه|محمد ف
ى
ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|234| فظ خليفه|ئى حمدى ح|محمد ه ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

696755 لح عىل بــــدوى|ندى صبــــىح ص لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7888|7 لغره|بــــ |لدين محمد دي|ء |ن عل|رو زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3366| ى تـــبــــ|غبــــ ر|دل ر|ع| يوستـــي  هره|لق|حقوق 

436682 جموئى|لجم|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|ن |رو ط|ر دمي|ثــــ|

536748 ىك|لشر|سط محمد متـــول |لبــــ|مصطفى عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

449874 حمد منصور|ء نبــــيل |دع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط
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683922 بــــينى|هيم |بــــر|ندى مني  محمد  لشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

482o2o هلل|حمد عبــــد |هلل |دل عبــــد |محمد ع سكندريه|ل|ره |تـــج

|23497 لسيد|لعليم |طمه محمد عبــــد |ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7824o3 هلل|لقوى عبــــد|ن عبــــد |ن رمض|يم| زيق |لزق|تـــمريض 

484627 ف |لدين |سيف  لسيد|لقوى |حمد عبــــد|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

329299 لسيد|حمد |مح |دتـــ س|مي | معهد فنى تـــمريض بــــنه

265523 لعزيز عبــــسه|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

439|89 ى|ء مجدى عطيه عطيه |ل| لعشر لشيخ|علوم كفر 

|654o3 مر|لسيد ع|ح |مروه صل كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o56o3 له تـــوفيق|ل|حمد سيد عبــــد| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

2375o9 لنعيم|م محمد عبــــد|هلل عص|منه  لفيوم|لعلوم |ر |د

33|27 لح موىسي|لم ص|لح س|رقيه ص كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

8|384o ي|د |م عم|بــــر|
ى|نور بــــنى مي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

634348 ى ريح|وف ن|ء سليم محمد حسي  زيق|لزق|طبــــ 

543649 لصعيدى|رق محمود عىل محمد |ط بــــ دمنهور|د|

8|7o89 يز تـــوفيق|ل ف|يدي كم|ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

69|755 ىسر|لبــــر|لعدوى |لحميد |لسيد عبــــد |مح |س لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

67532| بــــوذكرى|صم محمد عصمتـــ فهىم |ر ع|مي لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|8222 ن ى| مي  محمد محمد بــــحي  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

878655 ى محمد |ي حمد |بــــوبــــكر |سمي  سيوط|ره |تـــج

3|6657 محمد محمد غمرى| ندى رض ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

92o482 شم |لمجيد ه|هيم عبــــد|بــــر|زم |ح ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

69|753 وي|لشه|لسعيد محمد |د كرم |زي لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o4758 |لعل|بــــو |لدين حسن |ء حسن بــــدر |ل| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

434545 بــــ|ح خط|لفتـــ|صم عبــــد|ن ع|نوره ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9|365 محمود محمد محمود| عل تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3557o3 بــــر|مد ص|ئى بــــدوى ح|م| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

267443 ي
لم|لق عىل س|لخ|د عبــــد|عم| دئى ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

688865 لحميد عىل|هلل عبــــد |هيم عبــــد |بــــر| لمنصورتـــ |تـــمريض 

82579  عيد عبــــد |ول
ى
هر|لظ|ء دسوق ن|حقوق حلو
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|49965 عىل محمد عىل حسن ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

536734 د|لمنعم عي|م عبــــد|لرحمن هش|عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

843|93 هيم|بــــر|طمه محمد عىلي |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

257o68 مه|ح سل|سنيه بــــسيوئى صل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

876629 ه |لل|حمد عبــــد|محمد عىل  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

||9|95 ي
وئى هلل||نور عط|دولف | |في  هره|لق|طبــــ 

67|4| بــــ فتـــىح|حمد كس|ء |رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|9423 لنعيم عىل عيس |م عبــــد|سل| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

35369| عمر محمد بــــكر عمر |حقوق بــــنه

69o667 لعزيز|ندى نشأتـــ محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

778o56 ن|حمد حسن عثــــم|ح |لفتـــ|ح عبــــد |سم زيق|لزق|هندستـــ 

6o2632 ضى|هيم ر|بــــر|لغريبــــ |هيم |بــــر|محمد  لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

8|3|49 زق|لر|ر عبــــد|ن عم|هلل رمض|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

527789 ن|ر أحمد محمد أحمد سليم|من سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

3392|| طف فتـــىح تـــمر|منى ع عه مشتـــهر|زر

3488oo دى|له|لمجيد عىل عبــــد|ن عبــــد|مريم شعبــــ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|77346 ى رش|د |رش د عىل|مي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

256289 هلل|بــــ |حمد محمود ج|لد |خ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9o|75o ى |ن خليفه محمد حس|نوره ني  |ج طبــــيع قن|عل

629355 لحميد مرىسي|لحميد محمد عبــــد|محمد عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

3962| ى|حمد ثــــ|لدين |سيف  بــــتـــ عىل حسي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

6929o5 لي|لحميد هل|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |ر |عم ط|بــــ دمي|د|

53o36 لعظيم|ن عبــــد |ن شعبــــ|د رمض|جه لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3669oo ه | عيل|سم|عيل تـــوفيق |سم|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2663|7 لعزيز|ح عبــــد|لفتـــ|لعزيز عبــــد|جر عبــــد|ه |صيدله طنط

253975 ديبــــ|ل|لسيد محمد |لد منتـــرص |خ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

299742 عيل بــــدوى|سم|رص |لن|ء عبــــد|سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2497o7 ن|بــــو سليم|ىط |لع|ل عبــــد|ر جم|من ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o52|| ن قطبــــ بــــيومي محمد|عمر شعبــــ ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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64|389 حمد|ح محمد عىل |منيه صل| زيق|لزق|ره |تـــج

4495o5 لربــــيع|لخي  |بــــو |لسيد صبــــىح | |هندستـــ طنط

5|9357 رحمه محمد أحمد محمود مصطفى |طبــــ طنط

|2o69| ف محمد ج|حمد | د منصور|رسر ن|حقوق حلو

4o5o|4 شور|رق محمد محمد ع|مهند ط |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

9237o8 لرحيم |د عبــــد|محمد سعد ج ج|تـــربــــيتـــ سوه

33685o لغنى عىل|ن عبــــد|لغنى رمض|عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8|6776 صف|عزتـــ حبــــيبــــ و| رين|م ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

2o8o8 يف خلف عبــــد  فظ|لح|محمد رسر  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

527725 حمد|لعزيز محمد |رق عبــــد |ء ط|ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

247936 يد|جر محمود شبــــل محمد ف|ه لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|384o8 ع|حمد رف|طمه محمد |ف سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

676o94  محمد محمد | |رن
ى
ى|لدسوق مي  لمنصورتـــ |تـــمريض 

265835 جورى|لبــــ|هلل |حمد هيثــــم عبــــد| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

789678 رق محمد محمد|دى ط|ش ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

355|57 هيم|بــــر|يمن سمي  |يتـــ | هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

|2282o ل|بــــر عىل غ|حمد كرم ج| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

856832 حمد|بــــر يونس |هلل ص|عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

8o463| سحق حبــــيبــــ|مريم ممدوح  ره بــــنى سويف|تـــج

282|89 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|ل |محمد جم ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

9223o8 هيم محمد |بــــر|جح |محمد ن سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

436596 |هيم |بــــر|لعزيز |لمنعم عبــــد |ظه عبــــد |لم|
لخرز|هيم |بــــر

ط|بــــ دمي|د|

89|75o ن |يوبــــ سليم|يوسف جميل  سيوط|علوم 

668o5 ى|رص جمعه |ن ن|نريه مي  لفيوم|حقوق 

4||9o3 ى|لح مرىس ج|عيل ص|سم|هيم |بــــر| هي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|6222 ف محمد عبــــد |محمد  للطيف|رسر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

3265o3 هيم مصطفى|بــــر|حمد |مريم  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|39654 لمرصى|هر محمد عىل |سهيله م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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248538 بــــىل|لبــــ|ر |لستـــ|ء خليفه عبــــد|رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|449|| حمد ربــــيع موىس حسن|يه | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

263982 لسيد|لسيد بــــيوم |رس |ندى ف تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

665o5 ى محمد عبــــد | رن بــــ|لتـــو|خي  لفيوم|حقوق 

|5278| ن|لدين محروس عثــــم|م |بــــسنتـــ حس تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

766o43 لخول|لعربــــى مرىس |لسيد |رودينه  ره بــــور سعيد|تـــج

325599 لسيد|لرحمن |م عبــــد|ء عص|ل| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

352o53 قوىس|لشي|فظ |ء حمدى حسن ح|لشيم| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

834o87 ح عىلي عويضه محمد|سم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7o442| زينبــــ محمد سعد حسن عىل زيق|لزق|ره |تـــج

||6542 صف|و| يرينى يشى ويص| هره|لق|ره |تـــج

269542 م|تـــ محمد سل|لشح| |نور ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

42|8o7 ذل|لش|لشوربــــىح  |حمد محمد محمد | ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

425459 يوبــــ|لرحمن |لسيد عبــــد|محمد | لي|د سكندريه|ل|بــــ |د|

83|646 ىطي محمد|لع|لد محمود عبــــد|خ ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

3426|| حمد قرتـــ|د محمد |جر رش|ه |بــــ بــــنه|د|

||6236 هيم بــــشي |بــــر|لدين |م |عمر محمد حس د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|38754 يف سيد ر| غبــــ|يه رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o539o  محمد حس
ى
ى|عمر فريد شوق ني  لمنصوره|بــــ |د|

27|53| يد|لعزبــــ ز|لعيسوى |سلىم محمد  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|6746  سمي  مصطفى درويش مصطفى
مصطفى ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 

ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

2428|5 هر|لظ|درى عبــــد|يوسف محمد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

64|696 ل حسن عمر|لع|ء سمي  عبــــد |أل زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

245973 ف صقرعىلي صقر|رس |ف
رسر ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

24944 لمجيد زين|حمد عبــــد |رضوى حمدي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

43o479 لخطيبــــ|د |لجو|لسيد عبــــد |يمنى  |ره طنط|تـــج

698577 يف|لعزيز |لسيد مصطفى عبــــد |طمه |ف لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

853o4o هلل حبــــيبــــ|بــــ |مي ج|مريم س ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

637|62 لىح بــــرع|لىح عبــــد |نعمه عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى
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5o64|2 ر|لستـــ|طمه محمود محمد عبــــد |ف سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

244476 ل حسنى محمد معوض|كم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

922|46 ل محمد  |لع|محمود محمد عبــــد  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

853259 ن|لم سليم|م س|لسل|ء عبــــد|لىمي ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

6949o4 در|لغ|ر محمد خليل |لغف|محمد عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

|6|o85 فظ|رس محمود ح|جر ي|ه |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

476o4o ي
ى ج| جوئى لمسيح|تـــتـــ عبــــد|هلل شح|بــــ |بــــشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|9|33 لملك محمود|طمه محمد عبــــد|ف ي|نوعيتـــ 
|لمنى

8336|2 لمجيد|بــــوبــــكر عبــــد|هلل محمود |عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

266223 ر عفيفى|م مختـــ|ر هش|من |نوعيتـــ بــــنه

3|o28 لسميع|لرحمن عبــــد |د عبــــد |ده رش|مي هره|لق|حقوق 

35763| لمجد|بــــو|س |ئى عبــــ|م ه|غر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

66o5| دي مجدي محمد عىلي|ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|69392 د محمد متـــول|ن عم|رو تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

878828 حمد  |لرشيد |ء عصمتـــ عبــــد|سم| سيوط|ره |تـــج

694689 |تـــ ند|لحميد فرح|تـــ عبــــد |ده فرح|مي ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

6975|5 ن|لبــــهنس سليم|لسيد |فظ |لسيد ح| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

343648 ى |لق|م عبــــد|سل| حمد|در حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

374|94 لتـــوم|حمد محمد محمود | دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

68|852 د محمد عطيتـــ|ء محمد فؤ|رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

33o4|o ج|مل محمد تـــ|لضعيف ك|بــــرين |ص |تـــربــــيتـــ بــــنه

884998 محمد | مجد زكري|ر |نو| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

246|52 ىسي|لشبــــ|ئى مصطفى |حمد ه| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

479243 ى|م ى ك|لقس ش| |رتـــي  مل|روبــــيم بــــشر ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

68o9|| نم|هيم غ|بــــر|ر حسن |لغف|ئد عبــــد |ر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

328777 د|مصطفى محمد فتـــىح عو |كليتـــ هندستـــ بــــنه

8|4o95 ي محمد|ح
زم سمي  مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

||7|55 رس محمود محمد خضي |محمود ي ن|سو|بــــ |د|

824685 ري جندي|دل زخ|مه ع|س| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج
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772258 ن|لسيد محمد رسل|تـــيسي  لطفى  زيق|لزق|عه |زر

29|94 بــــ|هيم طه خط|بــــر|محمود  ى شمس طبــــ عي 

752697 لد حسن محمد|حمد خ| ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

8634o7 ن|حمد حس|حمد محمود | سيوط|ره |تـــج

76443o م محمد بــــشي  محمود|حمد هش| طبــــ بــــورسعيد

685|53 م عوف|لسل|ح عوف عبــــد |صل| دين لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

327292 تـــ حلىمي | هيم شعيبــــ|بــــر|سم |لحمد ق|بــــو |مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o4985 لرحمن|دى عبــــد |لعبــــ|م محمود محمود  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

529834 حون|هيم ط|بــــر|حمد محمود محمد حمدى | ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

54o394 مر|مه عىل محمد ع|س|ن |نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

78o72o مر|بــــو بــــكر مصطفى عىل ع|ئشه |ع زيق|لزق|نوعيتـــ 

444594 لمجد فضيل|بــــو|نىح  أحمد سعيد عبــــد ربــــه | لشيخ|علوم كفر 

264592 حمد|ندى رأفتـــ محمود غريبــــ  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

33o3|2 ي عبــــد| نور
ي|لفتـــ|مصطفى

ح محمد مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

362442 م|م|ن مصطفى عزبــــ |نوره ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

7|5828 تـــ سعيد|لشح|سم |ء ق|سم| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|535|7 مر|لمقبــــل ع|هدى محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

86o|85 بــــر محمد محمد|فرحه ص ي|بــــ |د|
|لمنى

482799 تـــ خ| لعزيز مبــــروك|لد عبــــد |مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

264273 هيم محمد عىل مرىس|بــــر|ندى  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

429o2| وى|لشن|هيم |بــــر|هيم فتـــىح |بــــر|ء |سم| |نوعيتـــ طنط

363545 عطيتـــ| روبــــرتـــ ويص| دون|م |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

297345 ق|هر مصطفى فهىم |حمد م| وى|لشر ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

84|486 حمد|وي سيد |لص|لسعيد |حمد |لرحمن |عبــــد ن|كليتـــ طبــــ أسو

64|672 هيم محمود حموده|بــــر|عمر محمود  زيق|لزق|بــــ |د|

9o74|8 ل جبــــره وهبــــه |جرجس جم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

292o5 س|ن عبــــ|لد شعبــــ|يوسف خ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

766742 ج موىس|ن مسلم فر|محمد سليم ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

8|326o زق محمد|لر|لدين عبــــد|د |يوسف عم ره بــــنى سويف|تـــج
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76688o ن عوض عىل|لحميد جميع|ن عبــــد |سلم ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

48o369 بــــينى|حمد |طف |حمد ع|طف |ع لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|38|87 لحميد|ل فتـــىح عبــــد |محمد طل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

89356o حمد رسور |حمد محمد |هدى  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

686255 لسعيد زغروتـــ|ح |محمد مصطفى صل لمنصوره|حقوق 

4o|89| |لنج|بــــو |محمود محمد عىل محمد  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

8|6598 ى محمود|لسل|نهله عبــــد م حسي  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

89|6|o حمد محمود |م |حمد عص| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8993o| حمد مصطفى فتـــىح عىل | ج|عه سوه|زر

|789o| لرسول|ن محمد عبــــد |دل سلم|ع ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

23|633 لد قنديل متـــول|حمد خ| هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

9oo4o7 حمد |م ممدوح محمد |بــــس ج|هندستـــ سوه

4|3|77 لمعىط عدس|ح عىلي عبــــد |ء صل|شيم |ره طنط|تـــج

426893 هلل حسن|محمد عطيه | نه رض|نرف لمنصوره|حقوق 

4524o7 ن|هيم ريح|بــــر|ل |محمود محمد جم لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

462224 ن ره|لمعىط محمد رسر|لد عبــــد|خ| مي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

859|49 ي حسن|زينبــــ منتـــرص عبــــد
لغنى سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|22|37 ح سيد يس|حمد سم|م  ن|هندستـــ حلو

676568 زل|بــــو ن|يمن عىل عىل |مريم  لمنصوره|هندستـــ 

|3477o يد|لسيد ز|م |لرحمن هم|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

5|o428 ج|مل فر|م يوسف ك|حس ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

5o4366 لسيد مصطفى|لسيد مصطفى |منى  سكندريه|ل|طبــــ 

492886 لسيد|لسيد محمد |د |حمد عم| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

4|947| لصبــــيىح|دى |له|ء عبــــد |آيتـــ عل لمنصوره|حقوق 

349o63 ي |جر ه|ه
مر|حمد مصطفى ع|ئى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8|8494 در|لق|حمد فتـــىحي عبــــد|يه | ي|بــــ |د|
|لمنى

772866 متـــ|ل سل|غز| محمد رض ى شمس|تـــج ره عي 

687739 حمد عىل|لرحمن محمد |عبــــد  لمنصوره|نوعيتـــ 

|4873o ل|حمد غز|ن سيد |نوره ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|46446 ى ممدوح مصطفى حسن|ي سمي  هره|لق|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 16701 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|29474 ي|دى ع|ف
ى
ل نجيبــــ|دل حزق ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

347592 ى |م عىل |سل| ى |مي  لحكيم|مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|538|3 لحميد|ن سيد محمد عبــــد |نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

83282| حمد|لعزيز |حمد عبــــد|ء |عىلي ج|بــــ سوه|د|

754|42 وى|ن هند|م سليم|لسل|لسيد عبــــد | |لي|د عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ 

82782 بــــ|لتـــو|كر عبــــد|ح ش|هدى صل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34o362 لصغي  فرج|ن |محمد مسعود رمض | معهد فنى تـــمريض بــــنه

356765 حمد|ن |لدهش|حمد محمد |يتـــ | |ره بــــنه|تـــج

86464 وق حمدى صل وى|ح مك|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|59669 منه سيد سعد غريبــــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89654| حمد  |لفضل |بــــو|ل ممدوح |نه تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

7|o432 ويتـــ|م محمد كر|لتـــميىم غن|هبــــه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

92462| ى |حمد حس|سط |لبــــ|سم عبــــد|لق|بــــو | ني  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

87o892 ي صل
ح عوض حسن|مصطفى قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

9o39o2 ى عبــــد| ى ص|لحفيظ |مي  لح |مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6|2498  ر|طمه |ف
ى
غبــــ|حمد محمد شوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

485849 ف محمد ج|لميس  بــــر|رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

689255 در عمر|لق|در حسن عبــــد |لق|حسن عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

37369o حبــــيبــــتـــ محمود عىل عطيتـــ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8|5882 ء سمي  صليبــــ عبــــيد|هن ي|طبــــ 
|لمنى

765449 لسعيد|روق حمزه |لرحمن وليد ف|عبــــد  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

42964o ي|حمد |د محمود |زي
لعفيفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

54623| بــــتـــ|حمد ثــــ|حمد فتـــىح | سكندريه|ل|هندستـــ 

|73595 هيم|بــــر|فظ |لح|وليد بــــكر عبــــد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

32952| لعليم محمد|لحفيظ عبــــد|يتـــ عبــــد| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

73o69 كر محمد|ء محمد ش|رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o5553 م|ده محمد محمد عل|محمد زي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

492239 لسيد سعد|مؤمن حسن قطبــــ  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

58232 شور شعيبــــ|محمود محمد ع ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

23o46| ى|ل |محمد جم حمد حسي  هره|لق|ره |تـــج
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3||92| لعزيز|لمجد عبــــد|بــــو |حمد |ر |مي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

773459 ي|لحميد |ريم محمد عبــــد 
لعوضى ى شمس طبــــ عي 

||7684 ن محمد محمود محمد|يم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

49666| لحميد خليف|ن عبــــد|لدين شعبــــ|د |هلل عم|منه  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

67533o حمد شلبــــى|لسعيد محمد |محمود | رن لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

3233|2 ن|بــــكر محمد عثــــم|ندى بــــ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4o7|42 ي بــــصل|ن سمي  |يم| لسيد مليىح  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|6338o لسيد محمد|م |م|ره |س تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

3|6o77 ن|لغيط طه سليم|بــــو|ر محمود |مي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|23758 غبــــ|د وهيبــــ ر|مي  عم| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

422829 رك|لسيد مبــــ|ن |لسيد سليم|ن |يم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

627698 هلل|هيم عبــــد |بــــر|م |لد هش|خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54242 م محمود طه|لدين عص|د |عم ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

47577 ف ف|بــــ |شه روق محمد حنفى|رسر ن|بــــ حلو|د|

87849| منى محمد محمود دوينى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

685632 لحلو|بــــ عىل عىل |يه|يدى |ه ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

633394 مد|هيم ح|دل إبــــر|إنىح  ع زيق|لزق|بــــ |د|

8249o9 محمود عمر| حمد عط| |هندستـــ قن

367428 شم|لسعيد ه|دل محمد |بــــسنتـــ ع زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

767o75 حمد محمد عىل|ن |مه حمد|س| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

27o283 لعزيز يوسف|ل عبــــد|هيم جم|بــــر| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

483277 وى|لص|د زىكي |طمه محمد رش|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27o945 ى ذكري عيل|سم|هلل محمود |عبــــد | نرمي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

629375 ىس|لمر|لسيد |لمنعم |هلل عبــــد|ء عبــــد|سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7o6|24 د|لضي|حمد محمد |ح |لفتـــ|سلىم عبــــد  لمنصوره|صيدله 

758||2 لم|ح نرص س|ذ صل|مع ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|4|784 ى مصطفى محمد  حسي 
مصطفى ى شمس علوم عي 

7o6292 د|د محمد حم|طمه حم|ف ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

83454 يف هش يف |رسر حمد|م رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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52o7|9 ن  حن| مي 
ى
ى| ينى شوق مي  |هي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

863632 حمد|للطيف |ن عبــــد|يثــــربــــ رمض ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

679733 |لنج|بــــو |مريم محمود حسن  لمنصوره|عه |زر

4|6582 ف نور|أحمد  لدين عبــــده|رسر لشيخ|نوعيتـــ كفر 

69886 ى عبــــد|ي لحميد|لحميد وطنى عبــــد|سمي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

86o567 روق محمد|ء سيد ف|دع ي|بــــ |د|
|لمنى

5o3o6o ن صفوتـــ نعوم مسعد بــــولس|بــــي|ف سكندريه|ل|عه |زر

5|4639 لعزيز عمر حويش|ء محمد عبــــد |ل| ى شمس| لسن عي 

485634 بــــر محمد|هلل محمد ج|منتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

3|27|3 لمطلبــــ|هلل محمد محمود محمد عبــــد|عبــــد ى شمس حقوق عي 

236o2| هيم|بــــر|بــــر محمد |ن ص|يم| ه ى نوعيتـــ جي 

5728o محمد ذىك مصطفى| دين طبــــ بــــنى سويف

323297 ى ع|ج ى ذىك|كلي  دل بــــشر دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

7oo|2| لعظيم محمد حسن|ده حمدى عبــــد |غ سيوط|هندستـــ 

646|4o هيم أبــــو عوض|بــــر|ض |ن ري|نور لمنصوره|حقوق 

8o5|67 ن مي|يق س|فكتـــور ف| مي  ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

493o72 لق|لخ|ن خميس زىكي عبــــد |محمود رمض ره دمنهور|تـــج

2o428 لح حفى|لمجيد ص|حمد عبــــد | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

352|o8  عىلي 
ى ى حسي  ين حسي  ئى|لملح|شي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

784875 ح عىل سعدون|لفتـــ|خلود محمد عبــــد  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

447673 ن هيم|بــــر|هيم |بــــر|سحق |طف |ع| مي  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

47259 ن|حمد سيد رمض| |مه ى شمس|د| بــــ عي 

69945 بــــوزيد صبــــره|عمر محمد  لفيوم|بــــ |د|

4o8o44 ل|ل حلىم غبــــري|ء جم|سن عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

266952 م|ل سل|محمد كم| ند ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

545668 ف عبــــد|سل |بــــ هلل عبــــده|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

285827 لمجيد|هيم عبــــد|بــــر|حمد محمد | ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|4234 هلل عمرو عصمتـــ تـــوفيق|منتـــ  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

6|7838 لعجوز|م عىل |ل هش|م| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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48823| محمد ممدوح محمد محمد صديق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

367|74 ف محمود س|م |سل| م|رسر ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

879o67 دق |ليون ص|م |بــــ عص|يه| سيوط|بــــ |د|

7628|2 لسندوبــــي|لسعيد محمد |لسيد |حمد | نوعيتـــ بــــور سعيد

8o458| ه عدلي | ك|لمل|هيم عبــــد|بــــر|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

7863|3 لسيد محمود|هيم |بــــر|ن |محمد رمض ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

6oo333 ى|لسيد ش|ن |محمد محمود رمض هي  |بــــ طنط|د|

27|423 لشيشينى|دى |له|ح عبــــد|لفتـــ|ء محمد عبــــد|رون ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

4o4|47 هيم|بــــر|لعزيز |ح محمد عبــــد |محمد صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75995| ن عش|حمد سليم|جميله  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

867o3| ي|جورج ف
ى
ق يز عجيبــــ مشر ن|سو|علوم 

8772|o سلىم عوض محمد مصطفى   سيوط|بــــ |د|

68|28 رثــــ|حمد حسن ح|لد |خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

827269 ي خميس عبــــد|عبــــد
ى
در|لق|هلل شوق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

قرص|ل|لطود |بــــ

859572 تـــه|حمد شح|هدي سيد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|6573 د|حمد ج|عمرو محمد تـــوفيق  لمنصوره|بــــ |د|

|58332 وق  حمد عىل محمد|رسر هره|لق|هندستـــ 

235598 لدين محمد|ح |ئى صل|يوسف ه ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5275|9 ن|حمد سليم|لسيد طه |ء محمد |رس| ضتـــ دمنهور|علوم ري

4|9|34 هلل|محمد محمود محمود عىل عبــــد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

754858 وق ن ج  محمود صبــــرى محمد|رسر تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

69952| لم|ء محمد ذىك س|رس| زيق|لزق|عه |زر

89825| هلل عىل  |لرحمن عبــــيد |زم عبــــد|مصطفى ح ج|طبــــ سوه

485|oo ء محمد بــــكر عىل بــــكر|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

448728 لصعيدى|لسيد |ن |محمد حمدى رمض |هندستـــ طنط

3|3598 لس صبــــىح صبــــرى منصور كي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

84726 محمد حمدي خليفه محمد ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

24384 تـــه سيد|دل شح|ر ع|مي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

488389 عيل|سم|ل رزق |محمد جل ره دمنهور|تـــج
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848o27 عيل|سم|دم |لسيد |له |ه ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

57o3| يف عبــــد |شيم حمد|لحميد |ء رسر بــــ بــــنى سويف|د|

767954 لسمنودي|هيم حسن |بــــر|بــــسمتـــ محمد  لعريش|بــــ |د|

886936 ض |نيس ري|ميل |مريتـــ  سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

22o468 لحليم|بــــر عبــــد|لدين محمد ص|سيف  ى شمس هندستـــ عي 

497o26 ي|ح محمد |لفتـــ|يتـــ بــــسطويسي عبــــد|
|بــــودئى ره دمنهور|تـــج

3|8824 ي |عظيمتـــ عبــــد
جدر|ل|لحليم حسنى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|6932 لموج |لسيد |يوسف محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3548o7 ح|لفتـــ|لحميد عبــــد|د حسن عبــــد|جه ى شمس|د| بــــ عي 

|74822 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد |محمد عبــــد  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

25o938 دل صبــــىح رسىم عطيه|ع تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6|o483 هلل|مد عمر عمر عبــــد|ضىح ح لمنصوره|عه |زر

6o82|5 ى |هدير خ |لنج|بــــو |لد عىل حسي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

762489 ئيل عيس|وندى جبــــر|رص ل|ركو ن|م بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

29559 مي بــــكر|محمد عمر محمد س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

864726 لرحيم|لد محمد عبــــد|ء خ|لشيم| دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

9|3o66 ى سمي  جويد سليم | مي  ج|بــــ سوه|د|

7o8525  محمد|عبــــد 
ى
لرحمن حسن شوق ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

865565 دق|لص|لموجود |لصغي  عبــــد|محمد  ج|بــــ سوه|د|

647333 هيم|بــــر|لبــــنى محمد حسن  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

42647o هيم|بــــر|لم |ل مصطفى س|ن جم|رو سكندريه|ل|عه |زر

4o4577 سكندريه|ل|بــــ |د| حمد هيكل|لحميد |حمد عبــــد|نرص 

786755 لحليم|لسميع عبــــد |لحليم عبــــد |ء عبــــد |شيم ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

7o2293 لحه|مد ص|لسيد ح|سهي  محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

525728 حمد|حمد قنديل |محمد سعيد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

42764| د|مصطفى عطيه مصطفى محمد حم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6|6|42 وى|لشن|ن عىل |محمد عثــــم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8|35|| هلل حسن|ده عبــــد|ء حم|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

4852o| ي|ر
لوكيل|أحمد محمود حنفى | ئى ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

326525 ى | قتـــ تـــحسي  زق|لر|حمد عبــــد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

448493 لح شلبــــى|محمد حلىم محمد ص |هندستـــ طنط
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29o|22 لحسن صديق|محمد جمعه سيد  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

|4o342 ى| رين|م ى سعيد كيى كيى ى شمس حقوق عي 

7646o7 يد|لسيد عوض ف|م |سل| هندستـــ بــــور سعيد

888876 ى عص|ي لس |م يوسف بــــسك|سمي  سيوط|بــــ |د|

|5968o ف عىلي زين |يه |
بــــدين|لع|رسر ج|بــــ سوه|د|

889|82 ر نصي  محمد |طمه مختـــ|ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

638o8 حمد|لسعيد |ل |حمد جم| لفيوم|حقوق 

82o635 للطيف|لرحمن عبــــد|ء عبــــد|لرحمن عل|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9o3788 هيم |بــــر|شم محمود |مروه ه ج|تـــربــــيتـــ سوه

|78666 دل محمد حسن|لرحمن ع|عبــــد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

36928 ى|ن محمد ل|رق رمض|ط| ر|ي شي  ى شمس|د| بــــ عي 

64957| لرحمن حسن|لرحمن خروشوف عبــــد|عبــــد |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

68426o هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|يمن |يه | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|7oo3 حمد|نور فرغل |ء |لىمي ي|بــــ |د|
|لمنى

5o5299  عبــــد |م عبــــد |زم عص|ح
ى
لعزيز|لعزيز دسوق سكندريه|ل|بــــ |د|

27469 هلل مني  محمد محمد|هبــــتـــ  ى شمس|زر عه عي 

766986 مر عيد|ن محمد ع|محمود رسح هندستـــ بــــور سعيد

3|6373 يه حمد حسن|حمد عىل |ن |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7858o7 لسيد عىل|هيم سعد |بــــر|حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

785oo5 شيىم|له|م |م|ل|ن |هيم سليم|بــــر|هلل |منه  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

7o948o هلل|لسيد فرج |لغيط |بــــو|ندى محمود  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

542||7 ي سعيد محمود عثــــم
ن بــــخيتـــ|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

42425| لس عزيز جرجس زىكي كي  سكندريه|ل|ره |تـــج

3|5369 بــــ|لوه|ل عبــــد|لع|ء محمد عبــــد|رس| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

77|494 يدى نرص حسن عنتـــر عىل جبــــر|ه زيق|لزق|نوعيتـــ 

77o474 م محمد |لسل|لرحمن ممدوح عبــــد |عبــــد 
ىط|لع|عبــــد

زيق|لزق|هندستـــ 

2oo44 لمجيد|قوتـــ عبــــد |زم يوسف ي|ح ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

46|65o |لبــــن|حمد محمود منصور |رس |ي |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ
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67949o |لمطلبــــ عبــــد |ل عبــــد |لع|شم عبــــد |ن ه|يم|
ن|لعزيز عثــــم

ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

84o568 ي
حمد محمد عكوش|ء |ضى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

325359 ى بــــ وديع يس|يه| |مي  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

|52753 حمد|دل عدل |لرحمن ع|عبــــد  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

822294 رثــــ|لو|بــــ فرغل عبــــد|لتـــو|حمد عبــــد| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

267694 ف|م حسن محمد خل|بــــسمله هش ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

426878 حمد عىل|هلل مظهر محمد |منه  سكندريه|ل|بــــ |د|

342o|4 ى حسن منصور| رن حسن حسي  ن|طبــــ حلو

82o65o حمد مرزوق|كريم محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

7o|829 ئى محمد حسن|ن ه|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

8o8496 حمد|لحفيظ |رق عوض عبــــد|ط ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

9o6224 ى محمد |هلل |عبــــد حمد  |مي  سيوط|حقوق 

478874 هيم دحروج|س محمد إبــــر|لد عبــــ|خ سكندريه|ل|هندستـــ 

775685 لرحمن محمود حسن متـــول|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

694559 ى ش| ه حسي  بــــينى|فع محمود |مي  لشر ط|بــــ دمي|د|

|24o|7 لدين عىل محمد حسن|ء |عىل بــــه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o|342 لسيد زعي |مصطفى محمود متـــول  لمنصوره|هندستـــ 

697575 ن|ء معتـــمد طه شعبــــ|ل| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|75|4 وى|لشه|مروه مجدى محمد يوسف  لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

46o7o7 موئى|لسل|لسيد |هيم |بــــر|لسيد |منى  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

688736 ن يىح خليل محمد خليل|عن لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

688529 ل|لبــــد|بــــر |هلل ص|نور عبــــد |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

699446 ى|دى |لبــــغد|ده |حم حمد محمد حسي  ره بــــور سعيد|تـــج

864259 ن|لربــــ فوزي سمع|د |ج| يوحن دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

684237 م|م|ل|بــــىل |لغر|ء ممدوح محمود |سم| لمنصوره|حقوق 

36o852 هيم عيد حسن|بــــر|يمن |مل | |بــــ بــــنه|د|

2|5936 م محمد طه|رؤى حس دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

|49879 لحليم|مل عبــــد |م يشى ك|سل| هره|لق|بــــ |د|

5|7746 ن نويرص|ح شعبــــ|يتـــ صل| علوم دمنهور

|6632| حمد|لرحمن |ل عبــــد |م و|سل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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6|6995 ن|حمد عىل مرج|تـــسنيم  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

3333|7 م|م|لسيد |ح |لفتـــ|ء عبــــد|رس| |علوم بــــنه

695677 لمرىس عىل|لعظيم |مل مدحتـــ عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|7266 |لرحمن محمد محمد عط|مريم عبــــد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

4852|5 بــــ عيس|محمد عجىم شه| رودين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

329542 ق|ء محمود موىس حسن |سم وى|لشر |طبــــ بــــنه

222585 لكريم عرفه|رق عبــــد|ملك ط هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

877587 ء محمود محمد سعد  |لشيم| سيوط|بــــ |د|

2|576 ى|حمد حس|حمد محمد |ندى  ني  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

259396 لدين حلىم محمد عبــــيد|ره مىح |س ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

7|558| ل محمود حمد|د جل|هلل عم|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

6o2o7o لرحيم|ن عبــــد|عيل سليم|سم|هيم |بــــر|ره |س لمنصوره|بــــ |د|

322233 حمد|لموجود |لحميد عبــــد|رص عبــــد|سحر ن |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

85||5| ه محمد  حمد عبــــده|ني  سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

675786 ي
ى حسن عسكر|شه| دئى م حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

6948|8 ى  |حمد عطيه شتـــ|محمد خي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27o465 ع حسن|لسبــــ|لعزبــــ |لسيد |در |ن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

267o55 لفتـــوح|بــــو|م مهدى |هدير عل |علوم بــــنه

4822o6 ن|حمد مصطفى محمد عثــــم|مصطفى  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

9o43o8 ن |رضو| لوف|بــــو|حمد حشمتـــ | ج|ره سوه|تـــج

|27742 ئيل|يوسف فوزى لويز ميخ هره|لق|هندستـــ 

79o|29 ي ويص
عيد| جرجس حسنى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

62o425 لجود|د أبــــو|لجو|مد عبــــد|ء ح|ند ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

4946|3 لمزين|د محبــــوبــــ |بــــر ج|محمد ص ط|بــــ دمي|د|

643o2o لسيد|حمد محمد |ء |شيم زيق|لزق|طبــــ 

85624| مريم محمود سعد محمود ي|بــــ |د|
|لمنى

9o8528 هيم |بــــر|ه |لل|ر عزتـــ عبــــد|من ج|بــــ سوه|د|

83o283 |لوف|بــــو|لدين |ل |لد كم|ن خ|نوره ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

445472 ر محمد عيس|لغف|هيم عبــــد |بــــر|ملكه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2559|4 لمقصود عبــــده|م عبــــد|حمد س| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 
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6|o898 وى|لشه|ن محمد |حمد محمد سليم| لمنصوره|بــــ |د|

85943 بــــتـــ جرجس|مجدى ثــــ| رين|م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

32|233 ى ع ى|حمد شح|طف |حسي  تـــه حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|38|o8 هيم حسن خرصى|بــــر|لد |يوسف خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o2352 ف محمد مصيلىح|ن |يم| رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

68234| ر|حمد نص|مريم فرغىل  لمنصوره|بــــ |د|

25|552 لعزبــــ|تـــ محمد |لشح|كريم  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

4o64o ن ق|سح| |د حن|عم| مي  ن|بــــ حلو|د|

3|5945 لبــــربــــرى|لكريم |هيم عبــــد|بــــر|يتـــ | ى شمس|د| بــــ عي 

6398o5 ع|لشم|هيم |بــــر|ء عىل محمد محمد |سم| زيق|لزق|ره |تـــج

83o5|4 ي معوض| نطونيوس معوض خي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

28464 رس نبــــيه عىل|حمد ي| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|5o95 لدين مهدي|ح نور |فرحه مفتـــ ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

35847| لسيد|بــــر |لسيد ص|جر |ه لفيوم|لعلوم |ر |د

49o7|o متـــ|بــــدين سل|لع|ح زين |لفتـــ|ندى عبــــد  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

5o|355 لم|بــــدين عىل س|لرحمن ع|عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

5435|| ى|روضه حم  سكي 
ده بــــسيوئى زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|28284 لم|لم س|لؤى محمد س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

489ooo جهورى|ل|بــــى محمود |ح عر|ئى صل|م| سكندريه|ل|بــــ |د|

546773 ي مختـــ|ر
ل|لحبــــ|لحميد |ر عبــــد |مي مصطفى دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

77o966 ل|لدل|هيم محمد|بــــر|ميمه محمود | زيق|لزق|حقوق 

4o|6|7 ل|لع|ح محمد حفنى عبــــد |محمد صل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2873o3 حمد|لمنعم سيد |طمه سعيد عبــــد|ف لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

693534 بــــ|ندى محمود رأفتـــ محمد رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

452548 لرؤف يوسف|لرحمن عبــــد |لرؤف عبــــد |عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

835737 ى محمد بــــدوي محمد يسي  ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

5|6777 ن عىل عطيه|ء عىل شعبــــ|رس| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

234922 ن محمد منصور|مه رمض|س|دهم | تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

6||o68 لنقيبــــ|طمه حسن محمد |ف |تـــربــــيتـــ طنط

4o775| لدين|هيم سيف |بــــر|حمد |حمد |هلل |منه  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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485485 لحليم محمود جمعتـــ|لسيد عبــــد |يمنى  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

5|683| ه عل| لحليم|لمجيد عبــــد|ء عبــــد|مي  علوم دمنهور

6o|437 لعظيم محمد يونس|عبــــد | ر|ي |صيدله طنط

425864 ن|ن محمود سليم|دين سليم|ن سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4o2673 لعدبــــ موىس|بــــو |دق |لص|هيم عبــــد|بــــر|جر |ه سكندريه|ل|بــــ |د|

777o89 م|هلل حسن عز|حمد صبــــىح عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

32|646 س|بــــ عىلي حلىمي عبــــ|يه| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3286|5 مل|متـــ محمد ك|س|محمد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

3448o8 ئى|لعن|عوده مصطفى عوده | دين ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

768|35 ي محمود|وف
ء محمد جميل مصطفى لعريش|تـــربــــيتـــ 

9o6939 ى  دى |له|لسيد محمود عبــــد|نرمي  ج|ره سوه|تـــج

33|6|4 ن|م محمد صقر رسح|لسل|هد عبــــد|ن |بــــ بــــنه|د|

8594o7 لبــــديع حسن|عىلي وجدي عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7585|8 ل محمدهيكل|لع|حمد عبــــد |ء |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

447892 تـــ زكري| لسيد|محمود | مي  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

843847 هلل|ء عمر يوسف عبــــد|دع ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

325975 تـــ سيد | ى عبــــد|مي  للطيف|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|8294 سعد عىل فقوسه|لرحمن |عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

335o66 لسيد|مد |عيد ح| عل ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

545495 حمد ممدوح حسن محمد عىل| |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

63|o69 ى محمد |دين |ن ى عىل|مي  مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

79o767 منى محمد عىل حسن ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

22o936 هلل|حمد عبــــد|نور |مريم محمد  ى شمس هندستـــ عي 

688899 حسن عىل حسن طلبــــه لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

862999 حمد|حمد محمد |م |حس لمنصوره|حقوق 

2|5583 لجمل|يمن محمود |تـــم |ح لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

894o45 ف سيد |بــــ |شه حمد  |رسر ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

|34364 مد|د ح|بــــر ج|لهدى ص|نور  ى شمس|د| بــــ عي 

272684 للمبــــى حبــــيبــــ|دل |مريم ع لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

858978 ي|
ي محمود مهنى

منيه مهنى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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8275o5 ي |ن حس|ء حمد|شيم
|لعل|بــــو|ئى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

7o46o2 حمد  عىل|حمد حلىم |لعزيز |حمد عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

4oo497 هيم|بــــر|م |م|هيم |بــــر|بــــسمله  سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

43622| لقلىل|لح |حمد ص|شم محمد |محمد ه هره|لق|طبــــ 

448665 لعمروىس|ر |لغف|محمود محمد عبــــد  |هندستـــ طنط

69o22 ن محمد حسن|ء سلط|حسن لفيوم|تـــربــــيتـــ 

8o948 هيم|بــــر|ل محمد |جم| رض ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

235328 ويرس|بــــ رمزى س|يه|س |تـــوم لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

69oo3o لمرىس|محمد | ن رض|يم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

232585 لغنى محمود|ر رفعتـــ عبــــد|من دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

8|9o64 ى ميخ|ع| جيسيك ئيل|دل سيفي  ره بــــنى سويف|تـــج

||9|58 ئيل عجىم|لمسيح مدحتـــ ميخ|عبــــد  ى شمس طبــــ عي 

622648 لسيد خميس حموده|آيه  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

75257| د محمد|حمد محمد عىل ج| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27|359  |لبــــ|تـــ محمد عبــــد|لشح|سهيله 
ى
لسيد|ق لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

34o687 ي
لدين سعيد محمد حسنى|ء |مروتـــ ضى |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

93296 ح|لفتـــ|بــــ عبــــد |لوه|مريم مسعد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

856o25 عبــــي  عىلي مرعي محمد ي|بــــ |د|
|لمنى

||8849 حبــــيبــــه سعيد محمد طلبــــه ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

258942 حمد|حمد سيد |ء سمي  منصور |بــــه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

52|7|9 لنرص محمود|ء رشدي سيف |آل سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

5o292| لسبــــىحي|طمتـــ سعد سعد محمد |ف سكندريه|ل|بــــ |د|

23o29| بــــي|لعتـــ|مد |مد ح|مه ح|س|هلل |عبــــد هره|لق|ره |تـــج

44237| لحميد|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |بــــ |شه لشيخ|تـــمريض كفر 

|4894| هيم|بــــر|رحمه محمد حسن  هره|لق|ر |ثــــ|

|48829 وق مجدى ص لح عىل عىل|رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

488354 وع محمد|وع رجبــــ مط|حمد مط| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

37o366 ى منس |محمد ع ي|لحلو|دل حسي 
ئى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|7o433 وى عىلي محمد|رحمه طنط م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ
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834438 هلل سيد محمد|محمود عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

4o8786 ع محروس سعيد|لمر|آيه محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|5596 مر|محمد سعد مجدى مجدى ع دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

69|94o  تـــوئى|لش|حمد عبــــد |م |عص
ى
ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|776o لنور عىل|بــــو|ء وجيه عىل |لبــــر| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

48o835 حمد|لسقىط |مدى |لح|وى |لكحل|ء |دع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4252|2 ن هريدي|هيم سليم|بــــر|لد |م خ|ريه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

227|26 حمد|ض |ن ري|حمد رمض| بــــ بــــنى سويف|د|

87o|68 ي ع
ن|مر محمد عثــــم|مصطفى لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

7653|| لصمد|مل محمد عبــــد |لصمد ك|عمرو عبــــد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

|34o32 ى فكرى رفعتـــ جرجس| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

43||3 |لش|هر حفنى عبــــد |تـــم م|ح
ى
ق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|5432 حمد حمورى|ندى سمي  سيد بــــ دمنهور|د|

54|993 حمد مصطفى محمد مصطفى| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43o|73 ه خ  حو|لد |ني 
ى
م|لدسوق |صيدله طنط

454oo6 بــــ|حمد غر|د |لجو|نىه رزق محمد عبــــد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

8o8|84 مل|سحق ك|فتـــ |ندي ر|س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2364|8 لمرصى|حمد |مر عىل |سلىم تـــ ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

4752|9 د|حمد ميل| |حمد محمد رض|ندى  سكندريه|ل|بــــ |د|

42o32| لسيد حسن|هلل |رغدتـــ عوض عبــــد لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

7o935 يمن عىلي عىلي|ء |رس| لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

37789 سلىمي محسن سيد محمد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

42947o ى مي  عطيتـــ جرجس| |مي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|28479 فظ|لدين ح|حمد عز |روى | ن|تـــمريض  حلو

7o|948 عيل محمد مصطفى|سم|عيل محمد |سم| زيق |لزق|تـــمريض 

3|7|64 هيم|بــــر|هلل |ح عبــــد|محمد صل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

247678 لمقصود|ح عبــــد|لفتـــ|م عبــــد|هلل س|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

75743o ى|حمد | يمن فتـــىح حسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

545226 ن|ن محمد عىلي زيد|محمد زيد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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93o53 لحميد مرىسي|أنور أيمن أنور عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o9759 لنمر|حمد |م عبــــده  لمنصوره|بــــ |د|

64o589 لسيد محمود|لحميد |م محمد عبــــد |محمد هش زيق|لزق|حقوق 

22|435 بــــتـــ سيد|هيم ثــــ|بــــر|محمد  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

3267|5 ئل محمد فتـــوح محمد|ل و|نو ن|تـــربــــيتـــ حلو

3|o8o7 ود متـــى|ئى د|ديفيد ه وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

5|4593 هلل محمد عيسوى|ج  عبــــد |ء ن|رس| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

4|7933 هيم مرزوق|بــــر|ره طه زىك |س لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

54663 حمد سعد محمد|مروتـــ  لفيوم|لعلوم |ر |د

6|7476 حه|يه وليد سعد تـــف| ط|ر دمي|ثــــ|

35983| تـــ محمود  حمد محمد|سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6387o3 ئى محمد|م محمد نعم|م عص|ريه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6|o448 حمد|لدين |ده مأمون سعد |مي لمنصوره|حقوق 

25o45| يه محمد مصطفى نجم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|7235| |لبــــ|تـــم معنى عبــــد |يمنى ح
ى
ق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8o|o36 ي |دع ي|لك|لدين محمد عبــــد|ء محن 
ى
ق ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

6|5|52 حمد بــــدوى|رس محمد محمد |حمد ي| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

434|o حمد|حمد عقبــــى |ر |من كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|9224 لقوئى|ع |ئى زغلول عقل من|م| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

759634 ه مجدى ه| مد|شم ح|مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|45622 هلل|حمد عبــــد |در |لق|مصطفى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

648448 حمد محمد|ر |حمد مختـــ| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2|847o رس يحن  سيد|سلىم ي تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

688o95 د|لجو|لسيد عبــــد |لسيد |ندى  لمنصوره|بــــ |د|

|772|6 لعزيز|لدين فتـــىح عبــــد |ء |مصطفى بــــه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5||4|6 لطويل|عيل محمد |سم|حسن محروس  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7o375o  عبــــد |دع
ى
لشيخ|هلل |ء نبــــيل شوق زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

97579 ئى محمد رفعتـــ معوض|ر ه|مي م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

875768 بــــر خليل  |رس ج|محمود ي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|59753 لطيف بــــسيط ملك| مرن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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855989 هر عىلي دكروري|عىلي م ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

2|3463 ين عىل محمد |ه حمد|له رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|5|66 حمد محمد|هيم |بــــر|محمد  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

67835o بــــر عىل|يه عىل ص| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

349845 عيل سيد بــــدوي|سم|محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

88256o ى مستـــور سمي  ثــــ بــــتـــ  |كرستـــي  سيوط|ره |تـــج

4o9|74 لمجيد حنفى|هيم عبــــد|بــــر| |ء رض|شيم ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|39|97 لمجيد سليم|لموجود سليم عبــــد |نىح  عبــــد | ى شمس حقوق عي 

4947|8 حمد حسن|محمود عزتـــ جبــــر  بــــ دمنهور|د|

426o74 لسيد|لسيد محمد عطيه |مريم  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

434589 وى|لمك|لشوربــــىح  |د |فؤ| لي|د |بــــ طنط|د|

475o2| ى عبــــد|لرحمن محمد |عبــــد لمجيد خليل|نيس حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|7332| م مني  محمد|رس هش|ج ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8|3348 د|مي فهىمي عي|ندرو س| ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

78|766 در حسن|لق|لعزيز عبــــد|عيل عبــــد |سم|مروه  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

68o276 ن|هلل سعد حسن رمض|عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

33|275 بــــ عيس|لوه|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد|ر |من |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|2929| يف هش ن|م فهىم سلط|رسر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

685oo9 ي
ل|لجبــــ|حمد |رس محمود |ي| دئى ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

22|3|7 س منصور|طف عبــــ|محمد ع لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

8|28|5 هيم محمد|بــــر|ر مدحتـــ |من ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

33945 حمد|يدى عىل موىس |ه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9o22o6 حمد  |لسيد محمد |ح |سم ج|بــــ سوه|د|

|42|44 ن|زق عثــــم|لر|بــــ محمود عبــــد |شه ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

4o6o|6 ى تـــ|س ن|روق فوزى زهر|مر ف|لمي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

28oo3 ى |ي بــــوسويه|لسيد عىل |سمي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

5|o455 لرحمن زغلول محمد حلىم عطيف|عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|84|o لدين مصطفى|مصطفى محمد مىح  ى شمس هندستـــ عي 

32|35| تـــه|ربــــ شح|حمد مح|هلل محمد |عبــــد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

Thursday, September 6, 2018 Page 16715 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

627574 ى|ل |حمد جم| حمد عبــــده حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

649745 لسيد|بــــ حسن |لوه|حمد محمد عبــــد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

79o5|2 ف|ئشه |ع حمد محمود مشر دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

265728 لخول|ن |هر رمض|لظ|هر عبــــد|حمد م| شمون|نوعيتـــ 

59|o9 ن محمد عيس|حمد رمض| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

875o2o حمد  |ن طه خليفه |جيل سيوط|تـــربــــيتـــ 

63|937 ن|بــــوزيد سليم|ئى |ره محمود سم|س زيق|لزق|ره |تـــج

5|5329 هيم|بــــر|مل |هيم سعد ك|بــــر|منيه | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

49686o بــــو بــــكر|لفضيل |لحفيظ عبــــد |ء عىل عبــــد|أسم سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

26|665 عيل|سم|هلل |بــــ |حمد محمد تـــوفيق ج| |حقوق بــــنه

87oo4 لحميد محمد|حد عبــــد|لو|هلل عبــــد|عبــــد عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

352334 لكريم|ئى مجدى ظريف عبــــد|ه لفيوم|لعلوم |ر |د

883557 ح شفيق جندى |رى صل|م سيوط|تـــربــــيتـــ 

6344o| هيم|بــــر|هيم موىس |بــــر|م |هيم عص|بــــر| زيق|لزق|بــــ |د|

836744 ن|بــــدين فتـــىحي حس|محمد ع |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8287o| للطيف|لمنعم محمد عبــــد|محمد عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8o72o3 ف فؤ| |ر|ي د محمد|رسر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

68459o لعز|بــــو |محمد ممدوح رزق مصطفى  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

48o433 لسيد عبــــود|ر |لستـــ|محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

699549 ف | لمقصود|ن عبــــد |م رمض|م|ل|رسر لمنصوره|بــــ |د|

79485 حمد|ن |فتـــ محمد سليم|قمر ر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89o423 ى منصور  ى محمد حسي  حسي  سيوط|حقوق 

52o728 ى خ لد متـــولي معوضى|نرمي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

264o95 ه تـــوفيق معوض | هيم|بــــر|مي  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6967|o ه صل| عيل محمد جمعه|سم|ح |مي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

79o237 ى محمود|حمد حس|محمد  ني  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

43|o52 بــــو عبــــلتـــ|حمد محمد |م سيد |بــــتـــس| |صيدله طنط

6o895o لسعودى|هيم |بــــر|م |لرحمن عص|عبــــد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|4|286 حمد|م محمد |هبــــه س ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

8259|5 بــــ محمد|لوه|لد عبــــد|ء خ|شيم ج|بــــ سوه|د|
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5|9944 له|بــــو دربــــ|لد عصمتـــ |ء خ|رس| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

8o94o8 د|حمد ج|ل |ن جم|يم| سيوط|عه |زر

448236 فظ يونس عزبــــ|حمد ح|عمرو  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

782|82 حمد محمد|نرص | رض زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4273o6 ى |د س|جه ق|حمد |مح حسي  وي|لشر سكندريه|ل|طبــــ 

6o989o صل|صل و|لسيد و|أمنيتـــ  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

84|55 ي عىل جمعه عبــــد |م|
بــــ|لوه|ئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

89473 مريم مجدى محمد طلعتـــ مصطفى ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

343433 ش|لدمرد|حمد مىح يوسف | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

28o59o ى|لد محمد حس|مه خ|س| ني  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

3|5427 هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد |رحمتـــ  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

82o7o3 ى ي| مي  مفدي عدلي بــــشر ي|بــــ |د|
|لمنى

9o42|6 حمد محمد |محمد | دين ج|أللسن سوه|كليتـــ 

876967  |لعبــــ|بــــو|ء |دع
ى
حمد  |س شوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

سيوط|ئ 

465|36 عىل صفوتـــ عىل كشك |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

22||22 يه ممدوح بــــخيتـــ عىل| هره|لق|ر |ثــــ|

448846 ي|ر
يوسف محمد محمد شلبــــى| ئى ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

||8395 يوبــــ مني  بــــرتـــى|لفريد | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

68o262 عيل|سم|حمد |ن محمد |نوره لمنصوره|نوعيتـــ 

232474 لجليل|نور عبــــد|حبــــيبــــه محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|29o78 هلل|حمد عبــــد |رق |هلل ط|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

629596 ر|ل جميل فد|لد جم|سلىم خ زيق|لزق|بــــ |د|

26o444 لحليم سويلم|لسيد عبــــد|لحليم |هند عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

772792 حمد|د مهدى |لرءوف رش|ن عبــــد |نوره عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6o|o8o لعربــــى|فع |لر|لسيد عبــــد|محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|4|439 بــــو زيد|حمد عىل |لرحمن |عبــــد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

6|9|o7 لحميد محمد بــــعيله|رتـــ عبــــد |س لمنصوره|صيدله 

827987 ي|سم|
ن مرىسي|ء محفوظ تـــعى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى
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62o99  عبــــد |لبــــ|حمد قرئى عبــــد |
ى
هلل|ق |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|

ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

5|27o ي
روق عىل|وليد ف| دئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

238549 حمد|دل سيد |رحمه ع ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

46o835 ي|لمسلم|لمجيد محمد |ن حسن عبــــد |يم|
ئى لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

64246 حمد|حمد |جر عبــــده |ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4||65| دي|لبــــغد|هي محمد عىلي عىلي |م |ره طنط|تـــج

|2453| ق| لق|لخ|فظ عبــــد |لسيد ح|وى |دهم رسر ى شمس صيدله عي 

25||53 بــــورسيع|محمد صبــــىح محمد  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

7oo969 لبــــهلول|لق |لخ|ئى محمد عبــــد ربــــه عبــــد |ه| رش لمنصوره|صيدله 

544233 رى|لعق|عد |يز حسن عىل مس|ف |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|36||2 ى  تـــ|لحكيم فرح|حمد محمد عبــــد |حني  ن|بــــ حلو|د|

686628 مد|مد محمد ح|در ح|لق|ل عبــــد |صبــــرى جم لمنصوره|ره |تـــج

34|863 تـــ مصطفى فتـــىح مصطفى | لزغل|مي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

495672 بــــتـــ|يوسف سمي  يوسف ثــــ |ره طنط|تـــج

445834 عيل|سم|لمنعم محمد |فتـــ عبــــد |حمد ر| ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

832623 هلل محمد|بــــر عط|د ص|عم دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

2o99o ن محمد|لد سليم|عمر خ بــــ بــــنى سويف|د|

866|49 حمد|حمد محمد | |نور |نوعيتـــ فنيه قن

9|85|6 نه قديس عيد سعيد |مري تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43|745 ر|لجع|للطيف |للطيف ممدوح عبــــد |ممدوح عبــــد ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

749o4 ي |
هلل|حمد عبــــد |حمد مصطفى ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ ى جي 

892o49 ل درويش هريدي|م كم|هي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5452|o حمد|محمد | لعل|بــــو|لرحمن |عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4567o| لكريوئى|عيل |سم|د |حمد محمد رش| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|6847 لنشوى|رق محمد سعد محمد |لرحمن ط|عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3|6455 حد|لو|ن محمد عيد عبــــد|فن| ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

824o72 ي |محمد ن بــــوزيد بــــهلول|ج  ره بــــنى سويف|تـــج

45||27 وى|لشن|لحليم |لحليم نبــــيل عبــــد |عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

6|4o68 لمشد|هيم |لمحسن إبــــر|هيم عبــــد |ء إبــــر|زهر |طبــــ طنط
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357732 ن|لكريم مرو|هر عبــــد|ء م|سن ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

65986 ن|دل رجبــــ شعبــــ|م ع|حس ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

762223 زي|لعز|هيم عىلي عبــــده |بــــر|كرم |محمد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

69492 لعليم|خلود جميل محمود عبــــد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

899296 زغلول عىل نرص | نور ج|تـــربــــيتـــ سوه

5o5|2| بــــورى|لش|ء مجدى محمد حسن |بــــه سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

84ooo3 مه|لح سل|بــــر ص|زينبــــ ص دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

32o647 لمنعم محمد|بــــر عبــــد|هلل ص|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o2674 مي|لعظيم شلق|عبــــد| لرحمن رض|عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6|2495 تـــ|لشح|ن |ء فتـــىح غريبــــ شعبــــ|شيم |ره طنط|تـــج

76458| وى|لمحل|لحليم حسن |رق عبــــد |حمد ط| نوعيتـــ بــــور سعيد

77636o لفتـــوح|بــــو |لموجود |رص عبــــد |لن|عبــــد | دين زيق|لزق|عه |زر

9o942o حمد محمد سليم محجوبــــ |بــــ |رح ج|بــــ سوه|د|

792645 لرحمن|لسعيد عبــــد|يمن |محمد  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

2232o| لحميد شلش|حمد عبــــد |لسيد |يوسف محمد  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

83o938 ى محمد|يه عل| ء حسي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

5|7|28 ف ك|هبــــتـــ  ليتـــ|هيم أبــــو ع|بــــر|مل |هلل أرسر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|67o5| ده محمد حسن|لرحمن حم|عبــــد  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

9o65o|  غط| دون|م
ى
س مرقس |صدق ج|ره سوه|تـــج

339|38 حمد|للطيف عىل |دتـــ رجبــــ عبــــد|غ |طبــــ بــــيطرى بــــنه

899o6o ى|م ويرس |لفونس قلينى س| |رتـــي  ج|بــــ سوه|د|

646859 لمرىس عىل|فوزى | آيه زكري |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

63|7|9 در وهيدى|لق|ن عبــــد |ن حمد|نوره زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o5686 د عيسوى|سم محروس عيسوى ج|بــــ سكندريه|ل|حقوق 

49o54 حمد|ده رجبــــ عىل |غ ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|7|55o لدين عىل خميس|ء|ندى حسن بــــه ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3|||o8 لحليم محمد|ئى عبــــد|هدير ه ى شمس صيدله عي 

54|o8o يد|حمد ز|مي محمد |كريم س سكندريه|ل|ره |تـــج

527453 حمد|حمد منصور |ء مصطفى |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|
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7o3258 ر|لنج|ن سمي  محمد محمد |يم| زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

63253o هديل محمود صبــــىحي محمد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o723 حمد|بــــره عىل محمود |ص عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

3|4855 هيم محمد|بــــر|لحكيم |رق عبــــد|ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

82|943 م|لسل|لحميد عبــــد|ء معتـــمد عبــــد|سم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

896339 مد محمد |ح ح|ء صل|حسن ج|عه سوه|زر

629946 ن|لرحمن محمد زهر|يحن  فتـــىح عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

|39o49 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد |ندى عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

4|3848 ل|س و|بــــرعبــــ|م ج|محمد س |ره طنط|تـــج

83|38o هلل|عبــــد| لوف|بــــو|هلل |ء عبــــد|رس| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

29587 ى طح| وى|حمد سيد حسي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

6|6o89 يغ|لص|لدين طه |ء |عمر عل ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

78764 م|م|ل|محمود محمد عىلي | عل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

63|64 بــــر سيد|ء محمود ج|ل| ره بــــنى سويف|تـــج

622475 حمد سليم|حمد |دى مصطفى |ه ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

359865 ئى شنودتـــ جرجس|ن روم|ري|م عه مشتـــهر|زر

694o67 تـــه سوس|ع شح|لسبــــ|د محمد |زي لمنصوره|هندستـــ 

628888 لدين عىل|لحنوئى محمد نور|زينبــــ  زيق|لزق|حقوق 

78289| هلل|ح عبــــد|لفتـــ|لعزيز محمد عبــــد |عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

56o49 هيم عىل|بــــر|سيد | سه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

638267 هيم|بــــر|لسيد محمد |حمد ممدوح | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6||977 ن|يز صديق سليم|حمد ف| |هندستـــ طنط

648426 حمد|تـــ محمد |لشح|طمتـــ |ف ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

8|6o|6 محمد حمدي رشدي محمد ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

4|9359 حمد عويضه|هيم |بــــر|مل | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

79438 د|لجو|رق عطيتـــ عبــــد |هلل ط|منتـــ  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|58573 ى  ئى|م عىل عن|م|نرمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|876 س|لي|نيس |محمد تـــوكل  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|62836 ه ص| لح رفيع محمد عىل|مي  ى شمس|د| بــــ عي 
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37|67 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد سيد  ى شمس|تـــج ره عي 

6|o354 لبــــدوى|لمجد |بــــو |مريم مصطفى  |نوعيتـــ طنط

488269 لمول|ل عبــــد|لو|رس بــــدر محمد عبــــد|ي سكندريه|ل|بــــ |د|

283|58 لسيد|رس محمد |محمد ي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|455o6 يف كم ل طه|محمد رسر هره|لق|علوم 

|53ooo لحميد|لد محمد عبــــد |حمد خ| ن|صيدله حلو

36o923 دي|له|دي فتـــىحي عبــــد|له|ء عبــــد|سم| |نوعيتـــ بــــنه

3355|7 لعزيز|لعظيم عبــــد|لتـــ جميل عبــــد|ه |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

353o9 هيم|بــــر|حمد |منيتـــ محمود | ن|تـــربــــيتـــ حلو

626285 |لبــــن|هيم |بــــر|هيم محمود |بــــر|خلود  زيق|لزق|ره |تـــج

484952 له|ع حو|لرف|حمد عىل |عىل  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

34392| ل محمد عوده|ء حمدي كم|رس| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

42353 ن|لعري|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد |ء عىل |سم| هره|لق|بــــ |د|

23o276 لم|لرحمن محمد موىس س|عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

776o25 لحميد|لسيد عبــــد |لحميد |عبــــد | دين زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

435|5o لحريري|هلل |حمد عبــــد |عمر محمود  لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

675367 مه|حمد سل|حمد |رس |حمد ي| لمنصوره|هندستـــ 

|367|3 ي|ر
حمد|لسيد |رف |ع| ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

259864 ط|لعي|لحديد |بــــو|ء محمود |ل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o9722 ل|لجم|ن أحمد |رضوى رمض |ره طنط|تـــج

329998 مل مرىس|م سعيد ك|سل|جنتـــ  |ره بــــنه|تـــج

6|4o38 تـــ أحمد عبــــد  بــــ|لق حج|لخ|أمي  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

63oo4 بــــى|لعظيم عر|يز عبــــد |يشى ف سيوط|ره |تـــج

634746 تـــبــــ محمد|لرحمن محمد ر|عبــــد ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

27oo65 لففى|لمصلىح |لسيد |هلل محمود |عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8259oo ن محمد|زينبــــ محمد رمض دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

85o9oo ى|س ره محمد عمر حسي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

286682 ل|لنبــــى غ|محمود محمد عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|36o37 بــــسنتـــ ممدوح حشمتـــ يوسف ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

678924 رس|ندى محمد مصطفى حسن ف لمنصوره|بــــ |د|

6|7744 محمد سعد| زن رض|م ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

Thursday, September 6, 2018 Page 16721 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

536855 هيم محمد خليفتـــ|لسيد عبــــده إبــــر| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

322568 ح|لفتـــ|دى عبــــد|له|سلىم سمي  عبــــد هره|لق|حقوق 

4254|o |لبــــ|لد محمد حسن عبــــد |ن خ|جيل
ى
ق سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

86984| ى محمد حسن محمد حسي  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

55o46 حمد|محمود محمد | رويد ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

6838o9 ق|سح|هيم |بــــر|د محمد |ر عمر محمد فؤ|بــــر| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

84oo5| يف طو هلل|بــــ محمد عبــــد|رسر |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

|53475 بــــر محمود|ء وحيد ص|رس| هره|لق|ر |ثــــ|

7|75|7 هيم|بــــر|لمرىس محمد |هلل محسن |عبــــد  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

5o8769 زق|لر|نيس عبــــد|هيم |بــــر|محروس  سكندريه|ل|عه |زر

64o|76 ى | ند د|هيم محمد ج|بــــر|خي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68962o لسيد عطيه|ر |لستـــ|يشى عبــــد | عل ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

896289 ين نش تـــ فهىم شنوده |شي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9o|579 حمد |ج  |ل ن|لع|ده عبــــد|غ ي صىح سوه
ج|معهد فنى

48|837 ى|سم ع|بــــ دل محمد عىل حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

238245 مريم عمر حميد بــــريك لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|23787 ى حسن خليل|لح محمد ص|ص لح حسي  هره|لق|هندستـــ 

3|7947 لم عمر|حمد س|حمد محمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9369o هيم مصطفى|بــــر|متـــ كروم |س|جويريه  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

348o46 ظر|لن|حمد |حمد محمد حسن | كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

7657|7 ى | لسيد مصطفى|ريج محمد حسي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

24385 ن حمد|محمد محمود | مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o426| ى  ى عبــــد |حسي  هلل بــــخيتـــ|حمد حسي  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|456o حمد|عيل |سم|لدين |ح |ملك سمي  صل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

782754 عيل|سم|عيل محمد |سم|د فريد |جه زيق|لزق|نوعيتـــ 

497297 يد|لمنعم ف|ندى سعيد عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

85o537 ح عمر|لفتـــ|ء فتـــىحي عبــــد|نجل دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

895|34 هلل محمد  |محمد رأفتـــ عبــــد |ج طبــــيع قن|عل

8o|669 ك نجيبــــ جرجس|مريم مل ي|علوم 
|لمنى
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885293 لصمد  |لدين محمد عبــــد|م مىح |ريه سيوط|بــــ |د|

22|674 ى| ى سيد حسي  حمد حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6446|2 يد|ح ف|لفتـــ|هلل مصطفى عبــــد |عبــــد  |بــــ طنط|د|

26976o لمليىح |لسيد |حمد |حمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|58723 ى  بــــ|لوه|حمد محمود عبــــد |نرمي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

22o95o هلل وليد سيد مصطفى محمد عىل|منه  ى شمس| لسن عي 

9||753 لحميد عىل |سم وحيد عبــــد|بــــ ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

7822oo ل|لع|مد عبــــد|محمد ح| ند زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

423856 خلود ممدوح محمد محمد رجبــــ سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6|4662 ن|هيم سليم|بــــر|لحميد |ء يوسف عبــــد|سم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

634393 ن محمد حسينى محمد|يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|3o|8 ى ربــــيع  |ء نجيبــــ حس|عل ني  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

763863 ج|هيم خليل حج|بــــر|م |حمد عص| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2267o2 لحميد|ح عبــــد|زم صل|عمرو ح ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

|6435| بــــو زيد|بــــر |ده ص|بــــدر حم ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

645237 ه خ لمعبــــود|حمد عبــــد |لد |ني  لمنصوره|حقوق 

879876 ل  |لحميد جل|نىه محمد عبــــد سيوط|نوعيتـــ 

838595 ن|سنتـــ محمد يس سليم|بــــ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

4954|2 ى|حمد ي| رس محمد حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

92oo33 د عطيه  |مه ج|س| |رين|م ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|45453 لعزيز|لدين عبــــد |ح |يوسف وليد صل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7537|4 ي|ء عىل مصطفى شح|رس|
تـــتـــ مصطفى عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

696286 ن|لسيد محمد سعف|رص |محمد ن ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

5|4962 وق ي حمد وهبــــه|رس مهدى |رسر سكندريه|ل|صيدله 

26o836 لمعىط|بــــر عبــــد|ص| ندى رض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

357765 ر|لغف|م سعيد عبــــد|سعيد عص رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

7737o3 م|لسل|ء محمد عبــــد |ن عل|يم| ى شمس طبــــ عي 

4o||28 |لعل|بــــو |لرحيم |هيثــــم محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

49|343 ى |م|  محمد محمد حسي 
لسيد|ئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف
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5356o9 هلل مسعد||م عط|كر|نوبــــ |بــــ| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|8942 وق أحمد رأفتـــ عوض أبــــو صم ده|رسر بــــ دمنهور|د|

92|982 لدين محمد  |لد محمد علم |خ ج|بــــ سوه|د|

7|3|2o وي|لنبــــل|حمد |لسيد |حمد محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7584o3 وق عبــــد  لغفور|حمد عبــــد |لمحسن |رسر ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

64549o يد ضي|بــــو|لق |لخ|محمود عبــــد ى م|لي  لمنصوره|حقوق 

7o6268 لجوهرى|بــــد منصور محمد |زينبــــ ع لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2|2468 ى|عمر عص ى حسي  م خرصى لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

525|32 حمد|بــــو بــــكر |هلل حمدون |هبــــه  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

5o58|7 عيل|سم|لسيد |هيم محمد |بــــر|محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4o72o4 لح|ء محمد حسن ص|آل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

375o89 ن|محمود محمد نبــــيل محمود محمد رمض ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

9|8396 حمد |عمر خلف محمد  سيوط|حقوق 

86974 لمعز|بــــر محمد عبــــد|جر ج|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

7|738o بــــيض|ل|هيم  |بــــر|رس عىل عىل |عىل ي زيق|لزق|حقوق 

5|3642 دتـــ منصور محمد منصور|حم ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

2|5474 ف سعد |ن |نور ى|رسر لدين حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|47979 ى  ى يحن  حسي  لع|لخ|حمد |حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

678887 حمد محمد محمد خرصى|م |سهيله هش لمنصوره|صيدله 

43949o لمجد|بــــو |زق |لر|لمجد عبــــد |ء أبــــو|دع لشيخ|ره كفر |تـــج

|333o2 لحليم|لد غريبــــ عبــــد |هلل خ|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

633o56 لجليل|لعزيز عبــــد|مه فتـــىح عبــــد|س|ر |مي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88299| لرشيد حسن |مي  حسن عبــــد| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o827 روق رصصور|مصطفى صبــــرى ف هره|لق|ج طبــــيع |عل

42229 لسيد|ء محمد عىلي |صف هره|لق|ن |سن|طبــــ 

584o3 بــــ|لسميع دي|ء عرفه عبــــد |رس| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|5||4 بــــيتـــر جرجس سعد نظيم هره|لق|ره |تـــج

5|o4o6 لحليم قطبــــ محمد|طف عبــــد |م ع|سل| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

6o527 لحميد|رص سيد عبــــد |محمد ن بــــ بــــنى سويف|د|

262ooo وى|لمرج|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|يوسف  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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9|2933 شف عوض محمد |لك|خر |ل|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

36o545 شور|ح ع|لفتـــ|دتـــ مجدى محمد عبــــد|غ |حقوق بــــنه

2|32|7 لحق|هيم عبــــد|بــــر|حمد |ء |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

82|347  زىكي محمد
ى محمد حسي  سيوط|حقوق 

492348 رق محمد عبــــده عبــــده كجج|ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3|99| ن سعيد محمد محمد|نوره ى شمس|د| بــــ عي 

683o2| لغريبــــ|عيل |سم|ن عىل |نوره لمنصوره|حقوق 

79879 هلل محمد يوسف|لحميد عبــــد |م عبــــد |سل| ن|حقوق حلو

865793 ى|بــــر|حمد عىلي | هيم حسي  ن|سو|بــــ |د|

|7323 ر|حمد نص|هيم |بــــر|موىس | دين ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

263634 ف |ء |سم| هيم حسن|بــــر|رسر |تـــمريض بــــنه

286992 حمد حريشه|هيم |بــــر|محمد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

897589 لرحيم حسن |د محمد عبــــد|جه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

77|547 ن|عمرو محمد فتـــىح علو زيق|لزق|ره |تـــج

497658 ئى|للق|حبــــيبــــتـــ محمد سعد  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7295o محمد جمعه عىل عىل ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

248568 مل محمد خليل|ن محمد ك|يم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

773o64 ى بــــولس|بــــطرس  ف بــــشر رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

25336| فظ خليل|لح|ن نبــــيل عبــــد|يم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

839353 ي محمد|محمد محمود عبــــد
لغنى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8253|7 لدين يوسف محمود|ح |عبــــي  صل تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

695o74 هلل محمد ضيف|محمد عىل عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

9|5459 يف عبــــد|بــــر| لحميد  |هيم محمد رسر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

834673 ى سيدهم جميل زىكي| مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

84|369 حمد|م |لسل|حمد عبــــد|هلل | عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

856456 عيل|سم|در محمد |لق|طمه عبــــد|ف ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

483o53 ي |لورد|ن |ء شعبــــ|رس|
حمد|ئى سكندريه|ل|بــــ |د|

8o|595 ي عبــــد|ه
لحكيم يونس|له مدئى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

249|7o ن|ء فوزى سليم|يه عل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

822552 ه محمود ك مل عىلي|خرصى ي|طبــــ 
|لمنى

6986o2 ى شندى نرص|د |ن عم|نوره مي  لمنصوره|طبــــ 
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3|38o2 لحكيم|زينبــــ محمود محمد فوزى عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

937|o تـــه خليفه|ر شح|جر سعيد مختـــ|ه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

34o255 حمد عىل خرصى|لسيد |د |جه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

59925 حمد|يوسف مصطفى عىل  طبــــ بــــنى سويف

784468 ي|ر
م|م|لعزيز محمد |هيم عبــــد |بــــر| |ئى ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

75o977 |مصطفى عبــــد | هن
ى
لرحمن شوق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

848695 ي بــــشي  عىلي|هبــــه 
هلل مصطفى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

6oo9| كريمه خميس عطيه سيد لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|343|8 لسعود|بــــو |ىط |لع|لسعود عبــــد |بــــو |ن |يم| هره|لق|علوم 

489736 ندى عىل عىل عىل قنديل سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

75684o هلل|لسيد عيسي حمد|م |محمد عص ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

852745 ن|تـــ محمد سليم|م بــــرك|حس ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

545275 ن مصلوح|ن رزق عثــــم|دل عثــــم|مصطفى ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

36228| د|بــــو ضيف حم|محمود محمد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

762|94 حمد محمود فرج|بــــ |يه|يوسف  ره بــــور سعيد|تـــج

2|42o6 مر|لسيد ع|لعزيز |محمود محسن عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

897|93 نور فوزى محمد |يوسف  ج|بــــ سوه|د|

282258 لسيد|عيل |سم|دهم سيد | ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

49548| ئى سعد عىل خليل|سعد ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|69588 فظ|لح|لقوى عبــــد |حمد مصطفى عبــــد | |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

42o288 ى |ي لعزيز|حمد محمود عبــــد|سمي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

88o|2| هلل  | |سعد ينى عط| دون|م سيوط|علوم 

7355o ى محمد|ء سيد ي|شيم سي  لفيوم|حقوق 

9|9|73 حمد |ن محمود رشدى |سليم ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

852|22 ل محمود سيف|ن جم|نوره ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|5|7|3 عيل|سم|هيم |بــــر|محمد عىلي | رن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78963| حمد|هيم |بــــر|كريم محمد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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36|692 لحميد|ن عبــــد|د حس|ن حم|حس |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|3o6|7 حمد عىل|رق |هلل ط|منتـــ  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

4248o| لعزيز|ن محمود عبــــد |محمد رمض |ره طنط|تـــج

2697|| لدقن|م محمد |م|ل|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

87|66 لغنى|در عبــــد |لق|لد سيد عبــــد |خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

686557 لعزيز عىل عنتـــر|حمد عبــــد |محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|46|98 ر|لجز|حمد محمد |حمد محمد |منيه | ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

82594 ى|لعزيز |م عبــــد |محمد س مي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

42o2|8 لعزيز ضيف|بــــ عبــــد |لوه|فتـــحيه عبــــد  |حقوق طنط

82o783 ي طه خليل طه يحن  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

43o496 لدين نصي |ل |ء عىلي جم|روضه عل |طبــــ بــــيطرى بــــنه

43|843 لهلبــــى|محمد عطيتـــ أحمد  |صيدله طنط

9o8324 حمد حسن |جر عىل |ه ج|طبــــ سوه

627898 بــــو زيد|بــــوبــــكر |لسيد |حمد |فرح  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

4o72o3 |ل محمد عيد مهن|ء بــــل|آل سكندريه|ل|ره |تـــج

6|825o ف محمد ط|حمد | فح|رسر ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

4|3|o8 ف عبــــد|ء |شيم ل|لغز|لحميد |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

543o35 ح قمح|لفتـــ|ء محمد عبــــد|أسم |حقوق طنط

772o3| ن|يد حمد|م عيد شحتـــه ز|سل| زيق|لزق|حقوق 

356628 هيم|بــــر|ن سعد عويس سعيد |يم| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

4826|5 ىطي|لع|لعزيز عبــــد |ج  عبــــد |ر محمد ن|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2|952 د حسن|حمد فؤ|ئل |و| ل|ج مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

8o2589 لرحيم|محمد عىلي محمد عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

2584|4 فظ|لمنعم ح|محمد عربــــى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

45527 بــــوبــــكر|حمد |زم سعد |ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

623372 حمد فهىم محمد عيس|ء |بــــ| ط|ر دمي|ثــــ|

2595|6 ف عبــــد|ئى |م| لمجيد قطبــــ|رسر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

48896 هلل||لدين سيد عط|ء محمود عىل |رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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769246 هر عيد كريم|ممدوح م |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

5o6|94 لسيد سليم|لجيد |هلل مصطفى عبــــد|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

255395 لجوهرى|لمؤمن محمد عوض حسن |ء عبــــد|ل| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

638627 ن موىسي عطيتـــ|محمود رمض ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

224o83 ى خ|ي روز محمود|لد ف|سمي  هره|لق|ره |تـــج

|56758 ى حسنى عويس | حمد|مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

8o98|| ى رمض|ه للطيف|ن عبــــد|جر حسي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

633393 ى حس|م حس|إنىح  س ى|ني  ني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

333845 يمن سعيد محمد|لد |خ ى شمس|د| بــــ عي 

638449 دتـــ|هيم عىل عبــــ|بــــر|لسيد منىح  |حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

523|98 مل|لسيد رجبــــ عىل ك|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|39222 مل محمدعىل|حمدك|حبــــيبــــه محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|25o24 يد عطيه|بــــو|مح |سلىمي س ى لي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8o475o له محمد محمد محمود|ه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

282899 م|حمد عز|حمد محمد | تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

78679o ي|ر
هيم مرشدى عطيتـــ|بــــر|محمد | ئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

678332 ل|لع|ل عيد عبــــد |ء جم|رس| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5224|5 لمجيد|سحر فريج عون عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

762576 لعصفورى|محمد يىح محمد مسعد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

77|o8| لجليل|لصمد عبــــد |حمد محمد عبــــد |جر |ه زيق|لزق|بــــ |د|

5|47o5 ي|هيم محمد |ن إبــــر|إيم
لسيد هيبــــه بــــسيوئى ره دمنهور|تـــج

483|93 ن|هيم سليم|بــــر|هيم |بــــر|ل |ن جم|جيه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

246|8o هيم|بــــر|صبــــىح فريد صبــــىح فريد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9|669o ح محمد |محمد سعود نج سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78|777 حمد|مريم محمود محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

35|362 لعزيز خرصى|لرحمن عبــــد|يتـــ عىل عبــــد| ى شمس طبــــ عي 

|698o9 ي
بــــو مسلم|لحىلي |محسن محمد | دئى ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

698549 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|خلود  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

632282 يف ف هلل|بــــ |هيم ج|بــــر|روق |مريم رسر زيق|لزق|عه |زر
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357582 لرحمن محمود|محمود سمي  عبــــد |طبــــ بــــنه

772|58 لسيد|لمعبــــود عىل |لسيد عبــــد |مروه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7o2746  عبــــد |ح |هدى صل
ى
لقطىط|لحليم |لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|346| ل|مريم كرم معوض غبــــري ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

43|449 هيم مغربــــيه|بــــر|لسعودى |لسعودى أحمد | ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

478o47 لزقم|كر بــــدر |هر ش|عمر م إلسكندريتـــ |تـــمريض 

37264| حمد|ح |لفتـــ|رتـــ وليد عبــــد|س |حقوق بــــنه

836774 ديوس عبــــود|قل| |بــــيشوي يوحن دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

263698 ل|لع|بــــدين فهيم عبــــد |لع|ر محمد زين |من ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

478o7o ي
ل|لع|حمد عبــــد |حمد عىلي | |دئى سكندريه|ل|بــــ |د|

476o93 ى و|ج لسيد مسعود|ئل جمعتـــ |سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

335654 روز|م سمي  ن|تـــريز عص |طبــــ بــــيطرى بــــنه

8o|325 بــــ عىلي|لتـــو|هيم عبــــد|بــــر|ء |عىلي ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

698|o م حميده|رؤى حمدى عل لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

|54594 لرحمن عىل محمد محمود|عبــــد  ى شمس حقوق عي 

2|9467 ى|ء مصطفى عبــــد|عىلي لمجيد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

78o25o يمن لطفى عىل منصور|لدين |بــــدر |ره بــــنه|تـــج

824|7 ل|وي كم|جح سعد|مصطفى ر ن|حقوق حلو

6|7389 يف زكري|ن يد|ف| دين رسر ط|حقوق دمي

692o96 لنبــــى|حمد عبــــد |حمد |حمد |عمرو  لمنصوره|ره |تـــج

63o338 يمن جورج فريد| |بــــول  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

76||8o لسيد عزبــــ|ريم محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

77|329 لصغي |ل سعدون محمد محمد |نه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

89o84| هلل  |ح محمود عبــــد|جر صل|ه سيوط|تـــربــــيتـــ 

37323| د|سع|ل|بــــو|حمد محمد |م |حمد هش|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

476444 بــــ|هيم عىل خط|بــــر|لدين أحمد |صفى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

49639o هيم أبــــو سيف|بــــر|هيم محمد |بــــر|ء |رس| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|oo82 لحميد عىلي|حفصه رجبــــ عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|44|46 ى|لد عمر عبــــد |ن خ|نوره لرحمن حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32|692 حمد عىل|هلل |محمد عط هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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44373o هيم محمد عيد|ج إبــــر|ء ض|شيم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

355932 لحميد|د فهد عنتـــر عبــــد|زي ى شمس|د| بــــ عي 

|63329 ف عبــــد |ندى  ر محمد|ح مختـــ|لفتـــ|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

5|539o وى|لص|حمد محمد عمر |سهيلتـــ محمد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

6|9857 وندى|لل|ن حمدى محمد |حن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5o9978 حمد محمد عفيفى|ل |حمد جل| زيق|لزق|عه |زر

|56497 ى عبــــد |دى |ش لسميع|حمد محمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

4|366o بــــوزيد|لمرىس |لمرىس |عمر محمد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

52|722 ى|لوه|ء أيمن عبــــد|لشيم| بــــ حسي  طبــــ بــــيطرى دمنهور

52694o  سعد محمد|لص|لرحمن |عبــــد
ى
ق سكندريه|ل|هندستـــ 

344o4| ف جم|هلل |عبــــد هر عىلي|لظ|ل عبــــد|رسر ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

4|2o37 يد محمود |بــــو|لرحمن مصطفى |عبــــد ى هيم|بــــر|لي  |ره طنط|تـــج

79|878 لسيد|هيم |بــــر|طمه محمد محمد |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|2||3 مي|لعز|مد سيد |م ح|ندي هش|س ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

626|55 ل نرص|س محمد كم|لرحمن عبــــ|عبــــد زيق|لزق|حقوق 

|36|3o لسيد|د |م طلبــــتـــ ج|س| رين|م ى شمس|زر عه عي 

7o7492 عيل|سم|لسيد رشدى |دين |ن لمنصوره|بــــ |د|

76559 حمد خليل|بــــسنتـــ حسن محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2|522| لعزيز عفيفى|م سعيد صبــــىح عبــــد |مر منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

4|544 ى محروس محمد بــــيوم|ي سمي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

772382 ى |ي هيم|بــــر|لسطوج |حمد |حمد |سمي  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

2|587| تـــ|حمد شح|دل |محمد ع ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

28526o ج|ح فر|لفتـــ|بــــدين عبــــد|منتـــرص ع تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

646|47 مر|هبــــه عىل محمد ع ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

78456 مريم محمد عبــــده محمود عىل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

78o979 ف ي| لمنعم|حمد عبــــد|رس |رسر |ره بــــنه|تـــج

6|3372 لكميتـــى|لمنعم |لم عبــــد|زم محمد س|ح ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

5|5737 تـــه|ح شح|لفتـــ|تـــه عبــــد |لىح شح|ن عبــــد |يم| |علوم بــــنه

22|567 حمد|لسعود |بــــو|محمود سيد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

29853| د محمود|طمه مصطفى فؤ|ف لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|
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4|35o3 بــــوعسل|حمد |ء حمدى |رس| |ره طنط|تـــج

79|o38 ن|عىل محمد عىل محمد حيو تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

259983 ن فوزى حسن مرزوق|نوره هره|لق|م |عل|

486284 ي|لسيد مرزوق محروس |يوسف 
ى
لدسوق |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9o33o7 لحفيظ محمد |رس عبــــد|كريم ي ج|بــــ سوه|د|

|872| رنه|لزه|ح سعيد |لفتـــ|ن رفيق عبــــد|مرو هره|لق|حقوق 

49962o ى عص|ي ى عم|سمي  ر|م عوض حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

523227 لغنيم|هلل |بــــ |لد ج|ئى محمد خ|مؤمن ه سكندريه|ل|هندستـــ 

9|78|3 ين فر ج محمد عىل |رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

63o34o درس|روق تـــ|در ف|بــــولس ن زيق|لزق|هندستـــ 

2|56o6 بــــو موىس|ضل |بــــ ف|يه|د |زي شمون|نوعيتـــ فنيه 

6o4676 شمس وليد مصطفى بــــدير هره|لق|م |عل|

87o754 حمد|ن حسن |طمه سلط|ف ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

65|8o ل محمد|مفرح كم| ميىلي|ك بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

29838 مل خلف|محمد سيد ك هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5o27o3 ن ى محمود|عىل محمود ي| مي  سي  سكندريه|ل|ره |تـــج

37o|29 لسيس|هيم |بــــر|رص |ن ن|كريم |حقوق بــــنه

643649 لسعيد أحمد|أمل محسن محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

362864 هيم خليفه|بــــر|د |محمد عم مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

236793 ح حموده|لفتـــ|لسيد عبــــد|منيه مدحتـــ | هره|لق|بــــ |د|

87586o حمد |مؤمن عىل سمي   سيوط|ره |تـــج

7|||o7  |لرحيم |ضىح عبــــد 
ى
 عبــــد ربــــه|لدسوق

ى
لدسوق لمنصوره|ل |طف|ض |ري

677|34 لموج |لسيد |بــــر سعد |حمد ص| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

356359 لعزيز عطيه|محمد مصطفى عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7oo59o حمد|هيم |بــــر|ء محمود |دع لسويس|طبــــ 

286433 لح|لرؤف رجبــــ ص|تـــه عبــــد |مصطفى شح ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

445833 ل محمد|لع|حمد عبــــد |هيم |بــــر|حمد | سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

899487 لحميد عىل |محمود عىل عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|4|734 ى  ى عر|حسي  ف حسي  بــــى|رسر ى شمس|تـــج ره عي 
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779392 د|لجو|حد عبــــد|لو|حمد عبــــد |محمد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

7547o9 د محمد|لجو|سميحه محمود عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o38o4 يف|لفتـــ يىح محمد عبــــد | لمطلبــــ رسر زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

59o6o لد يىح شلبــــي|زينبــــ خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

879|o| |  ن زك|شد سمع|ريو ر|م سيوط|ره |تـــج

682288 لسيد|هيم |بــــر|ل |سمر جل لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6385| ى|لرحمن |عبــــد ف يوسف رجبــــ حسي  رسر ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

649228 لرحمن محمد|ء صبــــري محمد عبــــد|سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

525967 هلل|م محمود زهرى عىل عبــــد |حس سكندريه|ل|هندستـــ 

457845 عبــــده| مح محمد زكري|حمد س| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|6|93o روق مصطفى|يدى نبــــيل ف|ه عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

4o7577 ى|م س|لي|ضى |مجدى ر| رتـــي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

826952 حمد|هيم |بــــر|محمد | مه |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

42o748 هيم عىل|محمد إبــــر| حمد رض| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

84|445 هر حسن محمد|لط|محمد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

23|o34 ل|ء يوسف كم|بــــيشوى بــــه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

24536 تـــ رفعتـــ عىل مرىس| مي  هره|لق|بــــ |د|

|2785| ح|لفتـــ|م حلىم عبــــد |مصطفى هش ن|حقوق حلو

437986 لد محمد مصطفى عيس|مروه خ |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

694256 تـــ عىل محمد|محمد مجدى فرح ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|3o259 رتـــ خميس حسن درويش|س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|7|546 مه حسن|مصطفى محسن سل ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

329395 ل|لع|حمد عبــــد|ل محمد |نور جم زيق|لزق|صيدله 

6|868 مل محمد|ر محمد ك|من تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|67|24 ح|لفتـــ|ندى مجدي محمود عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

8|89o6 لعزيز|ء محمود بــــكي  عبــــد|شيم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

2|5827 محمد غريبــــ محمد جمعه ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7o686o هيم|بــــر|حمد |حمد سعد | لمنصورتـــ |تـــمريض 
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44|63 ى|د حس|هلل عربــــى رش|عبــــد  ني  عه مشتـــهر|زر

5o3788 لحميد عىل|هلل محمد محمد عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

63|o45 ن|هينور عىل محمد عىل سمح|م زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

923368 رس |سلوى موريس فهيم ف دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

33288| لفنجري|يس محمد يس | حمد رض| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

9o7555 وى سعد مصطفى |لمحل|م |هش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23442 دى|له|لسيد عبــــد |لرحمن نبــــيل عويس |عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

6o667o تـــ|حمد بــــرك|حمد محمد | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|42937 ح طه|رق صل|هلل ط|عبــــد  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|39729 |لش|ن محمد نصىح عبــــد |يم|
ى
ق ى شمس|د| بــــ عي 

2484o حمد|ده محمود |ر حم|من ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

826376 ن رفعتـــ طه خليل|رو دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

529576 ضى|لكريم ر|لدين عبــــد|يمن عز|لدين |عز |هندستـــ طنط

7|76|4 لمتـــول|هيم |بــــر|حمد محمد محمد | ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

886695 رص محمد |لن|ل عبــــد|ء جم|لزهر|طمه |ف
حسن 

سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78o8o| ئل سمي  محمد|مه و|س| لمنصوره|حقوق 

44|46o عيل|سم|حمد محمد عيد | لشيخ|ره كفر |تـــج

8445o2 شه حسن|حمد عك|ن |يم| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

68326| حمد|حمد |سلىم سعد سعد  لمنصوره|بــــ |د|

847969 ف عبــــد|زينبــــ  حمد|لعزيز |رسر ن|تـــمريض أسو

86|5|6 ن محمد عىلي|محمد عدن |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

447438 لق|لخ|محمد محمد محمود عبــــد | رن سكندريه|ل|هندستـــ 

8|7728 نم|لسميع محمد غ|كريمه عبــــد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

692669 ى عبــــد  لسعيد جودتـــ|در |لق|زق عبــــد |لر|نرمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

889846 نس خيله |د شمعون |عم ي صىح 
سيوط|معهد فنى

79o325 ره محمد فهىم محمد|س بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

428523 لسيد عىل زقزوق|دل |ء ع|شيم |طبــــ طنط

62o796 د|لضي|هلل عىل عىل |ء عبــــد |آل لمنصوره|حقوق 

628766 لسيد|بــــكرى محمد بــــكرى محمود زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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423|55 حمد موىس|زي |ن حج|لرحمن رضو|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

329o86 سم|لسيد ق|لمنعم محمود |عمرو محمود عبــــد ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

3237|2 هلل|يتـــ |لمسيح عط|عبــــد| يىلي|كريستـــى  هره|لق|م |عل|

4348|7 ى|لرؤف ش|ء مجدى عبــــد|سم| هي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

77o|78 لمجيد|ممدوح محمد ممدوح محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|35782 لمعىط|ر عبــــد |دل مختـــ|مريم ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o286| طف حبــــيبــــ متـــريوس سند|رك ع|م لمنصوره|هندستـــ 

492796 ى |هلل ع|عبــــد  ضى|لق|دل محمد حسي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

23|o3o ي|بــــيتـــر سمي  ك مل جورج  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4336o2 حمد حكيم|حمد نزيه محمد | |طبــــ طنط

7o5562 هيم|بــــر|حمد محمد |ء |محمد عل لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

2|8o72 ى بــــسيوئى |يوسف محمد ش لجندى|هي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

93385 ح عىل حفنى|مريم صل ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|4852| لبــــدرى|نهله عىل يوسف محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32775| بــــتـــ|ل حمدى ثــــ|لع|رحمه عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

2842o3 د|لعق|هيم |بــــر|رص محمد محمود|ء ن|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o2457 لم محمد|لمعىط س|رق عبــــد |حمد ط| سكندريه|ل|صيدله 

897496 لسيد حسن |محمد عىل  سيوط|حقوق 

|7|o38 د عوض مسعود|عم| رين|م تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

239374 يف |مي يف|حمد محمد |ر رسر لشر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2|6547 وى|لششتـــ|مصطفى محمد محمد  ى شمس هندستـــ عي 

694743 ى |حمد |تـــسنيم  لسيد عطيه|لعشر ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

237973 لعيسوى|ئل محمود عىل |هلل و|منه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62674o فظ محمد|ح ح|حمد صل|يدى |ه زيق|لزق|ره |تـــج

||48oo حمد محمد|جد |حمد م| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

347843 ض|د مسعد محمود عو|زي |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7|326o يد|حمد معوض ف|لحسينى |حمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

248399 ح حنفى|لفتـــ|م محمود عبــــد|خلود س لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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24o87| لمؤمن محمد|لمؤمن محمد عبــــد|عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2669o4 مسعد محمد عىل| لي|د ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|48228 ء حمدى محمد موىس|رس| ى شمس| لسن عي 

28o78| مر|لحميد ع|كريم طلعتـــ عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

6o5|84 |لمقصود |ء أيمن محمد عبــــد |دع
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4464|9 يف محمد عىلي محمد محمد رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

6279o3 نور محمد|ل|لد محمد |لرحمن خ|هبــــتـــ  زيق|لزق|بــــ |د|

843938 لمنعم محمد|ل عبــــد|هيثــــم جم ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

76|63| ف  يف محمود مشر حمد|رسر ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

678694 ي|س |حمد عبــــ|ئل |رقيه و
بــــينى لشر لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

6|9598 لم|لعزيز س|لعزيز عبــــد|عبــــد| ء رض|أسم ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

2|5645 حمد|تـــ سيد |لشح|ء |رغد عل لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6|2754 زهرى|ل|لحميد |ندى صبــــرى محمد عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

32|534 لحميد|بــــكي  عبــــد| حمد رض| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

3|4922 مد شندى|لعزيز ح|محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o695o حمد |د |م محمد حم|سل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

259299 لحليم|رص رجبــــ عبــــد|م ن|بــــتـــس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

494565 عيل|سم|حمد |لمنعم |حمد عبــــد|محمود  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|63337 حبــــيبــــتـــ محمد سمي  سعودى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6957o6 ي|ر
لسيد خليفه|حمد |حمد |محمد | ئى ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

4344|6 لففى|رس محمد |ء ي|ل| |علوم طنط

4875|4 ى|بــــر عبــــد |للطيف ج|حمد عبــــد| للطيف حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

636493 ى ك حمد|لعوضى |مل محمد |حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

365292 تـــن مدحتـــ عىل مهنى|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

74459 لح|روق محمد عبــــده ص|يمنى ف ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

876|38 ف محمود عبــــد|بــــ |شه لحميد  |رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o87| لح|بــــ ص|لتـــو|محمود عيد عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

9|9o7| حمد خليل |ل |يوسف جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

73225 م|لسل|ممدوح عىل عبــــد| ند ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

868|25 ن|حمد عمر|لحميد |طمه عبــــد|ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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|68885 هد|لش|لعظيم محمد |دل عبــــد |محمد ع ن|حقوق حلو

69|o62 لمرشدى عىل|زق |لر|نه عبــــد |بــــدر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

79o74| هلل|حمد نرص صبــــرى ضيف | ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

2343|6 هر|لد محمد محمد ط|مؤمن خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5o2692 هلل محمد محمود محمد رسور|منتـــ لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

475238 لمعبــــود محمد بــــركه|مهينور محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

697|o9 هيم|بــــر|هيم كرم |بــــر|عمر طه  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|76665 ى محمد |ي ملس|لحنفى |حمد |سمي  لشر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8268o لكريم|رق عيس عبــــد |ن ط|نوره ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

684|97 ف |جد |م ح|لمنج|حمد عبــــده |لسيد |رسر لمنصوره|بــــ |د|

8|344 شم|لعزيز مصطفى ه|ء عبــــد |رس|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

29|9o6 هلل|يمن محمد حلىمي عبــــد |عمر  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

8|67|2 لرحمن فريد محمد نرص|عبــــد ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

245o9| لحميد|حمد قرئى عبــــد|بــــسمه  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

49829o بــــيع|هدى محسن عىل محمد جر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|2273| ر|حمد عم|محمد عمرو محمد  ن|علوم حلو

495254 وى|لحمز|سط محمود سعد محمد |لبــــ|عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

47947| ي
محمود محمد محمود محمد مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|463|| يمن محمد محمد| |ر|ي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

523448 يد|مل ف|ء محمد فتـــىح ك|عل سكندريه|ل|هندستـــ 

6|o565 ح|لفل|ورى |لمغ| |ضىح رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2596o2 ى م|ي لمنعم|لسيد عبــــد|هر |سمي  ى شمس طبــــ عي 

353|4o حمد مرىس|حمد محمود | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4|7284 حمد محمد عيد|رص |لن|ل عبــــد |محمود جم |ره طنط|تـــج

88|499 هلل  |مريم شهدى مرزوق عبــــد سيوط|بــــ |د|

224o55 ى مني  بــــسنتـــى جلسه|م دلي  هره|لق|ر |ثــــ|

4|8839 ف عبــــد|ء |شيم هيم|بــــر|رك |لمنعم مبــــ|رسر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

54764 ي محمد |م|
حمد محمد|ئى طبــــ بــــنى سويف

42896o ر|لنج|هر سعيد عىل |ضىح م |بــــ طنط|د|
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8o599| ف فتـــىحي محمد|ء |سم| رسر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|6o353 وى|لخرصى|ح |لفتـــ|حمد محمد عبــــد | ط|بــــ دمي|د|

23783| ى بــــهجتـــ فؤ|ج د جريس|كلي  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

486832 د|دل صفوتـــ محمد حم|ن ع|مرو |حقوق طنط

4o8349 ى محمد |مصطفى محمد عىل  لقليبــــى|مي  |بــــ طنط|د|

46|5|3 وق محمد رض ذل|لش|م |لسل|عبــــد | رسر |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|76o29 ن عمر|يمنى محمد شعبــــ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

235757 هيم متـــول|بــــر|جد محمد |بــــسمه م هره|لق|حقوق 

647896 م محمد|م|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر| زيق|لزق|هندستـــ 

7693o4 ن|لسيد عثــــم|لىح |لسيد عبــــد |ء |ل| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

6o3||5 لموج |ء ممدوح محمد |رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o968 ى حميده محمد|نوره ن حسي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

7o862| هيم حسن|بــــر|بــــ |د سنج|محمود فؤ لمنصوره|نوعيتـــ 

43|824 هد|لش|ل محمد |كريم جم |صيدله طنط

834||6 دي سيد|ء سيد بــــغد|رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|4|698 ء ذىك بــــكرى|لرحمن عل|عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

26|68| |لبــــن|محمد | كرم زكري| |زكري |بــــ بــــنه|د|

76|5|2 لرحيم|حمد عبــــد |حفصه متـــول  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

635|23 حمد محمد|لد يوسف |خلود خ زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

352965 هيم|بــــر|حمد محمود |محمد  ى شمس علوم عي 

6|6|2 ن عىل حسن|بــــ حمد|رح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|63oo6 ن عىل|م عثــــم|سلىم س ى شمس|تـــج ره عي 

442936 لسمنودى|حمد |وى |لبــــدر|م |ن هش|ريم|ن لشيخ|ره كفر |تـــج

235227 مل|يوبــــ ك|لد |محمد خ لعريش|بــــ |د|

8o3768 ي
نبــــيل فريد فلتـــس| سيلفى ي|علوم 

|لمنى

264472 هلل بــــكر|تـــم عبــــد|مريم ح تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6o7o33 ي|ر
عيل|سم|ن |عيل رمض|سم| |ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|8885 ه|لزهز|ره محمد رأفتـــ |س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7o|o78 ه ي لعزبــــ|بــــو زيد |بــــو زيد |رس محمد |ني  زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

497o6o لسيد متـــولي|طف محمود |فرحتـــ ع تـــربــــيتـــ دمنهور

5o65|4 ك|لمل|ى فهىم عبــــد |نتـــ فتـــىح بــــش|دمي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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3|695| لحليم|حمد عبــــد|مه محمد |س|حمد | تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

629o8o ن سمي  حسينى منصور|نوره زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

792295 ن محمد|سط سليم|لبــــ|عبــــد | عمرو رض لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

426725 مه محمود|مريم محمد محمود سل هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

449323 ي|لعي|حمد |ح |لفتـــ|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد 
ىسر |هندستـــ طنط

69|365 مد رزق|لسيد ح|ئى نصىح |م| لمنصوره|بــــ |د|

62o573 لدين|لمتـــول بــــدر |هيم وهبــــه |بــــر|م |ريه لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4|7|88 حمد محمود عيس|لد عىل |خ لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

7859|9 ف شعبــــ|رس |ف ى جمعه|ن |رسر مي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

645529 ى محمد يىح ل|ي ى|سمي  شي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o9|54 لسيد قنبــــر|مل |لسيد ك|محمد  ره دمنهور|تـــج

28486| حمد فهىم طه|سحر  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

255933 وى|لقن|لعزيز |مصطفى قطبــــ عبــــد ى شمس| لسن عي 

9o|5o7 ف محمد |محمد  سن |لمح|بــــو|رسر ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

492483 حمد رستـــم|عمرو محمد  سكندريه|ل|حقوق 

3674|3 لم|لسيد س|حمد |لسيد |مريم  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

898536 هيم محمد |بــــر|حمد |محمود  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

43o39o هيم محمد فرج|بــــر|هلل |منتـــ  |صيدله طنط

268429 ن مبــــروك حميدو مبــــروك|مرو ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

35o488 محمد فيصل محمد بــــيومي |بــــنه| هندستـــ شبــــر

24|7|6 ه يحن  حسن | ش|بــــورو|مي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

45o783 هلل عوض جرجس|مه عبــــد |س|نوبــــ |بــــ| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

22463 طر صغي |لش|ه |لل|لد عبــــد |حمد خ| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

23o89o حمد رسور|محمد سيد محمد عىلي  ن|حقوق حلو

333896 محمود محمد سعيد محمد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

359ooo ى |حمد عصمتـــ ي| |لعل|بــــو|سي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

527689 لمتـــول|هيم عىلي |بــــر|مي |س| ر|ي سكندريه|ل|هندستـــ 

8o|6o لدين محمد|ل |مريم عىل كم دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

83oo94 غو|بــــتـــن|مريم صبــــىحي نجيبــــ  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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4|2667 ج|هيم رس|بــــر|يه محمد | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

76o384 عيل|سم|عيل عىل |سم|محمد  لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

25559| ف |لجو|محمد مجدى عبــــد لدين|د رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|6o|89 حمد محمد جمعه محمد| هره|لق|ره |تـــج

|5356| ن سعد حسن|ويتـــ شعبــــ|ر ن|حقوق حلو

452423 بــــوه|هيم ع|بــــر|مد |بــــر ح|وليد محمد ج لشيخ|هندستـــ كفر 

882624 عزه محمود حسن جمعتـــ  سيوط|حقوق 

27o425 ء محمدى محمد خليل|يوسف عل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9|7o3| م محمود حنيتـــر حلوي  ج|بــــ سوه|د|

48758o دو|هيم ج|بــــر|م |لسل|ح عبــــد |د صل|زي سكندريه|ل|حقوق 

6272|3 ى ه|ي هيم |بــــر محمد إبــــر|ئى محمد ص|سمي 
د|حم

زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||62|2 ح|لسو|حمد |نم |يمن غ|نم |غ سيوط|عه |زر

64|993 هلل محمد محمد متـــولي|ء عبــــد|أسم سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

68473o ز|لبــــ|در يوسف |لق|سلىم يوسف عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

28|66o زق محمود|لر|عىل محمود عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44|47 يف رش| د موىس|حمد رسر ى شمس|زر عه عي 

|58288 ديه مصطفى يوسف محمود|ن ن|حقوق حلو

877226 م  |لحميد عل|ر محمد عبــــد|مي سيوط|حقوق 

64498o لبــــسطويس|مه محمد |س|ن |نور |ره طنط|تـــج

4o265| ي عىلي|من
ل عىلي مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4o53o8 هيم فرج|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

264742 بــــسنتـــ وفيق محمد محمود محمد سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

82o6o6 ر مرىسي|لستـــ|رس عبــــد|حمد ي| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

68775 لموجود|لسيد محمود عبــــد | |لي|د لفيوم|تـــربــــيتـــ 

3||732 م لطفى غيثــــ|يدى حس|ه ن|بــــ حلو|د|

3o5|6 لمعبــــود عىلي محمد|يمن عبــــد |ء |وف هره|لق|بــــ |د|

822o43 لحليم|عىلي يىحي عىلي عبــــد سيوط|ره |تـــج

7|3|98 لحليم خليل|لسيد عبــــد |ل |م جم|هش ن|طبــــ حلو

|27734 ندى محمود عىل محمد صقر ى شمس|د| بــــ عي 
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44o98o ىط|لع|هيم محمد عبــــد |بــــر| |دين لشيخ|ره كفر |تـــج

|35426 لنبــــى عىل مرىس|ء عبــــد |ل| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

||8o96 رد نصيف|دو|كرم | ر|ل ى شمس|تـــج ره عي 

8682|3 ي ميل
تـــه|ض شح|د ري|طوئى |نوعيتـــ قن

8|||3| ن محمود محمد|بــــ شعبــــ|رح ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4oo859 دريس|ن |محمود عىل عمر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o3|45 لم|بــــر محمد س|لسيد ج|ن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54278 مصطفى شكرى محمود عىل ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

52|493 ن ك|لسم|ل |بــــوجل|رس مهدي |ي| مي  عه مشتـــهر|زر

26o564 حه|م محمد سم|رحمه س شمون|نوعيتـــ 

764494 حمد محمد سعيد|حمد |محمود  هندستـــ بــــور سعيد

327485 لمنعم|س عبــــد|ء محمد عبــــ|ل| ن|علوم حلو

699689 حمد محمد|يه فتـــىح | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

37o7|o حمد|د |بــــومسلم عو|د |ل عو|من |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

9257|9 ل محمود  |هلل محمد جل|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6865| ئى|لدمر|لمرصى |هيم |بــــر|بــــسنتـــ  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

756747 ه منصور شعيبــــ طنط| وى|مي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

56373 لنعيم مصطفى|ل مصطفى عبــــد|كم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4588o6 لمهدى|زق يونس عبــــد|لر|تـــ عبــــد|تـــ بــــرك|بــــرك ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

75|25o هلل|روق فرج |بــــ ف|يه|ردين |ن وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

48o79 زق|لر|بــــ عبــــد |لوه|زق عبــــد |لر|م عبــــد |حس هره|لق|هندستـــ 

44329 لد سعد محمد|عمر خ ن|بــــ حلو|د|

35|9|6 ي
محمد سعيد سيد| دئى ى شمس|د| بــــ عي 

7o6639 حمد عىلي|حمد عىل | ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

77986 حمد|بــــى |مبــــ|ن محمد |ن رمض|مرو كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

634262 ه سعيد عبــــد | ى|مي  لمنعم حسي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

62872o ف عىل محمد عبــــد | در|لق|رسر زيق|لزق|طبــــ 

357|44 هلل عىل|رس عبــــد|سلىم ي |تـــربــــيتـــ بــــنه

266692 ن|جورج عبــــده جورج  يون| رين|م ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 
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6|4443 وى|لغربــــ|شم |ن محمود محمد ه|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|698|4 ين يحن  عىل زينهم محمد عبــــد  هلل|شي  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

2559|o ر|لسعيد تـــوفيق نص|ئل |و ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

25o|54 د|د عزيز فؤ|فؤ| رين|م ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

4o9357 د|حمد حسن حم|ندى  محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

898898 لرحمن محمد |رفعتـــ عبــــد| ند|ر ج|بــــ سوه|د|

25|4|4 فع|حمد محمود محمود ش| ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

33825| بــــ|لوه|لسيد عبــــد|بــــ سعد |لوه|محمد عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|57794 ى عو|رفعتـــ | عل د|حمد خي  هره|لق|صيدله 

5|67o| م|ر عز|حمد محمد مختـــ|ر |مي معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

7o5699 لسيد |لعزيز |لدين عبــــد |م |لعزيز عص|عبــــد 
عزيبــــه

ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

362|96 ف محمد عبــــد|مصطفى  لعظيم|رسر ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

793o4 رص محمد حمزتـــ|محمد ن |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

5|5569 ى سعد محمد فل|س ح|ميه حسي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

788o|7 ف | |ند لسيد حسن|رسر ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

545763 هلل|لقوى عبــــد|ر عبــــد|لستـــ|لدين عىل عبــــد|سيف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|o449 لحكيم محمد |محمود سعيد عبــــد ج|حقوق سوه

22o689 كبــــى|لمر|در عوض محمود |لق|ء عبــــد|ل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o8322  عبــــد |لبــــ|ء عبــــد |آيه ول
ى
لنبــــى|ق |تـــربــــيتـــ طنط

323567 لمطلبــــ|حمد عبــــد|يتـــ محمد | هره|لق|م |عل|

46688 ى|بــــر|لرحمن |عمر عبــــد هيم حسي  ن|بــــ حلو|د|

682938 لنبــــى محمد عشيش|ل عبــــد |ئى بــــل|م| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

252o55 لعزيز محمد سبــــيع|محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

22356 ي
حمد|لدين فهيم |ل |محمد جم| دئى هره|لق|م |عل|

72334 لحميد|فتـــ صبــــرى عبــــد |ره ر|س لفيوم |تـــمريض 

479554 يف محمد محمد حسن محمد رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

|29972 ي حسن محمد| مه
مصطفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|779o9 حمد سيد بــــخيتـــ|محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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34o|55 لجليل|م جوده عبــــد|جودتـــ س م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

498942 هلل عيد|رص عبــــد |لن|دتـــ عبــــد|مي تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

64|367 ف غريبــــ عبــــد|صبــــرى  ل|لع|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

2|242o هلل| |مصطفى صبــــرى مصطفى محمد عط وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

9|483| ل  |ئى يوسف غ|ه| مرن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

642562 محمد سعد محمد عطيتـــ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52489o ي|لرحمن عبــــد |عبــــد 
ى
هلل شلبــــي محمد دسوق سكندريه|ل|هندستـــ 

26665o لم سويلم|هند صبــــىح س |طبــــ بــــيطرى بــــنه

4o2485 مي عىلي|لتـــه|ء محمد |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

29734 لد محجوبــــ محمد|ن خ|مرو هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o57o9 ل|لع|ن عبــــد |لعليم شعبــــ|ء عبــــد |عل لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7|6394 لخميسي|لمرىس |لمطلبــــ |ل عبــــد |محمد جم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

522232 د|آيتـــ محمد قدري محمد ميل بــــ دمنهور|د|

446o9| ن|لد حسن عىل سود|حمد خ| سكندريه|ل|هندستـــ 

|9878 رس  محمد سيد محمد|ف كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

637766 لنرص|بــــو |أيتـــ محمد عزتـــ  زيق|لزق|بــــ |د|

485|67 ن محمد منس أحمد  عوض|حس| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

54o|97 لدويك|هيم |بــــر|روق |لح ف|لرحمن ص|عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

42o385 وى|لحفن|ح |لفتـــ|لعزيز عبــــد|لسيد عبــــد|يه | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

65|52 روق محمد|لد ف|مصطفى خ لفيوم|حقوق 

4759|6 فيه|بــــو و|روق محمود محمد عىل |ف سكندريه|ل|حقوق 

84733o ى|لش|رس سعيد محمد|ي طر حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

485859 فظ خميس|ديتـــ محمد عىل ح|ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7|774 س|ل محمد عبــــ|دى جم|ش ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

848525 هيم|بــــر|هر |لظ|ل عبــــد|ره جم|س ن|سو|تـــربــــيتـــ 

3267|o بــــر|لص|بــــر محمد |لص|نسمتـــ محمد  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6o5376 ر يونس|ندى محمود محمد مختـــ لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

247886 تـــه|يه حمدى شبــــل شح| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

68545| ى |سم| ى بــــيوم|ء حسي  لسعيد حسي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |
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35o5|2 حمد محمود محمد محمد|يوسف  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8ooo73 فعي|لش|ل |حمد محمد كم|عمرو  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

863655 لد محمد عىلي|ء خ|ل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6|6393 ألسمر|ل |م مصطفى كم|فطيمه عص لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

62|6|4 ريه|حمد م|زق يوسف |لر|يه عبــــد| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

73452 ء رفعتـــ لطفى محمد|رس| لفيوم|بــــ |د|

364822 وق جم ل محمد حسن|رسر هره|لق|ره |تـــج

272866 ى |ي لبــــطل|لسيد |لح |حمد ص|سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

2o266 حمد|محمد مصطفى محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|75323 لسيد|لرحمن |ندى محمد عبــــد  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

7o5|52 ش|لدمرد|ء محمد محمد جوده |ول زيق|لزق|بــــ |د|

69626 ى محمود محمود|ل| مي  حسي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|72||7 لسيد|لمنعم |لح عبــــد |بــــ ص|رح هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6736| للطيف محمد|ء خميس عىل عبــــد |سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

924576 هيم |بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر|مهند  ج|حقوق سوه

5o3395 ي
لرحمن|رص عبــــد |بــــون|م |س| دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77459 ى رف|س لعزيز|ع عبــــد |م محمد حسي   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

5|7527 لعسيوى|ج  محمد |جر ن|ه بــــ دمنهور|د|

527622 ى محمد |هبــــتـــ  حمد|حمد حسي  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

6o8468 محمود حلىمي محمد منصور| ند لمنصوره|طبــــ 

249266 لسيس|حمد لطفى محمد |ره |س تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

887789 حمد محمد محمود |م |حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

487356 ى|ن محمد متـــول ش|مصطفى رمض هي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|72244 ف سليم|محمد  ن حميده|ن عىل سليم|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

647376 وق محمود عبــــد لمنعم محمد سليم|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

72o9| ن محمد ربــــيع|ده رمض|غ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

688435 ح |لفتـــ|لعزيز عبــــد |ح عبــــد |لفتـــ|ن عبــــد |نوره
حسن

ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

288|37 هيم عبــــده محمد عىل|بــــر| لمنصوره|حقوق 
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|29362 لد سيد بــــرع|حمد خ| هره|لق|هندستـــ 

26235| م|فظ محمود سل|لمقصود ح|حمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

68|247 لسيد|عيل |سم|عمرو محمد فتـــىح  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

78o8|4 هيم|ل مصطفى إبــــر|لع|لد عبــــد |خ عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|7583o ل محمود محمود|حمد بــــل| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6oo|33 وى|لتـــرك|حد |لو|حد عبــــد|لو|حمد وحيد عبــــد| لمنصوره|هندستـــ 

852|8o مي|لعزيز محمد تـــه|محمد عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

479694 ن|ل محمود طول|ن محمد هل|مرو |ره بــــنه|تـــج

898oo3 لسيد محمد |ح |وليد صل ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

2|8622 ف | |سم حمد وهبــــ|لسيد |رسر هره|لق|هندستـــ 

694282 لجندى|هيم محمد عىل |بــــر|يه | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

76o2|4 لدرديري|هيم حسن |بــــر|ريم عمرو عىل  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

7o9733 عيل|سم|لمتـــول محمد |هيم |بــــر|محمد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

752o|9 لرحمن|د عبــــد |لدين فؤ|ء |ن عل|رو مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

9|6469  |لبــــ|جح عبــــد|ورده خلف ر
ى
ق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|9632 لبــــربــــرى|حمد محمد |هيم |بــــر|مل | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

75|843 بــــيتـــر عصمتـــ جرجس فخرى زيق|لزق|بــــ |د|

642689 ى سليم|حمد محمد |محمد  ن|مي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|62655 لعربــــى محمد متـــول|محمود  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

764878 مل عىل محمد|م ك|مر ره بــــور سعيد|تـــج

6932o| حمد عبــــده|حمد محمد |م |سل| لمنصوره|بــــ |د|

44582 ى عبــــد |ح |سلىم صل لعظيم سكر|مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5o|5o2 هلل|لرحمن فهىمي فهىمي فتـــح |عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

475599 هلل|حمد عبــــد |حمد محمد |حبــــيبــــه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

84354o لح|ن سعد ص|محمد شعبــــ ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|35567 لسعيد عىل محمد فوده|حمد |ر |مي ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8|7828 لم|طمه فتـــىحي عىلي س|ف ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

37o528 د|هبــــتـــ محمد رشدى محمد رش ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6978o| هيم|بــــر|حميد محمد | ند لمنصوره|حقوق 

338345 ي |
تـــ|م فرح|م|يتـــ محمد عفيفى |تـــربــــيتـــ بــــنه
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237o89 لرحمن|ن حمدى محمد عبــــد|يم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

62238| ل|لرم|هيم |بــــر|مريم محمد محمد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

37368 هيم|بــــر|تـــه |م شح|لسل|طف عبــــد |نىهي ع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|9984 لعزيز خليل|د عبــــد |حمد عم| هره|لق|حقوق 

|2o283 ى|لبــــي  ف|يكل |م |يز جرجس مي  ى شمس هندستـــ عي 

48|858 ف عبــــد |لدين |م |حس مر|حمد ع|لحميد |رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

924649 بــــوضيف |حمد |محمد رفعتـــ  ج|عه سوه|زر

6|3799 لعزيز محمد يوسف|د عبــــد|ء فؤ|سم| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

37o865 لطفى عبــــده محمود| ند ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

5|594o لمول عىل|لمول عىل عبــــد|ء عبــــد|رس| طبــــ بــــيطرى دمنهور

757762 هلل محمد|لسيد عبــــد |هبــــه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

92567| للطيف عطيه  |د عبــــد|حمد رش| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

44|328 ف سعد |محمد  يد |بــــو|رسر ى وى|لعطف|لي  لشيخ|طبــــ كفر 

4o6275 ن حمد|محمود دكروئى عىل | مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85o323 ح سيد محمد|حمد صل| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|59473 لحليم محمد|محمد عبــــد | دين ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|9826 ن|لسم|مد |حمد ح|مد |ح هره|لق|حقوق 

843528 لملك طه|كريم طه عبــــد  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

|6o6|9 حمد محمد|لعظيم |حمد عبــــد | ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

9o6o|| لعزيز محمد |محمد نرص عبــــد ج|علوم سوه

54456 لحسن|بــــو|حمزتـــ محمود محمد  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

52232o |لمجيد عط|لمجيد حسن عبــــد|ء عبــــد|شيم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

27o798 ه  لسيدعيش|ش |لدمرد|حمد محمد |ني  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|oo6| بــــو عمر|لسيد |مه |حمد سل| |صيدله طنط

5|o292 ن|د سليم|د فؤ|د عم|زي عه دمنهور|زر

244442 بــــ|لتـــو|هلل عبــــد|هلل محمد عبــــد|عبــــد هره|لق|هندستـــ 

2|3o99 ن محمود فتـــىح محمد|رو ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

89223o ن |ز عىل عثــــم|حسن ممتـــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4865o6 لسيد|ل محمد |لع|هيم سعيد عبــــد |بــــر| إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

|35|69 ج منصور|حمد بــــكرى فر| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى
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629|35 لمنعم|حمد حسينى عبــــد |ء |رس| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

24254o مر حسن|هر ع|مر م|ع ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o78o3 ضى محمد|لر|ء زيد عبــــد |صف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

29648 ى ع|ع دل محمود|دل حسي  هره|لق|ره |تـــج

5|3o7 للطيف|لدين عبــــد |دل نور |فدوى ع ره بــــنى سويف|تـــج

885822 يمن فكرى صموئيل |ئى |م| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

69oo42 لدين|لدين محمد مىح |خلود مىح  لمنصورتـــ |تـــمريض 

8|o49o لمنعم محمد|ح عبــــد|صم صل|ع ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

||4774 ف |سيد  لسيد|هيم |بــــر|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

697787 لسعيد مصطفى|هلل مجدى محمد  |منه  لمنصوره|بــــ |د|

6|4225  عبــــد|لسيد محمد |محمد 
ى
بــــ|لوه|لدسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6394o3 هلل موىس|لسيد عىل عبــــد |رضوى  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

424oo حمد محمد سيد عمر|حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

22|625 ء رأفتـــ سيد سعيد|عل ى شمس|زر عه عي 

7|26|o مر|حمد محمد عمر عمر ع|محمد  لمنصوره|هندستـــ 

497o92 س خليل|بــــر عبــــ|ض ص|ء ري|دع |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

446269 لسيد محمد عىل|حمد يشى | سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

442643 لسيد|ن |ح شعبــــ|ميمنتـــ محمود مصبــــ لشيخ|بــــ كفر |د|

3|3828 ى عبــــد|ء |ل| ى|لنبــــى |مي  مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

42959| ف رش|محمد  بــــو يوسف|حمد |د |رسر |حقوق طنط

332o3 در|لق|ن محمود عبــــد |ده شعبــــ|غ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o24o5 حمد موىسي|رق |حمد ط| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

|66637 لحميد|ء محمد صديق عبــــد |رس| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

89986o ي|ر
لفضيل |لرحيم عبــــد|ل عبــــد|جم| ئى ج|طبــــ بــــيطرى سوه

48656o لربــــ|د |حمد محمد محمود ج| سكندريه|ل|ره |تـــج

4|8957 مرىس شوشتـــ| هيم شتـــ|بــــر|حمد | لشيخ|ره كفر |تـــج

9oo464 لد جنيدى بــــدوى |بــــسنتـــ خ ج|بــــ سوه|د|

694o42 ن|لسيد محمد خش|حمد حسن | ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

7o7947 ر|لمجيد محمد ن|يه محمد عبــــد | بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|
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59623 ن ف رزق بــــبــــ| |مي  وى|رسر صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

287665 لرشيد محمد عفيفى|حمد عبــــد|محمد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

77828| لحميد|لسيد محمد عبــــد|حمد | ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

775866 ن محمد|ن سليم|ء سليم|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

9o2484 بــــوزيد محمد |ء محمود |رس| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

24o545 بــــتـــ منصور|ثــــ| سيمون حن كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

25oo5| هيم|بــــر|حمد |لرؤف |هر عبــــد|جر م|ه ي صىح بــــنه
|معهد فنى

36o94| ن|لدين عثــــم|ل |رق جم|هلل ط|هبــــتـــ  |حقوق بــــنه

78|24o هيم محمد|بــــر|دل |محمد ع تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

266798 ضى|لق|لصبــــور |لحليم عبــــد|هدى عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7798|2 لسيد|م |لسل|لسيد عبــــد |ء |لزهر| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

25o|26 هلل|لحميد بــــحر |بــــ عبــــد |ء محمد كس|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

857|94 ي|ح ع|سم
طف مجدي سويفى سيوط|ره |تـــج

359273 ى لح شكر|هر ص|م| مي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9o|4|| نور محروس محمد |محمد  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

342o8 بــــى خرصى|مبــــ|م |لرحمن عص|عبــــد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

92o|22 لسيد  |حمد |لسيد |ريم  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

27|687 |لنج|محمد عىل عىل أبــــو| دين لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

6|o964 بــــو شنبــــ|هيم |هيم إبــــر|بــــر|هيم |بــــر|محمد  |ره طنط|تـــج

9|2277 للطيف |للطيف محمد عبــــد|محمد عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4357|6 يش|لك|تـــ محمد |لشح|محمد  لشيخ|تـــمريض كفر 

7795o7 ره مدحتـــ محمد عىل مسلم|س |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|26747 م|م عز|محمد وليد عص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|3|68 ى|هيم محمد ش|بــــر|م |هيم عص|إبــــر هي  علوم دمنهور

9|3827 ل |محمد محمود محمد جل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

532o4 لمقصود محمود|ء عمر عبــــد |شيم صيدله بــــنى سويف

328|77 حمد|حمد يسن |محمود  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

878478 هيم حسن بــــكر |بــــر|م |حل| سيوط|بــــ |د|

543o84 لحميد دغيم|لعزيز عبــــد|ء عىل عبــــد |سم| لفيوم|عه |زر
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|26573 رق محمد محمود|يدى ط|ه هره|لق|بــــ |د|

442468 لسيد|لبــــيىلي |لسيد |شد رشدي |ر لشيخ|طبــــ كفر 

|63|6 بــــ فتـــىح زينل|يه|نىه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

224526 ل محمد عىل|دل جل|بــــ ع|شه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

893744 ه|لل|مل سعد محمد عبــــد| سيوط|بــــ |د|

|54773 تـــه|لدين بــــيومي شح|سعد | دين ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|4843| ن محمد سعيد محمد بــــيوم عزبــــ|يم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|36o9 حمد محمود  |محمد محمود  سيوط|بــــ |د|

777358 لعظيم|حمد عبــــد |ل |ن محمد جم|حن زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6o929| لعزبــــ|لسيد |لسيد |لحميد |ل عبــــد|كم لمنصوره|بــــ |د|

7o23o9 ل|لسيد بــــل|يمن محمد |مروه  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8|6738 د عزيز|يوسف عزتـــ عي ي|بــــ |د|
|لمنى

5357|8 ن|حمد معوض سليم|معتـــز فتـــىح  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

32o2o| ن|محمد حمدى محمد سيد رضو ن|حقوق حلو

4523|4  شبــــل محمد شبــــ|ن |سلم
ى
نه|لدسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5222|2 لحليم|لحليم محمد عبــــد |ندي عبــــد  بــــ دمنهور|د|

8o3298 حمد|هلل |مي  محمد خلف | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

432252 وي|لشن|هيم |بــــر|لسيد |حمد |ره |س |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

886|35 لعظيم |لحكيم عبــــد|عىل عوئى عبــــد سيوط|ره |تـــج

25o86| ل محن  بــــدر|جم| دين ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

52||4o قدرى رجبــــ محمد| لي|د ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

68953| ى عص ن|لدين محمد عطيه سلط|م |حني  لمنصوره|عه |زر

888828 لحفيظ حسن |بــــ حسن عبــــد|رح سيوط|طبــــ 

||9498 |حمد سعد مو|روق |مي ف|حمد ر|
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|3o363 لنبــــى حموده|مؤمن محمد عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

6|4527 ل|حمد غز|حمد سيد |هدير سند  |علوم طنط

8|367o ي سمع|بــــش| نه
ى
ن|ره صدق ج|بــــ سوه|د|

|42458 لمنعم|مريم محمد محمود عبــــد  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

3|35o دق عقيل|لص|سلىم مصطفى عبــــد  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 
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6o3|36 يس|لس|لسيد |يمن |يه | |بــــ طنط|د|

23||45 بــــو فتـــيح|لم محمد |هلل ممدوح س|عبــــد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

267922 لعزيز عىل|يوسف محمد عبــــد ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

359|2| لس لويس مكرم حن |كي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

9|4489 ن محمد  |يحن  محمد عثــــم |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

334447 ف محمد محمد|محمد  رسر ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

333|87 هيم عمر|بــــر|زم عزتـــ يحن  |ح ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

857347 ن محمد|هلل محمد رمض|عبــــد ي|صيدلتـــ 
|لمنى

229543 ى ف|ف هم سيد|طمه حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

34o22o ن|حمد شوم|لعزيز صبــــىح |فرحتـــ عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

8472|4 ى|عبــــد| يش لحميد محمود حسني  ن|كليتـــ طبــــ أسو

347456 ى منى محمود محمد حسي  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

6o4524 حمد عبــــد ربــــه رجبــــ|ح |حمد صل|ره |س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

542272 لسيد محمد|بــــر |ندي ص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

87996 م|هيم عىل عل|بــــر|محمد  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

68|49| در|لق|لسيد نبــــيل حسن عبــــد |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|9363  زمزم|لرحمن ع|عبــــد
ى
دل عطيه منوق ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 

مس |خ.تـــ

9oo27o لمسيح |جورج ر شدى يوسف عبــــد ج|طبــــ سوه

36o597 لحنفى|حمد |لعزيز |هر عبــــد|حمد م| |ره بــــنه|تـــج

342698 ج|ع حج|عي سويلم رف|متـــ رف|س| ى شمس|تـــج ره عي 

482844 ي
حمد يوسف خليل| |دئى سكندريه|ل|ره |تـــج

23|28| بــــ|محمد عيد موىس دي هره|لق|صيدله 

3726|o د|بــــورسيع عو|د |ل عو|من |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

248825 لمحسن حمد|يه صبــــىح عبــــد| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6|o9o9 مه عبــــده|لسعيد سل|ن |سعد شعبــــ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

69o484 حمد|هيم |بــــر|محمود يحن   لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|6493 سمي  محمد عىل| ن|ر هره|لق|ره |تـــج

4253|| ي محمد مغ| ز|زي محمد در|نىح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

59597 شم|ن محروس ه|بــــ رشو|رح طبــــ بــــنى سويف
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3|6o4 لد سيد حموده|حمد خ| ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

8455|| ى|رص |ء ن|رس| حمد حسي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

|26895 ي |عبــــد 
هيم|بــــر|لرحمن سمي  حنفى وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

446685 لسيد عطيه موىس عبــــيد|لرحمن |عبــــد ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

326625 ج|تـــ حج|حمد شح|زينبــــ  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

84835 لعزيز|بــــ عبــــد |لتـــو|ل محمد عبــــد |كم ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

|5oo53 دق|حمد مصطفى محمود ص| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

||8oo| جد محسن مصطفى|م م مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

855536 دل محمد تـــوفيق|ع| رض ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

7o6284 وق  ف م|رسر لحسينى شلبــــى|هر |رسر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6o874o لجويىل|ن سعد |ء عمر|رس لمنصوره|ل |طف|ض |ري

7|59o8 لجندى|رون |حمد حلىم ه|رحمه  لمنصوره|حقوق 

526256 يوسف عىل خلف محمد خليفتـــ |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

769433 يد|حسن سعيد ز| دين لعريش|تـــربــــيتـــ 

444|23 م|لسل|هيم عبــــد |بــــر|م |لسل|حمد محمد عبــــد | ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

485556 مريم عىل حسن محمود سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

2|2|2| لغزول|م |لسل|لدين عبــــد|ح |حمد صل|عمر  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

773274 زق|لر|لحميد محمد عبــــد|رس عبــــد |ندى ي وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

34|6o6 وق محمود سعد جويىل رسر زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

644986 مصطفى محمد خلف| دين ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

259o8o مل محروس|م سعد ك|هش ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

355334 ل|لد محمد جل|ن خ|يم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|76o2 لح|لح مصطفى ص|سل ص|بــــ ى شمس|د| بــــ عي 

542985 ي|ن محمد عبــــده عبــــدتـــ |إيم
لسجينى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

488597 مر بــــيوم|مر محمد سعيد ع|مؤمن ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

266999 تـــى|هيم زين عرق|بــــر|ء حمدى |حسن لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

337o72 ن محمد مني  عىل|يم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4o779| ل|لع|لسيد عبــــد |حمد |لسيد |حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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756|35 لمنس|فرحه محمد محمود محمد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

7||874 لم رزق|لح س|ن محمد ص|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

838789 حمد|عي |ء عطيه رف|ل| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

33384| م محمود|لسل|ء عبــــد|م عل|حس |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

524528 هيم متـــول|بــــر|لسيد |رس |محمد ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|65595 ن|هيم حس|بــــر|حمد |سلىم  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

537433 صف|للطيف ن|ن محمد عبــــد|نوره عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4483o هيم|بــــر|ح عىل حمودتـــ |ره صل|س ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

85o|o| ي 
هلل| |رك عط|حمد مبــــ|مصطفى ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

9|6o22 فظ  |لح|فضل سيد ذىك عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

452o37 هيم محمد فرج|بــــر|هر |حمد م| ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

277625 رس محمود عبــــده|جر ي|ه شمون|نوعيتـــ 

487893 عر|لش|حمد |د مدحتـــ محمد |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6o843 لمنعم عىل|رس محمد عبــــد |ي هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

632992 حمد|لعزيز |رق فوزى عبــــد|ط زيق|لزق|هندستـــ 

82|7o8 لس ف ي فرج|كي  يز بــــشر ره بــــنى سويف|تـــج

896325 هلل  |يز سعد |رأفتـــ ف| ندريك| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4o9483 لم رجبــــ|رق سعد سعد س|ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2|344| لرسول|حمد عبــــد|حمد محمد |مل | ى شمس|تـــج ره عي 

25952| لمحسن محمد|تـــ عبــــد|ن شح|يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

||9444 بــــ رشدى محمود حمزتـــ|يه| |دين ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

32|8|6 ء ممدوح محمد|ندى عل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|3o|| لسيد محمد عيد |محمد  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

6444o ر محمود|ن مختـــ|ندى شعبــــ بــــ بــــنى سويف|د|

3|826 لعزيز عىل محمد|لسيد عبــــد |يوسف  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

4o32o2 تـــه|لسيد محمد شح|سندس  سكندريه|ل|ره |تـــج

22o336 لجمل|ن |لنرص عمر|سيف محمود سيف  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

25834 هيم محمد|بــــر|عبــــي  عيد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7o8|3o دى|لبــــغد|م رزق محمد رزق |هي لمنصوره|بــــ |د|

325428 تـــوفيق سيد| لعل|بــــو|تـــوفيق  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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8|oo63 يف حمدي جم د|ل فؤ|رسر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

9|7994 لسيد |مجدى نجيبــــ عبــــد| هدر سيوط|بــــ |د|

297849 لحميد|لحميد عىل عبــــد|بــــ عبــــد|ربــــ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|6727 ئى|لبــــدر|دين مجدى مسعد محمد |ن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

789874 لسيد|لدين |م محمد نرص|نع| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

798|8 حمد|سط |لبــــ|محمد محمود عبــــد  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

69453 ي|ن هديلتـــ علو|هيم شعبــــ|بــــر|
ئى لفيوم|بــــ |د|

439257 ن|حمد محمود عىل ريح|سمر  لشيخ|بــــ كفر |د|

22o335 لدين سيد زىك محمد فوده|م |حس ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

636645 ى  لي|لسعيد غ|يمن |حسي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|5476 حمد عىل محروس محمد| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|52||7 مل|هلل سعيد يوسف ك|هبــــتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

83|9o6 حمد|ء صبــــري محمد |لزهر| ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

44|37o بــــ|بــــوشه|مل محمد |ر ك|مختـــ ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|3o776 حمد محمد حمدى محمد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

86452o وي|لر|س |دل عبــــ|حمد ع| ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

783979 لسيد زيد|در |لق|لسيد عبــــد |ن |مريه لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

26|686 لعظيم|لد عىل عبــــد|لدين خ|سيف  |ره بــــنه|تـــج

8o75|| لح حسن محمد|ره ص|س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

65|4o ى |محمد  حمد مبــــروك|مي  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

|6oo38 لحميد|لرحمن ربــــيع عىل عبــــد |عبــــد  ى شمس| لسن عي 

84857o حمد|ر جمعه محسبــــ |من ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

629o77 ى ع دل سعيد مصطفى|نفي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

8o2763 ي 
تـــه|لعزيز شح|حمد عبــــد|يمنى ي|تـــمريض 

| لمنى

|36883  محمد خرصى| حمد رض|
ى
شوق ى شمس|تـــج ره عي 

5|9593 لكيلتـــ|لدين |ح |بــــسمتـــ محمد صل تـــمريض دمنهور

339o76 ده بــــسيوئى مدبــــول|منيتـــ حم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

646225 لسيد جمعتـــ حمودتـــ|حمد | لمنصوره|حقوق 
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25893 م محمد عىل|هدى عص هره|لق|ره |تـــج

694o27 بــــوحسن|حمد عبــــده عىل  |محمود  لمنصوره|علوم 

3|7745 هلل|لدين عبــــد|ح |محمد وليد صل تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

44652 هيم|بــــر|ء رفعتـــ محمد |رس| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

297|| حمد|لم |دل س|محمد ع ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

34555 لقس بــــيمن بــــهيج سيحه|ندي |س ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

688|55 شم|زى ه|لمغ|در |لق|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

843o47 ن|ح عثــــم|لفتـــ|حمد عبــــد|ء |ل| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

856|8o لرحمن محمد|ء منتـــرص عبــــد|شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9||479 روق محمد |حمد ف|م |ريه ج|ره سوه|تـــج

456232 لعزبــــ مطر|د |م محمد فؤ|لميس عص عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o|96| ى لنور|دل مسعود عبــــد|ع| مي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

44733| لم|حمد س|حمد معتـــز |هلل |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

282627 لزهرى|در |لق|رضوى نبــــيل عبــــد ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|27945 ى  لفونس مرقص|مجد |شي  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4|986o وى|لعشم|لسيد |يحن  محمد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

787o85 لسيد محمد نور|ء |رس| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

634332 ى  ن|حمد محمد رضو|نرمي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|6o879 للطيف|د عبــــد |لد فؤ|رؤيتـــ خ ى شمس|تـــج ره عي 

683o6| لدويك جبــــر مندوه|محمود  لمنصوره|نوعيتـــ 

82462 بــــوبــــكر محمد|طمه سمي  |ف هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

482o33 محمد عىل فتـــىح محمود |حقوق طنط

348|32 حمد سعودى|حمد حسن |محمد  ى شمس علوم عي 

643||6 يف|بــــر|حمد |لسيد |يدي |ه هيم رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6o4|82 هيم متـــول زمزم|بــــر|م |حمد هش| لمنصوره|هندستـــ 

759o96 لحميد|لق مصطفى عبــــد|لخ|محمد عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

7oo525 لمتـــول عبــــده|حمد |فوزيه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43|444 لجوهرى|لسيد |مل |لسعيد ك|متـــ |س| |طبــــ طنط
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69254o هيم|بــــر|حمد حسن عىل |سلىم  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|8264 لرحيم محمد حبــــتـــ|م عبــــد|رحيق هش ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

762639 غ|لصبــــ|لسيد حسن |م حسن |هش بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

36|96 ى محمد فهىم عبــــد|ي لخول|لحفيظ |سمي  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

328|32 لجليل|ح عبــــد|لجليل صل|متـــ عبــــد|س| ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

68886o س محمد|هيم عبــــ|بــــر|يوسف محمد  لمنصوره|بــــ |د|

257363 لعزيز محمد|محمد عبــــد| دين ي صىح بــــنه
|معهد فنى

438469 لعظيم|د عبــــد |لعظيم ج|لد عبــــد |مصطفى خ |حقوق طنط

699683 لسيد|ن |لحميد رمض|محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|355|4 ن|لسيد محمد سليم|يه محمد | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o5959 عمرو ممدوح غندور حموده |ره طنط|تـــج

84662 لعزيز|ن صبــــىح سيد عبــــد |نوره بــــ بــــنى سويف|د|

784273 لجليل|لقوى عبــــد|ر عبــــد |لستـــ|ء عبــــد |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

4||948 دى|لبــــغد|ئى |لورد|حمد محمد محمد | |حقوق طنط

|5426| عيل محمد|سم|حمد |محمد  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|653|9 مل محمد|حمد محمد ك|رضوى  هره|لق|هندستـــ 

529o43 نور زىك زعيتـــر|لد |وليد خ ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

7o296| |ح عط|لفتـــ|للطيف عبــــد |ميمه محمد عبــــد | زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|57o9| هيم|بــــر|ل بــــشي  |فتـــحيه جم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

32277o لعزيز عىل|ر لطفى عبــــد|من سيه|نوعيتـــ عبــــ

4o6834 سط|لبــــ|ل عىلي عبــــد|لد كم|هلل خ|منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|724 لسيد|لسيد |بــــ |لوه|سم عبــــد |ج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26948| ر|لجز|ضى محمد محمد |لر|عبــــد| لي|د ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

264947 هر|لظ|حمد عبــــد|حمد محمد | |ره بــــنه|تـــج

|5473| لس مجدى عبــــد  هلل||لشهيد عط|كي  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

838753 د بــــولس|سم عي|ردين بــــ|ن سيوط|صيدلتـــ 

7o9|5| لحديدي|لسيد محمد |ده سمي  |مي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

437652 لنبــــى مصطفى قيفى|محمود سعد عبــــد ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

68|346 لشيشينى|هيم |بــــر|روق |زم محمد ف|ح لمنصوره|طبــــ 
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424773 يد|بــــو |هلل محمد |هلل محمد عبــــد |عبــــد  ى لي  ن|سو|علوم 

42o87| هيم|بــــر|حمد |لفتـــوح لطفى |بــــو| |رن ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

4o6924 وق عل م خليل|م زىك عل|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

|52o5| وز رمض لح عىلي|ن ص|في  ن|بــــ حلو|د|

|5494 حمد محمد سليم| |ر|ي هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

492476 بــــو يونس|لمهيمن |مر محمد عبــــد | سكندريه|ل|حقوق 

6|2882 لخي |بــــو|لعظيم |لسيد عبــــد|ن مصطفى |جيه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8346|6 ى |محمد حم حمد|ده حسي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

3||959 هيم|بــــر|يدى عىل عىل حسن |ه وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

844669 حمد|رص |طمه محمد ن|ف ن|سو|بــــ |د|

7|7955 ز|لبــــ|ن |ل عثــــم|محسن محمد كم| ند ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

46o|5| ضى يوسف|ن م|لرحيم رمض|ء عبــــد |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9oo634 لدين محمد فتـــىح  |د |ده عم|غ ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|544|6 لدين محمد نديم|م |نديم حس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

32255o لمجيد|لعظيم عبــــد|ن عبــــد|ن شعبــــ|حن ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6934| لجيد|د عىل عبــــد|لجو|ن عبــــد|نوره لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

697436 ن|لحميد طم|لسيد عبــــد |ئل |زن و|م ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

275243 در محمد|لق|مينه محمد عبــــد | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

27|42| حمد محليس|حمد |هر سيد|ن م|رو ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

44o28| وق س هلل بــــدير|مي عبــــد |رسر |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

622956 ل|لجم|لعزيز |مد عبــــد |مد سمي  ح|ح ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

6852o6 س|بــــ عبــــ|لوه|د عبــــد |لد عم|خ لمنصوره|بــــ |د|

|4o642 ل محمد مصطفى|م كم|حمد س| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

45|257 لجليل فرج|سلىم عىل طه عبــــد |بــــ طنط|د|

6o8697 ئى|لعن|دى |له|لسيد |منى  |حقوق طنط

792o47 حمد|دى عىل |له|محمد  زيق|لزق|حقوق 

7739|4 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد |حمد عبــــد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

783o53 حمد|حمد سيد |ل سيد سيد |س زيق|لزق|بــــ |د|
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852979 ى وليم لبــــيبــــ هندي| مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

62|986 ىط|لبــــس|لخي  |بــــو|لح |لح ص|حمد محمد ص| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

7783o2 لسيد سعد|رص |لن|حمد شحتـــه عبــــد | زيق|لزق|علوم 

6o3863 م سليم|ح هم|محمد صل لمنصوره|ره |تـــج

762643 ن|بــــو رمض|لد زىك محمد |حمد خ| هندستـــ بــــور سعيد

5o4||7 هيم سعيد محمود|بــــر|ن |يم| لشيخ|عه كفر |زر

|5o43 لليثــــى|نيس |متـــ |س|حمد | هره|لق|ره |تـــج

883833 عيل |سم|محمود محمد مصطفى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

645|o| لحميد|حمد محمود محمد عبــــد |مصطفى  |بــــ طنط|د|

3592|4 لرؤف محمد|حمد محمد عبــــد| ى شمس علوم عي 

2|9|36 ن يوسف عىل منصور|ئل سليم|و ى شمس|تـــج ره عي 

3|6654 بــــ|م مصطفى مخلوف خط|ديتـــ س|ن ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

676242 نه|بــــدين شبــــ|يه طلعتـــ ع| لمنصوره|علوم 

254862 حمد محمود محمد عطيه| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

78o|73 حمد عىل|لرحمن |محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

323658 |د حن|رزيق ميل| رين|م |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

77789| هلل|لفتـــوح عبــــد|بــــو |سمر غنيم  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3||825 ى|عمرو ط رق محمد محمد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|27|| محمد محمود رجبــــ مرىس طبــــ بــــيطرى دمنهور

|357|2 لسيد|حمد رجبــــ |ء |ل| ى شمس|تـــج ره عي 

245534 وق عص هلل محمود|م يس عبــــد |رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2742oo لسيد عبــــدربــــه|سلىم عبــــدربــــه  ى شمس|زر عه عي 

3|7456 بــــ|لتـــو|ل عبــــد|دل جم|م ع|سل| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6558| ف طه محمد حسن|كريم  رسر ره بــــنى سويف|تـــج

4o32o7 ن حميده|صفيه خميس خميس سليم سكندريه|ل|بــــ |د|

5o434o  بــــطرس| لور
ى
نبــــيل شوق |علوم طنط

8778| شم عىل|محمد مصطفى ه ره بــــنى سويف|تـــج

|4o29o ى |ز حس|ر ممتـــ|زه| ى|ني  مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|6692 حمد|هيم |بــــر|هدير عيد  ي|بــــ |د|
|لمنى

26o||5 حمد محمد رهيف|رحمه  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 16756 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

25|76| ود|مد محمد د|محمد مجدى ح لفيوم|هندستـــ 

43|oo8 م|م|حمد |هيم محمد |بــــر|يه | ي صىح طنط
|معهد فنى

24946| لعبــــد|لعزيز |هند محمد عبــــد تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o|479 ن |لحليم سليم|دل عبــــد|مي  ع| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|63437 ل ميهوبــــ مرزوق|بــــسنتـــ كم ن|ضتـــ حلو|علوم ري

59425 شم محمد محمد|دل ه|ع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

843632 ى ئيل|د روف|ميل مر| |مي  ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

3|5273 ف بــــيومي ك|يوسف 
حمد|مل |رسر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

488443 وى|لر|حمد |حمد عىل رجبــــ | إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

36226 مي  محمود حسنى مهنى| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

68795o ح يونس فوده|دل مصبــــ|مصطفى ع لمنصوره|ره |تـــج

79o77| ى جم|ي لمغربــــي|لم عطيتـــ |ل س|سمي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|775|2 سم|لدين وليد عىل محمود ق|عىل  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3858o وق نرص كم لسيد|ل |رسر ى شمس| لسن عي 

5o3|75 حمد محمد|ء سمي  |شيم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

456537 ضى|ضى محمد حسنى محمد ر|ر تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

|66889 ل|لع|هلل محمد عىل عبــــد |هبــــتـــ  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

8o2o4 لصغي |منى مدحتـــ محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

44o32 لسيد مرىسي|لحميد |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  هره|لق|حقوق 

262743 ره|لد محمد فرج عم|محمد خ |تـــربــــيتـــ بــــنه

9oo432 بــــوضيف |حمد |هيم محمد |بــــر| ج|ره سوه|تـــج

32893 ى ك|لمل|طف فوزى عبــــد |ع| مي   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

42495o ف فوزى محمد | يف|حمد أرسر لشر سكندريه|ل|صيدله 

6|8947 |لمو|لسيد |حمد |عزيزه 
ى
ق ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

347|79 فظ|حمد ح|لرحمن منصور |محمود عبــــد تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

93962 ى|رق ي|فرح ط رس حسني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

243|96 ى سيد  حمد|حبــــيبــــه مجدى حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

34824 لحميد|دل سعيد عبــــد |ء ع|بــــه كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

Thursday, September 6, 2018 Page 16757 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

867296 سم محمود|لق|بــــو|محمد يوسف  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

323|6o لجليل محمد|ندي حمدي عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|252|| دق محمد|م محمد ص|محمد حس ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

225o59 لدين مصطفى بــــكرى مدبــــول|سيف  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

773723 وى|لعز|لسيد محمد سعد |ر |من ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8|3o|| هيم|بــــر|مل |محمد ربــــيع ك ي|بــــ |د|
|لمنى

689353  محمد |لمو|ريم محمد 
ى
|لمو|ق

ى
ق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

248274 هيم خرصى|بــــر|يه محمد | لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|73954 ي|ر
تـــم حسن جمعه|ح| ئى ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

486898 لعزيز|لسيد عبــــد |هلل |يوسف عبــــد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

858|o ف عثــــم|لرحمن ع|عبــــد ن|دل مشر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

8|4625 لس ه ي مكرم بــــط|كي 
|ط|ئى ي|ضتـــ |علوم ري

|لمنى

9o6|23 ى يق فريد |صبــــرى ف| مي  ج|هندستـــ سوه

8337|7 جر محمد محمد سليم|ه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7o3832 |لعل|بــــو |لمجيد |مروه مجدى متـــول عبــــد  هره|لق|ر |ثــــ|

556o9 مد|ء محمود سيد ح|شيم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

69456o ه عبــــد | لسنيىط|لسيد |هلل محمد |مي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

263o6| ر|لجز|ح بــــيوم |لفتـــ|دل عبــــد |مروه ع لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

288|35 هيم|بــــر|هلل محمود عىل |عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

4|9|83 ه | ف عبــــد|مي  لعليم شلبــــى|رسر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

8o|384 عزه محمد حسن محمد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

9|7338 لرحيم فرغىل مرىس |صم عبــــد|ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

88o|85 لرحمن |بــــدين عبــــد|تـــه ع|يدى سيد شح|ه سيوط|عه |زر

2o347 ف رفعتـــ جيد|يوسف  رسر ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

54922 متـــ|جدتـــ سيد عوض نع|م بــــ بــــنى سويف|د|

336397 ى |لسيد |رحمتـــ  لسيد|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|6732 ى طلعتـــ ى طلعتـــ حسي  نفي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

57o24 ن|حمد محمود رضو|ء |شيم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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9232o5 ى |لفتـــوح حس|بــــو|ح |م صل ني  ج|تـــربــــيتـــ سوه

739|o لقوى|رص رجبــــ عبــــد|محمد ن تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

62524o هلل|هلل حلىم عبــــد |يحن  نبــــيل عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

357768 ح محمد عتـــريس|حمد صل|ح |صل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

896348 ف عبــــد|ء |رو لحليم محمد |رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

62722 بــــر مرىسي|د ص|خلود عم صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

75o539  عىلي خليل|مصطفى رمض
ن مصطفى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

263563 هلل|ن عبــــد |لسيد سليم|ن |ء سليم|ل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

636535 ف متـــول عبــــد لحميد|محمد أرسر لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

|63|26 ى عبــــد |منتـــ  بــــ مصطفى|لتـــو|هلل خي  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

626927 هيم يوسف|بــــر|ن محمد محمود |رو زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

54|352 لسيد مصطفى|لعظيم |لسيد عبــــد |ر |عم بــــ دمنهور|د|

787343 هيم أحمد|بــــر|لسيد |منيه | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|555o هيم محروس|بــــر|س |رحمه عوض عبــــ تـــربــــيتـــ دمنهور

7|o6o7 هيم صبــــح|بــــر|لسيد |محمد | ند لمنصوره|بــــ |د|

235324 حمد|سم عزتـــ فتـــىح |بــــ عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85o7o| حمد|م محمد عىلي |بــــتـــس| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

|68o| نور خليفتـــ عىل نصي |مر |حمد تـــ| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|6||86 ه ه ئى محمد محمدى|ني  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2629o6 وى|لبــــحر|حمد |لحليم |حمد عبــــد|لحليم |عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

88|755 بــــدين  |ل ع|زم رأفتـــ حسن كم|ح ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

335293 هلل| |هدير محمد فتـــىح محمد عط ى شمس|د| بــــ عي 

|78433 ى| رين|م مني  صموئيل حني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

922o32 يم |لد|دل محمد عبــــد|حمد ع| ج|حقوق سوه

3|5465 لكريم حسن|م حسن عبــــد|ء هش|شيم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

372o2 لحفيظ|جد حفىطى عبــــد |مل م| ن|بــــ حلو|د|

68756o لسيد عىل|محمود محمد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

|53|22 م رزق مصطفى|محمد عص هره|لق|بــــ |د|

7763o ن|سيد حسن عىل عثــــم| نور لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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934o7 يه مصطفى عىل محمود| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

699376 لم|حمد متـــول عزبــــ س|محمد  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

6|64o| ديه طه محمد مسلم|ن ط|بــــ دمي|د|

646oo4 لمعىط حمودتـــ|لحميد عبــــد |ء وحيد عبــــد |لزهر| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

|295o4 بــــو بــــكر صقر|محمد جمعه  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

84|o9| لمجد|بــــو|لكريم حسن |حسن عبــــد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

856555 د نجيبــــ يوسف|جورج عم ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

675897 ي
لض|محمد طلبــــه طلبــــه | دئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

649o26 لرحمن|لبــــديع عبــــد|ن محمد عبــــد|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

87o|53 عه|خلود فتـــىحي محمد ود ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

3|4894 رق ذىك محمد|كريم ط لمنصوره|حقوق 

477o82 وق عىل  ل|لسيد محجوبــــ و|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

492929 م|هيم أم|ح إبــــر|هلل فيصل صل|عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

279599 ي |حمد |م |ره س|س
ى
د|بــــو حم|لدسوق ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9o|96 ن|مروتـــ مصطفى محمد محمد رسح ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

228899 ىط|لع|هيم عبــــد|بــــر|ئى |يدى ه|ه ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

762|92 حمد محمد فرح|حمد |يوسف  ره بــــور سعيد|تـــج

636492 ئى حسن محمد|حسن ه لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

8|723| حمد|رص عىلي |عىلي ن ي|بــــ |د|
|لمنى

899|oo نه صفوتـــ نظي  متـــرى |دمي ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

677786 هيم|بــــر|تـــ |لشح|لمتـــول |لمتـــول صفوتـــ | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

277378 يف|حمد |يه مصطفى محمد | لشر ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

2365o7 بــــو زيد محمد|رك |مريم محمد مبــــ ى شمس| لسن عي 

539||o  عىلي عط
محمود يوسف| مصطفى لشيخ|بــــ كفر |د|

426994 رم|لمك|بــــو|تـــ |ن محمد فرح|رو سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

855|84 لعظيم جمعه|جر محمد عبــــد|ه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2|5498 مد|حمد محمد محمد ح|ندى  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

356o|o د حنفى محمد|ن عم|نوره ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

77|4|4 حمد|حمد محمد عىلي سيد|مروه  زيق|لزق|علوم 

527oo4 م محمد حسن سليم|بــــ هش|مه سكندريه|ل|هندستـــ 
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|437|3 ن هيم|بــــر|حمد محمد | |مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|3|56| لسيد صقر|لمعبــــود |مد عبــــد |مصطفى ح ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

752||4 فرح ممدوح محمد محمد  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

2|2|83 ى | حمد|لسيد |حمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

2|943 حمد|مريم يوسف محمد  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

92o549 ى  |ح حس|لفتـــ|عىل عبــــد ى حسي  ني  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

753389 حمد محمد محمد|هلل |عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

766829 ى|م |هلل سل|حمد عبــــد | لخرصى تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

784967 هيم محمود|بــــر|هيم محمد |بــــر| زيق|لزق|صيدله 

4|9977 ي عبــــد|مح |كريم س
ى
لحليم|حمد شوق لشيخ|ره كفر |تـــج

8o55|9 لحكم محمد|يدي محمد عبــــد|ه ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

26924| ل|لجم|دل حسن |منيه ع| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

449o|5 عيل حنجل|هيم إسم|م إبــــر|د هش|زي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

752386 هر لمعي بــــخيتـــ|م| بــــول عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6989|| للطيف|ل عيس عبــــد |د جم|لسيده عم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|34o|8 وى|لشس|ن ممدوح فتـــىح |مرو هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o5668 رف محمد عطيه حسن|ره ع|س سكندريه|ل|حقوق 

697569 يشى مصطفى محمد محمد حسن سكندريه|ل|صيدله 

|46348 م مصطفى|م|رق |جر ط|ه هره|لق|ج طبــــيع |عل

6||o|4 رم عطيه|لمك|بــــو|ء حسن |شيم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33|26o وق جم لسيد|لق |لخ|ل عبــــد|رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

|39239 لعبــــد محمد|حمد |دهبــــ مجدى  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

6284|5 لق|لخ|سمر محمد محمد عبــــد زيق|لزق|حقوق 

685285 ج|ن حج|ن عثــــم|خلود عثــــم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|63oo| لد|رس محمود خ|حبــــيبــــتـــ ي ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

8|835| لعزيز|محمد حسن محمد عبــــد ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

7o9748 د|لجو|حد عبــــد |لو|محمد عزيز عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78o7|o لحميد عىل|د عبــــد|رضوى محمد فؤ زيق|لزق|نوعيتـــ 

334|97 ر|لغف|متـــ محمود عبــــد|س|م |حس |بــــنه| هندستـــ شبــــر
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84573o ي محمد 
ى |ل|منى حمد|مي  ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|94o7 كرم محمود كرم محمود   سيوط|بــــ |د|

37o296 مد|ل ح|مل جل|رق ك|م ط|مر لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78|835 لسيد محمود محمد|هبــــه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

233895 رون محمد|حمد عىل ه| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|3424 لم |حمد حلىم س|ره |س سيوط|بــــ |د|

49o957 ن|هلل مرج|م عبــــد |لسل|م سمي  عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

766236 ء محمد محمد محمد وهبــــه|ل| هندستـــ بــــور سعيد

75663o دى|له|مه محمد عبــــد|س|هنده |ش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75|587 لجوخ|مل أبــــو |م محمد ك|سل|كريم  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|22858 رق رجبــــ عىل|دهم ط| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6238oo لدهبــــ|بــــو |مه جبــــر جبــــر |نجوى سل ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

63o838 تـــ عىل ضيف|لشح|محمد عىل  زيق|لزق|حقوق 

8|7538 رم|لمك|بــــو|مح |لد مس|حمد خ| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

||56o7 ى |لفتـــ|حمد عبــــد |محمد  عيل|سم|ح حسي  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

634977 عيل|سم|محمد صبــــىح محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

295955 هيم|بــــر|عمرو محسن بــــرنس  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

529286 حمد مرىس دحيدح|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

689873 بــــ|لوه|لرحمن عبــــد |حمد حسن عبــــد | لشيخ|ره كفر |تـــج

8|5738 ن ن|حمده عزيز يون| مي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

2|88o5 بــــوزيد|زى محمد |محمد نرص مغ ى شمس حقوق عي 

6272|o قوتـــ حسن حسن سعود|محمد ي| ر|ي زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7oo259 طر|محمد حسن صبــــىح خ ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

34855| تـــ سعيد محمد محمود شكر سمي  ى شمس|زر عه عي 

|73||2 ل|لع|نعمه حسن عىل عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

33o693 ح محمد عمر|لفتـــ|هند عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

26|3oo لسميع|هيم عبــــد|بــــر|جر محمد |ه تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

42588| ي عىلي فؤ|
ي مصطفى

د|يه مصطفى سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4647o2 لعزيز غنيم|لسيد عبــــد|عمرو غنيم  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

49|394 هلل سعيد|عبــــد| لوف|بــــو|رتـــ محمد |س ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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23|52| دل محمد خلف محمود محمد|ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o8|28 هلل  | |عط| هر زكري|نورين م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

54434o تـــ|وى دومه دول|هر هند|يه م| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

542o47 م|لسل|ن عبــــد|ل شعبــــ|محمود جم ره دمنهور|تـــج

2|3995 ه محمد | بــــ|لوه|حمد عبــــد|مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4856|o لرحيم|لدين عبــــد |نسيه محمد مىح |بــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

229877 ف | عيل|سم|حمد محمد فتـــىح رسر دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3|337o نم|هلل غ|لرحمن عبــــد|ه عبــــد|بــــ ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

84|779 ي نرص 
لمقصود|لدين محمد عبــــد|مصطفى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

|55459 ى محمد محمد  ر|لنج|عهد خي  ى شمس|تـــج ره عي 

494376 لجوهري|زي |م صبــــىحي غ|سل| ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

834337 لسيد محمد|عبــــد| طه زكري دى|لو|ضتـــ ج جنوبــــ |معهد فنى صىح ري

7|253o ن حسن|حمد رمض|م محمد |حس لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

79356| بــــ محمد خليل|لوه|محمود محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85o89o حمد|حمد محمد |ن |يم| لجديد|دى |لو|ضتـــ فرع |ري/تـــربــــيتـــ

44|278 هيم محمد|لسيد إبــــر|م أيمن |إسل لشيخ|طبــــ كفر 

626727 حد|لو|لمحسن عبــــد|لطفى عبــــد| ند زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

|4657| ى صديق|ممدوح ن رص حسني  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

5|6795 م رجبــــ|لسل|ح عبــــد|ء صل|سم| |علوم طنط

8295|9 د|لجو|ن محمد عبــــد|مل رمض| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

628644 ن عىل سعد عىل عىل|يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

339o66 لعليم يوسف|د عبــــد|نهلتـــ عم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

77688o حمد عىل|لسيد |ن |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

477487 س صغي |ن محمد عبــــ|يم| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

45887 هيم|بــــر|شم |تـــه ه|ء مجدى شح|سم| ن|بــــ حلو|د|

769|76 لح|لم ص|محمود محمد س هندستـــ بــــور سعيد

5|47|8 ى|بــــر|لحفيظ |ن عبــــد |إيم هيم عىل أبــــو حسني  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

49o|65 حمد محمد شبــــل حسن| |ر|ي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

692|25  |حمد |محمود 
ى
هيم تـــومه|بــــر|لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

524999 لحميد زىك محمد|هلل يشى عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 
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345337 بــــق|حمد حسن حسن س|محمود  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

425584 حمد|ل |لع|هلل حمزه عبــــد |منه  سكندريه|ل|علوم 

5|o83o ف |حمد | لنبــــى|حمد حسبــــ |رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|6992o ر|لغف|رص محمد عبــــد |محمد ن لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

28658 س|ح عبــــ|لفتـــ|لد عبــــد |لرحمن خ|عبــــد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

6o|236 لق منصور|لخ|محمد حسن عبــــد |بــــ طنط|د|

86o6|| ى خليل|ن |رجبــــ عثــــم مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

2o882 ر|د مختـــ|ر فؤ|حمد مختـــ| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

64|67 ن يوسف عويس مرىس| مي  لفيوم|حقوق 

22|834 لعزيز|يه محمد حمدى عبــــد| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

296|98 رحمه سعيد محمد شيىم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

63o79 لحميد|بــــ عبــــد |لوه|ر عبــــد |حمد عم| بــــ بــــنى سويف|د|

334|35 يف  ف |رسر حمد صنعه|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

699288 لد محمد محمود|حمد خ| |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

89o687 دق صديق |سندس حنفى ص سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

32325| ض|رص محمد ري|تـــ ن|ي|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

886|6| يف |هبــــه رجبــــ ثــــ بــــتـــ رسر سيوط|ره |تـــج

648o32 دى خليل جمعه|له|لبــــدرى محسن عبــــد | ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

8|9566 ه محمد عبــــد| ي|هلل عبــــد|مي 
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

9o39o3 ل عىل محمد |بــــ جل|شه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

62o5o7 بــــو شمه|مد |مد ح|ء ح|يه عل| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

639665 تـــه|هلل شح|ره محمد حمد |س زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

224|9| لدين عبــــده مصطفى|ئى نجم |م| ج|بــــ سوه|د|

685658 لعزيز حشيش|لسعيد حلىم عبــــد |ء |سم| لمنصوره|حقوق 

78868| ل عىل|لرحمن محمد كم|عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

|2|578 ن|ل سليم|سجدتـــ محمد جل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

625583 لمنعم محمد|لعزيز محمد عبــــد |ندى عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

349533 بــــ|عىل محمد عىل شه  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

69332o لمندوه خليل|حمد محمد |ر |زه| لمنصوره|حقوق 
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49659 سعد يوسف|ملكتـــ عيد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

282o65 م فرغىل|لسل|مح عبــــد|لرحمن س|عبــــد هره|لق|حقوق 

879526 هلل فرج  | |م وجيه عط|س سيوط|تـــربــــيتـــ 

344627 لدين محمود|ح |رص صل|ر ن|من سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

68o2|7 ه محمد | ده|حمد محمد زي|لسعيد |مي  لمنصوره|بــــ |د|

78oo|3 م|لسل|حمد محمد محمد عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

669|3 ى دى يوسف جرجس|ن| تـــريفي  لفيوم|ر |ثــــ|

59699 ى|بــــسمه جم ل طه حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

267|26 لم|لمحسن س|عبــــد| رض| ند هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4653|2 محمد عيد محمد محمد عيد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

5o3339 تـــ | حمد|حمد محمد |هيم |بــــر|مي  سيوط|بــــ |د|

26o2| حمد|لد حسن |طمتـــ خ|ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7o8928 لمتـــول مونس|رس محمد محمد |دل ي|ع لمنصوره|هندستـــ 

68o6|| لزىط|هلل محمد |هلل محجوبــــ عبــــد |ن عبــــد |نوره لمنصوره|بــــ |د|

3528o7 لغيط|بــــو |لد سعيد |عمرو خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

89738| ى س |خليل عزيز غط| مي  |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

9o5393 حمد حسن محمد |م |ريه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

679672 هر شفيق محمد بــــدوي|محمد م ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

2879o| م سعد سليط|ره عص|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

84||8 لغنى|ل عبــــد |مروه عفيفى كم ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

5|o|7o وي|لرحمن هند|ده عبــــد |عمر حم |حقوق طنط

4286o3 مر|لسيدمحمد ع|منى صبــــرى  |علوم طنط

|63||| ى فتـــىح عبــــد   حسي 
لمعبــــود|تـــفى ى شمس|د| بــــ عي 

4o99|3 ل|لحبــــ|ل حمزه بــــسيوئى |سلىمي هل |بــــ طنط|د|

9o7|4| لرحيم |ح عبــــد|هند يوسف صحص ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7684o7 |لش|عىل محمد عىل عبــــد 
ى
ق ي صىح 

عيليه|سم|معهد فنى

59975 محمود خميس عمي  عىل ي سويف
هندستـــ بــــنى

69|56 لمهدي|هنده سيد محمد |ش لفيوم|ر |ثــــ|

339783 هيم|بــــر|سلىم محسن حسنى  |علوم بــــنه

8o87|5 ي محمد حسن محمد
مصطفى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى
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234467 ل سيد|حمد كم|محمود  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

7834|o هيم|بــــر|رفيده محمد فتـــىح  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|279o6 حمد|لدين ربــــيع |م |محمد عص لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

4o4o59 د|حمد ج|حمد جمعه |محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

64742o لجمل|مد محمد |ندى محمد ح ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

4449|3 م عىل|لسل|م عبــــد |لسل|محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

422755 ى أحمد|نور لدين محسن آمي  سكندريه|ل|حقوق 

|336o7 ى|ه| رن  رفعتـــ حسي 
ئى هره|لق|ره |تـــج

4o647o حمد عوض محمد عوض|عبــــي   بــــ دمنهور|د|

2|3|42 ن|مد سليم|بــــسنتـــ محمد ح ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

269o8o يوبــــ|رمنده مجدى فرج  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

7746o7 ن|فظ شوم|ح محمدى ح|يه صل| زيق|لزق|ره |تـــج

5|76o م عىل|م|رحمتـــ سعيد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

53o497 لففى|لمنعم محمد حسن |عبــــد| دين بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

26oo88 ن|لنبــــى سلط|زينبــــ محمد عبــــد ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

792323 جوزيف طلعتـــ رفعتـــ نبــــيه لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

823593 لحمد|بــــو|حمد محمود |ء |رس| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|74346 ويرس|هيم س|بــــر|ق |سح|ى |مي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

757||4 مر|يه طه فريد طه عىل ع| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

63|555 ى عبــــد | د|لعزيز عىل عي|يه حسي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

487229  شح|م حسن |سل|
ى
تـــتـــ|لسيد دسوق سكندريه|ل|ره |تـــج

64677o ى|لمنعم |لد عبــــد|ن خ|نور لزهي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

45|o8| ر|لبــــهو|لم |هيم نرص س|بــــر| ج|بــــ سوه|د|

784368 هيم|بــــر|لسيد محمد |حمد | |ند عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

228oo7 لمعبــــود|لعزيز عبــــد|رحمه محمود عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

57285 ي|ر
ل محمود محمد|غز| ئى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

439962 ىطي حمد|لع|هيم عبــــد |بــــر|يه محمد | لشيخ|بــــ كفر |د|

6968o3 لحميد محمد يوسف|يمن عبــــد |حمد | لمنصوره|ره |تـــج

33o|7o ع|لرف|هيم |بــــر|د |ل عو|سمر جم |بــــ بــــنه|د|
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8849o8 ج  صموئيل |بــــ ن|ئى تـــو|ه سيوط|هندستـــ 

8o84| مل محمد سعيد|لرحمن محمد ك|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|56459 مه سعيد جمعه|س|لدين |نور  ى شمس|تـــج ره عي 

32|499 هر محمود رسور|محمود م هره|لق|م |عل|

648763 بــــ|لوه|لرحيم عبــــد|يمن مدحتـــ عبــــد| لمنصوره|حقوق 

892475 ى ى |ن |دل بــــهن|ع| مي  مي  سيوط|ره |تـــج

898549 قوص |ندرو ولسن فهىم قري| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

687759 لبــــرعي|نور |محمد محمود محمد  لمنصوره|ره |تـــج

326277 هيم|بــــر|دى |له|يتـــ محمد عبــــد| عه مشتـــهر|زر

4|4984 ف رمض|لعظيم |عبــــد  ن محمد منيس|رسر لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

839242 ه يوسف فتـــح | وي|هلل دندر|مي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

75346| ى|حمد |محمود عىل  لسيد حسي  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

765393 لحميد محمد زغلول|لحميد محمد عبــــد |عبــــد  طبــــ بــــورسعيد

762|64 ع|لقعق|لمهدى محمد |فظ محمد |محمد ح ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

|63o57 دل|ن وليد محمد ع|نوره ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3223o ر|زق نص|لر|لسعيد عبــــد |زق |لر|سعيد عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

48236o بــــوعوف|هيم محمد |بــــر|لدين |ء |هيم عل|بــــر| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7528|6 |لسق|روق محمد |م حسن ف|هش حقوق بــــورسعيد

85o85 عىل محمد عىل محمود ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

2698o7 مر|ئل مصيلىح محمد ع|حمد و| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

86999 لمجيد|لمول عبــــد |لد مصطفى عبــــد |خ ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o458 لعليم|ن محمد عبــــد|منى شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

36o763 حمد حمودي|تـــ |ء نش|شيم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8|49oo هيم حسن|بــــر|دل |زمزم ع ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8295oo لدين|ر عىلي نور|لستـــ|ل عبــــد|لدين كم|نور ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

699479 حمد|هيم فهىم |بــــر|يوسف | رن لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

53o|62 ن|لسيد محمد شعبــــ|حمد |ل |م| ضتـــ دمنهور|علوم ري

789586 لم|لم محمد س|نىح  محمود س| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

6|53o رص عىل|لن|ء محمد عبــــد |دع علوم بــــنى سويف
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765347 لم|حمد محمد س|م |محمود عص تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

27oo6| ى مجدى  يد |بــــو|حسي  ى بــــحر|ل|هيم عىل |بــــر|لي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

89o3oo شم |ض ه|لعو|ل عبــــد|حمد جم| سيوط|بــــ |د|

|46|95 ن|ء محمد عىلي بــــدر|ل| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6398o8 قتـــ مجدي بــــدوي محمد عبــــد| ل|لع|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

34o|38 هلل|لم حسبــــ |ل محمود س|حمد جم| عه مشتـــهر|زر

||5559 ف عثــــم|حمد | لمليىح |ن |رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

833539 ن محمود|ن فوزي رمض|يم| |نوعيتـــ فنيه قن

73|5o ر محمد محمد|يه مختـــ| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

347865 بــــ|لبــــ|ش فتـــح |لدمرد|حمد |محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

424949 لدين مصطفى محمد محمد زيتـــون|نور  سكندريه|ل|صيدله 

|3|8o| هيم|بــــر|مر|رس ع|رس ف|هلل ي|منتـــ  ى شمس  تـــمريض عي 

|7|o22 حمد عىل|رق عيد |سمر ط ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5|3272 لغيط|لعزيز أبــــو |ل عبــــد |مصطفى جم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

542749 شي |آيتـــ محمد عبــــد  لعزيز رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

686432 ى|حمد رفعتـــ بــــدير ل| شي  ضتـــ|ري/م بــــنى سويف|إعل

8|2233 ن زىكي|د يون|نه عم|دمي ي|بــــ |د|
|لمنى

74532 لحكيم محمد|مل عبــــد|ء ك|نجل كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

249595 ن ىسر|هلل حسن غبــــ|مدحتـــ عبــــد| مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

3o384 هلل محمود محمد|ل محمد عبــــد|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

329888  محمد بــــدوى|لبــــ|دل عبــــد|ن ع|رو
ى
ق |بــــ بــــنه|د|

696533 لعزيز|حمد عبــــد |يه عىل | لمنصوره|نوعيتـــ 

53766| لحميد فريج|محمد خميس فتـــىح عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

495o3| هلل|طر عبــــد |محمد حسن خ م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

83658o عيل|سم|حمد محمد |طمه |ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

5o34| لمحسن|عبــــد | زن محمد زكري|م تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

625|8o لم محمد|طف س|ع| دين زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

45|29| بــــ محمد شعي |يه|ندى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3443o8 بــــو زيد|حمد |حمد سمي  | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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86483 حمد|مل محمود |م ك|سل| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

5o3297 محروس محروس| جر رض|ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

63||89 لمعىط|هيم عطيه عبــــد |بــــر|ن محمد |يم| زيق|لزق|علوم 

68o275  ص|لبــــ|حمد عبــــد |هلل |عبــــد 
ى
دق|ق ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

267883 حمد دغيدى|ح |حمد صل| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

427o34 د|ل صبــــىح عي|كم| دون|م سكندريه|ل|عه |زر

35||95 حمد|بــــو|لرحمن محمود |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ى شمس علوم عي 

34o295 ح|لفتـــ|ج  شلبــــى عبــــد|وجيهتـــ ن | معهد فنى تـــمريض بــــنه

2|6389 ئى|در بــــن|لق|يوسف رفيق محمد نصيف عبــــد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

8|9963 هلل حسن عىلي يوسف|هبــــه  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

235o73 حمد|وى |محمد مصطفى ص عه مشتـــهر|زر

3|272| ى |رفعتـــ  ى |مي  م|لغن|مي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

76o649 لبــــدوي|لسيد |هيم |بــــر|ء |رس| لسويس|معتـــ |علوم ج

4762o3 تـــ|مي عبــــده محمد بــــرك|ر س|من سكندريه|ل|بــــ |د|

89329 هيم|بــــر|عىل محمود عىل  هره|لق|حقوق 

6|4|6| لدين|ن محمد محمد بــــدر|رق رمض|ط |ضتـــ طنط|علوم ري

4|o327 ح |لفتـــ|م عبــــد |لسل|م مجدى عبــــد |لسل|عبــــد 
بــــخيتـــ

|بــــ طنط|د|

354588 رحمتـــ محمد مسعود محمود ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

26|542 |لحم|محمود محمد محمد يوسف 
ى
ق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لمنوفيتـــ|بــــ

862o87 |م عط|فرح سيد تـــم ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

6263oo حمد|يمن محمد | |رن ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

428|8 ن محمد|بــــوعمر|حمد |هدير  هره|لق|حقوق 

|79o24 لح|دهم محمود ص|ره |س وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

53433 ن محمد منجود|ء رمض|سم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|||oo مر مصطفى|رق لطفى ع|ء ط|رس| |ره طنط|تـــج

75|42| ي عبــــد |رس|
ي غز|ء حفنى

لي|لحليم حفنى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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242645 لس ص لح|لح نسيم ص|كي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

8|722 ع|لمنعم رف|ل محمود عبــــد |بــــل ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|6||49 ل|مه مرس|سلىمي سمي  محمد سل ى شمس|تـــج ره عي 

263|62 هيم جعفر|بــــر|ندى محمد جعفر  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

676343 حمد|تـــ |لشح|سمي  متـــول | سه لمنصوره|حقوق 

43767| لمنعم|هيم خليل عبــــد |بــــر|لمعبــــود |محمد عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

6|6877 وى|لسنف|حمد |لسيد |نور حسن  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8|||92 لعظيم|حمد محمد عبــــد|م |سل| ره بــــنى سويف|تـــج

36||o3 لسيد|رص ربــــيع حسن |لن|ء عبــــد|رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

242692 حمد|حمد |حمد محمد طلعتـــ | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|6o|o6 لمحفوظ محمد|حمد مجدي عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

54669o لسيد|مل محمد |آيتـــ جمعه ك تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

86366| فع فرج حسن|ء ن|شيم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6o7479 م|لسل|د عبــــد|لجو|ندى محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|28|95 وى|لبــــهنس|هيم |بــــر|نهي  محمد محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

682846 لسيد رأفتـــ منصور|ل |ندى جم ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

865938 عيل|سم|تـــغريد حمدي محمد  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

44656 ي جميل |ء ه|رس|
حمد نرص|ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4|8264 |لنج|بــــو|لحميد عىل |هيم عبــــد|بــــر|عمر  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

4963|o ء حسن بــــشي  حسن خرصى|رس| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4|8589 هيم|بــــر|لمجيد |هيم عبــــد |بــــر|طمه |ف لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

67644 ى محمد طه عبــــد |ي لمقصود|سمي  لفيوم|صيدلتـــ 

8|889 ف يىح محمد صقر|هبــــتـــ  رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

226o99 هيم|بــــر|هيم |بــــر|هيم عىل |بــــر|عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|7|38 ف |هون لسيد محمد أبــــو لبــــده|ده أرسر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

483276 لسيد|لرحيم |دل عبــــد |طمه ع|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5474o ل محمود محمد|ء جم|رس| طبــــ بــــنى سويف

274||8 حمد|حمد محمد |ز |مع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

338994 حمد محمد|لنبــــى |ندى عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

35o687 ى عبــــد|ي هلل مرع|شم عبــــد|هلل ه|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 
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92|9| تـــ  حمد فوزى محمد مصطفى|ني  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

637o9| ى فتـــىح سعد هل|ي ل|سمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27824o لبــــكرى بــــصل|طف |ئف ع|ر |ره بــــنه|تـــج

849537 فظ رحيمه|لح|ء محمود عبــــد|حسن لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

|58398 حمد عمر محمد|ئى |م| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|32785 لسميع|سهيله مصطفى محمد عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

856343 ك يوسف يس|مل| رين|م ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

4867| عيل|سم|لمنعم |تـــم عبــــد |هلل ح|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o36|3 ى |محمد حس ى |هيم حس|بــــر|ني  ني  ج|ره سوه|تـــج

89588| مل شنوده |ل ك|ره كم|س ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

56623 لعليم|محمود محمد محمد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

453898 ى عبــــد ربــــه|هدى محمد حس ني  لشيخ|هندستـــ كفر 

64|4|| ى|ن نس زين محمد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

7|3o68 حمد غزى|لبــــدوى |لسيد |عىل حسن  لمنصوره|ره |تـــج

924|52 ى عبــــد|حمد |محمود  لرحمن  |مي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|4o92 حمد|ندى عىل محمد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

279o79 ر|لنج|حمد محمد محمود | سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

42|6o2 ف عبــــد|متـــ |س| ضى|لق|ر |لستـــ|رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

|7669o ى | حمد محمد|حمد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

227oo3 هلل حسن مرىس سيد|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

487985 يف محمود سيد محمد محمود رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

63676 حمد عىلي|حمد |جد |م م|حس لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

858|32 ى ع|ي ر|مر محمد نص|سمي  سيوط|حقوق 

756586 لرحمن محمد|هدى فخرى عبــــد  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

23984 بــــدين|لع|ئى محمد زين |هدى ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2494|4 ن عيد محمد عرفه|دل شعبــــ|ندى ع ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

857785 ى محمد محمد مرعي حسي  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

9o|998 ن محمد عىل |ن شعبــــ|يم| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

2483oo هلل نرص|طمه طلعتـــ محمد عبــــد |ف تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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78554 ف | هلل يحن |حمد عبــــد |رسر ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|48|6| هلل محمود محمد|محمود فرج  ى شمس هندستـــ عي 

68768 تـــقوى حسن عىل عىل بــــ بــــنى سويف|د|

28669o لعنتـــرى|هلل |هلل محمود عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3449o4 |وعد فهد محمود حسن 
ى
لعوق |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

697536 ز|لبــــ|ح مصطفى |سلوى صل لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

329533 ق|ء حسن موىسي حسن |حسن وي|لشر |تـــمريض بــــنه

29o72 لعزيز|روق عبــــد |محمود مجدى ف هره|لق|بــــ |د|

|39462 حمد|ح |رق محمد صل|ن ط|نوره ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|5992 ل|لع|يوسف محمد محمود حمدى عبــــد  ن|هندستـــ حلو

|7o856 لمنعم|لمنعم محمد عبــــد |لد عبــــد |خ ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

67298 ن حسن|محمد حسن عثــــم| صف ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

875243 دل نجيبــــ|بــــ ع|يه|ندرو | لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

495|9| وى|لتـــد|لسيد محمد |محمد فرج  ره دمنهور|تـــج

44|568 هيم|بــــر|ر |لستـــ|هيم عبــــد|بــــر|م  لشيخ|طبــــ كفر 

|5o479 لسعيد عوض|رس |دى ي|ش ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|557|5 محمد مصطفى محمد| ن رض|نور تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3243o2 ي|ن فتـــىحي عبــــد|يوسف شعبــــ
لغنى حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن

ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|57947 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد |مريم عبــــد  ي|بــــ |د|
|لمنى

3||348 ي شكري|هر فوزى |د م|زي
لحفنى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o8o73 رحمه متـــول مصطفى طرطور لمنصوره|بــــ |د|

|69322 ف موىس جرجس|يكل |م رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

2|9843 موىس خليل يوسف محمود| ر|ي ن|بــــ حلو|د|

6|7322 غبــــ غنيم|رق ر|هلل ط|ء |عصم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4645o8 لرحمن عىلي محمد|حمد عىل عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6o2895 ى|حمد عمرو مدحتـــ | لسيد حسي  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

7|o237 بــــو زيد محمد عىل|ن |حن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|7536| حمد|لسيد |لحميد |ئى عبــــد |م| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|4772 در محسن صبــــىحي بــــيومي|ن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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5269|8 مد مصطفى|م محمد ح|سل| سكندريه|ل|ره |تـــج

6|47|| لخول|لد أحمد |دتـــ خ|مي |تـــربــــيتـــ طنط

683545 لودود محمد|حمد عبــــد |عمر  لمنصوره|حقوق 

5o5|93 مد|لفضيل محمد ح|محمد ممدوح عبــــد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

634339 تـــ  ن|حمد سليم|تـــه |لسيد شح|ني  زيق|لزق|نوعيتـــ 

27o32o لسيد محمد فودتـــ|لسيد محمد | ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

475955  خضي  مصطفى
نور مصطفى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

333o67 حمد محمد مصطفى محمد حنفى| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

879653 ه محمد |لل|مصطفى محمد عبــــد سيوط|طبــــ 

|565o9 هيم|بــــر|ح عليوه |محمد صل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|o962 هيم|بــــر|لمنعم |دل عبــــد|يدى ع|ه لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

77|434 لسيد محمد عىل منصور|وى |هلل بــــحر|هبــــه  زيق|لزق|علوم 

8|5673  عىلي يوسف|ء حس|سم|
ى ني  ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

||987| ى ى شمس كر|مرقص جورج ش| مي  هندستـــ عي 

|739|o زي|هيم حج|بــــر|م |ر هش|مي رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

7o9o5| لمتـــول محمد يونس|ن |رمض| لي|د لمنصوره|بــــ |د|

6o5828 لسلخ|حمد محمد محمد عىل | لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

855846 ر حلىمي محمد|محمود مختـــ ن|علوم حلو

8o658o حمد رجبــــ محمد|جر |ه ي|نوعيتـــ 
|لمنى

63456| در محمد|لق|ئى عبــــد|محمد ه زيق|لزق|بــــ |د|

755398 ن|لصبــــور محمد سليم|لد عبــــد |ندى خ عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2|7486 حسن محمد حسن فهىم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|36927 حمد|محمود محمد محمود  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

88553 لح موىس|بــــتـــ ص|لرحمن ثــــ|عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|oo77 لم|لحليم محمد عبــــده س|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|5o653 حمد|لحليم |ن عبــــد |محمد رمض |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

622|85 عيطه| لعل|محمد محمد أبــــو | ند ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

79oo|5 لسيد محمد|مروه سعد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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534549 بــــر محمد|ن ج|مريم شعبــــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

878o38 لنبــــى |طف محمد حسبــــ |ندى ع سيوط|بــــ |د|

293783 لغنى محمديعقوبــــ|محمد صبــــرى عبــــد كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

263o63 ى|لسيد عبــــد|ر |من لمعبــــود محمد حسي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4633|2 محمد محمود وجيه منصور تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3228|o ر عزيز محمد محمد شلبــــى|نو| ى شمس|د| بــــ عي 

|5674o ح حلىمي محمد|محمد صل لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

352|97 حمد|لصمد |م صبــــرى عبــــد|سل|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

695452 وش|مد مصطفى محمد جر|مريم ح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

476o3o لسيد محيلبــــه|رص محمد |لن|مريم عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|5839 ن|ء فرج بــــهلول محمد كيو|شيم لمنصوره|حقوق 

37o3|o لسيد محمد عىل| |دين ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

445272 مه|مه جندى سل|تـــي  جندى سل|فيلوبــــ ج|بــــ سوه|د|

|3o47o بــــوزيد خليفتـــ|حمد |ندى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

224242 عيل|سم|تـــه |رق شح|ء ط|رس| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

75797| لمتـــول|لسعيد محمد محمد محمد | ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

43o6o4 مي محمد عجيبــــه|منى س |بــــ طنط|د|

52|5o5 مل سعد خليفتـــ سعيد|ندى ك لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

847595 ل|لع|بــــثــــينه محمود محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

324466 ى رزه|مصطفى  حمد محمد حسي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

629992 |بــــ محمد زكري|لوه|مصطفى عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|7567 لشيىم|حمد |حمد مصطفى |عمر  هره|لق|هندستـــ 

35|467 عيل|سم|لدين |ح |محمد رزق صل سيوط|بــــ |د|

646|54 لدين طه محمد فرج|د |ن عم|نرف ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

282993 ر|لغف|لرحمن حمدى محمد عبــــد|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

25|||2 ص|لقص|روق |محمد يشى ف |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

6o6686 ف|لكل|هلل |لدين محمد عبــــد |م |حس ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

7oo927 ن|حمد محمد بــــدر|هيم |بــــر|نسمه  ى شمس| لسن عي 

836927 ن محمد عىلي|هبــــه مرو ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د
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65o64 بــــر محمد موىس|لرحمن ص|عبــــد لفيوم|لعلوم |ر |د

5ooo2 ى زهر|بــــ ن محمد|سل حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

22626o ر|لزه|هيم محمود محمد |بــــر|ذ |مع هره|لق|ره |تـــج

63|73| ه سعيد  لعزيز|د عبــــد |حمد فؤ|ني  زيق|لزق|حقوق 

22o|92 ء مبــــروك حسن|لرحمن عل|عبــــد مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

8678o8 لرحمن فتـــىحي حسن عىلي|عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|9766 لعبــــد|لنوبــــي |يز |مريم ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

787o52 هيم|بــــر|تـــ محمود |لشح|م محمد|ريه زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

279337 ل|محمد هل| لعل|بــــو|بــــسمه  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

43|63o د محمد عىل شعيبــــ|محمد عم |ره طنط|تـــج

|23956 حمد|ر |ء مختـــ|حبــــيبــــه عل هره|لق|علوم 

8o6585 لح عىلي محمد|ء ص|وف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

3|6254 ي|ر
طف عىلي محمد|ع| ئى تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

8466|2 لرؤف عرفه|لسيد عبــــد|سلىمي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

834366 د عىلي|حمد جميل حم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|625oo ى|هلل مصطفى عبــــد |عبــــد  هلل حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52|438 لحميد عوض صقر|ضىح سعد عبــــد  ى شمس| لسن عي 

8o8549 س|ح عبــــ|محمد محمود صل م بــــنى سويف|إعل

754557 ل|لع|محمد رفعتـــ عبــــد | م رض|ريه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

776|5| ى محمد عبــــد |ي لنبــــى فوزى|سمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4849|4 حمد محمود سليم|محمد مجدى  سكندريه|ل|ره |تـــج

49484 ى سيد محمد |ي بــــو سيف|سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

464724 لحسينى عوض|لعزيز محمد |حمد عبــــد| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

774544 ع|ح رف|لفتـــ|جر نبــــيل عبــــد |ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

693822 لبــــيىل|لسيد |ضى |لر|لسيد عبــــد |ء |شيم لمنصوره|بــــ |د|

6|299o هيم|بــــر|دل محمد|عيد محمدع| رودين تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

7oo788 تـــ|لعظيم بــــرك|هلل عبــــد |د عبــــد |حمد عم| ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

527347 هيم موىس|بــــر|هيم |بــــر|ء محمد |فد لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

6o8o|o زى|بــــوغ|لبــــسيوئى يوسف |ئى |أم زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 
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84|276 هيم محمد|بــــر|ل |ده جم|غ |نوعيتـــ فنيه قن

4|8928 ى ج|بــــر|م |محمود س مع|هيم حسي  لشيخ|بــــ كفر |د|

676o26 دق|لموج  ص|طف |ع| ر|ي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6o38o3 ي|لحس|لعزيز مسعد |حمد ربــــيع عبــــد |
ئى |حقوق طنط

335|85 ى|لدين محمد |د |ء عم|رس| مي  |ره بــــنه|تـــج

48|72o لسيد شلبــــى|حمد شلبــــي |نبــــيل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

867434 هيم|بــــر|حمد عطيتـــو |هيم |بــــر| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|29o|6 ركو يوسف وهيبــــ نسيم|م تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

8||364 حمد|لعزيز |حمد عبــــد|حسن  ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

8|978| س|غربــــ| جد حن|رجريتـــ م|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|438|| ن|دل سعد محمد رمض|محمد ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|9847 لرحمن|ح عبــــد |ح محمود صل|صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

24663 هيم|بــــر|سم |ن محمد ق|رو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|o5|4 بــــ محمد محمد|محمد خط ي|هندستـــ 
|لمنى

264533 ر|رس عزتـــ مختـــ|ء ي|سم| |ره بــــنه|تـــج

346693 مه عبــــده مرقص|س| |ريموند ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

697|99 م منصور|لسيد لطفى سل|دل |ع لمنصوره|بــــ |د|

3|9|32 لليثــــى|لحسن |بــــو |هلل محمد |منتـــ  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

643|52 ى عص|ي هيم|بــــر|فظ صديق |لدين ح|م |سمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

779625 لسيد|هيم عبــــد |بــــر|عدل | رض لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

6|o62o تـــتـــ|ره محمود محمد شح|س لمنصوره|ل |طف|ض |ري

896|83 لدين محمد  |ح |لد صل|ء خ|ل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7839o3 هيم|بــــر|م ممدوح محمد مصطفى  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

28||9o يدى طه نجيبــــ شلبــــى|ه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

529o2 حمد طه|طف |حمد ع| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

6o6257 محمد محمد بــــدير محمود عيد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3|6788 هيم|بــــر|ن حسن |روضتـــ رمض ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

9o97o9 هلل  |يه |ن معروف محمود حم|رمض ج|عه سوه|زر

255257 هلل|د|ن نشأتـــ محمد ج|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

285224 لمنعم مرىسي|عىل محمد يحن  عبــــد ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم
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2|98|4 ى س|نغ| حد|لو|م عبــــد|م حسي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

897967 حمد  |حمد محمود |رق |ط ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

2|644o ن|لمنعم حمدى محمد سليم|كريم عبــــد ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

3|8872 لصمد|عبــــد| زى زكري|لمغ|ء |دع هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|7288o ئيل|هيم ميخ|بــــر|لبــــي  |يكل |م ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|459o| لق|لخ|م فوزي عبــــد |ء عص|دع ن|تـــربــــيتـــ حلو

282728 ء مصطفى محمد عىل|رس| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

5o9822 ن|لمجيد سليم|حمد عطيه عبــــد|كريم  علوم دمنهور

56|3| لمحسن|حمد عبــــد|حمد |محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|44733 ى جرجس|مريم عدل بــــش ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6792o8 ى ك رص|مل عىل ن|عمرو حسي  صيدلتـــ بــــورسعيد

2995| روق|لد محمود ف|محمد خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

79|23| دق|طمه رأفتـــ محمد ص|ف ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

848726 هلل محمد|لم عبــــد|ن س|حن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

7o|56| ي
حمد|ئى نرص محمد سيد |ه| دئى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

83595 يه بــــدوى سيد جمعه| ره بــــنى سويف|تـــج

4|2397 عمر عىل بــــدير| محمد يىح زكري لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

54558 ل|لع|حمد حسن محمد عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8o2|39 ي عبــــد|محمد 
ف حنفى بــــ عىلي|لوه|رسر ي|لسن |

|لمنى

|28o25 لحميد|م يشى عبــــد |عىل عص ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

53o494 ى |ي ف عبــــد|سمي  لتـــحفه|لحميد |رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

8953|9 هيم |بــــر|رى حبــــيبــــ |لم|شنوده  ج|تـــربــــيتـــ سوه

|3||85 هيم عبــــده موىس|بــــر|عمر سمي   ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

428486 لخزرج |م محمد حسن |رتـــ س|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

845o36 لس روف ئيل تـــوفيق سيدهم|كي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

227|o5 لدين محروس محمد صبــــىح مىك|نور هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

239o57 ه مجدى ع| لعظيم|بــــد عبــــد|مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|8675 لمنعم محمد عىلي شلبــــى|حمد عبــــد | ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 
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852822 ي عبــــد|عبــــد ل|لمجيد مرس|لرحمن خي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

7oo364 ه | لحليم|لسيد عىل عبــــد |مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2567|o لحميد عطيه شلبــــى|جر عبــــد|ه ي صىح بــــنه
|معهد فنى

6586o ى جوده|هش م ربــــيع حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

88478o خر |رشدى فرج رشدى ز لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

79|5|| لسيد حسن جبــــر|حمد | زيق|لزق|علوم 

485|26 حمد عىل|ن |سمر محمد رمض سكندريه|ل|بــــ |د|

432874 لدين حمدي درويش|د |ء عم|أسم |حقوق طنط

|3|845 ي
لرؤف مصطفى|مصطفى عبــــد | دئى ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

448499 بــــ|لسيد عىل رح|هيم محمود |بــــر| |بــــ طنط|د|

35466o لسيد|ل |لع|هيم عبــــد|بــــر|مريم   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

45o482 زىك غلوش| هلل رض|لمعتـــصم بــــ| |هندستـــ طنط

4o66oo لسيد|لسيد | |رس زكري|جر ي|ه سكندريه|ل|بــــ |د|

426489 م جورج خليل جويده|هش| ر|كل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

63329 فريد جمعه فريد محمد ره بــــنى سويف|تـــج

88393o هلل  |نور عبــــد|مح |ره س|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o4o35 بــــ|لبــــ|يمن مسعد عقبــــ |حمد | لمنصوره|ره |تـــج

233|o7 د محمد|وليد فؤ| رن هره|لق|ره |تـــج

755489 وق سعد عىل محمود رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

28||5| ه مصطفى  ى |مني  هيم|بــــر|لسيد حسي  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6o976| يف محمد |مي يف|ر رسر لمرىس رسر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

545822 لبــــربــــرى|د سعيد خليل محمد |زي ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

32773| نسمه مدبــــول حسن محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o7533 م|ن محمد هم|نوره رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3373o8 ئل سعيد محمود|رتـــ و|س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

423296 ن|ل محمد عبــــده حس|سلىم جل سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|526o9 هلل|حمد عوض |رتـــ محمد |س |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

24o977 ى عتـــ بــــى|محمود محمد حسي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

53o|67 لح|حمد ص|ن رأفتـــ سعد محمد |يم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|
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8|2678 شد|شد محمد ر|يه ر| ي|طبــــ 
|لمنى

798o| للطيف|حمد سعيد متـــول ذىك عبــــد | ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

6956o8 حمد طلبــــه|روق |لد ف|ن خ|نوره لمنصوره|بــــ |د|

23o659 لدين مصطفى|مصطفى نرص نور ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

6|9359 ي|ح ط|سم صل|بــــ
ل|هر محمد جى ط|معتـــ دمي|علوم ج

|6842 حمد عنتـــر محمد خليفه مصطفى| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

779837 لعزيز|يه يوسف محمد عبــــد| زيق |لزق|تـــمريض 

6|7368 ن|رق محمد محمد نعم|منى ط ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2|7|9o لسكرى|لد عىل حسن |ره خ|س ى شمس|تـــج ره عي 

243736 لقوى محفوظ|لد عبــــد|هبــــه خ ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6484o لمعبــــود|لح عبــــد |سم حمدى ص|بــــ ره بــــنى سويف|تـــج

|49898 لق|لخ|هلل عبــــد |حمد عبــــد |هلل |عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7843|o ي
هيم|لسيد حلىم محمود إبــــر| |دئى زيق|لزق|بــــ |د|

5|4873 ن سعيد فرج سعيد محمد|رو ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

635468 هلل|ن عبــــد|ر أحمد سليم|عزيزه مختـــ زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

684389 لسعيد|لمقصود محمد |محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43635o دريس|مل فرج |حمد ك|حمد مدحتـــ | لشيخ|ره كفر |تـــج

8o|675 لدين محمد|ء |ن محمد بــــه|نوره ي|نوعيتـــ 
|لمنى

763o75 وى|لهند|منى عبــــده محمد عبــــده  ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

822349 لحكيم يعقوبــــ|مي عبــــد|م س|بــــر| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

76|259 وى|لص|دل فتـــىح معوض |ع لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

6|6968 ي|
لحميدى|لدين محمد |ء |منيه ضى لمنصوره|حقوق 

|639|8 لمعىط|هلل محمد عىل عبــــد |منتـــ  ى شمس حقوق عي 

48o728 هلل خلف محمود|م عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7|7595 وي|لشه|وى محمد محمد |لشه|ء |ند لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|26665 هيم مرىس|بــــر|حمد |نىه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

792o|6 عزه عزتـــ مصطفى محمد لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|9734 ى عبــــد|هدير ع ى|دل حسي  لرحمن حسي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|38494 ي
رس مهدى محمد|ي| دئى ى شمس حقوق عي 

754566 منيه محمد عبــــده مصطفى| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى
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884999 لمجيد |ح عبــــد|تـــ محمد صل|ي| سيوط|بــــ |د|

827o65 ه|لل|ه زىكي عبــــد|لل|محمد عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

373698 سم بــــخيتـــ|لق|بــــو |ء حسن |شيم |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

6765|5 رى جرجس خلف حبــــيبــــ|م لمنصوره|هندستـــ 

4347o7 سن جعفر حلىمي سيد|مح |بــــ طنط|د|

534o82 ن نصي |ر عىل محمد نعم|زه| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

37|26o ه|لل|لرحمن عبــــد|محمد جمعتـــ عبــــد| ر|ي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|o2|5 ى ن|ي جح مسعد عمر|سمي  |بــــ طنط|د|

36oo2o حمد عىلي محمد|ندى  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|522|o هلل محمد|ن عبــــد |ء شعبــــ|رس| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

345957 لم غنيم|م عيد عبــــده س|حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

545485 هيم طلبــــه|بــــر|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|حمد | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

45||8o لرحمن يونس|حمد محمد عبــــد | |هندستـــ طنط

273|2| ن|فكرى موىس سليم| رين|م |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

346568 هلل|د|جر حسن محمد ج|ه ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

524o|2 لبــــدرشينى|حمد صبــــىح |ل |ريم محمد كم سكندريه|ل|بــــ |د|

499o48 ص|لقص|ء محمود محمد |نجل بــــ دمنهور|د|

787948 يف|لسيد |حمد |لسيد |حمد |محمد  لشر ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

694|2| ش|كر|ل|م |لد س|حمد خ| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

34o655 وه|ريم سمي  محمد حل |طبــــ بــــنه

4|93|| زى محمود|لمهيمن عىل مغ|أميمتـــ عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4279|3 لهمسه|هيم حسن |بــــر|طف |ن ع|يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6389o4 م مدحتـــ محمود محمود يوسف  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8537o7 حمد|هلل |ن محمود عبــــد|يم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

9|9|5 ى رض ى محمد| حسي  حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|9544 لدين صقر|ل |حمد محمد جم|سندس  ن|صيدله حلو

32422o ى|محمد رمض ن شفيق حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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6264|| مه محمد مصطفى|س|رؤى  زيق|لزق|بــــ |د|

494575 لعيسوي|حمد |مه محمد |حمد محمد سل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

94555 يوبــــ|ل |بــــر هل|يكل ص|م تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

832678 هيم عىلي محمد عىلي|بــــر| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

27o3o9  |مل محمد |حمد ك|
ى
حمد|لدسوق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

5|4836 لخطيبــــ|حمد محمد |محمد | دين تـــربــــيتـــ دمنهور

844632 م حسن|م|له محسبــــ |ه ضتـــ|ري/ن|سو|عه |زر

|53876 لشكور|لشكور محمود عبــــد |يوسف عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7|oo94 هيم|بــــر|بــــو عوف |ء محمد عطيه |لزهر|طمه |ف م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

9|8436 ي|ئى |م|
ف ئى ن |ز عثــــم|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

527|65 زق|لر|طف جمعه محمود عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|63497 حمدعىل|حمد محمد |ر |عم هره|لق|طبــــ 

89|4o2 محمود | فتـــ عط|يه ر| سيوط|تـــربــــيتـــ 

8|588 حمد محمود|رس |حمد ف| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

5|5o93 حمد محمد فرج|ح |هلل صل|منتـــ  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6|4654 لفتـــوح فرج جمعه|بــــو |محمد محمد  |ره طنط|تـــج

845645 عيل|سم|حمد |ء محمد |حسن ن|تـــمريض أسو

234387 مد|لحق ح|ن عبــــد|محمد رمض هره|لق|حقوق 

789888 هيم |بــــر|لحميد |لرحيم عبــــد |محمد عبــــد 
هلل|عبــــد

حقوق بــــورسعيد

35o899 وي|ندي محمد محمود منط ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

25o478 مريم رزق صليبــــ عوض ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

282368 ر محمد عىل محمد|من هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

764o69 لحليم|غبــــ عبــــد |طمه سعد ر|ف نوعيتـــ بــــور سعيد

7o|225 م محمد عىل محمد درويش|محمد هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68|442 ي|
ء|دهم محمد مصطفى خليل ضى لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

4|575o مد عبــــد ربــــه|ن ح|ء شعبــــ|ل| ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

62o2o6 ود|هيم د|بــــر|م عمر تـــوكل |ريه ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

5429oo تـــ  د|لسيد ج|لسيد محمد |ني  ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

44|885 د حسن عىلي|هبــــه حسن مر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج
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4|69|o ى |ي |بــــو |ح بــــسيوئى |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|سمي 
لمجد

|بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

347o46 لمنعم|ل فوزى عبــــد|حمد جم| |حقوق بــــنه

8|3423 ل حلبــــي شلبــــي|ئيل جم|ميخ سيوط|ره |تـــج

543762 لدين|هلل بــــدر|محمود فهىم فهىم عبــــد تـــربــــيتـــ دمنهور

|33673 ه عبــــد | لسيد محمد|لمهيمن |مي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

348988 ى|ء بــــنه|رس| وى محمد حسي  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

22|48| حمد محمد طميش|حمد مصطفى | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|o366 |لنج|بــــو |لسعيد |مروه محمد محمود  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

42|757 ى عبــــد|عبــــد بــــىل|لبــــ|لعليم مندور |لرحمن أمي  معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

9|o5o8 لسيد محمد |ر محمد |بــــش رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

|43383 مه|نور سل|م سيد |ريه دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

635424 ل|حمد هل|ره يوسف ذىك |س لمنصوره|حقوق 

6287o4 للـه|م محمد محمد عبــــد|هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

895789 هر عطيه موىس |م| رين|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

254952 بــــ|لوه|لرحمن عبــــد |دل سعيد عبــــد |مريم ع تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

2439|2 ى يونس طه |م ي|وئ هيم|بــــر|سي  لفيوم|عه |زر

|45668 ن|ل سليم|حمد سيد كم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

377|2 حمد بــــيومي|محمود محفوظ  عه مشتـــهر|زر

5o6o3 ح نسيم حبــــيبــــ|بــــيشوي صل ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|45554 ممدوح محمد محجوبــــ محرم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

334739 ي
ى محمد محمد حفنى حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

349|93 حمد طه عيد عيد| ى شمس|تـــج ره عي 

258294 بــــ|لوه|لسيد عبــــد|دل |د ع|زي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o4562 لمتـــول خليل|لسيد |هيم |بــــر|هلل |منتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

287726 م عيس|لسل|لرحمن عبــــد|ء بــــشي  عبــــد|دع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|8326 ى عىل سعيد | حمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

692265 |لعر|لسيد |لمرىس |رس |صفوه ي
ى
ق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

229|2 لد فهىم عىل|يوسف خ هره|لق|ره |تـــج

262492 ر محمود|لستـــ|لسيد عبــــد|محمد  |ره بــــنه|تـــج
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33926| عيل|سم|عيل محمد |سم|محمد بــــدوى  |ره بــــنه|تـــج

|7|64o بــــ محمد محمد|لوه|حمد عبــــد |هدى  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

923732 هيم |بــــر|حمد محمد |وليد  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

68o577 بــــسمه مصطفى عبــــده عىل شلبــــى لمنصوره|حقوق 

85|262 بــــر محمد سفينه|لرحمن ص|عبــــد صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

839||9 بــــيشوي شمعون رمزي بــــسطوروس |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|256o5 لعزيز|بــــ عبــــد |لوه|تـــم عبــــد |لرحمن ح|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

7o29|9 تـــ|لشح|هيم |بــــر|لسيد |مه |س|لسيد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|969 حمد حسن محمد|محمد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|58927 لحميد محمد محمود|ء عبــــد |سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

32|838  |لبــــ|ل عبــــد|بــــتـــه|
ى
لحميد|حمد عبــــد|ق ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 

|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و
(رتـــ|د

53322| لغريبــــ|هيم |بــــر|لسعيد |كريم محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25|82o ج|لوش|هلل |لرؤف عبــــد|حمد محمد عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|23756 ى |حمد محمد سعد | ل|لجم|مي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

25|292 ف عبــــدربــــه عبــــد|ن |مرو ح|لفتـــ|رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

52|||4 ح محمد قطبــــ|لفتـــ|جر عيد عبــــد|ه علوم دمنهور

543462 ه سعيد عبــــد لشفيع محمد|سمي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

9oo52 بــــو حمده|م سمي  سيد محمد |سه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3oo96 حمد حسن حسن محمد مصطفى|سيده  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6o52o| ي|ر
ى |يمن محمد | |ئى لشلط|مي  |تـــربــــيتـــ طنط

|8o94 م مصطفى محمد مصطفى|ر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

756|o5 ر محمود منصور محمد|يثــــ| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

|44|25 حمد حسن|لعظيم |ضىح عمرو عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|45|6  حن|ش
ى
يف شوق |هر رسر هره|لق|صيدله 

324|7 ذل|لش|هيم |بــــر|رق محمد |حمد ط| هره|لق|ره |تـــج

9|84|| محمد خميس مصطفى سيد  سيوط|ضتـــ |علوم ري

63249o حمد محمد|مريم محمد حسن  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

82|843 لح|زي ص|محمد محمد حج حقوق بــــنى سويف

632399 تـــ مني  محمد  حمد محمود|مني  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر
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7|633| تـــ |عبــــد  حمد|م |لسل|لسيد عبــــد |هلل خي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4|3338 له|لحسينى بــــرج|ل |حمد جم| |حقوق طنط

623|o3 لجود|بــــو |هيم عىل |بــــر|لسيد |لرحمن |عبــــد  ط|هندستـــ دمي

34|966 هيم غنيم|بــــر|ن محمد طه |يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

69667| لسيد قريعه|طف جمعه |هيم ع|بــــر| لمنصوره|هندستـــ 

4|9647 س عبــــده|ر نرص محمد عبــــ|عم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

239589 لفضل عطيه|بــــو|حمد |ندى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

344|45 شم|شم محمود ه|طمتـــ صبــــرى ه|ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

366927 لعزيز عىل|دل عبــــد|خلود ع ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

825|46 رك محمود|ح مبــــ|لفتـــ|محمود عبــــد ي للفن|
|دق قن|لفنى

244468 رمزى محمد رمزى شديد ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

48447 ن|هيم مهر|بــــر|نور |م |حس عه مشتـــهر|زر

6oo73o م محمد محمد عيس|منيه عص| ى شمس طبــــ عي 

2564|8 هيم محمود رزق|بــــر|محمود  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6o3o2 شم|دى محمد ه|جر ن|ه |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

8765o6 هيم محمد  |بــــر|حمد |محمود  سيوط|طبــــ 

884oo| ء محمد خلف محمد |شيم سيوط|تـــربــــيتـــ 

452998 لسيد يوسف|لسيد يوسف |يوسف  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

27o652 ى|م |محمود س لقطبــــ عقل بــــحي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9244o9 حمد |لسيد |رس |م ي|ريه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

265479 ح|لفتـــ|بــــ عبــــد|لوه|هيم عبــــد|بــــر|محمود  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4635|5 وق عبــــد لعجيىل|عيل |سم|تـــ |لشح|رص |لن|رسر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

63|293 حمد|بــــدين محمد |لع|ء زين |عىلي زيق|لزق|حقوق 

29|382 لسيد|هيم |بــــر|م محمد  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|22583 لمليىح  عىل محمد|دل |ء ع|دع ن|بــــ حلو|د|

33384o حمد|حمد سعد |م |حس ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4|o473 هر|لسيد ز|هلل |ء عبــــد |محمود عل |حقوق طنط

3227|o بــــسنتـــ موريس عزيز مجلع سيه|نوعيتـــ عبــــ

896995 ع |لرحمن رف|ع عبــــد|لد رف|خ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج
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|42777 ف محمد عبــــد |ء |شيم هلل|رسر ى شمس|زر عه عي 

6o2989 لسندى|لمحسن |سم عبــــد |ق| ي|م |تـــربــــيتـــ طنط

37|742 تـــ | ف عبــــد|مي  حد|لو|هر عبــــد|لظ|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

374435 زى سعد|غ| حمد رض| ج|بــــ سوه|د|

642657 ل|لع|ل محمد صديق عبــــد|رتـــ جم|س | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

87374 ن عوض محمد جمعه|رمض لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|3766 ي قنصوه|هلل عبــــد |محمود عبــــد 
لصمد مصطفى |بــــ طنط|د|

34|oo هيم محمد بــــكي |بــــر|سلىم بــــكي    |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

526|93 زى|لسيد حج|محمود رجبــــ محمد  ضتـــ دمنهور|علوم ري

32o427 ن|لدين محمد رضو|م |حمد عص| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

8|4975 ي عبــــد
ف طرهوئى ي|مي رسر

لغنى ي|بــــ |د|
|لمنى

364o62 طمه محمد حنفى محمد|ف ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

445343 ويش|هيم ج|بــــر|حمد محمد عىلي | ضتـــ دمنهور|علوم ري

63889| لحميد محمد |دولتـــ أحمد محمد عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

36o59 لحفيظ عطيه|لدين عبــــده عبــــد |م |ء حس|سم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9|4496 ل  |لع|حمد عبــــد|لدين محمد |م |حس لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

449668 لمطلبــــ صقر|ح عبــــد|لفتـــ|زم عبــــد|ح |ره طنط|تـــج

354657 دى|له|لغنى عبــــد|مروتـــ فريد عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

882o9| ن  |بــــر عثــــم|محمود فرغىل ص ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

7635|6 هيم|بــــر|لسيد حسنى محمد |رحمه  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

255389 ن|ء عىل عوض عىل عوض عمر|رس| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

79o888 زينبــــ مرىسي منصور مرىسي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9|8457 حمد سيد |طمه منصور |ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||989o سم موريد شفيق سويحه|ره بــــ|س وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

77|o2| شم|لحمد ه|بــــو |لد جعفر |ء خ|شيم زيق|لزق|بــــ |د|

62|||3 لميىم|م |لسل|لمنعم محمود عبــــد|محمد عبــــد ط|هندستـــ دمي

223579 محمد حنفى سيد| ن|ر ى شمس| لسن عي 

|59259 مه سيد ذىك|س|يوسف  ن|تـــربــــيتـــ حلو

55229 د|جنيدى قرئى عو| رش تـــربــــيتـــ بــــنى سويف
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688o7| م|س حسن عل|مريم طلعتـــ عبــــ لمنصوره|عه |زر

35676o لحميد|لحميد عىلي عبــــد|منيتـــ عبــــد| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

64|o|6 هيم|بــــر|حمد |ئى محمدى |لرحمن ه|عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

63o386 هلل محمد محمد عزبــــ|عبــــد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

6o5353 ن ك|لمل|ئى لويس عبــــد |ه| مي  لمنصوره|علوم 

22|274 ح|لفتـــ|هيم محمود عبــــد|بــــر|ل |بــــل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7|7356 هيم|بــــر|وى |لطنط|حمد محمد نعيم | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

224222 لنبــــى|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد|ء |شيم ن|بــــ حلو|د|

6948o6 ل|حمد عىل هل|ل |حمد هل| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6o88|| له|لسيد دربــــ|لسيد | |دين ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

4324|3 ي|لرحمن ر|شبــــل عبــــد | ن رض|رو
ضى |ره طنط|تـــج

3|5296 حمد|لغنى |حمد عبــــد|حبــــيبــــتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

849929 ن|لحكيم سليم|جر محمد عبــــد|ه سيوط|ره |تـــج

35445 عيل محمود|سم|هيم |بــــر|ن |نور هره|لق|ره |تـــج

6|4392 بــــوزهره|لحكيم |هيم صبــــىح عبــــد |بــــر|كريم  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|668o6 |مي
ر مجدى جمعتـــ قرئى |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

832598 لمنعم محمد|رحمه محمد عبــــد دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

649|82 لجوهري|لجوهري عىلي |ء |شيم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

475235 ى|م م جوئى يوسف|ز س|ممتـــ| رتـــي  سكندريه|ل|طبــــ 

6|283 ى حمدي مج ور دخيل|حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2562o7 ر|لنج|حمد |محمد صفوتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

54|78| لد|حسن طلعتـــ أنور خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

839522 فتـــىحي محمد فتـــىحي محمد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

5222o حمد|لحكم |ء سعد عبــــد |ول تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

264862 لحميد|ل يوسف عبــــد|بــــسمه جم تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|6o63o ى|رفيق جم ل محمود حسي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

85526| حمد|ل |مبــــروك جمعه جم ره بــــنى سويف|تـــج

85o475 س|دل محمود عبــــ|ء ع|سم| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

5o4|32 بــــ|لوه|در رأفتـــ عبــــد |لق|ئل عبــــد |ردينتـــ و سكندريه|ل|صيدله 
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||8529 لحويىط|ح |لفتـــ|لح عبــــد |ندى هيمن ص|س لفيوم|بــــ |د|

757435 يح|لس|لسيد |حمد محمد | |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

54o425 لمنعم محمد|روق عبــــد|م ف|ن هش|رو سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

26o796  عبــــد|يه محمد حمدى محمد |
ى
لعظيم|لصوق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

222348 ه محمد ع| عيل|سم|طف |مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

687326 ي|دق |لدين ص|ل |لسيد جم|عىل 
وى|لمنى ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

27|99 حمد|هيم |بــــر|ندى سيد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33o35 حمد محمد|لسيد |ريم  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

775844 ي|م |لسل|رق عبــــد |مهند ط
ى

ض|لسيد ع زيق|لزق|هندستـــ 

439296 ن حسن جمعه|نعيمه عزتـــ رمض لشيخ|بــــ كفر |د|

228565 بــــ|لمجيد محمود كس|لسيد عبــــد|سلىم  هره|لق|ره |تـــج

|24747 لرؤوف |ىط عبــــد |لع|لدين عبــــد |ندى محن  
بــــ|دي

ى شمس|تـــج ره عي 

285847 لرحمن قرئى محمد|محمد عز عبــــد ن|بــــ حلو|د|

4829|2 ين  حمد عطيتـــ مصطفى حسن|شي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

877486 حمد صفوتـــ محمد |زينبــــ  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

27o86o لحكيم محمد تـــرىك|ده عبــــد|غ لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

||9o|o لم|لم س|ح س|ل صل|نه ى شمس|تـــج ره عي 

756|3| ين محمد عىل محمد رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

87o|66 ي عبــــد|م |حس
ن|زق عثــــم|لر|لدين مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

9o3459 ف  لرحمن  |حمد عبــــد|لدين |محمود رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|229|5 لعظيم عبــــد ربــــه|م نعيم عبــــد |له| ن|بــــ حلو|د|

353894 هيم|بــــر|لسيد |لرحمن محمد |عبــــد |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

|62892 حمد محمد|شد |ن ر|نوره مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

|5844o زق|لر|هلل محمود محمد عبــــد |منتـــ  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

226o63 حمد|لمنعم |حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

36oo3 حمد|ن محمود |ء سعيد رمض|دع هره|لق|بــــ |د|

769666 لسيد|معتـــز فتـــىح حمزه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

|53o7o لعليم|عبــــد | حمد زكري|هلل |عبــــد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

62775o جح|دى ر|لن|سعيد بــــدرمحمد سعيد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|55956 حمد عوض|سيده صبــــىح  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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9|2997 مه حسن |ء عبــــده سل|رس| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

9o||7| لرحيم عبــــيد  |لدين عبــــد|ر علم |من هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

763847 عيل عوض|سم|ء محمد محمد |ل| حقوق بــــورسعيد

|754|6 هيم طه سيد|بــــر|ء |ول تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|667o8 حمد عوده|هدير فتـــىح  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

448ooo |ل عبــــد |لع|لحميد عبــــد |ء محمد عبــــد |روميس
لرحيم

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|4o25 ي ع| لغيىطي|لسيد |حمد |دل |نىح  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|54546 ك سعد|لمل|بــــ سعد عبــــد |يه| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2495oo ل|لغز|هيم |بــــر|بــــرهيم حمدى |سلىم  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o3|8 ن عويس|ء محمود زهر|ل| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

69834| ه س م عدل عىل حسن|ني  لمنصوره|بــــ |د|

9o2255 حمد محمد عىل محمد | ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

77949o عيل عيس|سم|ل |يه كم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|28858 للطيف عىل|كريم مجدى عبــــد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

672|o ى|سمر بــــدوى  حمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

62785o لسيد مصطفى|هيم |بــــر|حمد |ن |نور لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

274o4| مد|نور ح|زينبــــ محمود  هره|لق|بــــ |د|

875545 لدين محمد عىل حسن  |سيف  سيوط|حقوق 

|5|o9o م حبــــيبــــ بــــطرس|يدى س|ه ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

347795 يف|حمد |محمد سمي  محمد  لشر |حقوق بــــنه

5o8o37 وى|لسخ|ن محمد حسن محمد |رو سكندريه|ل|ره |تـــج

8o5589 هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|مريم  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

88o394 لد سمي  معوض |جرجس خ سيوط|بــــ |د|

422452 بــــوسيف مسعود|د مسعود |زي تـــمريض فرع مطروح 

3oo4| عيل|سم|هيم قرئى |بــــر|يه | هره|لق|بــــ |د|

6|o64o ى |ي ى حسي  دم|حمد |سمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

42|88 حمد مصطفى|رق |ر ط|من ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|642o6 ى|لعظيم |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3343o2 لسيد|مل |رص ك|لن|لرحمن عبــــد|عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

235773 حمد|حبــــيبــــه محمد فخرى عمر  هره|لق|ره |تـــج
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|563o4 رق سيد مصطفى محمد|ط هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

553|o ن عويس|ر محمود زيد|من ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|7837 سمر|ل|ل رفعتـــ رفعتـــ |م| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6783|| رس|حمد رجبــــ محمد ف| |نه لمنصوره|عه |زر

4|9o5| وى|لمحل|مد محمود محمد |مصطفى ح لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

926|2 لسيد محمدعىل|حمد |ء |ل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25955 تـــه|لدين محمد شح|ح |بــــ صل|رح هره|لق|لعلوم ج |ر |د

78664 حمد محمد|مريم محمد  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

832797 ي مبــــ|رس|
ي|ء مصطفى

رك مصطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

84849| هلل عىلي|ء محمد عبــــد|حسن ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

238674 ن|رحمه محمد حنفى رسل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|54869 ن|نحمده عطيه حسن سليم ى شمس|د| بــــ عي 

6o4522 لمرىس|م محمد خميس |ريم هش لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

769o54 لبــــ منصور|دى سمي  ط|ه ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

32|494 بــــ|لبــــو|محمد عىل خضي   ى شمس|تـــج ره عي 

5o6546 رودينتـــ وليد محمد عىل عليوه سكندريه|ل|بــــ |د|

442|42 حمد عيس|لسعيد |هيم شكرى |بــــر| لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

7|5o5 لعظيم محمد|لسيد عبــــد|لرحمن |عبــــد م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|779o5 ي|عبــــد 
لدين مصطفى سيد|ء |لرحمن ضى ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

856o78 حمد|هلل |لرحمن سمي  عبــــد|عبــــد حقوق بــــنى سويف

2|693o ي|روق سم|لد ف|ر خ|مي
ئى ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

433678 هيم عوض|بــــر|مح |مصطفى س ي صىح طنط
|معهد فنى

76o453 ف عنتـــر عبــــد | مر|لرحمن ع|رسر ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

24|76 لحفيظ|حمد عبــــد |م |م س ى شمس| لسن عي 

5|5393 ى|ش ف سمي  عبــــد|ز |هي  لمعز حسن|رسر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|6|332 لسيد عىل|عيل |سم|ره |س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

262724 لعيسوى|زق |لر|لسيد عبــــد |لسيد وحيد | |صيدله طنط

3|4599 يف محمد |ح حمد|دى |له|تـــم رسر ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

834772 محمد حمدي عىلي محمد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

844323 ف |مه |س| حمد|نور |رسر ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 
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9857o لعزيز|محمد عىل محمد عبــــد  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

689o|9 نم|لعظيم غ|لمهيمن عبــــد |م حمدى عبــــد |هش لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

5|5o44 هيم موىس يوسف|بــــر|م رفعتـــ |مري ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|7|689 لسعود|بــــو |تـــه |بــــطرس شح| ليند ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

278o22 عيل|سم|دى محمد |له|ئى عبــــد|م| شمون|نوعيتـــ 

877o9o لم  |ل س|لفرغل جل|حمد |هدير  سيوط|ضتـــ |علوم ري

5|9o92 ل محمد يونس|ر زىك كم|من |بــــ طنط|د|

762878 لعزيز فويله|حمد عبــــد |محمد محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5o2278 ري عىلي غريبــــ|نص|دل |هيم ع|بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

2632o| ن|هلل عثــــم|ن محمد عبــــد|يم| |ره بــــنه|تـــج

34684o حمد محمد حسن محرم|خلود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4|4642 هلل||رس عرفتـــ عط|ء ي|صف لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

646338 رسج|ل|حمد |كرم محمد  حقوق بــــورسعيد

33|788 ي|لرحمن عر|لمنعم عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد
ى
ق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7699|4 بــــ|فظ شه|لدين طه ح|م |حمد حس|سنتـــ |بــــ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

43832 يف محمد عتـــريس|س ره رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|4297 رسر | رين|م هيم زىك  |بــــر|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43997o حمد خليفه|محمد | بــــسمه رض لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

7o739 حمد|محمد خليفه مصطفى  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|25422 ريو مجدى مني  فرج|م ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

537682 هلل مريز|بــــ |مصطفى عوض ج دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

768|38 لجندى|حمد|لعظيم |ء سعيد عبــــد |رس| لعريش|بــــ |د|

682423 لشوربــــىح |هيم |بــــر|يدى محمد |ه لمنصوره|طبــــ 

648544 حمد فرج|طف |محمد ع زيق|لزق|حقوق 

|66o9o لسيد|لد يىحي |عمر خ هره|لق|ره |تـــج

639867 ل|لع|ء محمد ممدوح محمدعبــــد|رج عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|29649 بــــو زكرى|ن محمد |مه رمض|س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

346||5  |لبــــ|مؤمن منتـــرص عبــــد
ى
هيم|بــــر|ق ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 

ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

|7324 لحليم دكرورى|مريم سيد فتـــىح عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|25384 فظ عوض|يحن  محمد فتـــىح ح ى شمس|تـــج ره عي 
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339o7 لكريم|لعظيم عبــــد |ه محمد عبــــد |جي هره|لق|حقوق 

4|827o م|لسل|لسيد عبــــد|لكريم |فتـــىح عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

9o3356 بــــوزيد |بــــتـــ |محمود محسن ثــــ ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

7o8648 بــــو عيشه|محمد سمي  محمد محمد  لمنصوره|ره |تـــج

6o538| ل|لجم|لحسينى مصطفى |نسمه حمدى  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

359|34 حمد|هيم |بــــر|ن |محمد رمض ى شمس|تـــج ره عي 

|68576 م|لسل|حمد محمد محمود عبــــد | ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

629|36 وى|لحمز|ء حسن مصطفى حسن عىل |رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

83764| ه عز| لضبــــع تـــوفيق|لدين |مي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7|5528 ود|مه ثــــروتـــ عىل د|س|ء |سم| لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

2567o| لفيومي|عيل |سم|هيم |بــــر|ندى  ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

227|62 د ذىك|مز فكرى مر|ر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

758773 هيم|لرحمن إبــــر|لدين حسنى عبــــد |د|عم لسويس|معتـــ |علوم ج

5o8o98 ى|لدين مصطفى محمد |م |ن حس|نور لبــــحقي  سكندريه|ل|بــــ |د|

79825 ن|حمد عرف|حمد سعيد | تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

22|366 لعربــــى محمد عبــــد هلل|ل |محمد جم ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

5|5987 ه محمود عبــــد  ن|م سليم رضو|لسل|أمي  بــــ دمنهور|د|

4|o4|6 ىط|لع|لد محمد عبــــد |خ| رض حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

2|34|4 ئى|سكندر|ل|بــــر محمد |ء مجدى محمد ج|ل| ى شمس علوم عي 

82362| ي عبــــد|ء رمض|سم|
ى
ي|لبــــ|ن صدق

ى
ق ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

|7242 لمقصود زمزم|لمقصود محمد عبــــد |لؤى عبــــد   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

5o653 لصديق محمد محمد عبــــد|بــــكر| بــــ|لرحمن |عبــــد 
لمقصود |

ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

369835 بــــر محمد|عيل ج|سم|د |بــــسنتـــ عم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

879232 حمد |لودود |حمد عبــــد|مريم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

447426 لبــــديع يوسف|لدين عبــــد |ء |ره عل|س سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

62o|27 هلل محمد خليفه|م محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

865o28 حمد محمد|لدين |ح |مروه صل |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع
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432258 ألبــــشيىه|لجوهرى |حمد |د |سع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

43o439 ي|مه محمد عبــــد |ن أس|نور
لحميد عفيفى |عه طنط|زر

77o65| هيم|بــــر|محمود | لعل|بــــو |سلىم محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

5952| بــــ محمد|لوه|ء محمد عبــــد |شيم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

2478|6  سمي  عبــــد
هيم منصور|بــــر|رثــــ |لو|مصطفى ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

4643o8  جم
ى
هيم مرىس|بــــر|ل محمد |شوق ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|

تـــ| بــــمرصوف

9o68|3 ن ى |صموئيل فو| مي  ز سفي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

77o769 ن مرىس|حمد رضو|بــــسنتـــ مجدى  زيق|لزق|نوعيتـــ 

58465 ف عبــــد |يه | لحفيظ سعيد|رسر |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

2978| لعزيز عىل|عىل محمد عىل عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

4oo462 حمد|حمد |ئشه وحيد |ع سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

8|4|o4 ي 
ي محسن حسنى

م|م|حسنى ي|بــــ |د|
|لمنى

875|35 ه  د |مه غريبــــ عو|س|ني  سيوط|ره |تـــج

424|79 ى ق|مي محمد |حمد س| سم|مي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

2668|5 ى عبــــد|لعليم |ء عبــــد|رس| لعليم|مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

79|oo هلل نسيم| |دى وصفى عط|ف دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

4o4847 ى عبــــد |م حس|لد هش|خ ى|در حس|لق|ني  ني  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

2|62|3 زق|لر|مه محمد عبــــد|س|حمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

52629| لروبــــى|كريم محمد مبــــروك فتـــىح  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

338|82 ن محمد|رق عىلي|لرحمن ط|عبــــد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|55|34 لدين عطيتـــ|ل |جم| جر رض|ه ى شمس|تـــج ره عي 

373|5o هلل محمد|لمعز عبــــد|حمد عبــــد| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

37288 يف سمي  جرجس ى رسر نفي  هره|لق|حقوق 

8854o2 ى |د ج|مريم عم د حني  سيوط|حقوق 

3485o3 لشيخ|بــــ |لوه|لسعود عبــــد|بــــو |بــــر |عبــــي  ص ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|25254 بــــوعتـــله|ن محمود |لد حمد|منى خ ى شمس حقوق عي 

38945 عيل|سم|لحفيظ |لدين خزرج عبــــد |عز  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|692|o لفتـــوح|بــــو |عىل سيد عىل  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

5|66o3 لبــــولينى|بــــوىس عىل محمد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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649oo8 طف محمد عطيتـــ|ندى ع قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

25587| لديبــــ|لمنصف |حمد جمعه عبــــد| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8|4685 مه محسبــــ|ء محمد سل|رس| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

452356 س نعيم|م محمد صبــــرى عبــــ|كريم هم سكندريه|ل|حقوق 

3|9o37 ن|هيم رمض|بــــر|يمن |ء |سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8||787 ي يوسف|ندي محمد ر
ضى ي|بــــ |د|

|لمنى

27o9o| يبــــ|لش|لرحمن |مح محمد عبــــد |منيه س| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

63|25o ى|س ره عمر محمد شفيق حسي  زيق|لزق|علوم 

32836 ى|ن ل|هيم حمد|بــــر|محمد  شي   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

|3|o|6 م|م|ل |لدين كم|ء |محمد عل ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6o8|5| هيم محمود بــــربــــوش|بــــر|تـــم |ده ح|مي لمنصوره|بــــ |د|

783o48 ي
هيم|بــــر|لحميد محمد |بــــكرى عبــــد | دئى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o7323 لعزيز|عمر حسن عىلي عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

633432 هيم خرصى|بــــر|دل |محمد ع |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

49683| د|ن حم|د سليم|لسيد ج|ء |وف ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

64|334 لق محمد|لخ|حمد محمد عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

4486|4 ن|لعج|شم |حمد محمود حسن ه|مهند  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

897966 رص  |ل محمد ن|حمد جم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

2|8527 لس رض لح|نمر ص| كي  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

82|829 ي|بــــيشوي عم د ممدوح بــــشر ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

644854 ن|عيل طم|ع إسم|لرف|بــــ بــــهجتـــ |إيه لمنصوره|حقوق 

9o7o93 حمد موىس |لرسول |ن عبــــد|نوره ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

8827o5 ء منتـــرص درويش مصطفى  |سم| سيوط|حقوق 

7o8o24 لرحمن عيد|وى محمد عبــــد |لطح|ء |ل| لمنصوره|بــــ |د|

3398o5 لسيد|ر محمد |تـــ نص|نج |تـــمريض بــــنه

|38o|2 هيم شبــــل|بــــر|محمد عزتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|3793o لرحيم|محمد سيد سيد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5835o لد محمد سيد|ر خ|من بــــ بــــنى سويف|د|

|66444 ء محمود عىل محمود|ل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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7o7589 هيم|بــــر|هيم عبــــده |بــــر|نور |ر |من لمنصوره|بــــ |د|

7|6288 دى|له|دى عىل عبــــد |له|حمد جبــــريل عبــــد | لشيخ|عه كفر |زر

2|299o هيم|بــــر|هيم رجبــــ عىل |بــــر|ندى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5269|3 دهم بــــسيوئى مرىس بــــسيوئى يوسف| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

848624 حمد حسن محمود| |رن ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

3|9449 ى محمد|م|  سيد حسني 
ئى ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 

شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و
(نظم

3427|9 ي محمد محمد محمد هل
ل|مصطفى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

694993 للطيف ظهر|ل عبــــد |مريم محمد كم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

27273o لسحيىم|ء جمعه حمدى |رس| سيوط|علوم 

484922 مه|حمد سل|بــــ محمود |يه|مهند  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

26664o ي|حمد |ل معوض |جر جل|ه
|بــــو دئى |طبــــ بــــيطرى بــــنه

834o27 ي محمد عمر|هدير حس
ئى ي صن. تـــ.ك

|ع قن|فنى

3oo477 هيم|بــــر|لسيد |د |لدين فؤ|ل |ه جم|نج هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o9|28 ي
فظ  |لح|حمد عبــــد|لدين خلف |ء |كريم ضى ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

925o57  محمد |لش|رص عبــــد|لن|محمود عبــــد
ى
ق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76o354 هيم|بــــر|هلل محمود يوسف |عبــــد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

7o27o5 رى|رى بــــند|رى مرغنى بــــند|يه بــــند| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|o747 لرحمن مدين|رس عبــــد |ي| يش لمنصوره|صيدله 

|2744o حمد حسن عقل|دل |مر ع|ندى تـــ هره|لق|بــــ |د|

762273 لسيد محمد حسن وحيش|محمد  تـــمريض بــــور سعيد 

4o787 لدرع|لحميد عفيفى |محمد عبــــد ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

48959 د|لجو|ح عبــــد|لفتـــ|د عبــــد|لجو|هدير عبــــد هره|لق|بــــ |د|

5|4762 مل|لسيد محمد ك|تـــسنيم حسن  ره دمنهور|تـــج

68|6o7 فظ محيسن|قوتـــ ح|قوتـــ محسن محمد ي|ي ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

43|5|4 ن|لسيد رمض|حمد حسنى |ح |صل |بــــ طنط|د|

3|5349 لسيد|جر محمد محمود |ه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

34o52| ن رسور|نتـــ سمي  سليم|دمي |بــــنه| هندستـــ شبــــر

9o|839 ن |لحميد عثــــم|ء حسن عبــــد|شيم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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48763o لس ر وى|نور بــــبــــ|ضى |كي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49o894 و| |ر حن|دو| |دون|م ستـــي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23359 مصطفى محمد عىل موىس ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

7|238o حد جمعه|لو|سعد عبــــد |محمد زيد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7562|6 حمد حمدى مني  محمد| عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

223335 محمد سيد رسىم معتـــمد تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

48o575 ي محمود ك عر|مل و|محمد يحن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

424425 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|م |بــــس سكندريه|ل|ره |تـــج

857556 هلل|دي سيد عبــــد|ف| دون|م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

25o245 لدين|ج |مل رس|خلود عىل ك ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|7865o م|لسل|رق محمود عبــــد |محمد ط ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

628994 لسعيد عطوه|حمد محمد |لد |خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|43965 حمد محمود عىل|رون |ه ن|بــــ حلو|د|

6|8827 لمرشدى|م محمد |زك عص|ن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

58o36 لكريم حسن|حمد محمود عبــــد | ره بــــنى سويف|تـــج

2672oo هيم حسن محمد|بــــر|ندى عربــــى  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

49o774 محمد عطيتـــ صبــــىح نرص| رن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2|242 ى|حمد عىل ش|هلل |محمد عبــــد  هي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

77774| حمد|لسيد سيد |حمد |لسيد سيد |لرحمن |عبــــد 
لبــــلبــــيس |

|ره بــــنه|تـــج

33o488 لح|لم|لسيد محمد |ل |بــــسمتـــ جم زيق|لزق|صيدله 

528979 حمد محمد|زى |لمغ|حمد |عمر  بــــ دمنهور|د|

26o534 لصيفى|مل |د ك|ندى عم شمون|نوعيتـــ 

68386| ي
ف مصطفى  محمد | |دئى ى|بــــو |رسر لعني  لمنصوره|نوعيتـــ 

54oo26 هيم|ير|يوسف مصطفى خليل  |حقوق طنط

446o95 |لص|لجيد محمد |حمد عبــــد |زم |ح
ى
ق سكندريه|ل|هندستـــ 

89o496 س |رص معتـــمد عبــــ|حمد ن| سيوط|هندستـــ 

77|72| وي|لشعر|هيم عىل |بــــر|سمي  | ند زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8799|5 هيم  |بــــر|لكريم |ء مصطفى عبــــد|شيم سيوط|حقوق 

546226 ر محمد|لغف|لسيد عبــــد |لسيد محمد |هيم |بــــر| لشيخ|هندستـــ كفر 

54365o ىس|لعبــــ|ل محمد |حمد بــــل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

Thursday, September 6, 2018 Page 16795 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4293|9 ى عبــــد|ن |نور |لعر|هلل |لخرصى
ى
ق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

842o88 ح بــــكري يوسف|نوره صل |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6|6956 ل|ن هل|ء محمد عثــــم|سم| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

48633 رص مبــــروك محمد|لن|هدير عبــــد هرتـــ |لق|تـــمريض 

26436 حمد|حمد مهنى |لرحمن |عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

8o5529 نور|حمد |حمد نبــــيل | ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

48|375 لمهدى|حمد وجيه محمد منصور | سكندريه|ل|ره |تـــج

5624| يتـــ عيد فكرى فرج| ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

28798| صف|لغنى مرىس ن|لمنعم نجيبــــ عبــــد |عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

678692 لسيد|عيل محمد |سم|يوسف  هندستـــ بــــور سعيد

688434 لسعيد|لعليم |رق عبــــد |ن ط|نوره لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|7329 لعجيىم|مد |دل ح|ده ع|غ ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8o999o ف محمد حسن عثــــم| ن|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

327o53 ده|ل عبــــ|جر نرص كم|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

855o55 ه وليد محمد | حمد|مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

5|846o ى |ريه نوبــــى|حمد |حمد |م أمي  لشر بــــ دمنهور|د|

|65358 ف ح|يه | دي|لن|حمد |مد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

59775 ى|سل| ى ممدوح حسي  م حسي  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

|74544 ن لدين محمد|ل |رس كم|ي| مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

488423 يف محمد عبــــد| حمد|لرحمن |حمد رسر دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

643448 لسعيد|رص محمد |رق ن|ء ط|ل| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

259225 لمقصود|طمه محمد عىل عبــــد|ف ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

89823o عي |ن رف|حمد قدرى شعبــــ| ج|طبــــ سوه

222||4 هلل|م شكرى مصطفى عويس عبــــد |بــــتـــس| ى شمس| لسن عي 

26944o عيل|سم|ح |لفتـــ|عبــــد| ء رض|ل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8293o8 ل عطيه|م كم|محمد عص دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

459343 ى|رس| ء فوزى محمد حسي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

85|43| ن|ء محسن محمد عوض عثــــم|دع لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

24993 لعزبــــ محمد|حبــــيبــــتـــ عىل  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

838336 ى|زي د منصور محمد حسني  |هندستـــ قن
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357762 لعيسوى|مه |دل سعد سل|حمد ع| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4875| لبــــ|بــــوط|لمحسن |محمد سعيد عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

757377 حمد|هيم رجبــــ عيد |بــــر| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

477567 نم|لق محمود غ|لخ|ره محمد عبــــد |س لشيخ|بــــ كفر |د|

62o862 مد خميس|بــــر ح|لرحمن ص|عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6o4846 |لن|زىك محمد حسن | رن
ى

ع | تـــمريض طنط

4|9889 محمد أحمد عىل أحمد خليل ط|ر دمي|ثــــ|

259438 حمد محمد|بــــسمه رشدى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9|7765 حمد  |ئشه محمد محمد |ع سيوط|حقوق 

2o326 مصطفى كرم محمد سيد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o6986 ى|م موريس عبــــيد جرجس|  رتـــي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|89|7 ىط موىس|لع|رى عبــــد |متـــ بــــند|س|لرحمن |عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

777745 نم|ن حفنى غ|ل رمض|هلل كم|عبــــد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

7o7o3| م|م|ل|دهم محمود سعد محمد عىل | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|574o بــــينى |دل |م ع|محمد هش ألوسيه|لشر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

78962| ى|هيم حسن |بــــر|م |سل| مي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

9o4|8| لسيد |ئى شكرى عبــــد|نوبــــ روم|بــــ| ج|تـــربــــيتـــ سوه

645674  عىل|حمد محمد مو|محمد 
ى
ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

75o6o7 تـــ|للتـــ بــــرك|نس محمد فتـــح |ن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

635338 ي عبــــد|
م محمد|لسل|يه محمد مصطفى لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

234669 ن|حمد عمر|حمد عىل |رص |حمد ن| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

695655 |لنج|بــــو |بــــ |لوه|رق مني  عبــــد |منى ط لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

497975 بــــويوسف|ء عىل محمد |رس| بــــ دمنهور|د|

7648|5 شد محمد|عيل ر|سم|ئل |مريم و ره بــــور سعيد|تـــج

853876 حد|لو|د عبــــد|مروه محمود فؤ ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

6273o8 ن محمود بــــدوى|ره سعيد سليم|س زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

628863 تـــ|هلل فرح|حمد محمد نبــــيل عبــــد| زيق|لزق|هندستـــ 

373656 حمد|طمتـــ عىل خليل |ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

777367 حمد شلبــــى|تـــ |لشح|لمنعم |ره عبــــد |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

||89|4 ى محمد عىل|فرح حمدى  مي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 
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23298 هلل|ح عبــــد |لفتـــ|صم حمدى عبــــد |ع لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

625575 وى|لكفر|لدين محمد سليم |د |أروى عم زيق|لزق|بــــ |د|

348o25 د عىلي|محمد سعيد محمد عو ى شمس  تـــمريض عي 

84o9|3 هلل|لدين عبــــد|زينبــــ محمد نرص صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

6o6675 ئى|لزرق|رص محمد سعيد |لن|أدهم عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

87|62 لدين نظي  دكروري|د|حمد عم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

763|78 يه|حمد بــــر|هدير عبــــده  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

573|9 ره ربــــيع محمد محمد|س أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

5o356 بــــوبــــكر طلعتـــ عىل قرئى| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

5|37o7 بــــورزق|ر محمد |لغف|رس عبــــد|ر ي|عم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|77o7 وى|جه حفن|وى خف|در حفن|ن هره|لق|حقوق 

9679o محمد حسن محمد حسن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

546473 ى شعبــــ| لفيل|لعزيز |ن عبــــد |لحسي  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

85||24 ق|لحسن | وي محمد|حمد رسر لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

787255 حمد عىل|ء منصور |رس| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

923627 حمد |س |لنح|عىل مصطفى  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

254379 لطوجى|حمد |ئل محمد |ء و|شيم لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|2966o هيم عىل|بــــر|د مصطفى |زي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7oo552 حمد مصطفى|رس |حمد ي| كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

43|o47 لحميد|م سعيد عبــــد|نشين س |بــــ طنط|د|

|3934 لحميد فرج|حمد عبــــد |لد |حمد خ| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

776337 ورى|يق مغ|حمد ف|لسيد |بــــسمه  زيق|لزق|ره |تـــج

5oo2|5 هيم|بــــر|فع |حمد فرج منصور ن| بــــ دمنهور|د|

865|42 لحمد محمد|بــــو|حمد |روي | دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

69|846 لسبــــع|در |لق|ممدوح محمود عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

92|576 نىه حسن منصور حسن   ج|بــــ سوه|د|

|592o لفتـــوح|بــــو |لسيد |م |يوسف هش هره|لق|حقوق 

4|4673 ضى|لق|ندى رزق محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

5o5|46 ن|بــــر عىل سليم|حمد ص|عمر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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6947|8 دى عىل سليم|له|دى محمد عبــــد |له|هبــــه عبــــد  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

835|3 بــــر محمود|محمد ربــــيع ص ي سويف
هندستـــ بــــنى

897754 لقرئى |حمد محمد محمد | |رن ج|حقوق سوه

475632 م|م|ئل عزتـــ محمد |ن و|بــــريه سكندريه|ل|ره |تـــج

3|8276 لمنعم|هلل حسنى حسن عبــــد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4|72|8 ىس|لعبــــ|زى |لفتـــوح غ|بــــو |عىل فتـــىح  لشيخ|ره كفر |تـــج

|285o8 ن |بــــوبــــكر عبــــد |لق |لخ|مه عبــــد |س|كرم | |مي 
لق|لخ

وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

4|2897 د|لضي|س |مريم فوزي سعد عبــــ ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

767765 ن|حمد عثــــم|لم |حمد س|ء |لزهر|طمه |ف لعريش|تـــربــــيتـــ 

445|63 ى |عمر ي لرحيم|حمد عبــــد |لحمد |بــــو |سي  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7o|393 حمد |تـــ محمد سيد |لشح|يوسف محمد محمد 
نوح

زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2838o8 د|حمد مر|حمد محمود |محمود  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

5o4649 حمد|ن |حمد عىل عثــــم|طمه |ف سكندريه|ل|علوم 

|78795 ى|لمحسن ش|ل عبــــد |جم| لي|د هي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

279583 عرج|ل|لدين |ح |ء صل|مريم عل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

248884 ف فتـــىح عيد|ل |نو رسر |بــــ طنط|د|

48678| بــــر مصطفى شبــــيبــــ|محمد ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|54729 د نظي  خله|دى ميل|ف ن|ضتـــ حلو|علوم ري

894282 بــــر عيسي |ل ج|سمر جم سيوط|بــــ |د|

44725o لخويسىك|ح محمد |ئق صل|محمد ف سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

52457| للطيف عىل|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

777|5o لم|يحن  جوده س| نور زيق|لزق|حقوق 

787o5| بــــ|لتـــو|لسيد عبــــد|بــــ |لتـــو|روضه عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

232986 هيم|بــــر|ل محمد |د جل|ندى عم ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

25o|2 لدين محجوبــــ|رتـــ نبــــيل نجم |س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

53oo2| وى|لغربــــ|ل أحمد محمد |حمد جم| ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

492337 لدمنهورى|حمد |ج  صبــــىح |لد ن|خ |حقوق طنط

|23795 محمد عمرو عفيفى محمد عفيفى هره|لق|هندستـــ 

2|6879 هيم قنديل|بــــر|حمد |ن |د رمض|د عم|رين ى شمس|تـــج ره عي 
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627763 لصمد عىل سعود|حمد عبــــد |محمود  زيق|لزق|حقوق 

|46o6| هيم|بــــر|حمد |هر |ندى م هره|لق|حقوق 

5|o596 ئى|ئل خليفتـــ علو|مصطفى و |حقوق طنط

6846|3 ود|لحميد د|ء محمد محمد عبــــد |لشيم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|64355 ن|مد رشو|يمن ح|مد |ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|24524 لسيد|لعزيز |ئى عبــــد |عمر ه ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

74|95 لح|لح محمود ص|ء ص|هن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

238844 ملك هيثــــم محمد رفعتـــ هره|لق|حقوق 

243|46 حمد منصور|لم منصور |س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

758667 حمد|ل محمود محمد |جل لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

||86o5 روق عىل مصطفى|ده ف|غ ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

676362 لشيوى|فظ |لحميد ح|لحميد عبــــد |ء عبــــد |عىلي ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

2453|8 حمد|هند سيد محمود  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|5249 ي
لىح خليل|زى عبــــد |محمد ئى هره|لق|حقوق 

|294o5 ر وليم حلىمي|دو|بــــيتـــر  ى شمس هندستـــ عي 

5|2|57 لشهيد خرصى|ل عبــــد |محمد جم هره|لق|ج طبــــيع |عل

25739 حمد|رق محمود |طمه ط|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4562|8 ي
وئى ري|دل بــــطرس زخ|ع| في  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

9|2873 د |ل ج|لع|د عبــــد|ح ج|سم ج|حقوق سوه

362683 ندى محمود رزق محمد| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

89|629 ود |لح نصىح د|جرجس ص سيوط|ره |تـــج

8|27|5 ذلي محمد|رقيه فهىمي ش بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

58o65 ى محمد شمردن  حمد|حسي  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

625322 حمد|لعزيز |يوسف محمد عزيز عبــــد زيق |لزق|تـــمريض 

338o|8 هلل عىلي|حمد عىلي عبــــد| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

8873|7 مه بــــكر عطيه |س|بــــكر  سيوط|بــــ |د|

479363 ي |منتـــ 
لكتـــبــــي|هلل مصطفى محمد مصطفى سكندريه|ل|هندستـــ 

24o666 لرمىلي|مصطفى مجدى حسن  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

5o7427 لجليل|ل عىل مهدى عبــــد |أروى كم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3757| حبــــيبــــتـــ حمدى سيد محمد هره|لق|حقوق 
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|729oo مر رويهبــــ |عمر س هره|لق|ره |تـــج

897953 رص مصطفى عىل |زينبــــ ن ج|ره سوه|تـــج

85767| رص حدود|لن|ل عبــــد|يوسف جم لفيوم|ر |ثــــ|

8|993| ى  ديوس|قل|ديوس لمعي |قل|نرمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

8694|4 ى|ء جل|رس| ل معوض حسني  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o48o2 وى|ل محمود محمد هند|ء جم|دع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5295o4 لسبــــع فريج عىل بــــهنسي|هلل |عبــــد  |هندستـــ طنط

844698 د محمد|لدين فؤ|ء نجم |شيم ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

3877o لرحمن محمد رجبــــ محمد|عبــــد |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

753982 مه عوف عوف|س|مريم  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

892463 طف محمد هريدى |محمود ع سيوط|حقوق 

882o27 ن محمد  |ح شعبــــ|حمد صل| سيوط|حقوق 

82o648 جي|حمد ض|دل |كريم ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

49o685 ين محمود محمد محمود جمعه رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

44o97| لفتـــوح|بــــو |متـــ |للطيف سل|يه عبــــد | لشيخ|ره كفر |تـــج

676439 ي|لن|هيم |بــــر|نعمه مجدى عىل 
ى

ع لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9|o584 در |لق|بــــوزيد محمد عبــــد|م |هش ج |تـــمريض سوه

4||699 بــــيه|بــــو ر|م عىلي صبــــىحي |ريه ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

758938 د فتـــىح بــــخيتـــ|ميل| بــــول لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

84645o ى|ي ى يوسف محمد حسي  سمي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

3268|5 مينتـــ محمود محمود محمود| ى شمس|د| بــــ عي 

42o764 محمد وليد محمد عمر مصطفى دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

|37|26 هلل||سحق عط|م |بــــيتـــر هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

753775 محمد عبــــد ربــــتـــ محمد خليل| مي  نوعيتـــ بــــور سعيد

3|6|84 ى|جنتـــ محمود محمد  مي  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

356|37 لحميد|ح عبــــد|لفتـــ|ل عبــــد|ح جم|لفتـــ|عبــــد |حقوق بــــنه

632934 تـــ عبــــد حمد عطيه|دى |له|سلىم خي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

877|68 وى  |يرينى عيد يوسف تـــق| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|52oo لمجيد بــــيومي|محمد عىلي عبــــد| نور سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

434849 ف عبــــد|ن |رو ل مطر|لع|رسر |نوعيتـــ موسيقيه طنط
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|29879 فع عوض|حمد ش| |ر|ي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

||5222 يز عدل جيد|رى ف|م دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

788532 ر|لنج|هند محمد حسن حسن  ره بــــور سعيد|تـــج

33o3| ل حسن|لع|رضوى محمد عبــــد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

8o353o لرحيم|حمد حسن محمد عبــــد| ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

272345 مد|لدين محمد ح|محمد سعد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8497o4 ى حليمه مجدي حلىمي حسي  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

45o563 ف محمد عبــــد |محمود  ل|لع|رسر |هندستـــ طنط

237|o لنبــــى طلبــــه|رس محمد عبــــد |ف هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

232o3o ن|لحميد ديبــــ|لحسن عبــــد |بــــو|محمد سعد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6o2|4 لم|بــــر مرع س|ج| دين لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

485788 رص حسن غريبــــ عىل|ر ن|من إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

3326o8 مر|هيم ع|بــــر|هيم |بــــر|رس |حمد ي| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7756o2 لسيد محمد بــــدوى|عمر نرص  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

425793 لمول|سعيد محمد عىل عبــــد | دين دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

622559 هيم|بــــر|خلود وليد محمد عطوه  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6|2875 ف |نىح  | وى|لسنط|هيم محمد |بــــر|رسر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

83o68o ريمون وجدي وهيبــــ نصيف ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

758o66 لعزيز حميد|ن عبــــد |فرج سليم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

33|24 لمطلبــــ|لحميد عبــــد |ن عىل عبــــد |حن |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

|5||69 ض مهدى|لد ري|طمه خ|ف ى شمس طبــــ عي 

33o4|5 لغنى|بــــر عبــــد|طمتـــ طتـــ ج|ف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|42o52 در|لق|رق شمبــــىك عبــــد |محمد ط ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

63o694 لرحمن|لرحمن عبــــد |لرحمن حمدى عبــــد |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

88o959 ن |عمر حمزه عمر عثــــم سيوط|عه |زر

329649 ى|يمن محمد ش|فرحتـــ  هي  |حقوق بــــنه

|65346 لرسول|لنبــــي عىل عبــــد |ء عبــــد |رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

28||36 بــــوسيف|شم |د سيد ه|نه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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4993o6 ن|دق رضو|لص|ن عيد عبــــد|م رمض|إله بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6862|7 لمقصود|مد عبــــد |رق ح|لرحمن ط|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3836o ى حسن|بــــر|ء |رس| هيم حسني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|35o9o حمد|رص محمود محمد |محمود ن ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

4256o د عوده|محمد جمعه عو ى شمس|د| بــــ عي 

53o64 ح طه|لفتـــ|زق عبــــد|لر|هويده عبــــد صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

362|32 لرحمن عبــــده محمد عبــــد ربــــه|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|33658 يبــــى|جرجس زكرى عج| ن|هيل ى شمس|د| بــــ عي 

826362 لرحيم|رك نرص عبــــد|يه مبــــ| |نوعيتـــ فنيه قن

9|6328 بــــتـــ فرج سيد  |لرحمن ثــــ|عبــــد سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

844695 مد محمد|لق ح|لخ|سلىمي عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5345|3 ي عبــــد |مصطفى ج
هيم|بــــر|لمحسن |بــــر حنفى دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

8|o2|7 محبــــ وحيد ظريف معوض ره بــــنى سويف|تـــج

784863 هلل عىلي|ء محمد عبــــد |ل| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

446594 هيم|بــــر|تـــ |س بــــرك|لدين عبــــ|ء |عل سكندريه|ل|هندستـــ 

5289| هدير محمد ربــــيع عيد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

48845o حسن فتـــىح يوسف محمد حسن عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

692896 شتـــ|لفتـــوح عم|بــــو |لد |م خ|بــــس ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

429842 ى ق| ى أحمد أمي  سم|مي  |طبــــ طنط

23445| وع محمد جمعه|محمد مدحتـــ مط هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

46|57 عرص|ل|حمد |فتـــ |حمد ر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

83574o ن عىلي|دل عرف|محمد ع دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6878oo بــــوشعيشع|حمد |ن |يه رمض|حم لمنصوره|بــــ |د|

3265o6 هلل محجوبــــ|مريم نرص عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

498342 ن حسن عيس|م سمي  عش|ريه بــــ دمنهور|د|

8|8|82 در محمد|لق|مه عبــــد|س|محمد  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

7|7945 محمد حسن محمد محمد سليم لمنصوره|حقوق 

54629 لمحسن محمد|طف عبــــد |زينبــــ ع حقوق بــــنى سويف
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234549 ى عبــــد|مك لمسيح|ريوس رأفتـــ بــــشر لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6335|7 ع|لبــــي|م محمد |م|ء محمد |رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

826oo5 مه|شور محمد سل|طمه ع|ف ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

762825 د مصطفى|لجو|ن عبــــد |حمد محمد شعبــــ| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

62694| د|لعق|ح |لفتـــ|مح محمد عبــــد|س| سم زيق|لزق|ره |تـــج

269242 ه سعيد شعبــــ| ن موىس|مي  شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

648|35 لرحمن|حمد محمد عبــــد |وى |حمد قن| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

5ooo59 ى |ريه بــــويونس|م محمد محمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

35|82o هدل|ل|لم |حمد سعد س|لتـــ |ه |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

266o57 ن|هيم محمد رضو|بــــر|عمر  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

25584 تـــ|ىط عرف|لع|لسيد عبــــد |سلىم  ى شمس|د| بــــ عي 

476o58 هيم أحمد محمد مصطفى|بــــر|ء |رس| سكندريه|ل|ره |تـــج

336582 هيم خلف|بــــر|لسيد طه |ن |يم|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4o3428 لسيد عىل مرع|دين عىل |ن سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

449343 لطفى محمد لطفى مصطفى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

48|o4| وى بــــدوى|لص|حمد فرج |جر |ه ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|7||| حمد محمد زغلول محمد عطيه| لشيخ|بــــ كفر |د|

647225 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7ooo86 حمد|حمد |رس |نبــــيهه ي لمنصورتـــ |تـــمريض 

88662| هد |لش|د مصطفى |لجو|حمد عبــــد|عمر  سيوط|علوم 

4|8829 لسيد فتـــوح مهدى|ء محمود |سم| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

3|4282 لمجيد|حمد عبــــد|رق |محمد ط ى شمس|د| بــــ عي 

475o4| دى|لعبــــ|روق |يمن ف|لدين |نور سكندريه|ل|ره |تـــج

2466|| ن|بــــو صو|للطيف |م محمد عىل عبــــد |سل| لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

893|o7 حمد نظي  سيد |فرحه  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|893| لعزيز|لجيد تـــوفيق عبــــد |حمد عبــــد | هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

|2oo9o ى مفدى فريد مط|ك وع|رولي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

767893 حمد|ن سليم |طف سليم|ء ع|رس| ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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7o54o9 ح  محمد|لفتـــ|لسيد حمدى عبــــد |محمد  لمنصوره|حقوق 

683o55 لسيد|محمد | محمد رض لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

359852 س|بــــخيتـــ حلىم غط| فيول عه مشتـــهر|زر

439857  محمد عىلي عوض فرج|ي
ى سمي  لشيخ|عه كفر |زر

|2o5o8 مد|ن محمد محمود ح|نوره ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4999|4 تـــ   |أمي 
ى
|حمد |لدسوق

ى
لدسوق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

683|2| ن محمد|لد محمد رمض|ء خ|شيم لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

678848 لحبــــسر|هلل |هلل عبــــد |بــــسمه محمود عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4oo368 محمود فهيم فهيم محمد يوسف معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

54|8|9 لمجيد لطيف|مه محمد محمود عبــــد |س| لفيوم|عه |زر

34||64 ره|لحميد عم|دل محمد عبــــد|حمد ع| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

68o425 لسيد|حمد محمود |ده |حمد حم| لمنصوره|هندستـــ 

6447|6 تـــ عبــــد | ى|لعليم |مي  حمد محمد حسي  |بــــ طنط|د|

5|5354 لمولي|حمد عبــــد |بــــسنتـــ محمد فندي  عه دمنهور|زر

627427 ى|محمود مصيلىح سليم ن أمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44|9o| ى |ي ويش|هيم عىل رزق ج|بــــر|سمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4|97o2 ى  عيل|سم|لسيد محمد |عيل |سم|حسي  لشيخ|ره كفر |تـــج

699o6 هلل|حمد خميس محمد عبــــد | |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

86o7|4 ي|حمد تـــوفيق ر|ء |ول
ضى ي |

ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

762757 ى|حمد | حمد محمد محمد بــــحي  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

||88|3 ح عبــــدربــــه|لفتـــ|رضوى مجدى عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

244464 ى|بــــكرى عىل محمد عثــــم ن حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

652|6 مل|حن وى محمد حميده|ن جي  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

44773| ر|لعط|هلل متـــول |هلل مجدي عبــــد |منه  سكندريه|ل|هندستـــ 

767322 ن|حمد سهل حسن موىس سليم| ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

3477|9 ح محمد|لفتـــ|حمد عزتـــ عبــــد| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

696795 حمد|لرحمن |هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |عبــــد  لمنصوره|علوم 

344935 هيم|بــــر|سهيلتـــ ممدوح عىل محمد  ى شمس|د| بــــ عي 
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758o|5 هيم حسن|بــــر|رس محمد |ف تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

3487|6 لسيس|هيم محمد |بــــر|لحميد |ديتـــ عبــــد|ن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6|4653 وي شقيم|لششتـــ|هلل |محمد عوض  |ره طنط|تـــج

233262 بــــ|لوه|حمد عبــــد|ر |لستـــ|ر عبــــد|م مختـــ|ريه هره|لق|بــــ |د|

762763 عيل|سم|روق حسن |م محمد ف|سل| ضه بــــور سعيد|ري/تـــربــــيتـــ

42294 لمقصود|س محمد عبــــد|ئى محمد عبــــ|ه هره|لق|علوم 

6o54|8 عيل|سم|ن |ن أحمد سليم|ء سليم|ول لمنصوره|حقوق 

924798 ن حسن  |ج  رسح|تـــغريد ن ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

648572 للطيف عىل|لحكيم عبــــد|يه عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

864|o9 لس س مح نصيف وكيل|كي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

339825 ر|لغف|هيم عبــــد|بــــر|د |يدى عم|ه | معهد فنى تـــمريض بــــنه

9|23|6 حمد |هبــــه جمعه عىل  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

756o87 نرصه فتـــىح حسن محمد عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

42oo66 بــــو شعيشع|ن |عيل زيد|سم|ح |نشر| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

5o4o69 لنور|دى يوسف مهنى مجلع عبــــد |ف سكندريه|ل|ره |تـــج

629228 ه محمد محمود عبــــد لعظيم|ني  زيق|لزق|بــــ |د|

9oo543 حمد |مل |لد محمد ك|ء خ|سم| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6o7657 م|بــــسنتـــ نرص حسن عىل سل |بــــ طنط|د|

2649o4 |لعط|بــــو|لرحمن بــــكرى |عبــــد| ند ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

762456 تـــ|لشح|حمد محمود محمد | ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

4755o4 حمد|يمن حميدتـــ محمد |لدين |عز |ره طنط|تـــج

236396 ى|لحليم عبــــد |ر عبــــد|م مختـــ|ريه لمطلبــــ حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

||8oo8 هيم|بــــر|حمد لبــــيبــــ |لجنه |نور  هره|لق|م |عل|

24|327 ى عبــــد|لرحمن كرم |عبــــد هلل|مي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

85462| لحميد|لمنعم عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|مرفتـــ  ي|بــــ |د|
|لمنى

536692 |بــــو |زق محمود |لر|زق محمد عبــــد |لر|عبــــد 
ج|لح

بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

767539 دل محمد محمدمسلم|جر ع|ه لعريش|بــــ |د|

284489 بــــر سيد|ص| ندى زكري ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8o|389 ح|لفتـــ|مه عبــــد|لنبــــي سل|هدي عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى
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83547| هلل|حمد عبــــد|ن |لسم|ن |حن ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|3898 هلل ذىكي|م محمد عبــــد |صد لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

346o7| ى ي|ي لسيد|هلل عبــــد|رس محمد خلف |سمي  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

546277 ىطي بــــشي |لع|عبــــد | هلل مرضى محمد رض|عبــــد  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

3|3585 مل عوض|ن محمد ك|نور |حقوق بــــنه

|24656 بــــ|ل كس|مل جل|رس ك|رس ي|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

782798 ن|ندى ثــــروتـــ محمد سليم زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

263278 لق بــــخيتـــ|لخ|حمد عبــــد|م |سه |حقوق بــــنه

4|7637 لسيد مصطفى|لسيد مصطفى |ن |رو لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|58|35 حمد|هدير حسن عىل  سيه|نوعيتـــ عبــــ

258896 محمد موىس محمد موىس تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

537|27 ز|طمه صبــــرى حمده محمود حر|ف عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|243| يمن عىل صديق|هلل |منتـــ  ى شمس صيدله عي 

|43593 ويرس|يز موريس س|رسلينو ف|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

753|92 س|هيم محمد عبــــ|بــــر|حمد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

48o69| د عيد|ن محمود ج|ره رمض|س سكندريه|ل|بــــ |د|

3o78o خر|ل|لنرص عبــــد |يه حمدى سيف | هره|لق|حقوق 

24382o شه|لسعود عك|بــــو|شه |عك| دين هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

85o466 لسميع عوض|محمد حسن عبــــد ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

35736 ق فهد يوسف|سح|جرجس عزيز  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

85o44 ى محمد عبــــد|ي |لبــــ|لىح عبــــد|سمي 
ى
ق علوم بــــنى سويف

36o627 هيم|بــــر|حمد |ن |محمد سيد شعبــــ |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|5749o لعظيم|ملك محمود فهىم عبــــد  ى شمس| لسن عي 

687793 ن محمود محمد مصطفى|ن شعبــــ|يم| لمنصوره|بــــ |د|

426976 ى|خلود محمود هميىم  حمد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

87526| ى ثــــ|يس محمد  بــــتـــ منصور |لحسي  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

78|797 عيل|سم|م |لسل|ن وحيد عبــــد |ريم|ن زيق|لزق|بــــ |د|

77435| لم|هلل محمد س|لمنعم عبــــد |ر عبــــد |محمود مختـــ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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7548o9 وى محمد|لر|رق |لرحمن ط|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

237869 بــــتـــ جندى|فريد ثــــ| مونيك هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|2|49 د محمد فهىم محروس|زي ى شمس هندستـــ عي 

752493 ل|حمد هل|دل |حمد ع| ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|79o8 ن|لسم|يمن فتـــىح |ن |مرو ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2|8|5| حمد عريضه|لد منصور |محمد محمد خ ى شمس|د| بــــ عي 

6|5382 ىط عطيه|لع|لسيد عبــــد |د |سمر عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8855| ى محمد رزق محمد حسي  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

897432 هيم |بــــر|ر |محمد عىل مختـــ دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

772368 لم حسن|حمد س| |يمنى رض زيق|لزق|علوم 

9||576 ذكرى نبــــيل ذكرى ذىكي  ج|ضتـــ سوه|علوم ري

7o39o3 لسيد عمر|دل محمد |تـــغريد ع لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4499|5 ى |ي ف ممدوح |سمي  لحسن|بــــو|حمد |رسر |ضتـــ طنط|علوم ري

9|8575 لعزيز نظيف |يه محمد عبــــد| سيوط|حقوق 

423637 لح|هيم ص|بــــر|ء مصطفى |سم| سكندريه|ل|علوم 

88664| ء محمود تـــوئى مصطفى |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

64|984 محمد محمود محمد محمد حسن سليم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

75o747 در|لق|حمد حمدى فهىم عبــــد | عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

4228|5 لعربــــي|حمد محمد |ء محمود |لزهر|طمتـــ |ف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

42o326 ضى|لعظيم أحمد م|ء عوض عبــــد|ريض لمنصوره|حقوق 

6|522 لحميد محمود|ن عبــــد |ء شعبــــ|سم| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

82768| ى عبــــد ين حسي  ىطي تـــوفيق|لع|رسر دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

769o97 ر عىلي|طمه عىل نص|ف ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

8959|4 نوس صليبــــ  |يق ف|ردين ف|ن ج|ره سوه|تـــج

856|55 لسيد|هد |حمد عيد مج| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

43675 لمنعم حمودتـــ|لسيد عبــــد|لمنعم |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

369|8o ى   فوزى محمد محمد بــــحي 
وى|ىكي|ل|مصطفى |حقوق بــــنه

682|o4 ين سيدين عي ده سيدين رفله|شي  ط|بــــ دمي|د|

58669 لمقصود|ضل عبــــد |حمد ف|هدير  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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35|284 رق عىل محمد حسن نرص|مل ط| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5oo929 ى|طمه فتـــىح فتـــىح محمد |ف لعشر بــــ دمنهور|د|

7|628 ض عىل|لحكيم عىل ري|عبــــد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

49439o دى|بــــوش|لحكيم |لمعبــــود عبــــد|د عبــــد|زي ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

7882o| تـــى عىلي محمد|لزن|ن |لم|محمد س عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

442875 |لمطلبــــ |لسيد عبــــد|لمجد |بــــو|طمه |ف
لمجد|بــــو

ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

8o8696 محمد عىلي فهىمي محمد سيوط|ره |تـــج

43o83o ى عبــــد  هيم يوسف|بــــر|رص |لن|حني  |بــــ طنط|د|

|22989 ل|بــــتـــ جم|مه ثــــ|س| |رين|م ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|6477 لحميد محمد حسنى|مل عبــــد |عمرو ش ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

|27466 هلل مصطفى|حمد محمد عبــــد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

27|948 ىط|لع|ح عبــــد|لد مفتـــ|رحيق خ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

227993 ي
ن|لمعىط سليم|سعيد عبــــد| دئى ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع

تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

77478o ى عبــــد|دل جم|هيم ع|بــــر| ل|لع|ل حسي  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

833o8 م مدحتـــ صبــــرى محمد|وس ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

443|57 لسيد|بــــ محمود |لتـــو|ء فريد عبــــد |ول ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

86|7o3 ق وي عبــــيد مىكي|كريم رسر دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

5|4|75 جهوري|ل|بــــي محمود |ء سعيد عر|ول سكندريه|ل|حقوق 

|2989| ه ط| ى|مي  رق محمد حسني  هره|لق|ره |تـــج

77o7|5 ى محمد عبــــده|رس| ء محمد حسي  زيق|لزق|حقوق 

286872 لحميد رزق|ن عبــــد|محمد شعبــــ ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

496772 ق|لدين |م محمد سعد|ريه وى|لشر عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

33584o ر عىل سيد عىل|من ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

33o346 لمقصود|يتـــ مجدى متـــول عبــــد| |تـــربــــيتـــ بــــنه

8||634 سم شيخون|روفيده محمد ق حقوق بــــنى سويف

339343 هلل|هيم عبــــد|بــــر|ل |م محمد جل|ل بــــس|جل |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3|64|9 حمد بــــيبــــرس|جر سعيد |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

498465 م يسن طه|لسل|م عزم عبــــد|سه |حقوق طنط
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7o62o8 لمتـــول|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |ء |رس| لمنصوره|طبــــ 

35|o|8 لعزيز محمد خليل|زينبــــ عىل عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

243o92 هيم|بــــر|لق |لخ|هلل عبــــد|محمد سعد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

28|646 ى خ|ي حمد|بــــر |حمد ج|لد |سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

694o72  عبــــد |لرحمن محمد محمد مو|عبــــد 
ى
ل|لع|ق لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

92||66 ف | وى محمد عىلي |بــــوق|رسر ج|بــــ سوه|د|

56796 عمر وجيه طلعتـــ تـــوفيق حقوق بــــنى سويف

|26o|3 هيم|بــــر|رق محمد |ط| ر|ل ى شمس|تـــج ره عي 

62|286 هيم محمد عىل|بــــر|لسيد |هيم |بــــر| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

268467 لسيد سليمه|زم عزتـــ |ح ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

784784 ئل محمد حسن مصطفى|ء و|روميس زيق|لزق|بــــ |د|

835355 لمجد ربــــيع|بــــو|ل |مي كم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6o6647 ل محمد محمد عيد|مصطفى جم تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

9|228| حمد خليل  |لدين |م |يوسف حس ج|صيدلتـــ سوه

27928 هلل|هلل عوض |بــــ |فظ ج|ح| رين|م ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

5|3663 ي |لشو|حمد |
ى
وي|لجد|لسيد |دق ره دمنهور|تـــج

4|8o59 ي|ر
لغنى|ل متـــول عبــــد |بــــل| ئى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4o2748 لرحمن|لرحمن عىل عبــــد|ن عىل عبــــد|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75|674 مر محمد عزيز|حمد تـــ| عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

5o4875 ل محمد|لع|طف محمد عبــــد|طمتـــ ع|ف سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

362393 بــــو زيد|لم |ح س|صل| دين بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

|27688 لسيد محمد|صبــــرى متـــول | لي|د ى شمس| لسن عي 

877835 هيم  |بــــر|ر مصطفى قطبــــ |من سيوط|حقوق 

839494 طمه محمد صديق حميد|ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

677552 ف عبــــد |لرحمن |عبــــد  لموج |لمقصود |رسر ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

777326 لرشيد|ء محمد عبــــد |محمود عل زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

429596 ج |لبــــلتـــ|در |لق|محمد بــــسيوئى عبــــد  |صيدله طنط

43962| ي|لسيد |هيم زىكي |بــــر|عزه 
ى
لدسوق ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى
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776o28 لسيد محمد|محمد | دين زيق|لزق|بــــ |د|

498788 لفيل|مل |مد ك|ح| عل تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9oo473 ي|ر
شم |روق ه|عىل ف| ئى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

339822 ي|س|جر |ه
متـــ شوكتـــ عفيفى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8|7736 لعليم|خلف محمد تـــوفيق عبــــد| مه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

879|26 حمد سيد  |م حمدى |سه سيوط|حقوق 

2|4945 لرحمن|م نحمده سيد عبــــد|حمد عص| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

356|6 ى |حمد |يوسف  حمد|مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|56884 لعزيز|حمد مصطفى عبــــد |مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|3473 د|لجو|يم عبــــد|ل ص|حمد جل| ي|بــــ |د|
|لمنى

54329 ئد محمود محمد محمد|ر |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

|326o4 لمهدي|هلل |دل عبــــد |يدى ع|ه ى شمس علوم عي 

923566 زق|لر|زق محمد عبــــد|لر|حمد عبــــد| ج|طبــــ سوه

8945|3 ى م |عوئى فكرى بــــره| مي  سيوط|حقوق 

42632| |لسق|تـــ بــــسيوئى |ء سمي  بــــرك|دع تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

623363 ي|لسميع |م عبــــد |ندى هش
ط|لىحى لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|4393| دريس|م |لسل|تـــم حمدى عبــــد |ح تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

538|84 لعزيز خنيفر|لسعيد عبــــد |دل |ع| دين ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

5o843| نور محمد محمد عطيتـــ|ن |يم| سكندريه|ل|صيدله 

8o5634 ن محمد|ء نبــــوي شعبــــ|رس| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

69532 لتـــعلبــــ|ح |لفتـــ|لد عبــــد|ره خ|ي لفيوم|بــــ |د|

898358 لموجود |محمد عىل صبــــرى عبــــد| هي كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6||49o م حندق|لسل|مر عبــــد |ندى ع لمنصوره|بــــ |د|

446|4o لرسول|هيم عبــــد |بــــر|عمر نبــــيل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

437o|2 ر|لعط|حمد |ء عىلي عىل سيد |ول سكندريه|ل|صيدله 

324886 د|لجو|حمد عبــــد|حلىم عىل حلىم  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

3|9265 مريم نبــــيل عرفه عىلي ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|595 هيم|بــــر|حمد |لحميد |مصطفى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5||o|2 لمرشدى|ح مصطفى |لفتـــ|لد محمد عبــــد |خ معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|2oo88 ى|رق عبــــد |شهد ط لحميد محمد مكي  ى شمس|تـــج ره عي 
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526298 محمد محمد مسعود محمد موىس |حقوق طنط

278474 د محمد غنيىم|ره عم|س شمون|نوعيتـــ 

8|5762 ي عبــــد|ح ن|ء صل|سم| للطيف|ج  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

64o522 لمقصود|لسيد عبــــد |لسيد |لحميد عىل |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

|266o6 م زغلول فهىمي|محمد هش ى شمس|تـــج ره عي 

76|934 لد محمد حفنى|رقيه خ لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

68252| حمد رمزى عرفه|ن وليد |رو ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

7574o2 مل خليل|طف ك|محمود ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3237|7 لسيد عىل|ئل |هلل و|منتـــ  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

769644 يد|مه محمد قطبــــ ز|س| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

4995|9 ف |لشيم| وى حسن|بــــرهيم عشم|ء أرسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

764o92 كر مصطفى|حمد محمد ش|هدى  نوعيتـــ بــــور سعيد

42||64 ي|وي |لمعد|ء حسن بــــدير |سم|
للبــــيسر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

5278| ى م محمد سيد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

22|49| حمد|لحميد |ل محمد نجيبــــ عبــــد |جم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

233|45 لد محمود فهىم|ء خ|عىلي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

887349 ن محمود رزق محمد |يم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

322999 هيم|بــــر|ل |ء كم|ن عل|جوىسي مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

3o25o ه محمد سليم محمد حس| ى|مي  ني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o9873 بــــى حسن |مبــــ|رس |نغم ي ي صىح سوه
ج|معهد فنى

4|3o7o يمن محمود عمر|مرفتـــ  |تـــربــــيتـــ طنط

338o2| حمد محمد يحن  محمد يونس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

5|332 س محمد|فتـــىح عبــــ| ند صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

623o3o وى|لشبــــر|حمد |ئى محمد فكرى |ه| ر|ي ط|هندستـــ دمي

|5949 ي عزمي |مرقس ه
هيم|بــــر|ئى ى شمس|تـــج ره عي 

69657| لنبــــوى مندور|للطيف |حمد عبــــد |ن |يم| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|2o92 ى|م رسل |ديبــــ |رفعتـــ | رتـــي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

855248 رجبــــ بــــيومي| رجبــــ رض ي|علوم 
|لمنى

2|942| لرحمن محمد|لدين عبــــد|ء عز|سم| هره|لق|ره |تـــج

6o75|2  سعده|لش|لد عبــــد |ل خ|فري
ى
ق |ره طنط|تـــج
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6o5322 ق|لسيد عبــــد |م |هلل حس|منتـــ  لمنعم سقي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

839639 شم محمد|محمد محمود ه  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

8|5oo5 جي عقيله|ء نزهي ض|هن ي|نوعيتـــ 
|لمنى

89233| ج  |حمد فر|هلل |طمه عبــــد|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|57o| ش|بــــو رو|نور |م |محمد حس هره|لق|ره |تـــج

|62664 لمجد|بــــو |لسيد |ول |ل|م عبــــد |سل| ى شمس علوم عي 

3|923| وى|لحكيم شعر|رضوى حمدى عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3|5786 لح|لرحمن ص|لح عبــــد|ء ص|هن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

529577 ضى|لكريم ر|لدين عبــــد|لدين محمد عز|عز |حقوق طنط

368o29 لرحمن|لنبــــى عبــــد|مصطفى حسن عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

49o924 ح|لفتـــ|لسيد عطيتـــ عبــــد|حمد |منيتـــ | سكندريه|ل|بــــ |د|

8|7939 ي وجيه موريس عطيه| نىح  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

335964 لرحمن|لدين عبــــد|ء محمد بــــدر |رس| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

685439 لسيد|لمرىس |لسيد |للطيف |ح عبــــد |سم لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

24o97o يف |محمود رمض لسيد|ن محمود رسر ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

24|348 لنبــــى|حمد عبــــد |ن |حمد سليم|مصطفى  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

767688 بــــوزيد|ح محمد |لدين صل|م |هلل حس|رحمه  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

|53783 تـــن كرم حسن سيد|ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

342654 ض عز|حمد عو|ر محمد |مي ى شمس  تـــمريض عي 

273o76 ر عىل محمد عىل|من ن|سو|تـــربــــيتـــ 

622|29 لق|لخ|لسيد عبــــد |هر محمد |طمتـــ ط|ف ط|بــــ دمي|د|

887428 ممدوح محمد صبــــره | نه سيوط|بــــ |د|

345684 زق محمد|لر|هلل عبــــد|مريم عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

6764o6 ف كم|منى  ل مصطفى تـــوفيق|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

38o73 وى|لمك|لسيد حمزتـــ |حمد محمد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

73o78 تـــ | حمد ربــــيع عىلي|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

||5|33 زى|ورى جورج كري|ستـــ|ن |ري|م ى شمس|د| بــــ عي 

477|23 س|ليشع صليبــــ غط|جون فوزى  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

256932 وى|لعقبــــ|ر محمود |لغف|ء عبــــد|رس| لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 
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4387|4 د|لسيد عطيه عي|لعزيز |محمد عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

79||63 وق خ حون|حمد ط|لد محمد سيد|رسر زيق|لزق|حقوق 

3|992o تـــ محمد فضول يوسف| مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7555|6 ء محمد عىل محمد|عل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

|45348 مهند سيد عىلي حسن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

235638 لحليم حسن|بــــدور ممدوح عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

44|34o |هيم محمد وف|بــــر|ن |محمد شعبــــ لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6o4452 ن|د مرزوق عثــــم|يوسف محمد ج |ره طنط|تـــج

23965o ل سيد|بــــ هل|لتـــو|يه عبــــد| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

678773 وق مصطفى رزق وهبــــه نوفل رسر لمنصوره|حقوق 

4o5559 سهيله محمود حنفى محمود ج|ره سوه|تـــج

8532o| ه | لسعد جرجس نودي|بــــو|مي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4|9928 لي|لحميد غ|لسيد عبــــد|دهم حمدي | ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4338|7 ى  وى|لشن|لسيد خميس |حسي  |ره طنط|تـــج

64|265 عرص|ل|لحميد |حمد عبــــد|يمن |ء |دع زيق|لزق|حقوق 

2688o ى |ي د|لحسيبــــ حم|مه عبــــد |س|سمي  هره|لق|حقوق 

|28927 ن محمد|لد رمض|حمد خ| هره|لق|طبــــ 

239272 ى محمد عىل محمد فرج|ي سمي  هره|لق|بــــ |د|

2|6oo8 ى|م ش|م شكرى تـــه|حبــــيبــــه عص هي  هره|لق|حقوق 

877878 حمد |حمد محمد |ء |سم| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

79896 محمد ممدوح محمد تـــوفيق هره|لق|طبــــ 

766674 |سم ص|م حموده ق|حموده بــــس
ى
ق لعريش|بــــ |د|

5|6889 د|لصم|أيه حمدي يونس  عه دمنهور|زر

772488 لشوربــــىح |حمد محروس |محروس  لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

4|4948 ئى|محمد حسن عبــــده حسن عن تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

6o|866 لخلفى|محمد عىل خلف  |ره طنط|تـــج

5o428 ل محمد جودتـــ|محمد جم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8o4769 لرحيم|ء محمد محمود عبــــد|رس| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

5234|2 لشهي  نور|هلل |د محمد عبــــد |زي سكندريه|ل|هندستـــ 

23o|63 هيم|بــــر|حمد |م عىل |حس هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||8273 زر|نويل جورج وليم ع|يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر
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5o237| ي محمود 
هيم|بــــر|عمر محمد حنفى سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

339|o9 ي عبــــد| لحليم بــــيومي|لرحمن عبــــد|نىح  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

646282 ه طه بــــديع ع| مر|مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

639oo5 لصمد مصطفى|رس عبــــد |محمد ي زيق|لزق|ره |تـــج

237889 ى حسن عبــــد ح|لفتـــ|حبــــيبــــه حسي  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

|399|4 مريم مجدى فوزى زىك تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

635o69 بــــ|لوه|للطيف عبــــد|ء نبــــيل عبــــد|رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7|5o28 رق محمد مني  مصطفى|ء ط|ول لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

834o|5 جميل مىكي عىلي| نور دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

3|4222 لعزيز محمد|مح عبــــد|لرحمن س|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

769767 لرحيم محمد عىل|ندى عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8269o لمقصود|منيه محمد محمود عبــــد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3|74|8 ى |مصطفى  لسيد رشدى|مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

823646 مي عزتـــ معزوز|نبــــيله س سيوط|ره |تـــج

73269 دتـــ عىل محمد|فوزى حم ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

7853|9 لمقصود|م عبــــد |لسل|لمقصود عبــــد |فتـــىح عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

6o943 حمد|ء سيد |عل| دين صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

539439 ى |ي لسيد|لسيد عبــــد |لسيد جمعه |سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

877o27 ف ه|منيه | شم بــــيوم  |رسر ي صىح 
سيوط|معهد فنى

479o35 لدين محمد عىل|حمد نرص سيف | سكندريه|ل|هندستـــ 

647498 حمد|هيم سيد |بــــر|ره فوزى |س ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

638578 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|تـــ محمد |زين زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

35826| ى فتـــىح خليل| مه حسي  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

9|352o سليوس |بــــتـــ بــــ|دل ثــــ|جرجس ع سيوط|حقوق 

|4|875 لحميد|مصطفى محمد مصطفى عبــــد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

94735 دق عىل غيثــــ|لص|سمر محمد عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

75|3|6 ن ى محمد| مي  مجدى حسي  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

6395o7 ى |بــــو |لسيد |ء محمد |رس| لسيد|لعني  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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6|98o3 لدين|هر عز |حمد م|دهم | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

36368| م يوسف محمد|رحمتـــ عص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

92346 هيم|بــــر|هيم |بــــر|ن |محمد رمض ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

352283 هيم|بــــر|مي محمود |محمد س |ره بــــنه|تـــج

97354 لسيد|ره رجبــــ عىلي |س لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o7743 ن|س عمر|جده حسن عبــــ|م |نوعيتـــ طنط

42o374 د عبــــده|لسيد ج| |ء رض|ول لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8o2o55 روق محمد|غبــــ لؤي ف|ر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4o944| ى |ط لمغينى|رق محمد محمد حسي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

5oo86o ي|شم |ن ه|محمد رمض| دين لبــــحي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26|5o9 هلل|د ضيف |لجو|د بــــشي  عبــــد|لجو|عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

78|7|8 ره عىل محمد عيد|س زيق|لزق|صيدله 

69387 حمد جمعه نرص|ء |زهر ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

8899o8 ى ز| ه هيى ى |مي  خر هيى سيوط|تـــربــــيتـــ 

355536 حمد|بــــر عىل |سلىم ص ى شمس علوم عي 

633686 لسيد|كر عزيز |عزيز ش زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

373|35 ي|لمعىطي |منيتـــ عصمتـــ عبــــد|
حمد مصطفى مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

4o|863 لمجيد|زق عبــــد |لر|لسيد عبــــد |ء |محمد عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

638737 ى عبــــد|لسميع |هدير ثــــروتـــ عبــــد  لحميد|مي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

8o75oo ي عىلي|هيثــــم عىلي غري
ئى ره بــــنى سويف|تـــج

88595| ن عوئى فرغىل |محمود رمض سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

82o634 د|ل رش|م محمد جم|لرحمن عص|عبــــد حقوق بــــنى سويف

|38374 هلل|شم عبــــد |شم مصطفى ه|ه ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

96|95 ن|د عبــــده مرج|ئى ميل|روم| رين|م ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

52728o لعزيز مصطفى محمود|سهيله محمد عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

64946 ج|حمد حج|محمود محمد  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

923864 ى مي  بــــطرس سعيد رزق | كي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

2232|| هيم|بــــر|لح |حمد ص|لرحمن |عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 
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62|786 يد|مد محمد ز|م ح|نه هش|جم ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

35|235 سعيد عىل محمود عىل سعيد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

26664| ىط|لع|هيم عبــــد|بــــر|ىط |لع|جر عبــــد|ه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

285|29 ى عىل|حمد وفدى |بــــدر  مي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

279659 وي|لسيد عشم|ح رمزى |لفتـــ|ئى عبــــد|م| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

752284 ل|شمس محمد محمد فريد ح زيق|لزق|بــــ |د|

47666 نور|هدير سمي  حسنى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3234o4 لعزيز شمس|مد عبــــد|محمد وفيق ح |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

9oo|5o لبــــدرى محمد |حمد محمد | ي صىح سوه
ج|معهد فنى

86o646 ي طلبــــه جمعه|م ر|هش
ضى ي|تـــمريض 

| لمنى

67|33 هلل محمد عىل|متـــ عبــــد |س|ء |هد| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

8o2856 ح عمر عمر|لفتـــ|ء عبــــد|رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5||243 ى عبــــد |محمد  ى |لنبــــى |مي  ق|مي  وى|لشر سكندريه|ل|طبــــ 

28339o هلل|ره رفعتـــ محمد عبــــد|س ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|2|492 لد عىل محمد|م خ|حس لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

5|92|6 مل خليل غريبــــ|ء محمد محمد ك|ل| |بــــ طنط|د|

344|4o لعظيم|ء مصطفى محمد عبــــد|شيم ى شمس|تـــج ره عي 

7788|3 ى محمد موىس سليم ن|حني  زيق|لزق|نوعيتـــ 

6|6526 وق  ف عبــــد |رسر لسعيد|زق |لر|رسر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

5455|| ئى|لبــــيط|نم |مل غ|حمد مدحتـــ ك| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

877o63 ف محمد محمد  |ر |من رسر سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

283o55 ي
بــــتـــ|ن حلىم ثــــ|محمود سفى لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

25472 دتـــ سيد عىل|هلل حم|جنه  هره|لق|ره |تـــج

524832 ر|لغف|حمد عبــــد |حمد محمود محمود | سكندريه|ل|هندستـــ 

36o8|5 طر|لسيد عزبــــ خ|رق |ط| ن|ر |بــــ بــــنه|د|

|6492 لبــــسيوئى|لفتـــوح |بــــو |منيتـــ محمد | ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|5o||9 مصطفى محمد| مصطفى عط هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

447293 لحميد|ئل أحمد عبــــد |ن و|رو سكندريه|ل|هندستـــ 

3o937 يف سيد سعيد مصطفى هدى رسر هره|لق|ره |تـــج

775955 دى|لن|هيم حسن |بــــر|هدى محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

Thursday, September 6, 2018 Page 16817 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7oo|94 مه|م سمي  سل|كر|حمد | ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

89|o82 حمد |زينبــــ خميس عىل  سيوط|صيدلتـــ 

445|5| حمد حسن عىل|يوسف موىس  سكندريه|ل|هندستـــ 

2464|2 ئى|لسود|ن |لرحمن محمد قمص|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

369296 عيل محمد حديد|سم|دل عىلي |عىلي ع |حقوق بــــنه

4277|| ره|لحميد غبــــ|مصطفى مسعد مصطفى عبــــد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|2882o نطون|دل شكرى بــــديع |ع سيه|نوعيتـــ عبــــ

4|2386  أحمد حسن
ى
محمد أحمد شوق |ره طنط|تـــج

792699 حمد محمود مصطفى|محمود  ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
ستـــ|لدر|)ريتـــ |د|علوم . لعريش ش|بــــمدينتـــ 
|لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر|م | للع

(عيليتـــ|سم|ل|لبــــديل بــــ

8|295o عيل|سم|زم محمد سيد |ح ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

35743 ى  ى |حسي  ف حسي  لعطفى|حمد |رسر هره|لق|هندستـــ 

899852 حمد |حمد محمد |يه | تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

56329 زم محمد محمد ذىك|ح ره بــــنى سويف|تـــج

53o2o2 زق محمد|لر|ر ربــــيع عبــــد|مي لشيخ|هندستـــ كفر 

6o794o زى مصلىح|هيم غ|بــــر|يمن |هلل |منه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|4o83o ن|هلل مرج||ل عط|ريوس جم|مك رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

846975 يونس| لنج|بــــو|ده رجبــــ |غ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6|86oo لخميس|ريم محمد مسعد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

788|28 فعي|لش|ل |لع|طف عبــــد |ح ع|صل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6|3874 مر|فظ ع|لسيد ح|يوسف محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

52o445 بــــوعىل|لعزيز |لمقصود عبــــد|ء محمود عبــــد|حسن تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

3338o2 م|لسل|روق عبــــد|عيل ف|سم|حمد | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

43o5|6 لطيبــــى|هيم |بــــر|متـــ |ندى سل |ره طنط|تـــج

|3|3|7 لس فوزى صبــــىح حبــــيبــــ كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

28475 لمقصود|سل صبــــىح محمد عبــــد |بــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

695o76 ن|لجيد محمد رضو|محمد محمود عبــــد  لفيوم|هندستـــ 

46956 م|حمد عىل عز|زن |م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3673o8 حمد محمد محمود|ء |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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6o7694 لسيد|هيم |بــــر|مر جعفر |ريم تـــ لمنصوره|حقوق 

|33469 ج|محمد يشى نبــــيه رس ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

848|6 حمد| |محمود عىل زكري ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|68635 م حليم محمد محمود تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

63o899 لسيد|ل محمد حسن |بــــتـــه| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

3237|8 حمد|نور |حمد |ندى  هره|لق|عه |زر

769652 هلل محمود محمد محمد عوف|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

59796 ن|هيم رسل|بــــر|د |ن عم|رسل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

5oo845 د|زى مر|مد غ|ء سعد ح|رس| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

363629 رق سيد حسن|يتـــ ط| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3674oo حمد بــــدير محمد| |تـــفى زكري |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|73359 مهند ممدوح محمد نسيم ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|4374|  عبــــد |م ص|هي
ى
هيم|بــــر|لرشيد |ق تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|

ل|أعم

|3o934 لعظيم بــــيومي|محمد سعيد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

44o3| لكريم|طف ذىك جمعه عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|29725 ي |لر|حمد عبــــد |محمد 
حمد|ضى هره|لق|بــــ |د|

862o5| ف تـــ|تـــرين |ك ودروس حبــــيبــــ|رسر  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

7762|9 حمد حسن عبــــد ربــــه|مريم  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

8|7298 ي عبــــد
س|بــــ عبــــ|لوه|محمد مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

8229|o لحكيم|ح عبــــد|رس صل|محمد ي ي|صيدلتـــ 
|لمنى

4|oo69 ن رزق|نطو|ج  جورج |ر |ره طنط|تـــج

8o8583 ي محمد | حمد|حمد حميده عشر طبــــ بــــنى سويف

4o3774 لعزيز|حمد عبــــد |رص |لن|محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

|5o77 لعزيز|ئل حسن صبــــرى عبــــد |هبــــتـــ و هره|لق|بــــ |د|

4486o9 لحميد صقر|لسيد عبــــد |محمد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

25854 لس|مريم وس م فهيم كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|6799 حمد|لجليل |هر قرئى عبــــد |حمد م| تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

2654o| ضى|لق|لسيد |مه |حمد سل| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

73439 ن|ن محمد ربــــيع سليم|نور ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى
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624235 ى|بــــو |مل |لحكيم محمد ك|محمد عبــــد  لعني  هندستـــ بــــور سعيد

68757| ي|ر
لجندى|س |س محمود عبــــ|عبــــ| ئى لمنصوره|حقوق 

2|26o9 ى عج|لد محمد |د خ|زي ج|مي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

5o5394 ولو|ن فر|لحميد رشو|م عبــــد |محمد س سكندريه|ل|ره |تـــج

|464o3 ين  هيم محمد|بــــر|نور |رسر هره|لق|ره |تـــج

542o|2 هيم بــــكرج|بــــر|رق محمد محمود |ط |حقوق طنط

63793o م محمد محمود سعيد محمد زيق|لزق|حقوق 

47768| تـــ محمد حسن جويىلي ني  سكندريه|ل|ره |تـــج

644736 خنى|لدخ|سمي  محمد | رويد |حقوق طنط

256935 حمد|ء محمد يشى مخيمر |رس| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

246|64 ر|لجز|د |لجو|ل عبــــد |ل محمد جم|جم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

78285o ى عبــــد ى محمود حسي  ح|لفتـــ|حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

34o6o| لعزيز حشيش|لسيد عبــــد|لعزيز |عمر عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8|2o47 روبــــيم جرجس|دل ش|ع| بــــول ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

447826 د جمعتـــ|حمد فؤ|دل |ء ع|ل| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8|323 ر|لنج|مصطفى عىل حسن  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

37275 لحليم مسعود|م عيد عبــــد|ر هم|من سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

64o2|5 لسيد|حمد |هيم حسن |بــــر|جر |ه زيق|لزق|نوعيتـــ 

645228 ره|لدين حمدى محمد عم|د |سلىم عم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

45||56 وى مرزوق زوين|لشنتـــن|مصطفى  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

52||99 رى|ألنص|ج  |دتـــ رجبــــ ن|غ بــــ دمنهور|د|

4985|8  حسن عبــــد|ه
ى
بــــورى|لش|ح |لفتـــ|لتـــ صدق ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

26o756 لح|لصمد محمد ص|عبــــد| نور شمون|نوعيتـــ 

24988 شم|نور محمد ه|يه نبــــيل | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

894878 للطيف  |لدين محمد عبــــد|ء |محمد عل ج|تـــربــــيتـــ سوه

|42693 لصغي |رحمه سيد محمد  تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

9|6688 لك محمد |لم|حمد سمي  عبــــد| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

63|635 هيم|بــــر|ح مرشدى محمد |سم تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

537634 ى|لفتـــ|مصطفى محمد عبــــد ح حسي  ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

Thursday, September 6, 2018 Page 16820 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8264o3 ي|عبــــد| لوف|بــــو|مروه 
لرحيم مصطفى |نوعيتـــ فنيه قن

643288 ن عىل محمد عىل|حن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

35|988 ي جم
ل محمود سيد|مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

232445 لحميد عبــــده|ن عبــــد|ن شعبــــ|يم| هره|لق|ره |تـــج

336666 هد|لسيد مج|م |طمتـــ س|ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

877|24 لفتـــوح محمود |بــــو|حمد |هلل |منتـــ  سيوط|بــــ |د|

529584 ره|محمود عىل محمد مصطفى عم |هندستـــ طنط

358279 رص|ن محمد محمد ن|يم| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

2362o دق|لص|رس محمود عبــــد |م ي|سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|53o5| لحفيظ|حمد مصطفى محمد عبــــد | هره|لق|هندستـــ 

8o9825 هلل محمد|لمنعم عبــــد|حمد محمد عبــــد| ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

|7575 لحميد|م عبــــد |لد س|حمد خ| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

7638oo رف|ع| حمد عط|لسيد |ء |ل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

64||2 ن عيد|تـــفى مصطفى حسن رمض لفيوم|لعلوم |ر |د

765534 |ودى محمد |لد|لرحمن محمد محمد |عبــــد 
بــــينى لشر

هندستـــ بــــور سعيد

5|32|5 ى متـــموح عبــــد|أس هلل|متـــ حسي  عه دمنهور|زر

347o2| لعزيز محمد|د بــــدوى عبــــد|زي ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

268o83 لشيخ|م محمد |محمد عص ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

898974 نور محمود |منى يوسف  ج|عه سوه|زر

329o26 لحلو|حمد |لسيد محمد |حمد | |تـــربــــيتـــ بــــنه

45o|74 غبــــ|حمد ر|لد سمي  |محمود خ ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

898895 ي
لسيد |لبــــدرى |رجبــــ | دئى ج|عه سوه|زر

49|274 سم محمد|فظ  ق|ح| خلود رض سكندريه|ل|حقوق 

27o3|2 |لعر|عيل محمد |سم|حمد محمد |
ى
ق ي صىح ري

|ضه بــــنه|معهد فنى

||6844 مه محمود عىل|س|محمد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

5|2563 هيم متـــول|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

84o6oo لحسن|بــــو|حمد |ح |محمود صل ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|37488 ن حبــــيبــــ|مح عري|جون س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4|9o26 لشيخ|حمد محمد |محمد طه  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

263876 لعيسوي|ل |لوص|رس |حفصه ف |صيدله طنط

Thursday, September 6, 2018 Page 16821 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8|8984 ل|لع|حمد محمود عبــــد|ء |هن ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

827783 مل عيسي|كريم عيسي ك ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

328234 تـــ|لشح|لح غريبــــ |محمد ص |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7|2599 هيم|بــــر|هر محمد |يىح ط|لجر|لد |خ ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

6258o8 شم|د ه|لسيد فؤ|ئل |د و|فؤ ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

||692o لحميد|لمجيد عبــــد |م عبــــد |رضوى عص وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

8oo28| حمد|رق محمد |سلىمي ط ن|كليتـــ طبــــ أسو

497o47 ىطي يوسف عىلي|لع|ء يوسف عبــــد |لشيم| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

279477 ى محمد عبــــد  ح شعله|لفتـــ|عمرو خي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2|8382 حمد|م |م|م مهدى |هش| ر|ي ى شمس| لسن عي 

6o2892 حمد|عمر محمد محمد حفنى  لمنصوره|ره |تـــج

63o926 ى عفيفى|ل| ء محمد حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

696393 م صبــــح سيف|مريم عص |طبــــ طنط

4ooo76 لحميد يونس|ملك محمد عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

826949 حمد|سم |كريمه عز ق دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6||324 ه|رق مصطفى |يمنى ط بــــو عمي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

235733 لمجيد محمد|ل عبــــد|نىح  جم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|9688 حبــــيبــــ رمسيس حبــــيبــــ مسعد   ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

539445 وس|ل تـــ|هر غ|سنيورتـــ م ورصى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|5495 |لنج|بــــو |محمد محسن حسن  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

72482 سم ربــــيع قرئى عطيتـــ|بــــ لفيوم|بــــ |د|

869544 ي محمد|ء عبــــد|ل|
للطيف لطفى ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

83o489 حمد|ىطي |لع|لدين عبــــد|م |محمود عص دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

82364 هيم|بــــر|حمد سيد محمد |كريمه  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

464672 ج لبــــيبــــ|جدى زىك حج|بــــ م|هيتـــ|م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o2987 زى|لحليم حج|عبــــد | طمه رض|ف لمنصوره|ل |طف|ض |ري

||97|6 وق عص بــــ|لوه|لعزيز عبــــد |م عبــــد |رسر د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

6769o9 وندى| لل|لمطلبــــ |حمد عبــــد |بــــدير سعد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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2|4|29  محمود نظي  هويدى
مصطفى هره|لق|ره |تـــج

763436 هيم محمد|بــــر|لمنعم |فتـــ عبــــد |رنيم ر ره بــــور سعيد|تـــج

882222 محمود محروس صديق محمد   سيوط|صيدلتـــ 

|35256 تـــه|كر شح|ش| دى رض|ف دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

889||o لح |هر عىل ص|حمد ط| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

423254 ضى|لر|ل عبــــد |فتـــ جل|محمد ر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

43|828 لرحمن|لسيد عبــــد|لسيد |حمد |محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

66|86 بــــر|ص| يمن رض|نوبــــ |بــــ| تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

6|o424 سم|لمقصود ق|لسيد عبــــد|لسيد |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

769233 ن|لعزيز سليم|ندى حسن عبــــد  لعريش|تـــربــــيتـــ 

895564 هلل سيدهم  |بــــيتـــر نبــــيل عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

223768 ه خ حمد سيد محمود|لد |مني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

424424 ه محمد بــــسيوئى محمد بــــسيوئى|بــــ ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

255576 حمد فوده|مه |عىل سل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23538| لحفيظ|لرحمن عيد عىل عبــــد|عبــــد ن|بــــ حلو|د|

26o2o6 در|لق|هر سعيد عبــــد|طمه م|ف تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

437868 ن معوض|ن محسن حس|خلود حس |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

23|35 م سليم|م|ل|يوسف سليم عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o69o7 نو|حمد ج|كر محمد |حمد ش| ن|سو|بــــ |د|

335743 حمد|هيم |بــــر|هيم |بــــر|لتـــ |ه ى شمس|د| بــــ عي 

23926o ر فرج|لغف|سلىم سعد عبــــد ن|بــــ حلو|د|

52|48o بــــ|ح مصطفى أحمد دي|لفتـــ|ر عبــــد|من علوم دمنهور

6|5255 س|لغط|لدين |ح |هلل محمد صل|منه  ط|بــــ دمي|د|

22o5o7 ئى|لحلو|لسيد محمود |كريم فتـــىح  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

642267 لعزيز محمد حسن محمد|يه عبــــد| زيق|لزق|بــــ |د|

256869 ي
لجندى|بــــ ذىك |يه| |دئى لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

77|966 هيم غنيىم|بــــر|حمد |لسيد |حمد | زيق|لزق|حقوق 

793937 ر|لنج|لم |ئى عىل س|عمر ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

76o|57 زينبــــ محمد محمود خرصى لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

34o29| تـــتـــ منس|د فتـــوح شح|ندى عم عه مشتـــهر|زر
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366645 ده|فظ قل|جورج بــــطرس ح ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

424369 هلل|لدين محمد مرىس عبــــد |بــــ |شه سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

362679 رس مصطفى مدبــــول|دين ي|ن سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

63o282 بــــينى حسن |حمد | عيل|سم|لشر ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

69364| هلل|ىط حسن عبــــد |لع|عبــــد | ىط زكري|لع|عبــــد  صيدلتـــ بــــورسعيد

642576 در متـــول|لق|محمود متـــول عبــــد  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

44oo4| هلل|لمجيد فتـــح |رس عبــــد |رتـــ ي|س لشيخ|بــــ كفر |د|

6|595 تـــقوى مصطفى موىس قطبــــ بــــ بــــنى سويف|د|

267o|o لدهميس|م محمد |سلىم محمد عص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

327724 لحليم محمد محمد|نم عزتـــ عبــــد|ه ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|2259| لسميع|ر محمد مصطفى عبــــد |مي ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

497752 ل|محمود جل| رحمه رض بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

44876o د|لجليل عي|محمد فوزى عبــــد |هندستـــ طنط

333623 عىلي محمد عىلي عىلي عه مشتـــهر|زر

63o265  محمد|هيم |بــــر|يوسف محمد 
ى
لدسوق زيق|لزق|بــــ |د|

229832 د|ش رأفتـــ فؤ|بــــورو|مريم  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

239763 ى|تـــسنيم ع دل عبــــدون حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

762857 هيم بــــدوي|بــــر|كريم محمود غريبــــ  ره بــــور سعيد|تـــج

652o5 ه كم| لطيبــــ حسن|ل |مي  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

635|4| لفتـــوح|بــــو |لق مصطفى |لخ|رضوه عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

8o5528 هيم|بــــر|حمد |بــــ |عبــــي  شه ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

772286 لمرصى محمد|لسيد |ء سعيد |رون هره|لق|لعلوم ج |ر |د

24||35 ح محمد عىل|لفتـــ|محمد عبــــد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

33|946 لرحمن|لعظيم عبــــد|لسعيد عبــــد|محمد  |حقوق بــــنه

542864 د|عيل حم|سم|دى |يه ش| |حقوق طنط

64o287 |حمد |لرحمن مصيلىح |ده عبــــد |ل حم|م|
لزقطه

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6422o5 مه|حمد عىل سل|رس محمد |ي زيق|لزق|ره |تـــج

79288| ود|ن د|حمد سليم|هيم |بــــر|محمد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62624| ف فرغىل ع|ء |سم| بــــدين|رسر زيق|لزق|حقوق 

44788o ن|سلىم محمد مصطفى محمد سليم سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

Thursday, September 6, 2018 Page 16824 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8342|8 هلل عىلي|هلل محمد عبــــد|عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

79o82| حمد|يم |لد|حمد عبــــد |ح |ن صل|نوره لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

64oo6| حمد بــــيوم|حمد |رؤى عزم  زيق|لزق|ره |تـــج

326987 حمد محمد|فتـــىح | عل ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

||75o4 ن|فرحه وليد محمد سليم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

62o|28 لغريبــــ|لسيد طه عبــــده |ده |مي ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

87o467 مي |حسن محمد | دين ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

773965 لم حسن|ح س|م صل|هش ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

4497o8 ي هيكل|محمد سعيد سيد
حمد بــــسيوئى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

6|96o2 دي عىلي عجم|لعليم ن|ن فوزي عبــــد|إيم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|76o56 حمد|هلل |حمد عبــــد |كريم  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

638992 هيم محمد نقد|بــــر|روى | زيق|لزق|بــــ |د|

3548|5 ن حبــــلص|لرحمن رمض|عبــــد| خلود رض عه مشتـــهر|زر

365989  عبــــد|لقذ|حمد |
ى
ح عىل|لفتـــ|ق ى شمس حقوق عي 

4|9837 هيم محمد|بــــر|لمنعم |لسيد عبــــد |محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

5|43o7 لعريف|ح |لفتـــ|م حربــــى عبــــد |وس سكندريه|ل|بــــ |د|

4o6|42 لسيد محمد|حمد |لسيد |منيه | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

338o78 ى|يدبــــ|حمد محمد محمد ق| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

487377 رى|لبــــ|للطيف عبــــد|يوسف محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

526237 ي هندي عبــــد|در |ن
ف حنفى هلل|رسر |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

|74943 لرحمن محمد يوسف|خلود محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

78|788 حمد|حمد يوسف سيد |لسيد |رس |هلل ي|منه  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

648346 لغنى|هلل عبــــد|لغنى عبــــد|رتـــ عبــــد|س |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9793o ن|م محمد شعبــــ|هنده عص|ش ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

5|o684 حمد محمد فتـــىح منصور| سكندريه|ل|حقوق 

62257o لحليم|ئل وهيبــــ عبــــد |منى و ط|معتـــ دمي|علوم ج

63383o هيم|بــــر|لحكيم |لد عبــــد|محمود خ زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

62|472 لعبــــد|لخي  |بــــو|هيم |بــــر|محمد عىل  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

49o|6| ىط|لسنبــــ|لمحجوبــــ |يدى مدحتـــ محمد |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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4|2589 هلل|هلل عبــــده عبــــد|دل عبــــد |طمه ع|ف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o2|36 ى|هيم محمد ش|بــــر|طمه عىل |ف هي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|5659o لجندى|حمد مصطفى |م |حمد عص| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

256847 م|م|ل|زينبــــ رأفتـــ فتـــىح  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

6|633| ن|لسيد سليم|هيم |بــــر|روق |نىه ف ط|حقوق دمي

|7o243 مل محمد|يوسف طلعتـــ ك د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

298462 لس جيىم جرجس صليبــــ كي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

3287|5 لمجيد سيد|لعزيز عبــــد|لرحمن مجدى عبــــد|عبــــد
هل|ل |

|ره بــــنه|تـــج

248684 ج عىل|لح|لحميد مصطفى |جر عبــــد|ه شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

479592 يف ك|ك يف|مل محمد |مل رسر لشر ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

64|93| ن|حمد شعبــــ|هيم |بــــر|لسيد |يه | زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

267632 وى|وى هند|مروه محمد منش |تـــمريض بــــنه

545584 حمد|لحليم |حمد محمود عبــــد|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

286942 ده|ر حم|لغف|يمن محمد عبــــد|م |سل| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

9353| لعزبــــ|رق حلىم محمد |حمد ط| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

82o7o5 ى |ي حمد طلعتـــ محمد|سي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

3|4594 هيم غنيىمي عىلي|بــــر|عيل |سم| ى شمس|د| بــــ عي 

25o32 عيل|سم|هر سيد |ملك م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

44|2o8  عبــــد|لشو|محمد 
ى
 محمد|لشو|م |لسل|دق

ى
دق ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

63o848 حمد|ر محمد |لستـــ|لرحمن عبــــد |عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

4|722| وس بــــش|يز تـــ|مي  ف|د |عم ره|ورصى لشيخ|نوعيتـــ كفر 

635843 ن محمد|يوسف محمد شعبــــ| دين زيق|لزق|بــــ |د|

698296 ل حسن صقر|ئى طلبــــه جم|م| ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

73|o3 ن|حمد رمض|ء قرئى |لىمي لفيوم|تـــربــــيتـــ 

259|97 منيه معروف جيوىسر معروف| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|7|ooo ن|در عثــــم|لق|طمه مصطفى عبــــد |ف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9o6683 لحليم |ء محمد محمود عبــــد|ل| ج|بــــ سوه|د|

893o3o لنعيم |لجليل عبــــد|عيل عبــــد|سم|مصطفى  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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424284 هيم|بــــر|لسيد خليل |لرحمن خليل |عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

2|3566 يه محمد مدئى عىل| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

5|o658 لنجيىل|لمعىط |هيم عبــــد |لعزيز إبــــر|عبــــد  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

895354 مصطفى محمد خلف مصطفى  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

624537 وى|لمن|لسعيد |ء سمي  |سم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

52o962 ل|لجبــــ|لقوى |مبــــروك عبــــد | مديحتـــ رض بــــ دمنهور|د|

268484  |محمد س
ى
ج|لص|م شوق ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

44|77 لد|حمد حمدي محمد خ| سيوط|عه |زر

4o3o3 لرحمن محمد محمود خليل عويضه|عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

7552| حمد|تـــه |يمن شح|محمد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

249826 رسج|ل|لرحمن |زق عبــــد |لر|طف عبــــد|ن ع|يم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

8974|7 زم عىل محمد عىل |ح ج|ره سوه|تـــج

7743|9 ح محمد سعيد|لفتـــ|ح عزتـــ محمد عبــــد |لفتـــ|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4o|839 ن ربــــيع محمد|كرم شعبــــ|محمد  سكندريه|ل|حقوق 

|8683 ى|مريم عمرو غمرى  مي  ى شمس| لسن عي 

45888 مل|در ك|لق|ء محمد عبــــد |سم| هره|لق|بــــ |د|

37|578 حمد طتـــ عمر|كريم  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

6294|3 ى |ل محمد ي|سلىم جم وي|لشن|سي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

356996  عبــــد|لبــــ|حمد عبــــد|
ى
مع|لل|هلل |ق |تـــربــــيتـــ بــــنه

485o|| مه محمد|ل سل|حمد جم| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

757|85 نىه محمد غريبــــ محمد عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

4|774 هيم|بــــر|دل قرئى |كريم ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|7578 حمد محمد|م |حمد عص| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

372|36 لكوم|حمد محمد |يه | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

76|293 عيل شمعتـــ|سم|هر محمد |ء م|سم| لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

62967| لم جمعه|لسميع س|حمد محمد عبــــد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

757834 لقوى محمد|ن عبــــد|بــــسنتـــ محمد شعبــــ تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

2o675 ي|محمد محمد ع
طف حنفى د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و
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772657 هدير حمدى مصطفى محمود حبــــش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

886235 بــــوزيد |مه |بــــو زيد سيد سل| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7|o8o لقوى|مل عبــــد|رم جنيدى ك|ك ره بــــنى سويف|تـــج

3|56o| حمد سند|ح |يتـــ صل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|38832 بــــسخرون|ل |مرقس غ| ر|ل ى شمس|د| بــــ عي 

4|7|78 لديبــــ|حمد |لرؤف بــــدير |بــــدير عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

235592 نيس محمد محمد|مصطفى  شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

4383|3 ن|زق كيو|لر|بــــ عبــــد|لوه|مروه صبــــرى عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8|38o4 ى حسن|بــــو|رس |وليد ي لحسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

9|5o28 لهم فرنسيس سعد |جوئى  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

723|4 ء حسنى فتـــىح عىل|رس| لفيوم|نوعيتـــ 

355oo8 ي
ؤد|س د|سعيد عبــــ| دئى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

||624o حمد محمد محمود محمد| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

677o8o ف عىل عبــــد |عمر  وندى|لعليم ل|رسر لمنصوره|ره |تـــج

36284| لمجيد|در عبــــد|لق|عيل عبــــد|سم|يوسف  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

86884o لرحيم|م عبــــد|لسل|دل عبــــد|ره ع|س دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

688257 وى|لطنط|محمد عطيه محمد محمد  لمنصوره|ره |تـــج

75|4oo لسيد مسعد محمد عيد|حمد مسعد | لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

682|o3 وق  لسعيد|هيم |بــــر|لسعيد صبــــرى |رسر لمنصوره|ره |تـــج

|23666 نيوس|مح حكيم ط|رك س|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

782298  محمد|لش|لسيد عبــــد |حمد |
ى
ق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

زيق|لزق|بــــ

68|872 ن|حمد عثــــم|حمد |منيه | لمنصوره|بــــ |د|

82o3|6 ى ي حسي 
ى
محمد محسن صدق ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

856266 ح عمر|حسن صل| نور دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

334349 ن سليم محمد|محمود سليم |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

762687 لسيد مسعد عطعوط|كريم محمد  حقوق بــــورسعيد

52oo|| لبــــريدى|مد |عيل ح|سم|ن |يم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4|94o9 ن جنيدي|روضه محمد عدل لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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684|92 لخي |بــــو |هيم |بــــر|ل فتـــىح |فتـــىح جم ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

5o239 |ج  ثــــروتـــ صبــــرى حن|ن بــــ بــــنى سويف|د|

5o9863 ن|لم رضو|لمنعم س|محمد نرص عبــــد  عه دمنهور|زر

|628o| لعزيز|دى سيد عبــــد |محمد فتـــىح ن ن|طبــــ حلو

|74999 ى عبــــد |ي لسيد|هلل محمد |د |لرحمن ج|سمي  ج|بــــ سوه|د|

6|4|28 تـــ|لسيد محمد بــــرك|هدى  |بــــ طنط|د|

3467|| لحميد زريق|رس صبــــرى عبــــد|ء ي|شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9|88o6 بــــوضيف عىل  |لد |تـــفى خ سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

|65o27 ى ى محمد حسي  سميه حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

625624 يتـــ جوزيف جورج   يوبــــ|مي  زيق|لزق|ره |تـــج

7o7398 هلل|لسيد محمود محمد عبــــد |ئى |م| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

33o3|8 سط حسن|لبــــ|عبــــد| جر رض|ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

28744 ف |محمد  حمد|حمد |رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

756|6o هيم|بــــر|مريم فتـــىح محمد محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

334o32 لدين غريبــــ|مصطفى حسن نور  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

686|5| |رس|
ى
ء محمد محمد عىل دسوق لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2262o7 حمد|رص عىل محمود |محمد ن ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

324o88 لعليم|لعليم عىل عبــــد|م عبــــد|سل| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9o2o76 ئيل فتـــىح نصىح خليل |ميخ ي صىح سوه
ج|معهد فنى

8854o8 فظ |لح|ده محمد عبــــد|ر حم|من سيوط|عه |زر

|53268 حمد|جر رأفتـــ محمد |ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o72o7 ى|ء س|لزهر| م محمود محمود حسني  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|4o562 ى و|لسل|لدين محمد عبــــد |ء |عل كد|م حسي  ى شمس حقوق عي 

7|6|5o لحنبــــىل|مد |حمد ح|لبــــشي  |حمد طه | لمنصوره|حقوق 

8oo356 د|لدين محمد ج|محمد عز  ن|هندستـــ أسو

76|583 لرحيم|لرحيم عىل محمد عبــــد |ندى عبــــد  لسويس|معتـــ |علوم ج

9o543 محمد محمود قرئى محمد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

453645 لمدبــــر|لمدبــــر محمد عبــــد|ندى عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

3|834o س|رص سيد عبــــ|حمد ن| ن|بــــ حلو|د|
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64|862 ين جم لعزيز|ل عزتـــ عبــــد|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

754|o9 ى ع|ي هلل|دل مرىسي محمد عبــــد|سمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

563|6 حمد محمود محمد شفيق| ن|حقوق حلو

489798 هلل محمد|ر عبــــد|لستـــ|سلىم محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|53o| هيم جمعتـــ|بــــر|لمنعم لبــــيبــــ |عبــــد| دين |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

834288 نوىسي|حمد حسن س|صم |ع |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

476o38 ى يوسف ف|ي لسيد مخلوف|روق |سمي  لشيخ|ره كفر |تـــج

867968 وي|لص|ل محمد |محمد جم ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

||9657 طمه يىحي عمر محمد|ف ى شمس حقوق عي 

479255 هيم سعيد|بــــر|ر عمرو |مي تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

355o3| ى بــــرهيم جرجس رشيد| |كرستـــي  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

3|o36 هر عىل|لظ|م عبــــد|ندى عص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6248o حمد عطيه محمد|ن |حن لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

437o45 لشيخ|ح محمد محمد |رضوى صل |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

844o63 لعزيز بــــشي  طه|محمود عبــــد ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

34372|  محمد |
ى
هيم|بــــر|منيتـــ دسوق ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

432456 ضى|لق|حمد |طمه محمد عىل |ف ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7o376o بــــ محمد |لوه|م عبــــد |ء هش|لزهر|طمه |ف

متـــولي
لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

|32497 د|سمي  سعيد وهبــــتـــ عي| ن|سلف ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|552|| ي|ر
م محمد محمود|هش| ئى ن|بــــ حلو|د|

245229 حمد محمد|نعمه صبــــىح  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

757966 هيم|بــــر|لريش |بــــو |ن |هيم عثــــم|بــــر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

29o35| هلل|هلل تـــوفيق عبــــد|حبــــيبــــه عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

792326 حمد|هيم محمد |بــــر|لرحمن |عبــــد  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

|2o25o بــــ|لوه|لدين محمود عبــــد |د |عىل عم هره|لق|ج طبــــيع |عل

776o88 لحميد|لسيد حسن عبــــد |مروه محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

|3937| م محمود|لسل|ندى محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

463777 ن|ح محمد عتـــم|لفتـــ|لغريبــــ عبــــد | |دين لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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268|4 مروه محمود عطيتـــ محمد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

622995 ن عوض|محمد محمد عطيه رمض ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

488696 لح محمد|س ص|محمد عبــــ |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

6792|2 ن|ح سليم|لفتـــ|كريم محمد شهبــــور عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

43|68o ج  نجيبــــ شنوده|نشأتـــ ن هره|لق|م |عل|

6o4694 لمنس|هيم |بــــر| |ل زكري|ر جم|من |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

2|7542 ف |لد |خ هلل|بــــ |لسيد محمد ج|رسر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

923724 ف  ن |حمد عبــــده عصم|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

683795 بــــ|لتـــو|وى عبــــد |لبــــش|ل |محمود جم ج|بــــ سوه|د|

3874| م محمد عيد قطبــــ|سل| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

86o472 ري|لبــــ|ء سمي  محمد عبــــد|حسن ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

55285 س|ئى صفوتـــ سيد عبــــ|تـــه ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6o934| سم|حمد ق|رزق | لسيد رض| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6oo734 ه عم| لحميد محمد خرصى|د عبــــد|مي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

485633 مريم محمد يوسف محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

829389 محمد فتـــىحي محمد| ثــــري ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4467|5 ل|لرحمن هل|لرحمن سيد عبــــد|محمود عبــــد ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

877|66 ه و| لح  |ئل سعد ص|مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

272245 ق|ره عبــــد|س وى محمد|هلل رسر ن|فنون جميله فنون حلو

7|7762 ىط|لمع|بــــو |فع |لش|سمي  يشى  لشيخ|بــــ كفر |د|

|27794 د بــــخيتـــ|هيم فؤ|بــــر|رك |م ى شمس هندستـــ عي 

889225 سط |لبــــ|ل سيد عبــــد|حمد جم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

76|48| د|يوسف محمد عىل مر لمنصوره|حقوق 

249o4 |دق حن|ص| حن| ن|ر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

334|65 ن|لكيل|لعزيز |محمد قدرى عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

573o9 لحفيظ|لبــــصي  عىل عبــــد |زينبــــ عبــــد  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

5o245| ي |
ى
هلل|حمد محمد فتـــح |حمد شوق سكندريه|ل|صيدله 
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329669 حمد محمد|لعربــــى |حمد عبــــدتـــ |ندى  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8|4|77 ف سعد وي عبــــد|كريم مشر ره بــــنى سويف|تـــج

88382 فرح محمد تـــوفيق محمد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|644o| بــــر عويس|دل ص|حمد ع| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32496 تـــ|ن محمد كتـــ|م سليم|حمد س| هره|لق|ره |تـــج

84674 عيل|سم|شه |ء محمد عك|لشيم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

43o98o لسيد حسن فرج|يمنى محسن كرم  |علوم طنط

634469 بــــوزيد|حمد |طف محمد |لدين ع|شمس  زيق|لزق|بــــ |د|

8886|o رى |زخ| ممدوح عط| ند|ر سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

523742 لرحيم|ر يىح عبــــد |لغف|عمر مصطفى عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

352633 حمد مهدى|حمد محمود | ى شمس|د| بــــ عي 

79o6|4 ى|لحس| |لوف|بــــو | |يه وف| ني  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

29o492 ىسر|لد محمد محمد غبــــ|دى خ|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

233455 لحميد|بــــ محمود عبــــد|يه| |يش هره|لق|ره |تـــج

3288o| ر محمد|لغف|يمن عبــــد|كريم  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

232284 لسيد|مصطفى محمود مصطفى  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

6||257 لسيد شوشه|محمد سمي   ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

3|6256 لم|مه س|رغدتـــ سيد سل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

329448 تـــ | لعزبــــ|ن |هيم محمد رمض|بــــر|مي  |نوعيتـــ بــــنه

|2|673 لح|تـــم حمدى سعد محمود ص|ح ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

52|372 عرص|ل|لحميد|هيم عبــــد|بــــر|دل |بــــسمتـــ ع بــــ دمنهور|د|

9o9759 دى  |له|رحمه حمزه حسن عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|36o23 لسيد|لدين |مح عز |ن س|نور ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

||5827 دل غنيىم|ئل محمد ع|دم و| ن|حقوق حلو

49||96 وق مدحتـــ ع دل محمود موىس|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|59|69 مه محمد|لحميد سل|محمد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

7|7234 لسيد|ئى |لعن|بــــ عىل |نىح  حج| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

689692 عيل رسور|سم|لمحمدى |لسيد |ندى  لمنصوره|علوم 

7o9947 لمتـــول|لمرىس |لمرىس |لسعيد |ن |يم| لمنصوره|عه |زر
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52|346 ه فرج رمض| شتـــ|لعزيز عك|ن عبــــد|مي  طبــــ بــــيطرى دمنهور

|25574 هلل حنفى حسن|لرحمن طه عبــــد |عبــــد  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

354479 ى محمد عبــــد|ي ح منصور|لفتـــ|سمي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

5|2349 مر خليفه|لعظيم ع|مه محمد عبــــد |أس سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

6o5628 هيم|بــــر|د |لجو|عبــــد| طمه رض|ف تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

|7894 مد يوسف|م محمد ح ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

494525 لمجد|بــــو |هيم |بــــر|هلل |حمد مجدى عبــــد | ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

478|74 ن|ل سمع|م جوده غ|رين س|ك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

337o86 ي
م|م|محمد عىل | دئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9||6o3 ه عثــــم| حمد محمد  |ن |مي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

48|55| ن|هلل جبــــر|رص عبــــد|لن|ريو عبــــد|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84347o ي
ي محمود مصطفى

عىلي مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|79o|2 هيم|بــــر|هيم |بــــر|ن نظىم |نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o67|8 لد محمود محمد |ضىح خ ج|بــــ سوه|د|

22839| د بــــكر|حمد رش|جر |ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|3o96 لد محمد كركر فهىم|جر خ|ه لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

6|572o لكريم عيد|محمد عىل عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6o54|5 م|محمد ممدوح محمد سل| هن لمنصوره|ره |تـــج

634527 لسيد|لسيد صبــــىح |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

822236 عيل|سم|لعزيز |حمد عبــــد|محمود  ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

||5746 لعزيز حسن|ملك عمر عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

|23732 بــــتـــ سعد|عمرو محمد ثــــ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|688|| لمرىس|للطيف |مني  مني  عبــــد  لمنصوره|حقوق 

84|2|3 لسيد عىلي|حمد |ء |ل| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

776685 مه|بــــونعمتـــ سل|حمد سعيد محمد فتـــىحي | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

677764 لسيد|هيم |بــــر|لمتـــول |حمد محمد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o2954 لدين فضل محمد خليف|ح |محمد صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

264o99 لرؤف محمد|ن حسنى عبــــد|يم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

833785 يه عىلي حسن محمود| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري
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|74o35 ي|لد جميل عبــــد |يوسف خ
لغنى سيوط|بــــ |د|

335992 حمد|مد سيد |بــــسمتـــ نبــــيل ح ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

7742|6 لعزيز|لحليم عبــــد |حمد عبــــد |ن |نوره ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

8|5|22 هيم|بــــر|لعظيم |ء منتـــسل عبــــد|لشيم| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

647428 م|لسل|صف عبــــد|حمد و|حمد |نىح  | تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

28o256 مه جبــــرتـــ|لح سل|رك ص|م ن|حقوق حلو

6oo3|2 رتـــ|حمد محمد عم|م |سل| |بــــ طنط|د|

526657 ح|لفتـــ|دي محمود عبــــد |له|د عبــــد |زي سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

862538 د|لجو|ىطي عبــــد|لع|ن عبــــد|عمرو عش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

848257 سط|لبــــ|ن يسن عبــــد|حمد عىلي| ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

7o6|92 هيم|بــــر|بــــ |لهبــــ|لمهدى |لحميد |منه عبــــد  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

52o8o7 شور|لسيد ع|ء عوض |بــــوىس عل |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

246479 وى|ر محمد فرم|محمد مختـــ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|32339 مل|روق ك|ريجوى نبــــيل ف  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

2595o3 ن|لسيد رجبــــ بــــدر|ء |ول تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

89|54o ل |لع|حمد عبــــد|ء مصطفى |شيم سيوط|تـــربــــيتـــ 

23637| لرحمن|حمد محمد عبــــد|رحمه  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4o|oo2 بــــو عىل|مل |ء محمد ك|محمد عل سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

889246 د محمود فرغىلي |م مر|حس ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

2269|4 محمد بــــيوم| حمد رض| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|7575 ف سيد حسن|مهند  رسر ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

864o5o لرحمن|لرحمن محمود عبــــد|محمد عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

44667o ي عطيتـــ عىل محمد  رجبــــ| دهم خي  بــــ دمنهور|د|

89|249 وى  |هلل عىل حفن|عمر عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

7o25oo ى خ|د |زينبــــ محمد رش طر|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|69757 شم موىس محمد|حمد ه| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

7|752 بــــ محمودمطلوبــــ|لتـــو|ء عبــــد |حمد بــــه| لفيوم|هندستـــ 

|4495| ر سيد|شهد محمود مختـــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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|64o8 للبــــيدي|حمد |لدين |دهم مىحي |لدين |سيف  هره|لق|ره |تـــج

6o7|28 لبــــقرى|لرحيم |هيم عبــــد |بــــر|رشدى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8997o| ى عىل ضيف |عبــــد لرحمن خي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

268842 لمنعم صقر|هلل عبــــد|ره عبــــد|س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|58|64 مل|ر محمد مصطفى ك|مي ن|بــــ حلو|د|

8|63o صف|ندى عيد منصور ن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

68|542 ر|لنج|ح موىس  |يمن محمد نج|محمد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

453|65 د|لحد|لسيد فوده |محمد حسن محمد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

425|55 ف عبــــد |رو لسيد محمد|لرحيم |ن أرسر سكندريه|ل|ره |تـــج

48o43 محمد عىل عويس محمد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7|67|7 ر|لنج|ن |فظ رضو|طف ح|يزه ع|ف لمنصوره|حقوق 

7|5623 لسعيد محمد قلبــــه|دل |لرحمن ع|عبــــد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8|2996 لس يون ن فرح يوسف|كي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

243773 ى |سم| هيم|بــــر|ء ثــــروتـــ سعيد حسي  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

6oo6|6 عي|لسبــــ|لرحمن |يمن سليم عبــــد|محمود  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

4558|| قوتـــ مصطفى|حمد محمود ي|هبــــه  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

54869 هيم|بــــر|حمد مجلوبــــ |سمر وليد  طبــــ بــــنى سويف

846||9  عىلي|
ى حمد نبــــيل حسي  ن|سو|ضتـــ |علوم ري

477o48 ين  ف محمد صبــــره محمود|شي  رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4549|9 نيس|شد |مجدي ن| هيلد سكندريه|ل|ره |تـــج

7||o3| لمتـــول فوده|ع محمد |لرف|ن |حن ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|347|5 د حنفى عبــــده|حمد عم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2|2o9 لرحمن|لرحمن حسن محمد عبــــد |عبــــد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

425545 مه مرىس بــــخيتـــ|س| |لي|د سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

329|o6 لحليم عزبــــ|لحليم مهدي عبــــد|يوسف عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

63464o |لعل|بــــو|بــــر |ل ج|محمد جم زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

8822oo ن عىل  |يمن عثــــم|محمد  سيوط|ره |تـــج

5o325| ى|بــــر|لسيد محمد | |ر|ي هيم حسي  سكندريه|ل|علوم 
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28o2|4 ى عىل غر  حسي 
ره|ريم مصطفى ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

234376 لرسول محمود|محمد حمدى عبــــد |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

92o682 هيم تـــوفيق |بــــر|يه وليد | ج|علوم سوه

774362 ن|س سلم|ر محمود محمد عبــــ|حمد مختـــ| زيق|لزق|صيدله 

537683 لح|هيم ص|بــــر|حمد سمي  | تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

635573 ه عىل عىل  لم|لسيد س|ني  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

364387 ى لليف جورج |بــــو |بــــديع | مي  ى شمس حقوق عي 

7o9973 ل محمد عمر|عمر كم| دين ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

5|o|o4 هر مصطفى محمد مصطفى|حمد م| بــــ دمنهور|د|

|55o79 در|لق|رق محمد عبــــد |هلل ط|منتـــ  ى شمس| لسن عي 

5|8352 |م |لسل|ح عبــــد|م صل|لسل|عبــــد | ر|ي
لصفتـــى

سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

36o233 د عيس|د محمد ج|دل ج|حمد ع| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

62o|49 |بــــو |ىط محمد |لمع|بــــو |لعربــــى |م |حس
يل|لحم

ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

44757 ىس|لعبــــ|مد محمود |مد محمد ح|جر ح|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

626754 ى|دريس |ريم محمد  لسيد حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

695632 ضى|لق|حمد مصطفى متـــول |ء |سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|458|8 هيم|بــــر|حمد مصطفى عىل | تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

4||7o4 ر|لجز|ضىح وجدى عىل  |ره طنط|تـــج

635585 هيم|بــــر|هبــــه يحن  محمد عىل  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|769|4 زى|حمد محمود حج|ئى |م| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o3587 حمد  |لدين محمد |م سعد |سل|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

8479o7 مد|محمد ربــــيع محمدين ح ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

2|8889 م|لحفيظ سل|لحليم عبــــد |لرحمن عمر عبــــد|عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

26|365 لعزيز|لمنعم عبــــد|مح عبــــد|ء س|سم| شمون|نوعيتـــ فنيه 

|32o47 حمد عزوز مبــــسوط|رحمه  ى شمس|د| بــــ عي 

4o89|4 ىطي محمد  عموش|لع|ء جميل عبــــد |ل| |بــــ طنط|د|

899892 لمجيد |هدير محمد محمد عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

443955 ى |ي ن|لسيد رمض|لعزيز |لسيد عبــــد |سمي  لشيخ|بــــ كفر |د|
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788o5 حمد|مريم عىل سيد  هره|لق|بــــ |د|

622496 ل|لجم|لسيد |لسيد جمعه |ء |شيم لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

22244o حمد عويس|ن بــــكر سيد |جر رمض|ه ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

88226o لس  ك وهبــــه  |لمل|مه عبــــد|س|كي  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

894348 حمد |بــــوزيد محمد |ده |مي سيوط|بــــ |د|

95686 لحميد|حمد عبــــد |حمد محمد | ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

4o755 د|فرج محمد فرج عي ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|9338 ي خ
ي محمد عبــــد|مصطفى

بــــ|لوه|لد مصطفى لفيوم|هندستـــ 

4o9548 لصعـيدى|عـيل |عـيل صبــــىح مرع إسم|إسم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

423238 هلل|هيم محمد عبــــد |بــــر|ح |كريم صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

869o24 لحفيظ بــــحر|حمد عبــــد|حبــــيبــــه  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

76632| |لعل|بــــو |لسيد فرج |حمد |حمد | مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

248|97 د محمد|ل عو|هلل محمد هل|منه  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

89o997 ى م فىل حكيم |عص| يوستـــي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

86378| م|مريم حلىمي عوض بــــهن دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

79|824 ل محمد عىل|لع|حمدعبــــد |عمر  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

643|32 حمد موىس محمود|هيدى  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

25244o ن مبــــروك محمد مبــــروك|يم| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

76373o ي| رويد
ى|بــــو |هيم |بــــر|ء محمد |ضى لعني  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6|3656 لديبــــ|لمطلبــــ جبــــر |روضه محمد عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

92|87o حمد |م محمد طه |سل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5o7539 ء معتـــمد محمد مرىس|إرس سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|66o9| ي عبــــد |ح |عمر صل
للطيف|لدين بــــسيوئى هرتـــ |لق|تـــمريض 

|65496 ي محمد عىلي|رس| ء خي  هره|لق|بــــ |د|

6|68o9 دى|لبــــ|حمد محمد |حمد |خلود  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|67o47 هيم عطيه حسن|بــــر|رس |حمد ي| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|5669o لحميد|لدين عبــــد |ح |حمد صل|م |سل| ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

357747 ى حمدى مصطفى محمد|ي سمي  |بــــ بــــنه|د|

354|65 بــــ عوض|لوه|لحسينى عبــــد|منى  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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7752o9 لسيد منس|لمرضى |محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

88462o  سمي  عبــــد
لحكيم مرىس |مصطفى ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

76469| بــــو هنه|د محمد |حمد فؤ|سلىم  ره بــــور سعيد|تـــج

4o3842 حمد مصطفى محمد محمود قرقوره| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|32o32 هيم محمد|بــــر|ن |ر رضو|مي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|25o لسيد|م صبــــىح |س عص|ين| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4o367 ء حمزه نبــــيل حمزه|رس| ى شمس علوم عي 

6|768| ى|صبــــح عبــــ| زكري س بــــحي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4|5|88 لحميد شويل|لحميد عبــــد |ندى مصطفى عبــــد لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7o424| ر طه طه|لستـــ|حمد محمد عبــــد | لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

76o2o8 مل|لرحمن محمود محمد ك|محمد عبــــد  لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

|3|887 مل|مل حلىم ك|مريم ك ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

22538 بــــوزيد|حمد محمد عىل |محمد  هره|لق|ره |تـــج

232|2o لسعيد محمد محمد عصوه|حمد |مصطفى  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

679347 ره|مه محمد سعد عيد رسر|س| لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

759|2| حمد موىسي|ل |حمد جم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

78ooo5 لسيد مصطفى محمد|ء |رس| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

758|59 درس|فظ تـــ|مريم ثــــروتـــ ح لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

9|6572 حمد محمد |ذ |حمد نف| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

7o7o48 فعي|لش|لسعيد محمد محمد |حمد |م |س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

843892 حمد سعيد|سهيله محمود  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6988o7 ى|ء فتـــىح محمد محمد حس|سم| ني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|6676 ى محمود محمد  ضي|لع|لجي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

642o9 لدين سيد|د محمد نور|جه ره بــــنى سويف|تـــج

85o772 لرحمن محمد|مي عبــــد|ره س|س لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

6||7|6 ي|لسود|هيم |بــــر|صم محمد محمود |ع
ئى |طبــــ طنط

9|4698 هيم محمد حسن  |بــــر|م |حس ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

457oo9 عيل|سم|لحميد |لدين عبــــد|س |س|هلل |عبــــد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

|53853 بــــ محمود محمد|يه|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 
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8o3865  سيد محمد عىلي|ي
ى سمي  ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى

5|8333 ى|دل عطيه عبــــد|نوره ع لحليم حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

37435o ف عبــــد|حمد | لغنى عىل|رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|3858 جه|بــــ ص|لوه|لعزيز عبــــد|س عبــــد|ء عبــــ|عل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

695|5 وق شعبــــ ن فتـــىحي رجبــــ|رسر لفيوم |تـــمريض 

27|24| ره|فع عطيه عم|لش|رم محمد |لمك|بــــو|يه | تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

425892 سعيد محمدعبــــده منصور| لي|د سكندريه|ل|صيدله 

8975|4 لرحمن |ن عبــــد|مه سعيد شعبــــ|س| ج|علوم سوه

777539 هلل محمد يوسف أحمد زيد|عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

||7275 يكل وهيبــــ بــــولس بــــخيتـــ|م هره|لق|علوم 

5o9754 لحليم|ن عبــــد|لعزيز رمض|حمد عبــــد| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

827984 حمد ربــــيع موىسي|ء |سم| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4o9638 طتـــ|هيم شو|بــــر|لتـــ حمدى |ه |بــــ طنط|د|

779|38 مر|حمد ع|لعزيز |حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|طبــــ 

35|48| در مصطفى|لق|م عبــــد|م عص|سل| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

88||o4 ى|م خر متـــري |طلعتـــ ز| رتـــي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

4263o4 حمد|لسيد |هيم مصطفى |بــــر|يتـــ | |ره طنط|تـــج

|6|537 ه|ريم جمعه محمد  ى بــــو عيى ى شمس حقوق عي 

3|9o75 شوكتـــ حسن مدبــــول| دين ى شمس| لسن عي 

522|28 هيم محمد عىل|بــــر|تـــ محمد |ي| بــــ دمنهور|د|

78283| هيم محمد|بــــر|للطيف |ء عبــــد |ء عل|سم| زيق|لزق|بــــ |د|

7oo|62 دق|لص|لسيد عبــــد |تـــه |ئى شح|م| ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

4947o4 محمد سعد محمد عمر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

347|8o ي |م |هش
لسعدئى|حمد محمد مصطفى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

792o25 ح محمد بــــيوم موىس|حمد صل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

643766 ن|لعوضى محمد سليم|هلل |محمد فرج  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

84o877 يم|لد|يه ممدوح محمد عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

|25o9| لبــــديع محمد|حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

475886 هيم|بــــر|هيم متـــول صديق |بــــر|دى |ش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

525o98 لزغبــــى|لسيد |بــــسنتـــ محمد محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

2o53| حمد محمد يونس موىس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر
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36o|4o هيم|بــــر|هيم سيد |بــــر|مروتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

28|892 ى عبــــد|لع|عبــــد ل|لع|لرحمن عبــــد|ل حسي  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

266o4o ن|لجليل عثــــم|محمد مرشدى فرج عبــــد  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

238o4o ه صل| ع|ن رف|لدين عثــــم|ح |مي  هره|لق|حقوق 

285798 ى مصطفى محمد  حسي 
ى مصطفى حسي  ي لمو. تـــ.ك

ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

5o3867 أدهم يشي خميس متـــول سكندريه|ل|عه |زر

622o42 ح|حمد محمد محمود وهبــــه نج| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

5o586| هيم|بــــر|لحميد |ح عبــــد|لفتـــ|محمد محمد عبــــد سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

9o|76o حمد محمود محمد  |محمود  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7o|252 لبــــيبــــى|حمد عصمتـــ حلىم محمود | كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

44o688 ئى|لعن|عىل سعد عىل عوض  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

283672 بــــر رزق|حمد سمي  ص| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

43|o|8 ي|ر
لرحمن صقر|هيم محمد عبــــد |بــــر| |ئى ي صىح طنط

|معهد فنى

82oo67 ي جميل منصور|محمود ه
ئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

246|6 ى س|ي حمد|مح فتـــىح |سمي  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

22543| رق محمد سعد بــــخيتـــ|يه ط| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

783424 حمد مصطفى محمد محمد| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

235822 هيم محمد|بــــر|م |ميه هش|س هره|لق|م |عل|

677627 لعجىم|ل |لعجىم محمد  محمد كم|ل |كم ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

636867 لسيد|لسعود |بــــو |محمود صبــــرى  |ره طنط|تـــج

893o8o ي|ر
ه | ئى نور محمد |عمي  سيوط|حقوق 

29o7o3 هلل|لد فرج عبــــد|يدى خ|ه |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

|24635 هيم غيثــــ|بــــر|ر حمدى |من ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

9|3|27 وس |كر تـــ|ئى ش|شنوده روم ورصى ج|بــــ سوه|د|

769363 ى عيد س|عبــــد  لم|هلل حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3|8298 رق نرص محمد|محمد ط ن|حقوق حلو

8|7489 ى|تـــغريد حسن محمد  مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

44o586 م|لسيد درغ|لدين محمد |ديه عز |ن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

538747 لدين عطيتـــ زيتـــون|ح |لسيد صل|عمر  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 
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528743 ر|لكريم عىل عم|حمد عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

|99o4 هلل|محمد وليد سيد عبــــد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

498o7 فظ|لحميد عىل ح|نىح  عبــــد | ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

339869 لمتـــجىل محمد|عيل محمود عبــــد|سم|محمود  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

842633 وي|حمد قن|طمه مجىلي |ف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|78283 هلل محمد|يوسف محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

25|24 ل عىل فرغىل عمر|نه ن|تـــربــــيتـــ حلو

764663 ر مصطفى|فتـــ مختـــ|يه ر| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6352|3 ى م|ي لق|لخ|حمد عبــــد|هر |سمي  لمنصوره|بــــ |د|

645|o8 لبــــدوي|رف |لسيد ع|م محمد |هش |بــــ طنط|د|

475o75 عيل|سم|دل محمود محمد |رغده ع سكندريه|ل|حقوق 

|6422| مل|مؤمن محمد محمود ك ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|2226| د محمد|حمد نه|زينبــــ  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8o7746 حمد|لحميد |ح عبــــد|ر صل|نتـــص| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

359242 لس ثــــروتـــ فوزى مسعد كي  ى شمس علوم عي 

6|7472 وى|لطرح|حمد |حمد محمد |يه | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6426|5 للطيف|هيم عبــــد |بــــر|ن |محمد رمض لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

23|628 هلل|لفتـــوح ذكر|بــــو|ل |حمد جم| ن|حقوق حلو

879259 حمد |يه محمد عزتـــ | سيوط|بــــ |د|

7593o7 لدردير|حمد |جنه محمد  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

78634 ف مصطفى محمد مصطفى|بــــ |رح رسر كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

3|5268 ى ن نسيم|وليم لبــــ| مي  هره|لق|حقوق 

245|59  عبــــد|لبــــ|ء يونس عبــــد|سم|
ى
سط|لبــــ|ق ي صن. تـــ.ك

فه|لصح|ع |فنى

4o82|6 ج|حمد صبــــرى محمد عبــــد ربــــه فر| |تـــربــــيتـــ طنط

79o827 لم مصطفى|هند يشى س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

34953o بــــ محمد|لوه|تـــم عبــــد|بــــ ح|لوه|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3||864 دى|لدين مصطفى بــــغد|محمد يشي زين  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

23335 محمد صفوتـــ محمد حسن تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

3|7347 ى |لسيد ي|لدين |ء  |حمد بــــه| حمد|سي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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835o45 ه عبــــد| ح شمندي عىلي|لفتـــ|مي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

692393 لعدوي|حمد محمود محمد |ء |ل| لمنصوره|بــــ |د|

|45o44 ى محمد|جنتـــ سعد  مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

695567 لبــــيوم|ح محمد |حمد صل| لمنصوره|هندستـــ 

4753o6 جوزيف نرص محروس موىس سكندريه|ل|هندستـــ 

237987 ن مصطفى|ن سيد رضو|نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o2|o2  |لعر|ر |ن مختـــ|يم|
ى
لبــــسطويس|ق ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7o4873 هيم حموده|بــــر|هيم محمد |بــــر|ء محمد |ول لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

449|9| ي|لغري|لنبــــي |لمنعم عبــــد |حمد عبــــد |يوسف 
ئى |هندستـــ طنط

5o2o9o ف ن| ى عىل|در محمد عبــــد |رسر لمنعم حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|63o94 لك|لم|حمد عبــــد |دى |طمه ش|ف ى شمس|زر عه عي 

79|623 مد محمد أحمد|حمد ح| زيق|لزق|هندستـــ 

348487 ر جميل|طف غنيم مختـــ|يتـــ ع| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|7o784 لمنعم عىل حسن|عبــــد | محمود رض سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

62336| ود|بــــر محمد عىل د|ندى ص ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

2|455o هلل محمود|م عوض |يه عص| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

248|22 لشون|لسيد |حمد |ء حمدى |رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7|5955 لمتـــول رجبــــ|ر فرج محمد |من لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8o|872 لمنعم محمد|م محمد عبــــد|لرحمن حس|عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

7|8|46 |لبــــدوى |لسيد |رضوى محمد 
ى
لدسوق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8699o9 م|ح محمد عل|م صل|سل| ن|هندستـــ أسو

776872 ف |محمود  لسعيد طه عيد|رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

249o36 ى محمد صبــــىح كم شد|ل ر|نرمي  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o76|o ىط حسن|لمع|بــــو |لد محمد مسعد |خ لمنصوره|بــــ |د|

77o4oo يدى|لع|تـــ عىل |ء بــــرك|حمد عل| زيق|لزق|هندستـــ 

2||8| هيم محمد عىل|بــــر|حبــــيبــــه  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7|79|| م عميش|لسل|حمد تـــوفيق عبــــد |د سعد |زي تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

8|o355 ن|د محمد محمد سليم|زي ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى
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6968|| ن|ن محمد حمد|سل زيد|بــــ لمنصوره|بــــ |د|

|277oo نىه سعيد عىل محمد عطيه هره|لق|ره |تـــج

27828o لسيد|لسيد محمد |لعزيز |حمد عبــــد| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

69oo|| ل محمد جعفر|ء فتـــوح هل|رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

676332 ن|هلل عىل عثــــم|سلىم محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

9o||22 ى |محمد ج بــــر محمد حسي  ج|ره سوه|تـــج

779o76 شور|ء زىك محمد ع|يمنى عل ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

3539|| ف فتـــىح عبــــد|كريم  حد|لو|رسر تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

6379o9 يدى|لع|هيم |هيم إبــــر|هلل أحمد إبــــر|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

966o3 حمد محمود ذىك|محمود  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4878oo حمد عىل محمد عىل|عىل  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

8532|3 ي مرزق ملك عوض|تـــه
ئى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

9235|5 هيم محمد  |بــــر|ىط |لع|عمر عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

3332o7 لرحمن محمود|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

4|9299 ح|لفتـــ|ن حسن حسن محمد عبــــد |نوره لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

264o25 جه|حمد خو|هيم |بــــر|مل حسن | |طبــــ بــــنه

348463 ي|من
هيم سيد|بــــر|ء |ر ضى ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

525873 لنور|هيم أبــــو |ن إبــــر|ن أحمد سليم|أحمد سليم سكندريه|ل|هندستـــ 

7o4772 ع|لحميد محمود موىس رف|حمد عبــــد |مل | زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

6273o9 هيم خليل محمد عدس|بــــر|ل حمدى |س زيق|لزق|بــــ |د|

222337 ى حسونه ى حسي  سلىم محمد حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

758|24 ى سل ى عىل حسي  متـــ|حسي  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

54oo32 حمد عىلي فرج|طف |محمد ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

786|73 غ|لصبــــ|لسيد يوسف |نشين  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

58322 ل محمود محمد|ء جم|شيم ره بــــنى سويف|تـــج

|3825o وى|د قن|لجو|لجيد عبــــد |كريم عبــــد  هره|لق|عه |زر

2637|o ن|لرحمن محمد سليم|لرحمن عبــــد|ن عبــــد|ريم|ن ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

24|48| ف شعبــــ|تـــ |جن ن محمد محمود|رسر د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

4o2587 بــــوزيد|لسيد |د عىل عبــــد|جه سكندريه|ل|ره |تـــج

9o7725 حمد |وى محمود |لكحل|محمود  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
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3|3795  محمد|هيم |بــــر|م |هدير حس
ى
لدسوق |حقوق بــــنه

3548oo لمقصود|لمعز عبــــد|حمد عبــــد|بــــسمتـــ  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

32897| لحلو|حمد |لعربــــي محمد محمد |لرحمن |عبــــد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

78436o هيم عىل|بــــر|رى |لبــــ|ر مصطفى عبــــد |من زيق|لزق|حقوق 

33o526 ن هلل عفيفى|م عبــــد|هش| مي  عه مشتـــهر|زر

54|396 لصمد|وى عبــــد |لص|مه نبــــيل سعد |س| |حقوق طنط

|7|479 ى ح| ى خليفتـــ|مي  ى حسي  تـــم حسي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

44|75 هيم عىل محمد|بــــر|لد |هيم خ|بــــر| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

287742 ى خط|لسيد حس|سلىم  بــــ|ني  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8878| هيم عىل|بــــر|ل |ء جم|شيم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|55452 سط كلىح|لبــــ|سم عبــــد |بــــ ق|رح ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|8|78 لسيد محمد|لحميد |ئل عبــــد |حمد و| هره|لق|بــــ |د|

|4o997 ن|در هيبــــتـــ عمر|لق|مه عبــــد |هدير سل لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

|3585o ن|لحكيم محمد نعم|حبــــيبــــه فوزى عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6473|8  عبــــد|محمود ي
ى
للطيف|رس صدق عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|2o|64 ف يعقوبــــ بــــرسوم|مريم  رسر ى شمس|تـــج ره عي 

|27897 د|لحميد ج|ء عبــــد |ن عل|نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

425879 لسعدئى|يه محمد جوده | سكندريه|ل|علوم 

833772 ن|حمد سليم|لد |مل خ| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

694797 زق محمد عجيله|لر|تـــ عبــــد |لشح|هدير  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

769844 ي شح|ر ر|من
لحميد|تـــه عبــــد |ضى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

89|467 تـــبــــ محمد عىل |هبــــه ر سيوط|بــــ |د|

48395 عيد محمود عىلي محمد عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

8|226| حمد|ن |ضىحي ربــــيع رمض ي|بــــ |د|
|لمنى

446536 م|لسل|د محمد عبــــيد عبــــد |محمود محمد فؤ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2266o9 ء بــــدوى سيد|محمود عل ى شمس|زر عه عي 

8|4266 ى رجبــــ م|ي ي ص|سي 
دق|ضى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

866|76 حمد|ن فريد |كرم شعبــــ| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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322oo4 لعليم|م عبــــد|طمتـــ محمد س|ف رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

4|8283 لحسينى|لسعيد |لد محمد |محمد خ |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

4o387o ي ر|ر
لعزيز جبــــر|عيل عبــــد |سم|ئد |ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

278662 ف |خلود   عبــــد |رسر
ى
دى سعد|له|لدسوق شمون|نوعيتـــ 

47235 لمعىط محمد|هلل عبــــد |ء عبــــد |سم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|2846 لميىه|لغنى |هيم عبــــد |بــــر|ندى  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

49276 دل يوسف ملوكه|بــــيتـــر ع ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

696o27 لق عىل مرزوق|لخ|ده رجبــــ عبــــد |غ لمنصوره|بــــ |د|

|58o85 لعزيز طه|ريم عىل عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

84o|33 حمد|يدي رفعتـــ محمد |ه قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

|3o53o ف عبــــ|يه | س متـــول حسن|رسر  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

355756 لحميد|كرم محمود عبــــد|ء |لزهر|طمه |ف ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

237296 مريم سمي  فريد مرقص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

825362 ء سعد عىلي عطتـــيو|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

3o263 ن فرج|م رمض|رحمه عص ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6o8o92 لعيسوى|ن محمد |سلىم رمض |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

2|9766 ح محمود عبــــدربــــه|سلىم صل ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

||52o4 لملك|در سعد عبــــد |مريم ن ى شمس هندستـــ عي 

7o3786 هد لهلوبــــ|لرحمن محمود فتـــىح مج|عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

3||369 يف حمدى  بــــد|لسيد محمد ع|رسر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

27o63| لحكيم قطبــــ شلبــــى|حمد عبــــد|محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|46827 م حنفى محمد|عص| يش |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

42833o ر مرىس|ن سعيد مختـــ|نوره ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

234755 ى عبــــد|محمد جم لرحيم|ل حسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

283o44 ن حسن|ح مهر|محمد مصطفى صل تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

3437o| ح|لم محمد صل|محمد س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|245o يف محمد حسن عىل| حمد رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

322462 ريوس عطيه|نور صبــــىح مق| |ري|م هره|لق|حقوق 
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538965 ده سعيد خميس عىلي|غ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

35|26o تـــ|هيم عىل بــــرك|بــــر|محمد عىل عىل  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

332|84 لسيد عويس|لحميد عىل |كريم محمد عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

|55o98 ن لرحيم|ن عبــــد |حسن شعبــــ| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8o8395 ن فتـــوح|حبــــيبــــه حسن رمض ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

9|8367 م محمد محمد |محمد عص ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

7o5822 لسيد|ن |م محمد محمد شعبــــ|سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|877| لنرص|بــــو|ذ بــــهجتـــ محمد |مع ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

63oo75 لشيخ|لكريم عىل |يمن عبــــد |لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

4|4983 لرحمن سعد محمد سعد زلط|عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

626972 منه محمد جمعه محمود طرطور زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|8o| ى |ي ى |سمي  هيم عبــــد ربــــه|بــــر|لحسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

79oo2| محمد منصور محمد| نور عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

92|787 ن عمر محمد عىل |جيه |نوعيتـــ فنيه قن

346|94 دى|لح|مل محمد |تـــم ك|محمد ح ى شمس|تـــج ره عي 

8o36o9 ي | تـــه خليل|مه شح|س|نىح  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

324299 بــــ|ل محمد خط|يوسف جم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

63|426 حمد محمد محمد|ء |رس| زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4238|8 تـــ|تـــ عىل بــــرك|حمد محمد بــــرك| سكندريه|ل|ره |تـــج

43|7|8 |هيم منصور |بــــر|عيل |سم|لرحمن |عبــــد 
جورى|لبــــ

ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

|4968 حمد|جد منصور |م| هن ن|علوم حلو

895336 ي |ده محمود عبــــد|محمد حم
لغنى ج|ره سوه|تـــج

|2||23 لغنى|لرحمن عبــــد |عيل عبــــد |سم|ن |نوره هره|لق|ره |تـــج

63|o|9 لكريم محمد|رق مسعد عبــــد |سلىم ط زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|2682 ديتـــ محمد جمعتـــ محمد|ن دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

45||24 ن شكر|حمد سليم|ن |سليم |بــــ طنط|د|

848447 لنرص|بــــو|هلل محمد |هبــــه عبــــد قرص|ل|فنون جميله فنون 

2|6664 جد نزيه سعيد|نزيه م ى شمس هندستـــ عي 

827996 |لوف|بــــو|لنرص |لحكيم سيف |مل عبــــد| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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678365 زى|لنبــــى حج|لد محسوبــــ |ره خ|س لمنصوره|بــــ |د|

||5533 ز|لبــــ|لدين |ل |حمد محمد جم|سيف  هره|لق|حقوق 

|56|54 ه طه محمود عىل  لعدوى|ني  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

625558 بــــ|حمد عصمتـــ بــــيوم دي| زيق|لزق|حقوق 

4o7955 حمد حسن|لمنعم محمد |رس عبــــد|سلىم ي لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

335378 حمد شبــــي |يتـــ محمود | |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

7o|932 حمد|لعفيفى |لعفيفى محمد |يوسف  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|32863 سم|لمنعم محمد محمد ق|ديه عبــــد |ن ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

846665 هيم|بــــر|لرحمن ربــــيع محمد |عبــــد ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

264o5 ئ  تـــوفيق سعد|بــــ رج|يه|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

||8642 مه|ن محمد محمود سل|نوره ى شمس هندستـــ عي 

232o99 زق|لر|رق محمد عطيتـــعبــــد|محمود ط هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4422|9 هيم يونس يونس عىل لزو|بــــر|دل |ع لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

772|43 ف|سلىم محمد  ى يونس حمد مشر مي  زيق|لزق|بــــ |د|

7|682 حد|لو|لدين عبــــد|ل |لد جل|محمد خ لفيوم |تـــمريض 

3225|6 ى جمعه حنفى محمد|ي سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

643244 ر عوض|لغف|محمد محمود عبــــد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

6857o3 حمد رجبــــ|لبــــكرى |يه محمد | لمنصوره|علوم 

839475 يه عىلي محمد يوسف| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

224oo2 لمنعم مهدى|هلل محمد عبــــد|منه  هره|لق|ره |تـــج

87593| مل محمود |بــــ ك|محمد دي سيوط|صيدلتـــ 

4|9422 لمول|تـــ عبــــد |لشح|ده عوض |غ |حقوق طنط

25288o ف|مجد محمد خل| |رن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4o55|2 متـــ محمد محمدعىل|س|مريم  سكندريه|ل|ره |تـــج

|37o|o ء حسن خليل محمد|عل ى شمس|تـــج ره عي 

4o67|9 وى|لمنش|متـــ محمد محمود |س|ره |ي م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

24879o تـــ|ه ى جر حسن محمد عجي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|999| ح|لفتـــ|ل عبــــد |حمد محمد جل| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق
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9o5o|5 هلل  |فظ خلف |ح ح|ره صل|س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

8687o7 حمد|لعظيم |محمد ممدوح عبــــد ن|هندستـــ أسو

524|25 ى إبــــر|لستـــ|يدى عبــــد |ه لصعيدى|هيم |ر خي  ن|سو|بــــ |د|

777|92 هيم|بــــر|هيم سعد |بــــر|ء |دع هره|لق|ج طبــــيع |عل

283862 لسميع|لعظيم عبــــد|نس محمد عبــــد| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|39722 بــــ|لسيد شه|م وجيه |مريم هش ن|تـــربــــيتـــ حلو

43887o لعجيىم|رس |لد محمد ف|محمد خ ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

8o6|92 مل مجىلي|دي ك|بــــسمه ن ي|بــــ |د|
|لمنى

349269 ندى محمد محمود حسن لفيوم|لعلوم |ر |د

6|9845 بــــ|ء محمود أحمد |إرس ضي|لشر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

9o8234 ن محمد |لك زيد|لم|ء عبــــد|شيم ج|عه سوه|زر

477|25 حمد يوسف مدكور|حمد سيد |هلل |عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

43632 لىحي|نور عبــــد |طف |ع| ثــــري هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|693| بــــر|بــــو ص|ر طه طه |من ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

2|255| ن|زم محمد محمد محمد سليم|ح ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7o932 ى |ي حمد حسن عىل|سمي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

345|25 ئى|لعن|ن |يتـــ محمد حسن سليم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6836o لمعبــــود|حمد عبــــد |لرحمن |حمد عبــــد | ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

76586o لخول|لعظيم عىل |ء محمد عبــــد |ل| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

4o4|64 ن عىلي حسن عىلي يوسف|مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77533 ى|يه ع| طف محمد حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|695| لحميد أبــــو مريكبــــ|لعزيز عبــــد |ر عبــــد |نتـــص| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6o49|3 ى |طف |ء ع|شيم |لزرق|حمد حسي  ي صىح طنط
|معهد فنى

373o67 ى ي فرح|ف| مي  تـــ يوسف|يز بــــشر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

686|oo لسعيد محمد شوشتـــ|هيم |بــــر|م |سه لمنصوره|بــــ |د|

54|384 ي |
وه|بــــوحل|هيم |بــــر|حمد رشدي مصطفى سكندريه|ل|حقوق 

859878 ي محمد كم|م|
لعليم|لدين عبــــد|ل |ئى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

33268 بــــ محمد|لتـــو|رص مرىس عبــــد |يه ن| لفيوم|عه |زر

649585 ج|لسيد عج|لدين محمد عىل |ء |ء عل|ل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

778oo4 ن|سحر محمد محمود عطيه سليم زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف
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528959 غيتـــ|م حسن عىل بــــر|حس بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

64|5o5 حمد محمد عىلي|محمد  |ره بــــنه|تـــج

5||6o2 ف عم| ي زنبــــ|رسر
ع|د مصطفى |ره طنط|تـــج

432753 رتـــ|يل عم|ء محمد محمد ط|سم| ي صىح طنط
|معهد فنى

4768o6 ي|أحمد يىح مسعود محمد 
لتـــرهوئى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

|3|26| حمد محمد عىل درويش| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

924295 حمد  |شم |هلل رفعتـــ ه|عبــــد ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

353o42 هيم|بــــر|رق فضل |لرحمن ط|عبــــد ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

4|35|5 تـــى|هيم |بــــر|ل |جم| دين لنشر |حقوق طنط

27|567 لسيد|بــــ |لوه|ن يونس عبــــد|يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

76864| لم مسلم|ن مسلم س|يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

48747| لسيد محمد محمد درويش|د |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

883o79 له |بــــورش|ق محمد |لرز|بــــ عبــــد|رح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6|6o28 د أحمد عىل محمد خميس|زي ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

492264 للطيف|رتـــ محمد عيدعبــــد |محمد سم بــــ دمنهور|د|

435448 وى|لمك|محمد محمد | رن هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

49|75 لرحمن|حمد سيد عبــــد |سيد  ن|هندستـــ حلو

8564oo در محمد محمد محمد|ن سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

46|336 لعيسوى|سعد | حمد رض| |علوم طنط

9o3977 ر محمد محمد |لستـــ|لد عبــــد|خ ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

823o32 ه حمدي عبــــد| لعزيز خليفه|مي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

676377 لبــــهنس|لمرىس |ن محمد نجيبــــ |ريه|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

28|98 لسعيد زنفل|حمد محمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7o||92 يف تـــ ى عبــــد |رسر بــــ|لوه|مر سمي  حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

56447 لعظيم محمد|ر عبــــد |حمد مختـــ| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

|5o737 روبــــيم|رمسيس فوزى ش| بــــول ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

5o44|7 ه | فع|لش|حمد عطيه يوسف عيد |مي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

8456|8 عيل|سم|دل محمد |هلل ع|عبــــد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

352475 د|لجو|جدتـــ مجدى فتـــىح عبــــد|م |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|4o699 لس كريم خليل ثــــ بــــتـــ|كي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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|53|8 ن|م فتـــىح عبــــد ربــــه شعبــــ|عمر عص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4oo33| ى|ن عبــــد |لد عثــــم|خ هلل حسي  سكندريه|ل|حقوق 

2373o6 د محمد يونس عىل طلعتـــ|مريم محمد عم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

35o9o4 هيم متـــولي مزروع|بــــر|بــــ |لوه|تـــ عبــــد|ي| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

9o2848 لمجىل حسن|لحفيظ عبــــد|محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

633582  عبــــد |ء |سم|
ى
لعظيم|حمد شوق ي تـــمريض 

زيق |لزق|معهد فنى

4oo3|8 حمد محمود درويش|م |سل| سكندريه|ل|حقوق 

5o9||7 ف ثــــ|دى |ف وى|د بــــبــــ|بــــتـــ ج|رسر لشيخ|عه كفر |زر

853442 ي عىلي
ي تـــوئى ي خي 

لبــــنى ي|بــــ |د|
|لمنى

76o2|3 هلل مصطفى مرىسي|رقيه محمد عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

8o3o8| ى عبــــد|م ع|سل| ي|دل حسي 
لغنى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

8||687 روق يوسف|جرجس ف| ري|م ي|عه |زر
|لمنى

768447 لح|فتـــحيه محمد محمود ص عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

83524 ى ن| ى مجىل|دى |مي  مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

22883o طمه محمد محمود سيد|ف رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

5o|875 ه عىلي كم| فظ|ل ح|مي  سكندريه|ل|صيدله 

844822 بــــر|لمطلبــــ ج|لصبــــور عبــــد|ره عبــــد|س ن|سو|علوم 

43294| ئل محمد خروبــــ|مروه و |بــــ طنط|د|

4597o3 ن|هيم محمود رشو|بــــر|مل محمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

256o86 ق|فظ |عمر محمود ح وى|لشر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

767486 ى سلىم عىلي|لزهر|طمه |ف ن عبــــد ربــــه|ء حسي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

37574 دق معوض|لص|حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o4|o3 لحسينى حسن|ل محمود |د جم|زي سكندريه|ل|ره |تـــج

446668 نور|نور محمود |ئى |حمد ه| سكندريه|ل|هندستـــ 

878573 هلل محمد محمد  |مي  عبــــد|ل| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

475542 م محجوبــــ|لسل|م محمد عبــــد |لسل|د عبــــد |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

523|22 فظ|لح|لغنى عبــــد|م حسن عبــــد|حس سكندريه|ل|بــــ |د|

364733 م يوسف|لسل|مروتـــ محمد عبــــد ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

5|o64 لرحمن حسن|يوسف بــــهجتـــ عبــــد  حقوق بــــنى سويف
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76735| حمد| |حمد زكري|يوسف محمد  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

4oo572 ر|لنج|رثــــ |لو|ن ممدوح عبــــد|نور سكندريه|ل|بــــ |د|

|65o3 يف بــــيوم |رو هيم خليل|بــــر|ن رسر هره|لق|ره |تـــج

896284 ي|ر
يد |بــــو|حمد | |ئى ى حمد |لي  ي |

ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

34o792 م|م|دق |لص|محمد | لبــــن|مريم حسن  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

3|2857 ى|بــــتـــ حس|محمد طلبــــتـــ ثــــ ني  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

76686o فظ حمدى|لح|يمن عبــــد |زم |ح ره بــــور سعيد|تـــج

836376 ي موىسي
ي سعيد مصطفى

مصطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|69228 هيم محمد|بــــر|طف |م ع|وس ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

23|9| ى|كريم ع دل خلف قط حسي  هره|لق|ره |تـــج

864676 ربــــ|جرجس قيرص عدلي مح ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

78434o در|لق|هر مصطفى عبــــد|ء م|شيم زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

26o882 س|لنح|بــــ |لوه|لدين عبــــد|د|ن عم|يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

53836 ي|د عمر |زي
حمد ربــــيع مصطفى ي |

رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

4||35o ى |بــــو |ل موىس |نو حمد|هيم |بــــر|لعني  |تـــربــــيتـــ طنط

62682 تـــه سيد عىل|ئى شح|م| حقوق بــــنى سويف

|4||| د تـــوفيق محمد|عمر عم دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4467o ه محمد عبــــدربــــه|لل|ح عبــــد |لفتـــ|بــــسنتـــ عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

4o626 |لبــــن|عيل قطبــــ |سم|رتـــ |س ى شمس|زر عه عي 

|72|88 م محمد محمد تـــوئى|ر هش|مي ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

34o275 لرحمن|ء سعيد محمد عبــــد|شيم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8|939| ي زىكي|جميل ن| رين|م ج  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

864929 لس ع د بــــسله|دل فؤ|كي  ن|سو|علوم 

6||358 عىل ديغم| ن رض|يم| لمنصوره|بــــ |د|

4o3|47 رى|لبــــند|حمد فهيم |م |ن س|رو سكندريه|ل|ره |تـــج

98|o9 للطيف|يه شوبــــك مصطفى عبــــد | لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

26|649 مد|حمد ح|سم |حمد بــــ| |طبــــ بــــنه

2|39o4 محمود جوده مصطفى جوده ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

495833 دي محمد سعيد|له|هيثــــم محمد عبــــد  ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 
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867529 ى فوزي محمد سلىمي حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

779828 لمسلىمي|يه ربــــيع سليم حسن | زيق|لزق|صيدله 

22|258 محمد سيد محمود سيد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

259529 لرسول|لحفيظ محمد عبــــد|يه محمد عبــــد| شمون|نوعيتـــ 

242792 هيم|بــــر|محمد حلىم محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4|4228 ن|ر شهو|منيه محمود مختـــ| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o3983 لطوجى|س |عبــــ| مل محمد محمد رض| زيق|لزق|عه |زر

34587| ف عبــــد|هبــــتـــ  هلل|حمد خلف |لرحمن |رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

277346 هيم|بــــر|هر حسن |ء م|ل| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

365533 م مدحتـــ حيدر حسن|سل| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

357|2  |لبــــ|لدين عبــــد |م مىح |سل|
ى
م وهبــــه|م|ق ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

2454| مه|ر محمد سل|لستـــ|ثــــويبــــه مصطفى عبــــد  هره|لق|عه |زر

96522 ن محجوبــــ|م سعيد رمض|بــــتـــس| لفيوم|لعلوم |ر |د

89|972 ل مرزوق سعيد |هد جم|ن سيوط|تـــربــــيتـــ 

95|58 لعزيز محمد|عبــــد | لرحمن زكري|عبــــد  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

24|92| عر|لش|حمد |ئى محمود |ء ه|ول ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

2558o5 د|لضي|م |لسل|محمود رسىم عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

545||2 ج|لسيد محمد محمد فر|حمد حسن | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6852o2 لمنس|لحميد |زم سعد عبــــد |ح لمنصوره|حقوق 

|5o|5 عيل محمد زىك جمعه|سم|مريم محمد  هره|لق|حقوق 

5|5o| س|لدين عبــــ|د |حمد عم|م |وئ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

87o57| ي
لحميد يوسف حسن|عبــــد| دئى لمنصوره|حقوق 

78o953 بــــيك|حمد عىل محمد محمد طر| زيق|لزق|ره |تـــج

335496 لمرىس|س |دتـــ مجدى عبــــ|مي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9o7232 رق خلف عىل سليم |ط ج|تـــربــــيتـــ سوه

786344 هيم|بــــر|لسميع |ء سعيد عبــــد |شيم ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

632|95 ى|مد سليم|حسن ح| دين ن حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|42545 ى| ر|ي عنتـــر فتـــىح حسي  ن|صيدله حلو

334688 روس|سك|مل |د ك|دى ميل|ف ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 
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876464 لشهيد  |هيم عبــــد|بــــر|دل |بــــيشوى ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7646o4 بــــو سعده|حمد |حمد نرص عىل | هندستـــ بــــور سعيد

86484| ف |ء |سم| سم حسن|لق|بــــو|رسر لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

924423 دريس |دى |محمد صفوتـــ حم ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

24o9o2 لعزيز|لمعبــــود عبــــد|لؤى مصطفى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5|3594 هيم عقيوبــــ|بــــر|محمود وحيد محمد  لعريش|بــــ |د|

329|95 ن محمد فوزى حسن محمد|روز |تـــربــــيتـــ بــــنه

64472| هيم أبــــو عيطتـــ|محمد محمود إبــــر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

692|83 هيم|بــــر|لغنى عىل عىل |نىح  عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

256o84 هلل|حمد ذىك عبــــد|ء |عل ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

487|36 ز|لبــــ|ء صبــــرى صبــــرى محمد |عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

765725 ه | لعليدى|حمد |حمد عىل |مي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

646943 س|لعس|زى |حمد حج|يمن |لرحمن |عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

456433 ز|لسيد در|ح محمد |صفيتـــ صل سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

4o453o ن|هيم زي|بــــر|لغنى |لرحمن عبــــد |محمد عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4oo3|| حمد محمد مرىسي|لمنعم |حمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88o2o2 لسميع عىل |عبــــد| حمد رض|رس |ف سيوط|هندستـــ 

628453 م|لرحيم درغ|لرحمن عىل عىل عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

883523 | كمل يوسف لوق|نىح  | سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

77|946 ى ح مد|كريم سمي  حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

689495 لسيد محمد|يمن |ن |يم| لمنصوره|بــــ |د|

62|o3o ن|هيم زيد|بــــر|مح عىل |دين س|ن ى شمس| لسن عي 

|296|6 لحميد أحمد أحمد|صم عبــــد |هلل محمد ع|سيف  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

228|76 ن|لرحمن محمد عثــــم|مه عبــــد|س|لبــــنى  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

2|6967 هلل|لرحمن عوض |ء عبــــد|سلىم عل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

899245 لمنعم سيد |وليد محمد عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

|56822 ي |لفتـــ|عىل محمد عبــــد 
لبــــدوي|ح حفنى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

39o7o ي|ر فتـــىحي حسن |من
لحنفى كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

2||65 ف ح|ء |رس| حمد|فظ |رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

82oo|7 لصبــــور طلبــــه|هيم عبــــد|بــــر|ء |لزهر|طمه |ف ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى
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5|7846 ه عل| لعقده|حمد محمد |ء |مي  تـــمريض دمنهور

|45594 لسميع|زق عبــــد |لر|م عبــــد |لدين هش|عز  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

64|o68 عرص|ل|مصطفى يىح عطوه  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

849694 صح|لن|لمنعم محمد عبــــد|ء عبــــد|هد| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

82|o36 ى مسعود|بــــ |ظ شه|لم| لدين حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

28o83| حمد|ن |حمد سليم|يه | ى شمس|تـــج ره عي 

285854 فظ|لق ح|لخ|حمد عبــــد|محمد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

787437 وي|حمد حسن طنط|ء |رس|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

459o63 وى|لبــــحر|لعزيز عىل |فتـــ عىل عبــــد|عىل ر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23433 ر|بــــ محمد عم|لتـــو|دل عبــــد |بــــ ع|لتـــو|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2293o7 ح محمد|لفتـــ|جميله حسن عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

685563 ق|دل محمد محمد |ع| لي|د وى|لشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8|3|5 |لبــــ|دل محمد مهنى عبــــد |حمد ع|
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

258949 لخول|هلل محمد عيد |عيد عبــــد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

368622 م محمد|م|رس |محمد ي ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5o8o86 ن ود يوسف|يوبــــ د|دل |ع| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62o59 بــــر سيد محمد|م ج|سل| حقوق بــــنى سويف

|5o579 يمن رجبــــ فهىم محمد| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

332763 مر|لسيد محمود ع|لدين |م |حمد حس| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

23o48o  عل
ى
م|محمد خرصى دسوق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49747 هيم|بــــر|جر عوض عيد |ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

47565 ع حسن|ن رف|مصطفى عيد رمض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7||o69  |هلل |عبــــد 
ى
هيم محمد سعده|بــــر|لدسوق هندستـــ بــــور سعيد

5oo245 بــــر|لمنعم ج|لمنعم عبــــد |لحميد عبــــد |عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

49|67| ي
ن|محمد صفوتـــ صديق تـــعى ي |

سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

26|o23 بــــ|لدين سيد دي|ء|ندى عل ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

682478 لمغيثــــ|لرحيم عبــــد |ء وجيه عبــــد |ل| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

85949| ي رشدي ف|سيمون ه
م|ئى ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

622o6 ى محمد|محمد رمض ن حسي  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

27o25| لسيد زعي |لد محمد |محمود خ |طبــــ بــــنه
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774529 لسعيد محمد عمر|مريم حمدى  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

62|564 لديبــــ|هلل محمد محمود عىلي |عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

9|6897 لد مدين محمد |ره خ|س سيوط|تـــربــــيتـــ 

437|63 بــــوزور|ل خليل محمد محمد |ندى هل لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

865562 حمد محمد|تـــم محمد |ح ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

|362|| دى|له|يمن سعد عبــــد |م  هره|لق|علوم 

73|o2 رص عىل عمر|عهود ن لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|36|66 ى|ء مجدى وليم |شيم مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|5635o لح|حمد ص|د |محمد عم لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

4|6792 عتـــ|ن مجدى محمد محمد  نعن|يم| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

687o5 لكريم|ء مصطفى معوض عبــــد |سم| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

856o46 بــــر|حمد ص|ء ربــــيع |صف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4278o8 ه محمود محمد | لدين|حمد عز|مي  |بــــ طنط|د|

4957|o هلل محمد|هلل محمد عبــــد |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

43o329 يد |بــــو |سلىم مدحتـــ  ى وي|لشن|لي  |تـــربــــيتـــ طنط

762327 تـــه|لسيد محمد محمد شح|حمد | حقوق بــــورسعيد

5o3o|| حمد|م وليد محمد شبــــل |سل| سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

498352 جر صبــــىح عىل عىل بــــقوش|ه تـــربــــيتـــ دمنهور

762o54 ك|مر رميس سدر|دل تـــ|نوبــــ ع|بــــ| لسويس|معتـــ |علوم ج

4|2579 للبــــودي|د |لجو|مه محمد عبــــد |س|سهيله  |بــــ طنط|د|

|29842 بــــى بــــخيتـــ|مبــــ|جر عىل |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4343o6 نم|رص محمد محمد غ|مروه ن |طبــــ طنط

7||633 لبــــشتـــ|لمهدى |غبــــ |ممدوح ممدوح ر لمنصوره|علوم 

494655 لنبــــي بــــكر|ن عبــــد |حمد رمض| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

422|28 دق|لص|لفتـــوح |بــــو|لرحيم |هلل عبــــد|منه  سكندريه|ل|بــــ |د|

76769o رص محمد محمود|لن|رحمه عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

6244o4 مر|ل ع|د محمد جم|ن فؤ|رو ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

75o33 ن ذىك محمد|ئى رمض|ه هره|لق|حقوق 

487492 د تـــوفيلس خليل|د عي|يوسف ميل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2598|2 لمقصود محمد|ره محمد عبــــد|س هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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344967 لعهدتـــ|لعزيز |لسيد عبــــد|لعزيز |عبــــد| رن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

245293 لعزيز|حمد عبــــد|بــــ سعيد |رح لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

82774o هيم|بــــر|لفضل عمر |بــــو|م |سل| ن|سو|حقوق 

|3o352 بــــسمه سيد محمد سيد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

86368| ي|لبــــ|دي عبــــد|رف عبــــ|صفيه مع
ى
ق ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

6|8335 محمد متـــول عيد طه ط|حقوق دمي

4||o4| لقديم|مل محمد أحمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

||9o|8 دي|ر محمد محمود ه|من ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

863|62 حمد سعيد|لمجد |بــــو|كريم  ن|سو|بــــ |د|

85298| حمد|ن محمد |وليد شعبــــ ي|بــــ |د|
|لمنى

77755 هيم|بــــر|حمد |بــــدين |لع|رص زين |حمد ن| لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

237976 ف رمض|ر |مي ن محمود|رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

324462 د حمدى محمد|محمود عم ى شمس|زر عه عي 

|25628 د رسور|لح ج|صم ص|مصطفى ع ى شمس|تـــج ره عي 

92|399 سكندر |كوس مني  عيس |كري ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

547|64 لىحي|لسيدعبــــد |لسيد |ء سمي  |إرس عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23|7oo |لعل|بــــو|جح |رص ن|حمد ن| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|4922 ى|س|زن |م متـــ محمود حسي  هره|لق|حقوق 

5||64 رص عوض|لن|ل عبــــد |م جم|سل| ي سويف
هندستـــ بــــنى

62645o للطيف عطيه عطوه|لحميد عبــــد|منى عبــــد زيق|لزق|علوم 

75633| لم|هيم س|بــــر|ن |ء سليم|دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

||6442 ف بــــدر |ندى  هيم|بــــر|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

328|oo حمد محمد|محمد مرزوق  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

4|2288 وى|لزو|لسيد حسن |مصطفى  |ره طنط|تـــج

774932 لم|لم محمد س|ح س|ء صل|ول ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

48268| ى محمد مختـــ|ي لجليل|در عبــــد |لق|ر عبــــد |سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

356|o6 حمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|لد |حمد خ| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

78oo9| هدى سعيد بــــكرى متـــول زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

857479 رثــــ|لو|لدين محمد عبــــد|ء|محمد عل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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333o8o لحلو|لحميد |محمود محمد عبــــد |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

5o5|7o بــــر عطيتـــ|طف ص|مجدى ع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|2|887 ى طه|فرح  يمن حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6792o| لبــــطه|حمد |هيم |بــــر|لسعيد |رق |ط ى شمس طبــــ عي 

767233 ف محمد سليم| ن|لعزيز سليم|ن عبــــد|رسر هندستـــ بــــور سعيد

|4|67o ق|محمد هش وى حسن|م رسر هره|لق|بــــ |د|

678539 ع|لمطلبــــ محمد رف|لسيد محمد عبــــد | لمنصوره|عه |زر

3|7782 هيم|بــــر|تـــ محمد |زم نش|ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

684839 مه محمد فتـــىح حسبــــو جميل|س|منيه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3|475 ر محمد|لستـــ|لسيد عبــــد |تـــفى محمد  هره|لق|ره |تـــج

435786 ي عبــــد 
ى |لع|مريم حسنى ى|ىط حسي  بــــو حسي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

43o25o هيم مسعود|بــــر|د |لجو|بــــسمه محمد عبــــد  |صيدله طنط

326|23 حمد جمعه|ندى يحن   ى شمس حقوق عي 

693|83 هيم فرج|بــــر|مد |حمد ح|لرحمن |عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

8o55o9 ن|زر سليم|ع| نجوي رض ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

676|| ى عبــــد |ل|ريم  لقوى عىل|مي  لفيوم|علوم 

29|25 هيم|بــــر|لم |حمد محمد سمي  س|دهم | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|5o549 حمد|ر |يمن مختـــ|ن |مرو تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

7o8o68 ى|لسيد |زهره حمدينو عىل  لبــــحي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

||6466 عيل عبــــده|سم|ندى نبــــيل  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

89238o حمد محمد محمود محمد | سيوط|طبــــ 

838726 لعزيز|دل سعد عبــــد|ر ع|من |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

|4o629 ح|لفتـــ|مصطفى محمود مرىسي عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

752|3o ر|لنج|لبــــصي  مصطفى خليل |حمد عبــــد|ر |من ى شمس علوم عي 

6o|776 دل محمد بــــدوى|ء ع|سم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

694456 لدين|ن محمد بــــدر |رثــــ رمض|لو|خلود عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

479925 ي سليم|يه|ن |رو ن وهبــــي|بــــ يحن  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

52||86 ي|ر
|لقوى عط|لعربــــ عبــــد|ن عز|شعبــــ| ئى لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4o4535 ى عىل|م |محمد عص لسيد حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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7o||43 لسعيد مصطفى|روق |محمد سعيد ف |ره طنط|تـــج

229593 حمد|لرحمن |نور عبــــد|حبــــيبــــه  هره|لق|حقوق 

685246 ء محمد سعد محمد عيسي|رس| لمنصوره|صيدله 

|24758 لحليم دحيه|در عبــــد |سلىم ن ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

8o922 لرحيم|نور عبــــد |ل |محمد بــــل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|4|485 هيم خليل|بــــر|ن |بــــ رمض|يه|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

249858 لحميد|تـــ عبــــد|لشح|بــــسمه حسن  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

78475o ى ص بــــر سعد حسن|نفي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|43839 هلل سعيد محمود محمد|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2723| حمد|ن محمود محمد |نوره هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

836865 لعزيز|ن محمد عبــــد|محمد رمض ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

4|2o28 لغنيىم|لرحمن عزتـــ محمد |عبــــد |حقوق طنط

326676 زق|لر|رص محمد عبــــد|مروتـــ ن ى شمس|د| بــــ عي 

27965| ى قطبــــ عبــــد|ي وي|لحفن|ر قطبــــ |لستـــ|سمي  ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

443o37 هيم عىل|بــــر|آيه بــــشي   ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

693768 |لنج|بــــو|طف لطفى عطيه |س ع|ين| ط|بــــ دمي|د|

93632 حمد محمد جوده|موفق ممدوح  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

29775| ح محمد عفيفى عطوه|لفتـــ|محمود عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|425o7 حمد محمد سيف|رتـــ |س هره|لق|ج طبــــيع |عل

|57969 لنور|هيم |بــــر|ج  |ن ن|يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|53542 ه محمد عىلي | حمد|مي  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

75|626 لهنيدى|لسيد |عيل |سم|ن فوزى |رو هندستـــ بــــور سعيد

774844 ن محمد ربــــيع|ن محمد سليم|خلود سليم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25o985 محمود مجدى محمد مجدوبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

26o33o هيم محمد|بــــر|ره عصمتـــ |س ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

643||3 حمد طه محمد|رص |جر ن|ه زيق|لزق|حقوق 

33547| بــــتـــ|دل ثــــ|ن مدحتـــ ع|ريه|م ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

64765| لدين محمد عوض محمد|بــــ |شه | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|34548 حمد محمود|ن كرم |نوره هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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294548 هيم محمد|بــــر|محمد خليل  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

62|968 مر|مد ع|مريم محمد ح لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

839326 ي محمد سعدي|زي
د مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

758o5o لكريم|لسيد عبــــد |لسيد |هيم |بــــر| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

529|o3 ق|لرحمن ممدوح عىلي |عبــــد  وي|لشر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

45|53| ف سعيد |حمد | لسحتـــ|رسر ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

435256 بــــو خشبــــه|ء فهىم محمد فريج |عىلي لشيخ|بــــ كفر |د|

68o9o6 حسن عىل حسن عىل محمد لمنصوره|حقوق 

3|2552 محمد طلعتـــ بــــكر سيد ى شمس حقوق عي 

352799 ى|عبــــد هلل محمد فرج محمد حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

432|oo لسيد مصطفى محمد عطيه|دين |ن |حقوق طنط

429948 ن عىلي محمود|م رمض|بــــس |بــــ طنط|د|

265528 زى|ر حج|لستـــ|عمر صبــــرى عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

436389 ز|لسعيد محمد در|هلل محمد |عبــــد  |حقوق طنط

246969 فع|لش|عمرو محمد فتـــىح  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

696429 ئى|لسود|حمد |ئل |و| نور ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

|42427 ف |حبــــيبــــه  لبــــدرى محمد|رسر ى شمس| لسن عي 

889866 ج  |هلل محروص فر|محمد حمد  سيوط|ره |تـــج

44795 لسيد محروس|ن ربــــيع وهبــــه |يم| ن|صيدله حلو

3283o5 ي|ح عىل |لفتـــ|لسيد عبــــد|ح |لفتـــ|عبــــد
لقويسنى ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

428855 س سويلم|وى عبــــ|لحميد حفن|أحمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

4995|6 ء محمود سعد رحيم محروس|سم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

777o3o لسيد|ء مسعد مصطفى |لشيم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

37o256 حمد مصطفى جنيدى|حمد محمد | |بــــنه| هندستـــ شبــــر

855|38 حمد|شم عيد |ء ه|وف ي|علوم 
|لمنى

883378 لجيد  |حمد عبــــد|ل |ء جم|ل| سيوط|عه |زر

4964|6 منيه سعد عىل محمد حمد| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

844649 ى محمود|ل| ء محمود حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

3|84o لعزيز|ده محمد عبــــد |مي  حم| هره|لق|بــــ |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 16859 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

93784 ل محمد|يمنى محمد كم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

52o484 يف فرهود|ء عم|سم| د رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

23472  عبــــد |هيم |بــــر|رق |عمرو ط
ى
ح|لفتـــ|لدسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|36422 سم|عيل ق|سم|عمر تـــوفيق  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3648|6 ي|جدتـــ محمد رمض|م
ن سعدئى ي صن. تـــ.ك

|ع شبــــر|فنى

78|628 لسيد|لمنعم محمد |ن محمد عبــــد |يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

642238 عيل|سم|حمد محمد |محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

7628|4 لعدل|لسنوىسي |عيل |سم|رى |لغبــــ|حمد | حقوق بــــورسعيد

329o|5 ي عبــــد
لسيد|حمد |لحكيم محمد |مصطفى لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

33646| هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد نعيم |سلىم  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

897983 يف محمد عبــــد لرحيم محمد |رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

253o44 دى محمد بــــدر|سلىم ن تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

9|2|4| يف ر حمد  |ضى زغلول |رسر ج|حقوق سوه

4o37|9 فظ|لح|ن عبــــد |ن محمد رمض|محمد رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69|7o3 حمد سمي  محمد مصطفى عفصه| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

48|53| ف فتـــىح |دى |ف عيل|سم|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

43o897 لشيخ|بــــ |ده رجبــــ مصطفى شه|غ |تـــربــــيتـــ طنط

|25o29 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|لبــــنى عمرو  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

3|8854 د مسلم|هدير محمد حم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

494386 م عزبــــ|لسل|لد محمد عبــــد |خ |ره طنط|تـــج

783992 زى|لعزيز حج|عمر محمد عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

624369 ن|هند عطيه عطيه عبــــده رسح ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

64|7o6 لرحمن سعيد عبــــد ربــــه سليم|ن عبــــد |يم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

33|252 ئى|لعن|لحسينى |طف |ن ع|رو |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

63o937 ه ي| ل عىل|رس كم|مي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|495|8 ى صل|ي كر|ح عىل ش|سمي  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

29|2|4 لمعىط|لمطلبــــ عبــــد|لسيد عبــــد|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|7396 لبــــشبــــيسر|لحليم |ن محمد عبــــد|يم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

72924 لغنى|د محمد عبــــد |حمد عم| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 
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|73289 لرحمن عمرو محمد سعد|عبــــد  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

48oo4| لمطلبــــ محمد منصور|بــــ رجبــــ عبــــد|يه| سكندريه|ل|هندستـــ 

|653o| ح|لفتـــ|بــــ عبــــد |لوه|ن محمد عبــــد |يم| ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

492324 وى|لبــــنه| |لعل|بــــو|م مبــــروك |حمد هش| سكندريه|ل|حقوق 

765489 ن|ن حس|حمد حسن فرغىل شعبــــ| ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

492o2o للطيف|م عبــــد |ل محمد لطفى تـــم|حفصه جم سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

8o|65o لحكيم|يه جعوير محمد عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

9|5246 ي|ر
عيل  |سم|وى |حمد ص| |ئى سيوط|تـــمريض 

64323| هند عىلي محمد عىلي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

32|7o2 روق محمد|محمد يشى ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

456o26 لشيىم|مه محمد أحمد محمد |ن أس|رو ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o|499 لبــــلىك|حمد |للطيف |ن صبــــىح عبــــد |نوره زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

68|756 حمد عوض|هيم |بــــر|رق |هيم ط|بــــر| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

4|5747 ر|لنج|هيم |بــــر|هيم يوسف |بــــر|ء |ل| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|73467 ى محمد |ي ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|سمي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

825|3| رص محمد سليم|لن|لرحمن عبــــد|عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

73oo2 تـــ|لسميع فرح|عمر محمد عبــــد لفيوم|تـــربــــيتـــ 

2|7398 ى محمد عيد عىل محمد| لي  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

8o|846 جورج حكيم جورج حكيم دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4|o982 هلل نوفل|حمد رجبــــ عبــــد |ريم  |تـــربــــيتـــ طنط

69744 ن|لقوى زيد|حمد عبــــد |شهرتـــ  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|2833 لسيد عويضه|هيم عبــــده |بــــر|هد |محمد مج ى شمس صيدله عي 

|32333 رتـــ|حمد عم|مصطفى | دين ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

477646 هيم|ن محمد إبــــر|مريم شعبــــ علوم بــــورسعيد

863344 حمد|ح محمد |لفتـــ|لحسن عبــــد| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

264|56 رق سيد محمد يوسف|زينبــــ ط ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7|5424 ى|حمد |لسيد |لسيد وليد | مي  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

687o79 ذل|لش|هلل |ء حسن عبــــد |لىمي ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

766286 حمد حسن|هلل عبــــده |ن عبــــد |رو شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 
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89o9o4 ى غيط يسن |يم| ن حسي  سيوط|بــــ |د|

69374o لحض|ن |طف محمد عثــــم|هند ع لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

844463 س|هيم عبــــ|بــــر|مه |س|سلىمي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

84o556 دق|لص|نور محمود |حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

6875o3 رس محمد زىك يوسف|ي| يش لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|34o29 مصطفى محمد محمود محمد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

883796 لنبــــى |ن عبــــد|رقيه مصطفى عثــــم ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

2473|| لم|لسيد س|ح |لفتـــ|مل عبــــد|حمد ك| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

886|92 سكندر |مريم صفوتـــ لبــــيبــــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82|62o حمد عىلي|عيل |سم|بــــ |يه| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

6752|9 حمد محمد سعيد|لق |لخ|نىه عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

775755 لمجيبــــ يونس محمد|محمود عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

5o9352 هلل|هيم محمد خي  |بــــر|م مجدى |سل| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

6|9o44 لخطيبــــ|ن |فظ رمض|نبــــيل ح| ند ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

535254 يف محمد |س حمد منصور|ميه رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

627285 لنيل|لعظيم محمد |هيم عبــــد|بــــر|يه | عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|69675 لمجيد|د محمد عبــــد |حبــــيبــــه عم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|8588 تـــ خليل|آيه مدحتـــ بــــرك ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

84o8o8 بــــوزيد|شم |لكريم ه|ن عبــــد|كريم تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|279|6 ء قرئى محمد|محمد عل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6o55|3 ف صل|مريم  ىط|لع|ح محمد عبــــد |رسر لمنصوره|ره |تـــج

922984 لقمص يوسف |م |بــــر|لقمص |يوسف  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

362997 د عزيز|د عي|رفقتـــ ج ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|63|97 ه|لس|لدين محمد |ل |حمد كم|ن |رو ى شمس| لسن عي 

28569 ئى|مل فرج علو|يوسف ك د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

78|869 عيل|سم|لبــــدري |ء مصطفى عىل |ل| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68682o بــــينى|لمتـــول |د |حمد ج|ء |لىمي لشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4|5445 يد |بــــو|لسيد بــــدوى |محمد  ى ح|لرم|لي  لشيخ|بــــ كفر |د|

6762oo م محمد عىل رجبــــ|ء عص|ل| لمنصوره|بــــ |د|

6o83|4 لد محمد نقيطه|يه خ| لمنصوره|طبــــ 
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633o|9 ن|هلل محمد بــــدر|بــــر عبــــد|صبــــرى محمد ص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|36955 هيم|بــــر|د مصطفى |حمد محمد فؤ| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

86|985 هلل حسن|زهره كريم خلف  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

3|2o4| لجليل|يم عبــــد|لد|محمد وحيد عبــــد هره|لق|ج طبــــيع |عل

|453|7 لعزيز|بــــدين عبــــد |لع|محمد عىل زين  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

2|8o94 لرحيم|ن عبــــد |دل محمد عثــــم|حمد ع| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

62888| لحميد|هيم محمد سعيد عبــــد|بــــر|ء |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

365o55 هيم|بــــر|حمد محمد |د محمد |زي تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

244969 ش|لقم|محمد محمود محمد | دين كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

83|929 هلل|لدهبــــ عبــــد|بــــو|صم |ره ع|س دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|4432 ه ن|ن مدحتـــ محمد مهر|بــــي  كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

5466o8 رك|ء خميس عطيتـــ محمدعطيتـــ مبــــ|رس| بــــ دمنهور|د|

23372o ن|ح سعد حسن عثــــم|عمرو صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

867933 ره حشمتـــ حبــــيبــــ بــــولس|س دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

9o5363 لس بــــولس فكرى سعيد  كي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

|24628 ن لنقيبــــ|لمنعم |مجدى عبــــد | مي  |قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 
ضتـــ|ري/دى|لو

864|97 لسعدي محمود|لدين محمد |ل |مؤنس كم ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

48o3|| لد محمد صديق هديه|حمد خ| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

758o93 حمد|لحميد |ح عبــــد |م صل|سل| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

7|8|4o ه محمد محمد محمد مج| هد منس|مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|2o86 هيم|بــــر|مه منصور |س|آيه  |بــــ طنط|د|

363|2| لطيف|عبــــد| لحميد زكري|عبــــد| نور لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

68463| ىس|لبــــلق|لكريم |لديسىط عبــــد |يه وليد | لمنصوره|بــــ |د|

|35593 محمد يشى رجبــــ| ر|ي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|35446 ى ف|ف لرحمن|وى عبــــد |طمه حسي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8|7798 ي|ر
لبــــصي |عز حسن عبــــد| ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

7|o263 حمد|ء طه نبــــيه محمد |شيم لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

525|26 ل وزيرى عيس|جح كم|دين ن|ن لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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888874 ء حمدى فرغىل محمد |ول سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o3763 م محمد منصور|محمد س لمنصوره|هندستـــ 

3585o9 حمد محمود|ندى يوسف  ى شمس هندستـــ عي 

523746 رى|لقبــــ|ئى رشدى محمد |عمرو ه سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

2o763 لدين سعد محمود|حمد نرص | ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

69246o ي|لخ|هلل |يه وليد عطيه عبــــد |
روئى لمنصوره|نوعيتـــ 

54642o لرحمن|لرحمن عىل محمد عبــــد |عبــــد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

2|4|o8 مد محمد|بــــ محمد ح|مه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

344938 بــــوشنبــــ|لح |لح عىل ص|ف عمرو ص|عف ى شمس حقوق عي 

25o473 ئشه مسعود مصطفى محمد|ع ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

6322|| لسيد|تـــم فرج |ن ح|رو زيق|لزق|حقوق 

257|25 لقسط|ندى محمد محمود  هره|لق|ر |ثــــ|

372762 حمد|نسمتـــ تـــوفيق محمد  ى شمس حقوق عي 

333488 حمد طه وزير|محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

687o|3 ح محمد|لفتـــ|محمود محمد فوزى عبــــد  لمنصوره|حقوق 

833|93 ي محمد|رك محمدو|مبــــ
ى
ي شوق

ى
ق دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

54o|32 هيم|لد عىلي عىلي إبــــر|محمد خ |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

8867o4 دى عمر محمد |مروه ن سيوط|تـــربــــيتـــ 

85o36 حمد محمد|ج |عزتـــ حج ي سويف
تـــمريض  بــــنى

4244o3 حمد|للطيف محمد سيد |يحن  محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

96342 ن|ن سلم|ره محمد سليم|س ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

435479 لمدهون|حمد |ء عبــــده سيد|عىلي سكندريه|ل|ره |تـــج

6|7396 وع|لسيد مط|حمد |طه | ند ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|23986 مه|عيل سل|سم|سلىم عمرو  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2446o7 محمود محمد محمود خليل محمد هرتـــ |لق|تـــمريض 

87o687 بــــوزيد|حمد |بــــوزيد |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

882o94 م|حمد عز|لحميد |محمود محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

7o|82o لنقيبــــ|شم محمد |لمقصود ه|عبــــد | عل لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

24468o لحميد|دل فتـــىح عبــــد|محمد ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o5o67 يمن مرىسي تـــوفيق متـــول|مصطفى  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 16864 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

273o4| ى  ى|لق|بــــو|ندى حسي  سم حسي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

8|o754 جح بــــدر عىلي|طمه ن|ف ي|بــــ |د|
|لمنى

57|33 حمد ربــــيع معوض|ء |ول لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

28553 حمد|حمد محمد |مصطفى  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

7o7592 ى |م  لسعيد|س |لعبــــ|بــــو |مي  لمنصوره|بــــ |د|

35|664 ل|لع|رص محمد عبــــد|حمد ن| |ره بــــنه|تـــج

8||698 مل|دي ك|وجيه ن| رين|م ي|علوم 
|لمنى

823288 ي|لر|بــــ عبــــد|لوه|ن عبــــد|ء عىلي|شيم
ضى سيوط|حقوق 

488642 لدين يشى محمد يوسف|م |محمد حس سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

426|85 ى |دل محمد س|سلىم محمد ع مي محمد حسي 
د|حش

سكندريه|ل|ره |تـــج

9|2o82 ئيل |د جيد ميخ|سيمون عي ج|ره سوه|تـــج

8|9|83 هلل مؤمن محمد محمود|منه  ي|عه |زر
|لمنى

33o95o لغنى خليفتـــ|محمد مصطفى عبــــد زيق|لزق|صيدله 

273o3 وي|لديس|لرحمن محمد |ء عبــــد |ل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o7o85 مل تـــوفيق|ن ك|ء شعبــــ|رس| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

76595o م|م|ل|م محمد ثــــروتـــ محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|77|65 وق ع ى |رسر حمد|دل حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||9443 ف |له |ه ن|لسيد رسل|رسر ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

867324 ي حمزه  حمد|رحمه خي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

24|222 ن|لسيد محمد عثــــم|محمد  |ره بــــنه|تـــج

899224 ه حسن |لل|نىه خلف عبــــد ج |تـــمريض سوه

83379o ي محمود|
يه محمد دكروئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

6732o ى |ي بــــوزيد|ح محمد |يمن صل|سمي  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

689|62 لق محمد |لخ|ىط عبــــد |لمع|بــــو|م |محمد حس
عجينه

لمنصوره|بــــ |د|

4o6446 لبــــدرى|روضه محمد حسن عىل  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

3|6497 مه موىس|ء محمود سل|دع ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

829o2 ل قرئى عىل|حمد جم| ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

78364 لمبــــدى|رس فيصل عبــــد |خلود ي ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5|o|82 رص محمد عطيتـــ خليفتـــ|زن ن|م عه دمنهور|زر
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843246 در|لق|د عبــــد|بــــ فؤ|يه|يه | ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

776o4o جوده محمود محمد| رن زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|57729 هيم هريدى|بــــر|ن هريدى |نوره ن|تـــربــــيتـــ حلو

765222 لموج |محمد سعد سعد محمود  ره بــــور سعيد|تـــج

896988 لحكيم محمد عىل |ل عبــــد|جم ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

22685 ي ش كر عشم|جرجس خي  هره|لق|بــــ |د|

68|867 حمد ورده|ء محسن عىل |لزهر| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

867379 ء حسن محمد عىلي|رس| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

64o72| لسيد|لسيد منصور وصفى |رس |ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

235|o6 لرحيم|ذ ممدوح عدل عبــــد|مع ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8o5342 شنوده جرجس مكرم عزيز ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

5|7484 لحفيظ|حمد عبــــد |مد |م ح ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

435|55 لدويىح|بــــر مرشدى |محمد ج سكندريه|ل|طبــــ 

59677 نور عىلي|طه عىلي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|56|26 ن عطيه فرج عوف|مهند سليم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

44|o8| س حسن|ء حسن عبــــ|سم| لشيخ|تـــمريض كفر 

883|72 لفضيل |ن عبــــد|ء سيد رمض|سم| سيوط|حقوق 

4577|5 ي|ف
ى |طمه بــــنى هيم متـــول زيد|بــــر|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

||9||4 ل عبــــد ربــــه|رق كم|يوسف ط ى شمس هندستـــ عي 

23338 دل محمد عفيفى|محمد ع ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

63o8|5 حمد|حمد رشدى محمد |لرحمن |عبــــد  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

4626o8 سم قنديل|ل محمد ق|هدير كم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

86595 ي محمود|
حمد نبــــيل مصطفى تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

|29|59 حمد خليل|رص |حمد ن| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

75278| لمجيد|يوسف محمد يوسف عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

235o74 لحسينى|محمد مني  محمد  ن|علوم حلو

|49935 ض|بــــر يوسف ري|حمد ص| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

54|582 ع|لزر|لمقصود |مل عبــــد |وليد ك بــــ دمنهور|د|

|33623 سكندر|د تـــوفيق |عم| دون|م ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

843973 ى محمد محمد|ط رق حسي  ن|سو|بــــ |د|

|7|992 لسيد|لم |لرحمن رفعتـــ س|عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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334667 هيم محمود محمد|بــــر|حمد |لرحمن |عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o5948 لمنعم|مينتـــ محمد محمود محمد عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4598o| محمد حسنى نرص محمد عوض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

58638 دل محمد وهبــــه|ندى ع حقوق بــــنى سويف

324|2o حمد محمود سند|لد محمود |خ ى شمس|تـــج ره عي 

4|769| |لمو|لحميد |حمد عبــــد|لحميد |ندى عبــــد
ى
ق لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

287963 لسيد|هيم |بــــر|ن |هيم سليم|بــــر|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4o4o5| ئيل عطيه|د ميخ|د مني  عي|عي سكندريه|ل|بــــ |د|

64||83 حمد|لبــــديع محمد سيد |محمد صبــــىح عبــــد قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

352933 هيم|بــــر|ن |دل سليم|لد ع|خ سيه|نوعيتـــ عبــــ

|2|872 هيم|بــــر|لموجود |تـــسنيم محمد عبــــد  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

37|55| مد عوض|مد عوض  ح|حمد ح| |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

752o83 هيم|بــــر|لسيد جوده |ء |لىمي زيق|لزق|علوم 

8859o9 تـــ عىل |حمد محمد شح| سيوط|ره |تـــج

224276 لفيل|روق عىل |هدى محمد ف سيوط|عه |زر

24877 وى|لمعد|طف محمود |ن ع|نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

64|652 ر|لسيد ي|م محمد |لسل|هدير عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

32786| ي د|كريم ه
هش صديق|ئى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

63684| لح|حمد ص|لح محمد |ص زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

332547 لسيد|م بــــدوى |ء س|رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

478687 لديسىط|رس سعد |لرحمن ي|عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

8o5|2o لرحيم|ر عبــــد|ن مختـــ|سمر مرو دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7o7292 لبــــرع| |لوف|بــــو|حمد |ء محمود |رس| لمنصوره|ره |تـــج

3|6465 تـــ محمد | تـــه|لسيد شح|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|36o85 لحليم|يه محسن محمد عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

836o45 ين ص بــــر يونس خليفه|شي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

676723 د|نوبــــ يشى شنوده ميل|بــــ| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7o856| حمد|در |لق|محمد زغىل عبــــد | دين لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

262569 حمد عمر|لسيد |محمد جميل  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

446985 غ|لصبــــ|لسيد |لسيد |مؤمن محمود  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر
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62o594 |حمد رخ|ح |د مصبــــ|م جه ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

25|283 ل محمود حسن|محمود جل ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

5|334o خرتـــ سعد|م منصور أبــــوف|إسل لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

5o2246 لحنفى محمد|يوسف خميس عىل  بــــ دمنهور|د|

8|6oo| ى منصور متـــري عوض|م جدولي  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

86249| هلل|هلل محمود عبــــد|نس عبــــد| دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

762355 يم|لد|م عبــــد |م|تـــ |د|لس|حمد |محمد  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

427476 حمد محمد|لحميد غريبــــ |عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|462o4 س محمد|د محمد عبــــ|جه ن|بــــ حلو|د|

8o5|53 ي|لعليم عبــــد|نشين نبــــيل عبــــد
لغنى ي|معهد 

تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

683|52 م|م|هر |لظ|يدى مجدى عبــــد |ه لمنصوره|ره |تـــج

57645 هيم|بــــر|س |منى عيد عبــــ بــــ بــــنى سويف|د|

438|93 مر|ح محمد ع|لفتـــ|ر عبــــد|ء مختـــ|رس| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

773696 هلل شلبــــي|لمجيد عبــــد|م عبــــد |منيه هش| زيق|لزق|بــــ |د|

8o8596 حمد|لعظيم |حمد فتـــىحي عبــــد| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3||o38 حمد|حمد تـــوفيق |محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

72633 لعزيز|هلل عبــــد|ء محمد عبــــد|نجل لفيوم|تـــربــــيتـــ 

687254 يد|ل سمي  ذىك غريبــــ ز|س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o6375 بــــر عزيز وهبــــه|ن ج|يم| ي|تـــمريض 
| لمنى

482684 هيم|بــــر|هيم فوزى |بــــر|هلل |منه  لفيوم|لعلوم |ر |د

26477 ش|حمد عىل محمد رو|محمد  هره|لق|بــــ |د|

757o54 لرحيم|ندى فوزى محمود عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24o442 ف صل|ئى |تـــه لعزبــــ|للطيف |لدين عبــــد|ح |رسر ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

4326|6 لدين سعيد حشكيل|م |ريم عص لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

46o6o ل محمد|رحمه صبــــرى كم ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

62772| لكريم|لسيد عبــــد |لسيد محمد |ر محمد |يثــــ| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

334379 تـــه محمد|مح شح|حمد س| ى شمس| لسن عي 

476|62 ر|لغف|لدين عبــــد |ح |رق صل|ط| رن سكندريه|ل|بــــ |د|

34o773 ن|لعظيم سليم|لسيد عبــــد|ندى  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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277965 ى ه|ي ئى مصطفى محمد|سمي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

7oo952 يف|لعليم جبــــر |حمد عبــــد |ء |سم| حمد رسر لمنصوره|علوم 

49o977 لمجيد|لسيد محمد محمد عبــــد| |رن سكندريه|ل|ره |تـــج

698|25 د|لحد|طمه محمد محمد محمود |ف لمنصوره|طبــــ 

822||7 لعليم|لفرغىلي عبــــد|حمد|ل |يقه محمد جم|ر ي|علوم 
|لمنى

2|5746 حد|لو|مه فتـــىح عبــــد|س|محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

688587 لدين معوض عىل|ج |لسيد رس|ل |م| لمنصوره|هندستـــ 

|49745 هيم|بــــر|لرحمن محمد جودتـــ |عبــــد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

228999 هيم|بــــر|ل |هدير سيد كم |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

4|o85 لحميد|هلل عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|سمر  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2722o7 هيم تـــوفيق حنس|بــــر|ئيل |مهر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

28583o لم عوده|سيد مسعود س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

786673 ى محمد  شفيق|بــــسمه  حمد حسي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

8533|2 حمد مجدي بــــدر عىلي| ي|بــــ |د|
|لمنى

6|5939 ف عبــــد |حمد | لحميد عرنسه|رسر ط|هندستـــ دمي

8224oo ي عبــــد|محمد حسن كيل
هلل|ئى سيوط|ره |تـــج

2787|| ن عوض|رجريتـــ عوض يون|م شمون|نوعيتـــ 

|6369 ن|عيل عتـــم|سم|ر محمود |من هره|لق|حقوق 

6|o284 هلل|زق عبــــد |لر|عمرو محمد عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

4273|8 ن مجدى جرجس منصور| مي  سكندريه|ل|عه |زر

895o48 لس ن سكندر |ديبــــ |دى |كي  ج|علوم سوه

64|497 ي منصور|
حمد رزق حسنى زيق|لزق|صيدله 

8||872 ي|لمنعم عبــــد|ء قتـــىحي عبــــد|ول
لغنى لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

||9535 ى  ى|بــــر|يوسف حسي  هيم حسي  ن|هندستـــ حلو

8o26|6 هلل|مل فرج |رص ك|لن|ء عبــــد|ول ي|نوعيتـــ 
|لمنى

439228 ن|لرؤف سلم|لعزيز عبــــد |د بــــسيوئى عبــــد |جه |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

4463o| در محمد|لق|لرحمن نرص عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

492439 وى|لحن|هيم |بــــر|محمد فتـــىح محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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64|o83 لبــــر|لسيد محمد فتـــىحي عبــــد|ل |م| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

536743 رك|لسيد مبــــ|حمد محمد |محمد  ره دمنهور|تـــج

784532 لسيد محمد عىل حنفى|حمد |نشين  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4|2947  عىل عىلي |يم|
س|لنح|ن بــــسيوئى |بــــ طنط|د|

465|2o لسيد شعيبــــ|لرحمن عزتـــ |عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

337434  فتـــوح|
ى
حمد فتـــوح شوق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|6o662 هيم محمود محمد|بــــر|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||7959 لعزيز|لدين سيد محمد عبــــد |نور  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

893266 ى عبــــد زق محمد |لر|منى حسي  سيوط|بــــ |د|

45962o تـــه|أنس سعيد خلف بــــخيتـــ شح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2347|3 لعليم|لك عبــــد|لم|لرحمن سيد عبــــد|عبــــد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

54|9o2 لعبــــد|هيم حسن |بــــر|محمد حسن  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

37248| عمر محمد عمر محمد ى شمس حقوق عي 

433773 ى   حسي 
بــــوعىل|محمد مصطفى لعريش|علوم 

896262 عيل محمد  |سم|يه محمد | ج|بــــ سوه|د|

43|37 ئى|لفخر|لمنعم |لمنعم خميس عبــــد |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

358988 حمد|ج  |بــــ وليد محمود ر|شه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

22o782 مه لطفى ضيف|س|سلىم  ى شمس حقوق عي 

27o772 ي|يه حمزه عىل خف| ج  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

62|483 ئى خرصى|لغيط|لرحمن محمد محمد |عبــــد |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5|o747 حمد عبــــده كوبــــج|حمد حسن | سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

634658 ى |رص حس|محمود ن بــــوزيد|ني  زيق|لزق|علوم 

346372 صم|حمد ع|مل |عيل ك|سم|محمد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

86299o حمد|بــــ |لد دي|سهي  خ ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

37oo| وق  م عىل محمد|له|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5|669 ى محمد فرج|غ ده حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

483||7 حمد|هيم |بــــر|رق محمود |مريم ط ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

254246 عيل محمد محمود شلبــــى|سم|ء |حسن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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526o25 هيم مصطفى|بــــر|طف صبــــرى |لرحمن ع|عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

4o823|  عبــــد |م هش|سل|
ى
بــــ حمودتـــ|لوه|م شوق |بــــ طنط|د|

476683 تـــىم|لهبــــ|هر محمد محمد |ندي ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|67492 ى موىس ريم سعيد حسي  هره|لق|بــــ |د|

68o723 وق  ف محمد |رسر للـه|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|رسر تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

637895 ى|لرحمن ممدوح محمد محمد مرىس ش|عبــــد هي  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

677o62 فع|لش|حمد محمد عبــــده محمد | لمنصوره|حقوق 

773|37 ى|محمد هش ى سيفي  م محمود حسي  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

23334o ح حسن حسن|ن مجدى صل|يم| ى شمس|د| بــــ عي 

347522 لعزيز حسن|م عبــــد|م عص|سل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

89|574 محمد سيد محمد | لي|د ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

7o2889 عور|ل|هيم |بــــر|لسيد محمد عىل |محمد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

642o|o ه  شم|لسيد محمد ه|ني  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

||7866 حمد |لدين محمد سعيد |ء |دى محمد عل|ف
ى|ش هي 

ى شمس حقوق عي 

86776 هلل مجدى محمد شمردن|منه  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

28o849 حمد عىل|بــــسنتـــ سيد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

286566 يف يف محمد رسر ضىح رسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

4o9347 ي
عيل مشعل|سم|حمد |عيل |سم| |دئى بــــ دمنهور|د|

23o647 م|لسيد محمود سل|حمد |دل |مصطفى ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

58495 حمد|سم |حمد ق|ء |دع صيدله بــــنى سويف

839648 ن|ن عمر|لطيبــــ حس|حمد | دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

4o4o|8 لحكيم محمد|حمد عبــــد |حمد |يوسف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

87|636 ن رجبــــ حسن حموده|يم| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4383|o لعليم نوح|ح عزتـــ محمد عبــــد|صبــــ ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6468|8 وى|لشعر|رقيه محمد مصطفى  سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

4588o5 لقمرى|حمد محمد محمد | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4o999 لسنوىس|ل سيد حسن |وص تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5273o| لمنفلوىط|عيل محمد عبــــده |سم|هلل |منه  سكندريه|ل|بــــ |د|
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246763 لم|لع|لسيد |در محمد صبــــرى |ن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

85oo23 لدين|ل |حمد محمود جم|سعد  ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

43775| م|لش|عيل |سم|بــــ |لتـــو|عيل عبــــد |سم|ء |أسم لشيخ|ره كفر |تـــج

6o|475 ر|لسيد عم|د |نس فؤ|محمد  |ره طنط|تـــج

6||825 م|محمد عيد محروس منصور قرط ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

334o|5 محمد عىلي محمد عىلي كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|45859 للطيف محمد|عبــــد | لدين رض|عز  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|48244 ف محمد عبــــد |مل | در|لق|رسر ن|بــــ حلو|د|

879323 لس ع روبــــيم|ك ش|لمل|دل عبــــد|كي  سيوط|ره |تـــج

86|788 ي
ى
ي محمود فضل منوق

مصطفى ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

84964 هيم|بــــر|حمد |محمد رجبــــ  بــــ بــــنى سويف|د|

779943 م يونس|لسل|محمد صبــــىح عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

9o4438 حمد |س |محمود سمي  عبــــ ج|ره سوه|تـــج

|45374 ضل|حمد ف|هيم |بــــر|حسن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3||o56 حمد محمد شمس|ء |ل| هره|لق|حقوق 

7672|2 ق|لدق|ىطي |لع|محمد مسعود عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

342|3o لسيد عىل|ل محمد |ن طل|نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

368657 هيم|بــــر|هلل |سيف منصور عبــــد |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

54o555 ين سعيد محمد عىل سعد  بــــو عمه|شي  |حقوق طنط

368o28 لعزيز|ل عبــــد|محمد حمدى كم رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

256826 بــــو شوشه|حمد | |ر زكري|من لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

4|o38o ي |محمد م
يد |بــــو|هر بــــسيوئى ى موس|بــــوج|لي  |حقوق طنط

433229 لبــــرل|هيم |بــــر|رى محمد |نص|ل|طمه |ف |بــــ طنط|د|

272847 ده محمد عىل عىل|غ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

83363 |م حن|ج  صبــــىح س|م ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

76o323 وى|لخل|حمد محمد |يمن محمد | ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

767379 هلل عىلي|ء محمد محمود عوض |ل| لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

7575o6 بــــ|هيم دي|بــــر|يه محمد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5||269 يد|محمد نبــــيل حسن محمد ف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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846o89 حمد|حمد عيسي محمود | دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

698345 وى|لغمر|حمد |جر محمد محمد |ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|7|74 م  |لسل|د شبــــيبــــ عبــــد|طمه ميل|ف سيوط|حقوق 

525844 هيم حسن|بــــر|هيم |بــــر|يوسف حسن  سكندريه|ل|هندستـــ 

5|4|88 زى|ح مرضى محمد غ|سم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

76o968 ج|مد فر|لربــــ ح|د |هلل ج|زينبــــ عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

283976 ى يونس |عمرو يونس  هيم عبــــيد|بــــر|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

335384 ل عويس|رحمتـــ حسنى كم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6363o8 ن|ح شفيق عثــــم|د صل|ي| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

239746 نور عىل محمد|ر |من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3ooo22 ى | ى عبــــد |بــــر|لحسي  د|لجو|هيم حسي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

789667 ى د ونيس|سمي  ج| مي  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

4|864| هيم عىل|بــــر|بــــوزيد |حمد | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4|232| صف|عيل ن|سم|هلل مصطفى |عبــــد  |ره طنط|تـــج

893225 لبــــ |بــــوط|سحر صبــــره عطيه  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

9|9|4| رص محمد محمد |يه ن| سيوط|تـــمريض 

882553 لربــــ  |د |بــــوبــــكر ج|كر |ء ش|عىلي سيوط|تـــربــــيتـــ 

844672 لح|لحميد ص|رق عبــــد|ر ط|من ن|سو|بــــ |د|

774559 ح محمد مدبــــول مصطفى|ء صل|رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6222|9 ضل|ميشه مصطفى جمعه مصطفى ف ط|حقوق دمي

6o3337 ى|لق|لصغي  |هيم |بــــر|محمد  ى ضى كيى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

44oo8o لنمر|ن |هيم شعبــــ|بــــر|ء صبــــىح |شيم لشيخ|بــــ كفر |د|

367548 لدين سعد عدى|لد مىح |خ عه مشتـــهر|زر

525o9| ن عوض|ئى محمد عوض عثــــم|م| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83|94| لسيد|ن محمد |ء عمر|عىلي هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

7o8264 لمرىس|لح |ل ص|لع|محمد عبــــد | نور لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

28947 ف صل|م |سل| لسيد|لدين |ح |رسر هره|لق|ره |تـــج

866|3 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|ء محسن |رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4325o ئل محمد مصطفى|مريم و ى شمس|تـــج ره عي 

26o28| ح|لفتـــ|ح فتـــىح عبــــد|لفتـــ|م عبــــد|ريه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 
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4|4798 لمزين|ن محمد محمد محمد |نوره لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

83|272 د حلىمي جرجس|ريوس فؤ|مك قرص|ل|فنون جميله فنون 

|398|o حمد جندى|هيم |بــــر|ر شفيق |مي ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

253|74 ن|ء محمود خليفه شعل|صف ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

7537o7 ف محمد زين سليم|وعد  ن|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8o7848 در|لق|ء سيد محمد عبــــد|شيم حقوق بــــنى سويف

5473|6 سط سعد مرىس بــــكر|لبــــ|حمد عبــــد | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

833o74 محمد محمود محمد محمود |هندستـــ قن

483822 ى خ ى هم|حسي  م حسن|لد حسي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

636|43 لكريم|لرؤف عبــــد|ئل عبــــد|حمد و| زيق|لزق|هندستـــ 

9o4332 ى  ى فرغل حسي  لسيد |حسي  ج|حقوق سوه

|57443 ف حسينى |رضوى  لسيد|رسر ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

465745 ف عبــــد |متـــ |س| لقرىسر|لسميع |رسر لشيخ|هندستـــ كفر 

7oo236 نم|ء جبــــريل محمد جبــــريل غ|ل| لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

8596|o د|لي رش|د و|ن رش|يم| ره بــــنى سويف|تـــج

6o72o| ع محمود غنيم|لرف|لق |لخ|عبــــد لمنصوره|هندستـــ 

3562o9 ن حنفى|دق سليم|لص|لسيد محمد |مصطفى  |بــــ بــــنه|د|

3|4939 رس صبــــىح محمد|محمد ي ى شمس حقوق عي 

4o6o25 لسيد عيس|سمر محروس محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7859| ى حمدى |ي ى محمد عىل|سمي  مي  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

|4499| بــــر يوسف|سلىم حسن ص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8884o7 در عىل  |لق|عبــــد| ء زكري|لزهر|طمه |ف سيوط|صيدلتـــ 

856o73 م|م|ء محمود محمود |لىمي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

49|444 لحميد|لرحمن عبــــد |دى منصور عبــــد |منى تـــم |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|49963 حنفى| لوف|بــــو|حمد |م |عص هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|54o76 لمنعم محمد|لمنعم محمد عبــــد |عبــــد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

222357 د محمد|رس فؤ|ريم ي ى شمس|د| بــــ عي 

75o7|2 حمد|لد عىل |بــــ خ|هيتـــ|م عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|2594 لحميد|للطيف عبــــد|لحميد عبــــد|ء عبــــد|وف ي|بــــ |د|
|لمنى
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6874| ى محمد ش|ي كر عىل|سمي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|5329| حمد|بــــدين محمد |هند ع ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

4|9942 ى ح ى |حسي  لمغربــــي|مد حسي  لشيخ|ره كفر |تـــج

425555 ى|بــــر ش|ن ج|ن رضو|رو هي  سكندريه|ل|علوم 

4|6699 للطيف سيف|ل عبــــد|ر جم|يثــــ| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6o3923 دوش|ل|هيم |بــــر|هيم |بــــر|كريم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

898945 ن |ح محمد زيد|لفتـــ|عبــــي  عبــــد ج|بــــ سوه|د|

4o763o وى|لسيد طنط|وى محمود |طمه طنط|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o3232 لىحي عىل|لسيد عىلي عبــــد |نسمتـــ  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

8||5o3 بــــرين منتـــرص رجبــــ فولي|ص ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

||9564 لمنعم عىل|دل عبــــد |عبــــي  ع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

56494 لرحمن فتـــىح قرئى بــــيوم|عبــــد |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

8o8|86 ل وهيبــــ|د كم|ستـــ عم ي|بــــ |د|
|لمنى

86997| حمد|لح |تـــ ص|بــــ عرف|رح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

879433 بــــوجبــــل |هيم حمدى محمد |بــــر| سيوط|تـــمريض 

|6|7|5 ى|مصطفى عبــــده ي| لرحمن رض|عبــــد  سي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

675343 وى|لشه|عمر مدحتـــ محمود  لمنصوره|صيدله 

6336| محمد عىل رجبــــ محمد ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

433348 محمد محمود محمد يونس |حقوق طنط

884696 وى محمد |حمد هلبــــ|بــــ |لوه|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

294522 تـــ|لشح|لسيد |د |سيد عم تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

36637 لبــــشبــــيسر|م محمد عىل |ر عص|من هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

636|98 ن|ل مرو|حمد مصطفى هل|لرحمن |عبــــد  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

6|6988 ليه|بــــو ع|مد |حمد ح|يه طلعتـــ | لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

5|5285 ى ص|ي لح حسن محمد|سمي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4|7878 لسيد حيدر|طف عىل |جر ع|ه لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

46322o ي عىلي رضو|لشو|هر |حمد م|
ى
ن|دق لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

8o847o عىلي| يمن نرص زكري| ره بــــنى سويف|تـــج

282224 ل|لع|عمر محمد محمد عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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3|57|8 بــــ|لوه|ن عبــــد|ئى سليم|مروتـــ ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2|52|7 يف عبــــد ح جنيدى|لفتـــ|سلىم رسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

689268 بــــينى عبــــد | |لسيد رض| لمحسن|لشر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

483487 تـــ عمرمحمد | حمد محمد|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|7224 زي|ر محمد عبــــده محمد غ|عم لشيخ|ره كفر |تـــج

|7|727 ف محمود شح|يه | تـــه|رسر تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

9|7699 تـــى |شم زن|ء محمد ه|سم| سيوط|صيدلتـــ 

|544o3 بــــ محمد جوده|لتـــو|محمود عبــــد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

682463 سم|لسيد محمود ق|يمنى حسن  لمنصوره|بــــ |د|

9o9|o2 لخطيبــــ  |لبــــسيوئى صديق حسن محمد |هلل |عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

3||3o6 هيم|بــــر|ن |لم|ن س|لد رمض|خ |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

249574 غ|لز|مد عىل |مر ح|س تـــ|ريم ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

263923 ى  بــــحي 
وق فصيح محمد مصطفى رسر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

838o32 د ممدوح حسيبــــ حسن|زي |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

269745 لسيد|حمد | |محمد رض ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7527| ئيل عطيه|د عدل ميخ|عم حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

353o7o م|روق محمد درغ|لد ف|محمد خ ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

35758| ى|محمد سعد عبــــد لعزيز حسي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

335638 زر|تـــتـــ ع|وديتـــ نعيم شح| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

456564  |هيم |بــــر|مهند رأفتـــ 
ى
حمد عبــــوده|لدسوق دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

249772 وى|لسنبــــ|عيل |سم|ل |هلل جم|هبــــه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

2|65o4 حمد|لعليم |ح عبــــد |لدين صل|م |ح حس|صل
ظه|بــــ |

ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

76287o تـــ|ر فرج بــــرك|لستـــ|تـــ عبــــد |محمد بــــرك بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8|7496 زي محمد|ل حج|جم| نه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

92o577 فرحه محمد طه محمد  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

52o958 ر|لفضيل دغ|ء محمود عبــــد|شيم تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور
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878866 ح |لفتـــ|ئى محمد محمد عبــــد|م| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

23896 مد محسن محمود مصطفى|لرحمن ح|عبــــد  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

783545 متـــ|ن سل|لفتـــ مسلم ديبــــ| زيق|لزق|بــــ |د|

64o597 هلل|لحميد عبــــد |محمود عمرو محمود عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

48349 هر محمد عىل|يمنى ض هره|لق|ن |سن|طبــــ 

688554 فظ عربــــ|لح|لعزيز عبــــد |سميه طه عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

8|7|96 ح محسن محمد حلىمي|صل حقوق بــــنى سويف

4|6988 ى|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد لرحمن محمد حسني  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6328|6 ء مصطفى ربــــيع مصطفى غيثــــ|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6986|4 ى ممدوح عىل ممدوح عطو|ي ن|سمي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

269733 ن|لحسينى عطيه سليم|ل |سم جم|بــــ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

57685 بــــر محمد|ر ص|محمد مختـــ ره بــــنى سويف|تـــج

|4o247 يف عبــــد | لعظيم محمد عىل|منيه رسر ن|ضتـــ حلو|علوم ري

277944 بــــ|لوه|لحميد محمد عبــــد |م عبــــد|ن هش|نور ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

783o6| لحكيم يوسف|يسه محمد نرص عبــــد |م ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

9|6o| يد سيد|بــــو |دل |زينبــــ ع ى لي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

|79|7o ى  ى|بــــر|هيم جودتـــ |بــــر|حسي  هيم حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

523893 د محمد محمد محمد متـــول|زي سكندريه|ل|هندستـــ 

322|55 ى محمود |ء |رس| م منصور|م|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5o85o7 ضى|ل حلىم مصطفى م|حمد جم| سكندريه|ل|علوم 

324|48 م محمد|م|مه |س|هلل |عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|29963 مريم وجدى مجدى عزتـــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

24o887 يف هو بــــوزيد|رى |عمر رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|6|24 لعدوى|لدين |محمد حمدى سعد  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

3549o8 هيم عىل|بــــر|مريم مصطفى  ى شمس|تـــج ره عي 

|39422 ى |بــــ شعبــــ|يه|سلىم  لعز|بــــو |ن حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4o65|| لعظيم طه محمد|ن طه عبــــد |نوره تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

759382 لعزيز|ل عبــــد|ن محمد محمود كم|نور عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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544448 د|ن حم|ل حمد|هلل جم|يتـــ | بــــ دمنهور|د|

446926 ى محمد|زن يشى عبــــد |م لعظيم حسي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|56257 م عىل مهدى|لدين محمود س|سيف  هره|لق|حقوق 

||8784 تـــ|لشح|يمن محمود محمد |يه | ى شمس|تـــج ره عي 

2492|2 ح محمد قنديل|لفتـــ|خلود سمي  عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

293o43 حمد|يمن سمري |محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

462o|7 ن|لعليم سلط|م عبــــد |أمنيتـــ عص لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

484o59 محمد محمد عىل| مه دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8o586o حمد|طف عزوز |نجوي ع ي|بــــ |د|
|لمنى

7oo559 ل|لع|ل محمد عبــــد |لع|محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8o||6o لمحسن|لحميد عبــــد|لد عبــــد|د خ|جه ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

2|9795 ى عبــــ حمد|س |رحمه حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

8|7232 لمعىطي|رق محمد عبــــد|عمر ط ي|بــــ |د|
|لمنى

|4562| ن زىك|شعبــــ| مصطفى رض ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

786347 يد|لعزيز محمد فتـــىح سليم ف|طمه عبــــد |ف قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

343|54 مل|مل منصور ك|تـــ ك|نج ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5o9o7 عىل محمد عىل سيد ره بــــنى سويف|تـــج

264275 حمد جبــــر|لسيد |نور |ندى  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

258554 ف محمود محمد|محمود  رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

243873 حمد|ع |هيم رف|بــــر|ء |شيم ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

3ooo23 لليثــــى|عمر عزتـــ محمد حسنى محمد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

266o3o هلل|ن عبــــد|لرحمن رجبــــ رمض|عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

98|67 بــــوبــــكر|طمه محمد فتـــىحي |ف لفيوم|بــــ |د|

7||97o هيم|بــــر|روس |تـــم محمد عيد|خلود ح لمنصوره|بــــ |د|

45|78 رس سعيد مىح محمد|ن ي|نوره هره|لق|ره |تـــج

83283| ري|لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|د |عي| مه ن|سو|بــــ |د|

843785 هلل محمد|طمه عرفه عبــــد|ف ن|سو|تـــربــــيتـــ 

4o7o|9 لمجيد محمد حسن|ء محمد عبــــد |دع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22o944 لمنعم|د محمد عبــــد|زينه عم ى شمس|د| بــــ عي 

4o777o ن|نىه منصور محمود مهر دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع
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64478o لم|يه محمد حمزه س| لمنصوره|حقوق 

337||8 وق محمد  فظ|م ح|م|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7|736o ي|ر
لد عىل محمد عىل|خ| ئى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

464254 لعظيم بــــسيس|لد جمعتـــ عبــــد|خ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

8835o6 م محمد |م|ل|محمود محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o6739 ف محمد |محمد  لعزبــــ|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63o637 هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|ح |لفتـــ|حمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8255oo ى ج|ج بــــر عبــــدربــــه|بــــر حسي  |هندستـــ قن

44868| لتـــ|روق مصطفى غز|رس ف|مصطفى ي لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|2866| س|هيم رجبــــ خلف عبــــ|بــــر| |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

543|44 ي
حمد خرصى|يز عىل |ف| دئى |حقوق طنط

|6o686 لعظيم|يز عىلي عبــــد |مصطفى ف وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

9|7824 حمد  |حمد حنفى |م |سل|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

633|27 هلل مسيل|هر عبــــد |لط|هلل |عبــــد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

36ooo6 ن عبــــده فخرى|ريز عري|م ى شمس|د| بــــ عي 

26|223 زينبــــ محمد فرج محمد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|44|99 ى |ره |س ى حسني  ى|مي  مي  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

8o6874 نهله منصور عىلي محمد عىلي ره بــــنى سويف|تـــج

5o|397 لعزيز عىل|دى عبــــد|له|محمد عبــــد لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

76582o دل مصطفى سليم|ع| ند معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

37ooo6 عي|لرف|بــــى |مبــــ|محمد | محمود رض عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

486654 لرحمن محمد |ل عبــــد|لرحمن جم|عبــــد
لرحمن|عبــــد

سكندريه|ل|حقوق 

5242o5 رص عزتـــ عبــــد ربــــه|لن|جر عبــــد |ه سكندريه|ل|بــــ |د|

526553 نظي  شبــــيبــــ خليل| مؤمن نج سيوط|ضتـــ |علوم ري

9o63|3 ف عبــــد|حبــــيبــــه   |لبــــ|رسر
ى
بــــوزيد |ق ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

826929 ي |م|
حمد|حمد حسن |ئى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

73749 ى محمد عبــــد لعظيم|هند عشر لفيوم|تـــربــــيتـــ 
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85o7|| ى| ند|ر حسن محمد حسي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

43438| مد بــــدير|يه محمد ح| |بــــ طنط|د|

447247 لمسيح فرج|طف عبــــد |يوسف ع سكندريه|ل|ره |تـــج

866||2 ي محمد محمود|يم| ن خي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

44|952  محمد شيحه|شيم
ى
ء وليد شوق لشيخ|علوم كفر 

|3o633 تـــه|ئيل شح|ء نبــــيل ميخ|هن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o9332 لحميد |مح نور عبــــد|ر س|من ج|أللسن سوه|كليتـــ 

65495 ى |ق لديبــــ|سيمه محمد عشر لفيوم|تـــربــــيتـــ 

2|6745 لمحسن محمود يوسف|يوسف محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

233495 ه  ف |ني  كر|بــــوضيف ش|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

678423 ل عىل|م جل|لسل|حمد عبــــد |ء |ل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

36oo73 رس|د نسيم سو|رك عم|م تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

4o|9|2 لسيد|لدين محمود فهىم |نور  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24635| لسيد يونس|لعليم سعد |حمد عبــــد| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|23395 شموئى |ل|عيل |سم|م محمد |مصطفى هش
محمود

هره|لق|حقوق 

267o39 زق عمر|لر|لحليم عبــــد |لسيد عبــــد|ندى  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

48|959 ج|لعزيز فر|ح عبــــد |ج صل|فر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

698928 در|لق|لحسينى عبــــد |ره سعد |س لمنصوره|طبــــ 

|56|o5 لمقصود رسور|رغده ممدوح عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8|6574 لعزيز محمد|يمن عبــــد| |رن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|44||| ر|ن حسن فرج مختـــ|رو هره|لق|ره |تـــج

354222 ى هر فهيم|مر م|تـــ| يوستـــي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

628263 ح|لفتـــ|لغريبــــ عبــــد|ح محمد |لفتـــ|ره عبــــد|س زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

333|57 تـــه|لرحمن شح|محمود محمد عبــــد |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

|2|968 حمد عىل حسن|عىل  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

|23792 ئيل|رس|ل |م غبــــري|ريو عص|م ن|هندستـــ حلو

46ooo6 لسيد|دى |لح|هيم محمود |بــــر|حمد | بــــ دمنهور|د|

239527 بــــ|لوه|ء رجبــــ عيد عبــــد|دع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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35738| يف|عمرو عبــــد لرحمن محمد بــــدوى رسر تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

2o8|o زى|بــــو غ|حمد |مر |محمد ع ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

2|5o38 حمد|ضى |لر|لد حشمتـــ عبــــد |مصطفى خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

898444 ف |هلل |منتـــ  هيم عطيه |بــــر|رسر قرص|ل|فنون جميله فنون 

235793 م محمود|عمر عل| دين تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

85o464 للطيف|حمد عىلي عبــــد|محمد  ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

43367| لعزم|بــــو |حمد |لعزم |بــــو |محمد  |طبــــ طنط

7|5566 هيم بــــدر|بــــر|سم مصطفى عطيه |بــــ لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8435|3 فتـــ عىلي محمد|لرحمن ر|عبــــد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|7|63 ر|لعط|رص جمعه أحمد |حمد ن| |حقوق طنط

9|587o ل ذىك وهبــــه |لرج|م عبــــد|بــــر| سيوط|بــــ |د|

32926o دق|لص|دق فوزى عبــــد|لص|رضوى عبــــد |تـــمريض بــــنه

4o6o37 مبــــروك عوض| ء رض|عىلي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|o467 غ|لصبــــ|لرحمن محمد سعيد يونس |عبــــد ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

233224 ى|حمد ع|سيد | ر|ي شور حسي  هره|لق|م |عل|

9o8389 ى عبــــد|ل |خلود جم لمنعم |مي  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

76394| ن|لسيد سليم|هيم |بــــر|ريج محمد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2595|8 روق محمود|نىح  محمود ف| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

695654 لرشيدى|هد |مريم زين محمد مج لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

698||| ى عبــــد |عف ى |لع|ف حسي  حمد|ل حسي  لمنصوره|طبــــ 

757528 لد عيس سعد|رغده خ عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|9372 ن|ن عيد عثــــم|يمنى رمض هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

5o5|8| يف محمد  لعظيم|تـــ عبــــد |لشح|محمد رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

98284 لقوى|مل عبــــد|حمد ك|محمد  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

33546| ف |عبــــي   نور محمد|رسر تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

78|5|2 لسيد محمد عىل|سلوى  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

42366 لموجود|حمد عبــــد |لموجود |يمن عبــــد |ء |شيم ى شمس|د| بــــ عي 

24984 حمد جمعه سيد|يتـــ | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

438549 هيم مرىس خليفه|بــــر|هر |حمد م| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

94o63 ه محمد|لل|مصطفى سيد عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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8927o2 لحميد محمد  |دل عبــــد|ر ع|نتـــص| سيوط|تـــربــــيتـــ 

264666 وق حمدى عىل محمد  لطورى|رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8245o8 ى | ى|حمد حسي  حمد حسي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

824|92 حمد|ء حسن محمد |لشيم| ي|بــــ |د|
|لمنى

79o355 هيم عىل محمود|بــــر|عىل  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

448o37 لدين عىل فرج|ح |لدين صل|د |عم| عل سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6|o27 محمد سمي  سيد عىل ي|هندستـــ 
|لمنى

|62668 هلل|بــــر مشحوتـــ عبــــد |لرحمن ص|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

2|5495 حمد|جد مصطفى خرصى |ملك م هره|لق|ره |تـــج

64o42| لسيد|لدين |ح |مي صل|هبــــه س زيق|لزق|بــــ |د|

449536 ر|لنج|لسيد محمد |هيم |بــــر|محمد  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o62|6 سيىل|جد موريس بــــ|رك م|م |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|4|45| هيم|بــــر|محمد سمي  سعيد  سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

5|556 بــــر|ء مجدى محمد ص|لشيم| بــــ بــــنى سويف|د|

4o5|35 بــــيس|د سعيد خليل عىل تـــر|زي سكندريه|ل|حقوق 

77o47o لشوربــــىح |لحميد |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

4o5756 ج جمعه|طمتـــ خميس حج|ف سكندريه|ل|بــــ |د|

753947 رق جمعه محمد|ريم ط عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8|22|4 ي محمد محمد عبــــد
لعزيز|مصطفى سيوط|حقوق 

5|8666 رى|لطنبــــ|ح |لفتـــ|ء طه عبــــد |ل| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

49788o ن|هيم رسح|بــــر|ريم محمد  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

49o793 للطيف|لد محمد عبــــد |ء خ|شيم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24749o شد|لحميد عىل ر|شد عبــــد|هلل ر|عبــــد ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

|592o5 لسيد محمد|رس |يوسف ي ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

2275o2 لح منصور|رص ص|ن ن|مرو ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

834|26 دي|حمد عبــــ|دي |يه عبــــ| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

47952 م|دل عيد تـــم|محمد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

78838 م محمد سيد محمود|سل|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر
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2|2o62 لعليم سيد|مريم سيد عبــــد ى شمس حقوق عي 

3596|7 ى|م مدحتـــ نسيم بــــقطر| رتـــي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

777734 فظ نرص|حمد فتـــىح ح|م محمد |سل| زيق|لزق|ره |تـــج

7o747 ى محمد عمر|ه  حسي 
ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o7o53 حمد|ده رجبــــ عيد |غ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

637966 لح|لعظيم ص|م عبــــد|هبــــتـــ س زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

|3879| دل محمد هيكل|ره ع|س ن|بــــ حلو|د|

4|4|9| ن محمود طعيمتـــ|ء محمود رسل|رس| هره|لق|ر |ثــــ|

|78o2o ي|شيم
ء محمد حسن حنفى ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|43275 لسيد سعد|لدين سعد |سيف  ى شمس هندستـــ عي 

524262 لعزيز|لسيد عبــــد |دل |فريده ع سكندريه|ل|هندستـــ 

5|o322 دي|له|محمد عبــــده محمد محمد عبــــد معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

42395| دى حسن|لن|خديجه جبــــريل  سكندريه|ل|حقوق 

44o9| مه حسن سليم هريش|س|حسن  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

788765 ى حس عتـــيق|ن |نعمه حسي  لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

4854o9 حمد محمد عبــــده|هيم |بــــر|ء |أل سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8oo6o| ي يوسف محمد يوسف
مصطفى ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

5o5727 لسيد أحمد بــــدوى|محمد محمود  سكندريه|ل|عه |زر

88o764 م محمد تـــوفيق  |ر عز|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

863436 لفتـــوح محمدعىلي|بــــو|حمد |محمد  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

|28473 يف فتـــىح محمد ح|رس| مد|ء محمد رسر |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

|5872 موئى|لسل|لد مصطفى محمد |محمد خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

33|867 هيم|بــــر|لسيد محمد |هلل رجبــــ |عبــــد ن|سو|بــــ |د|

79659 ل محمد|نسمه محمد كم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

84668| ي |
لمجد سنوىسي|بــــو|حمد مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

85o263 هيم خضي |بــــر|م |محمد عص دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

49o323 ى |حمد محمد حس|بــــر |ده ج|مي ني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6824|| لقصبــــى محمود سيد|جر جمعه |ه لمنصوره|علوم 

882397 ن  |سلىم عىل محمود حمد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

884459 زق  |لر|زق زين عبــــد|لر|محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 
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75632 بــــ|لوه|هر عبــــد |حمد م|رغدتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o|984 ه عص| |لسق|هيم |بــــر|م عطيه |مي  لمنصوره|بــــ |د|

76o43| مه محمد حسن|س|محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

5o78| لدين منتـــرص عىل حسن|عىل  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

4|2768 طره محمد حسن|ن ممدوح بــــخ|رو |تـــربــــيتـــ طنط

||863o ء وليد خليل مأمون|حسن ى شمس|د| بــــ عي 

433742 لعزم|بــــو|هر |لظ|حمد محمد محمد عبــــد| لعريش|علوم 

5|6676 ي عثــــم|مريم جم
ى
ن|ل شوق معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

72845 ء سيد عويس محمود|دع ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

93|9o هيم|بــــر|رس |ل ف|محمد جم ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8o8378 زق محمود|لر|سط عبــــد|لبــــ|مرفتـــ عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

922736 حمد  |ن |ء محمد شعبــــ|ل| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

72959 ح|لفتـــ|متـــ عبــــد |محمد محمود سل لفيوم|حقوق 

422765 لسيد بــــركتـــ|لسعيد |ء |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

259268 لمول|لحليم عبــــد|لمول عبــــد|منى عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6|oo8o لرحيم صيدح|لرحيم محمد عبــــد|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4339|4 غ|لصبــــ|هيم محمد |بــــر|طمه |ف |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

24727o ح|لفتـــ|سعد محمد سعد عبــــده عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

44|59o مل|بــــو ز|م محمد |لسل|مل يىح عبــــد | ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

62oo78 مر|لمجد معوض ع|بــــو |مؤمن محمد  ط|حقوق دمي

|322o5 حمد|حمد |صم |فريده ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o9|25 ن|لجرو|لىح |لسيد عبــــد|لىح |عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

783|72 ء محمد محمد محمد|شيم هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

359438 بــــوىس مدحتـــ سيد محمد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

42o297  |ئى ف|م|
ى
لم|لحسينى س|كر دسوق لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

782o3 ن|هدى محمد جمعه عثــــم سيه|نوعيتـــ عبــــ

|4|774 نتـــ|لسيد محمد شبــــ|محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|2|3|5 ى |خ| لي|د حمد|لد حسي  ن|بــــ حلو|د|

68482| ده|بــــ|لعزيز |هيم محسن موىس عبــــد |بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3||667 هلل محمد|عمرو حلىم عبــــد ى شمس هندستـــ عي 
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3594o6 ى مني  بــــخيتـــ بــــخيتـــ| مي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|45544 ربــــ|حمد مح|لسميع محمد |محمد عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

43o4o لم|لد محمد محمد س|ء خ|روميس هره|لق|بــــ |د|

8o7o39 حمد محمد|لح |سهي  ص ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8|9||6 وق فضل حمد وي|ن قن|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

329884 هيم نجيبــــ|بــــر|بــــ |يه| |رن |طبــــ بــــنه

344957 تـــ محمد فتـــىحي حسن خليل| مي  ى شمس| لسن عي 

329764 ف عبــــد|بــــسنتـــ  لعزيز|لمنعم عبــــد|رسر |ره بــــنه|تـــج

|4|5| مد دردير عىل كريشه|محمد ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

833o|9 ى بــــشي  محمد محمد حسي  ن|سو|علوم 

889257 ف محمود |م |عص حمد |رسر ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

8|53o| ي خليل|لبــــ|ندي محمد عبــــد
ى
ق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

6||62| هيم بــــلكيىم|بــــر|ن عزبــــ عىل |يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

272863 هدير حسن عىل محمود دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

43696| جرجس شلبــــى| هيم حن|بــــر|بــــرين |ص لشيخ|علوم كفر 

2597oo ف عبــــد|جر |ه لنبــــى|لحميد عبــــد|رسر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|7879o لعزيز|ء سعيد تـــوفيق عبــــد |صف ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

6|3678 لعليىم|هيم عىل |بــــر|ندى محمد  |صيدله طنط

627|62 لسيد عىل مهدى|هيم |بــــر|لد |خ| دين لمنصوره|ل |طف|ض |ري

369395 وتـــ|لسيد حل|لعزيز محمد |ريم عبــــد |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

884424 لمعز |ء محمود عبــــد|ء عل|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|43927 لجيد عوض|رس عبــــد |حمد ي| هره|لق|حقوق 

4947oo محمد سعد| زكري| محمد رض تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

426o|6 م|لدين محمد تـــم|ل |حمد كم|يتـــ | سكندريه|ل|بــــ |د|

84367 شتـــ|شتـــ محمد عك|م عك|سل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

677272 لنرص|بــــو |حمد محمد |محمد  صيدلتـــ بــــورسعيد

434|9 ن|ندى محمد سيد سليم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4ooo32 ى ئيل بــــولس|نعيم جرجس ميخ| ذسبــــي  سكندريه|ل|ره |تـــج

64532| يه عزتـــ عبــــده جوده| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|39829 لد فتـــىح عليوه خليل|خ| رن ى شمس صيدله عي 
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439294 ج |لدين محمد بــــسيوئى بــــلتـــ|ندى مىح  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

2528|2  |منيه |
ى
د|لحد|حمد شوق ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

43|898 ج|لحل|ورى |لقطبــــ مغ|وليد  ي صىح طنط
|معهد فنى

867|2 حمد محمد|حمد |محمود  لفيوم|بــــ |د|

92o526 س |عيل عبــــ|سم|لسيد |حمد | ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

354569 ي
ى حمدى|رق |ط| دئى مي  ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

3673|5 ف  |ء  |رس| هيم |بــــر|هيم  خليل |بــــر|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|32959 لسيد|لسيد محمد |ل |لع|ء عبــــد |رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

32|28 ح حسن|لفتـــ|حمد عبــــد |سم |بــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

28388| حمد|لرحمن محمد |كريم بــــكر عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|44572 د|حمد سيد نرص مر|عىل  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

27oo97 |ش|محمد يحن  فتـــىح عىل بــــ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

83o553 ي فتـــىحي|محمد 
ى
حمد دسوق ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

9o298| حمد |لموجود |حمد عبــــد|هدير  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

47733| لسيد محمد|حمد |لسيد |منيتـــ | سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|5|526 فظ|لح|هلل حسن عبــــد |نجوى عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

34o7|| لرحمن محمد عىلي محمد بــــدير|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

6264|5 م محمد محمد فرج|رضوى س زيق |لزق|تـــمريض 

426323 ي
ر|لعبــــ|هلل محمد |بــــر عبــــد|ج| دئى سكندريه|ل|علوم 

886639 لعزيز قطبــــ |ء عربــــى عبــــد|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

438463 ه|لز|لسيد محمود |دل |يحن  ع لشيخ|ره كفر |تـــج

448699 |هيم و|بــــر|عيل |سم|طف محمد |ع
ى
ق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

49|o|9 زى|لحر|حبــــيبــــه محمود عىل حسنى محمود  سكندريه|ل|ره |تـــج

488486 حمد محمد زغلول|دل |حمد ع| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

753576 لعيوىط|محمد محمد أحمد | دين زيق|لزق|حقوق 

84624| عيل|سم|رص |ء محمد ن|شيم ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

896268 د صليبــــ  |يعقوبــــ ميل| ند|ر ج|بــــ سوه|د|

84o|23 ف محمد عكوش|ر |من رسر ن|سو|بــــ |د|

759o45 هيم|بــــر|روق |حمد مصطفى ف| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

839||4 ي محمود|محمود عص
م تـــفى ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 
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7|o987 شتـــ|هدى سمي  حمزه محمد محمد عك لمنصوره|بــــ |د|

9758| لحميدمصطفى|لحميد مصطفى عبــــد|عبــــد | يش لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

369687 حمد محمد سعد|لدين |ء |حمد عل|زهرتـــ  |حقوق بــــنه

264376 لسيد صبــــرى بــــصه|هدير  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

676o38 ع|لبــــي|ل |لرحيم محمد كم|رضوى محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

25o557 بــــ|ح دي|لفتـــ|هر عبــــد|يه م| شمون|نوعيتـــ 

526689 بــــر عىل|مصطفى محمود محمد ج |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

78o472 ى ف حمد|روق عىل سيد|نورسي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8959o6 رع  |لظريف ز|مح |رى س|م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7|2839 |لغريبــــ فل|لسيد محمد |ره |س لمنصوره|نوعيتـــ 

9o|59| حمد محمد |مروه طه  ج|صيدلتـــ سوه

846779 حمد|يه خميس عىلي | ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

858o8o ل محمود|كريم مجدي كم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

35|24 د|لجو|حمد عبــــد |ن محمد |رو هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8489o3 ى|مد |هدي عوض ح مي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

8o336| محمد حمدي بــــخيتـــ حسن ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

22|63o ي
هيم|بــــر|لدين عزم |ء |كريم ضى ن|تـــربــــيتـــ حلو

85659| مل|شور عىلي ك|محمد ع ي|عه |زر
|لمنى

879|o2 مل محمد فتـــىح محمد  | سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

48|487 لحسن|بــــو|مر محمد وهبــــه |هلل ع|عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|4272 صم محمود|د محمود ع|زي |ره بــــنه|تـــج

83824o يوبــــ|هيم |بــــر|هلل |يكل نرص|م ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

758652 هيم|بــــر|حمد |د |حمد عم| زيق|لزق|حقوق 

7548oo م حموده محمد|حمد عص| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

52|o2| ن|طلبــــتـــ محمد فهيم شعبــــ| لي|د بــــ دمنهور|د|

235293 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|حمد محمد حليم | هره|لق|هندستـــ 

488645 لموجود|حمد عبــــد |هيم |بــــر|مؤمن عبــــده  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|74854 ه محمد | لسعيد عطيتـــ|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

Thursday, September 6, 2018 Page 16887 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

698458 لح|ميه محمد محمود عىل ص|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5o9239  مصبــــ|محمد هش
ى
هلل|ح خي |م شوق بــــ دمنهور|د|

|2oo25 ئيل|هيم ميخ|بــــر|جد |يرينى م| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

26557 هيم|بــــر|م محمود محمد |حس لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

4857o| بــــوسيف جرجس|ن |دل عطو|مريم ع سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7o9485 نسمه ممدوح حسن عىل يىح لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6|4359 فظ|لح|حمد عبــــد |مد |هيم ح|بــــر|م  |بــــ طنط|د|

87562| يف محمد محمد قن وي |رسر سيوط|حقوق 

5|o858 بــــ|لسيد دي|دى |له|دى سعيد عبــــد |له|عبــــد  بــــ دمنهور|د|

2573o9 محمد عبــــده| سلىم رض ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o2628 ح عبــــد ربــــه|لفتـــ|لمجد عبــــد |بــــو |كريم مصطفى  |ره طنط|تـــج

62o433 ى أيمن |ي عيل جمعه|سم|سمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8|225o حمد|حمد محمود |ء |رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

4945|9 ى|عيل ش|سم|لسيد |محمد عوض  هي  |بــــ طنط|د|

623826 ى ص|ي ي|لطهر|لح |لح ص|لح ص|سمي 
ئى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6|2797  مدكور|لسبــــ|ئى |م|
ى
ع شوق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|8689 نم|هيم عىلي غ|بــــر|ء |رس| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|7732 يف  لعزيز يوسف|حمد عبــــد |رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8|578 |حمد رض|س |لدين عبــــ|ء |ن بــــه|يم| ى شمس|د| بــــ عي 

246587 دق حطبــــ|ر محمد ص|لغف|حمد عبــــد| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

37768 ى محمد|جه د محمد حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

26o78| ى درويش عبــــد|ي شور|ىط ع|لع|سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o7792 لمولي|د |لسيد ج|مي |محمد س تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|24756 تـــه جلهوم|ء محمد عىل شح|ل| ى شمس هندستـــ عي 

6689| لفضيل|ر محمود محمد عبــــد|من لفيوم|صيدلتـــ 

32765 ى محمد محمد عبــــد | ى|ح |لفتـــ|مي  لعشر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

77o827 لبــــطريق|هيم |بــــر|حمد |هر |فرح م زيق|لزق|بــــ |د|

8o467| ن حمدي طه محمد|يم| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

766688 لعبــــد|حمد محمد محمود |لرحمن |عبــــد  لعريش|علوم 

25o|9o دى عبــــدربــــه محمد عبــــدربــــه|حكمتـــ ن ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى
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25o34 ه  بــــوبــــكر|د |بــــوبــــكر حد|مني  هره|لق|ر |ثــــ|

8o59|7 ده سيد عىلي|ء حم|هن ي|بــــ |د|
|لمنى

8o8879 لعزيز|ء عىلي عبــــد|بــــي عل|عر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4|3547 تـــه|لسيد شح|ر |لغف|لسيد عبــــد|ن |سمه| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

255236 حمد سعد|حمد عزيز |رغده  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

428838 وى|لسعد|لسيد عىل |حسن  |تـــربــــيتـــ طنط

23657o لبــــر|مجدى فتـــوح عبــــد| نور هره|لق|علوم 

43388o |لمطلبــــ ند|سعد عبــــد|ن |يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6|8796 هيم حشيش|بــــر|هيم |بــــر|رحمه  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

35||33 ى  حمد رشدي خليل|نرمي  ى شمس حقوق عي 

2|52|2 ى|س| |رن مه محمد حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

77o29o ذل|لش|د أحمد |لدين فؤ|ء |عمر عل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

55266 بــــو زيد|ء محمد سعيد |رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

243842 ى|ر ى محمد حسي  بــــعه ربــــيع حسي  ن|بــــ حلو|د|

|64364 لعزيز|م عبــــد |هر س|م م|س ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

42oo56 ى|لعظيم حس|هلل عبــــد |لمنعم عبــــد |مل عبــــد | ني  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

33|447 لغنى|ر عبــــد|لستـــ|يمن عبــــد|عمر  |طبــــ بــــنه

54|3|2 هيم محمد مدكور|بــــر|محمود جمعتـــ  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

7o8|39 لم|حمد س|حمد |حمد محمد سيد | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

7o2886 ف محمد |محمد  ى |رسر  ع|مي 
ى
شور|لدسوق ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 

ي|و |لتـــكنولوج 

335924 ى|ج  وجدى عدل بــــش|دول |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6|287o لمرصى|لجليل |ء حمدى شلبــــى عبــــد|رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

535989 قوتـــ عبــــده جمعه حسن|ندى محمد ي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

46437 لمقصود|لحفيظ جنيدى عبــــد |عبــــد | دين هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

67897| مر|هد ع|ء محمود محمد عبــــده مج|رس| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|35326 بــــ|لتـــو|مه محمد عبــــد |س|محمد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

7|2688 ى عبــــد |بــــر|ئل محمد |و هلل|هيم حسني  لمنصوره|حقوق 

7o54|6 لمتـــجىل عىل سند|م عبــــد |محمد س لمنصوره|ره |تـــج

2962|5 لسيد|مع |هلل ج|نسمه محمد عبــــد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ
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487258 رس قبــــيض محمودعىل|د ي|زي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

28o33 لجندى|لسيد |لسيد محمود |م رجبــــ |ريه هره|لق|بــــ |د|

5|8o74 بــــ|دتـــ محمد أحمد غل|غ ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

792496 هلل|لح خميس خي |محمود ص ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2o5|2 ى محمود محمد محمد| حمد حسي  ى شمس حقوق عي 

6o9842 لخولي|لمقصود |ء عبــــد|رتـــ عل|س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o9595 مل|لقس شنوده موىسي ك|سيمون | ن| ي|علوم 
|لمنى

358932 لنعيم درويش|زينبــــ محسن عبــــد ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

6o|oo4 ىطي محمد|لع|هلل عبــــد |مريم متـــولي عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

82|22| ى|ده ن|حم رص محمد حسي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

64|628 ي|ر
|لبــــ|د عبــــد |محمد رش| ئى

ى
ق زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

7|2797 لسيد يوسف عرنوس|ء محمد |ل| لمنصوره|ره |تـــج

4|3429 ى|لو|منى مصطفى عبــــد رثــــ عىل حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

32|235 ح محمود|لفتـــ|حمد عبــــد|حمدى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

68972o لمرشدى|ر |لغف|لمرشدى عبــــد |هبــــه محمد  صيدلتـــ بــــورسعيد

454o|3 م|لش|حمد محمد محمد |حمدى  لشيخ|بــــ كفر |د|

6o47|9 لح مىك|جر محمد سعد ص|ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

426|59 ي
لسيد|لحمد |محمد مرتـــضى شيبــــه | دئى سكندريه|ل|حقوق 

273|32  يعقوبــــ زىك
ى
يوسف شوق لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

866o6 هلل جعفر|د مصطفى عبــــد |جه ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

3||2o| لمنعم متـــول|لد عبــــد|حمد خ| ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

4o5|97 لمجد|بــــو|هيم |بــــر|ن |ن محمد شعبــــ|شعبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

643664 ن|لسيد بــــدر|لرحمن |بــــثــــينه محمد عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

92|35o ن |نوبــــ صبــــىح فخرى عطو|بــــ| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|342|| ى  حمد عطيه|سلىم حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

44o879 ر|لنج|ىطي مبــــروك |لع|فظ عبــــد |حمد ح| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

459o|6 عيل|لسيد إسم|طف |مصطفى محمود ع لمنصوره|حقوق 

4335o| عيل|سم|هلل |عيل عبــــد|سم|هلل |عبــــد  سيوط|عه |زر

82o27 مر قطبــــ|لد تـــ|مر خ|تـــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 16890 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7|524o د محمود خليل عىل|لرحمن عم|عبــــد  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

5o6996 ي مختـــ|م|
لحميد محمود|ر عبــــد |ئى سكندريه|ل|عه |زر

349476 س|دل محمد عبــــ|هند ع ى شمس علوم عي 

675272 تـــه|ع شح|لسبــــ|لمعىط |لزينى عبــــد |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

5|3646 زى عطيه بــــسيوئى|لم غ|ج س|م فر|سل| سكندريه|ل|حقوق 

6o5|89 ي
رق محمد دعوه|ط| دئى |صيدله طنط

7o9562 هيم محمد محمد|بــــر|ئى محمود |م| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

68884 ي حبــــيبــــ|مصطفى 
حمد مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

54|782 لصبــــىح|لسيد |د محمد |زي لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|328| ي |لدين |سيف 
حمد|حمد محمد بــــسيوئى |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |

لكبــــرى

5|85o| ديس|لسم|لحميد محمد عىل |ء عبــــد |لىمي معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

246||9 ىط|لع|حمد عبــــد|مجد نشأتـــ | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

636787 تـــ|لشح|يمن محمد فتـــىح | |لي|د زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

23o633 حمد فهىم محمد|مصطفى  هره|لق|ره |تـــج

4||9|| ن|لسيد سليم|عيل محمود |سم|حمد | |ره طنط|تـــج

5o8o69 لخي |بــــو |ل |مد محمد كم|مريم ح سكندريه|ل|صيدله 

6o|377 حمد محمد محمد فرج| |طبــــ طنط

54|43 لعظيم|ض عبــــد |شهد مجدى ري طبــــ بــــنى سويف

455o|| لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|بــــر |لرحمن ج|عبــــد ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o7|66 ل حبــــى|لع|لحسينى عبــــد |ن |حمد رمض| لمنصوره|ره |تـــج

243oo3 شه|ح عك|لفتـــ|ح نرص عبــــد|لفتـــ|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

77o999 لمهيىط|حمد |حمد |جد |ء م|رون زيق|لزق|نوعيتـــ 

46|o9 يمن سعيد محمود سيد|يه | هره|لق|حقوق 

286483 مل جرجس عطيه|طف ك|جون ع ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

48o399 ف محمد مصطفى كريم أرسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|437|5 ح حسن عىل|ديه صل|ن |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

69|24| ه ع| لمعىط خرصى|دل تـــوفيق عبــــد |مي  ط|بــــ دمي|د|

8|62|| محمد عيد عىلي محمد لفيوم|حقوق 
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645725 د|لجو|حمد محمود عبــــد |ء محمد |سم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o5958 يه محمد صبــــرى محمد فرحه| لمنصوره|طبــــ 

|46oo2 | لي|د
يف عبــــده قرئى رسر ن|بــــ حلو|د|

426o3 ن محمد|حمد محمد سلط| هره|لق|حقوق 

7799|9 هيم|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

854246 ي مخلوف عبــــد|عبــــد
ه|لل|لرحمن مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

228867 ف |ندى  ود|حمد د|رسر ن|بــــ حلو|د|

364424 لرحيم|يمن نسيم عبــــد|كريم  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

267o56 بــــ|ء وجيه محمد بــــكر خط|وف ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

826569 ى|بــــوبــــكر عمر حس|ء |لزهر|طمه |ف ني  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

459569 ك|لمل|يوبــــ عبــــد|دل بــــخيتـــ |عزيزتـــ ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|382| |لصديق عط|محمد محمد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

75982 لعزيز|هلل عبــــد |لعزيز عبــــد |حمديتـــ عبــــد  لفيوم|بــــ |د|

84782| زي|ل مغ|يم كم|لد|بــــ عبــــد|رح ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

677679 لسعيد|هيم |بــــر|حمد محمد |م |محمد هش لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9|52|6 لعزيز محمد |لعزيز يشي عبــــد |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

63|oo9 هيم محمد|بــــر|م رجبــــ |لسل|ره عبــــد |س ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

88o88 ح عوض عىل|حمد مفتـــ| ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

4833o5 ن|حمد محمد عثــــم|ر نرص |من إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

4|82o8 هيم عيس|بــــر|لدين |محمد عيس عزيز  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

685|3 لغنى|رك عبــــد|دل مبــــ|عمر ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2442o| حمد|م |م|حمد سعيد |محمد  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

854969 هيم عىلي|بــــر|ن محمد |نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|5483| ي
ن|هيم رمض|بــــر|يمن | |دئى ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع

تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

897876 حمد |بــــ |لوه|حمد عبــــد|ضىح  ج |تـــمريض سوه

|48725 تـــه عىل محمود|نسمه شح هره|لق|علوم 

456478 سهيله عمرو محمد محجوبــــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

768|33 ر|لجز|هلل عىل |عيل عبــــد |سم|له |ه لعريش|بــــ |د|

77o8|5 ين رس لغندور|للطيف |لدين محمد عبــــد|ج |رسر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر
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6o8895 د فوزى زعي |يمنى فؤ لمنصوره|طبــــ 

224233 لم|لدين محمد س|د|عم| ند هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7856o5 حمد محمد|حمد بــــدوى | زيق|لزق|حقوق 

376|6 لسيد|حمد حمدي ربــــيع | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

482|| هد|ن حسن محمد مج|نجو تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

26655 حمد|رى |لبــــ|حمد عبــــد|يوسف  ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

8|5|32 ي عىلي|ن |يم|
ف لطفى رسر ي|نوعيتـــ 

|لمنى

7777|| لرحمن تـــوئى|مصطفى محمود مصطفى عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

477527 هيم|بــــر|هيم محمد ذىك |بــــر|سلىم  سكندريه|ل|عه |زر

5|75|o لسيد محمد عبــــد ربــــه|طف |هلل ع|هبــــه  علوم دمنهور

85o5|2 طف محمدين محمد|ء ع|عل لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

329232 لسيد|لسيد محمود |منيتـــ رجبــــ | |بــــ بــــنه|د|

5|7743 ه ع| لمجد|بــــو |لحميد عطيه |طف عبــــد |مي  سكندريه|ل|طبــــ 

337678 حمد محمود|نور |لد |نور خ| |ره بــــنه|تـــج

836934 ي محمد|حمد عبــــد|
لعظيم مصطفى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

4487|7 تـــه محمود عيد|م شح|هلل حس|عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

642|72 لعوضى|ن عطيه |عطيه عثــــم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

782676 لنبــــى محمد|رص عبــــد |لن|ل عبــــد |سلىم جم | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5|6493 |لبــــن|رس حمدي |د ي|جه علوم دمنهور

2346o9 س|حمد محمد عبــــ|يوسف محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o577o ف محمود |محمود  هيم محمد حسن|بــــر|رسر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|2o7 لعزيز محمد|بــــر عبــــد|محمد ص صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|72324 هيم سليم|بــــر|حمد |لعظيم |حمد عبــــد | تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

769996 ن زق حسن خليل|لر|لدين عبــــد |ء |عل| مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

6962|5 سل محمد سعد|ح بــــ|سم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

859275 ي عبــــد|سحر ن لسند|ىطي عبــــد|لع|ج  ي|بــــ |د|
|لمنى

678|4| ر|لبــــي|لمنعم |لمنعم عبــــد |ر عبــــد |مي لمنصوره|ره |تـــج

68o785 حمد عىل|حمد عطيه |جر |ه لمنصوره|بــــ |د|

433587 ره|هيم عو|بــــر|بــــ |يه|هيم |بــــر| |عه طنط|زر

|2564| يف  بــــو شنبــــ|حمد |هيم |بــــر|خلود رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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||7|58 ل|محمد كم| م رض|حبــــيبــــه هش ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6o4659 لريفى|لدين |ح |مجدى يشى محمد صل| رن لمنصوره|بــــ |د|

876|3o يوسف نرص يوسف خله   سيوط|هندستـــ 

7o55o2 يف محمود عبــــد |عبــــد  |بــــو |للطيف |لرحمن رسر
لفضل

لمنصوره|طبــــ 

|25632 ى عبــــد |بــــو |لدين لؤى |نور  ر|لستـــ|لعني  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

699494 ن متـــولي|ء سعيد سليم|رس| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

72772 لحليم|لسيد عبــــد |ء عويس |ل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8|4|89 حمد محمد محمود|محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

497883 وق فهىم عىل حسن قطرى رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

875942 حمد |لحميد |ده عبــــد|حمد حم| سيوط|ضتـــ |علوم ري

34839 د|لعزيز فؤ|لعزيز عىل عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o7324 |فظ فهىمي حن|مريم ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

234|8| در|لق|در سعيد محمد عبــــد|لق|عبــــد كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

5|744| بــــو بــــكر|حمد |حمد مصطفى |ره |س بــــ دمنهور|د|

5||86 تـــه محمود|حمد شح|ل |بــــل س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

3242|6 لرحيم|فظ عبــــد|لح|محمد بــــكر عبــــد ى شمس حقوق عي 

5o2844 زق عمر|لر|ن ممدوح عبــــد |حن سكندريه|ل|بــــ |د|

33|2|6 هلل|مصطفى عزيز جمعتـــ عبــــد |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

4852o7 رحمه وليد مهدى محمد عىل سكندريه|ل|حقوق 

|6|25o مريم فريد لمع شنوده ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

765375 لسيد دعبــــس|لمهدى |حمد محمد | طبــــ بــــورسعيد

487935 ح نظي  دقيش|كريم صل سكندريه|ل|حقوق 

539728 لدين محمد|ض نور |ن ري|ن رمض|نورتـــ م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|4|667 زن هيثــــم عيد حسن|م ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

|34|3| لدين زىكي عبــــده|ل |عزه جم ن|بــــ حلو|د|

442636  محمد|لمنعم |مريم محمد عبــــد
ى
لدسوق لشيخ|بــــ كفر |د|

353|28 ل محمد|رق هل|حمد ط| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

786967 لعزيز|حمد عبــــد|لعزيز عمرو |عبــــد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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43o442 فظ|لح|رم عبــــد |لمك|بــــو |ن وليد محمود |نور |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

353358 حمد|محمد مصطفى مبــــروك  |حقوق بــــنه

|42434 ح|لفتـــ|زق عبــــد |لر|محمد عبــــد | رن هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

9|9247 ن  |حمد محمد سليم|لرحمن |عبــــد سيوط|بــــ |د|

423823 عيل|سم|حمد |حمد محمد |لدين |عز  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

335999 هلل فرج|ء محمد عبــــد|دع |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

889895 ء سيد محمد سيد |رس| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

823876 ي  لعزيز|لدين فتـــىحي عبــــد|محمد محن  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

432287 ه|مريم محمد محمود عبــــد لعزيز حنتـــي  |علوم طنط

24o|52 لرحيم|ن عبــــد|مح رمض|مصطفى س |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

332328 ن مرعي|لرحمن محمد محمد سليم|تـــسنيم عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

28273 لسيد عىل|رق محمد |ر ط|مي ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4|3442 ليىح |لسم|لدين حسن محمود |ء|هلل عل|آيتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

762479 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |عمر محمد حسن  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

66428 لد محمد حسن|خ| سه لفيوم|حقوق 

88|oo7 يه ممدوح محروس محمد | معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

|45oo2 رى|بــــر عزم زخ|ص| ري|م لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

246976 حمد بــــسيوئى حميده|محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

34866| ى|م نج|سل| ح محمدى محمد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

43552| لمنعم محمد عيد|حمد عبــــد |هدير  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4628o9 ى محمد |ي لجريدى|حمد |لسيد |سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

83o566 لصغي |لنبــــي |ر عبــــد|لستـــ|محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

4|3o3| ء محمد حسن فرج|ل| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

72653 لمنعم|بــــ عبــــد |لتـــو|ء قرئى عبــــد |شيم ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

6|7|65 حمد محمد تـــوفيق|نورين  ط|بــــ دمي|د|

2o||8 رتـــ|عيل محمد عم|سم|لرحمن محمد |عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

775o74 لسيد عىل محمد|ن |زينبــــ شعبــــ زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

34827| لمجيد|ر مصطفى محمد عبــــد|من ى شمس|د| بــــ عي 

245627 م عطيه|لسل|لعزيز عبــــد|حسن محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

344786 ء محمد حسن|ن عل|يم| سيه|نوعيتـــ عبــــ
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44o73| لغنى|د عبــــد|لجو|ء عبــــد|عل| عل لشيخ|بــــ كفر |د|

6o2787 ل|لجم|هيم محمد |بــــر|رق |ء ط|عل لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

62874o للـه|للـه محمد عبــــد|ء عبــــد|شيم زيق |لزق|تـــمريض 

85458| ي عىلي|ل عبــــد|سيد كم
لغنى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

9o8|76 ى محمد يونس | يه حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

5|9546 لففى|بــــى |حمد عطيه غض|رس |هدير ي طبــــ بــــيطرى دمنهور

|472o لغنى|لعظيم عبــــد|ل عبــــد|لد كم|عمر خ هره|لق|طبــــ 

9oo62 حمد محمد عبــــده|هدير  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

359o39 عيل|سم|شور |عيل ع|سم|حمد | ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

5o3327 ى غريبــــ|ن |هلل رمض|منتـــ  مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

342823 تـــ محمد صل| لعظيم|ح عبــــد|مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

272892 ى عىل|نوره ن سيد حسي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

43o334 سم|سميه ربــــيع محمود مصطفى ق |علوم طنط

496558 ي سليم|ل|
ن محمد|ء محمد حنفى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4|58|9 ن|لحليم محمد حسن سليم|رحمتـــ عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

22|76o لمقصود|لمقصود عبــــد|در عبــــد|لق|ن عبــــد|يم| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

83736| حمد|لم |محمد ممدوح س دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

645o8 وق  حمد محمود عويس|رسر لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

232699 يع|ن ط|ل جهل|هلل جم|هبــــه  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

82||4 ف رجبــــ عبــــد |حمد | عيل|سم|لغنى |رسر ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

7659o6 |بــــو زيد |لسعيد |دل |ن ع|رو
ى
لدسوق ره بــــور سعيد|تـــج

|57574 ف عبــــد |ر |من لق حسن|لخ|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

755485 ى رف|ي ع|لحليم رف|ع عبــــد |سمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

485898 لرحيم أحمد|يه محمد محمد عبــــد | تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

845234 ي|حمد خليل |طمه محمود |ف لطي  زيق|لزق|حقوق 

|3773o ن|ئيل شنوده سمع|رك ميخ|كل هره|لق|هندستـــ 

225664 هيم محمود|بــــر|هيم محمود |بــــر| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|6743 حمد محمد يسن|ء |سم| ي|تـــمريض 
| لمنى

264o3| لسيد شندى|حبــــيبــــه محمد طه  ى شمس| لسن عي 
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76o|o7 هيم مرىس|بــــر|مهند محمد  لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

238|8 لبــــ|بــــو ط|حمد |ل |بــــ جم|شه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

857247 ي ع
لدين طه|مر سعد |مصطفى سيوط|طبــــ 

4393|6 هيم غلوش|بــــر|حمد |لمنصف |هند عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

648883 ئى|لعتـــبــــ|ئى محمد محمد |لعتـــبــــ|بــــ |يه|ر |من زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|64233 ي 
ى
هيم|بــــر|حمد |محمد شوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|o753 ين محمد عيد محمد شي  ي|بــــ |د|
|لمنى

84|66| يف  ف محمد رمض|رسر ن|رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|2368 لعظيم محيسن عبــــيه|يتـــ محمد عبــــد|هد ن|طبــــ حلو

68|488 ى|حمد محمد حس|هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد  ني  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

8|635 ى حلىم |نهلتـــ  ى|مي  مي  هره|لق|ره |تـــج

824937 ن عىلي|دل محمد رسح|ع ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

|55o32 دي|له|م سعد عبــــد |عنود ضي ن|بــــ حلو|د|

779ooo وق محمد سعد عبــــد  لحميد|رسر لمنصوره|حقوق 

43262| لعكل|ح |لفتـــ|رتـــ محمد عبــــد |س ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

782354 ف|لسيد شن|حمد |ريم  زيق|لزق|حقوق 

59496 للطيف|يه جمعه محمد عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

642429 در أحمد محمد جمعتـــ|ن زيق|لزق|ره |تـــج

|75995 ي|خ
لد عىلي محمد حفنى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

626274  عبــــد|هيم |بــــر|آيه محمود 
ى
لحميد|لدسوق زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

775478 ل|لع|لسيد عبــــد|رس محمد |ف زيق|لزق|حقوق 

337277 محمد مجدى صبــــىح محمد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|26753 لرحمن|ح محمد عبــــد |م صل|يه هش| |ره بــــنه|تـــج

4|2565 ر|ح محمد عم|ن يشي صل|رو |نوعيتـــ طنط

9o7996 ن |لسم|ر |لستـــ|رص عبــــد|لن|م عبــــد|حس ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

25723| م|لسيد ضي|م |ن عص|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

783o78 ي محمد|ء يحن  |سم|
حمد مصطفى ي |

زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

88|383 بــــر|لص|ء مصطفى خلف عبــــد|سم| سيوط|حقوق 

79o794 د يوسف|ج  عو|يه ن| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 
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32828 د محمد طه|د محمد فؤ|فؤ  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

533334 حمد نبــــيل محمد طه| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7|674 ى محمد |محمد  لسيد|مي  حقوق بــــنى سويف

677o52 ده|هيم عىل زي|بــــر|ل |هيم كم|بــــر| لمنصوره|ره |تـــج

876|75 حمد فرغىل |ل |حمد جم| سيوط|حقوق 

73o25 هيم محمد|بــــر|بــــر |محمود مىحي ص لفيوم|عه |زر

495972 لعزيز عىل سنيور|بــــ عبــــد |هيتـــ|م بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6o9|28 وى|لمك|وى |لعشم|ئى |محمود فرج |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8|3533 ل فتـــىحي عبــــده|زم جم|ح ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

428642 وى|لسيد هند|وى محمد |ل هند|من |عه طنط|زر

44868o بــــوعجيله|لمقصود |مصطفى محمد مصطفى عبــــد |هندستـــ طنط

339565 م|م عل|دى عل|له|ن رفعتـــ عبــــد|يم| |نوعيتـــ بــــنه

77|797 بــــر عىل محمد غمرى|محمد ص ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

4896|3 ن|ن محمود محفوظ محفوظ حمد|يم| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

283925 ى|مي  شنوده |ل|عيس  رسي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

7o99o| لخميس|لسيد محمد عبــــده |ل |ء جم|رس| لمنصوره|بــــ |د|

4989o2 آيتـــ عىلي محمود عىل أبــــوزيد ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

724|9 حمد محمد|تـــقوى سيد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

867|46 نور صديق|حمد |لي سيد |لي ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|5563| حمد محمد عطيه|رقيه محمد  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

36o8o ل|لع|حمد عىل عبــــد |يه عنتـــر عىل | هره|لق|بــــ |د|

877o99 ى ف عيس عبــــيد  | |يوستـــي  رسر سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

824662 هي مجلع|نوبــــ جرجس ز|بــــ| |ج طبــــيع قن|عل

373382 مد خليل|رص ح|لن|نىه عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

697o87 ش|لدمرد|ئل طه محمد |سيف و لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

882|32 لمجيد  |لرشيد عبــــد|لمجيد عبــــد|حمد عبــــد| سيوط|ره |تـــج

787o92 ء محمد عىل متـــول|ل| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|47874 دل صبــــري يوسف|ن ع|مرو ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

3|7362 حمد|لسيد |سيد محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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628866 لرحيم يوسف|ء عبــــد|لد عل|خ ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

34|888 لوكيل|ح رزق محمد |طمتـــ صل|ف ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

35|263 ل|محمد مسعد محمد عىل سيد هل |بــــنه| هندستـــ شبــــر

35489| ى محمد غز|ف  حسي 
لتـــ|طمتـــ مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

3554o3 دق|لص|ورى عبــــد|رس مغ|مريم ي |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

363523 لحميد|لدين سيد عبــــد|ء |هدى عل ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

3497|6 هلل|لرحمن رفعتـــ محمد عبــــد|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

33249| حمد|طمتـــ محمود صبــــىح |ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

896||9 حمد |لنبــــى |فتـــ عبــــد|ر ر|من ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

232762 ن رأفتـــ سيد حسن يعقوبــــ|يم| ى شمس|د| بــــ عي 

7o3oo5 لبــــهيدى|هيم |بــــر|هلل محمد |جر عبــــد |ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

856587 ن سعد حسن|محمد رمض ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

287983 ىط |لع|لمقصود عبــــد|زى عبــــد |يوسف حج
هلل|عبــــد

ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

87o454 دل فتـــىحي محمود|فتـــىحي ع كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

87589o لمقصود عوض محمد |محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

897832 لرحيم |لرحيم محمد عبــــد|مصطفى عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

4797|2 ف عبــــد|زي |ح |لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|د أرسر
لجوهرى

سكندريه|ل|هندستـــ 

877945 ن  |حمد سليم|ر رفعتـــ |من سيوط|حقوق 

694722 لدين|لسعيد بــــدر |رق |هند ط زيق|لزق|صيدله 

256266 لديبــــ|م فوزى محمد |حس ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6|8873 ى  بــــىل|لبــــ|ىط |لسيد مع|حني  لمنصوره|صيدله 

8642|8 ي سدر|فىلي روم|بــــ
بــــسخرون|ك |ئى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

485524 لسيد|هيم حنفى |بــــر|ن محمد |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

354o48 ي|ن نبــــيل |يم| لسيد خرصى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8o3338 حمد محمد ربــــيع محمد|عمرو  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

886995 لحميد |ء محمد محمود عبــــد|هن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

448|82 كريمتـــ أحمد محمود عىل محمود ضتـــ دمنهور|علوم ري

224|o4 وق محمد حسن يوسف  بــــىل|لبــــ|رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

865787 حمد|هيم عىلي |بــــر|لرحمن |عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى
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|45638 عيل محمود|سم|عيل محمود |سم| ى شمس هندستـــ عي 

6|873o لسيد دويبــــ|نس محمد | ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

29945 هيم|بــــر|يحن  نبــــيل مصطفى  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

758|49 لرؤف|لسيد موىس عبــــد |ء |دع عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

69488 للطيف موىس|حمد عبــــد |مل | لفيوم|تـــربــــيتـــ 

42455o ل بــــولس|ستـــيفن جميل عزيز غ| سكندريه|ل|ره |تـــج

627983 لعظيم معروف|سط عبــــد |لبــــ|محمود عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

447|26 يف عبــــد  هيم|بــــر|ن |دي سليم|له|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

44o|77 دى محمد مؤمن|له|جر محمد عبــــد|ه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

5||472  محمود محمود |لش|محمد عبــــد
ى
هيم|بــــر|بــــو|ق علوم دمنهور

435865 ه محمد سيد لق|لخ|حمد عبــــد|ني  سكندريه|ل|حقوق 

482865 ر سعد مصطفى|لستـــ|رس عبــــد |رضوى ي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

849638 ى محمد|هيتـــ|م بــــ طه حسي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

9o3|54 حمد محمد |لسيد |صبــــرين  ج|طبــــ سوه

759335 ى محسن|لد |سميه خ حمد حسي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

639984 هيم عطيه|بــــر|حمد |هيم |بــــر|ء |سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

432o25 لدين نجم|رضوى محمد محمد سعد  |صيدله طنط

|67325 فظ|لسيد لطفى ح|ن لطفى |نوره ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

488272 لحميد محمد|لسيد عبــــد|يوسف  سكندريه|ل|ره |تـــج

243|97 ى بــــكر ع|ء عبــــد|حسن مر|هلل حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3542o6 بــــ|جر عىل حسن محمد دي|ه  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

93652 لدين عىلي|لدين شمس |حمد نجم | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4o6783 لعدوي|سىح  سليم حمزه حميدو  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3o4o4 ى م|ي لق بــــصله|لخ|هر مصطفى عبــــد |سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2872o ى غنيم|در ي|لق|رص عبــــد |م ن|سل| سي  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

44o683 بــــى|لحميد رسر|حمد محمد عبــــد |حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

495|4o لسيد حسن حسونه|عمرو محمد  |حقوق طنط

222624 لح|لقوى محمد ص|مريم محسن عبــــد ى شمس| لسن عي 

4o483o للطيف محمد|رص محمود عبــــد |حمد ن| سكندريه|ل|ره |تـــج
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824893 |ريوس نرص بــــرسوم بــــسط|مك دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3||o49 هر محمد يوسف|عمر مجدي م ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|47958 حمد مصطفى|معتـــز مجدي محمد  ن|بــــ حلو|د|

8o7o36 لدين محمد محمد|ء |سلىمي عل ره بــــنى سويف|تـــج

6|253 ض محمد|حمد محمد ري| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|55|26 هلل|عبــــد | لوف|بــــو |رص |ن ن|نور ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8297|3 رقيه شمروخ محمد شمروخ دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|73296 ى  عيل يسن|سم|محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

228948 رف|ر ع|لقه|رف عبــــد|ن ع|نوره ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

6873|8 بــــى|لد محمد محمد شه|خ لمنصوره|حقوق 

345892 هيم|بــــر|د |هيم عو|بــــر|ن |يتـــ مهر| |بــــ بــــنه|د|

486262 هيم|بــــر|مل |هلل ك|مل ممدوح عبــــد|ك ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

45|836 س|لنح|هيم عطيه |بــــر|محمد عطيه  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

85846 ل محمد|لع|مؤمن خميس عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

75939| ى جم|ي للطيف|ل محمد عبــــد |سمي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

777938 هيم مصطفى|بــــر|هيم طه |بــــر|ء |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

7o|969 لسيد|لد جوده متـــول |محمد خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

634347 عطيتـــ مصطفى| ء رض|وف زيق |لزق|تـــمريض 

752445 هيم|بــــر|هيم |بــــر|يمن |محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

78o||5 حمد عبــــده|عيل |سم|ره محمد |س |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

288o39 ل|لع|لمقصود عبــــد|لرحيم عبــــد|مريم عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

33|o73 ندى طلعتـــ سعد محمد |تـــربــــيتـــ بــــنه

523|26 لمنعم|م حسن عبــــد |حسن هش سكندريه|ل|هندستـــ 

92|9|9 ف عبــــد|ء |لىمي م |لسل|م عبــــد|لسل|رسر تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

329933 حمد سعيد محمد عوض|ندى  |ره بــــنه|تـــج

266848 ى مصلىح محمد مصلىح د ود|نرمي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5|4638 جي|لسم|عيل |ء محمد سعيد إسم|آل ره دمنهور|تـــج

897456 حمد |حمد |محمد عمر  ج|صيدلتـــ سوه

8|27|7 ي عبــــد
لبــــصي  عمر|رقيه مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى
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4||254 ي |ربــــ ذلي|لش|هيم |بــــر|بــــ منىح  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

43434o لنمر|حمد |حمد عبــــده |ن |نوره |تـــربــــيتـــ طنط

89|728 حمد |محمد عىل محمد  سيوط|تـــمريض 

6762o6 ى|لمنعم رفعتـــ |م عبــــد |ء هش|ل| لقشي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

922278 لرحيم |زينبــــ محمود حسن عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

869334 حمد|لدين حسن |ء|حمد عل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

678337 عيل|سم|لسيد محمود |منيه عزم | لمنصوره|حقوق 

826|94 بــــر|يمن نرص ج| |رين|م دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

3|2o92 مريم محسن محمود جمعتـــ |صيدله طنط

5||6|7 لتـــبــــولي|ن عىلي |م حسن شعبــــ|حس |بــــ طنط|د|

428|44 ى محمد عبــــد م|لسل|م محمد عبــــد|لسل|نرمي  |طبــــ طنط

52445 ن|عهد عمرو محمد سليم دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

45o|92 لرحمن عبــــده|ن محمود عبــــده عبــــد |مرو |ره طنط|تـــج

4362|2 بــــط|له|حمد |هيم |بــــر|محمد محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

267o57 ئى|لورد|ن بــــكرى |ء شعبــــ|ول لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

4994o6 ندى مرضى موىس محمود قويسي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4|4648 سم|ح يونس ق|لفتـــ|عبــــد | هبــــتـــ زكري تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

6o|695 حمد مصطفى سعيد|مصطفى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

68824| عزتـــ محمد مصطفى محمد طلبــــ لمنصوره|ره |تـــج

424|6 هلل|شور فرج |مح ع|حمد س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|38644 لحميد عىل|هند جميل عبــــد  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

228284 ى محمد عثــــم ن|رحمه عىل حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

789954 ح محمد أحمد|لفتـــ|محمد عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

337366 حمد|حد |لو|ل عبــــد|سلىم جم تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

96333 ى عبــــد |حن ى|ن حسي  لمنعم حسي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

633389 بــــ يوسف|هيم أبــــو كس|ء إبــــر|آل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

5|5437 تـــ|لزي|م موىس بــــدوى |نىه عص ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8||8o2 لحليم|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد|ره |س ي|بــــ |د|
|لمنى

227oo8 م حسن محمد|هلل هش|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43|632 |ن |محمد فتـــوح بــــدر
ى
لدسوق |عه طنط|زر
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7|6465 بــــو سعد|طمه محمد سعد محمد |ف لمنصوره|حقوق 

7|6o79 لغنى|هيم عبــــد |بــــر|ن مصطفى محمد |يم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|673|4 لعزيز|مريم مسعد محمود نرص عبــــد  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|26252 لقوي محمد|م محمد عىل عبــــد |سل|ل|سيف  ى شمس|تـــج ره عي 

62|466 لعبــــد|حمد |لسيد |د |لد عم|خ ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

|72|2| لسيد|سيده فوزى محمد  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

784739 بــــ|لوه|م رفعتـــ عبــــد|ر هش|من هره|لق|ر |ثــــ|

7o|426 هر|لمنعم ز|يمن عىل عبــــد |ن |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

9o9329 حمد |بــــر صديق |لج|لبــــنى عبــــد ج|أللسن سوه|كليتـــ 

634474 م محمد|لسل|دل محمد عبــــد|ع زيق|لزق|ره |تـــج

35657 لصعيدى|م |لسل|حمد محمد حلىم عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

7o3272 لغمرى|لرحمن |ء منصور مصطفى عبــــد |دع زيق|لزق|صيدله 

866o5 ه ن| لرحمن محمد|رص عبــــد |مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o7394 لبــــرى|دى تـــوفيق |له|تـــسنيم عبــــد |طبــــ طنط

87687| لسيد  |ج  عبــــد|ق ن|سح|نه |دمي ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|2573 ن|جد سمي  نرصى دمي|م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

54224| لسقيىل|ن حسن حسن |جر شعبــــ|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6938|4 وق  لسطوج|لسعيد |كمل |رسر لمنصوره|حقوق 

|4965o ح|لحليم موىس عىل مصبــــ|يه عبــــد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|53296 حمد محمد|ء صبــــىح |ل| ن|بــــ حلو|د|

77272o ره|ر نبــــيل محمد عم|من زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

464o79 ى|حمد |لفى زين |ل|سميه  بــــوحسي  ج|بــــ سوه|د|

337452 حمد محمد حسن|عمر  سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

88|748 رص عنتـــر حسن|ل ن|بــــل لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

268253 ر|لجز|حمد سعيد متـــول | ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

785o5| لدغيدى|هيم محمد |بــــر|مه سعد |س| زيق|لزق|حقوق 

3o|93 ل بــــيومي محمد|ء جم|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

527757 لنبــــي عىلي|عىلي عبــــد | فرحه رض سكندريه|ل|هندستـــ 

695395 هلل عىل جمعه|هلل عىل عبــــد |عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

32289| ي عرفه عطيتـــ|ء عبــــد|عىلي
هلل مصطفى ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 
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835269 |حمد عط|لرحيم |ء عبــــد|دع ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

842555 بــــوزيد|لرحيم عىلي |عىلي عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

9o3223 ه جم| تـــه |لنعيم شح|ل عبــــد|مي  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

266|52 ض|لع|بــــر محمود |محمود ص ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|3|263 حمد|حمد محمد يوسف سيد | هره|لق|بــــ |د|

|5o796 ن|حمد سليم|حمد |حمد سيد |ن |سليم هره|لق|هندستـــ 

35|2|o ن|لح سليم|محمود سيد محمد ص ى شمس طبــــ عي 

249|o4 ىط|لع|لسيد عبــــد|ن جعفر |ء شعبــــ|سم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

835o9o لضوي|لكريم |لنبــــي عبــــد|زينبــــ عبــــد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

4o47o9 لمنعم|محمد محروس سعد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

765455 لعطوى|س |عمر عىل عىل عبــــ علوم بــــورسعيد

477o|6 ى ريمون يعقوبــــ فرنسيس|م رلي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

36268| مر|ل محمد بــــيوم ع|منيتـــ كم| ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

42832 د|لمتـــجىل محمد حم|ضىح عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

67247 ى سيد عبــــد ه خي  دى|له|ني  لفيوم|ر |ثــــ|

48738| ن|جوده سليم| يىلي|نوبــــ جوده |بــــ| سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

4|4338 عيل|سم|أحمد فوزى محمد | ميىلي|ك |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

7o9|2| ن|هر شعبــــ|لسيد ط|ء |نجل لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4o|o35 لعزيز|حمد عبــــد |لعزيز |حمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

352|39 هيم|بــــر|ك نجيبــــ |جرجس مل دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

527463 مل ملك|دل ك|نه ع|دمي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

893o2| حمد |لصغي  |طف |محمود ع ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3o77o ن|لنور سكر|بــــو |ح محمد |فر| هره|لق|حقوق 

7|2758 ي|لدد|نور |يه محمد |
موئى لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

5oo936 لعزيز|لمجيد عبــــد|ندى فتـــىح عبــــد لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

689|66 ى  بــــينى محمود|محمد حسي  لشر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|25246 ل|لسعيد هل|ر محمد |لغف|ئى عبــــد |ء ه|عىلي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

253o52 ص|لقص|لعظيم |ء محمد عبــــد|رس| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

68874 ن عجىم|محمد رجبــــ شعبــــ ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

6|639o هر محمد جوهر|سمر م ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط
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7||849 |هلل |هلل عبــــد |فع عبــــد |لش|م |م|ل|منه 
ئى|لعتـــبــــ

هره|لق|م |عل|

|33|9o رس محمد حسن|ي| يش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o3668 حمد|محمد | عمر نبــــيل زكري سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

35|33| عيل|سم|لرؤف |ئى عبــــد|هدير ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7o9422 م|م|ل|لمرىس |لمرىس |لدين |ل |محمد جم لمنصوره|ره |تـــج

|49|9| حمد|لسيد |لعزيز |حمد عبــــد |سيف  ن|بــــ حلو|د|

6832o4 فظ|ء مصطفى محمد ح|ل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6o5|23  عبــــد|منيه |
ى
لسعيد|لىح |لدسوق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

9|o976 ى هيم |بــــر|سمي  صبــــىح | مي  ج|ره سوه|تـــج

88745 طمه مفرح محمود محمد|ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8264o| مؤمنه طه محمد يوسف محمود دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

354388 حمد سيد تـــوفيق محمد|مريم  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

78247o ى|له|كريم عمر حسن  دى حسي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

5|5|9 لتـــ عىل سيد حسن|ه ره بــــنى سويف|تـــج

8|7663 ن|كف زيد|عمر ربــــيعي ع ره بــــنى سويف|تـــج

893o86 ره رفعتـــ محمدين محمد |س ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

344973 ى |ن ي|ئشتـــ مصطفى نعم|ع هيم|بــــر|سي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

87747| لمعىط |حمد عبــــد |ميمه عمرو | سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

893o89 حمد موىس |س |سحر عبــــ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|889| لنقيبــــ|لليثــــى |حد |لو|عمر محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

28|6|8 هلل سيد يوسف بــــدوى|هبــــه   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

252o72 ن|بــــر معوض ورش|منيه عيد ص| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

88|4o6 لمسيح  |رى عبــــد|مريم ثــــروتـــ زخ سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

768986 يد|فرحه سليم سويلم ز عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

752879 حمد محمد محمود|ظم |ك تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

45o38 يوبــــ|يمن بــــدر |حمد | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

62|69| بــــل محمود محمد شديد|ئى ن|م| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

776526 هد|ل محمود محمد مج|م| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري
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28943 حمد محمود|رق |دهم ط| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

88636o حمد |حد |لو|ئل عبــــد|محمد و سيوط|ره |تـــج

|6|985 حمد|حمد فتـــىح فرج | |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

4238o4 ف | تـــ|لعزبــــ فتـــىح حسن فرح|رسر سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

|5967 ل ملىط خليل|جد كم|سم م|بــــ ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6|2266 لم|للطيف س|لسيد عبــــد|رق |ه ط|بــــ |ره طنط|تـــج

449o89 ن|عيل محمد حص|سم|صفيتـــ محمد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3453o4 سود|ل|لعزيز |حمد سعيد فتـــىح عبــــد| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

24o62o حمد|هيم حسن |بــــر|لرحمن |عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

87||6 لسيد عىل|بــــ |لتـــو|ء عبــــد |شيم ي|عه |زر
|لمنى

79|378 حمد عطيه|محمد عطيه  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

678o|8 د|لحد|هيم |بــــر|لمجد |بــــو |هيم |بــــر|محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

782o8 ى |كريمه ط حمد|هر حسي  لمنصوره|حقوق 

5o2933 جور|لد مسعد يوسف م|بــــ خ|هيتـــ|م سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

9||453 لمقصود |حمد عبــــد|م |ء حس|رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6o6585 وى|لنو|رس محمد |عمرو ي ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|59454  مني  مر
هيم|بــــر|د |تـــفى ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 

لسويس

|24522 |هيم |بــــر|يمن |حمد |
ى
لدسوق وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

884oo5 لعليم |د عطيه عبــــد|لجو|طمه عبــــد|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

5|o657 لد عىل رحومه|سيف خ سكندريه|ل|حقوق 

4o76|7 يد |م أبــــو |ن عص|رو ى ل|لع|لسيد عبــــد |لي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

42433o لم قريطم|حمد س|ئى |محمود ه سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

42o763 تـــ|محمد نبــــيل عىل محمد بــــرك ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

2|7o67 بــــدين محمود|لع|محمد عىل زين | رن ى شمس|تـــج ره عي 

|643o2 مل مرىس|لرحمن رفعتـــ ك|عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|3o26| يه|كر تـــ|وجدى ش| ندر|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

239|86 حمد|منه مجدى عىل  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|65|o5  عمرو فوزى محمود متـــولي|ي
ى سمي  هره|لق|هندستـــ 

53o575 زق طلبــــه غيثــــ|لر|ن عبــــد |نور تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج
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2|5o5o ى تـــ|كر شح|سمي  ش| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

758579 لرحمن|لعظيم عبــــد |حمد طلعتـــ عبــــد | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

693927 لنبــــوى|حمد |محمد محمود عىل  لمنصوره|ره |تـــج

9o5565 ف | |هدر ووس |لكريىم فلتـــ|رسر ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

23862 دى|بــــو ش|لسيد محمد |محمود  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6o2642 بــــو بــــدوى|محمد ربــــيع محمد  ن|طبــــ حلو

6o6368 دو|لسيد ج|ح |لرحمن صل|عبــــد  ي صىح طنط
|معهد فنى

359o37 لد سيد محمود|هيم خ|بــــر| ى شمس|تـــج ره عي 

89o4o6 ن |لحق عثــــم|د |مه محمد ج|س| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

53o46| ن|سلىم محمد لطفى محمد وهبــــ تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

84o6|4 حمد|مد محمد |حمد ح| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

247337 لطوجى|هيم |بــــر|عىل سعيد محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

342446 محمد محمود| ر صبــــري رض|من ى شمس|د| بــــ عي 

765o6 هر|دل محمد ط|لرحمن ع|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5396| ح|لفتـــ|تـــم عىل عبــــد |د ح|زي طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

|3|76| حمد مبــــروك|ر رأفتـــ |مي ى شمس| لسن عي 

874o4 لحليم عريبــــى|بــــ عبــــد |لتـــو|متـــ عبــــد |سل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

48858o در عيس|لق|ح عبــــد|لفتـــ|م عبــــد|يوسف عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3956| نوس|مح حلىم ف|س| رين|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

923928 حمد عىل محمد محمود | ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

8|6284 ي|لبــــ|لرشيد عبــــد|محمد مخلف عبــــد
ى
ق ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

37547 ي|ر
هلل|ن عيد عبــــد |رمض| ئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|266| ي|ر
لحميد محمد|مجدي عبــــد| ئى مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

495|84 ى مع ن|ف محمد بــــدر|محمد حسي  تـــربــــيتـــ دمنهور

|7737| لحق|كر عبــــد |حمد ش|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|7563 ئى|ألسكندر|سعد يوسف محمود |ن |يم| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

76|638 لصغي |لرحمن محمد فكرى |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68992o رق يىح محمد|سوميه ط ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

42852 هيم خرصى|بــــر|يه طه | هره|لق|ره |تـــج
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266386 ى عطوتـــ| يه طلعتـــ حسي  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|2274 ف عبــــد|لعظيم |عبــــد ر|لغف|ح عبــــد|لفتـــ|رسر ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

56946 حمد|ن جمعه |يه رمض| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

676o29 ى |ي مه غريبــــ فريد عىل|س|سمي  لمنصوره|حقوق 

252392 ى|مه محمد حمدى |س|حبــــيبــــه  لشقنقي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

3|5485 ى لس موىس|نصىح بــــسك| كرستـــي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

|52475 حمد محمد|حمد محمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

254795 ى  غ|لصبــــ|محمد عىل مشحوتـــ حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

757|o3 عيل|سم|ئى |زعفر| ن رض|يم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

4649|2 ف محمد |محمد  حمد عطيه|رسر |حقوق طنط

295264 م يوسف حسن فرغىل|سل| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

349777 بــــر سيد|بــــر سيد ص|ص |ره بــــنه|تـــج

7o68o حمد عيس مهدى|ضىح  لفيوم|بــــ |د|

757|59 ن|م رسل|لسل|م عبــــد |ء عص|شيم ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

273o2o ى سمي  حن مكس| مي  لمنصوره|حقوق 

44392| هيم|بــــر|هيم |بــــر|وى |لمعد|رص |لن|بــــ عبــــد|رح لشيخ|عه كفر |زر

428437 م|لمحمدى محمد درغ|حمد | |نور ي صىح طنط
|معهد فنى

762||o بــــع محمد عبــــده شهده|لتـــ|حمد محمد | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

779972 متـــ|لعظيم سل|للطيف عبــــد |ر عبــــد |من زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|5853 ف فكرى نظي |بــــ |يوس رسر سيوط|طبــــ 

|3935| ود|تـــى منصور موىس د|مهر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|37oo8 لدين|بــــ |لحميد شه|لسيد عبــــد |هلل |عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

632493 للطيف|مريم نبــــيل فتـــىح عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

28o483 حمد|لعزيز سيد |مر عبــــد|محمد تـــ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7o599| حمد وهبــــه|للطيف |طمه حمدى عبــــد |ف لمنصوره|عه |زر

766438 هيم|هيم عىل إبــــر|بــــر|محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8|7833 لعزيز|لنبــــي عبــــد|طمه نزيه عبــــد|ف ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

34446| لسيد عىل|مر |مصطفى تـــ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

427o2 ن جمعه محمد|جمعه شعبــــ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|65653 دق|لنبــــى ص|حمد عبــــد |مجدى  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم
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4o98o8 لجوهرى|لحميد |ريم صفوتـــ عبــــد |نوعيتـــ فنيه طنط

269434 لحليم|ن فتـــىح عبــــد|ء رمض|سم| |ن طنط|سن|طبــــ 

852756 ى مل|فرج مني  ك| مي  حقوق بــــنى سويف

83468| ي ح|لع|حبــــيبــــه عبــــد
ى
مد|ىطي شوق ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

64|5|6 هيم|بــــر|لسيد |ء محمد |سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

9o3793 هر محمد سليم |م| مه ج|علوم سوه

2877|3 ن|ن سعيد يون|يون| رين|م تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

624485 حمد مطر|زم يحن  |ن ح|نور لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

37765 يف عبــــد |يم| زق محمد|لر|ن رسر لفيوم|لعلوم |ر |د

684562 لمندوتـــ|لحميد |رس عبــــد |حمد ي| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

699838 لسيد|مد |لسعيد ح|هبــــه  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

448422 حمد محمد خميس محمد غنيم| |هندستـــ طنط

35346 حمد|ض |تـــ ري|جر بــــرك|ه هره|لق|حقوق 

63|o9| تـــه عىل|حمد شح|لسيد |ن محمد |نور زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8787o9 لرحمن |لرحمن منصور عبــــد|كريمه عبــــد سيوط|بــــ |د|

4646o9 ل|حمد جمعه محمد هل|لرحمن |عبــــد  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

2228|3 حمد طه|حمد محمد | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o9952 ن حسن|محمد عوض رمض ره دمنهور|تـــج

282755 لمجيد|لحميد عبــــد|جر محمد عبــــد|ه ن|حقوق حلو

78|975 ر محمود محمد محمد|من زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

83289| ن محمد حزين|لسم|حمد | دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

36343 حمد مرىس|لدين |حمد بــــدر| لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

89o242 لبــــسيوئى فهيم صليبــــ |م |ريه ي|لسن |
|لمنى

34|o69 هيم محمود مرع|بــــر|رص |لدين ن|عز  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

257o99 ره|لحسينى محمد عم|مروه  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6o8759 لسعيد نرص|مر |ء ع|هن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|29|46 ي|بــــر|حمد |
هيم محمد عفيفى ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 

تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

43346o ى ى سيدهم|جورج | مي  مي  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

|7o|45 لغنى مصطفى|رص عبــــد |حبــــيبــــه ن |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن
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22266 لسعود|بــــو|لنوبــــى |سهيلتـــ سيد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

87|2o حمد|جمعه ربــــيع | عل لفيوم|بــــ |د|

324825 ف عىل محجوبــــ|حمد | رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7o6834 لسعيد بــــدر|حمد |حمد |ئشه |ع لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

25|293 ئى|لزرق|للطيف |نور عبــــد|مصطفى  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|3396o سيد محمد سيد سليم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o2337 لعزيز|لسيد عبــــد |كف |ن ع|رو ط|ر دمي|ثــــ|

863794 لمحسن عىلي محمد|ن عبــــد|يم| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

7o2o|7 ن عبــــده|لسيد سليم|لرحمن حمدى |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

52o8oo لفيل|أيه أحمد محمد خليل  بــــ دمنهور|د|

42573o لبــــربــــرى|عطيه عطيتـــ | عل سكندريه|ل|صيدله 

5|59| م سيد محمد|مريم عص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

845|37 هيم|بــــر|حمد محمود |زينبــــ  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

265843 بــــ منصور|لوه|بــــر مني  عبــــد|صم ص|ع تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

338867 رس فتـــىح محمد|ن ي|نوره |بــــنه| هندستـــ شبــــر

77oo97 هيم|بــــر|حمد |يمن عيس |عيس   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

4964o7 ء طـه محمد حسن درويش|ل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

263773 ف |خلود  ن|ل رضو|لسيد هل|رسر ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

52||5o س|مد فرج غيط|ح| عل سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

26||5o تـــ حسن محمود زيد|ي| شمون|نوعيتـــ 

4|5o98 ه | لمنس|هيم |بــــر|هيم |بــــر|مي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

5|422 ل|حمد محمد غ|ح |مر صل|ن تـــ|سوز ن|حقوق حلو

494542 لمول خليل|حمد محمد عبــــد |محمود  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

7|797o دل سعد عىل|بــــسمه ع لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

629826 ر|لنج|حمد |لسيد |م حسن |سم عص|بــــ زيق|لزق|ره |تـــج

7|685| حمد عوض|دل |محمود ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

295o78 فع|لش|هيم |بــــر|ن |نىه مصطفى سلط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

785o4 هيم|بــــر|سيد سعيد سيد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

8779|o هلل  |ره سيد فرغىل خلف |س سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

534577 ن عىلي|ل محمد عىل رمض|من ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى
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|5o677 ى عبــــد |محمد رمض ضى عىل|لر|ن حسي  هره|لق|صيدله 

25663o ر|لنج|بــــر |حمد ص|منيه | تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

63783 در|لق|لد محمد محمد عبــــد|عمر خ ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

8|5843 |مي مكرم حن|س| رين|م ره بــــنى سويف|تـــج

75869| حمد عىل|لدين عمرو |عز  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

267o44 ى قطبــــ محمد قطبــــ خط بــــ|نرمي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9|8|49 كر |لد رمزى ش|يوسف خ ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

5|329| رص جيد نصي |نوبــــ ن|بــــ| عه دمنهور|زر

76o454 ف غريبــــ عبــــد | ضى محمد عليوه|لر|رسر لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

47279 م عىل|م|لحميد |دتـــ عبــــد |مي ن|حقوق حلو

785|82 لريفى|لمعىط عىل محمد |له عبــــد |ه زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

35o7|5 هيم عيد حسن|بــــر|ء |رس| ى شمس|د| بــــ عي 

87883 هلل حنضل محمد|ن حمد|رمض بــــ بــــنى سويف|د|

63465o م|لش|لغنى |محمد مني  يشى عبــــد زيق|لزق|علوم 

|545|o بــــى|مبــــ|مد محمد |لد ح|محمد خ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

476356 ن محمد|حمد رمض|رس |ف سكندريه|ل|ره |تـــج

3|4|65 لسيد|حمد |دل |حمد ع| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o52o5 لشيخ|هيم |بــــر|ن |هيم رمض|بــــر|بــــ |رح لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

5o9353 ري|لبــــ|لكريم محمد عبــــد |د |م محمد ج|سل| عه دمنهور|زر

279|56 مر|زق ع|لر|هلل عبــــد|ن |م|محمود  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

429736 م|حمد محمود محمد عل|محمود  |صيدله طنط

26||68 لغنى|در عبــــد|لق|لرحمن عبــــد|رحمه عبــــد دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

44o257 حمد محمد سعده|ء |رس| لشيخ|تـــمريض كفر 

86o273 ف فوزي عويضه جندي| رسر ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

8o3472 ك|لمل|طف سعد عبــــد|محفوظ ع ي|طبــــ 
|لمنى

4oo5o9 للطيف|هيم عبــــد|بــــر|تـــ |لشح| |لي|د ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

62o384 ى|ء محمد ج|سم| د عبــــده حسي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

6||523 لمشد|هر محمد |ريم ط ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

27o923 وى|لشعر|خلود محمد محروس  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

84724 لدين|د سيف |مه فؤ|لرحمن سل|عبــــد ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى
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7554|2 شم محمد مصطفى|مروه ه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

66o83 لروبــــي|حمد |محمد روبــــي  لفيوم |تـــمريض 

7|7827 زى عبــــده|هيم غ|بــــر|لسيد |حمد | لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

372459 لحميد|حمد محروس رجبــــ عبــــد| ى شمس حقوق عي 

3||768 لبــــيوم|عيل عىل |سم|م يوسف |يوسف عص هره|لق|علوم 

2|924o حمد|فع محمود |حمد ن|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

7o3979 بــــو عربــــ سعد|لغنيىم |محمد سمي   ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

898275 ر محمد |تـــسنيم مدحتـــ عم قرص|ل|فنون جميله فنون 

34943| مريم وحيد محمد بــــيوم محمد ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

5|8o75 ل|لحبــــ|لسيد عىل |تـــن |ف ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

36o292 لخلفى|محمد محمود عىل  عه مشتـــهر|زر

3326o4 ورى|هيم مغ|بــــر|ء مجدى |لزهر|طمه |ف ن|سو|بــــ |د|

|68728 ى|م ل محمد|ر محمد جل|هي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|5323 عيس عبــــده لبــــيبــــ| رين|م ى شمس حقوق عي 

287585 ن محمد|لسيد سليم|مح |ندى س ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

783585 لسيد محمد عىل| |يه زكري| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

5|7895 ش|لبــــهو|متـــ حسن |س|هدير  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

638453 شور طلبــــه عىل|حمد ع| زيق|لزق|بــــ |د|

7|277 ن محمد|محمود محمد سكر لفيوم|عه |زر

6334o9 لعزيز عىل|لسيد عبــــد|ء |شيم زيق|لزق|بــــ |د|

2654|5 للطيف نرص|حمد نعيم عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4|68|3 ي
ل|لعس|ل محمد |جم| دئى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

53344| يم|لد|ه عبــــد|لل|يم عبــــد |لد|جر عبــــد |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

254583 يوسف محمد فتـــىح عىلي حمودتـــ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4229|| ف حسن عبــــد |ر |من لونيس|رسر |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

4765o م|بــــوزيد عىل هم|هلل عطيه |منتـــ  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

4|247| ر|لبــــشك|هيم |بــــر|حمد محمد |لرحمن |عبــــد  |حقوق طنط

83|355 ن|ن محمدنجيبــــ محمد عثــــم|عثــــم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

77698 ن هيم|بــــر|يز فهىمي |ف| مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9685| وى|حمد محمد بــــهنس|زينبــــ  لمنصوره|حقوق 
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7o45o3 ى|ل مصطفى موىس ش|ده جم|مي هي  زيق|لزق|هندستـــ 

|67726 لمنعم محمد|تـــسنيم حسن عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8||285 ي|س
ره محمود معتـــمد مهنى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

88964| ل مجىل خليل |ء كم|شيم سيوط|بــــ |د|

6947o| ى |لن|ل عبــــد |نه يدى|لع|حمد محمد |رص حسي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

83|233 هيم بــــيومي محمود محمد|بــــر| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

84623o ذلي يونس|لش|زق |لر|رضوي عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

7||667 ىطي|لمع|بــــو |حمد محمد |حمد |ل |بــــل ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|42|45 حمد|طه ممدوح طه  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

64626 لد ذىكي محمد|خلود خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

29o7o لحفيظ|لحفيظ محمود عبــــد |محمود عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|8832 نسمه مسعد مسعد جوهر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

329924 لد سيد يسن محمد|منى خ |تـــربــــيتـــ بــــنه

3|9496 لحميد|حمد عبــــد|ح |صل| مه |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

7o3932 لسيد|بــــوعربــــ عىل |ج  |محمد ن زيق|لزق|حقوق 

|29927 سهيله محمد فتـــوح متـــول هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|5726 د جرجس|يس مر|ن غ|ري|م ي|بــــ |د|
|لمنى

43o325 منه|بــــو |حمدى مصطفى |ل|سلىم محسن  |صيدله طنط

892959 شد عطيتـــ |لحميد ر|شد عبــــد|ر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

8973o4 دريس |ندى يشى محمد  ج|ره سوه|تـــج

774337 لمقصود|لم عبــــد |لمنعم س|محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

7|69o| لمتـــول محمد فتـــىح|مل | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

85544o ي رض
ي محمد| مصطفى بــــحي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8955o6 ن  |بــــيشوى مدحتـــ عدل سمع ج|ره سوه|تـــج

||7597 لحميد|م محمد محمد عبــــد |فرح هش تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7862o9 |لعل|بــــو عيس محمد أبــــو |يمنى عىل  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42657o مر محمد عدوى|متـــ ع|س|هند  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

5|o757 لصبــــىح|در |لق|م محمد عبــــد |إسل سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

4879|7 تـــه|للطيف شح|للطيف محمد عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|
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4993o3 ى |لص|ء |أسم لعبــــد|بــــر مكي  تـــربــــيتـــ دمنهور

4949|9 يد شه|جد أحمد أبــــو|م ى بــــ|لي  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

|7|386 لسمنىح |حمد |حمد عصمتـــ | ن|حقوق حلو

8o69|  عزبــــ|لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|عزه 
ى
ق تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

4||267 رص|لن|لسيد عبــــد |مديحه صبــــىح  |بــــ طنط|د|

222972 ى ح فظ فرج|يشى حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

48852| ع|حمد رف|بــــوبــــكر |لسيد |لرحمن |عبــــد ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

5264oo دريس|وليد سمي  محمود محمد  ضتـــ دمنهور|علوم ري

6|8|o5 لسيد عىل|لسيد |طمه محمد |ف ط|بــــ دمي|د|

4o3848 ي |م |سل|
ى مصطفى ى|مي  مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4452o4 ى عبــــد|حمد | ى|م |لسل|مي  مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

893242 ف |بــــرين محمود عبــــد|ص لرحيم مشر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|48834 ويرس|رأفتـــ رمزى س| ليند هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

696352 ح|لرحيم صل|ره سمي  عبــــد |س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7885|5 بــــيىل|لطر|لسيد حسن |دل |ء ع|ل| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

5||8o2 ج|محمد وفدي فتـــىحي محمد حج |صيدله طنط

3594|4 ن|جميل تـــوفيق مرج| ريموند دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

368234 لمنعم محسن|منى محمد عبــــد عه مشتـــهر|زر

|54537 ل محمد محمود|يوسف جل ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

336o|4 ى شديد|لد |بــــ خ|رح مي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4o3847 حمد|ح محمد |متـــ حمدى نج|س| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3688o8 د|ل تـــوفيق عو|هدى جم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

35o939 ح رزق|لفتـــ|م عبــــد|يوسف س ى شمس| لسن عي 

84|644 ج فرغل|هيم فر|بــــر|حمد | دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4299oo ى |ي دى|له|بــــرى عبــــد |لج|لسيد |سي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

22326| حمد|هيم يونس |بــــر|حمد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5o8774 ى عبــــد  بــــو ركبــــه|ري مصطفى |لبــــ|محمد حسي  سكندريه|ل|طبــــ 

877737 بــــوضيف  |حمد |بــــ رأفتـــ |رح سيوط|علوم 

757946 تـــ مصطفى|لد محمد شح|خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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435972 س|لنح|حمد محمد محمد |سلىم  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

37|5oo لد مرع محمد|يتـــ خ| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|68245 عمر محمد زىك بــــيوم تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

539844 ه محمد عبــــد | لحسينى|لرؤوف |مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|8|43 ر|لنج|لعليم عىلي |ء محمود عبــــد|لزهر|طمه |ف ن|فنون جميله فنون حلو

445248 حمد|لحميد |لحميد غريبــــ عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

7749o7 لسيد ربــــيع|سحر سعيد محمد محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

4o26o4 مر|هلل أحمد ع|رحمه عبــــد عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

3||567 هيم|بــــر|ن محمد عليوه محمد |مرو ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

33|8o2 دق|لص|هلل محمد عبــــد|كريم عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

54345| تـــه|لسنوىس شح|مد |يسل محمد ح| بــــ دمنهور|د|

26o|36 لسكرمي|هر |سعد م| ند ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4ooo|2 بــــ|بــــ محمود محمد دي|ن دي|مريه سكندريه|ل|ره |تـــج

25722| م|م سل|لسل|ده رجبــــ عبــــد|غ |ن طنط|سن|طبــــ 

5o7458 ن عىل حبــــيبــــ محمد سعد زغلول محمد حبــــيبــــ|رو سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

269432 ى عبــــد|ء |سم| د|د حم|لجو|مي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

8o22|o ف فتـــىحي |حمد | حمد|رسر تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

7|o474 س|لنح|لمتـــول محمد |ل رفعتـــ |م| لمنصوره|عه |زر

226553 ف عبــــد|ر |عم لسيد|لمحسن زىك |رسر لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69oo3 شور|ء محمد رزق ع|رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|94o2 لفضل|بــــو |طف محمد |نشوى ع هره|لق|بــــ |د|

5|5523 هلل|فظ عبــــد|بــــسمله محمد سعد ح بــــ دمنهور|د|

9||5|2 ن |حمد سلط|م |ن عص|سلط ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

68ooo3 |بــــو |لعزيز |ىط عبــــد |لمع|بــــو |ئل |سعد و
ىط|لمع

لمنصوره|طبــــ 

|76842 لحكيم|هيم سعيد عبــــد |بــــر|نجوى  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

5o|7|| لسيد|ل محمود |ريم محمد جل ره دمنهور|تـــج

|742o2 بــــ شعي |لوه|حمد عبــــد |ء |م بــــه |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

82837| لحسن|بــــو|لجليل |هبــــه محمد عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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77o|oo ى حس|رق حس|كريم ط ى |ني  هيم|بــــر|ني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34|4|5 ف|بــــر|لق |لخ|حمد محمد عبــــد| هيم رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

256656 هلل|بــــ |م حلىم ج|لسل|عبــــد| دين شمون|نوعيتـــ 

3583|6 ى |من لسيد|ر محمد حسي  زيق|لزق|حقوق 

85327 لسلك|حمد |كريم محمد طه  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

855572 لس يون هيم|بــــر|سحق |ن |كي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3259|4 لعزيز|بــــومسلم عبــــد|لعليم |سىه عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

758566 محمد محمد فوزى عطوه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

35||65 ى محمد|هلل |ر سيد عبــــد|عم مي  ى شمس|تـــج ره عي 

854756 ي عبــــد|يه محمود عبــــد|
هلل|لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

232259 حمد|لسيد |حمد فتـــىح |محمد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

64o2o9 ه  مر فرج|لسيد مصطفى ع|ني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

464349 حمد|ء مصطفى محمد محمود |وف |حقوق طنط

9o6o9| مل |د عطيه ك|جرجس مر ج|ضتـــ سوه|علوم ري

676594 ل|لش|حمد لطفى محمد عىل |وعد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|662|o ى|م مصطفى |مصطفى هش مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|5|76 ن خلف عمر  |م رمض|سل| لمنصوره|حقوق 

63||8o ه محمد مبــــروك | لسيد|مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

433842 لشيخ|لعظيم |محمد فوزى عبــــد |ره طنط|تـــج

54o282  |لص|منى 
ى
فع|لش|بــــو شوشه فرج |ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

884|99 ه |لل|محمود وصفى عىل عبــــد سيوط|حقوق 

623o2 ن|دق رسل|ء سيد ص|دع صيدله بــــنى سويف

4|3o5o لجبــــرى|عيل |سم|ن عطيه عطيه |نوره |نوعيتـــ طنط

|46546 حمد سعيد|عمر محمد  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

|4o75o ن|حمد سليم|هيم محمد |بــــر|يوسف  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6876|5 ن|لغنى سليم|لمجيد محمد عبــــد |مصطفى عبــــد  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

3534o6 دى|له|م عبــــد|م|حمد محمد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o2359 بــــورى|لش|لسيد |لسعيد | |م رض|بــــتـــس| |بــــ طنط|د|

6|7o37 مد محمد رزق ضيف|ريم ح ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

269546 ر عرس|لستـــ|ده عبــــد|هبــــه حم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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27|935 م مصطفى|حمد عل|جر محمد |ه ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|2|427 ف محروس مؤمن|ء |رس| رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

49233| لقليوبــــى|هيم |بــــر|حمد |بــــدر محمد  ره دمنهور|تـــج

835793 روق محمد|ن سعد ف|نور دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

432o86 ع عبــــده|مجد محمود رف|ء |رس| |علوم طنط

649o6o لمعىط محمود|ء محمد عبــــد|عىلي | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

255353 د|مل يحن  قطبــــ محمد ج| هره|لق|م |عل|

3oo68 ف عيس ص|رحمه  لح محمد|رسر هره|لق|بــــ |د|

48o244 جورج وجدى أنس وقيم سكندريه|ل|هندستـــ 

263578 حمد|لعزيز |لسيد عبــــد |ده |حم| دين لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|9957 لهجرىس|لمنعم رشدى |سلىم عبــــد  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

6o5742 وق شعبــــ ن|لغنى محمد سليم|ن عبــــد|رسر |نوعيتـــ فنيه طنط

499492 لسيد حسن عىل|ء صبــــىح |ل| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|5569 |لبــــن|حمد |لسيد محمد |حمد محمد | ره دمنهور|تـــج

|49|2 حمد|م حسن |هلل هش|منه  ى شمس هندستـــ عي 

3282o6 لسيد|د فهىم عىل محمود |زي |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

432797 ف محمد  ف| لصو|مريم أرسر لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

52844 لعظيم|لعزيز عبــــد |ح سعيد عبــــد |سم ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

48o876 ر|ر أحمد نص|ء نص|شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|568 بــــوعيطه|هيم |بــــر|بــــر |م ص|سل| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|367o4 مل|لدين ك|جميله فكرى بــــدر  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|3846 ن خلف محروس|حمد عمر| ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

769897 بــــو زيد|رص عىل نرص عبــــده |لن|خلود عبــــد  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

843|5 تـــ خليفه محمد وهبــــه|ي| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7|o8|3 لعطيفى|ل محمود مصطفى محمد |محمد جم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25738 طمتـــ نبــــيل سعيد محمود|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

693274 ى| حمد زكري| محمد محمد حسي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

32679 |در |لق|دى عبــــد|له|لد عبــــد|دى خ|له|عبــــد
ى |بــــو لخربــــ|لعني 

ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

|45334 لرحيم|لرحيم حسن عبــــد |صم عبــــد |مدحتـــ ع ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

875258 ن حفنى  |هلل عش|ذ محمود رزق |مع سيوط|حقوق 
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52734o د خرصى|لجو|هيم عبــــد |بــــر|سلىم قطبــــ  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

3375|8 وى|لص|س |عبــــ| ء رض|ل| ى شمس حقوق عي 

6o395| لطوجى|هيم محمد |بــــر|هيم |بــــر|حمد | لمنصوره|ره |تـــج

66787 هلل|لجليل عبــــد |مه عبــــد |س|دين |ن لفيوم|بــــ |د|

35|3|8 حمد|ر حسن محمد حسن |من ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

447537 محمد مصطفى محمود| مه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3ooo|o ي ر
ي محروس عم|مصطفى

ره|ضى ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

8928|6 فرحه طه محمود محمد  سيوط|حقوق 

245257 ى م|شيم ى|ء حسي  لك حسي  هره|لق|علوم 

4o3|o9 لسيد محمد|عمرو أحمد حسن  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

9|3754 لكريم محمد محمد  |محمود عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63|373 هيم|بــــر|لعزيز |هيم عبــــد |بــــر|ن |نوره زيق|لزق|نوعيتـــ 

77996 للطيف بــــكر|هر بــــكر عبــــد |حمد م| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

69937o سىم|لق|حمد |هيم |بــــر|لخرصى | لمنصوره|صيدله 

453236 حمد خليفه|م |حمد وليد عل| لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

637682 ى|لسيد عثــــم|دل |حمد ع| ن حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|5689o لعزيز|م محمد مكرم عبــــد |هش تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|2288| بــــوعلم|طف |ء مصطفى محمد ع|ل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

797o2 ى عص|ي لعزيز|م معوض عبــــد|سمي  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8o8987 نس|ك |يكل مجدي سدر|م ره بــــنى سويف|تـــج

864o23 يبــــي|ن عج|مز قدىسي دكر|ر د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

347882 هيم|بــــر|محمد مدحتـــ محمد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

|37|86 لعظيم محمد|م عبــــد |عمر هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|3|o|8 ى محمود سليم محمود حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

422495 حمد عىلي|ن بــــدري |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

854358 ن حمزه|لبــــ عثــــم|محمود غ د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

864392 م مرعي|م عل|لسل|تـــ عبــــد|بــــرك دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

247324 حمد وهبــــه صبــــيحه|م وهبــــه |حس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|78277 د سعيد|يكل فريد فؤ|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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447482 زى|حمد محمد غ|مريم  سكندريه|ل|هندستـــ 

7|3o88 وى|لمن|لسيد |محمود محمد وحيد  ره بــــور سعيد|تـــج

56o3| هر محمود|لظ|نعمتـــ محمد عبــــد  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

69597o يد|ن ف|محمود جميل زىك رمض لمنصوره|هندستـــ 

5|827| لحليم فضل|م عبــــد|لسل|ره محمد عبــــد|س ج|أللسن سوه|كليتـــ 

2|7446 ى محمد |تـــم |ه ح|م ضى|لق|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

|2|35o هيم|بــــر|هيم قطبــــ |بــــر|بــــسنتـــ  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7||297 حمد محمد بــــكر عىل|م |ر ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

49499| لسيد يونس|حمد حمدى محمد | بــــ دمنهور|د|

5|4882 لم|لم محمد س|ن محمد س|رو سكندريه|ل|طبــــ 

48685 عيل سيدحميده|سم|حمد |محمد  هره|لق|ره |تـــج

6o8434 يس|لمعىطي حسن عر|مريم حسن عبــــد  |طبــــ طنط

8o9494 بــــ|لوه|يمن محمود عبــــد|محمود  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

||9995 ي عىلي محمود|ع
ليتـــ مصطفى هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

5|58o7 لسيد محمد عىل|هيم |بــــر| |ند معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

42|398 م|لسيد ضي|ن |نس تـــوكل رمض|ن لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|837| يف هل ل عىل|م رسر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|78748 سيد| ندى سيد صف هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

82|3o2 ى محمد|ل محمد |ء جم|لزهر| مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

84o562 حمد محسوبــــ نجدي محمد|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

22962| للطيف|لرحمن محمد عىل عبــــد |هبــــه عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5|872| هلل|لرحمن خي |لمول عبــــد|لسيد عبــــد|آيه  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

5o4|o7 لعزيز أحمد|ء محمد أحمد عبــــد |سم| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

845587 ي محمود|ء |رس|
حمد مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

8o7|46 وق شعبــــ م|لسل|ن محمد عبــــد|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

7o28|3 هيم بــــدير|بــــر|هيم |بــــر|مر فتـــىح |زم ع|ح لمنصوره|عه |زر

6|4|84 ى صقر محمد محمود يسي  |بــــ طنط|د|

|2oo6o دريس قريش|ل |د يىحي جم|وتـــ| ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 
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69949 ن|رص سيد رمض|محمد ن لفيوم|تـــربــــيتـــ 

2|399 ي
سهيلتـــ محمد محمد عفيفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|7o42 ن سيد فوزى زىكي نرص|رو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

582|o ن|لد سيد عثــــم|ء خ|عل سيوط|هندستـــ 

84|8|5 ي س
لربــــ|د|لنعيم ج|ن عبــــد|لم|مصطفى ن|سو|بــــ |د|

|32888 ف حسن حسنى |يمنى  حمد زهره|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78842| هلل محمود غزى|محمد عبــــد  سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

254779 ى محمد عثــــم|محمد  ن|لسيد حسي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

||5886 ئل محمد محمد حسن|منى و ى شمس هندستـــ عي 

629773 م|لسل|هيم عبــــد |بــــر|م |لسل|هيم عبــــد |بــــر| زيق|لزق|ره |تـــج

253882 لحلبــــى|هر |لظ|رغده صبــــىح عبــــد شمون|نوعيتـــ 

4|9|53 ر|سعد وجيه سعد محمد نص |حقوق طنط

257|8| د|لضي|دل شبــــل |طمه ع|ف ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

285oo8 ق|لدين |م |حس وى درديرى|حمد رسر ى شمس|زر عه عي 

6||46o لجربــــه|لعظيم |مريم أحمد عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

8|935 بــــوشنبــــ|هلل فضل محمد |ن عبــــد|نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

634o62 هر|رى محمد ز|ئى هو|م ه|عص زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|2352o لجوهرى|زن مكرم مصطفى متـــول |م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

829985 دور صمويل عطيه|نه |هل دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

67273 محمد ربــــيع| زكري| ند لفيوم|تـــربــــيتـــ 

89|254 لكريم حسن خلف |محمد عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

92|o42 لرحيم حسن |نهله فوزى عبــــد سيوط|طبــــ 

475689 لحليم محمد محمود|ح عبــــد |رس صل|ف سكندريه|ل|ره |تـــج

845|84 ى محمد حسن| منيه حسي  ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

224833 ى عبــــد|عبــــد ى|لحفيظ حسي  لحفيظ حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|4444| لدين|ح |رق محمد صل|عمر ط مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|5593o ل|لع|حمد سيد سعد عبــــد | |دين لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4oo67o در|لدين عىل بــــه|ء سمي  عز |رس| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2|4575 ى|هيم ش|بــــر|هيم محمد |بــــر|ء |سم| هي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ
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|55o|o لمجيد|لمجيد محمود عبــــد |سهيله عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|73563 لسيد|هيم |بــــر|م |مصطفى هش سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

9|44|9 حمد |شد |محمود عىل ر م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

||5974 كر|د صفوتـــ ش|بــــيتـــر عم هره|لق|ج طبــــيع |عل

3439o6 بــــق|لح س|لدين ص|ح |محمد محمود صل ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

632445 ده|لرحمن محمد حم|يه جميل عبــــد| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

9o683o ن |يمنى محمد رشدى عثــــم ج|صيدلتـــ سوه

364839 لمقصود|حمد عبــــدتـــ عبــــد|محمود  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

|3583o ن لد محمد فكري|خ| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

84563| ى|ل|هيم |بــــر|لدين |ل |محمود جم مي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6o4o82 لم|لمنعم مهدى س|ل عبــــد|لرحمن جم|عبــــد ن|طبــــ حلو

95542 هيم|بــــر|ن |هيم شعبــــ|بــــر|حمد | ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

7o4584 ح|لفتـــ|عبــــد | محمد فخرى زكري ى شمس| لسن عي 

5o662| هيم|بــــر|ء محمد مصطفى |هلل عل|منتـــ سكندريه|ل|بــــ |د|

492745 ن سعد محمد|لسيد سليم|محمد  ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

44759| هلل|مه فتـــح |طف سل|ء ع|ل| ره دمنهور|تـــج

766|49 لخول|ن محمد لطفى |رو تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

6o988o ر|لمعىطي نص|مي عبــــد|ء س|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|69898 ى|م ش|م|مصطفى صبــــىحي  هي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|56|6| لسيد|زم محمد |سلوى ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3254|5 حمد سمي  حسن فكرى| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

499|83 لحليم|ح عبــــد |لفتـــ|يشيه مدحتـــ عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

239885
ى
 عنتـــر دسوق

ى
محمود دسوق هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

88|436 محمد عىل  | ء رض|عل ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

6758|9 لعزيز كشك|حمد عبــــد |رس |هلل ي|منه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

688527 حمد محمد|حمد محمد |مكرم  لمنصوره|صيدله 

4o467| زى|لرحمن حج|لرحمن محمد عبــــد|ء عبــــد|عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

257|78 لعدوى|تـــه |سيمون محمد شح ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

8|9329 بــــ|لبــــ|خلود محمد فضل فتـــح  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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5o|724 سم|بــــر ق|ل ج|تـــن هل|ف سكندريه|ل|بــــ |د|

236o62 وق عىل  حمد عىل|رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|3769 مه  |محمود عىل سيد سل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

25|o69 لففى|يمن سعيد |لرحمن |عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

9||526 رى حلىم محمد |لبــــ|محمد عبــــد ج|عه سوه|زر

72497 ى عبــــد |حمد |محمود  لعزيز|مي  لفيوم|حقوق 

89o884 حمد |ر مصطفى محمود |زه| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

695|32 ض حسن سليم|م سمي  ري|حس لمنصوره|بــــ |د|

684o59 لجمل|حمد عطيه |لمعىط |حمدى محمود عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

|5543 هيم|بــــر|حمد عىل |سهيله  هره|لق|صيدله 

2|3|6| لدين محمد|حمد عز |حمد |طمه |ف ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

328797 حمد|هلل سيد |طف شعيبــــ عبــــد|بــــ ع|شه ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

342753 ي ك
لنقيبــــ|لمؤمن |مل عبــــد|محمود مصطفى ى شمس علوم عي 

234979 ي
ن مسعود عىل|ء رمض|ضى لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

486734 لس م سكندر قلدس|هر فتـــىحي |كي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2342o7 حمد|عدى وليد عىل  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

432|54 مني  عدلي مسعود| مي  |ره طنط|تـــج

|44|29 |لسيد شط|لسيد محمد |فرح  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

2765o4 ف |در |ن هيم بــــهنس|بــــر|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|695|7 لحميد|ح عبــــد |ء بــــهجتـــ صل|عل لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|984 حمد|طف يحن  |ن ع|نوره هره|لق|بــــ |د|

|69483 دغم|ل|دل محمد |محمد ع م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|6o792 غبــــ|لنبــــي محمد ر|حمد نور | |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

433765 هيم يونس|بــــر|محمد حسنى عىل  |عه طنط|زر

892|4| فظ |لح|بــــ عبــــد|لتـــو|ء محمد عبــــد|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33o787 ل عىل|محمد سمي  كم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

25o3|7 لرحمن محمد خي |ن نبــــوى عبــــد |يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|2434 تـــى|لشندل|هلل عطيه |لسيد عبــــد |جر |ه |ره طنط|تـــج

55664 |ن صل|بــــ شعبــــ|يه|
ى
ح دسوق ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 
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|56954 حمد بــــيوم|حمد |محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7743|8 ن|حمد سليم|ور |بــــر ش|د ص|صم جه|ع ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

3o||82 حمد قنصوه|طف سيد |هلل ع|عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

4624|9 ره|حمد زم|نس محمد |ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

246237 لزغبــــى|لق |لخ|محمد عىل عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

49478| رى|لبــــند|لقوى |حمد عبــــد |محمود محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

523|8o لحميد محمد حسن|حمد عبــــد |محمود  سكندريه|ل|بــــ |د|

33677| لسعود|بــــو |ئى خليل |حمد ه| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

877649 ى   ى محمد حسي  مروه حسي  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2922o4 تـــ|ح شتـــ|لفتـــ|م فوزى عبــــد|سل| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

3|4225 لرحمن مجدي فتـــىحي عبــــد ربــــه|عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

765434 ى |ئيل حن|س عجيبــــ ميخ|غط| مي  طبــــ بــــورسعيد

34o57 ح عطيه|لفتـــ|ح عبــــد |رحمتـــ صل هره|لق|ره |تـــج

428259 ش جبــــر|د رو|طمتـــ جمعتـــ فؤ|ف |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

7o4|92 عيل|سم|لسيد عىل |محمد حمدى  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

279334 هلل|لجيد خي |مل رزق عبــــد| شمون|نوعيتـــ 

764|44 لوصيفى|حمد |قوتـــ |لعربــــى ي|لسيد |ندى  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

82|66| ف |ء |دع هيم محمد|بــــر|رسر ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4o6929 لرحمن|لضوى عىل عبــــد|رق |ر ط|من سكندريه|ل|ره |تـــج

93o25 ف مىح |ء |سم| لكوم|لسيد |رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

695724 ى|ء محمد محمد عىل |شيم لبــــحقي  لمنصوره|طبــــ 

76|484 ى عبــــد |رس| لمجيد|ء عصمتـــ خي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

9o2663 لسيد |لحفيظ |يه طلعتـــ عبــــد| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|67477 لحميد|ندى عىل محمد عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

237394 جر حمدى سيف محسبــــ|ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

49o468 ن|لم سليم|فول مصطفى س| ر|ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o2o54 ن|حمد سليم|هيم |بــــر|حمد |يمنى  |بــــ طنط|د|

63678| ن حسن عطيه محمد|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

73884 هلل|سط عبــــد|لبــــ|مصطفى سيد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

25|35 ي عبــــده|لمو|مح محمد |هدى س
ى
ق ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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7|2oo9 لعدل عمر|ن |لسيد زيد|ح |سم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

24oo62 ف محمد |محمد  حمد فريد|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|372o3 حمد عىل|بــــر |كريم ص ن|حقوق حلو

534559 ل محمد محمود|لع|عبــــد| لتـــ زكري|ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

355574 هلل حسن محمد حسن|منتـــ  |بــــ بــــنه|د|

869|9| ن|حمد فوزي رمض|ن |رمض سيوط|حقوق 

442557 هيم|بــــر|دى |له|لسيد عبــــد |منيه محمد | لشيخ|نوعيتـــ كفر 

4o6669 صف|حمد و|هلل |ل عبــــد|شدوى يشي جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o4387 لهم |بــــر |لسيد ص|حمد | ج|تـــربــــيتـــ سوه

347328 ن|مريم عمر محمد طه مهر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

865497 حمد|ره عنتـــر عىلي |س |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

3359o2 هلل محمد عمر|ندى حمدى عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

35||52 وور|ندى محمد حسن موىس ع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

64o633 حمد صبــــرى محمد عىل| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

7|975 لسيد متـــول|يه ممدوح | لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

24288o ى|رس |م ي|سل| حمد حسي  ن|حقوق حلو

|3o|o8 ي
جينى هر ذكرى|د م|عم| في  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 

كتـــوبــــر|6 

862483 لدين|ري عز|نص|ل|حمد محمد | ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

229985 لحميد|حمد ربــــيع محمد سيد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

25894 ن محمد|هدى عمر سلط ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9|6|4|  عىل عم|ل ص|من
ى
ر  |ق ي |

ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

8o2738 ن|يه محمد محمد رمض| ي|طبــــ 
|لمنى

5|6326 هلل|لم جبــــر ضيف |سهي  س زيق|لزق|عه |زر

29675 د محمد نوفل عىلي|عمرو عم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

68463o ن|هيم عن|بــــر|حمد محمد |يه منصور | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

26o967 حمد|يه عيد عيس | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

4o7767 لحميد|نسمه عىل بــــهنس عبــــد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

26|633 د بــــولس|يمن زىك ج|ئى |ه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

35955 لسيد|رص طه وهبــــه |لن|جر عبــــد|ه هره|لق|ره |تـــج
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6|564 ى |حمد |ء |ل| حمد|مي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

|5|8|| لدين|بــــر محمد بــــدر |له محمد ج|ه هره|لق|حقوق 

26259| |لحفنى ند|حمد محمد |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

28|73o لموجود|دهم عربــــى محمد عبــــد| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

32549o هيم|بــــر|محمد عمرو سمي   ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3|42|2 ى عبــــد|يمن |لدين |سيف  بــــ|لتـــو|مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6|9746 د|وى محمد ج|لعشم|لسيد |طمتـــ |ف ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

437935 يد محمد كرو|بــــو |ح |لفتـــ|ء عبــــد |سم ى ن|لي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

85|3|6 ن منصور سعد محمد|يم| سيوط|تـــمريض 

||9o46 ن|لسيد سليم|م |حمد حس| ى شمس|تـــج ره عي 

422o|6 هلل|ن عبــــد |حبــــيبــــه فضل رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|48588 حمد|ن |م محمد حس|مر هره|لق|بــــ |د|

27246 لرحيم|له محمد محمود عبــــد |ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52744 م مصطفى طه|مصطفى عص ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

46ooo8 حمد فوزى سعد محمود شكرى| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

885322 ى جم ل جرس بــــطرس |شي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

348o|6  س|يه|هلل |عبــــد
ى
بــــودريع|لم فرج |بــــ شوق |علوم بــــنه

7|285| ه|لسعيد سيد |ء محمد |عىلي حمد رسر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

695339 متـــ|لسيد سل|حمد |لسيد |ء |سم| |ره طنط|تـــج

22662| تـــ محسن|لدين شح|عىل سيد نور تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

222787 حمد|بــــ محمد محمد |مه |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

24377o  محمد د|لش|ندى محمد عبــــد
ى
ود|ق ن|بــــ حلو|د|

864662 ي مبــــ
رك محمد محمد|مصطفى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

5ooo85 مد|بــــدين ح|محمود سعد منصور ع بــــ دمنهور|د|

|6|3o| ر جبــــريل سعيد محمد محمد|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

67|29 ى محمود محمد محمود|ي سمي  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

254989 هيم|بــــر|يه محفوظ مصطفى | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

9oo982 مل ملك |جح ك|سيمون ن ج|طبــــ بــــيطرى سوه

228235 ى  محمد صبــــري حسي 
حبــــيبــــه مصطفى هره|لق|ره |تـــج
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783336 لحميد|لسيد محمد عبــــد|خديجه  زيق|لزق|نوعيتـــ 

43o96| وع|مد مط|لعزيز ح|جر مصطفى عبــــد |ه |حقوق طنط

273526 بــــر|حمد ممدوح سعيد ج| ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

225684 م|لرك|لسيد |م |لسل|م عبــــد|حمد عص| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

885652 ي
ي|ر د|مريم فنى

ل بــــقطر |ئى سيوط|علوم 

4o5695 لرشيدى|حمد |س |لدين عبــــ|ل |ر كم|من سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

429o|7 حمد سعيد حبــــيبــــ|ء سعيد |رس| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

26||26 هيم دومه|بــــر|ده سعيد |غ ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

47282 وى|هيم منش|بــــر|هر |م| ند ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|2368 لبــــسيوئى|لدين مرىس |حمد بــــدر|لد |خ ى شمس|تـــج ره عي 

486o2 لحميد|حمد عبــــد |يه محمد | لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

833878 حمد|ن |ر عثــــم|لستـــ|ريج عبــــد| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

3o942 بــــ|هيم دي|بــــر|هيم |بــــر|رص |ء ن|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

642295 هلل|مر عبــــد|لكريم محمد ع|محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

679428 هلل|لسيد حسن عبــــد |محمد | ن|ر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

542499 ى محمد عبــــده خي |مه |س|سهيله  هلل|مي  تـــربــــيتـــ دمنهور

24225o لم|لنبــــى س|هيم حسبــــ |بــــر|ر |من ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7o2o82 ل محمود حطبــــه|حمد محمود هل| ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

|7o745 محمد محمود محمد محمود ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

9o755| هيم |بــــر|مهند كرم عىل  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

23o63o ى|د حس|ئل حم|ن و|مرو ني  هره|لق|ره |تـــج

5|634o ن عىل|بــــر عوض رسل|عزيزه ص ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

83522 لم معوض|مريم محمد س |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

9o7293 لق  |لخ|بــــ محمود عبــــد|محمد غل دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|39769 دى محمد|لن|ل محمود محمد |مي  هره|لق|بــــ |د|

8||4o9 ف |مريم  حمد محمد|رسر ي|علوم 
|لمنى

783669 ن|رك خليفتـــ شعبــــ|ن مبــــ|مرو لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

48o864 هيم محمود|بــــر|بــــر محمود |سميه ص |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

268|28 ع|حمد طلعتـــ هز|م |هش ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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6|4566 بــــو عيد|طه مجدى حسن  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

48o56| ي زكري زى|حمد حج|محمد | يحن  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

5o3345 ل|لع|لحفيظ محمد عبــــد|بــــسملتـــ محمد عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

264657 م حسن|م|لد محمد |ريم خ |نوعيتـــ بــــنه

8588| م سيد صبــــرى فتـــىح|سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7|8|49 حمد عبــــده عرنوس|مه |س|سهيله  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

22995| ك|لمل|سليوس عبــــد|أبــــرأم شفيق بــــ ن|حقوق حلو

24337 تـــ محمود قن| ج|وى فر|مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o393o هيم محمد هرهش|بــــر|محمد مصطفى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|27o2 ى |ء حس|دع ى |حمد حس|ني  ني  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

372724 لكريم|د |ل محمد ج|رتـــ جم|س لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

698239 ه نبــــيل محمد  ىط محمد|لمع|بــــو |ني  لمنصوره|ره |تـــج

7oo39o ى |منى  حمد محمود|لحسي  لمنصوره|حقوق 

3|355o عزيز| مجد زكري| |رين|م ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

424454 وى|لبــــكس|ن محمد محمود |محمود رمض سكندريه|ل|علوم 

545497 تـــوفيق حسن تـــوفيق حسن عىل يس سكندريه|ل|حقوق 

243888 هلل|ره سعد شكرى حسبــــ |س ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

53674 ح طه|خلود طه صل لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

4|5842 هلل محمد عرفه|سمر محمد عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

68758| للطيف|لوجيد عبــــد |ن محمد عبــــد |نوره لمنصوره|بــــ |د|

|32246 دل محمد|ر عمرو ع|من تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

694o87 لحميد|محمد حسن محمد حسن عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

22758| هلل محمد|نور عمرو عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

42328| ى متـــول زهر ن محمود|يوسف حسي  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

4o|38o للطيف غريبــــ|م محمد عبــــد|وس إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

|35845 ى عص|ي م صبــــىح حسن|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

25o|79 ح مهدى نويش|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|هدير عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8653|5 دي|ج صغي  بــــغد|ء حج|دع ج|بــــ سوه|د|

823843 در محمد|لق|حمد عبــــد|ر |نتـــص| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

228o4o دل وليم مرقص|ع| ري|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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67932 هلل سيد|محمد سيد عبــــد لفيوم|بــــ |د|

68o944 ن|حمد كيو|لرحمن نعيم فتـــىح |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62o499 وى|لعشم|س |محمود محمد سعد زغلول عبــــ ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8|358o هيم|بــــر|لنور |بــــو|مروه مهدي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

885683 يف |عىلي هلل  |هيم عبــــد|بــــر|ء محمد رسر سيوط|بــــ |د|

34468| لمجد|بــــو|رضوى محمد محمود خليفه  ى شمس|تـــج ره عي 

882|2 |لبــــ|ء عبــــد |لنبــــى عط|منيتـــ عبــــد |
ى
ق ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

8|68| لطويل|ر |لغف|عيل عبــــد |سم|نىح  | ن|حقوق حلو

4o2o87 ض حموده|محمد صبــــرى محمد ري سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3537|5 ن مسلم|م مسلم شعبــــ|هش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

96o36 لس مجدي شفيق سعد كي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

48o895 ل|لع|ج عبــــد |بــــر فر|مروتـــ محمد ج سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

2|84oo ر|لنج|ن |ن محمد فتـــوح سليم|مي  هره|لق|ره |تـــج

|2|657 دوئى|لسم|لسعيد |بــــ |لحكيم دي|تـــسنيم عبــــد  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8o5929 ي حسن| |ند
ى
حمد شوق ي|نوعيتـــ 

|لمنى

44|36 عيل حسن|سم|مصطفى محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

63243o لرحمن|هر عبــــد|ز م|مل ممتـــ| زيق|لزق|حقوق 

273|93 لسيد|لفتـــوح |بــــو|ندى محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

773825 هلل|هيم عبــــد |بــــر|بــــ وجدى |لوه|عبــــد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

338432 ين  هيم|بــــر|هيم |بــــر|لسيد |حمد |شي  ى شمس| لسن عي 

752635 حمد عىلي|حمد محمد | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6o6535 لسعدئى|لبــــرع |لرؤف |سم عبــــد |بــــ ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6998o5 حمد حسن|مد |عبــــي  ح لمنصوره|بــــ |د|

432|75 د|هيم حسن مر|بــــر|ء |ل| |ره طنط|تـــج

44357o ف حلىم عبــــد|ء |سم| لجمل|لغنى |رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

68822| لد|خر خ|لد يوسف ز|حمد خ| لمنصوره|بــــ |د|

79|368 هلل متـــول|حمد متـــول عبــــد | ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6927|6 لجنيدي|ده محمد |حم| ر|ي ط|بــــ دمي|د|

266o27 هيم|بــــر|هلل |عيس عوض | هر رض|س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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5273o4 لبــــولينى|لسيد حسن |ر مدحتـــ |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

774|44 ن|هر سليم|سمي  ز| رين|م زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|457o5 دى ممدوح محمد محمود|ش هره|لق|ره |تـــج

639329 عيل|سم|لحميد |بــــ رمزى عبــــد|ربــــ زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

888886 هيم |بــــر|عيل |سم|نور |عيل |سم| سيوط|ضتـــ |علوم ري

6o4ooo لخميس|لكريم محمد محمد |محمد عبــــد |ره طنط|تـــج

35564 ى|هيم شح|بــــر|لرحمن عدل مندوه |عبــــد تـــه بــــحي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|3|599 ى عبــــد |ي لسميع|لمنعم مصطفى عبــــد |سمي  هره|لق|ر |ثــــ|

6|23|3 لحميد مسلم|هلل عبــــد|حمد عبــــد|عىل  |ره طنط|تـــج

8|9632 ي
لعزيز|حمد عبــــد|هيم |بــــر| |دئى صيدله بــــنى سويف

826647 لحسن يوسف ضوي|بــــو|هدي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

45|4o2 عيل|سم|بــــو|وجدى محمد محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

||9424 لملك|بــــديع عزيز عبــــد | رين|م ن|بــــ حلو|د|

8394|7 ي|لر|ىطي عبــــد|لع|د حمدي عبــــد|عم
ضى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

623373 ر|لزه|غبــــ |حمد ر|روى | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

27o589 حمد مرىس نعيم|محمد عىل  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

526826 لشيخه|حمد |عيس محمود حسن  سكندريه|ل|حقوق 

5o37o6 هيم|بــــر|زم حسن محمود |ح سكندريه|ل|ره |تـــج

28o238 هلل|ليش بــــشي  عبــــد|بــــو|زن |م لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

64666o لعز|بــــو|هر |حمد م|ندى محمد  سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

3|5677 لسيد|سلىم محمد سيد جمعه  ى شمس حقوق عي 

8|8746 ن |ديبــــ شكري تـــكل| |مي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

44|839 م|هلل سل|لعزيز عبــــد |ر محمد عبــــد |من لشيخ|بــــ كفر |د|

332248 لدين |لدين محمد صبــــرى محمد عزيز |عزيز 
نم|محمد غ

|كليتـــ هندستـــ بــــنه

693845 لسيد موىس|لسيد محمود |م  لمنصوره|بــــ |د|

442974 ج|لجر|لبــــيىل |لسيد محمد |له محمد |ه لشيخ|ره كفر |تـــج

87oo49 ي|ر
حمد|بــــ |لوه|محمد عبــــد| ئى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

257o|| لعزيز شنيشن|مل عبــــد |رق محمد ك|حبــــيبــــه ط لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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6993|9 يف حسن عبــــد  حمد حسن|ر |لستـــ|رسر لمنصوره|بــــ |د|

9o7782  محمد |ف |لرحمن خل|عبــــد
ى
لدسوق ي صن. تـــ.ك

ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

336538 د عوض|ل حم|ء وحيد كم|سم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

5o|35o حمد محمد|لدين محمد |سيف  لشيخ|عه كفر |زر

768734 لم|مه س|ج  سل|حمد ن| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

684359 حمد|ء ربــــيع عوض عىل |ول لمنصوره|حقوق 

76368| وق ي لدين|رس محمود محمد فرح شمس |رسر تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

246|22 هيم عليوه|بــــر|رق |هيم ط|بــــر| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

352758 دى محمد|له|م رجبــــ عبــــد|حمد عص| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|37284 مصطفى رأفتـــ محمود مصطفى ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

757|93 مد متـــول محمود|هبــــه ح لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

9o562| حمد درويش محمود |لبــــنى  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|364|o محمد| لعل|بــــو |د |د محمد ج|ج ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

453585 عيل|سم|لسيد |رى |لبــــ|حمد محمد عبــــد | لشيخ|هندستـــ كفر 

529674 ي عىلي عبــــد |محمد 
ى ي|لقوى ر|لخني 

ضى ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|5|54| شم|ر ه|يمن مختـــ|يدى |ه  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

252o5| ى سل|محمد  مه|حمد حسني  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

4o992 م|لسيد يوسف نرصسل|ء |شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5273|5 ل|لجم|لمنعم محمد |لسيد عبــــد | |نور سكندريه|ل|بــــ |د|

443924 ىط عمر|لع|طف شفيق عبــــد|ن ع|رو لشيخ|نوعيتـــ كفر 

6o3oo3 ى مجدى محمد  لففى|نرمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6867o| لديبــــ|روق محمد |محمد محمود ف ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

|66253 لسيد محمد|ل |هلل جم|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

2|4643 ح محمد محمود|لفتـــ|لد عبــــد|هلل خ|عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

623844 زق|لر|لبــــيوم عبــــد |د |م فؤ|ء عص|أل معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

9o7o|o هلل محمود  |حمد محمود عبــــد| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

3587| لخرصه|بــــ محمد عطيه |لتـــو|د حلىم عبــــد |جه هره|لق|ره |تـــج

285864 هيم|بــــر|هر حسن |حسن م ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

7|o935 لبــــ|محمود محمد عبــــده عبــــده ط لمنصوره|هندستـــ 
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2o777 حمد|ح |لفتـــ|بــــ حمزه عبــــد |شه هره|لق|هندستـــ 

867967 س|حمد محمد عبــــ|محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

694845 سمر محمد عىل محمد خرصى لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

757632 طمه عىل محمد عىلي محمد|ف تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4|o685 لمهدي|بــــر سعيد |ج ج|محمد حج لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|42|73 طه سعد| طف زكري|محمد ع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

92o|75 س  |منيه عمر محمد عبــــ| ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

64527|  عبــــد|هلل صل|منه 
ى
هلل|ح عبــــد |لفتـــ|ح شوق ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|

| دوليتـــ طنط

43o88o ودى|لد|ر |لستـــ|عيل عبــــد|سم|سميه  |صيدله طنط

8o3336 ن حنس|د وجيه يون|عم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

37|326 ي|بــــر|عمرو سيد 
ى
هيم دسوق ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |

بــــمرىس مطروح

8328o هيم محمد|بــــر|لعزيز |عبــــد | دين سيوط|حقوق 

|23249 ى محمد هم|هبــــتـــ  م|هلل حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|55428 ى|ندى سيد سنوىس حس ني  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

329866 ن خليل محمد نصي |يم| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

6|4649 كريم محمد محمد عيس |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|682o2 ي
د فوزى شمشون|عم| فبــــروئى وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

32726o هلل محمد|لمجد عبــــد|بــــو |هلل مجدى |منتـــ  تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

|622o3 ى|د عبــــد |ء فؤ|لرحمن عل|عبــــد  لحميد حسي  هره|لق|هندستـــ 

3|33|7 لحميد|لحميد محمدعبــــد|م عبــــد|عمر هش ى شمس|تـــج ره عي 

4|2987 ء مصطفى أبــــو زيد|طمه عل|ف |ره طنط|تـــج

28o5o هر حسن|دتـــ مدحتـــ م|مي هره|لق|حقوق 

458|oo  محمد |
ى
 محمد |لدسوق

ى
فع|لش|لدسوق لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

9|3986 عيل محمد  |سم|ء بــــيوم |سم| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

355744 لحكيم رزق|ء محمد عبــــد|رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|87|| لمنعم عطيه|هيثــــم عبــــد| ر|ي هره|لق|علوم 

428o7| د|للطيف محمود حم|لدين عبــــد |طمه نور |ف |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

524696 ل خليفه عىلي غنيم|محمد كم ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري
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|72696 ى محمد خليفتـــ ربــــيع حسي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

28229| ى|بــــيشوى سمي  فهيم فهىم بــــش هره|لق|ره |تـــج

|2376o ى  ن|بــــ صبــــىح نعم|يه|روفي  ى شمس| لسن عي 

788343 ن|لم|ن محمد س|د رمض|جه لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

677536 ى|م محمد ص|سل|د |زي بــــر محمد حسني  لمنصوره|حقوق 

9o28|| بــــوزيد  |لدين |ل |ح كم|عزه صل دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

434673 لمرىس|زق |لر|لمرىس عبــــد |ن فوزى |يم| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

279935 قتـــ | ف مصطفى ح|رسر مد|رسر ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

3556o يف جم ش|لعظيم منط|بــــر عبــــد |ل ص|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|4|||o ى ل نصيف بــــولس|جم| مي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

7o|o58 |لنج|بــــو |للطيف محمد عطيه |محمد عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

893475 ه رمض| لدين  |ن محمود نور |ن حمد|مي  سيوط|بــــ |د|

3|8o77 شم|ع ه|لرف|حمد |يوسف محمد  ن|حقوق حلو

353226 لموجود|يوسف محمد محمد عزتـــ عبــــد هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

3486|6 ر|لسيد عم|حمد |رس |محمد ي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

545525 ى عوض عىل  عيل عوض|سم|حسي  سكندريه|ل|حقوق 

857579 لونيس|ط عبــــد|هلل شو|يدي عبــــد|ه ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|57978 ف رجبــــ عبــــد |تـــفى  لسيد|رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

243795 لح بــــكي |يد ص|مروه ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

62985o لسيد|طلعتـــ حسنى طلعتـــ حسنى  زيق|لزق|بــــ |د|

334o8| وى|لشعر|دل سعيد محمد |كريم ع ى شمس طبــــ عي 

75737o لمنعم|لحميد عبــــد |رص عبــــد |ن| ند ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

5|793 ل|هيم غ|بــــر|ل |غ| دون|م ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

627555 م محمد بــــسيوئى محمد عطيتـــ زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

432|48 ف مختـــ|تـــفى  ر فوده|رسر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

779728 بــــسمه محمد محمد أحمد ضمي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

697568 زق|لر|مصطفى محمد مصطفى محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

4||298 لد جبــــر مصلىح قنديل|خ| دين |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

476577 ي سعيد|لسود|ن محمد |ريج شعبــــ|
ئى سكندريه|ل|بــــ |د|

495492 ي صبــــري محمد جويدتـــ
مصطفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

832839 ن|ح عىلي عثــــم|لفتـــ|جر عبــــد|ه ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|
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777846 حمد بــــدر رزق|ء سعيد |سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

42|945 ى قسم |رو هلل|ن محمود عيسي حسي  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6||oo سحق|روق |بــــر ف|نوبــــ ج|بــــ| بــــ بــــنى سويف|د|

79488 عطيه خليل يوسف جريس| رين|م هره|لق|بــــ |د|

854|4 بــــ|لوه|عبــــد | محمد يحن  زكري ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8o522o ى لي|فتـــ جرجس غ|ر| مي  هره|لق|هندستـــ 

|36275 لكريم مصطفى خليفتـــ|رحمه عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

923399 ء سعيد محمود محمد  |دع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

84o|o3 لسيد|لكريم |د |زينبــــ محمد ج دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5253o4 ى ج|سهيلتـــ  هلل|بــــ |حمد محمد حسني  ن|سو|بــــ |د|

332874 ده|هيم محمود حم|بــــر|حمد |هيم |بــــر| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

69o939 |ي|حمد عىل بــــر|د |حمد عم| لمنصوره|ره |تـــج

3662o6 حمد|د |ء محمد عم|سم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3|2o65 دهم محمد|هيم |بــــر|حبــــيبــــتـــ محمد  |ره بــــنه|تـــج

775252 ع محمدسكر|يوسف عربــــى رف ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|46548 تـــتـــ|ح شح|لفتـــ|عيس سيد عبــــد  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8||749 ي عبــــد
لرحيم عىلي|نهله مصطفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

448|63 ل محمد|د محمد جل|جه تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

3|5287 ى عبــــد| بــــ|لوه|لمعىطي عبــــد|يتـــ حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

755||5 ن|هيم عثــــم|بــــر|لسيد |سهيله  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

837438 ى محمد يوسف موىسي|ي سمي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|23967 ئيل|رس|د بــــولس |ي|دى |ف ى شمس|تـــج ره عي 

362222  عبــــد|نوبــــ روم|بــــ|
ى
لسيد|ئى صدق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

775888 لعزيز محمود|ن مرىسي عبــــد |يم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

3579|2 لسيد|يمن محمد |محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

248627 بــــر موىس|حمد ج|ء |شيم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7o3485 لعظيم|تـــه عبــــد |ئل شح|محمد و زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

368o65 د جندى|د فؤ|نوبــــ مج|بــــ| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

6|43|5 ره|حمد عم|ح محمود |مظهر صل ج|ره سوه|تـــج

|44882 بــــو رسيع حسن|مي |س| عل ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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695883 بــــينى |ل لطفى |لد كم|خ لعدل|لشر ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

88894| عيل محمود |سم|يه عىل | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|6725 ن لبــــرجيس|م محمود |هش| مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|o4|9 هيم|بــــر|رتـــ |د مني  بــــسيوئى عم|زي |نوعيتـــ طنط

9o6o93 ى  ن حسن |حمد عثــــم|حسي  ج|بــــ سوه|د|

54o3o9 |هيم |بــــر|لرؤف |ح عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |سم|
لقويع

سكندريه|ل|طبــــ 

48893o ى|هيم ش|بــــر|حسن محمد | لي|د هي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

435962 يفتـــ|لط|ئى رجبــــ عطيه |ه| رن سكندريه|ل|طبــــ 

857864 ك|لمل|عبــــد| د حن|عي| ند|ر ي|تـــمريض 
| لمنى

5o5658 يف محمد  لجمس|حمد |مصطفى رسر سكندريه|ل|عه |زر

43233| ن بــــيوم|مريم فرج شعبــــ |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

||8938 لعزيز عىل مرىس|طف عبــــد |ء ع|شيم دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

5|9863 ج|لحل|ل فتـــىحي |رتـــ جم|س هره|لق|ج طبــــيع |عل

|29282 ق|م حسن سبــــ|م عص|حس ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس

487636 ن|حمد عمر|هيم |بــــر|حمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7574|o حمد|ن |حمد سليم|يوسف  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

|58|63 تـــم محمد محمود|ملك ح لفيوم|عه |زر

2234|6 رى|لبــــ|هلل عبــــد|م عىل عبــــد|س ن|تـــمريض  حلو

6o|942 ل أحمد جوده|هد جم|ن ي صىح طنط
|معهد فنى

|58988 لسيد|لحميد |حمد عبــــد |ء |سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

56776 لد رجبــــ عطيتـــ وهبــــتـــ|خ ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

4|||2| لحميد محروس دره|رص عبــــد |يتـــ ن| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

67559o لعزيز|حمد عبــــد |لعزيز |حمد عبــــد |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

7544|4 بــــر مهدى|سط ص|لبــــ|ء عبــــد |رس| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

77o256 يف محمد حسن  فع محمد|لش|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8o95| لمنعم مبــــروك|ن عبــــد |ضىح رمض لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

||9582 لغنى|عيل محمد عبــــد |سم|حمد |تـــفى  ى شمس|تـــج ره عي 

9o5|o9 ى خلف |غ لحمد |بــــو|ده حسي  ج|بــــ سوه|د|
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787322 لسيد سليم|وليد محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|3|74 ى|لحميد حس|لسيد عبــــد |لسيد |مصطفى  ني  |بــــ طنط|د|

3|8656 ي جل|من
ي|ر مصطفى

ل مصطفى ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

2869o3 |لحميد |لحميد محمد عبــــد|حمد عبــــد|م |سل|
لمزين

دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

8|889o ي
ض|دق ري|صموئيل ص| سلفى ي|لسن |

|لمنى

6967|3 هيم بــــدوى|بــــر|طمه مجدى فهىم |ف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|28823 حمد|مل |حمد ك|لرحمن |عبــــد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

4838|9 لم سعد|يم س|لد|رعبــــد|لستـــ|محمد عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|73o6 ن |هيم سليم|بــــر|لد |محمد خ سيوط|حقوق 

823947 ي ك
ي محمد|مل خف|مصطفى ج  ي|هندستـــ 

|لمنى

67354 حمد|لح |محمد مفرح ص لفيوم|لعلوم |ر |د

9o9438 حمد محمد | |ره زكري|س ج|طبــــ سوه

879472 محمد نرص محمد محمد  سيوط|هندستـــ 

869o9 ن صديق|ن خليفه شعبــــ|شعبــــ ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

75572o ن|هيم سليم|بــــر|محمد محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|46o93 هلل|ندى حسن محمد محمد فضل  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|39347 يف|مل |حمد ك|ئى |هلل ه|منتـــ  لشر ى شمس حقوق عي 

7653o| ن محمود|م محمد رضو|لرحمن تـــم|عبــــد  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

8262|8 نس|ستـــرخوس سلو|م |مريم عص تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

637|57 تـــه|مد شح|تـــه ح|زينبــــ شح لفيوم|ر |ثــــ|

597o8 مروتـــ محمود سيد محمود لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

425o63  عبــــد|س
ى
ع|لنعن|لمنعم |رتـــ مصطفى صدق سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

35566o ى|لورين  ف وليم حني  رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|44982 وى حبــــيبــــ|لص|لحسن محمد |حمد محمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44|382 |لحميد محمد يوسف |هيم محمد عبــــد |بــــر|
لحجر

|ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

7o67|| زق|لر|حمد محمد لطفى عبــــد | لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

863346 ي تـــمتـــري|ريمون سمي  ن ج  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع
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84||29 زق محمد|لر|ر محمد عبــــد|من |نوعيتـــ فنيه قن

3|28|6 لم|هلل محمد س|هيم عبــــد|بــــر|بــــ |هيتـــ|م |ره بــــنه|تـــج

7656o8 لي|لبــــرمبــــ|لسيد محمود محمود |يوسف  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

48o333 ف ه| ن|حمد سليم|تـــ |لشح|ئى |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77|57o بــــر عطيه|ريج محمد ص| زيق|لزق|ره |تـــج

|5|589 ج|ر عمر فر|ز مختـــ|ء ممتـــ|رس| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

526639 ألودن|لعليم محمود |لسيد عبــــد|حمد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

24636 حمد|هلل |حمد عبــــد |م |له| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

32|634 لق مصطفى|لخ|حمد محمد عبــــد| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

367432 ش|لرسول دمرد|ش عبــــد|بــــ دمرد|رح |بــــ بــــنه|د|

232656 حمد محمد|حمد |هدى مظلوم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

489496 رنيم أيمن أحمد سيدهم عزيز سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8854| لمقصود هندى|حمد رجبــــ عبــــد | د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

887322 يف حمدى عبــــد ل سيد |لع|رسر سيوط|ره |تـــج

6474|3 ى|حمد |يه | لسيد حسي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|28o98 ل جوده|حبــــيبــــه سعيد كم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

32767 د|لجو|ح عبــــد |لفتـــ|نس ربــــيع عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

2366o9 ى|بــــر |حمد ج| |ر|ي مي  هره|لق|طبــــ 

43976| لعزيز عىل شلبــــى|رص فتـــىحي عبــــد |جر ن|ه |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

8|7936 ه سيد حسن | حمد|مي  ي|علوم 
|لمنى

347325 شه|حمد عك|ء حمدى محمد |لزهر| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

4|54|4 ى عبــــد |حمد | ف حسي  د دومه|لجو|رسر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

62o999 مه محمد|زق سل|لر|م عطيه عبــــد|ريه ط|بــــ دمي|د|

34848| عيل عوده|سم|مل محمد رجبــــ | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

268o57 عمر محمد عمر خربــــوش ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

843|46 ي حج|ه
ي|لر|ج عبــــد|جر مصطفى

ضى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

67988o زى عوض|ء حلىم عوض غ|لشيم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

682327 ئيل بــــطرس|ل سمي  ميخ|ج  غبــــري|م لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

2o327 جد مصطفى فرج محمد|مصطفى م |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

639|46 لسيد محمد|سط مصطفى |لبــــ|مصطفى عبــــد زيق|لزق|حقوق 
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257o64 ي|هيم |بــــر|سلىم محمد 
لشحنى ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

89|o59 حمد |ح عبــــده |خلود صل سيوط|تـــمريض 

|59232 هلل|طف محمد محمد عوض |لرحمن ع|عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

5|o558 محمد محمود مصطفى مصطفى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

749o3 لحميد سيد محمد|حمد محسن عبــــد | ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

786264 هلل حسن|ن عبــــد |ء سليم|سم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

24o9o7 ن محجوبــــ|محجوبــــ محمد رمض لفيوم|لعلوم |ر |د

774o8| هيم قنديل|بــــر|لسيد |ء محمد |رس| ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

483378 ي
ح حكيم يوسف|مفتـــ| أولفى تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

865552 حمد|لصبــــور |رص عبــــد|لن|ن عبــــد|حن |نوعيتـــ فنيه قن

75|685 ف سعد | |عل د|لجو|لدين عبــــد|رسر لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

766732 ى محمد|مجد ك|محمد  مل حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

859|44 ي | لسعد|بــــو|لسعد تـــيطس |بــــو|نىح  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8|8576 ى مؤمن محمد عبــــد|ي ي|سمي 
لغنى ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

6328|3 ن|حمد عثــــم| |ء رض|رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

267348 ح منصور خليف|لفتـــ|ء نبــــيل عبــــد|شيم عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

534597 هر حفنى محمد|بــــ م|هيتـــ|م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

788447 ى محمد جبــــر|بــــو |دل |محمد ع لعني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

352|35 م محمد عىل|عىل س ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

865o43 حمد محمد محمد|محمود  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

478825 لمحسن محمود|طف محمود عبــــد |محمود ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|o65 يف|يوسف ش ى عبــــده رسر هي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

63o68| دل سعد محمد|سعد ع ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

3645o2 عيل|سم|ن |حمد سعيد شهو| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

|52o83 هر محمد عمر|جر م|ه هره|لق|ن |سن|طبــــ 

52|599 صقر| ش|ن محمد بــــ|طمه شعبــــ|ف |حقوق طنط

5|329o نوبــــ سمي  صبــــرى صبــــىح|بــــ| سيوط|عه |زر

7||o73 ي|بــــر|دهم |هيم |بــــر|جد |م
ى
ض|هيم ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

53|43 لحفيظ|لحفيظ يوسف عبــــد |كريم عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج
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6258o3 هيم|بــــر|هيم محمد خليل |بــــر| زيق|لزق|ره |تـــج

3466o8 ن|لسيد عثــــم|رتـــ محمد محمد |س ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

236495 لمحسن بــــيوم|مريم سعيد عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

758546 نور محمد|رص |يش ن عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

324742 د عىل|هلل حد|حمد عبــــد|دى |ه ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

5o9876 هلل| |مرىس صبــــرى مرىس عط سكندريه|ل|طبــــ 

238232 لربــــ|د |يق ج|مجد ف| |ري|م ن|فنون جميله فنون حلو

8|o825 بــــ|لبــــ|هيم فتـــح |بــــر|جح |خلود ن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

889738 ه|لل|ه فول عبــــد|لل|م عبــــد|حس ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

77o756 لجمس|ن محمد محمد |يم| زيق|لزق|علوم 

26o225 ئى|لورد|جر عيد محمد |ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

832|99 ي عبــــد
ي عبــــد|مصطفى

بــــوزيد|لسميع |لغنى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|7oo73 دل محمد|لدين ع|ء |دين عل|ن ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

695648 وق عىل صبــــرى شحتـــو عبــــده رسر ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

757595 ء محمود عطيه عطيتـــ|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

434869 لشيخ|حمد محمد |مروتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|57562 ح حسن محمود|رس صل|رودينه ي ن|بــــ حلو|د|

628828 ه ط| ى عطيه عبــــد|مي  لمجيد|رق حسني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2493|5 وق عبــــد لعزيز|ن عبــــد|لعزيز عثــــم|للطيف عبــــد|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3|2o28 لدين عيس جودتـــ|م |حمد حس| |طبــــ بــــنه

5o2862 ىطي|لع|لمطلبــــ عبــــد|رحمه مجدي عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

7o6869 م|م|ل|م سمبــــو طه محمود |سل| لمنصوره|طبــــ 

238736 ي سعيد|مريم رش د مني  مرتـــىح  ى شمس|د| بــــ عي 

347299 لجندى|هيم محمد |بــــر|ن محسن |يم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

626287 لعظيم|هلل عبــــد|دل عبــــد|خلود ع زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

76|875 د محمود|لجو|ء محمد عبــــد |ل| رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

277359 ي|ر
لدين عىل مصطفى محمد|د|عم| ئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6|o795 لبــــرع|لح حمدى |متـــ ص|أس| عل لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5||o76 ف عطيه عتـــم|محمد  ن قطبــــ|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

2|8399 حمد حسن|م محمود  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو
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68o959 لسيد|شم |جد يشى ه|عمر م لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

682624 لخول|سميه سعد حسن حسن  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|22549 لسيد محمد|طمه محمد |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

277929 لسيد محمد|حمد |يه | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3||o96 حمد مصطفى|لعظيم |ئشتـــ عبــــد|ع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5o9637 بــــ رأفتـــ عىلي عىلي شلبــــي|يه| سكندريه|ل|طبــــ 

49o36o ي  لسيد بــــيومي|سلىم يحن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

325|37 ى طه ى عزبــــ حسي  حسي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

894863 لغنى محمد |حمد عبــــد|محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

28|397 لسيد|يوسف ربــــيع محمد  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

85o|8o ل معوض محمد|محمد جم صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|5|63| حمد محمد|لد سيد |م خ|ريه ن|تـــربــــيتـــ حلو

535777 ر|لكريم دويد|هر فرج طه عبــــد |حمد م| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

|3726o هيم|بــــر|لرشيد |هر عبــــد |محمد م ى شمس|د| بــــ عي 

26o698 لنيل|بــــو |لحسن |بــــو|طمه محمد |ف لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

342684 هيم|بــــر|عيل محمد |سم|ديتـــ محمد |ن ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

6o5|57 هلل|لعزبــــ عوض |لمنعم |هيم عبــــد |بــــر|بــــسمه  لمنصوره|علوم 

53o328 لبــــشبــــيسر|رق محمد |سلىم ط ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|44499 دى محمود|محمود محمد ن رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

254699 لعو|ل |لع|ل محمد عبــــد |لع|م عبــــد|حس سيوط|هندستـــ 

7o55|6 وى|لعشم|هيم |بــــر|حمد |عمر محمد  لمنصوره|ره |تـــج

29498| حمد|يمن محمد |لرحمن |عبــــد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

899655 لمنعم  |محمود محمد محمود عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|4863| لمقصود|م حنفى عبــــد |بــــسمه هش هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

884425 ده عىل محمد |ده حم|غ |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

6o569| لعنتـــرى|هيم |بــــر|لسعيد |ندى محمد  |بــــ طنط|د|

43482 ى| مه مجدي عىلي حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|7o543 د محمد|هيم فؤ|بــــر|يه |هد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع
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623584 م|لوصيف غن|تـــ |لشح|ح |محمود صل عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

47867| حمد بــــدوى وزيرى|لد |م خ|حس سكندريه|ل|هندستـــ 

2|63|2 لعز|بــــو|هلل سعيد |مر عبــــد |لرحمن تـــ|عبــــد هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

7|7|63 وى|لحمر|حمد |د |ندى مصطفى فؤ لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

32494 لمتـــجىل تـــرىك|حمد حموده عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9o|985 محمود محروس محمد محمد  ج|تـــربــــيتـــ سوه

263583 لحفيظ|بــــ عيد فوزى عبــــد|رح ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|4o53 ه عبــــد لرحيم|لرحيم رجبــــ عبــــد|ني  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

28282 د|لنبــــى فؤ|مح عبــــد |حمد س| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

4|7256 ر|سعد يوسف نص| محمد رض لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5|4888 عيل محمد|سم|روضتـــ محمد مدحتـــ  بــــ دمنهور|د|

434774 م متـــول|لسل|دل عبــــد|ره ع|س |بــــ طنط|د|

79988 يوسف محمد| ذ محمد رض|مع ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

2|9955 ن محمود|ل حمد|منه محمد جم ى شمس|تـــج ره عي 

6o9578 ن|لعظيم شوم|أمجد يشي عىلي عبــــد  |ضتـــ طنط|علوم ري

843565 ف ثــــ|لرحمن |عبــــد بــــتـــ محمد|رسر ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

233|o لمعىط سعد|عىل محمد عىل عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

68o|46 محمد عطيه محمد رجبــــ لمنصوره|ره |تـــج

8o3943 لموجود|زي عبــــد|ن حج|حمد شعبــــ| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

922o58 رون |حمد ه|ء خلف |سم| ج |تـــمريض سوه

5|7o78 ن|رف محروس سعف|ندى ع سكندريه|ل|علوم 

344647 لمقصود|ء وليد محمد عبــــد|سم| ى شمس|تـــج ره عي 

623663 ى|مه عىل |س|سلىم  لغريبــــ حسي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

49o383 لحميد عطيه|لحميد عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|مريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|o2o6 ي 
وى|لقمح|محمد سعد مصطفى طبــــ بــــيطرى دمنهور

|2672o محمد تـــوفيق زينهم محمود حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

8oo4o8 ر طلعتـــ فتـــىحي عىلي|مي ن|كليتـــ طبــــ أسو

643|6| ء محمد محمد عىل|رس| لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

5635o بــــ عىل|لوه|س عبــــد |رق عمر عبــــ|ط حقوق بــــنى سويف

6o86o4 وى حسن منصور|سمي  سعد| نور تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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255926 ربــــ|لحميد شو|دل عبــــد|محمد ع ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

52|995 ى لطفى  ى |نرمي  ن|حمد وهم|حمد حسي  لفيوم|عه |زر

4982|5 وى|هلل حفن|ن فوزى عبــــد|يم| بــــ دمنهور|د|

898266 لسيد  |هلل محمد نزه |عبــــد ج|هندستـــ سوه

|4|822 هلل محمد|محمد سعد عبــــد  ى شمس طبــــ عي 

5o69| بــــر حسن حفنى|محمد ص بــــ بــــنى سويف|د|

343527 لسيد|حد |لو|هلل عبــــد|حمد عبــــد|هلل |عبــــد ى شمس|زر عه عي 

|6o938 حمد فتـــىحي محمد|سلىم  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6|66o3 لدبــــوىسي|تـــسنيم محمد محمد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

823626 ي حميد|لحسن ن|خلود  ج  ي|بــــ |د|
|لمنى

|35495 نيوس|رم|بــــيل |ل ه|نه هل|هل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|37443 مه|نوبــــ طلعتـــ شفيق سل|بــــ| ن|حقوق حلو

4|9266 هلل|مه عىل عبــــد |ء حسن سل|حسن لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

624542 لقدرى|لمعىط |ىط عبــــد|لمع|بــــو |رص |ئى ن|م| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

523666 لعزيز|م محمد عبــــد |بــــد محمد س|لع| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

265797 دى موىس|له|عيل عبــــد |سم|دى |له|نس عبــــد| |تـــربــــيتـــ بــــنه

|2o|49 مد|حمد ح|يمن حسن |هلل |منتـــ  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

2325|9 لم|مل س|سعيد عىل ك| رن هره|لق|حقوق 

265834 لسيد|ر |لستـــ|رص عبــــد|حمد ن| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4o3272 يمن محمد زىك محمود|هلل |يه | سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

243264 هيم|بــــر|لرحمن |ء حسن عبــــد|ول ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

625257 للطيف|رق عزتـــ عبــــد |يوسف ط زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

7|229o بــــر|طه محمد طه مصطفى ص لمنصوره|هندستـــ 

26799| لخول|دق |هيم سعيد ص|بــــر| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

22|||7 ف عىل |يه | حمد|رسر ى شمس علوم عي 

636||7 حمد|زق محمد |لر|ده عبــــد|غ زيق|لزق|ره |تـــج

283374 ي|
هد غنيم|لدين عيس مج|ء |حمد ضى ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4775| لرحمن|حمد عبــــد |لرحمن |حمد عبــــد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

678|84 حمد بــــيومي|مريم سعيد عىل محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

83932o يوبــــ بــــطرس|نطون |بــــيشوي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|
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|77|68 ى|هلل عىل |طمه فتـــح |ف حمد حسي  ى شمس هندستـــ عي 

782843 حمد حسن محمود حسن محمد| زيق|لزق|حقوق 

|3|839 لفتـــوح|بــــو|طف محمد |بــــسنتـــ ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2455o4 ى|غ ى عىل محمدحسي  ده حسي  ن|بــــ حلو|د|

66537 لحميد|ن بــــكرى عبــــد |ء زيد|رس| لفيوم|حقوق 

3|2985 زم سعد محمود سعد|حمد ح| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

4|9744 د|هيم حد|بــــر|حمد |محمود طه  لمنصوره|حقوق 

244936 هلل حسن محمد عىل|ء عبــــد|شيم ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

633738 لسيد|ح |لفتـــ|محمد عبــــد | هن زيق|لزق|حقوق 

5|o88o ي ك
ى|محمود مصطفى مل محمود حسني  عه دمنهور|زر

|5954 ي|هر |حمد محسن ز|
لحسينى هره|لق|حقوق 

5|3|7o لحميد|هيم عبــــد |هيم هليل إبــــر|إبــــر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

33458o لغنى|محمد سيد محمود عبــــد ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

897278 د |بــــتـــ ج|جده سيد ثــــ|م ي صىح سوه
ج|معهد فنى

697623 لحميد رزق|حمد عبــــد |حمد |لسيد |هيم |بــــر| لمنصوره|هندستـــ 

34685o دق|لمنعم ص|لمطلبــــ عبــــد|ء عبــــد|صف |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

823552 حمد|لمنعم محمود |نعمه عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

362673 ء مؤمن رفعتـــ محرم|ول ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

542982 لرحمن غنيم|تـــ عبــــد|ء محمد فرح|ل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|295o2 لسيد محمود|لعربــــى |محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4796o تـــه محمد|محمد مصطفى شح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|27928 لدين محمد حسن|ل |حمد جم|يوسف  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

4o644o هيم|بــــر|سم |هر ق|ن سعيد ز|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

622o54 لدشتـــى|ل طه |مد بــــل|ن ح|يم| ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

49|346 حمد محمد|ن |متـــ رمض|س|منيتـــ | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

634|38 لطفى سيد عيد مهدى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|2oo8 مون عىلي محمد|ء م|سم| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

77844 لرحمن حسنى حسن محمد|عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

426|53 ى محمد ف روق عىلي محمد عىلي|حني  زيق|لزق|عه |زر

626877 لسيد|هيم |بــــر|ن محمد |نور زيق|لزق|صيدله 

843977 حمد محمود|ن |رس رمض|ف ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج
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83|425 لسيد محمد|محمد | ند دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|72o8| ف حمدى محمد |مينه | لجندى|رسر ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

353895 لم|در س|لق|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

7|5o7 لسيد|لمحسن |لد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

424782 حمد محمد|هيم |بــــر|عمر محمد  لشيخ|عه كفر |زر

6o228 ى عىل|س ره محمود حسي  حقوق بــــنى سويف

75|866 هلل|لحفيظ عبــــد|جح عبــــد |عمر ن زيق|لزق|علوم 

699o25 نه محمد|بــــو شبــــ|لنبــــى |ء عبــــد |ل| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

344894 لسميع مصطفى|لطيبــــ عبــــد|جر محمد |ه ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

835o6| لمجد عىلي|بــــو|ن محمد |جيه دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4o677| هيم منصور|بــــر|لدين فتـــىح |ء|ن عل|رو سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

5|7722 لمغربــــى|هيم محمد أحمد |بــــر|ء |أسم طبــــ بــــيطرى دمنهور

26|29| هيم زىك|بــــر|مريم حمدى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o6654 بــــ|أحمد أمي  محمود خط تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6o3|9| وى|لطنط|ح محمد محمد |سم لمنصوره|حقوق 

|69863 ن|لد سمي  عثــــم|د خ|زي |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

77o525 ى عىل|محمد  حمد حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

33o837 لعزيز محمد|طف عبــــد|نهلتـــ ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4||89 دل عبــــد ربــــه محمود|مصطفى ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

236398 حمد|ن حمدى بــــدرى حسن |ريو هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35o854 لسيد|ن رزق |بــــسمتـــ رمض ى شمس علوم عي 

3|8o35 ن عىلي|محمد عىلي حس ى شمس|تـــج ره عي 

254|4o لمه|بــــوس|رس رجبــــ سعيد فهيم |ي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

23698 لىح|حمد خليل عبــــد |لرحمن |عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

24|292 حمد زينهم متـــول محمود| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|8|42 حمد خليفه عىلي| |سم هره|لق|حقوق 

8765|6  عىل  |هيم |بــــر|حمد |مصطفى 
ى
لدسوق سيوط|صيدلتـــ 

53924o حمد|فتـــ محمد محمود |ن ر|رو سكندريه|ل|حقوق 

3|3796 د|ء محمد رش|حمد عل| ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

757674 در|لق|حمد عبــــد|حمد |رغده عىل  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر
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44||2o وى|لزفتـــ|حمد |هيم سيد |بــــر|هيم |بــــر|ء |رس| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

37||82  عو|يم|
ى
د حسن|ن سعيد شوق عه مشتـــهر|زر

782|39 لسيد|صف |حمد محمد ن| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

249597 ى عص حون|هيم ط|بــــر|م محمد |نرمي  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

786367 ى بــــدر |ي لحميد|هيم عبــــد|بــــر|سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

498462 زى|لرؤف حج|مه عبــــد|سلىم عزتـــ سل معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

68374 لحميد|لرحمن محمود عىل عبــــد|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

9o2329 حمد خلف فهىمي |محمود  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

683367 بــــر يسن محمد|خرصى ج| نور لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7o5729 ف |محمد  لسيد|د |لجو|حمد عبــــد |رسر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

77|2|3 لعظيم محمد أحمد|عبــــي  عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

2|2475 نور محمد مسعود|لدين محمد |ح |محمد صل دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

334238 ن|محمود عزتـــ محمود سليم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4|8652 مد هلهل|للطيف ح|لد عبــــد|محمد خ ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

446859 لشهيد|ن جندى يوسف عبــــد |جولي ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

272764 حمد|لغنى |زينبــــ محمد عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|32366 هيم|بــــر|حمد |لد |خ| ي|م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

92633 لح|رغده محمد محمد محمد ص ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

9oo562 لحميد |نىح  محمد شعيبــــ عبــــد| ج|صيدلتـــ سوه

4564o3 ن|تـــتـــ رمض|ئى خميس شح|ه| ر|ي إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

229435 لسيد|هيم |بــــر|دل |م ع|له| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

36579o ى ل|ئى نخله غ|ه| مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

85533o بــــ|لوه|لحليم عبــــد|عىلي طه عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

347732 لعسكرى|هر محمد سيد |لرحمن ط|عبــــد كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

787554 لحليم يوسف|لسيد عبــــد |لسيد حسن | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|48549 لرحيم خليل|ر عبــــد |لنج|لد |ضىح خ لمنصوره|حقوق 

44|||3 ح|لمول مفتـــ|ن طلعتـــ عبــــد |نوره لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|25689 س|ن مظهر مصطفى عبــــ|نور ى شمس حقوق عي 
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35885| تـــه عىل|دل شح|يزتـــ ع|ف |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

42548 لرحيم|عىل سيد عىل عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

44|56 ي محمود عبــــد |حمد ه|
لعزيز|ئى لسويس|معتـــ |علوم ج

848837 لدين محمدعىلي محمد|يه بــــدر | دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

463o8 لرحمن|لسيد عبــــد |حمد |محمد  هره|لق|حقوق 

45|o2 هلل|لكريم محمد عبــــد |ح عبــــد |سم ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

345963 ى عو|عي |حمد رف| د|مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5|3876 لحليم رجبــــ|هيم عبــــد |بــــر|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

68o|4o لسعيد|لدين ثــــروتـــ منصور |ء |عل لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|76|6| ي|لش|مروه رجبــــ طلعتـــ عبــــد 
ى
ق |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|

ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

325o47 روق عىل|يمن ف|لدين |نور  ى شمس حقوق عي 

||6555 روق يوسف|ئل ف|جر و|ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

435326 وى|لدهر|هيم |بــــر|حمد |ل |هدير كم سكندريه|ل|طبــــ 

|3o399 محمد حمدى محمد محمد ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

323446 ي|شمس 
لرحمن|لدين عبــــد|ء شمس |لدين ضى |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 
ل|ألعم

3oooo7 مي |لحليم |عبــــد| يىح زكري ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4337oo جد|حمد زىك م|ر |لستـــ|يمن عبــــد | |عه طنط|زر

229926 بــــتـــ|لد سيد ثــــ|محمد خ ج|ره سوه|تـــج

775569 حمد عىل محمد عىل| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|63o8o هلل محمد عفيفى يوسف|منتـــ  هره|لق|ره |تـــج

259|9o لسيد|لشعيبــــي |لسيد محمد|ء |سم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

448666 لهندي|در |لق|محمود محمد عبــــد  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

526|87 لحميد|هيم محمود عبــــد |بــــر|محمود  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

33963o حمد سعيد ذىك|د |ذي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8o5796 ي شفيق|ن نج|لىلي
ى
ح صدق ي|نوعيتـــ 

|لمنى

4|3o98 لذهبــــى|تـــغريد عىل محمود  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

448967 ق|لدق|لعليم |م عبــــد |لعليم عص|عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ
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4||63 رس سعيد طه|عمرو ي ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

433873 له|هيم  شتـــ|بــــر|روق |ء عيد ف|سم| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

||7865 يمن محمد محمد|لرحمن |عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

627598 ل مصطفى|تـــم جم|محمود ح زيق|لزق|حقوق 

5o227o لس عطيتـــ ميل د عطيتـــ جيد|كي  سكندريه|ل|علوم 

6o9|8| لعزبــــ|يز نجيبــــ |حمد ف| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4999| عيل|هيم أسم|بــــر|محمود بــــدر عىل  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

59895 دي فهيم عويس|لرحمن ن|عبــــد  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

6o4957 عيل|سم|مريم عبــــده حسن متـــول  لمنصوره|عه |زر

259|8 لمجد|بــــو|نور |ء مصطفى |ل| ى شمس|د| بــــ عي 

3|426 ف ج|ء |رج بــــر|بــــر رزق ج|رسر ه ى نوعيتـــ جي 

357789 ي سعيد |رس|
ى|بــــو|لسيد |ء مصطفى لعني  شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

257647 لجليل|د عبــــد|لجو|نس عىل سمي  عبــــد| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

8|5283 ى|م ي| رتـــي  وجيه مجدي جورج  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

6649| لسيد سيد|هيم |بــــر|طمتـــ |ف لفيوم|حقوق 

239336 مح فهىم غبــــور|س| ن|سيلف هره|لق|بــــ |د|

44764o ء محمود محمد محمد   بــــدوى|ول بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|72394 ى منتـــي|ك |س حلىمي تـــوم|رولي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

475698 هيم|بــــر|حمد محسن شبــــيبــــ | سكندريه|ل|بــــ |د|

6|9oo6 يد|رحمتـــ محمد عزتـــ محمد أبــــو ز ط|حقوق دمي

5|3|6| رتـــ|يوسف سعيد عىل محمد عم سكندريه|ل|صيدله 

76867| م عىل|ده عىل عز|غ لعريش|تـــربــــيتـــ 

4o|63| لحميد مصطفى|حمد حمدى عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2693|8 دى سعد|له|حمد عبــــد|رغده  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

82|484 ي فرج  هلل|مريم رفعتـــ بــــشر ي|طبــــ 
|لمنى

5|74|2 لكوم|ن |هيم محمد رمض|بــــر|ن |حن بــــ دمنهور|د|

899685 م محمدين |لغيط عل|بــــو|حمد | ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

882859 بــــتـــ  |هر ثــــ|عشم م| ريتـــ ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

2679| يفه ط ذ|ن مع|هر سعد سليم|رسر كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

6|83o7 ن ضنينه|عمرو محمد نعم ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى
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88458| ل |لرج|مه عبــــد|كريم محمد سل ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

3|3948 بــــ|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|مه عبــــد|س|عمرو  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

52|278 عيل كريم|سم|هلل |بــــ حمدى عبــــد|ريح |حقوق طنط

676o22 لرحمن|لمعبــــود محمد عبــــد |حمد عبــــد |هدير  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

769485 ح جبــــىل|لح صبــــ|محمد ص دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

436478 لنمر|هلل محمد |لمنعم عبــــد |م عبــــد |هش لشيخ|علوم كفر 

85o827 هلل متـــولي|رص عبــــد|ن ن|يم| دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

279o89  عبــــد|سم|ل |جم
ى
لعزيز|عيل صدق |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

69||35 هلل|حمد مصطفى محمد عبــــد | لمنصوره|عه |زر

|44|o2 هلل|حمد عبــــد |حبــــيبــــه محمد  ى شمس| لسن عي 

|64478 لحكيم طعيمه|عبــــد | حمد رض| هره|لق|هندستـــ 

752465 |لش|ء محمد عبــــد |محمد عل
ى
ق عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

87899| هيم محمد |بــــر|غدى بــــكر  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

28o75| دل محمد مهنى|محمد ع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

357o7o لم عبــــده ضيف|س| حمد رض| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

356258 هلل||دق عىل محمد عط|لص|عىل  |حقوق بــــنه

6|33|9 دل عطيه محمد عليوه|دى ع|ش |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

66|29 رون|جد حسنى ه|مصطفى م لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

5698o ي|ر
لرحيم محمود محمد|عبــــد | ئى بــــ بــــنى سويف|د|

7oo976 هلل|لعظيم عبــــد |د عبــــد |ره عىل فؤ|س لمنصوره|عه |زر

863792 ي عو
حمد محمد|د |مصطفى ي |

ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

228|8| مروه محمد عىل محمد ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

759635 ى عبــــد |حمد |ن |يم| م|لسل|مي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

785466 ي
لسيد متـــول|ل |جم| دئى ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

757o26 هلل|لعزيز عبــــد |حمد وهبــــه عبــــد |ريم  زيق|لزق|حقوق 

284537 سلىم محمد حسن عىل ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

6|6|43 حمد جمعه|م |محمد عص ط|هندستـــ دمي

64364o ن|سلط| محمد وف| د وف|عتـــم| لمنصوره|حقوق 
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45338o ن|لدين محمد سليم|يز سعد|ف لشيخ|هندستـــ كفر 

57236 ف قرئى |يه | لسيد|رسر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|4o89o هيم محمد عمر|بــــر|هلل محمود |منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

347529 د|سعد محمد سعد محمد ج ى شمس|تـــج ره عي 

623|o7 م|لسل|لسيد عىلي قدري عبــــد |لسميع |عبــــد  ط|هندستـــ دمي

48365o ئى|لفرج|هيم سعد محمود |بــــر|جر |ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o77o4 مر|ء فتـــىحي صديق ع|رس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8|2|68 ف محمد عبــــد|رحمه  لمقصود|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

6864| ي|لبــــ|محمد محمود جبــــر عبــــد 
ى
ق لفيوم|حقوق 

5|2o8 للطيف|لمحسن عبــــد |لغنى عبــــد |محمد عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

9o4525 ي
ر جودتـــ |بــــيتـــر نبــــيل فنى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

92349 ى |بــــر|مصطفى  هيم|بــــر|هيم حسي  لمنصوره|حقوق 

35o23o ن محبــــوبــــ|ن رمض|حمد رمض| |حقوق بــــنه

9|o683 لح محمود |ء مجدى ص|ل| ج|ره سوه|تـــج

3255o3 بــــر خليفتـــ محروس|محمد ص ى شمس|تـــج ره عي 

5oo996 لحميد|لح عبــــد|ىط ص|لع|ء عبــــد|شيم |حقوق طنط

778258 ح|لسو|لسيد محمد |سلىم خليل  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

622876 رس صقر محمد صقر|مريم ي مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

8o2974 ف عبــــد|ئد |ر ر|لمحسن عم|رسر ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

3|6|72 ئى نبــــيل محمود|منيتـــ ه| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3o83| عيل|سم|حمد محمدعىل |مريم  هره|لق|بــــ |د|

83o797 ى ندريه وهيبــــ وهبــــه| |مي  ن|طبــــ حلو

835|99 زي|زق مغ|لر|دل عبــــد|ء ع|رس| دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

25848o مر|ضى عىل ع|حسن ر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

539623 ى زهنى|سم|رس |ج عيل عىل حسي  سيوط|بــــ |د|

76|675 يف حزين مبــــ رك|يوسف رسر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

443523 ى عيسي|لسيد محمد |لد |خ مي  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

|7646o لمقصود|يوبــــ عليوه عبــــد |ء |سم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

472o5 ى عبــــد |عبــــد  لرحمن محمد|هلل خي  هره|لق|علوم 
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83|6o لق محمود محمد|لخ|هلل ربــــيع عبــــد |عبــــد  صيدله بــــنى سويف

6|o76 دتـــ حمدى جنيدى حسن|غ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

29||93 حمد|بــــر محمد محمد |بــــ ص|مه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7524|4 هيم محمود|بــــر|حمد |هلل |عبــــد  حقوق بــــورسعيد

8o69o6 بــــ محمد|لوه|هلل عبــــد|حمد عبــــد| |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

2|8626 لجليل|حمد عبــــد|ره محسن |س ن|بــــ حلو|د|

6o8878 ى|هلل ش|هيم عبــــد |بــــر|ل |جر جم|ه هي  |بــــ طنط|د|

|28o9o لسيد متـــول متـــول|دل |عمر ع وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

856o33 ي محرم عىلي|حمد | لشقي  ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

|587|9 م عىل حسن محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|62465 دى|له|حمد عبــــد |يوسف محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|7479 حمد  |د |ل فؤ|هنده جم|ش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|46|62 للطيف عطوتـــ|سلىم محمود عبــــد  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

33|835 د|حمد عو|لمرضى |حمد عبــــد| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

764937 ي|بــــر|ندى 
ى
ض|هيم عبــــده عىل خميس ق ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

7o7529 عيل يوسف|سم|همس صبــــرى محمود صبــــرى  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

4|o924 ى|ح |م صل|نور هش  حسي 
لدين مصطفى |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

6|9|59 د محمود محمد|ء عم|إرس ره بــــور سعيد|تـــج

675o||  شلبــــى|سم فكرى سعد |بــــ
ى
لدسوق لمنصوره|حقوق 

332648 تـــ عم| لمؤمن|د محمد عبــــد|مي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

32|966 |نبــــيل صليبــــ زىك حن| ن|سلف تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8ooo48 حمد محمد|رص |بــــسنتـــ ن ره بــــنى سويف|تـــج

42|389 لخطيبــــ|سط عىل |لبــــ|سط عبــــد |لبــــ|ر عبــــد |من سكندريه|ل|حقوق 

8|3597 ى ي نعيم مي  |بــــيتـــر بــــشر ره بــــنى سويف|تـــج

|75o74 دق|ل ص|عويس كم| عل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|2o493 مي حسن محمد|سلىم س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

768836 ن|هيم سليم|بــــر|محمد سعيد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

52o3o9 ل محمد خليفتـــ|أمنيتـــ جم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4oo528 س محمد|ل عبــــ|ره جم|س ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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6827o9 ه محمد | حمد محمد عىل|مي  لمنصوره|بــــ |د|

6252|6 لففى|ل مصطفى محمد |لد كم|خ زيق|لزق|صيدله 

3644o2 ريو مكرم زىك عبــــده|م ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

48794 ء سعيد فرج محمود|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

53434| هلل|د عىل عبــــد |محمد رش عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|34553 حمد سعيد محمد|ء |رس| ن|بــــ حلو|د|

73o99 در|لق|ح عبــــد |ضىح محمد صل لفيوم|تـــربــــيتـــ 

4925|3 شه|هيم عك|بــــر|محمد محمد عىل محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|43|74 ل متـــرى|د غبــــري|عم| ن|جولي ى شمس| لسن عي 

33545| ى عبــــد|ريم  ى|ىط |لع|مي  مي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

5|6893 حمد|هلل |متـــ أحمد عبــــد |س|تـــفى  طبــــ بــــيطرى فرع مطروح

|385|3 هيم|بــــر|لعظيم بــــيوم |م محسن عبــــد |ريه ى شمس| لسن عي 

28424o دل محمد سيد محمد حسن|هدى ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

44884 وه|حمد محمد عل|لد |جر خ|ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|924o ى شعبــــ|ي لحميد|ن عرفه عبــــد|سمي  ره بــــنى سويف|تـــج

662|8 حمد محمد وهبــــه|حمد نبــــيل | ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

487526 بــــر حسن عىل|حمد مصطفى ج| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

854|7 لنبــــي|لعزيز حسبــــ |ن زغلول عبــــد|يوسف شعبــــ ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

9|97| نيوس|م مجدى نصيف ط|ر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o||7o م |م|فظ |دل ح|ر ع|من ج|بــــ سوه|د|

6|9|7| لشيىط|ء أحمد أحمد محمد |شيم ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

688o9o لعزيز رزق|ديه رزق عبــــد |ن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

625569 لسيس|لبــــديع محمد |رغدتـــ محمد عبــــد  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

359363 هلل|لمنعم عبــــد|عمر محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7|6474 ه محمد  لطويىلي|هيم محمد |بــــر|ني  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

373788 ف محمد ص|مريم  لبــــ|بــــوط|دق |رسر س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

778469 حمد|لعظيم |م عبــــد |حس| ند زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

46oo5o ه حمدى  يه محمد|هيم تـــ|بــــر|ني  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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6942o5 لعجوز|مه |كم سل|لح|حمد صبــــىح عبــــد | لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

2|2875 لسيد|لدين |ل |مر جم|محمد تـــ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|748o2 عمرو محمد عوض مصطفى سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

362862 حمد|هيم |بــــر|م |لرحمن عص|عبــــد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

446356 نه حسن|محمود محمد محمد كتـــ ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

6ooo86 لبــــدوى|مريم محمد مصطفى  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

69|298 د|د بــــدير ج|لد ج|م خ|سل| تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

8|9488 ى|م د|يشي طلعتـــ عي| جي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

76646o لرؤف|ن عبــــد |دره وجيه رمض|ن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

366249 دى|در بــــغد|لق|هيم عبــــد|بــــر|ن |يم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7|6522 لمندوه|ضل |م مصطفى ف|هش زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

25o999 |در عمرو رفعتـــ |ن
ى
لصوق ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

89|44| هيم |بــــر|لربــــ |د |كريمه محمد ج سيوط|تـــربــــيتـــ 

868798 حمد محمد|محمد سيد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

67o53 ء حمدى قطبــــ سيد|سم| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

44o676 للبــــيسر|لم |حمد س|لم |محمد س |حقوق طنط

326463 ى خ|ي لد عىل محمد|سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o24|7 رى|لبــــ|زينبــــ محمد بــــسيوئى عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

537346 فظ عمر|د ح|رحمه سعيد فؤ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68395| ن|ل حسن رمض|سعد كم|م |سل| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

268442 ى نرص فرغل|ن در حسي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

428886 سم|عيل محمد ق|لرحمن أحمد إسم|عبــــد  |حقوق طنط

|38238 شم|لسيد ه|رق محمد |محمود ط ن|سو|بــــ |د|

482982 لسيد|هلل |د عبــــد |لحميد فؤ|م عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

265o5o بــــ جعفر|لتـــو|ن عبــــد|رأفتـــ رمض تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

359oo2 حمد جمعتـــ|حمد محمد | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 
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4||952 حمد مصطفى محمد|حمد مصطفى | |تـــربــــيتـــ طنط

76348| مد عىل محمد حسن غزى|ن ح|رو حقوق بــــورسعيد

8|9599 ى جد قيرص عبــــده|م| تـــريفي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

33o255 ي
د خليفتـــ|م محمد ج|سل| |دئى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7|6479 لشوج |ن محمد محمد محمد |حس| ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

||66o6 لسيد|مه لطفى |س|فرح  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5485o د محمد|لغنى فؤ|رضوى عبــــد  علوم بــــنى سويف

24|48 ي محمد محمود
مريم عفيفى ن|بــــ حلو|د|

32o2|8 حمد|ئل محمد |هلل و|منتـــ  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

|43669 ى مجدى عىل حسن حني  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

757|32 ي
م|لسل|صفوتـــ محمد عبــــد | دئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

عيليه|سم|ل|ئ 

22|7|o لد سعد محمد|سعد خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

346|73 لسميع|لد محمد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

242266 ن محمود سيد مرع مرىسي|نوره هره|لق|ره |تـــج

5o8765 حمد حلبــــيتـــ|حمد |عمرو كرم  زيق|لزق|عه |زر

|23|36 ي| رن
لدين مصطفى|ء|محمد ضى ى شمس|د| بــــ عي 

676245 لموج |حمد |د|ل فؤ|لدين جم|د |يه عم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

878223 ى  | يىلي|م |تـــرين س|ك حني  سيوط|ضتـــ |علوم ري

35285o مصطفى محمود محمود محمود قمر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|4|o8| هلل محمد درويش|عمر محمد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

35||8| | 
ى
ل|لع|ض حموده عبــــد|لدل|حمد دسوق ى شمس صيدله عي 

77|53 رثــــ حفنى|لح|بــــو|ء عىل |ل| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|59468 ي
مل حسن|حمد ك| |دئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

55346 للطيف|لد عبــــد |حمد خ|لحسن | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45375| ي
ن|هيم عطيه حميد|بــــر|لمول |د عبــــد |ء عم|ضى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4o4393 ف|له|هيم عبــــد|بــــر|حمد سعيد | دي رسر ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

785539 لسيد محمد|يمن |محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|6948 حمد|د |م فؤ|محمد هش  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

4o|8|| كر محمد|عزتـــ حمدى ش سكندريه|ل|ره |تـــج
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836667 ين ئيل|ن ميخ|تـــ سليم|بــــرك| في  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

683o|4 ي| ند
وى|لحفن|هيم |بــــر|لدين صبــــرى |ء |ضى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||5o36 ل حسنى محمد|يدى جم|ه ى شمس| لسن عي 

23372|  محمد مني 
عمرو مصطفى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78796 لحميد|مريم محمد فوزى عبــــد  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

264|33 بــــينى محمد|لسيد لطفى |ء |ل| لشر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7o6|69  محمود |
ى
مر|لسيد ع|منيه شوق ط|ر دمي|ثــــ|

247o27 هلل|حمد نرص مليىح  خلف | ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

7736|o هلل مرقص|سحق رزق |رى |م ى شمس| لسن عي 

24|oo7 بــــو زيد|لسيد |ل مرصى |بــــ جم|مه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

35465| ى خلف خليفه حن|م وى|دلي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o558| محمود محمد عىل رزق عىل ى شمس طبــــ عي 

4983|6 ن|حمد محمد غزل|حمد |ر |مي ره دمنهور|تـــج

49o577 هلل|حمد عبــــد|نور |ء |شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3496|3 ن محمد جنديتـــ|شعبــــ| من |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

89299 تـــ|لزي|لمجيد منصور |م عبــــد |يحن  حس لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

92o293 طمه مصطفى محمد بــــكرى |ف ي صىح سوه
ج|معهد فنى

5o|886 ي|ر
عىلي محمد| خميس زكري| ئى إلسكندريتـــ |تـــمريض 

784o3o حمد حسن|لحليم |حمد عبــــد | ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

32o688 لسيد|لرحمن |ل عبــــد|محمد جم لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

8|839o ي |عبــــد
ي عبــــد|حمد عبــــد|لغنى

لعظيم|لغنى ره بــــنى سويف|تـــج

543o45 ي|هر عبــــد |آيتـــ م
لعزيز محمد عفيفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

233858 د|حمد سعيد محمد ج| |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

482||6 ن|لسيد سليم|ن |م رمض|هش سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|36467 لحميد|روق عبــــد |ئى ف|حمد ه| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

78999o هيم|لحميد إبــــر|يه عطيه عبــــد | ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

63344o خه|ء عم|إرس د حمدى أبــــو رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

2|4|6 بــــ|لوه|حمد محمد عبــــد |ء |رس| هره|لق|صيدله 
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442885 لعليم|لمعىط عبــــد|لعليم عبــــد|لبــــنى ربــــيع عبــــد لشيخ|نوعيتـــ كفر 

364442 حمد|بــــر سيد |لرحمن فتـــوح ص|عبــــد عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

758|4| بــــو زيد|حمد |ئى محمود |م| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

48756| ى|حمد ح|لد |خ مد حسي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

676799 لعمريىط|هيم مصطفى |بــــر|زن مصطفى |م لمنصوره|ره |تـــج

46ooo4 محمد محمود محمد محمود عىل لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4425o6 لبــــري|حمد عىل |لسيد |حمد | لشيخ|عه كفر |زر

249697 حمد شعي |حمد محمود |طمه |ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8o2|8| ى روق يوسف|ري ف|م| مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

287549 هيم|بــــر|حمد بــــيوم |سحر بــــيوم  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|5|677 دل محمد محمد|منى ع ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

4|646o بــــوبــــكر|هيم عىل |بــــر|محمود سعد  لشيخ|ره كفر |تـــج

7778o8 ى |كريم  هيم مطر|بــــر|حمد حسي   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

9o2434 تـــم فريد محمد محمد |ح ي صىح سوه
ج|معهد فنى

4||978 مه سليم|عيل سل|سم|سم |بــــ |تـــربــــيتـــ طنط

7o42o2 مه|مد سل|محمود عليوه محمود ح لمنصوره|بــــ |د|

26365 در|لق|محمد سيد محمد عبــــد  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

855o7o هيم محمد|بــــر|ء محمد |حسن ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

628628 ى سليم|روي سعيد متـــولي | مي  زيق|لزق|ره |تـــج

|34oo هيم|بــــر|ج  سمي  |نوبــــ ن|بــــ| ى شمس|تـــج ره عي 

79332 |لنج|بــــو |مح محمد |يوسف س هره|لق|ره |تـــج

33232 لد مسلم محمد|ره خ|ي |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

9o|834 ن موىس |رص رمض|لن|رحمه عبــــد ج|أللسن سوه|كليتـــ 

|344o5 لرسول|لحميد عبــــد |ندى عزتـــ عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

84o246 ره ثــــروتـــ نصيف مكسيموس|س ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

783738 حمد كبــــيش|هيم |بــــر|رص |هيم ن|بــــر| زيق|لزق|ره |تـــج

7765o6 لعظيم محمد|ء طلعتـــ عبــــد |سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

496884 ء أحمد محمد أحمد جعفر|حسن ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

859828 هر محمود|ده م|هر حم|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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9|4587 سم  |بــــر ق|رص ج|لن|ء عبــــد|عىلي سيوط|حقوق 

329o54 م قرشم|لسل|حمد عبــــد|لسيد |محمد  |تـــمريض بــــنه

|674o5 ى  حسي 
ى لطفى  حسي 

لطفى وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

459o| يه صبــــرى ربــــيع رزق| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4|9o45 تـــه نجم نجم|شح| محمود رض لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

764245 صبــــح|ل|لسيد حسن |ء سمي  |رس| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

||4794 لجليل|عمرو خلف محمود عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

42345o ى عبــــد |لع|دتـــ عبــــد |بــــ حم|مهيتـــ لكريم|ل حسي  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

49o368 وى|لعمر|بــــر |بــــرين خميس محمد ص|ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

269284 بــــوشوشه|ح محمد |ن صل|نور ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

89785o ه | لحميد محمد |لسيد عبــــد|مي  ج|صيدلتـــ سوه

53o445 بــــ|لعزيز غل|هيم عبــــد |بــــر|م |ريه |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

697|8 در|لق|بــــ عبــــد |لتـــو|ء عمر عبــــد |ل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

64o|2 ى|مي  ن| |دى جرجس مي  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

627276 يدى|لع|لد عىل |محمد خ| لصف| زيق|لزق|طبــــ 

||6488 سكندر|سكندر نرصى | |رين|م ى شمس|تـــج ره عي 

63|774 هيم|بــــر|مد |د مصطفى عىل ح|جه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o2228 حمد محمد|حمد | |ن رض|نوره ى شمس| لسن عي 

845539 خوري|لي ف|تـــرين صليبــــ غ|ك ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

624765 ل|لبــــد| |لسق|دى محمد |له|زن عبــــد |م ط|بــــ دمي|د|

59592 بــــو بــــكر|زق وزير |لر|عبــــد | ن|ر |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

83338| ى ن|ي حمد|ن |جح قمص|سمي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

2|7675 هلل عىل|رس عبــــد|لرحمن ي|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

57396 سحق|طف يعقوبــــ |ن ع|ري|م ره بــــنى سويف|تـــج

226263 هيم|بــــر|ض |ممدوح محمد ممدوح ري ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

42o225 ىط|لمع|بــــ أبــــو |لتـــو|حمد عبــــد |ء |رس| لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

283268 لسيد لبــــيبــــ محمود|لرحمن |عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

282|o7 ح بــــدر|محمد صبــــىح مصبــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

646o|| وى|تـــم محمد حسن مك|نىح  ح| ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 
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4627|5 لسيد جمعه هيكل|مح |لدين س|سيف  لشيخ|بــــ كفر |د|

63683| ح|لفتـــ|حمد بــــليغ طلبــــه عبــــد|نىه  زيق|لزق|ره |تـــج

|36996 لمجيد|ل عبــــد |لع|لرحمن خلف عبــــد |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

462o|o ي|لعن|لدين قطبــــ |ح |رق أحمد صل|ط
ئى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

62427| هيم|بــــر|لعزبــــ |ل محمد |مروه جم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

436762 دو|هلل محمد ج|هلل محمد فتـــح |منتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|27o64 لمنعم|د عبــــد |د فؤ|يوسف زي ى شمس هندستـــ عي 

788353 ن|طمه محمد محمد سليم|ف ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|789o4 حمد|سيد محمد عىلي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

646926 لسعيد محمد محمود|ن بــــشي  |نوره |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

35|644 ى محمد |من لعقبــــى|ر مسعود حسي  ى شمس علوم عي 

29o3o9 ى |ي ى|سمي  حمد معوض حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|4785 لحسينى دعبــــس|لمؤمن |ئى عبــــد |ن | معهد فنى تـــمريض بــــنه

83o7o عىل محمد عىل محمد |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

2|9677 يمن عمر طلبــــه|مريم  هره|لق|ر |ثــــ|

9|4|23 لدين فرغىل حسن |ح |هلل صل|يه | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|9988 دل عىل فرج |ع| ند ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|555o مريم مؤمن محمد منيبــــ عه مشتـــهر|زر

6|2|7| تـــ|لعزيز كر|بــــر محمود عبــــد |ء ص|رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

526539 ى محمد |مرو بــــوعمر|ن فتـــىح محمد خي  سكندريه|ل|ره |تـــج

696842 هلل  محمد|هيم عبــــد |بــــر|كريم  لمنصوره|بــــ |د|

9ooo54 ل محمد هريدى |محمد جم ج|ره سوه|تـــج

782656 ي
هيم|بــــر|محمد محمد | دئى زيق|لزق|حقوق 

8|2765 وي محمد|ل سعد|فرحه جم ي|بــــ |د|
|لمنى

883585 ورده وديع ذىك مسعود  سيوط|تـــربــــيتـــ 

|6o8oo ح صديق|لح صل|لدين ص|ح |صل دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

3684| حمد خليل|بــــو بــــكر |ء |سم| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

||95o| ئى|هلل عن|حمد محمود عبــــد |محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

844285 دو|لصبــــور محمد ج|محمد عبــــد ن|تـــمريض أسو

Thursday, September 6, 2018 Page 16956 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

43342| ي عبــــد|عمر ن لرؤوف محمود أبــــوموىس|ج  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4869o8 هلل|حمد عبــــد |لرحيم |حمد عبــــد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

443564 لح محمود سعده|ء عمرو محمد فوزى ص|رس| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

5|3|5o ن|ذ يحن  سعد محمد عبــــده رسح|مع بــــ دمنهور|د|

699379 ف محمد عبــــده|محمد  رسر لمنصورتـــ |تـــمريض 

263o25 ر|ء محمود فتـــىح نص|رس| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6o7584 تـــ  لعيسوى|بــــدين |لسيد ع|ني  |ضتـــ طنط|علوم ري

|7oo68 وق محمد عبــــد  حمد يوسف|لحميد |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

223892 م|حمد محروس محمد هم|ره |س ن|تـــربــــيتـــ حلو

|37784 ف عبــــد |حمد | عيل|سم|لعزيز صبــــرى |رسر دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

48866o ى محمد |حمد محمد | لعدل|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o|489 ى|ل |لفض|منى  بــــو عربــــ حسي  لمنصوره|بــــ |د|

8389o9 بــــي سعيد|حمد عر|مروه  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

37o877 د جبــــر|لجو|زم عربــــي عبــــد|ح |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|4679o مؤمن نبــــيل نعيم محمد لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

836o7| ي محمدين|بــــر|
هيم حسن مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

26947| لمجد|بــــو|زق |لر|يه محمد عبــــد| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

67428 سط|لبــــ|لد عىل عبــــد|محمد خ لفيوم|بــــ |د|

7o7486 ن|منى محمد عىل محمد سليم لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

633784 بــــرى|لج|لحميد منصور |لسيد عبــــد| |لي|د زيق|لزق|علوم 

|54o5o ل بــــولس ملك|بــــولس كم لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

242574 لرحمن|يوسف سعيد فهيم عبــــد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|9o3o ى محمود سند|مريم صل ح حسي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

359357 لسيد|حمد عىل |عىل  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

73|7| ر محمد محمد|ح مختـــ|سم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|75|9| هيم|بــــر|ل |حمد جم|ل |جم ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

8o935o مي|هند عزتـــ عىلي تـــه هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|
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642222 هيم|بــــر|سم محمد عوض |بــــ ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

5o444| د جرجس|ل ظريف عي|مريم كم سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

4|724| هيم عطيه عبــــد ربــــه هطل|بــــر|محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

|758o| حمد ربــــيع وطنى محمد| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8645oo حمد|لرحيم محمد |مؤمن عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

5578o حمد محمد جويده|ء |حسن لفيوم|نوعيتـــ 

692665 ندى محمد نبــــيه مرىس سليم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

27|958 هيم حسن|بــــر|ء وليد فتـــىح |سم| هره|لق|ر |ثــــ|

85327| حمد|ديه محروس محمد |ن ي|بــــ |د|
|لمنى

63268| هيم|بــــر|ء جمعه محمد |م عل|وس زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

46o|77 ع|لرحيم فز|لد محمد عبــــد |ن خ|يم| |حقوق طنط

7|7393 ئى|لديو|لسيد حسن |له مجدى |ه ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

838426 ى سيليوس|يعقوبــــ شكري بــــ| تـــرفي  هره|لق|ره |تـــج

228o53 لرحمن حسن|مريم محمد عبــــد هره|لق|حقوق 

48||2 يوبــــ|ء نرص محمد |رس| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6798o2 لدين بــــدوي|ح |ممدوح مجدى ممدوح صل لمنصوره|بــــ |د|

7o|7o9 هل|ل|لم سيد |رص فرج س|ء ن|عىلي زيق|لزق|حقوق 

78o33 دى|له|ن عبــــد |هلل حسن شعبــــ|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o2494 لحليم حسن|بــــ عبــــد|لوه|يوسف محمود عبــــد سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

227938 حمد عىل شكرى|منى  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8|7o77 ىطي|لع|ن حسن عبــــد|فرحه شعبــــ ي|عه |زر
|لمنى

687o34 ه عبــــد | |لحم|لعزيز حسن محمد |مي 
ى
ق لمنصوره|نوعيتـــ 

898|89 ه |لل|حمد ربــــيع محمود عىل عبــــد| ج|طبــــ سوه

35o845 ى م|ي لسيد|هر بــــكر |سمي  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

434o|5 لنرص محمد|بــــو|حمد حلىم |م |ء هش|دع |طبــــ بــــيطرى بــــنه

357743 هلل|يمن محمد عبــــد|كريمتـــ  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

68oo4 لعليم|لشفيع عبــــد |لسعود عبــــد |بــــو|ء |ل| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

356283 ض|دى محمد ري|له|محمد عبــــد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

5|5325 ل|لجم|س محمد |مل عبــــ| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|
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6343o5 دى|له|عليتـــ محمد محروس  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|29552 ز فرج|بــــ فو|يه|يوسف  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

367|8 ح حسن|لفتـــ|منيه مجدى عبــــد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

||8674 حمد حسن عىل|محمد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

485369 ن|لمجيد رضو|وى عبــــد |ح بــــسط|ندى صل إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

685|24 عوف عوف| يىح زكري لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27472 ح سعد|لفتـــ|ريج فوزى عبــــد | ى شمس|زر عه عي 

895324 حمد محمد |رص |لن|لرحمن عبــــد|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|2|579 للطيف|ء محمود عبــــد |سلىم عل كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

885277 ي|ر
لمعتـــمد محمود |محمد عبــــد| ئى سيوط|صيدلتـــ 

6o|o57 لنبــــى طعيمتـــ|هر فتـــىح عبــــد |ز |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

484969 لسيد عوض|م محمد محمد |محمد هش ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

333942 لحكيم|حمد محمد عبــــد|متـــ |س| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

685885 لمتـــول|حمد |هيم |بــــر|دين صبــــىح |ن لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

4oo374 ي|مصطفى خليف عمر ى ن في  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|627o6 لعزيز|ء جميل عبــــد |محمد عل ى شمس هندستـــ عي 

37557 حمد|حمد |طمتـــ محسن |ف هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4||472 حمد|محمود سمي  سعد  |حقوق طنط

5|7oo2 لسيد محمد غيثــــ محمد|ضىح  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

697937 لعوضى|لسيد |ن محمد |يم| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

37779 عيل|سم|ل فتـــىحي |رضوى جم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

633752 شتـــ|لسيد محمد عك|عىل عىل  زيق|لزق|بــــ |د|

486o99 ى سعيد فىل غندور نورسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

4978|2 لمرصي|لسيد |حمد |ر |من تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

4325|2 يف محمد  لعزبــــ|ندى رسر |تـــربــــيتـــ طنط

63|399 حمد محمد محمد|ء |هن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

847874 للطيف مرىسي محمد|عبــــي  عبــــد ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

679o34 وع|لم مط|حمد محمود محمد محمد س| لمنصوره|حقوق 

629|99  فوزى |لش|ده عبــــد|غ
ى
ل|حمد جل|ق زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6o9399 ي محمد درويش|لحسينى |حمد |
بــــينى لشر ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 
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5225|2 ر|لجز|لغيط |بــــو |حمد محمد حسن | ره دمنهور|تـــج

5|323o نطون|د يوسف |ميل| بــــول سكندريه|ل|طبــــ 

9o8|9 عمر حمدى شمردل حسن ره بــــنى سويف|تـــج

236375 ظه|بــــ|فظ محمد |ئى ح|رحمه ه هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6487|o لحميد محمد|در عبــــد|لق|حمد محمد عبــــد| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

242|7 عيل|سم|لنبــــى |س عبــــد |جر عبــــ|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o9599 م|رق قطبــــ موىس عل|زينبــــ ط دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

||4868 م حسن نرص|محمد عص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

284478 ع حسن|هلل محمد رف|منه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

28|55| تـــ|هيم محمد شح|بــــر|جر محمد |ه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

7|29o2 ل|عيل عوض |سم|يمنى عوض  ى وي|لميى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

67933 ن عىل حميدتـــ|محمد شعبــــ أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

4o862 لحميد|هيم مسلم عبــــد |بــــر|روي | ى شمس|زر عه عي 

|25|3| فظ|زم حلىم ح|لدين ح|نور  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o4959 ن|حمد عمر|مريم محمد بــــكر  لمنصوره|صيدله 

2|2872 رى |لبــــ|لدين مصطفى عبــــد|م |كريم حس
فظ|لح|عبــــد

ى شمس هندستـــ عي 

4|5667 لحليم|وى محمد عبــــد |حمد محمود محمد عرج| |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

427594 بــــ|ن دي|هيم رمض|بــــر|لد |خ | تـــمريض طنط

639573 حمد جمعه|ندى سعيد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3557oo لوكيل|ء محمد محمد |رس| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

4632o5 م|م|لم |متـــ محمد س|س| لشيخ|عه كفر |زر

|5695| مد زىك|محمد سيد ح هره|لق|ره |تـــج

|58228 حسن محمد مرىس| نور سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5334o9 ل|لرج|مد |زن محمد أحمد ح|م سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

4562|9 ح|لمل|هيم |بــــر|مريم محمد مسعد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

83474o ى محمد|يه|لرحمن |عبــــد بــــ حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

46o538 ى محمد |بــــر| للبــــنى|هيم متـــول حسي  ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

529o33 لرحمن أنور جوهر|مصطفى عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

25257 |لعل|بــــو |ن عيد |بــــسنتـــ رمض هره|لق|حقوق 
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2|6975 حمد تـــوفيق زوره|لد |يه خ| ى شمس|تـــج ره عي 

64|o55 حمد|هلل |محمد فتـــىحي طلعتـــ عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

75o8o2 هيم|بــــر|هلل |هلل عبــــد|طف خلف |رس ع| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4o9293 وق محمد حسن  ي|جه م|بــــو عج|رسر
ضى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|66626 لمقصود|لم عبــــد |ء محمد س|شيم ن|تـــمريض  حلو

9|9787 ن لوز |نوبــــ لوز يون|بــــ| ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

8467|3 لعزيز عىلي|لمنعم عبــــد|محمد عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

9o4|32 هلل عىل محمد  |عبــــد| ند|ر ج|عه سوه|زر

859933 ى عبــــد|لبــــي |محمد  ي|لش|مي 
ى
ق ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

68|444  عىلي|رس محمد |دهم ي|
بــــينى لشر لمنصوره|هندستـــ 

|8|86 لكريم زىك|د عبــــد|يكل عم|م كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

237o27 د مبــــروك|لجو|ن عبــــد|هدى شعبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

||9o97 حمد|حمد سيد |يوسف  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

234765 ى عبــــد|محمد ف ل|لع|رس حسي  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6|2487 لسعود|بــــو |ر |لستـــ|ريم أحمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

685|73 |ي|لمهدى رس|لمهدى |لسعيد |كريمه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

643253 يه منصور محمد محمد| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

837376 للطيف|تـــ عبــــد|ن شح|يه حس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

793o53 ف |محمود  لطنبــــول|نور مصطفى |رسر ج|بــــ سوه|د|

882542 ل  |ندى نبــــيل يوسف غ|س سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8962|9 لمجىل  |ن عبــــد|بــــر حس|يه ص| ج|صيدلتـــ سوه

5|78|9 ى |ي حمد حسن عبــــده كشك|سمي  تـــمريض دمنهور

|65497 هلل|لسيد عىلي عبــــد |ء محمد |رس| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

25287 ي عبــــد |رس|
هيم|بــــر|لرؤوف |ء مصطفى ى شمس حقوق عي 

|7o88| ى محمود|لسيد |محمد  لحسي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|7|278 ء محمد محمد فرغىل|ه عل|جي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5393|6 ر رجبــــ|لحميد محمد عم|هلل عىل عبــــد |منه  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

754|o3 ن جرجس|مريم بــــدر فرح لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

325336  دمي|يكل مر|م
ن|د لطفى ى شمس هندستـــ عي 

8o92o8 حمد|حسن عىلي حسن  سيوط|حقوق 
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37|927 شم|شم حسن ه|بــــ ه|شه ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

68|ooo  عبــــد |لش|ل عبــــد |محمد جم
ى
لرحمن|ق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

226o2| ى ع ج|دل عبــــده محمود فر|حسي  هره|لق|ره |تـــج

78|o4| هيم|بــــر|هيم زيد |بــــر|محمد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

|564o7 حمد|حمد عىل محمد |لرحمن |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

75263o ر مرىس|لغف|رص عبــــد |لن|حمد عبــــد | عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

8|3o67 هيم|بــــر|ح |حمد حمدي صل| ره بــــنى سويف|تـــج

4637o4 لمنعم متـــول|ئل متـــول عبــــد|حمد و| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7|246o لسيد|ىط |لمع|بــــو |لسعيد |لرحمن محمد |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

373o74 د عزبــــ|لسيد ج|يوسف  |حقوق بــــنه

245877  ع
ى
رسج|ل|دل فتـــىح |شوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

تـــ|د|لس|ئ 

43598 حمد|متـــ رجبــــ |س|ئى |م| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

629669 ل حسن حسن|طف كم|حمد ع| لتـــعدين بــــمطروح|لبــــتـــرول و|علوم 

7924o3 حمد حسن|لسيد |يه | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

775676  فريد هندى|سل|
ى
م شوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27o|67 لمجدلي|لرحمن |مي  مجدى يوسف عبــــد| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

832o93 ه محمد|لل|حمد عبــــد|د |جه دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

2268o3 تـــه|هيم شح|بــــر|د |لرحمن عم|عبــــد ن|حقوق حلو

327583 ن|لمرىس شعل|لق |لخ|لد عبــــد|حبــــيبــــتـــ خ هره|لق|ر |ثــــ|

248225 لخليفى|لقوى محمد |ئى عبــــد|م| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|29993 مد|جر معتـــز عىل ح|ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

59338 ى عبــــد |من لعزيز|ر صبــــري يسي  طبــــ بــــنى سويف

76oo2| عيل|سم|در |لق|ء فرج عبــــد |سم| لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

3|4458 هيم خلف|بــــر|م |مصطفى عص ى شمس|تـــج ره عي 

852885 لصمد عىلي|رق عبــــد|محمد ط ج|بــــ سوه|د|

2384o3 ي
محمد رجبــــ محمد| دئى هره|لق|حقوق 

|5242o ن محمد|م ر مض|رون هش|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

863233 رون عزمي|ري شمسون ه|م دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

5296o5 |لمقصود |هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |هلل عبــــد |عبــــد 
بــــوعيد

تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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755989 دى محمود|له|دى حسن عبــــد |له|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

86o395 لعظيم محمد|لعزيز عبــــد|هدي عبــــد ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

|38346 ن محمود عىل|عىل رمض ى شمس حقوق عي 

648549 ه شيثــــ عبــــد| ىط|لع|لحليم عبــــد|مي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

9oo563 د موىس |يرينى جرجس ج| ج|ره سوه|تـــج

2|6729 ى محمود عبــــد م|لسل|يوسف حسي  ى شمس هندستـــ عي 

87|528 حمد|فتـــ معوض |م ر|وس ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

47o8| ف عبــــده محمد|يه | رسر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

2228|2 هلل|لعزيز طلبــــه خلف |حمد مجدى عبــــد| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

||9643 ئيل|رين روبــــرتـــ كندى روف|ك ى شمس|تـــج ره عي 

89|96 لحميد|حمد عبــــد |دين بــــيوم |ن ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

7|7|23 لليثــــى محسن|بــــسمه رفعتـــ محمد  لمنصوره|حقوق 

76|689 مد|بــــر ح|محمد محمد ص تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

47994| ى عبــــد|لصبــــور |رص عبــــد |د ن|جه لمجيد|مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

4755|| لح|يتـــ شبــــل محمود محمد ص| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|5|6|7 لحليم|ن عبــــد |ء سمي  رمض|دع هره|لق|بــــ |د|

868|o5 هلل|ن عبــــد|لجهل|حمد |ءه |بــــر لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|53949 لسيد محمود مصطفى|عمر محمود  ى شمس حقوق عي 

87oo23 شم محمد|هند محمد ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|46o7 ي
ى عيد تـــوئى طه حسي  حقوق بــــنى سويف

52o695 ف |نسمتـــ  عيل سيد|سم|رسر |علوم طنط

9o7249 حمد |ء محمد عىل |سم| ج|بــــ سوه|د|

5|799 لحميد|بــــر عبــــد |مريم سيد ج صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

7864o5 هلل مصطفى بــــكرى محمد|عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|8595 م|لسل|م محمد زغلول عبــــد |لسل|عبــــد | رن ط|معتـــ دمي|علوم ج

36||82 عيل|سم|لمقصود |مصطفى مجدى عبــــد |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

|27979 ى|لدين صل|سيف  ى محمد محمود حسي  ح حسي  هره|لق|هندستـــ 

475682 حمد|حمد يشى محمد عىل | سكندريه|ل|ره |تـــج
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7725|3 يمن مهدى درويش تـــوفيق|ء |سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

4957o3 ح محمد|حمدى محمد صل ره دمنهور|تـــج

6o7o97 وى محمد غنيم|منصور سعد لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

|5836 لمطلبــــ|رتـــ عىل عىل عبــــد |س ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

32754| هيم حليم تـــوفيق|بــــر| |رين|م لفيوم|عه |زر

49853| حمد|حمد عوض |ء |آل ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

423326 للطيف|لسيد عبــــد |ء محمود |سم| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

2|7568 بــــ حبــــيبــــ|لوه|عمر حبــــيبــــ عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

6o596o ى رسور|در |لق|كرم عبــــد  مي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

4922o4 س بــــصلتـــ|مل عبــــ|حمد سمي  ك| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6864o5 ى حمدى عبــــد |ي ي|لنبــــى محمد |سي 
ى
لنشوق لمنصوره|بــــ |د|

5383|3 ى عبــــد| |رض لحميد|لحميد قطبــــ عبــــد|مني  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

682|45 م|لش|لسيد |حمد |ء سعد |رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|7389 لنرصى|بــــو |در|لق|ل عبــــد |دل جم|محمد ع لشيخ|ره كفر |تـــج

6|38|o لشىس|ح محمد |لفتـــ|يه محمد عبــــد| |بــــ طنط|د|

767276 لجندى|تـــه |محمود صبــــرى شح لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

7o9277 ى محمد | ي|مل محمد |يىح ك|لجر|لحسي 
لبــــسيوئى لمنصوره|ره |تـــج

429oo6 ر|لحج|ن حسن محمد حسن |نوره |نوعيتـــ طنط

638962 مل محمد عىل محمد| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

688o56 ر|هيم  محمد مختـــ|بــــر|ء محمد |لزهر|طمه |ف لشيخ|عه كفر |زر

8|47o2 ي محمد مرىسي|منه |
لحسينى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

8655|3 لصغي |ح |لفتـــ|ر سليم محمد عبــــد|مي ج|بــــ سوه|د|

5o2o67 حمد|لسيد |حمد |لسيد |حمد | إلسكندريتـــ |تـــمريض 

69o4o8 لسيد|نجوى محمد عىل  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

2o3|4 مر|لق ع|لخ|لد عبــــد |مصطفى خ ن|حقوق حلو

688866 |لرؤف محمد |ء محمد عبــــد |هيم عل|بــــر|
ق وى|لشر

لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

3|593o سم|م بــــدوى ق|ء عص|ل| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

3|2||5 ى |زم |مريم ح لسيد|مي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف
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79o72 ل|لع|لرحمن عبــــد |ل عبــــد |محمد جم  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

63747o هيم موىس|بــــر|ء فتـــىح |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

8578|| ي
د|لمحسن ج|ىطي عبــــد|لع|ء عبــــد|ضى سيوط|حقوق 

46445 ن|زم ربــــيع سليم|رتـــ ح|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

67862| لسيد مصطفى|رفيده محمد  لمنصوره|حقوق 

||7332 لمسيح|ئى وليم عبــــد |ندى ه|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2554|2 وى|دى هند|بــــوش|هيم |بــــر|مد |رحمه ح ي صىح بــــنه
|معهد فنى

7o83|9  يحن  
حمد|رى |لبــــند|ندى مصطفى ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |

منصورتـــ

5|25o| لم حربــــي|رس عىلي س|عىلي ي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

24364| يد|لمول محمود ز|د |مل صبــــرى ج| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5o|865 هيم محمد|بــــر|كرم جمعتـــ |ء |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|2|7| محمد سعيد أحمد رزق رزق تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

648479 حمد عبــــيد|حمد سمي  محمد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9|7o|4 م |لسل|هيم عبــــد|بــــر|زينبــــ فتـــىح  سيوط|عه |زر

328374 مر|هيم ع|بــــر|لسيد |حمد | |ره بــــنه|تـــج

9|9|oo حمد |ء محمد حسن |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

7o8o44 |هيم عبــــد |بــــر|لعزيز |لدين عبــــد |م |يه حس|
لعزيز

طبــــ بــــورسعيد

34|952 حمد|لرحمن |لنبــــى عبــــد|ميمتـــ محمد عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

6||7oo د|حمد محمود ج|لعزيز سيد |عمرو عبــــد سيوط|عه |زر

2|6o29 |لش|مريم محمد حسن عبــــد
ى
ق ى شمس|د| بــــ عي 

86233 هلل مبــــروك|بــــسمه يشي ضيف  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7|667 كريم وليد عىل محمود ن|حقوق حلو

34895| وي|لعشم|هيم محمود محمد |بــــر|ء |عىلي كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

8o6o|3 حمد|حمد محمد |حبــــيبــــه  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

433797 لعز|بــــو |رق نبــــيل محمد |محمد ط ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

489o|6 هلل حديفه|لمجيد عبــــد |ن حسن عبــــد |يم| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

69493 ح سعيد|لفتـــ|ن عبــــد |ء رمض|دع لفيوم|حقوق 

43o756 ألشقر|هيم |مصطفى إبــــر| روين |تـــربــــيتـــ طنط

828667 دل عىلي محمد|حمد ع| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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|9o36 بــــر سيد|دل ص|ده ع|غ ره بــــنى سويف|تـــج

326|9| لرحمن|لرحمن عبــــد|حور عمرو عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

245667 حمد عيد|د عىل حلىم |زي ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7o9676 ف |هيم |بــــر| زى|لحسينى مغ|رسر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

26869o هيم عرفه|بــــر| |جر رض|ه تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

4o9637 لمجيد مصطفى|لسعيد عبــــد |جر |ه لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

|24672 مي|لتـــه|حمد محسن محمود |مينه | ى شمس|د| بــــ عي 

79|5|7 لسعيد|لمنعم محمد |لرحمن عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|3976 ن|هيم عرف|بــــر|مه |س|ريم  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o529 ف |رضوى  هد|لش|حمد محمد |رسر تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

75|293 ى محمد محمود عك شه مصطفى|حني  لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

752347 يق|محمد وليد محمد ف سيوط|بــــ |د|

4o2547 دى|لن|لعزيز محمد |جر عبــــد |ه سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

8|4344 ى| ي|سحق د| |نطونيوس مي 
ل|ئى ي|تـــمريض 

| لمنى

235835 ذل|لش|م عىل |سلىم هش ى شمس|تـــج ره عي 

277832 دى|له|لعزيز عبــــد |محمد فتـــىح عبــــد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4|7938 ن|لرحمن زيد|م قطبــــ عبــــد |سهيله عص لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

783872 لزغيبــــي|لسيد |حمد محمد | |دين زيق|لزق|نوعيتـــ 

|48372 لربــــ|د |دى ج|ندى حسن ن ن|بــــ حلو|د|

||6||| |لبــــن|حمد |حمد |ن محمد |ريم|ن هره|لق|حقوق 

493579 كرم عبــــد ربــــه محمد حسبــــو|محمد  ره دمنهور|تـــج

49|3o6 ه|يه محمد فؤ| د مرىس عمر عمي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

537o29 دى|له|ل محمد عبــــد|دى جل|له|محمد عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|49997 عيل|سم|لدين محمد |ل |م كم|هش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o7733 يد بــــدوى عيد|بــــو |محمد بــــكي   ى لي  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

|3958| هلل|هيم محمد عبــــد |بــــر|م  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|742|8 وق رمض لغنى محمد|ن عبــــد |رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

88294 حمد|لنرص |لد سيف |عمر خ د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

629857 لرحمن يوسف مرتـــضى يوسف|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

774672 يىل|لمن|مل |د محمود ك|هلل عم|منه  هره|لق|طبــــ 
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7oo466 للطيف محمود|بــــد عبــــد |لد ع|خ |ره طنط|تـــج

634458 ى عبــــد ح حسن محمد حسن|لفتـــ|حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

3|7o3 مد محمد محمد|هلل ح|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|3546 ره محمود محمود محمد|س ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

22983 ف عبــــد |مصطفى  حمد|لجيد |رسر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

8|9848 لعزيز|حمد عبــــد|عيل |سم|مريم  سيوط|ره |تـــج

622o26 لمتـــول جمعتـــ مشعل|هلل عطيه |عبــــد ط|بــــ دمي|د|

3664o4 لسميع حسن|م سيد عبــــد|ريه ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

76|922 وق مصطفى محمد  حمد فضل|دى |له|رسر لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

7583o8 لحسن|بــــو|جر حسن فتـــىح |ه بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

336665 لم|لد محمد س|ء خ|عىلي سيه|نوعيتـــ عبــــ

536|24 لحميد فرج|محمد سيد عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8463|| ه | حمد|حمد فتـــىحي |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

8o2388 ي محمود عبــــد|لبــــ|محمود عبــــد
ى
ي|لبــــ|ق

ى
ق سيوط|ره |تـــج

885oo5 حمد محمود |يه سيد | سيوط|بــــ |د|

447227 ن|حسن سعيد حسن عثــــم سكندريه|ل|حقوق 

37886 حمد|نىه محمود فرغىلي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

359o7| ي|دير د|بــــ|ندرو عوض |
ل|ئى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|46o23 وق  ف سيد |رسر حمد|حمد |رسر ن|حقوق حلو

894|68 ه |لل|حمد عبــــد|ن |لم|بــــرين س|ص لسويس|طبــــ 

268798 ى|ده رجبــــ محمد ش|غ هي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

334572 ر|سم سيد فتـــىح نص|ق ى شمس حقوق عي 

835347 حمد|ر مبــــروك حمزه |من ي|س|معهد در لسكر ج| |تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولوج 
سيوط |

|23593 م حلىم رحيم|فريده عص هره|لق|بــــ |د|

96788 حمد|نم |عىل محمد غ ره بــــنى سويف|تـــج

9o294o هر محمود محمد |محمد م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7|32o4 ى |ء |سم| لسيد محمد|لبــــحي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

697722 لسعيد محمد منتـــرص|خلود  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ
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45954o لشندي|لمنعم |هلل محمد عبــــد |منتـــ  ن|سو|بــــ |د|

28|2o6 ندى يوسف عيس محمد ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

25o66 سط|لبــــ|يتـــ وحيد محمد عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

94||7 ج خليل|م ربــــيع حج|سل| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

62445o رق عبــــده موىس مصطفى|مل ط| |صيدله طنط

49o5o9 ى حسن رجبــــ|رس| ء حسن تـــحسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

923955 ل |لع|لسيد عبــــد|زم |مني  ح ج|بــــ سوه|د|

28872 لسعدى محمد|م |عمر عل هره|لق|بــــ |د|

48|745 لحليم سويلم|هيم عبــــد|بــــر|هيم خميس |بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2678| ى محمود مصطفى رش|ي د موىس|سمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4756|9 م محمد حسن محمد حسن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|84|8 ف ح|يدي |ه ي|رسر
ى
فظ دسوق هره|لق|م |عل|

8o932o هر|لظ|خلود عيد محمد عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

263oo8 لسيد بــــسيوئى|هيم |بــــر|لسيد |ل |من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

76|o96 حمد محمد|طف |هند ع لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

9|7o7o بــــ عبــــد ربــــه |لوه|بــــ عبــــد|حمد تـــو| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

4|94oo هيم|بــــر|لرحمن |حلىمي عبــــد | دين لشيخ|نوعيتـــ كفر 

3|8934 هيم|بــــر|لسعيد |لد |تـــيسي  خ ى شمس|زر عه عي 

768o76 حمد محمد محمود|نهلتـــ محمد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

22o356 لم|حمد محمد محمود محمد س| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

847893 ي عمر|طه 
حمد مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

489336 حمد محمد|يوسف مصطفى | عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|5584 لمنعم محمد|عبــــد| لبــــن|ء حسن |سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

42576 ىط محمود|لع|ده عبــــد|مصطفى حم ى شمس| لسن عي 

4o7672 لرحيم مصطفى|ندى محمد عبــــد |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|67868 هيم|بــــر|حمد |ر رفعتـــ |من |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

437|8 د محمد محمد|محمد رش عه مشتـــهر|زر

|45748 حمد|لد محمد |يوسف خ ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

34o466 حمد|دي |له|دل عبــــد|ن ع|يم| |نوعيتـــ بــــنه
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89647| حمد  |لكريم |ء مجدى عبــــد|ل| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

36869o هيم|بــــر|بــــتـــ |متـــ ثــــ|س|نوبــــ |بــــ| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

847424 ى حلىمي و|م ئيل|صف ميخ|ندولي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

42o799 لمجيد حسن محمود معبــــد|ل عبــــد|جل لشيخ|نوعيتـــ كفر 

5|7598 لحبــــروك|ن مصطفى حمدى |نوره |حقوق طنط

27|6|6 نم|لم حسن غ|ل س|بــــسمه بــــل ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4278o حمد|يه زغلول سيد عويس | هره|لق|حقوق 

439956 لمزين|حمد محمد |يه حلىم | لشيخ|بــــ كفر |د|

|52876 لحكيم محمود|زينبــــ سيد عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

433|8 روق حسن|ل ف|محمد كم ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

7o|392 لدين|ج |هيم رس|بــــر|يشى محمد يوسف  لمنصوره|ره |تـــج

449858 يف|رس| ء محمد محمود رسر |بــــ طنط|د|

|3o|42 ن لحىطى وليم مرزوق| مي  ى شمس حقوق عي 

34o33| ف حسنى محمد عبــــد|حمد | لرحمن|رسر |تـــمريض بــــنه

63532o ن محمد محمد قنديل حسن|إيم زيق|لزق|بــــ |د|

6|3|2| هيم فتـــىح يوسف|بــــر|عيل |سم| |ضتـــ طنط|علوم ري

287537 ضى|لق|ئى محمد |لخن|رق محمد |منى ط |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

867827 دق سعد|لص|م محمد |حس ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

||8o84 د|رئ محمد رش|ط| رودين ن|هندستـــ أسو

329834 د|لجو|حمد محمد عبــــد| |مه | معهد فنى تـــمريض بــــنه

242283 ف محمود |هند  لجمل| |لعل|بــــو|رسر ى شمس|زر عه عي 

63o85o رى|ن ذىك بــــند|عمر رمض زيق|لزق|حقوق 

6|995o س|حمد حو|ن محمد |رو ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

923o56 يبــــى  |بــــيتـــر كريم فوزى عج ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

69353o لدين|لحسينى تـــفى |د |هدير محمد فؤ لمنصوره|بــــ |د|

678244 ل مسلم|لع|لسيد عبــــد |شم |هلل ه|منه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

428394 ل|لجم|ء محمد سعيد مصطفى |شيم |تـــربــــيتـــ طنط

26|948 يف عبــــد مر|لعزيز محمود ع|محمد رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|59849 ن موىس|هر شعبــــ|يه م| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

78784o وى|لطنط|سعد | يه رض| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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4o963| وى|لحلف|لد عىل |ء خ|شيم |تـــربــــيتـــ طنط

768849 عيل|سم|عيل عمر |سم|محمد نوفل  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

247|28 ن|مل متـــول سلط|حمد متـــول مصطفى ك| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

56826 هيم|بــــر|هر محمد |محمد م ره بــــنى سويف|تـــج

222o97 لحميد يوسف|ن عبــــد|فرحه رمض ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

23|866 لرحمن محمد عىل منصور|عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

||52o7 يف مصطفى مصطفى|نه ل رسر ى شمس|د| بــــ عي 

452348 ف كم|عمرو  جورى|لبــــ|هيم |بــــر|ل |رسر ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

76|o2| لسيد رزق|ندى عىل عىل  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

52|529 بــــوحبــــيل|لدين عىل |هدير عىل مىح  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

34287o لمؤمن|م سعيد عبــــد|ء هش|ل| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6o|oo5 ن|م محمد رسح|م|منى  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

535238 لس عبــــد  ى عبــــد |كي  هلل صبــــرى|هلل هيى سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

7o7695 حمد|ن محمد |حمد عثــــم|ل |نه لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|39656 ف عبــــد |ضىح  دق|لص|لعزيز محمد عبــــد |رسر ى شمس حقوق عي 

77||5| هيم عيس مصطفى|بــــر|يه | زيق|لزق|نوعيتـــ 

5|6797 ه|لحميد عبــــد|ء عبــــد|سم| يشر لمجيد رسر تـــربــــيتـــ دمنهور

9698| | 
ى
سحق|ميل رفعتـــ صدق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|49o36 لرحمن|لسيد عبــــد |لكريم |د |ن محمد ج|يم| هره|لق|بــــ |د|

9|8745 حمد منصور عىل  |ده |حم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

63735| لعزيز|لسعيد متـــول محمد عبــــد |ر |من ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

28o5o| ف سليم |عمرو  هيم|بــــر|لعدوي |رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

764462 ف محمد ف| هلل||روق محمد عط|رسر ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|o6|o لمتـــجىل|ل محمد عبــــد |محمود حمدي كم |بــــ طنط|د|

228oo5 هلل بــــخيتـــ|لدين عبــــد|رحمه بــــدر هره|لق|بــــ |د|

43o475 هيم|بــــر|يشى محمد | ر|ي ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9|75o9 هلل  |م عبــــد|لسل|حمد عبــــد|مريم  سيوط|صيدلتـــ 

856932 ى خلف حن ي| كرستـــي 
ى|بــــنى مي  ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

4785|2 ن وليد محمد خميس|نوره سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

865557 نعمه محمود سعيد حسن ج|بــــ سوه|د|
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6|3546 هيم يوسف|بــــر|لرحمن |رس عبــــد |محمد ي لمنصوره|حقوق 

68|374 ن|هيم سليم|بــــر|لسميع |ل عبــــد |محمد جم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

69|425 لعوضى محمود بــــدوى|رق محمد |هلل ط|عبــــد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

4449o للطيف|ل عبــــد |طمه محمد جم|ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o685o شم|يدى طلعتـــ محمد محمد ه|ه سكندريه|ل|بــــ |د|

5o6685 متـــ|لسعيد محمد سل|آيتـــ محمد  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

372545 دى|لن|ن محمود محمد |نوره ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7o7|7| ر|لنج|حمد |لسيد |ممدوح محمد  لمنصوره|بــــ |د|

32662o ى|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد|ريم  لخرصى ى شمس|تـــج ره عي 

444o52 لحكيم سيدأحمد حسن|عبــــد| نوره رض ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

||6546 نبــــيل فهىم بــــخيتـــ| ن|سلف ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

352o89 بــــ|لوه|جميلتـــ محمود عزمي عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

246454 مجد محمد فوزى عىل محمد|محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|39583 ى محمود شعبــــ|مي ن|ر حسي  عه مشتـــهر|زر

46448 ن حسن|لد عثــــم|سلوى خ هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

7654|9 يف لطفى  ىس|لبــــل|لسيد |محمد رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

63|72| لعظيم|ن رجبــــ محمود عبــــد |نوره تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5262o9 لسيد حسن|بــــر |لد ص|ن خ|مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84o88| سم محمد|لق|بــــو|بــــسمه ممدوح  |نوعيتـــ قن

5|8646 ي محمد عىل رمض|ن ن|ء رمض|سم| ن|ج  بــــ دمنهور|د|

345796 للطيف|بــــومدين سيد عبــــد|محمد  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

767836 لرحمن|هيم عبــــده عبــــد |بــــر|ء |ن عل|نور لعريش|تـــربــــيتـــ 

372242 لجيد|حمد محسن فوزى عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

483523 ي|ر
حمد محمود درويش|محمود | ئى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

27748o ى مصطفى|لحس|لحليم |محمود يىح عبــــد ني  شمون|نوعيتـــ 

238995 ج|لرحمن فر|مروه ممدوح عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|57|85 حمد|حمد محمد |تـــسنيم محمد  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

632759 ي|ر
لسيد محمود|دل |ع| ئى زيق|لزق|بــــ |د|

269294 بــــل|م ق|لسل|نع عبــــد|ن م|م| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

479o48 ف مصطفى |سيف محمد  لسيد مرع|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 
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|52554 د محمد سعيد|ء عم|رس| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

236689 ن|ل حمد|كرم كم| سه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8945o2 نطونيوس مجدى فكرى جبــــره | سيوط|هندستـــ 

|6oo72 زم حسن محمد|محمد ح ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

44|39| س حسن عىل|حمد محمد عبــــ| ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

433746 م|ن سل|م محمد سليم|سل| |ره طنط|تـــج

9|o63o ى |يمن عل|منيه | م نور حسي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6|o583 يوبــــ|لرحمن |مي ممدوح عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

2729|9 سهيله محمود جمعه محمد دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

443449 لبــــيىل|للطيف |لحكيم عبــــد |طف عبــــد |محمود ع لشيخ|عه كفر |زر

|7|352 ى يوسف مليكه عبــــد |ر لمسيح|ؤبــــي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

7754|2 لسيد محمد عيسوى|مه محمود |س|ذ |مع زيق|لزق|ره |تـــج

39377 رون نرص مبــــروك|محمود نرص ه هره|لق|صيدله 

7o5|93 هيم |بــــر|حمد |لسيد مصطفى |لدين |سيف 
ن|شعبــــ

|تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

775|74 ى | حمد|حمد بــــيوم حسي  ى شمس| لسن عي 

79|6|2 حمد حسن|محمود محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4|2|35 عر|لش|لسعيد |ئل |محمد و |حقوق طنط

68392 ي
لسيد|ر |لستـــ|لسيد عبــــد |ء |ضى لفيوم|بــــ |د|

75o473 ج  محمد|ء ن|ج  عل|ن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3|4954 لغنى|زق عبــــد|لر|محمود مصطفى عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

258278 م|دى عل|ئل ن|كريم و تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

462|6 د محمود حمدي سعيد|م عم|عص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

844375 ى|ريم محمود رمض ن حسي  ن|سو|بــــ |د|

839532 رص يوسف جميل|محمد ن دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

622o48  محمد|لش|محمود رجبــــ عبــــد
ى
ق ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

754|75 لسيد محمد|لينه محمود  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

543o33 لحميد محمد عىل|ء محمد عبــــد|رس| |حقوق طنط

|45o77 لمنعم عىلي|ر عبــــد |رحمه عم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |
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35|66o لصيفى|حمد محمد سيد عىل | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

86|987 دق حمزه|ن ص|ره رمض|س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|2943 يز عطوه حسن|بــــدوي ف ره بــــنى سويف|تـــج

8o7983 حمد|ء خليفه عوض |ول ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

64|432 مر|عيل طه ع|سم|خلود مصطفى  زيق|لزق|هندستـــ 

22953o هلل|روز خي  |قوتـــ ف|روز ي|سلىم ف ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

489758 حمد عيس|ئل محمد |جر و|ه سكندريه|ل|بــــ |د|

258525 لق|لخ|لدين عبــــد |م |م وحيد حس|حس ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

477365 لمطلبــــ|هيم عبــــد |بــــر|لد |نعمتـــ خ سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

5236o9 ر|حمد محمد محمد مح|محمود  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

787384 لعظيم عزبــــ|دى عبــــد |له|ن |يم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4|7779 لشيخ|ج  |حمد بــــلتـــ|هلل |ء عبــــد|دع لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

454|8 حمد متـــول متـــول يوسف| هره|لق|طبــــ 

28543o حمد|عيل |سم|حمد |طمه |ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

534984 حمد|د مهلل |ن ج|يم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

465625 نوبــــي يونس|محمد صبــــري بــــيومي  لشر ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8874| ن حسن حسن|م سكر|سه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

349|69 ح|لفتـــ|حمد محمود عبــــد|ن |يم| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

694528 ى خليل عىل |ء |رس| لبــــدوى|مي  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

334||8 حمد|دل زىك |حمد ع| ى شمس|تـــج ره عي 

358o27 لعظيم مرىس|ل عبــــد|حمد جم|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

8o8822 تـــه|حمد شح|طف |مهند ع دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|3o|88 ي
لغنى محمد محمود|عبــــد | دئى ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

7o5488 ن|لحسينى سليم|م حمدى |حس ى شمس طبــــ عي 

53o532 لحميد محمد أيوبــــ|ن لطفى عبــــد |إيم لشيخ|هندستـــ كفر 

54458 عيل خليفه نرص|سم|خليفه  ره بــــنى سويف|تـــج

25324o لجندى|لسيد |مروه محمود  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

476|57 هيم صوله|بــــر|لرحمن |كرم عبــــد |مريم  ى شمس| لسن عي 
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75957| ف يوسف عبــــد|رحمه  لعزيز|رسر لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

243899 هيم|بــــر|مروه محمد ممدوح  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

94294 ر محمود|لستـــ|مريم محمود عبــــد  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

85373| ي محمد محمود ي محن 
تـــفى ي|نوعيتـــ موسيقيه 

|لمنى

6|24|o بــــوعزيزه|رس أنور محمد |ي| رن لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

7|682| بــــو سيف|حمد عىل |ن |نوره لمنصوره|نوعيتـــ 

8o9377 فهيم نرص ظريف نرص ره بــــنى سويف|تـــج

87o759 لرحمن|دل محمد عبــــد|يدي ع|ه دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

776784 ف عبــــد |ء |رس| لديبــــ|شم |لغنى ه|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

763o7 عيل|سم|عمرو عبــــود محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

64o997 ى صل| ح محمد عمر|لحسي  |ره بــــنه|تـــج

2692|7 بــــل|لسيد محمد ق|هدير  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

639563 لرحمن محمد|حمد عبــــد |ر |من ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

32o2o8 ح|لفتـــ|هر محمد عبــــد|ن ط|رو لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

3o865 ي|هيم |بــــر|ئل |هند و
ى
لدسوق رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|

سبــــتـــ|ومح

677|89 بــــ|لهبــــ|حسن سعد طلعتـــ محمد  ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

22|799 لسيد عفيفى حسن|سلىم محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

462|3 ي|م|لحكيم |هلل محمد عبــــد|عبــــد
م حنفى هره|لق|بــــ |د|

684|83 لمجد |بــــو |حمد عبــــده |لرحمن محمد |عبــــد 
مه|سل

ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

2636o7 ل طعيمه|لع|ل عىل عبــــد|لع|عبــــد| ند ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

676569 مريم سمي  فتـــوح عبــــدتـــ لمنصوره|هندستـــ 

2523|o يدى فتـــىح محمود عىل ليله|ه تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2344|2 لرحمن|طف محمود عبــــد|محمد ع ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

3549|4 بــــ|لسيد محمود خط|ر محمد |من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

823777 ن|حمد نظور زهر|ء |لشيم| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

35353| بــــر محمد|ج| يوسف رض ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

276582 بــــو هنديه|وى |لعشم|هيم |بــــر|ء |رس| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

839o82 هر|لط|زم طلبــــ |بــــ ح|رح ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

642455 ي عىلي محمد|لبــــ|ن عبــــد |طف عثــــم|ع
ى
ق زيق|لزق|حقوق 
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37|968 ى|رف محمد |مصطفى ع مي  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

3|3455 لدين عمر|م |حمد عص|صم |ع ى شمس هندستـــ عي 

6||338 ل|لبــــص|ء محمد محمد |رس| لمنصوره|صيدله 

46242 رشدي جمعه| محمود رض هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|7249 د صليبــــ |نطونيوس صبــــىح عي| سيوط|هندستـــ 

767862 ره|غريبــــ محمد عز| ي|هد لعريش|تـــربــــيتـــ 

4875o4 لسيد محمد|هيم |بــــر|لسيد |حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

249o85 لعزيز فول|حمد عىل عبــــد|ء |رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

884946 ن  |حمد محمد فتـــىح عثــــم| سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

442263 لفتـــوح|بــــو|ن |لفتـــوح عثــــم|بــــو|حمد |محمد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

697399 |غ|هيم محمد محمد محمود |بــــر| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

9||4o ي | م|م|لرحمن |ل عبــــد |ل كم|يتـــ جم|
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

885759 حمد |تـــن شيبــــوبــــ محمد |ف سيوط|بــــ |د|

|748|| هيم حسن هريدى|بــــر|يوسف  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

44o972 يه منصور محمد منصور| لشيخ|بــــ كفر |د|

753748 ئى|لدرو|سلىم محمد عىل محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|74o82 هر|لط|هلل |هر عبــــد |لط|حمد | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

|3o477 ى |ي مل|حمد محمد ك|سمي  هره|لق|بــــ |د|

7o87o ى محمد عبــــد | لمول|يه عشر لفيوم|حقوق 

248748 يم|لد|حمد محمد عبــــد|ء |رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

26|944  سيد |هر |م م|محمد س
ى
حمد|لدسوق |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

338544 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|لمنعم عبــــد|ء عبــــد|ول تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|69967 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد |دى عبــــد |ش ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

345774 م|يز مخيمر عل|محمد ف |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

648274 ه وليد رجبــــ علو| ن سعودى|مي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|74345 مريم محمد حمزتـــ محمد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

463394 ري|لبــــ|لمعبــــود عبــــد|ء محمد عبــــد|وف لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

287222 ع|عيل محمد رف|سم|مه |س| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9o4744 ن حسن |حمد نعم|ر |ثــــ| ج|بــــ سوه|د|

|7|7o2 لعظيم|حمد عبــــد |م |يه حس| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي
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3583o4 لسعيد محمد|ن |ء حمد|شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

369769 م محمد|ن سل|منيتـــ سليم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o5o38 ن محمد يوسف بــــشي |نور لمنصوره|عه |زر

45|o96 لسيد عيد نصي |لسيد |محمد  |هندستـــ طنط

29437 كريم مصطفى محمد عىل حسن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

867892 لكريم|بــــر عبــــد|حسن محمد ج ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

687433 لسعود|بــــو |تـــ عىل |ء فتـــىح بــــهج|زهر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

793587 مريم محمد فريد محمد دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

6o9|76 ج |محمود عىل عىل ن لمنصوره|بــــ |د|

353|46 لسميع|دهم محمد ربــــيع عبــــد| ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

448o77 تـــه|لقوى شح|ن سعيد عبــــد |له شعبــــ|ه بــــ دمنهور|د|

8768|4 سيد محمد سيد | لي|د ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

522337 م|لش|عيل طلبــــه |ن طلبــــتـــ إسم|نوره بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

272732 حمد|هلل |ء ثــــروتـــ حمد |سم| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

856o36 ن هندي|هلل محمد رمض|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

6346o7 حمد|ل خلف عىل |بــــل زيق|لزق|صيدله 

26o|74 خلود عمرو نجيبــــ محمد محمد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

437873  ق|لبــــ|خلود محمد عبــــد
ى
لطنجه|سم |ق ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

|7|72 ح|لفتـــ|م عبــــد |حمد س|طمه |ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

22|5o6 لسيد|لرحمن حسن حزين حسن |عبــــد |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

867524 بــــ يوسف عزمي عطيه|يوس دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

353||3 ن يوسف صقر مصطفى|يوسف رمض |بــــنه| هندستـــ شبــــر

636697 هلل|هلل محمد عبــــد|محمد عبــــد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

25|675 فع|لش|لمنعم محمد |م عبــــد|محمود س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

895985 لحميد  |ء مجدى محمد تـــوفيق عبــــد|ول ج|عه سوه|زر

8o8333 بــــر|لحميد محمد ج|ن عبــــد|نوره ي|لسن |
|لمنى

537472 لصعيدى|لعزيز |هيم عبــــد|بــــر|لعزيز |عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

83989 حمد طه محمد محمد|محمد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه
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|5|o68 ن|منى محمد عىل عثــــم ى شمس| لسن عي 

526222 لدين|هيم عىل |بــــر|لبــــصي  |مصطفى محمود عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

862o77 هلل|بــــر محمود عبــــد|ج| روفيد قرص|ل|فنون جميله فنون 

642o45 هلل فرج|حمد محمد عبــــد|هد |ن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2826o7 لدين فهىم|م نرص|ء س|رس| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

6|o79 هلل|مريم نعيم فريد رزق  حقوق بــــنى سويف

52o776 لحميد محمود مصطفى|منيتـــ رجبــــ عبــــد| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

88738| بــــ |بــــورح| |ء سيد عط|ول سيوط|تـــربــــيتـــ 

33|79 لرحمن حسن|ذكيه طلعتـــ عبــــد  ج|بــــ سوه|د|

282oo| تـــه|لغنى شح|محمد حنفى محمد عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

779333 ي
لحليم|لمنعم عبــــد|ء عبــــد |وليد ضى زيق|لزق|ره |تـــج

847245 ى |ف حمد محمد|طمه حسي  ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

845927 دي|لحميد سيد بــــغد|محمود عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6|7o26 |لسعيد شط|رأفتـــ | رن ط|حقوق دمي

|39|39 لعزيز|لشيخ عبــــد |حمد |ندى حسنى |س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

84|252 هلل محمود|ح عبــــد|زينبــــ صل ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

||89|5 د|حمد محمود محمد مر|مريم  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

36242 حمد لطفى|حمد محمود |سيف  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

46o|38 زى|لمغ|ورى |لمغ|ثــــروتـــ | دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

424|99 ف حسن قطبــــ حسن|د |زي رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

826454 ل|ل محمد جل|ندي جل |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

758632 د صليبــــ|رص ج|تـــريزه ن ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

858565 لمجيد|وع عبــــد|ء ممدوح مط|عل ي|عه |زر
|لمنى

63oo93 لحميد|مد عبــــد |لسيد ح|عمر  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89|453 فظ بــــدوى محمود |لح|نشين عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

343o33 ى|س|محمد  مه محمد محمود حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

|65393 ن|مد عثــــم|ن ح|ده عثــــم|غ هره|لق|ر |ثــــ|

2|4876 ى نبــــيل معوض لبــــيبــــ| مي  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

533623 لمطلبــــ|حمد عبــــد |لمطلبــــ |جر عبــــد |ه سكندريه|ل|بــــ |د|
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759963 ف |ن |رو لمرصى محمد|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6o769| وى|لصفط|ن محمد حسن |رو |تـــربــــيتـــ طنط

645265 ى ح مد محمد|ذكرى حمدى حسي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

787642 حمد|حمد عليوه | |رويد ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
ستـــ|لدر|)ريتـــ |د|علوم . لعريش ش|بــــمدينتـــ 
|لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر|م | للع

(عيليتـــ|سم|ل|لبــــديل بــــ

25562| ى عبــــد| ن|ه عف|لل|حمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

8|7274 ي عبــــد
هلل|محمد درويش مصطفى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

82584| بــــر محمد عىلي|ء ج|رس| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

93|57 ف محمد عبــــد |محمد  لرحمن|رسر  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

3472o| ى|ء هش|شيم ى عىل حسي  م حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8294o2 حمد محمود|ح محمد |سم دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

36o968 ء فرج محمود محمد فرج|نجل |ره بــــنه|تـــج

6338o5 وى|لقمح|هلل محمد |ندى عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

36o97 ي|ر
لد|بــــ خ|لوه|لعظيم عبــــد |يمن عبــــد | |ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|954o هيم محمد|بــــر|م |عص| رن ى شمس|تـــج ره عي 

699o47 رتـــ|ء زينهم سعد محمد عم|دع لمنصوره|عه |زر

528798 عيل|سم|لحق عطيه |حمد عبــــد |ل |كم ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

35o776 ن|لسميع سليم|ح سيد عبــــد|سم ى شمس  تـــمريض عي 

78452o ح محمد محمود يونس|ن محمود محمد نج|ريم|ن |ره بــــنه|تـــج

497o54 لشويعر|لعزيز |حمدي عبــــد | رويد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

76384| لفضيل عىل|لسيد عبــــد |مهند مدحتـــ  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

222997 ى |بــــر| بــــوبــــكر|هيم محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o|366 لرحمن عىل عىل محمد زغلول|عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

32o7o| حمد|محمد فضل سيد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

75|854 لدين حسن|ح |يحن  محمد صل ى شمس|تـــج ره عي 

28o53o ل مصطفى|بــــ سيد مصطفى كم|شه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

||5|82 ين هلل|لقس جرجس سليم عبــــد | |في  ى شمس|تـــج ره عي 

6o86|5 ه | ن|حمد علو|حمد |مي  لمنصوره|ره |تـــج
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79o95 ف عىل مصطفى|عىل  رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|255|3 هلل|مد عبــــد |حمد ح|ن |مرو وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

43|955 ى أمجد سليم نيس|ن |شي  |تـــربــــيتـــ طنط

|34243 مد|مريم محمد سيد ح ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

52367o لسيد محمد|زق |لر|ل أيمن عبــــد |بــــل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

453423 رى محمود|لفز|نغم رفعتـــ  ط|بــــ دمي|د|

4|9726 ي محمد عبــــد|محمد 
ى
لمرىس|لمجيد |لدسوق ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

|52o2 لرحمن عىل|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

8oo59| هلل نوبــــي|ج عبــــد|هلل حج|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6|7394 م هنيدى فرح|ديه س|ن ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

28o725 ى| |لعل|بــــو|محمد  حمد حسي  ى شمس حقوق عي 

296|67 لمقصود|ن روبــــى عبــــد|يه رمض| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

5oo742 ن عبــــوده|لنبــــى سليم|ن عبــــد|حس| عل ره دمنهور|تـــج

3o948 هيم|بــــر|ن |بــــرهيم حمد|ئى |م| ج|بــــ سوه|د|

6775o| س محمد|لسيد عبــــ|ح |م صل|سل| لمنصوره|حقوق 

324993 حمد|محمد خلف محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|43387 ه  د|لجو|لسيد محمد عبــــد |سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

3297o| ر|لغف|لسيد عبــــد|مصطفى | دين شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

357o9 وى|لمنعم مدبــــول عشم|حمد عبــــد | ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o9862 وى|لنحر|لرحيم |ء عوض عوض عبــــد |ول |بــــ طنط|د|

|52972 سم يوسف|لق|بــــو |رص |محمود ن ن|بــــ حلو|د|

247o55 هيم|بــــر|يكل مني  مسيحه |م مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

685485 |هيم محمد |بــــر|ع |لرف|حمد |بــــسنتـــ 
وى|لبــــطر

لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7|o|42 ى يىح محمد محمد فوده حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

28|673 د|لجو|روق محمد محمد عبــــد|حمد ف| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o7|3| حمد عوض  |هلل |ره عبــــد|س ج|بــــ سوه|د|

443552 له|ن بــــسيوئى محمد غز|محمد سليم لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

5o4352 حمد|تـــه |رق محمد شح|مريم ط سكندريه|ل|علوم 

7o3562 سم|لحميد ق|بــــ يشى محمد عبــــد |ربــــ زيق|لزق|صيدله 
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288o96 هلل محمد|م عوض |لسل|محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

675|9o سهيله مصطفى محمد مصطفى عيس لمنصوره|علوم 

92|899 نوبــــ وففى حليم ذىك |بــــ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

9|25|| بــــتـــ حسن |طف ثــــ|ء ع|سم| ج|ره سوه|تـــج

9o4828 ى |ن |عن بــــوزيد يونس حسي  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

278oo2 بــــو صقر|روق |لد ف|هنده خ|ش شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

8o3468 لس مدحتـــ نجيبــــ زىكي كي  ره بــــنى سويف|تـــج

|3995| ل|رضوى مصطفى تـــوفيق غز ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

624595 ه جم لموج |ل محمد |أمي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

258687 لمجد|بــــو|لد بــــدوى |محمود خ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

248|44 لمنعم|ن عبــــد|لحميد سليم|ر عبــــد|من ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8o6785 هيم|بــــر|ئل مشي |ء و|شيم ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

2|63|4 حمد محمد مرزوق|حمد محمد حلىم |عمر  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|35357 ن|لسيد غزل|ئل |بــــ و|مه |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

494783 ي|لسود|ىطي |لمع|بــــو|حمد حمدي |
ئى تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4426|| ينى|لجن|لسيد عىل |ء عيد |سم لشيخ|طبــــ كفر 

42o647 هلل محمد محمود جوهر|عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

7969o ل جودتـــ محمد|دل كم|مريم ع ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4o3o68 ن|ن محمد رضو|حمد رضو|عمر  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

848|47 هيم محمد|بــــر|ن |هيم حمد|بــــر| ن|سو|بــــ |د|

|6994| كر|يمن بــــولس ش|بــــيشوى  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

3o727 ى ص|ي دق|هلل ص|دق فتـــح |سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

85||4 ى جمعتـــ ري|سم| ض|ء حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

867877 بــــي محمد|لرؤوف رك|ن عبــــد|يم| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7843o8 محمد عوض حميده| لي|د ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|4o428 ين سحق وديع|طف |ع| في  ن|بــــ حلو|د|

8648|9 ىطي|لع|نور عبــــد|حمد يشي |محمد  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

266654 لجندى|لحليم |ء مجدى قطبــــ عبــــد |وف ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

42|o6| لمرىس عبــــده|آلء جمعه عىلي | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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839oo4 مد سيد|ج ح|طمه حج|ف |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

4|o492 ى|م سعيد زغلول ش|سل| هي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7587o6 لسيد محمد|رس |كريم ي وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

478478 عيل محمد|سم|رس عبــــيد |لتـــ ي|ه سكندريه|ل|بــــ |د|

3o538 ل|رس يحن  و|ء ي|ل| بــــ بــــنى سويف|د|

49o762 م|نور بــــشندى هم|ء محمد |حسن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

259o39 غر|لز|م |م|حمد |يوسف مبــــروك سيد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4|9236 بــــ محمود|لوه|هلل عبــــد|هد عبــــد|ن ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|44829 ه جل لبــــر|ل عنتـــر عبــــد |ني  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|265o9 عمر عطيه فتـــىحي محمود ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|6o6o لحميد سليم  |حمد عبــــد|بــــ |يه| سيوط|حقوق 

6|3658 زى|هيم حج|بــــر|ريم حسن منصور  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

834764 ي|بــــو|هد |مؤمن مج
لمجد خريسر |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

9o3455 جد موريس زىك مسعد |م ج|أللسن سوه|كليتـــ 

2369|2 حمد صبــــرى يوسف جوده|سندس  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7559|3 ن|لدين نبــــيل رضو|م |هند حس وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

772288 هيم عىل محمد|بــــر|حمد |ريم مصطفى  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|7|85 وى|لعشم|هيم |بــــر|لسيد |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

87586 ن|حمد عىلي|حمد |ء |رس| لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

48476 حمد|حمد حسن |عمرو  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

8|927 ى رجبــــ|س |محمود مرشد حلىم عبــــ مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

758548 س محمد|لسيد عبــــ|ء |رس| نوعيتـــ بــــور سعيد

3729o9 هيم|بــــر|بــــر عىل |مريم مدحتـــ ج سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

493877 ف|د خل|لجو|لفتـــوح عبــــد |بــــو |هيم |بــــر| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

3|52|5 حمد|ئى بــــيوم |بــــ ه|شه سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

67589 مريم مصطفى سيد سعيد لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

34|7|4 ي|ر
بــــ|لسيد دي|سمي  محمد | ئى |حقوق بــــنه

5|75|7 ى عبــــد |ي دى|له|هيم عبــــد |بــــر|لكريم |سمي  بــــ دمنهور|د|

434o34 لمنعم|حمد محمد عبــــد|ضىح  |تـــربــــيتـــ طنط
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6o6884 عيل|سم|عيل ذىك |سم|لحميد |يوسف عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

32357o لسيد عىل حبــــيبــــ|يمن |رفيدتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

524636 حمد|لسيد |لعزيز |حمد محمود عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

3|2594 ي 
ي محمد مصطفى

لسيد|مصطفى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2662o5 م|لسل|لعزيز عبــــد|ء بــــيوم عبــــد |شيم |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

243254 هيم فرج|بــــر|جر رمزى عطوه |ه ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

34569o ر محمد سعيد يونس|من ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

28|o|5 لنرص|بــــو|هيم |بــــر|مآبــــ ممدوح  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2854oo ن|حمد سليم|ح |رك صل|تـــبــــ كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

7843|9 ي|ر
لم|هيم س|بــــر|محمد | ئى زيق|لزق|حقوق 

368782 حمد|حمد خلف |ن |نوره رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

83334o يوسف محمود محمد| نور ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|73333 عمر محمد محمود يوسف لمنصوره|حقوق 

7o8428 |لعر|هيم |بــــر|ء مصطفى |سم|
ى
ق ط|بــــ دمي|د|

8953o4 ى |رف محمد حس|حمد ع| ني  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

372329 ل محمد|لد مىحي هل|محمد خ |حقوق بــــنه

3|748| ي ك|
مل محفوظ|دهم مصطفى لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 

سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

7643o6 ى طه عبــــد  هيم|بــــر|م طه |لسل|حني  طبــــ بــــورسعيد

3533o بــــتـــ محمد|سلىمي وليد ثــــ هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

623664 ن|زق غضبــــ|لر|سلوى محمود محمودعبــــد  ط|بــــ دمي|د|

24o767 حمد سمي  محمود عىل عبــــد ربــــه| هره|لق|بــــ |د|

76262o ل عبــــده محمد ضيف|محمد جم هندستـــ بــــور سعيد

63636| هلل|هيم عبــــد|بــــر|تـــم |محمد ح زيق|لزق|صيدله 

43|985 مد|حمد ح|لسيد |ل |مريم جم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

634894 بــــ نبــــيل عزم وديع|يه| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

367289 ى|ر حس|مريم مدحتـــ مختـــ ني  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|629|8 ح قطبــــ|لفتـــ|ن سعود عبــــد |نوره هره|لق|ن |سن|طبــــ 

|25|o3 حمد|لمنعم |لبــــدوى عبــــد |لسيد |رتـــ |س ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

924992 لمقصود |ر عبــــد|عمر فتـــىح مختـــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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6o8988 لدين|حمد بــــدر |هند محمد  |ره طنط|تـــج

53o428 هلل|نعمتـــ | ر مصطفى زكري|من بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

37o6|6 ن عىل|مرفتـــ صبــــىح رشو رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

296245 د مىح محمد خليفتـــ|رضوى عم |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

44374| وى|لسعد|وى |لسعد|ء عىل |عىلي لمنصوره|حقوق 

479o|3 رى|لبــــ|هيم محمد عبــــد |بــــر|لدين محمد |نور  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

5|744o ن|لرحيم سليم|رتـــ غريبــــ عبــــد|س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6o4o68 حسن محمد محمود عىل كرم لمنصوره|علوم 

5o88|4 ور|لحسن معوض محمد ش|محمد أبــــو  سكندريه|ل|طبــــ 

343489 تـــ  حمد محمد محمد فهىم|ني  ى شمس حقوق عي 

622o57 هيم عيد|بــــر|حمد محمد |بــــسمتـــ محمد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

|6677| هلل|دل عبــــد |يه محمد ع| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

34|343 حمد محمد محمد شلبــــى|م |سل| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

676897 بــــ سعيد محمد فرج|يه|مه |س| لمنصوره|ره |تـــج

5|6o73 ج |حمد بــــلتـــ|هيم |بــــر|مه |سل| سه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8|7888 يد|بــــو|ن محمد رشدي |نوره ى لي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

89|3|5 حمد|ج |يه فر|ج تـــ|فر سيوط|تـــربــــيتـــ 

6379|| |لسيد محمد عط|لد |كريم خ ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o855 يف محمد عبــــد  ى|رسر هلل حسي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

82|725 ل حلىمي|ريج بــــدري جل| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

686|3 محمود عزيز موىس| ند لفيوم|بــــ |د|

|5|993 ف محمد ربــــيع|ن |يم| رسر مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

||56oo لحميد|نس عبــــد |لد |عىل خ هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

698978 ى  لبــــيىل|هيم |بــــر|لبــــيىل |محمد خي  لمنصوره|ره |تـــج

2|92|7 لرحمن|لرحمن عبــــد |حمد محمد محمد عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

476336 لسيد محمد غنيم|لسيد |لدين |ء|وليد عل ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

48996 حمد|حمد محمد |محمد  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

335o8| هيم|بــــر|لبــــيوم |متـــ محمد |س|مريم  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

894|36 ي|ر
شم |رص عىل ه|لن|عبــــد| ئى سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

2|3447 شور|تـــم محمد نور محمد ع|رين ح|د ى شمس|تـــج ره عي 
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34838 رص|لرحمن ن|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

2726| لدين سعيد|ح |هند محمد صل ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

36596 حمد|ء سيد محمد |سن ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

632864 ح غنيم محمد|لفتـــ|جر عبــــد |ه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o67o7 وى|لر|حمد |حمد محمد |ندى محمود  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

42346 ن حسن|حمد شعبــــ|هبــــتـــ   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

23oo7 ىطي|لع|دتـــ جمعتـــ عطيتـــ عبــــد |حم ج|بــــ سوه|د|

773|7| ف عص| م محمد مصطفى ليمونه|رسر ى شمس هندستـــ عي 

37|363 ى|سم|خلود محمد  عيل حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

35|273 لعزيز مصطفى|مصطفى محمد عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

495|8o ح سعد|لفتـــ|لد عبــــد|كريم خ بــــ دمنهور|د|

7o6898 دى مصطفى عىل سعد|له|مصطفى  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

79843 حمد عمر|هلل سيد حسن |عبــــد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

2|38|6 بــــري|لج|ح محمود محمد |محمود صل ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

6o944| هيم عمرو|بــــر|هيم رسور |بــــر|ل |س لمنصوره|ره |تـــج

496362 لدين|زق محمد خي |لر|م صبــــىح عبــــد تـــربــــيتـــ دمنهور

497oo2 رى|لذغ|لحميد مندور |ء محمد عبــــد|وف ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

638856 م|لتـــه|حمد مصطفى محمد |رضوه  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

476|34 ه يشى فؤ| بــــ|لعزيز خط|د عبــــد |مي  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

642274 لشوربــــىح |لمعىط |ده مدحتـــ عبــــد|مي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

779898 ن|هيم سليم|بــــر|ل |جر جم|ه زيق|لزق|بــــ |د|

443oo4 ى محمد عبــــد |ي هيم|بــــر|لعليم شلبــــى |سمي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

78|664 هيم|بــــر|لسيد محمد محمد |ء |دع زيق|لزق|بــــ |د|

7oo33o حمد شفيق|دل |حمد ع| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

7932o7 ى|هلل محمد |منه  لسيد محمد حسي  لمنصوره|حقوق 

8o|823 ي تـــوفيق|حمد عل|
ء حبــــسر ي|بــــ |د|

|لمنى

356477 ى |محمود محمد  لم|حمد س|مي  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3252|5 يوسف محمد سيد محمد محمود هره|لق|صيدله 
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|5733 ي|لحم|ح محمد |حمد صل|كريم 
ى
ق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

898764 در |لق|حمد محمود عبــــد|يه | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3295oo حمد|لعربــــى |لسيد |ىط |لع|جر عبــــد|ه |بــــ بــــنه|د|

52452| وى|لزو|هيم |بــــر|د سعد |لرحمن رش|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

682488 وي|لبــــرم|ن سمي  بــــدير عىل |يم| لمنصوره|بــــ |د|

324833 يد عبــــ|بــــو |هلل |حمد خي  | ى س|لي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

42|433 عيل|سم|لسعيد فضل خرصى |م |ريه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

27775 دى محمد عزتـــ|له|محمد عزتـــ عبــــد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

7o|735 يف|لحميد حمدى ح|ء عبــــد |سم| مد محمد رسر لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

5|69|| وى|لحلف|خليل عىل | لي|د معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

493276 هلل|حمد عبــــد |حمد سعد |حمد مدحتـــ | عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

429234 ى عيد عبــــد |ي ي|لرحمن |د عبــــد |لجو|سمي 
لكريوئى ي تـــمريض طنط

| معهد فنى

43o5o8 ى |هيم ش|بــــر|مريم  ر|لنج|هي  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

69985o لسيد منصور|ل |حمد جم| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

3|||33 لرحمن|لد حسن عبــــد|محمد خ ى شمس حقوق عي 

458252 لحجر|يتـــ طه طه محمد | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|863| لحميد عيس|حمد عبــــد|لمنعم |ء عبــــد |رس| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

8o4|76 ي جل|
ن|ل رمض|منيه مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

87278 لسيد محمد|ن محمد |رمض ن|حقوق حلو

632938 لدين محمد محمود|سيف | سه زيق|لزق|علوم 

772237 ه سعيد ص| رى محمد|لح بــــند|مي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

249977 د عيد|ئى فؤ|ريز ه|م تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

325823 لرحمن|لرحمن سيد عبــــد|حمد عبــــد|طمتـــ |ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o4|9o لمسيح تـــوفيق وهبــــه|عبــــد| ؤبــــستـــ|ثــــ ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

42|722 ى محمد|بــــل ل عىل حوسي  سكندريه|ل|حقوق 

855735 ج سيد سيد|رق فر|ط |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

253776 لسطوجي سليم|م معوض |وليد س رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

6|6|6o محمود سعد محمد تـــومه ط|بــــ دمي|د|
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22494 لح حسن|م حسن ص|حس لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

853583 لرحمن محمد عىلي محمد|عبــــد ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

352785 د جرجس|شنودتـــ جرجس ج ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

42|o3o ل  منس|لع|لجليل عبــــد|رتـــ محمد عبــــد |س لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|7o4|4 مل|يز ك|ئى ف|جورج ه عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

89o8oo لنعيم محمد |تـــه عبــــد|ء شح|لزهر|طمه |ف سيوط|بــــ |د|

492522 ى|حمد ج| بــــر محمد محمد حسني  |ره طنط|تـــج

256873 ن|ن رسل|منصور عثــــم| رويد شمون|نوعيتـــ 

534343 ى خضي  محمد مني  محمود حسني  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9||276 لديبــــ |شهدى فرج | مرين ي صىح سوه
ج|معهد فنى

3238|7 حمد|لسيد |ح |حسن صل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

788o86 طر|لسيد محمد خ|م محمد |مر ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

875269 سحق |بــــولس ليون | جيسيك سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

8286o9 لبــــديع محمد|رس محمد عبــــد|ي ن|سو|حقوق 

768369 زى|دى حج|له|هيم محمد عبــــد |بــــر|ندى  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

337666 لسيد|لحميد صديق |حمد محمد عبــــد| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

79862 يف|يوسف عمرو عىل  لشر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

64o275 ى|لعظيم ح|ء عبــــد|رس| مد محمود حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

678563 هيم|بــــر|هر |مجد معروف ط| لمنصوره|بــــ |د|

349628 ف فرج محمد |ن |نوره لديبــــ|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

228437 رق محمد عبــــده|ء ط|شيم ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

338632 لغريبــــ عيد|بــــسنتـــ سعيد محمد  عه مشتـــهر|زر

79246| نم|لسيد حسن غ|م حسن |حس ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

486746 ى حنس|يكل مجدى |م سحق حني  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

242592 لسيس|لم |لق بــــكر س|لخ|حمد عيد عبــــد| هره|لق|ره |تـــج

42499| حمد|لسقىط |عيل |سم|هيم |بــــر|حبــــيبــــه  سكندريه|ل|بــــ |د|

282384 لغنى|لجيد عبــــد|ء محمد عبــــد|رس| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7|367 م|لسل|بــــ محمود عبــــد |لتـــو|م عبــــد |ريه صيدله بــــنى سويف
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9|96o3 ف شح|د |زي لدين  |تـــه نور |رسر ج|بــــ سوه|د|

696396 لسيد رزق|مريم محمود  لمنصوره|صيدله 

33ooo8 وى|لبــــنه|ر مني  محمد محمد مصطفى |من |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

434o96 يمن سمي  محمد بــــكره|ء |رس| |تـــربــــيتـــ طنط

773247 رحمه غنيىم هندى متـــول هندى ى شمس|د| بــــ عي 

636577 تـــه|ء محمد شح|مدحتـــ عل زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

768665 ن|لم|حمد سليم س|ن |سوز لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

6|7288 رص عبــــده رجبــــ|ن ن|رو ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

69o624 لسيد|ل |ء محمد جل|سم| لمنصوره|حقوق 

|22874 مل|بــــ ك|لتـــو|ء عبــــد |محمد عل ن|بــــ حلو|د|

45586 د|د حمدي فتـــىحي مر|مر ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

5oo237 ل|لع|عىل عنتـــر عىل عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

223|73 لد محمد محمود محمد قشطه|محمد خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

248o53 تـــه|لعزيز شح|عبــــد| يه رض| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

23399o روق معوض محمد|م وليد ف|بــــس دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|64235 عيل محمد|سم|محمد طه  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

322|33 ف فنجرى محمد حسن|هدير  رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

777597 وى|طف فتـــىح محمد طنط|ن ع|يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

2533|| لحليم|حمد عبــــد|ن سعد |يم| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

282|74 ن|م مني  محمد عثــــم|سل| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

336628 ى صموئيل فريد عزبــــ نرمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

37||63 م محمد|لسل|حمد محمد عبــــد|لرحمن |عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

893586 دل عىل محمود  |بــــ ع|رح سيوط|حقوق 

243o33 ى|لمطلبــــ |لبــــ عبــــد|رس غ|ف مي  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

343o67  عىلي 
لحكيم|مصطفى حلىم مصطفى ى شمس حقوق عي 

244248 هيم|بــــر|مل سعد |جورج ك تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

3|8496 لموجود|زي عبــــد|لسيد حج|سلىمي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

457|o لكريم محمد|مريم منصور عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6824o3 هيم حسن|بــــر|حمد |ن حسن |نوره لمنصوره|علوم 
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6|942| لحديدى|م محمود محمد محمد محمد |سل| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

5oo|97 حمد|لسيد محمد |ن |محمود رمض عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

256648 يد|ل رجبــــ ز|تـــفى جم زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

449o39 يف محمود  لعوضى|محمد رسر |هندستـــ طنط

879455 لسميع قطبــــ |ء محمد عبــــد|شيم سيوط|بــــ |د|

4764|2 هيم محمد|بــــر|متـــ محمود |س|ن |مرو سيوط|ره |تـــج

|232|| حمد|فظ |يوسف سيد ح ى شمس هندستـــ عي 

352382 ع|لرف|لمحسن |ح محمد عبــــد|نشر| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

699949 لمقصود|بــــى عبــــد |مبــــ|ء يىح |صف لمنصوره|ل |طف|ض |ري

342o9 لسيد|لرحمن محمد شفيق |عبــــد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

755738 يه بــــدري عطيتـــو محمد| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

43456| للطيف|لم عبــــد |ء يحن  س|سم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

25842| ى موىس|محمود عبــــده  مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

369686 ى حسن منصور ريم حسن حسي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

525928 م جمعه مبــــروك عىل حسن|سل| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

699567 هيم مصطفى|بــــر|لد |له خ|ه ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

8o6272 لجليل|ج عىلي عبــــد|ء حج|رس| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

|783o5 حمد محمد موىس|زم |ح حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

8o4464 ي 
تـــح سيد|لف|نهله مجدي مصطفى ي|علوم 

|لمنى

8222|| هيم|بــــر|طف عزيز | ن ع|نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

37o836 ء محمد سعيد محمد|لشيم| حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

8684|o وي طه|حمد سلو|م |حل| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

676533 لجندى|فظ |ئل ح|مل و| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

424858 لسنهوري|ن |ن عبــــده رمض|صم رمض|ع سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

9o6337 هيم|بــــر|زىك | زكري| رين|م ج|أللسن سوه|كليتـــ 

78o696 للطيف|شم عبــــد |طف محمد ه|تـــسنيم ع لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

26|249 لمول|لد هنيدي عبــــد|جر خ|ه ي صىح بــــنه
|معهد فنى

538275 حمد|بــــو |لدين |ل |ن ممدوح كم|يم| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
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257783 د|لحديد عي|بــــو |لعزيز محمد |لرحمن عبــــد|عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

89o3|o مر حسن |د ع|حمد عم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2543oo وى|لحفن|ر مصطفى |لستـــ|محمد عبــــد| مه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

25752o ي
حمد حمد|هر |م| دئى تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4o6425 ى عبــــد | ء رض|دع لمحسن محمد|حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52857o لح|ن محمد ص|لرحمن مصطفى شعبــــ|عبــــد  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

629749 ن موىس|سلىم سعيد محمد رمض زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

62o642 لعيش|سم سبــــع |تـــبــــ ق|ر| دين ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

34843| شد|شد سعيد ر|هدى ر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6788|8 لمنس ورده|سم محمود محمد |ء بــــ|رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

775o59 مد|رس عىل محمود ح|ي| دين زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

34948o لم|سعيد س| ء رض|رس| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

7|o8|o لسيد شلبــــى|محمد بــــديع فتـــىح  لمنصوره|بــــ |د|

529862  |لش|محمد يىحي عبــــد 
ى
لغندور|ق دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

4794o| ي|مد عبــــد |طف ح|مريم ع
ى
ض|لغنى ق سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

||7768 لرؤوف زهري|يوسف محمود عوض عبــــد  هره|لق|حقوق 

35o453 حمد محمد عطيه|لرحمن |عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

493274 هيم سليم|بــــر|هيم عىلي |بــــر|محمود  سكندريه|ل|حقوق 

37759 ه محمد ربــــيع بــــدر| ن|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

75639 وق كم ى|رسر ل محمد حسي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

529|93 لشيخه|حمد |للطيف |لسيد عبــــد|حمد | ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

8|o888 ء محمود فهىمي|محمد عل ي|عه |زر
|لمنى

2o|66 عمرو سيد حسن محمد خي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

233726 ى محمود|كريم جم ل حسي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

54597| لرحمن حمدي حسن عىل مرىس|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

62|35 ن عطيه|هلل رشو|لرحمن عبــــد |عبــــد  طبــــ بــــنى سويف

769759 للهلوبــــى|ن محمد |مروه رمض |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

453348 لصديق موىس|حمد |لسعيد |محمود  لشيخ|هندستـــ كفر 
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89|83| ى خليفه معوض بــــرتـــل|م | دلي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

622332 مد عبــــده محمود|مد ح|آيه ح ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|2928| حمد زىكي|حمد يونس |م |حس ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

845o7| ء منصور عمر محمد|رس| ن|سو|حقوق 

222547 وق خ لد محمود عىل|رسر ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7763o5 هيم|بــــر|لمنعم |هلل عبــــد |منيه عبــــد | هره|لق|ج طبــــيع |عل

42535o ن|لكريم محمود رضو|د |حبــــيبــــه حسن ج سكندريه|ل|بــــ |د|

3475|o لعزيز|ده حمدى محمود عبــــد|مي  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

852|82 هيم|بــــر|حمد |لدين |د |محمد عم ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|43777 لمنعم محمد|رس عبــــد |ن ي|نوره د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|52769 يد محمد|دل ز|ء ع|سم| م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

6759o6 ن|روق عىل عىل سليم|دل ف|رحمه ع لمنصوره|بــــ |د|

7||o58 مد فوده|لسيد محمد محمد ح|حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

422628 د|لجو|م محمد عبــــد |محمد هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77o579 محمود سعيد محمد عىل قنديل  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

349852 ح محمد نرص|رق صل|محمد ط |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7oo77 ف |حمد | ى عبــــد |رسر لىحي|مي  ره بــــنى سويف|تـــج

6|6o73 وي|لقش|لرحمن درويش |لدين عبــــد |ء|عل لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

28378| لس عيس ملىط حن |كي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

8o757 هيم|بــــر|حمد محمد |ندى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3686| ي
هيم|بــــر|مه عىل |س| |دئى ى شمس|زر عه عي 

4|7665 بــــ|در متـــول دي|لق|لىم جميل عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

522395 بــــوبــــكر|للطيف عىل |منى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

697773 هيم|بــــر|حمد محمد |مح |طمه س|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

36||43 متـــ محمد خليل|متـــ مجدى سل|سل |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6||o72 لبــــنى|دق |لص|لعدوى عبــــد | |مه لمنصوره|صيدله 

839569 هر محمد|لط|عبــــي  محمد صبــــري محمد  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

77o68| ف حسن عبــــد|ده |مي لبــــطريق|لعظيم |رسر زيق|لزق|بــــ |د|

638259 لحميد محمد بــــجع|حمد فتـــىح عبــــد| زيق|لزق|طبــــ 
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53o483 ن يونس|ن محمد رمض|إيم دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

865633 ن|عجل| هلل عبــــود عط|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

86o|9| ي عبــــد|خ
در|لق|لبــــر عبــــد|لد لطفى ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|لمنى

7|7462 حمد|لرحمن |ل عبــــد |روفيده جم زيق |لزق|تـــمريض 

6298|5 لسميع|هلل عبــــد |رس عىل خي  |حمد ي| زيق|لزق|حقوق 

4|9943 حمد|مه جوده |س|لد |خ لشيخ|ره كفر |تـــج

6952|o ى محمد عبــــد |ريم محمد  ل|لع|مي  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

|25553 تـــ|هر محمود محمد فرح|ندى م هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

45624| هيم|بــــر|لسيد |لسيد محمود |سلىم  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

7o2825 ى|محمد  حمد محمد محمود بــــحي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

757855 للطيف محمد|ء محمد عبــــد |رس| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7o9o66 ى |ي هيم عوض|بــــر|رس حسي  لمنصوره|علوم 

|4342|  عىل محمد|ول
ى
ء دسوق ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

28383o تـــه|عيل زينهم شح|سم|رس |ي ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

|5658o بــــ|لتـــو|هيم عبــــد |بــــر|بــــ |لتـــو|هيم عبــــد |بــــر| ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

77o|74  سمي  
لخي |در أبــــو |لق|هيم عبــــد|بــــر|مصطفى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

338268 ف|لسيد عبــــد|محمد   مشي 
لحميد عفيفى |كليتـــ هندستـــ بــــنه

92424| لمطلبــــ |لنعيم عبــــد|مه عبــــد|س|دين |ن ج|هندستـــ سوه

4||434 هيم|بــــر|مر مدحتـــ محمد محمود |ع |ره طنط|تـــج

6o7o98 ر|لزه| |وجدى محمد زكري |هندستـــ طنط

764828 حمد|لد محمد عىل |ندى خ ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

697o72 ل عطيه|ل سند غ|حبــــيبــــ غ لمنصوره|ره |تـــج

699397 يم|للطيف محمد غن|لدين عبــــد |د|مل عم| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

335363 در حسن|لق|لمنعم عبــــد|لمنعم عبــــد|جر عبــــد|ه زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

33858 بــــ|لوه|مل عبــــد |مصطفى ك| رتـــ رض|س ن|بــــ حلو|د|

|58|53 ح|لفتـــ|منيه محمود محمد عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

33oo23 مريم محمود محمود متـــول |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7|2669 ى|لسعيد عبــــ|لسعيد |دل |ع س عني  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

685748 بــــر|س ج|دل فتـــىح عبــــ|سلىم ع ط|ر دمي|ثــــ|

9o7965 ى محمد |محمود صفوتـــ  مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج
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632554 ن|لسيد محمد سليم|ئل |ن و|نوره زيق|لزق|حقوق 

97|88 هيم محمد|بــــر|ندى خليل  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

476o92 ي عبــــد| بــــو بــــكر|شم |لرحيم محمود ه|نىح  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

2|6453 عيل|سم|ل سيد |يوسف جم ى شمس|تـــج ره عي 

324383 رق حسن مصيلىح|لدين ط|م |حس ى شمس|تـــج ره عي 

885397 سم عدل عوض |مريم بــــ سيوط|ره |تـــج

352753 وى محمد مىك|حمد شبــــر| ى شمس|تـــج ره عي 

42349| لسيد خليفه|حمد خليفه |ء |ل| لشيخ|عه كفر |زر

24363o حمد هليل|محمد | نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

849759 ف عبــــد|هند  ي عبــــد|لر|رسر
بــــ|لوه|ضى لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

6928o4 لعزيز|ح عبــــد |لفتـــ|زينبــــ يونس عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

893756 ن  |هد سيد محمد عثــــم|ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

65|75 ي كم|س
ل عىلي|ره مصطفى لفيوم|تـــربــــيتـــ 

893826 لسيد  |وى معتـــوق |ء عشم|صف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

253o42 غبــــ|سلىم رأفتـــ مبــــروك ر لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

9|8535 ف معتـــمد  |حمد خل|ء |سم| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|94|4 ن|مريم منصور عزيز عجبــــ ي|نوعيتـــ 
|لمنى

46o74| لصعيدى|ن محمد عىلي عبــــد  ربــــه |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|4492 ف خليل نسيم| |ر|كل رسر هره|لق|هندستـــ 

685882 ى |شيم حمد|لحفنى |ء محمد حسي  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7o368o لم حمود|د س|لجو|ح عبــــد |مصطفى صل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|94|| هيم|بــــر|لسميع محمد |ره صبــــرى عبــــد |س لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

35369 س|رص سيد عبــــ|حبــــيبــــتـــ ن كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

3|99o6 ف فتـــىح محمد|ن |نوره رسر ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

67855 عيل|سم|بــــ |لتـــو|ء محمد عبــــد |رس| ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

689|o روق محمد|د ف|م عم|سل| ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

|324o2 لغنى|يمن محمود عبــــد |ل |س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

22o3|o بــــو محمود|لسيد حسن |محمد حسن  ى شمس هندستـــ عي 

678|8| تـــه عبــــده|لفتـــوح شح|بــــو|ل |ليىل جم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 16992 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4||728 هيم يوسف يحن |بــــر|يمنى وحيد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o6o82  سل|لبــــ|زق عبــــد |لر|ديه سعيد عبــــد |ن
ى
مه|ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

347236 لكريم|د محمد عبــــد|د عو|ل عو|كم ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

|64|| ى عبــــد  ي |محمد حسي 
لجندي|لعزيز مصطفى هره|لق|ره |تـــج

7|5849 |لبــــن|مه |هيم سل|بــــر|ل محمد فهىم |بــــتـــه| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o96o4 د |لحفيظ ج|ل عبــــد|ن جم|سلط ج|بــــ سوه|د|

4o2366 ى عبــــد  دى|له|حبــــيبــــتـــ محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

349o46 ي 
وي|لشم|هيم |بــــر|هيم محمود |بــــر|منى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

385o| در منصور|لق|هيم عبــــد |بــــر|ليتـــ |غ عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

63496| لحفيظ|دى عبــــد|له|بــــ محمد |يه|محمد  زيق|لزق|حقوق 

|673o7 لرحمن|كر شكرى عبــــد |ره ش|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8992|7 هلل  |رى بــــولس خليل عبــــد|م ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

787476 لمنعم حسن |لرحمن عبــــد |لمنعم عبــــد |عبــــد 
محمد

ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

2|8323 مريم حسن محمد حسن عىل ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3452o3 در|لق|م محمد عىل عبــــد|وس ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

455|28 ج  سعد زعلوك|م ن|س ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

782254 ق|حمد محمد | وى محمد|لشر زيق|لزق|بــــ |د|

7o2428 هلل|بــــ |حمد ج|حمد محمد |ندى  زيق|لزق|بــــ |د|

685o|7 ز|لبــــ|ز محمد |ح مصطفى بــــ|سم لمنصورتـــ |تـــمريض 

7|268| بــــينى حج|محمد رجبــــ فتـــىح  زى|لشر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

862942 حمد|للطيف |ز عبــــد|سميحه فو ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

||6556 وجيه جيد شنوده| يوأن ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

766639 لعيسوى|حمد عىل |حمد محمود | لعريش|تـــربــــيتـــ 

26|427 م|م|لد محمود |محمود خ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

44456 لسعد|بــــو |منيتـــ سعد محمد سعد | هره|لق|حقوق 

3537oo ل|لش|مي محمد مصطفى |محمد س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

925oo| حمد محمد  |هلل يوسف |عبــــد ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

43o795 ه عبــــد | هلل جوده عىل عبــــده|مي  |علوم طنط
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2|7|53 مر|حمد محمد ممدوح ع|يمنى  هره|لق|ره |تـــج

77298 ى ص|مصطفى حس وى مرىس|ني  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

4342|8 ر|هيم عم|بــــر|حمد عىل |ن |يم| |علوم طنط

26755 لدين حنفى محمود|ء |عل| لي|د ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

896838 وس عبــــد|جرجس تـــ| دون|م لنور  |ورصى ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

432982 بــــو عيطه|د جميل محمد |جه |بــــ طنط|د|

83o988 ى محمود رف عي نبــــيه|نرمي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

3358|5 وق جم د|ل محمد رش|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|4o48 ى|بــــو |حمد |ىط |لع|رق عبــــد |مريم ط لعني  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

368226 رس سيد عيد|جر ي|ه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

433899 ر|لجز|د |ره سمي  محمد شد|س ي صىح طنط
|معهد فنى

|33|36 ميمه محمود محمود حسن عبــــيد| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

479643 ن|م سيد محمود سليم|يوسف هش سكندريه|ل|هندستـــ 

46489 لغيط|بــــو |م سعد |منى عص |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

248638 رق فتـــىح فوده|طمه ط|ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2o384 لمجيد|م محمود عبــــد |هلل س|عبــــد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|68977 حمد يوسف|لدين |م نور |حس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|5632 يد|ح عبــــده ف|لفتـــ|لرحمن عبــــد |عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6|6866 |لص|أحمد محمود | مي 
ى
ق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

79oo9o |د حن|مه عي|س|لمسيح |عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23o832 هيم|بــــر|لد سيد قطبــــ |حمد خ| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

222383 ه محمد زغلول محمد| مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

756|89 |لد محمد |محمد خ
ى
لدسوق لمنصوره|حقوق 

826522 حمد|سم |ن ق|رضوي رمض ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

5o337| ى|ش ي يسن عبــــد |هي  لحليم حسن|ز يحن  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

778|76 |لش|ر محمود مرتـــضى عبــــد |يثــــ|
ى
ق زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

43763| هلل|عيل خلف |سم|حمد محمود طلحه | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8628o| ن|لسم|زق |لر|هدي عنتـــر عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

64|65 ي |مي خ
ى|لد قرئى مي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

||8228 ى|م لمسيح|ممدوح لويز ملك عبــــد | رتـــي  ن|بــــ حلو|د|
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6o3355 لغنى|لد رمزى عبــــد|ن خ|رو بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|37679  سيحه|ندرو عم|
ى
د شوق ى شمس هندستـــ عي 

6o4532 ل|لع|يز حسن عبــــد |يمن ف|ء |شيم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

286|24 حمد|لرحمن محمد محمد |عبــــد ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

858224 لس  مه فوزي يعقوبــــ|س|كي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

64oo86 حمد|حمد محمد |ره |س عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

45|o94 شم|لعزبــــ ه|لرحمن حسن محمد |عبــــد |ره طنط|تـــج

8474|2 يح مرىسي|لس|طمه رجبــــ محمد |ف ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

828743 لعظيم|فتـــ محمد عبــــد|ده ر|غ تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

356|83 هر حلىم|لظ|لسيد عبــــد|حلىم  |تـــربــــيتـــ بــــنه

2|5o74 بــــوبــــكر|لرحمن |عمرو محسن عبــــد هره|لق|هندستـــ 

3|4492 ى|محمد هش م محمد حسني  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

544387 |ء محمد |م عل
ى
لحوق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2|5693 وى|لخلف|مروج مجدى محمد  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

85594| حمد جنيدي|حمد محمد |بــــ |رح ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

856999 ن|ن جمعه سليم|رحمه سليم ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|45855 ى محمد خليل| دهم حسي  هره|لق|ره |تـــج

56523 لح|يمن محمد ص|محمد  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

679395 تـــ|ض محمد عرف|عمرو محمد ري لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|643|o هلل|حمد عبــــد |عمرو يوسف  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

374399 ح|لفتـــ|حمد عبــــده عبــــد|ء سمي  |رس| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|42472 ئى|ندى عىل محمود ضمر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

222oo3 ضل|مر ف|تـــغريد محمد ع ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

25||69 هيم محمد قشتـــى|بــــر|حمد | ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

77o249 لم|تـــتـــ س|مه شح|لحميد سل|لد عبــــد |خ زيق|لزق|طبــــ 

77||8o ي|ر
شه|مل بــــ|لد محمد ك|خ| ئى زيق|لزق|نوعيتـــ 

|53988 بــــ|لوه|ل محمد عبــــد |محمود جم حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

355o22 دى|له|لعزيز عبــــد|دى عبــــد|له|سلىم عبــــد لفيوم|لعلوم |ر |د

7776oo ل|لدل|لمطلبــــ عىلي |نور عبــــد |لدين |ء عزيز |سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

6|3o86 ي|لسيد |بــــ |يه|منيه |
لعفيفى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 
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78oo63 حمد|لسيد |ء محمد |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

254448 ضى|سعد محمد عىل محمد ر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

256636 لجندى|لجليل |ل عبــــد|ن جم|يم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|63569 هلل محمد|لرحمن عوض |عمر عبــــد  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

2389o2 لح|حمد ص|لح |مريم عزتـــ ص ى شمس هندستـــ عي 

|62728 لسيد محمد محمد|در |ن ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

6289oo ى ح| ى عيد|لسيد حسي  مد محمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

3446|| تـــ عبــــده | لدين محمد|حمد كريم |مي  ى شمس|د| بــــ عي 

6|367o طف بــــيوم محمود بــــيه|مروه ع ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o587| لسيد|ل |لع|ح عبــــد|هلل صل|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

269572 ر دغيش|لستـــ|ء محمد عبــــد|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

9229|8  قديس |نوبــــ ر|بــــ|
ى
فتـــ شوق |ج طبــــيع قن|عل

7o|2|4 |لسيد محمد |هيم |بــــر|محمد ثــــروتـــ محمد رفعتـــ 
لغندور

زيق|لزق|ره |تـــج

848o96 ي ع|م|
طف بــــولس قديس|ئى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

754577 ي|ر
م|رق سمي  حسن عل|ط| ئى لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

297762 محمود محمد محمد موىس دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

2242o5 وى|لغنى سعد|د حمدى عبــــد|جه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

886579 ى عبــــد|شه لشفيق حسن  |بــــ حسي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

68397o ري|لبــــ|لعزيز عبــــد |لعزيز ربــــيع عبــــد |عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6|3795 بــــوزيد حسن|ء حسن مصطفى |رس| زيق|لزق|عه |زر

36oo2| د محمد|متـــ فؤ|س|ندى  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

8823o| حمد |حمد زهي  |ر |من |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

4985|| رى|لبــــند|هيم محمد |بــــر|ئى محمد |ن ه|نوره |حقوق طنط

7|o576 هيم خليل|بــــر|بــــرين سمي  خليل |ص زيق|لزق|عه |زر

266558 ن|رحمه محجوبــــ رشدى رضو |تـــمريض بــــنه

47997| ي
أحمد خليفه يونس أبــــوعوف| دئى |ره طنط|تـــج

773|74 ر|لجز|لغنى |ل عبــــد |يمن جم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

354244 ى عبــــد|ء عمرو |ل| لرحمن|مي  |بــــ بــــنه|د|
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297753 لعدوى|لحميد |لق عبــــد|لخ|حمد سعيد عبــــد| ط|بــــ دمي|د|

48|836 هيم يوسف|بــــر|حمد |بــــ |يه| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

478992 لففى|محمد ممدوح مهدى  سكندريه|ل|هندستـــ 

78|683 ي|ر
دل محمد أحمد|ع| ئى ي صىح 

زيق|لزق|معهد فنى

677296 |لرءوف |لسيد عبــــد |لرءوف |محمد عبــــد 
ى|لحس ني 

لمنصوره|طبــــ 

449332 لنمر|لم |رس محمود سليم س|ر ي|عم |هندستـــ طنط

5246o ى|لدين محمد حس|د|م عم|مر ني  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

894954 حمد |يسن حيدر محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

5|834| ى يوسف عبــــد |هدى محمد  ل|لع|مي  سكندريه|ل|حقوق 

7o3743 لبــــسيوئى|هيم |بــــر|حمد |لسيد |منيه | لمنصوره|بــــ |د|

424942 ي محمد عمر|عبــــد 
لرحمن محمد لطفى سكندريه|ل|ره |تـــج

447oo5 هيم|بــــر|هلل محمد |مجد نعمه |حمد | |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

|6|8o9 ى|يوسف محمد ص لح حسي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

63948 لسيد|دى |له|لدين عبــــد |كريم عز  ن|حقوق حلو

|6638| حمد|مه |حمد محمد سل| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

43468 د|رق محمد عو|رضوى ط ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

|5|44o ضى|لر|بــــسنتـــ محمد فوزى عبــــد  ن|حقوق حلو

48965o ى محمد عىل|رضوى ط يع محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76o355 ن|د عش|لجو|ل عبــــد |عزتـــ جم ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

877o34 حمد  |دى عىل |له|د عبــــد|جه سيوط|صيدلتـــ 

68673o ف |هيم |بــــر| طر|حمد خ|هيم |بــــر|رسر لمنصوره|حقوق 

6499o بــــ محمد محمد|لتـــو|م عبــــد |بــــتـــس| لمنصوره|حقوق 

29|283 ف |سل |بــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد | م|لسعيد بــــره|رسر

9o|7|3 لمبــــدى عىل |ء سلىم عبــــد|سم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

9|68|9 لس روم يوبــــ ملك  |ئى |كي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

34674 ن مه حسنى عىل|س| |مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

775423 لمنعم محمد|عمر عزتـــ عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

338388 سم|فتـــ محمد مهدى عىل ق|ر| دين ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

699|75 لسعيد|لسعيد محمد |عزه  لمنصوره|ره |تـــج
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26oo48 م|لسل|عبــــد| لدين زكري|د|عم| عل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5|374o دل سعد محمد ليلو|مصطفى ع لشيخ|عه كفر |زر

497943 مريم مكرم موريس جرجس عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

825539 محمد سيد نمر عىلي دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|4574 ى خ|ي لد محمد عوض|سمي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

2553o7 بــــ نجم|لوه|عىل عبــــد| ء رض|ل| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

6|3983 حمد صقر|حمد محمد |أحمد محمد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

59o47 ى مر|تـــيسي  حس هيم|بــــر|د |ني  بــــ بــــنى سويف|د|

284o34 وى|محمد سعد| محمد زكري ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

885|26 حمد عمر |ن سيد |نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

686773 يفه  هيم محمد محمد شلبــــى|بــــر|رسر لمنصوره|بــــ |د|

4534o9 ه | لسيد محمد كريم|لعزيز |مه عبــــد|س|مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

57548 لعليم|بــــ عبــــد|لوه|ء محمد عبــــد|عل تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

535637 هيم عىل|بــــر|دل |هيم ع|بــــر|دل |ع إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

8|2473 ن حسن|ن عىلي عثــــم|يم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

644|5 حمد|د محمد |ء عم|شيم ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

2947|6 محمد حسن محمد حسن جويد |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

6|38|5 لبــــدوى|لسيد |لفرج |بــــو|هلل |عبــــد| دين |بــــ طنط|د|

34|32| ر|لعزيز نص|محمود محمد محمود عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

447|72 ى محمد| حمد رزق حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

684889 ل|لع|لمتـــول عبــــد |حمد محمد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|o65o لنبــــى حلىم جميل|منيه عبــــد | |بــــ طنط|د|

438o23 ر عطيتـــ|متـــ مختـــ|س|ندى  لشيخ|بــــ كفر |د|

76o2|2 ى |يوسف ي رى|لزغ|رس محمد حسي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

335578 لحميد|سميتـــ محسن عىل عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|34468 لرحمن|هيم يىح عبــــد |بــــر|سحر  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

227847 لبــــىه|ح حسن محمود |مريم صل سيه|نوعيتـــ عبــــ

86228| ن|لرحيم رمض|ل عبــــد|لرحيم جم|عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

685869 ل|ن حسن محمد حسن مرس|يم| لمنصوره|هندستـــ 
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832563 ن|لحميد سليم|مي عبــــد|حسن س ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

8oo474 ف|م محمد نجيبــــ ح|حمد عص|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

36o4|o لحميد دريهم|ل عبــــد|يتـــ محمود محمد كم| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

755594 حمد عطيتـــ|ن عىل |يم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

3647o3 تـــ نبــــيل محمود  لسيد محمد|ني  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

9|4369 بــــوزيد |ن محمد محمد |رمض ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

479537 د حسن محمود محمد محجوبــــ|زي سكندريه|ل|هندستـــ 

5o|853 بــــر حسن عىل|رص ج|يدى ن|ه سكندريه|ل|بــــ |د|

72544 ن|حمد رشو|محمد محمود  ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

829363 ي|لر|حمد عبــــد|حمد محمد |
ضى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

446|39 مد|در ح|لق|در محمد عبــــد |لق|عمر عبــــد  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

6256|3 حمد|لسيد حمدى عىل |ء |ل| زيق|لزق|علوم 

75o437 لسيد عىلي|لدين |ح |حمد صل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

86o|8 لعزيز|م ربــــيع عبــــد |وس|منى  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

424275 ي صبــــىحي ك|رك ه|م
مل جرجس|ئى سكندريه|ل|ره |تـــج

|2o626 ل|دى ريمون فرنسيس غ|ف |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

62822| ى صبــــىح  تـــ عوض|لشح|نرمي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4462|3 ي|د حمدي محمود |عم لمليىح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2635|3 ل|لع|د عبــــد|لجو|ن عبــــد|وجيهه رمض ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

3676|8 لسيد|حمد |هلل خضي  |عبــــي  عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

759549 لحميد محمد|ندى محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

3|255 هيم|بــــر|ريم نبــــيل حسن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

78944| حمد محمد|ء محمد |ول زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62623o د مصطفى حسن مصطفى جوهر|زي ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4272o| ن محمد|لد محمد سليم|ق خ|شتـــي| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

||89o5 ن فريد عطيتـــ حسن بــــرع| مي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

89o474 ى طف وجيه شفيق |ع| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|29762 لحميد|حمد مصطفى عبــــد |يوسف  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

498453 متـــ|ء محمود محمد محمد سل|دع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|
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258o6o لجزيرى|لحليم مصطفى |حسن عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

475959 ل|لىكي|حمد محمود |رق |آلء ط| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

248o|2 ع|لرف|هدير سعيد محمد عىلي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

62948o حمد نجيده|عيل |سم|رس |م ي|سل| زيق|لزق|علوم 

2236|3 حمد حسن|هيم |بــــر|مريم محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8889o9 ى مني  عزم عزيز | كرستـــي  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4937oo رسر|دم محمد محمود عبــــد | لحميد رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

54||47 لعزيز|لسيد عبــــد|حمد جمعه محمد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

359683 بــــر بــــدير حسن|جر ص|ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|7328| تـــتـــ|مل محمد عىل شح|حمد ك| رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|56|76 لرحمن|ح حمدى عىل عبــــد |صبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

625354 هيم|بــــر|سم محمد |مهند بــــ زيق|لزق|طبــــ 

456||6 | 
ى
يد |بــــو |حمد محمد شوق ى لمحر|لي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

9o682| ى خ مي  حمد مصطفى |لد |ني  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

352323 ي شعبــــ
لعليم|حمد عبــــد|ن |مصطفى |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع

لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

46372 حمد|هلل |محمد مجدى عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

695o44 ف عبــــد |لحميد |عبــــد  لحميد محمد سعيد|رسر ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

767928 د محمد حسن|هلل عم|منه  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

7o8958 مصطفى حمزه عىل عىل شلبــــى تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

2|o95 س|سط عبــــ|لبــــ|مصطفى مهنى عبــــد ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

5229o2 دل محمد حسن|ء ع|لشيم| بــــ دمنهور|د|

2533o بــــر متـــولي|ء يشي ج|شيم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

686362 زي|حمد حج|لمحمدى |حمد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

838|43 ى|حمد محمود ر| وي حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

6o5893 ع محمد خضي |لرف|سط |لبــــ|حمد عبــــد | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6||299 ي|ن محمد |م رمض|ريه لزهي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

434737 ر|لمقصود نص|لسعيد عبــــد|حمد |يه | |ره طنط|تـــج

49oo7o عىل مرىس منصور| رض| نور تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري
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4||o24 يف|لد عبــــد |خ| عل هلل رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

868225 ي |كريم 
ى|حمد محسن حسنى مي  سيوط|ره |تـــج

433|2 مد محمد جمعه|محمد جمعه ح ن|ضتـــ حلو|علوم ري

8o624| رس فتـــىحي محمد|ن ي|نوره ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

5|7o58 وي|لزو|دل حسن محمد |مي ع ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

444267 هد|ر مج|لغف|ىسر عبــــد |لنقر|ن |يم| لشيخ|عه كفر |زر

782292 هيم|بــــر|لعزيز |ح محمد عبــــد |محمود مصبــــ ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

76o85| رثــــ مرىس|لح|رق عبــــد |م ط|ريه لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

6o|43 ى عزتـــ دي|ي بــــ عويس|سمي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

9o|442 عىل عبــــده عمر عىل  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8339|o ه | لرحيم محمود|لضبــــع عبــــد|مي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

78394o ي|ر
|لرحمن |م عبــــد|لسل|حمدى عبــــد | ئى

عيل|سم
زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

754979 حمد|مصطفى يوسف عطيه  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5o|849 ن سحق فيلبــــس معوض| |مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

98398 حمد حميده|هبــــه عىل  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

444525 ي |محمد | مريم زكري
ى
نوبــــي|لدسوق لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62262o ن|رق محمود حس|طمه ط|ف ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|3693o لمجيد|مه محمد عبــــد |س|مصطفى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9|8767 وق محمد علم  لدين عىل  |رسر سيوط|بــــ |د|

49237 حمد|رتـــ محمد قرئى |س هره|لق|صيدله 

5|37|| عمرو سعيد فتـــىح محمد مصطفى غنيم طبــــ بــــيطرى دمنهور

8|6339 يرين فرج مسعد وهبــــه| ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

858|59 ي شعبــــ
ن محمد|حسن مصطفى حقوق بــــنى سويف

5234o7 لمجيد|عيل محمد عبــــد|سم|لد محمود |خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75578o ى |ي لمعتـــمد محمد|حمد عبــــد |سمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

85||o3 ء عيد سيد عيد|رس| لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

758887 لرحمن|دل سعد محمد عبــــد|محمد ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

327o9 هيم|بــــر|لدين محمد |ء |محمد عل ن|هندستـــ حلو

9|7755 ي|
حمد عىل |ن |يه تـــعى سيوط|عه |زر

5ooo49 لعربــــى|لمول |مروتـــ محجوبــــ عبــــد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 
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82|548 |ك حن|لمل|د نسيم عبــــد|ميل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

538||5 مر|بــــوع|ن |هيم رمض|بــــر|رحمه  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|2524 م|م|رس محمد محمد |جر ي|ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o2224 زق بــــدير|لر|ندى حسن عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

8o72|3 عيد بــــحر حبــــيبــــ| رين|م ي|هندستـــ 
|لمنى

8|89|8 لوتـــ|دل شفيق تـــ|ع| دون|م سيوط|حقوق 

|3|996 ء محمود لبــــيبــــ محمود|رس| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|6o9|8 ى محمد مىك ش|ي ى|سمي  هي  هره|لق|بــــ |د|

498o73 ى |هيم محمد |بــــر|وردتـــ  لدمنهورى|مي  ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

75733| ى | ح|حمد حسن مصبــــ|لحسي  لسويس|طبــــ 

52|3| حمد|لق محمود |لخ|نس عبــــد|ن تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7o79|4 ن|لرحمن رضو|لرحمن عمر عبــــد |سمر عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6375|5 ح عبــــده عطيه|لفتـــ|لد عبــــد|ن خ|يم| زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6o482 لرحمن محمد سيد محمد|عبــــد علوم بــــنى سويف

8|38|5 ي|ر
د|ن مر|رس رمض|ي| ئى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

4o8|| عيل محمود حميدتـــ|سم|محمود  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

|7o29o لحميد|حمد محمد عبــــد |يمن | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

755894 هيم|بــــر|للطيف |لدين عبــــد |تـــسنيم مىح  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

268328 لرحمن بــــشي |ل عبــــد|لرحمن جم|عبــــد هره|لق|صيدله 

8o868 حمد محمود|لعزيز محمد |عبــــد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|75993 مي رزيق سعيد|جرجس س ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

44935 هيم مرىس محمد|بــــر|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

8392|8 ي سيد 
هي|لل|حمد يسن عبــــد|منى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

257626 دى جبــــريل|له|للطيف عبــــد|دى عبــــد|له|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

39o77  عبــــد | ند
ى
لموجود محمود|شوق سيوط|ره |تـــج

29o||8 ى عىل|لغنى |كريم عبــــد مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

2476o2 رى|لبــــ|لسيد عبــــد|لرحمن مبــــروك موىس |عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|43388 حمد|بــــر |حمد ص|ء |شيم ى شمس|د| بــــ عي 

863o57 ى عز|عز عيل|سم|لدين |لدين حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

629594 لسيد|لم |هلل س|حمد عبــــد |ره |س زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 17002 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5o6984 د|لجو|حمد ممدوح محمود عبــــد |ريج | سكندريه|ل|علوم 

32|8o| ى|م لسميع زىك خميس|ر محمد عبــــد|هي  هره|لق|بــــ |د|

33|8|7 لحميد محمد|محمود سمي  عبــــد |ره بــــنه|تـــج

84476| حمد|محمود جمعه محمود  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

3586| ى |تـــ خ|ي| هيم|بــــر|لد حسي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|68865 لمقصود|ر عبــــد |ء طلعتـــ مختـــ|ول  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

83529o ج|حمد فتـــىحي حج|زمزم  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

||7779 بــــر سيد|مروه محمد ص سيه|نوعيتـــ عبــــ

|58279 هر محمود|م م|سل|طمه |ف هره|لق|ج طبــــيع |عل

446442 ى|للطيف ل|حمد محمد عبــــد |م |سل| شي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

232593 للطيف|سط عبــــد|لبــــ|حمد عبــــد|منه  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

54382|  بــــسيوئى|بــــر|شم |ه
ى
هيم دسوق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

8||528 مهديه قطبــــ محمد ربــــيع قطبــــ سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

|65546 ور|ور محمد مج|بــــسمه مج ى شمس|زر عه عي 

4|7778 حمد محمد صبــــره|ج  |ن| لي|د لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

4337o4 ى|لعزيز |عبــــد | لعزيز رض|عبــــد  لعشر ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

766789 لطنجي |مصطفى محمد يوسف جبــــر  لعريش|تـــربــــيتـــ 

5643o وى يعقوبــــ|نوبــــ يوسف بــــبــــ|بــــ| ره بــــنى سويف|تـــج

782|7 ى  ى محمد |نرمي  م|م|مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|783| ى شه|ي هيم|بــــر|مل |حمد ك|بــــ |سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

48577o دى|لش|لعزيز محمود |سهي  يشى عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|85oo لح|لمجيد ص|ن شكرى عبــــد |رو ن|علوم حلو

878544 لح |بــــ عمر عمر ص|رح ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

45249| ده|مصطفى حمدى عطيه مصطفى حم ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

6o3984 هيم محمود طه|بــــر| |هلل رض|عبــــد لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|58628 ء محمد فخرى محروس|ل| ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

44|o38 س|م فتـــىحي عبــــ|ن عص|نوره لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

486||2 هيم|بــــر|لرحمن |بــــسمتـــ رجبــــ عىل عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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77584| حمد|در |لق|ر عبــــد |محمود مختـــ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4|492o لبــــسيوئى|حمدى محمد محمد محمد  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

3|6356 مه|حمد سل|مه |رتـــ سل|س ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

264885 ي
ف | |دئى حمد جعبــــوبــــ|رسر لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|34382 يمن محمد رفعتـــ|منيه | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

774324 لحميد محمود مصطفى محمود|د عبــــد |عم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

484934 هيم محمد|بــــر|دهم خميس | سكندريه|ل|حقوق 

488988 نور عىل عبــــده|ء سعد |سم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

||9263 مجدى هندى زقيم| رين|م هره|لق|ره |تـــج

897574 لرحيم |حمد عبــــد|لد |عمر خ ج|بــــ سوه|د|

4783|4 رف متـــول|لسيد ذىك ع|ر |مي سكندريه|ل|علوم 

54|365 بــــوريشه|م |لسيد عل|شور |عمرو ع تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

3332|9 ش|لدمرد|ئى سعيد محمد |م| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2764o4 ى س|ي ن|قطف|لم عبــــده |سمي  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

222475 لسيد محمد|م |محمود محمد هش دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

638727 ح محمد |لفتـــ|حمد محمد عبــــد |نىه  زيق|لزق|ره |تـــج

9|76o5 نيوس يس |يس ط| رين|م سيوط|صيدلتـــ 

5|2895 |لل|صف |لن|رجبــــ منصور عبــــد 
ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|56499 ن|رق سيد محمد سليم|بــــ ط|شه |حقوق بــــنه

325oo5 حمد|لعزيز محمدى |محمد عبــــد ى شمس حقوق عي 

7o3996 حمد مرزوق|حمد |ن |م حمد|ريه |ره بــــنه|تـــج

646249 هيم سعيد|بــــر|دل |م ع ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

53765| ى|د شبــــل |لسيد رش| لسيد حسي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o9272 |لعل|هيم محمد أبــــو |محمود فتـــىح إبــــر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

446o6o ى محمود|حمد ص|مصطفى  لح حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

923623 س فليبــــ |ء غط|س بــــه|تـــوم ج|هندستـــ سوه

265775 لشيخ|هر محمود محمد |محمود م ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

53633| محمود بــــسيوئى محمود| عل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|22|93 حمد|رق سيد |حمزه ط ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

5o7869 عيل|سم|ديه عيد محمد عبــــده |ن ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

867485 لمحسن|هيم عبــــد|بــــر|هيم رفعتـــ |بــــر| ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

8|84|9 لكريم|لدين عبــــد|ء |حمدي عل| لي|د ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

36948 يه لمحسن حسن|رس حسن عبــــد |م ي|بــــي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

86o6o9 جح تـــوفيق عىلي|حمد ن| ي|عه |زر
|لمنى

259975 لشهبــــه|لنبــــى |ديه ربــــيع عبــــد|ن ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

863935 لصغي |لرحيم محمد محمد |سلىمي عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

3||464 حمد|بــــ |لوه|حمد عبــــد|حمد محمد | ى شمس حقوق عي 

257o74 وق جميل عبــــد ف|لكل|لعزيز |رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

792444 ح محمد|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o4943 ى رزق |ريو ر|روم هلل يوسف|فتـــ هيى سكندريه|ل|ره |تـــج

52758 هيم|بــــر|حمد محمد |هلل |يتـــ | بــــ بــــنى سويف|د|

783348 متـــ|منيه منصور حسن سل| زيق|لزق|بــــ |د|

849786 ن بــــخيتـــ فهىمي|ن حس|يم| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

543o78 ي|نوره
ده قمح|زى طلبــــه عبــــ|ن ئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|757o4 ى زين |حمدى  بــــدين عزبــــ|لع|لحسي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

3|3282 ى|هيم شكرى |بــــر|م |محمد هش مي  ى شمس|تـــج ره عي 

644685 أحمد حمدى محمد غنيم |عه طنط|زر

5|6774 بــــ|لمعىط غل|لجيد محمد عبــــد|ء عبــــد|رس| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6479o5 ف يحن  عبــــد |محمد  لرؤف|رسر ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

6338oo م حربــــ|م|لسيد سليم |ر |من ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

49737| نوبــــى محمد عىل عبــــد|مروتـــ رجبــــ  هلل|لشر تـــربــــيتـــ دمنهور

54o68 ل سيد|حمد كم|ء |نجل ره بــــنى سويف|تـــج

5o|447 عمرو عىل عيد مرىس رزق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

436942 |لعزيز |لرحمن عبــــد |لعزيز عبــــد |أمنيتـــ عبــــد 
حمدين

|حقوق طنط

355479 ع|لسبــــ|لرحمن |ء محمد عبــــد|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

76o229 حمد صبــــىح سعيد عىل| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

696o65 جتـــ|لخو|ء حمدى مصطفى بــــدوى |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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794|28 لرحمن محمد|ج  عبــــد |ر ن|من تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

45o|5 م فريد عنتـــر محمد|سل| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

449|92 ى|بــــ عز |يوسف إيه لدين أمي  |ره طنط|تـــج

7922|7 ن|هيم حيو|بــــر|لد زىك |محمد خ | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

||2|5 ى| حمد زكري|ر |عم حسي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

9|975 بــــو بــــكر|حمد |مد |م ح|لسل|عمر عبــــد  ن|حقوق حلو

87oo44 لمنطلبــــ|حمد عبــــد|ح |مل صل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6|8997 دي|لجو|لمنعم عىلي عبــــده |خلود عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

33||35 ئى|لفخر|لمحسن عيد |محمد مسعود عبــــد |حقوق بــــنه

685438 ل|لسعيد حسن دل| |دهبــــ رض لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

622823 ف |ء ف|رس| لدين|روق عىل رسر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

344988 لسيد فرج|لق |لخ|نغم محمد عبــــد دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

6|3875 ن شيحه|ح سليم|طف صل|ئى ع|م| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

64348| لحميد|ء محمد عبــــد|حمد عل| زيق|لزق|حقوق 

|469o3 ف ج|بــــر |ج ل|لع|بــــر عبــــد |رسر لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

|55335 ي|مي
ر|ء محمد مختـــ|ده سيد ضى ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

772999 ى |لح |حمد ص| عيل محمد|سم|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

68464o لسيد|هيم |بــــر|لسيد محمد |بــــ |رح لمنصورتـــ |تـــمريض 

859o|5 لرحيم|لمحسن محمد عبــــد|يه عبــــد| ي|عه |زر
|لمنى

23533 ر|لنج|هلل |حمد عبــــد |لمحسن |محمود عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|62|7 ن|لدين سعد سليم|ء|عمر عل ى شمس هندستـــ عي 

34o553 ف محمد عصمتـــ عبــــد|م |هش لحكيم|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4o66o2 هدى محمود حسن محمود عىل تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

64596 ي فوزي محمد ص|م|
بــــر|ئى لفيوم|علوم 

6792o5 هيم|بــــر|حمد محمد |لحميد |م عبــــد |عص زيق|لزق|عه |زر

5oo878 ه محمد عبــــد| لخول|لسميع |مي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

879o3 در فريد فتـــىح سعد|ن لفيوم|بــــ |د|

|78|57 يه محمد محمود محمد عقل| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

45o759 لسيد عطيه عويضه|لميس  |ره طنط|تـــج
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3322|5 لم|شه س|محمد فوزى ممدوح عىل فوزى عك زيق|لزق|صيدله 

39|56 ده|رق محمد زي|م ط هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|53366 يم|لد|بــــدين محمد عبــــد |لع|طمه زين |ف ن|بــــ حلو|د|

254o|| للطيف|لمبــــدئ عبــــد|رص عبــــد|لن|رص عبــــد|ن ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

482625 لمجيد مرىس|لمجيد مرىس عبــــد |هلل عبــــد |منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

892246 ى |ن ص|لم|دى س|دل ن|ع لحي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

544273 |لعل|بــــو|حمد | |لعل|بــــو |ء محمد |دع عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

453447 لحميد عىل|مل عبــــد|ك| مريم رض لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

844995 وي محمد|هيم سيد بــــسط|بــــر| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

33o7|2 لطوجى|لغنى |رس عبــــد|ميتـــ ي|س |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

4986|3 ى عبــــد |ن |شج| ف حسي  تـــ|لجليل بــــرك|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|52268 حمد|لحميد |ء ممدوح عبــــد |رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2|33o حمد محمود محمد|جر |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

37|29| عيل رسور|سم|رسور | ند |حقوق بــــنه

924o39 ى عزتـــ عىل عبــــد|ي  |لش|سمي 
ى
ق لمنصوره|حقوق 

8|6777 بــــطرس| مجدي لوق| رين|م ي|بــــ |د|
|لمنى

||7792 تـــوفيق وهيبــــ تـــوفيق| ندر|س هره|لق|بــــ |د|

868799 محمود حسن محمد محمد دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

6o7|o9 يف محمود محمد أيمن محمود رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o9823 ى عىل|كريم محمد عىل  مي  ره دمنهور|تـــج

2268|o يف صبــــرى محمد محمد ر|عبــــد شد|هلل رسر ى شمس هندستـــ عي 

9|544o هيم محمد  |بــــر|مصطفى عيون محمد  سيوط|حقوق 

247359 لديبــــ|محمد صبــــىح محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

26o4o7 لسيد يونس|شم |هبــــه سعيد ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8847|9 هيم سيد |بــــر|حمد |محمد  سيوط|بــــ |د|

679o86 د|لضي|هد |كريم مجدى مج ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4538o6 ي|لجليل |عبــــد | محمود رض
بــــينى لشر لشيخ|هندستـــ كفر 

3|7529 غنى|كريم فتـــىح عبــــ س مي  ى شمس|تـــج ره عي 

6o444| لسيد|هيم |بــــر| |عىل رض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78|67| حسن عىل سليم متـــول| دين زيق|لزق|بــــ |د|
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77877 د|هيم محمد ج|بــــر|محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

754|o7 ى|غريبــــ | ر|ي لسيد محمد حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

287382 بــــيشوى عزيز بــــسخرون عزيز دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

695854 لكريم|لعزيز عبــــد |لكريم عبــــد |عبــــد | رض لمنصوره|ره |تـــج

68489| هيم مدكور|بــــر|لفضيل |ح عبــــد |م صل|عص لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

42o|5o حمد|ه محمد |لل|سط عبــــد |لبــــ|ر عبــــد |من ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6|o5|2 لعزيزعمر|لعزيز مصطفى عبــــد|محمد عبــــد لمنصوره|هندستـــ 

3o584 حمد عىل|ل |لسعيد كم|ء محمد |دع ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

6|o|77 لديبــــ|هيم محبــــوبــــ مصطفى |طمتـــ إبــــر|ف لمنصوره|بــــ |د|

442572 لجليل محمد بــــيوم|آيه بــــسيوئى عبــــد تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

89o9|3 ء حسن قطبــــ محمد |دع سيوط|بــــ |د|

825|4 ى  ى محمد عىل|حسي  لسعيد حسي  ن|حقوق حلو

4|67o6 هلل يوسف|ره محمد عبــــد|س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

637274 ى |ي لسيد|ألهل |لسيد محمد سيد |سمي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

2|8oo5 يف محمود رزق عبــــد رص|لن|رسر هره|لق|حقوق 

53975 حمد يوسف|تـــم |يوسف محمود ح دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2|7o99 ى |هر |جنه ز ى خي  يوبــــ|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

7o92|6 هيم عوف|بــــر|ل محمد |حمد محمد كم| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

263346 لحكيم بــــيوم|لحسينى عبــــد|ء |رس| |ره بــــنه|تـــج

4|o756 لىح شلبــــي|لىحي عبــــد |لدين عبــــد |د |ء عم|ل| |نوعيتـــ طنط

5|7o|4 حمد محمد محمد مسلم|فرحتـــ  بــــ دمنهور|د|

682|5| ر|نو|ل|بــــو |لمطلبــــ |ر عبــــد |نو|ل|بــــو |ء |سم| لمنصوره|بــــ |د|

66374 ى نور يعقوبــــ|نبــــيل | مي  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

8o8336 هيم عىلي|بــــر|لمنعم |هر عبــــد|ن م|نوره مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

822366 زق عليوه|لر|د مجدي عبــــد|زي ره بــــنى سويف|تـــج

52|789 جه|لسيد خف|ن |م شعبــــ|تـــسنيم هش عه دمنهور|زر

44|o|o حمد|زى |د عىل مغ|طمتـــ زي|ف لشيخ|بــــ كفر |د|

25536o هلل شوشه|حمد عبــــد|ن مهدى |يم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

75423o ه محمد يوسف  حمد|ني  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج
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8|5863 فتـــ جم ل سيد محمد|مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

487o39 جتـــ|لخو|لسيد |محمد حسن عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

857796 ى د|مه عي|عيسي سل| مي  ي|عه |زر
|لمنى

622||3 د|حمد محمد محمد زن|ء |رس| ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

2|747 ح عىل محمد|لفتـــ|رص عبــــد |ء ن|شيم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

64o84| لح|حمد محمد حسن ص|حمد مصطفى |  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

286|3 ى حسن محمد حسن حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34862| ن|د علو|لجو|ض عبــــد|رص محمد ري|ن ى شمس|تـــج ره عي 

837356 ي ضوي|عبــــد لرحمن محمد خرصى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

349569 لحكيم محمد|عمرو محمد عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7o7|95 ل عزيز محمد عبــــده محمد|بــــل لمنصورتـــ |تـــمريض 

4463o مه|هيم يم|بــــر|نىه حمدى خليل  ن|تـــربــــيتـــ حلو

5|||54 در كريم عىل محمد عجوه|ن ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|33||5 ى سل|ح ى|تـــم حسي  مه حسي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|75|o لمعز مصطفى|مح عبــــد |نور س هره|لق|حقوق 

237522 حمد|لعدل |لسيد |رق |هدى ط دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

89864| هيم |بــــر|لنبــــى |ء عبــــد|محمد عل ج|صيدلتـــ سوه

78|276 حمد محسن|م محمد |سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|5386 زق|لر|دل طه محمد عبــــد |ن ع|نور ط|معتـــ دمي|علوم ج

257546 لعليم شويتـــه|حمد محمد عبــــد| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

3||27| دي|لبــــغد|ل رزق |لع|م حسن عبــــد|ندي عص هره|لق|ره |تـــج

49|o88 للطيف محمد|روق عبــــد |حمد ف|ر |مي م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

552o4 محمود محمد قرئى مرىس ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

|46449 ه | تـــ|هيم عبــــده بــــرك|بــــر|مي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

48|4o8 ىط|لح|ع |مل رف|م ك|ل س|جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

324oo2 ف عبــــد|حمد | لعزيز طه|رسر ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o79|o ي
ل|لرج|لسيد عز |رس |ي| دئى ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

59993 د|ج  حم|ل ن|ء جم|رس| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف
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638753 حمد سليم|م سليم |لتـــه|ء |ل| زيق|لزق|عه |زر

7o9679 ى| |حمد رض| حمد عوضي  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

|24446 لمحسن|حمد محمد نبــــيل عبــــد | ى شمس|تـــج ره عي 

875732 لمعز  |لنظي  عبــــد|كر عبــــد|مصطفى محمد ش سيوط|ره |تـــج

36o798 ره|للطيف عم|حمد عبــــد|نشين فتـــىح  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|53328 ح محروس|لفتـــ|ء محمد عبــــد |دع ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

53865 لد فتـــىحي رزق|نور خ ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

634o45 رى|لحميد بــــند|تـــه عبــــد |لسيد شح|لحميد |عبــــد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

285o78 ل حمدى عبــــده محمد|فرح جم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

922977 ن |مصطفى محمود محمد سلط دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

693o66 بــــينى |هر |حمد ط| حمد|لبــــدوى سيد |لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o8276 مل دوس|طف ك|ك ع|مل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

32|588 ئى محمود محمد|محمد ه ى شمس|زر عه عي 

2249|7 محمد فتـــىح محمد محمد بــــطيحه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

437984 بــــ|لسيد محمد بــــسيوئى كس|مروه  لشيخ|بــــ كفر |د|

343o79 لسيد عىل منسي|لح |ء ص|رس| هره|لق|م |عل|

3|6488 ج |ء عىل سيد حسن محمد حر|حسن ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

25782 دى سيد|يه فريد ن| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2|84|6 ى عبــــد هلل|ر عبــــد|لغف|هبــــه حسي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

543257 ى|لمجيد ش|عيل لبــــيبــــ عبــــد |سم|ن |يم| هي  بــــ دمنهور|د|

2724|7 هر موىس محمد|محسن م ن|علوم حلو

22o|2o محمد سعيد محمد| لي|د ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|335|8 بــــ|لتـــو|مد عبــــد |مد حسن ح|حمد ح| ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

8o27o4 وس|د تـــ|عيد عي| رمي| ورصى ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

7794o5 ف محمد |مصطفى  هيم|بــــر|رسر زيق|لزق|هندستـــ 

2|672 حمد محمد محمود|رضوى  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

68o234 د خليل|لجو|بــــر عبــــد |ص| لي|د لشيخ|بــــ كفر |د|

|77925 حمد حسن مصطفى حسن| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

882|29 حمد طه  |دل |حمد ع| سيوط|صيدلتـــ 
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32|223 س|لي|حمد محمود عوض | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o7268 حربــــى صبــــىح عيس| رند سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24333 ى سيد|ل| ء مدحتـــ حسي  هره|لق|صيدله 

258367 مصطفى نرص جمعه عمرى سيوط|هندستـــ 

234472 ن|حمد شعبــــ|م محمود |محمود حس هره|لق|ره |تـــج

2|3847 لعزيز|نور عبــــد|حمد محمد | سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

||52o3 ى|مريم محمد ع دل حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

23857o ر حمدى سيد محمد|مي هره|لق|عه |زر

33442o لمتـــول|لمتـــول |ء |لرحمن عل|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

49o233 لحميد|حبــــيبــــتـــ جمعه محمد هريدى عبــــد سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

373259 محمد مرىسي حسن مرىسي ى شمس صيدله عي 

477|88 |زق |لر|ح عبــــد |لد صل|لدين خ|ح |صل
هيم|بــــر

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|5|9o9 |بــــر|يه عمر |
ى
هيم دسوق ى شمس| لسن عي 

68|462 م|لعل|لسيد |سل محمد محمد |بــــ لمنصوره|حقوق 

867857 حمد|ري |حمد محمد بــــش| سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

2565o9 لنفيىل|د |لجو|لدين عبــــد|ء|ء عل|رس| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

765|66 مر|د ممدوح محمد مصطفى تـــ|زي ره بــــور سعيد|تـــج

855965 ى |لن|عبــــد ى|رص حسي  حمد حسي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

478762 ن لمحسن محمد عطيه|مجدى عبــــد | مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

|44645 مصطفى محمود حنفى محمود لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

922o67 هلل  |رى عبــــد|رم بــــند|ء ك|دع دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6325o7 ى مصطفى|حمد رمض|ندى  ن حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

4394|6 س|دى حو|له|م عبــــد |ن عص|يم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

447o29 هيم قمر|بــــر|يمن محمد |سل |بــــ سكندريه|ل|هندستـــ 

4|o2|o |لنج|بــــو |حمد فتـــىح |مه |س| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

49oo22 ى شح|فريدتـــ  |حمد حسي 
ى
تـــه دسوق عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

7o||22 مه فتـــىح محمدمحمود|س|لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

||9228 بــــ وليم وديع|يه|فىل |بــــ ى شمس هندستـــ عي 

Thursday, September 6, 2018 Page 17011 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

48o83| ن|ن سليم|ن محمد عثــــم|خلود عثــــم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3222|3 ن|س عثــــم|رضوى حمدى عبــــ ى شمس|تـــج ره عي 

43o49| ر|لغف|حمد عبــــد |حمد محمد |بــــسمله  عه مشتـــهر|زر

9o|8o4 لكريم |م محمد طه عبــــد|سل| ج|بــــ سوه|د|

53366o ى محمد عثــــم|دل ص|محمد ع ن|لحي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

693843  عبــــد |منى محمود 
ى
|لحميد |لدسوق

ى
لدسوق ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

853|o هيم|بــــر|د سعيد |حمد فؤ|يوسف محمد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

479238 رى عزتـــ صبــــرى يوسف خليل|م ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

7o3429 رص|محمد نبــــيل محمد رزق ن دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

267o43 ى  لسيد بــــيوم|بــــ محمد |يه|نرمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8o3949 ى|مه عىلي |س| ى حسي  مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

2|35o5 م حنفى سعد|ن س|رو ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

69o873 د|لجو|لسعيد عبــــد |د عطوه |سع ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

862882 ى|محمد عبــــد لرحمن محمود حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

3657|2 دق|ل نظي  ص|نوبــــ جم|بــــ| ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

82983 ن|مه سليم|محمد فكرى سل ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

6o679o للطيف حسن محفوظ|م عبــــد |محمود عص ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

778|59 لسيد|ل محمد |لد جم|محمود خ زيق|لزق|هندستـــ 

854467 نس|وليد عىلي محمد  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

5|6356 ر محمد عىل محمد فوده|من بــــ دمنهور|د|

225785 ن محمد|ح حمد|لفتـــ|ح عبــــد|هلل صل|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

37896 ود عزم متـــى|د| رين|م هره|لق|حقوق 

|5465 زى|حمد حج|دل |مي  ع| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

877928 هلل  |جر سيد حسن عبــــد|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

357694 ف عبــــد|هدير  بــــ حسن|لوه|رسر |طبــــ بــــنه

44336o بــــو شعيشع|ل فتـــىح |م بــــل|حس |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

358896 للطيف|لبــــىه عبــــد|در عبــــد|حمد ن| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

92o|72 ئق جبــــره  |ح ف|بــــى صل|غ| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

476325 هيم عوض|بــــر|لد |عمر خ ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 
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494|59 ي حسن|لعزيز عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |عبــــد 
لغنى ره دمنهور|تـــج

448||3 لمعبــــود|ء محمد محمد عبــــد |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o354o دي|لن|ء نبــــيل فتـــىح محمد عىل |سم| لمنصوره|ره |تـــج

27o378 لخي |حمد أبــــو|مه محمد |محمد سل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8o5|83 ر|لغف|رس فتـــىحي عبــــد|حمد ي| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

888o9o خر |ن ف|يوسف طلعتـــ عجبــــ لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

75529| وق جم عيل|سم|ل سعد |رسر حقوق بــــورسعيد

87679 لسيد مصطفى|ن |حمد شعبــــ| ج|بــــ سوه|د|

49oo47 نور محمد رستـــم|م |م عص م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

83|343 حمد خليل|حلىمي محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

286894 ن|هلل محمد عثــــم|جر محمد فتـــح |ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

255|39 ن|نوره حسنى محمد حسن رمض |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

648|98 ن خليل|ء محمد ذىك محمد سليم|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

75o4|4 هيم أنس|بــــر|عىل محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

634899 لسيد حسن حسينى|حسن  زيق|لزق|حقوق 

7634|4 سم|ن محمود ق|ندى نبــــيل شعبــــ ضه بــــور سعيد|ري/تـــربــــيتـــ

692933 ي|لحميد |مريم رجبــــ عبــــد  لبــــحي  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|36937 لد حليم ملك|نوبــــ خ|بــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

755949 هيم|بــــر|حمد |بــــر |م ص|س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

32288o ين ك هيم|بــــر|مل محمود |رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

479|o3 لصورى|عمر محمد محمود محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|4o743 ك ممدوح فتـــىح مهنى|مل |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

233|26 لمنعم|لدين محمد عبــــد |سلىم مصطفى نور ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

346763 وق عبــــد لرحمن سيد قطبــــ|رسر ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

536954 لحميد عبــــده هلول|هلل عبــــد |حمد عبــــد | |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

39o22 ي
لمعبــــود|حمد عبــــد |س |عبــــ| دئى ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2555o| ى محمد عبــــد يد|لشهيد ز|نرمي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|34729 ى عثــــم|م |سل| ن|حمد حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

27o|o ف عبــــد | |دين حمد|لرحمن |رسر هره|لق|حقوق 
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372|29 ف |جر |ه لسيد|لسيد بــــدر |رسر لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

44|84 حمد|حمد محمود ربــــيع | ى شمس|زر عه عي 

285769 رم محمود محمد حسن|حمد ك| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

68o|69 رق محمود موىس|سهيله ط لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5o5638 بــــوزيد عزوز|هيم |بــــر|عىل فتـــىح  سكندريه|ل|بــــ |د|

347643 م|لحميد سل|رس عيد محمد عبــــد|ف |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o27o9 لعزيز مرىس|رق مرىس عبــــد |ء ط|دع زيق|لزق|ره |تـــج

857|47 ى |حمد حس|سهيله  حمد|ني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|627o4 مؤمن سيد محمد محمد بــــكر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

335685 لبــــليىه|لح |هيم ص|بــــر|هندتـــ |ش ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

2622o9 لسيد عفيفى محمد عفيفى|محمد  |بــــ طنط|د|

6ooo|3 لسيد عىل|ء |محمد عل لمنصوره|ره |تـــج

33553| ى |لحس|هيم |بــــر|لتـــ |ص| لسيد|ني  ى شمس|د| بــــ عي 

788723 ي |كريم 
هلل|حمد عبــــد|حمد مصطفى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

69658| لسعيد|لغيط |بــــو|لسعيد |حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8957o3 دق  |لص|هلل |ر طلعتـــ عبــــد|ثــــ| ج|عه سوه|زر

862|49 ي|مبــــ|لحميد |يه عبــــد|
رك مصطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

35|592 لعزيز|ء محمد مصطفى عبــــد|رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

|62634 عىل عيس محمود محمد م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

8235o6 بــــ|لوه|لعظيم عبــــد|ن عبــــد|مروه شعبــــ ي|نوعيتـــ 
|لمنى

445675 لرحيم سيد محمد منصور|محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

3|4592 لد سيد حسن|م خ|سل| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

8|5594 لفضيل|لعظيم عبــــد|لعظيم رجبــــ عبــــد|عبــــد ي|صيدلتـــ 
|لمنى

524877 سيىل|ك بــــ|م مدحتـــ مل|بــــر| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

333546 لم|مصطفى محمود مصطفى س |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

752796 يق|رك نبــــيل صبــــرى ف|م لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

6|o846 ىط|لسنبــــ|هيم متـــولي |بــــر|ندى محمود  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

63o|66 لسيد|حمد محمد محمد |يوسف  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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284328 حمد رجبــــ شلبــــى|لسيد |ء |ل| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|72386 حمد|لعزيز |ن مجدى عبــــد |عن تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

23238 يف  لمرىس|لديبــــ |يحن  رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

84o999 هيم|بــــر|لرحمن |هبــــه عىلي عبــــد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

7||238 لجليل|لسيد عبــــد |ء محمد |ل عل|نه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

242o25 ء محمد سيد محمد خليل|سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7787o5 لم|ق س|سبــــ|رص |حمد ن| ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

628423 حمد|م حسن محمد |ندى عص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

54||69 د بــــكر|دل عىل ج|زم ع|ح سكندريه|ل|نوعيتـــ 

3|3962 م|م محمد سل|دل سل|لرحمن ع|عبــــد م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

86878o ي |عىلي لمنعم|لحمد عبــــد|بــــو|ء يحن  لمنصوره|حقوق 

858|57 حمد|حمد جويد |م |سل| ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

34944| لرحمن سيد|ج  عبــــد|خف| يش |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

534o32 ل|لع|ل عبــــد|لع|مل عبــــد|ئى ك|مل ه|ك عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

637|54 دق|لص|رس لطيف عبــــد|يه ي| زيق|لزق|بــــ |د|

62666o س|لسيد عبــــ|ء سعيد |رس| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

853564 حمد محمد محمود|محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

9oo467 قص |دى محروس قري|نه ن|دمي تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

286895 وى|لنبــــى عشم|لسيد عبــــد|ء |وف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o7846 هلل|حمد عبــــد |حمدى |ل|حمد |ء |ل| |ره طنط|تـــج

349238 ج عىلي|حمد فر|عمر  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

68|55 حمد خليفه محمود|ء |عل ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

795o| ن محمد|حمد رمض|ء |ند ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

5o8o2 فتـــ محمد حسن|مصطفى ر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7645|8 ى أحمد |مه |س|محمد  لجوهري|مي  هندستـــ بــــور سعيد

94759 حمد|مصطفى مرىس | لي|د تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

79oo25 رس غريبــــ محمد|ء ي|سم| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

75449o م عىل فكرى|م|حوريه  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

475995 لمشد|لحميد |خلود صبــــىح حلىم عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج
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68o734 ود|لسيد د|طف يوسف |عبــــي  ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|549|6 صف|بــــ حلىمي و|يه|يرينى | ى شمس|د| بــــ عي 

84773 لخي |بــــو |م محمد يوسف |هش بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|35363 هيم|بــــر|ر |لستـــ|حمد سعيد عبــــد | دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

28o623 يف  ف مصطفى كم|رسر يف|رسر ل رسر د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

495887 مد محمدزيتـــون|س محمود ح|إين بــــ دمنهور|د|

6769|6 لسيد محمد محمود محمد|م |حس لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|8o22 لغنى|لفضل عبــــد |بــــو|حمد محمد | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

437o49 ئى|لفرنو|حمد |لسعيد محمد سيد |ء |شيم لشيخ|ره كفر |تـــج

259935 ى عل|ي لعليم|ء متـــول عبــــد|سمي  ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

3oo233 لح عىل|ء سعيد ص|سم| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5o376o |عبــــد 
ى
لرحمن صبــــرى شلبــــى محمد دسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

636783 ن مصطفى حسن يوسف|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

92|843 ل |نيوس سوري|رم|لقمص |شنوده كرم  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

9|7o96 ى عبــــد لمسيح |مريم جرجس بــــشر سيوط|بــــ |د|

339999 تـــ جم| لح|حمد محمد ص|ل |مي  |نوعيتـــ بــــنه

95354 لسيد محمد|نسمه محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

445||| ى|لمعتـــصم بــــ| ى محمد حسي  هلل حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|47288 حمد محمد|يمن |حمد | ى شمس| لسن عي 

22|286 حمد عىلي محروس|حمد ربــــيع |محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

83o26| ي|هند نور عبــــد
لحميد حفنى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

542649 ه|جن تـــ سعيد رجبــــ سعيد أبــــو خرصى بــــ دمنهور|د|

83729| ن محمود خليل سليم|حن ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

83326o ى|ل |حمد كم| |دين لدين حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

642o7 ن محمود|ء محمود حمد|ل| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4|34|| لسيد|ن |لسيد رمض|روضه مصطفى  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|4o|92 بــــو شوشه محمد|دل |سلىم ع لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

6o8977 هلل|هيم عبــــد |بــــر|د |طمه فؤ|ف ي صىح طنط
|معهد فنى

354|2 رص محمود سيد محمود|ريم ن هره|لق|ره |تـــج
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4627|7 هيم|بــــر|رق مصطفى مرىس يوسف |ط لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|6o8|4 ي محمود
عمر رفعتـــ حنفى ى شمس حقوق عي 

765773 لنبــــع|ن |سلىم عىل فهىم سليم لمنصوره|حقوق 

343737 ي بــــيوم|ضىح ح
زم مصطفى لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

234o58 حمد|ل محمد |لد مجدى كم|خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o548| ى طه|ء |حسن حمد حسني  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

28o33| هيم عوض|بــــر|عمرو عوض  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

36o8o| متـــ|متـــ محمد سل|ء سل|ل| عه مشتـــهر|زر

277397 د محمد سليم|لجو|محمد عبــــد| نور تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

237896 ل عيس|م جل|نىه عص هره|لق|حقوق 

4|o76| ق|ح |لفتـــ|ح عىل عبــــد |منيه صل| وى|لشر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8845o9 ىسر |بــــوزيد خر|ن |حمد رمض| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

37o834 عيل|سم|لكريم |هبــــتـــ محمود عبــــد لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7885|o بــــوحديد|حمد عىل |هيم |بــــر|ن |عن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

273632 لسيد|لمول عبــــد|د|لكريم ج|د|مريم ج دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

|4897o هيم|بــــر|هر |ده محمود ط|مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

785247 ه | در محمد|لق|حمد عبــــد |مي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8o72|8 تـــ|هيم عرف|بــــر|حمد جمعه | حقوق بــــنى سويف

8583|o م|م|رص فضل |محمد ن ي|عه |زر
|لمنى

253|34 لجمل|لمول |ن بــــشي  عبــــد|يم| شمون|نوعيتـــ 

357945 ى مصطفى|لد جم|خ ل حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

232548 ئى|حمد يم|لحفيظ |لمنعم عبــــد|ء عبــــد|شيم هره|لق|حقوق 

|76222 حمد|ن بــــدوى صقر |نور مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

9|8359 حمد |حمد مسعود فرج | ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

48765o بــــ عىلي|لوه|محمد بــــشر عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

83982 حمد محمد|تـــم |بــــ ح|شه ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

26|9|3 تـــبــــ|ل زىك ر|لد جم|كريم خ |ره بــــنه|تـــج

3447|6 ندى سعيد مصطفى محمد مرغه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

75|5|5 حمد عوض|يحن  محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

|37932 رق محروس عىل|محمد ط ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 
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7||86| لسيد|م |م|ل|تـــ |د|لس|ل |ندى جم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

68oo|o ى|محمد  لسيد حسن عجي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|58oo8 ح محمد|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|عبــــد | عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4||464 بــــ محمد محمود درويش منصور|يه| |تـــربــــيتـــ طنط

|7|729 م عىل|لسل|هلل عبــــد |فتـــىح عبــــد | دين ى شمس|زر عه عي 

682492 هيم|بــــر|عيل |سم|لسيد |يه حسن | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|43787 ى سيد محمد|م|  حسي 
ئى |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|

ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

25944| ن خليفه|خلود حمدى سعيد رمض ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|666o8 لمقصود|لسيد عبــــد |طف |ندى ع هره|لق|بــــ |د|

456|45 بــــو عوف|لحكيم |دي محمد محمد عبــــد|ش ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|75575 لم محمد|جر عيد س|ه ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

883993 تـــتـــ |حمد محمد شح|زينبــــ  سيوط|بــــ |د|

442689 لمرىس|لسيد محمد |حمد |ء |سم| لشيخ|تـــمريض كفر 

372897 ن محمد عىل عطيه|حن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

756723 لعزيز|م محمد عبــــد|لعزيز عص|عبــــد  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

52|7| رغده سعيد سعيد محمد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

757977 وي|لمعد|لرحمن محمد حسبــــ محمد |عبــــد  طبــــ بــــورسعيد

|7|65| لسيد|هيم محمد |بــــر|يه محمد | لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

4947|6 بــــ|محمد نبــــيه محمد خط تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

64|oo8 زق|لر|فظ عبــــد |سعيد مصطفى سعيد ح ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|423o6  سيد|شيم
ى
ء عويس دسوق ى شمس|تـــج ره عي 

6o8788 بــــو كثــــي |د |لعزيز رش|ن عبــــد|يم| |بــــ طنط|د|

||9|o9 ى عبــــد |م ح|لفتـــ|زن محمد حسي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

82|3o9 ن تـــوفيق|رص شعبــــ|طمه ن|ف ي|بــــ |د|
|لمنى

7777| لنبــــوى|لسيد |بــــر |حمد ص| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

543942 رص رجبــــ بــــسطويس عىل|رجبــــ ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

83342 هلل|بــــوسيف محمد عبــــد |ء |لشيم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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893|87 لزهرى |لمنعم |ن عبــــد|ء شعبــــ|سم| سيوط|بــــ |د|

|33392 ن|حمد سليم|لحميد |حمد عبــــد |عمرو  ى شمس|تـــج ره عي 

774877 ى عمر محمد عليوتـــ فرج|ي سمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3o6o9 هيم|بــــر|لد رشدي |سلىم خ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

888949 حمد محمود |زينبــــ بــــخيتـــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

864594 معوض محمد معوض حسن ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

882|77 لمجيد  |لبــــديع عبــــد|هلل محمد عبــــد|عبــــد سيوط|علوم 

75o3|| دي|له|شم عبــــد |حمد فوزى ه|مريم  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

5678o يف عبــــد  للطيف|لرحمن عبــــد |للطيف عبــــد |رسر ن|حقوق حلو

233729 ج  حسن عىل|كريم ن ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

3364o8 لجيد|حمد محمد عبــــد|ر |من |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

36o756 لشيخ عمر|رتـــ محمد مهدي محمود |س |نوعيتـــ بــــنه

34272| ف محمد |هيثــــم  هيم|بــــر|رسر ى شمس| لسن عي 

853773 حمد|ن |ء زين رمض|ل| ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

477428 لسيد درويش|حمد |مح |ره س|س سكندريه|ل|علوم 

||82|9 ن منقريوس|ثــــ|دى ن|نيكول ن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

834942 ن|لسيد سليم|ذ فتـــىحي عبــــد|مع ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

87553o لدين محمد عىل  |م |محمود حس سيوط|حقوق 

827||9 رقيه عوض درويش محمد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|36734 لحليم|حمد عبــــد |طمه سيد |ف ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

367222 ف محمد |حمد | لشيىم|رسر كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

345o34 ي بــــيومي
ين محمود حسنى شي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

26o89o فيه|رس رمزى ع|ي| دين ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

764532 ي|ندرو يوسف د|
لمرصى|ن |ل سليم|ئى ره بــــور سعيد|تـــج

753885 ن محمد صبــــىح عطيتـــ|نوره حقوق بــــورسعيد

78o865 بــــ حسن|لوه|محمد جمعه عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

29773 ض|رف ري|دى محمد ع|ش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

62879 فظ محمود|ء محمد ح|رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

365845 لس ثــــروتـــ لحىطى حبــــسر كي  ى شمس حقوق عي 

8o4353 ى خليل سلو|ر| رول نس|بــــي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى
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69|25| دل|لعو|لسيد |ء محمد طه |حسن لمنصوره|ل |طف|ض |ري

47578| ف خميس محمد رضو|مصطفى  ن|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7|8o| ن|مد سليم|م محسن ح|سل| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

255686 لمنعم بــــريقع|عمرو محمود عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8|57|5 ع يونس|طمه مخيمر فز|ف ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

9o3426 ى محمد محمود |محمد حس ني  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

6466|6 |ىط محمد |لمع|ء فوزى أبــــو |لزهر|طمتـــ |ف
بــــنى لشر

حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

28353| س|لنح|حمد |لمحمدى |م سعيد |له| |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

627o47 ر عىل مندور|لستـــ|هلل محمود عبــــد|هبــــه  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

5|986| ن منصور|روضه محمد زيد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

898836 حمد |ن محمود |ء عثــــم|رس| ج|بــــ سوه|د|

7o6793 لسيد|بــــو بــــكر |محمد | رض لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5265o2 حمد|در محمد |لق|عمر مصطفى عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

25564| حمد وجدى رزق منصور| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|7248 ى مجدى عبــــد  لتـــليتـــي|ح |لفتـــ|هلل عبــــد |حني  هره|لق|ره |تـــج

232396 ف حسن حسن |هلل |هبــــه  تـــ|لزي|رسر ى شمس| لسن عي 

85o633 حمد|ن |حمد عثــــم|لرحمن |عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34|o85 ره|لحميد عم|تـــ عبــــد|حمد شح|محمد  ن|طبــــ حلو

75398| حمد عىل محمد|مريم  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

244334 بــــىلي|لغر|رس رجبــــ ميهوبــــ سيد |ي هره|لق|ره |تـــج

84685 ي عبــــد|عبــــد
ي|لرحمن قرئى

لحميد قرئى سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

347749 محمد ممدوح محمد مهدى ن|طبــــ حلو

8o2368 لدين محمد|ل |كرم محمد جم|مؤمن  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

279647 لي|لرم|ء محمد شبــــل عطيه |شيم ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8653|6 ي
دي محمد|لدين عبــــ|نرص| دئى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

6|7363 هلل محسن محمد رزق|منه  ط|معتـــ دمي|علوم ج

62o749 مه|لسيد حسن سل|لد محمد |خ ط|حقوق دمي

25774o ىط|لع|لسيد عبــــد|بــــوبــــكر فتـــىح | ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 
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3564| هد|هلل محمد مج|ج  عبــــد|محمد ن هره|لق|حقوق 

268725 ش|بــــسمه محمد صبــــىح محمود  بــــى|لشر تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7|5853 ه جم| لسعيد جردوح|لبــــسيوئى |ل |مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

64|483 حمد محمد|هيم |بــــر|نجوى  زيق|لزق|بــــ |د|

353957 لحفيظ|يد عبــــد|رس محمد مك|محمد ي |حقوق بــــنه

62248| ى|أسم عيل|سم|ر محمد |ء مي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

62o673 حتـــ|د تـــف|ن محمد رش|ء سليم|شيم ط|ر دمي|ثــــ|

8o4o|9 لد|لحميد خ|حمد بــــهجتـــ محمد عبــــد| لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

77|337 لسيد موىس|يدى خليل موىس |ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

286445 ر محمد دحروج|لغف|محمد محمود عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

33||98 م|دي سل|له|سط عبــــد|لبــــ|عمرو عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

867775 لجليل|حمد محمود عبــــد|محمود  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

8979o3 ء محمود عىل محمد |ول ج|طبــــ سوه

4o67o2 ي |ح علو|لفتـــ|ر محمد عبــــد |مي
هيم|بــــر|ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|9466 زق زعبــــل|لر|هيم عفيفى عبــــد |بــــر|مل | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2|5399 لميس مصطفى سعيد مصطفى ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

453|29 ح حمتـــو|لفتـــ|لصديق محمد صديق عبــــد| لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

243o|9 |لحليم عبــــد |ر عبــــد|لغف|طف عبــــد|حمد ع|
لفضيل

ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

||7975 يف محروس س| رين ويرس|رسر هره|لق|بــــ |د|

543845 ن عىلي|م صبــــىحي عىلي رمض|سل| |حقوق طنط

862234 حمد|لنرص محمود |بــــو|لشهي  |طمه محمد |ف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

535597 ىط عمر قنديل|لع|م سمي  عبــــد|سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o4|63 لرحمن|ل عبــــد |طف جل|ر ع|من سكندريه|ل|علوم 

3864| يه مجدى محمود سيد| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

7928|2 مل|ل مصطفى ك|ء جم|رس| |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

36498| لديبــــ|م عمر |عمر عص هره|لق|ره |تـــج

8982|4 لرحيم |لمنعم عبــــد|ن عبــــد|محمود رمض ج|أللسن سوه|كليتـــ 

63639o لسيد متـــول عطيه|محمد متـــول عبــــد ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

2829o9 ه وحيد سيد | لعربــــى عىل|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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266|58 ن متـــول موىس|حمد سليم|يوسف  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7o64|| صف تـــوفيق|هلل محمد ن|منه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

77o543 لخول|لبــــ |بــــو ط|حمد |لد |محمد خ زيق|لزق|بــــ |د|

|59o87 بــــ حسن|لوه|حمد فتـــىح عبــــد | ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

829576 هلل|ن عزتـــ بــــخيتـــ عوض |نوره دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6o5525 لحميد محمد حموده|ندى محمد عبــــد  ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

9o|42o سعد |سيمون وجيه بــــخيتـــ  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

6236o9 لحق|لسعيد رزق عبــــد|در |لق|هلل عبــــد|هبــــه  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

89725o ز مصطفى |بــــ محمود فو|رح ج|تـــربــــيتـــ سوه

35o492 ي|رص ري|محمد ن
ض عفيفى |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8|382o هيم|بــــر|سحق |ره عيد |س ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

2464|3 د بــــيبــــرس|هر ج|لظ|لرحمن محمود عبــــد|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4o|5|6 صور|ل|حمد محمد |ري |لبــــ|ن عبــــد |يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

92o573 عزتـــ خليفه محمد | ن|ر ي صىح سوه
ج|معهد فنى

257688 ى|هيم |بــــر|م موىس |سل| لمقيى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

355463 ى محمد مهر|ي ن محمد|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6o77o5 ج  خليل|لبــــلتـــ|رس صبــــىح |ره ي|س لمنصوره|بــــ |د|

762326 لتـــ|ن حو|لسيد سليم|لسيد |حمد | ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4o473 ن محمد|ل سليم|ل جم|جم ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

832|5o بــــدين عبــــيد|لع|محمد عىلي زين  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

354658 عيل|سم|م |لسل|مروتـــ مجدي عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

226o38 حمد هيكل|حمد محمد |د |زي ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5|9557 رش|عرفه محمد عك| ء رض|ول |عه طنط|زر

53o295 ى بــــه ء سعد عشبــــه|حني  سكندريه|ل|هندستـــ 

3362o3 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد|نىه عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

62o264 ىط حزه|لمع|لمتـــول أبــــو|مح أحمد |س لمنصوره|هندستـــ 

8o8267 دق|شهدي محروس ص| ري|م صيدله بــــنى سويف

323o29 نور جودتـــ|حمد |طمتـــ |ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

28|86 ف عىل | |رن حمد|رسر كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

78o255 لد عىل محمود محمد|خ زيق|لزق|هندستـــ 
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35729| دق|لص|متـــ |حمد سل| |دين |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

25o534 لحرصى|دل محمد |منيه ع| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

33o689 لعظيم عفيفى|م عبــــد|هدى عص |طبــــ بــــيطرى بــــنه

6966o6 ي|ن عىل مصطفى |مصطفى شعبــــ
لطوجى لمنصوره|طبــــ 

9224o7 بــــوضيف |لد محمد |بــــ خ|شه ي صىح سوه
ج|معهد فنى

3242o5 هيم غريبــــ عفيفى|بــــر|محمد  ن|بــــ حلو|د|

2|72o| ه | حمد ذىك محمد نرص|مي  ن|بــــ حلو|د|

6|9766 م خرصى خرصى عىل|محمود هش ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

3|8ooo هيم يوسف محمود|بــــر|عمر  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

4o9427 وى|لحلف|بــــ |لتـــو|بــــ عىل عبــــد|لتـــو|حمد عبــــد | زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

477582 لديبــــ|منيه زىك مصطفى زىك | سيوط|بــــ |د|

6||885 س|لنح|لعزيز |لعزيز محمد عبــــد |عبــــد  |بــــ طنط|د|

687|2| مد حسن|لسعيد محمد ح|سمي   لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

878636 حمد |محمود هريدى | رش سيوط|تـــربــــيتـــ 

488442 بــــوكليله|د |لجو|م محمود عبــــد|حمد عص| |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

4|5o23 لسعود|بــــو |حمد |هيم |بــــر|هلل عرفتـــ محمد |منتـــ  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

642346 لسعيد هيكل|حمد |محمود | ند زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25o7|o ى محمود  ن|هيم سليم|بــــر|محمد خي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|2828 م|محمد رجبــــ حسن خليفه محمد سل سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

29|26 م|م|بــــى |مبــــ|مر |دهم ع| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|2|852 لشيخ|هيم |بــــر|لمنعم عبــــدتـــ |محمد عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6455|7 ى  |لعط|بــــو |لسعيد مصطفى |نرمي  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

366397 لمنعم محمد|در عبــــد|لق|ن عبــــد|يم| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

647456 هلل محمد|جر محمد عبــــد|ه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9|2522 حمد |لعزيز |حمد عبــــد|ن |يم| ج|ره سوه|تـــج

6o86|6 يف| ه محمد مصطفى رسر مي  |ره طنط|تـــج

8|5956 ي فهىمي
ي رجبــــ مصطفى

مصطفى حقوق بــــنى سويف

3|3487 صل|د يوسف و|هبــــتـــ فؤ هره|لق|م |عل|

699499  |سلىم  عل
ى
لسيد|ء  صدق لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 
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29|47| ى صبــــرى حميده فرج |ي بــــو طلحه|سمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|6|298 بــــر|ل ص|مريم عمر كم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|2|3oo لفضل|بــــو|جد محمد |سلىم م هره|لق|بــــ |د|

|6287o ف سيد بــــكر|حبــــيبــــه  رسر هره|لق|بــــ |د|

488|3 ه خليل عىل عبــــد | لمحسن|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6o7632 جه|حمد خف| |لسيد عط|ن |يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|42865 هي|لل|حمد محمود عبــــد |م |سل| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

439739 ي نعمتـــ |بــــر عبــــد |ن ص|نوره
هلل|لعزيز بــــسيوئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|8|57 ء صديق عىل عىل |سم| سيوط|صيدلتـــ 

3348|o حمد محمود محمد|بــــسملتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

78o7o| سم|خلود محمد متـــول ق ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

68oo35 يه بــــليغ عوض محمود| لمنصوره|بــــ |د|

783898 فوزيه مدحتـــ مصطفى مصطفى نويره ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

76|26| لرحمن محمد جبــــر محمد|عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

42685| وي|لر|لدين محمد |ء عز |شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

445|72 ر|لسعود نص|بــــو |ر |محمد نص سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

64o736 ن|لرحمن حسن سليم|حمد عبــــد |محمد  زيق|لزق|طبــــ 

765556 ز|كريم محمد حسن بــــكرى فو هندستـــ بــــور سعيد

88796| م عربــــى عىل محمد |هش ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

76o847 لرحيم|ن مؤمن محمد محمد عبــــد |رو وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

24oo98 لغنى|زق عبــــد|لر|يوسف سعيد عبــــد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|43|64 رل لويز خليل|ش| ندر|س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

57429 د|لجو|بــــ عبــــد|لتـــو|ل عبــــد|ل جم|من تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6o8959 محمد جريش| محمود رض ي صىح طنط
|معهد فنى

424359 ن|لنبــــى سليم|هيم عبــــد |بــــر|بــــ محمد |مه تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

779639 هيم خليل|بــــر|رس سعد |ف ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

6|o6|o ي|هيم محمد ن|بــــر|آيه  ج  |بــــ طنط|د|

42327 لنمر|حمد لبــــيبــــ |تـــغريد محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4577o لحميد|ل متـــول عبــــد |ن جم|يم| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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76o8o7 هلل رشدى نور|لمعتـــز بــــ|ء |ل| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

283458 عيل محمود|سم|ح |صل| رويد ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

449o66 م|لسل|ح عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لرحمن صل|عبــــد 
وى|لنحر |

|هندستـــ طنط

7o5478 لمقصود|حمد محمد عبــــد |رس |حمد ي| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

825533 هلل جمعه عوض مرشد|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

25o466 |لنج|حمد عىل أبــــو|ره |س ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

252254 هلل|ح عبــــد|هلل صل|ء عبــــد|رس| شمون|نوعيتـــ 

787724 هلل|ل محمد عودتـــ ضيف |محمد جم قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

352532 يف محمد  وق رسر عيل|سم|م |م|نور |رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

63o6| ي|ن سعد عبــــد|ف عثــــم|عف
لغنى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7o3|97 ى حسن | لفتـــوح|بــــو |منيه محمد حسي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

266532 يه محمد عىل بــــيوم| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

285o7 ي حسن|س|عمرو 
متـــ مصطفى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

45545 مد|س ح|ر عبــــ|لرحمن عم|عبــــد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

95697 حمد|ن عيد |محمد شعبــــ ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

4|||62 لسيد محروس|ء يحن  |شيم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

844|6 لرحمن مصطفى محمد محمد|عبــــد  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

248|o3 لح|متـــ ص|لح سل|بــــ مسعد ص|هيتـــ|م ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4|7749 |ح محمد يوسف ند|لفتـــ|م عبــــد |له| لشيخ|ره كفر |تـــج

25oo23 ن|لعزيز محمد شعبــــ|طف عبــــد|ندى ع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8o|6oo حمد عىلي|ل |حمد جم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4||649 وي|لعم|عيل |سم|ح |لفتـــ|ء محمد عبــــد |لىمي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

373254 لليل عىلي|ئل سهر|م و|سل| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|3475o ى عبــــد  ى محمد حسي  ح|لفتـــ|حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7763|o ه م| جد عىل محمد|مي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

|2995o ك شنوده|دل مس|ع| ري|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7||392 هيم|بــــر|لسيد |لسيد محمود |يه | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

53536o حمد عىل|هلل |حمد محمد عبــــد |هلل |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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8o2828 زق|لر|كريم محمد خلف عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

679736 هيم شلبــــى|بــــر|لسيد |ر مجدى |من لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

332445 ن محمد عفيفى|محمد رمض |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

22o843 لح|لح محمد ص|حبــــيبــــه محمد ص مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

37|599 وس|ندر|وس عزيز |ندر|نطونيوس | تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

458242 دى|له|لمقتـــدر عبــــد|ره محمد عبــــد|س |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

|45o95 حمد قنديل|د محمد |زي ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7o9498 بــــينى عبــــد |م طه |وس در|لق|لشر لمنصوره|بــــ |د|

675374 بــــ|هيم محل|بــــر|م محمد |محمد هش كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

5o7446 ى سعيد  هيم محمد مصطفى|بــــر|حني  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

24|562 لنبــــى عىل متـــول|م عبــــد|عص| عل ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

|53|32 هيم|بــــر|هيم محمد محمد |بــــر| عه مشتـــهر|زر

3682oo لدين|دل محمود سيف |ندى ع |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

788|89 لسيد|ن سعيد |سمر شعبــــ عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7o567 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ل |بــــل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||7265 ي|د
ل نشأتـــ صليبــــ جرجس|ئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

84|63| لح محمد|ح ص|يوسف صل |نوعيتـــ قن

882339 ج  |تـــ فر|ء سجيع شح|سم| سيوط|بــــ |د|

698753 فظ|لح|لمنعم محمد عبــــد |ء محمود عبــــد |سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9|2|38 صف  |بــــيشوى فتـــىح وديع و ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

353437 يف  ف سيد عبــــده|رسر رسر ى شمس|تـــج ره عي 

867734 ي سعيد | نور
حمد|مصطفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|58235 هر|لظ|ل عبــــد |هدير محمود كم ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

44876| محمد محمود محمد سليم ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

782o3| حمد عىل|در |لق|دل عبــــد |يه ع| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

364735 ف |مريم  ل عيس|لغ|حمد عبــــد|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

757|29 ن عبــــده|خلود عيد شعبــــ لمنصوره|حقوق 

332589 لدين|ج |لعظيم عىل رس|ندى عبــــد|س |حقوق بــــنه

|5776| هيم|بــــر|عيل |سم|يه مجدى محمد | هره|لق|عه |زر
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2659o6 حمد ممدوح محمد مرىس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

487455 لصمد كشك|سط عبــــد|لبــــ|حمد عبــــد| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

47435 ي|ر
رق ربــــيع محمد|ط| ئى هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

9o4o93 حمد سويف |عبــــي  محمود  ج|بــــ سوه|د|

6o765o ى|بــــر|حمد |لدين |د |آيه عم هيم لبــــشتـــي  |بــــ طنط|د|

2|8856 لدين حنيش يونس|م |عمر عص  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

46o|79 بــــسمه محمد صديق محمد سكندريه|ل|بــــ |د|

6|86|5 ح خليل|لفتـــ|حمد عبــــد |هلل |منه  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

329976 لمجيد|لنبــــى محمد عبــــد|ريم محمد عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

772|73 ى|دق حس|لص|لسيد |رص |ر ن|من ني  ى شمس| لسن عي 

|7258o يد|م حسن ع|فطيمه هم |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

3|9767 حسن مخلوف| حمد زكري|هلل |منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

|6o778 هيم سيد محمد|بــــر|مر |محمد تـــ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|2|554 ح متـــول محمد|طمه صبــــ|ف هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

5|9466 م|لغن|لمجيد |لصمد عبــــد |صم عبــــد |مريم ع |ره طنط|تـــج

449969 لديبــــ|لسيد |روق |هلل محمد ف|هبــــه  |هندستـــ طنط

4999o3 ى حنفى حسن عىل|من ر حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

32965| هلل منصور منصور|هيم عبــــد|بــــر| |ليند |حقوق بــــنه

254524 حه|بــــو سم|محمود عىل محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|3o|4o ن هلل مجلع||دور عط| |مي  ى شمس|د| بــــ عي 

229|2| لعزيز محمود|لدين عبــــد|ء|مريم بــــه ى شمس|تـــج ره عي 

62|552 لريفى|لصديق محمود |صم |ء ع|أسم ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

632752 وى|لرحمن قمح|لعزيز عبــــد |م عبــــد |يدى هش|ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|64877 هيم عىلي محمد|بــــر|ر |من ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

84537 د|يد مبــــروك مر|جده ز|م تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4|o235 لففى|حمد محمد محمد |لرحمن |عبــــد  |ره طنط|تـــج

|5|o5| |لبــــ|ن عبــــد |رق محمد رمض|ء ط|شيم
ى
ق ن|بــــ حلو|د|

6o47|2 وى|لمك|لعظيم سعد |ندى مصطفى عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

44457| م |لسل|م عبــــد|لسل|م عبــــد|لسل|ء عبــــد|رس|
ره|عم

لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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6o7747 هيم|بــــر|لدين بــــدير |ء |مريم عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

854563 ر|بــــوبــــكر عم|ر |محمد عم سيوط|حقوق 

36o243 لسيد رجبــــ|م رجبــــ |رجبــــ س |تـــربــــيتـــ بــــنه

89o|29 زق |لر|ح عىل عبــــد|لفتـــ|م عبــــد|حس ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

5|4o7o لسعيد|بــــو|عيل  |سم|تـــتـــ |عيل شح|سم| |رن سكندريه|ل|بــــ |د|

442555 ر|لغف|طلبــــه عبــــد| أمنيتـــ رض |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

496|52 يه ج عىل|لح|ن وحيد عىل خليل |مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

24894 وي|ضى قن|لر|مي  عبــــد |هند  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o594| وى مهدى|ء منصور دندر|ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|3o8| لسيد مرزوق|ر محمد |لسيد مختـــ|محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

2|7|o لدين|ل |ء مجدى مصطفى جم|رس| هره|لق|بــــ |د|

237o3o ى رض|ي لعزيز محمود|عبــــد| سمي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

34569 ىط بــــكر|لع|ء محمد عبــــد |عىلي هره|لق|هندستـــ 

3|82o |لعل|بــــو|يمن عىلي |عمر  هره|لق|ره |تـــج

24638 ى|مد حسن ي|منه ح| سي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

28o747 هيم|بــــر|هلل |هيم عبــــد|بــــر|محمود  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|4|3o9 ي
دل محمد|ء عمرو ع|ضى ى شمس حقوق عي 

9|6864 لعزيز |دى عبــــد|لرحمن ن|ء عبــــد|ول سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2796o8 ي|لعر|رق محمد |ر ط|من
ى
ق تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

344383 متـــ محمد|س|حمد |محمد  ى شمس حقوق عي 

5|4378 زي|لعز|رحمه محمد عىلي حسن  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

53668| د|ح عطيه عىل عي|لفتـــ|حمد عبــــد | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

478425 حمد دعبــــيس|دهم عمرو | ره دمنهور|تـــج

4793o7 لحميد|ئل صبــــرى عبــــد|سلىم و سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4763|| حمد محمد|محمد حسن  سكندريه|ل|ره |تـــج

3|2369 ن|لحميد محمد رضو|يمن عبــــد|بــــسنتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

4o6|57 مل|لدين ك|ل بــــدر|يه جم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

36o2oo لحميد|ده سيد محمد عبــــد|مي |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9o9847 لعز |بــــو|لسيد |لد |د خ|جه ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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24776| هر عبــــده فرج|لظ|محمود مسعد عبــــد |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

26o58o ى عبــــد|رس| ف|ء حسي  لرحمن رسر تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

24||o ى  وق حسي  ل|حمد جل|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

46o|2o م سعيد محمود محمد سكندريه|ل|حقوق 

78685o هيم مصطفى|بــــر|لرحمن |محمد عبــــد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

3|38|3 ن فرج خليفتـــ|لد شعبــــ|عمر خ دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

436o32 ل|زى هل|دل حج|له ع|ه |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

358382 لرحيم|مل عبــــد|متـــ ك|س|منيتـــ | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

695|89 لسيد|لسيد|د عىل |جر عم|ه زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

28o63| ق حسن محمد|لرز|حمد عبــــد|دى |هن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

64|553 ي|
مل محمد فتـــىحي وصفى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|57585 ء فوزى مصطفى محمد|رس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

63|439  قطبــــ |
ى
لسيد|يه محمود دسوق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

زيق|لزق|بــــ

5o|8o3 |ن متـــول ند|هر شعبــــ|رتـــ ط|س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

35476| ء صقر محمد حسن|ل| ى شمس|د| بــــ عي 

46279o للطيف|حمد عبــــد |هيم |بــــر|د |زينبــــ عم لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

46259o ى خ|ي هيم|بــــر|بــــو|لد عىل محمد |سمي  ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

8347|8 دي|له|ح عبــــده عبــــد|حمد صل| ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

6o|293 هيم محمد قنديل|بــــر|هيم |بــــر| |هويد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

247664 ن|بــــووهد|حمد |حمد محمد | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|25659 ن|رضو| ن حسن محمد رض|نور ى شمس|تـــج ره عي 

|2658| مريم محمد فكري محمد هره|لق|طبــــ 

693533 يوسف حلىم يوسف خدم| شذ ط|بــــ دمي|د|

36|588 حمد محمد|ح |ء صل|رس| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

9o8393 لعزيز خليفه |رص عبــــد|رحمه ن ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

69o635 بــــر محمود حمزتـــ|يه ص| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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4386o7 وى|لزو|هيم |بــــر|ء عوض |د عل|زي صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

439827 ق|حمد طه |ل |سلىم جم وى|لشر لشيخ|بــــ كفر |د|

783484 يف|يم| ن فتـــىح مصيلىح محمد رسر زيق|لزق|حقوق 

|76754 |ن |لحليم محمد سليم|م عبــــد |عمرو عص
لوط|لسم

تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

75528o حمد|رؤيه مصطفى محمد مصطفى  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

849686 لح محمد|ء محمد ص|ل| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

82249 حمد|يم محمد |لد|م يحن  عبــــد  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

65426 حمد محمود روبــــي|عليتـــ  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

893o|5 حمد |لسيد سنبــــل |محمود  سيوط|ره |تـــج

347779 لد محمد جوده محمد|خ |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

9o|33 لمقصود حسن|هيم عبــــد |بــــر|ن |يم| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

8528oo لمنعم|لمنعم سعد عبــــد|حمد عبــــد| ج|بــــ سوه|د|

622896 ن محمد حلىم محمود يوسف|نوره ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6||653 رص موىس|لن|ل محمد عبــــد|محمد بــــل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

92ooo8 حمد  |رس يشى |ي| دين ج|تـــربــــيتـــ سوه

329956 ى خ|ي لد محمد محمد قنديل|سمي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

787o7o بــــ|دق دي|لص|ن |عثــــم| ند زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

34o997 ف|حمد رزق خل|لد |حمد خ| عه مشتـــهر|زر

4|2794 لسيد عىل|لد |ء خ|شيم |بــــ طنط|د|

776o82  س
ى
لم|فرحه وحيد شوق زيق|لزق|نوعيتـــ 

||7o|9 ى ى محمد حسي  محمد حسي  ن|فنون جميله فنون حلو

33282 ينى|لجن|بــــ محمد محمود |رح هره|لق|علوم 

69oo25 ه محمد | ى محمد |مي  |لنج|بــــو|مي  سكندريه|ل|صيدله 

892925 ن |هيم نعم|بــــر|هيم عىل |بــــر| سيوط|ره |تـــج

7o527| ف |روى مصطفى ك| لدين|مل محمد رسر زيق|لزق|علوم 

863482 تـــ زكري|يز شح|ره ف|س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

533687 لشهيد|ل سيدهم عبــــد |دي كم|بــــيتـــر ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|45876 رق سيد يوسف|يوسف ط تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|24|| ي محمود ف
لمرصي|روق |مصطفى ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 
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647874 م فتـــىح محمد حسن|محمد هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|7424 حمد |فرغىل مصطفى | عل سيوط|طبــــ بــــيطرى 

76887o لم|هر محمد س|لظ|مل عبــــد |كريم ك عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

6o25o8 لعزبــــ|لجليل |رق عرفه عبــــد |عرفه ط |تـــربــــيتـــ طنط

4o93|2  محمود عبــــد |لبــــ|م عبــــد |هي
ى
 رمض|لبــــ|ق

ى
ن|ق عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

843|6| ى|حمد حس|لد |روي خ| ني  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

24599| د|عمر محمد عىل عي لفيوم|لعلوم |ر |د

447o78 ضى مغربــــى|لر|حمد عبــــد |محمد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

325396 |لعل|بــــو |لكريم محمدين |محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4||658 ف|هلل سعد محمد |منه  حمد رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

62o6o4 ى |ي ج |ن خف|مه حس|س|سمي  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

7|5o|| دى محمد محمد|له|لدس وليد محمد |ي لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

85888 در|لق|هيم محمد عبــــد |بــــر|ح |صل لفيوم|هندستـــ 

625244 ى | ف |مي  ى |رسر لم|لسيد س|مي  زيق|لزق|طبــــ 

74639 بــــتـــ|ن رجبــــ حسن ثــــ|نوره ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

696333 ل|حمد مش|حمد |بــــثــــينه  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

63|926 هلل|ح عبــــد |يمن محمد صل|روضه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o9564 شه|شه عـقل عك|هلل عك|محمد عبــــد |بــــ طنط|د|

92||92 نيس |ح طلعتـــ فهيم |صبــــ ج |تـــمريض سوه

699238 ى محمود|يمن | |ن|ر لسيد حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|6397 د عمر|ر فتـــوح محمد ج|من ى شمس|تـــج ره عي 

647438 ن|حمد متـــول محمد سليم|م |ريه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|56337 ح سليم|لفتـــ|حمد عبــــد |محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

239879 دى|له|م مني  عبــــد|عىل حس هره|لق|هندستـــ 

|27o39 لسيد رزق|يمن سمي  محمد | ى شمس هندستـــ عي 

4|7275 تـــى|محمد مسعود محمد  لنشر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

265|39 مه|سعيد نرص سعيد سل |بــــ بــــنه|د|

46435o ه وليد محمد  حمد مصطفى|سمي  سكندريه|ل|هندستـــ 

53|88 |د سيد ذكري|ء عم|رس| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

644835 لغنى غنيم|دى عبــــد |له|حمد عبــــد |ه |بــــ س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم
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84852| ى|دي |له|زينبــــ عبــــد حمد حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|24859 |محمد عىل محمد مو| ي|م
ى
ق ى شمس| لسن عي 

235357  شح|لمو|د طلعتـــ |د جه|زي
ى
تـــه|ق رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|

سبــــتـــ|ومح

22o45 يم يس|لد|رق عبــــد |يه ط| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3|749o حسن محمد محمود حسن ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

254323 ح|محمد محمد مي| نور شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

899o85 لرؤف |ن عبــــد|ن محمد رمض|نوره ج|بــــ سوه|د|

339765 حمد|لطوجى محمد |ن |يم| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

629592 لكومي|هيم |بــــر|مد |مد محمد ح|زهره ح زيق|لزق|ره |تـــج

4o3857 لحميد محمد عىل|مل عبــــد |سم ك|بــــ سكندريه|ل|ره |تـــج

765oo5 تـــى خليل|لزن|لدين عبــــده حنيدئ |سيف  هندستـــ بــــور سعيد

423565 للطيف|طمه سعد عوض عبــــد |ف سكندريه|ل|بــــ |د|

5|7253 ط|لبــــط|هيم |بــــر|بــــسمه عىلي  تـــمريض دمنهور

5o9399 هيم قطبــــ حسن|بــــر|م |م عص|هش ره دمنهور|تـــج

|7383 ف فريد عط|فريد  هلل||رسر ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

|285o| حمد عليوه|هلل |حمد عبــــد |حمد محمد | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

37|972 ل سيد محمد محمد|طل |حقوق بــــنه

325235 تـــه|محمد سمي  محمد شح سيوط|بــــ |د|

425|2 فظ|ىط ح|لع|رص عبــــد |لن|حمد عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|39868 ى |سم| ى|ء عمر حسني  حمد حسني  ى شمس|تـــج ره عي 

|29778 لسيد|هيم |بــــر|لرحمن عيد |عبــــد  ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

283394 ح|حمد عىل صبــــ|طمه محمود |ف دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

35o934 لحميد|محمود محمد زىك عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

755228 د|لسيد ج|حمد |لسيد |بــــسمه  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

7oo268 ل عىل يوسف|ن جم|يم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|455|| ف محمد |يحن   لسيد|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

283o|8 ى|رس نبــــيل |عمرو ي مي  ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

869865 د|هلل عيسي ج| |جورج عط ن|سو|حقوق 
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35537| حمد|هيم حسن |بــــر|هندتـــ |ش |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7525|4 مل محمود|حمد ك|محمد مصطفى محمد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

444746 دى|له|لد جمعه عىل عبــــد|خ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

695239 لقريسر|حمد |لرحمن محمد محمد |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

892574 ى محمود | عل محمد حسي  سيوط|عه |زر

34o6|2 لففى|لسيد عفيفى |محمد سيد محمود  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

475|62 حمد|د |لدين محمد ج|ء |حمد عل| سكندريه|ل|حقوق 

223849 تـــ|حمد حسن فرح|ئى فوزى |م| هره|لق|حقوق 

34|443 ن عدس|يوسف سعيد حلىم عثــــم ى شمس حقوق عي 

8587|2 حمد محمد|ء ظريف |نجل ي|صيدلتـــ 
|لمنى

247o68 |لبــــن|محمود سعيد مصطفى  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|75|96 م عىل|لسل|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

35542| ن ل زىك عبــــيد|كم| مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

639|97 هيم محمد|بــــر|لسيد |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

222329 ن مه|حمد سل|محمد حسن | مي  ى شمس حقوق عي 

284789 حمد|د |عهد يىح فؤ ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

28o|3| لىح|حمد عبــــد|لرحمن عمرو |عبــــد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

254|o| ى  لشتـــلتـــ|محمود غريبــــ حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5397|o وز عىل عبــــد  زق جمعه محجوبــــ|لر|في  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3|6o67 م|لسيد سل|حمد محمد |هلل |منتـــ  عه مشتـــهر|زر

33245 بــــع|لتـــ|ء محمد فرج |رس| هره|لق|عه |زر

|236o7 |لربــــ عط|د |هيم ج|بــــر|هلل محمد |منتـــ  هره|لق|صيدله 

2722o| لشيخ|هيم عىل محروس |بــــر|مروه  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|7365 ىك|لشكش|سعد محمد |لرحمن |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

63o355 لعزيز|تـــم جوده رجبــــ عبــــد |مز ح|ر لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

|22973 تـــ|لزي|ل عىل |لع|ئى عبــــد |ه| هل ن|تـــربــــيتـــ حلو

84||78 لسيد|س |جح عبــــ|ء ن|عل ن|كليتـــ طبــــ أسو

6|6236 هيم|بــــر|حمد محمد |ء |إرس ط|بــــ دمي|د|

|34oo4 حمد عىل محمد|محمد مصطفى  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى
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8||658 عي|لخز|حمد |بــــ محمد |لوه|سهيله عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

|57o47 حمد عبــــدون محمود|ء |رس| هره|لق|بــــ |د|

42o5o2 لغنى|جر محمد زهي  محمود عبــــد|ه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

956o7 روق مصطفى|ح ف|لفتـــ|روق عبــــد |ف دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|39o78 محمد محمد بــــيوم| ن|ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

876769 ل |لع|ل محمود نزه عبــــد|بــــل سيوط|هندستـــ 

6488o6 م بــــكر|لسل|لد عبــــد|عمر خ قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

426289 عيل|سم|ن بــــدر |صم عثــــم|هبــــه ع سكندريه|ل|طبــــ 

5o6853 ف محمد محمود  هيم|بــــر|هبــــه أرسر سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|44333 لرحمن|حمد صبــــرى عبــــد |لدين |سيف  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|26426 ن محمد عطيه|محمود شعبــــ هره|لق|ره |تـــج

|55|97 لسيد محمد|ن |لبــــدرى شعبــــ|ء |ل| ن|تـــربــــيتـــ حلو

||739o مجد عطيتـــ جندي| |رين|م ن|بــــ حلو|د|

9o3538 كر |تـــ صليبــــ ش|ج  نش|م ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

49o527 هلل|ن عبــــد |هلل عثــــم|يه عبــــد| سكندريه|ل|بــــ |د|

65587 ن|حمد سعيد شعبــــ|م |هش كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

229o28 ف عبــــد|ن |يم| هلل|لسميع عبــــد|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62oo43 لمغربــــى|لد فتـــىح رجبــــ |مدى خ ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

338325 لعظيم|وي حسن عبــــد|مل طنط| |نوعيتـــ بــــنه

485o3o ف محمود عبــــد |هلل |عبــــد  لعزيز|رسر سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

263768 ه عل| ل مرىس|لع|بــــد عبــــد |ء ع|مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

789364 لسيد|حمد مصطفى |هلل | |م عط|وس عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|3459 لسميع|ء عىل محمد عبــــد |دع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

68o584 لحميد|ل فكرى عبــــد |هل| دين لمنصوره|ره |تـــج

63o639 هلل بــــيوم|حمد محمد عبــــد | قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

4o82o5 م يوسف حمد|لسل|هيم خميس عبــــد|بــــر| |ره طنط|تـــج

47597 در|لق|م بــــيوم عبــــد|محمد عل ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

53724| بــــينى|م |لسيد سل|ء محمد |ل| لشر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

326885 ح فرج|لفتـــ|مريم محمد عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

97|27 لح حسن|محمد فتـــىح ص ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 
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263986 ى ع للطيف|دل بــــيوم عبــــد|نرمي  |نوعيتـــ بــــنه

779655 حمد عليوتـــ|محمد عليوه  زيق|لزق|صيدله 

358664 لغنى محمود طحيمر|حمد عبــــد|ء |شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|653o5 ء عمرو سيد بــــيومي|شيم ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

5|9934 يمنى محمد نبــــيه متـــول عىل ره دمنهور|تـــج

47985| بــــينى عبــــد |يوسف حسنى محمد  هلل|لشر سكندريه|ل|هندستـــ 

534536 بــــر عىل منصور|وى ج|تـــفى بــــدر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|53623 ش|لدمرد|حمد محمد |ء |شيم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o7|55 س|رق يوسف قطبــــ عبــــ|ء ط|شيم سكندريه|ل|عه |زر

25592o ن|لرحمن محمد طلعتـــ زي|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4o7o8| م محمد محمد|ن عص|يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

4645o6 حمد محمدين|ئل محمود عىل |و ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

887447 بــــتـــ |ميشيل شكرى نظي  ثــــ سيوط|بــــ |د|

8||726 حمد محمود|مي محمود  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

|35258 لم|لسعود س|بــــو |كريم مصطفى محمد  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

5|2||o زى|لرحمن حج|لرحمن محمود عبــــد|عبــــد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

25364| لسحيىم|دق |لص|هلل عزتـــ عبــــد|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

346492 ف مصطفى عبــــد|يتـــ | ح|لفتـــ|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

355234 لصبــــور يوسف|طمتـــ محمد عبــــد|ف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8|o7o9 ى|بــــوزيد |جر حمدي |ه مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

7|oo|o وى|لمك|مريم محمد عوض عوض  لمنصوره|عه |زر

3|557 ندى عمرو سيد سليم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82254 لمعىط|روق عبــــد |حمد ف|سلىم  ن|بــــ حلو|د|

288o3 بــــ|م دي|م|حمد |ذ |مع ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

242oo6 بــــر يوسف|ء جمعه ص|رس| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4|2o23 لرحمن خميس رجبــــ محمد حسن|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

532o9 ح|لفتـــ|طمه مجدي جوده عبــــد|ف ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

2|2546 د|لجو|حمد حمدى مصطفى محمد عبــــد| ى شمس هندستـــ عي 

25||6o ى لمسيح عطيه|ك عبــــد|مل| مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

Thursday, September 6, 2018 Page 17035 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6|5864 لزينى|ل |رس كم|عمر ي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7526o عىل| لعل|بــــو|عمر | لعل|بــــو| حقوق بــــنى سويف

476587 ى محمد| رن سمي  محمود حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

6|3467 د|د عىل بــــيوم مر|عىل مر |هندستـــ طنط

363535 م|لسل|م حسن عبــــد|لسل|سندس عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|5468 لح محمد خليل|محمود ص| لي|د ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4778|o هلل محمد محمد|م عبــــد|حمد س| ره دمنهور|تـــج

773689 ر حمدى محمد محمد|بــــر| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

328|o2 لمنعم محمد|تـــ عبــــد|محمد نش |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

8o|358 لهم محمد محمد|محمد  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

3|2644 لق|لخ|لق محمود عبــــد|لخ|مريم عبــــد كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

83o552 لنور|يكل نبــــيل بــــرسوم عبــــد|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

428232 ي
لتـــمليىح |هيم |بــــر|ء محمد |عل| دئى |بــــ طنط|د|

892243 لح عىل |سيف محمد ص |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

766||3 حمد عىل|لبــــهنس |لسيد |ء |رس| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

42975o ر|لسيد نص|د محمود محمد |عم |حقوق طنط

|62938 ف محمود |ندى  حمد|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

3|874| بــــسمتـــ حمدى عىل مرىس ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

252o33 دى|لعظيم ش|محمود محمد عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6886o5 وى عرفه|لطنط|محمد صبــــرى محمد  لمنصوره|ره |تـــج

32|669 م|لحم|حمد مبــــروك محمد |عمر  ى شمس|تـــج ره عي 

862486 ي عىلي|
حمد محمد مدئى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

699|6o ف |ن |يم| لسيد|لسيد حسن |رسر لمنصورتـــ |تـــمريض 

777957 لجيد|حمد |لمنعم |ء رفعتـــ عبــــد |ل| زيق|لزق|صيدله 

26|776 ل عزتـــ محمد محمد|يوسف جم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

879478 حمد  |بــــر |ن ص|ر رمض|من سيوط|بــــ |د|

2676o2 ف |يه | لسيد درويش|رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

8898oo هيم |بــــر|حمد |ده |هيجر حم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

42o3|| رج |لفر|لسيد عىل |م |له س|جل لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

46|7o| م|ح حمودتـــ محمد عز|لفتـــ|ء عبــــد|سم| |حقوق طنط
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5|6779 ء عيد محمد هيكل|رس| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|5o63| محمد مجدى محمد مصطفى هره|لق|بــــ |د|

827387 ده عبــــده محمد|لرحمن حم|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

257274 ل زىك محمد بــــشتـــه|ندى جم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

29oo3 دق|لص|بــــى عبــــد |ن عر|عمر رشو هره|لق|حقوق 

9|3|oo ى ي|دل لبــــس د|ع| مي 
ل |ئى ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

49772 سط|لبــــ|بــــر عبــــد|عمرو مبــــروك ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7543|| نتـــ|فرحه فوده محمد مصطفى خش عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

826992 ري|لبــــ|هلل عبــــد|محمد عىلي عبــــد |نوعيتـــ فنيه قن

863o34 يف ح حمد|زم خلف |رسر |هندستـــ قن

2o887 حمد|مد |حمد نبــــيل ح| هره|لق|ره |تـــج

354448 تـــ ر هيم|بــــر|شد جمعه |ني  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

344||o رص منصور|لم ن|رحمه س |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

675674 مه محمد|مه سل|حمد مدحتـــ عبــــده سل| لمنصوره|هندستـــ 

287|94 طف محمد مصطفى|محمد ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2967| عمر محمود يوسف مسلوبــــ كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

32|668 حمد فوزى عىل|عمر  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

34526o لرحمن نبــــيل جمعه حسن|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

8938o7 شم  |كر ه|يقه عطيه ش|ر سيوط|بــــ |د|

345338 عيل صبــــيح|سم|هيم |بــــر|ح |محمود صل ى شمس|زر عه عي 

64||3 لسيد متـــول خليفتـــ|د |جه لفيوم|لعلوم |ر |د

62o33o س|هيم حو|بــــر|ء محمد |آل تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5|9373 حمد محمد خرصى|م |ريه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

284|9o هلل حسن|مل ضيف |محمد كرم ك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o645| ل عىل يونس|محمود محمد كم |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

||65|4 تـــرين عطيه تـــوفيق مرقص|ك ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

338264 للطيف عىل سعيد|حمد عبــــد|للطيف |عبــــد |حقوق بــــنه

33|652 لحليم عيد محمد|محمد عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

44||53  محمد|ن |لىح رمض|عبــــد 
ى
لدسوق لشيخ|علوم كفر 

88423o لمعز محمد |هدى محمود عبــــد سيوط|بــــ |د|
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632|57 لعزيز عطيه|حمد عبــــد |يه | زيق|لزق|حقوق 

639276 هيم فرج|بــــر|وى |لشبــــر|منيه محمد | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|56787 م محمد رجبــــ عىل|سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

37o66 بــــ|دل زىك دي|محمد ع ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

529257 لشيتـــى|رق حسن عىل |ط سكندريه|ل|هندستـــ 

83756 د عىل|د محمد حم|حم بــــ بــــنى سويف|د|

23o834 لمجيد|حمد سيد محمد عبــــد| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

235448 ي|محمد جم
ن|ل رجبــــ تـــعى ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

8225o8 ى|يه ن| رص محمد حسي  سيوط|ره |تـــج

476455 لم عىل|يمن سمي  س|د |زي تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

77o673 هيم|بــــر|مريم محمد بــــيوم  زيق|لزق|ره |تـــج

46575 طمتـــ ربــــيع بــــيوم فرج|ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

694326 ى |بــــتـــس| ق|هيم |بــــر|م محمد حسي  وى|لشر ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

49697| ن حسن جويده مرعي|ء رمض|ول تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

2437|4 ئشه حسن محمد حسن|ع ى شمس|د| بــــ عي 

4236|o حمد تـــوفيق عطيفى|د |ء رش|سم| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6497|o عيل|سم|عيل سعيد محمد |سم|ء |سم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|24|48 لعظيم|جر محمد مصطفى عبــــد |ه ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

777254 ن موىس|محمود بــــيوم جوده سليم زيق|لزق|ره |تـــج

69|422 ف |مه |س| لمجد|بــــو |ز محمد |لبــــ|رسر سيوط|هندستـــ 

496||3 لحديدى|محمد محمد | رضوى رض عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3936| لسيد|بــــ محمد حسن محمد |يه| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

89|38o ء محمود محمد محمد |رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o7|4o ه عبــــد| لحليم عفيفى|لحليم محمد عبــــد |مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

7922|6 ى يوسف يوسف  لقرم|محمد حسي  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

6468o ى|حمد حموده حس| |صف ني  لفيوم|نوعيتـــ 

328476 هلل| |حمد نرص عط|محمد  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|2792| لجوهري|لحليم |لحميد عبــــد |حمد عبــــد | هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

24272| مد محمد عىل|عمرو محمد ح وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف
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37|3|8 ن سيد|حمد سيد شعبــــ| ى شمس حقوق عي 

7o|3|7 |لفتـــوح عبــــد |بــــو |ن |لحميد شعبــــ|محمد عبــــد 
رى|لبــــ

ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

86o52o ى يوسف عبــــد|يم| للطيف|ن حسي  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

37o439 رتـــ محمد|حمد زغلول عم| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

3345oo بــــر يوسف|بــــوبــــكر محمد ص| ى شمس| لسن عي 

229o|3 لرحمن|لعزيز عبــــد |ء مصطفى عبــــد |سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

423|44 محمد محمود محمد محمود سكندريه|ل|بــــ |د|

4|595o ى خ مر|لحميد ع|هيم عبــــد|بــــر|لد |حني  لشيخ|بــــ كفر |د|

6289|8 لحميد|هلل عبــــد |فتـــىح ممدوح محمد عبــــد  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

77984 هيم|بــــر|لصبــــور محمود |رق عبــــد |محمود ط ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

|25228 بــــ|لدين سيد حسن دي|يوسف نرص  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7726o5 مد|ل ح|لع|للطيف عيد عبــــد|لسيد عبــــد |تـــسنيم  زيق|لزق|عه |زر

364434 هيم محمد|بــــر|م محمد |حس لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

|7o529 ر|د محمد عم|حبــــيبــــه عم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6392oo لعظيم محمد محمد|د عبــــد|محمد فؤ زيق|لزق|ره |تـــج

24o7o7 وى شكمتـــ|ن مجدى سعد|ري|م ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

358224 لحميد|لحميد عبــــد|يوسف حسن عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

476479 د عمرو حسن محمد|زي سكندريه|ل|بــــ |د|

857|88 ي رجبــــ قبــــيل محمود|م|
ئى سيوط|طبــــ 

6o2457 ل|رس زىك غ|ن ي|نوره |علوم طنط

3558|4 لمجيد|لعزيز عبــــد|بــــ عبــــد|يه|لرحمن | عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

625274 لمسلىم|لسيد محمد |م |كريم هش ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

2645o6 لعليم محمد محمود|م محمد عبــــد|وس ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3666|| حمد|حمد فتـــىح |لد |خ ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

44745 هلل|بــــ |هر ج|لظ|ندى طلعتـــ عبــــد  هره|لق|صيدله 

277829 لشيخ|حمد |حمد |مصطفى محمود  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

678328 يف عبــــد  بــــ محمد|لوه|مغفره رسر لمنصوره|هندستـــ 
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5425o لح|ح ص|لفتـــ|مه عبــــد|س|محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|885 ه عل| ء عزتـــ ممدوح|مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

8o|484 يه محمد زىكي دردير| ي|تـــمريض 
| لمنى

678747 رس|ء مصطفى فهىم حسن ف|حسن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6|684 د سيد|طف عي|هدير ع حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

7|3o48 تـــ|عيل بــــرك|سم|لسيد محمد |لتـــميىم |نس | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

9o3|58 ى |طمه ع|ف صم محمد خضي  ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

|44494 ن عىلي|لبــــ عثــــم|محمد غ هره|لق|هندستـــ 

|3||28 لس جرجس حبــــيبــــ  ديوس|قل|كي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

754889 لسيد محمد|مد |حمد ح| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

33|36| زى مصطفى|ح محمد مغ|مروتـــ صل |علوم بــــنه

83||o3 ي| رين|م جرجس رشدي بــــشر سيوط|ره |تـــج

85794 لحليم|حمد عبــــد|لدين |ل |عىل محمد كم ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

776|9o لسيد محمود| |رض| دين ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

6o66|5 هر|بــــو زيد ز|هر مسعد محمد |محمد ز |بــــ طنط|د|

76|272 حمد محمد محمود|ء |سم| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

4o53|o هيم|بــــر|حمد |محمد حسن مرىس  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34|572 بــــر يوسف محمد عيد|محمود ص ى شمس حقوق عي 

92o84o بــــر حسن |ئل ص|حسن و ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8345o6 حمد محمد|طمه قدري |ف دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

442574 مه|هلل سل|ل عبــــد|كم| يه رض| لشيخ|عه كفر |زر

433997 ىط حبــــيبــــ|لمع|بــــو |فع |لش|دل |يه ع| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

832793 ر حمدي محمد محمد|بــــر| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

44963| للطيف|دق عبــــد |يز محمد ص|محمد ف |هندستـــ طنط

356|29 وى|لنبــــى هل|ورى عبــــد|لمغ|سعيد عيس محمد  ى شمس| لسن عي 

|44428 لدين مدحتـــ عدلي يوسف|رفيق  ن|تـــربــــيتـــ حلو

9o5358 لحفيظ ذىك  |لدين عبــــد|ء |عمر بــــه ج|بــــ سوه|د|

2393o بــــينى  بــــينى|رضوى رسر حمد رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7oo39| د|لسيد يوسف ج|منى  لمنصوره|عه |زر

4|58o8 هيم مصطفى  دومه|بــــر|لسعيد |ء |دع لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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25689o هيم غنيم|بــــر|طمه فتـــىح |ف ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

36763 لمجد محمود|بــــو|سهيله محمد  هره|لق|بــــ |د|

9o3493 د رزيق بــــخيتـــ |كرم فؤ| سيوط|طبــــ 

7o9664 لمجيد محمود|هبــــه مصطفى عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

6483o3 لحفيظ محمد|ر محمد عبــــد |مي زيق|لزق|بــــ |د|

4o|363 لسبــــع|شور مسعد |سلىم رزق ع تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8|5748 م|لسل|لك عبــــد|لم|هند فخري عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

428o97 ى |من ضى|لسيد ر|هيم |بــــر|ر حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

4388o8 هيم سعيد|بــــر|حمد محمود طه | لشيخ|علوم كفر 

7252| هلل عىل|مه عبــــد|محمد سل لفيوم |تـــمريض 

35o232 لونيس|ح عبــــد|لفتـــ|حمد سمي  عبــــد| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

635829 ى محمد حس|ن محمد حس|يم| ى|ني  ني  زيق|لزق|بــــ |د|

327289 لرحيم|سعد سليم عبــــد|مل | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7739o4 لسيد|لقوى |لسيد عبــــد |ئى |ه هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

925o|5 فظ |لح|حمد عبــــد|ر عزتـــ |من ج|حقوق سوه

4389oo لحميد |هيم عبــــد |لحميد إبــــر|محمود عبــــد 
متـــ|سل

|يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

283898 لغنى مبــــروك|محمود مبــــروك عبــــد |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

7|5o62 |ل محمد عبــــد |لع|رص عبــــد |لن|ء عبــــد |سم|
ل|لع

|ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

365278 لخي  عريبــــه|بــــو|ر |لغف|ره عبــــد|س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

75|637 بــــ وهبــــي|لوه|يىح محمد عبــــد  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

329527 در محمد تـــبــــع|لق|ل عبــــد|ن كم|يم| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

7o457| حمد|حمد محمد محمد سيد |لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

83486 للطيف|حد عبــــد |لو|محمد سعد عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|73562 لح|ه ص|لل|دل عبــــد |محمد ع |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

766672 بــــد|حكيم محمد جمعه محمد ع لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

359858 ى|م سحق وديع| |حن| رتـــي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

32o448 ى|يق بــــش|ركو مجدى ف|م هره|لق|علوم 

5o8|44 ن|هيم محمد سليم|بــــر|فرح محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

347425 لسيد بــــشوتـــى سليم|د محمود |جه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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526589 ف عىل محمد عىل ش|د |زي ى|رسر هي  سكندريه|ل|حقوق 

893838 حمد شوكتـــ فرج  |جر |ه سيوط|عه |زر

775445 |لسيد عر|لح |مي  ص|
ى
ق زيق|لزق|طبــــ 

6|4778 لمزين|بــــوبــــكر |هلل |مريم عبــــد |بــــ طنط|د|

8239o لمسيح|مريم نجيبــــ وديع عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

786|53 م متـــول محمد متـــول حبــــيش قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

4343o8 حمد حموده حموده|مريم  هره|لق|م |عل|

32|o38 حمد|حمد |د وليد سيد |زي ن|حقوق حلو

759325 لد محمد حسن|ن خ|رو ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

88|925 لمجيد  |رثــــ عبــــد|لو|محمد سيد عبــــد سيوط|طبــــ 

868o34 دق|لص|دل عىلي |ء ع|زهر ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

67675o جورى|لبــــ|هيم |بــــر|دل نرص |مر ع|تـــ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|44|2 |لش|م حلىم عبــــد |ء س|رس|
ى
ق |تـــربــــيتـــ بــــنه

62794| لعليم محمد|لسيد محمد عبــــد |حمد | هره|لق|ج طبــــيع |عل

68o28 للطيف|دم عبــــد |مد |ح| ن|ر لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|54427 محمد عىل| يوسف رض ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

3372o2 وى|م محمود خليل عشم|سل| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

789323 دى|له|لرحمن محمد |دى عبــــد |له|ء عبــــد |ول عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6255o5 لرحمن|لبــــديع عبــــد |حمد عبــــد |ندى  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

5oo|68 م|سل|هيم |بــــر|ن |هيم رمض|بــــر|يمن | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

235584 لم سويلم|محمد عىل س دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

44469| ي|ر
|لبــــن|خليل | صبــــرى وف| ئى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

843685 ن|زم خليل عثــــم|لؤي ح ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

48|653 س مرىسي جمعه|حمد عبــــ|محمود  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

5|348| ي محمد
محمود خميس مصطفى عه دمنهور|زر

533|2| ي عبــــد |رق عبــــد |عمرو ط
لكريم محمد|لغنى م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

85623 رجبــــ حمدى عبــــدربــــه عويس رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

686257 بــــيىل|لطر|حد |لو|لسعيد حسن عبــــد |محمود  لمنصوره|حقوق 
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|29872 هلل|حمد عبــــد |م عبــــده  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

9o2754 بــــر بــــخيتـــ |محمود محمد ج ج|حقوق سوه

37|686 حد سيد|لو|هيم عبــــد|بــــر|محمد  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

267262 صف|حمد ن|مديحه مصطفى محمد  |ره بــــنه|تـــج

2557o9 بــــو بــــركه|محمد فتـــىح عىل  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

899772 ل |لع|لسيد نرص عبــــد|ن |نوره ج|بــــ سوه|د|

39|5| ى محمد|بــــو|مريم مجدى  لعني  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

427768 لم عىلي محمد خليفتـــ|لسيد س| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6|o769 تـــه|ر شح|لغف|لحميد عبــــد|رس عبــــد|ن ي|حن |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

63|436 يه فكرى سعيد محمد| زيق|لزق|هندستـــ 

855o5| ء محمد سيد سيد|لشيم| حقوق بــــنى سويف

3536|3 هر زينهم محمد|محمد م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

348794 ىطي|لمع|بــــو|لدين سمي  مصطفى |هندتـــ عز |ش ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

864|79 دق ذىكي|بــــرسوم ص| يوحن دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6o6222 ي عبــــ|س|محمد 
س غنيم|مه مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|4878 لسيد|لحميد |لدين عبــــد|ج |جر تـــ|ه ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

83|522 لسيد عىلي|م محمد |سل| ي للفن|
|دق قن|لفنى

8|32o3 ف محمد |محمد  حمد|رسر ي|علوم 
|لمنى

6|o2o7 لسعيد عرص|هبــــه محمد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

68|oo| لرحمن عوف|لمهدى عبــــد |ل محمد |محمد جم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

||5o|2 لعزيز|ئى رمزى عبــــد |روم| ن|ر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|64493 هيم|بــــر|حمد |حمد وليد | هره|لق|هندستـــ 

||6642 حمد عفتـــ|زم |حمد ح| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

359693 لحميد بــــخيتـــ|هدى محمد عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

636o75 لحسينى|هلل |ء فتـــىح عبــــد|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

479846 جد صليبــــ عوض|بــــ م|يوس سكندريه|ل|هندستـــ 

9o5oo7 لسيد حميد |دل |مل ع| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

335792 تـــفى رفعتـــ عىل محمد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o|226 ر|لنج|كر |ح ش|كر صل|نىه ش |بــــ طنط|د|
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3|222o ى|ن حسنى عبــــد |يم| لرؤوف حسي  ى شمس صيدله عي 

448675 لمجيد عطيه|لحميد سويد عبــــد |مصطفى عبــــد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

85o842 ذلي عىلي|زينبــــ محمود ش لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

2669o حمد|محمد محمود محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9|oo73 هيم |بــــر|عبــــي  محمود عىل  ج |تـــمريض سوه

5|3422 ف |محمد  ى|هيم متـــول |بــــر|رسر لعشر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

598|9 بــــ معوض|لتـــو|هلل محمد عبــــد |عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

527o22 بــــو مندور|حسن محمد حسن يحن   |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

235276 فظ|مح لطفى ح|حمد س| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64|5|| لسيد|حمد محمد |ء |رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

224o38 للطيف محمد|دل عبــــد|ن ع|رو هره|لق|ره |تـــج

4||622 ل|محسن رجبــــ مصطفى غ| ند|ر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48|758 مع|لرحمن محمد حسن منصور ج|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||8o59 فكرى فهىم عويضه| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

5o9293 بــــتـــ محمد غنيم|لدين ثــــ|ء |ن عل|مرو علوم دمنهور

7o883| حمد|لرحمن فرج |ده مصطفى عبــــد |غ لمنصوره|طبــــ 

259245 ش|د رو|دى فؤ|له|عبــــد| ر|ي ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

426|o7 هيم|بــــر|محمد | لوف|بــــو |طف |ع| هويد سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

5|5474 ء عيد حميده محمد حموده|سم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

824567 س محمد|هلل محمد عبــــ|عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

8|4285 ن ذىكي يوسف|نوبــــ فرح|بــــ| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

973o4 م|لسل|م محمود سعيد عبــــد |سل| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4237o9 ورى|هيم |بــــر|بــــ عطيه |يه|طمه |ف ى لجيى سكندريه|ل|بــــ |د|

25oo53 لعزيز محروس|جر محروس عبــــد|ه تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|39o25 ى| ري|م رفعتـــ فخرى مكي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6o9o69 ه  مد آدم|لمتـــول ح|سمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

33336o ي |حمد عبــــد|
م|م|لنبــــي حنفى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

49493 ى |حمد | حمد عويس|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

269738 لعزيز هيكل|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

868|o8 هيم|بــــر|حمد |لكريم |ر عبــــد|من |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع
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326989 ى ى حسي  فرحتـــ محمود حسي  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

627o95 دق شكر|لص|روق محمد |بــــ ف|يه|كريم  زيق|لزق|ره |تـــج

8o8o99 ى|يه ن| رص محمد حسي  ي|تـــمريض 
| لمنى

7o4572 بــــر عطوه  عقوبــــ|لرحمن رضى ص|عبــــد  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

52364o بــــوهديبــــتـــ|فظ |فظ ح|حمد محمد ح| ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

84969 ى|ل |محمد قرئى كم مي  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

695|95 لبــــيوم|لسيد |حمد |رق |حمد ط| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

75647 تـــ|رص محمد فرح|مريم ن لفيوم|نوعيتـــ 

8|3457 ى ج|م بــــر جرجس بــــولس|رلي  ره بــــنى سويف|تـــج

898562 لس سمي  سعيد بــــدروس  كي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

89o445 هيم محمد محمد |بــــر|محمد  سيوط|طبــــ 

3|7968 ل|لع|يمن محمد سيد عبــــد| رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

332|44 م|م|لنبــــى |م عبــــد|ر هش|من |حقوق بــــنه

4|9272 بــــونوفل|هيم  يوسف  محمد |بــــر| |رش لشيخ|بــــ كفر |د|

289|7 حمد رشدى محمد مصطفى| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|4872o لبــــقىل|هيم محمد |بــــر|م |ندى عص هره|لق|عه |زر

354255 ي|منيتـــ |
ى
ى دسوق ف محمد حسي  رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8822o8 لعزيز  |لدين محمد عبــــد|ل |محمد كم سيوط|تـــربــــيتـــ 

632438 ي
جورج زىك عطيه| أوجينى ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

677453 حمد عىل خليل|رس |يوسف ي لمنصوره|هندستـــ 

769288 ن|سليم|لم |دى محمد س|ه زيق|لزق|حقوق 

432o|7 ن حمد دره|لسيد |لسيد |محمد | مي  لفيوم|عه |زر

886|o5 هيم |بــــر| |تـــ حن|بــــرك| حن سيوط|ره |تـــج

7|2o94 فظ حمود|لتـــميىم ح|لتـــميىم |ل |نو لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|49o5 حمد|يمن سعيد محمد |رين |د ن|بــــ حلو|د|

|2252o د|لجو|ن عيد عبــــد |م سلط|حس هره|لق|طبــــ 

854436 عمرو محمد سميح محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

86|9|| ي هم|رس|
ي يمنى م|ء خي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4|o963 لضبــــع|لقوي |بــــد عبــــد|يشيه ع ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4923|3 لمزين|هيم |بــــر|لسيد محمد |حمد | سكندريه|ل|حقوق 
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274528 در محمد|لق|دى محمد عبــــد|ح ن|صبــــ دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

26|||| تـــ|م كرم جبــــر بــــرك|ريه ى شمس| لسن عي 

783222 وى محمد|لشبــــر|حمد محمد | زيق|لزق|بــــ |د|

373247 لزغبــــى|ح |لفتـــ|لعزيز عبــــد|د عبــــد|محمد عم |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

62o|67 ل|لسؤ|ر |لغف|ء محمد عبــــد |رس| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|3|||7 م|لقوى عل|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

846|36 حمد|لح |بــــر ص|بــــ ج|لوه|عبــــد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

67988 جر سعد سليم محمد|ه لفيوم|تـــربــــيتـــ 

64|62| ي|حمد عبــــد |لسيد |لد |ن خ|إيم
لغنى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

|66792 يف فوزى محمد|شيم ء رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

49|479 لجوهرى|دل محمد محمد |هدير ع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o|9|3 ل|رص محمد حموده جل|نور ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

348537 لدين|بــــ |مل محمد شه|يتـــ حسن ك| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|2|446 حسن مجدى سيد محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

24o974 لىح|لعزيز عبــــد|لىح عبــــد|محمود عبــــد تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

63o643 لسيد سليم|حمد محمود | ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

|48855 هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|يه | ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

|5|o98 ى رش|ي حمد|لسيد |د |سمي  ى شمس| لسن عي 

696596 ر|لغف|محمد عبــــد | كريم رض لمنصوره|بــــ |د|

845325 لدين طه بــــيومي|ح |ء صل|شيم ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

3425o2 حمد|لق |لخ|حمد عبــــد|محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

222|58 مه غريبــــ درويش|س|رحمه  ى شمس|د| بــــ عي 

|56o8 حمد خليل|لعليم |حمد عبــــد | |ر|ي هره|لق|حقوق 

557|9 م|لسل|حمد محمد عبــــد|كريم  صيدله بــــنى سويف

43|9|2 ن|لحكيم علو|ج  عبــــد |محمد ن ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

25263 م حلىمي عىلي حبــــيبــــ|عص| ند|ر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

533559 ن|لحص|لرحمن |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى
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499445 لرحمن|ء عيد محمد عبــــد|دع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

865339 د عىلي|ح فؤ|حمدي صل |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

527o|5 يم هنيدى|لد|أحمد عزتـــ عىل عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

68|94| ى ريم فكرى فتـــىح محمد حسني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5o5644 يتـــ|ئيل حم|هر ميخ|يكل م|م سيوط|علوم 

767674 هيم|بــــر|حمد |لدين محمد |ح |ء صل|دع ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

443463 لدين يوسف محمد سعده|يوسف بــــدر  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

326|54 لمسيح رميس عوض|ء رمزى عبــــد|هن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2394o5 هيم محمد فوده|بــــر|محمد | هل هره|لق|بــــ |د|

367489 ع قربــــه|لمجيد رفعتـــ محمد رف|عبــــد |بــــ بــــنه|د|

535239 نسيم جرجس نسيم| ندر|س سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

245749 ح عىل محمود شكر|لفتـــ|محمد عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

6oo5o7 بــــ|لرحيم خط|صبــــىح عبــــد| نور |ره طنط|تـــج

243786 ق|سه وى|م حمدى عطيه رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

49o|o7 تـــ | تـــ|لم محمد |حمد س|مي  لطي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||479o ن|ك سليم|دى ميشيل مل|ف ى شمس|د| بــــ عي 

|879o حمد درويش|يش فرج  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

||6359 ى سل|س| كلودي مه|مح حني  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

494696 رج |لفر|لبــــديع |يمن عبــــد|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

8o3235 رص فوزي عىلي|ورده ن ي|نوعيتـــ 
|لمنى

326o79 رى جرجس حبــــيبــــ خليل|م ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

336||6 ن|دل مسعد عثــــم|يتـــ ع| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

288o|9 د كريم محمد مصطفى كريم|سع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

4|62o6 لرحمن محمد|ل عطيتـــ عبــــد|بــــسمتـــ جم لشيخ|نوعيتـــ كفر 

6385o8 ى|ن أحمد إسم|إيم عيل حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4||66 حمد فرج محمد|محمد  عه مشتـــهر|زر

35|o95 سعيد صبــــىحي محمد حسن| دين ى شمس علوم عي 

334o9 ر محمود|مختـــ| روي محمود زكري| ن|هندستـــ حلو

54|5|4 ي|يمن حسن |حمد |
لبــــشبــــيسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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792|5o لدين|حمد مىح |حمد محمد | زيق|لزق|طبــــ 

524|55 حمد محمد|ء محمد حلىم |رس| سكندريه|ل|هندستـــ 

4764|5 ى وليد محمود |ي لعيسوى|لسيد محمد |سي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

37o553 ى |مل محمد | لغنى|حمد عبــــد|مي  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

239894 لنبــــى|ن عبــــد|لنبــــى رمض|كريم عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

827248 عىلي ربــــيع محمد عىلي دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8|659 ف مىح |لدين |مىح  س|لدين حسن عبــــ|رسر ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

272o97 ى عبــــد|ي ى|لعزيز ش|لعزيز عزتـــ عبــــد|سمي  هي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

7||3|6 ف عيد خليل س|محمد  لم|رسر ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

439542 ف محمد عىل |م |ريه لوكيل|رسر لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

259o93 لشيخ عىلي|ن |م مصطفى عثــــم|لسل|عمر عبــــد سيوط|عه |زر

7oo658 هيم شلش|بــــر|عطيه | حمدى عط زيق|لزق|ره |تـــج

|24o82 محمود عزيز مرىسي محمد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

476225 هيم|بــــر|لحميد |جر محمد يوسف عبــــد |ه |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

3626|6 ف عبــــ|ن |نوره لجندى|عيل |سم|س |رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

344|52 لصفتـــى|م |لسل|ل عبــــد|ر مىح جل|من |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

49o8|6 لسيد عزبــــ|لرحمن محمود |مريم عبــــد سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

5o4o| س محمود|دهم حمدي عبــــ| ره بــــنى سويف|تـــج

782569 ىط|لمع|بــــو |سمي  محمد حسن  زيق|لزق|ره |تـــج

|24254 د محمد|دل فؤ|ع| عل تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

7776o2 سط جودتـــ غنيم|لبــــ|ء سعيد عبــــد |دع زيق|لزق|علوم 

784o95 لسيد|هيم |بــــر|حمد محمد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25383 لحليم|لدين لبــــيبــــ عبــــد |ء |ن عل|رو هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44732o بــــو حطبــــ|ل محمد |رق هل|هلل ط|منه  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

82696  |شيم
ى
لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|ء دسوق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

546684 در|لق|ئى عبــــد |دتـــ محمود علو|مي ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7788|9 ي
لدين حلىمي حسن|ح |صل| دئى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

839978 ى |ء ص|ل| حمد|لح حسي  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

6o9oo2 ى خ|ي تـــى|لبــــرص|لسيد |لد |سمي  |نوعيتـــ طنط
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64368 حمد مصطفى حسن محمد|ندى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

264567 لسيد عطيه عىل|حمد |سهيله  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7875|4 هيم|بــــر|لعزيز |لسيد محمد عبــــد|ندى  زيق|لزق|حقوق 

362882 ض|سحق شكرى ري|مجدى  لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

45|223 ى يوسف محمد يوسف| منيه حسي  |نوعيتـــ موسيقيه طنط

5|6865 بــــو حسن|عىل | يتـــ رض| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6992|o س وهبــــتـــ|ء يشى عبــــ|سم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

675554 زن محمد سعد عىل خضي |م لمنصوره|هندستـــ 

52o689 ى محمود|ل |جم| ند مي  عه دمنهور|زر

|33334 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد سعيد | لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

9|2294 ع |حمد رف|ه |لل|ء عبــــد|دع ج|حقوق سوه

4o2985 حمد حسن|حمد محمد |د |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|625o9 لبــــ|بــــو ط|هلل عىلي مصطفى |عبــــد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

764o89 ى محمد عبــــد  لىح حسن|نرمي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

534487 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|ر |يمن مختـــ|ء |عل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o2345 لم|حمد س|ح عيد |نم صل|ه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8o4833 حمد|ن |د سيد رمض|جه ي|بــــ |د|
|لمنى

96oo4 رجبــــ خميس حميدتـــ محمد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

92349| د طه |ح فؤ|مصطفى صل ج|هندستـــ سوه

48|3|2 ى|بــــر|م |هيم عص|بــــر| هيم حسن حسني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8|8||| لرحمن محمد محمد سعيد|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

2845|3 م تـــوفيق بــــكر|ء هش|شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8565|6 ود|لي د|مدحتـــ غ| رين|م ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6o9342 |لغنى |هيم عبــــد|بــــر|لمقصود |حذيفتـــ عبــــد 
لجعفرى

ن|سو|بــــ |د|

7||753 حتـــ|ن عيد عىل سم|ء رمض|سم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9o9o72 للطيف محمد |حمد ممدوح عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

26|2o8 لح|ن ص|لح رمض|ل ص|م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

5273oo ح|لفتـــ|هلل سعيد طه عبــــد |منه  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

352566 هلل مصطفى||دل عط|محمود ع ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى
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266627 يبــــ|لش|ىط يوسف |لع|ندى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

622434 د|لضي|لرحيم |زم حمدى عبــــد |ح ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

56|5| م|لسل|دل محمد عبــــد |حمد ع| ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

9o5458 ئيل موىس بــــخيتـــ |وحيد ميخ ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

364329 للطيف|رق طه عبــــد|لرحمن ط|عبــــد حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

676776 لرحمن|حمد عبــــد |لرحمن محمد |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

476o8 مه هليل|حمد محمد نجيبــــ سل| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

4|9327 لسعيد عبــــده|لسعيد حسن |م |ريه |ره طنط|تـــج

465345 بــــدين|لموجود ع|لموجود محمد عبــــد |عبــــي  عبــــد  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

33|84 |در |لق|لرشيد عبــــد |لرشيد عبــــد |رضوى عبــــد 
لسيد

هره|لق|ره |تـــج

|36o4| مني  موىس بــــقطر| ن|ر ى شمس|تـــج ره عي 

|23892 للـه|هيم عبــــد |بــــر|مريم محمد  هره|لق|ره |تـــج

252322 لعزيز|لمنعم عبــــد|يمن عبــــد|يه | ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

27oo45 حمد شلبــــى محمد رسور|حمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2o683 محمود حمدى حنفى محمود عه مشتـــهر|زر

7||o45 نم|لسيد غ|ن عوض |شعبــــ| ند ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

7|435 ي|ر
لرحمن عىل|محمد عبــــد | ئى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|7o249 د محمد|تـــ ج|لشح|لد |مصطفى خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

37||35 ى تـــ جرجس|فكرى شح| مي  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

68o46| ن|حمد رسوتـــ حسن رضو| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

6377o2 هيم عىلي محمد|ء محمد إبــــر|أل زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

675998 ى ي لغنى|تـــ عبــــد |رس عرف|نرمي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

446636 ن مصطفى سيد محمود|مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|556|2 حمد محمد محمد يوسف|جر |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

322o49 هيم|بــــر|هلل درويش خليل |منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|52442 ن|حمد سلط|يه محمود | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5o7753 لدين خميس عليوتـــ عىل|ء |ئى عل|م| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

438746 وي|لششتـــ|لسيد |محمود حلىمي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

649644 حمد عطيه|ف جوده سيد |عف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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62|784 ج  نصىح حموده|مل ن| ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

623725 رس عوض محمود بــــحيلق|مروه ي ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

63286| ندى سعيد عىل عىل زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

36985o يف حسنى عو د عوض|بــــسنتـــ رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

76o7|| هيم معوض|بــــر|لرحمن محمد |منه  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

235784 ي
بــــر|لغنى ص|سيد عبــــد| دئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

827o2| هيم محمد محمود محمد|بــــر| دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

639468 لحكيم عىل|عىل عبــــد | دين زيق|لزق|نوعيتـــ 

249844 هيم خرصى|بــــر|يه حلىم | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|3725 يبــــ|لش|مل مرىس |محمد مرىس ك ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

|226|5 حمد|لرحمن عىلي |لدين عبــــد |د |لرحمن عم|عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

856642 ن محمود|عمرو ربــــيع عثــــم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

77|59o حمد|مد سيد|جر ممدوح ح|ه هره|لق|ر |ثــــ|

27359| رس عطيه مصطفى|سهيله ي ن|بــــ حلو|د|

478228 وى|بــــومض|لسعود عبــــيد |بــــو|ل |ن جل|رو سكندريه|ل|بــــ |د|

8488|3 بــــي|ن محمد عر|حمد رمض| ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

922789 ن |تـــه نجيبــــ سليم|بــــسمه شح ج|بــــ سوه|د|

|74o52 ن حميدتـــ محمد|عمر رمض ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

4|5377 د|يمن حسن محمد فؤ|محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

|6|235 محمد محمود| سمر مدحتـــ رض ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

772349 ه ع ن|طف محمد محمد رمض|ني  زيق|لزق|عه |زر

342427 ك رزق تـــوفيق|ن مل|سوز ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

637|34 لسيد|نرص | محمد رض| رض ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

264879 |لبــــن|ل عوض |ن كم|يم| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

9o7559 هلل  |تـــ حكمتـــ |رس بــــرك|وسيم ي ج|ره سوه|تـــج

879695 للطيف |للطيف صديق عبــــد|ء عبــــد|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3544oo لم|حمد س| |هلل رض|منتـــ  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

639248 لسيد عىل|هيم |بــــر|روضه محمد  زيق|لزق|حقوق 

839774 حمد فكري يوسف|ميمه | ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

8|o556 ن محمد|رس عىلي شعبــــ|ج ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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64|56| ى |م حس|لسل|م عبــــد |حمد حس| لخول|ني  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

||53o6 ى  للطيف|مه سمي  عبــــد |س|لوجي  ى شمس| لسن عي 

26|oo3 م|لخ|صديقه محمود رمزى  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

639494 هيم محمد|بــــر|يمن محمد | زيق|لزق|حقوق 

4o9279 لشوره|لسيد |حمد يوسف |ء سيد |آل |بــــ طنط|د|

822566 ي
منه عزتـــ محمود مصطفى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

42225 ن|روق سليم|رق ف|تـــفى ط هره|لق|بــــ |د|

62o864 م|لش|رق عىل |عىل ط ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|5|924 بــــ|لسعيد خط|ء محمد |ء عل|رج هره|لق|علوم 

849724 وق  لح|حمد محمد ص|رسر لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

26389| شد|لنبــــى ر|بــــ محمد عبــــد|رح |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

763576 ل صبــــح|لع|لغريبــــ عبــــد |لسيد |طمه |ف نوعيتـــ بــــور سعيد

25o|29 لقرش|زى مصطفى |مه غ|س|ر |يثــــ| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

63646o تـــ|لسعيد فرح|حمد عهدى | زيق|لزق|ره |تـــج

698oo3 عيل|سم|ل عىل |دل كم|ء ع|دع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

329827 ل|لع|لسيد عبــــد|لبــــديع |هلل حسن عبــــد|منتـــ  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

24964 ى |نسمتـــ ن هيم|بــــر|رص حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

463|6 لبــــ|د حميده غ|محمد مر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|53658 لم|طف فرج س|يه ع| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

28424 ى عبــــد |محمود  ى|ح |لفتـــ|مي  مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

785435 زق يوسف|لر|نم محمد عبــــد |ه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

25353| دل محمد مدينه|ء ع|رس| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

694264 لنبــــى|ح حسبــــ |لفتـــ|لحسينى عبــــد |يمن |ء |رس| لمنصوره|ره |تـــج

5|76oo لىح شلبــــى|بــــ محمد عبــــد |يه| |هن ره دمنهور|تـــج

2823o  محمد محمود عبــــد|عبــــد
ى
للطيف|لرحمن شوق كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

693643 سعد محمد محمود عىل|د |عم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

633576 حمد|محمد سمي  عرفه  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4|oo| رس صبــــرى سيد|ء ي|شيم ن|معهد فنى تـــمريض حلو

|48798 ى| |رويد ف محمود حسي  رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3|8363 لحليم|لرحمن حمدى محمد عبــــد|عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 
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7o939| ى|ء محمد محمد عبــــد |عل لىح حسني  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

793294 ى|دل عبــــ|حمد ع|دل |ع س حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49866 رق محمود جمعه|محمود ط ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

45667o لعبــــد|لنبــــى محمد |ج  عبــــد|فوزيه ن تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

|23728 د|لمؤمن مر|مجد محمد عبــــد | هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o6929 هلل|لد عبــــده مجلع عبــــد|مريم خ سكندريه|ل|بــــ |د|

324477 ر|زى حسن عم|حمد حج|يوسف  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

75|2oo يوسف محمود سيد عطيه محمد لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

8o||24 مل عىلي|ء محمود ك|رس| ره بــــنى سويف|تـــج

764||3 ي
شقر|ل|شكرى محمد | دئى حقوق بــــورسعيد

|3o862 ئل محمد يوسف محمد|و ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6o2446 حمد|حمد محمد سيد |ندى سيد  |تـــربــــيتـــ طنط

924258 لرحيم خليفه محمد  |زينبــــ عبــــد ج|ره سوه|تـــج

45oo|5 بــــو زيد|لمنعم محمد |ندى محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

84658| ل عبــــده|ل جم|ل بــــل|جم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

5||9|3 رص محمد يوسف عنتـــر|لن|محمد عبــــد |ره طنط|تـــج

8|7979 لرحمن يوسف|رص عبــــد|لن|ورده عبــــد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|268o3 مح سمي  نجيبــــ|رك س|م هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

26o8|6 مد حسن سنبــــله|سلىم ح ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

33|237 ى|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|بــــسمتـــ مؤمن عبــــد ح حسي  |نوعيتـــ بــــنه

2|78o7 لعزيز محمد موىس|دل عبــــد|ء ع|عىلي هره|لق|هندستـــ 

256939 دل محمد عزيز|م ع|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

67782| دى|له|لسيد عبــــد |لرحمن سمي  |عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|5o84o لسيد محمد|ء ممدوح |رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

82o878 ي عبــــد
ي صفوتـــ تـــوئى

لعزيز|مصطفى د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

7|6o83 لغنى محمد عبــــد ربــــه|ل عبــــد |نده جم|ر لمنصوره|حقوق 

762263 طره|بــــو خ|روق محمود |هلل نبــــيل ف|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

529447 م|لرؤف رجبــــ عل|محمود رجبــــ عبــــد  ضتـــ دمنهور|علوم ري

5334|6 ألخرس|حمد عىلي حسن |لرحمن |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7599|| لسيد عىل|لحكيم |حمد عبــــد |ن |نوره لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج
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482694 قوتـــ|لنبــــى ي|ئى محمد عبــــد |أم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

57|5o لحميد|ن محمود عبــــد |ء حمد|رس| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

77265o لمعىط تـــعلبــــ|نعيمه محمد محمدى عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3595o3 رق محمد محمد|يتـــ ط| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

53825 شم سيد|رص ه|لن|حمد عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

37o349 لدين محمد عىل خضي |م |محمد حس ى شمس|تـــج ره عي 

685||4  ح|محمد صل
ى
لمحسن|مد عبــــد |ح شوق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|o4o9 |لبــــن|م فوزى محمد شفيق |سل| |ره طنط|تـــج

632648 لسيد غمرى|لسيد |ر محمد |مي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

||633| لعزيز|يرينى مقبــــول يوسف عبــــد | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

69394| لمجيد|حمد فريد فهىم عبــــد |مصطفى  لمنصوره|حقوق 

7|o82o وى|لشه|دل عبــــده عبــــده |محمد ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

54|862 ألحول|لحميد |ن عبــــد|م سليم|حمد عص| سكندريه|ل|حقوق 

||5o42 هيم|بــــر|ن |لكس|مح |س| ندر|س هره|لق|علوم 

372664 فظ|در ح|لق|هيم عبــــد|بــــر|حبــــيبــــتـــ  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

33o6|o ى رس فهيم|رؤف ف| روجي  |حقوق بــــنه

6o3o77 تـــ|تـــ بــــرك|لد فرح|محمد خ لمنصوره|صيدله 

768722 مر جبــــر|م محمود ع|غر ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

2|952o هيم|بــــر|م سيد |مروه حس هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

89o379  معوض عط|ميل
ى
هلل  | |د شوق |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

546486 حمد|د محمد |لجو|عبــــد | محمد رض ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

6436|2 لسيد|حمد |لسيد |محمد  زيق |لزق|تـــمريض 

8|439o مل ذكري|شنوده رفعتـــ ك ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

68649| مه|لىح سل|لمعز عبــــد |سعيد مصطفى عبــــد  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

696342 لشيخ|لمجد |بــــو |لحنفى |رحمه  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

69|495 مد طبــــل|هدير عىل متـــول ح لمنصوره|حقوق 

3326o9 ر|لجز|هلل رزق محمد مصطفى محمد |عبــــد |ره بــــنه|تـــج

257o28 ي|ر
عىل محمد شلبــــى| ئى ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

355879 ي|متـــ |س|لتـــ |ه
لسيد عفيفى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|34696 نور فريد|لح |نوبــــ ص|بــــ| ى شمس|تـــج ره عي 
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634599 حمد عىل|حمد عىل رجبــــ | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

496849 ل أحمد محمد حربــــى|جم| ند سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o6249 تـــه محمد وزيرى حسن|مريم شح سكندريه|ل|بــــ |د|

234o9o لسيد محمد|سمي  ممدوح قطبــــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|o4|7 لسيد|هيم |بــــر|حمد |محمد  ي|علوم 
|لمنى

76|4|4 ظم سعيد محمود|ن ك|نوره لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

7o33|9 بــــو خشبــــتـــ|لعوضى |جد |بــــو م|ل |ن جم|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

498345 لمرصى|مد مصطفى |ندي محمد ح ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

68789| ى عبــــد |ي بــــ|لوه|لسيد عبــــد |بــــ |لوه|سمي  لمنصوره|ره |تـــج

498844 لرحمن عيس|رتـــ محمود عبــــد |س ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8|6oo7 ى كم |هيم حن|بــــر|ل |نرمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

475569 م محمود أحمد محمد|لرحمن هش|عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5986| ن|لدين محمد سيد جنيدى حس|رص |ن صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

3|87o لجوهرى|حمد |حمد محمد |حبــــيبــــه  لمنصوره|حقوق 

2|878 ل بــــهنس محمود بــــهنس|رحمه جم هره|لق|ره |تـــج

5|7|62 ن صفوتـــ محمود بــــسيوئى منيسي|يم| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

5258o9 مد أحمد منصور|عمر محمد ح سكندريه|ل|هندستـــ 

88646| يمن عىل محمد |عىل  سيوط|تـــربــــيتـــ 

33o575 لخولي|حمد موىس |س موىسي سيد |ين| |ره بــــنه|تـــج

|588o6 ذل محمود سلومه|هند ش هره|لق|عه |زر

92958 ن|ن رضو|حمد مهر|يتـــ | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4||58 بــــر محمد محمد|هلل ج|عبــــد هرتـــ |لق|تـــمريض 

79|7o8 للطيف|م محمد فتـــىح عبــــد|سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62o865 م|م|ل|لحليم محمد |ر محمد عبــــد |عم ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

776482 ن|لسيد فتـــىح شعبــــ|جر |ه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

7o99o9 لسيد عىل محمد معوض|ء |سم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|538o ق عبــــده|لرز|ريم شلبــــي عبــــد  ط|حقوق دمي

83894| لبــــيبــــ لبــــيبــــ| ء زكري|لزهر|طمه |ف |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

258985 حمد سمي  محمد ذىك| تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

6||838 لد محمد عىل شلبــــى|محمد خ |هندستـــ طنط
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443o46 ع|لسبــــ|هيم |بــــر|روضه عيسي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

499o95 لغندور|حمد محمد مصطفى |ء |سم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

277776 هيم محمد|بــــر|ل |يوسف كم ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

2|2o3 حمد عىل|رق |طمتـــ ط|ف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

26|28 مد عىل|متـــ ح|س|محمد  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

48|576 ل|لع|سم عبــــد|لسيد ق|يمن |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

88876| ف |حسن  مر |حمد ع|رسر سيوط|تـــمريض 

5o3968 عيل|سم|حمد محمد مرغنى | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o667| ف عبــــد |ممدوح  لسيد|هلل |لرحمن عبــــد |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5o986 ي
د|كرم عىل مر| دئى ي |

لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|223o5 عىل طه حنفى محمود هره|لق|حقوق 

2|52oo يمن حسن حنفى رجبــــ|يه | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

834225 ىطي|لع|ل يوسف عبــــد|عمرو كم دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

2385o2 حمد متـــول محمد|م  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

5||8|8 وى|لشه|هيم |بــــر|لعزيز محمود |محمود عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

499|9o ي
رى|لهو|لسيد |محمد طلبــــه | دئى تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

8887o4 ه خ| لد محمود سيد |مي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

24|278 لعليم|محمد حسن جيوىسر عبــــد هره|لق|بــــ |د|

|2o223 ى|لدين وليد مني  |م |حس مي  سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

78o623 للطيف|م عبــــد |لسل|ء محمد محمد عبــــد|دع عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3589o| ن|محمد حلىم محمد سليم |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

|3958 لدين محمد|م |سلىم محمد عص هره|لق|حقوق 

329|87 تـــ محمود تـــوفيق|نش| لي|د |تـــربــــيتـــ بــــنه

4|o2|5 |نور عىل |هلل محمد نشأتـــ محمد |لمعتـــز بــــ|
شول|ل

تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

75|274 رك|بــــر حزين مبــــ|محمد ج ج|ره سوه|تـــج

43o32| رون|لح|لسيد |ره محمد |س |علوم طنط

76o924 لفى|ل|حمد |ء محمد |سم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

3237|6 ن سعد|هلل محمد رمض|منتـــ  ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ
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869|89 نوبــــ عيد صبــــىحي جبــــره|بــــ| لمنصوره|حقوق 

2|9346 ي|يوسف 
ف محمد سيد عفيفى رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

633554 ر محمد بــــهجتـــ متـــول|من زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

865587 حمد مرصي محمد|م |سل| ي للفن|
|دق قن|لفنى

6|4325 ن|در بــــدر|لق|مد عبــــد |ن محمد ح|يم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

6852| م|لسل|لبــــ عبــــد |بــــوط|لنبــــى |حمد عبــــد | لفيوم |تـــمريض 

522|66 وى|تـــ بــــهنس|لشح|روق |رس ف|زينبــــ ي ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

26792| لمقصود|لعزيز عبــــد|رس محمد عبــــد|ي لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

49|543 حمد|رى |ل بــــدوى سن|ر جم|من عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34928o لسيد|دل |رص ع|هبــــتـــ ن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|77423 لد سيد محمد|محمود خ ى شمس حقوق عي 

362o6| لمجيد|تـــر عبــــد|لس|محمد هنى عبــــد لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6o7282 لشيخ|لرؤف |م عبــــد|هلل حس|عبــــد ى شمس| لسن عي 

362|97 لد خلف عىل|مصطفى خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

688|37 وي|لشن|لسيد |حمد محمد عىل | لمنصوره|نوعيتـــ 

62o992 زق|لر|ن عبــــد |دل محمد سليم|ع| دين ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

56792 لعليم|ل عبــــد |م جم|ء حس|عل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7|5|77 هيم حسن|بــــر|محمد حسن  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|2448 لبــــرى|للطيف |لملك عبــــد|ء محمد عبــــد|رس| |بــــ طنط|د|

858o67 لحسن سعد عىلي حسن| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|4643 ى عبــــد|عمرو ي هلل محمد|سي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|58ooo حمد|م |لسل|سهي  ثــــروتـــ عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o3273 وى|لمك||هيم |بــــر|لعزيز |بــــو زيد عبــــد | |دين ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

857|42 حسن| زينبــــ محمود عط ي|بــــ |د|
|لمنى

28|586 د بــــطور|ن محمد سيد ميل|نوره لفيوم|عه |زر

4226o8 ه أحمد عىل|يحن  بــــ |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

7o5583 لجوهرى|هيم |بــــر|محمود محمود محمد محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

687385 |لبــــ|لمتـــول عبــــد |لد |مينه خ|
ى
ق لمنصوره|حقوق 

62|272 ن|لخي  رسح|بــــو|ئل عىل |منيه و| ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط
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77oo46 لعتـــيق|وى |لسل|لسيد محمد |د |زي زيق|لزق|ره |تـــج

84|4|6 لفضل|بــــو|در محمد |لق|م عبــــد|ريه ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

5o7326 وق غريبــــ عبــــد بــــر محمد عىل|لحميد ص|رسر سكندريه|ل|علوم 

6o58o رس محمد عويس|ء ي|هن ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|845o حمد|محمد مصطفى محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

256385 ف محمود محمد محمد رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

||688o ف محمد ح| |رن مد|رسر ى شمس| لسن عي 

|59384 ود محمد|حمد د|جر |ه هره|لق|ر |ثــــ|

8366|5 ى عم|ي د بــــكري حسن|سمي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

62o9|2 بــــينى ك|ج  |ر ن|مي مل محمد|لشر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|749|3 |ء مني  مصطفى رض|لشيم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

333469 سكندر|م مرقص |دى عص|ف ى شمس حقوق عي 

9o3354 ر محمد عىل |محمد مخط ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

68678| ن|فظ خليل رمض|لعزيز ح|حمد عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

5|o|23 لمرصى|لسيد محمود |لسيد محمد | سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

4|o47| ل محمد محمد وهبــــه|محمود جل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

366822 حمد|لسيد |م سعيد |ء س|دع ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

778449 لمنعم محمود|ذ محمود عبــــد |مع  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

285o|3 نيس خليل|رق محمد |رق ط|ط د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

786767 رس محمد عىلي سمرتـــ|م ي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o94|5 لمشنبــــ |هيم محمد |بــــر|محمود | دين ج|علوم سوه

879|86 ل محمد عمر |ء جم|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76232o ف عبــــد |محمد  لسيد مبــــروك|ح |لفتـــ|رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

846842 ه محمد سيد حم| د|مي  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

7|7724 لعدل|ن محمد |ن سليم|محمد سليم| مه |لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه 
لمنصورتـــ

54|63| لحفيظ حسن غنيم|محمد ممدوح عبــــد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

84|43| ى س مي خليل منصور|نرمي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

827392 تـــه بــــدري|ن شح|لموجود فرح|عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6|o64 لجيد|طف سيد عبــــد |حفصتـــ ع بــــ بــــنى سويف|د|
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542963 لعوج |ن |لبــــنى محمد فريد رمض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o9|85 ى ش|بــــر |محمد ص دى|لسيد حسني  بــــ دمنهور|د|

58259 حمد محمد عىل|ئى |م| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3489o3 لجعيدي|لحميد |لح عبــــد|يتـــ محمد ص| ى شمس|د| بــــ عي 

9|443 سوميتـــ عىل محمد محمد لفيوم|بــــ |د|

63o82| ى محمود|بــــ محمد |يه|بــــو بــــكر | مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

779o3| لح|حمد محمود ص|لسيد |ل |من زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|2o354 ى ن|يوسف محمد  صف|مي  هره|لق|صيدله 

||5954 تـــي  رسجيوس عبــــيد مسعود|فيلوبــــ هره|لق|ره |تـــج

296o3o ج|ء محمد فر|محمد بــــه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

52oo47 لدين|للطيف سعد |محمد محمود عبــــد | دين ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

9o5o76 حمد |ر عىل محمد |مي ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

88||57 ى |م عمر|سل| ن محمد حسي  سيوط|حقوق 

||57o| لغنيىم|دق |لص|لد محمد صفوتـــ عبــــد |فريده خ ى شمس حقوق عي 

|424o9 حمد|منيه محمود محمد | هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|2597| لفضل|بــــو |لسيد | |حمد رض| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

22364 لسيد|شم |بــــوه|رص عىل |ندى ن ى شمس| لسن عي 

|32269 حمد|حمد محمود محمد |ديه |ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

423|65 شم|حمد ه|حمد مجدي مصطفى | بــــ دمنهور|د|

7oo||7 حمد محمد|لسيد محمد |يه | |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

3445oo تـــ|لدين محمد |بــــ |شه لسيد حسينى جي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

85o452 يه|بــــور|حمد فتـــىحي موىسي | لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

284274 لسيد محمد|ء محمود |ل| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

868334 هلل|لسيد عبــــد|حمد سليم | دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|27872 حمد وهبــــه حلىمي|سلىمي  ى شمس حقوق عي 

528|9| ف|حمد عبــــد |كريم محمد  لحميد رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

54296 ي سيد|بــــر|
هيم محمد مصطفى سيوط|عه |زر

55388 ي معوض|حمد ع|
طف مصطفى وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

83362| ي عىلي|لر|لد عبــــد|محمد خ
ضى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن
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88|72| لربــــ  |د |ن سيد ج|حمد شعبــــ| سيوط|بــــ |د|

84787| ل عبــــده حسن|ن كم|يم| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

49o736 لعربــــ عىلي صقر|ء محمد عز |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

535744 م|لسل|هلل عبــــد |بــــ |هيم سعد ج|بــــر|حمد | لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

||5339 حمد سمي  محمد|ندى  هره|لق|حقوق 

344733 حمد|هلل |لم |س| بــــ عط|رح ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

4o7673 ن|لرحمن حسن رشو|ن عبــــد|نور سكندريه|ل|ره |تـــج

248633 ن هنديتـــ|لمطلبــــ سليم|ف عبــــد|عف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

687456 ده معوض مصطفى|ليىل حم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

687324 ى|عطيه مجدى عطيه  لسعيد جمي  لمنصوره|عه |زر

|6324| لرشيدى|ل عىل |مه هل|س|مريم  ى شمس| لسن عي 

6272o4 حمد نبــــيل|لسيد |حمد |جر |ه زيق|لزق|بــــ |د|

867567 ي|حمد عبــــد|يه محمد |
لغنى لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

4o|662 لمول|رى محمد عبــــد |لكريم قبــــ|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

223556 ئى|وى فرج|حمد سعد|ئى محمد |م| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8o59|8 هيم|بــــر|م محمود محمد |هي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

235542 ى|يوسف محمد محمود عىل ل شي  هره|لق|حقوق 

23824o حمد|د |بــــر ج|بــــر ص|مريم ج كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

437o3| هيم عسل|بــــر|حمد |ن محمود |يم| لشيخ|علوم كفر 

82|339 دوس|ل سيد|ريمون وجدي غبــــري ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

68867| لعزيز|ده طه عبــــد |حمد عبــــ|محمد  لمنصوره|عه |زر

|583|8 وع|لد محمد مط|ء خ|سم| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

76oo4| ضىح حمدى عدل منصور تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|63288 ه | هيم|بــــر|حمد محمد |مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

883877 ئيل |تـــه عطيه ميخ|مريم شح سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

3556o2 هيم محمود|بــــر|دتـــ |ء حم|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

|36|56 هيم|بــــر|يتـــ محمود |جر هد|ه كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

764822 ذر جيد|د ع|مورين مجدى ىكي ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

45925 حمد|حمد محمود | |دين هره|لق|ره |تـــج

|3|637 ئى محمد فهىم محمد عىل|منيه ه| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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354o82 لنقيبــــ|حد |لو|حد سعيد عبــــد|لو|عبــــد| دين زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

698277 ى محمد |ي لمقصود محمود|لسيد عبــــد |سمي  لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

76653| عىل حسن محمود زعربــــ زعربــــ لعريش|بــــ |د|

27|292 لقط|ن |طمه سعيد مصطفى سليم|ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

543428 لحميد رحيل|ن عزتـــ رجبــــ عبــــد |إيم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|6o|33 حمد|يق |كريم محمد ر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

64o755 لسيد يوسف|لرحمن سعيد |محمد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

3533o4 لسيد|هلل |رص عبــــد|هلل ن|عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

686o39 ى |حمد محمد |شهيده  لديسىط|مي  لمنصوره|بــــ |د|

334247 حمد|حمد |ن |يوسف شعبــــ |بــــنه| هندستـــ شبــــر

588o6 لرحمن محمد|حمد جمعه عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

778|82 ر|حمد محمد عم|عيس | رن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|635o8 لق|لخ|م محمد سيد عبــــد |ر ن|هندستـــ حلو

45729 نعمه مسلم ربــــيع مسلم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

823447 ي صل|
ن|حمد عثــــم|ح |لزينى سيوط|حقوق 

82593o س|وي عبــــ|طمه حسن دندر|ف ج|بــــ سوه|د|

238862 د عىل|ء محمد رش|رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

239234 تـــ محمد حسن|م عرف|هي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

75392 لسيد محمد|صم عز |ع لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

6|8437 ي
ف محمد |ضى لكتـــبــــي|حمد |ء مشر ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

357o|4 ش|لدمرد|لرحيم |ء عبــــد|لرحيم عل|عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

344562 حمد محمود|حمد محمد | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3|2|o2 لعزيز|مجدي محمد عبــــد| هن ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6o|9|8 ل|لجم|ء عىل أحمد |أسم |نوعيتـــ طنط

429|4| شد|رق نجيبــــ ر|ء ط|سن |ره طنط|تـــج

8942|6 لمجيد |مر عبــــد|ح ع|لفتـــ|هبــــه عبــــد لجديد|دي |لو|طبــــ بــــيطرى فرع 

3|8|oo ي فوزي سليم|روم
ي لحىطى

ن|ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6547| لد رفعتـــ حسن محمد|خ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

252483 لدكر|د مرىس |ر عم|من ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

357oo6 م خله|د س|بــــيتـــر ميل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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22o68 ن|دل معروف عثــــم|خلود ع سيه|نوعيتـــ عبــــ

84o984 ي |ل| |نه
حمد|مي  مصطفى ن|سو|بــــ |د|

4539| حمد عىل|لسيد|محمد محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

67663 نور محمود|محمد مرتـــضى  لفيوم|صيدلتـــ 

|74744 عيل|سم|حمد |حمد مصطفى |مصطفى  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

248869 طمه محمد مصطفى خلوض|ف لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7845o4 ىط|لع|مد عبــــد|ء سعد ح|لىمي زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|39|75 م|م|لرحيم |حمد عبــــد |هدير  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

232557 لنبــــى فرج محمد|ف عبــــد|عف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o23o7 لرحمن سيف|هيم مصطفى عبــــد |بــــر|جده |م ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

6o8676 |هدى ع
ى
شور محمد دسوق |ره طنط|تـــج

67622o بــــ|لوه|لسيد عبــــد |مه |س|ن |يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|537| ى مجدى سيد محمد|ي سمي   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

239oo7 ى محمد عىل د ى حسي  ود|نرمي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

9o6|55 ل |لع|م عيد كريم عبــــد|سل| ج|ره سوه|تـــج

|39|o8 لسيد عىل|ئى |جر ه|ه ن|تـــربــــيتـــ حلو

35o|27 لسيد|لد محمد عىل |عىل خ سيه|نوعيتـــ عبــــ

346|oo ى  حمد يوسف يوسف|حسي  ى شمس حقوق عي 

7oo43 د|لجو|حمد طه عبــــد|طمه |ف لفيوم|نوعيتـــ 

45o966 لسيد|بــــ |هيم يوسف خط|بــــر|محمد  |هندستـــ طنط

|6|o27 ي ص|يه ص|
دق|دق مصطفى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

3295o7 ى عبــــد|ي لحليم|ح عبــــد|لفتـــ|لحليم عبــــد|سمي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

77|672 حمد|هلل |يمن عبــــد |مل | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

439527 شم|رم محمود ه|ن ك|رو لشيخ|عه كفر |زر

8o85o| لحميد|لرحمن معتـــز سعد عبــــد|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2328o9 مد|لدين ح|ل |مد كم|طمه ح|ف ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

697|5| ن|حمدى محمود سلط|ل|محمد محمود  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

222o94 لمحسن محمد|عبــــي  عنتـــر عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|7|5| يد محمد|بــــو|لرحمن محمد |عبــــد ى لي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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52|57| نم|ل غ|لع|يه محمد صبــــىح عىل عبــــد | عه دمنهور|زر

34882 بــــوزيد|حمد |متـــ |س|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

923577 ف عبــــد| حمد سعد |زق |لر|رسر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|6|o68 هلل حسن|لعليم عبــــد |م عبــــد |ره عص|س هره|لق|ره |تـــج

64o68 لسيد|يوسف محمد مصطفى  لفيوم|نوعيتـــ 

329594 لبــــر|يتـــ قنديل عىل عبــــد| |حقوق بــــنه

845765 حمد حسن عيسي|ء |رس| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

5849| ف سعيد ص| |لي|د لح|رسر ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

926|9 للطيف عىل|هلل حمدى عبــــد |ء |ل| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

364436 ي عليوتـــ|لسل|لد عبــــد|خ
ى
م دسوق عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

26|72o لمحسن محمد سويلم|عمر محمد عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

5o8o|3 ف محمد عبــــد  للطيف محمد|حبــــيبــــه أرسر سكندريه|ل|بــــ |د|

7||986 حمد غنيم|رزق محمد | رويد لمنصوره|ل |طف|ض |ري

362289 ف مني  لوندى|نوبــــ |بــــ| رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

334475 ر|لغف|محمود محمد محمود عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

83538o هر|لط|حمد |عرفه | نه |نوعيتـــ قن

236755 بــــ|لوه|ن مجدى محمود عبــــد|رو هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7356o ي|ن ر|طمه محمد شعبــــ|ف
ضى ي تـــمريض 

لفيوم|معهد فنى

53o647 متـــ|لحليم قطبــــ سل|لدين عبــــد |ل |رتـــ جم|س ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

266943 حد|لو|لرحمن عبــــد|حد عبــــد|لو|ر عبــــد|من تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4884o7 مد|لعزيز رزق ح|يوسف سعد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

24628 هيم|بــــر|حمد كرم |ء |رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

476537 بــــ جمعه محمد محمد عبــــدتـــ|مه |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5o699o ء محمود عيس محمود عىلي|رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

36543 بــــ عزوز|بــــورح|بــــسمه محمد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

5o525o لعظيم شلضوم|حمد بــــدوى عبــــد | سكندريه|ل|حقوق 

675869 ى عبــــده | س|لنح|حمد |منيه عوضي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7o9352 لق|لخ|حمد محمد عبــــد |يمن |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

655|8 ي
ى عمر |لص|ء |ضى ى|لص|لحي  لحي  ره بــــنى سويف|تـــج

26|3o9 ى سعيد عبــــد|ي لجود|بــــو|ح |لفتـــ|سمي  شمون|نوعيتـــ 
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|64|4 حمد|لربــــ |د |طف ج|ن ع|مرو ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

87529 لنور|ديبــــ عبــــد|مريم عزتـــ  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

9|23|7 حمد محمد |لحميد |هبــــه عبــــد تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

57769 بــــ|لوه|لد عىل عبــــد |بــــسمه خ ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

69o937 لمنعم|حمد عبــــد |لحميد |حمد عبــــد | لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

763|36 ى|له|دى عبــــد |له|ء محمد عبــــد |سم| دى حسني  حقوق بــــورسعيد

||5o34 لرحمن|عبــــد | جر محمد رض|ه ى شمس|تـــج ره عي 

73956 لحليم|مريم مصطفى محمد عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

884985 | رص عط|لن|مل عبــــد|ء ك|لزهر| سيوط|نوعيتـــ 

27|767 ح نيبــــر|لفتـــ|حمد عبــــد|ع |لرف|ندى  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

9247|8 لنعيم |لحفيظ عبــــد|ن فتـــىح عبــــد|يم| ج|بــــ سوه|د|

|3|577 د مصطفى مرىس فرج|جه ن|تـــربــــيتـــ حلو

|75499 حمد محمد|جميل | دين |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

7o|3|4 لقرصى عىل محمد|محمد سمي   زيق|لزق|هندستـــ 

334|8o زق|لر|حمد عبــــد|لسيد |حمد | |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2286o7 هلل|يز نرص |يمن ف|رجريتـــ |م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|5o9|9 لد حنفى محمد|طمه خ|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

689|27  عمر|هيم |بــــر|عمر محمد 
ى
لدسوق لمنصوره|هندستـــ 

258678  |محمد 
ى
لبــــكل|حمد شوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o35o7 حمد مصطفى|ندى سمي   عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

533683 ىطي عسل|لع|للطيف عبــــد|للطيف عبــــد|عمر عبــــد لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

4|5966 مد عيس|مد ح|ن ح|ر رمض|مي |حقوق طنط

7o3378 هيم عىل جوهر|بــــر|لمتـــول |محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

63o554 كريم محمد محمد عىل منصور  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

26|5o3 عيل|سم|حمد |لعزيز |محمود سعيد عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

52577| دى|له|دل نرص عبــــد |مصطفى ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5o9o3 يف عزتـــ عبــــ س|عزتـــ رسر لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

5|696o لشيخ|حمد سعيد |م |ريه معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 
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|7|569 م حسن|لسل|مينه محمد عبــــد | ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

4364o| ى|لسعيد بــــسيوئى محمد |مصطفى  بــــوسكي  لشيخ|طبــــ كفر 

34o329 هلل|طف عزيز رزق |نوبــــ ع|بــــ| ن|صيدله حلو

869o92 هيم|بــــر|محمدعبــــود حسن | يش ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|9429 ى|م عىل ي|ن س|يم| سي  ى شمس|د| بــــ عي 

533466 حمد|لرحمن زىك |لرحمن ممدوح عبــــد |عبــــد  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

86o323 بــــ سيد|لدين كس|م |زينبــــ حس ي|نوعيتـــ 
|لمنى

45|822 هلل|ميل يوسف عبــــد|يوسف  لشيخ|هندستـــ كفر 

793777 ى مصطفى محمد سعيد حسي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8o266o ي محمود|رحمه هش
م حنفى ي|بــــ |د|

|لمنى

8498o8 ي|ر
فتـــ محمد محمد|ر| ئى ي صىح 

سيوط|معهد فنى

69|oo2 معتـــز محمد منس محمد منس لمنصوره|بــــ |د|

|34289 لسيد|ده محمد محمد |حم| ر|ي ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

676852  عىل ربــــيع
ى
يوسف عمرو شوق لمنصوره|بــــ |د|

7787o4 هيم|بــــر|حمد ممدوح محمد | زيق|لزق|هندستـــ 

858554 ى|لرحمن محمد مر|عبــــد د حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|2939  محمد |لش|عىل محمد عبــــد
ى
ق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

689|92 بــــ محمد محمود|رص خط|لن|ل عبــــد |محمود جم
بــــ| خط

لمنصوره|هندستـــ 

435o4 هيم وهبــــتـــ|بــــر|لتـــ سعيد |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

34266 محمد مصطفى جوده مصطفى محمد لفيوم|عه |زر

69o887 زق|لر|حمد عبــــد |يمن |ء |عىلي |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

427|67 ه محمد عبــــد  دي بــــدوي|له|لمنعم عبــــد |ني  سكندريه|ل|حقوق 

77|45o لعزيز|لحميد عبــــد |لحميد محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

||998o ول د|د رزق فؤ|ميل| مي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

846737 حمد|بــــر |حمد ص|ن |رو ن|سو|تـــربــــيتـــ 

65|77 ى مرع|شيم ى حسي  ء خي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

685553 ن|يه محمد محمد عىل رسح| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

275242 لد عىل محمود محمد صبــــىح|حبــــيبــــه خ ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 
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229o4o ده محمد|بــــسنتـــ محمد حم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4o|862 حمد|حمد |محمد عزتـــ محمود  سكندريه|ل|ره |تـــج

9o3359 ح محمد |لفتـــ|مصطفى محمود عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

899439 د محمد عىل عىل |لجو|عبــــد ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

88374o بــــر ذىك فرج |حمد ص| سيوط|ره |تـــج

72749 لمول حسن|مد محمد عبــــد|محمد ح لفيوم|ضتـــ |علوم ري

9||637 ف |لرحمن |عبــــد لربــــ |د|نور ج|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

764923 لسيد|زىك متـــول زىك | رن هندستـــ بــــور سعيد

3532o| م|محمد طه محمود سل ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

259424 س|م نبــــيل محمد عبــــ|حل| شمون|نوعيتـــ 

|7||o3 لدين|ئى حلىمي نور |م ه|سل| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

78689o ر|لنج|لسيد حسن عفيفى |ره عمر |س ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

|6395 بــــتـــ|حمد مظهر ثــــ|دهم | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

639976 لسيد|حمد |دي |له|دل عبــــد|ء ع|رس| زيق|لزق|علوم 

2873o4 لدين|ن عز|دى شعبــــ|طمه ن|ف شمون|نوعيتـــ فنيه 

876827 بــــر  |تـــه ج|لدين شح|م |ره عص|س سيوط|علوم 

282o84 هر محمد قطبــــ|محمود م ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

2|426 لسيد|بــــر |دل ج|ن ع|يم| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|38o5| ف رمض|لرحمن |عبــــد  لمعبــــود|ن عبــــد |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

6o6328 م|م|حمد |م حمدى |سل| |طبــــ طنط

326864 لحميد|د عبــــد|سحر نرص حم ن|بــــ حلو|د|

75|o6| م محمد نبــــيل لطفى|حس لسويس|هندستـــ 

774543 لسيد ضيف صقر|جر متـــول محمد |ه زيق|لزق|نوعيتـــ 

784824 هيم مقبــــل|بــــر|هيم |بــــر|ل |بــــل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|77399 لح|عيل ص|سم|بــــ |لوه|ح عبــــد |عمر صل ى شمس حقوق عي 

7743o3 بــــ|لوه|دى عبــــد |له|يمنى محمد عبــــد  ى شمس علوم عي 

4292|5 ق|حمد فتـــىحي قطبــــ |نىه  وي|لشر |طبــــ طنط

|2229o ل|م جعفر محمد لي ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

643oo3 لسيد|هيم محمد |بــــر|ء |سم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

63979| س محمد عمر|دى عبــــ|له|زم عبــــد|ر ح|بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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|38|52 ف عىل عىل حسن|رق |ط رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6oo974 ذل|لش|حمد |لسيد|حمد |يه سيد| لشيخ|بــــ كفر |د|

8|757 ده سعد سعيد|محمد حم ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

7o6926 لعزيز|ح عبــــد |لفتـــ|رق عبــــد |ن ط|يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5|9643 ي
وى|لحن|يل |للطيف محمود ط|عبــــد | دئى ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

774887 منيه سعيد محمد مهدى حبــــيبــــ| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

||482o مروه محمد محمد محمد غريبــــ هره|لق|بــــ |د|

769423 س|بــــر سيد عبــــ|لج|يه عبــــد | لعريش|تـــربــــيتـــ 

854253 د|لحميد عي|لكريم مدين عبــــد|عبــــد سيوط|حقوق 

7563|7 لد لطفى عفيفى|ء خ|رس| عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

867|| لسيد محمد|رك |محمد مبــــ ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

4o2455 هلل عمر|حمد عبــــد|ندى محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7o773 عيل محمد|سم|حمد |ل |جم ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

|66||9 ز عىلي|لرحمن عىل ممتـــ|عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

47459 ي حسن خرصى
نجوي حفنى هره|لق|حقوق 

79278o ى ص|نوره لح مصطفى|ن تـــحسي  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|79o66 هيم|بــــر|لنوبــــى |لرحمن |طمه عبــــد |ف |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

4392|3 حه|دق محمد سم|ن محمد ص|يم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

77469o ى  لبــــرى|لسعيد محمد |نيفي  زيق|لزق|بــــ |د|

8|95|7 نور موىسي|لدين محمد|ء |ء عل|رس| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

436973 مر|يدى محمد محمد يحن  ع|ه لشيخ|طبــــ كفر 

678444 صل|هيم مصطفى و|بــــر|لدين |ليىل محن   ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

692427 لسيد خليل|لسيد خليل |ن |يم| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

4636o هلل|هيم عبــــد|بــــر|حمد |عمر  ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

3577o5 عيل|سم|لكريم |محمود محمد عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

7769|6 صف|لق ن|لخ|م عزتـــ طه عبــــد |ره زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

2|9895 لدين عبــــدربــــه|هيم نور|بــــر|ضىح  عه مشتـــهر|زر

7o8664 ى|ح محمد حسن |ء رم|رس| مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3|6569 ى|عيل |سم|ر محمد |من لسيد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 
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284|7 بــــورسيع|بــــو هريرتـــ |لحميد |محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

|23453 م|م|م محمد |ن عص|يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|7663| د محمد محمود|ندى عم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

324626 ده|هلل حم|عيل عبــــد|سم|رق مصطفى |ط ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

82o942 وس مني  عزمي نجيبــــ|تـــ
ورصى ي|ره |فنون جميله عم

|لمنى

9o7857 لسيد |لرحمن |ل عبــــد|لرحمن جم|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

85328 هلل محمد سعيد|حمد عبــــد |محمد  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|756| للطيف|لدين مصطفى عبــــد|مصطفى عز  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

299592 م مصيلىحي|لسل|محمود محمد عبــــد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

2258|8 هلل|د عبــــد |مؤمن عىل محمد فتـــىح عي عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

437523 هيم غنيم|بــــر|لحميد |رجبــــ مسعود عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

34oo24  |ن |ن شهو|خلود شهو
ى
لصعيدى|لدسوق عه مشتـــهر|زر

68|86 لسيد محمد|ء محروس |دع لفيوم|تـــربــــيتـــ 

26|o6o هيم خليل عىل|بــــر|ء |زهر شمون|نوعيتـــ 

6|o549 لبــــرع|ع |لرف|بــــسنتـــ وليد  لمنصوره|حقوق 

4929|4 درس|هيم عيس تـــ|بــــر|ريمون مكرم  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|23237 ف |ء |ل| لسيد|م |م|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

346775 ى سيد محمد سيد حمزه|ي سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

825395 هيم|بــــر|ج عىلي |لحج|بــــو| |رند دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4|o4o8 هلل|حمد عبــــد |لكريم |حمد عبــــد |م |سل| |بــــ طنط|د|

765|87 لملك درويش|ح عبــــد |لفتـــ|عمر محمد عبــــد  حقوق بــــورسعيد

339o4| لحميد|بــــر عبــــد|ح طلعتـــ ج|سم |تـــربــــيتـــ بــــنه

793227 ى نوفل|ندى محمد فؤ د حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|357|o لمجيد|حمد عبــــد |بــــ |يه|هلل |هبــــتـــ  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

3237oo ىسر عىل|طف غبــــ|ء ع|سم| هره|لق|علوم 

6|4o4 حمد حسن|يمن رجبــــ | ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

23282| ف عويس عبــــد|مريم  لحكيم|رسر رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

234339  محمد س|محمد 
ى
لم|حمد صدق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|5292 لم|م س|لسل|لم عبــــد |نه س|هيم شبــــ|بــــر| ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى
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36774 مد|دل مدبــــول ح|ع| عل ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

84|99| ي محمد|
حمد محمود مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

5|96|8 يس|حمد عر|ل عطيه |نه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8978o2 ه |لل|ن عبــــد|ه رمض|لل|حمد عبــــد| ج|طبــــ بــــيطرى سوه

2379o6 ه س| لدين متـــول|ح |م صل|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6735o لح|لحميد ص|ن عبــــد |لحميد مصطفى رمض|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

497o38 لقوى|لعزيز عبــــد |حمد عبــــد |له |ه تـــربــــيتـــ دمنهور

|66o88 مي  يشى حلىم محمد| هره|لق|ج طبــــيع |عل

354543 ف فتـــىحي ذىكي|س |ين| رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

242|3| حمد محمد|لسيد |ن |منه شعبــــ ن|بــــ حلو|د|

233o86 ن|عمرو سيد شعبــــ| حل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

25924| تـــ|هبــــه مجدى نرص محمد فرح ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4|o98o لسيد شمردل|بــــر |ن ص|رو |نوعيتـــ طنط

33934| لد محمد|حمد خ|دهم محمد | |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o6956 ف محمود عوف محمدعوف| ن|ني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

779473 حمد|لربــــ |د|حمد ج|ء |سم| زيق|لزق|عه |زر

248455 ى عفيفى|يه خ| لد محمود أمي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

53o636 ى مكرم زىك أبــــو لسعود|نرمي  ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

452447 ى|ح تـــم منصور عبــــده منصور حسي  |حقوق طنط

|59|4| لم|لم محمد س|عمرو س ن|تـــربــــيتـــ حلو

3563o8 د|لجو|لسيد عبــــد|رق |حمد ط| |حقوق بــــنه

|8464 ي |لرحمن عىل عبــــد |عبــــد 
وى|لحلف|لغنى ى شمس|د| بــــ عي 

229792 مصطفى محمود فوزى سعد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6o7o62 ى شعبــــ عيل عطيه|سم|ن |نرمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

42273 ف محمد |محمد  ذلي|لش|رسر هره|لق|ره |تـــج

35o487 لحميد|لسميع عبــــد|محمد فوزى عبــــد |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

888937 بــــ |لوه|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|منيه | سيوط|بــــ |د|

33527| لوكيل|لحميد عىل |نعمتـــ سيد عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4|oo25 ود|لمحسن د|د محمد عبــــد |زي |حقوق طنط

765|39 ذل|لش|لحسن |بــــو |لدين |ح |حمد محمد صل| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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|9o|2 لد سيد مرزوق|محمود خ معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

8772|3 وق عص ى |رسر ى  |م خي  مي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

7o28|7 لشوى|د |لسعيد ج|د مجدى |زي زيق|لزق|عه |زر

436782 يد نرص |بــــو |حمد |دين مجدى |ن ى لدين|لي  لشيخ|ره كفر |تـــج

248345 وى|ر محمد عشم|لستـــ|هيم عبــــد |بــــر|ئى |م| شمون|نوعيتـــ 

826863 م محمود محمد حسن|سل| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

2|43| بــــو زيد|بــــ |لتـــو|حبــــيبــــتـــ صبــــرى عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

25269o ويد|مي ر مصطفى مرزوق رسر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

784667 لحليم|لسيد محمد عبــــد|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

4436|7 ه عبــــيد عبــــد| للطيف بــــدير|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7|57|5 حمد حسن|تـــه |ء محمد شح|سم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|76827 لح محمد|مريم عمرو ص  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

29o68 ر|لغف|مه محمود عبــــد |س|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

344|25 ى صبــــىح سل|ي ن|مه سليم|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|98o لفولي|لعزيز عبــــده |حمد عبــــد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

424673 لحليم|حمد محمد محمد عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|34725 ى سيد رضو| ن|دهم حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

55|62 طه سيد طه خليل ره بــــنى سويف|تـــج

8684o5 لس يوسف  رزيق عطيه|كي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

626247 تـــه|حمد عىل شح|حمد |ء |ل| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o|4o5 ئى عطيه|ليم|مصطفى وحيد حميده  |ره طنط|تـــج

38337 بــــينى عوض|م |لسل|دى عبــــد |ش لشر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

49878 لح|لد مجدى سيد ص|خ ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

633655 حمد عىل عىل|ذ محمد |مع ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

285742 بــــ|مصطفى طه محمد دي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|46o37 ن|ليىل وجيتـــ محمد رمض ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|7867 عيل عوض|سم|رس محمد |هلل ي|منه  |علوم طنط

|4|85o حمد سيد|م |حمد هش| ى شمس|تـــج ره عي 

5o75o يمن طه محمد محمد مبــــروك| ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري
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2349| هيم|بــــر|بــــ |لتـــو|حمد عبــــد |محمد  لفيوم|لعلوم |ر |د

35|2o8 مد منصور|محمد محمد درويش ح ى شمس صيدله عي 

445876 هيم|بــــر|ح محمد محمود |محمد صل سكندريه|ل|هندستـــ 

638o85 يد|لسيد ف|لسيد مصطفى |يه فتـــىح | زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6779o بــــ عىل مخلوف|يه|حمد | سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

322283 ى عبــــد|مريم ممدوح  لرحمن|مي  ى شمس حقوق عي 

25|398 ألخوص|هلل |حمد فتـــىح فتـــح | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

884529 م محمد يوسف عىل |سل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

24o94 ى|سلىم سيد  لرشيدى حسي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|6272| ضى|لر|لدين عبــــد |لسيد فتـــح |ء |عل  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

248|96 لسيد فودتـــ|وى |هلل سمي  طنط|منه  ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

34345 ن محمد|دل عثــــم|د ع|لفؤ|روح  هره|لق|حقوق 

35323| هيم ممدوح محمد محمد|بــــر| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

|53586 ر وحيد محمد محمود|من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4o|29| هيم عىل|بــــر|لحسينى |ء |سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62o|52 ىط محمد حزه|لمع|بــــو |لد |خ ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

37o596 ى غريبــــ|محمد عبــــد لنبــــى حسي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

854933 ن|حمد سليم|حمد |ء |لىمي ي|بــــ |د|
|لمنى

4o7|54 م|لسل|حمد عبــــد |م |لسل|عبــــد | دين بــــ دمنهور|د|

237554 فتـــ عي  يوسف|مي 
ى
د شوق ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

2|7|2o ن ف فتـــىح محمد لطفى| |مي  رسر ى شمس|تـــج ره عي 

26|54o دل محمد عجور|محمود ع ج|بــــ سوه|د|

899o9o ى |ي ل |وى محمد جل|لبــــدر|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

753|8o ى محمد|محمد محمود  مي  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

839225 ى|د حس|ل فؤ|حمد جم| ني  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

638939 حمد عليوه عىل|لتـــ |ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

753628 ن محمد نجم|لسيد سليم|هدير  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |
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34448o ح|رق حسن محمد مفتـــ|حمد ط| ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

7|7795 لح شلبــــى|لقطبــــ ص|د |سلوى عم ن|طبــــ حلو

|49824 حد محمد|لو|هيم عبــــد |بــــر|يوسف  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8585o يد|لد سيد ق|محمد خ ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

283452 لنعيم|لسيد عبــــد |دق محمود |ن ص|يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o8588 ضى محمود |لر|هدير محمود عبــــد  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8682o8 لليسي|زق محمد |لر|مي عبــــد|ر |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

4|436 لحميد|محمد ربــــيع محمد عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|5797| يف عبــــد | تـــه|دى شح|له|يه رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

35624 بــــح|لرحيم ر|عبــــد | لوف|بــــو|رق |حمد ط| ى شمس|زر عه عي 

494734 ىس|لعبــــ|لرحمن |لمجيد عبــــد|مه محمد عبــــد|س| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|5853 هلل محمد|ء سعيد عبــــد |ل| ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

856755 س|حمد محمد عبــــ|مح |س دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

26o2o2 |ن |عبــــي  كرم سليم
ى
لدسوق لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|62855 ئل محمد فريد محمد سليم|و| رن هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7524|2 لرحمن أحمد|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

768935 كوىسي|لبــــل|لحميد |رس عبــــد |ء ي|ل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

8|2565 فتـــ  لقوى موىسي|حمد عبــــد|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

462547 ي|لبــــلتـــ|للطيف |للطيف طه عبــــد |عبــــد  ج  ط|بــــ دمي|د|

9|9365 شم بــــكر |ح ه|لفتـــ|بــــكر عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

86o||5 لحكيم|وي رجبــــ عبــــد|منتـــرص سعد |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

8|639 لم|ن س|حمد فتـــىحي عثــــم| ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

3|9|87 ى|لص|دل محمود عبــــد|هدير ع لحي  ى شمس| لسن عي 

622984 لس عم هيم عوض|بــــر|د مني  |كي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

535977 ن شنوده|يمن عيد سمع|مريم  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

925o52 لس  شد |ن ن|سعد سليم|كي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى
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8o84|o بــــ|لوه|هيم ربــــيع عبــــد|بــــر|له |فري كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9o5689 لسيد بــــدر محمد |محمد  ج|ره سوه|تـــج

768o75 ري|لهو|ن |ل محمد رضو|نه عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

496|29 ى|عزه محمد  لعزيزى محمد حسني  تـــربــــيتـــ دمنهور

674|6 ض|ل عدل ري|دل كم|ع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

433o34 وى|لشنج|لحميد |هدى عىل عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

26265o لحليم|محمد فوزى مصطفى عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9|4454 ن  |بــــر محمد عمر|ن ج|يم| سيوط|بــــ |د|

48|658 لرحيم|لسيد محمد محمود عبــــد|محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

696267 لسوليتـــ|هلل محمد |رس عبــــد |ف لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|o|87 ز محمد زيد|حمد ممتـــ|محمد  سكندريه|ل|حقوق 

22o283 ل فتـــىح خميس|حمد جم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o5o29 نور|حمد وجيه |لمنتـــرص |ن |نوره ي|علوم 
|لمنى

358o44 مد محمد|رق منيس ح|ط ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

683o54 ى |نور عبــــده حس|محمد  ي|ني 
بــــينى لشر ي صىح ري

لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

356276 لحميد|محمد محفوظ عبــــد| محمد رض |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

323o79 حمد محمد جبــــر حبــــسر|ر |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

643243 لرحمن محمد|طف عبــــد|محمد ع |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

536878 بــــوهيف|د مصطفى |لجو|محمود عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

853537 عيل|سم|حمد |لد |محمود خ ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|24877 ف سعد عزيز قلتـــتـــ|جورين  رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|2|54| عيل|سم|م |لسل|ء حسن عبــــد |رس| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

498|o9 ي|ميه محمد محمد حلىم |س
ى
لحوق تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

889784 حمد |لرحيم |ء حمدى عبــــد|صف سيوط|بــــ |د|

432963 يد|ء مفرح متـــولي ز|سم| |علوم طنط

6o7629 لمرحوم|أنىح  حسن عىل  |بــــ طنط|د|

|38476 لسيد|حمد غنيم |جنتـــ محمد  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

838266 لشهيد|زكري عبــــد| ريوس زكري|مك |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو
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287285 ره|بــــر عم|عزتـــ ج| ند تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

622345 لبــــكرى|ء محمد عىل |دع ط|بــــ دمي|د|

9o7574 ن محمد عىل |محمود شعبــــ ج|بــــ سوه|د|

523686 دى|لح ش|وى ص|هيم هند|بــــر|د |زي سكندريه|ل|هندستـــ 

486839 ى  ف حسن حسي  حمد|مصطفى أرسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|352o وز ي رس سيد محمود|في  هره|لق|م |عل|

||9o95 لحميد عىل|لم عىل عبــــد |محمد س هره|لق|بــــ |د|

769853 ى  هيم ربــــيع|بــــر|حمد |نرمي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

6|25|| ن|هلل مدحتـــ حسونه حسونه رضو|منتـــ  |تـــربــــيتـــ طنط

2643oo لحسينى|لبــــر |ل عبــــد|ء جم|ل| |نوعيتـــ بــــنه

|359|9 حمد موىس|رتـــ موىس |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o|265 وس |ه سيدر|مز فكتـــر ز|ر ج|ره سوه|تـــج

258489 بــــو شوشه|لمعىط |لحميد عبــــد|لمعىط عبــــد|عبــــد  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

||63|4 ل|لع|مغفره سعيد حسن عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|36264 هلل|غبــــ محمد عبــــد |وليد ر| ن|جوه ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

64|96| لسيد محمد حسن|هيم محمد |بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

835852 لصغي |حمد |ء محروس |دع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

68o88| لسيد|شم |م محسن يشى ه|سل| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

2495|o ى محمد عبــــد لحكيم عىل عبــــدربــــه|نيفي  |ن طنط|سن|طبــــ 

374322 ى محمد عىل|ي ى عنتـــر حسي  سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

425o74 ل محمود حمدي|مريم محمد جل طبــــ بــــيطرى فرع مطروح

65||4 محمود فكرى محمود رجبــــ ن|حقوق حلو

8|5223 تـــه|حمد شح|دل |منيه ع| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

846|49 ي  لفضل|بــــو|محمد معتـــز يحن  ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

64o8o| د|حمد حم|د |لبــــصي  فؤ|هيم عبــــد |بــــر| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

|4|o2| حمد حنفى|يه سعيد | سيه|نوعيتـــ عبــــ

43|5o3 ي سليم ن منقريوس|روجيه وجيه جورج  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

448652 بــــ|بــــ كس|لوه|بــــ محمود عبــــد |لوه|محمد عبــــد  |هندستـــ طنط

5o6o32 ي عبــــد|لص|لدين |د|عم
ى
ي حميدتـــ|لص|لرحمن |ق

ى
ق لعريش|علوم 
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4|4595 لخيوىط|عمرو حسن زىك  ره دمنهور|تـــج

9o63|7 لمجيد |حمد عبــــد|بــــ محمد |رح ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

687783 لسيد محمد عوض|لسيده عوض | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

448223 لدين مصطفى محمد محمد|م |ن حس|رو سكندريه|ل|حقوق 

4492|2 لس ط دير|بــــ|ل نجيبــــ |رق كم|كي  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

52379| هيم|بــــر|حمد |لسيد |دل |محمد ع |ضتـــ طنط|علوم ري

33|76 ئى|لشفيع علو|لد عبــــد |ء خ|دع هرتـــ |لق|تـــمريض 

858559 فظ|لح|ل ربــــيع عبــــد|هلل جم|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

7o453 ء محمد محمود مخلوف|شيم لفيوم|طبــــ 

356645 عيل|سم|شم عطيه |لعزيز ه|رحمتـــ عبــــد |طبــــ بــــنه

|63682 لدين رزق|ح |محمد مصطفى صل ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|25653 عيل محمد محمد عىل|سم|حمد |هلل |منتـــ  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

422868 دل محمد حميده|يه ع| زيق|لزق|عه |زر

45o997 ي عبــــد|لنعم|كر |محمد ش
هلل|ئى ي صىح ري

|ضه طنط|معهد فنى

483|55 بــــ|ء محمود محمد مصطفى غر|سم| سكندريه|ل|بــــ |د|

7o7795 حمد مرىس|حمد محمد |د |سع لمنصوره|ره |تـــج

3|4567 هلل شهده|هلل عبــــد|بــــر عبــــد|حمد ج| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

4|2638 لسطيحه|حمد |لعظيم |لح عبــــد |ص| ند ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

638||6 ح محمد|لفتـــ|ن عبــــد |محمد رمض زيق|لزق|بــــ |د|

2|4644 لسيد محمد عوض|هيم ممدوح |بــــر| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|64353 ج  وهيبــــ حلىم بــــولس|بــــيتـــر ن ن|بــــ حلو|د|

64693o ل عطيه عبــــده مندور|هلل جم|منه  لمنصوره|حقوق 

2|93|4 ى يز لبــــيبــــ|دل ف|ع| مي  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

|2396| ن|لدهش|سلىم حسن محمد  هره|لق|هندستـــ 

|42822 ء عىل محمد محمد|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

865227 ى عبــــ ي حسي 
هيم|بــــر|س |مصطفى وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

62|7|6 لبــــدوي|زق |لر|عبــــد | سمر رض ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

9o24o6 هبــــه محمد عىل محمد  ج|تـــربــــيتـــ سوه
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6832|4 ن|ج  عطيه سويد|يه ن| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

353764  مصطفى|لبــــ|حمد عبــــد|لدين |سيف 
ى
ق |ره بــــنه|تـــج

355|26 م محمد مصيلىحي|هدير هش ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

26732| لصبــــور عفيفى|ئل عبــــد|ن و|يم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

432o92 لعربــــي|ء محمد سعد صبــــري |رس| ي صىح طنط
|معهد فنى

5o4|2o هيم|طف محمد عىل إبــــر|بــــسنتـــ ع سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

88o483 ى |رص |مريم ن هيم  |بــــر|لدين حسي  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

|4|44 ي|بــــو |رس محسن |ج
لسعود حنفى ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

475o4o لمنعم حمزتـــ|روق عبــــد |ئى ف|نبــــيل ه لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

476387 بــــو عجله|عىلي محمود عىلي محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

754949 ى محمد عىل |ي حمد|سمي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

3||955 لوكيل|ضل |ح ف|لفتـــ|نىه محمد عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

75448| تـــ|د محمد فرح|ن عو|يم| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85o4|o محمود محمد حسن سعد سيوط|صيدلتـــ 

85|286 زق محمد|لر|حمد مجدي عبــــد| سيوط|حقوق 

646|7o وى|لشبــــر|ىط |لع|م مصطفى عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

8328o3 ن|ن محمود رمض|مل محمد رمض| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

626953 بــــ|كر دي|ر ش|لستـــ|ء عبــــد|لزهر|طمه |ف مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6|6289 ىط عىل|لع|رس عبــــد |هدير ي ط|ر دمي|ثــــ|

25393| ل|لجم|عىل محمد عبــــده محمود  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2572| لعظيم|هيم عبــــد |بــــر|طف |جوهره ع ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

547563 قوتـــ|لسيد ي|محمود محمد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

339468 بــــ|لوه|م محمد عبــــد|م|يتـــ محمد | |نوعيتـــ بــــنه

86969 ى عبــــد ى|م حسي  لونيس حسي  لفيوم |تـــمريض 

76oo75 لسيد عىلي|لدين |ء |م عل|سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4||o86 يف صل يس|لس|د |ح رش|ندى رسر |بــــ طنط|د|

6436o7 حمدى مصطفى |ل|لعظيم |د محمد عبــــد |عم
ن|عثــــم

ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

66o92 بــــ قطبــــ محمد|لتـــو|محمد عبــــد لفيوم|صيدلتـــ 

26696 حمد|ل |لمتـــع|يوسف يشي عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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|32292 ئل لطيف نظي |يدى و|ه ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

889273 ف قطبــــ محمد |محمد  رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

526455 ن محمد محمد منصور|يوسف رمض سكندريه|ل|هندستـــ 

84o95 حمد|لد طه |ره خ|س ره بــــنى سويف|تـــج

7|o257 ي|لسيد |حمد |ره |س
لعوضى لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|4378 ى طه| دين محمد حسي  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

2|7967 هيم|بــــر|لمعبــــود |هيم عبــــد|بــــر|ندى  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

757293 لحليم|منى محمود محمد عبــــد تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

47876o نيس|روق |م ف|رى وس|م |ره طنط|تـــج

687284 هدير محمد يوسف عىلي لمنصوره|بــــ |د|

25oo88 ي|ر
لقرش|لمحسن |لحميد عبــــد|عبــــد| ئى |ن طنط|سن|طبــــ 

245492 حمد حبــــيبــــ|حمد محمود |ره |س ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

787|o3 ي|ر
لرحمن|ن عبــــد |يشى رمض| ئى | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|79|96 طف جمعه حزين|ريم ع ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

5||2o5 لرؤف خضي |هلل عبــــد|حمد محمد عبــــد | ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

25747 م مصطفى محمد موىس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

27o9o4  حلىم 
ى
وي|لرخ|حبــــيبــــه شوق ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

27|9o9 وق هش دريس|بــــ |لوه|م عبــــد|رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4o5472 تـــ | م|لسل|هر محمد عبــــد |متـــ ط|س|مي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

223|46 عيل|سم|مه |لرحمن مجدى سل|عبــــد هره|لق|هندستـــ 

8254|5 لصغي |هلل حسن |ل عبــــد|نه دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4o33|9 تـــه|بــــر عىل شح|ن خميس ج|رو ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|7369 لمجيد|لسيد عبــــد|لد مدبــــول |عمر خ |حقوق طنط

|2|3|3 ى| ه سيد حسن حسني  مي  هره|لق|ره |تـــج

3|87o3 ى  لسيد|سلىم حمدى حسي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|56272 هيم سيد|بــــر|هيم سيد |بــــر| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

2|8754 حمد|حمد جمعه |مصطفى  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

8|o4|4 هيم|بــــر|لحليم |مجدي محمود عبــــد سيوط|حقوق 
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757364 هيم سليم|بــــر|ل |خلود كم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3233o2 تـــه|ن شح|عبــــي  مصطفى رسل دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

788|98 م|م|زم مجدى محمد |ح زيق|لزق|حقوق 

278o83 بــــوزيد|ر رجبــــ عىل |من شمون|نوعيتـــ 

778852 لحسينى حسن|ده محمد |غ زيق|لزق|ره |تـــج

|49o28 ى عوض  حمد|هيم |بــــر|نرمي  هره|لق|طبــــ 

6||7o9 بــــ|لسيد عىل حج|هيم |بــــر|حمد | |علوم طنط

387o9 وى|لمك|حمد عىل |م |ء عص|زهر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

692232 فظ مهنى|ئى مصطفى ح|رغده ه لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

3433o7 |تـــ ص|منى شح
ى
بــــر دسوق ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

75323o ى محمود عبــــد |س| ل|لع|مه حسي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

2945o| هيم|بــــر|ء محمد موىس |محمد عل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4368|2 مل|هيم ك|بــــر|ن محمد سعد |نور سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|69989 مر|محمد فوزى عبــــده عىل ع رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

684|o6 لفى|ل|لسيد |يد |بــــ ز|يه|ن |يم| لمنصوره|ره |تـــج

6|585 يه محمد جمعه محمد| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7928|9 ى محمود ى فكرى حسي  حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|6676 وق  بــــوبــــكر|لسعيد |لسعيد محمد |رسر لشيخ|نوعيتـــ كفر 

54||2| بــــ|لوه|لحميد عبــــد |لد محمد عبــــد |خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

524|94 لسيد|متـــ مسعود |حمد سل|هلل |منه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4537o5 بــــدين عىلي بــــعرنجه|لع|لسيد زين |حمد | لشيخ|هندستـــ كفر 

5o5875 ل|لع|زع عبــــد |د من|حمد محمد رش| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

63|472 ه  هلل مصطفى|لدين عبــــد |بــــ |يه|ني  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

|34276 رق عىل محمد|جر ط|ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

767|38 ف حس| ن|م حلىم فهىم رضو|رسر لعريش|تـــربــــيتـــ 

689858 ى يحن   لم|هيم س|بــــر|حني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42839| لقيع|لرؤف |سلىم مفرح مصطفى عبــــد |بــــ طنط|د|

886454 لعزيز |لرحيم عبــــد|لرحيم محمد عبــــد|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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86o7|7 حمد|ن |حمد سليم|محمود  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

68|834 حمد|مه عىل |س|نبــــيل  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

753538 هلل متـــول|دى حمد|نىه ن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|78487 لعزبــــ فرج|د مصطفى |جه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

353889 د محمد خليل|لرحمن حسن عو|عبــــد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

87oo9 نم|لمجيد غ|عيد محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

25ooo لسميع رحيم|هر عبــــد |م| دين ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|374o8 س|لمنعم عبــــ|لمنعم محمود عبــــد |عبــــد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

352655 ح محمود|لفتـــ|بــــ محمود عبــــد|شه كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

8|7567 لكريم|ن عبــــد|ن زيد|محمد زي ره بــــنى سويف|تـــج

33oo6o ن|دى عفيفى رمض|له|زينبــــ محمد عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

22223o ى|هيم ي|بــــر|محمد | ر|ي سي  ى شمس|د| بــــ عي 

35|783 ى عبــــد در سمك|لق|م عبــــد|لسل|روضتـــ حسي  ى شمس|زر عه عي 

29|2o5 شم محمود|م ه|ذ هش|مع ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

896o2 م|لدين تـــم|لد كرم نور |خ لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

8|3727 محمود ربــــيع عطيه شمردن ره بــــنى سويف|تـــج

92o888 ى فظ شنوده |ئى ح|ه| مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

28477 ل عبــــده رشدى جوده|بــــل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

75|9o6 بــــيشوى جرجس تـــفى حبــــيبــــ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

6838|8 لربــــع|يمن محمد رجبــــ محمد |ء |سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|5o663 ى|خ ى عىل حسي  لد حسي  هره|لق|صيدله 

|466|6 كر|لعزيز ش|حمد عبــــد |كريم  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

775276 حمد عيس|ح محمد |صبــــ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

57834 ى|شيم ى معوض حسي  ء معوض حسي  طبــــ بــــنى سويف

9|292| ى محمد |م |حس ى |مي  مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|22976 ى محمود محمد ح|ي لدهبــــ|بــــو |مد |سمي  ى شمس| لسن عي 

|555|8 ى محمد عبــــد |مي ح محمد|لفتـــ|ر حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

688654 وى|لطنط|حمد يوسف |هيم |بــــر|مريم عمر  لمنصوره|بــــ |د|

9|5593 در  |لق|ل محمد عبــــد|ن جم|يم| لمنصوره|حقوق 

Thursday, September 6, 2018 Page 17079 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6o2298 صف|لرحمن ن|هبــــه يوسف عبــــد  |حقوق طنط

84o3| هيم|بــــر|ن محمد |حمد رمض| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|378|| نيوس|رم|د سمي  |عم| بــــول ى شمس هندستـــ عي 

3|5377 لرسول مرىس|ن عىل عبــــد|فن| ن|بــــ حلو|د|

2|8795 حمد عىل|رص |لن|عمر عبــــد هره|لق|ره |تـــج

687339 لسيد طه|محمد عزتـــ عزتـــ  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

42985| ي
ي|حمد |بــــد ين محفوظ |لع|ء زين |ضى

ى
ض|بــــوع سيوط|عه |زر

7oo|o9 لمتـــول|لسيد |محمد رزق  لمنصوره|حقوق 

857o59 ي |محمود عبــــد
حمد|لعزيز لطفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

626o|3 مصطفى محمد مصطفى محمد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

347597 |لبــــ|حمد عبــــد|هيم |بــــر|م |حس
ى
ق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|38o77 ر|هر عم|لز|هيم |بــــر|محمد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

452o55 ى سليم|محمود عل ن موىس|ء حسي  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

9556| ي سعد| وى|حمد محمود يحن  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

236459 لسيد محمد نجيبــــ|عزه  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|46396 س|يه وليد خضي  عبــــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7352| ي|ر
هيم|بــــر|لمنصف محمد |عبــــد | ئى لفيوم|طبــــ 

59366 حمد محمد محفوظ محمد| دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

483o8| ى |لسل|ء عبــــد |حسن لسيد محمود|م حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

262978 محمد عزوز فهىم صقر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

853||2 دق|هر يوسف ص|جرجس م ي|طبــــ 
|لمنى

|6|34| مريم مصطفى متـــول محمود وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

9o8328 هلل عبــــدربــــه ذهنى  |هدى خلف  ج|بــــ سوه|د|

68|938 لد حسن عىل|بــــ خ|ريح لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|4995 دهم|هيم |بــــر|حمد |دهم |محمد  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

455|37 حمد|حمد محمد |لد |خ |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

56ooo ن|د سيد قرئى سليم|جه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8o492o حمد|مل |سهيله محمد ك لفيوم|حقوق 

8952oo ل |لع|ح محمد عبــــد|محمد صل ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه
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867457 ي 
ي محمد|مصطفى

حمد مصطفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6823|| بــــينى رزق ح|ء |عل| عل مد|لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4457oo لحليم|ء سعيد صديق عبــــد |ل| ن|سو|بــــ |د|

52526| ى |حمد حس|جر |ه حمد|لسيد |ني  سكندريه|ل|بــــ |د|

5|27o2 ىط جنيدي|لع|هيم عبــــد|بــــر|ء |محمد عل عه دمنهور|زر

9o4682 روق بــــكرى |دل ف|مل ع| ج|بــــ سوه|د|

763657 حمد فوزى مسعد حسن|ء |رس| ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|o346 هلل حموده|لدين عبــــد|د|طمتـــ عم|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

826546 دي|حمد غريبــــ بــــغد|سلىمي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|47597 للطيف|ر سيد عبــــد |زم مختـــ|ح هره|لق|عه |زر

34o57o ي|عيسي عمرو عيسي يوسف  لشوربــــىح  |ره بــــنه|تـــج

777955 ى |ء ن|سم| لوكيل|رص حسي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

252o3 ف محمد |د |جه حمد|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

8992|6 ى|م وي |قديس جندى حن| رتـــي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6929|2 د|لجو|محمد حسنى حسنى عبــــد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9o9562 ى حمدى ق|ي سم يسن |سمي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

|8494 حمد متـــولي|لمتـــجىلي |حمد عبــــد | ى شمس هندستـــ عي 

342775 ى عبــــد ربــــتـــ|محمد  حمد حسي  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|24o44 م ميشيل رفله|س| ري|م ن|هندستـــ حلو

326648 سندس سعد عىل بــــخيتـــ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|548|| لدين|حمد مىح |مه محمد |س|ء |ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

89oo33 لرحمن |لحميد عبــــده عبــــد|عبــــده عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

256|59 طف يونس مرع|محمد ع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9|55o2 ق|حس كر  |وى محمد ش|م رسر سيوط|عه |زر

||6886 لمقصود عىل|جر حفىطى عبــــد |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|29o7| حمد|هلل |لرحمن سعيد عبــــد |عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8o8988 ى بــــطرس|يكل مل|م ك حني  ي|بــــ |د|
|لمنى

|3|687 لحكيم محمود|ن محمود عبــــد |رو ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

68327 محمد سيد محمد| دين لفيوم|بــــ |د|

362647 حمد|ر موىس |لستـــ|بــــ عبــــد|رح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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89|956 هلل  |د عبــــد|م فؤ|مريم حس سيوط|بــــ |د|

67767| |زق |لر|ورى عبــــد |لمغ|محمد مجدى محمد 
م|لشلق

لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4||75| هيم عطوه|بــــر|محسن | رن |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7|3|35 هلل حسن محمد محمد حسن|عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

434892 لمنعم خرصى|دل عبــــد |هدير ع |طبــــ طنط

||8682 محمود محروس محمود محروس تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

8o2275 لح|د عوض ص|ريو عم|م ي|هندستـــ 
|لمنى

252826 ن|لعظيم سليم|ن محمود عبــــد|يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

642887 مل محمد ممدوح عطيه| زيق|لزق|نوعيتـــ 

4o5399 لسيد|هيم طه |بــــر|م |رؤى هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o8438 لمندوه حمزتـــ|رق |ن ط|يم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

325555 هيم|بــــر|لعظيم |بــــر عبــــد|محمد ص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

425o84 |ن عبــــد |لرحمن حس|لدين عبــــد |م |ندى حس
لرحمن

|بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9|5|74 لمجيد  |تـــر عبــــد|لس|سم عبــــد|ء ق|دع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3o759 بــــو زيد عيد حسن|م |ندى عص لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

482824 حمد محمد|لم |يه مسعد س| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

699394 ز|لرحمن محمد حر|لسعيد عبــــد |ء |ل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

296|97 ن محمود|ح زيد|لفتـــ|خلود عبــــد كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

544425 ش|بــــورو|ش |بــــورو|ل |ء جم|ل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

756644 لعزيز|حمد عبــــد|ندى خلف  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|6o42 لطوجى|دل محمد نبــــوى |سلىم ع هره|لق|ره |تـــج

28499| نور محمود حسن محمد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

||5962 دى شفيق|جد ن|دى م|ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

85929| حمد|ل محمد |حسن كم ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

689622 زى محمد|لمغ|ح |زى مصبــــ|لمغ|ده |غ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

73o75 فظ|هر ح|لظ|يوبــــ عبــــد |ء |ل| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

876o68 طف محمد حمد  |حمد ع| سيوط|ره |تـــج

878836 منى مصطفى سيد عىل   سيوط|علوم 

87o538 حمد|حمد محمد |طمه |ف ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد
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42o7|8 حمد|لغنى |لعظيم عبــــد|لد عبــــد|لعظيم خ|عبــــد تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

92|53| للطيف |حمد محمود عبــــد|يدى |ه وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|78443 لسيد صديق|عبــــي  عىل  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6|8965 مينه محمود عىل فريد| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

639425 حمد محمد|حمد محمد | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|35|o5 لفتـــوح محمد|بــــو|د |محمد عم ى شمس حقوق عي 

422923 مر|لم ع|لحميد س|مر عبــــد |ندى ع سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3|74|3 لسيد|لعمروىس |حمد محسن | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7|o967 لدغيدي|محمد ربــــيع مستـــجي  محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

29|45 م|لسل|زن سيد منتـــرص عبــــد |م ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

842|77 د|لحد|ن سعد |رمض| ند|ر ن|سو|بــــ |د|

635447 لكريم|لحليم عبــــد|لعيسوى عبــــد| |شذ لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

2|6|4o هلل|لغنى عبــــد|تـــه عبــــد|لد شح|خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

755974 لسيد بــــكرى|لرحيم |لسيد عبــــد |حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

34|744 لحكيم محمد منصور|مي عبــــد|سمر س سيه|نوعيتـــ عبــــ

6o2o68 ئى|لسود|لبــــيىل |هلل فرج |عبــــد | دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

63448| وى|لعربــــ|لسيد |لرحمن محمد |عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

646445 م طلعتـــ حسن طه|عص لمنصوره|صيدله 

296|2| يف محمد ح|يم| مد|ن رسر ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

643255 ي
هيم|بــــر|ل جمعه |جم| دئى زيق|لزق|بــــ |د|

249o98 ى|لعزيز |ء عىل عبــــد|رس| لبــــحي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

784847 ن|تـــ عىل سليم|حمد نش| زيق|لزق|ره |تـــج

|36962 ل موىس|دهم ممدوح كم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|58|85 تـــفى محمد عىل محمود سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6493|4 لسيد خلف|وى |لشبــــر|لدين |م |حمد حس| زيق|لزق|حقوق 

6|82|6 ى محمد |من لدريىح |ر حسي  ط|هندستـــ دمي

257677 لعسكرى|لمنعم |دل عبــــد|عمر ع ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

5||748 لدقله|لغنى |م أحمد عبــــد|محمد س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4oo658 ن|دل سعد سليم|تـــن ع|ف س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم
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756735 لح|لسيد حسن ص|ء |سم| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

52242 لبــــ|هلل فتـــىح محمد غ|منه  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o|547  قويه خي |لدين ص|نور
ى
هلل|ق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

227885 ل محمد عىل|يه جم| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

2|52o9 ي|ر
لسعدئى|هيم |بــــر|لسيد |وحيد | ئى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

43o3|o لجمس|هلل عىل | |لد عط|ريم خ |حقوق طنط

26459| هلل|هلل معبــــد عبــــد|ل عبــــد|ندى جم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

43o328 وى|لمك|ح محمد |لفتـــ|سلىم محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

574|9 كر|هيم ش|بــــر|د |مريم ميل دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

||5o52 يتـــ م جد نجيبــــ فهىم|مي  هره|لق|صيدله 

886347 رك |يمن محمد مبــــ|محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8o|7|4 تـــ محمد|هر عز|لظ|بــــرين عبــــد|ص ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

3439| ي حمد
كريم محمد حسينى هره|لق|ره |تـــج

77o925 ع|طف محمد فتـــىح سبــــ|ده ع|غ ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

7o6599 مه|لعزيز محمد سل|لسعود عبــــد |بــــو |هدير  لمنصوره|علوم 

37o342 حمد|لدين |ح |لدين مني  صل|ح |صل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

68553 لحميد صميدتـــ|مل محمد عبــــد | لفيوم|بــــ |د|

3465|9 هيم محمد|بــــر|رص |لن|رضوى عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

526772 بــــوبــــكر محمد عىل|رس محمد |ي لشيخ|بــــ كفر |د|

848oo7 ى  حمد|هبــــه جبــــريل حسي  ن|تـــمريض أسو

|7o24 للطيف غريبــــ|حمد عبــــد |عمر  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o6o88 سيىل |نيوس بــــ|سيىل ط|بــــيشوى بــــ كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

3352|5 هلل محمود|تـــ ممدوح عبــــد|جي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4|8684 هلل سليم|هلل مخيمر خي  |محمد خي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

272oo8 ن|لم|ن مصطفى س|لم|هبــــه محمد لطفى س ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4o7329 ن شلبــــي|ن  سلط|م  عثــــم|ر  س|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

522325 طمتـــ مجدى فتـــىح محمود|ف طبــــ بــــيطرى دمنهور

364247 محمود عىلي عىلي عىل محمد لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

|37o73 لمهدى|حمد مني  محمد |يوسف  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

477227 حمد محمود متـــولي|لدين |ء |محمد عل سكندريه|ل|بــــ |د|

4o6372 ندى وجدى مصطفى عمر محمد سكندريه|ل|بــــ |د|
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24224o حمد محمود مصطفى|كريمه  ن|تـــربــــيتـــ حلو

||7o4| لق|لخ|لحميد عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|محمد   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

489|o6 عيل مرىس|سم|ن |ن رمض|كريم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|8549 مر|مد محمد عىلي ع|بــــسمتـــ ح ط|ر دمي|ثــــ|

84|74 لدين|د محمد نجم |محمد عم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

787786 ين  ف محمد |رسر حمد|رسر زيق|لزق|حقوق 

492269 هيم محمدمنصور|بــــر|حمد |حمدي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8769o9 للطيف  |يه سعد محمود عبــــد| سيوط|بــــ |د|

|38o69 ى عىل|س|عمرو  مه حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

45862 لحميد|لنبــــى محمود عبــــد|نهله عبــــد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

447o26 بــــوزيد معروف|دهم مصطفى | سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

74226 ي |يه|
ى عفيفى لسيد|حمد |بــــ حسي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

7oo579 دى|له|لسيد عبــــد |دى |له|ديه عبــــد |ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

257563 لورورى|لعزيز |ل عبــــد|يوسف جل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

277|o مل محمد|جر وجيه ك|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

546599 ي محمد 
ى
تـــ شوق خ|لطبــــ|لسيد |ني  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

63456 لد محمود ذىك محمود|خ ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

5o7o68 هيم|بــــر|بــــ |ئل خميس دي|طمتـــ و|ف سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

269732 مي  وليد زىك زعي | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4o9|5| لرشيدى|مه قطبــــ |مصطفى سل| ثــــري ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

884|2o   |لبــــ|مل عبــــد|هيم ك|بــــر|ء |ل|
ى
ق سيوط|علوم 

527825 ي
لجندى|لسيد |لسيد حسن | |دئى سكندريه|ل|هندستـــ 

422|57  محمد مطر|لبــــ|لتـــ محمود عبــــد |ه
ى
ق سكندريه|ل|صيدله 

22o577 ره فتـــىح مهدى محمد نرص|س ى شمس|تـــج ره عي 

863756 ن بــــطرس|نسي صفوتـــ سليم|ن ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7||255 ى |لسيد عبــــد |ء محمد |ول |بــــو |لمجيد حسني 
ل|لرج

لمنصوره|بــــ |د|

4o6292 حمد محمد فرج|جر حمدى |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

882|87 لس عم ده  |مل بــــس|د ك|كي  سيوط|صيدلتـــ 

5|2474 لمجد حسن|بــــو |حمد محمد | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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9|8399 دق |ن ص|طف شعبــــ|م ع|هش ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7o2664 ف متـــول عبــــد |ء |ل| در محمد|لق|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

32|o32 حسن| لعل|بــــو |حمد |حسن  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

8364o5 وي|لر|زق |لر|لكريم عبــــد|مريم عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

498752 ى بــــدر|دى |له|م محمد |نغ| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

9o57|5 فظ |لح|لمجيد عبــــد|لد عبــــد|ر خ|من ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

774687 ر|مل عىل عم|حمد ك|مر |ن تـــ|نوره زيق|لزق|علوم 

49678 لحميد محمد|هدير محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

6325|7 ى عبــــد مي  در يوسف عزتـــ مصطفى شلبــــى|لق|ني  زيق|لزق|بــــ |د|

|6o376 ر|لغف|ح عبــــد |لفتـــ|لد ثــــروتـــ عبــــد |خ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|7|837 لسيد محمد موىسي|ده |م حم|سل| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

5|328 بــــ|لتـــو|د عبــــد|رق مر|مي ط لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o4|68 رود|حمد ش|نور |لدين |د|حمد عم| |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

48o349 لمقصود|لمقصود محمد عبــــد|م عبــــد|حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o9259 مي|ىطي تـــه|لع|ن عبــــد|حمد شعبــــ| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o3454 ن عىل|هبــــه حسن شعبــــ سكندريه|ل|بــــ |د|

879465 فظ |لح|ء محمد سيد عبــــد|دع سيوط|تـــربــــيتـــ 

684o69 هيم عبــــده|بــــر|مد محمد |هيم ح|بــــر|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

294925 لرحمن كرم عىل محمد|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

35538o صفيتـــ محمد حسن محمد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o2o36 لخفه|لمنعم |محمد محمد عبــــد | نور |بــــ طنط|د|

59725 حمد عبــــود|فوزيتـــ عبــــود  سيوط|عه |زر

22942| لعظيم|لغفور عبــــد|ن عبــــد|خلود شعبــــ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3o348 بــــو غنيمه سيد|م |رحمه عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

854469 ج محمد محمود|جر حج|ه ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

365867 حمد|مصطفى سيد حسن  ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

|4663 در منصور|لق|مي عبــــد |مر س|مريم تـــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

||9|48 يم|لد|لدين محمد منصور عبــــد |د |يه عم| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7422o حمد محسن عىلي عىلي| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
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233529 د|لجو|حمد مصطفى عبــــد|ندى  ى شمس|تـــج ره عي 

67547o ر|لنج|حمد |حمد نبــــيل محمود محرم | |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

|66638 دى محمود|له|ء محمد عبــــد |رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

637957 رتـــ|وى دو|لسيد محمد فد|م |هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68733| ف عوض محمد|عوض  رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|25672 |هيم |بــــر|لدين محمد |ح |رس صل|ن ي|حن
لخول

ن|حقوق حلو

427964 لدين|ل |لد فتـــىح عىل جم|ء خ|حسن |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

64o595 للطيف|لرؤوف عبــــد |ح عبــــد |لفتـــ|محمود عبــــد 
ق | وي|لشر

معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7o9299 لشوربــــىح |لسيد |ز |لبــــ|لصمد |ئى عبــــد |بــــ ه|مه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9678o لحكيم محمد|يوسف عىلي عبــــد لمنصوره|حقوق 

3|2436 لسيد|مصطفى محمد | ر|ي ى شمس صيدله عي 

265345 ر|ر محمد عم|طف عم|حمد ع| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

9|o624 ى ن فتـــىح حبــــيبــــ |لكس| |مي  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

28|635 دل محمد حفنى حسن|سميه ع ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

222|3 لمعىط|حمد عبــــد |لد |ء خ|ل| ن|بــــ حلو|د|

8|645 هيم محمد ريه|بــــر|لرحمن |عبــــد  ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

4845|4 ضورى|لن|عيل |سم|عيل |سم|حمد حسن | سكندريه|ل|ره |تـــج

5|8583 ى رفيق عبــــد|ي لفيوم|لق |لخ|ح عبــــد|لفتـــ|سمي  ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

23|655 لبــــيىل|دل محمد محمد |حمد ع| هره|لق|هندستـــ 

|49488 لمنعم|لعظيم عبــــد |لدين عبــــد |د |ن عم|نوره ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2|54|4 ين بــــتـــ نخيل|مه ثــــ|س| |في  هره|لق|ره |تـــج

429||5 بــــ محمد عىل فليفل|لوه|عبــــد| رن |طبــــ طنط

64o535 شد|در محمد ر|لق|طف عبــــد |عمر ع زيق|لزق|ره |تـــج

7o328 لغندور|حمد |لد وجيه |خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

97476 در|لق|لمحسن عبــــد |محمود سيد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o8827 حمد |لسيد |محمود عىل  ج|بــــ سوه|د|

544274 ه يوسف أحمد محمد | ئى|لكنف|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|875| س|ن فرع|حسن عىل حسن سليم ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج
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2956o8 يىح محمد يىح جمعه حسن |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

228373 ح|لفتـــ|لصمد عبــــد|طمه رجبــــ عبــــد|ف هرتـــ |لق|تـــمريض 

4326|7 هلل|هيم محمود أبــــو سعد|ريم محمود إبــــر |حقوق طنط

3676o7 وق ع دى مصلىح|له|دل عبــــد|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7533o8 بــــدين عىل|لع|حمد عىل زين | تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

773792 بــــ|لوه|م عىل حلىم عبــــد |سل| زيق|لزق|حقوق 

637o9 للطيف|حمد عبــــد|للطيف |مصطفى صبــــرى عبــــد ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o6949 لعزيز |حمد عبــــد|حمد محمد | ج|تـــربــــيتـــ سوه

|57226 م حسن يوسف|حس| رن ن|تـــربــــيتـــ حلو

824637 ل محمد محمود|يوسف كم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

53o533 لبــــ|بــــوط|دق محمد |لص|لسيد عبــــد|ر |من ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5|6o66 لد|م محمد خ|د س|سع سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

2552oo رى|لبــــند|طمه صبــــرى شبــــل محمود |ف تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

88955o هلل  | |س مكرم حن|رى عبــــ|م سيوط|تـــربــــيتـــ 

7724oo هيم عيد|بــــر|د طلعتـــ |محمد عم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

838o2 لم|حمد قرئى س|لرحمن |عبــــد  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3|5o36 ى |ي ى محمد|لسيد ي|سي  سي  هره|لق|ر |ثــــ|

4|6874 مريم نبــــيل يوسف طنيوس يوسف لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

772252 ئى محمد عبــــده عىل|يه ه| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

492692 ق|مه محمد |س|مصطفى محمد  وى|لشر م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

7|o58| زى|ده عبــــده محمد محمد غ|غ وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

4567|| لديبــــ|م مرىس مرشدى  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

635299 ه محمد عبــــد| لرحمن|بــــ عبــــد|لوه|مي  زيق|لزق|طبــــ 

525||| ضىح حسن عىل بــــسيوئى سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

325o9| حمد محمد|لسيد |مصطفى  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

6|5262 يس|لس|لسيد |ندى محمد |س ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

684954 هيم|بــــر|لرحمن عبــــده |ن عبــــد |عمر شعبــــ سكندريه|ل|صيدله 

|2o65| عيل|سم|حمد حسن |لدين |ء |عىل عل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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7|489 لسيد|حمد |رق محمد |حمد ط| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6926oo  ج|ئى عبــــده |لكيل|مريم 
ى
د|لدسوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

49o587 |لح عطيه عزيز حن|ص| رين|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7o635 ه|لل|لرحمن عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|يه | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

29882 لح محمد عىل|يوسف ص هره|لق|هندستـــ 

649525 زي|متـــ محمد حج|زي سل|لسيد حج| زيق|لزق|حقوق 

622443 ل|ر رفعتـــ فتـــىح بــــل|عم ط|حقوق دمي

6|3|99 لعزبــــ عىل ربــــيع|محمد سمي   |ره طنط|تـــج

56|o7 در محمود محمد محمود|ن دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5|9883 رص عطيه يعقوبــــ|ن| عل علوم دمنهور

28|69| ى|هيم حس|بــــر|حمد |لدين |ل |هلل جم|عبــــد ني  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

23o568 محمد محمود محمد مرىس عوض دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

36|7|o لفضل سيد|بــــو|مل محمد | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

28995| ه عبــــد| ى محمد|مي  لعزيز حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

25|572 حمد طه|حمد محمود يس | ى شمس| لسن عي 

68556| حمد محمد محمد سلوله|خلود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

366829 لحمد محمد|بــــو|د فتـــىح |سع عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

849939 ه عبــــد| بــــ حسن|لوه|لعظيم عبــــد|مي  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

||7|47 شد|شد ر|حمد معوض ر| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

49592o هلل مدره|هيم عبــــد |بــــر|هلل |منتـــ بــــ دمنهور|د|

|66735 لعظيم مخلوف|حمد عبــــد |طمه |ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|5|29 وى|لشن|كر مصطفى |مريم ش لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|7366 بــــ|بــــو عتـــ|سط |لبــــ|حمد فتـــىح عبــــد | لمنصوره|حقوق 

429645 يس|لس|لرحمن محمود محمود |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

34939 لدين محمد حسن محمد|سيف  ن|صيدله حلو

438|3o حمد|هيم سيد |بــــر|لدين |ح |ء صل|ل| لشيخ|بــــ كفر |د|

238962 ى محمود|حبــــيبــــه مع ذ حسي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

82||64 لرحمن|لحميد عبــــد|عرفه عبــــد| نور ي|عه |زر
|لمنى

845475 حمد سليم|محمد | مه ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج
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3|72|| طر|لش|منيتـــ محمد محمد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|3825 لمرصى|نرص محمد حسوبــــه  |تـــربــــيتـــ طنط

|7465o ن سيد|لصبــــور فرح|فهد عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

59882 م محمد محمد محمود|سل| صيدله بــــنى سويف

429o36 ي محمد |لص|مل محمد |
ى
ي|ق

لروينى |علوم طنط

3|5479 ى|ح |لفتـــ|طمتـــ مني  عبــــد|ف بــــوحسي  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

859266 ي رض|م|
جد|لم|حمد عبــــد| |ئى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

894488 مر |لمؤمن ع|نشوى مجدى عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

9o5989 حمد |يمن حمدى |محمد  ج|ره سوه|تـــج

6899o لرحمن|لسيد عبــــد|د حمدي |عم لفيوم|هندستـــ 

22222o ه عىل محمد عىل ني  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

424966 لبــــوهي|بــــر مرىسي |عمر محمد ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26o336 حمد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|طمه |ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

82869o د عىلي|د عىلي فؤ|فؤ |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

84839o لمجيد|لح عبــــد|حمد ص|ء |شيم ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8||o|2 ي محمد|حمد رجبــــ ر|
ضى ي|هندستـــ 

|لمنى

75|549 د|لجو|حمد فتـــىح محمد عبــــد |محمود  هندستـــ بــــور سعيد

44745o لم|حمد مصطفى محمود س|م  سكندريه|ل|حقوق 

44|746 ن يشى محمد يونس حسن|جه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

832968 ي فكري عبــــد|شه
ر|لغف|بــــ حسنى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

339795 طمتـــ نبــــيه رزق نبــــيه|ف |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

44|787 حمد|ح سعد سعد |ره صل|س لشيخ|ره كفر |تـــج

26|773 هيم عىل|س إبــــر|بــــ سعيد عبــــ|مه |ره بــــنه|تـــج

692879 د|لضي|بــــ |لمهدى عوض خط|جر |ه لمنصورتـــ |تـــمريض 

9o9589 ر  |بــــوعم|مد محمود |لحمد ح|بــــو|ر |من ج|ره سوه|تـــج

439935 ى رمض|يه | ى|هلل حسي  ن حسي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

36o259 ي جميل حسن مطر|محمد ه
ئى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

259383 م|لش|ء محمد محمود عمر |رس| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7759|5 م|حمد غن|ر محمد |ره مختـــ|س زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

338329 تـــ حم| لديبــــ|س |دتـــ عبــــ|مي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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88|o47 بــــوعكر |حمد |م |مروه عل ي صىح 
سيوط|معهد فنى

44|o95 م|هيم عل|بــــر|لسيد |تـــ |زو |حقوق طنط

883389 خر  |خر مسعود ز|ئى ز|تـــه سيوط|بــــ |د|

426925 هلل عىل|لحميد عوض |ء محمود عبــــد|رس| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8|4ooo هر ليثــــي محمد|محمود م ره بــــنى سويف|تـــج

35787 ى عيد|ء عم|سم| د عىل حسني  ى شمس| لسن عي 

332856 رق حسن نرص|ط| نور زيق|لزق|صيدله 

8|267 ل|لع|حمد عبــــد|لدين |م |م عص ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

7775|6 ي
محمد حمدى محمد محمود حفنى زيق|لزق|بــــ |د|

263437 د خليل|لجو|ء يحن  عبــــد|هن تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o3733 ن|ل عن|لهجرىس هل|رس |محمد ي تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

65293 يف عبــــد  ى رسر ر سعد|لغف|حسي  ن|حقوق حلو

82o57o لنبــــي|بــــتـــ عبــــد|لد ثــــ|هدي خ لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

443697 ل محمد سعده|محمد كم| رن لشيخ|ره كفر |تـــج

32oo|o لد محمد عفيفى|مصطفى خ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

25356o  غنيم|
ى
يه مصطفى شوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|44438 محمد صبــــىحي| مصطفى رض دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|393|o ى|م ئى يىح حبــــيبــــ|روم| رتـــي  ى شمس|تـــج ره عي 

5o8699 لمنعم محمد غره|محمد عبــــد لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

67653o هيم|بــــر|لسيد |حمد فتـــىح |لسيد |ء |ل| معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

495523 لسيد|لدين يىح |ل |يىح جم ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

7584|7 ن|لم|ء خليل سليم س|رس| ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

8352|2 لرؤف|زق تـــوفيق عبــــد|لر|ء عبــــد|سم| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

322494 هيم|بــــر|ن محمود حنفى محمد |نور ن|بــــ حلو|د|

923463 حمد  |د |ل ج|د جم|ج ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

3584|6 تـــ رجبــــ ك| مل محمود|مي  |حقوق بــــنه

437|26 |لد محمد محمد مهن|زينبــــ خ سكندريه|ل|طبــــ 

528273 عيل|سم|بــــو|ل محمود عىل |لرحمن كم|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 
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5|o956 لم|زق س|لر|لمقصود عبــــد |حمد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

779|54 لقوى|م عبــــد |لسل|عىل محمد عبــــد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

479333 ود|ن د|دل خميس سليم|تـــسنيم ع سكندريه|ل|هندستـــ 

53699| در|لق|م فهىمي عبــــد|محمد هش |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

4o8642 د محمد خليل|لجو|حمد عبــــد |ن |يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

543687 لرحمن|لد محمد عبــــد |حمد خ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42464o لشيخ|رص مبــــروك |حمد ن| إلسكندريتـــ |تـــمريض 

45326o  |د |زي
ى
لسيد يوسف|لدسوق ي صىح ري

|ضه طنط|معهد فنى

86765| حمد محمود عمر عىلي| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

623228 نم|دتـــ متـــول غ|هلل حم|منه  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

63o57o لعزيز|ىط عبــــد |لع|لعزيز عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

26o482 تـــ|هر شح|حمد م|تـــسنيم  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

339962 ي
لسيد مبــــروك|محمد حسن | دئى |بــــ بــــنه|د|

772o46 ى|لرحمن لطفى محمد رجبــــ ي|عبــــد  سي   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

45o353 لحميد|شم محمد عبــــد |لدين ه|د |عمرو عم |هندستـــ طنط

|26464 ي 
حمد|رؤي سعيد مصطفى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8|7374 هلل يعقوبــــ|م صموئيل عبــــد|بــــر| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

63245| مح محمد نبــــيل|رين س|د زيق|لزق|حقوق 

|77537 لعزيز محمد|مي عبــــد |نشأتـــ محمد س لفيوم|لعلوم |ر |د

5396o3 عىل محمد سعد سعد عىل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

325|6 لسميع|لحسن سعيد محمد عبــــد | كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

829638 ي عثــــم|لنقر|لد |محمد خ
ن|ىسر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

82o29| ن رفعتـــ|لدين عرف|د|محمد عم ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

|423o4 ي ص
بــــر محمد|شمس مصطفى ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

52oo99 حمد عبــــيده|ن |طمه شعبــــ|ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|335 حمد حسن|ندى عمرو  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

2|337 حمد|لسيد محمد |هدير حمدى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44798| ح|لفتـــ|دى عبــــد |له|رس عبــــد |ر ي|مي سكندريه|ل|هندستـــ 

8|o52o بــــ|لوه|ح عبــــد|د صل|محمد عم ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ
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696697 لسيد حسن|مل رأفتـــ | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

842|97 لسيد|حمد |هلل |ء عبــــد|سن ن|كليتـــ طبــــ أسو

85o569 ي محمود|بــــوع|هر |س
شور مصطفى سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

|6o863 م محمود محمد|ن عل|نوره |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

84|599 مد|ره محمود محمد ح|ي تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

2593|2 لسيد|يه محمود خليل | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3oo46 بــــوضيف عوض|طف |بــــسنتـــ ع |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

772||5 حون|لسيد محمد منصور محمد ط|ن |يم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

24494o لحميد|هيم حسن محمود عىل عبــــد |بــــر|ن |نوره هرتـــ |لق|تـــمريض 

273634 لد غريبــــ محمود|نىه خ دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

54||o7 |حمد عط|محمد صفوتـــ محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

777746 عيل|سم|هلل يحن  محمد جودتـــ |عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

642325 حمد محمد|طمه محمد |ف عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33928| رص محمد ربــــيع محمد عىل يىح|لن|حمد عبــــد| |تـــمريض بــــنه

449233 هلل|د |لرحمن عىل ج|حمد عىل عبــــد | لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

85|o63 هلل عىلي|هلل عىلي سعد |عبــــد دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

45o32o فع|هلل محمد عبــــده ن|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

485289 ى محمد عبــــد |ل| بــــ|لوه|م عبــــد |لسل|ء حسي  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

333977 لرحمن|ن عبــــد|كرم رمض|هلل |عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o|474 م|للطيف قرط|لكريم حسن عبــــد |طمه عبــــد |ف لمنصوره|حقوق 

33o272 بــــ|لتـــو|هيم عبــــد|بــــر|سلىمي سعد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

5|73|8 ى|ندى حسن  حمد حسي  ج|بــــ سوه|د|

76273| ى مغولتـــ|بــــ |يه|محمود  لحسني  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

86957 ر عىل|لستـــ|بــــ عبــــد |لتـــو|زينبــــ عبــــد  لفيوم |تـــمريض 

449o4 م|لسل|لحميد عبــــد |بــــ عبــــد |يه|تـــفى  ى شمس|زر عه عي 

62o945 لسبــــىك|لغنى |لغنى عبــــد|مه عبــــد|س|عمر  طبــــ بــــورسعيد

27o356 |هيم ند|بــــر|حمد |ل |دى جم|ف ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

6764o9 لديبــــ|در منصور |لق|منى محمود عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

44483 مد|حمد ح| |لوف|بــــو |سلىم بــــدر  ى شمس| لسن عي 

266633 لسيد فوده|هد |مج| نور ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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25|385 لغنى|لمعز عبــــد|ئى عبــــد|محمد ه ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

4278|4 ي|ر
يد محمد |بــــو |محمد | ئى ى يد|بــــو |لي  ى لي  |صيدله طنط

9o4745 شد |هيم خليفه ر|بــــر|ه |رو| ج|بــــ سوه|د|

756223 لد عىل أحمد مهدي|محمد خ عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|3974 وق  د|لجو|حمد عبــــد |هيم |بــــر|رسر ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

7o4733 هيم محمد عزبــــ عطيه|بــــر|ر |من زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8226oo لمنعم محمود|م عبــــد|لمنعم عز|عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

68o22 لبــــصي |هلل عبــــد |ن عوض |ء رمض|دع ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

28|825 بــــينى |محمد يونس | نور حمد|لشر ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

5|6|3| لحميد|م سعيد محسن عبــــد  |ره طنط|تـــج

4478|3 حمد سعيد|لمنعم |ل عبــــد |نىه جم سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

876oo2 ى عثــــم|عثــــم ى  |ن حسي  ن حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

343267 ى شح|هيم |بــــر| |م رض|ريه تـــتـــ|مي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

6|5225 مل طه|لعزيز حسن محمد ك|عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

69469| ن هيم حسن|بــــر|لسيد |حمد | |مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8oo49o ن|عيد محمد عيد فرح ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

233277 حمد|مريم مصطفى محمد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

46393| ح|لفتـــ|ء ربــــيع يوسف عبــــد |صف لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

45656o لح|شم محمد ص|محمود حمدى ه دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

5o5898 للطيف|حمد عبــــد|هيم محمد |بــــر|لدين |م |عص ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

34|887 طمتـــ ربــــيع عىل محمد منصور|ف ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

63o553 فع|لش|روق |كريم محمد ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

759568 لىحي|لسيد عبــــد |د غريبــــ |جه لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

36o5o9 لرحمن خليل|دى عبــــد|مل ن| عه مشتـــهر|زر

|35783 در|لق|لسيد عبــــد |لمحمدى |هلل |منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9|7o53 حمد فتـــىح محفوظ حمزه | سيوط|حقوق 

823|39 وي عىلي|حمد قن|روي | ي|عه |زر
|لمنى

4|o999 ي|منيه مصطفى |
ى

ثــــ|لسيد محمد ع |تـــربــــيتـــ طنط

5o4362 لمنعم محمد محمد عىل هيكل|هلل عبــــد |منتـــ  إلسكندريتـــ |تـــمريض 
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49|446 ل|لع|لسيد عبــــد |ل محمد |لع|م عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

238542 حمد|هلل |حمد ضيف |خلود  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

83863o ى|رحمه ن دي عىلي حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

734o5 ي |ء رمض|سم|
ى
م|م|ن دسوق لفيوم|بــــ |د|

459442 لبــــسطويس|هيم |بــــر|لسيد |ره |س |حقوق طنط

3468|4 ي عبــــده |عمر محمد 
لقصبــــي|لطوجى |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

32657| م عبــــده مهنى|يتـــ عص| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|8927 لنبــــى محمد خليل|ن عبــــد|ن رمض|إيم تـــربــــيتـــ دمنهور

6oo364 لغيط|بــــو |هيم بــــسيوئى |بــــر|يوسف بــــسيوئى  |حقوق طنط

|7397o لىح|ل محمد عبــــد |حمد جم| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

825887 ي موىسي
ي مصطفى خلود يحن  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2855|2 جر رجبــــ مصطفى بــــسيوئى|ه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

444|63 رى|لغبــــ|لسيد مجد |لسيد |مجدى  لشيخ|طبــــ كفر 

45343| لسيد|حمد |لمنعم |نبــــيل عبــــد| ر|ي لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

223889 دل محمود|م ع|م| |دين هره|لق|ره |تـــج

8o658| هيم حسن|بــــر|جر محمد |ه ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4257|7 للتـــ| |طف يعقوبــــ حن|ع| ريموند سكندريه|ل|بــــ |د|

6|3834 عر|لش|مريم مجدى عطيه محمد  |حقوق طنط

7o4757 ح محمود محمد محمود|ء صل|رس| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

349334 هيم|بــــر|لرحمن |هيم عبــــد|بــــر|عمر   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

692495 بــــيتـــ|حسن حسن يوسف طر| ن|ر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5||57| لعزيز حسن منصور|حمد محمد عبــــد| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

23|o27 سط محمود فرج|لبــــ|ر عبــــد|بــــش هره|لق|ره |تـــج

42|338 محمود| لوف|بــــو |بــــحريه فيصل  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|6o886 لمجيد عطوه|رق عبــــد |سلىم ط ى شمس|تـــج ره عي 

265464 م محمد كشك|محمد س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

||9579 رس وهيدى محمد حمزتـــ|ي| ر|ي ى شمس| لسن عي 

87o869 ى|دم |دم محمد | مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

248o46 حمد سمينه|ء محمود |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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8|9967 س|حمد عبــــ|ء |هدي عل سيوط|ره |تـــج

922824 حمد  |ئى فهد محمد |م| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

54o322 ر|لعزيز محمد محمد نو|ن عبــــد |رو سكندريه|ل|ره |تـــج

842o|| ي محمد|لر|مل عبــــد|محمود ك
ضى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

27|566 ى حج|حمد حس|لسيد |ن حمدى |يم| ج|ني  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6o48|6 عىم|ل|هيم |بــــر|هيم |بــــر|ن سمي  |حن |ره طنط|تـــج

94439 هد سيد خليل|ره مج|س لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

785826 ن|لسيد محمد سليم|حمد سمي  محمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27878 يتـــ طه بــــكرى محمد| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8|2463 هيم|بــــر|در يسن |لق|ميمه عبــــد| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7775o| هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|م |حمد عص| زيق|لزق|طبــــ 

445o9 ى عبــــد |خ| نور ىط|لع|لد حسي  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

6933o2 ح محمد عىل|رس صل|ف ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

762685 ف عوض عىل|رس |ف رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

756675 حمد|م غريبــــ مصطفى |سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6o8o24 عيل|سم|ن |ل رمض|ن جل|يم| |بــــ طنط|د|

|5o384 ف مسعد محمد|لد |خ رسر ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

67972o حمد سليم|حمد |حمد |م |ريه لمنصوره|بــــ |د|

8o2495 ي عبــــد
ن محمد|لرحمن زيد|مصطفى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

78o769 هلل|لحميد عبــــد|هيم حسن عبــــد |بــــر| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

9o2367 ئى |لجيل|لح |محمد ص| دين ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

85969o يعقوبــــ| يىلي|يعقوبــــ | رين|م هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

88o4|2 رق مصطفى محمد |محمد ط معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

42863o هيم رجبــــ|بــــر|لصبــــور |يه محمد عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

43o6| لحميد|ن عبــــد|ن سيد شعبــــ|ريه|م ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o365o وى|لمرع|هلل محمود محمد |عبــــد  |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

69o758 ىطي|لع|مسعد عبــــد | خلود رض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o6799 محمود وجيه خليفه عىل لمنصوره|هندستـــ 

76463| لديبــــ|محمد عىل محمد  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

|54998 تـــ|مه محمد بــــرك|س|سلىم  ن|بــــ حلو|د|
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|3||56 هلل|لغريبــــ عبــــد |هلل محمد |در عبــــد |ن ن|بــــ حلو|د|

7o7237 هيم|بــــر|هر |حمد م|فريده  لمنصوره|علوم 

63o28o ف عىل محمد حبــــ|حمد | كه|رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

83o|o در|لق|حمد عبــــد |ن محمد |يم| هره|لق|صيدله 

523||3 ى|بــــور |حمد محمد ص| حمد حسي  ضتـــ|ري/لعريش|علوم 

42269 ى عبــــد|عل ى موىس|ء حسي  لقوى حسي  لمنصوره|حقوق 

3|2944 لعزيز|ح عبــــد|لفتـــ|نىح  محمد عبــــد| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|89o3 بــــوقمر|يوسف حسن محمد عىل  هره|لق|ره |تـــج

9o7o37 حمد  |رص مصطفى |لن|شمعه عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

339958 بــــوبــــ|مد محمد ش|لسيد ح|ء |رس| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

3|7528 ن|فوزى فوزى فوزى وهد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

68|28| ىس|لعبــــ|لسيد|محمد فيصل فتـــىح  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

75|o8| لحميد|حمد عبــــد |ر محسن |من ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|44398 بــــ|لوه|ن عبــــد |يمن محمد شعبــــ| ى شمس| لسن عي 

88353| ف ح|ء |دع مد محمد |رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|5|5o9 ن|ح زهرى زهر|مروه صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

763377 ين محمد  شم|لسيد محمد عىل ه|شي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

3||34o وى|لص|م محمد |تـــسنيم س عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

233||| ى سنوىسي|زينبــــ  حمد محمد خرصى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

772438 حمد خرصى|لعزيز |عبــــد | محمد مصطفى رض زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

7o8669 ه عوض محمد عبــــد | حمد|لغنى |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

69794| لسيد زغلول محمد عىل|س |ين| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

8||5|2 ي ك|م مل|ري جرجس هيى ره بــــنى سويف|تـــج

4oo828 ى|لرحمن محسن |عبــــد حمد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|26468 لقوى خليفتـــ|رص عبــــد |لن|رحمه عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

|74953 هيم|بــــر|لكريم |م نبــــيل عبــــد  ن|حقوق حلو

528488 ضى|لق|ن محمد محمود حسن |مرو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5o853o ضى|لدين نبــــيل محمد محمد م|ء |بــــه ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

486|75 ن|حمد محمد خميس شعبــــ| |رودين سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

88978o ين محمد عبــــد ن |ق حمد|لرز|شي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 
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3||725 لسيد جيد|فتـــ عبــــد|رفل ر|م هره|لق|صيدله 

2|895o عمرو موىس حمزه موىس هره|لق|ره |تـــج

6o948| تـــ|لشح|بــــد محمد |محمد ع ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3|6648 لح حزين|مجدى ص| ري|م ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

646o4 ه | حمد محمد عبــــد شمردن|مي  لمنصوره|حقوق 

759o29 لسيد|مصطفى محمود عىل  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

249667 لهجع|حمد |محمد | دين |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

54o75o ي عبــــد|منه 
ي|هلل محمد مصطفى

للطيف مصطفى سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

262733 ح متـــول|لفتـــ|لرحمن طه عبــــد|عبــــد لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

4997|3 لحلوج |لق |لخ|لسيد عبــــد |يه | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

792228 ف عبــــد |حمد | ح|لمس|س |لمنعم لطفى عبــــ|رسر تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

68|48o بــــوعىل|لدين محمد فهيم |م |د حس|زي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

694oo8 ل نرص|هيم هل|بــــر|لبــــسيوئى |محمد  لمنصوره|عه |زر

82o5|| |لعل|بــــو|لمظ |لدين |م |جر عص|ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o|35o لبــــ|لبــــ أبــــوط|لفضيل أبــــو ط|عبــــد | حسنه رض سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

35265 ي|بــــر|منيه محمود |
هيم حسنى كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

236|42 هيم|بــــر|درريس |رص |لن|منيه عبــــد| هره|لق|عه |زر

626496 لسيد|لعزيز فتـــىح |ح عبــــد |صبــــ زيق|لزق|بــــ |د|

842o97 حمد|ل فهىمي |حمد جم| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

7o26| رون|د ه|تـــ ميل|مريم شح لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|74o6 ر|لسح|لصديق |ل |لع|رص عبــــد |محمد ن ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

5o7644 در محمد|لق|جر فوزي محمد عبــــد|ه سكندريه|ل|عه |زر

227o88 رص محمود عىل|محمود ن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

446748 لمنعم طه محمد|دل عبــــد|لسيد ع| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

68663 للطيف|لحكيم عبــــد|فتـــ عبــــد|عزتـــ ر لفيوم|علوم 

629663 ى عىل|حمد حس| م صبــــرى حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

25o292 لدين|هيم زين |بــــر|ء فتـــىح |ل| شمون|نوعيتـــ 

63495 ن|بــــر سيد مرو|سيد ج بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6|5668 لبــــوه|لرحمن |بــــ عبــــد |لوه|كريم عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

33o|o4 م بــــدوى|لسل|دل عبــــد|هلل ع|هبــــتـــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

||84oo هلل مصطفى|مر محمد عبــــد |زم تـــ|ح ى شمس حقوق عي 
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7o|469 يف|ء صبــــىح مصطفى محمد |شيم لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

45845o ي مسعد عيد 
ي يوسف|ليم|منى

ئى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

686454 شم|حمد ه|شم |ه| دهم رض| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

9|7624 حمد |لرحيم |طف عبــــد|محمد ع سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

43888o بــــو شعيشع|ن |سليم| محمد عط سكندريه|ل|حقوق 

777684 ن|لفتـــوح وهد|بــــو |لحميد |فتـــوح عبــــد  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

488923 يتـــ سعد محمد عوض زقيلح| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

328446 ئى حسنى محمد رسور|محمد ه ى شمس صيدله عي 

85498o لحفيظ|تـــ حمدي عبــــد|محمود سمر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

832627 ى |م حمد|هر غريبــــ حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

78|845 لسيد موىس|هيم |بــــر| |ر|ي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4334| حمد|هيم |بــــر|محمد مصطفى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26|556 بــــوزيد|لحميد |لحميد عبــــد|حمد عبــــد| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|56o6 ق|د حسن محمد |زي وى|لشر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

76447o عيل خلف|سم|عيل |سم|ح |لرحمن صل|عبــــد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

346||4 ئى|لفخر|دى سيد بــــيوم |له|عمر عبــــد ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

77|928 حون|ن منصور ط|لسيد علو|بــــر |ص تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

32553| لمحسن|حمد عبــــد|حمد سيد |  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

883435 ج  نجيبــــ حسن  |ن| نور سيوط|بــــ |د|

632629 سعيد محمد حسن| صف زيق|لزق|علوم 

776945 لق حسن|لخ|م محمود عبــــد |سل| زيق|لزق|ره |تـــج

3|7637 محمد نبــــيل فرغىل هريدى |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

|35699 رى|وس مك|ندر|كر |نس نبــــيل ش|ن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

22o545 لدين زغلول محمد عمر|ئى سعد |سيف ه ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

9||oo5 ي
لحليم |لعزيز عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|لدين عبــــد|ء |ضى ي صىح ري

ج|ضه سوه|معهد فنى

54273 حمد محمود|ل |لع|محمود عبــــد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

438o7 شور مبــــروك|يمن ع|زينبــــ  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

648oo8 هيم سليم درويش|بــــر|لد |محمد خ لمنصوره|حقوق 
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497989 هلل تـــعلبــــ|حمدعبــــد|م |لسل|مل عبــــد| تـــربــــيتـــ دمنهور

53o38 حمد|هر |لظ|حليمه عيد عبــــد  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|793|4 لمطلبــــ|تـــ لبــــيبــــ عبــــد |حمد شح| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

343279 وق عبــــد  |لش|رسر
ى
حمد مطيش|ق ى شمس صيدله عي 

5o5945 لغنى خميس محمد سعيد|محمود عبــــد ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

868698 لنوبــــي عطيه جرجس|نوبــــ |بــــ| ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

374336 حمد|ح محمد |لفتـــ|محمد عبــــد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

44748| ف |سلىم  حمد|حمد فتـــىح محمود |رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

679732 هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد |مروه محمد  لمنصوره|بــــ |د|

|3532o حمد|ن |لرحمن محسن سليم|عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

782268 ن مصطفى|محمود حسينى رمض زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

429||9 لخيوىط|حمد |عيل |سم|ن محمد |رو |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

69|3|5 ي|
حمد|لسيد |ء محمود حمدى |مينه محمد ضى لمنصوره|حقوق 

2868|3 ى|زق حس|لر|هند ظريف عبــــد ني  شمون|نوعيتـــ 

|3887o ي عبــــد 
لحميد عىل مسلم|مريم مصطفى ى شمس|د| بــــ عي 

785o35 ن م عيس عىل|حس| مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

26o457 ف حلوه|هدير  حمد رسر شمون|نوعيتـــ فنيه 

|8674 بــــوحمده|لرحمن حسن بــــيوم بــــيوم |عبــــد ن|هندستـــ حلو

223858 هلل|بــــ |هيم ج|بــــر|رشيده محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

689|2o لدين نوح|م حسن شمس |عىل عص لمنصوره|هندستـــ 

46254 يف يسن |هش حمد|م رسر هره|لق|حقوق 

6|7338 وى|لحز| |يحن  زكري| ي|م ط|معتـــ دمي|علوم ج

7|64|4 لم|هيم س|بــــر|بــــوخليل | |حمد رض| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

843o36 سكندر|تـــم نجيبــــ |نشوي ح ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|255o| ح عىل|لفتـــ|مغرد سيد عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

7o69|7 لمنعم|ء محمد محمد عبــــد |ل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

24946 ل محمد|لع|دل عبــــد |ع| رن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

765o9o ن وى|لشعر|حمد |تـــم حسن |ح| مي  ره بــــور سعيد|تـــج

|6o796 حمد|يمن حسن |حسن  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3647o9 حمد|يمنى حسن سيد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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893769 بــــوضيف  |ء منتـــرص محمد |عل سيوط|حقوق 

|67245 دهم محمود عزتـــ عطيه| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

86o638 ل حسن|ء حسن هل|سن ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|22945 ونيك د رأفتـــ فرج|ميل| في  ن|بــــ حلو|د|

882344 هيم شحوتـــ  |بــــر|ء محمد |ل| سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

83|77 بــــر محمود|رس ص|محمد ي ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

8679o4 دق حسن|لسيد ص|محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8|48|3 ى ح| هي مد|محمد حسي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4|9879 لسيد حسن|هلل |هيم عبــــد|بــــر|لد |خ لشيخ|ره كفر |تـــج

684743 وي|لمندر|لرحمن يوسف محمد يوسف |عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

86746 وى|بــــ سعد|لتـــو|ره ممدوح عبــــد |س لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

75896o ل|لع|لد حنفى عبــــد |عمر خ لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

7|8o98 ن|لسعود مسعد سليم|بــــو |جر |ه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

34||77 لدبــــيس|حمد زغلول يوسف |حمد يوسف | |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

|7oo67 هيم جوهر|بــــر|بــــ |يه|سهيله  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

4o5o85 مل|م ك|لسل|عمرو يوسف عبــــد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

3|724 ف كم| |دين هيم|بــــر|ل |رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

895728 بــــر بــــدوى |يمن ج|منيه | ج|بــــ سوه|د|

49o98 ي شعبــــ| ن محمود|حمد خي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

6387|6 لسيد|ل محمد |لع|لسيد عبــــد|منى  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|74494 ي|ر
ف سيد محمود | |ئى وى|لمعد|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|596|8 عي|يدى مجدي محمد رف|ه هره|لق|ره |تـــج

83|o92 حمد محمد هريدي|طمه |ف دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

63962| ه محمد فضل | حمد|هلل |مي  زيق |لزق|تـــمريض 

498424 دى|لبــــغد|أمنيه محمد محمد عىل سيدأحمد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6oo796 ي |ه| رش
س|ح عبــــ|لفتـــ|لسعيد عبــــد|ئى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

492298 ن بــــيومي زيتـــون|محمد معوض رمض عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|3823 هلل|طف محمد عبــــد|ء ع|شيم ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى
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783447 م|لسل|حمد عبــــد|حمد وليد | ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

4384| ى |يه محمود | حمد|مي  ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

6o8544 ى محمد عبــــد |ي شد|لق ر|لخ|سمي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

694677 لمنىح |لرحمن |ر محمد محمد عبــــد |من ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

2446o9 د|لعظيم ج|مصطفى حمدى محمد عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

42o433 ن محمدعيد|مر رمض|تـــفى تـــ لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25o575 وى|لسبــــخ|رى |لبــــ|ء عزتـــ عبــــد|دع لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

75978 لح محمد|عيل ص|سم|بــــثــــينه  لفيوم|لعلوم |ر |د

34o|93 هيم|بــــر|ن |حمد رضو|محمد سيد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

45o47| ئى|لورد|ن |حسن حمدى حسن سليم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

475687 لمهدى محمد حسن|رس محمد |ر ي|عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|454o ى|م قص  |بــــتـــ لمع قري|ثــــ| رتـــي  سيوط|ره |تـــج

|727|7 شم|مهند محمد محمد ه |حقوق بــــنه

4|3684 مد نرص|محمد مصطفى ح |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6344o7 ى عبــــد|حمد | هلل رسور|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8635o8 ىطي|لع|لحميد عبــــد|ح عبــــد|م صل|سل| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

846933 لمنعم محمد نور|يوسف عبــــد ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

43|927 فتـــ محمد سعد رزق|ريم ر |عه طنط|زر

8874|6 ين جم لرحيم |ل محمود عبــــد|رسر سيوط|ره |تـــج

288|27 مصطفى محمد مصطفى محمد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

78|992 لرحمن|حمد خليل عبــــد |ء |بــــر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

84|o29 لمجد محمود|بــــو|ح |لسيد صل| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

8|o873 ي محمد|لحليم عبــــد|يمن عبــــد|
لغنى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

33|588 ن عىل محمود عىل|يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

752765 حمد محمد|م |محمد س تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|57796 هيم |بــــر|نور |ل|هيم حسن |بــــر|ء |عىلي
وى|عشم

هره|لق|ر |ثــــ|

843398 ي ي
لعزيز|رس يسن عبــــد|يمنى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو
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64|963 ى | لسيد|حمد حسن حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2328| د|تـــتـــ ج|طلعتـــ شح| بــــول ى شمس|تـــج ره عي 

529578 ى |لسيد عبــــد|ء |عل ش|لحش|لعظيم حسي  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

4937o2 ف محمد موىس|م |سل| رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|22o25 لدين|م سعيد عز |بــــسنتـــ حس هره|لق|ره |تـــج

44o372 ف عىل ج|جر |ه هلل|د |رسر لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

262|o5 ى محمد|بــــو|لنبــــى |هيم عبــــد|بــــر| لعني  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

52|o6o ى |نوره لحميد|لسيد عبــــد|ن محمد مكي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

77833| بــــر|در ص|لق|ح عبــــد |در صل|لق|عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

|36o55 د فرنسيس|د عي|عم| دون|م عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

678762 دى خليل|له|لسيد عبــــد |ره محمد |س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

645273 لغنى خرصى|م محمد عبــــد |ل عص|نو لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|o3oo وى|لص|هيم |بــــر|هيم |بــــر|يوسف  |تـــربــــيتـــ طنط

37389o لخول|حمد محمد |مه |مي  سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33733| ي عمر|لنبــــي |ن عبــــد|يم| لبــــحي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

533696 ي |مريم ن نيس| |يىلي|ج  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

839|8o ي حسن|هلل عيسي حج|عبــــد ج  ن|سو|علوم 

6|7932 ى|م لبــــدرى|ئى سعد |ر ه|هي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|695| يف|لسيد محمد |رضوى محمد  لشر ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

5474o8 ن|بــــسنتـــ محمود نرص محمود عتـــم ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

22||6| لعزيز محمد نحل|ء عبــــد|ندى عل ى شمس هندستـــ عي 

538|88 ر|لغف|ء محمد عىل عبــــد|شيم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

438499 ف عبــــد |حمد | هلل منصور خرصى|رسر سكندريه|ل|طبــــ 

422o99 هيم محمد|بــــر|بــــ |يه|كوثــــر  سكندريه|ل|ره |تـــج

34458 لمنعم محمد متـــول|رق عبــــد |يوسف ط ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

|539o7 ف سيد |مي  | حمد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

9|37|8 وس نشأتـــ ص|تـــ دق مسعد  |ورصى سيوط|نوعيتـــ 

27743 ف محمد عبــــد | ن فرج|للطيف عثــــم|رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 
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||9432 يف محمد | يش رى|نص|ل|رسر ى شمس حقوق عي 

6846|o هيم|بــــر|هيم |بــــر|ء محمود |سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

||84|| ف سمي  عوض |جون  هلل يوسف|رسر ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

4o27oo ف شكرى وهبــــه شكر | |رين|م هلل|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o|8o ي كم|لشيم|
ل محمد|ء مصطفى لفيوم|بــــ |د|

29586| لس محروس|جرجس مرقص ج ن|حقوق حلو

4|68o8 |غ|حمد |تـــغريد فوزي محمد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|54843 |بــــر ند|د نشأتـــ ص|سع كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

8o535| بــــوزيد|هيم محمد |بــــر|محمد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

324667 حمد سيد|عمرو محمد  ن|بــــ حلو|د|

25564 لسيد|محمد رجبــــ | ر|ي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

766||o لعظيم|لملك محمد عبــــد |محمود عبــــد | ر|ي تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

|48444 د مرىس|د محمد فؤ|جه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

22|8o حمد محمد|ل |يدى جم|ه هره|لق|بــــ |د|

234763 لرحمن|لدين محمد محمد عبــــد|محمد عز ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

78oo98 هيم|بــــر|م |لسل|تـــ عبــــد |ء عرف|رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

|29o27 ى محمد|يوسف  حمد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24569o  عبــــد
ى
لحميد جمعه|محمد شوق |كليتـــ هندستـــ بــــنه

37o8|| دل محمود محمد|ء ع|هن دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

3553oo ى خ|ي لد درويش محمد|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

534584 ف عبــــد  لمنعم محمد عىل|يمنى أرسر تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|22762 ف ع|لفريد | دق|زر ص|رسر ى شمس| لسن عي 

6|2868 رك|هيم مبــــ|بــــر|م |هدى س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

64935 زق|لر|رس سمي  عبــــد |سمي  ي لفيوم|حقوق 

696|32 شد|محمد مصطفى مصطفى ر| نور ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

436846 لصفتـــى|لمنعم محمد |ل عبــــد |جم| يش لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

9o3|28 محمود محمد يوسف | لي|د ج|بــــ سوه|د|

5o6|99 يم|لد|كريم محمود هليل محمد عبــــد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

9o99|6 بــــتـــ محمد |ن ثــــ|صم شعبــــ|ع ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى
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226o|| س سيد مرىس|زم محمد عبــــ|ح لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7568|6 لم|حمد س|لسيد |منيه | ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

49872| لمهدى|ئى سعيد محمود |م| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|66349 رص سعيد شديد|حمد ن| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

4oo296 نعمتـــ عمر بــــركه عمر جبــــرى ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|4629 ف |يم| سىط|لدي|لسيد |ن أرسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o4694 ف محمد  ق|محمد ثــــروتـــ رسر وى|لشر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3o393 م|لدين سل|ن محمد عز|نوره هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

6o9oo9 لبــــسيوئى محمد موىس|محمد  |بــــ طنط|د|

4|993| ود|طف مسيل د|م ع|سل| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4|8984 لدين|زي شمس |لعزيز غ|ل عبــــد|جم ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

|78893 ي |م رمض|هش
ى
يد|هيم ز|بــــر|ن دسوق ى شمس حقوق عي 

223944 ه  حمد|حمد سيد |ني  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

87995o لحفيظ سيد |نعمه جمعه عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

35399o لعزيز|م عبــــد|لسل|يوسف عصمتـــ عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o7||o فعي فرج|لش|ن فرج |يم| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

6o2344 ر حسن يوسف|لستـــ|عزه محمد عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

374|2 ى عبــــد ى|محمد حسي  لكريم حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

232395 ى|لدين فر|جر مىح |ه ج محمود حسي  هره|لق|بــــ |د|

6995o6 لم|لم س|هدير وليد س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

32o|o2 ى متـــول|محمد مجدى  مي  ى شمس حقوق عي 

8|3537 ز حسن|لرحمن سيد مع|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4253| ى|دل سعد محمد |سعد ع لخرصى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|22636 دل عليوه محمد|تـــفى ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|638 لرحيم محمود|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد لفيوم|بــــ |د|

335827 ى|لشهيد بــــش|صبــــرى عبــــد| دون|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

64o929 لدين محمد متـــول|محمد زين  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26286 ندى كريم عيد محمود دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

5oo974 |لحم|محمد رجبــــ | دين
ى
ق سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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342o|2 لدين|ن حكيم بــــدر |رقيتـــ محمد حمد ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

347445 حمد|هيم |بــــر|ء سمي  محمد |شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

483|8 هلل سيد نرص|مريم محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

344272 هيم|بــــر|ح محمد |لفتـــ|متـــ عبــــد|س|لرحمن |عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4927o8 ى عبــــد  لحميد طلبــــه قدح|أحمد حسي  بــــ دمنهور|د|

6ooo85 م محمد طه سعد|مريم عص |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

7o8279 لسيد|حمد محمد عىل عوض | ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

43|8o حمد|ن محمد سيد |مصطفى رمض هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7oo262 لم|محمد محمود عوض س لمنصوره|عه |زر

769974 ن لسيد|وليد محمد | مي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|75468 لعزيز|يمن سيد عبــــد |كريم  ن|حقوق حلو

426442 ن|حمد محمود مرو|محمد | ر|ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|47oo ي عبــــد|بــــرين |ص
لديبــــ|بــــ |لوه|لحسينى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

773|77 بــــو مرين موىس|نيس |جورج  ى شمس هندستـــ عي 

328473 حد|لو|لسيد عبــــد|لسيد |صف |عمر ن |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

4959|| لشيخ|ح محمد عىل |ء صل|شيم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6oo468 ر|لجز|لعزيز |مد نجيبــــ عبــــد |جر ح|ه |ره طنط|تـــج

276658 هلل|د |نىه محمد محمد محمد ج ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

69974 ء سعيد محمود عجىم|رس| لفيوم|لعلوم |ر |د

778668 زق محمد|لر|د عبــــد |لجو|وليد عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

829689 ى محمود حمد| ن|يه حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

24686| ل|لجم|مد |حد ح|لو|حمد حمدى عبــــد | ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

855o89 بــــي لملوم|مبــــ|ره لملوم |س ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|63||4 ى محمد|ء ي|رس| رس حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

437425 لمليىط|لعزيز |م محمد محمد عبــــد|حس لشيخ|تـــمريض كفر 

688323 بــــو زيد|لمرشدى |د |رش| ندى رض لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o573| بــــل|محمود محمد عنتـــر محمد ق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

36o8o7 تـــ عل| حمد|حمد فرج |ء |مي  سيوط|عه |زر
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9o7o67 محمد عىل بــــدوى خليفه  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

835289 ف زكي  |ريم  حمد|رسر ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

24o8| ى | لعل|بــــو |زينبــــ  |لعل|بــــو |حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

68356o هلل|هلل عىل عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|عىل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4487|o عيل|سم|بــــو|هلل محمد |م طه عبــــد |إسل |بــــ طنط|د|

9|55|4 لح  |دى لطيف نصيف ص|ف سيوط|ره |تـــج

27o436 ل|يوسف مسعد يوسف عىل هل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

77284| حمد محمد|لفضل |بــــو |لد |خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|97o| حمد|هيم |بــــر|ر |نىه سمي  مختـــ ى شمس|د| بــــ عي 

759465 حمد محمد|مصطفى | ند|ر لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

6|6399 ى ف|هلل محمد |منه  يد|مي  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

284658 هيم عيس|بــــر|ره فتـــىح عىل |س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4o9258 ف محمد سليم|ء |رس| لجندى|ن |رسر ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

7534o7 لحق|ح عبــــد |لفتـــ|لسيد عبــــد |محمد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

8337oo لسيد محمود محمد|مروه  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

845359  بــــدري سيد محمدعىلي|ي
ى سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

7|24|9 لقطبــــ محمد عىل|مل |ء رأفتـــ ك|هن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

545268 |حمد |حمد |محمد محمود 
ى
لحوق دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

329937 ضل عىل|ندى محمد ف ي صىح بــــنه
|معهد فنى

589|3 ي|رس|
ء عيد حسن قرئى بــــ بــــنى سويف|د|

8o9o82 ف |سل| تـــه|لدين شح|م سعد رسر ره بــــنى سويف|تـــج

373884 ي سيد |م|
تـــه|هيم سعيد شح|بــــر|ئى عه مشتـــهر|زر

325367 لحميد يوسف|حمد رزق عبــــد| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

892465 ح محمد |لفتـــ|محمود محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

3447o3 لقصبــــى|لطوجى |حمد محمد محمد |منتـــ  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

|4|42 حمد حسن محمد|يمن |حمد | ن|علوم حلو

696o73 ى عبــــد |ل| ى |ء حسي  لخزرج |لحفيظ حسي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

682842 وى|لشه| |لنج|بــــو |د |لجو|منى محمد عبــــد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

267547 ج|ء مرضى محمد عىل رس|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

45352 لحميد|غبــــ عبــــد |هيم ر|بــــر|حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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6o4378 وع|لحميد مط|لسيد عيد عبــــد|مصطفى  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

7795o9 للتـــ|عيل عبــــد |سم|ن سعيد |سلو |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

32|22| ن|لمجيد رضو|حمد محمد عبــــد| ى شمس| لسن عي 

52675o لموجود|حمد عبــــد|ن محفوظ |حمد رمض| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o29|3 عمر عىلي محمد| مه ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

26245| ى محمد|محمد وصفى محمد  مي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

339o3| د|حمد مرزوق عو|بــــسمتـــ  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

477733 لجريدى|لرؤف محمود |رص عبــــد|ن| طيم|ف لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

92|896 ه عىل  |لل|ه عىل عبــــد|لل|عبــــد ج|عه سوه|زر

358759 حمد|ن محمد |مريم رمض ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

29987 حمد محمود|لح |ر ص|من هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2228o| لعليم محمد سليم|مح عبــــد|حمد س| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

78o834 لح|هلل ص|لسيد عبــــد |هلل |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

32|66o لرحمن مصطفى محمد نور|عبــــد ى شمس حقوق عي 

9o|649 حمد محمد |دل |محمد ع دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

342|38 تـــ وليد   |هيم |بــــر|ني 
ى
م|لسيد ضي|لدسوق |تـــربــــيتـــ بــــنه

62475 لحميد فرج|يه بــــدير عبــــد | صيدله بــــنى سويف

879328 ل غيسر |لع|ل عبــــد|مينه جم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|29297 لغنى عىل|د عبــــد |لدين جه|د |عم لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

6|229 وى|يوسف حنفى محمود سعد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

754484 لغنى|هلل عبــــد |هلل رفعتـــ عبــــد |يه | لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

9|9374 ى |حمد حمدى ق| سم حسي  سيوط|صيدلتـــ 

622244 لجوجرى|لمجيد |لسعيد عبــــد |جد |م| دين ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

46o846 ء فوزى محمد عمر|رس| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4oo|7 ود|هر د|مريم محمد م كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|6|6o5 لرحمن صفوتـــ محمد صبــــىح|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

37o73| دل شفيق محمود|ره ع|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7o65 نيوس|د فهىم ط|فؤ| رين|م هره|لق|ره |تـــج

6368o4 ن|هلل سليم|رس عبــــد|محمد ي زيق|لزق|ره |تـــج
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752388 ن|دل تـــوفيق بــــنه|تـــوفيق ع عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

35o346 س بــــيومي|در بــــيومي عبــــ|ن |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6|77o7 لمرىسي|حمد |حمد عبــــده حسن | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

522o29 ء سمي  عبــــده عطيه|ول عه دمنهور|زر

8|84o3 ي محمد|حل|
م فتـــىحي زهنى ي|بــــ |د|

|لمنى

8o5839 س سعيد|سحق غط|جرجس  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5294|5 ىط عىل حموده|لع|هلل عبــــد|محمد عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

775848 يحن  محمد محمد حسن زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

2359o6 حمد عىل محمود|هلل |منه  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

789292 ى عمرو محمد محمد مرىس حني  زيق|لزق|بــــ |د|

898692 ك |لمل|د عبــــد|ركو كميل فؤ|م ج|بــــ سوه|د|

6954|2 حمد|س |محمود مصطفى محمد عبــــ لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|6226 فظ|ح ح|لفتـــ|يه شفيق عبــــد| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

789734 ن|هيم سليم|بــــر|محمد حمدى  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

594|4 ئى|هيم عسقل|بــــر|حمد |هيم |بــــر|م |سل| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

2985o7 حمد محمد|رك |مهند محمد مبــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4ooo8| س أيوبــــ|أيتـــن أحمد حسن عبــــ سكندريه|ل|ره |تـــج

67774o ى |ئل محمد |يوسف و لمجيد|لدين عبــــد |مي  لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

437o7o ى محمد طه عبــــد |ي لعظيم عليبــــه|سمي  لشيخ|علوم كفر 

552o9 د حسن حسن معوض|عتـــم| ره بــــنى سويف|تـــج

55466 ى مسلم|لنبــــى |ر عبــــد |زه| مي  بــــ بــــنى سويف|د|

8o8775 يف|عرف تـــ طه محمد رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3|9|56 لرحمن|حمد محمد عبــــد|ن |نوره ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

9o26o| لدين عطيه  |ح |در محمد صل|ن دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

895889 بــــتـــ خيله |نىح  عزتـــ ثــــ| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

34562| د|ن عو|دل شعبــــ|ء ع|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

85|46| ي|بــــ م|بــــورح|هدير محمد 
ضى ي صىح ري

سيوط|ضه |معهد فنى

783456 ء محمود محمد مرىسي|رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

487949 هيم|بــــر|لسيد طه خليفتـــ |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

29588 بــــو رسيع|حمد سيد فتـــىح | تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج
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7ooo67 لجندى|حمدى حلىم محمد |ل|د |سع لمنصوره|بــــ |د|

|759|o ى قطبــــ|رضوى خ لد حسني  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

765|84 ي|هيم |بــــر|عمر خليل خليل 
لطوبــــسر ره بــــور سعيد|تـــج

448689 ي|حمد |يوسف حمدي حسن 
وي|لمنى |ضتـــ طنط|علوم ري

|5935 ده|م عىل محمود حم|حمد هش| هره|لق|علوم 

5792| شد|م بــــدر محروس ن|ر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

7o99|| ن محمد|ل سليم|ء محمد كم|سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

35o249 لمجيد|ر عبــــد|لغف|حمد عبــــد|م |سل| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

2226|5 مل يونس|يه محمد ك| هره|لق|ره |تـــج

32o|3o لدين حنفى محمود|ء |بــــسنتـــ بــــه مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

49274| حمد فهىم حسن|د عىل |عم ره دمنهور|تـــج

635357 لنبــــى حسن|تـــغريد حسن عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o4|89 |زر لبــــيبــــ حن|بــــسمه ع ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

75|838 ن|حمد سليم|د |حمد فؤ|يوسف  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

526999 لم غنيم|محمود محمد محمود س سكندريه|ل|هندستـــ 

5|6|7o ر|لعط|لحميد مرىس |يدى ممدوح عبــــد|ه بــــ دمنهور|د|

|3o42o ل حسن|لع|ن عبــــد |م شعبــــ|كريم س دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

762225 لديبــــ|لسيد |لسيد محمد |محمد  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

4|28|6 ى عوض |مي  فكرى |ن |ليىلي هلل|مي  |نوعيتـــ طنط

5o5399 يف محمد نعم ره|ن عم|محمد رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68344| ه ع| لجليل|مد عبــــد |لعزيز ح|طف عبــــد |مي  لمنصوره|حقوق 

24623| ده|سط محمد عبــــ|لبــــ|محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

97|96 يه محمد معوض بــــيوم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2875| ل بــــيوم|د كم|محمد عم هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

422|56 تـــتـــ|جر مرشدى محمد شح|ه سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

695292 لسنوىس|س |لعبــــ|بــــو |عصمتـــ محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6796|6 |لسيد نج|ده رجبــــ محمد |غ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|3|45| د يوسف|جورج سمي  فؤ هره|لق|حقوق 

69635o ريم مجدى فتـــوح رزق لمنصوره|ره |تـــج

847898 حمد ربــــيع|عي |ء رف|عل ن|سو|معهد فنى تـــمريض 
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79|86| زى|ل حج|لع|حبــــيبــــه محمد محمود عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

482944 حمد|لحميد محمد |مروه محمود عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6273o2 لم|لسيد س|طف عىل |رفيدتـــ ع زيق|لزق|علوم 

424947 ده|يوسف حسن عىلي حسن حم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

758275 ن|لم|يدى عدلي عىل س|ه لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

|4o|93 حمد حسن زعزع|سلىم مجدى  ى شمس| لسن عي 

8598|8 ف رجبــــ موىسي|رضوي  رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4o2|94 ه|لل|ن عبــــد|ه سليم|لل|بــــسنتـــ عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o5373 مه|سحق جيد سل|جرجس  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

229967 لسيد|ن متـــول |حمد بــــهجتـــ رمض| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

26748| ل|لجم|بــــ |لوه|حمد عبــــد |لد |مديحه خ |ره بــــنه|تـــج

||9975 رق محمد مصطفى مرزوق|ملك ط ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

324345 لجيد صديق|عبــــد| حمد رض| ى شمس|تـــج ره عي 

|5224 م|م|رص محمد |يوسف ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

49922 يف|نورتـــ جل ل محمد رسر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|38992 لم|رضوى سيد محمد محمود س هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

862o5o حمد محمد|ح |ره صل|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|3o| ى مصطفى عبــــد|ي للطيف مصطفى|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|7o839 ى |محمد كم لسعد|ل حسي  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

633543 رتـــ سعيد يوسف محمود يحن |س زيق|لزق|ره |تـــج

875823 س  |لي|يز |ك عزتـــ ف|مل سيوط|ضتـــ |علوم ري

266626 لعيه|ندى حمدى موىس محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

696567  محمد |محمود 
ى
حمد دبــــش|لدسوق لمنصوره|نوعيتـــ 

|54|67 لكريم|لد محمد محمد عبــــد |محمد خ ى شمس حقوق عي 

327o93 مد|عد ح|حمدى مس| رويد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|48967 يد محمد |بــــو |ر |من ى يد|بــــو |لي  ى لي  ى شمس| لسن عي 

|3426o ل مرىس|لع|ء عىل عبــــد |نجل هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|2769 لمجد عمر |بــــو|حمد |عبــــي   ج|صيدلتـــ سوه

263256 يد|لرحمن ز|بــــ عبــــد|لوه|ن عبــــد|يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o5556 حمد حسن محمد|زينبــــ  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى
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89637o ن |نور سمع|مجد |رفل |م ج|ره سوه|تـــج

35964| لد محمد محمد|منى خ لفيوم|لعلوم |ر |د

45o7o6 عيل|سم|رثــــ طلبــــه |لو|حمد عبــــد |تـــن |ف |هندستـــ طنط

|57225 حمد حنفى محمود عطيه| |رن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2796oo ود|ح عوض د|ره مصطفى صل|س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

69445| وند|لنبــــى مصطفى ل|رق عبــــد |جميله ط لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

54o428 هلل|د|لسعيدج|م محمد |ره حس|س سكندريه|ل|بــــ |د|

895993 حمد محمود|رص |لن|نىح  عبــــد| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

68243o ن|لحليم سليم|حمد عبــــد |هدى سمي   لمنصوره|حقوق 

64428 لسميع|يمن قرئى عبــــد |ن |يم| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

677483 لعزيز محمد فوزي|بــــ عبــــد |لوه|حمد محمد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|7785 حمد عىل سيد  |ل |من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o644o لحه|لمجد أبــــو ص|أبــــو| محمد يشى زكري |بــــ طنط|د|

769254 دى عىل محمد|له|محمد عبــــد  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

876773 د عبــــده جوئى |دى عم|ش سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

7|5468 وى|لبــــشل|لمتـــول محمد |لسيد |عبــــي   لمنصوره|حقوق 

778969 ل|لع|ر محمد محمد عبــــد |لستـــ|عبــــد | دين زيق|لزق|نوعيتـــ 

27o582 م مصطفى|لسل|ل محمد عبــــد |عىل جم ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

698628  هل|لش|صم عبــــد |هلل ع|عبــــد 
ى
لبــــسيوئى|ل |ق لمنصوره|هندستـــ 

779387 ى محمد|هلل محمد |عبــــد  مي  زيق|لزق|هندستـــ 

638|6 ن|د رمض|م محمد رش|حس ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

63|345 لمنعم حسن فخر|ديه سمي  عبــــد |ن زيق|لزق|ره |تـــج

53||2 لعليم|لق عبــــد|لخ|لعظيم عبــــد|ندى عبــــد تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5o989| هيم سعيد|م سليم محمد إبــــر|هش سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

277342 لحميد محمود|ء محمود عبــــد|رس| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

529|| هيم|بــــر|م محمد محمد |سل| ره بــــنى سويف|تـــج

357933 هلل رجبــــ صفوتـــ محمد|عبــــد وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

6o6765 لعزيز حسن عبــــده|محمد عبــــد  |هندستـــ طنط

82388 ن عىل|يشى شعبــــ| ر|ي ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

753944 لصفتـــى|حمد محمد عبــــده |ن |رو عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ 
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4o|856 ره|محمد صبــــرى محمد عىل عم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|7o47 لحميد محمد|محمد عىلي عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

25||84 ش|لحو|حمد محمد عىل | تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

327o29 دل حسن محمد|رضوى ع ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4o2oo9 لفضيل|فظ عبــــد |لح|بــــر عبــــد |ن ج|مرو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|4559 بــــ|لوه|فتـــ عبــــد|مصطفى محمد ر ى شمس|تـــج ره عي 

5|9445 ده عمر فوزى شكر|غ |صيدله طنط

8627|4 م|لسيد هم|بــــ بــــخيتـــ |رح دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

69|225 |ن |هيم محمد رمض|بــــر|زى |هلل حج|عبــــد 
وى|لكفر

ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|5347 حمد محمود|لد |حمد خ| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

2593|o حمد|لق |لخ|ن محمد عبــــد|يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

26474 زن عمرو محمد محمد|م لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|8492 لعمروىس|تـــ أحمد محمد |لشح|طمتـــ |ف ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

332325 مر|ن محمود محمد طه ع|يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

622|5 م|م|سط محمد |لبــــ|ء عبــــد |لشيم| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

838o93 ى ي |غط| مي 
ى
دير|بــــ|س شوق ن|سو|بــــ |د|

|65523 وجدي يوسف جرجس| رين|م ى شمس|زر عه عي 

687335 د عىل|م فتـــىح ج|محمد حس لمنصوره|ره |تـــج

|3o766 بــــ رشدى محمد|يه|حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

835697 حمد محمود عىلي|ء |شيم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6|2o34 هيم حسن|بــــر|هيم محمد محمد |بــــر| |حقوق طنط

78o73 حمد|لرحمن مجدى محمود |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

45o338 لقوي|لعزيز حمدي عبــــد|عمر عبــــد |هندستـــ طنط

689o75 لق|لخ|مل عبــــد |ك| لسيد محمد ذكري| ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

|36568 للطيف|بــــر عبــــد |لسيد ص|محمد  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

67|23 لسيد|حمد محمد |هند  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

7||44| لتـــميىم حسن شميس|رص |حمد ن| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4474o8 لمحسن محمد سويلم|فرح محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 
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7|6565 لسيد|لبــــيىل |ن ربــــيع |شعبــــ لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

428537 ى مدحتـــ عىل  لبــــدرى|نرمي  |صيدله طنط

|664|5 ى|لفتـــ|رق عبــــد |محمد ط ح حسي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

524664 ى عبــــد |بــــ|ل|لرحمن محمد |عبــــد  للطيف|صي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o9425 لشنديدى|لسيد |ل |بــــ كم|يه|م |هش لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

829356 ى خليل|يوسف  حمد حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2|236o لح|محمد ص| محمد رض ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

483794 ر عىل محمود عمر موىس|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|4833 فظ|لح|حمد محمود عبــــد|محمود مصطفى  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

776898 ى عطيه حمدى |ي لسعيد|سمي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

428952 ي|ر
ج|لسم|لسيد |بــــدوى | ئى |ره طنط|تـــج

345983 حمد محمد مصطفى محمد| ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

|3299| عيل|سم|حمد |دل |ليىل ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

256788 ئى سعد رزق|يدى ه|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

8|7835 ى يوبــــ عبــــده|يوسف | كرستـــي  ي|بــــ |د|
|لمنى

8899o| حمد |بــــر حمدى |ئى ص|م| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

836268 ى عوض|لحسن |بــــو|ء |ول مي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

8o8|72 ي شوبــــك بــــرديسي|زينبــــ ص
ى
ق ي|بــــ |د|

|لمنى

248758 ن|لعزيز شعبــــ|عبــــد| ن رض|يم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|2425 لد|أحمد خ| حمد رض| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3o375 | سعد حن| رين|م
ى
ق مشر هره|لق|ره |تـــج

8o293o بــــوبــــكر عىلي|بــــوبــــكر محمد | ي|تـــمريض 
| لمنى

76553| وي|لفرم|لدين |لرحمن عىل محمد نور |عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

337284 ى ق| ر|سم نص|حمد حسي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

26774o ل|لشه|دل قطبــــ |هلل ع|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

8272|3 ي|هلل محمد |عبــــد
حمد مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

5||944 |ح |لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|لكريم |هيم عبــــد|بــــر|
كر|بــــوعس

|عه طنط|زر

4|o88o ن|رق يحن  محمود سليم|ر ط|من |تـــربــــيتـــ طنط

Thursday, September 6, 2018 Page 17114 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

759o32 هيم بــــخيتـــ محمد|بــــر|لح |هيم ص|بــــر| بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

244o| عيل|سم|رف |حد ع|لو|جر عبــــد |ه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

34|825 حمد|تـــ |حمد شح|هبــــتـــ  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

284449 حمد محمد عىل|م |عص| لي|د ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2|828 لنبــــى|تـــ محمد عبــــد |نىح  فرح| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|4982 ديبــــ|بــــتـــ |ردين خلف ثــــ|ن ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

763772 لسيس|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|مل | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

366268 ى فتـــىح عبــــد|ي لمطلبــــ متـــول|سمي  عه مشتـــهر|زر

34o498 لبــــربــــرى|حمد |مروتـــ مصطفى  زيق|لزق|صيدله 

5|9386 ن|ل محمد رمض|ره جم|س |عه طنط|زر

|57739 هيم محمد|بــــر|لرؤف |هدى عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

33946o للطيف منصور|حمد عبــــد|يتـــ | |طبــــ بــــيطرى بــــنه

355279 حمد|س |لعبــــ|بــــو|رق |ن ط|نوره ى شمس| لسن عي 

9|o43| ي |عمر 
بــــينى حمد محمد رسر ج|ره سوه|تـــج

7||99| حمد خليل|م |زينبــــ محمد س لمنصوره|علوم 

7442o حمد محمد|لرحمن |نور عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

636349 دق قنديل|لص|حمد |محمد  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

|4499o ع|رق فهىم رف|م ط|ريه كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4|26|5 زى|بــــ حج|لوه|هلل عبــــد |طمه محمد عبــــد |ف ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

778585 لدين محمد|حمد محمد عز | ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

4o2252 ئى حسن|ح عبــــده غيط|سم ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|oo32 لصعيدى|رى |لبــــ|ر محمد عبــــد|طمه مختـــ|ف سيوط|بــــ |د|

774o5| ح|لفتـــ|لعزيز عبــــد|بــــسنتـــ طه عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

826677 ى ره|يمن وليم بــــش| |يوستـــي  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

266|o3 يمه|ل حسن د|محمد كم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5438o2 ي |عبــــد 
ي حسن |هيم عبــــد |بــــر|لغنى

لشيىمي|لغنى |حقوق طنط

6|64o9 لخي |بــــو |بــــد محمد محمد |ل ع|بــــل حقوق بــــورسعيد

322782 لح|لسيد عبــــده ص|ح |لفتـــ|عبــــد| هي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

497496 ى أمي  لبــــيبــــ حن|ك |رولي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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36o|3| حمد|هيم |بــــر|عبــــي  حلىم  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

53oo4 حمد|د محجوبــــ |عمر مر ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

365859  ل|در يحن  |ن
ى
ى|لدسوق شي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

853o9| هيم خلف|بــــر|هيم نور |بــــر| ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

257527 ر|لنج|لسيد |ره وجيه |س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

68o9o3 للطيف|د محمد حمدى عبــــد |م عم|حس لمنصوره|بــــ |د|

499|6 حمد خليل|زى |حج| لي|د ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

27|38| ى عبــــد|يمنى ع لجليل|دل محمد حسي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

393o4 ن|مجد مرىس عثــــم|يوسف  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

6o||67 يد محمد مصطفى جح|بــــو|حمد | ى |لي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

777775 هلل|بــــ |هلل جوده  ج|لدين عبــــد |ل |حمد كم|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

868|68 ن|دلي محمد عثــــم|لع|رق |ط حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

9||25o هيم |بــــر|ىط |لع|بــــرين حربــــى عبــــد|ص ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

7|598o لعزيز|لسيد محمد عبــــد |حمد وجيه | لمنصوره|نوعيتـــ 

779265 ح محمد|لفتـــ|ح عبــــد |ر صل|من زيق|لزق|نوعيتـــ 

855462 هلل حسن|م عبــــد|عبــــي  عص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

47743o در مجىل عمر|لق|سلىم مصطفى عبــــد إلسكندريتـــ |تـــمريض 

332766 ى س|رق |عمر ط للطيف|لم عبــــد|مي  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

4|7643 ي|لمر|هيم |بــــر|مه محمد |س|زينبــــ 
دئى لشيخ|بــــ كفر |د|

685|7| مي  مخمي |ل|طف |ده ع|غ س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

695o63 لسيد سعيد|حمد محمد |محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

45666o حمد|لمنعم محمد سيد|هلل محمد عبــــد|منه  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

3248o3 ف عبــــد|حمد | ل مصطفى|لع|رسر ى شمس حقوق عي 

3|9983 لحميد|لد محمد سعيد عبــــد|خ |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

465|3 هديل محمد فتـــىح محمد ن|بــــ حلو|د|

822|56 دي|له|حمد عبــــد|م |يدي عص|ه ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

43947| ك|لسم|حبــــيبــــه محمود شكرى محمد عىل  لشيخ|بــــ كفر |د|
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683883 ه محمد ري هيم مرع|بــــر|ض |سمي  ط|بــــ دمي|د|

899349 حمد  |د محمد |حمد ج| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

833392 ي مهدي|زيد 
حمد مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

9o5834 لس رأفتـــ وهيبــــ عبــــد هلل  |كي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

76|697 لحليم|دل محمد عبــــد |محمد ع ى شمس حقوق عي 

|26o22 هيم|بــــر|يمن محمد عزتـــ |مريم  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

5||552 لمول خروبــــ|ج عبــــد |لمقصود فر|حمد عبــــد | |حقوق طنط

68|o24  محمود نرص|ل |محمد كم
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

364789 حمد|هيم |بــــر|جر يونس |ه ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

6o|872 هيم بــــربــــوش|بــــر|لرحيم |مصطفى عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

88o82o ح محمود عوض |لفتـــ|زينبــــ عبــــد سيوط|تـــمريض 

772764 لسيد عويضه|لحميد |هبــــه محمود عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

7oo89|  عبــــد |لد صل|خ
ى
لعزيز محمد|ح محمد شوق لمنصوره|بــــ |د|

492635 ى|رم محمد عىل |لمك|بــــو|محمد  لعشر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

62976o لعزيز|لسيد عدل عبــــد|محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o2|74 كتـــ|لس|ئى |ليم|هبــــه مجدى محمد  ي صىح طنط
|معهد فنى

37o|o8 ل مصطفى|ندى محمد جل ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

82648| د محمد|لجو|منيه محمد عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|66475 حمد|ح |لفتـــ|بــــدين عبــــد |لع|ن زين |يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3442o6 حمد محمد عىل حسن محمد| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

6|236o ح محمد محمد عمرو|لفتـــ|رحمه عبــــد |بــــ طنط|د|

6|4|o8 ن|لجبــــ|لسيد |لسعيد |ء |نجل |صيدله طنط

6|3596 حمد نعمه|ج  منصور سيد|ن| لي|د لمنصوره|ل |طف|ض |ري

326|95 ى  بــــو زيد|حمد |رضوى حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

759999 ج|مد فر|ج ح|ل فر|ندى جم لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

7o9553 دى|حمد عىل عىل ش|ء محمود |رس| زيق|لزق|عه |زر

44823| حمد|هيم يوسف محمد |بــــر|ء |عل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

426296 لسيد|حمد رزق |ء |ل| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

3o623 وق ع حمد|حمد |دل |رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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785|2o ى|حمد محمد | حمد عىل حسي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

22o838 ى كم|ل|د |جه لمسلىم|لدين |ل |مي  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

4559|5 ل|لع|ل عىل عبــــد |لع|ل عبــــد|لع|لمهندس عبــــد| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|6847 ي|حمد محمود عبــــد|محمود 
لغنى تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|

ل|أعم

6o93o7 |لغريبــــ محمد |حمد |
ى
بــــو دسوق |هندستـــ طنط

5675o لنبــــى|حمد سعد محمد حسبــــ | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

443943 حمد|لسيد محمد | |ند ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

8446o5 ل بــــدوي|لع|محمود عبــــد| نور ن|سو|بــــ |د|

475855 تـــ|تـــ محمد فرح|عمرو مصطفى فرح دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

2|7399 لعزيز|مل عبــــد|لعزيز ك|هلل عبــــد|منه  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6||662 لدين|ل |تـــسنيم مصطفى محمد جم |ره طنط|تـــج

496|55 ندى خميس سعد زغلول تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

45|2|3 له|لحليم حل|مؤمن محمد عبــــد |حقوق طنط

84oo39 حمد|سط |لبــــ|هدير سيد عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

857725 نور ليسي|ديه مجدي |ن ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

29|237 لرحمن سيد|محمد سيد عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

628463 م|لسل|تـــ عبــــد|لشح|ء رأفتـــ |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

7|765o مه|حمد محمود سل|يه | لمنصوره|حقوق 

236863 د محمد|لد حم|خ| ي|م ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

5|5385 ي سيد |بــــر|سلىمي 
حمد عيد |هيم مصطفى

يم|لد|عبــــد
سكندريه|ل|علوم 

783o45 ن صبــــيح|لم عوده سليم|خلود س زيق|لزق|بــــ |د|

675924 ن محجوبــــ|ره محمد عثــــم|س لمنصوره|ره |تـــج

84|96| ى |دع ى|ء حسي  حمد حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

529252 لديبــــ|هيم |بــــر|رس سعد |ن ي|رمض لشيخ|هندستـــ كفر 

483685 حمد حسن عىل|ىطي |لع|سهيلتـــ عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

486868 ى مر|جرجس نصىح تـــ| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

246889 لعزم|بــــو|هيم سعيد عىل |بــــر| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|7728o لم سليم|محمد سيد س ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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36oo83 دي|له|هر وجيه عبــــد|ء م|ل| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

759oo9 حمد|حمد |ل |هلل جم|عبــــد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

74o5o حمد سعيد|ء محسن |حسن لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62577| لحميد|يد محمد عبــــد |لدين ع|بــــ |شه زيق|لزق|بــــ |د|

837o7 بــــر|كريم رجبــــ سيد ج سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2956|9 مد|مد حسن ح|ل ح|لد جل|خ تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4|9395 ي
ى | دئى ي عبــــد ربــــه|حسي 

لعوضى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|756o8 |رمسيس تـــفى حن| ند|ر دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

646o6 ه شعيبــــ حسن معتـــمد| مي  لفيوم|عه |زر

4oo362 لحكيم|لمنعم عبــــد|محمد عىل عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

68o7|3 هلل خليل|لدين عبــــد |ره خليل صفى |س لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

759922 لنبــــى|ن عبــــد |لسيد رمض|ء |ول لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

323743 لدين محمود عىل|دى عز |ن نف|رو هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

898937 نور محمد |ء حلىم |شيم ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

864493 ي ف|
وي محمد|حمد قرىسر دى|لو|ضتـــ ج جنوبــــ |معهد فنى صىح ري

82o7o7 ى  ن|عيل رضو|سم|يوسف حسي  سيوط|حقوق 

|54|36 لغنى|مصطفى سيد حسن عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

5|443 رؤوف فرح رسجيوس| مرثــــ علوم بــــنى سويف

336||4 هيم|بــــر|لسيد |مه |س|يتـــ | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

84|63 غبــــ محمد يوسف|ء ر|ول ن|حقوق حلو

25798o لحميد|روق عبــــد|مصطفى محمد ف دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

463|o5 هيم|بــــر|رس محمد مرىس |ء ي|شيم لشيخ|بــــ كفر |د|

77254o هلل بــــدير|لسيد عبــــد|هلل |م عبــــد |ريه زيق|لزق|بــــ |د|

439729 حمد|حمد متـــول |نهله  لشيخ|بــــ كفر |د|

79379 هيم|بــــر|لد مسعود |محمد خ ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

2|933| لد فضل عطيه|عمر خ ى شمس|تـــج ره عي 

78549 تـــ|لل|لحليم كريم عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

54o783 حمد حسن|ء محمد عبــــده |لزهر|طمه |ف سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

486655 لمنعم حسن|لرحمن حسن عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o447| لسيد|م متـــول |لسل|هبــــه سعيد عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج
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32|86o لسيد|زى |ء هيثــــم غ|ل| ى شمس| لسن عي 

854295 لسميع عيد محمد قنديل|عبــــد لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

623833 ن|لقمص|بــــو |حمد |ء قدرى |رس| ط|بــــ دمي|د|

|58o|4 مد مبــــروك|مريم حمدى ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4835o3 ي حن|بــــسنتـــ روم
سعد سعيد| |ئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

338||| لمقصود محمد|محمد محمود عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

6|6732 لبــــقرى|ندى رجبــــ عبــــده  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

462553 تـــه|ح محمد شح|ء نج|رس| لشيخ|علوم كفر 

939o7  زكري|بــــر|
ى
محمود| هيم فوق |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|

(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

7|||48 حمد عىل|عىل محمود عىل  زيق|لزق|طبــــ 

|6||76 ي كيل|نهله عص
ئى|م مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

|64425 حمد|بــــ |لتـــو|لدين محمد عبــــد |ء|عل ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7oo367 لعدل|هيم |بــــر|مه |س|ن |يم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

885654 ر سيد جمعه يونس |من سيوط|علوم 

|27o7o يمن نبــــيه محمود عىل|سلوى  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

677574 هيم|بــــر|لحسينى |د |هلل عم|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

258824 م حلىم حسن زيد|سل| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

77o||6 حمد محمد مهدى|لسيد |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

634549 م|ن بــــره|حمد سليم|ح |محمد صل زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|263|3 حمد طه|يه طه | ى شمس|تـــج ره عي 

47693| لس خليل  هيم منصور|بــــر|كي  سكندريه|ل|طبــــ 

76|889 ى|ل |بــــ جم|يه|مريم  مي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

4|9995 لحلو|ن |بــــوزيد رمض|لد |محمد خ لشيخ|ره كفر |تـــج

249853 لسيد|دل محمد |يه ع| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

269894 حمد|حمد صبــــرى سعد محمد سيد | ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

428o58 هيم|بــــر|ن |حمد شعبــــ|ن |ء شعبــــ|عىلي |ره طنط|تـــج

524o75 فتـــ|هيم محمد ر|بــــر|ندى محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

523989 ى|ء عل|آل ء محمد محمود حسني  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3|83o3 محمد فكري محمود عىلي ى شمس حقوق عي 
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|53|74 رص|م نبــــيل عزتـــ ن|سل| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

32o2| لسعيد محمد|محمد محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

92|7|5 رس محمود محمد |د ي|عم ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

|5|282 حمد عىل|هيم |بــــر|مريم  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|3958 ن|لسيد عثــــم|يم |لد|عبــــد | ند زيق|لزق|بــــ |د|

25o864 لخي |بــــو |حمد |لحميد |رس عبــــد|سهيله ي كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

9|o7| حمد فيصل محمد|محمود  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

5|8o| مريم محمود محمد محمود حقوق بــــنى سويف

2o|23 س|لرحمن محمد صبــــىحي عبــــ|عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

787398 ل|لع|ج  محمد محمد عبــــد|ئى ن|م| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

3|9777 ن عىل مصطفى عىل|يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

856957 ي محمد ك
مل محمد|مصطفى دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|

ه ى جي 

346373 ن|هلل سلط|محمد ربــــيع محمد عبــــد ى شمس حقوق عي 

9225|| فظ عىل |رص ح|لن|محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

42|o| لسيد|هلل |لسيد عبــــد |هبــــه  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o3227 هيم  |بــــر|هلل |مريم محمد خلف  ج|صيدلتـــ سوه

48683| ن جميل عطيتـــ بــــرغش|ن رمض|مرو ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

95347 ه عص| م رجبــــ محمد|مي  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

|35543 هيم|بــــر|ح |ره سعيد صل|س دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

48o822 تـــه|حمد شح|للطيف |ء عبــــد|بــــسنتـــ رج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85|223 روق محمود|م ف|محمد حس لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

9o8669 ضى |لر|لليل مليىح  عبــــد|م سهم |سل| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

6356|| لخي |بــــو|ء حموده محمد |سم| زيق|لزق|علوم 

42448| لصمد|لحميد عبــــد |عبــــد | محمود رض إلسكندريتـــ |تـــمريض 

32o977 فظ|لح|لدين محمد |م |عمر عص  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

524742 صف|هلل و| |ري عط|مي بــــد|بــــفنوتـــي س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32979| ع|هلل رف|لسيد محمد عبــــد|سلىم  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

84884 سميتـــ رجبــــ سعد عىل ي سويف
تـــمريض  بــــنى
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678427 لعزيرى|حمد |لعليم |بــــسمله محمد عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62994 للطيف|لح عبــــد |للطيف ص|يوسف عبــــد  صيدله بــــنى سويف

8||2o3 سم|ح ق|لرحمن حسن مفتـــ|عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

2|57o2 غ|لصبــــ|لرحمن فتـــىح فهيم |عبــــد تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

|34|32 م سيد عطيتـــ|ء عص|عىلي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

862275 عمر محمود محمد حسن |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

9||996 ى  لعبــــد سليم جيد |نرمي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

6465|3 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر| |ند ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

4274|4 هيم عيد|بــــر|لسيد عطيتـــ |حمد | ي صىح طنط
|معهد فنى

6|9877 مد|مر عبــــده ح|ء ع|لزهر|طمتـــ |ف ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4932|4 ل|لحبــــ|حمد |كرم حميدو | ره دمنهور|تـــج

786953 لرءوف محمود|لد عبــــد |رءوف خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

352|67 حمد سيد محمد عىل| |حقوق بــــنه

5|8o52 ره محمد يوسف بــــسيوئى|س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|32367 يفى شفيق مكرم شفيق|م ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

7o6287 لسيد حسن|ل |ده جم|غ لمنصوره|علوم 

4|o393 رك|ن مع|لسيد سليم|حمد رشدي | |بــــ طنط|د|

66653 بــــر|حمد ج|د |عم| رن ره بــــنى سويف|تـــج

|58865 حمد|هيم |بــــر|طمه محمد |ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

22558 روق عىل|مه ف|س|محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o56|5 |لوف|بــــو |لسيد |حمد حسنى رجبــــ | لمنصوره|هندستـــ 

348342 لحسينى|لرؤف محمد |يمن عبــــد|ن |نور ى شمس صيدله عي 

73|2o ن|ق رمض|سح|ن |رمض| نور لفيوم|تـــربــــيتـــ 

828323 ن|لسم|ن |سط زيد|لبــــ|عمر عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

779324 حمد عطيه|محمد عمر  زيق|لزق|ره |تـــج

89|695 ن |د عثــــم|لجو|حمد محمد عبــــد| سيوط|تـــربــــيتـــ 

3399|3 لسيد عىل تـــمر|لرحمن محمد |عبــــد |طبــــ بــــنه

7o|8o4 |لش|دل محمد جمعه عبــــد |سلىم ع
ى
ق زيق|لزق|بــــ |د|

7873o6 عيل أحمد|سم|ل محمد |جم ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 
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5o69|6 حمد|تـــى |عزتـــ فريد زن| عل سكندريه|ل|صيدله 

2376| ى مهدى|حمد |لد |لرحمن خ|عبــــد  مي  هره|لق|حقوق 

46o7oo لصعيدى|تـــه |م شح|لسل|هلل عبــــد|هبــــه عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

633884 لسيد|تـــ |لشح|ل |م جم|عص ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|6o|39 محمد سعيد عىل محمد عىل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6|o23| ه محمد جبــــر تـــعلبــــ ني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

697796 ن د|لمنعم محمد عي|لدين عبــــد |د |عم| مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4577|| حمد حرفوش|محمد محمد | لي|د تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3|5oo5 ف سيد عر|عىل  |رسر
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|7o589 لرحمن|لرحمن عىل عبــــد |محمد عبــــد  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

5255o| ى محمد|هبــــه هش م حسي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

882596 لغنى|رص عبــــد|لن|ن عبــــد|شعبــــ| نور سيوط|بــــ |د|

778752 ن محمد غريبــــ|محمد رمض ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

828o84 حمد محمد|ر محمد |من دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

64o849 موئى يوسف|لديد|لسيد |حمد |لسيد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

354885 ف محمود |طمتـــ |ف ن|لسيد محمد رضو|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

75|627 لمنعم|ن ميش محمود عبــــد |رو ره بــــور سعيد|تـــج

788259 لحميد|ح عبــــد|ئى طلعتـــ صل|م| عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ 

5o98|4 دق حميدتـــ سعد|لص|عىل سعد عبــــد  ره دمنهور|تـــج

7o6887 لسعيد محمد|ل |محمد جم لمنصوره|طبــــ 

28o284 ئى محمود محمد|يوسف ه لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

259888 ي
ن صقر|عنتـــر رمض| دئى تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

359498 تـــ محمد ش| كر جوهر|مي  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

757|5| ى|بــــر|حمد |ره |س ى حسي  هيم حسي  عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

82|63| لكريم|لحميد عبــــد|عىلي حسن عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

223968 لفتـــوح سيد|بــــو|ئى |ندى ه هره|لق|بــــ |د|

|7o564 لسيد|هيم |بــــر|طف |هيم ع|بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

824782 شد|حمد عمر ر|محمد  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

35|o88 لمنعم محمد|رس عبــــد|ن ي|يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

42547o وى|لحمز|ن فتـــىح |ن شعبــــ|رو سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

|67734 لحفيظ|نعمه عوض محمد عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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226668 هيم|بــــر|حمد بــــكر |بــــكر  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|2|64| م معتـــز محمد بــــشي  عىل د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

4o7455 ى محمد عثــــم|ء محمد |دع ن|مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

87768 |لبــــ|لعليم عبــــد |هلل عبــــد |حمد عبــــد |
ى
ق ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

|476|| ى|لجليل |ل عبــــد |لرحمن جم|عبــــد  مي  هره|لق|بــــ |د|

89|4o9 لحليم محمد |محمد عبــــد| لي|د ي|لسن |
|لمنى

883o3o مي |محمود محمد محمد شلق سيوط|بــــ |د|

4|o|58 حمد ديكو|حمد عىل |هلل |عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

428489 |لبــــن|ء فوزي محمود |شيم |عه طنط|زر

433898 لبــــدوى|مل |لد ك|ره خ|س ي صىح طنط
|معهد فنى

247572 مبــــول|سل|ل|حمد |هلل |م عبــــد|هش ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5|3592 لعزيز عبــــيده عطيه|محمود عبــــد لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

84o7o4 ف حر|محمد  ي |رسر حمد|ج  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

|2383| ى  بــــوعيطه|مريم محمد محمد حسني  هره|لق|ره |تـــج

|23854 لدين|حمد محمد شمس |زم محمد |ح م بــــنى سويف|إعل

|58o|o كر فريد|فرح حسن ش هره|لق|ر |ثــــ|

6o37o5 لسيد مصطفى|حمد مصطفى | |صيدله طنط

5o585 ح|لفتـــ|عيل عبــــد |سم|ح |لفتـــ|محمد عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

254oo7 لخول|لم |لحميد س|محمود محمد عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

829o83 لمنصف|ر عبــــد|م مختـــ|ر عص|مختـــ ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

36288 بــــ|لوه|ن محمد عبــــد|محمد حمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|8996 لعزيز|ء خلف فتـــىحي عبــــد|رس| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

3|4883 لد سعيد محمد|عمر خ ى شمس|تـــج ره عي 

2|5|73 تـــه مسعود|سلىم مصطفى شح |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

285422 بــــد|دى ع|له|سمر منصور عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

424776 حمد محمد منصور|لحكيم |عىل عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

624657 ن|حمد بــــدير محمد محمد رمض| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

89266o ى |ل صفوتـــ عبــــد|نه لرحيم حسي  سيوط|نوعيتـــ 
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7o2947 مد عمر|لسيد شفيق ح|ء |رس| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

|62o72 ح محمد|لفتـــ|هر عبــــد |ح م|لفتـــ|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

778836 حمد|سمر محمد حسنى  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

889922 لرحمن |زى عبــــد|د بــــهجتـــ مغ|جه سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

2533o2 لسيد|ء فتـــىح |ء عل|رس| شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

85o7|8 زق سند|لر|رق عبــــد|ط| ند دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

7|2o56 منه محمد عبــــده محمد جميل لمنصوره|حقوق 

227o6 ى عىل|د هش|زي م عىل حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5||o6| ل عىل ضبــــش|عمرو عىل كم سكندريه|ل|طبــــ 

349o|6 حمد|لىحي |طف عبــــد|خلود ع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

478628 ن|حسن محمد محمد حسن عثــــم ن|سو|بــــ |د|

2272|o  بــــيوم|لش|لدين عبــــد|كريم عز
ى
ق هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

336o98 ى وهبــــه|ي ى محمد حسي  سمي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

643778 يوسف مصطفى يوسف رزق يوسف زيق|لزق|نوعيتـــ 

|788o5 حمد حسنى محمد|هد |ن |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

323|77 ى ك|لمل|ديبــــ عبــــد|ج  |ن| يوستـــي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

643o99 لعزيز محمد|م عبــــد|ن س|نوره زيق|لزق|بــــ |د|

6o85o3 ه عبــــد  لمنعم محمد شبــــل حمد|ني  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|79|88 حمد محمود|لد |طمه خ|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|25827 م|لرؤف هم|م عبــــد |ن حس|نور ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

426898 ن أحمد محمد محمد|نوره سكندريه|ل|عه |زر

4|5o69 ي |يم|
لبــــربــــرى|حمد معروف |ن مصطفى لشيخ|ره كفر |تـــج

86753o ن|ن محمد سليم|ء سليم|صف دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

239446 لرسول محمد|حمد عبــــد|ء |سم ى شمس|زر عه عي 

5|689o لسيد شيبــــتـــ|لد |يه خ| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|74455 حمد محمد|رس |حمد ي| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

49o69 ل نزيه سيد|لع|م عبــــد |حس هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

437427 حمد عبــــده|لعظيم |حمد عبــــد |حمدى  ي صىح طنط
|معهد فنى

35987| شنوده فتـــىح عطيه| رين|م ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

4|6732 ه مبــــروك يونس محمد ن| ج |مي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 
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4|585 ي|لش|جي فوزي عبــــد|محمد ض
ى
ق ي |

لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

546232 ى|رس| ي| |نيوس مي 
ن|نيس تـــعى ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

683o35 ى |ي م دويم|تـــ ضي|لشح|عيل |سم|سمي  ن|صيدله حلو

|6||56 حمد|زم نرص |طمه ح|ف ى شمس|تـــج ره عي 

93|6| لحميد جبــــر|مح عبــــد |لحميد س|عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

9o3|55 لدين  |ل |لحميد كم|حمد عبــــد|ضىح  ج|عه سوه|زر

|6o33 ى|هيم محمد سيد ي|بــــر|مريم  سي  هره|لق|ره |تـــج

879654 ه محمود نرص |لل|م عبــــد|بــــتـــس| سيوط|تـــربــــيتـــ 

436253 تـــ|يوسف صفوتـــ مصطفى محمد كتـــ لشيخ|عه كفر |زر

822o77 لعزيز|هلل عبــــد|هر عبــــد|عىلي ش ي|بــــ |د|
|لمنى

3249o| ل|مل لمع غبــــري|دل ك|ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

69628o لقط|لعليم |محمد كرم عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

|3575o حمد محمود|طمه حمدى |ف ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

9|5535 ه  |لل|حمد عبــــد|حمد منتـــرص | ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

4o2526 |ري |لبــــ|ر مجدي محمد عبــــد |من
ى
لبــــرق سكندريه|ل|بــــ |د|

3352o9 فظ|جنتـــ محمد فكرى ح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

68427| ى محمد خ|خلود  لد|لسيد حسي  لمنصوره|بــــ |د|

639264 لرحمن محمد|لسيد عبــــد|هلل |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

22594| لدين عىل|حمد حنفى شمس | سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

|3o74| لس جرجس مفيد جرجس كي  ى شمس|تـــج ره عي 

|35482 ل|دل فريد غ|ع| دون|م دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

22|5oo حمد عوض|مد |م سمي  ح|ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

367748 لعزيز عمر|محمد يشى عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

324o36 ى ن|د فرح سليم|عم| مي  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

|62867 لسيد|ن جمعه |ن شعبــــ|يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

85768 لريفى|حمد محمد سيد محمد حسن | ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

5|94|| فع|لش|لرحمن |ن رجبــــ عبــــد |ديه رمض|ش ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

624o26 ف عز |حمد | لدين مصطفى سليم|رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج
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7o|476 شور|مد ع|فرح فتـــىح محمود ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

95863 لق منصور|لخ|لمقصود عبــــد |ر عبــــد |نتـــص| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

8|633| حمد محمد|م محمد |هش ي|بــــ |د|
|لمنى

6|832o م محمد|لسل|محمد بــــهجتـــ عبــــد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

238|34 ىط عىل|لع|هيبــــه عبــــد| رن ن|بــــ حلو|د|

22467 بــــوزيد|د |مي فؤ|حمد س| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

325846 ف سعيد عوض جم|هدى  لدين|ل |رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

28|oo2 لسيد عبــــده|ئى محمد مصطفى |ه ن|حقوق حلو

98224 م|لسل|حمد عبــــد|عمر محمد  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

425569 وق فرج يوسف محمد  ع مر|رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

9|65|4 بــــر  |يه مصطفى محمد ج| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|4|oo2 ئى|ز كيل|سلىم محمد ممتـــ سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

697675 هيم|بــــر|حمد |ح |ء صل|ل| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

225753 ف ص|لح |ص لحليم|لح عبــــد|رسر ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

77739| |ء |سم|
ى
حمد سليم دسوق زيق|لزق|بــــ |د|

8769|6 ى  |محمود عبــــد| ن|ر لعظيم حسي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

432342 ء مسعد عىلي كليبــــ|رس| |تـــربــــيتـــ طنط

6|3924 ي |
حمد عمر|لبــــكري |لفتـــ لطفى |ره طنط|تـــج

8o5954 لس  يبــــي|سحق سعيد عج|كي  ي|علوم 
|لمنى

266926 ين صبــــح عبــــد ن|لعزيز رضو|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

34489| دق|لص|شد عبــــد|دق ر|جر ص|ه عه مشتـــهر|زر

5o3777 حمد|حمد مجدي عىلي محمد | سكندريه|ل|علوم 

69o764 لدجوى|وى محمد |لشن|لسعيد |ء |شيم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

42822| لسيد|لحميد محمد |ن أحمد عبــــد |يم| |صيدله طنط

9|2267 حمد |هيم سيد |بــــر|م حسن |حس ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

236948 ل|ء محمود محمود كم|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|5o|45 د محمد عىل|لجو|محمد عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

54348o ي|ر
لعليم محجوبــــ|حمد عبــــد|يز |ف| ئى عه دمنهور|زر

2664o3 هيم|بــــر|لحكيم |لبــــيبــــ عبــــد| رن دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل
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3|7472 حد|لو|حمد عبــــد|حد |لو|حمد عبــــد| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

685||o ص|لقص|حمد |لسيد محمود |حمد |محمد  لمنصوره|حقوق 

3336|6 لد محمد عيد|لرحمن خ|عبــــد عه مشتـــهر|زر

55228 مل طه|حمد ك| |رش تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6o6542 ى محمد  ى مسعد حسي  ى|حسي  لعشر |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

446779 مصطفى محمد حسن موىس محمد سكندريه|ل|هندستـــ 

7|o536 ي|ر
ف كم| |ئى لم|ل محمود س|رسر لمنصوره|بــــ |د|

637349 ي|ليىل محمد محمد عبــــد
ى
ض|لىح ق زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

79|994 ي|لعن|هيم |بــــر|محمود محمد محمود 
ئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|7|83 ى|لحميد عبــــد |د محمد عبــــد |سع لغنى حسني  تـــمريض دمنهور

9|o472 ل  |لع|لدين عبــــد|ء محمود عز |بــــه ج|ره سوه|تـــج

836238 ل نبــــوتـــ سليم|لعزيز جم|عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|223o3 هيم يوسف|بــــر|ج  |هينور ن|م د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

9o2969 بــــوبــــكر محمد |ئى |كوثــــر ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

48635  |ء عبــــد |ول
ى
ى|لنبــــى دسوق مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4o3764 حمد بــــسيوئى|لدين حسن |سيف  سكندريه|ل|حقوق 

4852o6 ن محمد عىل|رحمه رجبــــ شعبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

649|26 |ح زكري|لفتـــ|عبــــد | هلل زكري|هبــــه  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

235o64 لغنى|لح عبــــد|لدين ص|ء|محمد عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

49o555 صل|روق محمد و|يمن ف|ن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

697o37 لح|هيم ص|بــــر|ئى |هيم ه|بــــر| لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|3332| هلل|لفضيل حسبــــ |مصطفى محمد عبــــد  ى شمس| لسن عي 

63|3|7 لعظيم|ن عبــــد |ح شعبــــ|لفتـــ|ر عبــــد |من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

755268 ر أحمد حسن|لستـــ|ء محمد عبــــد |رس| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

847864 ي عز 
مد|لدين خليفه ح|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

7o65|o حمد|لسيد |مد |لعزبــــ ح|زينبــــ  لمنصوره|ره |تـــج

77759| ي|ئى مصطفى محمد |م|
لسيد مصطفى زيق|لزق|نوعيتـــ 

364|7 ل فرغل|بــــر جل|حسن ص هره|لق|حقوق 

4o||52 فظ محمد|لسيد ح|فظ |لرحمن ح|عبــــد |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

622o98 م|م|ل|لدين محمد عيد |ء |جر عل|ه ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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49266o محمد مصطفى زىك عىل بــــكر عيد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

64|359 لودود طلبــــتـــ|بــــومسلم عبــــد |مروتـــ  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

28985 د محمد موىسي|لجو|لسيد عبــــد |د |لجو|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|3568 هلل|م سيد عبــــد|سهي  هش ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

498972 ي|ر
ف | |ئى ي|حمد فريد |رسر لعشر ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |

منصورتـــ

6o234| لمعبــــود مصطفى|لسيد عبــــد |ره |س لمنصوره|بــــ |د|

|68755 م فرج|م|عيل |سم|دين كرم |ن ن|حقوق حلو

9oo|75 ى|بــــ |يه|س |تـــوم | نور مي  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

78o5o9 ن|هيم حسن محمد حسن عمر|بــــر| زيق|لزق|عه |زر

63o285 لدين فكرى عطيه|ء |حمد بــــه| زيق|لزق|حقوق 

23|773 حمد بــــدير|در |لق|م حمدى عبــــد|حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

894o93 دل خلف محمد |ء ع|سم| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

8598|7 ي نرص عبــــد
هلل|لحسيبــــ عبــــد|مصطفى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7o5|29 هلل محمد يوسف|ندى محمد عبــــد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

635382 وحيد طلبــــه محمد عىل| دين زيق|لزق|بــــ |د|

89844| هلل  |حمد ضيف |لد |سحر خ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

65724 ن عىلي|م مدحتـــ رمض|سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

36|oo7 هيم عىل|بــــر|حمد شكوكو | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2698o2 هلل|بــــ |لم ج|يوسف مصطفى محمود س لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

||864o ى محمد مصطفى محمد  هيم|بــــر|نرمي   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

4|2444 دق|لص|دق محمد عبــــد |لص|طف عبــــد|حمد ع| |حقوق طنط

7o5o23 متـــ|لرحمن متـــول حم|محمود مجدى عبــــد  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

7|o26o ى|سلىم سعد عبــــده محمود عىل ش هي  لمنصوره|علوم 

338289 رق عىل محمد عىل|سهيلتـــ ط |ره بــــنه|تـــج

345583 يتـــ سيد رشدى عطيتـــ محمد عوض| ى شمس|تـــج ره عي 

|53373 مريم عيد محمود يونس لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

92|957 لرحمن محمد |هر مخيمر عبــــد|لظ|عبــــد ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

757596 هيم|بــــر|ل |هيم كم|بــــر|ء |ل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

8o7693 لقوي|نور رجبــــ عبــــد|ر |زه| ي|بــــ |د|
|لمنى
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|695|5 لرحمن|هلل عبــــد |طف عبــــد |هلل ع|عبــــد  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

435|86 تـــ | دش|لجليل أبــــو ح|لسيد عبــــد |مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

4522|9 ن|لرحمن رفيق موىس سعف|عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

886256 ى    محمد حسي 
ى
رحمه دسوق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|47777 لسيد|م |م|لحميد |سل محمد عبــــد |بــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

63o29| تـــ|لشح|حمد زين عيس | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6398|| هلل محمد حسن|لسيد عبــــد|حمد |ء |ل| زيق|لزق|حقوق 

83|778 ىطي محمد|لع|لحميد عبــــد|بــــ عبــــد|شه دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

83|557 محمد نرص محمد عىلي دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

485|42 يح|لس|ن |هلل سمي  رضو|منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

592o3 ئى|رص بــــكرى فرج|لن|دهم عبــــد | سيوط|ره |تـــج

5|399 هلل|سمي  خليدى عبــــد | لي|د حقوق بــــنى سويف

56763 حمد حسن|م عىلي |سل| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

453329 لعزيز|حمد عبــــد|رق محمد |محمد ط لشيخ|هندستـــ كفر 

|623|8 لرحمن|لنبــــي منصور عبــــد |محمد عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

5o9728 هيم عىل محفوظ|بــــر|هيم حمدى |بــــر| علوم دمنهور

5|o57 حمد|مل |ل ك|مهند جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|36342 ن |رق عزيز حن|ط| مي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

|36339 مل طلبــــتـــ|ر محمد مصطفى ك|مي |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

8344|6 حمد سيد عىلي|محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9o8536 بــــر عىل  |لج|ره عىل عبــــد|س  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

26279o حمد|بــــرهيم عزبــــ محمد |هلل |عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

92365| ى |بــــر |حمد ج| لطيبــــ حسي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

9|o|6 حمد|بــــر |مروتـــ صديق ج بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|4o7|| هيم|بــــر|ده محمد |محمد حم  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

83|o87 ي مدحتـــ مني  مس ك|شي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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2497o9 لسيد|لدين صديق |ح |هلل صل|منه  شمون|نوعيتـــ 

877799 لرحيم محمد  |جد عبــــد|هدير محمد م سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6|o59| وى|لزفتـــ|محمد محمد | نور لمنصوره|بــــ |د|

5|o|o ى محمد|هلل ح|عبــــد  مد حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

63o93| لسيد عبــــده|حمد |منيه | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

84|932 رص محمود محمد|لن|حمد عبــــد| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

837424 ى|م جم|ريه ل متـــولي حسي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

43623| رق عىل محمد سعد|محمود ط لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

497453 مه|ود سل|ح د|تـــفى صل سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

22|o33 لسيد|مل |ن ك|ريم رمض تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

495|57 لعزيز مسعود|محمود كريم فرج عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

|36852 دوئى|لسم|ح محمد |لفتـــ|ل عىل عبــــد|جم هره|لق|حقوق 

239o4| م|م|لحميد |ء مجدى عبــــد|ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o|558 لصيفى|ر محمود محمد |من |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

286464 لدين طه محمود|ح |لد صل|حمد خ| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

3|8943 حمد رفعتـــ محمود|زينبــــ  ن|تـــربــــيتـــ حلو

4633| |لعل|بــــو|لنبــــى |حمد عبــــد |هيم |بــــر| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7|2866 لعجىم كشك|محمود عبــــده | مه بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

4o864o مينه مبــــروك حسن خروبــــ| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

858676 ى|لمل|بــــيشوي ممدوح عبــــد ك حني  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

32782o حمد محمد جمعتـــ محمد جمعه| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

25o||o لمجيد|مد عبــــد|عزتـــ ح| رن تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|3o4|7 لح عبــــده|محمد حسن ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

75832o وق هش حمد|م محمد |رسر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|64747 حمد|ح |لفتـــ|بــــ مجدي عبــــد |ربــــ ى شمس حقوق عي 

348364 ن محمد محمود|ء رمض|سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

9|6474 هيم محمد |بــــر|رغده رجبــــ  سيوط|ره |تـــج

3|5675 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|سلىم عمرو عبــــد ى شمس| لسن عي 

865765 حمد محمود|لموجود |تـــيسي  عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

353995 لرحمن|رس محمد عبــــد|ريج ي| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 
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627435 لسيد محمد عبــــده|ء |ل| زيق|لزق|بــــ |د|

395|o هيم|بــــر|عيل |سم|محمد مصطفى  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

8|9385 |د زرعي حن|ميل| ليدي ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

8|9o5o لي|هيم غز|بــــر|يه مسلم | ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

5436o6 ج|محمد بــــسيوئى محمود فر| لي|د لفيوم|عه |زر

62o324 لغريبــــ طه أيوبــــ|لبــــدرى |م |حس ره بــــور سعيد|تـــج

2326o9 حمد|حمد عربــــ |ء |م عل ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|44753 م|لسل|حمد عبــــد |م |حس| ر|ي هره|لق|حقوق 

78272o لرحمن عىلي مهنى|له محمد عبــــد |ه قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

75393 ن|حمد سيد حس|لرحمن |عبــــد  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

47|8| ي
ح يوسف محمود|لفتـــ|ء عبــــد |ضى هره|لق|بــــ |د|

87985| ى  |لنظي  ي|زهره محمد عبــــد سي  سيوط|بــــ |د|

63847| لعزيز|طف عىل عبــــد |عىل ع زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

76844 ف ف|ندرو | بــــر جرجس|روق ص|رسر كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

39452 حمد عيس|تـــه |رتـــ ربــــيع شح|س لفيوم|عه |زر

6|575| غبــــ|ده ر|محمود محمد حم سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

|286o6 لدين|ل |بــــسمه محمد عىل جم وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

446294 |لرحيم |لسيد عبــــد |لعزيز |لرحمن عبــــد |عبــــد 
لجوهرى

|ضتـــ طنط|علوم ري

88oo92 يق حكيم |ل ف|ريو جم|م سيوط|هندستـــ 

|77|o4 عطيه عىلي| لعل|بــــو |مريم  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

622769 لشى|لسيد |هيم |بــــر|حمد | ره بــــور سعيد|تـــج

8|6787 م|م|عي محمد |ر رف|من هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|2486 د|لجو|لسعيد عبــــد |مل |روضه محمد ك لمنصوره|ل |طف|ض |ري

272949 حمد عىل محمد|يه | لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

78|936 لسيد|جر محمد محمد |ه زيق|لزق|علوم 

876338 ح محمد  |م حسنى صل|حس سيوط|تـــربــــيتـــ 

2|3o24 م محمد محمد تـــعلبــــ|ندى هش ى شمس هندستـــ عي 

767|27 ده|متـــ حم|ن سل|د سليم|ن جه|سليم عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

89|oo8 لسميع مرىس |ء سيد عبــــد|رس| سيوط|صيدلتـــ 
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5298oo حمد زيد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |رس |ي تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

755252 ر|حمد نص|ر مدحتـــ محمد |مي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

777484 لنرص|هلل محمد سعيد محمد أبــــو |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8oo3o يف فؤ|وصفه حمد|د محمود |ن رسر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

76477| لسيد حسن نوفل|كرم |ء |رس| ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7|2|95 ى ن سىط|لدي|حمد |لسيد |رص |نرمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

2379|8 ى عبــــد |حن ح محمد|لفتـــ|ن نبــــيل حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|45935 هلل|ء وحيد محمود عبــــد |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8889|7 لرحيم محمد|هلل عبــــد|لدين عبــــد|م |حس ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

4o5|46 وي|لشن|لمنعم |م فتـــىح عبــــد|عمر هش إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

89|538 لمنطلبــــ |ن عبــــد|ن ري|ء رمض|شيم سيوط|تـــربــــيتـــ 

7825o2 هيم محمد|بــــر|م مصطفى |مصطفى عص ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

26o82| لبــــكل|تـــ |شذى محمد سعيد فرح ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

534o53 لقوى|در عبــــد|لق|ح عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|سم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6938| رحمه محمد نرص محمد لفيوم|عه |زر

265||3 يم غنيم|لد|لمرضى عبــــد |هلل عبــــد |حمد عبــــد| |تـــربــــيتـــ بــــنه

|245o2 ين جم ي|لحميد عبــــد |ل عبــــد |شي 
لغنى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

34234o حمد زىك بــــدوى|رس |مينتـــ ف| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

898264 حمد |عيل |سم|حمد محمد | |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

45338| لدرينى|جد عىل محمد سعد |م لشيخ|ره كفر |تـــج

395o| لحميد عىل|د عبــــد |لحميد عم|عبــــد  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

59284  |ء |رس|
ى
ف دسوق لمجد|بــــو |رسر بــــ بــــنى سويف|د|

76666o يوبــــ|هلل |يوبــــ عبــــد |م مدحتـــ |سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

899|38 ى |حمد |ن محمد |يم| مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

5o29|8 حمد محمود عىل|محمد | عل تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

9o3872 حمد  |حمد |هد |هلل مج|عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

772529 |م |لسل|سط محمد عبــــد|لبــــ|خديجه عبــــد 
هيم علوه|بــــر

زيق|لزق|نوعيتـــ 

|48384 يف عبــــد |نه ى محمد|ل رسر لسميع حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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843745 ر|محمد مختـــ| محمد زكري ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|6||7 ر|لغف|لدين عبــــد |ل |ن محمد جم|رو ى شمس حقوق عي 

5o2|97 حمد|لمجيد |لسيد عبــــد |لمجيد |محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

762||8 بــــى|مبــــ|رق محمد خليل |لسيد ط| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|7oo9 حمد طلعتـــ فتـــىح|كريم  هره|لق|حقوق 

482943 فظ مصطفى بــــدر|مروه محمود ح لمنصوره|حقوق 

38543 ه | للطيف|هيم مصطفى عبــــد |بــــر|مي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

26726o لفتـــوح|بــــو|حمد |ل |طمه جم|ف |بــــ بــــنه|د|

45|o66 لشوربــــىح |تـــم مدحتـــ محمد |ح |هندستـــ طنط

|64894 حمد|بــــ |لتـــو|م سمي  عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6oo432 لشحه|ل |لع|عبــــي  رجبــــ عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

258594  
ى
لم|حمد س|مصطفى محمد دسوق شمون|نوعيتـــ 

284673 حمد محمد محمد عىلي|ن |ريم|ن كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

4o26|6 م|ن محمود محمد محمد عل|رو سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

727o7 يل|لعزيز ن|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد لفيوم|علوم 

837o8o لكريم|د|هلل ج|ن حمد|يه شعبــــ| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4856o7 حمد|ر مصطفى محمد محمد |مي سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

759748 س محمود|عىل عبــــ| عل لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

78|33| ء محمد عىل محمد يوسف|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

264354 ل جبــــر|لع|ر ممدوح محمد عبــــد|مي |ره بــــنه|تـــج

256|56 دى|بــــو ش|حمد مصطفى |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

8|7866 ه فؤ كر|د رشدي ش|مني  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

476|6o حمد|لمجيد |ه عبــــد |لل|كر عبــــد |جنتـــ ش لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

267699 ين  م|لسل|حمد محمد عبــــد|شي  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

26o4|4 تـــتـــ|حمد شح|م يوسف |ء عص|ل| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

5246|o هيم حسن محمود|بــــر|رس |محمد ي ضتـــ دمنهور|علوم ري

8o22o5 عمر عىلي محمد محمد حسن ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

357774 هر|لط|ن محمد |رس شعبــــ|محمد ي ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

26768| لسحيىم|محمد سعيد حمزه  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

8|o545 حمد|رق طه |طه ط سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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42274| ن|محمد فوزى عىل رضو سكندريه|ل|حقوق 

858|87 ن محمد محمد|محمد شعبــــ ي|عه |زر
|لمنى

9|||o7 حمد |لعليم |ء حمدى عبــــد|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33979| لسيد محمد عىل|دتـــ |غ |نوعيتـــ بــــنه

253363 ف مني  ع|يه | شور|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

286528 ن|لموجود محمد سليم|مه عبــــد|س|رغد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

28885 م|لسل|م محمد فتـــىحي عبــــد |لسل|محمد عبــــد  رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

|8524 هيم محمد|بــــر|حمد |له محمد |ه ى شمس علوم عي 

46|o22 مد قنديل|عي ح|لرف|ر |عم |بــــ طنط|د|

|2276| ئى نبــــيل يوسف|نغم ه هره|لق|حقوق 

843373 وي محمد حسن|نسمه قن ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

3|999| هيم|بــــر|وى |لشن|لد |ر خ|عم د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

8477o7 بــــ عتـــريس|لوه|بــــ حسن عبــــد|لوه|عبــــد| عل ن|كليتـــ طبــــ أسو

4o7473 س|لسيد عبــــ|زهره مرىس محمد  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

336537 رص فتـــىح وهبــــه حموده|ء ن|سم| ى شمس| لسن عي 

678628 بــــى|لشه|لسميع عمر |حمد عبــــد |سلىم  لمنصوره|صيدله 

9||o|7 حمد محمدين |لحميد |محمد عبــــد ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

267343 حمد عوض|سمر محفوظ متـــول سيد  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

838923 ي|بــــر|محمد | نور
هيم مصطفى ي لتـــرميم |

قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

5|8657 لحميد|لمنعم محمد عبــــد|ء محمد عبــــد|سم| علوم دمنهور

45|o5 وق عبــــد  لمنعم عىلي درويش|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8|5oo| مي محمد سيد|كر|هبــــه  ي|تـــمريض 
| لمنى

5oo86 مصطفى محمود محمد عويس بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

446279 ى |ح  حسي 
هيم سعد|بــــر|زم مصطفى سكندريه|ل|هندستـــ 

437279 س|لتـــر|لغنى |لسيد فتـــىح عبــــد |ء |وف لشيخ|بــــ كفر |د|

|76826 در|لق|هر عىل عبــــد |مروه م |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

6856|| د|لسعيد حم|ن |لسيد عثــــم|م  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9oo92o ه محمد فرج  حمد |ني  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6266o5 هلل|بــــ |هيم ج|بــــر|طمه محمد مصطفى |ف قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر
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489934 ي|ل|
ى
ل|لع|ض عبــــد |ء مجدى مصطفى ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|9774 ي شعبــــ|لفتـــ|لد يشي عبــــد|خ
ن|ح بــــسيوئى لشيخ|ره كفر |تـــج

448669 در|لق|ن مرىس عبــــد |مرىس رمض لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

699594 لح|حمد محمد ص|ل |جل لمنصوره|نوعيتـــ 

273239 ح مصطفى|لد صل|مصطفى خ دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

4o35|4 بــــ|لبــــ|لرؤوف فتـــح |م عبــــد |لد تـــه|جر خ|ه لمنصوره|حقوق 

7o67o7 ى |بــــو |لدين |مىح | حمد زكري| حمد|لعني  لمنصوره|هندستـــ 

2|392 هيم محمد|بــــر|لد |م خ|ريه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

444369 ج |لبــــلتـــ|لسيد محمد |م |ر س|مي زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

349||5 هيم|بــــر|كر محمد |رتـــ ش|س ى شمس علوم عي 

642826  عصمتـــ عبــــد|ه
ى
للطيف|جر شوق قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

237|43 ضى عمر|لر|لح فوزى عبــــد |حبــــيبــــه ص |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

6877o دق|لص|بــــوهشيمه عبــــد |ء حسن |حسن لفيوم|عه |زر

3675|5 دى|له|حد عبــــد|لو|د عبــــد|ء عم|شيم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

64865| مد عىل|لسيد ح|ء سمي  |ل| زيق|لزق|حقوق 

89974| ره محمد عىل محمد |م| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

844367 لح|شد ص|تـــم ر|شد ح|ر لمنصوره|حقوق 

84836| لمطلبــــ|ويه محمود عبــــد|ء مع|لشيم| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

368|45 عيل|سم|حمد محمد محمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

23|989 روق محمد|حمد ف|محمد  ى شمس هندستـــ عي 

22o22| هيم محمد|بــــر|محمد سمي   ى شمس| لسن عي 

42527o رص|لن|لدين محمد عبــــد |م |نور عص سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

63739| ى سيد |لسعيد خ| حمد|لد محمد حسي  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

4o||82 حمد محمد منصور|تـــه |محمود عوض شح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3288oo د|لحميد محمد رش|رق عبــــد|عمر ط |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|66669 ف |جر |ه هيم فهىم|بــــر|رسر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|73249 ي عبــــد |عبــــد 
لمنعم|لرحمن محمد عفيفى ن|فنون جميله فنون حلو

44o922 لسيد|ده عوض |محمد حم لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

7|363 ى| دين  عتـــريس حسي 
ى
صوق لفيوم|بــــ |د|

25||2| مه|محمود محمد محمد سل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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2445o ي
وحيد فوزى رجبــــ| دئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

54622 سيد قرئى بــــدوى| دين ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|28|9o يوسف محمد سعيد محمد هره|لق|ره |تـــج

26887 يمن محمد محمد|ء |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

843|44 ى|حمد ش|هلل |جر عبــــد|ه هي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

643o98  س|ن متـــول مو|ن رمض|نوره
ى
لم|ق زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

37o2oo حمد حسن محمود عىلي| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8|o968 ى|ف ى حسي  طمه رجبــــ حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

35|||9 لجليل|ل عبــــد|لع|ئل عبــــد|طمتـــ و|ف ى شمس|د| بــــ عي 

3387o7 حمد عىل|حمد |سهيلتـــ محمد  |بــــ بــــنه|د|

86o23 ف زىكي فهيم| |في 
رسر لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4885o5 هيم محمد|بــــر|دل سعيد |زم ع|ح عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o4282 ف ك|حمد | بــــوعربــــ|مل محمد |رسر لمنصوره|هندستـــ 

8959o4 ى ن ج  حبــــيبــــ فهىم  |شي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89836| تـــى |لرحيم زن|لصبــــور عبــــد|د عبــــد|مر| ر|ي ج|حقوق سوه

277767 قه|لن|حمد |حمد |مصطفى  شمون|نوعيتـــ 

6|472 د|لجو|ن محمد عبــــد |مدحتـــ شعبــــ تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

499889 تـــ بــــريك ف| رون|يز ه|مي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

438629 رس|ن ف|لرحمن فيصل محمد سليم|عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

27|388 وي|لششتـــ|دريس |ء محمد عىل |رس| ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

845462 لسيد|ره عبــــد|دور بــــش|مريم  سيوط|صيدلتـــ 

459535 زى محمد|ن عىل مصطفى حج|جيه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|723o6 حمد|حمد محمود |محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

899879 لسيد عىل |عىل | مه ج|بــــ سوه|د|

8o2737 يه سيد فتـــىحي محمد| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

634772 لس ط رق رسكيس جرجس|كي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

|3o725 ف |م |سل| ن|حمد عثــــم|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

84|253 هيم|بــــر|د |دل ج|زينبــــ ع تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن
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2778o8 طف طه محمود|محمد ع ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

676633 م سمي  محمد محمد مصطفى سمك لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

25959 لد محمد يوسف|زينبــــ خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

339623 لدين سعيد بــــيوم|ء |زم عل|ح زيق|لزق|صيدله 

2|93o5 شد|هلل مسعد سيد محمد ر|عبــــد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

453727 لعزيزى محمد|حمد |لبــــدرى | ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

628o88 لسيد محمد محمد| |دين زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

836798 لشهيد|ل زىكي عبــــد|ريوس غبــــري|مك ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

322|75 ره خله|كر بــــش|يرينى نرص ش| هره|لق|ره |تـــج

847|75 ى بــــشي  محمود طه حسي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

6oo5o8 نتـــ|مل شبــــ|لحميد ك|هدير عبــــد |بــــ طنط|د|

|3|448 ن عىل عفيفى|دهم رمض| ى شمس|تـــج ره عي 

83o949 ل|لع|حمد عبــــد|عيل |سم| |دين تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

8|ooo4 بــــ|لوه|تـــي عبــــد|تـــم نج|محمد ح ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

265747 ن|هلل مصطفى عثــــم|هلل محمد عبــــد|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3356| عيل|سم|حمد |لد محمد |تـــفى خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

353o68 مل محمد|يوبــــ ك|ج |محمد حج دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

88o96| حمد سيد |عمرو عىل  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

9o2845 حمد محمود محمد  |هيم |بــــر| ج|ره سوه|تـــج

68825| لمعىط|لسعيد عبــــد |محمد تـــوفيق  لمنصوره|حقوق 

|22598 زى|لسيد حج|محمد محمود  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|2|383 ي|هيم |بــــر|لسعيد |محمد مصطفى  ر|لىح  ن|علوم حلو

||6774 لسيد|حمد |لدين |ح |ء صل|ل| ى شمس|تـــج ره عي 

76|676 ى|لبــــ|حمد محمد عبــــد | سط محمد حسني  ى شمس حقوق عي 

23273| مل بــــكرى|حمد ك| |ر|ي ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

63267| هلل|لحميد عبــــد|هبــــه عزتـــ عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

759437 ء محمد سمي  محمود|سم| لسويس|معتـــ |علوم ج

8|834 ح عىل|لفتـــ|دل عبــــد|عمرو ع هره|لق|ره |تـــج

448958 حمد بــــدوى|لمقصود طه |حمد عبــــد| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7722|4 |هلل محمد رض|ء عبــــد |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 
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4o5945 حمد|متـــ عىل حسن |س|منيتـــ | سكندريه|ل|ره |تـــج

848864 لسيد بــــكر|هيم عبــــد|بــــر|رس |ف ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

334428 ح|لفتـــ|هلل عبــــد|هلل محمود عبــــد|عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

349o22 ي|ر
لمجيد فرج|عي بــــخيتـــ عبــــد|رف| ئى |بــــ بــــنه|د|

|76843 لم حسن|حمد س|ندى  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

636795 لمقصود عوض محمد|ء عبــــد |ول زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

226|84 بــــ|لوه|محمد رجبــــ محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

293434 لس وفيق حليم فهىم كي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8246|2 ي محمد ط
هر|محمد مصطفى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

84|586 حمد محمود|ل |جم| ند ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

24627| م محمود محسن حتـــحوتـــ|هش ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6||795 هلل حسن|هيم عبــــد|بــــر|طمه |ف |تـــمريض بــــنه

7|3248 لحميدى|لصديق محمد |ندى محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|8398 رص عىل بــــدوى|عىل ن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

29o|44 زق محمد|لر|لرحمن حسن عبــــد|عبــــد ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

542766 ن|هيم زيد|بــــر|لسعيد |يدي |ه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

899297 ه محمد |لل|حمد عبــــد|جر |ه ج|ره سوه|تـــج

|4o982 لحميد|حمد عبــــد |ندى محمد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

856229 للطيف|بــــوبــــكر عبــــد| |م رض|ريه ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

424675 مي  سعيد عزيز حلقه| ي|عه |زر
|لمنى

83|34| زق قليعي|لر|م بــــدوي عبــــد|حس ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

24|369 لعظيم|دهم مصطفى سعيد عبــــد| ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

36o787 ن|مل محمد سليم|مي وليد محمد ك |نوعيتـــ بــــنه

524762 لسيد|دو |لسيد ج|لرحمن رأفتـــ |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

639394 ل محمد|ء سعد كم|لشيم| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

76o8|3 منيه محمود محمد أحمد| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

75493o يف سليم ن|ن سليم|فريده رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

82||69 لنعيم دكروري|ء شكري عبــــد|ول ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6894oo ندى مسعود رفعتـــ عمر محمد لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 
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685373 ر|لنج|لسيد |ح عوف |ء مصبــــ|وف لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

85924 حمد|م مديح |ندى عص لفيوم|حقوق 

4844o بــــوزيد|لىح |حمد محمد عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

6|576| لرحمن رزق|مه عبــــد |س|هلل |معتـــز بــــ ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|5|639 لشهيد|ن جرجس عبــــد |هر دمي|ره م|س هره|لق|بــــ |د|

44o697 لسيد|زى |ء محمد غ|رس| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

338oo3 ح محمدى|لفتـــ|ل عبــــد|مصطفى جم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

54222| ي|عىل محمد محمد عبــــد 
لحميد عفيفى ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4|9655 مد محمود يوسف|لسيد ح|هيم |بــــر|محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

763339 ىط موىس|ندى عبــــده محمد فتـــىح عبــــده مع بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

3274o6 ن هيم|بــــر|مجدى محمد | مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||7o79 هيم حسن|بــــر|ء سيد |دع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

235||9 حمد محمد عوض|يوسف  ى شمس|تـــج ره عي 

345889 لصمد|يتـــ بــــدوى فريد عبــــد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

493|o8  فرج دلع|لص|دل |م ع|سل|
ى
بــــ|ق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

249oo ى مجد عزتـــ زىك| |يوستـــي  هره|لق|بــــ |د|

8486| لغنى|بــــر عبــــد |ن ج|مل رمض| ي|عه |زر
|لمنى

88257o س  |مجدى جرجس غط| رين|م سيوط|تـــربــــيتـــ 

|62475 لمقصود|حمد صبــــىح عبــــد |م |سل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|697o7 وق حسن محمد خط بــــ|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4||624 بــــ محمد رجبــــ موىس|رح |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|67244 لح خليفه|محمد سمي  ص هره|لق|صيدله 

4283|3  |لش|هر فوزى عبــــد|هبــــه م
ى
وى|لشن|ق |ره طنط|تـــج

|33|73 ى حسن فتـــىح |ي ى|سمي  مي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

3|6383 هيم|بــــر|طمتـــ غريبــــ موىس |ف |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

4622oo يف ع ل عيس|لع|ل عبــــد|لع|دل عبــــد|حبــــيبــــتـــ رسر لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

262357 م|م|ده محمدى |بــــ حم|يه| |تـــمريض بــــنه

5263|3 لمغربــــى|يوسف محمد صبــــىح محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

33o88| مد عىل|ر ح|زينبــــ مختـــ ي صىح بــــنه
|معهد فنى
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25|3|3 يوسف محمد حمدى مسلم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

487328 لسدودى|لغفور |ء عبــــد|محمد رج ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

858664 ن|حمد رضو|ء |محمد صف ي|بــــ |د|
|لمنى

|4|855 لحفيظ|ح لملوم عبــــد |لعزيز صل|عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

8o8|68 د عدلي لبــــيبــــ|م ميل|ريه ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

|57264 وق وليد محمد محمود رسر تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

7o||o5 مر يوسف|مر محمد ع|حمد ع| لمنصوره|ره |تـــج

684464 هلل عوض| |ء ثــــروتـــ عط|ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

342494 ن|حسن محمد حسن عىل رمض |ره بــــنه|تـــج

2|8395  عىل|لبــــ|يمن محمد عبــــد |م |مر
ى
ق هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

54o236 ندرو رفعتـــ وليم سعد| ي صن. تـــ.ك
ى|لعبــــد شم|ع بــــي |فنى ء|ل سي 

864o35 ل|لع|سط عبــــد|لبــــ|لمنعم سعد عبــــد|عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

847|9 بــــوبــــكر|هلل |نور محمد عبــــد | علوم بــــنى سويف

3|26|6 ي محمد|
يتـــ محمد حسنى كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

9|42o4 يمن فرغىل يوسف  |ء |ل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8oo292 لحميد محمد|محمد عبــــد| مه ج|صيدلتـــ سوه

23386 مه|لحليم سل|لحميد عبــــد |رق عبــــد |حمد ط| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

254286 لفيوم|لحميد |ن عبــــد|رس عش|طمه ي|ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

252762 لحكيم عوض|طمه محمود عبــــد|ف ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|256|o ف محمد مصطفى عىل|عمر  رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

22995 لحميد حلىمي|حمد سمي  عبــــد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o6oo6 فظ محمد محمود|ن محمد ح|رو سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|43258 حمد مصطفى|ن محمد |رو ى شمس حقوق عي 

8275|2 هلل|حمد خلف |ل يىحي |من ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

2o866 لحميد|لحميد عبــــد |حمد سيد عبــــد | هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

7o897| لسيد|هيم محمد |بــــر|مل | ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

68o3o8 ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|هيم محمد |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

32226o هيم عىل رسور|بــــر|فرح مجدى  هره|لق|ره |تـــج

4o6738 حمد|حمد محمد |يه محمد | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8|5oo3 وي عبــــد|هيم سعد|بــــر|هدير  ي|نوعيتـــ 
|لمنى
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648o2o مىل|لمع|هلل |حمد سعيد محمد عبــــد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

693396 د حسن حسن كبــــشتـــ|م عم هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

9oo96o  نعس|نه سليم|دمي
ى
ن |ن شوق ي صىح سوه

ج|معهد فنى

48|595 بــــوريه|محمد سعد محمد سعد  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

449987 ي 
ي|فرحتـــ محمد مصطفى لبــــحي  |ضتـــ طنط|علوم ري

8o39o7 هلل|بــــ عبــــد|لوه|مي محمد عبــــد ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

63||o6 لبــــصي |رس سعد عبــــد |جر ي|ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

239682 س|ل عبــــ|حمد كم|هلل محمد |منه  هره|لق|حقوق 

754667 ن محمد|ن محمد سليم|نوره ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

||7898 لس صفوتـــ جورج تـــوفيق كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

885266 حمد |لد محمد |خ| دين سيوط|تـــمريض 

4|4242 وى|لشن|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|د عبــــد|سع ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

443984 د|حمد عي|مد |تـــم ح|ء ح|شيم لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

8|2772 لسيد|ء مجدي عىلي |لىمي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

263258 يد|س محمد عىل ز|ين| |ره بــــنه|تـــج

465566 لح|لحليم محمد ص|محمد عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

239933 زم عىل عوده|حمد ح| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

37|86| لرحمن|لمعىط عبــــد|ل عبــــد|د جل|محمد عم |حقوق بــــنه

|4|4| ف ه|ن محمد |مرو لمغربــــي|شم محمد |رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|6462 بــــوبــــكر|حمد محمد عىل |مصطفى  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

9o6448 لمنعم محمد |سط عبــــد|لبــــ|رقيه عبــــد ج|علوم سوه

7|o6|7 ى ش ر|لنج|هيم |بــــر|تـــ |لشح|هر |نرمي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

287888 حمد محمد|مرفتـــ محمد  ط|بــــ دمي|د|

|2o|28 ن خليل|لي مدحتـــ سليم|تـــ|ن ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

6o67o| |حمد عىل |لرحمن |عبــــد 
ى
لدسوق تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 

سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

23o438 لعزيز محمد|حمد عبــــد|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

247o37 ح أبــــوعفش|ل عزتـــ صل|بــــل شمون|نوعيتـــ 

637o43 لعزيز محمد محمد|رحمتـــ عبــــد زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

77456 بــــر عطيتـــ|ل ص|فىل جم|بــــ ن|ره ج حلو|فنون جميله عم
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2|87|6 لسيد|لد فهىم محمد |لرحمن خ|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

3|579o مل|مل وديع ك|ك| يؤن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

42|o68 ين غ ه عىل شيحه|لز|زى |شي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

46o38o يف محمد لبــــيبــــ|نو رتـــ رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|66o| لسيد عوض|در |لق|لسيد عبــــد |ر |من طبــــ بــــورسعيد

27976| كر|لرحيم ش|محمد حمدي عبــــد  ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

356322 فظ|لرحمن ح|لد عبــــد|يمن خ| |ره بــــنه|تـــج

4|344o ن|لعليم شعبــــ|ء مبــــروك عبــــد|آل ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

693326 |ء حمزه سعد حسن ند|سم| صيدلتـــ بــــورسعيد

6|29|| رك|ىط مبــــ|لع|لد عبــــد|ن خ|نوره |بــــ طنط|د|

45oo8o |لعل|بــــو |ء محمد محروس مرىس |سم| |ره طنط|تـــج

264628 حد هشله|لو|ن عبــــد |رق عثــــم|منيه ط| |ره بــــنه|تـــج

353|6| بــــد عبــــده|بــــو |لد |لرحمن خ|عبــــد ى لي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

2824|3 لعظيم|لحميد عبــــد|هلل عبــــد|جر عبــــد|ه كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

777o77 ف  ف محمد رسر لسيد|رسر ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

|335|9 لمحسن|لمجيد عبــــد |ج عبــــد |حمد حج| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

447636 م قطبــــ|لسل|لد عبــــد |ندى خ إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

5o9355 هلل|بــــ ضيف |لتـــو|ل نرص عبــــد |بــــل عه مشتـــهر|زر

4|984| لديبــــ|ن محمد |شعبــــ| محمد رض لشيخ|ره كفر |تـــج

32698 حمد|محمد رزق بــــيوم محمد  هره|لق|هندستـــ 

27585o حمد محمد|لجليل |ء عبــــد |عىلي ن|بــــ حلو|د|

648|23 لسيد|هدير جوده رجبــــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

683268 هيم يونس|بــــر|هيم محمد |بــــر|ء |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

36||99 لعزيز نويسر|لسيد عبــــد|ضى |ء ر|رس| |حقوق بــــنه

764o79 حمد|لسيد سيد |لسيد محمد |ده |مي ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

23495| لرحمن|لسيد عبــــد |لرحيم |لسيد عبــــد|م |حس ن|سو|بــــ |د|

699597 ن طعمه|د حنفى بــــدر|محمود مر لمنصوره|بــــ |د|

|38545 لد محمد متـــول محمد|طمه خ|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

27o4o| لسيد حسن حرحش|لسيد |محمود  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

54o257 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد |سلىم  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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5o335o ى جم لق محمد|لخ|ل عبــــد |حني  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

482497 بــــوشيبــــتـــ| |لعط|بــــو |لحليم |خديجتـــ محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27o393 هلل|محمد مني  محمد عبــــد شمون|نوعيتـــ 

8|826o ى ح وهبــــه|ميل صل| |مي  ي|طبــــ 
|لمنى

4o|26o لسيد محمد منصور|هيم |بــــر|سمر  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

286435 لصول|لسيد |م |حمد س|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

24|68 بــــ|لوه|هلل يىح محمد عبــــد|منه  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

85252o ه جم| د|لجو|ل محمد عبــــد|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

9|3558 ن  |لدين عطيه عثــــم|حمد سعد | ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

78687o وى|لسد|هلل حسن |له نجيبــــ عبــــد|ص| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|6o6| لسيد فوزى خليل خليل|هند  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|4273| ن|جر سيد حلىمي عثــــم|ه تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

255367 ن|ئى عمر|د حسنى محمد علو|جه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

463787 ل|لع|حمد عبــــد|حمد محمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

63623o لسعيد|محمد متـــول محمود  زيق|لزق|حقوق 

753355 ستـــيفن سمي  فكرى مسعد عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

86|7o7 عيل|سم|رص عىلي |لن|ء عبــــد|سم| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

2|5266 س|لمنعم عبــــ|مه عبــــد|س|نسمه  هره|لق|م |عل|

442778  |ل رجبــــ |ء هل|دع
ى
لسعيد|لدسوق لشيخ|طبــــ كفر 

8o|842 ن|يمن نظىمي يوسف سليم| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

6|o|35 هلل|د عبــــد |لجو|منيه حمدى عبــــد | لمنصوره|حقوق 

5|4775 لدجوى|د دجوى محمد محمد |جه ره دمنهور|تـــج

2483o3 ى محمد فؤ|هلل ي|منه  ر حسن|لغف|د عبــــد |سي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

||7788 ي ع|مي دل بــــهجتـــ|ر يحن  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

349468 عيل محمود|سم|ريم فوزى  ى شمس|زر عه عي 

6|o86| ج|ء محمد حسنى رس|حسن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

53|34 لق مصطفى|لخ|ده محمود عبــــد |حم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

428276 لجندى|هيم مصطفى |مريم إبــــر |بــــ طنط|د|

|54733 هيم|بــــر|هيم صبــــىح |بــــر|محمد  ن|معتـــ حلو|ع ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

6o2896 فظ يوسف|حمد يوسف ح| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط
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6o2o4| ن مجدى حمدى بــــيوم محمد|نوره لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|54796 ى|ده مختـــ|نس حم|ن ر حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

7|3o42 لحديدى|لسيد |حمد |حمد عبــــده | لمنصوره|علوم 

83o396 هيم|بــــر|هيثــــم محمد عبــــده  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

86o243 لعزيز|هلل عيد محمد عبــــد|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

236432 ح محمد رجبــــ محمد|سم ى شمس|زر عه عي 

226o85 |لوف|بــــو|نور |لرحمن محمود |عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

283392 هيم محفوظ|بــــر|سلىم محمد فتـــىح  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

4o4446 متـــ|لحميد سل|م محمد عبــــد |سعيد س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

355686 تـــ محمود  حمد عزبــــ|ني  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

856934 |د حن|مريم نصىحي فؤ ي|طبــــ 
|لمنى

335739 ى سيد مصطفى هل مي  ل|ني  |تـــربــــيتـــ بــــنه

26o|7o لجتـــمه|يه محمد محمود | شمون|نوعيتـــ 

52499 ى  هيم|بــــر|ندى عىل حسي  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

||6694 محمد سعيد حسن زىكي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6422|3 لخي  محمد|بــــو |حمد محمد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

259334 لح|بــــ ص|لوه|صبــــرى عبــــد| مه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

65977 لمنعم|ء محمود عبــــد |سم عل|بــــ لفيوم|حقوق 

6o3862 ى عبــــد ر|لجز|لعزيز متـــول |محمد حسي  لمنصوره|حقوق 

437|| وى|محمد طه عىل طنط ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

244784 ي|محمد ع
ى
لحق|تـــى عبــــد|دل ق هره|لق|حقوق 

272545 محمد عىل محمد مرىس |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

283563 حمد بــــكرى|مح |مريم س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68o|8o ى طه محمود محمد  حمد|نرمي  لمنصوره|نوعيتـــ 

4296|3 ن|حمد رشو|هيم |بــــر|حمد |محمود  |حقوق طنط

496737 هيم أبــــو سعده|لحميد إبــــر|ن فوزى عبــــد |نور عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36343| للطيف محمد|مصطفى محمد عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6849|o هلل|د |لمدبــــول ج|ئى |يه وصيف ه| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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53523o حمد عىل|لد محمد |م خ|سل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

248335 لح|لعليىم ص|لسيد |ل |بــــسنتـــ جم ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

8o6|56 ي|حسن عىلي حسن عبــــد
لغنى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

886884 وق خ ل سيد |لد كم|رسر سيوط|علوم 

675572 ي|ه
بــــل|لدين ق|بــــل شمس |م ق|هش| ئى لمنصوره|ره |تـــج

27|67 لرحيم|هلل حسن محمود عبــــد |منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6229|8 م|لسل|زق عبــــد|لر|لمحسن عبــــد|ئشه عبــــد|ع
لخميس |

ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

672o3 لحفيظ|سعد حسن عبــــد | رويد بــــ بــــنى سويف|د|

5o976| ن|حمد محمد سعد حسن رسل| ن|علوم حلو

247259 لعزيز|لمنعم عبــــد|لدين عبــــد|ح |حمد صل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

284o26 يف فوزى حسن عبــــد هلل|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

5|7597 لرصد|لد مصطفى محمود |خ| نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

233|4 لسيد مرىس|صم سمي  |عمر ع  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

55788 ل قطبــــ|لع|ن سيد عبــــد |نوره سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6|9887 لعدوى|لسيد |لسيد |ر |من ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

24|247 لرحمن|لسيد عبــــد |ن |هيثــــم عمرو رشو كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

435|73 عىل محمد عجميتـــ| روين سكندريه|ل|صيدله 

95457 ى عبــــد |محمد عل لمجيد|ء حسي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

88o9o2 هلل يونس  |ء مصطفى عبــــد|دع سيوط|حقوق 

7752o5 |ي|بــــو عط|بــــر |محمد ربــــيع محمد ص زيق|لزق|بــــ |د|

22893o نور محمد|رحمه عزتـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68394o مر|لعوضى ع|ن |رق رمض|ط| يش لمنصوره|علوم 

3374|3 ف نبــــيل سليم|يدى |ه رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|37o54 عيل|سم|حمد |محمود محفوظ بــــيوم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

756436 ل|لع|ل محمد عبــــد |لع|محمد عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6938o2 لح|لحسن ص|بــــو |بــــد |زينبــــ ع ط|بــــ دمي|د|

254959 فتـــ  ى عجيبــــ |مي  ى عبــــد |مي  د|لجو|مي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

633|49 ي عبــــد هلل حسن سليم|يوسف خي  زيق|لزق|بــــ |د|
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437|3| لففى|ن |عيد رضو| ل رض|س لشيخ|بــــ كفر |د|

36868| ن|ح رشو|لفتـــ|ل عبــــد|ل جم|جم |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

5483| ح يوسف|لفتـــ|ن يوسف عبــــد |حن بــــ بــــنى سويف|د|

535294 ن|لم|فتـــ محمد سليم س|ن ر|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

866||7 ز محمد دردير|سحر فو ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

87o259 هلل عىلي محمود| |رص حمدن|لن|عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

459524 ج|يحن  محمود عىل محمد در عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

475248 ى|مروه حمدي أحمد محمد ج هي  سكندريه|ل|بــــ |د|

|8367 سعد|بــــر |ل ص|ئيل جم|مهر ى شمس حقوق عي 

262932 ي|د |محمد نبــــيل رش ر محمد|لىح  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

||5988 لد عىل يوسف|يىح خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

85453o بــــوبــــكر|لعظيم |رص خلف عبــــد|لن|عبــــد لفيوم|حقوق 

838|7 ي|ر
حمد|بــــ |لتـــو|حمد عبــــد | |ئى لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|o373 حبــــيبــــه طلعتـــ محمد محمود  ج|علوم سوه

2652o3 لجوهرى|مل عفيفى |لسيد ك|مصطفى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8o748 ع|لد محمد رف|ده خ|غ ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

699858  عبــــد |حمد محمد |
ى
لرحيم|لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

878o49 بــــر محمد حسن  |جر ص|ه لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

763578 لديبــــ|هيم |بــــر|هيم سعد |بــــر|ر |مي نوعيتـــ بــــور سعيد

344943 ر محمد محمود محمد سعد|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|494| ي محمد تـــرىك|سم|ء |سم
عيل حبــــسر بــــ دمنهور|د|

|7722o حمد صبــــري محمد|طمه |ف ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

485855 هيم حموده|بــــر|هيم حسن |بــــر|هلل |منه  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|58646 ى محمد حسن محمد|ي سمي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

45367 هيم محمود محمد|بــــر|لرحمن |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

28o442 دى|له|طف محمد عبــــد|جنه ع ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

359293 يف | سحق صموئيل|مي  رسر ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

2|5o8o يوبــــ|ل |ل غ|بــــيتـــر كم هره|لق|ره |تـــج

3559| لح|محمد مجدى سيد محمد ص تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 
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755377 ره خليل ربــــيع محمود خليل|س عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

4363|o د محمد محمد مرشدى|محمد عم لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

854989 بــــر حسن|م رجبــــ ص|سل| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

4oo87| ن محمود|محمد مصطفى سليم ى شمس| لسن عي 

343o8o  بــــيومي|ء محمد |رس|
ى مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2534o4 رك|ندى حسن قطبــــ مبــــ تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

5|8|2o لشفى|م محمد مبــــروك عبــــده  تـــربــــيتـــ دمنهور

499|7 لسيد|بــــر |متـــ ج|س|رؤى  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68525o لففى|لسيد |ن |ء رجبــــ شعبــــ|سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

69227 ء محمود محمد محمدقطبــــ|عىلي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

479833 |بــــر محمد |لج|تـــ عبــــد |مه شح|س|مصطفى 
لصعيدي

سكندريه|ل|هندستـــ 

95777 ل|ح سيد شيىم هل|مل صل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49o4|3 ى جرجس فؤ د بــــطرس غبــــرس|نرمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

|5o45o لسعدئى|هيم محمود |بــــر|م |هيم حس|بــــر| ن|هندستـــ حلو

|7o652 ء طلعتـــ عىل|عل| رند ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

254984 ه محمد نجيبــــ | ى|مي  حمد حسني  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|29278 سحق|ح |ندرو محروس نج| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

3435o4 م سمي  محمد محمد سيف|حس |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6o4927 م|م|ضى حسن |لر|حمد عبــــد|طمه |ف ي صىح طنط
|معهد فنى

|4734 دل محمد محمد عبــــده|حمد ع| هره|لق|حقوق 

|68365 |لعل|بــــو |هلل |بــــ |لسيد ج|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|46432 ن حمد|مصطفى يوسف | مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

63265o ن ن|دل زىك عري|ع| مي  زيق|لزق|صيدله 

|23646 ى نجيبــــ|بــــ| نوبــــ وجيه بــــشر ى شمس هندستـــ عي 

334973 حمد|حمد محمد | |ر|ي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

268456 لعزيز عطيه|هر عبــــد|حمد م| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

863389 حمد|لمبــــدي |لد عبــــد|حمد خ| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

479745 ر|لغف|مد عبــــد |م فوزى ح|يوسف س ط|بــــ دمي|د|

52752o حمد|بــــر محمود |ء محمود ص|رس| سكندريه|ل|هندستـــ 
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8o633 لشيخ|حمد |محمد سعد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|2o472 ن|دريس طه شعبــــ|مصطفى مجدى محمد  هره|لق|ره |تـــج

4||82 هيم عىلي|بــــر|محمود رزق  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

779o5| ن|نشين روق محمود سليم زيق|لزق|طبــــ 

4|2|o2 ن|م عىل سليم|ل تـــم|محمد صبــــىح كم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

728|7 ق|ل| ن|وى حس|ء عيد حسنى رسر لفيوم|تـــربــــيتـــ 

273459 حمد|ء حموده محمد |سم| سيوط|هندستـــ 

886336 لدين سيد محمد  |د علم |عم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2o434 يف فكري محمد|س| مه رسر ن|علوم حلو

434|74 لسيد سعده|ء محمد محمد |وف |حقوق طنط

2|49|9 كريم مصطفى حسن عطيه هره|لق|علوم 

8|764o در|لق|لرحيم عبــــد|ف عبــــد|هدير شو ي|نوعيتـــ 
|لمنى

5o8o53 وق  ن|لبــــهلو|لسيد محمد |حمد عبــــد ربــــه |رسر سكندريه|ل|طبــــ 

4o2549 ل عطفتـــ مهنى|ء جم|هن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|7982 ى | هلل تـــعلبــــ|حمد عبــــد|يه حسي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|33386 زي|لمغ|حمد محمد |عمر  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

475|27 وز عم ى عىل |في  وى|لشعر|د خي  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8827o3 بــــ حسن  |لتـــو|ء يحن  عبــــد|رس| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4534| ئى عمر محمود هندى|ه هره|لق|حقوق 

8o8384 بــــوزيد|سعودي | يدي رض|ه ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

336977 زى|لعظيم غ|مهند سيد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6294o3 لم|ء حسن لطفى حسن س|دع زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

785642 حمد عىل|محمد محمود  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4897o9 عيل فودتـــ|عيل إسم|عيل إسم|ر إسم|من |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

786445 هلل سبــــع محمد|بــــ مصطفى عبــــد |لوه|عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

29|2|9 لم|م س|لسل|لعزيز عبــــد |لد عبــــد|لكريم خ|عبــــد لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

886oo7  محمد عىل |بــــو|هر |ش
ى
لوق ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

8464o9 ي|من
ر جمعه عويس قرئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

Thursday, September 6, 2018 Page 17149 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

542572 ى عبــــد |ي هلل كلبــــوش|هلل سعيد عبــــد |سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o48o8 لسيد محمد|م محسن |مر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

346555 ن ئيل|تـــه ميخ|جد شح|م| مي  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

69|2o4 د محمد جوده|ل رش|سميه كم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

37|672 هيم|بــــر|لحميد محمد |لغنى عبــــد|حمد عبــــد| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

449|46 زي|كريم عمرو محمد محمد حج ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

49473| لمجيد محمود بــــدوى|مي عبــــد |يوسف س تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

8324|8 وس|ندر|ئيل |رس|دل |ن ع|ري|م |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

72354 ن|حمد عثــــم|ندى محمد  لفيوم|نوعيتـــ 

348775 |لبــــ|لرحمن عبــــد|لسيد عبــــد| |يتـــ رض|
ى
ق ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|

تـــ| بــــمرصوف

68o485 حمد|عيل |سم|محمد حسنى  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

6762|3 ف عبــــد |منيه | لسعد صقر|بــــو |دى |له|رسر لمنصوره|طبــــ 

483|72 ه عبــــد | ن|لمول محمد عثــــم|ح عبــــد |لفتـــ|مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82932o ه | ى عبــــد|حمد |مي  لنبــــي|مي  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

792373 لسيد محمد|ن محمد |محمد شعبــــ | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

556|2 هلل|مروه محمد نرص عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

843|32 لدين تـــوفيق|ء يشي سعد|ميس ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

22835 ن|محمد عزتـــ سعيد رشو كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

5|o2o9 يف عبــــد لعزيز حمد|محمد رسر معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|4|334 لسيد|ء حمدى تـــوفيق حمزه |لزهر| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

36429o ض جورج |ضى ري|جوزيف ر ى شمس حقوق عي 

33|265 ن قشوتـــ|ن رمض|مه رمض|س|عبــــي   |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

922579 عيل  |سم|حمد |هلل محمد |عبــــد دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

769|6| حمد|لم |مح محمد س|س ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

2523|4 ن|هيم زيد|بــــر|هيم |بــــر|يه | ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

9o2683 لرحمن |ر طلعتـــ قدرى عبــــد|من ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

3233|| هر فكرى جندى|م| مونيك ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

642599 روق عىل|رص ف|لن|لد عبــــد|خ زيق|لزق|حقوق 

Thursday, September 6, 2018 Page 17150 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

25892o ئى|لورد|محمد فوزى محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

235776 لعزيز محمد|هيم عبــــد|بــــر|خلود  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7oo5|9 حمد محمد|د |ره عم|س لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

7oo4o9 لعزيز|ن عبــــد |حمد عثــــم|م |سل| ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

7o7247 لعدل|حمد عبــــده |ندى محمد  لمنصوره|صيدله 

892923 ي |لق|ق عبــــد|هيم سبــــ|بــــر|
در قريسر ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

269675 لخول|م شبــــل |يه حس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

78734| ئى محمد مصطفى محمد|م| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|53|96 محمد عيد ربــــيع محمد موىس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

697686 هيم محمد|بــــر|رق |منيه ط| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

247429 لمحسن شقره|دى عبــــد|له|سم عبــــد|بــــ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|34|7 هيم عمر|بــــر|حمد |محمد  عه دمنهور|زر

5|7|46 ى ك|ي ى خي  مل بــــرغش|سمي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

497957 لسيد عمر|متـــ محمد |س|دتـــ |غ تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

822o84 هلل محمد|لفتـــوح عبــــد|بــــو|ء |رس| سيوط|حقوق 

8|5363 ي ض|حن جي|ن محمد خي  ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

|4436| ى|عمر حسن  حمد حسي  ن|حقوق حلو

829577 در خليل|مر ن|يدي ع|ه دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

28357 لحليم|د عبــــد |حمد محمد رش| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

64o9|4 لرحمن عىل يوسف|كريم مسعد عىل عبــــد  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

5o6355 ي|ر
ل|لع|لمنعم محمد عبــــد |لسعيد عبــــد | |ئى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

679999 ن عىل بــــدوى|رس حسن رمض|مه ي|س| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

3672o| ىط|لع|فتـــ محمود عبــــد|محمود ر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

357536 ى شح|بــــو |رص |هبــــتـــ ن ى|بــــو|تـــه |لعني  لعني  |حقوق بــــنه

77995 حمد عزتـــ فتـــىح محمد خميس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o5528 رى|لهو|ر |لغف|حمد عبــــد |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

|2|5o7 لدين|مه محمد عز |س|محمد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

8572o4 ه جم| عيل|سم|م محمد |مي  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

484424 ى  ى|محمد حسي  حمد حسي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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428o74 ل|لبــــص|ف |فرحه رجبــــ خليفه خل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|73574 ىط|لع|يوسف منصور محمد عبــــد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|6|468 لمجيد|لد رجبــــ محمد رجبــــ عبــــد |خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

89||| لم محمد|رص س|رس ن|ي ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

9o4o48 ه | حمد محمود محمد |مي  ج|بــــ سوه|د|

4|8326 ن|حمد محمد عثــــم|ء عبــــده |لزهر| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

382|6 لسيد عبــــده|حمد |صم |ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2526|5 لق سعد عىل|لخ|م عبــــد|ن عص|يم| شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

|46o4| حمد|لمنعم غريبــــ |مروه محمد عبــــد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

79o|6| ء محمد حسن عوض|رس| عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

843|49 حمد فرج محمد|هبــــه  ن|سو|حقوق 

237555 ن سعد|سعد فهىم | |مي  هره|لق|بــــ |د|

8|o289 ي محمد |هيم ه|بــــر|
ي عىلي|ئى

لحسينى ي|تـــمريض 
| لمنى

|33228 ف فؤ|مريم  لعزيز|د عبــــد |رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8o5|42 هيم|بــــر|حمد |نرص | مه ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

|23626 لحميد|رق محمد عبــــد |حمد ط| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

689947 ه عص لمرىس عىل|م محمد |ني  لمنصوره|ره |تـــج

328o64 يف  ف حسن |رسر هلل|هيم عبــــد|بــــر|رسر |بــــ بــــنه|د|

5|o64| يط محمد محمود حنفى رسر طبــــ بــــيطرى دمنهور

4768|5 بــــوعمر|ن |زق رضو|لر|حمد سعيد سعد عبــــد| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

9o82o3 لرحيم |لغول شفيق عبــــد|رقيه  ج|بــــ سوه|د|

4986|5 ي
ق|هر |طف سعيد ز|ع| دئى وى|لشر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

3|2922 كر|رن فريد فتـــىح ش|ك لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

24o645 وي|بــــر معد|لسعود ج|بــــو|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

63o3|5 لحميد محمد مسلم|مه عبــــد |س|حمد محمد | زيق|لزق|هندستـــ 

3534|5 لعزيز|حمد عبــــد|مي |دهم س| ى شمس|تـــج ره عي 

423666 د|لحد|م فهىم يونس |سمر بــــس |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

2528|| سدودى|ل|ئى مهدى سعيد |م| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

498543 ن غنيم|حمد رمض|ن محمد |رو |ره طنط|تـــج

3725o| ح|لفتـــ|عيل عبــــد|سم|ح |لفتـــ|حمد عبــــد| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر
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22o|43 ى  ى سل|حسي  ف حسي  م|رسر ى شمس هندستـــ عي 

5|o954 هلل ونس|حمد فتـــح |لعزيز |حمد عبــــد | سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

847|9o ي|ر
ى عبــــده| |ئى حمد حسي  ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

3o347 ي
ج|لد فضل لملوم عيد فر|خ| دئى هره|لق|حقوق 

9||39o بــــر عطيه |دل ص|بــــخيتـــ ع ج|بــــ سوه|د|

9o3783 فتـــ حلىم حكيم |ر| رين|م دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

862872 ى|حميىلي ف| رض ضل حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

53362o لبــــرنىح |رس حسن محمد |رتـــ ي|س سكندريه|ل|هندستـــ 

2o945 م محمد سمي  محمود|سمي  س ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

838682 بــــي|طمه محمود حسن عر|ف دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

8|o975 نور حسن|رص |سم ن|بــــ م بــــنى سويف|إعل

526o46 ى عبــــد|عبــــد  لسيد حسن|هلل |هلل حسي  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5589| د هليل محمد|ن حم|سليم| ره بــــنى سويف|تـــج

492724 ئيل رزق|هيم ميخ|بــــر|ئيل |بــــيشوى ميخ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|3|449 لسيد|لسيد محمد |دهم محمد | ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

|5554| د|د حسن ج|ئى ج|م| هره|لق|ره |تـــج

49o585 لسيد حسن غريبــــ|فرحه حسن  سكندريه|ل|حقوق 

5o3||5 لشيخ|حمد |لسيد |تـــفى محمد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

234774 محمود يشى محمود محمد هره|لق|حقوق 

5o3364 هيم|بــــر|ن جبــــل |ح حس|صل| رض ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7576o4 ه محمد خليل محمود| مي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

6oo353 لبــــدوى|متـــ ربــــيع زغميم سليم |س| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

877oo3 هلل  |ل سعيد فرج |مورين جم سيوط|صيدلتـــ 

853532 م خلف|لسل|هلل شيىمي عبــــد|عبــــد ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

|349o2 ى ف مسيحه|م خل|س| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

857943 عيل|سم|لعزيز محمود |يه عبــــد| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

356434 عيل محروس ممدوح محمد|سم| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

43|885 حسن بــــسيوئى حسن حسن شوره |علوم طنط

9|76|6 د مصطفى مدكور |حمد رش| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

9|3442 عيل محمد  |سم|يه مدحتـــ | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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|8644 ل بــــدوى|لع|متـــ يوسف عبــــد |لرحمن سل|عبــــد  هره|لق|حقوق 

2236o9 ح|لفتـــ|مروه عفيفى معوض عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

7755o2 لكريم محمد|محمد مصطفى عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3294|2 ىط محمدى|لع|ئى عبــــد|تـــغريد ه ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

84458 ره عىل محمد معوض|س صيدله بــــنى سويف

3325o حمد غنيم|حمد مبــــروك |ئى |م| ن|حقوق حلو

5o6|93 ى ع|عبــــد مر|هلل محمد محمود حسي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

65898 ن|لمسيح سمع|ندرو يشي عبــــد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3267|9 ىط|لع|محمد فتـــىح عبــــد| نور ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7o5235 لسعيد مطر|حمد |رف سيد |ن ع|نور لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

773945 لسيد حسن سليم|محمد  ى شمس هندستـــ عي 

3456o2 عيل محمد عىل|سم|طمتـــ |ف ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

422893 هلل||ح يوسف عط|لفتـــ|زينبــــ محمد عبــــد سكندريه|ل|صيدله 

86o9o4  ك
ى
مل|محمود عزتـــ دسوق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4o662o |نىح  عزيز صموئيل عزيز حن| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45596| حمد محمد محمود فهىم|مؤمن  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4|87| حمد|محمود محمد عىل  ى شمس|تـــج ره عي 

8o7725 ن|م صفوتـــ غريبــــ مهر|له| ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

8389o7 ى نوس|سطف|يوبــــ |صموئيل | مرتـــي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

26o929 فيه|لد لبــــيبــــ ع|جر خ|ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7o4249 ن|ل عثــــم|لسعيد هل|لسيد |دهم | لمنصوره|هندستـــ 

2|2488 تـــتـــ محرز|د زىك شح|حمد زي| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

64333o فع|ع محمد ن|لسج|ح |بــــسمه صل زيق|لزق|بــــ |د|

25o|67 لرسول محمد موىس|رحمه وجيه عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2384|4 ى |مي س|لبــــط|د |حمد مر|ر حسي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

32649| لعوض|لسيد بــــكرى | |هند|ش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

43743 ل محمد حسن|ندى جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

45229o هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|مي  | لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

68534| لعدل|لغنى محمد |لسيد عبــــد | |ند لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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545898 ن|ء محمد معروف حس|أسم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|7892 ى|سلىم  ف عدل حسني  رسر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

455o4 |لعل|بــــو |لرحمن |عبــــد | هيم رض|بــــر| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

5|8243 ى محمد موىس| يه محمد حسي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

6o596| لصفىط|لمنصف |كريم ربــــيع عبــــد  |بــــ طنط|د|

882o34 ل  |لع|فع عبــــد|حمد محمد ن| سيوط|بــــ |د|

3369|o رك|زق مبــــ|لر|ن عبــــد|محمد رمض |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

527|74  عبــــد |م
ى
لمهدي|م |م|لسميع |زن شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25oo2o هيم|بــــر|ل حسن |ندى جم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

9|924 دق|ل ص|م كم|محمود عص ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

3|8o76 لعظيم|بــــ عبــــد|يوسف عمر خط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

784277 لصمد|ء مىح محمد عبــــد|سم| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

5|9547 فع|لش|بــــ |لوه|بــــ فريد عبــــد|لوه|همتـــ عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

784232 لسيد|لعظيم يوسف |حمد عبــــد |مصطفى  زيق|لزق|ره |تـــج

|68385 للطيف|ل عبــــد |جل| سلىم زكري ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

23726 بــــ|لوه|هيم عبــــد |بــــر|مصطفى مجدى  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

28597 لموجود خليفتـــ|محمود جمعتـــ عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

284493 لد متـــول يوسف|ن خ|نوره ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

7||749 ي|ء محمد خليل محمدين |رس|
لففى لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

7o2659 وى|لغربــــ|يمنى محمد محمود محمد يوسف  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

243492 ن سيد صديق عىل|رمض| ند هره|لق|هندستـــ 

9o|o82 حمد  |ل |لع|رص عبــــد|ن ن|نوره ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

83o|9| ي هم|ره رمض|س
ى
م|ن شوق ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

9o377 لمنعم|دى حمزتـــ عبــــد |ن| دين تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

228774 ض|روق ري|ء نبــــيل ف|رج ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

87|546 |لنج|بــــو|م عىلي |عىلي تـــم ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

7576|5 ن محمود|خلود محمد عثــــم لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o439o لبــــرل|رك عىل |ن عىل مبــــ|نور سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

253749 هلل محمود|هلل محمود عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

826562 يم|لد|ده عبــــد|ء محمود حم|شيم دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

783445 مل محمد سعيد|حمد سعيد ك| لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |
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88|377 مد مسلم  |مصطفى مظهر ح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|7598 ضى محمد عىل حمود|لسيد ر|أمنيه  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

27|56o يده|ح ز|لفتـــ|لعزبــــ عبــــد|حمد |ندى  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

2655o5 لسيس|لدين |حمد محمد نور| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

|27269 ه م جد محمد محمود|ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|7o77 ندى حسن محمد حسن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7678|5 لسيد|حمد |لرحمن |هيم عبــــد |بــــر|ندى  لعريش|علوم 

7798o2 رس عمر عطيه|ء ي|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

344844 ى صموئيل عدل عبــــد|م ك|لمل|رلي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

5346| لح|حمد سيد ص|زينبــــ  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

8382|| وي|هلل محمود محمد قن|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|24o79 ى محمد مصطفى محمد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

923429 ه محمد | حمد محمد |مي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|4869o تـــفيد لبــــيبــــ بــــخيتـــ| رين|م ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8|o|74 |فهيم حن| دي حن|ش سيوط|حقوق 

333o|2 لحميد|حمد عبــــد|رق |حمد ط| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

77o22| لسيد عطيتـــ|حمد محمد محمد | زيق|لزق|عه |زر

4o822o لبــــيوم|حمد محمد محمود | |ره طنط|تـــج

|2o46o لسيد محمد|ل |م جم|سل| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

848|23 حمد|ء حسن منصور |لزهر|طمه |ف ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

765o55 ف |جر |ه حمد|لموجود |حمد عبــــد |رسر تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

352oo6 حمد|سط |لبــــ|حمد محمد عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

255|6o شم|ن ه|ء يسن سليم|ول تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4|55o| زى مسيوغه|لمجيد مغ|حمد حلىم عبــــد | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

896o4o م |س تـــم|حمد عبــــ|هند  ج|بــــ سوه|د|

834275 ي نور |
لدين محمود|حمد وصفى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

|68224 هيم ذىك سليم|بــــر|د محمد |زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

889565 ن |ضى رسل|لر|لرحمن عبــــد|ء عبــــد|ول سيوط|تـــربــــيتـــ 

3|5689 وق مجدى جوده  لسيد|رسر تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

777347 ى|م عبــــد |نغ|  حسي 
ى
لمقصود شوق زيق|لزق|بــــ |د|
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48o556 هلل|يتـــ |ى حم|دل بــــش|يوسف ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3o328 ج  نجيبــــ نصي |مريم ن دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

3||393 لمجيد|ن محمد حمدى عبــــد|نور ى شمس حقوق عي 

6|7283 لسيد جوهر|ل |ن كم|رو ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

8|4457 لس س وس|مي موىسي تـــ|كي  ورصى ره بــــنى سويف|تـــج

4o4627 لمنصورى|حمد حسن |م |حمد س| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

882o48 رك  |مبــــ|لحكيم |ل عبــــد|لد جم|خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

456558 تـــ |محمود جم هيم محمد|بــــر|ل خي  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

5||247 لحنفى|محمد حسن محمد محمد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

43288 لد محروس منصور|حمد خ| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

824|o4 دي عىلي عىلي|مه ن|س| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|37|2o لزلوعه|عيل محمد |سم|م |م س|بــــس ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2339|8 حمد|حمد محمد نرص سيد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33975o لطوجى|لسيد |دتـــ |ء حم|سم| ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

898333 سط فوزى محمود |لبــــ|طمه عبــــد|ف ج|ره سوه|تـــج

262922 م محمد|م|م لطفى |محمد س |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

35|853 محمد عمر محمد محمد عه مشتـــهر|زر

892866 هد |حمد مج|سم |ء ق|لشيم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

28785o  ذىك عوض |هن
ى
هلل|ء شوق ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

648725 زق|لر|ر عبــــد|لغف|حمد محمد عبــــد| زيق|لزق|حقوق 

35|44| م كريم|لسل|عمر مكرم عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

229432 حمد يونس|لعزيز |ء عبــــد|سم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8o6822 حمد|ح |حمد صل|ن |رمض ي|تـــمريض 
| لمنى

6|292 حمد|ن نرص |طه رمض بــــ بــــنى سويف|د|

834985 ي عبــــد|لر|كريم محمد عبــــد
حمد|هر |لظ|ضى |هندستـــ قن

|32999 لرحمن عىل|هلل عىل عبــــد |يتـــ | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

448o53 يم محمد|لد|ر حنفى محمد عبــــد|مي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

24|o75 ئى جوده متـــول|حمد ه| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9o5o28 س حسن |لنح|رص |وصيفه ن ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

6392|9 ي|ر
ج|حمد حج|محمد محمود | ئى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري
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835|68 ى عبــــد رك محمد|لحفيظ مبــــ|نرمي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

856827 رص جمعه حسن|حمدي ن ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

653o3 ن|م حسن عثــــم|هلل عص|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

75842 يد محمد|فتـــ ف|حمد ر| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

83539| ن محمد عبــــده حلبــــي|نوره ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

698o|4 ى|ئى حس|لعتـــبــــ|ل |كم| دين ني  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|43oo7 هلل|حمد حمدى عبــــد |هلل |عبــــد  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

342935  محمد سيد يحن 
مصطفى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

242962 حمد|مه عبــــده |محمود سل ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

232523 لسيد مرزوق|حمد |زينبــــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

835382 هيم|بــــر|س |رص عبــــ|لن|نهله عبــــد تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

82||5 هلل محمود|حمد منصور خلف | هره|لق|ره |تـــج

535695 مد محمد معروف|لد ح|عمر خ سكندريه|ل|حقوق 

338898 ي
ف عبــــد| |دئى وي|لبــــرم|م خرصى |لسل|رسر |نوعيتـــ بــــنه

8o|oo8 ء حسن محمود محمد|ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

844929 حمد|مل |لم ك|ن س|رمض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

777387  محمد متـــولي|ي
ى مصطفى سمي  ي |

زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4474o7 حمد محمد صبــــىح صبــــىح عقيل|فرح  سكندريه|ل|هندستـــ 

|28532 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد |رس |ج تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

|5o78| للطيف|ل عبــــد |لع|فظ عبــــد |حمد محمد ح| ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

6|o22| لحميد شلبــــى غنيم|ل عبــــد|لع|عمر عبــــد تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

|77499 حمد|لحميد |هدى سيد عبــــد  ن|حقوق حلو

3699o2 حمد|م حسن |لسل|لنبــــى عبــــد|محمد عبــــد ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

22542| ه فتـــىح عبــــد| لمول صميده|مي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

35o37o هيم عىل|بــــر|هيم عىل |بــــر| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

883|24 لودود |مه ذىك عبــــد|وس|حمد | سيوط|بــــ |د|

|98o| بــــ معبــــد|لتـــو|لمنعم عبــــد |نس عبــــد |حمد | كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

675o3o ح فوده|لفتـــ|حمد عبــــد |لحميد محمد |عبــــد  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

5|72|5 ى نبــــيل تـــوفيق زىك| يوستـــي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

755863 لرحمن محمد محمد سليم|عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 
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4773o| م|حمد ن|م محمد |سل|محمد  لشيخ|عه كفر |زر

32584 محمد مجدي فتـــىحي محمدعوض |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6|9o|9 وق يوسف عزتـــ حسن أبــــو  لسعود|رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

87o6o6 ي 
هلل|عبــــد| لعل|بــــو|محمد مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

369352 لرسول محمدى|لدين عبــــد|م |محمد حس ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

69|6|| ي|هيم |بــــر|محمد مجدى محمد 
ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7|542 جد محمد|حمد م|جد |م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

437||8 ي
حمد محمد عبــــيدو|صبــــرى | دئى لشيخ|تـــمريض كفر 

528672 هيم |بــــر|هلل |طف عبــــد |هيم ع|بــــر|
م|لسل|عبــــد

سكندريه|ل|هندستـــ 

854|o9 د محمد|فؤ| محمود محمد رض بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

68287o ل محمد حبــــيبــــ|حسن جم ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

53946 لبــــ|بــــوط|لمجيد |مصطفى يوسف محمد عبــــد حقوق بــــنى سويف

826o8| ي|منه 
س|لدين محمد عبــــ|ء |هلل ضى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

345827 محمود محمد رشدي محمد ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

3|3565 رق محمود مهدى|ن ط|نوره ى شمس|تـــج ره عي 

848||4 ى حسن محمد|زينبــــ  مي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

924979 دق |لديبــــ ص|ضىح رفعتـــ  ج|بــــ سوه|د|

5o2928 فعي|لش|هيم |بــــر|فرحتـــ عىلي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

26|356 لم|لحميد س|لد عبــــد|فوزى خ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4264oo حمد قنديل|حمد |هلل محمود |منتـــ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

29497o لبــــدرى طه محمد|عىل محمود  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

498787 وى|لقرص|ده |لد عبــــ|ف خ|عف تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

867|36 ي ثــــ|يم |فر|
سيىلي|بــــتـــ بــــ|لفى دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

||9459 لدين محمد محمود شكري|نسمه عز  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

229229 لرحيم|ح محمد عبــــد|ره صل|س ى شمس|د| بــــ عي 

26o29o رى|لبــــ|رق محمد عبــــد|هلل ط|منه  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2446|4 شد|رك ر|ن مبــــ|م محمد سمح|هش ن|معهد فنى تـــمريض حلو
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|75484 ي |م|
هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ئى ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ ى جي 

|59842 ه حسن ص| بــــر حسن|مي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

858655 لرشيد محمد|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

2|74o5 ى |بــــر|سهيله  هيم|بــــر|هيم حسي  هره|لق|ره |تـــج

35o624 بــــى|تـــن عىل محمد عر|ف سيه|نوعيتـــ عبــــ

69|269 فعي|لش|ن عطيه محمود مصطفى |نوره لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

5|99oo ود|هيم خليل د|بــــر|هيم سمي  |بــــر|ندى  طبــــ بــــيطرى دمنهور

32466 مل محمود|ن ك|محمد مجدى شعبــــ ن|تـــمريض  حلو

758o7| حمد|س |مد عبــــ|محمد ح لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6832o3 ن|ء لطفى محمد لطفى عثــــم|ل| لمنصوره|ره |تـــج

88o474 ل طلبــــتـــ |دل كم|محمد ع سيوط|حقوق 

2676o4 ر حسن عىل|لغف|يه عبــــد| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

89o346 ه سيد  ه نرص عمي  عمي  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

677239 بــــو زيد|عىل محمود وهبــــه عطيه  لمنصوره|طبــــ 

686234 حمد|للطيف |لسيد عبــــد |زن محمد |م لمنصوره|بــــ |د|

8|6o|| ى ش|ي ى|دي محمد |سمي  مي   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

79|943 حمد محمد|حمد محسن عيد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

83|47| ل محمود محمد|هنده كم|ش دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

757792 لد مصطفى محمود|لسيد خ| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

2526o| وى|لشعر|ء مصطفى محمد صبــــرى |ل| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|5887 لدين عىل|ح |ن مسعد صل|يم| ى شمس حقوق عي 

5oo2|2 ن|لفخر|هيم |بــــر|لمنعم |هيم عبــــد|بــــر|حمد | سكندريه|ل|حقوق 

889o84 هلل حسن  |د |ء حسن ج|رس| سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

48o874 لمهدى|لجليل ضيف محمد |ء عبــــد |شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|5583 لعزيز|لدين محمد عبــــد |ح |ر صل|مي ى شمس|د| بــــ عي 

24|o92 حمد|دل |حمد ع|دل |ع ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|9474 يف|ن عبــــد |ج  رمض|دهم ن| لحميد رسر ط|بــــ دمي|د|

682733 لسيد|لح |دى ص|له|ل محمد عبــــد |س |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

6o2oo8 ن|ن رفعتـــ طم|زينبــــ طم لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 
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8|2o4 لبــــدوي|م سمي  فتـــىحي |بــــس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

647|o6 بــــ |لوه|لفتـــوح محمد عبــــد |بــــو |طمه محمد |ف
جوده

|عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

359673 لقطبــــ|حمد عبــــد|ح |ن صل|نوره ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

543392 ن|لمول سليم|ن جبــــريل نوفل عبــــد|يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

492997 ف رمض|م |سل| ن فرج خليل|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

363534 لسيد|رقيتـــ نرص محرم  لمنصوره|حقوق 

7|6926 ف |ه |نج ى محمد عبــــد |رسر هلل|مي  لمنصوره|حقوق 

5249o9 هش محمد يوسف|حمد د|محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

793o96 ه غريبــــ محمود عىل سعد ني  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

79o946 د محمد|كرم عو|ئد |ر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|8473 لمعىطي|ن عبــــد |مح رمض|محمود س زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

35o9|4 لسيد مرىس|حمد |رجبــــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

366|5 طف سعيد تـــرىك|ء ع|عىلي لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

44o374 لمحسن|جر محمود محمد عبــــد|ه لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

68739 ى سيد غريبــــ محمد|ي سمي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

325|8o لسيد|لحليم |دل عبــــد|محمد ع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

64854o عيل|سم|بــــ |عيل خط|سم|محمود  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

77o65o لقوش|لعزيز |للطيف عبــــد|ندى حسن عبــــد |س زيق|لزق|بــــ |د|

4398oo حمد مصطفى|تـــم محمد |يمنى ح لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

2297oo حمد مصطفى عىل محمود|ره |س ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

29o|9 مد|مل ح|لد ك|كريم خ هره|لق|حقوق 

|5799o حمد|رص محمود |لن|رضوى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8539o9 هيم رزق بــــخيتـــ|بــــر|ندرو | ره بــــنى سويف|تـــج

793326 |غ|ل|س فضل |فضل فر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

438672 هلل حمد|هلل فوزى عبــــد |فوزى عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

52o462 بــــوعىل|ح محمد |لفتـــ|بــــو حجيل عبــــد |ء |لىمي |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

53o56| زق جوهر|لر|لعزيز عبــــد|آيه عبــــد ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

6o|253 ي
ي زكري| |دئى

ى
ن|هيم زيد|بــــر| |لدسوق |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

25793o ى|لمنعم |هلل منصور عبــــد|عبــــد بــــو حسي  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 
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6|o5|| هيم عبــــد ربــــه|بــــر|فتـــىح فوزى لمع محمد  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

49o3o9 لعزيز عطيه|لسعود عبــــد |دل أبــــو |مريم ع لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

53o263 لمرصى|لحميد |مل عبــــد |شم ك|ء ه|رس| سكندريه|ل|حقوق 

25o7o5 ن|سحق سليم|سحق |مريم  تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

3|5o7| لح محمد فكرى حفنى|ص هره|لق|لعلوم ج |ر |د

766492 لخليىل|حمد سعيد |حمد وليد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

2363|6 لمعىط|لحسينى عبــــد|يه وجيه | ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

6887|8 هيم قنديل|بــــر|هبــــه محمد زىك  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

76o86| ى ش|ن مني  |سوز روبــــيم|مي  زيق|لزق|حقوق 

|5o494 لد فتـــىح محمد|عىل خ هره|لق|هندستـــ 

2|374 رس جمعه سيد|ء ي|رس| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

25888 دل عدل يوسف|يدى ع|ه سيه|نوعيتـــ عبــــ

869375 هر|حمد م|محمود يس  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

9o9oo2 سم محمد عىلي |لق|بــــو|حمد | ج|بــــ سوه|د|

284592 مل حسن|بــــ ك|لتـــو|ل عبــــد|نه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

868253 لنوبــــي عىلي|خلود محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

77o329 خ |محمد محروس  حمد عربــــد|بــــو رسر مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

345|45 مي|لتـــه|حمد |هلل |ر عبــــد|من ى شمس|د| بــــ عي 

8599o7 لحكيم|لرشيد عبــــد|ح عبــــد|رق صل|ط ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

83|2o ريو وليم مكرم بــــخيتـــ|م دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

857345 ه|لل|مل عبــــد|حمد ك|هلل |عبــــد ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

8954o9 هلل  |لد سيد محمد عبــــد|خ ج|حقوق سوه

623743 لصعيدي|هيم |بــــر|لح |حمد ص|ء |لشيم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

6|o|58 ي|ر
بــــوعيطه|بــــ |لوه|صم عبــــد|ع| ئى |بــــ طنط|د|

77o977 ع|لد محمد حفنى رف|يه خ| زيق|لزق|ره |تـــج

8|7|45 م يشي طه محمد|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

854o89 ي|لحميد محمد غيط|حمد عبــــد|
ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

98o6o لحفيظ حسن|مصطفى رجبــــ عبــــد ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

24929 تـــ خ| لمجيد|لد سيد عبــــد |مي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

6863|5 هلل|م مجدى عىل عبــــد |سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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624637 ى محمد محمد |ي ل|لبــــد|لسعيد |سمي  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

679458 حمد محمد كشك|حمد رزق | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

694o37 هيم منصورخرصى|بــــر|لدين |ح |هيم صل|بــــر| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

5|5754 هلل عىلي|عطيتـــ عبــــد | لي|د بــــ دمنهور|د|

893o57 ه سمور | حمد فرغىل |مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

8o3294 ي|م عبــــد|حمد هش|
لحميد بــــسيوئى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

485255 ن|هيم سليم|بــــر|ر حسنى فوزى |مي سكندريه|ل|ره |تـــج

45|948 وى|لبــــستـــ|هلل محمد |بــــر فتـــح |يدى ج|ه ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

695866 لسيد محمد بــــدوى بــــكي |در |ن لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

649|55 ن|ع رمض|لحميد محمد سبــــ|ل عبــــد|من  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

895226 م مؤمن محمد محمد |سل| ج|بــــ سوه|د|

64||| د|لجو|لدين حسن عبــــد |تـــقوي محمود بــــدر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

777786 هيم غنيىمي|بــــر|لسيد محمد | زيق|لزق|هندستـــ 

7||7o7 |محمد عبــــده فهيم عبــــده جمعه شط ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

7o3527 لجمل|لمعىط |حمد محمد محمد عبــــد |و ليد  زيق|لزق|صيدله 

255945 حمد محمد فهيم قيقتـــ| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

842365 حمد بــــرىسي|محمد سيد سيد ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

49o|5| ي|ر محمد محمد عىلي |مي
لشويىحى سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

437855 لعربــــى|لمجيد |ح عبــــد|لفتـــ|يه محمد عبــــد| لشيخ|بــــ كفر |د|

2|3685 تـــم محمد ربــــيع خليل خليل|ح ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

766838 بــــ|حمد مصطفى يوسف زىك رسر| ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|253o7 لجندى|لسيد |لحميد محمد |هبــــه محمد عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|482o2 مر|رص صديق عىل ع|ده ن|غ ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

367|37 هيم|بــــر|حمد مصطفى |محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

477564 ش محمد|لرحمن حو|مه عبــــد |س|محمد | لي|د لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

698966 ح حسن رزق|لفتـــ|حمد عبــــد |سلىم  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

458|52 ل|لجبــــ|د مصطفى |لجو|ديه مصطفى عبــــد |ن |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

646786 عيل عىلي عوض|سم|م |محمود هش ط|بــــ دمي|د|
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5o9282 محمود محمد محمد حسن حسن طبــــ بــــيطرى دمنهور

|57987 ي
لجليل|لرحيم عبــــد |يمن عبــــد | |دئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|4557 سعد|بــــيل محمد |محمود ن ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

844|76 رثــــ محمود عىلي|لح|محمد عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|24289 ر|لنج|محمد مصطفى محمد حسنى  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

686365 ف محمد معروف عبــــد |محمد  لحميد عىل|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

6o3979 ى |ن |سليم لجد|لمرىس حسي  |بــــ طنط|د|

28|666 رق محمود فرغىل حسن|مصطفى ط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

266668 ره|ميمه محمد فتـــىح محمد عم| |علوم بــــنه

826o67 ى ر|ء |لىمي ي|حمد حسي 
ضى تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

7|6232 هلل جرجس|جح عبــــد |مي  ن| |رين|م لمنصوره|حقوق 

237o56 قتـــ ع| لعزيز محمد|دل محمد عبــــد |رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

839792 حمد|لسيد |ء محمد |شيم |نوعيتـــ فنيه قن

45733o ر|لنج|محمود حلىم محمد  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

826o3o لدين يوسف محمد|ء|ره بــــه|س دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

28o864 حمد|هر عرفه |ء م|دع ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

69995| حمد|حمد محمد | |عل لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

68|4| م محمد|لسل|لحميد عبــــد|محمود عبــــد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

5|7993 حمد قلقيلتـــ|د محمود |بــــسنتـــ عم بــــ دمنهور|د|

35438o فرح محمد عىل محمود ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

234522 زق|لر|ن محمد عبــــد|مصطفى شعبــــ دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

4o34|5 بــــو خشبــــه|لسيد محمد محمد |ر |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|9252 ر|لغف|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|عزتـــ  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5|8|97 زى|لمغ|رم |لمك|بــــو|هيم |بــــر|حمد |ء |ل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

352647 ل حسن محمد|حسن كم ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|76o75 ي ع| لمعبــــود|طف عبــــد |حمد يحن  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم
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3734o4 يمن سيد محمد|محمد  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

766226 ى ي|ي وى|لشن|رس عبــــده محمد |سمي  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

7|2462 لسحيىل|لسيد |لسيد |لدين محمد |ء|عل لمنصوره|هندستـــ 

324767 حمد رفعتـــ حسن عىلي| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

75|924 ف محمد عبــــد |محمد  لحكيم|رسر ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

24763o لليثــــى مهدى نويسر|لسعيد صبــــىح |عمر عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

426995 لمشد|لسيد |هيم |ن نرص إبــــر|رو سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

2669|5 ن|هلل حمد|لرحمن عبــــد|زينبــــ عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

77966o ي عىلي خوختـــ|محمد ي
رس محمد حسينى زيق|لزق|بــــ |د|

62o868 بــــو زيد جبــــل|هيم |بــــر|رس |رس ي|ف ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7887|6 لح|روضه محمد مني  عطيه ص ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

847|99 سم|حمد محمود ق|طمه |ف ن|سو|علوم 

33555 ه عبــــد | تـــ|هيم |بــــر|رص |لن|مي  بــــو خرصى ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

698738 لسعيد عبــــده|زهرى |ل|حمد |م |حس لمنصوره|هندستـــ 

|65793 سكندر يعقوبــــ|بــــر |لندتـــ ص ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

862359 ي سعد محمود عثــــم
ن|مصطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

438955 ر محمد|لستـــ|لعزيز عبــــد|محمود عبــــد لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

858789 نجيبــــ جرجس| زكري| دين ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3777| ي|ل سمي  محمود |ء جم|حسن
ى
لدسوق هره|لق|حقوق 

24537 تـــ محمد خضي  محمود عبــــد | ي|مي 
لغنى هره|لق|بــــ |د|

33792o مر|لدين عبــــده ع|م عمر عز |عص |حقوق بــــنه

765789 ى ط ى عجيبــــه|رق محمد |لوجي  لسيد حسي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

35o773 لعظيم محمد جزر|سلىم عبــــد |حقوق بــــنه

86o598 ه ص| حمد محمد|لح |مي  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|33356 ي سمي  بــــل
ك فرج|تـــوئى لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 

(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

3357o3 دل ليشع وهبــــه|مريم ع ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4o24|3 هلل حسن محمد|بــــر عبــــد |ء ج|عىلي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

869973 ي محمود|ريه
م يوسف مصطفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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6363| حمد|هر |لظ|هبــــه محمد عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

78|29 ن محمد|منى محمود شعبــــ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4||o|3 ل|لفض|لعليم سعد |ء عبــــد|دع |بــــ طنط|د|

885999 عيل عىل |سم|دى |حمد بــــغد| سيوط|حقوق 

7|7759 ح محمد طه|لفتـــ|حمد عبــــد |مه |س| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

44o876 ن|م غريبــــ شعبــــ|محمد عص لشيخ|ره كفر |تـــج

88735 لعظيم|ن عبــــد |رق رمض|خديجتـــ ط هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|7387| خلود عيد مصطفى عيد |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

3|843o لمنعم محمد|ح عبــــد|ء صل|سم| لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

349854 ى |دل |محمد ع لنقيبــــ|مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

485486 ى  هيم|بــــر|يمنى محمد صديق حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

259256 |رقيه يوسف رمض
ى
ن شوق ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

3|6253 ي
لمجيد|جي عىلي عبــــد|ض| دئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|48885 ف سعيد محجوبــــ|يه | رسر هره|لق|بــــ |د|

456527 ى |بــــر| لرحيم|هيم عمر عبــــد|بــــر|هيم حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|7o6|4 ى عمر محمد رحيم محمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69738 لمنطلبــــ|ن معوض عبــــد |رحمه رمض لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

785984 لعظيم محمد|هلل عبــــد |لدين عبــــد |نور  لفيوم|لعلوم |ر |د

6|2|62 سم|حمد ق|فظ |هلل ح|عىلي عبــــد |ره طنط|تـــج

6o3o93 لموج |حمد محمد |محمود  ي صىح طنط
|معهد فنى

62o623 ود فرج|محمد شكرى خليل د ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

8o2||9 لس ميل هلل|بــــ |لسيد ج|د |كي  ي|بــــ |د|
|لمنى

789623 ل زخري عزيز|ندرو كم| |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

8o2788 ي عبــــد
ي نرص مصطفى

لعزيز|مصطفى حقوق بــــنى سويف

787o69 لمنعم|عيل عبــــد|سم|ء هيثــــم |نجل هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

42857| شف|لك|ر |آيه سعيد حمد مختـــ |ره طنط|تـــج

635536 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|لسعيد |حمد |ندى  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4|7379 ف عبــــد يس|لح|لحميد بــــدوي |محمد أرسر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|35965 يه محمد قطبــــ محمد| ن|تـــربــــيتـــ حلو

|4242o ئيل|ن موىس روف|بــــسنتـــ سليم ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

83545| رص حموده محمد عىلي|لن|عبــــد ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

42|64o ر مصطفى حلىم عفيفى|من لشيخ|بــــ كفر |د|

272994 ى|غبــــ |هر ر|بــــسنتـــ م مي  دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

235855 ل محمد عىل|ء جم|شيم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

74227 ل|سمي  محمود محمد محمود غز ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

879699 ي |طمه عىل محمود عبــــد|ف
لغنى ي صىح 

سيوط|معهد فنى

24474| ى عبــــد لفضل|بــــو|لحميد |لعظيم عبــــد|حسي  هره|لق|ره |تـــج

686645 محمد محمد عىل رزق عبــــيد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|378o| د|ح فؤ|لفتـــ|رس محمد عبــــد | ى شمس حقوق عي 

7o|475 لرحمن فرج عيس|طمه محمد عبــــد |ف زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

89229o دل سيد محمد |ء ع|لشيم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|3o||4 ض|ل ري|ك كم|ج  مل|م مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

|6864o شم عىل محمد عىل|م ه|سل| ن|حقوق حلو

9o95o| محمد عزوز عىلي | نور ج|عه سوه|زر

246684 مر|مه فتـــىح ع|س|لؤى  ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

68o4|3 هلل محمود|ر محمود عبــــد |لستـــ|محمود عبــــد  ط|ر دمي|ثــــ|

447|86 زى|هيم حج|بــــر|لسيد سعد |لرحمن |عبــــد  ن|سو|بــــ |د|

922288 ل |لع|حمد عبــــد|لسيد |نه |م| ج|صيدلتـــ سوه

7698o3 ح محمود محسوبــــ محمود|نىح  صل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

637|24 لمنعم|لسعيد نجم عبــــد |رشيدتـــ  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6|39|o ى سويلم|محمد سعد ي سي  |ره طنط|تـــج

4o67|8 ره|هيم  عم|بــــر|م زىك |هش| ر|ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

693|28 |لمو|هيم |بــــر|لسيد | |ء رض|لزهر|
ى
ق لمنصوره|ل |طف|ض |ري

758262 لم عطوتـــ|ح س|لفتـــ|م عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

6|7344 |هيم عىل |بــــر|مريم 
ى
لدسوق ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

348478 لغول|حمد |ء محمد محمود |سم| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

433825 ى عىل محمود عىل أمي  |ره طنط|تـــج

|376|4 فىل صفوتـــ نصىح يوسف|بــــ تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|
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75|632 ى محمد | هتـــم|ل|عيل |سم|مي  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

645o22 د|آيتـــ مصطفى منصور مصطفى حم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|734|2 ئى  شكرى عىل|ه| دين ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

846927 د حسن محمد|محمد فؤ ن|سو|بــــ |د|

767875 ف صبــــ|ن |وجد ح محمود|رسر ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|4o383 |لوف|بــــو |ء سعيد لطفى |حسن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|6886 لدين  |زى علم |خديجه عىل حج سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6||o| مح فتـــىح فهىم|نوبــــ س|بــــ| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

242||8 مريم عطيه فوزى بــــطرس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

896594 حمد محمد عىل  |ء |ل| ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

5o8679 ى عبــــد|لسل|عىل عبــــد م رجبــــ|لسل|م حسي  سكندريه|ل|عه |زر

223622 ن|لبــــ رشو|بــــوط|منه محمد  هره|لق|حقوق 

8||678 ى ميخ|ك ئيل حكيم سيف|رولي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

79o658 عيل|سم|هلل |لرحيم عطيه |لد عبــــد |محمد خ نوعيتـــ بــــور سعيد

273665 ه محمود شعبــــ ن|ن حمد|ني  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|79|38 حمد|حمد سيد |مه |س| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

349652 وق سعيد بــــدر جبــــر رسر ى شمس|د| بــــ عي 

52o937 م مبــــروك|لسل|لجليل عبــــد |ئى عبــــد |م| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3646|| بــــ|لمهدى دي|لمحسن محمد |رحمتـــ عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

|52536 ى ل عطيتـــ بــــطرس|جم| مي  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

7|6587 زق|لر|رس حمزه محمد عبــــد |سهيله ي لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

642535 لسيد يوسف|لسيد ثــــروتـــ | زيق|لزق|هندستـــ 

7|6o64 مه|لسيد سل|هيم |بــــر|مه |يمنى سل لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|58753 حمدمحمد|بــــ محمد |لوه|طمه عبــــد |ف هره|لق|ره |تـــج

677327 ى نص|حمد |محمود صبــــرى  ر|لخرصى لمنصوره|صيدله 

|7675 تـــ عزتـــ شعبــــ| د|لجو|ن عبــــد |مي  هره|لق|ره |تـــج

628965 ى  عيل|سم|دهم سعيد |نرمي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

8233o8 شد|لنعيم ر|طمه عىلي عبــــد|ف ي|تـــمريض 
| لمنى

765632 لسيد عىل أبــــو زيد|لدين |ء |حمد عل| ره بــــور سعيد|تـــج
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7|678 ل محمد محمد|محمد جم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

25|4|9 بــــوزيد|سعيد صبــــىح سعيد عىل  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

3o9o5 ي
ك محروس|ميل مل| |سلفى هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

62o|5o ف عبــــد|حمدى  لكريم بــــدر|رسر ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

49o4o7 فتـــ نجيبــــ خليل|ندى ر ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3492o3 بــــو زيد|ن |سيد سعيد رمض هره|لق|لعلوم ج |ر |د

85235 لسيد|حمد محمد حسن | لمنصوره|حقوق 

3||5o2 حمد محمد تـــوفيق حسن|هلل |منتـــ  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

262873 ى محمد عبــــ عيل|سم|لغنى |س عبــــد |حسي  |ن طنط|سن|طبــــ 

758462 س|رق مرزوق غط|ندرو ط| ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

246935 هلل|لسيد خلف |حمد محمد | تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

489223 ن|مد شعبــــ|لد عىلي ح|يه خ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43462 لح|رق محمد ص|ط| دين ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6o5o83 م|در عل|لق|مجد عبــــد | |ر|ي لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6|764 ى|طف سيد |د ع|جه مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

635527 لم|بــــكرى س| د زكري|رش| ند زيق|لزق|طبــــ 

32|927 ن|حمد حس|ل |رحمتـــ جم د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

328296 تـــه|طف شوكتـــ محمود شح|رس ع|طف ي|ع |ره بــــنه|تـــج

325945 لبــــر|د حلىم عبــــد|جر فؤ|ه تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

623695 ز|لبــــ|حمد محمود |ل |يمنى جم |صيدله طنط

36o343 لسيد محمد قشوش|يمن |لسيد | ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

3||858 بــــتـــ|سحق ثــــ|دل |ديفيد ع مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

447749 لعزيز|لعزيز سعدعبــــد |لد عبــــد |تـــسنيم خ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

496|24 لم|للطيف س|دق رجبــــ عبــــد |لص|ء عبــــد |شيم بــــ دمنهور|د|

34|374 ي|ن خف|ن سليم|هر سليم|عمر ط ج  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4293|7 ده|ح زي|لفتـــ|لحميد عبــــد|مريم عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

73737 م مصطفى صديق|رحمه س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6839o| ن|مروه محمد عطيه عيد ورش لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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7843|5 لح|عىل محمد محمد ص| دين زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

622|67 وى|لمحل|ر عبــــده محمود |لغف|محمد عبــــد  ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

68|793 ئيل|يوبــــ ميخ|يكل عوض صبــــىح |م لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|54722 حمد عىل|لرحمن وهيبــــ |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

24|96 لم|هيم س|بــــر|ندى مدحتـــ  هره|لق|ره |تـــج

6942o9 بــــوسليمتـــ|لسيد |لسعيد |لسعيد محمود | لمنصورتـــ |تـــمريض 

|3|o88 حمد محمد عىلي|لرحمن |هيم عبــــد |بــــر| ن|بــــ حلو|د|

7865o لسيد|ح محمد |صل| عل ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

4o55o5 لدين حسن محمد|ل |ء جم|شيم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

755993 ف |محمد  |هيم |بــــر|رسر
ى
لدسوق ي تـــمريض 

عيليه  |سم|ل|معهد فنى

363o27 دى|له|طمه عىل محمد عبــــد|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

689635 بــــينى|لمعىط |م صفوتـــ عبــــد |مر لشر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

7274o هلل محمد|رص عبــــد|هلل ن|عبــــد لفيوم|بــــ |د|

88|822 فظ  |لح|يق عبــــد|محمد سعد ف سيوط|بــــ |د|

8o|239 ي عىلي|ر محمود عبــــد|من
لغنى ي تـــمريض 

ي|معهد فنى
| لمنى

24748| ى ح مد محمود بــــحبــــح|محمد محمود خي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

22o4|4 هيم|بــــر|رس محمد محمود |ف ن|بــــ حلو|د|

4o9642 هيم|بــــر|لقوى |ء سمي  محمد عبــــد |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

62528o دى|لن|حمد |حمد عمرو | زيق|لزق|هندستـــ 

645672 للطيف محمد|طمه جوده عبــــده عبــــد |ف ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

8|9743 لد فتـــىحي محمد|طمه خ|ف ي|علوم 
|لمنى

45||88 ف رفعتـــ عبــــد|رفعتـــ  حد|لو|رسر |ره طنط|تـــج

|26|76 لرحيم|رق محمد عبــــد |مريم ط ن|بــــ حلو|د|

22|6|| سعد|يوسف سمي  يوسف  هرتـــ |لق|تـــمريض 

26|7|3 لسيد منصور|ء محمد |عل |ره بــــنه|تـــج

7o6564 لمتـــول|لمتـــول محمد |هيم |بــــر|ديه |ن لمنصوره|ره |تـــج

39336 وى|لبــــط|عيل |سم|لعزيز |حمد عبــــد|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|9965 هيم|بــــر|هيم |بــــر|حسن محمد  هره|لق|بــــ |د|

9|2989 لمنطلبــــ |حمد محمود عبــــد|زيد  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

4522|o ي |لبــــ|رس حسن عبــــد|حسن ي
ى
لجمل|ق ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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|66955 |لخول|هيم |بــــر|طمه مدحتـــ محمد |ف ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

787|24 ل حسن|م بــــل|ر س|من زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o8353 ى رجبــــ |ي هيم محمد|بــــر|سمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

888299 حمد عىل  |جر عىل |ه سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

534o|5 وى|ن محمد منش|عىل شعبــــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|33238 لموجود|لدين عبــــد |ل |ء عىل جم|سم ى شمس|زر عه عي 

4o|874 حمد|ن |لدين محمود رضو|محمد مىح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

888|9o ى فتـــىح محمود  نىه حسي  سيوط|بــــ |د|

63895o لبــــديع لطفى محمد|ء عبــــد |عل |ره بــــنه|تـــج

787|26 هلل لطفى حسن|هد عبــــد |ن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

542o48 محمود محمد سعد حميده حسن عه دمنهور|زر

44o723 ع|لرف|لسيد |هيم |بــــر|مد |ح ح|سم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

686|58 مه|محسن محمد محمد محمد سل| لي|د لمنصوره|بــــ |د|

762o62 هلل محمد|نور عبــــد |م |لسل|عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

544553 س|لمعىط حسن عبــــ|لسيد عبــــد |د |سع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

758o98 حسن عىل حسن عىلي عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

434792 لحميد|ر عبــــد|لستـــ|م طلعتـــ عبــــد|جر عص|ه |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

48379| ي|لسيد |حمد |حبــــيبــــه محمد  لعشر عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

3|7|32 س محمد|مه عبــــ|س|حمد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

64287o هلل|لسيد عوض |حمد |لسيد |ء |ل| زيق|لزق|نوعيتـــ 

|38375 ف مغ|يحن   دق|لص|ورى عبــــد |رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4|3o63 لسعودي|لسيد |ميتـــ محمد |س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

884448 لمؤمن بــــرديسن   |زق مصطفى عبــــد|لر|عبــــد وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

37226o ن محمد|دهم محمد رمض| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

838838 ي محمد|لر|وليد محمود عبــــد
ضى  بــــ|لي |لع|

ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

26782| ر|لنج|حمد |حمد محمد | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|9666 م|لخ|حمد |حمد محمد سيد |مريم سيد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

3554o4 هيم عىل محمد|بــــر|ر |من ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

783228 لم|محمد حسنى عىل س ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 
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859733 ي| رين|م
ئيل|ر ميخ|جرجس فنى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

895o84 ي |حمد عىل |مصطفى 
حمد حفنى سكندريه|ل|صيدله 

77o787 ج جمعه|رهف محمد كرم ض زيق|لزق|علوم 

7o4o45 ج|لطن|حمد |بــــو عربــــ |لسيد |محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

|7|92| ى عبــــد |م |حمد هش| زق|لر|مي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

776788 حمد بــــدوى|دق |لص|حمد عبــــد |ء |سم| زيق|لزق|علوم 

4oo835 لح|فهد فرج عىل ص سكندريتـــ|ل|نوعيتـــ فنيتـــ بــــفرع مطروح ج 

826747 ي محمد 
لي|لغز|مروه مصطفى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

4|7373 ظتـــ|بــــ|عيل |سم|محروس محمد محمد  |حقوق طنط

547|5 لم|ر عويس س|لستـــ|هند عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

689o94 لبــــشي |در |لق|م عىل عبــــد |ر لمنصوره|هندستـــ 

7|2429 بــــ|لعدل غر|حمد يوسف |محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|6422 رس سمي  فتـــىح محمد لبــــيبــــ|ن ي|نور هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8||o55 خلود محمد سيف عوض ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

49o2o9 لحليم عتـــش|بــــر عبــــد|نور ج|ل |بــــتـــه| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

326o43  عبــــد|لش|رتـــ وجدى عبــــد|س
ى
للطيف|ق ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

6o5787 مد|لعزيز ح|لىح عبــــد |سلىم عبــــد  |طبــــ طنط

|35473 ى محمد|دل ش|ره ع|س هي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

453379 لبــــيىل محمد|لمحسن |عمر طه عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

44o52| ع|لرف|ل فهىم |عمر جم لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

79979 مل|ل محمد ك|محمد جم ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

49|o92 ن هلل|محمد حبــــسر محمود حسبــــ | مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|632o عيل|سم|مد |يدى حسن ح|ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

429929 ن|لم|بــــر محروس س|محمد ج |بــــ طنط|د|

538234 مي محمود محمد عشبــــه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|75|| لدين|رس محمد فتـــىح نور |لجينه ي ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

|42266 حمد|يمن محمد | |رن ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6|4|35 لدين|للطيف عز|ندى سعد عبــــد  |علوم طنط

6o9o93 ن|ن حمدى محمد مني  سليم|نريم |بــــ طنط|د|
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348538 لم|لحليم س|يتـــ محسن عبــــد| ى شمس صيدله عي 

76|27| ى | ن|لسم|حمد |لسيد |لحسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7oo629 موئى عىل|لدد|محمد عىل  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

33868| تـــ|لزي|روضتـــ حمدي عزتـــ عىل  |طبــــ بــــنه

834|| ن عىل عويس|عىل رمض حقوق بــــنى سويف

65339 لم|ح س|لفتـــ|محمود محمد عبــــد ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

329|78 ى مجدي عبــــد|ي ي|سمي 
هلل محمد مصطفى |حقوق بــــنه

4o85oo شم|للطيف محمد عىلي ه|رق عبــــد |ط لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6|659| لمطرى|لسيد |منيتـــ عىل | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

632537 ء محمد يس عىل|رس| ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

676553 حمد عبــــيد حزين محمود|ريم  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

869653 بــــر محمد محمود|يه ج| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2|8322 لبــــدرى|لسيد |مل |مروه مصطفى ك هره|لق|ره |تـــج

|4|932 د محمد مسلم|محمد عم ى شمس هندستـــ عي 

5o4o27 لبــــديع|حمد محمد عبــــد |محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

7|o336 هيم|بــــر|للطيف |لرحمن محمد عبــــد |محمد عبــــد  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

92o973 حمد  |للطيف |لدين عبــــد|ء شمس |رس| لمنصوره|حقوق 

97626 م عىلي عيس عىلي|عص ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

777699 مر|للطيف حسن محمد ع|محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

844653 ي عبــــد|
ه ممدوح مصطفى حد|لو|مي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

2|62oo م شكرى جمعه|عىل حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

526744 لسيد عطيه|مصطفى عطيه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3||8|5 ء محمود عىل عطيه عىل|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|2|79 |لعل|بــــو |حمد |حمد |حمد |ء |ل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

22|245 وى محمد مصطفى|حمد طنط| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

893o95 ين  ىسر يسن لطفى |لنقر|رسر سيوط|حقوق 

6268o9 ن|بــــورسيع رمض|حمد |يمن |تـــسنيم  زيق|لزق|بــــ |د|

362385 حمد|حمد نرص |نرص  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

762o3| ف|يه ط| رق محمود مشر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|o3|9 غبــــ جرجس |ئد ر|ديفيد ر ج|ره سوه|تـــج
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2398o هيم|بــــر|ر |لستـــ|هبــــه شكرى عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

7688| هلل|د عوض |ركو مني  عي|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

245355 دى|له|عزه محمود سيد عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6|4728 در جمعتـــ|لق|هيم عبــــد |بــــر|رف |هيم ع|بــــر| |حقوق طنط

528389 ي|لرحمن محمد أحمد |عبــــد  لمسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

5|5|68 تـــتـــ|لسيد شح|د |ندى محمد فؤ ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|267o4 عمر مصطفى محمود عىل مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

4772oo لبــــربــــرى|حمد مرىس مرىس |دهم | سكندريه|ل|حقوق 

753|94 لمقصود|لحميد عبــــد |لد عبــــد |حمد خ| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|7|759 لسيد|ضل |لدين ف|د بــــدر |جه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

844743 بــــدين|ش ع|هد دمرد|ء مج|وف ن|سو|بــــ |د|

76o322 لكريم|د |لربــــ ج|د |ئى ج|نطون روم| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

|6|696 لعزيز|حمد عبــــد |مر |حمد تـــ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6265oo دل سعد محمد|منى ع زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

75559| حمد|ح |ن حسن صل|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

|739| مح محمد محمد|تـــفى س هره|لق|بــــ |د|

5o688 لد سيد جنيدي|محمد خ ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

93744 ى|هلل محمد ش|يه محمد عبــــد|هد هي  هره|لق|حقوق 

25499| ى عىل |بــــسمه  لتـــريس|لسيد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

5o6||5 لم|لم محمد عىل محمد س|س لشيخ|ره كفر |تـــج

|722|7 بــــى خليل|محمود حسن رك تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

26o79 لد محمد فرغىلي|عمر خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o4327 زى|ىط حج|لع|مح عبــــد |ء س|سم لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

22o8|8 لرحيم|مح سيد مصيلىح عبــــد|جر س|ه وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

|32632 لغنيىم|لرحمن |حمد عبــــد |سلىم  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

72o32 ن محمود ميهوبــــ|ن شعبــــ|رو لفيوم|بــــ |د|

8o262| جوزيف فهىمي رزق مرزوق ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

32o99o وي|لبــــندر|ذ محمد محمود عىل |مع وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

62|84| ى رجبــــ عبــــد  ربــــ|لسعيد شو|لعزيز |نرمي  زيق|لزق|عه |زر
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223825 ن|ن عىل سليم|هدى رمض هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

42472| ى ن|موريس خله سليم| مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

3273o| در|لق|ر مغربــــى محمد عبــــد|يثــــ| لفيوم|لعلوم |ر |د

9|8|75 رص عىل سيد |لن|م عبــــد|ريه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3o57| ى|بــــر|ح |ء صل|ل| هيم حسي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

2|9oo4 م حلىم حسن|سم عص|بــــ ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

684575 ف |ضل |ف هيم|بــــر|لفتـــوح |بــــو|رسر لمنصوره|بــــ |د|

6oo65 لعزيز محمد|حمد عبــــد |ره |س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7o4747 شم|بــــو ه|هلل |ء محمد عبــــد |ول زيق|لزق|حقوق 

895478 ن |لرحمن حمدى محمود مهر|عبــــد ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

8|4977 ن رمزي لويس يسي| مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

85o|o6 ي رمض
هيم|بــــر|بــــ |لوه|ن عبــــد|مصطفى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|3|544 مر|مر ع|د ع|حمد عو|محمد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|6467| زى|جح حج|حمد محمد ن| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

39589 لرحمن مصطفى|مد عبــــد|ر محمد ح|مي كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

466o9 هيم محمود|بــــر|يثــــربــــ محمود  ى شمس|زر عه عي 

358o59 هيم|بــــر|روق |هيم ف|بــــر|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

274349 ل|رس مصطفى كم|م ي|سل|ل|سيف  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

455299 حمد محمد حسن|محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|6|335 د محمد حفنى|ح حد|سهيله صل هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3656|5 بــــر محفوظ محمد|حسن ص ن|سو|بــــ |د|

529|54 لم حميده عيد|محمد حمدى س لشيخ|هندستـــ كفر 

7669|9 وى|لشعر|رف خليل |كريم فتـــىح ع هندستـــ بــــور سعيد

23555o حمد محمود|حمد حسن | هره|لق|بــــ |د|

366o76 مر|م ع|م|ضى |خلود مجدى ر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

77o628 د|ل محمد عىل عي|بــــسمه جم ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

9|68|| لعظيم محمد  |لح عبــــد|حمد ص| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

337383 ى فوزي عبــــد ي|نيفي 
لحميد عفيفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|
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863844 حمد|حمد |محمد محمود  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

86o25 ج|حمد فر|ن |مي محمد رمض ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

329875 هيم|بــــر|بــــر يسن |ء محمد ج|دع |حقوق بــــنه

258327 م محمد سويلم|مصطفى س ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

257o22 ي
|لبــــ|لسيد عبــــد|عبــــده | دئى

ى
ق ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

453659 هيم مصطفى شعنون|بــــر|يه مصطفى | ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

6|8527 لرصدى|حمد |متـــ يحن  |س|ره |س ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8||3o7 لحميد محمود|ن محمود عبــــد|نوره ي|بــــ |د|
|لمنى

94467 حمد|هيم |بــــر|لرحمن حسن |عبــــد تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

773427 ه | حمد مرعي|حمد محمد |مي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

226|86 لسيد|محمد | محمد رض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|639 هيم|بــــر|ل سيد |لع|عبــــي  عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

87o337 ى  ن|حمد عثــــم|مروه حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

836|2o ى |عيل |سم|ء |سم| حمد|مي  دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

64o8o5 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|حمد | لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

2627o4 بــــوزيد|زى |زى محمد مغ|محمود مغ شمون|نوعيتـــ 

859425 للطيف|حمد عبــــد|محمد زين  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7o5345 لمهدى عىل|لمنعم |حمد محمود عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

778529 لبــــيوم|حمد محمد |جد |م لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64259o حمد محمد|لق |لخ|حمد محمد عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6|463 لسيد|ح |لفتـــ|غبــــ عبــــد |محمود ر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

63o772 لغلىم|هيم |بــــر|للطيف محمود |محمود عبــــد  لمنصوره|حقوق 

22|7|4 طف سعيد يشى سعيد|ع ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

2|782o لحميد|ء قدرى عبــــد|ندى عل ى شمس|تـــج ره عي 

856836 مؤمن حمدي سيد محمد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

42|87| ه|لل|هيم عبــــد|بــــر|حمد مصطفى |محمد  طبــــ بــــيطرى فرع مطروح

6o8||9 م|لرحيم محمد سل|طمه محمود عبــــد|ف لمنصوره|ل |طف|ض |ري

437647 ي عبــــد  ن|لغنى عجل|محمد رفيق خي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

626992 ن|لعزيز سليم|حسن عبــــد| ر|ي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 
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4o6|2| ن محمد|بــــر شعبــــ|يمنى محمد ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o9868 ه|لل|ق مهدى عبــــد|ء سبــــ|لىمي ج|عه سوه|زر

457724  محمدعبــــد 
ى
خ|لطبــــ|ه |لل|محمد شوق ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |

منصورتـــ

85|257 حمد سيد سفينه يوسف| هره|لق|طبــــ 

922845 هلل محمد  |م عبــــد|هلل عص|عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

22|282 هيم|بــــر|ء محمد حسن |عل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

886869 هيم |بــــر|زينبــــ محمد يوسف  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

533282 بــــو زيد|هيم |بــــر|لرحمن خميس |محمد عبــــد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

5|7944 متـــ|رم مسعد أبــــو سل|لمك|أمنيتـــ أبــــو  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

36|6o7 لد فرج يونس|ء خ|سم| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

5o323o ى سعد  هيم محمد|بــــر|نرمي  سكندريه|ل|حقوق 

92495| لعبــــد  |ئيل |هلل ميخ|محسن عبــــد ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

779257 ن|لرحمن محمد سليم|لسيد عبــــد |ء |شيم زيق |لزق|تـــمريض 

267964 عيل محمود|سم|حمد مهنى | ي صىح بــــنه
|معهد فنى

7669|2 هيم طه|بــــر|مه طه |س|عمرو  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

823772 بــــر محمود عىلي|ء ج|سم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

494|o8 بــــ|محمد رأفتـــ محمد محمد خط تـــربــــيتـــ دمنهور

758264 هيم|بــــر|لرحمن |محمود عبــــد | ند ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

35279 حمد|لسيد |سم محمد |لق|بــــو|ره |س ى شمس|زر عه عي 

32|343 بــــ جمعتـــ|لوه|ن عبــــد|لرحمن رصح|عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

346|36 رس|عيل حسن ف|سم|ئى |هيم ه|بــــر| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

35345 لملك محمد|عيل عبــــد|سم|جر |ه هره|لق|بــــ |د|

6|4438 تـــه|حمد شح|هلل |كرم عبــــد|ن |يم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

6892|8 ى ك|لمل|عدل مكسيموس عبــــد | زكري| مي  لمنصوره|هندستـــ 

|42747 لعظيم محمود|رق عبــــد |فرح ط ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

222686 لدين عىل|ل |سلىم عىل جم تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

85269 فظ محمد|محمد طه ح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4266|4 ن فتـــىح جهيم مرع|رو ن|علوم حلو

7|259o لحليم|رون عبــــد |لرحمن ه|م عبــــد |وئ لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 17177 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5|5582 غ|لصبــــ|هيم حسن |بــــر|بــــر |سهيله ص تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

79|522 روق قرئى|محمد فهىم ف |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

28|6o لعزيز|ح عبــــد |حمد صل| |دين هره|لق|صيدله 

22o674 ى|بــــ |يه|مريم  ى حسي  مي  ن|حقوق حلو

6o7275 ف |بــــر|حمد مفيد | لدين|هيم رسر |صيدله طنط

|578oo بــــ|لوه|هيم عبــــد |بــــر|بــــ |لوه|طمه عبــــد |ف ن|بــــ حلو|د|

9o66|5 حمد حسن |مه حسن |س|ء |ل| ج|بــــ سوه|د|

26985o هيم|بــــر|س |هيم عىل عبــــ|بــــر|عىل  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

56473 هيم|بــــر|حمد |عيل |سم|لعظيم |ده عبــــد |حم ي سويف
تـــمريض  بــــنى

5|9539 لحدينى|بــــ |لوه|هبــــه محمد محمد عبــــد  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

4|52|o ن|هبــــه محمود محمد محمد رمض |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

8|o842 ل نصي |هلل جمعه كم|عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

34839o د|حمد محمد عي|رفعتـــ | رويد |ره بــــنه|تـــج

34269| حمد عقل|لقوى |دتـــ محمد عبــــد|غ يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

49966o ش|ن قرو|عيل سليم|سم|ر عوض |من معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

847643 محمد يوسف حسن محمد ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

6o9325 لدجله|م فتـــىح |وليد هش لمنصوره|حقوق 

227|o يف  ي|رسر
ف محمد حبــــسر رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

35o959 حمد محمد خليفتـــ|د |حمد عم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

864|56 عيل محمود|سم|دل |عيل ع|سم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9|2284 ن |لسم|حمد |ء عىل |رس| ج|علوم سوه

753958 لعزيز عوض|لدين عبــــد |ء |سلىم عل عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

6|3965 فظ يوسف|لح|هر عبــــد |هدير م |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

832|o8 ي|ر
ف محمود|حمد خل| |ئى زيق|لزق|حقوق 

439629 م|ح عل|لفتـــ|ر عبــــد|لغف|م عبــــد|ء عص|عىلي لشيخ|بــــ كفر |د|

827457 ن|حمد محمد عثــــم|يوسف  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

7|2398 هيم|بــــر|يه محمد رسىم فتـــوح حسن | لمنصوره|حقوق 

2858|5 ن|عمر محمود عطيه سليم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

79|92 مون|د عمرو حسن م|زي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|578| لمحمدى فهىم  جوده|م |ن هش|يم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 
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686466 ف عبــــد | هلل عىل مصطفى|رسر لشيخ|هندستـــ كفر 

76o368  ح
ى
فظ|عمرو مرىس شوق لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

774827 هلل محمود|مه جوده عبــــد |س|ئى |م| ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

27|473 ل|لجم|حمد |لحميد |ل عبــــد|ء جم|شيم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5|9|59 زى|لعظيم عىل حج|ء محمد عبــــد|رس| |ره طنط|تـــج

767376 تـــ|رك محمود عويد|ء مبــــ|ل| لعريش|تـــربــــيتـــ 

249773 ن|حسن وهد| ر رض|ثــــ| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

692886 ن|لحميد عطو|كر عبــــد |حمد ش| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

267623 ى|شيم ء حمدى محمود حسي  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

624252 لحميدى|لمرىس |عوض | لرحمن رض|عبــــد  ط|هندستـــ دمي

757336 م سمي  صبــــرى محمد عطيه|سل| هندستـــ بــــور سعيد

436|39 د رزق|لجو|لعليم عبــــد |بــــدر خميس عبــــد  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

92|897 لرؤف  |مصطفى خلف محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

44656| لشيخ|حمد جبــــر |حمد رجبــــ سيد |مه |س| سكندريه|ل|حقوق 

9256o4 هيم عقل  |بــــر|لسيد |حمد | ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4556o5 لرسول|حمد سليم عبــــد |عمرو حسنى  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|7796 لعربــــى|مد |هيم ح|أحمد محسن إبــــر ط|حقوق دمي

228959 دى|له|هلل عبــــد|بــــسمه محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|2694 ح دوريش|م محمد صل|محمد س سكندريه|ل|علوم 

|75|73 ندى محسن حسن عبــــده هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|2367| ى|لعزيز |محمود محمد عبــــد  مي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|36423 سط|لبــــ|لد خرصى عبــــد |عمر خ ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o8384 ن سعد|هدى سعد رمض لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

688949 جه|لمرىس خف|مل فهىم |فهىم ك لمنصوره|عه |زر

48495 ه محمد شعر| ج|وى فر|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

54o59| ر رجبــــ بــــسيوئى|كريم مختـــ ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

339276 حمد سيد عىلي|يمن |حمد | |طبــــ بــــيطرى بــــنه

58||7 بــــى|مبــــ|حمد محمد |محمد  صيدله بــــنى سويف

|3644| حمد|يوسف مدحتـــ محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

Thursday, September 6, 2018 Page 17179 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2|4|99 د محمود|م فؤ|لدين عص|د |فؤ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

324|97 لس نصىح شكرى  ئيل|رس|كي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26o98| د|نبــــيل عىل طر| ن|ر لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

49o5o3 نورين محمد أحمد عطيتـــ حسن سكندريه|ل|بــــ |د|

633o92 ى محمد عزيزه محمد حسي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

23949o ى منصور محمدى محمد|ي سمي  هره|لق|ر |ثــــ|

6o8538  |ع| ر|ي
ى
حمد|دل شوق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

|536|8 ض عىلي|حمد ري|بــــسنتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

7o5269 ن|لرحمن شعبــــ|ئى محمد عبــــد |ء ه|هن لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|7o224 در مرع محمد|كريم ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

758388 لح خليل محمد|ن ص|يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36973| لعزيز منصور|مجدى تـــوفيق عبــــد| مه تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

87o547 حمد يوسف|عىلي محمد  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

76|64o هلل فرج محمود عوض|عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

78289 رق متـــول سعد|ديتـــ ط|ن ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

|7|4|6 لسيد|لنبــــى عىل |محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

923o73 حمد |محمد محمود رسىم  ج|ره سوه|تـــج

779|2 بــــ|لوه|حمد عبــــد |فظ |لح|لد عبــــد |محمد خ دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

2o383 مد|لدين رشيدي ح|ح |لرحمن صل|عبــــد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

8||35| عيل عىلي محمد|سم|سلوي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o6957 هيم|بــــر|ن |ور شعبــــ|ء ش|عصم ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

9|4|7| حمد حسن سيد  | |لي|د سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6749o بــــينى|لحسن |بــــو |كر |ن ش|يم| لشر ى شمس طبــــ عي 

45o443 لعيسوي|سعد | سعد رض |ره طنط|تـــج

|48634 هيم عبــــده محمد حلىم|بــــر|حبــــيبــــتـــ  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

63o692 لعزيز غريبــــ|لسيد عبــــد |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

92o|74 ئى محمود فرغىل حسن |م| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

65|67 هيم|بــــر|لحكيم سيد |تـــسنيم عبــــد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 
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4|o757 هر|ء محمود فتـــىحي ط|ل| |تـــربــــيتـــ طنط

9oo489 حمد عىل |ح |ندى صل ج|ره سوه|تـــج

2|5673 ود|حمد محمود د|رس |رنيم ي لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|7|4o عمرو محمد طه محمد ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

245949 رتـــ|لجع|لد يوسف |حمد خ| تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

3|23oo هلل|عمرو محمد سعيد محمد حسبــــ  |بــــ بــــنه|د|

437676 ى|هيم ش|مصطفى بــــسيوئى إبــــر هي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|2o96o ن جد فتـــىح زىكي نسيم|م| مي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

4|3o2| ي
لدين محمد سليم|ء |ندى محمد ضى |ره طنط|تـــج

|69524 حمد محمد|ج  |محمد ن ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

542933 عيل سيف|سم|ء مصطفى محمد |رس| بــــ دمنهور|د|

843477 ي|لمتـــع|محمد صبــــري عبــــد
ل مدئى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

253783 منيه فوزى عىل رزق| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6228|o ره|بــــ محمد محمد محمد عم|يه|لدين |م |وس معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3845o رى|لهو|م |لسل|م يوسف عبــــد|لسل|ء عبــــد|وف ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

355o8 لخرصه|لمحسن |د عبــــد |حمد فؤ|لرحمن |عبــــد  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

45933| لسيد محمود عىلي|بــــ |يه|عمر  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

27|836 سط محمود مدين|لبــــ|ء محمد عبــــد|ل| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

6o279o بــــ|لبــــ|لرحمن عقبــــ |لسيد عبــــد |د |عمرو عم |هندستـــ طنط

79|726 محمد محمود حسن| محمود رض زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|3593 لحكيم|لدين عبــــد|ل |حمد رجبــــ كم| ي|عه |زر
|لمنى

446344 ى   حسي 
حمد|محمد مصطفى ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

8856o8 در |لق|لنبــــى عبــــد|ئى عىل عبــــد|م| سيوط|طبــــ بــــيطرى 

|27o95 ن د|ل عي|لع|محمد عبــــد | مي  ى شمس طبــــ عي 

823522 ي عبــــد|عبــــد
بــــوحليقه|لعزيز |لعزيز مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

6427|4 عر|لش|حمد حسن |ء رفعتـــ حسن |رس| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

45||89 بــــ قرقر|لوه|للطيف عبــــد |د عبــــد |زي |هندستـــ طنط

856o94 ء محمد بــــكر محمد|عىلي ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

78945 لدين محمد محمد|ء |ن عل|نور هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د
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776897 ى |ي حمد سعيد محمد عبــــد ربــــه|سمي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

33|949 ورى حسن|لح مغ|محمد ص ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

643877 ه ش| مه|لملك موىس سل|كر عبــــد|مي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

682588 ى |ي ن|حمدى محمد ميد|ل|بــــ |يه|سمي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

5oooo4 ج |شد بــــلتـــ|سهيله أحمد رسىم ر ى شمس| لسن عي 

|2669o دق|لص|دق محمد |لص|لبــــىه محمد |مريم  ى شمس هندستـــ عي 

465744 وى|لقبــــل|دهم قدرى عىل عىل محمد | لمنصوره|حقوق 

68o546 بــــر بــــدوى|بــــر ص|رس ص|فيفى ي لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|6256 مون|ن جر|حمد محمد رمض|ر |من لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

5o2864 |لعل|بــــو |ن مهنى |شعبــــ| رض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|57|3 كر جمعه عىل|ن صفوتـــ ش|نوره لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

254349 ر|م محمد سعيد نص|حل| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|26623 ل|لدين محمد عىل غ|حمد مىحي | ى شمس هندستـــ عي 

857589 ديبــــ|نوبــــ عبــــيد نجيبــــ |بــــ| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2o338 شم|لدين ه|هيم عز |بــــر|شم |ه هره|لق|ره |تـــج

69|9o6 حمد|لسيد |د |ئى رش|د ه|رش لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|75823 لمحسن|عمرو محسن مسعد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o7o22 حمد|رحمه ذىكي ذىكي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

352o99 حمد|سط |لبــــ|ء مصطفى عبــــد|دع كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

33o742 حمد دبــــور|لسيد محمد |مروتـــ محمد  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

4o49o6 محمود فتـــوح فوزى رسور سكندريه|ل|ره |تـــج

5|7388 ن بــــدر محمد محمد حليس|يم| ره دمنهور|تـــج

75579o لمجيد|مل عبــــد |لمجيد ك|مل عبــــد |ن ك|يم| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83|6|2 بــــ فتـــىحي قريش|يه|دي |ف سيوط|حقوق 

783589 ى ي| لي|د ى|عىل حسي  سي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|2758 لبــــرع|لنبــــى عىل |هيم عبــــد |بــــر|نعمه  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

697993 ن|بــــر شعبــــ|ح ج|خلود صل لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

355||8 لح|حمد ص|لسيد |حمد |ن |نوره |بــــنه| هندستـــ شبــــر

75|2o6 هلل محمد|رق عبــــد |روعه ط تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي
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67|44 بــــ محمد|لوه|دل عبــــد |رحمه ع لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

462863 ل|لع|ء سعد رزق عبــــد |سم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

6926o6 لح صقر|ح ص|لفتـــ|مريم محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

437622 ي |هيم عبــــد |بــــر|
ن|هيم سلط|بــــر|لغنى لشيخ|علوم كفر 

444785 لعربــــى|هيثــــم مجدى عىل قطبــــ  سكندريه|ل|هندستـــ 

4853|9 يف|ن فتـــىحي سليم|ن سليم|يم| ن رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6779|8 ى |ل|هيم |بــــر|حمد | لحنبــــىلي|حمدى حسي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9||553 لغنى محمد |يه محمد عبــــد| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

487o37 لمجيد|بــــ حلىم محمد عبــــد |يه|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

775|69 ز|لقز|مريم مصطفى عىل مصطفى  زيق|لزق|علوم 

297855 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|آيه مدحتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

428|48 لسيد|حمد |د محمد |نعمه رش |بــــ طنط|د|

264o77 |للطيف |لحميد عبــــد |بــــسنتـــ مصطفى عبــــد 
|لشط

ى
نوق

|كليتـــ هندستـــ بــــنه

858277 ي 
لنبــــي|مه عىلي عبــــد|س|مصطفى حقوق بــــنى سويف

897358 نه |لمجىل كتـــ|محمد حشمتـــ عبــــد ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

284|o8 ل|لد|ح محمد |لفتـــ|هلل محمد عبــــد|سيف  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

682|3| ىط ديبــــتـــ|لمع|بــــو |ن |ل محمد رمض|نو لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

676|98 ى عبــــد |ء |ل| دى دخيل|له|حمد حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

45534 ن خليل|خليل سعودى شعبــــ دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

85382o ى|شهنده مجدي محمود حس ني  سيوط|حقوق 

676824 لحميد|محمد عمرو سعيد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

4924oo وى|لسلم|هيم محمد |بــــر|يوسف عىل  ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

7|659o د|ح ج|لفتـــ|لسيد عبــــد |ح |لفتـــ|مريم عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2|7|83 ن|تـــ رمض|ه محمود محمود بــــرك|م ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5o|55| بــــوعزيزه|ن بــــسيوئى |ء محمد رمض|رس| زيق|لزق|عه |زر

9o8|8o حمد صديق  |لدين |يه عز | ج|عه سوه|زر

8o8795 ن|حمد عثــــم|بــــ |محمد دي ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

7|o687 هيم خليل|بــــر|لسيد |لح |حمد ص| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

32|467 ى|لرحمن ص|عبــــد بــــر محمد محمد حسني  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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2587|5 هلل|هيم عبــــد|بــــر|صم محمود |ع ى شمس| لسن عي 

89o872 دل محمد عىل |جر ع|ه سيوط|حقوق 

233o36 س|هيم عبــــ|بــــر|لد |ر خ|من هره|لق|بــــ |د|

634476 لعزيز|لىح عبــــد|ده عبــــد|لرحمن حم|عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

4384o8 م درويش محمد|حمد س| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

68873| بــــينى ط|ره |س بــــينى |هر |لشر زى|لمغ|لشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

63|7o3 تـــ محمد|لشح|محمد | ند زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52o925 ى مسعود ص|ي لح محمد غريبــــ|سمي  سكندريه|ل|علوم 

268886 ئى|لتـــلو|رص محمد |ء ن|حسن ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

88o976 كر |مل ش|ل ك|مصطفى جم سيوط|بــــ |د|

455|8o ى مصطفى |ئل سعد حس|ء و|رس| س|لنح|ني  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

85o4o3 هيم عىلي|بــــر|حمد |محمد  لجديد|دي |لو|طبــــ بــــيطرى فرع 

8|4258 ي زكري|ن ل محمود|محمد كم| ج  ره بــــنى سويف|تـــج

7o6843 دهم محمود محمد عىل|دين |ن لمنصوره|بــــ |د|

9o42|3 رس شيخون بــــدوى |ء ي|سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

76o|65 لسيد|مل |ندى محسن ك لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

866273 حمد|س |لعليم عبــــ|محمد عبــــد ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

6|328| لنبــــى محمد أبــــومره|محمد أحمد عبــــد مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

42o9oo لسيد خليل|ل |زق جم|لر|طمه عبــــد|ف لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

332427 تـــه|د محمود شح|رس فؤ|حمد ف| |نوعيتـــ بــــنه

8|5466 وي|ك جرج|د مل|عم| مونيك ي|طبــــ 
|لمنى

|38|58 د فهىم محمد متـــول|لرحمن عم|عبــــد  هره|لق|حقوق 

6477o9 لمجد|بــــو |حمد حسن |حسن صبــــرى  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o358o لهليس|لبــــسيوئى |م |ء س|لشيم| |ره طنط|تـــج

8|o5o2 يوسف| عمر مكرم محمد عط سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

882944 هلل  |هيم عبــــد|بــــر|هد |جر مج|ه سيوط|تـــربــــيتـــ 

3585|8 ى عليوه غنيم بــــسنتـــ حسي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|7o666 ن حسن عبــــده محمد|يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3249o9 حمد سعيد بــــدر|لرحمن |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

77o4|3 ى صقر|رص |حمد ن| مي  زيق|لزق|بــــ |د|
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8|5925 يز سميح|حمد ف|م |حس لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8|57|8 ى ي| كرستـــي 
ي فرج قلينى

قلينى ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

277644 لصعيدي|لسيد محمد |منى  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

9o|3|3 حمد سعيد |تـــ سيد |ي| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

26785o هيم محمود حشوه|بــــر|عىل محمد  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

84789o لم محمد بــــدوي|يمن س| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

887222 بــــسمه محمد عبــــد عىل  سيوط|بــــ |د|

853856 حمد بــــكر|ل |هدير كم ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

685878 لمقصود|د محمود عبــــد |نف| رن لمنصوره|هندستـــ 

|49|36 مل|حمد ك|نبــــيله نبــــيل  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

494|26 د عليوه|لجو|لرحمن عبــــد|ن محمد عبــــد|رمض بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6|8998 لزغبــــى|خلود محسن فهىم محمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4o8o23 لرحمن متـــول|حمد  محمد عبــــد|حبــــيبــــه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

54|272 ى درس|نور نصيف تـــ|د |عم| مي  سكندريه|ل|حقوق 

683474 لسعيد|لبــــىه |م |نغم عص لمنصوره|حقوق 

|8o2| ل حمدي ضيف صبــــره|محمد كم هره|لق|هندستـــ 

2|9322 حمد مسعد حسن حسن عبــــيد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|6387 لزغبــــى|م محمد |لسل|لد عبــــد|جر خ|ه لشيخ|عه كفر |زر

389o2 ل عبــــدربــــه|محمد سمي  كم هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8o768o لجليل|خلود عزتـــ فتـــىحي عبــــد حقوق بــــنى سويف

6|79|2 ج|لطن| |م محمد رض|سهيله هش ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

29o462 لعزيز مليىح |حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

68|o67 |بــــو ري|مصطفى محمد محمد فتـــىح  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

372264 محمد عيسوي محمد عيسوي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77|772 مصطفى رجبــــ حسن محمد زيق|لزق|صيدله 

427779 محمد طلعتـــ محمد محمد  عمر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5|4458 لموجود نرص|طف محمود عبــــد|ندى ع بــــ دمنهور|د|

63o2o| لحميد|لد يوسف عبــــد |بــــ خ|شه زيق|لزق|حقوق 

3|3o7| لنبــــى حسن|لسيد عبــــد|ئى |معتـــز ه وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف
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73|78 بــــ ربــــيع|لتـــو|لد عبــــد |ضىح خ لفيوم|بــــ |د|

5|6867 كر يونس خلف|يتـــ ش| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

775o7| لبــــرع|منيه سيد حسن سليم | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2864o8 يف عبــــد ق|لسيد |ح |لفتـــ|رسر وى|لشر ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

9o5867 لمنعم |حمد عبــــد|بــــوعمره |حمد | ج|ره سوه|تـــج

7|985 حمد|لحفيظ |لد عبــــد |تـــقوى خ لفيوم|طبــــ 

448222 رى حسن|مريم أحمد قبــــ سكندريه|ل|ره |تـــج

7|3o59 ود|مد د|لدين حسنى ح|ء |د عل|زي لمنصوره|صيدله 

643229 لسيد|هدير محسن رجبــــ  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|768o2 هيم|بــــر|حمد محمد |ء سيد |سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

339o|9  سليم|مي عبــــد|ء س|رس|
ى
لمنعم دسوق |بــــ بــــنه|د|

428367 بــــوكيله|عيل |سم|عيل أحمد |سم|ن |يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

343757 تـــتـــ محمد|ل شح|ن جم|يم| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

84983o حمد|لمحسن سيد |عبــــي  عبــــد سيوط|ره |تـــج

78o327 ي
ضى|لبــــي|سعد سعيد محمد | دئى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

249642 ه رض| ر|لنش|نور | |مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

626772 ن لليثــــى|لليثــــى عىل |مجدى | مي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48574| لعزيز محمد محمد|نسيه محمد عبــــد |بــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

356563 د|ء حسن محمد رش|عىلي |بــــ بــــنه|د|

699797 ئل يوسف عيس|زينه و لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

843577 م مكرم نجيبــــ|م حس|بــــر| سيوط|بــــ |د|

2578|8 لرحمن|لمجيد عبــــد|دل عبــــد|محمد ع تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

6|28o5 م|حمد محمد محمد سل|مروه  |هندستـــ طنط

2|7245 ده|لحليم حم|دل عبــــد |رق ع|ن ط|نور ى شمس|تـــج ره عي 

895o94 فظ  |لح|نور عبــــد|رص |لدين ن|نور  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

924863 حمد |لسيد محمد |ء |زهر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

34934| لحليم|حمد عبــــد|دى |له|محمد عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

37|646 بــــ|لتـــو|لد محمود عبــــد|ن خ|يم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

789973 دى|لن|حمد عطيه محمد |لحميد |عبــــد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

528643 لنبــــي|زق سيد أحمد عبــــد |لر|محمد محمود عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط
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|7273 ليش|بــــو |لدين |يمنى محمد محمد بــــدر  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63o885 لمجيد|لسيد محمد عبــــد |لدين |م |محمود حس ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

898248 ى محمد |رق |محمد ط مي  ج|ره سوه|تـــج

326348 مروتـــ عىل حسن تـــوئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|3283o د مصطفى عىل|م رش|عص| رن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

279365 ف عيس عيد|طمه |ف رسر شمون|نوعيتـــ 

36||4o حمد محمد شلبــــى|حمد معوض | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

55|5| تـــه|تـــه شح|بــــرسوم عيد شح ي سويف
هندستـــ بــــنى

486988 لم|م فتـــىح محمد س|لدين هش|سيف  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|5395 لعمريىط|لسيد محمد |حمد رفعتـــ | لمنصوره|بــــ |د|

83o498 يبــــي|لمسيح ذىكي عج|نوبــــ عبــــد|بــــ| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7822|7 لق|لخ|هلل عبــــد|روى حمدى عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7o87|| حمد بــــدوي|هند بــــدوى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

23738| ف عبــــد|ن |نوره لمقصود بــــكر|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7|558o وى|لشعر|لرحمن محمود مصطفى محمود |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

3|4578 حمد منصور|حمد فخرى | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|239 منيتـــ بــــطل قرئى محمد|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

254424 لخي |بــــو|لسيد مرىس |طف |ع| نور تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7597o5 لح محمد|حمد ص|ل |ء جل|رس| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

|745|7 نور سعيد محمد|م |حل| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|32585 لدين خليل نرص|ه نرص |نج ج|بــــ سوه|د|

|26477 ه رمض ن فرغىلي عىلي|ني  |ره بــــنه|تـــج

82466o ي محمد جهل|لجيل|م محمد | هش
ن|ئى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

26o|53 نوس|م طه ع|ء س|سم| لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

536749 ى|بــــ |عيل ج|سم|د محمد |عم هلل حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

882|9 لد محمد حسن|رضوى خ دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

77946 لسيد|ن |رس عثــــم|ن ي|مرو لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|59|66 حمد محمد|ن |محمد شعبــــ ى شمس|تـــج ره عي 

288|73 ى|بــــو|ء |سم| لحسن عىل حسي  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم
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|37o57 هيم|بــــر|هلل |هيم عبــــد |بــــر|مصطفى  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|356o| حمد محمد عزيز|يه | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o52|o ى فرح | رى |ديبــــ زخ|يلي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

78o49o دى|له|هيم رجبــــ عبــــد|بــــر|ء |عىلي زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

85277| حمد عىلي|رغده خلف  ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

|75267 لدين|ل |نيس محمد كم|لرحمن |عبــــد  ن|حقوق حلو

9o|44 دى|له|لسعود عبــــد |بــــو |حمد قدرى | عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

482696 تـــ نبــــيل ح| لسيد|فظ محمد |مي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8257o2 بــــدين|لع|لد محمد زين |ن خ|فن| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

5429o3 بــــو عمر|للـه جمعه |كرم فتـــح |هدى  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

2|7339 عيل|سم|ملك منتـــرص محمد محمود  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

426|82 ي|لورش|حمد حسن |ره حسن |س
ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8873o| لنور  |ك عبــــد|لمل|فوزى عبــــد| رين|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

75948| لحمد|بــــو |حمد محمد |ره |س عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5oo82 ج محمد|ن محمد فر|مرو ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

679665 محمد خديوى محمود فرج لمنصوره|حقوق 

487o96 حمد محمد عىل|ئل |حمد و| سكندريه|ل|بــــ |د|

774253 ن محمد سيد محمد| مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

649427 ى عبــــد |ي ن|لرحمن عىلي رضو|سمي  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

|23742 ه حسن مصطفى عو د يوسف|ني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4584o7 لمطلبــــ جميل|لبــــسطويسي عبــــد|م |حس ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

9o5827 للطيف متـــول |للطيف عنتـــر عبــــد|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

9|o523 لرحمن  |هلل محمود محمد محمود عبــــد|عبــــد ج|علوم سوه

233546 ن محمد|ن نرص بــــيوم غضبــــ|رو ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

|4o333 ى|م لس|د عزتـــ بــــسك|عم| رتـــي  ن|حقوق حلو

9|778o ه  |لل|وع عبــــد|حمد مط|ر |نه| سيوط|بــــ |د|

4|o68| لدين بــــيوم|هيم مىح |بــــر|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2975| حمد|كر |دل ش|يوسف ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

642322 لمؤمن محمد|لسيد محمد عبــــد|سلوي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9|8o85 حمد  |لم |تـــه س|سمر شح دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|
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22|o78 رص عىل بــــخيتـــ|لن|ن عبــــد|نور ى شمس حقوق عي 

6856|3 ر|م محمد محمد بــــيص|لسل|ر عبــــد |مي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

76289o ي|لمنش|لسيد محمد |رس |ي وي محمد بــــحي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

624o85 لدين|بــــ |ل شه|محمد محمد مصطفى كم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

58473 ن|ح محمد سلم|يه صل| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

883|6o د رفعتـــ سمي  فريز |ميل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

9o593| رفيع حشمتـــ فهىم محمد  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

677863 للطيف مصطفى|هر عبــــد |لحسينى ط|محمد  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

423992 ن لعزيز|حمد عبــــد |محمد عبــــده | مي  لمنصوره|علوم 

772||4 |حمد محمد عىل محمد عط|ن |يم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7925|3 عيل|سم|دل حسن |ء ع|شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

646777 دى |له|هيم عبــــد |بــــر|د |ء جه|لزهر|طمه |ف
قيسون

|لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4929|2 ض|لع|د |رق محمد رش|د ط|ذي معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

9o2748 محمد مجدى عىل محمد  ج|حقوق سوه

258399 لجوهرى|حمد |حمد محمد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

45|56| هلل|لد محمود يوسف محمود عبــــد|خ لشيخ|هندستـــ كفر 

82356o ء سمي  حسن محمد|رس| ي|هندستـــ 
|لمنى

6o972o ي
لحبــــيبــــى|محمد محمد | دئى |بــــ طنط|د|

26oo4 لحويىط|س |لعبــــ|بــــو |لسيد |ندى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o6777 لحليم|لسيد عبــــد |لسيد |زينبــــ  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|7854| ن فرج محمد|لرحمن رمض|عبــــد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

239583 محمد عىل| هلل رض|منه  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

826536 ي
ي سليم مصطفى

زينبــــ مصطفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

477392 عيل|سم|هر محمد |لظ|لدين عبــــد |د |ندى عم سكندريه|ل|صيدله 

|6454o ى |لن|كريم عبــــد  حمد|رص حسي  هره|لق|حقوق 

8474o| حمد|دم |بــــر |ء ج|شيم ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

69o53 لسميع|م محمود يثــــربــــ عبــــد لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|57o8| لمجيد محمود|عبــــد | ضىح رض ن|بــــ حلو|د|

848829 ي نور |ه
سط|لبــــ|حمد عبــــد|ئى ي |

لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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54727 ى|ي لغيط حسن|بــــو |لدين |ء|عل| سمي  بــــ بــــنى سويف|د|

2|43|8 رق محمود محمد|منيه ط| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

325583 ن|مريم جمعه محمد سليم ى شمس|تـــج ره عي 

8397|5 ي |م|
يمن محمود شحتـــو|ئى |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

523233 هيم|بــــر|فتـــ محمد تـــوفيق |ضىح ر سيوط|بــــ |د|

|28889 لجيد|لحفيظ عبــــد |لعزيز عبــــد |محمد عبــــد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

|6942| حمد|لدين محمد |ح |زم صل|ح ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

8749o ن حسن|دل شعبــــ|يه ع| لفيوم|بــــ |د|

69o367 ى |لسيد ي| لسيد محمد|سي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

49o3|2 لسيد|لسيد عبــــد |هر |مريم م سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

69867o لمعىط حسن|ء عىل عبــــد |سم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

923733 جد |جد محمد م|وليد م ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

284627 فظ|لح|ل نرص عبــــد|ن جم|نور هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o5489 ي|ر
ج عىلي|رق محمد فر|ط| ئى ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 

لسويس

36732| در|لق|مد محمود عبــــد|رس ح|يدى ي|ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|4oo3o لحكيم|حمد عبــــد |ن محمد |يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

28763| ل فوزى|كم| لحميد رض|عبــــد شمون|نوعيتـــ فنيه 

632634 رق فتـــىحي معوض|ليىل ط زيق|لزق|عه |زر

694o46 ل|لع|تـــ عبــــد |لعليم فرح|تـــ عبــــد |حمد فرح| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

|654|7 زم حكيم جبــــره|نشين ح ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

482537 ى|بــــر|لسيد |دل |ن ع|رو هيم حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4578 ى عبــــد |ن ن|رو لمجيد قنديل|رص حسي  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

4|27o2  يسن |ء |رس|
ى
|لدسوق

ى
لدسوق |حقوق طنط

332857 لرحمن|محمد محمود محمد عىل عبــــد| نور ى شمس| لسن عي 

763378 تـــى|طمه عىل محمد عىل س|ف بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

42||o8 بــــر|حمد ج|حمدى محمد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3|28o8 حمد|هيم |بــــر|يتـــ حمدي | |حقوق بــــنه

254229 م|مه عوض سل|س|ن |يم| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 17190 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

767273 ح محمد عىل|محمد صل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

423696 لجليل|للطيف عبــــد |ن حمدى عبــــد |نوره سكندريه|ل|بــــ |د|

|28335 ى ع|ي حمد عفيفى|دل عبــــده |سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

753987 بــــر|مريم يوسف محمد ج لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

82|989 ي 
شد|حمد محمد ر|منى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

6295o| لم|لم محمد س|هلل محمد س|عبــــد  زيق |لزق|تـــمريض 

2|898o لنبــــى|دل محمد عبــــد|حمد ع| ى شمس|تـــج ره عي 

8676|2 ى  حمد محمد|مروه حسني  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

835342 بــــي طلبــــ|حمد عر|مريم  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

697o46 هلل مصطفى|ن عبــــد |حمد شعبــــ| ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

28598o ين وجدى غريبــــ مسلم رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4|4|45 ه | هيم حشيش|بــــر|هيم سعيد |بــــر|مي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

2479|o  عبــــد
ى
لطوجى|هيم |بــــر|لحميد |سميه شوق لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

255264 لحميد|مه فتـــىح عبــــد|س|مريم  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

8|3667 هيم|بــــر|مريم سيحه سعد  ي|طبــــ 
|لمنى

68|422 م حسن|م|لعزيز |ح عبــــد |حمد صل| لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

63287| هلل|ح عبــــد|لفتـــ|لحميد عبــــد|حمد صبــــرى عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

2699|| هيم خريبــــه|بــــر|حمد |هيم سيد |بــــر|محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

5|872o لعبــــد|م مصطفى |لسل|عيل عبــــد|سم|يه | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

452o4o ى  هلل|بــــر عبــــدربــــه عبــــد|لسيد ح|حسي  لشيخ|هندستـــ كفر 

78|5o3 وى|لص|مل |لح ك|ء ص|دع زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

78|93o ى  ف عىل عىل|نورسي  رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o|453 لمغربــــى|ل محمد |هيم بــــل|بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|6656 حمد|لرؤف |يوسف عمرو يوسف عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

63o53| د|د محمد فؤ|لرحمن نبــــيل مصطفى فؤ|عبــــد  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

3594|o مر محمد عىل مصطفى|دى تـــ|ه دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

7662o| ن لنيىل|لسيد غريبــــ |يمن | |مي  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

8|9427 حمد|شم |محمد ه| مه ي|بــــ |د|
|لمنى

4424|8 م|لتـــه|لسيد |لدين |د |هلل عم|عبــــد  ط|ر دمي|ثــــ|
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825385 ي
س|بــــر يوسف عبــــ|ص| دئى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

828868 لدين|عوض بــــدري عوض نور  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6853o8 ر|لنج|لحميد محمد |ج  عبــــد |ء ن|شيم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

35759 مر|حمد محمود ع|محمد حمدى  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

4||42o ر|لف|حمد محمد |هيم |بــــر|عمر  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

9|5574 هلل  |لبــــصي  عبــــد|ء جعفر عبــــد|صف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3234|2 ذ محمد محمد محمد|مع دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

6955|| ن|حمد حسن سليم|د |جه لمنصوره|بــــ |د|

494549 ى | ى عثــــم|حمد حسن حسي  ن|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

884595 بــــتـــ |ثــــ| محمد سعيد يىحي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5979 ف عبــــد |محمد  هيم محمد|بــــر|م |لسل|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

448533 |ىط |لع|لرحمن عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد
لشورتـــ

سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|3669 لففى|حمد |لعزيز محمد |حمد فوزى عبــــد | |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

484|9 لمعز|لمنعم عبــــد |ن عبــــد|محمود شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|46884 لحليم|لدين مجدى يوسف عبــــد |عىل  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

2|6|23 دير|بــــ|لفريد |ندرو جرجس | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|68o5 د|لجو|لصمد عبــــد|بــــ عبــــد|يه|دين |ن ى شمس حقوق عي 

4634o4 هلل محمد|هيم فتـــح |بــــر|ل |محمد طل لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3959o لدين محمد عوض|ح |نبــــويه صل ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

773763 ى منصف شلبــــى عبــــد  ك|لمل|شي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6|9826 ىس|لعبــــ|زق |لر|لد عبــــد |رس خ|ف ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

256|79 ز|لقز|هيم محمد محمد |بــــر| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

228o|o حمد مىك|حمد محمد |ن |رو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o7927 هر|م محمد بــــخيتـــ ط|ندى س عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

66367 صف|ن و|دى جورج  يون|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

52o698 هر|لظ|م فتـــىح عبــــد |ن حس|نوره تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 
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368|32 ى مجدي وهبــــه يعقوبــــ سعد| مي  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|63372 لح عىل|تـــسنيم عىل ص ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

|56786 م مجدى فتـــىح عىل|سل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5o6o4| لحليم محمد عوض عويس|محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|66|76 يد فرم|بــــو |محمد وليد  ى وى|لي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|85|4 ى|م لفى حليم |رص |ن| رتـــي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76o69 لمعبــــود مرىس|حمد حسن عبــــد | دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

68|65o لحسينى|لىح |عيل عبــــد |سم|بــــ |يه|عيل |سم| لمنصوره|هندستـــ 

524|46 هيم محمد حسن|بــــر|لسيد |جر |ه إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

676764 ئيل بــــولس|م ميخ|م مني  س|س لمنصوره|بــــ |د|

248|53 لحميد عىل موىس|ء محمد عبــــد |رس| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

232567 د|طمه محمد حسنى محمد ج|ف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|559o بــــو هدور|حمد حسن |حمد |محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

2284o7 لشور|بــــو |هيم |بــــر|هلل حسن |منه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|222| ق|جد محمد |حمد م| وى|لشر |حقوق طنط

583|o شور سيد محمد|محمد ع| رن حقوق بــــنى سويف

29o9o حمد مبــــروك|يوسف جميل  هره|لق|حقوق 

5372o د محمد|لجو|لدين عبــــد |ء |عل| مه ي سويف
تـــمريض  بــــنى

4485o2 |د |لجو|لعزيز عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|حمد |
وى|لحص

ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

6|4767 حمد دغمش|لحكيم |ن رجبــــ عبــــد|رو ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

833556 ى |غ حمد|ده شوره حسي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

923372 ئيل |ن نعيم رميس روف|نوره ج|تـــربــــيتـــ سوه

4935|7 ن|هيم محمد سويد|بــــر|حمد |نور  ى شمس| لسن عي 

|4|785 هيم|بــــر|فظ |لح|مهند محمد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

254o4| وي|لقل|ل عىلي |دل كم|رق ع|ط لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|49o3o حمد محمد|جر عيد محمد |ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

76277| فتـــىح عىل فتـــىح محمد عويس نوعيتـــ بــــور سعيد

685665 مد صقر|ء محمد محمد ح|ل| لمنصوره|بــــ |د|

686|57 لمجيد|هيم عبــــد |بــــر|لمجيد |لسيد عبــــد |خلود  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 
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754362 حمد محمود عىل محمد|ء |ل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

824588 حمد محمود|لحسن |بــــو|محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

854499 لس  ف نجيبــــ و|كي  صف|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

79389 ل|لغز|دتـــ عىل |سم جمعه محمد حم|بــــ ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2|7533 لجندى|جد سعد |لم|مح محمد عبــــد |دهم س| هره|لق|حقوق 

753693 لصمد|ن محمد عبــــد |ندى سلط لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

|55895 عيل|سم|هيم |بــــر|عيل |سم|ء |رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62835o حمد محمد|يمن بــــهجتـــ |لسيد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|2968 لرحيم مصطفى|مريم مني  عبــــد هره|لق|هندستـــ 

792937 هر|ن ش|ل عىل سليم|نه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4292oo  | |ند
ى
|لبــــن|حمد |لسيد شوق |نوعيتـــ طنط

28o7|4 لسعيد صبــــيح|رق جميل |م ط|سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|57594 حمد محمد|ء محمد تـــوفيق |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

366349 ن|م لطفى مخيمر محمد نعم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|2|22| لعز عىل|بــــو|عىل عمر محمود  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7oo63o محمد محمد| محمود رض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|||54 لسيد|هيم محمد |بــــر|محمد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

45o388 ي سعيد |نور
ى
لشيخ|لدين شوق |هندستـــ طنط

499474  علو|لص|ن عيد |رو
ى
ئى خرصى|ق تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|32756 ى محمد| ند|ر محمد حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

853944 لحكيم محمد|لرحمن فتـــىحي عبــــد|عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

64o72 تـــ|لسيد رجبــــ بــــرك|صم منصور |ع ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

243286 لمطلبــــ جنيدى|ن عبــــد|ء شعبــــ|سم| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

4|2856 محمد عىل عيد| نور |تـــربــــيتـــ طنط

648389 لسيد مسلم|لسيد محمد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

54oo96 ى|سط |لبــــ|حمد صبــــرى عبــــد| مي  سكندريه|ل|حقوق 

775|95 لحكيم عليوتـــ|رص عبــــد |لن|ح عبــــد |لفتـــ|عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

4|4o2| |لعل|بــــو |لسيد |جر حلىمي محمود |ه لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

84457 ى زينبــــ حسن عىل حسي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

76o869 حمد|ن محمد محمود |طمه سليم|ف ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 
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|62772 لدين صبــــىح حسن|لح |محمد محمود محمد ص هره|لق|بــــ |د|

26oo66 حمد|ن |ن وجيه رمض|نوره ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

765564 ي|عيل محمد حسن |سم|محمد 
لجبــــروئى هندستـــ بــــور سعيد

438o68 ى حسنى |ي ى|لسعيد |سمي  بــــوسكي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

232964 ح معوض|لفتـــ|طمه محمد عبــــد|ف ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

493468 ي عىلي|محمد خ لد محمود مليىح  تـــربــــيتـــ دمنهور

542466 لم|لسيد س|لسيد سعيد |يه | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

36567| دل وديع غبــــور|يكل ع|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

97oo9 رص سيد سعيد|محمد ن ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

3|4774 للطيف عىل|رس عبــــد|يوسف ي ى شمس حقوق عي 

43o28 هيم|بــــر|لجنيدى |يه طه محمد | ى شمس|زر عه عي 

5o9444 لحميد محمد|حمد محمد عبــــد |لحميد |عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

79|349 ر مصلىح|لغف|كرم عبــــد |حمد | ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

2427|| لرحمن مجدى بــــدر محمد|عبــــد ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

3|7282 ى|ندى مهنى ك مل حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

876|34 لرحمن  |لعزيز محمد عبــــد|حمد عبــــد| سيوط|هندستـــ 

886|2 كر|لمسيح ش|ن عبــــد |ئى يون|د ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

4o44|4 ف محمود محمد محمد | ي|لق|رسر
ضى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34|6|9 ى صل وى|لطنط|لسيد |مل |ح ك|نرمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5245o| لحميد عيس|حمد سعيد حسن عبــــد| سكندريه|ل|هندستـــ 

336545 د عفيفى|لمنعم عو|بــــسنتـــ محمد عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

768o|4 ه عبــــد | لرحمن|لحميد عبــــد|لرحمن عبــــد |مي  لعريش|علوم 

2|3939 م محمد فرج|حمد هش| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

49493| لصبــــور نوبــــى|محمد نوبــــى عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

26o8o9 م بــــخيتـــ محمد|م|ريم بــــخيتـــ  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

868o88 ى  حمد|سعدي | لنج|بــــو|نرمي  |نوعيتـــ فنيه قن

869474 لنبــــي عبــــده|جر محمد عبــــد|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

636844 لسيد|هيم أحمد |بــــر|محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

25922 ى|م عىل محمد حس|زمزم حس ني  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|25288 لحميد|لصديق عبــــد |ء عىل بــــكر |سم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 
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4|3736 ره|هلل عو|مر عبــــد |هلل تـــ|عبــــد  |بــــ طنط|د|

|35636 ئى|حبــــيبــــه سعيد محمد كدو ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6o7355 وى|لش|حمد |كر |ء ش|شيم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

64o7o4 |وى محمد محمد عبــــد |لشبــــر|هلل محمد |عبــــد 
لكريم

زيق|لزق|ره |تـــج

68|893 لمجيد|لمجيد محمود عبــــد |ن عبــــد |يم| لمنصوره|حقوق 

42o39 ين عبــــد  ح محمد محمد|لفتـــ|شي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

26375o ى|دل عىل محمد حس|يزه ع|ف ني  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

||8o8o ن|مد عبــــده محمد رشو|حبــــيبــــه ح ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

8||2|9 د|لجو|لرحمن عبــــد|تـــه عبــــد|ر شح|زه| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

256|32 حمد مبــــروك محمد عبــــيد| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

332795 محمد مصطفى محمد عيسوى |ره بــــنه|تـــج

462544 ي |حمد |لرحمن |عبــــد 
ى
هيم خليفه|بــــر|لدسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

76o962 ى |ل |بــــ كم|رح حمد|لدين حسي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

483723 ى عىل |ر ع|من هيم|بــــر|طف حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7|2353 لنقيبــــ|هيم |بــــر|هلل |لسيد عبــــد |حمد | لمنصوره|حقوق 

3|7o66 ى ر|ي لحفيظ|لدين عبــــد|ح |ئد صل|سمي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

775225 ح محمد|حمد حمدى صل| زيق|لزق|علوم 

6|88o5 سميه حسن مصطفى معروف ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

882267 بــــ محمود محمد  |لتـــو|محمد عبــــد سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

45|2o| مي شلبــــي|لتـــه|محمد محمود محمد  |هندستـــ طنط

7795o2 فتـــ عيد محمد|رحمه ر زيق|لزق|علوم 

83827o ى طف عبــــده قديس|ع| مي  علوم بــــورسعيد

268897 بــــو حجر|روضه محمود محمد  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4|7924 ي|ر
لرحمن|نبــــيه عيد نبــــيه عبــــد | ئى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

287685 مر|هر ع|لحميد م|هبــــه عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5o3o5 فظ|محمد وليد محمد ح بــــ بــــنى سويف|د|

32824o ي|م بــــند|م ضي|محمود ضي
رى مصطفى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6o2528 ى|وى |لششتـــ|وى محمد |لششتـــ|محمد  ى لجمي  |تـــربــــيتـــ طنط

4327|6 هلل بــــحيبــــح|ندى رجبــــ محمد عبــــد  |نوعيتـــ فنيه طنط

43o7|6 لرحمن|هلل عبــــد|روضه محمد عبــــد ي تـــمريض طنط
| معهد فنى
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4287o |حمد عىل ند|رحمه عنتـــر سيد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8|o882 بــــر حسن محمد|محمد ج ي|علوم 
|لمنى

7||9o6 لعزيز محمدزرزور|حمد عبــــد |ء |رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|53897 لعزيز|حمد محمد زىك جمعه عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

||77o4 ي
ى عىل عبــــد | دئى م|لسل|حسي  ن|حقوق حلو

422247 حمد محمد موىس|ن |ريه تـــمريض فرع مطروح 

7o8836 عيل|سم|لرحمن |لد عبــــد |يسه خ|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

322323 محمد| ن محمد زكري|نوره سيه|نوعيتـــ عبــــ

|3o|3o لي|مريم جميل زىكي غ ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

278266 ف |هيم |بــــر| لسيد|هيم |بــــر|رسر |ره بــــنه|تـــج

836o99 حمد محمد|محمد جعفر  دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

422|34 دتـــ حمدى محمد محمود زغلول|مي سكندريه|ل|حقوق 

33o945 ى محمد جوده طه حسي  |تـــمريض بــــنه

75||26 لكريم|عبــــده حسن عبــــد | ر رض|من لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

424266 حمد سعد|محمد محمود محمد  سكندريه|ل|طبــــ 

8o7249 حمد محمد|زي |يه حج| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o3952 لسيد محمد محمد |هيم |بــــر| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

26649 ل بــــشندى|لع|محمد حسن عبــــد ن|بــــ حلو|د|

858o86 حمد محمود|محمود محمد  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

|7o68| ه جم| لسبــــىك|ل محمد |مي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

8o83o3 مي عزتـــ محمود محمد ي|علوم 
|لمنى

6o83|6 لبــــطل|بــــ |لوه|آيه صديق عبــــد لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

22737o ف محمد حسن عىلي|محمد 
رسر تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|

مس|تـــجمع خ

6|||34 محمد محمد مصطفى عبــــده لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|9367 |ح |لدين محمد صل|ل |يمن محمد جم|عىل 
لدين

ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

683565 لجمل|حمد |لعربــــ |م شيخ |ندى هش|س لمنصوره|بــــ |د|

||4766 حمد|عيل فهىم محمد |سم|حمد | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7594|3 وق مصطفى طه محمد رسر ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

7|967 ر|لغف|يه سيد محمد عبــــد | لفيوم|نوعيتـــ 

325636 ى رضوى محمد نجيبــــ حسي  ى شمس| لسن عي 
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529oo3 لعبــــد|لعزيزعوض |محمد رجبــــ عبــــد ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

8||552 للطيف محمد|لد عبــــد|جر خ|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

3||888 حمد محمد|لد |عمر خ ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

4|5322 لعسكرى|فظ |حمد مدحتـــ سعد محمد ح| لشيخ|ره كفر |تـــج

24o25| تـــه|ح شح|لفتـــ|هلل عيد عبــــد|عبــــد |حقوق بــــنه

793o46 رفن سعيد عبــــده شويل|م ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

|53598 مه صبــــيح سليم|جر سل|ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

25|64o ىسر|لغبــــ|مصطفى عيد محمود  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

7578o5 هيم|بــــر|هيم |بــــر|محمود محمد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

372775 هلل عىل محمد محمد|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

28|366 يمن يوسف عىل|يوسف  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

78|232 حمد محمد|ز |لبــــ|محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|435o7 حمد طلبــــ|فرح طلعتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

355|| لحميد عىل|هلل عيد عىل عبــــد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

229526 لطويل|طف محمود عىل |رغده ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

735|6 يق|لدين ف|ح |نوس صل|ف| دين بــــ بــــنى سويف|د|

8|2|36 ي|ض ر|ن ري|محمد رمض
ضى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

274797 ن|نور محمود طه نبــــه|محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

349|24 ن|مي مهدي محمد سليم|ء س|شيم عه مشتـــهر|زر

63|4|5 لم|لمنعم س|لدين محمد عبــــد |م |منيه حس| زيق|لزق|ره |تـــج

498499 م|هيم عل|بــــر|لم |هيم س|بــــر|ندى  |ره طنط|تـــج

2|6224 يف حلىم عبــــد  ش|لقم|يم |لد|يوسف رسر لفيوم|هندستـــ 

7o|922 ف محمود |محمد  وى|لص|رسر زيق|لزق|حقوق 

8oo|77 ن |جورج نبــــيه حن| مي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5|96|6 ده|عيل حم|سم|ندى محمود محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

869|58 عي|لمقصود محمد رف|محمد عبــــد ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2669o6 ن|هيم حس|بــــر|تـــم |ح| دين |تـــربــــيتـــ بــــنه

357|56 دق محمد خليفتـــ|لص|م |ء عص|لزهر|طمه |ف |بــــ بــــنه|د|

5324o لحفيظ|ن عبــــد |لم سليم|ء س|رس| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

436735 لقط|للطيف |د عبــــد |طمه مجدى رش|ف لشيخ|بــــ كفر |د|
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898985 حمد |ديه محمد حمدى |ن سيوط|عه |زر

|42o|6  |لبــــ|لرحمن عبــــد |عمر عبــــد 
ى
زهرى|ل|ق ى شمس حقوق عي 

63o528 لعزيز|حمد عبــــد |لرحمن محمد فكرى |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

7o72oo تـــربــــى|ل|حمد |محمد عيد محمد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

492976 د درويش|لجو|لدين عبــــد |حمد سعد |مصطفى  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

9o54|6 لرحيم |عيل عبــــد|سم|حمد |ديه |ن ج|بــــ سوه|د|

3426o8 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ندى  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6976o7 ز|لبــــ|للطيف |حمد عبــــد |ر طه |من لمنصوره|بــــ |د|

49374| لم عيد|س| حمد زكري|محمد  بــــ دمنهور|د|

834o28 رق محمد عيسي|هدير ط دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

2454o5 لمنطلبــــ|لعظيم عبــــد|بــــ محمود عبــــد|رح |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

323|38 حمد عىل|فوزيتـــ مجدى محمود  ى شمس|د| بــــ عي 

7o|34| |مصطفى محمد مصطفى محمد شتـــ لمنصوره|هندستـــ 

882956 ضى حسن  |لر|ء حسن عبــــد|ول سيوط|تـــربــــيتـــ 

877926 ن لدين محمد حسن  |ح |صل| مي  سيوط|بــــ |د|

4944|2 ي|مر مبــــروك |رس ع|ف لحرصى |ره طنط|تـــج

829845 ي سيد س|م|
ه|لل|يح عبــــد|ئى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|8o5o ألشموئى|جر محمد مرىس محمد |ه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2644|3 ر|لعط|حمد |ر محمود |يثــــ| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

357397 ي بــــيومي عط
بــــيوم عبــــدربــــه| ي|مصطفى تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

36343o هر|لظ|لغيط عبــــد|بــــو|مصطفى محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

284766 ي عيس|هلل محمد محمد |منه 
لمرصفى ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ ى جي 

444966 كيوس|يز ف|م جميل ف|أبــــر سكندريه|ل|هندستـــ 

44ooo4 ي|ر
لعزيز محمود|محمود عبــــد | ئى لشيخ|بــــ كفر |د|

488758  خط|
ى
بــــ|مي  محمد فريد شوق تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

773|55 هيم|بــــر|لسيد |هيم مجدى محمد |بــــر| زيق|لزق|هندستـــ 

|39o|4 ي
وئى روز بــــخيتـــ|بــــ ن|يه| |في  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

7|5o99 مي|لش|لمقصود محمد |دل عبــــد |يه ع| لمنصوره|حقوق 

4|2o2| حمد مجدى حسن زهو|لرحمن |عبــــد |بــــ طنط|د|
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7o3672 لمنعم وهبــــه محمد|محمد محمود عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

9||96o حمد |ن محمود محمد |يم| ج|حقوق سوه

4o|255 ر|لعط|بــــدين |لع|لرحيم عىل زين |عبــــد| رش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2646|4 لمنعم يوسف|لحميد عبــــد |د عبــــد|ء فؤ|رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

49926| وق  ف محمد حسن|رسر رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

526o84 هيم|بــــر|لرسول |لرسول عبــــد |عمرو عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

8634o6 فظ|زق ح|لر|حمد سمي  عبــــد| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

6|4|9| ل مصطفى|مصطفى وجيه هل |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

8oo6oo كم|لح|لرشيدي عبــــد|لحميد |ن عبــــد|مرو ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

52964o ف وليد عيسي عبــــد | لسعدئى|لحفيظ |رسر سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

|723o9 لقس يوسف صليبــــ|جون يشى   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

83347o ء سعيد سهيم محمد|شيم دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

54367 خليفتـــ| لوف|بــــو|رق محمد |محمد ط سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

253539 هلل|د|مل ج|لعظيم محمد ك|مريم عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|7oo66 تـــ|لشكور فرح|د عبــــد |سندس عم هره|لق|علوم 

|466o ن|حمد مني  بــــدر|دهم |سندس  ى شمس|د| بــــ عي 

366284 حمد حسن|هيم |بــــر|دل |هلل ع|منتـــ  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

45o68| هيم فتـــوح|بــــر|ء محمد |رس| |بــــ طنط|د|

859457 فظ|ل رشدي ح|حمد جم| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|42485 ى مجدى |ي دى|لسيد زي|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

24|7o ل محمد|لعزيز كم|منه عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

79|33| ى|مصطفى محمود فوزى محمد  لحرصى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5684| لس جم  ف|كي 
ى
يق|ل صدق ى شمس|د| بــــ عي 

5o4598 ليتـــ|بــــو ع|لح محمد |لحميد ص|عبــــد | دين ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

774486 ه ع| ئى|لقرم|طف محمود محمد |مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

334|75 حمد|ل |لع|حمد عبــــد|هيم |بــــر| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

92o556 ى مصطفى ج بــــر محمد |حسي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى
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8o8796 ن سعد عطيه|محمد رمض حقوق بــــنى سويف

54|589 ر|حمد  محمد عم|حمدى محمد  ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

257445 لغفور رجبــــ|رس عبــــد|حبــــيبــــه ي ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2487|6 ف يوسف | |ن|دي سعد|رسر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

494oo5 ف|لمحسن عبــــد|عبــــد لعزيز محمد محمد رسر بــــ دمنهور|د|

6o|o72 يد|ل ف|جم| يد ذكري|ف ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

4o3624 ن|بــــر شعبــــ|حمد ج|حمد محمود | لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

6|5|27 تـــ|لشح|حمد |زم |ح| لم ط|ر دمي|ثــــ|

26o887 لعليم طه|ء ظريف عبــــد|دع ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

334553 مل|حمد مصطفى محمد ك| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

772355 ح عيسوى|لفتـــ|هبــــه نبــــيل محمد عبــــد زيق|لزق|عه |زر

|7oo34 طمه عىل محمد عىل رسور|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8||222 ه ف| ن|ود سليم|يق د|مي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

268o29 فظ خليل|حمد سعيد ح| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|72|8o تـــه|د شح|يمن فؤ|جر |ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6|7o27 لفيوم|شد |رنيم محمد متـــول ر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

43||86 د|لجو|لغنى عبــــد |لمنعم عبــــد |يه عبــــد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5234o| بــــر محمد عىل|بــــر محمد ج|ج سكندريه|ل|حقوق 

6||585 وى|لشه|هلل فريد |م عبــــد|ء حس|ل| |طبــــ طنط

3294o4 ى مدحتـــ كم|ي لدين|لدين غرس |ل |سمي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

678595 حمد|روق محمد محمود |بــــسنتـــ ف ن|طبــــ حلو

8|78|6 ي
ي نجيبــــ|مي ر|س| سيلفى ج  ي|بــــ |د|

|لمنى

7o7669 ي|ر
هيم|بــــر|تـــ |لشح|رص |ن| ئى لمنصوره|بــــ |د|

67|84 ل جوده|د محمود كم|جه لفيوم|عه |زر

3935o حمد|لبــــدرى |حمد مصطفى | ن|تـــربــــيتـــ حلو

3||5oo لرحمن|ض عبــــد|سلىم محمد مصطفى ري ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

23o|25 س|لحميد محمد عبــــ|حمد عبــــد|سل |بــــ لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3593|6 محمود عبــــده محمد سيد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

772o8| هيم يوسف|بــــر|لسيد |مصطفى عزتـــ  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع
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3|o83o م يوسف|م|يوسف محمد  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

244386 عزوز محمد عزوز سيد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

85798 هيم حسن|بــــر|يمن سيد |محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

44468| ضى|لق|لحليم |وجيه محمد عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

5|96o| طره محمد محمد  سيد|هلل بــــخ|ء عبــــد |عىلي سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

36737 لغنى|ل عبــــد |لع|ئل عبــــد |خلود و كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4ooo4o حمد بــــدوى|لسيد |م |فرح عص |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

774268 ي كشكتـــ|
حمد سعيد محمد مصطفى ى شمس هندستـــ عي 

7|565| لسعيد جمعه|لسيد |رق |ن ط|يم| لمنصوره|حقوق 

646589 لغنى شعيبــــ|هيم محمد محمد عبــــد |إبــــر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

864o3o لرحيم|لرحمن منتـــرص محمد عبــــد|عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

232276 ر|لستـــ|م عىلي عبــــد |م|جد |محمد م ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

35635 |لبــــن|هيم |بــــر|ل |محمد جل ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

343252 ف عبــــد|رقيتـــ  ع|لمول محمد رف|رسر سيه|نوعيتـــ عبــــ

9o2oo مر|م سيد محمود هندى ع|سه ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

63|675 حمد خليل|مريم محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

29446 ي|حمد |حمد عصمتـــ محمود |محمد 
لعطيفى هره|لق|ره |تـــج

223275 ى|حمد |حمد محمد | مي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

337o96 لمحسن|هلل عبــــد|لمحسن عبــــد|رضوى عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

783953 تـــه|لمقصود شح|مروه حسن محمد عبــــد  زيق|لزق|علوم 

897|76 حمد  |لدين |محمد رأفتـــ عز  ج|طبــــ سوه

682985 هيم زغلول|بــــر|ء فرج بــــدير |شيم لسويس|طبــــ 

89|688 حمد |ح يونس |يونس صل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6265|8 ء مصطفى محمود نرص|رس|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

877662 م  |م|م ربــــيع محمد  سيوط|بــــ |د|

634635 ره|ركو مجدى جرجس بــــش|م زيق|لزق|ره |تـــج

|42398 ى عثــــم|ندى محمد  ن|مي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

7282o حد|لو|ض سعد عبــــد |ل عو|م| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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7727o8 هلل محمد حسن حسن|عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

54o273 عيل محمد فرج|سم|يه محمد | ن|سو|بــــ |د|

6786o حمد|زق |لر|سمر محمد عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

83o222 هم جندي|روم| رين|م ي مي 
ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

86438| سعد محمد سعد محمود ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

467o| لصمد محمد محمود|محمد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

76343o وي|لر|يه محمد محمود | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6o9522 للطيف متـــولي مقلد|سلىم محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2o55| د محمد محمد|سم فؤ|بــــ ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

526476 م محمد خليفه|لسل|يمن عبــــد|د |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

68o483 لحميد موىس|ح عبــــد |حمد صل|محمد  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

9|53|2 ح  |لفتـــ|ل سيد عبــــد|محمد جم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

44|87o ي عبــــد |ن| نور هيم|بــــر|لمجيد |ج  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

526329 ن|م عىل عثــــم|حمد هم|مه |س| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78246| هيم|بــــر|در |لق|لد سويلم عبــــد|عمر خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8694o6 لعزيز|ء وليد محمد عبــــد|ل| ن|سو|بــــ |د|

335263 نه|بــــو شبــــ|م محمود محمد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|39329 س|لدين عىل حسن عبــــ|ح |مريم صل هره|لق|ره |تـــج

5|528| ى س|ي ن|حمد زهر|مح بــــسيوئى |سمي  ن|علوم حلو

6|5293 لعيسوى|لسيد فهىم |زم |عمر ح ى شمس هندستـــ عي 

89|372 ج |حمد فر|مصطفى محمد  سيوط|حقوق 

2698|9 رك|لم مبــــ|لسيد س|دل |مصطفى ع ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

346|93 ح تـــوفيق|لفتـــ|بــــ عبــــد|يه|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o956o هد جلبــــى|ء محمود عىل مج|لشيم| لمنصوره|بــــ |د|

44976 هلل محمد|لد عبــــد |هلل خ|عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

259899 لمنعم سعيد جمعه|ء عبــــد|سم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

646799 |لعر|لرؤف |لد مجدى عبــــد|خ
ى
ق ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 

 مريوط

9o943| ى |سم|ح |م صل|ريه عيل محمد حسي  ج|ره سوه|تـــج

|52799 ئشه مصطفى عىل عىل|ع ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 
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87555o هلل سعيد محمد سيد  |عبــــد سيوط|حقوق 

34|644 وى|لطح|ء محمد حسن محمد |رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

39234 حمد|لد عنتـــر عبــــده |ن خ|يم| هره|لق|بــــ |د|

435|65 ي|ح |لفتـــ|د عبــــد |لجو|محمد يحن  عبــــد 
لزعيفى سكندريه|ل|صيدله 

4|74o9 محمود عىل محمد حسنى عىل ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6|7|3| لجمل|لسيد |لسيد |ندى  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

263o3| حمد رزق بــــيوم|ء |لشيم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

477|5 تـــ|هلل ممدوح محمود محمد فرح|منه  هره|لق|ره |تـــج

62||44 هيم|بــــر|هيم |بــــر|ن عزمي |حن ط|حقوق دمي

247|||  متـــول |محمود سعيد 
ى
لمشتـــول|لدسوق ي صىح ري

|ضه بــــنه|معهد فنى

5|564 حمد محمد محمود|بــــسنتـــ  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

22857o لمنعم عىل|سمر عىل عبــــد ن|بــــ حلو|د|

57673 حمد|بــــ |لبــــ|ن حسنى فتـــح |رمض ره بــــنى سويف|تـــج

428383 يبــــ|لش|هيم |بــــر|هيم |بــــر|حمد |ن |رو |تـــربــــيتـــ طنط

79838 لحلبــــى|لح يوسف |حمد ص|م |لدين عص|سيف   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

34776| لد حلىمي محمد|يوسف خ ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

358855 بــــ زىكي|لوه|رص عبــــد|هلل ن|منتـــ  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

7|2653 يه محمد|ل عىل تـــ|لسيد جم| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

223338 حمد محمد|محمد عىل  ى شمس|د| بــــ عي 

75o948 عيل زىك خليل|سم|حمد | عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

49o769 فع|ن حسن محمد ش|شعبــــ| دين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

695347 لخي |بــــو |حمد |لغنى |لعليم عبــــد |ن عبــــد |يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

76o444 بــــو ضيف حسن محمد|حمد | زيق|لزق|حقوق 

4o3457 ده|هدى محمد خليفه يوسف حم سكندريه|ل|ره |تـــج

88||84 هيم محمد |بــــر|روضه حمدى  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

|22857 د|حمد مصطفى مرىس ج| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5o3295 يف حمدي محمد  لروبــــى|ندى رسر سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

836398 لحمد محمود محمد|بــــو|سمر  قرص|ل|فنون جميله فنون 

8o4776 حمد|حمد طه |ء |ل| حقوق بــــنى سويف

356892 ن|ن محمد عثــــم|مي عثــــم|لتـــه|د |جه |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 
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8o285 سط محمد محمد|لبــــ|طمه عبــــد|ف |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|3o663 حمد|مصطفى محمد مصطفى  هره|لق|حقوق 

3347oo لد محمد حسن|محمد خ ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

339248 ج|حمد يوسف محمد عج|لد |خ ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

477973 ى حسن |هيم حس|بــــر| حمد محمد|ني  سكندريه|ل|ره |تـــج

6|556 ء محمود مصطفى محمد|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|965| حمد بــــدوي|ح |ل صل|مروتـــ جم معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

79o8o| ن هديبــــ|رص سليم|ن| رش ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

5|54oo هيم|بــــر|بــــ محمد|لوه|ر عبــــد|لستـــ|ء عبــــد|شيم ط|بــــ دمي|د|

3||87| هيم|بــــر|لسيد |يمن عىل |عىل  ى شمس|تـــج ره عي 

6843o7 لمنس|عبــــي  سعد محمود عمر  لمنصورتـــ |تـــمريض 

3|9263 ض وهبــــه|ئى ري|ه| رين|م هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6278| حمد محمد جودتـــ|مروتـــ  بــــ بــــنى سويف|د|

34|o48 لففى|ن |م محمد حسن سليم|حس ى شمس طبــــ عي 

|479o3 حمد محمود|حمد محمود | ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

|67295 د|لجو|ر عبــــد |لستـــ|د عبــــد |لجو|ء عبــــد |ل| ن|حقوق حلو

7o4487 ر محمد|لستـــ|ء محمد عبــــد |ل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|2855 ى مجدى  ل|لفتـــوح هل|بــــو |نرمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4|3289 ع|لرف|دل محمد |محمد ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

455283 د|لجو|هلل عبــــد |ح رزق |ن مرتـــ|سليم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

25|37 لعزيز متـــول|لد عبــــد |خ| ر|ي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

54798 هر عزبــــ|لظ|ن عزبــــ عبــــد |يم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

255935 ره|هيم عف|بــــر|لقوى |هيم عبــــد|بــــر| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

696889 لنبــــى محمد عبــــده|يمن عبــــد |حمد | لمنصوره|علوم 

774o7o ل|تـــ مش|د حمدى فرح|نوره عم ى شمس|د| بــــ عي 

4336o5 ع|لسبــــ|مي  حلىم مصطفى | |صيدله طنط

7|7265 د|زم محمد عطيه حم|هلل ح|منه  لمنصوره|ره |تـــج

59347 حمد|بــــر مصطفى |هبــــه ج تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

3852| لضبــــع|ن مصطفى بــــدوى محمد |نوره هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د
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68724o لسنوىسي|يه محمد عىل | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

863|33 يه محمود محمد محمد| ج|بــــ سوه|د|

75422 لحميد مغيبــــ|ن عبــــد |هيم عدن|بــــر| م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

77324o ه محمود محمد محمود | ل|لو|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

259873 ط|لعي|لحميد |منيه غنيم عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

6o49o2 لحميد مبــــروك|سط عبــــد|لبــــ|سمر مصطفى عبــــد |بــــ طنط|د|

485227 وق معتـــز عبــــ س متـــولي شلبــــي|رسر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

254|63 ج|حمد حج|م محمد |بــــسنتـــ هش تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

42462| للطيف محمد|محمود لطفى محمد عبــــد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

45o|8| هيم جودتـــ حموده|بــــر|هلل |محمود عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

293o54 ي|لحليم محمود |طف عبــــد|لحليم ع|عبــــد لتـــمورج  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

774829 ه | هيم|بــــر|لق |لخ|حمد سعيد عبــــد|مي  لمنصوره|حقوق 

6o62o4 ف حسن عبــــد |عمرو  دوس|لحميد ق|رسر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

66697 وق عم حمد عىل|د |رسر لفيوم|تـــربــــيتـــ 

8262|| لبــــي  رشدي غندور|مريم  قرص|ل|فنون جميله فنون 

637297 لسيد شلبــــيه|لسيد مرىس |محمود  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

265555 لـلـبـــــودى|بــــر محمود |حمد ص| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

8o9|57 ن بــــ عىلي|عىلي دي| مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

43o633 هيم قلقيله|بــــر|آيتـــ حسن  ي صىح طنط
|معهد فنى

7783|7 هيم زىك|بــــر|حمد |هيم |بــــر| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

875|45 لح محمود عىل |محمود ص سيوط|هندستـــ 

3462o3 محمد فريد مصطفى عوض |بــــ بــــنه|د|

|452|9 دل محمد تـــوفيق|حمد ع| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o6479 هلل|هيم نعمه |بــــر|حمد |يوسف محمد  |ره طنط|تـــج

7o2|96 هلل|ء حسن محمد عبــــد |دع زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

832o3 ي طلعتـــ ك|م|
مل جمعتـــ|ئى بــــ بــــنى سويف|د|

28o962 لمنعم محمد|لحسينى عبــــد|يدى |ه |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

627573 لسيد مصطفى|حمد بــــهجتـــ | زيق|لزق|هندستـــ 
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62783o بــــ محمد طلعتـــ حسن رخيه|يه| |يش زيق|لزق|حقوق 

22|886 هيم|ح مصطفى إبــــر|لفتـــ|منتـــىه محمد عبــــد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

646378 لسيد رجبــــ|ء مصطفى |رس| ط|بــــ دمي|د|

488342 مح صبــــىح حسن يوسف|محمد س سكندريه|ل|نوعيتـــ 

89593| ى|ي بــــر محمد |د ج|عم| سمي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

2o392 هيم|بــــر|محمد محسن محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|749 لعزيز|فظ عبــــد |ء صبــــىحي ح|دع بــــ بــــنى سويف|د|

54|34 لرحمن|مر عبــــد |يوسف وليد ع ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

7o6|89 |د عط|بــــو بــــكر ج|لق |لخ|مروه عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

696|64 عيل عوف|سم|هد |محمد مأمون مج سيوط|هندستـــ 

7o8468 لسيد|حمد |لسيد |سلىم  لمنصوره|بــــ |د|

6|8234 م|م|ل|م |م|ل|ح |صل| نور ط|حقوق دمي

4|8366 ف |ف ر|عف لدين|شد عطيه رسر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

33|o|5 ي |يمنى 
لحسينى|لحسينى حسنى |نوعيتـــ بــــنه

33599| فع|لش|ن سعيد محمد |يم| ى شمس حقوق عي 

243742 حمد محمد سعيد حسن|ميمه | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7873|2 م|لسل|هيم عبــــد |بــــر|لد |مجدى خ قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

838324 لعزيز|لنبــــي عبــــد|دهم محمد حسبــــ | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

|36o86 ئى|تـــسنيم فكرى مسعود يم مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6262o3 محمود عىل محمد سليم تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

9o9243 لحكيم |لسيد مصطفى صديق |مصطفى  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

867865 ح محمد|لفتـــ|محمد ممدوح عبــــد سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

2|2o66 م محمد جمعتـــ|لسل|يمنى نبــــيل عبــــد ن|فنون جميله فنون حلو

67267 يم|حمد ربــــيع محمد ص|ندى  لفيوم|بــــ |د|

5o6|2o بــــ|عيل غر|سم|لحفيظ |محمد حمدى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42|85| |لبــــ|هلل ممدوح عىل عبــــد|عبــــد
ى
ق ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

87o532 حمد محمد مبــــروك|محمد  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

9||442 مل حسن محمد |محمود ك ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

6|2689 بــــىل|لغر|هيم |بــــر|ن حمدى محمد |رو |تـــربــــيتـــ طنط
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338237 س|لنح|حمد محرم محمد محمد | | معهد فنى تـــمريض بــــنه

768287 م محمد|لسل|نىه تـــوفيق عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

48|88| حمد|بــــ |لوه|م محمد عبــــد |س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

488524 حمد|بــــ محمد |لوه|لرحمن عيد عبــــد |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

224769 حمد محمد سيد عىل سيد| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

229|6o هبــــه مجدى محمد خميس حسينى ى شمس علوم عي 

|4o486 لحفيظ محمد|لسيد عبــــد |ندى  ى شمس هندستـــ عي 

495|4 ح محمد محمد|فوزى صل هره|لق|ره |تـــج

|223|3 ل|محمد جم| عىل رض دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

8334o9 لك|لم|سط سعد عبــــد|لبــــ|ئل عبــــد|و دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

85|342 م|لسل|محمود بــــيومي سيد عبــــد دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

4o6|o7 هيم|بــــر|ن محمود محمود |هبــــه رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

438683 يد|حمد ف|بــــر متـــولي |متـــولي ص لشيخ|بــــ كفر |د|

688o36 حمد|لحميد محمد سيد |رق عبــــد |سلوى ط لمنصوره|علوم 

|2|838 ى هويدي عبــــد | لدردير|ر |لجبــــ|مي  هره|لق|حقوق 

254o22 كبــــر|ل|لحميد محمود |ل عبــــد|حمد جم| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

35256o حمد محمد|حمد |لرحمن |عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

49o3|7 ئيل وهبــــتـــ|ر مكرم روف|من |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|65o7| يه صبــــري محمد عىل| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

3|8959 لحميد|د عبــــد|لحميد فؤ|مريم عبــــد ى شمس|زر عه عي 

|56893 يشى مدحتـــ يشى محمد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|9476 نم|حبــــيبــــتـــ محمد محمود غ لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

7o65o3 ى |حمد محمد |رقيه  لمني |مي  لمنصوره|ره |تـــج

33o377 دى|له|ء محمد رجبــــ عبــــد|رميس |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6o3762 وى محمد|لدمر|بــــر |محمد ج لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

876272 ل |لع|لرحيم محمد عبــــد|حمد عبــــد| سيوط|حقوق 

693442 لشكورغزى|د محمد محمد عبــــد |زي ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

322o48 لدين محمود عىل|تـــم مىح |هلل ح|منتـــ  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|5o557 لسعيد|حمد |م محمد |هش ن|سو|بــــ |د|
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9o55o7 لحميد |حمد عبــــد|ل |مريم كم ج|ره سوه|تـــج

336724 ف عز |رتـــ |س لدين محمد|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

867363 حمد محمد|ن |ن عثــــم|نوره دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7o325| عوج|ل|ء فوزى محمد محمد |ل| زيق|لزق|عه |زر

43o||3 ي عبــــد|ريم 
ى
لرسول|حمد محمد شوق |طبــــ طنط

3593|4 هلل|لمنعم عبــــد|رس عبــــد|محمد ي |بــــ طنط|د|

6o3699 لرحمن بــــكر|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد| ى شمس طبــــ عي 

|4494 حمر|ل|مريم وجدى رفعتـــ محمد  لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

69|26| تـــه|غدير محمد تـــيسي  عبــــده شح لمنصوره|عه |زر

|64735 ه ف| د|لجو|لسيد عبــــد |ر |لغف|روق عبــــد |مي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

76644| هيم محمد|بــــر|محمد محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8453o4 مر حسن عىلي|ن ع|يم| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

45|286 ن|ل شعبــــ|نشين مصطفى كم ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

8|3362 ي عبــــد|فرح عبــــد لملك|هلل بــــشر ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

37365 ى صل ى مج|ح حس|نرمي  هد|ني  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

|57267 ين  ف |شي  حمد محمود|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|52732 بــــ حسن جمعه|لتـــو|محمد عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

7o2873 ري|لبــــند|لرحمن محمد عصمتـــ محمد |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

|4227o ن|سلىم عيد ربــــيع بــــدر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

462872 وى|لسعد|مد مبــــروك |ح ح|مه صل|س| لشيخ|بــــ كفر |د|

255644 لق عشيش|لخ|حمد عبــــد|يمن |مه |س| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

34|867 ضى|لق|لم |لم س|بــــسنتـــ سعيد س |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|2|8|o لمعىطي محمد|مؤمن محمد عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

758oo4 هيم|بــــر|حمد |حمد مصطفى | عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

77o425 ن|هيم سليم|بــــر|م محمد سعيد |سل| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

26o538 ي حج
ه حسن محمد حسنى زي|ني  شمون|نوعيتـــ 

884233 ى سيد عبــــد|ي م سيد |لسل|سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o65o4 لنوبــــي|حمد |د محمد |ندى عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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7o3753 ف محمد | |رن هيم|بــــر|رسر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

4|3295 ف تـــوفيق |محمود  لمهندس|رسر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

69596o لحليم محمد|ع عبــــد |لسبــــ|حمد |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

58349 مريم مصطفى سيد محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

8783o يعقوبــــ| ئيل حن|مرفتـــ ميخ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3|6593 لسيد عيس|جر حمدى محمد |ه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

84996| د مني  غيط|مريم مر لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

46596o حمد فكرى محمد عنتـــر| ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

||53|8 يتـــ ممدوح ز خر جريس|مي  ى شمس| لسن عي 

42o33| لرحمن|لرحمن عبــــد|سهر محمد عوض عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

54oo64 عيل|سم|عيل محمد |سم|حسن  سكندريه|ل|بــــ |د|

696982 وى|لعشم|لمجيد |لسيد عبــــد |محمد  لمنصوره|طبــــ 

645|94 خلود عمر عىل بــــكر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35|o59 ن|بــــ عىل سليم|جر ربــــيع دي|ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|7324 ي محمود عوض 
هلل محمد|مصطفى سيوط|ره |تـــج

76358o لملىك|بــــ محمود |لوه|هند محمد عبــــد  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

78|388 حمد|شم |بــــو ه|حمد | |رش زيق|لزق|حقوق 

644754 ى|محمد سعيد محمد  مي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

782495 ي|بــــد كيل|ئى محمد ع|محمود كيل
ئى | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

78|886 ل|لع|يه محمد محمد عبــــد | زيق|لزق|نوعيتـــ 

62362 ى | مه لمقصود|حمد عبــــد |حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

765|3 هيم|بــــر|هيم سعيد |بــــر|ندرو | تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

624o32 يف ك| لمجيد|س عبــــد |مل عبــــ|حمد رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

5o59| ن|سط رسل|لبــــ|متـــ عبــــد |س|محمود  ره بــــنى سويف|تـــج

|225o6 بــــو زيد|بــــو مسلم |لمنعم |حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

866o55 هلل|سط حسبــــ |لبــــ|حمد عىلي عبــــد| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|39772 لرحيم محمد محمد|ندى مجدى عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3o9o3 لسيد|حمد محمد |ره |س لفيوم|عه |زر

826|6| حمد|لرحيم |حمد عبــــد|هنده |ش دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

77285o لد مصطفى سيد|عمر خ ى شمس|تـــج ره عي 
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34|99o ن|لقط|رزق محمد سليم | لي|د ى شمس علوم عي 

2429|3 لم سليم سعد|معتـــصم س دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

4356|2 حمد ممدوح محمد محمود خلف| سكندريه|ل|ره |تـــج

64|542 عيل|سم|يمن سعيد |ر |من |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

3325|9  عىل |لبــــ|عىل عبــــد
ى
عيل|سم|ق |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

85545o حمد محمد حسن محمد| سيوط|حقوق 

787597 عيل|سم|ح |لفتـــ|ذ محمد عبــــد |مع لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

489253 لد يوسف عىل حسن|خلود خ سكندريه|ل|بــــ |د|

242573 حمد|لدين |ح سعد |وليد صل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|73|2 رق محمود محمد|محمود ط ى شمس هندستـــ عي 

442499 در ورشل|لق|محمود محمد عبــــد لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

448672 ف عبــــد |مصطفى  لعبــــد|لحميد يوسف |رسر |بــــ طنط|د|

444454 ي |لبــــ|زينبــــ محمد محمد حسن عبــــد 
ى
لسبــــيع|ق لشيخ|عه كفر |زر

447924 |لعل|بــــو|هيم عىل |بــــر|لسيد |هلل محمد |منتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

639354 مه عىل|هلل مجدى سل|عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

837o97 هدي محمد عىلي محمد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7|67|8 ى|منه  هلل محسن محمود محمد حسي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

54|458 هلل|دل أحمد حسبــــ |حمد ع| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

|567oo لكريم|ل سيد عبــــد |كريم جم هره|لق|هندستـــ 

372452 محمود عىل محمود عىل |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|59944 هيم|بــــر|ء صفوتـــ عطيه |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|47677 ح|لفتـــ|م عرفه سيد عبــــد |سل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

79|686 لسيد|لعزيز |مجدى مدحتـــ عبــــد  |ره بــــنه|تـــج

48995o لبــــربــــرى|آيه محمد عىل حسن  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o48|3 شد|حبــــيبــــه نبــــيل محمد ر |بــــ طنط|د|

2|5356 يف تـــوفيق عبــــد زق|لر|سهيله رسر هره|لق|ره |تـــج

864232 هلل|شم خلف |محمد منتـــرص ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

267564 ضل بــــكر|هيم ف|بــــر|تـــيسي   تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|342o2 للطيف عجىم|ل عبــــد |ن جل|رو ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

633o4| مجد صبــــرى محمد موىس|يوسف  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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7|6577 لحليم|تـــ عبــــد |لشح|لحليم |دهم عبــــد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

|7289o ن|ج رشو|لرحمن حسن محمد فر|عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

||682| نيوس|يكل جورج عفيف ط|م ى شمس علوم عي 

4278oo ج|لصبــــ|مجدى محمد حسن | ر|ي |ره طنط|تـــج

479566 هلل|حمد عبــــد |هلل محمد |زم عبــــد|ح سكندريه|ل|بــــ |د|

768563 لسيد عمر|محمود مصطفى محمد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

4|9446 ى عرفه رزق درويش نرمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6o522 حمد|حمد مبــــروك |محمد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

6|349o محمد حمدى محمد منصور نجم لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

33oo8| لغنى نرص|رق محمد عبــــد|مريم ط |تـــربــــيتـــ بــــنه

789|6o حمد خليل|م |لسل|ء محمد عبــــد |شيم عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|4786 ح|لمل|ء مصطفى عىل |عصم لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

6o524| ي|ريم أحمد محمد 
لعوضى لمنصوره|عه |زر

638o28 بــــتـــ محمد|ء محمد ثــــ|عل زيق|لزق|حقوق 

42o299 هيم بــــدر|هيم أحمد إبــــر|نىح  إبــــر| لمنصوره|حقوق 

236769 فظ|لغنى ح|جر محمد عبــــد|ه ن|بــــ حلو|د|

3|2327 ي حم|محمد عبــــد
م|لحليم لطفى |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|72o83 هيم|بــــر|يه جميل فوزى | تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

259|92 لسيده سعيد رجبــــ حنيش| شمون|نوعيتـــ 

762||| لسيد مصطفى خميس|حمد محمد عوض | تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

|22785 هلل رسكيس|د عبــــد |مي  عم| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

43967o بــــ سعد زغلول|هلل إيه|منه  لشيخ|ره كفر |تـــج

76o247 فظ|فظ محمد ح|لرحمن ح|عبــــد  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

369755 لكريم طه|ل عبــــد|م جم|سل| ى شمس|تـــج ره عي 

3|5|7 ىط محمد|لمع|بــــو |ن |سهيلتـــ عثــــم هره|لق|طبــــ 

8|63|2 صفوتـــ سعيد مقبــــل محمد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

49|466 تـــ عبــــده  حمد عىل|عيل |سم|ني  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

779|75 لح|ح عطيه ص|لفتـــ|لح عبــــد |لرحمن ص|عبــــد  زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

689|56 لسيد|لجليل |لسيد عبــــد |محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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82254| ي|ء مهدي عبــــد|رس|
لعظيم مهنى لفيوم|طبــــ 

74233 ي 
ي كم|مصطفى

ف مصطفى ل|رسر ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

|3222o  |م
ى
وى|تـــبــــ حن|لفونس ر|رق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

43o8|| ن يوسف|ن سعيد بــــسيوئى سليم|يم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4|4794 ن تـــه فريشح|وحيد شح| مي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

9|743| ل  |لع|ن رفعتـــ عىل عبــــد|يم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

68935o م محمد مصطفى|لسل|ن محمد عبــــد |رو لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

259oo3  عز|مصطفى 
ى
ف شوق لدين|رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

6766|7 |روز حن|د ن|فؤ| ن|دي زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

239382 هيم مصطفى|بــــر|يمن |دين |ن هره|لق|حقوق 

22257 ى رمض|ي لحميد|هيم عبــــد|بــــر|ن |سمي  ن|بــــ حلو|د|

27o859 لدقن|لحكيم |رق عبــــد|ده ط|غ ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

2o464 حمد محمد|كريم محمود  هره|لق|حقوق 

845788 ى محمد |زينبــــ ي حمد|سي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|8|38 دل سيد محمد|يزتـــ ع|ف |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

36997 ى |ي هيم|بــــر|د |هيم رش|بــــر|سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2896oo ي|ن محمد حنفى محمد |نوره لزهي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

5o7|4o ي|رضوى خ
لد محمد حسن مصطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

487699 بــــىلي|لبــــ|هلل محمد |محمود محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

75|597 ج|لوش|حمد |لدين |ل |عمر محمد محمد  جم ره بــــور سعيد|تـــج

5|95|| لح|ن ص|هلل سليم|ء عبــــد |نسمه عل |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

777695 لحميد|لنبــــوى عبــــد|محمد ربــــيع محمد زيق|لزق|بــــ |د|

435o3 فتـــ حسن عىل جمعتـــ مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6o7o99 زى خليل|م محمد غ|سل| |هندستـــ طنط

48o75| ل|م طلعتـــ محمد هل|ء هش|ول سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|2o54o هيم محمد|بــــر|عىل | ن|ر هره|لق|هندستـــ 

5239|o لم|حمد س|لم سيد |محمد س سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

887986 س محمد |حمد محمد عبــــ| سيوط|طبــــ 
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64o6o حمد|حمد محمد |دي |ن لفيوم|هندستـــ 

|6|452 ن|هيم سعف|بــــر|لد |هيم خ|بــــر| ى شمس حقوق عي 

895727 حمد |ل |لع|لحكيم عبــــد|مل عبــــد| ج|عه سوه|زر

493624 لشحيىم|ل |لد كم|د خ|زي تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

769|o8 ن سمي  عطيه مبــــروك|نوره ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

4o5526 دي|لح|لسيد محمد |لنبــــى |ن عبــــد |نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|684o9 لرحيم شلبــــى|يمن عبــــد |عمر  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

52o|25 م|لغن|لسعيد محمود |حمد |وجيه | مه تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

633978 د|م محمد عو|لسل|ن محمد عبــــد |محمد عثــــم زيق|لزق|صيدله 

9o|64o ى زىك |تـــوم س ميكل خي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

263|84 حد نوفل|لو|ل عبــــد|جد هل|ندى ن ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

328o46 لحميد|لسيد عبــــد|لحميد |حمد عبــــد| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

4|o2|9 يف جل|جل هيم|بــــر|ل |ل رسر |ره طنط|تـــج

43433o لحليم موىسي درويش|ندى موىسي عبــــد كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

6|8|86 وى|لمغل|هلل محمد |ميمه عبــــد | ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

3|8572 دتـــ رجبــــ عىلي محمد عىلي|غ هره|لق|ر |ثــــ|

|753o| هيم|بــــر|للطيف |رضوى مدحتـــ عبــــد  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

367498 ن|لم|ء محمد رجبــــ محمد س|سم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|39|7 ل|محمد عمر محمد كم دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

6976|7 ه رفعتـــ محمد زىك مصطفى ني  زيق|لزق|ره |تـــج

524573 عيل|سم|حمد حسن محمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

6o3325 لمجدوبــــ|هلل محمد محمد |منه  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

482963 لرحمن|لحميد عبــــد|لحميد محمد عبــــد |ر عبــــد|من عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|7|433 لسيد خليل|لسيد |عمر  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

4883o6 ى عيد محمد عيد حسن حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85o2|o م حسن حسن محمود|سل| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

7629o9 مه هلهول|لسيد محمد سل|لعزيز |حمد عبــــد | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

67763 مل محمد نرص|هلل محمد ك|عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

349693 لق سيد|لخ|حمد يشى عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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85|367 حمد|دريس |نور |ره |س سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

|27552 هيم|بــــر|هيم محمدى |بــــر|سهيله  ى شمس|تـــج ره عي 

|393o5  سمي  عوض عبــــد |ه| ليدي
هلل|ئى ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

342282 ي|ر
ى حسن| ئى سعيد حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

6o254 حمد|طمه سيد عويس |ف لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

8824|4 مي  محمد  | |ء عط|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

699654 لحميد|ن محمد محمد عبــــد |نوره ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

6349|4 يف ط لمنعم محمد|رق عبــــد|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

636797 ف |م |سل| ن|تـــ رمض|لشح|رسر زيق|لزق|علوم 

66953 ميسون محمد محمد محمود خلف لفيوم|علوم 

84|7o5 لي|بــــ غز|لوه|يم عبــــد|لد|حمد عبــــد| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

83o576 ح سليم|لفتـــ|محمود منتـــرص عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

824874 ي محمود|سعد |عمرو  لخضي  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

7|487 بــــ|لتـــو|ن عويس عبــــد |حمد شعبــــ| أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

329849 لح|لمنعم ص|لح عبــــد|هدى ص |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

837|o2 ء حميد فريج محمد|سم| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

478554 ىسي|لعبــــ|هيم |بــــر|فرح وليد  سكندريه|ل|صيدله 

755|69 لسيد محمد محمد يوسف| |رش سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

3463|5 لسيد عىل|لرحمن مصطفى |عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4|4o|o ن لنور|بــــو |حمد |هر |م| مي  |بــــ طنط|د|

869o3| هلل محمود محمد محمود|منه  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

862279 حمد محمد|رص |لن|ل عبــــد|جم |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

268584 مصطفى محمود مصطفى موىس ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

535886 حمد غنيم|لحميد |حمد عبــــد |يه | تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

869824 زق عىلي يسن|لر|لحسن عبــــد| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|69356 حمد|ح |حمد مصبــــ|ء |دع ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

42975| هلل قطبــــ|حمد محمد عبــــد |محمد  |طبــــ طنط

865542 تـــ عيد|لرحيم يوسف شح|عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

7|5|29 لسيد محمد عىل|ئل |محمد و لمنصوره|حقوق 

889748 م محمد محمود بــــخيتـــ |عل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 
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487o56 فظ محمد|محمود محمد عيد ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

639642 ف|لعظيم |بــــسنتـــ عبــــد  ى رسر مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|5826o ح|لفتـــ|تـــفى مدحتـــ محمد عبــــد  هره|لق|طبــــ 

428o33 لمجيد قنفود|سمي  صبــــرى عبــــد| سه | تـــمريض طنط

493o88 محمد رجبــــ محمد رجبــــ مرىس بــــ دمنهور|د|

22o39 ندى ممدوح حسنى محمود ن|بــــ حلو|د|

499686 نيس|دل نرص |ع| رين|م بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

88587| هلل  |لم محمد عبــــد|مروه س سيوط|تـــمريض 

832387 ري صليبــــ|ره بــــطرس زخ|س ن|سو|علوم 

45389| لشك|هيم محمد |بــــر|ه محمد |نج لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

8|5674 مل|ء حمدي محمد ك|سم| ي|بــــ |د|
|لمنى

6o3o56 لدرينى|حمد مصطفى |عىل  | تـــمريض طنط

526oo5 يف محمود ك|ش مل|دى رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

37627 ن|رص فتـــىح سليم|م ن|سل| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

448435 فظ بــــدر|لحليم ح|فظ عبــــد |ح |حقوق طنط

2|6579 حمد عيد سعيد|محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

584|2 يوبــــ جوده|ء جوده |سم| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

62o485 لمعىط يوسف ربــــعه|طف عبــــد |طف محمد ع|ع ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

3649|5 حمد محمود|له |ل|عمرو عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|42o54 ر|لغف|رق محمد عبــــد |محمد ط |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

44674 لحليم محمود|مح عمر عبــــد |خلود س هره|لق|صيدله 

8998o| حمد |حسن فوزى محمد  ن|طبــــ حلو

34876| لرحمن|لمنصف عبــــد|ح عبــــد|مريم صل ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

922229 كرم مسعود عويضه | مي  ج|بــــ سوه|د|

88o398 خر بــــخيتـــ قدىسي |تـــي  ز|فيلوبــــ سيوط|صيدلتـــ 

6|9oo2 ي
 محمود شلبــــى|محمد | دئى

ى
لدسوق ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش

تـــ|لبــــ|ط

436673 م حسن عىلي خميس|بــــ عص|رح لشيخ|علوم كفر 

782228 هيم|بــــر|لحميد |يه سعيد عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

296o3| روبــــرتـــ نخيله عزيز نخله لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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3289o7 بــــ|لتـــو|هيم عبــــد|بــــر|يوسف فوده  |بــــ بــــنه|د|

4o8o46 وى|لص|مريم محمد محمود  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

5|o4| لنبــــى محمد حسن|محمد عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

843454 حمد فوزي بــــدوي محمد| معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

4o34oo حمد|هلل محمد ذىك |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

8o4229 هلل|ود رمزي شكر|د| فيول ي|بــــ |د|
|لمنى

446662 لسهلىم|حمد محمد أحمد عىل | سكندريه|ل|هندستـــ 

66622 ح|لفتـــ|شم عبــــد |خديجه محمد ه لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8874|o ي|ر
ى صديق |ع| ئى طف بــــشر سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8528|o زم محمد معتـــز محمود تـــوفيق|ح سيوط|ره |تـــج

374|35 يف محمد محمد عىل عبــــد لنبــــى|رسر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5o295| حمد عىل سعيد|منى مجدى  سكندريه|ل|علوم 

688999 تـــ|ل سعد بــــرك|محمود جم صيدلتـــ بــــورسعيد

62575 لعزيز حميده|محمد سعد عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

444|56 يف  ج سكوتـــ|فر| لوف|بــــو |عمر رسر لشيخ|عه كفر |زر

|43o94 ي|ر
مد محمود|حمدى ح| ئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

9o8547 وى |لح|حمد |ن |هيم عثــــم|بــــر| ج|ره سوه|تـــج

44|4o| لحميد حسنى عىل عبــــده|عبــــد لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

4o8724 لبــــيومي|م محمود سعد محمد |مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

77o792 لمنعم|هلل عبــــد|بــــ |سم ج|زينبــــ ق زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

76||35 م|بــــوهج|هيم |بــــر|تـــ |لشح|هلل |ليىل عبــــد  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

6868o6 د|حمد عىل ج|محمود | دين ن|صيدله حلو

6|748  عوض |تـــ و|ن فرح|يم|
ى
هلل|ق ي سويف

تـــمريض  بــــنى

||9986 ي محمد خليل|م محمد عبــــد |ري|
لغنى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

||776| ف غريبــــ خليل |مصطفى  لىكي|لم|رسر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|77|95 ن|لسيد سليم|حمد |محمود  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|733|5 لريس|حمد |ن محمد |حمد رمض| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|35393 ط|لقلف|حمد |ل يوسف |محمد جم ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى
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7ooo55 وى|لشبــــر|لسيد |يه محمد | لمنصوره|حقوق 

693o42 ى |ي بــــ|لعزيز |لسيد عبــــد |سمي  ض عىل|لشر لمنصوره|بــــ |د|

753967 رص سيد حسن|لن|ء عبــــد |صف |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

8o6463 ي فتـــىحي عبــــد|لنعيم ن|عبــــد لنعيم|ج  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

8oo46 ن|ره سمي  عبــــدون محمد سليم|س لفيوم|عه |زر

33o863 بــــ محمد|يتـــ مرزق خط| |نوعيتـــ بــــنه

826334 لمجد عىلي|بــــو|ذلي |لش|جر |ه دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

9o5585 حمد  |شم |حمد ه|محمد  |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

35662 ن محمد شعره|ن رزق رضو|رضو هره|لق|لعلوم ج |ر |د

477959 فظ|لح|ن عبــــد |لرحمن محمد أحمد شعبــــ|عبــــد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

839876 لدين|هلل محمد محمد نور|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

695348 وى|لنبــــر|روق |ن مجدى ف|يم| لمنصوره|بــــ |د|

|28465 لرحمن|ء مجدى محمد محمود عبــــد |ل| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4|379| يف| |حمد رض| حمد حلىم رسر |ره طنط|تـــج

7|55|2 هلل|ح عىل عبــــد |محمد صل لمنصوره|حقوق 

445662 ل محمد|لرحمن عىل محجوبــــ هل|عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

94|9| ر|لغف|طف محمد عبــــد |محمد ع ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

|33562 ل|لع|محمد عمر محمد عمر عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

86538 لعظيم|حمد عبــــد|محمد مصطفى  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

||7|96 ن حسن قنديل|رس سليم|فرح ي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7o29|| لمرىس ربــــيع|مصطفى محمود مصطفى مصطفى  زيق|لزق|حقوق 

37|567 ى محمد حس ى بــــيوم|حسي  ني  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

|5667o ى عىل|مصطفى حربــــى  حمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

|4676o لمسيح|ن جوزيف زىك عبــــد |ج كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

68324| ى س|هيم |بــــر|وحيد | رن لم|مي  لمنصوره|طبــــ 

26758 حمد|ء سيد عنتـــر |دع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

237|72 يشى سيد محمود| دين ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

436357 لبــــيىل|لرحمن محمد محمد حسن |عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5o628| ى عبــــد |هند  لفضيل|لسيد حسي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر
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5o4|6| ى مريم مسعد محمود عىل حسي  سكندريه|ل|صيدله 

69959 حمد محمد|حمد محمد | |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

855369 لنرص|لحليم سيف |لحليم حمدي عبــــد|عبــــد ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

424428 بــــتـــ ملك|فتـــ ثــــ|ئيل ر|ف|ر |ره طنط|تـــج

434256 م|روق محمد سل|عىلي ف| دين هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

453374 د عيس|د ج|حمد ج|لد مصطفى |خ لشيخ|هندستـــ كفر 

226835 ف حسن محمد |محمد  بــــو زيد|رسر ن|سو|بــــ |د|

255725 لح سعد سويلم|محمود ص ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

247495 ل صبــــيح|هيم محمد محمد كم|بــــر| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4|782 شور|بــــ مندى ع|يه|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2589o6 ر عىل فرج|حمد مختـــ| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8339|| ه سعيد | ى|لسم|مي  ن حسي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

8|6352 حمد|ح |لفتـــ|ء محمد عبــــد|شيم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

773594 مل|ئى محمد ك|ء ه|حسن زيق|لزق|نوعيتـــ 

85452o ي جرج|هيم شح|بــــر| وي|تـــه بــــشر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

634279 لسيد|هيم يشى |بــــر|بــــسمتـــ  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

84|563 لحسن|بــــو|حمد |ده سيد |غ ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

434662 لعدل|رس ربــــيع محمد |ء ي|رس| ي صىح طنط
|معهد فنى

89o36| حمد موىس |طف |محمد ع سيوط|ره |تـــج

334|89 م|لسل|دق عبــــد|لص|هلل عبــــد|حمد عبــــد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o3852  |هيم |بــــر|حمد محمد |
ى
ي|لدسوق

لحنفى زيق|لزق|ره |تـــج

359o2o ي 
لق|لخ|حمد عبــــد|محمد حسنى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27|689 لشيخ|حمد |ن محمد |بــــ سليم|رح لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

27o758 لذكر|حمد |حمد عىل |ء |رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8973|6 لسيد بــــخيتـــ محمود |هدير  ج|ره سوه|تـــج

832|79 لصغي |م محمد |سل|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

537235 ن|ء محمد محمود رسل|لزهر|طمه |ف سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

225727 روق محمد سيد|تـــع ف|م بــــ|حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

43463 لمجيد|حمد عبــــد |محمد | دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

867787 بــــ|شم دي|ه| شم عط|ه ي صىح 
ن|سو|معهد فنى
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6o7287 هلل| |محمد أيمن محمد عط سيوط|بــــ |د|

24773o لح|لسيد محمد محمد ص|سمي   ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|38733 لشيمـى|لدين يـوسف |م |روى عصـ| ى شمس حقوق عي 

49o6oo دين عىل حسن عىل رحيمه|ن سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

854335 عيل خلف بــــشر|سم|حمد | سيوط|ره |تـــج

753|5 ه محمد شعبــــ ن زىك|ني  لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

763282 لسيد|لرحيم |ندى رفعتـــ خليل عبــــد  نوعيتـــ بــــور سعيد

677629 ح عىل|لفتـــ|لؤى محروس عبــــد  ن|هندستـــ أسو

9oo24o لنعيم سعد عىل |م عبــــد|هش ج |تـــمريض سوه

676998 لشوى|حمد |تـــ |لشح|حمد |محمد عىل  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

623|92 تـــي|لسيد زن|محمود عىل عىل  ط|معتـــ دمي|علوم ج

2383o8 هيم|بــــر|محمد مصطفى | ند ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

8o8733 ي|بــــ |يه|حمد |
حمد قرئى تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 

بــــطموه

|63475 ر سعد عىل عويس|حمد مختـــ| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

58738 لحميد محمد|لدين عبــــد |ء |ن عل|رمض بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|6o534 ف محمد عبــــد |محمد  دي|له|رسر ى شمس هندستـــ عي 

826845 ى|خ لد عىلي محمد حسي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

424ooo ح محمود|لفتـــ|ء أحمد عبــــد |ول إلسكندريتـــ |تـــمريض 

5|6458 ى|ل فوزي |م جم|بــــتـــس| مي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

337834 د|لمؤمن حم|عطيتـــ محسن عطيه عبــــد |ره بــــنه|تـــج

327423 ن محمد خليفه محمد|نوره ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

35oo78 لجمل|حمد محمد |زينبــــ سيد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2o922 م محمد سعيد مصطفى|حس هره|لق|هندستـــ 

5o3282 وج|لمر|حمد محمد تـــوفيق |مريم  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

253825 ى ي|ي ى طوطح|رس |سمي  مي  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

646497  عبــــد |ر وليد |آثــــــــ
ى
لزينى|للطيف |لدسوق ط|حقوق دمي

54452 بــــوزيد|ىط |لع|شور عبــــد |حسن ع ي سويف
هندستـــ بــــنى

4354|8 |لبــــن|يتـــن حسن محمد عىل | سكندريه|ل|بــــ |د|
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8|oo74 هيم محمود|بــــر|ء رجبــــ |رس| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|2o946 يه|د وليم حم|ندى عم|س هره|لق|ره |تـــج

33||45 تـــ|مصطفى محسن مصطفى محمد بــــرك ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

8o9|27 ي|هيم ر|بــــر|دي |محمود ن
ضى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

878969 هلل  |نيس رزق |م |عص| رن سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

488722 س|زر غط|ريو سمي  زكرى ع|م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|972| ين خ لد محمد محمود|شي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4866o6 ى جرجس|بــــيشوى  مي  يوسف حني  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

479265 لرحيم بــــخيتـــ|بــــر عبــــد|ره سمي  ج|س سكندريه|ل|هندستـــ 

25824o يمن متـــول جمعه|محمد  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

7|27|6 ه محمد  هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|ني  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

33|336 وي|لعشم|ل |ل محمد كم|كم| دين |ره بــــنه|تـــج

|54o82 مد محمد|لحميد ح|عمر عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

76|o97 وى|لص|حمد محمد |ء |رس| تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

67986 لسيد محمد|طمه حمدى |ف كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

287238 حتـــ|حمد سم|مل |عيل محمد ك|سم|مهند  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

24o26| لح|لدين ص|بــــ سعد |لوه|مريم عبــــد هره|لق|بــــ |د|

|37764 دى|له|د عبــــد |ر رش|رس مختـــ|ي ى شمس حقوق عي 

87583 ضل|لمنعم ف|يحن  بــــهيج عبــــد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

69|875 ى عبــــد |حمد مجدى عبــــد | ل|لع|لحكيم حسي  لمنصوره|طبــــ 

3|57o6 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|طمتـــ مسعد |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|7747 يدى عمرو نبــــيه محمد جمعه|ه ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

|68843 ى حسن محمد مجدي حسي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

68756| لحميد فودتـــ|محمود محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

7242o حمد|هر |لظ|مه عبــــد |د سل|جه لفيوم|بــــ |د|

256o|9 ربــــيع مسعد ربــــيع زلط ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5o7o7 حمد|لحميد |حمدربــــيع عبــــد |محمود  طبــــ بــــنى سويف

6o3o89 محمد مصطفى محمد عىل خليل |بــــ طنط|د|
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2799o لنبــــى|لد عزتـــ عبــــد |خ| رن هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

896527 د  |مجدى رمزى ج| رين|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

25454 لونيس|عبــــد | ء محمد زكري|ل| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

636o54 هلل|لدين عبــــد |عيل عىل |عىل إسم زيق|لزق|طبــــ 

||7262 لرؤف محمود|كر عبــــد |حمد ش| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

494|7 لرحيم|ء مجدى سيد عبــــد |رس| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

43o82| ن|لدولتـــ عثــــم|بــــوزيد قمر |تـــفى محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

83o228 م|حلىمي عوض بــــهن| ن|مري |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

47728o يم|لد|مصطفى محمد مصطفى محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

439648 م|كوكبــــ محمد طه محمد سل لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

|4|o87 م محمد زغلول عىل محمد هديه|عمرو هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o2|68  محمد |بــــ |يه|جر |ه
ى
لهورينى|لدسوق لمنصوره|علوم 

36848| محمد سيد محمد حنضل بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

493992 وى|لجد|فظ |لح|فظ عىل عبــــد|لح|لد عبــــد|خ دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

626253 ئى لطفى محمد محمد جبــــر|أم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

33838o لسيد يوسف بــــهلول|ن |ء رمض|دع ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9o25|9 لرحمن |بــــوزيد عبــــد|بــــ سعد |رح ي صىح سوه
ج|معهد فنى

4o972| ن لرحمن|مجدى مصطفى عبــــد| مي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

688|84 ل|لمتـــول |لسعيد |مصطفى  ى وى|لميى ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

698893 لسيد عىل منصور|فتـــىح يوسف  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5|429 هيم محمود|بــــر|يمن سعد |يه | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|2624| مي عزيز سعد|عزيز س وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

256547 فش|بــــو ط|ح محمد مصطفى |سم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

239699 ف |سلىم  تـــ|هيم محمد |بــــر|رسر بــــوعمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

845||7 مد|هلل حسن ح|حسبــــ | مه ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

4964o لعزيز عىلي|ره حسن عبــــد |س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9|67o لسيد محمد|محمود مجدى  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

8496|9 ى|صل| دين ح محمد حسي  سيوط|صيدلتـــ 

76298| تـــ|عيل عرف|سم|هيم محمد |بــــر|ء محمد |حسن لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ
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|5|398 حمد محمد عطوتـــ|ء |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

76|497 حمد|لسميع |مريم مصطفى عبــــد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

645279 حمد|حمد سيد |هدى محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

43o667 م يونس|لسل|للطيف عبــــد |ر عبــــد |من لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

2|736 م|بــــ تـــه|لدين خط|م |زينبــــ حس ى شمس| لسن عي 

4o728o لي|ل محمد جبــــ|رق جبــــ|م ط|ريه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6||7o4 مر|لفتـــوح ع|بــــو|لعزيز |محمد عبــــد زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

35o272 ن محمد|بــــ سمي  عمر|شه |ره بــــنه|تـــج

7557|4 ن|لسيد حسن سليم|حسن  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|75763 هلل|ر عبــــد |لغف|لحمد عبــــد |بــــو |محمد  ى شمس حقوق عي 

767342 |لشو|محمد عىل محمد عرفه  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

695o|5 |لنج|بــــو |هيم محمد |بــــر|جر |ه ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

3283o3 حمد|ر |لستـــ|هيم عبــــد|بــــر|ر |لستـــ|عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

858o|6 ى حسن |ي حمد محمد|سمي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

438o69 ى محمد |ي |لرحمن محمد  |لمهدى عبــــد |سمي 
لمهدى

سكندريه|ل|حقوق 

||93|3 هيم مصطفى|بــــر|حمد |هر |هلل م|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

259572 يم حمد|لد|حمد عبــــد| |مه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

88oo57 وسيم عزتـــ فوزى فرح  سيوط|طبــــ 

|5256o |لعل|بــــو |هيم |بــــر|حمد |ئى |م| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

27982o ن  هل|جم| مي 
ى
ل|ل شوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

5|||25 لعزيز|ئى محمد عبــــد|محمد ه |حقوق طنط

4|3499 رق بــــخيتـــ شنوده نسيم|ط| رين|م |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

675852 |لنبــــى رخ|حمد نشأتـــ عبــــد |ء |رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

68|888 لمنعم محمود عبــــد ربــــه|حمد عبــــد |ن |يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

32339 مصطفى سعيد سيد فرج ن|حقوق حلو

847387 ي|زينبــــ جمعه فتـــىحي عبــــد
لرضى ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

32|359 عمر حسن محمود محمود تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

632546 ن|د شهو|حمد ج|هلل محمد |منتـــ  زيق|لزق|ره |تـــج

45o|43 ع|لسبــــ|محمد طلعتـــ رجبــــ عىل  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

623963 لشيحه|عيل أحمد |سم|هيم |بــــر|ندى  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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|5748| مروه محمد حنفى محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

48o97o ى موىس|د هش|جه ى حسني  م حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

878799 كر محمود |ء رفعتـــ ش|رس| سيوط|حقوق 

859|97 ى|لص|ل لمعي عبــــد|محمود جم لحي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

6356o6 ن سليم|يمن سليم رمض|يمنى  زيق|لزق|ره |تـــج

29|23o تـــه عىل|محمد فتـــىح شح ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

96543  ك|ء ك|هن
ى
ق مل|مل مشر ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

4|9773 مه|حمد سل|لد عبــــدين |خ لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

285838 هيم صميده|بــــر|ل |مصطفى جم ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

524842 هيم فهىم عىل|بــــر|حمد |لح |ص سكندريه|ل|هندستـــ 

637o47 هيم محمد خلف|بــــر|لسيد محمد |ر |من زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

2956oo عيل|سم|حمد سند |لرحمن عىل |عبــــد تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

322495 ى حس لسيد|لجيد |لدين عبــــد|م |نورسي  ى شمس|تـــج ره عي 

3|2|76 ش|هيم هبــــ|بــــر|تـــم محمد |جنتـــ ح ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

8|33|3 ي رزق |مي  |
هلل|يمن مهنى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5||366 حمد قمورتـــ|هيم  |بــــر|حمد |هيم |بــــر| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

85o456 حمد|هلل |حمد محمود سعد| ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

8||999 جرجس| هلل حن|ير نرص|ن ي|علوم 
|لمنى

5o397| حمد|رص محمد محمود |لرحمن ن|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

49o99| عيل|سم|حمد |ن |حمد شعبــــ|جر |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8228| ى|محمد  نور محمود حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|69o سط محمد|لبــــ|لد عبــــد |حمد خ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2o6o2 لرحمن مصطفى سيد عوض|عبــــد  هره|لق|صيدله 

422727 ن محمد|ل محمد رسل|كم سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

2||7o نىح  ممدوح محمود عىل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

423|o8 لسيد|حمد |لسيد |لحليم |لدين عبــــد|سيف  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

5o5435 حمد|يز محمد |معتـــز محمد ف سكندريه|ل|عه |زر

5|7355 محمود فتـــىح كريم| رن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

36356o روق خليل|نرص ف| ن|ر دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص
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23863o فع|لش|لحكيم محمد |دل عبــــد|يه ع| ى شمس علوم عي 

8o776 طمه سيد مرصى عىل|ف هره|لق|حقوق 

277443 ى حمد | هلل|حمد سعد حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6|7276 لسعيد جزر|حمد |هيم |بــــر|ن |رو تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

74954 تـــ | لمقصود حسن|هيم عبــــد |بــــر|مي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

464592 هيم مصطفى عىل|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

224376 لعظيم محمد|رق عبــــد|يوسف ط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|598| ق|حمد محمد يوسف | وى|لشر ط|بــــ دمي|د|

335474 لسيد|فظ |لح|هلل عبــــد|مروتـــ عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

97|28 ي
ى
لنبــــى|ن حسن عبــــد|تـــى رمض|محمد ق ي صن. تـــ.ك

|ع شبــــر|فنى

6ooo6| لحميد|لحميد محمد عبــــد |يمن عبــــد |حمد | تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

242o86 وق شورى عبــــد لمجيد|د عبــــد|لجو|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

28446o  يوسف محمد يوسف
ى
سلىم شوق ى شمس|د| بــــ عي 

64955| م وليد مصطفى محمد تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

37oo33 حمد جويىل|رس |ر ي|عم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62|o4| حمد عبــــده محمد|جر |ه ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

4o|946 ل عمر|لع|حمد محمد يونس عبــــد | ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

92464| ي
لرحيم  |لدين عبــــد|لد مىح |لدين خ|ء |ضى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5|543 يمن تـــوفيق محمد|له |ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

58347 هلل|مريم عفيفى صديق فرج  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

|47982 حمد|ن |د مدحتـــ زي|زي هره|لق|حقوق 

|35289 لعسكرى|غبــــ |لمجيد مصطفى ر|مصطفى عبــــد  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

||6727 عمر مصطفى حسن محمود ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

787326 تـــه|شم شح|بــــو ه|هلل محمد |عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

5||63| ن|هيم رمض|بــــر|ن |حمد رمض|د |زي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4453|3 محمود خلف بــــخيتـــ عىل بــــخيتـــ ن|سو|ضتـــ |علوم ري

2|4892 م سيد محمد ميهوبــــ|هلل هش|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3o372 ى ن|م وى|لمبــــدى قن|جح عبــــد |دلي  هره|لق|عه |زر

62|92o لمحسوبــــ دحدوح|لسيد |ء محمود |لشيم| ط|بــــ دمي|د|
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357o68 ل عيد عىل|حمد جم| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

85839o س|بــــر جميل عبــــ|منجه ص سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|6|242 لرحمن|لسيدعبــــد |لرحمن |ده محمد عبــــد |غ ى شمس| لسن عي 

6|662o لعدل|لسيد |هر |ط| دين ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

22777o ى محمد|لد |ن خ|نوره حمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|7o628 كر|رس محمد ش|رتـــ ي|س |حقوق بــــنه

68667o ى|لعزيز |مح عبــــد |محمد س حمد حسي  لمنصوره|صيدله 

32744o ى تـــ مرزوق|كميل شح| يوستـــي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8o472o لي|هيم غ|بــــر|ن |عري| رين|م ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

6337o ن جبــــر|لد شعبــــ|محمود خ |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

7653|8  ص|محمد 
ى
لمغيثــــ|بــــر عبــــد |حمد شوق ره بــــور سعيد|تـــج

2|45o3 ي محمد|لش|حمد محمود عبــــد |محمود 
ى
ق ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3377|6 م محمد|لسل|لسيد عبــــد|مه |س|كريم  |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

58369 للطيف|وى عبــــد|ن مك|جر شعبــــ|ه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

628988 هيم|بــــر|لسيد |لسيد محمود | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

95|9| ل مليكه يوسف|كم| روم كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

2437|9 ى|هبــــه فتـــىح سميح ص لحي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

42|95 ء صبــــرى محمد|ر عل|مي هره|لق|صيدله 

88o956 لعزيز عىلي |ن عبــــد|لعزيز رضو|عبــــد سيوط|صيدلتـــ 

447o66 ي|رق فتـــىحي عبــــد |فتـــىحي ط
لغنى |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 

لشيخ

889678 ن يمن ظريف نرص | |مي  سيوط|علوم 

357|66 هد|لسيد ز|هد |ز| مه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8295o محمود محمد محمد محمد عيد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

45o|23 بــــوعلو|م محمد |لسل|لسيد عبــــد|محمد  |حقوق طنط

247|59 للطيف|م عىل عبــــد|لسل|محمود حسن عبــــد شمون|نوعيتـــ 

8o2o|4 ف عبــــد| ي شح|لبــــ|رسر
ى
ي|لبــــ|تـــه عبــــد|ق

ى
ق لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

97o93 لعليم محمد|لعليم محمد عبــــد|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

67558 ي دكروري
ي محسن حسنى

حسنى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

225853 لحسن|بــــو|لموجود |م عبــــد|محمد عص ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى
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42|955 حمد جمعه|لسيد عطيه |تـــن |ف سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

362843 |لعر|حمد محمد عىل عىل |
ى
ق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

352o54 تـــ ص| ع|لرف|لح سيدمحمد |مي  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

|292o9 لس ع ن صليبــــ|دل سمع|كي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3443|7 ح عىل|لفتـــ|حمزتـــ عىل عبــــد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

366o2 وق  ف فوزى مرىس|رسر رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6|264o لغنى|ن مصطفى محمد وهبــــه عبــــد |يم| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|5o675 لدين محمد|ل |حمد كم|محمد  هره|لق|ره |تـــج

623878 دى|لن|ن محمد |ن رمض|آيه رمض ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

629o|o هيم|بــــر|ن محمد |ل رمض|محمود جم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

24|o36 ن محمد محمد سليم|يوسف شعبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o4685 ه | م محمود |هيم سل|بــــر|مي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

44|52 حمد محمد محمود حنفى حسن| ى شمس|زر عه عي 

|59o83 ل عىل|لد جم|حمد خ| ى شمس حقوق عي 

63|3|6 حمد|ر حسن لطفى |من زيق|لزق|نوعيتـــ 

676292 ي|محمد مرىس | رض| رن لعشر لمنصوره|بــــ |د|

||669| ي فخر |سم|صم |ع
لدين|عيل مصطفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

924o68 لفتـــوح  |بــــو|طف عىل |لد ع|خ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4o|o99 لبــــسطويس|حمد منصور أحمد أحمد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|78927 لكوم|حمد |هيم |بــــر|سندس ممدوح  ى شمس| لسن عي 

|3955o سمي  فوزى خله جرجس| دون|م هره|لق|بــــ |د|

447336 ي |حمد غريبــــ عبــــد |ن |نور
لكيك|لغنى سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

5|282o لونيس|لسيد محمود عبــــد|محمد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

767965 حمد|ل |لع|حمد عبــــد |ل |ء جم|شيم تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

4|924 للطيف حسنى حسن عىل|عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

235o83 محمود سيد محمد محمد حسن هرتـــ |لق|تـــمريض 

77|8o3 يوسف محمود موىس محمد محمد يونس ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

823672 فظ|لح|م عبــــد|لسل|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42|3o2 ر حسن|لستـــ|ئل فتـــىح عبــــد |و لشيخ|ره كفر |تـــج

239324 ره محسن مني  سعد|س هره|لق|بــــ |د|
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23463o ى عبــــد|يوسف ي در محمد|لق|رس حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|5|38 لنبــــى |لنبــــى عىل عبــــد|عىل عبــــد | ند سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

323|57 ل|لع|لرحمن عبــــد|نجيه عرفه عبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

24762| هيم حسن|بــــر|لنبــــى |حمد محمد عبــــد| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

272554 هلل|حمد سيد عىل عبــــد| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

37548 ى|رحمتـــ محمد سل متـــ محمود حسي  هره|لق|بــــ |د|

|4|452 محمد سيد درويش محمود بــــدوى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

823493 ي عبــــد|س
ى|ره مصطفى لعزيز حسي  ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

7o579| هيم|بــــر|حمد |لمتـــول |هيم |بــــر|ئل |و ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

6|7|4o ى نبــــيه عبــــد  وى|لشعر|لمنعم |نرمي  ط|بــــ دمي|د|

|6487 تـــ|لزي|حمد محمد سمي  |رقيه  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

36oo95 لرحيم|ل محمد عبــــد|جر جم|ه لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

779582 لسيد|لح |حمد ص|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

24oo66 لدين محمود|يوسف عمرو نور ن|حقوق حلو

443655 زى|لسيد غ|ن |د رمض|د فؤ|جه |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

226o2 هلل محمود|حمد حمدي عبــــد | هره|لق|حقوق 

392o| ف س|بــــ |رح بــــرهيم|م |رسر هره|لق|حقوق 

5|64o4 ج|هلل حج|ء محمد رجبــــ عبــــد |سم| بــــ دمنهور|د|

753|56 هيم|بــــر|حمد محمد |عمر  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

7|o9o6 هيم عىل محمد عبــــده|بــــر|دى |ف ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

|6|233 حمد محمود|لد |ره خ|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

843499 ك|ح منقريوس سدر|بــــيتـــر صل ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

542266 ى ع|ي ى ق|لسيد محمد |بــــد |سمي  سم|مي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|23299 عىط|ئيل |د ميخ|يوسف عم وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

457224 يه|لسيد حد|لحميد حسنى |محمد عبــــد |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

33495 ره محمد محمود عبــــده|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6986|2 ى |ي مجد مصطفى عىل عويس|سمي  لمنصوره|ره |تـــج

6893|4 م|هلل عز|ن فتـــىح عىل عبــــد |يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري
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6|8|o3 لفى|ل|غبــــ |لعربــــى ر|ء |لزهر|طمه |ف ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

282|43 لد حسن محمد|م خ|حس ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

357|72 لسيد|لسيد عطيه |ن |نوره ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

634733 يف جم يف|رسر ل مرىس محمد رسر زيق|لزق|هندستـــ 

|653|o شم|لحميد ه|ء محمد عبــــد |ول ى شمس|د| بــــ عي 

|839o ن|بــــر عمر|هلل ج|بــــ |بــــر ج|عمر ج ن|حقوق حلو

6oo493 صف|لق محمد ن|لخ|ن محمد عبــــد|يم| |نوعيتـــ موسيقيه طنط

3|653o وق  ف محفوظ محمد|رسر رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

82|68| دي سعد محمد|ندي ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

326o54 بــــر|مه فهىم ص|س|سهيلتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

83oo5 لعليم|ح عبــــد |محمد طلعتـــ صل رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

79o34o  |زينبــــ 
ى
لح|هيم ص|بــــر|لدسوق وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر

ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

898597 يف  ف عبــــد|رسر ل خلف |لع|رسر رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

438777 لخبــــى|لونيس |م عبــــد |لسل|يىح محمد عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

356485 ن|لسيد عمر|لسيد محمد |ء |رس| ى شمس| لسن عي 

8oo6|8 لضوي|س |لضوي عبــــ|محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

|776|3 وى|محمود محمد محمد سعد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

24|838 حمد عيس|طمه محمد محمود |ف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

75|483 ى خل|دين ط|ن حمد|ف |رق حسني  ره بــــور سعيد|تـــج

234936 تـــه|يز عدل شح|نطون ف| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

429oo| ن|لسيد مصطفى رمض|هر |منى م ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3|3548 يف حن صليبــــ| لوريس رسر |بــــ بــــنه|د|

233|47 حمد|ن |حمد عثــــم|ن |عن ن|بــــ حلو|د|

486|4 ى طه| |ره رض|س مي  هره|لق|علوم 

49246| حمد محمود جبــــريل|سعيد  |حقوق طنط

9|2o36 لس  نس |لبــــرتـــ صهيون سلو|كي  ج|صيدلتـــ سوه

9o6783 ى |بــــر|رص |لن|سلىم عبــــد هيم حسي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

488|5o هلل صقر|لعزيز عبــــد|لعزيز ممدوح عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|6574 بــــ|وى دي|لص|محمد عىلي يوسف  لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 
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526|3o ح عوض|لفتـــ|حمد محمد عبــــد |محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

4o6|46 ى|منيه نبــــيل محمد عيس | مي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

843|63 ء محمد عيد محمد|رس| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

488542 رص موريس تـــوفيق|رك ن|م |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

235742 ف عىل حسن|يه | رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

44943o هيم|بــــر|رس عصمتـــ |لدين ي|سيف  |هندستـــ طنط

2|4864 طف فهىم عزيز|ركو ع|م ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

9o4823 ن |لد سعد سليم|ضىح خ ج|صيدلتـــ سوه

488227 لمول|حمد مصطفى عبــــد|محمد مجدى  ن|سو|بــــ |د|

25372| ح زىك|ل صل|ح كم|صل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

76||o7 ن محمد زغلول سيد|يم| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

|6|955 ح|لفتـــ|حمد محمد عبــــد |م |ريه ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

239oo3 فتـــ مهدى جمعه  حمد|هيم |بــــر|مي  ن|بــــ حلو|د|

243536 حمد عطيه|شور |سمر ع ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

783||3 بــــوسنه|لحميد|ل عبــــد |لع|ليىل محرز عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

88|36| حمد |محمد سيد حسن  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

888946 ي|ر
لرحمن |حمد عبــــد|د |عم| ئى سيوط|تـــربــــيتـــ 

62o924 حمد|لمنعم مصطفى |م سويلم عبــــد |سل| طبــــ بــــورسعيد

639266 موئى|لسل|لسيد |لسيد محمد عىل |محمد  زيق|لزق|حقوق 

856663 ي |محمد فرغىلي ن هيم|بــــر|ج  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

278336 محمد وليد سعيد حسن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

57oo6 ي عىلي سيد|س
رتـــ مصطفى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6o2655 ى محمد|بــــر|محمود  هيم أمي  |ره طنط|تـــج

9225o4 حمد محمود |مد |حسن ح ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

364579 ى خ مي  لدين عىل محمد|ء |لد محمد بــــه|ني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

2222o5 هيم|بــــر|هيم محمد محمد عىل |بــــر|منى  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

44o2o5 سم|هيم ق|بــــر|هيم |بــــر|مل عىل | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4|2253 لدين|لدين عىلي |س عىل |يوسف عبــــ |ره طنط|تـــج

773994 هيم عيد|بــــر|لسيد |جر محمد |ه ى شمس حقوق عي 

|38|56 لدين مصطفى|ج |لرحمن سعيد محمد تـــ|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 
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8|25o9 د|عي| ره جرجس حن|س ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6984|9 ف محمد عبــــد |محمد  هيم|بــــر|ىط |لع|رسر لمنصوره|ره |تـــج

6|2883 لجوهرى|رق محمد محمد |ط| دين لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

33o49o هيم|بــــر|لسيد |لغنى |تـــسنيم عبــــد |علوم بــــنه

485686 يم طلبــــه عبــــدربــــه|لد|خلود طه عبــــد سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

85|4|3 ل|لع|حمد عبــــد|طف |لد ع|خ سيوط|صيدلتـــ 

|7544o هيم عىل|بــــر|بــــر |يمن ص| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|982o د طه|يه طه فؤ| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|3575 ي|ر
محمد حسن محمد| ئى سيوط|بــــ |د|

243868 لحليم|وى عبــــد|هلل سعد|بــــ عبــــد|رح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

5o4|8 هلل درويش|تـــه عبــــد |هلل شح|عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

883394 م  |خلود محمد عيس تـــه سيوط|تـــربــــيتـــ 

|26o89 لحميد|حمد عبــــد |زم |عمر ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

79656 لنبــــى محمد|رص عبــــد |ر ن|من تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

685286 هيم|بــــر|ز |لبــــ|خلود محمد رمزى  لمنصوره|ره |تـــج

74947 ي|لح |رق ص|يه ط|
حمد مصطفى ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ ى جي 

3|5598 ى محمد عثــــم| ن|ن حسي  ن|حقوق حلو

5ooo|3 حسن عبــــده حسن مسلم| نور بــــ دمنهور|د|

538955 هيم|بــــر|ء محمد سعيد محمد |سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||54o3 حمد سيد طه| |رول ى شمس|تـــج ره عي 

8397o8 ي ن
هلل تـــوفيق|جح حسبــــ |منى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

2737|3 لم|ره محمود محمد خي  س|س دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

64o9|6 |دل شكرى حن|يكل ع|م زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|36494 لدين|لد محمود نور |د خ|زي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

69426o شورى|لك|ن |محمود محمد محمود سليم لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3258| محمد فتـــىح محمد عبــــده هره|لق|حقوق 

5o7633 لد فتـــىحي محمد مسعود|ر خ|مي ن|سو|علوم 

|53535 لم بــــشي  سليم|ل س|م| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6427|| ي |لر|هيم عبــــد |بــــر|ء |رس|
هيم|بــــر|ضى زيق|لزق|نوعيتـــ 

339835 ء صفوتـــ محمد مصطفى|رس| |بــــنه| هندستـــ شبــــر
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484684 ى روس|يوسف نصيف جرجس سيد| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2o|94 تـــه|حمد محمد شح|محمد  هره|لق|ره |تـــج

4|78|8 وق  عىلي| لنج|لمنعم أبــــو |حمد عبــــد |رسر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

636oo8 ن محمد|محمد موىس وهد| رند زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|7898 ى |ي حمد|مد |حمد ح|سمي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

294982 حمد محمد حسن|رق |كريم ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|2o68 لدين رشدى محمود|ل |م محمد جم |نوعيتـــ بــــنه

536739 نور عيس محمد كريم|مصطفى محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

92|9|3 حمد |لسيد |حمد |ء |سم| ج|ره سوه|تـــج

5o46o2  كم|مي
ى
تـــ|ل بــــرك|ر محمد شوق ي|بــــ |د|

|لمنى

76|478 لسيد بــــيوم|م |لدين عص|نور  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

875822 حمد  |حمد محمد |مصطفى  سيوط|ره |تـــج

688586 تـــ|حمد عرف|ن |لقصبــــى عمر|ء |رس| لمنصوره|هندستـــ 

883797 محسن نصيف مؤنس | رومند ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

82o957 ن سيد|مي  رضو|حمد |لرحمن |عبــــد سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

365o45 لسيد|لسيد هيبــــه |لد |م خ|سل| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

|3|7o8 وق عبــــد  ن|بــــو زي|لغنى زيد زيد |رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|2269o عيل|سم|ن |دل سليم|ن ع|سليم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

78o642 وز  عيل|سم|لسيد حسن محمود |في  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

283|27 ن|لمعبــــود سليم عثــــم|هلل سيد عبــــد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3539o5 هيم محمد عىلي|بــــر|ء |عل ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

5|3|8 لمنعم|لموجود عبــــد |ن عبــــد |ر رمض|من لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

67|26 ى سيد مصطفى ك|ي مل|سمي  لفيوم|بــــ |د|

3399|2 لففى|لمنعم |لسيد عبــــد|هر |لرحمن ط|عبــــد |طبــــ بــــنه

2|9448 لشيىم|مصطفى سعد | رن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3596o3 حمد محمد|طمتـــ عيد |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3538|4 بــــ|لرحمن دي|لسيد عبــــد|لرحمن |محمود عبــــد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

5|4936 لخطيبــــ|سلىم محمد فرج سعد محمد  سكندريه|ل|علوم 

3644o لصبــــور|ن مصطفى عبــــد|مصطفى رمض ن|تـــمريض  حلو
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923237 حمد  |يه حسن محمد | لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

338oo6 لسيد|هد |م مهدى مج|هش |حقوق بــــنه

9o429 ن عىل|ن شعبــــ|محمد رمض ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

9o7o3| تـــ محمد يونس محمد  |عىطي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|22382 دهم وجيه محمد يونس| ن|حقوق حلو

7|289o ح|لفتـــ|لح عبــــد |هدير محمود محمد ص لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

773||5 لس محروس نسيم ميخ ئيل|كي  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4o4649 در|لق|حمد محمود عبــــد|لد |خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5||5o3 لكل|بــــو|يوسف عىل يوسف محمد  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

629o27 حمد عىل سعده|ء عىلي |لشيم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o77o8 لحمد |بــــو|لىح |طف عبــــد|محمد ع ج|صيدلتـــ سوه

34494o ى م|ح عل|لفتـــ|محمد عبــــد| لي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7596|6 هلل محمد غريبــــ محمد|منه  لسويس|هندستـــ 

2|658o ن|ئل سعيد شعبــــ|لد و|خ ن|بــــ حلو|د|

||7o45 هر محمد|لظ|م رشدى عبــــد |يوسف عص ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

764762 ء وليد عىل محمد عمر|وف ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

647229 لسمرى|حمد |لرحمن |مه محمود عبــــد|س| ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

26||82 ضى|لق|لسيد |حمد |جر |ه ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

685226 هيم موىس|بــــر|ن عىل |محمد عىل زيد لمنصوره|صيدله 

35533| ن سعيد حسن|يتـــ مرو| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

434o32 حمد محمد حمود|ج  |م ن|سه |حقوق طنط

8|3923 طف لويز يعقوبــــ|نجوي ع ي|طبــــ 
|لمنى

62686 تـــ ربــــيع | لبــــكري طلبــــ|مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

367576 لم سعد|لحميد س|ن عبــــد|سلىم رشد |طبــــ بــــنه

85||8 تـــ خميس عىل|ء نش|سم| بــــ بــــنى سويف|د|

8o8229 ي |ء هش|عىلي
لبــــ|بــــوط|م مصطفى ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

756775 لسيد|حمد |ح |صل| ند عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

252834 يه عىل مصطفى محمد| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

82o92o فظ|لدين محمود ح|ء |محمد عل ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى
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8877o2 ج  سيد |بــــسمه نتـــع ن سيوط|تـــربــــيتـــ 

78|6o3 ه يشى حسن | لسيد|مي  زيق|لزق|ره |تـــج

3|2864 نور عىل|لد محمد |خ ى شمس|تـــج ره عي 

|25587 ف حسن عبــــد |عمر  ل|لحكيم جل|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7744oo ضى|وى ر|مصطفى محمد هند ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

6|958 ر بــــكرى|لستـــ|م مصطفى عبــــد |سل| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5o5763 بــــوسمره|حمد |حمد محمد |عزتـــ  سكندريه|ل|ره |تـــج

|76|37 ه ي| هلل|رس محمود عبــــد |مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3o578 لسيد محمود|جد |حبــــيبــــه م هره|لق|ره |تـــج

9|o62| لمشنبــــ |غبــــ محمود |مصطفى حمدى ر ج|حقوق سوه

244699 بــــورسيع|مه محمد منصور |س| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

766o2o سم خليل|محمود رجبــــ ق| دين تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

25|369 هل|ل|لموجود سيد |محمد رشدى عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3|9389 ر|مي مق|ن رؤوف س|ري|م ن|بــــ حلو|د|

325|3 هيم|بــــر|حمد بــــريك |رس |حمد ي| هره|لق|علوم 

|664|4 عيل|سم|محمد صبــــح محمد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

843773 ء محمود حسن محمد|سم| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|648o6 حمد حمودتـــ|حمد |ن |يم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

79||57 ه محمد عبــــد | ح|لفتـــ|لحميد عبــــد |مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|478| ن|حمد سلط|لرحمن |ن مجدى عبــــد|جيه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|62937 بــــ سيد|لوه|محمد عبــــد | ند ى شمس علوم عي 

|75539 لرحمن|فظ عبــــد |ندى محمد عرفتـــ ح هره|لق|لعلوم ج |ر |د

77689| لرحمن بــــيومي|لد فتـــىح عبــــد |منى خ لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2594|2 لصيفى|دل سعد خليل |ن ع|نوره هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o|865 ن موىس خليل|ن محمد شعبــــ|يم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|24275 ود|ن د|ن عمرو سليم|رز ى شمس|تـــج ره عي 

8o6989 ى|ء رمض|رس| ن محمد حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

4o855 فتـــىح عىل خرصى| نور هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

67526o لنور|بــــو|حمد محمد |عمر سمي   لمنصوره|هندستـــ 

48o824 هلل معوض|بــــر عبــــد|د ج|جه سكندريه|ل|بــــ |د|

764849 |هلل عىل مو| |يه مجدى عط|
ى
ق بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد
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348|4 رص طلعتـــ|لن|لعزبــــى عبــــد |حمد | |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|24746 حمد|ه |لل|ر فرج عبــــد |من ى شمس|تـــج ره عي 

475543 ى|د م|زي جد طه محمد حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

92o382 د عىل محمد عىلي |نه ج|عه سوه|زر

69o8|4 لح|بــــوص|د محمد |د فؤ|محمد عم ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

678|52 ى|ه جر مسعد محمد عىل عوضي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|39|4 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|لحفنى |لعزيز |عبــــد| لي|د ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

265332 ئى مصطفى عمريتـــ|مصطفى ه لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

425456 لسيد حسن عىل محمد|حبــــيبــــه  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

692925 فع|لش|ن |فع عثــــم|لش|ن محمد |يم| ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

543626 لسيد|ن |ل وليد عرفتـــ سليم|من بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

754o5| لمرشدى|طف |م ع|ء هش|ل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

92|5|2 ح |لفتـــ|لشكور عبــــد|سلىم محمود عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

62|772 زى|هيم حج|بــــر|لسيد |محمد  ط|هندستـــ دمي

533773 وي|لص|ل أحمد |حمد محمد كم|د |ي| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4826| در|لق|ن عبــــد |در شعبــــ|لق|منيه عبــــد | ن|علوم حلو

82oo79 ه محمد عبــــد| لعزيز محمد|مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

26|o4 شد|هيم ر|بــــر|لبــــ |هر غ|لرحمن م|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

346848 ين سعيد محمد حسن رسر تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

452236 عيل|سم|حسيبــــ مدحتـــ محمد  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

|4694 لسيد |عيل  |سم|عيل  محمد  |سم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

837533 لنعيم|ن عبــــد|ء محمود حمد|رج دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

682323 تـــبــــ محمد عىل|يمن ر|ء |لق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

688573 لمحجوبــــ|لبــــهنس |لمحجوبــــ |حمد عىل | لمنصوره|هندستـــ 

544268 هيم|بــــر|ء حسن عىل |نجل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

869o29 دق|طمه محمد حمدي ص|ف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

427495 لجليل|هيم عبــــد|بــــر|ل عىل |عىل جم |تـــربــــيتـــ طنط

774796 ي|بــــو |دل سعيد |لرحمن ع|عبــــد 
لعزم عفيفى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

494599 موس|لحميد نرص ن|لمجيد عبــــد|ء عبــــد|عل بــــ دمنهور|د|
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8o6o9o |لعزيز سنوىسي عط|ر عبــــد|من ي|علوم 
|لمنى

42529| حمد مرىس|زينبــــ عمرو محمد  سكندريه|ل|علوم 

|78787 لمشمسر|لحميد |طف عبــــد |ء ع|دع لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

3|7789 در|لق|در سيد عبــــد|لق|سيد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

235|53 ن|لسيد محمد حمد|محمد فهىم  هره|لق|صيدله 

|43||6 لجيد|رص فوزى عبــــد |مريم ن كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

633|74 حمد|لسيد محمد |آيه  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|662|| حمد|يوسف سيد محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2458o7 لم محمد|حمد س|لد |عمرو خ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

79ooo6 ى محمد|حمد حس|محمد  ني  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7|943 ه ربــــيع | لرحمن|لسيد عبــــد |مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

26699o لحليم سليم|لرحمن عبــــد|يه عبــــد| |تـــمريض بــــنه

6o9738 |لعط|ح أبــــو |لفتـــ|هيم عبــــد |د إبــــر|سع |تـــربــــيتـــ طنط

638986 هيم عطيه عطيه|بــــر|محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

23o95o لد زىك محمد حمزتـــ|حمد خ| هره|لق|حقوق 

|22356 لنبــــى عبــــده|لدين عبــــد |د |يتـــن عم| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

646942 نو|جد ربــــيع عربــــ|حمد م| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

4866o5 د|د نعيم ميل|بــــيتـــر ميل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8o925| هيم نظي |بــــر|ن رزق |روش لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7||o9| هيم حمزه|بــــر|حمد |لد نبــــيل |خ لمنصوره|ره |تـــج

449652 زق نوفل|لر|حمد عمرو فهيم عبــــد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

774378 حمد رسور|ع سيد|ده رف|طلعتـــ حم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

639|39 د حمدى فهىم محمد|محمد عم زيق|لزق|طبــــ 

243|o4 ى|رس سيد |مصطفى ي مي  هره|لق|ره |تـــج

869|63 ي عبــــد
ي وفدي مصطفى

لرحيم|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|24o23 حول|ل|لدين منصور |ل |ل محمد جم|جم هره|لق|ره |تـــج

36o78 لصعيدى|لسيد حلىم |لكريم |يه عبــــد | ن|حقوق حلو

349348 لحميد|د سعد عبــــد|حمد عم| ى شمس|تـــج ره عي 

239|38 حمد|ضىح سيد طه  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2|6o| لعليم محمد|رس عبــــد|يمنى ي ن|تـــربــــيتـــ حلو
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222249 لم|هلل سعيد فتـــىح محمد س|منه  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

76o82 هلل صديق|م محمد عبــــد |سل| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

82o293 لعظيم|لحكيم عبــــد|محمود بــــكر عبــــد ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

255238 ى فرج|بــــو|ن |ره شعبــــ|س لعني  تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

2|98o9 بــــ|لوه|حمد عبــــد|لدين |ء|ء بــــه|رس| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

772739 ره|هيم عم|بــــر|د حمدى فتـــىح |جه زيق|لزق|علوم 

8||9oo ي غ
لي قيرص|كرلس لطفى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

6389| لرحمن|عىل يىح عىل عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

787332 لسيد عطيتـــ|يوسف محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|3998 بــــوسمره|حمد |ل |محمد جم ي|بــــ |د|
|لمنى

83696 م سعيد محمد حسن|ء عص|رس| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

||5965 لحميد زىك|نيس عبــــد |ء |يحن  عل هره|لق|ره |تـــج

|42739 لسيد|لمسيح عبــــد |يمن عبــــد |جوىس  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|5959o لىح محمد|ندى محمد عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

634|27 لسيد بــــخيتـــ|هيم |بــــر|لح |هيم ص|بــــر| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

28372| ف سميح محمد ع|مح |س م|طف سل|رسر دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

7|2958 فتـــ محمد عبــــد  م|لسل|لمطلبــــ محمد عبــــد |مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

||9322 هلل|محمد عىل محمد بــــخيتـــ حمد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

7622o6 لسيد معيط|حمد محمد |لرحمن |عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

227|3o حمد سعيد سعد محمد| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

8o8oo3 ء بــــدر محمود محمد|رس| لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

32||49 يف عم لسيد عىل|د |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

425|23 ين م فع|جد محمد محمد ن|شي  سكندريه|ل|صيدله 

26|93o لمعىط|بــــ محمد عبــــد|يه|محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|67247 لجمل|لموجود |حمد سعد عبــــد |بــــ |شه ى شمس|تـــج ره عي 

8o8|29 ي|دمي
ى بــــطرس جرجس|نه بــــنى مي  ي|بــــ |د|

|لمنى

357589 لسيد طه|بــــ |يه|لسيد | |نوعيتـــ بــــنه

632395 ل عزم خليل|مريم كم ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

899656 ى هلل  |يبــــى عبــــد|نبــــيل عج| مي  ج|ره سوه|تـــج
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77||o حد فهىم محمد|لو|عىل عبــــد  ن|علوم حلو

|6ooo5 ي |
حمد|حمد رجبــــ مصطفى ى شمس حقوق عي 

339263 لق سعد عنبــــر|لخ|محمد عبــــد |حقوق بــــنه

|58|87 هلل محمد|لدين عبــــد |ل |حبــــيبــــه جم ى شمس| لسن عي 

826659 ي حكيم|ه| جيسيك ي بــــشر
ئى سيوط|ره |تـــج

257462 لرؤف محمد عيس|ء عبــــد|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

86o454 لحميد محمود|لحميد محمد عبــــد|عبــــد ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

53oo8| ى|غريبــــ سعيد محمود محمد لشبــــي  تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

34629o عىل|محمد وليد محمد  لصغي  ى شمس حقوق عي 

52524o مر محمد هتـــهوتـــ|لسيد ع|ء حمدى |شيم سكندريه|ل|ره |تـــج

9o3823 بــــوضيف بــــخيتـــ |حمد |م |سل| ج|هندستـــ سوه

7732|8 لعزيز مصطفى|لعزيز سعد عبــــد|محمود عبــــد  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

2638o7 يد|يدى فتـــىح ذىك محمد ز|ه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

33|2oo ن|س سليم|زق در|لر|محمد شحتـــتـــ عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

326272 عيل|سم|ن |مل محمد سيد حس| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

646||6 بــــوطوق|لسعيد |لسيد |حمد | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|2|||| ي
ى حليم عبــــيد |يوسف بــــنى ل|هلل غبــــري|مي  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|2453 لسميع يونس|هيم عبــــد |بــــر|ئى |أمل ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3232oo ي|ر
ربــــيع محمد حسن| ئى ى شمس صيدله عي 

|73334 بــــ محمد عبــــده|يه|محمد  هره|لق|علوم 

677||8 لجمل|م محمد محمد |سل|حمد | صيدلتـــ بــــورسعيد

433787 هلل|هلل بــــدوى عبــــد|هلل عبــــد |محمد عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|38o94 مد معروف|محمد معروف ح ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

345o3| حمد|هر |م محمد م|هش| سم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

629597 بــــوزيد|م محمد طلبــــه |حس| سم زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

687825 هلل|هلل محمد عبــــد |ره عبــــد |س لمنصوره|بــــ |د|

7|7857 د|لجو|طمه عبــــده محمد محمد عبــــد |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|59874 وق سعد محمد عشم وى|رسر ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

78589| لم محمد|لرحمن سعيد س|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|3992 لد وجدى محمد|ن خ|رو |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي
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62745 رضوى رشدى سمي  حسن ره بــــنى سويف|تـــج

2o438 هيم محمد|بــــر|بــــ محمد |يه| هره|لق|ره |تـــج

5|4o2 ي حسن متـــولي| لي|د
مصطفى صيدله بــــنى سويف

|7235 ح محمد محمد|يوسف صل هره|لق|ره |تـــج

6|6368 مح عىل هجرىس|محمد س ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

762927 م|حمد محمد محمد ضل|ريج | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

46o2o د محمد|يد ج|لمنعم ز|هبــــه عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

498o8o |بــــر مصطفى عط|ن ج|يم| ره دمنهور|تـــج

52o277 |لرحمن محجوبــــ ند|ل عبــــد|طمتـــ محمد كم|ف علوم دمنهور

36823| رتـــ محمد محمد درديرى|س هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|59578  عبــــد |ريم|ن
ى
هلل عىل|ن شوق ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

84|543 لحسن|بــــو|هيم |بــــر|حمد |رحمه  ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

679568 لمنعم محمود محمود خليفتـــ|لسيد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

684773 رس عيد مصطفى بــــدوى|محمد ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

877|25 لربــــ  |د|يز ج|بــــ ف|يه|هلل |منتـــ  سيوط|صيدلتـــ 

2786|5 ه عبــــد لسميع محمد|لسميع سعد عبــــد|سمي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

4|7226 ر طلبــــه محمد|ر مختـــ|عمر مختـــ لشيخ|بــــ كفر |د|

489|62 جر محمود عبــــده محمود عىل|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o62o| حمد |مصطفى محمد مصطفى  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|6oo55 دى|له|ء سيد عبــــد |عمر عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

283287 لعزيز صديق|رق عبــــد|عمر ط ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o8395 لسيد محمد|حمد محمود | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7o2276 هلل|لسميع عبــــد |عىل عبــــد | دين زيق|لزق|بــــ |د|

42o932 حمد سلوع|لسيد عىل |لد |ن خ|نوره لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|46744 د|لجو|لد قطبــــ عبــــد |مصطفى خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|68838 ى |يوسف  مر|لسعيد سليم ع|مي  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

22o293 لدين محسن محمد شبــــل|سيف  ى شمس حقوق عي 

257993 لحميد محمد|هلل عبــــد |حمد محمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

68799 حمد|حمد |طمه محمود |ف لفيوم|بــــ |د|

3o658 لحميد|مريم عمرو محمد عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 
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48422| ر|فظ مختـــ|لح|هيم عبــــد|بــــر|تـــ |عرف سكندريه|ل|بــــ |د|

357|o| حمد|لفضيل سيد |محمد فضلون عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

622|32 |لرحمن مو|لرحمن عبــــد |مريم محسن عبــــد 
ى
ق ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

|37785 ى عبــــد |حمد حس| ى عم|بــــ حس|لوه|ني  ره|ني  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

5|562 ل حسنى سيد|يه كم| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

2|88|| در عبــــيد|لق|يوسف محمد عبــــد هره|لق|حقوق 

22oo53 رس محمد عىل رسىم|هينور ي|م ى شمس حقوق عي 

59428 لموجود|لرحمن محسن رجبــــ عبــــد |عبــــد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

447392 لسميع هويدي|م عبــــد|يه عص| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|5745 ى|يه عطيه ص| بــــر بــــحي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2|38o6 وي|لشيبــــ|هر عمر محمد سعيد |س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|2|563 ر مجدى ربــــيع محمد|مي ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

25|o55 ز|لقز|لسيد |مجد محمد | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

632o52 لسيد|ندى محمد عزتـــ  زيق|لزق|بــــ |د|

699869 ئى|لورد|عيل حمدى |سم|لد |خ ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

82258o ىطي|لع|ىطي محمد عبــــد|لع|محمد عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

28|o73 د|بــــو عي|حمد |حمد عىل |حمد محمد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o99|7 ن|ود سليم|لدين د|د |لعزيز عم|ء عبــــد |ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6||4|3 روز|ن مصطفى محمد ن|ريو |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

22o3o6 لدين|ل |د حلىم جم|لجو|در عبــــد|كريم ن ى شمس هندستـــ عي 

7o|592 سهيله ممدوح فتـــىح موىس محمد سعد لمنصوره|ره |تـــج

83756| ى|لىحي محمد |مروه عبــــد مي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

249o39 هلل| |ل محمد عط|حمد كم|جر |ه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

863365 ي مسعد سمع| هلل||ن عط|نىح  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

28395 هد|طف محمود مج|ء ع|عل هره|لق|حقوق 

52o85| لمنعم محمدعوض|ن عبــــد |ء شعبــــ|شيم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

772784 ه رض| حمد  شديد|محمد | مي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

3|688| لسيد|ء مجدي محمدي فهىم |رس| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 
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4524|2 حمد محسن|مصطفى محمد محمد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

765||2 حمد يونس|هيم |بــــر|بــــ |يه|نس محمد |ن تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

||7493 زى|لمعىط غ|حمد عبــــد |دل |عمر ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

35oo38 رتـــ عىل محمود محمد|س ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

636857 لعزيز|حمد محمود عيد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

33894o ى |ي ي عبــــده |سمي 
هيم|بــــر|لسيد لطفى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4|9|55 يد |هيم أبــــو |رق يشى إبــــر|ط ى ع|سم|لي  |حقوق طنط

52734| هيم|بــــر|حمد رشدى محمد |سهيلتـــ  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

6oo798 ى|حمد عبــــد |حمد |رغده  لحميد دمي  |حقوق طنط

86626 حمد حمدى مصطفى|ء مصطفى |دع لفيوم|عه |زر

53642 ر محمد|لغف|حمد عبــــد |ء |رس| حقوق بــــنى سويف

782|86 لرحمن|بــــو خليل محمد عبــــد|ره سعيد |س لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

33|39 |لوف|بــــو |ئى |غيط| لوف|بــــو |ندى  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

3|943o هيم عجىم محمد عىل|بــــر|جر |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

889472 ك |لمل|عبــــد| شنوده حنفى زكري سيوط|تـــمريض 

6o8873 حسن محسبــــ خليل| نور |علوم طنط

525|48 لعزيز خليل|نرص عبــــد | ن|ر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

365947 وتـــ|هيم محمد عىل حل|بــــر|لرحمن |عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

348356 ى ي|ي رس سعيد محمد|سمي  ى شمس  تـــمريض عي 

5|544| ن|حمد عثــــم|م سعد |ن س|نوره بــــ دمنهور|د|

235754 لنعيم عىل|بــــسمله سيد عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

629336 ي عويس|لسيد محمد عر|عمر 
ى
ق زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

343622 عيل|سم|لسيد |هند صبــــىح  ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

243658 شم|زينبــــ محمود محمد ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|7|47 ن محمد|مصطفى محمد زيد عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

46994 كريم مجدي محمد موىسي هره|لق|هندستـــ 

452525 لبــــهنسي|هيم محمد محمد محمد |إبــــر ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

266497 ىط|لدم|ء وليد صبــــرى |رس| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

336352 س|م عبــــ|لسل|هلل سيد عبــــد|منتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9o6692 لرحيم محمد |لرحمن عبــــد|يه عبــــد| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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778783 دق عىل موىس|لص|هيم |بــــر|م |سل| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

339o|o مد|حمد ح|حمد يوسف |مينتـــ | |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

825559 ن حسن|ره حسن حس|س ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

77o|49 ل|لبــــغ|محمد مصطفى محمد مصطفى  زيق|لزق|ره |تـــج

783|84 م حبــــيسر عىل محمد|له| زيق|لزق|نوعيتـــ 

||6o|5 لعليم سيد|د وليد محمد عبــــد |زي ى شمس هندستـــ عي 

7o754o زينبــــ حمدى تـــوفيق عوض رزق طبــــ بــــورسعيد

778o5o ي|ر
ى محمد محمد|حس| رض| ئى ني  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

5|9342 ي|ر
لرحمن|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد| |ئى |ره طنط|تـــج

6988| للطيف|بــــر محمد عبــــد|هدى ص لفيوم|بــــ |د|

|54|47 لمنعم عطيه|رق عبــــد |يوسف ط ى شمس|تـــج ره عي 

4|764| لكريم|لعليم عبــــد |ن عطيه عبــــد |رو ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

2724o9 ى محمد|دل |لرحمن ع|عبــــد مي  سيوط|بــــ |د|

34o788 ض|ح عو|لفتـــ|رق عبــــد|سمر ط زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8o2|65 ي ع
ي محمد|مصطفى دل خي  ي|صيدلتـــ 

|لمنى

787662 تـــه|لرحمن شح|هيم عبــــد |بــــر|منى  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

2|84o4 حمد|ح |لفتـــ|لق عبــــد |لخ|لد عبــــد|خ| دين هره|لق|ره |تـــج

838o64 ضل|حمد ف|محمد حسن  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

898689 لس مر دير |بــــ|د |د عي|كي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

633o77 لحليم|هيم عبــــد |بــــر|محمد محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

226963 ه|لل|ل فوزى عبــــد|م جم|حس ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

629999 ى |بــــو بــــكر | يف|لصديق حسني  حمد رسر زيق|لزق|صيدله 

|4233 حمد|ن |لحميد رضو|لدين عبــــد |ء |مريم بــــه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8959|| ي|مرينه 
ر عطيه  |نور فنى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

682743 ى عبــــد |شيم لسيد|لرحيم |ء حسني  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|39675 ن ل حبــــسر|غ| يوسف لوق| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6579o عيل|سم|رص محمد |لن|كريم عبــــد لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

239o99 لق|لخ|رحمه محمود حسن عبــــد سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق
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45|232 ألشقر|لمنصف محمد |طمه عبــــد|ف |هندستـــ طنط

52o|65 حمد حسونه|لدين |ل |هبــــتـــ كم تـــربــــيتـــ دمنهور

8o9o26 هيم خليل|بــــر|مي |جورج س ي|هندستـــ 
|لمنى

2|3|o8 عيل صقر|سم|م محمد |مريم هش م بــــنى سويف|إعل

383|7 لروبــــى|رس مبــــروك |بــــ ي|يه|  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

|2947| ن|دى جورج وديع سليم|ف ى شمس هندستـــ عي 

|2o347 |مح صبــــىح حن|ن س|بــــي|ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

757482 لمحسن|جد عىل عبــــد |ء م|سم| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

28739 ي عطيتـــ|عمر سعيد عبــــد 
لغنى ن|هندستـــ حلو

24668o لبــــهىح |لعزيز |لد عبــــد|كريم خ ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

528983 مي صليبــــ يوسف|دي س|ف مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

3272|5 ليىل فوزى محمد عوض ى شمس|تـــج ره عي 

426o25 ى محرم فؤ عيل|سم|هيم |بــــر|د |حني  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

294964 ى أبــــو |حمد محمد | لسعود|حمد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o8287 لعزيز لبــــن|أمنيه عىل عبــــد  |بــــ طنط|د|

32oo69 ي عىلي عبــــد|ء ه|شيم
لحميد|ئى ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

7o||73 لبــــنوى|لسيد محمد |حمد سمي  متـــول | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25o4o هيم يونس|بــــر|ىط |لع|بــــر عبــــد |نىه ج ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

773687 هلل حسن محمد|جر عبــــد |ه ى شمس|تـــج ره عي 

2244|6 ن محمد|لد سليم|حمد خ| سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

4o3o|7 لسيد مصطفى|ل |مؤمن محمد مصطفى كم ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

||92|| بــــيتـــر ممدوح يمندى ينى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

425993 هيم|بــــر|عيل |سم|هند محمود  سكندريه|ل|بــــ |د|

523698 يف محمد ه هر|لظ|شم عبــــد |رسر سكندريه|ل|حقوق 

4238|2 هيم حسن|بــــر|حمد |محمد  سكندريه|ل|علوم 

269362 لعزيز زلط|هيم عبــــد|بــــر|ميمه | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

853524 عيل|سم|حمد |لد |حمد خ| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

682645 ن|بــــ محمد يسن رسح|يه| |ند تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 
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5|4328 ن|للبــــ|حمد |حمد محمد |ء |سم| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4352|9 غ|لصبــــ|هيم |بــــر|ن محمد |ريم|ن مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

8||674 ن محمود|طمه محمد عثــــم|ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

85o|38 لعزيز عىلي|تـــ عبــــد|حمد فرح| سيوط|ره |تـــج

2|45|3 لم مدين|م مدبــــول س|حمد س| ى شمس هندستـــ عي 

867579 حمد عكوش|حمد محمد | ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

546629 حمد سنجر|لعليم |هلل عبــــد|منه  بــــ دمنهور|د|

367455 لعليم|مصطفى سعيد عىل عبــــد ج|بــــ سوه|د|

|7442o  عىلي|يوسف مصطفى ص
لح مصطفى ي ىسي|مط.ش

حتـــ مطريه|عم فنى

432637 م|لش|ح مني  |لفتـــ|ضىح عبــــد  |حقوق طنط

63975| وي|لص|لق |لخ|دتـــ محمد عبــــد |غ زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|7o7o لحميد|لدين عبــــد |سلىم محمد عىل نور  ى شمس|تـــج ره عي 

686o4 د فتـــىح محمد|طمه رش|ف لفيوم|بــــ |د|

869|2o بــــدين|حمد ع|حمد محمد | ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

358544 هيم محمد بــــدوى|بــــر|ء مصطفى |ل| |تـــربــــيتـــ بــــنه

68|o65 عيل محمد خرصى|سم|ح |مصطفى صل لمنصوره|ره |تـــج

32259 بــــ|لتـــو|شم مصطفى عبــــد |م ه|عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

252287 لعبــــد|دق |لص|طمه رجبــــ عبــــد|ف تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4|82o2 لمؤمن مصطفى|حمد سمي  سعد عبــــد | |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

23|o42 يوسف| جون جرجس حن هره|لق|بــــ |د|

45o|2o ل|لجبــــ|عيل |عيل إسم|محمد إسم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

6||254 تـــ|لسيد |محمد   عمي 
ى
لدسوق |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

236248 لرحمن|وليد محمد عبــــد| ر|ي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|97oo د مني  محمد|م عم|حس هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

35o|72 لمؤمن|لدين سعيد عبــــد|د |عم| لي|د |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

332622 لعريضى|لم |حمد س|ح |محمود صل |ره بــــنه|تـــج

649368 لم|لسيد محمد س|هلل |محمد عبــــد لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

249443 ره|لعزيز عم|لمحسن عبــــد|جر عبــــد|ه تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

883o7o لدين  |حمد محمد عىل |تـــغريد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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488595 ى|لجو|محمد يوسف عبــــد  د محمد حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62o478 ى|حمد |أحمد محمد  حمد حسي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

252672  عطيه غ| مرين
ى
ل|شوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|7|454 شد شنوده|ندرو سمي  ر| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

6o5392 ى|بــــر|ن مصطفى |نور هيم حسي  لمنصوره|علوم 

348644 هلل|حمد سعيد عبــــد|محمد  ى شمس علوم عي 

6878|8 طف مىح محمود|ريم ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|57o99 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|هلل |منتـــ  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

893638 دق |ن حسن ص|حمد حمد| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|665o9 لغريبــــ|لسيد |لغريبــــ |هلل |منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

32853o لشيخ|لحميد |هر مصطفى عبــــد|ط |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

878325 تـــ حسن عىل |ندى بــــرك سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

775o29 لسميع حسن|حمد محمد عبــــد | |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

89o||7 صم هريدى عقل|بــــهيه ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

63o87| سم|م عربــــى محمد مصطفى ق|حس قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

76|2o8 حمد ربــــيع|لحكيم |جر محمد عبــــد |ه ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

8o88o6 حمد|د |حمد ج|محمود  ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

266372 لكوم|لعظيم محمد |ء حسن عبــــد |ل| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

9o43|| ر |لغف|ن مهنى عبــــد|حمد شعبــــ| سيوط|حقوق 

7o2257 لىح|لحميد عبــــد |هلل عبــــد |يمن عبــــد |يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

2|96|| لمجيد|حمد محمد عبــــد|ء |ل| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9||5o| لرحمن  |هلل بــــيوم عبــــد|ء عبــــد|ول ج|تـــربــــيتـــ سوه

8o8765 هيم حسن محمد|بــــر|رق |ط ي|هندستـــ 
|لمنى

|2o748 |حمد ند|ل |حمد كم|ن |رو هره|لق|ره |تـــج

8983o7 ه صل| رك  |لدين سيد مبــــ|ح |مي  ج|طبــــ سوه

|39598 هيم|بــــر|م مني  |يدى هش|ه هره|لق|طبــــ 

23o345 لعزيز|حمد عبــــد|لد |عمر خ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5o7o85 حمد|لرحيم |رق محمد عبــــد |مريم ط سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|32o39 لبــــ زىك|بــــوط|لحميد شديد |ء عبــــد |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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5|75|4 ء عوض محمد موىس|ول بــــ دمنهور|د|

86o748 بــــ|لوه|حمد عبــــد|د |لجو|محمد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

278383 حمد عىل|لمعىط |مصطفى سعيد عبــــد  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

5686o لعظيم محمد|زم محمد عبــــد |ح ي سويف
هندستـــ بــــنى

793|2o ى|هلل ش|ئى محمد عبــــد|نسمه ه هي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|7397 لديبــــ|لسيد |حمد |ن وجيه |يم| علوم دمنهور

8|32|8 ح|لفتـــ|عبــــد| تـــ زكري|محمد عرف ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

235837 عىل محمد| لعل|بــــو|ح |سم لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|37626 لعزيز محمد محمد محمد|هلل عبــــد |عبــــد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

4974|4 ح منصور مشعل|صل| عل بــــ دمنهور|د|

44959 ف عري|نطونيوس | ن فهيم|رسر ن|حقوق حلو

2|4563 ف سعيد فريج قلدس|يرينى | رسر ى شمس|د| بــــ عي 

9o9367 لم محمد |رص س|ء ن|سم| ج|عه سوه|زر

7|o488  عبــــد |
ى
م|لسل|لسيد عبــــد |لغفور |مينه شوق ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

627|82 ى|لعظيم عىل سعيد عىل ش|ر عبــــد |من هي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5o5659 لجندى|هلل مرىس |مصطفى محمد عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

82o698 ي وليد رض
لك|لم|عبــــد| مصطفى لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

687588 در|لق|طف لطفى عبــــد |حمد ع| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

68957 م محمد|م|محمد عيد  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

4994o7 ى مصطفى عبــــد  لمنعم حسن|نرمي  ره دمنهور|تـــج

4|885o رق محمود فوزى محمود حمد|هدى ط ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

5|6693 هلل منصور محمد عيد|منتـــ  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

26o|86 رس|شد ف|طف ر|زينبــــ ع لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

685634 بــــو حسن|هيم |بــــر|هيم |بــــر|هبــــه حمدى  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5o854o لمنعم|ن شكرى فتـــىح عبــــد|سلط بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

836696 سكندر|ض |د ري|ردين عي|ن قرص|ل|فنون جميله فنون 

3|75|3 ل|لرحمن بــــل|ل عبــــد|هلل بــــل|عبــــد دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

246986 بــــىلي|لغر|لرحيم محمد |محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

422627 لجهىم|ج  |يز ن|محمد ف سكندريه|ل|علوم 
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9o33o6 كرم عىل محمد عىلي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

|448|8 ن محمد|حمد سليم|بــــسمه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

286|3| بــــورسيع|حمد محمود |محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6946|8 لغنى عيطتـــ|لغنى عبــــد |زينبــــ عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

773633 وى محمود حمزه|لمك|ن |حن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

482722 ن|لجليل سليم|ن عبــــد|لسيد سليم|يزتـــ |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|37|39 ى|حمد ك|لد |خ مل حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

87o322 ء محمود بــــشي  محمد|رس| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9|o25| سم لويس بــــطرس |بــــ| تـــرين|ك ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4232|8 ف ه|لد |خ لرحيم|شم عبــــد|رسر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

53453| هلل عبــــده|ئى مصطفى عىل ضيف |أم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2647o4 مه محمد فهيم محمد عىل|س|ن |نوره ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6o3o|| ه محمود محمد صل هلل|ح محمود حسبــــ |ني  لمنصوره|بــــ |د|

75o753 مد|عمر محمد منصور ح عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|2569o ن|لحفيظ سليم|ل عبــــد |حمد جل|له |ه ى شمس حقوق عي 

9673o لخي |بــــو |هر |بــــيشوى بــــدر م سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

5|o53 ن|ن طه سليم|مصطفى سليم بــــ بــــنى سويف|د|

4596o2 هيم|بــــر|لغنى |ندى محمد محمد عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

92365 هلل عىل|مه عبــــد |س|هلل |عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

7||663 |لمرىس عبــــده |س |لعبــــ|بــــو |هيم |بــــر|لسعيد |
لعدروىس

هندستـــ بــــور سعيد

5|o675 ف  ي عىلي رسر
لدين|عمر مصطفى |حقوق طنط

|62383 يمن حسن محمد|لدين |عز  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6|6848 وزه إسل ي|لعن|م |إلم|م |في 
ئى لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

22683| لحسينى|لعظيم |حمد عبــــد|محمد  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

9|748o هنده حشمتـــ نصيف عزيز  |ش معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

49826| هيم عرفتـــ سعودى محمد سعودى|بــــر|مروتـــ  بــــ دمنهور|د|

349|8 هر|لظ|زن حسن عىل عبــــد |م ى شمس طبــــ عي 

285458 للطيف|لحليم عىل عبــــد |ن نشأتـــ عبــــد|نوره لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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785864 حسن محمد حسن حسونه ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

428384 مر موىس|لعزيز ع|حمد عبــــد |ن |رو |عه طنط|زر

76|383 ف محمود عبــــد |هلل |منه  لعزيز|رسر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

3|752 لعزيز محمد|لحميد عبــــد |د عبــــد |ن عم|نور ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

685o32 للطيف محمود صبــــره|ئل عبــــد |ندى و ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

52|9|4 ن|طمه عيد محمد سليم|ف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

35|353 لعزيز فوده|لعزيز محمد عبــــد|مل عبــــد| ى شمس  تـــمريض عي 

9o3545 ق شفيع عيسي |سح|نه |مري ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

5o726| لخي  نظي |بــــسنتـــ يشى أبــــو  سكندريه|ل|بــــ |د|

882757 ض  |هر ري|ن ز|ده شعبــــ|مي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

24674| محمود عيد محمود محمود خلف ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

7o872| لمرىس|حمد مجدى محمد صبــــرى | لمنصوره|طبــــ 

9|7988 لغنى مجىل |محمود مصطفى عبــــد سيوط|تـــمريض 

|5|25 روق حسن|م ف|حمد هش| ى شمس هندستـــ عي 

699o37 لسميع|يمن محمد محمد عبــــد |ن |يم| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

83739o نجوي جوده عيسي منصور دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

48|8o4 لرحمن|حمد عجىم عجىم عبــــد | لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

67|28 ى محمد عبــــد|ي حمد|لمنعم |سمي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o3o| هر محسن محمد|محمد ط بــــ بــــنى سويف|د|

4|2365 |لمعىط عر|دل عبــــد |د ع|زي
ى
ق لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

82|279 ي جم
لمطلبــــ|هيم عبــــد|بــــر|ل |منى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

4275|7 ف رمض|محمد  ن|بــــى زهر|ن عر|رسر |حقوق طنط

365868 ي|هيم |بــــر|حمد عمرو |
ى
لدسوق لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

832|29 ي عىلي حسن
حسن مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

766876 لنبــــى محمد خميس|فتـــ عبــــد |رفيق ر ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

235946  جمعه عىلي
ى ندى عمر حسي  هره|لق|ره |تـــج

4|o245 |لصف|بــــو |لمندى عىل |عىل محمد  |حقوق طنط

228782 رحمه مجدى حلىم محمد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|822o تـــ|لزي|بــــو زيد |هر |هلل م|منه  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ
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346|88 م|م|حمد سعيد |محمد  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

79o|56 ن ن|ود سليم|مجدى د| مي  عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

6o3867 وى|لشن|لحليم |لعليم محمد عبــــد|محمد عبــــد لمنصوره|ره |تـــج

855259 ي
ى
لحميد|لسيد عبــــد|تـــي |كريم ق ي|بــــ |د|

|لمنى

285899 ل مصطفى|حمد كم|ل صديق |م| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|353o5 ى|ء |محمد ول حمد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

665|3 د لبــــيبــــ|فرج ميل| ر|كل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

49737 ى|ده محمد سليم |مي مي  هره|لق|طبــــ 

68o|99 ى  ى ثــــروتـــ حسي  حمد|حسي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

4|98o| دى|له|لعزيز عبــــد |ح عبــــد |لفتـــ|ئى عبــــد |ه لشيخ|ره كفر |تـــج

432535 ف |له |ه ل|مد قبــــ|لسيد ح|رسر |تـــربــــيتـــ طنط

677929 لمقصود|هيم عبــــد |بــــر|رق |م ط|سل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

76|679 لد محمد عىل حسن|خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

87572| لدين محمد محمود  |ح |عمر صل سيوط|حقوق 

534764 يف محمد سعيد عبــــد  د|لجو|رسر |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|396|| د|ن مر|د سليم|حبــــيبــــه محمد مر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7|2478 هيم عمر|بــــر|رم محمود |حمد ك| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

246984 يم|بــــو عم|رق عىل |محمد ط ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

435663 بــــوجنديه|مل |لدين فتـــىح ك|نرص  سكندريه|ل|ره |تـــج

7546|4 ء مصطفى محمود محمد|ل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

634|95 هيم|بــــر|صم محمد حسن سليم |ع زيق|لزق|علوم 

678o45 بــــه عبــــده|لبــــيوم خط|رس محمد |حمد ي| لمنصوره|حقوق 

8|23|7 حمد|لح |بــــوبــــكر ص|ء |شيم ره بــــنى سويف|تـــج

847o|6 بــــر نوبــــي محمد|وليد ج ن|سو|حقوق 

866|24 عيل محمود|سم|طف |هديل ع ن|سو|علوم 

364943 تـــم مرىس مصطفى|مصطفى ح زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76o653 ف ك|ء |رس| مل خضي |رسر لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

|762o| حمد سيد|حمد |جر محمد |ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6454o8 لديبــــ|مه عطيه |حمد أس| |ره طنط|تـــج

847487 ي|يح عط|لس|ل محمود |جل ن|كليتـــ طبــــ أسو
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25o64o ر صبــــىح سعيد جمعه|من ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

447532 ي
لكريم|لسيد مصطفى عبــــد |محمود | دئى سكندريه|ل|بــــ |د|

7925o لدين محمد عيد طعيمه|ل |لرحمن كم|عبــــد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

352845 هيم عىل|بــــر|محمود سيد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

629239 ى بــــهجتـــ محمود عبــــد|ي لعظيم|سمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6o2727 ف |محمد  لسيد حسن يوسف|رسر |بــــ طنط|د|

752398 ن|حمد رسح|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |د |زي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

58o|2 ل حسوبــــه|حمد كم|رس |ي ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|6249 مد|هيم ح|بــــر|خلود نرص  هره|لق|بــــ |د|

628945 لغربــــى|محمود مصطفى مصطفى محمد  |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

67663o |لمنعم عبــــد |هر عبــــد |لمنعم ط|مريم عبــــد 
ر|لغف

لمنصوره|حقوق 

3456|5 تـــ حمدي سعيد مرىس فروح ني  ن|طبــــ حلو

8525o9 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|ء |رس| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

782492 لسيد|رس محمد |محمد ي ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

5o|o|5 ء خميس محمد سعد عىل|سم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

267368 ندى تـــوفيق محمد فهيم جمعه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

366276 لحكيم|حمد عبــــد|يدى سيد |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

496465 لمعىط|لد فكرى عىل عبــــد |ن خ|رو معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

29942 ى ى| مي  موىس حبــــيبــــ حني  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

648285 لمرصى|مريم محمود خليل محروس خليل  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7o983o |لن|يه سمي  عىل محمد |
ى

ع لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

626||7 لمنعم محمد|لم عبــــد|طف س|حمد ع| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

6225o8 ى|ل| لسيد عط| |حمد رض| شي  ط|حقوق دمي

49o2|3 لمجيدمحمد|لسيد محمدين عبــــد |ء |أسم سكندريه|ل|حقوق 

2538|2 محمد محمود| ر رض|من تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

648627 هيم|بــــر|ل فهىم |ن جم|نوره وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

497|35 ل جمعه|رس جل|ندي ي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

3|2546 م|م|يز فهىمي |يمن ف| |طبــــ بــــيطرى بــــنه
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83o32| دق|طف خليفه ص|م ع|بــــتـــس| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

27o4o7 لسيد محمود موىس|محمود محسن  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

85o635 هلل|لرحمن عبــــد|حمد عبــــد|هلل |عبــــد سيوط|تـــمريض 

62|683 لم|س س|دى عبــــ|له|م عبــــد |محمد عص ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

233o59 ه محمد هش| لعزيز محمد نبــــيه|م محمد عبــــد |مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o33o5 ي
لسيد محمد|لسيد | |دئى سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

8838o7 ح فتـــىح ذىك |نج| رين|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

238666 د|لجو|بــــر حلىم عبــــد |زم ص|ح| دين ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

96354 حمد|لعزيز |ندى رأفتـــ عبــــد س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

53oo92 ض محمد محمد زيتـــون|ر ري|من ره دمنهور|تـــج

224oo5 ن عيد سعد مدبــــول|نوره ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

499285 د رحيم|آيتـــ محمد محمود ج |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

677948 لخي |بــــو |د بــــدر عمر |ل عم|جم لمنصوره|ره |تـــج

8o5|72 ي
عوم|نبــــيل عدلي ن| سلفى ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 

ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و
|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى

(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

336|24 روق طلبــــتـــ|بــــسنتـــ محمد ف ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

86o62 ى محمد|م ع|حس لسيد|دل عشر ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

2699o2 ى سليم |بــــو|ن |لدين رمض|بــــ |شه رى|لزن|لعني  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

75o497 ي |يمن م|
لسيد|جد بــــسيوئى عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

8o3|o2 د|ر فؤ|دو|دل |ل ع|م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

9|8447 هيم |بــــر|لكريم مصطفى |رقيه عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24477| بــــ|لوه|روق عبــــد|حمد محمد ف| ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

322329 حمد|ذل |حمد محمد ش|هدير  هره|لق|حقوق 

|7|834 ي محمد منط
وى|محمد مرىسي مصطفى ى شمس حقوق عي 

76|3|5 حمد مصطفى|حمد مصطفى | لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

3434o ن|لدين عثــــم|ل |ل جل|فرح جل ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4o2o45 حمد|لمقصود |لدين محمد عبــــد |ح |حمد صل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|8o84 لمول|للتـــ عبــــد |هلل محمد عبــــد |عبــــد  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

479593 ىطي|لدم|ض |لمحسن ري|حمد عبــــد|كريم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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84o453 حمد|حمد متـــولي |ء |لىمي دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

6o6835 بــــوشل|مل |لد حمدى محمد ك|خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3|4837 سحق نجيبــــ|صد |جورج ق ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|7|87 ج|محمد منجد خليفه فر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

27277 ى سعيد |ي ن|حمد عثــــم|سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

829237 ق|فتـــىحي صبــــىحي ج وي|د رسر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

||6334 ميل عزتـــ مورى| |ن|ل هره|لق|ن |سن|طبــــ 

236254 ف عبــــد|ء |رس| تـــر قطبــــ|لس|رسر هره|لق|ن |سن|طبــــ 

7o87|6 ن|يوسف محمد حمد| حمد رض| لمنصوره|علوم 

42|462 للطيف|نس سعد محمد عويس عبــــد|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

223229 ى|بــــدين قن|لع|سم زين |بــــ وى حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48625o لحوىسر|م نبــــيل محمد |سل| لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|64967 لسيد|لسيد محمد | |ن|ر هره|لق|بــــ |د|

27o|49 ن|ل سعد شعبــــ|هر كم|حمد م| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8oo93 ف كم|ن |يم| لبــــديع خميس|ل عبــــد |رسر كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

2|6o83 لخشتـــ|حمد حسن سيد حسن |حسن  هره|لق|ره |تـــج

7o4|77 لمجيد|عبــــد | هيم محمد رض|بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

697649 لكريم|لكريم عىل عبــــد |لحميد عبــــد |لد عبــــد |خ لمنصوره|نوعيتـــ 

5|o833 هلل|بــــ |لنجيىل ج|حمد |لحكيم |حمد عبــــد | ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

242299 دى محمد رزق|ن ن|نوره ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|28o89 بــــو سيف|لعظيم |عبــــد | لدين رض|سيف  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

432o76 ه وجيه موريس جرجس سعيد| مي  |طبــــ طنط

239428 هلل|حمد لطف |للطيف |يمن عبــــد|نه |جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

44|433 ئى|لكيل|حمد أنور محمد حسن | لشيخ|عه كفر |زر

625772 لرحمن عىل|رق عبــــد |لرحمن ط|عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

3|3744 م|م|لح |حمد ص|لدين |ح |صل ى شمس|تـــج ره عي 

287568 م مجدى تـــوفيق فرج|نس| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9o6828 ى |ي مل |روق ك|حمد ف|سمي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

643742 دى|له|مجد محمود محمد محمود عبــــد | ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى
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8|8955 ن ف عطيه تـــوفيق| |مي  رسر ي|لسن |
|لمنى

62||o2 لبــــيس|لحميد |وى عبــــد |لطنط|كريم محمد  ط|هندستـــ دمي

4o|664 حمد عىلي|لسيد |عىل أحمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

864575 ق لرحمن محمود|وي عبــــد|محمد رسر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

5o5496 حمد|نور |يص |عىل ه سكندريه|ل|بــــ |د|

7o36|2 ى|تـــ عىل محمد |لشح|حمد | لبــــحقي  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

485o6o حمد محمود حنفى محمود عطيه| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

273o46 حمد مخيمر|ئى نجدى |م| لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

692334 لمقصود|ندى منصور عىل عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

84388 حمد رجبــــ محمد قرئى| طبــــ بــــنى سويف

7769o7 د|يق عطيه رش|ن ف|يم| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

83649o ي |زي
حمد|د محسبــــ مصطفى تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

28o8|8  عبــــد |هيم |بــــر|مح |حمد س|
ى
لمقصود|لدسوق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

9672| ن عىل|حمد سليم بــــدر| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

8|3|93 ك جرجس|طف مل|تـــيوس ع|م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8|6oo6 ى ج هيم|بــــر|بــــر وديع |نرمي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

37||83 يوبــــ|حمد عىل |هيم |بــــر|رحمتـــ  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

498739 ح عرفه دليور|لفتـــ|ء حموده عبــــد |سم| بــــ دمنهور|د|

8948|o لحلبــــى محمد |حمد طلعتـــ | ج|أللسن سوه|كليتـــ 

755836 لغنى|عمر سعيد سعد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

45|2o2 |هلل |لمرىس عبــــد |لسيد |لمرىس عبــــد |محمود 
لشيخ

لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

45693  ع|صفيه رمض
ى
شور|ن شوق ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

244657 محمد محمود محمد عويس ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

6||849 در عيسوى|لق|ن يىح وحيد عبــــد|حن |حقوق طنط

432696 س|لعبــــ|بــــو |كر محمد |هلل ش|منه  |بــــ طنط|د|

489|o7 لغنى|ء حسن عبــــد |ء عل|لىمي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

695722 مل حسن ربــــيع|شمس محمد ك لمنصوره|بــــ |د|

429228 قرع|ل|هلل |ء طلعتـــ عبــــد|وف |عه طنط|زر
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52o955 لح|د عىل موىس ص|رتـــ فؤ|س ره دمنهور|تـــج

6o3o7 ل|لع|هبــــه محمد بــــكرى عبــــد صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

488226 محمد متـــول فوزى متـــول حسن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3693|o حمد|لحليم سيد |عبــــد| ر عط|ء مختـــ|حسن |بــــ طنط|د|

43529| ده|بــــوعق|روق |سعيدتـــ محمد ف سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

787|86 لعزيز مدين|هلل عبــــد|م عبــــد |محمد عص لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

628224 بــــوزيد|لطيبــــ |لطيبــــ محمد |جر محمد |ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

264459 لسعيد عىل|حمد فتـــىح |ضىح  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3556o4 ء سيد محمد محمود|رس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9o7o26 للطيف |ح عبــــد|كرم صل| عل ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

58683 ى صل|ي ى حسي  ح سيد|سمي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

324456 ى ج|محمود  د يوسف|يمن حسي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

83o8|2 ل محمد|رس هل|حمد ي| دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

3735|2 حمد شبــــيبــــ|هلل محمد |منه  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

246288 ره|حمد عم|رس |يوسف ي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

3738o3 ن|حمد زيد|حمد |ن وحيد |نوره |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3246|9 يف  ف ج|رسر بــــر بــــدوي|رسر ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

33o555 هلل|لمنعم محمد خلف |بــــ عبــــد|يه|ئى |م| عه مشتـــهر|زر

8836o2 د عبــــود |د ج|حمد عو| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6939|2 تـــه|كريم ممدوح محمد حلىم شح لمنصوره|ره |تـــج

6o757o وى|لنش|لسعيد | |حمدى رض |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

6o|933 ج|لح|مد |لحميد ح|سندس عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

827o7| بــــيل يونس|محمود جوده ق دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

487394 ى شعبــــ ر|للطيف طلبــــه نص|ن عبــــد|حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|355o2 حمد|د محمد |ء فؤ|سم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

28|222 منيه محمود محمد حنفى| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

237857 ره|ل بــــش|يد غبــــري|ز| ليدي ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

65656 وى|ن بــــهنس|للطيف عثــــم|رغده محمد عبــــد  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

25oo37 هيم محمد|بــــر|حمد |ن |نور ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 
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9o8368  ه|لش|م عبــــد|د حم|نه
ى
شم  |ق ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

449883 بــــ|هيم شه|بــــر|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|ريم عبــــد  |ره طنط|تـــج

282|34 حمد حنفى بــــدر محمد| ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

9o9547 حمد  |لدين |ل |ر كم|ئى محمد مختـــ|م| ج|هندستـــ سوه

624oo5 ي
رشدى طه طه يوسف| دئى معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

282233 ل عىل محمد حسن|محرم جم ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|2938 ل محمد  |لع|لدين محمد عبــــد|م |عص ج|حقوق سوه

2528|7 لشىس|د |مه رش|تـــ سل|ي| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

635o37 هيم|بــــر|ن |هيم رمض|بــــر|ن |رمض زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8326o4 لسيد|لسيد عىلي عبــــد|هيم عبــــد|بــــر| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

9|o645 ء محمد عىل مزيد |شيم ن|سو|علوم 

775594 ن|لعظيم محمد رمض|ضل عبــــد |لعظيم ف|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

86723o لربــــ محمود|د|ن حمدي ج|نوره ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8o5383 لس فرج ك مل يعقوبــــ|كي  حقوق بــــنى سويف

832o4| ه|لل|ء خلف محمود عبــــد|لىمي دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

3279o9 لمعتـــز مرىس|يمن محمد |م |حس ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

5o43o3 ل|حمد هل|دل |ع| رن سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

5o9|o6 وى|لغربــــ|عمر محمد حلىم محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

845o65 لح|لدين ص|حمد نجم |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

693738 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ن |نوره حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

45o9|3 ى |خ ى خليفه|لد حسي  حمد حسي  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2793o3 لي|لغز|فوقيه محمد مصطفى  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

235|63 يوسف حمزه محمد حسن مبــــروك ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8|6925 ى ود|لمسيح د|مكرم عبــــد| جي  لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

6o2o53 ى صل|ي ن|لمعىط طم|ح عزتـــ عبــــد|سمي  |تـــربــــيتـــ طنط

7o785| ي|لسيد |لسيد محمد |محمد 
ليمنى لمنصوره|حقوق 

7o5786 ف عثــــم|مصطفى  زق|لر|ن عبــــد |رسر لمنصوره|هندستـــ 

|649|8 هيم|بــــر|يدى مجدى حسن محمد |ه هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5o6587 حمد شيخون|ن |ديه عىلي شعبــــ|ف ط|بــــ دمي|د|

3||75o لنعيم|م سيد عبــــد|لدين هش|سيف  ى شمس|د| بــــ عي 
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5o63|o ه محمد ري| ض مرىس محمود|مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

638|49 دق صقر|لص|م سمي  صقر |ريه زيق|لزق|بــــ |د|

|8||2 يف  عيل خليفتـــ|سم|مهند رسر شعبــــتـــ)م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
كتـــوبــــر|6( هندستـــ 

|23628 لحميد|رق محمد عبــــد |م ط|سل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

97|48 بــــ|لوه|حمد محمود عبــــد|محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7|6|3o عيل|سم|ل محمد محمد |ء جم|ل| لمنصوره|حقوق 

5o226 دل ذكرى وهبــــه|كرلس ع ي سويف
هندستـــ بــــنى

892474 ى جميل شنوده بــــقطر | مي  سيوط|حقوق 

6|7485 رق سمي  فهيم|ط| م|ر ط|هندستـــ دمي

366|97 ى ن دى بــــطرس لبــــس|نرمي  ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

48|593 هيم|بــــر|تـــ |ن فرح|محمد رمض سكندريه|ل|بــــ |د|

373855 ى محمد رجبــــ محمد فرح تـــ|نرمي  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

24852o ح فودتـــ|لفتـــ|طمه محمود عبــــد|ف تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

357533 طر|نور يوسف خ|هلل حلىم |منتـــ  |نوعيتـــ بــــنه

5||o93 هيم عيس|بــــر|لح |ن ص|محمد رمض لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

6o2|56 حه|ندى محمد فتـــىح نبــــيه مصطفى سم |بــــ طنط|د|

57888 حمد محمد محمد تـــوفيق| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8296|9 هلل عمر عىلي عمر|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

648477 لسيد محمد|لسيد |حمد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

64|37 لغنى|لغنى عيد عبــــد |سميتـــ عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

634o55 رس محمد تـــوفيق|لرحمن ي|عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

6|94oo |لسيد |بــــ |لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|عبــــد 
دى|لبــــغد

ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

92|77 رس سمي  محمود|منتـــ ي رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

427924 |حمد عط|س ممدوح عىل |ين| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o2975 ل|لد| |لعل|بــــو |حمد |رشديه  لمنصوره|بــــ |د|

862|o2 ي|ول
ء محمود نجيبــــ مصطفى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

44986| در عىلي|لق|ء محمود محمد عبــــد|لشيم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

75972 مل عيد محمود|ميمه ك| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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|53775 حمد|لد محمد |رحمه خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5|96|2 ج|لم|لقوى |حمد عبــــد |مي محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

527362 ى|هلل |يمنى فتـــح  حمد حسي  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

29345o نيوس تـــوفيق|ئى نبــــيل ط|م| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

452959 ل|لصمد عىل عىل غ|م حمدين عبــــد |حس لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

368449 ع|هلل رف|ع عبــــد|لرحمن رف|عبــــد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

63o5|| ن|ن محمد سليم|م سليم|د عص|زي زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|3695 تـــه|لسيد شح| |مح رض|حمد س| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6|3479 ى |كريم مصطفى سعف بــــر|لص|ن حسي  |هندستـــ طنط

6|4696 يه|هلل شلبــــ|لسعيد عبــــد |ره |س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

88o2o8 ك |تـــ نبــــيل رمزى سدر|نش سيوط|ره |تـــج

349o36 ح|حمد محمود صل|د |ء عم|عىلي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|55oo| هيم حسن|بــــر|سلىم سيد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

37387| ى|لفتـــ|دل سعيد عبــــد|مينتـــ ع| ح حسني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||75|4 لم موىس|ن محمد س|يم| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7o539 ن صميده|محمد شعبــــ| ند|ر لفيوم|لعلوم |ر |د

4o|3o5 ل وهيبــــ وهبــــه|ئى كم|م| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

33993 ء حسن سعد حسن متـــولي|صف هره|لق|بــــ |د|

698oo| لسيد محمد محمد حسن|ء |دع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

85858o لس نبــــيل صل لرحيم|ح عبــــد|كي  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

879234 لحميد |يمن حسن عبــــد|نوره  سيوط|تـــربــــيتـــ 

643594 ن|م محمد حسن عثــــم|حس ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|52868 حمد سيد جوده|هدير  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69749 م|لسل|لعظيم عبــــد|عبــــد| عبــــي  رض لفيوم|بــــ |د|

432o72 ء محمود محمد فتـــىحي عنتـــر|لشيم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

286937 ن حسن بــــدر|محمد بــــدر محمد عثــــم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

37o9|4 لفتـــوح محمود يوسف|بــــو |ح |لفتـــ|عمرو عبــــد مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

5|9|83 لغنى جمعه|هلل عوض عبــــد |ء عبــــد |سم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6|4429 دوم|لسعيد حسن ق|لعربــــى |ئى |أم |علوم طنط
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4375o9 حمد عطيه جنيدي|رس |حمد ي| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

754oo| ى محمد شط|ن |ريم|ن |حمد سعد حسني  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

925523 لجيد  |حسن محمد عبــــد| ند ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

33427| حمد محمد قليد محمد| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

22892 د|روق فؤ|رص ف|مصطفى ن ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

896883 ه |لل|ل محمد عبــــد|جم| دين ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

497897 لدين زىك محمد عيس|د |ن عم|يم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

22|657 لعظيم |لعظيم عبــــد |لدين وليد عبــــد|سيف 
ن|سعف

مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

692|o3 حمد محمد|تـــ |كريم محمد بــــرك لمنصوره|بــــ |د|

42787 ي
رص|سيد محمد عىل ن| دئى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

882o64 |  ش|ىط بــــ|لع|حمد عبــــد|محمد  سيوط|حقوق 

49723o لع|لق|حمد |د |ر عم|من |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

9o3799 رس حموده محمد |نور ح ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

329943 ل|لش|ن رجبــــ محمد محمد بــــدوى |نوره | معهد فنى تـــمريض بــــنه

9|6354 ى دى عجيبــــ بــــطرس  |ن| مي  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

|55|73 لسيد|نىح  محمد يوسف | |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

858|43 ي 
حمد|حمد |عمر مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

253362 لكردى|حمد مصطفى |يه | تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

5o5232 ف نبــــيل نعيم حبــــيسر|جد |م رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

76o667 حمد|لصغي  |ل |س جم|ين| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

779596 هيم|بــــر|د محمد |طر|محمد عزتـــ  زيق|لزق|ره |تـــج

22777| ه|بــــر|لحميد |هلل عبــــد |رص عبــــد|ن ن|نوره هره|لق|بــــ |د|

78|322 روى محمد محمد منصور| زيق|لزق|بــــ |د|

9o77o4 مه |محمد سمي  محمود سل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

422|49 ى جبــــريل خليل مرقص نورسي  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

3436|6 عيل سعد|سم|لسيد فهىم |ل |نو ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4o8244 م|هيم ضي|بــــر|رشيد سعيد قطبــــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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|74363 ى فوزي عبــــد  هيم|بــــر|لبــــصي  |حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|62624 دق|حمد ص|بــــ |يه|حمد | ى شمس|د| بــــ عي 

|77o33 هلل عىلي|د |حمد عىلي ج| لفيوم|عه |زر

4o36o6 لبــــ|بــــو ط|حمد عىل حسن عىلي | سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

35|334 ى ح|ي مد محمد|مد محمود ح|سمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

347772 يف | ى|لحسينى حس|لحسينى رسر ني  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

63276| حمد سعد جمعه| |رن ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

753285 لرحمن مصطفى حفنى حفنى|عبــــد  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|69|o5 ح حسن مدكور|لفتـــ|حمد عبــــد |يدى |ه ى شمس حقوق عي 

333424 زق محمد|لر|زق محمد عبــــد|لر|عبــــد ى شمس حقوق عي 

684o98 هيم|بــــر|ن |لسميع سليم|ن عبــــد |ء سليم|رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2377|8 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|هلل وليد |منه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

329o59 ي 
لم نجم|حمد س|لسيد محمد |مصطفى |بــــ بــــنه|د|

6o2o59 حمد|دل فهىم محمد سيد |ن ع|يم| |نوعيتـــ فنيه طنط

825|63 ه حسن | ه حسن|لنج|بــــو|مي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

453346 حمد شعوط|هيم محمود |بــــر|محمود  لشيخ|هندستـــ كفر 

786|22 محمد عليوتـــ موىس| ح رض|صبــــ قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

7o9556 ف |ء |ل| ى|بــــو |هيم |بــــر|رسر لعيني  لمنصوره|علوم 

|66854 هيم عىل|بــــر|ن |رحمه شعبــــ ن|بــــ حلو|د|

692787 رز|ل محمد عىل |محمد جم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

54686 م سمي  طه|ندى حس بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

67877|  عبــــد 
ى
بــــ|لتـــو|سهيله مسعد صوق لمنصوره|حقوق 

442845 ف محمد نصي |ء |سم رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

683o98 لسيد قنديل|ن |هيم محسن شعبــــ|بــــر| |دين لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|8968 ر|لنج|لسيد |لسيد محمد |سحر  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

64o955 لعظيم|طف محمد عبــــد |محمود ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

359592 عيل|سم|ئشتـــ نبــــيل صبــــىح |ع كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

256742 لدكه|هيم |بــــر|ء ممدوح |رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

259886 د|لحد|لح |لسيد ص|بــــسمه  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

847978 ه كم هلل|ل يوسف عوض |سمي  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 
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5|2498 ن عىلي محمد محمود|عىلي رمض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

429989 طف محمد عيد|عمرو ع |طبــــ طنط

253949 آلله|مصطفى عىل مصطفى عىل  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

78o987 لحق|لمجيد عبــــد|ل محمد عبــــد |جم زيق|لزق|حقوق 

23242| لسيد روبــــى عىل|ء محمد |سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|5o6oo لسعيد عيد|فظ محمود |محمد ح ن|بــــ حلو|د|

|672o4 لحنجور|فظ |محمد ح| ء رض|شيم ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

7o295o ف بــــكر ي|سيل | ى ي|رسر ى|سي  سي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

36o688 ي |بــــر|لد |خ
هيم|بــــر|هيم عفيفى |ره بــــنه|تـــج

647525 لحليم|هلل عبــــد|ئى عبــــد|س ه|ين| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

896629 ج  |ضى فر|لر|حمد عبــــد|رضوه  ج|حقوق سوه

|34o58 ى|عمرو ق بــــيل محمد حسي  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

6||876 حمد عىل|حمد سيد |مصطفى  |ره طنط|تـــج

5||28| ر|لنج|ل عىل محمد|مصطفى كم معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

88|877 يع |لح|حمد مصطفى عبــــد | فظ رسر سيوط|تـــمريض 

4625|6 ي |
لمجد|بــــو |حمد محمود محمد بــــسيوئى لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

362993 بــــتـــ بــــربــــرى|لد ثــــ|ء خ|سم| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

878479 ن|ئى حمدى معبــــدى مهر|م| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o328| ض|لع|رحمه مصطفى مصطفى محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

275|83 يف  هيم عيوبــــــه|بــــر| |لعل|بــــو|م رسر |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

528836 ن|لتـــركم|هيم |بــــر|لمنعم |مصطفى عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

442886 ليىل حسن محمد حسن سعيد لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

9o849 ور|محمود عيد محمد مج |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

233744 لحليم محرم|محمد سعيد عبــــد ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

26377o ف محمود |يه | ن|لسيد زهر|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

85883| مح بــــولس خميس|مريم مس ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

|6o5o4 لدين مصطفى محمد طه|سيف  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3oo39 ي بــــرعي طلبــــتـــ حسن|هلل ص|يتـــ |
ى
ق هره|لق|حقوق 

622435 لغنى خرصى|لد سعد حسن عبــــد |خ ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى
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6|7869 ى سحلول|ي| لعط|بــــو |خلود محمد  سي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|6o885 حد بــــيدق|لو|بــــر محمد عبــــد |رتـــ ص|س ى شمس|د| بــــ عي 

456286 ي
بــــر|تـــه سعد ص|محمود شح| دئى تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

42o962 هيم|بــــر|لبــــيىل |رتـــ عىل محمد |س |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

75|527 نيوس|ن ط|دق سليم|ن ص|بــــ سليم|يوس طبــــ بــــورسعيد

635336 مد شعيشع|يه محمد ح| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

243o|o ن فهىم فهيم محمد|محمود رمض بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|298o7 حمد|ذل |زينبــــ عىل ش |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

43743| لجمل|ده |حمد حم|ده |لرحمن حم|عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|737o3 حمد|لبــــديع |لد عبــــد |حمد خ| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

4432o7 هلل|د|حمد ج|هلل |د |ر محمد ج|مي |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

332387 ى ممدوح يوسف |ي حمد يونس|سمي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

42o793 لغنى بــــدوى|رس بــــدوى عبــــد|محمد ي لشيخ|ره كفر |تـــج

678599 ود|ل محمود د|محمد جم| رول لمنصوره|بــــ |د|

478o|2 لسيد محمد|حمد عىل |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

||4823 عيل|سم|ر محمود حسن |مي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

448|9o ى|لحميد يوسف ل|محفوظ عبــــد| مه شي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

895638 حمد مسعود  |مه محمد |س| ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

5o646| ى |ي  سعد حسي 
ى مصطفى لصعيدى|سمي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

689452  |لسيد |ء عىل |رس|
ى
بــــينى|لدسوق لشر لمنصوره|عه |زر

|62453 محمد سعيد حمدي محمد |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

87|5o4 حمد|لمنعم |حمد عبــــد|م |ريه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

423826 هلل|لغنى محمد عبــــد|لسيد عبــــد|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

76944o هلل| |يل عط|سمر محمود ن تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

||9277 ى محمد يوسف محمد يوسف حسي  ى شمس علوم عي 

32|o94 ى|محمد ع دل محمد حسي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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62877 لنرص|هلل سيف |ء عيس عبــــد |رس| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

83322 حمد محمد|ن |ء شعبــــ|ول ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

332567 حمد|لمجيد محمود عىل |هدير عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

44865| |غ|لسيد |هيم |بــــر|لمنصف |محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

268oo5 يد|عمر صبــــىح محمد ز ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

475882 ئيل |ئيل  صبــــىح ميخ|يوسف ميخ سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|795o ر عىل|مريم محمد مختـــ هره|لق|حقوق 

282879 لرحمن سمي  فهىم محمد|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

285|58 حمد|لسيد |ج عىل |يوسف ض ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

785|o2 ج|هيم فر|بــــر|لحميد |حمد عبــــد |حسن  زيق|لزق|نوعيتـــ 

232954 روق حسن|رس ف|ره ي|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

22o633 لىح عطيفى|لدين عبــــد|م |ن عص|جيل ى شمس هندستـــ عي 

347756 ي|مصطفى محمود سيد سيد 
لسعدئى ى شمس علوم عي 

238o49 ى عبــــد|نىح  ع| لغنى|دل حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

429|79 لبــــ|بــــو ط|مريم محمد عىلي  |بــــ طنط|د|

4|2869 ى |هبــــه  لسيد محمد|حمد حسي  هره|لق|م |عل|

7o3254 لعوضى|منيه محمد محمود مصطفى | زيق|لزق|علوم 

686|56 بــــينى|د محمود |يه عم| لشر  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

8|9647 لرحمن|لد بــــدر عبــــد|بــــ خ|رح ره بــــنى سويف|تـــج

683469 دي|له|دى شبــــل عبــــد |له|هلل عبــــد |منه  لمنصوره|بــــ |د|

832593 ي |هنيه 
حمد|حمد حنفى ي صن. تـــ.ك

|ع قن|فنى

4|o59| ى|هلل |هيم عبــــد|بــــر|لدين |ل |محمد جم بــــومشر |بــــ طنط|د|

88|9o4 لح|ج هديه ص|ح فر|لفتـــ|عبــــد سيوط|بــــ |د|

36||85 دل محمد محجوبــــ سعد|رفعتـــ ع |ره بــــنه|تـــج

||7654 ف محمود محمد|محمود  رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7522| لعليم|حمد مصطفى محمد عبــــد | ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

683o88 لمسيح|يرينى جورج طلعتـــ عبــــد | لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

269678 بــــوحجر|ل |م نرص كم ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

24696o ي|ح |لفتـــ|ح صبــــرى عبــــد|لفتـــ|عبــــد
بــــينى لشر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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76929| رص|لم ن|در س|لق|بــــندر عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

86o|65 ى|ن| محمد رض ي حسني  ج  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2936| هلل|ل محمد عبــــد|ن جل|مرو هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|799o لمنعم|لبــــر عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|لبــــر |عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

345332 محمد عىل حسن محمود عمر ى شمس|تـــج ره عي 

9o|393 لمعبــــود |زم محمود عبــــد|ء ح|ول |ج طبــــيع قن|عل

8595|| ى يف رشدي بــــندي| مي  رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

686968 بــــ مصطفى محمد محمد|يه|حمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o865o ل محمود خميس|مريم محمود كم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|64765 حمد|شليبــــ يوسف |طمه |ف هره|لق|ره |تـــج

69|99o لعدل|مد |محمود ح| محمود رض صيدلتـــ بــــورسعيد

6o2855 لمنعم حسن ربــــيع|لمنعم حسن عبــــد |عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

246o|8 ف محمد شمس |محمود  لدين|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

447o|6 فع|لش|حمد |حمد محمد |حمد مصطفى | سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

2|8969 ن محمد|لرحمن فوزى عمر|عبــــد رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

255885 ورى|هيم |بــــر|هيم مصطفى |بــــر| ى لجيى ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

628367 ن محمد|لرحمن زيد|حمد عبــــد|محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

434775 ل|حمد |لجليل |ل سعد عبــــد|س ى وى|لميى |تـــربــــيتـــ طنط

7||o29 ه|د عبــــد |لجو|ن عزيز عبــــد |يم| لمقصود شقي  لمنصوره|عه |زر

42o29| ح محمد|لفتـــ|م صبــــرى محروس عبــــد|حل| لشيخ|بــــ كفر |د|

4|495o ى|محمد رشدي سعيد ش هي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|5744 لجود|بــــو|هيم |بــــر|لق |لخ|ن عبــــد |يم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

6|||4| ي مصطفى زلط|حمد |
ى
لدسوق ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

43o9o يد|هيم ز|بــــر|سلسبــــيل صبــــىح  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

78372| لعزيز محمد|لسيد عبــــد |ندى  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|7367 دل فوزى حسن |حسن ع سيوط|هندستـــ 

322826 حمد|لمول حسن |د|ن ج|يم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2477o3 تـــ|لق فرح|لخ|هيم عبــــد|بــــر|لح |ص ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|2943o هيم|بــــر|م حسن محمد |د هم|زي تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

39294 ن|مي عثــــم|ندي فيصل س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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495|72 عر|لنبــــى و|لحليم عبــــد|هلل عبــــد|يمن عبــــد| ره دمنهور|تـــج

24499o ن مسعد|نىه ربــــيع سليم ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

3557|| رص حنفى محمود|ن ن|حن ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6o5782 وى جمعه|لبــــدر|محمد | رند ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

83oo32 ى|يه حسن تـــم| م حسي  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

6o|394 ق|عمر فتـــىح فتـــىح  وى|لشر |تـــربــــيتـــ طنط

|388o8 ر|لغف|لعظيم عبــــد |سندس سيد عبــــد  ى شمس صيدله عي 

|2784o لعز|بــــو |لعزيز |دل عبــــد |زم ع|ح هره|لق|بــــ |د|

9o4||2 زى |ه محمد حج|لل|ن عبــــد|نوره ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

63oo6 ف خلف محمود|م |حل| رسر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

786|87 هيم|بــــر|حمد |لسيد |حمد |جر |ه ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

454o6  محمد |هيم |بــــر|يوسف 
ى
عيل|سم|لدسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|6437 ي عىلي|ح |نسمه صل
حمد مهنى بــــ دمنهور|د|

68|42o وى|لطنط|حمد |لمنعم |عبــــد | حمد رض| لمنصوره|نوعيتـــ 

57688 ى دور سعد| |رض| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

694o97 د محمد كليبــــ|لجو|محمد عزتـــ عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

493735 لبــــسيوئى|عمر محمد حسن  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

329523  بــــيوم عىلي|يتـــ عبــــد|
ى
لنبــــى شوق |تـــمريض بــــنه

|57473 بــــرين محمد سيد محمد عىل|ص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62647o س عليوه عىل حسن|هبــــه عبــــ زيق |لزق|تـــمريض 

322|58 لدين محمد محمود|د |ء عم|رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9|4862 د مريد متـــى  |يرينى ميل| سيوط|بــــ |د|

84947 ل معوض فرج|حمد كم| طبــــ بــــنى سويف

768568 لم زيد|ذ مصطفى س|مع ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

8o588o تـــ|دل محمد عرف|ن ع|رمض ي|بــــ |د|
|لمنى

||92o5 مل|ج  نبــــيه ك|ردين ن|ن هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

5o9228 وى|لشعر|محمد مصطفى عيد محمود حنفى  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8966|3 ن  |حمد عمر|د |يه محمد فؤ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

358||6 يمن عىل عويس|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

4|5|69 ي|لكور|مروه محمد محمد محمد 
ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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8255|5 ي ح
مد محمد|عىلي مصطفى ج|ره سوه|تـــج

535237 ىط|لع|دى وفيق عزتـــ عبــــد |ف دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

322868 م محمد|م|سلىم محمد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

3|545 لكريم|لفهىم عبــــد|ىط |لع|هبــــه عبــــد هره|لق|حقوق 

|642| ي|نور س
مح فتـــىحي غريبــــ مصطفى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3|4984 ل محمد|م مجدى كم|هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

875469 حمد عبــــيده محمد محمود | سيوط|هندستـــ 

8o36o7 ه محمود محمد محمد| مي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

838494 هيم محمد|بــــر|حمد |هلل |منه  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

2573|| وق رض لخول|عىل | رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4o|328 د|د محسن ج|رودينه ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o6|47 لمدبــــول|هيم |بــــر|ن |م محمد رضو|سل| |بــــ طنط|د|

788527 ى عبــــد  وى|لنبــــل|حمد محمد |هلل |نورسي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

2|3o45 هيم|بــــر|مد |حبــــيبــــه محمد ح |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

94o5| بــــومسلم سيد|بــــ سيد |شه |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

3729|8 لحميد محمد|جر محمود عبــــد|ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

28o58o هلل|نم عبــــد|سلىم محمد غ د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

32o259 ى| رق عط|د ط|عم عبــــده حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3|4382 ن|ل عثــــم|لدين عىل جل|ل |جل هره|لق|حقوق 

|72o27 ى محمود|لرحمن محمود |عبــــد  مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

782243 لسيد|حمد |هبــــه بــــطيح  زيق|لزق|بــــ |د|

5oo64 م|يمن محمد عل|محمد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

79o8|o بــــينى|لح |لد محمد ص|مريم خ لشر لعريش|تـــربــــيتـــ 

3422oo |ش|بــــوبــــ|هيم محمد |بــــر|متـــ |س| |رن |بــــنه| هندستـــ شبــــر

24978 ه|لل|هيم عبــــد |بــــر|ه |لل|ء عبــــد |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5||369 ف حمد|حمد | لصعيدي|ن محمد |رسر سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

2|5768 عيل|سم|ن سعد محمد |رو تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

875858 مل  |ن ك|هلل محمد عثــــم|عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم
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6o|5o4 بــــو موىس|لسيد محمد | |دين |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|38o37 لق|لخ|لق محمد فتـــىح عبــــد |لخ|دهم عبــــد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|5|2| حمد محمد|عيل |سم|يوسف  ى شمس حقوق عي 

|68979 لعكل|لسيد محمود محمد |لرحمن |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

44728o حمد فرج|لعزيز |حمد عبــــد |محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|54563 محمد محمود حسن محمد مسعد ى شمس|تـــج ره عي 

676|75  محمد كسبــــه|هيم |بــــر|هدير 
ى
لدسوق لمنصوره|عه |زر

449676 لخليفى|تـــتـــ محمد |ح شح|لدين صل|سيف  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3|8o4| بــــ|محمد محمود محمد خط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|5727| ى|شيم ء فيض بــــخيتـــ حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8496o5 ه خ| حمد محمد|لد |مي  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

49|o42 ع|لسبــــ|لسيد |ء فكرى |عل| رويد سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

787oo6 لم|لعظيم محمد س|لد عبــــد |عمرو خ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

8|6642 د شفيق فهيم|جد ميل|م ره بــــنى سويف|تـــج

22|5o4 ن محمد|لد رمض|دل خ|ع ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|989| لس  سكندر  |سعد حليم |كي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

9|29oo حمد |للطيف |ح خلف عبــــد|نج ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

862o4o شه عىلي|لكريم عك|س عبــــد|ين| |نوعيتـــ فنيه قن

332653 هيم|بــــر|هيم رشدى عىل |بــــر| |لي|د |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|67|2o سيمون هنى شكرى يوسف ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

864|26 ى رسل ن|محمود سيد حسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|73276 ى| ى رجبــــ حسي  حمد حسي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

|47528 روق طلبــــه|ح ف|نور صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

323o98 ف يونس عبــــد|ء |لشيم| لمجيد|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

52|5o7 ح|هيم مفتـــ|بــــر|د |ئى رش|ندى ه بــــ دمنهور|د|

33523| هلل|ئل سمي  عبــــد|زينبــــ و ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7659|3 ك|لمل|د عبــــد |نبــــيل جيد ج| ن|روف بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

424633  رف|لش|د عبــــد |حمد فؤ|
ى
ن|ع مهر|ق سكندريه|ل|عه |زر

69o842 لسيد|لمحسن |ل عبــــد |نىح  جم| لمنصوره|عه |زر

4o9348 ي|ر
ي يوسف وه| ئى

ى
بــــ|شوق |بــــ طنط|د|
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4|o823 ورى|مد |د ح|عم| رودين ى لجيى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

32738| لعربــــ منصور|مروتـــ منصور عز  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

638546 هيم|بــــر|لسيد محمد |ن |نوره ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

226634 حمد بــــدوى مبــــروك فرج| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2646o5 لرحمن مصطفى|رص عبــــد|ديه ن|ه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4|385o ر عىل|لستـــ|ع عبــــد|لسبــــ|ذ وجيه |مع |بــــ طنط|د|

6986|9 لرحمن|ن محمود محمد عبــــد |حمد شعبــــ| لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

673|o ن عىل|ح عىل عثــــم|ئل ربــــ|سم لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4|32o3 لطوجى|عيل  |سم|هد سعيد |ء مج|ول ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

37364| بــــر|طف محروس ج|ع| موير دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

482o49 محمد محمود محمد مجيد عمر بــــ دمنهور|د|

24o899 لرحيم|لكريم سيد عبــــد |كريم محمد عبــــد ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

345694 يف محمد عبــــد|منتـــ  لرحمن طبــــل|هلل رسر عه مشتـــهر|زر

79o896 دى|لعبــــ|حمد |عوض | يه رض| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|39o2 ي |عبــــد 
عيل|سم|لعزيز موفق مصطفى هره|لق|هندستـــ 

227728 س|لغنى عبــــ|دريس عبــــد|ح |سم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

||8753 لم|لجليل س|تـــم محمد عبــــد |مصطفى ح ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

46|o4o ن محمود|ل رمض|محمود جم |ره طنط|تـــج

52o644 ى|ر حسن ل|ح مختـــ|ن صل|رو شي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

9o4477 حمد |لحفيظ |لفضل عبــــد|بــــو|محمد  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

83o862 بــــتـــ|مر ثــــ|لحكيم ع|هر عبــــد|م ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

428466 م نوفل|لسل|دل حسن عبــــد|منيه ع| ي صىح طنط
|معهد فنى

4o8647 ن محمد عىل شلبــــى مغربــــى|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

679|79 لمرىس|دى |له|حمد محمود عبــــد | لمنصوره|صيدله 

|5|8o| لرحمن|فع يوسف عبــــد |منى ر ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

6o7868 لمرىس|حمد |لحميد محمد |آيه عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|387o2 لحبــــسر|حمد |حمد عوض |رغدتـــ  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|5362 ن دى|له|حمد محمد عبــــد |محمد | مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

29899 ى|بــــ ع|يه| طف محمود حسي  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

|374o| بــــ حسن محمد|يه|د |زي ن|بــــ حلو|د|
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886938 سكندر |ئى صموئيل |مريم روم سيوط|نوعيتـــ 

||8927 ئيل|لم ميخ|د س|عم| رين|م ى شمس حقوق عي 

27456 سم|سم ق|لدين ق|ح |هلل صل|منتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|7o|| |لعل|بــــو|لسيد ذىك محمد |م  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8963o4 م جريس تـــوفيق |سيمون س ج|بــــ سوه|د|

48|o34 لىح|لم|در |لق|تـــه عبــــد|نورتـــ نرص شح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|2999 لكبــــي |تـــبــــ بــــهنس |ر| حمد رض| سكندريه|ل|حقوق 

249272 يف عبــــد|س لم|لق س|لخ|لعظيم عبــــد|ره رسر لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

53753o لحميد|لرحيم عبــــد |حمد محمد عبــــد | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o9o69 لجعلوط |ن |لسيد محمد سليم|حمد محمد | ج|صيدلتـــ سوه

76966| لسيد محمد محمد|محمود  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

4837|6 ى|س رتـــ محمد عىل حسن حسني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|69|9 ف ن|مريم  دى زىك |رسر ي صىح 
سيوط|معهد فنى

37o223  محمد محمد فزعىل|س|
ى
متـــ دسوق مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

893456 م |م محمد تـــم|ء تـــم|رس| سيوط|بــــ |د|

599o3 بــــر عويس|حمد ج|محمد  أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

522|57 بــــ|وى خط|بــــ مطر|بــــ خط|رح ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

753524 د مجىل|لجو|ح عبــــد |هلل صل|منه  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|5|o74 لمعىط|مر محمد عبــــد |ندى تـــ ى شمس|تـــج ره عي 

|45769 سمي  وليد محمد سعد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

478o4| زم حسن عطيتـــ أحمد حسن|ح سكندريه|ل|بــــ |د|

43o865 لحليم|لعزيز محمود عبــــد |زينبــــ مجدى عبــــد  |بــــ طنط|د|

787243 لعزيز محمود محمود مصطفى|عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

63537 لعظيم|لح طه عبــــد |يه ص| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

823834 حمد|م سعد |حمد عص| ي|هندستـــ 
|لمنى

5|8535 مل محمود محمد قشقوش|ر ك|مي |حقوق طنط

|75969  |ندى 
ى
عيل|سم|حمد شوق ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2635o2 ر|لنج|وى |لديس|ندى مصيلىح محمد  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

3489|8 متـــ يونس مصطفى|ندى مجدي سل هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7752|7 ح محمد|لفتـــ|وليد مصطفى عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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|7258| يمن محسن محمود|مريم  سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

834oo| ي محمد 
لحسن جعفر|بــــو|منى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

|25645 عيل|سم|حمد |لدين |زم مىح |زينتـــ ح هره|لق|م |عل|

234|28 دل محمود عىل|دل وليد ع|ع هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

689737 ى محمد |ي ى محمد حسي  بــــى|لعر|سمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

695o35 لمرىس|د |ل محمد مر|م بــــل|سل| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

757o|7 ود|بــــسمتـــ محمد محمود حسن د ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

375o47 د محمد بــــصل|حمد فؤ|ن محمد |يم| دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

9o72|5 ي
در |لق|ر عبــــد|يمن مختـــ| |دئى ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 

(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|25338 ف حسبــــ |هلل |منتـــ  وى وهبــــه|لسل|رسر ن|هندستـــ حلو

3592o لسعود|بــــو|د محمد |لجو|محمد عبــــد| عل هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2|7952 نبــــيله محمد عدل محمد هره|لق|ره |تـــج

8652|9 لحليم سليم محمد|محمود عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

444|o هيم محمود|بــــر|محمود حسن  هره|لق|ره |تـــج

875859 لمنعم سيد |لرحمن سيد عبــــد|عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|66o98 حمد|ن |لح رضو|لرحمن ص|عبــــد  عه مشتـــهر|زر

77|549 لصغي  نوح|تـــم محمد |محمد ح زيق|لزق|بــــ |د|

7o3656 ف ط|محمد  ل عبــــده|حمد هل|هر |رسر ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|45523 لمنعم|ر محمد عبــــد |حمد مختـــ| لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

7|5753 ن|لحفيظ عرف|ل محمد عبــــد |ء كم|عط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

785o| د|لجو|حمد عبــــد |حمد محمود | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

29|443 م|حمد محمد تـــم|تـــ |ي| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

752432 لس مجدى فوزى فلتـــس كي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

766984 د يوسف|مه عو|ده سل|محمود حم عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

7o97|7 د|لجو|لىح عبــــد |لسيد عبــــد |دل |ع هندستـــ بــــور سعيد

679533 لسيد فليفل|هيم |بــــر|هر |حمد م|ح |سم لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

922|79 حمد |لمول |حمد عبــــد|رضوه  ج|طبــــ سوه

5o39|o لسيد محمد محمد نجم|محمد سعيد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

344|26 عيل حسنى محمد|سم|م |له| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

||695o مصطفى محمد عويس محمد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 
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867922 حمد|ء محمود عطيه |لزهر| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

6o|799 لمهر|عيل |سم|أحمد | لي|د ي صىح طنط
|معهد فنى

63||33 ن|روى سعيد عبــــده عطيه سليم| زيق|لزق|عه |زر

633895 ى عبــــد |محمد  هلل|حمد محمد خي  زيق|لزق|بــــ |د|

3|5|o8 ى|محمد  ف حسن حسي  رسر ى شمس|تـــج ره عي 

695663 لصعيدى|ن |ميس محمود محمود رضو|ه ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

|72279 ح|لفتـــ|لدين محمد عبــــد |ء |محمد عل  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

543735 بــــوقطيفه|ن بــــسيوئى |كريم رمض سكندريه|ل|حقوق 

6|9642 ف وهيبــــ عىلي|عبــــد
لرحمن أرسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

247944 لحبــــسر|ح محمد |لفتـــ|ء يونس عبــــد|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

228o|8 |لوف|بــــو|نور |دل |سلىم ع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

827o48 ي|عبــــد
هلل محمد عطيه مصطفى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

8|8864 لحكم عىلي|خلود مدحتـــ عبــــد ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

766333 ج|لدين حج|ل |طف محمد جم|محمد ع حقوق بــــورسعيد

2839|| هيم عىل|بــــر|حمد محمد | كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

8o7343 ى  حمد|محمد عيد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9o8287 لسميع حسبــــ |ل عبــــد|ر جم|من ج|عه سوه|زر

5246o8 حمد|لعزيز |رص عبــــد |محمد ن سكندريه|ل|هندستـــ 

36o6o2 لنبــــي عىلي|م حسن عبــــد|حس |حقوق بــــنه

345822 لعظيم محمود|لد عبــــد|محمد خ |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5|6|85 لم|بــــر س|ن ج|ء محمد شعبــــ|ول تـــربــــيتـــ دمنهور

69|263 لحميد موىس شويقه|منى موىس عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

33o6|3 |لقل|هيم |بــــر|لعليم |ريم مسعد عبــــد |تـــمريض بــــنه

2473oo لمجد سعيد موىس|بــــو|حمد | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

426956 حمد|حمد مىك |هلل |يه عبــــد | ط|بــــ دمي|د|

2464o3 وى|لص|حمد |لسيد |رق محمد |ط ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

28o99o بــــ|لمنعم دي|حمد محمود عبــــد| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

894|4o ي|ر
حمد |رص خميس |ن| ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

سيوط|ئ 

689|9| هلل غنيم|مه محمود عبــــد |س|محمود  لمنصوره|نوعيتـــ 
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777|96 ن|عيل شفيق شعبــــ|سم| |دين زيق|لزق|عه |زر

896862 لمجيد عمر |لرحمن عبــــد|ء عبــــد|ل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

86o|86 ى|ل فرج |جم| رين|م هلل حني  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

265489 بــــ|هلل دي|مصطفى عبــــده عبــــد ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

45o355 دل تـــوفيق موىس بــــدوى|دى ع|ف ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

89|73o فظ |لح|تـــه عبــــد|محمد محمود شح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|32o2 هيم|بــــر|لسيد عىلي |ورده  |ره طنط|تـــج

2|8787 حمد|ع |ل رف|حمد جم| ى شمس حقوق عي 

854o66 ن د|دل نجيبــــ عي|ع| مي  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

4|6|35 ىط|لدم|لعزيز حسن |رص عبــــد|مروه ن لشيخ|بــــ كفر |د|

78895| رى|لبــــ|تـــه عبــــد|للطيف شح|ء سمي  عبــــد |سم| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

32688o بــــولس وليم رمزى| ري|م سيوط|عه |زر

4o74o| ى يوسف محفوظ |ي ده|هيم حم|بــــر|سمي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

55465 ى|رق ز|ق ط|رز| رع حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

46673 ر محمد|لغف|د عبــــد |د عم|زي لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

645284 ح حبــــيبــــ|حبــــيبــــ صل| دين لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7o547o لسيد محمود عىل|حمد محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|o632 ن|ر ربــــيع محمد شعبــــ|زه| ي|عه |زر
|لمنى

59353 د|لجو|حمدي قنديل عبــــد | ر|ي ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

848476 ى|ن ج|مينه رمض| بــــر حسي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

374|46 وليم رمزى سعد| رين|م |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

457o47 لسيد|ن |م رمض|هش| ر|ي ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

626637 ى|بــــر|هيم |بــــر|هلل وليد |هبــــه  هيم حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|2o438 ى حسن|رفيق | محمد رض مي  هره|لق|بــــ |د|

22|8o2 وق ممدوح محمد  عيل محمد|سم|رسر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|4229o  كم|حبــــيبــــه سيد نشأتـــ 
ى
ل|لدسوق ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

249|24 بــــوزنه|حمد |ء فتـــىح |ل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|32875 وى عىل مصطفى|ديه طنط|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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4522o8 يس|لح|هلل محمد عىل عبــــده |حمد| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

84|2o4 هلل|لضوي عبــــد|ء زعيم |رس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

775795 لمنعم عىل|هيم صبــــىح عبــــد |بــــر| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

8835|o ى جح كرم وديد |ن| مي   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

23853 حمد|لسيد |محمد محمود محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

85o355 س|نور محمود عبــــ|محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

7865oo هلل|كريمه عوض محمد محمد عبــــد ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

37|789 فتـــ حسن|لسيد ر|ن |نوره ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|39929 ج|نىه محسن محمد فر ى شمس حقوق عي 

4248|| لح|محمد مجدى محمد محمود ص سكندريه|ل|علوم 

342437 لسيد|لسيد عمر |سن |مح ى شمس علوم عي 

24462| لحسينى|لمحسن |لرحمن يوسف عبــــد|عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

447348 ى يف | لوجي  عيل|سم|عيل سيد |سم|محمد رسر سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

44373| لعزبــــى|ه محمد محمد|لل|ء عبــــد|شيم لشيخ|علوم كفر 

879852 لدين زين  |رص نور |لن|ل عبــــد|س سيوط|علوم 

84|3o7 لسيد|ل |لع|شم عبــــد|ن ه|نوره تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

5o6o3| حمد سليم|هلل مسعود محمد |عبــــد سكندريه|ل|طبــــ 

46738 بــــد|حمد قرئى ع|ر |مختـــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

254279 ر|لنش|هيم |بــــر|لد محمد |عزه خ ي صىح بــــنه
|معهد فنى

52465| حمد|ن محمد |ن محمد سليم|سليم ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

4759o6 حمد|لسميع |د هيثــــم عبــــده عبــــد |زي سكندريه|ل|ره |تـــج

7|o585 لسيد عىل محمد سعيد|طمه محمد |ف ى شمس طبــــ عي 

9o5379 لمجد |بــــو|ده |مد حم|مل ح| سيوط|حقوق 

72o95 طمه ربــــيع محمد مرىس|ف ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

86748 هلل|د|رجبــــ محمد ج| صف لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|728 حمد هيكل|حسن محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

86o569 د مرزوق|لجو|ء عىلي عبــــد|دع ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

546953 ء مبــــروك عطيه  محمد جبــــر|سم| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

5o2385 ل|حمد جم|ل |حمد جم|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج
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|4|347 ي|ر
ف حليم مليك| |ئى رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

2|4342 ندى مدحتـــ محمد محمود ن|بــــ حلو|د|

546426 |لعط|بــــو |لسيد |لسيد عىل |محمد قطبــــ  |ره طنط|تـــج

2|2683 ذل|لش|د سيد |حمد عم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7|o|87 لحديدى|بــــ يوسف حسن حسن |يه| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|2964 لرحمن|م عبــــد|كر|رق محمد |ط بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

877o8| ى |ي حمد بــــيوم  |يمن |سمي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

|727o| ى ميهوبــــ عثــــم ن|محمود حسي  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

429oo4 د|لحد|لمعىط حسن |ل عبــــد |ل جل|نو |علوم طنط

482754 م رزق|لسل|يدى محمود رزق عبــــد |ه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

64|697 فع عىل|لش|م |ء عص|ل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8o3599 ي |رس|
لمجيد|نور عبــــد|ء مصطفى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

78965o هلل محمود خميس منصور|عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

49447| لغنى فليفل|حمد رجبــــ عبــــد| |ره طنط|تـــج

|7424| بــــر|لج|زينبــــ سيد حسن عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

9oo772 غبــــ |ره خلف فوزى ر|س ج|طبــــ سوه

897994 ن |ل محمد رضو|محمد جم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5|o|62 لدين|دل مىح |هلل عىل ع|عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

675764 م|لش|لسيد |فع |لر|لسيد عبــــد |ء |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

||569| م فتـــىح مصطفى عىل|هش| ر|ي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

492768 م|لغن|هلل |يوسف محمد حسن عىل عبــــد |حقوق طنط

|53423 لح سعد|لمجد ص|بــــو |تـــفى  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

32|54o ديبــــ عزيز|مي  تـــوفيق | ن|تـــربــــيتـــ حلو

|27595 مي|لش|حمد يوسف |مريم  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

79587 لحميد|تـــم محمد عزتـــ عبــــد |فرح ح ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

236975 لمحسن|م محمد عبــــد|رضوى عص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o24| ن عويس|ء محمد شعبــــ|شيم علوم بــــنى سويف

3346|2 ى  هلل|د عبــــد|حمد ج|حسي  |تـــربــــيتـــ بــــنه
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6|9292 لمتـــول ضيف|لمتـــول |محمد | رض ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

859|o2 ن زىكي محمود|عثــــم| نور ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

65o|4 ي
منصور قطبــــ عىل| دئى ن|حقوق حلو

848|56 زيد|بــــ|لعزيز |حمد سيد عبــــد| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|7|8o5 زم حسن محمود محمود محمد|ح |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

5457o9  |لش|رؤوف محمد سعيد عبــــد
ى
حمد|ق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|6o26 حمد يوسف بــــدوى|رؤوف  هندستـــ بــــور سعيد

|7o24o للطيف|حمد محمد عبــــد |محمد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

439o54 عيل|سم|هلل |لعزيز عبــــد|هلل عبــــد|محمود عبــــد ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

68248| ه | بــــوزيد|بــــ رزق |لوه|حمد عبــــد |مي  لمنصوره|ره |تـــج

634844 هيم مصطفى|بــــر|لحكيم |هيم عبــــد|بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

9||449 دى|لمجيد نف|دى رجبــــ عبــــد|نف ج|حقوق سوه

228634 ن|حسن فهىم حس| مه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|9597 هيم عبــــد ربــــه|بــــر|رس |سميتـــ ي |بــــ طنط|د|

5o886 يف محمد عىل سيد رسر ره بــــنى سويف|تـــج

5|34|8 لسميع |لدين محمد عبــــد |ح |حمد صل|محمد 
غيثــــ

ره دمنهور|تـــج

832922 بــــسمه محمد خليفه محمد |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

682638 ل|حمد هل|لسيد محمد |هلل |منه  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

844|94 ر|لشكور مختـــ|ل عبــــد|هلل جم|عبــــد ن|هندستـــ أسو

285782 هيم طه عىل|بــــر|طه  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

67723 هيم|بــــر|لد محمود |حمدى محمود خ لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6893|9 لبــــيىل|هلل |يه صبــــىح عبــــد | لمنصوره|نوعيتـــ 

||756| لبــــديع محمد|محمد سعد عبــــد  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

37|772 ح مصطفى|ح مصطفى صل|صل ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

233o2| وز مسعد محمد عىل في  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5272o2 بــــرعفيفى محمود|لج|هيم عبــــد |معتـــز إبــــر ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

443692 ن|رقيه محمد محمود أبــــوشعيشع سليم لشيخ|نوعيتـــ كفر 
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46293o ف  لعزيز|ع عبــــد |لسبــــ|منى أرسر  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

|29689 رى|لبــــ|هلل عبــــد |محمد محمود عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

253622 هيم|بــــر|محفوظ | جرجس زكري عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|36653 ن|م نعم|لسل|رس عبــــد |تـــ ي|ي| ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|55278 وى|حمدى محمد عشم| لي|د سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

|7|22| ى وليم محروس عطيتـــ| مي  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

325o72 حمد يوسف محمد|هيم |بــــر| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

899|63 ى |عزه سليم ن محمد حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

299686 ى ئى عجيبــــ حبــــيسر|روم| مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|5oo43 حمد عىل|لدين |ح |حمد صل| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

9o6972 لدين  |نور | لعل|بــــو|يوسف محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|969| ن ى|لدين حنفى عبــــد |نجم | مي  لسميع حسي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6|79|8 وق محسن محمود  بــــينى|رسر لشر ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

4o2626 ي فرح
تـــ محمود فرج|سلىم مصطفى تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

883o27 ن |حمد عثــــم|لعظيم |محمود عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

865|32 ي عبــــ|رس|
دق|لص|س |ء قرىسر |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

22o682 ي|ر
هلل|ل عبــــد|عمرو مصطفى كم| ئى |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|

مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

459575 ل|لع|حمد مرىس عبــــد|ء محمود |سم| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|7445 ش|مريم محمد يس بــــدرهو هره|لق|ن |سن|طبــــ 

|8o57 لسميع محمد|حمد عبــــد  |رتـــ |س ى شمس|د| بــــ عي 

226o88 ى|لحميد |نور عبــــد|هلل |عبــــد مي  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

7555|2 ل مصطفى|حمد مع|هلل |عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

78o|7| لحفيظ عىل|محمد شحتـــه عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8883o د محمد|حبــــيبــــتـــ مسعد رش تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

8888o8 حمد |مد |نىح  قرىسر ح| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

877282 حمد  |مد |لد ح|خ| ند سيوط|حقوق 

6765o2 ع|لسبــــ|حمد |لسيد |ر محمود |يثــــ| لمنصوره|نوعيتـــ 

4932|8 لشيىم|لغنى |محمد عزيز عبــــد  ره دمنهور|تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 17275 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

26|5o هيم|بــــر|طف حسن |هر عمرو ع|سم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

365|| بــــ محمد|لتـــو|ء سمي  عبــــد |رس| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

266563 م صبــــىح محمد خليل|ريه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

64759o ف  ى سليم|سلىمي أرسر ن|لسيد أمي  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

446548 تـــه عىل حسن|ن شح|حمد رمض| سكندريه|ل|بــــ |د|

43o3|9 وي|لشن|مي سعد |ره ر|س |ره طنط|تـــج

35o933 د|ح عو|لفتـــ|رس عبــــد|محمد ي |ره بــــنه|تـــج

345||8 ى|ء عىل حس|ء عل|لشيم| ني  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

88584| ئيل |تـــه ميخ|دى شح|ش| رين|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

2388o9 س|ض عبــــ|ده محمود محمد ري|مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|3o4|8 حمد وجيه حسن خليل|د |زي ى شمس|زر عه عي 

77493o ى|روق محمد حس|ن محمد ف|نوره ني  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

8o2766 هر|لظ|ف عبــــد|م خل|حمد هش| ي|هندستـــ 
|لمنى

5|o223 محمد نرص محمد رجبــــ تـــمريض دمنهور

356256 هيم|بــــر|يدى |لع|هيم |بــــر|جح |هلل ر|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

53896o ف |ن |يم| حمد|هيم |بــــر|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

3353| هيم|بــــر|د |رحمتـــ محمد رش ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|399o| ي
هلل|هيم رزق |بــــر|سعد | سلفى ى شمس علوم عي 

83864 عيل عىلي|سم|مصطفى جنيدي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|7oo94 هيم عطيه|بــــر|فريد | رين|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

||7797 لمجيد|لمجيد محمد عبــــد |هديل عبــــد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6|3464 لديبــــ|حمد |لحكيم |م عبــــد|عص |حقوق طنط

48522| وى|حمد درويش مك|سلىم حسن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6782|5 مد عيد|يه وليد محمود صبــــرى ح| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

62249o ي
سعد خليل فرج جعفر| دئى ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

5o72|5 هيم|بــــر|ح محمد |لفتـــ|لدين عبــــد |د |روى عم| سكندريه|ل|بــــ |د|

4883|8 مؤمن عىل زىك محمد محمدين سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

24||o7 ى|لرحمن محمد شهي  |عبــــد لدين حسي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

4|3996  محمد شويل|غ
ى
ده عمر شوق |نوعيتـــ طنط

86327 ج مهدى محمد|محمود فر لفيوم |تـــمريض 
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22286| هلل|ئى مجدى فريد رزق |روم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|29o46 كر|مي  وجيه قيرص ش|ل| هره|لق|ره |تـــج

5452|7 دتـــ|هيم زي|بــــر|هلل محمد مسعود |عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

826549 لح|سلىمي عىلي سعد عىلي ص دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

27o785 ي|ر
لسعود|بــــو|تـــوفيق عىل | ئى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

77822| لد محمد يوسف|ء خ|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

525o|4 لرحمن محمد سيد محمد|عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

247745 لوكيل|ح محمد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|عمرو عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

623o|8 مدحتـــ محسن غنيم عبــــده غنيم سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

9||94o لقط |ئى حمدى عىل |ه ج|ره سوه|تـــج

6o54|9 لطويل|حمد |لمنعم |حمد عبــــد| |ر|ي لمنصوره|حقوق 

925o94 ن  |يبــــى سليم|هلل عج|مه عشم |س| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|49539 حمد|مه فهىم |س|يمنى  هره|لق|هندستـــ 

884762 م نبــــيه صليبــــ جرجس |بــــر| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

6|57o2 ى|لسيد |محمد سعد  لنجي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

345764 عيل بــــيوم حسن بــــيوم|سم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

334643 ورى محمد|م مغ|حمد عص| ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

477568 ن حسن بــــدير|سلىم حسن عثــــم ن|سو|بــــ |د|

|4o43 حمد|روق |م ف|م|ن |سوز ى شمس|زر عه عي 

239632 د|ح سيد مر|مريم صل هره|لق|صيدله 

7o378| ر بــــشندى محمد|لد عم|حمد خ| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

682864 وى|لمعد|حمد |مل سيد |لد ك|م خ|سل| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9o8o4 حمد محمد فوزى مصطفى| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7o457 حمد|ل محمد |محمد جم ن|حقوق حلو

24935 عيل|سم|لد محمود |حبــــيبــــتـــ خ هره|لق|ره |تـــج

26339| وق حمدى  لبــــرم|حمد محمد |رسر |بــــ بــــنه|د|

7o|536 منيه رأفتـــ فتـــوحه محمد مصطفى| لمنصوره|بــــ |د|

833923 دل محمد عىلي|يه ع| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

776|27  |ن م|نوره
ى
حمد|هر شوق زيق|لزق|حقوق 
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8o83|9 مه محمد محمد|س|ندي  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

695368 لبــــطش|م محمود |ن عص|نوره لمنصوره|صيدله 

79|636 وق  هيم محمد محمد|بــــر|رسر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

89446| عيل |سم|حمد |يه عدل | سيوط|تـــمريض 

254||6 لسيد عىل|لرحمن محمد سعيد |عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

326|o| رى|لهو|هلل سعيد مصطفى محمد |منتـــ  ن|بــــ حلو|د|

46952 حمد|رص |لن|د عبــــد|لدين عم|ء |عل هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

62785| ى أحمد فوزى محمد  يبــــ|لش|نورسي  زيق|لزق|حقوق 

5|7586 وز محمود محمد صل د|ح عي|في  ره دمنهور|تـــج

359942 ى شنوده س|ي ل|رح غبــــري|سمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

26|87| بــــر محمد|دل محمد ص|ع ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

785o36 هيم|بــــر|حمد مسعد |ن |نوره حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

864639 حمد| |لوف|بــــو|يش محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4o6844 تـــ|حمد بــــرك|للطيف |هيم عبــــد |بــــر|ر |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

488584 غ|لدبــــ|لدين |د مىح |حمد فؤ|ل |بــــل سكندريه|ل|بــــ |د|

258555 در|لق|حمد عبــــد|ل |محمود جم لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

33654o يف فتـــىح عبــــد| لرحمن|يتـــ رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

7o|2o2 ى|لد محمد |عمر خ لزنفىل حسي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

5o4|55 لسيد عىل جمعه|لد |مريم خ لشيخ|عه كفر |زر

5|9545 ى |هدير فتـــىح  وى|لقرش|عيل |سم|مي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

75o495 ى عثــــم|رس |م ف|سل| ن|مي  ره بــــور سعيد|تـــج

539o89 محمد حمدى محمد محمد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

536452 لرحمن|مل محمدين حسن عبــــد |ء ك|شيم عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

49743| ى عثــــم|آل ن|ء محمد حسني  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|29496 تـــوفيق| يكل رأفتـــ حن|م ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

2358|| لمحسن بــــيوم|ريم سعيد عبــــد هره|لق|بــــ |د|

35|859 لمطلبــــ محمد|يوسف رجبــــ عبــــد |علوم بــــنه

|784|| ى |ي ي|بــــر|سمي 
هيم عىلي محمد مهنى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

538958 س فرج|ح محمد عبــــ|يه صل| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى
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|3748o ن|د جرجس سمع|بــــيشوى عم هره|لق|ر |ثــــ|

277|8 لمطلبــــ|هيم عبــــد |بــــر|حمد |جر |ه ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4822|6 حمد شكي |لد محمد |مؤمن خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85437 يم محمد|ء ص|ء عل|رس| لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|5|373 ى ح مد|سلىم محمد حسي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

22652 در عىلي|لق|ل عبــــد |دهم جم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

46632 شتـــ|هيم محمد عك|بــــر|رفيدتـــ  ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

|572|| لمنعم|حمد بــــدرعبــــد |لمنعم |عبــــد | دين هره|لق|ره |تـــج

75926o لدين فرهود|مصطفى سعد نور  لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

779949 وى|لشن|حمد |لسيد |دى مجدى |ه زيق|لزق|عه |زر

54|o8| ور|ن ش|م رضو|لسل|ل عبــــد|محمود جم سكندريه|ل|علوم 

9o3524 م |ريه جرجس وهيبــــ س|يل| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

852868 تـــه|ن سيد جمعه شح|رمض ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

5|529 ي
حمد|مصطفى محمد | دئى ي سويف

هندستـــ بــــنى

78o7|| هلل|سم حسبــــ |حمد محمد ق|ن |رو ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

259496 ل عوده|لع|طمه محمد محمد عبــــد|ف شمون|نوعيتـــ فنيه 

7o|333 عيل|سم|لغنى |محمود محمد محمود عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

|48879 هيم عبــــد ربــــه سعد|بــــر|حمد |ن |نوره هره|لق|بــــ |د|

62536| ح|لسيد فل|للطيف |ئل عبــــد |و| لي زيق|لزق|طبــــ 

537548 د|حمد عو|محمد مصطفى محمد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32898o لدين حشمتـــ قنديل|م |رس حس|ف |ره بــــنه|تـــج

|26882 بــــه|دل محمد فوزى غ|حمد ع|لرحمن |عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o2o54 لمسيح|ود فرح عدلي عبــــد|د ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

232|3| لخطيبــــ|مل |م مصطفى ك|مصطفى عص تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

8877|5 لحق |ره عبــــد|لحق جبــــ|هدى عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

7o6845 ى  لسيد|لحميد عيد |حمد عبــــد |نرمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

627344 ى محمد قنديل|جر نبــــيل |ه مي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

32367o هيم بــــسيوئى محمد|بــــر|ندى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|7644 لعزيز محمد|بــــ عبــــد |يه|محمد  ط|حقوق دمي

764364 ح رجبــــ رجبــــ عريف|مؤمن صل نوعيتـــ بــــور سعيد
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845648 ى محمد|ل|هلل |ء حسبــــ |دع مي  ن|تـــمريض أسو

48|736 در متـــول|لق|ل محمود عبــــد|يوسف كم ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

68926| د|عىل مسعد محمد عوض ج لشيخ|ره كفر |تـــج

423654 ي حسن عبــــد 
لحليم|حبــــيبــــه مصطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

85335| هيم|بــــر|بــــتـــ |هيم محمد ثــــ|بــــر|كريم  ي|عه |زر
|لمنى

684o88 تـــه|لعزيز شح|زق عبــــد |لر|محمود مصطفى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|46|9 م|لرؤف عل|مىل عبــــد |لش|محمد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

8|256| ي سعد محمد محمد
منى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

9||458 ه فر| تـــه محمد |ج شح|مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

326575 مه محمد|س|يتـــ مصطفى | ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

475549 مصطفى عىل محمد عىل محمد سكندريه|ل|بــــ |د|

683263 ل|حمد ح|هيم |بــــر|سلىم مصطفى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

66742 سحق|زر |سحق ع| |ري|م لفيوم|صيدلتـــ 

84|9o ل بــــطرس|م وجيه كم|بــــر| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

3375|o ح شفيق|د صل|جر عم|ه ى شمس حقوق عي 

3|7444 لسيد|شد |ر| دى رض|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

||8|o5 ن محمود محمد|لد شعبــــ|مريم خ ى شمس|تـــج ره عي 

5o2393 هيم محمد حسن|بــــر|لسيد |محمد  سكندريه|ل|صيدله 

897o4o رف |جح محمد ع|محمد ن ج|تـــربــــيتـــ سوه

33|66| ى |مفيد فوزي  هلل|لسيد حسبــــ |مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

839649 زق محمد|لر|لنوبــــي عبــــد|حمد | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

3|o97 لد متـــولي عىلي|ح خ|سم هره|لق|علوم 

498|76 يل|لد سعد ط|ورده خ تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|568o2 ي|بــــر|لد |خ
ى
هيم مصطفى صدق تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|

ل|أعم

|49332 هيم|بــــر|رحمه سعيد سيد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|7|336 هر محمد عيد|محمد م تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

54|88| رتـــ|بــــو سيف رسر|حسن محمد حسن  ره دمنهور|تـــج

253584 هلل|د|لمعز ج|ر عبــــد|لستـــ|مل عبــــد| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

88|7|| لكريم فتـــىح حسن|د|حمد ج| سيوط|ره |تـــج

6o2492 ن|لسيد شوم|يد |حمد محمد ف| |ره طنط|تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 17280 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

283633 حمد|يمن فوزى سيد |عمر  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

495946 ز|حمد مسعود حر|م عىل |وس ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

95369 تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد | تـــ محمد محمد جعفر|تـــغريد بــــرك

2|46|3 حمد|ن |لحميد رضو|لدين عبــــد|ء|حمد بــــه| هره|لق|حقوق 

875736 ى  |بــــر|بــــتـــ |حمد ثــــ| هيم حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

496969 ه خ ى|لد عبــــد |ني  لحميد سليم حسي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

32|56o ورى عىل|لمغ|يمن محمد |محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|9833 لبــــكل|تـــ |در نظيف فرح|ندى ن وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

696|57 ه|لرحمن مصطفى عبــــد |عبــــد  ى لعظيم محمد عجي  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

256436 ى حلىم |در |ن ى|مي  مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|24|2o لمقصود رسور|لد عبــــد |خ| رن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

24567 تـــ | لمؤمن عىلي|حمد عبــــد |مي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

7||863  عبــــد 
ى
ي|لدين |لحميد نور |ندى شوق

لحنفى لمنصوره|ره |تـــج

6|83|5 بــــو عريشه|حمد محمد |حمد |محمد  ط|حقوق دمي

42|952 لح|سلىم فوزى محمد ص ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

499586 تـــ عبــــد شتـــ|لحميد عك|لحميد عىل عبــــد|أمي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

93o|9 طمه جودتـــ محمد عمر|ف |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

25243o ه ع| هيم موىس|بــــر|دل |مي  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

87627o ى محبــــ فتـــىح شفيق | مي  سيوط|هندستـــ 

4392o| م|لش|هيم |بــــر|منيه محمد | لشيخ|ره كفر |تـــج

88o256  غ
ى
د  |ل ج|يوسف شوق سيوط|ره |تـــج

3455|5 ن|لسيد  محمد صو|حمد |ن |يم| ى شمس| لسن عي 

42|992 ه | بــــر|حمد خميس ص|مي  سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

|62353 م طه|م|يوسف مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5oo76 رص عوده حسن|محمد ن ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

342247 لحليم محمد|هيم عبــــد|بــــر|نسمتـــ  |حقوق بــــنه

768466 محمد حسن فيو لمبــــتـــ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

758398 ل مصطفى محمد|رحمه جم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

233237 رون|سيوس ه|طن|تـــ |س مجدى فرح|ين| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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452543 لجندى|هيم |بــــر|هلل |م أحمد عبــــد|حس ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8oo|96 ي رض
بــــوستـــه| |محمد حسنى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

8o8653 وي|لدين عىلي طرف|لرحمن محمد نور|عبــــد ي|علوم 
|لمنى

282o8o لبــــيىل|لىح |محمد مدحتـــ عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o5524 هيم|بــــر|هيم عيد |بــــر|حمد |فريد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

643oo5 لسيد|حمد |سمر محمد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

7o4427 ره|حمد عم|لم حسن |ح س|سم ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

63792 ى عبــــد|محمد شعبــــ بــــ|لتـــو|ن عشر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

768932 حمد|حمد محمد |ء |ل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

82o932 حمد محمود|حمد سيد | زيق|لزق|حقوق 

2272| د|دل محمد ج|مر ع|ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

62o963 تـــ|لبــــدرى محمود فرح|ء عزيز |سم| ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

|6|o94 يد|هلل ق|سهيله يحن  عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

89oo77 وى|ميشيل مرشد نعيم حن سيوط|تـــمريض 

|5o456 در|لق|لسميع عبــــد |حمد حمدى عبــــد | يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

367482 طر|ح خ|لفتـــ|بــــ مجدى مصلىح عبــــد|رح |تـــمريض بــــنه

64|72| ف |عبــــي   حمد|لسيد محمد سيد |رسر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

8576|o ي 
عيل مهدي|سم|حمد |مصطفى لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

6o|27 تـــه محمد|جر محمد شح|ه ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

632263 هيم|بــــر|حمد |م محمد |لميس عص زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

84o2o9 ي|حمد ع|
ى حفنى دل حسي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|

كتـــوبــــر

6o4869 شور|روضه محمود حسن محمود ع لمنصوره|بــــ |د|

35o265 بــــو رسيع| |د محمد رض|زي ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

456|54 ي|
بــــو زيد|لدين عىل |ء |حمد ضى لشيخ|بــــ كفر |د|

5|o8|4 ن|محمود عىل حسن حمد طبــــ بــــيطرى دمنهور

|755|| لح قرئى|ل ص|ء جم|نجل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23425| حمد|م محمد |لسل|عمر عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4o4886 ج |لعليم محمد ن|ل عبــــد |محمد جم سكندريه|ل|ره |تـــج

287955 ى|بــــر|لحميد |محمد يحن  عبــــد هيم بــــحي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

78656| محمد| حمد محمد زكري| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

Thursday, September 6, 2018 Page 17282 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

248o2| وق عىل عبــــد ىط|لع|هلل مصطفى عبــــد|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

332o53 تـــ مسعد فتـــىح مصيلىح| مي  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

9o696| ن |لحميد رضو|كريم صبــــرى عبــــد ج|تـــربــــيتـــ سوه

235|56 يف عبــــد لحميد محمود|محمود رسر لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

84334 لمجيد محجوبــــ|ء لطفى عبــــد |شيم حقوق بــــنى سويف

334868 لرحمن|ن عبــــد|سلىم محمود سليم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8o6345 ى |ج ف مسعود عبــــد|كلي  هلل|رسر ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

79|489 حمد|عمر محمد محمد سيد  زيق|لزق|ره |تـــج

764857 ى عبــــد | رن لحميد|فهىم حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o7787 ي سعيد|رهف م
زن حسن مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

26o258 د|لجو|مر عبــــد|طمه محمد ع|ف ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

266||| للطيف|حمد سمي  محمد مهدى عبــــد| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

3533o8 هيم|بــــر|ء حسن سعد |عل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

27|576 لحميد موىس|ليه موىس عبــــد|غ ط|ر دمي|ثــــ|

59o3| ى|هيم ي|بــــر|ئى عيد |م| سي  علوم بــــنى سويف

7963| حمد محمود|م محمود |مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

783|8 حمد|حمد جميل محمد |تـــ |ي| ى شمس|زر عه عي 

36867 ن|هلل رسل|حمد عبــــد | |رن هره|لق|بــــ |د|

348|85 لنبــــى|ئى محمد عىل حسبــــ |ن ه|رو ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

269o58 ن|لمحسن زيد|طف عبــــد|ع| دين ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|7|o43 هيم عىل|بــــر|خلود مدحتـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|o422 ف محمد صفوتـــ عبــــد|محمد  ي|رسر
لغنى ي|عه |زر

|لمنى

7543o6 ل|لع|حمد محمود محمد عبــــد|سلىم  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

268748 حمد مبــــروك|لحميد |بــــ عبــــد|رح تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

7o8o32 لفى|ل|رس صبــــح رجبــــ |منيه ي| لمنصوره|صيدله 

62577 ف|محمد مش ضى محمد مشر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

2|6o65 محمود محمد سمي  ربــــيع| ل|بــــي ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

24458o ى محمد زيد ى محمد حسي  ن|محمد حسي  هره|لق|علوم 

75o886 ن|هيم زهر|بــــر|هيم حلىم |بــــر|لدين |سيف  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 
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22378| ف حن| |دون|م صموئيل| رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

||7529 روق ذىك|طف ف|هلل ع|منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6|2oo4 لغنى عطيه|لحسن عبــــد |بــــو |محمود أدهم  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

862o86 ى عبــــد|ص سط محمد|لبــــ|بــــرين حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

34384 ي|عبــــد
ى عط|ء |لرحمن ضى هلل||لدين نبــــيه حسني  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8|9358 ي ري
ى
ض|سلىمي محمد صدق ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

63483| هيم|بــــر|د بــــطرس |دل ميل|بــــيتـــر ع زيق|لزق|هندستـــ 

6|6696 هيم رزق|بــــر|روق |هيم ف|بــــر|هلل |منتـــ  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

58558 لدين حسنى محمود|شهد عز  طبــــ بــــنى سويف

624o36 هيم حسوبــــه|بــــر|لسيد |دهم سمي  | ره بــــور سعيد|تـــج

69o454 |لعل|بــــو |هيم جمعه محمد |بــــر| لمنصورتـــ |تـــمريض 

35755 س محمد قطبــــ|عبــــ| كريم زكري تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|74267 حمد رسور|ل |ء جم|سم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

893557 بــــتـــ محمود |لعليم ثــــ|ر عبــــد|نيجـ سيوط|بــــ |د|

||7o55 مد محمد|ء محمد ح|رس| هره|لق|ر |ثــــ|

6o7o72 وى|هلل شه|ره وفيق عبــــد |ي |بــــ طنط|د|

32|294 حمد محمد بــــشندى عمر محمد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|249o م|لغن|مد |متـــ ح|حمد محمد سل| ى شمس حقوق عي 

52487o ل خليل محمد عىل|محمود كم سكندريه|ل|هندستـــ 

68o|84 حمد|هيم |بــــر|د |هيم عم|بــــر| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

293636 ل|لجم|م عبــــده محمد |حمد عص|سيف  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

4|6878 ر محمد محمود موىس محمد|من لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4o3o36 حمد|لسيد محمد سيد |كريم أحمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

85o377 ي محمد
ي محمد مصطفى

مصطفى سيوط|ره |تـــج

|56448 حمد|ح |محمد نور صل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4988o5 ق|هيم خليل |بــــر|يدى مصطفى |ه وى|لشر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6258o| ى محمد ح  حسي 
فظ عطوه|مصطفى زيق|لزق|بــــ |د|

5|2624 لديبــــ|للطيف |جح تـــوفيق عبــــد|م ن|حس علوم دمنهور

5o6325 هر سيد|لظ|يه سيد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

62|386 مل|لسعيد ك|مل |ره ك|س ى شمس طبــــ عي 
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33o38  عي|د |زينبــــ عم
ى
د|لدين شوق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

493|88 حمد محمد عطيه|رص |حمد ن| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

44635 ن محمد حسن محمد  حويىح|نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78o978 عيل عىل|سم|عيل طلعتـــ |سم| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

69|869 لقصبــــي|لىح |ح عبــــد |صل| حمد رض| |ره طنط|تـــج

47578o طر|هيم سليم خ|بــــر|حمد |ن محمد |مرو سكندريه|ل|ره |تـــج

9o4364 لفضل عىل |بــــو|محمد محمود  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

26632 لصديق فرج|هلل |ح عبــــد |يوسف صل لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

478754 لديسىط|رس سعد |يمنى ي إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

76||36 حمد حسن خليل|مروه سيد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|3||89 لسيد|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|كريم  هره|لق|ره |تـــج

4|3o38 ألودن|لبــــكرى محمد |حبــــيبــــه صبــــىح  |تـــربــــيتـــ طنط

||8o58 بــــر محمود|محمود ج| مه ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

43658 هر|لحليم عىل ض|لعزيز عبــــد |هيم عبــــد |بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3835| بــــوتـــريكتـــ|ح |لفتـــ|رس عبــــد|محمد ي هره|لق|بــــ |د|

7o7o9 لعظيم|حمد عمر عىل عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

23o635 حمد معوض بــــخيتـــ|مصطفى  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|4542o حمد|لسيد مرزوق |در |ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

264445 دق|لص|حمد محمود |ن |رو |نوعيتـــ بــــنه

7547|9 مد محمود|لمجد ح|بــــو|هبــــه  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

49||56 حمد حسن بــــسيوئى|حمد سيد |ن |يم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6o285o نه|لمنعم محمد دن|ل عبــــد |لرحمن جم|عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

9|29o6 لمجيد  |لدين حسن عبــــد|تـــفى شمس  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

33394o حمد محمود محمد محمود| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

357959 ل محمد|لع|حمد رجبــــ عبــــد| ى شمس حقوق عي 

893637 حمد محمود |هر |لظ|هيم عبــــد|بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

4435o| لسيد فوده|بــــوزيد |هيم |أبــــوزيد إبــــر لشيخ|عه كفر |زر

|6o762 لم|حمد غنيم س|حسن خليفه  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

5|8226 دى|له|لكريم محمد عبــــد |ن حسنى عبــــد |يم| معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|6ooo7 در|لق|حمد عبــــد |در |لق|حمد عبــــد | ى شمس|د| بــــ عي 
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2|2o87 ر|لحج|لسيد محمد |ئل صبــــرى |محمد و ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7266o هلل|ح عبــــد|مه صل|س|ديه |ن لفيوم|هندستـــ 

|3|7|o ىط|لمع|بــــو |نس عىل |ء |شيم ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

286763 لحميد قنبــــر|عيل عبــــد|سم|بــــسمه  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|3864 فظ|لح|لمنعم محمود عبــــد|محمود عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

456267 لغنى محمود فوده|ء مصطفى عبــــد |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|9674 لمنعم ممدوح شمس|بــــسمه محمد عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

72636 حمد محمد|محمود | ند ن|حقوق حلو

|44379 حمد|رق محمود |رس ط|ج هره|لق|علوم 

|68757 هيم|بــــر|لرحمن مصطفى محمود |عبــــد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

687o62  تـــوفيق |زينه 
ى
هيم|بــــر|عيل |سم|حمد شوق لمنصوره|بــــ |د|

486557 حمد محمد عىل خميس عىل| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

264737 تـــه|لحسن بــــيوم شح|بــــو|ن عزتـــ |يم| ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

3568| س|عيل محمد فكرى عبــــ|سم|محمد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

837363 ف جل|محمود  ل خديوي|رسر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2|9472 مل محمود|قمر جمعه محمود ك ى شمس|تـــج ره عي 

85272o ي محمد|م محمد عبــــد|سل|
لغنى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

862453 هيم|بــــر|حمد |يمن خليل | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|8879 لعزيز|جد عبــــد|لم|حمد عبــــد|زينبــــ  هره|لق|بــــ |د|

496325 لسيد|فظ |بــــسنتـــ مدحتـــ سمي  ح بــــ دمنهور|د|

636477 يم|لد|م فتـــىح هيصىم فهىم عبــــد|سل| زيق|لزق|هندستـــ 

438853 هيم|بــــر|لسيد منصور |كريم  |حقوق طنط

8|78o2 لدين|ح |لرحيم محمد صل|ريم عبــــد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6|5|39 لجنيدي|ن محمد محمد |نور ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

533292 لسيد|حمد |لعزيز محمد |محمد عبــــد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

9|68o3 وى |رس محمد غ|لرحمن ف|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52943 مصطفى محمد محمود ضوى ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

4o3443 ى محمود محمد محمود عبــــد  مي  يم|لد|ني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2297|4 ممدوح محمد حسن| رن تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

6||969 جه|لخو|زق |لر|د محمد عبــــد |ن رش|حن |عه طنط|زر
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233669 ل محمد رأفتـــ سيد|بــــل ى شمس| لسن عي 

635456 حمد|لسيد |لوحيد |لسيد |ء محمد |شيم زيق|لزق|نوعيتـــ 

85o656 حمد|ن محمد |محمد شعبــــ دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

77|8o8 يوبــــ|لسيد محمد عىل |يه | لفيوم|لعلوم |ر |د

624629 سعد ذىك مسعد| نور لمنصوره|عه |زر

||6394 ي سعيد محمد|عمر ه
ئى ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

|74349 ى سيد محمد عبــــد |ي لحميد|سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62|6o5 بــــر مصطفى خلف|حمد وفيق ص| ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

25|353 سم|بــــو ق|هيم |بــــر|هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

84779o ى سيد ج|ي حمد|دو |سمي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

894246 م حمدى حمزه خرصى |حس سيوط|بــــ |د|

225229 ف كم|حبــــيبــــه  لرحمن|ل عبــــد|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|5o73 لسيد|مل |لرحمن محمد ك|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3||42o  |س|كريم 
ى
هيم|بــــر|متـــ شوق ى شمس هندستـــ عي 

6239o3 ف يوسف يوسف |ره |س لعجىمي|رسر ط|معتـــ دمي|علوم ج

257242 للمع|لمجيد |ء مجدى عبــــد|رس| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

24o526 ى |نور |ء |ل| عيل حسن|سم|مي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

344588 ن فرج|حمد حسن حس| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

8|9|34 ى محمد|طمه محمود حس|ف ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

695938 هيم عىل|بــــر|حمد محمد محمد | لمنصوره|هندستـــ 

5o8|73 لحفنى|لحميد |لمنعم عبــــد|محمد عبــــد| لي|د عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

365|94 لسعيد|هيم محمد محمد |بــــر|ندى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||5892 م وليم يوسف|مريم ر |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

24|487 يف محمد غريبــــ حبــــيبــــه رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

62o396 ضى محمد أبــــو زيد|خلود ر ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

|6483| ح|لفتـــ|رقيه يىحي محمود عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

364883 لسيد|لد محمد |محمود خ دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

|28734 لعزيز|حمد محمد عبــــد |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

326494 حمد عىل|بــــرين  محمد |ص ى شمس| لسن عي 
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8o3364 ي تـــه|دل ل|محمد ع
ى
مي|ق ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

459o56 هيم|بــــر|ل حميده |ضى هل|ر سكندريه|ل|حقوق 

6o|757 لعجرودى|محمد محمود محمد  |بــــ طنط|د|

277578 لحجري|ر |لستـــ|م عبــــد|ن س|يم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4|73o5 لديبــــ|حمد |ن |لمعز رسح|مصطفى محمد عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

522|o4 لزق|هيم |بــــر|لحكيم |ء عبــــد |سم| عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

54o742 ن حسن حسونه زوق|ن رمض|حن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

24598o ع|حمد |محمد سعيد  لشر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

25498o د حمدى عىل|ء عم|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|9o32 ن|للطيف محمد سليم|ضل عبــــد|محمد ف |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

7858|4 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|بــــ |يه|حمد | زيق|لزق|بــــ |د|

6o24|3 ل|لغز|لحكيم |م عبــــد|له|ن محمد |رو |حقوق طنط

447689 ن|م عطيه حسن محمد بــــدر|ريه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

836747 م بــــحر|محمد ممدوح هم عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

637o|5 ش|لدمرد|لمنعم مصطفى |عبــــد | طمتـــ رض|ف زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

343523 هلل|م محمد حسن عوض |م عص|سل| |بــــ بــــنه|د|

4|8562 مي محمد فتـــىحي محمد فهىمي لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

78488o ق|هيم |بــــر|لدين |ل |بــــ كم|رح ن|وي رمض|لشر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|54o6o لغندور|هيم |بــــر|هيم مصطفى |بــــر|لد |خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8358o| د|مه حم|د سل|دهم حم| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

328998 ح ستـــه|لفتـــ|حمد عبــــد|لرسول |محمد عبــــد زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

238999 مد حسن|حمد ح|منى  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

|5|582 ى محمود عىل |ي ى|سمي  حمد حسني  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7o4474 ى|لسيد حس|محمد محمد | ر|ي ني  لمنصوره|صيدله 

46547 ه سليم| ن|لكريم سليم|ن عبــــد |مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

273395 ه فتـــىح | عيل حسن عمر|سم|مي  سيوط|عه |زر

843538 محمد سيد محمد رجبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

22987o م|م|طف يوسف |حمد ع| هره|لق|حقوق 
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67782 رك|بــــ مبــــ|لتـــو|طمه محمد عىل عبــــد|ف ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

495366 زي|ل مصطفى محمود أنور مغ|كم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

697955 لخميس|هيم |بــــر|دل عبــــده |يه ع| لمنصوره|نوعيتـــ 

835287 ي محمد|روضه محمد حس
ئى دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

7oo2o2 لليل|بــــو |لسيد يىح صديق محمد | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

9o55oo ره |مكرم تـــوفيق بــــش| دون|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4o9339 بــــو حديد|حد |لو|لعزيز عبــــد |عبــــد | يه رض| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

489o32  نعمه |ن حسن نعمه |جيل
ى
هلل|هلل دسوق سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4o8785 عيل عىل شلتـــوتـــ|سم|ن محمد |إيم |بــــ طنط|د|

6|||8| يل|ع ط|لرف|ح |عمرو صل لمنصوره|صيدله 

6o3|88 ى|هيم |بــــر|حمد |سلوى  ى لجمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

554o3 ل|لد محمد كم|لرحمن خ|عبــــد  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

828342 ى|عمر محمد محمد حس ني  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

895o3| حمد  |لدين |طف نرص |ل ع|لع|عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

857o|4 ن|بــــر سليم سليم|محمد ج ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

232388 م خليفه تـــوئى محمد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6796o| ه حسنى حسنى محمد | لمرىس|مي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

48486| لحميد مرزوق|كريم نبــــيل محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26945 ه كم| لمسيح|ل خلتـــ عبــــد |مي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

83692o ى محمود|طمه محمد |ف مي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|22389 محمد محمود محمد محمود ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|2837 ن د جورج فهيم|ميل| مي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

774oo5 حمد عوض|لنبــــى |يه عبــــد | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

765o38 لمليىح  عيس|لعظيم |تـــسبــــيح مجدى عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4|o|69 بــــوعىلي|لغريبــــ |لدين |لسيد سعد |محمد  |ره طنط|تـــج

|699o8 لنعيم|لرحيم عبــــد |دل عبــــد |م ع|سل| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

5|48o6 لبــــديع أحمد دومتـــ|أحمد عبــــد| لي|د ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2562oo حمد|لحميد سيد |لحميد محمود عبــــد|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|65o93 ى محمد|سوز ن حسن حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ
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892|49 بــــوضيف حسن |طف |بــــ ع|رح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|348|2 بــــوجريدتـــ|لعزيز محمد طه |محمود عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

886o96 ى |ندين ن دى حبــــيبــــ حني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6o773 نور|لد مسعد |عمر خ دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

7|78|8 فظ|حمد ح|هيم |بــــر|ء |ند لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

685463 ر|لم عىل عطيه عم|نعمه س لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

897|27 رس |لسيد ح|ئل |ء و|ول ج|تـــربــــيتـــ سوه

3o475 ن|هيم مخيمر رضو|بــــر|ريم  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o4763 لمقصود|م محمد عبــــد |لسل|ء محمد عبــــد |رس| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|62732 ن|حمد محمد مشحوتـــ سليم| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|4983 دير|بــــ|نسي يوسف فوزي |ن سيوط|ره |تـــج

3o852 دى|له|م محمد عبــــد |ندى عص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

22229 ندى سيد محمد عىلي ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

464633 هر حسن|لظ|لسيد عبــــد |ن |يم| ط|بــــ دمي|د|

267928 ن محمد|لدين رضو|ء|ن بــــه|رضو ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9|7||4 لك حسن |لم|مه عبــــد|حسن سل ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

24757| شد|لمجيد ر|يمن عبــــد|م |هش ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7o42|9 دل عمر محمد عىل محمود رزق|لع|محمد  زيق|لزق|طبــــ 

897o|7 لرسول |لرسول فوزى عبــــد|فوزى عبــــد ج|ره سوه|تـــج

92||25 لبــــ |عمر محمد عمر غ ج|طبــــ بــــيطرى سوه

369538 وق محمد وجدي  حمد|تـــ |لشح|رسر ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

879533 ن بــــيوم |ن عمر عثــــم|عثــــم سيوط|حقوق 

829|o2 حمد|د حسن |بــــ فؤ|رح دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

5|63| ه محمد فتـــىح عويس| مي  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

676944 لنبــــى|هيم حسبــــ |بــــر|يمن |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

84|7o6 هلل محمد يسن|حمد عبــــد| ن|سو|حقوق 

9||243 لسنوىس |حمد |سهيله مجدى  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

847673 لحسن نوبــــي|بــــو|شور |س ع|ين| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د
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363265 هيم محمد|بــــر|ل |رس جم|ج هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

765395 لرحمن محمد محمود زىك مرىس|عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

46|339 ي |لرحمن محمد |عبــــد 
جتـــ|لخو|لسيد مصطفى ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

75|9|7 ح|لمل|د |حمد فؤ|د |فؤ ى شمس|تـــج ره عي 

8855|2 ء خميس عطيه فهىم  |سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

68338 هيم|بــــر|هد خلف عىلي |ن لفيوم|صيدلتـــ 

|44692 ى محمد حسن|يم| ن حسي  هره|لق|ره |تـــج

226777 ف محمد عبــــد| لمحسن محمود|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

28|2|4 ر محمد|لغف|ره مسلم عبــــد|س كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

62262 ى عبــــد |هدى فر م|لسل|ج خي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

675392 لينه عمرو سعد زغلول محمد لمنصوره|ره |تـــج

682399 لسعيد بــــدوى|بــــ محمد ربــــيع  |يه| |نور ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

73946 بــــ|لتـــو|بــــ نرص عبــــد |لتـــو|د عبــــد |جه لفيوم|حقوق 

788962  محمد ح|لبــــ|محمد عبــــد 
ى
مد|ق ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

4|76o6 لبــــ|بــــو ط|م سمي  سعد محمود |نغ| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

323|9 لعزم|بــــو |ئى محمد |محمد ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

45834 مح محمد مخلص|مروه س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

853683 ى سمي  نجيبــــ|مي ر حسي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

89||7| دى حسن |ء عمر ن|رس| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

283o32 لرحمن|مل عبــــد|ل ك|محمد جم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8327|6 تـــ|در شح|لق|نور عبــــد|سميه  سيوط|صيدلتـــ 

||4844 ى محمد|بــــو |هيم |بــــر| |رن لعني  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

|43868 حمد عىل|بــــر |حمد ص| هره|لق|عه |زر

|6|86o ن ذىك خليل ذىك|نور ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

495696  محمود عىل|
ى
حمد محمد صدق سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

6o9o89 ه رض ر|لنج|محروس | خرصى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

235866 وى|لشعر|حمد |ل محمود |طمه جم|ف هره|لق|ره |تـــج

6o7|4| لحميد|وى عىل عبــــد |لشه|أحمد  |تـــربــــيتـــ طنط

5o4383 ن|لرحمن رمض|ندى محمد حمدي عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

97267 ف محمد عبــــد|عمرو  ل محمود|لع|رسر ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد
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248776 ح يونس|لفتـــ|جر سمي  عبــــد|ه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

644o34 لسيد مصطفى|رق سليم |زينبــــ ط عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6893| لحميد|حمد محمود عبــــد |محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

894253 محمد حسنى محمد محمد  سيوط|ره |تـــج

9o574 ى محمود ش كر|محمود حسي  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

7o562 ى ع| شور|حمد محسن حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

9o|842 حمد عىل محمد |مديحه  ج|تـــربــــيتـــ سوه

358276 تـــ | لمجيد مصطفى|هيم عبــــد|بــــر|مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

42853o ر|لعط|يمن محمد |ر |من |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

63o943 حمد|لسيد سيد |لرؤف |ن عبــــد |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

444799 ن بــــطرس نجيبــــ جرس|يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

8|29|9 م مجدي عزيز لبــــيبــــ|بــــر| ره بــــنى سويف|تـــج

64o6| ح|لفتـــ|م عبــــد|م|لد |م خ|هش بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

28549o زينبــــ سعيد سيد محمد جمعتـــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

29|8| د محمد محمود حديوى|زي رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

686598 ز يوسف|لبــــ|لسيد |يمن |مؤمن  لمنصوره|هندستـــ 

8|943 وى|بــــ محمد شعر|لوه|م صبــــرى عبــــد |ريه حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

48565 ى ع بــــر محمد|دل ج|نرمي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

3||956 لح مرىس|جر محمد سليم ص|ه ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

8|4o9| دق خليل|لمسيح ص|جورج عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4|28|3 هيم|بــــر|د |ء بــــدير ج|قمر عل |بــــ طنط|د|

79o877 ى|س ى محمد حسي  ره حسي  تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

9o4984 حبــــيبــــ | صبــــرى حن| رين|م دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

7oo463 لمقصود|حمد عبــــد |حمد مصطفى | زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

262533 دق متـــول عىل|لص|محمد رجبــــ عبــــد |طبــــ بــــنه

27o99| ه | لغتـــىم|لمعز محمد |حمد عبــــد|مي  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

79o925 م رحيل|لسل|جده محمد عبــــد |م لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

|2|o29 هيم عزيز|بــــر|دى عزم |ف  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر
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|77oo4 لس ممدوح عط خليل| كي  ن|حقوق حلو

758748 بــــ محمود|لوه|رق عبــــد |م ط|سل| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

9|7|95 ى حسن محمد | حمد حسي  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4||o75 لبــــوىسر|هيم |بــــر|زينبــــ محمد  |تـــربــــيتـــ طنط

74366 حمد عىلي سليم|حمد سعيد | ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

33|462 ن محمد|بــــ عثــــم|لوه|ئى عبــــد|محمد ه |تـــمريض بــــنه

835757 ه مظهر | ى عبــــد|مي  هلل|مي  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

2o896 ف محمود عبــــد |م |سل| هر|لظ|رسر هره|لق|حقوق 

3593oo لنمىك|حمد |د محمد حسن |زي ى شمس حقوق عي 

235724 هيم محمد|بــــر|منيه ممدوح محرز | ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2|485| ي |ع
ى
وى|لسعد|دل مصطفى فتـــىح صدق ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

629269 هلل| |هيم عط|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

235675 م مصطفى محمود|ر س|من ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

686|26 لدين|لبــــديع عىل |ء محمد عبــــد |رس| لمنصوره|ره |تـــج

476684 ن|ندي محمد محمود رمض سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

83|33 لعظيم محمد طلبــــه|عىل محمد عبــــد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4||349 بــــوبــــدوى|بــــرحلىم |حمد ج|ندى  |حقوق طنط

4||399 حمد شلبــــى|مل |رص ك|ذ ن|مع |حقوق طنط

7797|4 ه محمد سليم محمد| مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6o97o حمد قرئى|هبــــه قرئى  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

847|84 حمد|بــــر يونس |مل ص| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

643336 لسيد|هلل عىل |لعزيز عبــــد|حمد عبــــد| زيق|لزق|طبــــ 

26432 ي عبــــد |لبــــ|ح يىح عبــــد |صل
ى
للطيف|ق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6o789 ى عبــــد |محمود  ى|ل |لع|مي  مي  لفيوم|هندستـــ 

7ooo4| لعظيم|ء محمد مسعد عبــــد |ل| لمنصوره|علوم 

2|2792 هر حسيبــــ|ئل ط|زن و|م لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

675259 بــــوزيد|هيم |بــــر|تـــم عىل |عمر ح لمنصوره|بــــ |د|

2|9339 بــــدين|حمد محمد ع|محمد محمد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

3|o925 م جرجس|سم منصور س|بــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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33562| يف مصطفى محمد|هبــــتـــ  هلل رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7|3|97 هيم|بــــر|ر محمود |ر مختـــ|معتـــز مختـــ لمنصورتـــ |تـــمريض 

6|6455 لسيد مسعد بــــدوى|ء |آل ط|حقوق دمي

|3345o لسيد محمد|لدين |ل |مه جم|س| ى شمس علوم عي 

354o92 لد حلىم محمد عىلي|م خ|ريه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

88o2o4 لس  نيس |نس صبــــىح |كي  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

34233| ن|ن محمود رمض|لعزيز رمض|ء عبــــد|رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

326837 لسيد متـــولي|خلود مجدي  ى شمس علوم عي 

784o8| لسيد|لرحمن |هيم عبــــد |بــــر|عمر  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

363264 ل|حمد جل|فع |م ش|سل| ى شمس حقوق عي 

632238 وق خ لشيخ|لد محمد حفنى |رسر زيق|لزق|حقوق 

5|774o أمنيتـــ محمد عبــــيد أبــــوزيد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6o6467 لمعبــــود|ذ محمد محمد عبــــد |مع لمنصوره|بــــ |د|

78|744  عىلي|ء مصطفى |عىلي
لحسينى مصطفى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

784745 وي|لشبــــر|ديه محمود محمد |ن زيق|لزق|حقوق 

348769 ى رشدى عبــــد|ي لحميد سليم|لق عبــــد|لخ|سمي  عه مشتـــهر|زر

4o5994 ن|ن حسن   شعبــــ|رحمه عمر شعبــــ سكندريه|ل|بــــ |د|

687467 م|لىح بــــره|م عبــــد |م بــــره |ره طنط|تـــج

364784 ن مصطفى سيد متـــول|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

529668 لس ع هيم رسكيس|بــــر|طف نصيف |كي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

|4o884 لحكم|لحكيم عىل عبــــد |مريم عبــــد  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

452978 ض|لبــــل|محمد سمي  عطيتـــ عىل  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2673o هيم|بــــر|حمد |حمد |ميمه | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o84|| ع|ف ديه عىل عىل رسر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

879348 ى رص ملك شكري |ن| مي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

695|67 لشتـــرى|عيل |سم|لفتـــوح |بــــو |ره محمد |س لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

4o5344 لرشيدى|م فتـــىح محمد |ن حس|جيل سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

294763 وى محمد محمد|عمرو حمز |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

53726 لحميد|بــــر معروف عبــــد |ندى ص |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ
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|58o69 لىح|ء محمد عبــــد |حبــــيبــــه عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o6934 حمد|ر محمد فتـــىحي محمد |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3|58o لم|لح س|م محمد ص|ريه ى شمس|تـــج ره عي 

22oo37 للـه|لمنعم حسن عبــــد |هند مجدى عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

25o859 ى|منيه ذىك محمود ذىك | لبــــحي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

883856 يز وهبــــه رزق |ف| رش سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

922379 ن |لسيد محمد عمر|ء |عل ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

7o2637 ئى|لكيل|حمد محمود |ندى محمود  لمنصوره|ره |تـــج

328859 دى|له|لمنعم عبــــد|زم سعيد عبــــد|ح |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

832|53 ي ض
س عصمىلي|جي عبــــ|مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

7926|8 زق|لر|زق محمد عبــــد|لر|كريم محمد عبــــد ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

37|2|7 بــــر بــــكري محمد|جر ج|ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2|9488 هيم محمد|بــــر|ح |ن صل|نوره ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

279456 ي|محمود محمد محمد محمود 
لففى ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

825978 ي رضو
ن محمد محمود|يمنى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|5227 ى|محمد محمود شفيق ل شي  ج|بــــ سوه|د|

45565o ف عىل  بــــو غربــــيه|سلىم أرسر لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

9|8774 ى  |هلل عبــــد|مريم عبــــد لغنى حسي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|752o3 هيم عطيتـــ محمود|بــــر|كريم  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

52o624 وى|لهند|خلود محمد عبــــده  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

633475 ل مصطفى|م كم|حمد س| زيق|لزق|هندستـــ 

|53588 بــــ مأمون سيد أحمد|لتـــو|ده عبــــد |مي هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7|5|76 ف محمد نبــــيه |محمد  حمد عوض|رسر لمنصوره|حقوق 

323546 لصغي  حموده|لرحيم محمد |منى عبــــد ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

429|54 لحرصى|لمجيد |ل عبــــد|شهد جم |بــــ طنط|د|

8o3879 هيم|بــــر|لمنعم |لدين عبــــد|ح |ن صل|يم|  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

85o364 لرحيم محمد|محمد غريبــــ عبــــد ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

328584 ف س|حمد رف|مصطفى  لم|ع رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

63o439 ج عىل|محمد عىل رجبــــ حج زيق|لزق|هندستـــ 
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7o2859 م|وى عز|لطنط|روق |حمد محمد ف| زيق|لزق|هندستـــ 

33638o ن|لسيد رمض|وى |ر مك|من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

422865 ن|لمنعم عيد رضو|تـــ عبــــد|آي سكندريه|ل|بــــ |د|

8588o حمد عويس نجدى محروس| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

2447o6 بــــورسيع|لد محمد محمد |خ هره|لق|حقوق 

4439|4 ن|لعزيزعطيه زيد|لعظيم عبــــد|س عبــــد|ين| ي صىح طنط
|معهد فنى

343o42 د درويش|لد محمد عو|محمد خ |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7|658 ى|ن حس|هيم رمض|بــــر|عمرو  ني  لفيوم|علوم 

429547 |هيم رخ|بــــر|لد |سيف خ |حقوق طنط

|72|4o م|لسل|لكريم محمد عبــــد |س عبــــد |ين| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

45o82 ه | لدين محمد|حمد عز|مي  هره|لق|ره |تـــج

34483| يف ك وق رسر لسيد|ن |مل شعبــــ|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

56456 لعزيز|م نبــــيل خلف عبــــد |سل| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

696226 ح|لرحيم صل|لسعيد عبــــد |حمد | سكندريه|ل|صيدله 

65553 لم عىل|لسيد منصور س|ره |س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6275o| ى محمد صبــــري عىلي أمي  زيق|لزق|صيدله 

639436 ح|لفتـــ|مل عبــــد |لد محمد ك|محمد خ زيق |لزق|تـــمريض 

3596o4 لسيد|لحميد |طمتـــ عيد عبــــد|ف ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

239|9| ن ن نصيف|عوض سليم| مي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

642|77 حمد محمود محمد حسن|عمر  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

329724 بــــرعوض|هلل ص|يمن عبــــد|ر |مي |تـــربــــيتـــ بــــنه

|266|8 دق|حمد ص| |مصطفى رض ى شمس|تـــج ره عي 

476842 لطنيىحى|هيم |بــــر|لمقصود |رؤى عمرو عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

433o94 ويش|لبــــطر|حمد |يمن سيد |ح |صبــــ ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

896|76  |لبــــ|ء عبــــد|ء عل|لزهر|طمه |ف
ى
ى |ق مي  ج|ضتـــ سوه|علوم ري

8247|o ي مق|جرجس روم
لمسيح|ر عبــــد|ئى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

888685 مل فرغىل |رق محمود ك|ط سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|3|686 هيم محمد|بــــر|ن محمد |رو ن|حقوق حلو

32837| ن|ن سليم|هلل سليم|لمعتـــصم بــــ|يوسف  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

452343 لعزيز سعد|هلل عبــــد |لعزيز عبــــد |عمر عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 
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85o|o3 ي ج
لح|بــــر عىلي ص|مصطفى هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

23||23 هيم محمد|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

245645 لسيد زغلول|لسميع |ل عبــــد|محمد بــــل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

45o6o4 ى|لمرىس عيد |يمن عيد |محمد  لبــــحي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

344o97 لحميد زلط|لعزيز عبــــد|ئى يشى عبــــد|م| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

9o|7|6 لربــــ |د |حمد ج|يه محمد | ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

|57476 طمه منىح  عبــــده بــــيوم سعد|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

478298 ش|لفر|م نظىم محمد محمود |همسه هش سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6|7889 ق|ح محمد فوزى |لفتـــ|رنيم عبــــد  وى|لشر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7o6o7| لعدل|مد محمد |هلل محمد ح|منه  لمنصوره|هندستـــ 

7o495 حد مؤمن|لو|م سيد عبــــد |هش لفيوم|حقوق 

433723 م|هلل حم|فع عبــــد|لر|رس عبــــد|ي |عه طنط|زر

246|45 تـــ|ن بــــرك|حمد مجدى شعبــــ| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4|353o ي محمد|لمقصود عبــــد|ن عبــــد|ميمتـــ رمض|
لغنى |بــــ طنط|د|

578o8 حمد حسن|ن فكري |شعبــــ| يش بــــ بــــنى سويف|د|

633256 لغنى رزق|لمرغنى عبــــد |لمطلبــــ |محمود عبــــد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

494374 لزغرتـــي|هيم |بــــر|ن فرج |م رمض|سل| تـــربــــيتـــ دمنهور

|772|| ى |عمرو  لرحمن|حمد عبــــد |لحسي  ى شمس هندستـــ عي 

6384|9 ى|مد سيد |حمد ح|يتـــ | حمد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

864977 م|لسل|رك محمد عبــــد|ء مبــــ|دع ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

4579| حمد محمد عىل|رحمه  هره|لق|حقوق 

|52468 هيم عىل|بــــر|حمد حسن | سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

|2o43| حمد عزوز|لمنعم |لدين عبــــد |ء |عمر عل هره|لق|ره |تـــج

26347o وى|لبــــحر|ع |لسبــــ|لسيد |مر |ره تـــ|س |صيدله طنط

6|74o| ز|لبــــ|يمن حسن |ندى  ط|بــــ دمي|د|

63|o47 عيل طه|سم|مروه عطوه  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

922o6| ه تـــيتـــو | لمعبــــود |لسيد عبــــد|مي  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8662o8 لروؤف سعدي دردير|محمود عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9o2263 م محمد عليو عىلي |سل| ج|حقوق سوه

783775 حمد نجم|لد حسن |حمد خ| زيق|لزق|طبــــ 
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642|6| حمد|سعيد محمد محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

8255o حمد|دتـــ |محمود جمعتـــ عبــــ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

78572 للطيف|دق عبــــد |لد ص|محمد خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63525| ء يشى سعيد صبــــح فرج|رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

48o7o3 عيل|سم|لرحمن |للطيف عبــــد|ده رجبــــ عبــــد|غ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68||5 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|ن |محمد شعبــــ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

893789 هلل محمد يونس  |ء عبــــد|سم| سيوط|عه |زر

753939 ن|رق محمد عثــــم|ء ط|دع عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

72669 بــــوبــــكر|ر |حمد حمدى عم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

|32|24 حمد حسن محمد|حبــــيبــــه  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

35886o يف ع شور نرص|تـــفى رسر |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

5o525 لليل|بــــو|لسيد محمد |حمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7o4426 لحميد عبــــده|كر عبــــد |لحميد ش|سلوى عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

64|3o| ى عبــــد|ي لبــــديع حمدى عبــــده|سمي  زيق|لزق|علوم 

2|476o ر عزم محمد|م مختـــ هره|لق|بــــ |د|

37o593 ود|لد بــــشي  خليل د|محمد خ رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

|2o937 ر سعيد مسعد سعيد|مي هره|لق|م |عل|

6o6329 ى عبــــد |م ش|سل| بــــ|لشكور حج|هي  لمنصوره|طبــــ 

758o28 لسيد|هلل |محمد محمد عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

375o6 ى سليم|محمود سليم ن حسي  عه مشتـــهر|زر

8767o2 ل |لجم|محمد نبــــيه فهىم محمد  سيوط|ره |تـــج

642o99 محمد محمود محمد زين زيق|لزق|هندستـــ 

|48477 حمد|لق |لخ|لمحسن عبــــد |سلىم عبــــد  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

327249 تـــ سيد | ى |يه |حمد هد|مي  لقيم|مي  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

227478 لمحمودى|لد محمد |لرحمن خ|عبــــد ن|هندستـــ حلو

2647o| ى عبــــد|بــــو|هيم |بــــر| |نور لمجيد|لعني  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

32|356 وى|لر|عىل سيد عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

426795 ي محمود شعبــــ|أم
ن محمد|ئى سكندريه|ل|حقوق 

47228 ح|لفتـــ|دي رجبــــ عبــــد |محمد ن هره|لق|هندستـــ 
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494288 لغنى|لعزيز عبــــد |محمد محمود عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

66556 سم|ء منصور رجبــــ ق|سم| لفيوم|طبــــ 

256623 ضى|لحليم أبــــو ر|دل عبــــد|ء ع|رس| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

82o2o| ن|لرحيم رضو|حمد فتـــىحي عبــــد| ي|لسن |
|لمنى

342375 لحليم|لرؤف عزبــــ عبــــد|نهلتـــ عبــــد ى شمس  تـــمريض عي 

6|763 لجيد|بــــسمتـــ مصطفى جمعه عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

9|942 هيم سيد مدبــــول|بــــر|سيد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7632o2 ه س| لرحيم عىل|رف عبــــد |مح ع|مي  حقوق بــــورسعيد

35o53o لرحمن معوض|لنبــــي عبــــد|ء عبــــد|رس| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

266763 ورى|رس عبــــد ربــــه يوسف |مل ي| ى لجيى ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

64|425 دل طه عىل|طه ع ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

42359o د سعيد|ن فؤ|ر رمض|مي سكندريه|ل|بــــ |د|

79|58| ف |لد |خ حمد حسن|رسر زيق |لزق|تـــمريض 

339o24 ئى مهنى محمد محمود|م| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

69479| م يوسف طلبــــه طلبــــه محمد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7399o شم|لعظيم ه|ح عبــــد|ء صل|عىلي لفيوم|تـــربــــيتـــ 

8o455 ر|لعط|مد عىل حسن |ء ح|بــــر ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

52249| وى بــــهلول|محمود جمعه محمد مك ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4o6969 نم|نم حسن غ|منصور غ| رودين سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

|62924 هلل|ء محمد محمد عبــــد |لشيم| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

48854 ء محمد محمود خليل|شيم لفيوم|لعلوم |ر |د

528784 بــــوشل|مد |ل ح|ر كم|لستـــ|عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

8|o247 ي 
لسيد|عيل محمد |سم|مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

8248oo ي عبــــد
بــــ محمود|لوه|محمد قرىسر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

786577 لسيد|حمد |لسيد |حمد |لرحمن |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

752353 لمنعم|ىطي عبــــد |لع|حمد يوسف عبــــد |مهند  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

44o|33 لعش|لسيد |حمد محمود |فظ |لح|م عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3643| لعزيز محمد فتـــىح|محمد عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

25535 يف|لعظيم محمد |عبــــد | ند لشر هره|لق|ن |سن|طبــــ 

34498| حمد|لسيد |دتـــ سعيد مصطفى |مي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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9o3466 هيم محمد |بــــر|حمد |ء |دع تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

43288| م|بــــسمله طلعتـــ محمد سل ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

26232o ى حسن|محمد محمود عبــــد لملك أمي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

627394 لعدوى|رس محمد يوسف |يوسف ي زيق|لزق|هندستـــ 

79||o6 ل|لعظيم شو|لعظيم محمد عبــــد |م عبــــد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

335866 ى طه رف|م|  حسي 
ع|ئى |بــــ بــــنه|د|

9o695| عيل عىل محمد عىل |سم| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7o5458 لعدروىس|محمد | حمد رض| لمنصورتـــ |تـــمريض 

24829| لسعدئى|لرحمن طه |سلىم سعيد عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

26o44| لسيد سند|جر وحيد |ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

88223| ى حشمتـــ زىك حبــــيبــــ  | مي  سيوط|ره |تـــج

33o97 ه عيد | يد |بــــو |حمد |مي  ى لخزرج |لي  ن|بــــ حلو|د|

4o679o هيم سيف|بــــر|ء محمد سعد محمد |سم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|7|o63 نطون متـــرى|نطون مجدى | لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

9o47o6 وق محمد عبــــد لعزيز محمد |رسر قرص|ل|فنون جميله فنون 

27|5|5 ه | يمن محمد عطيه حمود|مي  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

495867 ضىل محمدعسل|لفتـــ محمد ف| بــــ دمنهور|د|

66936 ى سليم|بــــتـــ ك|ثــــ| رين|م ن|مل حني  لفيوم|بــــ |د|

525884 لسيد|م عىل |حمد عص| سكندريه|ل|حقوق 

9|8642 حمد |لمنعم |حمد عبــــد|م |بــــتـــس| سيوط|تـــربــــيتـــ 

34897 محمد حسن| لعل|بــــو |ء |عل كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

9o2242 بــــوهرون |لرؤف |رص عبــــد|لن|حمد عبــــد| ج|بــــ سوه|د|

|5953o هلل| |جد ثــــروتـــ عط|م| ن|ري|م ن|بــــ حلو|د|

85|75 للطيف|ف عبــــد |م خل|لد عص|خ ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|57o55 حمد حسن محمد|مل | هره|لق|ر |ثــــ|

3|955| لسكرى|د |لدين محمد عو|ل |هند جم ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

825o3 ى عىل|ئى ع|م| شور حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8o2492 ى عبــــد لرحمن خليفه|محمود حسي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

246795 د|لسيد عي|كريم مدحتـــ  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

3|439o د لبــــيبــــ عوض|ريو ميل|م ى شمس|تـــج ره عي 
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9|2o78 ره عيس نظي  فكرى |س ج|تـــربــــيتـــ سوه

7889|2 ل|لع|هلل محمد عىل عبــــد|عبــــد ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

76688 حكيم| مه عط|س|ردين |ن دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

449522 هلل عىل درويش|هلل مسعد عبــــد|عبــــد  |هندستـــ طنط

355499 يتـــ حسونتـــ فتـــىح محمد| ى شمس صيدله عي 

|6938| م محمد خميس|محمد هش وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

3|8285 لس س ركو|مي عدلي م|كي  ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

|36o46 حمد محمد حنفى|سلىم  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

788258 لحميد|ل عبــــد|لحكيم جم|ل عبــــد |م| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

877773 فظ  |لح|ل عبــــد|رص محمد جم|ر ن|من سيوط|علوم 

82o576 ى|لحليم حس|محمد نتـــعي عبــــد ني  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

62|523 ر|هيم محمد ن|ء محمد إبــــر|سم| ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

354464 لسيد|هدير سعيد محمد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6789o6 جن|لمرصى ط|لمعبــــود |م عبــــد |م|مروه  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

24|4|6 بــــينى محمد|لرحمن |ء عبــــد|رس| نور رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

293347 لجوهرى عبــــيد|م |م|مد |تـــقوى ح ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

268o46 لفضيل حبــــيبــــ|لحميد عبــــد|حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

4|o799 ربــــى ممدوح عىل محمد حسن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|67|5o ه محمد ممدوح عبــــد | بــــ|لوه|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|8855 بــــوقورتـــ|ندى مصطفى بــــسيوئى محمد  ريتـــ|لنوبــــ|تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
 ج دمنهور

363889 هيم محمد|بــــر|حمد حمدي | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

35596| ن عىل|رس محمد سليم|بــــسمتـــ ي ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

4|3|84 ل|لغز|وى |لقن|مريم سعد  |حقوق طنط

9|o344 كر |رسلينو مجدى ثــــروتـــ ش|م ج|ره سوه|تـــج

295724 ن|ل سيد شعبــــ|سهيله جم ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

5ooo89 بــــ|م عىل دره|لسل|مصطفى محمود عبــــد بــــ دمنهور|د|

9|o672 سكندر |ميشيل لبــــيبــــ | مي  ج|ره سوه|تـــج

3|798| ي|زي
زى مصطفى حسن|د ئى هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د
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352349 ن|دل رمض|م محمد ع|سل| |حقوق بــــنه

22674o للطيف زىك|ذ محمد عبــــد|مع ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

546646 ل|صف غ|بــــر ن|نشوى ج لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

855o69 ي عبــــد|حسن
هلل|ء صبــــري قرئى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

8o6339 ر محمد|ر مؤمن مختـــ|مختـــ ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

5oo95| شىم|له|للطيف |روضه حلىم بــــيوم عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

42o79 ى لرحمن|مون محمود عبــــد|س م|مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|3495o حمد|لسيد |حمد |لد |عمر خ ى شمس هندستـــ عي 

239298 لبــــديع جبــــر|حبــــيبــــه محمد عبــــد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

4|3475 لحليم|ل بــــدوى عبــــد|لع|جر عبــــد|ه تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

255484 لقوى|ح عبــــد|لمنعم مفتـــ|عبــــد| رش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3259o5 حمد عىل|لدين |م |ء عص|حسن ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

69729 دريس عطيتـــ|خلود محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8|2|4o لسيد|لم فتـــىحي |محمود س ره بــــنى سويف|تـــج

3642o6 لس ك بــــتـــ تـــوفيق|مل ثــــ|كي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o6849 ي | ي|نىح  ف عيد بــــشر رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

825794 هيم|بــــر|حمد |هدير عىلي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7o3934  عك|عيل |سم|مصطفى 
ى
لنيل|بــــو |شه |لدسوق زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

439784 ى بــــدير عبــــد| ر|ي لمجيد|حسي  ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

33o947 حمد|لنرص جودتـــ |محمد سيف  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

296o25 |لج|لمنعم جبــــر جبــــر |حمد عبــــد|
ى
ق ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

85484 ه | ح|لفتـــ|حمد مصطفى عبــــد |مي  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6o5386 لسكريه|ن |نىه محمد بــــدر |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|7878 وى|هيم مك|بــــر|هيم |بــــر|بــــ محمود |يه|عمر  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|4o4| لجليل تـــوتـــو|ن محمد محمد عبــــد|إيم بــــ دمنهور|د|

58734 ى  ي|حسي 
حمد محمد مصطفى لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 

سويف
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6o6893 لسيد |هيم |بــــر|لدين |د |لرحمن عم|عبــــد 
ن|عثــــم

|بــــ طنط|د|

63|332 لغنى|ر محمد عبــــد |منى محمد نص زيق|لزق|بــــ |د|

533294 ح محمد غنيم|لفتـــ|محمد فريد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

249358 وى|لسنط|لدين بــــيوم |ل |حمد محمد جم|مريم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|39586 ن ى لبــــيبــــ |ء |عل| مي  م فهىم|م|لدين حسي  ى شمس صيدله عي 

2|4497 لد عيس حسن|عمرو خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|44o96 لطيبــــ|لسيد |حمد |م |بــــسنتـــ هش ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

7o2748 لسيد جنينه|ل |ئل كم|و| ر|ي زيق|لزق|ره |تـــج

28o8| هيم محمد|بــــر|مه |س|هلل |منه  ى شمس|زر عه عي 

6856o7 |لمل|حمد محمد |ر مسعد |من لمنصوره|بــــ |د|

892522 هلل محمد  |ن محمود عبــــد|يم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o5449 عيل محمد عىل|ن محمد إسم|رو |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

348|45 طف فضل سعد موىس|دل ع|ع ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

444574 ء محمد محمد بــــسيوئى عىل|سم| سكندريه|ل|صيدله 

2|6|92 در صبــــرى فرج سعد فرج|ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o5454 هيم|محمود محمد محمود إبــــر| ي|م سكندريه|ل|ره |تـــج

44446| حمد عىل شوشه|ل |ء جم|سن لشيخ|بــــ كفر |د|

257|76 ي
د حىح |لدين فؤ|ء |سلىم ضى ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

695295 ده سمي  محمد محمود بــــدور|غ لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6365o8 وى|هيم سليم طنط|بــــر|حمد |هلل |عبــــد ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

8838|7 ى عبــــد هلل رمزى ذىك  |نرمي  سيوط|بــــ |د|

6o844| ي يونس حسن مريم يحن  لمنصوره|بــــ |د|

46|686 لشيخ|لغفور |جر عز عبــــد|ه ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

523527 حمد محمد|محمد يس محمود  لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

5|87|5 ى|لحميد ش|للطيف عبــــد|ن محمد عبــــد |يم| هي  طبــــ بــــيطرى دمنهور

85293| د|حمد رش|بــــ |يه|حمد | ي|هندستـــ 
|لمنى

33846| ف شكرى مصطفى|قمر  رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

84994o بــــوزيد|حمد |هيم |بــــر|ميمه | قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

|23273 م سمي  محمود|سمي  هش هره|لق|بــــ |د|

8982o8 لمجيد |يمن محمد عبــــد|محمد  ج|طبــــ سوه
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7575|4 لسيد|حمد محمد |ء محمد |حسن عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|o96o وى|لطرف|وى محمد |لطرف|عمرو أحمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

349565 هلل محمد سيد محمد|عبــــد |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

848346 هيم|بــــر|ء محمود فتـــىحي |سم| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

7|8|55 ن منتـــرص يوسف حبــــيبــــ|هلل مرو|منه  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|62346 هيم|بــــر|محمد سيد بــــرسيم  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|4|937 محمد مصطفى محمد موىس شلبــــى ى شمس هندستـــ عي 

894o2 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد |لد محمد عبــــد |خ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

435665 لق|لخ|لمجيد عبــــد |يز عبــــد |هيم أحمد ف|بــــر| سكندريه|ل|علوم 

|34|8| ن|ن سيد بــــدرى زيد|حن هره|لق|بــــ |د|

758484 ي|محمد رفعتـــ عبــــد 
لرحيم مصطفى عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

5427|3 ق|لعزيز |ن عبــــد|ن بــــدر|نوره وى|لشر |ره طنط|تـــج

766845 بــــتـــ|شد سليم محمد ثــــ|م ر|سل| ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8975o7 ن |ده رجبــــ حربــــى عثــــم|غ ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

4398|8 ى |حبــــيبــــتـــ محمد  عيل يوسف|سم|مي  لشيخ|ره كفر |تـــج

|3359o م|سط هم|لبــــ|ء محمد عبــــد |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4345o9 ه بــــكر عبــــد| ىسر|لري|هلل محمد |مي  |ره طنط|تـــج

6o344 لمقصود|مه محمود عبــــد |حمدى سل ره بــــنى سويف|تـــج

326747 ى|ء فرج |رس| حمد حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

4|5359 ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|لح عىلي |عىلي ص لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|5|68| هلل محمد|رس فتـــىح فتـــح |ر ي|مي ى شمس| لسن عي 

76o|o9 فظ عىل|لح|يمن عبــــد |ء |رس| سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

|6|||5 ف محمد ك|ر |مي مل|رسر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8|o688 ل|لع|لعظيم عبــــد|ده طه عبــــد|غ ي|بــــ |د|
|لمنى

8454o ندى سيد يحن  محمدفريد ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

824|| لجدي|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |ح |لفتـــ|مي  عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|5258o بــــ محمد محمد|يه|بــــسنتـــ  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

25|||9 للطيف|د عىل عبــــد|محمود عم |ن طنط|سن|طبــــ 

|47595 دق|د نعيم ص|زم عم|ح عه مشتـــهر|زر

|9397 مريم مدحتـــ وديع سليم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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9oo837 ذل |لش|ر |لستـــ|ن محمد عبــــد|نوره ج|بــــ سوه|د|

|34434 م|لسل|لدين عىل عبــــد |ء |يه عل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

87283 وليد عىل محمد محمد لفيوم|هندستـــ 

247393 هلل|دق عبــــد|لص|لمجد محمد |بــــو|حمد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

522888 هيم محمود محمود|بــــر|مد |ء ح|وف بــــ دمنهور|د|

623235 بــــينى |لقطبــــ |ندى محمود  وى|لقن|لشر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

3779| هيم|بــــر|ء صبــــري رفيع |شيم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6437o2 م|لسل|م منصور عبــــد |حمد عص| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

528345 ز|لحميد در|لرحمن عبــــد|لسيد عىل عبــــد| ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

|53243 ن محمود|ء محمود رمض|عىلي هره|لق|حقوق 

754838 هيم محمد|بــــر|حمد |طمه |ف بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

87|54 د|لجو|ن عبــــد |عمرو محمود رضو ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

44oo44 |لشو|هيم مصطفى |بــــر|لد |ره خ|س
ى
دق ط|بــــ دمي|د|

6o898|  منيس|لبــــ|بــــر عبــــد |منى ص
ى
ق |بــــ طنط|د|

|8422 مل|ل ك|ندى شفيق جل هره|لق|ره |تـــج

334389 ن|حمد ممدوح محمد محمد عثــــم| |بــــ طنط|د|

676|5 ن|حمد سويد|ره عمر محمد |س لفيوم|حقوق 

698644 محمد موىس محمد موىس شحتـــو لمنصوره|هندستـــ 

427228 حمد حسن محمد|حسن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8484|3 هلل محمد|ذلي عبــــد|لش|ر |من ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

2238o| روق محمد|سميحه محمد ف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

855|83 ي|جر محمد ص|ه بــــر مليىح  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8848o4 رص يىح محمد |محمد ن سيوط|هندستـــ 

32982o ح حسن طعيمتـــ|لفتـــ|رق عبــــد|ر ط|من |علوم بــــنه

227756 ح|مه محمد صل|س|هلل |منه  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

89oo|4 حمد محمود عىلي | |ر|ي سيوط|بــــ |د|

842452 ي|لعزيز |هيم عبــــد|بــــر|هبــــه  لطي  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

5|o77| ح محمد |لفتـــ|لمنعم محمد عبــــد |هلل عبــــد |عبــــد 
ع|رف

ره دمنهور|تـــج
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686498 بــــد|لضوى محمد ع|لرحمن محمد |عبــــد  سيوط|هندستـــ 

4352|7 ل|هيم هل|بــــر|ر مصطفى |من سكندريه|ل|صيدله 

325964 قتـــ محمود محمد عبــــد| ل|لع|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

78324o هيم يوسف|بــــر|مينه محمد | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8683|4 ي عبــــد
لق|لخ|لبــــنه محمود مدئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

448544 لففى|لم |تـــم محمد محمد عمر س|محمد ح |هندستـــ طنط

679482 هلل حرمي|حمد عبــــد |در عىل |ن سكندريه|ل|صيدله 

8498o| ى ع|ج هلل|طف تـــوفيق عبــــد|كلي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

36o339 لعدس|حمد فتـــىح محمد محمد | تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

452o62 لق عيسي|لخ|لد عبــــد |م خ|هش لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

24432o حمد|ن محمد |حمد شعبــــ|محمد  هره|لق|ره |تـــج

343o57 محمد نبــــيل محمد عفيفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

62o2o| تـــ|محمد نرص بــــرك| رن ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|33887 طف سمي  خليل|ع| ن|مري ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

753479 ه عبــــد | حمد|لسيد |لرحمن |مي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

922846 ل محمد محمد  |محمود جم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|68442 م|بــــ بــــره|لوه|لمعز عبــــد |هدير عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

756568 هيم مسلم|بــــر|حمد |منى  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

78|87| هيم|بــــر|م |لسل|ء محمد عبــــد |لزهر| زيق|لزق|صيدله 

8|4o27 لسيد|لمنعم فتـــىحي |زم عبــــد|ح سيوط|حقوق 

439346 وى|لنحر|هلل |لسعيد مصطفى عبــــد|ء |آل |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

4|5985 مر|لعزيز ع|لسعيد عبــــد |يه | لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

87oo82 ى|ح |روي صل| لدين محمد حسي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

85385| ه محمود خلف شح تـــه|ني  ي|بــــ |د|
|لمنى

845989 درس|دل حفيظ تـــ|بــــيشوي ع قرص|ل|فنون جميله فنون 

9|8385 لغنى |بــــر عبــــد |ر ص|لرحمن مختـــ|عبــــد  سيوط|صيدلتـــ 

755|87 لنرص|لطيبــــ سيف |حمد |طمه |ف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

28o3o3 ف فؤ|ء |شيم د درويش|رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

233585 لمرصي|حمد| |م زكري|محمد هش هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

52o792 م|لسل|دى عبــــد |له|يتـــ قدرى عبــــد | سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 
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3||558 رون|ن غريبــــ ه|حمد رمض| ى شمس هندستـــ عي 

374339 حمد عىل|محمد فوزى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|24355 لرحيم خليل|تـــم عبــــد |رين ح ى شمس|تـــج ره عي 

755923 شم|حمد حلىمي ه|هلل |منه  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

33oo5| لحليم|م  محمد عبــــد|لسل|د  محمد  عبــــد|جه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

369247 لسيد|لمجيد سعيد محمود |طمتـــ عبــــد|ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

43386 حمد|سم محمد |زينبــــ بــــ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

62526 فظ|ن محمود ح|ل حمد|جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

96oo3 در|لق|ن عبــــد |لد محمد رمض|خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|55|| ه|لبــــش|حمد أحمد محمد | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|6||o6 ي
روق|م محمد ف|هش| دئى هره|لق|م |عل|

356o49 لم|ندى محمد ديبــــ س ى شمس حقوق عي 

646|64 ن وى|لشه|محمد رفعتـــ | مي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

453524 ى عبــــد  لحميد|عىل محمد حسي  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

284873 فظ عجور|حمد ح|ن محمد |يم| تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

8o852o دل بــــخيتـــ سعيد|عمرو ع حقوق بــــنى سويف

|55|93 لمعز محمد|لدين محمد عبــــد |ء |ن عل|رجو| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

7862| شم|لرحيم ه|ء محمد عبــــد |ل| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

845o|4 ي عبــــد|
زي|دي مغ|له|حمد مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

326434 جنتـــ نبــــيل محمد محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

23o985 حمد نبــــيل فوزى مصطفى| ى شمس|زر عه عي 

877|67 سطس  |يرينى عوئى عيد | سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

52o324 بــــ|دق غر|لص|م عبــــد|لسل|ن عبــــد|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

54o49 ه|لوه|بــــ عيد عبــــد |رح بــــ محمود نقي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8687o9 دي|ج محمود بــــغد|لحج|بــــو|ء |رس| دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

42o223 ل|محمود محمد عىل غ| ند لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

7o||2| لحميد|لمجيد عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|لرحمن |عبــــد 
لزنفىلي |

زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

23662o ى محمد |ي ى محمد |سمي  ى عبــــد|مي  زق|لر|مي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

494|97 ورى|د |محمد وجيه محمد ج ى لجيى ره دمنهور|تـــج
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756|54 حمد مصطفى|رس |م ي|وس لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

|5|999 ي محمد|يه فريد عبــــد |
لغنى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

29362 ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|هيم |بــــر|ن مدحتـــ |مرو دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

3|9386 ء محمد عىل محمد|عىلي ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

759o|8 د مصطفى|محمد حسن فؤ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3449|6 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|مروتـــ سعيد  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o|657 عيل|سم|لمنعم |زينبــــ عىلي عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

44o97 هيم|بــــر|حمد سعيد |سعيد  هره|لق|بــــ |د|

634|25 لجندى|لحميد |حمد فكرى محمد عبــــد| زيق|لزق|حقوق 

852832 عيل|سم|حمد |لمنتـــرص |كريم محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

|72272 هر محمد محمد|م م|سل| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

85449 لحليم|هلل عبــــد |ء محمود عبــــد |شيم لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

754732 ىطي|لع|هيم محمد عبــــد |بــــر|محمد سيد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

64o933 حمد مصطفى|وى |لشبــــر|دل |محمد ع ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

|74o22 هيم|بــــر|لرحمن حسن |محمود عبــــد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

54|363 مد عوف|عمر محمد محمد ح دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|59683 يه عىل حسن فول| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

722o| لرحيم|حمد عبــــد|لد |خ| ر|ي لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|3|25 بــــتـــ زىك|لكريم ثــــ|جر نبــــيل عبــــد |ه ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

7|745| لفضيل محمد|رص مجدى محمود عبــــد |ن لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

442777 حد|لو|حد عىل عبــــد |لو|ء عىل عبــــد |دع لشيخ|علوم كفر 

63632| ن|ن جمعه سليم|لسيد جمع|لرحمن |عبــــد زيق|لزق|حقوق 

7782o3 حمد فوزى محمد غريبــــ|ء |ل| زيق|لزق|حقوق 

339772 مد|حمد ح|خلود محمد  عه مشتـــهر|زر

777428 ن|لسيد كن|هيم |بــــر|مصطفى | عل زيق|لزق|طبــــ 

622775 ء عصمتـــ محمد محمد|حمد ول| ط|حقوق دمي

648624 طمه جميل حسن حسن موىس|ف زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

445228 مد|لدين حسن ح|م |حسن حس ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر
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4o5|48 لمجيد أحمد|ح عبــــد|لفتـــ|دى أحمد عبــــد|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o8o77 هيم عبــــده|بــــر|ك |ن مل|يم| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|4o735 حمد محمد|هيم |بــــر|مصطفى  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34|3oo لرحيم|حد عبــــد|لو|لرحمن معروف عبــــد|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

359|3| لمعىط|ل بــــيوم عبــــد|محمد جم ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

9oo63 لح|هيم عيد محمد ص|بــــر|ء |دع سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

23|67 سط|لبــــ|حمد محمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

83|7|4 ن|لمنطلبــــ فهىمي شعبــــ|فهىمي عبــــد ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

4|6653 وي|لص|ن محمد عبــــده مصطفى |يم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4|368| ذل|لش|لد محمد |محمد خ |ره طنط|تـــج

636539 لسيد فهىمي محمد|محمد  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

86|933 لمولي|حمد محمد عبــــد|حسن  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

6o92|7 لسمنودى|لدين محمد حسن |ل |جم لمنصوره|عه |زر

52o864 متـــ|لونيس نع|ن عبــــد|طمتـــ رمض|ف ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

352499 حمد|حمد سعيد |محمد  |بــــ بــــنه|د|

8o995o هيم|بــــر|محمد سعيد محمد  سيوط|حقوق 

|2o37| يبــــى|لفى عج|مي  |نس |ن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

|336o| ئيل|د ميخ|بــــ ميل|يه|يس | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6o8949 لسيد|لرحمن |دل محمد عبــــد |ع لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4|7829 ويش|لش|عبــــي  محمد طه محمد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

824678 لحسن|بــــو|حمد عمر محمد | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8|5575 حمد فوزي تـــوفيق محمد| ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

5|94|4 ر|لسعدى نص|يد محمد |شمس يشى ف |صيدله طنط

34376o ي سليم
لسيد|ن |بــــسنتـــ مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2968|| حمد عىل|حمد وحيد | ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

357385 لجد|جح مصطفى مصطفى |كريم ن |بــــنه| هندستـــ شبــــر

348228 حمد غنيم|مل مجدى | ى شمس|تـــج ره عي 

68o4|5 لكريم فرج|لرحمن عبــــد |در عبــــد |ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|26|73 لسميع حموده|حمد عبــــد |ر |مي ى شمس|تـــج ره عي 

63363| بــــ|ح حسن خط|حسن صل زيق|لزق|هندستـــ 
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7o78|o لسعيد|هيم |بــــر|حمد |رق |حمد ط| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

836oo نوس|ل فهىمي ف|ندرو جم| ن|فنون جميله فنون حلو

89o696 بــــتـــ خليفه |لبــــ ثــــ|ر ط|من تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|62623 در|لق|عيل محمد عبــــد |سم|حمد | ن|بــــ حلو|د|

75||9 م محمد|لسل|ل عبــــد |رم جم|ك سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

758469 يف محمد عبــــد  م|لسل|محمد رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

775o57 يه عتـــريس حسن عتـــريس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

92|744 حمد |حمد محمد |بــــ |يه| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

4|9675 س|حمد وسو|عيل محمد |سم|مصطفى  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

24547 ف ح|سلىم  زى|لعز|مد |رسر ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

846|78 ف عويس محمود | حمد|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

|52992 ل|لع|لسيد عبــــد |م |كريم عص هره|لق|بــــ |د|

2437o6 حمد|حمد عرفه |يه عرفه | ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

9|5786 لحفيظ |فظ عبــــد|محمود عزتـــىل ح سيوط|بــــ |د|

545759 حمد محمد خليل محمد عىل| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|5|276 وق محمد  حمد محمد|رسر ن|بــــ حلو|د|

697663 ود|هلل د|مريم مصطفى محمد عبــــد  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

32o738 عيل جمعه|سم|حمد |ذ |مع |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

352|2o ن شميس|يتـــ محمد محمد سليم| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

784684 جي|لسم|لحليم |حمد عبــــد |طه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

756259 لغنى عىل|هلل محمود عبــــد |منه  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

767547 ى سليم|هدير  ن شني |حمد حسي  لعريش|بــــ |د|

345324 ى  لبــــدرشينى|عىل حسن محمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

283533 فظ|د ح|ل رش|كم| رض ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

253352 لغنى عبــــدربــــه محمد|ء عبــــد|رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

527|42 لبــــدوى|حمد عىل محمد عىل | ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

7839|4 ن عىل محمد محمد حسن|نوره لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

452568 زق بــــدوى عوينه|لر|محمد عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 
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22o4|3 يف  لخول|حمد |عمر رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|67|69 سلىم مجدي يونس محمد يونس ى شمس|د| بــــ عي 

8542|4 ي يىحي | ى|منيه خي  مي  ي|تـــمريض 
| لمنى

693o|2 لحليم بــــلح|هلل عبــــد |رس عوض |ن ي|نوره لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

256747 حمد|ن حسن محمد محمود |يم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|7|o97 بــــوعكر|هيم حسن سعد |بــــر| رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

78|53| لسيد|هدى محمد محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

|4592 ي ك
لحميد|مل زىك عبــــد|عمر محمد مصطفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o9564 لشيخ|لمقصود |لحميد عبــــد |م عبــــد |محمود عص |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

82|525 ي مشيل مهدي سليم|روم
ن|ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

|28|53 زق|لر|بــــ عبــــد |لتـــو|هيم عبــــد |بــــر|ره |س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

42648o بــــى|مبــــ|لسيد |ره محمد محمود |س سكندريه|ل|ره |تـــج

79o87| حمد|ر محمد محمد مصطفى |مي تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

8795| فريده قرئى عويس خليل ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

5o3o25 هيم|بــــر|ح |م صل|رقيتـــ عص ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

322866 مد|لمجيد محمود ح|رتـــ عبــــد|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

327967 حمد محمد|مح |محمد س ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2o|52 ى|رص محمدين |لن|ر عبــــد |عم لخرصى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6896o| ف محمد |سهيله  مه|سل| لعل|بــــو |رسر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4|2885 لصعيدي|هيم |بــــر|يمنى محمد سعيد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5688o حمد|محمد مسعود محمد  ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

72o72 ر شعيبــــ|لستـــ|دل عبــــد |ء ع|شيم لفيوم|طبــــ 

865o3o ح فهىمي|لفتـــ|لمعىطي عبــــد|فوزي عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7o3386 رص|حمد محمد ن|محمد محمد  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

9|||25 ه محمد |لل|لد عبــــد|منى خ ج|تـــربــــيتـــ سوه

833o4| عيل|سم|بــــي |بــــتـــ عر|سميه ثــــ دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

356522 لسعيد|حليمتـــ عزتـــ محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|465|o حمد|دى |له|ن مجدى عبــــد |نور ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

894265 حمد |شم وحيد |وحيد ه سيوط|بــــ |د|
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882253 ي
رس يونس سيد  |ء ي|ضى سيوط|بــــ |د|

76576o |هيم |بــــر|م عبــــده |ن س|روف
ى
لدسوق بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

36328| د عيد محمد|لجو|زم عبــــد|ح لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

44|689 ي|م محمد |لسل|ء محمد عبــــد |آل
لروينى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

89259 حمد عىل|ج  |منى ن هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

226268 بــــ محمد|وليد محمد غل ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o627o م محمد|لسل|يز عبــــد |لسيد ف|ره |س لمنصوره|صيدله 

6o8597 بــــ ضيف|لوه|مريم محمود عبــــد  |بــــ طنط|د|

644949 لجمل|كريم مصطفى عىل محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

242o93 هلل|ل عبــــد|هلل كم|ليه عبــــد|ع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

629839 مل خميس|مز محمد ك|ر زيق|لزق|ره |تـــج

8|o789 لليل جبــــريل|بــــو|ده |سهيله حم سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|77o5 ىط|لع|لد شكرى عبــــد |محمد خ لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

244o72 حمد محمد حسن قرئى| ن|بــــ حلو|د|

254o59 بــــشيىه|ل|طف فتـــىح مرىس |عمرو ع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6987o2 للطيف|موئى عبــــد |لدد|عمرو محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

493658 م حسنى علبــــه|يوسف هش |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

26|689 يك|لعزيز شندى شبــــ|حمد عبــــد|شندى  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

82648 ى|دى عبــــد |حمد ن| لعزيز حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

529785 صف|هيم محمود ن|بــــر|لمنعم |حمد عبــــد | ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

27o5o5 مد جبــــريل|مد ح|سم مجدى ح|بــــ ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

282835 ن عىل|ن عثــــم|م مجدى شعبــــ|هش كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

9o9672 حمد  |بــــر |رص ص|ن ن|يم| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|33397 زن محمد طه محمد|م ن|بــــ حلو|د|

7o2769 ى حمدى عمر عىل عبــــد |ي لكريم|سمي  زيق|لزق|بــــ |د|

4428o9 هيم عىل|بــــر|هلل |ء صبــــرى فتـــح |روميس لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

753877 لسيد سليم|دل محمد |ديه ع|ن تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

52653 لعظيم|ن عبــــد |دل سلط|محمود ع ره بــــنى سويف|تـــج

6|5629 لزنتـــوتـــ|هيم |بــــر|لرحمن حسن |عبــــد ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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||5547 ف ع|دى |ش دل عزيز|رسر ى شمس هندستـــ عي 

89859| ن محمد |ر محمد رضو|بــــش ج|حقوق سوه

|23896 م|لغن|مد |روق ح|ئل ف|مريم و هره|لق|م |عل|

3578|o م محمد عيد محمد|يه هش| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

93743 ن سعيد رفعتـــ عدل|نور |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

484374 ء محمد حمدون|لدين عل|نور  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|38674 حمد عىل جوهر|ء |لزهر|طمتـــ |ف عه مشتـــهر|زر

88o|86 رك محمد سيد |هديل مبــــ سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

6|||32 لد حسن جوده|محمد خ لمنصوره|بــــ |د|

69688o دق|لحميد ص|هيم عبــــد |بــــر|حمد | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

84735 ل حسن محمود|لع|مصطفى عبــــد لمنصوره|حقوق 

53o565 ي|ر
ن|لطح|د |رش| رض| ئى ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 

منتـــ| بــــشبــــر

4574o  |هند 
ى
ف دسوق حمد|رسر لمنصوره|حقوق 

||8866 ي|نيس د|يوسف جميل 
ل|ئى |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

34396| دي محمد فهىم بــــيومي|محمد ن رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

|64942 ن بــــكري سيد عىلي|يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

68o62o م محمد عىل|سط بــــره|لبــــ|ء عبــــد |ول لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

6833o3 ه مصطفى  حمد عىل|ني  لمنصوره|صيدله 

25265 حمد عبــــيدو|لمحسن |ره عبــــد |س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8327|3 ء سيد عىلي محمد|سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2|9543 هيم|بــــر|م |رق تـــه|ره ط|س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|3o952 م سيف|لسل|ن محمد عبــــد |مرو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

||6644 سيليوس|رد بــــ|دو|جد |بــــيشوى م ى شمس|تـــج ره عي 

4|9||4 هلل محمدعمر|حمدى بــــدر عبــــد |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

7o552 ن|ر سليم|لستـــ|هبــــتـــ محمد عبــــد لفيوم|تـــربــــيتـــ 

85|479 ىطي عىلي|لع|حمد عبــــد|ندي  دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

75792| ن|هلل محمد قبــــيس سليم|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o8453 لجيد|مل محمد عبــــد|مه ك|س| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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63556| م|م|ز |لبــــ|حمد |دل |ع| نور زيق|لزق|بــــ |د|

|3955| عيس موريس تـــوفيلس| دون|م هره|لق|بــــ |د|

3725o6 سم محمد عىل محمد|م ق|سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

526o86 لمقصود|م رفعتـــ عبــــد|عمرو عص سكندريه|ل|هندستـــ 

848673 ريم رجبــــ خليل عىلي ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

34|434 هلل|لحليم عوض |محمد محمود فتـــىح عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

5|o8o8 عمرو عطيه محمد محمد عمرو ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

54383o لعدروىسي|دل مصطفى |محمد ع ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7o9634 لسيد عمر|لحميد محمد |عبــــد | ملك رض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

689429 لسيد|زق محمد |لر|يمن عبــــد | |ر|ي لمنصوره|بــــ |د|

8|788| ن مهدي|ندي محمد شعبــــ ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

8o97o6 ر عفتـــ سيد عىلي|من ي|بــــ |د|
|لمنى

8883oo حمد فرغىل  |له محمد |ه سيوط|بــــ |د|

828|42 لسيد|لدين حسن |ج |ن رس|يم| ج|بــــ سوه|د|

3|784| محمود سيد جمعه حميدتـــ ى شمس|تـــج ره عي 

443492 بــــ|ضى دي|لر|حمد محمد عبــــد |محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

2|97|5 لنور|بــــو |مه مليىح  |س|محمد | ر|ي ى شمس|تـــج ره عي 

63o233 زى|لعز|لسيد |لحميد |محمد حسن حسينى عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

|4|6|7 للطيف|لمسلىم عبــــد|لسيد |هيم |بــــر|ن |رو هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

83|3o5 ي|م |ريه|م
ى
يوبــــ جميل شوق دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

8762|7 لد |مل خ|محمد مصطفى ك سيوط|ره |تـــج

6|954 لليل|بــــو |هيم محمد محمد |بــــر| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

82o53| حمد|لد محمود |محمد خ ي|عه |زر
|لمنى

33862o لشيوى|دى |له|لحميد محمد|ن عبــــد|يم| عه مشتـــهر|زر

35|862 لم|لرحمن س|م سيد عبــــد|سل| |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

275836 بــــ|لتـــو|ن عبــــد|هيم حمد|بــــر|سلىم  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

45o323 د شويخ|لجو|لمنعم عبــــد|لسيد عبــــد|لمنعم |عبــــد |ره طنط|تـــج

6|935 ى محمد سعيد حس|ي ن|سمي  بــــ بــــنى سويف|د|

8o49oo هلل| |تـــه عط|مجد شح|ندي |س سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 
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897958 ى صبــــىح مليكه جعيدى  نيفي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8o262o مي فتـــىحي|م عزتـــ تـــه|سل| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

|2o|29 ر|م نو|رس محمود س|ندى ي ى شمس طبــــ عي 

3||688 لسيد|لسيد |هيم |بــــر|مجد |جنتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

485o4| محمد فتـــىحي عرفه محمدعرفه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

257o7| وق  لنمر|ئى |لورد|حمد |رسر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

499454 لسعود|لمجيد أبــــو |زىك عبــــد| ء رض|نجل |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6|7585 بــــوطوق|لسعيد |رق |مريم ط ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

649344 لمعبــــود|م حسن عبــــد|لسل|ء عبــــد|شيم زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

222835 لسيد حسن|شور خليل |مي  ع| ن|بــــ حلو|د|

|59773 م فهىم محمود|ر عص|مي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

29|459 ى|حمد عىل محمد |زينبــــ  لعشر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8|4|4| مه محمد عىلي|س|لرحمن |عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

792822 لجندي|ن |م حسن محمد عثــــم|هلل عص|عبــــد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

426838 لسيد عيد مرىس|ريم مجدى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52o992 ى |ء محمود عبــــد|سم| بــــوشنبــــ|لحميد حسي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

48o25o ن محمد خليل|حمد شعبــــ|محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

64|o82 ن|لمنعم لطفى محمد نعم|ء نهرو عبــــد|أل ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

754229 لح حسن|حمد ص|ن |نور لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

725o7 رى|لبــــ|حمد عبــــد |حمد حسن | لفيوم|بــــ |د|

3755o لحميد|مل عبــــد |وحيد ك| رن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|552o د|للبــــ|حمد محمد |لرحمن محمد |عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

6|7o46 بــــيه|ره محمد محمد طر|س ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

44569 س|حمد محمد عبــــ| |رن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5o72o هلل محمد عىل|زق حسبــــ |لر|محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

345o4| ىسر|لبــــر|لرحمن |ل محمد عبــــد|ندي جم ى شمس حقوق عي 

8|9972 ج|لش|محمد محمود | هي مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6o|5|7 هلل|عثــــ محمد عبــــد |لبــــ|ر سعيد عبــــد |من لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

497|54  |لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|يدى |ه
ى
هلل|هيم عبــــد|بــــر|ق سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

85|o4o ى يوسف عىلي محمد حسي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

434225 ي|يه تـــوفيق غريبــــ |
ي دئى

ى
|لمنوق |بــــ طنط|د|
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44272| ه عبــــد| ألوسيه|لحليم محمد محمد |مي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

6|o532 د|لعو|ح |لفتـــ|ء محمد عبــــد |رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

38755 مد|مد محمد ح|ح ح|صل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

222o79 مريم هيثــــم حسن محمود تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

68o323 حمد عمر|هيم عىل عىل |بــــر|لدين |م |حس لمنصوره|ره |تـــج

|63|35 قتـــ | ف سيد ح|رسر فظ|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

684775 بــــينى|مه محمد محمود |س|محمود  لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2|o37 ي
لدين|م |ل مأمون حس|م كم|لسل|عبــــد | دئى هره|لق|حقوق 

332498 حمد متـــول|غبــــ عىل |يتـــ ر| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

489273 وي|لنحر|مل منصور |دتـــ ك|رحمه حم ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5248|6 لمنعم محمد محمود|مؤمن محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

355652 وق عبــــد ى|ن ش|لرءوف سليم|رسر هي  ى شمس صيدله عي 

5||4|| ي بــــدر|عيل عبــــد|سم|مي |هر س|بــــ
لدين|لغنى سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

295437 عيل عىل|سم|د محمد |جه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4oo336 يم|لد|رق بــــدر جويده عبــــد |ط سكندريه|ل|ره |تـــج

77336o د|هلل محمد مر|س عطيه عبــــد |ين| زيق|لزق|بــــ |د|

4884|5 لسيد|هيم |بــــر|لحميد |دل عبــــد |محمد ع م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

89759| بــــ |حمد شه|بــــ محمد |رح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

628o7o ن|لجهل|لسيد |مد |لسيد ح|م |له| زيق|لزق|نوعيتـــ 

7742o3 سم|سلىم سيد محمد ق ى شمس|تـــج ره عي 

6o5488 بــــ|لحكيم شه|ح عبــــد|يه صل| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o895o يز عزيز|بــــيتـــر عزيز ف ي|علوم 
|لمنى

4523o8 ده|لعزيز عبــــ|حمد عبــــد |ن |رمض لشيخ|هندستـــ كفر 

349973 ي
بــــيل|ء سعد خليل ق|عل| دئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o2537 ى|بــــو|دين وحيد محمد |ن لعني  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

||5|48 د|ريج مني  فخري نظي  ج| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

248959 لدين|لحليم نور|طف عبــــد|يه ع| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

98563 ن|لحفيظ نعس|يد عبــــد |د ف|زي لفيوم|لعلوم |ر |د

887|25 ى عىل عبــــد| لرحمن |دهم حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

37247| تـــه|ل شح|تـــه كم|جورج شح دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 
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||79o7 |بــــيشوى وجدى فهىم حن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

48|55o لح|روق ص|ريو صفوتـــ ف|م سكندريه|ل|ره |تـــج

4oo922 ن|جمعه أحمد محمد سليم| دين ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|2722 حمد حسن|م |هلل محمد س|عبــــد ى شمس حقوق عي 

4|o255 ى |حمد |كريم  د|لضي|حمد |مي  |نوعيتـــ فنيه طنط

8547|8 ر متـــوبــــل|دهم عم|يشي  ره بــــنى سويف|تـــج

537753 لسيد|بــــ |لوه|لعزيز عبــــد|دل محمد عبــــد|ع عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6254oo سم عمر|لغنى ق|ل عبــــد |محمد جم لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

3|4755 ن|لسيد رضو|حمد |عمر  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o5|67 ى|لسيد سند |تـــفى  لسيد حسي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

352979 حمد محمد عيس|حمد محمد |مصطفى  ى شمس صيدله عي 

6279|| لسيد مليىح |طف |محمد ع زيق|لزق|ره |تـــج

75898| ن|بــــو ضيف مهر|ن |محمد مهر ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

8|o857 ن محمود محمد بــــيومي|يم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

924986 لمنصف محمد جميل |م عبــــد|هش |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

57565 كرم وهيبــــ يعقوبــــ|نوبــــ |بــــ| بــــ بــــنى سويف|د|

79|456 هيم|بــــر|ن |سلوى محمود سليم مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

774555 ج |هلل خف|هيم محمد عبــــد|بــــر|ء |رس| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

6779|9 لسيد خليل|هيم |بــــر|حمد | لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|32388 هلبــــيس سمي  نسيم جرجس عه مشتـــهر|زر

|44|83 ى ص|شيم ى|ء حسي  لح حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

644672 ق|لعزيز |م محمود عبــــد|ريه وي|لشر |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

8|8598 تـــه|ح شح|د محمود صل|جه ي|صيدلتـــ 
|لمنى

634426 ده|لعظيم متـــول عبــــ|حمد محسن عبــــد| زيق|لزق|ره |تـــج

623o75 حمد مؤمن|حمد |جد |هر م|م ط|معتـــ دمي|علوم ج

46694 وى|محمد حربــــى محمد ص لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

36979o نور محمود|حمد |محمد  ى شمس|زر عه عي 

333228 لسيد|هيم |بــــر|م |سل|تـــفى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 
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45o65| لشيخ|م |لسل|هيم عبــــد |لرءوف إبــــر|د عبــــد |سع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

|2o2o6 ى |ك وس|ندر|تـــرين ميشيل مكي  ن|فنون جميله فنون حلو

8693|7 ي عبــــد|ل عبــــد|محمد جم
لجليل|لرضى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

6324o4 نبــــأ نجيبــــ مصطفى مصطفى مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

824638 للطيف عىلي|حمد عبــــد|هيم |بــــر| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

884886 لس صل سعد مفيد |ح |كي  سيوط|ره |تـــج

438|56 ى|هيم ش|بــــر|لغنى |سمر حلىم عبــــد هي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6o|95 يه عىلي محمود سعيد| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

79426 ىط محمود|لع|ر عبــــد |لغف|خلود عبــــد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

294|4 ى|م محمد محمد محمد حس|لرحمن س|عبــــد  ني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

877276 لعظيم محمد محمد  |موده عبــــد سيوط|طبــــ بــــيطرى 

2|889 حمد|عي |م رف|م هش|ريه كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

922887 فظ|لدين ح|س عز|لدين عبــــ|عز سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

248o36 لسيد نيبــــر|حمد |هيم |بــــر| |دين ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

635533 لغنيىم|ن |وليد منصور محمد محمد شعبــــ| ند زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

225|9 ج|ء محمد عىل فر|عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o4|66 لبــــقرى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|هلل |حمد عبــــد| |هندستـــ طنط

23235| مه لطفى زىك محمد|س|حمد | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

5|7448 سمر محمد محمود سعد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|22652 حمد محمد محمد شويخ|يه | هره|لق|ره |تـــج

8|5369 لنعيم|م محمد عبــــد|هش| لي|د ي|علوم 
|لمنى

777o44 سميه محمد سعد محمد زيق|لزق|بــــ |د|

455668 عيل|سم|هيم |بــــر|ن |هند ري عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5276o2 هبــــتـــ محمد يوسف رجبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

638568 ي
ن حسن|ء حسن سليم|ضى  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع

وى|لصحر |

3|5279 ف رزق |ء |رس| هيم|بــــر|رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9o494| ه جبــــريل محمد صديق | مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6|6722 ن يز سيد عمر|ف| مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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7o52o6  محمد |لش|محمد محمود عبــــد 
ى
ن|لسم|ق لمنصوره|حقوق 

8o|9|2 هر|لظ|لفضل عبــــد|بــــو|زي |محمد حج ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|47786 ى |د محمد |زي لسيد|مي  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

339297 هلل|ل عبــــد|لسيد كم|كريم  |تـــمريض بــــنه

|26745 ى|د محمود |ل فؤ|محمد جم حمد خي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

25223 يدي عىلي محمود متـــولي|ه ن|بــــ حلو|د|

783822 لعزيز|لسيد عبــــد|لبــــدرى |رق عىل |ط زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

436273 لنرصى|بــــو|هيم |بــــر|بــــ |لوه|عىل محمود عبــــد  ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

7o8o99 لمتـــول|لد محمد محمود |ر خ|من ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

832394 ي نش ديوس|قل|تـــ عزتـــ |شي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

87|55 ي|سحق عبــــد|دل |محمد ع
لغنى كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

5|396o لحميد|هلل عبــــد|لحميد عبــــد|ء محمد عبــــد|عىلي سكندريه|ل|ره |تـــج

6o485o ر|لغف|زى محمد عبــــد|غ| رن لمنصوره|بــــ |د|

43o2o7 مد حموده عىل|ء محمد ح|آل |علوم طنط

442323 ر|محمود يوسف مصطفى محمد بــــد لشيخ|تـــمريض كفر 

8|8756  عىلي | ند
ى حمد|حسي  ي|عه |زر

|لمنى

266499 لمحسن عمر|ء حلىم عبــــد|سم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

49526 ل|لع|ح عبــــد|لفتـــ|محمد مبــــروك عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|3475 بــــ |حمد ربــــ|مر |مريم ع ج|حقوق سوه

834o96 ء صديق محمد موىسي|لزهر|طمه |ف تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|94|4 بــــ|لسيد خط|ره محمود محمد |بــــ لفيوم|حقوق 

845|74 ء فتـــىحي محمود محمد عىلي|سم| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

9o7438 ج زىك محمد |زىك حج سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9|4o|2 م  |د عزم ف|عم| ريموند |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

8968|9 ف حسنى رضو|ندى  ن  |رسر ج|ره سوه|تـــج

686942 لبــــدوى|تـــ |لشح|طف محمود |عو لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

785244 ي عىلي حسن|بــــر|ء |سم| هيم بــــحي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

8o8473 لنور|ئيل عبــــد|بــــيشوي نبــــيل ميخ سيوط|حقوق 

282555 هيم|بــــر|مه عفيفى عفيفى |س|ء |رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

868775 حمد عىلي|زينبــــ محمود  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
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9o||26  عبــــد|لش|محمد عبــــد
ى
لحميد عطيتـــ |ق ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

776554 ف صل|نىه  ح محمود|رسر ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

543258 د عطيه شلبــــي عطيه|آيه عم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

||53o5 ى عم ن حبــــيبــــ|د عري|كرستـــي  ى شمس|د| بــــ عي 

6|3488 لحميد فرغل|لسميع عبــــد|محمد حسن عبــــد |حقوق طنط

445452 حمد|بــــر محمد |رحمه ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

37389| دى خليل|له|محمد مكرم عبــــد ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

7o2256 ص|لقص|لمحمدى |تـــ |لشح|مه |س|هلل |يه | زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

292|oo هيم محمد محمد خرصى|بــــر|د |ود ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

||78o9 ي عبــــد |عبــــد 
لحميد عزبــــ|لحميد مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o5928 ح|لفتـــ|حمد محمد عبــــد|ء |إرس عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3383o5 هر عىل|د ز|ء عم|رس| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

253374 ل|لعظيم عىل هل|ء عبــــد|دع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

793623 ل|أحمد محمد عيد محمد عيد شل لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

256o99 مح محمود عبــــده|محمود س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4|6|55 هيم أبــــوهبــــرتـــ|بــــر|لسيد |ء رسىمي |سم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

543223 |سعد ند| مريم نبــــيل نقول تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

52|772 لعزيز محمد|آيه طلعتـــ عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

355o7| ي عص|
م جرجس جبــــره|يرينى ى شمس|د| بــــ عي 

|77647 لرحيم محمد سيد محمد جلوتـــ|عبــــد  ى شمس حقوق عي 

56o|| لم|ء مصطفى عيد س|شيم بــــ بــــنى سويف|د|

33847| رتـــ|مريم سعيد محمد عىل عم |نوعيتـــ بــــنه

8485|7 ى عبــــد|زينبــــ  لسيد|لسميع |لحسي  ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

85279| حمد عىلي محمود رزق| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

8354o8 ى|ن |مه رمض|س|هدير  مي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

352496 هيم سيد|بــــر|لد |هلل خ|عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

888259 دل فوزى حسن  |سلىم ع سيوط|بــــ |د|

854o7o لرحمن حمدي فوزي عىلي|عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

634|o3 لسيد نجم|دى |ل محمد ن|محمود كم زيق|لزق|هندستـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 17320 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|34|68 مد|لرحمن ح|يه حسن عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

627942 ي|م محمد عبــــد |حمد حس|
لمعىط مصطفى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

242992 ف سيد طه |هلل |عبــــد عيل|سم|رسر ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

5o8o|o هيم|بــــر|رى |رق قبــــ|تـــسنيم ط ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

97997 بــــ|لتـــو|بــــ محمد عبــــد |لتـــو|م عبــــد |سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

53o592 بــــ|مريم مصطفى تـــوفيق غر ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

|337o4 حمد محمد محمد|ن |نور ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

||928| يد رسجيوس|هر ع|ديفيد بــــ ى شمس هندستـــ عي 

35462| وق عبــــد ح|لفتـــ|ح فكرى عبــــد|لفتـــ|رسر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

358888 لودود|حمد عبــــد|لودود |يتـــ عبــــد| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

4|o723 ى جم وي|لكل|ل |ل محمد جم|حني  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

433993 هلل|در نعمه |لق|لحسينى عبــــد |يه | |حقوق طنط

244366 لعظيم|بــــر عبــــد|ن ج|حمد حمد| بــــ بــــنى سويف|د|

32|37 ى محمود|مجد عبــــد |لدين |شمس  لحميد حسي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

275562 ج|محمد ممدوح زىك فر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

778||2 دق|لص|محمد ربــــيع محمد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

8oo5|o ى ى محمد حسي  يىحي حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o7637 لدين محمد عفيفى|مىح | حمد رض|ر |من ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

48928o رقيتـــ محمد محمد محمد حسن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|725| لس  هيم جرجس فكري|بــــر|كي  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

27285| ن محمد محمد|زق رمض|لر|مريم عبــــد لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

356483 د|لجو|مد عبــــد|يوسف فتـــىح ح |حقوق بــــنه

8o863 ن|لعزيز سليم|ن عبــــد|عمر شعبــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|38o6 ى محمود  |محمود عص م حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62o983 |لسق|آيه رزق محمود عىل  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

354377 م نبــــيل طلعتـــ|طمتـــ حس|ف ى شمس|د| بــــ عي 

2|7|26 ه ط| ربــــى|لشو|لعليم محمد |رق محمد عبــــد |مي  ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6|8843 ى |ي ع|لنعن|لح |لحسينى ص|سمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|52o63 حمد|للطيف |رس عبــــد |منى ي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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363749 ى محمود عبــــد|ي لمجيد|لغنى عبــــد|سمي  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

364922 هيم محمود فضل|بــــر|لدين |ء |سم عل|بــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

524|95 لكوم|حمد |هلل عىل عىل |منه  ج|بــــ سوه|د|

765597 عيل|سم|عيل محمد |سم|مصطفى محمود  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

434497 حمد محمد مسلم|ح |ندى صل |صيدله طنط

425||9 سلىم ممدوح محمود رجبــــ لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|7ooo3 لرسول مصيلىح|ره محمد عبــــد |س ى شمس حقوق عي 

5|3682 عيل بــــهنس|سم|لسيد محمد |ل |بــــل عه دمنهور|زر

779779 لسيد قطبــــ مرىس| |ند سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

62|66 ن محمد|ح رمض|لفتـــ|محمد عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|77|36 لسعود|بــــو |م محمد |ريم عص ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

362|4 ىط سيد|لع|ر عبــــد |حمد مختـــ| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|34223 حمد|طمه عربــــى حسن |ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

323577 مريم مجدى وديع بــــطرس ى شمس|د| بــــ عي 

2|4532 ح بــــيوم|لفتـــ|تـــم مدحتـــ عبــــد|ح ن|هندستـــ حلو

|6286 لصمد|محمد نبــــيل زىك عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

4466|7 هيم|بــــر|محمد حسن محمد عىل  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

227244 در|لق|دل محمد عبــــد|محمد ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

858523 لرحمن|لمنعم محمد عبــــد|يمن عبــــد| ي|عه |زر
|لمنى

698798 ى س|سم|د |زي لم|عيل محمد حسي  لمنصوره|هندستـــ 

88o46| ى |ك ف موىس سيدهم  |رولي  رسر سيوط|علوم 

48o74 حمد مجدى فكرى محمد| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o2457 دق|م ص|لسل|كريم محسن عبــــد ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

6o8653 ر محمد محمد محمود عسكر|من |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

795o5 ى حسن|شمس عز  لدين حسي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

778995 لعزيز|لسيد عبــــد |عيل |سم|سمر  زيق|لزق|بــــ |د|

44574o حمد قطبــــ|مريم محمد حمدى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o9276 حمد |مي  |ل|محمود عنتـــر  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

628|62 حمد|ج  سعيد |ورده ن زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

77977| لسيد حسن عليوه|هلل ثــــروتـــ |منه  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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|499o3 فظ|م ح|لسل|هيم عبــــد |بــــر|لؤى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8o||o5 ى محمد صل|ه مل|لدين ك|ح |جر حسي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

782842 ل محمد أحمد عىل|حمد جم| زيق|لزق|ره |تـــج

425|9o ي|ل عبــــد |كم| دين
لقوي عىلي لطفى |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي

لسويس

7726|3 ل|لجم|هيم |بــــر|ء عىل غنيم عىل |دع زيق|لزق|بــــ |د|

339479 لديبــــ|بــــ |لوه|حمد عبــــد|دل |د ع|جه |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

548o8| حمد|لمجيد |يمن محمود عىل عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o7595 هيم عوض|بــــر|جمعه | حمد رض| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|44o|8 ن نبــــيل حسن حسنى|رو هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o3979 هيم محمد |بــــر|دل محمد |ع ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

425687 تـــ محمد | تـــ|هيم بــــرك|بــــر|حمد |مي  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

|5|o94 لق|لخ|لقوى عبــــد |هدير محمود عبــــد  ي|بــــ |د|
|لمنى

|7o96 ل محمد|دل محمد كم|هلل ع|عبــــد  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

23|99 ر عسكر|لغف|حمد صبــــرى عبــــد |محمد  ن|هندستـــ حلو

2|8376 حبــــيبــــه معتـــز سيد صميده هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25o3|8 |رس حنفى محمود شم|ن ي|يم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

458|8 ى عىل| |عل حمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

683686 ن|لمعوض شعبــــ|بــــر عبــــد |مل ج| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

73||2 ى محمد شح|من تـــ|ل حسي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

33|67 |لعل|بــــو |بــــسنتـــ عىل محمود عىل  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

446399 لمقصود|بــــر أحمد عبــــد|م محمد ج|سل| سكندريه|ل|بــــ |د|

323o25 هيم محمد|بــــر|ضىحي محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8|72|7 لرحمن محمود عيسي عىلي|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

9o597 ف|حمد |ء |حسن حمد مشر بــــ بــــنى سويف|د|

785586 لدين|حمد نور |مه |س| |رن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

246797 لدبــــور|حمد |حمد محمد |محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

877839 لمنعم محمود  |ندى محمد عبــــد سيوط|حقوق 

48758| ى |زي ى|د مجدى حسي  لسيد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3472o2 لم عزبــــ|رص حمزتـــ س|كريمتـــ ن ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح
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847892 حسن عرفه عىلي حسن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

68554o لعزيز يوسف|يمن محمد عبــــد |ن |يم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|23|6o كر|ج  محمد ش|ن ن|نوره ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

26||25 نور زيد|ده رجبــــ |غ ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

48o353 هيم|بــــر|حسن مصطفى حسن  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

767o46 لسيد عىل محمد|حمد |هلل |عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

94242 ن عىل حسن عىل| مي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

296|| حمد|شم |م محمد ه|سل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

699996 لسيد|لبــــديع تـــوفيق |م عبــــد |ن س|يم| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

923789 لدين  |لسيد نور |طمه فوزى |ف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

25|684 لحميد صبــــيح|رق محمود عبــــد |لرحمن ط|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

89o7|6 ف محمد عبــــد|ء |رس| لعزيز |رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

33|48| لمجيد|كر عبــــد|ح ش|سل صل|بــــ |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

229266 ل سعد|لهمه كم|ذو | رين|م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|38622 لقوى|د عبــــد |ندى محمد رش ى شمس| لسن عي 

9||937 ل |مصطفى محمود محمد هل ج|حقوق سوه

9o8|77 حمد |ن محمود |يه حمد| ج|صيدلتـــ سوه

3|739 وى|مريم محمد محمد قن ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

63|569 بــــسنتـــ مسلم محمد محمد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

4o|228 لغنى|هيم محمدعىل عبــــد |بــــر|ئى |م| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|o62o طف سيد مرىسي|هبــــه ع ي|بــــ |د|
|لمنى

26458 ح محمد|لفتـــ|لرحيم عبــــد |عىل عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

223847 لحميد|لمجيد عبــــد|لحميد عبــــد|مريم عبــــد هره|لق|بــــ |د|

839973 لم|هيم س|بــــر|لم |ء س|رس| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

3|6855 ى عبــــد|ه |لش|جر محسن حسي 
ى
ق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|6896 ح معوض|لفتـــ|لد عبــــد|نىح  خ| ى شمس حقوق عي 

|3o722 حمد|مي محمد |حمد س| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

475924 لمجيد يوسف|حمد عبــــد |بــــ |يه|يوسف  سكندريه|ل|ره |تـــج

3|2935 ل محمد|عىل جل| دين ى شمس|تـــج ره عي 

258|69 سم عيد محمد عوض|بــــ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

26o|77 ي|ر
مه يوسف عطيه|س| |ئى تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 
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43o662 ى نور|ف لدين|طمه محمود حسي  ي صىح طنط
|معهد فنى

63645|  فؤ|
ى
لسيد|د |حمد شوق زيق|لزق|حقوق 

353927 مه|حمد سل|يمن |محمد  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

9|8778 ى |سم|دى |نف| ند عيل حسي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

76oo63 حمد|ح |لفتـــ|عمر محمد عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|76|92 ن وجيه مصطفى مصطفى|نوره |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

69oo27 لنبــــى|شم تـــوفيق عبــــد |نىح  ه| زيق|لزق|عه |زر

6o5783 لسعيد|لسعيد عطوه |ء |زهر لمنصوره|بــــ |د|

7||574 ن|لسقع|يىح خليل |لجر| |لرحمن زكري|عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5o537| لربــــ|د |هيم ج|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

22oo54 ن محمود بــــسيوئى جمعه| مي  هره|لق|ر |ثــــ|

57235 ن|حمد حمد|ن |س شعبــــ|ين| طبــــ بــــنى سويف

|5|3o9 غبــــ محمد|مل ر|هند ش لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|35||| لسيد|حمد |حمد سيد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3|2635 حمد|م |لسل|لد عبــــد|د خ|جه ى شمس  تـــمريض عي 

6ooo|| لرحمن عويعه|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

882599 مل  |حمد محمد ك|له |ه سيوط|عه |زر

3|462 ى  محمد محمد حسني 
هدى محمد مصطفى هره|لق|ره |تـــج

68337| ه محمود عز  م|لسل|لدين عبــــد |ني  لمنصورتـــ |تـــمريض 

526842 لعليم عوض|محمد رزق فريد عبــــد ضتـــ|ري/لشيخ |عه كفر|زر

23997 ء عمر سيد عكوش|رس| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

75932 لد محمود محمد|محمود خ ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

|53984 لقوى|م محمد عبــــد |محمد هش ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

62759 بــــو هشيمتـــ خلف|ديتـــ جمعتـــ |ش تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|3|754 لمعىط|هلل صبــــىح عىل عبــــد |منتـــ  هره|لق|ره |تـــج

|24933 نيس|يس |لفونس غ|ديفيد  ى شمس علوم عي 

2|68|| ى مصطفى ع|ي ن|دل مهر|سمي  ى شمس حقوق عي 

8|296o طف محمدربــــيع محمد|بــــ ع|شه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9o6747 حمد |لسيد |ء كرم |رس| ج|تـــربــــيتـــ سوه
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254545 لمنعم محمد|م حسن عبــــد|حس ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

786o2| لسيد عىل دريع|لسيد عيس |ء |رس| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

839684 بــــر محمد|وي ج|يه قن| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

85o36| محمد صبــــىحي حسن موىسي سيوط|حقوق 

53797 لنبــــى محمود|ن خميس عبــــد |يم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

27678 لم|مل س|حمد ك|مروتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

765|3o هيم محمد فرج|بــــر|حمد محمد | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6273|4 وق عص حمد محمد شنيه|م حمدى سيد|رسر زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

45o235 طر|عيل خ|سم|لرحمن |حمد عبــــد| ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

782299 عيل محمد|سم|حمد سعيد | ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

48448o ن رجبــــ|حمد شعبــــ|يمن |حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45|885 غ|لصبــــ|رس يوسف رجبــــ يوسف |ي ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

64524 ر مجدي محمد سيد|من لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|43|3 يد|لرحمن ز|عيل عبــــد |سم|ء |رس| ى شمس| لسن عي 

5|8374 صف|حمد ن|م محمود |ء عص|آل |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

95892 لكريم|ل حنفى عبــــد |م جم|ريه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

825942 حمد محمد|مريم محمد  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

46o523 هلل محفوظ مدكور|هلل عبــــد|أحمد عبــــد |عه طنط|زر

4|ooo8 ي|لمرىسي |ح |لفتـــ|م عبــــد |بــــ هش|مه
لسعدوئى |ره طنط|تـــج

233974 ف محمد سيد | يف|رسر حمد عىل رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6oo975 بــــ|لحليم محمد حج|سط عبــــد|لبــــ|يه عبــــد| ي صىح طنط
|معهد فنى

483298 لحليم حسن|ر حسن عبــــد |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

478o78 لتـــميىم|لسيد بــــدوى |لىح |بــــ عبــــد|يه|سلىم  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

643432 لم|ر س|حمد عم|حمد محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

86o2|5 ي ش|ن نج|جيه
ى
كر|ح شوق ي|نوعيتـــ 

|لمنى

|26548 |حمد عىل عط|عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3476|4 ض|حمد عو|ض |حمد عو|لرحمن |عبــــد |ره بــــنه|تـــج

|23389 لسيد|يوبــــ |حمد حمدى |كريم  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

|75777 لمجيد|لحفيظ عبــــد |طف عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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396o2 ه طه عبــــد | حمد|لمولي |مي  هره|لق|ره |تـــج

895|98 بــــتـــ محمد |لد ثــــ|محمد خ ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

96777 ي سيد 
بــــوزيد|حمد |مصطفى ي تـــمريض بــــنى سويف 

معهد فنى

266o75 لسيد|هيم مرشد |بــــر|م |سل| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

372745 ى شعبــــ|ي سم|ن فوزى ق|سمي  ى شمس حقوق عي 

77oo93 عنبــــه| لسيد مهدى عط|لد |عمرو خ زيق|لزق|حقوق 

4|2o44 لعكل|عيل |سم|لد حسن |هلل خ|عبــــد |ره طنط|تـــج

8o4o25 |لعل|بــــو|حمدمحمد |دل |حمد ع| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

446694 ى  ى حسي   حسي 
لتـــبــــر|عمر مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

765278 لشوه|لسيد |لسيد |حمد محمد | ره بــــور سعيد|تـــج

4o979 لسيد عىلي|لد |ح خ|سم ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|53547 مل يونس|حمد ك|يه | هره|لق|بــــ |د|

78|3o7 لي|لسيد محمد مع|لعزيز |محمود عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

857752 لربــــ|د|هلل ج|جرجس مكرم عط ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

46473o لح|عيل ص|سم|هيم |بــــر|عيل |سم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4363| لق|لخ|لدين عبــــد |ء محمد محمد عز |ل| ى شمس|زر عه عي 

783o63 كد|لحميد محمد و|لسيد عبــــد |ر |من ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

843363 لم|لعزيز س|ر سمي  عبــــد|مي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

759|84 ذل|حمد حمدى دردير ش|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

75|37o ل|لسيد جل|دى |حمد ش| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8235o| بــــوزيد|لح |بــــوزيد ص|ء |عصم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

44o5|6 لسيد خرصى|مه يوسف سعد |س| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

852o48 ريوس|د بــــولس مك|عي| مونيك قرص|ل|فنون جميله فنون 

535926 ى ط|ي رق أحمد مصطفى|سمي  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

5|o43 محمد محمود بــــكرى جمعه لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

8872o9 ى |لعظيم حس|مل عبــــد| يوبــــ |ني  سيوط|حقوق 

43o568 مه|للطيف محمد سل|خديجه حمزه عبــــد  |علوم طنط

9o3867 ف |م |تـــم م  |حمد تـــم|رسر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن
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42o656 لعزيز محمد|ء محمد عبــــد |عل ج|ره سوه|تـــج

62|2|8 ي عنبــــ|ل عبــــد |ء جم|محمد عل
لغنى ي صىح بــــور سعيد

معهد فنى

9o9oo9 بــــ |ن محمود دي|لرحيم حمد|حمد عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

699||8 لشيوى|ح |لفتـــ|زينبــــ محمود عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

43|68 در|لق|ل سيد عبــــد |ئى كم|محمد ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8566oo للطيف|محمود محمد عىلي عبــــد حقوق بــــنى سويف

43||43 وى جعفر|ر حفن|لستـــ|هدى عبــــد  |صيدله طنط

8|7o94 لس كم ل فرج مجىلي|كي  ي|بــــ |د|
|لمنى

495633 د|لجو|جع عبــــد|صف مر|هيم ن|بــــر| سكندريه|ل|حقوق 

2|8728 بــــ مصطفى حسن|يه|مصطفى  ى شمس حقوق عي 

|567|9 حمد طلعتـــ حنفى محمود| هره|لق|بــــ |د|

6oo967 ن سعيد محمد شلبــــى|يم| |تـــربــــيتـــ طنط

228375 ى يشى نسيم بــــقطر عوض كريستـــي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

||8738 م رزيق|يمن س|نطونيوس | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

86989| لنبــــي خليفه بــــرصي|محمود عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ 

5|5594 حمد محمد محمد حسن|عزه  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|4|9 م|هيم هم|بــــر|نىح  محمد | ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

243772 ء جمعه عطيه حسن مصطفى|هن ن|تـــربــــيتـــ حلو

9o669o حمد |يه حمدى محمود | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

829369 ى مكرم  حمد حسن|حسي  دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

|5o|22 لحميد|لمنعم عبــــد |نور حميده عبــــد  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

528384 |بــــوند|بــــر |تـــم محمود ج|لرحمن ح|عبــــد  بــــ دمنهور|د|

9|726 ي
هيم|بــــر|بــــر |لدين محمد ص|ء |سلىم ضى كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

826258 هيم|بــــر|هلل |جر محمد عبــــد|ه قرص|ل|فنون جميله فنون 

48|o|o لكريم منقريوس|د |تـــرين مجدي ج|ك سكندريه|ل|ره |تـــج

5|5o|| ي محمد عيد خ|ح |طمتـــ صل|ف
لد|لدين بــــسيوئى تـــمريض دمنهور

4|435| ي سليم|طف جوده |ن ع|يم| ن|لخرصى |ره طنط|تـــج

4453|| س محمد مرزوق|بــــر عبــــ|محمود ج سكندريه|ل|بــــ |د|

|4|227 رنوه مجدى فتـــىح مصطفى ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ
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362o65 ىط|لع|حد محمد عبــــد|لو|مصطفى عبــــد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

52o6o3 فعي محمد|طف ش|يتـــ ع| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|538|5 حمد|وليد حسنى | ر|ي ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

853358 محمد رجبــــ حلىمي محمد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7568o7 ل زهري فرغىل|ليىل جم ج|بــــ سوه|د|

3o24o حمد سيد حسن|ء |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7|o5o6 بــــ محمود محمد|لوه|ن محمود عبــــد |يم| ط|بــــ دمي|د|

834oo6 لمجد محمد|بــــو|ل |ندي جم |ج طبــــيع قن|عل

449675 د|لجو|حمد عبــــد |سمي  محمد سمي   |ضتـــ طنط|علوم ري

|48|39 حمد|دل محمد |هلل ع|عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

493433 د محمد عىلي زغلول|زي بــــ دمنهور|د|

494563 م محمد محمد محمد بــــدوى|سل| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6o967| |ىطي |لع|ىطي عبــــد |لع|لعبــــد عبــــد |م |بــــتـــس|
وي|لطرف

لمنصوره|بــــ |د|

42338| لمجيد عىل|ن فرج محمود عبــــد |رو |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

4|6o2o ى رش|ي لعزيز دفشر|د عبــــد |سمي  |حقوق طنط

845o47 ي سل
مه محمد عىلي|مصطفى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

قرص|ل|لطود |بــــ

|4388 ف ذكرى سيد |محمد  دريس|رسر ن|علوم حلو

||6o26 ف يوسف صليبــــ|رتـــن |م رسر ى شمس هندستـــ عي 

4|7658 لمجيد|لعزيز عبــــد |لدين عبــــد |شمس عز  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|226|o وى|لمك|هيم عىل |بــــر|م عطيه |حس هره|لق|ره |تـــج

7o9794 لسيد محمود محمد محمود|مل | لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|59322 ف |محمد  حمد بــــكر|لسعيد |رسر |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

754|6o سمر محمود صفر محمد عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5293o9 لسيد محمود محمد|محمود محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

832|6| ي|حمد عري|
ن حمدي حنفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4|4547 ي|لحلو|يمن ممدوح سعيد |
ئى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 
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475o66 تـــه|لدين نرص شح|دين سعيد عز |ن سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

286|78 حمد|هلل مصطفى محمد |عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

|35o2o م|لسل|حمد عبــــد |رق |لرحمن ط|عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

2692|3 لحميد كروش|م عبــــد|هبــــه حس لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4|954 هلل|لسيد عبــــد |ء رجبــــ |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

234|34 نم محمد محمد|حمد غ|لرحمن |عبــــد هره|لق|بــــ |د|

36o7|| ى فرج|يوسف   محمد حسني 
يمن مصطفى ضتـــ|ري/ج|أللسن سوه|كليتـــ 

85934| هيم|بــــر|لعليم |هيم محمد عبــــد|بــــر| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9o7437 ى محمد |لسنبــــ|ض |ري ىط حسي  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|3o955 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |رس |مصطفى ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|32699 حمد مصطفى|سلىم محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

34|o|6 لليثــــى|لحميد |يمن محمود عبــــد|حمد | حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

534327 لسيد خليفه|حمد خليفه |هلل |عبــــد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

89|94o لعزيز |طف عبــــد|ء عوض ع|لىمي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

84o879 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|لدين |يه نرص | |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

3|2238 بــــ يشي رمزي يوسف|يوس ى شمس|تـــج ره عي 

346|5| م رزق|لسل|بــــ عبــــد|يه|ل |جم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

63868| موئى|لديد|م |لتـــه|محمد | ئى رض|م|  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

253475 ن|ليىل محمد محمد سليم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

52|464 م مسعود|لسل|ن صبــــىحي عبــــد|كريم بــــ دمنهور|د|

79|8|o ف محمدعرفتـــ عىل|حمد | رسر |ره بــــنه|تـــج

768662 ى سل|س ى|ره حسي  مه حسي  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

257695 هلل يوسف|ل فتـــح |لع|ن عبــــد|سليم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

876343 بــــتـــ  |رق خرصى محمد ثــــ|ط سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

76o665 حمد|منيه عىل محمد | لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

857265 م منتـــرص دكروري محمد|حس ي|تـــمريض 
| لمنى

54289 هلل محمود طه محمد|عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

64|9| ئى رجبــــ سعيد دكروري|يدى كيل|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

262227 لسيد|ح |لفتـــ|مصطفى سعيد محمد عبــــد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي
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|232|3 حمد محمد|ئى |ر ه|مي هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

3433|5 لعزيز حيدر|نسمتـــ مجدي مسعدعبــــد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

6o8939 فظ|رس حسن ح|حسن ي ي صىح طنط
|معهد فنى

8498o ى  ممدوح حسي 
ممدوح مصطفى حقوق بــــنى سويف

266828 م محمود حموده|س| رن |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

||4824 ن محمد|ن رمض|رس رمض|سهيله ي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

244496 ن|فظ سليم|لح|محمد ربــــيع عبــــد لفيوم|لعلوم |ر |د

52|977 ر محمد محفرش|لغف|مي عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

52496o ن|لسيد محمد رمض|دل |محمد ع ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|52786 ف محمد |حسنيه  حمد|رسر ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

9o|986 حمد |لسيد |حمد |مصطفى  ج|بــــ سوه|د|

6o3364 لقط|ح |ح صل|لفتـــ|محمود عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

877653 كر  |غبــــ ش|ن ر|مريم عجبــــ ي صىح 
سيوط|معهد فنى

686576 ي|رس محمد محمود محمد |ي
بــــينى لشر لمنصوره|هندستـــ 

36o32 ى عيس نرص|لن|ر عبــــد|من رص حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

627455 ل|لش|هيم |سلوى محمد تـــوفيق إبــــر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6|6429 لعدل|ر |ر مختـــ|هبــــه مختـــ لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

3o|89 لرحمن محمود|حمد عبــــد|محمد | يش تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

34686 زن|د محمد م|يه عم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

54|93 ن|لحليم رمض|حمد سيد عبــــد | ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

322844 حبــــيبــــتـــ محمود يوسف عىل محمد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

244599 رص محمد محمد حسن رحومه|محمد ن ن|حقوق حلو

8|oo8o بــــ|لوه|لسيد عبــــد|يه محمد | ي|بــــ |د|
|لمنى

752973 ى|حمد |محمد  لسيد حسي  حقوق بــــورسعيد

4ooo22 ح عىل|لفتـــ|بــــ عبــــد |يه| |هل سكندريه|ل|ره |تـــج

2|9||| لسيد محمد|لدين |م |زن حس|م ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

535566 د عىل محمد|دل رش|مصطفى ع عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

345935 ى عبــــد|دتـــ هل|مي  حسي 
دى|له|ل مصطفى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

64|786 وق جل مد|ل تـــوفيق ح|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

696893 هيم حسن|بــــر|حمد حسن نفع | ط|بــــ دمي|د|
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|67558 لمليىح |م |لسل|م عبــــد |محمد عص ى شمس هندستـــ عي 

3635o7 لسيد|كر |طمتـــ سيد ش|ف ن|حقوق حلو

332927 ن عىلي محمد عبــــده|محمود شعبــــ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5242 حمد|لد زينهم |عمر خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

339669 هيم|بــــر|ل محمد |م هل|س |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

|4||69 |لعل|بــــو |مجد يحن  | |دين ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o23|3 دى محرم|له|حمد عبــــد |ء سيد |مريم عل زيق |لزق|تـــمريض 

88o229 هيم  |بــــر|ر |نوبــــ بــــدر نج|بــــ| سيوط|علوم 

58|56 بــــ محمود|لوه|م محمود عبــــد |هش سيوط|عه |زر

|22o3| لغنيىم|رس محمد زىك |ن ي|نوره ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

22|867 لرحمن|ره عىل سعد عبــــد|س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|773o حمد محمد  |د |حمد حم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

777468 لسيد زويله|منى محمد محمدى  لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

3458|4 مي  محمد حسن يوسف| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

237o35 لوىط|لسم|م عىل محمد |ء عص|رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|564|2 د محمد|لرحمن سعيد فؤ|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

69|754 ي|د محمد |زي  يحن 
ى  حسي 

ى
لدسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|4249 ي عبــــد
ي مشهور لطفى

ي|مصطفى
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

489|39 ى بــــخيتـــ|ندى   حسي 
ف مصطفى رسر سكندريه|ل|حقوق 

894396 ن |م شعبــــ|عىل حسن عل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

493o23 أنس سمي  فتـــىحي محمد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

36237o ك سعد|لمل|د عبــــد|يكل ميل|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

49228o وي|مل هند|حمد ك|بــــ |يه| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

5|55|9 د|حمد حم|يه محمد تـــوفيق | ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

224832 دل ظريف سوسيه جيد|ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|o65 لحميد محمد|هبــــه محمد عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4553o2 بــــوبــــكر|هلل فرج خليفه |مصطفى عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|5378 د|لعق|ندى مصطفى محمود عبــــده  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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88|o55 حمد محمد |منى عىل  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

4o|88| لمغنى|نم محمود |حمد غ|محمود  سكندريه|ل|بــــ |د|

6224o| ه  لجوجرى|لسعيد عىل محمد |ني  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

88|747 غبــــ عىل  |يمن محمد ر| سيوط|تـــربــــيتـــ 

82o6|3 هيم بــــولس|بــــر|سم |بــــيشوي بــــ ي|بــــ |د|
|لمنى

3|438 ى بــــولس مجلع |ك لفى|رولي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|32|89 هيم محمود متـــول|بــــر|شمس  ن|حقوق حلو

2|59|6 ين هيم فخرى|بــــر|ئى |ه| في  سيوط|ره |تـــج

4o3423 لسيد أحمد|ر مصطفى أحمد |مي سكندريه|ل|ره |تـــج

283675 لبــــديع|لنبــــى عبــــد|حمد صبــــىح عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

765873 ن محمد عىل حسن|يم| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

8o4o52 سيد مجدي سيد عىلي ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

787o35 ء محمد طه محمد بــــدر|حسن تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|68862 ى|بــــر محمد حس|محمد ج ني  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

522855 يد|حمد محمود ز|ئل |مريم و بــــ دمنهور|د|

64642o لصعيدى|حمد |حمد |لسيد |لسيد | |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

5o4552 هلل|حمد عبــــد|ض |هبــــه حسنى ري سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

529992 لك عوض|لم|ن عبــــد|بــــكر سليم سكندريه|ل|هندستـــ 

786424 يف|محمود مجدى  لسيد غريبــــ رسر زيق|لزق|ره |تـــج

879493  |لش|ن محمد عبــــد|ء حمد|دع
ى
ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

سيوط|ئ 

4o3o6| هيم|بــــر|لسيد |ل |حمد كم|لسيد |د |زي سكندريه|ل|ره |تـــج

254996 ى حسن|محمود فتـــىح ش| ن|ر هي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6o96o2 رس بــــدوى محمد بــــدوى|محمد ي |بــــ طنط|د|

434739 ق|ع متـــول |لسبــــ|ل متـــول |س وى|لشر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2o52o لسميع|لسيد عبــــد |دل |حمد ع| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|577o4 هيم|بــــر|د |ده محمد فؤ|مي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

652o9 حمد عىل محمود|يه | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

857658 لح|محمد ممدوح خيشه ص ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

8o94o5 ي ر|م|
ي ح|فتـــ عبــــد|ئى

فظ|لمغنى ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

42322 ء سعد عبــــدربــــه عىل|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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685664 حمد|مل محمد |ء محمد ك|ل| لمنصوره|ره |تـــج

9767o لسيد حميده|سيد محمد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|4||5 بــــى|يوسف  يمن حمد رسر هره|لق|حقوق 

2|4828 د عويس محمد|مصطفى فؤ ن|بــــ حلو|د|

898532 ق محمد |لرز|لد عبــــد|محمد خ ج|بــــ سوه|د|

685|59 زى|لسيد محمود حج|نزيه | رن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

464754 محمد فتـــىح مصطفى عىل مصطفى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

83||29 ن مل بــــدروس|عزتـــ ك| مي  ن|سو|علوم 

47734o سكندر|ره فيليبــــ فوزى |س سكندريه|ل|ره |تـــج

9|7273 ك  |لمل|د حكيم عبــــد|طف ميل|ع سيوط|تـــربــــيتـــ 

4|8338 لد سعيد خليل عيس|خ| ثــــري لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

78o5|7 شم محمد حسونه|حمد ه|حمد محمد | ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

354252 ي نرص محمد محمد عكتـــ|م|
ئى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6|o592 لحلو|ن محمد محمد |نوره لمنصوره|بــــ |د|

|48558 ي مرىس|يه ط|
رق حسنى ن|بــــ حلو|د|

682479 لسعيد جعفر|ئى محمود |م| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

4|67oo لد رزق|لحميد خ|ن محمد عبــــد|يم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

785735 لم|لعزيز محمد س|ندى عبــــد  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

245858 بــــو قورتـــ|س |حمد محمد عبــــ| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

8o9o89 ي رجبــــ|خ
ى
لد خويلد صدق حقوق بــــنى سويف

4o266o حمد بــــدوي مسعود بــــدوى|دتـــ |مي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

254o23 وى|لطهو|لسيد |لحميد |حمد حمدى عبــــد| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

8793o3 لرحيم  |محمود محمد مرى عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

6|3275 ن|لق شعبــــ|لخ|هلل عبــــد|لد محمد فرج |خ |صيدله طنط

63875 للطيف|م عبــــد |حمد س|م |س ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

4339o| م صقر|م|هيم |بــــر|سميتـــ  |ن طنط|سن|طبــــ 

442|52 بــــ|لوه|ح عبــــد |مه مصبــــ|س|حمد | ي صىح طنط
|معهد فنى

844433 ء محمد فوزي محمد|هن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

969o9 هيم|بــــر|دى بــــدوى |حمد ن| لعريش|بــــ |د|

8|6969 ى د|ح عي|صف نج|ن| مي  ي|بــــ |د|
|لمنى
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269764 تـــ|حمد فتـــىح محمد عىل بــــرك| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

689532 ى يشى عبــــد  |لعليم |حني 
ى
لدسوق بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

762665 ى |حسن  لمرحوم|لسيد حسن |مي  ره بــــور سعيد|تـــج

|62635 حمد|حمد مصطفى |ر |عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

475582 دل محمود حسن محمد|محمود ع سكندريه|ل|ره |تـــج

9o29o2 ل محمد |يمن جل|حمد | ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

5|5972 ه|ن |لعظيم محمد سليم|مل عبــــد | حمد مي  علوم دمنهور

864788 ي عبــــد|عبــــد
حمد|هلل |هلل مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

63877 ى|سيد  حمد محمود محمد حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2562|| لشويخ|حمد محمد زهي  محمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

339473 لديبــــ|د محمد |ن محمد فؤ|يم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|526|6 حمد محمد محمد|سهليه  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

43o2o3 ئى|لفخر|هيم فرج |بــــر|طف |ء ع|ل| |علوم طنط

438|2| حمد|ن محمود محمد محمود سيد|نوره لشيخ|بــــ كفر |د|

46226| ئى|للق|زي |لسعيد مغ|ن |يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3693o4 د|هيم سيد محمد ج|بــــر|ء |رس| |نوعيتـــ بــــنه

489658 لسيد نجم|ئى محمد |ن ه|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o9623 حمد بــــيبــــرس|ء طه |وف |بــــ طنط|د|

73392 لمقصود|عمرو محسن معوض عبــــد تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

522289 ى ش|ي ي |كر هند|سمي 
لمرصي|وي بــــسيوئى سكندريه|ل|حقوق 

2|3698 رص مصطفى محمد|لن|ل عبــــد|يوسف جم ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

33429| هلل عىل حبــــيبــــ|طه فريد طه عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

442427 هلل|هلل عبــــد|هيم محمد حسبــــ |بــــر|محمد  لشيخ|تـــمريض كفر 

44986 ف فرج طه|فرج  رسر هره|لق|ره |تـــج

24o79| ف فهىم عبــــد|دم | ل|لع|رسر د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

7599|o تـــ بــــدوى|ندى مجدى محمود عرف لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

494582 جرى|لح|ن |لسيد سليم|زم محمد |ح ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

533796 ي|كريم محمد 
حمد محمد حفنى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4o7954 حمد|لمنعم |ء طلعتـــ عبــــد|رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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62373o لسيد مندور بــــحيلق|لسيد عىل |م |وس زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

764398 لغنيىم|لسيد مصطفى مصطفى |مصطفى  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o735| مريم جورج مرقس جرجس لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

28|o4 لمنعم|لمنعم يونس عدل عبــــد |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

5|687 حمد|ندي فتـــىحي سيد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

88o|39 لنعيم |لد سيد عبــــد|رس محمد خ|ف سيوط|حقوق 

33o4|8 ل|لع|ليىل محمود حمدى عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|333o4 ن مسعود|ن مسعود سليم|م سلط|عص لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5oo79o ح|ن عبــــدربــــه سمي  عبــــدربــــه صبــــ|نوره ره دمنهور|تـــج

68886| بــــ عوض محمد عىل|يه|م |سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23232 حمد|لىح |حمد عبــــد|مصطفى  هره|لق|هندستـــ 

|532o لمبــــدى|روق عبــــد |محمود مصطفى ف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

82699| |لق محمد ثــــروتـــ يوسف |لخ|محمد عبــــد
ج|لحج|بــــو

|ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4o684| ص|لقف|هلل محمد محمود محمد |منتـــ سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4|938| لمقصود|مل عبــــد |لدين ك|م |لعز عص|بــــو |يه | لشيخ|بــــ كفر |د|

4|5|3o ي
م|لغن|لمنعم محمد |عبــــد | دئى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8525|8 ف حس|ء |ل| ى عبــــد|رسر لعليم|ني  ي|بــــ |د|
|لمنى

269o77 لعيسوى|رفيده ربــــيع محمد  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

448594 |حمد من|لعليم سيد |محمود محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

8o7o54 م محمد|دل عل|ده ع|غ ي|بــــ |د|
|لمنى

685528 س|لدين عىل عبــــد ربــــه  حو|د |ء عم|ل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|25462 وى|لحلف|حمد |لمحسن |نىه سمي  عبــــد  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

856773 ح حسن محمد حسن|صل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|6926 ي عيد عوض|دمي
نه هنى صيدله بــــنى سويف

46267 هلل|حمد عبــــده عبــــد|محمد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

623464 هيم|ح محمد إبــــر|لفتـــ|ن عبــــد|شعبــــ| نورم ط|ر دمي|ثــــ|

|9348 طف لطفى وهبــــه|ع| نطونيل| لفيوم|صيدلتـــ 

875639 ى عبــــد فظ |لح|لعظيم عبــــد|محمد حسي  سيوط|علوم 

6468|5 لسيد|س |لسميع عبــــ|هدى عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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263282 لد شندى غنيم|طمه خ|ف |نوعيتـــ بــــنه

9|8775 ل |لع|جح عبــــد|ل ن|لع|عبــــد| مه سيوط|نوعيتـــ 

639|o2 لعزيز طلبــــه|ن عبــــد|ل رمض|بــــل ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

33|34| وي|لمرصف|زهرتـــ وليد محمد موىسي محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

436868 تـــ عز | ويش|مل حسن ج|لدين ك|مي  لشيخ|ره كفر |تـــج

43oo83 لمنعم خليل رجبــــ|ئل عبــــد |رين و|د |صيدله طنط

69962| ن|لسيد شعبــــ|حمد |لسيد |ره |س لمنصوره|صيدله 

9o422o هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|نجوى  ج|ره سوه|تـــج

87335 حمد رزق عىل|ره |س لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

2934o2 لمرصى|حمد |لدين |حمد سيف |محمد  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

528o7 ء مبــــروك محمد حسن|لزهر| صيدله بــــنى سويف

8|4964 ح|لفتـــ|بــــ عبــــد|لوه|لح عبــــد|مروه ص ي|نوعيتـــ 
|لمنى

26|8o8 لشوئى|در شفيق |لق|حمد عبــــد| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

42473| هيم|بــــر|محمد محمد | حمد رض| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4858o5 وى|مر شه|د ع|مر محمد رش|ن ع|نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|776| ي ر|رس|
شد|ء عمر مهنى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

222oo7 ي
مسعد محمد مصطفى| دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

877726 لمنعم|تـــفى محمود محمد عبــــد سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

24269 لسميع|رق فوزى عبــــد |رضوى ط هره|لق|حقوق 

75782 م|لسل|م حمدى عبــــد |لسل|عبــــد | دين لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

85384o ي | مه
مل|حمد ك|مصطفى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

768738 لسيد حسن محمد|حسن  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

|46256 بــــسنتـــ محمد فتـــىح زىك ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

8o2246 ى عبــــد|رق محمد ط|ط م|لسل|رق حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

62592| مد موىس|حمد محمد ح|مه |س| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

457544 ل|ن محمود محروس عىل غز|رو لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52659o لحفيظ محمود بــــخيتـــ|ل عبــــد |د جم|زي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

689948 ى|جر محمد عوض |ه بــــو زيد عوضي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

2|2o95 محمد طلبــــه| رس زكري|لرحمن ي|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

769677 حمد|حمد محمد محمود | عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 
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527|98 هلل|هلل جرجس عبــــد |جرجس عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

774793 |لنبــــى فتـــوح عط|ح عبــــد |صل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

246|37 تـــه|حمد شح|رق |حمد ط| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|58o|5 لرحمن|مل عبــــد |لرحمن ك|مريم عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|49955 لم محمد|ل س|لرحمن جم|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

34846 حمد محمد|حمد محمد رفعتـــ |عمر  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

67724o هلل بــــدوى|ر يوسف محمد عبــــد |عم لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

|58939 لسيد|حمد |حمد |دل |رحمه ع دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

244o54 ى|محمد جم ل بــــيوم حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|8oo2 لحفيظ|دل محمد عبــــد|حمد ع| ي|بــــ |د|
|لمنى

88795| محمود محمد محروس عىل  سيوط|ره |تـــج

2968o| بــــ|طر دي|لمقصود م|حمد عبــــد| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

32433o حمد|محمود عزتـــ جوده  ى شمس حقوق عي 

528|o5 حمد حسن محمد محمد خرصى| ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

285o|5 لبــــشبــــيسر|لمنعم حسن |صهيبــــ حسن عبــــد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

483287 حمد سعيد محمود سويلم|مريم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5|6o|3 لعزيز كمثــــيه|بــــر محمد عبــــد |يه ص| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

52oo9o ى|دل عىل ش|عبــــي  ع هي  علوم دمنهور

488|68 مد حسن|لسيد ح|لد |عمر خ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|83oo لسيد|لنرص محمد |حبــــيبــــه سيف  هره|لق|ره |تـــج

6665o ن|روق حس|ل ف|جم| رن لفيوم|تـــربــــيتـــ 

4598|6 ي تـــوفيق محمد|هيم |ن إبــــر|نوره
لحبــــسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

336|8o ي مني  بــــرهوم مريم بــــشر ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

2688|4 عيل|سم|حمد |ء محمد |سم| ط|بــــ دمي|د|

2829o6 ن عبــــدربــــه|سلىم مصطفى حمد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33o64o بــــورسيع|لد محمد |طمتـــ خ|ف |حقوق بــــنه

3266|4 ح|لفتـــ|ر عبــــد|لغف|رحمتـــ محمد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|9242 حمد|حمد محمد فيصل | ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

|72427 حد|لو|لمقصود عبــــد |يه رجبــــ عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o7557 لمرىسي|حمد |لبــــسيوئى |ره محمد |س لمنصوره|بــــ |د|

339o29 ي محمد عفيفى|يم|
ن محمد عفيفى |نوعيتـــ بــــنه

863ooo حمد|لهدي |بــــو|حمد |بــــ |شه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|2979 زى|ن حج|ورى سليم|لمغ|رق |حمد ط| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

263445 ى منصورعبــــد|سم| ن|لرحمن عثــــم|ء حسي  |علوم بــــنه

248972 ف خليل فرج | |لي|د هلل|رسر ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

385|o لدين عىل|لحميد مىح |مروه عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

46|58 بــــورسيع|ن |حمد رجبــــ شعبــــ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

84|222 حمد حسن|ء محمد |لشيم| |نوعيتـــ موسيقيه قن

|73876 لمجيد|مح محمود زىكي عبــــد |سلىم س ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

678879 هر|للطيف حسن محمود ز|ره عبــــد |س ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

37239| ل سيد يوسف|ن جم|مرو تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

|72o73  |مصطفى خ
ى
هيم|بــــر|لد دسوق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

86o653 حمد محمد عىلي|محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

847456 ن محمد|عمر محمود عمر م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

293345 ى |ي هيم حسن|بــــر|د |لجو|حمد عبــــد|سمي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

853222 يوسف محمد عمر| ند|ر ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

3|72o5 ى عم|ي د عىل مصطفى|سمي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|74o33 لد صقر|محمد محرم خ لمنصوره|حقوق 

8|5|7o صديق| طمه كميل زكري|ف ي|بــــ |د|
|لمنى

48347o لمبــــدئ|لسيد عبــــد |رق |ء ط|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

84|448 ى|لح محمد |ره ص|س مي  |نوعيتـــ قن

695277 ح|لفتـــ|ل حسنى محمد عبــــد |ن جم|يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

368oo|  عبــــد
ى
لحميد حسن|محمد دسوق عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| | شبــــر

7o||25 رضى|ل|مه محمود عىل |لرحمن متـــول سل|عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

9|229| حمد محمد |خلود محمد  ج|علوم سوه

56868 لح|هلل ص|هلل سيد عبــــد |عبــــد  ن|حقوق حلو
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29849| لول|ل حسن عبــــد |محمد كم دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

|86o9 حمد|حمد مجدي |مجدي  هره|لق|حقوق 

373878 ف مهدي عبــــد|ء |رس| وبــــتـــ|رسر لحميد رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o784o ي رزيق
ى
ق سوسن حربــــي مشر ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

2|4457 م|سل| لنج|بــــو |ح يوسف |سلىم صل ن|هندستـــ حلو

326427 دى|لرحمن ش|مه عبــــد|س|مل | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7oo822 لرحمن متـــول خليفه مصطفى خليفتـــ|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

489o|o ه سعيد عبــــد | لسيد مصطفى|لرؤف |مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4874|o ن فقي |لسيد عىل رضو|عىل  سكندريه|ل|حقوق 

7o9o2o حمد محمد عوض عوض|محمد  لمنصوره|حقوق 

28743 لم|س س|هيم عبــــ|بــــر|محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

42287| لغنى|هلل صبــــىح عبــــد |ن عبــــد |إيم إلسكندريتـــ |تـــمريض 

29686o ره|تـــه عم|حمد شح|ره |س ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

||7369 ن ي ج|روم| مي 
ك|لمل|د عبــــد |ئى ى شمس| لسن عي 

35|57o مد محمد|شد ح|حمد ر| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

268|7| ح محسن|لفتـــ|لحميد عبــــد|حمد عبــــد| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

6222|5 م|لسل|لحميد عبــــد |ن عبــــد |م زيد|محمد س ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4857|7 ن|ن سليم|لعزيز سليم|حمد عبــــد|هلل |هبــــتـــ  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

83o892 لموجود|عبــــد| لوف|بــــو|لموجود |ء عبــــد|شيم ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

6o|5|4 يد |بــــو|لم |ده رجبــــ س|غ ى |لسق|لي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

236868 بــــوبــــكر|ن |مريم عيد سليم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|272o2 ل محمد|م|لد |ندى خ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

8o2578 حمد عىلي يوسف محمد| ي|بــــ |د|
|لمنى

853672 مل حبــــيبــــ|رسيل مكرم ك|م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8884|9 فوزى مرزوق رزق  | دون|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

6o8536 بــــو سبــــع منصور|لحميد |ء حمدى عبــــد |وف |بــــ طنط|د|

6772|8 م|لنع|لسيد صبــــح |لرحمن محمد محمد |عبــــد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

2675o9 ف عبــــد|جر |ه لقط|لحميد |لسميع عبــــد |رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

686447 هيم|بــــر|لغنى |حمد محمد رزق عبــــد | لفيوم|هندستـــ 
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685|82 ر|لنج|هيم |بــــر|ن محمد سعد |نور لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

879||5 محمد سعد فتـــىح محمد   سيوط|بــــ |د|

||6254 هيم|بــــر|د |حمد سمي  عو| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

855|22 سط|لبــــ|رم عبــــد|لمك|بــــو|مي حسن  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

48348 ى ن|ي د|لجو|رص محمود عبــــد |سمي  ى شمس|زر عه عي 

827|63 ن|لرحيم محمد ري|كرم عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

325883 حمد محمد|ء محمد |رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|25o78 دل حبــــيبــــ جرجس|لي ع|تـــ|ن ى شمس|د| بــــ عي 

2|5587 لكريم محمود|م عبــــد|عمرو س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5o85|9 حمد محمد عىل فطيم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4|o5|| ن|حمد سلط|ل |محمد جل |حقوق طنط

865359 حمد|مي  محمد |دهم | ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|44795 ي
رق محمد مسلم|ط| دئى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

876835 ف |ر فوزى محفوظ خل|مي سيوط|ره |تـــج

96723 ح لبــــيبــــ|حمد محمد صل| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7o569o زى|لسيد حج|ن |لعليم عثــــم|دل عبــــد |ع لمنصوره|بــــ |د|

|7o7|5 هيم|بــــر|هلل فهىم |ندى عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

769447 ي حسن |ه
ي|يدى صبــــىح مرضى

لففى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|3|526 ره|لح محمد عم|ح ص|لح صل|حمدى ص ى شمس|تـــج ره عي 

6|o5|5 عيل موىس يونس|سم|محمد مصطفى  لمنصوره|هندستـــ 

233|79 يمن سعد محمد|هلل |منه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26579o مه محمود محمد|حمد سل| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

7|6335 د|حمد ج|لمنطلبــــ مصطفى |محمد عبــــد  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

9|4||3 طف بــــدر محمد  |هبــــه ع |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6879o2 لقلىل|لمطلبــــ |حمد عبــــد |حمد محمد | لمنصوره|طبــــ 

5o5582 لك|لم|ئيل عبــــد |ك مجدى عدل ميخ|مل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

86|534 ي مبــــ|
رك منصور|حمد قرىسر ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

|4o369 هيم|بــــر|دق |لص|عبــــد | ندى رض ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8o498| لرحمن|لرحمن محمد عبــــد|هلل عبــــد|منه  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

3|9276 لنبــــى محروس محمد|م عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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78383o عيل عكيله|سم|ن |عيل سليم|سم|محمد  ي|هندستـــ 
|لمنى

|58o67 لح|م محمد ص|حبــــيبــــه س ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|7724 خ|لطبــــ|لحميد |ن عبــــد |ء شعبــــ|سم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

689769 لسعيد مسعد|يمن |ن |يم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5o874| ي |رمض
بــــوقطيفتـــ|ن خميس بــــسيوئى سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

688oo بــــر سعودى|طمه محمود ج|ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8||296 ف ثــــ|مريم  هي|بــــتـــ ز|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

7|768 م محمود متـــول متـــول|حس لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

255275 لدين|لسيد عىل فخر |ن حمدى |يم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4|3566 ى|بــــ ش|لتـــو|ل عبــــد|جم| ر|ي هي  |تـــربــــيتـــ طنط

4999|6 حمد|أمينتـــ ذكرى سعيد  ره دمنهور|تـــج

23559 لرحيم|طف يحن  عبــــد |يحن  ع ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

477235 ي|لقبــــ|محمود مصطفى محمود 
ئى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6|946o لمقصود عوض|منى محمد عبــــد  هره|لق|م |عل|

644959 هيم فرج|بــــر|محمد حسن  لمنصوره|حقوق 

263738 لسيد|عدل مسعود | دين لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

4293o5 لسعدئى|ف |ندى عىل عط |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9oo8o5 ل محمد محمد |لهدى جم|ر |من سكندريه|ل|صيدله 

84499| حمد|لعظيم |دي محمود عبــــد|ش |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

5|||27 لبــــسطويس|محمد يونس مرىس طلبــــه  طبــــ بــــيطرى دمنهور

|9|45 ف |د |زي فظ|هيم ح|بــــر|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

|4|769 لح سيد|عىل محمد ص ى شمس صيدله عي 

2|6o94 كريم عمرو محمد محمد متـــول ن|هندستـــ حلو

263947 بــــ غز|هيم كس|بــــر|م |ر س|من ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

3497|3 لح|حمد ص|لح |لحميد ص|عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5|o4o7 لسيد جمعه|لعزيز |م محمد عبــــد |سل| لشيخ|عه كفر |زر

623444 ن ى|خ| مي  لد عىل محمد حسي  ط|حقوق دمي

68o37 بــــوبــــكر|هلل |رص عبــــد |لن|رتـــ عبــــد |س لفيوم|بــــ |د|

624274 ي محمد سحيو|ملك جم
ل لطفى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

239747 حمد|لد محمد |ر خ|من هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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83|764 حمد عطيه|حمد محمود محمد | ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

49726| بــــسمه حسن محمد صقر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|2o58 م طه سيد|هش| رن ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

4|79o7 هيم عبــــده خليل|بــــر|ن |يم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8o|865 نيس لبــــيبــــ|م |صموئيل عص ره بــــنى سويف|تـــج

49||27 ي
لحميد|حمد موىس عبــــد|يمن | |دئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

2|38| لرحيم|حمد عبــــد |خلود محمد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

53254 بــــ|لوه|ن عبــــد |حمد محمد رمض| ره بــــنى سويف|تـــج

9|736| ى دوس | ن زكري|نيس| مي  سيوط|صيدلتـــ 

858763 ء محمد محمود محمد|رس| ي|عه |زر
|لمنى

9|o||3 ى صبــــرى |ي عيل عىل |سم|سمي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

34383| طف محمود|كريم محمود ع |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3333o4 د|لجو|بــــر عبــــد|م ص|شهد حس |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2|243o لدين محمود|عمر محمد نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

899o45 لسيد فرغىل |ره سمي  |س ج|تـــربــــيتـــ سوه

48|o2o  ل|للتـــ و|منتـــ
ى
هيم|بــــر|بــــد حمد |ق سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|43427 ي عىلي|
نىح  محمد عوئى ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

696756 ى حم لمتـــول فوده|حمد |ده |نرمي  لمنصوره|بــــ |د|

4254|6 حمد|هلل سعيد محمد محمد |منه  سكندريه|ل|علوم 

2542|8 لجندي|لىح محمد |ل عبــــد|م| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

25||46 ي|هيم |بــــر|طف |لرحمن ع|عبــــد
وى|لمنى لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

678|94 رى|بــــي|ل|ندى محمد مصطفى محمد خرصى  لمنصوره|حقوق 

498o86 لصعيدى|رم |لمك|بــــو |بــــسمتـــ عىل محمد  تـــربــــيتـــ دمنهور

5o5933 |م محمد حلىم |حس
ى
لدسوق سكندريه|ل|ره |تـــج

5682o ح محمد يوسف|محمد صل ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

28379 هيم|بــــر|لكريم |د عىل عبــــد |زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|32789 ى |ديبــــ حن|نعيم | كرستـــي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|6|443 مر|سمر محمد هليل ع ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

9o599| يمن محمد حسن |محمد  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 
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8o9328 ي ح|س
هلل|فظ عبــــد|ميه مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

79232| مد محمد|لد ح|حمد خ| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

825o|6 لرحيم منصور محمد|محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

688343 بــــى|مبــــ|محمود حسنى محمد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

|63|o7 رص محمد عمر|لن|رتـــ عبــــد |س ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2|3||3 ه عبــــد| حمد عمر|حمد |ر |لستـــ|مي   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

63|447 ر موىس|هلل نص|ره عبــــد |س زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

29|o8 لسيد|ج |لرحيم عىل فر|عىل عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

263269 ي|ر
هيم|بــــر|هيم |بــــر|سعيد | ئى |طبــــ بــــيطرى بــــنه

668o7 مل|ل محمد ك|ل جم|نه ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

8oo7| لمنعم|بــــر عبــــد|لمنعم ص|هلل عبــــد|هبــــه   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|66724 هلل|حمد محمود عبــــد |بــــ حسن |رح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

856o5 ن قطبــــ|ل رمض|مل جم| ج|بــــ سوه|د|

62o36 يف محمد| يه فتـــىح رسر لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

268942 ر|لجز|وي |مروه محمد عشم تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

793325 ن|تـــ شعبــــ|لشح|ن |ء محمود شعبــــ|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9o2582 ه مسلم |لل|محمد حلىم عبــــد تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

2873o7 حمد مرع|لسيد |بــــسمه محمد  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

223|98 ى منصور|شمس | يوسف سم لدين حسني  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o25o2 ي ك مل|حسن محمد خي  ي|بــــ |د|
|لمنى

82|386 ود ظريف بــــطرس|بــــيشوي د ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

363o29 ح محمود مسعود|لفتـــ|يتـــ سعيد عبــــد| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

463243 ء محمود محمود حسن|شيم زيق|لزق|عه |زر

|6|782 م|لسل|لرحمن مصطفى رفعتـــ عبــــد |عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

84379 ي محمود محمد عبــــد 
لجيد|محمد حنفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

368776 حمد|مجد سيد |بــــ |هيتـــ|م |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8o6|3| هيم|بــــر|مد |محمد سيد ح حقوق بــــنى سويف

9||655 حمد|محمد | ز عط|مع ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى
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447o82 تـــ عىلي محمد عىلي|لشح|محمد  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

54o477 ى|م تـــه|مل شح|د ك|ميل| رتـــي  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

265253 محمود حسنى مصطفى عىل شلبــــى |ره بــــنه|تـــج

7o36o9 ى يوبــــ|ن |ئى سليم|ه| يوستـــي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

47742o لسيد|عيل |سم|حمد |جنه محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

7o7352 ح|لفتـــ|د حمدى عبــــد |مريم عم لمنصوره|بــــ |د|

483o3 ى محمد عىل وق حسي  رسر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

7|||39 هيم|بــــر|لعظيم محمد عبــــده |لد عبــــد |خ لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

867o2 لمقصود|لد محمد محمد عبــــد |خ ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

349|44 لنويسر|لم |ن بــــخورى س|ندى شعبــــ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5297|4 لوكيل يوسف|ح عبــــد|لفتـــ|أحمد محمود عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

84o87o رص محمود حسن|لن|يه عبــــد| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|43847 لس جندى جبــــره ج بــــر|كي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|75||7 كر|لمنعم ش|ئى عبــــد |محمد ه |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

7o867| سط|لبــــ|مد عبــــد |رس محمد ح|ن ي|جيه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

76|o9o م غريبــــ محمد|ن عص|نور لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

772598 ن|لعزيز سليم|لسيد عبــــد |يه | زيق|لزق|نوعيتـــ 

253|58 لعظيم محمد مطر|ن عبــــد|نوره تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

8594o4 لدين طه|هلل محمد نرص |عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

83528 د|لجو|حمد عبــــد |عمرو مصطفى  ي سويف
هندستـــ بــــنى

835348 لرحيم|لربــــ عبــــد|د |ر محمد ج|من دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

675628 وي|لغربــــ|لسيد |لمجيد |حمد عبــــد |سل |بــــ زيق|لزق|علوم 

338333 تـــ محمد سليم| لمعىطي|ن عبــــد|مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8o3797 ن سيد|هلل محمد حس|منه  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

8563oo يعقوبــــ| فتـــ حن|مه ر|س| ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

|563o9 عيل عبــــده بــــدر|سم|دل |لرحمن ع|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2675o8 ه مجدى سعد  هيم|بــــر|ني  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

429843 لعدوى|ر شبــــل |ل شبــــل مختـــ|جم |تـــربــــيتـــ طنط

36o386 لصديق| |ل عط|محمد جل| ند |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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|5o644 م يوسف محمد يوسف|حس ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

9oo338 مهند مدحتـــ محمد عمر  ج|ره سوه|تـــج

296|23 بــــسنتـــ حمدى محمود حسن ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4|682o ي |رح
ر|ختـــي|ل|حمد عىل  |بــــ محمد مصطفى لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8|6262 ي عيد عيسي  ي|بــــو|خي 
لقينى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

4o62oo هيم|بــــر|لسيد |لدين |ل |ن جل|رو سكندريه|ل|بــــ |د|

833533 ه | ن محمد|هيم سليم|بــــر|مي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

434285 وى|لرمل|حمد عىل |عىل | سه |عه طنط|زر

49362 لحميد محمود محمد|محمود عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

3|5258 ن|م فتـــحـي عثــــم|محمود عص سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

793o26 وق  ى حسن|رسر لسيد محمد حسي  بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

37455| هيم|بــــر|زق |لر|كريم حمدى عبــــد |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|45565 لحميد حموده|حمد سمي  عبــــد | ى شمس هندستـــ عي 

36o894 هيم|بــــر|حمد محمد |لدين |عز  |ره بــــنه|تـــج

|25846 عيل هيكل|سم|عيل حسن |سم|عىل  ى شمس حقوق عي 

346|66 لمطلبــــ شقره|بــــ سيد محمد عبــــد|شه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2|256 م|م|تـــ محمود يسن |زين هره|لق|بــــ |د|

43o|23 م|لق سل|لخ|يمن عبــــد|ندى  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

33|244 ي|بــــر|لمنعم |هيم عبــــد|بــــر| |دين ش|هيم ج  |بــــ بــــنه|د|

3|352o حمد محمد|مد |حبــــيبــــتـــ ح ى شمس|د| بــــ عي 

345672 م محمد محمد|حس| سه مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

4o8228 لعبــــد|رس فتـــىح مشحوتـــ |حمد ي| |ره طنط|تـــج

435|76 نوبــــى محمد عط|تـــم |ن ح|نوره |لشر ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

2326|2 ف رجبــــ |ديه |ن هيم|بــــر|رسر تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

5||o94  عط
ى
هلل| |محمد سعد شوق سكندريه|ل|طبــــ 

8o6279 ن محمد|ن فتـــىحي عثــــم|فن| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7|757o يمن يوسف منصور|سمر  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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8o9823 مل|ء نصىحي ك|حمد عل| ره بــــنى سويف|تـــج

45o27| دل عوض فرج جرجس|مو ع|ندرو ر| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2|8982 لخي |بــــو |حمد |م محمد |مه عص|س| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

4|2788 وق  هلل|هيم عبــــد |بــــر|مه متـــولي |س|رسر |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8|627o ى|عزيز ميل د عزيز حني  حقوق بــــنى سويف

59783 لصمد|يمن خميس عبــــد |سم |بــــ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

64o727 لرحمن محمد عبــــد|عيل عبــــد |سم|كريم محمد 
ل|لع |

ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

4563o8 يبــــ|لموجود محمد تـــ|بــــر عبــــد |محمد ج عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

359742 د وهبــــه|تـــ مر|نش| رين|م ى شمس|د| بــــ عي 

68|347 ىط|لع|لكريم عبــــد |ىط عبــــد |لع|م عبــــد |حس لمنصوره|ره |تـــج

7|2267 |هيم محمد |بــــر|طمه عفتـــ |ف
ى
لدسوق ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى

|2o368 ي |يز ن|لد ف|ل خ|مي  |لعرج|ج  ى شمس|تـــج ره عي 

72|87 جر محمد محمد صميده|ه لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

3|9823 حمد|هلل |ن عبــــد|م سليم|له| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

289967 لرحمن|ليىل محمد سمي  عبــــد م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

28||2o ن فهىم|رق عري|يكل ط|م هره|لق|حقوق 

235887 حمد|هلل منصور |رق عبــــد|مريم ط ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

824596 محمد سعيد محمود مىكي دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

49||89 زق|لر|حمد محمد عبــــد|م |سميه عص عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

427983 ى عبــــد  لرسول مهدى مسلم|رحمه حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

763688 ر|لستـــ|ل عىل حسن عىل عبــــد|فري بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

2292|o هيم|بــــر|لسعدي |بــــسنتـــ ممدوح لطفى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|76765 ى سيد شعبــــ|محمد مختـــ ن|ر حسي  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

8446|3 وي محمد|لمولي بــــسط|ء عبــــد|هي ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|65|38 ن|هيم زي|بــــر|حمد |لسيد |خلود  هره|لق|ره |تـــج

234636 دريس|بــــ محمد |لوه|هلل حمدى عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

785474 لم|ل س|لع|سحر مسلم عبــــد  زيق|لزق|عه |زر

5o373o هر حسن حسن عوض|حسن م |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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68|566 ز|لقز|م محمد |محمد عص معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6|o52 للتـــ محمد عىل|ليىل عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

32|289 ن|حمد حس|م |حمد عص| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

8o2953 ف مكرم وهبــــه|كرم | رسر ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

785256 وى عطوه|لص|ء عطوه |دع لمنصوره|ل |طف|ض |ري

6oo93 ح|لفتـــ|ء محمد عىلي عبــــد |لىمي م بــــنى سويف|إعل

9|43|3 ل  |لع|حمد عبــــد|ل |لع|ء عبــــد|رس| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|2o829 ى ع د منصور|د عي|طف فؤ|هلي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

776o4| لد فريد محمد|خ| رن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

62|736 ه خ ن|مر سليم|لسيد ع|لد |ني  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

3626o| لعزيز|مه وجيه عبــــد|س|يتـــ | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

82592| ي محمد|صف
ء محمد مصطفى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

775o7 حمد|بــــر نجم سيد |ذ نجم ص|مع |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

48o636 ى|ن محمد حس|د علو|ء رش|رس| ني  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

77o6o2 سود|ل|هيم |بــــر|دى حسن |له|يوسف محمد  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

68o777 لح محمد|لسيد محمد ص|نسمه  لمنصوره|بــــ |د|

4o|242 لونيس|لحكيم عبــــد|ن محمد عبــــد|فن| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

258|oo لجمل|لرحمن محمود عىل |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

623528 وق ع دل محمد غزى|رسر حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

|53|59 لحميد|ن عبــــد |ن محمد سليم|مرو ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|3889| ى| مه نبــــيل مسعود فلتـــس غبــــي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

494926 هلل|للطيف خلف |لمنعم عبــــد |محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

888273 طمه سيد محمود محمد  |ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6765|2 لمرصى|هيم محمود |بــــر|محمود | ميىلي|ك لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

764o5 وق محمود مسعود ج د|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

845|3 بــــوزيد محمد|دهم محمد | بــــ بــــنى سويف|د|

49988| هيم عىل تـــكروئى|بــــر|ن |يم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

328|75 لحميد|محمد معتـــز محمود عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

69675o مه عىل عىل حسن|طمه سل|ف لمنصوره|عه |زر
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49|5oo هيم|بــــر|لسيد عىل |يه عمر | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

774o29 ف عىل حسن عىل|ندى  رسر ى شمس| لسن عي 

437456 محمد بــــسيوئى محمد حسن محمد لشيخ|تـــمريض كفر 

5o928| لسيد متـــول|محمود محمد محمد  لشيخ|عه كفر |زر

|788o2 طمه مجدى فرح محمود|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

698929 ره محمد حسنى محمد موىس|س لمنصوره|نوعيتـــ 

7o56|8 لعزيز|حمد عبــــد |لعزيز |حمد حمدى عبــــد | ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

68438o لسيد|هيم |بــــر|هيم جمعه |بــــر|هلل |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

272|46 تـــ عىل|لمجيد شح|لحليم عبــــد|عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

4|7566 د|لضي|هيم |بــــر|هلل |هيم عبــــد|بــــر| |دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

42547 در محفوظ|لق|حمد محمد عبــــد |عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|9745 بــــ |لغنى قص|ريج عبــــد| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4oo752 ئى|ر محمد كيل|ر محمد مختـــ|من سكندريه|ل|بــــ |د|

4o7|6| ى | ن رض|رو حمد حسن|حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

2322|8 لسيد|محمد محسن محمد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

822486 تـــه|هيم شح|بــــر|ء |ده بــــه|حم ي|لسن |
|لمنى

79|6o4 ى محمد ثــــ|محمد  بــــتـــ|مي  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

7||9o9 م|لسل|ء حسن مسعود عبــــد |رس| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

896394 ى مرىس |يمن |ندى  مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

75775o محمود محمد عىل| دين ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

82496o لس رزق رؤوف ذكري كي  |هندستـــ قن

42||3 لعزيز|ل فرج عبــــد|وردتـــ جم هره|لق|بــــ |د|

695oo3 رى|لبــــند|هيم |بــــر|نبــــيله محمد  لمنصوره|بــــ |د|

5o|727 ي ر|طمتـــ ن|ف لي|لجبــــ|غبــــ محمد |ج  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|46283 حمد|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|ن عبــــد |كريم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

22o62 هيم متـــول|بــــر|يه نبــــيل | هره|لق|طبــــ 

|458|o ف رجبــــ عبــــد |محمود  لنبــــى|رسر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

349445 مه محمد ضوه|ء محمد سل|دع ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 
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529244 ن|يمن عىل محمد سويد|م |حس سكندريه|ل|هندستـــ 

7o9994 لمقصود|لرحمن عبــــد |لمقصود عبــــد |ء عبــــد |شيم لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

786374 لعربــــى عىل|لسيد محمد |حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6984|5 ف لطفى عوض محمد|لطفى  رسر ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

23o5|6 هلل درويش|رق سعد|محمد ط تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o992| هلل طه خيشتـــ|ك عبــــد|مل لمنصوره|علوم 

6775oo روئى|لح|هيم |بــــر|د حسن |م رش|سل| زيق|لزق|هندستـــ 

783859 عيل عىل غندور|سم|بــــسنتـــ حسن  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

825428 سعد محمد سعد نجدي ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

56894 ى|رس| ء محمد عىل حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

647543 زي|لسيد محمود متـــول عز| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25o599 لجحش|هيم محمد |بــــر|سلىم  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|74259 حمد عىل|لرحمن |ء عبــــد |ء عل|عىلي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

87o3o2 زيد محمد|بــــ|مه |س|محمود  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o3646 ي|لم |غبــــ عزتـــ س|محمد ر
لدرينى دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

5|6754 ى محمد عبــــد |ي للبــــودى|بــــ |لوه|سمي  تـــربــــيتـــ دمنهور

8973|7 س محمود |هدير عىل عبــــ ج|أللسن سوه|كليتـــ 

2433|6 مل عوض|يرينى رشدى ك| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3336|4 حمد|لسعود |بــــو |حمد |لرحمن |عبــــد عه مشتـــهر|زر

32985| ى |ي يمن يوسف محمد|سمي  |بــــ بــــنه|د|

7|2966 ى |هدير شح لىح|لص|هيم |بــــر|تـــه حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

63366 هلل|بــــ |لحميد ج|محمد مرزوق عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

368|o8 لسيد محمود|حمد محمود | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

434887 ى|حمد محمد ش| |نور هي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o|6o6 ك يوسف|لمل|نطون شلبــــي عبــــد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

846496 حمد محمود|لحسن |بــــو|ر |من ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

82|69o ي محمود محمد|
حمد مصطفى ي تـــمريض 

ي|معهد فنى
| لمنى

6o|494 ه رض| هيم قطبــــ مرع|بــــر| |مي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

432588 ي
لخطيبــــ|لمقصود |ئل محمد عبــــد |و| دئى |ره طنط|تـــج

87555 ى شعبــــ|ي م|لسل|وي عبــــد |ن سعد|سمي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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3|6o22 ضىح منصور محمد منصور ى شمس علوم عي 

7857oo مه عىلي|حمد سل|در |ن معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

527393 ف عبــــد|ن لزبــــيدى|لغنى |لحليم عبــــد|دين أرسر ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

269656 لد رشدى محفوظ|ء خ|هن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

45453 هلل مجدى عدوى عيسوى|عبــــد هره|لق|حقوق 

25o454 ئى|لفخر|هيم عىل |بــــر|تـــفى  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

686859 محمود صفوتـــ حسن عىل حسن لمنصوره|ره |تـــج

2|5682 هيم|بــــر|ن محمد تـــوفيق |عثــــم| هند|ش كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

78596o ى  |محمد محمود خي 
ى
حمد شوق عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

48|4o7 ل محمود محمد محمد حسن|جل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|72274 ى ج |لصغي  ن|سمي  | مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9o2232 ئى |لورد|حمد |هيم |بــــر|حمد | ج|ره سوه|تـــج

445433 لبــــسيوئى|لعزيز |لسيد أحمد عبــــد |ندى  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

|4||6o حمد|مينه مصطفى محمود | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5246|3 يف محمد  ج |بــــر|محمود رسر هيم خرصى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

5o734| س محمد يوسف|فرح محمود عبــــ سكندريه|ل|ره |تـــج

835667 مد|لسيد سعد ح|ء |رس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

765282 لسيد محمد عىل نوفل|م |سل| ره بــــور سعيد|تـــج

87693o ء مصطفى حسن محمد  |لىمي سيوط|تـــربــــيتـــ 

|29896 لك عطيتـــ|ستـــم|يفيتـــ عطيه | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4622|o ل|لد|حمد |حمد |م فتـــىح |ريه لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

64|o7| لحكيم|دى أحمد محمد عىل زيد|ه عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

23|96 يكل شنوده حلىم مكسموس|م هره|لق|بــــ |د|

846|66 بــــ محمد عىلي|لوه|عىلي عبــــد ن|هندستـــ أسو

39|o7 هلل حسن رويع|يتـــ فتـــح | هره|لق|بــــ |د|

9224|2 ء حسن محمد مصطفى |ل| ج|طبــــ بــــيطرى سوه

8598|o سكندر|بــــيتـــر سمي  لويس  ي|هندستـــ 
|لمنى

62|44o لدبــــس|ل محمد عىل |حمد جل| ط|هندستـــ دمي

|7587o بــــيشوى بــــدر عدل جرجس ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى
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5o9|9 لحسينى محمد خليل|محمد  بــــ بــــنى سويف|د|

3|272 سمي  حبــــيبــــ جورج | رين|م هره|لق|بــــ |د|

3244o6 هيم|بــــر|حمد |لدين سعيد سيد |ء |عل ى شمس|زر عه عي 

239694 لسيد محمود|هبــــه محمود  هره|لق|بــــ |د|

259793 لنبــــى|يد عبــــد|جر حمدى ع|ه شمون|نوعيتـــ 

869383 ي حسن |د ه|زي
حمد|ئى  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|

كتـــوبــــر

8|o26o لسيد|ن |حس| معتـــز رض ي|بــــ |د|
|لمنى

95558 شتـــ|ل عك|لع|حمد محمد عبــــد | د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|47892 فظ|لح|لسيد عبــــد |لرحيم |يوسف عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

2|7823 د|لجو|بــــسمه مصطفى عبــــده عبــــده عبــــد ى شمس| لسن عي 

73|59 خلود عويس قرئى محمد لفيوم|تـــربــــيتـــ 

4o3o49 حمد خليل|لسيد محمد |حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5|o226 حمد محمد عبــــده|محمود  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8592o6 لرحيم|مي  عبــــد|ء محمد |نجل ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

32|8o8 حمد سيد|هلل ثــــروتـــ |منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|53o62 ي مك
يف حسنى ي رسر

وي|حسنى ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

787538 د|لرحمن عو|بــــو بــــكر سليم عبــــد|حمد | |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

827429 حمد|دق |مع ص|يوسف ج |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

846228 ي|ر
ن|مل سلم|محمد ك| ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

75677o بــــر عوض|ليىل عزتـــ ص عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|6o6 لعزيز|دل معوض عبــــد |ع| دين أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

9|4784 ى ء محمد فوزى سعد  |عي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2|664 لكريم سليم|د |در ج|لق|منه عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

464|27 لم|لحميد س|خلود محسن عبــــد  سكندريتـــ|ل|نوعيتـــ فنيتـــ بــــفرع مطروح ج 

37|563 ئى|لغزل|ن |حمد سليم|لنبــــي |ل عبــــد|جم كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

24|778 د|بــــ فؤ|لوه|محمد عبــــد| دين ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

245|4 هيم محمد|بــــر|ه |لل|ندي فتـــىحي عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

3373|4 ي عبــــد|لبــــ|ئشتـــ محمد عبــــد|ع
ى
ح|لفتـــ|ق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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755o95 ء ليثــــى محمد محمد عىل|لشيم| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

63oo8o لدين سعيد متـــول|ء |لرحمن عل|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

82|86o ين نبــــيل عبــــد للطيف|لرحمن عبــــد|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

766584 ى عبــــ|محمود عبــــ |لبــــ|س عبــــد |س حسي 
ى
ق حقوق بــــورسعيد

449943 وى|لشعر|هيم |بــــر|هلل |أمينتـــ عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

777453 ف عبــــد |هدى  لحميد|هلل عبــــد |رسر زيق|لزق|بــــ |د|

33364| ر|لغف|لرحمن عبــــد|هد عبــــد|محمد مج ى شمس|تـــج ره عي 

855oo6 ل|لع|ن عزمي عبــــد|محمود رمض ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

5|93o6 بــــدور حسن محمود محمد تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

35|287 ى |يتـــ | ئى|لطن|حمد محمود سيد حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

483|2 سم محمود|طمه محمد ق|ف هره|لق|ره |تـــج

278o|7 ن|لقط|ش |وجدى حو| ند سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

676387 لحميد محمود لمع|مريم محمد عبــــد  لمنصوره|عه |زر

63|859 لدين|ل |لسيد جم|يه سعيد | زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

83526o بــــي|حمد عر|ح |لفتـــ|خلود محمد عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8677oo لربــــ|د|حمد ج|ر |لستـــ|بــــرين عبــــد|ص دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

5|7o76 لصعيدى|لسيد محمد |ندى حمدى  ره دمنهور|تـــج

77949| لح|لح بــــيوم ص|بــــسمله ص لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

27o95| لحميد|دى عبــــد|له|ء محمد عبــــد|هن ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

766637 لجوهرى|للطيف محمد |حمد محمد عبــــد | ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

774328 نم|زق غ|لر|حمد عبــــد|لسيد |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

|492|| لرحمن|حمد عبــــد | |ء رض|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|734| ل|محمد محمد عىل رح| هي معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

836254 حمد|ره ربــــيع محمد |س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|56o9 ي
هيم|بــــر|عيل |سم|وليد | دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

58994 بــــي زغلول عيس|رصتـــ عر|ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

47792o لحميد|ح محمد عبــــد |ن حمدى صل|مرو سكندريه|ل|ره |تـــج

4|o287 لخطيبــــ|م |لسل|محمود ثــــروتـــ محمد عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8|73o5 محمود طلعتـــ عىلي حسن ي|بــــ |د|
|لمنى

6976oo عيل عيد|سم|د محمود |يده فؤ|ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 
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227o8 بــــر متـــول|رس ج|لدين ي|سيف  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

24o3|o د صبــــرى عطوه|ن عم|كريم هره|لق|حقوق 

2|7548 يمن محمد عىل حسن|يوسف  ن|هندستـــ حلو

6o697o وى|لفتـــوح محمد طه شه|بــــو | لمنصوره|حقوق 

362758 حد|لو|لعزيز عبــــد|ممدوح معتـــز عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||6766 ج|جد محمد فر|يدى ن|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

48753o ى|دهم محمود ك| مل محمد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

258|o9 حمد فهىم شنبــــ|محمد  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

7|789o ل|لبــــرمبــــ|ن عيد عىل محمد |يم| لمنصوره|حقوق 

8|6945 ي محمد ر|زي
ي|د مصطفى

ضى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

2298|o ى | حمد|حمد |يه حسي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

44|4| حمد|يوسف حلىمي سعد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

323995 حمد|هيم حسن |بــــر|بــــسمله مجدى  ى شمس|تـــج ره عي 

687824 بــــينى |لمطلبــــ |ره سميح محمد عبــــد |س لشر لمنصوره|بــــ |د|

769o32 ن|لم سليم|هيم س|بــــر|حمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

784599 لسيد|هلل رشدي |ن حمدى عبــــد |نور زيق|لزق|صيدله 

62o339 ر|لف|حمدى زىك | دين ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2822|8 عىل يوسف قرئى يوسف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

358o7o ر|لنج|هيم |بــــر|مي |محمود س ى شمس هندستـــ عي 

9o87|o ن |ل محمود مهر|محمد جم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

42272o ح حمد|لفتـــ|حمد عبــــد|صم |ع سكندريه|ل|عه |زر

529o63 بــــوزيد|عمر وجيه ممدوح محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

442o5 فتـــىح محمد فتـــىح محمد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|7o69 لرحيم|ن ممدوح محمد عبــــد|حن ى شمس|د| بــــ عي 

32|735 هيم|بــــر|ن محمد |متـــ رمض|س| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

622||8 لعلوى|تـــ |لم فرح|ن عىل س|يم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4|7788 وى|لصنف|مد |مد ح|رحمه مصطفى ح لشيخ|بــــ كفر |د|

23352| طمه يوسف محمد محمد جنتـــ|ف ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

333|3| ى|جر م|ه هر محمد حسني  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

44698o هلل|شور محمد عبــــد |معتـــز حسن ع سكندريه|ل|ره |تـــج

8995o5 لمعىط شبــــيبــــ |دى عبــــد|ن نف|حن تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه
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|442o5 ف مصطفى سيد حسن|تـــفى  رسر هره|لق|هندستـــ 

7566o2 ى عىل|بــــو |ئى |م| لمجد حسي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

6285|9 بــــح|حمد طه تـــوفيق طه ر| زيق|لزق|نوعيتـــ 

442725 تـــ محمد غ| لعزبــــ|ل محمد |مي  لشيخ|ره كفر |تـــج

434677 ع|لسبــــ|لسيد |ع |لسبــــ|يه | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2934|| ى |وس |لعل|بــــو |م طه محمد حسي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o4|47 يمن سيد محمد|محمد  ي|هندستـــ 
|لمنى

||9|52 لد رجبــــ بــــيوم|كرم خ| هره|لق|صيدله 

2|4397 لمعىط|حمد عبــــد|ل |مريم جم ى شمس|تـــج ره عي 

2|9848 |لبــــ|سمر فوزى محمد عبــــد
ى
ق ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

898993 لسيد موىس |ندى طه  ج|طبــــ سوه

537543  يوسف حسن طبــــليتـــ|لص|م يوسف |حس
ى
ق ريتـــ |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ|– كليس |بــــجن لبــــحي 

9|8|66 نم |ن غ|هيم عمر|بــــر|ن |يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|27254 ى|بــــر|يوسف  هيم محمد محمد فهىم حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

22o36 هيم خليل|بــــر|ر محمود |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

644773 هلل|هيم عوض |بــــر|عبــــده | ند لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

886o|3 عىل مصطفى عىل عىل  سيوط|صيدلتـــ 

7756|7 ل مصطفى حسن|محمد جم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

888889 غبــــ محمد |لرحمن ر|سيد عبــــد سيوط|هندستـــ 

696834 لغنى|لغنى رأفتـــ عطيه عبــــد |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

8|oo43 ى|طمه سيد ص|ف دق حسي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

63o798 حمد قمره|م زىك |مصطفى هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|59775 لغنى|حمد محمد عبــــد |ندى  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

84oo4| ن|س رضو|ن عبــــ|ء حمد|ول دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

845o2 لعظيم عزبــــ|مد عبــــد|محمد ح ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

274|3o يف عبــــد لحكيم محمد عىل|رسر ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

783229 مد محمد حميده|لد ح|محمد خ زيق|لزق|هندستـــ 

2|7o68 ف محمود عىل|سلىم  رسر تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

||9376 س|لنم|هيم محمد |بــــر|محمد رفعتـــ  ى شمس حقوق عي 
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9|5328 طف محمد عىل  |م ع|وس ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

||7374 حمد|هيم |بــــر|هدير محمود  هره|لق|ره |تـــج

697o8 ن محمود|لدين سليم|ح |يوسف صل لفيوم|ضتـــ |علوم ري

|6o7o9 يف محمد عل لدين محمد محسن|ء |رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

899429 م محمد فتـــىح عىل |وس ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

76884o حمد|لحميد |رق عبــــد |محمد ط طبــــ بــــورسعيد

4o64o3 حمد|لسيد |هيم |بــــر|يتـــ محمد | لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

7o9487 لسيد|هيم محمد |بــــر|رس |ن ي|نوره لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|9|7 لحفيظ|لعظيم عبــــد |ء حمدى عبــــد |هن طبــــ بــــنى سويف

|64|8| رق مرغنى فضل محجوبــــ|م ط|حس هره|لق|حقوق 

458637 ل|لمجيد هل|حمد عبــــد|ن خليل |جيل لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|682|2 بــــو سيف|روق |روق محمد عمرو ف|ف دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

4o5o48 ى|عبــــد  لرحمن محمود محمد حسني  سكندريه|ل|ره |تـــج

87829o م محمد حسن |ندى هش سيوط|عه |زر

7654o3 |لدين عىل محمود شط|ء |عىل محمد بــــه صيدلتـــ بــــورسعيد

6|56o7 ى|دق أحمد |د ص|زي لعشر ط|بــــ دمي|د|

462o|2 لعزيز خليفتـــ|دل عبــــد|لعزيز ع|عبــــد لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

9|9883 هلل  |يه حمد |لتـــ|ل |مر جم|ع ج|بــــ سوه|د|

84733| ء عىلي محمد عىلي|ل| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

87o885 حمد سيد دردير حميد| ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

26|866 لدين عصمتـــ رزق محمود|بــــ |شه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

254692 ى عبــــد|سل| لنبــــى صقر|م خي  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

|28793 هيم|بــــر|روق |يمن ف|ئى |جوف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o866o م جمعه|لسل|لسعيد جمعه عبــــد |مصطفى  ره بــــور سعيد|تـــج

4o4|22 زق حسن|لر|حمد عبــــد|عمر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45o49| دى|بــــو ش|عيل |سم|محمد تـــوفيق  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

48869| م|جد مني  جندى ف|رك م|م سيوط|حقوق 

3|546o وق محمد صبــــري عىلي محمود
رسر |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

36728o ل محمد|لحليم هل|دل عبــــد|ء ع|رس| |حقوق بــــنه
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56|8o ي|يم|
ن ربــــيع طه قرئى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5|656| ج |لغنى بــــلتـــ|منيه عىل حسن عبــــد | ره دمنهور|تـــج

5|9|4 حمد|حمد |لد |خ| لي|د هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4454o8 هيم عىل|لد عيد محمد إبــــر|دريم خ سكندريه|ل|بــــ |د|

|28963 دى نشأتـــ فتـــىح ذكري|ف ى شمس|تـــج ره عي 

8||723 هلل|ل عبــــد|لرج|هلل عبــــد|مي عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

8|o375 بــــ محمد زغلول|يه|هلل |عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

253456 لمهتـــدى مبــــروك محمود|هلل محمد |منه  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

9|32| در|لق|ج عبــــد |يد فر|ن ف|يم| لفيوم|لعلوم |ر |د

||6|49 س حلىمي جودتـــ|بــــ عبــــ|يه|ليىل  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|384o7 مه عىل|مه رزق سل|طمه سل|ف ى شمس|تـــج ره عي 

9|6o3| ى رسى محمود   صفيه حسي  سيوط|حقوق 

6o3|o7 وى حمد|لششتـــ|لعزيز |م عبــــد|حل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

35|6o2 لد|طف عصمتـــ خ|ء ع|شيم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|33592 م|م|لسيد |ء محمد |سم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o5o28 هيم عوض|بــــر|حمد سعيد عوض | سكندريه|ل|ره |تـــج

242583 بــــورسيع|هيم |بــــر|حمد رجبــــ | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4|o||7 بــــ|لغر|رق زيد |مصطفى ط |تـــربــــيتـــ طنط

445857 بــــورسحه|هيم |بــــر|محمد جمعه محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

7|o663 حمد خميس|ء فهىم محمود |دع لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

787237 لسيد محمد|حمد يحن  حسن | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

522424 لح|هند فرج محمد فرج ص هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2542o8 ف فتـــىح |ء |سم| لخول|رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8o48o| دق|مح وليم ص|سيه س|نستـــ| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8752oo ء عىل محمد محمد مصطفى |سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

355762 ف عبــــد|ندى  دق محمود|لص|رسر لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

269253 بــــ محمد شبــــل خرصى|يه|حبــــيبــــه  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|78232 مر|حمد محمد محمود حسن ع| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

59632 جر مصطفى عىل عطوه|ه بــــ بــــنى سويف|د|

8|7o5| ي صل
بــــ|لبــــ|ح محمد فتـــح |مصطفى ي|تـــمريض 

| لمنى
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244779 بــــ عىل|لتـــو|عمرو محمود عبــــد هره|لق|هندستـــ 

628532 لعزيز|لسيد متـــول عبــــد|كريم محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

842238 ي محمود عبــــد|حمد |
لكريم|لدوىسر ي صن. تـــ.ك

ن|سو|ع |فنى

5o25o4 لقوى|مصطفى محمد طلبــــ عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

493225 ى|لق|ئل حسنى عبــــد |حسنى و در حسي  |حقوق طنط

8o332o محمد رسىمي| رق رض|ط ي|بــــ |د|
|لمنى

696o52 لسعيد |بــــ |لوه|ح عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|عبــــد 
عىل

لمنصوره|ره |تـــج

4335o7 لبــــهنس|ع زينهم |لرف|محمد  |طبــــ طنط

8697| دق|حمد ص|ل |دتـــ جم|مي لفيوم|تـــربــــيتـــ 

||87|o خر|رك مني  رشدى ز|م ى شمس صيدله عي 

4|2o33 لرحمن دبــــور|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد |بــــ طنط|د|

3|2658 در جبــــر|لق|رق عبــــد|فرح ط |بــــنه| هندستـــ شبــــر

87o785 ى|ء |شيم حمد سيد حسي  ن|تـــمريض أسو

49336o د مىكي|هلل محمد فؤ|سيف   سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

676599 ى عبــــد |منيه | ى|لعزيز |لحسني  لحسني  لمنصوره|بــــ |د|

28|o87 لمنعم عىل محمد|لدين عبــــد|ء|محمد عل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

837|5 م|لسل|ضى عوض عبــــد |حمد ر| ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

6o8|75 م محمد محمد شعيبــــ|ندى هش لمنصوره|بــــ |د|

436963 ضى|لق|م محروس أحمد |فوزيه حس ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|5o58| لم|لد محمد محمود س|خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

322739 محمد فرج| حمد زكري| |ر|ي دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

2|39|6 ح محمد سكر|لفتـــ|حمد عبــــد|عمر  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

87885o هيم محمد |بــــر|حمد |لد |خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

34893o ي عو|لر|يتـــ عبــــد|
ض سيد|ضى لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

487287 هلل محمد سعيد محمد|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3234o8 وى|لطنط|محمود موىس محمد  ى شمس هندستـــ عي 

7836o| لسيد محمد محمد|منى  زيق|لزق|بــــ |د|

826425 دل محمد محمد سعد|ندي ع |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

292o3o ى محمد ق سم محمد|حسي  ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

322|26 نور محمد|حمد |نور |هلل |هبــــتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

Thursday, September 6, 2018 Page 17358 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

68|792 لحفيظ|كريم محمود محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4262o3 بــــينى عىل |طمه مصطفى |ف لطونسي|لشر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

82|4o4 يده|ف دي فنجري لويز بــــشر ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

7o3984 ه | لسعدئى|بــــو عربــــ |لسعيد |حمد |مي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

54|557 لسيد محمد شكر|عمر  سكندريه|ل|صيدله 

42492 دى|له|رق محمد مصطفى حسن عبــــد |ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

343oo2 لريس|تـــ |لشح|دى |له|حمد محمد عبــــد| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

277oo5 ر|لعط|عيل |سم|حمد |هدى  شمون|نوعيتـــ 

426785 لسيد|ح محمد |لفتـــ|د عبــــد|ء عم|رس| سكندريه|ل|علوم 

4|46|7 |لبــــ|عمرو محمد فريز عبــــد 
ى
ق لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

77|56| لعزيز|م محمد عبــــد|محمد س  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

5|325| لشيىم|دل ضيف جمعه |حمد ع| عه دمنهور|زر

|436o5 د|ن حد|يوسف موىس سليم |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

6|73o6 بــــى|لشه|لرحمن |لد عبــــد |ح خ|سم لمنصوره|صيدله 

4|9795 ي|محمود محمد عىل 
لبــــسيوئى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

77|593 حمد مهدى محمد|ء |رس| ج|بــــ سوه|د|

4|4o78 ضى|فع م|لش|لسيد محمد |عزه  |نوعيتـــ طنط

772279 ن|لسيد علو|رجبــــ | رن لمنصوره|حقوق 

4o5699 لمغربــــى|هيم محمد |بــــر|حمد |ن |نور سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

849752 دي محمد|ن وجدي هن|نوره لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

4|3877 مر|لمحمدي محمد ع|حمد محمد | سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|3o593 ن حمدى سعد محمد|رو ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8||653 ندي مجدي لبــــيبــــ معوض|س ره بــــنى سويف|تـــج

7932|5 لعفيفى|مريم يوسف محمد عبــــده  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

322975 ى حسن |ي عيل|سم|حمد عىل |سمي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

448|3 هيم|بــــر|لمحسن |ن عبــــد |سيد شعبــــ| دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9o2246 حمد قبــــيض عىل محمد | قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

6|2992 دو|ء سعيد محمد ج|سهيلتـــ عل |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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|424|6 ي عبــــد | لعزيز عىل|يه خي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|253 مل عنبــــه|نه محسن ك|جم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

5o82|5 ن|هيم محمد عثــــم|لدين إبــــر|دين عز |ن سكندريه|ل|ره |تـــج

767297 لدين محمد زعربــــ|لرحمن سعد |عبــــد  ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

24968o م|م نبــــوى عل|لسل|لنبــــوى عبــــد|ره |س لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

23o38| لس| دى حنفى زكري|ف متـــرى كي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

24||75 حمد سيد رجبــــ|حمد سيد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82o|o7 صد حسن محمد|عزيزه ق |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

7|2559 وي|لمحل|ض عىل |روضه ري لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o46o4 لدين  |ج محمود نرص |مصطفى فر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

776|89 ح|لفتـــ|للطيف عبــــد|لحميد عبــــد |ء عبــــد |دع زيق|لزق|عه |زر

488425 هيم هيبــــتـــ|بــــر|حمد |هر |حمد م| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

53375 لعظيم حسن|بــــ عبــــد |لتـــو|محمد عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

335238 سلىمي ممدوح رجبــــ عطيتـــ سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

6o6oo ن عىلي فهيم|ن شعبــــ|يم| صيدله بــــنى سويف

|67|39 سميه مصطفى محمد مصطفى ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

269788 مه|مه محمود سل|محمود سل وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

29|247 مل|لد محمد ك|ء خ|عل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

27o67o لبــــدرشينى|هيم |هيم حمدى أبــــر|بــــر|حمدى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

682683 ن عىل|رف رمض|م محمد ع|لسل|ضىح عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|54|94 لسيد|لدين محمد |مه عىل |س|عمر  ى شمس|تـــج ره عي 

786234 ى|م محمد ف|سل| يق حسن حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

499654 تـــه صقر|يزه رجبــــ محمود شح|ف عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

785|59 ى حسن|  حسي 
روى مصطفى زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

537379 له|رى غز|ألنص|ن طلعتـــ |نوره بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

27||99 وه|لمقصود حل|ل عبــــد |جد هل|يمنى محمد م |صيدله طنط

344o24 ن|م سليم|لسل|لسيد عبــــد|ء فتـــىح |رس| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

|9||6 متـــ وجدى محمد|س|وجدى  ره بــــنى سويف|تـــج

67857| لرحمن شميس|حمد جوده عبــــد |عمر  لمنصوره|علوم 
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899786 بــــيل |جميل حسنى ه| ري|م ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

852794 يف شح|نور |محمد  ن|تـــه عثــــم|لشر سيوط|حقوق 

|2|493 لدين حسن|ء |د عمرو عل|زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4987o5 م|ل عىل موىس محمد عل|ل جم|نه |حقوق طنط

4o5|52 هلل|حمد عبــــد|ن محمد |محمد رمض |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

678o36 هيم طه|بــــر|هر |دل ط|يوسف ع لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2528o3 لملط|ل سعد |ء جم|سم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

8oo345 ي عبــــد|حمد ه|
لحميد محمد|ئى ن|سو|علوم 

43437o ئى|لكيل|بــــد |م ع|س| ر|ي |تـــربــــيتـــ طنط

66294 ن|رص محمد رمض|لن|محمد عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

894582 ل محمد |لو|لد عبــــد|جر خ|ه سيوط|بــــ |د|

7|5|o7 حمد|سلىم محمد عوض  لمنصوره|حقوق 

2672|8 ى|ء محمد عبــــد|رس| لحليم عىل حسني  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

5|526| لجيد|نم عبــــد|لسيد محمد غ|ء |هن |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3642|3 حمد محمد|طف |حمد ع| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|5|537 حمد|رس محمود |ن ي|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

542355 دى|بــــوش|ن مبــــروك |حبــــيبــــه محمد رمض ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

256o36 محمد حسن| محمود رض ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

7o973| د|لجو|لسيد عبــــد |كريم محمد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

79o6|2 ه جم| س محمد|ل عبــــ|مي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

8|9989 ى ح وهبــــه|يمن صل| |يوستـــي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

269629 ر محفوظ|لستـــ|د عبــــد|ر مر|من هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

759698 هيم|بــــر|جر محمد غريبــــ |ه لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

488728 هيم محمد حسن خليل|بــــر| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

426735 لمقصود|م فتـــىح عبــــد |هبــــه حس |حقوق طنط

487|39 لحروئى|حمد |لمحسن عىل |عىل عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o993| لعزيز|حمد عبــــد| |عرفه رض ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

84o64 حمد محمد|ء حلىم |سم| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

242873 حمد|هيم |بــــر|حمد محمود | ن|تـــمريض  حلو
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4424o7 لطيف|م ذىك عبــــد |لد عص|خ لشيخ|تـــمريض كفر 

4||959 ن|حمد عثــــم|أدهم حمدى محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|28727 بــــ|لوه|مه عبــــد |عىل محمود سل هره|لق|ره |تـــج

626222 يوسف محمود يوسف عيد يوسف ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

6|59o| ى |محمد عل لسعيد خضي |ء حسي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

82|59 ى|ي  عىل حسي 
ى مصطفى سمي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

77473o دق ربــــيع|لص|لحكيم عبــــد |رق عبــــد |حمد ط| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

782259 ح محمد|لفتـــ|لحكيم عبــــد |لرؤوف عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

77568| لرحمن|لرحمن عبــــد |هلل عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

648682 دهم|ل|عيل مصطفى |سم|ء فتـــىح |شيم زيق|لزق|بــــ |د|

6o5473 هلل حسن|رق عىل عبــــد |هلل ط|منتـــ  |بــــ طنط|د|

232266 لبــــ|بــــو ط|محمد ربــــيع نرص محمد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

34|7|7 س غريبــــ|متـــ عبــــ|س|رحمتـــ  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

67822o ى عم هيم غريبــــ|بــــر|د |حني  لمنصوره|علوم 

8o227o لس مني  غ ي|يس بــــش|كي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

79|||| ى|لصغي  |ح محمد|م صل|ريه مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

33|58 تـــ فتـــىح عبــــد | لمنعم عيس|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

43359| هيم مصطفى محمد درويش|بــــر| |طبــــ طنط

434399 ى|هلل |رزق عبــــد | ند بــــو حسي  |حقوق طنط

756|52 هلل محمود|حمد عبــــد |هبــــه  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6348o3 لسيد|محمد محمود فريد  زيق|لزق|هندستـــ 

479474 مهند عمرو سيد بــــيومي سيد عىلي سكندريه|ل|هندستـــ 

23|7|o ى عىل| دهم ربــــيع محمد أمي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

82743| شور|م ع|ن بــــره|يوسف شعبــــ رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

87927| حمد |لنبــــى |مروه محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

4648|| حمد عىل|حمد عىل سيد |سلىم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49o294 ي خلف عىلي محمد|شيم
ء مصطفى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

54|o9o لحليم مرىسي نصي |حمد سمي  عبــــد | سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|45292 حمد محمد|مه |س|مؤمن  هره|لق|ره |تـــج

|4|94 هلل|ح حسن فرج |بــــرين صل|ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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|36979 دهم حسن محمد|حسن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|49|83 وى|بــــر مك|وى ص|لدين مك|بــــ |شه ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

762o|8 م محمد|لسل|لسيد عبــــد |هبــــه  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

259|24 ي عىل نرص| زن رض|م
لدين|محمد مصطفى لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

524783 لس جرس جريس جرس كي  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

522435 لريش|بــــو|لحميد محمد |مصطفى سعيد عبــــد لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o7794 لسيد عىل|حمد |محمد | دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5|98|| قتـــ ف لسعدى|يز عبــــيد |أرسر تـــمريض دمنهور

225857 حمد لطفى|مل |محمد ك ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

7o9237 ظم محمود|للطيف ن|ح عبــــد |لدين مصبــــ|د |عم تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

5o998 د محمد|لد محمد فؤ|خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

427568 ل|دى هل|له|تـــه عبــــد |ئى  شح|مصطفى ه |طبــــ طنط

48o965 بــــوزيد|مر |حمد ع|ن |يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

63o969 ى ك|د مجدى |جه لسيد|مل |مي  زيق|لزق|بــــ |د|

493|58 ن|م سعيد محمد رمض|لسل|سعيد عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

833532 عيل عىلي حسن|سم|ء |لزهر| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

84o63| ي |سم|
حمد محمد|عيل مصطفى د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|29|29 ى محمد|حمد |مصطفى  مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

676o|8 لح|شد محمد ص|له محسن ر|ه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

247769 لنبــــى عىل|ن عبــــد |حمد رمض|ذ |مع ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

247839 يف|بــــر|بــــر |محمد مجدى ص هيم عىل رسر ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

|22552 حمد|لدين |م محمد سعد |سل|ل|ر |من ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|3|54 لجود|بــــو |حمد نبــــيل سعد |سلىم  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

23584o ه س بــــ|لوه|لحميد عبــــد|مح عبــــد|سمي  هره|لق|ره |تـــج

65699 وى|دق سعد|حمد صبــــىح سيد ص| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

2|229| هلل خرصى|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4|78|| سمر أحمد محمد مصطفى لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

922292 لمغيثــــ |رحمه محمد رفعتـــ عبــــد ج|طبــــ بــــيطرى سوه
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783946 در هيكل|لق|حمد عبــــد|لد |سلىم خ زيق|لزق|صيدله 

|27497 لحميد|لحسينى عىل عبــــد |شهد محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|8253 حمد مصطفى|د |م حسن فؤ|عمر هش ى شمس|د| بــــ عي 

49524| تـــ|لسيد بــــرك|رف محمد |حمد ع| ره دمنهور|تـــج

258557 لدكر|لدين |ئى نور|محمود ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

529692 بــــوموىس|محمد موىس محمد  سيوط|هندستـــ 

|32892 لرشيدي|عيل |سم|لسيد | |ء رض|رس| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

685976 لشيخ|لسيد عىل |در حسن |لق|ندى عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

2692o4 ن|جر سمي  رجبــــ رسح|ه تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|27|7o ر|لنج|رس عمر |دى ي|ش تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2282o8 هلل محمد حسن محمد|ندى عبــــد هره|لق|بــــ |د|

|44745 ندى رأفتـــ عىل محمد هره|لق|ره |تـــج

767796 هيم محمد|بــــر|هلل محمد مصطفى |منه  لعريش|علوم 

|5936| وجدى سمي  عجيبــــ عبــــده ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

22277| كريم زين محمد محمد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

6||5|5 ى |ي مول|لس|لسيد محمود |سمي  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

79|529 لدين محمد|ز بــــىهي |ء ممتـــ|لزهر| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|63o67 لمجيد|هلل عبــــد |ريم حمدى عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

499695 د بــــرغش|ء أيمن عي|إرس تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

64|77o ى |ل| ى|ء حسي  حمد حسي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2259|2 م منصور منصور|وليد عص ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

343552 نم|بــــ غ|لسيد دي|حمد |محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

634639 محمد بــــسيوئى خليفه مرزوق زيق |لزق|تـــمريض 

286629 لشيخ|حمد |يه محمد | ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

8279|3 حمد|حمد محمود فتـــىحي | ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

242226 مد مرىس محمد|ء سمي  ح|شيم ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

83257 يد عبــــد |بــــو |جودى لطيف  ى حد|لو|لي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

2|4583 لسميع زىكي محمد|ندى سعيد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4o79|o ح سعد|لفتـــ|لحميد عبــــد |دل عبــــد |طمه ع|ف سكندريه|ل|حقوق 

4249o3 لسيد|ج |لرحيم حج|محمد حسنى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|56|5 ى مصطفى محمود |ي حمد|سمي  ن|هندستـــ حلو

Thursday, September 6, 2018 Page 17364 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

526988 بــــر خليل خليفه|محمد ممدوح ج لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

4|8773 مه نبــــيه عبــــدربــــه محمد|س|خلود  لشيخ|بــــ كفر |د|

792445 در|لق|م محمد عيس عبــــد|يه عص| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

777o|3 لسيد تـــوفيق|مه |س|ندى  زيق|لزق|بــــ |د|

5|63|5 ي|بــــر |م ج|لسل|بــــ مصطفى عبــــد |رح
لففى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

839439 لمجد|بــــو|حمد رجبــــ |لرحمن |عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

447||7 هلل|لمنعم عبــــد |حمد سعد عبــــد |يوسف  لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

9o5876 لسيد |روق |حمد خلف ف| |ج طبــــيع قن|عل

483238 حمد عىل حسن|تـــ |ن بــــرك|رو |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

892|oo ى ل |لع|د عبــــد|ز ج|ممتـــ| روجي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|72|96 |حمد |حمد محمد |صم |ع
ى
لدسوق رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع

دي|لمع|بــــ

898676 ك |لمل|دل رفله عبــــد|مه ع|س| ج |تـــمريض سوه

8o2|46 محمد صفوتـــ حسن محمد ي|علوم 
|لمنى

8782|3 ى |ي بــــوبــــكر محمد  |ر |لمختـــ|حمد |سمي  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

335|47 وى|سلىم سيد عىل معد ى شمس|د| بــــ عي 

767o52 ى عيد |محمد  ص|لقص|حمد خي  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

6|3o25 ذلي|لش|هلل أحمد مرىس |حمد عبــــد| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

3|||o2 لفتـــوح مصطفى|بــــو|لسيد |هند  ن|تـــربــــيتـــ حلو

2473|o بــــوسليمه|حمد |حمد فتـــىح فتـــىح | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|654 د|مل ج|بــــر ك|ء ص|رس| هره|لق|حقوق 

76|652 ن|رك رفعتـــ غرزى سليم|م وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

238293 لسيد حنفى|يمن |ده |مي ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

663|o رص محمود عيد|محمود ن ن|حقوق حلو

35946o ى|لمحسن |ندي سيد عبــــد لسيد حسي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

25o923 لبــــطرئى|ل محمد |سم جم|بــــ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|5|669 م محمد فكري محمد|مريم عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6oo987 مه|مه بــــسيوئى سل|ن سل|رو |بــــ طنط|د|
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84738 لحكيم|شور عبــــد |يتـــ سعيد ع| بــــ بــــنى سويف|د|

7|956  عبــــد |يم|
ى
حد|لو|ن محمد صوق هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

266378 ه طلعتـــ عبــــد| حد|لو|لحميد عبــــد|مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o83o4 ي|لخر|بــــ قطبــــ متـــول |يه|محمد 
ىسر |ره طنط|تـــج

885845 دى شكرى متـــى |نعمه ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

45|3o| حمد سعيد عىل أبــــو بــــيشه| ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

523665 لسيد محمد|رس |لسيد ي| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6|3224 يف مصطفى ممدوح  حمد عوض|رسر |بــــ طنط|د|

68o294 لسيد|لسيد محمد |ل |حمد كم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

786395 ى و ى محمد مهدى|حسي  ئل حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

33348o نس محمد رسور|لك محمد |م |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

34o|75 حمد|رص محمد |محمد ن |علوم بــــنه

5|7334 لحميد|بــــر عبــــد |حمد ج|جر سعيد |ه علوم دمنهور

323o24 زق عىل|لر|ن عبــــد|ضىح رمض لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

62544| لملك مسيحه|زوريس عبــــد | |بــــول زيق|لزق|ره |تـــج

9|7442 م منتـــرص حسن هريدى   |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

887342 ى خليل | رص زكري|ن| مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|9632 ن حسن|ن مسعد رمض|يم| ن|بــــ حلو|د|

782733 ل محمود|فرحه حسن مصطفى كم زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9|4929 لرحمن  |هلل محمد محمد عبــــد|منتـــ  سيوط|حقوق 

253495 ر|ن مهدى موىس دويد|يم| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

62223| للطيف خرصى|مه عبــــد |س|ن |يم| ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

877o|3 ىك  |هلل ز|بــــ |م ج|ء س|هن سيوط|تـــربــــيتـــ 

5|88|9 لعزيز عىل قطبــــ|حمد عبــــد|مروتـــ  بــــ دمنهور|د|

7847|8 ذل|لش|حمد عطيه |خلود  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|3o657 محمد محمد| عىل رض تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

6o|568 ر|لنج|لم مصطفى |هر محمد س|ش لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o5348 مه عطيه|مح سل|دي س|ف ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

42|485 ر|للطيف رزق عم|محمود عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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46|852 ف|لسيد سعد خل|فوزيتـــ  سكندريه|ل|علوم 

76964o عبــــده| د عبــــده عط|حمد عم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

22o692 ن|حمد مصطفى محمد رضو|حبــــيبــــه  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

24888 حمد|حمد عىلي |هدى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o4882 بــــو هميله|لمجيد عىل |دل عبــــد |ره ع|س لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

8o5264 ى|لدين يوسف حس|د|هيم عم|بــــر| ني  ي|علوم 
|لمنى

2672o4  |ه
ى
حمد بــــسيوئى|جر مجدى شوق ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

64|523 تـــ محمد عطيتـــ | عيل|سم|مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

48997o ي|ر
م عىل حسن|لحميد س|عبــــد | ئى سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

348|54 ل محمد|لد كم|محمد خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

827543 مد|حمد محمد ح|ء |سم| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5|||26 م خلف مصطفى خليفه|محمد وس بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

357437 ى محمد عبــــد  |لش|لحليم عبــــد|نرمي 
ى
لنوري|ق شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

523655 لمجيد|لمحسن محمد عبــــد |م عبــــد |سل| سكندريه|ل|بــــ |د|

6o|478 ن|لد بــــدوى رضو|محمد خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

432523 مر|حمد ع|لمقصود |ن سعيد عبــــد |نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

52742o ه  ف جبــــر عثــــم|سمي  ن كريم|رسر ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

9o9233 ل محمد |لع|سعد عبــــد|محمود  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

435o54 لمقصود أبــــوهيكل|م عبــــد|محمد س سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

32o767 حمد ممدوح محمد محمد| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|485|6 هد عىل|ندى حربــــى مج هره|لق|بــــ |د|

8o|9o9 مه فرج عىلي|س|محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

3|6894 هيم|بــــر|هيم |بــــر|عيد | ند ى شمس هندستـــ عي 

832374 ء ممدوح محمد شمروخ|حسن دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

627|25 ف محمد عبــــد|يوسف  ل|لفض|ل محمد |لع|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

|23422 لقوى|لدين خميس عبــــد |ل |حسن جم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

222862 سليم| م ذكري|عص| زكري لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

4oo248 هلل|بــــ حسن عبــــد |يه|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|3264| بــــو زيد|عيل |سم|جر سيد |ه هره|لق|حقوق 
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||8999 ن|ن ريح|لسعيد عثــــم|مريم محمد  ن|بــــ حلو|د|

422o97 ى |ن |طمه شعبــــ|ف حمد|حمد حسي  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

772855 حمد سليم|هر محمد |عمرو م زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7||279 ج|لطن|لمنعم محمد |حمد محمد عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

278492 ن محمد محمد شلبــــى|نوره |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

825o69 ف شفيق |نوبــــ |بــــ| ديبــــ|رسر ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

49o436 يمنى سعد محمد محمد حسن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|46363 لحميد محمد|يمن عبــــد |هلل |منتـــ  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

362o46 لعزيز محمد|كريم محمد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|488o ف فتـــىحي ص|ء |دع دق|رسر ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|69238 ف محمد عبــــده|د |زي رسر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

263|45 هيم|بــــر|د فريد |هيم فؤ|بــــر|ء |ول ي صىح بــــنه
|معهد فنى

764757 هد محمد|لسيد مج|رق |هدى ط بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

493697 هيم|بــــر|ل |حمد مصطفى كم| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

|3254o ك|لمل|يمن وديع عبــــد |مريم  ن|فنون جميله فنون حلو

239oo4 ن جد عوض ذكرى|م| مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|7533 ف |تـــم |مريم ح تـــم|لدين ح|حمد رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

755|86 ى|يده وليد محمد ش|ع هي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

6254|7 لسيد|لرحمن |لرحمن ديبــــ عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|طبــــ 

|67567 حبــــيبــــتـــ محمد موىس حسن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

372347 تـــم ممدوح محمد|حمد ح| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

775452  سل|هيم |بــــر|لد زىك |خ
ى
مه|لدسوق زيق|لزق|بــــ |د|

774722 ن|حمد شوم|م |مر محمد س|ندى تـــ زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|44674 ن محمد|م محمد شعبــــ|حس ى شمس|د| بــــ عي 

692747 لعيوىط|لغنى محمد |رحمه يشى عبــــد  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|78|o| ع|لس|لرحيم محمد |حمد عبــــد |دى |ه ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

447962 ف|لنبــــى خل|هلل محمد عبــــد |حبــــيبــــتـــ عبــــد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي
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682879 سط|لبــــ|م عبــــد |لسل|عبــــد | م رض|لسل|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o|374 لرحيم|دى حسن عبــــد |له|مروتـــ عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

624452 عي|لو|د محمد محمود |منيه عم| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|4|9|4 هيم|بــــر|حمد حسنى |هلل |عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

|5457| لعزيز|حمد محمد محمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|8o5| رشل|ل|خلود عبــــده محمود  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

3|7o68 لمريد|حمد مصطفى عبــــد|يتـــ | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

5o2578 لبــــحر|لمقصود |هيم عبــــد |بــــر|ء محمود |ل| سكندريه|ل|ره |تـــج

45543 لم|هيم مرع س|بــــر|لرحمن |عبــــد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

9|o75 بــــر سعد مؤمن|وليد ص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

3|o94| ف نبــــيل محمد حسن| رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

56o97 هيم|بــــر|محمد محمد سعيد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8465|5 ى عمر فتـــىحي متـــولي حسي  ن|سو|حقوق 

23o|2 حمد|لعظيم |لدين عىلي فرغىلي عبــــد |سيف  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|3|oo لزينى|لعربــــى مصطفى عىل |لسيد |مؤمن  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

48|67 هلل|هيم عبــــد |بــــر|ره عمرو |س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

256||3 حمد|لد ممدوح فوزى |خ شمون|نوعيتـــ 

9|6627 ي|ء |هن
ن |حمد بــــكر تـــعى ي |

سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

324979 حمد محمد|حمد حميد |محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

232o4| ح محمد حسن|محمد صل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

456|25 كر|هيم ش|بــــر|هيم |بــــر|حمد محمد | سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

6|9784 ميه|ن وليد طلعتـــ طه ش|ريم|ن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

922367 هيم ذىك محمد |بــــر|ء |دع ج|بــــ سوه|د|

28725| دى محمد|له|لد عبــــد|حمد خ| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

786962 هيم|بــــر|لسيد |رص |ح ن|صل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

368656 صف|هيم ن|بــــر|حمد محمد |صف |ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|2599 ى|لعزيز |يمن عبــــد|مصطفى  مي  |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

|554o9 ي ف
ي|سمر مصطفى

روق مصطفى ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ
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7|o565 وي|لعشم|سهيله محمد محمد محمد عىل  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

2344|3 مر جمعه محمد|محمد ع |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

86|666 |ض حن|رفعتـــ ري| ند|ر |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

8822|| ط  |لعظيم عي|محمد ممدوح عبــــد سيوط|علوم 

362o4o ى حزين|عمرو محمد حس ني  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

442|8| لغريبــــ سعديه|لغريبــــ محمد |دهم | ي صىح طنط
|معهد فنى

|585o4 ضى|حمد م|ندى عىل محمد  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

59533 ن معوض|ء محمد زغلول شعبــــ|لىمي لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|7686 ح طلبــــ|لفتـــ|هلل محمود عبــــد|منه  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

355288 د حمدي عرفتـــ|جر عم|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7233| حمد|رف |حمد ع|بــــ |رح لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|74723 ي محمد عطيتـــ|عبــــد 
لرحمن مصطفى |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|

ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

234529 حمد|ل |لع|لحليم عبــــد|مصطفى عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

865798 دل سعد عطيتـــو|وجدي ع ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

757783 شم|ح موىس ه|مصطفى صل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3|3832 روق محمود|هديل تـــيسي  ف ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

352o85  سعودى محمد
ى
هبــــتـــ دسوق ى شمس|تـــج ره عي 

857938 هلل|بــــ سعد|لوه|ل عبــــد|ن جم|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

78oo27 حتـــ|حمد سم|محمد محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

35424o ي|ء محمود رمض|سم|
ن محمد مصطفى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

624693 هد|هيم مج|بــــر|محمد ميشه ميشه  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

686933 خلود فتـــىح محمد عىل فوده لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

355588 د|حمد مر|لمنعم |ن عبــــد|نوره ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|66855 لحميد|لمنعم عبــــد |مصطفى عبــــد | رن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|4434 لعظيم خلف حسن |مصطفى عبــــد ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

5|2||2 لعليم هندى|يمن عبــــد |لعليم |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

9|o599 حمد |حمد خليفه |خليفه  ج|صيدلتـــ سوه

9648o بــــو حمد|لرحمن محمد سيد |عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4532o3 ه|يوسف شعبــــ ن محمد محمد حرحي  لشيخ|هندستـــ كفر 
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767248 لسيد فهىم|لمجيد |محمد عبــــد  ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

33959 ي|ر
ى محمد عبــــد |س| ئى ح|لفتـــ|م حسي  هره|لق|حقوق 

||7o3| ي بــــش|بــــيشوي ر
ي مسعد|ضى هره|لق|حقوق 

4o8756 ق|جر محمد معتـــمد |ه وى|لشر معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

5o25o5  رمض|لص|مؤمن سعد 
ى
ش|لدي|ن |ق |حقوق طنط

236o|| ء ممدوح محمد عبــــده حميده|رس| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

427522 لم|در س|لق|يمن فهيم عبــــد |محمد  |طبــــ طنط

|649o8 شم محمود|لدين ه|ح |نعمه صل ن|بــــ حلو|د|

776828 حمد صبــــىح محمود بــــدر| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54|49o ن|للطيف رمض|رس عبــــد|محمد ي بــــ دمنهور|د|

42|68 لمجيد|حمد عبــــد |هر |رتـــ ط|س كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

825|3 ن|لعظيم زهر|ء حسنى عبــــد |رس| هره|لق|حقوق 

753645 ى |ء عبــــد |ل| حمد|لصبــــور حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

35o38o م|لسل|م محمد ربــــيع عبــــد|لسل|عبــــد ى شمس|زر عه عي 

853o33 ح عىلي|لد صل|خ| دين ي|نوعيتـــ 
|لمنى

356794 دي عطيتـــ|له|رتـــ سعيد |س |بــــ بــــنه|د|

88o52o لرحمن  |لدين عبــــد|ح |كريم محمد صل سيوط|هندستـــ 

627963 ي|لعن|لعزيز |م محن  محمد عبــــد 
ئى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

83o23o هلل فيلبــــس|بــــر عبــــد|مريم ج |نوعيتـــ قن

766o|4 ف خ|بــــسنتـــ  د|لجو|لد عبــــد |رسر معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|67o77 سط|لبــــ|مهند مدحتـــ يوسف عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

64828| بــــ|لوه|ن محمد فكري عبــــد|رو زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

862579 ى |محمد  وي|لص|حمد حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

45742 بــــ|ح محمد دي|هند صل هره|لق|بــــ |د|

85|o74 م|م|نور فرج |يه | لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

623o39 ف عوض |حمد | مبــــول|سل|ل|رسر لمنصوره|حقوق 

36685| هلل|مه محمد عبــــد|س|خلود  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

78|4o3 لسيد|حمد حسن |م محمد |ريه قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

8|3377 ه نمر نصىحي حن| |مي  ي|لسن |
|لمنى

242986 هلل محمد|هلل محمد عبــــد|عبــــد لفيوم|عه |زر
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77499| ى د|ف ود|يزه محمود متـــول حسي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

|4o|8 |هيم زكري|بــــر|ل |سندس كم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

54676| لمقصود عىل|حمد عىل عبــــد |لرحمن |عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

443547 لد محمد أحمد بــــدوي|عمرو خ سكندريه|ل|حقوق 

69o573 م|حمد ضي|ن |حمد رمض|ن |رمض ره بــــور سعيد|تـــج

355|8o لعليم عبــــده|لحكيم عبــــد|ن عبــــد|جيه سيه|نوعيتـــ عبــــ

88o452 ن ملهم تـــوفيق بــــولس | مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o6836 تـــى محمود|لفرح|ده مجدى |غ لمنصوره|ره |تـــج

5o9977 حمد بــــيوم فتـــىح سعد| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

327o69 زوي|لد محمود ج|يتـــ خ| تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

638|5 ن سيد|م بــــكرى رمض|حس ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

7||oo5 ي|رس محمد رجبــــ عبــــد |ف
ى
ض|لمجيد ق ي تـــمريض 

لمنصوره |معهد فنى

2|7o47 لرحمن خليل|زم عبــــد|ح| رن ى شمس| لسن عي 

3732o5 ي عبــــد|مح جمعتـــ ر|س
لرحيم|ضى ى شمس حقوق عي 

79oo36 لسيد|هيم |بــــر|لمنعم |لسيد عبــــد |رس |ج زيق|لزق|حقوق 

5|3o85 ش|محمد جمعه هيبــــه غويزي رش سكندريه|ل|حقوق 

82243 بــــ|بــــتـــ شه|بــــ ثــــ|لتـــو|حمزه ربــــيع عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

89248| لشهيد  |هلل عبــــد|وليد يوسف عبــــد ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

326o65 ء بــــدوى محمد سيد|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3|87|8 ن ود سيدين|رسىم د| مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

624599 حمد صبــــح|رق محمد |ن ط|يم| لمنصورتـــ |تـــمريض 

5o6742 هيم يونس|بــــر|هيم |بــــر|ن |ر رمض|مي سكندريه|ل|بــــ |د|

3445| زن محمد حسن عىلي|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

373o9o دى مصلىح|لن|لد محمد |ء خ|شيم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2598|6 لنور|للطيف عبــــد|بــــ عبــــد|يه|منى  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

3|3482 لعزيز|ئى محمد عزتـــ عبــــد|سهيلتـــ ه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

524226 م عمر عمر|م س|سمر هش سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7582|2 ئى سليم حسنى محمد|م| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

23o582 بــــ|لوه|م حنفى عبــــد|محمد هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

876926 ح سيد عىل |طمتـــ صل|ف سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

3|652o ى |سلىم سيد عبــــد لسيد|لمنعم حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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|5o425 حد محمد|لو|يوسف محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

34o38| لق عىلي|لخ|لسيد عبــــد|حمدى  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

26349o ن|ن عىل رضو|مروه محمد رضو |طبــــ بــــنه

58442 ه محمد | د|لجو|ح عبــــد |لفتـــ|لزينى عبــــد |مي  ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

25o|o6 هلل|ن فوزى بــــدوى خي |يم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

784|42 حمد عىل حسن عىل| زيق|لزق|حقوق 

776888 ء محسن عزبــــ جوهرى|صف زيق|لزق|نوعيتـــ 

6|5|o لحفيظ|لحليم عبــــد|بــــر عبــــد|لرحمن ج|عبــــد ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

69777 دق|لمحسن ص|ء قطبــــ عبــــد |سم| لفيوم |تـــمريض 

9|||26 د محمد مهدى |منى رش ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7|76o9 حمد|لمرىس سيد |لمرىس |حمد |مصطفى  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|75o66 ي|ر
ن|لروبــــى عىل سلط|خلف | ئى تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

485|87 ي|لق|حمد |لسيد |دل |ء ع|ثــــن
ضى سكندريه|ل|بــــ |د|

87782 محمود عيد مصطفى محمد لفيوم|صيدلتـــ 

253682 يمن محمود محمد|محمود  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

352322 ي سعيد 
لنبــــى|يوبــــ محمد عبــــد|مصطفى |حقوق بــــنه

48o324 لسيد محمد|حمد محمد عىل | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|54||6 حمد محمد|محمد عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

769|95 ف س|خلود  لم منصور|رسر ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

56738 سحق نصيف|نوبــــ مدحتـــ |بــــ| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

62o523 لسيد نعيم يوسف|هلل |منه  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

478|66 لرحمن|روق عزيز عبــــد|يمنى ف ط|معتـــ دمي|علوم ج

3|5327 د|هلل عي|هيم محمد عبــــد|بــــر|هلل |منتـــ  هره|لق|ر |ثــــ|

686472 لحميد|تـــ عبــــد |لشح|لسيد |لسيد حسن | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

52o55 ل|لع|د رجبــــ عىل عبــــد |جه ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

2|7943  يحن  زكري
ن|لقط|حمد محمود | |تـــفى ى شمس|د| بــــ عي 

5o|675 ح عىل تـــوفيق|لفتـــ|هند عبــــد بــــ دمنهور|د|

||8548 د|هلل محمد حم|دى عبــــد |له|ء محمد |ل| لفيوم|عه |زر

36o754 ى|حمد ي|فظ سيد |ريم مجدى ح سي  |حقوق بــــنه

|2o|69 ه محمد عبــــد  لمطلبــــ|بــــ عبــــد |لوه|ني  ى شمس حقوق عي 
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783398 لسيد|ل محمود عىل |من  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

2|367o سمر|ل|عىل محمد عىل  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

435753 ى كدش|ء مىحي عبــــد|ل| لعزيز حسي  سكندريه|ل|عه |زر

636|55 هيم|بــــر|محمد نبــــيل حسن محمد  زيق|لزق|حقوق 

3|7734 هيم|بــــر|وى |بــــر غ|محمد ص ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

879789 ط محمد بــــخيتـــ  |د بــــقر|زي سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

9o|8o5 ى |عيل ش|سم|ل |لع|حمزه عبــــد هي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|55|6 لدين عىل|حمد سعد |ليىل  هره|لق|حقوق 

89535o ل |لع|مصطفى رفعتـــ رجبــــ عبــــد ج|بــــ سوه|د|

4o4928 ف محمد فر|يوسف  ج|رسر سكندريه|ل|حقوق 

542425 د|ر محمد ج|لستـــ|طمه محمد عبــــد|ف ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

247646 لمعىط|وى عبــــد|د محمد زىك منش|زي ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

787689 دق محمد|حمد حلىم ص| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

494645 ن محمد عطيه|محمود سعيد رمض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

25|9| هلل محمد|د عبــــد |عم| ر|ي ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

2483o4 لبــــ|بــــو ط|حمد صبــــىح طه | |مه لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

46|o2 ى عوئى |ي لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|سمي  ى شمس|زر عه عي 

884395 لح يونس |جد ص|محمد م سيوط|ره |تـــج

353675 ي محمد محمد
ى حسنى حسي  |علوم بــــنه

|347o6 م سعيد محمد منس|حمد س| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o23|o م حسن|لتـــه|حمد محن  |مريم  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

369987 محمد محمدى محمد عىل دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

464658 ن|حمد سليم|لمهيمن |ء محمد عبــــد|رس| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

67|o7 حمد محمود هندى|رس |ي| ند لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

774734 لمجيد|هيم عبــــد |بــــر|ن |يمن شعبــــ| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

224363 ى|بــــر|حمد |محمد  هيم حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

63992 لس ميل د بــــرسوم مجىلي بــــرسوم|كي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|64o54 وى|هيم هند|بــــر|حمد محمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

894|5| تـــ عفيفى زهري |ء نش|سن ي صىح 
سيوط|معهد فنى
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42o|69 لرحيم|لرحيم فتـــىح عبــــد|نفيسه عبــــد لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

88348| حمد |ن |حمد زيد|رق |ط سيوط|حقوق 

237|o4 حمد|لد رجبــــ |يه خ| هره|لق|ره |تـــج

|72375 ى عبــــد |سهيله  لعزيز|حمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

449792 حمد محمد حنيش|م |حمد حس| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

786594 د بــــدوى|د فؤ|د عم|فؤ ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

4o353o لخطيبــــ|حمد |ن |لسميع سليم|ن عبــــد|هبــــتـــ سليم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

359o4| ف محمد |حمد | ر|لجز|حمد |رسر ى شمس|تـــج ره عي 

456|8| هيم عوض|بــــر|رق محمد |لرحمن ط|عبــــد  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

627595 د|هيم ج|م إبــــر|محمد س زيق|لزق|هندستـــ 

|34829 لعزيز محمود|بــــ عبــــد |يه|يوسف  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8479o8 هلل|ن محمد فضل |محمد شعبــــ ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|3267| ي|
ك|لمل|هيم عبــــد |بــــر|ك |لمل|عبــــد | ولفى هره|لق|هندستـــ 

|7|4|4 حد|لو|حمد مصطفى عبــــد |مصطفى  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

8573|8 ك|د مل|ن عي|بــــيشوي يون ي|تـــمريض 
| لمنى

42o637 لكريم|لكريم فهىم عبــــد|د عبــــد|زي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

77896 ىط|لع|لعزيز عبــــد |لد محمود عبــــد |خ ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

||6464 بــــر محمد عمرو|جر ص|ه ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2|2853 ى|مصطفى فتـــىح عزبــــ ش هي  ى شمس هندستـــ عي 

45o97o لح محمد فتـــىح نحل|محمد ص ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

255o32 هلل|ء عىل زىك عبــــد|سم| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

88469| ر سليم |لستـــ|لرحمن قرئى عبــــد|عبــــد سيوط|طبــــ 

684o6| ل|لعس|لسيد |هلل عبــــده |سمي  عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

5345o7 هيم|بــــر|دي |له|رص عبــــد |محمد ن |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

6|9492 عيل|سم|حمد عىل |ء |ل| لمنصوره|صيدله 

457o99 طر|حمد عىل خ|محمد مجدي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص
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8oo23o ى هيثــــم عبــــد| ري محمد|لبــــ|لحسي  ن|سو|حقوق 

893484 ن خليفه عىل |يه رمض| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

493993 حمد سلهوبــــ|لد محمود محمد |خ دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

3|885| لعزيز|جر عىل محمد عبــــد|ه دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

878783 م |لسل|لصبــــور عبــــد|رص عبــــد|ره ن|س سيوط|بــــ |د|

457923 وي|لبــــز|هيم نور محمد |بــــر|مروتـــ  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

857o7o هيم|بــــر|نوبــــ نصىحي زىكي |بــــ| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

766o39 ن|عيل عثــــم|سم|لد نصىح |ن خ|رو حقوق بــــورسعيد

857383 هلل|ن عبــــد|محمد ربــــيع شعبــــ ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

6|5793 لجمل|حمد عىل |حمد | ط|بــــ دمي|د|

7o|277 مد محمد|حمد مصطفى ح|بــــ |شه لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

79o366 مصطفى فرج محمد قطبــــ ى شمس حقوق عي 

733o4 ى |حمد عبــــد | لسيد|هلل حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

64|5|4 مل|عيل شوتـــح محمد ك|سم|ء |سم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

678|36 ى عبــــد |هلل محمد حس|منه  حمد|ل |لع|ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33|288 لدكروري|حمد |لسيد |ن |نوره |تـــربــــيتـــ بــــنه

7o897o لسيد|م |لسل|لسيد عبــــد |ئى وليد |م| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

|32oo| مي حسن|لد س|خلود خ ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

634|8 لحليم|سعيد محسن محمود عبــــد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

228322 ى  يمن لمع ونيس|نيفي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

337683 لسيد سعيد محمد عىل|حسن  |ره بــــنه|تـــج

2472|o لعسيىل|لدين عىل |ء|عىل عل ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

327|o5 ل|لع|لصمد عبــــد|ء محمد عبــــد|شيم ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

5|7776 هيم محمد|بــــر|هيم محمد |بــــر|سلوى  بــــ دمنهور|د|

4898o| ى عىل عبــــد  ه حمد|لل|سهيلتـــ حسي  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

295522 م محمد عىل|م|مينه محمد | لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6o336 حمد|لعزيز |لحميد عبــــد |حمد عبــــد | تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

429495 بــــو سعد|حمد حسن نبــــيه | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

4||293 لعليبــــى|حمد سعيد |ن محمود |يم| ى شمس| لسن عي 
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|75582 هيم|بــــر|سط سيد |لبــــ|هند عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4894o4 لشيخ|هلل | |رص مبــــروك عط|ندي ن سكندريه|ل|ره |تـــج

4|7883 هيم|بــــر|لفتـــوح |بــــو|هبــــه محمود  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

276933 ي|بــــر|ل|ن محمد |ن رمض|يم|
ىسر شمون|نوعيتـــ 

897733 ل |لع|حمد محمد عبــــد|منيه | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

5|2868 لخول| |مه زكري|س|حمد | علوم دمنهور

476378 م|لسيد سل|لسيد عىل |ن |مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2695|3 لمجد|بــــو|ء سعيد عىل |شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

5|4746 |يم |لد|لحميد عبــــد |م عبــــد |لسل|يه عبــــد |
بــــح|بــــور

بــــ دمنهور|د|

876874 ل عىل  |بــــ جل|لتـــو|بــــ عبــــد|رح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49295| لح|حمد ص|م محمد |محمد حس ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

6o5485 صف|ء محمد فوزى ن|ل| لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

4|856o هلل| |حمد عط|ر محمد عىل |من لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

46|648 د|لحد|دق |لص|محمد كرم عبــــد ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

26329 هيم سيد|بــــر|حمد محمد | هره|لق|ره |تـــج

255498 لم|ح س|لفتـــ|ر محمد عبــــد|من تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4o6344 حمد|ء حمدى مصطفى مصطفى |رس| سكندريه|ل|ره |تـــج

477|3o حمد حسن عىل|لسيد |مصطفى  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2|888| سم|لق|بــــو |هيم محمد |بــــر|حمد وليد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

55o89 ض|محمد ربــــيع سيد ري ره بــــنى سويف|تـــج

5oo987 مد محمد محمد حميد|ء ح|لزهر|طمه |ف ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|382o7 حمد محسن|هيم |بــــر|رس |يوسف ي ى شمس حقوق عي 

536645 س خليل|م عبــــ|م|حمد سعد | |حقوق طنط

3|79o6 تـــبــــ|ء محمد ر|محمد عل ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

5o6498 حمد|ن وجيتـــ عبــــد ربــــتـــ |يم| سكندريه|ل|علوم 

|78585 ى عطيه عبــــد  لحليم سيد|نرمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

268362 لدين|ج |هلل رس|كريم مسعد فتـــح  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

75o7o8 ل عيد|رق محمد كم|ره ط|س عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|3277o ل|لو|ء رأفتـــ تـــوفيق عبــــد |سم| ى شمس|تـــج ره عي 
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5oo2o3 وى|لقرنش|هلل |حمد سعيد محمد عبــــد| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

698|88 ن هيم|بــــر|مل |هيم ك|بــــر| |مي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

||6867 ل|لد فكري جل|بــــتـــول خ هره|لق|ره |تـــج

6244o2 ي|لمو|دل عوض عبــــده |تـــغريد ع
ى
ق ط|بــــ دمي|د|

7o7||| ره محمد عىل عىل جبــــر|س لمنصوره|حقوق 

4373o9 لقصبــــى|هيم محمد |بــــر|لسيد |رقيه  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

77547o لق|لخ|هلل محمد سمي  عبــــد|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

29376 لغنى محمد|حمد عدل مصطفى عبــــد | ن|ضتـــ حلو|علوم ري

42o|94 ى عبــــد |ي حمد عمر|لسيد |لصمد محمد |سمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

8o6628 تـــبــــ|فرحه محمد محمود ر ي|بــــ |د|
|لمنى

88||o5 د يوسف حفيظ |مريم عم سيوط|بــــ |د|

||5o|5 ر عبــــده|سلىم سعد مختـــ ى شمس|تـــج ره عي 

68469o |لسيد وف|ئى محمود حسن |هدى ه ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

7o28o| حمد محمد بــــدير|زم |حمد ح| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

9o79o9 حمد |لسيد |م يوسف |سل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

78o|88  منصور|حمد م|
ى
هر دسوق زيق|لزق|ره |تـــج

76396| ف فؤ|ن |رو لمحسن|ر عبــــد |لغف|د عبــــد |رسر نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

6o|495 لعزيز محمد خليل|هيم عبــــد |بــــر|ن |يم| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

478866 وى|لتـــر|لسيد سعد |جد |حمد م| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

336495 هيم دنور|بــــر|ده |ر حم|من ى شمس|تـــج ره عي 

|33734 دل يوسف جرس|دى ع|ف |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

5|o5o4 ج|لسعيد محمد فر|محمد  بــــ دمنهور|د|

27o5oo ى رزق|لفتـــ|دل عبــــد |حمد ع| ح حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5o3o8o ئى|لصف|ح |لفتـــ|ء محمد عبــــد |سم| إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

762|oo |لسيد عط|روق |لسيد ف|حمد | ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o9443 وي|لقن|دق |لسيد ص|نور |ح |سم |تـــربــــيتـــ طنط

632|83 ن|ن محمد سليم|ء رمض|دع ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

226364 ن|يوسف محمد محمود عمر كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

63945o ء مجدى عىل محمد|ل| زيق|لزق|نوعيتـــ 

7o6667 لمرىس|لمتـــول |لمتـــول |محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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69o584 حمد|تـــ عوض |محمد فرح لمنصوره|عه |زر

682975 ي|هيم |بــــر|م |لسل|ره عبــــد |س
س|لفى ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى

6o|962 بــــ|عبــــد  ش|لرحمن محمد مبــــروك رسر تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

4o98||  عبــــد|ريه
ى
زى|لمجيد حج|لمجيد عبــــد|م شوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

356439 ح|لفتـــ|ع حسن عبــــد|لرف|م محمد|حس |بــــنه| هندستـــ شبــــر

88oo56 ى نبــــيل حلىم سعيد | مي  سيوط|طبــــ 

68428o ه|مر ح|رحمه تـــ مد محمود مي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6666| لمقصود|حمد مهلهل عبــــد |ريم  ره بــــنى سويف|تـــج

5||393 له|بــــوغز|لقوى |حمد وحيد أحمد عبــــد| ره دمنهور|تـــج

26o6o5 هيم مصطفى زنون|بــــر|ن |يم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

823422 لعزيز|هيم سعد عبــــد|بــــر|ء |ل| ي|بــــ |د|
|لمنى

57578 ئى سيد حسن|محمد غري لمنصوره|حقوق 

446|5o بــــوحيطه|م |لسل|دل محمد عبــــد |محمد ع سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

447698 لشيخ|حمد |نىح  محمود محمد | |ضتـــ طنط|علوم ري

826692 لرحيم محمد|ن محمد عبــــد|رو |هندستـــ قن

773432 ي|ن محمود محمد |يم|
ى
لدسوق ي صىح 

زيق|لزق|معهد فنى

2676|3 لبــــدرى|بــــر |بــــ محمد ج|رح |صيدله طنط

8342o3 مل طه|طه محمد ك دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

5252|2 وى|لكفر|ء سعيد سعد محمود محمد |رس| سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

636979 مصطفى مدحتـــ مصطفى محمد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

448658 لغرينى|حمد |ىط |لع|حمد عبــــد |محمود  |هندستـــ طنط

846799 لدين محمد|رص شمس |نعمه ن ن|سو|بــــ |د|

63|27 حمد محمد|دي سيد |ش بــــ بــــنى سويف|د|

462282  بــــيوم عقيىل
ى
عبــــي  محمد دسوق لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

33866o هيم محمدى محمد محمود|بــــر| |دين عه مشتـــهر|زر

4577o2 ج  بــــنه|ج  عوض بــــلتـــ|عوض بــــلتـــ ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

447433 ي|ه
يم|لعم|بــــو |محمد محمد | ئى سكندريه|ل|هندستـــ 

623648 ل|عىلي عىل | حبــــيبــــه رض ى وى|لميى ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

7972| ع|ئل محمود سبــــ|لرحمن و|عبــــد هره|لق|هندستـــ 

63692| مسيحه| يرينى لطفى حن| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى
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259726 ه هم| م بــــخيتـــ شوشه|مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

86597 ي محمد|عبــــد
هلل محمد مصطفى لفيوم|ضتـــ |علوم ري

4o72o6 حمد|حمد عىل |ئى |م| ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

25576 ى|ء محمد عبــــد |رس| لعزيز حسي  هره|لق|ره |تـــج

875||2 ى عىل  |صم عز |ع لدين حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|5|73 لدجوى|لسعيد بــــسيوئى  عىل |للطيف |ر عبــــد |من ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|6469 لحميد |ج  عبــــد |ل ن|لع|رس عبــــد |محمد ي
عصفور

ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

28o547 لمهدى|محمد ممدوح عزتـــ فريد  ى شمس حقوق عي 

344||5 لعزيز|حمد محمد عبــــد|لد |ندى خ ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

627744 حمد|دل محمد محمد |حمد ع| ن|طبــــ حلو

88|524 هلل  |لرحيم ضيف |طف عبــــد|حسن ع ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

54o458 لسميع|س عبــــد |لسميع عبــــ|ح عبــــد |مريم صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

529929 مصطفى محمود عمر محمد عيد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

||8399 هيم|بــــر|هلل |بــــ |فىل يوسف ج|بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4496o لعظيم|متـــ عبــــد |لمجيد سل|جمعتـــ عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

777995 هيم عىل|بــــر|لسيد |لمنعم |بــــ عبــــد |رح ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|78o95 محمد| لوف|بــــو |عىل | لوف|بــــو |محمد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

36o256 ى حسن محمد ط حون|محمد حسي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

28767o ئ  محروس تـــوفيق|مريم رج ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

36o685 ي حسن سعيد
ي سيد حسنى

حسنى ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|27286 بــــر بــــيوم|يمن ص|د |زي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

68|962 وق سعد  دى|لبــــغد|حمد رزق |رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

49745o ئى|للق|لد فرج |بــــسملتـــ خ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8877| لسيد|محمد رجبــــ محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

688744 ده طه|هند محمود عبــــ لمنصوره|حقوق 

6|7863 لزيدى|ء حسن محمد |حسن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

36482o فظ|لح|تـــ سعيد عبــــد|بــــ شح|رح ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

359563 لرؤف|مد عبــــد|رتـــ حسن ح|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

25|942 مه|ن محمد سل|محمود رمض تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج
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2|37|7 لد عيس موىس|لؤى خ ى شمس هندستـــ عي 

58338 ئيل|م جميل ميخ|س| رين|م ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

525|7o مل متـــول عىل|هلل مصطفى ك|منتـــ  سكندريه|ل|هندستـــ 

828|86 ي|لش|حمد محمود عبــــد|طمه |ف
ى
ق دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

68465|  |هيم |بــــر|ره محمود |س
ى
ر|لبــــي|لدسوق لمنصوره|علوم 

24|936 يف خليل عبــــد| ح|لفتـــ|منيه رسر هره|لق|م |عل|

35|938 حمد درويش|د حمدى |سع ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|6988o هلل| |نطون كرم عزم عط| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

775784 لمقصود|ر محمد عبــــد |لغف|محمد عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|7o353 ل|ضى غ|تـــريزه مجدى ر سيه|نوعيتـــ عبــــ

22967o ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ندى عبــــد ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

853862 قتـــ حس| حمد سليم|حمد محمد|م |رسر ي|هندستـــ 
|لمنى

224258 لسيد|محمد فتـــىح مصيلىح | رن هره|لق|بــــ |د|

|598o لبــــسيوئى|لح |ل ص|لد محمد كم|محمد خ هره|لق|هندستـــ 

77649| حمد محمود|لدين |ل |هدير جم زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

8o93|3 حمد|حمد محمد |يه | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

27899 لعوضى| |لعوضى رض|رتـــ |س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

546284 لمغربــــي|لسيد |محمد جمعتـــ محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

35853o حمد|مريم محمد حسن  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

432323 دل حسن شعيبــــ|هند ع |طبــــ طنط

68ooo6 هيم عوض محمد محمد|بــــر|عوض  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

86786 لمطلبــــ عىل|ء مصطفى عبــــد|هن لفيوم |تـــمريض 

6476|| ه | لسيد|هلل |هيم عبــــد|بــــر|هيم |بــــر|مي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

498|65 وى|لبــــحر|مل رزق |حمد ك|طمه |ف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

38598 ى ربــــيع فتـــىح حسن نرمي  هره|لق|حقوق 

6|922 يد|لغنى ف|ء عيد عبــــد |وف بــــ بــــنى سويف|د|

699386 وى|لششتـــ|حمد | |ر رض|بــــر| لمنصوره|بــــ |د|

357963 هد|حمد مدحتـــ حسن مج| ى شمس حقوق عي 

4459| |لمقصود |لمقصود سيد عبــــد |ضىح عبــــد 
ى لبــــوصي 

ن|حقوق حلو

5|5463 هيم|بــــر|لمعىط |مد عبــــد |ء ح|رس| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 
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443396 ر عوض|عمرو مصطفى مختـــ لشيخ|ره كفر |تـــج

327965 ف|لحفيظ عس|يمن عبــــد|محمد  |علوم بــــنه

69457 حمد|حمد محمد محمود | لفيوم|طبــــ 

826|59 خنوخ جورجيوس|سوسنه جورجيوس  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

366327 حمد|ىط |لع|حمد عبــــد|نىه  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

677667 هلل مبــــروك|ء محمد عبــــد |محمد عل لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

3472|9 ن|ح زيد|لفتـــ|عليتـــ صبــــىحي عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

892||5 لح محمد |جر رفعتـــ ص|ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

28766o محمود نجيبــــ محمود نجيبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

459|o2 مد محمود|طف ح|ء ع|سم| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

88846| ن نجيبــــ  | م زكري|س| مي  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

|74662 لعمرى|ء مسعد محمود |مسعد عل |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

4o|979 مل|ل عىل مسعود ك|عمرو كم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o7786 ى ن|ي رص مهدى وزيرى عيس|سمي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|428o ن محمود محمد|محمد شعبــــ ى شمس|تـــج ره عي 

5|2|o5 لوكيل|لرحمن |لرحمن صبــــىحي عبــــد |عبــــد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

83264o رك|لرحمن فرعي مبــــ|رس عبــــد|ي دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

496545 للتـــ|بــــ |هيم ج|بــــر|هيم محمد |بــــر|روى | عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

2283|7 بــــورسيع حسن|ندى صبــــىح  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

423682 دق|لص|هلل محمود محمد عبــــد |منه  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

859|7o لسميع عىلي|هند محمود عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

244786 لحفيظ|مصطفى سعد محمد عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

429|89 ى محمد  بــــوحمر|منى فوزى حسي  |بــــ طنط|د|

|363|| حمد|لد رشيد سيد |ء خ|لىمي سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

866276 ح فرح محمد|لفتـــ|م عبــــد|هش دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

62o66 م|م|بــــر جوده |هر ج|ط تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

323693 وق ط لموجود|رق محمد عبــــد|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

335627 ف طه عبــــد|روى | لعظيم عبــــده|رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

924854 ن |ه حس|لد بــــ|م خ|سل| ج|بــــ سوه|د|
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62o4|9 لسيد|لسيد محمد |ن |مريم نعم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5|6489 تـــه|د شح|فؤ| يه رض| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

784937 سط جبــــر|لبــــ|م عبــــد |محمد عص زيق|لزق|نوعيتـــ 

224oo4 نم|لمحمدى غ|ن عىل |نوره ى شمس| لسن عي 

7733|2 ئى حسن|لنعم|شهد حسن محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9|7844 وليم | ح عط|نوبــــ صل|بــــ| سيوط|ره |تـــج

582|2 ى سعد |عىل  ى|مي  مي  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

69997  |لبــــ|ل عبــــد |ره جم|س
ى
لمجد|بــــو|ق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32936 لمنطلبــــ|حمد رجبــــ عبــــد |لد |خ ن|ضتـــ حلو|علوم ري

646855 هيم محمود فوزى عىل|بــــر|ء |رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9635| هلل|هلل محمد عبــــد |ن عبــــد |ريم|ن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

52|852 لونيس زغلول|ريم مستـــور عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

488295 لرحمن منصور محمد محمد شلبــــى|عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o635| ي
ف عبــــد |ن |سفى لعزيز|هلل عبــــد |رسر لمنصوره|بــــ |د|

3365|4 ى محمد عىل|مي  |ن |نوره لمؤمني  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

77438o ي|لرحمن محمد محمد |عبــــد 
ل|حمد جى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

44o228 لىح عىل طلحه|ء فرج عبــــد|شيم |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

627372 روىط|لط|لرحمن محمد |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

64o468 هيم|بــــر|لرحمن |حمد عبــــد|لرحمن |حمد عبــــد | لمنصوره|حقوق 

8589|7 ي حسن عبــــده|م ه|ريه
ئى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

7o87|9 رص محمد محمد عبــــده|لن|حمد عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

755844 دي محمود|مر عبــــ|لدين تـــ|عز  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

37678 لسيد|نوبــــ مجدى فهىم عبــــد |بــــ| هره|لق|صيدله 

8|9o72 ده محمد حسن|حم| دين ي|بــــ |د|
|لمنى

353|o| لعليم محمد|مصطفى مجدى عبــــد |حقوق بــــنه

5|67|2 لشوى|د ذىك مصطفى |ندى عم معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

622963 بــــ|نيس |د مجيد محمد |زي ض|لشر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7|o|2o مه|مه سل|مه محمد سل|م سل|سل| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9|o8|3 لرحيم |هيم عبــــد|بــــر|لرحيم |نور عبــــد ج|هندستـــ سوه
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3639|o ل|لع|محمد محمد نظي  عبــــد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

783o4| هيم|بــــر|لسيد |د |ء عم|سم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

3|9836 هدير محمد مصطفى محمدى ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

53o236 هيم|بــــر|للطيف محمد زىك |ن عبــــد |نور سكندريه|ل|هندستـــ 

83o83 حد|لو|تـــ عبــــد |عمرو جمعه عرف ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

632|42 تـــ | نور عيد شنوده|مي  زيق|لزق|ره |تـــج

695oo2 عيل|سم|حمد |ح |لفتـــ|ديه محمود عبــــد |ن لمنصوره|بــــ |د|

6o52|5 |لوف|بــــو |لعظيم |فخري عبــــد | رن لمنصوره|علوم 

4389o7 لجندي|لم زىكي |هيم س|بــــر|ن |مرو لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|53999 د محمد محمد|مصطفى عم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

822526 لسميع|لرحيم عبــــد|ندي فتـــىحي عبــــد ي|لسن |
|لمنى

4936o5 لسعيد عودتـــ|لمنعم محمد |محمد عبــــد  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

5|6492 لحميد شعيبــــ|تـــسنيم محمود عبــــد  زيق|لزق|علوم 

|36736 وى|هيم سعد|بــــر|ح |طمه صل|ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5o876 حسن محمود عبــــده حسن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

3276o2 لقطمه|ر محمد |لستـــ|د عبــــد|لجو|زينبــــ عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

789884 ى|لستـــ|مح عبــــد |ء س|ل| ر خضي  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

|4|2| ف كم|محمد  ل محمد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9||257 حمد محمد  |لدين |د |عم| عل ج|بــــ سوه|د|

865|47 عي عىلي|ل رف|ن جم|يم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

78586 ي ف|رس|
ي|ء لطفى

روق لطفى لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

8o424| |هيم حن|بــــر| |مريم يىحي ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

326892 لدين|مه محمد عز |س|هلل |منتـــ  ى شمس|زر عه عي 

252582 لكردى|لسيد محمد |ن |نوره تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

8883o8 ى مصطفى محمد عىل  |ي سمي  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

69|575 مريم تـــوفيق قنديل تـــوفيق قنديل لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

283|82 لسيد|ن محمود |محمود رمض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|77|76 سم|حمد ق|لرحمن محمد سيد |عبــــد  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

4o7474 ى محمد |بــــو |زينبــــ سعيد  لبــــربــــري|لعني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27o386 حمد|محمد مجدى محمد مصيلىح  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

Thursday, September 6, 2018 Page 17384 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

35|566 رق عمر محمد يوسف|عمرو ط عه مشتـــهر|زر

49398| |رص تـــوفيق حسن مو|أحمد ن
ى
ق عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

483662 ئى|س كيل|ل عبــــ|لسيد كم|ن |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

2645o3 ف محمد عم|هند  ره|رسر |طبــــ بــــنه

257847 يمن طه عىل|مصطفى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

3362|6 لحميد|مه عبــــد|دل سل|ع| هن |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

62832o لسيد عيس|هيم |بــــر|محمود محمد  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

868525 ي محمد ه|م|
شم محمد|ئى ي |

ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

3|45|3 لحكيم قنديل|رس عبــــد|زم ي|ح ى شمس|تـــج ره عي 

859892 ريه|هلل عز|عبــــد| عط| مرن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

2|8979 ى طعيمه|لو|حمد صبــــرى عبــــد| حد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

|65397 سعد|نوئيل |فيبــــى نبــــيل عم ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

8|7525 ه سعد| وي محمد نجيبــــ|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

292|53 لسعود|بــــو|لسيد محمد |لرحمن |عبــــد تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

827o97 ء محمود مغربــــي محمد|ل| ن|سو|علوم 

9|548o رس سيد مصطفى  |محمد ي ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

9|o977 ى مل حبــــيبــــ |كرم ك| مي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

766569 م|شد غن|مه ر|م سل|محمد عص لعريش|بــــ |د|

|25277 حمد|لدين محمد |ل |رس جم|حبــــيبــــه ي ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

7o9736 حمد حسن عىل فرج|محمد  لمنصوره|ره |تـــج

8oo225 حمد|تـــه |ل شح|ئل جم|و ي|بــــ |د|
|لمنى

458o23 ن|لمنعم زيد|ء عبــــد|كريم عل لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|6783 ف مصطفى |يم| ن|هيم حمد|بــــر|ن أرسر لشيخ|نوعيتـــ كفر 

842623 حمد|ىطي |لع|لغفور عبــــد|سميه عبــــد تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

27o92 ن|زق محمد سلط|لر|ء عبــــد |شيم لفيوم|لعلوم |ر |د

63863| هلل|عيل عبــــد|سم|هلل |ر عبــــد|ثــــ| زيق|لزق|بــــ |د|

8887|8 لمطلبــــ |ه عبــــد|لل|لد عبــــد|ره خ|س سيوط|ره |تـــج

46257o ميه|م محمد ش|لسل|دل عبــــد |م ع|ريه لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

|54984 م محمد|ن محمد بــــره|رو تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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766939 كر|عيل ش|سم|ل حمدى |محمد جم ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

64|547 لسيد عىل|ح |لفتـــ|حمد عبــــد| ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

7o92|9  عبــــد |لبــــ|دهم حمدى عبــــد |
ى
ح|لفتـــ|ق تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 

سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

5|582| لحميد فضيله|زى عبــــد |متـــ مغ|هند سل ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

782682 ن|لسيد محمد شعبــــ|ء محمد |شيم زيق|لزق|ره |تـــج

869684 س|لي|ح فتـــىحي |له مصبــــ|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

46|749 ه عبــــد| صف|لمعبــــود محمد ن|زق عبــــد|لر|مي  |بــــ طنط|د|

867287 ي محمد|
حمد محمود مصطفى لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

359|43 محمد مسلىم محمد مسلىم وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|2444o م|م|م محمد |محمد هش ى شمس حقوق عي 

922863 حمد  |لرحمن عمر |له عبــــد|ه ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

42o449 لتـــلينى|حمد محمود عوض |ن |رو لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52726o ف موىس فرج موىس|بــــسمه  رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2334|3 لمسيح|مريم نبــــيل رشدى عبــــد ن|بــــ حلو|د|

497333 تـــ|مل مسعد محمد حسنى كتـــ| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

697942 لحميد محمود عىل|س عبــــد |ين| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

27|725 ى عبــــد|هر |نىه م لمنعم دشيش|مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

335383 ى محمد|بــــ عبــــد|رح لمنعم خي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

753739 ى  حمد|رغده مجدى حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

276345 بــــوبــــكر خليل منظور|محمد حمدى  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

44|262 لمنعم عبــــده محمود حسن|حمد عبــــد| ط|بــــ دمي|د|

755527 ى حسن محمود|محمد ش هي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|2oo2o ه | حمد محمد صقر|مي  ن|طبــــ حلو

3|9254 ن يوسف|حمد فرح|طمتـــ |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2554oo لزنقىل|هيم |بــــر|هيم عىل |بــــر|يه | ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

6236o6 ى |لحس|د |نهله عم ى غنيم|لحس|ني  ني  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

2843|6 ه جم| ى عبــــد|ل ل|مي  هلل|شي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o|4|7 ف عىل|محمد  ف فتـــىح رسر رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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772385 لشيخ|لحليم محمد حفنى |حمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

47543o لمنعم محمد سويلم|رتـــ مصطفى عبــــد |س سكندريه|ل|ره |تـــج

824528 لعزيز|لدين فتـــىحي عبــــد|مه نرص |س| دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

76|75| ي|مل مصطفى عزقل|
ي مصطفى

ئى |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8|45|3 ي عبــــد
ي|محمود مشهور لطفى

لغنى ي|تـــمريض 
| لمنى

|59599 م محمد محروس|عص| نور ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

923|o6 فتـــ محمود محمد |محمود ر لمنصوره|حقوق 

368624 ي سعيد عبــــد|
لحليم|حمد لطفى لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

259663 لمرصي|رم محمود |مل ك| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

624244 هيم|بــــر|لحق |مد عبــــد|بــــ ح|يه|مصطفى  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

28o3o2 هيم|بــــر|روق |ره رفيق ف|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

63oo54 لسيد منجد|هيم |بــــر|د |لدين عم|ل |جم زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

775752 ن|محمد وحيد بــــخيتـــ رسل زيق|لزق|ره |تـــج

2492o2 ل|طف محمد هل|حبــــيبــــه ع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9|8o66 ى حمدى عىل |ي هيم |بــــر|سمي  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3528|| مد محمد عىل|د ح|حمد رش|كريم  ى شمس حقوق عي 

5|6599 ى|لمطلبــــ ش|رس عبــــد|يه ي| هي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

54643| هيم عيس|بــــر|در عيس |ن بــــ دمنهور|د|

434|43 دي عىل|له|ء عنتـــر فتـــوح عبــــد|سم ي صىح طنط
|معهد فنى

68o24| لسميع بــــكر|لد عبــــد |زينبــــ خ ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

628o|o حد|لو|د عبــــد|يمن رش|د |رش زيق|لزق|حقوق 

6o43|2 ى|زم محمد محمد مصطفى ج|ح هي  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

364624 لبــــ|سلىم محمود محمد محمود ط هره|لق|ر |ثــــ|

2|8558 ف ف|يوسف  نوس معوض|رسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3o4o6 ى دور وهبــــه خله|فتـــ |ر| يوستـــي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

83|8o2 ه|لل|هيم عبــــد|بــــر|لد |محمد خ |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

8o8|8 بــــر|لج|محمود طلعتـــ نرص عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

65539 ضى|بــــسنتـــ مصطفى محمد ر لفيوم|بــــ |د|

|4ooo5 هيم|بــــر|م حسن |ندى هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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5o6773 متـــ|م تـــوفيق محمود سل|ن س|يم| سكندريه|ل|صيدله 

446469 محمد عىل محمد أحمد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

85o|o4 ي جل
لمعز|ن عبــــد|ل سليم|مصطفى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

7oo64| لملك|ئى عدل عبــــد |نوبــــ ه|بــــ| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

7527o دق|ن عىل ص|مح شعبــــ|س لمنصوره|حقوق 

6o|922 هيم معجوز|بــــر|ل |ن جم|يم| |بــــ طنط|د|

32|296 | 
ى
حمد|حمد وجيه صدق ى شمس|د| بــــ عي 

77729o د|حمد ج|لسيد |حمد حمدى | زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

342899 رس سيد محمد زرد|حمد ي| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

26oo68 حمد محمد بــــدر|جر |ه تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

92oo|4 ى هلل  | |عط| عزتـــ حن| يوستـــي  |نوعيتـــ فنيه قن

528||o لقوى عشيبــــتـــ|هيم  عبــــد |بــــر|لعزيز |حمد عبــــد | ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

6927o8 حمد|حد |لو|حد عبــــد |لو|هدير عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

885o88 جوهرى | فيبــــى فوزى حن سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

895236 حمد |حمد زىك |محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

37345 ده|بــــوزي|ح |لفتـــ|عبــــي  محمد حسن عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o894 حمد|زينبــــ محمد محمد  لفيوم|لعلوم |ر |د

63855o هر|لط|ن محمد |هبــــه لطفى عمر زيق|لزق|طبــــ 

8935o9 م |ن تـــمـ|ح محمد عثـــــمـ|صل| رويد سيوط|بــــ |د|

2398o9 للطيف|لحميد عبــــد|عمرو محمد عبــــد هره|لق|حقوق 

64ooo8 ه رشدي | ن|دي محمد سلط|له|مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|4o376 هلل|م فوزى عبــــد |يدى عص|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|22256 نور محمد سيف محمود ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|77o3o لملك محمد|حمد سمي  عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3544|7 ن|لحميد سليم|لد جوده عبــــد|ديتـــ خ|ن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

643488 لعزيز|لعزيز فتـــىح عبــــد |رجبــــ عبــــد  زيق|لزق|صيدله 

822o66 ي ن|ه
رص فتـــىحي محمد|ئى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

477965 رم|رس مجدى عىل محمد مح|ي |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

642|37 هيم|بــــر|ئى طه |حمد عوده كيل| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

367449 ي محمد متـــول|منيتـــ ي|
رس لطفى ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|

تـــ| بــــمرصوف
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896462 بــــر |ر محمود عىل ص|من ج|ضتـــ سوه|علوم ري

85338| مح رشدي عبــــيد|ريمون س سيوط|حقوق 

6|3952 مه|لمرىس حم|لسيد |ل |ر جم|من لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

697|29 لغنى|حمد عبــــد | |محمد رض لمنصوره|هندستـــ 

9|4554 وق س لمول عىل  |د |م ج|رسر |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

635252 حمد|هيم |بــــر|حمد محمد |ء |سم| زيق|لزق|حقوق 

645|7| ضى|لق|عيل |سم|محمد | يش |نوعيتـــ فنيه طنط

334769 ن عىل|ء رجبــــ رضو|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

266339  عبــــد
ى
|لكف|حمد |لشفوق |ريم شوق

ى
ق ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

922274 د عىل |حمد فؤ| |دين ي صىح سوه
ج|معهد فنى

237o38 |رس|
ى
 دسوق

ى
ء عوض دسوق هره|لق|حقوق 

867o52 ي|محمد خ
ي حفنى لد خرصى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6o4577 حمد|لمتـــول |طف نرص |ر ع|مي لمنصوره|بــــ |د|

254366 زى محمد|ء وجيه حج|ند ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

783673 هيم|بــــر|م |لسل|ء يحن  عبــــد |رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o32o6 لسيد محمد محمد|ء كرم |صف سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

4o8o58 زي|ن محمد محمود محمد حج|رو ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9222o5 لمجيد محمد  |ء فرغل عبــــد|هن ي صىح سوه
ج|معهد فنى

849876 ريج يونس محمد يونس| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

82459| هلل| |رك عط|حمد مبــــ|محمد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

346832 د عىل|ء مجدى فؤ|رس| رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

8o6747 لحليم|لسيد عبــــد|محمد محمود  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|4|o7| لمجيد مسعود|هلل ثــــروتـــ عبــــد |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

2|5592 لغنى|مصطفى سعودى فوده عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

3532o2 دل محمد محمود|محمد ع ن|سو|بــــ |د|

8o3569 حمد محمد|يمن |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

695635 مىل|لع|لرؤف فوده |ء محمد عبــــد |ل| لمنصوره|ره |تـــج

5o7473 ي درويش
وق عىلي لطفى

رسر بــــ دمنهور|د|

286987 ف سعد هجرس|د |زي رسر لشيخ|بــــ كفر |د|
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|59674 حمد محمد|طف |ميمه ع| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43295o ى |ي ئى|لسود|لرؤف |لسيد عبــــد |سمي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

773665 د مدبــــول خرصى|ء محمد عو|دع ى شمس|د| بــــ عي 

6||622 ي
لحنفى|وى |حنفى مندوه عشم| دئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5|3237 مد أبــــومريم|بــــر ح|مد ج|ح سكندريه|ل|طبــــ 

3|2o84 لمقصود|مد عبــــد|رتـــ يحن  ح|س |طبــــ بــــنه

7o5852 ز|ء يشى وحيد عز|سم| لمنصوره|بــــ |د|

232o55 دى|له|صم عبــــد|دى ع|له|محمد عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

9ooo67 بــــر عربــــ |محمد محمود ص ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

829362 ي|لش|لرحمن منصور عبــــد|حمد عبــــد|
ى
ق دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2|38|4 ن عوض|رس عوض سليم|محمد ي هره|لق|ره |تـــج

|7|38o د يحن  يسن عىل سعده|زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

237787 وق بــــدر عبــــد ى|رص عىل عىل |لن|رسر لعشر ى شمس|زر عه عي 

48o7|6 لح|د حمد ص|لجو|مريم حويج عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

779285 لسيد|هند شكرى محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|6o334 ن|حمد زىك سليم|يمن |حمد | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

498765 ف جم| |دين يوبــــ|ل |رسر تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

88254o ى  |ره محمد عبــــد|س لسيد حسي  سيوط|بــــ |د|

23o753 ده|محمد عزتـــ بــــدوى حم هره|لق|ره |تـــج

37|464 م|م|دل عىل |ع| لي|د |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

436837 ى |ي هيم عىلي|بــــر|هيم عىل |بــــر|سمي  ره دمنهور|تـــج

43987| وى|لطمل|ء عىل محمد محروس |رس| لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

822384 لعظيم|لحميد سعد عبــــد|محمد عبــــد لفيوم|ر |ثــــ|

629985 هيم|بــــر|لسيد عليوه |دل |محمد ع زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|745|6 ى محمد ف|ي هيم عىل|بــــر|ضل |سمي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

3564|9 هد|م فتـــىح مج|يوسف عل |علوم بــــنه

|549o4 زق|لر|بــــ فتـــىح عبــــد |يه|منيه | ى شمس|تـــج ره عي 

792283 د|طف فؤ|حمد ع|يه | ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

4|7392 حمد خلف|حمد سيد |دى سيد |له|محمد عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج
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327995 لعزيز|لد سعيد عبــــد|حمد خ| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8634|9 لعزيز طه|بــــيل عبــــد|ح ق|صل سيوط|حقوق 

45879 ء مجدى محمد محمد|رس| هره|لق|ره |تـــج

258o25 حمد|وى |حمد حمدى فرم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|39327 مر شنوده|مريم حليم تـــ ن|تـــربــــيتـــ حلو

9o6oo6 لحميد |محمد مؤمن محمود عبــــد سيوط|ره |تـــج

452977 حمد صقر|مصطفى | محمد رض ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

334o78 لفتـــوح فرج|بــــو|لدين سمي  |ء |عل |طبــــ بــــيطرى بــــنه

2|6563 هيم|بــــر|روق |رق ف|د ط|زي ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

348728 لبــــدوي|لسيد |د عطيه |سلىمي عم سيه|نوعيتـــ عبــــ

34748o م محمد سيد محمد|م هش|بــــتـــس| |حقوق بــــنه

||8524 ى ممدوح فرح  حمد|حني  ى شمس حقوق عي 

25745o سعيد محمود مصطفى| دين ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

92|68| حمد محمد فرغىل |ء |رس| ج|صيدلتـــ سوه

9o8|92 ج  جميل محروس عزيز |دول ن|سو|علوم 

347975 لنويسر|لم |محمد طه بــــخورى س ى شمس حقوق عي 

6oo728 لسيد محمود عيد|مل | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

227573 م محمد|لسل|يوسف مصطفى عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|2259 هيم|بــــر|محمد وحيد سعيد محمد  |حقوق بــــنه

335269 ف |ندى  حمد|بــــى |مبــــ|رسر ى شمس| لسن عي 

767926 لغول|هيم |بــــر|ده محمد |مريم حم لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

266858 ح محمد بــــيوم|لفتـــ|دل عبــــد|سهيله ع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4o4779 لم|بــــر س|س ج|لدين عبــــ|سيف  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|23569 ل|مد غز|لمعىط ح|عمر عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

43o636 وى|لسعد|ن حمدى محمد |يم| |تـــربــــيتـــ طنط

255325 ن|هيم عمر|بــــر|حمد محمد |ء |شيم لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

67829o ى ص|سلىم محمد  س|لح حو|مي  لمنصوره|صيدله 

7o6638 ئى|لكن|لسيد |هيم |بــــر|حمد ثــــروتـــ | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

77589o حمد جوده غريبــــ|يه | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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684|9o عمر محمد عمر محمود يسن ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

8o9769 لرحيم|ن عبــــد|فتـــ رمض|يه ر| ي|بــــ |د|
|لمنى

785879 دى|له|نم عبــــد |لدين عىل غ|ح |صل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

2|72o7 ن مصطفى محمود محمد|نوره ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

752|98 لدين|ح |حمد محمد صل|كريم  زيق|لزق|علوم 

62o693 هلل|عبــــد| مل رخ|در محمد ك|لق|عىل عبــــد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

8442o7 ي|حمد |محمد 
ى حفنى مي  ن|سو|حقوق 

444677 ح|لعليم صل|لد محمد عبــــد |محمد خ لشيخ|ره كفر |تـــج

824789 لرحيم|ري عبــــد|محمد حمدي نص |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

85o3|| هلل|ن عبــــد|لم سليم|ء س|ول دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

53289 حمد|بــــر سعيد |عبــــي  ج تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

45|785 لجمل|حمد |نبــــيل وليد محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

637537  |ء |رس|
ى
هيم|بــــر|لسيد دسوق ي صىح 

زيق|لزق|معهد فنى

44o782 مد عوض|م ح|جر حس|ه لشيخ|ره كفر |تـــج

2636|9 تـــى|لزن|حمد |لسعيد |لحميد عبــــد|يدى عبــــد|ه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

52474o هلل|حمد عبــــد |يمن سعيد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|66897 هيم محمد|بــــر|لي |لغز|مريم  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

34|4o لمجيد|جد سيد محمد عبــــد |م م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

545952 ل|لرحمن بــــل|محمد مدحتـــ محمد عبــــد |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

838359 لمجد حسن|بــــو|ن |محمد سلط ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

85696| عيل|سم|يه فتـــىحي عىلي |  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

|62683 لغنى|لمنصف عبــــد |هلل عبــــد |حمد عبــــد | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

8272|8 للطيف|دي محمد عبــــد|له|عمر عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|44372 حمد|لد حمدي |يوسف خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

758576 ل محمد|حمد كم|رس |ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

395o8 دق|روفيم ص|ك ص|مجدى مل دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

869522 حمد|لرحيم |يمن عبــــد|محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

827255 د محمد|محمود محمد فؤ دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 
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783|27 ف عبــــد |ء |ول لغنى محمود شعيبــــ|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

84o633 هلل حسن|ن حمد|لطيبــــ حس| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

362o|3 هر مكرم حبــــيبــــ|نطونيوس م| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

628|32 ف عىل |سم |بــــ هيم|بــــر|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

482o6 هيم سعيد|بــــر|منى محمود  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

|7296o هلل|لسيد محمد نعمه |حمد محمد | |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

||5426 ى ف تـــوفيق فهىم| |كريستـــي  رسر ن|صيدله حلو

89o87o ن |ج  سمع|ح ن|نج| رين|م سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|262o2 دى لبــــيبــــ|م ن|عص| بــــول |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|35|39 م محمد|م|محمد حسن  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5239| ي
حسن عىل حسن| دئى بــــ بــــنى سويف|د|

546522 هلل أبــــو ريه|هلل عبــــد |ذ عبــــد |مع ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

|7|53 مه|لحليم سل|ل عبــــد|رس جم|مهند ج  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

787485 ف |ء |رس| ي|رسر
لسيد جمعه مصطفى قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

5o7323 قوىس|لشي|لم محمد |سمر محمد س إلسكندريتـــ |تـــمريض 

346659 هيم|بــــر|ر |لغف|ء مصطفى عبــــد|سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2376|4 لشوئى|لعزيز |بــــسنتـــ محمد محمد عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

|66966 دل محمد فتـــىح|م ع|ر سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

5|968 هيم شفيق|بــــر|سحق |رين |ك بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|7747 ي|بــــر|يش محمد 
هيم مصطفى هره|لق|ره |تـــج

|739o لد حسن محمد|يه خ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45284| بــــ محمد|لوه|هيم عىل عبــــد|بــــر| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

5928o لعظيم بــــدوي|رص عبــــد |لن|هدير عبــــد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

529452 ف محمد ح|حمد | لم|مد س|رسر |هندستـــ طنط

|42339 صم|حد ع|لو|سلىم محمد عبــــده عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

22245o د حسنى محمد|جر عم|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

687498 لسيد|لعزيز |هدير حمدى عبــــد  لمنصوره|حقوق 

9|865o لرحيم |دق عبــــد|س ص|ده عبــــ|مي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o387 يف محمود عبــــد  بــــ|لوه|حبــــيبــــتـــ رسر |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم
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|67688 ن|حمد عثــــم|يوسف محمد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|6826o ى عبــــد  د|لجو|حبــــيبــــه مجدي حسي  ن|حقوق حلو

2766|o لد نرص شعيبــــ|حبــــيبــــه خ تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

264o53 لسيد|لسيد مصطفى |رؤى مصطفى  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

8756o3 لدين محمد محمود سيد  |نور  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|28o7 ي
مل|فتـــ وديع ك|ر| فبــــروئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

688732 |سوسو محمد محمد بــــدير زهقن لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

697o96 ن|وى عش|لرحمن محمد ر|عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

29696 ى|محمد  ر|حمد محمود مي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

8|3462 ه طه  لعزيز|حمد عبــــد|مشي  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

499o34 تـــ  لنبــــى|حمد محمد عبــــد|أمي  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

3|2359 جنتـــ محمد جمعه عيد ن|فنون جميله فنون حلو

7oo8o9 يف|هيم |بــــر|لسيد محمد |لد |خ لشر ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

482846 ي
ل|لع|ئل محمد محمد عبــــد|و| دئى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

23o78o بــــ محمد عبــــده محمد حسن|شه لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

428525 ئى|لزمر|د |يمن فؤ|دتـــ |غ لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|8o73 حمد محمد عىل|ء |بــــه كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

786674 ن|بــــ سعيد سليم|يه|د |جه |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

8|4o9 لوكيل هديه|زم هديه عبــــد |ح د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

84o783 ح محمد|لفتـــ|حمد عبــــد|يه | دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

3|4223 لعظيم محمود|لرحمن سعيد عبــــد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|7375 ي|مي
لسيد يوسف|ء |ر ضى ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

45292 د|روق حم|روق محسن ف|ف هره|لق|ره |تـــج

777377 لسيد|روق |دى ف|له|ر عبــــد |من زيق|لزق|نوعيتـــ 

278o3| بــــر متـــول|صفيه فتـــىح ص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|3o2|6 ف حلىم ري|تـــلده |م ض|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

836992 ه خليل|لل|بــــ سعد عبــــد|رح |نوعيتـــ قن

77o7o8 م|ن ضي|لسيد شعبــــ|ىط |لع|هدير عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 
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244449 حمد|لغنى |م محمد عبــــد|محمد س ن|بــــ حلو|د|

4|4747 لدين|ج |شد تـــ|أمنيه محمد ر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

35o628 مه|جدتـــ فتـــىح سيد سل|م ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3349o5 لعزيز|ح عبــــد|مر صل|مريم ع ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

79638 لحكيم|جر محمد ربــــيع عبــــد|ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

78o869 وي|لطنط|فرج | محمد رض ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

329485 هيم عىلي|بــــر|لرشيد |ء محمد عبــــد|عىلي |بــــ بــــنه|د|

54|3o4 ي عبــــد |صل
غ|لصبــــ|حد |لو|ح مصطفى لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

36o569 ى محمد شبــــل محمد عبــــد بــــوعربــــ|لمنعم طه |حني  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

92988 مريم عىلي زينهم محمود محمد ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

77|248 ح محمد طلعتـــ|لفتـــ|رق عبــــد|ط| مه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

6o8372  عبــــد |س
ى
لعنتـــرى|ح |لفتـــ|ره شوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

699|3 بــــى عىل|مبــــ|عىلي سيد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

84597 در|لق|م عبــــد |لسل|طف عبــــد |ء ع|صف ره بــــنى سويف|تـــج

769882 ن حد|لو|عيل محمود عبــــد |سم|رق |ط| مي  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

3|9926 حمد محمد|زينبــــ محمد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

343596 حمد|لحليم |لح محمد عبــــد|طمتـــ ص|ف ى شمس| لسن عي 

2622|9 روئى|لح|وى محمد |لديس|محمد محمود  |تـــربــــيتـــ بــــنه

899578 حمد عمر |خلود محمود  ج|بــــ سوه|د|

42243 ى مصطفى حبــــيبــــ عبــــد  لمول|نيفي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

7|o497 دي|له|لقطبــــ مصطفى عبــــده عبــــد |ن |يم| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

9o998| هلل فتـــىح محمد حسن  |عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

834o6 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد | ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

5|4532 ده|حمد محمد بــــد|حمد |مريم  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

757644 حمد|ندى نرص سعد  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

37669 حمد|د خليفتـــ |ل ج|محمود جم هره|لق|بــــ |د|

|48o97 بــــ محمد|لتـــو|هيم سيد عبــــد |بــــر| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

7547o4 سم يوسف بــــدير|ن بــــ|حن عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

344o27 مه سليم|هيم سليم سل|بــــر|ن |حن ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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52|962 م محمود ذىكي|ر عص|من سكندريه|ل|حقوق 

2|63o2 وى|لششتـــ|م محمد مصطفى |دهم س| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

2836|4 در محمد نشأتـــ|لق|حمد عمرو عبــــد| هره|لق|ره |تـــج

542296 بــــو سعده|للطيف حسن |رحمتـــ عبــــد  ريتـــ|لنوبــــ|تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
 ج دمنهور

8978o| بــــر محمود |طف ص|حمد ع| ج|حقوق سوه

||8|65 ل|رد حسنى غ|دو| |رين|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

287675 ف|ىط خل|لع|لسيد عبــــد |مح |تـــفى س شمون|نوعيتـــ فنيه 

77o|63 د|لجو|محمود محمد محروس محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

232944 فظ|لح|يه محمد حسن عبــــد| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|279o2 هلل|م عبــــد |لسل|لدين عبــــد |ء |م عل|سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

247||9 لجحش|لد حسن |ذ خ|مع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6o2|59 مر|لسيد محمد ع|محمد | نور لمنصوره|بــــ |د|

53o2o6 يتـــ|ن محمد شلبــــ|ن محمد شعبــــ|نور سكندريه|ل|هندستـــ 

4o7548 ى |مسعد | ر|ي لم|حمد س|مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

89|9o7 ي|ر
ن حلىم |ء ري|عل| ئى سيوط|بــــ |د|

5o2459 حمد محمد|حمد محمد | سيوط|بــــ |د|

758358 عيل|سم|لسيد |ده رجبــــ |غ لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

273664 ذل محمد|لش|ج |فر| نور سيوط|عه |زر

5|7648 لغنى مصطفى|ء محمد عبــــد |حسن معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

3|o3o مد محمود|مد ح|دين ح|ن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9||28 م|م|لرحمن |ن عبــــد |سميه رمض ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

|72282 رص محمد بــــدوى|لن|حمد عبــــد | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

63o273 ن|لسيد بــــدر|هيم محمد محمد |بــــر| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

265375 هيم خليل|بــــر|هلل مولد |عبــــد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

5ooo73 لجمس|حمد |لح محمد |حمد ص| |حقوق طنط

8oo575 بــــ|بــــ دي|بــــورح|لنوبــــي |حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

338487 لق|لخ|تـــ عبــــد|لشح|ء |هلل عل|منتـــ  |حقوق بــــنه

||74|5 فع تـــوفيق|محبــــ ن| رين|م هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

355259 ر محسن صبــــرى مصطفى|من ى شمس| لسن عي 
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28|2|2 هلل عىل|ره عىل عبــــد|س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

42644| بــــ|لعزيز دي|لق عبــــد|لخ|عبــــد| ر|ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

767663 لم|ل مليىح  س|ن وص|حن لعريش|تـــربــــيتـــ 

8o6668 عيل|سم|ن محمود |ميسه عثــــم ي|تـــمريض 
| لمنى

687365 تـــ|لح بــــرك|ء محمد ص|رس| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

54|7|2 خ|لطبــــ|محمود سعيد حسن متـــول  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7o5973 ل|لع|دق عىل عبــــد |م محمد ص|ريه لمنصوره|بــــ |د|

55864 د|لحليم مر|حمد عبــــد|ندى  علوم بــــنى سويف

|37o7o فظ عىل|م محمود ح|هش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

765465 د|لضي|مد |لمنعم ح|حمد محمد عبــــد |محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|439|2 م حسن حسنى محمود|حس ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

8o5984 ى |بــــتـــس| بــــوزيد حسن|م حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

4424o9 ي
لرحمن|ء جمعه ربــــيع عبــــد |ضى ي صىح طنط

|معهد فنى

2|6o6 لسيد حسن|حمد |حبــــيبــــتـــ  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|6677o لعزبــــ|يه فتـــىح محمد محمد | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|3|o2 ي
ف عىل | |دئى لمليىح |رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

8794o ى عبــــد |رضوى  ى|بــــ |لوه|مي  مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

68o95 شور|حمد حمدي عوض ع| ج|ره سوه|تـــج

45|577 ى محمد |ن |محمد عوض شعبــــ ق|مي  وى|لشر سكندريه|ل|هندستـــ 

298|5o بــــى|لشل|محمد صبــــىح عىل  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4892|2 لشوج |ن مصطفى عىل |يتـــ رمض| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2557|9 لخي |بــــو|د |هيم محمد فؤ|بــــر|محمود  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

627482 م مهدى|م|حمد عىل | ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

4644|4 لسيد|لمنعم |لرحمن رزق محمد عبــــد |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8472|2 بــــ محمد عىلي|لتـــو|ء عبــــد|ول ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

36|o3 ى عبــــد  م|بــــر محمود عىل سل|رص ص|لن|رني  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|9798 ى ع|م طف عبــــدتـــ نخنوخ|دلي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6833o6 هلل|لدين عبــــد |م سعد |جر هش|ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o|o74 د|لضي|عيل محمد |سم|كريم مصطفى  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

272o86 بــــر مصطفى رجبــــ|ص| رض| نور ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى
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64||72 در|لق|شم محمد عبــــد |م عىل ه|عىل عص |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

683oo9 وى|لشن|شد |د ر|لجو|م محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

453883 ل|لع|هلل عبــــد |د |زينبــــ محمد ج لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

24o34| لمقصود|لحفيظ عبــــد|ندى حسن عبــــد هره|لق|ره |تـــج

634396 لعزيز|رجبــــ متـــول عبــــد| ر|ي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

88378o ف ص|م |هش بــــر |لج|بــــر عبــــد|رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

425387 نور محمد عىل|زينبــــ مجدى محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

229848 ه محمد  لسيد محمود|ني  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

437623 ى|هيم محمد رفعتـــ درويش |بــــر| لبــــحي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

|4973 ى محمود|منه عص م حسي   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

||9|73 ظر موريس جندى|لن|بــــيتـــر جندى  ى شمس هندستـــ عي 

247244 تـــ|محمود مجدى محمد محمد فرح ي صىح بــــنه
|معهد فنى

7o2496 لسميع بــــدوى|لعليم عبــــد |ل عبــــد |ن جم|رو لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

4537o9 زي|تـــ حج|م محمد فرح|حمد حس| لشيخ|هندستـــ كفر 

499|62 كريمه محمد سند محمد تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

|442| هيم حبــــيبــــ|بــــر|هيم حسن |بــــر|سلىم  ن|بــــ حلو|د|

9|9789 ف محمد عبــــ|م |سل| س  |رسر ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

53554 لفتـــوح|بــــو |محمد عمر محمد  حقوق بــــنى سويف

3|4455 حمد|لسيد عطيه |محمود  ى شمس| لسن عي 

|3o946 لك|حمد مصطفى م|محمود  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

77585| لحميد أحمد|ئى عبــــد |هيم ه|بــــر| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

776269 لحليم بــــرع|ء محمد عبــــد |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

32o552 ى|س|حمد | متـــ نويفع نوبــــى حسي  ى شمس حقوق عي 

6946|7 وي|لشعر|د |د محمد ج|زينبــــ ج لمنصوره|علوم 

7o6o|5 حمد|بــــر سيد |در ص|لق|دل عبــــد |جر ع|ه لمنصوره|ره |تـــج

439|o6 ي ش ى تـــوفيق |إنىح  لسعودي|كر أمي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

3|7927 مصطفى سعيد محمد سيد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|327o ى|ل |كم| حمد زكري| مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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3|94o8 ن|ء ندير مني  سمع|هن لفيوم|عه |زر

|37982 لمجيد محمد عقيل|م عبــــد |يوسف حس وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|44o27 خىل محمد|لد|طمه فوزي |ف ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

43678| ن لشيخ يوسف|عيل محمد |سم|مصطفى | مي  |حقوق طنط

|44|54 ى |ي لحفيظ محمود|يمن عبــــد |سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

545944 لسيد|هيم وليم زىك عبــــد |بــــر|نوبــــ |بــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8||537 ي نرص|ردين ه|ن
ى|ئى هلل حني  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

82832| حمد|ل محمد |لدين جم|عز يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

499o4 لح|لد ص|حمد محمد خ| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

698|99 لسيد|هيم |بــــر| |رض| ند لمنصوره|ل |طف|ض |ري

78862o |لعر|لبــــدوى محمد |لسيد |د |عم| ر|ي
ى
ق ره بــــور سعيد|تـــج

6o9o36 وى صقر|لبــــدر|أحمد مصطفى  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

68|2| حمد عيس|حمد رجبــــ | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

34o7o6 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|حمد محمد سعيد | ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

39632 ى|حمد شح|م |سل| تـــه سلىم حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

839495 دي محمد|لن|حمد |ء |فد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4oo899 ن محمد|دل رمض|نعمه ع ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

32|652 هلل|حسن مسعد حسن عبــــد هره|لق|بــــ |د|

7659|9 وى|لسحر|حمد |عيل محمد |سم|ره محمد |س حقوق بــــورسعيد

|6|746 لرحمن |لمحسن عبــــد |هيم مجدي عبــــد |بــــر|
درويش

ى شمس|تـــج ره عي 

6|475o ش|لسعيد ط|لسعيد |ء |إرس زيق|لزق|علوم 

48657o هيم|بــــر|حمد وحيد فريد حسن | |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

4|5376 لسيد عيس|لسعيد محمد |محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

835648 لحميد|لرسول عبــــد|لحميد عبــــد|م عبــــد|سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o2|37 لسيد|لق |لخ|محمود محمد محمود عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

479464 ى |محمد  لضوى|حمد حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

4848|9 محمود محمد محمود محمد مصطفى ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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8693|8 ى|هيم يوسف قن|بــــر| وي حسي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

64233o هيم|بــــر|لم |هيم س|بــــر|نشين محمد  زيق|لزق|طبــــ 

373293 لثــــقبــــى|هلل محمد محمود محمد |منتـــ  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

22o934 زهره وليد محمد محمد سيد هره|لق|هندستـــ 

267843 عيل|سم|لسيد |ح |لفتـــ|لسيد عبــــد| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8|9939 ى|هلل |ن محمد ممدوح عبــــد|نور مي  سيوط|ره |تـــج

67944 حمد محمود محمد محمود| ن|حقوق حلو

862774 طف لمبــــي عطيه|تـــن ع|ف |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

3|6o6o فظ محمد|لح|مريم محمود عبــــد ى شمس حقوق عي 

92o|35 للطيف خليفه  |ء محمد عبــــد|سم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|44|79 هيم|بــــر|لعزيز |لىح عبــــد |يمن عبــــد |هلل |رحمه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o98o9 م|ل|دى |له|هلل عبــــد |ريم محمد عبــــد  رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24885| زينبــــ سعيد عىل شعي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

758534 مريم ميشيل فهيم حلقتـــ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

448|46 تـــ|تـــه عىل محمد بــــرك|بــــ شح|يه|ء |ل| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

435935 د|لعو|مه محمد |ن سل|يم| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

245725 ص|لقص|لدين |محمد عىل نور ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

42oo|o لسعيد شقل|محمد محمد حلىم  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

4884o8 ف ص|نس |  عفيفى|رسر
ى
لح دسوق عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

48o84  محمد|شه
ى
بــــ محمد شوق ن|هندستـــ حلو

32333o وى محمد|حمد سيد عىل ر| ى شمس|تـــج ره عي 

832|48 بــــ|لوه|رعبــــد|ن مختـــ|لك عش|لم|محمد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

883o25 ل محمود شندى |محمود جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

264775 لحميد هويدى|يه محمد عبــــد| |نوعيتـــ بــــنه

5o4537 لسيد خليفه|دل محمد |مريم ع سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

783436 حمد|ل سيد |محمد وليد صبــــىح كم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22o494 سم زىك بــــيوم|مصطفى وليد ق ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

427342 عيل|سم|هلل |حمد عبــــد|ء |رس| سكندريه|ل|حقوق 

465636 يف لطفى محرم|ر م رسر |حقوق طنط
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4892|o  |يز |م مجدى ف|أنغ
ى
لعزبــــ|لدسوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

897|o5 حمد |حمد عيس |تـــن |ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

279486 لغريبــــ|لحكيم |لد مجدى محمد عبــــد |خ دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

8o|4|| حمد محمد|شم حمدي |م ه| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

239295 د ربــــيع محمد محمود|جه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

67o|4 عيل|سم|لدين |ل |ر محمد جم|مي ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

2|8467 لفضل|بــــو|مل محمد |ر عمرو مصطفى ك|من هره|لق|بــــ |د|

8||46 لمجيد عىل|بــــر عبــــد |يه ص| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

223oo9 لسيد سويد|محمد سعد محمد  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

349495 ى محمد محمد|ه جر حسي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6o|857 ن|نوس جوده قلدس سليم|سطف| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|56379 يوسف صبــــرى حسن محمد زيد د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

23|o29 مح نجيبــــ حكيم|س| بــــول ن|طبــــ حلو

6o6442 ى محمد|محمود  ف محمود حسي  رسر ي صىح طنط
|معهد فنى

69|o23 لعز|بــــو |حمد |لرحمن |حمد عبــــد |هيم |بــــر| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

9|4279 ن  |حمد عىل عثــــم|ر |من سيوط|بــــ |د|

75o828 لم|ن س|سهر مجدى سليم لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

477657 ي |لسيد إيه|هلل |منتـــ 
ى
لسيد|بــــ شوق سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

4|o85| لهوي|بــــو |ح |لفتـــ|حمد عبــــد |مي |ء س|شيم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

699|52 لسيد محمود|يوسف محمود  لمنصوره|بــــ |د|

|6o5|8 لسيد|عمر مجدى عىل  ى شمس|تـــج ره عي 

5o7|64 ن|لرحمن مسلم زيد|مريم محمد عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

642898 ر حسنى محمد عىل|نه| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27oo2 لرحيم|لرحيم محمد عبــــد |عبــــد | لي|د لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

365|8| لحميد|لحميد محمود عبــــد|ء عبــــد|شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

97998 ل|لع|لمعبــــود عبــــد |سم محمد عبــــد |بــــ رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

543657 للطيف|تـــبــــ عبــــد|حمد ر|مصطفى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

839oo7 ي
يق|يق نسيم ف|ف| فبــــروئى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

6|482o ح سمك|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|عبــــد  |هندستـــ طنط
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24|233 تـــتـــ|حمد شح|تـــه |لموجود شح|محمد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

266923 لسيد|سهيله محمد رجبــــ طلبــــه  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

822572 لمنعم محمود|جر محمد عبــــد|ه م بــــنى سويف|إعل

7o6897 لسيد|دى |له|محمود محمد عبــــد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

686233 لمرصي|روق عىل |ئى ف|جد ه|م لمنصوره|ره |تـــج

489o48 ي|ر
مسعد جمعه معروف مسعود| ئى ي |

سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

255433 لسيد جويده|لحميد |لد عبــــد|ره خ|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

35|896 ذل|لش|لحكيم |مريم محمد عبــــد ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

234783 معروف محمد معروف تـــوفيق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

253354 مر|ء عىل سعيد ع|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

48o449 ى محمد عىل محمد منصور خضي  لمنصوره|حقوق 

7756oo حمد|لحسينى | |لد عبــــد سيدن|عمر خ زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

483548 ن|لدين سلط|ل |ن كم|سلىم ري سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

774896 هلل|ل محمد محمد عبــــد|تـــفى جم كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

||5o62 حمد محمد محمد|مريم  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|9|2| ف|يدى |ه ف متـــول محمد رسر رسر بــــ دمنهور|د|

48583o تـــ عىل أحمد عىل محمد بــــخيتـــ أمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|32298 م محمد|لسل|رق عبــــد |هدير ط ن|تـــربــــيتـــ حلو

68636| حمد قشطه|تـــ |لشح|حمد |محمد  لمنصوره|علوم 

76|963 لرحيم|حمد مصطفى سعد عبــــد | لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

23o835 حمد صفوتـــ محمد متـــول| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|43757 ي محمد |
ى قرئى ى|نىح  حسي  مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

887752 لم |بــــ س|لوه|ل محمد عبــــد|من سيوط|بــــ |د|

8o5597 لمجيد حسن|دل عبــــد|ء ع|شيم ي|تـــمريض 
| لمنى

252|58 ف محمد |ل |س حمد نجم|رسر تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4823oo يف |عبــــد  للطيف|حمد عبــــد |لرحمن رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

482664 بــــر|لح عىل ص|رص ص|لن|جر عبــــد|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2372|3 لعظيم|هيم عبــــد|بــــر|زم |ح| سم هره|لق|ره |تـــج

355468 لحميد محمد|بــــو خليل عبــــد|ء |رس| ى شمس|تـــج ره عي 

45|22 ى عبــــد |منى  لصيفى|لمنعم |مي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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|76o|9 بــــ سيد أحمد|لوه|دل عبــــد |يه ع| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

429|9| ف محرم رضو|م  بــــىل|لغر|ن |رسر |تـــربــــيتـــ طنط

4|99oo ي |لمحسن |محمود عبــــد 
ى
لغنيىمي|لدسوق ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

82572 مريم محمود مصطفى محمود هره|لق|صيدله 

696435 ود|هيم د|بــــر|لسعيد |يدى |ه لمنصورتـــ |تـــمريض 

3576oo رق محمد عطيه|محمد ط كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

9o|434 لسيد محمود |حمد حسن | ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

5|527 لمطلبــــ|لقوى عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |يه عبــــد | ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

7o849| لعدوى|حمد |م محمد عىل  لمنصورتـــ |تـــمريض 

294986 سط محمود محمد|لبــــ|مصطفى عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|63486 ى|رق |محمد ط لسيد حسني  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

7o5o45 لسيد|لرحمن |د عبــــد |عم| لي|د لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o43o ح محمد|لفتـــ|محمد رجبــــ عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

|32337 هلل حسن|محمد عبــــد | رن ى شمس|تـــج ره عي 

867|64 ي | تـــ عبــــده|ورجنيوس شح|نىح  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

782|77 هيم|بــــر|ء محمد محمود |دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

5o26|4 لبــــديع|حمد عبــــد |محمود | لي|د لشيخ|بــــ كفر |د|

84443o هبــــه حمدي محمد محمد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

||6973 مد|لد حلىمي ح|محمد خ هره|لق|طبــــ 

6o||4 روق ذىك|محمود ف| ند بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

48|o5 ى |رس| ى عبــــد |ء حسي  للطيف|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

66o|7 ن رحيم|لرحمن عويس رمض|عبــــد ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

3|2524 طف محمود|طف محمود ع|ع ى شمس حقوق عي 

8|9673 لبــــديع محمود|د محمد عبــــد|رين رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

848632 ي|ندي رمض  يحن 
ى ن حسني  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

525268 حمد محمد مصطفى|ء |دع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

272|47 حمد خليفتـــ|يمن حسن |لرحمن |عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

232|45 در|لق|ن عبــــد|حمدرشو|در |مصطفى ن ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

448oo7 لخي |بــــو |عيل |سم|عبــــي  فتـــىح محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 
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25734 لد ربــــيع حسن|سندس خ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

62625o ء محمد حسن محمود|ل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

288||8 لد محمد عىل|ن خ|رو مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

253o65 ف ص|تـــفى  بــــر نوير|رسر ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

677o42 وى|لهلبــــ|هلل |يوسف عمر محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

3o684 ى محمد حسن|ن محمد |ريم|ن لعشر كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

|2|747 لنعيم|لحميد عبــــد |د عبــــد |هلل عو|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

295847 حمد محمد حسن|محمد  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

622363 ف |ء |سم نيس محمود بــــلح|رسر زيق|لزق|عه |زر

5o3848 مل حسن|محمود محمد محمود ك سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

854779 ى|بــــر|هبــــه محمد  هيم حسي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

54|34| وى حسن شتـــيوى|محمد سعد هند بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4532o2  رمض|لعر|ن |ئل شعبــــ|و
ى
ن|ق |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 

لشيخ

65237 لجود|بــــو|ء سيد مصطفى |شيم لفيوم|بــــ |د|

7o427 ى خ|ي سم|لق|بــــو|حمد |لد |سمي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

826o85  عىلي
ى ندي محمد حسني  |نوعيتـــ فنيه قن

686382 لخميس|لخميس محمد|لق |لخ|محمد عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9o88oo سم |لعزيز عىل ق|هبــــه عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

483o7| لمقصود محمد|ن عبــــد |بــــسنتـــ محمد سليم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

435328 فتـــىح عيس شعي | ر|ي ط|معتـــ دمي|علوم ج

4|4826 سم|بــــو ق|لصمد |محمد جبــــر عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

47o34 يف عبــــد |س زق|لر|ح عبــــد |لفتـــ|رتـــ رسر ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|32788 رق محمد حسن|طمه ط|ف لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|73869 ن|لدهبــــ رمض|بــــو |بــــوىس عيد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|775 ربــــيع خليفتـــ محمود| لي|د ن|حقوق حلو

232o5o  محمد|محمد عبــــد
ى
لعزيز محمد شوق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

77|5|8 هلل|لعوضى عبــــد |ح محمد |صل| رويد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

444457 لففى|ن |هلل رمض|ن عبــــد |ره رمض|س لشيخ|تـــمريض كفر 

49o|97 ي ن| دين
ى
شد معوض|شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

786933 ى س| لم محمدى|حمد حسي  زيق|لزق|ره |تـــج
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4|5|58 ح|لسيد محمد صل|سهيلتـــ محمد  لمنصوره|حقوق 

2|67|o لحميد|يمن عزتـــ عبــــد|محمد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

|369|3 ن|دى سلط|له|مه محمد عبــــد |س|عمر  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

428|5o م|لغن|در |لق|نغم يشى محمد عبــــد  |ن طنط|سن|طبــــ 

45|654 لعكيتـــ|حمد |هيم |بــــر|ر حسن |نسمه سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

794oo3 يه مني  مبــــروك بــــيوم يوسف| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

33266o لم|بــــ س|ء سمي  محمد دي|شيم شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

368oo8 ل محمود عىل|محمد هل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

432483 ذل|لش|م محمد |لسل|حمد عبــــد |ر |من |بــــ طنط|د|

645696 ر|لنج|حمد |لحميد |صبــــرى محمد عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

82o26 ن محمد محمد|يوسف شعبــــ ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

689477 هلل|د |لعليم محمد ج|مل محمود عبــــد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9oo259 يزوريس نعيم جبــــره |ئى |رس| ج|ره سوه|تـــج

8o5495 ي عبــــد|شيم
لمتـــجىلي|ء محمد تـــوئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

6o37|2 يد طه|بــــى ف|لعر|يد |ف ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

28224 لبــــشىل|م زينهم محمد |محمود س |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

4||732 ل|لع|هيم عىل عبــــد|بــــر|عزيزه عىل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7oo57 حمد محمد|عمر | نور لفيوم|عه |زر

4228|8 |م |لسل|هيم محمود عبــــد|بــــر|منى محمود 
لخريبــــى

سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

829|38 محمود محمد عىلي| ند دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

268228 لموجود نرص|ن عبــــد|محمد رمض تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

685433 لعدل|ده عىل محمد |ء حم|سم| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

3|738| ى يوسف|عمرو محمد  مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6424o4 حمد عىل حسن|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

325|52 هلل محمود عبــــده عيد|عبــــد هره|لق|عه |زر

35777 عيل|سم|حمد |ح تـــوفيق |مصطفى صل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

699|69 حمد|بــــ محمود |يه|محمود  لمنصوره|ره |تـــج

4584|4 ىطي بــــدر|لمع|بــــو|هيم |بــــر|هلل |نبــــيل عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o88o| |لنج|لسيد أبــــو |بــــسمه مصطفى  |صيدله طنط
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884o24 بــــ  |لتـــو|لدين خلف عبــــد|ء مىح |شيم سيوط|علوم 

83968| للطيف|فظ عبــــد|حمد ح|تـــ |ي| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

89|644 طه عيد سيد عبــــيد  سيوط|ره |تـــج

2|3|45 س|هيم عبــــ|بــــر|نغم عبــــده  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

343455 هيم خليل|بــــر|م محمد عىل |سل| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

637394 لمجيد|حمدى محمود مرىس عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

853493 مل|ك| هدي محمد ذكري |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

4|2352 يد|حمد محمود محمد ز| |ره طنط|تـــج

6oo73| ه | ىط محرم|لع|لسعيد عبــــد |متـــ |س|مي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

256797 ه عبــــد| ن|لطح|حمد |لعزيز |مي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

683777 ىط|لمع|بــــو |نور |د |ء عم|عل ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

3|93|o ن|ن جريس روم|سيمون كسبــــ|ن| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7o3276 مد|لدين منصور محمد ح|د |ء عم|رج زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

6935o ى جمعه عبــــد|ي لنعيم محمد|سمي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|46329 يه محمود محمد محمود| هره|لق|صيدله 

75o4|| لرحيم محمد|لرحيم محمد عبــــد |عبــــد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

73|96 بــــ|لتـــو|لسيد عبــــد |هلل عىلي |منتـــ  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

86oo63 د عىلي|لجو|عمرو نبــــيل عبــــد |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

923649 ى  | حمد رض|محمد  حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7o3329 هيم منصور|بــــر|م محمد عىل |هي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

26o7|4  رويشد|من
ى
ر سعيد شوق لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

255452 بــــ مل|ن محمد ك|تـــ رمض|رسر شمون|نوعيتـــ 

|74ooo تـــه|مه شح|ن سل|محمد رمض ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

|298oo فع عوض|حبــــيبــــه محمد ش هره|لق|لعلوم ج |ر |د

34o54o بــــدين|لع|لسيد زين |حمد |هلل |عبــــد |ره بــــنه|تـــج

48989o هيم عسل|بــــر|ر يىحي تـــوفيق |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

448o27 لسيد|لسيد |رحمتـــ سمي  محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

685|47 ذلي|لش|لسيد |حمد |يه | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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5|24|6 رص محمد خليفه عيسي|لن|محمد عبــــد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|43625 ي |رزق | لعل|زهرتـــ 
حمد|هلل مصطفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

534o46 ن|لد خميس زيد|حمد خ| سكندريه|ل|بــــ |د|

633|46 لرحمن|ح محمد عبــــد |محمود مصبــــ زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

773248 رك نصي |نصي  مبــــ| رن ى شمس|د| بــــ عي 

|5o|7o بــــ سيد|حمد كس|عمر  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

84o76o هلل|م عىلي عبــــد|محمد عص |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

97234 ى|لدين عدلي محمود حس|لرحمن عز |عبــــد  ني  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

9o6245 حمد صديق |د |محمد عم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

887397 ف عبــــد|مصطفى  ه |لل|لمعىط عبــــد|رسر علوم بــــورسعيد

29335| لسعود|بــــو |وي عىلي |لششتـــ|نهله محمد  شمون|نوعيتـــ 

7o4727 لسيد عدس|رس |عزيزه ي زيق|لزق|بــــ |د|

8|2944 دل عىلي محمد|ر ع|بــــش ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

88|582 بــــتـــ محمد |بــــهجتـــ ثــــ| ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

328855 بــــ|لوه|هيم عبــــد|بــــر|م حسنى |سل| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

52|2|5 لم محمد زوره|ندى س ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

697234 هيم رجبــــ|بــــر|م محمد |حمد هش| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|3o662 ضى|لق|حمد |لسيد |حمد |مصطفى  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

5o468 حمد محمد حسن|محمد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5879o هيم|بــــر|ن |محمود محمد سليم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|5|4|6 ى|مل محمد نرص | لدين حسني  ن|بــــ حلو|د|

684336 لصعيدى|لعليم |ح عبــــد |لفتـــ|ندى حمدين عبــــد  لمنصوره|حقوق 

2642|6 حمد محمود عىل|هلل |ء عبــــد|رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

9o|247 لحميد مرع |ء فتـــىح عبــــد|نجل ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

6979oo لم|زق س|لر|لعوضى عبــــد |ئى عىل |م| لمنصوره|طبــــ 

4984o7 لشكعتـــ|لسيد محمد |ن |ء رمض|إرس ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

98|76 حمد محمود محمد|هدى  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

666|| رص حنفى عىل|تـــقوى ن لفيوم|بــــ |د|

3|7563 ن|مصطفى محمد محمد رمض |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

98|45 لزير|ن حسن |ن عثــــم|يم| لفيوم|تـــربــــيتـــ 
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349|26 حمد|فتـــ مصلح |ر| عل عه مشتـــهر|زر

425|68 هيم يوسف يوسف|بــــر|ر يوسف |مي بــــ دمنهور|د|

|5o8|5 لحليم|حمد محمود عبــــد |محمود  هره|لق|هندستـــ 

|35527 حمد|ح |لفتـــ|م عبــــد |خلود هش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

767|o زى محمد|حمد سعيد ج| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

636775 دى|له|رىء محمد عبــــد|ء ط|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

9236o7 حمد |لحميد |محمد وففى عبــــد سيوط|ره |تـــج

33675o حمد سعد محمد غريبــــ| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

84|277 لنبــــي|لسيد عىلي عبــــد|طمه |ف ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

542|69 ف كويله|لرو|ح عبــــد |د مرتـــ|جو تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

53o59o بــــوريه|لشهيد |ء محمد فتـــىح عبــــد|شيم ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

79|555 ن|ن رضو|لسيد لطفى عثــــم|محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

84598 لق عبــــود|لخ|هد عبــــد|ء مج|هن تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5o22|| ف ج|محمود  حمد|لسيد |بــــر |رسر بــــ دمنهور|د|

858489 بــــتـــ|حمد ثــــ|محمود ربــــيع  لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

436996 ي|خلود محمد نرص محمد 
|بــــودئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4239o4 مر|لمجيد ع|حمد عبــــد |حمد سيد | |ميىلي|ك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

462|43 ف ع| م فضل|لرؤف بــــره|دل عبــــد |رسر لشيخ|طبــــ كفر 

2|9o26 ر محمد|لستـــ|لد عبــــد|عمر خ وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

8829|2 فخرى عبــــده| ن رض|ري|م سيوط|ره |تـــج

4|7824 بــــو شنبــــ|حمد |لمولي |م عبــــد |ء عص|شيم لشيخ|بــــ كفر |د|

5437| لم|محمد عيد محمد س طبــــ بــــنى سويف

4627o9 ره|م محمد عم|حمد هش| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

47684o حمد|حمد محمود سيد |سهيلتـــ محسن  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

89o363 لحكيم مرع محمد |محمد عبــــد سيوط|حقوق 

47472 لعزيز|لسعيد عبــــد |لعزيز |بــــ عبــــد |رح هره|لق|بــــ |د|

5|4o22 تـــ عىل عبــــد  س|لمنعم متـــول غط|أمي  سكندريه|ل|طبــــ 

5|o86| ى عىل شيبــــتـــ|لوه|عبــــد بــــ حسي  عه دمنهور|زر
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622o24 |لحميد وف|سعد محمد عطيه عبــــد  ط|حقوق دمي

27o656 ويش|يوسف محمد محمد محمد ش ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

5|4422 شم|بــــوه|قوتـــ عىل |حمد ي|طمه |ف سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5|5462 حونه|بــــو ط|لسيد محمد محمد |ء |رس| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

23967| لمنعم محمد|مه عبــــد|س|ليه |ع هره|لق|ر |ثــــ|

|598|5 لعزيز|ء نبــــيل محمد عبــــد |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

434546 ه سمي  عطيه محمود عطيه ني  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o7|5 م درويش|لسل|ن رجبــــ عبــــد |يم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

892o35 ضل |محمد محمود ف| ند سيوط|بــــ |د|

425o8o لشهيد جرجس|ظريف عبــــد | مونيك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

53397o ن نوس جرجس|رأفتـــ ألفونس ف| مي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

762937 ر محمود عىل|لستـــ|يمن عبــــد |ء |سم| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

34|464 مه|لم محمد سل|حمد س|لم |س ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

6|7448 مد محمود محرم|هند عصمتـــ ح ط|بــــ دمي|د|

485689 مه بــــكر|حمد سل|ء محمد |دع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

763833 لبــــسيوئى|لعربــــى محمود |لسيد |يمن |محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

693468 لقط|لرؤف |ره وليد فكرى عبــــد |س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

489332 حمد|ن عىل |لدين رمض|ئشتـــ نرص |ع سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5|8462  ف|ريه
ى
 محمود دسوق

ى
يد|م دسوق سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

5o7536 حمد محمد|س |ن عبــــ|ء رمض|إرس سكندريه|ل|بــــ |د|

6oo|o لعزيز|ىط عبــــد |لع|مل حمدى عبــــد | تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

62782 هلل|لعظيم عبــــد |مروتـــ محمد عبــــد  علوم بــــنى سويف

44296| ح محمد متـــول|لفتـــ|ل محسن عبــــد|نو لشيخ|بــــ كفر |د|

35394| هيم محمد|بــــر|ح |محمد صل وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

4o23oo لمجد أحمد عىل|أيمن أبــــو | ند لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

483|43 للطيف محمود |لدين عبــــد |ح |صل| ر|ي سكندريه|ل|ره |تـــج

3|8428 ر محمد|لغف|ل عبــــد|ء جم|سم| ى شمس| لسن عي 

|5o656 هيم|بــــر| |ح زكري|حمد صل| هرتـــ |لق|تـــمريض 

9o6528 ل |مريم فتـــىح معوض غ ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

22|9|9 وى|بــــ محمد حمز|لتـــو|هدى محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج
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475598 حمد محمد|حمد محمد |نه |جوم إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

|4||74  حمدى سيد محمد|س
ى
ره دسوق مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

|53966 رق محمد مهدى|محمد ط ى شمس|د| بــــ عي 

|359|7 ى عبــــد  ل|لع|حبــــيبــــه سعد حسي  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

33|974 ى محمد |يم| لسيد|ن رفعتـــ خرصى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6|89|5 لسيد|ر |هر مختـــ|ء محمد ط|وف ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

693447 ر|لعط|تـــ |لشح|رس محمد |ر ي|عم لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5||o5 كر يوسف|ل ش|مح كم|س يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

28|2o7 وق محمد محمد عبــــد هلل|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

696358 ي|ره محمود محمد محمد  رسر|س
ى
ق |ره طنط|تـــج

253||2 ر|لعط|هر محمد |ن م|يم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

356436 لسيد|ح |لفتـــ|لسيد محمد عبــــد| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|44||6 هيم|بــــر|حمد |ره ممدوح |س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|752| |لل|هيم فهيم عبــــد|بــــر|يوسف محمد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

6|o798 لكسيح|طمه محمد خليل تـــوفيق |ف لمنصوره|بــــ |د|

|42983 ن|ئى عمر سليم|رس سيد ورد|ي دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

34|59o فظ عرفتـــ|هيم ح|بــــر|ن مجدي |يم| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

29735| |حمد |هلل سيد |حمد عبــــد|لرحمن محمد |عبــــد

لخولي
تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

432634 لكوم|حمد |م |سوسن س |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

875228 يوسف محمد يوسف محمود   سيوط|حقوق 

|9o|6 لجلوى|رص فتـــىح |لن|ء عبــــد |رس| صيدله بــــنى سويف

54||24 م محمود زىك محمد|لرحمن هش|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

444|69 م|ر درغ|لغف|لسيد عبــــد|محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

44782 مد عطيه|رق عطيه ح|ء ط|سم| ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

4978o9 ح دغيش|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|مريم عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

9o|8o| لي |دل عىل كم|حمد ع| ج|بــــ سوه|د|

362968 لرحمن|بــــر عبــــد|جر سعد ج|ه لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

88272o  حمزه  |
ى
يه هنى شوق سيوط|بــــ |د|

23367| هلل عىل|رص حمد |لن|ل عبــــد|جم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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36647o د محمود|رحمتـــ وحيد فؤ |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

493285 ي خميس عبــــد
لىحي عىلي حليس|مصطفى تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع

سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

538|36 دتـــ|رحمتـــ رجبــــ محمد عبــــ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

684o| حمد عليوه|محمود عىلي  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

79724 حمد|لرحيم |هر عبــــد |ء م|رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|8|3 ج محفوظ محمد|ح حج|نج بــــ بــــنى سويف|د|

2668|o لعزيز|هيم تـــوفيق عبــــد|بــــر|م |سهيله س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

843484 حمد|هيم |بــــر|زم |هيم ح|بــــر| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

33o|43  نور |لمتـــجىلي عر|در عبــــد|ن ن|يم|
ى
لدين|ق |ن طنط|سن|طبــــ 

45||22 ى |حس بــــىل|لبــــ|ل |هيم جم|بــــر|ني  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

846637 هلل|ذلي عبــــد|منيه محمد ش| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|7|698 ندى محمد فوزى تـــوفيق عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

25|87 لسيد|مريم محمود حسن  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3589|4 لسديىمي|هيم |بــــر|لسعود |بــــو|لكريم |فرح عبــــد |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

27|99o وى|لسنبــــ|لعزيز |رق محمد عبــــد|عزتـــ ط ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6927|9 ى |ي بــــ يوسف محمد|لوه|لسيد عبــــد |سمي  ط|بــــ دمي|د|

|49435 ن محمود|محمد محمود رمض |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

764875 |لسيد خليل رخ|لد |يده خ|ع تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

6o264| س|هلل عبــــ|م عبــــد |محمد حس لمنصوره|صيدله 

6|o968 لرءوف|لسيد طه عبــــد|لسيد |محمد  لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

856|73 ه ع| لسيد|مل |دل ك|مي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|52834 ى ي|ي ل|رس محمد كم|سمي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

294|9o لحميد عبــــده عىل حبــــيبــــ|ج  عبــــد |سلىم ن ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

45o224 ن غنيم|ن محمد سليم|حمد سليم| |بــــ طنط|د|

|76922 حمد|بــــ |لتـــو|لح عبــــد |سلىم ص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|34222 مه محمد|عهود حمدى سل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|5485 ره سمي  سعد زغلول|س هره|لق|ره |تـــج

44oo55 هيم|بــــر|ده أحمد |سلىم حم لشيخ|عه كفر |زر

Thursday, September 6, 2018 Page 17411 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

756236 هيم|بــــر|ىط |لع|هيم عبــــد |بــــر|مينه | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

32983| هلل مصطفى متـــول متـــول|منتـــ  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

69o65| هيم|بــــر|حمد |م عىل |ء عص|زهر لمنصوره|صيدله 

|53739 ى حم|بــــرين رمض|ص د|ن حسي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|5o|73 حمد|روق |حمد ف|مؤمن  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

5o8784 هلل|هيم نعمه |بــــر|هلل |مصطفى طه فتـــح  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

265|8| للطيف|محمد سعد محمد مرتـــضى سعد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

689|2| لجوهرى|عىل محمد عىل محمد  لمنصوره|هندستـــ 

74257 شمس حسن بــــدر حسن ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

25477o لغنى نيبــــوه|ئى مرىس عبــــد|حمد ه| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

788o38 لرحمن حسن|دل عبــــد |تـــسنيم ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

6o2o|4 بــــويوسف|حمد |حمد مصطفى |سمر  |بــــ طنط|د|

255764 م فتـــىح محمد بــــدر|سل| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

4|3969 لق دوسو|لخ|حبــــيبــــه جميل عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

687372 ن|ل عىل سلط|ء سعد جل|ل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|922| يوبــــ|م يشى محمود محمد |له| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

43o|95 قتـــ | لم|ن س|لسيد رمض|رسر |بــــ طنط|د|

285468 هلل|د عبــــد|هلل محمد رش|هند عبــــد لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

9o9263 حمد |مه طه محمد |س| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9248|8 ن  |لسيد سليم|لدين |د |لرحمن عم|عبــــد ج|طبــــ بــــيطرى سوه

44452o ج  حميدو |م |له| لسبــــيع|لخرصى لشيخ|بــــ كفر |د|

56944 يه حسن محمد سيد| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

22342o حمد|لرحمن حسن محمد |عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25936| لسيد|لحسينى |رحمه محمود  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

494835 دتـــ|لعزيز حم|تـــ عىل عبــــد |م شح|سل| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

785|o6 هيم|بــــر|وى محمد |هلل عل|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

78|867 ى|ء محمد عىل محمد حس|سم| ني  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

339569 تـــ|فهيم محمد فرح| سلوى رض |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|44932 مر|مل تـــ|هر ك|م| رين|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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63|3o3 ئيل|ل ميخ|ميشيل غبــــري| رين|م زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

82353| حمد|حمد محمد |ء |سم| ي|تـــمريض 
| لمنى

|6o|84 وى|لطنط|لحليم طلبــــه |حمد طلبــــه عبــــد | لفيوم|عه |زر

|6933o ى عبــــد  ى|حسن حسي  لرحيم حسي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|2|5o5 عمر محمد محمد حسن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

68395 لم|ج  س|تـــى ن|محمد زن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

52425| ر|لنج|ن |حمد عثــــم|حمد تـــوفيق |هدير  سكندريه|ل|بــــ |د|

55673 ل يعقوبــــ|لع|ل سيد عبــــد|لع|عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

83443| دي|حمد عبــــ|لحميد |عىلي عبــــد تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

834|5 ى محمد محمد بــــيوم|ي سمي  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7o5567 لح عىل|لدين ص|ح |محمد نبــــيل صل لمنصوره|ره |تـــج

537o35 ى بــــلتـــ ي محمد حسي 
ي|محمد مصطفى ج  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

لشيخ

69986o ن سويلم|حمد محمد سليم| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

234|66 ل محمد قرئى محمود|لرحمن كم|عبــــد ى شمس| لسن عي 

8o79o| دل لبــــيبــــ مرقص|مريم ع ره بــــنى سويف|تـــج

9|6658 لنبــــى  |حد عبــــد|لو|حمد محمد عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

545746 ن فرج|لسيد عطيتـــ مرج|محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

33|279 لعظيم|حمد عبــــد|دي |هلل ش|منتـــ  |ره بــــنه|تـــج

4|o358 لمجدوبــــي|لسيد |لسيد |لد |عيل خ|سم| |تـــربــــيتـــ طنط

684942 و|لحس|م |سل| ى شلبــــى شبــــي  ني  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

328362 لمجيد|روق عبــــد|لمجيد ف|محمود عبــــد |ره بــــنه|تـــج

2|3|24 ى محسن شوكتـــ مصطفى مي  ني  ى شمس|تـــج ره عي 

4392|4 تـــه|م شح|لسل|لحميد عبــــد |ن محمد عبــــد |يم| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

256|4| لسيد|ل حسن |لرحمن جم|عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

477663 هيم محمد حسن|بــــر|مح |س| مه سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

32828| هلل|هلل عبــــد|يمن ضيف |م |حس ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

9o8688 حمد محمد |زق رفعتـــ |لر|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

343337 ل|لنح|لد مصطفى محمد فهيم |ريم خ ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

6878o2 ى|بــــر|خلود  هيم فرج حسي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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|78897 يف محمد | لسيد|لحسينى |لحسينى رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|7369 هيم|بــــر|لرحمن محمد فتـــىح |عبــــد هره|لق|حقوق 

32oo97 لمجيد|لعبــــد عبــــد|هلل |د |لد ج|خ ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

68422| ى حموده محمود محمد عىل حسي  لمنصورتـــ |تـــمريض 

775o37 لحسيبــــ فرج|تـــم عبــــد |محمد ح زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

52o39o ئى شعثــــ|ئى علو|ن عىل محمد علو|يم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|49275 شور|ن ع|زم سيد رمض|ح ن|حقوق حلو

7o|573 حمد|د متـــول محمد |روفيده رش لمنصوره|علوم 

83747o ش|حسن محمد فكري هبــــ دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

329249 د|لسيد ج|ل |رين جل|د |بــــ بــــنه|د|

|24o96 ك|د ميس|ل عي|بــــيشوي جم ى شمس هندستـــ عي 

334|o6 ل|مي محروس غبــــري|نوبــــ س|بــــ| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

446475 وى|لفرم|لسيد |م محمود |محمود عص سكندريه|ل|هندستـــ 

792265 ن رجبــــ عىلي|هنده محمد شعبــــ|ش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

82862 لم|دل حميده س|ء ع|شيم ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|43277 د|هيم شد|بــــر|لحكيم |سلىم عبــــد  ى شمس حقوق عي 

92oo|7 ه مرتـــضى | لسيد هدهد  |مي  ج|حقوق سوه

|72|o2 لسيد|نور |لسيد |يمنى  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

442975 لبــــيىل|لسيد|لبــــيىل |لسيد |نم |ه لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

296539 دل وسيىل جيد|ريو ع|م |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4|25|3 لغنى أبــــو هبــــل|لنبــــى عبــــد |محمود عبــــد  |حقوق طنط

6|3|o9 ي |روق عر|محمد ف| نور
ى
لعتـــر|ق |طبــــ طنط

53483 متـــ طه|دل سل|مروتـــ ع تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

24633 قتـــ محمد | ى |رسر لرحمن|حمد عبــــد |مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

457545 وى|لنحر|م خليفه محمد حسن |ريه لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

259826 لبــــ|بــــوط|هيم |بــــر|د |ء فؤ|شيم تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

642937 ى|يه عطيه محمد رمض| ن حسي  زيق|لزق|حقوق 

5o8|59 ج  بــــليح|هيم ن|بــــر|جر نرص |ه سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|2o667 ي ع|روم
|طف لمعي تـــوم|ئى ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع

سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج
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2299oo ى |عبــــد لحميد|حمد عبــــد|لرحمن حسي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|2|3o ى|لسيد حس|م |ن حس|مرو ني  هره|لق|طبــــ 

25o48 ن|لسم|لرحمن |جر يوسف عبــــد |ه ى شمس|د| بــــ عي 

246494 لجمل|محمود محمد يعيش  لتـــعدين بــــمطروح|لبــــتـــرول و|علوم 

7o45|9 لرحمن|لعظيم عبــــد |لد يوسف عبــــد |خلود خ زيق|لزق|ره |تـــج

3598o بــــ عمر|ن خط|لد مرو|ء خ|ل| ى شمس|زر عه عي 

364694 ك موىس رسور موىس|مل| دون|م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

69|236 ذ فتـــىح نزيه عطوه حسون|مع ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

34||7o هيم|بــــر|لحسينى |حمد |حمد محمود | |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

62344o |لحسن عبــــد |بــــو |لحميد |ج  عبــــد |هلل ن|منتـــ 
لحميد

ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

455669 لسيد حسن مصطفى|حمد |ء |رس| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

877476 ن |لحميد سليم|خديجه محمد عبــــد  سيوط|بــــ |د|

86598| د|دي زكري ج|نه ن|دمي ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

2|9736 ه | حمد محمد|حمد |بــــ |يه|مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

252986 بــــل سعيده|نعمه محمود ق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

899|25 لعظيم  |هلل عبــــد|دح خلف |محمود م ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

87o278 ى عيد|لرحمن ح|عبــــد مد حسي  ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

23o36 هلل|متـــ عبــــد|عمر محمد سل عه مشتـــهر|زر

773352 للطيف|لسيد محمد عبــــد |ن |يم| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

2394|| لق حميده|لخ|رق عبــــد|ط| ر|ي هره|لق|حقوق 

|23456 ن عىل|عىل رمض| دين هره|لق|م |عل|

86|52| هيم عىلي|بــــر|لمنعم |محمود عبــــد ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

273498 ن|ذل محمود حمد|حمد ش| ن|حقوق حلو

245923 ئى|لزرق|لسيد |مصطفى فهىم  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2|6|77 حمد|ن |عمر محمد شعبــــ |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

82969 ن سيد سيد محمد|يم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

86oo|7 حمد محمد مبــــروك|بــــدر  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

858688 ن خلف محمد|طه شعبــــ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

34|54| حمد عىل|لىح |م عبــــد|صبــــىح هش |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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87838| لم محمد  |حمد س|ء |ل| سيوط|تـــربــــيتـــ 

76o668 وي|بــــر بــــبــــ|ص| يىلي|م |بــــريكس لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

688997 هيم خليفه|بــــر|حمد عوض |محمود  ى شمس طبــــ عي 

8989o9 يم |لد|حمد عبــــد|مح |ريم س سيوط|عه |زر

367|63 لمغربــــى عطيه محمد|حمد محمد | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

3632| شور|لنبــــى ع|محمود محمد عبــــد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

763543 لبــــربــــرى|بــــع |لتـــ|رحمه محمد حسن  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

334|49 ن|حمد موىس سلط|عمر موىس  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

425852 دى محمد متـــولي|له|ء محمد عبــــد |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

|5825 ى حسن محمد يثــــربــــ حسي  ج|بــــ سوه|د|

223|93 ى كر شفيق|د ش|ميل| مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5o5246 هيم|دق إبــــر|لص|هيم |أحمد إبــــر سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

64|749 لعزيز محمد صقر|لعزيز محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

26o657 س|لنح|طف حسن |زينبــــ ع ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

6o|565 ى ه|ي شم غليظه|شم محمد ه|سمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4364o2 حمد جبــــر|حمد |م |هش لشيخ|طبــــ كفر 

|69232 |لدين عبــــد |ل محمد بــــدر |حمد جم|م |هش
لرحمن

ى شمس| لسن عي 

767599 ء محمود حسن محمد|ل| لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

69|o69 ي
لسيد محمد  حشيش|وحيد | دئى لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

224o94 لفيوم|ل محمد مرىس |ء رمزى جل|حسن ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

792263 ن|لسيد سليم|لسيد محمد |تـــفى  زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

83|9|7 يه محمود محفوظ خليفه| |نوعيتـــ قن

262679 روق مهنى|يمن ف|ر |عم رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

4|9|6o ف عبــــد |هر |م لرشيد|لمهيمن عبــــد |رسر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|7423 هلل محمد بــــدوي|عىلي عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

|25957 هيم|بــــر|حمد |م |ء عص|عىلي هره|لق|م |عل|

8566o8 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|يىحي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

336594 عيل|سم|حمد |مصطفى | رن ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى
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|52628 وي سعيد|لر|لد محمد |طمه خ|ف ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

35253 لمقصود بــــدير|هلل عبــــد|ء محمد خي |وف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

623446  محمود|ء |نجل
ى
ف محمد شوق رسر ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

8|4243 ي عيسي محمد محمد
مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

62||38 ز|لقز|سعد متـــول عىل |أمنيه  ط|بــــ دمي|د|

3336|5 د|ل جميل عو|لرحمن جم|عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

||6|99 لحميد|عبــــد | يمن زكري|محمود  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|22986 ى وسيم  نور متـــرى|كريستـــي  هره|لق|هندستـــ 

7656o6 عيل|سم|عيل محمد  |سم|لم |حمد س|رس |ي تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

33|o57 وق ن لطوجى|ج  محمد |رسر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

6o5o9| ى |ي ر|لعط|حمد محمد يوسف عىل |سمي  |بــــ طنط|د|

4626o| ء مجدى يونس محمد سلطح|سم| لشيخ|علوم كفر 

22|93 لبــــر|لبــــر عفيفى عبــــد |رضوى عبــــد  ن|فنون جميله فنون حلو

33|8o4 لسيد عفيفى خليفه|تـــى خليفتـــ |لزن|زن |م |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|25|8 لمقصود|ل محمد محمود عبــــد|محمد جم عه دمنهور|زر

8o8942 ي عبــــد|لدين ر|ء |نس عل|
هلل|ضى ي|طبــــ 

|لمنى

3|9o7 حمد|مل |هلل ك|حمد خلف |لمنعم |عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

83292 ل|لدين هل|ء محمد نرص|هد عل|ن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

6965o8 ى|ن| رن رص محمد خي  لمنصوره|هندستـــ 

447435 ى محمد عبــــد |ي لمنعم عىل جمعه|سمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

252384 ى شعبــــ|ي ن منتـــرص|ن رمض|سمي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

62798| |لحليم وف|محمد صبــــرى عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

297567 ى|لكريم ش|ل عبــــد|محمد جم هي  ج|بــــ سوه|د|

275253 م محمد تـــوفيق حسن|عبــــي  هش ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

699752 لفضل|بــــو |رس عيس |ئى ي|م| لمنصوره|حقوق 

49o295 ى|ص وري|ن |ز محمد متـــول سليم|في  ى لجيى إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

45|726 ص|لقص|لسيد |حمد |ل |عمر جم |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

|26o42 ى محمد|عمرو صل ح طلعتـــ حسي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|65545 حمد محمود محمد ربــــيعي|يه | ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى
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2|3365 لمهدى محمد محمد|ندى محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

2|69o8 ح حسن|لفتـــ|ئل محمد عبــــد|رحمه و مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

4|6757 وى|لشه|م سعد |ء سعد س|سم| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

89o759 ه  |لل|لدين محمد عبــــد|م |ء حس|حسن ي صىح 
سيوط|معهد فنى

87938 حمد عويس خميس| |دين لفيوم|حقوق 

354836 ف شح| |رند لعزيز|تـــ عبــــد|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

63|4|2 لرؤف|لمعبــــود عبــــد |دل عبــــد |يمنى ع زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

369|74 يم|لد|دى عبــــد|له|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

8|26|5 ح محمد|لدين صل|ء بــــدر |رس| ره بــــنى سويف|تـــج

43o899 لشوربــــىح |لمعبــــود |حمد عبــــد|ء |لزهر|طمتـــ |ف |علوم طنط

27295| بــــسمله مجدى خليل محمد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6o3366 لخول|در |لق|رق عبــــد |ء ط|رس| لمنصوره|حقوق 

72o5| ره وحيد شعيبــــ محمد|س لفيوم|نوعيتـــ 

9o|73 لسميع|محمد عبــــد | محمد ذكري هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

226388 بــــر سيد محمد مدئى|مي  ص| ى شمس|زر عه عي 

|58645 يدى محمد سمي  محمد|ه  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

9o2345 عود |يد ق|دى محسن ز|ف ج|بــــ سوه|د|

|78948 لحق|مه عبــــد |س|لرحمن مجدى |عبــــد  لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

844332 لحميد|حمد عبــــد|محمد عىلي  ن|هندستـــ أسو

3|7924 جد رمزى ونيس|تـــي  م|فيلوبــــ ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6o6454 بــــو جليله|محمود محمود محمود  لمنصوره|حقوق 

4o7oo5 هيم|بــــر|جر محمود محمد محمد |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|46o7 ى عرفه يف حسي  محمد رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|55o8 ى | ل|لجم|حمد أحمد حسني  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

223o22 دهم عىل محمدين عىل| ن|بــــ حلو|د|

69868| ى ج|لسيد عبــــد |حمد | د|لمنعم حسي  لمنصوره|حقوق 

449o6o ى طلبــــه محمود و صل|أحمد حسني  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

324o|9 هلل|محمد عىلي عويس عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3||744 ى عبــــد|وف هلل فضل|ء حسي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6485o3 هلل بــــهدل|كريم محمد خلف  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 
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753||9 د محمد عىل|حمد حم| عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

4356o9 ى | ى يوسف حسي  ن|بــــو عتـــم|حمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

527o94 لس نعيم فوزى حكيم كي  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

528377 سعيد فرج عىل محمود ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

4499o ل حسن خليل|محمد جم هره|لق|ره |تـــج

|38236 لحكيم تـــوفيق|محمد محمود عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

8o4|63 حمد|حمزه فرغىلي سيد  سيوط|حقوق 

696o95 ق|لموجود |لبــــيوم عبــــد |م |زينبــــ عص وى|لشر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

684623 خ|لطبــــ|لمحجوبــــ |لسيد |لسيد |لد |ن خ|يم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

44|29| ق|ذل مصطفى محمد |لش|م |حس وى|لشر لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

6|754 لعظيم|ل مسعد عبــــد |يه جم| سيوط|عه |زر

779855 هيم|بــــر|هلل |هيم عبــــد |بــــر|هلل |عبــــد | رن زيق|لزق|نوعيتـــ 

44652| لحكيم مقلد|لمنعم عبــــد |لحكيم عبــــد |دهم عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

87|695 لسيد|هلل |حمد موىسي فتـــح | زيق|لزق|حقوق 

692o5| ى|د |زي حمد حسن محمد حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

7854|2 لم|ن س|لمحسن سليم|عبــــد | رض تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

357797 هيم محمد|بــــر|وى |لشه|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6o4529 هلل|حمدى محمود محمد عبــــد | هند|ش |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

64oo78  |هيم |بــــر|يمن |ن |رو
ى
لغنى|حمد عبــــد|لدسوق زيق|لزق|ره |تـــج

757936 ن|ن محمد سليم|حمد محمد سليم| زيق|لزق|حقوق 

5o679 فظ محمد|حمد ح|محمد  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

764682 لد يوسف محمد|ن خ|رو ره بــــور سعيد|تـــج

526236 م محمد رسدينه|لسل|ج  عبــــد|لد ن|ج  خ|ن سكندريه|ل|هندستـــ 

4|62o4 لخولي|مل |ح ك|د صل|ن عم|يم| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

8843o ج  رسىم عىل|منيه ن| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5|797 قص|ن محبــــ فكرى قري|ري|م هره|لق|ر |ثــــ|

37397 عه|لعظيم ود|هيم فضل عبــــد |بــــر| هره|لق|ره |تـــج

752484 بــــ محمد مرغنى محمد|مه تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

3|34oo حمد|ل يوسف |منى جم ى شمس|د| بــــ عي 
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5|o254 لبــــقىل|دل رجبــــ |وحيد ع سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

54627o لحميد|م عبــــد |لسل|لحميد عبــــد |هلل عبــــد |عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5|78o لعظيم|ل خلف عبــــد |ء جم|شيم بــــ بــــنى سويف|د|

|7o|75 لسيد محمد|ن سعيد محمد |نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5252| هيم عىل|بــــر|يدى زين |ه ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|96o3 ود|بــــعي د|لتـــ|ئ  وهبــــتـــ |آيتـــ وف ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6343|3 لسيد عبــــده|دل |مريم ع ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

4o6477 لسعود|بــــو|لعزيز |لعزيز سعد عبــــد |لبــــنى عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4672| حمد تـــوفيق|حمد مدحتـــ | سيوط|عه |زر

845399 ي محمود|جه
د محمد حنفى ن|سو|علوم 

29o472 يوبــــ|لسيد عوض |مرىس  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

76o45| هلل|تـــه عبــــد|حمد محمد شح| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

432433 ي عرفه |سمر ن ده|هيم حم|بــــر|ج  |بــــ طنط|د|

479497 نوبــــ|بــــ| دى لويس مني  حن|ف سكندريه|ل|بــــ |د|

224328 ىس|لعبــــ|لسيد |بــــر |مريم سيد ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

88oo77 هر يوسف فلتـــس |م| مرن سيوط|علوم 

247422 بــــى|هلل عبــــدربــــه د|حمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

894o72 حمد |حمد محمد |ر |من سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3637|6 لحميد|ن محمد مصطفى عبــــد|نوره ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3454o8 ر|هلل سعيد عىلي محمد نص|عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

329|o8 لصمد|هيم عبــــد|بــــر|ل محمد |بــــتـــه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

22289 حمد|فع |سىح  محمد ر |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

884959 لس  دى زكرى  |كرم ن|كي  سيوط|هندستـــ 

54|583 بــــ|حمد دي|طف عىل |يوسف ع عه دمنهور|زر

63o346 ج  وليم عزم|جوزيف ن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o9|| لسيد محمد حسن|ن |يم| هرتـــ |لق|تـــمريض 

6|7|2o ن هلل|بــــوعبــــد|مجدى درويش | مي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2392| ل فرغىل محمد|بــــسنتـــ جل دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

329975 محمد محمود عزبــــ| رن ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ
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776o7 لعزيز|يه وليد محمود عبــــد | دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

3|845o عيل|سم|يتـــ محمد محمد | لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

69oo62 ن|حمد رمض|م |سلوى حس لمنصورتـــ |تـــمريض 

46|329 صف|هيم ن|بــــر|حمد محمد | |حقوق طنط

8639o5 ي |م|
هلل|لفونس رزق |م |كر|ئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8o47|| ي محمود|ء محمد عبــــد|لزهر|طمه |ف
لغنى سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

69o6|3 هيم|بــــر|لرؤف |لغنى عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34639| ى محمود  حمد|يوسف حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

833o72 ىطي عىلي|لع|عيل عبــــد|سم|عىلي  دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

62|95o لحديدى عسل|هلل سعد |هلل سيد عبــــد |عبــــد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

6262o6 هيم|بــــر|جد محمود |محمود م لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

3|2996 سم عىل|متـــ محمد محمد ق|س| س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

443864 ح طه|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|هدير محمود عبــــد  لشيخ|عه كفر |زر

78|o6| محمود حسن| محمد زكري زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

75||96 ف محمد محمد  بــــغد|يوسف  دي|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

233523 لعزيز|ر سمي  بــــشي  عبــــد|من هره|لق|هندستـــ 

7o|466 وق ح بــــ|لسيد عىل رسر|ح |لفتـــ|زم عبــــد |رسر زيق|لزق|بــــ |د|

847686 لرسول محمود|لد عبــــد|خ| ن|ر ن|سو|تـــربــــيتـــ 

3|4963 لرؤوف محمد|م عبــــد|مصطفى س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

349483  عبــــد|لش|متـــ عبــــد|تـــسنيم سل
ى
دي|له|ق ى شمس|زر عه عي 

4o9663 ى|ن |يم| حمد حسن بــــحي  |تـــربــــيتـــ طنط

3|7o6| ردين عوئى نرصى متـــى|ن وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

2369|| ى عبــــد|م |سلىم حس لحليم|لدين حسي  هره|لق|بــــ |د|

4376|6 ىط محمد عيس|لع|ل عبــــد |محمد جم لشيخ|تـــمريض كفر 

|26|35 هلل|ل عبــــد |بــــ كم|يه|حمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7732|7 س طه|هلل عبــــ|س عبــــد |محمود عبــــ لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

897337 سعد فهىم |سم مجدى |بــــ ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

497236 للطيف|ء رزق حسن عبــــد |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7o64| ى عبــــد|طمتـــ ر|ف م|لسل|غبــــ حسي  لفيوم|نوعيتـــ 

32o296 حمد محمد|تـــه |هيم شح|بــــر|مصطفى  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 
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856558 ى جمعه|حس م حسن حسي  ي|تـــمريض 
| لمنى

|8|o9 يف محمد عىل محمد رسر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

679697 حمد|ن |هيم رمض|بــــر|ء عطيه |ل| لمنصوره|طبــــ 

346773 ي |لش|يمن عبــــد| |ند
ى
ى|لحس|ق ني  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

4526o5 حمد عويضه|هيم |بــــر|ء محمد |أل لشيخ|ره كفر |تـــج

283553 م محروس محمد|كر|ء |رس| ى شمس|زر عه عي 

76o83o هيم|بــــر|تـــسنيم عىل عىل  لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

3579|9 ى محمد|لد |محمود خ مي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

895458 لد فتـــىح خلف |محمود خ ج|بــــ سوه|د|

6|533o بــــينى|بــــ |لوه|زن مدحتـــ فكرى عبــــد |م لشر ط|بــــ دمي|د|

47894o لجندى|لسيد حبــــسر سعد محمد |حمد | ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

369757 لسميع محمدعىلي|لد عبــــد|محمد خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4567o7 لسيد محمد عطيتـــ|مل | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|27685 ر|هلل منصور محمد نص|يتـــ | ى شمس|تـــج ره عي 

235475 ر محمد|بــــر عم|محمد محمود ص ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

33874 لزغبــــى|ن محمد عىل |يم| دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

764o53 ر|حمد محمد عم|در |لق|ن حسن عبــــد |رو حقوق بــــورسعيد

||7895 طف ثــــروتـــ خليل|بــــيتـــر ع ى شمس|تـــج ره عي 

|2343| لعليم زىك|م عبــــد |عمر عص ى شمس هندستـــ عي 

|43377 حبــــيبــــه محمد محمود حسن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

499933 بــــ|در كس|لق|ن عبــــد |م شعبــــ|سه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

848578 ن يبــــي|مخلص وهيبــــ عج| مي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

4o6o8| ن ى مصطفى عبــــد | مي  حمد|د |لجو|حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|59955 حمد محمد|مي محمد  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

625644 لحميد |ىس عبــــد|لعبــــ|حمد محمد |م |سل|
س|عبــــ

زيق|لزق|هندستـــ 

84|495 ى محمد|ن |محمد سليم مي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

3538o3 در|لق|رق محمد عبــــد|محمد ط |بــــنه| هندستـــ شبــــر

22o32| وع|م محمود مط|مهند عص دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح
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29|454 ي
هلل رجبــــ عىل|عبــــد| دئى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

635|35 لرؤف عىل محمد|محمد عبــــد | دين لمنصوره|ل |طف|ض |ري

925o4o م يونس عطيتـــ |له|طمه |ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

49839| لمعجنى|هيم عىل محمد |بــــر|هبــــه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5o5956 مه عرفه|حمد صبــــرى حسن سل| لشيخ|بــــ كفر |د|

3||986 تـــ|مؤمن محمد محمد سيد فرح |بــــنه| هندستـــ شبــــر

|67677 مريم محمد عرفتـــ منصور عه مشتـــهر|زر

697o63 ن|لسعيد عىل رمض|لسعيد محمد | لمنصوره|ره |تـــج

5|629| لسيد محمد|ح معوض محمد |نشر| سكندريه|ل|حقوق 

463|9 ى|لنبــــى وهبــــه حس|محمود عبــــد ني  هره|لق|ره |تـــج

6445o6 لد عىل حمزه|عىل خ ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

885494 ى جم| روس |سك|مل |ل ك|يلي  سيوط|ضتـــ |علوم ري

333o38 هيم بــــدوى محمد|بــــر|هلل بــــدوى |عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

25o43 ن محمد|د رمض|حمد فؤ|جر |ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

56oo4 ي|ر
لرحيم|م عبــــد |م|دى |ن| ئى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4o279o يف|لد محمد محمد |يدي خ|ه لشر عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

||854o م|م|عيل محمد |سم|رص |ن ن|نوره هره|لق|ر |ثــــ|

922|3o لبــــدرى محمدين |لسيد |ء |وف ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

7o59o4 ىط محمد|لع|مجد محمد محمد عبــــد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6|8||| هلل|بــــ |مسعد ج| مروه رض ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

56948 لنعيم|لحفيظ عبــــد |يه عرفه عبــــد | ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

5|7|8 ى|ء ع|سم|  حسي 
دل لطفى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

53498 ى جل|ي ل سيد محمد|سمي  بــــ بــــنى سويف|د|

|385o5 لدين|هيم سيف |بــــر|لحميد |بــــر عبــــد |رحمه ص ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|767|6 لفتـــوح بــــيوم|بــــو|عمر بــــيوم  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

855o99 لموجود|حمد عبــــد|ء رجبــــ |عىلي ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

4|48|8 ف ق| وي|در هند|لق|سم عطيه عبــــد |رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7o33|7 لعظيم حسن|بــــر عبــــد |بــــر ج|ن ج|نور زيق |لزق|تـــمريض 

7o9324 ي|لحميد عبــــد |مي  عزم عبــــد |
لغنى لمنصوره|هندستـــ 

|2o5|7 شم|بــــوبــــكر محمد ه|حمد |مريم  هره|لق|ره |تـــج
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242352 ى| د زكري|عم| ر|ي حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

758274 ى  حمد|نوره هيكل حسي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

442259 حمد موىس خليل|لد |فريد خ لشيخ|ره كفر |تـــج

23829| لسيد|لحليم |م محمد عبــــد |م هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

776993 لرحمن|حمد عبــــد |ء سمي  |رس| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

898544 م |م ونيس ف|در ف|ن ج|ره سوه|تـــج

33|82o لرحمن يوسف عفيفى|مصطفى وجيه عبــــد |بــــ بــــنه|د|

57532 ى ط|ي بــــ|لوه|عيل عبــــد |سم|رق |سمي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|343|7 ه رض| ح سيد|لفتـــ|عبــــد | مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|48747 ن|عيل سليم|سم|م |ء س|رس| ن|علوم حلو

695979 هلل|لسيد عبــــد |لسيد محمد |حمد | لمنصوره|بــــ |د|

524837 ي|سليم| بــــول
ن|ن سليم|ن تـــعى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

777|52 عيل محمد|سم|رقيه سعيد  زيق|لزق|بــــ |د|

4||738 ع|لشعش|حمد |عيل |سم|ر محمد |من |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

3||6| ى محمد|م|  رجبــــ حسي 
ئى ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 

كتـــوبــــر |6 -

864999 تـــو محمد|لد بــــج|ره خ|س دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6o|773 |بــــ مهن|بــــ خط|ء خط|سم| |بــــ طنط|د|

789444 ه محسن عبــــد | لمنعم محمود|مي  زيق|لزق|حقوق 

439767 ن|لعزيز محمود عجل|لدين عبــــد|هبــــه سعد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|46843 حمد يحن  محمد|ء |رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|2574 بــــيل|حمد ق|لسيد |سحر  |بــــ طنط|د|

8758|o ل مصطفى  |عمر مصطفى كم سيوط|ره |تـــج

4|394| ى|ئى عبــــد|مريم ه لسميع حسي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|62483 ى ى محمد حسي  محمد حسي  ط|بــــ دمي|د|

|3584o شف|لك|يدى يىح مصطفى عمر |ه  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

9|6926 لرحمن |ن عبــــد|حمد رمض|ن |نور سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

68|4o8 وى|لهند|هيم |بــــر|ء |لسيد عل|هيم |بــــر| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

365875 د محمد عمر محمد|ي| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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483463 بــــ|لبــــ|هيم فتـــح |بــــر|بــــ |لبــــ|ء فتـــىحي |نجل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

29o3o هلل|هيم عبــــد |بــــر|حمد |محمد  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

7863o9 يل|لحسينى ن|لد |كريم خ ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

36349o ى محمد |رق |ء ط|سم لسيد|مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

884|38 يل  |د جرجس رس|عم| دون|م سيوط|علوم 

24355 حد|لو|لمجيد عبــــد |رحمه عبــــود عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

4o2|32 بــــ|للطيف سنج|بــــر عبــــد |مصطفى ج |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

77|289 لسيد|رس محمد محمد |جر ي|ه زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8o724 روق شفيق|ء محمد ف|عىلي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

363379 هيم|بــــر|خليل محسن خليل  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

25|24| بــــوه|عمرو محمد مني  ك ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

3245o9 ه|لل|لرحمن عبــــد|يمن عبــــد|هلل |عبــــد ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

83oo35 س|يه محمود محمد عبــــ| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

765963 لبــــرشه|ندى عىل حسن عىل  ره بــــور سعيد|تـــج

23o588 حمد مصطفى دهومه|هيم |بــــر|حمد |محمود  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

353553 هيم|بــــر|م |م|هيم |بــــر|م |م| ى شمس|د| بــــ عي 

3735o| يه عىل مصطفى بــــكر مصطفى| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64o679 حمد محمد|ح |لفتـــ|م محمد عبــــد |حس زيق|لزق|علوم 

3||5o9 ى عبــــد بــــدين|لمطلبــــ ع|لحق عبــــد|حني  هره|لق|صيدله 

6|75o8 ف عىل |غدير  ى|بــــو |رسر لعني  ط|بــــ دمي|د|

|7oo85 لسميع|هلل محمد عبــــد |سلىم عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|29|33 لدهشوري|هيم سيد |بــــر|مهند ممدوح  هره|لق|صيدله 

637o25 تـــه|وى شح|لبــــحر|حمد مسعد محمد | زيق|لزق|حقوق 

8768o حمد بــــكري|حمد ضيف | لفيوم|صيدلتـــ 

37462 بــــ|لوه|حمد محمد عبــــد |محمد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

487275 لفتـــوح يوسف|بــــو|لرحمن محمد |عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8o6948 حمد|دل محمد |محمد ع ي|هندستـــ 
|لمنى

355527 حمد|س |ل عبــــ|بــــ جم|رح زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|
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3362oo هيم عىل|بــــر|ندى محمود  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

7o478o شه|لحليم عىل  بــــ|حمد عبــــد |ن |يم| لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|69o2 ف عبــــد |هدير  لحرصى|لنبــــى |ح حسبــــ |لفتـــ|رسر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

767353 رس|د ج|نور عو|ر محمود |بــــر| لعريش|تـــربــــيتـــ 

37|957 ئى سعيد محمد|محمد ه ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

7o5886 لمنعم مدبــــول محمد عىل|يدى عبــــد |ه ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|34777 لسيد رزق|لمهدى |عىل مجدى  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

7827o7 ى|د حسن حس|لسيد رش|ندى  ني  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

839594 دق|لص|لسيد محمد |م |هي ن|سو|حقوق 

922995 مل |ن ك|ر سمع|دو|ندرو | ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

424|2| م|لسل|س عبــــد |لنح|متـــ مصطفى |س|مصطفى 
 يوسف

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6774o8 لم عىلي|م س|رس محمد س|عمر ي لمنصوره|ره |تـــج

773||3 نور مصطفى|وى |لشبــــر|كريم  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

46||o| وق  وى|لشه|ل |لع|حمد عبــــد|رسر ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

487385 هيم مبــــروك|بــــر|حمد |بــــ |يه|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

765733 حمد|للطيف |لسيد عبــــد |ن |يه رمض| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

83o568 حمد|هيم |بــــر|لمحسن |محمد عبــــد دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

93896 ف محمد مبــــروك | م|م|رسر ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

26968 حمد|حمد |دل |يه ع| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|76558 حمد|ن |ء نبــــيل حمد|شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

245587 هلل تـــعيلبــــ|ل عبــــد|محمد جم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

784o64 لسميع محمد يوسف عىل|ثــــروتـــ عبــــد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

4453|7 هيم|بــــر|هلل |لحميد عبــــد |محمود عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

6496|3 هيم|بــــر|هيم |بــــر|ء ثــــروتـــ |رس| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

45|793 ج|لحل|دق |حمد محمد عيد ص| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

754|25 بــــو زيد|س |بــــ عبــــ|يه|م |له| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

25449| لحليم|عىل محمد عىل عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

526834 لمنعم|ح عبــــد|لفتـــ|حمد محمد عبــــد|محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 
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322599 بــــولس| جد وصفى حن|ل م|من بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|26948 ى ك|ريم هش مل|م حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

622|45 ره|لح نو|هيم ص|بــــر|رس |هيم ي|بــــر| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

896o5| ندى بــــدوى عبــــده بــــدوى  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|26394 مه محمد محمود|س|م |حس وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

475876 شد|لسيد محمد ر|معتـــز محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

32767o لحليم|ح عبــــد|لفتـــ|دل عبــــد|هلل ع|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|62876 ف عبــــد | |رول لنمر|هيم |بــــر|لحميد |رسر مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

4623|2 ء محمود محمد شليق|ه عل|نج لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

478o98 نع|لص|سلسبــــيل مصطفى محمد محمد  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

||5694 ى رأفتـــ عبــــد | لصبــــور درتـــه|نجلي  ى شمس|تـــج ره عي 

329o3 بــــر محمد طه|يوسف ج هره|لق|هندستـــ 

7823o7 عيل|سم|تـــه حسن |م شح|حس زيق|لزق|هندستـــ 

7|3|65 لدين محمد|ح |لميس ممدوح محمد صل لمنصوره|بــــ |د|

5o|783 هلل|لسيد محمد عبــــد|حمد |بــــسنتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

7o3859 هلل عوض|زق محمد فتـــح |لر|م عبــــد |حس زيق|لزق|هندستـــ 

688759 مه|بــــوش|هلل |لسيد عبــــد |حمد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

643o87 ى طلعتـــ محمود جمعه نفي  زيق|لزق|علوم 

774o39 ى مصطفى حمدى محمد|ي سمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

792664 لرحمن|وحيد محمد محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

433764 موئى|لسل|ن عىل |تـــ رمض|لشح|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

3529o| لمجيد|لح عبــــد|م ص|كريم حس عه مشتـــهر|زر

75946| وى|لشه|لسيد |حمد محمد | |دين هره|لق|ج طبــــيع |عل

4868o| هيم|بــــر|حمد |محمد مصطفى  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o4442 ى |مصطفى  يمن عصمتـــ حسي  ج|عه سوه|زر

|6o4|3 محمد| حمد بــــن بــــيل|كريم  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

766833 ضى|لموجود م|حمد محمد عبــــد | عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

83o42 محمد صفوتـــ سيد محمود بــــ بــــنى سويف|د|

9o6753 لحميد |رق حسن عبــــد|ء ط|ل| ج|ره سوه|تـــج
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867537 ى|حمد حس|حمد محمد | ني  ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

878o34 رى  |لبــــ|هيم عبــــد|بــــر|لمنصف |ر عبــــد|من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

5|9782 هلل موىس عىل|حمد عبــــد|ن |نوره معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

7ooo6o لسيد محمد|مصطفى | دين ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

34o89 مد|حمد سعد ح|منيه | ى شمس|زر عه عي 

2786oo ن|رص زىك محمد شعبــــ|م ن |بــــ طنط|د|

8297|6 دق تـــوفيق|م معبــــدص|ريه لمنصوره|حقوق 

227634 هيم|بــــر|لرحيم |هيم عبــــد|بــــر| |رن هره|لق|بــــ |د|

7o6785 لد|ح حلىم خ|حمد صل| لمنصوره|بــــ |د|

68o457 م|لسل|روق عىل عبــــد |مصطفى عىل ف ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

2656|| صل|لمول و|حمد سعد عبــــد| |حقوق بــــنه

|2o972 ئيل|دل عزيز جبــــر|ع| ندر|س هره|لق|هندستـــ 

22|o49 لرحمن محمد مندور|ء سعيد عبــــد|رس| ن|بــــ حلو|د|

9oo|8 لم حسن درويش|يه حسن س| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

642o3 لمنعم محمد|لمنعم عبــــد|عبــــد| يش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

44|o83 زق|لر|زق عبــــد |لر|ء نسيم محمد عبــــد |أسم لشيخ|علوم كفر 

9|437| ل محمد |عمرو محمد جل سيوط|بــــ |د|

4633|8 لعزيز|ل عىل عبــــد |ن كم|ء رمض|عل لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

2|259| لرحمن|حمد مصطفى فتـــىح عبــــد| وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

4|o|59 لحميد سيد أحمد |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد
لدين|فخر

|تـــربــــيتـــ طنط

|6o523 م محمد|كريم محمد س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

227933 وق عبــــد ل|لع|لعزيز سيد عبــــد|رسر هره|لق|حقوق 

284573 ى عبــــد وق حسي  لغنى عوض|رسر رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

856|o5 ي|لرحمن عبــــد|ء فهيم عبــــد|شيم
لغنى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

694693  |لعر|حمد |دين وليد |ن
ى
ي|لعن|ق

ئى لمنصوره|بــــ |د|

4794|o لم|هيم محمد س|بــــر|لم |نىه س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4|4734 بــــوهيكل|تـــ مصطفى |لشح|نعمه  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

526944 ى كريم|لرحمن سعيد عىل ي|عبــــد سي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|8796 ن|للطيف مصطفى رمض|هلل عبــــد |ء عبــــد |شيم بــــ دمنهور|د|
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5oo82| د قوره|محمد محمد رش| مه لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|7359o مد|د ح|دل ج|محمد ع تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4259|| ى عىل زلط|رق |طمه ط|ف مي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

649|59 بــــ|لوه|ح عبــــد|لفتـــ|محمود عبــــد| نور  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

863556 حمد|د محمد |كريم ج ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

475224 بــــر فرج|مجد ص|ريه |يل| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

6397|9 هبــــه منصور حلىم محمد بــــسيوئى زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

83967o محمود عىلي محمد معبــــد |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

9o647| رؤوف جرجس عوض | ن|سلف ج|طبــــ سوه

6oo3|7 ق|هيم |بــــر|لسيد محمود | وى|لشر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

||8464 مصطفى محسن محمد عىل لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

37|774 بــــوليله|لعظيم |عىل محمد عىل عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7682|6 ى|م وجيه رشدي مرقص| رتـــي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

629o88 لحميد|لحميد محمد عبــــد|هبــــه عبــــد زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

753|76 ن|حمد سليم|دل |محمد ع عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

8334o5 هيم|بــــر|مر |حمد ع|محمود  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4|7977 لمي |لمنعم |لسيد محمد عبــــد |دين |ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34|||3 ى محمد س|مختـــ لم محمود|ر حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

43o934 لديبــــ|هيم عىل |بــــر| |ند |بــــ طنط|د|

68|946 ق|ره عىل عطيه محمود |س وى|لشر لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

822875 لح حسن|مه ص|س|لح |ص |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

7|2869 لبــــدوى محمود منصور|لسيد |ر محمد |مي لمنصوره|ره |تـــج

6|2249 لمهيمن محمد|ن عبــــد |مريم محمد سليم |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

484836 هيم|بــــر|ن محمود |ل شعبــــ|بــــل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|46375 ربــــ|حمد مح|لسميع محمد |م عبــــد |هي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

296529 حمد محمود طه محمدى طه| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o2958 ى|ل |ء عىل جم|رس| لبــــحي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

28||83 هيم موىس|بــــر|حمد محمد |ء |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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237497 تـــه|مر شح|ئشه وليد ع|ع هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7675o6 ن سمره|مريم محمد عطوه سليم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

|3|o9| س محمد|دل عبــــ|حمد ع| هره|لق|حقوق 

895223 لرحيم  |لدين محمد عبــــد|حمد نرص | ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

75388o لسيد محمد عىل|ندى محمود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

349266 هيم خليل|بــــر|رص فتـــىحي |هلل ن|منتـــ  |بــــ بــــنه|د|

224977 ح محمد|لفتـــ|م عبــــد |م|ل|مه |س|يوسف محمد  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

646765  ج|حمد محمد |
ى
د شعي |لدسوق |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

527294 عيل|سم|فظ |حمد ح|مريم حلىم  ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

867|7o ي عبــــد|يه حس|
ي حس|لر|ئى

ي|ضى
ئى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

32866| سعد|ك مني  عزيز |مل |حقوق بــــنه

34o328 لم|دل محمد س|وجيه ع |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

54o86 جد محمد محمد طلبــــه|مريم م طبــــ بــــنى سويف

777o63 لسيد|ء محمود متـــول |هن ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

787484 حمد موىس جبــــر موىس|ء |رس| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

5|3449 لمقصود|هلل عبــــد |ىط عبــــد |لع|محمد عبــــد  عه دمنهور|زر

4884|8 ف|لد مرىس عىل خل|سيف خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|47876 لمجيد|بــــ عبــــد |لتـــو|حمد عبــــد |مصطفى  ن|بــــ حلو|د|

645744 ش|لحميد محمد هو|لسعيد عبــــد|يمنى  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|45476 مد|هيم ح|بــــر|هلل محمد |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

43oo92 ن بــــشي |طف رضو|جر محمود ع|ه لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

8o|84 زى|حمد عىل حج|ر محمد |مي ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

8|3o9 س عىل حسن عىل|حمد عبــــ| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

4o2595 ي
ن|د عىل حس|لجو|حمد عبــــد | |دئى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

459|58 لمرىس|حمد |لسيد |ندى محمد  تـــمريض فرع مطروح 

26877 لرحمن عىل محمد|عبــــد| هويد هره|لق|حقوق 

5866o هلل عىل حسن عىل|هبــــه  بــــ بــــنى سويف|د|

|44643 لغنى خليل|رص عبــــد |لن|ل عبــــد |جم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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492629 ي|لل|زق |لر|لجيد عبــــد |محسن عبــــد 
ى
ق دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

679|43 م سمي  محمد فوده|حمد هش| لمنصوره|حقوق 

4o47|o حمد جعفر|لدين محمد |محمد مىح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68o463 زق سويلم|لر|ضل عبــــد |حمد محمد ف| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|487o| رس محمد محمد عىل|مريم ي ى شمس|زر عه عي 

|5|o9 ى  عىل نور |ح |سيف ممدوح صل لدين|لدين حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2543|2 جيىل|لبــــر|لمحسن |ن عبــــد|ندى شعبــــ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

92o832 ن |حمد محمد صبــــره حمد| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

3|5826 ء عيد عبــــيده|دتـــ عل|مي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

63226 لم|مل س|لرحمن محمد ك|عبــــد ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

867399 ي|ر
لكريم|محمود يوسف عبــــد| ئى ي للخدمتـــ |

|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

8|8865 تـــي|تـــي محمد زن|زن| لي|د ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

7627|2 هيم محمود عىل عوض|بــــر|مصطفى  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o2984 ى ي|مريم محمد بــــكر ي ى|سي  سي  زيق|لزق|حقوق 

2|2349 حمد بــــشندى|ل سيد |مه جم|س| ى شمس|تـــج ره عي 

774979 لسيد|لحفيظ محمد |لد عبــــد |ء خ|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

|98|5 ضل متـــول|حمد محمود محمد ف| هره|لق|ره |تـــج

282o3 لسيد|هيم محمد |بــــر|لدين محمد |سيف  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

6o54oo ه وليد فؤ لمزين|د محمد |ني  | تـــمريض طنط

4357o2 متـــ|لدين سل|ن بــــىه |هلل رمض|عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|65o89 لح|حمد ص|تـــفى محمد محمود  هره|لق|بــــ |د|

329396 ى|وى ل|لص|حمد |نور محمد سمي   شي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

27o659 لسيد عمرو|حمد |لسيد |حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7|7o4 لنرص|د سيف |محمد عويس ج ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

447659 ى|لسيد محمد محمد ل|سلىم  شي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

355397 هيم|بــــر|ل |لع|هيم عبــــد|بــــر|مريم  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

3|5ooo هلل|لسيد عوض |هيم |بــــر|لسيد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

764949 ى محمد محمود ص|ي لح محمد|سمي  هندستـــ بــــور سعيد

34373| لمؤمن فتـــىحي قطبــــ|رحمتـــ عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

||9789 ى|ء |ندرو بــــه| |لفونس مي  ى شمس هندستـــ عي 
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342542 ر جحوم|لغف|لح عبــــد|لح محمد ص|ص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o5|83 سم|لد يونس ق|خ| لي|د |تـــربــــيتـــ طنط

2436o ي عبــــد |س هيم|بــــر|هلل |رتـــ خي  هره|لق|حقوق 

85|42o هر|لط|ن يوسف |ء شعبــــ|سم| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

6|6326 لمقصود عطوتـــ|هلل عبــــد|دل فتـــح |ء ع|نجل ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

6o83o5 ن|ىط زيد|لع|ن مؤمن عبــــد |يم| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

|3855o لرحمن مصطفى|م عبــــد |طمه عص|ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

42|486 ف عز |دى |ه لقمرى|رسر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

238373 لكريم|د |لسيد ج|ن |ء حمد|هن هره|لق|لعلوم ج |ر |د

57295 محمد محمد| رض| رن طبــــ بــــنى سويف

88o349 ى|ئى ف|تـــرين ه|ك |  يز مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

29724 حمد محمد|ح |محمود صل لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

8o52o7 ى مني  مرصي محمد حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

79|568 ر|لستـــ|هلل عبــــد |ء محمد عبــــد |ل| زيق|لزق|ره |تـــج

|4884 ى سيد  حمد|حبــــيبــــتـــ حسي  هره|لق|ره |تـــج

75oo9 لرحمن|محمد ممدوح سعيد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|35774 دى|له|لحسينى محمد عبــــد |رقيه  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2238|7 وق حسنى سيد محمد  ى|رسر مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3366|5 لحميد حسن|لعزيز عبــــد|هلل عبــــد|منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

6o58|o للـه|للـه عبــــد|بــــ |ذ محمد محمد ج|مع تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

878oo9 لرحمن  |يه محمود محمد عبــــد| سيوط|بــــ |د|

279638 يم|لد|هيم عبــــد |بــــر|هد |ء يحن  مج|سم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|5782 لسيد|د محمد  |لدين محمود عم|م |يدى حس|ه هره|لق|بــــ |د|

447298 حمد بــــسيوئى محمد|سلىم محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

5o99|| هد عىل بــــدر|تـــ مج|لشح|بــــدر  تـــمريض دمنهور

68|396 جتـــ|لخو|لبــــيوم مصطفى |نور نبــــيل  |ره طنط|تـــج

5|3369 عيل زغلول|سم|سعد محمد سعد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

546535 بــــ يونس|لوه|جع عبــــد|ىط مر|لع|عبــــد ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

34o564 لحميد|لح عبــــد|حمد ممدوح ص| عه مشتـــهر|زر

89323| لرحيم |حمد عبــــد|هر نبــــيل |سم سيوط|ره |تـــج
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6o8579 أمنيه حمدى حسنى معوض أبــــو شوشه |بــــ طنط|د|

|6o2o9 لدين محمود|لرحمن محمود مىح |عبــــد  ى شمس|زر عه عي 

778663 لحميد|مصطفى فوزى فتـــىح عبــــد زيق|لزق|عه |زر

268934 ى | لقفل|حمد |يه خي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

546735 ى|هيم محمد |بــــر| ى لسيد خني  ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

496227 محمد محمد حمودتـــ| ر|ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2657o لجوهرى|ح صبــــرى عىل |ء صل|روميس ى شمس| لسن عي 

6|7826 ز|لبــــ|ء محمد محمد |رس| ط|بــــ دمي|د|

|2644o محمد مجدى محمد فكرى محمود ى شمس حقوق عي 

823599 ي|تـــرين ه|ك ي جورج 
ي بــــشر

ئى ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

477333 لجندى قدوس|آن وجدى فهيم  سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

769|48 دق|روس ص|ن سعيد عيد|يم| لعريش|تـــربــــيتـــ 

65o6o ن جوده|ده محمد رمض|حم ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

4558o محمود سمي  سيد عبــــده كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

54|92 ن فكرى محمد|حمد سليم| ي|لسن |
|لمنى

8||o7 لسيد|لسيد |ريم صبــــىح  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

5o266| نور مرىس خليفتـــ|حمد |طمتـــ |ف سكندريه|ل|بــــ |د|

3||796 |ميل عزم حن| |رين|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

542|o5 عيل|سم|تـــه |محمد فرج حمد شح سكندريه|ل|حقوق 

52oo38 مد|ح ح|لفتـــ|د مني  محمد عبــــد |جه سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

634346 ن محمد عطوه|د شعبــــ|ود زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

788533 لحوتـــ|ل محمد محمد |جم| ر|ي عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54o247 لرحمن|منيه محمد حسن محمد عبــــد| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

456|7 م|لسل|يمن محمد عبــــد |محمد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

37778 زق|لر|خليفتـــ محمد عبــــد | رض هره|لق|بــــ |د|

626499 ي|بــــر|مل |هلل سمي  محمد ك|منه 
ى
هيم دسوق زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

275626 عيل|سم|حمد  |لسيد |محمد فتـــىح  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

43|832 ى|نس محمد |محمد  لعشر |صيدله طنط

925636 لمعز محمود حفنى |دهم عبــــد| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

367|96 نوس|هيم ف|بــــر|مح نجيبــــ |دى س|ف |حقوق بــــنه
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8||356 ن مسعد شفيق عيد| مي  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

4452|4 د|للطيف حمدى شد|حمد محمد عبــــد  | سكندريه|ل|هندستـــ 

546246 لبــــديع حموده|ح سعد عبــــد |ء صل|عل ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

7o2796 ى|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر| ح يونس يونس بــــحي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2o662 ن|م رضو|لدين محمود س|ل |محمود كم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

334286 لد محسن لطفى محمد|خ |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7o92o6 حمد |بــــ |لوه|للطيف عبــــد |حمد حمدينو عبــــد |
ود|د

تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

485322 ن حلىم عىل سعيد|بــــسمه شعبــــ سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

879886 ر  |لغف|لحكيم عبــــد|سط عبــــد|لبــــ|هدير عبــــد سيوط|بــــ |د|

6|5698 جه|لخو|محمد | محمد زكري ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

9o2846 لمجىل محمد|ل عبــــد|رص جم|لن|عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

346|5o تـــى|لزي|شد|رق محمد ر|سم ط|بــــ |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4|6923 خيتـــى|لشبــــر|آيه محمود بــــدير  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

86334| ي محمد|ء كم|لزهر|
ل مصطفى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

69o288 م|لسل|حمد محمد عبــــد |محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|672o8 لح|بــــر محمد ص|ن ص|نوره ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

844966 هر حسن خليفه|لرحمن م|عبــــد ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

35o3o6 ف عبــــد|محمد  لرؤف|لعليم عبــــد|رسر رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

|532o8  يحن  زكري
|محمود مصطفى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

444662 لمجيد|جر فتـــىح عىل عبــــده عبــــد|ه لشيخ|تـــمريض كفر 

33o889 لحليم|لحسينى عبــــد|دتـــ فوزى |غ |علوم بــــنه

|36o45 مل|رتـــ يشى محمد ك|س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

66|3o مصطفى محرم محمد ربــــيع ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

72979 هر معوض عىل|حمد ط| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

5o7927 هيم وهبــــه|بــــر|لحليم |محمد عبــــد | دين سكندريه|ل|بــــ |د|

5|45o8 ي سعد محمد قط|مل ه|
ره|ئى ره دمنهور|تـــج

59935 لحكيم مرىس|حمد عمر عبــــد | معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

Thursday, September 6, 2018 Page 17434 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7o|o76 ط|لبــــل|لسعيد مصطفى |لسيد |ن |نور دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

57449 بــــ|لوه|هر عبــــد |ندي عىلي م علوم بــــنى سويف

8|55|3 رس|مجدي لويس ف| مي  ي|هندستـــ 
|لمنى

868o46 لسعدي|لسعدي محمد |سلوي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

7o2o77 لزعربــــ|بــــ |لبــــ|حمد فتـــح |حمد محمد فتـــىح | زيق|لزق|ره |تـــج

342o23 ف|لصو|ل حسن |لع|كرم عبــــد|زينبــــ  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

68963  محمد
ى
محمد يحن  صوق ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

5o9859 ى|محمد محمود محمد حسن  لبــــحي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

852923 مه يونس موىسي يونس|س| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|664|2 ن محمد|لم|محمد سمي  س يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

5o5874 ى عمرو|حمد محمد | لسيد محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

89o|63 ف م|ديفيد  شد |جد ن|رسر سيوط|ره |تـــج

255o79 لكردى|لمرضى قطبــــ |رغده عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|38779 صف|لحميد ن|فظ عبــــد |لح|رؤى محمد عبــــد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

6|5|9o ج|حمد نجيبــــ حج|حمد |هلل |منتـــ  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

|75546 هيم فكري سيد|بــــر|منيه | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

925532 ه عزوز ح| لمجيد  |مد عبــــد|مي  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

4|92o6 ي محمد غ|ه
نم|جر مصطفى لمنصوره|حقوق 

4o6||2 ى |ي حمد|لسيد |روق |حمد ف|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o267| ى عىل بــــخيتـــ |س م |م|لمي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

7796|o طف محمد محمد|حمد ع| زيق|لزق|ره |تـــج

349383 ن سعودى|محمد سعيد بــــدوى رمض |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2|7896 لليثــــى|د محمود عىل |لجو|فرح عىل عبــــد هره|لق|م |عل|

88239| دل يوسف  |ره صفوتـــ ع|س سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o7462 لحميد جمعه|لحميد عبــــد |مي  عبــــد | لمنصوره|حقوق 

227459 لعزيز|هلل عبــــد|بــــ |هلل محمد ج|بــــ |ج هره|لق|بــــ |د|

88293| ول جد عزتـــ رسىم  |م| مي  سيوط|علوم 

224|o8 ن محمد|ل سيد رمض|فري هره|لق|م |عل|

437|82 ى كم|ي بــــوعبــــيد|ل عىل محمد |سمي  معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|6332o فظ|لح|هلل عبــــد |ندى نبــــيل عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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55392 وي نرص|حمد محمود ص| ي سويف
هندستـــ بــــنى

|7838o هلل محمد|ن عبــــد |ء شعبــــ|وف ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

759876 ديه سليم عبــــده سليم|ف لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

4|3o83 وى|لشن|ن حسن محمد |يم| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

67667| دق|لص|هيم حسن حسن | |رن لمنصوره|ره |تـــج

428357 بــــوحمرتـــ|لقوي محمد |ئى محمود عبــــد |م| ي صىح طنط
|معهد فنى

82||97 لحميد محمود حميده|حمد عبــــد| ي|هندستـــ 
|لمنى

788535 ى حسن عىل فر|منه ك ج|مل حسي  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

452o99 لحميد محمد بــــكر|لحميد فتـــىح عبــــد |عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

254o98 لمقيىم|حمد |م محمد |محمد س |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|37|79 حد|لو|مح يسن سيد عبــــد |عمر س ى شمس|تـــج ره عي 

67543o ي
ي| دئى

محمود مصطفى عىل مصطفى لمنصوره|علوم 

337872 هيم رجبــــ عىلي|بــــر|هيم رجبــــ |بــــر| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

24||48 ن محمد|محمد ممدوح رمض ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

858377 حمد|ن |طه عثــــم| ند|ر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

485o5 تـــ|يه محمد عىلي بــــرك| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

68335 عيل|سم|ل رجبــــ |ر جل|من لفيوم|نوعيتـــ 

|5335| رتـــ محمد يحن  غريبــــ|س هره|لق|بــــ |د|

675o8 بــــ|لتـــو|حمد عبــــد|لرحمن عىل |عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

847938 ى | حمد حسيبــــ|مل حسي  ن|تـــمريض أسو

34oo96 ئى|لسيد كيل|لدين عفيفى |ح |عبــــي  صل ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

642727 |لسيد عبــــد |لرحمن |ىط عبــــد |لع|منيه عبــــد |
للطيف

زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

875349 ى زر سوس |دل ع|ع| مي  سيوط|صيدلتـــ 

|62695 ح خلف|لفتـــ|ل عبــــد |حمد جم|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

222226 يد|ء حسن ز|هبــــه عل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

69262o ر|لنج|هيم |بــــر|لسيد |لد |هلل خ|منه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6275o4 يتـــ عزبــــ|لبــــد|محمد مجدى محمد زيق|لزق|طبــــ 

348457 مل|ز|حمد موىس |لمنعم |ء عبــــد|سم ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

86|879 ن محمد حسن|ء رمض|حسن |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع
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4924|6 لنبــــى خميس|هيم محمد عبــــد|بــــر|سعد  بــــ دمنهور|د|

67779| ن سعيد|دل صبــــرى مرج|ل ع|جم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

225745 هيم محمد|بــــر|يمن |لدين |سيف  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

862o82 ي سمي  مسد|ره ه|س
ري|ئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

352667 لمرىس|هيم |بــــر|هيم |بــــر|هلل |عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5939| ف عبــــد |محمد  ن|بــــ رمض|لتـــو|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|34264 لعزيز محمد|حمد عبــــد |ندى  هره|لق|م |عل|

522|69 ى|س ره سيد يوسف حسي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

5o664| ى محمود|بــــو|ندى عطيتـــ عىل  لعني  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

29|79 لغنى حسن|عبــــد | لد محمد زكري|خ هره|لق|عه |زر

4549o6 ي حليم نرصي بــــ|ه| ندر|س
دير|ئى سكندريه|ل|ره |تـــج

8393|3 ج|لحج|بــــو|حمد |حمد محمد | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

257||7 ن|م عزتـــ حسن عثــــم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4o34|2 حمد|هيم عىل |بــــر|ر |مي |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

688897 حمد جمعه|لمجيد |م حسن عبــــد |حس لمنصوره|طبــــ 

84583 بــــدين|لع|حمد محمد زين |ر |مي بــــ بــــنى سويف|د|

42277 لخولي|لسيد |صبــــىحي عىل | محمد رض ى شمس| لسن عي 

288|53 م عبــــده رشيدى محمود|وئ |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

25o696 لح|لح محمد فتـــىح ص|ن ص| ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

258|3 بــــدين متـــول|لع|م متـــول زين |ريه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|5o92 يمن نبــــيل محمد|جنتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

529739 ل سعيد خليفتـــ|ئى هل|ل عن|هل ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

||58|6 ى عبــــد |ف م حسن|لسل|طمه حسي  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

6|36o| لسميع محمد مشعل|لدين عبــــد |د |ء عم|سن |بــــ طنط|د|

25o52o لجحش|ء نبــــوى محمد |سم| |ن طنط|سن|طبــــ 

7597|o لحمد محمد|بــــو |ء عىل |ل| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

3|8||7 حمد|هلل |حمد عبــــد|هلل |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4|548 لغنى|يه يىح جمعه عبــــد | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

477923 لدين مجدى محمود ذىك حسيبــــ|نور  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

823386 عيل|سم|مر |حمد ع|هدير  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى
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|42535 فع|لش|هيم |بــــر|مد سيد |ن ح|نوره ى شمس طبــــ عي 

85857| طف سعد محمد|عمرو ع ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

689|53 حمد محمد عبــــده|محمد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

836943 ف محمد عبــــد| سط عىلي|لبــــ|رسر |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|5943 ى سعيد عىل |عبــــد  لتـــحيوى|لرحمن خي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|29395 زر|هلل ع|رد عوض |دو|فىل |بــــ ى شمس هندستـــ عي 

29646 تـــ عبــــد ربــــه|طلعتـــ محمد شح ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|774 رص محمد|لن|ل عبــــد|ندي جم هره|لق|حقوق 

8527o3 لنعيم|عبــــد| هبــــه جمعه عط ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

53244 ى ش كر|سلىم عىل حسي  لفيوم|لعلوم |ر |د

336655 ن يوسف موريس فهيم يوسف|حن ى شمس علوم عي 

93377 ى|ء ع|رس|  حسني 
طف فرج مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

433o58 لد|لمقصود خ|ح عبــــد|لفتـــ|بــــسمتـــ صبــــرى عبــــد ي صىح طنط
|معهد فنى

479546 غبــــ شنوده|ل ر|دى مكرم كم|ف سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

4526o6 ىطي|لع|م محمد محمد عبــــد |له| ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

4o7777 حد|لو|دل محمد عبــــد |يدى ع|ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8896o5 نس |دق |يه محمود ص| سيوط|بــــ |د|

835263 عيل|سم|هيم خليل |بــــر| |لي|د دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

282286 مصطفى رأفتـــ محمد بــــدوى كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

7o7469 لسيد|مديحه بــــليغ حمدى  ط|بــــ دمي|د|

6|2999 لعفيفى|م محمد |لسل|لسيد عبــــد|ندى  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

4227|9 يف مني  محمد  هيم|بــــر|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

692|87 بــــ|لوه|لحسيبــــ عبــــد |بــــ عبــــد |لوه|ن عبــــد |يم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9|5677 هدير سيد محمود عىل   ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

77987 لم|مصطفى محمود فتـــىح س رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

9o2497 هلل  |لبــــصي  عبــــد|رس عبــــد|ن ي|يم| زيق|لزق|حقوق 

9|6974 دى دردير  |له|تـــسنيم دردير عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

796|4 يه عىل سيد نرص| ى شمس|تـــج ره عي 

5o7|38 ي|ر
مل محمد قدح|مصطفى ك| ئى سكندريه|ل|طبــــ 
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7877|8 ل|لع|هيم عبــــد|بــــر|حمد |محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

278o62 ن محمد|لد شعبــــ|هدير خ ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|2579| ى و حمد خليفتـــ|ئل رؤف |حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2368o4 لسيد|حمد محمود |حبــــيبــــه  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

86o57| لرحيم|روق عبــــد|لرحيم ف|عبــــد| دين ي|عه |زر
|لمنى

6|5874 لبــــربــــي |شور عبــــده |ر ع|كريم عم لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

36oo94 در|لق|حمد عبــــد|ن محمد |نوره ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

423344 ن محمد|هيم رمض|بــــر|حمد |يه | سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

349oo| ف محمود |يتـــ | حمد|لسيد |رسر سيه|نوعيتـــ عبــــ

6|8922 م|لسل|م حسن عىل عبــــد|حس ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

895848 مي  صديق مدكور |ل|مريم  ج|ره سوه|تـــج

4o299 لبــــسيوئى|ح محمد |ح محمد صل|صل هره|لق|هندستـــ 

52486o هلل محمود|شد عوض |حمد ر|محمد  سيوط|ضتـــ |علوم ري

62o586 رى|مروتـــ ربــــيع محمد عىل فق لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

9oo||4 لس حسنى بــــسط تـــه |شح| كي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

527697 ذل محمد عىل|ر ش|يه نج| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2243|6 ل|هلل هل| |نورين محمد محمد عط تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

232686 عيل يوسف|سم|مريم محمد عىل  ى شمس| لسن عي 

83oo4o لخديوي محمد|لد |ن خ|حن ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

52o|67 وى|لجعفر|هيم |بــــر|د نبــــيه |هدى عم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

22|993 لحكيم محمد|هر عبــــد|لظ|منيه عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o||9o لحليم |حمد عبــــد|حمد جميل | قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

854537 ي محمد دمرد
ش محمد|مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

84629 لعزيز محمد حسن|م عبــــد |حس |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

749o5 ى شعر| وى|نور محمد حسي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

62o|7|  |لسيد | |ء زكري|سم|
ى
ى|بــــو|لدسوق لعني  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

624o44 ى|لحرصي ش|نور |ل محمد |لد جل|خ هي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

324o25 لنيل|بــــو|تـــ |لشح| |م عط|محمد هش هره|لق|ر |ثــــ|

283572  سيد|ده ن|مي
ى
رص شوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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4|3797 ى محمد | |لد رض|خ لحبــــسر|مي  |بــــ طنط|د|

324237 ن|شم حمد|لق ه|لخ|لدين عبــــد|ء |محمد عل هره|لق|م |عل|

356338 لسيد|رس محمد |كريم ي |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

425454 حمد|لح بــــكر |حمد ص|يه | سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

838863 هي|لل|د|يه عيسي يوسف ج| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

764583 لموج |حمد محمد |مر |حمد س| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

783479 س|تـــى عبــــ|حمد نج|س |ء عبــــ|شيم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o7o96 در|لق|محمود محمد محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

89|5oo مد فرغىل هديه |ء ح|سم| سيوط|علوم 

249589 مريم بــــدوى شكرى بــــدوى تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

86|5o7 وي|د قربــــ|هلل محمود ج|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

348o9o يد|هيم ز|بــــر|لرحمن |م عبــــد|د عص|زي ى شمس حقوق عي 

6|5836 يف معتـــصم بــــ دق|لح|م |لسل|هلل عبــــد |رسر ى شمس| لسن عي 

45o386 ضي|بــــو ع|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|نديم  |هندستـــ طنط

6o8ooo لم|لعربــــ صديق س|ء سيف |أسم |ره طنط|تـــج

765929 لحديدى|هر محمود |شمس بــــ ره بــــور سعيد|تـــج

6356|2 لق سعد|لخ|لسعيد عبــــد|ء نفيس |سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

924435 ه محمد | حمد محمد |مي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

336o99 هيم|بــــر|د |هيم فؤ|بــــر|ل |بــــتـــه| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

8o2o62 ى عبــــد|لح |ص يف حسي  لحليم|لشر ي|طبــــ 
|لمنى

279|57 ل|لجم|دى |له|هيم عبــــد|بــــر|مصطفى  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|2|558 يف سمي   حمد|حبــــيبــــتـــ رسر هره|لق|حقوق 

229|8| لدين محمود محمد|ء نور|رس| ن|تـــمريض  حلو

528539 م خليف|لسل|محمود محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5|3696 شتـــ|لحميد عك|ح سعد عبــــد|رق صل|ط سكندريه|ل|صيدله 

2|8875 حمد|حمد مصطفى |حمد |يوسف  مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

635996 ه عطيه سعيد عطيه| مي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|34242 حمد سيد|مريم محمد  تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

|72533 مد|سم ح|يوسف سعيد ق |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|24426 لشيخ|ذل |لش|ئى محمد |محمد ه هره|لق|علوم 
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9|6o77 حمد  |لمجيد |سحر رجبــــ عبــــد سيوط|بــــ |د|

28385o كر|لدين ش|ح |عمر محمد صل دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

342943 مد محمد محمد|حمد ح| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

43|||4 لدين|م محمود شمس |لسل|عزتـــ عىلي عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

44|333 ى  ى |محمد حسي  بــــوعريضه|حمد حسي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

2723oo بــــوبــــكر محمد|مي  |م |سل| لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

22o|2 حمد|حمد |لد محمد |حبــــيبــــه خ تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

885648 صفوتـــ وليم جرجس | رين|م سيوط|حقوق 

68|73 ه سل| حمد عىل|مه |مي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

527|33 لح جبــــيل|محمد سعيد محمد ص سكندريه|ل|حقوق 

8239|5 يد|محمد عىلي حميد ع ي|طبــــ 
|لمنى

2o374 تـــه|مل شح|در ك|نوبــــ ن|بــــ| ن|بــــ حلو|د|

|47628 وي|لعزيز هند|عمر عىلي عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

|3||o2 ندرو صفوتـــ عبــــده فرج| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

897263 مد |سمر سعد محمدين ح ي صىح سوه
ج|معهد فنى

83||o لخطيبــــ|محمود معروف محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5o|438 ى|بــــر|لرحمن بــــخيتـــ |عبــــد هيم بــــخيتـــ حسي  ن|سو|بــــ |د|

249349 ى ن|بــــو صو|مصطفى محمد | لي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

528462 محمد مبــــروك محمد مصطفى حمد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

227533 ح محمد حسن|لرحمن مصطفى صل|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

|58o94 ى ى محمود حسي  سلىم محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

49633| م بــــطيخ|لسل|خلود محمد عبــــد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

326677 حمد|ء حلىم |مريم عل ى شمس|د| بــــ عي 

529277 لىحي|لصو|هلل شلبــــى |كريم محمد فتـــح  سكندريه|ل|هندستـــ 

23|35| لليثــــى|لم |لم مصطفى س|مصطفى س ن|بــــ حلو|د|

64749o ى عبــــد| ء زكري|ل| هلل|سعد حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

28o4|2 هيم|بــــر| |ديه حمدى رض|ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o8523 ن|سعد عيد لطفى رمض هندستـــ بــــور سعيد
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4||384 وى|لمحل|هيم |بــــر|بــــ أيمن أحمد |مه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

679678 ن|م وليد محمد عثــــم|هش لمنصوره|عه |زر

|53o34 ض|يم ري|لد|معتـــز وحيد عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|4o28| م|لتـــه|زق محمد |لر|حمد عبــــد |شهد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

893728 شم  |عىل عىل محمد ه سيوط|ره |تـــج

699456 م مسعود|حمد سل|محمود  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

34o534 ي|م |حس
لسيد صبــــري نجيبــــ عفيفى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

266|33 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4|8o7o ى ج ن|حمد سليم|بــــر |نرمي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

88463 زق|لر|لدين موىس عبــــد|ء |ن عل|مرو تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5422oo لونيس|هلل عبــــد|ح عبــــد|سعيد صل لشيخ|عه كفر |زر

285o38 ضى|لر|م محمد محمود عبــــد|سل| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

||6533 هيم يوسف|بــــر|مجد |ى |مي  هره|لق|طبــــ 

245234 ى سيد عبــــده عيد حم|ي د|سمي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

3|7364 ف محمد عوف|رق |ط رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

699432 هيم محمد عوض مقبــــل|بــــر|د |نه لمنصورتـــ |تـــمريض 

648796 لجليل|دى عبــــد|له|محمود محمد عبــــد | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8|75| وى|لحكيم مرضى منش|لد عبــــد |خ ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

827524 ء سعد محمد معوض|شيم دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

492975 ي فرج عبــــد |محمود عبــــد 
ي |لغنى

ل|لجم|لغنى ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

886646 حمد |ء محمد عىل |سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

34|34 حمد|ده |طف حم|ع| م|ر هره|لق|بــــ |د|

7799oo لحميد|له محمد محمد عبــــد|ه زيق|لزق|بــــ |د|

62o7|7 هيم حسن|بــــر إبــــر|م ص|ريه ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

83o|24 لعزيز|حمد عبــــد|محمد | رش ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

627|86 لحليم |لعربــــى عبــــد|لحليم محمد |هلل عبــــد|منه 
محمد

|عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

223226 ف عطيه محمد| ف مشر رسر هره|لق|بــــ |د|

9|85o8 ى بــــدر صديق  زينبــــ حسي  سيوط|بــــ |د|

842269 ى عبــــد حمد|لحميد محمد |حسي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن
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675847 ى خ|ي وى|لرخ|لد محمد محمد |سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8o23o4 ى دق|عزيز ص| رض| مي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

4o2998 حمد|لبــــدرى |كريم محمد بــــدوى  سكندريه|ل|بــــ |د|

48oo52 ي 
ى
لىحي|لص|عىلي ربــــيع أحمد دسوق سكندريه|ل|هندستـــ 

445293 م|حمد مرىس عل|بــــر |محمد ص ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

625957 لعزيز محمد|لسيد عبــــد|لعزيز |عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

484734 ر|لغف|حمد عبــــد|ح |هيم محمد صل|بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

759o|3 مل محمد|هلل محمد ك|عبــــد  لسويس|معتـــ |علوم ج

779992 لحليم|تـــ عبــــد|لشح|م سعيد |ريه زيق |لزق|تـــمريض 

8|o54| لعزيز|لعزيز محمد عبــــد|حمد عبــــد| ره بــــنى سويف|تـــج

7o|o75 لح|تـــم محمود عطيه ص|ندى ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63o697 |لسيد عبــــد |لحميد |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد 
ل|لع

قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

8o42| يف عبــــد  وى|حمد مطر|لمنعم حسن |رسر كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

4|8676 هيم|لحميد إبــــر|هر عبــــد |حمد م| لشيخ|ره كفر |تـــج

7o729 هيم|بــــر|لدين فيصل |ج |د رس|فؤ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

7|3273 ي
لح|مل محمد ص|محمد ك| دئى لمنصوره|حقوق 

79|876 مه|هيم محمد سل|بــــر|ء محمد |شيم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

29466 نور محمد مني |ئل |ن و|مرو تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

6o|275 تـــ شلتـــوتـــ|لشح|ده بــــسطويس |حم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7o49o8 مه سبــــع|حمد محمد سل|جر صبــــرى |ه |ره بــــنه|تـــج

267|57 د|لجو|لسميع عبــــد|يه عيد عبــــد| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

366|98 لدين|ء محمد عىل |ن عل|نوره ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

8o3794 ل شعيبــــ محمد|ر جم|من ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

266789 هلل صبــــيحه|بــــر عبــــد |ر محمد ص|من ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

626|26 د|حمد مصطفى بــــسيوئى زي| لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

9|7972 لس  سيىل |مجد وهيبــــ بــــ|كي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4536o5 يد|حمد محمد ق|يد |ر ق|مختـــ لشيخ|هندستـــ كفر 

6759|2 محمد محمود حسن| رن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7|o749 لعز|بــــو |هيم محمد |بــــر|حمد محمد | لسويس|طبــــ 
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4858| فظ|لح|وردتـــ نبــــيل عبــــود عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

762775 لسيد|رس محمد أحمد |محمد ي ضه بــــور سعيد|ري/تـــربــــيتـــ

7o|884 فه محمد سليم|ئل ر|ء و|عىلي زيق|لزق|علوم 

4|2594 لحميد محمود بــــر|فرحه محمود عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

45438 يف محمد محمد محمد رسر هره|لق|طبــــ 

899|2| لرحمن|بــــودهبــــ عبــــد|لرحمن محمد |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

634|22 لس  لملك|مي  وديع عبــــد |كي  زيق|لزق|هندستـــ 

497275 ضى|لق|بــــ |لوه|حمد محمد عبــــد| |رن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

262325 ي |محمود ربــــيع عبــــد لسيد|لغنى مليىح  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6359o9 ى|بــــو |لحليم |م محمد عبــــد|حس لعني  زيق|لزق|ره |تـــج

82293o يوسف محمود عمر محمود سيوط|حقوق 

475383 هيم محمد|بــــر|يحن  محمد مصطفى  سكندريه|ل|هندستـــ 

838463 ي|لد سيد |ء خ|شيم لطي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

699755 بــــ|ء مصطفى دي|منيه بــــه| لمنصوره|بــــ |د|

245|74 ى محمد منجد محمد بــــيوم|ي سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

858894 لجليل|بــــر محمد عبــــد|ن ص|يم| ي|علوم 
|لمنى

894|8| ر محمد |لغف|ل عبــــد|ن جم|كريم سيوط|صيدلتـــ 

|66943 مد حسن|لسيد ح|لحسن عىل | ن|بــــ حلو|د|

9o7|38 د محمد |دل فؤ|نبــــيله ع ج|بــــ سوه|د|

752o33 ف عبــــد |هلل |منه  لسيد|لرحمن |رسر ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

|28246 ي |عبــــد 
ي عبــــد |حمد عبــــد |لغنى

ح|لفتـــ|لغنى هره|لق|حقوق 

77o|95 د|هيم حسن خرصى عرفه ج|بــــر| زيق|لزق|علوم 

89|o84 مل سليم |ره محمد ك|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2366|3 |لبــــن|رس دردير محمد |ي| ر|ي ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

32759| ى عىل |رس| لسيد|ء حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o|47| محمد محمد محمد محمد نوفل سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

258o5 د محمد|م فؤ|هش| دين  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

5222|6 ه  حمد فتـــىح محمد|ني  بــــ دمنهور|د|

|6||94 وى|لنحر|د عىل |بــــسنتـــ عم سيه|نوعيتـــ عبــــ

34o625 ى |لع|بــــو |لرحمن |م عبــــد|لدين هش|نور  لمي 
محمد

دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف
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|48234 هيم|بــــر|حمد |مه |س|ء |سم| ن|بــــ حلو|د|

|32538 هلل عزيز| |ميل عط|مريم  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

362293 دى بــــدرى رسىم سيدهم|ف ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

2oo|6 م مجدى مصطفى فهىم|سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

353945 ىطي|لع|رق سعد تـــوفيق عبــــد|محمد ط ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

84|573 طمه مرزوق حسن موىسي|ف ن|سو|حقوق 

|53o8 ف ح|م |ريه هيم|بــــر|مد |رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8773|o ن عىل محمد عىل  |يم| سيوط|طبــــ 

475879 ى |صليبــــ ظريف فريد ويص| مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

754o26 بــــدين عىل|لع|هلل زين |هدير فتـــح  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

92o964 ح محمد حسن  |محمد صل ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

344||6 ى ع لمجيد|دل سعدون عبــــد|نرمي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

496739  ك|لص|مل |ن ك|نوره
ى
غ|لصبــــ|مل |ق عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

3735o8 ل محمد مبــــروك|تـــسنيم جل |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7o396o هيم محمد عيس|بــــر|حمد |ء |شيم زيق|لزق|ره |تـــج

|4o|6| لح|لصبــــور ص|لح عبــــد |طمه ص|ف ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

288o75 لرحيم حسن عىل|لصغي  عبــــد|حمد | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

44o974 لسيد|هلل |هر عبــــد|لظ|ء عبــــد|حسن لشيخ|ره كفر |تـــج

898|2o لشيتـــى |د |د ممدوح فؤ|فؤ ج|ره سوه|تـــج

82463o لسيد عسكر|لنبــــي |ل عبــــد|ن جم|مهر ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

49335| ىسي|لشبــــ|حمد سمي  فهىمي | سكندريه|ل|حقوق 

6|3683 صم|لسيد ع|لسيد |جر |ه زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|34|o متـــ محمد حسن محمد|س| ى شمس|د| بــــ عي 

4||324 بــــوزيد|بــــ |لوه|مسعد محمد عبــــد| ند |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

6o8628 بــــدين عىل قنديل|لع|حسن زين | رض لمنصوره|حقوق 

7844o لرحمن عىل سيد حسن طه|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

78o|o8 هلل|هيم عبــــد |بــــر|د محمد |جه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

234353 ف مصطفى محمد|محمد  رسر |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي
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72439 بــــى|ن سنه|ن شعبــــ|رمض| ند لفيوم|تـــربــــيتـــ 

2952o3 لرحمن|محمد كرم محمود عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

89|255 مي |ضى شلق|لم|محمد عيد  سيوط|حقوق 

8|3o36 حمد|رص رجبــــ |محمود ن ره بــــنى سويف|تـــج

76346| ى |ي لسيد|هيم |بــــر|عيل |سم|لسيد عىل |سمي  حقوق بــــورسعيد

4o27o4 عوض| مريم محمد عط سكندريه|ل|ره |تـــج

447529 ن|ء محمد بــــدر نعم|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

756826 هلل صليبــــ|رص شكر|بــــيتـــر ن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

285444 هلل مجدى ذىك محمد|منه  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6798|4 لقصبــــى|بــــد فتـــىح محمود |حمد ع| تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

|6oo9 وي محمد|م بــــسط|م|حمد |زينتـــ  هره|لق|ره |تـــج

5o728 ى عبــــد |دهم محمد حس| لعزيز|ني  علوم بــــنى سويف

|38|47 لكريم سليم|م حسن عبــــد |حس هره|لق|ر |ثــــ|

34326o حمد|م |لسل|لد عبــــد|خ| رن ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

7o|673 لسيد|ن |لسيد عثــــم|ح |لفتـــ|ء عبــــد |هن زيق|لزق|حقوق 

2952|4 د عطيه محمد|حمد جه| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|47|72 ى نف|ء محمد حس|دع دى|ني  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

86o393 ض|لعو|ل محمد محمد عبــــد|نو ي|بــــ |د|
|لمنى

5268o2 لسيد|ع |ع رف|لد رف|خ ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

4o6773 ى|ن وليد عوض عبــــد |رو لحليم حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|27|3| سل محمد عىلي محمود|بــــ د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

423|27 حمد محمد محمود|محمد وليد  سكندريه|ل|عه |زر

33354o لمنعم مصطفى|ل عبــــد|مصطفى جم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

64624| ل|لع|رضوى عىل سعد عبــــد  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

7883o| لجندى|ن |يوسف مدحتـــ حسن عثــــم لمنصوره|حقوق 

|35329 وى|لشن|ل فتـــىحي |محمد جم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|859| |ء محمد أحمد شتـــ|دع لمنصوره|صيدله 

89|6o7 لرحمن |حمد سيد خليل عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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35|547 لشيخ عىلي|بــــوزيد |مد |مح سمي  ح|سمي  س ى شمس|تـــج ره عي 

489236 ىطي|لع|لسيد عبــــد |حمد محمد |د |جه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

22o|6| لجدع|مر محمد سعيد عىل |د تـــ|زي ى شمس صيدله عي 

6o8295 ه فتـــوح عبــــد  يف|أمي  لرحيم رسر لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

8333|6 م محمد خليفه محمد|حس |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

2|829o لمغربــــي|ن |حمد رفعتـــ شعبــــ|ل |محمود محمد جم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

83365o حمد|لرحيم |ج عبــــد|م فر|كر| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2966|5 منه حسن حلىم حسن ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

6oo547 بــــىل|لبــــ|هيم |بــــر|م حمدى محمد |حس ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

79322 للطيف|شد عبــــد |لسيد ر|هلل |عبــــد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

7898|7 ن لسيد|عبــــده عىل | مي  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34395| ى ي|ي ع|ع محمد رف|رس رف|سمي  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

4o238 بــــوز|ل|مصطفى عيد سيد يونس  ن|بــــ حلو|د|

|29324 ن|دق شعبــــ|لص|عبــــد | محمد رض  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

6|o454 ف  حمد قـيـبــــع|حمد |مه |س|أرسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7749|8 ن أحمد|يزه وحيد عربــــى سليم|ف زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

|227o2 حبــــيبــــتـــ عىل محمد محمد حسن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|563o| هيم|بــــر|ذل |دى فوزى ش|ش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

427|86 هيم|بــــر|لجمل سدره |نه |دمي سكندريه|ل|بــــ |د|

82o529 روق سيد|محمد جميل محمد ف حقوق بــــنى سويف

426757 لمحسن|لسيد عبــــد|لسيد محمد |ل |طمه جم|ف لشيخ|عه كفر |زر

25o55 ى محمد بــــدوى جبــــر|ي سمي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|44445 ى|يه|مصطفى  بــــ محمد خي  هره|لق|ره |تـــج

246o|2 تـــ|لغنى شتـــ|مد عبــــد|محمد ح ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

823242 ي|ر
ى عبــــد|غل| ئى لحكيم|بــــ حسي  ي|بــــ |د|

|لمنى

83745o لربــــ محمد|د |لمنعم ج|حمد عبــــد| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

7|553 ن|ن محمد عثــــم|حمد رمض| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

43o762 ري|هلل بــــند|هيم عبــــد |بــــر|ء |رس| |تـــربــــيتـــ طنط
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25o663 س تـــعلبــــ|لسيد عبــــ|نىه  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2|35o| هيم سليم|بــــر|ل محمد |ن جم|نوره تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

|2|784 سعد|مي جورج |س| رين|م دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

83o55 ف |حمد محمد | حمد|رسر دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

69o364 لم|هيم س|بــــر|حمد محمود | سيوط|هندستـــ 

88oo93 حمد |ن |حمد سليم|محمد  سيوط|هندستـــ 

28475o ء صبــــرى محمد رجبــــ|رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

853|37 ف عبــــد|هلل |عبــــد بــــر|لج|لمحسن عبــــد|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

754335 زن|لسيد زىك م| |ر|ي عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6|5347 بــــ| |رض| ند بــــ|ضي |لشر ن|ضي سليم|لشر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

88o|5| روز |عزيز ن| بــــيشوى وحيد رض سيوط|علوم 

692622 |مد عىل مىهي|هلل عىل ح|منه  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

84749| ى   عىلي حسي 
ى لسيد|حسي  ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

|69264 هيم|بــــر|لعزيز |ن محمد عبــــد |حن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27o3o5 ن|زق محمد عىل سليم|لر|حمد عبــــد| ي|معهد ع |تـــ مرص |بــــرصي| لي تـــكنولوج 
.تـــ|لجديدتـــ بــــمرصوف

865o38 سعديه محمود عىلي عطيه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

25o72 ى م مي  هيم رزق|بــــر|هر |جي  هره|لق|صيدله 

4645o3 لعزيز محمد جوده|عمر عىل عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

686396 صف خورشيد|م ن|مصطفى مسعود بــــهر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

68966o لسيد|لجليل |نيس عبــــد |لجليل |ل عبــــد |من لمنصوره|علوم 

|5238| ف ك|ندى  مل محمد|رسر |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

4o3726 |حمد |محمد مدحتـــ محمد 
ى
لدسوق ى شمس| لسن عي 

79o295 سلىم حربــــى محمد عىل زيق|لزق|حقوق 

84494o ي عبــــد
لحميد مرعي سيد|مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

268843 وى|لحفن|ء ممدوح محمود |رس ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

829|33 ى محمد عثــــم|ي حمد|ن |سمي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

6772| زن|حمد م|ن |حمد مرو| لفيوم|هندستـــ 

5366|3 ر|لسه|شور مصطفى |محمد ع تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش
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62837 مد محمد|ن ح|بــــسمتـــ سليم ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

9o2638 ع  |د رف|لدين حمدى فؤ|بــــ |شه ج|حقوق سوه

8|6246 بــــ محمد محمد|حمد كس| ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

752584 هلل مسعد|نرص | يىلي|بــــيتـــر  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|74o74 لمطلبــــ|ن عبــــد |مصطفى محمود زيد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

53368o ي|لقبــــ|للطيف |لدين عمرو محمد عبــــد |عز 
ئى |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

52o934 لسيد|لحميد محمود |ء مسعود عبــــد |رس| عه دمنهور|زر

7o2954 دل عىل عىل جوده|ئى ع|م| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

42755| بــــو طبــــل|لكريم |محمد محمود عبــــد  |عه طنط|زر

4|3868 ح عىل قنديل|محمود محمد صل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

493397 هش|لد|حمد حمدي محمد فهىمي | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62732o لكريم مصيلىحي مصطفى|مروه محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

9o7o9| حمد |طف عىل |مريم ع ج|بــــ سوه|د|

|5289o ن محمد|زينبــــ محمد زيد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

64o5|6  خ
ى
در محمد|لق|لد محمد عبــــد |شوق زيق|لزق|حقوق 

6|743 مه تـــوفيق|ده سل|ن حم|يم| بــــ بــــنى سويف|د|

46|2o5 لسعيد خرصى|يمن |ء |عىلي |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7o4|64 بــــو سبــــع|فظ |لح|كرم محمد عبــــد  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

92o9o| ى| دى مدحتـــ حن|ف | مي  ج|بــــ سوه|د|

263363 ه هل| هيم عيطه|بــــر|ل محمود |مي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5|94|2 وق مسعد ن هيم طه|بــــر|صف |رسر |ره طنط|تـــج

774363 لجندى|حمد |حمد منصور محمد | هره|لق|ج طبــــيع |عل

5|658 لمنطلبــــ|حمد محمد عبــــد |ء |سن ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6o2635 هيم كشك|بــــر|حمد يشى |محمد  |علوم طنط

522394 هلل متـــول عدل متـــول|منه  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

9o948o ى |حمد حس|ر محمد |من ني  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

28339| بــــر|بــــر قشقش ص|سعديه ص ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

626424 م محمد محمد|ره عص|س هره|لق|ج طبــــيع |عل

267272 ل|لجبــــ|ض محمد |ري| ند |تـــمريض بــــنه
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249|49 ف حسنى عبــــد|ن |يم| لمعىط زيد|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|5873 هيم تـــعيلبــــ|ح إبــــر|لفتـــ|ن عبــــد |أيمن زيد| هند|ش بــــ دمنهور|د|

|29596 د عىل|يوسف سعيد فؤ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

64||99 لدين|لبــــديع شمس |محمد حسن عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

646427 لسلسيىل|رى |لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|محمود  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

2|4o2o لسيد يونس|لد |طمه خ|ف مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

29634| ن|حمد سليم|رق سيد |رتـــ ط|س كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5|8o7o لرحمن رجبــــ|عبــــي  رجبــــ سعيد عبــــد  عه دمنهور|زر

|7489o د|لجو|لحسينى عبــــد |ن محروس محمد |يم| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

||76|6 ف محمد ص|ن |نوره دق|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|347|6 ل سعد مصطفى|حمد كم| ى شمس حقوق عي 

236969 ن نرص|لعزيز رمض|عبــــد| دين هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4752|8 دين محمد سعد محمد عمر|ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|2296 لسيد محمود |للطيف |رحمه عبــــد ج|حقوق سوه

4|o944 هلل|لسيد محمد عبــــد |رس |جر ي|ه م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

424837 محمد| هيم زكري|بــــر|هيم شكرى |بــــر| سكندريه|ل|عه |زر

3|4|23 بــــ|لوه|لمنعم عبــــد|محمود محمد عبــــد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

226986 زق|لر|حد عبــــد|لو|لدين عبــــد|رق علم |ط عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

54o36 ه | ى|د |لجو|مه فتـــىح فهىم عبــــد |س|مي  لعشر ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

49654o ى سعيد نرص عبــــد|ي لحكيم غيثــــ|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45|258 ع|لرف|فظ |لمغنى ح|طمه فرج عبــــد|ف |ضتـــ طنط|علوم ري

256o|7 بــــو سعده|لعظيم |هيم عبــــد|بــــر|نس | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

336o|5 در|لق| لسيد سعيد عبــــد|رحمتـــ  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

867||| ن|حمد محمد حس|محمود  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

259o66 لصمد خريص|ل عبــــد|محمد جم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

453378 ى عىل  ى|حمد ش|عىل خي  هي  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

286498 ل|لع|لسيد غريبــــ عبــــد |رس |ن ي|يم| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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6|4479 لدين|ل |لسيد جم|لسيد |لسيد |ره |س |ره طنط|تـــج

479|32 ضى|هيم عزتـــ ر|بــــر|محمد وليد  سكندريه|ل|هندستـــ 

425476 حمد|هلل سيد |ره صبــــرى عبــــد |س إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

53o363 جهورى|ل|مصطفى فتـــىح | لي|د تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o7736 بــــ|لوه|محمود عبــــد| مل رض| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

||5|62 ى ط ى س|ود عبــــ|رق د|كيى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|546o3 ى محمد كم ل|عمر حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

5o48|5 لرحيم|دى عبــــد |له|لرحيم عبــــد |هلل عبــــد |منتـــ  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

493967 قرع|ل|لح محمد |حمد سمي  ص| بــــ دمنهور|د|

478975 حمد|زق فهىمي محمود |لر|عمر عبــــد  بــــ دمنهور|د|

8359|6 هيم|بــــر|حد سيد |لو|ء عبــــد|رس| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

34275 هيم|بــــر|لليثــــى |ورى |م مغ|نس هش| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|688o5 لمعىط|لرحمن عبــــد |ح عبــــد |حمد مصبــــ|د |جه ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

25o437 مر|ء مصطفى سعد ع|رس| شمون|نوعيتـــ 

54|323 لسيد عمر|حمد فرج بــــسيوئى | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

3o695 ى عص ى|بــــو |م محمد عصمتـــ |نرمي  لعيني  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

839943 حمد|هلل محمد عربــــي سيد |منه  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

7o5343 ى محمد|يق |حمد محمد ف| مي  ره بــــور سعيد|تـــج

4o853| لمجيد محمد فوده|ذ عبــــد |محمد موع |ره طنط|تـــج

6328|4 لسيد|ح محمد |ء محمد صل|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

357534 حمد|لسيد |لد |نىه خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

489339 لعربــــ محمد|ج  عز |طمتـــ محمد ن|ف تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

6o9827 هد|لحميد محمد مج|ئل عبــــد|محمد و لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9254| م|لسل|ء رجبــــ محمود عبــــد |رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|555| ردى|فظ مو|ل سعد ح|هيم جم|بــــر| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|2|39 ن مصطفى سعد محمد طعيمه|يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

287473 لعجىم|هيم |بــــر|هيم مجدى |بــــر| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o737o ن|هلل محمود محمد عمر|منه  |نوعيتـــ طنط

647522 لسيد|عىل محروس محمد مرىس  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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757|87 ود|لسيد د|م محمد |لسل|ن عبــــد |نوره عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49o756 حمد|ل سيد |حمد كم|حبــــيبــــتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64o286  عبــــد|لشيم|
ى
لرحمن صقر محمد|ء دسوق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

235442 ف |محمد  لنبــــى|عيل عبــــد|سم|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

273524 هيم|بــــر|در |لق|حمد محمد عبــــد| لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

84|2|9 حمد محمد|ء محمد |لزهر| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

784|7o ن مصطفى|حمد رضو|للطيف |لم عبــــد |س زيق|لزق|عه |زر

88777o مصطفى حسن محمد حسن  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

778776 زى|لحميد عز|محمود محمد عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

7o|962 ره|هيم عم|بــــر|عمر محمد محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|5786 للطيف محمد|ن عبــــيد فتـــىحي عبــــد |كريم سكندريه|ل|طبــــ 

|34459 محسن محمد طه| دين لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|77989 لمغربــــى|حمد |يه مرزوق | ن|بــــ حلو|د|

9oo4o2 ف ص|حمد | بــــر عىل |رسر ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

782ooo لسيد|ل محمد |لمتـــع|ء وجيه عبــــد |عىلي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

63426o تـــ | لعزيز|لسيد محمد عبــــد|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

|6o777 ر عىل|لستـــ|حمد عبــــد |محمد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

3498|9 متـــ|م محمد سيد عىل سل|سل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|4|53 ي محمد عبــــد|عبــــد
لحكيم|هلل لطفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

678626 حمر|ل|مد |ره محمد محمد ح|س لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

6|o7|7 لمحسن|هيم عبــــد |بــــر|ح |لفتـــ|ده عرفه عبــــد |مي ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

339884 ن يوسف محمود مهدى|حمد رمض| |نوعيتـــ بــــنه

|76422 ح حنفى محمد حسن|رحمه صل ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

642376 ى |أحمد عمرو عبــــد  ي|لمنعم أمي 
أللفى زيق|لزق|حقوق 

6|534o ي|هيم ص|بــــر|أمنيه 
|بــــر محمد دئى ط|بــــ دمي|د|

37o355 حد|لو|ن عبــــد|حد سليم|لو|محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

37249o لحميد|عيل عبــــد|سم|م |محمد هش زيق|لزق|حقوق 

22822| فع|لسيد ر|هدير سعيد عبــــده  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

884|7o بــــ محمد |لتـــو|حمد محمد عبــــد| سيوط|ره |تـــج

645o77 ف عىل محمد |عىل  هبــــينى|لر|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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887359 لكريم نحله محمد |ء عبــــد|شيم سيوط|تـــربــــيتـــ 

|73|o5 لم|ر عمرو محمد س|مي سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

6827oo هلل|حد عبــــد |لو|ن عبــــد |حد عثــــم|لو|سلىم عبــــد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

836o42 دي|هيم بــــغد|بــــر|زينبــــ محمد  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

5o7829 بــــ|لوه|دى عبــــد |له|ر محمد عبــــد|من بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

788722 مه|فريد محمد فريد سل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

343976 حمد محمد محمود|مي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

32728 لعظيم|لرؤف عبــــد |يوسف مصطفى عبــــد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

695983 ي|حمد حمدى مصطفى عىل | لزهي  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

7555o2 عي|حمد عىل سويلم رف| حقوق بــــورسعيد

485939 لمجيد |لسيد عبــــد |هيم |بــــر|لسيد |ن |رو
ف|عس

سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

44|ooo لسيد|حمد مصطفى |ء |صف ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

696o| محمود محمد محمود سيف لفيوم|حقوق 

77o597 حمد مطر|لكريم |حمد عبــــد |يوسف  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o2369 لسيد|للطيف |مؤمن محمد عبــــد ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|2|6o| م|حمد تـــم|يمن محمود |عمر  ن|حقوق حلو

244423 لملك|صم تـــوفيق عبــــد|يوسف ع هره|لق|ره |تـــج

85oo89 ه|لل|حمد عبــــد|محمود حمدي  سيوط|ره |تـــج

|2|823 ن|ن رضو|لح رمض|م ص|سل| ن|حقوق حلو

3|||22  محمد عمر|هر عم|س
ى
د دسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

32|659 هلل|لرحمن محمد كرم محمدعبــــد|عبــــد ى شمس حقوق عي 

6|89|2 ي|هبــــه محمد شعبــــ
ى
له|ن ق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5o7288 ن|ل محمد رضو|ن جل|رضوي رضو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|635|9 تـــم محمد نجيبــــ متـــول|يوسف ح ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

9o4238 للطيف |هيم عبــــد|بــــر|حمد |مصطفى  ج|علوم سوه

69o973 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|وى |لمعرص| |مه ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

535689 لرحمن|رق محمد رشدى عبــــد|محمد ط سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|2o756 لس مجدى  سعد موىس|كي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ
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329785 وري|د مغ|ن مجدي محمد رش|رو |بــــ بــــنه|د|

4|2622 لبــــدوى|حمد |ر عىل نرص |من |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

33o55 لحكيم|لحكيم سعد عبــــد|طمه عبــــد|ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

3|347 هيم شوكتـــ رفعتـــ|بــــر|رتـــ |س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3558|6 لمجيد|ن عبــــد|ل رمض|لرحمن جم|عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

858943 حمد جمعه محمد|ندي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8o3993 ي
ي محمد مصطفى

محمد مصطفى ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

359287 ى|بــــ عبــــد|لوه|حمد عبــــد| لرحيم بــــحي  ى شمس|تـــج ره عي 

34|896 هم|محمد محمود عبــــد ربــــه در| مه |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

884o29 هلل  |لعزيز فرج |حمد رجبــــ عبــــد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

677468 حمد محمد حرز|حمد خليل | لمنصوره|هندستـــ 

65533 حمد|ره سمي  بــــريك |س دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

646|38 هيم حسن|هيم إبــــر|حمد إبــــر| حقوق بــــورسعيد

8o6228 ن مي حلىمي يوسف|س| مي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

92oo74 ن ك  |د سدر|مجدى عي| مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

82|683 خر|ك ز|لمل|ن مجدي عبــــد|نوره ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

52o|33 ي فريج| |ند حمد محمد عشر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

372|26 ي|حمد |طمه محمود محمد |ف
لبــــوىسر ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

76|667 ى|م محمود حس|محمود هش ني  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

76||89 لسيد|هلل |زى عبــــد |ء سعيد غ|شيم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

752794 م|لسل|رس محمد يوسف عبــــد |ف ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

282682 لدين بــــيوم|م سعد |تـــفى هش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o2442 ى جوده محمد محمد |ي حمد عقل|سمي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

847739 بــــ|لبــــ|رس محمد عىلي فتـــح |ر ي|من ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

6o25|5 لعش|سعد |هر |م ز|دى س|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

49o965 حمد|حمد محمد عىل |جر |ه سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

336222 ى ميل تـــوفيق فهيم| |يوستـــي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9|o6o3 لق |لخ|كر عبــــد|حمد ش|بــــ |لوه|عبــــد ج|طبــــ سوه
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6|6o|4 وى|لطلخ|حلىم محمد حلىم  ط|حقوق دمي

4|674| لسيد|ل عبــــده محمد |ء جم|لزهر|طمه |ف تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

33oo6 لعزيز|ل عىل عبــــد |ء جم|سم| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

478326 لمجيد|د عبــــد |لجو|ء محمد عبــــد |ل| سكندريه|ل|عه |زر

78oo32 محمود مصطفى محمد عقيل زيق|لزق|ره |تـــج

8o9|4| لعزيز|لسيد محمود عبــــد|تـــسنيم  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

683|79 جورج عدل عبــــده| دون|م لمنصوره|حقوق 

757289 د|لجو|هيم يىح عبــــد |بــــر| |سه ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

4489|6 ى عبــــد ح|ح مصبــــ|لفتـــ|ح بــــدوى عبــــد|لفتـــ|حسي  |هندستـــ طنط

8|4|87 حمد خليل محمد|محمد  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

847838 لنرص محمد ضوي|بــــو|ر |من ن|تـــمريض أسو

248|39 ل محمود يوسف|طمه كم|ف ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

23o868 ر|لغف|هلل عبــــد|هلل محمود عبــــد|عبــــد ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

858729 حسن| لوف|بــــو|رف |ء ع|ول ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

||7|3| ئيل|هيم ميخ|بــــر|د |جورج عم هره|لق|ن |سن|طبــــ 

489o56 لشيخ|لعليم |لغنى عبــــد |محمود عبــــد | رند سكندريه|ل|ره |تـــج

283827 ل|لع|م يحن  سيد عبــــد|هش ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

6o|2|o ي
ي|لمحسن |ء رجبــــ عبــــد|عل| دئى لشوج  |بــــ طنط|د|

2|6ooo |لطيف جميل حن| ربــــسيم| ى شمس|تـــج ره عي 

4|23|3 مر|ح ع|حمد مصطفى صل| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

777|85 ه محمد محمد | حمد|مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

|3986 يف محمود محمود|نور ن رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

76524 لرحمن نبــــيل مصطفى عمر|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o2|57 حمد|لح |محمود محمد ص ي|طبــــ 
|لمنى

896|52 ضى محمد |لر|ئى محمد عبــــد|م| ج|بــــ سوه|د|

2|8|67 فظ محمد بــــدير عىل يوسف|سل ح|بــــ ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

3|5537 حمد|هيم |بــــر|نسمتـــ محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|2|95 خليل| م زكري|محمد عص سكندريه|ل|طبــــ 

5|669o ج|ل نبــــيل محمد حج|من معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 
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9233o2 هلل  |ن خي  |سط عتـــم|لبــــ|ره عبــــد|س لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

3|48o7 لربــــ|د|دهم محمد خليفه ج| سيوط|ره |تـــج

649o|o لرحمن محمد حسن|ح عبــــد|هدير صل معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

792722 لسيد|حمد حميد |جده |م سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

84888| ن|ء محمود محمد عثــــم|لشيم| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

343943 لدبــــيس|منى محن  رجبــــ قطبــــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|3|o7| لذهبــــ|بــــو|لسيد جبــــر |لسيد عىل |محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|8228 ي |يم|
بــــو يوسف|ن حمزتـــ عىل بــــسيوئى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

786277  م|بــــر|سلىم محمد 
ى
ضى|هيم دسوق ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

5286|7 ح|لمل|هيم حسن |أحمد حسن إبــــر ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

43|o98 ر|لنش|ن ممدوح محمد مصطفى |رو |ره طنط|تـــج

536853 حمد|لد حمدون خليفتـــ |حمد خ| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o5|9o ي
موئى|لسل|غريبــــ غريبــــ محمد | دئى |صيدله طنط

4|992o وى عىل|حمد فرم|حمد محمد | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

278972 ره|لمحسن محمود عم|مه عبــــد|س|ء |ل| شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

528|44 ر حسن عىل محمد مدره|عم سكندريه|ل|هندستـــ 

36443| لحليم حجر|م عبــــد|ل س|بــــل دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

446463 يمن محمود مسعد|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77|765 طف محمد أحمد عيس|محمد ع زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

||92o9 ن|د مفيد شلبــــى سليم|مريم ميل ى شمس هندستـــ عي 

42748 حمد فرج|د عىل |محمد فؤ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

68ooo8 هيم|بــــر|لسعيد |س |كريم محمد عبــــ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

826||9 ي عم|
|د صهيون لوق|يرينى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

636269 لسيد|هلل |حمد سمي  عبــــد| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|22o7o ف محمد عزمي عبــــد |عمر 
عي|لرف|د |لجو|رسر هره|لق|صيدله 

6||26o ألقنص|لحميد محمد |محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

438929 لجندي|دي محمد |له|دي يحن  عبــــد|له|عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

46o|86 مه|ح سل|س مصبــــ|ح عبــــ|سلىم مصبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

82o639 رس رفعتـــ صقر|لرحمن ي|عبــــد ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج
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6|7495 لبــــربــــرى|هيم عبــــده |بــــر|ن نرص |رو ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

769979 محمود سند عىل حسن عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

35oooo حمد مدبــــول|نىه عيد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

752|oo ي|بــــر|كريم رففى 
هيم محمد رففى ى شمس|د| بــــ عي 

255995 لصعيدي|لكومي |دل |محمد ع ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

833|27 ي|تـــ س|بــــرك
لم بــــدري مصطفى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

9|2736 حمد  |هلل |حمد عبــــد|هلل |عبــــد ج|ره سوه|تـــج

8o6o92 مل محمد|جر محمد ك|ه ي|عه |زر
|لمنى

83|64 حمد عجىم|زن فتـــىح محمد |م حقوق بــــنى سويف

5o6o94 حمد منس|لدين |ء |حمد ول| سكندريه|ل|صيدله 

|67459 ى عبــــد |حبــــيبــــتـــ  زق|لر|حمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

272o6| ي|حمد محمد م|طمه حسنى |ف
ضى لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|9o88 هلل مجدى حلىم عىلي|منتـــ  لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

5o8267 لخول|هلل سعد |حمد عبــــد| سكندريه|ل|ره |تـــج

2|2548 حمد|ر محمود |حمد مختـــ|م |سل| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

749o8 حمد|ن محمود |ن محمود سليم|سليم ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

2|324 وى|لغربــــ|م عىل محمد محمد |ن حس|نور هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4348|3 لحكيم محمود محمد|ل عبــــد|م كم|سل| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

4o9446 ده|لرحمن زي|بــــدين عبــــد |لع|محمد طه زين  |ره طنط|تـــج

2575|9 م|ح عل|لفتـــ|ء عبــــد|ء عل|دع ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

444725 بــــ بــــليله|لوه|لسعيد عبــــد |حمد | |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

489245 لسيد منصور|لمصيلىح |لمصيلىح |ن |حن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6986|| هلل محمود جوهر|محمود عبــــد | هويد طبــــ بــــورسعيد

7747|| لسيد|هيم |بــــر|د |يه عم| زيق|لزق|هندستـــ 

8o|o9| بــــدين |لع|لمنعم محمد زين |ر عبــــد|من
لرحيم|عبــــد

ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

7||374 لسيد|دى |لن|حمد |رق |حمد ط| ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

27o872 لحنفى|حمد |حمد |دل |ر ع|من ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

324366 ى عىل |متـــ |س| م|لرغ|حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

764752 ه  ن|حمد رمض|شم |حمد ه|ني  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد
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68326o لمول فرغىل|سلىم رجبــــ عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

494485 لسيد درويش|لرحمن |لرحمن وحيد عبــــد |عبــــد  |ره طنط|تـــج

|222o7 لدين خريسر|فع نرص |لن|محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

675o|7 عهد عمرو محمد مصطفى يونس لمنصوره|بــــ |د|

477o8o عيل|سم|هيم |بــــر|روشن | رن |ره طنط|تـــج

9|||2 زق|لر|حمد رجبــــ عبــــد |ء |سم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

622922 لغنى|حمد عبــــد |دى |له|ح عبــــد |مريم صل صيدلتـــ بــــورسعيد

496|93 هلل| |ن حسن عط|لمجيد شعبــــ|ن عبــــد |يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4|7579 ق|ح طه |د زىك صل|ود وى|لشر ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

885355 | لنبــــى محمد عط|فرحه عبــــد سيوط|حقوق 

|49979 شد مرىس|حمد ر|محمد  ن|بــــ حلو|د|

5236|6 ن|حمد محمد عثــــم|حمد حمدى | سكندريه|ل|هندستـــ 

757332 ى عبــــد  ح|لفتـــ|بــــدر محمد حسي  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

448|56 محمد يوسف فضل| ن رض|يم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

826539 لدين كريم عىلي|ره سعد |س دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5o2|96 لسميع|لدين عبــــد |لسميع نرص|محمد عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

755o4| ى أحمد يوسف محمد حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

87o|99 |لعل|بــــو|للطيف |للطيف صبــــري عبــــد|عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4|o943 روق سعد مصطفى|ئى ف|جر ه|ه |تـــربــــيتـــ طنط

322|35 هدير معتـــمد سليم محمد عىل ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|723|2 هيم مصطفى|بــــر|لد محمد |خ ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

834|82 وي|حمد ح|حمد عىلي | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

696oo7 لعزبــــ|لنبــــى |ء مني  عبــــد |مني  عل ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

8||859 طمه محمد عىلي محمد|ف سيوط|عه |زر

4|o47o حمد سعيد متـــول حشكيل|محمود  |بــــ طنط|د|

833623 محمد سيد تـــوفيق دردير ج|ره سوه|تـــج

448|25 بــــ|لوه|هيم عبــــد |بــــر|هيم محمد |بــــر|طمتـــ |ف لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

3oooo3 لق|لخ|رق محمد عبــــد|محمد ط ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

229498 ى ع|ي لسيد|دل محمد محمد |سمي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ
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293467 حمد|لكريم |ده محمد عبــــد|مي ن|حقوق حلو

273|3 ج|مد فر|ده ح|بــــسمه حم ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

85359o ي|محمد عم
د حسن مهنى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

485773 وق شعبــــ لرحمن|حمد عىل عبــــد|ن |رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

267|6| ن|لحليم رمض|لنور عبــــد |مه عبــــد|س|تـــسنيم  شمون|نوعيتـــ فنيه 

7836o5 تـــ|لشح|لعزيز |حمد عبــــد |ء |هن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

||6329 هدير نبــــيل عطيتـــ حسن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

29o869 هيم سيد|بــــر|ح |محمود صل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

777|9| لمنعم يوسف|محمد سعيد عبــــد | لي|د ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

864|58 هلل| |يمن نجيبــــ عط| |بــــول ن|هندستـــ أسو

6227o7 شور|م يوسف ع|محمد س ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

267824 ح|لفتـــ|حد عبــــد|لو|حمدى محمود عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

786733 لسيد|لمجيد |بــــسنتـــ صبــــرى عبــــد  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

436222 بــــوكيله|لطيبــــ |لسيد |ل |محمد وليد جل |ره طنط|تـــج

537382 ى حسن شح|ره حس|س حون|تـــه ط|ني  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o7568 ي محمد 
ح|لفتـــ|لسيد عبــــد|منى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

9o2|73 لسيد |حمد |م |ء عص|ول ج|عه سوه|زر

35|o75 ن|لحميد سليم|ن عبــــد|ء سليم|سم| ى شمس|زر عه عي 

355848 لم عطيتـــ فرج محمد|محمود س ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

355836 حمد|بــــ محمد فريد |شه ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

48628 ء مسعد محمود محمد|نجل هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|55357 ى عرف|ي عيل|سم|لعظيم |تـــ عبــــد |سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|663o ن صميده|ن رمض|يتـــ شعبــــ|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

779585 لمغربــــي|لسيد عىل |نيس |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

77|||8 ى ج|بــــ |ء صبــــرى ج|سم| هلل|بــــ |هلل حسي  زيق|لزق|علوم 

7o6|52 لسيد|حمد |حمد محمد |محمد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

54245o بــــو غديه|عيل |سم|لمجيد |ء محمد عبــــد|رس| |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

539|55 ل|لحسن هل|بــــو |ل |وليد محمد هل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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|34442 رق محمد حنفى|حسنتـــ ط ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

45979 رق ربــــيع محمد|مريم ط هره|لق|ن |سن|طبــــ 

898|55 نوبــــ نرصى ضيف عوض |بــــ| ج|ره سوه|تـــج

768|96 لح|عيل محمد ص|سم|ء عمر |لزهر| لعريش|تـــربــــيتـــ 

5|2359 ر|لعط|هيم |بــــر|عزتـــ | محمد رض عه دمنهور|زر

2283o3 ن|مريم مجدى سيد سلط ن|تـــربــــيتـــ حلو

5o|3|5 عيل|سم|س محمد |حمد محمد عبــــ| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

87o564 هلل محمد سليم|ء سعد|لشيم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

897879 بــــوبــــكر محمود |ده حسن |غ ج|بــــ سوه|د|

42|o75 لعمورى|ن محمود |رص بــــدر|هلل ن|منتـــ لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

923829 حمد  |ن محمود |عبــــي  عثــــم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

43799o |لبــــن|د سعد  |مريم محمد فؤ |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

254|38 دي|له|حمد عبــــد |حمد محمد |دى |ه تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

9o8|42 ى ى |رم| |يوستـــي  نيوس شهيد سفي  ج|بــــ سوه|د|

6o26|9 ى|لمنعم سعد محمد عىل |عبــــد  لبــــحي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

4o5845 ه حس| ن|بــــو ري|م حسن عىل |مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6967o| زق حمزتـــ|لر|ح عبــــد |حمد صل| لمنصوره|بــــ |د|

37757 حمد|دل بــــدر |ء ع|ل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|2o79 تـــم منصور منصور|بــــسمتـــ ح زيق|لزق|صيدله 

487|88 بــــر خليفه|ن محمود ص|محمود شعبــــ سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

432665 |ش|لصبــــرى محمد بــــ|ألحد |ء عبــــد |آل لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

435|23 بــــ|لحميد دي|لد محمد عبــــد |خ لشيخ|تـــمريض كفر 

824873 حمد يوسف|عمر ممدوح  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

3|5|9| م محمود محمد محمد|سل| ى شمس حقوق عي 

4o58|6 ه نرص  لدين حسبــــو يونس|ني  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|38o84 وى|لمنش|لسيد |ز |لبــــ|لد |محمد خ ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

22789 حمد|رم محمود يوسف |ك هره|لق|ره |تـــج

4775|4 ن|لسيد عىل حس|م |س| يش سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

3||722 ر عىل مصطفى|لستـــ|زينبــــ عبــــد هره|لق|بــــ |د|
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|285oo لق|لخ|هيم عبــــد |بــــر|حمد حسن | ى شمس حقوق عي 

362856 حمد حسن|لرحمن سيد |عبــــد ى شمس حقوق عي 

4|5935 جموئى|لجم|هيم |بــــر|ل |حمد كم|يمنى  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|49o4| ى محجوبــــ سم ل|ن جل|حني  ن|تـــربــــيتـــ حلو

64o87 لجليل|هيم عبــــد |بــــر|ل |ل جم|م| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

692278 لديبــــ|لبــــ محمد |بــــو ط|لبــــ عىل |فيفى ط تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

3||o85 لدين|ل |م مصطفى محمد جم|مر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

85776o شه|شد عك|بــــ ر|لبــــ|شد فتـــح |ر ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

643o82 ى محمد فتـــىح متـــول نرمي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

|27278 مر|هلل ع|مر عبــــد |هلل ع|ئى محمود عبــــد |هدى ه ى شمس|تـــج ره عي 

8928|8 حمد |مروه علم مدبــــول  سيوط|حقوق 

247492 بــــوسيف|ن |حمد سليم|د |عمر عم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6477o7 هيم|بــــر|هلل |تـــ عبــــد|لشح|لد |حمد خ| لمنصوره|حقوق 

7|627 لعظيم محمد|لعظيم محمود عبــــد |عبــــد   لفيوم|علوم 

7544|5 حمد عطيه|لدين فتـــىحي |ح |ء محمد صل|رس| عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|4239 ي غ|رو
لعزيز|زي عبــــد |ن مصطفى |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|26528 حمد محمد سعد محمد| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

75|o6o مر محمد وفدى|م تـــ|حس لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

|22o34 ف زكري| |ر|ي مد|ح| رسر دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

459|4o د|ن ج|حمد رمض|ئى |م| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o74| ر|ض عم|بــــ ري|يه| |لي|د ى شمس|زر عه عي 

88492| لس ن روس  |سك|صف نصيف |كي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6862oo بــــى|لجليل يونس عر|لدين عصمتـــ عبــــد |م |حس لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

236o52 هيم جمعه|بــــر|هيم |بــــر|رحمه عطيه  ى شمس| لسن عي 

3|4345 لمحسن|م مصطفى عبــــد|لسل|هيثــــم سيف  ى شمس|تـــج ره عي 

46322 لجمسي|حمد محمود |معتـــز  هره|لق|ره |تـــج

4858o8 هيم منس محمد|بــــر|م |ن هش|نوره عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

5||787 رى|م س|عيل نو|محمد مبــــروك إسم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

329o72 هيم عفيفى|بــــر|حمد محمد | |ضتـــ بــــنه|علوم ري

4o927 لحميد|مل عبــــد |طف ك|يه ع| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى
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877666 ء بــــدرى سيد مصطفى  |نجل سيوط|حقوق 

694672 للوزى|يمن محمد عطيه |ر |من لمنصوره|صيدله 

|38792 ره عمر سليم قطبــــ|س ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

79o438 لحميد محمود|جر محمود عبــــد |ه ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

6||6|4 ي مو|ح |لفتـــ|ن عبــــد |ن رمض|نوره
ى
|لدسوق

ى
ق ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

7525o9 لعظيم|لعظيم عبــــد |عمرو محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

695558 لم|لسيد عطيه س|ء |ء عل|وف لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2387o4 لحميد|ئى حسن عىل عبــــد |سلىم ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|28399 مي عزيز|جورج س| ري|م ى شمس|تـــج ره عي 

234724 ن|ء نبــــيل عىل سليم|عل عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

368326 د|ن ج|ن سيد شعبــــ|نوره لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|32|5 لرحمن|لسيد عبــــد |لسيد|حمد |يه | لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

2324oo سعد عىل مدئى عوف|ء |رس| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

54oo78 ن|يوسف نبــــيل حسن سليم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

3|2375 حمد طه محمد|د |زي |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

776823 لسيد عبــــده مصطفى|ل |ء جم|زهر زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4o8699 خ|لطبــــ|لرحمن |هيم عبــــد|بــــر|بــــرين يوسف |ص لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|5279  
ى
تـــ شوق حمد عبــــدربــــه|ني  هره|لق|ره |تـــج

365555 لمقصود|لسيد عبــــد|محمد محمد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

25495| تـــه|مريم حمدى محمد شح تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

9|268| لحميد |لصبــــور عبــــد|مصطفى محمود عبــــد ج|ره سوه|تـــج

69o982 لسيد|دى |له|لرحيم عبــــد |ريم عبــــد  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

366889 حمد حسن|ر حسن سيد |من ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

539635 عىل محمد عىل محمد طعيمه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|27429 هلل محمد|ج  عبــــد |فرح ن وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

7928o8 لح|لم|هيم |بــــر|لرحمن |ن مدحتـــ عبــــد |نور تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

89892| ى |د |سع لسيد محمد حسي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

42o623 هلل|مد عبــــد|لعليم ح|لد عبــــد|لبــــيىل خ| |حقوق طنط
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6o9793 زينبــــ مصطفى حسن بــــقشيش ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

7673o5 ى محمد |عمر نبــــيل عبــــد  ر|لكس|لرحمن حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

62787o لبــــرى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

347584 ن|لعري|حمد حسن |ض |حمد عو| ى شمس حقوق عي 

242977 ن|لم رمض|دى س|محمد ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o6787 ن|م عثــــم|رحمه محمد محمود س سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

76795| بــــوزيد|بــــوزيد |مد بــــكر |يه ح| سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|نظم بــــ

9o|885 ل |لع|لكريم عبــــد|د |يه عىل ج| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

58733 لعظيم|ل مصطفى عبــــد |حسن جم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|64|66 ج  محمد محمد|حمد ن| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

27o7o9 لم خرصى|عىل محمود عىل س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

523223 لسيد|بــــر |لسيد ج|حمدى  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

7||336 لفضل|بــــو |رم شلبــــى مصطفى |لمك|بــــو|محمود  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

|7o369 ل غنيم حسن|محمد جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6446o4 لشيخ|لسيد |د |هلل عم|عبــــد  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

768|56 حمد نرص محمد|محمد | ن|د لعريش|تـــربــــيتـــ 

648|62 هيم|بــــر|ل |هيم جل|بــــر|نور  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

5|269 ي
نبــــيل عويس محمد يوسف| دئى دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

86o5|o حمد عىلي|محمد حسن  ي|بــــ |د|
|لمنى

35|696 ج  محمد|حمد ن|ح |حمد صل| |حقوق بــــنه

699296 حمد|مد |حمد ح|مد |ح ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

49|o29 لرحمن عىل|للطيف عبــــد|رق عبــــد|رحمه ط سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

244758 ر|لستـــ|ن عبــــد|مصطفى محمود شعبــــ ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

324452 ئى محمود خليل|محمد ه عه مشتـــهر|زر

9|8269 دق عطيه |ضى ص|نه ر|مري سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

765o48 يرى|لفط|حمد |لسيد |حمد | |صبــــ ره بــــور سعيد|تـــج

8|4762 صمؤئيل عيد عوض| دون|م ي|بــــ |د|
|لمنى

8|9425 رص عبــــده جمعه|ر ن|من ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

42|874 ى حسن حس ى|محمد خي  ني  سكندريه|ل|علوم 
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787oo3 هيم|بــــر|ن |يد سليم|سط ف|لبــــ|ء عبــــد |عل قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

639|95 بــــىل|لبــــ|كريم محمد عىل محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

687423 لسعدئى|حمد |حمد |ح |بــــ صل|ربــــ ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|59435 ى محمد| يه سيد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

265|o محمد| ئل زكري|محمد و تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

||7569 حمد|حمد محمد |بــــ |يه|حمد | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

457o58 لسيد رأفتـــ عىل|محمد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|767|7 هيم عىل|بــــر|عمر محمد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

556|8 طف محمد موىسي|ع| ند سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

348759 غ|لصبــــ|لمنصف محمد |ء عمرو عبــــد|عىلي لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

43988o مه|لسيد سل|لعزيز |لسيد عبــــد |ء |أسم لشيخ|ره كفر |تـــج

24|659 رجي فوده|لج|لحديد |بــــو|جر |ه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

32o8o3 بــــوبــــكر|لسيد |ر محمد |عمرو مختـــ سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

63839 معتـــز صفوتـــ سعيد محمد |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

675984 ف عبــــد |ندى  لصعيدى|ن |لسميع سليم|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|37568 ى|مصطفى عىل ج د حسي  ى شمس صيدله عي 

785347 ف | م|ألم|وى |لشبــــر|لسيد |رسر ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

|72848 عيل|سم|ء سعيد محمد محمود |شيم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

783942 ى عىل |م |ريه ر|لنج|نور حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

3o668 لرحمن|حمد عبــــد|ر محمود |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2|3|98 شد|لقوى زىكي ر|سلىم مصطفى عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

632o78 |لعل|بــــو |حمد محمد |يدى |ه زيق|لزق|بــــ |د|

73338 لكريم|هيم عبــــد |بــــر|لرحمن سويرى |عبــــد  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

326958 لمجيد ربــــيع|ء حلىم عبــــد|ل| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

63o667 لغنى|حمد عبــــد |هر |سم م|بــــ زيق|لزق|بــــ |د|

|5295 ي
بــــ نبــــيل رزق|يه| |سلفى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8786|o حمد سيد محمد |محمد  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

569o| هلل|تـــبــــ محمد عبــــد |ء ر|سم| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى
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2383o تـــ|بــــ شح|لوه|سط عبــــد |لبــــ|بــــ عبــــد |لوه|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|54964 ي|ر
لبــــكرى|لسيد |محمود | ئى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

|5o637 لق|لخ|حمد عبــــد |لق |لخ|يوسف عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

776296 ن فوده|حمد حسن موىس رضو|ئى |م| زيق|لزق|طبــــ 

529|62 لمرصي|محمود محمد عمر محمود  ضتـــ دمنهور|علوم ري

98|47 ن|زى رسح|دل حج|يه ع| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o|788 ى|م ج|لسل|ل متـــول عبــــد |جر جم|ه هي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|34839  سمي  عبــــده|ه| بــــول
ئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4534o8 لسيد محمد عمر|ل عمر محمد |م| سيوط|بــــ |د|

63534o يه محمود محمد مصطفى| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

32939| ن ر عىل محمد فرج|مختـــ| مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

784o23 هيم|بــــر|وى محمد |لشبــــر|حمد | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|2476| لغنى|م محمد عزبــــ عبــــد |شمس عص هره|لق|هندستـــ 

825576 هيم|بــــر|حمد حسن |ء |هن ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

222923 ي |يمن عبــــد|محمد 
حمد محمد|لمغنى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

82327o ى|ره حسن ذ|س كر حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

63459o محمد نرص محمد محمود ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

228|93 ن|عيل حمد|سم|هلل محمد |منه  هره|لق|م |عل|

69|83o ى|لدكرورى |لسعيد |ئى |محمد ه لبــــحي  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

4o8465 لبــــرعي|لد محمود رسور |سعيد خ |بــــ طنط|د|

|5oo92 هيم|بــــر|كريم محمد نرص  هره|لق|هندستـــ 

899o49 كر فلتـــس |ل عزتـــ ش|س ج|صيدلتـــ سوه

864733 بــــسمه محمد خليفه محمد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

357735 ن كرم محمد عمر|كريم |تـــربــــيتـــ بــــنه

27|357 ره رزق فرج شبــــل|س ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

69278| لصعيدى|م حسن عوض محمد |حس لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6357o حمد محمد|ء سيد |رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

76939o سم|وليد تـــوفيق سلىم ق ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

686635 لسيد|لرحمن |مد عبــــد |هلل مصطفى ح|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35|o44 مر|ل محمد ع|مريم جم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 
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32662| حمد عطيه|حمد سيد |م |ريه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

538||9 م أبــــوبــــكر عىلي غريبــــ|سه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|7929 مصطفى مدحتـــ حسنى محمد بــــ بــــنى سويف|د|

423|9 للطيف|حمد  عبــــد |م محمد سعيد |بــــتـــس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

627234 ى |مد |رق ح|ط حمد حبــــيبــــ|مي  زيق|لزق|حقوق 

42994| ن|لعزيز رضو|م سعيد عبــــد |هش ي صىح طنط
|معهد فنى

7o4|34 لسيد|لسعيد |لد عنتـــر |محمود خ ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

26|492 لح|لح محمد محمود ص|ص ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5o|545 ن|لرحيم محمد سليم|محمد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

28|464 لسحيىم|هيم |بــــر|هيم سعيد |بــــر|سعيد  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

6|685| لفحلتـــ|لسعيد |مروتـــ رأفتـــ  زيق|لزق|عه |زر

498oo7 حمد عىل محمد بــــسيوئى|تـــغريد  تـــربــــيتـــ دمنهور

|438|5 حمد|بــــ |محمود محمد خط هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62394o هيم يوسف|بــــر|هيم محمد |بــــر|ر |من ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

245238 ى | ى|مل حسي  حمد محمد حسي  ن|معهد فنى تـــمريض حلو

647339 مد مصطفى محمد|مصطفى ح ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

68887 د|لجو|لسيد قرئى عبــــد |حمد | ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

863566 ه ى|م محمد |ن عص|شي  مي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|37344 لحميد معوض|هلل عبــــد |عمر عبــــد  عه مشتـــهر|زر

|52|3| ى محمد |يم| حمد|ن خي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4|2|24 بــــوزيد|بــــوزيد محمد |محمد محمود  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

223649 يه يونس يونس عىل| لفيوم|لعلوم |ر |د

|49762 ى|عمر ع دل محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o|257 م رجبــــ عطيتـــ عطيتـــ|ريه سكندريه|ل|بــــ |د|

353|34 ن|لرحمن سيد سليم|حمد مجدى عبــــد| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

86o33| ده هيكل سيد هيكل|غ سيوط|حقوق 

4|o8|3 س|رنيم يحن  أحمد عبــــ |ره طنط|تـــج

54|o86 عيل عرفه|سم|هيم |بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o3966 لسعيد يوسف|روق |حمد محمد ف| |بــــ طنط|د|
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75|288 ز|مجد قسم عىل فو|ره |س لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

845935 ي 
هيم|بــــر|دريس حسن |مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

37|47o رق محمد صبــــرى محمد|بــــ ط|مهيتـــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o2568 لرحمن عىل زلط|عىل عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

8|7785 ن عىلي|يه عىلي شعبــــ| ي|بــــ |د|
|لمنى

853|52 لعيون سنوىسي حسن|بــــو|محمد  صيدله بــــنى سويف

|684o4 ر خلف|لستـــ|لدين عبــــد |ح |رتـــ صل|س ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

22|5o8 لرحمن محمد سيد محمد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o73o5 ى |روبــــيم حن|لفريد مجىل ش| |روجي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6|4348 م|لمهيمن محمد هش|ح عبــــد|لمد|ء |شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|6695| م|هيم ضي|بــــر|لمنعم |حمد صفوتـــ عبــــد | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

33775 لغنى|حمد سعود محمد فهىم عبــــد |م  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

3322| لعزيز|لسيد عبــــد |جر محمد |ه ن|تـــربــــيتـــ حلو

623587 دى غيثــــ|له|دى عبــــد |له|ن عبــــد |ء رمض|إرس ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|4748 ى|بــــر|لرحمن محمد فريد |عبــــد  هيم حسي  هره|لق|هندستـــ 

|4227 ء محمد حسن محمد|سم| هره|لق|ره |تـــج

||7287 ن|محمد عربــــى محمود عثــــم هره|لق|حقوق 

33oo73 لسيد|تـــ |لشح|لمؤمن |ضىح عبــــد |بــــ بــــنه|د|

255|75 ئى|لحلو|ل محمد |تـــفى جم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8o598o مل|لد محمود محمد ك|خ ي|بــــ |د|
|لمنى

3|587 مد|ف عبــــده محمد ح|خل ى شمس|تـــج ره عي 

686||7 لحمد|بــــو |رس محمد حسن |ي| ر|ي لمنصوره|هندستـــ 

446428 لكريم محمد عنتـــر|د عمرو عبــــد |زي زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

295958 م محمد محمد|لسل|محمد عبــــد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

6|85|4 ي|خلود أحمد عىلي 
بــــينى لشر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

543374 لسيد بــــخيتـــ|سومه رجبــــ  |حقوق طنط

648o89 ح حسن|لفتـــ|محمود محمد عبــــد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

834|36 ي|ر
منصور عىلي يوسف| ئى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

2o463 د فوده محمد|عمرو عم هره|لق|حقوق 
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7526oo غريبــــ منتـــرص محمد مسعد عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

485844 ن|سلىم محمود يوسف عمر سويد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

243o42 بــــر|ر محمد عىل ص|حمد مختـــ| ن|هندستـــ حلو

5|4724 ى محمود رسح|هيم |ن محمد إبــــر|إيم ن|مي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

23o298 لكريم|لعليم سيد عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

9|974 بــــو بــــكر|رص سعد |هلل ن|عبــــد  ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

63|33o هيم|بــــر|منه مجدى جوده  زيق|لزق|عه |زر

22|623 ى |عيل |سم|لرحمن |عبــــد فع|لر|مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

68|o72 ى|لمنعم ق|مهند عبــــد  سم محمد حسي  لمنصوره|حقوق 

758899 ى|هيم ل|بــــر|محمود شفيق لبــــيبــــ  شي   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

23483 زن سمي  يحن  خليل|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2485|9 لديبــــ|لمنعم محمد |طمه عبــــد|ف ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

2677oo ى|لحكيم ش|مريم محمد عزتـــ عبــــد هي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9o688| ضى محمود |لر|وليد محمد عبــــد ج|بــــ سوه|د|

453o6o محمد بــــهجتـــ مصطفى محمد مصطفى لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

9|82o| ء حربــــى بــــهلول عمر  |رس| سيوط|عه |زر

444359 |لبــــن|زى |هلل حسن يوسف غ|منه  سكندريه|ل|حقوق 

249|o5 يد|در مصطفى ف|لق|ء صبــــىح عبــــد|سم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

844222 حمد|لموجود |ن محمود عبــــد|مرو ن|سو|بــــ |د|

258454 ن|لدين محمد زهر|محمد شمس  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

252|67 م|ده سعيد تـــوفيق محمد عل|غ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

546oo4 ق|لسيد |حمد منصور |محمد  وى|لشر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

48725| وى|لبــــدر|دى محمد |له|لد يحن  عبــــد|خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|4||8 وى|لعشم|حمد |بــــر |حمد ص|نعيمه  |بــــ طنط|د|

694772 لرؤف مصطفى خليفه|رس عبــــد |مل ي| لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

33o24| لمنعم حسن|يمن عبــــد|يتـــ | |بــــ بــــنه|د|

234o2 زق بــــيوم حسن|لر|لمنعم عبــــد |لحسينى عبــــد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

27o4|| ى|حمد محروس محمد |مصطفى  لخرصى ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

4o7327 تـــه|مريم نسيم لمع شح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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92434| لحليم  |ج عىل عبــــد|م فر|وس دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

26386 هيم يس|بــــر|هيم كرم |بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8833o6 لحكيم  |محمود محسن صديق عبــــد سيوط|ره |تـــج

44259 وس|ندر|ن |ركو مني  عري|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

||9654 يمن محمد عىل|يمنى  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

542279 رى|بــــي|ل|ء محمد محمد بــــدوى |لشيم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4o43o5 ف |هلل |عبــــد لنبــــى|حمد شندى عبــــد|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

52o5o هيم|بــــر|ء حمدى محمود |سم| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

4|o3|4 هلل|م عوض |لسل|حمد عبــــد |حمد رمزي | |حقوق طنط

75o99o ف محمد | |ر|ي حمد|رسر عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8469oo هيم|بــــر|سهيله يسن حسن  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

682546 تـــه|لمسيح شح|نتـــع عبــــد | رين|م ن|صيدله حلو

637556 رى|بــــسنتـــ فكرى عىل بــــند زيق|لزق|طبــــ 

54957 دتـــ حميد ضيف محجوبــــ|مي بــــ بــــنى سويف|د|

8o3948 مل|حمد يىحي رجبــــ ك| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

765298 ع بــــدوي|لسبــــ|ع |لسبــــ|حمد |لرحمن |عبــــد  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

4|7283 ئى|للق|د |هيم محمود جو|بــــر|محمود  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

28|||9 لرحمن ربــــيع محمد صديق|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

752644 حمدي|حمد |طف |لد ع|خ ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

|58|oo هيم|بــــر|لسيد |ء خميس |شيم تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

5836| حمد|ح |لفتـــ|ندى محمد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

3479|2 د|هيم محمد ج|بــــر|دل |حمد ع| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

8o4658 ى| روي فولي محمد حسي  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

74963 س عىل|رق عبــــ|ط| هن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

335954 لمهدى قنديل|م نجيبــــ |سل|وضوح  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4o7|72 هيم محمود محمد مرىس|بــــر|مريم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

855925 ى|ن زغلول عىلي حس|نوره ني  ي|تـــمريض 
| لمنى

687||6 لبــــدوى|ن |مه محمد زيد|س| لمنصوره|هندستـــ 

622752 وى|لعبــــس|حمد |حمد |ن محمد |نور ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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836833 لحميد محمد محمود|زينبــــ عبــــد |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

256|o دل فهىم محمد|ره ع|س ن|بــــ حلو|د|

|49|5| حمد|م حمدى محمود |ريه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|675o2 ي|ر سيد محمود |من لخرصى ى شمس حقوق عي 

32|759 شه|هلل محمد محمد عك|يتـــ | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||6872 هيم|بــــر|مي  جميل | |ري|م هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

248742 بــــ|عىل محمود غل| يش ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5o63| رق سعد محمد|م ط|سل| بــــ بــــنى سويف|د|

84|429 جرس| مريم وسيم حن ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

69|829 ر|لنج|لحليم |محمد نرص محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

676756 ر محمد|لغف|بــــد عبــــد |لدين ع|م |حس لمنصوره|حقوق 

6||48 ي|مي ع|ر
دل خميس مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9o8692 حمد محمود | |لنج|بــــو|ه |لل|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

523|23 ل محمد|لع|م حسن محمد عبــــد|حس ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

|78246 لسيد محمد|م حسن |حس ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9|265 هلل عيس|لمنعم عبــــد |صم عبــــد |هلل ع|عبــــد  لفيوم|صيدلتـــ 

82o792 ي ه|لرحمن سيد ن|عبــــد شم|ج  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

83|898 عي عوض|مد ر|ء ح|رس| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|4|399 لسيد|د |لرحمن مصطفى محمد رش|عبــــد  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

394|2 ضى فهيم|لد ر|م خ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|5746| عيل|سم|سهيله مجدى محمد منتـــرص  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

53432 تـــ|عيل بــــرك|سم|نور |ء |سم| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

867764 ي لبــــيبــــ جريس| رين|م بــــشر ن|هندستـــ أسو

8o7932 د|لجو|مي جمعه محمد عبــــد م بــــنى سويف|إعل

|74o|o ف |م |هش لسيد|هيم |بــــر|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

634498 ىط محمد|لمع|بــــو|شور |ده ع|عىل حم زيق|لزق|ره |تـــج

|6498| |لعزيز عبــــد |لدين عبــــد |طمه محمد نرص |ف
ح|لفتـــ

هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||985o صف عيس شنودتـــ|مي  و| ى شمس|د| بــــ عي 

863297 ين بــــرك ى |شي  حمد|تـــ حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى
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87645| لرحمن محمد  |حمد ممدوح عبــــد| سيوط|طبــــ بــــيطرى 

7685| ي|
هيم|بــــر|بــــر |لدين محمد ص|ء |حمد ضى |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

لشيخ

||5665 لم|لدين محمد عصمتـــ محمد س|م |حس| جيد هره|لق|ره |تـــج

7o6655 ء محمد محمود محمد متـــول|عل لمنصوره|ره |تـــج

83|75o للطيف|هيم محمد عبــــد|بــــر|هلل |عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|246o9 هر|حمد م|تـــسنيم محمود  ى شمس|د| بــــ عي 

||8864 لسيد محمد|لسيد صديق |عىل  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

458436 حمد طه|هيم محمد |بــــر|دتـــ |مي لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

49727| بــــو بــــكر|لم |لكريم س|رحمتـــ محمد عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

272556 ح سعيد|لفتـــ|هر عبــــد|حمد م| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

72865 وق عويس ه لسيد|شم |رسر لفيوم|تـــربــــيتـــ 

52|49| ى عطيتـــ خلف م مجدى حسني  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|45968 ن مل|رأفتـــ مسعود ك| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

774472 هيم بــــدر|بــــر|مل |در محمد محمود ك|ن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|9653 م|لسل|طف حسن عبــــد|ره ع|س سيوط|بــــ |د|

8532o4 ي|لبــــ|ل سيد عبــــد|ن جم|يم|
ى
ق ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

879587 حمد |لسميع |ه عبــــد|لل|ء عبــــد|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52778o د|لجو|طمتـــ خميس عوض عبــــد |ف عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

479|5o لمقصود|رص عبــــد |لن|هي محمد عبــــد |بــــ سكندريه|ل|هندستـــ 

494|29 ر|لنج|هيم محمد |بــــر|رق محمد |ط عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|2354| ئى حنفى محمد نرص|زن ه|م سيوط|عه |زر

6o9424 ء محمود عىلي محمد بــــدوي|إرس ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

49oo85 م|لش|حمد طه |هبــــه عىل  سكندريه|ل|بــــ |د|

925355 مصطفى مفتـــى فتـــىح فهىم   ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

5||3|o لحميد|لسيد محمد عبــــد|حمد حسن | سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

768546 ن|مه محمد سليم|س|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

699923 ىطي|لع|ء ممدوح مني  عبــــد |سم| لشيخ|ره كفر |تـــج

6o2776 وي|لحمز|لدين عىلي رجبــــ عىلي |سيف  لمنصوره|هندستـــ 
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243o57 هيم|بــــر|لم |هيم س|بــــر|كريم نرص  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6926|6 هلل|ل فكرى محمد عىل عبــــد |من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

49822o رص|ن يوسف خليفه يوسف ن|إيم بــــ دمنهور|د|

8258o7 بــــ|لرحمن دي|هلل عبــــد|ن حمد|يم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

228775 ى|رح بــــ رأفتـــ محمد حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|69|| هيم منصور|بــــر|حمد |ده |غ ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

|25||2 وى|لشن|لسيد |رص |حمد ن| ى شمس حقوق عي 

635966 لمجيد|بــــتـــ عبــــد |لسيد ثــــ|بــــتـــ |ثــــ ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

2555|9 هيم محمد هديه|بــــر|سلوى محمد  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

68938 حمد حسبــــو|هلل محمود |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

686579 حمد عوض عىلي|لعزيز |يوسف عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

78688o لديبــــ|لسعيد محمد |ئل محمد |خلود و قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

53776| لدين|يد فخر|سعيد بــــسيوئى ف ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

285o28 لرحمن|حمد عبــــد|لرحمن محمد |عبــــد دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

835|54 هلل بــــدري|عي سعد|ر رف|من |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6||239 ي|زي |حمد غ|لرحمن |عبــــد لزهي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|25969 |نور محمد نبــــيل 
ى
حمد شوق ى شمس حقوق عي 

7838|o م حسن محمد محمد عىل|حس زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

864o|5 حمد|بــــر |حمد محمد ج| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

524o49 لسيد وهبــــه محمد| |هويد سكندريه|ل|هندستـــ 

4873|| عيل|سم|هيم |ل إبــــر|لد كم|ل خ|كم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8544o2 ح عىلي محمد|ن صل|عثــــم ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

4|496| بــــوجلمبــــو|لسيد محمود |محمد محمود  لشيخ|ره كفر |تـــج

892988 يد |بــــو|ن |حمد رضو|محمد  ى لي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88785 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر| |يش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43o256  عىلي عبــــد
هلل عىلي مندور|تـــفى |علوم طنط

9o9|4o تـــ عبــــد لرحمن مصطفى |محمد خي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|2|956 مه محمد مرىس|س|ملك  هره|لق|بــــ |د|

8266|3 ي|لدين ه|د |دين عم|ن
شم مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

3525o6 محمود سعيد محمود مصطفى محمد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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|7223 هلل|لرحمن عبــــد|لدين عبــــد|ء|محمد عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

487753 لح محمود|عمر حمدى ص ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

7646o3 حمد فريد محمد هند|حمد محمد | تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

924277 حمد |لرحمن |م عبــــد|ء عل|رس| ج|هندستـــ سوه

8437|7 هيم|بــــر|حسن محمد حسن  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

86763| حمد|حمد مجدي سعد | |هندستـــ قن

92oo7| ى محمود عبــــد|ي للطيف محمد  |سمي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4o535o ل|محمد نرص مش| ر|ل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

29|o34 ىط عىل|لع|جوهره سمي  عبــــد  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

337o77 هلل عىل|د حسن عبــــد|جه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5239|9 لرؤف عىل|مصطفى يشى محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

48o969 هلل محمدين|بــــثــــينه محمد خلف  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

782984 لم محمد|م س|لسل|زم حسن عبــــد |ح زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8386| لسميع|ح عبــــد|لفتـــ|دي عبــــد|له|عبــــد| عل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

222756 م|لسل|لدين مدحتـــ محمد عبــــد|سيف  ى شمس|د| بــــ عي 

4|8268 عمرو محمد محمد مغنم ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

44646| ج |لز|هيم عىل |بــــر|حمد محمد |محمد  بــــ دمنهور|د|

7557|2 |حمد محمد رخ|حمد محمد | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

776799 ن عطيتـــ|لسيد سليم| |رض| رن زيق|لزق|صيدله 

6||6o6 ف محمد مسلم |منى  لسيد|رسر زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|7252o مه محمد محمود|س|زن |م دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

23o24 عيل|سم|عيل محمد |سم|هلل |عبــــد  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

5o6|47 ى خ ى حج|حسي  زى|لد حسي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

22|266 لسيد|ل مصيلىح مرىسي |يوسف جم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4892o2 ل|لع|دل فهيم مرىس عبــــد|أمنيتـــ ع سكندريه|ل|حقوق 

3|3|5| ن|هيم سليم|بــــر|لسيد طه |دتـــ |غ ى شمس|تـــج ره عي 

885|92 لسميع |لكريم عبــــد|د |ج ج|ئى ض|م| سيوط|بــــ |د|

6o|474 لكوم|هلل |مؤمن محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

253|o8 ى محمد مصطفى درويش |ي وى|لمعد|سمي  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 
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774o75 شوح|ل|تـــ |جر محمد بــــرك|ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

7o8462 ف م|ره |س هيم محمد|بــــر|هر |رسر لمنصورتـــ |تـــمريض 

|5|674 مد|لرؤف ح|هلل تـــوفيق عبــــد |منتـــ  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

825oo لكريم|مصطفى محمد فرج عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

266334 لد سعيد محمد|يه خ| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

53525o هلل|لم عىل عبــــد|ء رجبــــ س|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|54556 لحميد محمد|لحميد محمد عبــــد |عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

29o65 محمد وحيد سعد حسن هره|لق|حقوق 

75o9o5 ف كرم ميخ|نوبــــ |بــــ| ئيل|رسر عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

6o57|2 بــــ|لمتـــولي شه|لسعيد |لد محمد |خ لمنصوره|هندستـــ 

|6oo62 ى عمرو محمد صبــــىح حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

898|35 لد محمود محمد |خلود خ ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

455oo3 وز خ دق عىل|لد محمود ص|في  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o299o ف مسعد عىل |مروه  ج |لش|رسر لمنصوره|حقوق 

47o59 بــــوبــــكر|رص محمد |لن|وردتـــ عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

||97|o رس جيد|م ف|س| دين ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

6827o6 لدين|هيم علم |بــــر|حمد |كرم |منيه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7o8857 لسيد محمد|م محمد |لسل|ديه عبــــد |ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

89o887 ن مسعود |حمد سليم|م |سل| سيوط|بــــ |د|

|67566 بــــر نزهي|م ص|د عص|جه ن|بــــ حلو|د|

34|758 تـــتـــ|ن كريم فتـــىح شح|عن ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

439|o7 ي|زم محمد حسن |أيتـــ ح
ألشموئى لشيخ|طبــــ كفر 

269992 لشيشينى|دى |له|ح عبــــد|لفتـــ|رق عبــــد|حمد ط| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

784675 لسيد|هيم حسن |بــــر|حمد | ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

7o|957 ن|لفتـــوح شعبــــ|بــــو |م مجدى محمد |س زيق|لزق|طبــــ 

885296 بــــوزيد |حمد مجدى |ره |س سيوط|عه |زر

9|6363 هيم خميس متـــول  |بــــر|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|2527| لعزيز|ل عبــــد |يه محمد جل| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6859o در|لق|بــــوسيف عبــــد |لد |ره خ|س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

492679 ي عبــــد
در عوض|لق|محمود مصطفى قرئى تـــربــــيتـــ دمنهور
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638553 لم|هدير محمد متـــول س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

34|882 بــــ|لهبــــ|ح مصطفى |لفتـــ|ء مصطفى عبــــد|سم ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

352582 ف عىل سيد|د |جه رسر ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|24|28 بــــ فوزى حبــــيبــــ|يه| |مي  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

86746o ي ش| هدر
كر شنوده|لطفى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

9|4736 حمد  |لصبــــور |ن عبــــد|دل رمض|ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|3|85o ه|لفتـــ|لسيد عبــــد |حمد |رضوه  ح خرصى ى شمس| لسن عي 

352o7 ن|لم عثــــم|هيم س|بــــر|حسن | ر|ي هره|لق|بــــ |د|

322465 لخطيبــــ|لسيد محمد |حمد |مريم  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4o3938 م بــــدوي|م|حمد |ل محمد |محمد جم ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

278842 لشيخ عىل|بــــر |محمد مجدى ص كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2934|4 لحميد محمد حسن|ء عىل عبــــد|رس| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

45|o46 ع|لر|دى مىح |له|محمد عبــــد  لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

9o57|9 لنعيم |ل عبــــد|حمد كم|هدير  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|54274 حمد عطوه|يوسف عطوه  ن|حقوق حلو

87746 لليموئى|حمد |د |د محمود فؤ|نه ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

527243 لقدوىس|وى |لص|وى مبــــروك |لص|سميه  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

424242 هيم بــــدر|بــــر|ء نبــــيل حسن |عل سكندريه|ل|صيدله 

8|5648 هلل|ء نرص محمد عبــــد|ثــــن ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|55|83 د|لجو|د عبــــد |لجو|د عبــــد |مريم عم ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|65459 وق جم ي|ل محمد عىلي عن|رسر
ئى ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4o525 لسيد|لح عبــــد|ص| محمود رض تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

222|5 تـــ عبــــد | لنبــــي محمد عىلي محمد|مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

493375 لمنعم فريك|محمد خميس عبــــد ى شمس| لسن عي 

833864 حمد|ن |هند ربــــيع رمض ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

855856 هر يسن|لط|حمد مجدي محمد | ي|هندستـــ 
|لمنى

349738 لعزيز|لدين عبــــد|د نور |محمد عم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

77o564 ن|محمد عمرو سيد علو ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

355o9o ف عبــــد|رتـــ |س هلل|لحميد عبــــد|رسر ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|48|46 لمنعم محمود|عمر محمد عبــــد  هره|لق|هندستـــ 
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|3226o ئى|زم فهىم كيل|م ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

43253o لكوم|لغنى محمود |يمن عبــــد |جر |ه |علوم طنط

778|5o لد|لد رزق خ|لرحمن خ|عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

492734 هيم|بــــر|صبــــرى محمد سعد جبــــر  تـــربــــيتـــ دمنهور

6|465| لحميد حمودتـــ|غبــــ عبــــد |محمد ر |ره طنط|تـــج

328982 ن|لم محمد رمض|روق س|كريم حمدي ف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4388o9 لحميد جبــــريل|وى عبــــد |د منش|حمد مر| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

683878 لحميد|لعليم عبــــد |لعربــــى عبــــد |سلىم  لمنصوره|علوم 

|62723 د|ن محمود حم|عمر محمود شعبــــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2426|4 هيم|بــــر|هيم قرئى |بــــر|حسن  بــــ بــــنى سويف|د|

9o6757 ن |حمد محمد سلط|منيه محمود | ج|تـــربــــيتـــ سوه

|38755 ن|حمد محمد عثــــم|يه عىل | هره|لق|حقوق 

285|6 حمد|هيم محمد |بــــر|محمد  هره|لق|ره |تـــج

4o7638 لعض|لسيد |لسيد محمد |ر |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o|53o حمد محمد طه| |هويد ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

3436o9 لم شعي |لسيد حسن س|يتـــ | ى شمس|د| بــــ عي 

82o2|8 ح|لفتـــ|ل فرغل عبــــد|محمد جم ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

5|5822 ج|لمقصود حج|هند محمود عوض عبــــد  معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|35o|4 لغنى|لحميد عبــــد |سيف حسن عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o2|65 ل|لع|م سعيد عبــــد|دل درغ|ء ع|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o36o6 بــــد |بــــول|عمرو محمود محمد  ج|ره سوه|تـــج

27o349 لمغربــــى|هيم عىل مرىس مسعود |بــــر|عىل  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

3|6972 لح|ن مرىس ص|حمد شعبــــ|محمد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

867|57 فظ|ء سيد زىكي ح|رس| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

5|982 ف |ر |من لعظيم|م عبــــد|م|رسر بــــ بــــنى سويف|د|

784297 وى|لص|لسيد محمد |ن |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

5o2628 ى|لسيد أبــــو |لسيد محمد |ن |رو لعني  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

233|5o حمد حسن|در |لق|حمد عبــــد|طمه |ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

839964 هلل محمود محمد محمد|عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 
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4655o حمد|سيد | يه زكري| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

688773 لليثــــى|حمد محمد محروس محمود محروس | لمنصوره|ره |تـــج

887o3 لمجيد|لسيد عىلي عبــــد |م |سل| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6o5922 لبــــيوم|د |زم محمد مسعد رش|ح |ره طنط|تـــج

68533 دى حمد|له|دق عبــــد|لص|لرحمن عبــــد|عبــــد لفيوم |تـــمريض 

35774| ى  هلل|متـــ محمد عبــــد|س|نفي  م بــــنى سويف|إعل

867568 عيل سليم|سم|رص |لن|بــــ عبــــد|رح |نوعيتـــ قن

295899 يف|حمد يوسف |حمد محمد |هيثــــم  لشر ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

26363o وى|لبــــط|ء سعيد سعد عىل |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

482|28 ي يشي سليم مي |ل|ن محمد |يحن  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|8683 هلل|هلل عطيه خلف |محمد خلف  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

38646 م|لسيد بــــسط|م |رس بــــسط|حبــــيبــــتـــ ي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|22438 م|لسل|لعظيم عبــــد |لد عبــــد |ء خ|رس| ن|حقوق حلو

274228 حمد|لحميد |لسيد عبــــد |لدين |نجم | ند ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

44|753 لق محمود متـــولي حسن|لخ|ل عبــــد |خلود جم لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

5976o حمد سيد محمد سيد| ره بــــنى سويف|تـــج

3|5|o4 لس ميل ل|سكندر غبــــري|د |كي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o|366 لسيد|هيم |بــــر|دل |يدى ع|ه سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

68o9|6 لمطلبــــ|لسيد عىل عبــــد |رق |د ط|زي لمنصوره|بــــ |د|

7|5677 جح|هيم ر|بــــر|لح |ن عبــــدربــــه ص|نور لمنصوره|بــــ |د|

877|52 ن محمود |م حمد|ندى هم لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

263889 ي|ر
لحليم|حمد عبــــد|لدين |ء|عل| ئى |ره بــــنه|تـــج

899283 بــــتـــ |م ثــــ|دولتـــ محمود تـــم سيوط|حقوق 

6|653 فوزيتـــ ثــــروتـــ محمود محمد بــــ بــــنى سويف|د|

87o76 لكريم|ن محمد عبــــد |شعبــــ| دين لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

2|5462 حمد|هدير محمد محمد عىل  ن|فنون جميله فنون حلو

|2379| وى|حمد عىل قن|بــــ عىل |يه|عمر  هره|لق|بــــ |د|

7|3||6 ضي|لع|ء محمد محمد |هيم عل|بــــر| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

8|9424 روق سعد|د ف|ر عو|من ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

436269 لصعيدى|ل محمد محمد |حمدى جم لشيخ|بــــ كفر |د|

848492 د محمود|ء محمود ج|حسن قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي
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296|96 لكريم محمد|دى عبــــد|بــــسمه ن ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8o8683 فظ|فظ محمد ح|محمد ح ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

249875 طف محمد شبــــل حليمه|هلل ع|جنه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

826o83 ن لدين|ل |يع كم|حسن ط| مي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

898338 هيم |بــــر|حمد خلف |مريم  ج|ره سوه|تـــج

8|9829 حمد محمود عىلي|ريم  سيوط|ره |تـــج

273754 ى محمد عمر|ل|مروه  مي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

6|5263 ي|د |ي|
ى
ض|حمد حسن ق لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

34998| لبــــيومي|هر محمد سيد |د م|سع ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|o384 ن|لجبــــ|حمد |محمد يىحي  |بــــ طنط|د|

72258 هيم مخيمر صبــــره|بــــر|د |زي لفيوم|هندستـــ 

683287 ن حمد مرىس|محمد صبــــرى | مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

246937 هلل|حمد محمد يشى عبــــد| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

975o6 ى جوده دي|حمد سيد | بــــ|مي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

42769 مل خليل عىل محمود| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

42|423 ى |ي وى|لبــــشل|لسيد |تـــ |تـــ فرح|لشح|سمي  لشيخ|بــــ كفر |د|

6964o2 ود|دق د|حمد ص|هلل |منه  لمنصوره|نوعيتـــ 

323768 بــــ|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|مهيتـــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

432492 حمد مصطفى|رك |منه مبــــ |تـــربــــيتـــ طنط

|63883 ف صل|ح |صل ح محمد حسن|رسر مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

48o32 ن|حمد فوزى سليم|محمد  ن|علوم حلو

5o68|7 بــــ|مد حنفى محمود خط|جدتـــ ح|م سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

776929 لسيد محمد|ندى عزتـــ محمود  زيق|لزق|نوعيتـــ 

444355 رك|ر عىل محمد مبــــ|من لشيخ|بــــ كفر |د|

264432 وى|لمك|هيم محمود |بــــر|بــــسنتـــ محمود  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

626574 لم|هلل س|لم عوض |س| ن|ر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

78|579 لبــــديع عىل|ء محمود عبــــد |لزهر| زيق|لزق|نوعيتـــ 

|57534 ى |ي ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |يمن |سمي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

7585|| هدير فرج معروف محمد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

246335 تـــ|لمحر|تـــ |لشح|لد محمد |حمد خ| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 
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239398 يمن محروس بــــكرى|جر |ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

79294| دل فهىم عىلي|بــــدور ع ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|392|9 عيل|سم|حمد |لد سعيد |حبــــيبــــه خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|56795 ي|بــــر|رص |ل ن|جم
هيم بــــسيوئى هره|لق|حقوق 

254oo| ج|للطيف حج|لغيط عبــــد|بــــو|محمد مسعد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

268487 لقفل|محمد شبــــل محمد  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

486525 أحمد رجبــــ عبــــيد محمد عبــــيد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

34762 ف محمود |طمه |ف حمد|رسر هره|لق|علوم 

48|6o| رق زغلول تـــوفيق|محمد ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6243o6 مه|لوصيف حم|م فكرى |أمل س ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

98556 حمد محمد|مه |س|محمد  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

3|9o55 ل قبــــيسي|لع|يتـــ محمد عبــــد| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

5|o865 لجندى|لسيد |لسيد خميس |رس |ف ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

35o975 لسيد فرج عىل|عمر فرج  |لي للهندستـــ و |لع|دى |لو|معهد 

ي قليوبــــيتـــ| لتـــكنولوج 

4o8487 وى|لشن|لسيد محمد |محمد  |بــــ طنط|د|

8|97|| ده طلعتـــ عىلي|سهيله حم ي|علوم 
|لمنى

36o44o حمد حسن|لمنعم |فتـــ عبــــد|ن ر|نوره |حقوق بــــنه

34|o75 لصفتـــى|حمد |رص عليوه |عمر ن ى شمس صيدله عي 

57o64 سعد|لمسيح |نصىح عبــــد | دون|م ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|32|88 وق مصيلىح محسن مصيلىح رسر ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|7225 ى |بــــر|ء سمي  |هن لجندي|هيم حسي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4o6394 د|منيه محمد طه مصطفى عي| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8o3o56 ى|ن شيبــــ|مرو ي مبــــروك حسي 
ئى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

33937| لحليم محمد عىل|ء ممدوح عبــــد|رس| |نوعيتـــ بــــنه

535675 ن|للطيف مهر|ن عبــــد|حمد عثــــم|محمود  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

489o62 ره|لمجيد عم|هيم سعيد عبــــد |بــــر|م |ريه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3325|8 حمد عىل|عىل بــــدر عىل  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

8o3634 فعي عىلي حسن|لش|سلىمي  ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

27|2o7 لدين|لدين محمود نور|د نور|جه ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

Thursday, September 6, 2018 Page 17479 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

487782 ميشيل مني  صموئيل| بــــول سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88o299 د جرجس |رل وسيم فؤ|ك سيوط|علوم 

7744|8 لسعيد رزق|لسعيد عىل |مي  |ل| مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

335836 م حسنى صقر|مروتـــ س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

84||97 ئيل صبــــىحي سعيد موىسي|ميخ |نوعيتـــ موسيقيه قن

52|369 لرميىحي|ن يشي خليفتـــ مهدي |إيم ره دمنهور|تـــج

3545|3 ى |دل |منيتـــ ع| |لسق|حمد حسي  ى شمس|زر عه عي 

869o75 هلل|له محمد عبــــد|ل|ندي عبــــد ن|سو|حقوق 

787699 حمد يىح محمد درويش| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

428345 هيم حموده|بــــر|حمد محمود |ء |سم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

485962 ى|سلىمي حسن  لسيد حسي  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

5|9688 ع محمد مرىس|فرحه رف |حقوق طنط

6o3|62 تـــ|ن محمد بــــرك|رمض| ن|ر لمنصوره|صيدله 

295399 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|ل |هلل جم|منه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

848oo3 عبــــده محمد عىلي| ند ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

829663 وي|ء عمر سعد طنط|رس| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

756233 مه|لك حميده سل|ر م|بــــر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

4|578 يف محمد ك ىط|لع|مل عبــــد |رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

63274o هلل عىل سندعىل متـــول|منه  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

5o867 لعظيم|م قرئى صبــــىح عبــــد |سل| حقوق بــــنى سويف

85855 هلل|حمد عبــــد|محمد عىل  لفيوم|لعلوم |ر |د

6424o5 حمد محمد|لفهلوى محمد |محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

9|6588 فظ |لح|لمعز عبــــد|محمد سيد عبــــد سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

9|3753 لمحسن محمد  |ل عبــــد|محمود جم سيوط|حقوق 

242856 لدين صبــــره|ح |ح محمد صل|صل ن|حقوق حلو

4o3773 ه|عمر م هر محمد خليل عشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

232829 دق|روق ص|طف ف|ر ع|من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

492326 لبــــصيىل|حمد |لحليم |مه محمد عبــــد|س| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

43793 شم|ل ه|حمد جل|ء |رس| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

68|899 هيم محمد|بــــر|ء محمد |يه عل| لمنصوره|حقوق 
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528337 ع|لمجيد زنبــــ|رق رشيد عبــــد|مه ط|س| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

5|2884 بــــوعربــــ|لعزيز |بــــوعربــــ عبــــد|محمد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

45|52 حمد|حمد |سلىم عزتـــ  ى شمس|زر عه عي 

4359o8 تـــ|ء أحمد محمود بــــرك|أسم سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

6o64o| حمد عنبــــر|مجدى مصطفى عنبــــر  |طبــــ طنط

368745 ف |ن |نوره ح|لفتـــ|حمد عبــــد|رسر ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

6776o4 مد|لفتـــوح ح|بــــو |رق |عمر ط لمنصوره|حقوق 

55482 لرحمن|لحميد عبــــد |ن محمد عبــــد |يم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

68o|32  |لعر|حمد محمد |
ى
حمد|ق عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| | شبــــر

5|ooo| عيل محمد دحروج|سم|دل |محمد ع ريتـــ|لنوبــــ|تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
 ج دمنهور

||6658 ى عبــــد  هيم|بــــر|لشهيد |مريم بــــشر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

438o96 ن|لعزيز رمض|محمد سعد عبــــد | رند لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

686|99 مد بــــدوى|زم محمد بــــدوى ح|ح لمنصوره|حقوق 

7o4366 ن|لح عطيه سليم|ندى محمد ص لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|3|864 ن|ن محمد شعبــــ|ء شعبــــ|شيم ن|تـــربــــيتـــ حلو

8o4326 لحميد|يم عبــــد|لد|بــــوبــــكر عبــــد|بــــسمه  سيوط|حقوق 

8|o839 حمد محمد محمد حسن| ره بــــنى سويف|تـــج

|5892 رس محمد|ن محمد ي|رو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|2o96 يف صبــــري ح وي|لخرصى|فظ قطبــــ |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

26257o حمد عىل|ن |محمد رمض ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

792955 ف محمد شح|حمد | تـــه|رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

6o527o ق|لسيد |هيم يحن  |بــــر|ء |عىلي وى|لشر لمنصوره|طبــــ 

|853| لبــــقىلي|فريده محمد محمود محمد  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

6|27o3 ره مصطفى فتـــىح عشو|س |ن طنط|سن|طبــــ 

|677|4 ى|لرحمن خ|عبــــد  لد محمد حسي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|53286 ل|لع|هد عبــــد |للطيف مج|جده عبــــد |م ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

277825 لحليم|د عبــــد|لد فؤ|محمود خ ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

44648| ل|يوسف رجبــــ محمد حسيبــــ مرس بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

269oo4 لحبــــسر|رق سعيد |ن ط|يم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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694828 لصمد معروف|ء محمود فهيم عبــــد |ل| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|95|9 لجمل|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد|رص |لن|سهيله عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

272987 لسيد عبــــدربــــه يونس عبــــد ربــــه|طمه |ف ج|ضتـــ سوه|علوم ري

79|454 ى محمود حس|يزه حس|ف ى عبــــد|ني  حد|لو|ني  زيق|لزق|حقوق 

27|443 لسيد حجر|حمد محمد |مريم  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

353629 ر|لعط|هيم |بــــر|ن فهيم |رس رمض|ي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9o2287 لزهرى |رق عىل محمد |ط ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

||5945 ئيل|رس سمي  روف|ديفيد ي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

767856 بــــومطر|لغنى |جر محمود محمد عبــــد |ه لعريش|تـــربــــيتـــ 

785874 حمد هيكل|حمد |مه |س|مح |س زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|88o8 ن|لرحمن حلىمي عيد عيد رضو|عبــــد  هره|لق|حقوق 

9|o7o4 يف |حمد حسنى حسن |سلىم  لشر ج|ره سوه|تـــج

6o6363 رى|لخم|ن |ن رمض|حمد رمض|لرحمن |عبــــد  |طبــــ طنط

456|3o ن فرغل|لسعيد سليم|ن |يوسف سليم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

885327 يد عىل |رص ز|لن|ء عبــــد|شيم سيوط|نوعيتـــ 

2|2|84 لرحمن|لسيد عبــــد|رق |حمد ط| ى شمس هندستـــ عي 

766293 لمهدى محمد|لعربــــى |لسيد |سه مجدى |م هندستـــ بــــور سعيد

9|89o| د محمد |ء محمد فؤ|رس| سيوط|ره |تـــج

4|6765 دو|هيم ج|بــــر|سيل مجدى | لشيخ|ره كفر |تـــج

|729o3 ن سيد طلبــــه|سيد سليم ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

8326|4 ي|لعبــــدعر|مد |زم ح|ح
ى
ق دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

2388o6 بــــ|لبــــ|لمنعم محمد فتـــح |مريم محمد عبــــد هره|لق|عه |زر

|22645 ه محمود عبــــد  ح عىل|لفتـــ|ني  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5222o| لبــــوه|لرحمن |عبــــد| ر زكري|من سكندريه|ل|طبــــ 

5|7595 ج |ج  عىلي ن|مه ن|س|ندى  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

28923 لرسول|ه |حمد ج|ن |حمد شعبــــ| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

752399 رك|مبــــ|يز |لسيد ف|د |زي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4|2273  سلم|عبــــد
ى
ن|هلل محمد شوق |بــــ طنط|د|

69|545 |لعط|بــــو |هلل |لدين عبــــد |ء |بــــسنتـــ عل هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

525o7| كلودين بــــهجتـــ جريس عبــــيد منصور سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري
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224673 محمود رأفتـــ محمود محمد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

45|576 ر|لنج|لونيس يىح |محمد عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

258828 لحفنى|ر محمد |نس مختـــ| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

26o683 م|لعظيم ضي|ئشه حظ عبــــد|ع ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

5|o356 ف فؤ|حمد | ىسر|لخر|د |رسر عه مشتـــهر|زر

4|56|3 ئى|لبــــنو|حمد محمد سعد بــــيىل محمد | |حقوق طنط

||8853 رس|لعزيز ف|ئل محمد عبــــد |عهد و ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

6o686o لمرغنى محرم|لمنعم |حمد عبــــد |محمد  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

86|742 ي محمدتـــ|
هيم|بــــر|لدين |ج |حمد مصطفى ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

4o|636 |لبــــن|م محمد محمود |حمد محمد س| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o6378 هيم عبــــيد|بــــر|لرؤف قطبــــ |ريم عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

633|6o لمنعم صقر|ء ممدوح عبــــد |ل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

453398 ل|لعس|حمد عىل |مه |س|عمرو  لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

|7o578 ش|حمد حو|لسيد |مؤمن  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|55794 هلل|دق عبــــد |م محمود ص|حس ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

922399 بــــوضيف حسن محمد |حسن  ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

9o75|5 لسيد |حمد |ن |محمد عثــــم ج|ره سوه|تـــج

|24626 ى|ن رمض|مروه شعبــــ ن حسي  هره|لق|ره |تـــج

695387 لعوضى قلبــــه|د محمد |ي|ر |بــــش ي|هندستـــ 
|لمنى

6383|4 ر|لستـــ|لحميد عطيه عبــــد|محمد محمد عبــــد زيق|لزق|علوم 

76358| ى لطفى محمد |ي لخول|هيم |بــــر|سمي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

752526 للطيف مرىس|حمد محمود عبــــد | عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

245747 ينى|لجن|هر حسن حسن |م تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|6o47o حمد|حمد عىل |يحن   ن|ضتـــ حلو|علوم ري

67|37 لمنعم|حمد عبــــد |ندى ربــــيع  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5||767 |لحليم |للطيف عبــــد|لحليم عبــــد|محمد عبــــد

ي
لقوئى

|حقوق طنط

7o2o8| هيم|بــــر|حمد محمود محمد موىس | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o7373 لمول|د سعد عبــــد |جر رش|ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|25|69 ى|لرحمن حس|ئل سيد عبــــد |لدين و|م |حس ني  ى شمس هندستـــ عي 
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772678 لىح|لصو|محمد حسن محمد أحمد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

534663 ى|أمل محمد  حمد محمد محمد حسي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

54648o ح أحمد مدكور|لفتـــ|حمد عبــــد | بــــ دمنهور|د|

49|626 ي
ن|لدين محمد دين محمد رضو|ء|ضى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9||422 هلل محمدين  |هلل كرم فتـــح |فتـــح  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

2|2592 لخول|ر |لستـــ|م عبــــد|بــــ هش|يه| ن|حقوق حلو

422369 حمد عطيه رزق عىل|عبــــي   لمنصوره|علوم 

33287 ئى يىح مصطفى|رقيه ه ى شمس|زر عه عي 

84857 مل محمد|ح ك|ء صل|رس| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

633734 ف |ن |نوره لرحمن|تـــ عبــــد|لشح|رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

855|7 ندى جمعه سيد رجبــــ لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

46422 لمنعم|ن محمد عبــــد |ن شعبــــ|يم| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

7727o دق|لص|هلل محمد |عمر عبــــد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

23466 د عىل|لجو|عمر محمد عبــــد  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

7|947 ه مجدى عبــــد | لنبــــى عىل|مي  لفيوم|عه |زر

6872o3 شم|لسيد محمد ه|لسيد فهىم | لمنصوره|حقوق 

6|8836 هيم زعتـــر|بــــر|لسيد |ن |نوره ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

85|o55 بــــ صبــــر عىلي سعيد|رح صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

45o556 ن|حمد رمض|هيم |بــــر|حمد | |هندستـــ طنط

829495 هلل محمد خليل|محمود عطيتـــ  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

43923| ئى|ل كيل|لسيد جم|خلود  لشيخ|بــــ كفر |د|

2375o6 ن|مريم شمندى زىك عثــــم هره|لق|بــــ |د|

699|2o لم|طف محمود محمد س|منى ع ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

|48729 بــــو ستـــتـــ|حمد |لد محمد |ن خ|نوره هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

23543| لس شنوده ميخ ئيل يس|كي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|2737 شد|ل ن|د غبــــري|م عم|ر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|26263 لحليم|حمد محمود عبــــد |لرحمن |عبــــد  ن|علوم حلو

2|5922 رى|لبــــ|حمد محمود عبــــد |م |ر حس|مي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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264442 لخول|لق محمد |لخ|دل عبــــد|رقيه ع ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

29548 ي عيس|زن محمد |م
حمد تـــكروئى  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|

كتـــوبــــر

|5||8o روق عمر|ر مجدى ف|من سيوط|عه |زر

|6|9| لسيد محمد|يوسف محمد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

3697o8 زق|لر|زق محمد عبــــد|لر|حمد عبــــد|رحمتـــ  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|7267 شد محمد|لمنعم ر|محمد عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

26732 لمجيد|وي عبــــد |س جميل منش|ين| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

29|3| ى بــــ ى |حسي  هيم|بــــر|سم حسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

6859| ره ممدوح حلىم طوير|س لفيوم|عه |زر

75955| ء فتـــىح عىل محمود|رس| لسويس|هندستـــ 

9o4947 تـــ |حمد محمد بــــرك|حميده  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

4o6288 حمد|دريس |لسيد |ندى مؤمن  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

5459o| ى نعم ل|ل محمد جل|ن جل|حني  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

228324 زق|لر|لغنى عبــــد|جر عىل عبــــد|ه ى شمس|زر عه عي 

7748|o لدين|حمد عطيتـــ سيف |محمود عطيه  زيق|لزق|نوعيتـــ 

68o54 ئى عىل|ح علو|فرحه صل لفيوم|عه |زر

7o6978 ر|لغف|ن محمد صبــــرى عبــــد |جر رضو|ه لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|69822 ى  هيم|بــــر|نسمه طلعتـــ حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

622743  حسن دره|مروه 
ى
لدسوق ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

497642 لحميد عوده|سلىم حسن عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

764299 يل|لحم|يوسف محمد عىل محمد أبــــو  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

2359o3 لمطلبــــ|ر عبــــد|لغف|زم عبــــد|ل ح|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

776324 هلل|لرحمن عبــــد|ئل عبــــد |س و|ين| زيق|لزق|عه |زر

|37o68 لسيد حسنى محمد عىل|دى |ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4927|8 لسيد شلبــــى|عيل |سم|رس محمد |حمد ي| ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

|66|38 م|م|ل|رص سعيد |لدين ن|سيف  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|4959 حمد محمد طلعتـــ رشدي|مروه  ي|بــــ |د|
|لمنى

69287| زي|بــــدين محمد محمد  حج|لع|ر محمد زين |من لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4549o| هر|أمينتـــ كريم محمود محمد ط سكندريه|ل|ره |تـــج
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2|8945 حمد|لنبــــوى |ل محمد محمد |بــــل ى شمس|تـــج ره عي 

6o5366 م|لسل|ن عبــــد |ندى حمدى رمض لمنصوره|علوم 

34755o وى|لمنط|مد |د ح|رص فؤ|لن|محمد عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

35o274 للطيف|ن عبــــد|بــــ محمد عدل|شه ى شمس حقوق عي 

696285 ي
ى حفنى  حسي 

محمد مصطفى ن|طبــــ حلو

326472 ى|ئى زهجر ف|م| يز حني  ى شمس حقوق عي 

||9884 ي
لعزيرى|مد |لدين ح|مد محمد نرص |ح| دئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

39|99 ي
هيم|بــــر|لصغي  |سيد محمد | دئى هره|لق|ره |تـــج

53925| ئيل|د محبــــوبــــ ميخ|ميل| رين|م سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

696766 لحميد عيسي|حمد يس محمد عبــــد | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

87o495 مه|ن سل|حمد رمض|حسن  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|299oo يه ممدوح محمد عىل| ى شمس حقوق عي 

487|42 لوزيرى|لعظيم |عىل محمد محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

5674o هيم حسن موىسي خليفتـــ|بــــر| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2477|| لعزيز|ر عبــــد|لستـــ|عبــــد| يحن  زكري ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

26|996 للطيف محمد عبــــده|مصطفى محمد عبــــد ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

84554o للطيف|ر محمود فوزي عبــــد|مي ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

3|4927 هيم عىل|بــــر|محمد عىل  هره|لق|بــــ |د|

5|9625 لهتـــه|رص يوسف |لن|رس عبــــد|ء ي|رس| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

5|92o5 هيم|بــــر|د |هيم فؤ|بــــر|ء رجبــــ |أل |حقوق طنط

328o67 لجوهرى|لعزيز |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

6|||o8 لقصي |ح |لفتـــ|لح عبــــد |ر ص|من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

285439 مروه مصطفى محمد لبــــيبــــ حسن د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

845|89 لحفيظ|لح عبــــد|رص محمد ص|يه ن| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

69573 ل حسن عبــــدربــــه|م جم|حس ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

75|886 لح محمود|حمد ص|محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

9o279| للطيف محمد |لسيد عبــــد|ء |دع ي صىح سوه
ج|معهد فنى

533772 لم|رس محمد مبــــروك محمد س|حمد ي| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

79o789 شف|لك|ل سعيد حمدي |ن جم|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 
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8|8975 جر محمد سيد فهىمي|ه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4396o7 يف  وق رسر د|هيم عىل حم|بــــر|رسر ى شمس| لسن عي 

5o8673 د|لمنعم محمد عي|دل عبــــد|ع سكندريه|ل|حقوق 

636|36 ى محمد |ي  |هيم |بــــر|سمي 
ى
حمدى|لدسوق زيق |لزق|تـــمريض 

34|8|9 س|لنح|د |م جمعتـــ عو|جر هش|ه هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

356336 فع|لش|كريم محمد محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

2949o8 دق عطيه|دق محمد ص|ص رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

2336o لدين سيد محمد|مصطفى محمد مىح  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

7829|2 هيم|هيم حسن إبــــر|بــــر|بــــ حسن |رح زيق|لزق|نوعيتـــ 

5297o3 كر محمد عليوه|ئى ش|ه سكندريه|ل|هندستـــ 

|6482o خلود سيد سعيد عبــــده ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

|43356 ى محمد|ضىح عىل  مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6876o5 لسيد عىل حسن|مأمون  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

24966| يد|لعزيز عىل ف|ن عىل عبــــد|جيه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8|2768 ود طلعتـــ|طف د|تـــرين ع|ك بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

52838| يف  ف عبــــد|رسر لدين|بــــ علم |لوه|رسر لشيخ|هندستـــ كفر 

|5|64| ح|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|حمد |سحر  ن|تـــربــــيتـــ حلو

678o32 لقرع|حمد |لسيد |لدين محمد |رد سعد |ي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

268297 م جوده|لسل|هر حسن عبــــد|حمد ط| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

86866| ي|بــــر|لحميد |خديجه عبــــد
هيم مصطفى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

326832 م محمد حربــــى|د عص|جه ى شمس صيدله عي 

4o5623 زي|لمنعم حج|هيم عبــــد |بــــر|ر |من |حقوق طنط

6322o لرحمن|دى حسن عبــــد |م ن|حس لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

4753|2 لمرصى|ل تـــوفيق |م كريم غبــــري|ر سكندريه|ل|هندستـــ 

5|7247 ل محمد طه حمزه|يه جم| بــــ دمنهور|د|

537368 ن|ء حسنى محمد محمد عرف|رس| ريتـــ|لنوبــــ|تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
 ج دمنهور

44o85 |ن حن|لشهيد عري|بــــيشوي عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

384|8 لبــــوه|لمجيد |لد محمد عبــــد |هلل خ|منتـــ  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

699o|5 ن خضي |لمتـــول رمض|محمد  لمنصوره|صيدله 
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34o494 رص موىس بــــيومي|لن|طمتـــ عبــــد|ف |نوعيتـــ بــــنه

7|72|4 لسيد بــــصل|حمد |لمجيد |د عبــــد |رش لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

8||326 خرصى خرصى| محمد عط ي|بــــ |د|
|لمنى

324288 هيم|بــــر|حمد |مهند بــــشي  محمود  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7o273| عيل حسن|سم|لد محمد |هلل خ|منه  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o9o26 رص خليفتـــ حسيبــــ|رق ن|ط ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6874|6 ى عبــــد |ء رجبــــ |دع هيم|بــــر|دى |له|لحسي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

922639 لعزيز |حمد عبــــد|ح |طمه صل|ف |نوعيتـــ قن

2|2o88 حمد|لدين |ح |يمن صل|مهند  ى شمس|تـــج ره عي 

2|77o7 لعسكري|لسيد |ل محمد |دم وص| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

648235 ف ربــــيع عبــــ| |ر|ي حمد|س |رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

839499 لحسن|بــــو| |ل رض|ر كم|من |نوعيتـــ موسيقيه قن

2839oo ف |مصطفى  بــــوذكرى حسن عىل|رسر م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

34645o لسيد|حمد |س |عبــــ| مه |تـــربــــيتـــ بــــنه

9|3773 هيم  |بــــر|ل |لع|ده عبــــد|حمد حم| سيوط|بــــ |د|

8834o9 ره عىل محمود عىل  |س سيوط|تـــمريض 

6|o7|| ن|دى أحمد خش|له|هلل عبــــد |منه  |طبــــ طنط

5437o5 لرشيدى|حمد سعد متـــول محمد | ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

2993o| ى ديبــــ|د |رأفتـــ فؤ| مي  سيوط|حقوق 

6|7443 لجنيدى|د |ئل محمد فؤ|هدير و ط|بــــ دمي|د|

28434o ى  ف صموئيل عبــــد|نرمي  لمسيح|رسر ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

35o4|2 بــــ|لوه|هلل ممدوح موىسي عبــــد|عبــــد ى شمس|زر عه عي 

546||6 ى عوض محمد عوض عتـــم|ي ن|سمي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

49776o ن|هيم حموده سلط|بــــر|هلل |عبــــد| رن ره دمنهور|تـــج

|48389 لمجيد|لسيد عبــــد |لسيد عىل فوزى |ن |نور لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

29392 در|لق|م عبــــد |لسل|كرم محسن عبــــد | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2476|9 لح حسن حموده حسن|حمد ص| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

63693| ن عطيه|ك سليم|حيل مل|ر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

28|o8 عيل محمد|سم|م محمد |حس ن|صيدله حلو
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89o642 د  |طف محمدين مر|مه ع|س| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

42o|6o ى يىح سل|ن ص|لخو|مه محمد حسن |رمي  لشيخ|ره كفر |تـــج

539|95 حمد جبــــريل|فظ |حمد ح|ء |شيم |حقوق طنط

3235|o ديوس|قل|مجد فتـــىح | |مونيك ى شمس|د| بــــ عي 

|23887 رس عطيه عمر|عىل ي ى شمس هندستـــ عي 

2476o| ق|لسيد سقس|رأفتـــ مطيع  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

492642 ي|لسيد عبــــد |ل |محمد جم
لمجيد عفيفى ي |

رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

6|4776 حمد دغمش|م محمد |لميس عص لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

3oo78 حمد محمد عىلي|ح |زينبــــ صل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|49o6 م خلف|لسل|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|627|9 لعز|بــــو |تـــ |لم فرح|لعزيز س|عبــــد   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

486963 هيم بــــخيتـــ خليل|بــــر| |ألبــــي  حن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

46|6o ر|لغف|س عبــــد |حمد سعيد عبــــ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

226939 عيل|سم|حمد محمد |مه |س| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|87o3 ى   ديبــــ حسي 
حمد |مصطفى ي |

ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

77o84| ر محمد حلىم منصور عيد|من زيق|لزق|بــــ |د|

76o42| هلل|حمد عبــــد|حمد محمد |عمرو  لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

33535o حمد|ن محمود |مريم حس ى شمس علوم عي 

||6578 ى|م ى فليبــــ مكي  ريو مكي  ى شمس|تـــج ره عي 

|3899 ح|لفتـــ|حمد صبــــرى عبــــد |صبــــرى  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

85483| ن عىلي بــــدوي|حمد رمض| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

7|5689 د محمد محمد يوسف|ء عم|رس| تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

78o||4 لمقصود|رص محمد عبــــد |لن|ره عبــــد |س زيق|لزق|طبــــ 

6o8726 مر|بــــوع|لسيد |ل |ن بــــل|يم| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

48826| ى جرجس يوسف جرجس| مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|4o752 م|لسل|حمد مصطفى عبــــد |يوسف  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

62o799 ي
أمل خرصى محمد محمد مصطفى ي صىح بــــور سعيد

معهد فنى

227827 ي|ر
ى| ئى  صبــــرى عىل حسني 

مصطفى ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

245256 وق ي  محمد|رس ل|رسر
ى
ق لفيوم|لعلوم |ر |د
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876288 تـــه |شم شح|محمد عز ه سيوط|هندستـــ 

|62||2 وى|لرؤف ص|يوسف مدحتـــ عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

676357 ل|لسيد فتـــىح مش|يده |ع لمنصوره|صيدله 

6982|7 ى عص لعجىم|لدين حمدى |م |نرمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84259 لحميد محجوبــــ|لرحمن عىلي عبــــد |عبــــد  حقوق بــــنى سويف

346o88 حمد عليوتـــ|عيل محمود |سم|جر |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o28o4 محمد أرديش| محمد محمد رض |ره طنط|تـــج

498|8| حمد محمود عىل منصور|ء |رس| سكندريه|ل|نوعيتـــ 

357258  محمد|هيم |بــــر|ر محمد |من
ى
لدسوق |بــــ بــــنه|د|

92|o|4 صم عىل عطيتـــ |ع| عل ج|بــــ سوه|د|

22872| هيم|بــــر|يمن محمد |منيه | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

893798 ن  |طف محمد عثــــم|يه ع| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

7o2923 مه|مل سل|ل محمد مصطفى ك|شكرى هل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76o695 ن|لسم|دل محمد |ء ع|شيم لسويس|معتـــ |علوم ج

85577| لريدي|لعظيم |مؤمن محمد عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6247|5 وى|لبــــهنس|هيم |بــــر|دل محمد |نس ع| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

49484| ف جل|ل |جل تـــ|ل فرح|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o95o  يحن  ذكري
للطيف|عبــــد| مصطفى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

235959 حمد مدبــــول مصطفى|ن |نوره ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

65882 لرحمن محمد حسن محمود|عبــــد لفيوم|بــــ |د|

632833 يمن محمد محمد جوده|بــــسمه  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|33o2 هيم يحن |بــــر|يدى مجدى محمود |ه ى شمس|تـــج ره عي 

52575o وى|د طنط|لجو|روق عبــــد |حمد ف|محمود  سكندريه|ل|هندستـــ 

29249 م|لسل|حد عبــــد |لو|م عبــــد |لسل|عمرو عبــــد  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2|54|o رضوى محمود عىل بــــدوى هره|لق|علوم 

638369 دق|لص|دق محمد جمعه |لص|محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

7oo75 هلل|بــــ |لنبــــى ج|هيم سمي  عبــــد |بــــر| لفيوم|حقوق 

54992 ى |جر عبــــد |ه حمد|هلل حسي  ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

6o8298 م|م محمد سل|نىح  حس| لمنصوره|بــــ |د|

3393o| ن|لحليم رضو|محمد جميل محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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639|84 ذل|لش|لسيد |لسيد محمد |م |حس ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4779|5 حمد محمد محمود متـــول| سكندريه|ل|حقوق 

252467 لقطبــــ جوهر|حمد |ح |سم حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

49o923 ش|لفر|لغنى يوسف |ح عبــــد |أمل صل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69o927  محمد عىل | ر|ي
ى
بــــوسبــــع|شوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

7777|2 للطيف سعد|د عبــــد |م فؤ|هش زيق|لزق|نوعيتـــ 

8938|9 بــــودهبــــ  |حمد مهنى |د |شهرذ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

345474 ء محمد بــــدوى محمد|دع هره|لق|ر |ثــــ|

2|7o38 لدين محمد غزى|ح |هينور صل|م مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

3365| ه سيد عبــــد | هلل سيد|لعزيز حسبــــ |مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6o|2o7 ص|د محمد بــــرع|يه محمد فؤ| |تـــربــــيتـــ طنط

328324 لم|لرحيم س|لم عبــــد|حمد س|محمد  |ره بــــنه|تـــج

|55536 لسميع سيد|حمد عبــــد |ء |سم| ى شمس|تـــج ره عي 

8|83o3 ف خلف عبــــد|م |سل| لعزيز|رسر ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

6|45|7 ف |ل|ن محمد |نور لدين|حمدى رسر |صيدله طنط

6||325 وى|لدمتـــن|مه محمدين |م أس|بــــتـــس| لمنصوره|علوم 

338524 ى|يدى ي|ه رس عىل حسي  |بــــ بــــنه|د|

2|6o|3 ى محمد |س هيم|بــــر|ره حسي  هره|لق|بــــ |د|

495358 لعمروىس|محمد سعيد رجبــــ  |حقوق طنط

4|5469 هيم بــــدر|بــــر|هيم |بــــر|هيم عطيه |بــــر| |حقوق طنط

675|2| لحسينى محمد عسكر|حمد محمد | لمنصوره|ره |تـــج

6o26o3 تـــى|لزن|حمد |لدين عمر سيد |د |م عم|سل| ي صىح طنط
|معهد فنى

428596 ل بــــكر|ء مصطفى هل|لىمي |بــــ طنط|د|

867393 لنبــــي|لمولي عبــــد|مر عبــــد|محمد ع ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

629858 ف محمد |هلل |عبــــد  حمد|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

767228 عيل|سم|رق محمد محمود |حمد ط| لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

7597|5 بــــ|لتـــو|لمنعم عبــــد |حمد عبــــد |منيه | لسويس|معتـــ |علوم ج

247754 ن عقل|م زيد|محمد صبــــرى عل ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|43494 ن حنفى جمعه حنفى|نور ى شمس|تـــج ره عي 

755|62 مد عىلي هيبــــه|تـــفى مصطفى ح عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 
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348|79 ى شديد|ء عبــــد|دع لعزيز حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6|o|99 بــــوخرصى|لنرص |بــــو|هلل |نسيمه عبــــد ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

44o856 حمد|تـــ |لشح|محمود محمد  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

7|6|83 حمد|بــــر محمد محمد |ئى ص|م| لمنصوره|بــــ |د|

|32639 لح|هلل ص|دل رزق |ئيل ع|مهر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

365723 هيم|بــــر|رص محمد |لن|حمد عبــــد| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

|479o8 لرحمن|لسيد عبــــد |لد |دى خ|ش ن|بــــ حلو|د|

43|783 |لعط|بــــو |فتـــ محمود |حمد ر| |ره طنط|تـــج

233o78 طتـــ|حمد شل|تـــفى محمد حسن  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2782|6 |لمصيلىح |حمد |محمد فتـــىح سيد 
ى
لدسوق تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|

|طنط

427487 ن|ر رمض|لستـــ|د عبــــد |لرحمن محمد فؤ|عبــــد  |صيدله طنط

42299 م|لسل|لحليم عبــــد |ل عبــــد |طه جم ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

6|6437 مد محمد|لعزيز ح|حمد مصطفى عبــــد | ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

4o4549 سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د| هيم محمد|بــــر|هيم موىس |بــــر|محمود 

335o99 ي| ندى عط
حمد|زى سيد |ئى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2|659o لسيد مصطفى|ح |كريم نج ى شمس|تـــج ره عي 

7o467o لعزيز|حمد عبــــد |محمد سعد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6oo75 لحميد|لدين محمود عبــــد |ج |محمد رس ى شمس|تـــج ره عي 

339492 وي|لشعر|لسيد محمد | |رض| رن | معهد فنى تـــمريض بــــنه

63584o ي
هيم|بــــر|قطبــــ محمد | دئى زيق|لزق|بــــ |د|

|2227o ف |ندى  حمد|هيم |بــــر|رسر ى شمس| لسن عي 

3o343 لد عفيفى محمد|خلود خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o8o59 وى|لتـــل|حمد |لسيد سيد |ء محمد |دع |بــــ طنط|د|

4o9|69 لجمل|لشفيع |ن عبــــد|هدير سعيد رمض ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

7|6969  موىس |ذي
ى
بــــو زيد|د محمد صدق ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |

سبــــتـــ منصورتـــ|مح

688436 زق محمد يوسف|لر|هلل عبــــد |ن عبــــد |نوره لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

64o768 محمد محمود عىل محمود عىل |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6o|974 يف |سم| لشيشينى|س |لمحمدى عبــــ|ء رسر لمنصوره|حقوق 
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763395 ى جم|منيه حس| جي|لجر|لدين |ل |ني  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

436584 حمد مىك|دل محمد |ء ع|ل| |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

44878o ف حلىم عبــــد|ء |رس| ىس|لعس|لحميد عىل |رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

88542o ل يوسف عىل |جم| مه سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

323666 ن سيىل|ئى وهيبــــ بــــ|ه| مي  ن|حقوق حلو

87o27 لم|عيل س|سم|م محمد |حس ن|حقوق حلو

855|9 ندى محمد محمود عويس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|538| مه|لدين أحمد سل|م |حس| سم ط|حقوق دمي

|49928 عيل يوسف|سم|يوسف محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

86292o ق|سم| لدين|ىطي نور |لع|وي عبــــد|ء رسر |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

494|27 شور|لعزيزع|سيف ممدوح عطيه عبــــد ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

787o9o وى|لمعل|ء سمي  عىل حسن |سم| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

7o869o ل محمد عنتـــر|ل جل|ر جل|من لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

24|895 لح|تـــه حسن ص|حمد شح|ن |نوره هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

449226 رق عىل أبــــو فريختـــ|عىلي ط |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

5o54o| ه|فظ س|ح ح|محمد صل لم عمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

37|92| لعزيز|لق عبــــد|لخ|عيل عبــــد|سم|زم |ح لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

423|2o ح|لفتـــ|حمد عبــــد|حمد محمد |محمد  سكندريه|ل|عه |زر

4874|6 لشينى|يز |حمد ف|كريم مجدى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7oo4o6 ن|هيم رضو|بــــر|ن |حمد رضو| ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

3|2|87 لسعيد عيسي|فيصل نبــــيه  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

34o438 ن|هيم نبــــه|بــــر|د |ح رش|م صل|وس |بــــ بــــنه|د|

48|646 للطيف|حمد عبــــد|ئل |محمد و تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

433547 لجندى|عيل |سم|لسيد |حمد محمد | زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

429965 لنبــــى محمود|محمد حسن فتـــىح عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6|o353 لدمشيتـــى|لبــــسطويس |مريم طلبــــتـــ  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|7o23 لدين|م محمد نور |لرحمن حس|عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

36o298 لسيد محمد دبــــور|حمد عيد | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|7o5| هيم|بــــر|طف عىل |مروه ع دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ
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765983 لح|محسن محمود عبــــده ص| ر|ي بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

35376o ى  ى صبــــرى حسي  لسيد|حسي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

34o|98 حمد محمد|ء محمود |رس| |نوعيتـــ بــــنه

3225o8 ن|ن محمد سليم|هبــــتـــ سليم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

26|892 هلل محمد|هلل محمد عبــــد|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

884725 ف محمد |محمد  حمد محمود |رسر سيوط|ره |تـــج

253587  
ى
ه شوق هيم عبــــده|بــــر|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

358344 لمنعم محمد عىل|م عبــــد|ء س|ل| سيه|نوعيتـــ عبــــ

236|o5 بــــوزيد|ندى فهىم صديق  هره|لق|ره |تـــج

923ooo ل متـــرى جودتـــ |حشمتـــ كم كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

78o279 لىح سليم|د عبــــد |محمد عم لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

6o765| م|هلل ضي|لد عبــــد|آيه محمد خ لمنصوره|بــــ |د|

2o9|4 يد|ل ف|حمد جم|بــــ |يه| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

52o6|4 لسيد محمد موىس|ن محمد |يم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

9|o|49 نوبــــ مخلص رمسيس نظي  |بــــ| ج|طبــــ سوه

9o6o98 ن  |حمد رضو|هلل رزق |عبــــد ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

7585o9 لم|لم سليم س|ن س|نوره عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

47664o ف عبــــد |يتـــ | هلل|حمد عبــــد |لعزيز سيد |رسر سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

89|3o5 م  |ه س|لل|حمد عبــــد|فتـــحيه  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

29846| ف حمدى محمد |ر |عم حمد|رسر ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

39o|9 سط محمد يونس|لبــــ|ء عبــــد |دع ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

895939 رص فرج  |لد ن|يه خ| ج|بــــ سوه|د|

7o7|| لمجيد|لسيد عبــــد |حمد محمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

647437 ى عبــــد | بــــ زكري|رح لحميد|حسي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

49|658 هيم محمد حسن شوشه|بــــر|م |لرحمن عص|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|74|6 هلل|لنبــــى رشيدى عبــــد|عمر عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

232377 ي
حمد|لعظيم |هيم عبــــد|بــــر| |دئى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

45956o لحليم محمود|ندى محمد عبــــد  سيوط|بــــ |د|

898453 حمد |حمد معتـــز لطفى | ج|هندستـــ سوه

427447 لمرصى|رتـــ |دل عىل دبــــ|م ع|سل| |عه طنط|زر

Thursday, September 6, 2018 Page 17494 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

57|52 حمد|ل |ء رجبــــ كم|رس| ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

7|o|29 ر|لعط|د |لرحمن محمود محمود رش|عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

273o7o هيم|بــــر|ئى حسن |طمه ه|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

5|23|o هيم مرزوق|بــــر|مي |هيم س|بــــر| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

695|5o در|لق|هلل محمدعبــــد |ء محمود عبــــد |سم| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

3|8528 ي|لح |ر ص|من
لسيد مصطفى ن|بــــ حلو|د|

4o29oo يد عىل أبــــو |أبــــو  ى يد عبــــد |لي  ى د عىل|لجو|لي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o98|7 عيل |سم|حمد |سم محمد |بــــ ج|علوم سوه

|69447 فظ|لمنعم ح|زم محمد عبــــد |ح هره|لق|صيدله 

328655 لشيخ|حمد مصطفى |للطيف |ئل عبــــد|محمد و ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

448977 ل|مد بــــل|لسيد ح|حمد |محمد  |حقوق طنط

3oo88 لمولي|د |م فتـــىحي ج|ره هش|س ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

6255|9 لسيد محمد|حمد | |دين زيق|لزق|ره |تـــج

3|966 لمحسن|مه قرئى عبــــد |س|منيه |  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

772|9o لم|د محمد س|لم حم|س| نور زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

235444 ى سعف|محمد  ف محمد حسي  ن|رسر هره|لق|ره |تـــج

9|5965 مل |حمد ك|محمود محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

868748 م محمد عىلي خليل|حس |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

42958 م|لسل|رضوى محمد محمد عبــــد  هره|لق|عه |زر

862244 حمد|هلل |كريم حمدي عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2223|3 لنور|بــــو |ن |ء قدرى رمض|لىمي ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

26ooo8 لعليم|صم عبــــد|لعليم ع|منيه عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

76635| لبــــدوى|لرحمن محمود مسعد محمد |عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

236936 لسيد|نهله حمدى محمد  هره|لق|بــــ |د|

6|6669 لعزبــــى|لسيد محمد |ء طلعتـــ |لزهر|طمتـــ |ف ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

32863 م|بــــو سل|مر |مر محمد ع|محمد ع تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

52869 هلل|مهرئيل شكرى وديع لطف  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

26o75o ف محمد م|ل |نه زن|رسر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

23|o7| ف |حمزه  مر|عيل ع|سم|حمد فتـــىح |رسر هره|لق|علوم 
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44446 متـــ|مهند رجبــــ محمد سل هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

328638 لحديدى|لسيد |م |سل|لرحمن |عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

64386| حمد عىل|ء طه متـــول |رس| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

6o|425 هيم|بــــر|م |لسل|لسيد عبــــد|م |سه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|3|o72 لعزيز|ل حمدى عبــــد |محمد جم ى شمس حقوق عي 

2849|2 بــــ|لتـــو|بــــر حسن عبــــد|تـــ ص|ي| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

32o568 رتـــ|ن عم|م شعبــــ|حمد عص| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

92oo4o لكريم يس  |د |مريم ريمون ج ج|عه سوه|زر

|65769 عيل|سم|د عىلي |يه محمود فؤ| ن|حقوق حلو

33957| ذلي|لش|حمد |لسميع |ده عبــــد|منى حم ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

484868 ن|حمد حس|محمد جمعه مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|2797 ف مختـــ|ن |ريم ر سعيد|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

347845 ن|عيل محمدى شعبــــ|سم|حمد |لرحمن |عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

|3|525 مه|لمنعم سل|لمنعم محمد عبــــد |حسن عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

479822 عيل فرج|سم|محمد محمد محمد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

627493 هلل|دى أحمد محمد عبــــد|ف زيق|لزق|بــــ |د|

|45o58 لدين|ج |حمد تـــ|لدين |دهم محمد سعد | كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4o7o9o ل فرج|جوي فرج جم م بــــنى سويف|إعل

5o23o لس روم ى فهيم|ئى |كي  مي  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

4o7993 ي|حمد محمد |دين |ن
بــــينى لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|53932 ج|حمد ض|لرحمن محمد |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

64o283 شقر|ل|ء سعد محمد محمد |ل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|63||o ه ي لحليم|رس محمد عبــــد |ني  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

76oo|7 لسيد|م رجبــــ محمد |حل| لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

34|27 لمرىس سبــــع|مل |مل ك|سميه ك ى شمس حقوق عي 

696934 يف وجيه  سكندر|جوزيف رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89853o ل محمد مصطفى |محمد جم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

26o9|7 لسيد|رس محمد |منه ي |بــــ طنط|د|

|3o466 حمد سيد محمد خليل|مريم  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

4|2953 لشوربــــىح |لحميد |لد عبــــد |تـــفى خ ى شمس| لسن عي 
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82|955 در|لق|ن حموده عبــــد|جميله رمض ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

456388 لعزيز محمد عىل|ئى عبــــد|م| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|4599 ى|هيم ش|بــــر|حمد |يمن |ء |سم| هي  علوم دمنهور

5669o طف عىل حسن|عىل ع صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

83843 لحميد|مد عبــــد|ر محمد ح|مختـــ بــــ بــــنى سويف|د|

25o979 رص محمد يونس|محمد ن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

876765 ف ثــــ|محمد محمد بــــتـــ جودتـــ |رسر ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

|25o9o حمد محمد|يسل وليد محسن | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

67665| لسعيد|ن |هيم رمض|بــــر|ء |ل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o8857 حمد|لعظيم |م حسن عبــــد|حس ره بــــنى سويف|تـــج

778723 ف سعيد موىس موىس|لرحمن |عبــــد  رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

6o97o4 ى|دى سيد أحمد أحمد ل|له|أمنيه عبــــد  شي  لمنصوره|بــــ |د|

769232 ن|لم|ل س|لع|ء عىل عبــــد |شيم لعريش|تـــربــــيتـــ 

6o585| مد محمد|ح| م رض|ريه |تـــربــــيتـــ طنط

765798 لعزيز|مريم حسن محمود حلىم عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

4|7485 مر|ر عزتـــ محمد محمود ع|عم |حقوق طنط

33o927 حمد رجبــــ|حمد مجدى | |تـــمريض بــــنه

328674 ى|لسيد حس|لشكور |محمد عبــــد ني  |حقوق بــــنه

27|58 ى|ر ع|من دل حموده حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

447o65 لسيد خليفه|عيل |سم|رس فتـــىحي |ف سكندريه|ل|هندستـــ 

34o672 ي خ
لعزيز|لد محمد زىكي عبــــد|يمنى |ره بــــنه|تـــج

844o2o ي |د سيد عبــــد|زي
حمد|لغنى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

269528 لحلو|لم |مد س|ر ربــــيع ح|من ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

4o4|69 هيم محمد|بــــر|رص موىس |لن|موىس عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o5384 ح موىس|لفتـــ|حسن عبــــد | نهله رض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|98| هيم|بــــر|بــــر |ن ص|ن حمد|يم| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

477oo9 ضى|لر|ن عبــــد |سلىم محمد ري سكندريه|ل|طبــــ 

358595 ى سيد |ي م|لسل|لسعيد عبــــد|سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

|4|978 ى عبــــد  ى عبــــد |حسي  لعظيم قنديل|لعظيم حسي  ى شمس هندستـــ عي 
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47775o ى|لمجيد ش|حمد محمود عبــــد|هلل |منتـــ  هي  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

465448 در نرص|لق|در محمد عبــــد|لق|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2oo79 حمد|سيد محمد سيد محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|2|5 حمد مدبــــول عىل|مرصى  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

425824 ى|م |مجد لبــــيبــــ لوق| |رتـــي  ن|سو|بــــ |د|

3542|5 در|لق|ح عبــــد|صل| رض| ر|ي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8o|649 ف فتـــىحي عبــــد|يه | لحكيم|رسر ي|صيدلتـــ 
|لمنى

25654| ر|ن نص|لمحسن سليم|رحمه عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

||59o8 ف طلعتـــ عبــــد |ء |شيم لتـــرىك|هلل |رسر ى شمس|د| بــــ عي 

49|434 ضى|د عىل م|مريم بــــشي  ج بــــ دمنهور|د|

684697 بــــ عىل|لوه|ضل عبــــد |بــــد محمد ف|ع| عل لمنصوره|ره |تـــج

34|974 ل|لم هل|لمطلبــــ س|هلل عبــــد|تـــسنيم عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

8728o يف  لسيد|عىل لطفى رسر لفيوم|هندستـــ 

767657 حمد أبــــو حج|رس مصطفى |تـــسنيم ي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

34o768 ي محمد |يم| لطوجى عبــــده|ن محمد خي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|29844 س سعد|يدى وجدى تـــوم|ه كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4485|7 ر|لجز|حمد |حمد محمد عطيه | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

236o63 هلل|حمد عوض |ء سيد |شيم ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

27288 للطيف محمد|زينبــــ حسن عبــــد  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

2|54|8 روق محمد|حمد ف|ندى  هره|لق|ره |تـــج

4|659o ى|لىح |م محمد عبــــد |حس لسيد حسني  لشيخ|بــــ كفر |د|

8|8956 ن |كرم حن| رض| مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

22|55| مل|محمد فوزى محمد ك سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8686o7 هيم|بــــر|ر محمد |لستـــ|عمرو عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

9259o م|لتـــه|هدير سعيد محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

46o||2 لجرف|هيم |بــــر|رتـــ محمد |س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

6o2656 ف عبــــد |محمود  وى|لبــــندر|هيم |بــــر|لىح |رسر لمنصوره|عه |زر

9o352o وس|ندر|مجد بــــيتـــرو |سيمون |ن| ج|طبــــ بــــيطرى سوه

|5365| ل|ل سيد جل|منيه جل| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

6382|8 ىسر|لدمرد|حمد |محمد سعيد  زيق|لزق|ره |تـــج
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2|3535 حمد عوض محمد حنفى|لميس  ن|صيدله حلو

48|982 ل|لع|محمد أحمد عىل محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22o|8o ف عبــــد|حمد | حمد|م |لسل|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

5o7239 ن |هلل رضو|لعزيز فتـــح |هيم عبــــد |بــــر|أنىح   تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

447645 |لرحمن |لمجيد عبــــد |ن عبــــد |ء رمض|رس|

ي
ط|لىحى

سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

34|o5o ى جم ى |حسي  لوكيل|حمد|ل حسي  |علوم بــــنه

4653o7 ي جيد|بــــيشوي مجدي 
ديبــــ قلينى |ضتـــ طنط|علوم ري

244o25 حمد عبــــيد|حمد محمد | هره|لق|حقوق 

29839o ء ممدوح محمد يوسف شلبــــى|سم| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

|58768 نس عىل يوسف عىل|ن هره|لق|حقوق 

3|3||6 ى عبــــد|لح |مريم ص لهنيدى|لحميد |مي  ى شمس طبــــ عي 

228383 عيل|سم|عيل محمد |سم| |ند ى شمس|زر عه عي 

4877o6 ه|لل|حمدعبــــد |مصطفى حسن عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2947|7 ن حلىم محمد|محمد رمض دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

48795| وى محمد|لر|لربــــ محمد |د |محمد ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o|838 ن|هيم سليم|بــــر|هلل |م حبــــيبــــ |مريم حس سكندريه|ل|بــــ |د|

2|995 حمد|دل محمود |هبــــه ع ن|فنون جميله فنون حلو

7o7|76 ى|بــــو |يه حسن فكرى عوض | لعني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

33|39o زى يوسف|لرحمن مغ|جر نبــــيل عبــــد|ه ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

2|7o5| لسيد حميده|بــــر |منه محمد ص ى شمس|تـــج ره عي 

489o29 وى|لشن|لسيد |ء محمد |بــــيح عل|تـــس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7595oo د خليفتـــ مرىس|فرحه فؤ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

|54739 حمد|محمد محسن محمود  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

48563 لبــــ عيس|بــــوط|يمن |تـــ |نج هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

344633 هبــــتـــ محمد محمود محمد عيد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

||8735 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |م |حمد عص| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o|o7 ح|لفتـــ|لرحمن عىل عبــــد |حمد عبــــد | لفيوم|علوم 

52o25o ن|بــــو سليم|محمد مبــــروك | رض| ر|ي بــــ دمنهور|د|

24495o بــــ|لوه|ء عبــــود حسن عبــــد|رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|59o4 نس|ن |نس عثــــم| |نه ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى
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226883 هيم سيد عىل|بــــر|مه |لرحمن سل|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4284oo رم|لمك|بــــو |لسيد محمود |طمه |ف لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

5o3o4| حمد|لطيبــــي |منتـــ مصطفى محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|6oo4| هيم عىل|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9||o9| حمد  |هلل |روفيده ممدوح عبــــد ج|بــــ سوه|د|

844||3 ى |سم| هيم حسن|بــــر|عيل حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

69|662 ح|لمل|هيم |بــــر|ل عىل |لمنعم كم|عىل عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

372|2 وى|ح شعر|لفتـــ|هر عبــــد |نىح  م| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

892447 ى  محمد عىل محمد حسي  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

256655 لد محمد طعيمتـــ|ء خ|دع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

524586 نور|لسيد |لسيد محمد | سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

4o8o68 ر|در صومئيل مق|مرسيل ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|27632 ين ع ى شد|طف |شي  د|لسيد حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

267424 لكريم|هلل عبــــد|م عبــــد|يه س| |تـــمريض بــــنه

2|342o لصغي |لسيد |ء محمد عىل |عىلي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6|8995 ى زين  بــــدين محمد سليم|لع|حني  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

32965 لسيد|ضى |لر|حبــــيبــــه يىح عبــــد  ن|حقوق حلو

345oo6 رتـــ محمد عطيتـــ متـــول طلبــــه|س عه مشتـــهر|زر

693953 |هيم ثــــري|بــــر|لسعيد |تـــم تـــوفيق |حمد ح| لمنصوره|عه |زر

3557|3 ء محمد محمود عىل|دع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

498756 م|لر|لرؤف محمود |آيه عبــــد  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

325o27 ن|لح عثــــم|م ص|محمود عص |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

836596 م|حمد فكري هم|ه |نج |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

679882 زى|زم|ل|لمنس محمد |لمتـــول |لسيد |ن |حن لمنصوره|طبــــ 

342279 ي
حمد|لقطبــــ سيد |بــــر |حمد ج| |دئى |تـــربــــيتـــ بــــنه

|3464| ن|ن عمر|لمنعم مهر|ن عبــــد |رضو لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o2768 لموجود حسن عىل|ح عبــــد |ندى صل لمنصوره|حقوق 

896293 ى عبــــيد |مجدى | رين|م مي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

452665 ي دحدوح|من
ي بــــدير مصطفى

ر مصطفى لشيخ|بــــ كفر |د|

26|233 حد|لو|طف محمد عبــــد|ء ع|شيم ن|صيدله حلو
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4|494 لسيد|وى |لص|ن |ء عثــــم|حسن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6||43 ح محمد|لفتـــ|رق عبــــد |رود ط وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

625292 هيم|بــــر|س |أحمد مصطفى عبــــ زيق|لزق|طبــــ 

687755 لدقم|لعزيز |ح حسن عبــــد |ح نج|محمد صل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

443|6 ى| حمد محمد محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|o554 لسيد عطيتـــ عبــــد ربــــه|هر |محمد م سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

84623 بــــ|لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|دهم عبــــد | ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

423568 ى|م وس تـــوم|س تـــ|غط| رتـــي  |ورصى سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|3984o وق محمد تـــوفيق محمد رسر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

4384|8 ف عبــــد|حس هلل محمد|م أرسر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6||59o ه محمود  هيم|بــــر|حمد عىل |لسيد |آمي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5|5936 ي محمد|رس|
ء سعد بــــسيوئى تـــربــــيتـــ دمنهور

26|6|2 لعليم بــــيوم عىل|محمد سمي  عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|64859 ف وق مجدى محمد رسر رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

528949 |لور|د حمدى |متـــ عم|س|
ى
ق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

79|3|3 لعزيزحبــــسر متـــول شنبــــ|محمود محمد عبــــد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

6o84o4 زى|بــــو حج|هيم |بــــر|هلل |ضىح عبــــد  |ره طنط|تـــج

23966o دل عيد سيد مصطفى|رقيه ع كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

25|74| تـــوفيق وجيه تـــوفيق منصور ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

354426 م محمد|س تـــه|م عبــــ|ندى تـــه عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

|4o996 حد|لو|حمد عبــــد |لسيد |هدير  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

48896o ي عبــــده يوسف |لص|مي 
ى
لجمل|ق |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

76938| لم|كر س|يز ش|محمود ف ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
حيتـــ |تـــ ىسي|س|در. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
م|ستـــ للع|لدر|)ج |د ىسي|رش|وفندقيتـــ و

لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |
(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

69899| يم سند|لد|ل عبــــد |ره جل|س لمنصوره|حقوق 

756|86 حمد محمد عىل|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

66523 نوس|عوض ف| يىلي|سمي  | رين|م كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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||8o6| د وهبــــه|ل مدحتـــ فؤ|مي  ن|صيدله حلو

756834 ن|لدين محمود سليم|م |عمر حس ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7669|6 عرج|ل|لرحمن |هيم عبــــد |بــــر|دهم |كريم  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

83429 م|لسل|بــــ محمد عبــــد |يه|ئل |و لمنصوره|حقوق 

833499 ى | لوف|بــــو|تـــم |ح عيل|سم|حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|662o| ه|لل|ن محمد عبــــد |محمد رمض لفيوم|لعلوم |ر |د

843o2 ء طلعتـــ عىل زىك|ل| بــــ بــــنى سويف|د|

37o262 لدين محمد بــــرصى|م |ضىح حس هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5o934 لسيد|هيم حسنى محمد |بــــر|هلل |منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|9629 لهتـــه|حمد |حمد يوسف سيد|ء |أل سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

852o|2 حمد|لدين محمد سعيد |م |حس ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

42o86| ي
لمحسن|هلل عبــــد|وليد حسبــــ | دئى لشيخ|نوعيتـــ كفر 

6||97| وى|لحفن|لبــــكرى |يه |نعيمه هد |بــــ طنط|د|

354758 لخولي|ء محمد ربــــيع عبــــده |سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|2|839 لخريبــــي|بــــ |لوه|عبــــد | د رض|ي| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

9|||69 هيم محمد |بــــر|م محمد |له| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

848o2o ود|مد د|عيل حسن ح|سم| ي صىح ري
ن|سو|ضه |معهد فنى

844587 ي ذىكي بــــرسوم|روم| رين|م
ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

675676 هيم بــــدر|بــــر|ح محمد |هبــــه صل لمنصوره|هندستـــ 

|78769 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد |محمود عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4899|| لسيد|لدين محمد |ل سعد |لع|جر عبــــد |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o42|6 لحميد|لمحسن محمود عبــــد |ل عبــــد |جل زيق|لزق|علوم 

78572o ح عطيه|لفتـــ|حمد عبــــد |محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4833| ى  حمد|نعمه محمد حسي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

846396 ى|م ي عبــــد|يبــــ روم|لش| |رتـــي 
ك|لمل|ئى ن|سو|علوم 

492947 ر|لعط|حمد |ن |لسيد رمض|محمد  |حقوق طنط

|59239 لحفيظ عىل|دل عبــــد |عىل ع |حقوق بــــنه

9|6648 ن عيد  |لم|د س|لجو|ئل عبــــد|و سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|36259 ى حسنى مصطفى  حسي 
تـــفى ي ىسي|مط.ش

حتـــ مطريه|عم فنى

4|275| د عىل|ء مصطفى محمد ج|دع ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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3|769o م محمد رمزى محمد|حس لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|47945 حمد|لنبــــي |حمد عبــــد |مه |س| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|7543 لدين محمد صبــــىح حسن|سيف  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

858227 ى|ر حس|محمد ثــــروتـــ مختـــ ني  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6773|4 لليثــــى|حمد |سن |لمح|بــــو |محمد نشأتـــ  لمنصوره|حقوق 

64|||5 حمد عطيه|م |فضيله عص لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|5ooo2 م|بــــوغن|لبــــيىل |بــــ |يه|م |سل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

248644 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد|كوثــــر عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

783537 لح|لسيد ص|دل خليل |لرحمن ع|عبــــد  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

2454o| لعليم|حمدعبــــد |ن |رجبــــ بــــدر| لي|د |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

763268 حمد|س عيس |دل عبــــ|هلل ع|منه  ره بــــور سعيد|تـــج

|45584 لحفيظ|شم عبــــد |دى محمد ه|ش هره|لق|ره |تـــج

7o9oo5 تـــربــــى|ل|ن |دل عىل سليم|ديه ع|ش لمنصوره|حقوق 

34248o ل محمد|لع|محمد عبــــد| نور |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

33333o زى|مد حج|ندى محمد ح ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

847489 ي|حس
لدين محمد بــــدري|ء |م ضى لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

5|968| ن|يد خليفه زيد|حمد ز|م  تـــمريض دمنهور

895|68 لمجيد |روق محمد عبــــد|حمد محمد ف| لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

7|2492 لسيد|ل محمد |هلل جم|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

765543 يف  د|لحسينى عىل ج|عىل رسر هندستـــ بــــور سعيد

8459|| مد|لح ح|رص ص|لن|محمد عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

23593 حمد|ضى |د محمد ر|زي هره|لق|ره |تـــج

2|7594 |لبــــ|حمد عبــــد|د |محمد عم
ى
ق ن|حقوق حلو

497|7 لمطلبــــ|د سيد عبــــد |سهي  فؤ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

768225 لسيد محمد|ل |رس جل|هبــــه ي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

97o87 ء عيد حميده محمد|بــــه ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

643|79 عيل سليم|سم|مح محمد |هلل س|منه  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o2222 ده نوح|حمد حم|مصطفى  سكندريه|ل|عه |زر

83|24 نور محمد|م |محمد حس لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

542723 نور نرص|يتـــ محمد | ره دمنهور|تـــج
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|457|2 لسيد|ئل سعيد |لرحمن و|عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

537452 ئى|لفتـــي|دل محمود محمد |ع عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

338o|2 ل جودتـــ حسن|حمد جم| |ره بــــنه|تـــج

87945o لي |ن محمد هل|يه حمد| سيوط|تـــربــــيتـــ 

862474 يشي فيصل محمد عىلي ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

663o9 ي زىكي 
هيم|بــــر|محمود مصطفى لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

489|8 حمد|ن يحن  |ء شعبــــ|دع هرتـــ |لق|تـــمريض 

|42746 لرحيم|طمه فوزي فوزي عبــــد |ف ى شمس صيدله عي 

4|26|| حد محمد محمد|لو|حبــــيبــــه وليد عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|8587 هيم فوزى محمد|بــــر|ء محمد |عىلي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

48925o ى حسن رمض ن|ن محمد سليم|حني  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

36o766 ف نص|لخ|ن عبــــد|عن ر|لق محمد رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

246o94 هلل|د |محمد عىل محمد ج ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

85o7o9 بــــر|ء فوزي سيد ج|دع دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

863oo9 عيل عىلي|سم|لسعود |بــــو|محمود  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

|4|49| رس محمود محمد|لدين ي|سيف  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

7|32|4 |لنج|بــــو |هيم حسن محمد |بــــر|يه | لمنصوره|ره |تـــج

896925 ن |حمد محمد مهر|زينبــــ  ج|بــــ سوه|د|

8|4752 رص حسن محمد|ده ن|غ ي|نوعيتـــ 
|لمنى

227o39 لمحسن|دل محمد عبــــد|جد ع|م لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

493423 وى|لهند|طف محمد |كرم ع| سكندريه|ل|حقوق 

24|352 تـــه موىس عوض|موىس شح كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

826o38 ي محمد|حمد عبــــد| |ر|ي
لرضى دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

842252 ن فهيم عىلي|محمد سليم ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

33o539 حسن عىل بــــيوم| ر|ي |بــــ بــــنه|د|

26453| لحميد مصيلىح|ء رأفتـــ عبــــد|سم| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

9oo5|o ء يوسف محمد محمود |دع ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

77o2| ن|جد محمود حس|سميتـــ م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

636268 ى|ره حس|م عم|حمد س| ني  زيق|لزق|ره |تـــج
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787o65 ل|لمنعم و|ئل عبــــد |مروه و زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

49o|7| ى إبــــر|إرس هيم موىس |ء مجدى حسي  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

696||8 لد صقر|لحميد خ|لعوضى عبــــد |ده |غ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36|25 |لبــــ|حمد عبــــد|لعليم |ر ربــــيع عبــــد|من
ى
ق لفيوم|لعلوم |ر |د

878496 ن |حمد عثــــم|له حسن |ه سيوط|تـــربــــيتـــ 

357268 ود|هيم د|بــــر|دل |ن ع|نوره |نوعيتـــ بــــنه

5|7|29 ر|لعط|لدين فتـــىح |د |هبــــه عم تـــربــــيتـــ دمنهور

263472 نه|لسيد شبــــ|حمد |ره مجدى |س |علوم بــــنه

||5967 لحميد|دل محمد عبــــد |يوسف ع ى شمس حقوق عي 

287o9 ف |حمد | حمد محمود عىلي|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|9o29 لسيد|لدين عىل |لمنعم مىح |محمد عبــــد |ره طنط|تـــج

52267 كر|سعيد مملوك ش| ل|ج تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

825328 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|جر |ه دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

52|785 در عىل حموده|لق|ح عبــــد |بــــسمتـــ محمد صل سكندريه|ل|حقوق 

284|o| ى  ح حسن عىل|لفتـــ|حمد عبــــد|حسي  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

698963 ي|لعزيز |ء محمود وهبــــه عبــــد |حمد عل|
بــــينى لشر ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

352727 لمجيد|ن عبــــد|محمود محمد عثــــم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

78|5|4 ي محمد محمد|ء سمي  عبــــد |شيم
لغنى قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

63|o6| ل|لع|منى محمد يس عبــــد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

687543 مد|مد يونس محمود ح|محمد ح لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

5o84|3 حمد محمد شتـــله|ئى |هلل ه|منه  سكندريه|ل|بــــ |د|

634256 حمد|لحميد |لحميد محمد عبــــد|ئى عبــــد|م| زيق|لزق|صيدله 

792o27 لعظيم محمد |لمقصود عبــــد |زق عبــــد |لر|عبــــد 
خليل

ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

23|434 رس حنفى محمود|د ي|ي| هره|لق|بــــ |د|

9|3|75 لدين  |ن عىل نور |يوسف شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

77|997 د|لسيد سويلم سويلم حم|حمد |محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82o5|7 ف علم عبــــد|م |سل| هلل|رسر سيوط|حقوق 

79o84 ي محمود|حمد ع| طف خي  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

35859o لمقصود|لسيد محمد عبــــد|نىه  ى شمس| لسن عي 

9o2o42 هيم |بــــر|حمد |حسن مكرم  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 
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6||o62 حمد مقلد|لشهيد |ء عبــــد |شيم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

72||6 د|مريم جميل عزيز ج بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4o||4o لحكيم|عبــــد| حمد يحن  زكري| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89484| حمد |هلل |حمد سيد عبــــد|لرحمن |عبــــد
لكريم  |عبــــد

ج|حقوق سوه

4|4969 بــــو قمر|ح |حمد مصبــــ|محمود محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

894476 ىط |لع|ده مسعود عبــــد|ح عبــــ|صبــــ سيوط|بــــ |د|

7o6768 لسيد|لمهدى |لسيد محمد |محمود  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

6485|8 عرص|ل|حمد خليل |مصطفى طلعتـــ  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

35697 مصطفى حسن عىل حسن محرم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5436|6 دل محمد جمعه محمد|ء ع|لزهر| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

76o76| ه عثــــم س عىل|ن عبــــ|زهي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

63282o ى|حمد |ن |لح| لسيد حسي  زيق|لزق|حقوق 

264|3 لسعود|بــــو |بــــر |م حسن ص|حس هره|لق|بــــ |د|

2895o3 مد|ح ح|لفتـــ|هلل عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7o7|69 لعزيز|ضل عبــــد |حمد منصور ف|خليل  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

32oo26 لبــــصي  محمد|مصطفى محمود  ى شمس حقوق عي 

7o4326 ف محمد خرصى سبــــع|بــــسمه  رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8|666| حمد محمد محمد|ء |سم| ره بــــنى سويف|تـــج

8o8398 هيم ذىكي عىلي|بــــر|خلود  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

636o38 ى |لسيد ي|حمد | هيم|بــــر|سي  زيق|لزق|حقوق 

77|o44 مل|ح ز|لحميد صل|مروه عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

6874|| لمرىسي|هيم |بــــر|حمد |لح |خلود ص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

696582 ن|لم|هيم س|بــــر|ء محمد |حمد عل| زيق|لزق|عه |زر

57734 ي 
ى|لدين |د|حمد عم|مصطفى مي  لمنصوره|حقوق 

689o26 د|سع|ل|بــــو |ر |لستـــ|د عبــــد |سع|ل|بــــو|حمد | ن|هندستـــ حلو

372488 محمد سمي  محمد محمود رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

6|844| لد بــــدوي وهيبــــ|لرحمن خ|عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

28|289 ل|لع|عيل مبــــروك عبــــد|سم|لرحمن |عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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24o8o5 يوبــــ|حمد |سم محسن |بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

442|85 م يونس يونس عىل|بــــوغن|لسيد | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

787o62 لرحمن|طمه محسن محمد عبــــد|ف زيق|لزق|بــــ |د|

435|2| وى|لص|حمد |وى أحمد مسعد |لشبــــر| لشيخ|علوم كفر 

894||6 حمد |لسميع |يه محمد عبــــد| سيوط|تـــمريض 

283|3o دم|حمد |يمن عىل سيد |عىل  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|35469 ل|لع|رضوى فتـــىح حلىم عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|22668 وى عمر|لشن|د |حمد عم| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

3733o حمد  جبــــر|حمد |حمد |بــــ |رح ى شمس|د| بــــ عي 

83556| حمد|ن حسن |بــــسمه رمض ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7o9o27 لمتـــول|بــــر |لسيد عزتـــ ص|مسعود  لمنصوره|ره |تـــج

254o2 ن|هلل زيد|ن حسبــــ |جر حمد|ه لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

476598 حمد محمد|حمد محمد |ه |م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|6884o لدين|حمد بــــىه |بــــ |يه|سم |بــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7o3886 ي|لسعودمحمد عىل |بــــو | |محمود رض
لبــــسيوئى تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 

بــــطموه

|72572 حمد حسن|ح |لفتـــ|ره عبــــد |س ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|55596  حسن|مي
ى
ر حسن شوق ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

3|2932 حمد|عيل |سم|حمد |ن |نوره |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7|2o36 وى|لغربــــ|هيم يوسف محمود |بــــر| |لورين ره بــــور سعيد|تـــج

335683 د محسن سعد مرىسي|سع لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

|44755 ى خ|ي لرحمن محمد|لد عبــــد |سمي  هره|لق|بــــ |د|

444422  |يمنى عبــــد 
ى
نوبــــى|لعزيز محمد دسوق لشر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|6o996 ف محمد |سميه محمد  مه|دي سل|له|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

|6|628 ي|ح |مصطفى صل
لدين محمد مصطفى ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

354|77 ف محمد |هد |ن لسيد|رسر ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

645o75 وى|لبــــدر|عزتـــ محمدى محمد نجيبــــ  |حقوق طنط

448646 دل زينو عىل منيس|محمد ع |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6o6294 بــــوعلم|ح |لفتـــ|بــــ يوسف عبــــد |مه |طبــــ طنط

9o2992 رق مجلع حبــــيبــــ |نوبــــ ط|بــــ| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 
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|3|883 هلل|مريم سمي  قديس عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|3|674 ى مبــــ ى|رحمه حسي  رك حسني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|5|4| لعزيز|رس فوزى عبــــد|لرحمن ي|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

8|3986 هلل|مريم جمعه عطيه عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

86|5o8 ي  ى|لدين |عمر محن  لسيد حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

44282| ل|لحديدى غ|عيل عمر |سم|زينبــــ محمد  ي صىح طنط
|معهد فنى

626o52 م|هيم عىل هم|بــــر|م عطيه |حمد هم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|64555 حمد|محمد حمدى سيد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5445o8 مه شمسيه|ز سل|نم ممتـــ|ه ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4o|934 هيم|بــــر|لمنعم |حمد رمزى عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

259o94 لدين|محمد سعيد سعيد نرص لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

85|o43 ي 
ر|لمختـــ|حمد صديق عبــــد|مصطفى سيوط|ره |تـــج

28539| متـــ|زق حسن سل|لر|ل عبــــد|ن جم|يم| تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

5|6242 ى|بــــو|هر محمد محمد |ريم م لعني  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

679539 حمد محمد ربــــيع|حمد |يه | لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|35466 بــــسنتـــ سمي  جبــــره بــــخيتـــ هره|لق|بــــ |د|

|478|| عىل محمد فتـــىح مدبــــول هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8|7587 وي نجيبــــ مجىلي|بــــبــــ| رين|م ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

48o836 ي |دع
ى|ء حمدي مصطفى حمد حسني  ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

23365o ى|حمد |بــــ |لوه|حمد عبــــد| مي  هره|لق|ره |تـــج

8|58|3 سحر عيد عىلي محمد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6|23oo يف|أحمد مصطفى محمد حم د رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

||54|5 ل لبــــيبــــ|ردين شفيق كم|ن ى شمس|د| بــــ عي 

2|2338 حمد|ج |س وليد فر|فر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

875668 ف محمود عىل |محمد  رسر ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

3466|8 ى|م مل|مر نصيف ك|ن| رتـــي  ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

253567 ف س|طمه |ف ز|لم بــــ|رسر شمون|نوعيتـــ 

73748 در|لق|هدير كليبــــ عىلي عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

8|o38| ي عبــــد للطيف|ىطي عبــــد|لع|عىلي خي  ره بــــنى سويف|تـــج
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6423o9 عيل|سم|حمد |د سيد |لمجيد حم|ن عبــــد|يم| زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

4||785 لسيد صبــــره|لمول |لسيد عبــــد | |يش |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

235828 ل عىل محمد|سلىم جم هره|لق|حقوق 

67776| زم عبــــده رزق|حمد م| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52768 لرسول|لدين عبــــد |ح |م صل|رقيه عص لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

48|764 ف محمد |محمد  لمول|حمد عبــــد|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

227849 هيم زيد|بــــر|ر فرج محمد طلعتـــ |من تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

83o359 عيل|سم|هلل |لرحيم عبــــد|ل عبــــد|من دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

756444 لسيد|محمد متـــول فتـــىح  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|72o| حمد غنيم|حمد محمد |لرحمن |عبــــد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

698oo9 ي
لمرشدى|محمد عىل | رض| دئى لمنصوره|بــــ |د|

4o6428 ي
رزق خميس محمود وهبــــه| دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o2495 هيم محمد|بــــر|لسيد خليل |يتـــ | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|o6|2 لصعيدى|ح مصطفى |بــــسمه صل لمنصوره|ل |طف|ض |ري

253|7o ي|بــــر|لعزيز |يه عبــــد|
|هيم دئى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

75855o ء سمي  هيكل محمد|رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

46o35o هيم غنيم|هيم مبــــروك إبــــر|ر إبــــر|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7532|8 لسيد|حمد محمد |هيم |بــــر| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

84467 لحليم|هيم عبــــد |بــــر|طمه محمد |ف |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

7|oo|2 لجندى|لحميد حسن |مريم ممدوح محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

8o3969 لرحيم|لرحمن محمد عىلي عبــــد|عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

348658 ى | ش|لحش|لسيد |حمد عمرو حسي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

4o2|93 هلل|ن عبــــد |هلل مهر|لعزيز عبــــد|بــــسنتـــ عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|24592 ر|لغف|عبــــد | ندى محمد زكري ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|67|6 |لنج|بــــو |لسيد | |يمن محمد رض|محمد  ى شمس هندستـــ عي 

|55752 ى|بــــر| ى عىل حسي  هيم حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

25842 ف |لبــــنى  لسيد ذىك|رسر هره|لق|ره |تـــج

92o222 حمد  |لمجيد |حمد عبــــد|مريم  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

57o|7 ى|لم عبــــد |م س|سه لعزيز حسي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف
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833329 ى|خلود محمد عىلي حس ني  |نوعيتـــ فنيه قن

84|97 زق|لر|لعظيم عىل عبــــد |رص عبــــد |محمد ن ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

662|6 رص روبــــى محمد|حمد ن| لفيوم|هندستـــ 

|2|9|9 ج  محمود عىل|محمود ن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

695328 ى | ف خي  بــــ|لسيد خط|رسر لمنصوره|عه |زر

7oo794 هلل|م محمد محمود عبــــد |حمد هش| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

43699| لد حلىم محمد خرصى|ن خ|إيم لشيخ|تـــمريض كفر 

5o|9|3 م سعيد حسن محمود محمد|هي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2553|o لرحمن|د محمد عبــــد|مل عم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

462557 يف|لغف|ء محمد منصور عبــــد |أسم ر رسر لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6|8|4o لبــــلسر|لد محمد |ندى خ ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

53969 قوله|لدين محمد ع|محمد نور علوم بــــنى سويف

3865| هيم|بــــر|زمزم مصطفى سنوىسي  هره|لق|علوم 

2|7733 لرحمن|لدين عبــــد|در محمود عز|نىه ن هره|لق|ره |تـــج

7679o6 مد محمد|بــــسمتـــ محمود ح لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

7|5855 ي
ل|ز بــــل|لبــــ|ل |ز بــــل|لبــــ| |دئى ط|بــــ دمي|د|

7oo6|2 حمد بــــريك|د |محمد ج لمنصوره|حقوق 

335869 بــــر معروف|لج|نور عبــــد|ن |يم| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

3929| وى|لبــــحر|ل |ل كم|ء جم|نجل هره|لق|حقوق 

2532o7 وى|لهلبــــ|لعظيم محمد |يه عبــــد| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

545|33 ء جمعه يوسف حسن|سم| ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

252587 بــــ|حمد رأفتـــ دبــــ|ء |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

4|2646 لنعيم|لم سعيد حسن عبــــد |جر س|ه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

89o486 م محمود |لسل|حمد حسنى عبــــد| لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

47822 ىط|لع|حمد فرج عبــــد |ء |وف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

625|95 هيم محمد عزتـــ|ن أحمد إبــــر|رو ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

34|62o ى غريبــــ محمد سل |نرمي 
ى
متـــ دسوق |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|7|892 حمد محمد|دل |مؤمن ع رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ
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283927 ف بــــدرى |محمد  ق|رسر وى|لشر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

779|64 لنبــــى محمد محمد عىل|محمد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

79oo7o  محمد محمود|
ى
حمد دسوق حقوق بــــورسعيد

83o4| غبــــ|محمد يىحي سيد ر طبــــ بــــنى سويف

5|7934 لجندي|ء محمد حسن |ل| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

896287 لعظيم سيد |رص عبــــد|لن|رضوه عبــــد ج|بــــ سوه|د|

8o7385 ي محمد|لدين محمد ن|ء |بــــه ج  حقوق بــــنى سويف

2|4||7 ف ف|م |س بــــوضيف|رس |رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5|73o7 ل|لع|ر محمد حسن عبــــد |من تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

5o5787 هيم حسن|بــــر|لح |هيم ص|بــــر| سكندريه|ل|بــــ |د|

72546 محمود محمد محمود محمد ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

3478|5 وى|حمد سعيد عبــــده مك| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

7|7833 لمنىح |دى محمد |له|مل | لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

26555| در|لق|هيم عبــــد|بــــر|يوسف وليد حميده  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

476||4 ل|د مصطفى كم|ل محمد فؤ|مصطفى كم| ي|م
لشحرى |

لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|6o873 لسيد محمد مصطفى عجوتـــ|بــــسنتـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22|626 ن|عمر عيد سيد سليم هره|لق|ج طبــــيع |عل

8679|6 ي 
ىطي محمود|لع|حمد عبــــد|مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

782688 ىط|لع|حمد عبــــد|ئى محمد |مروه ه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

37oo49 ن رشيد|لم|لسيد س|متـــ |محمد سل عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

9||642 لمجيد |لسيد عبــــد|لشكور |كريم عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|32896 م محمد|ء محمد عز|سم| لفيوم|عه |زر

72232 حمد محمد|لد محمد |خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4o9285 بــــ|لحميد محمد خط|يه محمد عبــــد| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

757296 زق حسن درويش|لر|عبــــد | نور عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

683365 ى وليد محمد عز  لدين|لدين مصطفى مىح |نرمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

24|o53 ل محمد|حمد حسنى كم| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

222o39 ن|ن عىل سلم|نرص سلم| هي م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

48|o47 حمد|لح عبــــده |حمد ص|هلل |هبــــتـــ  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 
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833973 رك محمد|مبــــ|ه |لل|ء عبــــد|شيم دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

344343 هيم سيد صبــــرى سيد محمد|بــــر| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

76626o ن ل تـــوفيق عبــــيد|مجدى كم| مي  هندستـــ بــــور سعيد

495589 هيم|بــــر|ن ممدوح مسعد محمد |مرو ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

24o85 لعزيز محمود|ن عبــــد |رتـــ رمض|س ن|حقوق حلو

98598 لمنعم عويس عبــــده|وردتـــ عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|2||38 هيم|بــــر|رق سيد |ده ط|غ |بــــنه| هندستـــ شبــــر

234425 م عىل|م|بــــ |لوه|محمد عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

698932 سحر مصطفى محمود وهبــــه لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

|665o2 لعزيز|ن عبــــد |لعزيز شعبــــ|ره عبــــد |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

242|4| هيم|بــــر|لح |ء نبــــيل ص|ند عه مشتـــهر|زر

636798 للطيف|لسيد عبــــد |للطيف |لسيد عبــــد | ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

4277o3 لحميد مصطفى محمد مسعود|محمد عبــــد |طبــــ طنط

5872| شتـــ|حمد محمد محمود عك| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

82oo6| للطيف|ر عبــــد|لستـــ|محمد نبــــيل عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

458546 ي
ى محمود|بــــتـــ حس|م ثــــ|هش| دئى ني  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

775428 هيم فرج|بــــر|هيم محمد |بــــر| زيق|لزق|علوم 

27o754 وى|لكفر|لسيد فتـــوح |مصطفى حسينى  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

773693 لم|رس محمد س|م ي|له| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

83|35o ي|لبــــ|لرحيم عبــــد|دل عبــــد|لرحيم ع|عبــــد
ى
ق دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|53o7 لعوضى|هلل يشي محمد |هبــــه  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

35788o ل مهنى سيد مهنى|جم وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

3379o| هيم|بــــر|هيم |بــــر|جمعتـــ | م رض|حس ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

756934 ر|محمد محمود محمد مختـــ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

357o|| لم|وري س|مىحي مغ| زكري ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

7o||3 ور|ل عىل مج|حمد و| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

2|778o ى محمد |حمد |ريم  يف|لسيد حسي  لشر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

298534 ف عبــــده سيد|ديه |ش رسر لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

8||27| رجي محمد|حمد ج|ل |م| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

475883 يد فهىم محمود|ئل مك|حمد و| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 
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|7|9| هلل|د عبــــد |حبــــيبــــه عمرو فؤ هره|لق|هندستـــ 

5o6625 |لبــــن|م سمي  محمد محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

495298 لجعبــــرى|حد |لو|مد عبــــد|حمد محمد محمد ح| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8o5253 ي عىلي عبــــد
لحميد|محمد مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

|55787 لمنعم|زم محمد منتـــرص عبــــد |ح دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

327879 |لسيد عط|محمد فتـــىح محمدى  |بــــ بــــنه|د|

483786 ن بــــخيتـــ|لم رشو|جر سمي  س|ه ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7|o|6 ل محمد|لع|طمه محمد عبــــد|ف لفيوم|لعلوم |ر |د

2|2344 دق|دق فتـــىح ص|م ص|هش تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

777||7 هيم|بــــر|ن |سليم| ن رض|سليم ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4o474 ي سليم|م ه|حس
ن عبــــده|ئى حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن

ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

6|5|2| ز|لرز|مر عىل |ن تـــ|رو ط|ر دمي|ثــــ|

3|8949 وق عمرو محمد محمد  لجندي|حمد |رسر ن|بــــ حلو|د|

6276|9 عيل عىل|لسيد إسم|أحمد يىح  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

527795 د|هيم ج|بــــر|د |بــــسمه ج |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

849723 مل محمود محمد| |شد دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

|775o7 ى|ن ى حسن حسي  ديه حسي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|56|2 زى|فظ حج|م حسن ح|حسن حس ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|56o6| لرحيم|ل مصطفى عبــــد |يحن  جم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

267257 صفر|ل|م سعد محمود |سلىم س |ره بــــنه|تـــج

357662 هلل محروس|لسيد عبــــد|يتـــ | |نوعيتـــ بــــنه

72843 ج|حمد فر|رثــــ |لح|بــــو|ء جبــــيىل |دع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

762228 متـــ محمد فودتـــ|م محمد سل|محمد عص ره بــــور سعيد|تـــج

627869 شم|رق فوزي محمود ه|يوسف ط  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

83|684 لعظيم|حمد محمود فتـــىحي عبــــد| |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

46925 ى محمد د|ن |محمود عثــــم ود|مي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

462285 ى|ن سعد |حمد رمض|ء |هن وى|لجي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

23o|24 هيم|بــــر|لرحمن زىكي |بــــ محمد عبــــد|يه| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|75586 وى سيد|منيه فوزى منش| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

Thursday, September 6, 2018 Page 17513 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|33479 ن|ج محمد زيد|حمد حمدى فر| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8o6|32 مل محمد|بــــر ك|لج|محمد عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

49742o ل|لع|ح عبــــد |لفتـــ|ء حلىم عبــــد |رس| تـــربــــيتـــ دمنهور

45473 لدين سيد عىل|ء |معتـــز عل هره|لق|حقوق 

232826 رى|لهو|مريم مسعد فتـــوح محمد  هره|لق|عه |زر

35769o بــــر|لص|ح |جر وليد صل|ه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|63|24 لسيد مسلم|لسيد مسلم |مريم  ى شمس|د| بــــ عي 

649633 حمد|رحمه مجدى محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

758376 دق|لص|ء صبــــرى حسن |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

8|3o5| وليد سيد طلعتـــ عىلي ره بــــنى سويف|تـــج

779o7o ن بــــدرى|محمد شعبــــ| ر|ي ى شمس طبــــ عي 

4o3|8o حمد خليفه|آيه محمود عىل  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

448529 |لغفور مصطفى |يمن مصطفى عبــــد|رق |ط
كوىس|لبــــل

|حقوق طنط

5|4677 تـــ سعيد سمي  محمود مصطفى أمي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

785|36 هيم|بــــر|هيم |بــــر|منيه محمد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|59729 ى عىل|شمس مصطفى ل شي  ى شمس|د| بــــ عي 

37255 وق محمد  حمد تـــوفيق|رسر |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

4||389 لدين|لرحيم نور|م عبــــد|م هش|سل| لمنصوره|حقوق 

895343 طف محمد عىلي |محمد ع ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

6o59|9 ش عىل|لدمرد|م سعيد |سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5289o9 ف محمد |مصطفى  ى |رسر لحنطور|مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

683329 لمنس|ود |لمنس د|ج  |ء ن|ل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

535652 حمد حسن محمد شقوير|حسن  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3||925 |لعل|بــــو|لسيد |د |م فؤ|هش| رن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

884956 ده رفعتـــ محمد  |صم حم|ع سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

8|3576 لمعتـــمد محمد|طمه خلف عبــــد|ف ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

52636| هيم|بــــر|حمد |لعزيز |حمد عبــــد|محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

638|23 ن حسن|حمد رمض|محمود محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

6463o رص عيد طلبــــه|خلود ن لفيوم|بــــ |د|
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262546 ل|لع|لفتـــوح عبــــد|بــــو|لمنعم |مصطفى عبــــد ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

258728 حمد نبــــوى|محمد حسنى  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

6|o355 بــــو فودتـــ|د |لجو|مريم معوض عبــــد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

8786oo ى حسن سيد حسن  حسي  سيوط|بــــ |د|

5||||3 هلل|محمد فوزى حمدى خي   تـــمريض دمنهور

675574 زى|لمغ|ريم مصطفى محمود محمد  لمنصوره|بــــ |د|

44o968 سيد| ن محمد عط|يم| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

36o887 لدين محمد|بــــ محمد نور |يه|م |سل| |ره بــــنه|تـــج

|5o7| ن|بــــسنتـــ حمدى يوسف عىل عثــــم هره|لق|م |عل|

23952 سط|لبــــ|طمه محمد حلىم عبــــد |ف هره|لق|بــــ |د|

87854o حمد |خلود بــــخيتـــ حسن  سيوط|بــــ |د|

5||759 للبــــدى|لسيد |هيم |محمد صديق إبــــر |صيدله طنط

879|9| عي |رحمه عىل حسن رف سيوط|بــــ |د|

46o24 محمود| حمد زكري|هدير  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

272o|o ن|هيم رضو|بــــر|لغنى |عبــــد| هدير فوزى ذكري ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

63|673 حمد محمود محمد زهره|مريم  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

6oo||5 ف محمد زي|بــــسمه  ده|رسر لمنصوره|علوم 

8|2773 د جوهر|ئيل عي|ميخ| ليدي ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

2|39| بــــ|لتـــو|در عبــــد |لق|ريم محسن عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

52|99| طف عوض محمد طريدتـــ|ندى ع عه دمنهور|زر

343536 لسيد سيف|حمد وجيه بــــسيوئى | عه مشتـــهر|زر

238|9| وق حسن محمد  لسيد|رسر هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5475| بــــو رسيع|ء محمود سيد |رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

272466 لديبــــ|دى |لبــــغد|لمقصود |ئل عبــــد|حمد و| ن|هندستـــ حلو

4938o9 حمد مرىس درويش|ر خميس سعد سيد |عم تـــربــــيتـــ دمنهور

759784 ه محمود حسن محمد| مي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

68o582 حمد|لسيد حسن |ء حسن |دع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|4747 شم  |ضى صديق ه|لر|محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|8339 ئى|لتـــلو|حمد |لعظيم |عبــــد| لتـــ رض|ه سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

6o3259 ى مع|ي ظه|ذ فتـــىح حبــــ|سمي  لشيخ|عه كفر |زر
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78953| حمد|روق |بــــ ف|يه|هبــــه  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

3246o4 حلىم محمود عىل محمود ن|بــــ حلو|د|

|2o556 مد|لمنعم ح|محمد محسن عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

76|9o4 للطيف|هلل محمد حسن عبــــد |عبــــد  لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

364549 محمد محمد حسن عىلي لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

436435 يف  |لسق|هيم |بــــر|حمد |حمد |رسر لشيخ|تـــمريض كفر 

828873 لرحمن|ده فكري عبــــد|محمد حم دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

77o8| ف عوده|محمد عمرو عبــــدمن طبــــ بــــنى سويف

84o978 ن|هيم سليم|بــــر|ء جعفر |نجل ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

32o462 حمد|هيم سيد |بــــر|ح |لفتـــ|طف عبــــد|محمود ع ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

835792 ف سليم عبــــيد|ن |ريم|ن رسر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

772|64 شم|لحميد ه|بــــ عبــــد|لوه|مريم مدحتـــ عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

|74|8 يد عمر|رص ف|لن|ل عبــــد |جم د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

2284oo ن|شم رشو|ل ه|مريم بــــل لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

322857 تـــبــــ|روق ر|رحمتـــ ممدوح ف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|92o4 لمنعم عىل محمد عمرو|لد عبــــد |ء خ|ل| علوم بــــورسعيد

|22868 عيل|سم|بــــ |عمر محمد خط ى شمس حقوق عي 

|47682 ل عيس عىل|لع|عىل عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

23292 بــــر محمد|لدين محمد حسن ج|سيف  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

3455o6 ء محمد سيد عىل|رس| سيه|نوعيتـــ عبــــ

26||3| ئيل عبــــده منصور|مريم جبــــر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

629872 لسميع عىل|كريم عمر عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|22336 لسيد|لحفيظ |حمد عبــــد |محمد  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

9o6||2 لحميد مسعود |رق عبــــد|محمد ط ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

68o||4 مر|لسيد ع|ج  رفعتـــ محمد |محمود ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3435|6 محمد مني  زغلول صبــــرى مغنم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

776|3 ي  عبــــده
مروتـــ  محمد لطفى ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

|279|2 حمد|هيم |بــــر|يمن |هيم |بــــر| ن|حقوق حلو

678693 لجندي|حمد |حمد محمد | |حل تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 
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7o9955 |لمو|ل محمد |ن محمد كم|يم|
ى
ق لمنصوره|علوم 

86o25| رتـــن مجدي عزتـــ زىكي|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o3835 ر محمد|لستـــ|لدين عبــــد|ء |يه بــــه| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

334o|8 لغنى|محمد محسن عىل عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

8247|| هلل|طف نصيف شكر|جرجس ع دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

26342o صبــــىح متـــول بــــيوم محمد| نور |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

226693 زق غريبــــ|لر|م عبــــد|هلل هش|عبــــد ن|حقوق حلو

7|57o لسيد|حمد محمد تـــوفيق | لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

234o92 حمد|حمد محمود |سيد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

6o288 ى كم ل محمد محمد|نرمي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

45282o دي|ر محمود ش|لستـــ|مريم محمد عبــــد |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

689|24 عيل|سم|حمد محمود |عمر  لمنصوره|هندستـــ 

526465 در ربــــيع|لق|حمد يشى محمد عبــــد| سكندريه|ل|هندستـــ 

52766| بــــو عيطتـــ|حمد |ر رؤوف محمد |من سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

3|9266 ى|لنبــــى د|ر عبــــد|من ود حسني  ن|تـــربــــيتـــ حلو

8o6|4| ن|دروس سليم|ري سعد تـــ|م |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

|6o|77 حمد محمد|مه |س|حمد | هره|لق|حقوق 

59936 حمد مجوده|حمد محمد | ن|حقوق حلو

753o93 عمر مصطفى سعد محمد فرج عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

34|o62 ح رزق حبــــيبــــ|لفتـــ|لسيد عبــــد|ح |لفتـــ|عبــــد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

357667 ف عبــــد|ن |يم| لعليم محمد|رسر |تـــمريض بــــنه

3|6242 ح|لفتـــ|يتـــ عىل محمد عبــــد| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5o2659 هلل محمد|ء فتـــىحي عبــــد |عىلي سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

255465 هلل|ء وجيه عىل بــــيوم عبــــد |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

5o4626 ء محمد عطيتـــ محمد|حسن سكندريه|ل|طبــــ 

2822|| ى عىل رش رى|د بــــند|حسي  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

|64385 لرحمن|لعظيم عبــــد |مصطفى محمود عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

22o779 ى|م|مه |س| |لي|د م حسي  سيه|نوعيتـــ عبــــ
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4|6663 ل|لسعيد فرح|ء محمد |دع ى تـــ  مغي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

26487o دى سعد|له|م حمدى عبــــد|وس ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

5|672| لروينى|للطيف |ل محمد عبــــد |نه بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|785o8 لرحيم|حمد يىحي مرع عبــــد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7733|| وق محمد محمود  حمد عرص|رسر | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|73774 لد حمدى يوسف محمد|محمد خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

649462 ر|لغنى نص|عمر بــــشي  عبــــد لمنصوره|حقوق 

87o428 حمد مرىسي|يوسف مرىسي  زيق|لزق|حقوق 

|62585 تـــتـــ|م شح|لسل|بــــر عبــــد |محمود ص ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

52967| لسيد|هيم |بــــر |ه |لل|حمد عبــــد |محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

435|34 ص|لقص|حمد حمودتـــ محمود | |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

66256 شم عىل خورشيد|حمد ه|لرحمن |عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4779o3 هيم|بــــر|عمرو مصطفى حسن حسن  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

78|728 سمر سمي  محمد عوض زيق|لزق|بــــ |د|

4562|5 رى مرقص صبــــىح رفله|م سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|24923 ن موىسي|د محمود رمض|عمر عم ى شمس حقوق عي 

9|8527 حمد |ن |ء مؤمن فرح|شيم سيوط|حقوق 

7o233| هيم|بــــر|لسيد |ء فتـــىح |نجل ى شمس| لسن عي 

448974 بــــىل|لغر|عيل |سم|محفوظ محمد  |بــــ طنط|د|

4|989o لرحيم|لىح عبــــد |لمتـــول عبــــد |محمد  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

25|oo7 دل تـــوفيق محمد ضبــــش|حمد ع| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

52657o هلل|ظ فرج |لم|ن |حمد محسن زيد| لمنصوره|حقوق 

48o848 ف | |رند س|هيم عبــــ|بــــر|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

494o42 لوليىل|حمد |لمعىط مصطفى |مصطفى عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

6332|4 حمد|تـــه |ن شح|نسمه شعبــــ زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

76|oo8 ويرس|ديوس س|قل|بــــتـــ |ئيل ثــــ|مهر لسويس|معتـــ |علوم ج

64o638 |لمجيد |هلل عبــــد |لرحمن عبــــد |حمد عبــــد |
ئى|لزعفر

زيق|لزق|ره |تـــج

26|732 |ىط علم|لمع|لمنعم أبــــو |مه عبــــد|س|محمد  |طبــــ بــــنه

645425 أحمد محمد محمد محمد سعد ي صىح طنط
|معهد فنى
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|6o259 بــــو خلف|م محمود محمد محمود |بــــس لفيوم|عه |زر

|38o43 هيم|بــــر|د وليد محمد |زي |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

86964o لكريم بــــدوي محمد|منه عبــــد| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

3oo7o3 يد|بــــو|لنبــــى |بــــدر محمد عبــــد ى لي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

42|552 ىس|لعبــــ|حمد |ن سعد سعد |نوره لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

859252 ي|لد عبــــد|لمعتـــصم خ|
هلل تـــوئى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

776257 هر عىل سليم|يمنى م مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

865686 ل محمد|ء عبــــدربــــه مرس|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

777oo2 لسيد|ح |لفتـــ|محمد عبــــد | دين زيق|لزق|بــــ |د|

2|7584 لرحمن|حمدعبــــد|م |لسل|لد عبــــد|حمد خ| هره|لق|م |عل|

7852o3 هلل|حمد يحن  محمد محمد عبــــد| ن|صيدله حلو

3483|7 ي
رص سيد محمد|ن| دئى ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 

معهد فنى
شمس

5o5722 لخي |بــــو |لرؤف محمد |حمد عبــــد |محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

866|96 طف محمود محمد|حمد ع| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

85|483 تـــ محمد محمد|لشح|حمد | لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

63292o د ربــــيع|يه محمد فؤ| زيق|لزق|بــــ |د|

5o295 حمد خليل|مح محمد |عمر س بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

487564 روق محمد|لد محمد ف|خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44o242 ج |هيم خف|بــــر|هر |ن وليد م|ريم|ن لشيخ|نوعيتـــ كفر 

4o63|7 حمد محمد عويس|يه عىل | لمنصوره|حقوق 

25o883 ل|لرحمن غ|لرحمن وجيه عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

64336o ى|ش ن|ر بــــدر|ح عم|ن صل|ز بــــدر|هي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

79363 بــــدين متـــول|لع|حمد طه زين | رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

86226| هلل|حمد وهبــــ |محمود بــــهيج  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|57|o3 ن لمهيمن|د عبــــد |ممدوح فؤ| مي  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

8577o7 لعزيز|لنبــــي سيد عبــــد|حمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|2o69o ر|يوسف نبــــيل لويس مق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

499|76  حسن|نىه 
ى
حمد دسوق تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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77|948 لعمريىط|ن عىل محمد |لسيد حس|محمد  زيق|لزق|حقوق 

6|52|7 ن|حمد فهىمي سليم|د |زي لمنصوره|هندستـــ 

44|o86 ي|لشيم|
ء عنتـــر بــــسيوئى محمد بــــسيوئى لشيخ|تـــمريض كفر 

8433|2 حمد|زق سيد |لر|طمه عبــــد|ف ن|تـــمريض أسو

424|29 دق|كر محمد ص|مجد ش|د |زي لسويس|معتـــ |علوم ج

7623o| ى محمد محمد محمد عبــــد |ش لرحمن|هي  علوم بــــورسعيد

8995o9 لحليم |بــــودهبــــ عبــــد| |سحر زكري ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2|323| لفضل|بــــو |حمد نبــــيل محمد |جر محمد |ه د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|77|98 ن|د سليم|يوسف مجدى فؤ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

438234 |ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ح |لفتـــ|ر عبــــد|من
بــــوزهره

لشيخ|بــــ كفر |د|

338963 يتـــ حسن غنيم حسن غنيم فروه| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|9546 يف  لمنسي|حمد منصور |ندى رسر ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

684|8 حمد|حمد بــــكري |رتـــ |س ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|25|9| لدين|لعزيز محمد زين |عمر حسن عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

69699o لم|محمد رجبــــ محمد س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

835373 ي محمود|رص عبــــد|لن|ندي عبــــد
لغنى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

8658o9 ي
مه زرزور|رص سل|ن| سلفى ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

429|o2 هلل جعيم|حمد محمود عبــــد |ء |دع |طبــــ طنط

693494 رف|لك|صف محمد |لدين ن|د |ء عم|عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

422897 لسميع محمد|سعديه عمر عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

5o45|o جوهر بــــطرس جرجس| نتـــ يوحن|دمي سكندريه|ل|علوم 

539866 |ل لوق|يدى نجيبــــ شكرى غبــــري|ه لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

92||36 هدى فرغىل سيد محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

5|8532 لمزين|ده محمود فتـــىح |مي بــــ دمنهور|د|

|26574 حمد|م محمد |يه هش| ن|علوم حلو

5|994| للـه|لسيد مصطفى عبــــد |ء |رس| عه دمنهور|زر

7549o6 ع|لسبــــ|حمد محمد |مصطفى محمود سيد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

237|85 هيم|بــــر|يمن بــــهجتـــ |رحمه  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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64o825 ره|هيم عم|بــــر|ء محمد |حمد عل| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

5|9743 ه حبــــسر طه محمد ص لح|بــــهي  ره دمنهور|تـــج

8o7456 ي
مي محمد محمد|ء س|ضى ي صن. تـــ.ك

ع بــــور سعيد|فنى

5o7275 لنعيم محمد عطيتـــ |محمد عبــــد | دين سكندريه|ل|عه |زر

87334 ن نرص|يم رمض|لص|رتـــ |س لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

89|443 هلل  |عطيه وليم نرص | رين|م |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

87|68| تـــ|ء عربــــي محمد شح|سن دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

87833o لعزيز يوسف  |لدين عبــــد|م |عص| ر|ي سيوط|بــــ |د|

8495| ف محمود عبــــد |د |زي لعزيز|رسر لمنصوره|حقوق 

42549| س عمر|لرؤف عبــــ|بــــ عبــــد|لوه|ر عبــــد|من سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8667| لحليم|مي محمد عبــــد |ء س|لزهر| لفيوم|نوعيتـــ 

|329oo لجخه|هيم |بــــر|يه عىل | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

325264 ى|هر |نوبــــ م|بــــ| سحق حني  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7892o ر|حمد دويد|هدى محمود محمد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

23|45| هيم سبــــيكتـــ|بــــر|هيم محمد |بــــر|عمر  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

753856 م فوزى نده عطيه|ره س|س تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

8o|3|9 يه يشي حسن عىلي| ي|بــــ |د|
|لمنى

225725 لسيد|زم محمد محمود |ح ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8o2oo5 مه حسن محمد حلىمي حسن|س| ي|طبــــ 
|لمنى

78|4o2 لسيد مقبــــل أحمد|م |ريه عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|3262 لقلىل|لعزيز |لعزيز مصطفى عبــــد|مصطفى عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|493|5 حمد|حمد محمد عىل | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

23o934 ء |هيم ه|بــــر| |دق |لص|هيم محمد |بــــر|ئى
لمصيلىح

هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44654o ى نطون|صموئيل بــــديع | مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

348753 ئى|لمسلم|لسيد |ء سعيد محمد |رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

628283 حمد خليفه|محمد محمد سيد| ر|ي زيق|لزق|بــــ |د|

|4|848 مد|هيم ح|بــــر|حمد محمد | ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

8ooo34 ي|هلل |منه  حمد محمد يحن  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

52o233 لحفيظ|ن محمد عبــــد |ر شعبــــ|من بــــ دمنهور|د|
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5|262 بــــ وهبــــتـــ|لتـــو|خلود منصور عبــــد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

86465o ى محمد محمد عىلي حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

26|37 تـــ رض| ى|رمض| مي  ن حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

268847 يد |بــــو|مبــــروكه حسنى  ى عر|لش|لي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

324433 ى|هلل محمد |حمد عبــــد|مجدى  لبــــحي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3|o98o يوبــــ|جويد |ر |دو| |مونيك ى شمس|تـــج ره عي 

5o39|4 هلل|هيم عبــــد |بــــر|هيم محمود |بــــر|محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|2|68 ع|لرف|ن |رق نعم|محمد ط ى شمس حقوق عي 

34|859 مل محبــــ محمد رجبــــ محمد| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6|5525 دل عوض نجم|حمد ع| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

785958 ج |لبــــلتـــ|دى محمد حسن محمد |محمد ف | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|4|444 لنور|بــــو |حمد |حمد محمود |بــــ |لوه|عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

4|o|o3 م|محمد مسعد محمد محمود عز |حقوق طنط

2|877 ى |لسيد حس|هيم |بــــر|رحمه  مىل|لز|ني  هره|لق|ره |تـــج

|62223 لح|لمنعم ص|ئى محمد عبــــد |ه ى شمس|تـــج ره عي 

362o5| حمد محمود محمد|محمد  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

2667|7 لغنى خطيبــــ|ء سعيد عبــــد|رس| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2|4o4o رضوى ممدوح بــــيوم محمد عىل هره|لق|ره |تـــج

6965|7 لجندى|ىط |لع|مجد عبــــد |م |ر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

228|3 رس عىل|لح|محمد جمعه عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

775782 ى محمد|رق |محمد ط مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o|898 ل|لجبــــ|لحميد |لح عبــــد |هلل ص|عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

6o2226 لزير|ندى عزتـــ عىل سيد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3|2549 حمد|مد |حمد ح|محمد  ى شمس طبــــ عي 

92||5 حمد عزتـــ محمد بــــيوم|منيه | ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

268635 وى|لفرم|هيم |بــــر|عيل |سم|لسيده | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

693929 ى هجرس|بــــو|لسيد |رس |محمد ي لعني  لمنصوره|حقوق 

232o74 لقريىط|عيل |سم|محمد محمود محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

25923o |لمنعم محمد عط|م عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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2359o| ر عىل محمد عىل|من هره|لق|بــــ |د|

64|869 ى|م مديح  لسيد حسي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|632|| ش|لدمرد|حمد محمد |منه عفتـــ  ن|حقوق حلو

42476| |لعل|بــــو|حمد سعيد |لدين |ء |د عل|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|46797 لمطلبــــ عبــــده|دى عبــــد |محمد ن تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

89592 د|ك عي|دل مل|ع| بــــول سيه|نوعيتـــ عبــــ

5o5563 يد|هر ز|لظ|محمد حسن عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

68o6o5 عىل| لوف|بــــو|محمد | لوف|بــــو|هد |ن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

627|53 لشوينى|هلل |يه محمود فوزى عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o546 لحميد|حمد عبــــد |محمد | صف ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

68o92 حمد بــــهجتـــ يوسف عيس| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

9o9893 ن عبــــده محمد |محمد شعبــــ ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

35|385 حمد عىل عيد|ء محمد |شيم ى شمس صيدله عي 

427998 لكريم خضي |ن خضي  عبــــد |رو لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|37376  |يوسف هـ
ى
هيم|بــــر|ئى شـوق ى شمس حقوق عي 

22|o98 بــــ|لوه|ء محمد محمد عنتـــبــــىل عبــــد |رس| ى شمس| لسن عي 

36o8|6 حمد سليم|هر |رغدتـــ م | معهد فنى تـــمريض بــــنه

434|3 حمد محمود قرئى|ل |من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

76329| حمد محمد|بــــدين |لع|زين | نور ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

54997 هيم رجبــــ محمد|بــــر|هبــــه  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

295864 وى|لفيش|حمد |بــــ محمود |يه|ن |مرو رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

257859 بــــىل|لغر|لسيد |دل |حمد ع| دي|لو|جنوبــــ | ر قن|ثــــ|

4|5928 ى عبــــد |ي ح|لفتـــ|حمد عبــــد |ح |لفتـــ|سمي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

22365 بــــ|لوه|نور محمد عبــــد |محمد | نور كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

6|2656 جز|لع|لسيد |ل محمد مصطفى |بــــسنتـــ جم |تـــربــــيتـــ بــــنه

3|6|55 مريم محمد حسن محمد هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

5o8674 شم|بــــوه|لرحمن خميس حسن عىل |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|596|5 م مصطفى دردير|جر هش|ه ى شمس|تـــج ره عي 

77o872 هيم|بــــر|ندى ممدوح حسن محمد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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9o|68 حد|لو|حد حسن عبــــد |لو|عيد عبــــد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

636o58 دربــــكر|لق|لسميع عبــــد |مؤمن محمد عبــــد  زيق|لزق|علوم 

649|98 م محمد فتـــوح عىل محمود|إله زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

688o8 رى محمد|لبــــ|ر محمد عبــــد|من لفيوم |تـــمريض 

6||24o لسعيد عقده|لسيد |لرحمن |عبــــد  |ضتـــ طنط|علوم ري

836o77 بــــر موىسي|لج|لد عىلي عبــــد|خ دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

6o|27| ى|حمد فريد محمد عبــــد | لمعىط حسي  |بــــ طنط|د|

9|o884 لسميع  |د عبــــد|لسيد ج|هلل |عبــــد ج|ره سوه|تـــج

23|677 لرحمن|حمد عبــــد |حمد |حمد محمد | هره|لق|هندستـــ 

479379 متـــ سعيد محمد أحمد بــــدر|جر أس|ه سكندريه|ل|هندستـــ 

924o63 ى شعبــــ  حسي 
ن حسن  |مصطفى م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ

528546 بــــطح|ل|فتـــ طه عىل |حمد ر| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

77798 لسيد عىل|جد |كريم م سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

8oo296 ي |رص حس|لن|د عبــــد|زي
حمد|ئى ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 

مس |خ.تـــ

367229 لدين محمد طه|هلل نور |عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

5o7996 ه ري| ل|ض بــــس|ض سعد ري|مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

694944 لحليم عبــــيد عطيتـــ|ئى عبــــيد عبــــد |تـــه لمنصوره|صيدله 

|54985 رم|لمك|بــــو|ن مصطفى محمد |رو ى شمس|تـــج ره عي 

447472 لحيه|لص|م عفيفى |سهيله عفيفى س |ضتـــ طنط|علوم ري

|458o4 حمد حمزه محمد|يوسف  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|873| ى|ن |جد بــــدر عيد رجع|م لمطي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

687o6| لحميد مصطفى|رضوى منصور عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

888264 ي
مح خلف صموئيل|س| سيلفى سيوط|نوعيتـــ 

|22o79 لنش|عمرو محمد فتـــىحي عىلي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

778o55 لق|لخ|هلل محمد عبــــد |ل عبــــد |سلىم جم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

356633  عىل عط|س مدحتـــ |ين|
ى
هلل||لدسوق بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|46o94 بــــ|لوه|ن يىحي يوسف عبــــد |نوره ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى
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45||46 ى|ل محمد حس|محمد ممدوح محمد جم ني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

862|44 ي |رس|
ي|حمد جيل|ء مصطفى

ئى دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

772856 لسيد|لم |لحميد س|لد عبــــد |رس خ|ف ى شمس|تـــج ره عي 

23o785 هلل محمد عيد سيد محمود|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|62779 حمد|حمد محمد |يوسف   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

35273| ي محمود|مدحتـــ رمض
ن عفيفى ى شمس|د| بــــ عي 

|235o4 هيم حربــــ|بــــر|لد طلعتـــ |مريم خ ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

68|343 ن|لرحمن رضو|بــــ رجبــــ سملك عبــــد |يه| لمنصوره|ره |تـــج

6893o4 وى|لشن|لعظيم |حمد عبــــد |مه |س|منيه | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|28338 |لمسيح نقول|عبــــد | يرينى نقول| هره|لق|ره |تـــج

68|588 ى|هيم |بــــر|ل |محمود محمد جم لمسي  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

252272 لحق صمول|م عبــــد|يه س| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

6|8o3 ن خلف|رتـــ خلف سليم|س بــــ بــــنى سويف|د|

|5o572 ن عيد مبــــروك|دهم محمد شعبــــ| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

3o964 لح|لنور ص|بــــو|لح |تـــسنيم ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

36||22 لسيد|ئل حمدى |مريم و |ره بــــنه|تـــج

|8368 حمد عطيتـــ|طف محمد |ندى ع هره|لق|ره |تـــج

354|42 ك بــــرسوم|لمل|ن مجدى عبــــد |لىلي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

49o835 لقصبــــى|لسيد عىلي |لسيد |ندى  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

773|85 دل سعيد محمد منصور|لرحمن ع|عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

|4o|58 ى |ي لحليم|دى عبــــد |له|لسيد عبــــد |سمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

648396 شد|در محمد ر|لق|تـــ عبــــد |لشح|محمد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8257o ف سيد محمد|ء |ول رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

84|788 ىطي|لع|ري عبــــد|لبــــ|لدين عبــــد|م |حمد حس| لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

542246 للطيف عىل عبــــد عيد ريشتـــ|ء عبــــد |رس| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

3o843 |لعل|بــــو|بــــ مصطفى |يه|هلل |منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

76454 در|لق|هديتـــ رجبــــ مرىس عبــــد لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

222438 ى  بــــ|لوه|بــــر عبــــد|عيل ص|سم|نرمي  عه مشتـــهر|زر

|2|694 وري متـــولي|عمر محمد مغ هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

852856 لعزيز|حمد محمد عىلي عبــــد| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى
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6322| هلل|طه وفدى طه عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

88286o ريم بــــليغ رفعتـــ مخيمر   سيوط|بــــ |د|

27o|2o لهو|لمقصود |مد عبــــد |رق ح|هيم ط|بــــر| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

4o7493 ن|ء محمد محمود محمد رشو|شيم تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

63o7o6 لعزيز|لسيد عبــــد |عىل بــــدر  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42275o مر نبــــيل محمد عوض قطبــــ|مصطفى تـــ بــــ دمنهور|د|

239|o| ن عىل محمد|رضوى رمض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

487368 ى ئيل|د ميخ|يمن فوزى عي| |مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

36o284 لسيس|حمد |هيم |بــــر|م سعيد |لسل|عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3|5726 لسيد|بــــر عبــــد|مريم وليم ج ى شمس|تـــج ره عي 

69|457 س|فظ  حو|لسيد ح|فظ |عمر ح لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4897o6 هلل| |درس حن|مل حلىمي تـــ|مريم ك سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9495o لعزيز محمود|عمر محمد عبــــد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

35246o لنبــــى عىل محمد|جر عبــــد|ه سيه|نوعيتـــ عبــــ

|3o959 ى دق نسيم|سعد ص| مي  هره|لق|ره |تـــج

5o7o3 رص عمر طه|محمد ن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

782|78 در محمد عىل|لق|عبــــد | دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|254o| د|مح نجيبــــ عي|بــــيتـــر س ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

23o2|o ح مصطفى محمد|لفتـــ|تـــم عبــــد|سيف ح هره|لق|م |عل|

26964| لنبــــى|ل عبــــد|مه كم|س|ندى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

3|6924 يمن محمد محسوبــــ|م  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|2o737 عيل|سم|حمد |عيل |سم|يوسف  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

425878 ن|ن محمود مهر|يه جمعه مهر| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

5o4|47 ين  لدرينى|حمد |حمد محمود |شي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

528|43 لسد|تـــه |تـــه عىلي شح|عىلي شح سكندريه|ل|بــــ |د|

256378 مه محمد أبــــو خلبــــتـــ|س|محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

428273 لشوج |حد محمد |لو|هدير محمد عبــــد |بــــ طنط|د|

776625 هلل|يه نبــــيل محمود محمد عبــــد | زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

75|246 س|يمن محمد عبــــ|ليىل  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
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4834o8 حمد|بــــر |حمد ج|ن |ء شعبــــ|شيم سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|72228 د محمد عىل محمد|تـــفى عم ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6o9242 بــــو هيف|لبــــكرى |لسعيد |محمد  ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

4|869| ى حلىم عبــــد| ل مرىس|لع|حمد خي  لشيخ|ره كفر |تـــج

2|576| تـــه درويش|مريم محمد شح تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

876o99 هيم |بــــر|رص يونس |محمد ن سيوط|ره |تـــج

75266| لسيد محمد|حمد |كريم  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

765835 مل سعود|حمد ك|ن وليد |نوره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83o584 حمد عىلي|هر |معتـــز م دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

72953 لعزيز محمد|محمد رجبــــ عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2437o4 ن|ئى محمد محمد عثــــم|م| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7|79o5 م قنديل|م|ل|حمد منصور منصور | ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

534368 لمنعم محمد مرزوق|حمد عبــــد |د |زي م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

8|75o8 ي خليفه|
يه خليفه مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

9o7577 | فتـــ بــــخيتـــ حن|م ر|بــــر| ج|تـــربــــيتـــ سوه

647576 لعوضى|ىط |لع|هيم عبــــد|بــــر|ئى وجدى |م| ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

3|2573 ى|حمد يسن محمد | مي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

7|5622 لكريم|لحسن عبــــد |بــــو |هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

494875 ي شح|لش|محمد عبــــد 
ى
ى ضي|ق م|تـــتـــ حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

769437 م|لسيد سل|رضوى محمد حسن  لعريش|تـــربــــيتـــ 

2699|o لعزبــــ محمد|م محمد |كريم س تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

354547 وي|لمندر|بــــسملتـــ فتـــىحي طه عىل  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9oo569 ى عبــــد| ى |يه حسي  لرحيم حسي  ج|ره سوه|تـــج

886|47 ن |ء ثــــروتـــ زىك رشو|حسن سيوط|بــــ |د|

85777o ن محمد|رشو| هلل رض|عبــــد ي|صيدلتـــ 
|لمنى

858|o5 لليل|بــــو|لرحمن ربــــيع مجر |عبــــد حقوق بــــنى سويف

42682| هلل|حمد محمد عبــــد |ن |رمض| لي|د سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

426963 د|هلل محمود ج|دل فتـــح |تـــفى ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

489|44 لرحمن محمد محمد|لمقصود عبــــد |ندى عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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447o92 هيم|بــــر|شم |شم محمد ه|محمد ه ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

5|5468 ه|لل|ء حسن عبــــده حسن محمد عبــــد |سم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

348766 لحميد عطيه|مد عبــــد|ل ح|نه |طبــــ بــــيطرى بــــنه

54342 حمد محمود|لد |هلل خ|عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

429242 ف|مل محسن | بــــوزيد رسر |طبــــ بــــيطرى بــــنه

6o3286 بــــو حمره|مه محمد عىل |س|محمد  |ره طنط|تـــج

884|66 لغنى  |حمد محمد عبــــد|ن |يم| سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

8||454 ي|منه محمود عبــــد|
ى
لمنعم دسوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

359626 ك|لمل|ل عبــــد|بــــر هل|مريم ص ى شمس|د| بــــ عي 

32|893 ى حسن   حسي 
هلل|بــــ |لسيد ج|تـــفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o55|9 حمد مصطفى نمشه|طف |هلل ع|منه  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

52383 ى عبــــد |حبــــيبــــه  ف حسي  م|لسل|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

266939 لـميىه|زق |لر|حمد عبــــد |طف |يسه ع|م شمون|نوعيتـــ 

48233o لد محمد متـــولي رزق بــــيومي|خ |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9o|527 ى | يوسف ظريف يوسف هرمي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8ooo|o حمد|لرحمن محمد عوض عبــــده |عبــــد  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

6o8564 ن|لوز|ح محمود حلىم |سم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|9584 هيم|بــــر|هلل |مه عبــــد|س|يه | ره بــــنى سويف|تـــج

6467o| ف شعبــــ| لوىس|لس|هيم |بــــر|د |ن رش|رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

85o62| بــــ ربــــيع متـــولي محمد|يه| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

33|496 ىطي|لع|وري عبــــد|ىطي مغ|لع|محمد عبــــد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

236436 لمقصود محمد|هلل محمد عبــــد |سهيله عبــــد ن|بــــ حلو|د|

288o34 زينبــــ عىل مصطفى عىل حشيش ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

364252 شم عىل|ن ه|ئى شعبــــ|ه ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

848225 دي|زق بــــغد|لر|محمود فوزي عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

453344 ى|تـــ عر|لشح|محمد نبــــيل   حسي 
ى
ق لشيخ|هندستـــ كفر 

258847 يد|حمد محمد ف|محمود  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

345|47 فعي|فعي ش|هلل محمد ش|منتـــ  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

254236 ر|حمد نص|هيم |بــــر|يه محمد | ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

9|5762 م عىل سنوىسي |ء عص|ل| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
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78|o3 هيم عوف|بــــر|رس |عىل ف ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

258o54 دريس|لق |لخ|م محمد عبــــد|سل| ن|طبــــ حلو

76259o ى عبــــد | لرحيم|بــــر عبــــد |لج|حمد عىل حسي  هندستـــ بــــور سعيد

247o29 محمد خليل| مه رض|س| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

2|4|9o صل|هيم و|بــــر|بــــ فهىم |يه|مح |س سيوط|بــــ |د|

692|67 بــــينى صقر|لحميد |ل فتـــىح عبــــد |م| لشر لمنصوره|حقوق 

49349 بــــ|لوه|بــــ ربــــيع عبــــود عبــــد |لوه|عبــــد  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

6|o|66 وردى|لم|لح |در ص|لق|ره عبــــد|س لمنصوره|بــــ |د|

434o63 ى|ل| لبــــسيوئى محمد رض| |ند شي  |طبــــ طنط

|67o75 لمجيد|م وحيد عبــــد |محمد عص ى شمس حقوق عي 

357567 د|لعزيز منصور حش|حمد عبــــد| |علوم بــــنه

4|5587 ر عىل موىس|لستـــ|عىل عىل عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

8o9349 بــــ|لوه|نم عبــــد|هدير مندي غ ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

26o958 يمن محمود خليل|منيه | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

4457o| ح محمد|لفتـــ|بــــر عبــــد |منيه ص| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69793o م حسن|بــــره| حمد رض|ن |يم| لمنصوره|علوم 

7o6476 ف وجدى |يه | لدين|لعزبــــ عز |رسر لمنصوره|بــــ |د|

4o6699 هيم|بــــر|دتـــ مصطفى محمود |مي سكندريه|ل|نوعيتـــ 

6|579| ض|هيم ع|بــــر|هيم |بــــر|حمد | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

22|2|4 لق منصور|لخ|روق عبــــد|زم محمد ف|د ح|جه هره|لق|ر |ثــــ|

79o||| عي|ع محمد رف|لد رف|ح خ|صبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

677o49 ى|ء سعد |لرحمن بــــه|عبــــد  حمد حسني  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

249745 ر|لغ|بــــو |حمد رجبــــ |ح |لفتـــ|هند عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

835693 ي محمد سيد
ى
سمر دسوق تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

828o46 ي عبــــد|ء عبــــد|شيم
ل|لع|لرحيم يمنى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

823474 ه عىلي عبــــد| ى|مي  لحفيظ حسي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|59oo ى عبــــد  ي|رص عثــــم|لن|نرمي 
ن مصطفى هره|لق|ره |تـــج

4|8555 حمد|لفتـــوح |بــــو|حمد |هيم |بــــر|م |ريه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

5|o5|5 متـــ|لرحمن سل|محمد حلىم محمد عبــــد  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

7o36|4 تـــ|حمد حسن زغلول محمد فرح| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

35|54 لرحمن|د فوزى عبــــد |يش نه كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|
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356|2| لم|لسعيد تـــوفيق س|رق |لمحمد ط| |نوعيتـــ بــــنه

244328 لعظيم محمد|محمود محمد يس عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9o7546 وى |لمبــــدى قن|دح عبــــد|مصطفى م ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

334668 ن|حمد عثــــم|لسيد |حمد |لرحمن |عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

42997o حمد فره|حمد |محمود  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

36o782 ر مصطفى محمود مصطفى عمر|من |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6875| لعظيم مبــــروك|يمن عبــــد |منيتـــ | لفيوم |تـــمريض 

226654 ن|بــــ حسن عثــــم|لتـــو|حمد نرص عبــــد| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

94259 ه ع| لسيد سيد|دل |مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

288|88 ج شيتـــ|لح|شه محمود |ع لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

4o2583 عىل|  لوف|بــــو| |لوف|بــــو|ء سعيد |بــــسم سكندريه|ل|بــــ |د|

523558 لحميد|لرحمن عبــــد |لحميد عبــــد |مصطفى عبــــد  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

279643 ه عبــــد| ن|لعزيز سلط|لعزيز نرص عبــــد |مي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

69582o لعفيفى مسعد|لحكيم |لسيد عبــــد |يه | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

485259 ن لسيد محمد|لمنعم |يمن عبــــد | |مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|6|| رى|لبــــند|لحميد |ء عبــــد |ء عل|رج ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

9o388o ى  |م محمد محمود |له| لحرصى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64o7|9 حمد غريبــــ|هلل |هلل محمد عبــــد |عمرو عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

648792 هيم|بــــر|لسعيد عمر |محمد عمر  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

|2|49o لعزيز|حمد محمد نبــــيل عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62|745 حمد شلبــــى|رس محمد نصىح |ي| ر|ي ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8795|3 ى محمد عبــــد|ول لحفيظ  |ء حسي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

332|69 ى ي|ي در متـــولي|لق|رس عبــــد|سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8o2|93 هيم|بــــر|نور |يوسف عىلي  ي|طبــــ 
|لمنى

26|65 لمهيمن فوزى زيد|ن عبــــد |نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

638|98 ن|عيل وهد|سم|يمن حسنى |حسنى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|2723o ف |ن |رو ئى|لشلق|خىل طه |لد|رسر ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

42o275 تـــ رفعتـــ نبــــيه محمد|نعم لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|79233 لغريبــــ عيس|ن |نىه محمد شعبــــ ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

||6468 نيس فهىم|ئى |نىح  ه| ن|بــــ حلو|د|
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7o489 لعزيز|لدين نعيىم عبــــد|ح |محمد صل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

422o6 لرؤوف|ل يىح عبــــد |نىه جم ى شمس|د| بــــ عي 

2|4285 زق محمد محمود|لر|ل عبــــد|عىل كم دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

763oo3 نس نبــــيل عبــــده|رحمه  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

5o|38o لس س |رمي|م نعيم |كي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

458o6 |لبــــي  حبــــيبــــ حن|ندى |س لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

2266o حمد|حمد صديق |م |سل| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|5833 لم|وي س|لم عرج|ل س|لمه جم|س لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

3oo45 ه عطيه|لل|عبــــد | يه عط| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

2392|4 |لديسىط محمد |حمد |ن |نوره
ى
لدسوق هره|لق|حقوق 

37339| لمنعم محمد|رق عبــــد|يتـــ ط| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

76o749 لسيد محمد|ميمه فريد | لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

4|48o4 لد محمد سعد فرج|خ لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

534546 هيم محمد|بــــر|حمد |مروه  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

489564 هيم مرىسي|بــــر|ن محمد محمود |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

8|8849 ن|ن محمد عىلي|يه عىلي| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

43494| لسحيتـــى|ح |لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ره عبــــد|س |حقوق طنط

46|o45 لبــــدوى|حمد |لسيد عىل | لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

7|5697 لحديدى|لسيد |م |رضوى عص |لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه 
لمنصورتـــ

6||4|6 ي |زينبــــ محمد 
ى
ن|لصبــــ|لدسوق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o2379 وى|لششتـــ|هيم محمد |بــــر|أمل  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

42o9|5 د رسور|مه فريز ج|س|منجده  لمنصوره|حقوق 

639268 شم|للطيف ه|طف عبــــد|محمد ع زيق|لزق|حقوق 

7oo359 س رزق|س عبــــ|ء محمد عبــــ|لشيم| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

7||83| ح منصور محمد نسيم منصور عيد|صبــــ لمنصوره|حقوق 

7o973 ح|لفتـــ|لمنعم محمد عبــــد |ء عبــــد |حسن تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o93|7 خ|عيل يوسف شم|سم|يه حسن | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6o335 س|حمد سيد محمد عبــــ| ى شمس| لسن عي 
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|63637 م محمد مصطفى|ن هش|نور ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

693223 لمشد|محمد عوض عوض محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

784523 للطيف|لبــــر عبــــد|نجوى محمود عبــــد زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

59395 ن محمد سيف|محمد رمض ره بــــنى سويف|تـــج

62o7|5 هلل|عبــــد | مل رخ|رنيم محمد محمد ك ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

2548o| |وى و|فظ عىل بــــط|حمد يوسف ح|
ى
ق ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

25o3o8 ج|لد خليل رس|حمد خ|ن |يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

286o77 هيم محمد بــــيوم فرغىل|بــــر| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

5|7889 ى مشعل|شيم ء منصور محمد  خي  سكندريه|ل|حقوق 

779892 ل محمد محمد عطيتـــ|ل كم|نه زيق|لزق|بــــ |د|

6|6595 لخرصى ى|لرحمن محمد |يه عبــــد| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7o7637 لمتـــول|هلل |حمد نرص |ء |سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

485435 يف|لفتـــ|لسيد عبــــد |لسيد بــــىه | |رن ح رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

888724 ى محمد |ء ص|لىمي لح عشر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o57oo مه رشدى عبــــده جوهر|س|هلل |عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

847366 لعزيز عىلي|لحفيظ عبــــد|ن عبــــد|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4oo366 حمد زىك منصور|محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|65o92 حمد|شم |وى ه|سندس مك ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

34oo|4 رص محمد بــــيوم|لن|ن عبــــد|يم| |طبــــ بــــنه

3|9o8| ي|ر
فظ|هلل ح|لد عبــــد|خ| ئى ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

693772 لسيد محمود يىح|طف |يه ع| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|2o7o2 ويرس|مريم نعيم زىكي س ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|64257 محمود مصطفى محمود محمد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

26453 هلل تـــوفيق|هلل محمد عبــــد |عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|23369 ى|هلل محمد حلىم حس|منتـــ  ني  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4574|5 جور|حمد م|لسيد |دل |حمد ع| ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

48267| مل حسن|يمن محمد ك|هدير  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

787358 ين ممدوح كم لرحمن|ل عبــــد |شي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4366|7 مر|هيم ع|بــــر|يتـــ محمد فهيم محمد | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8293o5 حمد|ح |لفتـــ|عىلي فتـــىحي عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى
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3|64o4 ح محمد شمس|ر جميل صبــــ|مي لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

752o93 ره حسن جوده محمد|س |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

4455|o لعزيز|نشوى حسن صديق محمد  عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

26398o لمحسن محمد|لحكيم عبــــد|ندى عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

5o5438 لعز|بــــو |وى محمد |لص|بــــ نشأتـــ |مه سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|6o68o لعزيز جوده|محمود محمد عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

639759 لحميد|لسيد عبــــد |أحمد محمد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

684958 هيم|بــــر|لسيد |لسميع |د عبــــد |فؤ لمنصوره|بــــ |د|

4o3966 ن|هيم عوض عش|بــــر|حمد |ن |مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

27|393  رمض|ئى |م|
ى
لمعىط|ن عبــــد|لدسوق ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

6o82o2 جر كرم محمد مرىس عيس|ه |تـــربــــيتـــ طنط

|32842 زى|ده حبــــيبــــ محمد حج|ضىح حم ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

452o8| لحنفى|لحميد محمد |محمد عبــــد  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

453856 لبــــربــــرى|لمطلبــــ |منصور محمود عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

3747| ى|يوسف محمد عبــــد  لمنعم حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

486565 ط|لخل|حمد محمد |حمد مصطفى | ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

489|o3 لجندى|هيم |بــــر|لجندى |دل |فيبــــى ع سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

39832 ف محمد عىل|رحمتـــ  رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

82973 ل|هر كم|لظ|منى بــــدر عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|59|oo م|لسل|د عبــــد |م رش|سم هش|بــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8499|7 ن محمد|شذي محمد رمض دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

45o7|5 ن|زى شعبــــ|ندى وحيد حج |ضتـــ طنط|علوم ري

5|o2o7 لفحل|لمعىطي |محمد سعيد محمد عبــــد  تـــربــــيتـــ دمنهور

43776| |هيم عتـــ|بــــر|لعزيز |م عبــــد |لسل|ء عبــــد |أسم
ى
ق |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 

لشيخ

89992o بــــر صديق خلف |منيه ج| ج|هندستـــ سوه

437253 ك حبــــسر خليل حبــــسر|مل| دون|م سكندريه|ل|طبــــ 

4|42o5 ىط خليل|لمع|بــــو |شم فتـــىح |ر ه|من |بــــ طنط|د|

|53335 لحميد|لقوي عبــــد |محمد عبــــد | ن|ر هره|لق|علوم 

922563 وع مرزوق |رق رجبــــ مط|ط ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
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77oo72 ى|هلل محمد بــــهنس محمد بــــهنس |عبــــد  وى|لجي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

9|o8o8 لسيد حسن |مصطفى محمد  ج|حقوق سوه

92|758 حمد محمد |لمطلبــــ |عىل عبــــد ج|حقوق سوه

||4837 لد حسن محمد|وحيد خ ى شمس|د| بــــ عي 

|2o552 ى ع تـــه|لنبــــى شح|طف عبــــد |حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3|9644 نىح  مصطفى حسن محمد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o7236 بــــوزيد|لغريبــــ |هيم |بــــر|لغريبــــ | |حقوق طنط

234678 لد محمد صديق محمد|زم خ|ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

73922 بــــ طلبــــ|لتـــو|ل عبــــد |هيم جم|بــــر| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

267|72 حمد|سيد | لعل|بــــو|لعزيز |بــــ عبــــد|رح لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|965| رس |ن جوده ف|محمود رمض ج|بــــ سوه|د|

44|69o |هيم |هيم إبــــر|بــــر|هلل |ء محمود عبــــد |آل
ضىل|لف

ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|55877 بــــي|لسميع عر|حمد عبــــد |در |ن رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

|52855 هيم|بــــر|ن محمد سيد |حن ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7|6897 لمرىس|د |ء سمي  ج|رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4oo4|6 يد|لغنى محمد ز|ن مصطفى عبــــد |مرو ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

72|77 ن|ح شعبــــ|ن صل|ن شعبــــ|نوره لفيوم|عه |زر

87893| ى محمد |ضو| ء محمد حسي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

9o8559 محمد كليون فرغل خليل ج|ره سوه|تـــج

||7|45 س سيد|محمد عمرو محمد عبــــ دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

324|77 ر|ح مختـــ|ر صل|عمر مختـــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|27532 حمد|ن |د سمي  عثــــم|زي دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

877|2o حمد |لكريم |د |رس ج|ره ي|س سيوط|بــــ |د|

758598 لح محمد|يه محمد ص| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

2|4755 بــــر محمد|هلل حسن ج|لمعتـــصم بــــ|سلىم  ن|بــــ حلو|د|

4|4726 لشيخ|سميه سعد موىس حسن  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

638646 عيل|سم|شحتـــتـــ محمد محمد محمد | دين زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

772257 د محمد|ن حم|د فرح|بــــسمه حم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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43o488 ل|لعس|منيه محمد نبــــوى | |ره طنط|تـــج

8|o522 هيم|بــــر|حمد حسن |محمود  ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

477926 لغنى|لسيد محمد عبــــد|محمود وليد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4oo292 معرف عىلي معرف محمد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

372835 ى|حمد مصطفى يوسف محمد ش| هي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

22o623 هيم|بــــر|هر |ر مدحتـــ محمد ط|مي ى شمس|تـــج ره عي 

774342 ر|لنج|م محمد |لسل|محمد نبــــيل محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

45|o32 لبــــر|حمد |ح |لفتـــ|حمد عبــــد|لسيد | |هندستـــ طنط

8554o6 حمد|م |رق عز|ء ط|لىمي ي|بــــ |د|
|لمنى

536oo3 هيم حسن|بــــر|ح محمد |جر صل|ه ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

542532 لشيخ|ندى محمد محمد محمد  سكندريه|ل|صيدله 

338|72 ئى|لشنو|شور |م ع|دهم عص| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6|o384 هيم سمي  محمد عطيتـــ|بــــر| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

79534 ن|تـــفى مجدى فتـــىح حسن سليم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2538o9 ف|بــــر|طف |ء ع|شيم هيم رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

44|4oo |حمد شمس |بــــ |لوه|لد عبــــد |بــــ خ|لوه|عبــــد 
لدين

|حقوق طنط

33867o ف |رحمتـــ  هيم|بــــر|م |م|رسر عه مشتـــهر|زر

84|98o مي طه محمد طه ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

|5375o لرحمن|لعزيز مرىسي عبــــد |منى عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6323o| ه عبــــد  لدين|هلل خي  |لعزيز محمد عبــــد |مني  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

77||6| لشيخ|يه محمد يحن  محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

|523o4 ف حن|نوبــــ |بــــ| نيس| |رسر حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|7o|4 لسعود عىلي|بــــو |لسعود |بــــو |عمرو محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

868|24 لدين|وي عز|لر|ج |عبــــي  فر لمنصوره|حقوق 

|692o8 لسيد محمد|لد |م خ|هش رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

7o6787 لسيد|دل محمد |حمد ع| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

58467 لغنى|يمن سعد عبــــد |يه | بــــ بــــنى سويف|د|

82|7o9 دق|روق ص|د ف|ركو عم|م ي|صيدلتـــ 
|لمنى

8o|727 حمد|مل |ك| دي رض|ه ي|لعلوم |ر |د
|لمنى
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6|4657 م مسعد محمود محمد حليمه|بــــتـــس| |حقوق طنط

636366 هيم|بــــر|محمد حمدى عيس  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2523|8 زق عىل قنديل|لر|هند عىل عبــــد شمون|نوعيتـــ 

433648 هيم عوض|بــــر|لمجيد |هيم عبــــد |بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9|54o6 ف محمد ك|محمد  مل  |رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

637666 حمد|حمد عىلي محمد سيد | زيق|لزق|حقوق 

76377 ئل محمود حمدى يونس|و لفيوم|عه |زر

636993 حمد|لمنعم |م عبــــد |حمد حس| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

852724 ه ع| مل|دل قطبــــ ك|مي  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

8o93|8 ن|ن يوسف سليم|ن سليم|حن ي|نوعيتـــ 
|لمنى

9||684 شم |رص حسن ه|مريم ن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

42486 ى فرج يوسف مشعل حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

694296  
ى
وق شوق م|لسيد عل|رسر لمنصوره|ره |تـــج

856|oo بــــ|لوه|سم محمد عبــــد|حمد ق| ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

5|265 ي
حمد بــــدرى|ل محمد |جم| دئى صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 

 سويف

695482 |هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|ء |لزهر|طمه |ف
لصعيدى

ط|ر دمي|ثــــ|

834525 ي محمد نرص 
ى|مصطفى لدين حسي  ي صن. تـــ.ك

ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

266366 ذل|لش|لجليل عدل |ء عبــــد|رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

763244 لحسن|بــــو |د حشمتـــ |سلىم عم نوعيتـــ بــــور سعيد

3|262o وى|لبــــهنس|ح محمد |لفتـــ|ئل عبــــد|رتـــ و|س ى شمس|د| بــــ عي 

|6259 حمد طه|حمد حسن سيد | ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|75859 حمد|ل |حمد جل|لرحمن |عبــــد  ى شمس حقوق عي 

||6728 مر|حمد ع|مؤمن محسن  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

34267o ى محمد حسن |ي ئى|لكرم|حمد |سمي  ى شمس صيدله عي 

225723 |هر حن|رق ز|ك ط|ج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

75439 دى خليل|لح ن|حمد ص| ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|6299o مد|محمد ح| بــــسنتـــ رض ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

2278oo ه  لسنجيدى|لعدوي |لسعيد |حمد |ني  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4683| لمقصود|حمد عبــــد |منيه محمد | هره|لق|علوم 
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8o2385 ى عبــــد|محمود  لمجيد|حمد حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

|28|27 حمد|ضى |لر|هلل صبــــرى عبــــد |هبــــتـــ  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

79o298 مر محمد|هلل ع|عبــــد | ند بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

|3287| ه محمد محمد شح تـــه|ني  هره|لق|م |عل|

273655 رى محمد نور|ء عم|شيم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

764493 لسبــــع|ئل محمد فهىم عوض |محمد و هندستـــ بــــور سعيد

27242o هلل|لم دخيل |محمد حسن س وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

898|4| فظ محمد |ده ثــــروتـــ ح|غ ج|بــــ سوه|د|

8o2o57 لق|لخ|د عبــــد|م حم|د حس|زي ره بــــنى سويف|تـــج

422537 ه خ لنبــــى منيس|لد عبــــد |أمي  لمنصوره|حقوق 

7o2454 فظ|لسيد محفوظ ح|بــــ |يه|ليىل  ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

|28o65 لسيد|مل حسن |م محمد ك|سل| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

2852|8 عيل |سم|ش |بــــورو|عيل |سم|لرحمن |عبــــد
بــــيوم

|ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

3544o4 ي|حمد |حمد سعد |منى 
لشينى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

||7o59 محمد عبــــدتـــ محمد| زين هره|لق|ره |تـــج

|25259 هلل محمد|مد عبــــد |ندى محمد ح ى شمس|تـــج ره عي 

4|4955 لحميد كرشه|دل عبــــد |محمد ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|58584 ى عل|ي لدين حسن جمعه|ء |سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

279||7 ى عبــــده|محمد جم ل حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

43||85 ح|هلل صبــــ|هلل فرج عبــــد |يه عبــــد | |ن طنط|سن|طبــــ 

83|579 لطيبــــ محمد|لحميد |ل عبــــد|جم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

832o97 د يسن|لجو|حمد عبــــد|سلىمي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

4o46o7 ف|لمنعم عبــــد |عبــــد | أحمد زكري لحميد رسر لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

357|75 تـــ|جر حمدى محمد متـــول فرح|ه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|74688 بــــى|عىل محمد محمد عر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

448475 بــــ|عيل خط|سم|عيل محمد |سم|رس |ف |هندستـــ طنط

632244 وق هش حمد|لسيد |م مكرم |رسر ى شمس| لسن عي 

7555| حمد|ن |ر محمد عثــــم|مختـــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|48383 هيم|بــــر|بــــر |لمحسن ج|نعمه عبــــد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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255497 حمد محمود خلف|مريم  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

329339 لمنعم مصطفى|يمن عبــــد|ن |يم| |صيدله طنط

25624o م|لسل|م عبــــد|م سل|م هش|سل| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

877879 ء سيد سعد زغلول محمود |سم| سيوط|تـــمريض 

235769 ى|لدين |ء|حبــــيبــــه عل حمد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

374437 لرحمن محمد جمعه حسن|عبــــد لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

5o|7|5 لحميد محمد عىلي|سميه عبــــد  سكندريه|ل|عه |زر

3|7o34 مد محمد|ن ح|جر مرج|ه سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

248794 لحبــــيبــــى|لنبــــوى محمد فهىم |ء |رس| ن|سو|بــــ |د|

6o32o6  |ء |لزهر|طمه |ف
ى
نم|لسيد غ|لدسوق |نوعيتـــ طنط

758526 ن معوض|هر فتـــوح رمض|م| دين ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

5o5472 حمد مهدى مصطفى حسن محمد| إلسكندريتـــ |تـــمريض 

8||4oo لس  سحق مرزوق|يمن |كي  ره بــــنى سويف|تـــج

349|98 ف س| م عطيه خليل|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8|37|8 ي|لعظيم عبــــد|هلل حمدي عبــــد|عبــــد
لغنى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o8356 حمد|حد |لو|هيم عبــــد |بــــر|ن |يم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|5o87 ي|ه
ن|لعزيز محمد عمر|عىل عبــــد | ئى هره|لق|م |عل|

2|2322 د محمد تـــوفيق|سم فؤ|لدين بــــ|سيف  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

344687 ن|للبــــ|فع |لش|لمنعم محمد |بــــ عبــــد|يه|ء |سم |حقوق بــــنه

8386|7 حمد|حمد سيد | |دين ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

257844 ىسر|ح محمود ن|ن مصبــــ|مرو تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

226o47 لحميد|سيد محمود سيد عبــــد لفيوم|لعلوم |ر |د

|7|585 ين ميل لمع فهىم| |في  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

439987 هلل|لسيد عبــــد ربــــه خي  |ن |خلود رمض لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

247682 لعزيز عىل عطيه|عمر محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

689869 ن|ح سليم|لفتـــ|د عبــــد |حمد رش|ل |م| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|5242 ى خ|ي ى |سمي  حمد|لد عشر تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

2|93|5 لفضيل|ئى سيد جمعه عبــــد|ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

25853| لسيد|لسيد محمد |هلل |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 
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329o52 ف محمد عبــــد|محمد  ي|رسر لغنى بــــحي  |بــــ بــــنه|د|

686377 لرحيم محمد عمر|رق عبــــد |محمد ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

353527 شم سيد|حمد ه|شم |ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

246o83 تـــ|ر عريق|لستـــ|عمرو محمد عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4983|4 بــــ|لحميد أبــــوزيد غر|كريمتـــ سعد عبــــد ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

868266 هلل|هلل سعد |د |عزيز ج| رين|م ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

43|8|8 عي|لرف|ل حسن |هلل جم|عبــــد |عه طنط|زر

834726 لجميىلي عبــــيد|حمد |ذلي |لش| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

259736 ن مبــــروك مشحوتـــ مبــــروك|يم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

784282 هيم شلبــــى|بــــر|لسيد |ء محمد |لشيم| زيق|لزق|بــــ |د|

292825 م|لش|هلل |هلل متـــول عبــــد|عبــــد سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

2879oo ء محمود مشحوتـــ أبــــوشيبــــ|دع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|45442 دق|م ص|رس وليد س|ف هره|لق|صيدله 

356527 ى مهدى|هيم |بــــر|ء |دع مي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

782|6| لسيد|ء محمود محمد |رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2335o9 ي|ر
لجوهرى|بــــر |لجوهرى ص| |ئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

27856| ل خميس|لع|لسيد عبــــد |بــــ محمد |رح تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

82945| عيل|سم|ء عىلي عزتـــ |شيم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4339|7 ف عبــــد|ء |لىمي لحميد قنديل|لحكيم عبــــد |رسر ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

|2|948 ل محمد|م محمد كم|ر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|894o ى عبــــد ى محمد حسي  لحليم |حسي  سيوط|ره |تـــج

55o86 حمد محمود محمد|محمد  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6o52|3 عيل رزق|سم|لحميد |عبــــد | رض| رن |تـــربــــيتـــ طنط

465o|5 يوبــــ|عيل |سم|حمد |محمد  ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

637|84 لسعيد عمر|لموجود |لرحمن مصطفى عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

83|362 ف محروس |محمد  لسيد|رسر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

48346o مريم عطيتـــ جدعون عطيتـــ بــــرسوم لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

647743 لسيد محمد عرفه|ل |حمد جم| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|8294 بــــى|ئى محمود محمد رسر|ن ه|رو هره|لق|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 17539 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2|7o79 ف يوسف |ندى  حمد|ج |لح|رسر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

2|3232 مل|حمد محمد ك|هدى محمد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

6292o5 ر بــــديع عىل محمد|من زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

54|oo5 ى سعد |آمر  ل|وي هل|لص|مي  ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

332|22 لمقصود|عبــــي  عيد جمعتـــ عبــــد |تـــمريض بــــنه

244689 لرؤوف|ل محمد عبــــد|حمد جم| هره|لق|ره |تـــج

3|8393 هيم عطيه|بــــر|محمد حسن  ى شمس هندستـــ عي 

443989 حمد مصطفى موىس مصطفى|ء |لىمي لشيخ|طبــــ كفر 

6o9o|6 بــــو حلوه|كوثــــر عىل محمد  |هندستـــ طنط

95467  
ى
ى دسوق ى محمد حسي  لدهبــــ|بــــو |حسي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 

منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

274663 م مصطفى محمد محمد|هلل عص|منه  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

44332 لحليم عىلي|حمد زينهم عبــــد|محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

866o| ى محمود محمود   حسي 
رك|مبــــ|مصطفى لفيوم|هندستـــ 

32824 ود|لرحمن د|لرحيم عبــــد |عمر عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

62|337 لدين فتـــىح حمدى مصطفى ضيف|نور  ط|معتـــ دمي|علوم ج

49354| ق|لمنعم محمد |لمنعم عبــــد |عبــــد  وى|لشر ره دمنهور|تـــج

5o9792 لمرصى|لحليم |لحميد عبــــد |صبــــرى مسعود عبــــد  ره دمنهور|تـــج

3|7959 ى|د |سحق عم| سحق بــــشر ى شمس|تـــج ره عي 

47888 بــــ طه محمود محمد|يه| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

87o748 ي سيد عىلي
زينبــــ مرغنى ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|24488 د محمد محمد|م فؤ|ء هش|ل| ى شمس|تـــج ره عي 

3|3348 حمد|لرحمن |م عبــــد|بــــ س|ربــــ ى شمس هندستـــ عي 

|56962 ي هم|معتـــز ه
لسيد|م |ئى ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

868o89 ى ن جح قليد خليل|نرمي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

92o|o4 زع |ء ثــــروتـــ محمود من|نجل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

35o29 ف عبــــد |سم |بــــ لرحيم محمود محمد|رسر ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

692799  محمد |د س|جه
ى
ىسي|لبــــل|مح شوق لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6|8452 يل|رس حمدى حم|ر ي|عم ضتـــ|ري/ط|عه دمي|زر

8|447 بــــ سمي  محمد|يه|محمد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر
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7757o4 رق محمد جمعه|محمود ط زيق|لزق|حقوق 

78975|  عزيز|م
ى
رى فريد شوق عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

226969 حمد|للطيف |دل عبــــد|لد ع|خ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|22272 ه محمد | وى|لص|لسعيد |مي  ى شمس حقوق عي 

|52785 لد مغيثــــ محمد حسن|ء خ|حسن ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

644o|6 لعظيم |لنبــــى عبــــد |لعظيم محمد عبــــد |عبــــد 
م|تـــه

م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|668|o ن|ن مصطفى عىل مهر|نور ه ى نوعيتـــ جي 

522439 ن موىس يونس|حمد عثــــم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

643998 لم محمد محمد|يدي س|ه زيق|لزق|بــــ |د|

242632 ل|لح جل|بــــوسنه ص|عمر  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

2|23|| ف|در خل|لق|مه حسن عبــــد|س| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

443o99 د|ء محمد عيد شلبــــى عىل حم|إرس لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

756952 حمد محمد عىل سليم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

452|oo لزينى|ن فهىم |لرحمن شعبــــ|عبــــد  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

6|5296 لق|لخ|حمد عبــــد|ئل حسن |ن و|نور لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

347552 ج|لسم|هيم |بــــر|محمد محمد حسن  ى شمس|تـــج ره عي 

|746o3 بــــ محمد|لوه|حمد سيد عبــــد | |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

63|2|5 هيم محمد سلىم|بــــر|لد |خلود خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|57597 د|ن حم|سط شعبــــ|لبــــ|ء عبــــد |ل| ن|بــــ حلو|د|

2586|| لرحمن|لم بــــكر عبــــد|محمد س تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

455454 دم|يز محمد ي|محمد ف |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

365658 هلل|هلل عوض |طف عبــــد|هلل ع|عبــــد مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

27759| لغنى عميش|للطيف عبــــد|هر عبــــد|ن م|رز ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

42o68| حمد محمد|ن |لسيد شعبــــ|محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

695265 لىح عىل خبــــي |ن عبــــد |ء رضو|رس| لمنصوره|بــــ |د|

5223o9 بــــ محمد صبــــىحي محمد|رح ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

26834o لسيس|رثــــ |لو|هلل عىل عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

89o484 وى عدل  |لص|حمد |لدين |م |حمد حس| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |
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|7o768 ح|لفتـــ|بــــ عبــــد |لتـــو|محمود محمد عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

||66oo ى ي|وفيق وديع د| مي 
ل|ئى ى شمس|تـــج ره عي 

439279 لعظيم مبــــروك|حمد عبــــد |ر محمد |من لشيخ|ره كفر |تـــج

538||o ه شح| ريدى|لمبــــ|لسيد |در |لق|تـــه عبــــد |مي  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

782373 ح محمود محمد|نهلتـــ مصبــــ هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

885o99 | مه ينى حن|سل| مرثــــ سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

855424 ي عبــــد|عمر رمض
للطيف|ن تـــوئى هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

2|8|2o ى عر|ل |محمد جم بــــوسنه|بــــى |لدين حسي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

2689|9 بــــر|عيد رجبــــ ج| ند تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o3o5o ل|هيم هل|بــــر|مد |هيم ح|بــــر|رصى |تـــم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

322227 زى محمد|حمد محمد حج|رتـــ |س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4|2278 ي
ى
ي|س|ض |ق

ى
بــــ|لغر|ض |مه ق |حقوق طنط

868632 لضوي|حمد |حمد عمر | سيوط|ره |تـــج

7682|7 لبــــسطويس|لسيد |حمد محمد |مروه  حقوق بــــورسعيد

|65357 ي |يمن |ن |يم|
حمد|حمد عفيفى ن|بــــ حلو|د|

6|86|o لعيسوى|سن محمد محمد |مح ط|بــــ دمي|د|

359744 ل|يق لبــــيبــــ غ|مريم ف ى شمس علوم عي 

|24468 حمد|وى |لقن|مر |ليىل تـــ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4|7583 مىل|لش|يمنى أيمن مصطفى  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

47892 ل محمد|ل محمود جل|جل ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

4|8949 ن|هيم حسن عىطي|بــــر|هيم |بــــر|محمود  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

889873 م عوض |محمود طلعتـــ عل سيوط|حقوق 

639o65 دو|هيم ج|بــــر|هلل |محمد محمود عبــــد زيق|لزق|حقوق 

894523 لق |لخ|هر عبــــد|لظ|يمن محمد عبــــد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

867976 حمد|لصديق |دل |هدير ع ج|بــــ سوه|د|

763|64 بــــح|حمد ر|لسيد |نس |مريم  ره بــــور سعيد|تـــج

|63o|6 ء مجدى مصطفى مصطفى|رس| ن|حقوق حلو

2|4o33 ضل|حمد ف|ء محمد |رس| هره|لق|ره |تـــج

48|826 بــــو يوسف|مد |م محمد محمود ح|سل| سكندريه|ل|ره |تـــج

86o|92 سكندر ملك|بــــر |ج| رض بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 17542 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

85895 ء عىل رجبــــ محمود عىل|عل ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

633348 بــــ|م شه|زن عدل محمد سمي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

46|||3 بــــوره|هيم ع|بــــر|فتـــ محمد |هلل ر|منه  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|57oo4 ري|لبــــند|يد |يمن ز|يد |ز هره|لق|حقوق 

||75o6 م|هلل يشى محمد محمود س|منتـــ  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7||649 لحسن محمد عبــــده|بــــو |حمد محمد | ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

6o3o55 شه محرز|ئى عك|شه ه|عك لمنصوره|حقوق 

896244 طف محمد محمد  |ر ع|من ج|عه سوه|زر

889732 لكريم محمد حسن |د |م ج|سل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

222297 حمد|زق |لر|رق عبــــد|ء ط|ول ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

36629o حمد موىس|صف محمدين |هدى ن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

459|46 م|لسيد هج|بــــ محمد حلىم |ربــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

525722 ن|محمد بــــسيوئى محمد بــــسيوئى رمض ضتـــ دمنهور|علوم ري

358378 بــــ|لوه|مه طه عبــــد|س|ء |رس| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5387o5 هلل|حمد محمد عبــــد|محمد فوزى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|23769 لمقصود عىل|مه عبــــد |س|حمد | هره|لق|هندستـــ 

682o96 ن محسوبــــ عوض|ره سمي  شعبــــ|س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4o6o84 لغنى محمد|دين رزق عبــــد |ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|29o59 ف ونيس جرس|جورج  رسر ى شمس علوم عي 

|24o99 لعربــــى|حمد محمد |عىل  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

7|o297 |ع عط|لسبــــ|محمد | هند رض ره بــــور سعيد|تـــج

6o8435 لديبــــ|ن |لد رضو|مريم خ ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

49oo6| لسيد|سط |لبــــ|سط سعيد عبــــد |لبــــ|ندى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8237o5 ض|د محمد ري|لجو|ن عبــــد|لبــــ| سيوط|حقوق 

|552|2 رحمه محمد صبــــح موىس ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

226639 مد محمد|ن ح|حمد رمض| هره|لق|هندستـــ 

83||9o دهلل زىكي محمد|لرحمن ج|عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

784584 يه رف|بــــق ع|هلل س|ن فتـــح |مي  زيق|لزق|بــــ |د|

4|o862 ضى|ل مصطفى ر|لع|لدين عبــــد |م |فرح عص لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 
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4o39|6 ع|لر|لمنعم |ن عبــــد |لعزيز رمض|رس عبــــد |ف سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|67285 هلل||م يىح محمد عىل عط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|9673 ي |ء |آل
ى
ي عبــــده |لدسوق

ى
لعدل|لدسوق ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

79|262 لدين حسنى حسن|م |منيه حس| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

492249 ي سنيور|لسيد |حمد |
لسيد مصطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

42664 در حسن عيد|محمد ن هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

263886 ي|ر
بــــينى|لغنى |لسيد عبــــد| |ئى لشر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|4777| لسيد بــــيوم|م محمد |سل| هره|لق|حقوق 

779o54 هيم محمد|بــــر|مسعد | نور زيق |لزق|تـــمريض 

6|326| لروينى|لحميد |ن محمود شفيق عبــــد|مرو لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7787|2 ر|لدح|حد |لو|محمد عبــــد| آمر رض  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

4997o5 هيم|أمل صبــــىحي محمود إبــــر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9oo389 حمد |ن |حمد مهر|محمود  ج|هندستـــ سوه

886o8| ف ن| |ن|ري|م ى |ج  بــــش|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|334o6 دى سعيد|محمد محمد عبــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o79o5 ن|د سليم|د عي|مريم ميل ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

82|455 لح|مي نخله ص|لي س|س ي|طبــــ 
|لمنى

46932 عىلي محمد عىلي عىلي غنيم هره|لق|ره |تـــج

8788o8 للطيف محمد |م عبــــد|ن هش|يم| سيوط|بــــ |د|

7o2787 لنوج|ن |محمد حسن محمد سليم زيق|لزق|بــــ |د|

4227|| لحكيم بــــسيوئى|نس سمي  عبــــد| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

528827 لفيوم|محمد يوسف محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5||646 وى|لقل|ل محمود |بــــ هل|رق دي|ط |علوم طنط

6877o8 لغفور|لحميد عبــــد |لغفور عبــــد |لد عبــــد |حمد خ| لمنصوره|ره |تـــج

6o6828 هلل|لسيد مهدى فرج عبــــد |لسيد مهدى | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

44996| ح|لفل|لسيد |لسيد عطيتـــ |ء |عىلي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

755|68 د|لجو|محمد حنيدق محمد عبــــد| ن|ر تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

637357 ر|لبــــيط|ن |لكريم رضو|ن مجدى عبــــد |ريم|ن لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

8o8|o5 حمد محمد|للطيف |بــــسمه عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى
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|97|2 ي|هلل |هبــــه 
ي مصطفى

حمد مصطفى دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

895253 حمد هريدى  |ن |لرحمن شعبــــ|عبــــد ج|بــــ سوه|د|

2966o8 لح لوس|م كرم ف|حل| سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

53oo89 رم هجرس|لمك|بــــو|حمد |سمر وليد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

53o4|o ن  عبــــد|لش|لسيد عبــــد | |مي 
ى
هلل|ق سكندريه|ل|هندستـــ 

246|94 وى|لص|حمد |حمد |هلل فوزى |عبــــد لفيوم|ر |ثــــ|

52936o ىط|لحن|لرؤف |دل أنورعبــــد|حمد ع| ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

524oo3 ن|ع سليم|بــــ محمد محمود فز|رح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

848848 حمد|مروه عىلي محمد عىلي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

324oo8 لسيد|لم |ل س|لم جل|س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|7457 ى عل|ي لقزمىل|لدين مصطفى |ء |سمي  لشيخ|عه كفر |زر

336|95 ى  لسيد محمد|ندى بــــحي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

88662o دى حسن |له|لد عبــــد|د خ|عم سيوط|حقوق 

332837 لرحمن حسن|ئل محمد نبــــيل عبــــد|رين و|د |حقوق بــــنه

765954 ن |لر|حمد |محسن محمد | مي 
ى
زق ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

5|3||2 ج محمد مجىل|محمد فر سكندريه|ل|طبــــ 

85o|96 ي رجبــــ عيد محمد
مصطفى لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

8o|83o لرسول|ن عبــــد|حمد محمد سلط| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

2472|8 نور لطفى عبــــده مرىس|لطفى  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8423o8 حمد يونس عىلي|بــــ |رح ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

263523 وق محمود منصور خ طر|طر خ|رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5|8843 ن|حمد زيد|تـــ حمدي محمود |نج سكندريه|ل|طبــــ 

246929 حمد حمدى مصطفى زغلول| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|937o م|لسل|طمه طلعتـــ فتـــىح عبــــد|ف لفيوم|عه |زر

5|3786 حمد حربــــ|محمد فتـــىحي صبــــىحي  عه دمنهور|زر

8782o8 ن مني  فىل قلدس  | مي  ج|بــــ سوه|د|

5|528o  أيمن عىلي محمد إبــــر|ي
ى هيم|سمي  تـــربــــيتـــ دمنهور

372oo5  محمود عىلي|وردتـــ محمد حس
ى ني  سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|

لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

245633 رسج|ل|لحميد |لحميد مصطفى عبــــد|عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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683|4 لنبــــى|لسيد عىل عبــــد|ندى  لفيوم|لعلوم |ر |د

|25|49 ف |محمد محمد  مجد صديق|ل|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

62o549 مل هديهد|حمد ك|حمد |وليد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|27o|2 حمد|لدين سيد |ء |حمد عل| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4o2668 لسيد|ح مرىسي |لفتـــ|ندى محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34|o6o لم عىل|م س|لتـــه|رق محمد |لرحمن ط|عبــــد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

359767 نىح  سمي  مزيون متـــوشلح| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

759349 لمجيد|هلل عبــــد|طمه حسن عبــــد |ف لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

39387 لحميد|د سعيد عبــــد |هيم عم|بــــر| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

854924 ه محمد | رون|حمد ه|مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

9|8o99 لس سلو|نوبــــ |بــــ| نس بــــخيتـــ |لقس كي  سيوط|حقوق 

4|352| ه|لق|لقوى عبــــد|ل عبــــد|طف جم|عو در عمي  |حقوق طنط

87666| زق |لر|م عبــــد|مه عز|س|محمد  سيوط|طبــــ 

76||2o دح|رص محمد م|لن|رقيه عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

842|4| حمد جبــــل|حمد محمد |ء محمد |رس| سيوط|حقوق 

|8|83 بــــ|لوه|لحميد عبــــد |لحسن عبــــد |بــــو |حمد | هره|لق|هندستـــ 

625973 هيم|بــــر|لمنعم محمد |لسيد عبــــد|محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

838786 ى تـــه|ك شح|لمل|م عبــــد|عص| يوستـــي  هره|لق|طبــــ 

9o2229 لدين  |هيم سعد |بــــر|هيم محمد |بــــر| ج|حقوق سوه

49o4|6 بــــوزيد|أحمد مصطفى أحمد| نور لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

78|888 حمد خرصى|هيم محمد |بــــر|لسيد |بــــدريه  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

849568 د رمزي|ري مكرم عي|م دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

22853| لمجيد محمد|د محمد عبــــد|عم| ن|ر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o8887 ج|ء أيمن محمد محمد حج|وف |حقوق طنط

462227 لدهشورى|بــــ |عزيز محمد خط| ند بــــ دمنهور|د|

8oo4o5 ي ق
سم|رحمه محمد تـــفى ن|كليتـــ طبــــ أسو

23242 يوسف صبــــري عطيتـــ مسعد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

75o4|6 مل|عمرو محمد محمد قز تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

83947 مل رزق|ق ك|سح|مل |صموئيل ك بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

29o24 لس ع طف وليم معوض|كي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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4|8767 ى محمد |ي م|ىط عل|لع|حمد عبــــد|سمي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|37o2 لد سعد عىل مخيمر|حمد خ| ى شمس هندستـــ عي 

22oo|8 لمجد|بــــو|لمحسن فتـــىح |ليىل عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

89947| لبــــر |ء سيد محمد عبــــد|عل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4426o8 د محمد|لجو|دل طلبــــه عبــــد |رتـــ ع|س لشيخ|بــــ كفر |د|

76o294 حمد|لرحمن سمي  محمد |عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

676277 ورى|لمغ|ء محمد محمد |دع لمنصورتـــ |تـــمريض 

78743o ن|ن عمر|زم محمد بــــدر|محمد ح ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

689867 ى محمد حسن  وى|لبــــنه|حني  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

685722 حمد|دى رزق فرج |لبــــغد|ء |دع لمنصوره|بــــ |د|

6o8825 لم|بــــو س|لسعيد محمد |م محمد |ريه |تـــربــــيتـــ طنط

5o6294 ن|لنعيم عثــــم|م عبــــد |ء محمد تـــه|رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

223432 ى|محمود عزتـــ صل ح حسي  هره|لق|ر |ثــــ|

|63o|2 ى سعيد عبــــد |ي لرحمن عىل|سمي  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

|424|9 للهلوبــــى|حمد |م محمد |بــــسنتـــ حس هره|لق|ره |تـــج

8|2|97 د عىلي|محمد صبــــري فؤ ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

692562 ى  وق محمد محمود حسي  ئى|لتـــلبــــ|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6o3822 لبــــسطويسي|حمد |مد |حمد ح|مد |ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o78|4 ى|م ي|تـــيتـــو عزيز يس بــــش| رتـــي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

322798 ى |ء سعيد |ل| ى حسي  بــــوحديد|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

834334 ن عىلي|حسن نرص حس دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

4|3875 لعزم|بــــو |لسميع |لدين عبــــد |م |حمد عص| |بــــ طنط|د|

8|6599 ى|ن محمد حس|ن عرف|نوره ني  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

68765 لسيد محمد|يه محمد | لفيوم|عه |زر

4355| مد محمود محمد|سلىمي ح ن|تـــربــــيتـــ حلو

68792| لسيد|ن |لسيد شعبــــ|ح |صل لمنصوره|بــــ |د|

496982 مه|لحميد سل|يتـــ محمود عبــــد| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

844378 ل محمد محمود محمد|م| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

|4o5o2 ي صبــــىحي سل|ريه
م بــــدوى|م مصطفى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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752835 لسعود|بــــو |شم |محمود محمد ه عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

783758 لحق|عمرو عليوه محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

42|4o لمول محمود|رق عبــــد |ن ط|يم| هره|لق|صيدله 

|5794 ف ص| |ي|م دق محمد بــــدر|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

329226 هيم|بــــر|حمد |لعظيم |لعظيم عبــــد|ء عبــــد|ل| |تـــربــــيتـــ بــــنه

|67334 ى  ى|لورد|بــــتـــول حسي   حسي 
ئى هره|لق|بــــ |د|

25|o8| ف زكري|يكل |م ذىك| رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

783595 بــــر محمد|هي ج|م بــــ|ريه زيق|لزق|ره |تـــج

628927 هيم|بــــر|بــــ محمد |يه|محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

76958 لسيد|دهم حسن محمد | ى شمس هندستـــ عي 

924o79 وى  |حمد قن|وى |محمد ف ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

9o923| ل |لع|لفول عبــــد|محمد يشى  ج|هندستـــ سوه

|47858 فظ|لحميد ح|جد عبــــد |محمد م هره|لق|هندستـــ 

862853 ين عبــــد ن|سط محمد سليم|لبــــ|رسر |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

|67335 ن محمد عىلي|بــــر زيد|ر ج|من هره|لق|عه |زر

66o9o شور عيد حسن|محمد ع لفيوم|بــــ |د|

4|8364 هلل|ء ممدوح محمد فتـــح |شيم لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

775382 يف محمد ص لح|محمد رسر زيق|لزق|بــــ |د|

442863 رى|لهو|حمد |هيم |بــــر|لد |عبــــي  خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|35|68 لك|ستـــم|هلل |دل فرج |نوبــــ ع|بــــ| ى شمس حقوق عي 

633588 حمد شتـــيوى|هيم |بــــر|منيه | زيق|لزق|حقوق 

4|o|35 لس جرجس مس ئيل|يق ميخ|ك ف|كي  |بــــ طنط|د|

893oo7 لنعيم بــــخيتـــ |محمد عصمتـــ عبــــد سيوط|حقوق 

9o8873 د |لجو|حمد عبــــد|رس |عىل ح ج|بــــ سوه|د|

76856| متـــ|لم سل|ح س|محمود صل لعريش|تـــربــــيتـــ 

3|35|5 لحميد فتـــىح|ن مجدى عبــــد|مرو |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

36o3o2 يف يحن  مغر لمشد|وى حسن |حسن رسر | معهد فنى تـــمريض بــــنه

752883 محمد مدحتـــ محمد حسن عيسي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4o655o ن|للطيف علو|در بــــدر عبــــد |نسيتـــ ن|بــــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

852775 زي|بــــر حج|م رزق ج|حس ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
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883375 بــــ  |لتـــو|ء مصطفى عبــــد|ء عل|سم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

855498 ف محمد شلق|زم |ح مي|رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

3|9249 ى |شيم ى|ء حسي  حمد حسي  ن|بــــ حلو|د|

45||9 مد|ح ح|لفتـــ|فتـــ عبــــد |ر ر|من ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

6276| ين شعبــــ بــــر|بــــر ص|ن ج|رسر ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

268559 ح يونس|لفتـــ|بــــر عبــــد|حمد ج| ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

9|63|9 لعزيز |م عىل حسن عبــــد|سل| سيوط|ره |تـــج

433368 ي عبــــد|حمد |
ي عط|لعظيم |لعفيفى

هلل| |لعفيفى لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

354789 حمد|لسيد محمد |يتـــ | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

3|5626 دل مصطفى|ئى ع|ن ه|حن لفيوم|لعلوم |ر |د

22657o ف |محمد  هيم|بــــر|حمد |رسر ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

247665 لسيد|حمد محمد شندى | |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

897888 لمجيد  |حمد عبــــد|لدين |م |ر عص|من ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

57965 لس  هيم|بــــر|ل |ديبــــ غبــــري|كي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

687554 لسيد|در |لق|حمد عبــــد |لسيد |محمود  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

3724o6 بــــو ستـــه|جح |محمد مصطفى ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

786483 ى |م رمض|ريه حمد خليل|حمد |ن حسي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

7o6724 لسيد حسن محمد|لدين |ح |لد صل|خ ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

7o5723 حمد|لسيد محمد |كريم صبــــرى  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3727o5 رق محمد عيد|بــــ ط|رح |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|3o2 ه ه| مر حسن|ئى ع|مي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

5o2o84 للطيف|لدين عبــــد|رس محمد عز|دهم ي| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

869o23 حمد|بــــسنتـــ محمود محمد  ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

25568| حمد محمد سلومه|عزتـــ  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|8542 ى |يوسف عم ش|بــــورو|د حسي  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

252o22 هلل|لسميع محمد فتـــح |محمود عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|4||4 ف خليفه محمد عىلي|لدين |نور 
رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|27|9 ئى نخله|ل جوزيف روم|جم |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر
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8||784 ي ميخ|من
ى
ئيل|ر شهدي صدق ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

22|28 لحميد خرصى|عزتـــ عبــــد | دين ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

|34422 مل خليفه حمدون|ء ك|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

823o85 طف فتـــىحي محمد|ء ع|شيم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

|6o4o2 لدين محمود محمد|د |ء عم|عل وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

626o57 حمد محمد|لدين |ح |م صل|مه عص|س| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

63855 هيم|بــــر|لحميد |لمعبــــود عبــــد|يوسف عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

|37327 ن|مح حليم سليم|ن س|نطو| ى شمس|تـــج ره عي 

353o58 لعزيز محمد|مي عبــــد|عمرو س ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

44o|94 نه|ح طلحه محمد شبــــ|لفتـــ|ء عبــــد|ول لشيخ|بــــ كفر |د|

835|62 ذلي محمد مرىسي|لش|ده |مي |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

64957o ي عبــــد |ح محمد |لفتـــ|أحمد عبــــد 
ح|لفتـــ|لحسينى زيق|لزق|حقوق 

2696|2 مر|ن ع|زينبــــ يىح سليم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

45|277 م محمد غنيم|ليىل هش |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|73||6 حمد محمد|لمنعم |م عبــــد |ريه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|6|o9 هلل|حمد مصطفى عوض |محمد  هره|لق|ره |تـــج

259335 ح|لفتـــ|ندى سيد محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

243943 ى  حسي 
ى
محمود مبــــروك دسوق ن|بــــ حلو|د|

77oo3o لحميد عطوتـــ حبــــسر|د عبــــد |م عم|سل| زيق|لزق|ره |تـــج

7387o حمد|عمر محمد محمود  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

47834| ى|ي لفرج|بــــو|دل محمود |ع| سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

46|o79 ى مظهر محمود |حسن لخول|ء أمي  ي صىح طنط
|معهد فنى

342367 ح|لفتـــ|طف محمد محمد عبــــد|مريم ع ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

7593|9 ي|ر
دريس|حمد|سعيد سيد | ئى لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

83|847 حمد|هر محمد |حمد م| ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

7o4|66 ف |محمد  ىط|لع|لسيد عبــــد |دى |لن|رسر ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

23o646 سم|حمد ق|هيم |بــــر|دل |مصطفى ع ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

8|6675 لمعىطي|بــــتـــ محمد عبــــد|ء ثــــ|شيم ي|لسن |
|لمنى

78||64 لرحمن|يمن محمد عبــــد|محمود  زيق|لزق|حقوق 
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79o742 م عىل سليم هويشل|سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

447854 ي عبــــد|مي
لسيد عيد|لمحسن |ر حسنى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|24|8 ى  بــــوحطبــــ|شهد يحن  عىل حسي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

43648o ن محمد عىلي|هيم زهر|بــــر|حمد | ره دمنهور|تـــج

886674 بــــر عىل |ل ج|جم| رض سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4479|9 هيم فتـــيحه غريبــــ|بــــر|ن نبــــيل |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78o496 هيم عطيه محمد محمد عطيه جبــــر|بــــر|عطيه  زيق|لزق|ره |تـــج

4o|845 حمد|لسيد |لعزيز |ل عبــــد|محمد جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5|8o8 ه عبــــد  هيم عىل|بــــر|لحليم |ني  هره|لق|بــــ |د|

774329 يف|محمد حسن محمد عر  رسر
ى
ق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4456|7 وى|لسيد طنط|هد |لسيد مج|لرحمن |عبــــد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

39227 ده|هيم زي|بــــر|مه |س|ء |رس| هره|لق|ره |تـــج

|4749o لحميد محمود|لبــــدرى عبــــد |م |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4||o28 شد|لمنعم ر|لق عبــــد |لخ|ر عبــــد |من ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

448777 لنمر|لونيس |لونيس محمد عبــــد |محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

2|972o ى محن  |ي د|لدين محمد ج|سمي  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

77454 لعزيز|رس عبــــد |ل ف|نس جم| ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

75934o وق ع لسيد|لم |طف س|رسر لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

|445|2 هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|حمد | هره|لق|هندستـــ 

|736oo يد|بــــو |بــــو زيد محروس |محمد  ى لي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

68|677 |لوف|بــــو |لسيد |دل |لرحمن ع|عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لمنصورتـــ|بــــ| لتـــكنولوج 

452386 لدين|م محمد سعد عز |محمد عص لشيخ|هندستـــ كفر 

3672| ه حسنى | حمد حسن|مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2746| ي|تـــ سيد عبــــد |ندى محمد نش
لغنى ن|بــــ حلو|د|

5o6797 س|للطيف عبــــ|لد عبــــد |ريم بــــومدين خ سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

6679| هيم حسن|بــــر|يمن |ندى  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

44425 هر محروس محمد جنيدى|بــــ م|يه| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7843o2 وع|ل محمد محمد مط|يه جم| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|69|4| حمد|د |زن محمد عو|م د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و
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694o26 نوتـــى نرص مصطفى|لح|محمد نرص  لمنصوره|حقوق 

3|45|6 حمد|لطيبــــ |لد محمد |حسن خ سيوط|بــــ |د|

223o38 |مل حن|ك| دى حن|ف ى شمس|زر عه عي 

432632 ي خط|سهر ن
بــــ|رص مرضى |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

334796 حمد متـــول|ن |مينتـــ رمض| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

446827 لغنى|عيل عبــــد |سم|حمد |بــــر |حمد ج| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6754|o ج |لبــــلتـــ|لد مسعد محمد محمد |خ لمنصوره|ره |تـــج

5|748 ض جودتـــ|ء جمعتـــ ري|دع ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

66237 لمقصود|ن عبــــد |م حسن شعبــــ|حس لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

36o49| لصديق|د يوسف |لجو|حمد عبــــد|ء |رس| |حقوق بــــنه

86o4o حمد|حمد محمود فتـــىحي | ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

453739 بــــوزيد|لعزيز |لسيد محمد عبــــد|حمدى  لشيخ|ره كفر |تـــج

627487 ىط |لع|لعظيم أبــــوعجوتـــ عبــــد|م عبــــد|إسل
هلل|عبــــد

زيق|لزق|صيدله 

4o6|| ى|حمد ش|دل |ن ع|يم| هي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

23|o92 رق حسن محمد بــــرع|لدين ط|سيف  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

527|75 د|لحد|لك محمد مرىس |م سكندريه|ل|ره |تـــج

||9844 عيل|سم|م |م|ئى |لرحمن ه|عبــــد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

76446o لسيد|ر |لسيد مختـــ|مح |م س|سل| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

637727 ح مني |لفتـــ|حمد حمدي عبــــد | عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

425959 لنعيم|حمد عبــــد |بــــر |حمد ج|هنده |ش سكندريه|ل|ره |تـــج

274798 م|م|لحميد |حمد مبــــروك عبــــد | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3|5|72 ر|ل يوسف مق|نوبــــ جم|بــــ| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

4|oo|4 ى غ|حمد و| زي|ئل حسي  |ره طنط|تـــج

|9|oo لىك|لم|يحن  مصطفى زىك محمد  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5o4467 رس محمد خليل|لد ح|ء خ|دع سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

698576 |هيم مبــــروك |بــــر|ء محمد |لزهر|طمه |ف
هيم|بــــر

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o8|86 لسنوىسي|حبــــيبــــتـــ حمدي خلف  لشيخ|عه كفر |زر

|5o44o حمد محمود محمد|محمد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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3396|2 ج|لق فر|لخ|مصطفى سيد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|37o88 هيم محمد درويش سيد درويش|بــــر| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

8oo37o يف م|س لح|هر ص|ره رسر م بــــنى سويف|إعل

85678 ن عىل|هر شعبــــ|محمود م ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

328935 ي |لم عبــــد|مصطفى س
حمد يوسف|لغنى |كليتـــ هندستـــ بــــنه

7o7o4o لخي |بــــو |ر |لغف|دق عبــــد |ل ص|جم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|7863 |لمرىس شتـــ|محمد عىل عىل عىل  لمنصوره|عه |زر

638o39 ي عبــــد
حمد|عىلي | لرحمن زكري|مصطفى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3237o3 در|لق|لد فهىم عبــــد|حبــــيبــــتـــ خ هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

4o8866 لحميد نويسر|لسيد عبــــد |ء حسن |وف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

25347o هلل هدهود|ن مصطفى عبــــد|يم| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

697538 لبــــطل|عيل |سم|عيل محمد |سم|ء |شيم لمنصوره|حقوق 

72o3| حمد|لرحمن |محمد عبــــد | رن لفيوم|علوم 

4|2625 |لرحمن عبــــد |هيم مصطفى عبــــد |بــــر|هلل |منتـــ 
ل|لع

|نوعيتـــ طنط

43o86| فظ|زينبــــ أحمد زغلول ح |طبــــ بــــيطرى بــــنه

478o79 |لغنى |سلىم سعيد عىل عبــــد
ى
لدسوق سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

49248 رص قرئى عبــــده|ر ن|من ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

35725| لمجد|بــــو |ء حسن سعد |لزهر|طمه |ف |بــــ بــــنه|د|

5779| ى|ن| رين|م در نظي  حني  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

847|35 لكريم عوض محمد|محمد عبــــد ن|سو|بــــ |د|

7773|3 لوكيل|ده عىل عىل |محمد حم زيق|لزق|هندستـــ 

6o4722 لح محمد يونس|روق ص|ئى ف|جر ه|ه لمنصوره|ره |تـــج

437|87 للطيف درويش|ء يوسف عىل عبــــد |سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

867988 ي|ء مىحي عىلي غبــــ|سم|
ىسر دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

42699o هيم مأمون|بــــر|ح |ن صل|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|69327 محمد حسن محمد بــــدوى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9237|o عيل  |سم|لدين محمد |د |محمد عم ج|حقوق سوه

4|5|98 ى |نوره ى|ن سعيد حسي  حمد حسي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج
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438844 لجندى|متـــ عىل بــــدوى |عىل أس |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

8953o9 لرحمن |حمد وليد فهىم عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

|5|8oo لعزيز|ر سيد محمد عبــــد |من |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

465977 ن|محمد حسن محمود سيد أحمد شعبــــ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

|26639 هيم|بــــر|لد محمد حسنى |خ ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

||8o44 يمن يوسف يعقوبــــ| |لوىسي ى شمس|تـــج ره عي 

7ooo|8 هيم|بــــر|لرحمن محمود |ح عبــــد |لفتـــ|عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

435366 حمد حسن كنون|حمد |عبــــي   لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

83|879 |لوف|بــــو|م محمد |محمد عص ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

6|627o ض|لع|مريم يشى عىل  ط|بــــ دمي|د|

8|ooo9 حمد محمد|محمود طه  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

348978 فظ حسن|لحليم ح|هلل عبــــد|منتـــ  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2|69o4 لمجيد|للطيف عبــــد|مه عبــــد|س|يه | ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

2839o3 لمنعم حلىم عىل محمد|م محمد عبــــد|هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

522856 لرحمن نصي |لمنعم عبــــد|هلل وليد عبــــد|منه  علوم دمنهور

8|||8 نغم محمد نرص محمد نرص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

834535 ن بــــدري محمد|لملقبــــ جهل|هيم |بــــر|يه | دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

|36o5| ين  هيم عىلي|بــــر|مه |س|شي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

88|74o ن  |مجدى فهيم قزم| رمي| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|39|o3 لرحمن|ء نرص عبــــد |ن عل|ريم|ن ن|بــــ حلو|د|

7o9598  عبــــده|لش|لحنفى عبــــد |لد |بــــ خ|رح
ى
ق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

476475 لسيد|لسيد عبــــد |د |بــــيشوى نبــــيل وليم ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o3253 مل|هلل ك|هيم عبــــد |بــــر|نم |ه لمنصوره|بــــ |د|

772498 تـــ محمد عىل|لشح|م محمد |محمد س زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

65657 لد شعيبــــ لطيف|سهيله خ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

256268 حمد عيس|لسيد |لد |خ ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 
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59747 بــــر سيد سيد|حمد ج| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

44732| يف عىل فوزى |ن حمد عىلي|دين رسر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|4o273 ى|بــــر ش|لج|لعظيم عبــــد |مروه محمود عبــــد  هي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

699974 هلل حسن|م محمد حسن عبــــد |سل| لمنصوره|حقوق 

24794 مرىسي محمد مرىسي| رن ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

259358 بــــسمه حسن فتـــىح حسن رزق تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o8293 ه شكرى  لبــــيوم|حمد |أمي  |طبــــ طنط

||7|99 لسيد محمد طلبــــه|مه |س|مريم  ى شمس|تـــج ره عي 

678o5| مر|د عمر ع|هلل سمي  رش|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

754635 نور محمد|سمر سيد  لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54646o بــــو عيس|لم |لم محمود محمد س|حمد س| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

84|7| لقوي|ن عبــــد|ن زي|عمر رمض لمنصوره|حقوق 

3428o3 ح|لفتـــ|م عبــــد|م|لمطلبــــ |مريم عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

766546 لسيد|ن |حمد صديق حس|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

54|6|6 ى|ح محمد عمر ي|لفتـــ|محمد عبــــد  سي  |حقوق طنط

33|3o7 لسيد|لعليم |لعليم عفيفى عبــــد|ء عبــــد|سم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3658o4 ج |ج  عزوز بــــخو|ء بــــخو|عل ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

853629 د مرزوق عطيه|ستـــر عم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

526446 مد|عيل ح|ح عىل إسم|يوسف صل ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

8997|3 حمد سيد  |لدين |محمد عز  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

86|5|o ي
ي يوسف مصطفى

مؤمن مصطفى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

845o74 ي عبــــد|م|
حمد محمد|لنبــــي |ئى ن|تـــمريض أسو

4|29o| لجمل|تـــتـــ محمد |ر محمد شح|من |بــــ طنط|د|

62|o8 ن خميس|مه محمد عثــــم|س| رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 

4476o2 حبــــيبــــه يونس محمد جمعه تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

888275 بــــتـــ عبــــده  |عبــــيد ثــــ| دون|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

25o5o لرحيم|لرحيم محمد عبــــد|يدي عبــــد |ه ن|حقوق حلو

95425 لم|زق س|لر|م عبــــد |ره س|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

45778| ء محمد محمد حسن قمرتـــ|ل| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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44753o هلل|لعظيم عىل محمد عبــــد |ئى عبــــد |م| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22779| ل|لع|لمجيد شكرى محمد عبــــد |ره عبــــد|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7oo482 لسيد|وى |لشبــــر|ن |حمد رمض| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

774o37 له|هيم جل|بــــر|لمندوه حمزه |م |وس ى شمس| لسن عي 

6o|666 ألودن|لسيد |ء تـــوفيق بــــدير |ول |حقوق طنط

|79o46 ل|لغل|رق محمد عىل |حمد ط| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

9o8864 لسيد حسن |لسيد حسن | دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

262934 ف محمود عبــــد|محمود  لففى|د |لجو|رسر |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

78389| لحكيم محمد عبــــده|شهنده محمد عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

4|837 حمد خليل محمد خليل| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

3|6636 ي محمد رجبــــ
خلود مصطفى ى شمس حقوق عي 

|636|4 حمد|متـــ |س|عمر محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|||92 حمد |ضى |يه فرج ر| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

238o99 ى|ئى محمد |خلود ه مي  هره|لق|حقوق 

636782 عيل|سم|لح عىل |ن ص|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

4265o5 ن ن|حمد سليم|لمنعم فهىم |عبــــد | مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

845688 حمد|لعظيم حسن |يه عبــــد| سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|8242 لسيسي|هيم |بــــر|طف محمد |سلىمي ع هره|لق|حقوق 

7|65o5 ف سعد محمد |ء |لشيم| لعدل|رسر ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

28|o|2 لسيد|مروه ربــــيع محمود  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

535843 يد عطيه|ء محمد سعد أبــــو |آل ى لي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

858875 حمد|تـــه |ء طه شح|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

6988|4 لمجيد|حمد وجيه عبــــد |تـــم |م ح|سل| لمنصوره|علوم 

7o8359 حمد|هيم |بــــر|ن رزق |يه رمض| |لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه 
لمنصورتـــ

435649 مه|هيم محمد سل|بــــر|يمن | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

78o46o لرحمن|حمد محمد عبــــد |ندى  زيق|لزق|نوعيتـــ 

4o486o حمد|لرحمن محمد محمد |عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

||78o6 لحميد محمود عىل|هلل عبــــد |عمر عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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35|269 د |د رش|لجو|لحميد عبــــد|محمود عبــــد
د|لجو|عبــــد

|ره بــــنه|تـــج

|5|745 |هيم رسر|بــــر|سحر محمد حلىم 
ى
ق ن|هندستـــ حلو

75o628 حمد|ندى محمد عليوه  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

345259 ى محمد ج|عبــــد لشحرى|د |لرحمن محمد حسي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

845|94 بــــي|حمد محمد عر|خلود  ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

778|85 لسيد|سط |لبــــ|سمر صبــــرى عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

44|339 وي|لمنعم بــــسيوئى عشم|ن عبــــد|محمد سليم سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

8o6444 حمد حسن جمعه حسن| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

772365 ى مجدى |ي حمد|هلل سيد|لسيد حسبــــ |سمي  زيق|لزق|علوم 

5||65| ن شلبــــى|لحليم سليم|لحليم محمد عبــــد |عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5|6o87 بــــرين ربــــيع خميس عىل يونس|ص بــــ دمنهور|د|

4o|665 عىل محمد عىل محمد محمود سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o7o4| ي رمض
ن محمد هجرس|مريم مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

899oo ن محمد محروس|جر رمض|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

264556 ي|ر
لسيد|رسور محمد | ئى |ره بــــنه|تـــج

635497 ن عبــــده متـــولي|ر عبــــده رمض|من |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4|573o طر|وى خ|لعزبــــ عشم|در سعد |ن |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

643475 در|لق|ن عبــــد|ن عثــــم|ء حمد|شيم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

325o3o حمد|ل |لع|رس عبــــد|محمود ي |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

5|442o ف محمد ند|عىلي |ء مسعد رسر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

757982 ف |محمد  هيم|بــــر|لسيد |رسر ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

||975o ن|جد فتـــىح عري|مي  م| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

324297 ن عىل|عيل سليم|سم|يوسف  ى شمس|تـــج ره عي 

4o2|98 حمد|للطيف محمد |حمد عبــــد |د |جه ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

7o85|6 هيم|بــــر|لحمد |د |م عم|سل| لمنصوره|هندستـــ 

9o2o43 لرؤف محمد|لد مفيد عبــــد|خ ج|علوم سوه

9o26o2 ه محمد عبــــد| لعظيم قبــــيض|مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

328oo| ل حسن|ل بــــيوم هل|لحسن هل| |ره بــــنه|تـــج
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789665 ى وس|ن تـــ|صموئيل عجبــــ| مي  رصى ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|78445 ى|مر |ندى سيد ع مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

26|o67 لعزيز خليفه|ء يىح عبــــد|شيم شمون|نوعيتـــ 

4|3493 هيم|بــــر|هلل |لسعيد فرج |د |يدى عم|ه |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

54374 ي عبــــد 
بــــ طلبــــتـــ|لوه|محمد مصطفى صيدله بــــنى سويف

6|4473 حمد موىس|مه محمد |س|ن |رو |طبــــ طنط

643383 ي 
ى عبــــد|بــــو|لسيد |منى ىطي|لع|لعني  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

47792 ى|بــــ |لتـــو|ل عبــــد|مصطفى جم مي  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

2|734 لد محمود مبــــروك|ن خ|رو ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

78o7|9 ى |ء عل|شيم ز|لبــــ|ء حسن حسي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

44859| |لحميد من|محمد عىل صبــــرى عبــــد  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

|349|8 ى|لفر|رق محمد |لرحمن ط|عبــــد  ن حسني  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

284655 بــــ وجيه عفيفى محمد|رح هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

76|246 تـــ|لسيد شح|حمد محمد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|27247 هيم عىل|بــــر|حمد |كريم  ى شمس حقوق عي 

3288|2 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|ح محمد |حمد صل| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

8o326o مه|مه محمد سل|محمد سل ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

85722 ض|ىط ري|لع|ذ محمد عبــــد|مع ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

77238| ل محمد|هند ربــــيع مصطفى كم ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

223|3 هيم|بــــر|محمد | كريم رض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

527623 لمنعم مبــــروك عيد|م عبــــد |هند عص |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

26248o لسيد|زق |لر|رص عبــــد|لن|حمد عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

322472 ى|من ى عىل حسي  ر حسي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

24337o عيل|سم|هلل |ن عبــــد|م شعبــــ|ريه هره|لق|ره |تـــج

754539 ن|حد حسن سليم|لو|ندى مهيمن عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6294o6 ى رمض| دين هيم|بــــر|ن |ن رمض|حسي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

895883 هيم عوض  |بــــر|هلل |د |ج| ري|ل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

856|6 ف سيد محمد|بــــ |شه رسر ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|57586 لم|لعظيم محمد س|ء محمود عبــــد |رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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44864| ن|مه محمد محمود عثــــم|محمد سل |هندستـــ طنط

476|3| لرسول|محمود محمد محمود عبــــد | ر|ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

437848 ن|للطيف عتـــم|ن عبــــد|يه شعبــــ| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

372754 حمد|حمد سعد |مريم  هره|لق|م |عل|

4|4|94 لخولي|ن |آيتـــ مصطفى سليم |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

847|59 ى عبــــد|عىلي هلل|ء محمد حسي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

34283o رس سيد محمود|رتـــ ي|س ى شمس| لسن عي 

63o698 حمد|هلل |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

|3oo4o |بــــ فتـــىح حن|يه| |رين|م هره|لق|بــــ |د|

5||838 موس|ه  محمد ن|لل|مصطفى ربــــيع عبــــد طبــــ بــــيطرى دمنهور

4o8729 ئى|لقبــــ|ن |ديه محمد رمض|ن |بــــ طنط|د|

77948o هيم مصطفى|بــــر|لسيد محمد |ئى |م| زيق|لزق|نوعيتـــ 

|54279 لمعىط محمد|حمد حمدى عبــــد | وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

88583o ء رجبــــ عىل محمد |شيم سيوط|حقوق 

26|4o| حمد مسعود|يمن |حمد | |ره بــــنه|تـــج

8463|5 ه محمد س| ن حسن|لم|مي  ن|سو|بــــ |د|

432434 ى مصطفى|بــــ|سميه مصطفى محمد  صي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

25o467 هيم|بــــر|ره يونس محمد |س ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

3oo583 دل سعد سيد|ء ع|ول تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

337824 لدين عوض|ح |سيف محمد محمد صل |حقوق بــــنه

43o6o6 ن عيل حسن|سم|لد |خ| مي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

527237 |لرحيم مو|حمد عبــــد |محمود | دين
ى
ق |حقوق طنط

44752 حمد|لصبــــور |حمد عبــــد |ن |نوره هره|لق|ره |تـــج

5234| حمد|حمد عويس |ء |سم| بــــ بــــنى سويف|د|

|8622 لمطلبــــ|جنه سعيد محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

69782| حمد مقلد|ن محمود محمد |نور لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

69|3|4 بــــينى رمض|مصطفى  لبــــسيوئى|ن |لشر لمنصوره|ره |تـــج

3269o2 لعزيز حسن|لعزيز محمد عبــــد|ندى عبــــد ى شمس|زر عه عي 

294963 عيل|سم|يوسف حسن محمد سعيد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

22566 مصطفى رجبــــ عىل سيد تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|
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282562 بــــد|حمد ع|لرحمن |يه عبــــد| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

64o29o ن|حمد عىل محمد جمع|مينه عىل | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

427847 ى غز|سم|  حسني 
ل|ء خليل مصطفى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

4849|5 ى عبــــد |محمد ه  محمد خي 
لنبــــي|ئى سكندريه|ل|بــــ |د|

|5o7o7 روق عدل|جح ف|عدل ن ن|حقوق حلو

4|5|89 ي|ح عبــــده |ندي سعيد صبــــ
لسعدئى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

222o76 ن وحيد محمد عوض|يم| لفيوم|لعلوم |ر |د

832|35 ي|م حمدون عبــــد|عص
لىحي تـــفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

68o825 رف|دل محمود ع|طمه ع|ف ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

863277 ف مختـــ|ر |مختـــ ى|رسر ر حسي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

892553 لم |لم فتـــىح س|زينبــــ س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

|5o575 ف محسن عبــــد | لحميد صديق|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

446597 عيل|سم|عمر حمدى محمود محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

485||5 هيم جبــــريل|بــــر|هيم محمد |بــــر|ن محمد |رو لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

249835 وى|لرقبــــ|ن محن  نبــــوى |يم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9|968o لسيد |لحميد |محمد فيصل عبــــد ج|هندستـــ سوه

867282 حمد|شور حسن |بــــوع|محمد  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

838|92 يز بــــقطر|مي  ف|ل|ريمون  سيوط|بــــ |د|

5|2457 ن|لد مصطفى عىل رضو|حمد خ| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3|o8oo ى شبــــل|حمد محمد | حمد حسي  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

86588 لرسول|محمد مصطفى يسن عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|o6|| ي حسن|فضل | محمود رض
لحسينى ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

773383 لخي |بــــو |هيم |بــــر|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |عبــــي   ى شمس|تـــج ره عي 

78|493 هيم عبــــده|بــــر|دى |س ف|ين| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

345229 ف ف|لرحمن |عبــــد روق محمود|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

9|9436 وى |بــــ سمي  تـــق|يه| |مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

325o6| ن|لح عثــــم|م ص|يوسف عص تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

858829 قيم|ره يو|مريم صبــــىحي بــــش ي|بــــ |د|
|لمنى

636892 ه ه هلل|هلل عبــــد |ئى عبــــد |مشي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

243836 لعزيز عىل هيكل|فع عبــــد|ده ن|مي هره|لق|حقوق 
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39889 ي
 حسن| دئى

ى
رجبــــ دسوق هره|لق|ر |ثــــ|

7o692| ه سمي  معوض فهىم| مي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

6874o9 |لكف|ن محمد عىل حسن |حن
ى
ق لمنصوره|ره |تـــج

4394o7 ىط|لع|لدين سعيد عىل عبــــد |ح |آيتـــ صل لشيخ|طبــــ كفر 

55834 مد|رتـــ مجدي محمد ح|س ن|صيدله حلو

53o34o ى|مريم مصطفى عبــــد  لجليل حسي  لشيخ|هندستـــ كفر 

447862 حمد محمود حنفى محمود متـــول|نغم  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

839|2o  عىلي
ى  عىلي حسي 

ى حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

864644 ء عىلي محمد عىلي|رس| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

246|8| حمد رزق|م عفيفى |رق هش|ط ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

443586 ن|لمرىس رمض|شد |ء ر|ل| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7o5o|3 ر|لعط|د مصطفى |محمد عم زيق|لزق|هندستـــ 

2oo|9 ن|حمد شعبــــ|م يوسف |سل| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

54o4o3 ي
عيل|سم|وجيه محمد حسن | دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|352o4 ى عبــــد  دى|له|محمد عيد حسي  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

82o32| لعزيز|لدين محمود عبــــد|ء |محمد عل سيوط|ره |تـــج

|7|234 ل محمد مرىس|لم جل|محمود س تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

494577 ر|زند|لخ|حمد محمود فريد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

257672 لخولي|هلل فتـــوح |م عبــــد|هش ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

3|||4o س|لد مرىس عبــــ|حمد خ| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

75|o84 هيم محمد عىل|بــــر|جر |ه تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

3|443 مريم حمدى سيد محمد ن|حقوق حلو

293648 تـــى|لزن|حمد محمد |عمر  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

28329 ى محمد محمد حسن حسي  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|56|86 مر|للطيف ع|ل عبــــد |مر كم|هدى ع سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

35ooo5 ي محمد جوده|حمد |يدي |ه
لمرغنى ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

37|356 عيل|سم|لرحمن يوسف |م عبــــد|وس عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2477|8 رق محمد محمد جعفر|حمد ط| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|5oo55 لحليم|ن عبــــد |لدين شعبــــ|ح |م صل|سل| ن|بــــ حلو|د|
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6o8433 لعزيز محمد سليم|تـــم عبــــد |مريم ح لمنصوره|علوم 

92368| لرحيم |لقرىسر محمد عبــــد|حمد | لمنصوره|حقوق 

|26||5 بــــ|لتـــو|حمد مصطفى عبــــد |ن |رو ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

243372 سط محمد|لبــــ|ن عبــــد|ء شعبــــ|زهر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6882|3 حمد|لمقصود |رص عبــــد |لن|ندى عبــــد  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

68835 لرحمن محمد سعيد|ء عبــــد|ول لفيوم|بــــ |د|

84954o هلل سعيد محمد|خلود عبــــد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

272424 بــــو كثــــي |هيم |بــــر|محمد منتـــرص  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

3|2|69 |لسيد مصطفى |لحميد |يوسف محمد عبــــد
لجوهري

|كليتـــ هندستـــ بــــنه

33o|54 حمد سويلم|هلل عىلي |عبــــد| دين ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

848869 محمد عيد حسن مهيدي ن|كليتـــ طبــــ أسو

6|876o تـــم حسن معروف|مجدى ح معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|4o744 بــــينى|رق حسن خليل |بــــ ط|مه لشر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

239|28 سلىم لؤى طه محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

327952 حمد موىس|رق متـــولي موىسي |ط |طبــــ بــــنه

|2o252 حمد عطيه محمد بــــيوم|كريم  هره|لق|طبــــ 

677792 بــــيه|لعزيز طر|حمد حسن عبــــد |حسن  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

75|636 ى جبــــر محمد منتـــرص حسي  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

9|565o ئشه حسن محمود عىل  |ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

236326 تـــسنيم سيد حمدى حسن محمد كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6o99o8 ي|ر
لرؤف عىل عطيتـــ|عبــــد| ئى |تـــربــــيتـــ طنط

623742 صف|لرحمن فريد فريد ن|ء عبــــد |ل| ط|بــــ دمي|د|

32623| حمد محمد محمود|رضوى  ى شمس|د| بــــ عي 

3659|5 س|محمد بــــخيتـــ شوىك عبــــ |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

6o35o9 لسيد قنديل|د |محمد فؤ لمنصوره|بــــ |د|

|34333 وى|لشن|يمن محمد |رحمه  ى شمس| لسن عي 

|4985| لح|دل محمد ص|محمد ع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

5o7954 ى زين |عبــــد | دين لدين|هلل محمد حسي  ط|بــــ دمي|د|

836653 طف صليبــــ عوض|ندي ع|س تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن
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|63|88 ه | هيم يسن محمد|بــــر|مي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

6o23|6 شور|مل ع|رص محمود ك|هدير ن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

33o39| بــــو زيد محمود|سحر سعيد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|64o5| بــــر سطوج|له ج|ل|حمد عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

332o67 لح|حمد ص|لدين |يتـــ نرص | |طبــــ بــــنه

684628 لصديق|ن |لد بــــدر|يه خ| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

526955 ى محمد|ر محمد سعيد |عم مي  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

868753 لحكيم محمد|تـــ يوسف عبــــد|عرف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9|4582 تـــه  |سيد مصطفى سيد شح |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

26473o ىط|لع|مريم محمد مصيلىح عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

347874 م|م|وى سيد |محمد طنط ى شمس حقوق عي 

3|5987 بــــو حليقه|لد عيسي |رضوى خ ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

28673o ن|هيم سعف|بــــر|ر |طف مختـــ|ع ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

44764| ن|حمد سليم| |س زكري|عبــــ| ر|ي سكندريه|ل|بــــ |د|

5|4|o2 ر|حمد عىل صف|مي |مريم س سكندريه|ل|ره |تـــج

75||65 حمد ربــــيع|عيل |سم|حمد |دهم | ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

86947o لحفيظ|عبــــي  محمد محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

283|o4 شف|لك|حمد محمد |لسيد |حمد محسن | |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

4o6|63 |هيم عبــــد |بــــر|دى |له|هيم عبــــد |بــــر|بــــدور 
ل|لع

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

84823o ي بــــه
عيل|سم|لدين مرىسي |ء |مصطفى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8o9687 ق محمود|حمد سبــــ|رحمه  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

685868 ه ع| لحميد عىل يوسف|لىح عبــــد |طف عبــــد |مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

335247 ى لسيد سعيد|عيد عبــــد| كرستـــي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

7o4o57 حمد|بــــوعربــــ |هر |محمود م زيق|لزق|هندستـــ 

43o549 لدهبــــ|بــــو |حمد محمد |ن |يم| ي صىح طنط
|معهد فنى

84699 ي|بــــ ح|لتـــو|ء عبــــد |سم|
مد جيوىسر ي سويف

تـــمريض  بــــنى

483622 ن محمد|م سليم|لسل|طف عبــــد |ع| ر|ي سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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54|456 ى|د محمد ش|عمرو عم هي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|74969 لرحيم|ر عبــــد |هينور محمد نص|م هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

754o59 لعزيز|ل عبــــد|يمن كم|بــــسنتـــ  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

3488|5 د محمد|لمطلبــــ ج|ء فتـــىح عبــــد|رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

689669 عيل|سم|لسيد |م |لسل|عبــــد | مه ط|بــــ دمي|د|

335|| ى محمد|م |ريه حمد حسي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

69o767 ف عبــــد |مروه  لمول محمد|رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|535o7 عي|ر محمود محمد رف|من ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

6389|7 ر|لستـــ|لرحمن عبــــد |طف عبــــد |ن ع|نوره زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

7|783 ى محمود حسن محمد محمود حسي  لفيوم|هندستـــ 

828529 حمد|رون |هلل محمد ه|منه  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

883476 ل محمد  |لدين سعد كم|م |حس سيوط|ره |تـــج

27239| لمجد|بــــو|د |لجو|لمجد عبــــد|بــــو|حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

26o459 لمقصود |م عبــــد|لسل|ن عبــــد|ء شعبــــ|رس|
بــــيوضه

شمون|نوعيتـــ 

752479 م عىل|ن تـــم|ل عثــــم|مصطفى جم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

222o24 هلل|مد عبــــد|هلل وليد ح|منه  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

898652 لسيد |لرحيم |حمد عبــــد|محمود  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

89oo6o بــــتـــ محمد |رص ثــــ|لن|نهله عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

25446 لمقصود|روق عبــــد|رس ف|همسه ي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

43273 هد عىل طه|م مج|لسل|حمد عبــــد | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

23o738 هيم|بــــر|ي |ئى فهيم بــــش|يوسف ه لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

25o356 يك|سوسن حلىم فرج شبــــ شمون|نوعيتـــ 

49oo4 بــــورسيع|لنبــــى |دل حسبــــ |وليد ع ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

2|2o2 لرحمن|ل عبــــد|لع|طف عمرو عبــــد|عو ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

|279o4 لملك|لح عبــــد |ديفيد مني  ص دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6|645o لسيد محمد أبــــو محمود|محمد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

9o3238 يوبــــ |ن فكرى |نوبــــ يون|بــــ| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

238o5 ل|ل محمد بــــل|لد بــــل|ل خ|بــــل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o|2|5 ى|م ديبــــ|رد |دو|مدحتـــ | رتـــي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى
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477|29 لحميد|ل عبــــد |رى كم|لقبــــ|محمد محمد  سكندريه|ل|صيدله 

229654 لبــــ|بــــوط|سمي  سيد | ن|ر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4|35|6 ن|د محمود رضو|عم| دين |بــــ طنط|د|

6794oo ى رزق شنبــــ|زى |محمد حج لذكرى حسي  لمنصوره|حقوق 

865o76 ح فهىمي محمد|جر صل|ه دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8256|2 حمد عطوه حسن محمد| |هندستـــ قن

7oo442 لم|لسعيد س|حمد مصطفى | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

443365 د|لم عويس مرىس عو|د س|زي لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

3465|o ي
ى ج|عم| دئى ى حسي  دو|د حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

883242 در |لق|ل محمد عبــــد|محمد جم سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

8o2|4 حمد|روق |لعزيز ف|لبــــنى عبــــد  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

767543 يش مصطفى محمد|هلل ع|هبــــه  لعريش|بــــ |د|

858577 لمجيد|ل عبــــد|ل محمد كم|كم سيوط|عه |زر

68||79 حمد|حمد|تـــه |ل شح|حمد جم| لمنصوره|ره |تـــج

43885o يد|حمد ز|ه |لل|عمر محمد عبــــد لشيخ|طبــــ كفر 

886|66 حمد |عوئى محمد | دين ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|66727 ي|رو
ن سيد عيد قرئى ن|تـــربــــيتـــ حلو

758436 |لبــــ|حمد عبــــد |ء |لد عل|خ
ى
ق تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

|6o|47 حد|لو|حد محمد عبــــد |لو|محمود عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7|6248 عيل عىل|سم|ن رشيد |نوره بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

|4532 عيل|سم|دل محمد |ح ع|لفتـــ|عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

6952o6 بــــوزيد|محمد عىل سمي  عىل  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

7oo24 لح محمود|دهبــــ مصطفى ص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|9867 حمد  محمود مصطفى|حمد محمد | لشيخ|ره كفر |تـــج

8o5o33 ي عىلي ولي |ن ن|نوره لدين|ج  ي|طبــــ 
|لمنى

48232 شم بــــيوم|جح ه|جر ن|ه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8o82|2 حمد محمد خليفه|لد |ء خ|شيم ره بــــنى سويف|تـــج

492338 هيم زغلول|بــــر|در عىل |ئد ن|ر بــــ دمنهور|د|

8586|3 ي محمود سعد ن
دي|مصطفى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

64848 ل|لعليم جبــــ|لد عىل عبــــد |خ لفيوم|لعلوم |ر |د
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677284 دق|روق ص|محمد حسن ف لمنصوره|عه |زر

|37445 نوبــــ يشى بــــديع سعيد|بــــ| لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

8o7954 بــــ|لوه|هيم يونس عبــــد|بــــر|نىهي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

838236 د لبــــيبــــ مرقص|رك عم|م دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

423936 ر|ن نص|ن شعبــــ|ء شعبــــ|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o9o33 لسيد حسن دغيم|لرحمن حسن |عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

537522 هيم طبــــيخه|بــــر|هر |هيم م|بــــر| إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

783277 لسيد محمود هندى|محمد | رن زيق|لزق|ره |تـــج

52|865 لسيد حبــــسر|مخ عبــــد |لدين ش|ره نرص|س بــــ دمنهور|د|

8||397 ى سعد|زم ع|ح دل حسي  ي|طبــــ 
|لمنى

|22482 م مجىلي|طمه بــــدوي هش|ف ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

793932 بــــر محمد مصطفى|حمد ص|محمد  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|3|o63 بــــرين محمد|لص|لعزيز عبــــد |ن عبــــد |عدن عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

425356 ك|لمل|يه أحمد نظي  عبــــد | ى شمس علوم عي 

42673| ح متـــول|لفتـــ|نعمه محمد سعد عبــــد  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

77o586 ف حسن محمد |مصطفى  ىط|بــــوس|رسر  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

357|69 حمد محمد|لكريم |م عبــــد|ر س|مي زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

9|||o8 هلل  |رص عبــــد|لن|لد عبــــد|ء خ|شيم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

44oo4o لسمنودى|لعزيز محمد |رتـــ محسن عبــــد |س لشيخ|بــــ كفر |د|

2|9943 ين  ف فوزى |شي  تـــه|حمد شح|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

299982 لد محمد فريد لطفى|محمد خ عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

|455o5 بــــر|لحميد ص|ء عبــــد |عمر عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

34762o لنبــــى|لرحمن محمد حسن حسبــــ |عبــــد ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|42oo7 لضبــــع عىل|يمن |لدين |عز هره|لق|هندستـــ 

452962 بــــوعمر|يم يحن  |لد|ح عبــــد|ستـــفتـــ|يم |لد|عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

2|4323 هيم محمد مرىس|بــــر|ريم يحن   هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8647o3 هلل عىلي محمد|مل عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

529o32 دل مصطفى يس|مصطفى ع |حقوق طنط

627|o3 حمد رزق|هيم |بــــر|محمد سعيد  زيق|لزق|حقوق 
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|6o736 ى عبــــد |سيف  للطيف|لدين فوزي حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|49774 لحفيظ محمد|مؤمن مجدي عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

8o9|o4 لعظيم|حمد عبــــد|هيم |بــــر|عىلي  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

626687 ي
مه|حمد سل|سعيد مصطفى | دئى ي |

زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

855o34 لعظيم محمد|مي محمد عبــــد ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

368o3| نور|رس مرىسي |لدين ي|نور  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

8o663 ء ممدوح محمد حسن|سم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6|9865 لبــــيىل|لبــــيىل عىل |رتـــ |س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

35o8|5 لح مطر|م محمد ص|مي عص |طبــــ بــــيطرى بــــنه

255388 ره|لديبــــ خليفه حبــــ|رص محمد |لن|ء عبــــد|رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

894|29 لعزيز محمود |ن مصطفى عبــــد|حن ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

6866o5 لسيد|محمود حسن محمود حسن  سيوط|هندستـــ 

6887o4 م|سل|حمد |يمن يىح |ندى  لمنصوره|علوم 

36o27 در|لق|مد عبــــد|حمد ح|م |مر ن|بــــ حلو|د|

349958 لح|ن ص|ء ممدوح سليم|رس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

23525| سحق فلتـــس|نوبــــ جميل |بــــ| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|45o36  محمد|لبــــ|محمد سعيد عبــــد 
ى
ق |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|

(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

5392o2 ف محمد خليل|منتـــ  هلل أرسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

44884| ن|ندى محمد مصطفى يوسف رمض |بــــ طنط|د|

495865 بــــو جهل|لم |لحميد محمد س|ء عبــــد|آل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6|5357 ن جمعتـــ|ن محمد محمد محمد سليم|يم| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

5|4447 لمرصى|م محمد مصطفى محمد  سكندريه|ل|صيدله 

63|49 ن جودتـــ|ن جودتـــ شعبــــ|يم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

23o8||  |لش|محمد عبــــد
ى
|لش|حمد عبــــد|ق

ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

92o532 ل  |لع|لسيد عبــــد|لد |فهد خ دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

33984o هر محمد محمد|طمتـــ ط|ف |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

|5|o83 حمد|بــــو زيد سعد |ن |نوره لفيوم|لعلوم |ر |د

8353|6 دي|ن محمد بــــغد|طمه رمض|ف لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

2|772o هلل طه محمودعرفه|لرحمن عبــــد|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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429939 زق|لر|شم ضيف عبــــد |مصطفى ه |بــــ طنط|د|

2694|9 ن|ر محمود محمد سلط|من لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

336269 جد|لم|حمد عبــــد|جد |ح م|صبــــ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

266o34 ن|لمغنى سليم|لد عبــــد|كريم خ ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

9o393| ه عيد جم| لسيد  |لدين |ل |مي  ج|بــــ سوه|د|

2776|9 حمد محمود شلبــــى|جر |ه |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

276955 لففى|بــــ رأفتـــ |لوه|ندى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

846|9| رك|ج مبــــ|دريس فر|لد |خ ن|سو|حقوق 

793|3 ى|ل سيد |جم بــــو رسيع حسني  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6375|9 هيم مسعد رشدى محمد عىل|بــــر| زيق|لزق|حقوق 

9o8|43 ي
سم |لق|بــــو|حمد محمد | |دئى ج|ره سوه|تـــج

5|6684 ى |من ق|ر سمي  حسي  وى|لشر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

766899 قىم|لعل|حمد |هيم |بــــر|حمد |هلل |عبــــد  لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

249325 ر|ر نو|لغف|حمد عبــــد|ء مدحتـــ |شيم لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|473|6 ن|مي  نبــــيل ميجر عري| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

352474 دق|لص|محمد محمد | دين |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|9o56 ل عىل|زى كم|منصور حج |حقوق طنط

852|5| ي محمد عبــــد|
لعزيز|حمد مصطفى ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

|52567 ف محمود قرئى|ن |يم| رسر ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

699|5o لغنى|لسيد عبــــد |لد محمد |خ لمنصوره|حقوق 

272o5 لحميد|عي عبــــد |لسبــــ|م |ندى عص هره|لق|حقوق 

869|4 لح|عىل محسن عىل ص ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

535332 ن محمد رزق رزق| مي  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

222377 هلل|لم نرص عبــــد|ندى عىل س لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5|9255 قول|حمد ع|هيم عىلي |بــــر|ميمه | تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

5o|688 حمد|دي |له|نور عبــــد |يتـــ | سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

627929 ل محمد|رتـــ صبــــري محمد كم|س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8542o7 ي عبــــد
لحكيم|محمد مدين مصطفى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

48|o8 ى|ء مجدى شعبــــ|رس| ن حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
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772379 لسيد نرصنرص|عبــــي  عزتـــ  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

779363 حمد|لسيد محمد |محمد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

5|277o حمد مرىس مرع|دى |له|حمد عبــــد| |حقوق طنط

69|458 ف سعد |رس |ف لدين محمد|رسر تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

88622| لنظي  محمد |مروه حسن عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|683|5 حمد|لرحمن محمد محمود |عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

888887 ديوس نظي  |قل|ئى |ديوس ه|قل| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

49377 ن محمد|شم زيد|ن ه|يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

843585 ف عبــــد|م |سل| هلل|لجليل عوض |رسر ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

437743 عتـــ|حمد نعن|لسيد |ء محمد |رس| لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

35o859 ل|لع|ن محمد عبــــد|مريم عثــــم ى شمس|د| بــــ عي 

3649o حمد|حمد محمد |ر |مختـــ ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

34|o2| لمقصود|م عبــــد|م|حمد سيد صفوتـــ | |حقوق بــــنه

85827 هد|مي  مج|حمد |مي  | |ره بــــنه|تـــج

863899 ء حسن محمد عمر|ول لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7|7878 لح|لمستـــجي  عىل ص|عبــــي  مصطفى  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

352733 عي|لسبــــ|لعظيم |مصطفى محمد عبــــد |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

53553 محمد عىل حسن محمد ره بــــنى سويف|تـــج

424485 قطش|ل|حمد |حمد مصطفى |مصطفى  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

4o9464 أحمد خليفتـــ مصطفى درويش |ره طنط|تـــج

|7582 لبــــ|بــــوط|هيم |بــــر|مجد |هيم |بــــر| هره|لق|حقوق 

252745 لحميد زنفل|هلل عبــــد |فتـــىح عبــــد | دين ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

23686o هلل|للطيف عبــــد|لد عبــــد|نزى خ|ك ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

27872| وى|لطنط|ده محمد عىل عىل  |مي |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

||6|4| ى محمد فؤ ى محمد خي  ح|مد صل|د ح|لجي  ى شمس|تـــج ره عي 

92oo84 ر |حمد مختـــ|يمن |ء |رس| زيق|لزق|حقوق 

45||38 هيم علبــــه|بــــر|هيم |بــــر|محمد رأفتـــ  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

346465 جر حسن مصطفى حسن عرفه|ه ى شمس حقوق عي 
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429327 ود|هيم د|بــــر|س |ن محمد عبــــ|يم| |بــــ طنط|د|

49739o ر|لنج|م نعيم |ندي عص هره|لق|ر |ثــــ|

2785o3 |لعل|بــــو |حمد عىل |بــــر |يه ص| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o6|4| هدى ممدوح محمد عوض لمنصوره|طبــــ 

522o2| ى هند|ء س|هن وي|لم حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3694|7 سود|ل|حمد محمود عبــــده محمود محمد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

67562| لديبــــ|لسيد حسن |حبــــيبــــه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7786o7 هيم|بــــر|حمد عطيه |مز |ر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

787|62 ن|رص عىل عىل سليم|لن|ل عبــــد |جم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

225688 هيم|بــــر|حمد محمد سيد | ن|حقوق حلو

|58|7| ل|ء رزق محمد جل|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

492538 ل|دق محمد جم|حمد محمد ص| بــــ دمنهور|د|

8536|8 لرحمن بــــدوي ربــــيع طلبــــه|عبــــد ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

488335 لسيد عيد|لمحسن |لسيد عبــــد|لؤى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

278343 حمد |ىط |لع|لحميد عبــــد|محمود عبــــد
دي|له|عبــــد

ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

35|97 عد|بــــ مس|لوه|ندى عىل عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

42924o ن دنش|ء محمد شعبــــ|رس| |بــــ طنط|د|

434276 ي|طف كم|ره ع|س
ى
ض محمد|ل ق |صيدله طنط

485o| ىط|لع|ن عبــــد |لحميد حس|ن عبــــد |يم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|2o22 لحميد حنفى فرج|لدين عبــــد|ء |مصطفى عل ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

79o759 ف عطيه  كريم |ن |رو بــــو شيتـــه|حمد |رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

458o4| ى يوسف |د يوسف ي|جه هيم|بــــر|سي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

33o957 لرحمن|نيس عبــــد|هلل |مصطفى عبــــد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

2875|4 دل تـــوفيق|ء موىس ع|لشيم| |علوم بــــنه

3o233 د|لضي|تـــ حسن |لشح|جر حسن محمد |ه ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7o967| ى |ي حمد|ح محمد |لفتـــ|حمد عبــــد |سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

33o536 وى|لحمل|لحليم |روق عبــــد|هدير محمد ف |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|4|532 لدين مكرم صديق|د |ندى عم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6|85|6 ى موىس|خلود ع دل حسي  ط|بــــ دمي|د|
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833o6o هبــــه محمد محمود محمد دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

769577 ل|لع|ء يىح عبــــد |خلود عل لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

42o965 تـــه|ء محمد يوسف محمد شح|لزهر|طمه |ف لشيخ|بــــ كفر |د|

|2|833 لحميد شكري جنينتـــ|حمد عبــــد | هره|لق|هندستـــ 

5||669 ل محمد بــــسيوئى|ء أنور كم|عل |عه طنط|زر

36588| حمد سيد منصور|لرحمن محمود |عبــــد تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

5|467 حمد قرئى محمد|م  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

63945 حمد محمد|عمر مصطفى   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

265396 بــــوزيد|هيم |بــــر|حمد حبــــيبــــ محمد طلعتـــ | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

68975| لمقصود|زى عبــــد |لمغ|م محمود  لمنصوره|عه |زر

624583 بــــو روميه|لمنس |حمد |ء |رس| ط|حقوق دمي

77o438 هيم غمرى|بــــر|لصغي  |حمد محمد |سل |بــــ زيق|لزق|حقوق 

|49272 ى رسح|ندى هش ن|م حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|44|3 حمد حسن محمد  |نهله  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

698o9o حمد سنه|م فتـــىح |هنده هش|ش لمنصوره|صيدله 

772733 ى محمد عبــــد |يه | عيل|سم|لحليم |مي  زيق|لزق|علوم 

||5255 مد|بــــر ح|مد ص|ن ح|رو هره|لق|حقوق 

9o2544 ى |ديه |ن بــــوزيد محمد خضي  دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

4|5378 لمغربــــى|بــــر متـــول محمد |محمد ج لشيخ|ره كفر |تـــج

9|2o73 ي|ر
ى |عبــــد| ئى لنور شهيد سيفي  ج|علوم سوه

8777o2 حمد محمد  |ء خلف |ل| سيوط|بــــ |د|

|3853o هلل|شور عبــــد |بــــ محمد ع|لوه|سهيله عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

87544| لسيد |حمد فرغل |طمه |ف ج|تـــربــــيتـــ سوه

9o8736 حمد حسن |لدهبــــ |بــــو|محمود محمد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

3|7952 ن حمد|حمد محمد شعبــــ| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

45|839 |لرحمن |حد محمد عبــــد |لو|مصطفى عبــــد 
ضى|لق

ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

759688 لدين عىل|ح |عيل صل|سم| |ند لمنصوره|حقوق 

449499 عيل سليم|سم|حمد مجدى | |حقوق طنط

5|8949 لنقيبــــ|م محمد خليل |طمتـــ س|ف لشيخ|عه كفر |زر

6|25|5 ن مد|حمد ح|ن |محمد سليم| مي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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4559oo لسكرى|ن |هيم رمض|بــــر|حمد |لحميد |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

665o7 ندى ميشيل حكيم فهيم|س |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

2|2|o9 وى|لطلخ|عمرو محمد درويش  ى شمس حقوق عي 

352879 ى عبــــد|م |حس هيم|بــــر|لرحمن |مي  ى شمس|تـــج ره عي 

438868 وى|لشن|محمد حسنى محمد بــــسيوئى  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

924896 للطيف  |دى عبــــد|بــــوحم|ء عزتـــ |رس| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

838392 م رجبــــ محمد|لسل|محمد عبــــد ن|هندستـــ أسو

8o|55o لحكم|ح عبــــد|يمن صل|ح |صل ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

43|969 لمجيد سعد شوربــــه|ء عبــــد|لىمي |بــــ طنط|د|

869289 لرسول محمد|ح عبــــد|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر| |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

8|4|34 نور عىلي|رق محمد |ط ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4|o49o شقر|ل|حمد |ل سعد |حمد جم| |حقوق طنط

8495o7 ل سعيد محمد|ء كم|سم| لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

|3|735 لحق محمد|ىط عبــــد |لع|مروه عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7523|o حمد محمد محمود حسن| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

762478 يبــــ|حمد ثــــ|طف مصطفى سيد |عمر ع بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

85763| لحميد محمد|لد كحيل عبــــد|خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|22897 تـــرين يوسف وهبــــه وهبــــه فرج|ك ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

766|55 ي|لعربــــى محمود |ن محمود |روف ر|لىح  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

37o699 ى محمد محمد طه حسي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

4o6623 لسيد|ن |لسيد رمض|آيتـــ  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

57587 لعزيز|ل عبــــد |ل محمد كم|كم ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

6oo459 رون|لح|ر محمد |لغف|نشوى عبــــد |بــــ طنط|د|

2844o| لرحمن حسن|ن محمد عبــــد|نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7795|4 لسيد سليم درويش|ده |غ زيق |لزق|تـــمريض 

454o8 لمسيح|يوسف جورج حلىم عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

498668 لحميد دغيم|لعزيز عبــــد |يه عىل عبــــد | |ره طنط|تـــج

327235 هيم|بــــر|بــــ |ء محمد دي|دع ى شمس|د| بــــ عي 

75932| م فوزى محمد|رحمه عص ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 
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878o3 لقوى|خلود عيد عويس عبــــد  لفيوم|بــــ |د|

33||36 حمد|فع ذىك |محمد منصور ن ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

32849 محمد حمدى سيد محمود ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

753422 لمجد|بــــو|ن محسن خليل |مرو لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

5376o| ى محمد |مه |س| ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|مي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

89|26o ء سيد محمود عىل |سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

459|5| هيم رحومه مسعود|بــــر|سميه  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

79|o6 ي محمود حسن 
حمد|مصطفى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

||9384 سيف محمد سعيد محمد عبــــده ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

356|2o لنبــــى|لسيد عىل عبــــد|لسيد عىل | |ره بــــنه|تـــج

268o5| لشيخ خليل|حمد |حمد |م |سل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

7o53o5 رس|لمنعم عوض ف|ئى عبــــد |طمه ه|ف لمنصوره|صيدله 

3687o8 هيم|بــــر|لدين |عمر محمد حسن  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

254782 ى ويرس|حلىم قديس عوض س| مي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

3|55|8 لرحيم محمود|رس عبــــد|م ي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68525| ى |م |ء س|سم| لمهدى عويضتـــ|لحسني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

43|8o9 هلل|لرؤف حسبــــ |د محمد عبــــد |زي ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

|47o24 ف عبــــد |خديجتـــ  بــــ|لغنى دي|م عبــــد |لسل|رسر لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

844354 ه | حمد حسن محمد نور|مي  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

767|24 ى |م فريد مىح |سل| ق|لدين حسي  وى|لشر ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

5239o5 ج|حمد حج|د |م رش|كريم عص إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

4o3257 لمنعم عىل|منيه عىل موىس عبــــد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

62695| لعبــــيدى|لدين محمد محمد |م |صفوه عص زيق|لزق|بــــ |د|

27756o لغنى يونس|ر مصطفى عبــــد|زه| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

546772 بــــينى|محمد صبــــىح خليفه محمد  لشر سكندريه|ل|حقوق 

68|743 لحلو|حمد |حمد |ئى |در ه|ن لمنصوره|هندستـــ 

245734 ن|ح زهر|لفتـــ|حمد محمد عبــــد| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

847856 بــــوبــــكر عىلي عبــــيد|حمد | ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

876896 ل  |لع|لدين ثــــروتـــ عبــــد|د |ن عم|نوره سيوط|حقوق 
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|62o47 عيل|سم|عيل |سم|م محمد |سل| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

25224 بــــو رسيع حسن|هدير سيد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7|o633 لعزوئى|م محمد موىس |جر س|ه لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

46227| لسديىم|هيم |بــــر|م |س| دين ط|بــــ دمي|د|

7o5392 ى|حمد ش|ح |لفتـــ|عمر محمد عبــــد  هي  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

928o3 ه|لل|رق محمد محمود عبــــد|ط ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

868o5 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|م |حس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

42o3o4 لرحمن|لسعودي طه عبــــد|يه | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

9|o49| هلل  |د |لكريم ج|دل عبــــد|حمد ع| ج|حقوق سوه

679935 مه|ن سل|لسيد زىك شعبــــ|رس |ف لمنصوره|حقوق 

||687o م|حمد سعد عل|حبــــيبــــتـــ محمد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

248548 |لعل|بــــو|ل |لد جل|ء خ|سم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|6o368 د|زر ميل|مح ع|س| بــــول وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6oo35 ل حسن عىل|لع|ء عبــــد |حسن تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|457|5 ن|مح حسن سليم|ء س|عل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

34o665 عي|د رف|هيم عو|بــــر|ل حمدي |نو |تـــربــــيتـــ بــــنه

295247 لحفيظ محمد|حمد عبــــد|عمرو  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

6o24o5 ي
لسيد عظمه|لد محمد |خ| دئى ي صىح طنط

|معهد فنى

4o4884 ف |محمد  بــــو بــــكر حسن|بــــو بــــكر |رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

425929 ك|لمل|ردين وجدى عطيتـــو معوض عبــــد |ن سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

4774| هيم|بــــر|هيم سيد |بــــر|حمد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

455297 |حمد عىل |عىل سيد 
ى
لدسوق لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

8|6836 لس  هيم|بــــر|هيم جرجس |بــــر|كي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o2575 ى|لق|محروس عىل عبــــد | دين در حسني  زيق|لزق|صيدله 

|63|95 حد|لو|حد يوسف عبــــد |لو|رحمه عبــــد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7|5322 ج|لح|وجيه سعيد | يش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

67682| طف مصطفى حسن حمزه|محمد ع لمنصوره|حقوق 

||95o2 ش|لرحمن ش|م رأفتـــ عبــــد |محمد هش ى شمس|تـــج ره عي 

888684 ر |ى مق|دل بــــش|دى ع|ش سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|2529 لبــــدوي|عيل |سم|لمعبــــود |ل عبــــد |محمود جم دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|
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7o4793 ل|لفض|يه محمد محروس محمد | هره|لق|ج طبــــيع |عل

77|533 ن|م سعيد سعد عىل سليم|وس زيق|لزق|بــــ |د|

25|663 يل|لسيد ن|يمن محمد |كريم  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|58o8o محمد معروف محمد| رن هره|لق|بــــ |د|

844663 ى |س دريس|ره عبــــدربــــه حسي  ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2|457 عيل|سم|لمجيد حسن |طمه عبــــد |ف هره|لق|صيدله 

24|34o لسعود|بــــو|للطيف محمد |محمد عبــــد هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

8474|7 لنعيم درويش|حمد عبــــد|يزه |ف ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

||959o ن|يمن عىل حسن سليم|رحمه  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

49o658 هيم|بــــر|ء سعد سعد محمد |ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36o582 دى|له|فظ عبــــد|فظ منصور ح|ندى ح ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

4|o6|3 بــــ محمود|لوه|محمود مجدى عبــــد  |بــــ طنط|د|

69o239 لسيد|لمحمدى |ء |ء عل|لشيم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

263759 لديرى|لسيد |حمد |جح |ر| ند ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

678928 ن|لعربــــى زيد|ح محمد |ن صل|نوره زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o789o ضى |لر|حمد حمدون محمود عبــــد| ن|صيدله حلو

292962 م|م|طمه محن  مسعد |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|2|298 حمد محمد جبــــر|رتـــ حسن |س دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

55|47 مي  عمر سعيد محمد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

88|489 صف  |نجيبــــ و| رض| دون|م معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

4|2o42 ر|لعط|در عطيه محمد |لق|عبــــد |تـــربــــيتـــ طنط

8o7893 ى مروه حمدي محمود حسي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

63282 هيم محمد|بــــر|م فرج |سل| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|39837 سهر سيد محمد حسن ى شمس طبــــ عي 

253283 ن مبــــروك حرحش|ء شعبــــ|شيم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

69o772 ن|تـــ عثــــم|لشح|عوض | ند لمنصوره|بــــ |د|

52959 ق|حس وي يوسف|م حمدي رسر |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

26342| ن|لحميد رضو|لغنى عبــــد|عيل عبــــد|سم|ن |نوره ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

875237 ويرس زىك|ره عصمتـــ س|س ى شمس| لسن عي 
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76922| لم عمرو محمد|عمرو س ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

|6||48 ح|لفتـــ|ل يوسف عبــــد |سلىم جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

253o8| يل|هيم حسن ط|بــــر|سلىم محمد  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|64o99 لمنعم خميس|هلل محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

9|3648 بــــر محمد  |حمد محمد ص| ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

2392o8 س|د عبــــ|ئى فؤ|ندى ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o458 ي|هلل ر|م سمي  عبــــد |سل|
ضى تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

|9865 بــــو زيد|بــــو زيد مرع |عىل  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

698486 هيم|بــــر|در |لق|بــــد عبــــد |حمد ع| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

765326 دتـــ|حمد حم|حمد |يمن |محمد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

35o889 ين عىلي قطبــــ حسن شي  ى شمس|د| بــــ عي 

534|o5 ر عطيتـــ|لستـــ|ر مهدى عبــــد |لستـــ|عبــــد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

688946 |لبــــ|لسعد عبــــد |بــــو|لسيد محمد |رس |ف
ى
ق لمنصورتـــ |تـــمريض 

865379 لمبــــدي حسن|بــــوبــــكر محمد|حمد | دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

256o7| لسعدئى|م |لسل|لعزيز عبــــد|محمود عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9|o242 ن نبــــيل رمزى متـــري |جوىسي دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

8o7972 ى|م حس|ج عل|جر فر|ه ني  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

264||8 لحميد|ر عبــــد|م مختـــ|ندى س |حقوق بــــنه

694285 م|ل|هلل عىل |حمد عبــــد |بــــسمه  رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

224398 ى عبــــده|عم د منصور حسي  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

|22268 ن ئيل|رس|طف منس |ع| مي  ى شمس| لسن عي 

6||927 بــــو زيد|هيم |بــــر|لسيد محمد |ء |أسم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

764|4o لرحمن|صم مرتـــضى عبــــد |منى ع حقوق بــــورسعيد

25o325 يف|يه ن| رص حسن رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

477698 ى | لسيد محمد|يتـــن محمد حسي  |. دق فرع مطروح ج|حتـــ وفن|ىسي
سكندريتـــ|ل

854935 بــــ محمد|لوه|مروه عىلي عبــــد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

368788 مر|لمعبــــود محمد ع|يدى لطفى عبــــد|ه |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د
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|35o56 م رجبــــ عىل|مصطفى عص دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

9o843| حمد |ر |لغف|ء عزتـــ عبــــد|سم| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

876758 لرحمن |ح عبــــد|محمد منتـــرص صل سيوط|عه |زر

782o54 ن عوض|بــــر عىل بــــدر|م ص عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89o977 شم  |هلل حمدى ه|نشوى عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

777623 بــــ|ل دي|م جم|منه هش زيق|لزق|نوعيتـــ 

22567| لصغي  عىل|لعربــــى محمد |حمد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8oo67 هلل|شم عبــــد|ر محمد ه|من تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3663o2 بــــو زيد|لد محمد |د خ|جه ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

6o2|63 ه مصطفى ربــــيع عىل عيس ني  |بــــ طنط|د|

866|85 ء محمد عىلي محمد|ل| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

2547o6 لرحمن حسن محمد حسن بــــدر|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|6|826 لرحمن محمد|نورين محمد عبــــد  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

763776 وه|عيل حل|سم|حمد |ل |تـــفى جم بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

367438 لسعيد محمدى|دل محمد |ء ع|عىلي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

243562 لكريم حنفى|جر حنفى عبــــد|ه ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

772732 س|لحميد عبــــ|دل عبــــد |ن ع|يم| زيق|لزق|طبــــ 

696382 صف|لمحمدى ن|لسعيد |طمه |ف لمنصورتـــ |تـــمريض 

4o6989 ح|مريم محجوبــــ خميس حميده مفتـــ سكندريه|ل|ره |تـــج

4|4979 لسيد مىك|حمد محمد محمد | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

683852 هيم عبــــده|بــــر|جميله محمود رزق  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

9|2484 محمد خلف رجبــــ محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

6259o5 لمنعم|هيم محمد عبــــد|بــــر|هيم محمد |بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

457723 ي|رحمتـــ عيد أحمد ن ج  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

752o74 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

|78|6o لمنعم محمد|مه محمد عبــــد |س|سهيله  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

355o6 لحميد |لحميد عبــــد |حمد عبــــد |لحميد |عبــــد 
حد|لو|عبــــد 

ن|تـــربــــيتـــ حلو
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347373 لسيد|محمد يىح عوده  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|54467 هلل|حمزه سيد محمد عيد عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

2|9774 ه محمد|لل|حسنى عبــــد| مه عه مشتـــهر|زر

848|88 ى عبــــد|عبــــد لرؤف|لرحمن محمد حسي  ج|ره سوه|تـــج

3|4o77 ل عربــــى|لع|لرحمن يشى عبــــد|عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

483575 بــــر|لفضيل ج|مريم محمود عبــــد سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

337753 ش|ش محمد حو|محمد مصطفى حو |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

785529 در قطبــــ|لق|عمر محمد سيد عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7oo738 لمقصود|لمقصود محمد عبــــد |دق عبــــد |كريم ص زيق|لزق|ره |تـــج

3|8||9 هلل سيد جمعه سيد|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

7o27|5 تـــه|ح شح|لفتـــ|لحميد عبــــد |ره محمد عبــــد |س لمنصوره|بــــ |د|

342396 د عىل|ج| د محمد رض|ئى ج|م| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

823|9o ه مخيمر محمد مخيمر| مي  سيوط|حقوق 

76o5|6 هيم محمد محمود|بــــر|عمر  ج|بــــ سوه|د|

3|2647 حمد|رص مصطفى |هلل ن|منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

8|3253 ى د|د رزق عي|عم| مي  ي|عه |زر
|لمنى

8|2|98 ي ثــــ|محمد ه
بــــ|لوه|بــــتـــ عبــــد|ئى ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

معتـــ بــــنى

68|25| بــــو ريه|لسعيد |هيم محمد |بــــر|كريم  لمنصوره|عه |زر

|56969 لرحمن محمد محمد سعد|عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

254255 وى|لفيش|ن |بــــر سليم|ن ص|بــــ سليم|رح ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

286756 لحميد عىل شديد|ء عىل عبــــد|لشيم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

635226 حمد|بــــونصي  مصطفى سيد |سيل | زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

6|9824 م|بــــ محرم حبــــيبــــ سل|لوه|عىل عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

542539 رى|لزن|هيم عىل |بــــر|ن مصطفى |نوره علوم دمنهور

|34o27 حمد|حمد |مل |مصطفى ك ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|3o4o ي عدلي سنوىسي عبــــد
هلل|مصطفى لفيوم|حقوق 

9237o5 حمد |لسعود |بــــو|حمد |محمد  ج|بــــ سوه|د|

3||3|| |بــــ |شه
ى
حمد محمد شوق دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

3|9732 هيم|بــــر|روق محمد |ل ف|جم| ي|ه وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد
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6882o4 لسيد|لح |لبــــدوى ص|لسيد |رقيه  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

246398 بــــ مصطفى محمد موىس|شه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|39968 ين رض سيد محمد| رسر ى شمس هندستـــ عي 

5|5979 تـــ | ق|تـــ |لل|حمد عطيتـــ عبــــد|مي  وي|لشر لشيخ|عه كفر |زر

479826 ل|م محمد يوسف بــــل|محمد هش لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

628o67 د فهىم|ء محمد فؤ|سم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o267 متـــ ربــــيع هريدي طه|س| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|7332 در|لق|لسعيد حسن عبــــد |م |لسل|حمد عبــــد | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

766994 ى  هيم|بــــر|محمود محمد عىل حسي  لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

88324| لنعيم سعيد|لدين عبــــد|رق عزيز |ط سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4|3653 لنمر بــــدوى بــــدوى|لرحمن |عبــــد |ره طنط|تـــج

34o|7 ى محمد عىل زمزم حسي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

355974 وق حس ى محمد عبــــد|رسر هلل|ني  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6896|2 ن|زق محمد سعف|لر|حمد عبــــد | |صف لمنصوره|صيدله 

625483 زم محمد عىل عىل مصطفى|ح زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

774o49 م يوسف|لسل|بــــ عبــــد |يه|يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

924|74 لسيد  |حمد |م خلف |هش تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

834457 هر|لط|حمد |حمد محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|75799 لدين متـــولي محمد|هر فخر|محمود م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

632|7o حمد فتـــىح محمد حبــــيبــــ|تـــفى  زيق|لزق|بــــ |د|

|583o6 دل فتـــىح زينهم|شمس ع ن|بــــ حلو|د|

357639 هيم تـــوفيق|بــــر|حسن | مه |نوعيتـــ بــــنه

7|6864 لسيد|وى |لششتـــ|وى محمد |لششتـــ|ء |رس| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8297|9 حمد|لدين محمد |ل |ره جم|س دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

269557 لمتـــول|ء محمد عىل |رس| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o2733 |لمعىط |لمجد عبــــد |بــــو |لمعىط |محمد عبــــد 
|لبــــن

|صيدله طنط

78o643 ف عبــــد |مروه  هلل محمد|لحميد عبــــد|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

83|927 م حسن سليم حسن|ريه دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

|4554| يف عىلي محمد محمد رسر ن|حقوق حلو

|589| ف مصطفى | |هي هيم|بــــر|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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453832 فر|م حسن محمد ض|حس عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

32895| لضبــــع|لم |ر عىل س|لستـــ|حمد عىل عبــــد| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

869|46 زق عوض|لر|دل عبــــد|ج ع|لفر|عبــــد لمنصوره|حقوق 

7o86oo ى منصور |حمد | لمنسي|لزهي  ره بــــور سعيد|تـــج

4752o8 هيم|بــــر|حمد |ئل |سهيله و |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

694o7| وى سعده|لص|د فتـــىح |لرحمن عم|عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

4836|| حمد|ح سيد |لفتـــ|س عبــــد |ل طو|هبــــتـــ كم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

224249 دل رأفتـــ مرىس|بــــسمه ع هره|لق|ج طبــــيع |عل

77543 ى ن|ي مل يوسف|ج  ك|سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

898o6| ىط محمد |لع|وع عبــــد|عمر مط ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

46495 ديتـــ محمد سيد محمود|ن ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

36923 لبــــسطويس|للطيف محمد |هدير عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|5656 ندي نزيه حسن محمد ي|بــــ |د|
|لمنى

77|78| عيل محمد|سم|م سمي  جوده |سل| ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

687576 لعجىمي|لسعيد |لعزيز |هلل محمود عبــــد |منه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|5899 ي عبــــد |ه در|لق|لعزيز جودتـــ عبــــد |جر يحن  |علوم طنط

64238o لبــــ محمود|حمد محمود غ| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

2|3853 يمن حمدى مخلوف|ن |مرو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|77o44 ى هيم|بــــر|مني  حبــــيبــــ | مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

34o5o4 حمد|بــــكرى | دتـــ زكري|مي |ره بــــنه|تـــج

339553 بــــ|لسيد خط|در محمد |لق|ح عبــــد|هدى صل |نوعيتـــ بــــنه

23882 يف نش مه محمد|تـــ سل|رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7|9o2 ء محمد سيد محمد|رس| لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

546|o4 حمد حسن|م |لسل|رقيه رجبــــ عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

85o|68 لمقصود محمد|سعد عبــــد|عمر  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

783565 هيم محمد|بــــر|روق |عزتـــ ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

64469o ن|لسيد رمض|هيم سعيد |بــــر|ن |يم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

883462 حمد |حمد محمد مفتـــى | سيوط|ره |تـــج
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4|6o72 لمجيد سعد حبــــلص|ر سعد عبــــد |من لشيخ|نوعيتـــ كفر 

498368 ي|ر
هلل|حمد خي |حمد سعد | |ئى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

73476 تـــ يوسف عبــــد | لونيس|لكريم عبــــد |مي  ره بــــنى سويف|تـــج

92257| حمد |محمود خلف محمود  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

283o69 ح|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|يوسف فوزى عبــــد كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

356o4o ح|لفتـــ|ح خليل عبــــد|ء حمدى صل|شيم ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

9|887o ه |لل|ن عبــــد|ل سليم|محمد جم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5|5656 هيم فرج|بــــر|حمد |هيم |بــــر|هبــــه  بــــ دمنهور|د|

78|o83 لنبــــتـــيتـــى|مح محمد مصطفى |محمود س زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

45|684 لسيد كرشه|ح |مريم صل لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

9o2665 حمد |ضى |لر|يه محمد عبــــد| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|75247 ى|عبــــد  ى محمد حسي  هلل محمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

268852 ر حسن|ندى صبــــرى مختـــ ي صىح بــــنه
|معهد فنى

524547 لفتـــوح محمد قنديل|بــــو |مؤمن محمد  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|5395o شد عىل|عمرو عىل ر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

258922 لسيد محمد|لسيد محمود |محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6o9o2 ر سيد فرج محمد|زه| بــــ بــــنى سويف|د|

7|o443 كر محمد محمد عىل|لسيد ش|ء |رس| ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

456646 بــــ|هيم شه|بــــر|سط |لبــــ|مريم ممدوح عبــــد |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

335463 لرحمن|ر عبــــد|لستـــ|دل عبــــد|ع| عل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9o2729 لسيد محمد |حمد |لرحمن |عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|53387 م|لسل|د عبــــد |لجو|لد عبــــد |ندى خ هره|لق|ر |ثــــ|

4o7944 ئى|لحلو|ر يوسف محمد يوسف عىل |مي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76|237 ن عىل|دهم سيد محمد رضو| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

489444 تـــه محمد|ن محمد شح|ء رمض|ول سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

233485 حمد حسن|هلل حسن |هبــــه  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

27975 ى محمد|بــــو|لحليم |ء عبــــد |رس| لحسي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

698294 هيم|بــــر|ء صبــــىح فتـــىح محمد |ل| لمنصوره|هندستـــ 

7|5|93 لرءوف|لعزيز عبــــد |مد عبــــد |مجد ح| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ
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485878 ض|هيم عو|بــــر|زى |ء سعيد مغ|أسم سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

9o9634 حمد |لعزيز محمد |سحر عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7|23o4 ء محمود محمد محمد عىل يونس|دع ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

893|9 حمد سيد فرج مرزوق| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

55592 لعظيم حميده|ل عبــــد|محمود كم ره بــــنى سويف|تـــج

29854| ى سمي  ص يبــــى|روفيم عج|نيفي  لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

5ooo9o |لل|سم حميده عبــــد|ذ نبــــيل ق|مع تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2|7|o8 رج|لج|د |لد محمد رش|مروه خ ى شمس|تـــج ره عي 

|6473| يمن محمد محمد|منيه | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7562o9 ىط عىل|لع|كريم صبــــرى عبــــد  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

75|2|9 ى محمد سليم|ملك  يمن حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

78353 حمد|حمد عىل |ء |سم| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

782262 م يوسف|لسل|محمد حسن عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

82865 لحميد عويس|فرحه محمد عبــــد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

763o|4 زى|رنيم عىل محمد فهيم حج عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

5|7o92 ى زهي  ى سمي  حسي  ى حسي  نرمي  لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

876447 لنبــــى محمد ضيف  |حمد عبــــد| سيوط|بــــ |د|

63|62| هلل|حمد محمد عبــــد |زينبــــ  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

482|o3 بــــ|لوه|ش عبــــد |بــــر محمد مرد|معتـــز ج سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

545|4o ل|لع|بــــر عبــــد|ل ص|لع|رتـــ عبــــد|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

499483 مروه عىلي حسن عىلي بــــ دمنهور|د|

|65439 ن|لعزيز محمود زيد|منيه عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

639735 حمد|مل سيد|م حمدى ك|إسل زيق|لزق|ره |تـــج

|67436 م|حمد وليد محمد س| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

859o24 جد طلعتـــ يوسف|نه م|دمي لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

357659 لسيد|منيتـــ سعيد عزى محمد | ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

349349 ض|ع ري|حمد محمد سبــــ| ى شمس|تـــج ره عي 

23|9o9 ى جودتـــ|عىل وليد عىل حس ني  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

44o946 لخميسي|ح حسن |مل صل| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

43o33 م غنيم|لسل|ج عبــــد |ء محمد فر|دع لجديد|دي |لو|عه فرع |زر
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246452 لمليىح |لدين |ل |مه عىل جم|س|محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|6o696 ى حكيم موىس|يوسف  مي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

6o6o|6 لمرىس|لمرىس حسن |محمود  لمنصوره|بــــ |د|

344764 ي|حمد |للطيف مصطفى |منيتـــ عبــــد|
ط|لىحى ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

6332|| لسيد|لعليم |ندي محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

642932 لحليم|يه رجبــــ محمد عىل عبــــد | زيق|لزق|صيدله 

3|29o6 صم محسن حمودتـــ حنفى|ع ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

8844o5 مل طلبــــه |يوسف طلبــــه ك  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

3423|3 ن عيد رحيه|شد سليم|ر| مه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3o358 لم|هيم س|بــــر|لد محمد |سلىم خ ن|بــــ حلو|د|

83||25 ن ري|س مسد|لفنص تـــوم| |مي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

4o4287 حمد رجبــــ|لسيد |بــــ محمود |يه| سكندريه|ل|بــــ |د|

32253| لعزيز حسن خليل|مه عبــــد|س|منيتـــ | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

22|596 مه عىل محمد عىل|س| ى شمس علوم عي 

443378 لسيد بــــدره|بــــر محمود متـــول |هلل ص|عبــــد  ي صىح طنط
|معهد فنى

338328 تـــ | هيم محمد حربــــ|بــــر|حمد |مي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

26o|6 در بــــسيوئى|لق|دل عبــــد |رحمه ع ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

27|232 ن|دل صبــــرى خميس زي|ئى ع|م| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6|7856 شور|حمد ع|يه محمد | ط|بــــ دمي|د|

9|9o7o ى |و ئل سمي  يوسف حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

829265 لمنعم|لمحسن محمد عبــــد|محمد عبــــد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

|27233 لمجيد|لحميد عبــــد |ندى مدحتـــ عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

54549 ى ض|وي ري|وديع بــــبــــ| مي  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

5o98o7 هلل|بــــ |لعزيز ج|لح عبــــد|لعزيز ص|عبــــد بــــ دمنهور|د|

24o43 ى ه شم محمد مسلم|حني  هره|لق|ر |ثــــ|

528725 مد طه|زى ح|محمد صبــــىح غ |حقوق طنط

23|o56 لرحمن|م حسن عىل حسن عبــــد|حس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

339oo وى|لعم|منيه محمود خليل خليل | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|7848 لبــــوه|ح محمد |يه صل| ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ
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63o745 وى|د محمد مك|لد فؤ|محمد خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|742| ح ملكه|محمد صل| دين بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

775896 حمد|مد |هلل ح|يه يشى عبــــد | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

29|229 لمبــــدى|لدين عبــــد|م سعد |محمد عص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o99o2 لسيد خيشتـــ|ح |آيتـــ صل لمنصوره|عه |زر

63|783 رص محمد سليم|ئى محمد ن|م| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

27o5|5 ج |لبــــلتـــ|هيم حفنى مصطفى |بــــر|محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5o526o ر|لمطلبــــ نص|هيم عبــــد|بــــر|لدين |م |حمد عص| سكندريه|ل|علوم 

685929 تـــ|ن فرح|نور محمد رمض لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3|59|6 بــــوموىس|ل |لع|ل عىل عبــــد|ء جم|رس| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

525797 حمد|لسيد |لحميد |بــــر عبــــد |يوسف ص سكندريه|ل|هندستـــ 

|555o| حمد محمد|لدين سيد |ء |ره عل|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|76o96 ى عبــــد |عمر خ لرحمن|لد محمد حسي  |حقوق بــــنه

24729o تـــ بــــكر|محمد عىل شبــــل فرح ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

68|465 م حسن|م|لعزيز |م عبــــد |م|زم |ح تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

45|8|4 ح عبــــده|لفتـــ|ن عبــــد|م ذىك شعبــــ|حس |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

236||8 م صقر|لسل|هلل عبــــد|يدى معتـــز عبــــد|ه هره|لق|ر |ثــــ|

78oo23 لرحمن عىل محمد عىلي محمد عدس|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

822839 يوسف يعقوبــــ يوسف فرج ي|بــــ |د|
|لمنى

|5827| زينبــــ حمدى عوض بــــدر ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

75o496 مي  محمد سيد عبــــده| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

7oo23o هيم ذىك|بــــر|ح |م صل|ريه لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

258|38 لعزيز|فوزى محمد فوزى عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4o4367 لس و ى رزق سعد|جدى م|كي  كي  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

4o4553 حمد محمد|دريس |مد |محمود ح سكندريه|ل|بــــ |د|

68388o فظ|لح|ن عبــــد |سلىم محمد رمض لمنصوره|بــــ |د|

623767 ى |سم|ن |حن ليه|لسيد هل|حمد |عيل عوضي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

622||7 ى|يم| ن أحمد محمد حسي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

295323 زق|لر|حمد عبــــد |يمن |عمرو  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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2|2829 لرحمن|لحميد عبــــد |مهند محمد غنيم عبــــد لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

6|9266 لروضى|مه جبــــر جبــــر |س|حمد | ط|هندستـــ دمي

4284|4 محمد محمد محمود دهمه| مه |تـــربــــيتـــ طنط

778|28 بــــ|لسيد عىل حج|ل |حمد جم| زيق|لزق|حقوق 

624325 بــــو|هيم |بــــر|زق |لر|لكريم عبــــد |ء عبــــد |شيم
ى | لعني 

ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|2|987 بــــ فتـــىح عطيه|يه|محمد  هره|لق|ره |تـــج

7744o8 ه|لل|لسيد عبــــد |فظ |ل ح|كم| حمد رض| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

29578 ف ن|هيم |بــــر| لنبــــى|صف عبــــد |رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

|26432 هيم|بــــر|لرؤف |م عبــــد |د س|زي تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

54389 مصطفى محمد صبــــري طه ره بــــنى سويف|تـــج

8o97o4 هلل|بــــ |مريم صديق سعيد ج لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6953o7 ى  ى خي  فع|تـــ حسن ن|لشح|نرمي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

285|o2 ى | |ريموند سحق|سحق بــــشر ى شمس|تـــج ره عي 

23|452 حمد رشدى عفيفى|عمر  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|4|959 هلل|هلل عبــــد |دل عبــــد |حمد ع| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

6|9748 لرحيم فرح|د عبــــد |لرحيم ج|مريم عبــــد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

|3463o حمد فوزي محمد حسن| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

452637 وى|لشه|ندى محسن محمود  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

4288|8 بــــ|هيم عق|بــــر|عيل |مل إسم|عيل ك|إسم لشيخ|عه كفر |زر

8|7477 للطيف|ل خلف عبــــد|محمد كم ي|بــــ |د|
|لمنى

2|8984 مح جرجس موريد جرجس|س ى شمس|تـــج ره عي 

5o57|9 لسعيد بــــدوى|فظ |لح|لسعيد عبــــد|زن محمود |م سكندريه|ل|حقوق 

4o5829 لم|مريم محمود سعد حسن س سكندريه|ل|ره |تـــج

84|736 لجليل محمد|حسن عبــــد| زكري ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|3o247 رص يوسف عيس قطبــــ|بــــسنتـــ ن ن|بــــ حلو|د|

9|5985 حمد مصطفى بــــكر سليم | ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

5o8854 ل|لع|لونيس عبــــد|حمد عبــــد|حمد | طبــــ بــــيطرى دمنهور

855733 مل|رجبــــ محمد حسن حسن ك سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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826347 حمد محمود|ء محمود |ل| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

||4757 لسيد محمد حسن|نعمه محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

28o63o يف مصطفى محمود ن| فع|منيه رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

27|o52 لفتـــوح عطيه|بــــو|مل غريبــــ |ك| دين ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

422697 حمد مرىس|مصطفى مرىس  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

325966 صم لطفى عزبــــ|ء ع|ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

484748 ف عبــــ|د |زي س رزق|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|8484 هيم|بــــر|رس محجوبــــ |هلل ي|منه  ى شمس|زر عه عي 

755677 ن|لجليل حس|ن عبــــد |ندى محمد سليم ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

9o887| حمد |ه |لل|خر ممدوح عبــــد|ل|عبــــد ج|ضتـــ سوه|علوم ري

3|6392 ى|لسل|مريم محمد عبــــد م حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o8688 ضى|لق|ره ثــــروتـــ محمد مصطفى |س |تـــربــــيتـــ طنط

5|6866 يد|ح ف|لفتـــ|يتـــ سعد عبــــد | تـــربــــيتـــ دمنهور

37|554 د مرع|ن عو|حمد شعبــــ| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

437994 هيم يوسف|بــــر|دى |له|ر رفيق عبــــد |من |حقوق طنط

6o299|  |مروه محمد 
ى
ر|لجز|لدسوق لمنصوره|ل |طف|ض |ري

45o647 ز|حمد بــــ|هدير محمد  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

323766 ر محمد محمد رجبــــ مرزوق|من ى شمس|تـــج ره عي 

322o45 بــــو زيد|محمد | لعل|بــــو |هلل |منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

2827|4 هيم قطبــــ|بــــر|حمد |ندى محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

54323 ن|ل عثــــم|تـــم محمد كم|ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

354499 حمد عىلي محمد|ء |ل| ى شمس علوم عي 

84737| ي طه حسن|
يه مصطفى ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

234747 ن|لدين محمد عثــــم|ل |زن جم|م ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

685552 نم|يه محمد عىل شفيق غ| لمنصوره|بــــ |د|

4|429 ى|ط رق محسن محمد حسي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

632o46 ى حس|بــــ حس|ندى شه ى|ني  ني  زيق|لزق|بــــ |د|

6o6oo8 لمول|لسعيد حسن عبــــد |محمد مسعد  |بــــ طنط|د|

237674 لعظيم|طمه فتـــىح محمد عبــــد|ف ن|بــــ حلو|د|

694578 ن حمزتـــ|لد يوسف سليم|يه خ| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 
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|259oo وي|لر|حمد محمد |هلل |منتـــ  لفيوم|عه |زر

5||54 ى|مصطفى محمود ك مل حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

5|4495 ى |ي حمد عىل محمد بــــرده|سمي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|324o8 ء عيد عبــــده عطيه|عىلي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

429|83 سم|عيل محمد ق|سم|ر |لستـــ|ر عبــــد|من |طبــــ طنط

856564 حد|لو|هلل عىلي عبــــد|ن عبــــد|رمض ي|بــــ |د|
|لمنى

7o364 محمد حسنى محمد عىل لفيوم|هندستـــ 

64648o لق عىل|لخ|ء عزم عبــــد|نجل ط|حقوق دمي

36o75| د|لعزيز محمد حش|رحمتـــ عطيتـــ عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

28|38 ح|لفتـــ|ح محمود فتـــىحي عبــــد |لفتـــ|هيثــــم عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

7o3o36 ه محمد كم| ي|ل محمد |مي 
ل|لسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

زيق|لزق|ئ 

3|972| ندى وليد سيد مصطفى |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

6|677o دل محمد عىل مندور|هند ع ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

337|6o لمحسن|لمجيد عبــــد|هدى محسن عبــــد ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

37o42 يم بــــدير|لد|يم عبــــد |لد|يم نبــــيل عبــــد |لد|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

|35443 لحميد|ل عطيه عبــــد |زمزم جم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|26969 لحفيظ عىلي زيتـــون|مه عبــــد |س|دين |ن هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

2|8895 لعربــــى حسونتـــ|لسيد |يمن |عمرو  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

25692o لمليىح |جر محمد مصطفى |ه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

52o242 ى محمد عبــــد ر|دى زغم|له|نرمي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

59664 هلل|لسعدى عبــــد|م |محمد س ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

|2233| وق محمد عبــــد  لمقصود|لعزيز عبــــد |رسر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

359358 ن|حمد عىل سكر|عىل   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

37|9|6 لجيد|ل محمد عبــــد|م كم|سل| لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

754o| |لبــــ|لمجيد عبــــد |محمد فريد عبــــد 
ى
ق |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |

لكبــــرى

2386|8 لسيد|لحميد |هيم عبــــد|بــــر|ن |يم| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

88689o هيم قطبــــ |بــــر|ن |ء شعبــــ|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 
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|67488 ن محمود شحتـــه خليل| مي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

444|2| لسيد عىلي سليم|حمد محمد | ط|معتـــ دمي|علوم ج

369338 ذل|لش|ذل محمد يوسف |لش|محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

24|626 حمد|لد يوسف زىكي |م خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52|688 لعزيزمدكور|زق محمود عبــــد|لر|ء عبــــد|إرس تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8|7o4o ى موىسي فتـــىحي محمد حسي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

3563o6 تـــ عزبــــ|لشح|لخي  |حمد سعد عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

3282o8 سمي  مدحتـــ سمي  جرجس |ره بــــنه|تـــج

794o54 بــــو زيد|لعزيز يوسف عطيه |محمد عبــــد  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

69o654 ن|ح يىح مصطفى محمد رسح|سم ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

765922 فظ|لح|ج عبــــد |لد عوض فر|سلىم خ نوعيتـــ بــــور سعيد

5o885| مه|بــــوحم|حمد محمود |هيم |بــــر|حمد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4774|6 حمد محمود محمد|ن يشى |يم| سكندريه|ل|طبــــ 

736o3 حمد|د |د فتـــىح رش|نه لفيوم|علوم 

9o9274 ي |لر|لرحيم عبــــد|محمد محمود عبــــد
ضى ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

359435 حمد محمد|بــــر |يتـــ ص| |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

7o2|74 ف |ء |ل| لجد|حمد |لسيد |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

452335 هلل|د |هيم محبــــ مسعود ج|بــــر|عىل  لشيخ|هندستـــ كفر 

83o|23 يز تـــوفيق عيسي|ء ف|دع دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

249o5| ى |ي ف عىل |سمي  ده|لسيد زي|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

865859 كريم محمد حسن بــــدري تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

5|6|4 ى محمود كم|ي ل فهيم|سمي  بــــ بــــنى سويف|د|

3|6||3 هيم|بــــر|مل |جر سعيد ك|ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

329585 روى مصطفى محمد محمد محمد| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

766297 مريم محمد محمود محمد تـــوفيق لهيطه ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

35298o سط محمد عىل|لبــــ|عيل عبــــد|سم|مصطفى  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

243977 ى|م محمد عبــــد|م| لعظيم معوض حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8o4395 ن|محمد عىلي مهر| ء رض|صف سيوط|طبــــ 
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883762 ى عبــــد|عل لصبــــور عىل |ء حسي  سيوط|حقوق 

75962o ء سيد محمود محمد|رس| ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

868283 لمجيد|حمد فتـــىحي عبــــد|ء |ل| س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

|65856 هلل عىل|حمد عبــــد |رحمه  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

442649 وى|لمعد|ح |لفتـــ|لدين عبــــد|ء |ندى عل لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|78468 د حمدي خليل|يه عم| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

249292 م|سلىم سمي  محمد سل ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|37866 مه|ن سل|يمن سليم|هلل |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

7746o2 ف |يه | ى بــــند|رسر رى محمد|مي  زيق|لزق|عه |زر

9|9396 لنص سعيد |وجيه | رين|م سيوط|نوعيتـــ فنيه 

346852 ف |ديتـــ |ف لبــــقىل|حمد  |حمد |رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

6445o لحميد|لحميد محمد عبــــد |عبــــد | دين لفيوم|ضتـــ |علوم ري

622645 ده|زي| لوف|بــــو|لمتـــول |حمد |ن |يم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7|6|82 هر|لظ|محمود عىل محمد فرج  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

687435 لبــــسيوئى|لبــــسيوئى جوده |زينبــــ  لمنصورتـــ |تـــمريض 

3|3o|2 درس|بــــ جبــــريل تـــ|يه| |بــــول |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

4976|7 ن|ر زهر|لستـــ|م عبــــد|شهد عص تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

67636 سم مسعود عىلي حسن|ن ق|نوره لفيوم|صيدلتـــ 

76o576 زق محمود|لر|ح عبــــد |صل| رش لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

334954 د محمد|ن شد|جر حس|ه ى شمس|تـــج ره عي 

6o7752 مر محمد طه|ر تـــ|من |تـــربــــيتـــ طنط

33794 لنويىه|فظ |لح|حمد عبــــد |حمد |بــــسمه  هره|لق|عه |زر

2|6566 ى|عمر عىل فوزى حس ني  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

64o399 حمد يوسف عطيه|م |م عص|ريه زيق|لزق|علوم 

5223o5 لحفيظ|حبــــيبــــه فوزى محمد عبــــد تـــربــــيتـــ دمنهور

3442|| عيل|سم|لدين عنتـــر |م |يمن حس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

337732 لسيد|لد محمد |محمد خ |بــــ طنط|د|

683|23 لبــــيوم|هيم محمد |بــــر|طمه |ف لمنصوره|بــــ |د|

438|86 هبــــه محمد محمد مصطفى غلمش لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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|33|74 ى ط|ي ل|لع|ن عبــــد |رق عثــــم|سمي  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

432573 ج|لم|ل |مصطفى كم| بــــسنتـــ يىحي لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

979|o ن سعيد محمود|م فتـــىح شعبــــ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

435655 لق|لخ|رس حلىمي عبــــد|ر ي|عم سكندريه|ل|صيدله 

643724 ل محمد|لع|ل حسن عبــــد |حمد جم| هره|لق|م |عل|

|5322 ي|حمد وليد حسن فؤ|
د حفى هره|لق|حقوق 

86|774 لدين يوسف|هيم بــــىهي |بــــر|لحسن | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

34|37| ر|لنج|حمد محمود |هلل محمد |عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

248|5o ورى فرج عىل|م فرج مغ|وس ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

69495 ن سعد|ره سعد حس|س لفيوم|نوعيتـــ 

83o363 حمد|حشمتـــ محمد | ند ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

7o||6| ق|لسيد عىل |لسيد مصطفى |مصطفى  وى|لشر زيق|لزق|ره |تـــج

283o|7 دى|له|ح عبــــد|لفتـــ|رق عبــــد|عمرو ط سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

447964 |حمد عبــــده عط|ن |رو سيوط|هندستـــ 

78o||| حمد فرج محمد|ريم  زيق|لزق|ره |تـــج

85773| بــــوجبــــل|لح عىلي |حمد ص| حقوق بــــنى سويف

4983|7 يل|حمد ط|محمد عىل | ند بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

498223 ج|هيم رس|بــــر|حمد |بــــسنتـــ محمد  بــــ دمنهور|د|

8|5483 ى ر|نه حمد|غبــــ |ل حسي  ي|عه |زر
|لمنى

2238o6 ى |سم| دريس|حمد عيد |ء حسي  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

8|9347 ي |هيم عبــــد|بــــر|زينبــــ 
هيم|بــــر|لغنى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

88|56o مصطفى محمد عىل محمد  سيوط|تـــربــــيتـــ 

64|933 ىط درويش|لع|يه سمي  عبــــد| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

845o48 ي محمود عبــــد
ىطي حسن|لع|مصطفى |قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

ضتـــ|ري/دى|لو

638359 مه|هيم عىل عىل سل|بــــر|عمر  زيق|لزق|هندستـــ 

95329 مه|مجد محمد سل|هند  ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

699628 هيم عبــــدربــــه|بــــر|مح |ندى س ن|صيدله حلو

3|2o98 لسيد|هيم |بــــر|لحميد |يدي عبــــد|ه |صيدله طنط

3295o9 ى محمد عبــــد|ي ح غنيم|لفتـــ|سمي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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839825 طمه حمدتـــه محمد محمود|ف ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

36o22 ش|لبــــهو|حمد |ح |لنبــــى صل|ئشه عبــــد |ع ن|صيدله حلو

|27769 ى سيد يوسف يىح حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

752|77 م|حمد عىل سل|حمد |لرحمن |عبــــد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

339467 لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|لسيد |يتـــ محمد | |طبــــ بــــيطرى بــــنه

46|399 ل|لغز|عيل |سم| |ن زكري|يم| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

4|o6|7 ر|لنش|مصطفى نرص محمد  |ره طنط|تـــج

923773 بــــ صبــــرى محمد عىل |ربــــ ج|ره سوه|تـــج

63|588 ي
لسيد|حمد |لسيد | |دئى ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

6862o| لمتـــول محمود حسن|م عصمتـــ |حس لمنصوره|ره |تـــج

4533|4 عيل سمي  محمد محمد عىل|سم|محمد  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

|6449o حمد مصطفى محمد عىل| ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

495454 ىط|لع|لنبــــى عبــــد|ن محمد عبــــد|مرو بــــ دمنهور|د|

59334 يسه مصطفى محمد فريد|م تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

8o7754 لحميد|بــــي عبــــد|حمد عر|ن |يم| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7885o7 ريم حسنى محمد هديه نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

875562 م |لسل|ن عبــــد|ح رمض|محمد صل ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

877o66 هيم  |بــــر|محمد عمر | مه سيوط|صيدلتـــ 

343o93 لمنعم سيد|مح عبــــد|يتـــ س| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3||o46 ى|لحسينى حسن محمود حس| ني  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

22o|95 لحنفى|لسعيد |لسعيد |عمر محمد  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

362323 لس صموئيل حلىم صموئيل كي  هره|لق|ر |ثــــ|

5|58|8 ر محمد|لغف|دى عبــــد |له|دل عبــــد |جر ع|ه معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

836|23 حمد|ء موىسي محمد |سم| دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

|73o64 بــــ|رق جميل خط|هلل ط|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

373|7 طف خميس حسن|يه ع| هره|لق|علوم 

356545 هيم نرص|بــــر|م |رتـــ عص|س |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

885732 عيل |سم|حمد |هدى محمد  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6756o7 مد|د ح|م عو|دين س|ن لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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27|747 ل خلف|بــــرين حشمتـــ محمد هل|ص تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|36|78 ي|مريم جورج فكري د
ل|ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

268539 ل|لغز|لفتـــح سعيد |بــــو|محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

9|6798 هيم |بــــر|لحسينى |حمد محمد | لمنصوره|حقوق 

753oo6 شه|محمود محمد محمد عك تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

292726 لشيخ|بــــوحمزه |ل |ره جل|س ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

66|27 ي عص
لحميد|ن عبــــد|م رمض|مصطفى لفيوم|بــــ |د|

9|6374 مل سليم |ن سليم ك|يم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

634432 ي|لقبــــ|حمد محمد |
ى
هلل|ض عبــــد|رى ق زيق|لزق|بــــ |د|

7866o8  منصور
ى
محمد منصور محمد شوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

846oo3 هيم|بــــر|رق سعيد محمد |ط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

537o68 لسيد عمر|هيم محمد مصطفى |بــــر| تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

|48o|4 عيل|سم|حمد حسن |محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|8574 يوسف مجدى عزم سعيد ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

36o3o3 ى|د |زي ف جميل محمد حسني  رسر زيق|لزق|صيدله 

78o|34 منى حمدى شعيبــــ محمد  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

|4o38| ى ح حليم|در صل|ن| يوستـــي  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

|44948 هلل|بــــسنتـــ جمعه منصور عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

6965|9 ي|لطم|بــــر عىل |عمر ج
ئى لمنصوره|حقوق 

|785o7 ن خرصى|حمد نرص سليم| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

253562 بــــى|مبــــ|ل|مل |خلود محمد ك ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

327683 لعظيم|لد محمد عبــــد|عمر خ ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

77548 شم حسن|م ه|طمه هش|ف دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

32653 حمد|حمد عبــــد ربــــه |زم |ح هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

422||7 ن سلومه|لكريم عثــــم|مريم عبــــد |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

3242o9 هلل|متـــ جودتـــ عبــــد|س|محمد  ى شمس حقوق عي 
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244286 لعليم محمد|هيم عبــــد|بــــر|حمد | صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

264|23 يم بــــيوم|لد|مه عبــــد|س|ء |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

82o8|9 عيل|سم|مه فتـــىحي |س|كريم  سيوط|ره |تـــج

|47472 لق|لخ|رق عفيفى عبــــد |يوسف ط ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

8|5626 مل|م نور محمد ك|حل| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

623o35 هيم مصطفى عصفور|بــــر|ندى  ط|بــــ دمي|د|

758o94 حمد محمد|لم |لحسينى س| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

897o85 ي|ر
ن |ن محمد عثــــم|عثــــم| ئى ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

869294 لبــــ|جد غ|لم|عمر ربــــيع عبــــد  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

8|3624 يوسف عيد سمي  سعد ره بــــنى سويف|تـــج

92|682 حمد مصطفى خليفتـــ |ء |رس| ج|تـــربــــيتـــ سوه

9o893 ن عويس|طمتـــ عيد رمض|ف ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|45|9 بــــر يونس|يمن ص|مح |س ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8434|8 ي مجلع جبــــره بــــسنتـــ بــــشر ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

86864 رص عيد موىس|لن|م عبــــد |حس إلسكندريتـــ نظم|ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
ريتـــ|تـــ إد| معلوم

4o5426 يف  ريه|هيم قط|لسيد إبــــر|شذى رسر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

25|5o5 هلل بــــدوى هندى|هلل فرج عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

868467 لس رزق  هلل زىكي بــــدير|كي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

83oo44 ي
رثــــ|لو|زق عبــــد|لر|عىلي عبــــد| دئى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

8425o3 م محمد|حمد سل|عمرو  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

|28o92 ن محمود|مصطفى مجدى سليم ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

34o75  محمد عىلي | ند
لسيد|مصطفى ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

37o6|9 ل|لع|لرحمن عبــــد|لرحمن عبــــد|ن عبــــد|نوره ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

94264 لمبــــدى|لسيد عبــــد| |ش|خلود بــــ ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

62|958 لق|لخ|ء محمد خضي  محمد عبــــد |ل| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

292o36 ى عبــــد|ئى |ه ى|فظ |لح|مي  مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

476628 ف سعد عىل|تـــن |ف رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

895643 ل عىل  |ح جل|محمد صل ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

427675 لدين|ل |جم| لعل|بــــو|ل |حمد جم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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64847| زق جوده|لر|هيم عبــــد|بــــر|ء |هيم عل|بــــر| |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3725|| لسيد عصمتـــ محمد|سيف  ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

864659 فظ|ل يونس ح|محمد جم ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

8|o343 للطيف|ىطي عبــــد|لع|مجد عبــــد|حذيفه  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

227626 لنبــــى|مه محمد عبــــد|س| |دين ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

5o34|3 د|لسيد عي|لمحسن |ديه مىحي عبــــد |ش سكندريه|ل|ره |تـــج

864386 بــــدين|لع|لسيد عىلي زين |حمد | ي للفن|
|دق قن|لفنى

4o6o79 وى|لهلبــــ|ر يشى محمد قطبــــ |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44855|  رضو|ل |محمد كم
ى
رتـــ|ن عم|لدسوق ي صن. تـــ.ك

لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

47732 مد محمد|ح ح|لفتـــ|م عبــــد|هي ن|بــــ حلو|د|

2686|o يد|لرحيم ف|لبــــنى محمود عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9|879o حمد  |ن |عيل حمد|سم|ن |نوره ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

83729o حمد محمد|د محمد |جه ي صىح سوه
ج|معهد فنى

||9546 وى|لنو|حمد محمد عىل | |لي|ع ى شمس|تـــج ره عي 

86|o7 د|لجو|لدين محمد عبــــد|م نور|مريم حس لفيوم|صيدلتـــ 

366o27 ح جمعتـــ|صل| محمود رض ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

489|83 ح|لفتـــ|لمرشدى عبــــد|ء صبــــرى محمد |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

2|26o4 هيم يوسف|بــــر|حمد محمد منس | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

5oo867 آيتـــ رجبــــ سعيد أحمد بــــسيوئى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

354295 لسيد|تـــ |حبــــيبــــتـــ مجدي عرف |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|56374 ى طه س|هش لم|م حسي  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

348725 لطوجى|حمد |لرحمن |ء محمد عبــــد|سم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4|8942 زى|حمد حج|سم سيد|رس ق|ر ي|عم ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

7o23o5  محمد سليم |فد
ى
ق|ء دسوق وى|لشر زيق|لزق|صيدله 

243533 ره مجدى قرئى محمود|س ن|حقوق حلو

455289 ئى|مصطفى عيد حميده علو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

28o834 د|لجو|لحميد عبــــد|سوسن محمود عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

29o44| هلل|هيم عبــــد |بــــر|م خليل |هش كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

2493|6 وق فهىم محمد فهىم  وى|لشنتـــن|رسر ى شمس| لسن عي 
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4882|4 هيم|بــــر|حمد |دل محمد |محمد ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|5498 عيل محمد|سم|لدين |فخر| هي ي|علوم 
|لمنى

445249 لحميد مصطفى|لحميد مصطفى عبــــد |عبــــد  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|59252 ء جيوىسر عطيه|محمد عل ى شمس|تـــج ره عي 

335|3| ح محمد|لفتـــ|هر عبــــد|يتـــ ط| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

89|646 حمد  |هلل محمد عبــــده |عبــــد سيوط|ره |تـــج

6o6543 بــــينى محمد موىس|حمد |لد |خ لشر لمنصوره|هندستـــ 

923488 ضى درويش |لر|بــــر عبــــد|در ج|لق|عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

6897|4 ق|سم |لسيد ق|سم |ن ق|نوره وى|لشر لمنصوره|بــــ |د|

245267 حمد|حمد |كريمه بــــدوى  لفيوم|عه |زر

477382 لشهي  حسن|زم محمد |سلىم ح سكندريه|ل|ره |تـــج

28||76 ى حمدى بــــيوم عىل محمد|ي سمي  تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

84262| يوبــــ|ره محمد يوسف |س ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4498o4 لعزم|بــــو|ح عطيه |لفتـــ|د عبــــد|محمد رش |هندستـــ طنط

686253 هلل|غبــــ محمد عبــــد |محمد مسعد ر ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

5o8573 ه|له|حمد محمد عبــــد|محمد  دى عشر سكندريه|ل|بــــ |د|

3624|2 ح|لفتـــ|حمد حسن عبــــد|د |جه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5o873 حمد|يه فكري محمد | ن|تـــربــــيتـــ حلو

298o| ع محمد|حمد منتـــرص سبــــ| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|356o4 حمد محمد|ء محسن |دع ى شمس حقوق عي 

|62|63 عمر كرم حسن محمد عىلي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

44594| لرحمن محمد|لطورينى عبــــد |لرحمن محمد |عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

4o6865 تـــ صل حمد حسن|لدين سيد |ح |ني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|8784 ى|هدير سمي  محمد  مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4343o7 تـــ محروس حموده|مروه نش |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

27|73 لرحيم|حمد عبــــد |م |هلل هش|منتـــ  ن|بــــ حلو|د|

459927 رص محمد خليل|لن|ل عبــــد |حمد جم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

776264 لنبــــى|زق عبــــد |لر|م عبــــد |ء س|رس| زيق|لزق|طبــــ 

|27|84 هد|بــــ مج|لوه|ن عمرو عبــــد |رو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

894|35 ي|ر
ى عبــــد| |ئى ل |لع|حمد حسي  سيوط|طبــــ 
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33524o وق عبــــد لدين محمد|ح |لحميد محمد صل|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

447459 لحليم|لمنعم عبــــد |لحليم عبــــد |جر عبــــد |ه سيوط|بــــ |د|

3|9634 حمد|د حمدى |عم| ر|ي ى شمس|تـــج ره عي 

3434o7 ي |م|
متـــ|حمد محمد سل|ئى |بــــ بــــنه|د|

24394| محمد مهدى محمد محمد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

786o8 ى محمد عبــــد لعزيز|ندى حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o7o|5 ندروس|د جورج  |طف ميل|نىح  ع| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

677325 حمد|حد |لو|حمد عبــــد |ن |محمود رمض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

22|647 لنبــــى|مصطفى محمود محمد عبــــد ن|تـــمريض  حلو

892944 ى |ل محمود |مه جم|س| مي  سيوط|حقوق 

533438 زق|لر|رضوى أيمن سمي  عبــــد |حقوق طنط

776873 حمد|مصطفى محسن محفوظ محمد سيد  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

4o5686 يه ف مجدى |ن |رسر لسيد حسن|رسر سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

767374 وي|لحج|هلل حسن |ء سعيد عبــــد |ل| لعريش|تـــربــــيتـــ 

|24|43 ى|لسيد |رتـــ عىل |س مي  ى شمس هندستـــ عي 

28o424 لعظيم محمد مصطفى|ده عهدى عبــــد|غ ى شمس حقوق عي 

6||987 يف عبــــد  هلل|لحليم عىل عبــــد |رسر |بــــ طنط|د|

9o69|5 س |ض محمود عبــــ|عزه ري ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

9|2964 س |عبــــ| دل عط|مل ع|ك سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

757368 ر محمد حسن محمد|من لمنصوره|حقوق 

779474 لحميد فوده|ء محمد عبــــد |سم| زيق|لزق|صيدله 

48|4o هيم مصطفى|بــــر|م |ئى س|تـــه هره|لق|ره |تـــج

|49747 س|ح عبــــ|لفتـــ|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

339o39 لسيد|هيم |بــــر|د فتـــىحي سعد |سع |نوعيتـــ بــــنه

539735 بــــ|لوه|هيم مرزوق عبــــد |بــــر|بــــ محمد |هيتـــ|م سكندريه|ل|بــــ |د|

264|68 م|لش|بــــ حسن |لتـــو|طمه عبــــد|ف | معهد فنى تـــمريض بــــنه

2593o8 ه عبــــد| ل|لنبــــى عزتـــ كم|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

262925 لم خليل خميس|بــــ س|لتـــو|محمد عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

492442 ى|بــــر|لدين |محمد محمود بــــىه  هيم بــــحي  سكندريه|ل|حقوق 

5|5|26 ن لحميد متـــولي|منصور منصور عبــــد | مي  سكندريه|ل|حقوق 
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764o43 يدى|لشر|حمد |حمد محمد |بــــسنتـــ  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

|4o45 لسميع|حمد محمد فتـــىح عبــــد |ء |شيم ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

29o77 لفتـــوح عىلي حسن|بــــو|مصدق  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

678o4 ش|بــــو رو|ضل |حمد مني  ف| ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

78o5|| هيم عىل|بــــر|هيم عىل |بــــر|حمد | زيق|لزق|عه |زر

|7575| هلل|هيم خلف |بــــر|ل |حمد جم| لمنصوره|حقوق 

87543o لسيد |لربــــ |د |ء خلف ج|سم| ج|ره سوه|تـــج

288o24 ق|لمجيد |ورى عبــــد |ء حسن مغ|لشيم| وى|لشر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

273732 دين|شبــــ|دم |ى |محمد سيد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

88o758 مل محمود  |ل ك|رحمه جم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

54o5o4 |لنبــــى  |م عيد عبــــد|ندى س
ى
لدسوق سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

78365 ي
شور سعد محمود|ع| دئى |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

832524 حمد محمد صديق عبــــدربــــه| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

525|94 بــــر نصيف عبــــده شندى|لشيخ ج|ن |ري|م بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

7oo8|2 لوكيل|هيم |بــــر|ح محمد |د صل|زي لمنصوره|هندستـــ 

2554|o ي|ر
لصبــــىح|ئى |حمد علو|ئى |علو| ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

تـــ|د|لس|ئ 

42|353 ريم محمود محمد بــــهوتـــ لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

42o2|5 ز|لبــــ|د مصطفى |محمد فؤ| شهند لشيخ|بــــ كفر |د|

269|57 لجمل|ح |لفتـــ|عبــــد| ر رض|من ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|357o7 وى|حمد طنط|وى |طنط| نور |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8|7443 ف محمود |محمود  بــــوزيد|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

438o38 ي|ن محمد محمود عوض  |نوره لمسي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

9|2823 ي|ند
للطيف |ن عبــــد|ء جعفر تـــعى ج|هندستـــ سوه

824o24 ي|ر
ي|روق د|صفوتـــ ف| ئى

ل|ئى ي|تـــمريض 
| لمنى

345358 لدرع|لرحمن |حمد محمد عبــــد| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

35982| م|لسل|لمقصود عبــــد|هلل عبــــد|رتـــ عبــــد|س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

545926 حمد حسن|لسعيد |هند محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36||64 طر|ج عىل خ|عيل حج|سم|دى |هند ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|6262 حمد محمد بــــكر|ر نبــــيل |مي معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|3||7o ى سمي  رمض |حسي 
ى
ن مصطفى دسوق هره|لق|ره |تـــج
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83788 دق|ل ص|لع|محمد محمود عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

77||52 ف حس|يه | لخشنيه|لدين محمد |م |رسر زيق|لزق|ره |تـــج

|4757o لسيد محمد|در |محمد ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

342488 لسميع|ل عبــــد|حمد ممدوح كم| |ره بــــنه|تـــج

7|oo27 يف|ء محمود محمد |ندى عل لشر لمنصوره|عه |زر

5o9488 هيم شعيبــــ|بــــر|رص محمود محمد |محمد ن سكندريه|ل|حقوق 

5o436| حمد تـــوفيق حسن|دل |هلل ع|منتـــ  سكندريه|ل|ره |تـــج

43274o ي|لجن|حمد |لدين عىلي |م |حس| ر|ي
ينى |بــــ طنط|د|

843274 لرحيم محمود|حمد عبــــد|رغده  ن|سو|علوم 

25|453 س|لنح|ح |لفتـــ|لمنعم عبــــد|سعيد عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

26o|38 لحميد خليف|لسيد محمد عبــــد |نهله  شمون|نوعيتـــ 

|52|o2 نه عىل محمد عىل عبــــده|د دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

487o46 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|محمد محمود عىل  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|296o2 م محمد فتـــىح لطفى|سل| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

4934o4 |لوف|بــــو |مح محمد |حمد س| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

484647 زى|عمر حسنى محمد عوض غ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|45o94 رزق سيد محمد| نور دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

778257 سم|دى فهىم ق|له|يه عبــــد | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|545|5 لسيد محمد|م حسن |محمد عص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|3775 حمد مرىس تـــليتـــى عىل  | لمنصوره|حقوق 

6o3546 بــــى|لد|هلل |هيم محمد حسبــــ |بــــر| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

48632 ى|ه ى عتـــريس حسي  جر حسي  ن|بــــ حلو|د|

26987| ن يحن |ئى محمود طلخ|محمد ه ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

687277 فظ|لح|ده عبــــد |فظ نف|لح|بــــر عبــــد |جر ج|ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

234569 حمد محمود|ئل محمد |م و|هش ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

768288 يوبــــ|حمد محمد |ن |نور لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

324467 لسيد|مح لطفى |مصطفى س ى شمس|تـــج ره عي 

4o6879 مد|لحميد ح|يمنى محمد عليوه عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

697385 ح عطيه|لفتـــ|ح عبــــد |دل صل|ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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6o483 هلل جوهر سيد جوهر|عبــــد طبــــ بــــنى سويف

782433 لرحمن عيس|تـــ عبــــد|لشح|حمد رأفتـــ | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27897 لعزيز|د عبــــد |ل محمد فؤ|جم| رن ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

638659 ن محمد محمدي|ل رمض|ئى جم|م| زيق|لزق|هندستـــ 

822269 رنستـــ عفتـــ ونيس| |رين|م ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

9o3325 رثــــ |لو|ئى عبــــد|لكيل|لبــــنى محمد  ج|تـــربــــيتـــ سوه

329|63 لسيد غنيم|فتـــ |م ر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

862467 وع|لمنصف مط|ر عبــــد|لستـــ|محمود عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

625|47 لشهيدى|ل أحمد محمد |ل جم|مي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

77o86| ن|م حمد|لسل|ل عبــــد |ميسون كم زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|2o85| ى ن لبــــيبــــ|د عري|عم| مي  ن|بــــ حلو|د|

89|o76 ي|ر
ئيل |رس|روبــــيم |زين ش| ئى سيوط|بــــ |د|

5o6468 لمرىس|لسيد |م حلىمي |ء حس|رس| سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

957|7 د رجبــــ محمد|حمد حم| سيوط|بــــ |د|

4|38o5 ى عبــــد |كريم  ى|در |لق|مي  مي  |ره طنط|تـــج

|2o254 زن عىل محمد عزم|م ى شمس صيدله عي 

|36739 وز سمي  محمد  حمد محمود|في  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

2|659| ئى|ليم|دل محمد |د ع|حمد عم| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

7|3258 ى محمد |ي نم|لسعيدغ|لعربــــى |لسيد |سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

452743 حمد فضل|زى محمد |حمد مغ| لشيخ|هندستـــ كفر 

3o74| جمعه محمود يىح| دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

883|8 نم|لد سعيد محمدغ|محمد خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|3|o7 لرؤف محمد شكر|هنده عبــــد |ش |تـــربــــيتـــ طنط

864972 م|لسل|ء صبــــري نور عبــــد|رس| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

7o9579 حمد درويش|لسعيد محمد سيد |يه | لمنصوره|ره |تـــج

|3867 بــــر محمد|ح ج|حمد صل| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7o7o5| لكريم|لسيد عبــــد |لكريم |سعد عبــــد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|78o2| لمنعم|بــــر عبــــد |لدين ص|رتـــ عز |س ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

4oo493 ه خ| ى حسن ز|مي  يد|لد حسي  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ
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36333| لنبــــي عىل|محمود محسن عبــــد ن|حقوق حلو

542426 ى حبــــيبــــ لبــــنى عىل حسن حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3284o7 هيم عىل رشتـــه|بــــر|رص |حمد ن| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

859|8| محمد خلف محمد طه ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

789838 ي|لق|دي |له|ن محمود محمد عبــــد |نوره
ضى ي |

رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

7|745o حمد|لليثــــى محمد |بــــ فتـــىح |مه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

892|o8 حمد |لرحمن |ديه محمود عبــــد|ف ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

884o68 ده  |خلود سمي  مغربــــى زي سيوط|تـــربــــيتـــ 

25753 هر محمود|لظ|طف عبــــد |جر ع|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3234|| زى|بــــوليله حج|مصطفى عمرو  ى شمس هندستـــ عي 

9|8633 ن عىل محمد عىل |شعبــــ سيوط|بــــ |د|

23436o ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|ن |م|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o7639 ى مدحتـــ ج |لعل|بــــو|لسيد |بــــر |نرمي  سكندريه|ل|عه |زر

22573 ن محمود|ن محمود نعم|نعم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|5o84 هيم مرىس|ئى محمد زىك إبــــر|ر ه|من |علوم طنط

784|o2 محمد سمي  فيصل يوسف خرصى زيق|لزق|حقوق 

525|o| لجندى مسعود|يكل جبــــرتـــ |نتـــ م|دمي سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6434o2 هيم|بــــر|زق محمد |لر|حمد بــــدير عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

846o7o لمنعم عىلي عطيه|محمود عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|78742 ى حلىمي محمد|مروه حس ني  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

642989 لرحمن محمد محمد|رق عبــــد|ء ط|زهر زيق|لزق|طبــــ 

6o6629 محمد نبــــيل مليىح  نجم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

67938| لسيد عىل ربــــيع|حمد رمزى بــــدير | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|6492| ي رمض|هدير ظهي  
ن|لحسينى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

246258 عيل|سم|حمد محمود |مصطفى  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6|2|79 لكريم|أيه محمد فتـــىحي عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

24378 ى فتـــىحي معوض|من ر حسني  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

335o88 بــــر عىلي|هلل عىلي ص|منتـــ  عه مشتـــهر|زر

896982 م فريد خليفه عىلي |سل| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

7598|7 ى |رس| هيم مىك|بــــر|ء طلعتـــ حسني  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج
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4822o4 حمد|لعزيز محمد |ن محمد عبــــد|مرو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

835783 عيل|سم|ر عطيه |طمه مختـــ|ف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

492924 لحميد|لرحمن محمود محمود يوسف عبــــد |عبــــد  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

862645 ي|عبــــي  عصمتـــ عبــــد
لحميد مدئى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

4|8748 هد|لسيد مج|حمد |لسيد |طمتـــ |ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8498o4 ى|ح عبــــد|ء صل|حسن لرحيم حسي  سيوط|صيدلتـــ 

|79o39 ي
لعليم|ل عبــــد |محمد جل| دئى ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 

شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و
(نظم

325656 لعزيز متـــبــــول|عبــــي  عمر عبــــد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

6o5557 محمود موىس مدكور| مريم رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|374o9 لرحمن عىل محمود عىل|عىل عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

42|72o لبــــر|ن محمد عبــــد |حمد رمض| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

252446 ر|بــــون|لق |لخ|فظ عبــــد |لح|يه مصطفى عبــــد| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

537||6 بــــو زيد|محمود حمدى مرزوق  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

7o8349 حمد محمد محمود وهبــــه|ء |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

|4|4|2 ن بــــخيتـــ|حمد عدن|مصطفى  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

82576 لعليم محمد|د سعد عبــــد|نه ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

648776 لس روف ئيل|ئيل فوزى روف|كي  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9o69|| ى |بــــ مجدى محمد |رح مي  ج|بــــ سوه|د|

476532 لسيد|لحكيم |مي عبــــد |محمد س سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

888369 هلل  |يمن سعد زغلول عبــــد| |رن سيوط|صيدلتـــ 

|3o726 ل محمد|هيم جل|بــــر|بــــ |يه| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

896|54 هيم |بــــر|د مصطفى |منيه عم| ج|ره سوه|تـــج

684397  صل|هيم |بــــر|محمود معوض 
ى
ح|لدسوق ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 

لمنصورتـــ|بــــ

49o538 د|لسيد حريف عىل حم|ن |حن سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 
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6477o2 وى|لم بــــهنس|هيم محمد س|بــــر|ء |ل| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

26723| لمشد|رص |لن|لعزيز عبــــد|ن عبــــد|يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

52978| ر |لغف|لرؤف عبــــد |م عبــــد|لسل|محمود عبــــد
شكر

لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

8829o2 ف | |دون|م نيوس وهبــــه  |رم|رسر سيوط|طبــــ 

42768 ن|عيل شعبــــ|سم|ء نور |سم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

464566 وس|ر تـــ|هيم مق|بــــر|بــــيشوى  ورصى سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|7oo5 ر سيد|ء مختـــ|حمد عل| هره|لق|صيدله 

|5526 ف عبــــد | |ر|ي د محمد|لجو|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2624|4 حمد|دق مصطفى سيد |لص|حمد محمد عبــــد| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

523677 ى عرف ى محمد حسي  تـــ مغربــــي|حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

|38468 فظ رزق|لح|د عبــــد |يه عم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6975o5 ى عم ى محمد حسني  رتـــ|محمد حسني  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

5434o5 سدودى|ل|لحليم |لسيد عبــــد|ء عبــــد|ل| ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

6|597 ن|ن حسن عتـــم|د عتـــم|جه صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

82835o لنبــــي|هلل تـــوفيق حسبــــ |ر خلف |مختـــ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

2867o7 ن سعد|عيل شعبــــ|سم|كريم  |ن طنط|سن|طبــــ 

2o5|4 لسعود محمود|بــــو |لد |حمد خ| ن|علوم حلو

478774 لحرصى|قوتـــ |حمد ي|ء محمد |غيد ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

49o9|| د|هيم فؤ|بــــر|ندى سمي   سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

267644 ل|للطيف و|ل عىل عبــــد|جر كم|ه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

25847 د محمد|حمد مر|مريم  هره|لق|ره |تـــج

79|897 ي|ر
لسيد|ل |لع|حسن عبــــد | ئى تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3|9363 دى|له|محمد عيد عبــــد| ر|ي ى شمس|تـــج ره عي 

8|44|5 هيم|بــــر|م |لسل|هيم عبــــد|بــــر|م |لسل|عبــــد ي|صيدلتـــ 
|لمنى

89|484 ر  |لنعيم نص|لدين محمد عبــــد|بــــ |شه سيوط|تـــمريض 

66847 لسيد|مهدى منصور عبــــد| ر|ي ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

5|794 تـــتـــ مكس|نطون شح| |رين|م لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

863633 حمد بــــدوي محمود|ء |عىلي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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8564o3 لح|ور ص|هيم مج|بــــر|لرحمن |عبــــد ي|علوم 
|لمنى

76947| لم|د س|مل عو|ن ك|يم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

4|2977 سهي  أيمن مفرح غنيم |حقوق طنط

2|64o5 حمد فهىم|د |تـــم فؤ|عمرو ح ى شمس|تـــج ره عي 

9o7389 حمد |حمد محمد محمود | ج|بــــ سوه|د|

499477 لغنى|ء تـــوفيق عبــــد|م عل|سه تـــربــــيتـــ دمنهور

||5623 حمد محمد مأمون|لدين |م |يوسف حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

476427 لح|لح طه ص|ذ ص|مع سكندريه|ل|ره |تـــج

338o37 بــــ|لتـــو|محمود عبــــد| محمود رض ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

88oo85 د محمود عىل محمود |زي سيوط|هندستـــ 

232296 رص سيد سويفى حفيظ|لعزيز ن|عبــــد عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|46o5o ي محمد مرىسي
م مصطفى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|8283 ي |هيم |بــــر|لد محمد |خ
ى
دى|كر|ل|لدسوق ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

858998 حمد|ىطي |لع|م عبــــد|منيه هش| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

28769 حمد محمود شتـــيوي|يوسف  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

62o766 لسيد|هيم |بــــر|لسيد |مريم محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

353|6o لم|حمد عىل س|لرحمن |عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6|2627 ف فريد محمد ع|ف محمد |نص| مر|رسر |بــــ طنط|د|

86294o ي بــــش| ند|ر
ره شنوده|تـــفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|2|7|5 ي فتـــىحي
محمد مجدي حسنى لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|25888 لدين|لحميد شمس |يمنى محمود محمد عبــــد  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

4|o92 ن خرصى|حمد عيد حس| ى شمس|تـــج ره عي 

27o767 | 
ى
ه سمي  محمدشوق |مي 

ى
لدسوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

487233 |لبــــ|لسيد محروس عبــــد |يمن محمد |
ى
ق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9oo735 طف عيسوى |منيه فرج ع| ج|طبــــ بــــيطرى سوه

7746o4 هلل حطبــــ|حمد عبــــد |حسينى | يه رض| زيق|لزق|ره |تـــج

4o|9|8 ى|حمد ش|يحن  أحمد محمد فتـــىح  هي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

863689 لحميد محمد|رص عبــــد|لن|ء عبــــد|نجل دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

3657|6 بــــى|حمد حنفى عطيه عر| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

852699 ي |لىمي عيل|سم|حمد |ء يحن  ي|عه |زر
|لمنى

478937 د محمد جمعتـــ محمد فرج|يوسف عم ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 
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|53743 ي جل|ف عيل|سم|ل |طمه خي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

498885 ى |م محمد |هلل حس|منتـــ  لديبــــ|مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7|32o7 ن|ع حس|لقعق|منيه عىل محمد | ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

|73284 بــــر|لمنعم ص|بــــر عبــــد |م ص|حس ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

439235 رك|خلود محمد عىل محمد مبــــ لشيخ|بــــ كفر |د|

6867|8 لم مصطفى|م مصطفى س|لم بــــهر|س لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

774o22 هلل عبــــيد|بــــ |مريم صموئيل ج زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

527|52 هلل|لرحمن سويلم عبــــد |ل عبــــد |لد جم|خ سكندريه|ل|هندستـــ 

5o4o37 بــــوزيد محمد|هيم مصطفى |بــــر|مصطفى  سكندريه|ل|صيدله 

486629 ود|بــــود|لد مصطفى محمد |خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

522434 دى|له|ح عتـــيق عبــــد|محمد مرتـــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

869394 ه عبــــد هلل|دق عوض |هلل ص|ني  سيوط|عه |زر

34598 ر مصطفى|لغف|د عبــــد |رون عم|ه ى شمس|تـــج ره عي 

9o95o2 لسعودي |ن محمد حمدى |نور ج|بــــ سوه|د|

|48628 هلل|يه محمد طه عبــــد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|386o فريد محمد فريد زهرتـــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

684957 زى شلبــــى|عمرو مصطفى محمود غ لمنصوره|ره |تـــج

68o|3o لعدوى|رص جبــــر عبــــده |لن|حمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

752662 لس  ف ص|كي  بــــر فهىم|رسر تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

8624o2 لي عطيه|دل غز|ء ع|لىمي دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

272ooo ه مجدى شبــــل متـــول ني  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|926o د محمد فتـــىحي محمد|زي لفيوم|طبــــ 

|3o348 لنبــــى معوض عىل محمد|طمه عبــــد |ف ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

25o85| ى بــــدر|نىه فتـــىح قطبــــ  ن|مي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|75882 دق يوسف|مريم مرقص ص عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

63294o هلل|ن عبــــد|لعري|مد |لحميد ح|هنده عبــــد |ش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

622o4o لمغنى كشك|لدين عبــــد|يمن عز |حمد | لمنصوره|صيدله 

426852 بــــ|لحط|لسيد |هلل |ضىح محمد عبــــد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 
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|43|69 ى|صفوتـــ بــــطرس بــــش| رين|م ى شمس|تـــج ره عي 

|59327 محمد رأفتـــ محمود عىل ن|حقوق حلو

7|5994 مه|سم سل|مه ق|سمي  صبــــرى سل ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

|6|o72 رون يوسف|ء يوسف مرىس ه|سم ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

8o74o8 حمد عمر|لعظيم |رق عبــــد|ط ره بــــنى سويف|تـــج

8|6632 لعزيز محمد|لعربــــ عبــــد|لرحمن عز|عبــــد ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

7o8855 تـــ|هيم بــــرك|بــــر|لسعيد |ده |مي لمنصوره|بــــ |د|

36oo24 تـــه|شح| نىه رفعتـــ عط ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9|6566 ن ى  | مي  عيد نعيم مكي  سيوط|نوعيتـــ فنيه 

|3|95| لم|لحميد سعد س|يه عبــــد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

238|42 بــــدين|مر محمد ع|ن ع|ء رمض|روميس كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

||8324 ن|مجد موىس سمع|رين |ك ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|48779 حمد|لسيد محمد |ندى  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

37|55 ى عبــــد |عدل  ى|حمد حسي  لمقصود حسي  سيوط|هندستـــ 

7o4738 ى عبــــد  لقرىسر|حمد |لعزيز محمد |نرمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4547| ى ى جنيدى حسي   حسي 
مصطفى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|247o لنرص|حمد سيف |لد |هدير خ |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|32485 ف |رغده  هيم|بــــر|م |له|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

24o992 لمنعم|لق محمد عبــــد|لخ|مصطفى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

368|38 ئيل|بــــن  حكيم ينى ميخ|نوبــــ عج|بــــ| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

2649|7 مر|مه ع|يمنى محمد سل ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

35|o4o لموجود عىل|ليىل محمد عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

|655o تـــى|محمد فرو| عط| ر|ل هره|لق|لعلوم ج |ر |د

5|56|| هلل|لحميد بــــدوى عبــــد |مريم عبــــد  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

8842o9 ح قطبــــ شعيبــــ |ء صل|سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

62|953 لد محمد حمدى محمود ورده|خ ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

337293 لرحمن|رق محمود عبــــد|محمود ط ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

32o|63 ى|بــــر|محمد سيد عزتـــ  هيم حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6268o2 لح|لمقصود ص|لح عبــــد|يه محمد ص| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر
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76|62 عيل|سم|شم |يه رجبــــ ه| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

3596o5 ن جريس|لم|طمتـــ محمد س|ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

7|965 حمد|بــــر |ج| يه رض| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

923|o روق لبــــيبــــ|لد ف|محمد خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77|o84 لسيد متـــول عىل مصطفى|جر |ه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

2|2236 لجمل|عمر يشى شفيق  ى شمس حقوق عي 

53476o تـــه فريج|هيم شح|بــــر|حمد محمود | ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

534688 حمد محمد عىل|طمتـــ صبــــري |ف سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8272|2 ي ض|عبــــد
جي عىلي|هلل قرىسر |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

447|92 حمد|لحمد |بــــو |ر |لستـــ|عمر محمد عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

67692o يتـــ|حمد علو|حمد عىل |لد محسن |خ لمنصوره|حقوق 

845655 حمد محمد|ح محمد |سم ن|تـــمريض أسو

4o834 ر نبــــيل مطر|نبــــيل مختـــ ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

857769 حمد سيد محمد|هلل |عبــــد ي|صيدلتـــ 
|لمنى

25373| حمد جسد||محمد رجبــــ عط ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

538737 للطيف|لمحسن عبــــد |طف عبــــد |محمد ع ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

4299o4 ن|لعزيز  رسح|حمد حسن عبــــد | ي صىح طنط
|معهد فنى

492697 لسيد عىل|ل محمود |مؤمن جم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

757254 حمد مصطفى لطفى محمود| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

53552 لنبــــى سيد محمود|محمد عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6295|3 ممدوح سليم| محمد رض زيق|لزق|بــــ |د|

882424 صف  |فكىه نسيم و| دون|م سيوط|تـــربــــيتـــ 

9o3398 حمد محمد |ده رجبــــ |غ ج|علوم سوه

5|9o3| مر|عيل ع|سم|دى |له|ء عبــــد|ن عل|يم| |بــــ طنط|د|

625263 قص|ندرو نصيف عوض قري| زيق|لزق|هندستـــ 

|593o5 لغنى|حمد عبــــد |لرحمن نرص |عبــــد  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

9o6356 لسيد |ن |لسيد عثــــم|هبــــه  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

357898 لحميد يسن|ء عبــــد|لرحمن عل|عبــــد عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر
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777824 محمد محمد سعيد خليل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

27o875 ر|حمد نص|منى محمد  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4|777o خلود حسن محمد حسن لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

266|98 لعزيز|د حسن عىل عبــــد|سع ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

499|8o هيم|بــــر|زق |لر|هيم عبــــد |بــــر|ء |وف تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

7o3o7o وق محمود محمود محمد عقل رسر زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

499759 ن|لحميد سليم|ر عيد عبــــد|من ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

525|99 يف  هلل|ن خي |لسيد شعبــــ|ندى رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

439467 د عيد عىلي جبــــر عىلي|جه لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4|oo4o عمرو محمد محمد صبــــري نور |حقوق طنط

877o6o ل نصيف خليله  |كم| رين|م سيوط|طبــــ بــــيطرى 

648222 نوتـــى|لح|طمه حسن مصطفى حسن |ف تـــ|لعريش بــــن|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

4494o3 ىسر|لعي|حمد |ح |لفتـــ|مؤمن محمود عبــــد  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o2o23 ن|حمد عمر|ء محمد |بــــه ي|علوم 
|لمنى

339587 هيم|بــــر|محمد | متـــ رض|س| |ره بــــنه|تـــج

228393 ى |ي ف عىل |سمي  لسيد|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

67895 بــــ|لوه|محمد مصطفى محمد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

24o299 سيد عىل| مريم يحن  زكري ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

843574 ي محمود عبــــده عيسي
مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

6o2o73 |لرحمن عبــــده |ء محمد عبــــد|لزهر|طمه |ف
لبــــرى

لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

879794 مد عىل  |حمد ح|محمد  سيوط|عه |زر

888288 ن لم  |ل س|لع|ممدوح عبــــد| مي  سيوط|بــــ |د|

323476 محمد مصطفى محمد حسنى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

86788| خوري|روز زكري ف|نوبــــ ن|بــــ| ن|كليتـــ طبــــ أسو

345|96 ر|فك|نشوى محمد خليل  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

23o|35 لمرىس محمد|لعزيز |ل عبــــد|ل جم|بــــل هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

368543 م محمد عىل|لعزيز هش|عبــــد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

487||4 |م ص|لد عص|خ
ى
لح دسوق بــــ دمنهور|د|
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24289| حمد سعد عيد|محمد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

266285 م عيسوى|لسل|عبــــد| د رض|سع |حقوق بــــنه

886o|8 بــــتـــ محمد |محمد عىل ثــــ سيوط|حقوق 

247|84 تـــم|لسميع ح|مه سعيد عبــــد|س| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

3343|9 ف محمد عبــــد|محمد  در|لق|رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

539oo بــــر عىل|حمد ج|جر |ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

5|8849 ع|لعظيم من|ندى أكمل محمد محمد عبــــد تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

374375 ي|حمد عبــــد|ء |لشيم|
لعزيز مصطفى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2462o9 مر|يمن سعد ع|كريم  شمون|نوعيتـــ 

846343 هيم|بــــر|ر |لنج|لد |خ| دين ج|ره سوه|تـــج

6|949o لد فريد عبــــده مرع|عمر خ لمنصوره|طبــــ 

845875 لح محمد خليفه محمد|ص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

24o334 م|لسل|للطيف محمد عبــــد |تـــم عبــــد|مريم ح ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

8o4397 |ضىحي يوسف طه عط ي|علوم 
|لمنى

22o8|7 محمد يوسف خليل| نور ى شمس|تـــج ره عي 

6|652o هيم عفصه|بــــر|ن |حبــــيبــــه شكرى عثــــم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

49298 لكريم|تـــ عبــــد |حسن محمد بــــرك هره|لق|صيدله 

5|89|3 ن|ن محمد أحمد رسح|ء رسح|أسم |حقوق طنط

84oo6o ي محمد محمود
محمد مصطفى ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

قرص|ل|لطود |بــــ

|225|o لعزيز|حمد عىل عبــــد |عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

49323 م مصلح محمد|محمد هش ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

32|94o د رسور|محمد فؤ| رن |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

769237 ى جم ل محمد|لع|ل عبــــد |حني  لعريش|علوم 

|478o6 ن|حمد جمعه محمد سليم|لدين |عز تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

2o|25 هلل|ح عبــــد |لرحمن محمد صل|عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

784635 لرحمن|لسميع عبــــد |لرحمن عبــــد |محمد عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

67853 |لبــــ|نور روبــــى عبــــد |ء |رس|
ى
ق لفيوم|لعلوم |ر |د

|59575 ن خليل بــــقطر| حن| مي  تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

5o4637 عيل|سم|د محمد |ء رش|شيم إلسكندريتـــ |تـــمريض 
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64456 لمجيد عىل|ح عبــــد |لد صل|بــــرين خ|ص لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8347|3 ي |
ج|حمد فر|حمد تـــفى ي للفن|

|دق قن|لفنى

324268 محمود مدحتـــ فهىم طه محمود ى شمس|تـــج ره عي 

232294 ى يوسف ممدوح عزوز حسي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

36473o ونيك ى| في  ل فكيوس بــــنده|غ| مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|66749 ن|هلل محمد عطيه سليم|هند نعمتـــ  هره|لق|حقوق 

84oo54 ي|لحسن ثــــ|بــــو|كريم 
بــــتـــ مصطفى دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

4|235| ص|لقف|أحمد محمد مصطفى محمود  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

2296|2 ل|لع|حمد عىل عبــــد |هد عمر |ن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

676399 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد |منه  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4273o| لسيد حسن محمد|بــــر |ن ج|يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

924927 ى فهىم |عبــــد لرحمن محمد خي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

536934 د سعد شلش|حمد عم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o37|2 ف |ء |ل| ى|رسر حمد حسني  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

482443 س|حمد محمد عبــــ|ء |رس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23554| لرسول|يوسف محمد فتـــىح عبــــد هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

362744 لس بــــرسوم يوسف بــــيشوى كي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

53695o لرحمن دغيم|لسعيد عبــــد |لسعيد رمزى | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|239o8 وى|م شعر|عمر محمد فتـــىح شلق هره|لق|هندستـــ 

776226 ف محمد عبــــد |منى  لحليم|رسر زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

883o9o وق محمد عىل عبــــد لك |لم|رسر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o273o هيم محمد|بــــر|لغنى |يه محمد عبــــد | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3684o8 تـــى|لمرضى لو|جنتـــ ربــــيع عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

243293 ن|لرحمن رسح|ء رجبــــ عبــــد|لزهر| هره|لق|صيدله 

26326 ح|لفتـــ|هلل عبــــد |حمد سيد صنع | ن|بــــ حلو|د|

692679 ن فريد محمد محمد حسن شهبــــتـــ|نوره لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

236o25 ن عبــــده|ره شعبــــ|يه عم| تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

2783|3 ن|عيل محمد سليم|سم|حمد |محمد  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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64346| ره محمد رزق محمد|س زيق|لزق|حقوق 

845827 ن محمد سيد|م رمض|بــــتـــس| ن|سو|حقوق 

2||99  |شهد 
ى
حمد|حمد شوق هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

2725|2 ح محسن|لفتـــ|محمود محسن عبــــد لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

689247 بــــو حليمه|حمد محمد محمد |محمد  لمنصوره|بــــ |د|

243673 ن عطيه|منى عطيه سليم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

445|53 ى|لسيد حسن |حمد | لسيد حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

897445 ى محمد حس|طمه حس|ف ى |ني  ني  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

357927 هلل محمد|مر |تـــح بــــ|لف|يوسف محمود محمد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6939|7 لجيد|ن عبــــد |حمد شعبــــ|محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9o5855 لرحمن دردير  |ئى عبــــد|هلل ه|عبــــد ج|حقوق سوه

7o|325 لسيس|ل |حمد هل|محمد مسعد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

3|9473 ى حسن رضوى حسن حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

88o423 ى|س منصور | ره كرم مي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

5|o4o5 فظ مرعي|بــــر محمد ح|م ص|سل| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

33|9o5 ن|لرحمن وهد|ح عبــــد|لفتـــ|يز عبــــد|مصطفى ف ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

54337| ي عبــــد |سحر ن عيل|سم|لمقصود |لمنعم عبــــد |ج  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

542|72 ع زين مصطفى|محمد فز |حقوق طنط

3|7848 لحليم|لحكيم عبــــد|حمد محمد عبــــد| ى شمس  تـــمريض عي 

68365| ضل معروف قنديل|س ف|زن عبــــ|م ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

3||522 لدين حسن محسن|ح |ندى محمود صل هره|لق|ره |تـــج

39o94 ى عبــــد|ي لعزيز حسن|لعزيز عبــــد|سمي  تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

|76445 وق عىل سيد محمد حسن رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

635o9o لونيس|ل عبــــد|لع|بــــ عبــــد|يه|منيه | زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8|o852 ن|ء محمد خليفه عثــــم|سم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

2|54|6 |ئى فوزى وهبــــه حن|ه| ري|م كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

7o5253 وى|لشن|لقوى |للطيف عبــــد |يوسف عبــــد  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

|23632 ح|لفتـــ|عمر حلىم محمد عبــــد  ن|حقوق حلو

54o|oo لعزيز محمد عىل|روق عبــــد|عطيه ف دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|
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7o8224 وى|لهند|س |ء عىل محمد عبــــ|سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

482638 ن حمد محمد|م سمي  |س| مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

332596 هلل|هلل عبــــد|ر محسن عبــــد|من |ره بــــنه|تـــج

824533  مدحتـــ محمود عىلي|
ى لحسي  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

8o7586 ن|جح سعد زيد|رحمه ن ي|هندستـــ 
|لمنى

262436 ى|بــــو |حمد |حمد طه |فهد  لعني  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

63o947 لحميد|س محمد حسن عبــــد |ين| زيق|لزق|حقوق 

267629 |لش|ر عبــــد|طمه محمد مظ|ف
ى
ق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6o8546 لشيسر|م محمد |عص| يش لمنصوره|بــــ |د|

52|78| لح|لجليل ص|هلل عبــــد|هلل محمد عبــــد|بــــسمتـــ  علوم دمنهور

864576 حمد|دل خليفه |محمد ع دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7o4496 ن|حمد فتـــىح سعد رمض|ء |شيم لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

9||234 لنعيم |لعليم عبــــد|زينبــــ محمد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

496|5| يه ز|شد حر|لنرص ر|ن سعيد سيف |مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

8|o2oo عمر حسن جميل حسن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

7o2967 لسيد|لد محمد محمد |د خ|جه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

642764 لعظيم|يمن فتـــىح عبــــد|رهد  زيق|لزق|حقوق 

923685 ى |س| لوحش مملوك |مه خي  ج|عه سوه|زر

28469 هيم|بــــر|متـــ |لنبــــي سل|م عبــــد |سل| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

335o45 لمنعم محمد|فتـــ عبــــد|رتـــ محمد ر|س ى شمس|د| بــــ عي 

446337 ى|ن عثــــم|محمد رمض ن حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

29633 حمد|ده خميس |لد حم|خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5o5|| هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

7o637o لمهدى عىل محمد|لسيد |ء |رس| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

832656 بــــي عبــــيط|ء محمد عر|رس| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

77378| لمقصود محمد منقوبــــه|محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

27657 لرحيم|ندى فتـــىح فرج عبــــد ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

9|7578 يز عطيتـــ |د نبــــيل ف|رش ي صىح 
سيوط|معهد فنى

638599 رص منصور عيد|محمد ن ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

8o238 حسن صبــــري يسن يزيد سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق
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432888 ن زيد|م سليم|لتـــه|لبــــنى  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

639694  فرج
ى
مروه محمد محمد شوق زيق|لزق|صيدله 

62577o م محمد|م|سيد مسعد سيد  زيق|لزق|بــــ |د|

|62||5 ي |م جه|سل|
حمد|د حسنى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4o9294 حمد محمد محمد هجرس|ده سعيد |غ تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

6o264 لح|سعد ص| رى زكري|م تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

266785 وق هش ن|م فتـــىح حس|رسر زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

226655 لرحيم|حمد عبــــد|دهم محمد | هره|لق|هندستـــ 

353|o5 ى |يىلي|نبــــيل سمي  | مي  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

224863 در ليثــــى|لق|لح عبــــد|عمر ص هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24o322 يف|م |حمد هم|ن حمدى |يم| لشر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

8677|o ي 
حمد|لعزيز |حمد عبــــد|يمنى ي صن. تـــ.ك

ن|سو|ع |فنى

|72778 لحكيم|لحميد عبــــد |محمد منصور عبــــد  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

5o38| محمد محمود بــــكرى قطبــــ ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

87o3|8 عيل محمد|سم|محمد بــــدري  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

438525 ل|لسيد هل|ل |حمد رؤف هل| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

5o2o88 م يشى بــــخيتـــ محمد|سل| سكندريه|ل|ره |تـــج

25274| مه محمد صقر|س|د |جه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

265239 د عطيه بــــيوم|رس محمد رش|د ي|رش |ره بــــنه|تـــج

|75654 ي محمد|جر حسن عبــــد |ه
لغنى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|4|67| هيم|بــــر|هلل |ل خلف |مصطفى جم ى شمس|تـــج ره عي 

459357 تـــ عل لرحيم|حمد عبــــد |ء |أمي  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

5|4o69 ن|لحليم رمض|ح عبــــد|رغد محمود صل سكندريه|ل|علوم 

878429 كر صديق  |لىح ش|ر عبــــد|من سيوط|ره |تـــج

46769 هر سيد عىل|ء م|سم| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

237237 حمد|هر |لظ|هر عبــــد|ء م|عىلي هره|لق|بــــ |د|

|32o7o ن عطوه|د رمض|ء فؤ|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

685945 هيم محمد|بــــر|م يىح |نىه هش لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

68936 حد|لو|لرحمن محمود يوسف عبــــد|عبــــد لفيوم |تـــمريض 

65973 رص سيد حسن|م ن|سل| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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49o526 دل محمد عىل محمود|يه ع| سكندريه|ل|بــــ |د|

77||| ى |مهند  حمد|حمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

93894 د حسن|مصطفى محمود حد هره|لق|حقوق 

6755o9 ى محمد |س |لعل|بــــو |ره محمود خي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

35438| د فهىمي محمد|فرح محمد فؤ كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

862879 ن|لكريم سليم|د |لد ج|محمد خ ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

428|35 ن جلبــــى|هيم عثــــم|بــــر|ندى صبــــىح  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

686529 حمد يوسف بــــيومي|يمن |محمد  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

787|28 حمد|لسيد محمد سيد |ندى  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

78o39o متـــ|هيم محمد سل|بــــر|دل |ء ع|سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

4|34oo ى|لعزيز ش|لسيد عبــــد|ء |رس| هي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6oo466 ه حسن  حمد عبــــيد|لسيد |ني  |حقوق طنط

4|2|6 لعزيز|تـــم عيد عبــــد |لعزيز ح|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|2|82 ه نعيم | هيم|بــــر|بــــوخضي  |لسيد |مي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

625389 |لحليم |لحكيم عبــــد|بــــ عبــــد|لدين إيه|سيف 
عرص|ل

زيق|لزق|هندستـــ 

2|2o54 لدين مصطفى محمود سيد|م |تـــرنيم عص ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

43o27o خلود محمد متـــول بــــرهومتـــ |بــــ طنط|د|

322|4o حمد سبــــع|ئل محمد |ء و|وف ن|حقوق حلو

|635oo لسيد|ح |لفتـــ|زن عمرو عبــــد |م ى شمس حقوق عي 

225|9| ن|م سليم|لسل|منيه محمد حسن عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

33o828 عيل|سم|عيل |سم|لعظيم |ضىح عبــــد |بــــ بــــنه|د|

35|32o لسيد نجم|لرحمن |لرحمن جمعه عبــــد|ر عبــــد|من ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8|8724 |مريم مجدي لويس حن ي|نوعيتـــ 
|لمنى

844o52 لعزيز|روق عبــــد|ء ف|محمد عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|35|oo حمد|د |ن فؤ|د سلط|فؤ ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|8|35 ى خ|ي لدين|حمد سعد|لد |سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|685o2 سنتـــ محمد محمود محمد سعودى|بــــ رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

2688|3 لبــــلوئى|ء رجبــــ عىل |سم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|7|645 ن حمد|ن |حسن رشو| مي  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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78|68| ي|ر
حسن حلىم محمد عىل| ئى زيق|لزق|صيدله 

82644| لرحمن حسن|حبــــيبــــه محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

439435 لسيد يوسف|هيم |بــــر|يه عيد | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

3|7533 لعزيز|لعليم عبــــد|يمن عبــــد|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

54|476 بــــوسنه|حمد حمدى سعد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5|o4|9 لحميد عبــــده|لمنعم عبــــد|مر رجبــــ عبــــد|تـــ ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

777799 |لعزيز محمد |رص عبــــد |لن|لعزيز عبــــد |عبــــد 
شف|لك

زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7o5396 لسيد|د محمد محمد يوسف |فؤ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8oo452 هيم|بــــر|لحميد |ل عبــــد|هلل جم|منه  ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

773|67 لسيد|حمد |حمد فهىم جوده | زيق|لزق|هندستـــ 

688825 تـــ|لبــــش|حمد |لسيد |عيل |سم|محمد  لمنصوره|ره |تـــج

25o6o6 مر|سميحه محمد سعيد ع ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|374o6 لحميد|هيم عبــــد |بــــر| |لرحمن رض|عبــــد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

882365 ن  |يه محمد محمود سليم| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|53899 هلل|حمد محمد محمد عبــــد | ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

358o83 ر|لغف|هلل عبــــد|حمد عبــــد|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|6297 ح|لفتـــ|لحفيظ عبــــد|تـــتـــ عبــــد|ن شح|إيم ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|27534 يف|عمر محمد مصطفى  لشر ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

3|5o64 بــــر محمد|ئى ص|لد ه|خ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

2492|9 ي
ل|لغز|ن |ح عثــــم|لفتـــ|فتـــىح عبــــد| دئى ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4o|8|4 لسيد|قوتـــ |حمد محمود ي|عىل  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

834|6 د|لجو|حمد حسن عبــــد |ل |بــــتـــه| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

247279 لعزيز غنيم حبــــلص|لعزيز محمد عبــــد|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

5o3o34 ل محمود محمد|لع|ن شكري عبــــد|عن سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

8564|8 ى عبــــد|د ي|ن عم|يم| لحليم|سي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2242|o ف عبــــد|رضوى  تـــه|لمقصود شح|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

844838 ى محمد| حمد حسن حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج
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8o727 حمد محمد عىل|محمود | ند ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

259548 ره نزيه فوزى عوض|س ن|علوم حلو

256o78 لبــــدوى|غبــــ شديد |رص ر|حمد ن| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

7o88|5 ن|ره محمود محمد زهر|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4|38|7 ن زيد|محمود محمد عثــــم |بــــ طنط|د|

|392o| حمد محمود محمد|ن محمد |يم| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|7o8| ي|لبــــ|حمدعبــــد |حمد محمد صبــــىح |سلىم 
ى
ق كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2|7622 ن حسن حسن|عىل مرو ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

48o33 مه محمود محمود|س|محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

22929| هلل محمد|بــــ |ن محمد ج|نوره ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4|9858 لمتـــول عىل|م جمعه عوض |وس لشيخ|بــــ كفر |د|

56353 د محمد|لجو|ل عبــــد |هيم كم|بــــر|لرحمن |عبــــد  حقوق بــــنى سويف

88o882 ء محمد موىس محمد موىس |رس| سيوط|ره |تـــج

37o838 كريمه محمود سيد محمد حسن لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

8o2|35 د عزيز|يكل نبــــيل فؤ|م ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

437599 ف عبــــد |حمد | د|لجو|لحميد عبــــد |رسر لشيخ|عه كفر |زر

868o|4 حمد شفيق محمود|بــــر |سنتـــ ج|بــــ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

48|685 لسيد|د عوض |ن معوض رش|مرو سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

64445 حمد فتـــىح ليس|ء |سم| لفيوم|لعلوم |ر |د

75292o لمقصود|بــــ مصطفى فتـــىح عبــــد|يه| ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
ستـــ|لدر|)ريتـــ |د|علوم . لعريش ش|بــــمدينتـــ 
|لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر|م | للع

(عيليتـــ|سم|ل|لبــــديل بــــ

3379|5 لسيد|لسيد صديق |حمد |هلل |عبــــد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

2|9592 حد|لو|لرحمن عبــــد|حمد عبــــد|ن |نوره ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

5|6944 ى محمد  يد|حمد ز|رني  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8589o8 لرحمن|هلل عبــــد|د فيض |ء عم|دع لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

32o||o لعزيز محمد|هر عبــــد|منيتـــ م| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4||95| لغنيىم|حمد |حمد مصطفى | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

543836 ىسي|لشبــــ|لمجيد سعد |حمد عبــــد | لمنصوره|حقوق 

465533 حمد عبــــدربــــه|حمد |قطبــــ  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 
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|6|68 لحميد|لحميد فهيم عبــــد |مصطفى عبــــد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|625o3 لسيد|هيم |بــــر|هيم حسن |بــــر| ى شمس|تـــج ره عي 

25|9|8 ى|ن سعيد |محمد شعبــــ لبــــحي  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

362529 لح|تـــه ص|حمد شح|يتـــ | ن|بــــ حلو|د|

677267 حمد يوسف مصطفى|حمد |محمد  صيدلتـــ بــــورسعيد

688337 ح محمد|هيم نج|بــــر|يمنى  لمنصوره|حقوق 

687622 ى عبــــد | فظ|لح|مل محمود حسي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

367352 لد سعيد  محمد محمود|خ| لي|د |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

364453 حمد محمد|كريم سيد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

6|743o ح سيد عىل|جر محمد صل|ه ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

922959 ه |لل|كريم محمد محمد عىل عبــــد سيوط|حقوق 

452644 وى|لشه|هيم رفعتـــ |هدير إبــــر لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

23|339 در محمد|لق|رس عبــــد|محمود ي ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

883473 ر مونس |طف مختـــ|جورج ع ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

425768 ن مدكور|زيد| لنج|بــــو |ء |رس| سكندريه|ل|علوم 

79329| د حلىم محمد|حمد فؤ| سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

452o28 زق مصطفى عيد|لر|محمد مصطفى عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

2|5789 لح|لسيد ص|مه |س|رقيه  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

53o4oo روق مطر|لحميد ف|يتـــ عبــــد| ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

32658 ى رمض تـــ زيد|ن فرح|حسي  هره|لق|هندستـــ 

|43422 ى حسن محمد حسن|ي سمي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

329285 ي شعبــــ|طمتـــ |ف
ف مصطفى ن|رسر |علوم بــــنه

28|859 هيم|بــــر|در |لق|حمد محمد محمد عبــــد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|||9o لمغربــــى |ء يحن  |يه عل| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

882266 محمد حمدى محمد عىل   سيوط|ره |تـــج

355o89 ف ش|رتـــ |س للطيف حسن|هر عبــــد|رسر ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

|353|8 هيم|بــــر|هيم حمدى |بــــر|حمدى  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|38oo7 |لسيد زهنى حسن عط|محمد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ
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255729 د ودن|محمود مصطفى رش ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

5|759 لد موىس مصطفى|رحمتـــ خ صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

44654 ء محمد رشدى محمد|رس| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

64646o هيم رزق حسوبــــه|بــــر|حمد | ره بــــور سعيد|تـــج

499782 مل فرج|ئى محمد ك|ء ه|سم| سكندريه|ل|حقوق 

365793 س|م محمد محمد عبــــ|هش كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9o23o2 حمد محمد |هر محمد |م ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

492487 دل|لع|ن |ر زيد|ل مختـــ|محمد جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

483676 ي
حمد حسن|هيم |بــــر|حمد | |دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4755|2 هلل|يتـــ صبــــري عطيتـــو عوض | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3323|3 لرحيم|لسيد عىل عبــــد|ئى محمود |م| زيق|لزق|عه |زر

5o7938 ى|هيم محمد |بــــر|رق |مريم ط لمي  لشيخ|عه كفر |زر

87249 كريم حمدى محمود عىل تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

475747 لسيد|هلل |لرحمن عبــــد |محمد عبــــد  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

499o82 ح زىك|لفتـــ|ر محمد عبــــد |من هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6934oo لقدوس|بــــد عىل محمد عبــــد |ه عىل ع|نج زيق|لزق|طبــــ 

446|73 ى بــــكر عمر|محمد شح تـــ حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

44956o |ح عط|لفتـــ|حمد عبــــد|ل |مصطفى جم ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

8433o2 ي |غ
لسيد خلف|ده مصطفى ن|كليتـــ طبــــ أسو

68o|7o لسيد|لدين |ء نشأتـــ مىح |شيم لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

54o65 لحكيم|مه عبــــد|عمرو سل| مه ره بــــنى سويف|تـــج

33359o رتـــ|لعزيز محمد عم|حمد عبــــد| |علوم بــــنه

24o337 لحديد محمد|بــــو|ر سمي  |من هره|لق|حقوق 

353526 ى يف حكيم ثــــ| مي  بــــتـــ|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

8|537o ى عو|دع غبــــ|د ر|ء حسن حسي  حقوق بــــنى سويف

3|6832 ن|حمد عزتـــ سليم|دين |ن هره|لق|علوم 

|783o4 ل محمد منصور|مه جم|س| ن|حقوق حلو

42282| بــــر محمد قنديل|دى ج|له|عبــــد | ر|ي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

782549 ن محمود|محمد ثــــروتـــ عثــــم زيق|لزق|حقوق 

Thursday, September 6, 2018 Page 17617 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4636|o لصعيدى|ر عمر عىلي عمر|من تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

645o79 بــــو عربــــ|عمر مسعد محمد رجبــــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4832|7 ي
هلل|محمد محمد عبــــد | دئى إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

887369 هلل صبــــره  |لد فتـــح |مروه خ ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

85765o هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|كريم  ي|عه |زر
|لمنى

62479 ن يسن|ء محمد رمض|حسن تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

844876 هلل|هلل بــــشي  عوض |بــــشي  عوض  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o2476 ل|مد بــــيوم غ|يه فرج ح| لمنصوره|ره |تـــج

76878o ن فرج محمد|حمد سليم| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

42564 لففى|بــــد رزق عىل |محمد ع هره|لق|ره |تـــج

|33637 هلل سيد عىلي محمد|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

54o37| بــــ|لحسينى  محمد جر|حمد |حبــــيبــــتـــ  لعريش|بــــ |د|

6o5239 ل|حمد غز|محمود | رويد |طبــــ طنط

268|58 محمد عىل عىل مشعل ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

|3||47 ي زكري|محمد ه
لمطلبــــ|عبــــد | ئى ى شمس|تـــج ره عي 

224484 حمد|ن مهنى |م شعبــــ|حس د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

32|649 جرجس فيكتـــور بــــخيتـــ جرجس ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

644926 حمد بــــدير محمد كشك|محمود  لمنصوره|حقوق 

|4788o  طه محمود عىلي
مصطفى هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

477|9| هيم|بــــر|ن محمد عىل |محمد رمض |علوم طنط

43o96 هيم|بــــر|شم |حمد حسن ه| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8436| هيم مصطفى سعيد محمد|بــــر| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|5|634 ى|حمد |ح |زينبــــ صل مي  ن|بــــ حلو|د|

494242 ج|هيم فر|بــــر|لمحسن |لسيد عبــــد|محمود  بــــ دمنهور|د|

899479 حمد محمد |محمد حسن   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

366o26 لكريم|لكريم محمود عبــــد|محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|43o8| ى محمد |ي ل|لع|لسيد عبــــد |سمي  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

3|783 مصطفى محمد مصطفى محمود هره|لق|حقوق 

34o468 ي|ن محمد مصطفى محجوبــــ |يم|
ى
لحوق |ره بــــنه|تـــج

37o||3 حمد مرىس|ح محمد |سم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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42o279 حمد|لسيد |ن محمد فتـــوح |نوره لشيخ|بــــ كفر |د|

|4|353 بــــ سيد عيد|يه|هدى  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

6|oo56 بــــوكفر|حمد |وى |لقن|حمد | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

239422 ه|لحميد محمد |ئل عبــــد|يه و| ى ليى هره|لق|بــــ |د|

8496o2 لجليل|ء محمود عىلي عبــــد|ل| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

864|34 ي فوزي عشم|ريوس ه|مك
ئى ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

77o766 ن محمد|يه محمد محمد علو| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

67o78 حمد|د رستـــم |رتـــ رش|س لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

524536 ى عىل عمر|حمد محمد حس| ني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2383|6 ى|لص|ندى صبــــرى محمود عبــــد  لحي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

9|77o9 حمد |لسميع |مروه محمد عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

8o2454 ي حج|لبــــ|رق محمد عبــــد|ط
ى
زي|ق ي|ضتـــ |علوم ري

|لمنى

256|65 محمد نبــــيل يشى غنيم ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

3|4534 لبــــ عىل حسن|ر محمد غ|عم ن|حقوق حلو

425853 حمد|هيم |بــــر|لمنعم |سيل محمد عبــــد | سكندريه|ل|علوم 

34|774 لصفتـــي|ح |لفتـــ|مل عبــــد|ن محمد ك|ريه|م |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|52282 ع|لسبــــ|روق |رس ف|ر ي|من ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3567|5 حمد محمد حسن|بــــسنتـــ  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

87634 لجيد|لرحمن محمد فوزي عبــــد|عبــــد |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

|449o9 حمد|حمد عوض |روى | ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

525|3o بــــ محمد|لوه|بــــ أحمد عبــــد |لوه|جر عبــــد |ه سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

237o57 ى|ء |ل| نور محمد حسني  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

35|737 بــــوزينه|م |م|م محمد |م|يتـــ | ى شمس|د| بــــ عي 

8o4o56 هيم|بــــر|رق طلعتـــ محمد |ط ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

767694 هيم|بــــر|لح |رس ص|رقيه ي لعريش|تـــربــــيتـــ 

5|762 حمد|ل سيد |رضوي جم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

347595 ره|حمد محمد عم|يمن سيد | ى شمس|تـــج ره عي 

753754 لحق|ء محمد مصطفى محمود عبــــد |شيم عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

2725||  محمد عبــــد|لش|محمود عبــــد
ى
|لش|ق

ى
ق ن|حقوق حلو

253923 لمقصود موىسي|عيل مجدى محمد عبــــد|سم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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776o|4 لدين عطيه|ح |لد صل|بــــسنتـــ خ قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

682o39 يل|روق حم|حمد ف|ل |نيبــــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

276755 تـــ|لزي|مصطفى حسن مبــــروك  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

245o64 حد|لو|ن بــــدوى محمد محمد عبــــد |يم| ن|تـــربــــيتـــ حلو

526976 هيم|بــــر|هيم |بــــر|فتـــ |محمد ر سكندريه|ل|هندستـــ 

5258|o حمد محمد حسن|هيم |بــــر|عمرو  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

|745o6 ن|لح سليم|منى عبــــده ص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|539| عىل محمد عىل محمد حمدون لمنصوره|بــــ |د|

68429 لعظيم|لعظيم عىل عبــــد|مروه عبــــد لفيوم|تـــربــــيتـــ 

482566 لطنبــــول|هندتـــ منصور محمود |ش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|243 ء محمد يوسف عىل|شيم ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

||9799 ديبــــ حبــــيبــــ جرجس|يمن |جرجس  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

2|6|45 ل|لىكي|لرحمن |لسعيد عبــــد |وليد ممدوح محمد  ى شمس صيدله عي 

|2o|22 ى|م هيم|بــــر|بــــ جميل |يه| |رتـــي  ى شمس|تـــج ره عي 

234533 مل محمود محمد عىل|مصطفى ك لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

522o7o ي محمد عبــــد|ن| عل لعزيز|ج  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

788438 فظ|لح|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|محمود  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7o|944 ئى|لكيل|نم |ئل غ|حمد و| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

3|6423 جر منتـــرص سعد عىل|ه ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

63o|93 ى|بــــش| د يوسف حن|تـــوئى عم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

|325|8 رس جرجس|يمن ف| |دون|م ى شمس|د| بــــ عي 

4|6268 ن ن|بــــو عطو|لسعيد مصطفى |رحبــــ محمد | |مي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

25|678 لدين|محمود محمد فتـــوح نرص ى شمس| لسن عي 

77|3|8 ه مسعد عبــــد  رى|م محمد بــــند|لسل|شهي  زيق|لزق|بــــ |د|

42|393 لسيد فوده|تـــه |منى عزتـــ شح تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|77o|o رص محجوبــــ عيد|لن|محمد عبــــد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o4664 لسيد|در محمد |لق|هلل عبــــد|م عبــــد|ريه لمنصوره|ره |تـــج

4o9787 |لعزيز |عيل عبــــد |سم|لحليم |ره عبــــد|س
وى|لعد

|تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5|69|3 ن|حمد زهر|لمقصود |عبــــد | لي|د بــــ دمنهور|د|
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|26667 س حلىمي|لد عبــــ|تـــفى خ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

344898 ى|هبــــتـــ محمد صل ح محمد حسي  عه مشتـــهر|زر

9o|924 ه محمود عبــــد| لعظيم محمد |مي  ج|هندستـــ سوه

539669 لمرشد|م |لسل|يتـــ مجدى مصطفى عبــــد | ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o4o35 حمد |لنرص |م محمد سيف |بــــتـــس| ج |تـــمريض سوه

497252 ي عوض 
ي|آيتـــ محمد حنفى

ى
لحوق لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6|7295 هلل|دل محمد متـــول عبــــد |ريم ع ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

699957 لسيد|لمرىس |لسيد محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|75929 ل|لع|رق محمد عبــــد |ط| صف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8o97|| حمد حسن|هلل |عبــــد| مه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|2884| حمد|ح |لفتـــ|عمر حسن عبــــد  ى شمس| لسن عي 

76587o نع|لص|عىل عىل | نىح  رض| ره بــــور سعيد|تـــج

6856o9 بــــينى|ح محمد |م صل|هلل هش|منه  لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

223334 حمد|محمد | محمد رض ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o2536 لخطيبــــ|لسيد رجبــــ |تـــ |محمد فرح |حقوق طنط

8466|4 لح|لنبــــي ص|مر عبــــد|طمه ع|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

62854| ره حمدى محمود محمود عىل|س زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

8|8274 لصمد|دي عبــــد|له|ح عبــــد|وليد صل ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

539o77 ي سيد |بــــر سيد |د ص|زي
حمد|حمد بــــسيوئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

258439 مه|نس محمد محمد سل| |طبــــ بــــنه

28569o بــــ مرىس|لوه|محمد مرىس عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o|356 ق|فظ عزتـــ |ء ح|رس| وى|لشر |بــــ طنط|د|

222o93 لبــــرع|لحكيم عىل |ل عبــــد|لع|ء عبــــد|شيم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

9o7769 هيم |بــــر|لدكتـــور عىل |لسيد | ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

825686 ي قرق|ء حمدي دمر|لزهر|
ر|ئى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

864|78 د|يوسف فكري ج| هدر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o39|2 ى |لمحسن محمد حس|محمد عبــــد ني  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

756o2o لعزيز|لهجرىس عبــــد|هيم |بــــر|محمد  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

4o4o9o لسيد|يم |لد|يمن محمد عبــــد| سكندريه|ل|ره |تـــج

44374o ى|هيم محمد |بــــر|لمنعم |ء عبــــد|عىلي لعشر لشيخ|ره كفر |تـــج
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27o6|6 محمود سعيد محمد محجوبــــ ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

342487 لسميع محمد|حمد محمد عبــــد| |ره بــــنه|تـــج

89765o تـــه |لرحمن شح|دل عبــــد|نىه ع تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|23338 مل محمد عىل|سهيله محمد ك دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

63626o يمن عطيه حبــــيبــــ عطيه|حمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

488975 لعزيز عىل عبــــده|حمد عبــــد |ء |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

459323 وىسر|لحو|حمد خميس محمد عىل | ط|بــــ دمي|د|

63279o عيل محمد معوض|سم|ل |جل زيق|لزق|بــــ |د|

692858 لعزيز خليل|حمد عبــــد |لعزيز |سلوى عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

8853o مر|لحميد ع|مر عبــــد |ء محمد ع|شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6273o4 ن|در عطيه سلط|لق|لد عبــــد|روضه خ زيق|لزق|طبــــ 

6264oo مه|مد سل|بــــسمه محمد ح عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|3||58 لسيد|س |يوسف عمرو عبــــ ى شمس هندستـــ عي 

266765 لبــــدوى|منيه يوسف شكرى محمد | ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

444879 زق محمد سعيد|لر|هيم عبــــد|بــــر|دل |ع ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

6|84|4 بــــ|حمد محمد رجبــــ غر| ط|بــــ دمي|د|

4|688o لكريم|حمد عبــــد|رق مصطفى |منى ط لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

8o|964 ى|وديع | يىلي|نوفي   مي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

528224 ىس|هلل محمد عبــــ|هلل فتـــح |يمن فتـــح | سكندريه|ل|هندستـــ 

|65399 فلفل ظريف جرس| رين|م هره|لق|بــــ |د|

27o29| وى|لشعر|لعليىم |للطيف |لعليىم عبــــد|حمد | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

27|o86 لم محمد|سلىم فوزى س لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

349|66 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|رس |ء ي|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

63|o98 حمد مصطفى|م |ن عص|نوره زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

86278o حمد محمد محمد بــــكري| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

432937 بــــر عيس|لج|بــــر عبــــد |طمتـــ ص|ف |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

49533o لجيد محمد تـــحسونه|ن عبــــد|يوسف شعبــــ ره دمنهور|تـــج

6o22|6 لروبــــى|حمد |هر محمد سيد |هلل م|منه  لمنصوره|بــــ |د|

93|53 لسيد مصطفى|مصطفى محمد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

3|873| لحميد|ء حلىم عبــــد|ء عل|سم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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|5667| يف سعد  لدين رزق|مصطفى رسر تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

|27837 لعز|بــــو|ء محمد مصطفى |هلل عل|منتـــ  لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

7632o3 ه محمد رزق محمد شح| تـــه|مي  صيدلتـــ بــــورسعيد

6|9594 لغريبــــ|س |س عبــــ|دي محمد عبــــ|ف ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

438|o4 ي خرصى|لبــــ|ر خرصى محمد عبــــد |من
ى
ق لشيخ|ره كفر |تـــج

779876 لعزيز عمر|لسيد عبــــد|حمد |مروه  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

22776o لحميد|هيم عبــــد|بــــر|دل |منه ع كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|5955| ي|مريه
ن|ن محمود سيد تـــعى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

5|oo93 ق|حمد خميس محمد | وى|لشر ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|48693 فظ|فظ فتـــىح ح|مريم ح سيوط|عه |زر

884924 هلل  |محمود سيد محمد خلف  سيوط|ره |تـــج

69o677 ى|ي لخطيبــــ|لد نور |خ| سمي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

8o4754 م|د عل|لد فؤ|ء خ|ول ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

559|| لكريم|عمر محمود محمد عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

688743 لحسينى محمد|هلل فتـــىح محمود |هبــــه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

299993 لعظيم|محمود محمد حسن عبــــد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

37o655 ى محمد محمد كم|ي دو|ل ج|سمي  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

63||o2 وى|لمطلبــــ بــــهنس|عبــــد | جر رض|ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

8|7o|2 هلل|هيم محمد عبــــد|بــــر|نجوي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

2525o3 حون|ن محمد ط|نعمه شعبــــ ي صىح بــــنه
|معهد فنى

94|36 حمد|لحميد محمد |محمود كرم عبــــد  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

79978 ر|لنج|لحميد |يمن محمد عبــــد|محمد   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

4374|9 |لرحمن محمد عتـــ|لرحمن عبــــد |م عبــــد |سل|
ى
ق ط|بــــ دمي|د|

6o5927 ى|حمد |لمنس |لد محمد |خ ى لجمي  |ره طنط|تـــج

263372 ى محمد |ء جل|حسن لمنشد|ل حسي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|499o6 لم|بــــر حسن س|محمد ج هره|لق|ره |تـــج

4457o4 لم|ن سيد عطيه عطيه محمد س|يم| سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

46882 بــــري|لج|حمد |لحليم |مه عبــــد |س|حمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

476384 ي زكري|شه ن|سليم| بــــ يحن  |ره طنط|تـــج
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8|2|64 حمد|مل |لدين ك|ح |ء محمد صل|رس| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

85||95 مرفتـــ سيد وسىطي هديه دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

888746 تـــه |حمد حسن محمد شح| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

645593 عي موىس|لسبــــ|حد |لو|حد عبــــد|لو|محمد عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

68833o بــــ|بــــو رح|لعزيز |محمد عبــــد | نور لمنصوره|حقوق 

8|3993 ي|تـــه م|م شح|نوبــــ عص|بــــ|
ضى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

8636o2 ه جرجس دمي| ن بــــطرس|مي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

28465 لحميد|بــــ عبــــد |رص عق|لن|دهم عبــــد | ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

2|6998 ن|حمد رضو|يه محمد محمود | ى شمس|تـــج ره عي 

698989 مد محمود|ح| رغده رض لمنصوره|بــــ |د|

7765|4 ر|لغف|لعظيم عبــــد |ل عبــــد |جم| ند ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

462293 زي|م عطيتـــ محمد حج|عز| رش |حقوق طنط

42o||o طر|سهيله سمي  محمد محمد عىل خ لشيخ|بــــ كفر |د|

8|8o3 محمود محمد| م زكري|حس هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o65o| لكوش|روق |لجليل ف|أحمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

|39o92 بــــو دهبــــ سيد|دل |ع| عل ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

433758 ر|لعزم محمد نو|بــــو|عمرو فوزى  |علوم طنط

|584|3 حمد|دى محمد |ل ن|جم| دين هره|لق|بــــ |د|

475348 هر|لط|ل يوسف |ئل كم|ل و|كم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

242975 لرشيد|ج  عبــــد|لدين محمد ن|سيف  هره|لق|ره |تـــج

|4oo63 هيم|بــــر|لد حسن |م خ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

756322 ه محمود عبــــد  م محمد|لسل|ني  لمنصوره|حقوق 

27|o|o حمد محمد عيس|ن محمد |يم| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

424484 ف مبــــروك سلم|ن |مرو ن|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

6|3|43 هيم عطوه|بــــر|رس |محمد ي لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

3756o ف بــــدر فرج| |نور رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

68|o|6 تـــ|لشح|هيم |بــــر|دل |محمد ع لمنصوره|بــــ |د|

697693 محمود عىل| ن رض|يم| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

2733|5 ل محمد محمد|محمود جم لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج
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69o89 تـــ محمود محمد محمود| مي  لفيوم |تـــمريض 

676354 ن|لسقع|لرحمن حسن |هلل عبــــد |بــــرين عبــــد |ص لمنصوره|بــــ |د|

24o255 لنمرىس|د حلىم |م فؤ هره|لق|بــــ |د|

63535 حمد|بــــ |لبــــ|وى فتـــح |ن طنط|يم| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

622694  |س|
ى
يد محمد عبــــد |بــــو |مه شوق ى لمنعم|لي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

||6879 مبــــول|سل|ل|لرءوف محمد خليل |رقيتـــ عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

449888 هر|لمط|هيم |بــــر|لق |لخ|سمر طلعتـــ عبــــد  |هندستـــ طنط

892259 لمجيد مصطفى |ده عبــــد|محمد حم ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

5|74o4 يه وجيه محمد شمسيتـــ| |حقوق طنط

9o4655 مون  |هلل بــــل|هر رزق |لز|هلل |رزق  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|48295 ن يشى محمد حسن|رو ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

825759 ف نرص محمد حربــــي|عف دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

839483 دق|لص|سميه عىلي محمد  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|66989 لبــــسيوئى|ء فتـــىح محمد |شيم تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2|8976 مد فهىم|لسيد ح|حمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

647637 ن|هيم سليم|بــــر|حمد نبــــوى | ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

4o3o28 ى ح|ح فظ|فظ أحمد ح|فظ حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

35627| |لنج|بــــو |محمد بــــليغ حمدى  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|7356 يف مختـــ يف|بــــو شعيشع |لحميد |ر عبــــد |رسر لشر لشيخ|ره كفر |تـــج

7o3375 حمد محمد فودتـــ|عيل |سم|محمد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

92274| لفتـــوح  |بــــو|حمد عىل | |دين ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

7|467 ن|لرحمن حس|حمد عبــــد |م |ريه لفيوم|بــــ |د|

9|347| مه نصىح حسن |س|د |زي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

626|o5  قطبــــ 
ى
لسيد|مصطفى محمود دسوق زيق|لزق|حقوق 

259|63 ن محمد|سعد رمض| ند تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o4635 لسيد محمد|م محمد |ن س|يم| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

4297|o لهمه|ن |طف رمص|دل ع|م ع|بــــس |علوم طنط

8o2|73 يف عدلي نجيبــــ موىسي رسر ي|طبــــ 
|لمنى

4o|628 د|لجو|حمد عىل عبــــد |حمد بــــيوم | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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4|5o|9 فظ محمد درويش|بــــر ح|أحمد ج لشيخ|نوعيتـــ كفر 

5|3o|| متـــ|ل عىل سل|هيم غز|بــــر|د |زي ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

6|o5|6 ى عوض   حسي 
لصفىطي|بــــى |مبــــ|هلل |مصطفى لمنصوره|هندستـــ 

644935 مجد عىل محمد محمد فهيم| |حقوق طنط

44o86 ن عىل|لد رمض|مر خ|تـــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

867237 ل|لع|بــــ بــــكري عىلي عبــــد|رح ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

922295 حمد |لسيد محمد |حمد | ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

6898o8 لمنعم|مد حسن عبــــد |هيم ح|بــــر|منى  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

87267 ئى|لعزيز كيل|حمد عبــــد |محمد  لفيوم|علوم 

24869| ضى|لق|بــــ محمد |يه|هبــــه  تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

263724 لق عفيفى|لخ|جر سمي  محمد عبــــد |ه |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

77788o لبــــكرى|رحمه محمد فوزى محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

826962 محمد عبــــده منصور محمد محمد |هندستـــ قن

||58o2 مؤمن محمد حمدى محمد دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

898292 حمد |ح محمد |لفتـــ|منه عبــــد ج|حقوق سوه

52o45 لعزيز|لنعيم عبــــد |حمد عبــــد |ندى  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

49|655 لكريم محمود|لدين حمد |د |محمد عم ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

487o99 م فرغىل|لسل|لسيد عبــــد |م |سل| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

9o8o35 لرحيم |عيل عبــــد|سم|لضبــــع |ئى |م| ج|ره سوه|تـــج

75|47| لسيد جعفر درويش|حمد | |شذ تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

22|72o هلل مجدى سيد محمد محمود|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|56o6 لجمل|هيم محمد |بــــر|يوسف خلدون  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

7o3||8 بــــوجبــــل|حمد |حمد |ل |ء جم|سم| لمنصوره|هندستـــ 

493|23 دى مسعد حلىم ذىك سيدهم|ف بــــ دمنهور|د|

|6o66 لسيد|حمد محمد صبــــرى |حبــــيبــــه  ن|بــــ حلو|د|

4o8798 رص محمد عبــــده عبــــده|لن|هلل عبــــد |منه  هره|لق|م |عل|

2525|5 بــــوعىل|رم |لمك|بــــو|هدير سعيد  شمون|نوعيتـــ فنيه 

296o2| لحكيم عمر|عمر محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6|4647 ن محمد عرص|عىل محمد عثــــم |بــــ طنط|د|

||79|6 يمن عزتـــ عىل|بــــ |مه ن|صيدله حلو
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||5|6| ممدوح مني  ملك| ر|كل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

239648 هيم|بــــر|ضى |لر|ن حسن عبــــد|يم| هره|لق|ره |تـــج

8o7436 م رجبــــ فهيم|وحيد عص ي|طبــــ 
|لمنى

76423o لرحمن|لرحمن محمد عبــــد |سلىم محمد عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

8o7823 لحكيم حسن|عبــــد| زينبــــ رض سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

823789 روق عيسي|رص ف|ء ن|دع ي|بــــ |د|
|لمنى

769435 ي|ر
عر|لش|عوده عيس موىس | ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لعريش|ئ 

34398o جتـــ|لعظيم خف|لحميدعبــــد|لد عبــــد|مل خ| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|63944 محمود وجيه محمود عىل قنديل ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

942|o هيم سعيد|بــــر|ئل |يحن  و لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

36942| يف عبــــد لرحمن محمد عبــــدتـــ فودتـــ|رسر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8o8435 ي عىلي عويس| حمد خي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

476679 ف سيد |ر |مي لزغبــــي|هيم |بــــر|حمد |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63|97o تـــم محمد هريدى|ء ح|شيم زيق|لزق|بــــ |د|

835543 روه محمود سيد محمد| |نوعيتـــ فنيه قن

2|8282 م حسن|لسل|هر عبــــد |عمر هيثــــم عىل م ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

36353 ح حليم|بــــ صل|يه|ندرو | ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

4o6298 لعظيم|ح عبــــد |لفتـــ|هلل محمد عبــــد |هبــــه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

833858 ن محمد|ل شعبــــ|جر جم|ه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4o6794 د|لجو|لغيط عبــــد |بــــو |لعدلي |م |هندتـــ هش|ش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

688992 يف يوسف|سم|محمد وليد  عيل رسر لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

433o53 لسيد أبــــو قوطتـــ|لمجيد |يتـــ حمدي عبــــد | ي صىح طنط
|معهد فنى

635562 هلل مصطفى محمد|عبــــد | نور عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

253o|o م محمد لطفى|يدى هش|ه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|22355 زق حسن|لر|ف عبــــد |لشو|ء |ل| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

36o9o2 ى عبــــد| هيم|بــــر|ر |لغف|حمد حسي  عه مشتـــهر|زر

4979|2 عيل|سم|بــــو|لعزيز |مروه محمد عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o76o6 خلود محمد عىل حنفى محمود سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26o4|3 ئى|لجرو|ن عيد |ء رمض|ل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 
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6o8294 ه شمس  لدين محمد حموده|أمي  |صيدله طنط

686o84 لسيد محمد|ل رشدى |ء بــــل|وف لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

34324o فعي|لح محمد ش|حمد ص| |لي|د ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

636|9o بــــ أحمد محمد أحمد سليم بــــدوى|شه زيق|لزق|ره |تـــج

6|9976 نوس|لع|هيم |بــــر|عيل طه |سم|جر |ه ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

3272o7 ل|لع|سلىم سيد محمد عبــــد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

439|38 صف محمد محمد|ر و|من لشيخ|ره كفر |تـــج

|37329  صبــــىح
ى
بــــيشوى جورج شوق هره|لق|علوم 

444|oo مر|حمد ع|بــــر |لسيد ج|هيم |بــــر| زيق|لزق|عه |زر

43235 حمد محمد خميس|محمد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

24274o  مبــــروك|لبــــ|محمود عىل عبــــد
ى
ق هره|لق|هندستـــ 

854o77 ي عبــــد|عبــــد
لغفور|لرحمن سيد مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

5o9|6o ل رجبــــ محمد بــــدر|محمد جم بــــ دمنهور|د|

23|835 سم|بــــ مخلوف ق|يه|لرحمن |عبــــد هره|لق|هندستـــ 

45o643 ف ج حد|لو|بــــر مصطفى عبــــد |نسمه أرسر |هندستـــ طنط

4|4698 هلل|د خي |د بــــهز|ف عم|عف |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

7o3758 لبــــسيوئى|لسعود محمد |بــــو |ء عبــــده |شيم ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

75974o ن زىك|ره حميدو شعبــــ|س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

693945 لد|هيم عطيه خ|بــــر|مصطفى محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34|353 ي 
ي |يه|حسنى

ي|بــــ حسنى
لسيد عفيفى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|26273 ل|حمد مصطفى كم|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

354498 لم|م س|ء محمد عل|سم| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

682|47 هيم|بــــر|حمد |لسيد |ء عىل |رس| لمنصوره|حقوق 

334446 ح متـــولي|متـــ صل|س|محمد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

869652 هلل حسن|ن يوسف عوض |يم| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

229428 مل|فرحه منصور مصطفى ك ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

37695 يف خ هيم|بــــر|س |لد عبــــ|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

628274 ر|للطيف نص|للطيف عبــــد|ن يشى عبــــد|نور زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4|6793 دو|ح ج|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|ن محمد |يم| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

763986 ي|ر مصطفى مصطفى |هلل مختـــ|منه 
ط|لىحى بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|
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4o55| لمجيد عىل|عمرو عىل عبــــد تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

48628o لسيد محمد حنفى|كريم محمد  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

8872|6 ئيل |مل ميخ|عزتـــ ك| يف| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

2248|9 ى ج|زي لربــــ|د |د محمد حسي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

878|59 يوبــــ  |لملك |مريم خلف عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4895|4 نور خليل|لمسيح |مريم عبــــد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

846259 نشوي رجبــــ محمد سيد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

82575o ره حسن فكري بــــخيتـــ|س دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

24438 هيم|بــــر|لسعيد |مل |بــــسنتـــ نبــــيل ك لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

89|625 د لبــــيبــــ |ف ج|ء عط|بــــه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

896|o| لعليم محمود |رس عبــــد|سلىم ي ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

639|37 لسيد|حمد |ح |محمد صل زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

853|42 لملك|لدين صفوتـــ ربــــيع عبــــد|ء |عل ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

527546 ى محمود |محمد | رن لريف|حمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2||24 حمد|د محمد نمر |حمد عم| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8|3822 ي محمد ك|س
مل|ره مصطفى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

787o46 لسميع محمد|عبــــد | رحمه رض |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

5236|9 لمطلبــــ|شم عبــــد |حمد رجبــــ ه| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

57659  عبــــد |حمد رمض|
ى
بــــ|لوه|ن دسوق لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

254832 هلل|بــــ |لرحمن ج|لم عبــــد|ن س|رمض ج|بــــ سوه|د|

4o9757 لمغربــــى|حبــــيبــــه محمود محمود  |بــــ طنط|د|

762387  محمود محمد |هش
ى
وى|لص|م شوق حقوق بــــورسعيد

835357 حمد|لفضل |بــــو|ده عبــــده |مي دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

527o89 لجمل|حمد عىل محمد عىل | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3577o9 حمد|لفتـــوح سيد|بــــو|حمد |سعيد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

7||8|6 د|لجو|لسيد عبــــد |ح |هيم صل|بــــر|سلىم  لمنصوره|ره |تـــج

4oo857 ن|بــــر سلط|ن ج|محمد سليم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|5625 لجميل|لحميد عزتـــ عزتـــ |عبــــد  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي
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476579 بــــ|بــــوحج|لغريبــــ |لحميد |آيتـــ محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o5733 ى|بــــر|لسعيد |يوسف محمد سمي   هيم عجي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

23924o شد عمر|رس ر|يش ي هره|لق|حقوق 

4878o8 هيم|بــــر|لشهيد |د لمعي عبــــد |يكل فؤ|م سكندريه|ل|ره |تـــج

478278 لسيد|حمد رفعتـــ محمد |مجد |يه | سكندريه|ل|ره |تـــج

7577|| عيل|سم|ىط |لع|رس عبــــد |رس ي|ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|3|659 لجليل|م سند عبــــد |حبــــيبــــه تـــه هره|لق|بــــ |د|

2|696| لويسر|م محمد |ندى مدحتـــ س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5o36| حمد|لمجيد |ن عبــــد |حمد رمض| ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

6o7435 محمد رجبــــ محمد كسبــــر ن|سو|بــــ |د|

7||4|9  |هيم |بــــر|لحسينى |هيم |بــــر|
ى
مس|لتـــر|لدسوق لمنصوره|ره |تـــج

34o986 خرى|لفو|مصطفى فتـــىح رجبــــ يوسف  |ره بــــنه|تـــج

48o784 در|لق|ح عبــــد|لفتـــ|در عبــــد|لق|ء عبــــد|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45|67| ى|بــــسمه محمد حسن محمد  بــــوحسي  لشيخ|بــــ كفر |د|

|669|2 لح|هلل ص|ن عبــــد |سميه رسح ن|تـــربــــيتـــ حلو

7o996o |لحسينى شط|يه سعد فتـــىح | ره بــــور سعيد|تـــج

7|2o83 ى|بــــر|لسيد |لسيد |ندى  هيم  حسني  لمنصوره|علوم 

3|47|5 لعزيز|رس فتـــىح عبــــد|يحن  ي ن|حقوق حلو

|54o44 دل عزم|ندرو سمي  ع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

264635 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|ن |يم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

68869o م|سل|حمد |حمد يىح | |دين |ره طنط|تـــج

636852 ى حسن محمود|من ل حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6228| هيم|بــــر|مجد |مريم مصطفى  لفيوم|عه |زر

754|79 مد جبــــريل محمد|مريم عمرو ح لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

226o3o جح منصور محمود|لد ن|خ هره|لق|ره |تـــج

6o9769 حمد بــــدير درويش|ندى  لمنصوره|عه |زر

855439 محمد حمدي جمعه محمد |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

7|o8| م|حمد سل|كريم محمد  لفيوم|حقوق 

9o7|44 تـــه |دل حلىم شح|نوبــــ ع|بــــ| ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 
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865556 عيل|سم|حمد محمد |ديه |ن ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

89o885 حمد |بــــر صبــــره |ء ص|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

5|o524 ي خليل |محمد س
نوبــــي|لبــــ|مي مصطفى سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

9|9oo4 لملك |حمد عبــــد|ء محمود |صف سيوط|عه |زر

265842 لرحمن|س عبــــد|م عبــــ|طه س |ره بــــنه|تـــج

8387o| نيوس|هيم ط|بــــر|ري بــــقطر |م ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

25o767 لسيد عطيه|حمد |مه |س|حبــــيبــــه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|27o97 ى عوض|رس |ندى محمد ي مي  ى شمس| لسن عي 

625764 |لسيد مصطفى ك|
ى
مل دسوق سيوط|ره |تـــج

8o8369 لح محمد عىلي|رحمه ص ي|هندستـــ 
|لمنى

7|64o5 لفىطي|ل|لغنى |لسيد عبــــد |ئى |حمد ه| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

3523o3 لفضيل|حمد عبــــد|رس |محمد ي ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

922644 در |لق|لمنعم عبــــد|حمد عبــــد|خلود  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6o2894 حمد|رس محمد عليوه |محمد ي ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7|25|8 مه محمد مسعد سعيد|س|مريم  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

479873 ن|لسيد سليم|لسيد محمد |لدين |عز  سكندريه|ل|هندستـــ 

36|629 ى |م ش|له| هيم محمد|بــــر|هي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

98|92 ى عىل|ن ى حسي  ديتـــ عشر لفيوم|نوعيتـــ 

862o89 ى مي  مي عبــــده رزق|له| |كي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

425438 هلل| |لسميع عط|ء محمد عبــــد |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

7o4|5 ئى محمد مهدى|نور ه لفيوم|حقوق 

78|598 ه شعبــــ| وى|هيم عىل طنط|بــــر|ن |مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

248782 د عىل|نور حش|ن |يم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

626o25 ى |حمد حس| حمد محمد|ني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35573o ن عبــــده|ئى سليم|ه| رين|م ى شمس|د| بــــ عي 

464946 ه | حمد|لغنى |بــــتـــ عبــــد|حمد ثــــ|مي  |حقوق طنط

253876 حمد|ف مشحوتـــ |م خل|هش ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

763364 ف ك| |ن|ر مل عىل رزق|رسر حقوق بــــورسعيد

865677 حمد محمد|حمد منتـــرص | |هندستـــ قن

|32375 لد عىل عبــــد ربــــه|ر خ|مي هره|لق|ره |تـــج
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339392 ن موىس|لجليل رمض|دل عبــــد|ن ع|يم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

344247 حمد منصور|روق |حمد محمد ف| ى شمس|د| بــــ عي 

22|394 زق قطبــــ|لر|ء محمد عبــــد|عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

637776 هلل|لدين عبــــد|ح |مريم حمدي صل زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

833|48 مه محمود عمر|وثــــ|م كلثــــوم | دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

2643o6 ه | ج|ح حج|لفتـــ|حمد عبــــد|مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

689o9| زى|لمغ|لدين |لد مجدى عز |خ ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

9|6343 تـــه  |كر شح|ر ش|لغف|م عبــــد|سل| سيوط|حقوق 

787799 ح|لفتـــ|دى عبــــد |له|ر عبــــد |لستـــ|يدى عبــــد |ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

46656 ن|ن سيد سليم|هيم رمض|بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

22|438 وي|لشعر|لسيد محمد |محمد محمد  هره|لق|ره |تـــج

7o538o لمندوتـــ|لسيد محمد محمد |لرحمن |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

77626o لفتـــوح محمد|بــــو |حمد |ء |رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

923555 حمد محمد محمد |ن |عدن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

5|6|4o حمد محمد سعيد|ندى مصطفى  علوم دمنهور

3o9o6 عيل|سم|هيم محمد |بــــر|لسيد |سلىم  هره|لق|ج طبــــيع |عل

68942o م|م|ر |حمد نص|يدى محمد |ه لمنصوره|بــــ |د|

6o9787 ج|محمد محمد رس| ر|ي |نوعيتـــ طنط

648o6| تـــ|لزي|حمد محمود عىل |محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9o3453 لس عبــــد لسيد وليم مسعود |كي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

4o369| لحرفه|عيل حسن سعد |سم|د |مر سكندريه|ل|بــــ |د|

4||4|8 ه|لل|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |هلل محمدى |عبــــد  |حقوق طنط

6||o97 تـــتـــ عطيتـــ|لمنعم شح|عمر عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

83448 شم|ئل محمد ه|و| يش ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

6o5|85 لسويدى|حمد |ء محمد محمد |دع ي صىح طنط
|معهد فنى

68o|74 لسيد عيد|مروه معتـــصم  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6923o لكريم|م محمد عبــــد |حمد حس| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o4258 لحكيم|حسن عبــــد| ندي عط ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

9o9o45 حمد طلبــــ  |لدين |محمد مىح  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

2498|o ه | ى|يمن عبــــد|مي  لنبــــى حسني  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

248668 ر هنديتـــ|لستـــ|لدين محمود عبــــد |ح |م صل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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9o4976 لم  |لدين س|ل |كريمه محمد كم ج|أللسن سوه|كليتـــ 

632855 ء فوزى فتـــىح محمد|صف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

686o|2 ي
لصديق|رس صبــــرى |ي| دئى لمنصوره|بــــ |د|

4o9767  |ه
ى
ي محمد دسوق

ى
مي|لحم|جر دسوق |بــــ طنط|د|

3|66o5 |بــــر|ل |هند كم
ى
هيم دسوق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9o93|4 ى محمود |سمر  ى |مي  مي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

64o355 حمد|حمد محمد |ن محمد |نوره ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

285|49 مد محمود|ل جمعه ح|محمد جم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4947o هيم|بــــر|يز جمعه |ف| ند ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

34922o ي |حمد جمعه عبــــد|
حمد|لغنى ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 

كتـــوبــــر |6 -

||6557 جد رضى زكرى|نطونيو م| ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

3293o ل مكسيموس جرجس|نوبــــ جم|بــــ| هره|لق|حقوق 

636776 وى|عيل مك|سم|م |ء حس|آل زيق|لزق|بــــ |د|

892225 ى |ح حمد حسن |زم زهي  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

629928 حمد|هلل محمد |محمود عوض  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

296o64 ح محمد محمود يوسف|لعزيز صل|عبــــد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

5o7585 لصعيدى|حمد |حمد | |ن رض|رو سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4o94o3 حمد رمزى محمود شلبــــى| |بــــ طنط|د|

698855 لرحمن محمود|ح عبــــد |منى صل لمنصوره|بــــ |د|

63|58| لسيد عىل عوض| |لي|د لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9253|4 ى   رفيده مصطفى فتـــىح حسي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3552|8 ي
هلل|ذكرى مهنى فضل | سيلفى سيه|نوعيتـــ عبــــ

35|826 لرحمن|بــــر عبــــد|تـــ صبــــىح ص|عرف عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

8476|3 ى| حمد محمد محمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|7544 ى محمود حسن |ي هيم  |بــــر|سمي  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

53877o حمد عمر|ل عىل |بــــسنتـــ غز سكندريه|ل|حقوق 

7838o7 لسيد|م حسن |لسيد عص| لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

62|987 ن|حمد محمود محمود عىل سليم| ط|هندستـــ دمي

284545 ى محمد|رس| ء محمد حلىم حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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272o85 لرصيف|ر محمد|لستـــ|جمعه عبــــد| نور صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

438872 م عرفتـــ مصطفى|محمد س لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

44|247 زى عىل|زى غ|محمد عىل مغ لشيخ|بــــ كفر |د|

766|86 هلل|بــــ عبــــد|لوه|عبــــد| لعل|بــــو |لد |مريم خ طبــــ بــــورسعيد

3256oo هيم محمد|بــــر|ء محمد |ل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6342o| حمد|ح محمد مصطفى محمد |ر صل|عم ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

76266 لمعىط|لد حلىم عبــــد |حمد خ| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|59988 هلل|لرحمن حمدى فرج عبــــد |عبــــد  ى شمس حقوق عي 

42888| ى إبــــر|ر ود|هيم د|هيم إبــــر|ضى حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|256|9  أحمد نور |محمد 
ى
لدين|حمد محمد شوق ن|بــــ حلو|د|

4|729 ى حم ى |حسي  حمد|ده حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4o|49 ى|لد |خ| نور حمد محمود حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

856o8o حمد محمود حسن|محمود  ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

4239|2 هلل خليل سعيد محمد عىل|منه  سكندريه|ل|حقوق 

222494 حمد زىك|لدين |مصطفى سعد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

22o697 ضى|لعزيز محمود سيد ر|مريم عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

8|2973 ل عىلي|لرحمن محمد جم|عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

422722 عمر صفوتـــ فتـــىح محمود سكندريه|ل|حقوق 

4o3794 لسيد|د |نور مصطفى سعيد فؤ |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

68572o ى |خلود محمد فتـــح  تـــ|لزي|هلل حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

48829 لدين قرئى|م |لد محمد عص|بــــسمه خ هره|لق|م |عل|

35453| م|م|م |لسل|يتـــ سمي  عبــــد| ى شمس حقوق عي 

233o|4 ن|مريم حلىم عىل عىل عطو هره|لق|بــــ |د|

682|22 ن دى|لص|مل |م تـــوفيق ك|عص| مي  لمنصوره|ره |تـــج

68644 لدين ربــــيع محمد|مصطفى نور  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

44956| لرؤوف مصطفى بــــكر|مصطفى عبــــد ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

346596 حمد محمد|تـــفى محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

758236 دل محمد محمد|ريم ع ره بــــور سعيد|تـــج

8|859 ى|ء محمد فرح|شيم تـــ حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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55|o4 ي محمد
حسن فوزي قرئى |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|

ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

326228 لحميد|بــــر مرتـــضى عبــــد|بــــ ج|رح هرتـــ |لق|تـــمريض 

2|2|28 يحن | محمد وليد يحن  زكري عه مشتـــهر|زر

7|5886 لمرىس عبــــد ربــــه|تـــ فتـــىح |ي| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

79o6|8 عيل محمد|سم|يه محمد محمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

476648 ن لغندور|زىكي رفعتـــ زىكي | مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

49425o هلل زغلول|هلل محمد عبــــد |حمد عبــــد | ره دمنهور|تـــج

|3o92| حد|لو|مح محمد خليل عبــــد |كريم س هره|لق|ره |تـــج

8o788o وهبــــه| د حن|ميل| ر|كل ره بــــنى سويف|تـــج

42386 حمد|لىحي |هد عبــــد |رضوي مج حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

848|9o لرحيم محمد|دل عبــــد|لرحيم ع|عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

35|688 هر عىل سيد عسيىل|لرحمن م|عبــــد ى شمس علوم عي 

765729 لحميد مصطفى عىل|حمد عبــــد |يه | ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|2298| للطيف|هلل عبــــد |رحمه حمدى عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

87o33o ف محمود |حبــــيبــــه  حمد|رسر ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

896o36 حد |لو|حد تـــوفيق عبــــد|لو|ن عبــــد|نوره ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

35|264 ى |محمد نرص  حمد|مي  ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

6|7774 مد عيس|متـــ ح|س|حليمتـــ  ط|حقوق دمي

7|988 م|لسل|م محمد عبــــد |لسل|د عبــــد |جه ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

5o43|6 ى|ل ش|لع|بــــ عبــــد |يه|زهرتـــ  هي  ن|طبــــ حلو

76o7o9 حمد|ن مرىس |ر رمض|من لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

||895o ى ي|ي رس محمد حسن مرعي|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

777368 وى|لنبــــر|د حمدى محمد متـــول |سع زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

86627 ي|ر
ن|لسيد رمض|بــــ |لتـــو|عبــــد | ئى لفيوم|تـــربــــيتـــ 

35496 عيل|سم|م رجبــــ سيد |حس ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|6685 حمد|فظ |يوسف عمرو مدحتـــ ح ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

49o2|o هلل|لعظيم عمر عبــــد |ء رجبــــ عبــــد |إرس |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

92845 حمد|لعزيز |محمد حسن عبــــد  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و
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|678o ن|لم|م س|لسل|لسميع عبــــد |ندى محمد عبــــد كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

87o665 ي |لر|ح محمد عبــــد|سم
حمد|ضى ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

9|929| ن محمود محمد عىل |يم| سيوط|بــــ |د|

5|29|| لحفيظ مسعود|ن عبــــد |م عثــــم|تـــم عه دمنهور|زر

64o953 هيم حسن|بــــر|محمود سعد محمود  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

4|576| ن|لرحمن عطو|ن عبــــد |مل عىل شعبــــ| لشيخ|بــــ كفر |د|

425832 لمقصود|حمد عبــــد |ل محمد محمود |من سكندريه|ل|حقوق 

43|223 لحلو|ل |جر رأفتـــ جم|ه |ره طنط|تـــج

7o2865 م سمرى|لسل|ل سمي  محمد عبــــد |بــــل ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

535|3 لمول|محمد حسن محمد عبــــد  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

64527o لبــــليىه|حمد |ل محمود |هلل جم|منه  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

245|76 رص محمود محمد|نىح  ن| ن|حقوق حلو

756387 د درويش|حمد محمد عو| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

786458 لرمىل|لسعيد يوسف حسن |ء |سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

426455 هيم|بــــر|لمهدى |هيم عبــــد |بــــر|منيه | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4562|o لجمل|هلل |رغده فتـــىح محمد عبــــد تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

786o|6 عرج|ل|شور |دل حسن ع|در ع|ن زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

867oo لسيد|حمد ممدوح عىل | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o59|4 تـــ محمود محمد|جر بــــرك|ه ي|نوعيتـــ 
|لمنى

364649 ى|هبــــتـــ صل ح محمد حسي  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

3633|5 ى ع|ع دل عىل|دل حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|oo|2 لوكيل|حمد عىلي عىلي |مهند  |ره طنط|تـــج

645726 فع|لش|لمجيد |محمود مصطفى محمد عبــــد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

867596 لروؤف محمد|طف عبــــد|لرحمن ع|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|24|67 ى  ى حسن محمد حسي  لجندى|حسي  ى شمس حقوق عي 

86373 ي عبــــد |ل| لعزيز|ء عىلي عشر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

232625 حمد عىل حسن|ندى محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

28|4|8 لضبــــع|لد كرم |بــــ خ|شه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3533|9 م نعيم فهىمي|دي عص|ف رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر
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6|5786 بــــو محمد|حمد عيد عىل |  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

3622o2 ى |ي ى طه|حمد ي|سي  سي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

775|75 ى|حمد بــــيوم فرج | لزهي  زيق|لزق|بــــ |د|

829252 لصمد حمدتـــو تـــوفيق|حمد عبــــد| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

373782 ي
زر|ح ع|دل صل|ع| دئى ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 

ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

826o77 لجليل نوفل محمد|مريم عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7o6o82 للطيف|ء مسعد محمود عبــــد |سم| لمنصوره|ره |تـــج

689|7o لمجيد سعد|لطوجى عبــــد | |محمد زكري لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

792689 لدين سعيد عوض|مه سعد |س|محمد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

9o3648 ن |يه ممدوح حسن رشو| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7|o3|7 لنووى عىل غنيم|لعوضى |سمي  مدحتـــ  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

92o9o3 لس خليفه بــــطرس  نوس |سطف|كي  ج|علوم سوه

6o6824 ر فحيل|لغف|حمد محمد عبــــد | تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

|6782| لد محمد عطيتـــ|يه خ| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|4||57 لسيد متـــول محمد|ء |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

352363 لمجيد|حمد محمود عبــــد|حمد |ء |رس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o9782 ن|هبــــه محمد محمد محمد زهر لمنصوره|بــــ |د|

44233| لمجد|بــــو|حمد محمد |مصطفى مجدى  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

753656 لغريبــــ|ل |لع|حمد عبــــد |تـــفى  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

82367o حمد|ن عىلي |حمد شعبــــ| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

546295 ف|م خل|لسل|م زىك عبــــد|لسل|محمد عبــــد ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

49762| ى ميخ|م رس صليبــــ|ئيل ف|رلي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

78o745 عيل حسن عىل|سم|ن محمد |نوره زيق|لزق|ره |تـــج

7o9723 لحميد محمد|عىل عزم عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

|6856o لعزيز هيبــــتـــ|لدين عبــــد |ء |فرح عل ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|36325 بــــتـــ عزيز|ك ثــــ|مريم مل ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

9|28|7 ق مه |وى سل|وسيم صفوتـــ رسر |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

4o485 ي|سط محمد ر|لبــــ|محمد عبــــد
ضى ي تـــمريض 

هره|لق|معهد فنى
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693897 هيم|بــــر|مه |م حمدى بــــدير سل|حس لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7o385| ر محمد لطفى عبــــده نرص|حمد عم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

283626 ج|ج حسن فر|لح حسن فر|ص ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

365636 حمد محمد|ئى |حمد ه| ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

753935 عيل بــــخيتـــ|سم|طف عىل |ن ع|جيه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

773758 حمد عيطه|يمن محمد |ء |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

696884 ف مصطفى عوض |حمد | هلل محمد|رسر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

84o763 لكريم|د|ح ج|لفتـــ|لنوبــــي عبــــد|محمود  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

75o79| ى مؤمن | ى |مي  عيل|سم|مي  حقوق بــــورسعيد

486oo4 بــــ|لوه|س عبــــد |هلل محمد عبــــ|منتـــ  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

862|3| ي ميل د قسطينس جرجس|شي  ن|سو|بــــ |د|

4o35|7 د محمد|لجو|متـــ محمد عبــــد|س|ن |رو ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

9o4265 حمد |حمد |رف |لع|حمد | ج|هندستـــ سوه

443|66 لمتـــول|ء عطيه عطيه |سم| لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

9|66|6 د  |ضى ج|لر|نور عبــــد|يوسف  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

336489 ف عدل غبــــري| |ري|م ل|رسر ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|2537 هيم محمد محمود|بــــر|محمد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

543452 د حميده|لجو|دق عبــــد|لص|هلل عبــــد|ن عبــــد|إيم بــــ دمنهور|د|

832439 س عطيه|لعبــــ|بــــو|نسي |هدير  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

639535 م|م حسن عر|لسل|طف عبــــد |ن ع|جيه دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

56|85 فتـــ محمد سيد|خلود ر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|76474 حمد محمد|دل |ع| ن|ه دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

2537| ى محمد | |يش هيم|بــــر|بــــشر حسي  هره|لق|بــــ |د|

676496 |د |رش|ل|بــــو |حمد |لدين |ح |ل صل|بــــتـــه|
بــــى|لشنه

ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

4o534| ف محمد مسعد مؤمن|إيم ن محمد أرسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|9395 ريز صموئيل عزيز صموئيل|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

635348 لسيد محمد مهدى|ء |بــــسمه عل زيق|لزق|نوعيتـــ 

2346o7 مل|روق محمد ك|يوسف ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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49o856 ى حسن محمد حسن |ي حمد خرصى|سمي  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

92oo43 لس  |ج  ر|مريم ن غبــــ كي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

5358oo لعزيز معوض|لمجد عبــــد|بــــو|ن |ندى رمض عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

233|6 لحليم|ء مندى عبــــد |عمر عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

32|737 سكندر|بــــيشوى موريس بــــرتـــى  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|6346o وق  |لبــــ|حمد عبــــد |يمن |رسر
ى
ق ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|4258| ف|لمحسن خل|ف عبــــد |لد خل|رقيتـــ خ ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3272|o وى محمد|ء عىل طنط|عىلي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

9o4|39 ن |حمد عمر|لمول |حمد عبــــد| ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

25952o حمد ذىك حسن|ن |يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|34372 ئى|لسود|محمود مولد محمود | ر|ي ى شمس علوم عي 

7o||65 لق سليم متـــول|لخ|ح عبــــد |لفتـــ|مصطفى عبــــد  |ره طنط|تـــج

8o8529 ى |لسيد محمد|محمد  لسيد|مي  ره بــــنى سويف|تـــج

859473 عيل محمد فهىمي|سم|لدين |محمد عز تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

56548 هيم محمد|بــــر|م |لسل|هيم عبــــد|بــــر|مصطفى  بــــ بــــنى سويف|د|

9|49|4 ىط |لع|بــــر عبــــد|لرحمن محمد ج|عبــــد سيوط|حقوق 

898379 م |بــــ مصطفى سل|يه|ره |س ج|ره سوه|تـــج

893|22 ح عىل محمد |نجوى صل سيوط|تـــربــــيتـــ 

897578 لحميد |م محمد عبــــد|محمد عص ج|بــــ سوه|د|

|39767 هلل سيد مصطفى مصطفى عىل|منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

448|42 ىسر|لخر|روق عىل |دل ف|ء ع|سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|59364 حمد محمود|ن |يوسف شعبــــ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

287799 لففى|تـــه |لحليم شح|لرحمن عبــــد|عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

33o|64 محمد| م صبــــرى محمد رض|ريه |بــــ بــــنه|د|

542|3 لمنعم|لمنعم عىلي عبــــد |بــــ عبــــد |شه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3742|8 م|م|لسيد محمود |ء |شيم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|247oo حمد|هيم محمد سيد |بــــر|هلل |عبــــد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

436542 دم نويىح |رق محمد محمد |محمد ط لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

643532 هيم|بــــر|روق عطيه عبــــدربــــه |ء ف|هن زيق|لزق|بــــ |د|
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5|9|63 زى|لسيد قطبــــ حج|ء أحمد مصطفى |أسم بــــ دمنهور|د|

759o6 لرحمن عمر عىل محمد|عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

68|889 ورى سليم|لمغ|يمن محمد |ن |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

428848 ف إسم ص|لقص|عيل |أحمد أرسر |ره طنط|تـــج

3||527 بــــ محمد|لبــــ|رص فتـــح |لن|نور عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

425825 ع كميله|لسبــــ|لرحمن |حمد عبــــد |مريم  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8o85|4 دق محمد|ن ص|عىلي رمض ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

843735 ى فرج حمد|ن محمد |حسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6|647| ر|لنج|يدى أحمد أحمد |ه لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6o5365 ق|ندى حسنى مرىس حسن  وى|لشر لمنصوره|حقوق 

786286 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|رص |ن| نور لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|68| صف|لسعيد ن|د |لجو|يمن عبــــد |جر |ه هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

857787 محمد منصور محمد عوض ي|تـــمريض 
| لمنى

|6232| م محمد محمد|محمود حس تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

4o6345 حمد مصطفى|لفتـــح |بــــو |ء خميس محمد |رس| سكندريه|ل|ره |تـــج

23o|7| لعزيز محمد|هيم عبــــد |بــــر|حسن عىل  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

8|4o52 س|هر عبــــ|لظ|رجي عبــــد|حمد محمد ج| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

773o8 ف عبــــد |محمد  لحميد|سط عبــــد |لبــــ|رسر تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

63975o هيم|بــــر|مل محمد محمد |ريم ك ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

52|o83 لحميد محمد عىل|ن صبــــىح عبــــد |يم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

6o4232 د|لضي|هيم |بــــر|عيل |هيم إسم|محمد إبــــر ط|بــــ دمي|د|

6394o ي سيد|عبــــد
لرحمن فتـــىحي قرئى ي |

رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

3459|2 فظ|لح|مريم سيد سعد عىل عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

695927 لسيد|نور جنيدى |محمود محمد  زيق|لزق|عه |زر

368o73 ف محمد | هلل|حمد عبــــد|رسر رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

3442|3 لمقصود|م عبــــد|لسل|تـــم محمد عبــــد|ح |ره بــــنه|تـــج

2232|3 لمتـــجىل|لد محمد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد ن|حقوق حلو

8o2735 هلل مدكور|م عبــــد|يه حس| ي|طبــــ 
|لمنى

8|2959 ي عزيز ن|شنوده ن شد|ج  ره بــــنى سويف|تـــج
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|4||2o دل خليل خله شنوده|جون ع هره|لق|ره |تـــج

92|39o ئى |س وجيه حسنى بــــدو|تـــوم ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

486o|| لدين عىل|ل |م محمد فهىم كم م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

786649 حمد عوض محمد محمد|زن |م وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

2726o| وى|لطر|م غنيم |سل|مؤمن  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

6975o8   |لبــــ|هيم محمد محمد عبــــد |بــــر|
ى
عيل|سم|ق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64oo7 ف عبــــد |م |سل| ى عبــــ|رسر س|لمعي  لفيوم|ضتـــ |علوم ري

64o78 م|لسل|حمد عبــــد |ء محمد |رس| لفيوم|لعلوم |ر |د

34o3|| هلل|لعظيم عبــــد|ذل عبــــد|لش|لعظيم |عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

752646 لم محمد|لم محسن س|س لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

754386 لرحيم|هيم عبــــد |بــــر|هلل عىل محمد |منه  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

694o4 هلل سليم|وصفى عوض | رين|م لفيوم|علوم 

22|o82 م|م|هبــــه محروس خلف محمود  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

75o784 هيم|بــــر|حمد |ئد رأفتـــ |ر لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

3|8o|8 ف ممدوح جم|محمد  لدين|ل |رسر ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

439395 ه جم| لمزين|ل عىل عىل |مي  لشيخ|علوم كفر 

2|2972 كر محمد|لسيد ش|د |عم| ر|ي ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

486o48 لخطيبــــ|حمد |حمد محمد محمد |يمنى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o7872 حمد|ىط |لمع|بــــو |لسيد فتـــىح |حمد | لمنصوره|نوعيتـــ 

242824 ى شعبــــ ى|حسي   حسي 
ن بــــسيوئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

825772 بــــر محمود|مريم محمود ج دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

925388 ين  ف مسعود زكرى  |شي  رسر ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

44|269 ى عبــــيدى| حمد محمد فيصل محمد حسي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

334|oo لحميد مصطفى|ممدوح مصطفى عبــــد سيوط|عه |زر

525632 ف |دهم | ه|لل|حمد محمد عبــــد |رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

6o29|9 رى|لقط|لحق محمد |حمد عطيه عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4o6855 بــــخيتـــ|ندى محمد رجبــــ عبــــد  لخي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7|7599 لحكيم|لمأمون عبــــد |لدين محمد |ل |زينبــــ جم لمنصوره|حقوق 

483272 عزه حموده محمد حموده محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

429238 م نعيم|لسل|لمجيد عبــــد|عبــــد| يش |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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494649 كر|هيم ن|بــــر|هيم عىل |بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|695o| لحليم|محمد رفعتـــ بــــيوم عبــــد  ن|حقوق حلو

8|9627 ن|نصيف نعم| نه حن|دمي ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

57863 ىط عىل|لع|ق عبــــد |سح|حمد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

273723 لحبــــسر فضل|ء فضل محمد|لىمي دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

323|27 د محمود نرص حميد|سلىم عم ى شمس|زر عه عي 

447947 هلل محمد عويجه|ل خلف |جم| ر|ي سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

57|o5 ى محمد ص تـــ|بــــر شح|نرمي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

5|7224 لعزيز مدكور|ء سعد عبــــد|سم| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

4o2|45 يف يوسف جمعه مصطفى|رو ن رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

6|9825 ر محمد محمد محمود هويدى|عم ط|حقوق دمي

848589 ي عبــــد
هلل محمد|ندي مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

5|6336 بــــوعيشتـــ|بــــر ضيف موىس |يدتـــ ج|ع ره دمنهور|تـــج

52oo7| هيم دومه|بــــر|سلىم محمد عىل  تـــربــــيتـــ دمنهور

283738 حمد جمعه|لسيد |حمد |لرحمن |عبــــد ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

7796|4 ي|لسيد عوض خف|حمد محمود | ج  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

2|77| لسيد|م |لسل|م طلعتـــ عبــــد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

4|5o85 مل|بــــوز|لح |ء محمد ص|سم| تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

4283|9 ي|ر
ح بــــريشه|لسيد مفتـــ|رأفتـــ | ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

356829 م عبــــده عبــــده يوسف|حس| ند ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8|2288 محمد محمد| مؤتـــمن رض صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

8o2857 ن حسن|ء فولي رمض|رس| ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

4893o| ى عبــــد |هيم رف|بــــر|ره |س لرحيم|ع حسني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4228|o ل|ل محمد محمد تـــف|جم| دين سكندريه|ل|علوم 

83522| هلل| |نور عط|لفتـــ ممدوح | ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

258583 حمد حسنى محمود محمد عىل| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|38363 ى|م|جد محمد |محمد م م حسي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

633o| يف محمود عىل محمد رسر طبــــ بــــنى سويف
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|3|326 ج|لسيد حج|مه محمد طلعتـــ |س|محمد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

495745 حد محمد يونس|لو|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

32429 سل هيثــــم محمود مسلم|بــــ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|4o9| ى ج لربــــ محمد|د|مريم حسي  ن|هندستـــ أسو

75734o لسيد مصطفى محمد|م |سل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

89|o33 ه محمد عبــــد| شم |لك ه|لم|مي  سيوط|بــــ |د|

7|6o9o |مي
ده ربــــيع محمد خليل مصطفى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|26344 حمد|لرحمن |رتـــ محمد عبــــد |س هره|لق|صيدله 

7524|6 عيل|سم|م محمد |عىل س تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

3452o9 ي رش
د قدرى محمد|منى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|256 ى|مح عىل حس|بــــسنتـــ س ني  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

446353 لحميد|رق محمد محمد عبــــد|محمود ط سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

697926 هيم|بــــر|ر بــــدر حسيبــــ |نه| ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

263263 لفضيل محمود|لسيد عبــــد|ن |جيه |طبــــ بــــيطرى بــــنه

759828 ه ص| ق محمود|لسو|بــــر |مي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

42688o ف |هلل |منه  بــــوهيبــــه|حمد |رسر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

844792 حمد|ن |مد حس|حمد ح| ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

232732 هيم|بــــر|م خليل |م|نبــــيل | ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

484738 هلل منصور خليفه|ضى عبــــد|لر|حمد عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45||52 ليه|هيم غ|بــــر|لد |محمود خ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

97o83 يد حسن|لعليم ع|حمد عبــــد | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9o53o5 حمد محمود |م مصطفى |حس ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

4|38|9 ف |مصطفى  حمد|لعزبــــ |رسر |ره طنط|تـــج

8|3766 ي محمد محمد|ي
ى مصطفى سمي  سيوط|حقوق 

676889 دى|لبــــغد|حمد محمد |حمد محمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9o596 د حسن سيد محمود عىل|جه لفيوم|لعلوم |ر |د

78395o لسيد زيد|در |لق|ء بــــكرى عبــــد |لىمي زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

5o53o| حمد بــــكو|ل |رق جم|لدين ط|م |حس سكندريه|ل|علوم 

9o5488 هلل  |حمد عبــــد|هلل |م عبــــد|ريه ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى
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79|473 ى مجدى محمد محمود محمد|ي سمي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

35435o ل قطبــــ خليل عيس|سميحتـــ جم ى شمس| لسن عي 

52964 ن|لمعتـــمد حفنى رمض|هلل عبــــد|عبــــد ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

9o22o7 هلل  |جده محمد ولد محمد عبــــد|م ج|تـــربــــيتـــ سوه

837|53 ي عبــــيد|
ى حمدي حبــــسر لحسي  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|2753o لسيد|حمد |حمد عىل | ى شمس هندستـــ عي 

|3o887 لسيد محمد|لدين |د |لسيد عم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|756 ي|ر
حمد محمد محمد| |ئى تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

9|866| حمد عيد  |لد محمود |خ ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

8o8955 ى|وي متـــي|جورج بــــبــــ س حني  ره بــــنى سويف|تـــج

7|2595 لح|وع ص|حمد محمد محمود مط| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

|77356 ن محمود يوسف|كريم رمض ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

647788 لحسيبــــ مصطفى|محمد مجدى عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

83722o ف بــــدوي فهىمي بــــدوي|عف دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

8|4o76 ي|لع|يمن زين |
بــــدين محمد مهنى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6||o74 لد مصطفى تـــرىك|ه خ|نج لمنصوره|ره |تـــج

278862 لس صليبــــ بــــسطوروس سعد كي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

857363 لس عص سكندر|م مني  |كي  ي|عه |زر
|لمنى

245484 لعظيم محمد|ء محمد عبــــد|دع ن|معهد فنى تـــمريض حلو

322223 هيم|بــــر|كن |نس س|طف سلو|ع| ريموند سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3368o| ف مسعود سليم| |بــــول ن|رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

448775 ىس|لشبــــ|م |لسل|لد محمد عبــــد|مصطفى خ |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

252|o8 بــــى|بــــر|هيم |بــــر|ء عزتـــ |سم| هيم أبــــو رسر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

32955| لدين محمد|ح |طمتـــ فيصل محمد صل|ف |علوم بــــنه

62934| ح|لفتـــ|كريم مصطفى عىل عبــــد لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

3493o9 مه عىل سيد|ن سل|نوره ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

847469 ي |لح|عبــــد| دين
يح|لس|رس مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

46oo92 ر|لنش|هيم |لغنى إبــــر|سلىم محمد عبــــد سكندريه|ل|صيدله 

23|935 زق|لر|حمد عبــــد|عمر محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

855|55 ي|ء عص|وف
م عىلي مصطفى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى
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688224 مله|لنبــــى ك|لنبــــى محمد عبــــد |حمد عبــــد | ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

63oo67 ئى|لعن|ل محمد |زم كم|مز ح|ر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|7|465 ركو مرقورى سويحه|رتـــينو م|م مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

884o57 مل تـــوفيق  |طف ك|يوسف ع سيوط|تـــربــــيتـــ 

228399 |لبــــ|ر محمود عبــــد|ء مختـــ|لىمي
ى
ق ن|بــــ حلو|د|

7|2656 ودى|لد|هيم سعد |بــــر|هلل |يمن عبــــد | ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

9o787| للطيف |ن محمد عبــــد|مصطفى رمض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8876o2 ن سمي  حلىم فرج | مي  سيوط|بــــ |د|

884626 ى م رجبــــ خليل |س| مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

8o6772 لحليم|عيد حسن عبــــد| دين ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

892o77 ن |بــــتـــ دهم|ل ثــــ|مصطفى جم سيوط|ره |تـــج

|73848 بــــ زينهم محمد حسن|يه|هنده |ش دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

4o5o27 ن خليل|حمد سعيد خليل رسل| سكندريه|ل|ره |تـــج

626|82 دل حسن محمد محمود|محمد ع زيق|لزق|بــــ |د|

752457 لسيد|شد |طف ر|محمد ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

43|453 ي ك|أندرو ه
روس|مل سيد|ئى |بــــ طنط|د|

6825|6 هيم|بــــر|لد يوسف موىس |رقيه خ |بــــ طنط|د|

43|942 يد|بــــو|هيم محمد |بــــر|سلىم  ى لي  |صيدله طنط

449458 بــــ يوسف|لوه|هيم عبــــد |بــــر|عيل |سم| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

9o7927 عيل  |سم|لدين محمد |د |د عم|زي دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

233284 حمد مرىس|ز |لبــــ|ن حسن |نوره هره|لق|ره |تـــج

242722 لس جرجس  هلل|هيم عوض |بــــر|كي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

76o67o لدين|لد محمد نور |بــــسنتـــ خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

239738 لسيد|ل |لع|لسيد عبــــد|عبــــي   ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

|487|9 حمد|دل غريبــــ |ندى ع ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

582o4 بــــوزيد عيد سيد|هر |ط ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

4o9724 هيم بــــن|بــــر|هيم عمبــــر |بــــر|ندى  |تـــربــــيتـــ طنط
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487o47 حمد محمد عىل يونس|محمد مصطفى  سكندريه|ل|ره |تـــج

239232 لعزيز عطوتـــ|هدير محسبــــ عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8299oo ن|لحمد عثــــم|بــــو|لدين |م |محمد عص ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|4474| حمد|عيل |سم|ر محمد |مي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

84426o حمد سيد|هلل |حمد عبــــد| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

29293o ن شلبــــى|يمن محمد عرف| |ر|ل عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

83236| ى عكوش محمد|م| ي حسي 
ئى سيوط|حقوق 

5||378 بــــوشنبــــ|حمد |حمد صبــــىحي محمد | سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

226|| ي|بــــر|حمد سيد |
ى
هيم دسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5246|8 ى ح ي حسي 
ى مصطفى ي حسي 

مد|مصطفى سكندريه|ل|هندستـــ 

5o|559 حمد عنتـــر عىل زعلوك|ء |ل| إلسكندريتـــ |تـــمريض 

|24682 ي|هبــــه عمرو محمد محمد 
بــــينى لشر هره|لق|طبــــ 

45|875 ل ذىك حبــــسر|م غ|شنوده س ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

63|42| لسيد محمد عىل شقي |مروه  زيق|لزق|علوم 

365|56 قتـــ حسن عزوز محمد| رسر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

9|9o74 ى سمي  عويضه غبــــروش  نفي  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

87928| تـــبــــ |محمد بــــدرى محمد ر ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

887|o2 حمد |ء عىل صبــــرى |عىلي سيوط|طبــــ بــــيطرى 

786|29 ذل|لش|حمد |جد محسن |لرين م زيق|لزق|حقوق 

6o5|62 حمد لقمه|لمنعم |رق عبــــد|بــــسنتـــ محمد ط لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

5|8237 يه أحمد أحمد محمد حريشتـــ| ره دمنهور|تـــج

|9944 هيم محمد|بــــر|هيم محمد |بــــر| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

352844 حمد|لحفيظ |حمد عبــــد|محمود  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

273398 م|لسل|عيل عبــــد|سم|م |لسل|ن عبــــد|يم| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

2336|| طمه محمود طه مصطفى|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o582| لسيد|لسيد |حمد محمد | لمنصوره|حقوق 

43|7o2 لح|عيل ص|سم|حمد سمي  | |طبــــ طنط

264539 عيل رميح|سم|لد محمد |ئى خ|م| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

825|86  طلعتـــ عدلي ه|ي
ى شم|سمي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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7532o4 حسن محمود محمد محمود لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

78o976 لرحمن|لعزيز عبــــد |دل عبــــد |م ع|سل| زيق|لزق|بــــ |د|

768972 يه مه موىسي|لم سل|ن س|رسر ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

8756o9 حمد |لد سيد |حمد خ| سيوط|ره |تـــج

57|85 حمد|ء نبــــيل محمد |سم| بــــ بــــنى سويف|د|

8||232 لك|رص حسن م|ء ن|صف ي|بــــ |د|
|لمنى

9o93|3 لبــــدرى حسن |ل |لع|حمد عبــــد|سلىم  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

49o333 لكريم|لكريم محسن محمد عبــــد |ندي عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

|62863 ى هش ه|لل|حمد عبــــد |م |نرمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|9o43 بــــ|لوه|تـــم يوسف عبــــد|ندى ح صيدله بــــنى سويف

|3433o روز عوض|نه مجدي ن|دمي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o5655 ى|بــــر|لسعيد |ل سمي  |آم هيم عجي  هره|لق|صيدله 

8ooo2o لكريم|ل عبــــد|ن جل|ل شعبــــ|جل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

5o252| ف محمد عىل لطفى عىل | نيس|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

|66786 لرحمن|م يوسف عبــــد |سلىم س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|75966 حمد محمود|لفرج  |طمه |ف ى شمس حقوق عي 

5|7284 ل|حمد نرص جل|ء |شيم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|49447 ح|حمد محمد صبــــ|هيم حسن |بــــر| ن|علوم حلو

283|63 ج محمد عىل مسلم|محمود فر تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

89347o ى محمد |لكوثــــر | حمد حسي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

676o|3 لسيد هيتـــ|م فهىم |ن عص|نوره لمنصوره|ره |تـــج

2|9435 بــــ حسن|لوه|حمد عبــــد|بــــدور  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

253955 يف فؤ د سعد مرىس|يوسف رسر ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

5o2946 حمد|لحميد |لسيد عبــــد |هلل بــــدوى |منه  سكندريه|ل|عه |زر

349664 يف  حمد عطيتـــ|ندى رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

443793 لسيد عىل|لسعيد |لسيد |ندى  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

28466 دهم محمد فضل سعد| هره|لق|ره |تـــج

7632o| ه | ل|كرم عىل محمد هل|مي  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

|36857 سط|لبــــ|رى عبــــد|لبــــ|طف عبــــد|محمود ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|4322 ن|لبــــدوى شعبــــ|رق |م ط|مر ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس
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535467 تـــ سعيد ج| بــــر محمد موىس|مي  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

765897 ف |رحمه  لكحىك|حمد |لسيد |رسر تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

7oo783  عىل محمود مرىسي|
ى
حمد شوق لمنصوره|هندستـــ 

5o6738 |لمقصود |لحميد عبــــد |لمقصود عبــــد |م عبــــد 
دريس

سكندريه|ل|عه |زر

4|3327 ي عىل |لد عىل عبــــد|خ
ي|لسم|لغنى

دوئى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2o4|6 لنبــــى|س عبــــد|محمود محمد عبــــ هره|لق|بــــ |د|

|875o لمطلبــــ مليىح |ح عبــــد |لفتـــ|لد عبــــد |زن خ|م ن|بــــ حلو|د|

359|o8 لمجيد محمدين|عىل محمد عبــــد ى شمس| لسن عي 

|678o7 لم|جر طلعتـــ محمد س|ه |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

295394 حمد|روق حسن |لد ف|ء خ|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|6|267 دى|له|رق محمد |ن ط|نور ى شمس|د| بــــ عي 

8o8644 د|ل فؤ|صم محمد جم|ع ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

4449o3 م محمد|عمرو أحمد عل سكندريه|ل|هندستـــ 

43894| ىط|لع|حمد حموده حموده عبــــد| لشيخ|ره كفر |تـــج

77639o هيم|بــــر|هيم عبــــده |بــــر|سلىم  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

8o93|5 حمد|لد محمد |يه خ| ي|بــــ |د|
|لمنى

276773 ى | لبــــرع|حمد |حمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

45o986 وى|لشعر|لسيد محمد |وى |لبــــدر|حمد | |هندستـــ طنط

|26oo5 جد مصطفى منصور|ل م|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

863386 ء محمد صبــــري محمد|لزهر| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

32|o44 حمد|دل زىك |هر ع|ط ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

75|7|5 دل متـــرى موىس|ع| رين|م لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

278532 ى فكرى حسن محمد حمد نفي  شمون|نوعيتـــ 

5|2676 مد محمد عيد|بــــوبــــكر ح|محمد  ن|علوم حلو

234o44 ى ع ن|حمد فرح|مر |حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

755o8| لعظيم|تـــه مصطفى عبــــد |حسن شح عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

339355 تـــه|لمول شح|لسيد عبــــد|محمد رفيق عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

348459 ى|ن عبــــد|جي رمض|طمتـــ ض|ف لعزيز حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 
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63634| هيم|بــــر|كرم فتـــىح يوسف متـــول  زيق|لزق|صيدله 

89|286 مه |مه محمد سل|محمد سل سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4o97o3 ء بــــسيوئى يوسف مصطفى زرير|شيم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2|9864 هيم|بــــر|لح حسن |مريم حسن ف ى شمس|تـــج ره عي 

853539 ي 
لحفيظ|عيل عىلي عبــــد|سم|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

6268|| دى محمد|له|حمد |تـــفى  زيق|لزق|بــــ |د|

44|83o ر|لنج|دق |لص|لدين عبــــد |ء |مريم بــــه |حقوق طنط

254927 لديبــــ|لدين |محمود محن  | دين تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

645388 يس|لس|حمد |تـــه |جر شح|ه ى دق رأس سدر|حه وفن|لي ىسي|ء ع|سي 

8o53|6 د يسي|دور فؤ|تـــ |نش ي|بــــ |د|
|لمنى

285234 لعظيم|لبــــدوي عبــــد|لسيد|حمد |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

25227o ف|ن عبــــد|يم| هلل نوح رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7|6245 يه وجدى محمد موىس| لمنصوره|حقوق 

79|24o حمد محمود|هيم |بــــر|ء |شيم ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

366o96 هلل فهيم|طف عبــــد|ن ع|يم| تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

338384 ي
لسعود|بــــو|عيل حلىمي |سم| |دئى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

763o48 عيل نوفل|سم|لسيد |ح |ء صل|عىلي لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

3365|2 محمد عىل سمعه| نور ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|272|5 ه | لبــــيىلي|دل |دهم ع|مي  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

|33222 ف | |ن|ر نور محمد حسن|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3628|3 لحليم|لسميع عبــــد|هلل ممدوح عبــــد|عبــــد |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

84|o86 لنوبــــي|هيم |بــــر|لدين |نشين سعد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

9|7478 بــــ  |لوه|لحسن فتـــىح عبــــد|بــــو|سهي   سيوط|بــــ |د|

537644 ى|بــــو|د |لجو|ن عبــــد|يمن رمض| لعيني  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

842237 ن|حمد رسل|مي  |ل|حمد | ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

857655 لرسول|محمد سعيد عىلي عبــــد سيوط|ره |تـــج

439769 مه|هيم سل|لدين إبــــر|د |هدى عم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

649497 لسيد|هلل |صف عبــــد|يه ن| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

867o9| للطيف|حمد عبــــد|كريم عىلي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو
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665|7 ى|م صف جرجس|د و|ميل| رتـــي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

889729 لحميد محمد |ف عبــــد|حمد خل| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

53o59| بــــوعمر|مريم رجبــــ مبــــروك  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|47|o لم|هيم س|بــــر|لم |هيم س|بــــر| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

864|22 لدين سليم|ن نرص |محمد عمر ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

|22575 م محمد محمد|ندى س هره|لق|ج طبــــيع |عل

|53753 ن محمد|دين مصطفى شعبــــ|ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

43223 شد|حمد ر|م محمد عىلي |حس هره|لق|ره |تـــج

6|3346 ى|لمنعم سيد|هيم عبــــد|بــــر|محمود  حمد بــــحي  |علوم طنط

23o347 يف حسن محمد عن يتـــ|عمر رسر هره|لق|ره |تـــج

882|98 س  |لحميد عبــــ|حمد عبــــد|محمد  سيوط|ره |تـــج

7779|8 ف محمد فكرى عبــــد|ن |نوره ر|لغف|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|255o8 ن|لسيد سليم|م |محمد هش ى شمس حقوق عي 

|7oo45 ه محمود محمد محمود ش ى|ني  هي  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

272475 ن تـــوفيق|لد محمد رمض|خ ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

37||89 لسيد حسن عىل منصورتـــ|رضوى  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

875744 حمد محمد مرزق سيد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

34o264 حمد محمد وهبــــتـــ|زينبــــ حسنى  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

46|327 لدين|بــــ |مي محمد شه|حمد س| |حقوق طنط

92o97| ى|ش مل |ل محمدين ك|ز جل|هي  ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

9oo934 للطيف |حمد عبــــد|ل |ء جم|رس| ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

299o6 هيم|بــــر|سهيل سعد محمود  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

||99oo وز عىل حج زى محمد|في  هره|لق|م |عل|

26o389 ي |بــــسم رمض|بــــسنتـــ 
لشويتـــ|ن مصطفى ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

342355 لسميع|هلل عبــــد|رضوتـــ رجبــــ عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

69||2 د محمد جودتـــ محمد|جه لفيوم|طبــــ 

323256 ن|م حسن صديق سليم|ريه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

758593 س|ل محمد معوض عبــــ|وص معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

484326 نوبــــ صبــــىحي حلىمي نخلتـــ|بــــ| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

46o|44 ن محمد محمود|جر محمد رمض|ه سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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9|o3|2 تـــ فخرى عبــــده |ئى نش|رس| ج|طبــــ سوه

|77893 ن|ر سليم|حمد مختـــ|لرحمن |عبــــد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

7|6634 عيل عيس|سم|لسيد |ج  |بــــح ن|ر ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

263|55 د|ء يشى حسن حم|شيم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

33o94o لسميع محمد مرىس|عمر حسن عبــــد |طبــــ بــــنه

|6445o حمد|لنبــــى عىل |محمود عبــــد  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

82745 مه|مه محمد سل|مروه سل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o9553 ل سعد|محمد بــــدر جل عه دمنهور|زر

4977|3 تـــ قطبــــ عثــــم ن قطبــــ زعيتـــر|أمي  ره دمنهور|تـــج

6o4584 ن|ر زيد|لستـــ|عبــــد | ندى رض لمنصوره|بــــ |د|

7o4699 ه | لعزيز قنصوه|حمد عبــــد |مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

777536 لرحمن |لعزيز عبــــد |جد عبــــد |لعزيز م|عبــــد 
سويلم

زيق|لزق|هندستـــ 

6733o دريس|ح محمد |لفتـــ|لمنصف عبــــد |ن عبــــد |نور لفيوم|عه |زر

835823 لدين محمد محمد|ء سعد|سم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6|4o| ف رجبــــ فوزى محمد| رسر ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

853|39 ي|شور عىلي عبــــد|هلل ع|عبــــد
لغنى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

364683 حمد|ر |لغف|ن حلىم عبــــد|يم| سيه|نوعيتـــ عبــــ

9o8563 لسيد |صم عىل |مصطفى ع ج|بــــ سوه|د|

4o84o9 ئى خليل|لرسول كيل|محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

7|2885 ى حسن محمد عبــــد  ل موىس|لع|نيفي  لمنصوره|عه |زر

5o9oo5 ضى|ن سعد م|ئل شعبــــ|د و|زي ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|22582 حبــــيبــــتـــ محمد حنفى محمود متـــول هره|لق|هندستـــ 

7o879o لعجىم|لمنعم |لمنعم مصطفى عبــــد |بــــسمله عبــــد  طبــــ بــــورسعيد

263223 وى|لنحر|وى حسن |ليىل طنط |تـــربــــيتـــ بــــنه

8275| لمعز|لمنعم عبــــد |ء سمي  عبــــد |سم| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

47o32 ى|هيم |بــــر|زينبــــ  حمد حسي  هره|لق|بــــ |د|

348436 ى |ي ف |سمي  ى محمد |رسر بــــوزهرتـــ|مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|5|7o3 لعزيز|م خليفه عبــــد |ره عص|س هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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882|o4 بــــ مهنى  |لتـــو|معتـــز محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

78||83 لمجيد متـــول|حمد صبــــىح عبــــد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

435|36 يف بــــكر | ي|حمد رسر
لزعيفى لشيخ|تـــمريض كفر 

7o|74o ه مصطفى | فع|لش|هيم |بــــر|هيم |بــــر|مي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

24523 هلل موىسي|هدير محمد عوض  ن|صيدله حلو

49857o لففى|هند محمد سعد رجبــــ  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

762435 ى  وهبــــه حسي 
مصطفى محمد مصطفى هندستـــ بــــور سعيد

46|76 هلل|عىلي عبــــد | م زكري|سل| هره|لق|ره |تـــج

345483 زينبــــ مصطفى لطفى محمد ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2|44|4 هيم|بــــر|لسعيد |مر محمود |حبــــيبــــه تـــ هره|لق|صيدله 

27354| ى|لن|عمر عبــــد رص محمد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

542578 ه رمض| لمسلوبــــ|لمنعم محمد |ن عبــــد |مي  سكندريه|ل|حقوق 

52o586 ء محمود صبــــىح يونس بــــدوى|ل| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

84993| حمد رجبــــ بــــيومي|هدير  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

497247 تـــ صبــــرى رجبــــ | لسيد|بــــو |مي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7|2753 لسيد|لسيد عبــــده |لسيد |ء |ل| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

5o2229 ن|لحليم مهر|رص عبــــد |مصطفى ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75839o د|ن محمد سجيع حم|يم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|65649 عىل سعد يوسف محمد ج|ره سوه|تـــج

||7o8o هيم رأفتـــ حميدتـــ|بــــر| |دين ن|تـــربــــيتـــ حلو

34924| هيم|بــــر|لعظيم |ل عبــــد|محمد جم ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

7o6324 ر|لنج|ندى محمد محمد عوض حسن  لمنصوره|بــــ |د|

859443 لعليم|دل محمد رشدي عبــــد|بــــ ع|مه سيوط|حقوق 

95678 لمقصود|رس محمود عىل عبــــد|ي ن|بــــ حلو|د|

5282|| لحميد مصطفى|زق محمد عبــــد|لر|أحمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

26697o هيم محيسن|بــــر|ء عيس |رس| ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

84|o73 لدين بــــهيج عىلي|رغده عز  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

3235oo تـــتـــ|شح| ممدوح نسيم حن| رين|م هره|لق|بــــ |د|

854834 حمد|لحميد |م محمد عبــــد|عص ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

843266 لطيبــــ|رق رجبــــ |حبــــيبــــه ط ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

Thursday, September 6, 2018 Page 17652 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

26o93o س|يدى سمي  يوسف حو|ه ن|سو|ر ج |ثــــ|ل|كليتـــ 

76376| لسيد|ء محمود تـــوفيق محمود |شيم بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

442995 لتـــحفه|لسيد |لمعىط |محمد عبــــد | ر|ي |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

282949 بــــتـــ عبــــده|د ثــــ|نوبــــ عم|بــــ| ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

247|4o ل سعيد متـــول قنديل|هلل جم|عبــــد |بــــ طنط|د|

892o27 لرحمن|ن عبــــد|حمدى سلط| دين سيوط|حقوق 

|4773 ده|حمد حم|لسيد |يوسف حسن  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

634o67 در محمد محمد|عمرو ن ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

67222 حمد|زتـــ محمد سيد |ممتـــ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

249556 لشبــــينى|ء مصطفى محمد عىل |رس| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

22285o لرحمن|لدين مجدى محمد عبــــد|م |حس ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|6752 هيم حسن عىل|بــــر|حمد |ء |ل| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

84226o هيم|بــــر|دي |هيم بــــغد|بــــر|حمد | ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

5472o ى |ي بــــر قرئى|حمد ص|سمي  بــــ بــــنى سويف|د|

2|97| لرحيم|لسيد عبــــد |ندى ممدوح  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

27oo94 ع محرم|لرف|محمد نرص محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

8325o لم|روفيدتـــ رجبــــ محمد س لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

64376o هيم محمد|بــــر|لسيد صبــــىح |محمد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

3594o4 ى يز عبــــده|محن  ف| مي  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

892966 ي
ن |دل محمد زيد|ء ع|ضى ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

8|92o ن محمد|محمد سعيد شعبــــ ن|ضتـــ حلو|علوم ري

328865 للطيف|لرحمن عبــــد|للطيف نرص عبــــد|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

537232 ي|ر
لرصدى|هلل محمد |محمد عبــــد | ئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

62o66o بــــ|لسيد |لسيد محمود |محمود  ض|لشر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

676539 در|لق|حمد عبــــد |در |لق|حمد عبــــد |يه | لمنصوره|هندستـــ 

485884 لسيد|هيم |رس إبــــر|ء ي|لحسن| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

34487| حمد عبــــيد|هلل |ر محمد عبــــد|مي هره|لق|ج طبــــيع |عل

367536 ن خليل|ن جوده سليم|حمد سليم| ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

54o45 لرسول|حمد عبــــد |د محمد |جه بــــ بــــنى سويف|د|

Thursday, September 6, 2018 Page 17653 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

7938|8 ئق مصطفى|ن ف|جر رمض|ه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

63|68o لرؤف خليل|لدين عبــــد|ح |ر صل|من زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

643o29 ى|ص دق|لص|ح |لفتـــ|ح عبــــد|ز صل|في  زيق|لزق|حقوق 

696288 نتـــ|لحليم زه|بــــ عبــــد |حمد خط|محمود  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

5o47o حمد محمد محمد|محمد  لفيوم|ر |ثــــ|

5o|8o9 وق  لكريم||حمد محمد محمود عط|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

628254 ه خليل | حمد محمد عيس|مي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

492267 ي|لجن|ل سعيد موىسي |حمد جل|
ينى سكندريه|ل|حقوق 

25943 ن محمد|لرحمن رمض|يه عبــــد | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

7o348o ى عل|عمر مصطفى  ى حسي  م|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9|o48| سم |هدير عمر عىل ق ج|ره سوه|تـــج

792|3o ي|ر
رحيم محمد|م |هش| ئى ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

868677  عىلي|ء عمر محمد |شيم
ى مي  ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

346o97 شد|حمد ر|م محمد مبــــروك |سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

887379 ف فتـــىح عبــــد|ن |نوره ل |لع|رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

84o4o نور موىس|لمنعم محمد|ء عبــــد |رس| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|374|| ى|لسل|عمر عبــــد  م رشيد حسي  هره|لق|حقوق 

9|9|32 ده سيد عيس |م حم|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

373o56 بــــ|لوه|لسيد عبــــد| |محمود رض ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

82o662 ل حسن عبــــيد|محمد جم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

892836 حمد محمد |ن |م رمض|حس سيوط|تـــمريض 

829358 لي|لي عىلي هل|ء هل|صف دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

248622 م فتـــىح مزروع|س| سه ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

534o| هلل سيد محمد فرح|عبــــد ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

|39262 لمقصود يوسف|ل عبــــد |ره جم|س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|82o9 وى بــــخيتـــ|مل محمد كحل| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

36o9|8 سم|محمد مصطفى سيد محمد ق ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

475823 يوسف محمد محروس حسن |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

22|2o2 حمد سليم|لد |ضىح خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

677836 لمرىس|ر وليد محمد يوسف |عم لمنصوره|ره |تـــج
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2|7986 لحميد|رس محمد عبــــد|ندى ي هره|لق|طبــــ 

332633 لسيد سويلم|حمد محمد محمد فوزى | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|658|6 ي محمد|محمد ر| هويد
ضى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

486976 لسيد|حمزه محمد محمد حميدو  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25854| لصمد|دل مصطفى عبــــد|مصطفى ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3o648 ده|عبــــ| لميس سيد عط هره|لق|ر |ثــــ|

228254 عيل محمد|سم|سلىم محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

69ooo| لبــــسيوئى|ح |لفتـــ|محمد ممدوح عبــــد  لمنصوره|صيدله 

8258o5 ن محمود محمد|ء رمض|سم| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

682924 ى|ل محمد |لهل|ء لطفى |رس| لعشر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

487856 هلل|هلل فرج |حمد محمد عىل جبــــرتـــ | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

64222 ي |ره ف|ي
س|لنح|رس مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لفيوم|ئ 

26597o لح|كريم محمد حسن عىل ص ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

649439 ل|لع|حمد عبــــد |حمد محمد | |رش عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7|o67 عيل|سم|لمنعم |ء سيد عبــــد |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

83o4o8 ن|للطيف عثــــم|ن عبــــد|ل عثــــم|م| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

8|2|9| لدين|لسيد زين |د |لسيد حم| ي|هندستـــ 
|لمنى

23|978 ح محمد|لفتـــ|م لطفى عبــــد |لطفى هش ن|بــــ حلو|د|

55996 ن خميس عىل محمد|يم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

22o337 مه فريجه|لسيد سل|لبــــدوى |حمد |لرحمن |عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

34o92| ر|لنج|م منصور |لسل|د عبــــد|دل فؤ|ع ى شمس|تـــج ره عي 

4o8822 ن|لعري|شد |بــــسنتـــ عيسوى ر تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

52oo85 ء محمود محمد حسن بــــكر|شيم ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

2494o6 م|زق سل|لر|ح عبــــد|صل| ند ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|63938 لنبــــى|هلل محمد فضل عبــــد |منتـــ  لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68||64 ل|لعس|حمد محمد |مصطفى محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

522248 لمقصود|ن عبــــد |لمقصود زيد|ء عبــــد |رس| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

2727|5 وز هش حمد|لسيد |لعزيز |م عبــــد|في  دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

|66437 بــــر محمد|ن ص|يوسف شعبــــ ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|77||o حمد|ع |لمنعم رف|ده عبــــد |مي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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426594 حبــــيبــــتـــ محمد نبــــيه محمد مزروع علوم بــــورسعيد

6oo882 ن|هيم أحمد حسن سليم|بــــر|نجوى  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

63434o ل عىل|لع|جر عىل عبــــد|ه ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

5o6323 ن محمد|ن مصطفى رضو|يه رمض| سكندريه|ل|بــــ |د|

7|392 مل مسعود|حمد مفرح ك| لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

7576|o ي|يه محمد |
حمد عىل عفيفى ي صىح 

عيليه|سم|معهد فنى

78953o ميشيل شفيق مهنى| رين|م تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

865892 لحسن محمد|بــــو|بــــتـــ |م ثــــ|سه ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

264|35 ه سعيد | حمد|لسيد عىل |مي  |نوعيتـــ بــــنه

747|o لعزيز عىل|رص عبــــد|مصطفى ن كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

339|78 ي محمود حسنى |ء |سم|
لسيد|حمد حسنى ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

75292 ى محمد رض مصطفى| خلود خي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

757575 ى ن رص تـــوفيق محمد|نورسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

693869 زيد|لحميد محمد بــــ|هدير محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

727|3 لنبــــى|هلل عبــــد|عمرو مفرح عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|559|8 لمنعم أحمد|تـــسبــــيح محمد حمدى عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4o7768 ع|هيم محمد رف|بــــر|نعمه عىل  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

524666 ي عبــــد |عبــــد 
ى
سم|للطيف ق|لرحمن نشأتـــ شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

359227 حمد|هلل |لد محمد عبــــد|خ ى شمس|تـــج ره عي 

357889 لجليل|سعيد مجدي سعيد محمد عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|6537 در|لق|حمد عبــــد |م |م حس|سل| هره|لق|ره |تـــج

|5885o لعظيم|مل عبــــد |مل محمد ك|ك هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

782467 لسيد مصطفى عيد|كريم  زيق|لزق|نوعيتـــ 

766839 يش|روق ع|حمد ف|حمد مظهر | ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

947|8 منى نرص معوض عمر محمد ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|34o28 لسيد|مصطفى محمد بــــيوم  ى شمس حقوق عي 

259|42 هيم|بــــر|لكريم |كريم محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

782o75 يف ه| شم حسن|حمد رسر زيق|لزق|حقوق 

4o3459 ى|حمد ك|ء |وف مل عىل حسني  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|58|o3 ج  لطفى عىل|كوثــــر ن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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925369 دل بــــدر عىل  |ره ع|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

58673 هدير مصطفى محمد محمد صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

|6|5|8 د|لحد|حمد تـــوفيق |بــــ |يه| |جن  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

9|4486 م عىل محمد منصور  |حس سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

768333 يف عبــــد|جر سعيد |ه ى رسر هلل|لخرصى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

6347o لحميد بــــكرى عىل|محمود عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

2|4422 ئل محمد طلعتـــ محمد عىل|دين و|ن هره|لق|عه |زر

4|2786 مجد سمي  جرجس| |ن|سيلف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

534966 نور|نور حسن |رقيتـــ محمد يحن  محمد  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

686o92 لخي |بــــو |فظ |هيم ح|بــــر|د حمدى |جه |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

497665 بــــ|ره يىح قطبــــ شه|س |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

689382 تـــ|لمقصود بــــرك|ده محمد حفنى عبــــد |غ س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

|35758 بــــوزيد|رق حنفى |يدى ط|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

68492| |حمد مو|لسيد |ره ربــــيع محمد |س
ى
ق لمنصوره|حقوق 

6|9523 لحنفى|حمد |لسيد |لرحمن مصطفى |عبــــد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

6|885 م سيد محمد|ر بــــس|مي صيدله بــــنى سويف

57|95 ء سعد فهىم سيد|لشيم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

5o9|6| تـــ|لشح|لعزيز |لعليم عبــــد |ل عبــــد |محمد جم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|277o2 ى محمد عبــــد |ي هيم|بــــر|در محمد |لق|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

25723 لعليم|حمد عبــــد |لدين |نور | لي|د هره|لق|لعلوم ج |ر |د

332495 هيم|بــــر|ر مسعد محمود |من ى شمس| لسن عي 

|5355o لمقصود|د محمود عبــــده عبــــد |جه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o8976 لغيط|بــــو|لرؤف |ء محمد عبــــد |عىلي لمنصوره|علوم 

542|37 لمول|د عبــــد|لجو|لمول عبــــد|عطيه عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

475|9| ي|لعزيز |مصطفى محمد عبــــد
ط|لىحى تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

7645|5 شور|لسيد حسن ع|ل |عمر جل هندستـــ بــــور سعيد

3368o3 ن|بــــر سليم|بــــيشوى صفوتـــ ص |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

6o5798 هيم يونس محمد|بــــر|ل |نو لمنصوره|علوم 

|42352 ى|لدمرد|هيم |بــــر|له |ه ش حسي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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56o24 ء بــــدوى يىحي محمد|لىمي لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

4|2736 للطيف مسعود|لسيد عىلي عبــــد |تـــفى  |بــــ طنط|د|

679|27 ل عىل|لع|ن محمد مصطفى محمد عبــــد |مرو لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

286993 محمد فهيم محمد زغلول ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

3|8|9 ف عبــــ|لرحمن |عبــــد  لمقصود|س عبــــد |رسر هره|لق|صيدله 

5o543 ن|تـــه سليم|حمد شح|م |حس بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

295o|| لسميع محمد|س عبــــد |جد عبــــ|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

525976 لسيد حسن محمد|لد حسن |خ ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

|55727 بــــتـــ|عيل ثــــ|سم|حمد |ء |شيم ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

9o7o7o لدهبــــ يوسف |بــــو|محمود يوسف  ج|حقوق سوه

282445 ن|دى عش|له|طمه عىل عبــــد|ف ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|4266| هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ن |رو ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|9686 ى|ح حسن حس|لفتـــ|رحمه محمد عبــــد ني  |بــــ طنط|د|

33698o تـــ|لشح|ن |ء حسن رضو|نور عل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|7987 ف فتـــىح |رق |ط حمد|رسر ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

|3|2|8 ن|زم محمود محمود رمض|ح هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32974o ن محمود محمود مرىس|رو ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

329o49 ف محمد |هلل |عبــــد شم|هيم ه|بــــر|رسر ج|أللسن سوه|كليتـــ 

|47796 لنعيم|ل عزبــــ عبــــد |لرحمن جم|عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

28966 هد عىلي|لد عبــــدتـــ مج|خ ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|8988 حمد قرئى|م |حمد عص| صيدله بــــنى سويف

6823o| ي|ل عىل |ء سمي  كم|شيم لزهي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

492673 رك|لعزيز حسن عىل مبــــ|محمود عبــــد  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

696o76 ي|ن عبــــيده مصطفى محمد |يم|
لعوضى لمنصوره|علوم 

439833 وق عبــــد ن|لطح|هيم |لسيد إبــــر|لجليل محمد |رسر |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|34|42 لرحمن|لرحمن عبــــد |مه عبــــد |س|ء |رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o29o| مه|رص محمد يوسف سل|محمد ن ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

793554 لم|د س|ل حم|دل جم|ع |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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355o23 لم محمد|سلىم محمد س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|6o474 ى حنفى|يوسف جم ل حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3628|2 ى | لسيد محمد|لسيد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|9|24 دق|لص|حمد بــــدوى محمود عبــــد| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

762676 مه محمد رفعتـــ كريم|س|هلل |عبــــد  ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

778679 لسميع محمد|لسيد عبــــد |حمد | ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

2865|5 ى محمد  لبــــرم|حمد محمد |نرمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

839o35 ن نعيم لمعي حليم| مي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

3|3233 هيم عىل|بــــر|م محمد يوسف |ريه ى شمس| لسن عي 

67773o رص|ن ن|بــــتـــ رمض|لد ثــــ|يوسف خ تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

863oo7 رك|رك سيد حسن مبــــ|مبــــ لمنصوره|حقوق 

|62582 حمد|لسيد |بــــ |يه|كريم  ن|حقوق حلو

232537 ف مصطفى فهىمي عىلي| |سم رسر ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

9|39o7 ود  |تـــريزه فتـــىح ذكرى د سيوط|حقوق 

48o89 ف |عمر  هيم سليم|بــــر|رسر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|44657 هيم|بــــر|نطونيو |دى مني  |ف هره|لق|حقوق 

75|498 لقطبــــ محمد شميس|ل محمد |كم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

27223 ل جمعتـــ|دل جل|نوره ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4926o| متـــ|حمد خليل سل|لحميد |م عبــــد |عص ره دمنهور|تـــج

42o9o8 رتـــينه نرصى خليل يوسف|م لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

442388 ضى|لق|محمد رفيق محمد محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

424255 وى|لمحل|مجدى عزتـــ عوض حسن  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

3|546| ين  عي|يمن حلىمي رف|شي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

433792 لغنى|لرحمن يش محمد عبــــد|عبــــد |صيدله طنط

77o243 زم وليد محمد محيسن حسن|ح زيق|لزق|ره |تـــج

8763|9 حمد  |حمد سيد محمود | سيوط|حقوق 

3263|5 ن|م محسن بــــخيتـــ عمر|سه ى شمس|زر عه عي 

9527| بــــتـــ|شم ثــــ|محمد حسن ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

429243 ه محسن عبــــد| لمجيد محمد رحومتـــ|مي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 
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||7942 لس وجدى ر ضى حبــــيبــــ|كي  ن|هندستـــ حلو

9o4575 للطيف |حمد عبــــد|للطيف |سم عبــــد|بــــ ج|صيدلتـــ سوه

54588o د قرئى غريبــــ|سلىم محمد فؤ |حقوق طنط

6376|| لرحيم|ل عبــــد|لرحيم محمد كم|عبــــي  عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|279|8 ف دوس ج|وس |ندر| هلل|د |رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|8o86 بــــ محمد|لتـــو|يمن حسن عبــــد | ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

284o46 جوزيف فيكتـــور وجيه لطفى ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

3|3o78 ي كم|نشوي حس
ل|م مصطفى سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

858|6o ح محمود عىلي|لرحمن صل|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|2|7o7 ي|لنقر|ئل محمد عىلي |حمد ن|
ىسر هره|لق|بــــ |د|

22|594 بــــ رجبــــ حسن|يه|حمد | هره|لق|بــــ |د|

7o2||7 لسيد|ل محمد وهبــــه |محمد جم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

37869 هدير محمود حسن محمود ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

|24929 د سيد قطبــــ|حمد عم| ى شمس صيدله عي 

7|233| لرحمن|تـــ عبــــد |د|لس|ء محمد |ثــــن لمنصوره|حقوق 

73498 مه سعد عطيه|ن سل|جيه ره بــــنى سويف|تـــج

783527 لدين محمد محمد|حمد مىح |محمد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

3|o25 هيم محمود|بــــر|لدين |رص |هلل ن|منتـــ  ن|بــــ حلو|د|

6337|8 ح عىل|لفتـــ|عىل عبــــد| رن زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

458|56 لمنعم محمد جمعه|لمنعم عبــــد|ء عبــــد|سم| |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

635356 م جمعه|لسل|تـــسنيم فتـــىح عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

262329 لمقصود محمد|لفتـــوح عبــــد |بــــو|محمود محمد  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

255786 بــــو عىل|حمد عطيه |محمد  هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

36o323 لعدس|لحليم مصطفى |حمد عبــــد|لحليم |عبــــد ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

9||32 حمد محمد معوض|طمه |ف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8o764o ى|منيه حسن | حمد حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

439o66 م محمد بــــدوي|مصطفى عص لشيخ|ره كفر |تـــج

4326|9 يف جعفر بــــلتـــ ج |زهره رسر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

4o5395 ي
هيم محمد|بــــر|م محمد |عص| دئى سكندريه|ل|ره |تـــج
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275968 خ|لطبــــ|رس عطيه محمد قطبــــ |ي لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

34o266 م يوسف محمد غنيم|زينبــــ هش عه مشتـــهر|زر

3783| ي |م|
حمد|حمد محمد |ئى |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

4|7459 ى ريح|أس ن|مه سعد حسي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

||9496 دل فهىم جرجس|رك ع|م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|7|45 ى فخرى  ى مس|بــــو|نيفي  ك  |ليمي  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

28426o ى| يه عصمتـــ بــــدر محمد بــــحي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

62486 ن|ء خلف رزق شعبــــ|شيم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|2o386 لمنعم عبــــده|ل عبــــد |محمد جم ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

426o49 ج|لعزيز حج|سلىم يحن  زىكي عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|77967 م محمود|لسل|مر عبــــد |منيه ع| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

6o|95o لسنهورى|للطيف |رس عبــــد |حمد ي| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

335399 هلل|هيم فتـــح |بــــر|هلل |ء فتـــح |رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

36579 م|م|رضوى حسن محمد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

34oo5o لسيد|هيم |بــــر|ئى محمدى |ء ه|شيم |نوعيتـــ بــــنه

838|o ء محمد عمرون عويس|دع لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

284848 لسيد|هلل مجدى عبــــده |منه  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

29397 فظ محمد|لح|زم محمد عبــــد |ح هره|لق|هندستـــ 

6|749 متـــ|ن محمد درويش سل|يم| علوم بــــنى سويف

87553 ى ج|ي زى|بــــر محمد حج|سمي  لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

359o2| عيل حسن|سم|محمد مجدى  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

495656 هيم|بــــر|لوكيل محمد |ن عبــــد |عوض رمض سكندريه|ل|حقوق 

|62|68  خي  |يوسف خ
لسيد|لد مصطفى ط|بــــ دمي|د|

425|64 ر|بــــوبــــكر نص|هيم |بــــر|هلل عزتـــ |منه  سكندريه|ل|ره |تـــج

824863 د قسطينس جرجس|بــــيشوي ميل ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

365|84 هيم|بــــر|هيم |بــــر|رق |طمه ط|ف دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

|365o4 يف ق سم|سم متـــول ق|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

883o56 هر |لظ|ج محمود عبــــد|ئى فر|م| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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223663 بــــر سيد|ل مصطفى ص|م جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|3386 حمد|هيم |بــــر|ئل محمود |ملك و ى شمس|تـــج ره عي 

523494 ر|لجز|هيم |بــــر|حمد |مي  محمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|4||o2 ن|دى مصطفى رضو|محمد و لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

249|6| |للوق|يه جمعه متـــول | ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

6|8647 ف | ف |رسر شه|بــــو عم|حمد |رسر ط|بــــ دمي|د|

439o|6 حمد عىلي عبــــد ربــــه هطل|عىلي  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

624734 م|لتـــم|محمد محمد نبــــيل  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

54675| لحميد محمد عوض|لحميد محمد عبــــد|حمد عبــــد| ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

448|72 حمد|بــــو|هيم |بــــر|هيم محمود |بــــر|سلىم  سكندريه|ل|بــــ |د|

828293 ىطي|لع|م عبــــد|لسل|طف عبــــد|محمد ع ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

4|4o86 تـــ|سعيد محمد فرح| مه ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

68282 لسيد محمد|محمد | دين بــــ بــــنى سويف|د|

686|3| لمنعم|لرحمن عبــــد |محمد عبــــد | رن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

828733 ى|بــــ ع|رح طف رشيدي حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

897459 ه فهد وزيرى | ي |لورد|مي 
ئى ج|عه سوه|زر

2622o4 نه|هيم محمد محمود شبــــ|بــــر|كريم  |ره بــــنه|تـــج

45o622 لمنعم أبــــو زيد|زينبــــ أحمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

224273 زق محمود|لر|ندى محمود عبــــد هره|لق|بــــ |د|

8|9449 ي عىلي|نور
ن محمد لطفى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

62|666 ريه|لعليم محمود م|حمد محمد عبــــد| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

438|3 مديحه رجبــــ عىل طه هره|لق|لعلوم ج |ر |د

345255 يف فتـــىحي  لسيد عىل عمر|رسر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

26o65o محمد حمدى محمد| رن تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

62837o عيل|سم|محمد سعيد محمد وهبــــى  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

225984 ن|تـــ محمد عثــــم|د فرح|م فؤ|سل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

43|654 هيم عطيه|بــــر|محمود يىحي  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|3o22o ويرس|نس بــــخيتـــ قديس عوض س|ن هره|لق|ر |ثــــ|

47678  عبــــده عبــــد |سم|
ى
هلل|ء شوق ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

284o92 لمهدي|م ممدوح فوزى زىك |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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56787 لرحمن محمد محمد حميدتـــ|عبــــد  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

2243o9 لسيد|لحميد محمد |لد عبــــد|ندى خ هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5236o2 دى حسن موىس|حمد بــــغد|محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o6558 ي|لزهر|
ي تـــعى

حمد|ن |ء مصطفى ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

8264o حمد محمود|دل |مهند ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

854626 بــــ|هيم حموده دي|بــــر|ء |سم| ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

8o|788 ن|ره بــــشي  يعقوبــــ سليم|س ره بــــنى سويف|تـــج

26824| ن|لم|ن محمدشبــــل س|محمود سليم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

49o373 ن عبــــدتـــ|متـــ شعبــــ|ل سل|فري سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

38o95 |تـــ محمود شيتـــ|حمد عرف|هلل |عبــــد ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

85||o4 يد|حبــــيبــــه سعد عىلي ز سيوط|بــــ |د|

255|57 لحديد|بــــو|ل |ر كم|لستـــ|هند عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

884675 زم جمعه محروس هريدى |ح سيوط|ره |تـــج

|44336 ى عبــــد |عبــــد  لمجيد|هلل سيد حسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

6o|o4o ن خليفتـــ|لرحيم شعبــــ|لحكيم عبــــد |حمد عبــــد | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

355o43 ى |مي ى|دتـــ حسي  حمد حسي  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

2268|2 لغنى محمد|عىل محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

422|o6 لسيد|د |محسن مريد ج| رول|م |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

622|o8 ف محمد أبــــو |محمد  ىط|لمع|رسر طبــــ بــــورسعيد

4954o6 مي|لد|لعزيز |م عبــــد |لد|جع |مصطفى مر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8|oo3o لمولي حسن|هلل عبــــد|يه عبــــد| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

845425 لحميد صديق|ره محمد عبــــد|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

72695  
ى
حمد|محمود عويس صوق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6o8356 |لسيد رخ|حمد |ن |رو |علوم طنط

784693 ي|لع|حمد عبــــد |محمود 
ل عفيفى لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

|536|4 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|منيه | هره|لق|بــــ |د|

4|4588 دي|سيد منتـــرص سيد حنفى بــــغد |حقوق طنط

|244o4 ي عبــــد |عز 
لمهدي|لجيد محمد |لدين مصطفى تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

77|o45 حمد عطيه|لد مصطفى |مريم خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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27|455 ي|لفخر|لسيد |جر فوزى |ه
ئى هره|لق|صيدله 

3|664 ي
ى حسنى | دئى هيم|بــــر|حسي  هره|لق|ره |تـــج

54|38 لمسيح وهبــــه|لبــــي  عبــــد | |ليدي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|622o حمد|لعظيم |يمن عبــــد |حمد | هره|لق|هندستـــ 

6|344| ل|لد|بــــر محمد |د أحمد ج|زي لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

628938 لحميد|ئى عىل عبــــد |محمد ه زيق|لزق|ره |تـــج

2|3832 حمد|م محمود يوسف |حس وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6|74o4 لطويل|لسيد |ندى محمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

337o3| ل محمد|حمد كم|محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

64982o ى   عبــــد|هيم |بــــر|خلود خي 
ى
هلل|لدسوق ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

قيتـــ| -  لشر

328|o6 در|لق|هيم بــــيوم عبــــد|بــــر|مصطفى  |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

279273 ى فوزى سعيد  س|لدعبــــ|بــــشر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|65|27 لبــــيومي|مر ميشه |ء ع|رس| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8435o8 لسيد خليل|حمد |لرحمن |عبــــد ن|سو|حقوق 

7o7998 لم محمد|زق س|لر|لمتـــول عبــــد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

444646 ر|لف|مل مسعد |مريم محمد ك ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|9o28 لحميد حسن|لمه حسن عبــــد |س صيدله بــــنى سويف

753979 هيم رشيدي|بــــر|مروه مرىسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4o322o ى عبــــد  ن|فظ سليم|لح|منى محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6||627 ر|لنج|حمد |تـــم عىل |هبــــه ح لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

35|396 ل|ح هل|ح محمد صل|م صل ى شمس|زر عه عي 

3|845| يتـــ مصطفى محمد عىل| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3|6477 لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|ن عمرو |يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

423|78 حمد|هيم عىل |بــــر|لد |هيم خ|بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

889oo5 ع سيد |حمد سيد رف| ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

4o893 حمد|بــــ محمد |يه|ئى |م| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

75|243 رس محمد محمد|ي| سه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

28o|52 يمن محمد موىس|مؤمن  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد
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9|4|42 لدين محمد عىل  |ح |ء صل|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|77496 تـــه|تـــه كرومل شح|ئى شح|م| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

6775o6 |ن رخ|لسعيد شعبــــ| |لسعيد رض| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

8o258o ي |
هلل محمد|حمد فيض |لحسينى ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

25688o لخول|د |ء محمد فؤ|شيم ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

28|53 لبــــسيوئى|لمجيد محمد محمد |ن عبــــد |بــــريه |ره بــــنه|تـــج

5o8426 بــــوزيد مبــــروك|لحكيم |د عبــــد|سلىم عو سكندريه|ل|صيدله 

27o535 ألشوح|مل |حمد محمد محمد ك| ى شمس| لسن عي 

|66688 ز محمد|لبــــ|لحسينى محمد |ر |مي هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|o523 ى محمد |نوره لسعدئى|لسيد |ن حسي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

226o5o ح|لدين معتـــز نعيم فل|سيف  ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

362288 د|لجو|ر عبــــد|لغف|م عبــــد|يوسف عص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|7936 ن|حسن شوم| مروه رض ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6|2822 يف|آل ء عىل حسن رسر زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7529oo ن سليم|ح فرح|حمد صل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

85o237 فتـــ يونس محمد|محمود ر ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

692o84 لجندى|لسيد محمد |لسيد |هلل |عبــــد  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|58o|9 ن نبــــيل محمد محمد عميش|مريه دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

22363| ندى محمد محمود محمد خميس ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6|6294 تـــه|حمد شح|بــــ |يه|يمنى محمد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8594| يمن يوسف سويرس|جوريل |م لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

364965 هيم|بــــر|مصطفى سعيد محمد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

76o9|4 رص حمدى محمد|هدير ن ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

769764 هلل ممدوح جبــــريل محمد جبــــريل|منه  زيق|لزق|حقوق 

25696o لمقصود عقيله|ر عبــــد|لستـــ|منيه عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|57|24 حمد عىل|ء ذىك |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3o4|2 ي
سعد حسن خلف| |دئى هره|لق|حقوق 

5o4||8 لح|هيم ص|آيه حسن محمد إبــــر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل
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8|3848 لحكيم محمد|رص عبــــد|حمد ن| سيوط|حقوق 

249948 وق عبــــد للطيف|بــــ محمد عبــــد|لوه|رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

22|5|7 لضبــــع مخلوف|تـــه |هلل شح|عبــــد هره|لق|حقوق 

29o698 لعزيز|ن محمد سيد عبــــد|نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

63|26 دى حسن صديق مرصى|ش ن|حقوق حلو

486789 لعزيز صقر|م محمد عبــــد |محمد عص ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

32|323 د محمد زغلول محمد|زي ن|حقوق حلو

757765 لسيد حلىم محمد زهره|لد |خلود خ عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

759|32 سعد يوسف سعد رجبــــ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

768922 هيم مصطفى محمد|بــــر|ء |رس| نوعيتـــ بــــور سعيد

|34|6| هيم|بــــر|تـــ محمد محمد |ي| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

899o96 حمد |حمد عىل |ء |عىلي سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

52|9o4 هيم|شم إبــــر|هيم ه|ف إبــــر|عف ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7oo7|6 يف محمد مصطفى محمد عطيه رمض ن|رسر لمنصوره|صيدله 

84826| ي حسن|حمد ه|
ي مصطفى

ئى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

5|5o32 ء مسعود عيد محمود مطر|لىمي تـــربــــيتـــ دمنهور

684564 ش|لبــــ|لح محمد |هيم رجبــــ ص|بــــر|مه |س| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

2||43 ى محمد  لحليم|حمد عبــــد |حسي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

792366 ئى فريد عطيه|ه| رين|م  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

|47735 ى هلل|رأفتـــ فوزى فرج | مي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

697965 بــــيفى|لدن|د محمد |حمد فؤ|يه مصطفى | معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

356465 ي محمد|محمد ط
ى
رق شوق تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

79o37o زى|لمجيد محمد حج|هيم عبــــد |بــــر|محمد  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

|25675 م محمود فوزى محمد|حس| رن ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

765|63 رص محمد محمد مغوله|لن|د عبــــد |زي ره بــــور سعيد|تـــج

2949o2 حمد محمد حسن محمد حسن| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|72994 لقوى|ء محسن محمد عبــــد |رس| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9o9862 حد  |لو|لدين نرص عبــــد|ح |ره صل|س ج|ره سوه|تـــج
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|29576 ل|مل بــــس|سم ك|سيف بــــ |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

|29277 ى|مجد ع|ندرو | دل حني  هره|لق|هندستـــ 

826447 ي عىلي
سهيله سعودي مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

283o68 لمقصود خليل محمد|م عبــــد|يوسف عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

25|487 وى|لغربــــ|دى رأفتـــ محمد |ف ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

8o398| زق قطبــــ|لر|كريم مؤمن عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

26966o لمنعم محمد بــــدر|رهف محمد عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

485683 لمغربــــى|حمد |ن |بــــسمه محمد رمض سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

4269|| ى ى محمد حسني  هبــــه محمد حسني  سكندريه|ل|عه |زر

495599 ح رجبــــ محمد عمر عىل|صل ره دمنهور|تـــج

5o6o35 عبــــده سعيد| رك عط|م سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

243oo6 حمد|لعزيز عىل |رص عبــــد|لن|ل عبــــد|محمد جم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

54|44| د|د محمود حم|محمد حم ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

|727|9 جنتـــ حسن عىل حسن كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

756oo2 عيل سعد عىلي|سم|محمود  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

266|38 بــــوعز|ن فهىم |محمد رمض ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

2526|8 ى|يه شوكتـــ حمدى | لمسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

77582o حمد حسنى فهىم|عمر  زيق|لزق|هندستـــ 

335533 حمد محمود|ء محمد |لشيم| ى شمس| لسن عي 

243o5| مه|مه عىل سل|عىل سل هره|لق|حقوق 

5||o42 م خرصى|لسل|لعزيز مسعد عبــــد |عبــــد بــــ دمنهور|د|

236523 ن بــــهجتـــ محمود|هلل رمض|منه  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8o|457 محمد خليل| رض| دين ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

|754o4 هيم|بــــر|لنبــــى |ج  عبــــد |ره ن|س رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

4|4746 ن|ح سعد عثــــم|لفتـــ|منيه عبــــد | لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

237234 بــــرين ممدوح محمد فهىم|ص هره|لق|لعلوم ج |ر |د

776638 ف عبــــد |زينبــــ  تـــ|در جوده عرف|لق|رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

778oo7 د|هلل محمد سعيد جه|ء عبــــد |سم لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

527594 ى |لمنعم |سلىم ممدوح عبــــد  ي|لملو|مي 
ئى لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري
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693695 |م |لسل|م محمد عبــــد |لسل|محمد عبــــد 
وى|لبــــهنس

معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4o872o وى|لمحل|لرحمن عىل |هلل محمد عبــــد |منه  |ره طنط|تـــج

4|3o8 حمد|م محمد |ن هم|يم| هرتـــ |لق|تـــمريض 

7o|oo2 ى |ي لح|لسيد ص|لعزيز |لسيد عبــــد |سمي  ى شمس طبــــ عي 

257964 لسيد محمد زنون|هيم |بــــر| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

9|3544  محمد نصي   |ن
در مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

89973o ديوس جرجس |قل|رتـــن موىس |م ج|بــــ سوه|د|

838443 هيم|بــــر|شور فهىمي |ريم ع ن|سو|بــــ |د|

|34582 شم|لنبــــى ه|حمد سعد عبــــد | |مىلي|ك ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

29|446 ج  محمد عىل|م ن|يه ر| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

249952 ى |شيم لىح|هيم عبــــد|بــــر|ء حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

64796| هلل حسن|مد عبــــد |محمد سعيد ح لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

226o78 ن عىل|لرحمن عىل بــــدرى عثــــم|عبــــد م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

483729 ر|لنج|ن محمد محمود |يم| سكندريه|ل|حقوق 

889674 سيد | لوف|بــــو|ج |ر فر|من سيوط|بــــ |د|

|7|637 ئيل رسور|د ميخ|ميل| مونيك تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

8|o337 ي شح تـــه رزق|جرجس بــــشر ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

439||8 ئيل|نتـــ فخري وديع ميخ|دمي لشيخ|ره كفر |تـــج

69224| لبــــدوى خليفتـــ|لعظيم |زينبــــ منتـــرص عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

25783| د|لحد|مل |ن ك|محمود رضو ى شمس طبــــ عي 

267925 ن|بــــوسليم|لنعيم |لسيد عبــــد|م |حس تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

54565 ف حسن خليفه|محمد  رسر معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

485|6o لففى|هيم |بــــر إبــــر|ل ج|ء جم|هن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|662|9 يف | هيم|بــــر|حمد |حمد رسر لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

84o8o6 لسيد|طمه محمد محمد |ف تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

4|2666 د|هيم ج|بــــر|م |يه عص| |تـــربــــيتـــ طنط

54|89| ف محمود مح شيك|دريس ك|ربــــ |عزتـــ أرسر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

688o27 زق|لر|م عطيه عبــــد |لسيد محمد س|ره |س لمنصوره|حقوق 
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79o|o7 ى عر|ندى ط ي|رق سليم محمود حسي 
ى
ق تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3262|5 ى عز عبــــد|ي ح حسن|لفتـــ|سمي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7|6423 دى|لبــــغد|دى |له|م وليد عبــــد |سل| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|75o2 بــــر محمود|م ص|دل عص|ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|52656 م عىل محمد|ن س|نوره سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

696899 لمرشدى محمد|محمد | حمد رض| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

486o76 حمد عىل|لمنعم |م عبــــد |رضوى عص سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

6|833 ء محمد عويس محمد|شيم علوم بــــنى سويف

7597|4 ل أبــــوزيد|لع|رص عبــــد |م ن|له| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|367 د|م رش|لسل|بــــر عبــــد |دتـــ ص|غ ن|هندستـــ حلو

327857 د|ئل عىل عو|عىل و |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2|5642 ر جوده|لغف|لجليل عبــــد |ن وسيم عبــــد|يم| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

77|54o ح|حسن محمود حسن صبــــ زيق|لزق|ره |تـــج

6o847 |لبــــ|حمد عبــــد |حمد نبــــيل |
ى
ق صيدله بــــنى سويف

763|33 يمنى وليد عىل محمود مصطفى نوعيتـــ بــــور سعيد

8|543| ى حن فوزي تـــوفيق| كريستـــي  ره بــــنى سويف|تـــج

822347 يوسف حسن يوسف محمد سيوط|حقوق 

826o52 ل عوض|محمد جل| تـــق ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

268778 ه فوزى شح| لمجد|بــــو|تـــه |مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|469| حمد رزق محمد|آيتـــ  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4|o549 د مصطفى كشك|لسيد رش|رجبــــ  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

677989 لسيد|حمد |لمتـــول |لسيد |كريم  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

772o95 م|لسيد عر|لم |ء محمد س|رس| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

36|o54 وى|لص|لرحمن بــــدوى محمد |عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

752563 هيم قشطه|بــــر|حمد |بــــو بــــكر عطيه | حقوق بــــورسعيد

5|5|o9 ي عبــــد 
حمد مصطفى|ح سيد |لفتـــ|منى سكندريه|ل|علوم 

27|974 ي|ر
رى|لهو|م محمد محمد |س| ئى ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 

لكوم|ئ 

5294o9 يف محمد عبــــد ئى|لبــــيبــــ|لعزيز |محمد رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

776|55 بــــ محمد|بــــ خط|لوه|ء عبــــد |رس| زيق|لزق|طبــــ 
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756|46 ق عطيتـــ|لرز|نسمه محمد عبــــد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

443569 ى|بــــو|لحميد |رس عبــــد|ء ي|رس| لعني  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

847o62 تـــ|حمد شح|مه |س|حمد | ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

84692| ق لعربــــي عىلي|وي |حسن رسر ن|سو|تـــربــــيتـــ 

539324 حمد عىل|لسيد |رص |لن|هبــــتـــ عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

348|64 هيم|بــــر|رق سيد |ء ط|رس| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

9||63| حمد |د |حمد فؤ|حمدى  ج|ره سوه|تـــج

7o|2| لشفيع محمد|م عمر عبــــد |ر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

762786 ف محمد محمد |عمر  حمد|رسر لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

24|777 للطيف|لحكم عبــــد|سيد عبــــد| دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4243o8 م|لش|دى محمد |له|حمد عبــــد | سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

86o863 لعزيز|لسيد عىل عبــــد|ل |جل| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

835947 حمد خليل|خلود فرج محمد  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

82o||4 لرحمن|فرحه محمود حسن عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

265567 لد عنتـــر صد قـى محمد|خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7||96| بــــسنتـــ عبــــده عىل محمد خليل طبــــ بــــورسعيد

|26836 ن مجدي عىل عويس|مرو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

92o44| لدين محمود مصطفى  |ء |حمد عل| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

645636 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |لسيد |لد |حمد خ| |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

332o43 بــــر محمد منصور|ء ص|سم| زيق|لزق|صيدله 

|65569 حمد|حمد محمد |ر |من ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

356o38 س|سمر محسن مرىس عبــــ ى شمس حقوق عي 

88o96 لمحسن جوده|حمد عبــــد|طمه |ف عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

493o7 ن سيد محمد|عمرو سليم هره|لق|ر |ثــــ|

4o2247 ن|ن عثــــم|حمد متـــول عمر|سلىم  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

697239 ف |مح |س لسيد محمد|عيل |سم|رسر لمنصوره|ره |تـــج

27735o هيم يونس طلبــــه|بــــر|ن |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

44|542 ى|بــــ |رح حمد محمود محمود حسني  لشيخ|نوعيتـــ كفر 
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49669| ن|م يوسف محسن يوسف جفل|وس ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

24464 ى|س رتـــ وليد محمد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

3|6||7 جر محمد مرىس محمد|ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2|5335 هر|لط|كرم عىل |يمن  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

85|392 ي 
حمد ذىكي حسن|مصطفى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

497388 ندى حموده محمد هندى بــــ دمنهور|د|

333978 ن|هلل رمض|هلل طلعتـــ عبــــد|عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

343936 وق ع لم محمود|لنبــــى س|طف عبــــد|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o6|79 حمد|هلل |حبــــيبــــه محمد فتـــح  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

859o88 لعزيز|حمد طلعتـــ عبــــد| |مه ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8556o9 حمد محمد|لحميد |رحمه عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|654o| صف|مجدي بــــخيتـــ و| مرن ن|تـــربــــيتـــ حلو

853||8  عىلي عبــــد
ى ي|لغف|حسي 

ر مهنى ي|نوعيتـــ 
|لمنى

543|52 ن معوض زىك موىس فرفور|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

59345 ل محمد|ن وحيد بــــل|نوره طبــــ بــــنى سويف

775362 |لسيد وف|هلل |هلل محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2342|3 حمد|لمنعم محمود محمد |ء عبــــد|عل هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|5567| حمد محمد حسن|لمنعم |ء عبــــد |رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

||667o لحليم|لرحمن عبــــد |لد عبــــد |هلل خ|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

698548 هلل|حمد عبــــد |هر |م م|د عص|جه زيق|لزق|عه |زر

43oo6 وق خ طر|طر رجبــــ خ|رسر ن|حقوق حلو

855486 للطيف|لد محمد عبــــد|ء خ|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

3|39oo هيم|بــــر|مه |محمد حسن سل وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

333745 ى محمد بــــيوم محمد حسني  ى شمس|تـــج ره عي 

262|78 ر|لنج|دق |لص|ل عبــــد|حمد كم| |ره بــــنه|تـــج

256396 ل|لع|حمد عبــــد|ل |لع|حمد عبــــد| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

56565 بــــر|س ج|حمد عبــــ|يوسف  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

2|872o ى|لعزيز ش|كرم محمد عبــــد|عمرو  هي  ى شمس|تـــج ره عي 

76722 د فوزي|بــــ فؤ|يه|م محمد  هره|لق|حقوق 

349||| متـــ|لحسينى سل| |عط| دين دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر
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83763 لعزيز|حمد محمد عبــــد |لد |خ بــــ بــــنى سويف|د|

433|o5 بــــو عيد|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| |مه |بــــ طنط|د|

624o3| ي|لسعيد |مي محمود |حمد س| لمنىح  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

2|7469 هلل|ل حسنى خلف |سلىم جم ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

2|87o5 حمد|عمر محمد قرئى  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

9||88| ى محمود |رمض ن خلف حسي  ج|بــــ سوه|د|

84497 د|هلل طه محمد عىل ج|عبــــد  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

329|76 مه عطيتـــ|يدى كرم سل|ه ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

266|9| لسيد|لسيد معوض |ء |دع ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9o7558 ل |لع|ح محمد عبــــد|هيثــــم صل ج|بــــ سوه|د|

537|56 لمنعم حميد|ء عبــــد |يدي عل|ه عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

793665 د|لجو|حمد محمد عيد عبــــد | لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

537245 عر|لش|رون |هدى محمد ه تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

267779 يل|ل ط|حمد محمد جم| ى شمس طبــــ عي 

35|695 |محمود محمد عط| حمد رض| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6o6|83 ش|لحميد هو|لسعيد عبــــد |لرحمن |عبــــد  |بــــ طنط|د|

5o|72 بــــ|لتـــو|كر عبــــد |حمد سيد ش| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

245572 ى|لح |لح محمد ص|ص بــــو حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

273263 د حسن|لرحمن محمد فؤ|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

8388o5 جولي طلعتـــ مرقص عويضه ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

5o3342 هيم مرىس محمد|بــــر|عيل |سم|ن |يم| ج|بــــ سوه|د|

334o82 سحق بــــسيط زىك|ركو |م ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o34o3 تـــتـــ مرع|ن شح|ريم مصطفى رمض |نوعيتـــ طنط

6|257| بــــومصطفى|لسيد |لسيد |هلل |منتـــ  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

85|358 حمد منصور|هيم |بــــر|حمد | لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

643856 لرحمن منصور عىل|هدى محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|
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34o45| هيم|بــــر|لحميد عىل |در عبــــد|م ن|له| | معهد فنى تـــمريض بــــنه

6|6924 ر|لف|لنبــــوى |دتـــ محمود |غ لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7|o354 محرز محرز عيد| يحن  زكري لمنصوره|هندستـــ 

2|5o76 ى محمود محمد مرع محمد حسني  هره|لق|ره |تـــج

69||96 لحليم|لحليم بــــشي  عبــــد |ئى عبــــد |م| لمنصوره|حقوق 

48484 حمد محمد عىل|ء |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

9|4o82 ف حموده محمد  |يه | رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

638288 لدين محمد زىك|ح |حمد محمد صل|ح |صل زيق|لزق|ره |تـــج

|27498 حمد عطوه|لد محمد |فرح خ ى شمس|تـــج ره عي 

8|8592 هيم|بــــر|در |لق|م عبــــد|يه هش| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

325972 ح عيد|لفتـــ|سط عبــــد|لبــــ|منيتـــ عبــــد| ى شمس حقوق عي 

264o7| ء محمد عبــــد |ن ه|نوره لجوهرى|لسميع |ئى |كليتـــ هندستـــ بــــنه

2566|| ى محمد عبــــد لبــــشبــــيسر|هلل |نرمي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

69278 ن|شم محمد رسل|محمد ه ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6o7769 لطويل|ل محمد |م كم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o9|43 لسيد شعبــــه|ئى جميل عيد |م| |بــــ طنط|د|

769oo6 ح فيصل محمد|له صل|ه ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

776445 ر|منى طه مهدى عيد نص زيق|لزق|حقوق 

75|9o4 ي محمد|
يمن مصطفى محمد لطفى ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

495447 حمد طه|محمد يوسف محمد  بــــ دمنهور|د|

||7934 خوم بــــطرس|ل بــــ|شهي  جم لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

542563 و|لعرج|هيم |ر إبــــر|لستـــ|ء صبــــرى عبــــد |آل |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

424927 ل|لع|ن حنفى محمود عبــــد |محمد رمض سكندريه|ل|بــــ |د|

4|5423 بــــومنديل|لسيد |م محمد محمد |حس لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

787469 لسيد مصطفى مسعد|هلل |مسعد عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

259854 ر عىل|لستـــ|دل عبــــد|ء ع|ول تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

35572| لعزيز محمد|طمتـــ محمد عبــــد|ف |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

886982 حمد محمد |م |لسل|ن عبــــد|نوره سيوط|ره |تـــج

72958 حمد|سحق |دل |محمد ع ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 
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868o95 ي |لر|هند عبــــد
مي |ل|لسيد |ضى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

3|863 ن|هلل شوم|م مصطفى عبــــد|مهند حس كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

84|672 م|م|ن |لدين عثــــم|م |ن حس|عثــــم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8oo|o3 ي
تـــم حسن سيد|ح| دئى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

||736o ى|م |مرزق عبــــده لوق| رتـــي  ن|بــــ حلو|د|

68o64| ود عطيه محمد|م حموده د|كر| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

8o2898 وي|ر عمر ص|عبــــي  مختـــ ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

23o976 ى|حمد محمد فضل | مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

92o234 بــــ  |بــــورح|لسيد |لدين |ندى نور  ج|ره سوه|تـــج

82276 لرحمن جمعه طه محمد|عبــــد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

643|75 لسيد محمد محمد|عبــــي  محمد  زيق|لزق|هندستـــ 

689929 بــــو شعيشع|حمد |م |لسل|مروه عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

3|2997 لودود تـــوفيق|عمر عزه عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

2735|o حمد| |رص عط|لرحمن ن|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

844645 مد|ء طه يسن ح|رس| ن|سو|تـــربــــيتـــ 

7o47o5 ئى |رس عىل عن|ن ي|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

339955 لسيد عفيفى|محمد عفيفى  ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

7|5328 لسعيد سلو|ل محمد |ده جم|غ ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

2oo29 بــــو بــــكر عىل محمد|سم |بــــ ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|28427 لتـــونس|لحليم محمد |ندى محمد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

2|5874 ي
ى مني  وليم قل|بــــنى ده|مي  ن|حقوق حلو

6o9894 تـــ عبــــد م خرصى|لسل|لمنعم عبــــد|أمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

36o726 قتـــ | م عدس|م|حمد |م |م|رسر |نوعيتـــ بــــنه

4o5|78  عطيتـــ مرىس|يه|حمد |
ى
بــــ شوق عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

8|o74o حمدي عيد| محمد عط سيوط|حقوق 

77oo69 ح|لفتـــ|لحميد عبــــد |حمد عبــــد |هلل |عبــــد  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

685|55 لغنيىمي|م محمد مصطفى |رحمه عص قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

527565 ين نشأتـــ رمزى مسعد| في  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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5oo62 بــــى|لرحمن عر|حمد عبــــد |محمد  حقوق بــــنى سويف

328o|9 هيم حسن|بــــر|محمد حسن  |علوم بــــنه

9o443 لعزيز محمد|لخي  عبــــد |بــــو |سيف  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

|2|826 لسيد|مح سعيد |عمر س ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

85339| ل|لع|لمعبــــود عبــــد|محمد سيد عبــــد ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

|36349 ن مجدى محمود عىل|نور ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

||966o قوتـــ|ل محمود ي|جر جل|ه ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

3||549 هلل|لرحمن عبــــد||لسيد عبــــد |لرحمن ||عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

823o96 ي عبــــد
ىطي|لع|لمعىطي عبــــد|عزه مصطفى ي|لسن |

|لمنى

437837 |لعزيز |حمد عبــــد|لعزيز |س عبــــد|ين|
ى
لدسوق لشيخ|تـــمريض كفر 

|234o4 حمد|للطيف محمد |ده عبــــد |م حم|هش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o4962 ق|س |هيم محمد عبــــ|بــــر|محمد  وى|لشر لمنصوره|طبــــ 

2669|4 ضى|لق|يمن فهيم |زينبــــ  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

36o|| يد محمود عصيد|بــــو|د |زينبــــ رش ى لي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o2953 لصعيدي|ء محمد محمد عىل عىل |لزهر| زيق|لزق|بــــ |د|

536o| رص محمد مصطفى|يه ن| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

3|3246 لحليم|لد عىل عبــــد|زينتـــ خ ى شمس طبــــ عي 

278698 لسنوىس|در |لق|ن عبــــد|طمه رمض|ف شمون|نوعيتـــ 

22|967 |لسيد عر|ء محمد |وف
ى
ق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

357493 لمعىط نوفل|لد حسن عبــــد|م خ |ره بــــنه|تـــج

|68459 ن|لسيد مهر|هر مرتـــضى |م هره|لق|حقوق 

756o|o يتـــ|يوبــــ عطيه حم|بــــيشوى  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

63695| ى حمد|ي لسعيد|د |ن رش|سمي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

437974 وى|لقرنش|فرحه يوسف محمد يوسف  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

4559o6 حمد محمد عىل|دل |حمد ع| ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

89428| ره عىل عمرو سيد |س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

53o438 ن|ىط مرج|لع|ل عبــــد |يه مسعد كم| ره دمنهور|تـــج
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5|5526 حمد|للطيف |بــــسنتـــ حسن محمود عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

76922o وى|عمر محمد عىل عل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4oo324 لح بــــدر|بــــدر عوض ص سكندريه|ل|بــــ |د|

4|o848 ي منصور ح
ين عفيفى زم|شي  |بــــ طنط|د|

89|936 ى |طمه جم|ف ل سيد حسي  سيوط|ره |تـــج

53o5o9 لخول|لحليم محمد |م عبــــد  |حقوق طنط

886993 ل مرىس |لمنعم كم|هدى عبــــد سيوط|بــــ |د|

37oo35 حمد|لرحمن |مصطفى محمد عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

762767 هيم رجبــــ|بــــر|بــــر |بــــر جبــــر ص|ص لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

2|4998 لم|لمنعم س|لم عبــــد|رق س|ط وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6o422 ى عبــــد|ي هلل قرئى رزق|سمي  علوم بــــنى سويف

5o3o6| هيم منصور|بــــر|هيم محمد |بــــر|متـــ |ء أس|إرس سكندريه|ل|علوم 

|2562| ف عص|محمد  لدين محمد شفيع|م |رسر ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس

882256 مل جرجس  |دى نزه ك|ف سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

48785o حمد|بــــوسيد |ر |لستـــ|لغريبــــ عبــــد|دل |حمد ع| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78738 لغيط|بــــو |هيم عزتـــ |بــــر|ء |رس| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7745o4 ي
ف | |دئى لسيد موىس بــــيوم|رسر ى شمس| لسن عي 

86844o حمد عىلي|محمود سيد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

279|o7 كبــــى|لمر|لرحيم |ء محمد عبــــد|عل شمون|نوعيتـــ 

879968 لموجود محمود  |يه ممدوح عبــــد| سيوط|تـــربــــيتـــ 

||79o2 ئيل طنيوس|نوبــــ وفيق ميخ|بــــ| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o5873 ن محمد زيد|ن عثــــم|وليد رمض |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4533o5 ن|لح عثــــم|زى ص|كريم محمد حج لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

688|83 |محمود محمد محمود 
ى
لدسوق لمنصوره|هندستـــ 

|277|| حمد محجوبــــ|تـــه |م شح|سل|مريم  ى شمس|تـــج ره عي 

2227|8 ى |طمه |ف حمد|حمد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

447358 لدين|لدين محمود عز |عز| ن|جوم لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|222|6 لبــــسط|هيم |بــــر|يوسف محمود محمد محمود  ن|حقوق حلو
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2|633 لديبــــ|تـــم محمد محمود |م ح|سه هره|لق|صيدله 

825|24 لكريم|م عبــــيد محمود عبــــد|سل| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

66548 لحميد معبــــد|رون فتـــىح عبــــد |ء ه|رس| لفيوم|صيدلتـــ 

35o56| ن فوزي سعيد مرىسي|يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

28o57o بــــر عطيه خليل|دل ج|جرجس ع رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

753863 ى |بــــر| |سم هيم|بــــر|هيم حسي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

286379 ن|لعزيز شعبــــ|طف عبــــد|حمد ع| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|77345 بــــوزيد|لسيد |لد مدين |خ هره|لق|حقوق 

355|2| ف عبــــد|جر |ه هلل|لحميد عبــــد|رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

343|34 بــــوستـــيتـــ|محمدمحمد | سميتـــ رض ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6|734o شه|ر عم|لستـــ|مروه سعيد عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

4396|o ين صفوتـــ عبــــد  بــــ|م عىل كس|لسل|شي  لشيخ|بــــ كفر |د|

|7||9| لصبــــور عىل|بــــ عىل عبــــد |يه| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o|887 ى محمد سليم|لسيد | |ل زكري|من مي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

44292 هيم|بــــر|م محمد |لرحمن وس|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

49668 ى ج لمجيد|بــــر جمعه عبــــد|نرمي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

365347 حمد|ن |در سليم|لق|عزه عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8357o6 حمد|حمد سليم |ر |من ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6|o36 حمد|حمد معبــــد |يتـــ | ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|74986 حمد|ره محمد عىل |س هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

433222 لسيد شلبــــى|حمد |نعمه  |بــــ طنط|د|

898546 لرحيم |هيم ممدوح عبــــد|بــــر|يوسف  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

754524 جد وليم فهىم|ريف م|م لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

36o774 هيم محمد مصطفى|بــــر|مريم  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

36944 ى س| ى|نىح  حسي  م حسي  ى شمس علوم عي 

2383|9 هلل عىل|ندى محمد عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44226 حمد سويلم جمعه حسن|لد |خ هره|لق|هندستـــ 

6o6544 لعظيم محمد مصطفى|ل عبــــد |لد جل|خ ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

2o74o لمقصود|مصطفى عمر عىل عبــــد سيوط|عه |زر

255476 لمنصف زيد|لسيد عبــــد |يه خميس | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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22o33 ى عوض|فرح ثــــروتـــ بــــخيتـــ بــــش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

77727| لعزيز|حمد رأفتـــ محمد عبــــد| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

252356 لشىس|ء محمد عىل |رس| شمون|نوعيتـــ 

7oo3|7 د|لجو|لرحمن عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|حمد | لمنصوره|حقوق 

244267 لحليم|لحليم متـــول عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد لمنصوره|حقوق 

8o3544 ق|ميل وليم صد|جورج  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

57573 مصطفى حسن| لوف|بــــو |ء |عل ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

24o4o ئى|حمد شعر|حبــــيبــــه محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

698|33 ريف يوسف جورج يوسف فرج|م لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

4934o7 عر|لش|حمد سعد فتـــىحي | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

428467 ه س| لم نويسر|لم عرفه س|مي  ي صىح طنط
|معهد فنى

698o|7 من|ن نمر ض|ئى بــــدر|ه| دين ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

834|98 |حمد محمد عط|رشدي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

62o8|8 لم|طمتـــ محمد مقبــــل محمد س|ف ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

793o37 لدين عىل|ل |لد جم|خ| نور لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

827655 ي عبــــدربــــه|مريم محمد عبــــد
لغنى دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

7577o8 عيل|سم|لرحمن نبــــيل محمد |عبــــد  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|6o|o8 دق|لص|لعظيم محمد |ئى محمد عبــــد |حمد ه| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

885347 ى سليم |حمد حس|طمه |ف ني  سيوط|تـــمريض 

8|42|6 ن محمد|محمد محمود شعبــــ ره بــــنى سويف|تـــج

8oo5o  عبــــد |هيم |بــــر|ء عىل |شيم
ى
زق|لر|لدسوق ن|حقوق حلو

649|65 لرحمن|لسيد محمود عبــــد|ء |ل| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4937o7 ى|لرحمن ش|آنس سعيد عبــــد  هي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6|6827 ل|لد|لسيد محمد | |رويد ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

84|||6 لسيد|ىطي |لع|ء جمعه عبــــد|رس| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

35||6o |مد حسن محمد عر|م ح|سل|
ى
ق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77|996 كريم محمد جمعه عيد مهدى مرىس |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

249928 وى|لطنبــــد|سلىم ربــــيع سعيد  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|36336 رص حمزتـــ حسن|لن|ر عبــــد |مي ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 
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76|42o ه عمرو محمود يوسف محمد| مي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

525644 يبــــى سعيد|م عج|بــــيشوى س لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

289959 بــــتـــ|لد سيد ثــــ|يه خ| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

22oo8 لحليم|ح عيس عبــــد |يه صل| هره|لق|بــــ |د|

5o7994 هيم صقر|بــــر|مل ممدوح محمد | سكندريه|ل|صيدله 

9o4337 شم  |مد حسن ه|هلل ح|عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

||8|47 ف مصطفى كم|يمنى  ل|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

|65338 د محفوظ محمد عىلي|لجو|هلل عبــــد |منتـــ  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

479533 رس طلعتـــ مخلوف محمد|ج ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

867488 م محمد لبــــيبــــ خليل|سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o8522 لبــــدرى محمد |ل |م جم|هي ج|تـــربــــيتـــ سوه

6985oo ن|عيل رمض|سم|ح محمد فخرى |صل لمنصوره|صيدله 

923458 دى |له|دى محمد عبــــد |له|م عبــــد |حس ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

9|9||4 فع عىل |ء محمد ش|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2685o4 ل|لع|حمد حمدى محمود عبــــد| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

34|647 ء نبــــيل محمود محمد|رس| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

47965 لغنى ذىك|فتـــ عبــــد |محمود ر ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4288o6 دى شلبــــى|له|حمد محمد عبــــد | |ره طنط|تـــج

4o6374 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|ن محمود |نوره سكندريه|ل|ره |تـــج

2828o7 عيل|سم|ل رشدى رجبــــ |هدير جم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

644888 ين رض لعظيم|سعد عبــــد | شي  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

73447 قيل|م عزتـــ عويس مع|بــــتـــس| لفيوم|بــــ |د|

|62o73 ف مبــــ|هلل |عبــــد  ذلي|رز ش|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

43o733 ود|ر د|لغف|لسيد مصطفى عبــــد|ر |من |تـــربــــيتـــ طنط

7|6346 مه|لح عبــــده سل|حمد ص|لمنعم |عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

83398 ف ر|حمد | ى|رسر شد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

75|566 م مصطفى|لمجد تـــم|بــــو |لسيد | |سم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 
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758897 حمد|سط |لبــــ|محمد يحن  عبــــد  لسويس|هندستـــ 

7568o هيم|بــــر|هر شفيق |ئى م|م| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|4|o5o حمد محمد محمد محرم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|3o436 ن|م محمد حس|ر هش|من لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|5|4o3 در|لق|م عبــــد |ء معتـــصم محمد عل|رس| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

356782 ي|ر
لسيد|مصطفى سعيد | ئى |تـــربــــيتـــ بــــنه

354334 لدين|زينبــــ مسموع عىل عىل  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

||9o|3 ين ط لنرص محمد|بــــو|رق محمد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|44|44 يف حنفى  حمد|نغم رسر هره|لق|م |عل|

864589 د|حمد ج|دل |محمد ع |هندستـــ قن

22|o7 ن محمد|حسن عثــــم| ر|ي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

23|699 فظ|رص محمد ح|حمد ن| هره|لق|حقوق 

227233 لديبــــ|حمد |لد محمد |محمد خ كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

8337|8 لدين عىلي|ج |ل تـــ|هبــــه جم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

844356 هيم خليل|بــــر|دي |يه ن| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

879|45 فظ |لح|م محمود عبــــد|محمود عص سيوط|حقوق 

|27736 لم|د محمد فتـــىح محمد عىل س|جه ى شمس حقوق عي 

233|69 هيم|بــــر|لحليم |مريم سعيد عبــــد كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

233874 ح عيس|لفتـــ|دل عبــــد|حمد ع| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o4692 كر|تـــه ش|د محمد شح|ز بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

756896 حمد|مه عمر |س|عمر  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6935o5 عيل|سم|م محمد محمد |ء حس|لشيم| لمنصوره|حقوق 

47895 م حسن سيد سيد|حس ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

327637 بــــر مدبــــول هيكل|م ص|سل| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

43o536 يد|بــــو |لسعيد عطيه |ء |ل| ى لي  |تـــربــــيتـــ طنط

4|443 محمود سعيد محمود عبــــده ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6268|8 عيل رزق عىل|سم|رضوى صبــــىح  زيق|لزق|علوم 

8827o ك|لمل|يز عبــــد |رؤوف ف| سوسن كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

444262 ه محمود فؤ| د محمد هويدى|مي  لشيخ|علوم كفر 

||944| حمد محمد عىلي|هلل مصطفى |منتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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49|3|9 طف بــــكرى لطفى تـــوفيق|عو لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

68o39| حمد فوده|ن |لقمص|بــــو|حمد |محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6|9282 لسيد محمد سليم|د |لسيد ج| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2682|o لفتـــح منصور|بــــو|دل |م ع|سل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

85o645 حمد محمد حسن|محمد  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

632626 حمد|لسميع |لسيد عبــــد |ء |شيم زيق|لزق|عه |زر

63665o لحميد|لسيد عبــــد|هيم |بــــر|لسيد |دل |ع ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

857557 ى|بــــو|ن |نمر سمع| دون|م ليمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

9|98|3 لس ن ن  |دى موريس روم|كي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

|7|o32 لرؤوف|ل عبــــد |ن جم|ء رمض|رس| ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

824649 |لوف|بــــو|مل |لك|حمد محمد |محمد  ن|سو|حقوق 

8|4952 ى|م د|دل فوزي ج|ع| رتـــي  ي|بــــ |د|
|لمنى

229|37 ف صموئيل تـــ|ئيل |مهر درس|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

397o8 ف رمض|محمد  ن محمد|رسر ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

8o264| ى محمد عبــــد لحكيم|هبــــه حسي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4oo358 ي|م علو|لسل|دل عبــــد |محمد ع
ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|6||9 ي |ر عرفه طه عبــــد |من
ي|لغنى

|بــــودئى ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

879599 لحميد عىل |مروه حسن عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 

87o7o9 هر|لبــــدري ط|هر عىلي |محمد ط ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

|32625 ى مدحتـــ عبــــد  |حني 
ى
هلل دسوق ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

447753 مد|مد محمد ح|رضوى ح ضتـــ دمنهور|علوم ري

337964 ج|ح فر|لفتـــ|ج عبــــد|محمود محمد فر ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

53o85 د|لجو|لد محمد عبــــد |خ| دين ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

252686 وى|لمشل|لسيد |مجدى | مه تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

46532 نس|نس رجبــــ |ء |رس| ى شمس|زر عه عي 

|7o|o3 ى يوسف حسن| دين حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

785|24 س محمد|حمد عبــــ|لد |خ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

5|27|5 لسيد هندى|لمقصود |محمد مصطفى عبــــد طبــــ بــــيطرى دمنهور
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9o8o67 لمه حمدى درويش محمد |س ج|بــــ سوه|د|

64649| |مه محمود محمود ند|س|خلود  ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

3|29o5 ى|بــــ سل متـــول رزق حسي  سيوط|بــــ |د|

|2794| ى عبــــد | |مي  ى|لحميد |مي  مي  ن|بــــ حلو|د|

25849| ي|لق|يز |حمد ف|عىل 
ضى شمون|نوعيتـــ 

478763 ن لمصيلىح|حمد عبــــده |محمود | مي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

857258 لعزيز|حمد ربــــيع محروس عبــــد| ي|عه |زر
|لمنى

2|3|72 د|لعزيز محمد حم|مريم محمد عبــــد مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

75976| ى غريبــــ  حمد محمد|نرمي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

4834oo عيل محمد محمد عىل|سم|ريم  سكندريه|ل|بــــ |د|

635384 ي|ر
لنبــــي حسن|محمد شبــــل عبــــد | ئى زيق |لزق|تـــمريض 

|4897| جد حسن محمد|ر م|مي ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

898442 ل عىلي |لع|رى محمود عبــــد|عز سكندريه|ل|صيدله 

886477 ل محمد |لحسن جل|بــــو|محمد  سيوط|حقوق 

|3o|6o ى ظريف شكرى جيد| يوستـــي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5|588 د|دل فؤ|ري جرجس ع|م ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

6o6644 لمرصى|محمود مصطفى محمود محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

877|4 ن محمد|ن رمض|ء حمد|دع عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

7o5445 هيم نبــــيل عطيه محمد عطيه|بــــر| لمنصوره|طبــــ 

342|o9 د خليل بــــكرى|هيم فو|بــــر|م  زيق|لزق|عه |زر

324977 وى|لر|هيم محمود |بــــر|محمد  منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

|438|8 يوسف سيد محمد حسن |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

849|7 مد|بــــو ح|حمد |ء محمد |هن ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

68|856 لجمل|هيم |بــــر|حمد مصطفى |ء |سم| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6|6225 لدين محمد سحلول|د |هيم عم|بــــر| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

477634 ى عم د فهىم ينى|كريستـــي  سكندريه|ل|ره |تـــج

7o9358 زى مرزوق|لدين يوسف حج|ح |محمد صل ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

847385 ى|زينبــــ  حمد محمد حسي  ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

899o64 نوس |سطف|ق فكرى |سح| |رين|م ج|ره سوه|تـــج

628229 هلل|تـــتـــ محمد عبــــد|هيم محمود شح|بــــر| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 
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|5494| لرؤف سليم سيد|لدين عبــــد |ء |حبــــيبــــه عل ى شمس| لسن عي 

4|99o6 دي|حمد بــــو|مي |هيم س|بــــر| لشيخ|ره كفر |تـــج

878277 ى عبــــد|م|مريم  لحكيم |م حسي  سيوط|صيدلتـــ 

9o6498 ى مي  عشم | يىلي|كرم | |كي  ج|طبــــ سوه

7o796o ي|ر
حمد |لرحمن سيد |لدين عبــــد |ء |عل| ئى

لم|س
لمنصوره|ره |تـــج

5o75o8 لربــــ|د|هيم ج|م عىلي إبــــر|جر عص|ه سكندريه|ل|ره |تـــج

256567 ى  لففى|هيم |بــــر|هيم |بــــر|نرمي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

33247o هيم محمد|بــــر|يمن عىل |ندى  |بــــ بــــنه|د|

5|666o م متـــولي بــــطيشه|ف هش|عف سكندريه|ل|علوم 

44|66| وي|لم|در |لق|لسيد عبــــد |هلل |ء عبــــد |رس| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

649278 لم حسن|حمد محمد س|مصطفى  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

66944 مريم عزتـــ جرجس غبــــور ره بــــنى سويف|تـــج

5o4o45 هيم|بــــر|لدين مسعد خليل |سيف  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

43|563 لسيد عىل نوفل|مه |س|كريم  لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

6o9o67 لشيخ|هلل فوزى |ره عبــــد |س |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

54287 هيم|بــــر|هلل |وليد محمود سعد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8o6326 ي طلعتـــ ك| مل|حمد يحن  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|44282 حمد عىلي|ن |محمد رمض هره|لق|بــــ |د|

6o7442 وى|لحص|حمد |حمد شكرى عىل | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

38542 يف | لسيد حسن|منيه رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6o73o9 لريش|بــــو |لسيد |لهيثــــم |بــــو |ء |ل| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

224|25 ه عص حمد خليل|لدين خليل |م |ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|323|2 ى د بــــخيتـــ|عوئى فؤ| يوستـــي  هره|لق|ره |تـــج

876875 هلل  |فظ عبــــد|لح|رحمه سيد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26|6|3 |كر محمد |محمد ش
ى
لدسوق ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|44724 م|لسل|طمه محمود عيس عبــــد |ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6o888 هيم عىل محمد|بــــر|محمد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

8|5342 ي عم| د مكرم شخلول|نىح  ي|بــــ |د|
|لمنى

2|94o لمنعم|عبــــد | لعل|بــــو |رس |مريم ف هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

822o75 لرحيم|حمد عبــــد|د |حمد عم| ي|طبــــ 
|لمنى
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54|837 هيم صقر|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  ط|بــــ دمي|د|

48|628 لحليم يوسف|لنظي  عبــــد |محمد مجدي عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

347828 لرحمن|ضى عبــــد|لر|ل عبــــد|حمد هل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

895847 لمنعم |مروه محمود محمد عبــــد ج|عه سوه|زر

32896| ي |خ
ن|هيم سليم|بــــر|لسيد |لد مصطفى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

766743 لرحيم محمد خليل|محمد شكرى عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

22945 ل|لمنعم مشع|ل عبــــد |لمنعم مشع|يوسف عبــــد  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

23|87| ج|دى فر|له|لرحمن مصطفى عبــــد|عبــــد ن|هندستـــ حلو

496|32 هلل قتـــيله|طمه محمد محمد عبــــد|ف ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

259758 لديبــــ|للطيف |ل عبــــد|ره جم|س ى شمس| لسن عي 

43|4oo ن رزق|نوبــــ أيمن عدلي يون|أبــــ |ره طنط|تـــج

8|7928 لحليم|لسعود عبــــد|بــــو|مل ثــــروتـــ | ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|5|476 زينبــــ مجدى حسن وهبــــه خليل لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

27o662 هلل عىل|لمول عبــــد|هلل عبــــد|حمد عبــــد| |بــــ طنط|د|

847827 ي عىلي|حمد عبــــد|ء |شيم
لرضى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|24966 ي عسكر|دى |ش
ى
حمد محمد شوق ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 

تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

756|33 لد حسن محمد|ء خ|شيم عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

623845 لسعيد محمد|لسيد |ء محمد |آل ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

6472|2 ى مهنى|هدير ع دل حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77873| م عليوه محمد|عمرو س زيق|لزق|هندستـــ 

329oo8 ح عفيفى رسور|لفتـــ|لرحيم عبــــد|محمود عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

9|284o يع |لسيد ط|رص |لن|ل عبــــد|جم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22|5o2 حمد|ن بــــدوى |بــــ سلط|شه هره|لق|حقوق 

27473 ن|م عثــــم|م|عيل |سم|ء |رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

42454 لففى|لمجيد |طف حلىم عبــــد |لرحمن ع|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o42o3 د|لد محمد عزتـــ فؤ|رغده خ ي|بــــ |د|
|لمنى

89o372 لسميع |يد عبــــد|مد ز|محمود ح سيوط|حقوق 

364235 ف |عمر  حمد|حمد سيد|رسر دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

452464 تـــ مسعد موىس|لشح|ده |هلل حم|عبــــد لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

5o8738 |لمجيد |هيم  عبــــد |بــــر|لمجيد |م عبــــد|حس
لعقىل

سكندريه|ل|صيدله 
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685|6| لمزين|لمنعم |لسعيد عبــــد |ل |جم| رويد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

359655 ن لس|كر| |مي  م عزتـــ كي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

27|783 مر|لحميد حسن ع|عبــــد| م رض|له| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

445468 عطيه صديق عطيه| رين|م سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

24673 م مصطفى زىك|سلىم عص ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

627582 وى|لغربــــ|عيل |سم|حمد محمد محمود |  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

|2o699 ين شعبــــ هلل|ن عبــــد |ن رمض|شي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

68|74o مصطفى محمد جمعه محمد جعفر لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

695o46 ى نجم|لعظيم حس|لسيد عبــــد |لعظيم |عبــــد  ني  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8o|886 لمنعم عىلي حسن|عىلي عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

759992 بــــر زىك يوسف|ر ص|من لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

27o|o3  |مصطفى 
ى
هيم عبــــوده|بــــر|لسيد |لدسوق ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

639o24 هلل|ء محمد محمد محفوظ عبــــد|سن زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

223o49 حمد|ن |بــــر رمض|محمد ص ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

33656 هيم عمر|بــــر| |عط| عط| رن ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

9o|297 حمد  |لدين محمد |ء |ء عل|رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

888795 ء عىل محمود عىل |سم| ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

4o8839 هلل بــــريشه|زق عبــــد|لر|شم عبــــد|زينبــــ ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|74|95 يه عىل سيد سيد| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

776|8o لسيد متـــول|يه لطفى | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

45|568 رى|لنج|حمد |محمد بــــكر محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

2|42o7 لبــــ|بــــو ط|طف محمد |محمود محمد ع هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

778629 ف جوده ه|محمد  شم|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

9oo426 لنعيم محمد |مهند عمر عبــــد ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

5o4332 هيم خلف|شهد سمي  محمد إبــــر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

587|9 حمد محمد طه عىلي| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

422o3 ى عص لرحمن|م حمدى محمد عبــــد|نرمي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

52o273 ن خليف|م سليم|لسل|م صبــــىح عبــــد |ريه تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2524|7 ى محمود |رس| غ|لصبــــ|ء حسي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 
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5o242o هيم محمد شلبــــى|بــــر|حمد |محمود  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

498847 د عىل|حمد رش|دهم |ر |من هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|2772o لعزيز|لعزيز صبــــري عبــــد |عمر عبــــد  ن|حقوق حلو

264889 ى سيد | رن |لعط|بــــو|حمد |حسي  |تـــمريض بــــنه

6||752 ئى|لسود|منى محمد محمود  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|6o454 م مصطفى حسن|محمود هش وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

26579 لحميد|ل عىلي عبــــد |حمد كم| ى شمس|زر عه عي 

7o3|2 بــــ|لبــــ|ن فتـــح |محمد محمد جعر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

489588 ى|ء سمي  جل|أل ل فضل خي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7847| حمد|لزهرى |ل |سيده جم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||6668 حمد|بــــر |ن ج|رحمه رضو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

272233 مل يس|ج  يس ك|دول ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

684524 ى ي|ي بــــو طلبــــه|رس حسنى |سمي  لمنصوره|بــــ |د|

3|4766 ى سيد  م|م|محمود حسي   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

2o328  وليد سمي  عىل
مصطفى هره|لق|ره |تـــج

54|57| ي عبــــد |محمد سل
لرحيم|متـــ سعد مدئى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

46372| حمد عدروس|بــــ محمود |يه|ء |سم| لمنصوره|حقوق 

49o23o |لبــــن|د |لجو|حمد عبــــد |بــــسمه يشي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

366228 لمرصى|د حمدى |ء عم|ل| لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

878o43 حمد موىس  |نفيسه سيد  سيوط|تـــمريض 

76789| شور|مد ع|د ح|مد رش|ء ح|شيم لعريش|تـــربــــيتـــ 

3422|3 هم|هيم در|بــــر|ل محمود |ندى كم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

236698 يمن فكرى بــــشي |مريم  هره|لق|بــــ |د|

27o732  بــــدوى بــــدير|مه سعيد |س|
ى
لدسوق ي صىح ري

|ضه بــــنه|معهد فنى

322647 زى محمد|ر محمد حج|مي ى شمس حقوق عي 

2658oo حمد عمر|ل حسن |حسن جل ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4|2||o در محمد خرصى|لق|محمد عبــــد |بــــ طنط|د|

25676 لدين محمد محمود|ء |ندى عل هره|لق|ره |تـــج

647738 أحمد عىل فتـــىحي عىل زيق|لزق|ره |تـــج
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|44649 عيل|سم|م منتـــرص محمد |سل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

456o8 للطيف|روق عبــــد|ل ف|د جم|عم ضتـــ|ري/دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

5o475o ى |ء خ|سم| لجوهرى|لد محمد حسني  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

489959 لم|لسميع س|م عبــــد |حبــــيبــــه عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89592| ى  |تـــسنيم محمد عبــــد لعليم حسي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

75796o ل|لع|لبــــدرى عبــــد |س |محمود عبــــ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7o9625 ن|حمد عىل مرج|لسيد |مريم  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

924||8 ن تـــوفيق |حمد حمد|عمر  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8o8966 حمد|هيم |بــــر|ل |رق جم|ط ي|علوم 
|لمنى

53369 ف سعد ه|محمد  شم|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|4|o56 رون|بــــيشوى مجدى صبــــىح ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

64o56| حد|لو|حمد محمد عبــــد |لسيد |يمن |محمد  زيق|لزق|حقوق 

6|7359 وى|لشعر|لسعيد |ر حسن |من ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

63o583 لغنى محمود فتـــىح|محمود عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

878388 ين  حمد  |حمد محمد |شي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

338o|4 لمغنى محمد|حمد رجبــــ عبــــد| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

7o||5| لسعيد عىل خنفس| |ئى رض|محمد ه لمنصوره|ره |تـــج

3694|8 بــــ|لوه|لسيد متـــول سيد عبــــد|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

459|o4 روفيده عزتـــ محمود محمود رجبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6479|4 لرحمن مصطفى محمد خليل|عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

45||oo بــــ عىلي جعفر|لوه|م عبــــد|لسل|حمد عبــــد| |هندستـــ طنط

424664 هلل|حمد لبــــيبــــ عبــــد|محمود  سكندريه|ل|ره |تـــج

4|2o3 طف محمود|حمد يشي ع| هره|لق|هندستـــ 

|46o22 وق  حمد محمود محمد|رسر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

76|5o| زى محمد|ن محمد حج|نور لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

2|53|4 حمد|يدى عزتـــ عرفه محمد |ه هره|لق|ن |سن|طبــــ 

33o326 مل عىل غندور|ل ك|ل جم|بــــتـــه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

4|944 تـــ|رق يشي فرح|مصطفى ط هره|لق|هندستـــ 

|69529 ل|يوسف جرجس سمي  سوري د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

368489 لد محمد محمود|هلل خ|منتـــ  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ
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|77o27 محمد عطيه محسبــــ عزبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

48|786 ف عبــــد |حمد | ي حسن|رسر
لرؤوف حنفى |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|3|832 ى|حمد محمود |ن |يم| مي  ى شمس صيدله عي 

539|o9 ى ج|محمود صل بــــو زيد|لس |ح خضي  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

77885| ف محمد حسن|عبــــي   رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

27|8|9 ى|لسيد ش|حمد مليىح  |ء |شيم هي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

88|772 ل  |لع|لكريم عبــــد|وود عبــــد|ح د|صل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

639734 هيم قطبــــ|حمد محمد إبــــر| زيق|لزق|ره |تـــج

2485|o لح|بــــر ص|سلىم سعيد ج ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

259846 س|لنح|رحمه يوسف محمد  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

7||738 ل|د حسن ح|لد رش|محمد خ لمنصوره|حقوق 

|48932 حبــــيبــــه مجدى محمد حمدى محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22o8|2 عىل محمد سعودى| صف ن|فنون جميله فنون حلو

683|88 لمهدى|م |لسل|لسيد عبــــد | |ندى رض لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

255|o4 لد فتـــىح محمد|يده خ|ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

48o393 دى|له|لعزيز عوض عبــــد |عمر عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

334958 حمد محمود|جر محمد |ه ى شمس|د| بــــ عي 

3595o4 م حنفى يوسف|يتـــ عص| ى شمس|د| بــــ عي 

4965|4 لد خليل متـــول محروس|ندى خ تـــربــــيتـــ دمنهور

4356|| حمد عويس|لعظيم |حمد محمد عبــــد| ن|علوم حلو

53|46 لمجيد|دل محمد عبــــد|محمد ع حقوق بــــنى سويف

6oo864 هيم|بــــر|م محمد عىل |مريم عص |تـــربــــيتـــ طنط

|7722 ئيل|رس مخ|جد ف|ردين م|ن ى شمس علوم عي 

248659  |منه 
ى
بــــو حلوتـــ|حمد عىل |هلل شوق ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

267977 ئد محمد محفوظ|محمد ر ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

425766 ج |لرؤف خف|دل محمد عبــــد |ن ع|نوره لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|7oo4o |لعل|بــــو |كوثــــر محمود حمدى محمود  لفيوم|لعلوم |ر |د

863958 هلل جريس|مريم عوض رزق  |نوعيتـــ موسيقيه قن

35|292 لحميد موىس|حمد يوسف عبــــد|ئى |تـــه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

4|278| لرحمن|لسميع عىل عبــــد |دل عبــــد |ح ع|سم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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777843 زق|لر|زق محمد عبــــد |لر|ء محمد عبــــد |رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

623697 لهويدى محمد شقي |هيم |بــــر|حمد | حقوق بــــورسعيد

4|249 ى |يم| عيل|سم|ن محمد حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

24|689 م|حمد سل|حمد محمد |ء |رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|48o9 |لصمد |لمنعم عبــــد |ن عبــــد |شعبــــ| لي|د |علوم طنط

2|9445 ي
لبــــربــــرى|ئل حسن حسن خليل |و| دئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

774338 تـــه محمد|ن شح|محمد عزتـــ سكر ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

252554 لقنبــــ|هلل محمد سعيد حسن |منه  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

47988o رتـــ جندي|در فتـــىح بــــش|رك ن|م سكندريه|ل|هندستـــ 

5o7|93 لعليم|مل عبــــد |حمد ك|ء مجدى |آل سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

863396 ى محمود عبــــد زق|لر|محمود حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

9|7563 لرحمن  |رص محمد عبــــد|لن|طمه عبــــد|ف سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

687oo5 ن سعد محمد دحروج|محمد رمض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

687|79 فع|لش|لعزيز |هلل عبــــد |لد عبــــد |حمد خ| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|4359 ئى|سكندر|ل|يه مجدى يوسف | سكندريه|ل|عه |زر

5o4279 لسيد|هيم |بــــر|ء |آيه عل سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

69|242 لسعيد عىل حسونه|نىح  طه | لمنصوره|ره |تـــج

78|225 عيل|سم|عمرو محمد محمد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

765833 لنرص |لدين سيف |لنرص نور |لهدى سيف |نور 
عىل

تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

8754| بــــ|لوه|ن محمود عبــــد|رمض| نه ن|حقوق حلو

48535| ف و| |فرونيك صف|صف عطيه و|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

354665 حمد محمد|رص |مريم ن ى شمس حقوق عي 

9|4|93 ل حسن  |حمد جل|سندس  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

62622o س محمد سليم|ء عبــــ|لدين عل|نور عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

3|54|| ىطي|لع|ر فتـــىحي عبــــد|ن مختـــ|جيه ى شمس|تـــج ره عي 

699655  حم|لشو|دل محمد |هبــــه ع
ى
د|دق تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 

سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

2324|o لجندى|هيم محمد |بــــر|ء محمود سيد |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|68578 لح|لمجيد ص|ريم سمي  عبــــد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم
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83o|22 ه حمدي | حمد|لسعود |بــــو|مي  |نوعيتـــ فنيه قن

6297|6 و|زن سمي  محمد عبــــد|م لحميد شبــــي  زيق|لزق|هندستـــ 

634657 هلل|م عطيه محمد عبــــد|لسل|محمود محمد عبــــد زيق|لزق|علوم 

883493 لمنعم |لك عبــــد|لم|ل عبــــد|محمد جم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

284636 لدين|لسيد عىل بــــدر |ء عبــــده عىل |ل| هره|لق|حقوق 

852556 يز رزق شفيق|نسي ف|ن ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

45298| د|بــــ محمد ج|لحميد دي|محمد عبــــد لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

6|2876 ق|لعليم |مد عبــــد|مه ح|س|ن |يم| وى|لشر عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

|43767 هيم عمر عىلي سيد|بــــر|ره |س ن|حقوق حلو

6|4|52 |لوف|لعظيم محمد أبــــو |لسيد أحمد عبــــد | |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

923636 ى |د|وى ج|لبــــدر|لرحمن |عبــــد لكريم حسي  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

453o27 يد|مح محمد عطيتـــ حمد ز|محمد س لشيخ|بــــ كفر |د|

633637 هلل نرص|بــــ |لرحمن نرص محمد ج|عبــــد هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

762455 لهن|حمد |حمد |ئى |حمد محمد ه| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|6||73 م|لسل|مد عبــــد |هيم ح|بــــر|ندى  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

62897 لد محمد محمد|ن خ|يم| طبــــ بــــنى سويف

82|5o9 ديبــــ فرج|دل |دم ع| سيوط|حقوق 

|3286o ي جورج سليم|منى ه
ن|ئى هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

868846 يوبــــ|ندي محمد يوسف  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

7829o9 ى|بــــر| |لي|د هيم محمد حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

228779 رحمه عصمتـــ محمد نظىم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

25o798 ى محمد |زي لشيخ|د محمد حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

776538 وق رض ن|لعظيم عثــــم|عبــــد | رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

463o5 حمد|كر سيد |عمر سيد ش هره|لق|حقوق 

8|7622 ى جم|د د|ل فوزي عي|رلي  ي|تـــمريض 
| لمنى

46o83 ن ن|صبــــرى يعقوبــــ سمع| مي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

488926 هيم|بــــر|بــــوىس عبــــده عبــــده فرج  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|865o ى| رفن حن|م شكرى سيفي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

824962 حمد محمد|لصغي  |هيم |بــــر|محمد  |هندستـــ قن

5424|7 ى|هيم ش|بــــر|بــــر محمود |زينبــــ ج هي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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4o598 لد فتـــىح محمد|ء خ|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

343829 حمد حسن|ح |حمد نج|عىلي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

537743 هيم رزق|بــــر|لسيد مرزوق |مرزوق  عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7866o7 محمد مصطفى حسن محمد |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

4|4|49 لىح محمود قشطه|ن عبــــد|يم| |بــــ طنط|د|

7722o7 ى ي|ي لمنعم|رس بــــيوم عبــــد|سمي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

82893 فظ|لح|بــــ عبــــد |لوه|م عبــــد |ره هش|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

635325 ف صل|يه | لسيد|ح |رسر زيق|لزق|علوم 

8o7|6| زق|لر|عزه عمر عرندس عبــــد ي|صيدلتـــ 
|لمنى

6o9|37 بــــوقوره|لق محروس |لخ|عبــــد| سه ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|3|63o ء عرفه بــــيوم عرفه مصطفى|ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

627o59 ن|حمد رمض|هلل |لد عبــــد|حمد خ| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

3349o8 عيل|سم|هيم |بــــر|مريم محمد  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

9|6465 ى ن مي  يز مرقس |ج  ف|ني  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o7636 ور|لحكم مج|ل عبــــد|ء جم|ول لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

679o23 لحليم محمد|لمجيد عبــــد |حمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

492357 لرحمن منصور محمد عىل حفنى|عبــــد م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|4726o لس بــــخيتـــ ظ ك|لمل|عبــــد | ظ|كي  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

677o|9 ن|محمود محمد محمد شعبــــ لمنصوره|حقوق 

754o66 ى |ء حسن |رج ى |سم|مي  لصفتـــي|عيل حسي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

5366|4 بــــر|تـــه عىل ج|بــــر شح|محمود ص |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

|24574 ىط|لمع|بــــو |هلل وليد محمد رفعتـــ |عبــــد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

5|37|3 حمد محمد|م |لسل|كريم عبــــد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

265o7 لسيد محمد|محمد مدحتـــ  هره|لق|ره |تـــج

368569 مه عيد عبــــده|س|محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2285o ف مصطفى ع|محمد  فيتـــ|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

767257 لحميد|د عبــــد|م محمد رش|مصطفى س ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

62o326 ز|لبــــ|لد محمد محمد |خ ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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|58|27 هيم|بــــر|ندى مجدى محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

882433 سعد  |ض |مريم ظريف ري ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|7|34 حمد|للطيف محمد سيد |هديل محمد عبــــد  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

||9o9| عيل|سم|لعزبــــ |مريم محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3282o2 لحميد|روق عبــــد|زم حسن ف|ح |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6o5965 ض|مؤمن عطيتـــ مصطفى عطيه ع ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

92o255 لرحيم  |لرءوف عبــــد|ل عبــــد|كم| مه ج|بــــ سوه|د|

363378 حمد|بــــ |لوه|م عبــــد|م|زم |ح مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

|6442 م|لسل|تـــم عبــــد |بــــ ح|يه|يمنى  ن|بــــ حلو|د|

45|832 ن|لسيد شعبــــ|د |لجو|عىل محمد عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

|4437 ي مكرم عزيز|م ه|ريه|م
ئى |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|

(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

355746 ى عىل|ن عبــــد|يم| هلل حسي  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

5o9578 ف |ن محمد إسم|أحمد عثــــم لدين|عيل رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

488747 لدين|لحميد خي |حمد محمود عبــــد | ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

44||32  عىلي|يه |
ى لسيد حسي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

366oo6 حمد محمد|م نبــــيل |سل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|7632 لح|لشهيد ص|مه عبــــد |س|ره |س كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|65574 ح فتـــىحي لملوم|م مصبــــ ى شمس| لسن عي 

96449 مل عىل|م محمد ك|سل| بــــ بــــنى سويف|د|

284o|| ى س|هر جرس متـــي|عدل ظ| مي  هره|لق|بــــ |د|

4o3896 لعزيز محجوبــــ مدكور|مجد عبــــد |هلل |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

||5387 لدين محمد فريد|م |محمد عص ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

25283| ض|بــــو عو|حمد محمد |يه | ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

8|5o75 يه محمد محمود خليل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

7663|6 ج  حسن حسن دعدور|يدى ن|ه نوعيتـــ بــــور سعيد

45o|o4 هر شفيق سعد|ريو م|م |ضتـــ طنط|علوم ري

9o5247 محمد حسن محمد حسن  ن|سو|علوم 

4|o445 ىسر|لغبــــ|رس عمر بــــديوى |عمر ي |ره طنط|تـــج

62o23| ن ده|عيل زي|سم|م |م|ل|عىل | مي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

32349o هيم|بــــر|حمد |ل |لمنعم كم|بــــسنتـــ عبــــد ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 
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857||9 د|لجو|دي محمد عبــــد|منيه مك| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

337698 لوكيل|لسعيد عليوه |لرحمن فوزي |عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

273|oo لح|يمن عزتـــ ص| |رين|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

68|373 لمجيد|بــــ رشدى مصطفى عبــــد |يه|محمد  صيدلتـــ بــــورسعيد

77o7o6 ي|ه
وى|لشبــــر|م |مجدى بــــره| ئى زيق|لزق|ره |تـــج

8624o9 ي رشدي |
ه مصطفى حمد|مي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

279|o6 لمرصي|مه محمد |م سل|عز تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

622774 ى|زن عىل |حمد م| مي  لمنصوره|طبــــ 

923895  ع|لفتـــ|عبــــد
ى
بــــدين فهىم |ح صدق ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 

(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

356942 ئى فتـــىح محمود|ر ه|من |تـــربــــيتـــ بــــنه

5o75|2 ي حسن |هدير سمي  عبــــد 
تـــ|لزي|لغنى سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

2959o| د|هيم خليل ج|بــــر|لكريم |هيم عبــــد|بــــر| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

255475 عيل|سم|مه محمد عمر |س|يه | تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|5|o|o ى محمد حنفى عبــــد |ي ر|لغف|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

33|492 رص|لن|لسيد عبــــد|مح |كريم س |ضتـــ بــــنه|علوم ري

693242 ى|د محمد |لجو|ح عبــــد |خديجه صل لخبــــي  ن|سو|بــــ |د|

27o56| ئيل عطيه|د عزوز ميخ|م عم|بــــر| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

77467 حمد|لدين |ل |هلل محمد جم|عبــــد  هره|لق|حقوق 

3538o4 رق محمود محمد|محمد ط ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس

8oo6|6 ي ك|عبــــد
ج|مل حج|لكريم مصطفى |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

دى|لو

5o975 حمد|بــــر |حمد محمد ص| حقوق بــــنى سويف

639263 هيم|بــــر|حسن محمد حسن  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84||36 ى|نعمه رمض ن عشور حسي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

64|947 حمد|لسيد |حمد سعد |هبــــتـــ  زيق|لزق|بــــ |د|

8|427 تـــ محمد | حمد عبــــدتـــ|مي  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

259636 حمد|نور |بــــ |يه|ورد  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

623297 لحضي|لمتـــول |لمتـــولي |بــــسنتـــ محمود  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى
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244632 مل مصطفى عىل مصطفى|مصطفى ك دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

78733| در مرعي|لق|وليد محمد عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4|8282 محمد حسن محسن حسن عيس ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

689|75 لرحمن|ر عبــــد |لستـــ|لرحيم عبــــد |محمد عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

7654o5 لحلو|عمر محمد عىل محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

64o4o8 لنجدي|لبــــديع محمد |مريم رجبــــ عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

529332 رص|حمد ن|حمد |لسيد محمد | سكندريه|ل|هندستـــ 

443|92 ره|لرحيم عىلي عم|ء عىلي عبــــد|سم ي صىح طنط
|معهد فنى

43345 هيم|بــــر|ء سيد خليل |رس| هره|لق|ره |تـــج

4|oo44 لمنعم عىلي غريبــــ|هيم عبــــد |بــــر|حمد | |بــــ طنط|د|

884o26  سيد عىلي 
هبــــه مصطفى لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

4o6935 وي|لغز|لرحمن عطيه حسن |نجوى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

77953o هيم مصطفى|بــــر|ل محمد |ل كم|نه زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|27384 ي قن|تـــ|ن
وي|لي محمد مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

768475 ى |حمد | لبــــهنسي سليم|حمد |مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

77|62| دى|له|هدير سمي  حموده  زيق|لزق|بــــ |د|

675863 لسيد|حمد |ء محمود محمود يوسف |ل| لمنصوره|بــــ |د|

32586| وق م حد|لو|لعزيز عبــــد|هر عبــــد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5o3|35 ي|ر
ي | ئى

ى
يد|بــــو|محمد محمد شوق ى لي  سكندريه|ل|ره |تـــج

266337 لفتـــوح عىل|بــــو|ممدوح | دين |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

2|726 لمقصود محمود|حبــــيبــــتـــ محمود عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

37282 ن ضى|لسيد ر|لسيد شكرى | |مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

73249 دق|لص|م محمد فوزى عبــــد |سل| لفيوم|حقوق 

543939 ىط|لع|مل محمد عبــــد|م نرص ك|سل| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

753696 ى لطفى حسن عبــــد لنبــــى عىل|نرمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

248989 تـــه|م محمد مرىس شح|سلىم س لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

48779 ى|لرحمن ممدوح |عبــــد حمد حسني  هره|لق|هندستـــ 

|44o37 لعليم|لمنعم محمود عبــــد |ندى عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32|75| هلل|لسيد عبــــد|ح سعد |د صل|زي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

636722 ى|لنور محمد ش|يىح حمدى عبــــد هي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 
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|39694 ه ع| لح محمد|دل ص|مي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

227|o2 د فريد فرج وديع|ميل ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|52|93 ىط مصلىح|لمع|بــــو |ندى مصلىح  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

852974 ي صل
ح|لحميد صل|ح عبــــد|مصطفى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|29587 حمد|هلل |بــــ |محمد حمدينتـــ ج كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

6|2478 لكريم|هيم عبــــد |بــــر|ح |لفتـــ|بــــ عبــــد |رح زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

5o33| عيل|سم|شتـــ |د عك|لد عم|خ ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

5||854 ىط|لع|ن عبــــد |تـــ رمض|لشح|وليد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

36|o59 رك محمد|لدين مبــــ|محمد بــــدر  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

533o76 تـــتـــ|حمد محمد محمود شح| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

679488 ىسر|لغبــــ|لسيد |لسيد |هر |ء م|رس| لمنصوره|بــــ |د|

635945 ن|لعزيز سليم|ن عبــــد|هيم سليم|بــــر| ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

|32698 ر|لستـــ|هلل عبــــد |ره ممدوح فتـــح |س هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

|25268 ه | لمنعم عبــــيه|حمد محمد عبــــد |مي  ى شمس| لسن عي 

5o|5|o تـــ|لزي|فتـــىح رجبــــ فتـــىح  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

52o873 ل|هلل غبــــري|بــــ |دى نخله ج|ن| رين|م سكندريه|ل|طبــــ 

8o4o7 ن|ن محمد بــــدر|ل رمض|ن جم|رو تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|5763 يد محمد عبــــ|بــــو|أمنيتـــ أحمد  ى ده|لي  لشيخ|ره كفر |تـــج

248o88 حمد بــــشندى|ء حسنى |سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|49o78 حمد محمد|لرحمن |تـــسنيم عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

866o7 ي عبــــد |صف
ى|لسل|ء قرئى م حسي  لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

9|69oo ى م بــــتـــ |هر وليم ثــــ|شي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

26o733 بــــح|لبــــصي  محمد ر|عبــــد| ند شمون|نوعيتـــ فنيه 

882736 ء محمد محمد طلبــــه  |شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o|29 لحليم محمود بــــليدى|ديه عبــــد |ه حقوق بــــنى سويف

48792| ى عبــــد|عىل  ى|للطيف |مي  مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4|o59o در|لق|يمن محمد عبــــد |محمد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|364o9 قوتـــ|حمد محمد ي|م |سل| مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

7877o3 عيل|سم|هيم محمد |بــــر|م |لسل|م عبــــد |سل| زيق|لزق|حقوق 
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3|4327 لىحي حمزتـــ|مصطفى حمزتـــ عبــــد ى شمس حقوق عي 

865257 رس|سومه فوزي زىكي ف ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

234759 ز متـــول|لبــــ|محمد حمدى متـــول  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

426889 لمطلبــــ|لد محمود عبــــد |ندى خ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

326382 ى|بــــر|ن محمد |نوره هيم حسي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

875o| ي|ر
حمد|ل محمد |كم| ئى ي تـــمريض 

لفيوم|معهد فنى

35o582 ي|ر
حمد|لمنعم |ل عبــــد|جم| ئى لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

367259 ي|ر
لحليم|محمد عىل عبــــد| ئى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|4573 |ش|لحليم بــــ|رص عبــــد|عمر ن |هندستـــ طنط

4537o6 زى|لسيد محمد جبــــر حج|أحمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

5o9795 يف|هيم موىس مر|بــــر|ح |لفتـــ|ح عبــــد |صل معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|62667 هيم|بــــر|سعد محمد سعد  ن|حقوق حلو

|29239 ي زىكي ح
مد|محمد مصطفى دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|

تـــ|بــــمرصوف

925644 ن  |ن سمع|نوبــــ عزيز سليم|بــــ| ج|بــــ سوه|د|

28543| حمد حميده|حمد سعد |طمه |ف هره|لق|حقوق 

|598|8 لسيد|ئل حسن |رضوى و ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

755265 حمد محمد سليم|ء |رس| حقوق بــــورسعيد

88oo47 حمد سيد محمد |محمد  سيوط|علوم 

|78oo3 ف يوسف شيبــــه|رضوى  رسر ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|2|836 ح|لفتـــ|روق عبــــد |م ف|حمد هش| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

687374 ج|س يوسف رس|س عبــــ|ء عبــــ|ل| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

486792 هيم خنيفر|بــــر|ن |هر سليم|محمد م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

43o384 وى|لششتـــ|حمد |رص مصطفى |مريم ن |بــــ طنط|د|

84453 ض|حمد طه ري|د |جه حقوق بــــنى سويف

844289 ي ع
هلل|حمد عبــــد|دل فوزي |مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

439697 ن مجدى صبــــرى محمد فرج|ريم|ن لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4|2785 ز|لقز|لمحسن |سهيله ممدوح عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

4778oo ي قطبــــ خلف|سل|
ى
م محمد دسوق سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

877734 تـــ  |ل محمد شح|ء جم|دع ي صىح 
سيوط|معهد فنى

Thursday, September 6, 2018 Page 17696 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|28397 ن|حمد سليم|د محمد |شهرز ن|فنون جميله فنون حلو

78473o رى|حمد منصور بــــند|ء |رون زيق|لزق|نوعيتـــ 

48582o ى عبــــد |ي حمد محمد|رص محمد |لن|سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

697o84 ن محمود|بــــ رمض|يه|ن |رمض لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

363395 ن عىل|رس سليم|د ي|زي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|||83 ألخرصى|ل |ئى جم|رس ه|ف |بــــ طنط|د|

8|4352 ي|بــــيشوي 
يمن رمزي قلينى ي|علوم 

|لمنى

7864|5 حمد حسن|محمد زين محمد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

|66o93 ىط|لع|هيم عطيه عبــــد |بــــر|محمد  هره|لق|ره |تـــج

769|33 لدين عىل مرزوق|ل |محمد جم عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

|565|o ن|ل رمض|رق هل|محمد ط ى شمس|زر عه عي 

|4|29o هيم|بــــر|تـــ |هيم شح|بــــر|سلىم  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

435674 رى|لنج|رس محمد حسن |ئى ي|ه |ره طنط|تـــج

||7957 ى ع عبــــده|جوفنى نعن| مي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

525259 ى رمض|نوره ن محمد|ن حسي  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

836423 لطيبــــ|هيم |بــــر|محمد سعيد  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

679o5| هلل مبــــروك|لسيد عبــــد |م |حس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

225756 ق|لسيد |ن |ح مصطفى شعبــــ|صل وى|لشر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o4845 بــــ|لوه|ر عبــــد |هيم فك|بــــر|لد |خ سكندريه|ل|ره |تـــج

82752 ه م| تـــ محمد|جد فرح|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

46o37| حمد خليفه عبــــد ربــــه|ء |شيم م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

447o2| لسيد عطيه|حمد يشي | |ضتـــ طنط|علوم ري

245493 حمد طه محمد|ء |سم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

779334 ج  محمد عىلي مسلم|محمد ن زيق|لزق|بــــ |د|

253|28 لجوهرى|لمقصود |لنبــــى عبــــد|ل عبــــد|م| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

83656o ي
رقيه منصور محمد حفنى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

496872 ر|لمنعم محمد نو|نسي صبــــري عبــــد |ن عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|47977 حسن محمد محمد محمد دغسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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2729o3 ج محمد عىل|مريم فر ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

227353 لرحمن محمود عىل محمد|عبــــد سيوط|عه |زر

373432 يوبــــ مريد|نوبــــ يشى |بــــ| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

44|7o9 ه محمد محمود عبــــد | لحفيظ عىلي يوسف|مي  |حقوق طنط

5|9|77 يف|بــــر|ء صبــــرى |سم| هيم محمد رسر |حقوق طنط

298592 محمد عىل حسن| عل لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

456464 ى محمد|دين ج|ن بــــر محمد حسي  عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

64277 تـــغريد محمد حسن محمود لفيوم|لعلوم |ر |د

498295 ى حسن عىل محمد عمر|ي سمي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|6929| هلل عىل|محمد سعيد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

497543 لغنى خليفه|ل عبــــدربــــه عبــــد|ء جل|ول بــــ دمنهور|د|

35o953 ع محمد طلبــــه|لر|محمود  ى شمس صيدله عي 

7o|6o7 زق|لر|طمه محمود نرص عىل عبــــد |ف زيق|لزق|علوم 

237936 هر حسن محمد|سلىم م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

32|3|4 حسن محمد حسن محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

252996 بــــ|ن محمود لطفى دي|نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

9|5796 بــــ |لبــــ|م عىل محمد فتـــح |سل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

83878o ي|لملقبــــ ن|لنوبــــي محمد | |ر|ي ج  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

6|7355 لشوى|بــــع |لتـــ|مريم محمد  ط|بــــ دمي|د|

629879 حمد مصطفى|حمد مرىس |محمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

89878| وق محمد عبــــد لق محمد |لخ|رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

526365 متـــ|لحميد سل|لرحمن عبــــد|يمن عبــــد|محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

7o232o خ|لطبــــ|ر محمد محمود عىل |من زيق|لزق|ره |تـــج

769757 حمد محمود|ن |عثــــم| لؤ زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

36|o4 ى |د محمد عبــــد |رين لجنيدى|لونيس حسني  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

257337 لروس|بــــو |مل |تـــ سعد ك|ي| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8|o535 ى روس|سك|د سمي  |ميل| مي  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

269672 لخور|ء حلىم فريد |لزهر| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

9624| مل عىل|زق ك|لر|مون عبــــد |م |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع
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7|6694 لمهدي|م محمد |سل|رؤى  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

2346|| نور عمر سعيد|يوسف محمد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|736|5 ر قبــــيضي عىلي|لستـــ|محمد عبــــد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

6|687| لبــــهلول|لسيد رزق |مد |ندي ح ط|بــــ دمي|د|

77o445 لعليم محمود شعيبــــ|م سعيد عبــــد |حس زيق|لزق|حقوق 

5o9596 م|لجليل |در عبــــد |لق|محمد جمعتـــ عبــــد  ألرسر طبــــ بــــيطرى دمنهور

829|37 حمد|فظ |حمد ح|هلل |منه  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

693654 لسيد عطيه|شه |م عم|دل س|محمد ع لمنصوره|صيدله 

6|2547 بــــ|ئى محمد حسن محمود غل|أم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

897699 ى |يمن | ف عىل حسي  رسر ج|حقوق سوه

264|97 حمد|لح سيد |د فتـــىح ص|هدير فؤ |تـــمريض بــــنه

345453 م محمد مسعود|حمد محمد س| دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

529789 بــــو ذكري|حمد |بــــ مجدي سعد |شه سكندريه|ل|هندستـــ 

254925 ن محمد|سليم| ء رض|دع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|38287 لسيد محمد|ضل |لرحمن كرم ف|عبــــد  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

226869 ى س|ممدوح لمع دري| مي  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

4848o7 ف رض|لرحمن |مجيبــــ  حمد محمد حسن| |رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

643963 زى|حمد عىل عز|ن |لرحمن عثــــم|عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

426665 لدبــــىل|لعزيز محمد |هلل ربــــيع عبــــد |منتـــ  سكندريه|ل|صيدله 

48|46 لمطلبــــ|لعزيز محمد عبــــد |خلود عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

3|4585 ى|حمد محمد محمد حس| ني  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

|47o3o لغنى|ع عبــــد |لغنى س|ديه عبــــد |ن ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|58673 طمه سمي  حسن طه|ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

6|5974 ص|لقو|حمد محمد محمد | ط|حقوق دمي

6|8487 حمد سليم أحمد أبــــو جمعتـــ| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

9o3o28 م ثــــروتـــ لبــــيبــــ حكيم |ر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

5o6386 ف محمد عل|سلىم  م حفنى|رسر سكندريه|ل|عه |زر

4||733 لعبــــد|ح محمد |لفتـــ|نىه عبــــد |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

623759 ه|لسيد |آيه جمعه  لسيد عشر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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76547| عيل|سم|هيم محمد |بــــر|حمد محمد |محمود  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

63oo96 ل|لع|لحكيم محمد عبــــد |عمر عبــــد  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

92|7|o بــــوعىل |مل |م ك|حمد عص| ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

536858 |هيم |بــــر|ر |لغف|هيم عبــــد|بــــر|مح |س

ي لشوربــــىح 
بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

8|2694 ي|حمد عبــــد|لبــــ |غ| لي|د
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

|375|7 ل محمد|م كم|عىل هش تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

45553 هلل محمد محمود محمد|عبــــد ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

5o9455 لصعيدى|حمد عىل |مد |رس ح|ر ي|عم بــــ دمنهور|د|

4o|o46 لم قويه نرص|مصطفى س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4||227 فظ|لح|لمقصود عبــــد |بــــ عبــــد |لوه|هدى عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

5359|7 ود|قوتـــ عىل د|حبــــيبــــه حسنى محمد ي عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|9365 م|لسل|حمد محمد عزتـــ عبــــد |حبــــيبــــه  طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

56|93 ن عىل|فتـــ شعبــــ|رتـــ ر|س ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

44oo|2 ي 
حمد|عيل |سم|رحمه حبــــسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9o2974 ري |دل نرصى مك|ع| رين|م  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

7oo549 حمد محمود محمد عىل| ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

6o5459 ء بــــدرخ|ن ه|رو صف|ن ن|ئى لمنصوره|هندستـــ 

698787 لم|لفتـــوح س|بــــو |ىط |لع|لم عبــــد |س| ر|ي لمنصوره|حقوق 

32|9|9 لعزيز|يمن نعيم عبــــد| |ن|دي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

634o49 م|حمد ضي|لرحمن حسن فتـــىحي |عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

639o6o لمنعم|حمد محمد عبــــد|محمد  |ره بــــنه|تـــج

865o27 ي|ود بــــش|لمسيح شطبــــي د|عبــــد  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

4|8996 هيم شليل|بــــر|لسيد فتـــىحي |لرحمن |عبــــد ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

685847 وق محمد  تـــ|حمد فرح|هيم |بــــر|رسر |ره طنط|تـــج

45o2|9 لسيد|هيم |بــــر|ن |لد رمض|حمد خ| ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

7o8482 صف|در ن|لق|ده محمود عبــــد |غ لشيخ|ره كفر |تـــج

6o6|6|  عبــــد |زم رشو|ح
ى
للطيف|ن صدق لمنصوره|عه |زر

|5|877  مختـــ|لقذ|ر |من
ى
ر محمد|ق ن|تـــربــــيتـــ حلو
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64|47o ي
لسعيد محمد|رص محمد |لن|عبــــد| دئى زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

785853 بــــ|لوه|م مهتـــدى محمد منيبــــ عبــــد |سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o3996 ل موىسي مرعي|محمود جم ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

92|778 حمد محمد |رس عىل |ي ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

2659|8 حمد بــــرغش|دل |عىل ع |ره بــــنه|تـــج

227|6o ى محمد|لد صل|خ ح حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

|2o89| هلل محمد فوزى حنفى مدبــــول|منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

54582 سم عبــــده|ء محمود ق|ل| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

776|76 عر|لش|حمد |هلل |حمد عبــــد |س |ين| زيق|لزق|بــــ |د|

77|934 مح سعيد عىل محمد|لرحمن س|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

782|22 ح متـــول|لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|شحتـــه  زيق|لزق|بــــ |د|

823955 هيم|بــــر|تـــيش محمد تـــوفيق  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

763878 حمد موىس|حمد |ل |لد جم|خ معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

9o3527 لعزيز |سط محمد عبــــد|لبــــ|ء عبــــد|دع ج|تـــربــــيتـــ سوه

535733 حمر|ل|م |لسل|لسيد عبــــد|هر |محمد ط |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

44366o حمد محمد|س |لسيد عبــــ|خلود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

42688| ى|منتـــ  هلل أحمد نظي  حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

3|9729 حمد|جر فتـــىح عىل |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8498|6 فظ|لح|هلل عبــــد|دل عبــــد|م ع|ريه دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

3|2289 هيم|بــــر|حمد فتـــىح |م مصطفى |مر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

886543 حمد حسن محمد سليم | سيوط|طبــــ 

|73772 مؤمن سعيد سيد مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

44|95| هيم غله|بــــر|لسيد |لحميد |ن عبــــد |ء شعبــــ|شيم لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|23786 ر صليبــــ هندى|دو|شنوده  هره|لق|هندستـــ 

77|9o2 لحميد عىل عطيتـــ|لحميد عىل عبــــد |هند عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

426o73 ل مرىس|لع|حمد مرىس عبــــد|مريم  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

28o3oo لنور|بــــو |رق طلعتـــ محمد |هلل ط|منه  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

858|24 مل محمد حسن|ك| دين ي|بــــ |د|
|لمنى

352|o5 ى | رن هيم|بــــر|محمد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

6oo789 ي|ر
ف إبــــر| ئى وى|لشه|هيم |أرسر لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل
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5|9684 لصنهورى|هيم |بــــر|حمد |لسعيد |ن |يم| |بــــ طنط|د|

23|483 عجىم| حمدرض|زم |حمد ح| ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

425384 ى |رو  حسي 
ى
يرى|لمج|حمد |ن شوق لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

236|67 للطيف|هلل عبــــد|حبــــيبــــه وليد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

|284|8 روق فرغىل|حمد ف|نىح  | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

8o24|4 ل محمد|يمن جم|ل |جم ي|طبــــ 
|لمنى

8||58| ء محمد حسن محمود|ل| لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

9o7836 للطيف |حمد عبــــد|حمد محمد | ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

924953 غبــــ محمد  |لحميد ر|حمد عبــــد| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

646|9 هلل|ل عوض |يه محسن جم| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

437|36 دى شلبــــى بــــندق|له|ء محمود عبــــد |شيم لشيخ|ره كفر |تـــج

8954|6 سحق |ركو صبــــرى صبــــىح |م ج|تـــربــــيتـــ سوه

4o|937 لرحمن|حمد سعيد محمد عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3429|| د|لمنعم محمد عو|ء نبــــيل عبــــد|عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

793o52 حمد|مل |محمد محمد ك تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

75|22| لسيد محمد درويش|هلل محمد |منه  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

439|98 وى عطيه حليمه|لشن|عيل |سم|منيه | لشيخ|بــــ كفر |د|

369657 بــــوشوك|هيم |بــــر|بــــ فتـــىح |يه|د |عم |حقوق بــــنه

8|o396 لس  سعد|ك |يمن مل|كي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

695249 هد|هيم نرص مج|بــــر|رق |محمد ط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

437o2| ه | بــــو معبــــد|لسيد |هبــــم |بــــر|هيم |بــــر|مي  لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 

|33624 ى|م تـــه|د شح|وي ميل|بــــبــــ| رتـــي  ى شمس|تـــج ره عي 

5|o766 لعزيز|ر عبــــد |لستـــ|جي عبــــد |لص|سمي   بــــ دمنهور|د|

8|o446 ى ى فتـــىحي حسي  ي حسي 
مصطفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

767oo2 هيم حمدى|بــــر|يمن محمد |مصطفى  ي|معهد ع لعريش| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

37624 ي عبــــد |حمد ه|
ي|ئى

لعليم عفيفى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|4232 ي عم|م ي|ج 
ى|د تـــوفيق رزق بــــنى مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6o||2 ديه محمد سيد محمد|ن |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

5|5|47 يف محمد رضو لجمل|ن |ندى رسر بــــ دمنهور|د|

255323 هيم محمد عىل|بــــر|سهيله محسن  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 
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346|72 هلل|مه حنفى عبــــد|س|لرحمن |عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2236|7 م محمد|لسل|ر مجدى عبــــد|من تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

5|||83 لشيخ|حمد |لسعيد محمد |حمد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

237ooo لعزيز عىل|طف عبــــد|ر ع|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

265|35 رك|رشدى محمد رشدى محمود مبــــ ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

9||735 وس |لح تـــ|لفى ص|م |ريه ورصى ج|بــــ سوه|د|

2628o6 ل محمد|لع|لمنعم عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|محمد  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

262o7o يد|لعليم ز|لسيد عبــــد|حمد | |ره بــــنه|تـــج

89842o للطيف |هيم عبــــد|بــــر|بــــتـــ |ء ثــــ|سم| ج|ره سوه|تـــج

|2o396 م|هلل ف|م يوسف عبــــد |دى هش|ف لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

8o5o69 ى محمد سيد محمد|ي سمي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

9o6449 ر حلىم صليبــــ |نص| رن ج|ره سوه|تـــج

84|22| ده سعيد محمد|ء حم|لشيم| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

4|2434 مر|حمد ع|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر| |حقوق طنط

8o4749 ء طه محمد|له عل|ه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

78349 وق  لعزيز محمد|حمد عبــــد |رسر ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

684|35 هيم|بــــر|هلل محمد |هد محمد عبــــد |ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4892|3  |لش|لعزيز عبــــد |يتـــ محمد عبــــد |
ى
حمد|ق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23886 هيم|بــــر|تـــم فتـــىح عىل |فتـــىح ح ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

62o956 ره|حمزتـــ أحمد أحمد عم ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

234426 بــــوبــــكر|بــــ عيد |لوه|محمد عبــــد لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

5o82oo بــــوزيد|دل محمد طه |حبــــيبــــه ع سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7|3o97 لسيد طه حسوبــــه|عمر مصطفى  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

22|628 لرحمن محمود|عمرو محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|46227 هيم|بــــر|حمد |ل |جم| عل ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3|8775 لمنعم|د عبــــد|م فؤ|ندى عص سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

33oo33 مر|حمد ع|مر محمد |ئى ع|م| زيق|لزق|حقوق 

69877o ى عىل محمد موىس محمد حسي  صيدلتـــ بــــورسعيد

|57342 ى  سيد حسي 
ندى مصطفى ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

648945 ن|لسيد سلط|منى سيد محمود  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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826726 رك عىلي|مبــــ|ميمه يوسف | |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6|6o27 لدبــــس|م سمي  محمد |ر ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

792227 ر|لنج|يوسف محمد حسن حسن  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|42334 ن|لحميد سليم|ء محمد عبــــد |ل| هره|لق|ر |ثــــ|

6o|459 لمعز قطيط|م عبــــد |حمد عص| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

232477 لمجيد|م عبــــد|حمد س|خلود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

885|73 رص |لن|ح عبــــد|لفتـــ|ل عبــــد|ء جم|سم| لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

698824  مصطفى|لبــــ|ء مصطفى محمد عبــــد |لزهر|
ى
ق ي صىح 

لمنصوره|معهد فنى

356||3 ى عبــــد|حمد محمد | حمد|در |لق|مي  ى شمس| لسن عي 

25o5|6 لجحش|لعزيز |ء عىل عبــــد|سم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

244582 ن حمزه|فظ عثــــم|لح|لد عبــــد|محمد خ هره|لق|حقوق 

7o6636 لسيد|لمتـــول |هيم منصور |بــــر|حمد | لمنصوره|حقوق 

44o862 ي مج
هيم|بــــر| |هد زكري|مصطفى لشيخ|طبــــ كفر 

632828 عود|حمد ق|لىح رزق |ن عبــــد|يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

629o5 نور تـــوفيق محمد|ئى |تـــه بــــ بــــنى سويف|د|

52o6o9 حمد محمود عىل موىس|ن |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6269o| هيم|بــــر|لسيد |دل |ء ع|ل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

96655 ى  حمد|عزتـــ محمود حسي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

637|| ى سيد عبــــد|م شعبــــ|هش زق|لر|ن حسي  لفيوم|حقوق 

25oo66 يد|بــــر ف|هيم ج|بــــر|هند  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

4244o7 ى |لرحمن ر|عبــــد  بــــدين|حمد ع|فتـــ حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

263352 ن|حمد رضو|ج  عىل |ء ن|سم| رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

78o2o7 لسميع محمد|لسميع مجدى عبــــد |عبــــد  زيق |لزق|تـــمريض 

848763 ء عيسي عىلي محمد|رس| ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

|742|6 هر مصطفى|سلىم سيد ط ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

92|785 ف |بــــسمه  حمد عىل حسن رسور |رسر ج|تـــربــــيتـــ سوه

4o2584 حمد حسن محمد|بــــسنتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

678|54 لمجيد محمد حمد|عبــــد | هدى رض لمنصوره|ره |تـــج

682758 فظ|بــــ ح|لبــــ|فظ محمد فتـــح |نهي  ح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o9794 حمد |ضى |لر|حمد رزق عبــــد| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى
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477759 ى|دين محمد أحمد محمد محمود |ن لخرصى ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

267|85 ن|لحليم سليم|ء محمد عبــــد|ضىح عل |ره بــــنه|تـــج

3||673 ى محمود زىك عبــــد|سل| للطيف|م حسي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

9o8o58 لسيد عىل |طف |خلود ع ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

333|o5 هيم|بــــر|محمد سعيد فتـــىح  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

422948 لسنوىس|حمد محمد |ء |رس| سكندريه|ل|حقوق 

6o69|o ى |هلل |عبــــد  لسيد محمد|مي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

898438 نور عزيز |نه ممدوح |هيل سيوط|ره |تـــج

6o4o5 ه فكرى قرئى محمود| مي  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

77oo92 لسيد عطيه|هيم |بــــر|عمرو  زيق|لزق|ره |تـــج

6||566 ف|لد عصمتـــ عطيه خل|خ| دين |تـــربــــيتـــ بــــنه

924835  معوض  |لبــــ|ك قديس عبــــد|مل
ى
ق ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 

(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

64873| ل|لد|عىل حسن | محمد رض زيق|لزق|ره |تـــج

25884 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|ل |جر جم|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

284o94 حمد سعد|بــــدر سعيد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|6o63| لصيفى|لعظيم |مي  محمد عبــــد |د |زي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

449795 لربــــوتـــ|لسيد |لعزيز |لسيد عبــــد| |ره طنط|تـــج

78|8| ه رمض| ن صفوتـــ سطوج|مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|425o4 ي
للطيف|لشكور عبــــد |لدين عبــــد |م |حس| دئى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6457|7 لدين|هيم عز|بــــر|متـــ جودتـــ |س| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

225375 ى محمد سعيد عبــــد|جر عبــــد|ه لعزيز|لمعي  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

84642o ئيل منصور صبــــىحي فرج|مهر سيوط|ره |تـــج

|6|o62 د|سع|ل|بــــو |زق |لر|د عبــــد |سع|ل|بــــو |تـــسنيم  ى شمس هندستـــ عي 

6438o2 ى محمود منصور|م محمد |سل| مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

853354 لس مر د حلىمي شلبــــي|كي  ره بــــنى سويف|تـــج

452|56 لمول يوسف|ح عبــــد|له صل|ه لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

42o3|3 ح متـــول|لفتـــ|متـــ عبــــد|س|ء |حسن ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|633o| يد|بــــو|م مصطفى |ده س|غ ى لي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

37423 ى|يوسف حسن  حمد حسي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر
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|2637o لشوربــــىح |هيم |بــــر|لدين |ح |تـــفى صل ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|62|2o مل|م محمد محمد ك|حس تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

676792 م محمد|رس مدحتـــ بــــهر|ف لمنصوره|بــــ |د|

246248 حمد محمد بــــرجل|محمود  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

42|24 هيم|بــــر|مي  محمد |ل |بــــتـــه| ى شمس|زر عه عي 

843643 هيم محمود|بــــر|ل |هيم جم|بــــر| ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

37|2|8 لمجيد محمد سيف|زينبــــ مجدي عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7|2663 در عىل عىل خليل|د ن|زي ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

4o6665 لي ص|سلىم خ
ى لح محمد|لد ميى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|23686 حمد بــــصيله|ئل |حمد ن|بــــسنتـــ  هره|لق|م |عل|

5ooo54 بــــورى|لش|متـــ عىل محمود |هدير سل بــــ دمنهور|د|

539o83 لمنعم جبــــر|عبــــد | لمنعم رض|عبــــد  سكندريه|ل|علوم 

822386 د محمد|حمد فؤ|محمود غريبــــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

786963 لرؤف محمد بــــسيوئى|حمد عبــــد |دل |ع لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

2|4749 لسعيد|نىح  محمد وصفى محمد | كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

64o687 لدوه|حمد |لدوه محمد |سعيد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|48753 هيم عزيز|بــــر|ئى ثــــروتـــ |م| ن|بــــ حلو|د|

|7|983 لعزيز عىل جمعه|لعزيز عبــــد |حمد عبــــد | ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

244|56 ن عىل|محمود محمد زهر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|628oo لس عزتـــ ص رك|دق سد|كي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|47562 لسيد محمد|ل |محمد جم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

349686 ل عىل حسن|لد كم|حمد خ| تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

257456 ره|ره شبــــل محمد عم|س هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7574|2 لسيد محمود|هيم محمد |بــــر| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

6769|o حمد|لسيد |د |رس مر|ل ي|بــــل لمنصوره|ره |تـــج

276776 م|لش|عيل |سم|حمد معوض | ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7826o4 ى|بــــر|محمد مصطفى  هيم محمد حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

64o863 هلل|لدين محمد عبــــد |حسنى محمد عىل  زيق|لزق|هندستـــ 
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3477|2 ق|ن |لح سعد شعبــــ|مصطفى ص وى|لشر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

546693 لم|لكريم  س|عىل مصطفى عىل عبــــد  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

866283 عيل|سم|مد |مريم صبــــري ح دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

7|723o هيم|بــــر|هيم |بــــر|متـــول | هدير رض زيق|لزق|حقوق 

4|o6o4 حمد محمد حسن|لسيد |محمد نبــــيل  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

34575o لشحرى|طمتـــ مدحتـــ عيس محمود |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|42|o2 لسيد عىل|يوسف سيد محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

345369 ى رسح|محمد ه ي محمد حسي 
ن|ئى تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

8|o27o ل|مجدي عوض سوري| هدر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89|||3 ى ويرس |ذل س|ل ش|جم| كرستـــي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

7|oo56 حمد|عيل عىل سيد |سم|محمد | ر|ي لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

479473 تـــ|لزي|ن عىلي |ن عىلي رمض|مرو سكندريه|ل|هندستـــ 

499|38 ي
ر|لمحسن شفيق يوسف عم|عبــــد| دئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

تـــ|د|لس|ئ 

|57938 رص محمد طه|ء ن|ل| ن|بــــ حلو|د|

635538 فظ|فظ حسينى ح|ندى ح زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

6837o| لحميد|معوض عبــــد | رقيه رض لمنصوره|ره |تـــج

923766 ن |مل حسن عىل رسل| ج|عه سوه|زر

692579 خرى|لفخ|در محمد |لق|حمد عبــــد |ء |عىلي تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8|4272 حمد حسن|ن |يوسف شعبــــ ره بــــنى سويف|تـــج

5|4574 بــــر سعد سعد مسعود|ء ص|رس| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

772429 لخشن|فظ |حمد ح|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82792 ى سيد |خ بــــورسيع|لد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

25o74o لحليم محمد سعد|لد عبــــد|حمد خ| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

2558o6 ر|لجز|لحميد |محمود طه عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

893o26 حمد |لسيد |رص |محمود ن ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

2|37o4 ن|لعزيز سليم|حمد محمد عبــــد| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

465623 بــــوزيد|ن محمد عىل |محمد رمض ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4443| دق محمود|هر ص|عمر م  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

8622|7 وي|م معد|لسل|ىطي عبــــد|لع|عىلي عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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337o52 رص دويبــــ معوض|ء ن|رس| عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

79|932 لرحمن|در عبــــد|لق|مرفتـــ محمد محمد عبــــد  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

262298 دى محمد محمد سعد|له|لم عبــــد|حمد س| |ره بــــنه|تـــج

25563| لشلبــــى|لسيد |دى |له|حمد عبــــد| |صيدله طنط

642838 ن|هيم رجبــــ شعبــــ|بــــر|ر |بــــر| زيق|لزق|نوعيتـــ 

|72643 بــــدين ربــــيع|لع|ريم وليد زين  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

338|27 ورى محمد محمد|حمد مغ| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

2|4264 هيم حسن مصطفى|بــــر|يوسف  لفيوم|لعلوم |ر |د

48|529 لرحمن حسن حسن|عمرو حسن عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|4227 ى  |سم| ى حلىم حسي  ء حسي  سيوط|بــــ |د|

|33794 غبــــ|ن ريمون رمسيس ر|ري|م هره|لق|علوم 

495|2| ف م| غنيم| نور عط|هر |رسر |حقوق طنط

53935 حمد سيد خليل|محمد  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

328969 حمد|ن |لسيد محمد سليم|دل |ع ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

85778 سحق|بــــطرس مكرم عطيه  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

83528| بــــر عىلي|جح ج|بــــ ن|رح ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

625626 تـــ|لشح|ل محمد |لع|دهم عبــــد|ندى  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

46|oo3 هيم محمد حسن عبــــدربــــه|بــــر|حمد | |تـــربــــيتـــ طنط

427772 ل|لخل|حمد  |حمد سيد |عزيز محمد سيد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

222|26 حمد|ء وليد محمد |ل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

49|978 وه|لسيد حل|ن محمد عىل |حن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

683|45 ن محمد|هيم قرئى زهر|بــــر|ندى  لمنصوره|بــــ |د|

|32446 هيم محمد|بــــر|حمد |يه | ن|تـــربــــيتـــ حلو

4|9869 |لرؤف محمد |حمد محمد عبــــد |
ى
لدسوق لشيخ|ره كفر |تـــج

3|239o ع|ل ربــــ|لع|حمد محمد سيد عبــــد| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح

43458 ي|لد شعبــــ|خلود خ
ن حفنى ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ ى جي 

69oo79 فظ درويش|لح|ء جمعه عبــــد |لىمي لمنصوره|طبــــ 

6955|9 لنور|لنور عطيه عبــــد |رضوى عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|
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764356 لسعيد خليل خليل|زم |هلل ح|عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

75o5o7 لبــــكري|ء محمد |لدين عل|سيف  ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

3|8456 لكريم بــــدوى محمد|بــــسمتـــ عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

23522 لحميد محمد|محمد مجدى عبــــد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

6o394o وى|لكفر|لسيد |هر |م م|محمود هش لمنصوره|ره |تـــج

|52o8 لدين حسن|ح |لد صل|محمد خ ى شمس|تـــج ره عي 

86ooo2 ن|ن عىلي عثــــم|لرحمن عثــــم|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

447|87 ى عرف|ل |لرحمن جم|عبــــد  ن شيحه|مي  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6o8742 ه ي لبــــقرى|ىط |لع|رس عبــــد |شهي  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

757o46 لنمر|مريم محروس عىل عطيه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

7|7364 فظ سليم|رق محمد ح|هبــــه ط لمنصوره|ره |تـــج

|5|568 لعوضى عيد|حمد محمد |رحمه  هره|لق|بــــ |د|

346o74 م|حمد هند|لسيد محمود |طمتـــ |ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6o5598 د|عيل حسن حم|سم|ح |لفتـــ|ر عبــــد|أزه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|44253 حمد|ء مصطفى محمد |لزهر|طمتـــ |ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

254239 يف نبــــوى  لسيد|بــــسمه رسر هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

78398  عىل|ي
ى
ى عىل دسوق سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

35|428 لرحمن خليل|لرحمن محمد عبــــد|هدير عبــــد ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

87o642 ي 
ي|لسيد |مصطفى

بــــوزيد عفيفى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82o77| |هر وديع لوق|مز م|ر ره بــــنى سويف|تـــج

44|83 ره|لحميد محمد محمد عم|حمد محمد عبــــد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

263897 غ|لصبــــ|لعزيز |عبــــد| ن رض|رو |علوم بــــنه

|667o| حمد|مد محمد |لبــــنى محمود ح هره|لق|ره |تـــج

867554 لكريم|لحميد عبــــد|حمد عبــــد|ن |حس ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

84855 حمد|دق سيد|لنبــــى ص|ء عبــــد |ول ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

837o99 حمد عىلي سعد|هيم |بــــر| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

8|o|32 هلل|عيل حمد|سم|لسيد |حمد | سيوط|ره |تـــج

25o5o2 حبــــيبــــه محمد معوض وتـــوتـــ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|6845 لدين|ل |حمد محمود جم|م |فريده هش ى شمس|تـــج ره عي 
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236778 حمد محمود فرج|ء |رس| ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

52o232 يه|بــــو سف|مروه مبــــروك محمود ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

773733 يف محمد رمض ن|هدير رسر ى شمس علوم عي 

||9787 هيم صليبــــ|بــــر|م |نتـــوئى س| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

454o|9 ء عىل محمد كرد|عل دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

758426 لسيد محمد|هيم محمد |بــــر| حقوق بــــورسعيد

495778 حمد|لح |دي ص|بــــغد| حمد رض| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

69|695 بــــ|هيم |بــــر|هيم بــــدير |بــــر|حمد | ض|لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

635o54 حمد|عمرو خليفه حمدى  زيق|لزق|حقوق 

|4|58o ى تـــ حبــــيبــــ|وديع فرح| يوستـــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

22|424 هيم|بــــر|س |حمد عبــــ|هلل |عبــــد هره|لق|هندستـــ 

6||4|o ي|ريم محمد فريد  لبــــرج  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

5oo26 طلعتـــ محمد طلعتـــ عبــــيد ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8|6555 لقوي|ل عبــــد|ء جم|ء عل|ل| ي|بــــ |د|
|لمنى

78|854 ى عىل محمد عىل س|ي لم|سمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|3969o ى |ء |سم| حمد عىل|حمد حسي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

498584 للطيف أيوبــــ|طمتـــ محمد قنديل عبــــد |ف |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

882o5o ن  |در حمد|لق|لد عيد عبــــد|خ سيوط|بــــ |د|

767263 لمرىسي|لمرىسي محمد |لسيد |حمد | ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

26|859 لحميد حمود|لد فوزى عبــــد|خ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6|6377 لم|رق عيد س|ء ط|رس| ط|بــــ دمي|د|

7o6o63 لرحمن|ورى رزق عبــــد |لمغ|ح |مصطفى صل ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

639427 طف قنوع نجم حسينى|ع زيق|لزق|علوم 

824o96 ي محمد|بــــر|ندي  هيم خي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

9||9o8 دى حسنى محمد |فهد بــــغد ج|حقوق سوه

4|2332 ر عبــــده|لغف|أحمد أحمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

|2|o75 حمد عىل|حمد لطفى |لد |حمد خ| هره|لق|ره |تـــج

675523 لدين مصطفى|لسيد سعد |كريم  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

267o89  عبــــد|سم|
ى
م|زق عل|لر|ء شوق |حقوق بــــنه
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|7ooo6 حمد خليل|بــــ |يه|ر |مي ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

528492 ي|بــــر|مصطفى عىل سعد عىل 
ى
له|هيم ق سكندريه|ل|حقوق 

268|44 لم نصي |زق س|لر|لم عبــــد|س ي صىح بــــنه
|معهد فنى

35o92| هيم|بــــر|ر|بــــر مختـــ|مه ص|س|محمد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

9|o894 متـــ |بــــوش|شم |حمد ه|محمد  ج|ره سوه|تـــج

84837|  عىلي
ى حميده حسن حسني  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

42oo3 ى عيد|ء جم|دع ل حسي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

2674|| ى|لحكيم ش|ل عبــــد|مينه جم| هي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

43o486 ن|يوبــــ زيد|لعزيز محمد |مل عبــــد| |تـــربــــيتـــ طنط

687|43 هلل عىل حسن طلبــــه|عىل فتـــح  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4o52oo ينى|لجن|هيم |بــــر|لرحمن محمد عطيه |عبــــد  ره دمنهور|تـــج

8|5845 جد مني  فهيم|م| رين|م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

49o948 هيم خليل محمد|بــــر|مريم  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

373396 ن محمد|لمنعم رمض|س عبــــد|ين| ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

755794 ن|ل محمد عثــــم|د جم|جه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

46934 بــــري|لج|حمد |متـــ |س|حمد | هره|لق|علوم 

77o372 ى|هيم مصطفى |بــــر|سعد |هيم |بــــر| وى|لجي  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

5||4| محمد عمر محمد سيد وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6|o727 ندى محمد محمد خليفتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

63947 هيم|بــــر|مل |فوزى ك| دى عط|ف هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6429|5 لح صديق غريبــــ|ن محمد ص|يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

|65677 يوسف صفوتـــ محمد زىك ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

28447o لربــــ فهيم|د |رى مجدى ج|م ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

224433 بــــوزيد|حمد محمد |حمد عنبــــر | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|6235 بــــ مكرم لبــــيبــــ جورج  |يه| سيوط|ره |تـــج

75o55 هلل|مل محمد عبــــد|ديه ك|ن رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

|68694 دل سيد محمد|يدى ع|ه كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4|49|7 رص نرص كريم نرص|لن|ل عبــــد |جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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762897 مد محمد|لد ح|م خ|سل| حقوق بــــورسعيد

7o325o لصعيدى|مد مأمون |مد ح|ء ح|ل| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

62o448 م|مي محمد عز|محمد س ط|هندستـــ دمي

28o975 ى|ي ظه|بــــ|عيل |سم|ن |مجدى رمض| سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

33||4| لصعيدي|رق محمود يسن |محمود ط زيق|لزق|بــــ |د|

8845| ف ح| مد|مد هديبــــ ح|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o||54 هلل سمي  عطيه خليل جوده|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|75285  عىل |
ى
هيم|بــــر|يه دسوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

4452o حمد|بــــتـــ |وعد محمد صديق ثــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89o344 حمد |عىل خلف محمود  سيوط|حقوق 

|3875| لسيد|ل محمد |حمد جم|يه | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5o674o لسيد فهىم مرىس محمد|ر |مي سكندريه|ل|بــــ |د|

|62637 م محمد محمود|عمرو عص ى شمس|تـــج ره عي 

7o9727 لعدل|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|رس |ف لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

868468 ي سعد محمد
محمد مصطفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9o5|39 هد  |لحمد مصطفى مج|بــــو|منى  ج|ره سوه|تـــج

452397 رص محمود عىل عبــــده|محمد ن ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

8o8989 لحكم عىلي|لفتـــوح عبــــد|بــــو|محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

239o58 تـــه|ل شح|لع|ميمه محمد عبــــد| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

698|3o لمتـــول|حمد |ء نبــــيل لطفى |لىمي لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9|734o ل محمود محمد |سط جم|لبــــ|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|3668 لجمل|هيم |بــــر|مرو |هر |محمد م ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

4o5955 دق|لص|لكريم |ن محمد عىل عبــــد |يم| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

37o84| هيم|بــــر|لنبــــى محمود |بــــ عبــــد|رح |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

523348 م|حمد سل|حمد حسن | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

77465o يد|ره حمدى مصطفى حمد ز|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

36o633 لرحمن|لمطلبــــ عبــــد|محمد محمد عبــــد عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

878|34 نس رمسيس بــــطرس  |يرينى | سيوط|بــــ |د|

43||38 زى|حد غ|لو|هيم عبــــد |بــــر|ن |نور |علوم طنط
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8|5646 ى متـــري| عبــــده حن| يوستـــي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4o|8|9 ن|دق يوسف سليم|لص|عمر محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

92o54| ى درس  |ميل صديق تـــ| |كرستـــي  ج|بــــ سوه|د|

843224 ء جمعه حسن سليم|سم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|o95 د|لجو|ره عىل طه عبــــد |س عه مشتـــهر|زر

7566o5 ه | ى|مي  حمد محمد حسي  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

9o82o8 ن فتـــىح محمود |م حمد|ريه ج|بــــ سوه|د|

4843o7 محمد نبــــيل محمد عىل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9|o768 لس فوزى كرزى شنوده  كي  ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

4627|9 لجوهرى|لرحمن محمد محمود |عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

8o6485 حمد عىلي|رس |يه ي| ي|علوم 
|لمنى

|67384 حمد سعيد|ندى فوزى  ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|26846 رى|لبــــ|رق رجبــــ عبــــد |فرح ط ن|فنون جميله فنون حلو

2|6836 ى|لهدى محمود عبــــد|نور لحميد حسني  ى شمس|تـــج ره عي 

82||8| لحميد محمد|عيل عبــــد|سم|سمر  سيوط|حقوق 

352o34 ف محسن عبــــد|محسن  لمقصود|رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

829264 هلل|ن محمد خلف |محمد رمض ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

262|66 هلل|م عىل عوض |عىل عص ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

295|8| شم|حمد ه|لسيد |حمد |م |سل| دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

427637 رس محمد محمد غنيم|محمد ي |تـــربــــيتـــ طنط

52||26 ي عبــــد|م|
لمجيد|ري عبــــد|لمجيد هو|ئى ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

487279 ن|فظ رضو|ن ح|م رمض|لرحمن هوس|عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

6395o6 هيم محمد محمد نجم|بــــر|لرؤف |ء عبــــد |رس| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|39932 هلل|لمعز نعمتـــ |لد عبــــد |ن خ|نور ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

897o7o لكريم |يوبــــ محمد عبــــد|ن |يم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

378o4 لجيد|ح محمد عبــــد|ك نج|مل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

357253 لديبــــ|زم طه |مروتـــ ح |ره بــــنه|تـــج

893685 بــــوزيد |بــــوزيد عىل |عبــــي   ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

69oo59 ه|لل|لسعيد محمد عبــــد |لسعيد |ل |س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9|5478 حمد سيف  |بــــ |لتـــو|محمد عبــــد سيوط|بــــ |د|

53oo8 شم|دل محمد ه|محمد ع ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى
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467|2 هيم|بــــر|يوسف محمد محمد  هره|لق|ره |تـــج

9o85o8 حمد |حمد محمود |نشين  ج|بــــ سوه|د|

68645o ق|حمد |حمد مصطفى محمد | وى|لشر لمنصوره|هندستـــ 

8779|8 لربــــ محمود |د|قمر رزق ج سيوط|حقوق 

|284|| وس شنوده|ندر|سحق |ي |بــــش| ر|كل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6||693 حوق|ل|لعزبــــ |حمد محمد | |ره طنط|تـــج

246o36 د|لجو|حمد عبــــد|لمعىط محمود معوض |عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

25523| حمد محمد|ن محمد سعيد |يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

36o765 ر|عبــــي  محمد فتـــىحي محمود نص |بــــ بــــنه|د|

595|3 لمجيد|نور عبــــد |بــــر |ء ص|دع بــــ بــــنى سويف|د|

6|9858 جح|تـــ ر|د|لس|ن فوزى |حن ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2|9556 ي|مي
ر مصطفى محمد فتـــىحي مصطفى ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

65393 عيل عمر|سم|ء مصطفى |رس| لفيوم|حقوق 

52525 ن|لرحمن عثــــم|هدى فضل عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

287962 يف فهىم محمد  هيم منتـــرص|بــــر|مهند رسر ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

85|283 ندي سفينه سعيد سيد دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

4|o8| ى وليد عبــــد|ي لرحمن|ح عبــــد|لفتـــ|سمي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

27238o هر مصطفى شلبــــى|حمد م|هر |م دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

64|836 ل|لع|لسميع محمد عبــــد|لد عبــــد |ء خ|سم| زيق|لزق|بــــ |د|

|594|6 لرحمن|مل فتـــىح محمود عبــــد | ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

25|||3 شور|بــــو ع|فتـــ |محمد يشى محمد ر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|38o4 س مرىس|ل عبــــ|يوسف جم هره|لق|ره |تـــج

|55323 حمد محمد|دل خضي  |مريم ع ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

|5o544 ر محمد|لغف|دى عبــــد |له|محمود عبــــد  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

45o354 |دى سمي  نبــــيل حن|ف |هندستـــ طنط

|2|o66 لموجود|ل فهىم عبــــد |لد جل|ليتـــ خ|ع هره|لق|بــــ |د|

2672|7 ه|لخ|ء عىل عبــــد|رس| لق عىل عشر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

36|435 هيم|بــــر|هيم |بــــر|ء محمد ذىك |لروميس| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

64o664 وع|لسيد مط|ل |مه جم|س| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|25394 ئى حكيم ظريف حكيم بــــدورس|رس| ى شمس حقوق عي 
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759755 لرؤف محمد |هلل ممدوح محمد عبــــد|منه 
لرحمن|عبــــد

لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

29969o هيم|بــــر|بــــدين عىلي |حمد ع|عمر  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|63o7 تـــه|هيم محمد عىل شح|بــــر|ن مجدى |عدن لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

||5368 م يىح مرزوق|يوسف هش ى شمس حقوق عي 

696488 |م ند|لسل|ء نرص عبــــد |عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8o99|4 ي|لعظيم عبــــد|حمدي صفوتـــ عبــــد
لغنى لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

753|85 ن|ن سليم|ئى  بــــدر|مصطفى ه وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

33233| ري|لهو|حمد |حمد عبــــده |رين سمي  |د بــــ دمنهور|د|

328|22 لعظيم|رق جودتـــ عبــــد|حمد ط| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

336244 حمد|ء كرم سند |دع ى شمس|د| بــــ عي 

366||8 لدين|حمد بــــدر |لسيد |رضوى  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

777749 ن|حمد رسح|هيم |بــــر|محمد  |ره بــــنه|تـــج

295294 ج|حمد فر|لرحمن عىل محمود |عبــــد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

836722 م عمر بــــكري يوسف|سل| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

636359 لمول|هلل عبــــد|يمن محمد عبــــد|محمد  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

26o789 ف محمود خط|ء محمد |رس| بــــ|رسر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

64oo56 بــــدوي مرىسي عىلي مرىسي بــــدوي| لي|د ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

5o|o25 لحفيظ|فرحه مهدى محمد عبــــد بــــ دمنهور|د|

24o345 لحميد محمد|لكريم عبــــد|ن عبــــد|رو هره|لق|ره |تـــج

7|5636 خلود حلىم مسعد محمد حسن لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9228o| لرؤف محمد محمد |ء عبــــد|شيم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

329543 لخول|لسيد |حمد |حمد |لسيد |سهيلتـــ  |بــــ بــــنه|د|

8o6235 ي|محمود يونس طه عبــــد
لغنى ي|بــــ |د|

|لمنى

77839| لمنعم محمد عىل زهرتـــ|ء عبــــد |ل| زيق|لزق|علوم 

|2|99o ض مصطفى|ئى ري|محمد صفوتـــ ه د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

54|923 هلل|طف عىل خلف |محمود ع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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4|o787 ف محمد أحمد أبــــو سمره حبــــيبــــه أرسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

859664 جد رجبــــ صديق|لم|محمد عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

4o869| مر|لربــــ ع|د |هيم ج|بــــر|سلىم وجيه  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o5o48 ن محمود محجوبــــ محمود خليل|نوره لمنصوره|حقوق 

633345 هلل بــــيوم|لسيد عبــــد|دهم رفعتـــ | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2485|| ر|لجز|سلىم مجدى سعيد  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

7|73o9 مه حسن|ح سل|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ندى عبــــد  زيق |لزق|تـــمريض 

76|5|o حمد قنديل|هلل متـــول |حبــــيبــــه عبــــد  لسويس|طبــــ 

257492 ف نبــــيه عبــــده|ئى |م| رسر لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

29734| روق شكر|سحق ف| |زكري عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

834557 ن|رص طه سليم|عبــــي  ن دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

753667 ره عفيفى حسنى عفيفى|س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

5o|5o6 لفضيل خزيم|ء صبــــىحي عبــــد |عل سكندريه|ل|بــــ |د|

244674 لحميد محمد|د عبــــد|حمد عي| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

2689o3 حمد مصطفى موىس|م |سه ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

83854| ي|ه
يدي حسن محمد مصطفى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

6o99o5 لسعيد عجيبــــه|لسيد |بــــيح |تـــس لمنصوره|طبــــ 

26488| ر يوسف|لستـــ|عبــــد| خلود رض ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

524743 ل محمد|حمد كم|ل |بــــل سكندريه|ل|هندستـــ 

6|37|o ر|لنج|عىل مصطفى عىل مصطفى  |هندستـــ طنط

6|3o55 لحجر|لرحمن محمد |ل عبــــد |يه جم| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

9|o563 ف عبــــد|محمود  دى محمد |له|رسر دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

35823o هيم|بــــر|ل |م جل|ء س|رس| ى شمس حقوق عي 

77|536 هلل|حمد عبــــد|هلل |حمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

6oo874 ل صبــــري محمود محمد خليل|من |عه طنط|زر

848|92 لرحيم عىلي|ء عىلي عبــــد|عل ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

85932| ه خ| لد زهري عبــــده|مي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

52o693 لدين|حمد زىك زين |ندى محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

28o53| وى|لبــــج|لدين عىل |ء|محمد بــــه ى شمس|تـــج ره عي 
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6o|845 لربــــيبــــ|محمد محمد ذىك محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

68|289 |زق ري|لر|عبــــد | محمد وحيد عط ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

688o43 |لمندور شتـــ|بــــو |لىح |ء محمد عبــــد |شيم زيق|لزق|عه |زر

|3|537 شطر|ل|ىط محمد عىل |لع|عمرو سيد عبــــد  ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

279o3 ج|هيم فخرى فر|بــــر|سلىم  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

77||98 حمد عىل طرطور|لد |ره خ|س زيق|لزق|نوعيتـــ 

45o237 بــــويوسف|لسيد مصطفى |هلل |حمد عبــــد| |بــــ طنط|د|

69|4o7 لمجيد|جر محمود محمد محمود عبــــد |ه ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

826|45 ى محمد|حمد |م |ريه لصغي  حسي  دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

87595o ف محمود محمد |محمد  رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

485ooo صف|متـــرى و| لبــــي  حن|ندرو | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

859|4| لد سيد عبــــده|منيه خ| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4o95o| للبــــودى|لسيد محمد قطبــــ |محمد  |حقوق طنط

|32597 لعزيز|ن عبــــد |ن فوزى رمض|نوره ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4463|o حمد|حمد |هيم محمد |بــــر|عمر  سكندريه|ل|هندستـــ 

63|997 ل|ن قدوس ميص|ريز طم|م زيق|لزق|نوعيتـــ 

46oo|2 تـــم عىل|محمد مصطفى محمد ح ط|بــــ دمي|د|

27o779 لزير|ء محمود محمد |حسن ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

322o23 هر|لظ|لرحمن عبــــد|هر عبــــد|لظ|مروتـــ عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

62o552 لمرصى|مد طلعتـــ |ء ح|رس| لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

|48866 ى عبــــد |ش ل|لع|لعزيز عبــــد |هنده حسي  هره|لق|حقوق 

233877 لفضل|بــــو|م |طف تـــم|حمد ع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6|53|6 ج|لم|هيم عوض حسن |إبــــر ط|هندستـــ دمي

|34|o7 لمليىح |محمد محمود محمد عىلي  ى شمس هندستـــ عي 

|3o83o در عطيه|لق|محمد رفعتـــ عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|46666 ندى سعيد حسن زىكي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4|259| مد محمد بــــدر|طمه محمد ح|ف |بــــ طنط|د|

|27o3o ى  حمد|يوسف محمد حسي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

|37395 هيم|بــــر|لم |هيم س|بــــر|م |بــــس ن|علوم حلو

633863 عيل|سم|لسيد |لسيد فتـــىح | زيق|لزق|بــــ |د|
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254252 ي
لحميد حموده|لحميد سمي  عبــــد|عبــــد| دئى ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

439|26 لدين أبــــوحسن|ل |ريم حسن جم تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

52||33 ف محمد عىل خرصى|ن |يم| رسر ن|علوم حلو

78|379 لمقصود|محرز محمود عبــــد | دين زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

5|5|o6 ح محمودغريبــــ|لفتـــ|عبــــد | منى رض معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

|58464 حمد حنفى|يمنى محمد  هره|لق|بــــ |د|

52o5|9 لسيد محمد هندى|فهىم | دين تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

274886 هيم|بــــر|سمر سيد سيد  هره|لق|حقوق 

79o477 لغريبــــ|هيم محمد |بــــر|له |ه لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

33885| وق محمد رشو دى مشعل|له|ن عبــــد|رسر |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

64355| |لعزيز عبــــد |ض عبــــد |ن ري|هلل شعبــــ|عبــــد 
لحميد

زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|36942 |مي  سيد |حمد |
ى
حمد دسوق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

249o76 لدين محمود |ل |طمه مجدى محمد جم|ف
لجليل|عبــــد

هره|لق|ر |ثــــ|

6955o4 بــــ جندى|لوه|مه عطيه عبــــد |س|ن |يم| لمنصوره|علوم 

8394o8 دي محمد نور|محمد بــــغد |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

25|569 لعظيم مصطفى حمد|محمد عبــــد ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

37oo95 ىط سيد|لع|زينبــــ فتـــىح محمد عبــــد سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

79872 ى|هلل ي|ح عبــــد |محمد صل سي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

923553 رق يوسف محمد محمود |ط سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4454o3 وى|لقل|فظ |هيم ح|بــــر|مر |بــــسمله س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4463|2 لنبــــوى محمود عيس|د |عمر عم سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

486o96 لح محمد|دل محمد ص|دين ع|ن سكندريه|ل|بــــ |د|

5356|5 لسيد|ن محمد محمد محمد |مرو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|6985 ى|بــــر|تـــسنيم  هيم محمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

685|9| لم|هيم معوض معوض س|بــــر|حمد | لمنصوره|ره |تـــج

756376 ى محمود |ي لسيد يوسف|سمي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

889445 حمد طلعتـــ فرغىل هريدى | سيوط|طبــــ بــــيطرى 

5223o2 لنبــــي|هيم حسبــــ |بــــر|د |ن عم|يم| |علوم طنط

679|72 نور صبــــرى محمد|حمد | ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى
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|67695 هيم|بــــر|لمعىط |يز عبــــد |محمود ف ى شمس|تـــج ره عي 

6o6736 لحميد|محمد أحمد مني  عبــــد  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

456|4| ن|لقطبــــ سليم|حمد حسن |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2366o| مد قرئى محمد|كر ح|هدير ش مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

845oo3 دي عىلي عمر|له|عىلي عبــــد ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

3|5263 مصطفى محمد نرص محمد ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

8o8476 شد|وديع ن| مر حن|تـــ ره بــــنى سويف|تـــج

448|65 ى عبــــد|دع لحميد|هلل عبــــد|ء عشر سكندريه|ل|هندستـــ 

|9825 زم محمد عزتـــ سيد|ح هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|434o ف وديع زكرى| |ندر|س رسر ى شمس| لسن عي 

5289o8 روق طوسون|حمد ف|مصطفى  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

329|69 فتـــ متـــول عطيه|ندى ر وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

8o|o23 حمد محمد|يه فرغىلي | ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

7722|9 د|لم حم|م س|لسل|لسيد عبــــد |ء |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

|383o6 ى عل|س|مصطفى  م|مه محمد حسني  هره|لق|هندستـــ 

3373|5 م محمد محمد|تـــن عص|ف |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4|75o9 زي|عيل غ|سم|محمود عىل محمد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

258244 رق سعد حسن تـــعيلبــــ|محمد ط ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

78|356 هيم محمد|بــــر|هيم محمد |بــــر|ن |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

684966 لغريبــــ|تـــ |تـــ محمد عرف|محمد عرف لمنصوره|بــــ |د|

5|9659 هلل|حمد عبــــد|حمد |ل سيد|ل جم|نه ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

87638o سم  |مصطفى حسن مرع ق سيوط|ره |تـــج

3|6224 خىل عىل عيس|جر محمد د|ه ى شمس|د| بــــ عي 

2742|| بــــو ربــــع|م محمد مصطفى محمد |مر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

32|843 لم|لعليم محمد س|ء عبــــد|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76|48o ى ص ى|يوسف حسي  لح حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|34783 سم|ح ق|يمن صل|عمرو  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6278|4 لسيد|مريم مصطفى محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

326o64 هيم محمود عىل|بــــر|ء |شيم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

53379 لعزم|بــــو |لعزم محمد |بــــو |محمود  ن ج بــــنى سويف|سن|ل|كليتـــ طبــــ 
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335|63 عيل|سم|لد محمود |ندى خ ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

727|4 حمد عىل جوده|محمد  لفيوم|عه |زر

4868o3 ره|لمنعم عىلي عم|محمد مصطفى عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

6|6385 حمد مسعد قتـــيلو| |دين ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

8232|| لحكيم|بــــوزيد عبــــد|لحكيم |يه عبــــد| ي|تـــمريض 
| لمنى

35o857 هيم|بــــر|رتـــ محمد مهدي |س ى شمس  تـــمريض عي 

663|| لقرئى محمد|م محمد |محمود هش ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

547|82 لجيد|لمنعم محمد عبــــد |رضوى عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|73962 مد|حمد ح|حمد مصطفى | ن|حقوق حلو

8356|4 ن محمد|ن سليم|م رمض|سل| ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

|34o4o يوسف عيد محمد بــــكر محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o366| ين طلعتـــ محمد عبــــد لحليم |شي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

7o4|68 حمد|كر |ئى محمد ش|محمود ه ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

478854 لسيد مصطفى جوده|ل مصطفى |بــــل سكندريه|ل|هندستـــ 

334478 حمد|ل حسن |مصطفى جم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7||7o3 ش|لفر|محمد تـــوفيق عىل تـــوفيق محمد  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|48o|| ى محمد كريم نبــــيل حسني  هره|لق|حقوق 

8938|2 م عمر  |لسل|رحمه محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

694356 عي|لرف|حمد |لسيد حسن |بــــسمه  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

682662 ى محمد عبــــد |ي ح عوف|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|سمي  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

369892 لدين منصور سليم|ل |حمد محمد جم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

259|46 حمد حسن|مل |محمد ك ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

362797 جد|لم|محمد عمرو محمد عبــــد لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

2458oo ع|لسيد |هلل محمد |عبــــد لشر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

42o689 لسيد عىل|دل محمد |محمد ع لشيخ|بــــ كفر |د|

83|393 ن|بــــتـــ عش|يه عصمتـــ ثــــ| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

34|855 ي |لن|لسيد محمد |ء |سم| حمد منصور|ج  ى شمس  تـــمريض عي 

752628 ي|حمد |لد |حمد خ|
بــــينى لشر تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |
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22242o لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|ء ممدوح |رس| هره|لق|حقوق 

|492o5 لقصيفى|هيم خليل |بــــر|لحميد |ره عبــــد |س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

536975 لنبــــى|هيم عبــــد |لد وجيه إبــــر|خ |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

43o957 ف محمد رض ه أرسر بــــ|لوه|عبــــد| ني  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

||7|7| طف عىل مصطفى|ء ع|سم| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

373|92 بــــر عمر|ص| محمد رض لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

6954o3 هيم |بــــر|مد محمد |محمد ح ي صن. تـــ.ك
زيق|لزق|ع |فنى

68947 وى|بــــر سعد|يبــــ ص|محمد تـــ لفيوم|تـــربــــيتـــ 

442o9 محمد رجبــــ محمد عىلي هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

25|94| ف عبــــد|محمد  بــــو رحيل|در |لق|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

46686 ى|ح |حمد صل|عمر  لدين حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

36o877 رودي|لبــــ|لحميد |نور عبــــد|هيم |بــــر|محمد  |حقوق بــــنه

|3|o3o ك جرجس|لمل|م عبــــد |نطون عز| تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

438559 دوم|لق|لعزيز |حمد محمد محمود عبــــد | |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

683o56 ى|لحميد طربــــ|لديسىط عبــــد |محمد سعد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

629679 لسيد محمد|لد سليم |لسيد خ| زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

|6423| محمد حلىم محمد محمود ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o3o39 فورى|لص|ن |د مرج|ن نه|ريح لمنصوره|عه |زر

333446 هيم حسن|بــــر|هلل سمي  |عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

63|2|2 محمد محمد| ء رض|حسن زيق |لزق|تـــمريض 

889755 محمد سيد محمد سيد  سيوط|ره |تـــج

52o|o3 لور|للطيف |طمه محمد عبــــد|ف تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

696|9o بــــو سيف|حمد |حمد محمود | لمنصوره|بــــ |د|

893823 لغنى فهىم محمد  |بــــرين عبــــد|ص ي صىح 
سيوط|معهد فنى

869723 ي محمد 
عيل|سم|زينبــــ مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

444229 ى محمد نميس|ء شح|رس| تـــه حسي  لشيخ|طبــــ كفر 

698692 للطيف|لسيد عبــــد |د |ء عم|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

35o||6 لحليم|د محمد عبــــد|حمد محمد عو| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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2692o بــــ عويس|لتـــو|عيل عبــــد |سم|م |كر| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

85||9| حمد|عي |ل رف|ره هل|س دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

322559 هر|رس محمد ط|رص ح|ن ن|رو ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

||752o ي
هيم|بــــر|مل |لدين ك|ء |فرحه ضى ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع

سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

365773 محمد فهىم تـــوفيق خرصى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

426764 ن|بــــو سليم|م محمد |لسل|حمد عبــــد |ر |من سكندريه|ل|عه |زر

7854o9 ن فتـــىح محمد|خلود رمض زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

75o537 حمد محمد|لمنعم |محمود عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

22o374 حمد|لعزيز |حمد عبــــد |م |يوسف هش وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

89|235 دق جبــــره |رى مني  ص|م سيوط|تـــربــــيتـــ 

8o3|4o ي عبــــ|لبــــ|خلود جمعه عبــــد
ى
س|ق ي|عه |زر

|لمنى

92|54| ك |لمل|ره ثــــروتـــ حلىم عبــــد|س دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

3||4|2 وى|لطحل|حمد محمد حسن | ى شمس|تـــج ره عي 

227|93 حمد|عىل محمد محفوظ سيد  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

6o96|| هيم سعد|لمتـــول إبــــر|ء سعد |سم| لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

762856 زق|لر|حمد عبــــد |كريم ثــــروتـــ عىل  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

345o68 بــــوجبــــل|ن |رق نجدي محمد سلط|ن ط|حن سيه|نوعيتـــ عبــــ

6|o962 لنجول|للطيف |فتـــىح بــــسيوئى عبــــد  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

347|o3 وق فريد فريد ع لدين|ج |مر تـــ|رسر لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

762585 يد محمد محمود عرفه|بــــو |حمد | ى لي  هندستـــ بــــور سعيد

6o5524 ن|لوز|زى |هيم غ|بــــر|ديه محمد |ن ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

62734o ه ع عر|لش|لسيد محمد حسن |طف |ني  زيق|لزق|عه |زر

342|73 ى  وى|لعم|لسيد |هيم |بــــر|لسيد |نيفي  ى شمس|د| بــــ عي 

22|878 هلل|لؤه يشى محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

442583 هيم|بــــر|ن محمود |ء رمض|حسن لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8|3474 ي|
ر محمد|لدين مختـــ|ء |حمد ضى ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|لمنى

886633 لس ن وس |فيم تـــ|رس|دى |كي  ورصى سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

778536 هلل|بــــ |لعظيم ج|لسيد عبــــد |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

7877o6 حمد محمد|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 
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9o9o65 ل |لصبــــور بــــل|م عبــــد|حمد عص| سيوط|طبــــ 

78725o لففى|لدين محمد محمد |د |محمد عم ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

|37887 سكندر|دى ميشيل ولسن |ف دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

5|2395 لسيد هدهد|رس |محمد ي ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

827|2o مد|بــــ ح|ن محمد طو|رو دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

5o483 لم|ن س|لغنى سلط|م عبــــد|هش ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

483|o| لرحمن محمد|سهيله رجبــــ عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

86o387 حد|لو|وي عبــــد|نور ص|م |ريه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

44|85 لح|ل ص|حمد نبــــيل طل| دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

|75237 حمد مصطفى|م محمد |سل| منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

6|4263 ى |محسن عىل | ثــــري ضى|لق|مي  زيق|لزق|عه |زر

63|428 حمد|ح سيد |لفتـــ|ء نبــــيل محمد عبــــد |سم| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

642o77 حمد خليفه محمد|وليد | ر|ي زيق|لزق|نوعيتـــ 

4|7793 ى محمد ي|ريم  ى|لنمي  سي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

847|3 ء محمد عيد مصطفى|رس| ي سويف
هندستـــ بــــنى

8778|4 ه عبــــد| لعزيز  |لعزيز محمد عبــــد|مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

358623 م|م|حمد محمود |يتـــ | وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

27|267 ن|هيم سلط|بــــر|يمن محروس | |رن تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

676593 لدين جمعه محمد|ء سعد |هند عل لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

67456 حمد خليل منصور|مه محمد |س|محمد  لفيوم|بــــ |د|

53356o  محمود جم
ى
لدين|ل |محمود دسوق ي|بــــ |د|

|لمنى

9o7532 حمد  |لدين |لعليم نرص |محمود عبــــد ج|بــــ سوه|د|

6o8426 ئى مكرم لطفى متـــرى|ه| رين|م لمنصوره|ل |طف|ض |ري

36539 ل فتـــىح صبــــره|بــــثــــينه جم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

34oo83 |حمد كف|جر حمدى محمد |ه
ى
ق |تـــمريض بــــنه

7572o6 م عىل محمد عطيه|له| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

|58382 مل|هيم ك|بــــر|رق |منه ط هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

44285o نوبــــى|لبــــ|حمد |سهيله عىل  لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 
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6|8o| حمد زهي |م محمد |ريه طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

|8923 لطيبــــ|رص محمد |لن|دهم عبــــد | هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

78o335 لسيد|ميه عوض سعد |س زيق|لزق|نوعيتـــ 

||9o26 ن حبــــيبــــ|م سليم|ميىل س| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

23738o حمد مصطفى متـــول|ن |نوره لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

78665| لسيد|محمود مصطفى محمود  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

352395 لعزيز|بــــر عبــــد|لعزيز ص|تـــفى عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

27|35 ئيل|عدل ملك ميخ| رين|م لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

||7o68 ى خ|ي لرحيم حسن|لد عبــــد |سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

37|976 ح|لفتـــ|حمد رفعتـــ عبــــد|منيتـــ | تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

337|88 ئى وحيد مىح|هبــــتـــ ه |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

846999 لحسن|بــــو|حمد |لمهدي |خلود محمد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

769|o5 ى رض ى|م حس|لسل|عبــــد | نرمي  ني  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

2434|9 تـــه فهيم|رى وجيه شح|م ن|بــــ حلو|د|

8o6|47 جد محمد|لم|ر عبــــد|حمد عم| ي|طبــــ 
|لمنى

525|74 هيم|بــــر|م خميس |دين عص|ن سكندريه|ل|هندستـــ 

2|oo2 هلل|عمر ممدوح محمود ضيف  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

25o55| لبــــقيع|حمد |بــــ |يه|يه | ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

62873o شم عىل|شم محمد ه|ن ه|يم| زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

485498 لسيد|س |هيم عبــــ|بــــر|لد |منيتـــ خ| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o4694 لدين|م |هيم عفيفى حس|بــــر|شور |مريم ع سكندريه|ل|بــــ |د|

67649 وى محمد حميده|حمد طنط| لفيوم|عه |زر

337362 لحميد|هر حلىم عبــــد|م م|ريه دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|7o72o لسيد|ندى نبــــيل بــــدوى  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

329386 ذل|لش|مريم محمد سعيد  |علوم بــــنه

2597|2 ن|لدهش|ء سعد محمد |رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

89o866 | لعل|بــــو|هيم |بــــر|ح |سلىم صل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

694839 ن بــــدوى|تـــ عطو|لشح|يه محمد | لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 
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3567| لصعيدى|هلل |هلل محمود محمد عبــــد|عبــــد هره|لق|ره |تـــج

637395 هلل|هيم سليم عبــــد |بــــر|ح |لفتـــ|سمي  عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

287572 ى ذىك  وق تـــحسي  لليثــــى|هيم |بــــر|رسر |ره بــــنه|تـــج

538724 |
ى
ى محمد دسوق حمد محمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7572|o هلل حسن محمد|ن عبــــد |يم| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

42|4|| لبــــندى|ن كرم حسن حسنى |نوره لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

793644 لس ميل سيىل|د شفيق بــــ|كي   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

868465 ى|لفتـــ|بــــدين عبــــد|لع|بــــ زين |يه| ح حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

335377 د حمدى فرج|يتـــ عم| ى شمس|تـــج ره عي 

4o738| وى|لر|يدى مجدى محمد |ه سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

|5379o لرحمن|مروه عرفه عىل عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6979|| ه | لسيد محمد زىك|مي  لمنصوره|بــــ |د|

36o644 يوسف محمد سعد محمود عىل قطط ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

44776| حمد وزيرى|لرحيم |رق عبــــد |طمه ط|ف لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

86oo|3 حمد|يوسف مجدي سيد  سيوط|ره |تـــج

4o|87| هر عبــــد ربــــه محمد|محمد م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

692|56 لي|لبــــد|لرحيم |ن مىح محمد عبــــد |فن| لمنصوره|بــــ |د|

764553 ن|لسم|عمر محمود عيد  ره بــــور سعيد|تـــج

9|54|3 ن عىل  |حمد فرغىل رضو|مصطفى  سيوط|ره |تـــج

683o4| ر|لىطي|لمرىس |حمد |رق |حمد ط| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o|8o3 ر عزيز عمر عزيز|من ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

||766o لسيد|لسيد |هيم |بــــر|ن |مرو ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

|26525 حمد|م سيد |يوسف هش ى شمس|تـــج ره عي 

|23899 ى |روق |ره محمد ف|س خنى|لدخ|حمد حسي  ن|فنون جميله فنون حلو

5|68o هد|مريم محمد عىل مج بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

82384 د عىل|لدين حد|بــــ |يه|ء |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

778|87 صم فتـــىح جودتـــ|شهرتـــ ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35o893 فرح حمدى بــــكرى بــــيوم مرزوق ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

3|3866 لم|مل محمد س|مه ك|س|ء |سم| |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

257652 لق|لخ|لسيد عبــــد|حمد |لسيد |محمد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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47o77 تـــ | حمد|لرحمن |حمد عبــــد |مي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

279|77 لعزيز محفوظ|محمود محمد حمدي عبــــد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

326959 ء سمي  فهىم محمد|ل| ى شمس حقوق عي 

693875  عىل|لمو|هيم |بــــر|يمنى محمد 
ى
ق لمنصوره|صيدله 

892o89 ل |لع|حمد عبــــد|عيل |سم|يه | سيوط|بــــ |د|

79o664 هيم شبــــل|بــــر|رص |لن|ء عبــــد |لزهر|طمه |ف  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

3|23|| ن|لقمص|بــــو |محمود محمد سعد حسن  ى شمس|تـــج ره عي 

825|39 حمد|م |رف هم|محمد ع دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8972o6 بــــوزيد |ء محمد طه |سم| ج|بــــ سوه|د|

23|o67 ى عىل ى محمد حسي  حسي  هره|لق|عه |زر

686277 لم|ح محمد محمد س|وليد صل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

625|38 وى|لمعد|حمد عبــــده |مريم  زيق|لزق|ره |تـــج

8|6552 ء محمد عيد محمد|سم| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

5332| لغنى|حمد عبــــد |هيم سيد |بــــر| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

268796 لصعيدى|حمد فرج | |سه لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

437962 بــــو كرش|هيم |بــــر|حمد  |ده خليل |غ لشيخ|ره كفر |تـــج

3|247| ى م|ي لصعيدي|زن محمود |سمي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

6o2542 دى|له|حمد بــــدير عبــــد |محمد وليد  |ره طنط|تـــج

82o84o ف محمد ج|محمد  لربــــ|د |رسر ي|طبــــ 
|لمنى

|28689 عمرو يحن  عىل فرج حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

3678|2 ي
سط محمد عىل مسعود|لبــــ|عبــــد| دئى |بــــ بــــنه|د|

|22473 رص|لعظيم ن|حمد محمد عبــــد |لد |ل خ|مي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

7o6|65 نه|لحبــــسر شبــــ|لعزيز |ء محمد عبــــد |رس| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44|688 ى |ء محمد |ل| حمد يسن|مي  لشيخ|ره كفر |تـــج

7644|4 هيم حسن|بــــر|هيم |بــــر|عمر وليد  ره بــــور سعيد|تـــج

44|98 ل|لع|لرحمن محمد حسن عبــــد |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

773o75 هيم|بــــر|لسيد محمد |ن |سيد فرح زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|225| حمد |غدير محمد وحيد  ج|بــــ سوه|د|

9o2|6| هيم |بــــر|ل |لع|ء محمد عبــــد|نجل ج|تـــربــــيتـــ سوه
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||9939 ج  مني  لويز مكسيموس|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|7o56 لعظيم محمد  |ه عبــــد|حمد بــــ| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

866o68 يه محمد محمد محمد| |نوعيتـــ موسيقيه قن

23922| رك|عيل محمد مبــــ|سم|لدين |ل |جر جم|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

764429 هيم عىل قطبــــ|بــــر|حمد محسن | علوم بــــورسعيد

4882|6 مد محمود محمد|طف ح|محمد ع م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|568|8 بــــو عيد|هلل |هلل مجدى عبــــد |عبــــد  ن|حقوق حلو

38342 ىط رزق عىل عيس|لع|عمرو عبــــد لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

687976 لعدوى|حمد |لعزيز |حمد عبــــد |يتـــن | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7586o3 ي|ر
مصطفى محمد مصطفى| ئى عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

332983 هلل محمود|فريدتـــ محمود عبــــد شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

789|94 ى حفن|محمد  وى|لسيد محمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

536327 للطيف مطر|حمد عبــــد |لسيد |ن |رو إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

353253 ر|لستـــ|حمد مصطفى محمود عبــــد| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

2358o2 يف محمد عبــــد| رن للطيف|رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o443| د محمد|هر فؤ|هلل ز|منه  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

498263 بــــ|لخش|لحميد عىل |هيم عبــــد|بــــر|ر |من تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

685694 ف محمد بــــدير |يه | ئى|ليم|رسر لمنصوره|طبــــ 

632736 ل جبــــر|حمد جل|يمن |ر |من زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

542388 مه|م عىل سل|لسل|ندى محمد تـــوفيق عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o2439 د|لد جمعه بــــخيتـــ حم|منى خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52|o79 د|لجو|هيم عبــــد|ن إبــــر|ئى شعبــــ|أم بــــ دمنهور|د|

86575| مد|محمد موىسي عىلي ح دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

694938 لوصيفى|دل محمد |يه ع| ن|طبــــ حلو

2493oo عيل|سم|هيم |بــــر|حمد |سلىم وديع  شمون|نوعيتـــ 

882795 يق محمد  |ء محمد ف|ل| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35o3| ى  ى |س|حسي  حمد|متـــ حسي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

339743 ى |ي ف صبــــىح محمد|سمي  رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

8853|| سمر محمود تـــو فيق محمد  سيوط|بــــ |د|
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32o|56 ى عبــــده |عبــــد ىس|لكرد|م |م|هلل حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

363|| ى محمد|محمد ن رص عشر ن|حقوق حلو

2|o3o د|يمن محمد رش|محمد  هره|لق|هندستـــ 

75o24 هيم|بــــر|ن سعد |لرحمن حمد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o339o لمقصود عىل|حمد عىل عبــــد |جر |ه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

839|64 لسيد|يز بــــرسوم عبــــد|ف| رين|م ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|33365 حمد عىل|د |د محمد حم|حم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2896|5 ن عيل|سم|عيل |سم|لىح |عبــــد| مي  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

632577 هر|مل ممدوح محمد ط| ى شمس| لسن عي 

36o87 ىسر|لحميد غبــــ|لمحسن عبــــد |رس عبــــد |د ي|جه هره|لق|طبــــ 

326572 ى عوض| يتـــ محمد حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

62o4|2 م|لش|ء فوزى فهيم |شيم ى شمس| لسن عي 

247788 لحميد يوسف|لد عبــــد|كريم خ تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|26326 حمد|لدين محمد فريد |م |هند حس هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

633|42 لسيد|تـــه |محمد محمود شح لمنصوره|حقوق 

7838|| لبــــطل|هيم عىل |بــــر|م فتـــوح |حس ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

44546 م|بــــورسيع سيد سل|م |يه سل| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

774o69 تـــ|لشح|ندى محمد حسنى  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

542893 حمد حسن عىل|مريم عبــــده  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

|67575 شم محمد|هلل محمد ه|منتـــ  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

772636 هلل|بــــ عوض |لوه|تـــ صبــــىح عبــــد |عىطي ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

448|75 ر طولون|لغف|لسيد منسي عبــــد|سميه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63o773 لعظيم محمد قنديل|لمحسن عبــــد |محمود عبــــد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

84o869 لربــــ|د|لنعيم ج|هر عبــــد|يه ز| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

42|||2 بــــ|فظ دي|ر ح|لستـــ|فظ عبــــد |عىل ح لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

56737 طف وهيبــــ فهىم|نوبــــ ع|بــــ| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2oo83 هيم خليل|بــــر|لغنى |دى طلعتـــ عبــــد |ش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

247378 لسميع عمر|مصطفى يشى عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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66933 ى |سمي  | ر|كل سحق|مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

87753| ل سيد |لع|حسنى عبــــد | ند|ر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

898957 ى ر|م فتـــ شكرى سدرتـــ |رلي  ج|ره سوه|تـــج

33976 ن|لسيد محمد عثــــم|م  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

49o284 لمسكنى|لسيد |حمد |بــــر |سلىم ج سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

567|4 لصمد|حمد عبــــد |ح |لفتـــ|محمد عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

78786 مد محمد|زينبــــ محمد ح ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

75263 حمد محمد روبــــى حسن| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

843858 تـــه|رس محمد شح|طمه ي|ف ن|سو|بــــ |د|

7|8o75 حمد|روق سيد |ن ف|محمد شعبــــ لمنصوره|حقوق 

328oo لعوضى|ح محمد |لرحمن صل|عبــــد  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

9o84|8 د موىس |ر معروف فؤ|مي ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8|9254 حمد محمد|طف |ير ع|بــــش ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

9|7494 ى |  ن حن|هر سمع|م| كريستـــي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

9o2|89 هلل  |لرحيم محمود عبــــد|محمد عبــــد ج|حقوق سوه

3423|8 ن|هيم سليم|بــــر|سعيد محمد | نور |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4244o2 لعجىم|م محمد سعد حسن عىل |هش سكندريه|ل|بــــ |د|

35366o لمنعم حسن فرج|م عبــــد|حمد هش| |علوم بــــنه

465o2| ن يوسف قرقيط|محمد شعبــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

278647 ى|در ش|لق|ء محمد عبــــد|سم| هي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

422498 زق|لر|تـــيسي  فرج محمد عبــــد تـــمريض فرع مطروح 

6|4832 مد هيكل|محمود رزق ح زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

68989o  |لصفص|ئى |محمد ه
ى
لفتـــوح|بــــو |ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

7|75||  عبــــد |بــــر|
ى
حمد عىل|لحميد |هيم صدق لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

|56465 ى سعيد محمود يوسف حسي  ن|بــــ حلو|د|

428494 طمتـــ محمد فوده محمد فوده|ف |بــــ طنط|د|

64278o حمد محمد يوسف|عبــــي   زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

886826 فظ |لح|طف عطيه عبــــد|ع| لي|د سيوط|تـــربــــيتـــ 

|28|94 ي عبــــد |لبــــ|ء عبــــد |شيم
ى
در حسن|لق|ق ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

5|9359 ى|لكريم ك|حمدى عبــــد| رش مل حسي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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329o6o ي سعيد محمد مختـــ
هلل|بــــوبــــكرعبــــد|ر |مصطفى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7853|3 لمجد|ن أبــــو|حمدى مظهر سليم ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

922956 عمر محمود مصطفى محمود  زيق|لزق|حقوق 

264o84 م عىل محمد عىل|ء س|سم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

75644 ي قطبــــ عبــــد
لحكيم|مروه مصطفى ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

4o223o فظ|لح|لسيد محمد عبــــد|ن |رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

337o75 ف حسن درويش|بــــسنتـــ  رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

23o875 در فريد|لق|عمرو مدحتـــ عبــــد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

484954 لكريم|حمد عبــــد |حمد عبــــده |عمر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o|442 زق|لر|حمد عبــــده عبــــد|حمد |عىل  لمنصوره|حقوق 

758394 هيم|بــــر|لعزيز |حمد عبــــد | |لي|د ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

8265o3 ي 
حمد|حبــــيبــــه حسن مرغنى دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

432732 يد|لسيد ع|يدى مصطفى |ه هره|لق|ر |ثــــ|

237796 ء صبــــىح عىل محمد مصطفى|لزهر|طمه |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

89o9|6 ي
ئيل |بــــسيط نفى ميخ| دئى سيوط|تـــربــــيتـــ 

4o5529 ى حمدى عبــــد |ي لنوبــــى عىل|ضى |لر|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

492668 ر|لنج|ج  عىل أحمد |ل ن|محمود جم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

2|6o62 ى ط|ي حمد خليل|رق |سمي  هره|لق|حقوق 

28299| حمد|حمد حلىم |لرحمن |عبــــد ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

684|3 لحكيم عىل|بــــسمه فرج عبــــد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

455|88 سكندر|وليم نجيبــــ | يوأن سكندريتـــ|ل|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج 

23697 ى|حمد حسن عىل حس|لرحمن |عبــــد  ني  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

3735| طمه عيد عويس فرج|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|2|94| لبــــربــــرى|مر يوسف |محمد يوسف ع هره|لق|ره |تـــج

|2o928 ى محمود|س رتـــ فضل حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|23287 دى نبــــيل نسيم يوسف|ش ن|بــــ حلو|د|

2558|5 ر|لعط|ورى |م مغ|مصطفى هش ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

58533 حمد محمد محمد|زينبــــ  ره بــــنى سويف|تـــج

336365 يش عىل محمود حسنى ى شمس|زر عه عي 

63o76 حمد سعيد محمد محمد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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|62|38 هيم عيد|بــــر|لحميد |هيم عبــــد |بــــر| ن|حقوق حلو

4|7633 ممدوح يوسف قنديل| رن لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

54226 حمد|م عويس |لرحمن عص|عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

86|835 حمد|د |لحد|طمه محمود |ف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

52o4o8 ى محمود فر|رتـــ محمود |س ج|مي  |علوم طنط

8||5o9 ن محمد|ء محمد سليم|لىمي ي|بــــ |د|
|لمنى

845669 مد يونس محمد|كريمه ح ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

|8954 ى هبــــه محمد فهىم حسن حسي  هره|لق|ره |تـــج

82o649 حمد|روق |كريم محسن ف ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

63533 س مرىس|منيه محسن عبــــ| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|69979 لغنى|حمد عبــــد |حمد |رس |حمد ي| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

765766 بــــر|هلل محمد ج|م محمد عبــــد |ريه نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

7o|965 مه|مه مأمون محمد سل|س|محسن  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

434|7o لشيخ|هبــــه نبــــيل فتـــوح محمود  |تـــربــــيتـــ طنط

6oo469 ىس|لعبــــ|هبــــه عطيتـــ محمد  |نوعيتـــ طنط

335335 لم|م س|م|حمد |زينبــــ  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

498593 حمد محمد جنيدى|نبــــيه | ند |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|38542 لم|لم محمود س|غدير س ى شمس|د| بــــ عي 

22|o3 حمد|جر محمد سعيد |ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|7|9| ن|لوز|حمد |لسيد |د محمد |زي لشيخ|ره كفر |تـــج

456264 ي
وى|لعربــــ|لحميد |يمن عبــــد | |دئى إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |

رتـــ|لإلد

|373|o هلل||هيم عىل محمد عط|بــــر|يوسف  ى شمس|تـــج ره عي 

8982|7 حمد |ن محمود محمد |مرو |ج طبــــيع قن|عل

3|227o ى  ى محمد حسني  لفضل|بــــو|محمد حسني  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

63794o م محمد غبــــن|لتـــه|ل |طمتـــ جم|ف |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

364882 هلل محمد|محمد محمود عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

94779 رق تـــوفيق دركروئى|ء ط|ل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

336945 لعزيز|م سليم عبــــد|محمد هش |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

286843 وى|لطمل|م عبــــده محمد |سل| ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر
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3|3263 لمرشدى|هيم |بــــر|ل |لدين بــــل|ح |ء صل|سم| ى شمس حقوق عي 

8o7287 ن|م سعد شعبــــ|م عص|سل| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

6o6327 ف |م |سل| ى|لمتـــول |رسر لمسي  ي صىح طنط
|معهد فنى

498898 تـــ محمد إبــــر تـــ|هيم محمود  بــــرك|أمي  بــــ دمنهور|د|

|528|| ف |ده |مي ف|لسيد عس|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

678|oo لعزيز عىل عفيفى|لد عبــــد |ن خ|يم| لمنصوره|ره |تـــج

6o8375 لشيخ|حمد |ره محمد |س |ره طنط|تـــج

53757o ضى|لد عىل بــــخيتـــ عىل محمد م|خ |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

357664 لرحيم|لسيد عبــــد|يتـــ مجدى | |تـــربــــيتـــ بــــنه

37o48| يف عبــــد لنظي  يوسف|لحكيم عبــــد|رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

537o77 ن حسن|لم زيد|أمي  س |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

6||896 ج عىل|لح|لرحيم محمد |ن عبــــد |يم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

356o84 لليثــــى|حمد عزتـــ سيد |تـــغريد  ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

8|355| ي|ء رجبــــ خلف |سم|
هلل مصطفى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

25o477 ي|لنعم|لسيد محمد |مريم 
ئى ي |

|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

348|8 بــــ محمد|لوه|رق عبــــد |حمد ط| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

294o|2 هلل| |حمد عط|ره مسعد سيد |س هره|لق|حقوق 

445|42 حمد هيبــــه|ل |محمد كم سكندريه|ل|هندستـــ 

726o4 ء عىل يوسف جمعتـــ|دع لفيوم|بــــ |د|

6866|4 د|سع|ل|بــــو |م نرص |دل س|حمد ع| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4|o35o مه|هيم مجدى معروف نرص سل|بــــر| |تـــربــــيتـــ طنط

62293| ن|ن حلىم مصطفى محمد سليم|نوره ط|بــــ دمي|د|

265668 ن|ئل زهي  محمود عثــــم|محمود و تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

693|88 ج|لمز|محمد ربــــيع محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

5||6| لم|طف جوده س|حمد ع| معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

843656 ي كرمي|حمد سعيد عبــــد|
لغنى ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 

مس|لخ

8775oo ر محمد محمد محمود |من سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

|27265 لسيد|حمد |لح |بــــسنتـــ محمود ص ى شمس|تـــج ره عي 
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8|7369 سكندر|د |ل فؤ|نوبــــ جم|بــــ| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|5||93 م محمد طه|ندى حس ن|علوم حلو

6o9o23 لديبــــ|هيم |بــــر|لسيد حسن |يه | لمنصوره|حقوق 

8|83| حمد محمد|رص |حمد ن| هره|لق|حقوق 

|392o لففى|هيم |بــــر|محمد محمود محمد  هره|لق|هندستـــ 

|3566o ح سيد|لفتـــ|خلود محمد عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

464539 يمن خميس مصطفى محمد|د |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

634452 م|ل|در |لق|زق عبــــد|لر|سم محمد عبــــد|بــــ رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

82382 ن ل|لد|فظ |لح|شه عبــــد|لد عك|خ| مي  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

838492 ر محمود محمد يوسف|من قرص|ل|فنون جميله فنون 

4993o5 ف محمود |لشيم| لعجيبــــى|ء أرسر بــــ دمنهور|د|

424|77 رد صليبــــ رزق|دو|سحق |يوسف  سكندريه|ل|صيدله 

4o8oo5 د|هيم فؤ|بــــر|ء مجدي |ل| |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

6o6|82 لمهدى|مد |مد ح|طف وحيد ح|ع |تـــربــــيتـــ طنط

826742 ي منصور عىلي|لزهر|طمه |ف
ء مصطفى |نوعيتـــ فنيه قن

2876|6 لشلوف|د محمد محمود مصطفى |فؤ |حقوق بــــنه

4||683 ى|يمنى محمد عزتـــ  لبــــحي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

273o26 ى لعبــــد|خوري |جبــــره ف| يوستـــي  دي|لو|لغردقتـــ جنوبــــ |تـــربــــيتـــ 

694548 ح محمد عىل محمد|م صل|له| لمنصوره|طبــــ 

265997 ن|لقط|حمد |لد عىل حسن |خ |حقوق بــــنه

7o|48o مريم سعيد سيدهم منقريوس سيدهم |ره طنط|تـــج

2922o7 ن|هيم رمض|بــــر|لد |خ| مه ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

68673| يف | يف رسر لسعيد|حمد رسر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|23|66 ى مصطفى|عزتـــ محمد  مي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

246|33 م|ن محمد بــــيوم سل|حمد رمض| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

775766 ح عقل|لفتـــ|يمن عبــــد |مه |س|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

287774 ن|لم|حمد س|بــــ |لتـــو|حمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|7795 لح|ح ص|لفتـــ|رص عجىمي عبــــد |ر ن|من عه دمنهور|زر

4o89|9 هيم محمد|بــــر|خلود صبــــرى محمد  |بــــ طنط|د|

45o3oo ن|م سليم|لسل|يمن عبــــد|سعيد  |حقوق طنط
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7938|6 حمد|لسيد |طف |ل ع|بــــتـــه| زيق|لزق|حقوق 

485737 لغنى|لسيد محمد عبــــد|لسيد |يه | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

38794 غر|بــــو د|لد محمد |محمد خ هره|لق|ره |تـــج

6o8o2| حمد|ح سيد |حمد خرصى صل|أميمه  لمنصوره|عه |زر

839962 هيم|بــــر|حمد |هلل حسن |عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

8o35|9 لح محمود|محمود مجدي ص ي|صيدلتـــ 
|لمنى

|58453 لىح|جر ربــــيع طلبــــه عبــــد |ه دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

429799 ي سعد |حمد ن| ى|لحس|ج  ني  |ن طنط|سن|طبــــ 

7376| هيم عىل|بــــر|د |ن عم|يم| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

863995 ي  حمد|زينبــــ محمد يحن  لمنصوره|حقوق 

8o|4o7 ي|ء محمد سل|رس|
مه تـــوئى ي|بــــ |د|

|لمنى

|54766 ر|لستـــ|لسيد عبــــد |م |د هش|مج| سيه|نوعيتـــ عبــــ

325544 لعزيز|تـــ عبــــد|هلل فرح|عمر عبــــد ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

3672o9 لمؤمن|لحميد عبــــد|فتـــ عبــــد|حمد ر| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|72726 لحميد|لحميد محمد عبــــد |ء عبــــد |رس| سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

87ooo نم|دى غ|له|ورى عبــــد |ربــــيع مغ ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

8329|8 لموجود محمد|حمد عبــــد|ل |م| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

43o628 ى|بــــو |لجليل |لسعيد عبــــد |منيتـــ | لعني  |تـــربــــيتـــ طنط

6o|o75 لزيدى|هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

756879 ن|لدين عمر|محمود مصطفى سعد  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

446838 حمد عىل|مل |م ك|حمد عص| سكندريه|ل|هندستـــ 

3352|2 در محمد|لق|حمد عبــــد|حبــــيبــــتـــ  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

624533 ل|حمد محمد و|حمد |حمد |مريم  صيدلتـــ بــــورسعيد

762695 ن|لعزيز سليم|ن محمد عبــــد |محمد سليم لمنصوره|حقوق 

85o397 ن عىلي|لرحمن منتـــرص سليم|عبــــد معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

36o84o نورتـــ سمي  محمد محمد يسن |تـــربــــيتـــ بــــنه

||7o65 بــــح رسىم جريس|ر| مونيك ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

52573|  محمد 
ى
ل|محمد شوق ى وى|لميى لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

882|89 ك  |لمل|هلل عبــــد| |جد مجدى عط|م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|32466 لجيد|ل عبــــد |يمن كم|ن |جيل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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4o4998 لرحيم|زى عبــــد |بــــدين عىل حج|محمد ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

87596| بــــ حسن زىكي |يه|محمد  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

8688|4 حمد محمد محمد|ح |صبــــ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

774859 ح|لفتـــ|ء محمد مهدى عبــــد|لؤه عل زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|22|4 د|لرحمن عقل ج|محمد جميل عبــــد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

763488 ر محمد فوزى محمد كشك|من ره بــــور سعيد|تـــج

|6|o29 ى جم|ج لدين محمد بــــيومي|ل |سمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

686932 ضى|لق|بــــ |لوه|بــــ حسن عبــــد |لوه|خلود عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

359oo ل يوسف مرىس بــــطيخ|زينبــــ جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

452|48 د|هيم ج|بــــر|د |م محمود ج|سه لشيخ|بــــ كفر |د|

5|73o| يف|بــــر|ر |من هيم محمد رسر بــــ دمنهور|د|

7622o8 وى|لمحل|لحميد |لرحمن عىل لطفى عبــــد |عبــــد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

84|227 ه عمر محمد | حمد|مي  ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

27847o ئى|لفخر|ء رجبــــ محمود |رميس لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2665|7 ر|هيم عم|بــــر|ن |ن رمض|يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

465o3| بــــ|لمجيد خط|هد محمد محمد عبــــد |ن دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

86o563 حمد|جح محمود |يه ن| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

686254 لمرىس|محمد مصطفى زىك  لمنصوره|بــــ |د|

524|4 لح|ىط ص|لع|رتـــ محمد عبــــد |س علوم بــــنى سويف

68o48 هلل|ء محمد عوض عوض |عىلي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

5o|664 لسيس|لعظيم |جر حسن محمد عبــــد|ه سكندريه|ل|صيدله 

59383 حمد ربــــيع عىل|لرحمن |عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

42735 مه|سعد عىل سل|مصطفى  هره|لق|هندستـــ 

|49o3| لرحمن|م عبــــد |هلل شلق|له عبــــد |ه ن|بــــ حلو|د|

73||o ن محمد حسن|ر عويس شعبــــ|من لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4773|9 ل|لع|طف بــــكر محمد عبــــد |محمد ع سكندريه|ل|علوم 

7o56|2 لعدل|حمد |حمد تـــوفيق محمود محمد | لمنصوره|هندستـــ 

833o59 ي|هبــــه محمد 
حمد حنفى ي صىح سوه

ج|معهد فنى

287398 |ل مرىس ند|لع|لسيد عبــــد |لد |هلل خ|عبــــد |صيدله طنط

897|25 لدين جعفر محمد  |م مىح |هي ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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9|23oo حمد |ره رجبــــ محمد |س ج|عه سوه|زر

25|oo6 لدين|بــــ |يوسف محمد معوض شه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

243788 يه ى سيف عطيه|ن عىل |رسر مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|9284 لسعيد محمد صبــــح|لطيفتـــ محمد  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|o38| شور محمد بــــدر|محمد محمد ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

686324 لسيد عىل|بــــدين |لد سعد ع|خ لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

24638o م محمد سليم|لسل|طف عبــــد|يمن ع| زيق|لزق|عه |زر

4778|7 ى|رس محمد صبــــرى |حمد ي|دهم | لمسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8975o| وع |فتـــ صبــــرى مط|م ر|هش ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

4o6726 ء محمود محمد عىل حموده|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9235|6 ل  |لع|ل عبــــد|ح كم|لفتـــ|عمر عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

264o|2 زق|لر|ء فتـــىح تـــوفيق عبــــد|ول |نوعيتـــ بــــنه

32546o حمد ربــــيع عطيتـــ|محمود  ى شمس حقوق عي 

46|744 ن|لغلبــــ|طمه حسن محمد |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

33473| ح خليل|لفتـــ|رق عبــــد|م ط|سل| ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
سبــــتـــ|مح

23o497 ن عيد منصور|محمد سليم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o374o د  |حمد فؤ|لدين |ح |منيه صل| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

495654  دي|بــــر|ء |عل
ى
ر|بــــ محمد نو|هيم دسوق ره دمنهور|تـــج

|4|49o ئل محمد حسن محمد|د و|ي| وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

27oo5o ع|لسبــــ|ح محمد |لفتـــ|دل عبــــد|حمد ع| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6|64|7 ئى|لعربــــ|منيه محمد محمود | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

268|25 زى|لسيد حج|مصطفى محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

3|4786 لحميد|حمد عبــــد|حمد حسن | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

49o6o| ى حسن نبــــيله محمد تـــحسي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|454|7 حمد|مصطفى عتـــريس مصطفى  ن|بــــ حلو|د|

8|2784 ي يون|مختـــ| رين|م ن|ر جورج  ره بــــنى سويف|تـــج

68537 هلل محمد محمد مهدي|عبــــد ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

8869|4 ى دل فرج جندى |ع| كرستـــي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

337278 محمد محروس محمد محروس |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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685396 لق عوف|لخ|مد عبــــد |د عىل ح|زي هندستـــ بــــور سعيد

||5752 ى وحيد سمي  لبــــيبــــ|ي سمي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8|49|2 ى|ش م|م|ز ربــــيع سيد |هي  ي|عه |زر
|لمنى

287|47 لمجيد قطبــــ|بــــ محمد عبــــد|يه| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

2377|o مريم مجدى فريد جرجس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6469|o شه|لمقصود رزق بــــ|لسيد عبــــد | |ند عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

694533 لم|ء محمد عىل محمد س|رس| لمنصوره|علوم 

836552 ج حسن|لحج|بــــو|ن محمد |جيه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

2597|6 حون|ن ط|ج  سليم|ء محمود ن|رس| شمون|نوعيتـــ 

86o769 لعزيز حسن|محمود جمعه عبــــد  ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

5|o696 لكريم|روق عبــــد|م ف|عمر هش معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

7577|2 بــــى|مبــــ|هلل |لعزيز عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|محمد  عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

2|9762 بــــدين خليفه|لع|هيم عىل زين |بــــر|م |ريه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|35345 عيل|سم|مح محمد |حمد س| ى شمس هندستـــ عي 

|54o93 لمعىط|لسيد عبــــد |مؤمن نبــــيل  ى شمس حقوق عي 

529455 بــــو زيد|هيم |بــــر|حمد بــــسيوئى أبــــو زيد محمد | ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

43|24o طف محمد |لدين ع|ح |ره محمد صل|س
د|لدين ج|ح |صل

|ره طنط|تـــج

884||4 ى يق فهيم  |وجيه ف| مي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

446568 لمدخوم|م محمود عىل محمد |حس ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

353774 لسيد محمد|ء يوسف |عل ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

675928  |حمد |سلىم 
ى
 |لدسوق

ى
وى|لخل|لدسوق لمنصوره|بــــ |د|

792|o8 منصور محمد منصور محمد ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

7o4o8 ن|بــــرين رجبــــ عىل سليم|ص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

47465 ى عيد عىل حسن|ي سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|2222 حمد |لرحمن |محمد محمود عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

792329 ل محمد|مؤمن محمد كم مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع
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34699 للطيف|حمد عبــــد |هلل محمد |منتـــ  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6o3|2 لعليم|لدين عبــــد |ء سيد بــــدر |ول حقوق بــــنى سويف

35|58| ي|محمود ري
ض يونس عفيفى |بــــنه| هندستـــ شبــــر

5|593o ع|حمد عطيه محمود شج|ء |رس| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

2|4722 سم|لسيد ق|حبــــيبــــه رجبــــ بــــسيوئى  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

68|883 ه و| بــــ|هر محمد دي|ئل ط|مي  لمنصوره|بــــ |د|

442255 هيم رزق|بــــر|ك |لمل|يز عبــــد|دى ف|ف لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

344|o8 ل مصطفى|بــــر كم|ص| دين |حقوق بــــنه

83o896 ن|د رضو|ندي حمدي فؤ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

646646 ر|لنج|لرحيم |زى عبــــد |لعز|ن محمود |نوره لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5o558o هيم|بــــر|مصطفى حمدى محمود  لشيخ|عه كفر |زر

7o29|4 ر|لنج|لسيد |در |لق|معتـــز محمد عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

429299 ح|لمل|ح سعيد |ذل صل|لش|مريم  |بــــ طنط|د|

522ooo صل|لعظيم و|ض عبــــد |ن سمي  ري|نوره معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

5382|2 ىط عىل|لع|ميمه عىل عبــــد| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5235o6 هيم محمد|بــــر|لسيد |طف |محمد ع سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

36853o  محمد خليفه|
ى
حمد شوق |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

36872 ه محمد|لل|حمد عبــــد |سلىم  هره|لق|ره |تـــج

9||59| حمد  |م عىل محمد |حس ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8699o2 لس ف خر فهيم ملىطي|كي  سيوط|صيدلتـــ 

6o5879 جي عىلي|لض|ن محمود |هيم رمض|بــــر| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8|98|2 ى محمد|ح |مروه صل مي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

7859o3 مه|بــــو بــــكر رجبــــ محمد محمد سل|هلل |عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

4|7343 لح جمعه|م محمد محمد ص|سل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

55875 ى محمد رش|ي ى|د |سمي  مي  بــــ بــــنى سويف|د|

|3o732 ى   محمد |حسي 
ى
حمد|حمد شوق ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

6o5|88 ي
ح محمد دحروج|صل| دئى لمنصوره|بــــ |د|

||7|6| |لعل|بــــو |لمعىط محمد |طمه محمد عبــــد |ف ن|حقوق حلو

|47|3 ن|حمد محمد بــــكر محفوظ عثــــم| هره|لق|حقوق 
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754332 لسيد مؤيد|م فتـــىح |ن هش|نور عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

277822 ل عسل|يمن محمد جل|محمد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

7|3|43 ف محمد |حمد | لسيد خليل|رسر لمنصوره|ره |تـــج

|489|7 ن محمد|ء محمود شعبــــ|رس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

523352 وى|لفرم|لعزيز محمود |م عبــــد |حمد س| ضتـــ دمنهور|علوم ري

895|o| لد خلف وزيري |حمد خ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7o992| حمد محمد محمد عىل|ل |م| ط|ر دمي|ثــــ|

78o24| لسيد عىلي|حمد محمد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6|o58 لمنعم حسن|ء حسن عبــــد |رس| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

356|65 ي محمود شكري محمود 
لسيد|مصطفى |حقوق بــــنه

256825 خوم|م شنوده بــــ|مريم عص ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

45374 تـــ|رص فرج فرح|ن ن|عثــــم هره|لق|ره |تـــج

32|949 هيم يعقوبــــ|بــــر|د |عم| ريموند لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

894383  محمود  
ى
عمر محمد صدق سيوط|ره |تـــج

6362o7 لعزيز محمد سعيد|د زىك عبــــد|عم زيق|لزق|ره |تـــج

899o52 ى|ش لسيد |ح |لد صل|ز خ|هي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

633575 حمد محمد|مد |محمد ح زيق|لزق|علوم 

62o776 هيم يوسف بــــدوي|بــــر|مح يوسف |س ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

5o7o|| ى|لحميد ج|م عبــــد |لسل|ح عبــــد |يه صل| هي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

238768 لحليم|لح عىل عبــــد |م ص|نىه هش لفيوم|عه |زر

34oo77 لسيد|ن عىل |ندى عىل شهو |طبــــ بــــيطرى بــــنه

6o5884 د|لضي|حمد |حمد |حمد |حمد | |ره طنط|تـــج

4879|5 ف|لرحمن مصطفى عىل عبــــد|عبــــد هلل رسر |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

5o9o62 ن|دي رشو|هلل محمود عىلي عبــــ|عبــــد  بــــ دمنهور|د|

89896o ى ى صديق حسي  مروه حسي  ج|بــــ سوه|د|

6oo382 وى|لطنط|وى |لشن|ن |ن نرص سليم|يم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

78||26 ر موىس|رق موىس نص|عمر ط زيق|لزق|ره |تـــج

633|38 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|محمد صبــــىحي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

856328 تـــ حسن محمد|وليد شح ي|علوم 
|لمنى
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2329o5 ف |ره |س حمد محمد|حمد |رسر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3644o3 لمجيد|لغنى عبــــد|لمجيد عبــــد|محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

329o22 لشيخه|ر غنيىم |رق محمد مختـــ|يوسف ط ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

27783| لعزيز جلهوم|محمد فوزى عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

52o555 لكريم|س جمعتـــ زغلول جمعتـــ عبــــد|ين| عه دمنهور|زر

6|9|oo ى |رحمتـــ عبــــد دى|لن|هلل أمي  صيدلتـــ بــــورسعيد

|535|9 لحميد|دي عبــــد |له|هدير مصطفى عبــــد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

8|9677 |لقس يوحن|هيم |بــــر|ره |س ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

445873 عيل|سم|عيل محمود |سم|رس مجدى |ف ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7||699 لعزبــــى|حمد |لمرىس |حمد محمد |محمد  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

6|392| ف عبــــد|م |سل| حد|لو|لم عبــــد|حد س|لو|رسر |بــــ طنط|د|

52485o رف حسن|حمد ع|عمر محمد  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

8o2o4o ن|ئيل فرح|جون وجيه ميخ ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

885479 ر |سط عم|لبــــ|ء محمد عبــــد|ول سيوط|تـــربــــيتـــ 

528|87 هيم محمد طبــــيختـــ|بــــر|حمد |د |زي ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

883292 شد خميس  |شد محمد ر|ر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

752936 حمد|لسيد سيد |رق مجدى |ط تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

8o5726 لعليم|لدين محمود عبــــد|محمود نور  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

5||3|5 يل|هيم محمد ط|بــــر|حمد محمد | ره دمنهور|تـــج

76788| ى |ي هيم|بــــر|ن |هيم رمض|بــــر|سمي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

48|993 لحميد فرج|محمد تـــوفيق محمد عبــــد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

893633 لدين محمد محمود  |م |يدى عص|ه سيوط|نوعيتـــ 

87o|8o هلل حسن|هلل حمدي عبــــد|عبــــد ن|سو|حقوق 

79oo82 محمد حلىم محمد محمد ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

299996 ئيل|تـــه ميخ|دى مدحتـــ شح|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

499399 لد عوض سعد|عبــــي  عوض خ تـــربــــيتـــ دمنهور

6o|778 ل معروف|صف هل|ن ن|شج| تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

285884 لم|ل فكرى س|يه طل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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2|353 ى محمود|ل |منيه جم| مي  هره|لق|ره |تـــج

348339 ئى|لفخر|دل محمد |ندى ع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

69|7|7 لرحمن محمد محمد سيدين|حمد محمد عبــــد | |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

7oo545 هيم محمد|بــــر|م محمود |وس لمنصوره|ل |طف|ض |ري

26o348 لعليم|لعليم ربــــيع عبــــد|د عبــــد|نه ن|طبــــ حلو

|7o656 ن|بــــر رضو|لد ص|خ| عل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

269289 لحميد محمود خرصى|له عبــــد|ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

33o588 عر|لش|م |م|حمد سعد | |لي|د |بــــ بــــنه|د|

|2369| وق محمد من زع عىل|رسر ى شمس| لسن عي 

25|48| هلل|لمنعم عبــــد|يمن عبــــد|د |زي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|95|7 فظ|لح|لحميد عبــــد|ثــــروتـــ عبــــد| لي|د ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

423598 ن حلىم محمد حلىم محمد|نوره سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

7||59 مل حميده|طمه عمر ك|ف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

845257 س حسن|ذلي عبــــ|ن ش|نوره ن|سو|تـــربــــيتـــ 

4o3|4 لد فرج|م وليد فرج خ|هش تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

753o68 محمد محمود صفر محمد صفر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

8447o7 حمد|ء محمد سيد |ل| ن|كليتـــ طبــــ أسو

784855 لم موىسي|لد س|محمود خ زيق|لزق|حقوق 

|42583 لسيد عىل|عمرو محمد | رن ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

778o66 هيم حسن|بــــر|حمد محمود | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7o3633 بــــوزيد|نه |لسعيد شبــــ|نه |لسيد شبــــ| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

|3o424  |ن |مرو
ى
لسيد|يمن شوق ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4496|5 بــــو يمن|لرحمن |بــــ عبــــد |يه|ذ |مع |ره طنط|تـــج

822492 محمد خلف محمد سيد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|2294o ع|لرف|ممدوح رجبــــ | عل ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

42o739 حمد عىل بــــدر محمد|عىل  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

75|529 حمد محمد صبــــيح محمد عيد| هندستـــ بــــور سعيد

758o45 عطيه محمد| محمد رض تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |
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6366|7 مد|لدين محمود ح|د |حمد عم| زيق|لزق|حقوق 

8o4967 هر|مريم محمد عىلي م ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

4o652 صف|لمقصود ن|محمود عبــــد| ر|ي هره|لق|ره |تـــج

|749| مل محمود فوزى|ملك ش هره|لق|حقوق 

843259 ى ف | |تـــريفي  يبــــي|هيم عج|بــــر|رسر ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

6o288| هلل|د |حمد محمد عطيه ج|مصطفى  |هندستـــ طنط

897|37 م سيد عىل |حمد عص| ج|صيدلتـــ سوه

688|38 |حمد محمود عطيه محمد |
ى
لدسوق لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

543982 ع|هيم من|بــــر|ل |حمد جم| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6875|5 هلل|هلل محمد عبــــد |حمد محمد عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

489678 وق محمد  حمد هريدى حسن|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

54||77 ن|حمد زيد|د خميس |زي عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

493|o3 غبــــ حبــــيبــــتـــ|دل صبــــىح ر|حمد ع| بــــ دمنهور|د|

427645 |لنبــــى |لصمد عبــــد|يوسف محمد فوزى عبــــد
وى|لحص

|ره طنط|تـــج

4492o ر|لجز|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|خلود محمد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

8o||2| ي محمد|ء خلف |رس|
هلل مصطفى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

3|4o32 نور محمد حسن|محمود  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

243|25 مد|حد ح|لو|مد عبــــد|محمد ح ن|حقوق حلو

237|25 عيل|سم|روق |عيل ف|سم|بــــسنتـــ  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

7o422| لسعيد طه محمود رزق|ل |محمد كم زيق|لزق|طبــــ 

458|58 حمد|ئى عىل |حمد عىل كيل| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

57654 ى ك|ء عثــــم|سم| مل|ن حسي  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

758535 ر|لنج|لسيد |لق |لخ|هلل عبــــد |منه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

5|4o55 لحميد محمد خلف|خلود محمد عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

6|999 هيم فرج|بــــر|ن |محمود شعبــــ تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

6o6485 بــــو زيد|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| |بــــ طنط|د|

884827 حسن  | حمد زكري|بــــ |شه م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

24|oo ن|ء مصطفى حسن عثــــم|سن ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 
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328535 لبــــديع محمود|هيم عبــــد|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد ج|بــــ سوه|د|

7oo655 ى نجيبــــ |بــــ ئيل|سكندر ميخ|هر بــــشر |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

63o|68 هيم|بــــر|لسيد متـــول |هلل |يوسف عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

224o37 لدين فرغىل|ئى محمد مىح |ه| رن |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

2|59oo ي
ى
مجدى حليم لوندى| صوق |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

348|5| ن|لمنصف عثــــم|حمد عبــــد|محمد  |حقوق بــــنه

72|9| يمن حلىم محمد|هدير  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3568o6 حمد|ء محمد متـــول سيد|شيم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

786922 ى |ي ف محمود |سمي  دى محمد|لن|رسر زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

26|326 م تـــرىك|لتـــه|م محمد |حس سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

788|49 ى ي بــــو زيد|رس عىل |نرمي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

52o22o شد|سهيله محمد محمود ر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

73628 لسميع لطيف|لد عبــــد|خ| يش لفيوم |تـــمريض 

|62539 ي|مي د|ميشيل س
ل بــــطرس|ئى تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|

ل|أعم

237624 هيم محمد|بــــر|ن |ء شعبــــ|دع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8o27|3 ريمون يىحي شفيق فلبــــس ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

756772 لم محمد|لم زنزون س|مريم س عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

88o736 لعظيم محمد |حسن سمي  عبــــد سيوط|هندستـــ 

49922o م|لحمد هم|بــــو |ء محمد |ل| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

25o4o5 ى بــــيوم عبــــد|ي س|لنح|م |لسل|سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|3o22 يف ع يف|لسل|دل عبــــد|رسر م رسر |طبــــ بــــيطرى بــــنه

428592 ي نص|عف
ر|ف عىلي طلبــــه عفيفى |بــــ طنط|د|

8o8356 ى سمي  حلىمي فهيم| يوستـــي  ي|طبــــ 
|لمنى

49767| ف عىل |مريم  ن|لبــــرد|رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

336o3| ى مصطفى سهيلتـــ حسن حسي  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

62397| رجبــــ عيد عبــــده قلموش| نور ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

6|9348 ع|منى محمد عبــــده عىل شج ط|حقوق دمي

859769 لس تـــو بــــ مرزوق جرس|كي  لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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6o293| ف عبــــد |م |عص لشورى|لبــــديع |رسر لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

85468o روق محمد محمد حسن|ف ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|259|4 لحليم|طف عبــــد |لرحمن محمد محمد ع|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9|62|7 حمد يونس |لمنعم |عىل عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

6o456 حمد|حمد |لد |محمد خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

92474o لزهرى عىل |طمه محمد |ف دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

773342 ى د ظريف عزيز|عم| يوستـــي  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

44979| ن|لمنعم بــــدر|ل عبــــد |هيم كم|إبــــر |هندستـــ طنط

773755 ن محمد جوده|ن شعبــــ|رمض| ند زيق|لزق|بــــ |د|

26338| م جوده عىل|م|م |ريه |تـــربــــيتـــ بــــنه

5||2o4 بــــوركبــــتـــ|لحميد |حمد عبــــد |حمد محمد | سكندريه|ل|طبــــ 

5o4o46 لحميد محمد خليفه|عمر محمد عبــــد سكندريه|ل|عه |زر

426355 لخليفه|حمد محمد |لسيد سيد |سلىم  لمنصوره|علوم 

855658 ويرس خليل|س| ديفيد رض لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

788347 سندس مجدى سيد تـــوفيق محمود لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

7|o927 لجمل|ح |لفتـــ|صف محمد عبــــد |محمد ن ره بــــور سعيد|تـــج

436952 ي|ر
لسيد عىلي بــــرين|حمد | |ئى لشيخ|بــــ كفر |د|

485846 وق كم طر عىل|ل محمود خ|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

823798 ى مهر ن|زينبــــ عمر حسي  ي|علوم 
|لمنى

86o264 محمد محمد عيد محمود حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

5|2224 هلل طنش|لحميد فتـــح |محمود عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

755946 ك رفعتـــ حمدى|جرجس مل عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|76349 لد عطيه فرج|هلل خ|عبــــد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

43o36 هيم عمر|بــــر|ده محمد |رحمه حم ى شمس علوم عي 

|682oo لرحمن زىك نرص مدينتـــ|محمد عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

238669 ي|ر
هيم|بــــر|لنبــــى |ل رجبــــ عبــــد|جم| ئى ن|تـــربــــيتـــ حلو

4o77|5 ن حسن يوسف محمد حسن|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

676557 لحميد مصطفى|لسيد عبــــد |لد |سلىم خ لمنصوره|هندستـــ 

|626|8 مل|مل طه ك|مصطفى ك ى شمس|تـــج ره عي 
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234867 حمد|لد محمود |محمود خ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|45556 حمد|حمد بــــدر |نور  هره|لق|بــــ |د|

54837 م مبــــروك محمد|عص| لي|د تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|2394 لليثــــى|لصبــــور فتـــوح |محمد فتـــوح عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

47773| ى سليم|لرز|ن عبــــد|ضىح سليم ن|ق حسني  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

9|5o55 ى |ف طمه محمود عىل حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

355|24 ف عبــــد|هدير  هلل|لرحمن عبــــد|رسر |بــــنه| هندستـــ شبــــر

284784 هلل بــــيوم|ل عبــــد|جم| دين ه ى نوعيتـــ موسيقيه جي 

7628|o حمد|لعزيز|حمد محمد عبــــد |هيم |بــــر| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|56984 سط حسن سليم|لبــــ|حمد عبــــد | سيوط|هندستـــ 

4o||93 بــــ|لسيد حج|حمد |م فتـــىح سيد |هش |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

495352 ف عىلي محمد دي|عىلي 
بــــ|رسر بــــ دمنهور|د|

44397 ى |عبــــد  لعز|بــــو |هلل نرص حسي  ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

|2|452 حمد عنتـــر|حمد ممدوح | هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

345952 ي خميس|محمد سيد ر
ضى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|7o|6 رس محمد محمد|حمد ي| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

647572 كريم محمد محمد عطوتـــ لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

258996 بــــ|لتـــو|لحميد عبــــد |حمد محمد عبــــد |محمد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

487433 بــــ|ىط دي|لع|لحربــــى عبــــد|د |محمد عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69543o للطيف فوده|لرحمن محمد عىل عبــــد |عبــــد  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

6|3975 د نحلتـــ|متـــ جودتـــ حم|س|حمد | |ره طنط|تـــج

785|86 ن|لم عثــــم|ن محمد س|ء سليم|ول زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27o26| ن|لعليىم سليم|محمود مسعود مهنى  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7|29o9 ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |مريم حسنى محمد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

347664 ئى|لملح|حمد |ح |محمد مصطفى صل ى شمس|د| بــــ عي 

248775 |ح سعيد |لفتـــ|عبــــد| نور
ى
لدسوق ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|4424o لنبــــى عىل عىلي|رق عبــــد |ندى ط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|56538 مد |لمنعم ح|رق محمد عبــــد |لمنعم ط|عبــــد 
حموده

ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

294|oo لد فيصل عىل|فيصل خ ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 
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8o8|38 للطيف حسن|نور عبــــد| دين سيوط|ره |تـــج

346865 شور فرح|ن ع|رص سليم|ندى ن |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

48835o ن|لسيد سليم|بــــ عىل |لوه|حمد عبــــد| سكندريه|ل|بــــ |د|

53o6o9 عيل|سم|بــــى |هلل عر|طمه محمد عبــــد|ف سكندريه|ل|هندستـــ 

822o6| ي محمد عبــــد
لحميد مبــــروك|مصطفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

682738 لسيد عوض|ن محمد |سوز لمنصوره|حقوق 

4266|| بــــ|لعزيز خط|رق محمد عبــــد |ن ط|رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

49575 لسيد|لمطلبــــ |د عبــــد|محمود عو ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

884639 حمد |حمد حشمتـــ موىس | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

6o2688 ل|بــــو هل|لسعيد |مل |حمد فرج ك| |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

8|||24 حمد رجبــــ|للطيف |ميمه عبــــد| ي|عه |زر
|لمنى

28o8o4 جوزيف بــــولس جوهري وغريس ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6o2||6 ي
ن|ه حسن رشو|لل|ن عبــــد |رمض| دئى |بــــ طنط|د|

7o7282 حمد|لدين جمعه محمد |بــــدر | عل لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

498569 هيم|بــــر|ض |رص بــــسيوئى ري|لن|هند عبــــد  بــــ دمنهور|د|

264o32 لعليىم|لبــــدوى |لسيد |م محمد |بــــس| رن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

284578 ئيل|هر ميخ|مجدى م| رين|م دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

8o6742 د|حمد ج|ل |محمد جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

763995 لم|لمجيد س|م محمد عبــــد |ندى عص بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

5o5522 لمطلبــــ|لحليم عبــــد |مصطفى حمدى عبــــد  إلسكندريتـــ |تـــمريض 

6||532 ي عبــــد |مريم 
ى
ي|ح |لفتـــ|لدسوق

ى
لحوق |بــــ طنط|د|

3587oo حمد|هيم |بــــر|رص |ن| دين ى شمس|تـــج ره عي 

423854 حمد|حمد يونس |م |تـــسنيم عص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|278| لبــــسيوئى|لعظيم حسن |ندى محمد محمد عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6||933 لحليم تـــرك|مل حمدى عبــــد | زيق|لزق|علوم 

6o6366 م محمد بــــسيوئى|لرحمن س|عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

||5986 محمود سمي  محمود مرىس هره|لق|ره |تـــج

6o4254 لشوئى|لسيد |محمد محمد عىل  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

Thursday, September 6, 2018 Page 17746 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

333436 م|م|لرحمن |لرحمن سيد عبــــد|عبــــد |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

3|5879 حمد حسنى محمد|مريم  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

43758| تـــ|لزي|محمود محمد محمود طلحه  لشيخ|ره كفر |تـــج

|3924 دتـــ|رس يىحي زي|مهند ي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o73o3 لسيد|محمد محمد | ند|ر ج|تـــربــــيتـــ سوه

3295|o ء مصلىحي سعيد مصلىحي|رس| |حقوق بــــنه

92|256 حمد هريدى |ء محمد |ل| ج|حقوق سوه

9565o لح|ر ص|لغف|در عبــــد |لق|يوسف عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

697897 هلل شلبــــى|رص عزبــــ عبــــد |لن|ء عبــــد |لشيم| لمنصورتـــ |تـــمريض 

88383o  عبــــ|محمد ن
ى
س |دى شوق سيوط|علوم 

8|o827 لسيد يوسف|طف محمد |ء ع|شيم ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

69245o لمنعم قنديل|تـــى عبــــد |لسيد نج|يه | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4||939 لمحروق|حمد مصطفى |حمد محمد | |حقوق طنط

|57532 ن|م سليم|م|لسيد |ل |جم| ر|ي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

622524 |ر ند|نسمه ممدوح مختـــ ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7|5||3 رص حسن عمر|سلىم عمر ن لمنصوره|حقوق 

245752 |لقل|لسيد محمود |محمد يىح  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6o||o7 هيم|بــــر|حمد فريد فريد | |هندستـــ طنط

5o6536 عيل يحن |سم|حمد |هيم |بــــر|حمد |ن |رو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

282|87 حمد حسن|لدين |ل |حمد كم|محمد  هره|لق|حقوق 

4|5o75 م|لسل|حمد يوسف عبــــد|حمد عىلي |كريمه  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4|7|77 لسيد محمد جمعه|بــــ محمد |يه| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4985|6 لحكيم جمعه مرىس|جر رزق عبــــد |ه ره دمنهور|تـــج

336934 حمد|لسيد محمد |محمد مجدى  منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

7|7859  هل|هيم |بــــر|حمد سمي  |
ى
ل|لدسوق لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

5o257o لسيد|دل عطيتـــ |ء ع|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

823728 لودود موىسي|حمد عبــــد|مروه  ي|بــــ |د|
|لمنى

464497 لمنعم|لرحمن بــــخيتـــ محمد عىل عبــــد |عبــــد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

85638 ن محمد|ء حمدى رمض|رس| لفيوم|بــــ |د|
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49o243 ي
در|لق|حمد محمد عبــــد ربــــه عبــــد | |دئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83673 حمد|ل عىل |يه جم| بــــ بــــنى سويف|د|

835453 محمد عىلي محمد| عط دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

345289 لرحمن|حمد عبــــد|م محمد حسن محمد |حس عه مشتـــهر|زر

226255 حمد|مصطفى عىل عزتـــ  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

235|78 لنبــــى عيد مسلم|حمد عبــــد| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

36o529 ى ى محمد حسني  رفيدتـــ حسني  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

82|3oo ء محمود عىلي محمود|ل| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

2o977 لمنعم بــــدوى|لمنعم بــــدوى عبــــد |عبــــد  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

236667 ي
بــــ|لوه|بــــ يونس عبــــد|لوه|عبــــد| دئى لفيوم|عه |زر

5o87| فظ محمد|ن ح|ل رمض|بــــل ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

698599 ى عبــــد |شعبــــ| نور لعزيز|ن حسي  لمنصوره|بــــ |د|

9o|966 لرحمن |بــــوزيد عبــــد|لد محمد |خ ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

3383|4 ن محمدى تـــوفيق|ربــــح| ء رض|سم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

358465 ف |لهدى |نور ع|بــــورسيع محمد رف|رسر ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

95692 بــــويوسف|د جمعه |هلل فؤ|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

339|68 زق محمد|لر|جر محمد عبــــد|ه |تـــمريض بــــنه

88|4o9 ل محمود |ن جم|ر شعبــــ|من ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

45o423 ز|لقز|محمود محمد عفيفى محمود  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

8|6458 ي|رس|
ي محمد مهنى

ء مهنى ي|طبــــ 
|لمنى

67556o ي
ئل صبــــرى محمد سليم|و| دئى لمنصوره|ره |تـــج

7932|7 لعدروس|لسيد عبــــده |هيم مسعد |بــــر|مل | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

44|373 لونيس|ن عبــــد|مصطفى عبــــيد عثــــم ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

222459 ح|لفتـــ|كريم ممدوح عطيه عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

267|o9 حمد موىس|سلىم نرص  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

265792 ى عبــــد|حمد صبــــىح | دى مرىس|له|مي  |ره بــــنه|تـــج

366|96 ن ن عوض|ود سليم|د| مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5o42| لعزيز محمد|بــــ مؤمن عبــــد |لوه|عبــــد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف
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2953|o بــــ|ن غريبــــ دي|مي  رمض| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

|46232 لي|لد محمد و|مريم خ لفيوم|لعلوم |ر |د

924764 بــــى  |م خلف عر|ئى عز|م| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

74o68 لقوى|ح عبــــد |ن صل|يه شعبــــ| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

7o668| هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|ئل |حمد و| لمنصوره|طبــــ 

27oo83 مه|ل محمد محمد سل|محمد جل ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

6958| لعزيز محمود طلبــــه عىل|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|6724 ح|لمل|لهدى محمد فهىمي |نور  بــــ دمنهور|د|

634o3o لمقصود|دق عبــــد |لص|حمد يىحي عبــــد | زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

8||758 حمد|جر منتـــرص فوزي |ه لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

277646 لسميع رزق|لد عبــــد|ه خ|نج شمون|نوعيتـــ 

5427|5 ط|لبــــط|مه |مل سل|سلىم ك بــــ دمنهور|د|

763332 ى طه مروه محمد محمد حسني  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

5o47|7 حمد|لح |در ص|لق|لسيد عبــــد | |رن سكندريه|ل|عه |زر

62665 ي فهىمي|يمن ن|ء |رس| ج  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

3|2853 ئيل|ديبــــ ميخ|ر |دو|ديبــــ | دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

27|9|| لسيد عىل|م عىل |ء س|شيم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|4299 متـــ محمد|س|حمد |يحن   تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

235796 رى|ء يونس بــــند|عل| ن|ر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

287885 ف ج|م  بــــر عىل|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

367445 ى |ي ف محمد محمد عبــــد|سمي  |لمجيد |رسر
سود|ل

|بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|2|542 لدين|ء عىل محمد سعد |ل| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

324486 هيم سيد محمد محمد حشيش|بــــر| ى شمس حقوق عي 

45o95o حمد مندور|م عطيتـــ محمد |سل| |هندستـــ طنط

356|58 لمطلبــــ|كرم فريد زىك عبــــد|محمود  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

446957 ن|ن عىل شعبــــ|محمد مصطفى شعبــــ ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

76|8o8 ى محمد رمزي|مي ر حسي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

488748 لسيد|جح محمد |حمد ن| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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|73773 مصطفى| لعل|بــــو |يمن |محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

772497 ئى بــــدوى|لسيد ه|محمد حسن  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

5||37 هيم|بــــر|ن |ح شعبــــ|محمد صل ي سويف
هندستـــ بــــنى

646552 ود ضبــــش|حمد محمود د|م |سل| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

565|5 لمقصود محمود|عمرو سيد عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

54o833 سط|لبــــ|د حفنى عبــــد|ن رش|يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

92|o3| لح يوسف بــــدوى  |هلل ص|هبــــه  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

779967 رحمه ربــــيع منصور حسن زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

885728 حمد |مروه ممدوح عقل  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|4825 م|لسل|محمد مني  محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|69o49 ن وليد محمد سيد|نور سيه|نوعيتـــ عبــــ

7o3|9 ر نرص|لغف|حمد حسن عىل عبــــد | لفيوم|طبــــ 

8783o9 ل |لع|سهيله مصطفى محمد عبــــد سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

42|6o| ي|لبــــ|حمد حسن صبــــىح محمد عبــــد|
ى
ق لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

88oo6o حمد |لحسينى |نىح  محمود | سيوط|ره |تـــج

688|32 حمد عيد|لسعيد |بــــ |حمد خط| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

|4863o ى |لص|بــــسمه محمد عبــــد  حمد|لحي  هره|لق|طبــــ 

8558o| لدين رجبــــ سيد|م |مهند عص ره بــــنى سويف|تـــج

|68352 ن|هلل محمد سعد سليم|عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

47787o لحميد محمد|عيل عبــــد|سم|حمد | سكندريه|ل|بــــ |د|

44|44 لدين محمد|يوسف محمد نور ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

37o3o5 بــــ|لوه|ح عبــــد|لفتـــ|ن عبــــد|مرح زيد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|7|o73 د|محمود محمد رش| دين |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

88o793 ى هلل  |هلل عوض |د |سعد ج| كريستـــي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

6|7743 ى|عمرو عص  حسي 
م مصطفى لمنصوره|حقوق 

45|o72 لبــــليىه|حمد محمد |محمد  ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

76o5o8 لمسيح|مل عبــــد|يمن ك|ئى |جوف لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

773564 ي محمد عىلي|ده عبــــد |مي
لغنى زيق|لزق|هندستـــ 

2675|2 هلل عجوتـــ|جر رأفتـــ عبــــد|ه ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 
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4o|723 ف |حمد | هيم تـــوفيق|بــــر|رسر سكندريه|ل|ره |تـــج

329796 لسيد عيد|حمد |يمن |سهيلتـــ  |علوم بــــنه

7|8o67 معوض| لسعيد عط|هيم محمد |بــــر| ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

75o5|3 دق|م ص|م|دل |لرحمن ع|عبــــد   6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

63|857 هيم|بــــر|دق |روق ص|ن وليد ف|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

35|447 فع|لمؤمن محمدش|محمود سيد عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

2|5259 لمنعم حميده محمود|فرح عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

3|36|4 ن زىك سعيد|حمد رمض|لح |ص ى شمس|د| بــــ عي 

328594 منصور ضعيف منصور محمدى بــــدوي |كليتـــ هندستـــ بــــنه

46|o29 ن|لجر|عىل محمد عىل موىس  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

42o379 ى|فظ محمد ش|ء مصطفى ح|سم| هي  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

326335 هر فتـــىح جرس|م| دون|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9|96|9 هلل نرص  |د |جرجس صبــــرى ج ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

862|89 ي مبــــ|
هلل|رك عبــــد|حمد قرىسر |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

32432 ن بــــدوى صقر|م رمض|حس هرتـــ |لق|تـــمريض 

|2o|84 رين روبــــرتـــ رأفتـــ حبــــيبــــ|ك ى شمس|تـــج ره عي 

362536 تـــ ميل| درس|د حسنى تـــ|مي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

523847 تـــ|مصطفى محمد طه محمد بــــرك ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

345986 مه|وى سل|مه شعر|يمن سل|كريم  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

8|25oo د محمد|ء محمد رش|رو ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

87o8o2 يدي حسن محمد محمود|ه |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

3|8|28 ف سيد حنفى|محمد  رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

5o5389 لسيد عىل|لسيد حسن |محمد حسن  سكندريه|ل|حقوق 

369789 عىل مجدى عىل يوسف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

452244 حمد|هلل مصطفى سيد|محمود عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

5|336o لمول|سط عبــــد|لبــــ|طف عبــــد|حسن ع ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

2|8766 د|لجو|حمد سعد عبــــد|هلل |عبــــد ى شمس حقوق عي 

7o5757 |هيم محمد |بــــر|ح محمد |لفتـــ|محمد عبــــد 
وى|لبــــر

لمنصوره|هندستـــ 
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|42o3 لرحيم|متـــ محمد عبــــد |س| |ر|ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

48o598 لح|ن حمد ص|مد عثــــم|لح ح|ص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o9969 لشخيبــــى|حمد عىل |مصطفى نبــــيل  ن|علوم حلو

8|4289 مي نرص|هيم عىلي جد|بــــر| ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

689o76 بــــينى | بــــينى عبــــد |هيم |بــــر|لشر ج|لك فر|لم|لشر ي|هندستـــ 
|لمنى

5o2359 لعش|بــــ عىلي |لوه|بــــ حمدي عبــــد |لوه|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

534632 بــــ|هيم دي|بــــر|ن |ء مصطفى عثــــم|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o6993 لسيد |د |حمد محمد رش|نفيسه  ج|علوم سوه

5|746 لرحمن محمد|محمد عبــــد | لي|د أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

635768 لعزيز محمد|لحميد عبــــد|عبــــد| محمود رض تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

|54783 يف حس وق رسر ى عبــــد |رسر ح|لفتـــ|ني  ى شمس|د| بــــ عي 

758737 لعليم مصطفى درويش|مصطفى عبــــد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

485643 ى رجبــــ محمد |ي هيم|بــــر|حمد |سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

57o9o ى |ر |مي ى|حمد |مي  مي  سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

93387 هلل محمد محمد|لمعتـــزبــــ|ن |نوره |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

362382 لعزيز|م نبــــيل عبــــد|مصطفى حس هره|لق|حقوق 

34o777 وه|لعظيم حل|ده عبــــد|ن حم|نوره شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

763263 لكريم حسن|مريم وليد سعد عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

|73o4 فظ|لح|بــــ عبــــد |زم مهتـــدى خط|ح ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

77o35o ع مصطفى|ل رف|مصطفى محمود كم علوم بــــورسعيد

7|5478 مل عىل|دل فتـــىح محمد ك|ع ط|بــــ دمي|د|

4|776| لمنعم زىك|أيه صفوتـــ عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

7579o3 لعظيم مىك|ء محمد عبــــد |سم| عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

4|9|66 ن سعد يوسف مرىس|محمد رمض لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

23o2|9 يف عبــــد لق سيد|لخ|لق سيد عبــــد |لخ|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

57796 حمد|حمد |شور |ع| مه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

48|985 حمد محمد محمود|محمد  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

8o56|3 ف عبــــد|د |زي ي|لرحيم عبــــد|رسر
لغنى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى
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|5453o بــــ|لوه|مصطفى سعد حسن عبــــد  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

224576 لم|عمرو محمد عمرو س ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|7657 للطيف صقر|محمد محمود عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

443648 رص رجبــــ يوسف|يه ن| لشيخ|بــــ كفر |د|

26448 حمد محمد نجيبــــ بــــدوي|هلل |عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69|97o ي|ح |لفتـــ|محمد صبــــرى نبــــيه عبــــد 
لعوضى لمنصوره|حقوق 

897758 ل |لع|حمد عبــــد|بــــر |سميه ص ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|3|494 ف يىح عبــــد |حمد | ح|لفتـــ|رسر ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

75253o هيم|بــــر|ل سعيد محمود |جم ره بــــور سعيد|تـــج

627335 حمد|ن |تـــ محمد سليم|عرف| نور زيق|لزق|بــــ |د|

83832 ى ن|ي مد|حمد ح|رص |سمي  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

4|2|4o ى عبــــد |محمود جم ح|لفتـــ|ل محمود حسي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

682389 ى  جه|لخو|ندى محمد فتـــىح حسي  لمنصوره|حقوق 

2|64o حمد ربــــيع محمد|جر |ه ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

6o743o  عبــــد |هيم |بــــر|
ى
لصعيدى|لحميد |لدسوق لمنصوره|هندستـــ 

9|564o لحميد فضل|ئى رجبــــ عبــــد|م| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

768o79 مر|ن محمد محمد موىس ع|نوره لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

765379 متـــ سعد|حمد محمود سعد سل| علوم بــــورسعيد

6|6646 ن محمد محمد متـــول غزي|رو ط|ر دمي|ثــــ|

677578 لنمىكي|هيم |بــــر|لمنعم |هلل محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

8|o268 ل|بــــتـــ جل|دي عنتـــر ثــــ|ه ره بــــنى سويف|تـــج

34794o لسيد محمد عىل عيد|هلل محمد |عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

63593 لدين|ئشه ربــــيع سيد زين |ع طبــــ بــــنى سويف

77|979 ف عبــــد |م |سل| لجليل|ح عبــــد|لفتـــ|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

698|62 وى|لص|لم |رق محمد فتـــىح س|ر ط|من لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

23|635 حمد خليل|حمد خليل | هره|لق|هندستـــ 

68o|o4 زق|لر|دى عبــــد |له|زق ولد عبــــد |لر|محمود عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

79o5o9 لمنعم|هيم عبــــد |بــــر|ئى مصطفى |م| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

35464| هلل|هلل نمرعبــــد|حمد عبــــد|طمتـــ |ف عه مشتـــهر|زر

6|6244 لحميد|يه محمد محمود عبــــد | ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج
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536o|5 |حمد معل|ح سيد حسن |محمد صل سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

9o7o56 لحميد  |هلل محمد موىس عبــــد|عبــــد ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

7562|9 حمد|حمد ممدوح ربــــيع | لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

257932 لمعىط محمد|صم عبــــد|عىل ع دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

2|657| حمد|لرحمن |حمد عبــــد|محمد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

34o7o9 حمد|لرحمن |حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

626o22 د|هيم ج|بــــر|يوسف محمد مصطفى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

344776 ه|لبــــرى ع|يتـــ محمد | شورجي  ى شمس صيدله عي 

824845 ى |رسىمي لمعي تـــوم| مي  سيوط|صيدلتـــ 

35o3o9 هر|محمد حسن محمد ظ لمنصوره|حقوق 

269587 لسيد عيس|ن عىل |يم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

8o2o63 لدين محمد شلبــــي|ح |لد محمد صل|ح خ|صل ي|صيدلتـــ 
|لمنى

323958 هلل مصطفى طه محمد|منه  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

529|o| ز|لبــــ|لرحمن حسن حسن |عبــــد  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

36788 بــــشي  عوض| مريم زكري تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7||756 لخول|لد عىل محمود |ء خ|ل| ره بــــور سعيد|تـــج

594|7 لحفيظ|ىطي عبــــد |لع|ن عبــــد |مي  رمض| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

246o9o |سك|ل|م |حمد س|محمد سعيد 
ى
ق |كليتـــ هندستـــ بــــنه

8|7853 يوبــــ|مي  حلىمي |مريم  ي|بــــ |د|
|لمنى

|45278 لح عمر محمود|عمر ص هره|لق|حقوق 

635|62 عزه نبــــيل حمدي محمد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

85oo28 يف ن ى|رص محمد |رسر مي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

9o||68 ن |ف حمد|ن خل|هم سليم|زين ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

86o9o9 زهرى|ل|لدين عزيز |لرحمن مىح |عبــــد |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

774478 ن|لحميد محمد سيد أحمد شوم|ء عبــــد |رس| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

627247 لسيد محمد|محمد سعيد محمد  زيق|لزق|بــــ |د|

426|93 للطيف|لدين عبــــد |در نور |ء ن|شيم إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 
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|4|6oo لعزيز|حمد سمي  عبــــد |آيه  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

834998 مد|لعزيز ح|محمد مجدي عبــــد تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

634828  |يوسف 
ى
لسيد محمد|لسيد شوق زيق|لزق|هندستـــ 

689537 زى|لمغ|لحليم |خلود محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

5433|3 لعظيم عىل أحمد أبــــو يمن|آيه عزم عبــــد  ط|معتـــ دمي|علوم ج

4o6453 ي
لسيد عىل|لدين |ء|سلىم ضى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

2786| حمد|ندى محمد سيد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

49629o زق|لر|هيم عبــــد|أمل رزق محمد إبــــر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o3443 لعزيز |حمد عبــــد|بــــ محمد |يه| لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

842262 حمد|ل |دي كم|حمد بــــغد| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

77328o لسيد محمود عطيه|م |هدى حس زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8354oo جر محمد محمد خليل|ه |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

239822 ف محمد |د |زي يف|رسر لسعيد رسر هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

4429|o رص محمد عىل|مريم مؤتـــمن ن ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

||8479 سط حسن|لبــــ|محمد ممدوح عبــــد  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

|474|3 هيم|بــــر|ح عبــــده |محمد صل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|643o8 حمد|عمر محمد بــــدر  هره|لق|عه |زر

368236 لحميد|لد محمود عبــــد|جر خ|ه ج|بــــ سوه|د|

7|7435 ر|حمد نص|مد |محمد عىل ح لمنصوره|علوم 

7|547 حمد|حمد حنفى محمود | ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

35||83 حمد موىس محمد بــــرجيس|حمد سيد | ى شمس طبــــ عي 

75736o د|نىح  عزتـــ عزيز سعد ج| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

923663 لس صموئيل يشى نرص  كي   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

643584 ن|لسيد عىل محمد سليم|متـــ |س| زيق|لزق|عه |زر

862697 ه | لحميد حميد|مي  عبــــد|ل|مي  ج|بــــ سوه|د|

68o429 لفتـــيىك|لعزيز |م محفوظ حسن عبــــد |حس لمنصوره|بــــ |د|
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646658 ى|مي مأمون |ء س|سم| حمد حسي  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

82o|3| مد عىلي محمد|عىلي ح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2734o2 عيل|سم|دل محمد |يه ع| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

8o5888 حمد|ء محمد طه |ل| ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

644969 ين عبــــد  ع|لسبــــ|م |لسل|لملك عبــــد |شي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o3276 ى|ح مصطفى |م صل|حس لبــــحي  |هندستـــ طنط

88o|78 شلبــــى | طف حن|رل ع|م سيوط|ره |تـــج

3299o9 لح|لرحمن ص|دتـــ محمود عبــــد|غ لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

8353o3 ي ج
ين رزيفى لرحيم|لكريم عبــــد|د |رسر دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

62536o ش|لدش|هيم |بــــر|هلل |فرحه محمود عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

8||4|8 هر يشي فوزي عوض|بــــ لمنصوره|حقوق 

9|5o88 حمد  |هلل |حمد عبــــد|هلل |عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

259729 هيم بــــدوى أبــــوسعده|بــــر|ن |يم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

475592 ه محمد محمود | هيم|بــــر|لسيد |مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

764o6| ى سلىم محمد عبــــده عمر حسني  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6|565o رى|لغبــــ|متـــ عىل |س|عمر  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

2335|7 لمنعم عىل|م عبــــد|شمس سل ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

344355 ى|هيم |بــــر|هيم حسن |بــــر| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

675|o8 هلل محمد محمد رفعتـــ محمد|منه  لمنصوره|حقوق 

839654 ى |لطيبــــ | حمد|حمد حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3||53| م|بــــ مجدى عىل محمد ضي|هيتـــ|م ن|بــــ حلو|د|

6o9298 ميتـــ|تـــ بــــ|لشح|محمد رجبــــ  لمنصوره|حقوق 

8|9623 فظ|لح|ن عىلي عبــــد|ء رمض|دع ي|عه |زر
|لمنى

638|7o لمجيد|لحسينى عبــــد |لدين محمد |د |حمد عم| زيق|لزق|ره |تـــج

449|98 لحيتـــ|لسيد عطيه |حمد حلىم | دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

268833 وى|لقرنش|هلل |د محمود عبــــد|جه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

54536| |حمد محمد عط|لؤى محمد  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5o377 ى |محمد بــــهجتـــ  حمد|مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 
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284986 لمجيد|م محمد عبــــد|محمد عص دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

3|8677 ى ه|ي لم|شم حسن س|سمي  ى شمس صيدله عي 

9|9383 ن رمزى وسيىل خي  |يم|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

5o52|9 يوسف جرجس جيد عبــــيد سكندريه|ل|علوم 

823657 مل|لك|لعزيز بــــدوي عبــــد|ء عبــــد|هن ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

4o2559 ف خميس عىل |ء |رس| هيم|بــــر|رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

8o3359 لح|ده سعد ص|محمد حم حقوق بــــنى سويف

6388|5 لسيد محمد عليوه|لسيد |ندى  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

864387 طف حسن محمود|حمد ع| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

32272o هلل|زق عوض عبــــد|لر|عبــــد| ء زكري|شيم ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

9o2929 لموجود |لموجود محمد عبــــد|محمود عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

7o|525 ن عطيه فوده|ء عطيه رمض|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

336948 هيم حسن|بــــر|رس |محمد ي |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

452887 مر|لحميد ع|حمد حسن عبــــد | لشيخ|هندستـــ كفر 

7||948 لسحيىل|ر |ن محمد عزتـــ مختـــ|يم| ره بــــور سعيد|تـــج

8o5579 هد تـــوفيق محمد|ء مج|سم| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

3|552o مل خليفتـــ|جرجس ك| مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

45|67o لهىل|حمد |آيه فريد محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

366273 تـــ رفعتـــ | لسيد طلبــــ|مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|687o9 حمد سيد محمد حسن| ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

266844 ر مسعد محمد سعيد أبــــوذكرى|من لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

488932 ي
لرحمن|فظ عبــــد|رمزى حسن ح| دئى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

924988 حمد عىل محمد محمود | قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

3362|8 محمود محمد فهىم محمود| ر|ي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

87|65o ي ك|م ه|سل|
حمد|مل |ئى دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

445623 ر نجم|لغف|لسيد عبــــد|ل |محمد كم سكندريه|ل|حقوق 

44427| ج |لبــــلتـــ|لسيد محمد عىل |د |ن فؤ|يم| لشيخ|بــــ كفر |د|

|549o2 ف |مل | حمد|لحمد |بــــو |رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

33968| للطيف محمد|للطيف عيد عبــــد|عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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64592 ل سلومه صميده|ء غز|ل| لفيوم|عه |زر

|25878 عي|لسبــــ|مه محمد |س|يوسف  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

75||o7 ى|تـــبــــ |حمد محمد ر| مي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

7|o788 ى محمد قشطتـــ|رس |ر ي|عم مي  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

432886 لطويل|لد محمد |خ| عل لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

27357 هيم|بــــر|لرحيم |ر محمد عبــــد |مي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o6o78 ن|حمد شعبــــ|حمد |محمود حسن  سكندريه|ل|علوم 

84|||7 حمد|ن محمد |ء رمض|ل| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6oo7|7 يف|ح عبــــد |ء صل|ل| لمولي رسر | تـــمريض طنط

329852 ى عص|ي يوىس|لبــــن|لدين عليوتـــ عىل |م |سمي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

4|||5o ى عىل |رتـــ |س ى ع|مي  مر|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

27oo|| بــــوعفصتـــ|لحميد |ن عبــــد|لحميد رمض|عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

424585 لصيفى|ن |حمد سليم|ن |سم سليم|بــــ ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

325455 لسيد محمد|محمد عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

||7|22 حمد|در |لق|سل عبــــد ربــــه عبــــد |بــــ ى شمس|تـــج ره عي 

3593|o لم|لحفيظ س|محمد فرج عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

762993 ي
يف شكرى سل| دئى ى|رسر مه حسني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23|9o هيم|بــــر|س |لد عبــــ|كريم خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

43o3| حمد شيحه|حمد طه |تـــغريد  هره|لق|بــــ |د|

9o583o رس محمد عوض محمد |ف  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

48o96| تـــ جم| هيم|بــــر|ن |سم سلط|ل فتـــىحي ق|مي  سكندريه|ل|حقوق 

6|9842 هلل |لحليم عبــــد|ل عبــــد |لد كم|ء خ|إرس لمنصوره|ل |طف|ض |ري

85369o ي موىسي|ه
جر ممدوح مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

526|66 لنقيبــــ|حمد |حمد |محمد عىل  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

75|4|4 لبــــر|نور عبــــد |محمد مصطفى محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

686249 لمتـــول محمد|م |محمد شكرى بــــره لمنصوره|ره |تـــج

22o866 لسميع|ن عبــــد|نىه عمرو سمح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9o6756 لحميد |حمد عبــــد|منيه محمود | صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف
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24656o تـــ|لزي|ن |م مصطفى رمض|محمد هش ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

234o3o م|لسل|د عبــــد|م محمد نجيبــــ رش|حس هره|لق|ره |تـــج

|38o74 حمد|حمد محمد |مؤمن  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|4447 لسكرى|حمد |متـــ محمود |س|حمد | ن|هندستـــ حلو

68273 وي|دي سعد|له|غبــــ عبــــد|ن ر|نوره لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5899o بــــر|حمد ص|ده محمد |مي ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

295o58 ى|هلل محمد |ء عبــــد|لشيم| حمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

334|6 هلل يوسف|ح عبــــد |لفتـــ|محمد عبــــد | دين هره|لق|لعلوم ج |ر |د

774668 ى حبــــيبــــ|مريم محمد  ى محمود حسي  مي  زيق|لزق|صيدله 

675526 لخول|تـــ |عزتـــ فرح| مريم رض لمنصوره|هندستـــ 

63|o4o ى متـــول|لسيد |طمه |ف مي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

||88|2 ضى|لق|لغنى |بــــسمله محمد محمود عبــــد  ى شمس حقوق عي 

6942o6 لقلش|حمد |ح |لفتـــ|حمد عبــــد | لمنصوره|طبــــ 

8o54o| وي محمد|د شعر|لدين عم|بــــدر  لفيوم|حقوق 

225869 محمد نبــــيل محمد محمود ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

776o74 حمد|حمد |ء محمد |عىلي زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

229992 حمد صديق|حمد سعد | تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

3|o|8 ف سيد عبــــد |ر |من لحميد|رسر هره|لق|بــــ |د|

775794 دى|لن|حمد |لرؤف |حمد عبــــد |ذ |مع ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

9o68o| لمتـــجىلي |مرزوق نبــــيل عبــــد| رين|م ج|بــــ سوه|د|

537437 عيل|سم|دل مصطفى عىل |سهيله ع تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

8776|9 حمد  | |رضوى يحن  زكري سيوط|بــــ |د|

875742 لرحمن  |حمد عبــــد|حمد طه | ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

5o9879 لسيد سعد مصطفى|مصطفى  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

22|756 يوسف مصطفى سيد عىل دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

838958 دم|لنوبــــي |مل نجدي | ج|ره سوه|تـــج

7566|9 بــــسنتـــ حمدى محمد محمد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6||3o2 |لعط|بــــو |ده مصطفى |ح حم|سم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

43|2|o ي محمد فهىم  لغر|فرح يحن  |ره طنط|تـــج
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5299|9 ن|لسيد محمد عىلي|نور |د |عم ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

542358 لدين عىل سعد دغيم|ء |عل| لي|د عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|784o6 بــــ|لتـــو|بــــر عبــــد |لد ج|سلىم خ ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

622549 بــــوشعيشع|دى |لعق|ح محمد |ء نج|أسم لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

|5|o3| لجندى|م محمد |لسل|بــــوىس عبــــد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

4||oo6 حمد حمدى منصور|آيتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

22933o در|لق|حمد محمد عبــــد|ء |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

32|9|| ي
ى|هيم بــــرع ي|بــــر| |دئى سي  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|

مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

3|9665 ن|رضوى سيد محمد رضو ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

366668 ح محمود|محمود جعفر صل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

424679 حد|لو|مل عبــــد|ئى محمود ك|بــــ ه|شه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

74o36 د|لجو|لم عبــــد|لخي  س|بــــو|محمد  لفيوم |تـــمريض 

274363 هلل|لمحسن عبــــد |هلل محمد عبــــد |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2232| ف ع|ئى |ه دل محمد|رسر ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

2|9o6 د|ح غريبــــ غريبــــ محمد مر|سم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

66o|5 حمد|ر |لستـــ|لرحمن طه عبــــد|عبــــد لفيوم|علوم 

2659o2 يوسف مكرم يوسف فهىم |بــــ بــــنه|د|

76oo49 بــــتـــ فتـــىح محمد حسن|مروه ثــــ لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

27|o84 د|وى ج|لفرم|د |لسيد ج|سلىم  ى شمس طبــــ عي 

37744 ج|م يوسف حج|محمد هش تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7|7699 هيم عىل بــــدوى|بــــر|سلىم نشأتـــ  |بــــ طنط|د|

687822 لدين|هلل نور |حمد محمد عبــــد |ره |س لمنصوره|ره |تـــج

92|o5 ي
لمنعم مرىس|عمرو عبــــد | دئى ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|26364 حمد|لدين رمزى |ل |فرح جم ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

263|33 لعظيم مسلم|مه عبــــد|نىه سل ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

358884 كر|د عيسي ش|عم| مي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

25|o65 يف ص|شه بــــر زين|بــــ رسر |صيدله طنط

78o2o4 ي
ن|ء محمد محمد سليم|ضى زيق|لزق|طبــــ 
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353427 لحميد|لد رفعتـــ جودتـــ عبــــد|خ |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

826585 سم|لق|بــــو|بــــ محمد عبــــده |هيتـــ|م دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

5o539| عيل|سم|لسعيد سلومه | |محمد رض سكندريه|ل|ره |تـــج

695522 بــــ|لحميد خط|يمن محمود عبــــد |زينبــــ  لمنصوره|طبــــ 

6o83|o لسعدئى|لسيد مسعد وهبــــه |آيه  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

445|o8 ى| حمد محمد عىل محمد نصي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

7|6846 لعوضى|دهم حسن محمد | ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

6o7779 ل|لىكي|لمنعم |يمن عىل عبــــد |ندى  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

78529o حمد محمد|لمنعم |عزه عبــــد  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

88o369 ى جد مني  عزيز  |م| مي  سيوط|رتـــ |كليتـــ فنون جميلتـــ عم

|37685 وود محمد|لبــــديع د|لدين محمد عبــــد |م |حس ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

884329 حمد  |ده رجبــــ محمد |غ سيوط|بــــ |د|

33|8o3 وي|لغربــــ|لسيد |لحميد |كريم عىلي عبــــد |نوعيتـــ بــــنه

26486o ه | ل|لع|هيم عيس عبــــد|بــــر|مي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

2422|4 لمطلبــــ|لسميع عبــــد|لمطلبــــ عبــــد|رحمه عبــــد عه مشتـــهر|زر

622534 حمد|فظ يوسف |محمود ح ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

67|o2 د عىل|منى عمر رش لفيوم|تـــربــــيتـــ 

4|o925 ي محمود عبــــد | نور
ى
لهوى|بــــو|لمجيد |شوق |تـــربــــيتـــ طنط

8459|9 لمعز|هلل عبــــد|م عبــــد|محمد هش ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

836535 هيم|بــــر|لدين |ء محمد نور |رس| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

2378o9 لجليل|بــــدين عبــــد|لع|ل زين |ن جم|نوره هره|لق|لعلوم ج |ر |د

632|43 تـــ ص| ن|بــــر محمد سليم|مي  زيق|لزق|صيدله 

776343 حمد|لق |لخ|عبــــد | تـــفى رض زيق|لزق|طبــــ 

7|o789 |لعزيز عط|لرحيم عبــــد |لعزيز عبــــد |عمر عبــــد 
هلل |

لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

84o555 ى | دلي محمد|لع|بــــرهيم حسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

336297 حمد|لحميد |هدير عدلي عبــــد ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

272648 بــــ|لوه|حمد عبــــد|ء محمد |رس| لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

44743 مه محمد محمد مصطفى|س|ندى  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

5|4995 م|م|هيم |بــــر|ء فوزى لطفى |عىلي تـــربــــيتـــ دمنهور
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682o83 لمرصى|بــــسنتـــ محمد مصطفى محمود  لمنصوره|بــــ |د|

65848 ي عبــــد
لعزيز|ض عبــــد|د ري|لجو|مصطفى ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 

ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

3|779 ئل محمد جمعتـــ|عمر و ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

75353| لحميد عىل|دين محمد عبــــد |ن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

783275 ل|لع|لسيد محمد عبــــد|خلود  زيق|لزق|نوعيتـــ 

789749 ف حسن طه|ره |س رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

26364o ه س| ن|د عثــــم|لسيد عو|م |مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

632632 هلل محمد سليم|طمه عبــــد|ف زيق|لزق|طبــــ 

324|38 ى|لرحمن محمد |عبــــد حمد حسني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

53o294 حبــــيبــــتـــ عمر فهىم محمود عمر ضتـــ دمنهور|علوم ري

345225 ى عىل| حمد مجدى محمد حسني  ى شمس|د| بــــ عي 

349965 عي|طف سيد سيد رف|يتـــ ع| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

658|o لسيد|لد فتـــىحي |محمد خ ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

8|3432 ى محمد جمعه|يم| ن حسي  ي|عه |زر
|لمنى

238|7o لعزيز|حمد عبــــد|ئل |سلىم و سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7oo|82 هيم محمد|بــــر|هلل مسعد |منه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

248553 ء مرىس يوسف لطيف|ل| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

278725 ى |ي ف |سمي  هيم عىل متـــول|بــــر|رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o5533 هلل|ن يوسف عمر عبــــد |نوره |ره طنط|تـــج

22|636 ح حسن حسن|لفتـــ|محمد سيد عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

334|45 لجليل|لمحسن عبــــد|لد عبــــد|لمحسن خ|عبــــد ى شمس علوم عي 

76|o|7 لسيد|بــــو ضيف محمد | |ند بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

283664 حمد|لسيد |حمد |هيم |بــــر| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

294928 لد محمد مصطفى|محمد خ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

579|7 ى حمدى طلعتـــ محمود حسي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

9o|||4 لم |حمد س|ل |حمد كم| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

3|3326 وز محمد ف ن|روق سليم|في  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

|44546 للطيف محمد|هيم عبــــد |بــــر|يوسف  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر
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8o2|59 محمود محمد فوزي محمد ي|بــــ |د|
|لمنى

239395 لعظيم مرىس|ن سيد عبــــد|نور هره|لق|ره |تـــج

9|6689 هيم |بــــر|ن محمد |حمد عثــــم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|72263 ف |محمد  م محمد|م|رسر سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

692645 لعزيز|لبــــيىل عبــــد |ديه مسعد |ن ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

6o5994 دو|ن ج|م سليم|لسل|ر عبــــد |لغف|محمد عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|5||o4 ى|ئل محمد ل|م و|حل| شي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

79oo64 ه س مح محمد حسن|ني  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

227356 |هلل هش|عبــــد
ى
م بــــدوى دسوق هره|لق|حقوق 

27|92o وى|له|حمد |ر سعيد |من ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4|o|5 عيل صقر|سم|م |طمه س|ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

4o|6o7 ف حسن ج|حسن  بــــر حسن عىل|رسر لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

822874 شلبــــي| دي شلبــــي عط|ش بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

49834| ي|ر
لعسكرى|بــــر محمد |دل ص|ع| ئى ره دمنهور|تـــج

827722 ف محمد ح|هيم |بــــر| فظ|رسر |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

78|74| لرحمن|ى عبــــد|لشبــــرو|هيم |بــــر|عزه  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|8998 لديبــــ|دى عطيه |له|يمن عبــــد|ء |سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

46o|36  محمد عطيه 
ى
حمد|تـــفى شوق لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

36264o ن حسن|يتـــ عىل رمض| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

8577o3 م حسن|لسل|ء نرص عبــــد|ول ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

242526 يد|للطيف محمود ز|حمد سيد عبــــد| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

36o67 لجندى|حمد محمد |هيم |بــــر|منيه | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

73|85 طمه محمد حسن جبــــيىلي|ف م بــــنى سويف|إعل

|5264 حمد|ل |هلل محمود كم|منتـــ  ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

79|o47 وى|لشه|حمد |لسيد |مصطفى صبــــرى  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

696879 لمشد|هيم رأفتـــ محمد عىل |بــــر| لمنصوره|طبــــ 

2|6743 |لعل|حمد محمد عىلي أبــــو |لرحمن |عبــــد ن|صيدله حلو

64o8o9 ليتـــى|لكو|حمد حسن |حمد زغلول محمد | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

233488 دل شفيق جيد بــــخيتـــ|بــــسنتـــ ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o748o لسيد |حمد |مر |عمر ع  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر
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62426 لحميد|حمد محمد سيد عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

25o23o ء مصطفى محمد سعيد مصطفى عجرمتـــ|رس| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

3365|9 لسيد|ح |هيم صل|بــــر|جر |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

373|2o هيم|بــــر|ح |لفتـــ|عبــــد| لتـــ رض|ص| |حقوق بــــنه

2474oo يف رض لرحيم محمد قمبــــر|عبــــد| رسر ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

27o332 يف ع شف|ضل ك|دل ف|رسر ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

2|3827 ن|ن يونس سليم|م سليم|دى هش|ه لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

7o6676 لخول|هيم |بــــر|لمهدى عىل |لح |حمد ص| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

25286 لكريم محمود مرىس|ء عبــــد |رس| لمنصوره|حقوق 

4665o شور سيد|نور عرفه ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

256464 ي|ر
لرحيم غريبــــ|محسن عبــــد| ئى لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

858254 جرجس مجدي فوزي عقل كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|38952 ف عبــــد |ر |من لسيد|هلل |رسر ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

63|947 عيل|سم|م عفتـــ |عص| سم زيق|لزق|بــــ |د|

227|oo لمجيد|مصطفى محمود سعيد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

25388 حسن| ء محن  زكري|رس| هره|لق|ره |تـــج

4983o5 لمزين|لسيد |هر محمود |ن م|جيه تـــربــــيتـــ دمنهور

784833 لمصيلىحي محمد حسن|دل حسن |محمد ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9696o حمد ربــــيع سيد عىل| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

9|8533 هر محمد |لظ|هدى سيد عبــــد سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|246|2 ى عىل فهىم|ريم  حمد فهىم حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

7ooo8o هيم محمد|بــــر|كوثــــر محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

68o433 هيم|بــــر|لنبــــى |م عبــــد |لسل|حمد عبــــد |لد |خ ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

|4o26| ع|لد محمد محمد رف|ء خ|رس| هره|لق|م |عل|

852869 م|لسل|لم عبــــد|م س|لسل|دي عبــــد|ش ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

35798 لصعيدى|لحليم محمد |يه محمد عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o8|64 ر|لنج|لدين محمد |ندى سعد  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

486749 دى عيس|هيم حربــــى عبــــ|بــــر|محمد  سكندريه|ل|حقوق 

3455o7 بــــوزيد|ء ربــــيع محمد |ل| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7923o2 لوج |ن محمد ف|حمد شعبــــ|مل | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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4o6|58 هيم|بــــر|لحليم |للطيف عبــــد |ن عبــــد |يه شعبــــ| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9222|3 ل |حمد محمد قبــــيض جل| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

8982o2 م عمر دردير |عمر عص ج |تـــمريض سوه

|359|8 ى |زينبــــ عص هيم|بــــر|م حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

444759 شم|لمجيد ه|هلل محمد عبــــد|عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4|5o95 ل سعيد قنديل|أمنيتـــ بــــل لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|635o2 لسيد|بــــو بــــكر محمد |حمد | لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

439239 لدين|م يعقوبــــ شمس |لسل|مصطفى عبــــد | دين ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

278577 هيم محمد|بــــر|ل محمود |ن جم|حن ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|23598 هلل محمد عمر سيد عليوه|جنه  سيوط|عه |زر

262947 وى|لشعر|حمد حسن |محمود  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

48o736 |لبــــ|عيل عبــــد|سم|لنعيم |ندى حسنى عبــــد
ى
ق سكندريه|ل|حقوق 

3249o5 هلل|لحميد عبــــد|هلل عبــــد|لحميد عبــــد|عبــــد ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

282557 عيل|سم|لم |ء مسعد س|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

28336| لم|هلل س|حمد عبــــد |عمرو محمود  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

2229|4 لعمورى|لمنعم |لدين عبــــد|ح |مؤمن صل هره|لق|ره |تـــج

||8573 كر عىلي محمد|طف ش|نىح  ع| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

287|76 س|لدعبــــ|يىح حمدى مصطفى  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

499637 تـــ|يتـــ محمد ربــــيع عىل بــــرك| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7||o78 شد|سعد محمد ر|م محمد |حس ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

5|54|2 هلل| |يوسف حلىمي عط| رين|م ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

478258 لم|لق عىل س|لخ|هلل سمي  عبــــد |منه  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

766o95 هيم حسن محمد مرزوق|بــــر|لعربــــى |لسيد |ندى  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

464496 لمأموئى|تـــم محمد حموده |ح |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

526|76 لمجيد محمد|بــــر عبــــد |محمد مصطفى ج سكندريه|ل|هندستـــ 

|32o|7 ى |فرح كرم  لسيد|مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

63389o  عطيه |عر| عمرو رض
ى
ويش|حمد ج|ق زيق|لزق|بــــ |د|

2562|5 ح خليل|لفتـــ|للطيف عبــــد|لد عبــــد|خ لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|76739 محمد سيد محمد جعفر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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353696 عيل|سم|حمد غريبــــ |محمد  ى شمس صيدله عي 

6|5577 يد|لسيد ف|لد |ه خ|بــــ ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4o|7|7 |هيم محمد |بــــر|لسيد |هلل |هيم عبــــد |بــــر|
ن|لطح

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

332o|o ي عرف
لعزيز مرىسي|تـــ محمود عبــــد|منى |بــــ بــــنه|د|

496|74 ء خميس مسعود حسن جبــــر|سم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6296|| ي حموده  ى محمد خي  حمد|لوجي  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

847778 لحميد|حمد محمد عبــــد|ء |صف ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

82o587 ف حلىمي محمد|حمد | رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

26o974 ى تـــ|يه|تـــسنيم  لدين|ج |بــــ حسي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

442946 ل|حمد عىل غ|ندى مجدى عىل  لشيخ|علوم كفر 

|353|5 رص حسن محمد|لن|ل عبــــد |جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

885|oo ن محمد |ل ري|مروه جم سيوط|ره |تـــج

822642 ى عبــــد|يه جم| ل|لع|ل حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

258|o8 ر|لحكيم در|ئى عبــــد|لؤى ه عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

757652 مه محمد عزبــــ|س|جر |ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

235o93 لعزيز|مدثــــر محمد حسن عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

7538o5 ى محمد |ي لسيد|حمد |سمي  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

777|84 شم|ر ه|لستـــ|منيه سمي  عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

85|2o6 ص|محمد سيد محمد قص سيوط|تـــمريض 

92389 حمد ذىك محمد|محمود  لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|ش - ريتـــ |لتـــج |

8|o569 هيم|بــــر|ء عىلي محمد |سم| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

362|25 د مهدى|لدين فؤ|م |زم حس|ح سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

42592o لعليم|هلل عبــــد |بــــر عبــــد |مريم محمد ج سكندريه|ل|ره |تـــج

8|48|| حمد|هلل |ء محمود خلف |هن ي|نوعيتـــ 
|لمنى

48|85| حمد|دي محمد |لمشو|م |زم حس|ح سكندريه|ل|بــــ |د|

262348 لسيد مندوه|حمد ربــــيع | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6|9846 ف محمد محمد |آل ذل|لش|ء أرسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

68|345 غبــــ|لحليم ر|ورى عبــــد |لمغ|زم |ح لمنصوره|طبــــ 

2|5743 د نرص محمد خرصى|زي ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |
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694924 ره|لح نو|محمد ص| ء رض|لشيم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

365973 حمد|محمد محمود محمد  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

8464| يف هل لحميد|ل عزم عبــــد |رسر حقوق بــــنى سويف

5|484o ي|ر
رشدى محمود غريبــــ| ئى طبــــ بــــيطرى دمنهور

7||848 لسيد|ر سعد محمد محمد|من لمنصوره|ره |تـــج

536o8 روق محمود|ء محمود ف|حسن بــــ بــــنى سويف|د|

89o67| حمد |د |يه وففى مر| سيوط|تـــربــــيتـــ 

|4|276 لح|مد محمد ص|عمر ح تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7633o8 ج|حمد عىل فر|د |ء عم|رس| علوم بــــورسعيد

3|||oo ن ل|ض غبــــري|ئيل ري|ميخ| مي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

78772 حمد نرص سيد|هلل |منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|9395 بــــينى|حمد |حمد |ج  |هلل ن|منتـــ  لشر ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

||8|33 ى م|ك جد زىك فهىم|رولي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|4977o حمد|حمد مرىس |كريم رزق  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

282579 وز عمرو عىل عبــــد لنبــــى|في  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

438244 مد|ن محمد مصطفى مصطفى ح|نوره |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

369275 ي عر|
ي |مل مصطفى

ى
هيم|بــــر|ق عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

248244 ئى|لورد|ر سعيد |نسمه مختـــ لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4o9452 هيم محمد عيد|بــــر|ل |هيم جل|بــــر| لمنصوره|حقوق 

4723o لمحسن|هيم عبــــد|بــــر|لمحسن |معتـــز عبــــد هره|لق|ره |تـــج

324884 حمد|م محمد حسن |حس ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

249o57 زى|لعزيز عىل حج|ل خميس عبــــد|م| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4o6o97 هيم فتـــىح محمد شلبــــى|بــــر|ن |نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

896|93 ضى محمد  |لر|هيم عبــــد|بــــر|رضوه  ج|تـــربــــيتـــ سوه

52o||6 ل محمد مصطفى رزق|مع ره دمنهور|تـــج

7|o|89 لقصبــــى|لمطلبــــ |حسن محمود محمود عبــــد  لمنصوره|حقوق 

9o7493 سيوس |ديبــــ ط|دل |ريو ع|م كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

92|669 ل |لع|ن حزين عبــــد|حمد رمض| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

284oo6 يف|ئى سعد |ن ه|مرو  رسر
ى
لدسوق هره|لق|حقوق 
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9oo9|7 ش |بــــتـــ دق|ن ثــــ|ن عثــــم|نوره ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

||78o8 سيوس|ثــــن|نو جوزيف فرنسيس |جولي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

76|43| ى محمد محمود محمد حسي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

|58636  عىلي|مريم ط
رق مصطفى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

78753 ي
تـــه|لح شح|تـــه ص|شح| دئى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

354|49  عبــــد|هيتـــ|م
ى
لعزيز|بــــ حلىم دسوق دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 

 مدينتـــ نرص

322|7 م محمد|ل غن|د كم|م عم|بــــس ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

347277 |د جيد حن|عم| كتـــرين ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

947o| ء سليم محمد سليم|شيم |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

3663|5 حمد شبــــيبــــ|كوثــــر حموده  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|7388 هر مصطفى سيد |مصطفى م سيوط|حقوق 

277992 جر سمي  مدبــــولي درويش|ه ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

|24225 هيم مصطفى|بــــر|ل |جل| دين ى شمس|تـــج ره عي 

62842| لحميد محمد سليم خليل|ديتـــ عبــــد|ن قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

4o|73| لسيد محمد|لحميد |حمد سمي  عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6|474 لسيد عيد|لحميد |حمد مسعد عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

34|o9o لعروج|لسيد محمد عىل |محمد  ى شمس صيدله عي 

7o2626 لعظيم محمد مطر|حمد عبــــد |م  |بــــ طنط|د|

4o5676 هيم|بــــر|عيل حسن |سم|رق |ر ط|مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3543o5 ي
هيم|بــــر|طف محمد |ع| دئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8||52| ي فرغىلي عىلي
مكه مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

9|6992 زق محمد محمد |لر|رقيه عبــــد سيوط|ره |تـــج

634829 لعزيز عىل|للطيف عبــــد|يوسف عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

7583|9 ل|لع|ح محمد حسينى عبــــد |سم عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

45|8o| نم|للطيف محمود غ|دل حموده عبــــد |ع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

773944 لسيد|حمد فتـــىح |محمد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

76352| ى  يف |سميه محمد حسي  عيل|سم|لشر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|54|6| لسعيد محمد|لد |عزتـــ خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|77474 ه ربــــيع فتـــىحي قنديل محمد ني  ى شمس حقوق عي 
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335o38 تـــ عىل|رحمتـــ حسن فرح ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

632|82 مد محمد|رفعتـــ ح| لي|د زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3|o934 محمد عمر محمد عطيتـــ ى شمس حقوق عي 

2345o| لق|لخ|لحميد عبــــد|محمود وجيه عبــــد لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

68|696 عمر وليد محمد رفعتـــ جنينه تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

77759o لسيد أحمد متـــول|دل |ء ع|لزهر| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

97882 ى|ئى حسنى |ه حمد حسي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7|43| بــــ|لتـــو|لرؤف محمد عبــــد |يتـــ عبــــد | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4|2522 بــــوزيد|نور طه |يوسف طه  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

755553 عيل|سم|هيم |بــــر|دل |حمد ع| ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

232683 بــــ|لتـــو|حمد عبــــد |عيل |سم|حمد |سمر  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

8822o| لد حسنى عقل  |محمد خ سيوط|تـــمريض 

5|9379 لمزين|لسيد |حمد |ن |ء رمض|زهر |حقوق طنط

498o37 يد|دل محمود حمزه ذ|جده ع|م تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

52222o د قطبــــ مصطفى|م رش|له س|ه تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

|43o88 قتـــ | لسيد|لمطلبــــ |بــــ عبــــد |يه|رسر |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

3975o حمد محمد بــــدرى|محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

347686 لرحمن|حمد عبــــد|حمد حمزتـــ | ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

34|723 زهرى|ل|لعظيم |حمد عبــــد|رق |ط| رن ى شمس|د| بــــ عي 

32|62o |لبــــ|حمد عبــــد|محمود حمدى 
ى
ق هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

96o|o هد|حمد مج|هيم |بــــر|لرءوف |عبــــد  ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

3682|5 مي ممدوح عىلي محمود ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

839437 ر|لحميد نج|حمد ممدوح عبــــد| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

574o5 هلل|بــــ عبــــد |لوه|بــــو هشيمه عبــــد |مروه  طبــــ بــــنى سويف

87|7o در خليفه|لق|سط عبــــد|لبــــ|ء عبــــد|عل لفيوم|حقوق 

5o88| ى محمد شعبــــ|زي ن|د حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

249432 ح سويلم|لفتـــ|لعزيز عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|نوره عبــــد م بــــنى سويف|إعل

6o3396 عيل| سم|مد محمود |يمن ح|مد |ح لمنصوره|بــــ |د|
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4|6493 مىل|لش|لمجيد |سعد محمد محمود عبــــد ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

75354o س|د عبــــ|م فؤ|ن هش|نوره عيليتـــ|سم|ل|تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه 

47734| ى محمد محمد عبــــده عبــــد|س لعزيز|لمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

6|2|65 ن|هيم مصطفى زيد|بــــر|محمد مصطفى  |ره طنط|تـــج

286778 ي|ر
نه|ل زه|مجدى كم| ئى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

84573 عيل|سم|مه عىل |مل سل| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

358345 مل|ء محمد مصطفى ك|ل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

265453 لس عل م رزق|ء س|كي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

64o779 لسيد|ر جمعه |محمود ثــــروتـــ مختـــ زيق|لزق|بــــ |د|

5|6423 لسيد يوسف|لم |طمه س|ف بــــ دمنهور|د|

6|o75| عيل عطيه دوده|سم|ء |سم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

7o|693 لجمل|حمد محمد |ل |يه جم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

847343 ى محمد سليم|ي ن حسن|سمي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

248936 وع|روق مط|ء محمد ف|رس| شمون|نوعيتـــ 

433o45 ف|ن عس|حمد سليم|ن |منيه سليم| | تـــمريض طنط

4o79o8 د|حمد ج|ء نور محمد |زهر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o2542 ى ع|ي هيم رصموح|بــــر|لجوهرى |طف |سمي  زيق|لزق|حقوق 

6|64o2 حمد|م |لسل|لمنعم عبــــد |ندى عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

48398 ف مبــــروك محمود|كريم  رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|63275 ح جمعه حسن|مروه مصطفى صل ى شمس|د| بــــ عي 

6o3554 بــــر|لص|د |د فرج رش|رش ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o4||5 وع|وع مط|ده مط|محمد حم ط|معتـــ دمي|علوم ج

248|29 ر محمد|لستـــ|ح محمد عبــــد|ن صل|يم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

9|3856 حمد عصمتـــ تـــوفيق  |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

9o78|3 ى |ه  عبــــده سعد حسي 
ئى |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

دى|لو

9ooo75 حمد  |هلل خلف |محمود عبــــد ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

32o665 روس|سيد| روس ويص|هيم سيد|بــــر|دى |ف ى شمس|د| بــــ عي 

||4879 ف عمر بــــشر ج|ء |رس| لحق|د |رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|584o7 ضى|م مصطفى مصطفى م|حبــــيبــــتـــ هش هره|لق|حقوق 

25|6|6 لعظيم رسيه|حمد صبــــىح عبــــد| ي صىح بــــنه
|معهد فنى
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2698|4 صف|يمن محمد مصلىح ن|محمد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

6oo873 ح محمود فوده|لفتـــ|ر وجدى عبــــد |من |صيدله طنط

5o|734 ن|نور عىلي سليم|منصور | مه سكندريه|ل|بــــ |د|

698|o7 د عوض|ضىح عوض رش لمنصوره|حقوق 

5|9|96 لصمد|لسيد عبــــد |ل |رس بــــل|ء ي|سم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

632835 لسيد|لد محمد |خلود خ زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

757446 ى محمد تـــمس|د حس|زي ح|ني  حقوق بــــورسعيد

|48|3o لرحمن|دل سيد عبــــد |سيد ع هره|لق|ره |تـــج

67272 لمطلبــــ|لمطلبــــ سيد عبــــد |سهيلتـــ عبــــد  لفيوم|عه |زر

628o|3  محمد محمد|لش|لدين عبــــد|م |محمد حس
ى
ق زيق|لزق|حقوق 

9|88|2 حمد  |هلل عىل سيد |منتـــ  سيوط|بــــ |د|

|23597 لسيد|در عىل |لق|جر رجبــــ عبــــد |ه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

29o|3o لحميد خلف محمود|مصطفى عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6344o ى|محمد محمود  حمد حسي  ن|هندستـــ حلو

24|o49 ف |حمد | حمد عرفه|رسر تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

74958 ين  ن|مد عبــــد ربــــه سليم|حمد ح|شي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

856246 حمد|ل محمد |نسمه كم ره بــــنى سويف|تـــج

|52524 حمد محمود|محمود سمي  طه  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

368|25 مد وهبــــه|لدين طلعتـــ ح|م |حس ج|بــــ سوه|د|

||8|56 هيم|بــــر|حمد |فرح محمود  ى شمس طبــــ عي 

9o9782 د لبــــيبــــ  |هيم ج|بــــر|ق |سح| ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

86383| لدين عىلي|محمد عز| نه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

7|o2o4 ع|لرف|لسيد |لسيد جمعه محمد |محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

498843 |لبــــن|در درويش |لق|لعزيز عبــــد |عبــــد | لي|د تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

79o86o لرحمن حسن|هبــــه سيد عبــــد  لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

94395 ي
لرحمن|محسن مصطفى عبــــد | دئى لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

4254o| لروم|ل |ريم محمد مصطفى كم تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

5o453 لح|ن ص|حمد محمد رضو| بــــ بــــنى سويف|د|

436827 يدى محمد محمود محمد مبــــروك|ه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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|53936 لعظيم|لسيد عبــــد |لعظيم صبــــرى |عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

684842 ه جم| لمهدى|ىط |لع|لق عبــــد |لخ|ل عبــــد |مي  لشيخ|ره كفر |تـــج

4o869o ذل|لش|حمد |هلل |سلىم سمي  عبــــد |ره طنط|تـــج

|49487 ندى محمود محمد محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

838894 هيم|بــــر|طمه سعدي عىلي |ف ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

39877 هبــــه عىل محمد محمد |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

324|47 ح|لعظيم رم|لسيد عبــــد|لعظيم |عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77799 حمد محمد عويس|محمد  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

696482 ن|لغنى سعف|عبــــد | ح زكري|لفتـــ|د عبــــد |زي لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7oo252 لدين محمد فوزي|ء |حمد عل| لمنصوره|حقوق 

354299 خلود عىل محمد عمرعىلي ى شمس حقوق عي 

853o72 ي محمد عبــــد
لحميد|لعزيز عبــــد|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

3|39o6 لسيد|د |حمد فؤ| |ن|ر |حقوق بــــنه

629732 هيم|ح محمد إبــــر|محمود محمد صل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7845|9 ه لمعبــــود|لمعبــــود عبــــد|ن محمد عبــــد |مي  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

852567 ى ر|د سعيد مق|ميل| يوستـــي  ي|بــــ |د|
|لمنى

45||6 هلل|ن جرجس رزق |مريم يون ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|5|78| يه عرص خميس شيىم| ن|حقوق حلو

98673 د|لجو|يه عىل سيد عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

839|65 مجده عبــــيد عبــــده جرجس دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

24o523 لرحمن|هيم محمد سيد عبــــد |بــــر|نور  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|33787 شفيق حبــــيبــــ| يىلي| |كسي|بــــر هره|لق|ره |تـــج

|53o4o ى|محمد سيد عبــــد  لفضيل حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

683987 ن|م رزق سليم|لسل|لسيد عبــــد |محمود  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

48589| هيم|بــــر|هلل بــــشي  سعد |آيتـــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

68o967 لسيد|حمد عىل |عمرو مصطفى  لمنصوره|ره |تـــج

|24278 |بــــر|هر |هلل م|منتـــ 
ى
هيم محمد دسوق ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

|47538 د|هلل عزتـــ محمد حم|عبــــد  هره|لق|حقوق 

|25o79 لمنعم محمد|لد عبــــد |دين خ|ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

267388 بــــ|حمد ضبــــ|لدين فرج |م |ء حس|رس| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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227388 ل|لع|مصطفى فتـــىح مصطفى عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o4749 ذل|لش|لسيد عىل |عىل | ر|ي سكندريه|ل|بــــ |د|

434874 ن|ن عىل عثــــم|مريم فيصل عثــــم |ره طنط|تـــج

6|75o9 |د عزيز حن|فيبــــى عم ره بــــور سعيد|تـــج

2355|9 ك عزم|لمل|د عبــــد|ك عم|مل ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|2584o ف محمد زىك عىل نجم|خلود  رسر ى شمس|تـــج ره عي 

242946 بــــورسيع محمد عطيه|محمد  هره|لق|حقوق 

25|5o8 عىم|ل|زق عىل |لر|عمرو طلعتـــ عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

35958 ى مج لحمرى|لنبــــى |ور عبــــد|هبــــه حسي  هره|لق|ره |تـــج

68|2o8 حمد|ن محمود |يمن محمد رمض| سكندريه|ل|صيدله 

48o6|o ر|ن موىس محمد نص|محمد رمض عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

826798 رك محمد|ذلي مبــــ|زينبــــ ش دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

45o625 ى |سم|لسيد |سهيله  عيل|سم|عيل حسي  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7o3|37 بــــر|م محمد فتـــىح محمد ج|بــــتـــس| لمنصوره|بــــ |د|

9|5374 ن  |لد محمد شعبــــ|محمد خ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

75784 ي|ر
عيد سعيد محمد| ئى لفيوم|لعلوم |ر |د

|32745 لسيد|وى |ء محمد محمود قن|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

223526 ى محمد | دين تـــ|لسيد فرح|لسعيد |حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7o6976 ز|لبــــ|لم |س| ن رض|نور لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

3|9623 لسيد عىلي|لسيدعىلي |مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

22|496 حسن يىح حبــــسر حسن ن|تـــربــــيتـــ حلو

328599 لدين مصطفى|لسيد نرص |حمد | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8|o25o ي تـــه
مي|ح تـــه|لفتـــ|مي عبــــد|مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

488439 ن|لعري|لسيد |هيم مرىس |بــــر|حمد | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o788 لس رؤؤف فهيم  هيم|بــــر|كي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4|o67| ن|حمد طه رضو|طه  |ره طنط|تـــج

5||649 حمد مسعد|هيم |بــــر|صم صبــــري |ع ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

542243 ى شعبــــ|ي لتـــوئى|ن متـــول منصور |سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|9684 لمسيح  |طف نظي  عبــــد|نطون ع| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|
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|69427 م سليم محمد|مصطفى س دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

882759 لربــــ  |د |د محمد ج|ديه رش|ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

522374 ى عبــــد|حمد محمد |ره |س هلل|مي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

755583 لسيد|ء محمد محيسن |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

543669 ل|لع|هيم محمد عبــــد|بــــر|حمد | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

3||784 لبــــىه|د محمود مصطفى |كريم حم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

858759 ن عىلي محمد محمود|حس| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

6o38|4 لغنى|هيم عبــــد|بــــر|رس |حمد ي| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

29o895 لسيد|لد مكرم محمد |حمد خ| ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

43|||2 لجوهرى|مد حسن |لحكيم ح|ضىح عبــــد |علوم طنط

36|97 ى محمود عبــــد|ي يف|لحكيم عىل |سمي  لشر ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

566o5 لعظيم|لدين عبــــد|عىل مصطفى محمد نرص  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

853675 ن|هر سمع|ء م|بــــه| مرتـــي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

645|9| ح|لفتـــ|ء عىل محمد عبــــد |ل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

45337o ى|لحسينى ش|ر |لستـــ|يوسف مجدى عبــــد  هي  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

54|967 لمقصود|هلل عبــــد|ن عبــــد|محمود سليم |حقوق طنط

|64368 ى|لرحمن |لرحمن علوى عبــــد |عبــــد  مي  ن|حقوق حلو

7|77|5 لمغربــــى|لح |لد حمدى مصطفى ص|خ لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

27787 لبــــكرى|مصطفى محمد محمد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3535o7 لنبــــى محمود محمد|محمود عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

85o789 هيم|بــــر|زق |لر|هلل عبــــد|ندي عبــــد لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

5o535o عيل محمد هيبــــه|سم|بــــر |عمر محمد ج سكندريه|ل|عه |زر

792622 لبــــطريق|ء أحمد محمد خليل |رون ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

|28o94 ى محمد عبــــد | لرحمن|منيه حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|55769 حمد|طري |حمد محمد خ| |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

778|8o دى يوسف|له|هيم عبــــد |بــــر| |لي|د زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

33||39 ن|لم زيد|لرشيد س|لد عبــــد|محمود خ |بــــ بــــنه|د|

487|o5 ن حسن|لرؤوف سلط|ل محمد عبــــد |بــــل سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي
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2|4|98 هيم|بــــر|هيم |بــــر|لد |عمرو خ هره|لق|هندستـــ 

879423 ن |حمد حمد|سيد | دين سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o656o حمد عىل|طلعتـــ محمد | مه ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

5382o| ى |مك ى |رم خي  لسيد|مي  ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

879926 حمد محمد |محمد فتـــىح  سيوط|تـــربــــيتـــ 

86224o حمد|بــــ |لو ه|رص عبــــد|لن|حمد عبــــد| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

7o87o8 بــــر|يمن محمد محمدين ص|هبــــه  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

836489 ي سعود |ن |رمض ى|لطي  مي  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

8|576| د|حمد حد|ء ربــــيع |سم| ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

526396 د|هيم حش|بــــر|مل |ر ك|معتـــز عم سكندريه|ل|بــــ |د|

2|7936 ى محمد محمد عىل شوكتـــ|ي سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

3279|6 ف محمد |رص |لن|عبــــد زى|هيم حج|بــــر|رسر |ره بــــنه|تـــج

629667 حمد صبــــره حسن|لسيد |م |حمد س| زيق|لزق|هندستـــ 

446o33 مر|ح ع|لفتـــ|در محمد عبــــد |د ن|زي ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

7o86o6 لسيد بــــيوم|لسيد بــــيوم | ن|هندستـــ حلو

432|37 مه|مدحتـــ سعيد شبــــل سل| ر|ي ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

68432| زق|لر|لحق عبــــد |م عبــــد |مريم عص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9||9|9 لدين حسن محمد  |محمد عز  ج|حقوق سوه

4o9627 لصعيدى|لرحمن |ئى حمدى محمد عبــــد|أم |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

759|46 هيم|بــــر|هيم |بــــر|لسيد |محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|25695 هيم محمود|بــــر|لدين |د |ء عم|دع هره|لق|هندستـــ 

69|462 لجوهرى|بــــ |لوه|لعليم عبــــد |محمد مجدى عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

79695 لمحسن|مه فكرى عبــــد|س|ندى  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

326978 بــــسنتـــ محمد زىك محمد ن|بــــ حلو|د|

53222 هيم|بــــر|لحميد مبــــروك |محمد عبــــد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

352466 لعظيم فهىم|مصطفى عبــــد| هويد ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

9o954 حمد|لعزيز محمدين |مصطفى عبــــد   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

847362 بــــوزيد عىلي|ميمه عيسي | ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

7o2268 حمد|لسيد حسن سيد |ده |حبــــيبــــه حم ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى
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85o3o7 حمد|هلل |عبــــي  محمد عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|46o47 حمد|ئى محمود |منى ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o466 ي عثــــم|لش|هيم عبــــد |بــــر|محمد 
ى
ن|ق حقوق بــــنى سويف

6||o26 ي|لسيد |حمد مجدي | ر|لىح  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8|885| لليل|بــــو|ل سيد |يه كم| ي|بــــ |د|
|لمنى

|457|6 ن|لدين هنتـــش حس|ء |عىل عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

29593| ن|ن محمد نعم|كريم محمد نعم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

2999o6 مه متـــول حسن|س|ن |نوره تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

6o6|93 بــــو جبــــل|هلل عىلي سعد |عبــــد  |ره طنط|تـــج

263o39 خلود عىل مصطفى سعد |نوعيتـــ بــــنه

774||9 لحميد|لمنصف عبــــد |حد عبــــد |لو|ء عبــــد |رس| ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

887495 ج حسن |ئى فر|م ه|هش سيوط|ره |تـــج

533|9 حمد محمد عويس|هديل  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

633293 لمحسن حسن |تـــ عبــــد |لشح|لد |ن خ|نوره
ره|عم

زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

826792 ي|ر
مد عىلي|يسن ح| ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

355776 رس محمود عىل|ي| دين |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

448543 ل محمد محمود دهمه|محمد جم ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

239|99 لعزيز محمد|م حنفى عبــــد |ديه س|ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

3344o2 رشدى محمود| رشدى رض ى شمس|تـــج ره عي 

34963o حمد|مد |هدير تـــوفيق ح ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|4|923 ح محرم|لفتـــ|لدين محمد عبــــد |مجد  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

7o5633 لسيد عجور|لسعيد |لمرىس |حمد محمد | سيوط|هندستـــ 

84o58 س|ن محمد عبــــ|ده رمض|غ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

622|o6 يد|شم ف|حمد ه|كريم سعد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

694398 يوبــــ|م محمد عىل  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6o33|7 لدين|لسيد مصطفى نرص |بــــسمه  ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

265439 |ر عبــــد |لغف|لدين عبــــد|د|لرحمن عم|عبــــد
لرحمن عفيفى

ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

479649 محمد نبــــيل محمد عىلي محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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49o3o3 هيم عويضه|بــــر|سمي  | رين|م سكندريه|ل|ره |تـــج

429323 لحرصى|حمد |مه |س|هدير  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|3972o لجرشه|ضىح عمرو محمود عمر  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

863|83 نور حليم بــــولس|مل | دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

754o2o لحليم محمد|م عبــــد |جر حس|ه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

26972o ن|ل محمد شعبــــ|محمود جم ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

||9oo4 لمقصود عىلي|ل عبــــد |هند جم دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

5o577 محمد حمدى سيد محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|68458 ل|لع|حمد مصطفى محمد عبــــد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|7348 |لدين حسن عبــــد |ل |حمد محمد جم|م |حس
لرحيم

|حقوق طنط

8327o8 ي|لبــــ|ه عبــــد|لل|حمد عبــــد|عمر 
ى
ق ي صىح سوه

ج|معهد فنى

897422 رق محمد فتـــىح محمد |ط ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|2oo39 لبــــي  سمي  بــــطرس|رين |ك ى شمس| لسن عي 

228535 حمد|ل فتـــىح |رحمه جم هره|لق|بــــ |د|

69337o وى|بــــر|ل|حمد |سلوى رفيق يحن   هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9o892 حمد|طمتـــ عويس محمود |ف لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o8o|7 ى|هلل بــــش|د |نه سعيد نظي  ج|دمي لسويس|معتـــ |علوم ج

642287 ى|إيه بــــ محمد محمد حسي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

9|o7o| س  |لي|ن |لدين رضو|مىح | رن ج|ره سوه|تـــج

682363 ر|نو|ل|بــــو |رس محمد محمد |هلل ي|منه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

42o226 دى|لحم|لسيد عىلي |ل |ء جل|رس| لشيخ|بــــ كفر |د|

7|77o9 عيل|سم|حمد |زن رجبــــ رجبــــ |م ط|بــــ دمي|د|

35||48 ي
لمتـــجىلي|بــــتـــ عبــــد|رص ثــــ|ن| دئى ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

3|7993 |عطيه زكري| لرحمن زكري|عبــــد لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

284786 ى سيد ص لح حسن|سلىم حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

372563 ي|ر
محمود عبــــده عىل| ئى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

437|34 مر|سمر حسن حسن حسن ع لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

3|456 ل محمد|لدين كم|ح |ل صل|نه م بــــنى سويف|إعل

6o9638 لنرص|بــــو|لسيد |هيم |بــــر|لسيد |ريم  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

227||4 وى|لص|حمد |ل |لع|يوسف محمود عبــــد هره|لق|بــــ |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 17777 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

77o|42 بــــوزيد|ح |لفتـــ|لدين عبــــد |محمد عز  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

5o7592 لنخيىل|ميتـــ محمد محمد محمود |س سكندريه|ل|بــــ |د|

776585 وق فتـــوح حمدى عبــــد  لرحمن عليوه|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6423o3 هيم|بــــر|لسيد |ء فتـــىح محمد |ل| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

542|74 ن|ن محمد رضو|ن رضو|حمد رمض| سكندريه|ل|حقوق 

88277 لدين|حمد نور|مريم نبــــوي  دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

329|57 لسيد|هيم |بــــر|دتـــ وجيه |غ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

68o|27 لسيد|ن محمد |حمد شعبــــ| لمنصوره|حقوق 

5o2|92 بــــوشهبــــه|د محمد |ح ج|محمد صل سكندريه|ل|عه |زر

282595 ندى محمد موىس محمد كريم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|49923 ل ممدوح حسن|ممدوح جم ن|بــــ حلو|د|

5368|9 ى حسن|حمد صبــــرى محمد | مي  ره دمنهور|تـــج

765483 ن|هيم رشو|بــــر|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

282459 ى |بــــر|ن |ريم|ن هيم|بــــر|هيم حسني  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

634||| عيل|سم|دى |ح ن|وليد مصبــــ عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

256275 |لل|هيم محمود عبــــد|بــــر|حمد | ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6|||8 طف محمد محمد سعيد|حمد ع| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2533o7 ضى|لق|لعزيز قطبــــ |لد عبــــد|ء خ|ل| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|3o225 لدين محمد منصور|ل |ن جم|يم| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

3|8256 م سعد جعيدى|مي  س| ى شمس هندستـــ عي 

358365 لح سويلم|حمد ص|ر |من ى شمس| لسن عي 

29|2o فعي|لش|لرؤف |عبــــد | يىحي زكري هره|لق|حقوق 

7|332 بــــ مبــــروك|لبــــ|ن قدرى فتـــح |نجو بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|5o832 هلل|رص محمد عبــــد |هلل ن|عبــــد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

856|26 هيم عيسي|بــــر|تـــ عيسي |ل|جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

626667 ح محمد|لفتـــ|ل عبــــد|ء محمد كم|ل| زيق|لزق|بــــ |د|

772o5o نم|يد غ|محمد ف| عىل رض زيق|لزق|هندستـــ 

253696 وى|لشعر|رق شلبــــى |مصطفى ط ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

7o8472 سم عيد محمد|سلوى بــــ لمنصوره|عه |زر
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42|362 لمحروق|حمد عىل |سم |م ق|ء عص|سم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3|5536 ى سيد شعبــــ لسيد|ن |نرمي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

424526 هيم قطيط|بــــر|نور |حمد محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

266977 عيل سيد درويش|سم|ء سيد |ل| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

523|3o يوبــــ|حمد رجبــــ محمد |م |ر |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

43|oo| هلل|هيم عبــــد |بــــر|حمد |ن |يم| |بــــ طنط|د|

327254 محمود مرىس متـــول محمود| دين ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

898|28 وى |دف|لسيد |وى |دف|ء |لزهر| ج|علوم سوه

6o463| ه | ن|لحميد عثــــم|هيم محمد عبــــد |بــــر|مي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

37o74| لبــــ|بــــوط|للطيف غنيىم |رق عبــــد|يه ط| لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

527262 ف فتـــىح محمد سليم|بــــسنتـــ  ن|رسر سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

6763|4 ر|لنج|دق |لسعيد ص|رق |ره ط|س لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

29356 حمد|د |محمد عىل رش ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

792945 متـــ|لسيد سل|ء محمد |شيم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

65o|2 مه ممدوح عفيفى|ء سل|دع لفيوم|عه |زر

5o783| ى|لسيد عبــــد|هلل |منتـــ لعزيز حسي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

64637| لزىك|لسيد |سم |منه بــــ ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

8|567| لحكيم|يمن محمد عبــــد|ء |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

7o8845 ره|ن عم|مريم محمد حسن سليم صيدلتـــ بــــورسعيد

68385 لعزيز|مد عىل عبــــد|مصطفى ح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|53264 ن مصطفى عىل محمد|نوره هره|لق|ر |ثــــ|

8|634  محمد|بــــو|فضيلتـــ 
ى
لسعود دسوق ي تـــمريض 

هره  |لق|م |ور|معهد فنى

25o|69 ى|حمد |محمد | رن لسيد محمد بــــحي  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

896959 هيم  |بــــر|لمجىل |نه خلف عبــــد|دمي ج|تـــربــــيتـــ سوه

|4o7o4 ف محمد ح|محمد  مد|رسر ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

484o|6 لصمد|لسيد عبــــد|مريم بــــكر  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

83o472 ي محمد |
حمد|حمد حسنى ي صن. تـــ.ك

|ع قن|فنى

4o7oo3 |لبــــن|لسيد عىل |ندى مجدى  سكندريه|ل|بــــ |د|

|49359 تـــغريد عمرو محمد سيد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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554|| بــــ|لوه|حمد عبــــد |حمد سيد |عمر  سيوط|حقوق 

856o2| ي ذكري ج|م|
بــــر محمد|ئى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

343324 يف|حمد رش|هيم |بــــر|م |وئ د رسر ى شمس صيدله عي 

77|263 |ش|لبــــ|م محمد مصطفى |ندى س زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

478864 هد|وى مج|م محمد عشم|حمد س| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|8542 ى حس|م |بــــس ن|حمد حسي  ج|ره سوه|تـــج

33o394 م بــــيوم|لسل|لمنعم عبــــد|سلىم عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

448o23 ن|بــــو سليم|ن محمد هندى محمد |يم| سكندريه|ل|هندستـــ 

7|7o6o لسيد محمد موىس|حمد خميس | لمنصوره|حقوق 

8449o5 ن|لرؤوف سليم|هلل عمرو عبــــد|عبــــد ن|سو|حقوق 

326626 حمد محمد جمعه|زينبــــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

772|28 ى عمر|حن ى محمد حسي  ن صبــــىح حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

643o|| وى|لشبــــر|د |وى فؤ|لشبــــر| |سه زيق|لزق|بــــ |د|

4o4695 ر محروس|لغف|بــــر عبــــد|محمد ج سكندريه|ل|بــــ |د|

5|3o73 لعزيز أبــــو بــــكر|محمد أحمد عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

87568| ئل عىل سيد |حمد و| سيوط|هندستـــ 

6o7888 لسيد عىل|لرحمن |محمود عبــــد | رن لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

3|778| ح محمد محمود|ل صل|جم ى شمس|تـــج ره عي 

252723 لحليم|در صديق عبــــد|لق|ء عبــــد|سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

86758| ي|رثــــ حس|لح|م رجبــــ عبــــد|سل|
ئى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

35o|2o ى |محمود مجدى محمود  بــــوسنجر|مي  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4886|2 ل|لع|ن عبــــد |لد رمض|لرحمن خ|عبــــد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

9|75|4 ل ممدوح عىل حسن  |من ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

|6945o  |لش|م عبــــد |سل|
ى
حمد محمد|ق ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|62535 لمجيد|محمد حمدى سيد عبــــد  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

8o24o عيل|سم|هيم |بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر|محمود  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|45o6| لم|لد محمد س|محمد خ لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

87762o د  |تـــه حم|لعليم شح|م عبــــد|ره سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

768326 ف محمد خليل عبــــد |مروه  ئى|لكر|لرحمن |رسر لعريش|تـــربــــيتـــ 

2922|3 لجمس|ء فتـــىح عىل |ول |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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47694| ن|حمد محمد حمد|سم محمد |بــــ سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

23336o بــــورسيع|ئى عىل |رضوى ه هرتـــ |لق|تـــمريض 

34o9|| لجندى|حمد |ىط |لبــــس|حسن محمد حسن  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

883o46 لبــــديع |لكريم عبــــد|زى عبــــد|ء حج|سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

682|64 لغريبــــ|مه محمد |س|ء |ل| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8o27o مل|شم ك|م ه|حمد هش| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

7|7o88 لزنون|هيم |بــــر|ء متـــول |حمد عل| زيق|لزق|حقوق 

|288|4 لسيد مصطفى|دل |سيف ع لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4o63|| حمد محمد قطبــــ عطيه|ء |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

439688 ن ل عزيز سيدهم|يمن جل| |مي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

35675o قتـــ عط| هيم|بــــر|هلل محمد محمد | |رسر |حقوق بــــنه

774o76 للطيف محمد|يدى محمد فوزى عبــــد |ه زيق|لزق|بــــ |د|

48o973 ن|حمد يوسف عثــــم|لسيد |خلود  سكندريه|ل|بــــ |د|

8|o272 ود|د| مه زكري|س|وسيم  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

822o4| ف عبــــد|هلل |عبــــد لنعيم|هلل عبــــد|رسر ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

3|7748 عي|لسبــــ|ل محمد |حمد جل|محمود  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

682329 نطون زىكي|ن لطفى |ري|م لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

247|96 لمحمودى|م محمد سعيد |لرحمن س|عبــــد ي صىح بــــنه
|معهد فنى

344465 لسيد مرزوق|لغنى |هيثــــم مصطفى عبــــد |طبــــ بــــيطرى بــــنه

62968 لحميد|لعظيم عبــــد|م عبــــد|لعظيم عص|عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

6o4695 ن|لمعىط شعبــــ|هلل طه محمود عبــــد |منتـــ  لمنصوره|بــــ |د|

259o37 فظ|لح|ن عبــــد|فظ رمض|لح|مصطفى عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4848o2 ن|لزحل|هيم محمد |بــــر|هيم محمود |بــــر|عمر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

36|696 ى عبــــد| مه حمد|لحميد |حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

35442 ح|لفتـــ|مريم ممدوح محمد عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

77|7o2 ن عيد عطيتـــ|لد رمض|ء خ|ل| زيق|لزق|بــــ |د|

|53628 م محمد سيد عىلي|وس ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

6832|8 هيم فرج|بــــر|لسيد محمد |تـــوحيده  لمنصوره|بــــ |د|

|52439 لعزيز|لحكيم عبــــد |ل عبــــد |لد جم|خ |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لتـــكنولوجيتـــ 

سبــــ|لح
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8295|6 ي محمود حسن|ل|
ء مصطفى دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8o9o67 در محمد|لق|در ربــــيع عبــــد|لق|عبــــد ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|57|95 لمنعم|حمد عبــــد |لد محمد |خلود خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75|4|2 ئى|لخول|لح |لح ص|لعربــــى ص|لسيد |محمد  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

244295 بــــ|لتـــو|حمد محمد محمد عبــــد| هره|لق|حقوق 

42o394 هيم بــــدوى|بــــر|محمود عىل | رن لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

775o3| يف ح يف ه|رسر هيم|بــــر|شم |زم رسر زيق|لزق|حقوق 

482686 هيم مصطفى|بــــر|ء عيس محمد |رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|57524 ح|لفتـــ|ح سعيد عبــــد |لفتـــ|جر عبــــد |ه هره|لق|ره |تـــج

792||6 حمد مصطفى|سهر محمد عىل  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9||9| ى|بــــ |لتـــو|لمنعم عبــــد |ء عبــــد |ل| مي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

43724| حمد|للطيف |لعليم عبــــد |لسيد عبــــد |سحر  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

354o9o لجمل|لعليم عىل |ن محمد عبــــد|رو |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

374|49 ج |محمد خف| هدير عمرو زكري ع شعبــــتـــ تـــربــــويتـــ |ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|لخيمه بــــمرصوف||شبــــر

|62743 حمد|مصطفى مجدى مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3||23o هر محمد بــــكرى|زينبــــ ط ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

22744 ف |لكريم |عبــــد  بــــو نعمه محمد|رسر لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6o5847 هيم|بــــر|بــــسمه محمود حيدر  لمنصوره|طبــــ 

866o77 ي عبــــد ي عطيتـــو حوتـــ|لر|يحن 
ضى ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

3582o3 ئى عمر غريبــــ|بــــ ه|شه |بــــنه| هندستـــ شبــــر

423955 حمد محمد حسن|محمد | ن|ر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

526282 حمد محمد رسور|رق عبــــده |لرحمن ط|عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

782999 هلل محمد|بــــ |حمد ج|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2427o9 هيم|بــــر|ن محمود محمد |لرحمن رمض|عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

273344 هيم محمد عىل|بــــر|زينبــــ محمد  لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

6|79|| لبــــربــــي |سمر حلىم حسن  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7o2422 عيل|سم|ر محمد |مريم سمي  مختـــ تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6|4666 ل قطبــــ فتـــىح موىس|آم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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49|6|3 هيم محمد|بــــر|د مدحتـــ وجدى |زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

269|45 بــــو سليمه|حمد |طمه مصطفى |ف لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

76238o لح حسن حربــــ|مصطفى حسن ص هندستـــ بــــور سعيد

76o9o2  |نوره
ى
|بــــر|ن دسوق

ى
هيم دسوق ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 

م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

692639 لمجيد نجم|لعزيز عبــــد |لغنى عبــــد |م عبــــد  لمنصوره|عه |زر

75477 حمد|د |صهيبــــ حمدى حم دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

4934o3 ي|لمر|لحكيم |ن عبــــد |حمد رمض|
ى
زق ره دمنهور|تـــج

37837 ىطي|لع|يه طه بــــدر عبــــد | هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

878324 ف عبــــد| |ند د عىل |لجو|رسر سيوط|حقوق 

8o563| عيل|سم|خىلي |عيل د|سم|م |هش سيوط|حقوق 

8o|856 رس خليل|تـــه ف|ديفيد شح ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

8||395 بــــيتـــر عيد يوسف عوض ي|طبــــ 
|لمنى

33o3|o لعظيم بــــيومي عىلي|عبــــد| نور |بــــ بــــنه|د|

8oo58 ي
ف | |دئى ح|لفتـــ|حمد عبــــد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

265482 ن جميعه|بــــر رمض|محمود ص ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

85o|4 لك|ض م|حمد ري|ق |شو| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9o|747 بــــوضيف محمد |ر محمود |من ج|عه سوه|زر

895463 لدين فرغىل حسن  |يحن  بــــدر  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

489o79 سندس مجدى محمود محمد محمود سكندريه|ل|ره |تـــج

7o8675 ى|دع ء نشأتـــ صبــــرى عبــــده حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

36262 ق|هلل |عىل محمد عبــــد  وى|لشر ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

53535| ى|هلل ل|هلل موىس عبــــد |عبــــد  شي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

359224 لسيد سعيد|د|بــــيشوى مهدى ج وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

25|77| مصطفى حسن محمد جبــــر ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

893939 حمد مىح محمد محمود | ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

49oo2o ن|لصبــــ|لدين محمود محمد محمد |ء |فرحه عل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

86|983 لرحيم|محمود محمد عبــــد| دين ج|بــــ سوه|د|
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779|43 ن|ل عىل محمد سليم|م جم|سل| زيق|لزق|علوم 

52842o |حمد محمد |كريم 
ى
لدق ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

646239 ي
هلل|حمد فتـــىح فرج | |دئى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

69527| |لنج|بــــو|لفتـــوح |بــــو|ل محمد |م| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|8oo9 لصبــــور محمد|فتـــ عبــــد|عمر ر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

75492| د|رص حسن ج|ء ن|دع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

88967| بــــوخليف |هيم سيد |بــــر|ر |من ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

94o58 وي أبــــوزيد مهلهل|محمد ر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|52385 هيم|بــــر|حمد |ن طه عيد |نوره ن|حقوق حلو

|5o49o حمد|لنعيم |سط عبــــد |لبــــ|لنعيم عبــــد |عبــــد  هره|لق|هندستـــ 

||7492 ل|لع|لرحمن عبــــد |لرحمن محمود عبــــد |عبــــد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4637oo ن خليفه|هيم رمض|هيم أحمد إبــــر|إبــــر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

8|7oo9 مل خليل|رص ك|ده ن|مي ي|بــــ |د|
|لمنى

437288 |لبــــن|لسيد |هيم |بــــر|ء محمد |سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

67o33 |هيم |بــــر|ر محمود |من
ى
لدسوق لفيوم|هندستـــ 

823945 حمد|ن |حمد عثــــم|محمد  ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

7o49|| زق موىس عىل|لر|محمد عبــــد | هويد |ره بــــنه|تـــج

236238 ى خميس عبــــد|ه لحميد|جر حسي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

9242oo ن |لسم|بــــوضيف |ل |ن جم|يم| زيق|لزق|حقوق 

4oo66o دريس|ليه وصفى فرج |م ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

844737 ي خليل
بــــسمه محمد مصطفى سيوط|حقوق 

488897 لمهدى محمد|يوسف عىل محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

35o732 بــــى|لنبــــى عر|ء مجدى عبــــد|ل| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

|22694 لدين محمد محمود|ح |محمد صل ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

263242 لشيىم|هيم |بــــر|لد |ء خ|رس| |علوم بــــنه

8543o8 ي 
عيل محمد|سم|حمد فهىمي |مصطفى حقوق بــــنى سويف

329432 لحليم محمد|د عبــــد|حمد فؤ|حبــــيبــــتـــ  |حقوق بــــنه

45|9|8 بــــو كيله|ل محمد مصطفى محمد |أم لشيخ|هندستـــ كفر 

5o6763 م محمد خميس|ء حس|سم| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

262|7| عيل|سم|دل رشدى محمد |هيم ع|بــــر| |ره بــــنه|تـــج

446374 ي |ن كيل|حمد شعبــــ|وليد 
حمد|ئى سكندريه|ل|هندستـــ 
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923296 ي|ر
عزتـــ محمد عوض | ئى ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

833|45 حمد محمد مرعي|ء |سم| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

8|8759 ر|لغف|هيم محمد عبــــد|بــــر|ندي  ي|تـــمريض 
| لمنى

252737 تـــم محمد يوسف|بــــسمه ح |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

858936 حمد معبــــدمحمد|ر |من سيوط|حقوق 

9o2332 لفضيل قبــــيضي |محمود حسن عبــــد ج|ره سوه|تـــج

4|7735 |لع|م بــــدير مصطفى |ء عص|رس|
ى
ق ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

783|97 زى محمد عىل|حمد عز| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

296o9o ف عبــــد |عمر  لمنعم يوسف|رسر لمنصوره|حقوق 

334425 ي|لق|لسيد عبــــد|هلل |عبــــد
در حسينى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

||8764 حمد يحن  بــــشي  محمود|محمد  |حقوق بــــنه

26o988 لبــــكل|حمد عيد | |رن |ن طنط|سن|طبــــ 

|67756 شم|لسعيد ه|حمد رفعتـــ | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

775358 لسيد حسن|هلل |م عبــــد |هلل حس|عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

3|83|9 ى|لد عبــــد|مهدى خ لعزيز حسي  ن|حقوق حلو

6|o|4| لقرموط|ن رمزى محمد |يم| لمنصوره|ره |تـــج

63|o|7 هيم|بــــر|لمنعم |م عبــــد |سلىم س عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

22o|4o ى  رع|لز|حمد |سمي  | حمد زكري|حسي  هره|لق|طبــــ 

9|73|6 ى مصطفى محمد |هش م حسي  سيوط|بــــ |د|

339376 ج|ء محمد رزق محمد فر|سم| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|7943 لد محمد فكرى مبــــروك|ن خ|رو هره|لق|حقوق 

923|7 ر |لغف|ح عبــــد|لفتـــ|بــــ عبــــد|لوه|عبــــد
بــــ|لوه|عبــــد

دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

637847 ى عطيه سليم|ن س|يم| ن|م حسي  زيق |لزق|تـــمريض 

529863 لحميد|محمد عبــــد | محمود زكري ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

76|754 ي محمود|لر|هيم عبــــد |بــــر|تـــ |ي|
ضى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

2|29|o ح|لفتـــ|لرحمن محمد حسن عبــــد|عبــــد ن|بــــ حلو|د|

759223 حمد|عىل محمد زىك  لسويس|هندستـــ 

6o5|o4 شورى|لك|هيم حسن |بــــر|ء |رس| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

36o22o وه|دق محمد منصور حل|لرؤف ص|حمد عبــــد| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي
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|25oo| لسيد جمعه سمره|سل محمد |بــــ ى شمس هندستـــ عي 

477275 حمد محمود متـــول محمد|محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

367|36 ى عوض عز  لدين|عىل حسي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

7|2845 عىل|لمش|سلىم محمد عىل حسن  زيق|لزق|عه |زر

364o58 رحمتـــ محمد ثــــروتـــ محمد حسن |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

4o65| حمد مهنى|هند مدبــــول  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

824676 حمد عىلي|دل |حمد ع| دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

6|8846 بــــو جمعه|ر محمد |لغف|يمنى عبــــد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

9o647o ندى مجدى مليد ذىك |س ج|طبــــ سوه

2523o8 مد محمد شعي |ره صبــــىح ح|س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

45ooo حمد|د |محمد محمود رش هره|لق|ره |تـــج

638838 مل|يدى محمود محمد ك|ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

675o92 لرحمن|لمهدى عبــــد |م محمد |روضه عص لمنصوره|ره |تـــج

848287 زق معوض|لر|زق محمد عبــــد|لر|عبــــد ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

24367o لعزيز مسعد عطوه|ملكه عبــــد ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

4o546| هلل|لسيد كرم |حمد |رق |رغد ط سكندريه|ل|ره |تـــج

|27886 ى |حمد عبــــد |ئشه |ع وي|لسق|حمد |لمعي  هره|لق|عه |زر

34|5o6 ر|لنج|لرحمن |ل طه عبــــد|هلل كم|عبــــد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

4|2979 م|م|ح عىل |لفتـــ|مه عبــــد |سهيله سل |تـــربــــيتـــ طنط

|52287 |لوف|بــــو |ح |لفتـــ|لرحمن عبــــد |م عبــــد |وس تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

324447 عيل|سم|لمعز |ن عبــــد|محمد محمد شعبــــ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o|3|3 لمول|لمنعم عبــــد|حمد فرج عبــــد| سكندريه|ل|حقوق 

262|67 لسيد محمد مليىح |محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|59292 ئيل|ق عزم ميخ|سح|ريمون  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3|oo2 د|طمتـــ سعيد سيد عو|ف هره|لق|عه |زر

272474 دق|نوبــــ صديق ص|بــــ|لقمص | |تـــكل م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

528869 ل شعتـــ|د سعيد كم|زي سكندريه|ل|هندستـــ 

84|282 ن محمد|لرسول سلم|طمه عبــــد|ف تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

8o4355 هيم|بــــر|م معروف |ريم حس ي|فنون جميله فنون 
|لمنى
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446283 لد منصور محمد متـــولي|خ سكندريه|ل|هندستـــ 

528893 لجندى|رق محمد |عمرو ط سكندريه|ل|هندستـــ 

6o2547 ق|لمنعم محمد عبــــده |محمود عبــــد  وى|لشر لمنصوره|بــــ |د|

7|7735 لسيد|مه |حمد سل|لد محسن |خ ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

343269 حمد|ل |لع|بــــر عبــــد|ء ص|زهر ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

483232 تـــه|تـــه عىلي شح|محمد شح| رن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6857|3 ى ف وحيد | |جي  لسعيد جويىل|رسر لمنصوره|علوم 

697o3 محمود محسن يوسف عىلي بــــ بــــنى سويف|د|

476|97 بــــ وليم حكيم بــــدير|إيه| لن سكندريه|ل|ره |تـــج

459o|2 لسيد عىلي محمد|هلل |محمد عبــــد  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

54o3| لعزيز طه|ندى مجدى عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

9|35|5 د حسن |حمد ج|محمد  زيق|لزق|حقوق 

675oo7 هلل بــــدوى|ل عبــــد |لع|هلل عبــــد |زم عبــــد |ح لمنصوره|حقوق 

5|776| لمنعم قلقيلتـــ|لسميع عىل عبــــد |تـــغريد عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o357o ح|لحميد صل|ئل عبــــد |ء و|روميس زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

|5332 د|لحد|حمد حلىم عبــــده |محمد  هره|لق|حقوق 

83o775 ض صديق عىلي|مه ري|س|محمود  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

865865 هيم|بــــر|لرحيم |محمود نوبــــي عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

322986 ف محمد سليم|ء |ل| رسر هره|لق|بــــ |د|

68693 مل|لسيد ك|حمد |محمد  لفيوم|هندستـــ 

6888o5 ى عوض|لدين ش|ج |يمن رس|لرحمن |عبــــد  هي  لمنصوره|بــــ |د|

772666 لم عطيه|ر رجبــــ س|من ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

3|836 بــــ|لوه|حمد عبــــد |رق |حمد ط| هره|لق|هندستـــ 

8678o9 حمد|لدين |دل نور |هلل ع|عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

49546 حمد|هلل |حمد فرج |م |حس ن|تـــمريض  حلو

9|387| لحسن |بــــو|حمد محمد |محمد  سيوط|ره |تـــج

763822 لعربــــى محمد حسن|لسيد |لسيد |دين |ن عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

448||4 تـــ حسن ق| لسيد|صد كريم |مي  |حقوق طنط

676645 ى|بــــر|م |هدير محمد س هيم حسي  لمنصوره|ره |تـــج

89|722 ي|محمد جم
ظ محمد |ل ئى معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 
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5|866| م|لسل|لد أحمد مصطفى عبــــد|ء خ|ل| سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

9o4849 مريم نبــــيل تـــوفيق فرج  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8|7233 بــــ|لوه|ح عبــــد|عمر محمد نج ي|نوعيتـــ 
|لمنى

7o6685 حمد متـــول محمد عوض|نس | لمنصوره|ره |تـــج

86766o جد|لم|حمد عبــــد|محمد سيد   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

659o3 يف عبــــد  لرحمن|حمد عبــــد |لرحمن |رسر ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

64762 لعزيز|در عبــــد|لق|لعزيز عبــــد|م عبــــد لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

|2|38| ج|لسيد عج|رق جوده |محمد ط لفيوم|عه |زر

4844o5 حمد|حمد محمد |لدين |ء |لرحمن عل|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

446729 ن|وليد فوزي محمود محمد مرج سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

5282|8 لجوهرى|م |لسل|لحليم حسن عبــــد|حمد عبــــد| بــــ دمنهور|د|

465o7 ف سيد |هبــــه  لديبــــ|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|3636| زر بــــسيط|نه نعيم ع|هيل ن|حقوق حلو

882o4o حمد  |لك |لم|دهم حسن عبــــد| ج|ره سوه|تـــج

3|4|2o لمنعم جمعتـــ|م عبــــد|محمود عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4452o8 لغنى عىل سعيد|حمد عبــــده عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23259o لدين عىل|ر عىل نور|من هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o9||4 ئى|لفخر|رى |لنج|لعزيز |حمد عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

527o78 ضى|يحن  رفيق لطفى عىل م ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

|5|583 لبــــسوىسي|ء حمدى رجبــــ محمد |رس| هره|لق|علوم 

|5|o88 در|لق|لسيد عبــــد |جر مصطفى |ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

62459| ىط|لسنبــــ|لحليم |دل محمود عبــــد|مل ع| ط|بــــ دمي|د|

73o38 دى عمرو عىل|حمد هن| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

353444 لمجيد جودتـــ|لرحمن جودتـــ عبــــد|عبــــد |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

9|9747 حمد  |مل |لسيد ك|مصطفى  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

696563 ود|ود مصطفى مصطفى د|عمر د لمنصوره|ره |تـــج

682475 بــــدين|لع|حمد عىل زين |ء |ل| لمنصوره|حقوق 

64483 حمد|مل |شم ك|منيه ه| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o9227 ل|لجبــــ|حمد |هيم |بــــر|محمد مصطفى  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

|5957 لدين|سل محمد سعيد محمد سيف |بــــ ى شمس|زر عه عي 
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26|294 ل|لع|هيم محمد محمد عبــــد|بــــر|نىه  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

6|o49| هر عزتـــ عىلي|حمد م|ك |مل لمنصوره|عه |زر

9|666| لمعز  |دل صبــــرى عبــــد|صم ع|ع زيق|لزق|حقوق 

858782 م محمد محمد|بــــسنتـــ هش ي|طبــــ 
|لمنى

5|5|o2 ن|هلل محمد مصلىح مصلىح سليم|منه  سكندريه|ل|طبــــ 

682792 قوتـــ|حيل زغلول فهىم ي|ر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

852o2 مل|م مؤمن مصطفى ك|سل| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

68898 ن محمد|لمنعم شعبــــ|حمد محمدعبــــد | دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

845766 د بــــكر|لسيد ج|حمد |ء |سم| ن|تـــمريض أسو

3522o6 مد مدكور|ء محمود ح|بــــه |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

6o5|68 ع|لسبــــ|لرحمن |حمد عبــــد |لرحمن |تـــفى عبــــد  لمنصوره|عه |زر

679||o |لبــــن|فع محمد |لش|طف |محمد ع لمنصوره|ره |تـــج

7|346 لقوى|حمد عبــــد |تـــ |ء شح|سم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

828o79 شم|مح محمد ه|ر س|من دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

3524o| مد|ل صقر ح|خلود جم |حقوق بــــنه

6|97o2 ن هليل قنديل|ن شعبــــ|يم| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

27|376 يف|حمد محمد |رق |ء ط|وف لشر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3|4o96 ف محمد عبــــد|محمد  لعزيز|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

|852| ح|لفتـــ|نغم محمد حسن عبــــد ن|بــــ حلو|د|

886787 ه طه عبــــد| حمد |ح |لفتـــ|مي  ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

|42823 ه سعيد رزق محمد| مي  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

57986 حمد|محمد محمود محمد  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

76|6|9 وي|حمد قن|دل |ل ع|بــــل لي تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|لع|

353o33 ئى سيد محمد|سيد ه |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

237775 حمد|ن |ده سليم|ن حم|حن ن|تـــربــــيتـــ حلو

865853 ي |حمد | هيم|بــــر|حمد |لطي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

268694 لعزيز عمرو|هدير محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

626645 ى جل|ي هيم|بــــر|ل حسن |سمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

636437 حمد|حمد محمد |لسيد |حمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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4|29|4 فورى|لك|هيم |بــــر|لسيد |ندى محمود  ى شمس| لسن عي 

8o994o حمد سعيد محمد|محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

3|7|76 هر محمد يوسف|م| لعل|بــــو| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

62o4o6 ن|د سليم|م ج|ره س|س ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

239424 حمد|بــــسمه محمد خرصى محمد  هره|لق|بــــ |د|

79|567 ء محمد رزق عىل|نجل |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

364|2 عيل سيد|سم|عيل محمد |سم| ن|بــــ حلو|د|

623|4| لح محمود|د ص|منيه عم| ط|حقوق دمي

28723 لمسيح|لنور عبــــد |جورج نبــــيل عبــــد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

8o3726 ه ع| طف فرغىلي محمد|مي  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

6o2|88 ى|حمد |د محمد |ء عم|ل| لمسي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

6|296o لسعيد نعمتـــ|محمد عىل محمد  |ره طنط|تـــج

326379 لم|روق محمد س|مح ف|ن س|نوره ن|بــــ حلو|د|

86o389 حمد|طف مجدي محمد |عو سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

479|o8 يف ج|زي لموجود|بــــر عبــــد |د رسر لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

22|436 مه عيد محمود|س|محمد  هره|لق|ره |تـــج

62467o د|م محمد |سل| حمد متـــي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

456654 درس|ئل مجدى عزيز تـــ|يدى و|ه تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|3928 د محمد|رق فؤ|يوسف ط تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6662o م زىك|م|ن مجدى |حن علوم بــــنى سويف

|6o27o دي|له|هيم عبــــد |بــــر|ر |عمر مختـــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

344625 لعزيز|د عبــــد|بــــ محمد فؤ|يه|مريم  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

787426 لسيد مأمون|د |لسيد فؤ|محبــــ  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o||o3 لرحيم  |ندى مصطفى محمود عبــــد ج|بــــ سوه|د|

59382 طه عىل سعد عىل ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

4|736 عيل|سم|ح |رق صل|د ط|زي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

293|6o سم|للطيف حميده ق|صبــــرى عبــــد |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

777989 ي
ى محمود ضي|ن| دئى م|رص حسني  زيق|لزق|ره |تـــج

8|42| ي محمد عبــــد
لرحمن سيد|مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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684236 د|لجو|ء طه عبــــده محمد عبــــد |سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3|7943 لبــــربــــرى|ن |حمد رمض|حمد عزتـــ | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|5956 له|لمتـــول هبــــ|زق |لر|هر عبــــد |هلل ط|منه  لمنصوره|بــــ |د|

8o83o2 ي|ش| مونيك ي جورج 
ى
رلي شوق سيوط|ره |تـــج

|44789 ئيل|بــــ عبــــده ميخ|يه|مورين  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o4oo5 ى|بــــر|محمد مصطفى   حسي 
هيم مصطفى |علوم طنط

3359o9 هلل جرجس|ء جوزيف سعد |وف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o8479 هيم محمد|بــــر|ل |م جم|حس حقوق بــــنى سويف

7||955 هلل|حمد حسن عبــــد |يه طه | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|34972 ي|بــــ|
ى يعقوبــــ غ|نوبــــ بــــنى ل|مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7|o363 ف وجيه |ء |لزهر|طمه |ف مه|حمد سل|رسر لمنصوره|بــــ |د|

|385|2 ي عىلي شمخ| د|رين
محمد مصطفى دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

7o9|94 لعدل|لمتـــول |لسيد |حمد عوئى | لمنصوره|حقوق 

638868 ى|م مل|م ك|دل س|ع| رتـــي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

63oo2| لعزيز|لعزيز عىل عبــــد |حمد عبــــد | زيق|لزق|طبــــ 

3562|| ر|بــــى نو|حمد عر|مصطفى عىل  |طبــــ بــــنه

4o3992 هيم|بــــر|يوسف محمود محمد محمود  |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

|77o6| ح محمد|عمر مصطفى صل ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

|653|3 لسيد|رص مصطفى |منيه ن| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

48857| رص محمد عىل|مصطفى ن ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

85o34| د محمد حسن محمد|زي ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

9o9|93 حمد محمد |دل جعفر |جعفر ع ج|هندستـــ سوه

77||93 مه حسن حسن طرطور|س|ريم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6|6852 بــــورجل|مريم فتـــىحي محمد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

25o39|  ح|ه
ى
مد محمد وهبــــه|جر شوق تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

282o24 مر|حمد ع|ن |دل حمد|حمد ع| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

|46423 ن محمود|سميه سعيد سليم ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

476|22 بــــ محمود عىلي|لوه|حمد عبــــد |ر |مي هره|لق|م |عل|

892ooo |  لح بــــخيتـــ حن|نه ص|دمي ي صىح 
سيوط|معهد فنى

9|o4o2 حمد |لحمد محمد محمد سيد |بــــو | ج|حقوق سوه
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8|935o حمد|ن |زينبــــ رفعتـــ عرف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

777|44 م|ر تـــه|لستـــ|رص عبــــد |يه ن| زيق|لزق|نوعيتـــ 

5|9768 لم|حمد محمد س|ء |ء عل|فد معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

446539 خنى|لدخ|لصمد |مصطفى محمد مصطفى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|459|6 در|لق|حمد عبــــد |هلل مصطفى |منتـــ  هره|لق|ر |ثــــ|

82888| طف محمد حمزه|ن ع|يم| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

4o2685 ح|لفتـــ|ح عىل عبــــد |لفتـــ|نور عبــــد |ء |رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o8499 ى|حمد |بــــ محمود محمد |شه لخبــــي  |ره طنط|تـــج

6|5|66 ى م هلل|جد شكرى عبــــد|جوسلي  ط|بــــ دمي|د|

75|554 ي
بــــعي محمود|لتـــ|حمد حسن | |دئى بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

6|8546 دى خليل|له|هدير عطيه عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

833279 فظ عمر|لح|محفوظ عبــــد| نور ج|بــــ سوه|د|

4|9352 لسيد جمعه طه|زي |ء مغ|سم| لشيخ|بــــ كفر |د|

28692 لكريم|لموجود حسن عبــــد |حسن عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6754o9 وي|لشبــــر|زق |لر|ن عبــــد |لد سليم|خ لمنصوره|صيدله 

|224|3 حمد محمد حسن|عمرو محمد  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

8363o5 حمد كلىحي|زينبــــ عىلي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

844388 لرسول|حمد بــــدري عبــــد|عمرو  ن|سو|حقوق 

|46658 هيم|بــــر|ن سيد |محمود رمض هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

239484 م محمد حلىم محمد|وئ هره|لق|علوم 

89662| ي
حمد حسن  |لديبــــ | |دئى ج|بــــ سوه|د|

8246| دريس|لم |ده سعيد س|غ هره|لق|علوم 

53697 ف ورد|ء |شيم ي سيد|رسر
ئى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

84||93 جح فرج بــــولس|مخلص ن |نوعيتـــ موسيقيه قن

28|74 لعزيز محمد|ندى وليد محمد عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2|9576 ى|لوه|بــــوبــــكر عبــــد|ء |سم| بــــ حسني  ى شمس هندستـــ عي 

|4o3o8 ج|محمد مخلوف ض| حبــــيبــــتـــ زكري ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|23o44 حمد عىل محمد عىل| ى شمس|د| بــــ عي 

8|7268 للطيف|لد حسن عبــــد|محمد خ ره بــــنى سويف|تـــج

69878o نور محمد لطفى|رحمه مفرح  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى
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452422 خ|م مسعد حسن محمد شم|هش |حقوق طنط

3|595o لسيد محمد|لحليم |لسيد عبــــد|ن |يم| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|2|o26 سيليوس|ن بــــ|يون| يوسف رض ى شمس|د| بــــ عي 

|4954| لسيد محمود|ء محمد |عىلي |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

6o789| لصم|د |لجو|د عبــــد |ن رش|رو لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5oo7o8 بــــوعطيه|هد رمزى محمد |ن ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

425988 دى|بــــوش|حمد |جر محمد |ه تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

87o258 طه محمد طه محمد ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

362569 د|ح سيد حم|ء صل|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|65|75 دريس|مريم وففى محمد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

9|7789 ل محمد مصطفى  |لدين كم|ن |مرو ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

45|723 لمصيلىح|حمد محمد |هلل |عبــــد ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

477766 ى محمد رمض حمد محمد|ن |نورسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

774239 بــــو غنيمه|ر |ر فتـــىح مختـــ|بــــش | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

237458 لحرصى|لحسينى محمد |يمن |حبــــيبــــه  هره|لق|ره |تـــج

88579o لمسيح |ل عبــــد|هيم غ|بــــر|لبــــي  | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|7676 هلل فرج حسن فرج|حمد عبــــد|محمد  هره|لق|ره |تـــج

847349 ء سعد عىلي محمد|سم| ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

4o|668 لحويىل|لدين محمد عىل |م |عمر عص ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

494963 بــــوزيد|هلل |حمد محمد محمود عبــــد | ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

648|49 لح|حمد رجبــــ ص|محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

442942 حمد تـــوفيق|لد محمد |ندى خ لشيخ|ره كفر |تـــج

425|24 ي عبــــد 
لحميد بــــدر|ضىحي محمود لطفى سكندريه|ل|بــــ |د|

|75733 ل|لع|حمد محمد عبــــد |محمد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

528853 ى|حمد ج|حمد |حمد محمد شفيق | هي  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

69278o لديبــــ|در |لق|در عبــــد |لق|هر محمود عبــــد |بــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|4875 رص|هر صبــــىحي محمد ن|روي م| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

45633 لم|ء ربــــيع عربــــى محمد س|رس| هره|لق|ره |تـــج
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484588 ر|لنج|لم مصطفى حسن |حمد س| سكندريه|ل|ره |تـــج

9|2487 محمد | لوف|بــــو|ء |محمد عل ج|طبــــ سوه

5o38o5 مؤمن محمد منعم محمود سكندريه|ل|بــــ |د|

6o7886 حمد|هيم |بــــر|حمد |حمد | |رن لمنصوره|حقوق 

44532 لمجيد|حمد تـــوفيق عبــــد |هيم |بــــر|ء |سم| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|269 بــــو بــــكر|لد محمد |سلىم خ ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

479658 ئبــــ محمد لطفى|لن|ل |رق كم|رس ط|ف تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

859|58 مني  عزمي نجيبــــ| دون|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

448|4| لجندى|حمد محمد |ء نرص |رس| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

332993 هيم|بــــر|ل بــــهنس |نسمتـــ جم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

8o6|63 |روفيم حن|مي ص|دي س|ف ي|عه |زر
|لمنى

247|4| لعزيز مرىس|هلل نبــــيل عبــــد|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

53879o لسيد|حمد |هيم قرئى |بــــر|ن |نوره سكندريه|ل|حقوق 

876o33 ى حن |  بــــيتـــر مجدى مكي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

46o948 لبــــهوتـــى|حمد |هر حمد |مل م| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|6425 ى عبــــد |هلل |ضىحي عبــــد  لمجيد|مي  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|7o|39 ه | حمد سيد فرج|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

822987 لجيد|محمود نبــــيل سميح عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|333 يدى مجدى مصطفى محمد|ه هره|لق|ره |تـــج

49856| حمد فوده|دريس |ح |ل مصبــــ|نه ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

46o385 ن|ن شعبــــ|ن مجدي رمض|نوره ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

3|45| لح محمد|ميسون سيد ص ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

8782|o ج  |ندى محمد محمد فر سيوط|بــــ |د|

855794 ى |حس لسيد|حمد |م حسي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

44|99 ى |عبــــد  حمد|لرحمن محمد حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

765267 رتـــ|حمد عم|لسيد محمد |مه |س|حمد | نوعيتـــ بــــور سعيد

6o4733 ميل لطفى فهىم رزق| |يوأن |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

76|o57 ع حسن|ء مصطفى رف|شيم لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

3322o7 هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|رق |لدين ط|سيف  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

439947 ن محروس فتـــىح عيد|يم| لشيخ|طبــــ كفر 
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2|467o محمد مجدى محمد محمود لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

52o244 ف محمد د|ن |نوره ود|رسر سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|29|93 لحميد محمد|حمد عبــــد |هلل |عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

5o9o8 عىل مندى محمد عىل ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o773| ف |محمد  لسيد محمد سعيد|رسر لمنصوره|هندستـــ 

9o8632 حمد محمد عىل محمد | ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

54o5|o حمد محمد|ء محمد طه |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

7|24|4 لحفنى عجوه|كر|لسيد زيد ش|ندى  لمنصوره|ره |تـــج

5|9998 ى|حمد سليم حس|أمنيه مجدي  ني  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

69o82 ن|ن رمض|ج  شعبــــ|ء ن|سم| لفيوم|بــــ |د|

629524 ف حسنى عبــــد |مصطفى  ره|دى عم|له|رسر هره|لق|ج طبــــيع |عل

4o5|56 وى|لطنط|لق |لخ|لرحيم عبــــد|محمد فتـــىح عبــــد سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

9647o شتـــ|شتـــ محمود عك|م عك|سل| ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

6434|5 هيم عيس|بــــر|عيل |سم|ء |محمد عل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

263o9o لجندى|مل محمد يوسف يوسف | ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

||68|6 ر|لغف|لعليم عبــــد |م مجدي عبــــد |سل| ى شمس صيدله عي 

764886 ن فهىم حليم مرزوق موىس| مي  علوم بــــورسعيد

55986 وى|كر سعد|ن ش|ء رمض|رس| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

49||7| ى صبــــرى  لضوى|لسيد |حني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

27o498 ىط حمد|لع|لم عبــــد |لد س|حمد خ| |بــــ طنط|د|

5|4485 لعجىم|زق |لر|ن عبــــد|هدير عطيه نعم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

322295 لزنفىل|لعظيم |منى محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

878939 ه رمض| ل |لع|حمد عبــــد|ن |مي  سيوط|تـــمريض 

844|49 لرحمن محمد|محمد فخري عبــــد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

775887 بــــ محمد|لوه|ن محمد عبــــد |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

684664 لح محمد|ف محمد رجبــــ ص|عف لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

49532o لم|كرم محمد عوض محمد س تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

8|o22o حمد يوسف|ل |محمد جم حقوق بــــنى سويف

|69339 مد|بــــ ح|لتـــو|مصطفى مجدى عبــــد  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|
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7o5763 محمد محمود محمد محمود عىل خليفه ي|هندستـــ 
|لمنى

5o276 ق|ر هيم|بــــر|وى محمد |م سيد رسر ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

84464| ي|ر
حمد يوسف|محمد | ئى ي للفن|

|دق قن|لفنى

9|8|o| وس |ديوس تـــ|قل|ن |بــــيتـــر ن ورصى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

869987 بــــر محمد|لج|رس عبــــد|ء ي|رس| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7822o2 ى  ى|حمد عبــــد |نرمي  لرحمن حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

258844 مد يوسف|محمد كرم ح |ن طنط|سن|طبــــ 

236226 ى|ع حس|مح رف|ندى س ني  هره|لق|علوم 

4|465| م|لد عىل أبــــو عل|خ| ر|ي لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

627o37 للبــــودى|د |هيم عو|بــــر|ل |ء جم|عىلي ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

779|o6 للطيف سليم|حمد عبــــد |هيم |بــــر| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

5o553| لحسن محمد|حمد أبــــو|حمد محمد | سكندريه|ل|بــــ |د|

278247 وى|لشعر|لسيد حسن |محمد  |بــــ طنط|د|

69o467 هيم|بــــر|سعد شفيق |رل |ش لمنصوره|علوم 

782646 مه|مه محمد سل|ح سل|بــــسمه صل  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

697485 لسيد|حمد |لسيد محمد |عمرو  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

765944 لبــــرشه|هلل عىل طه عىلي |منه  نوعيتـــ بــــور سعيد

82|7|6 يز حلىمي|لح ف|محمد ص ي|علوم 
|لمنى

627|66 ى|لنبــــي ش|لعظيم عبــــد|رضوى سمي  عبــــد هي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

359o|5 حمد محمد|هلل محمد |عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|49o53 وق و لحفيظ حسن|ئل عبــــد |رسر ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|655| لدين مصطفى محمد|م |لميس حس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

86278| ى ع| ن|لحميد رضو|دل عبــــد|لحسي  دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

4|6o4| لتـــميىم|لصمد |لصمد عبــــد |ن محمد عبــــد |يم| |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

225846 لرحيم|دل سيد محمد عبــــد |محمد ع هره|لق|حقوق 

922453 ن محمود خليل |حمد مهر| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o78|| ح خليفه|محمد محسن مفتـــ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

66|6o ن|مؤمن حسن عىل محمد زيد لفيوم|علوم 
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763695 |لبــــ|ن سعد محمد عبــــد|ر شعبــــ|من
ى
ق |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

365274 ن لملك|شكرى عبــــد| رض| مي  ج|بــــ سوه|د|

7|6493 لزنبــــوخ|لسيد |لسيد |ل |ل كم|نه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

332647 تـــ | لسيد|هيم محمود |بــــر|لسيد |مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

924962 للطيف |لسيد عبــــد|م |لمعز عص|عبــــد ج|عه سوه|زر

5289|2 وى|لدفر|هيم |بــــر|ذ فتـــىح محمد |مع سكندريه|ل|هندستـــ 

252999 د|ده تـــوفيق مر|جر حم|ه |صيدله طنط

2634|8 بــــ|لسيد طلبــــه خط|مه |س|ندى  |تـــربــــيتـــ بــــنه

9|2855 لمطلبــــ محمد |ىط عبــــد|لع|محمد عبــــد ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

548o84 لبــــكر|عيل |سم|هيم |بــــر|عيل |سم|محمد  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

5o6337 هيم|بــــر|لرحمن |مد عبــــد|بــــسنتـــ عىل ح سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

5o55oo لس عم لشهيد يعقوبــــ|د عبــــد |كي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

33o239 ي متـــولي |
ى
لمولي|د |هيم ج|بــــر|مينتـــ دسوق ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

648457 م|لش|لم حسن |ن س|م ريح|سل| زيق|لزق|حقوق 

759547  سليم|لبــــ|عزه نرص عبــــد 
ى
ن|ق لمنصوره|حقوق 

36576| هر|لظ|بــــر عبــــد|كريم ربــــيع ج هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o6798 حمد|لحمد محمد |بــــو |م محمد |ريه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|7825 ف |م |هش حمد|حمد |رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|64283 ى عبــــد |كريم عىل  لحليم|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

452463 نوبــــى |ل |هلل جل|عبــــد حمد|لشر ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4364|6 ن|ح معروف عىل حس|لفتـــ|حمد عبــــد | لشيخ|طبــــ كفر 

84567| حمد محمد|ن |هلل رمض|منه  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|35o57 يمن محمد|مصطفى محمد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

2|7|7o لحميد عىلي حسن|ئى عبــــد|ره ه|س ن|هندستـــ حلو

4828o| للطيف محمود محمد مرىس|ميمتـــ عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8||8|7 لمسيح|س عبــــد|لمسيح غط|مريم عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|25794 ف |محمد  ن|حمد حسن ريح|رسر |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

54238o ئى صقر|طمه محمد عىل فتـــي|ف سكندريه|ل|حقوق 

388|2  محمد|محمود 
ى
حمد شوق ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى
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755|83 ن محمد|ع عثــــم|سمر رف عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4o7|4| نىح  محمد عىل محمد بــــدر| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

687364 ضي|ض عيد ع|ء مجدى ع|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

4794o5 م محمد محمد عرفه|هلل هش|منتـــ  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

|525o5 ح|لفتـــ|هيم عبــــده عبــــد |بــــر|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|44o63 م|ن حس|حمد عىل عثــــم|مريم  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

332458  |هيم |بــــر|ن |ء شعبــــ|شيم
ى
لسيد|لدسوق ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

628858 ن|هيم محمدسليم|بــــر| |هدير رض زيق|لزق|بــــ |د|

533229 ر|حمد محمد دويد|هيم |بــــر|ريم  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

429524 هر|لمط|لبــــيوم |لسيد |دل |كرم ع| |بــــ طنط|د|

3727o| م محمد|لسل|م عبــــد|هبــــتـــ عص ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

|653|5 حمد|حمد |د مصطفى |جه هره|لق|هندستـــ 

3|3o92 ئيل|مريم مكرم رزق يعقوبــــ ميخ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

76||5| تـــتـــ|لعزيز شح|ن عزتـــ عبــــد |نوره لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

329922 ج|لنس|حمد |للطيف |ل عبــــد|هلل جم|منتـــ  |بــــ بــــنه|د|

5||635 ألشقر|ن |لدين زيد|م |ن حس|زيد |علوم طنط

4o8477 ف |لعربــــى | لغريبــــ|لعربــــى  محمد |رسر |ره طنط|تـــج

257947 ن|ن عمر|محمد مصطفى عثــــم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

43o2|8 ن|م محمد رمض|ميمه س| |بــــ طنط|د|

|4|5|| هيم|بــــر|در |لق|هيم عبــــد |بــــر|ل |س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

26o342 حمد|لنبــــى |حمد عبــــد|ر |من ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

29|22o حمد رشدى بــــيوم محمد| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

48879o حمد شويىحي|لد محمود محمد |لدين خ|سيف  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

526525 م|محمد مجدى حميد خليل محمد سل سكندريه|ل|هندستـــ 

7|7637 هيم|بــــر|ئى محسن |م ه ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

5263|7 ي|هيم |بــــر|عيل |سم|هيم |بــــر|حمد | لطي  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|42484 للطيف عىل|هبــــه حسن عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

89525 لحكيم محمد|مل عبــــد |محمد ك بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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8454|| بــــ محمد مكرم محمود|ربــــ ي|بــــ |د|
|لمنى

4979o9 هيم متـــول|بــــر|ن |م رمض|ريه تـــربــــيتـــ دمنهور

|2o353 دل حليم|زم ع|يوسف ح ى شمس صيدله عي 

2495|7 ى عم|ي لجزير|لدين عمرمصيلىح |د|سمي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

34573| يف عبــــد وق رسر د|لجو|ح محمد عبــــد|لفتـــ|رسر ى شمس|د| بــــ عي 

5|o|29 بــــوزيد|شم |ل ه|بــــر جم|ج ره دمنهور|تـــج

|656|8 ى|ح عبــــد |ندى صل لحميد محمد حسي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

7o972 بــــ محمد|لتـــو|ن عبــــد |ء شعبــــ|حسن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

23636o زق|لر|روق عبــــد|م ف|عص| دين ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

647544 هيم محمد|بــــر|ح سعيد |صل عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

3o7o8 ل عىل|لع|جر محمد عبــــد |ه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

772235 ه | لحميد ربــــعه|لسيد محمد عبــــد|مي  زيق|لزق|ره |تـــج

59434 م|عمرو نور سيد تـــم علوم بــــنى سويف

835|2o عبــــي  محمد سعيد محمد |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

492952 لسيد|ه |لل|محمد حمدى سعد عبــــد  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

7o6889 لفرخ|محمد رجبــــ جوده رجبــــ  لمنصوره|صيدله 

442493 هد|هد عبــــده مج|محمد مج لشيخ|طبــــ كفر 

22|387 ن|ن محمد رمض|حمد سليم|دهم | هره|لق|ره |تـــج

76o764 لحفيظ|لد محمد عبــــد |سلىم خ لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

|7487 دل جوده محمد|ع| لي|د هره|لق|حقوق 

675382 ىط|لع|بــــسمه محمود محمود عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

639o99 ي|أكرم محمد فؤ
د مصطفى ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

329o9o لسيد عفيفى|مه |لسيد سل|مه |محمد سل |كليتـــ هندستـــ بــــنه

4o8793 حمد محمد فريج|هيم |بــــر|ح |سم |بــــ طنط|د|

762886 للطيف|ن عبــــد |محمود محمد عثــــم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

496335 ى |رح شف|لك|بــــ مني  تـــوفيق حسي  بــــ دمنهور|د|

683265 ي|حمد رجبــــ |رق محمد |ء ط|سم لزهي  لمنصوره|عه |زر

77|247 ى سليم| مه ن محمد عوده|حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

44249o للطيف|لسيد عبــــد|لمنعم |محمد عبــــد لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

259||4 للطيف|ره عبــــد|مه عم|س|دل |ع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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6o5o47 بــــينى ع|ن محمد منصور |نوره ض|لشر |تـــربــــيتـــ طنط

8495|7 ي عىلي محمد|منيه | لنمي  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

6|6o|9 ف محمد زغلول|لد |خ رسر ط|بــــ دمي|د|

636538 ى|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد|محمد  لسيد محمد حسي  زيق|لزق|هندستـــ 

3638oo حمد|بــــ محمد سيد |يه|محمود  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

766487 مه جمعه يوسف|حمد محمد سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6o739o لهيتـــم غنيم|بــــو |م محمد |ء س|رس| |بــــ طنط|د|

|6|435 يف محمد محمد| منيه رسر ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

678o62 لسيد عمر خليل|لسيد |زم |ح بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

37294o لشيخ|هيم |بــــر|دى |له|سلىم عىل عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

9oo637 حمد |نور |طمه عبــــده |ف تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|7o968 ء محمد مصطفى خليفه|دع سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

22|6|9 يمن سيد محمد|دى |ش لفيوم|عه |زر

27596 م فخري بــــولس|فر|ردين |ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

69o37| لدين عىل متـــول|ء |سيف عل معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|48325 بــــو مندور|هلل |ء محمود عبــــد |شيم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2473|3 حمد قوقه|لسيد |حمد محمد | |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

489o96 |لجندى عىل |لعزيز |ء عبــــد |لزهر|طمه |ف
لجندى

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|5|778 ه | ل|لع|حمد محمد عبــــد |مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

23|86o لدين محمد|لرحمن محمد سعد |عبــــد تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

54|774 ر|لنج|شم |ل ه|لع|شم عبــــد |ه ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

255o25 لعبــــد|ء مجدى محمد |رس| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

356853 ف نظيم حسن|ء |رس| رسر مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

4|5||5 ى آيه محمد سعيد حسن عجي  |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

628434 ح محمد عسكر|م صل|ء س|ول زيق|لزق|بــــ |د|

785693 عيل حسن|سم|عمر مجدى  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

646382 معروف| لعزيز زكري|يمنى عبــــد  لمنصوره|حقوق 

|75o5| وق  لبــــديع|ل عبــــد |لع|م عبــــد |سل|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|5||3| د|د محمد محمود حم|يه حم| ن|بــــ حلو|د|
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324655 عىل محمد مرىس مرىس ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

492443 لسيد مطرود|محمود صبــــىح محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

52|oo8 ئى|لشبــــ|هلل |يه كرم مرضى عبــــد| ره دمنهور|تـــج

456|85 م|عل| لعل|بــــو |حمد محسن |محمود  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

829o5o لدين|حمد نجم |تـــه |هلل شح|عبــــد ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

23o648 ى|سط صل|لبــــ|مصطفى عبــــد ح حسن حسني  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|62747 حمد سعيد سيد محمود| |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

4|787| وى|لمنش|لنبــــى |طف عبــــد|ن ع|نوره ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|5386| بــــ|لتـــو|محمد مجدى رجبــــ عبــــد  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

7854o8 هيم|د إبــــر|لد رش|خلود خ زيق|لزق|بــــ |د|

227o|2 حمد|هيم |بــــر|لرحمن |ء عبــــد|عل ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

88347o  عبــــد|م ع|سل|
ى
لحليم |مر شوق ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|742|4 ي
لدين محمود زعزع|رس عز |ي| دئى ن|حقوق حلو

778882 عيل|سم|يدى حسن ذىك محمد |ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

53376| بــــ|هلل مسعود عطيتـــ يعقوبــــ خش|عبــــد  لعريش|بــــ |د|

7o6288 زى|ده سعيد فوزى حج|غ لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

8|572| ي عبــــد|لىمي
ى
م|لسل|ء حمدي دسوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

25o|58 لسيد بــــدر|بــــ رفعتـــ |يه|فرح  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4492|o وى|لشعر|ل بــــدوى محمد |كريم جم سكندريه|ل|هندستـــ 

8o7248 لكريم|ن سعدي حيدر عبــــد|يم| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

76||6o ى محمود درويش رسول|ي سمي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

268774 ن عىل أبــــوزينه|ء شعبــــ|سم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

3566o2 رى محمد|لبــــ|هبــــتـــ محمد عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

68488| م|هيم ضي|بــــر|لنبــــى |هيم عبــــد |بــــر|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o9675 مد محمد|لرحيم ح|سلىم نجيبــــ عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

482629 ن|ود سليم|د موريس د|موزه فؤ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34|||o بــــوريه|لسيد |محمود مجدى فتـــىح  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

68|9o8 قوتـــ|لسيد محمد ي|رص |بــــسنتـــ ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5|9o82 تـــ|فرحه رأفتـــ معوض عرف بــــ دمنهور|د|
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827654 هلل|حمد محمد عبــــد|ئشه |ع دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

42|54| |رك مهن|مبــــ|ده محمد |غ لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

542|4o رى|لبــــند|لحميد |ل عبــــد|كريم كم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

249555 ن|ء محمود نبــــوى محمود سعف|رس| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

272434 حمد حموده|هيم |بــــر|يوسف محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

66963 ى ى|تـــ غط|نش| يوستـــي  س فلسطي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

4388|| هيم شنح|بــــر|لغنى |متـــ خميس عبــــد |أس لشيخ|عه كفر |زر

852647 ى|ع| شذ دل بــــكري حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

89948| ض |بــــودهبــــ ري|ج |محمد ض ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

6|5535 لشملول|لسيد |حمد محمد | ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

83o9|8 ي عبــــد|هلل ط|منه 
للطيف|رق مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

839647 يوسف محمد محمد عمر عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

354934 ن يوسف مسيحه فرج| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

4884|6 عيل|سم|يشى رجبــــ حسن عىل  سكندريه|ل|بــــ |د|

63488o |م |مه هش|س|
ى
حمد محمد شوق ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

842433 لرحيم محمود محمد|طمه عبــــد|ف تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

63|o83 لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|حمد |نهيل  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

36945o  |لبــــ|بــــو زيد عبــــد|حمد عطيه |
ى
بــــوزيد|ق ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

888523 هد |حمد مج|ن |محمود سليم سيوط|ره |تـــج

677632 لعزيز محمد محمد|هيم عبــــد |بــــر|محمد  لمنصوره|حقوق 

489825 لىح|لصو|ن بــــسيوئى |دل شعبــــ|ء ع|رس| سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

42|642 بــــر|ن يوسف يوسف ص|ديتـــ عرف|ن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

487|8 هيم|بــــر|هيم |بــــر|مصطفى وجدي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

8|4786 ديه مجدي غنيمه سيد|ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

77929o لرحمن عىل|محمد عىل عبــــد | دين ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

486o3 بــــوبــــكر|ل سيد |بــــسمه جم هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

839|54 دي|لد محمد عبــــ|خ| دين دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

34238o بــــ|شم خط|لد محمد ه|هبــــتـــ خ ى شمس صيدله عي 

749|7 هيم|بــــر|لمحسن |محمود رجبــــ عبــــد ن|بــــ حلو|د|
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249792 بــــوزيد|ء سمي  مرع |سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|69o56 لسعدئى|ندى محمد سعد محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

634o64 ى عبــــد  لسيد|لحميد |عمرو حسي  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

683947 جى|لسبــــ|ن |حمد محمد سعد رمض| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

7o|6o2 |هيم |بــــر|هيم |بــــر|حمد |عهد 
ى
لدسوق زيق|لزق|بــــ |د|

258669 ره|ح رسر|رس صل|ح ي|صل تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

4834|4 حمد لطفى|رق |ر ط|من سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5|99o| متـــ عطيه يعقوبــــ|ندى أس سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

44|78o هيم|بــــر|لح عىل سعد |م ص|ريه لشيخ|بــــ كفر |د|

5o7o27 ى |ء يشى عبــــد |دع هيم|بــــر|لرسول حسي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

3273o6 ود|هلل محمود د|ن عبــــد|يم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

85oo75 فظ|ح محمد ح|محمد صل لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

225834 ن محمد|لد شعبــــ|محمد خ كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

677|5 ف فتـــىح |محمد  حمد|رسر ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|
لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 

لعريش|بــــ

96564 حمد محمد بــــكرى محمد| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

338244 وى|لشعر|هلل سعد منصور عىل |عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

37o36 ى عقله ى عطيه محمد حسي  حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

43|989 لقلىل|حمد |لحسينى |رق |مريم ط |علوم طنط

6|6253 ي
لسيد محمد عجيل|أحمد | دئى عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

28|o| |ىطي |لع|ل عبــــد |حمد بــــل|
ى مي  ن|فنون جميله فنون حلو

79|672 هيم مسعد|بــــر|لعزيز |لسيد عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

|77685 ن|ل سليم|ل جل|هلل جم|منتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

2o27| حمد محمود|م |محمد هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5|722| ء عوض سعد خميس عوض|رس| سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

9o859o هيم  |بــــر|لدين |حمد محمد عز | ج|بــــ سوه|د|

768292 ف |جر |ه ن|لسيد عليوه شعبــــ|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

|68748 هيم|بــــر|عيل |سم|ء وجيتـــ |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

264o87 ء فتـــىح حسينى حسن|سم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

3463|o لمليىح |عيل |سم|لد محمد محمود |خ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|58837 لبــــديع بــــدوى|حمد عبــــد |جر |ه ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر
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5|9762 لشيخ يوسف|لصبــــورعىل |هيم عبــــد|بــــر|ء |عىلي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8883o5 ل  |لع|ل سيد عبــــد|لع|ء عبــــد|ول ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

443|99  رزق عىل |ف
ى
لصعيدى|طمه شوق لشيخ|بــــ كفر |د|

857569 ح سيد|لفتـــ|حمد عبــــد|ء |نجل ي|نوعيتـــ 
|لمنى

8o3498 ي فوزي عمر عىلي
مصطفى ي|عه |زر

|لمنى

7||2o8 هيم زىك عيس|بــــر|ده محمد |غ لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

8o9o55 لسيد عىلي|ن |محمد رضو ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

7o6329 حمد|حمد عيس |د محمود |نه لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

774|22 ى منصور|ل| ء محمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5473o حمد سيد|مل محمد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5oo|6 ل فوزى|د فوزى جم|زي بــــ بــــنى سويف|د|

326|28 ي كم|نىه ج
لحميد|ل عبــــد|د مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4o552o لحميد|لحميد محمد عبــــد|م عبــــد|دين عص|ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

73o9| ي|ر
عيل|سم|ن محمد عىلي |شعبــــ| ئى لفيوم|لعلوم |ر |د

355o28 ىط محمود|لع|دل عبــــد|ح ع|صبــــ ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

296239 ح يوسف|لفتـــ|يه سمي  عبــــد| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

447669 م|مريم يشى محمد محمد حم سكندريه|ل|ره |تـــج

|4345o لرحمن محمد|حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

652o| بــــر عويس جنيدى|ئى ج|م| لفيوم|بــــ |د|

422777 م حسن حلىم|نىه هش سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

566|o ن تـــوفيق حمدى محمد|عمرو حمد ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

64o369 عيل|سم|وى |لشبــــر|هيم |بــــر|ء |ول زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|8|8 بــــ عىل|لتـــو|خلود عزتـــ عبــــد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

866||8 لكريم|بــــر عبــــد|سحر محسبــــ ج دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

243578 حمد قرئى عويس|ء |سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62o22| ليىل عمرو محمد عسل ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

779443 ى|ش لسيد محمد شلبــــي|دل |ز ع|هي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

764288 لم|هيم س|بــــر|هيم محمد |بــــر|عمر  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

333457 ف عىل يوسف عىل|عىل  رسر زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

527779 بــــ|بــــورح|لليس |بــــو |هيثــــم محمد | رن سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم
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63472| حمد|لرؤف حسن |م عبــــد|حس زيق|لزق|هندستـــ 

|5767 حمد|لحميد |ن محمد عبــــد |يم| ن|بــــ حلو|د|

32|4|9 لسيد|لمنىح  محمد |مصطفى عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6||482 لجمل|ن |ل شعبــــ|تـــ جم|نج ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

853425 ي عىلي يوسف| يه يحن  ي|عه |زر
|لمنى

528947 ي |حمد هش|
هيم|بــــر|م حسنى لطفى تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع

سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

252|97  عبــــد
ى
لمجيد محمد رجبــــ|همتـــ شوق ي صىح بــــنه

|معهد فنى

695266 لحميد|ء صبــــرى محمد عبــــد |رس| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

8457|7 حمد|لحفيظ |لح عبــــد|ء ص|رج ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

2o38| د|لجو|هيم عبــــد |بــــر|د |لجو|لدين عبــــد |سيف 
 عطيتـــ

ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

48636 ى |ي هيم|بــــر|بــــي |مبــــ|هيم |بــــر|سمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

52968o ن|حمد عثــــم|محمد صبــــىحي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

86968| ى|لع|هلل عىلي زين |منه  بــــدين حسي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|36722 |لعل|بــــو|لعزيز |هلل عبــــد |ره عبــــد |س هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36365 لبــــ|بــــو ط|غبــــ |لبــــ ر|بــــو ط|عمر  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o3o36 ى حسن  ئى|لعن|هيم |بــــر|حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

46353| دى|لرم|م عطيه محمد |جر س|ه لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

27o73| هر محمود يونس|حمد م| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

6978|2 ندى وليد يشى شوشه لمنصوره|حقوق 

6o996 لحليم غريبــــ|حمد عبــــد |مؤمن  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7o345| ن|حمد رمض|جر عبــــده حسن |ه لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

523|4 فظ|لعظيم محمد ح|ن محمد عبــــد |نوره لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

892989 حمد محمد بــــخيتـــ |محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

789294 ه عبــــد | لرحمن محمد|لحميد عبــــد |مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

759859 ى|رو ى محمود حسي  ن حسي  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

29785o بــــل|لعزيز بــــل|لسيد عبــــد |سم |يه بــــ| لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

9|9626 يف  ف عبــــد|رسر دى |لرحمن بــــغد|رسر لمنصوره|حقوق 

923|94  | رين|م
ى
ق موريس شهدى مشر ج|طبــــ سوه
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6o392| عمر محمد سعد حسن رزق ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

8836|o در حسن |لق|م حسن عبــــد|حس سيوط|طبــــ 

|26825 رق مني  محمود|طمه ط|ف ى شمس| لسن عي 

|59724 لسيد|لمنعم |لسيد عبــــد |سندس  ى شمس|زر عه عي 

4466|5 ف  لسيد محمد مرىس|محمد أرسر |ضتـــ طنط|علوم ري

8oo595 لفضل|بــــو|لىحي محمد فكري |محمد عبــــد ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

8o8o4| ن|للطيف عىلي رمض|مل عبــــد| سيوط|حقوق 

776924 ضى|لق|طمه محمد مصطفى |ف زيق|لزق|طبــــ 

262|69 لسيد|حمد |حمد محمد |هيم |بــــر| |تـــربــــيتـــ بــــنه

7|64|5  |حمد محمد محمد |
ى
حمد|لدسوق لمنصوره|حقوق 

773|97 لس  مه حلىم بــــخيتـــ|س|كي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

345628 هيم|بــــر|لسيد عىل |ء |لشيم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

78233o شه|حمد عك|مصطفى محمود  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

39263 ى رض|ي لربــــ|د |لحميد ج|عبــــد| سمي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

78523| محمد مصطفى محمد موىس حسن زيق|لزق|حقوق 

23772o هلل منصور|دل رزق |ئيل ع|مهر ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8|955| ي خ|م|
م زين|لسل|لد عبــــد|ئى سيوط|ره |تـــج

7592|| ف فوزى بــــكر|لرحمن |عبــــد  رسر ى شمس حقوق عي 

77|994 عمرو محمد عيد عتـــريس طه زيق|لزق|ره |تـــج

7o4|5| دق بــــلبــــل|لص|حمد محمد فتـــىح | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

523354 دى|لن|لمجيد |لحميد عبــــد |بــــر عبــــد |حمد ص| بــــ دمنهور|د|

775658 للطيف عطيه|للطيف عبــــد |يمن عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6o48o6 ىس|لعس|هيم زىك |بــــر|تـــغريد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

254945 د|ح محمد مر|سهيله صبــــرى صل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

895384 ف عبــــد|م |سل| ل محمد  |لع|رسر ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

784839 حمد محمود عىل|مصطفى  هره|لق|ر |ثــــ|

3o|28 ء يونس يونس|مريم عل هره|لق|بــــ |د|

85832o ي|ح محمد عبــــد|ء صل|حسن
لغنى ي|تـــمريض 

| لمنى

|44229 ن عيد|زن عمرو سليم|م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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69888| لق محمود مسعد|لخ|ء عبــــد |شيم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5962o ر مسلم محمد زىك|من ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

8399|2 ي |
ه مصطفى حمد حسن|مي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

635o6 حمد|محمد محمد سعد  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

4|52o8 هبــــتـــ محمد يس نبــــيه عطيه لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

629543 لحليم|لد رجبــــ عبــــد |ء خ|ل| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

493o8o  |بــــر|
ى
هلل عىل|هيم عبــــد|بــــر|هيم شوق بــــ دمنهور|د|

6864|5 دتـــ|هيم عبــــ|بــــر|تـــ |لشح|هيم |بــــر| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

2|9655 تـــم عبــــده خليل|ره محمد ح|س وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

9|3545 زر تـــوفيق  |م مشيل ع|يوثــــ سيوط|حقوق 

7695o5 |بــــ |للطيف شه|لموجود محمد عبــــد |يه عبــــد |
لدين

ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

923o25 ن  |تـــه رضو|رص شح|صم ن|ع ج|تـــربــــيتـــ سوه

9||436 محمد فرج محفوظ مهدى  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4o3|o8 لسيد مرىس|هيم |بــــر|طف |لدين ع|د |عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4243o5 ي عىلي |د شه|ي|
ى
لفيل|بــــ شوق تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

|48232 ء عىل محمد خليفتـــ|رس| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

4|o226 هيم|بــــر|روق |د محمد ف|زي |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

456256 مه محمد فرج|لد سل|هلل خ|منتـــ ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

226o97 لعليم|لمعز عبــــد|عزتـــ محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|385|7 رتـــ مجدى محمد معوض|س ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

776547 ر محمد منصور محمد|من زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

2295|8 تـــه مبــــروك|يه سيد شح| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8546|| حمد|حمد محمود |يه | ي|بــــ |د|
|لمنى

626968 ل محمد|حمد جل|هلل |منه  زيق|لزق|ره |تـــج

33652| لمنصف حسن|حمد عبــــد|جر |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o9398 هيم أحمد حمزتـــ|بــــر|ح |هيم صل|بــــر| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

845264 ى عثــــم ى|هدير حسي  ن حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6298|| لح محمد|حمد مصطفى ص| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8435o3 لدين محمد|د محمد مىحي |زي ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |
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76967 هيم|بــــر|د |تـــم فؤ|كريم ح ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

44o736 ورى|ر محمود محمد فهىم |من ى لجيى لشيخ|عه كفر |زر

4|78o7 ن|ج رمض|لصبــــ|مح |سلىم س لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

3|69|9 بــــر محمد|طمتـــ سعيد ص|ف ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

929|7 حمد مصطفى|سمر محمد  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

84647 ن|فتـــ سعد سليم|محمود ر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|48498 لسيد|حمد محمد |م مجدى عىل |مر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

78o68| منيه محمد عىل عىل خليل عىل| زيق |لزق|تـــمريض 

5|8883 ن|فظ رشو|فظ محمد ح|هدير ح ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

94493 لمجيد|تـــتـــ عبــــد|لمجيد شح|مصطفى عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

6822|o مد عىل دعيه|يه محمد ح| صيدلتـــ بــــورسعيد

3||4|8 ي|د
د جرجس يوسف|ل عم|ئى دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

43984| سعد يوسف| دل ويص|مريم ع لشيخ|ره كفر |تـــج

|45665 زنون محمد| حمد زكري| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

282963 ل بــــيوم|لع|حمد فتـــىح عبــــد| دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

2|36|5 ى|د|ن عم|عن لدين فكرى بــــيوم حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

6|7|36 ندى محمد محمد يونس ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

24353| عيل قطبــــ|سم|دل |ره ع|س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

476742 ي 
ي  محمد مصطفى

وي|لص|سلىمي مصطفى سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

3|6948 وى|حمد فرم|مه |س|محمد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

358282 روق حنفى|بــــسملتـــ محمد ف ى شمس حقوق عي 

8497o9 يمن عىلي ثــــعلبــــ|نيم |ر ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

87o35 ر|لستـــ|عمرو محمد عىلي عبــــد  ن|حقوق حلو

436728 ح محمد|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|ء عبــــده |شيم |حقوق طنط

343482 ى ن|ي رص عىل محمد عىل|سمي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

248|85 لغنى جلهوم|ن عزتـــ عبــــد|عن تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|473|3 لرحيم|لرسول عبــــد |دهم غريبــــ عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

73586 ر محمود مهدي محفوظ|من لفيوم|طبــــ 
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5443|5 زي|بــــو غ|لسيد|لم |سهيلتـــ سعد س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o|642 وى|هر خميس مك|م ط سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

6776|5 وى|لمنبــــ|لمطلبــــ محمد |م عبــــد |عمر هش بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

43o569 حمد جعيصه|خلود جعيصه  |ره طنط|تـــج

223535 دل حسن عىل|طمه ع|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o8596 يوسف حسن عىل حسن زيتـــون سكندريه|ل|ره |تـــج

455638 لحميد|لسيد عبــــد |سهر محمد  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

82o779  زىكي د|صليبــــ ص
ى ود|لحي  ي|صيدلتـــ 

|لمنى

269|6o هيم|بــــر|لحميد |ر محمد عبــــد|من لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

|2o923 حمد|زينبــــ سيد سعد  هره|لق|بــــ |د|

2|9577 دى شلبــــى|له|ء محمود محمد عبــــد |ل| ى شمس حقوق عي 

|398|7 لدين|ل مىح |بــــ كم|يه| |ر|ي ى شمس|د| بــــ عي 

9o7|65 لسيد |ل |حد كم|لو|يه عبــــد| ج|هندستـــ سوه

|55o2o يف |شيم حمد بــــيوم|ء رسر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|42|85 هيم حموده|بــــر|محمد حموده  ى شمس حقوق عي 

8339|8 نور محمدفهيم عىلي|ن |يم| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

359923 حمد مدبــــولي|لمعز |جر عبــــد|ه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

877584 بــــتـــ  |لد محمد ثــــ|ء خ|سم| |حقوق بــــنه

6|984 طف منس فريد|هيثــــم ع بــــ بــــنى سويف|د|

8|3285 حسن خلف محمد حسن ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

678256 تـــ عيد|هلل عرف|لد عبــــد |يدى خ|ه لمنصوره|حقوق 

229582 يه حسن طه حسن| هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

676476 |هيم |بــــر|لمحمدى |لمنىح  |لمحمدى | |ر|ي
ع|لرف

لمنصوره|صيدله 

4858o| در خليل محمد|لق|دل عبــــد |ندى ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|2669 م|لسل|ح عبــــد|لفتـــ|حمد عبــــد|ح |لفتـــ|عبــــد كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

44563o م محمد|لسل|لمنعم عبــــد|معتـــز عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|954| در بــــدرى|لق|ريم محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

4o7536 ن|لد محمد رمض|ن خ|نوره إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

8|8568 دم|بــــوبــــكر |ء سعيد |شيم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

45||32 وى|لمحل|هيم |بــــر|حمد |محمد  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع
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8999o| بــــوزيد |حمد |مريم كرم  ج|علوم سوه

5o586o هلل|فظ حسن خي |محمد مجدى محمد ح سكندريه|ل|عه |زر

5448| لعظيم|رع محمد عبــــد |هلل ز|عبــــد  ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

696|54 ى محمد |ع هلل|لسيد عبــــد |دل حسي  ي |
|لمتـــطورتـــ |تـــ |ع|ع للصن|لصن|لفنى

هرتـــ|لق|م |لسل|ول مدينتـــ |لنهضتـــ 

54o||3 يف |حمد |ء |عل بــــوسمره|لسيد رسر سكندريه|ل|حقوق 

6369|o زق محمد|لر|م عبــــد |مصطفى هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||6788 ي
وئى صفوتـــ روضلف بــــقطر| في  ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

5|3442 هيم خرصى|عيل إبــــر|سم|تـــ |محمد شح سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

865o73 ي|رح
بــــ سعد محمود حفنى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6468o6 لعزبــــى|لىح |هيم محمد نبــــيه عبــــد |بــــر| لمنصوره|حقوق 

62248 بــــ|لتـــو|لسميع عبــــد|ده عبــــد|مريم حم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7522o| حمد|ل محمد |حمد جل|محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

4o||5o ر|ر عطيه محمد نص|لرحمن نص|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

683555 بــــينى |رس محمد محسن |لد محمد ي|خ |لشر
هيم|بــــر

ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

|45644 ي عبــــد |لرحمن صل|عبــــد 
بــــ|لوه|ح مصطفى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7o|68o لبــــدوى|ر |لغف|لعزيز عبــــد |يمن عبــــد |يمنى  لمنصوره|صيدله 

2436| بــــوزيد|لحميد |ره محمد عبــــد |س ن|حقوق حلو

6|529o وق محروس محمد  هلل|د |هيم ج|بــــر|رسر لمنصوره|طبــــ 

364585 حمد|ح |لفتـــ|دل عبــــد|ء ع|رس| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

69|828 ى|محمد محمود محمد عبــــد  هلل حسي  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

25562 ح شبــــل|لفتـــ|م صبــــرى عبــــد|هي هرتـــ |لق|تـــمريض 

6|9765 هيم|بــــر|م |لسل|لسيد عبــــد |محمد محمد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

23487 شد|جح ن|نور ن|مجدى  ن|بــــ حلو|د|

88o|o4 سكندر  |تـــم جرجس |ديفيد ح سيوط|تـــربــــيتـــ 

524||4 لدين|ل |دل محمد  جم|م ع|مريم حس ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

256529 لحميد درويش|ح عبــــد|تـــغريد صل ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

23323 لس سمي  عبــــد  ك جريس|لمل|كي  ن|حقوق حلو

6o864| رى|لزن|د |لجو|ده وليد عبــــد|غ لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|
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4|9|29 حمد عىل|لسيد تـــوفيق |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

32o563 هيم|بــــر|دل بــــسيوئى |حمد ع| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

35677| ح محمد|ن زين صل|يم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

7o|567 ى|لحس|فظ |رحمه مصطفى عىل ح ني  زيق|لزق|علوم 

2|36o هلل محمود|لدين عبــــد |ء |سلىم عل هره|لق|ره |تـــج

|344o7 لنرص|م يونس سيف |ندى هش ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

77|629 لسيد|ن عطيه |ره شعبــــ|س ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

6398|5 لخليىل مصيلىح|م محمد |ء عص|ل| زيق|لزق|حقوق 

52||37 لموجود  محمود حموده|يمن عبــــد |آيه  علوم دمنهور

4823|o ى|لل|لد عيد خميس عبــــد|خ ه حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

528|oo عيل حسون|سم|لسيد |هيم |بــــر|حمد | ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

4o4|34 ق فتـــىحي عمر|لرز|روق عبــــد|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o|773 س|حسن مجدي مبــــروك حسن حو سكندريه|ل|ره |تـــج

||9848 ى بــــتـــ|دل جميل ثــــ|ع| مي  ن|حقوق حلو

48885 لدين سيد سيد|ء|هدى عل هره|لق|ر |ثــــ|

425992 لم|جي مرىسي س|هدير بــــكر ض لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

822357 ء مني  لبــــيبــــ|مجد بــــه| ره بــــنى سويف|تـــج

64489| لمطحنه|ء يوسف محمود |رقيتـــ عل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|22|23 ن لبــــيىل|حمد محمد جوده فتـــوح | |مي  هره|لق|ره |تـــج

|653o8 لدين محمد|ح |ندى عمرو صل ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

786|62 وى|لغربــــ|هلل |لعزيز عبــــد |نجوى سمي  عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77745| تـــ محمد|لشح|محمد | ي|ه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

23o954 حمد سمي  جمعه عيد| هره|لق|حقوق 

9o6|79 لس  د |ميل فؤ|لبــــي  |كي  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

6|2464 لعكل|حمد |د مصطفى سيد|آيه فؤ ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

444|44 هلل شلبــــى|ن عبــــد |لرحمن عدن|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4o7|9o ي|ء صبــــىح عبــــد |رس|
لعزيز عطيه مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

26o84| جر رجبــــ محمود محمد|ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

248338 وى|لسيد عشم|لسيد |بــــر |مريم ص ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 
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66737 كر|ن ش|ء عىل رمض|لىمي لفيوم|صيدلتـــ 

6|3659 لحميد منصور|هلل عبــــد|لد عبــــد|سلىم خ |صيدله طنط

75o438 بــــ|لتـــو|د ربــــيع عبــــد |حمد عم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

254843 مل|ح محمود ك|لفتـــ|حمد عبــــد|هيم |بــــر| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

628o87 سط|لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|تـــ |فرح| لي|د ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

276256 لجليل|يه محمد جمعه محمد عىل عبــــد | ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

3527|7 بــــر|مد ص|شم ح|محمد ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

445829 لعزيز|لمنعم عبــــد |رص عبــــد |محمد ن سكندريه|ل|هندستـــ 

645472 بــــ|لرحمن خط|لعوضى عبــــد |محمود محمد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

335344 لحميد|طمتـــ محمد سيد عبــــد|ف |بــــ بــــنه|د|

253643 ئى|لشنو|دى |له|دى ممدوح عبــــد|له|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|2||87 حبــــيبــــتـــ محمد فوزى محمود مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

7564o5 ن سلىم|ن حسن سليم|سليم ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4827o2 هلل محمد|هيم عبــــد |بــــر|د قدرى |جه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

836249 ذلي محمد|لش|ل |لع|ير عبــــد|بــــش ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6|6353 ى محمود حسن عي ده|حسي  ره بــــور سعيد|تـــج

6284|7 حمد|لمنعم محمد عىل |ء عبــــد |شيم زيق|لزق|بــــ |د|

4o7347 حمد|ر عيد عىلي |مي سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

257746 لعمورى|حمد حمدى فرج | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

622|35 د|لضي|ء محمد محمود |ند ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

69642o لشيخ|زق |لر|ندى محمد عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

7o|8o5 بــــى|حمد عر|حمد حسن |سميه  زيق|لزق|علوم 

449769 لسيد مصطفى سعد فره|لرحمن |عبــــد  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

6o3463 ز|لقز|لعظيم |حمد محمد رجبــــ عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

2527|o لسميع دعيسه|هند حسن عبــــد شمون|نوعيتـــ 

773952 بــــ|دل عمر محمد دي|محمد ع ى شمس حقوق عي 

|3o8|7 دى نصىح نجيبــــ جرجس|ف ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

856798 ي|بــــ ر|بــــد كس|حمد ع|
ضى ي صن. تـــ.ك

|ع شبــــر|فنى

785992 هيم طه|بــــر|لوليد |لد بــــن |حمد خ| لمنصوره|حقوق 
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7866|3 ى محمد عبــــد لحميد|محمود حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

68669| د|د عىل فتـــىح ج|عىل ج لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

464||9 ى عبــــد  ى عىل عط|لق|حسي  |در حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

263973 م|حمد سل|بــــر |يمن ج|نبــــيله  |ره بــــنه|تـــج

54o493 لسيد حسن|لحميد |ء مصطفى عبــــد |دع سكندريه|ل|بــــ |د|

6||oo8 لرشيدي|هد |محمود موىسي مج ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

499777 ى سليم|ي ن محمد سعد حسن|سمي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2537o لرحمن|ح عبــــد |لفتـــ|لرحمن عبــــد |عبــــد | ر|ي ى شمس| لسن عي 

4|7676 ي |لشو|هيم |بــــر|منى 
ى
هيم|بــــر|دق لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

9|492o يف محمد محفوظ  محمد رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o855| وى|لحلف|ن محمد قطبــــ |ر سليم|من ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

3o975 ي|ر
لسيد عىل|فوزى | ئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

48o948 ف محمود |ندي  حمد عجىم|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

47774o هلل|هلل فرج |هينور محمد محمد جبــــرتـــ |م سكندريه|ل|ره |تـــج

32o|6 لح|مريم محسن محمد ص هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

264343 م|م صبــــيح سل|مريم عص ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

832628 حمد|مي  |ل|حمد |محمد  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

8|o768 د|كر فكري عي|فتـــ ش|ر ي|تـــمريض 
| لمنى

536647 ن|حد يسن حس|لو|حمد عبــــد | عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

327863 دنرص|لحق ج|فع عبــــد|لش|مؤمن  |ره بــــنه|تـــج

335977 ن|لمؤمن رمض|ن عبــــد|منيتـــ رمض| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2437|3 ء عبــــده عبــــدربــــه سيد عبــــد ربــــه|دع ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

488o57 لغنى محمد خلف|ل عبــــد|محمد كم ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

356o| لح عيد محمد فروجه|محمود عيد ص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o5|o لرحمن ربــــيع عبــــده بــــكرى|عبــــد ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

85674| ي حسن
ى
محمود خميس دسوق سيوط|حقوق 

7|55o5 لرحمن سعد|د عبــــد |حمد عم| لمنصوره|حقوق 

432629 ج|ل محمد عىل ض|سلىم جم |صيدله طنط

5|556| لسيد|دل رزق محمد |م ع|ريه ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى
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8688o| حمد محمد|ج |مريم فر ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

238o|6 بــــو زيد|ن قرئى أيوبــــ |ء رمض|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

533o84 شذى ممدوح حسن محمد خليل سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

6oo822 لعزيز مهديه|ره محمود محمد عبــــد |س ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

94385 لعظيم محمد يونس|حمد عبــــد|عبــــي   ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|629|4 م|لعزيز محمد عل|لد عبــــد |ده خ|مي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

4983o6 بــــسيوئى محمد قنديل| ء رض|حسن تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

324283 لمنعم|حمد عبــــد|مصطفى منتـــرص  ي للفن|
دق بــــور سعيد|لفنى

638o93 ى عبــــد |ي بــــى|مبــــ|حمد محمد |لحميد |سمي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

62o662 ى محمد محمود إمبــــ|إرسر بــــى|ق حسني  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

793o8 ى سعد|ل محمد |حمد جم| وى|مي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|76283 شم|لسيد فتـــىح سيد ه| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

32o572 لفتـــوح محمود|بــــو |حمد محمد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

265|97 صف|لسميع ن|لمنعم عبــــد |محمود زينهم عبــــد  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|4867| هلل|وى عزتـــ عبــــد |سيمون ر هره|لق|بــــ |د|

26498 حمد|محمد عبــــد ربــــه محمد  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

4o6673 هيم|بــــر|ري |لبــــ|حمد عبــــد|عبــــي  محمد  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

924o83 محمد عيد محمد عجىم  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o665 لرؤف|هيم عبــــد |بــــر|لرؤف |هيم عبــــد |بــــر| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

2||28 هيم|بــــر|س |سليم محمد عبــــ ن|هندستـــ حلو

34|478 ى عليوه |محمد ع ئى|لطن|دل خرصى ى شمس|تـــج ره عي 

|3944o ى عم|ي يىل|لمن|لسيد |د لطفى محمد |سمي  هره|لق|طبــــ 

33678 ىس|لشبــــ|لحميد حسن |حمد عبــــد |ء سيد |حسن  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

839726 طمه محمود محمد محمود|ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

42o5o8 هلل|عيل عبــــد|سم|ح |لفتـــ|همسه عبــــد |حقوق طنط

452o58 مر|وى ع|لص|هلل |مصطفى محمد عبــــد لشيخ|هندستـــ كفر 

4|2422 لجندى|هيم |بــــر|يوسف نشأتـــ محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

64|53 ى ك|مريم ك مل|مل حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

33|682 يمن عويس عزبــــ|مجدى  |بــــ بــــنه|د|
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2|2524 لعمرى|هيم |بــــر|لغريبــــ |حمد محمد | لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

27|8o| ضى|د حسنى محمد م|جه تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

336226 حمد محمد|منيتـــ محمود | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

754623 هلل محمود يوسف|تـــسنيم عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

3|466 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |ء طلعتـــ محمد |رس| هره|لق|بــــ |د|

278386 حمد|لم محمد |محمد س تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|77||8 لصبــــور|لمعبــــود عبــــد |يمن عبــــد |هلل |منتـــ  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

5|8262 ينى|لجن|ن |لمجيد شعبــــ|بــــ محمود عبــــد|رح لشيخ|عه كفر |زر

765946 لم يوسف|هلل محمد حسن س|منه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

269754 ر|محمود محمد محمود نص ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

4376o7 ي|لدين ف|د |عم
ن|لقط|زى |روق ئى لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

435o6| لصعيدى|د |حمد فؤ|محمود  ي صىح طنط
|معهد فنى

444385 حمد سعد عىل  مرزوق|ن |نوره تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

86767o حمد|د |محمود محمد فؤ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4824o3 هيم خليل محمد|بــــر|عمر مسعود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||83o4 هلل|ن نرص |لسيد سليم|رك عبــــد |م ى شمس هندستـــ عي 

52|2o5 وى|لحفن|مروتـــ محمد حسن  بــــ دمنهور|د|

528675 مد|حمد عزم جوده ح| بــــ دمنهور|د|

692483 ي|لسيد محمد |حمد |ء |دع
لففى لمنصوره|صيدله 

337796 غديرى| ش|ئد سعد بــــ|حمد ر| |صيدله طنط

2872|9 ر جمعه عىل محمد|عم تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

87549| ىسر محمود موىس |لنقر|محمود  ج|حقوق سوه

92||73 لعزيز محمد |د عبــــد|لجو|عمر عبــــد ج|حقوق سوه

786684 وق نور  لمنعم عطيه|لدين عبــــد |رسر س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

6oo|o7 لجليل منصور|لنبــــوى عبــــد|حمد | | تـــمريض طنط

23o6|3 ل|لع|محمود فتـــىح سيد محمد عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

7|7|33 ل |لع|ل محمد عبــــد |لع|مصطفى عبــــد 
لمهندس|سعيد

كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

47648o د محمود محمد محمد مرىس|زي كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

757728 ى يوسف|زهر ء يحن  حسي  |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ
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9||4o2 ن|مح موريس مرج|سمي  س ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

529233 لغنى وزير|حمد محمود عىل عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

46|874 ألذل|حمد |رتـــ عبــــدتـــ محمد |س لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

422693 محمد فرج محمد حمد سكندريه|ل|بــــ |د|

898298 شم محمد |ن محمد ه|نوره ج|ره سوه|تـــج

6o32o3 |لدين فتـــوح عط|ج |ف رس|عف ي صىح طنط
|معهد فنى

3522o8 بــــيشوى صفوتـــ عزيز جرجس |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

|53837 ن|لد محمد عرف|د خ|زي وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

4|7243 لجندى|لسيد محمد |حمد |محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

3233o7  مني  زىك عبــــد|ه| ري|م
لنور|ئى ى شمس|تـــج ره عي 

5|327 هيم |بــــر|لمنعم |لدين عبــــد |م |هلل عص|منه 
خليدى

لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|34| ى محمد فيصل س|ي لم|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

3|5375 ن|ء محمد عيد شعبــــ|سم| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|89o4 ى|ح ل|لفتـــ|تـــ عبــــد |لشح|لد |حمد خ| شي  لشيخ|ره كفر |تـــج

459829 ى محمد|ء |سم| ف حسي  رسر سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

784878 |محمد | دين
ى
حمد محمد دسوق زيق|لزق|نوعيتـــ 

68374| ل |شه غز|هيم عك|بــــر|لسيد |هيم |بــــر| لمنصوره|صيدله 

28|33 لسيد عفيفى|محمد فتـــىح محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|o|82 لقمص شنوده عجيبــــ |ركو |م دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

69|655 ض|لعزيز ع|م عبــــد |لسل|ورده محمد عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

69942| هلل محمد|هيم محمد عوض |بــــر|عزه  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7oo4o4 ى|ي موئى|لدد|صبــــىح صبــــىح | سمي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

438o24 رتـــ|ندى بــــسيوئى محمود بــــسيوئى  عم لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

62675| لمطلبــــ|لسعيد عبــــد|تـــسنيم محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

862768 هيم|بــــر|محمد محمود عىلي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8o5239 ف عزتـــ خ|د |زي لد|رسر سيوط|حقوق 

643989 هيم|بــــر|لسيد |بــــ وليد محمد |ربــــ زيق|لزق|بــــ |د|

4o2639 حمد خليل|لعزيز |حمد عبــــد | |عل ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

48343| فظ|لح|ن عمر عبــــد |ل محمود عثــــم|نه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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35o767 م عىل محمد عىل|ريه ى شمس صيدله عي 

449625 |لبــــن|ن زىكي |كريم شعبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

525866 لعزيز محمد |لحفيظ عبــــد |فتـــ عبــــد |حمد ر|
عبــــده

سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

4|737o ي|هيم عمر بــــلتـــ|عمر محمد إبــــر ج  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

4o553| ه محمود محمد سليم| ع|لرف|ن |مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

364353 ف عبــــد|لرحمن |عبــــد لصبــــور محمود|رسر |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

6|625| هلل زىك|خلود عىل عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

8936|3 مصطفى سيد عىل محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

5|7|63 وي|لقمح|لسيد |آيه محسن  طبــــ بــــيطرى دمنهور

7|3269 لطوجى|دى |له|م رشدى عبــــد |رشدى عص لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|39o4 د محمد  |ء محمد حم|سم| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

246535 حمدى|ل|حمد |ل |محمد جل تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

9|7386 ل |لع|حمد عبــــد|رق |مصطفى ط ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

332338 لحميد|لحميد عبــــد ربــــه عبــــد|يمن عبــــد|ء |شيم |تـــمريض بــــنه

3334|9 هيم|بــــر|لسيد |رق موىسي |ط |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

2|55o ي |ء |عىلي
حمد|حمد حنفى ن|بــــ حلو|د|

538246 ف محمد محمد |ن |نوره ىسر|لخر|رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76|634 لسيد|م عيس |دل عص|ع |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

785579 ي
حمد|لسيد |ء |تـــغريد ضى عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

9|64o8 ى محمد سعد خرصى  نرمي  سيوط|بــــ |د|

762486 لحكيم محمد منصور|كريم طلعتـــ عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

355379 ن|لم|حمد س|ء محمود |شيم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

324699 محمد عىل عىل عطيه ن|بــــ حلو|د|

753852 حمد|حمد صديق |ريم  ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

233|52 لسيد|حمد محمد |هلل |طمه عبــــد|ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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8o4534 هلل|ل ذىكي عبــــد|يرين جم| ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

|388|6 لدين|ل |حمد جم|م |عبــــي  هش ى شمس|د| بــــ عي 

539|65 دريس|م مصطفى محمد |ر سكندريه|ل|حقوق 

|297|8 لح|ن ص|لح عثــــم|مصطفى ص هره|لق|ره |تـــج

78859 بــــوسعد|حمد |م محمد |محمد هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

775833 هلل بــــدر|لعزيز عبــــد |محمد عبــــد  سيوط|هندستـــ 

|553o9 تـــ|حمد فرح|مه |س|طمه |ف ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

499733 م|لتـــه|ح محمد محمد |سم تـــربــــيتـــ دمنهور

364243 حمد محمد جودتـــ|د |محمد فؤ |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

87o22o هلل||ده عط|دل بــــس|ع| هدر ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

256ooo حمد محمد نجم|محمود  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

9678| حمد|د |حمد محمود ج| ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

769223 لم|ن س|لسيد سليم|محمد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

233454 ى محمود |ي لكريم|سم عبــــد |هيم ق|بــــر|سمي  هره|لق|بــــ |د|

344o37 لسيد|هيم محمد |بــــر|لسيد | ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

247|73 بــــوريشه|لسيد |تـــم |حمد ح| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

859528 لعظيم عبــــده|لرحمن حمدي عبــــد|عبــــد سيوط|حقوق 

423999 لمجيد|لتـــوئى عبــــد |لسيد محمد |ن |نوره ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

827693 ي محمد ي|ه
ى محمد|ئى سي  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

53|67 س|بــــ عبــــ|لتـــو|دى عبــــد|محمد رم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

7o4893 تـــ|لشح|بــــو عيطه |حمد فتـــىح |ره |س زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|77543 ل|حمد محمد كم| |سم ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

636o6o لسيد|يمن عطيه عطيه |محمد  زيق |لزق|تـــمريض 

8o9478 هيم|بــــر|دي |صموئيل صفوتـــ ن ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

349429 لح|فوزيتـــ سيد عيد ص ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

922722 ل  |لع|لدين عبــــد|يه نجدى عز | ج|عه سوه|زر

|34652 لد عىلي محمد|عمرو خ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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766664 مه|د سل|لجو|لح عبــــد |لدين ص|ء |مي  عل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|4o|94 ى|لسيد عبــــد |ء |صف لعزيز حسني  هره|لق|ر |ثــــ|

4oo4|2 لحميد أحمد|لحمد عبــــد |محمود أبــــو  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

45o754 يف عبــــد|ريه ن|لعزيز رمض|م رسر |بــــ طنط|د|

3336|| ر عىل حسن|م مختـــ|لد عص|خ ى شمس حقوق عي 

84|423 بــــ محمد|لوه|تـــ محمد عبــــد|عىطي تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

5o638| مر|زينبــــ محمود مبــــروك عىل ع سكندريه|ل|بــــ |د|

|3895o لخي |بــــو |لعزيز |مروه محمد عبــــد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

7539|| ى سليم| ن|منيه محمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

45|674 جر محمد بــــيوم مندور كريم|ه لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

6|676|  عىل عىلي حبــــيبــــ|يدى ه|ه
ئى ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

8oo4|7 سعد نظي |د |يوسف ميل ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

238||2 ي
حمد|رى |لبــــ|محمد عبــــد| دئى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

9|oo56 ن |سعيد حمدى رضو| دين ج|طبــــ سوه

33|465 هيم محمد|بــــر|ء |محمود عل |علوم بــــنه

476||6 حمد هويدى|لعليم |حمد عبــــد|مريم  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

64|5o3 لحميد|لحميد عبــــد|تـــ عبــــد|عمر فرح تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

|49|8o بــــ|هلل حج|حسن عمرو سعيد عبــــد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

344o76 هلل محمد صبــــىح محمد|عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

775233 ده نرص يونس|م حم|سل| زيق|لزق|صيدله 

25|29 ن عىل عىل|جر رمض|ه ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

8859o7 بــــوسيف |حمد فتـــىح صديق | سيوط|ره |تـــج

3|o956 م فتـــىحي سليم|لسل|ئى عبــــد|م| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|29935 د|طمه فريد محمد حد|ف تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

772|98 ه ن لحليم|رص محمد بــــيوم عبــــد |ني  زيق|لزق|ره |تـــج

2342| لرحمن|لنعيم عبــــد |لد محمد عبــــد |خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

56493 حمد|لرحمن عىل حسن |عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج
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3||563 يف ع ن|طف عوض سعد|رسر ى شمس هندستـــ عي 

|49995 ن|ن منجود رمض|مصطفى رمض ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

26983o شوح|ل|بــــر عىل عطيه |حمد عىل ص| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6|7|77 ن|لبــــن|هلل سعد سعد |هبــــه  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

899568 ل |ن غبــــري|يون| يرين زكري| ج|عه سوه|زر

38o99 هيم موىس|بــــر|حمد موىس |عمر  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

62o645 لدين|هبــــه محمد عوض محمد خي   ط|هندستـــ دمي

9|o4o4 مدى |حمد ح|رص |لن|حمد عبــــد| ج|حقوق سوه

2|26o2 وي|لطح|يوسف محمد حسن  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

5o933| ي عيس حن|بــــ ع|يوس
|طف لطفى بــــ دمنهور|د|

4o3634 لفتـــوح عىلي|بــــو |لسيد |لرحمن محمد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

865879 ي رض|
ي| حمد مصطفى

مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

54|3|| ر|لنج|لرحيم |محمد وجيه حلىم عبــــد  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

488279 لم|لسيد س|ن محمد |حمد عثــــم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6953|o ورى محمد محمد|لمغ|هلل |ن عبــــد |نوره لمنصوره|ره |تـــج

|64|79 ن|حمد عثــــم|لحميد |زم عبــــد |ح ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

97|3| لرحيم محمد|محمود حشمتـــ عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

47232 ل محمد|ن جل|ل شعبــــ|جل ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5o6|55 بــــ|لوه|ن عبــــد |عمر سعيد حس إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

|39o69 ى ح| فظ|منيه محمد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

8|2774 جده بــــولس صموئيل يوسف|م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

492562 ر|لغف|د عىل عبــــد |حمد مر|د |زي بــــ دمنهور|د|

69464o ى|ر محمد |ر نو|ء نو|شيم لعشر لمنصوره|طبــــ 

3|o9o5 ف معوض عىل|كريم  رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

536747 لكريم عىل|حمد عبــــد|محمد مجدى  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

698926 هيم عبــــده|بــــر|حمد |رحمه  لمنصوره|نوعيتـــ 

483698 ى |م |كنوز حس ى حسني  لبــــدرى|لدين حسي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

2|684o لخول|هيم |بــــر|لدين |ن سيد عز|رو ى شمس|تـــج ره عي 

8o964 لعربــــي|لسيد |م |سلىم حس كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|
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238262 ى|بــــ |لبــــ|ر رأفتـــ فتـــح |من مي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

44962 هلل|ح عبــــد |لفتـــ|هلل عبــــد |حمزتـــ عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

69435o |هيم مصطفى عبــــد |بــــر|ح |لفتـــ|ر عبــــد |نتـــص|
|لل

لمنصوره|ل |طف|ض |ري

9|8882 مل محمد محمود |بــــوىس ك سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|48o34 م رشدى خليل|محمود هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

68697o بــــينى|فظ |لح|فظ عبــــد |حمد ح| لشر لمنصوره|طبــــ 

9|2494 حمد مرىسي |محمود مرىس  سكندريه|ل|صيدله 

9|9|o3 ى حسن |ل |ء مشع|سم| مي  سيوط|بــــ |د|

876895 حمد بــــيوم  |ندى محمود  سيوط|بــــ |د|

|5749| حمد|لسعود |بــــو |ر حسن |من ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

5o9468 متـــ|تـــتـــ سل|هيم مرزوق شح|بــــر|محمد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

8625|4 ي|لورد|لمحسن محمود |محمود عبــــد
ئى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2o457 هر محمد|لظ|هر عبــــد |د م|عم هره|لق|ج طبــــيع |عل

22348| محمود سيد منصور حسن ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

42|322 بــــوزيد|عيل |سم|دل محمد |منيه ع| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

895647 حمد محمود  |مه |س|مصطفى  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

365574 لحميد|حمد عبــــد|لحميد |حمد عبــــد| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

52386| ر محمد محمود|لغف|فتـــ عبــــد |يحن  ر سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

27363 لجليل|لم عبــــد |ندى جمعه س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4855|2 ح بــــيوم|لفتـــ|خلود صبــــىح عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

3464|5 ى ك حمد|مل |خلود حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8|9o63 ف حبــــيبــــ فرج| |ن|جولي رسر ره بــــنى سويف|تـــج

22o983 ى|بــــر|حمد نزيه | هيم حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4329|| ن محمود  خلف ورد| ء سليم|سم| |طبــــ طنط

|425|4 بــــ تـــوكل سليم|يه|طمه |ف ى شمس علوم عي 

||8|2| ئيل|م يوسف ميخ|نور س ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

26852| ى عزتـــ حس ى سليم|حسي  ني  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

29298 لجوهري|لسيد |معتـــز حمدي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|o932 هيم|بــــر|حمد |م نرص |وس ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى
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92o835 س |مه عىل تـــوئى عبــــ|س| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

3|322o تـــ نج م|م محمد سل|ح سل|ني  ى شمس| لسن عي 

|58o56 نع عوده عمرو|منيه ص| هره|لق|ر |ثــــ|

364645 لطويل|حمد |لد حسن |نور خ ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

49845o ره|يوسف حسن عم| حكمتـــ رض |ره طنط|تـــج

24542o وى|لص|لعزيز محمد|عبــــي  حسنى عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2749|3 ى معروف موده يشى حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

752343 هيم|بــــر|محمد عىل محمد عىل حسن  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

858585 ئيل فهىمي|محبــــ وحيد جبــــر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2378|4 ى |ي س موىس|در بــــل|لق|لسيد عبــــد|سمي  ى شمس|زر عه عي 

77927| لبــــدرى عطيه|لمنعم محمد |نسمه عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

753293 لديبــــ|ئل فتـــىح محمد |عمر و تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

5|364 بــــ|لوه|ء ربــــيع محمد عبــــد |رس| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

623524 يل|ر حم|لغف|م محمد رزق عبــــد |ريه ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

887437 بــــ محمد |لتـــو|م عبــــد|بــــ عص|يه| سيوط|ره |تـــج

3352o8 لدين|حمد علم |لعزيز |م عبــــد|تـــفى س |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

452429 هيم فهىمي|بــــر|هيم محمود |بــــر| لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

783o94 ء محمود محمد محمدعىل|دع زيق|لزق|بــــ |د|

52|36 لرحمن عىل|يز عبــــد|جر ف|ه ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

2oo92 هيم|بــــر|ح |ح محمد صل|صل كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8o46o3 سيمون يىحي حبــــيبــــ شنوده ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

5|3998 لففى|لرحمن |هيم سعد عبــــد |ء إبــــر|إرس تـــمريض دمنهور

29|36 س|هلل محمد عدلي عبــــ|عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|7|27 لمجيد محمد |لحكيم محمد عبــــد |حمد عبــــد |
ل|هل

ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

2||79 هيم محمد|بــــر|هيم |بــــر|حبــــيبــــتـــ  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

459oo3 هيم|بــــر|حمد |لد |ريم خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

73o92 ي|ر
ي |عبــــد | ئى دق|لص|حمد عبــــد |لمنىح  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

6|6759 جر خليل محمد كركر|ه ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ فنيه ج

|55276  عىلي 
ى سم|لرحمن ق|لسيد عبــــد |حني  ى شمس صيدله عي 
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3|2333 لحميد شكرى محمد عيد|د عبــــد|رتـــ رش|س ى شمس صيدله عي 

24o8|o طف تـــفيد حبــــيبــــ|جورج ع هره|لق|ره |تـــج

79344 هلل محمود|يوسف محمود عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

234638 لمجيد|لمجيد محمد عبــــد|كريم محمود عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

37||64 دل محمد ذىك|هلل ع|عبــــد مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

847|74  عىلي
ى محمود حسن حسي  ن|سو|بــــ |د|

6o57|3 زق|لر|هيم محمود عبــــد|بــــر|لرحمن |عبــــد |هندستـــ طنط

782232 ى عىل حس|ميه حس|س ى|ني  ني  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

876oo5 ف محمود عبــــد|رس |ف لحميد  |رسر سيوط|ره |تـــج

69o365 وى|لطنط|لحميد |م عبــــد |مه س|س| لمنصوره|هندستـــ 

85383 لسيد عىل خميس|دل |حمد ع| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|54582 جد لطيف فهىم|جون م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

483627 ئق|حمد ف|د |ء محمد فؤ|آل عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

362265 لس جيد شندى بــــسخرون كي  ى شمس حقوق عي 

776577 لزغبــــى|ن رجبــــ عزبــــ |رمض| دين زيق|لزق|بــــ |د|

248579  عثــــم|بــــسمه 
ى
ن|حمد شوق ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|6622o يف سعد عبــــد | لحميد|حمد رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

6942|5 م محمد مصطفى محمد رزيق|حس زيق|لزق|ره |تـــج

483|84 ده|حمد خميس حم|حمد |بــــسمتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|9o2o ى عبــــيدى|سم|محمد  ى حسي  عيل حسي  سكندريه|ل|حقوق 

635|57 هلل|لد عىلي عبــــد|ء خ|شيم زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|57364 رى محمد|لبــــ|دل عبــــد |ن ع|نوره بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

88385o تـــ |ل شح|لع|ح عبــــد|ء نج|دع سيوط|بــــ |د|

25o|76 دق|ح ص|لفتـــ|مه عبــــد|س|ندى  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

5o56|9 ى|بــــو|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|حمد حسن | لعيني  ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

322976 حمد محمود محمود|يمنى  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

8688|5 هند محمد حسن سيد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9|7||2 بــــر |مر ج|سحق تـــ|مر |تـــ دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

353674 ى جم ل عىل محمد|حسي  ى شمس|زر عه عي 

34o389 ي|ح عبــــد|لغنى صل|محمود عبــــد
لغنى ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 
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78o798 ي|
ى
حمد محمود محمد أحمد دسوق زيق|لزق|حقوق 

623259 ن|لحليم زيد|حمد حليم عبــــد| ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

294||5 سم|حمد ق|م محمود |لسل|محمود عبــــد ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

6o22o8 س|لنح|لسيد عوض عىل |ن |رو |ره طنط|تـــج

326963 حمد|لسيد |حمد محمد |مل | ن|ضتـــ حلو|علوم ري

844674 ه ع لح موىسي|دل ص|ني  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

898539 حمد |بــــودهبــــ |هد |محمود مج ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|24o76 هيم|بــــر|مه حسنى |س|عمر  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|75227 لسميع حلىمي عمر|ر وحيد عبــــد |عم تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

88oo8| لبــــيبــــ جرس | لقس زك|نه |هيل سيوط|طبــــ 

78|958 عيل محمد غريبــــ|سم|مريم  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

82o885 ئيل|ميشيل عزتـــ رشدي ميخ ي|صيدلتـــ 
|لمنى

89|3o| للطيف  |حمد عىل عبــــد|ء |صف سيوط|حقوق 

9o2966 سيمون رفعتـــ نرص بــــخيتـــ  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

362427 هلل|لنور رزق |مني  عبــــد| رين|م ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

227o4| حمد محمد|هيم |بــــر|محمد  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

6o2|87 ل|لع|ل يونس عبــــد |لع|ء عبــــد |ل| |بــــ طنط|د|

4o49o ف سليم|مصطفى  ن عبــــده|رسر لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

683o72 لكريم|د عبــــد |لرحمن محمد فؤ|عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

45|5| ن عىل|د محمد سليم|سع هره|لق|ره |تـــج

57|47 بــــى|لمنعم سنه|حمد عبــــد |ء |رس| ره بــــنى سويف|تـــج

|53o33 عيل|سم|لليف |بــــو |مصطفى محمد  هره|لق|بــــ |د|

5o2553 هلل عبــــدربــــه|ن عبــــد|عمر وحيد عطو لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

8679|5 بــــي محمد|رص رك|لن|ن عبــــد|مرو ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|27356 ف |نور  حمد بــــدر|لسيد |رسر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

885252 لحفيظ |ل عبــــد|ل كم|خلود جم سيوط|تـــربــــيتـــ 

643923 ر|ء غريبــــ عوض غريبــــ ن|شيم زيق|لزق|طبــــ 

883984 لرحمن |حمد محمد عبــــد|ء |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 
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68|786 ف رض|عمر  ي| رسر
خليل محمد عفيفى ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 

كتـــوبــــر|6 

26847o حمد زين|هلل تـــوفيق |عبــــد ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

629972 هلل عمر محمد عىل حسن|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

258374 لشيتـــي|م |لسل|م محمد عبــــد|سل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

75|o59 حمد|حمد ممدوح عىل | لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

2|5647 يف محمد قبــــ|رو ل|ن رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4o867o  سمي  مصطفى شكر| لي|د
مصطفى |ره طنط|تـــج

433624 حمد معوض سنبــــل|عمرو  |بــــ طنط|د|

34o642 ي|س فتـــىح ص|مريم عبــــ
بــــر عفيفى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

74322 لرحيم|مريم محمد عىلي عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

352232 هيم|بــــر|هيم مبــــروك |بــــر|رق |ط ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

498638 فع نصي |لش|ىك |لشر|ح |صل| يش عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o9|6o |لمو|هر |تـــه ط|لد محمود شح|خ
ى
ق لمنصوره|ره |تـــج

339328 دريس|هيم |بــــر|مل |حمد ك|مصطفى  |حقوق بــــنه

237744 ن محمد سيد عىل|نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|3768| هيم مصطفى|بــــر|رص |لن|ل عبــــد |سم جم|بــــ وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

82o27| يم|لد|رضوي صبــــري محمد عبــــد ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

||7|74 ى|م هيم|بــــر|ود بــــطرس |د| رتـــي  ى شمس| لسن عي 

6883o للطيف|هدير محمد نظىم عبــــد لفيوم|تـــربــــيتـــ 

9|2587 هيم مظهر حسنى محمد |بــــر| ج|ضتـــ سوه|علوم ري

2|62o6 لقرىسر|دى محمد سمي  |محمد ش ى شمس|تـــج ره عي 

9582| |لبــــ|حمد سيد عبــــد | |مه
ى
ق سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 

لهرم|ره | سق

482828 ن|بــــر عطيه سليم|د ص|بــــسنتـــ عم سكندريه|ل|بــــ |د|

|663o8 ي بــــدر|ن عبــــد |محمود شعبــــ
لمرضى هره|لق|علوم 

7|5936 لعزبــــ|هبــــور يوسف |لحميد ش|ندى عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

32||58 لفتـــوح|بــــو|لسيد |رس |لرحمن ي|عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|7479 ى|لبــــ|ل عبــــد |ء سمي  كم|سم| رى حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7|223| ء محمد حسن عىل عىل حسن|سم| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

886o27 لمجيد |حمد عبــــد|ء محمد |ل| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل
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9||288 لتـــوئى |مل |م محمد ك ج|حقوق سوه

478|93 لغتـــىم|لسيد مصطفى |لد |ء خ|دع سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

43896| ود|ن د|هيم محمد سليم|بــــر| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

33576o رص محمد طه|لن|ء عبــــد|رس| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

855372 دق محمد|محمود سيد ص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|9666 وق عبــــد عيل|سم|هلل سيد |رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

844654 ي خميس |
حمد|مينه مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

282666 بــــر|ل ج|لع|ء مرىس عبــــد|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6475o6 لسيد عىل مهدى|مؤمن محمد عىل  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

359774 حمد|يتـــ محمد سيد | هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6o|5|3 زى|حمد محمد غ|ء |عىلي ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

49586o ء محمد سعيد بــــهنسي|رس| بــــ دمنهور|د|

25oo2 ي|ر
فظ|لح|لسيد عبــــد |ن |زيد| ئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

777|32 ى صل  حسي 
ح مسلم|مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

755o37 ن|دل حسن زيد|محمد ع لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|7483o ي محمد جم
لنور|بــــو |ل |عمر مصطفى سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

2o378 لعليم|د عزتـــ عبــــد |دهم فؤ| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|3|643 فظ|لح|يه محمد حلىم محمد عبــــد | هره|لق|بــــ |د|

3659|| هلل ذىك|دى فضل لطف |ف ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

33|282 محمد مصطفى محمد قدوس| ند |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3|98|| لس مرقص سلو ى كي  ئى|نرمي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

893543 ر محمد خليفه محمد |من ي صىح 
سيوط|معهد فنى

353536 خورى|م حشمتـــ عيس ف|بــــر| ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

453366 رع|هلل محمد ز|م أيمن محروس عبــــد |هش هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

294585  حسن فرغىلي
ى م سيد حسي  كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

|26398 لبــــردينى|رق محمد محمد |كريم ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

449|86 هيم|بــــر|لسيد |لسيد محمد |كريم أحمد  |هندستـــ طنط

5oo48 مل محمد|بــــدين ك|لع|عمرو زين  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8438o4 د محمد عبــــده محمد|زي ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

247987 ن|م طم|لسل|د سعيد محمد عبــــد |سع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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8||5o7 ح عىلي يوسف|طمه صل|ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

75996o يمن مصطفى وهبــــه صبــــيحه|رحيق  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

62|634 لمتـــول حمد محمد حمد|عمرو  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

923238  قديس  |بــــ
ى
تـــس وجيه شوق |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |

لكبــــرى

25733 حمد محمد|لبــــدرى |سميحه  هره|لق|ره |تـــج

|32o97 ى نعيم|ن مجدى |يم| مي  هره|لق|ر |ثــــ|

3|6363 سلىم ممدوح محسن محمود ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

856528 لصبــــور عويس محمد|جر عبــــد|ه سيوط|حقوق 

7o4246 ى | حمد محمد|حمد محمود حسي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

22|83| ف |يه | ود|لم د|هيم س|بــــر|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

798|2 ز|لقز|نم |لنبــــي غ|هلل محمود عبــــد|عبــــد كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

|393|8 منصور نسيم مسيحتـــ| رين|م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

48|9|5 ي|لك|لسيد عبــــد |شم مصطفى |م ه|لسل|عبــــد 
ى
ق لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

ألسكندريتـــ|بــــ

697833 نم|لسعيد عوض غ|محمد عوض | هي لمنصوره|ره |تـــج

485265 ل محمد حبــــيبــــ|ندى رجبــــ كم تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|55588 سكندر|ميل رزق |مريم  ى شمس|تـــج ره عي 

525298 ن|لبــــن|حمد مصطفى |رضوى نرص  سكندريه|ل|ره |تـــج

|6783| ن عىل محمد|ريم عثــــم |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

77842 ر|لنج|لسيد |ن |متـــ رمض|س| هره|لق|عه |زر

7o573o ف |محمد  لعدل عىل|رسر لمنصوره|هندستـــ 

2224|5 لمعىط|لدين عىل عبــــد|ء|مريم عل هره|لق|حقوق 

3||64 حمد|لح |عد ص|هلل مس|يتـــ | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

38o86 ن|لد نرص محمد حسن سليم|خ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

88|o46 ل سعودى تـــوفيق |جم| رين|م هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

248|8| ره|هنده محمد عىل عم|ش ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o4|25 ى|طمه خ|ف لد فوزى طه حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

33392| لعزيز|فتـــ محمد عبــــد|حمد ر| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

647875 لغندور|بــــ |لوه|ل عبــــد |هر جم|معتـــز م زيق|لزق|حقوق 
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26|588 لسيد|لعزيز عىل |لد عبــــد|لعزيز خ|عبــــد |بــــ طنط|د|

|28852 ئيل|دى نبــــيل عطيه جرجس ميخ|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

897oo8 لعظيم حموده |ده عبــــد|لعزيز حم|عبــــد ج|بــــ سوه|د|

542624 وق صل لنجوم|نور |لدين |ح |رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

922332 لدردير  |للطيف |هبــــه محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

867248 هيم|بــــر|ج |لحج|بــــو|د محمود |جه ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

857585 حمد محمد|ل |ء جم|لىمي ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

265693 يم أحمـد حسن|لد|حمد عبــــد|هلل |عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

353o62 حمد محمود|كريم محمود  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

63o353 للطيف محمد|لسيد عبــــد |حمدى  زيق|لزق|هندستـــ 

7|5398 تـــ محبــــوبــــ|كر بــــرك|محمد سمي  ش لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

444596 يرل|لجز|حمد |ر |نور مختـــ|ء |هد| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

3|3|6| يف محمد  حمد بــــدر|لسيد |رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

529|83 ل|بــــ بــــل|لوه|لدين عبــــد |د مجدى |عمرو عم سكندريه|ل|هندستـــ 

8o487 حمد|سم |لدين ق|د |خلود عم ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

367648 لصيفى|لمعىط |ل عبــــد|محمد جم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

446346 لحميد|م محمد عبــــد |محمد هش |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

5263| بــــ|لتـــو|لحميد عبــــد |دل مصطفى عبــــد |ع ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

59994 م جنيدى|ء جنيدى تـــم|رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

9o5337 رون |رص محمد ه|حمد ن| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5|6o24 ن|لمقصود محمد شوم|لدين عبــــد|د نور |جه عه دمنهور|زر

7|o289 ل محمد حسن حسن|له جم|ه لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

788|63 حمد عىل|هلل محمد محمود |عبــــد ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|644o4 ذ|حمد عيد طه مع| ن|حقوق حلو

8269o9 ي محمود محمد|لزهر|طمه |ف
ء مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|52247 مروه نبــــيل مصطفى محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7|5568 ن|لدين محمد محمود سليم|م |حس لمنصوره|حقوق 

|2|95o هيم|بــــر|صموئيل يوسف صبــــىح  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 17828 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

494|o3 هلل عىل عمر|ء عبــــد |عل بــــ دمنهور|د|

488997 ف |لشيم| لدين|ء محمد فوزى رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

337839 لديبــــ|بــــ عيد |حمد دي|محمد  عه مشتـــهر|زر

|2945| حمد محمود مصطفى|عىل  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

62|6o6 ئد محمود أحمد محمد|ر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

7o39o9 ده محمد فتـــىح حسن فتـــوح|غ زيق|لزق|هندستـــ 

857548 فظ|لح|مل رشيد عبــــد|ك| عل ي|بــــ |د|
|لمنى

6o346| لمقصود|لسيد عبــــد |حمد سمي  | ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

646|o6 وى|لمك| |بــــ زكري|يه|محمود  سيوط|عه |زر

777378 لسيد متـــول|ر محمد عطيه |من زيق|لزق|نوعيتـــ 

4|5263 هد|خلود عىل عىل عىل مج لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

5|5466 ء بــــسيوئى عيد بــــسيوئى حموده حشيش|سم| بــــ دمنهور|د|

|58572 ن ى|حمد محمد عبــــد | |مي  لمنعم محمد أمي  ن|حقوق حلو

2577o3 ى|يمن عبــــد|عىل  لنبــــى حسي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

237o72 ئى|لسود|س فرج |دل عبــــ|منيه ع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|4534 لك|تـــ م|ندي نسيم نعم سكندريه|ل|ره |تـــج

28o755 د|لسيد محمد حم|هيم |بــــر|رس |سيف ي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

35944 حمد تـــليمه|لسيد | |ندى وف ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

752768 محمد عيد محمد عيد أحمد حقوق بــــورسعيد

246295 حمد عزتـــ مدكور|د |ذي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

633852 لسيد|لحميد |حمد صبــــىح عبــــد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8o5|84 وي فوزي|دل بــــبــــ|ندرو ع| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

883|6| س |جح عبــــ|ل ن|م جم|هش سيوط|ره |تـــج

268823 يل|ل ط|ن محمد جم|يم| |طبــــ بــــنه

|3o838 لعىلي|هر عبــــد |لظ|ره عبــــد |محمد عم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4|549o هيم شبــــل أحمد متـــول|بــــر|عىل  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

6|o349 حمد|د سيد |لجو|طمتـــ محمود عبــــد|ف لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

4|237o متـــ|للطيف محمد سل|طه محمد عبــــد  |بــــ طنط|د|

8|4987 هر محمد خليفه|م| ند ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

529574 ئيل مطر|سعد ميخ|يز |سعد ف ره دمنهور|تـــج
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5o8|o5 بــــى|حمد عر|لحميد |حمد عبــــد |جر |ه |علوم طنط

|6|o76 ف |مريم  ي|رسر
حمد عفيفى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4336o4 لبــــهنس|لسيد محمد حلىم محمد | لمنصورتـــ|معتـــ |لجميلتـــ فنون ج|لفنون |كليتـــ 

2585o8 لشهبــــه|عيل |سم|م محمد |هش دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

7o3724 هلل|هيم فضل |بــــر|هلل |لمنعم عبــــد |حمد عبــــد | سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

9|8738 |  هيم عط|بــــر|عمر عىل  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

26o|o8 د حمزه|لعظيم ج|هلل عبــــد|بــــسنتـــ عبــــد صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

27365 نسمه محمود سيد حسن هره|لق|حقوق 

4o635o عيل|سم|حمد دهبــــ محمد |حبــــيبــــه  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

769286 ل|ن هل|محمد عىل عثــــم حقوق بــــورسعيد

639o88 لسيد|حمد |حمد محمد | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6|9925 لرحيم حموده|يوسف محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

83726 لحميد|لمطلبــــ عبــــد |سيد عىل عبــــد  سيوط|حقوق 

22|27 ظريف فهيم دوس| دين لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

44|557 لسيد منصور|محمد | رض| شهند لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

4|5639 لسنهورى|ح |لفتـــ|ن محمدعبــــد|محمد زهر لشيخ|ره كفر |تـــج

47822| لعزيز محمد|در محرم عبــــد |لق|ن عبــــد |رو |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

77|835 ؤد|ن د|ل علو|يدى متـــول كم|ه زيق|لزق|بــــ |د|

25o|75 ن لحميد نويسر|محمد محمد عبــــد | مي  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

3|5348 لمهدى|لسيد |جر محمد رجبــــ |ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

654o3 زق|لر|لخي  عبــــد |بــــو|يه تـــوبــــه | لفيوم|لعلوم |ر |د

|45|73 دل محمد فتـــيحتـــ|محمد ع ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

22oo8| ل|لحليم هل|ل عبــــد|يه هل| ى شمس علوم عي 

5o6o5 لد محمد حسن محمد بــــلبــــل|خ بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3o7o6 ف محمد مط|جر |ه وع|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

34o87o لشقرى|تـــ |لشح|روق عمر |لف|محمد عىل  |ره بــــنه|تـــج

35o763 حمد يونس يونس| |رن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

786|8| ى |ن عبــــد |نوره لسيد بــــيوم|لرحمن حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

335|37 ي |حمد |تـــفى 
حمد|لعوضى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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5o847 دل عوض محفوظ|حمد ع| ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

6o9697 لدين|بــــ |دي حلىمي شه|له|م عبــــد |أحل لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

324839 لصغي |ن محمد |حمد شعبــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|5|3|6 لعوضى|ل يوسف |جم| يش ن|بــــ حلو|د|

||9824 هلل ملقه|بــــ شكر|يه|ثــــيو |م ى شمس هندستـــ عي 

479|79 حمد محمد حبــــيبــــتـــ|رق |عمرو ط سكندريه|ل|هندستـــ 

483728 لسيد صديق|منيتـــ لطفى | سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

26385| لدخس|لسيد |لعزيز |ن عبــــد|يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

685354 هيم محمود خليفتـــ|بــــر|ن |ن حمد|نور لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

493o98 رتـــ|زى عم|مح بــــدر غ|هيم س|بــــر| تـــربــــيتـــ دمنهور

8o2o|| لق|لخ|ل عبــــد|لع|م محمد عبــــد|سل| ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

637896 حمد|حمد محمد |هلل محمود |عبــــد ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

258o2o حمد تـــرىك|محمد سعيد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

628o25 لحليم|لسيد عبــــد|مه |س|ئى |م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

258857 حمد يحن  وهبــــه محمد| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

677|26 لعظيم|ل شكرى عبــــد |حمد جم| لمنصورتـــ |تـــمريض 

28o736 لرحمن عىل|عىل محمد عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

32|5o8 حمد معوض|يوسف عىلي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

46|2o| وى|لمنش|هيم يحن  |بــــر|هلل |منه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

7759o9 ح محمود|لفتـــ|زينبــــ محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|4322 ي
وى|لمك|ن |فع رمض|ن| دئى |بــــ طنط|د|

842632 هلل حسن|ل عوض |طمه كم|ف دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

||9|38 لعظيم|هر عبــــد |حمد م|ء |سم ى شمس صيدله عي 

343739 ى |لزهر|طمه |ف |لحمد عىل فتـــح |بــــو |ء حسي 
بــــ|لبــــ

ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|22283 مل|يمن عدل ك|ه |م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

284358 ه | سط|لبــــ|لبــــديع عبــــد|حمد عبــــد|مي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8457o2 ي  ى|حمد |عمر يحن  لسيد حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ 

8768o5 در |لق|مر عبــــد|ره محمد ع|س سيوط|تـــربــــيتـــ 

676333 سلىم محمد نبــــيل محمد عطيه لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6|5|7| لحرصي|لبــــيومي |رق |ن ط|رز ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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||8894 لدين طه|حمد محمد سيد نور | هره|لق|هندستـــ 

9o9988 لكريم |د |عىل فتـــوح رجبــــ ج ج |تـــمريض سوه

77793o ى |ي لسيد طه يونس عىل|سمي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

6||32 فظ|لسميع ح|مه رجبــــ عبــــد |س| ره بــــنى سويف|تـــج

3367o8  عبــــد|لفتـــ|رص عبــــد|يدى ن|ه
ى
لعزيز|ح دسوق |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

|66767 مل مرزوق|نىح  محمد ك| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2697o6 ح ضيف|لفتـــ|ح فهيم عبــــد|لفتـــ|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

28o222 ىسر|بــــر|ل|هيم |بــــر|فرحه حمدى  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

6232o8 ى عثــــم نيسي|لطر|ن |ن نعم|حني  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

43427| هيم شوشه|بــــر|ل |ريم محمد كم |ره طنط|تـــج

242|73 در|لق|حمد حسن عبــــد|ء |رس| سيوط|عه |زر

767398 يد|لسيد محمود ز|يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

2276|9 فظ حسن|لح|رين محمد محمد عبــــد |د ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o77|2 لرحمن |لرحمن سعيد عبــــد|محمد عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

49|582 نم|م عىل محمد حسن غ|لدين هش|عىلي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

67568 لعليم|كريم محمد سيد عبــــد لفيوم|هندستـــ 

9|9229 ى ل |مكرم عزيز غبــــري| مي  سيوط|تـــمريض 

34oo8o هيم عىل|بــــر|ن |هر رمض|ط| نور شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

42439o وى|لطنط|هيم |بــــر|حمد |يمن |عمر  ط|بــــ دمي|د|

624559 |نج| لدين نج|سلىم رفعتـــ نرص  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

7759o7 هلل محمد مرىس|زينبــــ عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o4642 هيم  قوره|بــــر|ن محمد |محمد محمد رمض |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

358677 حمد يحن  عىل|ء |سم| عه مشتـــهر|زر

247274 لحميد مرع|لرحمن حسن صبــــىح عبــــد|عبــــد هره|لق|هندستـــ 

|8663 ي
لمجيد|لدين عنتـــر عبــــد|ء |محمد ضى ى شمس|د| بــــ عي 

8||533 ن هلل عطيه تـــدروس|فرج | مي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

763o|9  شل|ن حسن محمد فتـــىح |رو
ى
طه|لدسوق تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

864632 ي |ندي 
ى
حمد|حمد فريد شوق |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

7o3585 هيم رزق|بــــر|طف رزق |رى ع|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 
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27727 لمنعم صبــــرتـــ|لمنعم صبــــرتـــ عبــــد|عبــــد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

758947 حمد|ح |حمد صل|لرحمن |عبــــد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

3527oo بــــو شوشه|ر |محمد سعيد عم |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

5|997| ء محمد محمود عليوه|أسم عه دمنهور|زر

84|57| دق|لص|مي  |ل|للطيف |طمه عبــــد|ف ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

|44847 لعزيز|لح عبــــد |رحمه محمود ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

2529|9 ل|لبــــص|مهدى محمد | سه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o5493 |حمد سعد مو|تـــسنيم 
ى
ق لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

5|39|8 ي |أم
بــــه|هيم خر|بــــر|هيم محمود |بــــر|ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

232782 بــــ محمود|لوه|ح عبــــد|ء صل|دع هره|لق|بــــ |د|

83|62 هلل|بــــ |ج محمد ج|رس حج|ف علوم بــــنى سويف

6||249 |لنج|ء محمد محمود أبــــو |عل ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

8||6|| ي دريس|تـــقوي محمود عبــــد
لغنى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ي|ئ 
|لمنى

627|55 طف عزتـــ عىل عطيه سعود|بــــسنتـــ ع لمنصوره|ل |طف|ض |ري

448822 ه محمد | له|هيم مصطفى دربــــ|بــــر|مي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

26727| هيم|بــــر|لحسيبــــ منصور |ه ممدوح عبــــد |نج ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|32846 لد|مي سعد عيد خ|طمه س|ف هره|لق|ر |ثــــ|

||6597 ى يمن خليل منصور| |مي  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

496357 عيل|سم|حمد |عيل |سم|ر |من بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4o6846 زق حسن|لر|لسيد عبــــد|ر حمدى |مي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|446o3 ى محمد|عمر  ف يوسف حسي  رسر ن|بــــ حلو|د|

25o3|5 ن|بــــ سليم|لوه|ن محمد عبــــد|يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

54o37 ه ح| تـــم محمد محمود محمد|مي  بــــ بــــنى سويف|د|

7846o ى ع ر|طف فوزى نص|نرمي  ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

46o437 لم|ن مصطفى محمد محمد س|جيه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

758269 ن|ن سليم|نعمه محمد محمود سليم ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

2445o9 ى جبــــر محمد|مل جم|ك ل حسي  هره|لق|ره |تـــج

435458 هلل عيد|م محمد فتـــح |م|سلىم  سكندريه|ل|ره |تـــج
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85365| دق|ئيل صموئيل ص|ميخ| رن ي|نوعيتـــ 
|لمنى

443437 هيم مصطفى|بــــر|محمد مصطفى محمود  سكندريه|ل|طبــــ 

488473 لسيد حسن|لسيد عىل |در |ن عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o6469 ي سعيد تـــوفيق ع|ضىحي ه
رف|ئى عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

2|5777 سهيله صفوتـــ مبــــروك عوض مبــــروك ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

352837 محمد صبــــىح حمدى محمد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

832294 ل صبــــىحي قسطندي|ده جم|بــــس دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5o6682 تـــ عص| لم|م محمود حمد س|مي  سكندريه|ل|عه |زر

636o24 ن سيد محمدى سيد|نوره زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

7764oo هيم رزق|بــــر|ح |لفتـــ|ل عبــــد |كم| سه زيق|لزق|ره |تـــج

63643o سم|هيم ق|بــــر|هيم سمي  |بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

844496 ي سعد|ء |لزهر|
حمد حسنى ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

243384 م محمد صديق|سمر س هره|لق|علوم 

899766 ى |من ر محسن محمد حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4378|7 رسر|ن عبــــد|ن رمض|يم| لعزيز يونس رسر لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

5337o9 ن|لغنى محمد شعبــــ|أحمد مصطفى عبــــد  ج|بــــ سوه|د|

4o9o|6 طف محمود حسن طعيمه|محمد ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

64oo|9 زق|لر|وى عبــــد|لشبــــر|ن سعد |يم| |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

6286o| ى رض|ي ى ك| سمي  هيم|بــــر|مل |خي  زيق|لزق|بــــ |د|

2|7877 حمد بــــيومي|هيم |بــــر|طف سيد |عو ى شمس حقوق عي 

|62388 لصمد|حمد محمد عبــــد |لسيد |حمد |محمد  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

7667|o يف|زم محمد محمود |عمر ح لشر لعريش|تـــربــــيتـــ 

7o3326 مر|بــــوع|لحميد منصور |لد عبــــد |هبــــه خ ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

77232| دل فتـــىح عمر محمد|م ع|مر زيق|لزق|علوم 

24455 ي|ر
لرحمن عزوز|محمد عبــــد | ئى ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 

لمنوفيتـــ

447238 ي|عمرو أيمن خميس محمود ر
ضى ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

65545 د محمد|لجو|طمه حموده سيد عبــــد|ف لفيوم|تـــربــــيتـــ 

33o285 لحليم|ل عبــــد|د جم|فتـــحيتـــ عم ن|سو|بــــ |د|

|3|257 بــــوزيد|حمد |حمد محمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج
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|6887o ي|ر
مسعد لبــــيبــــ مرىس| ئى ن|معهد فنى تـــمريض حلو

|59o8| ى محمد|حمد | لسيد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

523942 د حسن|يوسف محمد فؤ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

676|62 لح|غبــــ ص|لدين ر|ح |ن محمد صل|نوره لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

53346o حمد عىل محمد|حمد عزتـــ | سكندريه|ل|حقوق 

876548 خر  |يكل مدحتـــ سعد ز|م سيوط|هندستـــ 

836989 هيم|بــــر|لربــــ |د |ء صبــــري ج|دع دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

438432 لحميد|لد مصطفى عبــــد|عمر خ |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

24o948 ح موىس محمد|لفتـــ|محمد عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|7587 محمود معتـــز محمود محمدعصفور هره|لق|ره |تـــج

632||9 ء محمد ربــــيع محمد عىل|سم| زيق|لزق|علوم 

22o96| ده محمد محمد محمد|رضوى حم ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

49o7o6 لزهرى محمد|لدين |ء |دين عل|ن سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

548o65 هيم|بــــر|لسيد |لسيد محروس |مصطفى  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7|7739 د خليل|لجو|هلل يحن  محمد عبــــد |هبــــه  ط|معتـــ دمي|علوم ج

|648|| ف محمد فهىم|يه | رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

253o|9 م صبــــىح أبــــو يوسف|هش| ر|ي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6295o ى عي|وس د عيسي|م حسي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

479655 حسن معتـــز حسن فرغىل محمد سكندريه|ل|حقوق 

868369 ى رك|ي ي بــــكر|بــــي عبــــد|سمي 
لغنى ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

2|3439 وىسر|لحو|حمد |حمد موىس |ء |رس| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

44383o ى محمد سعيد محمد عتـــش|ي سمي  لشيخ|عه كفر |زر

4o4582 لصمد|لسيد عبــــد |يوسف أحمد محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

527|o2 لحليم|زق مصطفى عبــــد|لر|بــــر عبــــد |حمد ج| سيوط|بــــ |د|

||6534 ى صفوتـــ صبــــىح عطيتـــ|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

775687 هيم|بــــر|لمهدى |هلل رأفتـــ محمد |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

2625o6 جد|هيم عىل م|بــــر|مصطفى حسن  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

249598 تـــ|م محمد بــــرك|س| نور ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

25|486 لخول|د عىل معوض |عم ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

632423 لنبــــي|م محمود عبــــد |ء عص|سم| زيق|لزق|بــــ |د|
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274892 لرؤوف|ده عمر محمد عبــــد|غ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4639o9 وى|لسحر|ح |لفتـــ|ء رجبــــ محمد عبــــد |رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|56293 م|م|م مرصى |م|ل |جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3|7353 بــــيض|ل|عيل سيد |سم|دهم مجدى | ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o6352 حمد نحله|لسيد |حمد |لدين |سيف  |طبــــ طنط

|3|944 ى عبــــد |ل| لحميد|ء سيد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

82956| لعظيم|هلل عبــــد|ن عبــــد|ء شعبــــ|لىمي دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|625o| لسيد موىس|هيم |بــــر|هيم نبــــيتـــ |بــــر|محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

766||5 ى|بــــر|هيم |بــــر|منيه | هيم محمد حسني  علوم بــــورسعيد

624|49 هلل|حمد عىل عبــــد |رس محمد |ف ط|معتـــ دمي|علوم ج

79|553 لعزيز|لعزيز محمد عبــــد |محمود عبــــد  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

23848o طمه مجدى وليم ذىك|ف هره|لق|ره |تـــج

534622 لنبــــوى محمد|زينبــــ شعيبــــ بــــدوى  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

483529 حمد|لسيد محمد حسن |ن |رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

638o48 لسيد|هيم عيد |يه محمد إبــــر| زيق|لزق|بــــ |د|

|2672| لرحمن|لرحمن عبــــد |بــــ عبــــد |يه|حمد | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

23568| دل محمد يوسف|م ع ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

765724 رى|لشنبــــ|منيه محمد محمود محمد محمد | ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

26758o وى|لغربــــ|هلل محروس شحتـــه |منه  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

268773 فظ|ء سعيد محمد ح|سم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

685585 لذىك محمد|لسعيد |لسيد |سحر  لمنصوره|حقوق 

|46|78 لدين|ل |لميس محمد يشى جم ن|بــــ حلو|د|

35o325 محمد عزتـــ حسن محمد |ره بــــنه|تـــج

|445o4 سط|لبــــ|مصطفى عىل عوده عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

3|94o3 د|سحق فوزى عي| |نور ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

79o576 ير|لحر|مح فتـــىح عوض أبــــو |حمد س| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

763||6 لرحيم|شم خليل عبــــد |ن ه|نوره تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

3296o5 لعظيم|لسيد عبــــد|تـــسنيم محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

89935| ى عىل بــــخيتـــ | يمن حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

6|897| لديبــــ|هيم |بــــر|رجبــــ | ندى رض ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

Thursday, September 6, 2018 Page 17836 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

75|o58 ف محمود محمد|حمد | رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

823|89 ه عبــــد| ي عبــــد|مي 
لصبــــور|لصبــــور مدئى ي|بــــ |د|

|لمنى

6o325o ى |ه ى حسي  لسكرى|جر حسي  ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

57747 ل|لع|لحميد عبــــد|هلل عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

354629 هيم عرفه|بــــر|د |ء عم|شيم ى شمس|د| بــــ عي 

52473 يوبــــ|ر صبــــري عيد |من هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

78|873 لح محمد|حمد ص|ء |لشيم| ج|بــــ سوه|د|

247558 لديبــــ|حمد متـــول |محمد سعيد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

25685| لسيد جعبــــوره|ء محمود محمد |رس| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|3948| ه ط| رق عزتـــ زىك|مي  ى شمس صيدله عي 

2957o| هر|لظ|ء مصطفى محمد عبــــد|لشيم| ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

662|o لرحمن|دى عبــــد |حمد محمد حمدى ن| لفيوم|نوعيتـــ 

75|349 ى|لمد|تـــ |د|لس|هيم |بــــر|يه | ح حسي  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

76292 وي محمود|لقوي ص|لرحمن عبــــد|عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

638356 هيم محمد|بــــر|س |هيم عبــــ|بــــر|س |عبــــ زيق|لزق|هندستـــ 

8||o73 بــــوسمره مرىسي|بــــوسمره فتـــىحي | ي تـــمريض 
ي|معهد فنى

| لمنى

77|o25 |لحميد |لنبــــى عبــــد|لحميد عبــــد |ء عبــــد |صف
لنشوى

زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

|7562 س|در عبــــ|لق|ليثــــ عبــــد | حل كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

42o898 تـــه|حمد محمد شح|هيم |بــــر|طمه |ف ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

44o72| حمد كلبــــوش|لرحمن |سحر عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|984| هلل  |ريو ظريف نظي  نرص |روم ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

423825 يف عبــــد ح تـــوفيق|لفتـــ|عمر رسر سكندريه|ل|حقوق 

236298 |لحق حو|د |هلل بــــيوم ج|ن عبــــد|يم| هره|لق|طبــــ 

4742| حمد|س |فتـــ عبــــ|محمد ر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

78442| لسيد|ء عىل محمد عىل |لزهر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6|6765 لي|لد| |يمن محمد زكري|هدير  |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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7534o6 ن مسلم|لسيد حمد|محمد  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

282259 يمن محمد عىل محمد| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6|372| حمد|لعظيم سيد|لعظيم محمود عبــــد|محمد عبــــد  يتـــ|ل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج  |لمجمع | مي 

866o54 هيم|بــــر|در |نوبــــ طلعتـــ ن|بــــ| |نوعيتـــ فنيه قن

259o69 بــــ|لوه|محمد عيد محمد عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

42754o هلل|لقوى عبــــد |لقوى محمد عبــــد |محمد عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

63497| محمد ربــــيع محمد مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

3|6oo يف  ف |رسر عيل|سم|حمد حمدي |رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

683655 ن|محمد حمدى محمود مرو ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

8||2|7 ي|رص عبــــد|م ن|وس
لكريم تـــوئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|66332 حمد|فظ سيد |لد ح|محمد خ ى شمس| لسن عي 

3698o2 ي عبــــد
لحميد عىل محمد|محمود لطفى |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

226|96 لحميد محمد|ء عبــــد|محمد عل ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

52o46 ن محمد عبــــده عطيه|نور سيوط|ره |تـــج

8|2979 ح|لفتـــ|هلل محمد حسن عبــــد|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

266|oo ضى محمد بــــيوم|محمد ر ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

|35453 منه محمد رجبــــ محمد ى شمس حقوق عي 

645238 يف حسينى محمد عىل عبــــد |وس لنبــــى|م رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|38628 س عىلي|بــــدين عبــــ|لع|ن زين |نوره ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9|7848 بــــح معبــــد كتـــبــــى |حمد ر| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

5|49o7 وى|تـــ محمود حسن قن|لشح|رتـــ |س ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4o7464 ى رنيم حسن فريد حسن حسني  سكندريه|ل|بــــ |د|

484373 هيم|بــــر|لمنعم محمد |هيم عبــــد |بــــر|در |ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|385o| لعليم|يمن سيد عبــــد | |ن|ر ى شمس حقوق عي 

4|5986 ى  عي|هيم عىلي رف|بــــر|آيه حسي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|49465 هيم رشدى|بــــر|محمود مصطفى  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

6|3||3 ع يوسف|لسبــــ|ح |لفتـــ|يحن  عبــــد| ر|ي |ره طنط|تـــج

27o78 رى|لبــــ|حمد عبــــد |سهيله رفعتـــ  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

896776 رف عىل  |ن ع|حمد| ن|دي ج|عه سوه|زر
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7o398| بــــويوسف|بــــتـــ محمد |محمود يوسف ثــــ زيق|لزق|علوم 

6o33oo ى|هلل |محمد مصطفى عبــــد  لمسي  لمنصوره|هندستـــ 

|54553 ح سيد محمد|م صل|هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

286267 ل|لع|هيم تـــوفيق عبــــد|بــــر|هدير  هره|لق|ج طبــــيع |عل

9|347o لكريم |نور خليل عبــــد|م |عص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

768229 لنبــــى محمود|رس محمد عبــــد|ره ي|ي ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

853328 حمد حسن عمر عىلي| ي|بــــ |د|
|لمنى

226244 ن|بــــر سعد رمض|ن ص|مرو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

478857 ر|لنج|بــــ سعد محمد عىل |يه|عمرو  سكندريه|ل|هندستـــ 

|49o4 زق|لر|طف محمد عبــــد |حبــــيبــــه ع ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

328635 لمنعم|زم محمد عبــــد|م ح|حس |بــــ بــــنه|د|

323926 ح جمعه|لفتـــ|دل عبــــد|ء ع|دع لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

55837 هلل|دل خليفتـــ عبــــد |ره ع|س ي سويف
تـــمريض  بــــنى

232486 لسيد|حمد |بــــر |ء ج|دع ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

678||8 لسيد يوسف محمد حسن|سلىم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

2594o5 م|لش|هيم |بــــر|ن عىل |ر رمض|من ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

82|7o3 ن عىلي|لرحمن عىلي عثــــم|عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|32953 ك|د سدر|ى رأفتـــ ميل|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

35|2o7 ى|عيل ش|سم|ح محمد |لفتـــ|محمد عبــــد هي  ى شمس صيدله عي 

425o8| هلل|ر وليد عطيه محمودعبــــد|مي لسويس|معتـــ |علوم ج

9|2265 ه محمد |لل|حمد عبــــد|م |سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

356|96 بــــوزيد|ن محمد |محمد رمض |حقوق بــــنه

323o73 ى |شيم بــــوحديد|ء عىل طه حسني  ى شمس|د| بــــ عي 

|44o|5 لمجيد|بــــو رسيع عبــــد |رق |رحمه ط هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83972 هلل سليم|وليد محمد حمدى عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

297o5 لجليل|لق عبــــد |لخ|فتـــ عبــــد |محمد ر كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

339224 دى|له|لرحمن محمد عبــــد|هدير عمرو عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

|444o| ى|بــــر|د محمد |زي هيم حسي  ن|حقوق حلو

6o2353 لحميد|لسعيد عبــــد |لمنعم |هدير عبــــد  |بــــ طنط|د|

865286 حمد محمد|هلل |محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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5478|4 |بــــ |لوه|هيم عبــــد |بــــر|لدين |ح |حمد صل|
فع|لش

|حقوق طنط

9|8765 ى |بــــوخطوه حس|ره |س بــــوخطوه |ني  سيوط|نوعيتـــ فنيه 

26oo76 ى عزتـــ شح|ي تـــ محمود|سمي  ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

64548 بــــ|لتـــو|لد محمد عبــــد|يدي خ|ه لفيوم|حقوق 

6|o|8o  فنون|ف
ى
طمتـــ عبــــده شوق لمنصوره|بــــ |د|

8273o3 هلل يسن|محمد عىلي عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

42|o45 لسيد بــــيىل|مد مصطفى محمد |مروه ح لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

349535 هيم محمد|بــــر|ج  |كريم ن ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

535767 لرحمن|محمد عىل حمودتـــ عبــــد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|5|o9| م|م|حمد |هبــــه سميح  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

58273 ى|لسعود محمد حس|بــــو |يه | ني  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

36o53o لسيد عيس|لسيد |زينبــــ محمد  |علوم بــــنه

9o|3|2 رص منصور تـــوفيق |نىح  ن| ج|تـــربــــيتـــ سوه

9|9984 حمد |رص عىل بــــدوى |مديحه ن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

7o443 ي|ر
ى | ئى حمد محمد|متـــي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

822||| |ء سعيد يىحي زكري|دع ي|نوعيتـــ 
|لمنى

22953| رق يسن محمد نرص|سميه ط هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77|36o ى محمد  هيم|بــــر|لعزيز|هيم عبــــد |بــــر|رني  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

35836 حمد عىل|لمجيد |جر عبــــد|ه ى شمس| لسن عي 

785823 حمد|ن فهىم |حمد رمض| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

9|7634 لس نشأتـــ يوسف شح تـــ  |كي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

463782 حمد خرصى|لحميد |ن عىل محمد عبــــد |نوره لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

7oo|28 ي|ر
هلل عىل|ل عبــــد |جم| ئى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

89555 لنبــــى محمد|ن حمدى حسن عبــــد |رو هره|لق|طبــــ 

7o6695 ح محمد عطيتـــ|محمد صل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

8o98o9 ح|لفتـــ|ل سعد عبــــد|ن جم|نوره ره بــــنى سويف|تـــج

447|o3 ج|لسم|لم |ح مصطفى س|مصطفى صل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

288o56 ى فؤ|ي وى|لشن|د محمد |سمي  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

Thursday, September 6, 2018 Page 17840 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5|9296 |هيم كف|بــــر|ر |لغف|لنبــــى عبــــد |آيه عبــــد 
ى
ق تـــربــــيتـــ دمنهور

79665 ن|عيل بــــدر|سم|مه |ء سل|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69544| حمد|لسعدى مصطفى |ن |محمد سليم لمنصوره|ره |تـــج

53oo33 بــــ|حمد غل|حمد عىل |عىل  سكندريه|ل|هندستـــ 

249798 ل|ء محمد شبــــل غز|ل| لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

9o4|59 بــــوضيف|حمد جوده محمد | ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

9|6584 بــــر |لج|ضى محمد عبــــد|لر|ديه عبــــد|ن ي صىح 
سيوط|معهد فنى

627594 ى تـــوفيق|محمد بــــ سم أمي  زيق|لزق|هندستـــ 

8988o9 ي|دل د|جوى ع
ل جيد |ئى قرص|ل|فنون جميله فنون 

857395 لنعيم محمد|زن عبــــد|محمد م ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

4|5673 لدمنهورى|د سعد مبــــروك سعد |ي| |حقوق طنط

5o|477 د|لجو|عيل عبــــد |سم|هلل |حمد ضيف | سكندريه|ل|حقوق 

463395 لسيد|طف فتـــىح عىل |بــــوبــــكر ع| ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

35795 لدكر|لسيد محمود |حمد |يه | هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4464o2 حسن محمد محمد محمد حسن سكندريه|ل|هندستـــ 

79o868 بــــو عمه|عيل سليم حسن |سم|ء |دع ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o6488 لبــــلقينى|حمد |حمد |م |سل|حمد | ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

5|78o2 ى ندى طه عىل أبــــوحسي  بــــ دمنهور|د|

448856 مش|لسيد شل|دل محمد |ن ع|يم| |هندستـــ طنط

||98o8 بــــ|لوه|م عبــــد |لسل|حمزه محمد عيد عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

72533 در عيسوى|لق|لرحمن نرص عبــــد|عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

||6473 شد|م محمد ر|عص| رن هره|لق|بــــ |د|

3565o6 تـــ صل| بــــرى سعيد|لج|ح |مي  |نوعيتـــ بــــنه

55|23 بــــ عودتـــ|لتـــو|مصطفى محمد عبــــد ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

|3467| حمد|د |محمد رمزي فؤ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

243453 لبــــ|بــــوط|ندى عطيه محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5o8867 ى| ى محمد حسي  حمد حسي  عه دمنهور|زر

37o76 لسيد محجوبــــ|محمد يوسف محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

856352 هلل محمد|بــــ رجبــــ عبــــد|يه| ي|هندستـــ 
|لمنى

5|73o5 ش|لفر|تـــه |لحميد شح|ر عبــــد|من ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 
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2|8738 لحكيم عىل|لدين عبــــد|ء|دهم عل| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

|54977 حمد|حمد محمد |مه |س| |رن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

859o39 ح|لفتـــ|حمد عزمي عبــــد|ره |س ي|بــــ |د|
|لمنى

499628 ي فتـــىحي كليبــــ|سم|
ء مصطفى عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

646672 حمد|م |حمد عص|ء |شيم ط|بــــ دمي|د|

4|9853 لسيد|هيم |بــــر|محمود سمي   لشيخ|بــــ كفر |د|

4ooo79 ي|ه
ر|لعط|لدين محمد عىل |م |عص| ئى سكندريه|ل|ره |تـــج

4|2|22 وى|لنحر|محمد متـــول محمد  |ره طنط|تـــج

477o6| ن مصطفى محمد مصطفى|نوره |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

78|678 لدين محمد حلىم|ء |رؤى عل زيق|لزق|حقوق 

4o6734 بــــو شبــــيكه|هيم سيد |بــــر|منيتـــ وحيد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o7|55 بــــ |رم محمود دي|عمر ك ج|هندستـــ سوه

89|278 ى ف رى |يز زىك زخ|نرمي  سيوط|بــــ |د|

234839 ف ف|ح |لرحمن محمد صل|عبــــد ضل|لدين رسر سيوط|عه |زر

6|9|57 حمد|وى |لبــــدر|حمد |مريم مصطفى  ط|بــــ دمي|د|

54662 هيم|بــــر|حمد |ح |يزه صل|ف تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|6|469 ف محمد زغلول محمد عبــــد |د |زي لرحمن عىل|رسر
خن|ل |

ى شمس|تـــج ره عي 

335546 يتـــ محمد يونس سويفى| رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

9|7o47 ن |سليم| ء مصطفى عط|شيم |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

7796|2 لسيد|لحكيم |حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

5|o8o3 ف فتـــىحي سعيد | ر|لنج|هيم |بــــر|رسر لشيخ|عه كفر |زر

439847 وى|لشن|مصطفى طه | ند ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

22||5o شم محمد|ل ه|جم| ر|ي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3577o7 ي ك|
مل طه|حمد عفيفى |تـــربــــيتـــ بــــنه

542468 لق|لخ|هيم عبــــد|بــــر| |هر زكري|يه ط| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|65498 ف |ء |سم| حمد|دى |لبــــغد|رسر ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

33863 ى محمد خليل|مريم ن رص حسي  هره|لق|بــــ |د|

875282 حمد عيس حسن |ج  |م سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 
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34448| لقطرى|هر |لظ|حمد عبــــد|م |حمد عص| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6o499o م تـــوفيق رزيق|محسن س| مي  |حقوق طنط

52582o لنرص|بــــو | |لوف|بــــو |محمد | لوف|بــــو | زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

8o328o هيم حسن محمد عىلي|بــــر| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

446933 ف |محمد  ى|رسر حمد محمد حسي  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

244897 ى|ندى عز لدين محمد حسي  هرتـــ |لق|تـــمريض 

759|75 ن|لسيد رضو|محمود خليفتـــ  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

526252 لسيد|دى محمد |له|بــــ عبــــد |يه|يوسف  سكندريه|ل|هندستـــ 

2474| بــــ سيد|لوه|لدين عبــــد |ء نرص|ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

465|76 هلل|هلل عبــــده عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|مصطفى عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

48o962 تـــ ص| ى|بــــر |مي  حمد محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

892oo6 طمه عىل محمد محمد  |ف سيوط|ره |تـــج

452o6| م فرج|لسل|ن عبــــد |ر محمد رمض|بــــش لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

366358 هلل متـــول|حمد عبــــد|ء |رس| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

836598 دي سنوىسي|له|سيد عبــــد| ند ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

822o54 ل سيد|رص محمد جم|محمد ن ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

693865 هلل حسن|لمحسن عبــــد |يدى محمد عبــــد |ه لمنصوره|ره |تـــج

8|3o|o بــــر حسن|محمد خلف ص ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|49967 لحكيم|لحكيم محمد عبــــد |عمر عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

453728 لسيد|لسيد سعد متـــول محمد | ضتـــ|ري/م بــــنى سويف|إعل

537449 ن|لغنى رضو|حمد عطيه عبــــد |محمود  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

783556 حمد|خلود محسن يوسف محمدسيد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4|264o لعزيز دبــــور|لعزيز عىل سمي  عبــــد |ندى عبــــد |نوعيتـــ فنيه طنط

769583 دق حسن|ح محمود ص|لفتـــ|ء عبــــد |رس| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

4|2||8 لغنى مكرم|حمد عبــــد |محمد عمرو  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

27|64 لدين محمد|ل |ئل جل|ر و|من ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|4864 يوسف وليد عىلي حسن رزيقتـــ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|6556 رص حسن سويلم|رتـــ ن|س هره|لق|ره |تـــج

|53729 لحليم محمود|محمد عبــــد | دين ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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4572|o تـــ سعد ح| ف|مي  مد مشر تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

924832 حمد  |ل تـــوفيق |عىل جم ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

6326o8 ل أحمد حموده|حور جم زيق|لزق|بــــ |د|

|2o|34 ى  ى نخله |يه|بــــولي  هيم|بــــر|بــــ مكي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

683652 هلل|حمد وهبــــه مصطفى عبــــد |محمد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

8358o9 ن|لرحمن سليم|ن عبــــد|محمد سليم ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

683|22 لمجيد محمد|لسيد محمد عبــــد | |عل لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

8|6o87 هيم |بــــر|هلل صقر |محمد خلف  ي|بــــ |د|
|لمنى

325836 رق منصور محمود|سلىم ط ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

86256 ى محمود مهدل|ي رس حسي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

826o4 م محمود محمد|محمود عص م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

766564 حمد حسن|ح |محمد سمي  صل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

35953 |لحفيظ |لحفيظ وهبــــه عبــــد|جر عبــــد|ه
ن|بــــوسليم

ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|53325 لسيد|لدين حسن |د نور |جه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

46||47 بــــ|بــــ دي|لوه|بــــ عبــــد|محمود محمد دي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o467o ر|لف|ندى عصمتـــ عدل عبــــده |س ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

68|72o لمقصود|لدين محمد عبــــد |م |محمد عص ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

8|8699 ل|هر فتـــي غبــــري|م| ري|م ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

2|873| هيم|بــــر|روق |يوسف محمد ف |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9o8o79 تـــ محمد |ء سليم بــــرك|شيم ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|6o8|8 لس مجدى مكرم عوض ج هلل|د |كي  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

462849 هيم عىل|بــــر|دل |ع| رن |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

487|76 حمد مبــــروك|حمد |لمعز |محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

5o4534 لسيد محمد درويش|م |مريم إم سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

3665|8 بــــينى|ح محمد |محمد صل لشر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|49|28 ه مدحتـــ سعد | بــــوزيد|لدين |مي  ى شمس|تـــج ره عي 
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|66799 عيل محمد|سم|يمن |جده |م هره|لق|ر |ثــــ|

442337 ن عىل غنيم|مؤمن حلىم محمد سليم لشيخ|ره كفر |تـــج

843443 ن|ل محمد عثــــم|ن جم|نوره ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

48992o ى عبــــد |ي ح يونس|لفتـــ|حمد عبــــد |ح |لفتـــ|سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8622|6 هيم|بــــر|هلل حسن محمد |عبــــد زيق|لزق|حقوق 

5|43o| لم|لسيد س|ل فهىمي |يدى جم|ه سكندريه|ل|صيدله 

784578 ى درم|ل |ريم طل ن|مي  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

758698 عمرو سيد صبــــىح طعيمتـــ بــــ موجه |نتـــس|نيتـــ |إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|
لسويس|بــــ

792754 ل|حمد جم|لسيد طه |سلىم  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

894|4 لح|لعظيم ص|د عبــــد |حمد سعيد رش| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

|32|7| عيل|سم|روق |ره محمد ف|س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6783|7 منصور فرج محمد| يش ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

56o88 هلل سعد محمد قرئى|عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

829476 ج|هلل فر|حمد محمد عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

85|228 لحليم يوسف|رص عبــــد|محمد ن سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

44|939 لسعدئى|لسيد |رفيده فوزى  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|26463 ف محمد حسن|رين |د رسر ن|بــــ حلو|د|

649|68 هيم|بــــر|حمد |لسيد |مل محمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o6749 لمرىس|هيم |بــــر|لمرىس |محمد  لمنصوره|هندستـــ 

4o3427 لسيد|دين حسنى محمود |ن |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

486583 ل حسن|لع|لسيد عبــــد |مل |لسيد ك| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

35552| ى خلود محمد مبــــروك حسي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

3462o2 هيم|بــــر|محمد عمرو محمد  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

288||9 حمد|ندى محمد سيد  لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

77|474 مصطفى محمد جعفر محمد جعفر زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

676|44 ن لموج |لرحيم محمد |مصطفى عبــــد | مي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

288o32 ع|لسبــــ|لحميد مصطفى |سعيد عبــــد| لي|د ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8o8594 ى حسن| حمد عمرو حسي  ي|طبــــ 
|لمنى

|7oo2o لسيد عوده|ر سيد متـــول |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

278954 ء محمد رزق|ده عل|مي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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6o342 حمد زين|م محمد |حس ره بــــنى سويف|تـــج

|39|48 هلل عىل|رق عبــــد |طمه ط|ف ى شمس|د| بــــ عي 

8|8853 حمد|يه محمود خلف | ي|بــــ |د|
|لمنى

4||62 لغنى|ن عبــــد|لغنى زيد|عمرو عبــــد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

5|o86 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد | يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

483328 هلل|ن عبــــد |هلل مهر|حمد عبــــد |ندى  سكندريه|ل|بــــ |د|

464|9 لحميد|س عبــــد |لغيط عبــــ|بــــو |ن |يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

772629 ى س|م عبــــد |سه لم|لشكور جمعه حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|3o279 مسعد مهنى مسعد| رين|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

35o||2 ى | هيم محمد مسلم|بــــر|حمد حسي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

48|483 عيل|سم|ن خليفتـــ عىل |هلل رمض|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2|795 ف محمد عرفه|ء |رس| رسر هره|لق|ر |ثــــ|

54896 حمد|ح |لفتـــ|عيل عبــــد |سم|يدتـــ |ع |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

323o99 ف عبــــد|ل |م| لمقصود|لمحسن عبــــد|رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

75653o عيل خليل|سم|دى |ء بــــغد|سم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

67793o لعزيز|هد عبــــد |د مج|لدين فؤ|ء |م عل|سل| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

28|66 ى ط |تـــه لوق|نيوس شح|شي  هره|لق|ره |تـــج

87|o3 ه ن مصطفى محمود مهدى|بــــي  لمنصوره|حقوق 

23392o حمد محمود مصطفى محمود| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

3|6538 ره عىل|لسيد عم| |ء رض|صف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

69o942 لح|لسيد ص|ىط |لع|حمد محمد عبــــد | لشيخ|ره كفر |تـــج

|4|74 ل|لجم|متـــ مصطفى |س|د |زي هره|لق|هندستـــ 

33o993 حمد|وجيتـــ محمد | حل ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4962|6 ى م بــــ|بــــ دي|هر عىل دي|نرمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

88o45| ك |لمل|هيم عبــــد|بــــر|جد |تـــى م|ك ج|بــــ سوه|د|

5|4|73 لسيد منصور قشيوط|هدير محمد  سكندريه|ل|علوم 

28984 ى |ح |لفتـــ|صم عبــــد |ع ر|لجز|مي  هره|لق|حقوق 

7|7|7o |محمد | لعل|بــــو |دى |له|مريم مصطفى عبــــد 
ن|لقشل

ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

643376 لح محمد|ء موىس ص|سم| زيق|لزق|حقوق 
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4463oo در |لق|لسميع عبــــد |لرحمن مصطفى عبــــد |عبــــد 
زى|حج

ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

2527o8 لرؤف فرج|هدى محمد عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

3oo3| دق محفوظ|لص|منيتـــ سعيد عبــــد | لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

898959 رص محمود |لن|ل عبــــد|م جم|مر ج|عه سوه|زر

6||654 لهورينى|لعزيز |محمد رجبــــ عبــــد |ره طنط|تـــج

23377o محمود محمد محمد ممدوح سيد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

8|6366 فرج| مريم جرجس حن ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

9||677 ن |طف عىل حس|ع| لي|د ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

79|687 مد|هيم ح|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

285873 عيل قطبــــ|سم|عيل طلعتـــ |سم| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

883979 ن |نم فخرى رمض|محمد غ ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

423|58 ر|لسعود نص|بــــو |لسيد |كريم  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

878579 لعربــــى محمد |وجدى زهرى  ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

8||783 مل|مروه محسن صبــــىحي ك ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

2|84o7 وى|لششتـــ|دل مدبــــول |ع| ر|ل هره|لق|ره |تـــج

|534o8 مر|سعد محمد ع|هند  ى شمس|زر عه عي 

|75|47 تـــه|يز شح|وجنى يوسف ف| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

8o267| حسن محمد حسن محمد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

82o524 لمقصود|ح طه عبــــد|طه صل ي|عه |زر
|لمنى

478752 وى|لخرصى|هيم |بــــر|رق سعيد |دين ط|ن سكندريه|ل|هندستـــ 

84448o هلل|لدين عبــــد|يمن نرص|ندي  ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

23o339 ف فهيم طه|عمر  رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5269|| ذل عىل|لش|لدين |ل |حمد محمد كم| ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

4|966o يم|لد|لرحمن عبــــد|لرحمن عبــــد|ح عبــــد|محمد رم لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

69423| دى|تـــ ش|طف محمد بــــرك|حمد ع| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

332o4| ء نرص يوسف حسن|رس| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4229o لمقدم|حمد |ح طه |محمد صل لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75o439 لمنعم عىلي|حمد محمد عبــــد | لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 
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64o7o| ن|ع رمض|لسبــــ|لرحمن نبــــيل محمد |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

8758|8 لرحيم عىل  |م عبــــد|لرحمن هش|عبــــد سيوط|بــــ |د|

2|229o حمد رأفتـــ حسن محمد محمد| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

336826 عيل|سم|طف سعيد |سيد ع ى شمس حقوق عي 

|52465 حد|لو|ن سيد حسن عبــــد |هيم رمض|بــــر| كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

8o5|oo حمد لمعي محمد|روي | ى شمس هندستـــ عي 

239658  ري|بــــ ص|رح
ى
هيم|بــــر|ض محمد |ق ى شمس|زر عه عي 

536359 هيم|بــــر|در |لق|ن عبــــد |ن محمد رمض|دي|ن سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

525889 ن|حمد عىلي محمد عثــــم| سكندريه|ل|هندستـــ 

848|74 لدين محمد سليم|ء|يمن عل| ج|ره سوه|تـــج

7o7|6 ئى|د علو|مه ربــــيع رش|س| لفيوم|بــــ |د|

645|78 ل|لجم|حمدى |ل|حمدى |ل|حمد | لمنصوره|بــــ |د|

847588 ي بــــسط
وي محمد|محمد مصطفى ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|6o|o3 ن|ح نصيبــــ ريح|لنج|بــــو |هيم |بــــر| ى شمس حقوق عي 

6|34|o لسيد محمد قنصوه|لسيد |أحمد  |ضتـــ طنط|علوم ري

499395 ن|بــــو بــــكر عمر|هيم |بــــر|ء فرج |شيم عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4389|4 ن|مل بــــره|مر محمد ك|ج  تـــ|ن سكندريه|ل|حقوق 

84o3|8 ن|يه محمد عىلي عثــــم| ن|سو|علوم 

698785 لنبــــى|هيم عبــــد |بــــر|ر محمد لطفى |من لمنصوره|ره |تـــج

|222|o ف|له|محمود محمد  دى رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

63789o لد|لسيد محمد خ|لد حكيم عزتـــ |خ ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

8634o| سم عطيه|لق|بــــو|ء محمد |صف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

8823|o لمعز |لبــــديع عبــــد|ل عبــــد|يدى كم|ه ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

67945o ه ري ى سعد ف|ني  يد|ض حسي  لمنصوره|بــــ |د|

|43262 بــــيتـــر سعد وديع مرزوق ى شمس حقوق عي 

53o492 ن حسن|هبــــه محمود بــــدوى زيد ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

887|8o لس سليم لقدوس سعد |ن عبــــد|كي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

7o8|59 حمد حبــــيبــــ|م |لسل|هيم عبــــد |بــــر|محمد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

7o9|74 لسيد محمد|يه محمد جمعه عىل | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 
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425|5| شم|مد ه|هيم ح|بــــر|لنرص |ء سيف |رس| سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

6|4528 يد|حمد ز|حمد |هيم |بــــر|ء |هن |علوم طنط

3||875 ح|لفتـــ|مه فوزى عبــــد|س|محمود  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

9o4395 لموجود |م عبــــد|رص عل|حمد ن| ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

496755 م عىل عبــــده حسن|ئى س|م| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

629oo6 حمد|حمد |مه |س|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o34|7 ي |
نور سيد|لحسن مصطفى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

786||7 لد محمد مهدى|ء خ|شيم قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

883396 لصمد  |حمد عبــــد|لصمد |ء عبــــد|دع سيوط|عه |زر

636472 رس يوسف نرص محمد نعيم|حمد ي| زيق|لزق|حقوق 

24236 ى |ي حمد غنيم عىلي|سمي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

||672| ى |مي  وحيد | حمد|مي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

3276|2 بــــتـــ|ثــــ| لوف|بــــو |لسيد |تـــ |نج يتـــ|ل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج  |لمجمع | مي 

249674 ح|لح صل|م محمود ص|ريه شمون|نوعيتـــ فنيه 

42296| بــــر|دى ج|له|د عبــــد |لعزيز رش|ء عبــــد |شيم إلسكندريتـــ |تـــمريض 

37|2o7 جح|لمقصود ر|بــــو رسيع عبــــد|جر عمرو |ه ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

45794 ء قطبــــ محمد|رحمه عل هره|لق|بــــ |د|

47922 ي |عبــــد 
هيم محمد|بــــر|هلل مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5o|9|2 لعزيز خرصى خليل|م عبــــد|هدير حم سكندريه|ل|بــــ |د|

4o|o22 وى محمود أحمد|رس عنتـــر قن|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77826o حمد محمد|دى |لن|ء |شيم زيق|لزق|نوعيتـــ 

|43529 بــــو زيد|لرحيم |بــــر عبــــد |طمه ص|ف لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

69|84o لغنى عجوه|ج  منصور عبــــد |محمود ن لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78|||4 شم|بــــوه|لسيد |لسيد عىل | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4326o9 دى|لحميد ش|لحميد عبــــد |دل عبــــد |ن ع|رو |حقوق طنط

822|65 لعزيز|طف عىلي عبــــد|زهوه ع ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

639965 ى عل|ي ي عبــــد|لدين |ء |سمي 
ى
لحميد|حمد دسوق  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |

ره|د |

85||85 فظ|روق ح|يمن ف|محمود  ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

52|77o يه رجبــــ مبــــروك محمود| عه دمنهور|زر
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7|2633 |لحنفى كرم |ع |لقعق|هيم محمد مرزوق |بــــر|
لدين

لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

764473 لي|هيم عىلي و|بــــر|لسيد |عىل  هندستـــ بــــور سعيد

46o6|3 تـــ س رص|ن ن|حمد سليم|م |ني  |ره طنط|تـــج

679o|2 هيم رجبــــ عىل عىل ليله|بــــر| لمنصوره|بــــ |د|

838345 لي|لد|مل |مي سيد ك|لمنعم س|عبــــد قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

482|82 ن|حمد يوسف سليم|رس |ر ي|عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|48737 ى |حمد طلعتـــ |ء |هن حمد|مي  ن|بــــ حلو|د|

226989 هيم|بــــر|ن |حمد سليم|لرحمن |عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

68o5|2 وى|لطنط|له هيسم سعد عىل |ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o3|9o للطيف سعد بــــرسيمه|ء عبــــد |سم لمنصوره|بــــ |د|

48757| لسيد سعيد|نور |م |م هش|ر |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

|2435o دي|بــــو ش|رحمه مدحتـــ محمد  ن|فنون جميله فنون حلو

||88o4 ي
لدين محمود مخلوف|ء |ندى ضى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

236737 عيل|سم|لعزيز |لسيد عبــــد |دل |ع| هل ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

7o7586 عيل محمد محمد|سم|هيم |بــــر|ل |فري ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

676575 لق|لخ|لد مرىس عبــــد |هلل خ|منه  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

445653 لرحمن يشي محمد بــــسيوئى|عبــــد  |ضتـــ طنط|علوم ري

333898 ي 
رم|لمك|بــــو|ر |نور مختـــ|مصطفى ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

86544o ر محمد|لستـــ|هلل محسن عبــــد|عبــــد دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

358577 عيل عوض|سم|در |لق|رنيم عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

495647 س|هلل عبــــ|ن فتـــح |دل سليم|ع ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

43323|  |لش|ن عبــــد|ن عثــــم|يم|
ى
لسوده|ق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

24o748 ى عىل سيد محمد حسي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

83o82| كر|لرحمن محمد ثــــروتـــ ش|عبــــد ن|سو|حقوق 

4|5669 حمد مصطفى |بــــدين |لع|حمد مصطفى زين |
حموده

لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

8|682o ي|وجيه د| نطونيوس رض|
ل|ئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6o77o2 يف|ره محسن حمدين عىل |س بــــو رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|27932 ر عىل يوسف عىل|مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4|9864 عىلي رزق| أحمد عبــــد ربــــه زكري لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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36849 د|لجو|م عبــــد |ن محمد س|يم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

77|76| بــــ|حمد شه|حمد تـــوفيق |محمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6955|6 ي
هيم|بــــر|لنور زىك محمود |عبــــد | دئى لمنصوره|عه |زر

3625o| ع|حمد رف|م |هش| ن|ر |حقوق بــــنه

4399|4 حمد|يمن فهيم |ء |لزهر| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

5|8538 حمد محمد بــــسيوئى|حمد |ندى  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4|8377 منه محمود حسن محمد عبــــده |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

9o547o حمد |لسيد محمد |ر |نو| ج|عه سوه|زر

682747 لشوى|لمنعم محمد |رق عبــــد |مريم ط لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

432749 ر|يمنى مصطفى سعيد نص |طبــــ طنط

54347| بــــر|لعظيم ج|ل محمود عبــــد|ل جم|نه بــــ دمنهور|د|

2|9286 |لبــــ|ن عبــــد |ض سليم|محمد سيد ري
ى
ق ى شمس حقوق عي 

775867 دى|لن|هيم حسن |بــــر|بــــر |ء ص|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o7|24 هلل|دل محمود عمر عبــــد |ميمه ع| ن|علوم حلو

356845 ف عىلي بــــدور|هدير 
رسر زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

782484 لد محمد محمد|محمد خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7|5727 لحميد بــــشي |ئى  محمد عبــــد |ندى ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

635486 تـــ محمد عرفتـــ|لشح|مديحتـــ  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|7626 ف حلىمي | |دين لسيد عىلي|لسيد |رسر لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

|564o2 حمد|مه |حمد سل|مه |سل ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8398|o ي|هي حر|لل|ن محمدين عبــــد|نوره ج  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

776876 ن|ء جوده محمد عثــــم|رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

48465o ى  عىل حسي 
عمرو عىل مصطفى ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

356672 لمجيد عز مدبــــول|حمد عبــــد|هلل |منتـــ  |بــــ بــــنه|د|

83|4|8 حمد محمد صديق|فوزيه  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

487378 لسيد|لسيد عىل |يوسف مصطفى  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

323959 حمد|لعزيز |هلل عبــــد|منى عبــــد ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

676435 لحميد عرفه|لعزيز عبــــد |ندى محمدعبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

87842o هيم  |بــــر|ح |سلىم محمد صل سيوط|تـــربــــيتـــ 

522265 لففى|لعزيز |م عبــــد|لسل|رس عبــــد|ء ي|دع بــــ دمنهور|د|
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684465 حد|لو|لفرح عبــــد |بــــو |هر |ء م|ل| لمنصوره|بــــ |د|

34|86o لحسينى سيد نرص|رق محمد |منيتـــ ط| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

844893 لحسن محمد|بــــو|سندس عربــــي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

49687o لجندى|سهيلتـــ محمد عىل محمد يوسف  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

326529 محمد سيد محمد مصطفى| دين ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

699425 ى|ن حس|لسيد سليم|م  ني  لمنصوره|بــــ |د|

265o|2 |محمد وحيد محمد عوض مو
ى
ق زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

85o872 ىطي|لع|مد عبــــد|محمد ح| مه دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

8528|| د|لجو|در عبــــد|لق|لمنعم عبــــد|م عبــــد|حس ي|صيدلتـــ 
|لمنى

248|48 لسيد|هيم محمد |بــــر|معتـــز | ند ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

334569 ي |لسيد |عمرو 
لسيد|لعوضى ى شمس صيدله عي 

4878o3 م|حمد محمد عل|حمد |ر |عم سكندريه|ل|بــــ |د|

5793| لسيد|رق مدحتـــ محمد عصمتـــ |ط ره بــــنى سويف|تـــج

85o46| دل محمد محمود|عمر ع ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

69479 يه|لدين جمعه علو|ح|محمد صل لفيوم|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

9o|899 حمد محمد |ده خليفه |غ ج|بــــ سوه|د|

756858 حمد|هيم |بــــر|ن عىل |عىل سليم |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

4|6|33 هيم جعفر|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|ء |لىمي لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

33|9o3 هيم|بــــر|لنبــــي محمود |محمود محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

336922 حمد|دل محمد |محمد ع ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

59548 ن عويس محمد|ن شعبــــ|نوره تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

329|6o هلل جرجس|دل رزق |ع| مكسيم |بــــ بــــنه|د|

25773| وى|لمعرص|د |د محمد فؤ|فؤ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4|3573 هد|هلل محمد محمود عىل مج|منه  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

82|488 ن|ود عبــــده سليم|صف د|مريم ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

8|oo42 هيم|بــــر|حمد |ده خلف |غ ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

6o7653 لحليم|حسن عبــــد| بــــسنتـــ عط لمنصوره|ره |تـــج

6|7534 بــــو زيد|ن |ىط سليم|لع|ء عبــــد |ندى عل ط|بــــ دمي|د|

347|93 ي ش|محمد ه
كر مرىس محمد|ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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3|3493 لدين عىل محمد|د |منيتـــ عم| |حقوق بــــنه

5o6263 ي |ن
ي محمد مصطفى

لسيد|ديه مصطفى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

33o58| تـــفى محمد محمود عىل رزق |بــــ بــــنه|د|

683o93 لعدل|حمد |م حسن |بــــسنتـــ عص ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8775|7 ن |ء سيد محمد رشو|ل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

69895| لمرىسي|لعربــــى محمود زىك |جر |ه ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

42669o لسيد حليم|حمد |م |ن س|نوره إلسكندريتـــ |تـــمريض 

888798 حمد |ء محمد محمود |ل| سيوط|صيدلتـــ 

|55297 حمد محمد يوسف حسن|سجده  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

24882 لدين|ن مىح |جر حسن سلط|ه ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

899268 ل |لع|تـــه محمد عبــــد|محمود شح ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

9o28|2 لرحيم |ء حسنى محمد عبــــد|عصم ي صىح سوه
ج|معهد فنى

23|358 مصطفى نبــــيل حموده سيد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

835326 سط|لبــــ|زي عبــــد|فرحه محمد مغ |نوعيتـــ فنيه قن

774452 لرحمن معن|ن عبــــد|م شعبــــ|لسل|محمد عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

693868 لعزيز|حمد عبــــد |ن |حمد شعبــــ|هدير  لمنصوره|عه |زر

|25263 ه ط ى ط|ني  هر|ح ط|لفتـــ|هر عبــــد |رق حسي  هره|لق|حقوق 

45o489 لغنى قشطه|ن عبــــد |كريم عثــــم ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

264865 ئى|طمه سعيد محمد كيل|ف ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6o2982 بــــتـــ|هيم ثــــ|بــــر|رق |ء ط|شيم |تـــربــــيتـــ طنط

685374 وى|لشن|ن |ده عثــــم|هيم حم|بــــر| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

8|66o3 م|م|حمد |د |ء عم|ول ي|نوعيتـــ 
|لمنى

6o3322 هيم بــــخيتـــ|بــــر|دل |طمه ع|ف |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

37256o ل صديق تـــوفيق|يتـــ جم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

26876 رق حمدي مصطفى|هدير ط لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

756|oo ء عوض محمد خليل|ل| حقوق بــــورسعيد

769349 د محمد|كرم عو|ل |بــــل ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

34o|o2 حمد|لحميد سيد |هيم عبــــد|بــــر| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

867o86 ي|بــــو|لرحمن محمد |عبــــد
لحمد مصطفى ن|هندستـــ أسو

429825 ى |بــــر| د|هيم بــــغد|بــــر|هيم حسي  |طبــــ طنط
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838547 ي فوزي ميخ|ستـــي  روم|
ئيل|ئى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

445643 لح|زق ص|لر|رص محمود عبــــد|محمد ن |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

328992 لسيد عبــــدربــــه|ده محمد |محمد حم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9o5493 عيل محمد |سم|ود |ديه د|ش ج|علوم سوه

325872 ئيل|مريم سمي  جرجس جبــــر ن|تـــربــــيتـــ حلو

|74846 زق محمد|لر|م عبــــد |سيد هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

5757o تـــه|فتـــىح شح| مي  رض| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

34599| ض جيد|د جيد ري|عم |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

69|353 هلل|ن عبــــد |محمد عىل محمد عربــــ ره بــــور سعيد|تـــج

86|825 لخطيبــــ|زينبــــ محمد حسن محمد دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

8672|3 هلل|د سعد عبــــد|ميل| مرثــــ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

87988 ي عبــــود|
ى
حمد محمد شوق |حقوق بــــنه

77682| ذل|لش|حمد |ذل |لش|هلل |يه عبــــد | لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

794o6 ئى|لنهو|هيم |بــــر|لسيد |تـــم |يتـــ ح| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

833oo5 ف رجبــــ سيد محمد| رسر |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

8254o9 ي|ج جل|ء تـــ|لزهر|طمه |ف
ل مصطفى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

75|o75 لرحيم رشيدى محمد|ء عبــــد |رس| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

65352 ئى سيد حمدى محمد|م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

25o688 ده مصيلىح|ء محمد عبــــ|وف ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

779oo9 د|لسيد حم|ده محمد |غ زيق|لزق|بــــ |د|

|24745 زق|لر|حمد رفعتـــ عبــــد |مريم  ى شمس صيدله عي 

68838 ن محمد محمود محمد|يم| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

4o936o ل فوده|لع|ل عبــــد |لع|ل عبــــد |لع|جر عبــــد |ه |حقوق طنط

62964| ه عل ى سعده|ء خليل حس|ني  ني  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

25o62 ى | ي|لورد|منيه معتـــز يحن  حسي 
ئى ى شمس علوم عي 

7|6|46 حمد محمد موىس|ن مني  |نوره لمنصوره|نوعيتـــ 

82o622 ي جم|روم
ل|ل فوزي كم|ئى لمنصوره|حقوق 

6|56|4 زيد محمد محمد موىس ط|حقوق دمي

223249 حمد|جد محمد |محمد م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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63|84| ى|مد محمد حس|مل ح| ني  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

42463 هلل|كريم محمد رجبــــ عبــــد هره|لق|ره |تـــج

924929 لغول فهيم خليفتـــ |م |عص ج|ره سوه|تـــج

47925 عىل محمود عىل سيد هره|لق|ره |تـــج

234944 ئى نبــــيه سعيد خليل|بــــيشوى ه لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

332o45 ء مرع متـــول مرشد عوده|لشيم| |طبــــ بــــنه

692o|3 لح|بــــوص|مه محمد |س|حمد | لمنصوره|هندستـــ 

43257o ى عبــــد  لخول|هيم |بــــر|لق |لخ|بــــسمه حسي  |ره طنط|تـــج

32o26| لس فيكتـــور ع ويرس|دل س|كي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

682o|6 لسميع|يم عبــــد |لد|بــــ محمد عبــــد |يه|ندى  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

357937 س|س سعد عبــــ|محمد عبــــ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

46273o هيم بــــسطويس|لسعيد إبــــر|محمد جمعه  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

226726 بــــو بــــكر|محمد مصطفى محمد لطفى  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

852545 ى|لىمي ي محمد حسي 
ء حسينى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

28783o لديبــــ|حمد |حمد |يوسف  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9|977| ه  |لل|لح عبــــد|حمد محمد ص| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|57o6 ي محمود عبــــد |ه
لفضيل هنيدى|جر مصطفى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4o3o82 حمد طلبــــه|محمد حسن عىل  سكندريه|ل|ره |تـــج

7o926| م حسن عىل|لتـــه|لدين |مصطفى نرص  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

6|9|9| ى ط|ي هر وهبــــه فهيم بــــشتـــو|سمي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

635795 هيم سعد|بــــر|مصطفى | مرن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|4576o هيم|بــــر|حمد |م |حمد هش| ى شمس|تـــج ره عي 

7|74o| حسن حمدى عبــــده حسن |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|657o8 لرشيدي|رس محمد |عمرو ي لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

355ooo ي | هلل|لجميل خلف عطيه |نىح  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

4o75|5 مل|عيل ك|سم|ل محمد |من سكندريه|ل|ره |تـــج

487|38 دل عىل غريبــــ عىل|عىل ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43o5| ل|لمجيد هل|هيم عبــــد |بــــر|م |ضىح هش ن|تـــربــــيتـــ حلو

528|9 روق محمود|يه محمد ف| حقوق بــــنى سويف
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537285 ي|ر
لجمل|ن |ئى رشو|لورد|جميل | ئى |حقوق طنط

678565 فظ|لح|مل عبــــد |حمد ك|سل محمد |بــــ لمنصوره|حقوق 

59774 ف حسن سعد|م |سل| وى|رسر ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|63286 ى مصطفى محمود مصطفى|ي سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

7o47|6 ى|لسيد محمد |محمد | لي|د مي  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|58997  متـــول|لش|لد عبــــد |هلل خ|منتـــ 
ى
ق سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 

دى|لمع |

264622 ن|حمد زىك عثــــم|ن مصطفى |فن| |ره بــــنه|تـــج

||5525 وى|لسيد شعر|م نظيم |كرم هش| ى شمس|تـــج ره عي 

87|88 ى ونيس محمد سيد  حمد|حسي  ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

77o546 لمرغنى|م محمد محمد |محمد س  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

364366 لسيد|ن حمدى |كريم رضو تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

499o22 د|لحد|ح محمد |ء محمد نج|شيم تـــربــــيتـــ دمنهور

8399| محمد ثــــروتـــ مصطفى محمد حقوق بــــنى سويف

243274 ى محمد منصور|لد |ء خ|رس| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|78658 حمد|ل |عمر محمد جل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

28|6|7 ى محمود محمود|نوره ن حسي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

9o7o|9 لمبــــدى محمد |بــــ عىل عبــــد|يه| ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

357|27 ي|ج عبــــد|حمد فر|ن |يم|
لغنى |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

88456o لعزيز طلبــــه  |هلل سيد عبــــد|عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

284972 مه فضل سيد رزق|س|حمد | د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|6o9o6 ى سيد  |لعل|بــــو |بــــو زيد |نرمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

359||2 |لوف|بــــو |س |دل عبــــ|عمرو ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|o737 ف ف|حمد | شور|هيم ع|بــــر|روق |رسر ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

52482o لسيد مصطفى|حمد محمد |يوسف  ره دمنهور|تـــج

5|2o86 |زم صبــــرى عىل |ح
ى
لحوق |علوم طنط

33o6o3 لسيد|بــــر محمدى |رغدتـــ ج |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

3|53|4 حمد|فظ |لح|فتـــحيتـــ محمود عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

687274 هيم عمر|بــــر|م عىل |ن س|نور لمنصوره|حقوق 

4|4o|8 د|لحد|ن وحيد محمد |نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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5|2976 ى|لمنطلبــــ ل|رق صبــــىحي عىل عبــــد |ط شي  عه دمنهور|زر

|3|||2 |د حن|ديفيد جون فؤ ن|سو|بــــ |د|

635|68 لسيد|لمول |مروه حمدى مني  عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

696395 لمليىح |هلل |مريم محمد عبــــد  لمنصوره|حقوق 

43|||9  عبــــد|لشو|قسمتـــ محمد 
ى
لمعىط فودتـــ|دق |علوم طنط

366|76 ي
ئى|دل عطيه بــــدو|ع| سلفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

836|89 حمد محمد سيد|نورمله  دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

2468o2 در نرص|لق|محمد سمي  محمد عبــــد  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

|48555 ن|لسيد عىل سليم|ء محمد |رس| هرتـــ |لق|تـــمريض 

447o8o لسيد محمد|ن |لسيد عثــــم|محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

63o342 ك عوض سعد|بــــيتـــر مل زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

778o48 لدين سعد متـــول|د |ئى عم|تـــه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|58o6 لسيد|نجوى مرىس صبــــىح مرىس  بــــ دمنهور|د|

259646 حمد محمود|لد |طمه خ|ف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2483o5 هيم عىل محمد|بــــر|م  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

453287 ن|لح زهر|هلل ص|لىح عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

6o276| ئى|ليم|حمد |حمد محمد حلىم | |هندستـــ طنط

|379|8 ف عبــــد |محمد  حمد|ح |لفتـــ|رسر هره|لق|هندستـــ 

778397 حمد|لرحمن |تـــفى محمود عبــــد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|34834 محمد حسنى محمد عىل خليل |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

6496o9 ى رمض|ي مه|ن محمد سل|سمي  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

924294 هيم |بــــر|ده محمود عيد |مي ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

8|8785 لرحمن|لعزيز عبــــد|م عبــــد|م|هدي  سيوط|حقوق 

|39|96 ه شعبــــ| لسيد عىل|ن |مي  ن|بــــ حلو|د|

825o27 ل محمد بــــكري|حمد جم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|9955 ن سيد عىل|حمد زيد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

75||48 يمن سعد سويفى|لدين |نور  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

||9759 درس|ركو رمزي مني  رمزي تـــ|م  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

52926| حمد شلبــــى|حمد |لرحمن |عبــــد ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ
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354|69 ف | |مونيك ر شفيق|دو|رسر ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

794o39 وى محمد محمد حسن|لشبــــر|هبــــه  لمنصوره|حقوق 

83oo7| ي|لزهر|طمه |ف
ء سيد حسن حفنى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

22o452 فيه|حمد ع|م |سل|لدين |سيف  ى شمس|تـــج ره عي 

365564 مصطفى محروس سيد عىل |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

846635 هلل|هلل عبــــد|ن عوض |ء رمض|سم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

43485| مد|لقوى محمد ح|يمن عبــــد |ريم  |علوم طنط

694|99 شورى|لك|حمد |رم محمود |لمك|بــــو |محمود  لمنصوره|بــــ |د|

855522 ن هلل|هلل ورد رزق |رزق | مي  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

768235 لعزيز|ء محمد محمد عبــــد|رس| لعريش|تـــربــــيتـــ 

7|723 عيل رجبــــ|سم|محمود محمد  |ره بــــنه|تـــج

3|9653 ي محمود 
ي مصطفى

هش|حمد د|تـــفى سيه|نوعيتـــ عبــــ

48567|  عبــــ|لبــــ|ء محمد عبــــد|رس|
ى
دى|ق عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

69o263 ى عبــــده عوض  هيم|بــــر|نرمي  ى شمس| لسن عي 

33|975 لنرص جودتـــ محمد|ن سيف |يم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

68743o ريم محمد فكرى طه عبــــيه  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

265|2o لحكم تـــرىك|حمد محمد عبــــد| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

545579 حمد محمد عىل محسن|حمد مجدى | |حقوق طنط

845342 م|عيل محمد عل|سم|ر |من ن|سو|حقوق 

753232 م محمد محمود عىل|سل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

296|66 ه | لحميد مرىس|نور عبــــد|يمن |مي  ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2682o8 لحبــــسر|هيم |بــــر|مه |س|م |سل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|52582 ل عىل مرىس|لد كم|تـــفى خ |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

342o53 تـــه|هيم شح|بــــر|ء محمد عىل |شيم لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

878772 ى خليل |حمد |ء |رس| مي  سيوط|بــــ |د|

66o59 لسيد|لسيد عىلي |كريم محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|42522 ف |مريم  ر فرنسيس|دو|رسر ى شمس علوم عي 

465862 يس|لس|د |ل سعد ج|منيه كم| لمنصوره|حقوق 
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6392o8 قتـــ | ف عبــــد|رسر يد|هلل ز|رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

28325| ن|بــــ ريح|لتـــو|ن سيد عبــــد |ل رمض|بــــل |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

77o727 لعيسوى|حمد |ء محمد |ء عل|ل| زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

||9238 ى مل|رد ك|دو|ن |يون| مي  ى شمس|تـــج ره عي 

9||762 لسيد |بــــر مصطفى |محمد ص ج|ضتـــ سوه|علوم ري

753773 لنبــــى عىل|م سيد حسن عبــــد عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

26942 ه خ| ر سعد|لستـــ|لد عبــــد |مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

643543 حمد محمد|نشين محمد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

858887 ه مؤمن رمض| ن سيد|مي  ي|عه |زر
|لمنى

265673 ى ن عبــــده|وجيه سليم| مي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

25828o د|حمد عي|ل |حمد جم| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

8oo228 حمد مىكي|حمد محمود | ن|كليتـــ طبــــ أسو

752o26 مد عىل|لدين ح|ء |طف عل|عو ى شمس| لسن عي 

545533 لعزيز محمد|محمد عمرو عبــــد  ن|سو|بــــ |د|

49287 حمد|د محمد |حمد فؤ| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

233o75 ى|بــــسمه عىل عز ز عىل حسي  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

78664| ى عبــــد|يمن | ح|لفتـــ|حمد حسي  لمنصوره|حقوق 

256|45 بــــ|للطيف دي|عبــــد| للطيف رض|عبــــد تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

|7745| ي|ر
دم|ضى محمد |ر| ئى ي |

|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

453|85 مد بــــدر|ل عىل ح|مد جل|ح لشيخ|هندستـــ كفر 

345678 لد عىلي محمد|طمتـــ خ|ف ى شمس|د| بــــ عي 

36o6|2 لليثــــي|مد عىلي مرىس محمد |صم ح|ع |ره بــــنه|تـــج

3355o ى بــــردهوئى|ء |رس| حمد خي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

345228 هيم عليوتـــ|بــــر|حمد |لمنعم |نس عبــــد| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o|463 ميه محمد صبــــرى محمد مسعود|س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|3|9o رك حسنى عزيز فخرى |م دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

833874 لدين عىلي|يش محمد مىحي  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|57222 ى رحمه محسن عىل حسني  هره|لق|ره |تـــج

253633 هيم|بــــر|بــــو |لنبــــوى |بــــ محمد محمد |شه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

792443 للطيف|لكريم عبــــد |لد عبــــد |حمد خ| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر
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523239 لمجد|بــــو|لمجيد |لسيد عبــــد|ن |نوره سكندريه|ل|بــــ |د|

77o778 مصطفى يوسف وهبــــى| لي|د ج|بــــ سوه|د|

889|74 تـــه |ض شح|ري| حن| ن|سلف سيوط|علوم 

643979 لق حسن|لخ|م محمد عبــــد |سل| زيق|لزق|حقوق 

8o6588 ل|لعزيز جل|ل عبــــد|حسن جل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

3396o4 ر عىل|رص نص|محمد حسن ن |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

697594 لسيد|سحر يوسف فتـــىح  لمنصوره|بــــ |د|

523|25 حسن مصطفى محمد عىل محمد مرىس |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

42366o لم|لمنعم محمود س|زينبــــ محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

35|897 هلل|لنبــــى مصطفى عبــــد|عبــــد| هلل رض|منتـــ   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

867292 لنوبــــي|حمد |لنوبــــي |حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4|4354 ى|هيم ي|بــــر|لسميع |بــــسمه عبــــد  سي  |بــــ طنط|د|

89o585 مل عويمر |مل محمد ك|ك سيوط|حقوق 

78567| لسيد|لعظيم |هيم محمود عبــــد |بــــر|مينه | ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

334578 لمقصود|م فتـــىح عبــــد|محمد حس ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

8|8384 ن عىلي محمد|م حمد|حس ي|بــــ |د|
|لمنى

|58327 لسميع محمود|لدين عبــــد |م |عص| رن هره|لق|حقوق 

2688o9 لجندى|هيم |بــــر|د |ء عم|هن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

843666 ر|لستـــ|حمد عبــــد|ر |لستـــ|د عبــــد|زي ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6o795| ضى|لق|بــــ عزتـــ |لوه|عبــــد| ند |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4o4797 لغنى|م عبــــد|لسل|محمد عيد عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

83|6|| لسيد محمد|لرحمن يشي |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

8||3|7 زم سعد عىلي حسن|ح تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

9|3|94 لمحسن |رم عبــــد|لمك|بــــو|ء محمد |ل| ج|بــــ سوه|د|

756796 ى محمد|خلود ي رس حسي  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

697o95 ل فهىم|دى كم|له|لرحمن محمد |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

465oo6 ن|لدين طه عتـــم|ل |محمود جم |هندستـــ طنط

284736 لمنعم|لمنصف محمد عبــــد|طمه محمد عبــــد|ف ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

79o236 هلل سمي  موىس عبــــده|عبــــد  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 
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|67664 لغريبــــ|مه محمد |س|ء |رس| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

3o943 حمد محمد|هيم |بــــر|ء |سم| لفيوم|عه |زر

268o| ض|لعزيز ري|طمه عىلي عبــــد|ف |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

647oo منى محمد عويس محمد لفيوم|تـــربــــيتـــ 

4o7oo6 د محمود|حمد محمود ج|هلل |هبــــتـــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

3|679 عيل|سم|ن |عيل رمض|سم|ميه |س ى شمس|زر عه عي 

768|67 محمد مسلم عيد| لن لعريش|تـــربــــيتـــ 

3595oo هلل|نىح  وحيد بــــخيتـــ عبــــد| |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

|29|o7 ى عبــــد  مه|لكريم سل|محمد حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

346723 لكريم شكشك|د عبــــد|سعد عو|مريم  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

429|85 ج|لحل|ل محمد محمود محمد |من |تـــربــــيتـــ طنط

649328 شم|بــــو ه|حمد |عيل |سم|حمد |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|6995 لعوضى عبــــده|ئى |حمد ه| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

63o|7| هيم شلبــــى|بــــر|هيم صفوتـــ |بــــر| زيق|لزق|علوم 

627539 وق خ ى |رسر حمد|لد حسي  زيق|لزق|عه |زر

3288o9 هلل|ل غريبــــ عبــــد|مصطفى جم ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

5363|9 ى عبــــ|م ع|هي يف|س |دل حسي  لشر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

22555o لرحيم|حمد عبــــد|للطيف |ن عبــــد|نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3o636 حمد|طمتـــ معوض محمد |ف ى شمس| لسن عي 

266o45 ى |ي ر|لرءوف نص|زق عبــــد|لر|حمد عبــــد|سي  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

877853 ي
لمجيد محمد |محمد عبــــد| دئى سيوط|بــــ |د|

|4927 بــــ|لوه|لعزيز عبــــد |تـــم عبــــد |حمد ح| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

27|345 للبــــودي|هيم |بــــر|حمد عىل |يه | ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

69o|35 لسيد حسن|لسيد رزق |كريم  سيوط|ره |تـــج

78o26 ن|لطح|حمد |لسيد |حمد |لرحمن |عبــــد  تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

633674 ن|ح عمر|لفتـــ|رص حسن عبــــد|م ن|سل| زيق|لزق|حقوق 

32|935 مه|د محمود سل|حمد محمد رش| |رن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|45727 حمد عىل|محمد سيد  ى شمس| لسن عي 
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453395 وي|لقن|هيم |بــــر|وي |لقن|ء |عل لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

685245 لتـــ|عيل عىل غز|سم|ء رفيع |رس| لمنصوره|بــــ |د|

4226|8 بــــر محمد|بــــر ص|هلل محمد ج|عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

88498o لمدئى محرم |ح محمد |ء صل|سم| سيوط|بــــ |د|

36783 لدين خليل درويش|ح |فوزيه صل م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

758757 ى محمد فؤ|د |زي د|مي  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

775442 د|د حد|مه حمدون فؤ|س| زيق|لزق|ره |تـــج

5|425o ئى|لمسلم|لغنى |حمد محمود عبــــد|خلود  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

325563 متـــ محمد محمد|س|منيتـــ | ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

4292o3 وي|لطنط|حمد |محمد | ند ي صىح طنط
|معهد فنى

43||33 ف حسن |ندى  دى|بــــوش|لمرىس |رسر |طبــــ طنط

|62299 ى ف| ى|حمد حسي  روق حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

483537 ن محمد|لسيد حس| |رول سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|286| لرحيم محمد|زم مجدى عبــــد|ح ى شمس صيدله عي 

696529 ده|رس محمد حسن زي|ف لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3493o حون|حمد محمد ط|حمد محمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

844o8 محمد قرئى ربــــيع قرئى ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

265o78 لسيد|رس محمد محمد |محمد ي ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

|59972 بــــدر محمد بــــدر محمد |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

4|839 ى محمد|حمد شعبــــ| ن حسي  هره|لق|ره |تـــج

5o93|7 وى|لمعط|ج  |ح منصور محمد خف|منصور صل بــــ دمنهور|د|

428|94 ى هش|ي لغنى عجيله|م محمد عبــــد |سمي  سكندريه|ل|صيدله 

85||3o هلل سنوىسي|محمد نرص عبــــد سيوط|حقوق 

328697 لديبــــ|محمد مصطفى محمد محمد  |علوم بــــنه

86796o حمد|سط عبــــدين |لبــــ|بــــدين عبــــد|ع ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

699535 حمد|لسعيد |حمد |ء |شيم لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

4|7346 أيمن وليد محمد محمد يوسف سعد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

6o|2|4 ى|لرؤف محمود ش|زينبــــ محمد عبــــد  هي  |عه طنط|زر

|4||96 ر محمد|لستـــ|لسيد عبــــد |ندى  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

32o987 حمد|عيل |سم|ح محمد |محمود صل ى شمس هندستـــ عي 
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357o57 لم محمد|بــــ حسن س|مه عه مشتـــهر|زر

8|866o مكرم عىلي| ء رض|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

855977 لعزيز|تـــ جمعه عبــــد|روفيده عرف ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

6|443| رك|ئى محمد زين جبــــر مبــــ|أم زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

689824 لبــــدوى|هبــــه قدرى محمد محمد  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

259599 ى رأفتـــ محمد محمد |ي حمد|سمي  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

|55o2 لرحمن|بــــسنتـــ مجدى محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o6689 ق|دل حسن أحمد |حسن ع وى|لشر لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

8|89o لدويك|لنبــــى |ح عبــــد|لفتـــ|لسيد عبــــد |هدير  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o24|8 ى|لرحمن |ره محمد عبــــد |س لعشر لمنصوره|علوم 

7765o2 ى محمد عص|ي لدين فهىمي|م |سمي  زيق|لزق|ره |تـــج

4828o5 حمد محمد|يتـــ رشدي | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

2|47|6 ع نرص|حمد محمد رف|ء |رس| هره|لق|حقوق 

686278 بــــتـــي|لتـــو|هيم محمود |بــــر|مه |س|يوسف  لمنصوره|بــــ |د|

|355|3 يه عزتـــ محمود عىل| لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

9|56o4 م محمود محمد محمود  |ريه سيوط|بــــ |د|

42569o ي|
ك|لمل|دير عبــــد |بــــ| |حن| يفروئى ن|سو|بــــ |د|

5|59o3 لرحمن يوسف عىلي|ء يوسف عبــــد |وف تـــربــــيتـــ دمنهور

|2|692 ي محمد|لدين عبــــد |م |عمر حس
لغنى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

83|5|8 ىكي|لذ|لحفيظ |حمد عز عبــــد| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

54|524 بــــ|م عبــــده غر|هلل حس|عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

698899 لدين|لدين محمد نور |لدين مصطفى نور |نور  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

8|65|5 ى عبــــد|نوره للطيف|ن رجبــــ حسي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|39284 ي
ى|ك |مكرم مل| سيلفى مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

68|653 لصبــــي|لدرينى |لعزيز |بــــشي  محمد عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

339|24 صف|هيم ن|بــــر|صف |بــــ ن|رح |ره بــــنه|تـــج

|22|26 لصفدى|لح |ن ص|هر صبــــىح نعم|م| هن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

56236 لعظيم|حمد عبــــد |ء محمود |سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

447469 حمد مرىس|حمد |نىه  سكندريه|ل|هندستـــ 

|2o454 لعظيم|لرحمن محمد نرصزىك عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

783846 لمغربــــى|لرحمن محمد |ء محمد عبــــد |رس| عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
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283897 لشيىم|محمود صبــــىح محمود  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|57788 ح|لفتـــ|عيل عبــــد |سم|سلىم عىل  ن|تـــربــــيتـــ حلو

436|29 هر|حمد محمد محمد ز|م |سل| لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

2|22o3 لرحمن محمد|ئل عبــــد|لرحمن و|عبــــد ى شمس هندستـــ عي 

6|5348 د|لحد|ل محمد محمد محمد |م| ى شمس| لسن عي 

6|9472 تـــ|لحليم محمد بــــرك|حمد محمد عبــــد | لمنصوره|صيدله 

693oo2 د|لجو|لد عىل عبــــده عبــــد |عىل خ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

324827 ن|م سليم|م|ل |حمد جم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

33|||3 لخي |بــــو|م محمد |لسل|ر عبــــد|حمد مختـــ|د |زي |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|55997 هلل|لدين عمر عبــــد |ل نور |جر جم|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|24685 دق|هيم محمد ص|بــــر|لد |هلل خ|منتـــ  هره|لق|حقوق 

49386| ىط|لع|حمد عبــــد |ىط |لع|حمد عبــــد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

82288 بــــتـــ|لرحمن ثــــ|محمود مجدي عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

475|6 لح|لح سعيد ص|بــــ ص|يه| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8445|6 لي|لغ|لسيد محمود عبــــد|زينبــــ  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

64o74o ى|حمد محمد محمد محمد عىل ل|محمد  شي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

692o44 لزنبــــوخ|حسن وليد حسن محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

|8538 حمد|زي |حمد محمد حج| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

3|||5o هلل وليد حمدى محمد موىس|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

332o|| مون جودتـــ موىس|م| مه |تـــربــــيتـــ بــــنه

432462 ى|ح حس|لفتـــ|د زىك عبــــد |فرحه عم ني  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|628|9 عيل|سم|رس سيد |سيد ي ن|حقوق حلو

3o|78 لسيد حسن|هدير عمرو  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|74277 ع معوض|ء ربــــيع رف|ول تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

42o236 |هيم عبــــده |بــــر|منيه فتـــىحي |
ى
لدسوق لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

82823o ي|ول
لرحمن|ن عبــــد|ء محمود تـــعى دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

ريتـــ|تـــ إد|معلوم

639|47 ن|هيم عثــــم|بــــر|حمد |لسيد |مهند محمد  زيق|لزق|حقوق 

62793 ي شعبــــ|ن| مه لعظيم|ن عبــــد |ج  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

4|6|97 حمد شكر|لحميد |تـــ عبــــد |لشح|ره |ي ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 
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28|2oo ه محمد قرئى محمد| مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o492o لرحمن|حمد عبــــد |لسيد محمد |ح |سم ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

3|2232 لح|هيم ص|بــــر|لدين |ء |ندى عل ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

755856 ن|هيم  فرح|بــــر|بــــر عىل |عمر ص لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

6|8326 لجنيدى|م محمد محمد |محمد س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

4o8826 عيل|سم|ر عىل |لستـــ|ره عىل عبــــد |س |بــــ طنط|د|

8793|8 محمود سيد حسن سيد   سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

676598 در|لق|لدين فتـــىح محمد عبــــد |يمنى محمد نور  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

84788 ى ش|ش فع حزين|فع حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

53675o مر|محمد محمود محمد ع |حقوق طنط

|9|77 يف شعر| يش ى|رسر وى حسي  صيدله بــــنى سويف

48484| ج|ن حج|رضو| رس زكري|د ي|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

78ooo2 ن|ر عىل شعبــــ|لغف|نسمه عبــــد  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

425o6 بــــوعلقه|حمد مهدى |حمد حسونه سيد | ن|بــــ حلو|د|

465638 مل|بــــوز|تـــه |مل شح|حمد ك|محمود  |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ

26746 ن محمد محمد|د رمض|جه هره|لق|حقوق 

62494 جنيدى| للطيف حسبــــو|مريم عبــــد  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

62o74| |لعط|ل محمد أحمد أبــــو|كريم كم تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

6o2|42 قه|د مصطفى مصطفى حو|مريم عم لمنصوره|حقوق 

7636|4 ن|هيم زهر|بــــر|لسيد لطفى |ره |س نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

|52|66 مينه عمر عىل عمر سعده| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6||33o لرؤف عجور|سم عبــــد |ء بــــ|رس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2525| ه | ف نعم|مي  ن محمود|رسر هره|لق|بــــ |د|

6o7529 |لبــــن|آيتـــ عىل سعد  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

356o48 مر|حمد محمد ع|ندى محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24o8o8 ك فهىم رزق|جرجس مل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9254o| لحميد سيد  |بــــ عبــــد|لتـــو|ن عبــــد|مريه ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o58o3 هيم سمرتـــ|بــــر|هر محمود |حمد م| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

688|74 حمد|رق محمد |محمد ط لمنصوره|هندستـــ 
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6o6|53 ف فريد عىل |نس | ورى|رسر ى لجيى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|499|3 بــــو جبــــل|هيم |بــــر|محمد مصطفى حسن  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|77o2 لسيد صبــــيىح|لد |حمد خ| |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

63924o لسيد|هيم عىل |بــــر|يه محمد |هد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|57893 نسمه نبــــيل محمد محمود ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

865755 لحسن|بــــو|ذلي |لش|حمد |ء |رس| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

273393 رون|مل محمد عمر ه| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

3|824 د محمود محمد|مصطفى نه ى شمس علوم عي 

76535| حمد|د عطيتـــ |رق محمد فؤ|ن ط|مرو بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

4|5o3| بــــوعيطه|مه سعد |محمد سل| دين لشيخ|نوعيتـــ كفر 

8|9527 يد|بــــو|لعظيم |صم عبــــد|ء ع|سم| ى لي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

86|649 حمد سعد|هلل |محمد عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

462|o5 بــــو زيد|لسيد يوسف |لرحمن محمد |عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

7|7776 |م |لسل|م عبــــد |لسل|لسيد عبــــد |جده |م
هيم|بــــر

ط|بــــ دمي|د|

|7|o3o ي عبــــد |تـــ |ي|
ى
حمد|لحليم |هلل شوق ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|935| هلل|هيم عبــــد |بــــر|ن محمد |رحمه رمض لفيوم|حقوق 

24822 بــــى|مبــــ|يمن محمد |ء |لزهر|طمتـــ |ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

282|2| بــــتـــ|حمد ثــــ|ورى |هيم مغ|بــــر|محمد  ى شمس حقوق عي 

7o5847 لفتـــوح|بــــو |لسيد عبــــده |ء محمد |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6|7464 م حسن درويش|ء عص|رس| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

4346o9 ج شمخ|ن فر|سليم| عل |عه طنط|زر

237279 د|لربــــ ج|د |ينى ج| رين|م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

847o49 ي|هيم عىلي عبــــد|بــــر|ء |سم|
لغنى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

634o34 لحميد|لحليم عبــــد |م محمد عبــــد |سل| زيق|لزق|هندستـــ 

325577 قوتـــ|حمد ي|قوتـــ |عزيزتـــ ي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

9||645 لعزيز عىل |دل عبــــد|محمد ع ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

2662o7 فع|لش|ء كرم محمد |شيم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

826752 لرؤوف محمد عىلي|جر عبــــد|ه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

77o39| لحرصى|لسيد |يم |لد|حمد سمي  عبــــد | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 
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5||||2 لم مندور|محمد فرج بــــسيوئى س دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

369933 حمد|هيم |بــــر|تـــم |محمود ح |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

762448 ل|هيم جل|بــــر|ل |بــــ جل|يه|حمد | نوعيتـــ بــــور سعيد

528263 حمد مرزوق|سعد |يوسف محمد  سكندريه|ل|حقوق 

682|67 لسيد موىس حسن بــــدره|هلل |ء |ل| لمنصوره|بــــ |د|

823o2 لقبــــيطرى|م |لسل|يمن محمد عبــــد |محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

65524 لرسول|روق عبــــد |رم ف|حمد ك| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7||499 لحديدى مشميش|حمد |محمد ربــــيع  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|5||| ى|ن عىلي سعيد ش|يم| هي  ط|ر دمي|ثــــ|

6o46|9 ى عل|ي صف|زى ن|ء محمد غ|سمي  |تـــربــــيتـــ طنط

|474|4 طه| شور عط|محمد ع هره|لق|ره |تـــج

486o9 حمد|لق |لخ|بــــ عبــــد |لتـــو|ء عبــــد |دع ن|بــــ حلو|د|

87|55o لحليم|لحليم محمد عبــــد|محمود عبــــد ي صىح 
سيوط|معهد فنى

69966| لجليل|ل محمد عبــــد |محمد كم لمنصوره|ره |تـــج

789535 د|ره عىل حسن عىل عىل حم|س عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|oo65 لسيد مصطفى سعد|لدين مصطفى |م |حس ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6776oo هيم محمد يحن |بــــر|لغنى |لد عبــــد |عمر خ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

769|74 سليم عىل|محمد محمود  هندستـــ بــــور سعيد

32295| ي وهبــــه|نوره
ن محمد لطفى ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

34o3o8 حمد|سعيد عرفه سعيد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7|o42o |ء محمود بــــديع محمود محمد قض|عىلي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|748o3 هلل محمد محمد|م فرج |هلل عص|فرج  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||9|75 ف فهيم ميخ|بــــيشوى  ئيل بــــولس|رسر ى شمس هندستـــ عي 

849577 هلل|عيل عبــــد|سم|حمد |ندي  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

4254|2 ن محمد|مح سليم|رتـــ س|س سكندريه|ل|بــــ |د|

545556 ح عىل عىل حسن|لفتـــ|هلل عبــــد |منتـــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

27o984 |لحليم عط|حمد عبــــد|ئى محمود |م| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

679|69 ف صل|حمد | لدين محمد عوده|ح |رسر لمنصوره|حقوق 

33238o ي|لكرم|حمد محمد |محمد | دين
ئى زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

626289 ي
ف سمي  عبــــد | |دئى در|لق|رسر زيق|لزق|بــــ |د|
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35|o89 رس محمود عىلي|ن ي|يم| ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

86o399 لرشيد|لرشيد محمد عبــــد|حمد عبــــد| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

5433o5 هيم|لمنعم إبــــر|ء صبــــىح عبــــد |لشيم| ره دمنهور|تـــج

92|579 لسيد مسعود بــــدوى |مينه | ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

8o469| ي ج|محمد عسقل| رن
لربــــ|د |ئى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

625795 مصطفى حسن سعيد محمد منتـــرص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|8787 ر|لنج|لمجد |بــــو|لحميد |أحمد عبــــد| سه تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8325o9 لح|حمد ص|يمن |له |ه دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

3434o8 ىطي|لع|حمد عبــــد|م |تـــيسي  عص ى شمس حقوق عي 

6832oo ى |ل| زق طه|لر|ز عبــــد |لبــــ|ء حسي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

843754 حمد|دي |حمد عبــــ|م |هش ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

368533 حمد|هيم |بــــر|حمد محمود | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

526937 لح|لدين ص|ل |حمد مصطفى كم|لدين |سيف  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

337842  عبــــد
ى
ل حسن|لع|محمد دسوق هره|لق|ن |سن|طبــــ 

293o5| لسميع|م عبــــد|لسل|محمد مصطفى عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

7o7629 لمجيد|محمد يشى محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

25464| نوبــــ مكرم تـــميم منقريوس|بــــ| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

79oo79 حمد محمد محمد|دهم محمد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

63497 د|بــــ مر|لتـــو|لرحمن سمي  عبــــد|عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

9o623| حمد |لربــــ |د |سط ج|لبــــ|كريم عبــــد ج|صيدلتـــ سوه

6823o6 رص محرم مصطفى|لن|عبــــي  عبــــد  ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

|75628 سكندر|ل |دى جل|م ن|حل| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

84|4o4 سط ربــــيع محمد|لبــــ|منيه عبــــد| ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

33927 لحفيظ محمد|هيم عبــــد|بــــر|ر |من ن|تـــربــــيتـــ حلو

79o697 لريس|لسيد حسن |م |ن حس|نور نوعيتـــ بــــور سعيد

52o6|2 لعزيز|سط عبــــد |لبــــ|ن عزتـــ عبــــد |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

48879| يف فتـــىح عبــــ ن|ن رضو|س رمض| رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

852935 لكريم عىلي|ر عبــــد|لرحمن مختـــ|عبــــد كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

78327 لسيد|مد |ح| م رض ن|حقوق حلو
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495o7o ي هل|ء عبــــد|يمن عل|
ل|لغنى ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

24643 ه | حمد|عيل محمد سيد |سم|مي  ن|حقوق حلو

282837 يف سيد مصطفى عبــــد بــــ|لوه|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2649o8 لسنوىس عيس|ندى محمد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5296|7 له|بــــو جل|هيم |بــــر|ل محروس |حمد جل| تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

339455 ي |م|
حمد|لمنطلبــــ سيد |لسيد عبــــد|ئى |نوعيتـــ بــــنه

|29677 مؤمن مجدى محمد مصطفى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64869o ل|حمد محمد هل|م محمد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

7722o6 ى محمد فتـــىح فتـــوح عبــــد |ي م|لسل|سمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

425|42 دتـــ|لطوجى حم|تـــم محمد |ندى ح سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|696o ف |سلىم  هيم|بــــر|حمد |رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8o|5o5 حمد سيد|ج |ن فر|نوره ي|طبــــ 
|لمنى

272|9| سمي  يعقوبــــ بــــولس| ندر|س لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

882o92 لحكيم  |حمد عبــــد|محمود مجدى  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

637959 لرحمن عىل محمد|عبــــد | ء عط|أسم زيق|لزق|نوعيتـــ 

|47923 س|طف محمد عبــــ|محمود ع كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

48587| لمبــــدى|تـــ عبــــد |لشح|ن خميس |يم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o8o8| ن |وى محمد عثــــم|بــــرين قن|ص ج|ره سوه|تـــج

|36o75 هيم|بــــر|ره محسن حسن |ي ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

344|63 لجليل|منيتـــ وحيد عيد عبــــد| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

683352 لوكه|حمد ه|مريم نرص محمد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9||3|9 دل محمد فهىمي |ع| هويد ج|طبــــ سوه

548o78 حمد|هيم |بــــر|لعزيز |لعزيز محمد عبــــد|عبــــد |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

|3488| فع |لش|م |لسل|رق عبــــد |لرحمن ط|عبــــد 
عيس

ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

5923o سعد|بــــوهشيمتـــ |ء محمد |رس| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

33oo44 لسيد|ن غديري |ن حس|يم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

78|5o8 دى|له|هيم  عبــــد |بــــر|لح |ره صبــــىح ص|س زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

64275o تـــ محمد أحمد|هيم فرح|بــــر|خلود  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|55o5 حمد فنجرى عىل  |لرحمن |عبــــد سيوط|بــــ |د|
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92|739 هيم |بــــر|حمد محمد سلىم | ج|حقوق سوه

92o388 بــــر يونس |لموجود ص|حمد عبــــد| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

27|732 |لعل|بــــو|لق |لخ|لد سعيد عبــــد |جر خ|ه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

75886o حمد|لسيد |لسيد |عىل  لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

838||6 د سعدي مىكي|محمد عم ن|سو|بــــ |د|

23|333
ى
محمود محمد سيد محمد دسوق ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

|45698 د زىك|بــــيشوى سمي  عي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6258o لغنى|محمود حمدى حبــــيبــــ عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

4|o845 لشيخه|ح |مح محمد وسىم صل|س| سن ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

223547 حمد يوسف|حمد |ء عمرو |رس| |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

6|539o هلل|د |ر أبــــو ج|بــــر مختـــ|هيم ج|بــــر| ط|هندستـــ دمي

|8728 يف محمد عبــــد|مرو لغرينى|لرحمن |ن رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

343|46 لقصي |لعظيم |حمد عبــــد|لعظيم |ر عبــــد|من |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

273|89 لمنعم|محمد قطبــــ عبــــد| ر|ي لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

4764o3 د|لعدوى متـــول حم|حمد |محمد  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

88234|  يحن  عبــــد|سم|
يم  |لد|ء قرىسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

78o252 ن|م رجبــــ خليفتـــ سليم|حس زيق|لزق|هندستـــ 

||7o|5 لس جوزيف  هيم|بــــر|نور |كي  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

23o343 لجيد|زى بــــيوم عبــــد|عمر حج هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

63||o4 دى|له|ل عبــــد |جر مجدى كم|ه ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

344959 مر|حمدي محمدع|خلود وليد  سيه|نوعيتـــ عبــــ

227235 هيم|بــــر|ن محمد |محمد رمض هره|لق|حقوق 

439426 وى|لشه|عيل |سم|عيل سعد |سم|آيه  لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

33668o يتـــ صبــــرى عىل محمد يوسف| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

7||263 ى نسيم محمد |ي حمد محمد حموده|سمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8235o2 حمد|عيد حسن | عل ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

477552 حمد محمد|ح سعد |رغده صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63262 مه|لمجيد سل|لح عبــــد |حمد ص| طبــــ بــــنى سويف

9|2656 لدين |رص ذىك نور |لن|ل عبــــد|جم ج|حقوق سوه
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3|82|2 وى|لششتـــ|د محمود |حمد عم| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

329463 ل|لحفيظ بــــل|د يوسف عبــــد|جه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

233353 ي|ر
ي رمض| |ئى

ن رشيدي|حمد وطنى لفيوم|عه |زر

4968|6 حمد محمود|فظ |لح|لد عبــــد |ن خ|يم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

29|4oo م|لش|حمد |هلل محمود محمود |منه  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8|5327 قتـــ | عيل محمد|سم|هيم |بــــر|رسر ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

|6o349 ر فرج|لستـــ|ل عبــــد |حمد كم| ى شمس|د| بــــ عي 

33o533 حمد|هلل عىل |حمد عبــــد|جر |ه |بــــ بــــنه|د|

752638 لرحمن|ل عبــــده عبــــد |م جم|سل| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|423|4 ن|مريم رزق مكرم سمع دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

757837 لسيد عىل|ريم عىل  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

82o|55 لحكم|جح عبــــد|فولي ن| رويد ي|بــــ |د|
|لمنى

486575 حمد طه|دهم محمد طه | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

444652 بــــى|لق رسر|لخ|هيم عبــــد |م محمد إبــــر لشيخ|تـــمريض كفر 

2574o| بــــسمه محمود سعيد يوسف ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6258|| لبــــيوم|تـــ عىل |لشح|محمد عزتـــ محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

64|745 لحميد مصطفى|زم محمد مصطفى عبــــد |ح زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

355347 ي
حمد عطيه يوسف| |دئى ى شمس|د| بــــ عي 

353837 حمد|بــــ صبــــرى |يه|حمد | |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

764|58 ض محمد حسن|م ري|هدير عص عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

69379 د|لجو|بــــ عبــــد |لتـــو|لح عبــــد |بــــعتـــ ص|ر لفيوم|بــــ |د|

8|9|42 سمي  نصيف جرجس| دون|م ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

6o7522 شعل|ل|د |لجو|ء عىلي عبــــد |رس| |نوعيتـــ طنط

697542 ل|كوثــــر محمد صبــــىح محمد جل لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

266639 ف محمد |جر |ه لخول|نور ذىك |رسر تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

885686 ن |ن فوزى شعبــــ|حمد شعبــــ| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

434244  مرزوق محمد 
ى
لديبــــ|تـــفى شوق ي تـــمريض طنط

| معهد فنى

3436|7 حمد|لق محمد |لخ|عبــــد| نور ى شمس|د| بــــ عي 

476745 ل|لع|هيم عبــــد |بــــ إبــــر|إيه| هن سكندريه|ل|بــــ |د|

5457|o سيموئى سعيد مريد بــــسيط سكندريه|ل|هندستـــ 
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7849o6 ى عبــــد |حسن هلل|ء محمد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

243928 لم|لرحمن حسن طه س|عبــــد ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

82o438 لك عىلي|لم|حمد حمدي عبــــد| سيوط|حقوق 

6o529| ئى عزيز ذىك عزيز|ه| دون|م لمنصوره|ل |طف|ض |ري

5||989 لعزيز عىل محمود|لرحمن أيمن عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

6|4499 |لبــــ|حمد محمود عبــــد|يسه محمود |م
ى
ق |تـــربــــيتـــ طنط

|69562 د مرقص|رص فؤ|تـــي  ن|فلوبــــ |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|646|2 للطيف|لحميد عبــــد |ن عبــــد |لحميد شعبــــ|عبــــد  ج|ره سوه|تـــج

35887o ل بــــخيتـــ|حمد كم|ندى  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

6894| هلل|حمد سعيد عبــــد|عمرو  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

83949o ل|لع|ل محمد عبــــد|لع|عبــــي  عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2669o2 ى |ل |خلود جم وى|لسعد|مي  شمون|نوعيتـــ 

6498o3 لسيد بــــيوم|سم محمد بــــيوم |بــــ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

87o6|8 ل سعد حسن|يمن كم| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

2624o7 حمد محمود|ح محمد |حمد صل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

864623 ر عىلي|لستـــ|ره عىلي عبــــد|س دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

486|3o شد|فظ ر|بــــر ح|ء أحمد ج|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

685|33 ى |م ي|له| لعدوى عىل|رس حسني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

266666 ن|رك سليم|مل مبــــ|مل مصطفى ك| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

322284 بــــو لبــــس|بــــر |در ص|مريم ن  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

42o567 هلل|حمد عبــــد |وى |لششتـــ| |ء رض|حسن تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

|73454 لدين عىل مرىس|ء |جر عل|ه عه مشتـــهر|زر

26o786 ى عثــــم ن محمد|يمنى حسي  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

356|39 ر|زق عىل نو|لر|عىل عبــــد |ره بــــنه|تـــج

|78|2o ف عبــــد |ء |شيم لسيد|حد |لو|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

284759 م محمد عىل|لسل|رغده محمد عبــــد ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

864||8 حمد محمد|لمنعم |محمد عبــــد ن|سو|حقوق 

868533 |لوف|بــــو|مي  زغلول |ل|طمه |ف ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

758488 حمد|لنبــــى |رق عبــــد |ء ط|ل| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 
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8o3763 خىلي|لحكيم د|سحر موىسي عبــــد ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

|7|596 زى عىلي|لحسينى غ|م |ء س|دع م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

438863 د|حمد محمد ج|بــــ |يه|محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

69367| لحميد عىل|لسيد محمد عبــــد |مح |س لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

85o735 حمد|ل |لع|ل عبــــد|سميه كم ي صىح 
سيوط|معهد فنى

486843  مصطفى 
ى
لسيد محمد|مصطفى شوق |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

|38489 ي
يمن سيد حسن| |دئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

373769 حمد محمود|بــــر |حمد ص| |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

3||ooo ي|ي
ى يشى محمد حنفى سمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8248|5 لملقبــــ بــــدوي|لعزيز |لرحيم عبــــد|محمود عبــــد ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

46o|74 وى|لمحل|ء صبــــرى محمد محمد |ل| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3|468 عيل|سم|هيم |بــــر|ء محمد |سم| هره|لق|بــــ |د|

2|49o4 لمنعم نظيم|بــــوبــــكر عبــــد |ل |محمد نض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|6873 لرحمن|لسيد عبــــد|حمد |حبــــيبــــه  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

768226 يوبــــ|حمد رشيد |يه حمدى |هد لعريش|تـــربــــيتـــ 

329o57 ج|لنس|للطيف |رص محمد عبــــد|لن|محمد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

32589| تـــ محمد سعد صبــــره| مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

248oo8 هيم طه|بــــر|للطيف |محمد عبــــد | نور ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

924|36 ى عبــــد|حس لسيد |لرحيم |م حسي  ج|بــــ سوه|د|

|54468 لحميد|دهم رمزى عبــــد |لد |خ ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

2|434 ي
حمد|م |لسل|محمد عبــــد | دئى كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

44|229 ى عىل عبــــد ج|لمعر|م عىل |لسل|حسي  لشيخ|عه كفر |زر

453567 هلل سلومه عليوه جمعه||حمد عط| لشيخ|ضه كفر |ري/تـــربــــيتـــ

53oo3o للطيف فرج |لكريم عبــــد|للطيف عبــــد|عبــــد
هلل|د|ج

بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

265795 زق عىل|لر|هلل عبــــد|ر عبــــد|لستـــ|م عبــــد|سل| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

756|57 هيم محمد|بــــر|خلود عىل  عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

322692 لعفيفى|حمد |ندى عمرو محمد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|2|o88 يف سمي  نصيف خليل ديفيد رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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254634 ع|ره رف|ه محمد عم|لل|مصطفى محمود عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

36992| ن|بــــ محمد حسن مرو|لوه|مريم عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

5583o زمزم سيد فهىمي محمود حقوق بــــنى سويف

7o4928 لجوهرى|م محمد محمد |له س|ه زيق|لزق|حقوق 

7||8|o يم|لد|مل عبــــد |ن محمد محمد محمد ك|رو لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

357745 سعد محمود|حمد |يدى |ه |طبــــ بــــنه

6|3595 ر|س عطيه دويد|لد عبــــ|خلود خ |بــــ طنط|د|

76o972 ئيل رميس|ره يشى روف|س لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

828o96 خليفه عىلي حسن| نور دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

69|2|o شد وهبــــتـــ|بــــو ر|هيم محمد |بــــر|جده |م لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8839|9 عيل |سم|محمد سيد مصطفى  سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

323436 ل|هيم غ|بــــر|هر |جوزيف م ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

495239 لمقصود زعيتـــر|محمود فتـــىح عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

863522 ل|لع|حمدعبــــد|حمد نوح |بــــ |شه ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

776556 لمنعم محمد حسن|ل عبــــد |ن جم|نوره زيق|لزق|هندستـــ 

|4o444 لموجود|هيم عبــــد |بــــر|حمد |منى  عه مشتـــهر|زر

5|o869 بــــ|بــــ محمد دي|محمد دي بــــ دمنهور|د|

445|39 عيل|سم|لحميد فرج |محمد عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

85773 حمد|ن |حمد سليم|مه |س| ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

5o39oo لمجد|بــــو |ل |زن محمد جل|م لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

284698 لرسول|بــــتـــ محمد عبــــد|هدى ثــــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

82o889 ى ديبــــ|م لويس |عص| مي  ره بــــنى سويف|تـــج

3|o7o ى جم|ي ل رجبــــ متـــول|سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

86o5o6 ي|لل|هلل عبــــد|حمد عبــــد|
ه مصطفى ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

858258 د ذىكي سعد|جوزيف ج ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

285643 ى محسن حسن |ي عيل|سم|سمي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

243o69 لمقصود|حمد عبــــد|لد |حمد خ| هره|لق|ره |تـــج

38779 ر عيد|مه نص|عمر سل ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

224439 ل محمود عيد|حمد محمد جم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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27o72o محمد فكرى محمد شعله ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|23||4 لرحمن محمد|ل عبــــد |ء جم|ل| ى شمس|د| بــــ عي 

36o632 محمد عمر سيد عيس مبــــروك ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

23|o68 ى محمد محمد عبــــد ىط|لع|حسي  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

24|64| ي محمد|نج
ه بــــدر غنيم قرئى كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

27o342 كبــــى|لمر|هيم |مد إبــــر|حمد ح|هلل |عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

8o9682 بــــسمه رجبــــ فتـــىحي ذىكي ي|بــــ |د|
|لمنى

484826 ف |حمد | تـــه|حمد محمود شح|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6|977o  |ن حسن |ء رضو|لشيم|
ى
لمزين|لدسوق سيوط|عه |زر

9|2254 ى حربــــى لمع نرصى |م دلي  ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

679497 لخول|هيم عىل |بــــر|م عزتـــ |ريه لمنصوره|عه |زر

52458  فهيم|ن| رين|م
ى
دى شوق ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

44423| هلل محمد عىل بــــدر|ء عبــــد |رس| لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

52o|96 لدكرورى|ح |لفتـــ|أيتـــ محمد عبــــد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

754o38 هيم فرج|بــــر|حمد |هيم |بــــر|ء |رس| عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

25452| ى|م عرف|محمد هش تـــ حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

269937 ر|لنج|عمرو موىس محمد  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

492474 لحميد محمد|لجيد عبــــد |حمد عبــــد |م |سل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|32387 ن|لنبــــوى رضو|يمن محمد |ن |نوره هره|لق|علوم 

4959o5 |ق|رقيتـــ أحمد محمود ق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

2342o| حمد|هلل مدحتـــ محمد |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

689686 هيم|بــــر|ء عىل محمد عىل |ند زيق|لزق|طبــــ 

|68525 يف سعد  زى جمعتـــ|زى حج|هلل حج|رسر ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

8o|762 لس جرجس ذىكي حن |كي  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

55642 وق ن ح|حمد مصبــــ|رص عمر |رسر سيوط|عه |زر

4o7782 هيم|بــــر|ء قيبــــع حسن محمد |وف ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|45626 لدين|ل |حمد كم|نور محمد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|774|2 حمد|د سيد |حمد سيد فؤ| ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

227633 حمد|ر |حمد مختـــ|رضوى  ن|بــــ حلو|د|
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64|79| شم|بــــوه|لحليم حسن |م عبــــد|مروتـــ حس ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

346869 ى |ي لليف|يو|لسيد |هيم |بــــر|لسيد |سمي  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

22o93| لد محمد محمد|خ| ر|ي  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

499|4o ل مصطفى|محمد جل| دين تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

67o88 لمنعم محمد عيد|حمد عبــــد|ده |غ لفيوم|لعلوم |ر |د

373874 ي عبــــد|نبــــيلتـــ 
لحميد|حمد لطفى س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

9|3|8o ف |ج| ند لدين  |لدين نور |د رسر ج|بــــ سوه|د|

6|694 بــــ|لوه|ل حسن عبــــد|يش كم ره بــــنى سويف|تـــج

5o43o9 لففى|ن عىل محمود يوسف |رو سكندريه|ل|حقوق 

78o6o9 ح عطيه|لفتـــ|م عبــــد |ء س|سم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4o794 م مصطفى خليل رسور|محمد عص ن|حقوق حلو

857o48 ي عىلي محمد
عىلي تـــوئى ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

33769 لمقصود|عبــــي  وليد صبــــح عبــــد  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

768467 بــــو شقره|م خليل عودتـــ محمد |محمد س لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|4o332 ى|م |ن بــــطرس حن|مي  عري| |رتـــي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

636|2o لحنفى|ن مصطفى محمد |ريه|م زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

2292|3 لدين عىل حسن|لد سعد |ء خ|حسن هره|لق|حقوق 

|24774 حمد|حمد حنفى محمود |محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

5o9925 يبــــ|لش|لحميد |دل عبــــد|رق ع|ط طبــــ بــــيطرى دمنهور

6774o3 ي|عىل نبــــيل محمد رفعتـــ محمد  ر|لىح  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4759|7 محمد سمي  سعد عيد أحمد سكندريه|ل|ره |تـــج

5o|677 ى|دى حس|له|جد عبــــد |م| ر|ي ني  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

859954 صف|رنستـــ حليم و|م |بــــر| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

5284|2 للطيف جمعه خليف|لعظيم عبــــد|عمرو عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

6|7|39 د|بــــو عي|رس حلىم |ندى ي ط|بــــ دمي|د|

2|6957 لح|لدين مصطفى محمد ص|م |ن حس|نور ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|497|8 هلل|م مصطفى محمد عبــــد |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o4463 ح|لفتـــ|حمد محمد محمد عبــــد |منيه | سكندريه|ل|بــــ |د|

677|96 هلل بــــدوى|حمد محمد عبــــد |د |زي لمنصوره|حقوق 
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|3822| لسميع حسن عبــــده|ل عبــــد |لد جم|خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

79o3|6 ى محمد س|هلل |منه  لم|مي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

268598 لمغنى|ن |رمض| بــــثــــينه رض تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

3||273 م|م|د |م رش|حبــــيبــــتـــ عص ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

73777  كيش|لبــــ|رتـــ عبــــد |س
ى
|لبــــ|ر عبــــد |ق

ى
ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لفيوم|ئ 

9|88o7 ن تـــرىك  |طه سليم| لي|د سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

33952 ي|ن سيد محمد حسن |يم|
لصيفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|2397| هيم|بــــر|لد محمد |د خ|زي مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

333o59 يمن محمود محمد|مصطفى  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

243275 ن محمود عيد|ء رمض|رس| هرتـــ |لق|تـــمريض 

63745o حمد عيد|دل |طمه ع|ف زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

777oo8 ى محمود مريم محمود حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

62288o لسيد بــــدوى|لسيد |هلل عمر |منه  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

7574|| لملك بــــخيتـــ|يوسف عيد عبــــد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

42466 لرحمن غنيىم|محمد رفعتـــ عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|36359 حمد|هدير حسن شكرى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|4o3o بــــ سويلم|لوه|حمد عبــــد |ء |ل| |ره طنط|تـــج

8o2|7| ف |بــــ |مه حمد وهيدي|رسر ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

235884 لم|لد محمد مصطفى س|مريم خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7|7853 هد|حمد عىل محمود مج|ره |ي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

27||6 ح|لفتـــ|عيل عبــــد |سم|م |لسل|طمه عبــــد |ف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

33|887 لسيد محمود|لمنعم |محمد عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

7|32|o ه مصطفى مصطفى عىل سل| متـــ|مي  لمنصوره|بــــ |د|

75o5o5 هلل|لمعىط عبــــد|حمد عبــــد |د |زي لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

539284 هيم|بــــر|نعمتـــ رفعتـــ وديد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

753257 ح|لمل|لسيد |حمد |كريم  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

479727 ن عىل|م شعبــــ|زن عص|م سكندريه|ل|هندستـــ 

45|245 ف محمد |ء |ل| ي|بــــو|رسر
ى
يد ق ى ض|لي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

232|74 ف |يوسف  حمد عزتـــ شو كتـــ|رسر تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

Thursday, September 6, 2018 Page 17877 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5247o6 ى سليم|ن مجدى عبــــد |مرو ن|لسميع حسي  ضتـــ دمنهور|علوم ري

||5|92 لد عطيتـــ محمد يوسف|خ| دين ى شمس هندستـــ عي 

4429o حمد حموده|سعيد | لعل|بــــو |لرحمن |عبــــد  هره|لق|حقوق 

3|8||o حمد|حمد حسن |لرحمن |عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

|49678 لسيد مصطفى|لعربــــى |لسيد |لرحمن |عبــــد  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

529o|3 لم|محمد فتـــىح محمد س |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6885o6  عبــــد |لبــــ|سلوى محمد عبــــد 
ى
وى|لبــــدر|لعزيز |ق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

|755o4 لعظيم درويش|جر درويش عبــــد |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

677527 ف لطفى |لد |خ حمد قرمد|رسر تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

638997 م محمد محمد عطيه|حمد عص| زيق|لزق|حقوق 

4425|5 لسيد نوفل|لسعيد |عمر محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

4|59o2 ه محمد عبــــد  لخطيبــــ|لمنعم محمد فهىم |ني  لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

5|82|8 ه ط| بــــر محمد زغلول|هر ج|مي  ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

|357|9 ي|زينبــــ محمد محمد عبــــد 
لغنى هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

6448|6 بــــ|لبــــ|رق محمد فتـــح |ط| ر|ي |حقوق طنط

64o232 لسيد متـــول|م محمد عوض |هي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6|434o ح عطيه محمود|لفتـــ|م عطيه عبــــد|ريه لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

25|o78 د مليك|رص رش|عمر ن |ن طنط|سن|طبــــ 

3||56o جورج محروس نجيبــــ فرج ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

77287| ء فتـــىح محمد|محمد عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o7o47 لكريم |لرؤف عبــــد|م سليم عبــــد|سل| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

76|5|6 ى عبــــد |سلىم  لد|لمطلبــــ خ|حمد حسي  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

85|336 حمد نرص سيد محمد| ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

7|2766 لخول|لمتـــول |لسيد |محمد | رن لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8465|9 لدين محمد|محمد سمي  مىحي  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

5o8978 صورى|لدن|لكريم |م محمد رفعتـــ عبــــد|حس ره دمنهور|تـــج

|72842 لدين عىل|ح |طمه محمد صل|ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

877464 ل |لع|ل وهبــــه عبــــد|ن كم|نوره سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

4|7843 حمد|ىسر |لل|حمد |ر محمد |من لمنصوره|حقوق 
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62856 ن|ن رسل|يه سيد شعبــــ| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

629o89 لسيد عوض|ء عوض |هن زيق|لزق|بــــ |د|

862o|o س حسن|ره كرم عبــــ|س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

44o23| ح|حمد صحص|هيم |بــــر|مد |دتـــ ح|غ لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

22o|73 لح|د ص|مل فؤ|محمد معتـــز ك كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

362|39 حمد حسن|عيل |سم|محمد  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

72579 ن|نشوتـــ محمد سيد عثــــم لفيوم|تـــربــــيتـــ 

779|4 لمحسن|محمد سيد يسن عبــــد ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

87|548 لرحمن|سعد عبــــد|رص |لن|محمد عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|7787 حمد|منيه يوسف فتـــىح يوسف | ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

895496 حمد  |لرحيم |هلل عبــــد|حمد عبــــد| ج|بــــ سوه|د|

6397o5 فع|لش|حمد |لسيد |لسيد |ندى  زيق|لزق|طبــــ 

87527o حبــــيبــــه محمد محمود عىل  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

|64965 ل عىل محمد|لع|بــــدور عىل عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

|5o9|4 لح|لح محمد ص|ده ص|غ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2oo74 لسيد|حمد |م |ئل س|م و|س دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

4|3|25 ر|لجز|لمنعم |عىل عبــــد| ند |ره طنط|تـــج

4|7|o7 يد|لم طلبــــه يوسف ف|حمد س| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

9o9o36 ى |محمد حسن  لسيد حسي  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

326688 طر|طر عىل خ|رص خ|منى ن لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

252|66 لم|لعزيز س|ء سعيد عبــــد|شيم لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

49928 هلل محمد|ء محمد عبــــد |ل| ه ى نوعيتـــ جي 

5o7o2o يم|لد|مد عبــــد|حبــــيبــــتـــ حمدى محمد ح سكندريه|ل|بــــ |د|

84489o بــــ عزتـــ محمد محمد|رح ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

36o|46 م محروس حسن محمد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

642966 لسيد محمد|ل محمد |لع|عبــــد| دين زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

25|992 ده محمد صقر|محمود حم ي صىح بــــنه
|معهد فنى
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855627 ى |عص| لم حمد|م حسي  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

68o2o| م|لسل|لرحمن محمد يشى عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

245425 لرؤف محمد سعيد|حمد عبــــد|ء |لىمي ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

||7|68 مكرم جرجس وهبــــه| رين|م |ره بــــنه|تـــج

48737| تـــ|لحليم بــــرك|مد عبــــد|در محمود ح|ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|725o ل عمر|ل محمود كم|كم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8|8548 لرحمن محمد بــــكري محمد|عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

26938| لرحمن مشبــــ|يمن عبــــد|بــــرين |ص ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2299o4 ينى|لجن|لدين سيد سيد |د|لرحمن عم|عبــــد ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

863779 ي|ء عيسي ق|لىمي
سم مصطفى دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

|54||3 ى|لمنعم ص|محمد عبــــد  بــــر حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|23|77 لمؤمن|حمد عبــــد |عمر مجدى  ى شمس حقوق عي 

4|3o73 ن|حمد عجل|م محمد  |بــــ طنط|د|

|6644| يوسف مصطفى محمد خليل ن|هندستـــ حلو

2|359| ن|ل رسح|مه محمد كم|س|سلىم  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

84||27 ي نور عىلي|من
ى
ر دسوق دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

686887 زق|لر|حمد عبــــد |حمد عوض |لسيد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

339||6 لسيد|لكريم عبــــده |يز عبــــد|س ف|ين| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

5|o8|6 مد قنديل|ره ح|هر سم|در م|ن سكندريه|ل|حقوق 

49o435 مد عىل|حمد ح|لسيد |يمنى  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

68|926 حمد|در |لق|لسعيد عبــــد |رحمه  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

7|245| لعز|بــــو |حمد |ندى محمد رزق  لمنصوره|حقوق 

423|56  مصطفى|لبــــ|عىل محمد مصطفى عبــــد 
ى
ق سكندريه|ل|بــــ |د|

85o9o3 ي 
ى |مصطفى حمد|حمد حسي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

246284 ى|د|يوسف عم لدين عزتـــ بــــحي  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

9o46|5 لحمد |بــــو|محمد محمود محمود  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

37249 لسيد|لسيد عىلي |سلىمي محمد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

7o453o ف |يدى |ه لحميد محمود|هيم عبــــد |بــــر|رسر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

345|77 ى|لدين ليثــــى حس|ئل سعد |ن و|رو ني  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

6|9357 ى  د|لسعيد موىس عي|هبــــه خي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج
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34|oo7 لزغل|فع |لش|لرحمن محمود محمد |عبــــد ى شمس طبــــ عي 

|47875 لح|ئى مىح ص|ن ه|مرو ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

344662 حمد|لنبــــى بــــيوم |بــــسملتـــ بــــيوم عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

35243 فع عفيفى|لر|يمن عبــــد |تـــ |ي| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

338|o5 لسيد|محمد سمي  رجبــــ محمد  |ره بــــنه|تـــج

526|44 لسيد غنيم|هيم |بــــر|لد |محمد خ ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

69796o حمد حسن|ل |يه كم| لمنصوره|ره |تـــج

782333 لحميد محمد|ء محمد عبــــد |رس| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|7825o حمد|لعزيز |محمد طه عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o9763 مل محمد|ء رجبــــ ك|لزهر| ي|بــــ |د|
|لمنى

64836| لحميد مصيلىح|حمد محمد سعيد عبــــد|حمد | زيق|لزق|حقوق 

34|o87 حمد محمود محمد محمد|محمد  ى شمس طبــــ عي 

5|5|| ل حسن|حمد كم|بــــسنتـــ  ره بــــنى سويف|تـــج

57o62 ك|ك جرجس مل|لوىس مل لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

442495 جح طلعتـــ محمد محمد|محمد ن لشيخ|تـــمريض كفر 

3623| مد حسن|رس ح|مد ي|ح لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

33|752 هيم|بــــر|ء عىل متـــول |لزهر|طمه |ف |كليتـــ هندستـــ بــــنه

635|65  |ح |فوزيتـــ نج
ى
حمد|هيم |بــــر|لدسوق زيق|لزق|حقوق 

22588| نه|ل يوسف شبــــ|ن محمد كم|مرو لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

29447 هيم|بــــر|حمد محمد محمود |محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

68244o وي|لشبــــر|ن |ء محمد جمعه رمض|هن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

68294o ن|ح شعبــــ|لفتـــ|ئى عيد عبــــد |م| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

429|2| لدين حسن|ريم مصطفى محمد بــــىهي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

358o97 دق|رس محمد ص|محمد ي ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

36982| ى ن|حمد محمد |محمد  ي|مي  ج  عه مشتـــهر|زر

64395o جرى|لحو|ن |لرحيم شعبــــ|هدير عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

9|656o ريوس  |مغ| نىح  فضل حن| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

537o6 ى ف فؤ| |كرستـــي  د وهبــــه|رسر حقوق بــــنى سويف

6348o| ل محمد نرص|محمد محسن محمد هل ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 
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347452 لسيد محمد|مريم حسنى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

896333 ى |دل |يه ع| لسيد حسي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

69854| ى |ن |يم| ى ش|بــــو |هيم |بــــر|مي  ى|لعني  هي  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

374447 هيم|بــــر|مد |لم ح|جر س|ه |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

248o26 لحفيظ حسن حسن موىس|سميه عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

865295 ي|عبــــد
ى
لرحمن سيد فهىمي منوق ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

7o327| ى محمد |ء خ|دع يل|بــــوحم|لد حسي  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

7|o55o هيم عقل|بــــر|مه |م مصطفى سل|ريه لمنصوره|حقوق 

845435 وي محمد عيسي|لص|ضىحي  ن|سو|علوم 

257436 لعزيز منتـــرص مونس|ن عبــــد|يم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

64o592 ن|محمود حسينى محمد عثــــم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4536o لغنى|لد خميس عبــــد |يوسف خ مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

45|373 لمزين|ن |محمد خميس سليم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

6o8249 لمرغنى قديس|لمرىس |ء فرج |رس| ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

8|2799 ن|د لويز مرج|مريم عم ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8|69o2 ن|ور سلط|هبــــه جمعه مج ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

364475 محمد محمود محمد عطيه |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

85||98 ى جم ل محمود سيد|نرمي  دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

433497 هيم عزبــــ مسلم|بــــر|ع |لرف|دل |ع لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

54o426 لمجيد|حمدعبــــد|شور |شور ع|زينبــــ ع سكندريه|ل|حقوق 

433743 حمد محمد نرص شوشتـــ| |طبــــ طنط

53269 بــــ حسن محمود معوض|يه| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

69|53| وى|لطنط|لسيد عىل |مل محمد | لمنصوره|حقوق 

354o34 شم|بــــو ه|لح |تـــ عىلي ص|ي| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3|||49 هلل| |هلل محمد محمد محمد عط|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8o779o حمديه جمعه عوض غريبــــ ي|بــــ |د|
|لمنى

64|999 ن|لسيد محمد أحمد سليم| |لي|د زيق|لزق|نوعيتـــ 

|2875o ن|حمد شعبــــ|يوسف محمد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 
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22||66 ء محمد محمود محمد موىس|دع ى شمس|تـــج ره عي 

259753 ي|ر
مشحوتـــ مصطفى منصور| ئى تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6o6652 ئيل|د ميخ|د فؤ|نوبــــ عم|بــــ| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

7o7863 ح حسن مسعد مصطفى|لفتـــ|عزه عبــــد  لمنصوره|حقوق 

868o78 بــــي محمد|رص رك|لن|ر عبــــد|من ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

263386 زينبــــ رجبــــ غريبــــ محمد خليل ى شمس| لسن عي 

|5|5oo ز|لبــــ|لدين |رق سعد |طمه ط|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78o772 لسيد|م |م|لسيد |بــــو بــــكر محمد | | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|6937 ن|بــــ محمد محمود عثــــم|لوه|عبــــد   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

782787 هيم|بــــر|لصغي  |هيم محمد |بــــر|مريم  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

254297 ل|لجم|منى مجدى محمد  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

622696 يم|لد|بــــ محمد عمر عبــــد |يه|لد |خ ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

2|9682 مريم مصطفى محمد سيد لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

|48799 ن|عيل حس|سم|م محمد |ريه هره|لق|ره |تـــج

84448| هيم|بــــر|هيم سعد |بــــر|هبــــه  ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

533664 لمجد سعيد|بــــو|محمد فهيم  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88o874 هيم عطيتـــ |بــــر|محمود عىل  سيوط|حقوق 

4|3278 ي محمود محمود|ح
ى
زم دسوق لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

|78|38 لكريم|حمد عبــــد |لرحمن عىل محروس |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

89345| ى |ميكل مكرم مريد بــــش سيوط|تـــمريض 

757979 هيم|بــــر|د عطيه |عطيه عم عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

69264 تـــ|مل شح|تـــ ك|لدين شح|د|عم لفيوم|لعلوم |ر |د

834596 حمد|عىلي محمد عىلي  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

867o27 ي
ى
ق جرجس مني  عجيبــــ مشر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

867743 ل حسن|لع|م محمد عبــــد|سل| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

778385 هيم|بــــر|لحميد |هبــــه سعيد عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6428|9 لعزيز|ن محمد سعيد عبــــد |نور ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

5o6285 ى عوض عىل عطيه عىل|ي سمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

358635 د|سع|ل|بــــو|حمد محمد |م |ء هش|شيم ى شمس|د| بــــ عي 
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73462 دق|لص|ل عبــــد |ء محمد جل|سم| لفيوم|علوم 

266o33 لعزيز|ل محمود عبــــد|كريم بــــل ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

9|8o2| بــــتـــ |بــــتـــ سيد ثــــ|ء ثــــ|سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

79|544 لرحمن|ج  حسن عبــــد|لن|تـــن |ف ى شمس| لسن عي 

266893 ل|لش|حمد |لصغي  |ن محمد |يه حس| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

3|86|o بــــر مصطفى|لد ص|يتـــ خ| ن|بــــ حلو|د|

3385o2 لنمر|حمد |لعزيز |طف عبــــد|ندى ع |تـــربــــيتـــ بــــنه

89o|o4 لمعتـــمد حسن محمد |محمد عبــــد سيوط|حقوق 

3|7o82 ي|يتـــ |
ى
ى دسوق ف محمد حسي  رسر سيه|نوعيتـــ عبــــ

64|33 لعزيز|بــــ عبــــد |لتـــو|حمد عبــــد |رتـــ |س لفيوم|بــــ |د|

649425 دى|له|بــــر محمد |ن ص|نوره ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

||9o45 ئيل خريستـــو|ريو سمي  ميخ|م ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3oo|8 لخول|عيل قطبــــ |سم|عيل محمد |سم|ء |رس| ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

||8||2 لىح محمد|ر محمد سعيد عبــــد |مي ى شمس هندستـــ عي 

|59296 لخي  فرج|بــــو |شوكتـــ موىسي  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

9|9282 حمد محمود حفنى |ء |لشيم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

64|769 لرحمن محمد|ء محمد عبــــد|سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

776248 د ممدوح زىك|يدى عم|ه زيق|لزق|طبــــ 

8|6758 ي|ر
لح محمد محمد|ص| ئى ي|عه |زر

|لمنى

|67829 حمد|لمنعم |رشيدتـــ لبــــيبــــ عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5|5637 ف محمد محمد مرزوق|ندى  رسر بــــ دمنهور|د|

33456| لعليم محمد|م عبــــد|سل|مر |ع ى شمس|زر عه عي 

7o3882 هيم عبــــده|بــــر|در منصور |محمد ن ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

48|449 لسيد عبــــيده|سيد جوده  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27|2|9 لمزين|جر ممدوح عىل بــــسيوئى |ه شمون|نوعيتـــ 

286223 لعليم غيثــــ|هبــــه محمود عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77|622 هند رجبــــ حلىم حسن زيق|لزق|بــــ |د|

9o6772 لحميد |ء حسن محمد عبــــد|حسن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4|4274 يف|ر عبــــد|لغف|طمه عبــــد|ف لحكيم رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

32o988 محمود وليد محمود مهدى لسويس|معتـــ |عي بــــج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
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692467 زي|لمغ|دل محمد |تـــسنيم ع لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

447634 ن مل عطيه|أحمد سعيد ك| مي  سكندريه|ل|هندستـــ 

38466 ش|حمد بــــ|حمد حمدى |مل | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

283459 ى قرئى |شيم حمد|ء حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

62o369 لجود|بــــو |لسيد |لسيد |لرحمن |عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4|74|5 بــــو|عيل |سم|لرحمن |عيل عبــــد |سم|مصطفى 
 سعده

لشيخ|بــــ كفر |د|

528653 هلل يوسف|ل فتـــح |حمد محمد كم| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

2647o7 ى|س ح|ن عبــــ|نوره مد مصيلىح حسي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2678|| ل|لشه|ض |يمن ري|محمد  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

43|432 ح يوسف|لفتـــ|صم محمد عبــــد|حمد ع| |طبــــ طنط

5974| |لخي  حن|بــــو|م جميل |بــــر| أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

766o65 لسيد موىس|هيم |بــــر|لسيد |شذى  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

5o4533 لجليل|حمد فضل محمد عبــــد|مريم  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

865o29 لمعبــــود|هلل محمد عبــــد|ء عبــــد|هن |نوعيتـــ فنيه قن

47o75 لبــــر عىل|رص عبــــد |لن|ء عبــــد |ل| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2446o4 لمقصود|لمنعم عبــــد |لم عبــــد|محمود سعيد س ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

438o86 بــــ|ن عوض محمد شه|ن رمض|إيم |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

757384 لحليم|م عبــــد |لسل|حمد عبــــد |م |سل| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|65962 لد نسيم محمد|يه خ| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

629o|2 ء حسنى مصطفى محمد|محمود عل زيق|لزق|حقوق 

758224 لحميد محمد|هد عبــــد |بــــسمله مج عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5|9o4o ى س|بــــسمه حس هيم|لمنعم إبــــر|م عبــــد|ني  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4o9|89 ر|هدير صبــــري محمد عىلي عم |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

783o89 ي محمد|يم|
ن محمد محمد مصطفى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6o7944 فظ|لح|يز عبــــد |م عزتـــ ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

486744 حمد|لح |بــــو ص|ر |لستـــ|رق عبــــد |زن ط|م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

856o|8 ء طه محمد حسن|رس| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

479725 يف | سم|لحميد ق|لسيد عبــــد |دهم رسر سكندريه|ل|هندستـــ 
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5|643 لحميد|ل عبــــد |لع|ر عبــــد |د مختـــ|جه ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

386o6 بــــر|لسيد ج|جر نرص |ه ى شمس|زر عه عي 

6222|3 لغنى|حمد عبــــد |لد فريد |محمد خ ط|حقوق دمي

8|3o6o م رزق محروس جرجس|بــــر| ي|صيدلتـــ 
|لمنى

4|6|4| ى|بــــو|لسعيد محمود |ندى  لعيني  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

425894 ى ج|ج| دين دو|دو حسي  سكندريه|ل|صيدله 

8||6o6 ي فرغىلي عىلي|
يه مصطفى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

25|o73 لد|مد عىل خ|هلل محمد ح|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

876854 ء حمدى فهىم محمد  |رس| سيوط|حقوق 

233754 وى|لص|لم |ء محمد س|محمد عل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|54953 ع|لرف|ء سيد محمد |دع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

924768 حمد  |م |دل تـــم|ء ع|دع ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|38995 حمد|لبــــدوى |حمد |ن |رو ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

||6657  يؤنس|ليىلي
ى
ن فريد شوق هره|لق|حقوق 

8o376 حبــــيبــــتـــ سيد محمد فتـــىح محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

622875 لم|بــــو س|م محمد عىل |مريم وس ط|حقوق دمي

8375o4 حمد سعيد|ر |محمد نج ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

|32276 حمد عوض|ل مجدى |نه ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

5|6632 لونيس عيس|ل عبــــد |روضتـــ كم سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

8|4o44 لحكيم عىلي|حمد رفعتـــ عبــــد| ره بــــنى سويف|تـــج

827||o ن|حمد عش|ل |يه جم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

33|323 ىسر|لغبــــ|م حسن محمد |يتـــ هش| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7o4oo2 لرحمن|ل محمود محمد عبــــد |عزه بــــل زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|44o|3 ى | لعل|بــــو |خلود  |لعل|بــــو |رجبــــ حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

6o6o25 زعوض|لبــــ|لسعيد مسعد |مسعد  |نوعيتـــ فنيه طنط

42o|o8 ن|م رمض|بــــو غن|مه عبــــده |س|سهيله  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

364|o9 هلل سيد عىل سيد|منتـــ  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

44|444 ى|لصمد |ل عبــــد |لمول كم|حمدى عبــــد  لخبــــي  لشيخ|عه كفر |زر

772563 لرحمن غزيه|حمد عبــــد|ل محسن |نه زيق|لزق|ره |تـــج

3686o2 متـــ محمد|حمد وليد سل| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى
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773674 ى |سلوى رشدي حس هيم|بــــر|ني  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o8926 وى مىك|لششتـــ|وى |لششتـــ|نجوى  |بــــ طنط|د|

286o29 حمد محمد محمد سليم|لرحمن |عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|552 لرحمن|لعليم عبــــد |لدين عبــــد |م سيف |يه حس| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o|59| ق|نوره وي محمد|ن محمود رسر ي|بــــ |د|
|لمنى

855972 ن|تـــ زىكي عثــــم|يوسف عرف سيوط|حقوق 

84668 ى عبــــد ل|لع|كريم طه حسي  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

2365|3 حمد|ن محمد |ر عثــــم|من ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

637633 لبــــر|لسيد محمد عبــــد |محمود  زيق|لزق|طبــــ 

843756 م|لسل|حمد عبــــد|يوسف سيد  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

5o7|73 |لحم|حمد |بــــر |حمد قدرى ج|م 
ى
ق سكندريه|ل|طبــــ 

76746o لعيسوى|حمد|ن حسن |ره عدن|س لعريش|بــــ |د|

859|72 ي محمود عبــــد|ي
ى مصطفى لك|لم|سمي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|46|8o روق عىل|مريم حسنى ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

846823 حمد محمد|عيل |سم|ء |ل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

67926o لرحمن محمود فرج محمود|عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

5|93o بــــر سيد|رتـــ سيد ص|س علوم بــــنى سويف

26756 محمد لطفى عىل بــــيوم| لي|د هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6||472 يد|لسيد ف|عىلي | مه |ره طنط|تـــج

322667 لبــــيه|لسيد |لسيد |ل |جل| دين ى شمس هندستـــ عي 

|63644 ى|دل طتـــ |رضوى ع مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4442o2 ى |زم مىح |ح  حسي 
لسبــــيع|لدين مصطفى سكندريه|ل|حقوق 

7oo7o2  نوح|حمد |حمد مجدى |
ى
لدسوق لمنصوره|ره |تـــج

8o8288 بــــ|لبــــ|حمد حسن فتـــح |ر |من بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|33347 ن|ندرو رأفتـــ فكرى ن| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|3|387 وس|يوبــــ تـــ|هر |ديفيد م ورصى ى شمس| لسن عي 

232|59 لرحمن|لمحمدى عبــــد|لرحمن |دى عبــــد|ه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

22863o حمد|مه محمد سيد |س|هلل |منه  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8o5673 ى عبــــده عبــــد|ي حمد|لكريم |سمي  ي|بــــ |د|
|لمنى

882686 فظ |لح|ده نتـــع موىس عبــــد|مي سيوط|تـــمريض 
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|2|266 نور عطيه|م محمد |لدين هش|سيف  هره|لق|ره |تـــج

5366|2 ى |ل |ح كم|لفتـــ|ل عبــــد|كم ئى|لطيبــــ|مي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

752659 ى|ء عقل |عمر عل مي  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

462o43 لحليم خليل|لحليم زىك عبــــد|مصطفى عبــــد  بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

77o593 حمد محمد لطفى حبــــيسر|در |ن |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

252733 ف عىل خليل|يه | رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5o625| للطيف |م عبــــد |لسل|ن عبــــد |طمه رمض|ف
شم|ه

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o4657 ر عىل محمد عىل حسن|من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

893|44 ى بــــخيتـــ محمد بــــخيتـــ |ي سمي  سيوط|حقوق 

79|8o4 ى |ره |س حمد|حمد حسي  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

|59|9 ي كم|ن هش|مرو
لحلو|ل |م مصطفى هره|لق|حقوق 

6876|4 ى  لعدل|لفتـــوح |بــــو |محمود وجيه خي  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

2386o7 لسيد|للطيف |ء سيد عبــــد|ل| ن|تـــربــــيتـــ حلو

4953|2 م محمد ربــــيع|لسل|لرحمن عمرو عبــــد|عبــــد |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

68|96 ن|سحق شعبــــ|لق |لخ|رتـــ عبــــد |س ره بــــنى سويف|تـــج

|49892 م سيد محمد|سيد هش ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

7|66o6 ى|لسيد محمد |جر |ه لسيد حسي  لمنصوره|نوعيتـــ 

9o69o2 لسيد |ء عنتـــر مصطفى |سم| ج|ره سوه|تـــج

|299o6 بــــو زيد مبــــروك|حبــــيبــــه رجبــــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

499223 سمي  محمود صقر| لي|د تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

335549 بــــ|لتـــو|م وهبــــتـــ عبــــد|يتـــ هش| ى شمس حقوق عي 

|42785 س|هدير محمد حسينى محمد عبــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

88oo87 ل |لمجيد جل|يمن عبــــد|لرحمن |عبــــد سيوط|هندستـــ 

354484 م محمد|لسيد سل|مي |ء س|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

839256 ي عبــــد|هنيه  ي حسن|لر|لطي 
ضى ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

682754 ن لسميع|ن عبــــد |محمد مجدى حس| مي  لمنصوره|حقوق 

6489|9 لسيد جنيدى|حمد محمد | زيق|لزق|نوعيتـــ 

5o8o3 وي|طف عطيتـــ بــــبــــ|در ع|ن تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع
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82|849 هلل محمود|م محمود عبــــد|هش ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

53599| لسيد|لرحمن |بــــو ضيف عبــــد |لسيد |ن |نوره ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

489365 لسيد|لحمد |بــــو |حمد |لسيد |هلل |منتـــ  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

63494 ىط فرج|لع|م فرج عبــــد |س ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

34227| ر|د سعيد محمد نص|يتـــ عم| ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

835577 لصغي  حميد|مد |زينبــــ ح ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

5o7482 هيم جعفري مرصى|بــــر|هينور سمي  |م بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

352869 حمد محمد عطيتـــ عىل| |حقوق بــــنه

32|942 ى م لدين|ح |حمد صل|جد نبــــيل محمد |رني  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68|o5 ى خلف  هيم|بــــر|لسيد |حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

539755 ى غريبــــ محمد محمود|ي سي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

892947 حمد |لسيد |ل |م جم|كر| سيوط|حقوق 

4|4995 ي|ن محمد |محمد محمد زيد
ى
لدسوق سكندريه|ل|حقوق 

242979 حمد سمي  محمد عىل| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4|539 لحفيظ|لسيد عبــــد|هر |هدير م دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|47539 لرحمن|حمد محمد عبــــد |زن وليد |م د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

4|968| در|لق|ن متـــول عبــــد|ئى شعبــــ|ه لشيخ|ره كفر |تـــج

47957o محمد حسن حسن خليل سكندريه|ل|هندستـــ 

72954 هلل عىل حسن|محمد سيد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|4o|37 لمجيد|دي عبــــد |له|لسعيد عبــــد |ر |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

877489 ف عبــــد|سلىم  عيل |سم|لعزيز |رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

763867 هيم خليل|بــــر|لغريبــــ |ج  |حمد ن| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

832966 عيل يوسف|سم|حمد |حسن  سيوط|حقوق 

|2o|47 |جورج نجيبــــ حن| رين|م لفيوم|هندستـــ 

237369 نعمه محمد زينهم محمد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

226|53 حمد|حمد |بــــ |يه|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

47||| ح حسن|رق صل|سلىم ط هره|لق|لعلوم ج |ر |د

24678o ن|بــــيتـــر عوئى حبــــيبــــ سليم لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

843o92 ى|سلىمي  حمد مهلل حسي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج
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9|429| مل  |روز ك|م ن|عص| ر|كل سيوط|حقوق 

232556 عبــــي  سيد محمد عىل فرغىل لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

33393o ح ربــــيع|لفتـــ|حمد عبــــد|ح |لفتـــ|حمد عبــــد| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

527223 وق محمد ح درمحمد|لق|مد عبــــد |رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

23879 دق حسن عبــــده دهبــــ|م ص|حس ن|بــــ حلو|د|

52858 طمه محمد محمد محمد|ف طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

478726 حمد|هيم |بــــر|عمرو سمي  محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

8o7457 لح|لدين حسن ص|رق محمد عز |ط ي|هندستـــ 
|لمنى

369787 ى محمد نص ى محمد حسي  ر|حسي  |بــــ بــــنه|د|

7|2494 عمر محمد محمد محمد صبــــح عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

786o23 د ونس|محمد رش| ء رض|رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|477| قوتـــ محمد محمد|حمد ي|بــــ |مه هره|لق|ره |تـــج

826422 حمد حسن|محمد | ند دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5|935 فظ|سلىم محمد رمزى ح بــــ بــــنى سويف|د|

8o|445 لسميع محمد|طف عبــــد|طمه ع|ف ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

833|89 حمد|لحميد |عبــــده حسن عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6o2965 ف سعد نحله|ميمه | رسر |بــــ طنط|د|

|73458 تـــى|رص حسن نج|نىح  ن| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

234585 ف سيد |يوسف  ف|حمد محمد خل|رسر لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

69|832 حمد نرص|عيل |سم|حمد |محمود  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6|o685 ح|لمد|در |لق|رتـــ محمد عبــــد |س لمنصوره|بــــ |د|

82o585 ى|بــــر| يف رفعتـــ حني  م رسر سيوط|ره |تـــج

|29465 تـــ عىلي|عمر ممدوح فرح دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

27ooo7 لجليل|لعليم عبــــد|لم عبــــد|مي  س|لم |س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

8|87| ن حسن|رضوي عىلي شعبــــ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

233|89  زىك|ر |مي
ى
حمد شوق ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

9|2|43 ن  |عىل موهوبــــ محمد رضو دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

42o666 بــــى|لعر|لمتـــول |حمد |د |فؤ لمنصوره|حقوق 
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226228 لملك|ن فرج عبــــد|محمود رمض ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

25|535 بــــر قطبــــ|محمود محمد مهدى ص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

34365| حمد مني  مصلح محمد|محمد  رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

759538 حمد|رك سمي  غريبــــ |تـــبــــ لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

829986 هند سليم محمود سليم دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8|4682 ء جلبــــي محمد عبــــد|رس| ي|لسن |
|لمنى

699282 حمد|ح |لفتـــ|م عبــــد |يدى عص|ه ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

24649| ن حسن|محمود مجدى حس ي صىح بــــنه
|معهد فنى

859o9o ي
ي | موئى

ى
هيم|بــــر|مرقص شوق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|53488 بــــرهيم|ل |طف كم|ع| لي|د تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

223|29 ى حسن|م |حس لدين سعيد حسي  ن|بــــ حلو|د|

7588|4 هلل يوسف أحمد|حمد عبــــد | لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

442|o7 هيم خليل|بــــر|حمد شكرى محمد | |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

2|32o3 ح محمد مصطفى|يدى محمد صل|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

287729 ه  هيم سعد|بــــر|هلل |مه عبــــد|س|ني  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

|7|758 رى|هر فهىم زخ|مورين م تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

8|6369 سطوروس|دل |مريم صليبــــ ع ي|نوعيتـــ 
|لمنى

877553 ف محمد مرزوق |ليىلي  رسر ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

837559 ى عبــــده فهىمي |ي عيل|سم|سمي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8||594 ي صبــــري مرزوق نظي |
يرينى ي|طبــــ 

|لمنى

7578o9 حمد محمود محمد محمد|  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

42854 هلل شلبــــى|يه يوسف عبــــد | ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

25379o هلل|ل محمود خي |يه جل| شمون|نوعيتـــ 

5o8o27 لرحيم|محمود محمد منصور محمد عبــــد | رن سكندريه|ل|علوم 

43|483 مر|د عىل ع|لسعيد حم|رص |عمر ن |ره طنط|تـــج

|2|o92 ح|لسو|حمد |لد |حمد خ| هره|لق|هندستـــ 

4o82o6 هيم محمد جمعه|بــــر|هيم محمد |بــــر| |ره طنط|تـــج

6|7o|4 ي
ره|محمد صديق نقش| دئى ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

286576 ن بــــدوى|دق سليم|هدير نبــــيل ص ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 
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483|o8 وى|لشن|لسيد |لمنعم |طمتـــ يىح عبــــد |ف سكندريه|ل|بــــ |د|

499o84 ن|م محمد محمود عثــــم تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

3|2965 لفتـــوح|بــــو|لنرص محمد |تـــفى سيف  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

923767 ه | لحمد |بــــو|لحميد |حمد عبــــد|مي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

4o9266 حمد محمد خليل|نىه  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|6828 ى عزتـــ|م |لسل|ن عبــــد |ريم مي  ط|معتـــ دمي|علوم ج

42|287 ي دره| لوف|بــــو |محمود حميده 
مصطفى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

9o47|2 بــــ محمود |ن دي|طمه رمض|ف ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

256|7| لتـــريىح |محمود محمد محمود  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|5o7oo عيل|سم|د |لد محمد فؤ|خ لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

62767 ى|ص لحليم|حمد عبــــد |ز محمد |في  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

255234 لسيد|لسيد |تـــفى محمود  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

696648 لعوضى|لرؤف |حمد عبــــد |عقيله  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

6|772o ووس|لط|لرؤوف |تـــوفيق محمد تـــوفيق عبــــد حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

2|6|68 حمد لطفى|لد حسن |لدين خ|سيف  ى شمس حقوق عي 

543945 |لص|محمد جمعه فرج 
ى
ق سكندريه|ل|حقوق 

88|52o هلل  | |نوبــــ مخلص بــــرتـــى عط|بــــ| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

265984 در فتـــىح محمود قطقط|ن |حقوق بــــنه

4656o5 لمجيد غزى|لرحمن عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

62|96o عيل سيف|سم|ىس |لعبــــ|يه | ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

255||4 ك|لمل|شد نظىم زىك عبــــد|ن| لويز تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

9oo4o3 بــــر |لج|لكريم حسن عبــــد|حمد عبــــد| ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

4o5467 ى |ي ف جل|سمي  بــــو زيد حبــــلص|ل |رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

358272 لرشيد عىلي متـــولي|ء عبــــد|سم| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

|39224 م عيس|لسل|لعزيز عبــــد |حبــــيبــــه محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|2o462 لحفيظ عوض|م عبــــد |زم هش|ح هره|لق|هندستـــ 

75477| هيم محمد خليل|بــــر|ء محمد |رس| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

5o53|7 د يوسف محمود يوسف عوض|زي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

267477 لعزيز محمود محجوبــــ|ء عبــــد|لزهر|طمه |ف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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529466 ى|حمد ف|  حسي 
يز بــــسيوئى |هندستـــ طنط

642o53 لسيد|حمد محمد |ح |لد صل|خ ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

8||5| لسيد|لد عمر |روفيده خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23282 ل حسن محمد محمد|بــــل هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4235o5 ر|لغف|حمد عبــــد|لسيد |ن محمود |يم| |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

78366| در بــــديع شكر مليكه|مز ن|ر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

583o8 ى|هر سعد |رضوى م مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

555|3 للطيف|مروه حمدي تـــوفيق عبــــد  علوم بــــنى سويف

352558 ى حسن محمد حسن حسي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

5o6374 لعزيز نصي |متـــ عمر عبــــد|س|ن |رو سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

84|242 تـــيسي  فهىمي بــــدوي سيد ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

9o965o حمد |ل |لع|محمد عبــــد| عل ج|علوم سوه

32o798 ح|لفتـــ|هيم محمد محمد عبــــد|بــــر|عمر  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

464652 ى هلل عوض|د |مسعد ج| يوستـــي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|58|| لحكيم  |لرحمن عبــــد|لنبــــى عبــــد|حمد عبــــد| ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

426o|4 لحديد|بــــو |م عيد محمد |له| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7o86|3 د محمد|محمد محمد فؤ لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|23o لغنى|بــــر عىل عبــــد |ن ج|يم| هره|لق|بــــ |د|

6485|o لح|حمد ص|لح محمد |محمد ص ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

82|839 ليش محمد موىسي|بــــو|محمد  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

428822 مل محمد عىل|صبــــرى ربــــيع ك |صيدله طنط

633233 لسيد|شم |بــــو ه|لسيد |عمرو  ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

9|53o| ي
ف محمد ذىك | |دئى رسر سيوط|بــــ |د|

765o54 ل|ىط جل|لمع|بــــو |طف |ندى ع نوعيتـــ بــــور سعيد

3655|5 لجليل|لح عبــــد|يمن ص|لرحمن |عبــــد ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|66o8| حمد مصطفى حنفى|مصطفى  هره|لق|حقوق 

332|73 رتـــ عرفتـــ نجم عودتـــ|س ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

44o457 ر|لعط|عيل يوسف بــــدير |سم|مريم  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ
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347395 لشيخ|حمد |محمد يوسف محمد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7o2779 شم|حمد محمود ه|ثــــروتـــ طلعتـــ سيد  زيق|لزق|حقوق 

895252 لحسن  |بــــو|لفتـــوح |بــــو|م حسن |حس ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|758|3 م|لد محمود مرشد عل|محمود خ تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

643746 متـــ|لسيد سل|ح محمد |حسن صل زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

57847 ل|حمد جم|ء محمد |وف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

875|44 ل محمد عىل |لؤى جم سيوط|بــــ |د|

|5o766 ى يوسف محمد يوسف حسي  هره|لق|ره |تـــج

64924| وق  ى ص|رسر ى|حمد حس|بــــر |مي  ني  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

423592 ر|حمد عىل عم|هيم |بــــر|دين محمود |ن سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

8ooo|4 ي مجدي محمد ربــــيع مختـــ
ر|مصطفى ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

8o8|6 فع|لش|رق محمد |محمد ط تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

76775| د|د محمود يوسف مر|ء مر|شيم عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

2|23oo بــــ|لخش|لحليم |لد عبــــد|يوسف خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

9o9424 حمد طلبــــ |بــــ عىل |رح ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

2488|5 بــــ|لشر|لعزيز |بــــر عبــــد|ر ص|نو| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

27||97 ى |ي ف تـــوفيق حسن عل|سمي  م|رسر |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

862659 ي محمد|م مج|حل|
ى
هد صدق دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

8oo2o3 ف عبــــ|ن |رو ي|لر|س عبــــد|رسر
ضى ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

445328 |لعل|بــــو |مهند ممدوح محمد عىل  سكندريه|ل|هندستـــ 

27847 ي  وق خي  لعزيز|لسيد عيد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7o5796 ى يوسف  لجوهرى|يوسف محمد حسي  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

78oo22 لسيد عىلي|زينهم محسن  زيق|لزق|ره |تـــج

848839 ي عط
دق|هلل ص||رحمه مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

9|44o4 ى محمد عبــــد|ي ن  |لمحسن عثــــم|سمي  سيوط|حقوق 

753475 لحميد محمد|ل محمد عبــــد |م| |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

4959|5 ل|حمدهل|حمد |عيل |سم|مريم  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

8o46|6 ك|لمل|هيم عبــــد|بــــر|روق |ف| رين|م ي|بــــ |د|
|لمنى

83o7|4  عىلي محمود|عىلي ي
ى سي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج
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764745 لسيد مصطفى موىس|ندى يوسف  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

333475 لحكيم محمد|كريم محمود عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

3|77oo مل محمد|لدين محمد ك|بــــ |شه ى شمس حقوق عي 

776233 م محمود|لسل|ندى محمد عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

8o9647 ن|تـــه يون|هر شح|يكل م|م ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

676429 ي|لعزيز عبــــد |ندى رمزى عبــــد 
ء|لغنى ضى لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

345667 لرؤف محمد عىل|رتـــ محمد عبــــد|س ى شمس صيدله عي 

|54|5| هيم|بــــر|يوسف مدحتـــ محمد  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

2257o3 هلل| |حمد عط|تـــه |م محمود شح|سل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o8759 لسعيد|حمد |ء محمد |سم| لمنصوره|صيدله 

9o8|o4 لربــــ سليم |د |ر رفعتـــ ج|من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4625o9 |تـــ جح|ح بــــرك|لفتـــ|محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

75676 ى ن|ي هلل محمد|دى عبــــد|سمي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

246264 مصطفى محمد محمد حلىم محمد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

638o|6 لكريم|محمد طلعتـــ محمد عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

|6||97 لليثــــى|حمد حلىم |رضوى  ى شمس علوم عي 

4|5883 ي 
لحويط|حمد عىلي |لسيد |منى لشيخ|بــــ كفر |د|

3|9683 بــــر طلبــــه محمد مبــــروك|عبــــي  ص سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

96559 لحميد عىل|ن عىل عبــــد |يم| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

244o77 ى|بــــ حس|لتـــو|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

82|998 وي|شد قن|ندي عزتـــ ر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

645o4o هيم عرفه|بــــر|هر |ميس م|ل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|4|783 م|لسل|مد عبــــد |ل ح|مصطفى جم ى شمس طبــــ عي 

447697 ه مصطفى | حمد سليم|عيل |سم|مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

262845 لمحسن محمد فرج|طف عبــــد|لمحسن ع|عبــــد |ره بــــنه|تـــج

42o|o9  محمد عىل بــــدر|سهيله 
ى
لدسوق لشيخ|بــــ كفر |د|

33983o يد|ح ع|لفتـــ|بــــد عبــــد|هدير ع هره|لق|م |عل|

82|8oo دق مزيد محمد|دل ص|ع هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

642o63 حمد|لسيد محمد|د |حمد مر| لمنصوره|حقوق 
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5o2245 لجليل|لجليل محمد عبــــد|يوسف حسنى عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

96558 ي عبــــد |نجل
ر|لغف|ء عىل قرئى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

843358 ن|ن موىسي قزم|تـــي قزم|مهر ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

33|3|8 فع|در ن|لق|رص عبــــد|لن|يتـــ عبــــد| |بــــ بــــنه|د|

8o|4o2 ى |محمود  حمد محمد|لحسي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|56o46 لحميد|محمد حسن تـــوئى عبــــد | ر|ي لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|9274 تـــتـــ|م نرص محمد شح|كريم عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

27o777 ر|م عىل نو|تـــسنيم س ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

774898 بــــ|دق دي|لص|لسيد عبــــد | |بــــ رض|رح زيق|لزق|طبــــ 

67953o  محمود سمي  عوض غزي
مصطفى لمنصوره|بــــ |د|

844722 س|لي|حمد فهىمي |فدوي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6o6523 ن|سليم| أحمد يىح زكري |حقوق طنط

64|597 هيم|بــــر|حمد |محمود محمد محمود  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2522o7 ى|لرحمن محمد |ء عبــــد|سم| لسيد حسي  ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

437o87 ره|بــــوغر|هيم |بــــر|مل محمود محمد | لشيخ|تـــمريض كفر 

8259o5 ي عىلي |س
حمد|ره مصطفى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

52745 لحكيم محمد|مصطفى مجدى عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

24oo38 حمد محمد|دل |محمد ع هره|لق|ره |تـــج

|328|9 تـــفى محمد نبــــيه مصطفى  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|24o22 لعزيز|لد مهدى عبــــد |محمد خ ى شمس|تـــج ره عي 

|2|oo9 لجمل|در |لق|لعزيز عبــــد |لدين عبــــد |م |حس ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

228692 ى |يشى وليم حن| يوستـــي  ى شمس|د| بــــ عي 

588o8 للطيف|لحكيم محمد عبــــد |حمد عبــــد | سيوط|عه |زر

679745 هلل|د سيد عبــــد |هلل فؤ|ن عبــــد |نوره ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

68|387 ل|حمد زو|ئل محمد |محمد و لمنصوره|بــــ |د|

254o69 م|ل|ىط |لع|محمد سعد عبــــد رسر لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

823|88 ه عبــــد| لصبــــور محمود خليل|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

76884| لح|لعزيزص|لسيد عبــــد|دل |محمد ع ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

42o896 ى|ء عنتـــر عمر |طف عل|عو لبــــحي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

678324 هلل|يه محمود عىل عوض | لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري
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89964 لرحمن|لدين عبــــد |لرحمن عز |حمد عبــــد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4o955| ق|م محمد عـىل |ر وى|لشر |حقوق طنط

|54898 هلل محمد|بــــو سيف عبــــد |ن |سمه| ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5|7277 ن خليف|م عيد شعبــــ|ريه بــــ دمنهور|د|

9|8o76 رى يعقوبــــ رشدى بــــطرس  |م سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

634o36 ف خليل عبــــد | لنبــــى|لعظيم يوسف عبــــد |رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

924763 لحليم  |ء عمر يوسف عبــــد|رس| ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

49|328 بــــر سيد|لحميد ج|ح عبــــد |صل| نشين لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

6o7o3o ي
عبــــد ربــــه محمد عبــــد ربــــه| دئى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

429875 لحميد|محمد حسن محمد عبــــد  |تـــربــــيتـــ طنط

826493 ل حسن محمد|يه جم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2594o2 مه|هيم سل|بــــر|لطيفه سعد عىل  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|48578 ن محمد قنديل|سهي  محمد سليم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

857o4| صموئيل فيكتـــور فريد جندي ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

67524o لبــــسطويس محمد|حمد محمد | لمنصوره|هندستـــ 

8|48|6 د مرصي|ء رسىمي حد|ول ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

635262 رى|لهو|بــــ |لوه|ل عبــــد|ء كم|سم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|67o لم|هيم محمد س|بــــر|ء صبــــرى |رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6272o6 حمد عطيه|س |لنح|يمن مصطفى |يدى |ه زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

88o29o ئى عىل محمود |محمد ه ج|أللسن سوه|كليتـــ 

486|2 حد|لو|هيم عبــــد |بــــر|لمنعم |م عبــــد |ريه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

25733o هند محمد سعيد زلط ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

4252o ى محمود حسن|م حس|سل| ني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

||7o|6 ىسر|لغبــــ|حمد |حمد سيد |محمد  ى شمس هندستـــ عي 

7357| لحليم|مروه محمد ربــــيع عبــــد لفيوم|بــــ |د|

494222 ن|حمد شعبــــ|مد |مد محمد ح|ح ره دمنهور|تـــج

33o579 لعزيز عىل يونس|تـــفى محمد عبــــد |بــــ بــــنه|د|

3256|o ى عىل ز| هر|يتـــ خي  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 
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764646 لقصبــــي|ل محمد |لع|يمن عبــــد |عمرو  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

6o|359 ن مفرح يوسف نوفل|يم| |تـــربــــيتـــ طنط

2|4393 ى سعيد رمض حمد|ن سعيد |رني  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

357o63 وحيد سعيد محمود محمد |بــــ بــــنه|د|

353583 لفى|ل|لرحمن |ضل عبــــد|بــــ ف|لتـــو|عمر عبــــد عه مشتـــهر|زر

4|965| لعدوى|لعدوى عىل |عمرو محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

2|5842 بــــتـــ جيد|جرجس ثــــ| بــــول ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o9265 لحليم محمد|لسيد عبــــد | |محمود عط سكندريه|ل|حقوق 

8676o2 ي عبــــد|م|
م|لطيبــــ عل|حمد |ر |لستـــ|ئى دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

25|72 دق|يمن عىل ص|منى  هره|لق|بــــ |د|

8o7|93 حمد|بــــوبــــكر |جر عطيه |ه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

9||874 حمد |لك عىل |لم|بــــتـــ عبــــد|ثــــ ج|بــــ سوه|د|

42|242 صم عىل مصطفى جلو|حمد ع|صم |ع لمنصوره|حقوق 

5|3743 هيم|بــــر|مصطفى محمود محمد  بــــ دمنهور|د|

|5oo89 عيل|سم|لعزيز |عيل عبــــد |سم|عمر  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

2983o3 لحميد عيس|هلل محمد عبــــد|عبــــد شمون|نوعيتـــ 

35284o م|لحميد غن|محمد محمود عبــــد |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7o9943 بــــو بــــكر|بــــوبــــكر طه |ن |يم| لمنصوره|عه |زر

326666 هلل|مل عبــــد|طمتـــ حسن ك|ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

36996o ى |رتـــ |س لعز|بــــو|هيم |بــــر|حمد حسي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

344|42 تـــ|هيم بــــرك|بــــر|لحميد |مه عبــــد |س|دتـــ |غ سيه|نوعيتـــ عبــــ

79|848 ن|د محمد سليم|لجو|دهم محمد عبــــد | لمنصوره|حقوق 

629484 ل|لهل|لسيد عىل |لسيد نبــــيل | زيق|لزق|ره |تـــج

775o78 ي عبــــد |مريم ممدوح عبــــد 
لنبــــى|لحميد مصطفى زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

539679 عيل|سم|هيم محمد فهىم |بــــر|تـــ |جي بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

226o27 تـــه محمد|لد عىل شح|خ هره|لق|ره |تـــج

|3|948 ن محمد عطيه|ن شعبــــ|يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

633339 عي|حمد رف|لسيد | |هنيتـــ رض زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

346778 هيم|بــــر|طمتـــ سيد نرص |ف ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

296|4o لدين سيد عىل|سلىم عز ى شمس حقوق عي 
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8752| طمه محمد سيد محمد|ف لفيوم|عه |زر

892||| در |لق|حمد عبــــد|لعليم |ر عبــــد|من سيوط|بــــ |د|

43932| ى محمد |ي عبــــل|سم|وى |لمعد|سمي  لشيخ|طبــــ كفر 

2523|3 ن|لمنعم شعبــــ|ن زينهم عبــــد|يم| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

76559o لعيوىطي|محمود مجدى سيد  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7|877 عيل سيد|سم|دي |هدى ن لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8893|5 ده سيد محمد |ن حم|يم| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

793544 هيم|بــــر|هيم محمد محمود |بــــر| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

349423 ن|فتـــىحي رمض| سحر رض ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

778|39 لعزيز|لمعبــــود عبــــد |طف عبــــد |محمود ع زيق|لزق|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

76973| لم حميد|حبــــيبــــه يونس س زيق|لزق|حقوق 

|2|6|5 رق محمد خليل|يوسف ط ى شمس|تـــج ره عي 

25o8o8 ده حسن|لحسن محمد عبــــ|محمود  شمون|نوعيتـــ 

5|426 لعظيم|شهد محمد طلعتـــ عبــــد  لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

243o45 م طه|حمد تـــه|م |تـــه لمرصيتـــ للهندستـــ |ديميتـــ |ك|ل|
ي|و |ج |نتـــ|ل|رتـــ |لمتـــقدمتـــ وز| |لتـــكنولوج 

لحربــــى

7o29|3 ى مصطفى يوسف شفيق عطيه بــــحي  لمنصوره|حقوق 

34|36 لفضيل حنفى|حمد عبــــد |سلسبــــيل  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

629625 ل سليم|لع|مي محمد سليم عبــــد زيق|لزق|صيدله 

62265| س عطيه|بــــ شكرى عبــــ|ربــــ ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|63o53 ر محمد عىل محمد|من سيه|نوعيتـــ عبــــ

2|6927 حمد محمد محمود متـــول|مريم  ى شمس| لسن عي 

7|2922 ف |ندى  حمد|لسيد |رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

88o789 حمد |حمد |ن |سوميه رمض سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

826|37 ي رمض
ن محمود|رضوي مصطفى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج

دي|لو

75447 رص|لن|لعظيم عبــــد |حمد محمد عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

44726 بــــ تـــوئى خليفه|لتـــو|ر عبــــد|من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

782o|o ى محمود طه عبــــد  دى|له|نرمي  زيق|لزق|حقوق 

|43347 لسيد|لعزيز محمد |منيه عبــــد | ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|57948 لسيد|ر محمد محمود |مي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 
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4|3262 ف محمود محمد |محمد  بــــو سبــــعه|رسر |ره طنط|تـــج

286925 رص محمد عبــــدربــــه|لن|محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5|7783 ي | عل
وي|لحص|عيد حسنى بــــ دمنهور|د|

9o9o25 هلل  |مل عبــــد|هلل رفعتـــ ك|عبــــد ج|ره سوه|تـــج

|5o355 حمد|زم سيد يوسف |ح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

22o699 ل محمد عزبــــ|م جم ى شمس|د| بــــ عي 

759347 لمقصود|لمقصود خليل عبــــد|ء عبــــد |عىلي ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

887357 لربــــ |د |لرحمن ج|لربــــ عبــــد|د |ح ج|سم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3332o4 هلل عيد|حمد مصيلىح محمد عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

329566 لغنى|د عبــــد|لجو|لغنى عبــــد|جر عبــــد|ه |حقوق بــــنه

|497o7 ن|دح مدئى رضو|حمد م| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

7|5363 لمرىس|حمد |لعيسوى مأمون | |عل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

34|245 حمد محمد|ل |محمد صفوتـــ جل |بــــنه| هندستـــ شبــــر

429752 تـــه|بــــر شح|مه ص|حمد سل|يوسف  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

4765|9 هيم|بــــر|م محمد حسن محمد |د حس|زي ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|77o82 ه مصطفى ك| مل حسن|مي  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

52o67 طف غديري خرصى|جر ع|ه ي|هندستـــ 
|لمنى

324933 لملك محمود|لد عبــــد|هلل خ|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

837569 ي عبــــد|ميمه فتـــىحي حر| لسيد|ج  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

692|57 د|هيم عوض حسن حم|بــــر|ء |ل| لمنصوره|حقوق 

44484 لم طلبــــه|سلىم محمود يسن س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|5342|  عزتـــ محمد|لبــــ|يه عبــــد |
ى
ق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

362398 هيم|بــــر|شم |لسيد ه|طمتـــ |ف ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

7o8576 لسيد عىل بــــدوى|ء عىل |سم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

363o3 بــــ|لتـــو|محمد عجىم محمد عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

36o34o حمد محفوظ جوده نجم محفوظ| ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

242oo8 للطيف محمد|ء حمدى عبــــد|رس| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

5o8o99 هيم|بــــر|ىط عبــــده |لع|ده عبــــد |ن حم|نور سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

544|8 ل حسن محمد|حمد جم| ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

622792 ل|لع|حمد عبــــد |ر |لستـــ|حمد عبــــد |محمد  رض ج بــــنى سويف|ل|كليتـــ علوم 
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828|33 ه رجبــــ عط| لمجد|بــــو| |ي|مي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

4|3|o4 ط|لشن|بــــ وليد مصطفى |ربــــ |ره طنط|تـــج

345689 م|لسل|ور عبــــد|لد مج|ر خ|من ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|3953 حمد|ل |حمد كم|يوسف  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

535839 ه | لسيد بــــدري فضل|لليثــــي |مي  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

75|848 نور محمد عمر|مه |س|هلل |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

|7|666 لبــــشبــــيسر|لمنعم محمد |هلل يشى عبــــد |منتـــ  تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

6852|2 ى|فتـــىح محبــــ فتـــىح  حمد عوضي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5252o3 هلل|ر عبــــد |لغف|هلل عبــــد |حبــــيبــــه طه عبــــد  ج|بــــ سوه|د|

763|23 ل حمود|لدين طه هل|ء |هبــــه عل ره بــــور سعيد|تـــج

249o53 ى محمد حسنى |ي هيم|بــــر|سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

2768o4 هلل محمد شلبــــى|محمد عبــــد  س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

696397 بــــو يوسف|ل |مريم مصطفى جل لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

|4639o |م محمد رض|رتـــ هش|س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

294o|| لديبــــ|هيم محمد |بــــر|م |ر هش|مي تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

287|9| محمود سعيد محمد حسن ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

55o5o حمد|حمد مني  |ء |سن ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

92|oo7 دم |لعظيم |سلىم محسن عبــــد ج |تـــمريض سوه

82363| ى|س ره مهدي محمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8556o6 هيم حسن|بــــر|حمد |محمد محمود  حقوق بــــنى سويف

2o9o| للتـــ|م خميس حسن عبــــد |سل| ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

824857 تـــ محمد فكري|حمد عرف| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

9822o لسيد|هيم |بــــر|لعز |بــــو |لدين |بــــ مىح |شه ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5o4554 ج |هيم ن|لمنعم إبــــر|متـــ عبــــد |أس| ر|ي ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

6o29o4 ح طلبــــه|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|زم |ح لمنصوره|حقوق 

5|2o9 ف شعبــــ|محمود  مه|ن سل|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

372676 ف محمد |هلل |منتـــ  مد|لحسينى ح|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

247379 دى|له|ل عبــــد|حمد محمد كم|مهند  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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34o322 حمد صبــــيح|محمود ربــــيع محمدي  |ره بــــنه|تـــج

432|35 مل مرىس حمدى|محمد ربــــيع ك| ر|ي |صيدله طنط

2o233 ي
لحميد|لدين محمد عبــــد |ء |محمد ضى رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع

دي|لمع|بــــ

45|937 لسهيتـــ|منى محمود محمود  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

|5o652 حمد سيد|مؤمن سمي   ن|بــــ حلو|د|

32|8o2 حمد خليفه|مرفتـــ مصطفى  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6o5545 حمد قطبــــ|لدين محمد |م |نىح  حس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

248857 زى|ح صبــــىح سعيد حج|سم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

43526 مي  عىلي|ل|بــــو رسيع |يتـــ | هره|لق|علوم 

425635 لعزيز|لنبــــى عبــــد |ر عيد عبــــد |من بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

2462|6 لصيفى|تـــم عنتـــر |محمد ح تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

252683 د|لحد|لمنعم |منه مديح عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

36|585 عيل|سم|حمد |محمد صبــــح  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

63|44 ي عىلي|ء شعبــــ|سم|
ن مصطفى لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 

بــــ موجه|نتـــس|/سويف

88822| ن عىل |مه عثــــم|س|مريم  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

343o87 لجدى|لم |ء صبــــىح محمد س|ل| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

5539| حمد محمد عويس حسن| سيوط|هندستـــ 

5|oo3o ر|مصطفى محمد أنور سعد عىل عم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

6933o ح محمد خليفتـــ|زينبــــ صل لفيوم|بــــ |د|

33587o عيل محمد محمود|سم|ن محمود |يم| ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

782825 م موىس|م|سهيله محمد  زيق|لزق|صيدله 

32|7o5 لسيد|لحميد |محمود حمدي عبــــد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

6774|4 ح مبــــروك|لفتـــ|رس عبــــد |كريم ي لمنصوره|حقوق 

5|9o53 لنرص موىس|موىس سيف | بــــ رض|رح ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

35893 لـ|لرحمن عبــــد|د محمد محمد عبــــد |عم| رن لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

86356| ى محمد يوسف سنوىسي حسي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

344646 ي محمود|سم|
ء محمود حنفى مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

885924 لحميد |ل محمد عبــــد|لرحمن جم|عبــــد سيوط|ره |تـــج

25|o8o لمشد|دق |لص|عمرو مجدى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 
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6o53|4 لقط|لمنعم |بــــ عبــــد |لوه|ر عبــــد |من | تـــمريض طنط

32||3o دهم يشى حلىم عزم|  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

8|||7| شم|هيم ه|بــــر|مه |س|محمد  ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

366477 لحميد محمد|نشين عىل عبــــد لفيوم|عه |زر

622428 هلل|ئى يوسف محمد عبــــد |حمد ه| ط|معتـــ دمي|ضتـــ ج|علوم ري

|225o| بــــو ضيف|حمد |ء ممدوح |شيم هره|لق|هندستـــ 

27o75o مه|در سل|لق|محمد محن  عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

333355 ى عىل|حمد صف| ء حسي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7845o8 حمد|حمد |ح سيد |لفتـــ|مروه عبــــد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

838o29 ي
ريمون عزتـــ مكرم طوئى ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

65232 حمد|بــــ |لتـــو|رضوى صبــــىح عبــــد  لفيوم|بــــ |د|

2647o8 ى عبــــد|ن ي|نوره لشوربــــىح |لق |لخ|رس حسي  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

|34788 بــــ محمد طه|يه|فهد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o55|| ه|عم ى ر حسن محمود حسن عجي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

89952| ح محمد عىل |لفتـــ|ء عبــــد|نجل ج|بــــ سوه|د|

695973 لجليل منصور|محمود محمد عىل عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2482|4 ى |ي هلل|حمد حسن عبــــد|سمي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

222783 حمد مرىس محمد|مرىس  هره|لق|حقوق 

84257 لدين محمد|ح |ح حسنى صل|صل معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

4|754 د|هيم ج|بــــر|لرحمن مصطفى |عبــــد هره|لق|ره |تـــج

243|93 مل محمود|ير مصطفى ك|بــــش كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

24983o وى|لهلبــــ|ن عىل فتـــىح |يم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4o4|78 يد|حمد محمد محمد ز|لحميد |حمد عبــــد | سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

69988| هيم|بــــر|لحنفى |لنبــــى |ء عبــــد |عل ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

34|3|4 ج|حمد حج|ح محمد سيد |محمد محمد صل عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|66336 محمود حسن عىل حسن ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|68648 ى محمد|د محمد |ن عم|مرو مي  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

||644o ى مني  حبــــيبــــ موىس|م رتـــي  هره|لق|بــــ |د|
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86275| ى | |لي|د حمد|حمد حسي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

4498oo لموزى|لرحمن محمد عزتـــ |عبــــد  |هندستـــ طنط

879|8 حمد|هر |لظ|ن عبــــد|يوسف شعبــــ ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

77|66o ن|حمد شعبــــ|لحليم |لحليم محمد عبــــد |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

6o6752 ل مصطفى|لع|تـــ عبــــد |لشح|محمد رأفتـــ  |ضتـــ طنط|علوم ري

3334oo لضبــــع|م حسن رجبــــ |حس ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

6454o3 لخروبــــى بــــدر|تـــ |دل فرح|ع ي صىح طنط
|معهد فنى

||6929 ن طف نجيبــــ جرجس|ع| مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3||434 ن|لحميد سليم|ن عبــــد|حمد سليم| ى شمس هندستـــ عي 

7||42 لسيد|لد عىلي |يوسف خ لفيوم|هندستـــ 

9o4|oo عيل |سم|طف عىل |ر ع|من ج|طبــــ سوه

6||279 ى|ىط |لع|ل عبــــد |ء كم|رس| لزهي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|44o9 حمد فتـــىحي|لرحمن عىلي |عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

8oo639 عيل|سم|لدين |محمود محمد نرص  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|35668 ى  بــــو بــــكر|حمد |عبــــي  حسن حسي  هره|لق|عه |زر

296|89 لمنعم|م فوزى عبــــد|ء هش|رس| ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

6887|9 ى قدرى |ي عيل|سم|لسيد |سمي  ن|هندستـــ أسو

5o287 لرحمن مسعد تـــوئى محمود|عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

647338 هيم محمود|بــــر|محمود يحن  محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

4o|oo5 لبــــكرى|لح |مح خميس شفيق ص|محمد س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45728 ى حسن سيد  ي|نرمي  ر|لىح  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

487944 شد زيد مصطفى|حمد ر|محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

5|333| وي|لمحل|حمد ممدوح محمد عىلي | عه دمنهور|زر

3|4|57 ن|نم مهر|حمد حسن غ| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22546o هيم|بــــر|رحمه فخرى فرج  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

836463 دق|طمه محمود محمد ص|ف سيوط|صيدلتـــ 

266268 لحليم|لمنعم محمد عبــــد |ن رجبــــ مطيع عبــــد|يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|97| حمد|لحليم |حمد عبــــد |مروتـــ  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|33943 حمد عىل|م عىل |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

339898 لسميع محمد عزتـــ|مد عبــــد|م ح|سل| |طبــــ بــــيطرى بــــنه
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23843o ى|ض |ميمه عىل ري| مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

462279 ل|لمظ|آيه محمد محمد متـــول  لشيخ|بــــ كفر |د|

5o|87o مع|لسميع ج|ء مرىسي عبــــد |ل| لشيخ|بــــ كفر |د|

269399 لغنى عىل|م محمود عبــــد|بــــتـــس| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

54628  زىك محمد
ى
زينبــــ دسوق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

48|45 حمد محمد محمد|حليمه  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6|7673 لجنيدي|محمد مسعد مسعد  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

352o56 ي|يم|
ء محمد درويش|ن ضى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

64oo42 حمد|لرحمن سيد |هيم عبــــد|بــــر|ح |بــــسنتـــ صل زيق|لزق|حقوق 

337|26 لعزيز محمد|طمتـــ محمد عبــــد|ف ى شمس|د| بــــ عي 

436297 |لسق|لسيد عمر |حمد |محمود  لشيخ|طبــــ كفر 

54|33| لنبــــى يوسف ونس|سعيد مبــــروك عبــــد  |حقوق طنط

845759 ى ى| مي  نرص منسي حني  ن|تـــمريض أسو

483825 هلل|لعزيز عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

6|||55 لنبــــي|لعظيم محمدعبــــد |حمد محمد عبــــد| لمنصوره|عه |زر

537|5 ر|لغف|ر سعد عىل عبــــد |من صيدله بــــنى سويف

8|7789 در عىلي|لق|ل عبــــد|حلوتـــهم جم ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

427778 لمرحوم|محمد سعيد محمد خليل   |بــــ طنط|د|

32o97o رق محمد مرىس محمود|ط ن|سو|بــــ |د|

626933 حمد يوسف|روق |م ف|ره حس|س زيق|لزق|نوعيتـــ 

78485| زى|هيم محمد حج|بــــر|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

34498o رق زغلول صبــــرى مغنم|بــــ ط|مهيتـــ ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

26o535 حه|ندى وجيه رشدى سم ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

3485o7 لعظيم|لرحمن عبــــد|ء عبــــد|ء بــــه|لزهر|طمه |ف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8882oo رص تـــوفيق محمد |ن ن|يم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|7635 ن|لحسينى معوض محمود شعبــــ|ن |رو |حقوق طنط

3o624 ين شعبــــ ن محمود رجبــــ|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

758867 ل|لع|عمرو محمد عىل عبــــد  لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

|78o94 س محمد|م عبــــ|كريم هش تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

2|8828 لمندور|بــــو |لدين محمد حسن |م |محمد عص ى شمس|د| بــــ عي 
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4oo487 د محمود|حمد فؤ|ء |ل| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

4523o9 تـــى|للو|زهي  محمد زهي  محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

262488 لد وليد منصور محمد منصور|خ |بــــ بــــنه|د|

8388| لمحسن|لنبــــى عبــــد |لمحسن عبــــد |ء عبــــد |شيم بــــ بــــنى سويف|د|

838927 مون محمود|ل م|جر جم|ه ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

8234|6 لرحيم|شم عبــــد|لرحيم ه|ر عبــــد|مي ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2|286o ر حسن|لغف|رس حسن عبــــد|حمد ي| ى شمس هندستـــ عي 

58464 د|لجو|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |يه | أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

9||37 ئ  حميده|دق رج|هدى ص بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

62o55o وى|لمس|م سعد سعد محمد |حل| ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

|4o859 لرحمن محمد|لمجيد عبــــد |ئى عبــــد |ندى ه  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

25555 لحفيظ محمد|جر محمد عبــــد |ه ن|تـــمريض  حلو

493793 بــــينى|لمنطلبــــ محمد |عبــــد | محمد رض لشر لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

4o389| ج|لرحمن محمد محمود قبــــيض فر|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

23684 د|لقس فيلبــــس ميل|بــــيشوى جورج   هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|52949 لجبــــرتـــى|ح |حمد صل|لرحمن |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

327|o4 د|لجو|رق محمد عبــــد|ء ط|شيم ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

8|922| ى عبــــد|جر ن|ه لصمد|رص حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

76o969 لشهيد|سحق عبــــد|ره جورج |س لسويس|معتـــ |علوم ج

893495 حمد سيد |بــــتـــ |ح ثــــ|خلود صل سيوط|بــــ |د|

2|23|7 لبــــيىل|محمد عىل محمد  ن|هندستـــ حلو

69737 لرحيم|د مصطفى عبــــد |رحمه رش لفيوم|بــــ |د|

3428o4 هيم وهبــــه حبــــيبــــ|بــــر|مريم عطيتـــ  ى شمس|د| بــــ عي 

|53384 زق منصور|لر|دق عبــــد |ديه ص|ن ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

9|5248 رضوى عيد صديق نص   سيوط|بــــ |د|

6oo|3 تـــ محمد مهدى محمد| مي  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

496433 تـــ|ح عرق|لفتـــ|بــــسمه محمد مهدى عبــــد لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

527677 هيم محمدعىلي|بــــر|هيم محمد |بــــر|هلل |منه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

357727 لحليم محمد|يتـــ محمد عبــــد| |تـــربــــيتـــ بــــنه
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4o582o ى ع|ي لدين|دى بــــخيتـــ عز |له|دل عبــــد |سمي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

59846 سم|لق|بــــو |بــــر |رس ج|محمد ي بــــ بــــنى سويف|د|

678936 ى  ى |هبــــه حسي  ى|لسعيد حسي  لعشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

625928 لعزيز عطيه|م محمد عبــــد|سل| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

688572 ن|لسيد طه ري|ىط |لع|حمد عبــــد | لمنصوره|هندستـــ 

4||258 لمنعم|ن عطيه عبــــد |لسيد رمض|ح |سم لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

778489 ح عطيتـــ|لفتـــ|رص عبــــد |نس ن|ن زيق|لزق|بــــ |د|

|75o43 لق|لخ|مه محمد عبــــد |س|سمينه |ي ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

336235 ى ند|يم| هيم|بــــر| |ن حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

26|459 لمرضى عدل|حمد عبــــد|لفتـــوح |بــــو| ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

|53o|3 لرحمن محمد حسن محمد|عبــــد  هره|لق|عه |زر

498o7| دتـــ|هيم عبــــ|بــــر|هدير محمد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

765355 لشبــــىكي|حمد |معتـــز حسن محمد  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

43538o ء محمد أحمد أحمد أبــــو عربــــ|نجل سكندريه|ل|بــــ |د|

78o868 لرحمن|لسيد عبــــد|حمد |لد |محمد خ ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

34|293 حمد عيد|لد زىك |زىك خ ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
تـــ|نظم معلوم

5|9324 ى |ء |حسن لعزيز|حمد محمد عبــــد |مي  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

542495 ل مسعود حسن يونس|سلىم جم ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

32o642 ح|لفتـــ|حمد عبــــد|مد |لرحمن منصور ح|عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

64|957 لحميد|لحميد محمد عبــــد|ره محمود عبــــد|س زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2576o| لعليم|ربــــيع رأفتـــ حمدى عبــــد ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

7o836| ىطي|لع|لرحمن عبــــد |سم عبــــد |بــــسمه بــــ لمنصوره|بــــ |د|

255437 م|لش|ع |لسبــــ|ع عىل |لسبــــ|ء |سم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3672o بــــ|لتـــو|حمد عبــــد |لد |رويده خ ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8||5|| لح عويضه|كرم ص|رجريتـــ |م ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

845757 حمد حسن|محمود عىلي  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

8o|337 حمد|لرحمن |مه عبــــد|س|حمد |روي | ي|بــــ |د|
|لمنى

8357|2 ي|ي
ى عبــــيد محمد مصطفى سمي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

Thursday, September 6, 2018 Page 17907 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|48||5 ى عبــــد   حسي 
لرؤوف مرىس|مصطفى ن|بــــ حلو|د|

32554| ر|لغف|لحليم عبــــد|لحليم محسن عبــــد|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6||776 تـــفى صقر محمد صقر |ن طنط|سن|طبــــ 

26|692 يف بــــسيوئى مليىح  مطر|ع صم رسر هره|لق|صيدله 

35o6oo مي حليم عطيه|ندي ثــــروتـــ س|س |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

4|8272 لمجد|بــــو|رى |لبــــ|عبــــد| كريم رض لشيخ|بــــ كفر |د|

293223 حمد عىل محرم|رحمه  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|6454| لم|دق س|لص|كريم مصطفى  ن|هندستـــ حلو

4o56|5 لمغربــــى|لدين |ل |حمد جم|محمود | دين |ره طنط|تـــج

545|52 وى|لص|للطيف |لحليم عبــــد|عبــــد| حمد رض| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

6265|5 ن موىس متـــول|ء رمض|رس| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

222654  حسن خف|لش|بــــ عبــــد|يه|ء |حسن
ى
ج |ق ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

37o||6 ح|هيم صل|بــــر|هدى محمد عىل  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

829555 ء سليم عبــــده عىلي|شيم ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

39229 حمد|م محمد |ء حس|ل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

8682o6 حمد|لد زىكي جعفر |خ دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

2622o3 فورى|لص|يمن محمد معوض |عمر  |ره بــــنه|تـــج

453384 لمتـــول محمد|هلل |لسيد عبــــد|محمد  سيوط|هندستـــ 

29o477 لسيد عطيه|دل |مصطفى ع رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

498293 وى|لتـــل|هلل محمد |ل عبــــد|ء جم|ول بــــ دمنهور|د|

8|6445 ى لس| مي  ي كي  جورج بــــشر ي|طبــــ 
|لمنى

78|o79 لسيد أحمد|حمد |محمود  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

96454 لونيس فهيم|محمد فهيم عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

829257 ى  ى محمد|حسي  حمد حسي  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

69828o ى هش|ي لقط|لسعيد |فظ |لح|م عبــــد |سمي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

786272 لحميد حسن|ء محمد عبــــد |بــــ عل|رح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|288o7 جد مني  صليبــــ|ديفيد م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

68445o طه|هيم عىل بــــل|بــــر|محمد محمود  لمنصوره|عه |زر
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52945 ي عىل|نور 
لدين محمد حفنى لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

699977 لسيد محمود|لسيد محمود | لمنصوره|حقوق 

|3999 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|رق عبــــد |مريم ط د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

358665 روق محمدي|م ف|ء هش|لزهر|طمه |ف |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4868|3 يف|بــــر |محمود ج حمد محمد خليل رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o4334 زى يحن |لمغ|عمرو محمد عىل  لمنصوره|هندستـــ 

698|86 ى|ر طه |مي لسيد طه حسي  لمنصوره|بــــ |د|

629o47 بــــسنتـــ محمد فتـــىح عبــــده زيق|لزق|بــــ |د|

675|26 ج |رس وفيق محمد خف|حمد ي| لمنصوره|طبــــ 

|4228| ه محمد محمد عبــــد  هلل|ني  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

479539 لغنيىم|لرحمن سمي  لطفى بــــدوى |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

758683 ن حسن|لرحمن حسن رمض|عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7o8262 رى حسن|لبــــ|هيم عبــــد |بــــر|م |نهله هش لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

838|25 ف محمد |حمد | لملقبــــ حلىمي محمود|رسر ن|سو|حقوق 

49279 هيم محمود محمد|بــــر|قض  هره|لق|ره |تـــج

5286|4 م نصيبــــ عىلي محجوبــــ|لسل|عبــــد | محمود رض ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

268727 ق|ره سعيد محمد مصطفى |س وى |لشر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

45||39 لنور|بــــو |محمد سعيد محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لكبــــرى|لمحلتـــ |بــــ

368752 لعظيم|ء مصطفى عىل عبــــد|رس| تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

243346 ى عبــــد هيم|بــــر|حمد |بــــ |لتـــو|حني  هره|لق|ره |تـــج

35|465 لمنعم سيد|لمنعم محمود عبــــد|عبــــد عه مشتـــهر|زر

69o9|2 ح|لفتـــ|وى عبــــد |لبــــدر|ح |لفتـــ|عبــــد | نور ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|25966 ذق|لح|لسيد |حمد |رغدتـــ  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

52669 حمد ربــــيع حنفى محمود| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

353328 |لرحمن |ل عبــــد|محمد بــــل
ى
لدسوق ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 

ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

3529o9 ل عطيتـــ|ج  جل|كر ن|محمود ش ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

7o9|6 لمجيد|هلل عبــــد|سعد عبــــد| مه لفيوم|تـــربــــيتـــ 

6757|o م|محمد محمد حسن هم| ند لمنصوره|بــــ |د|
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32334 هلل|بــــ |م ج|لسل|محمود مصطفى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

759593 ه عىل|لل|مروه عىل عبــــد  لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

864o25 حمد|حمد |شم |د ه|زي ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

64549 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|دل عبــــد|هبــــه ع لفيوم|تـــربــــيتـــ 

25|25| م|لش|م طه |محمد حس ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

|653|6 سط محمد|لبــــ|خلود محمد عبــــد  ن|حقوق حلو

877783  عبــــد|لبــــ|د عبــــد|ندى جو
ى
فظ  |لح|ق سيوط|بــــ |د|

4565o7 لصفىطي|حمد |عي |ء رفـ|صف عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

6o375o ي محمد
ى
ي فريد شوق

ى
شوق لمنصوره|هندستـــ 

624484 ى عبــــد  رى يوسف|لبــــ|رى صفوتـــ عبــــد |لبــــ|نرمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

9|9o|6 لسيد  |لرحمن |لسيد عبــــد|ء |عل سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

546357 |لزرق|محمد يشي محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

5o2555 ى|هيم ش|بــــر|هيم محمود |بــــر|نور  هي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

78284 ى محمد  حمد|سهيله صبــــىحي حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6882o2 لق|لخ|تـــ مصطفى عبــــد |لشح|خلود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

869392 ن|حسن عثــــم| ء زكري|رس| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

7865o8 ن لسيد محمد مصطفى|ده |حم| مي  زيق|لزق|بــــ |د|

777423 لسيد|هلل |ء فتـــىح سعيد عبــــد |شيم زيق|لزق|بــــ |د|

694755 حسن| هيم عط|بــــر|ل |طمه جم|ف لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

2|759 مروه حمدى محمد عبــــدون ن|تـــربــــيتـــ حلو

4633o6 بــــوشعيشع|ن |هيم عطيتـــ شعبــــ|بــــر|لد |خ لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

9|3o44 دق حمدون |ج  ص|دق ن|ص ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

44434 حمد|محمد حمدى بــــدوى  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

636228 لسيد عىل|محمد عىل محمد  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

527585 بــــو ضيف عىل مهدى|ر ممدوح |من سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

43762 حمد فرغىلي|عيل |سم|ء |شيم ن|تـــربــــيتـــ حلو

6826|7 حمد عليوه|ن عليوه |عثــــم| رويد لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

357oo8 ي مصلىحي مصطفى بــــدوى|خ
لد مصطفى |حقوق بــــنه

|2o3|2 ره سعيد محمد محمد|س ى شمس|تـــج ره عي 
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5568o عويس سيد عويس بــــدوى ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

354494 لسيد تـــرىكي|رم |لمك|بــــو |ء |سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

63258 حمد سعد معوض بــــيوم| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

92|583 صف |جورج منصور و| ريموند ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

45763 ه خ| لمحسن|لد محمد عبــــد |مي  هره|لق|بــــ |د|

287289 ك|لكش|زى |تـــ محمود غ|جميل تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

249|35 ج عىل|لح|م عىل |منيه هش| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4o2658 ن|م محمد فرج رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

25|588 ن|لجيد عثــــم|لرسول عبــــد|محمد عبــــد ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

233953 هر|لظ|عيل رجبــــ عبــــد|سم|م |سل| رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

44|55o ى محمد|ره يوسف ش|س كر حسي  لشيخ|تـــمريض كفر 

429767 ق|لسيد |م محمد |حس وى|لشر |نوعيتـــ طنط

49o94| حمد|روز سعد محمد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

696964 ن|لسيد رضو|ن |لم رضو|هلل س|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o544| غبــــ محمد جنيدى|م ر|مؤمن عص سكندريه|ل|علوم 

55795 مد|ل محمود ح|ء كم|رس| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

545873 ج |ج  خليفتـــ ن|ر حمدى ن|بــــر| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

243344 م عفيفى زهدى|حبــــيبــــه هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

69|48| ن|حد زيد|لو|عيل عبــــد |سم|م |ريه لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|76oo5 حمد|روق |دل ف|روق ع|ف ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

4465|6 ن|لمقصود محمد عثــــم|حمد حمدى عبــــد | ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

767546 متـــ|ن سل|هلل حمد|هدى نرص  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

66528 ن ميشيل رمزى سعد| مي  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

3567|6 بــــسنتـــ غريبــــ محمد غريبــــ ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

83o367 لصغي  تـــوفيق|بــــوعىلي |ء |وف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

|75274 مصطفى محمود مصطفى محمد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

95282 هيم|بــــر|لح |د ص|د رش|محمد عم كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

92|2|7 ن  |عمر سيد قبــــيض رشو ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

277297 لرخ|هيم محمد مصطفى |بــــر|مه |س| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج
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4|7498 ضى|لعزيز م|محمد حلىم لطفى عبــــد لمنصوره|حقوق 

443448 ق|دل عيد محمد حسن |محمود ع وى|لشر سكندريه|ل|صيدله 

259958 يمن منصور محمد|ميه |س ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|62373 هيم|بــــر|تـــ |حمد محمد بــــرك| ى شمس|تـــج ره عي 

4o|678 حمد عىل|هيم |بــــر|حمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o468o ي ذكري عوض خلود يحن  سيوط|ره |تـــج

8757o8 م سمي  حبــــيبــــ جندى  |بــــر| سيوط|تـــربــــيتـــ 

479|35 ي محمد فهىمي محمد  
لدغش|مصطفى سكندريه|ل|ره |تـــج

78|724 لسيد محمد|سلىم محمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4|49|o لعظيم عبــــده|مه محمد ربــــيع عبــــد|س| لشيخ|بــــ كفر |د|

922|93 تـــه |رص حسن شح|محمد ن دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

52|7o| ء حسنى فهىم عىل|سم| زيق|لزق|عه |زر

229359 سهيله عىل محروس عىل ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

7o7758 لم محمد |لبــــىه س|ن منصور |يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

69695| لعدل|هيم عبــــده |بــــر|د |زي لمنصوره|علوم 

22|48o حمد محسن يوسف محمد نرص بــــلوزتـــ| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

69|75 زق|لر|هيم عبــــد|بــــر|رس |مروى ي لفيوم|عه |زر

8677o هلل محمد|محمود محمد عبــــد ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

47978o سيىل|مه فهيم بــــ|س| |ندري| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

477|22 لسيد|بــــو ضيف محمد |مي  حسن | سكندريه|ل|صيدله 

2|76|6 حمد عبــــده|كريم محمد  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

794|97 ن محمود محمد عطيه|يم| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7547|o بــــى|رس عر|بــــر ف|ده ص|غ عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

7ooo57 لم|هيم محمد س|بــــر|خلود  لمنصوره|بــــ |د|

|56294 مد حسن|م حسن ح|حس لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

345832 لنور|م محمد عدل محمد فج |هش ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

4o|892 محمود محمد عيد محمد عيد سكندريه|ل|بــــ |د|

4|5557 يد و|بــــو |لعزيز |محمد محمود عبــــد  ى صل|لي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

447524 لحق|د |نس حسن محمد عطيه ج|ن بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|
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6o3994 هلل|مه محمد محمود عبــــد |س|محمد  |ره طنط|تـــج

28|674 ل|هيم جل|دهم مصطفى محمد إبــــر| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

7o3482 بــــر نرص زين|ل ج|محمد جم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|46o6 بــــو ضيف|لسيد |بــــو ضيف |لد |خ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

697276 بــــ|لوه|حمد عبــــد |هيم |بــــر|ئى |م| لمنصوره|ره |تـــج

453o9 رى حسن محمد|لبــــ|محمد عبــــد  هره|لق|ر |ثــــ|

34o24o ى عل|ي حمد|لدين يوسف |ء |سمي  |ره بــــنه|تـــج

837o4 ى جمعه عىل محمد|ي سمي  بــــ بــــنى سويف|د|

23oo5| فع|هيم ش|بــــر|حمد محمد محمد | |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

3356o4 هيم|بــــر|روق |هيم ف|بــــر|ندى  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

438632 |ر حسن طلحه |لرحمن مختـــ|عبــــد 
ى
لبــــرق |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7o8|62 ئى|لكن|تـــه محمد |تـــه شح|ئى شح|لكن|محمد  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

2443|| حمد|هلل |دى عبــــد |ء محمد ن|عل هره|لق|ره |تـــج

75244o ف |محمد  حمد يوسف|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

22o96 ى|مريم محمد فتـــىح  لخرصى هره|لق|طبــــ 

5|4643 ى يىحي مصطفى محمود|ل| ء محمود بــــشر تـــربــــيتـــ دمنهور

757494 د|لجو|حمد عبــــد|منيه عىل | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

638228 لطوجى|لحميد |حمد محمد عبــــد|محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3625o8 حد|لو|لحميد عبــــد|سلىم فتـــىح عبــــد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

23|3o8 لغتـــورى|مل |رس عىل ك|محمد ي كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

487962 هيم|بــــر|محمد سعد خليل محمد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

6785o8 لسيد عدوى|هيم |بــــر|جر محمد |ه لمنصوره|حقوق 

6293o8 شد|عيل ر|سم|لسميع |هيم عبــــد |بــــر|م |سل| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

766o5o لليىل|لعربــــى عبــــده |ره محمد |س تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

62o2o5 لمهر| |لعط|بــــو |لفتـــوح |بــــو |دل |ريم ع ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

27||9 بــــو زيد|طمه فرج محمود |ف هره|لق|حقوق 

9o|2|2 ك |يكل مجدى نعيم سدر|م ج|ره سوه|تـــج

8|8947 ي عىلي |من
حمد|ر مصطفى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

84|33| ه | وي|حزين قربــــ| لنج|بــــو|مي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

6|34|2 ق|حمد |حمد |حمد جوده | وى|لشر |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ
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636648 لعوضى|ن |ن يحن  رمض|رمض | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

687977 حمد عىل مسعود حسن|ن |يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

867|33 ي|حمد قرع|لدين |ء|ن عل|مرو
ئى  بــــ|لي |لع|

ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

268763 لطوجى|ح |لفتـــ|هلل عبــــد|م عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3|4858 د|دل عي|ئى ع|دل ه|ع رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

63432o ن|حمد سليم|ل |منى جم زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

264492 ى|ن حس|للطيف رمض|نىه عبــــد ني  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

27o496 لمجد|بــــو|د |لجو|حمد عبــــد |هر |يوسف ط |هندستـــ طنط

35652 |لمجيد |لحفيظ عبــــد |طف عبــــد |حمد ع|
بــــيض|ل

هره|لق|علوم 

33o7|3 بــــي|هيم عر|بــــر|لغنى |رق عبــــد|ميس ط|ل |بــــ بــــنه|د|

76o377 هلل| |هلل عط|مؤمن محمد عبــــد  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ |ره بــــمرصوف|سق

694|36 ش|لدمرد|يه رفعتـــ عىل | لمنصوره|ره |تـــج

8425|6 هلل|ل عبــــد|رؤي عىلي جل ن|كليتـــ طبــــ أسو

2|4||8 ر حسن|لدين محسن مختـــ|سيف  هره|لق|حقوق 

43o|63 مد عطيه خليل|لد ح|منه خ ى شمس| لسن عي 

2359oo لرحمن منصور|ء عبــــد|ر عل|من هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

75|43| بــــو زيد|كرم مسعد |صفيه  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

|5542| لنعيم|ر محمد سيد عىل عبــــد |من ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

287|53 لحليم|لحليم عبــــدربــــتـــ عبــــد|حمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

542|5 صم جوده سيد جوده|ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|29||7 لسيد خليل|د |محمد عم لخيمه | |ع شبــــر|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2566|3 |لعل|بــــو|هلل |ن مدحتـــ عبــــد|نوره لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

68||58 لمعىط يوسف|ئل محمد عبــــد |محمد و لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|78|59 د|ن مصطفى ج|حمد شعبــــ|ن |نور ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

79852 ى|مه رجبــــ |س|محمود  مي  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

638o56 تـــ|لزي|حمد |هند أحمد محمد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

236377 ح سنوىس|لفتـــ|رضوى سعيد عبــــد هره|لق|عه |زر

|23293 هلل|س عبــــد |م عبــــ|محمد عص ى شمس هندستـــ عي 
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639572 فظ مأمون|م ح|ندى س زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4|6o38 ى محمد شولح|يم| ن حمدي حسني  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

|3437o دل محمد عىل|هدير ع ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

696926 بــــينى|م محمد محمود محمد |سل| لشر زيق|لزق|ره |تـــج

7o9|42 ى|د |لجو|لسعيد عبــــد |خلود  لسيد حسي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

5o4257 بــــو زيد محمد|لعزيز |هلل عنتـــر عبــــد |هبــــه  سكندريه|ل|ره |تـــج

88854o ى |يرينى ثــــروتـــ حليم | مي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

879728 محمود عىل محمد صديق  سيوط|ضتـــ |علوم ري

244o7 س|بــــر عبــــ|سيد ص| هويد ن|صيدله حلو

6|625o م محمود خليل|خلود س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

89749| هيم |بــــر|لسيد |هيم |بــــر|ده |حم ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

|3685o لح|حمد ص|طمتـــ وليد |ف ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

689549 لسيد|رزق محمد محمد | دين صيدلتـــ بــــورسعيد

238225 لبــــنى موىس حربــــ فرج هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83|749 دل رشدي محمد|رشدي ع ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

786245 عيل|سم|بــــو عبــــيه جوده محمد |محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|63|8o ى محمد|هن ء طلعتـــ حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

8|oo72 ي نجيبــــ جرجس| ستـــر بــــشر ره بــــنى سويف|تـــج

6|8244 رم|لمك|بــــو |مه فكرى |س|يمنى محمد  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

48o726 ى|منتـــ  ى رزق حسي  هلل حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

|38775 دق|لص|حمد عبــــد |ئل |و| لي|د هره|لق|ج طبــــيع |عل

|3|452 لرؤف محمد|لرحمن مجدى عبــــد |عبــــد  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

78|o53 حمد|لح |لعزيز ص|مد عبــــد |محمد ح ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

7|644| ج|ل حسن رس|لسيد كم|طمه |ف لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7o2248  محمود محمد |
ى
ه شوق لشوبــــىك|مي  زيق|لزق|ره |تـــج

78449 ى|بــــر|لرحمن رفعتـــ |عبــــد  هيم عىل حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

697o57 بــــ|حمد مصبــــح محفوظ شه| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

826|o| عي|حمد ر|ء محمد |سم| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

857|69 ي رشدي ض
جي|مروه مصطفى ي|طبــــ 

|لمنى

36o969 متـــ محمد جبــــر|نعمتـــ عمرو سل |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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49923| لعزيز عيد|لسيد عبــــد|سمر قدري  ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

789449 حمد محمد|طمه محمد |ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

463728 لمول|لح سعيد عبــــد|ن ص|يم| ج|بــــ سوه|د|

47354 ق|لن|عمرو عبــــد وي محمد|رص رسر هره|لق|ره |تـــج

2579o2 ئى|لحر|ر |لغف|حمد مجدى عبــــد| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

683893 ي|لد محمد |ف خ|عف
بــــينى لشر لمنصوره|ره |تـــج

267287 ى مصطفى |ي لسيد دحروج|هيم |بــــر|سمي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

42oo25 لحليم دغيد|محمود محمد عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

23o58| لسيد|لحميد |ئى متـــول عبــــد |محمد ه ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

226o77 لخي  قنديل|لرحمن صبــــىح عبــــد |عبــــد ن|حقوق حلو

25|34| ىط|لع|حمد عبــــد|ن |حمد رمض| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

4|839o بــــوشعيشع|هبــــه محمود مصطفى  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

8969o9 زى |مل حج|ل ك|ل كم|نه ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

698739 ى عوض سيد  ى عقيل حسي  حمد|حسي  لمنصوره|هندستـــ 

37425 يوسف عمر يوسف عمر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

23|58o ى عبــــد هلل|لجيد عبــــد|محمود حسي  هره|لق|هندستـــ 

4o37|5 رسر|لحميد مبــــ|عمرو خليل عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

755682 ى محمد عوض |سل| هلل|م حسي  حقوق بــــورسعيد

54|76o ى|محمد عبــــد لرحيم محمد سليم حسني  زيق|لزق|عه |زر

4|545| لبــــر|زى محمد محمد عبــــد|محمد مغ لشيخ|ره كفر |تـــج

262433 س|تـــ عبــــ|لدين بــــهج|ء|عىل عل لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

5|3435 ن دومه محمد مؤمن|محمد رمض عه دمنهور|زر

635359 لمنعم يوسف|طف عبــــد|د ع|جه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

859273 بــــوزيد|ل |لع|لكريم عبــــد|ء عبــــد|حسن ي|بــــ |د|
|لمنى

475865 |هيم رخ|عيل محمد إبــــر|محمد إسم سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

76|434 ينى|لجن|مد |لسعيد ح|ده |حمد حم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

4o26|o ي درويش| رن
عىلي مصطفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

889578 ء سيد متـــول مصطفى |سم| سيوط|حقوق 

24o862 بــــو عوف|هلل |ن عىل |لرحمن محمد رمض|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 
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77|55| هلل حسن|نس محمد عبــــد | زيق|لزق|عه |زر

26|483 دق|لص|شم محمود عبــــد|مصطفى ه |د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 
ضتـــ|ري/لسويس

346o46 تـــ | لسيد|حمد سيد محمد |مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|63856 ى|م حلىم مكرم غندر| رتـــي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

4|64o| |هيم |بــــر|لعزيز أحمد أحمد |محمود عبــــد 
ق وى|لشر

لشيخ|ره كفر |تـــج

923448 حمد عىل |مل |ء ك|شيم ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

84625 هيم|بــــر|بــــ |لوه|هيم عبــــد |بــــر|بــــ |يه| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4|o776 ى|إيم ن نشأتـــ محمود حسي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

6864|| لغنى عيس|ده عبــــد |لغنى عبــــ|عمر عبــــد  ى شمس| لسن عي 

778337 ري|لسيد محمد بــــند|محمود محن   ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

|26o24 لسيد|لمهدى منصور |ن نبــــيل عبــــد |نور ى شمس هندستـــ عي 

2|697 ى متـــ عزيز|عزيز سل| يوستـــي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

9|355o  محمود محمد ج|لش|عبــــد
ى
هلل  |د |ق ي |

ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

632335 لسيد درويش|لعزيز |لد عبــــد |جر خ|ه زيق|لزق|علوم 

627887 لعزيز متـــولي|لد عبــــد |محمد خ زيق|لزق|ره |تـــج

7o2o67 لسيد مرىس|شم |حمد سمي  ه| تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

|6689 لبــــسيوئى|لرحيم |عمر محمد عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

36o793 ده|ح حسن حم|لفتـــ|عىلي عبــــد| ر|ي |حقوق بــــنه

3|939| روق عطيتـــ|ئى ف|روم| رين|م ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

258632 ن|كريم محمد مرتـــضى محمد عمر ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

2444| حبــــيبــــه حمدي محمود محمود ن|تـــربــــيتـــ حلو

76|554 مد فتـــىح|لرحمن حسن ح|عبــــد  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

244658 محمد محمود محمد محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

83585| ي|لر|حمد محمد عبــــد|ء |دع
ضى ي |

|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

52o556 لعزيز عىل كريتـــتـــ|حمد عبــــد |يه | سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

247545 لشيخ|حمد |هيم |بــــر|لد |كريم خ |كليتـــ هندستـــ بــــنه

63637| |يز زكري|ف| محمد زكري زيق|لزق|حقوق 

8622|2 لدردير محمود|حمد |لمنعم |لرحمن عبــــد|عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

47|73 د|ح فوزي مر|حمد ضي| هره|لق|ره |تـــج
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|3526o ف محمد |محمد  حمد مصطفى|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

25||58 لعتـــل|محمد يشى محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

439858 ي مرج
ن|لبــــنى فوزي جوهر بــــسيوئى لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

266332 لمنعم محمود|بــــر عبــــد|مينه ص| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|8263 شموئى|ل|هلل |ل سعد فتـــح |رحمه جل بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

456o23 مه حسن|حمد سل|سلىم  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

824o56 ي عبــــد|
ي عبــــد|لش|حمد مصطفى

ى
لفضيل|ق سيوط|ره |تـــج

9o4899 د عوض عجىمي |مروه فؤ ج|هندستـــ سوه

7o4999 لفى|ل|حمد |حمد | |عمرو رض لمنصوره|ره |تـــج

52o362 تـــ عبــــد ن|لحميد محمود سليم|ني  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

833267 ض سبــــيه|لد ري|ره خ|س ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

22|6o ىط|لع|ر محمود عىل عبــــد |من ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

2336|8 ى|لدين عبــــد|ء|منيه عل| لعظيم حسي  هره|لق|علوم 

34|979 ح|لعزيز صبــــ|منصور عبــــد| د رض|جه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

853239 ى|ء طه سعيد |شيم مي  ي|طبــــ 
|لمنى

785232  
ى
ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|محمود دسوق ي صىح 

زيق|لزق|معهد فنى

25264| لفرعوئى|لد مسعد |سلىم خ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|o54o ي|محمد عبــــد 
لنبــــي لبــــيبــــ عفيفى ط|بــــ دمي|د|

245o3| ر|ء محمود محمد حسن دويد|رس| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

27236o ج|لمقصود فر|ج عبــــد|ن فر|مرو لمنصوره|حقوق 

48|5o6 حمد حمدي محمد خليل|عمر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8|3|98 بــــوزيد|هيم |بــــر|حمد |محمد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2733o9 ن محمود محمد|محمد شعبــــ ضتـــ|ري/ن|سو|عه |زر

292944 ى بــــدوى بــــدوى|يه محمود | مي  لعريش|بــــ |د|

|62o59 ى محمد شح تـــه زىكي عىلي|حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

478|89 ن|لسيد محمد سليم|نور |تـــفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

253488 دى|لد محمد ش|ء خ|ل| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

78o345 فعي|لش|لبــــنى محمد يونس  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

434o33 دى|لسيد زبــــ|ء سمي  ربــــيع |شيم ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

77o6|9 ن|ن يوسف عمر|م رمض|ن عص|يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 
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34o94o ي|عل
لق هندى بــــدر|لخ|لدين عبــــد|ء |ء ضى زيق|لزق|بــــ |د|

69||5| ئل حسن يوسف عىلي|يه و| لمنصوره|عه |زر

26|o95 ن|لعزيز عثــــم|هيم عبــــد|بــــر|ن |يم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

62387o  عىل عىل كربــــ|يه |
ى
لو|لدسوق ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

6969oo ن|محمود رضو| حمد رض| لمنصوره|ره |تـــج

9|28|4 ى محمود |لرؤف |محمود عبــــد مي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

879|6o لرحمن |زق عبــــد|لر|زق فضل عبــــد|لر|عبــــد سيوط|حقوق 

777o33 لسيد محمدى|حمد |ن |يم| زيق|لزق|طبــــ 

2o3o9 حمد محمود محمد|مصطفى  هره|لق|بــــ |د|

499||| دتـــ معروف أحمد|ء حم|رس| دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

58599 ن|مه ذىك سليم|س| |ري|م م بــــنى سويف|إعل

623849 لغيط|بــــو|ىط |لع|رق عبــــد|ء ط|لشيم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

268|36 حمد مهدى محمد بــــدوى| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

5o4||4 ى|آيتـــ عبــــد  لحميد خميس أحمد حسني  سكندريه|ل|صيدله 

3568|o ى|لفتـــوح جمعه حس|بــــو|طمتـــ |ف ني  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

87o768 ى محمد |ء حس|لزهر| ى|مي  حس|ل|ني  ني  ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

2|3o83 هر|د ط|عمرو محمد رش| ر|ي ى شمس|تـــج ره عي 

28|55o ن|لدهش|ندى فرج عىل فرج  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

477643 لم|بــــ مني  محمد عىلي س|مريم إيه سكندريه|ل|بــــ |د|

7742| ح|لفتـــ|لعزيز عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

|42527 ن محمود|ر محمود حمد|من هره|لق|صيدله 

778326 ح|لفتـــ|ح حسن عبــــد|لفتـــ|حسن عبــــد  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

9o7549 حمد |دل عىل |معتـــز ع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

3279o5 حمد محمد يونس محمد| |ره بــــنه|تـــج

8o5682 لعليم|مه رجبــــ عىلي عبــــد|س| سيوط|طبــــ 

|6279| فظ|بــــ ح|لوه|دل عبــــد |حمد ع| هره|لق|ن |سن|طبــــ 

77o854 مر|هيم ع|بــــر|يمن محمد |م  زيق|لزق|طبــــ 

229578 جر سعد مصطفى محمود|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

36|3|| م|م|لمرضى |ل عبــــد|لرحمن بــــل|عبــــد |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د
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69|525 بــــينى |لد عىل |ء خ|سم| ىسر|لبــــر|لشر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

63984o عيل|سم|لحميد |عيل عبــــد|سم|م |يه عص| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

777343 ف عبــــد |منيه | لسيد رسور|ح |لفتـــ|رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

79|588 هيم متـــولي|بــــر|مد |مد ح|حمد ح| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

93|32 ر|لغف|ق محمد محمد عفيفى عبــــد |لرز|عبــــد  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

8842o6 ضى |طف محمد ر|ء ع|رس| سيوط|ره |تـــج

4886|3 م محمد حسن|لسل|عىل محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

54858 رجي|لحكيم سيد ج|م عبــــد |ريه تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

689428 يف|لعزيز |عبــــد | ء رض|ول حمد رسر لمنصوره|ره |تـــج

7oo29o ى|منى محمد مسعد  ى لعجي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

68|663 لجوهرى|ر فهىم محمد |لغف|د عبــــد |زي ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

68o85o لجد|لسيد يوسف |حمد حمدى | لمنصوره|حقوق 

362|94 ض|ج  رفعتـــ ري|محمود ن ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

452766 ى عبــــدى|ن ى حسي  ج  حسي  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

8|5|42 وع عىلي|ء سعيد مط|دع ره بــــنى سويف|تـــج

69|7o عىل| لبــــنى محمد عط لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

4o539 رس متـــول جمعه|حمد ي| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2353o3 زق محمد|لر|رس عبــــد|حمد ي| لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|34oo6 م رجبــــ يوسف|محمد هش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|4788 ى رحمه وليد محمد حسي  هره|لق|عه |زر

278o37  |ول
ى
ر|لعط|ء حمدى شوق تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|23659 لم|لرحمن حموده س|ل عبــــد |هلل جم|عبــــد  ن|حقوق حلو

639o95 ح أحمد محمد أحمد|أحمد مصبــــ زيق|لزق|ره |تـــج

866|2| ر محمد عىلي|لغف|مروه عبــــد ي للتـــمريض بــــقن|لمعهد |
|لفنى

463237 لتـــ|ىط غز|لع|ن محمد عبــــد|إيم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

5|49| ن مصطفى عىل|ن رمض|نوره ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

42|568 طه|لل|رى محمد |لبــــ|بــــسمه مصطفى سعد عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

3o873 ي سل|يمن ن|ريم  مه|بــــو سل|مه |ج  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

Thursday, September 6, 2018 Page 17920 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

9|9|33 ى مصلح  |س| مه محمود حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

82952| لسعود حسن|بــــو|لعليم |منيه عبــــد| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

87855| حمد عىل |ء محمد |شيم ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

7o7|89 وى|لطنط|لسيد تـــوفيق |ئل |جر و|ه لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

229485 فظ|لح|حمد عبــــد|لد |ن خ|نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

856795 يز محمد|بــــ محمد ف|رح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

||93o5 لس عص يز لطفى|م ف|كي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

323|23 لسيد|د |حمد فؤ|رتـــ |س ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

6|8897 |ء مسعود شط|ء عل|لزهر|طمه |ف ط|بــــ دمي|د|

482|o| نم|لكريم محمد غ|رس عبــــد |مصطفى ي تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

7736o3 سندس نبــــيل صقر عىلي صقر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4942o| ج|لكوم رس|ن محمد |محمود رمض بــــ دمنهور|د|

|54|89 لرحمن يوسف|م يوسف عبــــد |تـــي م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

479548 لس  وس|ندر|هيم |بــــر|هيم جبــــره |بــــر|كي  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

286575 ى محمد عمر|ه ن|جر خي  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

44247 حمد|مد |مد محروس ح|ح هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

8595o5 ي خ|محمد عبــــد لد|لعليم عشر سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

345o43 لسعود|بــــو |فعي |جمعه ش| نور ى شمس|تـــج ره عي 

759853 حمد|هلل |لد عبــــد |خ| دين ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لسويس|معتـــ |ئ 

|388o7 جق محمد فوزى محمود|سن هره|لق|طبــــ 

85||72  محمد عىلي|س
ره خرصى لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

2|5|54 لسيد|بــــ فوزى عىل |يه|يوسف  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

292266 لمعز سعد خليل|مصطفى عبــــد  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

||937o للطيف خليفتـــ|د خليفه عبــــد |زي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

296|6 لخي |بــــو |عزيز | مي  عط| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

882554 ئيل  |ك ميخ|لمل|ديه فتـــىح عبــــد|ف سيوط|ره |تـــج

856o84 لحميد|هبــــه خلف خليفه عبــــد ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

424476 هيم|بــــر|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|حمد |محمد  لشيخ|عه كفر |زر
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69988o هلل فضل نبــــيه منصور|عبــــد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

8o|959 لرحيم|ح عبــــد|لفتـــ|مهند عمرو عبــــد حقوق بــــنى سويف

266|23 ىط يوسف عىل|لع|لرحمن عنتـــر عبــــد|عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

6|84o3 ئى|لعن|روق |بــــ ف|يه|لدين |نور  ره بــــور سعيد|تـــج

47566| لحليم|ريم عمرو محمد يىح عبــــد  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

|69o88 يف سمي  بــــسيط| ن|مري رسر ى شمس|د| بــــ عي 

679|37 لعزيز محمود حسن|هيم عبــــد |بــــر|لدين |نور  لمنصوره|بــــ |د|

6o5|77 ى ي لطور|وى |لششتـــ|وى |لششتـــ|رس |حني  |حقوق طنط

629292 هيم|بــــر|ر |لغف|خلود محمد عبــــد زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

499||8 ن|لدين حسن عثــــم|ء عزتـــ عز |لشيم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

773877 مجد حسن غنيىم|لدين |م |حس  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

6|2o29 ندى محمود يوسف ربــــيع |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

27949o ى طه سيد  حمد حمود|عمر حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6832o7 حمد|عيل |سم|منيه كرم حسن | لمنصوره|ل |طف|ض |ري

44||o5 ي |صبــــ
ى
يد عبــــد |بــــو |ح صدق ى للطيف|لي  لشيخ|بــــ كفر |د|

62354 ن محمد سيد|جدتـــ رمض|م طبــــ بــــنى سويف

|88|8 حمد سليم|حمد |مريم سليم  هره|لق|طبــــ 

52957| هيم عوض عمر|بــــر|م عوض |سل| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

8955o2 جح عبــــده فهيم  |مي  ن| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

8|2829 لحميد|ر ربــــيع نعيم عبــــد|مي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|4|898 ل|لع|عيل عبــــد |سم|لد |زم خ|ح دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

755775 لرحمن|حمد محمود عبــــد |ن |نوره عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

627332 ى يىح محمد حسن محمد  وى|لحفن|نرمي  ج|بــــ سوه|د|

73273 هلل|ر ضيف |لستـــ|يمن عبــــد|محمد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

79634 ى  متـــ سعد شلبــــى|س|نرمي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

68|878 لسعد قنديل|بــــو |لمتـــول |رس |منيه ي| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5|4323 ى|هلل بــــحر |ء محمد عبــــد |إرس ألمي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

Thursday, September 6, 2018 Page 17922 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

4o6556 ي
محمود محمد محمد للو| دئى |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|

ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

9699o م|م|در |لق|عرفه رجبــــ عبــــد |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

|6|84o ى|ء |عل| رن ي حسي 
لدين مصطفى ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 

مس|خ

|7o957 سيد يىح محمد سعد| يش ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

2447o5 بــــ|لوه|لحميد عبــــد|ن محمد عبــــد|حس سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

33|99 هد|م محمد مصطفى مج|سه هره|لق|حقوق 

526457 حمد محمد بــــدوى|لصبــــور |حمد عبــــد| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|62897 رس فتـــىح عطيتـــ|هلل ي|هبــــتـــ  ن|تـــربــــيتـــ حلو

4o8365 هلل|لغنى فضل |لمجيد عبــــد|حمدى محمد عبــــد |ره طنط|تـــج

436235 |لبــــن|محمود محمد عمر عمر  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

773|27 طف محمد محمد|محمد ع ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

765658 صبــــح|ل|لسيد مرىس |روق |هلل ف|عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

5|946 سم|لق|بــــو|لحميد |شهد محمد عبــــد  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

857334 لي مكسيموس|ن غ|ديفيد يون ي|علوم 
|لمنى

89|745 ى ك |لمل|درس عبــــد|جميل تـــ| مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

633627 ح يحن |لفتـــ|لسيد عبــــد |زم |ح ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

258|43 ف عبــــد|محمد  د|لرحيم مر|لحكيم عبــــد|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|47376 ى |عمر ع ذل|لش|طف حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|922| لعزيز|لعزيز عبــــد|جنتـــ محمد عبــــد ن|بــــ حلو|د|

4|39|6 لرميس|لسيد عطيه محمد |محمد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|423 ض|لخي  ري|بــــو|ض |ء ري|عل تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

5||99| لدين|ل |لمجيد جم|ء محمد عبــــد |عل تـــمريض دمنهور

429565 رق محمد أحمد عمر|عمر ط ي صىح طنط
|معهد فنى

33o548 ي |سم| حمد مصطفى|ء خي  |نوعيتـــ بــــنه

698o23 هيم محمد حلىم محمود|بــــر|رحمه  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

253892 لميىه|لنبــــى |ليىل محمد عبــــد شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

3||879 س|لنح|لسيد محمد |لدين |ء |رق عل|ط ن|بــــ حلو|د|
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239728 يمن محمود محمد|ن |رو هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

488944 وق خ هيم|بــــر|لد محمود محمد |رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5|6642 سلىم محمد سعيد عبــــود سليم معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

|59o4 ندى مجدى مصطفى عطيه هره|لق|حقوق 

4o6o28 زق محمد يوسف|لر|سهيله محمود عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|39o|| حمد|مي محمد |ء س|شيم وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

6o6oo6 ى محمود رزق محمد محمود حسي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3282o لشورى|ح محمد |لفتـــ|ح عبــــد |عمر صل ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

83|9| ح|لفتـــ|ل رجبــــ عبــــد |حمد جم| معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

698846 حمد عيد|ء رأفتـــ حلىم محمود |عىلي ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

899775 ف محمد موىسي |ء |هن رسر ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

26799 شف|لك|لسيد |طمه سيد عىلي |ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

367655 حمد|لمجيد |مصطفى محمد عبــــد ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

8|2533 لحفيظ|م عبــــد|م|طمه سيد |ف ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

3|8796 حمد محمد|زم |ء ح|ل| ى شمس|تـــج ره عي 

34422o زي|لغم|حمد |ن |د رمض|عمرو عم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6o8365 جه|حمد طبــــ|حمد |روضه محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

|72949 هلل محمد محمود|رق فتـــح |د ط|زي |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

9o23|9 د |دل محمد حد|محمد ع ج|ره سوه|تـــج

|75658 لحفيظ عويس|بــــتـــ عبــــد |ميه ثــــ|س كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7626|3 لسميع خليفه|عمر محمد عبــــد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

34469| ى |صف لنقيش|ء محمد محمد حسني  ى شمس|تـــج ره عي 

22o956 لبــــديع|تـــ عبــــد|لشح|ئل |ء و|ل| ى شمس حقوق عي 

257592 لسيد|د |لجو|محمد محن  عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

925||9 ى حسن  محمد فرغىل خي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|45392 زى|م حج|م|م |م|كريم يحن   ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3353o2 ى محمد رش|ي ح|لفتـــ|د عبــــد|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

78o832 م|لسل|عيل عبــــد |سم|م محمد |لسل|عبــــد  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

836o88 هلل عربــــي محمد عبــــيد|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن
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33||87 للبــــودي|ح |لفتـــ|حمد محمد عبــــد| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

27|3|5 ه محمد  حمد محمد زعي |ني  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|6532| ي|لكريم محمد |سجود عبــــد 
حمد حفنى يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

|374|5 لرحمن محمد بــــدوى|لرحمن عبــــد |مؤمن عبــــد  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

859o3| تـــه سعد|لنرص شح|بــــو|بــــ |رح ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

3699o6 ف حسن حسن |محمد  لحسيس|رسر وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

475999 ح|لفتـــ|ريم محمود محمد عبــــد  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

33698 ى|ل |لع|رص عبــــد |ندى ن لبــــحي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

786479 ي|ر
قرع|ل|لم |محمود محمد محمد س| ئى زيق|لزق|بــــ |د|

2|526o سم|لدين ق|ل |فرح محمد جل هره|لق|ره |تـــج

8927o7 ي|ر
طف سيد حسن  |ع| ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

سيوط|ئ 

5o6957 يف|فظ |لح|له حسن خليل عبــــد|ه لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

448473 ى|بــــر عبــــده مصطفى |عمرو ج لبــــحي  |ضتـــ طنط|علوم ري

887o66 ين عبــــد لحميد محمد سيد |شي  سيوط|حقوق 

433228 حمد|ح مرزوق عزتـــ |سم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

634353 لمنعم|م محمد محمد مرىسي عبــــد |هلل عص|منه  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

6o5674 لبــــسنديىل|ن |ده محمد رمض|سهيله حم |ره طنط|تـــج

88487o لوكيل محمد  |لدين عبــــد|م |هيثــــم عص سيوط|ره |تـــج

756626 لعزيز|حمد محمد عبــــد |رحمه محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

3|o975 رج|لج|ريم وليد محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

52o|35 لح|للطيف ص|ء ممدوح عبــــد |ند بــــ دمنهور|د|

358559 ليديه مجدى موريس صليبــــ وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

855934 دي|له|حمد عبــــد|ر محمد |زه| ي|بــــ |د|
|لمنى

26o972 ئى|لحميد عن|ح عبــــد|بــــسمه صل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2565|o لرحمن عىط|هر عبــــد|ء م|رس| لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

273369 هيم|بــــر|محمد محمد | ند دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

278375 م|لسل|لحليم عبــــد|محمد يسن عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

262279 هيم|بــــر|عبــــده عفيفى | رس رض|ف |ره بــــنه|تـــج

698o7| ن|حمدى سلط|ل|لسعيد |سلوى  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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2|8829 ىط|لدمي|حمد محمد |محمد فتـــىح  ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

85955 هلل|صف عبــــد |يوستـــينه عزتـــ و لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

774477 لرحمن|لرحمن عبــــد|ن عبــــد |ء رمض|رس| زيق|لزق|نوعيتـــ 

4o3||5 محمود حسن طه محمد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

752762 لعزيز حسن|يمن عبــــد |محمد  حقوق بــــورسعيد

448oo8 ن|س رمض|لسيد عبــــ|مريم  سكندريه|ل|هندستـــ 

358948 ى عبــــد|ي ى بــــدرى حسي  لمطلبــــ|سمي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

52o259 لعزيز عىل عىل كبــــيش|آلء عبــــد| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6o8|o| وق  لسيد سعد حسن مىك|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

68348| حمد عقيل|حمد فوزى |همسه  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

9|6437 د ذىك |ممدوح فؤ| ن|دي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

329584 ي عبــــد|هدى ر
هلل|لمطلبــــ عوض |ضى ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

4393|9 ى |ي لقديم|للطيف عىل |حمد عبــــد|سمي  |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

8o|o|2 لحكيم|لد محمد عبــــد|ء خ|لشيم| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|22984 م سيد|م|فرح نبــــيل  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

63354o مه محمد عطوتـــ|س|رحمه  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

|3424| عيل بــــدر|سم|مريم عيد محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|7589o سعد|هيم |بــــر|سمي  | دون|م ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

875939 سم |لمقصود ق|م عبــــد|مصطفى س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

433oo2 ف|لكل|سحر محمد محمد  |علوم طنط

77o377 هيم محمد محمود عيس|بــــر| لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

87632o فظ  |لح|طف مدبــــول عبــــد|حمد ع| سيوط|تـــربــــيتـــ 

642|6o هيم|بــــر|لسيد |لمنعم |د محمد عبــــد |زي زيق|لزق|ره |تـــج

222o2o خلف طلبــــه| مريم رض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

257694 ف|سعيد م هر سعيد رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

776|53 لرحمن|حمد عبــــد |لسيد |لرحمن |ء عبــــد |رس| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5342 هيم|بــــر|لدين محمد |ح |م صل|د هش|زي ن|هندستـــ حلو
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6o2942 لخول|رى |لبــــند|لد |محمد خ لمنصوره|ره |تـــج

9|654o حمد |حمد فوزى |جر |ه سيوط|بــــ |د|

25o6o9 بــــدين شلبــــى|لع|لدين زين |د|سهيله عم ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

3|6933 لرحمن حسن|حمد عبــــد|جر محمد |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

267568 لمحسن|هيم عبــــد|بــــر|رفيده محمود  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9o2962 لسيد |ضى حمزه |ن ر|رو ج|تـــربــــيتـــ سوه

|4768| لرحمن محمد فتـــىحي محمد|عبــــد  |حقوق بــــنه

|75826 زق|لر|حمد حبــــيبــــ عبــــد |محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5424o9 ل|لمقصود غ|يه ربــــيع خميس عبــــد | ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

6273o3 ى سيد |رفيده ع حمد|طف محمد خي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

33287| ى  عىل بــــحي 
ى مصطفى حني  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 

تـــ| بــــمرصوف

6|8989 لسعدئى|آيه أحمد أحمد عبــــده  ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

4|97o| ئى|حمد حسن كن|لسيد |حسن محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

84737 سمر محمد فوزي محمد دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

243688 بــــ رشدى سعيد شديد|رح ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

3473|| لحميد طلحتـــ|عيل عبــــد|سم|ء رجبــــ |شيم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

26|42o ح موىس|لفتـــ|يمن عبــــد|محمد  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

2935|9 حمد محمود حسن محمد|ن |يم| لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

4o3789 رم|لج|ح |لفتـــ|عمر محمد عبــــد  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

68|24o ىطي|لع|عمر محمد غريبــــ عبــــد  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

7o9355 لسعدئى|ن |حمد عثــــم|محمد حمدى  لمنصوره|هندستـــ 

||86o9 د|ئى عوض عي|جورجتـــ ه منتـــ|لدوليتـــ بــــشبــــر|تـــ |لي للغ|لع|لمدينتـــ |

3534|2 ي بــــدوي|
حمد محمد مصطفى |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6||762 وى|لغمر|هيم عىل |بــــر|حمد |ء |رس| زيق|لزق|عه |زر

465449 ن|فريد محمد طلعتـــ محمد رمض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

753577 لرحيم|حمد عبــــد |لرحيم |عبــــد | ن|ر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|6665 هلل موىس|طمه محمد عبــــد |ف معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

543oo5 ي |ن |نوره
ى مصطفى لتـــحفتـــ|حمد حسي  بــــ دمنهور|د|

22||62 نهله محمود محمد محمود سويلم |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل
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868648 يبــــ|لش|ويرس |ئيل س|ريوس ميخ|مك ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

4|994| ق|لسيد حسن |حسن  وي|لشر ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

326742 ى حسن تـــوفيق حسن|ي سمي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

32656o تـــ مني  نرص نرص حسن|ي| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

|228|3 وى|لسيد طنط|مصطفى سعد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

52456| ف ص|لح |ص ن|حمد عثــــم|لح |رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

89|96| يم مفيد تـــوفيق |منى فر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9238|| دق |لص|وع عبــــد|له رفعتـــ مط|ه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|66323 لسيد|لسعيد |لسيد |رأفتـــ  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3558o7 ىط محمد|لع|مي  عطيتـــ عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

275|8o لح|لدين محمد ص|بــــ |د محمد شه|جه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

788767 هيم|بــــر|لدين عىل |مريم سعد  لعريش|تـــربــــيتـــ 

98594 وس|ندر|دل محروس |ع| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7674o9 عيل|سم|هلل |لح عبــــد|يه محمد ص| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

36842 عيل محمود عىل|سم|ء |سم| ى شمس|زر عه عي 

|7879| شور عىل|ليىل محمد ع تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

37o374 لطويل|ريم سيد معوض حسن  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

8|8o64 ض|تـــم طلعتـــ محمد ري|ح ره بــــنى سويف|تـــج

529625 ى|حمد موىس |ل |حمد كم| بــــو ستـــي  سكندريه|ل|هندستـــ 

79o277 لدين|لد محمد نور|سندس خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

2|528| لح|لسيد ص|زق |لر|ده محمد عبــــد|غ هره|لق|ره |تـــج

358865 هلل|بــــو دهيبــــه عبــــد|طمتـــ محمد |ف وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

322o|6 تـــه|يز جرجس شح|دل ف|ع| دون|م ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

64667o هيم عيد|بــــر| |حمد محن  عطيه زكري| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4o323| شد|بــــ مرىس يوسف ر|يه|ن |نور دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

88o37o ى د محروس يعقوبــــ  |ميل| مي  سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

482|42 ن محمد|لسيد حس|حمد | ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

547684 لديبــــ|لسيد أحمد عطيه |خلود  |حقوق طنط

22242 هلل|بــــوعربــــ فتـــح |رضوى محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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426o59 ف|لق|حمد محمود عبــــد |شهد وليد  در رسر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4o4o37 هيم|بــــر|لق |لخ|رق محمد محمود عبــــد |ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|78359 ى محمد|ء س|سم| مي حسي  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

|3455| هبــــه محمد يش محمود ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

678493 حمد|س سيد |د عىل عبــــ|زن عم|م لمنصوره|ره |تـــج

843834 ي ض|م|
حمد|جي محمد |ئى زيق|لزق|حقوق 

56967 حمد سيد|ل |ء جم|دع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

84o|o هلل|لرحمن عبــــد |ل عبــــد |حمد جم| ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

27558| سحق|لبــــرتـــ نشأتـــ صموئيل | تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

5oo44 بــــو دومـه|لشكور |عىلي بـــــدر عبــــد  حقوق بــــنى سويف

537596 لبــــديع |لمحسن عبــــد|لمحسن سعيد عبــــد|عبــــد 
قنطوش

عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

538|79 ه عبــــد | لعبــــد|لغنى |لسعيد عبــــد |لغنى |مي  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

4o655| ى|حمد حس|حمد |بــــسنتـــ محمد  ني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3676|3 لم|حمد س|ن محمد |ء محمد سليم|سم| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

87257 يف عبــــد |س| بــــ هيبــــه|لوه|مه رسر لفيوم|عه |زر

6336o5 دى|له|ه جمعه محمد |نج زيق|لزق|علوم 

234933 د|مي  يشى ميل|ندرو | ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3642o| ي مك|وي م|م مك|حس
وي|ضى |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

62o462 ه محمد عبــــد  ئى|لكن|لرءوف |أمي  ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

222425 لخول|هيم |بــــر|د |بــــ مر|رح هره|لق|ن |سن|طبــــ 

442479 ف فوزى مخيمر |فوزى  دى|بــــوش|رسر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

486687 هيم|بــــر|لبــــديع محمد |لدين محمد عبــــد|ء|عل تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

5422|9 ن|لسيد علو|حمد محمود |هلل |عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

37o567 ن|محمود محمد ميهوبــــ رشو ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

29598o هلل محمد|ح عبــــد|لفتـــ|لرحمن مصطفى عبــــد|عبــــد ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

82823| ى |ي حمد صبــــري دردير|سمي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5|533 ح محمود|لفتـــ|ل عبــــد |شهد جم ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

643449 ه | عيل|سم|لسيد محمد |مي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|
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7o5923 لسيد|نه |مصطفى سعد مصطفى شبــــ لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

75299| هيم عىل|بــــر|محمد عىل  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8o229o ي|حمد بــــرنس عبــــد|محمد وليد 
لغنى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9oo83o ندى محمد محمود عمر  ج|ره سوه|تـــج

4o6o5| بــــه|طف |مروه ع لسيد محجوبــــ رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

7||4oo حمد دهينه|رى |لهو|مه |س|م  لمنصوره|حقوق 

9|8592 حمد |ح عىلي |حمزه صل سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

49998 د|لجو|بــــر عبــــد |حمد ص|ء |لبــــر| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

82432 ء مجدى عىل عىل محمد|دع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

869958 ي محمود حسن 
حمد|مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

48o896 لمسيح|م عبــــد |مريم جرجس س سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8782|7 ى طف تـــوفيق خيله  |ع| يوستـــي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

92565 در|لق|بــــ فرج عبــــد |ء ه|رس| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

8||424 لس مرقس كم ك|لمل|ل عبــــد|كي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

857629 شد|هلل ن|بــــ |نصىحي ج| بــــول ره بــــنى سويف|تـــج

775439 ن عىل|ء سليم|حمد عل| زيق|لزق|ره |تـــج

5o8853 هيم عيد|بــــر|هيم مصطفى |بــــر|حمد | طبــــ بــــيطرى دمنهور

533449 لد عبــــدتـــ بــــشي  حسن|فرح خ ي|بــــ |د|
|لمنى

3|948o ن|ل سليم|لع|ج عبــــد|رتـــ فر|س ن|تـــربــــيتـــ حلو

8|5446 هلل|مروه طه محمود عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

62685 تـــ حلىم شعبــــ| لعظيم|ن عبــــد |مي  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

7oo|67 لسيد|هيم محمد |بــــر|ء |حسن لمنصوره|نوعيتـــ 

48285o لرحمن يونس|لرحمن عبــــد |عبــــد | دين ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

6|6o76 لبــــحرى|م طه |ر عص|عم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7o9|86 هيم|بــــر|هيم عبــــده |بــــر|هبــــه منصور  لمنصوره|عه |زر

|66742 هلل محمد|هلل وليد عبــــد |منتـــ  ن|بــــ حلو|د|

43263o وى|لبــــنه|حمد حلىم |رق |سلىم ط | تـــمريض طنط

673|3 حمد عريفتـــ|حمد نبــــيل |دتـــ |مي ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

286o79 ى عىل معوض عيد حسي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه
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35264| ده|ئى شحده فوزى شح|د ه|جه |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

238927 حمد عىل|ل |منه جم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

332762 لحمىل|دى عىل |له|دى عىل |ه |تـــربــــيتـــ بــــنه

899|9| ى فتـــ صبــــىح فلتـــس |ر| يوستـــي  ج|علوم سوه

79667 لمحمدي|م |ل محمد عص|م| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7934o ل محمد عىل|محمد جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|724o4 للطيف|ء عبــــده محمد عبــــد |شيم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

766|62 ى |س  حسي 
ى|ره مصطفى حمد حسي  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

267848 لحميد محمد|لحميد فتـــىح عبــــد|عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

7955| لحليم|تـــم حسن عبــــد |ندى ح سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9o7oo2 ئيل |د نسيم ميخ|نه عم|دمي ج|علوم سوه

449o67 لمول يوسف خليفتـــ|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|7o85 ى |مريم ط لزيدى|رق حسي  ط|بــــ دمي|د|

5o6894 د|ن معزوز جبــــره ج|حن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

439424 لسيد حميدوعىل|حمد |آيه  لشيخ|طبــــ كفر 

6o|8|7 ى|هيم سنطبــــ|بــــر|ح |عبــــي  صل |بــــ طنط|د|

9245o9 طف عدل عوض  |دى ع|ش دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

6|3655 وى|لدفر|لد مصطفى محمد |بــــ خ|رح |بــــ طنط|د|

645679 يد|لفتـــوح ق|بــــو|رى |لبــــ|هيم سمي  عبــــد|بــــر| |طبــــ طنط

|5o8|4 رس محمد زىك|محمد ي ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|692o| لم|م محمد س|مصطفى تـــه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

486823 محمود محمد أحمد زىك كسبــــر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

274578 لعربــــ|هيم عز |بــــر|منه ممدوح  ن|هندستـــ حلو

8o875 ن|ن رشو|زق عثــــم|لر|روق عبــــد |سلىم ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|39||9 لسعيد|هلل |حمد عبــــد |م |له| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

433536 هيم بــــدير|بــــر|در |لق|رق عبــــد |ط ن|سو|بــــ |د|

5o7598 وى|لعمر|بــــر |هر محمد ص|سهيلتـــ م سكندريه|ل|عه |زر

32|8|o رص محمد حسن عىل|هلل ن|منتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

23328o ح أحمد|رص صل|ندى ن ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

48|363 حمد محمد رجبــــ عرفه| سكندريه|ل|ره |تـــج

|37269  صبــــره |محمود 
ى
بــــوزيد|بــــو بــــكر شوق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 
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7792o7 ن|لليثــــى حمد|لعزيز |دل عبــــد |نسمه ع زيق|لزق|حقوق 

4976|o ز|لقز|لسعيد محمد |جر |ه ره دمنهور|تـــج

767936 وى|لغربــــ|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|ء |هن تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

|69o|2 لح|لم فريد محمد ص|سهيله س م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

7oo92 هلل|لح عبــــد|هلل ربــــيع ص|عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

529722 د|لحد|ىط |لع|لرحمن محمد محمد عبــــد|عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

648876 ين فتـــىحي  م محمد|م|رسر ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

9||o62 حمد |ء مصطفى حسن |رس| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7||35| لمتـــول|بــــ |لوه|مل مجدى عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

634554 لسيد|مل |لعزيز ك|محمد عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

434829 ن|لرحمن عىل عمر|يتـــ عىل عبــــد | |ره طنط|تـــج

23225o هيم محمد|بــــر|لعزيز |حمد عبــــد|عمر  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

|745| ر عىل غريبــــ|لستـــ|بــــسنتـــ مجدى عبــــد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

9||3|| حمد  |مد |هلل ح|عبــــد| نور ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

688979 زى|لمغ|لعزيز |لسميع عبــــد |محمد عىل عبــــد  لمنصوره|علوم 

54352 زق|لر|س عبــــد |زق عبــــ|لر|عمرو عبــــد  ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
سيوط|حه |فنى

888473 بــــ  |لوه|د ممدوح سيد عبــــد|نه سيوط|بــــ |د|

5|5286 ى ط|ي لنبــــى مصطفى محمد|رق عبــــد|سمي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

826873 محمد سعد عىلي محمود |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

447565 لعزيز|لعزيز عبــــد |م عبــــد |ء عص|دع |ضتـــ طنط|علوم ري

826883 ه فرج | هلل محمد حسن|مي  |نوعيتـــ فنيه قن

75|832 هلل|س عبــــد|مه حسن عبــــ|س|عمر  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

675|24 بــــى|حمد مرىس عر|حمد نبــــيل | لمنصوره|ره |تـــج

6o4627 وى|لكفر|ئى مسعد سعد |م| |تـــربــــيتـــ طنط

8447o مريم مصطفى سيد محمد محمود زيق|لزق|حقوق 

627224 ف هش| م|لرحمن عز|هيم عبــــد |بــــر|م |رسر زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

88|234 لح  |زق ص|لر|رص عبــــد|لن|ر عبــــد|مي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

238898 شم|د ه|هيم حم|بــــر|طمه |ف ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

Thursday, September 6, 2018 Page 17932 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

43o|26 بــــوشوشتـــ|م |لسل|ندى محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

68o36 لكريم طلبــــه|مر عبــــد |ريم ع ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

6|9569 شور|لسيد أحمد ع|ضل |وليد ف| دين |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

6379|3 ي |محمد 
دق|لص|لسيد محمد لطفى م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |

لمقطم|بــــ

863255 ى محمد ى ممدوح حسي  حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

86o532 حمد محمد|ح |جر صل|ه ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|5o4| متـــ حمدى يوسف عىل|س| هره|لق|ره |تـــج

3o696 سكندر|هيم |بــــر|نىه محمد  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

267572 حد|لو|حد محمد عبــــد|لو|سمر عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

98o5o هيم|بــــر|سم |لق|بــــو |لسيد |محمد  ن|حقوق حلو

45o||| م عكر|لسل|حمد عبــــد |مجدى  |حقوق طنط

8|329 فتـــ محمد محمد حسنى|ل ر|م جم|سل| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|62826 ح محمد محمود|محمد صل هره|لق|حقوق 

63|59 ندي خليفتـــ وزير محمود ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

69862o تـــ|م عرف|لسل|حمد عزتـــ عبــــد | لفيوم|هندستـــ 

638562 هيم|لعزيز سليم إبــــر|حمد عبــــد| ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

227252 رص|يد ن|محمد عىل ز هره|لق|بــــ |د|

29o32| ى خليفه عبــــد| ه حسي  ضى|لر|مي  ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

6o6965 لمزين|لسعيد |ن سمي  |نوره |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

89334| لرحمن |حمد عبــــد|عيل محمد |سم|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

853644 يه محمد محمد مغربــــي| ي|تـــمريض 
| لمنى

|3|556 م|م|مه سعيد |س|محمود  ن|حقوق حلو

759542 ي
ف محمد تـــوفيق مج| |دئى هد|رسر لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

35533o لدين|يتـــ محمد صبــــرى محمد عىل شمس | ى شمس| لسن عي 

85o95| ء يوسف محمود سنوىسي|دع دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

94678 لروبــــى|د عىل |د سعيد ج|ل ج|م| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o|548 ف سعد محمود شوم|يه | ن|رسر زيق|لزق|علوم 

69492o ي|هلل |د|هر فتـــىح ج|ء م|سم|
لحوىسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|8929 ى |لع|نبــــويه زين  بــــدين محمد حسي  سيوط|بــــ |د|
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|53545 ي عبــــد |نىح  عبــــد |
هلل|هلل لطفى ي تـــمريض 

هره|لق|معهد فنى

256255 م|بــــوسل|مصطفى مبــــروك محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

3|996| لمتـــجىل|ن عبــــد|ل شعبــــ|متـــ جم|س| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

249887 ن|لسيد سعف|لحميد |مصطفى عبــــد| لي|د تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

352459 ي مرىس |لنبــــي عبــــد|جر عبــــد|ه
يس|لس|لغنى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|55232 لحليم محمد|فرح محمد عبــــد  هره|لق|م |عل|

32|827 لتـــ مسعد محمد محمد|ه تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|64748 حمد|ح |لفتـــ|بــــ مجدي عبــــد |رح ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

82995| ي
ى
شوكتـــ نجيبــــ خليل| صوق |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

49o24| هلل|ن يونس عبــــد |ء رمض|دع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o7428 خلود عوض رزق محمد زغلول لمنصوره|حقوق 

256839 لشيخ|حمد |نم ممدوح |ه تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

87o8o6 ن|ن عثــــم|رص رمض|مل ن| ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

274|o4 لرحمن محمد|حمد رفعتـــ عبــــد| ى شمس هندستـــ عي 

6o834  سيد عبــــد |لبــــ|محمد عبــــد 
ى
زق|لر|ق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|29|34 ى ن|ن عري|يمن سمع| |مي  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

34577| لحميد عمر|كر عبــــد|لحميد ش|محمد  عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

8826o5 حمد سيد  |د |ء رش|هن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

6|333o لعجىم|حمد |عىل عمرو عىل محمد  |ره طنط|تـــج

8|o294 حمد حسن محمود عىلي| سيوط|ره |تـــج

2577o ن|ء سمي  مرىس رمض|ل| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

449o44 بــــ|لمجيد كس|رى عبــــد |ألنص|محمد محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|77794 محمد محمود محمد عطيتـــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

824647 ى محمد محمد|عمرو عبــــد لمعي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|22546 ن محمد|محمد رضو| رش هره|لق|حقوق 

6o2976 لمنس|زق |لر|حمد عبــــد | |رن لمنصوره|ل |طف|ض |ري

2658|7 عيل حبــــيبــــ|سم|رص |محمد ن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

35|34| وق جم يم|ل محمد مندور غن|رسر ى شمس| لسن عي 

636444 لبــــدوى حسن|لسيد |حمد حسن | تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع
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287848 لزقر|حمد |يه محمد | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

246863 ى مصطفى |حمد محمود | لبــــرم|مي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

8|5239 ن|يه طه فتـــىحي سلط| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

424948 ي جم
رف|ل ربــــيع ع|مصطفى علوم بــــورسعيد

6o5594 حمد محمود محمد عىل|محمود  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

633692 لعزيز عطوه|محمد سعيد عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

22827o لعزيز|ء محمد تـــوفيق عبــــد|ل| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

48|475 ن|م عثــــم|لسل|لرحمن محمد بــــكر عبــــد |عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

227539 لس جرجس بــــولس جريس كي  ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

4|3752 رص محمد فرج|لن|محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

3274|3 دل عىل محمد|ندى ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|3757| ي
د فهيم|ر ميل|ميشيل فنى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

63955| حمد حسن محمد|ء عمرو |شيم قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

368|53 مه عىل محمد|س|لرحمن |عبــــد عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|42964 حمد عطيتـــ|محمد محمد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

234738 لسيد|لرحمن |عمرو عرفه عبــــد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

8|3787 تـــه|حمد عىلي محمد شح| ي|بــــ |د|
|لمنى

266o48 ره|دل فرج نو|هيم ع|بــــر| تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

6|257 ن|حمد محمد طه سليم| ي سويف
تـــمريض  بــــنى

5o442 هيم|بــــر|فظ |ن ح|مصطفى رضو بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

|4o6o| هر مسلم|لظ|لعزيز عبــــد |د عبــــد |زي |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

623277 ف|تـــم |هلل ح|عبــــد  حمد عىلي رسر ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

65399 ى عبــــد |مينه | بــــ خليل|لتـــو|مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o29o4 لمجيد|حمد وحيد خليل عبــــد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

84|322 لرسول محمد سليم|محمود عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

|23278 نوبــــى|مل جبــــر |حمد محمد ك| لشر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|2|367 عيل محمد يوسف|سم|محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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7oo23 لسيد|د محمود |ء حم|دع لفيوم|بــــ |د|

2854|3 ف حسن محمد| |رض رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

|7o674 تـــه يوسف|رى جرجس شح|م هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|7744 زى|لدين منصور محمدحج|م |حس| حل ى شمس|تـــج ره عي 

353834 حمد|هيم |بــــر|رس |هيم ي|بــــر| ى شمس|تـــج ره عي 

7o3|39 عور|ل|ن حسن |ء سعد سليم|رس| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

475998 رك|ن ممدوح محمد عىل محمد مبــــ|رو سكندريه|ل|ره |تـــج

7o4728 شم|بــــوه|بــــ يوسف |يه|ده |غ زيق|لزق|بــــ |د|

4999|3 حمد|وى حسن |منيه رجبــــ دندر| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

3|97|4 ى|ح محمد |لفتـــ|ر عبــــد|مي مي  ى شمس|د| بــــ عي 

8|984 يمن محمد نبــــيل|هلل |عبــــد  ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

435635 نم|هيم مصطفى محمد غ|بــــر|مصطفى  سكندريه|ل|حقوق 

85o76o هلل|يه محمد محمود عبــــد| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

4|9897 هيم|بــــر|ح عىل |لفتـــ|محمد نبــــيه عبــــد  لمنصوره|حقوق 

426o82 لي|لجبــــ|حمد محمد |هلل محمد |منتـــ سكندريه|ل|علوم 

8|38o| هيم|بــــر|محمود محمد عزتـــ  ي|بــــ |د|
|لمنى

44766o تـــه|ن وليد حلىم محمد شح|سلو سكندريه|ل|بــــ |د|

6|o43| لفتـــوح جميعه|بــــو |لفتـــوح |يه عمر أبــــو ّ| |تـــربــــيتـــ طنط

6|4335 ش|لحميد ط|بــــ محمد ربــــيع عبــــد |رح |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5|28|2 بــــوخلعه|د فتـــىح |دل فؤ|د ع|فؤ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6oo3o6 | 
ى
يد قطبــــ عبــــده|بــــو |حمد شوق ى لي  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

4||778 رس منصور محمد|مريم ي |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

462o| ن|ح عثــــم|لفتـــ|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  هره|لق|حقوق 

92|574 ن يز  |هر صبــــرى ف|م| مي  |نوعيتـــ فنيه قن

5223|7 لرحيم أحمد حسن|نتـــ صبــــرى عبــــد|سلط بــــ دمنهور|د|

86|664 سم|هلل ق|يه محمد خلف | |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

692553 ى|ح |ح مصبــــ|سم  حسي 
ى
لدسوق ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

339684 ل محمد|ل يحن  كم|كم ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

|58582 لق|لخ|هيم عبــــد |بــــر|حمد | |ر|ي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

7678o5 ن|نم سليم|م مسلم غ لعريش|علوم 
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62933| ىس|لمر|لسيد محمد |عبــــده سعيد  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|6|89o وى|حمد محمود عشم|هلل |منتـــ  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

4969|7 متـــ خميس عىل عىل زيد|ء أس|أسم تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

8o6|96 ي|حمد عبــــد|هيم |بــــر|بــــ |رح
لغنى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

423432 لدين حسن عىل حمزه|مريم محن   ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

89|767 ي|نوبــــ ممدوح د|بــــ|
ل سعيد  |ئى سيوط|بــــ |د|

684532 هيم سيد|بــــر|ده محمد |حم لمنصوره|نوعيتـــ 

|7876| حمد مدحتـــ محمد حسن| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

4462o8 دى محمد|له|دى محمد عبــــد |له|عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

34|339 ف|لصو|حمد |حمد محمود محمد | |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

54||26 لحسن|بــــو|لحكيم |عىل محمد رفعتـــ عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

694329 |هيم |بــــر|هيم |بــــر|ء محمد |رس|
ى
لدسوق لمنصوره|صيدله 

456657 لدين|ر عيد محمد عز|سحر مختـــ عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|67625 حمد|لح |لدين محمود ص|ح |صل سيه|نوعيتـــ عبــــ

43o578 ي|ر
لعزيز عىلي خليفتـــ|حمد عبــــد | |ئى |عه طنط|زر

77o934 ه نبــــيل محمود  ز محمود|لبــــ|ني  زيق|لزق|بــــ |د|

694759 ه  عيل|سم|عيل عىل |سم|حمد |ني  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

232848 ى محمد عبــــد لعزيز|ندى حسي  هره|لق|بــــ |د|

9o9|42 ن |هيم رشو|بــــر|رق |محمد ط ج|طبــــ بــــيطرى سوه

4828|| لكريم|د |لبــــكري خليفتـــ ج|ن |يم| سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

879365 هر |لظ|لنعيم عبــــد|حمد عبــــد|ء |شيم سيوط|تـــربــــيتـــ 

776o9 حمد حسن|سلىم محمد حسن  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|488| ل عىلي|لع|عبــــد| زكري| هن هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

828736 ى|ره صل|س ح محمود حسي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

75367| لرحمن محمد|مجدى عبــــد | عل عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

35o353 ى|م حس|م|يمن محمد | ني  ى شمس|تـــج ره عي 

2772|4 ود|م حمدى د|هلل عص|منه  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

342o38 حمد فهىم|طف |سلىم ع مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

|63|93 لدين مرىس|رق بــــدر|رحمه ط ى شمس|د| بــــ عي 
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446333 د عىل|لجو|ح عبــــد |لفتـــ|محمد حسن عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

32o923 لفتـــح|بــــو |مر محمد |حمد ع| ى شمس حقوق عي 

9|o892 عيل محمود |سم|عىل محمود  ج|حقوق سوه

487959 ي مستـــور
محمد خميس مرضى ي |

سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o87|8 فظ |لح|طف محمد عبــــد|محمد ع ج|ره سوه|تـــج

|4936o ى |ل |حبــــيبــــتـــ كم حمد|لدين حسي  هره|لق|بــــ |د|

26958| ه فرح| لبــــسيوئى|حمد |تـــ |مي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

35527o ف مخلوف سيد|ندى  رسر |ره بــــنه|تـــج

22638o لمتـــبــــول|لمجد |بــــو |بــــر |حمد مسعد ج| لمنصوره|حقوق 

528oo6 مر|هيم ع|بــــر|در |لق|طمه عىل عبــــد|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

856483 دل محمد محمد|ء ع|ل| ي|بــــ |د|
|لمنى

8o4524 ن مسعد نخله|ء يون|هن ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

5|2637 يف محمود محمد مصطفى  لسيد|رسر عه دمنهور|زر

6589| دي صبــــري جرجس|نوبــــ ن|بــــ| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|56725 حمد نرص عوض|يوسف نرص  هره|لق|ره |تـــج

8o43o8 لعربــــ|هلل عز |زق عبــــد|لر|منيه عبــــد| ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

8|9oo7 هر حسن|ء مكرم ش|سم| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

823526 لحفيظ محمد|حمد عبــــد|مؤمن  ي|عه |زر
|لمنى

8|8438 ى ي|ع| كرستـــي  دل رفعتـــ جورج  ي|بــــ |د|
|لمنى

428oo ده رجبــــ عىل عىل|غ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|427o| لنبــــي|هيم عبــــد |بــــر|لد |ره خ|س ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

53o338 ح مصطفى جمعتـــ|ء صل|صف سكندريه|ل|هندستـــ 

|593| ف عبــــد |حمد | ح محمد|لفتـــ|رسر ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

689|6o لمعىط سعد|بــــ سعد عبــــد |يه|محمد  لشيخ|هندستـــ كفر 

43679o ى جمعه مصطفى |بــــ|ل|ندى  لبــــيس|صي  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

44|82| لمحضي|ض محمد |لمجيد ري|سن عبــــد |مح لشيخ|عه كفر |زر

|597|9 حمد حسن|سلىم مجدى  عه مشتـــهر|زر

49569 ع|لنعيم من|محمد عىل عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

82|8o5 عيل محفوظ|سم|محمد نبــــيل  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف
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6496o2 زق|لر|ز عبــــد|ميه محمد بــــ|س  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

|48974 حمد مصطفى|ندى محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

832796 ى |رس| هيم|بــــر|ء محمد حسي  ن|سو|بــــ |د|

486|22 ى سعيد شفيق بــــسطوروس| مرتـــي  سكندريه|ل|ره |تـــج

|2892| لعزيز|ئيل عبــــد |يوسف محمود عزر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|28||5 حمد محمد|ئل |ن و|نوره ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

899759 لرحيم |فظ عبــــد|لح|سلىم محمود عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

889764 حمد عىلي |ء محمد |رس| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

79|o45 م|ل |لع|لحميد عبــــد |محمود بــــكر عبــــد  ألرسر ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

784|85 م|لسل|ج سعد عبــــد|عمر ض زيق|لزق|عه |زر

|22539 دى|له|بــــ عبــــد |لوه|حمد عبــــد |عىل  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

4o8259 ل|لفو|مل |ء محمود ك|لرحمن عل|عبــــد ى شمس| لسن عي 

47555 دل حلىم محمد|محمد ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o7874 ضى|لق|حبــــيبــــه فتـــىح سعد محمد  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

774592 ه رض| لم عىل سعد|محمود س| مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

624642 وى|لمن|لمرىس |ج  حمزه |ن ن|يم| معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6|oo26 لشفيش|سلىم شكرى عرفه  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

3||89 هلل فولي|متـــ عبــــد|س| |يش ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

23655o |در شنوده حن|ردين ن|ن ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

423832 جه|لرحمن محمد خف|حمد عبــــد |محمود  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

789579 |لنج|بــــو|لسعيد محمد |ح |حمد مصبــــ| ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

6|257o فع|لش|لحميد خليفه |ر عيد عبــــد|من |بــــ طنط|د|

328o7o لعليم محمود|لعليم معتـــز عبــــد|عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

82|296 خىلي|محمد يىحي تـــيمور د ي|علوم 
|لمنى

285o53 ى يشى محمد عبــــد  ن|لحميد ري|حني  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

77643| هيم عطيه|بــــر|ء |مريم عل زيق|لزق|علوم 

5|3458 محمد محروس سعد غيثــــ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

897743 لسيد |ر |ء فوزى رصى|دع ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

5|4563 ى حميده|بــــر|ل محمد |ء جم|رس| هيم حسي  سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 
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78o7|8 ء ديبــــ محمد عىل|شيم زيق|لزق|ره |تـــج

||7856 ر خلف|لستـــ|م عبــــد |محمد عص كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

9o7|o حمد طه محمد|ء |رس| سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

6o6|8| مد|لسيد ح|مد |رق ح|ط |تـــربــــيتـــ طنط

844572 لحميد بــــرىسي|يمن عبــــد|ره |س لمنصوره|حقوق 

5|5o73 لمنعم مبــــروك|لمنعم محمد عبــــد |ر عبــــد |من عه دمنهور|زر

7783|9 لمجيد محمد حسن|حمد حسن عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

9|8|o6 ره محمد |لحفيظ جبــــ|محمد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

476269 دق محمود|دتـــ محمد طه ص|مي سكندريه|ل|ره |تـــج

92825 د عطيه|حمد فؤ|لد |خ لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

37o329 هلل|كرستـــينتـــ جرجس جوده عوض  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o|544 عيل قمر|سم|حمد يشي | حقوق بــــنى سويف

4|5823 لم دهبــــيه|لسعيد محمد س|هيم |بــــر| |رن لشيخ|ره كفر |تـــج

|6565 ى عبــــد |ي للتـــ|تـــتـــ عبــــد |للتـــ شح|سمي  هره|لق|عه |زر

5|866o لد|لم خ|لسيد س|لسعيد |ن |فن| عه دمنهور|زر

35o598 مر محمد|رتـــ عىلي محمد ع|س ى شمس|تـــج ره عي 

5o8oo6 حمد جعفر|لحميد |ئى عبــــد |نسيه ه|بــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

83o225 طف محمد محمود|مروه ع |نوعيتـــ فنيه قن

5||5|8 لجمل|مر |حمد ع|لنرص |بــــو |حمد | |صيدله طنط

52|823 ي|ر
زق|لر|هيم عبــــد |بــــر|محمد | ئى لسويس|معتـــ |علوم ج

2|7236 ن فهىم|ئل رمض|ن و|رو ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4|6496 لكريم|لسيد محمد عبــــد|حمد |لرحمن |عبــــد لشيخ|بــــ كفر |د|

47226 هيم|بــــر|لحليم محمود |محمد عبــــد ن|هندستـــ حلو

69o723 هيم جمعه حسن|بــــر|حسن  لمنصوره|بــــ |د|

278o28 لحديد|بــــو|ر |لستـــ|م محمد عبــــد|سه شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

26o626 حمد|حمد حلىم |تـــسنيم  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|29227 محمد صبــــرى سيد محمد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

4|94|6 ى|حمد محمد |رص |لن|سمر عبــــد  لزهي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

265|52 لحرصى|هلل |هلل محمد عبــــد|عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 
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4425oo لمجد|بــــو|حمد |محمود محمد محمد  لشيخ|طبــــ كفر 

35|o63 لحليم|م نبــــيل محمود عبــــد|وس ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

786363 لح محمد محمد جعفر|نم ص|ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

834973 حمد|مر لبــــيبــــ |لرحمن ع|عبــــد دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

23689 ل|لع|لد محمد عىل محمد عبــــد |خ ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

69454 بــــ محمود|لوه|حمد جمعه عبــــد | لفيوم|بــــ |د|

2||78 لح|نه محمد محمد ص|جوم ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

232958 ن حسن سيد محمد|سوز د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|53665 هلل محمد رزق|عبــــد | دين لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

|35553 لسميع متـــول|غدير محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

495435 هيم صقر|بــــر|ه |لل|لحكيم عبــــد|زن عبــــد|م ره دمنهور|تـــج

757oo7 ي|
ه ضى ح|هلل عىل مصبــــ|لدين عبــــد |ء |مي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

832373 حمد محمد|ء محمد |حسن ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

64|49o لرحمن|يدى محمد محمد عبــــد|ه زيق|لزق|حقوق 

245|37 يوبــــ حبــــيبــــ|ح عيد |سم ى شمس|تـــج ره عي 

84362 هيم مصطفى محمد مصطفى|بــــر| دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

879o55 كر صديق |ء ش|محمود بــــه ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

63o973 تـــه|ن عبــــده فتـــىح شح|حن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6485|5 مد يوسف|حمد ح|مصطفى  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6|5244 ي|محمد محمود حسن قمص
ئى ط|هندستـــ دمي

23|34 حمد|لسيد عطيتـــ |يوسف  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

34|249 ن|زق سليم|لر|لعربــــ عبــــد|محمد عز  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

8o6227 لي|مي  عطيه غ|در |ن ي|هندستـــ 
|لمنى

895844 ي
وئى مه خليفه متـــرى |س| |في  ج|بــــ سوه|د|

279488 لمنعم محمد سليم|يم عبــــد|لد|لمنعم عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

9|4|96 رص خلف خليفه  |لن|هبــــه عبــــد سيوط|بــــ |د|

|67579 تـــ عىل|لشح|م نجيبــــ محمد |ريه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|834 هلل|ء مصطفى حسن عوض |شيم طبــــ بــــنى سويف

678377 ي|م عبــــد |فرحه س
هلل مصطفى لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

44542| للطيف|هيم محمد عبــــد |ح إبــــر|صبــــ |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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632773 ى عبــــ رى|لبــــ|س حسن عبــــد|نفي  زيق|لزق|هندستـــ 

779746 ف محمد عىل | |رن لمسلىمي|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

|26|2| بــــ محمد محمد|يه|لرحمن |عبــــد  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

|48334 مل صبــــره|طمه مصطفى ك|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8773oo م  |طف يوسف شلق|ء ع|ل| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

8392|3 در|لق|من شفيق عبــــد|طمه مؤ|ف دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

535848 هند محمد وصفى محمود خليل لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

869844 ي فرج عىلي محمود
مصطفى |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 

|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

||5225 حمد عيس|حمد مصطفى |مريم  ى شمس حقوق عي 

|68528 ء مسعد عيد سيد|ل| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

24995o وق محمد عىل  ن|بــــو صو|رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

422|6| حمد|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر|هدى  سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

6oo42o شف|حمد ك|طف |سلىم ع |حقوق طنط

678982 ي|ر
ف محمد سليم| |ئى رس|ن ف|رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|253|4 لحفيظ عىل زيتـــون|ء عىل عبــــد |ل| ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

23752o حمد سيد|جر محمد |ه ن|بــــ حلو|د|

8484o8 مروه عىلي محمود عىلي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

853|72 ي محمد عبــــد
لحكيم|لصمد عبــــد|مصطفى ي|طبــــ 

|لمنى

|3584| لطيبــــ|بــــو|لد محمد |هدى محمد خ ى شمس| لسن عي 

|3|682 لحميد مطر|مصطفى سيد عبــــد | رن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

458437 لجروه|زي |لمغ|ن طه عىلي |نوره لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3|8864 ح|لفتـــ|لدين محمد عبــــد|ء |ء بــــه|ل| ى شمس|تـــج ره عي 

|34o49 لسيد محمد|حمد |لسيد | ن|تـــربــــيتـــ حلو

2463o6 ى |ي لسيد لبــــيبــــ حسن رزق|سي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

274532 ء محمد رفعتـــ عقل|ل| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

||8646 ن حسن|لد فرح|ء خ|ول وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

248652 لضعنى|س |مروه محمد عبــــ ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 
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7oo657 مر|لرحمن ع|حسن محمد حسن عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

699353 لسعيد محمد محمد|سحر محمود  لمنصوره|حقوق 

3|4||8 ن قطبــــ عسوى|ل شعبــــ|محمود جم ى شمس حقوق عي 

5o9324 لرحمن|لرحيم عبــــد|شم محمود عبــــد|ه لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

6o6246 ى|لسيد |هلل |محمد عبــــد  لبــــحي  لمنصوره|ره |تـــج

7|27|o لسحيىل|لوصيف |تـــ |لشح| |ندى زكري لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

3565|3 حمد محمد محمد مصطفى|بــــسمتـــ  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

424523 هلل|م ربــــيع جمعه محمد عبــــد |هش سكندريه|ل|صيدله 

4o5535 لعزيز|مه محمد عبــــد |س|هلل |منه  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

44482 مه محمد حسن حميد|س|سلىم  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

836o|4 لد حسن محمد|محمد خ ي للفن|
|دق قن|لفنى

354|3o م محمد|لسل|حمد عبــــد|طمتـــ |ف ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

67925 بــــ محمد|لرحمن محمود دي|عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

54|998 ل|لبــــص|عيل |سم|لسيد عىل |عيل |سم| بــــ دمنهور|د|

63|5o2 هيم|بــــر|مه محمود |س|ء |سم| ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

49|o56 هيم حسن|بــــر|عيل |سم|شهد فتـــىح  سكندريه|ل|ره |تـــج

4557o ى|د حس|لرحيم رش|محمد عبــــد  ني  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

49o6o8 نسمه محمد مسعد محمد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3||88 حمد|لدين محمد |ء |هبــــتـــ عل ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

49669 ه ر شد|ن ر|شد رمض|ني  ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

625|86 لدين محمد محمد فهىم|ء |عزه عل زيق|لزق|ره |تـــج

7o2387 لعزيز محمد متـــول|منيه محمد عبــــد | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

24|9o8 حمد عبــــدربــــه|لمنعم |هلل عبــــد|هبــــه  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

68o573 بــــ محمد جمعه حسن|يه|يه | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

343554 ن|رص محمد محمود مرو|محمد ن |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8|467| بــــوبــــكر محمد|حسنيه محمد  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

8o6335 هيم|بــــر|فتـــىحي مدحتـــ فتـــىحي  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

3|7872 هلل|حمد عبــــد|م صفوتـــ |سل| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

34|77 لمول|د |م ميهوبــــ محمد ج|ريم عص كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |
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78484| لسيد|حمد |حمد محمد | زيق|لزق|عه |زر

774823 سعيد عليوتـــ ربــــيع| ء محمد رض|سم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

3|2222 م|لسل|متـــ محمد عبــــد|د سل|جه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|43283 ر|لغف|لجيد عبــــد |وى عبــــد |ن سعد|حن ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6o355 للطيف عويس|محمد مبــــروك عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

643||9 لرحيم|لسيد محمد عبــــد|هبــــه  ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

5|6756 ضى|لق|رس محمد |يمنى ي معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

443757 لسعيد عوض عيد|رس |فرحه ي سكندريه|ل|حقوق 

447oo4 ف عبــــد |حمد | لجليل|لحميد عبــــد |رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

328566 تـــ|مر محمد فرح|محمد ع |كليتـــ هندستـــ بــــنه

28659o |لسق|فع |لش|لمجيد |بــــسنتـــ مصطفى عبــــد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4|9o82 يعي محمد |ر |عم
يعي |لشر

يعي|لشر
لشر عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

47826o لحميد مبــــروك|محمد بــــشر عبــــد | ر|ي سكندريه|ل|صيدله 

|3o899 م|بــــ حسن محمد هم|شه سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

|26269 |عىل مدحتـــ حسن محمود مو
ى
ق تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|

لمقطم|بــــ

9|6939 حمد مصطفى  |لدين |م |ء عص|رس| ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

86958o حسن عبــــده سيد طه ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4o923 يه حسن محمد حسن| هرتـــ |لق|تـــمريض 

26278| غ|د |زي ف محمود رصى م|رسر ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

358|oo ن|لدين محمود سليم|ل |حمد كم| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

6o5||2 شتـــ|لعزيز محمود عم|ء مصطفى عبــــد|سم| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

33332 ن|هلل عىل محمد عىل صف|منه  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

||964| دى|له|طمه عوض حسن عبــــد |ف ى شمس|د| بــــ عي 

365556 لمقصود|محمد محمد فهىم عبــــد |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

8372|7 ي وهبــــه|ء محمد م|شيم
ضى ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

84o456 حمد|لد حسن |ليىلي خ دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

676o97 محمد عوض عىلي| رن لمنصوره|ره |تـــج

248864 لصعيدى|تـــ |لشح|لرحمن |بــــرين عبــــد|ص تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج
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5|o872 د قوره|محمد عوض محمد رش ره دمنهور|تـــج

856568 يف محمود نور  لدين محمد|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

6o|576 ه محمود عبــــد| هلل|لحميد منصور عبــــد|مي  |تـــربــــيتـــ طنط

6|578o لقندقىل|يحن  | يحن  زكري ره بــــور سعيد|تـــج

8663|| هيم|بــــر|زينبــــ عىل قبــــيل  دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

758297 طمه محمد محمد منصور|ف حقوق بــــورسعيد

444566 بــــي|محمود محمد مسعد حسبــــو رسر |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

84|664 حمد|ح |لفتـــ|بــــوزيد عبــــد|لرحمن |عبــــد ن|سو|حقوق 

779545 م محمد حسن محمد يوسف|وس زيق|لزق|نوعيتـــ 

4843|6 لحميد|ن عبــــد |يمن رمض|لدين |نور  سكندريه|ل|بــــ |د|

42o298 تـــ عبــــد در|لق|حمد عبــــد|در |لق|أمي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

7|376 لغنى|بــــ عبــــد |لتـــو|ن عبــــد |ر شعبــــ|من لفيوم|بــــ |د|

7o4944 هيم محمود شعيبــــ|بــــر|لحميد |حمد عبــــد | زيق|لزق|طبــــ 

777o8| لدرديرى|حمد |لحميد سيد |حمد عبــــد |محمد  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

35o9o8 لسيد|لدين محمد |ح |حمد صل| كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

876495 محمد سيد بــــدوى مصطفى   ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|3|2|4 ى|ندرو ممدوح نصيف بــــش| سيه|نوعيتـــ عبــــ

252352 لم|بــــو س|لعزيز ممدوح |هند عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

29772 مه محمد حلىمي|س|لدين |سيف  هره|لق|حقوق 

243o44 هلل|هيم عبــــد|بــــر|هر |بــــ م|يه| هره|لق|حقوق 

876|4 ى فر|ي لسيد محمد|ج |سمي  لفيوم|بــــ |د|

64o4|4 شم|حمد عىل ه|ندى  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

322326 لعزيز|لعزيز عفيفى عبــــد|جر عبــــد|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

27778 |لن|لسيد محمد |محمد وجيه 
ى

ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

36362 بــــر|مد ص|م ح|لرحمن هش|عبــــد  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

8|897| يد عثــــم|بــــو|ن محمود |نوره ى ن|لي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

878ooo ه حمدى عبــــد| شه  |هلل عك|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

692585 لمرىس|س حسن |س عبــــ|طمه عبــــ|ف لمنصوره|ل |طف|ض |ري

23647o لعزيز|هيم عبــــد|بــــر|م |طمه هش|ف هره|لق|علوم 

75268 هلل|مجدى صديق جمعه عبــــد حقوق بــــنى سويف
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|62|5 لفضيل|مر تـــوفيق عبــــد |يوسف تـــ ن|حقوق حلو

524576 حمد محمود|دل |حمد ع| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

6||75| ى|بــــو|لحميد |لدين عبــــد|لد فخر |هلل خ|منتـــ  لعني  |بــــ طنط|د|

8o|594 ح محمد|جر محمد صل|ه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

227473 ى |سيف ط حمد|رق حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6|623| ح بــــدوى|د محمد مصبــــ|ي| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

768o35 بــــو غبــــشتـــ|لسيد |ح محمد |ء صل|دع ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

3oo37 ه نرص محمد شح| تـــه وهبــــه|مي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|52|33 مد|لرحمن ح|بــــسمه حمدى عبــــد  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

886o84 طلعتـــ لويز جرجس | نه سيوط|ره |تـــج

5o99oo ج|مد عىل فر|هيم محمد ح|بــــر| سكندريه|ل|طبــــ 

5|288| زق يونس|لر|عمر يونس عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

497295 ى  بــــ|لسيد غر|ندى أمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

9|8789 ى د قبــــيض عزيز  |ميل| كرستـــي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

45898 مر|س ع|ن معتـــز وفدى عبــــ|يم| هره|لق|بــــ |د|

697o|9 حمد|محمود وصفى محسوبــــ موىس  زيق|لزق|طبــــ 

83o3o8 حمد|لمحسن |حمد محمد عبــــد| ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

|2|47| لد سعد عىل|رنيم خ رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

|4384o هلل عىل محمد عىل|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

9247|3 ف رسور عىل |منه خل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

46|7|6 لسيد|لمتـــولي |ل |محمد جم ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

9|o|3| م  |لشلق|عيل |سم|لدين |ح |وليد صل ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى

8oo|98 ي عىلي محمد
عبــــي  مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

72583 ن|م محمود سليم|ء عل|رس| لفيوم|صيدلتـــ 

246o89 يل|وى ن|لطنط|محمد رفعتـــ  ن|سو|بــــ |د|

7o|98o |لغنى |لحميد عبــــد |لمهدى محمد عبــــد |محمود 
|لمو

ى
ق

ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

892776 هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر|عىل  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

23542o دل سيف بــــولس|ئى ع|دى ه|ف هره|لق|حقوق 

54459 ن محمد محمود محمد|رضو ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ
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|3o3o| ى محمد مريم محمد حسي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

639o5o تـــه|هلل شح|صم عطيه عبــــد|ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|34|67 وه|هيم حل|بــــر|حمد |يمن |يه | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

62||35 لعزيز فرج عىل|ء محمد عبــــد|أسم ط|بــــ دمي|د|

844||8 د ديسقورس|جوزيف يوسف ميل ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

234586 ف عبــــد|يوسف  لقوى|لمنعم يوسف عبــــد|رسر ي للفن|
|دق قن|لفنى

267695 لرحمن بــــدر|هيم عبــــد |بــــر|ل |ن جم|حن شمون|نوعيتـــ 

26638 لح|فظ ص|جدي ح|حمد م| ضتـــ|ري/هره|لق|عه |زر

8|9444 حمد حسن|ندي محمد  ي|بــــ |د|
|لمنى

769636 لعزيز عليوه|ل عبــــد |حمد جم| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

62|453 د عبــــده|لمطلبــــ ج|محمود سمي  عبــــد  حقوق بــــورسعيد

488|46 م|لسيد محمد عل|لرحمن محمود |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

5o838 ح لطيف|هيم محمد صل|بــــر| حقوق بــــنى سويف

2835o8 لحميد عىل|رق عىل عبــــد |ندى ط ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

687333 لسيد محمود متـــول قروف|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|43622 طف عىلي نعيم محمد|حبــــيبــــه ع هره|لق|عه |زر

487882 م جمعه مبــــروك عىل حسن|حس سكندريه|ل|حقوق 

6|786o دل|لعو|دل محمد مسعد |بــــسمه ع ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

786|9| زى|لعز عز|بــــو |س |جر محمود عبــــ|ه زيق|لزق|حقوق 

2342|2 ء سعيد عبــــده حسن محمد|عل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

47968o |م |لسل|فظ عبــــد |لح|دى محمد عبــــد |ه
فعي|لش

سكندريه|ل|بــــ |د|

83|o72 حمد|ريم جعفر جبــــريل  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

6||526 لعز|بــــو |م عىل |ء عص|زهر لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

5|5823 ىط محمد |لع|م عبــــد|لسل|ء عبــــد |وف
ىط|لع|عبــــد

ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

759|92 س يمنى|حمد محروس عبــــ| لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

54|437 دى|لرحمن محمد محمد زبــــ|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

9o5667 حمد  |لدين يسن |ء سعد |دع سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

26o23| د رجبــــ عوض|هدير عصمتـــ فؤ ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

9|8834 بــــتـــ سيد محمد |ء ثــــ|حسن سيوط|ره |تـــج
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433952 لمول عيس|لسيد عبــــد|هدير  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

878||8 ن  |م وديع سليم|تـــس س|بــــ سيوط|تـــربــــيتـــ 

359|35 لعظيم|لرؤف عبــــد|محمد سعيد عبــــد ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

6o6728 ى|لسيد |كرم بــــدير  لمسي  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

9o3|67 ده |رى سن|نوس زخ|ف| رين|م ج|صيدلتـــ سوه

33448o مصطفى حسن زىك محمود |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

67323 ه ص| م محمد رزق|لسل|بــــر عبــــد |مي  لفيوم|بــــ |د|

769672 حمد مصطفى|لد |حمد خ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

82o346 لمنعم يوسف|ح عبــــد|لمنعم صل|عبــــد ي|طبــــ 
|لمنى

4|3839 ل|لد وليد محمد و|خ |ره طنط|تـــج

87o|47 ي|فهد فتـــح 
ى ضيفى هلل حسي  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6o4324 ل محمد مسعد سليم|هلل بــــل|عبــــد ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

89929o ن |فظ مهر|لح|مروه بــــخيتـــ عبــــد ج|بــــ سوه|د|

4o653 مل محمد عقربــــ|يمن ك| ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

44275| بــــو زيد عىل|حمد |يه محمد | ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

689493 ى محمد رض|ن |يم| |بــــو |لسيد محمد | |لحسي 
لحسن

لمنصوره|بــــ |د|

8o975 لح عبــــود شقوير|لرحمن حلىم ص|عبــــد ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

279295 يف|سميه محمد عبــــد لحفيظ رسر |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

75267 بــــ|لوه|عمر فتـــىح محمد عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

777687 للطيف محمد محمد|د عبــــد |كريم عم زيق|لزق|بــــ |د|

832534 يف محمد شح شم|تـــ ه|رسر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

36439o هيم|بــــر|حمد سيد محمد|يوسف  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

28|659 دى فرج|له|هند فرج عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5o7|o8 تـــ  ن عطيتـــ|حمد شعبــــ|ني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

429o75 زى|نور حج|ن مهدى |يم| لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

694294 حمد سمرتـــ|لسيد |م |م|سمر  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3|765o ز حلىم|لسيد حر|هيم |بــــر| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

54||97 لحميد حميده|عىل حميدتـــ بــــسيوئى عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

634|4 م محمد محمد صبــــره|حس يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |
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8|9583 حمد محمد|مه |س|يه | سيوط|ره |تـــج

499|o4 |لرز|سعيد قطبــــ | ند
ى
ق تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|38248 هلل محمد|هلل غنيم عبــــد |عبــــد  ى شمس علوم عي 

68532o وى حسن|لهند|مروه محمود  لمنصوره|بــــ |د|

87|5o2 حمد عمر|ء محمد |ل| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

73o52 حمد|لرشيد |كريم محمد عبــــد لفيوم|هندستـــ 

2732|3 ى|رو ن بــــدرى عىل حسي  لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

853845 هيم|بــــر|طه محمد | نور ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

3|6557 د|ى ميل|د بــــش|ميل| دون|م ى شمس| لسن عي 

755477 ف بــــخ|هد |ن حمد|طره |رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

22o885 ى عبــــد |لبــــ|لحميد مصطفى عبــــد |شهنده حسي 
ى
ق ى شمس|تـــج ره عي 

|6|o92 سكندر خلف|ندى رؤوف |س هره|لق|ره |تـــج

69655| ن|سط عمر|لبــــ|لسيد عبــــد |عمر  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

629493 لنبــــى محمد نجيده|يمن عبــــد |لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

888248 فظ  |لح|مد عبــــد|م رفعتـــ ح|ريه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|37735 ف |محمد  لمقصود|لسيد عبــــد |رسر لعريش|بــــ |د|

676o49 غ|لصبــــ|لحليم |لحليم عبــــد |ء محمد عبــــد |رس| لمنصوره|ره |تـــج

337462 ئل محفوظ مصطفى|يوسف و ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

629|58 ل|لع|لسميع حسنى فهىم عبــــد |منيه عبــــد | زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

475323 لعتـــريس|رص عصمتـــ |لن|ل عبــــد|بــــ جم|شه سكندريه|ل|ره |تـــج

67987| عيل|سم|حمد |ج  حلىم |عىل ن لمنصوره|علوم 

268o|6 رص|روق ن|محمد وجيد ف ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

85523o حمد سيد طه عىلي| ي|عه |زر
|لمنى

7ooo5o ن محمد محمود حسن|يم| لمنصوره|بــــ |د|

826975 ى صل ح سيد محمد|حسي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|66369 ى عيس لبــــيبــــ عيس| مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6o4|42 لشوحتـــ|ح |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|مصطفى عبــــد  |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

8o57|3 حمد محسون محمد|محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

6|3998 م منصور|لسل|شد عبــــد |محمد تـــوكل ر |ره طنط|تـــج
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638768 لسيد محمد حسن|ن ثــــروتـــ |يم| زيق|لزق|ره |تـــج

64o683 ح|لفتـــ|م محمد جبــــر محمد عبــــد |د عص|زي ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

||6764 لحميد|حمد عبــــد |جر سعد |ه ى شمس|تـــج ره عي 

346736 لم|بــــو س|تـــم محمد |ندى ح مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

833325 ي صفوتـــ بــــل| ي|مون م|نىح 
ضى |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

869938 لح محمدعىلي|حمد محمد ص|ء |عل ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

629263 لرحمن محمود مصطفى عطيه حسن|عبــــد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5|3662 ف عبــــد |حمد | لسيد يحن |لعزيز |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

7|64o3 ن|لونيس قطبــــ زهر|حمد سعيد عبــــد | ره بــــور سعيد|تـــج

|522|7 ل|لع|حمد عبــــد |ن |نىح  رمض| ن|علوم حلو

4543| لحليم محمد|م عزتـــ عبــــد |سل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

26|728  عبــــد |لؤى عص
ى
ح عىل|لفتـــ|م شوق |ره بــــنه|تـــج

6|7894 لموج |لسيد |ن عزتـــ |رو ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

4647| لعزيز حسن|رق عبــــد |طمتـــ ط|ف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

624||2 ى|حمد عل| ء محمد محمد حسني  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

24o955 ى عبــــد زق|لر|محمد مجدى حرصى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

||5984 زن محمد محمود محمد فتـــىح|م هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

5|4795 ى رمض هلل|زي حسبــــ |لحليم غ|ن عبــــد |حني  بــــ دمنهور|د|

35o498 حمد محمد|محمود محمد  |كليتـــ هندستـــ بــــنه

426o23 هيم|بــــر|عيل محمد |سم|حبــــيبــــه عىلي  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

2||9o ى|حمد |ضى |زينبــــ ر مي  سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

43928| لمنس|ن |منى بــــسيوئى سعد عثــــم لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

273682 ى هدير موىس عىل حسي  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

82|322 حمد خلف فهىمي محمد| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2253o لم|بــــ س|لوه|مؤمن حمدي عبــــد هره|لق|حقوق 

4887|3 لمليسي|هيم سعد محمد |بــــر|رس |ي إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

8265o| ى جم مي  س|لي|لحليم |ل عبــــد|جي  |نوعيتـــ موسيقيه قن

266o89 للبــــودى|بــــ |لوه|دى عبــــد|بــــ ن|لوه|عبــــد ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

3|9|39 حمد حسن|دين حمدى |ن ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط
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923582 لعبــــد |روق |س ممدوح ف|تـــوم ج|عه سوه|زر

257867 لحكيم هويدى|لمقصود عبــــد|لرحمن عبــــد|عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

82oo74 ي|لتـــو|بــــر عبــــد|ء ص|رس|
بــــ تـــوئى ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

86362| مي محمود محمد محمد تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

2|489o حمد|لرحمن سيد رزق |عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

522o47 ح محمد مقلد|لفتـــ|ء عىل عبــــد |سم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6o23o| ى محمد |ي ى عم|سمي  ر|لسيد حسي  لمنصوره|حقوق 

62|o37 بــــوجبــــل|متـــ مسعد عبــــده |س|ل |نه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|53867 حمد|مصطفى محمد عىل  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

46|4|2 حمد خميس|ن محمد |رو |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|37467 ى محمد درويش | لشويىك|نس وليد تـــحسي  ى شمس|تـــج ره عي 

|76o8 وى خليل|ئى فرم|د ه|زي ى شمس هندستـــ عي 

7o5297 ن|هيم شعبــــ|بــــر|هيم |بــــر|زينبــــ محسن  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

54|5o5 س|ح عبــــ|ده محمد صل|حم عه دمنهور|زر

|25|42 ى|حمد شح|هلل |عبــــد  تـــ حسني  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

5oo236 سم|لم ق|ل س|عىل جم لمنصوره|حقوق 

249663 لعزيز محمد حسن|لسيد عبــــد |ء |دع ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

83||94 ه عىلي|لل|لحكيم عبــــد|عمر عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

372755 د|دى حد|له|مه عبــــد|س|ر |من |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

6|3|79 لحليم يوسف|بــــر عبــــد |لمنعم ص|طمه عبــــد|ف |بــــ طنط|د|

642927 لم عىل|لسيد س|يه | زيق|لزق|بــــ |د|

|76275 حمد|رس تـــوفيق |محمد ي |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

755768 لسيد عربــــى|مروه محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|5947o ي
شور حسن|يوسف ع| دئى ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7o|9o| زى|لعز|لحميد |محمد صفوتـــ عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

|6o877 لشيخ|محمد سيد عىل | لي|د ى شمس|د| بــــ عي 

43|7o| لسطوج|لسيد |حمد سعيد محمد | |ره طنط|تـــج

867|62 ي | سعد سعيد عطيه|نىح  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

446623 ىط|لع|ح عبــــد|لفتـــ|ىط عبــــد|لع|محمد عبــــد ط|بــــ دمي|د|

3|8676 رك|حمد مبــــ|عزتـــ | ر|ي ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 
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42o86 ى محمد عبــــد لمتـــجىل محمد|نرمي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

645o2 ح عىل|لفتـــ|حمد عبــــد |ن |ريم رمض لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|73465 لمنعم|دى محمد سيد عبــــد |هن هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82o287 لرحمن|لرحمن عىلي حسن عبــــد|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

428|79 لطنوبــــى|لم |ء محمد س|هن |بــــ طنط|د|

87o29| هيم|بــــر|حمد عيسي |عيسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

75|682 ف محمد عبــــد|ر |مي هلل|رسر لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

89o652 ي|حل|
حمد حسن |زى |م ئى سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

5o2783 هيم محمد محمد عىل|بــــر|جر |ه سكندريه|ل|بــــ |د|

2369|4 تـــم عزتـــ محمد|سهيله ح هره|لق|ره |تـــج

5|6744 ئى|بــــو ه|لعزيز |هدى عيد فتـــىح عبــــد  طبــــ بــــيطرى دمنهور

272799 لرحيم|رثــــ رجبــــ عبــــد|لو|ر عبــــد|من سيوط|صيدلتـــ 

4|3229 حمد فتـــىحي محمود مرتـــضى|ليىل عمرو  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

52849 وق  عيل عىل محمد|سم|رسر طبــــ بــــنى سويف

69436 نسمه محمد عىلي مهدي لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

5o343o هيم عبــــيد|بــــر|محمد | هدير رض سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

434o25 ى عبــــد|ره محمد |س تـــه|رى حتـــ|لبــــ|لخرصى ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

48o694 سحر سعيد حسن محمد |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

52898 ف فضل |حمد | مل|هلل ك|رسر ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

225738 خر تـــوفيلس|ئى صفوتـــ نعيم ز|روم ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

542o5|  ص|مصطفى ر
ى
ن|رك عدل|لح مبــــ|ق سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|26|52 م محمد|م|حمد |كريم  هره|لق|هندستـــ 

5|493o د يىح سليم محمود خميس|سع تـــمريض دمنهور

877235 لدين محمد  |ل |محمود كم| ر|ي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

626864 ئى|لشهو|ر محمد سعيد محمد عىل |مي زيق|لزق|طبــــ 

7o874o لمطلبــــ|لمهدى عبــــد |محمد معوض  لمنصوره|ره |تـــج

9o|8o2 حمد محمد |حمد يحن  | ج|بــــ سوه|د|

5o8o3| زى|لعز|حمد |حمد مصطفى |ن |رو سكندريه|ل|علوم 

|676|8  سعيد عيد عىلي
مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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|3297| خر خليل|صفوتـــ ز| رين|م ى شمس|د| بــــ عي 

35745o لسيد متـــول|لعزبــــ |ء محمد |سم| |بــــ بــــنه|د|

765848 |ش|حمد بــــ|لسيد |محمد | ر|ي بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

||897o هيم خليل|بــــر|ن |هيم شعبــــ|بــــر| هره|لق|حقوق 

|47558 جوري|لبــــ|لمحسن |م عبــــد |مؤمن حس لفيوم|لعلوم |ر |د

6o|248 زي عوض|هيم غ|بــــر|ء عىلي |شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

447o68 لس فرج عري لك|ستـــم|ن |كي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

6|3837 ى|لسيد |ر |لبــــ|لسيد عبــــد|جر |ه لعمي  |صيدله طنط

22o993 تـــ|د|لس|لعزيز محمود |محمد محمود عبــــد لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

82926| ق|لعزيز محمد محمود سبــــ|عبــــد سيوط|حقوق 

68349o لبــــدوي|لدين مصطفى محمد|م |حس| صف لمنصوره|نوعيتـــ موسيقيه 

5|4o23 ه يشى محمد عبــــد| لسقيىل|لق |لخ|مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

76766o د حويىط|م مصطفى عو|تـــفى هش لعريش|تـــربــــيتـــ 

853798 ي |تـــه
ي عبــــد|ئى

ف حسنى بــــ|لوه|رسر ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

48982o هيم عزبــــ|بــــر|هيم |بــــر|نجوى  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

344777 يتـــ محمد حسن محمد حسن| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|o628 لبــــيىل|ع |لرف|هيم |بــــر|منى  لمنصوره|بــــ |د|

79245o وى|لطحل|حمد |رق محمد محمد سيد |ط لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

4|7|69  عىلي زين |
ى بــــدين محمد شنح|لع|لحسي  لشيخ|ره كفر |تـــج

4|6472 لجريد|بــــو|لسيد |محمد | حمد زكري| لشيخ|ره كفر |تـــج

367962 حمد|حمد محمد |محمد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

4o3o23 يوسف محمد محمد محمود ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

5|o266 د|ل محمد حم|مه كم|س|حمد | سكندريه|ل|طبــــ 

452893 لسميع مرىسي|لد عبــــد |مجد خ| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

|43o49 ى محمد شفيق|خلود خ لد حسي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

48o6o6 لسعيد عبــــده قطبــــ|رس محمد |ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

45|o92 شم|لعزبــــ ه|لحليم محمد |زم عبــــد|ح |هندستـــ طنط

887676 ه عنتـــر رجبــــ محمد | مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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||6729 حمد|مي محمد |محمد س ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

9|287o ي|ر
ف محمد حسن | |ئى رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|58433 م عىلي ذىكي|ء عص|عىلي ى شمس|تـــج ره عي 

7o7662 زق رسور|لر|يه محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ |د|

77292 لعزيز محمد|محمد مدحتـــ عبــــد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

49747o مر|لمنعم ع|ن محمود عبــــد |رو تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

9o7243 ن |محمد خلف محمد رضو دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

442486 ى طلعتـــ لملوم محمد حسي  لشيخ|تـــمريض كفر 

527292 د|لنبــــى موىس ج|مديحه عبــــد سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

238o95 لعزبــــ|لعزيز |لد عبــــد|خلود خ هره|لق|حقوق 

35|739 حبــــيبــــتـــ حمدى حسن محمد حسن ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

637327 ص|لقص|يه محمود متـــول متـــول | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

679956 لنبــــى|لمتـــول عبــــد |لنبــــى |ء عبــــد |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

37o339 بــــينى |تـــ بــــينى|مر رسر حمد رسر رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

48942o ه|ن عوض سلومتـــ يوسف |نوره بــــو كبــــي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2624o ن|لحمد رضو|بــــو|ن |يوسف شعبــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|56363 حمد حسن|حمد محمود |مصطفى  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

25|874 حمد|لحكيم |رص عبــــد|لن|محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|296o8 بــــخيتـــ| لوف|بــــو |زم حسن |ح ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

844|6| للطيف|حمد عبــــد|يوسف محمد  ن|سو|علوم 

26874o  غبــــ|
ى
ه شوق ده|ش حم|مي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

68752 ه رمض| ن عىل محمد|مي  لفيوم |تـــمريض 

924|68 ى عبــــد|م م  |لرحمن عل|جد خي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4968|3 لبــــيس|ئى محمد محمود |م| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

73398 محمود محمد محمود حسن لفيوم|هندستـــ 

86784o لمجد|بــــو|صم محمد تـــوفيق |ع وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|3994o وى|لفرم|لعزيز |هر عبــــد |هدير م ى شمس طبــــ عي 

234827 لسيد محمد|مه |س|زم |ح هره|لق|ره |تـــج
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768o7o ن ى محمود عبــــد|رص |لن|عبــــد | مي  هلل|مي  لعريش|تـــربــــيتـــ 

|69846 ى|هدى  حمد محمد حسي  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

32966 لسيد رجبــــ|سعد عطيه | لي|د لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

4|96o8  شندى |حمد |
ى
ى|بــــو|لدسوق لعني  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

7o5856 ه صبــــرى عبــــد | حمد|لعزيز |زق عبــــد |لر|مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

9|8635 بــــوزيد حسن |لرحمن ممدوح |عبــــد سيوط|حقوق 

4o277| ن|ن محمد محمد رضو|ر رضو|من عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

789875 لدين|رق سليم نرص |ن ط|يم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

447436 ى حم|ء ع|رس| د|دل حسني  سكندريه|ل|حقوق 

|284|6 لعزيز|م يشى عبــــد |ده س|مي هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

|6oo78 لرحمن|حمد عبــــد |طف |محمد ع ى شمس حقوق عي 

3|59o زم عز حسن|عز ح هره|لق|ره |تـــج

|77o24 حمد محمد|لد |لرحمن خ|عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

34|94| ي محمد عبــــد|م|
بــــوعربــــ|لرحمن |ئى مصطفى ى شمس|د| بــــ عي 

8552|| ى مي فرح بــــولس|س| يوستـــي  ي|بــــ |د|
|لمنى

54|o|5 ى غريبــــ مسعود|عوض ن ج  حسي  سكندريه|ل|حقوق 

259543 لطوجى|رغده موفق محمد  هره|لق|صيدله 

62o743 ن جن|لد|دق |ص| رض| مي  ره بــــور سعيد|تـــج

639|54 هلل محمد مهدى|حمد ممدوح محمود حمد| زيق|لزق|هندستـــ 

363593 س|لي|نور |كرم |فيبــــي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

27965o هيم محمود|بــــر|جر سمي  |ه شمون|نوعيتـــ فنيه 

|59|32 لسيد|وى |لمطر|ح محمد |لفتـــ|عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

324582 حمد عىل|لسيد |م محمد |سل| هره|لق|ره |تـــج

439428 ره|حمد عم|حمد سيد |لسيد سيد |آيه  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|75o|6 روق محمد فهىم|ئى ف|هدير ه ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

482852 ي|ر
مر|لعزيز ع|يمن عبــــد| |ئى سكندريه|ل|ره |تـــج

|328o| ضى|لر|بــــو زيد عبــــد |جر عزتـــ |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|58o8 ى هيم|بــــر|ئى سعيد |ه| يوستـــي  ن|حقوق حلو

25|9|5 ى عبــــد لرؤف عرفه|محمد حسي  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 
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362o74 م فهىم |م|لرحمن حسن |عبــــد ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

|757|9 ى عبــــد |يوسف ع لغنى|طف حسي  سيه|نوعيتـــ فنيه عبــــ

84o844 لعزيز|حمد ربــــيع عبــــد|ء |لزهر| ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

5||444 حمد زىك|لمنصف  |د محمد عبــــد|عم لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

766753 شف|لك|لدين حمدى حمدى |ء |محمد عل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

689662 س مصطفى|جد عبــــ|هلل م|منه  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|29284 لد محسن محمود جمعه|خ سيه|نوعيتـــ عبــــ

78||38 ح|لفتـــ|ىط عبــــد |محمد حسن مع زيق|لزق|طبــــ 

427994 وه|هيم زغ|بــــر|هيم محمد |بــــر|ن |رو |بــــ طنط|د|

679o88 د|لضي|ر محمد |لغف|لسيد عبــــد |حمد |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

688328 ى علوه| |ندى يحن  زكري مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

762353 لسيد|ىط منصور |لمع|بــــو |هيم |بــــر|محمد  ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

8|39o4 زينبــــ عىلي حسن مهدي ي|نوعيتـــ 
|لمنى

684332 مه|لمجد سل|بــــو|لسيد |رق |م ط لمنصوره|صيدله 

4|522| ن|حمد محفوظ يوسف حسن بــــرد| لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

|35999 ى|مح ص|طمه س|ف بــــر حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9o3474 ن |هر محمد عمر|عبــــي  م ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

46487 ن|ن محمد رضو|هلل حسن رضو|منه  هره|لق|بــــ |د|

88944| هيم |بــــر|لحفيظ |محمود محمد عبــــد  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2|492o لمجيد|كريم يىح ممدوح عىل عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

6|857o زي|بــــو حج|ل |لغ|محمد فهىمي محمد  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

924o2o حمد حفنى |محمد شبــــيبــــ  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43o27 حمد عقبــــى|هلل |لد عبــــد |يه خ| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

479286 وز حس ي|مي محمد ر|م س|في 
ضى سكندريه|ل|حقوق 

5o429| ن|رق عىل جوده رمض|ط| دين سكندريه|ل|ره |تـــج

28|649 وع|هيم مط|بــــر|سحر محمد محمد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|7246 وي|لحمز|بــــر |جد ص|ر م|مي هره|لق|ره |تـــج

54o762 |ي|بــــ محمد مرىس محمد هد|مهيتـــ ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

698542 م|محمد بــــره| لسق|ن |ن رمض|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

782623 دى|له|لسيد محمد عبــــد |ن |فن| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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22o78| ى عم|سلىم  ر|حمد محمد محمد حسي  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

8o665 لح حسن|ئى حسن ص|م| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

4353o7 د|د عي|ن مصيلىح رش|كريم لشيخ|بــــ كفر |د|

764|6| ى حمدى محمد فوزي محمد |ي ىطي|لدمي|سمي  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

636356 لنويىه|لسيد محمد عىل |محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5o|63| مريم صبــــىح عىل عىل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|58o|| لم|مروه مجدى عيد س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

824823 ي محمد محمد بــــدر
ن|مصطفى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

83697| لرشيد|ن محمد محمد عبــــد|فن| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|3373o هيم|بــــر|لرحمن |لدين عبــــد |ء |م عل|عص تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9o4598 لسيد |لسيد عىل |محمد  ج|ره سوه|تـــج

442895 ى|ن |هيم محمود عثــــم|بــــر|مريم  لعشر لشيخ|بــــ كفر |د|

4o8584 د|سوسن صبــــىحي محمد محمد عي |بــــ طنط|د|

854236 ي محمود 
ى|هدير مصطفى مي  ي|بــــ |د|

|لمنى

32299 ل|محمد درويش سيد جل كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

63o542 لد مكرم محمد غريبــــ|عمر خ زيق|لزق|هندستـــ 

2o37o هيم|بــــر|يوسف محمد عزتـــ  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|6o3o2 زق محمد|لر|لمجيد عبــــد |زق عبــــد |لر|عبــــد  ى شمس هندستـــ عي 

3|9278 بــــي|مبــــ|مي محمود محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

838247 ى محمد حمدي محمد حسي  |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

437852 لكريم|حمد عبــــد|لسيد |يه محمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7|6349 حمد عبــــده محمد سليم|ح |لفتـــ|محمد عبــــد  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

63463| لس س ض يوسف|ل ري|مح جم|كي  زيق|لزق|علوم 

78525o وى|لشبــــر|فع منصور |لش|ن |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

|3384o  حسنى 
ى
لس شوق ى|كي  مي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|3339| س|عمر محمد محسن عبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

252974 هلل|ر فتـــح |لستـــ|نس محمد عبــــد|ن ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

764o6o ي|هلل |ن عبــــد |دل عثــــم|سلىم ع
لمنسر بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

643597 لحسينى|لسعيد |لحسينى |ن |رمض زيق|لزق|حقوق 

5|o99| يد|متـــ رزق محمد ف|م سل|سل| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى
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8|3248 هلل|ك عبــــد|لمسيح مل|ك عبــــد|مل بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|553o8 ى محمد|ء عىل حس|عىلي ني  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

82o64| لصبــــور|لعظيم عبــــد|لعظيم محمد عبــــد|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|769o3 ع|مريم محسن نبــــيل من هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|2938| هلل|ل عوض |ميل كم|ستـــيفن | هره|لق|ره |تـــج

49763 ضى محمد متـــول|زم ر|ح هره|لق|حقوق 

8|597| ف فتـــىحي ك|خلود  مل|رسر لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

4o3947 ل|حمد جل|بــــ |لوه|محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

845o|o ى ربــــ|يمن بــــدير مح| |مي  ضتـــ |ري/ن|سو|تـــربــــيتـــ 

|2787| ي|ر
هيم|بــــر|محمود فريد | ئى هره|لق|بــــ |د|

9|9729 طف مصطفى محمود  |عىل ع ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7934o4 ى |ي ر|مه عيد نص|لسيد سل|سمي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6|652| لح|نبــــيل عبــــده ص| دين ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

859o59 حمد|دي |له|بــــ عبــــد|لتـــو|ء عبــــد|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

5466o7 |لعظيم |در عبــــد |لق|د صبــــري عبــــد |ء عم|شيم
لمغربــــي

بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

63o894 حسن محسن حسن مهدى دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

3334|7 يف محمد سيد محمد رسر ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|4457| حمد|لرحمن محمد هريدى |عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8|9o76 ي|ر
لحكيم|حمد سيد عبــــد| |ئى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

3||365 حمد|لدين نبــــيل مرىس |ء |دهم عل| هره|لق|ره |تـــج

||6275 ربــــ|خر مح|بــــيتـــر عزتـــ ز ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

842|26 حمد بــــكي |لسعدي |محمود  ن|كليتـــ طبــــ أسو

447o9 لسيد|تـــ |فوزيتـــ محمد فرح ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

38586 ن عفيفى|طمه ممدوح علو|ف ن|بــــ حلو|د|

8|2673 لصمد مرىسي|هيم عبــــد|بــــر|يه | ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

357495 دى|له|فظ عبــــد|لح|يق مفرح عبــــد|م ف |علوم بــــنه

|2o288 لسيد|محمد محسن محمد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

272355 لرحمن|هلل عبــــد|لربــــ عبــــد|د|محمود ج سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4782o9 لمنعم محمد محمد|لعزيز عبــــد|مريم عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس
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526|52 |هلل |لرحمن عبــــد |حمد عبــــد |م |محمد س
زند|لخ

سكندريه|ل|بــــ |د|

627|o9 نور عدل سعد|م |محمد عص ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

89753| لدين  |ل |حمد كم|لزوىك |يه | ج|تـــربــــيتـــ سوه

2487|9 رص سند محمد بــــدر|سلىم ن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|5468 حمد محمد عىل|محمد  هره|لق|ره |تـــج

23368 ن|حمد محمد شعبــــ|يوسف عمر  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

833626 وي|محمد فتـــىحي محمد ف دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

285983 رص حسن|زم ن|ن ح|يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|66o|7 لدين مصطفى|حمد نور|لدين محمد |نور  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|76666 ل|لع|بــــ عبــــد |دل دي|م ع|بــــتـــس| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

3593| |لبــــ|لعزيز محمد خليل عبــــد|هلل عبــــد|منه 
ى
ق هره|لق|بــــ |د|

638342 حمد محمد|لبــــديع |حمد عبــــد|م |سل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

42oo5o لعزيز محمد عيس|يمن عبــــد |ء |ل| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6353|7 ل|لع|حمد عبــــد|ن محمد |يم| زيق|لزق|طبــــ 

778594 لسيد|عيل |سم|ح |عيل مصبــــ|سم| زيق|لزق|ره |تـــج

9|997o سم عىل |بــــوبــــكر ق|ء |سم| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

9|7437 ح محمد  |لفتـــ|لد عبــــد|ده خ|غ سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3644o8 ده عىل حسن|حمد حم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

522286 هلل عىل حسن|بــــر عبــــد|هبــــه ج لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

33823| لدين|حمد يوسف زين |هيم سعيد |بــــر| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

5|4o54 ن|تـــتـــ محمد رمض|لسيد شح|خلود  سكندريه|ل|طبــــ 

|7444| عيل|سم|عيل محمود |سم|مصطفى  ج|بــــ سوه|د|

|652|6 لسيد عىلي موىس|لسيد |منيه | هره|لق|صيدله 

6478|6 هلل|م محمد عىل عبــــد|ريه ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

857|5|  عىلي|ء ص|شيم
ى لح حسي  ي|نوعيتـــ 

|لمنى

4||235 ى طه محمود |ي ق|سمي  وى|لشر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

27|65| رتـــ عيس|ع عم|لسبــــ|ء تـــرىك |رس| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

|56863 حمد|محمد طه محمود  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

35|857 محمود مصطفى محمد سيد ى شمس علوم عي 

8o6|o| فظ|محمد حسن يوسف ح ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى
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264682 ل|بــــ هل|لوه|ع عبــــد |لسبــــ|هر |هلل م|منه  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

437777 هلل|ء مصطفى محمد محمد حسبــــ |آل لشيخ|بــــ كفر |د|

|64989 جر حسن محمود محمد|ه ن|حقوق حلو

75|889 لحليم حسن|لحليم حسن عبــــد|محمد عبــــد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

478982 عيل|سم|حمد فهىم محمد |محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

76|653 ف فرج محمد|محمد  رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

685236 تـــى|لفرح|لسيد جمعه |لدين |ح |مصطفى صل لمنصوره|طبــــ 

335563 ي
بــــتـــ|محمد فتـــىح ثــــ| دئى هره|لق|لعلوم ج |ر |د

882||5 م محمود حسونه  |يوسف هش سيوط|ره |تـــج

69o|3| هلل|بــــ |حمد ج|ح |لفتـــ|عمرو محمود عبــــد  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

8356|| حمد|د |رص ج|لن|حمد عبــــد| دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

598o8 ى حسنى جوده|عبــــد  لرحمن حسي  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

3|9o34 بــــر محمد حسن|ء ص|رس| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2694|6 ن|لم|حمد محمود س|طمه |ف ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8o6477 ى|رؤي هش م محمد حسي  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

34o6o5 روق منصور عبــــده|حمد ف|روق |ف |ره بــــنه|تـــج

8|4942 ى درس صموئيل|ق تـــ|سح| |كرمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

|2|228 ى | م|م|حمد محسن حسي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5347o3 حمد محمود محمد|جر |ه عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6|424| طر|حمد خ|لد خلف سيد|م خ|ريه لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

27458| لدين قطبــــ|رس عز|ل ي|نو ى شمس|تـــج ره عي 

527|73 لرحمن|حمد عبــــد |م فتـــىح متـــول |فتـــىح هش سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|2o93o يرينى عيس عزم سيحه| هره|لق|ره |تـــج

764999 حمد ممدوح حسن محمد فرغىل| هندستـــ بــــور سعيد

52|32 مدحتـــ عىلي محمد| نور بــــ بــــنى سويف|د|

82|||6 لحكيم|رص محمد عبــــد|محمد ن ي|صيدلتـــ 
|لمنى

636854 حمد|هلل |هيم محمود عبــــد |بــــر| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4|7355 هلل|هيم نعمتـــ |بــــر|وى |لشن|ئى |د ه|زي |سبــــتـــ كفر |رتـــ ومح|رتـــ شعبــــتـــ إد|لي إد|لع|
لشيخ
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499583 م|لفح|د محمد محمود |ء فؤ|أسم ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

|3776| ى ئى عوض موىس|روم| مي  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

82|84| ح|لفتـــ|ن عىلي عبــــد|محمد رمض ي|بــــ |د|
|لمنى

|7886| ن|مح عىلي شعبــــ|منيه س| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

7o7596 لحسينى|م |م|ل|ح |لفتـــ|حمد سمي  عبــــد | لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

773779 |هيم محمد بــــدر رخ|بــــر|محمد  ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

898998 لسيد |ندى نرص حسن  ج|بــــ سوه|د|

52848o زى|هيم غ|بــــر|لسيد |لدين |م |محمود عص سكندريه|ل|هندستـــ 

222572 ح حميد محمد|سميه صل ن|بــــ حلو|د|

242|49 لجيد|ح عبــــد|لفتـــ|لجيد عبــــد|ن عبــــد|نروه هره|لق|بــــ |د|

|28769 ن|لصبــــ|حمد |حمد محمود محمد | ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|6|827 ن|هلل محمد حسن سليم|هبــــتـــ  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9|468| بــــر |ن ج|ن شعبــــ|رس عىلي|ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

783549 لم نويجع|هيم س|بــــر|يه | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

9|883o ى |حمد محمد حس|محمد  ني  ي صن. تـــ.ك
ج|ع سوه|فنى

9|9224 حمد سعيد |محمود عىل  سيوط|بــــ |د|

495494 در|لق|زق عبــــد|لر|ح عبــــد|حمد صل| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

245332 ل|لع|تـــ عبــــد|ل محمد شح|م| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

84||63 ى محمد  ي محمد|حسي 
ى
لدسوق ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

8o3o63 ي محمود محمد 
عيل|سم|مصطفى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

9o826 محمد سيد محمد جمعتـــ دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

868683 ي عبــــد
س محمود|لحميد عبــــ|منى ن|سو|حقوق 

7|525o حمد|هيم محمد |بــــر|لدين |ج |محمد رس لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

323226 حمد|ح منصور محمد |لفتـــ|مريم عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

64574| |لبــــن|د |لمهيمن فؤ|محمد عبــــد  ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

3|233 ف |روتـــ | لعبــــد محمد|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

634|26 هلل|لسيد عبــــد|محمد صبــــىح  زيق|لزق|هندستـــ 
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63|26o د سعيد جمعه طلبــــه|سع زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

639893 ى عىل |لص|عبــــي   حمد|وى خي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

478892 در|لق|محمد نعيم محمد عبــــد  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

ضتـــ|ري/إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

482|69 لصعيدى|هيم |بــــر|لحميد خليل |دي عبــــد |ش سكندريه|ل|بــــ |د|

844383 وي|مح سمي  حلف|محمد س| رن ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

53|o3 م محمد|لسل|محمد عبــــد | لي|ع طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

6o4234 ح حسن |بــــ صل|لوه|حمد عبــــد|محمد 
بــــ|لوه|عبــــد

لمنصوره|هندستـــ 

475864 ى|هلل |هيم عبــــد |بــــر|حمد محمد |محمد  لحرصى سكندريه|ل|ره |تـــج

77728| مد|عمرو محروس هندى ح زيق|لزق|حقوق 

525832 ش|لحش|لدين محمد محمد محمد |سيف  سكندريه|ل|هندستـــ 

323648 حمد|س |ل عبــــ|سلىم جم |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

8o9o9o ى ي محمود فوزي حسي  خي  ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى
(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

|24489 لعليم محمود|هلتـــ سمي  عبــــد | ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

697255 لسعيد فضل|هلل |لسعيد عبــــد |هلل |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

|4867 هيم محمد|بــــر|متـــ |س|رتـــ |س ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

6|36|o غر|ح د|لفتـــ|مروه مجدى عبــــد  |ره طنط|تـــج

855|53 ى حن|م |سعيد حن| رلي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

528745 ي|حمد فتـــىحي يونس |
لعتـــيفى سكندريه|ل|هندستـــ 

483|92 ح محمود طلعتـــ محمد علبــــه|د صل|جه سكندريه|ل|حقوق 

493o4 ل محمد|لرحمن عربــــى كم|عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

277948 لعظيم|لحفيظ عبــــد|ء محمد عبــــد|رس| شمون|نوعيتـــ 

9|7629 ى تـــه سند |هر شح|ظ| مي  سيوط|هندستـــ 

3|2o53 سيىلي|يكل تـــيتـــو جرجس بــــ|م ى شمس هندستـــ عي 

895o96 هيم عىل محمود محمد |بــــر| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6|o863 هل|ل|مريم عبــــده مصطفى سيد  لمنصوره|حقوق 

267866 لغنى محمود|محمد محمود عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

9|872o ن |ندرو نبــــيل محروس سليم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o84|6 ري|ض هو|عىلي محمد طه ري ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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5o7|3 ع سعد|بــــر رف|مصطفى ج علوم بــــنى سويف

434556 هيم محمود طه|بــــر|ء |رس| |تـــربــــيتـــ طنط

62792o ح طلبــــه عطيتـــ|لفتـــ|تـــ عبــــد |لشح|ن |يم| زيق|لزق|نوعيتـــ 

6949|| لدين|مصطفى محمد مرع مرع شمس  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

869587 لكريم|د |دل حسن ج|كريم ع ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

263664 شه|حمد هر|حمد |مجد |ره |س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

787493 ى عىل| ى عىل حسي  يه حسي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

786||6 ن|حمد رمض|لحميد |لد فتـــىح عبــــد|ء خ|شيم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27|o8o هيم مرىس|بــــر|لحميد |ره ممدوح عبــــد |س ي صىح بــــنه
|معهد فنى

858879 ي خليل|رس|
ء محمد مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

677942 نور عبــــده|نور عزتـــ | لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

855598 ي |لفتـــح ر|بــــو| |مه
حمد|ضى ي |

|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

46|673 م|هيم سل|بــــر|لمنصف |هلل عبــــد|ء عبــــد|وف |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

263933 ى|د |لسميع محمد ج|ء مصطفى عبــــد|عىلي لبــــقي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

5o5|o7 لكريم|لجليل عبــــد|رق سيد عبــــد|حمد ط| سكندريه|ل|طبــــ 

335264 ن|ن سليم|ديتـــ مصطفى عثــــم|ن |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6o6o22 مه|لسيد سل|لسيد |محمود محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

5o9563 وى|لمك|در محمد |لق|لسيد عبــــد |محمود  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

76959| لمطلبــــ|ل عبــــد|حمد سعيد كم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

823o94 حمد|هيم |بــــر|حمد |ئشه |ع ي|بــــ |د|
|لمنى

6o7o9| ن|ن محمد عثــــم|د عثــــم|فؤ |ضتـــ طنط|علوم ري

79o753 شد|ء سمي  فتـــىح ر|سم| ل بــــ|د |قتـــص|ل|كليتـــ  ى لعريش|لميى

|25467 لبــــدوى|حمد |مد |ح| رن ى شمس حقوق عي 

758o4o سليم محمد|حمد محمد | عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

95846 حمد فرج|لد |خلود خ هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8o5885 ي طه محمد|ثــــ|
ر مصطفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

32|94 لدكروئى|محمود | حمد رض| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

654o| تـــ ربــــيع محمود جوهرى|ي| لفيوم|بــــ |د|

8694o9 ى|هلل محمد |ء عبــــد|سن لسيد حسي   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

4|o782 وى|لسعد|دل نرص |د ع|جه |تـــربــــيتـــ طنط

286o26 هيم عىل يوسف|بــــر|هيم محمد |بــــر| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى
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|83o8 يف محمد محمد سلىم رسر هره|لق|ره |تـــج

767769 م محمد محمد|طمه حس|ف لعريش|علوم 

775774 حمد|لعظيم سيد |حمد عبــــد |محمد  لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

9|oo9| ف نصىح محمد | |مه رسر ج|بــــ سوه|د|

82449 سميه محمود محمد سيد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

88|o|4 حموده مصطفى محمد | دين ي صىح 
سيوط|معهد فنى

3662|8 ى|رس| ى محمد حسي  ء حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|7728 ف عبــــد|محمد  حمد|لنبــــى |رسر هره|لق|لعلوم ج |ر |د

52946| لمدبــــول|هيم |بــــر|ن |حمد سليم| |هندستـــ طنط

242534 هر|لظ|ل يىح عبــــد|مر جم|تـــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

789782 تـــ فكرى مصطفى|جر عرف|ه عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

62457o مريم محمود محمود عبــــده محمد ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

6o872| هر رشدي محمد عيد|ء س|آل لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|394| فظ|يمن محمد بــــديع ح|لدين |سيف  هره|لق|ره |تـــج

7|7627 زى|لسيد غ|هيم |بــــر|دل |ع| ند ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

777464 ن|دى سليم|له|مد عبــــد |خلود ح زيق|لزق|بــــ |د|

266o|3 لمشد|رص |لن|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد| |ضتـــ بــــنه|علوم ري

226998 مد|لرحمن محمد جعفر ح|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52393| لجليل|حمد عبــــد |حمد |لدين |م |حمد حس| ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

73245 زق|لر|لعظيم عبــــد |حمد مجدى عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

68o287 نه|لقوى شبــــ|حمد محمد عبــــد |ن |يم| ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

363526 ي |سلىمي جم
ى|ل مصطفى مي  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

4|72o9 لرحيم مبــــروك|لرحمن محمد معوض عبــــد |عبــــد  ط|ر دمي|ثــــ|

4532o7 هيم|بــــر|ح محمد |لفتـــ|هيم محمد عبــــد|بــــر| |ره طنط|تـــج

5|9223 ز|تـــ محمد محمود كر|لشح|ئى |م| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

679249 حمد محمود محمود عطيه| لمنصوره|حقوق 

6|9265 طر|حمد خ|حمد أدهم منصور | ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

858|42 خليل حسن خليل محمد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8628|2 عيسي محسن عيسي عطيه ي صن. تـــ.ك
ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 
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6oo9|7 ي|م محمد حسن |لسل|هبــــه عبــــد
ى
لدسوق ي صىح طنط

|معهد فنى

878849 ره |م حسن محمود جبــــ|حس سيوط|بــــ |د|

3396o5 لمجيد|لحليم عبــــد|محمد سعيد عبــــد |ره بــــنه|تـــج

59537 منى سعيد فتـــىحي طلبــــه صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

447632 لرحمن محمد|ر محمود عبــــد |مي سكندريه|ل|بــــ |د|

824o75 ن|محمود عدلي يوسف سليم ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

542758 مر بــــدر|حبــــيبــــتـــ مجدى ع بــــ دمنهور|د|

|38o76 هيم|بــــر|ل |لع|مه عبــــد |س|زن |م هره|لق|بــــ |د|

752534  محمد عطيه|هيم |بــــر|طه محمد 
ى
لدسوق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

782586 لسيد محمد|م محمد |بــــس لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

2725o بــــر محمد|هبــــه بــــهلول ج لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o95|5 ن|للطيف رمض|حمد سمي  عبــــد | ره بــــور سعيد|تـــج

3665|9 لرحيم عسكر|محمد محمد حلىم عبــــد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|74633 عيل|سم|هيم |بــــر|مصطفى حسن  |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

496577 بــــوشوشه|لسميع سعد حسن |ن عبــــد |يم| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

676|6| لدين|لسيد محمد نور |ن محمد |نوره لمنصوره|عه |زر

853855 لحليم|لحميد عبــــد|هدي محمد عبــــد ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

88|648 حمد  |ن محمد |محمد رمض ي صىح 
سيوط|معهد فنى

72549 ى مجدى عيد فوزى| مي  لفيوم|هندستـــ 

75o737 هلل محمد|لد وليد فتـــح |خ لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

||5445 هلل|لدين محمد عمر فيض |م |ن محمد حس|وجد ى شمس هندستـــ عي 

4o24o| ي
وس|ندر|د |نبــــيل عي| سيلفى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

483oo9 هيم|بــــر|نسمه رجبــــ حسن مرىس  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|33387 هلل محمد|عمر سعد عبــــد  هره|لق|حقوق 

9o3282 عيل عىل محمد |سم|مريم  ج|بــــ سوه|د|

494o3o بــــسيوئى بــــدر| ش|محمد عىل بــــ ره دمنهور|تـــج

423438 لمهدى|لمجد |بــــو |ر محمود |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o8624 تـــ|لشح|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ
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6o2984 ن|لسيد شعبــــ|لسيد | |عل لمنصوره|حقوق 

883694 مريم وجيه فكرى وديد  سيوط|تـــمريض 

26982 ى و|تـــ صف|ك و|لمل|صف عبــــد |لي  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

869636 لح|ء مهدي محمد ص|نجل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

78|349 لسيد حسن|ئى محمد |م| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

839556 ف عدلي تـــمس|بــــ |رح
ح|رسر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

94663 ح|لفتـــ|حمد يشى محمد عبــــد |يشي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|7|38 محمد محمد| م رض|ر ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

8|2284 د محمد|ن حد|طمه عثــــم|ف لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4857|8 ره|لحميد عم|هيم عبــــد|بــــر|بــــر |هدير ج سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

423555 لبــــ|بــــوط|س |لسيد عبــــ|س |شهد عبــــ سكندريه|ل|بــــ |د|

25o7o| بــــوزيد|هد |هلل مج|دل عبــــد|ره ع|س ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

35|6o4 ء محمد محمد عيد|شيم |بــــ بــــنه|د|

543696 لشيخ|ر محمود ذىك |لستـــ|حمد عبــــد | سكندريه|ل|حقوق 

839854 ي |لر|نوره عبــــد
دي|ن بــــغد|لجهل|ضى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

424355 محمد ممدوح محمد حسن عىل سكندريه|ل|ره |تـــج

6o889 هيم|بــــر|هيم فوزى |بــــر|محمد  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

634644 هيم|بــــر|هيم عىل |بــــر|ح |محمد صل زيق |لزق|تـــمريض 

526o68 حمد عمر|ن محمود |عمر رمض ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

9o|7|9 حمد |لرحمن |سمر سيد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

27o326 لبــــدرى|حمد |ح سيد|لفتـــ|لد مصطفى عبــــد|خ ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

79o533 سيوىط|ل|حمد |حمد محمد فهىم | نوعيتـــ بــــور سعيد

|5||oo مل|لغنى ك|عبــــد | رض| يش ى شمس|تـــج ره عي 

8769|4 ي
مي  محمد محمود  |ل| |دئى سيوط|بــــ |د|

36729| ى محمد  عيل|سم|ندى حسي  سيوط|عه |زر

4o86o2 ى فر|ي ج|لحميد فر|ج محمد عبــــد|سمي  |ره طنط|تـــج

629o83 هيم جبــــر سليم|جر جبــــر إبــــر|ه |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

33|875 لح|لعزيز عقل ص|كريم عبــــد | معهد فنى تـــمريض بــــنه

6|37o2 لديبــــ|لق |لخ|م أحمد محمد عبــــد |إسل وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف
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542o34 محمد صبــــىح يوسف حميد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

696294 ه|حمد |لسيد | |در رض|ن ى بــــو عيى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|4o48o ى|م ف منصور فوزى| |رتـــي  رسر تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

447798 لسيد|حمد |ن |هيم عثــــم|بــــر|فرحتـــ  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

345o62 حمد عفيفى|ن محمد محمد |يم| |تـــربــــيتـــ بــــنه

242982 ى|بــــر|هيم رجبــــ |بــــر|رجبــــ  هيم حسي  ن|بــــ حلو|د|

263424 وى رسور|لدس|لعزبــــ |م |لسل|ن عبــــد|نوره |تـــربــــيتـــ بــــنه

494765 ل حميده|حمزه عرفه حمزه جبــــ تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

32995 رى|حمد بــــند|لشيىم |نشين  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2287o6 لعليم|لسيد سعيد عبــــد|ء |سم| ي للفن|
لمطريه|دق |لفنى

6|58|7 ى|دق ل|هيم ص|بــــر|م |حس شي  ط|معتـــ دمي|علوم ج

25|277 لجندى|حمد |محمد نبــــيل  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

2|4288 حمد|هيم |بــــر|رق |عمر ط |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

6824o7 رى|لبــــ|ن جمعه عبــــد |رق رمض|ن ط|نوره بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

842467 ي محمد 
حمد محمد|مصطفى ن|سو|بــــ |د|

2o468 ف شعبــــ|زن |م هيم|بــــر|ن |رسر سيوط|بــــ |د|

345925 بــــ|لوه|ن عبــــد|بــــ رضو|خط| نور ى شمس علوم عي 

4|o|5| حمدى محمد حمدى محمد حسن |ره طنط|تـــج

3|8|29 ف فهىم سيد|محمد  رسر ن|بــــ حلو|د|

238224 لس عدل هنى| فلور كي  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

83935o ى|محمد ع مر محمد حسي  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

9649o بــــتـــ خميس محمد|محمد ثــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||8o9| تـــرين كرم شفيق دوس|ك ى شمس هندستـــ عي 

8|3547 ي رجبــــ محمد عبــــد
لحميد|مصطفى لفيوم|ر |ثــــ|

48o776 ف عبــــد |دتـــ |مي ئى|لمرو|جد محمد |لو|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

87672 ن عىلي|لرحمن محمد عثــــم|عبــــد تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

23o7|8 س خليل|يوسف عطيه دري ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|5483o لعزبــــ|حمد يحن  | |لي|د ى شمس حقوق عي 
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762734 شم|بــــو ه|لعزيز محمد |حمد عبــــد | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

285989 لبــــ|بــــو ط|لعزيز |محمود عبــــد| م رض|مي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

4|6o36 ه رفعتـــ محمد | ع|لرف|هيم |بــــر|مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

258|47 س|هيم عبــــ|بــــر|رص |لن|محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

446338 ن|ن محمد نرص رمض|محمد رمض ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8|93o9 حمد|عيل |سم|بــــر |يه ص| ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 
ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و

تـــ|لمعلوم|شعبــــتـــ نظم | لمنى
ريتـــ|د|ل |

366595 يف ن لح محمد|رص ص|رسر |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

||6493 ن مل|مل ك|مجدى ك| مي  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

9|8225 طمه عيد عىل مسعود |ف سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

769||o هبــــه عىل مقبــــل هجرس ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

755555 شد|لي ر|حمد محمد مع| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

5|266 ي
د|لعزيز عىلي ج|عبــــد | دئى لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

476539 حمد محمد|م متـــول سعد |هش ره دمنهور|تـــج

239225 حمد فرج|رص |لن|جر عبــــد|ه ن|تـــربــــيتـــ حلو

|5|647 ي 
|لعل|بــــو |سلىمي محمد حسن مصطفى ه ى نوعيتـــ جي 

6328o4 ن|لعري|حمد بــــيوم |محمد صبــــرى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

57273 ن يعقوبــــ|زر يون|نه ع|دمي ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

493328 ن|لسم|حمد |ن |محمد رمض ره دمنهور|تـــج

446357 لح محمد|محمود موىس ص |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7|296| صورى|لدن|ل تـــوفيق |ندى مصطفى جل لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

682847 ى|ظم عبــــد |ندى ن لحميد محمد حسي  لمنصوره|نوعيتـــ 

6|o552 لمنتـــرص|حبــــيبــــه محمد عىلي  |تـــربــــيتـــ طنط

68965| د|لعليم ج|مريم محمد عبــــد  لمنصوره|صيدله 

478469 تـــ محمد عبــــد  بــــ|لجليل كبــــك|لجليل عمر عبــــد|أمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

47959o لسيد محمد خليل|لرحمن عىلي |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

36o55| ن|لغنى رسح|رس نعيم عبــــد|ر ي|من ن|صيدله حلو

64|4o3 عيل|سم|لسيد عىل |ء مصطفى |شيم زيق|لزق|بــــ |د|

|45386 لعزيز|لعزيز عزتـــ عبــــد |عزتـــ عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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443354 زى|مد حج|مد مصطفى ح|ح لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|64229 حمد|لسيد |بــــ |يه|محمد  ن|حقوق حلو

846944 لد عوض عىلي|ن خ|يم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6|o654 هيم مصطفى عدس|بــــر|لرحمن |آيه  لمنصوره|بــــ |د|

365329 روق محمد|ء محمود ف|سم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

827724 هيم محمد رجبــــ عىلي|بــــر| ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

8o5o58 لحميد|عيل عبــــد|سم|هدير محمد  ي|صيدلتـــ 
|لمنى

336oo5 ي
محمد حسن مرزوق| دئى |بــــ بــــنه|د|

437648 يحن | لعل|بــــو|مد |محمد سعد ح ى|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد | بــــي  لدقهليتـــ بــــشر

||68o9 محمد قدري محمد محمد عبــــيد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

8o5989 ي |لك|ء عبــــد|ء عل|رس|
ى
عيل|سم|ق ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

835957 حمد|ء سعد |سلىمي عل دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

464629 عيل|سم|لسيد محمد |د عمرو |جه تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

7o2724 وى|لمنهر|لسيد |لد عمر |ده خ|غ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

782835 لح|لرحمن ص|طمه محمد عبــــد |ف زيق|لزق|بــــ |د|

8|4264 يمن ربــــيع محمد|رس |ي ره بــــنى سويف|تـــج

757887 للطيف|لحمد عبــــد |بــــو |عزه محمد  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

|6|825 نور عمرو محمد محمود ى شمس|تـــج ره عي 

774o34 فظ|جر حسن محمود ح|ه ى شمس| لسن عي 

33859| لحميد معروف|م محمد عبــــد|ل عص|م| عه مشتـــهر|زر

6988|2 ن|حمد رمض|لنبــــى سمي  |ده عبــــد |غ لمنصوره|بــــ |د|

752722 د|لضي|هلل محمد |يوسف عبــــد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|24248 ى ل|وجدى وديع غ| يوستـــي  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

32|35 ف شه|د |زي لدين محمود|بــــ |رسر هره|لق|بــــ |د|

2382|| بــــ عىلي زيد|لوه|حمد عبــــد|طمه |ف لفيوم|لعلوم |ر |د

7o6oo4 لسيد نرص|رق سعد |م ط لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

46|445 لشيخ|لرحمن |حمد عبــــد|كرم | كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

6o7472 هلل|هيم عبــــد |بــــر|ئى حسن |عمرو ه |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

238586 ى سيد روؤف |ي لسيد|سمي  هره|لق|عه |زر

352927 هيم|بــــر|نور |ن |نور شعبــــ| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

Thursday, September 6, 2018 Page 17969 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2|92|3 م سيد محمد مدبــــول|حمد عص| لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

793|2| د|لجو|هلل عبــــد|نور حسن عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

64o823 لمعبــــود عىل|حمد عزتـــ عبــــد | ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

7838|6 ده|عيل حسن سع|سم|حسن محمد حسن   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

247424 هيم|بــــر|لسيد |حمد نبــــيل مرىس | تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

7668o3 لمقصود|يشى سعيد حسن عبــــد عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

2947o9 حمد محمود|بــــونصي  |لدين |نور دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|22387 ن|لم|مل س|كريم هيثــــم هليل ك د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

7o7857 ن سلىم محمد سلىم|ن سليم|يم| لمنصوره|حقوق 

44258 ى|رص عبــــ|لن|مؤمن عبــــد  س حسي  هره|لق|ره |تـــج

||63o| سم جميل تـــوفيق|ليس بــــ| ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

|48|52 لم|هيم حسن س|بــــر|محمد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

6944oo لمجيد يوسف|حمد محمد عبــــد |ديه |ن ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

64465| وى|لسمل|د محمد |سهيله محمد رش |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8697|| لكريم|ندي محمد محمود عبــــد ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

58374 |لعل|بــــو|ن |ء شمردن شعبــــ|وف بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

7|77o7 ه|دهم ط| ى رق عىل عىل عجي  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

824848 س|رك عبــــ|لحفيظ مبــــ|م عبــــد|هش دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

633873 لسيد|روق |سيف محمد ف زيق|لزق|ره |تـــج

9|25|o ى |كر |حمد ش|ء |رس| مي  ج|علوم سوه

437o85 لم|ئى محمود محمد محمد س|م| |علوم طنط

3728o6 مل تـــوفيق سيد|محمد ك |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

467o5 لرحمن|شم عبــــد |محمود حسن ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

44853 مروه محمود وهبــــى محمود محمد خليل ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

3732o3 ى عبــــد ى|محمد حسي  لعليم حسي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

35o726 ي|رق سيد عبــــد|ء ط|سم|
لغنى ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

3o359 م|لسل|هيم عبــــد |بــــر|سلىم سعيد  هره|لق|بــــ |د|

243556 هر سعيد|رق م|ده ط|مي ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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23o|7 حمد محمد حميده|لرحمن |عبــــد  لفيوم|عه |زر

447547 ي|بــــر|محمد | رودين
هيم محمد بــــسيوئى سكندريه|ل|بــــ |د|

262562 وى|لحفن|لرؤف حسن |ل عبــــد|طف جم|ع |نوعيتـــ بــــنه

54|48o لحليم محمد عىل|ن عبــــد|رزق عرص تـــربــــيتـــ دمنهور

6|9684 مل|أيمن يحن  يوسف ك| دين ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

838226 لس  لي مرقس|مي  غ|ل|رد |دو|كي  ن|كليتـــ طبــــ أسو

637|5o هيم عىل|بــــر|لسيد محمد |ئى |م| زيق|لزق|بــــ |د|

754o33 يف عبــــد |ي ى رسر هيم|بــــر|حد |لو|سمي  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

45|495 جنى|لطو|لدوله |لد سعد محمد قمر|خ سكندريه|ل|هندستـــ 

848765 لدين حسن تـــوفيق|ء |ء عل|سم| ن|تـــمريض أسو

754677 ى|لفتـــ|هدير محمد عبــــد  ح حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

88o844 ن |تـــتـــ حسن فرح|سعد شح ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

43458o لخطيبــــ|يه منصور محمد | |عه طنط|زر

62o536 لغنى|ل عبــــد |صف كم|بــــو بــــكر ن| لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

629|43 م|لسل|ح عبــــد|ء سعيد صل|سم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4|884| ج|لسم|هيم |بــــر|ء مسعد |شيم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

2434|o طمه محمد فتـــىح محمد قطبــــ|ف هره|لق|علوم 

478|57 لنقىل|حمد |لمحسن خميس |مريم عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

464o75 وى|لحمر|ل |ل محمد بــــل|هدير بــــل ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

495953 هلل عبــــيد|لد نرص |ء خ|إرس سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|6|4o6 ن|بــــر محمد عثــــم|حمد ج| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

45o42| زي|لسيد عىلي غ|محمد محمود  |هندستـــ طنط

683463 بــــ|لوه|لعزيز عبــــد |بــــ عبــــد |لوه|فوزيه عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

734o3 ء رجبــــ سيد قرئى|رس| لفيوم|حقوق 

8774o7 ج  |عيل فر|سم|ج |ريم فر سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

63|955 وق  ن|روق محمد عثــــم|حمد ف|رسر ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

2653o2 مد يوسف|ل ح|محمد جم |طبــــ بــــيطرى بــــنه

4|835 عيل|سم|لد محمد |محمد خ كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

4|85|8 لسيد محمد جعفر|طف |محمد ع لشيخ|ره كفر |تـــج

346633 لمرصى|ن حسن عىل عبــــده |نوره ى شمس حقوق عي 
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688246 هلل|مه عنتـــر عبــــد |س|عنتـــر  لمنصوره|ره |تـــج

227o62 لمجيد|لمجيد محمد عبــــد|محمد عبــــد وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

896823 نور  |لد محمد |نشوى خ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

43|538 ي رزق|بــــ محمد محمد |لوه|عبــــد
ى
لدسوق |صيدله طنط

5o82|6 هلل جرجس كريم|نه سعد |هيل سكندريه|ل|علوم 

2|346 ى مدحتـــ |ي ى |سمي  بــــينى|مي  لشر تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

63|427 هيم|بــــر|حمد محمد محمد |ء |رس| ي صىح ري
زيق|لزق|ضه |معهد فنى

337295 ى  يف حسي  هيم|بــــر|يوسف رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

9||266 ف عبــــد|ليىل  مه |بــــوش|ضى |لر|رسر ج|عه سوه|زر

8|3584 حمد|نجوي عىلي عتـــربــــي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

786846 حمد محمد عبــــد ربــــه عىل طريف|محمد  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

362757 لرحيم|فظ عبــــد|لح|محمود عىل عبــــد ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

6o433| لبــــرى|لسيد |لد عمر |عمر خ لمنصوره|هندستـــ 

69|2|6 ق|حمد |هيم |بــــر|مه |س|هيم |بــــر| وى|لشر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

24749 لسميع|م محسن محمد عبــــد |نع| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

486o85 هلل|ن عطيتـــ عوض |لعري|ندى |س سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

686296 حمد يوسف بــــيومي|طف |حمد ع| لمنصوره|علوم 

5|27|6 ن|محمد نبــــيل جمعه بــــسيوئى رشو بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4o565| حبــــيبــــه محمد خليل طه عىل ن|سو|بــــ |د|

33|5o5 بــــدين|ء سعيد مصطفى ع|رس| |نوعيتـــ بــــنه

|34|46 حمد|ء محمد مصطفى |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

498564 بــــوخزيمه|للطيف عىل |ن مصطفى عبــــد|نور ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

755|95 ى|لحس|مريم ربــــيع محمد  ني  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

22o87 ىط|لع|لسيد عبــــد|لسيد | |غن ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

327662 يف  لمطلبــــ|لسيد عبــــد|يمن |رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

89742| لسيد |سليم محمد مصطفى  ج|تـــربــــيتـــ سوه

755428 حمد محمد|ء محمد سيد |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

35oo73 غ|لصبــــ|هيم |بــــر|حمد طه |بــــ |رح زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

934o9 حمد|حمد محمود |رتـــ |س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

337227 لحميد|لعزيز عبــــد|حمد عبــــد|محمد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم
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689576 حمد|لسيد |هيم |بــــر|حمد |لحسينى |ء |زهر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|3882o هلل| |د سعيد عط|تـــن عم|ف هره|لق|ج طبــــيع |عل

4|35o2 بــــوخشبــــه|حمد محمد |ء |رس| |ره طنط|تـــج

||586o در|لق|عىل صبــــىح سيد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

72o27 لسيد|حسن قرئى | رن طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

34o7|6 ح حسن|لفتـــ|هيم حسن عبــــد|بــــر|حمد | |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

98346 زق عىل|لر|لرحمن عبــــد|طمه عبــــد|ف لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

62|96 ن محمد محمد|مه رمض|س| يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

55758 د|لجو|حمد محمد عبــــد|عىلي محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

773535 در خرصى|لق|عيل عىل عبــــد |سم|ء |ل| ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

544o7 حمد مجلوبــــ|هيم |بــــر|محمد  بــــ بــــنى سويف|د|

825525 حمد حسن|حسن نبــــوتـــ   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

2393|| |شم محمد نج|مي  ه|رغده  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2||93 حمد|للطيف |متـــ عبــــد |س|رتـــ |س هره|لق|لعلوم ج |ر |د

6|295| س|لرحيم عبــــ|لحميد عبــــد |يمن عبــــد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

426567 جر نجيبــــ عىل فودتـــ|ه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

78843o مه|لم محمد سل|مه س|محمد سل بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

32868 لففى|هلل |محمد عىل عبــــد  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

25422o منيه عربــــى محمد سليم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

|9||5 لمنعم|ل محمد عبــــد|محمد معتـــز كم ضتـــ|ري/أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

769527 رص نرص|دل ن|زم ع|ح ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

4o|346 بــــو عربــــ|آيه محمد مصطفى  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|8oo5 ي عبــــد|حمد عبــــد|
ي ف|لغنى

رس|لغنى ي|طبــــ 
|لمنى

785o83 لسيد|حمد |حمد حسن | سيوط|ره |تـــج

|27994 عيل|سم|مر محمد |رتـــ تـــ|س لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

62||65 د|لمنعم زىك حش|ندى حلىمي عبــــد  ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

5|6628 ي|ن أحمد محمد حسن |رو
لبــــولينى تـــربــــيتـــ دمنهور

7o4938 |لعوضى |هيم |بــــر|زق |لر|حمد عبــــد |سل |بــــ
لبــــسيوئى

|ره بــــنه|تـــج
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6o8|82 ى صل حمد|ح بــــهنس |نفي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

8o4o42 ف محمد عبــــد|لدين |م |حس لعليم|رسر ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|74264 ىس|لعبــــ|لسعود |بــــو |لكريم |رتـــ عبــــد |س تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

48735 وع|م مني  محمد مط|سل| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

243496 هيم|بــــر|ء سعيد سعد |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

696232 |لسق|حمد |حمد محمد | لمنصوره|نوعيتـــ 

238733 ئل حسن محمد|م و|مر ن|بــــ حلو|د|

263577 ي
لسيد|رق محمد عىل |ط| دئى |نوعيتـــ بــــنه

288|95 ى|مريم عثــــم ن موىس حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

855362 لمنعم محمد|بــــوغنيمه عبــــد|محمد  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

49o827 رثــــ|لو|لروؤف عبــــد |حسنى عبــــد | ند سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

32|66 محمد فتـــىح خليفتـــ دكرورى ى شمس حقوق عي 

878|9 ل حمدى محمد|ن جم|يم| لفيوم|ن |كليتـــ طبــــ أسن

288|52 ء محمود محمد فتـــىح|هن ج|بــــ سوه|د|

26|352 بــــ|لعزيز خط|محمود محمد عبــــد ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

35|o32 ن|كر طه عمر|ش| ء رض|عىلي ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

3|73o2 لحميد|هيم عبــــد|بــــر|فتـــ |حمد ر| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

647425 عرص|ل|لحليم |لحكيم عبــــد|حمد عبــــد|م |حل| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

3|488| ي محمد|رس عبــــد|ر ي|عم
لغنى ى شمس|تـــج ره عي 

237o82 ه محمود موىس عبــــد| هلل|مي  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

888oo5 هر صبــــىح مرزوق |بــــيشوى م سيوط|تـــمريض 

9o2|48 س |ده متـــي|دى قل|مريم ن ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

699o29 م عىل يوسف شعي |ء هش|لشيم| لمنصوره|علوم 

|69694 ه محمد فتـــىح | بــــو زيد|مي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6|o944 ضى|بــــر م|حمد ج|زم |ح ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

462567 ح|د محمد يوسف عىلي جن|جه لشيخ|علوم كفر 

493o39 لسيد محمد محمد عيس|كريم  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

79o489 حمد|حمد محمد |ندى محسن  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

2422|o لنعيم|دهبــــه عطيه محروس عبــــد هره|لق|ر |ثــــ|

2365o4 ود محمد|مريم محمد حسن د كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |
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425o7| حمد|فظ |لح|زق عبــــد |لر|مريم عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

494378 |دل محمد فهىم |لسيد ع|
ى
لبــــرق |حقوق طنط

8685o9 مل محمد|لد ك|كريم خ ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

6859oo لعجىم محمد محمد|سلىم محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

286944 حمد شلبــــى|حمد سعيد سيد |محمد  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

238o| نطون جرجس حلىم عطيه| كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

284482 م|لسل|م محمد عبــــد|لسل|م عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

3||699 لد منصور محمد|منتـــ خ ى شمس|تـــج ره عي 

278572 حون|بــــو ط|ل محمد |يه محمد كم| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8|8|5o لس  سكندر|بــــ نجيبــــ |يه|كي  ي|طبــــ 
|لمنى

6275o2 للطيف|هلل عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد زيق|لزق|طبــــ 

|3582| ل|لع|ء مجدى محمد تـــوفيق عبــــد |شيم ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

235883 لد عمر محمود|مريم خ ن|بــــ حلو|د|

|4o93 ى|ل|رق محمد |ط| نور مي  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

459827 ن|هيم شعبــــ|بــــر|لتـــ صبــــرى حسن |هل سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

4o58o| لغنى بــــيوم|عبــــي  محمد عبــــد |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

737|2 د|لحليم ج|محمود محمد عبــــد لفيوم |تـــمريض 

|2o687 ي عبــــد |عبــــد 
لعزيز|هلل ممدوح حنفى ى شمس حقوق عي 

|7|897 لحميد|ح عبــــد |لفتـــ|مصطفى بــــليغ عبــــد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

49362| ح مصطفى مطر|لفتـــ|م أحمد عبــــد |حس عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

689356 لمنىح |لرحمن |لمتـــول عبــــد |زينبــــ حسن  لمنصوره|حقوق 

6o84|o ن فتـــىح عبــــود دبــــور|عن |بــــ طنط|د|

768762 ه ه محمد عمي  محمد عمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|7o379 د حمدى محمد|عمر عم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2|6227 ف فكرى محمد عىل|دهم | رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

8o8883 ي|ف
دي عيد محروس قلينى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

83|229 ن محمود|لد زيد|محمد خ دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

34332o لقرم|ن عليوه محمد |هبــــتـــ بــــدر ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

285794 حمد|ح |فهد سعيد صل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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684598 |بــــ |دق شه|لص|لح |يمن مصطفى ص|مصطفى 
لدين

لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|6|73 ء محمد حفىطى محمد|سم| لمنصوره|حقوق 

55|66 ن|لرحمن رمض|لرحمن محمد عبــــد |عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

29o42 ن عيد محمد|لد شعبــــ|محمد خ ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

75567o ى عبــــد |ي لحميد|لرحمن عبــــد |د عبــــد |لجو|سمي  عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

64o649 سط عىل|لبــــ|حمد محمد عبــــد | زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

323985 هيم موىس|بــــر|دل |بــــ ع|رح ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

52|968 هلل مسعد حلىمي أحمد مصطفى حجر|منتـــ  سكندريه|ل|علوم 

688489 ف سعد| |نه مه|لسعيد سل|هلل |رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

762976 ى|حمد |دل عبــــده |بــــسنتـــ ع لعشر نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

7o62|o لحميد محمد يونس|ء محمد عبــــد |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3|7639 هر محمد|محمد وحيد م ى شمس|د| بــــ عي 

694o33 ح|لسو|مصطفى محمود حلىم يونس محمد  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

|7o||8 لمنعم|رص محمد عبــــد |ن| د|رين ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

64|825 لحفيظ|محمد حسونه عىل عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2695oo لقط|لمنعم محمد |عبــــد| رن ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|4375 لحريرى|لد محمود |ن خ|نوره تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

8234|o لحفيظ|لحميد عبــــد|يه سيد عبــــد| سيوط|حقوق 

853o6| ج|هيم فر|بــــر|حمد |رق |ط دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6334o3 لسيد حسن|ئل |رسميتـــ و لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

||88oo لسيد|هيم |بــــر|ن |لدين رمض|ء |ر عل|مي ى شمس|تـــج ره عي 

484728 محمود محمد عىل عطيه ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

4|5o4o ن ئى|لكور|لسيد عىل |ل |جم| مي  لشيخ|بــــ كفر |د|

|432|6 حمد زىكي|دهم محمد | ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

6o8o52 بــــو يوسف|لحليم محمد |تـــ عبــــد |جي ي صىح طنط
|معهد فنى

||7348 حمد|رتـــ محمد محمد |س ى شمس|د| بــــ عي 

44295o لديسىط|لم |حمد س|لسيد |ندى يحن   لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

892o56 ر محمد |حمد عصمتـــ مختـــ| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

4|o284 ن|لسيد عمر|ح |م صل|محمد هش ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

523943 حمد محمد محمود|د محمد |زي سكندريه|ل|هندستـــ 
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|73|47 ي
لمعىط|محمد مرىس عبــــد | دئى ن|حقوق حلو

7o5826 ق|حسن حمدى عرفه  وى عىل|لشر ره بــــور سعيد|تـــج

634|9| ف سعد بــــيوم|حسن  رسر ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

245699 كر محمد سويد|يوسف ش كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

54|488 ح|لقم|مل محمد |محمد ك بــــ دمنهور|د|

89o7|2 هلل عىل  |لمنعم خلف |م عبــــد|بــــتـــس| سيوط|بــــ |د|

93494 ن|ء محمد عثــــم|دهم عل| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

833589 يم|لد|هر عىلي عبــــد|حمد م| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

422926 لمزين|حمد |ن قطبــــ مصطفى |نوره تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

5o3268 ن صفوتـــ صبــــىحي عىلي حسن|رو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

34|o6| حمد محمود|س |رف عبــــ|لرحمن ع|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

|2|556 ى ح زم مجدى محمد|نوريي  ى شمس| لسن عي 

|2757| لحميد محمود|لحميد محمود عبــــد |عبــــد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4o8489 شم|لعزيز سميح ه|محمد عبــــد  |حقوق طنط

48254| ن|حمد مهر|رص |لن|ن عبــــد |رو عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

89239| ن |حسن محمد حسن سليم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|75|54 رس حسن سيد|ء ي|روميس هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

778538 هيم|بــــر|تـــتـــ |ل شح|محمد جم زيق|لزق|بــــ |د|

9||26| لرحمن محمد |طمه محمد عبــــد|ف ي|علوم 
|لمنى

78266o هيم عىل|بــــر|عىل | رؤي هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|56|o7 حمد|فظ عيد |رودي ح تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

424844 لعليم حسن|دهم محمد طه عبــــد | سكندريه|ل|طبــــ 

3395o6 دى محمد سعيد|له|ء فتـــىحي عبــــد|شيم |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

6|4869 حمد عيد يوسف  محمد مرع| لمنصوره|حقوق 

267649 وى|لبــــط|لسيد |دل |هبــــه ع ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

8568oo لرحمن عطيه|ن عبــــد|لرحمن شعبــــ|عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

2778o لسعيد|لدين محمد |م |محمود حس رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

493854 ن|هيم قطبــــ عثــــم|بــــر|محمد مجدى  |حقوق طنط

3574|9 ري|لبــــ|ل عبــــد|لرج|يمن عز |زينبــــ  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|
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5|6|7| لجندي|لحليم |هبــــه أحمد محمد عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

76|455 |لنظي  عبــــد |سعد محمد عبــــد |لرحمن |عبــــد 
لرحيم

ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

645o6| لعزيز دعبــــس|عبــــد | مصطفى عط تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

33oo39 بــــر سليم موىس|يتـــ ص| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

23o3o4 ى|لمنعم ش|لمنعم عمر عبــــد|عبــــد هي  ن|حقوق حلو

|39845 لسيد خرصى|ل |عزه جم ن|صيدله حلو

89|442 روبــــيم |قيم ش|رى طلعتـــ يو|م سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8552o4 د|حمد محمد زي|هيم |بــــر|مي مدحتـــ  حقوق بــــنى سويف

|3o|22 ي|ه| ري|م ي شنوده هيى
ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|62852 مجد محمد محمد|تـــفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|5575o ن|طف فوزي جو|نوبــــ ع|بــــ| د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

48|88o ق|رس محمود مرىس |د ي|زي وي|لشر |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o47|| لمسدى|حمد |لمنعم |ندى محمد عبــــد  |ره طنط|تـــج

7|3||3 لنجدى|هيم |بــــر|محمود فتـــىح محمود  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

48557| حمد|شم |هيم عىل ه|بــــر|ندى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7828|o مه|حمد عىل سل|هيم |بــــر|جر |ه زيق|لزق|ره |تـــج

|66347 لحميد|حمد عبــــد |حمد حسن | ن|ضتـــ حلو|علوم ري

348o|3 لجليل|م محمد عبــــد|لد سل|طه خ هره|لق|ج طبــــيع |عل

422353 ئى عبــــيد|ء حسن علو|سم| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

89274 لسيد|يمن عيد |حبــــيبــــه  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

36o399 حمد جوده نرص|ء محمد |سم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8456o2 ي |هديل محمود عبــــد
هيم|بــــر|لغنى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

823625 يه فوزي فتـــىحي محمود| ي|علوم 
|لمنى

6|2o89 وى تـــوفيق زنتـــوتـــ|لشن|ره |س |تـــمريض بــــنه

6285|6 بــــ جبــــريل|لوه|م عبــــد|م|حمد |يمنى  زيق|لزق|علوم 

477o63 نم|لنبــــى غ|جر عنتـــر عيد عبــــد |ه سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6324|4 ى |م محمد |جر حس|ه حمد عيسوى|مي  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

485|28 لعدوى|حمد محمد |ئل محمد |سهيله و تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

868o74 رص صبــــىحي جرجس|نه ن|مري ي صىح 
ن|سو|معهد فنى
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|472| ئى|لعن|ل |ئى جم|عمر ه هره|لق|ره |تـــج

35o672 حمد سمي  غريبــــ|جر |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

83983| عيل سعدي|سم|حمد |جر |ه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

54849 حمد|سم |م ق|رضوى حس هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

48379 ن سعد|ن سعد رمض|رمض ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|54642 م محمد محمد عىلي|يوسف عص ى شمس حقوق عي 

44564| لجوهرى|هلل |م عبــــد|لسل|هلل عبــــد|محمد عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

|53299 هلل| |ء ممدوح خليل عط|لشيم| ى شمس طبــــ عي 

6|5554 ن|حمد عتـــم|حمد |دهم | ط|ر دمي|ثــــ|

225449 لسعود|بــــو |لم |لم يحن  س|ن س|حن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

64|444 حمد|لرحمن |حمد عبــــد |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

32766o وى|كر فرم|مد ش|حمد ح| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

7793| ى|م ذىك بــــش|مح س|س سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

545239 م مصطفى طوسون|لسل|يوسف جميل عبــــد  ره دمنهور|تـــج

8|o27 ن محمد|ن نرص عثــــم|نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|59233 فظ|لح|لرحمن عىل محمود عبــــد |عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

24|325 ح|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|لرحمن عبــــد|عبــــد ن|بــــ حلو|د|

239877 لرحمن يشى فكرى محمد فوزى|عبــــد هره|لق|هندستـــ 

4oo36| عر|لش|مد |ح ح|لفتـــ|محمد عبــــد  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

7||923 لسيد عجوه|لسيد |ء نبــــيل |ل| لمنصوره|علوم 

436729 ويتـــ محمد بــــسيوئى أحمد شكر|ء مع|شيم معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

475736 ن|لسيد مسعود شعبــــ|عمر محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

3556|3 تـــ جيد خليفه شنوده| مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

439826 ىط|لع|لسعيد عطيتـــ عبــــد |سحر  لشيخ|عه كفر |زر

25|624 حمد مصطفى محمد موىس| ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

8549o| ء عوض سيد عطيه|رس| م بــــنى سويف|إعل

893o66 حمد |ل فتـــىح |ء جم|حسن سيوط|ره |تـــج

68o2|5 ل|لع|هيم عبــــد |بــــر|حمد |منيه | لمنصوره|علوم 

633o|4 لسيد|حمد طلعتـــ عيس | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 17979 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

846436 بــــي|بــــر محمد رك|لص|نىهي محمد  دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 

3|937  |محمود 
ى
ي|لدسوق

 عىل دئى
ى
|لدسوق كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

33248 ل حسن|م كم|ء عل|ل| ن|بــــ حلو|د|

446665 ى|حمد محمد محمد رسل| ن حسي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

89o975 حمد |لرحيم |ندى قطبــــ عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

774727 ئى|لقرم|هبــــه فتـــىح عىل مسلىم  زيق|لزق|هندستـــ 

422636 ئى نرص|هلل علو|محمود فضل  بــــ دمنهور|د|

8987o9 ئى ظريف بــــخيتـــ |بــــى روم|ه ج|صيدلتـــ سوه

4348o ر محسن سيد حفنى|من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

334|24 صفوتـــ لمع مسعد| بــــول سيوط|بــــ |د|

|6o|96 ي سعيد
جورج نبــــيل مهنى هره|لق|بــــ |د|

285245 در|لق|ن عبــــد|ء شعبــــ|محمد عل سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

262996 حمد|حمد عبــــدربــــه |ن |يم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

248998 ره|ء حلىم يوسف عم|شيم ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

2433|7 ن سعد|يفون بــــهجتـــ سليم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

43|43| ل صدقه|دل كم|حمد ع| |ره طنط|تـــج

42755o حمد محمد خليل|محمد محمود سيد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

526695 ح|يوسف مصطفى رشدي محمد مصبــــ لشيخ|ضتـــ كفر |علوم ري

893|5 لحميد|حمد محمود زغلول عبــــد | رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

426658 لرحيم|حمد عبــــد |لرحيم |مريم عبــــد  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

768525 ن|هلل مسلم عيد سليم|عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

6|8685 ل|لدين أحمد محمود هل|م |ندى عص ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

463357 ر عبــــده|لغف|لسيد عبــــد |م |حل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8|52o7 ين محمد عبــــد لحكيم محمد|شي  ي|لسن |
ضتـــ|ري/|لمنى

475o43 ى |ي حمد|حمد خلف محمد |حمد |سي  سكندريه|ل|ره |تـــج

7o|49o لسبــــيع|ل مصطفى عىل |م جم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|65|72 ي |لبــــ|زم محمد عبــــد |مريم ح
ى
ز|لبــــر|ق ى شمس| لسن عي 

857|79 لعليم|لعزيز حسن عبــــد|له عبــــد|ه ي|عه |زر
|لمنى

||598o ى وهبــــه|م رتـــن مدحتـــ مكي  ى شمس|تـــج ره عي 

4o3442 لسيد مصطفى محمد|ن محمود |نوره سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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6844|7 ح|لفتـــ|ده نصىح عبــــد |ء حم|هن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2|5442 شور|رضوى ممدوح جميل ع هره|لق|حقوق 

7527o2 حمد|د |بــــ ج|يه|د |زي عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54395o لرؤف سعيد|حمد حسن عبــــد| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2878oo تـــه سليمه|لرحمن مصطفى صديق شح|عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

86o37 تـــ عىل|رثــــ فرح|لح|بــــو|م محسن |سل| ن|حقوق حلو

624354 ي عبــــده زيد|هيم |بــــر|ل |محمد جم
ى
لدسوق ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o353 د|لىح عىل ج|د عبــــد |زي دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

39|52 هيم|بــــر|دل محمد |ملك ع هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

924287 ن |ه محمد سليم|حمد بــــ| ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

8o27o9 تـــه|طف زغلول شح|جون ع ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

|48|95 لسيس|لعزيز |حمد عبــــد |لسعيد |سهيله  هره|لق|ره |تـــج

28643| م|تـــوفيق محمد محمد عل ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5|7o53 ئى|لزلبــــ|لحميد |منى وجيه سعد عبــــد |علوم طنط

52546 حمد|ء سعيد تـــوحيد |عىلي لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

69|826 م|لش|محمد محمود حمزه حسن  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4578o مد|حمد محمد ح|عمر  هره|لق|ره |تـــج

8|5852 مي عزيز فهيم|مريم س ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

7o5388 م محمد|لسل|مل عىل عبــــد |لز|عىل  لمنصوره|ره |تـــج

42|299 لمرصي|مد |مد محمد ح|در ح|ن ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

786789 ي|ر
د زىك|فوزى عي| ئى زيق|لزق|حقوق 

28o398 سكندر|سكندر جرجس |بــــيشوى  بــــ بــــنى سويف|د|

778555 بــــ|ن دي|حمد فرح|مصطفى  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

52o486 لحميد تـــبــــي|ل عبــــد |ل كم|مل كم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|3448 ن|هيم جودتـــ عمر|بــــر|جر |ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6|365o لسيد حلوه|ن محمد |حن |بــــ طنط|د|

|4284| د|لجو|ء محمد عبــــد |حبــــيبــــتـــ عل لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

25ooo5 فظ يوسف|ر ح|م محمد نجيبــــ مختـــ ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|5879 ن|زن ممدوح متـــول شعبــــ|م ط|ر دمي|ثــــ|

753934 لحميد|هيم عبــــد |بــــر|د |د عم|جه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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3|6595 زق|لر|بــــر فتـــىح عبــــد|جر ص|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o2o2o حمد قديس|حمد |ن محمد |ريه|م لمنصوره|ل |طف|ض |ري

492743 كريم وجيه خليل يوسف مرع تـــربــــيتـــ دمنهور

449974 لسيد غنيم|طف |ع| دين ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

69|25 ي|ر
ل محمد محمد|لع|عبــــد | ئى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

863459 لعليم|لم عبــــد|لد س|مل خ| دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

6|66|2 ي
لزىكي|عبــــده عىلي محمود | دئى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

67o4o د|د عي|د ميل|عم| ن|سلف كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

7|o883 ى |م محمد محمد |حس ل|لغ|لعشر لمنصوره|هندستـــ 

|26937 رم حنفى محمود|ن ك|نوره ى شمس|تـــج ره عي 

779989 عيل|سم|لسيد حسن |رحمه  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

44638| حمد|حمد |لسيد |ن |يوسف رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

42|355 زى جلو|لجليل غ|لسعيد عبــــد |ره |س لشيخ|بــــ كفر |د|

628578 لسيد|لسيد محمد |ئى أحمد |أم زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7|5787 ى|لرحمن |مريم عدل عبــــد  مي  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

8|4475 هلل محمد|ده خلف |محمد حم ي|طبــــ 
|لمنى

287425 وى|لديس|حمد |لسيد محمد |محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

246o|4 تـــى|لزن|لحميد مصطفى |محمد عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

485492 هلل محمد|لمجيد عبــــد|ء محمد عبــــد|سم| سكندريه|ل|بــــ |د|

62754 حمد|رتـــ ربــــيع بــــدوي |س ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

|39o4 ق|هلل |عبــــد وى درديرى|دهم رسر هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

682455 ى عل|ي لسيد عىل سليم|ء |سمي  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

54657o مه|محمود حسن فرج حسن سل لشيخ|هندستـــ كفر 

7|77|o ح محمد عىل|هيم صل|بــــر|محمد  لمنصوره|حقوق 

87597| وس عم|تـــ لسيد  |د|د سعد ج|ورصى |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

7o4672 ر|رس محمد حلىم بــــد|محمد ي لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

883o84 د |م فؤ|ل تـــه|زينبــــ جم سيوط|بــــ |د|

6482o| ع|لرف|حمد |لعربــــى محمود |لسيد |ء |ل| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|237|| ل|لع|هلل عبــــد |ن عبــــد |ندى شعبــــ |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي
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9|7726 مد  |د محمود ح|محمود حم سيوط|تـــربــــيتـــ 

|256|8 عيل|سم|ح محمد |لؤى وليد صل ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|o979 كر ملك |يوسف منصور ش ي صىح سوه
ج|معهد فنى

24399 لعزيز|لموجود عبــــد |عبــــد | جر رض|ه ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

64647| لبــــربــــرى|مد عوض عبــــده |ء ح|دع ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

774|33 ى عزتـــ محمد عبــــد |ي م|لسل|سمي  زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

7o598| وق محمد ر ج|د فر|لجو|تـــبــــ عبــــد |رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

867594 لمحسن|حمدي محمود محمد عبــــد دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

|38447 |سط حسبــــ |لبــــ|م عبــــد |ء هش|ل|
ى
لنبــــى دسوق دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

ريتـــ|تـــ إد|معلوم

487247 ى ه هيم جبــــر|بــــر|ئى |حسي  ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

|6||9 لعزيز|م حموده عبــــد |جنى هش ى شمس| لسن عي 

75599o هيم أحمد|بــــر|لكريم |عىل عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

82933| لعليم فهيم محمد|ئشه عبــــد|ع دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

72597 ن عطيه سيد يوسف|يم| ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

52226 ح محمد|لفتـــ|ء محمد عبــــد |سم| ي|هندستـــ 
|لمنى

636764 هيم محمد محمد|بــــر|م |كريم حس ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

62237| ل|لع|لكريم عىل عبــــد |ء عبــــد |شيم زيق|لزق|عه |زر

87669 لمجيد|ن قطبــــ عبــــد|لرحمن شعبــــ|عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

34568 ء محمود عىل محمد|شيم ضتـــ|ري/هره|لق|م |إعل

7o|2|o لبــــسطويس عمر|رق محمد |كريم ط لمنصوره|طبــــ 

86794o حمد|لسيد |طمه حسن |ف دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

23435 عيل|سم|لحميد |لحميد محمد عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|52722 بــــوبــــكر محمد|م محمد |بــــس لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

64o579 ل محمد|لع|لسيد عبــــد |تـــبــــ |محمد عىل ر زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

864727 ي عبــــد|م|
ه|لل|رص عبــــده عبــــد|لن|ئى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

5|934o ق|دهم محمد ذىك | |ن|ر وى|لشر |طبــــ طنط

683874 لفى|ل|لسعيد |هر محمود |ره م|س لمنصوره|حقوق 

755348 ف خ|ء |رس| لد كردي|رسر عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|3o377 لحميد مصطفى|حمد محمد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

628522 يم|لد|نس محمد محمود محمد عبــــد| زيق|لزق|هندستـــ 
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824564 ى|لكريم خ|عبــــد لد حكيم حسي  ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

69468 حمد فرج محمد فرج| ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

769643 حمد محمد حسن بــــيوم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3o22| ى|طمه س|ف مي محمد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

223565 حمد|يه محمود حسن | ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

287676 ى جم مي  وى جريس|ل حص|جي  شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

|645| هيم|بــــر|ر محمد |محمد مختـــ ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

8395oo دق حسن عىلي|لص|هد |ن ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

453967 ىس|لعبــــ|لدين محمد |م |حمد عص| ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

785o93 هيم محمد|بــــر|م |لسيد س|محمود  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

867547 هر|لط|م محمود محمد |ريه دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

475o45 بــــ تـــرىك|لوه|حمد عبــــد|يوسف  سكندريه|ل|حقوق 

636|5o ى|ل ش|ل محمود هل|كريم جم هي  زيق|لزق|هندستـــ 

7o55o7 لعليم محمد|لعليم محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

2568|6 هر عىل رميح|ريم ط هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

228936 لشهيد|لشهيد صليبــــ عبــــد|هنده عبــــد|ش سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

349882 حمد|هيم |بــــر|د |عم| دين |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9oo6|8 لحليم عمر |ء محمود عبــــد|سم ج|علوم سوه

6937o| ه | لسيد بــــدوى|هلل |لسيد عبــــد |مي  لمنصوره|بــــ |د|

622299 م كسبــــه|لسل|هر عزتـــ عبــــد |معتـــز م لمنصوره|حقوق 

64|454 ى عبــــد|يوسف محمد  لرحمن|لمعز عبــــد|مي  زيق|لزق|ره |تـــج

526945 بــــوجعفر|نس محمد |ح |لرحمن صل|عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

898782 وق محمد مصطفى حم د |رسر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

854978 لرحمن محمد محمود عكوش|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

6359|4 هيم|بــــر|هيم فكرى |بــــر|محمد  زيق|لزق|حقوق 

54|887  مصطفى عبــــد|لش|عبــــد
ى
 عبــــد|لش|ق

ى
|لمجيد |ق

لشيخ
ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8769|5 بــــتـــ |بــــتـــ مصطفى ثــــ|ثــــ| دين سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|3858 ى نصيف عزيز جورج   | مي  سيوط|حقوق 

446329 ن|حمد محمد شعبــــ|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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693oo8 ح|محمد محمود حسن محمد مصبــــ ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

66658 ن محمد|ن محمد رمض|رو لفيوم|صيدلتـــ 

52o329  محمد سعد|حن
ى
ن كرم دسوق تـــمريض دمنهور

3528o لسيد|هلل |رق عبــــد |ميه ط|س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|78274 هيم|بــــر|مه سمي  |س|لد |خ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6o|39| لبــــدوى|لسيد |ل |لمعبــــود جم|عبــــد  |عه طنط|زر

334347 حمد|لموجود |محمود حمدى عبــــد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

489522 هيم محمد|بــــر|يمن محمد |هلل |منتـــ  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

226495 ى رأفتـــ فرج سوس| مي  هره|لق|صيدله 

7849|6 ؤد|هلل د|مريم مني  عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

478332 وى|لطنط|ش مصطفى |لدمرد|نىح  عمر | سكندريه|ل|ره |تـــج

3|6o34 ك|لمل|تـــتـــ عبــــد|تـــرين حبــــيبــــ شح|ك ى شمس|د| بــــ عي 

4|6629 لنبــــى عبــــيد|عيل عبــــد|سم|محمد  لشيخ|ره كفر |تـــج

8o4o|8 حمد محمد|بــــ |يه|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

8839|o حمد زهرى محمد |ء |عل سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

358363 طف عطيتـــ جريس|مريم ع ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

322o26 حمد محمد عىل محمود|مريم  ه ى نوعيتـــ جي 

433|3| ي محمد عبــــد 
لعزيز حسن سعد|يمنى |ره طنط|تـــج

326o86 محمدين محمود بــــخيتـــ| مريم زكري سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

698232 هيم شومه|بــــر|حمد |لسيد محمد |ن |نور لمنصوره|حقوق 

|6259| ىطي|لع|لجليل بــــدر عبــــد |لد عبــــد |خ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

5o46o| ئل محمد يوسف لبــــيبــــ|م و |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

7|2|43 ل|لسيد غز|د محمد حسن |نه لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

||9o|9 ى|هلل ع|منتـــ   عىلي حسني 
ى دل حسني  ن|علوم حلو

|35942 ي
حمد زغلول محمد| |دئى سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 

دى|لمع |

778|92 د جوده محمد|طمه عم|ف زيق|لزق|نوعيتـــ 

2496|6 ح|لفتـــ|شم عبــــد|هلل محمد ه|منه  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

4|88o5 م|لش|لح محمد |تـــ ص|لشح|سهيله  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

852772 لمسيح ملك مجىلي|عبــــد| رين|م ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى
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4865|2 لجندى|م |لسل|مي  محمد عبــــد|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

632826 ف |ن |يم| حمد|لعزيز |حمد عبــــد|رسر زيق|لزق|نوعيتـــ 

236578 ى|لعظيم محمد |ن محمد عبــــد|نور بــــوحسي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

255o67 ى محمد  عيد حسني 
تـــفى ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

698927 مر|حمد ع|بــــدين حسنى |لع|ره زين |س لمنصوره|حقوق 

4396o| هيم عمر|بــــر|م محمد |سهيله هش لشيخ|نوعيتـــ كفر 

229464 ين جم لحفيظ|ل طه عبــــد|شي  هره|لق|ره |تـــج

7o6594 حمد|حمد عبــــده سيد |هر |له ط|ه لمنصوره|بــــ |د|

45355o لمتـــولي حسن|مصطفى محمود  لشيخ|هندستـــ كفر 

9o9346 حمد |لحميد |بــــتـــ عبــــد|دل ثــــ|هدير ع ج|تـــربــــيتـــ سوه

8o5533 ي |م عيد ن|سل| حمد|ج  ي|بــــ |د|
|لمنى

9o2o|| مل عىل |ىط ك|لع|يزه عبــــد|ف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

645579 ح|عىل حسن عىل مفتـــ |بــــ طنط|د|

|458|6 حمد محمد حمدى سيد| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

5|2o68 بــــو شوق|ن |لقوي حس|حمد عبــــد |مه |س| طبــــ بــــيطرى دمنهور

529869 عيل|سم|لمعبــــود |مصطفى وجيه عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

88|o67 ى  غبــــروس |فؤ| يوستـــي 
ى
د صدق سيوط|طبــــ بــــيطرى 

7||664 مي  وليد بــــكر طه قوره| لمنصوره|هندستـــ 

2786|7 لعز|بــــو|لعز فتـــىح |بــــو|نىه  هره|لق|ج طبــــيع |عل

638735 لحميد مهدى|بــــ محمد عبــــد|يه|يدى |ه زيق|لزق|ره |تـــج

255|98 ء محمد محمود محمد بــــطيشه|عىلي ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

5o7o|9 ى لجنيدى|ىك |عزتـــ عدل ز| جي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|76725 حمد سعد|لمنعم زينهم |لرحمن عبــــد |عبــــد  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

8|5375 شد|رس ن|د ف|نه عم|دمي سيوط|ره |تـــج

22o34o لدين قورتـــ|ح |عمر يحن  محمود صل ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

43323 مد|ىط ح|لع|رق عبــــد |مصطفى ط هره|لق|هندستـــ 

52488| لمول|هر موىس عبــــد |دل ط|أحمد ع سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

223564 ن سعيد هريدى|يه سليم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

33||57 لد|لرحمن خ|ل عبــــد|جم| م رض|سل| |علوم بــــنه
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268492 در|لق|لعزبــــ عبــــد|محمود محمود  عه مشتـــهر|زر

9|3868 ى حس|لرحمن حس|عبــــد ى بــــكر |ني  ني  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

|4oo3| ن محمد محمد رشدى مصطفى|يم| ى شمس|د| بــــ عي 

36o647 لسيد منصور|لسيد محمد |عيد  |حقوق بــــنه

252998 ه مىح  لدين محمد محفوظ|ني  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|37869 عىل حفنى عىل حفنى عىل |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

4|9oo3 لم|هيم س|بــــر|هيم منجود |بــــر|هلل |عبــــد  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

2|347| ي
ف مصطفى | |دئى لجندى|رسر ى شمس|تـــج ره عي 

7||o4o وى|لشن|طمه محمود محمد محمود |ف لمنصوره|بــــ |د|

835o5o ي جميل محروس شنوده|
يرينى ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

7o3|52 ق|هيم عىل |بــــر|هيم |بــــر|رحمه  وى|لشر تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

859o44 ي ثــــ|ندي مر|س بــــتـــ|د بــــشر ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

68oo78 حمد محمد|لعدل |هبــــه صبــــح  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

23698o ف محمد مصطفى|سلىم  رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

2|8o79 ف|بــــتـــ محمد عس|يوسف محمود ثــــ ن|حقوق حلو

6o448| لىح|ح عبــــد|ح صل|صل| ليس| |تـــربــــيتـــ طنط

649273 هيم عمرو|بــــر|محمد محمود محمد محمد  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

4|o825 للمع|لرحمن محمد |ريم رأفتـــ عبــــد  |حقوق طنط

769o55 ي
يوسف محمد يوسف حسن عفيفى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

8596| ى|م سحق|ديبــــ |ميل | |رتـــي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o3728 ره|هيم عم|بــــر|هيم سمي  |بــــر| لشيخ|هندستـــ كفر 

85o|2o حمد يوسف جعفر|يوسف  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

233369 هلل|ره خميس مصطفى متـــول عبــــد |س هره|لق|عه |زر

498768 ى|للـه |لرحمن عبــــد |رحمتـــ عبــــد  بــــو حسي  تـــربــــيتـــ دمنهور

35|373 تـــ محمد صبــــيح|ء فرح|دع ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

5o5|9o تـــه|محمد محروس فتـــوح محمد شح سكندريه|ل|حقوق 

52833| حمد بــــرهومتـــ|ح |لفتـــ|حمد مصطفى سعد عبــــد| ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o289o حمد محمد|ن |رضوي رضو ي|نوعيتـــ 
|لمنى

2336|6 ه  در|لق|ل محمد عبــــد |م كم|له|ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

339425 بــــوزيد|هيم |بــــر|لسيد |ندى سمي   لفيوم|ر |ثــــ|
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423|99 هيم|بــــر|حمد يس |أحمد محمود  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

489|3 جميله سعد مفرح محمد ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

636793 بــــوزيد محمد محمد|مروه  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

433o|8 لنقيبــــ|حمد محمد |هيم |بــــر|هلل |منتـــ  |بــــ طنط|د|

5oo|84  رمض|لص|
ى
 عىل عبــــد|لص|ن |ق

ى
دي|له|ق دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

28262| لمعبــــود|لجليل طلعتـــ عبــــد|عبــــد| دين ن|سو|عيتـــ بــــ|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

43o2|3 حد|لو|حمد عبــــد |منيه محمد | |علوم طنط

276o62 ف عبــــد|ء |شيم حمد|حمد |هر |لظ|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

69|999 عيل|سم|عيل عطيه |سم|در |ن لمنصوره|صيدله 

628789 لكريم|لكريم عزتـــ عبــــد|ء عبــــد|سم| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

4238|9 ع|لسبــــ|حمد محمد لطفى عطيه | ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

9oo79| لديبــــ عوض |حليم | رين|م ج|بــــ سوه|د|

7o6387 ى|ن عبــــد |ن رمض|حن لرحيم حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6|8725 بــــيه|حمد طر|ح |ندى صل ط|بــــ دمي|د|

58965  عىلي|شيم
ء محمد مصطفى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

459249 حمد|ن |حمد محمد نبــــيه سليم| ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

9o|644 لد محمود بــــخيتـــ محمود |خ ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7o4595 لرحمن حسن|حمد عىل عبــــد |هيم |بــــر| زيق|لزق|هندستـــ 

68464 حمد محمد|هلل |تـــسنيم عبــــد  لفيوم|تـــربــــيتـــ 

7||274 زى|لمهدى محمد حج|حمد فتـــىح | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o5838 لح|هيم ص|بــــر|لسيد رجبــــ |محمد  لمنصوره|ره |تـــج

639898 وز محمد عبــــد حمد عليوه|لمجيد |بــــ عبــــد|لوه|في  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

486748 هيم محمد|بــــر|حمد |هيم |بــــر|محمد  سكندريه|ل|حقوق 

|7387 بــــر عوض|لج|حمد عبــــد|مهند  هره|لق|هندستـــ 

7552|5 ى ع|ي ن محمد|دل رمض|سمي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

68768| بــــيه|مد طر|مد ح|د ح|مد فؤ|ح لشيخ|بــــ كفر |د|

446624 سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د| لنويىه|محمد عزتـــ محمد سعد 

228956 لرحمن فريد|ل عبــــد|منيه جم| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

42349o ل|لع|بــــر عبــــد |ء محمود ج|سم| بــــ دمنهور|د|

266658 ن|هيم سلط|بــــر|ء صبــــىح |رس| لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 
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7o|o34 هلل|للطيف عطيه عبــــد |للطيف عطيه عبــــد |عبــــد 
 مبــــروك

ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

89|32| هلل ملك  | |نوبــــ رأفتـــ عط|بــــ| سيوط|حقوق 

||6284 د|م بــــكر رش|ذ عص|مع ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

2692o2 ف صديق |جر |ه بــــوعربــــ|رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

||47o2 حمد|زق |لر|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8o9o85 لرسول محمد|م حمدي عبــــد|حس ي|بــــ |د|
|لمنى

78o347 ى بــــهنس|م |هلل عص|منه  وى|لدين حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

6o9|3| ين سعد محمد عمر شي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|262|2 ي
لمنعم عفيفى|لد عبــــد |خ| دئى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

7o8|42 ن محمد|كرم منعم رجبــــ رمض| ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

9|o7o9 طمه صبــــرى محمود سيد |ف ج|بــــ سوه|د|

752o5 حمد|يه محمد محمد | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

893499 ي
عيل جوده هديه |سم| |دئى سيوط|بــــ |د|

699o44 ن عيس|حمد محمد عثــــم|تـــحيه  زيق|لزق|بــــ |د|

69o||7 ى عىل|عيل حس|سم|عيل محمد |سم| ني  لفيوم|هندستـــ 

76|365 هلل|ج  نرص |رس مصطفى حر|مهند ي لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

875877 زم محمد سيد محمد |ح سيوط|صيدلتـــ 

828628 هيم|بــــر|حمد |تـــن محمد |ف ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

475|o2 لرحيم عتـــلم|ل عبــــد |سهيله مصطفى جم سكندريه|ل|بــــ |د|

4863| حمد محمد محمد|ن |نوره ن|بــــ حلو|د|

36|589 لنبــــى|بــــ عبــــد|لتـــو|ن عيد عبــــد|يم| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

425752 ضى|دين مسعد سعد محمود م|ن سكندريه|ل|بــــ |د|

452565 لصعيدى|محمد رزق ربــــيع طه  ي|لي إد|ع سبــــ كفر|ش علوم ح| رتـــ وتـــكنولوج 
لشيخ |

922578 ى عم ل  |لع|لدين عبــــد|د |طه حسي  سيوط|حقوق 

634825 در|لق|رق فهىم عبــــد|رص ط|ن زيق|لزق|هندستـــ 

495oo| لجليل محمد حميدتـــ عطيتـــ|محمد عبــــد  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

6o52|2 ط|لحو|لمحمدى خليفه |ضى |ر| رن لمنصوره|صيدله 

266237 ه جميل محمد جل د|لضي|ل |ني  شمون|نوعيتـــ 

54|745 نطون يوسف جميل يوسف جرجس| طبــــ بــــيطرى دمنهور
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344795 لم قطبــــ|لرحمن س|لد عبــــد|بــــسنتـــ خ |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

228635  عبــــد|لبــــ|رس عبــــد|ي| مه
ى
ح|لفتـــ|ق ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 

ئ 

686652 لعدوى |در |لق|جد محمد عبــــد |دهم م| لمنصوره|بــــ |د|

642839 لبــــحطيىط|حمد مصطفى |روى محمد | زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

775535 هلل|سط عبــــد|لبــــ|سط محمد عبــــد |لبــــ|عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

8|o899 هلل|عبــــد| حمد عط|يه | ي|بــــ |د|
|لمنى

8o2822 حمد محمد محمد|عمر  ي|نوعيتـــ 
|لمنى

75494o ره صفوتـــ رجبــــ عيد|س عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

85995| بــــتـــ|مروه محمود خليفه ثــــ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

444298 ي|ر
زى|م غ|محمد س| ئى ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لشيخ|ئ 

75447| م عىل مصطفى محمد|كر| عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

343364 محمد ضيف| محمود رض ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

34o368 بــــ|لوه|ن عبــــد|محمود سعد رمض |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

45o78 حمد يحن  غنيم|منيتـــ | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

629|o د محمود سلومه|ء حم|دع صيدله بــــنى سويف

333362 عيل|سم|حمد |حمد محسن | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5|8547 بــــيس|حمد تـــر|مل |نسمتـــ محمد ك ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

69734| محمد وجيه محمد محمود ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

4o44o7 ى|بــــو |حمد |حمد هيثــــم | لعيني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22o9o7 د|لجو|لمجيد عبــــد|ل عبــــد|هدير جم هره|لق|ره |تـــج

228854 ل|لع|حمد عىل عبــــد |هلل عىل |منه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|4|68 للطيف |رص عبــــد|لن|رص محسن عبــــد|لن|عبــــد
لكريم|عبــــد

ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|56569 لدين حسن محمد حسن|د |د عم|زي |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

295874 هلل تـــوفيق|حمد محمد عبــــد| ن|بــــ حلو|د|

246449 ل|لع|حمد محمود عبــــد|محمد  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|6|853 لمنعم سيد|مريم محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

92oo55 مه عىل  |ئى محمود سل|م| ج|طبــــ بــــيطرى سوه

479784 ربــــ|دي محمود مح|ئر رسىم ن|لدين ثــــ|م |حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2829|6 حمد عىل يعقوبــــ|ن |نوره ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط
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765|37 ى محمد عبــــد| ل|لع|حمد محمد حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|785|  عبــــد| رن
ى
بــــو شوق|لمنعم |شوق ى شمس حقوق عي 

6|o356 لعوضى|مد عبــــده |هلل محمد ح|منه  لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|38673 وى|لنحر|هلل حسن |ء محمود فتـــح |عىلي ى شمس علوم عي 

3286o6 ن|ن رضو|م حسن سليم|حس |بــــ بــــنه|د|

6oo736 |غ|ل|م محمد |هيم س|بــــر|ن |يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8346|4 د|حمد ج|لمتـــجىلي |ء عبــــد|ول تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

|44588 ىط عىل|لع|رف عبــــد |محمود ع هره|لق|ره |تـــج

7|8|56 لدين درويش|ح مىح |طف صل|ن ع|نوره لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4|9372 ذلي|لش|حمد |عيل |سم|ن |يم| لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

42|929 ن|لحميد رمض|ل عبــــد |ء يشى كم|رس| سكندريه|ل|علوم 

322|7o ى|بــــر بــــدوى نرص|منيتـــ ص| هلل حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

772984 محمود رفعتـــ خليل عىل زيق|لزق|ره |تـــج

485|65 ى محمد محمود حسن ع|ي مر|سمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

49||92 ى إبــــر وق حسي  ى عمر|رسر هيم حسي  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9|76oo دى |له|ل عبــــد|لع|ء محمد عبــــد|شيم سيوط|تـــربــــيتـــ 

|68874 ئيل|لجندى ميخ|مل |كريم رأفتـــ ك ن|تـــمريض  حلو

48o635 ي عبــــد|مد جمعتـــ حس|ء ح|رس|
ه|لل|ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

625482 د محمد سعيد أحمد منصور|بــــيج ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

|335|6 بــــ|رم دي|لمك|بــــو|كرم |حمد | ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|735o ى جبــــر|هلل |هيم عبــــد|بــــر|لد |خ مي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

778423 لح حلىمي محمد|هند ص زيق|لزق|بــــ |د|

7oo96o لم|منيه محمد محمد محمد س| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

277974 لعليم|حمد عبــــد|ء موىس |سم| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

53595 ه ربــــيع | حمد محمد|مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4o6|85 ى محمد عىل حسن حني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2o872 تـــه|لمجيد سعيد شح|حمد عبــــد | هره|لق|حقوق 

5|6294 ي مسعود عطيه |يم|
ي حبــــسر

لعدل|ن حبــــسر بــــ دمنهور|د|

82o7| تـــ | ف شعبــــ|مي  ن محمد|رسر دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

432769 بــــو عنبــــر|لسيد |ح |لد صل|خلود خ |علوم طنط
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|5686o يف عبــــد  حمد|لرحمن |محمد رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2346|5 يوسف محمد لطفى عيد يوسف ن|بــــ حلو|د|

924974 حمد |لحميد |ر عبــــد|لح عم|ص ج|ره سوه|تـــج

327489 تـــ محمد عبــــد| بــــ محمد|لتـــو|مي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

45645o |لسق|هيم |بــــر|حمد محمد |ه |لل|خديجه عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

855584 ن حمد تـــوفيق|لد |خ| مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

348974 ن محمد عىل عويضه|ء رمض|سم| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

3|8495 لح|لح محمد ص|رتـــ ص|س ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

|4|369 لمقصود|ر محمد عبــــد |لد مختـــ|محمد خ ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

33592o ى زغلول نرص  هلل رزق|بــــولي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|52982 ن|يوسف صبــــرى محمد عثــــم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

33o997 ح|لفتـــ|لمعىط عبــــد|م عبــــد|بــــ س|رح |تـــربــــيتـــ بــــنه

278872 م|بــــر سل|لرحمن عىل ج|عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

342875 لحكيم محمد|مروتـــ عىل عبــــد ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

526638 لح|عيل يحن  ص|سم|لح |عيل ص|سم|حمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

244|9| لعظيم محمد|ن عبــــد|عبــــده حمد هره|لق|صيدله 

8|||36 هيم|بــــر|لمؤمن |ره حسن عبــــد|س ي|بــــ |د|
|لمنى

499494 ف محمد يونس قريضه تـــ أرسر أمي  لفيوم|لعلوم |ر |د

26o9o7 سط قطبــــ قطبــــ|لبــــ|بــــرين عبــــد|ص ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

|7o28 م محمود محمد|مصطفى هش هره|لق|هندستـــ 

4o6282 حمد سيف|ل محمدى |ندى جم إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

87|699 ده|ن حم|ده يسن عثــــم|غ لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

33765| م طه محمد|حمد س| |حقوق بــــنه

232ooo |لعل|بــــو |مل |يمن حمد ك|محمد  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

426798 حمد محمد|لسيد |م |منيه س| بــــ دمنهور|د|

7|o374 ن|لسيد ريح|لسيد |ن محمود |يم| لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

9o4|55 عيل |سم|يز |عيل ف|سم|ء |رج ج|هندستـــ سوه

836234 ي عىلي سعيد|بــــر|
هيم مصطفى ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

887358 ن |لعزيز محمود سليم|ء عبــــد|شيم ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 
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76o629 لعزيز مصطفى|ديه مصطفى عبــــد |ن لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

|67||o ه|لل|لمقصود محمد عبــــد |ن عبــــد |يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

698529 لحندولتـــ|ىط |لمع|بــــو| |هيم زكري|بــــر|ء |سم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|489|o ن|ح رجبــــ سيد شعبــــ|جر صل|ه ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

646452 ين لطفى لطفى  لحديدى|شي  ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

438897 محمود سمي  رجبــــ محمد عطيه لشيخ|طبــــ كفر 

232647 ى محمد |ه حمد|جر محمد حسي  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

9o||32 لحليم |خر عبــــد|ل|ء حسنى عبــــد|لزهر| ج|تـــربــــيتـــ سوه

|34378 حمد|طمه محمد عىل |ف ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5|4635 د |لجو|لنبــــى عبــــد |د عبــــد |لجو|ء عبــــد |ل|
م|عل

سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

246349 حمد|لعزيز |طف عبــــد|حمد ع| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

767992 ي|مد محمد |ء حمدى ح|رس|
لوصيفى ي صىح 

عيليه|سم|معهد فنى

|26o84 حمد|ريم مصطفى رستـــم  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

8|7989 ي عبــــد|ف
ى|طمه مصطفى لرحمن حسي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|لمنى

|3293| ألحول|لمجيد |عيل عبــــد |سم|جر عيس |ه ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

2|973o ن|لم|بــــر س|يه محمد ج| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|45395 لق|لخ|حمد محمد عبــــد |محمد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

7|2934 ىط|لع|لسيد عبــــد |لسيد |بــــ |يه|سهيله  لمنصوره|علوم 

|6o|27 مه محمد محمود|س|هلل |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

497464 ي
لجويىل|غريبــــ محمد | دئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|5|899 لح|ح ص|لد صل|ء خ|ل| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

877975 لسيد حسن فرغىل  |ر |من دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

77o559 ن|لدين محمد حس|ح |م صل|محمد عص زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7|65o9 م |لسل|م عبــــد |لسل|م عبــــد |لسل|روضه عبــــد 
عطيتـــ

لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|595o8 هيم|بــــر|حمد |سندس محمد  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

5o8667 بــــر|د محمد حسن ص|زي سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

43862| ص|لقص|ن محمد شندى |لق شعبــــ|لخ|عبــــد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

34|268 لسيد|عيل |سم|سعد محمد |مصطفى  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

44|484 ق|هلل عىل |لم سعد عبــــد |ء س|ل| وى|لشر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج
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5o7267 ى |حمد ي|ء |حسن م|م|لسيد |سي  سكندريه|ل|ره |تـــج

239627 لحفيظ|محمد حنفى محمود عبــــد | دين ج|بــــ سوه|د|

676955 د|ح حم|د حمدى صل|عم ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

7|o4|7 لمهدى|ن محمد |سليم|سحر عوض  لمنصوره|حقوق 

84233 حمد محمد|ء محمد |عل لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

6oo22 ى|يم| ن ربــــيع عرفه حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

894o85 لدين  |هيم عىل |بــــر|رص |لن|ء عبــــد|رس| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6|372o  محمد بــــيه|لبــــ|محمد سعيد عبــــد 
ى
ق |هندستـــ طنط

769545 لدولتـــ|لسيد قمر |ره محمد |س لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

329535 بــــر|لغنى ج|متـــ عبــــد|هيم سل|بــــر|خديجتـــ  |تـــمريض بــــنه

868|o لحميد|دي محمود عبــــد |محمود ن ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

62o329 زيد|محمود نرص عيد بــــ ط|حقوق دمي

6|2322 ى|بــــو|هيم |بــــر|لسيد |د |محمد فؤ لعني  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

487|87 مد حويج|محمود حميده ح سكندريه|ل|بــــ |د|

|53o46 حمد سمي  فتـــىح عبــــده| هره|لق|هندستـــ 

3573|o |لم |لحميد س|متـــ عبــــد|س|نس |
ى
لدسوق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

627787 رق سعيد مصيلىح|روى ط| لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ

228564 ف سعد |سلىم  ى|رسر مي  ن|بــــ حلو|د|

35|6|o لزغىل|لم |عيد س| كريمتـــ رض ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

223566 حمد محمد عطيه محمد|بــــسمه  لفيوم|لعلوم |ر |د

25573o هيم|بــــر|بــــو |دى |له|محمود مصطفى عبــــد لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

2548|3 ى |محمد كم بــــينى|ل حسن محمد حسي  لشر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

84846 لفضيل|لقوى عبــــد |ل عبــــد |ء جم|رس| ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

8o936 لسيد نرص|ل |رحمه كم |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

9o5o82 ر محمود |لستـــ|حمد عبــــد| |نور ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

7oo2oo تـــه|هيم شح|بــــر|حمد محمد | ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

37o95o وق حموده لبــــيبــــ حموده رسر ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

7o8593 لسيد عىل بــــدوى|ليىل عىل  لمنصوره|نوعيتـــ 
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528738 لطي |حمد محمود |حمد سعيد سيد | سكندريه|ل|هندستـــ 

884694 م محمد |لسل|ل عبــــد|م جم|لسل|عبــــد سيوط|حقوق 

25o247 ق|حمد مصطفى |مصطفى | رن وى|لشر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

344559 مر|ن ع|حمد جمعه محمد سلم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

359569 ف يوسف سيدهم| |ن|سلف رسر لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

43469o نتـــ|ح محمد شبــــ|لفتـــ|م عبــــد |ريه لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6o5858 لمنعم سعد|ر عطيتـــ عبــــد|من |ره طنط|تـــج

686758 ى|لمنعم سعد |محمد عبــــد  لسيد معي  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

9|o65o حمد محمد زغلول معوض |طمه |ف ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

8o|89 هلل|حمد زىك مسعد عبــــد |ء |لشيم| هره|لق|علوم 

268795 ر|لجز|سلىم محمد زىك  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

34|865 حمد شديد|لسيد مصطفى |ن |يم| ى شمس|تـــج ره عي 

36o927 ى |يم| وي|حمد فرم|ن حسي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

853o94 مي|حمد جمعه قطبــــ شلق| لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

6|2863 بــــى|لد|لرحمن محمد |حمد عبــــد|هلل |منه  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

252|68 ى|بــــو|هيم |بــــر|لحديد |بــــو|طمه |ف لعيني  ي للبــــرصي. تـــ.ك
لسيدتـــ زينبــــ|لريش |بــــو |تـــ |فنى

449288 ع|لرف|لعليم |صم عبــــد |د ع|ي| لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

2|9838 ى|لصبــــور محمد ل|يدى عبــــد|ه شي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

229873 رص سيد منصور|لن|حمد عبــــد| ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|6485o حمد|نور |سلىمي مجدي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

898552 حمد حسن |م حسن |حس دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

44|663 هلل|د حسن عبــــد |يز فؤ|ء ف|رس| ى شمس| لسن عي 

7o74|6 دي|له|ء محمد حلىم عبــــد |يه عل| ط|بــــ دمي|د|

4o2o|8 يوسف عىل حسن عىل ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

727o6 لعليم محمد عىل مخيمر|لرحمن عبــــد|عبــــد لفيوم|طبــــ 

925o66 لرحيم محمد |ن عبــــد|حمد رمض| ج|عه سوه|زر

|4o|22 لحليم محمد|عيل عبــــد |سم|ء |عىلي ى شمس|د| بــــ عي 

479774 لحبــــسر|هيم محمد |بــــر|حمد يحن  | ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|55327 ن سيد|ن حس|هلل حس|منتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

28|295 م|هيم عبــــده تـــم|بــــر|عبــــده  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |
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2279o س|هيم عبــــ|بــــر|هيم |بــــر|كريم  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32|o|6 زي|حمد حج|حمد محمد | دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

35|366 د درويش|هيم عو|بــــر|ن سعيد |يم| ى شمس طبــــ عي 

697323 لمحسن حسن|ديه حسن عبــــد |ن لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5o96o5 جه|لمنعم عىل خف|محمود رجبــــ عبــــد  لفيوم|عه |زر

|6|83o رجي|لج|لمجيد |ء محمد فتـــىحي زىكي عبــــد |ل| مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

28753 فظ|لح|محمد محمود رجبــــ عبــــد ن|ضتـــ حلو|علوم ري

696682 ي|لعزيز سعد |رس عبــــد |لعزيز ي|عبــــد  لمسي  لمنصوره|بــــ |د|

328228 زى خي |لمغ|لعزيز |حمد عبــــد|محمد  |بــــ بــــنه|د|

922|o4 يه رأفتـــ يوسف محمد| ج|صيدلتـــ سوه

4|o265 لمجيد|حمد حسن عبــــد |محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

79||89 دق|لص|لجليل محمد |هلل محمد عبــــد |عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

644735 ه يوسف محمد ر| ضى|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

69775 حمد محمد محمود|ء |سم| لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

||79o9 م|جورج نبــــيل يعقوبــــ ف ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

358||4 م مصطفى|لسل|كريم محمد عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

2|7oo8 حمد محمد بــــرغوثــــ|نور محمد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

452395 لح|محمد محبــــ عىل شلبــــى ص لشيخ|هندستـــ كفر 

688953 عيل|سم|هلل محمد عىل |كريم عبــــد  لمنصوره|علوم 

|54289 لسيد|كرم عزتـــ عمر | ن|حقوق حلو

63868o وى|لص|ح |لفتـــ|ل محمد عبــــد |م| لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

5354o لحفيظ|لحفيظ عىل عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد  بــــ بــــنى سويف|د|

693o48 ه صل| ح عمر|لفتـــ|لدين محمد عبــــد |ح |مي  لمنصوره|ره |تـــج

528459 مه محمد|لرؤف سل|هر عبــــد|محمد م ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

647458 لسيد|حمد يشي محمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

242562 لدين|ن سعد |محمد سعيد سليم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

497|62  سمي  محمود |أم
لمشد|حمد |ئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

8433|8 ين ك|لمل|د عبــــد|د عي|ميل| في  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج
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246267 لحميد محمد خرصى|مصطفى وجيه عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

77o72| لمهندس|هلل |عبــــد| م زكري|ء عص|سم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

759295 حمد|حمد محمد محمد |هلل |يه | لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

773465 ى عبــــد | |سم ذل|لش|ر محمد |لغف|لحسي  زيق|لزق|طبــــ 

3|4859 لعظيم|لحميد عبــــد|لحميد محسن عبــــد|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|45o65 س|لنح|تـــ |معتـــز مصطفى محمدبــــرك ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

35|66| دو|حمد محمد مصطفى محمود ج| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

33649o كر|بــــر ش|بــــتـــ ص|ثــــ| رين|م |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

23|4|6 لحميد سيد|لد عبــــد|عمر خ ن|حقوق حلو

7o2o4 ن تـــوفيق محمد|هند رمض ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

8o8|62 هلل|د عزيز عبــــد|عم| رن سكندريه|ل|صيدله 

2|9382 لسيد|هلل |هلل عبــــد|م عبــــد|محمد هش ى شمس حقوق عي 

23|739 ى سيد | ى محمد خليل|مي  مي  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

896o62 ء محمد محمود حسن |ل| تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

62|632 حمد بــــدوى|سيف محمد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

27|o43 ده عطيه خرصى خرصى|خلود حم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

6835o |لبــــ|ر عبــــد |لستـــ|حمد محمد عبــــد |
ى
ق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

297943 ف|ده محمد خل|محمد حم ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

|692| لتـــونس|لدين تـــوفيق محمد |ج |تـــ لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

856487 ي بــــكري عبــــد|ن عبــــد|يم|
ي|لغنى

لغنى لمنصوره|حقوق 

238273 لمنعم|بــــ محمد عبــــد|يه|هلل |منه  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6339|9 لسيد|يحن  محمود محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o4499 ى|يمن فتـــىح محمد |كريم  لزهي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25829| لصمد|ح عبــــد|لفتـــ|سط عبــــد|لبــــ|محمد عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

52835o حمد منصور|لدين محمد منصور |ء |بــــه ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

|29675 ئى مرقص مليكتـــ|دى ه|ف سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

6398|9 لسيد|هيم |بــــر|ء نبــــيل محمد محمد |ل| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

885786 حمد فهيم فهىم فهيم | سيوط|ره |تـــج
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84|456 مي |ل|محمد | ئل زكري|و| زكري ن|سو|حقوق 

627875 عرص|ل|لعزيز |دل عبــــد |م ع|حمد هش| لمنصورتـــ|رتـــ |لجميلتـــ عم|لفنون |كليتـــ 

86959| حمد|ل |لع|حمد عبــــد|ل |لع|عبــــد قرص|ل|فنون جميله فنون 

262o35 ن|لىح محمد رضو|لغنى عبــــد|عبــــد| زكري لفيوم|هندستـــ 

4974|6 نغم مرىس فتـــىح جمعه سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

6254|8 يد|لبــــدوى عيد ز|لسيد |رس |محمد ي زيق|لزق|صيدله 

7793oo ى |لعظيم |حمد عبــــد | شم عطوتـــ|بــــوه|مي  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

348379 تـــ|ح شح|لفتـــ|ل عبــــد|ن جم|يم| ى شمس|زر عه عي 

|3|o56 حمد يوسف عفيفى|لد |خ ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

3479o| هيم|بــــر|لد محمد سليم |يوسف خ  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

3|9792 للطيف|لسيد محمد عبــــد|سندس  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

85o4|| لعزيز|محمود محمد سيد عبــــد لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

6|2938 لمرىس|للطيف عىل |حمد عبــــد|للطيف |عبــــد  ريتـــ شعبــــتـــ |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
سبــــتـــ منصورتـــ|مح

353575 لرحمن نبــــيل محمد خليل|عبــــد ى شمس  تـــمريض عي 

4862| لعزيز|د عبــــد|دتـــ رجبــــ عو|غ هره|لق|حقوق 

|5o69| هر سيد|ل ط|حمد جم| ن|بــــ حلو|د|

637o37 لعزيز محمد نرص عىل|كريم عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

8|5|94 شد|زق ر|لر|جر فولي عبــــد|ه ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

632455 ي
لسيد سليم|فوزى | دئى ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

689888 ذل|لش|لرحمن |محمد حمدى عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

66549 للطيف|ل سعيد عبــــد |ء جم|سم| لفيوم |تـــمريض 

54386| لمنعم|لدين محمد عبــــد|ء|حمد عل| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

339649 ى جمعه  م|م|يوسف حسي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

6|8889 لهندى|لمنعم |سميه محمد عبــــد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

692544 حمد عيسي|هلل |بــــ |لم ج|سلىم س لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6o2543 ن|لحليم علو|م عبــــد |لتـــه|محمود  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8|5645 ى|هدي عم ر محمود حسي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

8346o8 حمد|يوسف محمد عىلي  ن|هندستـــ أسو

838545 عيل|سم|ىطي |لع|عيل عبــــد|سم|روي | دى|لو|لصيدلتـــ ج جنوبــــ |كليتـــ 
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367545 ح|لفتـــ|لمنعم فتـــىح عبــــد|حمد عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|69|o8 ى |بــــ|ن س|ميشيل يون| مي  ى شمس طبــــ عي 

|72|23 طمه ربــــيع معوض محمود سيد|ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

272962 بــــر رزيق عبــــيد|ندى مدحتـــ ص|س ج|تـــربــــيتـــ سوه

7936|o ي|لوف|ر محمد |لغف|م طلعتـــ عبــــد|حمد عص|
ئ  | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

358|88 ن سويلم|لد سليم|حمد خ| ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

24|8|9 وق عزتـــ محمد حسن  هيم|بــــر|رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

228|59 وق مجدى سيد حنفى رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

226269 ى سيف |ي لدين محمد محمود|سي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

4|3o77 لكنيس|ع مصطفى |لرف|ء |رس| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

5o754| لحميد شكر|ح عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |ل| سكندريه|ل|بــــ |د|

342o56 ي سعيد درويش| صف
مصطفى |علوم بــــنه

95335 حمد|ن مجدى عىل |جيه كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

89o595 هيم كميل سليم |بــــر|محمود  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

||883o ش|لدمرد|شهد عزتـــ سعيد  ى شمس|تـــج ره عي 

|6o684 ى|لفتـــوح عىل ل|بــــو|يمن |مصطفى  شي  هره|لق|حقوق 

78o86o ف عبــــد |محمد  ل مرىس|لع|رسر زيق|لزق|ره |تـــج

25o84 صف|و| بــــول| نبــــ|در |رتـــ ن|س ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

338|66 لم نرص|محمد س| حمد رض| |ره بــــنه|تـــج

2|4||o زق عيس|لر|يوسف محمد عىل عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7924o4 لعزيز|د محمد عبــــد |ره عم|س عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77479 هيم|بــــر|لعزيز حسن |طف عبــــد|عمرو ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

25o57 ف نج|ء |رس| حمد|ر |رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|4486 لبــــديع زهره|لشهيد عبــــد |عبــــد| ء رض|شيم ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

85o367 حمد عىلي|محمد منصور  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

242o|7 لم|لم رزق س|ر سيد س|ء مختـــ|رس| هره|لق|بــــ |د|

28o748 بــــوبــــكر|بــــ |لتـــو|لبــــ عبــــد|مي  غ| |حقوق بــــنه

633662 لرحمن صبــــىح محمد|رفيده عبــــد  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

465|27 لنرص|ن أبــــو |محمد مصطفى عثــــم |ره طنط|تـــج

|63|37 طف محمد متـــول|ن ع|يم| ى شمس|د| بــــ عي 
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7||43o ج|فظ مسعد حج|حمد محسن ح| لمنصوره|بــــ |د|

|3543| يه عيد محمد عوض| ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

6752|6 نه|مد شبــــ|ندى محمد نبــــيه ح لمنصوره|بــــ |د|

628572 ى|لسيد عمر حس|ء |أل ني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2657oo لــقـوى|لـرحـيـم عـبـــــد |حمد فوزى عـبـــــد |محمد  |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

222|43 حمد|ن |بــــسمه سعيد شعبــــ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

47598o ر عىلي حسن|لغف|ر حسن عبــــد|من سكندريه|ل|ره |تـــج

342288 لرحمن محمد|ح عزم عبــــد|سم ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

46o7|2 حد|لو|ر محمد عبــــد|لستـــ|ء محمد عبــــد|وف |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

3|882| ى| سم جمعتـــ ضوى محمد حسي  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

9|2226 ى سعيد فوزى جرجس | مي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

869728 ي عىلي عثــــم|عف
ن|ف قرئى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

36o879 لحميد|حمد يوسف عبــــد|محمد  |حقوق بــــنه

925545 هلل فرج  |ح خلف |سوميه صل سيوط|صيدلتـــ 

358372 روق محمود|حمد ف|ن |ريم|ن وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

6424o2 ي|لرحمن محمد |حمد عبــــد|محمد 
لعفيفى زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|7o882 مصطفى محمود محمد متـــول تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

79645 لدرديرى|حمد |رص |لن|يه عبــــد | ن|حقوق حلو

278oo8 فيه|ح لبــــيبــــ ع|ء لبــــيبــــ صل|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

428o29 ن|ن عجل|سمر محمود محمد عطو |ره طنط|تـــج

6286o5 بــــ محمد محمد غيثــــ|لوه|حمد حمدي عبــــد| زيق|لزق|طبــــ 

85678| بــــ سيد محمد|لوه|حمد عبــــد| سيوط|حقوق 

2|9554 هلل|ن نرص ضيف |بــــر رمض|منه ص ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

48|625 ى حسن|ل |محمد كم لدين حسي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

3|263| هيم محمد|بــــر|ح |جر صل|ه |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

774964  عبــــد |لبــــ|لد عيد محمد عبــــد |خ
ى
لعظيم خليفه|ق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

9||8oo حمد محمد عىل  |مريم  ج|ره سوه|تـــج

6878|4 زى محمد|لعزيز محمد غ|عبــــد | رش لمنصوره|ره |تـــج

|5o953 سيد محمد محمد فرج| نه هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o2285 حمد محمد  |لدين |لدين سعد |صفى  ج|حقوق سوه

Thursday, September 6, 2018 Page 18000 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

26538| لبــــر|ج  محمد عبــــد|محمد ن |صيدله طنط

44|856 حمد|لحميد |ء فهد عبــــد |نجل لشيخ|تـــمريض كفر 

435o27 دى|لبــــغد|رثــــ محمد |لو|دى عبــــد|ش سكندريه|ل|ره |تـــج

9o336| ى سمرى رزق حكيم | مي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

|45466 لعظيم حسن|مل عبــــد |م ك|سل| ن|علوم حلو

85o825 م|م|ن محمد عمر |يم| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

9|3876 مه محمود  |س|مي  محمد |ل| سيوط|ره |تـــج

34548o لعزيز محمود|رضوي محمد عبــــد ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

683643 ظه|بــــ|لحميد فتـــىح عيد يوسف |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

8|9439 ول يوسف بــــديع مرقص| مي  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

43oo22 بــــدين مصطفى|لع|رنيم مصطفى زين  |صيدله طنط

246|o3 در|لق|م محمد عبــــد|حمد س| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

7o9778 ن|عن| عنتـــر محمد عط| دين لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

28344 حمد|مل |د ك|هيم عم|بــــر| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

42|o4| حمد|عبــــي  محمود محمد حسن  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

436228 د يوسف قنديل|محمود حمدى محمد رش |حقوق طنط

5o6|4 حـمـد|حمد حـسـن مـحـمـد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

495||3 |در محمد جبــــريل |لق|حمد محمد عبــــد|
ده|بــــوزي

ره دمنهور|تـــج

645578 بــــو مسلم|حمد |أحمد نرص محمد   |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4295|8 دهم حسن معوض ضوه| |حقوق طنط

26|3|9 هلل|م عبــــد|م|ن |شعبــــ| نور ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

774622 وى|لنبــــر|لشموتـــى |ه يحن  محمد محمد |جي زيق|لزق|عه |زر

84343 مر محمد|ر عىل ع|من |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

5o334| حمد|لرحيم |بــــر عبــــد |تـــ ج|آي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

343746 ن محمد|جر محمد زيد|ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

327832 ى ع ي|حسي 
 عىلي مصطفى

ى طف حسي  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

5o4544 لمعتـــوق|للطيف |لسيد عبــــد |ء |نىه عل سكندريه|ل|بــــ |د|

84465o ي محمود عبــــد|م|
حمد|لعظيم |ئى ي |

ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|6|625 ف عبــــد |عىل  لمنعم جعفر|رسر هره|لق|حقوق 
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283775 حمد|حمد نبــــيل سيد |لد |كريم خ لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|43533 ء محمود عصمتـــ حنفى|ل| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

82747| لي|لح حزين هل|هلل ص|عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

68225| رى|لهو|لسعيد |لصديق |ن محمد |رو لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

62855 تـــ ن| هيم محمد|بــــر|دى |مي  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

46o232 زى|د محمد حج|وليد عمر عو تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

78o783 ئى|ل عىل عن|لع|حمد عبــــد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|56|68 ن|طف سعد محمد سليم|ع| ىسي| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77|8o7 لحميد|لحميد مصطفى عبــــد |ن مصطفى عبــــد |يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|875o عوض محمد محمد سعديتـــ| دين بــــ دمنهور|د|

455o4o هيم|بــــر|بــــ ثــــروتـــ |يه|ثــــروتـــ  لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

|34282 ف سيد عىلي|هدى 
رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

226o39 |لعل|بــــو|لدين محمد |م |د حس|زي ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

237o25 ق|يدى خ|ه وى محمد|لد محمد رسر ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

2|46|7 تـــه|هلل محمد شح|محمد سعيد عبــــد هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

9oo2| ي|ر
تـــ|لحميد |عزتـــ عبــــد | ئى بــــو عمي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع

تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

296|8| هلل|ر يحن  حسن عبــــد|من هره|لق|حقوق 

8|6626 سليم جمعه | سيد رض ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

757452 بــــ|هيم دي|بــــر|لرحمن محمد |عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

|7oo32 دى محمد|له|هيم عبــــد |بــــر|م  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

823597 ين حمدي محمود  لحمد|بــــو|رسر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

22374| صبــــرى| هبــــه صبــــرى زكري هره|لق|بــــ |د|

43558 د بــــشي |لد فؤ|ضىح خ هره|لق|علوم 

8478o7 دق حسن|لص|ء بــــدري عبــــد|رس| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

3|||o| ه|لل|ن عبــــد|جح رشو|ندى ن هره|لق|م |عل|

52569 سعيد محمد محمد| لي|د ن|هندستـــ حلو

8474|4 هلل|طمه فتـــىحي محمد رزق |ف ن|تـــمريض أسو

242844 ى منظور  منصور حسي 
مصطفى هره|لق|ره |تـــج

4o6o22 هلل|لعظيم عبــــد|د عبــــد|رق رش|سلىم ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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7|o39| تـــه|ع شح|لسبــــ|دل قطبــــ |ن ع|نور لمنصوره|بــــ |د|

7||4|8 ن|لعري|مه عىل عىل |س|هيم |بــــر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

764793 |لعل|بــــو |فظ |فظ ح|رنيم وليد ح ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

5o6594 ى|م رتـــ مجلع|طف بــــش|ع| رتـــي  سكندريه|ل|ره |تـــج

23|o|7 ى عىل| نس محمود حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

458o35 ل|لع|لنبــــى محمد عبــــد|مؤمن فرغىل عبــــد لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

925o8| لتـــفى |حمد |رق كرم |ط دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

897873 حمد |بــــوزيد |سمر وحيد  ج|بــــ سوه|د|

|6o5|2 رس محمد شلبــــي|لرحمن ي|عبــــد  ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

36492o ر سيف لويس|دو|در |نوبــــ ن|بــــ| هره|لق|حقوق 

264558 لحليم|لرؤف محمد عبــــد|م عبــــد|ريه لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

884857 كر بــــطرس |ئيل ش|ئى ميخ|روم سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

|2|822 د|لجو|لمجيد عبــــد |حمد محمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

228493 لعزيز|لعزيز فتـــىح عبــــد|يه عبــــد| ن|بــــ حلو|د|

685786 بــــو زيد|ل |لع|لحميد عبــــد |لد عبــــد |مريم خ لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

33392o ن|لد نبــــوي سليم|حمد خ| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

899697 ي
ى |ضى ء محمد محمد حسي  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

|53477 لحميد معوض|ء سيد عبــــد |سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

258869 لمنعم كتـــيحه|حمد عبــــد|م |سل| ن|هندستـــ حلو

764796 لعزبــــي|حمد |ن محمد |رو نوعيتـــ بــــور سعيد

9o52|7  مزيد ه
ى
شم |زينبــــ شوق ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

|28o34 ض|ل ري|محمود محمد جم هره|لق|حقوق 

822338 ى محمود محمد |ي هيم|بــــر|سي  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

8995o3 ى ك |لمل|هيم عبــــد|بــــر|لمسيح |عبــــد| تـــرفي  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|6o382 |حمد زكري|طف |د ع|زي ن|هندستـــ حلو

355447 ح محمد|لفتـــ|جر حربــــى عبــــد|ه ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

42884 ى| عل عزتـــ فوزى  محمد حسني  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

432448 لحميد محمد عرفه|مه عبــــد |س|عزه  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

785489 ح|لفتـــ|هلل عبــــد |لسيد عبــــد |ل |نه زيق|لزق|عه |زر

648995 لح عطيتـــ|لح عيد ص|ص زيق|لزق|حقوق 
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854455 لدين عىلي عىلي|ء |عىلي عل سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

3|6o94 حمد بــــعبــــيش|ندى محمد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

883o6o هلل  |بــــ عبــــد|لبــــ|ل فتـــح |ن جم|يم| سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

363o32 تـــ|لشح|بــــر محمد |ء ج|دع ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

355443 رص فريد متـــول|ن ن|نوره ى شمس| لسن عي 

|533oo دل حلىم محمد|ئى ع|م| هره|لق|عه |زر

238339 ل سيد|لع|ن سيد عبــــد|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o72|4 لجويدى|حمد محمد عمر |ن محمد |يم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|62865 ه جم ل سعد سعيد|ني  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

434|35 رس عىل حنفى|ريم محمد  |ره طنط|تـــج

26674| دل شتـــيه|ئى ع|هدى ه ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

43338| حمد عىل رفعتـــ عىل خليل| |ره طنط|تـــج

252oo3 ى|طف |هلل ع|عبــــد لسيد حسني   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

6|oo37 لمول محمد عسل|منى ذىك عبــــد |بــــ طنط|د|

254892 رص ذىك سعد|يوسف ن ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

3|755o ى ى محمد حسي  محمود حسي  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

22o|72 لدين فكرى مدبــــول عرفه|ح |عمرو صل ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

4o3|95 بــــو يوسف|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|ن محمد عبــــد |رو سكندريه|ل|بــــ |د|

8|4778 ي|ل عبــــد|ر محمد جم|من
لغنى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

|423o8 رص محمد محمود حسن|لن|ن عبــــد |عن هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

|59362 حمد|يوسف سيد سعيد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

362322 هيم|بــــر|يمن محمد فهىم |فهىمي  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

375oo8 ف |هيم |بــــر| |هيم حن|بــــر|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

3599o9 نسمتـــ جريس مرقص جريس لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

|32o3o ى|ن |ر محمد حمد|من حمد حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o576| ن|ش سليم|لدمرد|محمد محمود  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82o96o ي محمد عبــــد|عبــــد
لحكيم|لرحمن مصطفى ي|هندستـــ 

|لمنى

3259o| ى هلل|د |ك ج|مجد مل| |جوستـــي  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

Thursday, September 6, 2018 Page 18004 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8|5675 لم|ء منصور عىلي س|سم| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

|59782 ى ق سم محمد|نهله حسي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

32||64 لحميد مقلد دغيدى|متـــ عبــــد|س|عمرو  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

89||o3 عليه عىل عبــــدربــــه عىل  سيوط|بــــ |د|

4|28o8 ن محمد|فتـــحيه مدحتـــ محمد سليم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|3276o لحميد|حمد محمد عبــــد |ن |رو عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

8||4o تـــتـــ|ل شح|رق جل|ء ط|ل| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8296o8 م|لسل|لحميد عبــــد|فتـــ عبــــد|رق ر|ط دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

232297 يف ه ئى سعد سعيد|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

423699 ه ط وى|لشن|بــــ مصطفى |لوه|رق عبــــد |ني  سكندريه|ل|حقوق 

22897 لفتـــوح محمد|بــــو|بــــ |يه|مهند  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

636777 ه  ي محمد|أمي 
لسيد مصطفى زيق|لزق|بــــ |د|

5|o|5o ود|مه سعد د|س|لرحمن |عبــــد  ره دمنهور|تـــج

629o79  عطوتـــ|لبــــ|لسيد عبــــد |ن |نوره
ى
ق زيق|لزق|نوعيتـــ 

425979 ن بــــو دوح محمد حسن|ذل |ش| مي  ج|بــــ سوه|د|

|6o|54 د|د عوده عو|يوسف عو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|733|2 حمد|يوسف محمد سيد  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

78556 حمد محمود|لرحمن محمد |عبــــد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

237267 هلل متـــرى|ن نرص عبــــد|ري|م ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6989o8 ل|لع|ء جميل محمد عبــــده عبــــد |سم| لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

75|673 حمد|محمد مجدى سيد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

323986 لكريم|مد محمد عبــــد|يه حسن ح| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

582|3 لمحسن|حمد محمود عبــــد |عمر  معتـــ بــــنى |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
سويف

|2|565 ئى محمد محمد|نهله ه ى شمس طبــــ عي 

45288o بــــ|لوه|لعزيز عبــــد|حمد محمد عبــــد| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

48o947 ى لجيد|بــــ عوض رزق عبــــد|يه| |يوستـــي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

235o|| ى شم|لغفور |عمر محمد مني  عبــــد رتـــ|مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

528344 |عيل عبــــده محمد محمد محمد شتـــ|سم| ره دمنهور|تـــج
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8|93|2 يه طه يوسف عىلي| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

7o2289 مد|ح محمد ح|لفتـــ|م عبــــد |سلىم س زيق|لزق|بــــ |د|

9|ooo8 لسيد |لكريم |د|لسيد ج|محمود  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

24o783 حمد فرج صبــــىح فهىم| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

24o863 ى|عبــــد لرحمن منصور حسن عىل حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

76|623 ى فتـــوح رؤوف فتـــوح حسي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

55479 ه نبــــيل محمد خ| لد|مي  علوم بــــنى سويف

234|29 ى|سم|م عىل |صم عص|ع عيل حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7|2|32 لسحيىل|هيم محمد مصطفى |بــــر|يه | لمنصوره|بــــ |د|

5|635o لمسيح|تـــرين صبــــري نسيم منصور عبــــد|ك بــــ دمنهور|د|

43756o هيم|بــــر|د مصطفى |محمد سعيد فؤ لشيخ|تـــمريض كفر 

6o286o لخطيبــــ|لحميد |لحميد محمد عبــــد |مؤمن عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

969o8 حمد سعيد محمد عىلي| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

52o628 لنمر|فرج أحمد عىل | لي|د معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

497622 تـــم خليل|حمد ح|مريم  ره دمنهور|تـــج

6o75|5 ى محمد نسيم  دى|لح|نرمي  لمنصوره|بــــ |د|

55|69 لعظيم محمد|لرحمن محمود عبــــد|عبــــد لفيوم|هندستـــ 

4|8o4| لق|لخ|لعزيزمحمد عبــــد|رتـــ منىح  عبــــد|س لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

68|o9o لسيد عطيه|يوسف محمد عطيه  لمنصوره|ره |تـــج

863838 ى مس|ي خه منسي عطيه|سمي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

754936 حمد محمد|ن عىل |يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63624 د عىل|سعديه عىل مر بــــ بــــنى سويف|د|

9|79|| بــــر سيد  |لدين سيد ج|عز  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8ooo47 ي|
ه بــــليغ فهىمي مهنى مي  ي|كليتـــ حقوق 

|لمنى

858275 محمود محمد عمر محمد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

63979o لسيد محمد عىل سليم|دل |م ع|بــــتـــس| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

77862o |ئيل حن|س ميخ|جد متـــي|دى م|ف زيق|لزق|بــــ |د|

|66343 مد|لمنعم ح|م عبــــد |م حس|هش ى شمس|زر عه عي 

5|6654 لجندي|هيم |ء محمد إبــــر|شيم علوم دمنهور

6982|5 ى ع ز|لبــــ|دل محمد محمد |نرمي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى
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832685 ى بــــرك لصغي  محمد|تـــ محمد |حسي  ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

6|6|66  عىل عبــــد |لبــــ|د عبــــد |مصطفى بــــهز
ى
ل|لع|ق ط|هندستـــ دمي

25o967 لدين|محمد سعيد سعيد زين  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

762o|9 ج|لحميد حج|ء شحتـــه عبــــد |وف عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

5o722 ي حسن متـــولي|هش
م مصطفى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

837378 رص عقيىلي محمود|لن|خلود عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

7o858o هيم محمد|بــــر|ن |ن شعبــــ|يم| لمنصوره|نوعيتـــ 

325786  عبــــد|طمتـــ ي|ف
ى
لعزيز|رس شوق ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

9o9|34 ن |لسم|عيل |سم|حمد |محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|28778 د عجيبــــ|مي  عي|ندرو | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

36||79 هد|عوض عرفه عوض مج رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

38|9| لبــــديوى|حمد سيد محمد محمد | لفيوم|عه |زر

759o83 م محمد|لسل|هيم عبــــد |بــــر|محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

344924 ى |ن حمدي محمد حس|يم| لنقيش|ني  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

4|6429 ر|حمد  نو|لمنعم |مصطفى محمود عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

85445o عيل فولي رزق|سم|م |سل| ي للفن|
|دق قن|لفنى

4o439o حمد حسن سعد حسن سعدون| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45o557 لدمنهورى|ح |لفتـــ|هيم عبــــد |بــــر|حمد | |ره طنط|تـــج

273548 دل محمد سيد|محمد ع ره بــــنى سويف|تـــج

682795  | |غ|سم |هد بــــ|ن
ى
هيم|بــــر|لدسوق لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

42286 هلل حسن محمود|شور عبــــد |دل ع|ع هره|لق|ج طبــــيع |عل

875|| سلىم تـــوفيق مصطفى درويش لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

|2oo74 ي| ري|م كريم فخري جورج  ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

63o|7o حمد سليم|ح |لفتـــ|حمد عبــــد |هيم |بــــر| زيق|لزق|ره |تـــج

5259o8 تـــ محبــــوبــــ|أحمد مدحتـــ محمد بــــرك |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

|62882 عيل|سم|لد سيد |مريم خ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4|9832 مر|لمنس ع|ل حمدى عوض |كم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

5|4oo5 بــــوبــــكر|تـــتـــ حسن |ء حمدى شح|سم| سكندريه|ل|عه |زر

7o524o ى|مد ش|حمد ح|لرحمن |حمد سيف عبــــد | هي  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|
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333293 ي
ى|هيم ش|بــــر|لعظيم |وجيه عبــــد| دئى هي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

||6768 رم محمود محمد|ك| هند|ش كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

9o||44 لسميع محمد |ح عبــــد|حمد صل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

326377 حمد حسن حسنى|ن |نوره ى شمس|زر عه عي 

536|35 ئى|منصور محمد منصور علو |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

35|o52 لدين|ج |يمن محمد تـــ|ندى  ى شمس|د| بــــ عي 

7o8o93 لسيد|فجر محمد عبــــدربــــه محمد  لمنصوره|بــــ |د|

7856|7 جح|محمود نبــــيل محمد ر عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|39o7| هلل|هيم فتـــح |بــــر|يه محمد | تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

5|377 لكريم مصطفى|ء محمود عبــــد |لشيم| لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

5o3845 تـــ|تـــ فكرى بــــرك|محمود فهىمي بــــرك ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

52o525 لسيد عمر|لمنعم |يتـــ محمد عبــــد| |عه طنط|زر

486534 يف محمد عبــــد | لرحمن|حمد رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

|38766 بــــيل|نو جورج عيس ه|ج ى شمس|د| بــــ عي 

|77255 لدين|حمد فريد مىح |ل |ره كم|س ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

773975 نجىل|يرينى وسيم وهيبــــ | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|29828 هيم بــــسيط|بــــر|بــــ |يه|مريم  ى شمس حقوق عي 

442|o3 ف عبــــد |حمد | هيم|بــــر|لمحسن |رسر ي صىح طنط
|معهد فنى

4|||77 زى|حمد حج|ء محمد |لزهر|طمه |ف |بــــ طنط|د|

77474| حمد|حمد طلعتـــ محمد |لسيد |طلعتـــ  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

923775 لدين  |لنعيم سعد |لودود عبــــد|ن عبــــد|رو ج|بــــ سوه|د|

6|38o7 ن شيحه|ح سليم|طف صل|يه ع| |بــــ طنط|د|

677|29 ى مبــــروك|م |حمد ر| حمد صبــــرى حسي  لمنصوره|طبــــ 

48756o ى محمد أنور أحمد عبــــد للطيف|حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

42545 نور حرس خشيتـــ|ء |عل ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

24|727 ع|لسبــــ|يه سيد محمد | ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

3||537 حمد|شور |محمد زغلول ع لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

434oo| لمغربــــى|ء محمد سعيد |بــــسمه عل |طبــــ طنط

857235 ويرس|بــــر س|هلل ج||نه عط|هيل ي|طبــــ 
|لمنى
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26|898 رس عىل محمد بــــدوى|عىل ف |بــــ بــــنه|د|

|324|9 ره|ل عىل عم|ندى محمد جل هره|لق|ره |تـــج

4o3|98 هيم|بــــر|هيم محمد محمد |بــــر| |رودين سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|37||o لمؤمن|م وحيد محمد عبــــد |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|9478 هلل|حمد فتـــح |مريم محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

858286 فظ|لح|مي عبــــد|يمن تـــه|لد |خ سيوط|حقوق 

688859 ن|لمسيح بــــولس سليم|يز عبــــد |يوسف ف لمنصوره|ره |تـــج

6|2|49 لكريم حي |هدى تـــوتـــو فتـــىح عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

76554 وى|لمطر|ده محمد |دهم حم| ن|حقوق حلو

|877o ي|ه
مصطفى محمود قرئى عويس| ئى ى شمس|د| بــــ عي 

86827| لمجد|بــــو|لنوبــــي |ر محمد |من دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

4||2|3 هلل|للطيف عبــــد |حمد عبــــد |ن |نور |بــــ طنط|د|

||6552 ى مدحتـــ جرجس فريد|مي  ى شمس|د| بــــ عي 

8464o7 ن|د سمع|ك فؤ|لمل|مريم عبــــد ج|ره سوه|تـــج

49|234 دهم سمي  محمد عىل|سلىم  سكندريه|ل|ره |تـــج

2|7725 ن|هندستـــ حلو لنبــــى|ر عبــــد |حمد عم|ر |عم

9|3679 حمد  |لدين |بــــ محمد عز |شه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

53ooo حد|لو|تـــ عبــــد |هلل شعيبــــ عرف|عبــــد  ره بــــنى سويف|تـــج

|6857| لعزيز|مل عبــــد |لعزيز ك|محمد عبــــد  ى شمس حقوق عي 

769977 حمد مصطفى عمرو|محمد مصطفى  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

546676 لمغربــــى|لسيد عىل |ء سعيد |شيم لفيوم|لعلوم |ر |د

47527o  طه |ن
ى
ى دسوق لزىك|دين محمد خي  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

445|46 لسيد محمد حسن|محمود  سكندريه|ل|هندستـــ 

4|2oo لرحمن|حمد سمي  سعيد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

4||922 يف ح| فظ خليل|حمد رسر |ره طنط|تـــج

6|258 لمحسن|بــــ عبــــد |لتـــو|حمد محمد عبــــد | ي سويف
تـــمريض  بــــنى

863785 لنعيم|فظ عبــــد|لنعيم ح|هيم عبــــد|بــــر| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

69|o4 لفضيل|يه محسن فرج عبــــد | لفيوم|عه |زر

92o|54 لحميد  |لسيد محمد عبــــد|ء |سم| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

224o2| هيم|بــــر|حمد محمود |بــــسنتـــ  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 
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862|82 ر محمد|لنج|طمه محمد |ف دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

33oo2 لح|لرحمن ص|لم عبــــد |س| يش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

249|2| لمجيد مكرم|بــــرهيم عبــــد|دل |ء ع|ل| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|4926 هيم|بــــر|حمد خليل |عمر  هره|لق|حقوق 

343o48 لعزيز|عبــــد| ح عط|محمد صل كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

6o857o لسيد عىل|لرحمن |نس محمد عبــــد |ن تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

|672o3 بــــدين عمر|لع|خلود مجدى زين  ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

26936o ه جم| ل عبــــدربــــه|ل كم|مي  تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

428o35 لسيس|لموجود |سهي  شكرى عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8|6334 زهري محمد|ل|ن |ء شعبــــ|رس| ي|بــــ |د|
|لمنى

675427 ف فتـــىح حج|منيه | زى|رسر لمنصوره|ره |تـــج

8o7643 ميه محمد جمعه خليفه|س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

82694o ف سيد سيد| |رند رسر ي صىح سوه
ج|معهد فنى

4||3|3 لسيد عبــــده غريبــــ|ء |شيم |بــــ طنط|د|

774|52 نور عزبــــ عيس|يدى |ه ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|5o729 عيل|سم|حمد |حمد قنديل | هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

27|953 ح يحن |لفتـــ|م نجيبــــ عبــــد ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

3587o8 لجندى|ح محمد |لفتـــ|دى عبــــد|له|ر عبــــد|من ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

684795 ي
ر|بــــون|م |لسل|عبــــد | لعل|بــــو| |دئى لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6345o ف فرج |مريم  بــــو رسيع|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

36479 عيل حسن|سم|م |عمرو عص ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

28733o وى|لعقبــــ|بــــ |لبــــ|هيم فتـــح |بــــر|ن |يم| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

86o562 دل موريس مسعد|يفون ع| ي|بــــ |د|
|لمنى

42|388 مريم مسعد يوسف محمد رجبــــ لشيخ|بــــ كفر |د|

894366 ن  |حمد فتـــىح مهر|ء |سم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

||5345  خليل شنودتـــ|رين |ك
ى
ف شوق رسر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

48|989 لجليل خليفتـــ|لسيد عبــــد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|57292 لحق|بــــ محمد محمود عبــــد |هيتـــ|م هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

677|7o ع|لبــــي|لرحمن |رق عبــــد |م محمد ط|سل| لمنصوره|صيدله 
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5436o5 عيل|سم|بــــسنتـــ محمود سيد محمود  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

336|23  محمد|لعر| |بــــسنتـــ رض
ى
ق ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

7|7o59 هيم|بــــر|لعدوى محمد |ء |شيم  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

7oo692 ل|لع|ل محمود طه عبــــد |مصطفى جل زيق|لزق|ره |تـــج

432473 لشيخ|دل فتـــىح |مروه ع ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

76597o بــــ|لحط|محمد مصطفى محمد مسعد | نور |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

27o5|7 |لعل|بــــو|حمد |حمد سعيد |محمود  شمون|نوعيتـــ 

786343 ين محمود عبــــد  تـــينى|لبــــس|بــــ محمد |لوه|رسر زيق|لزق|بــــ |د|

84|9o9 ى نوبــــي|لع|محمود عبــــد ىطي حسني  ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

35|46 م سيد مرىسي|ن هش|نوره كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8|o329 بــــيتـــر بــــدر نمر زىكي ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

256|53 لسيد شلتـــوتـــ|لطفى عىل  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

25593o رص عىل رحمه|محمد ن ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|648|9 دي|له|روق عبــــد |تـــفى محمد ف ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

62225o وق و م|للض|لسيد عبــــده |ئل |رسر ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

86|5o3 محمد محمد| لحسن زكري| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

68o4|7 حمر|ل|مد محمود |وليد محمد ح لمنصوره|بــــ |د|

5o8o92 شم|لد محمد محمد ه|ندى خ سكندريه|ل|ره |تـــج

83o|| حسن هند| د رض|جه ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

822288 ي بــــهلول مرقص|بــــ|
نوبــــ عفيفى ره بــــنى سويف|تـــج

76246 عيل|سم|مروه عيد محمود  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

245646 محمد رجبــــ بــــدوى جرنه ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

6o96|5 حمد|مد |خلود زينهم ح لمنصوره|بــــ |د|

498968 لعيسوى|لسيد |خلود مصطفى عيسوى  بــــ دمنهور|د|

6486|2 لسيد جمعه|حمد |ن |يم| تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

628937 ى عطيه هند|محمد نجدى  وى|مي  زيق|لزق|ره |تـــج

267792 لمزين|لسيد عىل |محمد  ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

53o42o يف|جر محمد فوزي محمود |ه لشر |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

789947 مريم محمد محمد مصطفى تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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|38|o| هيم|بــــر|مصطفى محمد محمود  ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4|9856 ىط|لمع|بــــو |هلل |تـــ يىح عبــــد |مصطفى شح لشيخ|بــــ كفر |د|

2965| هيم|بــــر|لد حسن |لرحمن خ|عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

765362 ن|لسيد زهر|حمد |لسيد |رس |ي ره بــــور سعيد|تـــج

7o5o6 سم|لق|بــــو|ر |لستـــ|ن عبــــد |حمد رمض| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمدينتـــ |معهد  |لتـــكنولوج 
منتـــ| بــــشبــــر

|398|9 لح محمد سيد|مل ص| ى شمس|تـــج ره عي 

497435 وى|لبــــكر|أمنيه محمد يوسف  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

354957 مل محمود|ل ك|جر جم|ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|33233 ل|لل|هلل |ء جمعه عبــــد |رس| ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

77o||o وى|لغربــــ|لسيد |ل |حمد كم|محمد  زيق|لزق|حقوق 

64829 حمد محمد|رحمه مصطفى  لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

865||| هيم|بــــر|يمن محمد |محمد  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

52o79 ر|لغف|رص مصطفى عبــــد |لن|ء عبــــد |ل| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

4|o|44  محمد |حمد |
ى
لصعيدى|لبــــيوم |يمن شوق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

698||2 لسيد محمد حسن|بــــرهوم | عل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|7694 حمد|لدين |م |يمن عص|يوسف  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

492564 ج|هيم حج|بــــر|هيم |بــــر|حمد |م |ر ره دمنهور|تـــج

5o4542 رف|م فهىم ع|م|منتـــ محمد  سكندريه|ل|عه |زر

245o35 لبــــيوم محمود|ء محمود محمد |سم|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

9o7675 فظ |لغنى ح|وى عبــــد|لكحل|رس |ف ج|بــــ سوه|د|

9|8963 ن  |حمد محمد محمود عثــــم|محمود  ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

6oo35| جح|ح محمد ر|لفتـــ|حمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3o839 ملك محمد محمد بــــكرى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

33|552 لح|ر محسن عرفه ص|من ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|6o495 وس|مح فصيح شلبــــى تـــ|بــــيشوى س ورصى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

687|22 بــــ|للطيف شه|هلل عبــــد |بــــ عبــــد |شه ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

7o8367 دق محمد|لسيد ص|م |ريه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

84|294 ي 
ى عبــــد|بــــو|منى ح حمزه|لفتـــ|لعني  |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

|98o2 ح عىل محمد|لفتـــ|يمن عبــــد |حمد | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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22358| ق|لرحمن حسن عىل |رحمه عبــــد وى|لشر ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

878526 مصطفى محمد مصطفى محمد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

55o26 لحليم|ح عبــــد |حمد صل|ندى  بــــ بــــنى سويف|د|

324782 يف سعد سليم|عبــــد وى|لص|ن |لرحمن رسر لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

766857 يف|حمد سعيد محمد |ل |بــــل لشر ي صىح ري
عيليتـــ|سم|ضه |معهد فنى

488996 ل |لع|س عبــــد |لحفيظ عبــــ|ء عبــــد |لشيم|
رس|ف

سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

765589 لنبــــى|لم عبــــده محمدعبــــد |محمود س حقوق بــــورسعيد

2|4844 بــــيل|هلل ه| |سم عزم عط|بــــ ن|حقوق حلو

27|256 لبــــ مهدى|ن عصمتـــ مهدى غ|حن تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

449|o7 ه كم لسيد حسونه|ل محمد |ني  |بــــ طنط|د|

||8|28 هلل|ندى سعيد لطفى عبــــد |س ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

869755 نبــــيله عىلي محمد محمود لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

376o7 ف قطبــــ |سلىم  حمد|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|37659 لمجد|بــــو|حمد حمدى حسن | ى شمس حقوق عي 

758|oo ن|لم|هلل محمد س|هلل ضيف |عبــــد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

684568  عبــــد |خ
ى
ن|لحميد عن|لد سميح محمد صدق لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

634665 د يوسف جندى|يوسف فؤ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4o927| ى سيد عطيه |ي وى|لص|سمي  |حقوق طنط

2|6394 لغفور|طف عبــــد |ن محمد ع|دهم مرو| مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

33|2o5 لدهشورى|لعربــــ |زق عز |لر|محمد عبــــد ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

443653 لسيد عىل يونس|ل يونس |تـــسنيم كم ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

355244 ى ر| |رين|م ي|غبــــ د|مي 
ل|ئى ى شمس|د| بــــ عي 

353943 ح محمد حسن|محمد صل ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

866|94 لضبــــع|م |حمد عل|هدي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

9|7o68 لنعيم |حمد عبــــد|ء حسن |شيم ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

2834o7 ن|هيم سليم|بــــر|دل |نىح  ع| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

5|4||2 ر|لنج|محمود محمد | مه ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

69o67o ى ص هيم|بــــر|دق |نىه حسن حسي  لمنصوره|صيدله 
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862|39 هلل|ن عبــــد|لحميد حس|حمد عبــــد| |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

6oo537 بــــو حلوه|لسيد |حمد |م |سل| |حقوق طنط

|3o598 وق عم لعظيم|لعظيم عبــــد |د عبــــد |رسر عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

338334 تـــ مصطفى صبــــرى نبــــه| ن|مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

72935 ضى محمد|مي  محمود ر| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

447|3 ف فر| |رين|م نكو حكيم|رسر ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

826955 س|س سيد عبــــ|هند عبــــ دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

7566|8 ن خليل|يه نرص رمض| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

342296 عوض| حن| طف حن|طف ع|عو ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

62|23 ق|سح|م سمي  يس |حس طبــــ بــــيطرى بــــنى سويف

42538| شم|ح ه|لفتـــ|رق سعيد عبــــد |حبــــيبــــه ط ط|معتـــ دمي|علوم ج

754985 لم|د محمود س|حمد فؤ|ر |مي عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

695692 ى|بــــو |لسيد |يه شكرى محمود | لعني  لمنصوره|علوم 

83995o ى يوسف|ء سيد|ول حمد حسي  ي للفن|
|دق قن|لفنى

28|642 هلل حسن محمود يوسف|منه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o473| لسيد عيد|رص حسنى محمد |عزتـــ ن سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

865264 ى |ء |رس| حمد|بــــوستـــه حسي  ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

334377 هلل|لد خلف خلف |حمد خ| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

54o5o7 يمنى خميس موىس سعد موىس سكندريه|ل|علوم 

899o3o حمد  |هلل |ئى محمد عبــــد|م| حقوق بــــورسعيد

8|477| د حبــــيبــــ|مريم خلف فؤ ي|بــــ |د|
|لمنى

34|452 ل|لع|حمد محمد سعيد عبــــده عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8|8693 ى |مندي | دون|م سحق|وجي  ي|علوم 
|لمنى

|65773 ي محمد ق| لي|د
سم|مصطفى ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|2|382 لمعىط محمود|محمد محمود عبــــد  هره|لق|ج طبــــيع |عل

54o746 ى|ك | نور حن|رؤوف | رمي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6o|932 ف محمد |زهر وي|لهل|ء أرسر لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

75|965 دق|مريم صفوتـــ عطيه ص ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

|432|8 ن|لد محمد خ|سيف خ ى شمس حقوق عي 

828269 روبــــيم|لعبــــدش|جرجس وليم  ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد
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4|2o52 مل|بــــو ك|لحميد |لحميد سعدعبــــد|عىل عبــــد  |بــــ طنط|د|

22737 ضى|لر|لرحمن غريبــــ عىل عبــــد |عبــــد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

763637 لحسينى فروح|لسيد |ندى محمد  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

7|6898 للطيف|لعظيم عبــــد |للطيف عبــــد |ء عبــــد |رس| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

3|55|o هلل حنفى حنفى محمود|منتـــ  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

899722 ف محمد |مصطفى  حمد |رسر ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

897586 حمد |حمد |ن |لنعم|ء |ل| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

73o73 رى|لبــــ|ء محمد رشيد عبــــد |سم| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

4466| منيه محسن مصطفى عىل| ى شمس|تـــج ره عي 

|24693 لسيد|لمحسن |عمرو محمود عبــــد  لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

624745 س|لنح|لد عطيه |حمد خ| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

|282o3 ه  لح|ن ص|حمد شعبــــ|ني  ن|تـــربــــيتـــ حلو

4423|4 لسيد بــــدوى محمد|محمود  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

229539 عزه سيد محمد محمود محمد دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

9|5458 لح |مل ص|محمود محمد ك سيوط|طبــــ 

884||7 ى عبــــد|وليد  بــــوزيد  |لحميد |مي  سيوط|تـــمريض 

|4755| وي|لشه|يوبــــ |لد وليد حسن |خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7758o2 ن محمد سيف|ده سليم|حمد حم| زيق|لزق|هندستـــ 

245223 لصمد|لحميد محمد عبــــد |ن عبــــد|م حمد|غر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

86847o د فليبــــس|د ميل|نوبــــ عم|بــــ| دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

227325 وى مصطفى|لطنط|وى مصطفى |لطنط|حمد | ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

4o36o| ن|حمد حسن عىلي حسن محمد سليم| سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

76|887 حمد عىلي|مروه حسن  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

|752|4 يوسف حسن يوسف عبــــده ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

67734| هيم سند شوشه|بــــر|مصطفى محمود  لمنصوره|حقوق 

622555 تـــ مصطفى|ن حسن فرح|يم| ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

49292| ف محمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  بــــ  محمد |لوه|رسر
بــــيوم

|حقوق طنط

923||3 لنعيم  |لدين عبــــد|لنعيم سعد |مصطفى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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|4o56| ف عطيه عبــــد |للطيف |عبــــد  للطيف|رسر عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

37o77 ى عبــــد|حمد |محمود  لبــــر|مي  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

76233o ك شنودتـــ|لمل|جوزيف نبــــيل فوزى خي  عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

88|543 ى سيد | حمد محمد حسي  سيوط|تـــربــــيتـــ 

33|737 لبــــديع|لسيد عبــــد|ع |لسبــــ|حمد| |ند ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

57242 بــــ|لوه|شور مصطفى عبــــد |يه ع| بــــ بــــنى سويف|د|

235785 ي
تـــ|لموجود شح|ء عبــــد|عل| دئى ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

35539o ى|م د|هلل ج|بــــ |جرجس ج| رتـــي  ى شمس|د| بــــ عي 

643427 روس|لعيد|حمد |محمد | ر|ي لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

3|9|o4 عزيزتـــ بــــيوم منصور محمد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

|74757 للطيف|لدين محمد عبــــد |رق سيف |محمد ط هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9oo494 ل |لع|م ربــــيع بــــدوى عبــــد|هي تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

77o||3 ف محمد فؤ|محمد  د مهدى هنون|رسر ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

56646 بــــ|لوه|عيل عبــــد |سم|حمد فرج | ره بــــنى سويف|تـــج

|25697 ى س|رؤى  هيم|بــــر|م |مر حسي  ن|بــــ حلو|د|

5|28o| م|لحم|لحفيظ |عصمتـــ رجبــــ عبــــد زيق|لزق|عه |زر

|76699 زق|لر|حمد عبــــد |شور |كريم ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

53444 م|م|حمد |ن محمد نمر |يم| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

||6769 جد عدلي نخله|ليبــــرتـــى م ن|تـــربــــيتـــ حلو

7o2377 لحميد خليل مصطفى|رص عبــــد |م ن|حل| زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

68685 لحميد|حمد عبــــد |هيم |بــــر|يحن   ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

83426 حمد حنفى محمود عىل| طبــــ بــــنى سويف

757989 ل بــــكر محمد بــــخيتـــ|در جل|ن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

793592 بــــ|ح حج|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |رس| لمنصوره|حقوق 

42544 لح|م محمد رجبــــ ص|عص هره|لق|حقوق 

6o425 حمد|رجي |لد ج|حمد خ| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

782436 لزغبــــى|حمد |لسيد محمد |حمد محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

93|66 هيم|بــــر|حمد محمد سعد محمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

42779| رتـــ عىل محمد حسن زينه|س |ره طنط|تـــج
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7o7294 ح|لفتـــ|لعيسوى عبــــد |ء حسن |سم| لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

|4|79| ل|حمد جف|ل |حمد جم| ن|تـــمريض  حلو

787523 ف |هبــــه  ى محمد |بــــو |رسر ى|بــــو |لعني  لعني  ستـــ|لعبــــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
قيتـــ| -  لشر

3|99oo لسيد حسن|منى يشى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

773799 لسميع|هلل عبــــد |ل عبــــد |هلل كم|عبــــد  |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

|6322 تـــ | لمجيد|لدين عبــــد |مل |لخي  ك|بــــو |مي  هره|لق|بــــ |د|

9o4398 مد |لحميد ح|صم عبــــد|م ع|سل| ج|بــــ سوه|د|

325892 لكريم مصلىح|د|مد ج|يتـــ ح| ى شمس|تـــج ره عي 

262939 خرس|ل|لم |در س|لق|ل عبــــد|مصطفى كم |نوعيتـــ بــــنه

263246 م|م|ء سمي  محمد |سم| |علوم بــــنه

924254 لسيد  |ن |يه حمدى حمد| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

8||97o مد|للطيف ح|دل عبــــد|رجبــــ ع ي|عه |زر
|لمنى

49925o دل محمد حسن عوده|ء ع|رس| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

793834 هيم محمد|بــــر|نيس منصور |لسيد |محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

5|298o يف محمد موىس محمد رسر ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

8295o5 حمد|حمد يونس |يونس  ن|سو|حقوق 

|4o|59 ى عص|ي للطيف|لدين محمد عبــــد |م |سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

8497|4 عىلي يوسف عىلي| رن دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|43346 يف تـــوفيق محمد يوسف رسر عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

22852 حمد|لسيد |م |محمد هش ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

82o886 ى ي عجبــــ| |مي  ن|ميل هيى ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

|6|328 ي
د فضل|لد رش|خ| دئى ى شمس|د| بــــ عي 

493355 دريس|هيم محمد |بــــر|زم |ح لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

63o37| ى محمد جل|لرحمن |عبــــد  ل|حمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

826925 لفضل محمد نرص|بــــو|ء |رس| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

22223 ل محمد|لع|سلىم محمد عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

698877 لسيد|وى |لص|ح |لح صل|مصطفى ص لمنصوره|حقوق 

5289o5 لصعيدى|ن |ز رمض|لبــــ|محمود محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

695853 وى|لعشم|بــــ فوزى محمد |يه|لد |خ كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |
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4|o39o هلل|هيم محمد عبــــد |بــــر|حمد | |بــــ طنط|د|

45|759 لعزيز مرزوق|محمد مصطفى تـــوفيق عبــــد  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

4o|878 حمد|حمد |محمد نبــــيل مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|9238 حمد|م |لسل|حمد عبــــد|مل |ك ى شمس|د| بــــ عي 

75o689 هيم|بــــر|يمن شلبــــى |مشتـــىه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

782535 وى|هيم مك|بــــر|حسن محمد فوزى عىل  زيق|لزق|عه |زر

4274o3 م|م عبــــده عل|هلل فرج عل|عبــــد |بــــ طنط|د|

|3344o شد|بــــيشوى رأفتـــ فهيم ن هره|لق|ره |تـــج

|3o|o4 ن|لده|حمد محمد |سلىم محمد  هره|لق|حقوق 

247534 ر|ل نص|ء نشأتـــ جل|عل ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

5|837 ف عبــــ|هدى محمد  د|لجو|س عبــــد|رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

686856 ى|بــــو|لح |محمد طلعتـــ محمد ص لعني  ل للهندستـــ |لع|لمنصورتـــ |معهد 
ي|و |لتـــكنولوج 

77358o م|م|ل|ن |ء محمود عمر عثــــم|رس| زيق|لزق|بــــ |د|

349|78 ن|متـــ محمد سليم|ندى سل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2477o6 م|لنظ|لمعىط |ح عبــــد |لفتـــ|محمد محمود عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

526259 جه|حمد خف|هيم |بــــر|يوسف محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

445737 لسيد|طمه محمود سعد عوض |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

892979 دل محمد عىل |عمرو ع سيوط|حقوق 

778o|7 ح|لمل|لسيد |طمه نرص جوده |ف زيق |لزق|تـــمريض 

366266 رك محمد|مبــــ|تـــ |جر عرف|ه ى شمس|زر عه عي 

27o452 فظ حويتـــ|د محمد ح|يمن فؤ| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

6o454o هلل مصطفى منصور|بــــ |مصطفى ج| عل لمنصوره|بــــ |د|

44857| لقط|هيم محمود |بــــر|در محمد |ن ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

6498o2 ر|لعط|لمقصود |لم عىل عبــــد|لسيد س| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

88|6|8 ذل مهنى|لش|حمد |لحميد |ء عبــــد|شيم سيوط|طبــــ بــــيطرى 

767798 |روق محمد مؤمن |حمد ف|يتـــ |هلل هد|منه 
ي|لطبــــر

ئى
ي و|لم|ع |ستـــزر|ل|

لبــــحريتـــ |يد |لمص|ئ 
لعريش|بــــ

26o|66 ح|لفتـــ|ن مدحتـــ حلىم محمد عبــــد|يم| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

45352o در|لق|در عبــــد |لق|ده عبــــد |در حم|لق|عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

6384|o بــــى|محمد محمود محمد موىس عر زيق|لزق|ره |تـــج
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9o6762 حمد محمدين |لد |يه خ| ج|ره سوه|تـــج

34433| ي |محمد 
ف حسنى ع|حمد جمعه ربــــ|رسر دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

|274o3 لشوربــــىح |يمن مسعد |م |س ى شمس هندستـــ عي 

623257 لدين|بــــر خي  |لسيد ج|حمد | ط|هندستـــ دمي

476676 ل|لجم|هلل |مريم محمد محمد عبــــد |ره طنط|تـــج

|55532 هيم فتـــىح محمود|بــــر|ء |رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

526232 لسيد|م محمود |لسل|مؤمن محمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

43o879 هيم محمد|لمنعم إبــــر|هيم عبــــد |سمر إبــــر |علوم طنط

546598 وي|لغربــــ|ربــــيع سعد محمد | مه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23|8o7 هيم حسن|بــــر|لدين عمرو |سيف  هره|لق|حقوق 

|62935 ي|ف
طمه سيد رشدي حفنى ن|تـــربــــيتـــ حلو

5o743| ه | ى|حمد محمد عبــــ|مي  س حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

478o57 لحميد|د عبــــد |لجو|لد عبــــد |يحن  خ سكندريه|ل|علوم 

354oo7 هيم|بــــر|فظ |لح|حمد عبــــد|ء |ل| ى شمس|تـــج ره عي 

566|2 بــــ |لوه|لعزيز عبــــد|هر عبــــد|حمد م|محمد 
للطيف|عبــــد

ن|هندستـــ حلو

|285o9 ف|لشو|حمد فتـــىحي |م |مر ى شمس حقوق عي 

5|o|96 ح عيد|لفتـــ|بــــ عبــــد |لوه|هد عبــــد |محمد ج سكندريه|ل|صيدله 

777o84 تـــ محمد|محمد عزتـــ فرح زيق|لزق|ره |تـــج

|62423 لسيد|ئى حلىم محمد |محمد ه ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6o|34o لمغربــــى|مه |رص سل|لن|عبــــد| دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

32o463 لمنعم موىس|يوسف سيد عبــــد هره|لق|صيدله 

47o8o ل محمد|ن محمد جم|يم| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

3|9525 لفتـــوح محمود|بــــو |رق |منيتـــ ط| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

648565 م|لسل|لحميد عبــــد|د عبــــد|حمد فؤ|ء |سم| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83|672 يد|حمد ز|رف |لمع|بــــو|حمد | ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

86|845 لدين|ء |دل محمد حمدي عل|ندي ع قرص|ل|فنون جميله فنون 

455942 ى محمد صبــــرى| يه صبــــرى حسي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

8|539o حمد|ن |ن شعبــــ|ريم رمض ره بــــنى سويف|تـــج

2523|9 ه محمد عىل | دى|بــــوش|مي  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 
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329o2 بــــ محمد فتـــىح|يه|يوسف  كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

855|4| ى عل|ي بــــ|لوه|ء سعد عبــــد|سمي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

25o433 ي ورورى|م ف|طمه هش|ف روق مليىح  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

7o46o4 لسيد محمد|مد |م ح|حمد عص| زيق|لزق|هندستـــ 

|24932 حمد حسن|لرحمن |حسن عبــــد  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

89o765 بــــ حسن |لتـــو|حمد عبــــد| |لي|د ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

8o526| معتـــز محسن شعيبــــ عىلي سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5o5747 ش|لسيد محمد رو|ن |حمد شعبــــ| سكندريه|ل|بــــ |د|

266547 لفتـــوح|بــــو|حمد |ء مجدى |دع ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6o74|3 بــــو دره|لحميد فكرى |هلل عبــــد |عبــــد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|755o3 هر|لظ|رص فوزى عبــــد |لن|ن عبــــد |نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

878oo7 ن  |هلل عثــــم|دل عبــــد|يه ع| سيوط|صيدلتـــ 

542o|5 لعزيز حميد|لمحسن عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد  عه دمنهور|زر

8|8982 هلل سيد|هدير عيد عبــــد ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

778598 لمعىط|بــــر عبــــد|بــــ فرج ص|يه| زيق|لزق|بــــ |د|

|6688| رس محمد محمد|ن ي|سلو ن|هندستـــ حلو

368267 هلل فرج|ء صبــــىح عبــــد|رس|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

247866 |لسق|ر عزتـــ محمد مسعد |من ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

9o2|67 حمد محمد محمد |ن |نوره ج|عه سوه|زر

827632 ي عىلي|ره عبــــد|س
هلل دكروئى دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

3965| ى|رس دي|حمد ي| بــــ حسني  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

282797 ى محمد عبــــد|ي لعظيم مني  رسى|سمي  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

868235 دق|لص|لرحمن زىكي |محمد عبــــد دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

|463|4 ى رمض|ي ن محمد نرص|سمي  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|4582 ن بــــولس وهبــــه|بــــيشوي فرح ره بــــنى سويف|تـــج

489356 مريم وليد محمد بــــكري سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

7o||26 مل|لصمد ز|لعزيز عبــــد |لد عبــــد |لعزيز خ|عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

8o5o45 ى حسن|ه جر متـــولي حسي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى
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3526o| لمجيد حسن عفيفى|ن عبــــد|نوره هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52|5o3 ندى سعد بــــشبــــيسر رجبــــ ي تـــ |لمعلوم|رتـــ ونظم |د|ل| |كليتـــ تـــكنولوج 
بــــبــــورسعيد

43962o در|لق|لعزيز عبــــد|هيم عبــــد|بــــر|بــــ |عتـــ لشيخ|تـــمريض كفر 

5|333o ي سل|حمد مصطفى محمد عبــــد|
مه|لغنى ره دمنهور|تـــج

837295 ي عبــــد|ء ع|شيم
لسيد|رف حبــــسر ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

|6534| لمنعم محمد عىلي|جر عبــــد |ه هره|لق|ره |تـــج

924538 روق طه |حمد محمد مجدى ف| ج|ره سوه|تـــج

626597 وق ع  محمد|طف سعيد كف|رسر
ى
ق زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|29o5 لغنى|ر عبــــد |يمن محمد مختـــ|سلىم  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|624o7 حمد|د |لجو|حمد محمود عبــــد | هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

8o56|4 ديبــــ|دل زغلول |صموئيل ع ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

84439| ى|لجوهري ي|لسيد محمد |ء |رس| سي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

695394 غبــــ|دى ر|له|لرحمن فتـــىح عبــــد |عبــــد  تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

47892| حمد|هيم |بــــر|ن |رس محمد شعبــــ|ف سكندريه|ل|بــــ |د|

438524 ى |بــــر|ن |حمد رمض| يش|لغ|هيم حسي  لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

4oo59| لمنعم حسن|فتـــ عبــــد|ر ر|من سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

88o44 لسيد|حمد محمد |محمد  لفيوم|هندستـــ 

|76496 ر|لغف|حمد عبــــد |ء محمد |سم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4|9458 ي 
لسيد|هبــــه حمدي محمد عفيفى |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

32475| لبــــ|بــــوط|يوسف سيد فخرى محمود  ى شمس|د| بــــ عي 

|7oo8o لجليل|ء سيد عبــــد |رتـــ عل|س ى شمس|د| بــــ عي 

625784 لدين محمد عىلي فليفل|ل |محمد جم ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

6|2475 هلل|بــــ |ج ج|لصبــــ|محمود جيوىسر | دين |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

62559o لحميد|حمد محمد فوزى عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

45o677 س محمد|ن حسن فتـــىحي عبــــ|نوره |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

|2|o58 نه|لمعىط دخ|حمد حسن عبــــد |ن |رو ى شمس| لسن عي 

77|339 ى سعد عرفه|هدير  مي  زيق|لزق|بــــ |د|

6o378| لبــــسطويس|هيم محمد |بــــر|نبــــيل  ن|معتـــ حلو|ع ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

352934 لسيد قنديل|لق |لخ|لد محمد عبــــد|خ هره|لق|ج طبــــيع |عل
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86895 بــــ طه|لتـــو|حمد عبــــد|مصطفى  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

25o635 فرج| دل حن|مريم ع ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

436||4 لم بــــدر|ر س|لستـــ|لم عبــــد |حمد س| زيق|لزق|عه |زر

83|954 سط محمد|لبــــ|حمد عبــــد| |نور دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

26o3|6 بــــ محمد|ء مجدى دي|سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

9|6782 لمنعم محمد سيد |محمد عبــــد سيوط|ره |تـــج

4|393o بــــوشوشتـــ|م محمد فتـــىح |يه حس| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3332|2 ء محمود محمد صديق محمد|رس| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

3|69|7 سمر سعيد موىس محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

639393 لسيد|رص محمد |ء ن|آل زيق|لزق|بــــ |د|

876256 للطيف محمد |محمود محمد عبــــد سيوط|طبــــ بــــيطرى 

||5379 د يس مرزوق|روئى عم ى شمس هندستـــ عي 

8559|4 لحميد زىكي محمد|ربــــيع عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

479854 حمد محمد|لدين |يوسف مىح  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

4||o6o ى عبــــد  للطيف|ن عبــــد |هلل سليم|نفي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

49o2|4 ح|ء محمد عىل محمد بــــط|سم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

238594 لقرش|حمد محمد |ح |ء صل|رس| ن|بــــ حلو|د|

69273o ى سعيد عبــــد |ي ض|لعو|لحكيم عبــــد |سمي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

523236 هلل عىل|بــــر عبــــد|ر ص|من سكندريه|ل|هندستـــ 

8|224 محمد محمد بــــدوى حسن ن|حقوق حلو

235o5 هيم|بــــر|محمد سعيد حسن سيد  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

4o6539 نور حسن عمر|ميمتـــ | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

8|5839 ى عزيز|بــــر| |دون|م هيم حني  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

64357| هيم|بــــر|عيل |سم|ح |حمد صل| زيق|لزق|علوم 

89oo6| ى حسن |ء |هن حمد حسي  سيوط|بــــ |د|

86|665 ي|
يه محمد طه مصطفى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

694922 قتـــ و| ىطي|لمع|بــــو |لسيد |لسيد |ئل |رسر لمنصوره|علوم 

793|4o حمد|حمد |لسيد |هلل محمد |عبــــد  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

|29959 د عزيز يعقوبــــ|مريم عم ى شمس|تـــج ره عي 
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3|766o ء محمد محمد|حمد عل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

333|36 هيم|بــــر|حمد |حمد رجبــــ | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6|483o محمد صبــــرى أبــــو ريتـــ عرص ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

|55|54 ى ف|ي رس حسن محمد|سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

846528 طمه فتـــىحي يسن مرىسي|ف ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ 

498oo9 ن|للبــــ|فظ بــــسيوئى |هيم ح|بــــر|ن |حن تـــربــــيتـــ دمنهور

76773o لم|ئى عبــــد ربــــه س|سلسبــــيل ه لعريش|تـــربــــيتـــ 

|53|2 تـــ | ف عبــــد |مي  متـــ|للطيف سل|رسر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

55578 محمود طه وففى طه حقوق بــــنى سويف

4|o3o لديبــــ|حمد |لرءوف |ملكتـــ عبــــد ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

25559o محمد عطيه سعيد بــــلوز تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

435765 لرسول|بــــر عىل |بــــسملتـــ محمد ج سكندريه|ل|طبــــ 

254599 ح هندى|ل صل|لدين جم|ح |صل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

778o92 حمد|حمد محمود مصطفى | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5467|3 ره|بــــوغر|عيل |سم|هيم |بــــر|دل |هيم ع|بــــر| بــــ دمنهور|د|

6o38o7 لرحمن عىل حسن يحن |حمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7738|9 نم|حمد مجدى حسن محمد غ| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4|9664 زق|لر|لحليم محمد عبــــد|محمد عبــــد لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|57|69 ن|د فوزى رمض|يه عم| ن|حقوق حلو

47685 ى| يتـــ يىح محمد حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

258542 لسيد|هر مصطفى |مصطفى م دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

446375 لشيشينى|لح |لجليل ص|وليد محمد عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

7|o59 ى فتـــىحي منصور س|ي لم|سمي  لفيوم|لعلوم |ر |د

8oo242 ي |محمد 
حمد|هيم |بــــر|لخرصى مصطفى ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

4o5834 م|لسل|متـــ مصطفى عبــــد |ء سل|رس| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

27|437 لسيد محمود عفصتـــ|طف محمود |عو ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

628o68 قتـــ بــــدوى بــــدوى بــــدوى| رسر ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

253854 حمد محمد|لسيد |مصطفى  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم
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8|9685 ره مؤمن وحيد محمد|س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

896522 لس شنوده  |ك تـــرين منصور كي  تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

364o76 لحميد|حمد زىك عبــــد|ء |شيم كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

633288 لحميد يوسف|لمحسن عبــــد |ء عبــــد |مروتـــ عل زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

359464 حمد|ح |حمد صل|يدى |ه |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

5||426 ف أنور رمض يف أرسر س|ن عبــــ|رسر ره دمنهور|تـــج

282232 رد نبــــيه|دو|رس |ريو ي|م د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

327o6 لموجود|طف نبــــيه عبــــد |محمد ع ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

2553|2 لرحمن|لمنعم عبــــد|لرحمن عبــــد |منيه عطيه عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6|3o87 ه عبــــد| ح زغلول|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|ح |لفتـــ|مي  |علوم طنط

|37o|9 يف ف لغنى|ضل عبــــد |عمر رسر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7o87|2 بــــر|هند مصطفى محمد عزتـــ مصطفى ص لمنصوره|بــــ |د|

624744 وي|لمن|لدين |ح |ل صل|حمد جم| ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

23|49o مل زىك|ك| حمد رض| هره|لق|ره |تـــج

528479 دل محمود طه متـــول|محمود ع سكندريه|ل|هندستـــ 

768724 غنيم سليم|ن |هيم عىلي|بــــر| لعريش|تـــربــــيتـــ 

64|636 در حسن|لق|رص محمد عبــــد |ن ن|سوز زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

644o4| لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|لرحمن |محمد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|74322 حمد|لسيد |لحميد |سلم عبــــد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

222994 لسيد محمد|ن |رمض| محمد زكري ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7o2o72 ل|لجم|حمد عىل عىل |حمد مجدى | لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج 

7o2955 م جوده|لسل|ئى محمد عبــــد |م| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

8o69oo مل|هيم ك|بــــر|يه سيد | ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

844464 ي|شيم
دي محمد|لن|لدين |ء|ء ضى ن|سو|بــــ |د|

24o227 عمر محمد صديق محمد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

75o55| لحسن سعد|بــــو |حمد |لدين |سيف  عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

92o8|2 م طلعتـــ حلىم زكري |ف ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

884937 ل سعد عىل  |عىل جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2|4|97 لحكيم|م محمد عبــــد|عمر هش ن|حقوق حلو
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|48938 ى|لر|عبــــد | رحمه زكري زق حسي  هره|لق|بــــ |د|

632792 لموج |لرحمن |هلل عبــــد|سعيد وحيد عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

638392 هيم|بــــر|مصطفى محمود محمد محمد   طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

282943 لفضل محمد|بــــو |رس محمد |محمد ي كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8|288 لسعدئى|ح عىل |لفتـــ|طمتـــ عبــــد|ف هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

348447 حمد|لرحمن سيد |لبــــنى عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

33o459 هيم|بــــر|لعزيز |دل عبــــد|هلل ع|هبــــتـــ  شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

357233 لمطلبــــ|رق صبــــره عبــــد|رتـــ ط|س |صيدله طنط

259365 ن|م سليم|م|ء طلعتـــ |شيم تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o8422 ر|لغف|هيم عبــــد |بــــر|لسيد |هدى  لمنصورتـــ |تـــمريض 

258986 ر|لف|حمد محمد محمود | ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

8388|3 لمجد سعد|بــــو|يدي محمد |ه ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

|3997 ل لطفى عبــــدتـــ|ضىح جم ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

883699 بــــد |خلف عىل ع| مه ج|بــــ سوه|د|

9o|38o نشين محمد حسن سيد محمد  ج|بــــ سوه|د|

835575 ي |حمد |زينبــــ 
ى
حمد|لدسوق دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

|28398 ي محمد عبــــد | طيم|ف
بــــ|لوه|محمد مصطفى ن|بــــ حلو|د|

|6775| ى|هلل خ|منتـــ  لد محمد حسي  ى شمس|سن|طبــــ  ن عي 

625765 ى |هيم حس|بــــر|مي  | لعيوىط|هيم |بــــر|ني  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44|859 لدين|حمد نور |ندى صبــــىح سيد  لشيخ|طبــــ كفر 

59932 لجيد|هلل عبــــد |مه عبــــد |حمد سل| ي سويف
هندستـــ بــــنى

348|8o هيم بــــربــــرى|بــــر|محمد | دين هره|لق|ر |ثــــ|

878358 ي
هيم عىل  |بــــر|ن |عثــــم| دئى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

348969 ى مصطفى  مي  هبــــم مصطفى|بــــر|ني  ى شمس|تـــج ره عي 

37|585 بــــو رسيع مصطفى|محمد مصطفى  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

4|452 رق فرج محمد|حمد ط| ن|بــــ حلو|د|

92o7|8 ه محمد |لل|حمد محمد عبــــد| ج|طبــــ بــــيطرى سوه

346394 لحميد محمد فوده عوض|يوسف عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

647359 د|ن حم|هيم رمض|بــــر|وليد | دين ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 
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536339 ر عىل فوده|لستـــ|ن عىل عبــــد |كريم لسيوف |دق بــــ|لفن|حه و|لي للسي|لع|
ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|ألسكندريتـــ لنظم |بــــ

|5638| يوسف محمد محمود محمد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

344534 ن|للبــــ|دى |له|ح عبــــد|رق محمد صل|محمد ط دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

249342 ود|حمد د|لحميد |فطيمه محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

272548 عيل|سم|محمود حسن محمد  دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

8|8769 لسميع|حمد عبــــد|ل نبــــيل |نه ي|طبــــ 
|لمنى

|77|oo لعزيز|لحميد عبــــد |لرحمن عبــــد |ء عبــــد |عىلي ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

5|92|7 لعربــــى|در |لق|ء مسعود عبــــد |آل |ره طنط|تـــج

6o8588 وق صل وى|لفيش|ضل |ح ف|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

49975o ى ل|ود سوري|نبــــيل د| كرمي  |ره طنط|تـــج

6o|2o6 ل|بــــودل|ح سعد محمد |آيه محمد صل | تـــمريض طنط

|294o3 ي|م د|س| بــــول
ل فلبــــس|ئى |بــــنه| هندستـــ شبــــر

793o|9 ن جيد جرجس| يىلي| |مي  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

|6|25| حمد محمد|مريم محمد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

6389|8 هلل|لسيد حرز |يدى محمد |ه | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

6o9o4 ن|م سيد رمض|ء س|سم| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

923935 لمعىط عربــــى مصطفى  |عمرو عبــــد ج|بــــ سوه|د|

9|5928 ن سيد |ء محمد سليم|شيم سيوط|بــــ |د|

23|556 لس مدحتـــ نبــــيل مجلع كي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

89393  |لش|لدين عبــــد|ء |مصطفى عل
ى
لمجد|بــــو |ق هره|لق|حقوق 

6o2348 وى|لدمر|هيم محمد |بــــر|ر |من لمنصوره|بــــ |د|

92362| لعبــــد دبــــوس |غسطينوس سعد | تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

3|877 ن محسن عىلي حسن| مي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|9885 دق|لص|ن |لدين عثــــم|ء |ء عل|شف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

52|643 ي|ح عبــــد|لفتـــ|رتـــ سعيد عبــــد|س
لغنى سكندريه|ل|طبــــ 

877667 لمعىط  |ن عىل عبــــد|شعبــــ| ند سيوط|تـــربــــيتـــ 

686572 هيم|بــــر|رق نبــــيه |نور ط تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

5|53|5 ء محمد سليم محمود|سم| سكندريه|ل|حقوق 
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|47525 مه عوض محمد|س|معتـــز  هره|لق|بــــ |د|

3|o89 ف|يد خل|ز| لعل|بــــو |رحمه  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6o3o38 هلل|تـــ عبــــد |لشح|لد محمد |خ لمنصوره|بــــ |د|

82o722 ى يوسف محمود طلعتـــ حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

8o744o ح منصور|صم سعيد صل|ع ره بــــنى سويف|تـــج

697499 حمد عرفه محمد|ذ مدحتـــ |مع ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

|4o57 د|لعزيز رش|م عبــــد |سلوى عص هره|لق|ره |تـــج

769378 ن|محمد يوسف محمد عىلي ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

|64423 هلل سيد|ء عبــــد |هلل عل|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

68634 حمد فرج|حمد |مر |ع |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

|78636 يد|محمد نرص محمد عىل ز سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

4o3387 لح|حمد ص|مريم محمد مصطفى  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

433959 ى حسن |ي ن|م|لسيد طه |سمي  |صيدله طنط

7634o3 عيل|سم|حمد عبــــده |حمد |رنيم  ضه بــــور سعيد|ري/تـــربــــيتـــ

48o462 لرحمن|لرحمن فتـــىح سليم عبــــد |مصطفى عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

863|86 ى محمد|طمه |ف حمد حسي  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

27996 ر سعد محمد محمد|من هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|4o5|5 ي محمد عىلي|س
رتـــ مصطفى ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع

تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

67959 سط محمود محمد|لبــــ|يىح عبــــد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

3|8699 شموئى|ل|لد محمد محمد |رضوى خ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

3625|2 ئيل|لعبــــد ميخ|م غبــــروش |س| دون|م ن|تـــربــــيتـــ حلو

2347o| بــــ نبــــيل فهىم محمود|شه ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

256o67 ق|محمد ربــــيع عبــــده  وى|لشر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|4o99 هيم|بــــر|سم |عمرو محمد ق رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

9o9258 شد عزيز|نوبــــ محسن ن|بــــ| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

2658o8 لرحيم|بــــر عبــــد|ء نبــــيل ج|عل ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

762657 لرحمن|ىسي مسعد عبــــد |لعبــــ|لسيد محمد |حمد | بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|7393 رس محمد محمود|ن ي|رو م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ
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8o|949 ر|لعط|لد محمد محمود |ن خ|مرو ره بــــنى سويف|تـــج

2|7632 ل|لع|عمر محمد فوزى عبــــد دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

343679 تـــه|ن عيد شح|لد رمض|د خ|زي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

24945o يخ|لمش|يدى شكرى عىل |ه ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

429798 هلل|بــــ |تـــ محمد بــــ|حمد فرح| |ره طنط|تـــج

|475|9 حد|لو|هيم عبــــد |بــــر|د |محمد عم هره|لق|ره |تـــج

239284 لدين حسن وهبــــه|م |ن عص|يم| هره|لق|بــــ |د|

|265|2 لطويله|مد |م محمد ح|محمد هش ى شمس حقوق عي 

8|7o4 لحميد|لرحمن عبــــد |محمود عبــــد | مه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

8|5922 ئيل|ميخ| صف حن|جون ن ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|5o7|8 ى سيف|عمر  يمن حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|72o4 دق قلينى |جح ص|نه ن|دمي سيوط|تـــربــــيتـــ 

5o94|2 لصيفى|حمد عىل محمد محمد | سكندريه|ل|طبــــ 

|49289 لحميد زىك|لحسن عبــــد |م |حس ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

76542| ي|د حمدى رؤوف محمود عبــــد |محمد عم
لغنى ره بــــور سعيد|تـــج

326o84 هيم|بــــر|هيم |بــــر|رص |ن| رين|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7|8o95 در محمد|لق|بــــر عبــــد |د ج|حمد فؤ|هلل |منه  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

83322o حمد|ن محمد |ر رسل|من دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

42747 طف عبــــده محمد حسن جنيدى|محمد ع ن|بــــ حلو|د|

882463 ن |هبــــه نتـــع محمد رضو سيوط|نوعيتـــ فنيه 

326587 حمد|م |م|حمد |حبــــيبــــتـــ  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

629325 حمد|هد |ل محمد مج|لرحمن جم|عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

63o467 رس محمد مصطفى|مصطفى ي زيق|لزق|حقوق 

758|69 حمد خليفتـــ|مل محمد سيد |ن ك|نوره عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

2|57o حمد|رق خليل |ر ط|مي ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

774685 لغندور|ندى نبــــيل محمد عىل  لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

632|8| حمد محمد محمد|رص |خلود ن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

697|93 حمد خليل|حمدى محمد عىل  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

52654o بــــوجبــــل|ن محمد سعد |مرو سكندريه|ل|هندستـــ 
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677544 ن|مه سمي  سمع|س|دى |ش ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

3|o944 لد شلبــــى شفيق|عمر خ ن|بــــ حلو|د|

43544o زى|عيل غ|سم|حمد |ء سيد |دع ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

8|99|9 بــــ محمد|لوه|ده عبــــد|ديه حم|ن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

34o434 د|ندى عزتـــ سعيد عو ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

266|93 ن|ء نبــــيل حسنى رمض|دع ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

686456 سم|مد ق|مه محمد محمد ح|س| ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

85o|7o لم|لرحمن غريبــــ س|عمر عبــــد لجديد|دي |لو|طبــــ بــــيطرى فرع 

679968 ن عبــــده عبــــده|محمود رمض| رش لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

846859 حمد عىلي|هلل |عىلي عوض  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

339o2 لمهدى|يه فوزي محمد عىلي | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

866o35 نس بــــطرس بــــشي  بــــطرس|يو |نوعيتـــ فنيه قن

8578o6 وي محمد|حمد منصور بــــش| سيوط|ره |تـــج

32324 لمجيد عبــــد ربــــه|ح عبــــد |لفتـــ|محمود حمدى عبــــد  ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

5|o994 لجندى|عيل محمد فتـــىح |سم| سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

|29929 ن|حمد عىل سليم| |هند|ش ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

45o44| لكوم|لسيد |ن |لسيد رمض|ن |رمض |ره طنط|تـــج

677689 م محمود حسن عىل|محمود عص |ره طنط|تـــج

|448oo رول وجدي ظريف رزق|ك لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

77|665 ل|لع|تـــ عبــــد |لشح|د |وليد فتـــىح فؤ زيق|لزق|هندستـــ 

8442o3 لس سليم  سحق جلبــــي|كي  ضتـــ|ري/ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

86|56| ي عبــــد|فهد عبــــد
لرحيم|لرحيم مصطفى دى|لو|معهد فنى صىح ج جنوبــــ 

768|39 ء عبــــده محمد محمد|رس| لعريش|تـــربــــيتـــ 

78oo88 لعزيز محمد|لسيد عبــــد |ن |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

78||o4 لم|م محمد س|حمد س| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|49o2| م|لسل|سوسن محمد سعد محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6253|6 م محمد عىل عمرو|حمد وس| زيق|لزق|هندستـــ 

65642 هيم|بــــر|حمد محمود عىل | ن|حقوق حلو

2873|7 تـــ جعفر|ء يشى فرح|رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

76|57 مد|بــــوح|د |محمود حسنى ميل ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 
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85492 م ممدوح خليل|منيه هش| لفيوم|نوعيتـــ فنيه 

2|37o ن محمد مصطفى عىل|نوره هره|لق|بــــ |د|

5|8o27 ي|ر
ش|لف|لحميد محمود |لبــــيبــــ عبــــد | ئى ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

56688 بــــ|لوه|لحول عبــــد|ج |ء فر|عل ره بــــنى سويف|تـــج

525898 |لعو|هلل |أحمد محمد سليم محمد عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|3553| لد عيد محمد|خ| دين تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

22o35 ين هيم|بــــر|د |لد فؤ|خ| في  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|6o449 محمود محمد عنتـــر فرغىل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8|4|68 لربــــ جوده|د|دي جوده ج|ف ي|نوعيتـــ 
|لمنى

4o55o7 يىلي|لعل|فرح محمد أحمد رستـــم  سكندريه|ل|بــــ |د|

35o823 لحليم|نبــــيل سيد عبــــد| ند ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

442526 بــــوعىلي|بــــرهيم |هيم |بــــر|لحليم |محمود عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

489676 يف عمر ن|سهيله يحن  مصطفى رسر |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

44725| ف شعبــــ|مصطفى  حمد|ن |ن عثــــم|رسر ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

536354 ى عيد|بــــو|هيم |بــــر|لسيد |هلل |منتـــ  لعلمي  ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

43o787 ي بــــهجتـــ عبــــد |م|
ي|لمنعم محمود |ئى

ى
ض|بــــو ع ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

882699 روق محمود |رص ف|ن ن|نوره سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

222|25 بــــر|تـــه محمد ص|ء شح|ل| هره|لق|حقوق 

82o764 ض|جورج صفوتـــ روؤف ري بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

372589 ف |ن |جيه هيم محمد|بــــر|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

6o6788 لجليل|فظ عبــــد |لح|ن محمد عبــــد |محمود رمض لمنصوره|هندستـــ 

844o8o ي|عيل ضمر|سم|حمد |عيل |سم|
ئى ن|سو|تـــربــــيتـــ 

689o6 ى محمد|حمد هش| م خي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

789766 لفى|ل|ح |لفتـــ|لفضيل عبــــد |لد عبــــد |فريده خ تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

2|46o5 ى عرفه|عبــــد يف حسي  لرحمن رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

69o295 زى مصطفى|لشكور غ|لسيد عبــــد |ء |سم| لمنصوره|بــــ |د|

7o|7|| هيم رسور|بــــر|لمرىس |هيم |بــــر|طمه |ف لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

2|382| ر|لجز|لسيد |لم |د سمي  س|زي |ره بــــنه|تـــج

447895 ذل|لش|حمد |ء |ن بــــه|يم| سكندريه|ل|هندستـــ 
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34o58o ى يسن|محمد س مي فهىمي حسي  ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

434833 لعزيز شعي |يه محمد عبــــد| | تـــمريض طنط

42o66 حمد|عيل |سم|ر فوزي |من ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

42496o هيم|بــــر|لرحمن محمد محمد عبــــده |عبــــد  |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

|8o79 حمد|لرحمن |عدى نرص عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4955o7 هيم|بــــر|شم |ل ه|عمر صبــــىحي كم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4o99|9 هيم هشهش|بــــر|لسيد |هيم |بــــر|ر |من |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

427532 روق محمد عيس|وى ف|محمد طنط لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

5|o55| محمد فلفل بــــسيوئى مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o849| ى |ش| نور ى|هيم ش|بــــر|هي  هي  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

646676  ز|لش|لدين عبــــد|ء|هر محمد بــــه|محمد ز
ى
هر|ق سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|

لبــــر |

443|36 ى|بــــو |وي |لبــــدر|عهد محمود محمد  لعني   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

6o5|5| لمنس| |لد زكري|يه خ| |تـــربــــيتـــ طنط

687285 لح|لعظيم ص|هدير ممدوح عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

787o4o ي
حمد حسن|هيم |بــــر| |دئى زيق|لزق|حقوق 

354432 د حسن|نسمتـــ طه فؤ |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

9|5694 هيم  |بــــر|بــــورسيع |طف |منيه ع| سيوط|تـــمريض 

235689 هلل|لسيد عبــــد|حمد |ء |رس| سيوط|ره |تـــج

33o69o مد مدكور|لسيد ح|هدي لملوم  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

75o59| هيم|بــــر|شم |ل ه|فضيله جم عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

44292| ى طه | |مه لفتـــوح|بــــو|حمد حسي  لشيخ|ره كفر |تـــج

7o6o85 ي|
حمد شندي|ء |يه محمد ضى لمنصوره|ره |تـــج

758675 حمد|لرؤف محمد |ح عبــــد |صل لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

787578 لرحمن|حمد محمد عبــــد |محمد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

6|3o3| هيم|بــــر|يمن سعد عطيه سعد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

32496o ود|فوزى محمود فوزى د هره|لق|بــــ |د|

233938 مد|حمد يحن  عىل حسن ح| هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

42o|86 ى|روق |حمد ف|همس  حمد حسي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 
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434|79 ي محمد سل|محمد سمي  | ر|ي
ى
متـــ|لدسوق |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

265|3 عيل|سم|محمد يحن  سيد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

646568 ن|بــــر محمد شعبــــ|ن حسن ص|يم| ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

85|72 وق محمد  لخطيبــــ عزوز خليفتـــ|رسر م بــــنى سويف|إعل

4oo559 حمد عبــــد ربــــه|ل عفتـــ |هلل طل|منه  سكندريتـــ فرع |ل|ل ج |طف|ل|ض |ري
مطروح

6962|9 لنجول|لسيد |لسعيد |نعمه  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

238899 |لحميد عط|ء سيد عبــــد|لزهر|طمه |ف ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

76786o هبــــه سعيد فتـــىح محمد لعريش|تـــربــــيتـــ 

6o9223 د حسن|مر عىل فؤ|د تـــ|زي لمنصوره|بــــ |د|

36o665 ل محمد عزبــــ|متـــ كم|ل سل|كم |علوم بــــنه

6o3297 ظه|بــــ|م صبــــىحي |محمد عص لمنصوره|بــــ |د|

48||6 فظ|لدين ح|دل سعد |ء ع|ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|68o تـــه|هلل شح|لصمد محمد عبــــد |ئشتـــ رفعتـــ عبــــد |ع لفيوم|عه |زر

3|2355 ن|لم ري|لحسيبــــ س|عمر محمد عبــــد ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

2665o9 ى|حمد ي|حمد محمد |منيه | سي  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

8o|248 ء تـــوفيق حبــــيبــــ|عل| مي  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

88o4|5 ى ك |لمل|عبــــد| ل رض|جم| مي  معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

352o48 لنبــــي|لعزيز عبــــد|حمد مجدي عبــــد| دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

4888|8 يد|لعزيز محمد ز|عمر محمد عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o956| هيم تـــرىك|بــــر|محمد وجيه عىل  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

32|57o ي محمد محمد
محمود مصطفى ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

62664 لعظيم|م عىل محمد عبــــد |حل| لمنصوره|حقوق 

233933 حمد عىل|ن |رص رمض|حمد ن| تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

4|4o63 هيم مسعد محمد حموده|بــــر|منيه | |بــــ طنط|د|

9o5632 ده جرجس رسور |بــــيتـــر بــــس سيوط|ره |تـــج

487445 مؤمن محمد عىل محمد محمد ره دمنهور|تـــج

8|956o حمد عىلي|طف |منيه ع| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

5|64o6 تـــ حمدي محمود محمد عبــــد | هلل|مي  زيق|لزق|عه |زر

844oo9 لبــــ|رص محمد غ|لن|ل عبــــد|جم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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685457 تـــه|فريد معوض محمود شح| رش لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4323oo ن بــــوهبــــل|ل محمد |جم| مي  |تـــربــــيتـــ طنط

2|3o54 موده مني  زىك عوض ى شمس|تـــج ره عي 

7o8236 حمد عوض محمد|تـــسنيم عوض  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

9|3926 ى| ديوس  |قل| |يرينى ظريف مي  سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

2447o| دى|له|هر عبــــد|م محمد م|سل| ج|ره سوه|تـــج

2262o2 هلل|بــــ |حمد ج|هر |محمد م لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

495948 ى شعبــــ|ي ئى|للبــــ|ن محمد محمد |سمي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8o|424 لدين محمد|ج |دل رس|سهيله ع لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

766265 ى|هيم |بــــر|لسيد |ن |نوره مي  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

2|688 عيل|سم|د محمد |نىه فؤ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

548|2 يه محمود حسن محمد| لطبــــيع ج بــــنى سويف|ج |لعل|كليتـــ 

|36364 ى د|ئى صبــــىح ميل|ه| يوستـــي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

43||9 ى  ى |بــــر|حسي  لليثــــى|هيم |بــــر|هيم حسي  هره|لق|حقوق 

2|o87 سم|لسيد ق|لمعز |حمد محمد عبــــد |مصطفى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

826o7| ري ثــــروتـــ موريس شهيد|م ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

632834 تـــغريد محمد محمد جمعه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

2358|7 يف |س حمد محمود|ره رسر ن|تـــربــــيتـــ حلو

|378o3 هيم|بــــر|حمد محمد |م |سل| ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

35|6|2 لشيخ|مريم مجدي سعيد عىل  ى شمس|تـــج ره عي 

2668|3 لعزيز منصور|لحميد عبــــد|ن محمد عبــــد|نوره لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|54454 د|لجو|لمحسن عبــــد |حمد ممدوح عبــــد | ن|حقوق حلو

|9844 يف  لحق|د |حمد ج|لسيد |رسر ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

646849 ى ع ي شعل|دل محمد عبــــد |نرمي 
ن|لغنى ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

9o2664 هلل  |ن عبــــد|يه عطيه عمر| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

53o258 وى|تـــ محمد شه|ء محمد فرح|دع تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

87749| لد مصطفى حسن |بــــرين خ|ص سيوط|تـــربــــيتـــ 

76344| ر|لعط|سلىم محمد فهيم عىل محمد  بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

485599 ي |ي  يحن 
ى حمد|لسيد محمد|سمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

494|69 د مهدى نرص|حمد فؤ|د |فؤ |حقوق طنط
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48o685 مجدى حنفى محمد  محمود| رودين م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

8|8|o7 ن|لرحمن سيد محمد عثــــم|عبــــد ي|صيدلتـــ 
|لمنى

64o598 د|لحد|حمد |هيم محمد |بــــر|هر |محمود م زيق|لزق|ره |تـــج

848833 سط|لبــــ|ل سيد عبــــد|ء جل|لزهر| ن|سو|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2524o6 لدين|بــــ |ده عمر جوده شه|مي ى شمس| لسن عي 

6|6489 ه حسن محمد عوض ني  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

882797 در عطيه  |لق|ء هيثــــم عبــــد|ل| سيوط|طبــــ 

37|58| حمد|لد طه |محمد خ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

847584 حمد محمد محمود|حسن  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

487o2o موخ قلتـــه|دى عص|ف ى رسر م بــــشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69873 ن نبــــيل عزتـــ محمد|نوره ن|حقوق حلو

|22279 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|د |م فؤ|ء هش|ل| ن|حقوق حلو

744o8 لق سيف|لخ|ل عبــــد |لد كم|حمد خ| كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

4444o3 لنور|بــــو |لنعيم عىل |رص عبــــد |هدى ن ط|بــــ دمي|د|

767o6| ى|و ى عوده مرشد حسي  ئل حسي  لعريش|بــــ |د|

433935 لبــــ|بــــوط|عي |لسبــــ|لبــــديع |لحميد عبــــد|ندى عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

53oo67 مؤمن هندي محمد هندي ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

8333|8 ى محمد  |لعل|بــــو|حمد |حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

78328o طمه عىل محمد كريم|ف عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

5o7255 محمد حسن سعد| بــــسمه زكري سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

72387 حمد بــــيوم|ن |محمود شعبــــ ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

634364 |هيم عبــــد |بــــر|ر |لغف|هلل عبــــد|م عبــــد|سل|
لمقصود

لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

8|6983 ي|ر
لد صفوتـــ سيد|خ| ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

642o98 هيم|بــــر|عيل |سم|لسيد |ء |ول زيق|لزق|نوعيتـــ 

23|276 لمول|ىسر بــــربــــرى عبــــد |محمد عىل حبــــ سيوط|عه |زر

782o87 ى حفن|لع|ده محمد عبــــد |حم وى|ل حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

629378 لحميد عىلي زعبــــل|ئى مجدى محمد عبــــد|م| زيق|لزق|بــــ |د|

28|395 لحميد|نور عبــــد|كريم محمد  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

92|535 ي|
| نبــــيل يوسف بــــسط| وليفى ج|طبــــ بــــيطرى سوه

362|53 عيل محمد|سم|هيم |بــــر|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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682266 ف |ره |س بــــينى |رسر حمد|لشر لمنصوره|بــــ |د|

894544 للطيف محمد |م محمود عبــــد|سه سيوط|ره |تـــج

95642 د|مصطفى سيد سيد مر ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

42787o ن|ء مبــــروك عجيله عثــــم|ل| ى شمس| لسن عي 

|44|9| هيم|بــــر|م محمد مصطفى |ن عص|نور هره|لق|ره |تـــج

648o39 دى|له|ل |هيم جل|بــــر|ل |جل ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

489oo5 ى|بــــو|هلل محمد |ل عبــــد |منيه جم| لعني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|77472 هيم عبــــده محمد|بــــر|دين |ن تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

45|o89 |لنج|بــــو |لمجيد |محمود محمد عبــــد  |هندستـــ طنط

822837 شم|م مرعي مخيمر ه|هش ره بــــنى سويف|تـــج

847672 حمد|ن |حمد سليم|ن |يم| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

62|425 لرحمن|هيم عبــــد |بــــر|ن محمد |نوره ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

8o524| حمد محمد سيد|لرحمن |عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

698896 بــــينى |ء |محمد عل لسعيد|لشر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8|823o ي|لر|عيل حسن عبــــد|سم|محمود 
ضى ي|طبــــ بــــيطري 

|لمنى

|28266 لحميد محمد|مريم محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5452o5 للطيف محمد|ن عبــــد|لسم|حمد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

54o8|2 زع|م خلف محمدين من|ختـــ |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

687657 مد|لسيد ح|م سمي  |سل| لمنصوره|حقوق 

364653 ى ط|ي ر|لعط|هيم |بــــر|لشفوق |رق عبــــد|سمي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

8||579 ى|ل| ء سمي  سيد حسي  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

|2|732 ه محمد تـــوفيق محمد بــــهي  ن|حقوق حلو

624295 حمد عيسي|د |لرحمن فهيم رش|عبــــد ي ن|سو|ك ج |سم|ل|يد و|لمص| |تـــكنولوج 

332||4 وق رفعتـــ  لسيد|ىط |لبــــس|حمد |رسر |حقوق بــــنه

253oo8 ن|حمد عىلي|ر |يدى محمد مختـــ|ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

7o2239 لقوى|ء منتـــرص عىل عبــــد |رس| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|65732 مصطفى سيد مبــــدي محمد ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

779748 مصطفى محمد مصطفى نوح| رن زيق|لزق|حقوق 

8o8897 هيم|بــــر|لصمد محمد |محمد عبــــد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى
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|743|o م محمد يونس|هلل عص|منتـــ  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4448o6 ح منجود|لفتـــ|مروه منصور عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

328283 حمد بــــكر|حسن محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

697954 بــــ|ل خط|لع|دى عبــــد |له|دل عبــــد |يه ع| لمنصوره|بــــ |د|

|47774 وى|مل بــــشل|ميل ك|ندرو | ن|هندستـــ حلو

|7843| لحليم خلف شعيبــــ|رتـــ عبــــد |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

69262 لحميد عيد|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ي تـــمريض 
لفيوم|معهد فنى

4|97|2 روق محمود خليل|لرحمن صبــــري ف|عبــــد لمنصوره|حقوق 

24545| ى |ي ف شح|سمي  تـــ مصطفى|رسر كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

4o673| تـــبــــ عيس|ء عيس خميس ر|لشيم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3337|9 لنبــــى محمد|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|548|2 حمد مني |ء |ء عل|ل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

85o2|7 حسن صبــــري يوسف زهري سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

548o5 هيم|بــــر|ن |يمن رمض|يه | ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

753o8| رف|لرحمن ع|حمد عىل عبــــد | عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

429564 در|لق|لمحمدى عبــــد |ل |عمر جم |ره طنط|تـــج

9||428 لرحمن |لرؤف عبــــد|مؤمن بــــخيتـــ عبــــد ج|حقوق سوه

437678 لمول محمد منصور|لد عبــــد |منصور خ لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6|5699 ن|مر عمر كيو|محمد س ط|بــــ دمي|د|

642255 حمد|متـــ نبــــيل عوض |س| زيق|لزق|حقوق 

75o66o لحميد|لدين جوده عبــــد |ء |مريم عل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

6o66o7 وى|لنفر|لسعيد |كرم محمد |محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

222o88 وى|لدين محمد عىل عشم|م |ره حس|س هره|لق|م |عل|

|32496 لح مطر|لنبــــى محمد ص|سلسبــــيل عبــــد  ى شمس|د| بــــ عي 

7|6869 لجوهري|ح |م صل|محمد عص لمنصوره|حقوق 

425845 ى|عيل ش|سم|هبــــه محمد  هي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|63578 يوسف محمد شبــــل محمد لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

77o|79 ل|حمد مشح|ح |وليد محمد صل زيق|لزق|ره |تـــج

7o42o8 لبــــرع|لفتـــوح |بــــو |يمن محمد |رون |ه زيق|لزق|بــــ |د|

352942 طه عىل طه عقيل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 
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6o98o7 لحبــــيبــــى|نور |نس عزتـــ |ر دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

7o||6 حمد منصور|مي  محمد | لفيوم|علوم 

3366o2 وق حسن مصطفى  هيم|بــــر|رسر |علوم بــــنه

5o2763 ين  ف محمد تـــوفيق|شي  رسر سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

3o5|5 ن|لمحسن رسح|لمعز عبــــد |هبــــه عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o4357 ود|ن د|م محمد شعبــــ|محمد عص لمنصوره|هندستـــ 

7o544o ف يف محمد عىل رسر محمد رسر لمنصوره|حقوق 

8||535 ن ي عزيز| مي 
مجدي لطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

||6666 حمد محمد|عيل |سم|جميلتـــ  ى شمس|تـــج ره عي 

6|85o7 لسيد عصعوص| |ء زكري|لشيم| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|38979 ى|بــــسنتـــ صل ى حسني  ح حسي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

487596 ل محمد|لرحمن حسنى كم|عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8oo549 ي|ر
لحميد محمد طلبــــ|لح عبــــد|ص| ئى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

534785 تـــ محمد حسن عوض ني  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4244|3 هيم مجدى عىل محمد يوسف|بــــر| ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

43o5|9 ي عثــــم|نور محمد ك
ن|مل مصطفى ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|ئ 

767268 لكيىكي|حمد |لد محمد |لرحمن خ|عبــــد  لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

|244o2 ر محمد فتـــىح يوسف|مي ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

24354 حمد|دل محمود |رحمه ع ن|حقوق حلو

598|4 لرحمن محمد محمود حسن|عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6|2655 لح عىل عىل عبــــده|بــــسمه ص |ن طنط|سن|طبــــ 

52383o ن|ء محمد محمد سلم|محمود عل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5562| هيم|بــــر|يز سيد |نعمه ف تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

678686 ن|لسيد عثــــم|لد حبــــيبــــ |محمد خ ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

348o68 ح|لعزيز صل|ح عبــــد|لفتـــ|محمد نبــــيل عبــــد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

646637 زق|لر|مبــــو عىل عبــــد |دل س|ء ع|شيم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

227393 ل|لجم|لمولي عىلي |زق عبــــد|لر|يوسف عبــــد ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

|45975 تـــه|تـــه شح|ن سيد شح|نوره هره|لق|بــــ |د|

45|5|3 حمد محرم|حمد سعد |محمد  سكندريه|ل|هندستـــ 

5|9289 ود|دق د|لص|آيه بــــدر محمد عبــــد  علوم دمنهور
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6o9569 لرحمن|حمد سمي  عزتـــ عبــــد | |ضتـــ طنط|علوم ري

88o8|7 ى محمود |يه | حمد حسي  سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري

9o2|9| لرحمن |محمد محمود محمد عبــــد ج|ضتـــ سوه|علوم ري

5o|722 لسيد|بــــو|لعزيز محمد |ح عوض عبــــد |صبــــ سكندريه|ل|بــــ |د|

269o7 د|لجو|هيم عبــــد |بــــر|م |ء هش|رس| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5o38o3 ر عىل|لغف|حمد مصطفى عبــــد |مصطفى  سكندريه|ل|ره |تـــج

867|o2 وي موىسي|محمد موىسي دندر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8699|8 لربــــ|د|م محمد ج|لسل|محمود عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

33865o ي|لح محمد|هلل ص|عبــــد| لي|د
ط|لىحى |طبــــ بــــنه

247447 ح|لفتـــ|لرحيم عبــــد|عبــــد| لرحيم محمد رض|عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

757854 عيل|سم|يمن محمد |ء |رس| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

7693|5 ن سليم|ء عىل عىلي|شيم لعريش|علوم 

|64394 ئى محمد عيس|يوسف ه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

62254| لم|مي محمد محمد س|عمر س ط|معتـــ دمي|علوم ج

82|688 لمجيد|دل سعودي عبــــد|هند ع ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

867788 ى|هش م محمود رجبــــ حسي  رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

67544 بــــ محمد حسن يوسف|مه ره بــــنى سويف|تـــج

3|6|78 ل فهيم|د جم|يرينى ميل| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6o422o دريس|روق محمد |لملك محمد ف|عبــــد لمنصوره|هندستـــ 

|47553 ى محمد|لص|لم مصطفى عبــــد |س لحي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o475o حمد|يوسف محمد يوسف يوسف  سكندريه|ل|حقوق 

78245| ر|لنج|لرحيم |لم عبــــد |حمد س|لم |س ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

8982o9 لم |حمد س|فتـــ |محمد ر دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

4|7299 ى|لم محمد محمد س|مصطفى س لم حسي  ط|بــــ دمي|د|

885443 د حسن |ه محمود حم|نج سيوط|طبــــ 

246677 هيم يحن |بــــر|مد |بــــر ح|عمرو ص ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5457o5 ل|لع|حمد عىل عبــــد |حمد مصطفى | ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

3|9899 ل|تـــى بــــل|لزن|هيم |بــــر|لسيد |منى  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

3985| لسيد محمد|نور | |لي|د ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

32o782 ف محمود محمد|لرحمن |عبــــد رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

Thursday, September 6, 2018 Page 18038 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|5|33 هيم محمد|بــــر|م |محمد حس هره|لق|حقوق 

284498 ى ج  سويرس|رس ن|ي| يوستـــي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

7oo923 ى| |هيم رض|بــــر|ندى  لسعيد محمد حسني  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

4|45|5 يف شيك يس|لس|لح |ر سعد ص|رسر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

26|o9o لملك|لملك يوسف عبــــد|بــــى عبــــد|غ| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

485623 وق حمدى سعيد  ئى|لكيل|رسر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

876754 ء مصطفى درويش |محمد عل سيوط|حقوق 

45o|24 لسيد مصطفى خليفتـــ محمد|محمد  لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

6|2|84 حمد عوض|هلل محمود |طمه عبــــد|ف ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9||554 رس فتـــىح محمد |يه ي| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

7||939 حمد بــــرغوتـــ|ميمه محمد محمد | لمنصوره|صيدله 

8|557 دى محمد سنوىس|له|بــــوبــــكر عبــــد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

||5932 لحسينى|لحليم محمد حمزه |خديجه عبــــد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

35743| حمد| |لعط|بــــو |هلل فتـــوح |منتـــ  |تـــربــــيتـــ بــــنه

48|789 هلل|ن فتـــح |لسيد رمض|أحمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

54|54 حمد محمود|بــــسمتـــ مجدى  ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/ سويف

353973 دى|له|لنبــــى عبــــد|معتـــز مصطفى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

765294 حمد مسعد عطوتـــ|د محمد |زي بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

68||95 دهم محمد لطفى محمد رجبــــ| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

22|787 عيل|سم|ئى حسن |حبــــيبــــه ه هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

344o83 ف | مر|هيم محمد ع|بــــر|حمد |رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

8|4699 ي محمد عبــــد|م|
لنبــــي|لعظيم عبــــد|ئى ي|بــــ |د|

|لمنى

67896| لعدل|م |لسل|م محمد عبــــد |بــــسنتـــ عص لمنصوره|هندستـــ 

|6426| ل|لع|لسيد عبــــد |ل |لع|مصطفى عبــــد  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

6|4279 لشيخ|هيم |بــــر|لسيد محمد تـــوفيق |نم |ه |بــــ طنط|د|

9||447 حمد مصطفى |مصطفى وحيد  ج|تـــربــــيتـــ سوه

76474| لمتـــبــــول|حمد |ندى مجدى عىل  ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

|9343 بــــى|حمد رسر|حمد | |ء رض|دع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|o635 حمد محمود |دل |بــــخيتـــه ع ج|علوم سوه

9||86| وى |رص محمد شن|لن|حمد عبــــد| ج|ره سوه|تـــج
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4|4655 ق|لوكيل |ء عزتـــ عبــــد |آل وى|لشر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

||9748 هيم|بــــر|ض |حمد مبــــروك ري| لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

4||68 لموجود|حمد محمد عبــــد|محمد  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

855|85 ي محمود|هدير خ
لد حنفى ي |

ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

8o329o لنعيم|يش عبــــد|حمد عىلي ع| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

768477 م|لسل|حمد حسن محمد عبــــد| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

536|28 ن|لرحيم عثــــم|لسيد عبــــد|محمد محمود  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

853|27 س|بــــوطل|هيم |بــــر|رق محمد |ط ي|طبــــ 
|لمنى

42|2oo وى|لنفر|ل فرج |لسيد كم|هيم |بــــر| |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

453783 هيم عطيه|بــــر|لسيد عوض |محمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

243937 در|لق|محمد رجبــــ مصطفى عبــــد هره|لق|حقوق 

7o8894 لعدل|حمد رزق محمود بــــدوى | ره بــــور سعيد|تـــج

337353 حمد|لمنعم |ن محسن عبــــد|حن ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

635|2o لمنعم عىل|مه عبــــد|س|خلود  زيق|لزق|نوعيتـــ 

486o89 هيم|بــــر|لجليل محمد |لدين عبــــد |م |لينتـــ حس سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

83362o  حسن عىلي
ى محمد حسي  دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

58287 ى غ ل زغلول نصيف|جوزفي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24|o99 لرحمن حسن فوزى حسن|عبــــد ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|6254o ى|لعظيم حس|لدين عبــــد |ح |نور صل ني  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

2542|o ر|لسيد نو|مد |ء محمد ح|سم| ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

677466 ى|حمد خ| ى محمود حسني  لد حسني  لمنصوره|هندستـــ 

77484| بــــو زيد|بــــسمتـــ سعد محمد عىل  زيق|لزق|نوعيتـــ 

634|87 هيم|بــــر|لحميد محمد |ل عبــــد|مه جم|س| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4|3873 ى مصطفى عبــــد ربــــه| حمد حسي  |ره طنط|تـــج

25|659 لمليىح |مد محمد محمد |سعيد محمد ح ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

||9282 ف ف|عمر  مل|حمد ك|روق |رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6238|| هيم خلف|بــــر|حمد |عىل | نور ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

6|9362 لمنعم خليف|لد محمد عبــــد|ء خ|رس| ط|معتـــ دمي|علوم ج

4865|8 ى | ى|بــــر|حمد حسني  هيم محمد حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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47489 ى |ي لسيد|حمد حسن |سمي  ن|بــــ حلو|د|

688236 هلل|لغنى حسبــــ |عبــــد | لرحمن رض|عبــــد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

236||o ى عثــــم ن مصطفى|نشين حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

693779 ى  لسيد عطيه|تـــ |لشح|تـــ |لشح|بــــشر لمنصوره|حقوق 

7634|o ج|لحليم حج|ء محمد محمدى عبــــد |عىلي معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

434254 لمزين|حمد محمد |رشدى | دين ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

77o85o ن|بــــو عيس علو|حمد |منى  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

577o4 ن مصطفى|زى رمض|رجبــــ حج ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

246487 |محمد | محمود رض
ى
لدسوق ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

332664 لم|لم ذىك س|د ذىك س|نه ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

||5579 ذل|لش|مد |هلل ح|لمهتـــدى بــــ|دى |ه ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

687267 حمد منصور|ل عىل |مرفتـــ جم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

528323 تـــه|للطيف شح|لسعيد عبــــد |حمد محمد | دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

2o7|4 ن|يوسف محمد سعيد رضو ن|بــــ حلو|د|

|3o985 م وحيد ممدوح محمد|حس هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

75785 ن بــــكرى|لسيد شعبــــ|ره |س ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

626875 هد سعد|هد محمد مج|ندى مج زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

44|7|8 حمد|زى رزق |ن غ|يم| لشيخ|طبــــ كفر 

7||269 ده|لمول بــــكر حم|حمد بــــكر عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|38575 لعزيز|لمحسن محمود عبــــد |مروه محمد عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

36o48| ر عىل حسن عىل رجبــــ|من ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

63659o لحريرى|حمد نبــــيل محمد محمد | |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|4583| لمجيد محمد متـــول|م سيد عبــــد |هش ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

465652 س|لقو|هلل |هيم عبــــد |بــــر|لسعيد فتـــىح | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

772794 عيل|سم|حمد محمد فهىم | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

52645| ن|لسم|حمد |حمد سعيد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6373|8 ه محمد محمد | د|لسيد شد|مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

92|o76 تـــيسي  عىل مصطفى عىل  ج|بــــ سوه|د|

48o8o ى عبــــد  حمد|در محمود |لق|حسي  سيوط|بــــ |د|

62|o24 لجندي|لعوضى |ح |لفتـــ|ر فكري عبــــد |من ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 
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22||8| ى عزبــــ|يوسف ي رس يىح حسني  ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

6|9397 ى|لرحمن محمد محمد |عبــــد  لعجي  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

62o|74 هيم عوف|بــــر|لهجرىس |ء حمدى |ل| لمنصورتـــ |تـــمريض 

834586 زم طه بــــشي  طه|ح |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

9|8949 م  |دى تـــم|ر نف|حمد مختـــ| س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

2|7|69 رق محمد عىل|حبــــيبــــه ط ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

8275o| دق|حمد ص|حمدي | لي|د دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

49o297 ق|للطيف سبــــ|حمد محمود عبــــد|ضىح  تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|ل |طف|ض |ري

7677o2 لم|مد س|ء ح|ن عل|رو طبــــ بــــورسعيد

7526o4 يكل صبــــىح جرجس جريس|م عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

26o8o3 خ|لطبــــ|حمد |د |بــــ حم|رح تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4|o485 ي محمد عىل شعبــــ
ن|مصطفى |حقوق طنط

7o9972 لغيط|بــــو|دريس محمد |هلل |عبــــد | دين لمنصوره|بــــ |د|

|2o397 ف |كريم  عيل عىل جبــــر|سم|رسر |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

675977 يه رتـــ|حمد نجيبــــ عم|ن بــــسيوئى |مي  لمنصوره|بــــ |د|

9o6o| ي
هلل محمد|محمود عبــــد| دئى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

9|4775 فظ  |لح|دى محمد عبــــد|له|زينبــــ عبــــد سيوط|عه |زر

2258o8 وى|لبــــرم|شبــــل | كريم رض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

694685 لمرىس محفوظ|ن |ن محمد رشو|رشو| مه لمنصوره|بــــ |د|

4322o9 كبــــى|لمر|لسيد |يه أحمد | |بــــ طنط|د|

2|4523 ل|لع|حمد عبــــد |مصطفى سيد مصطفى  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

695543 لسيد يوسف هيبــــتـــ|ح |هد صل|ن لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8||5o| ء محمد سيد تـــوفيق|شيم ي|بــــ |د|
|لمنى

|5|4o7 ف مختـــ|ء |ل| ى|رسر ر حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|6o467 م مصطفى عىل عبــــيد|هش هره|لق|ره |تـــج

222974 ف |يوسف  لبــــدرى|حمد |رسر ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

89|638 هلل  |هيم رشدى عبــــد|بــــر|ئى |روم سيوط|حقوق 

|23693 ف مصلح عبــــد |هلل |منتـــ  لمقصود|رسر ى شمس|تـــج ره عي 
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75862| ن محمد خليفه محمد|حن عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

534769 د|زق حم|لر|لد عبــــد|محمود خ ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

864338 ي عبــــد|محمد عز 
ي|لش|لدين مصطفى

ى
ق ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

88o288 مل  |حمد سمي  محمد ك|بــــتـــول  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o8o56 لسيد|لسيد محمد |لسيد | |لي|د لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

248o34 طر|لح خ|ن محمد ص|يم| تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

3|7979 نم|بــــوغ|لد سيد محمد محمد |خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5o68|6 تـــه خليل|كريمه خليل شح سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

278556 لعليم محمد حسن|ل عبــــد|جر جم|ه لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

878|| فظ|لسيد ح|ن محمود |نوره ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

24873 سمي  حنفى محمد| نور |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

879696 لنرص محمد حسن |علم | عل سيوط|عه |زر

23|767 د|د قطبــــ حم|مه حم|س|زم |ح ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2254o4 عيل|سم|هيم عبــــده |بــــر|ء محمد |رس| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4o468 ح مبــــروك|لفتـــ|ن عبــــد |حمد رمض| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

89oo46 د محمد محمد |مل ج| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

76o|83 لمنعم|حمد عبــــد |سهيله عىل عىل  |حقوق بــــنه

223292 لسيد مهدى|لد محمد |خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

299385 ء صبــــىح عىلي صقر|لدين عل|نور تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|2o899 ى تـــه|مح عىل شح|س| لي  هره|لق|ره |تـــج

687525 حمد محمود محمد عمر|ل |جم كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

863o7 ر|لغف|لحميد عبــــد |سمر محمود عبــــد  لفيوم|لعلوم |ر |د

234854 حمد حسن|حمد سيد |محمد  حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

|4785 ى|م ف|فريده عص روق عبــــده حسني  ن|فنون جميله فنون حلو

258|66 ح محمد|م رأفتـــ نج|سل| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

26853| يل|هلل محمد شبــــل ن|عبــــد ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

8478|9 سط|لبــــ|تـــغريد محمد مهلل عبــــد ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

487787 ف محمد |د |زي ن|حمد زيد|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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|332|6 م|لسل|لسيد عبــــد |ل |ن جم|ريم|ك ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

637|55 م|م|ح نبــــيه |خلود صل زيق|لزق|بــــ |د|

882595 نشين نعيم زغلول نعيم   سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o5899 س|رق يوسف قطبــــ عبــــ|عمر ط لسويس|معتـــ |علوم ج

9223|| ح عطيه حموده عطيتـــ |سم تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

|2|||9 حمد|م محمود عدوى |محفوظه هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4o686 د مطر|لمنعم شد|دل عبــــد |حمد ع| هرتـــ |لق|تـــمريض 

489627 لح|لعزيز ص|م محمد عبــــد|حبــــيبــــتـــ عص إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

7|774o ه|د |لجو|حمد مجدى عبــــد | شي  لمرىس عىل رسر تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

493958 لرحمن|لنرص عبــــد|بــــو|لنرص |بــــو|حمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

54o|73 ل|لع|ئل تـــوفيق محمد عبــــد|حمد و| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

3382|6 د شديد|د سعيد بــــيوم عو|حم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

495339 ف فتـــىح ح فظ يوسف|محمد أرسر بــــ دمنهور|د|

7335| ر|لستـــ|حمد عبــــد |محمد سيد  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

|4|o99 مر|ن ع|ل سليم|لع|لحليم عبــــد |محمد عبــــد  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

4o|6o| ئيل|ئيل ميخ|د فوزى روف|يوسف عم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4982o6 يه محمود بــــيوم محمود غنيم| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

264998 ف رش|د |زي لليثــــى|د |رسر لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

55499 م محمدين محيسن|م عص|سه حقوق بــــنى سويف

854|2 بــــ سيد|لوه|رص ربــــيع عبــــد |لن|ل عبــــد|محمد جم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5||7|4 |لمقصود |ل عبــــد |حمد كم|محمد 
ى
ق لصي  |حقوق طنط

62|754 هلل زرزور|حمد يىح جمعه عوض | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

68o938 لسيد|ن محمد |د رمض|لرحمن عم|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

97633 دى سعد محمد|محمد ن ريتـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لعجىمي |معهد 

85o4|4 ى|يوسف  حمد يوسف حسي  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

85347| بــــر محمود|هدير محمود ج ي|بــــ |د|
|لمنى

7o5849 وى|لعرق|هيم |بــــر|حمد |ء عطيه |سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

523694 لعزيز يوسف رجبــــ|سيف عىلي عبــــد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

878489 يمن عىل بــــكر |ء |لىمي سيوط|تـــربــــيتـــ 
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452478 ي|لحميد بــــدير عبــــد|محمد رأفتـــ عبــــد
لغنى |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 

لشيخ

4|5o36 لسنهورى|حمد محمد |ل |عزه كم سكندريه|ل|حقوق 

625|o| تـــ|مد بــــرك|لسيد ح|لد |مريم خ وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

82o254 بــــر تـــوفيق|م محمد ص|بــــس ي|طبــــ 
|لمنى

8594|| لس عم ي|كي  د لويز جورج  ي|بــــ |د|
|لمنى

32238o ن|د سليم|لجو|ر عبــــد|لغف|ديتـــ عبــــد|ن ى شمس|د| بــــ عي 

|62742 حمد محمد عىل|محمد مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

48859o حمد جعفر|سم |هلل محمود ق|عبــــد  إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

833677 حمد|حمد محمد |ء |دع ي صىح سوه
ج|معهد فنى

632o85 هلل|د |س ج|هند سعيد عبــــ زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

892934 لرحمن |لرحمن محمد عبــــد|حمد عبــــد| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

23295 بــــ يثــــربــــ سعيد ذىك|شه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o2638 ي محمود محمد|ن ه|رو
ئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

4|2o65 وى|لسنط|هيم |بــــر|مل |هيم ك|مل إبــــر|ك |بــــ طنط|د|

7534|o لحميد|ل محمد عبــــد|محمد جم ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

85524| ى | لعظيم محمد|حمد عبــــد|لحسي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

9|o392 ف |لحميد خل|هر خلف عبــــد|بــــ ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

254o47 د|ر ج|لغف|لرحمن متـــول عبــــد|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

764357 ى|عىل  لسعيد محمود عىل حسني  ره بــــور سعيد|تـــج

857o66 ى |ي لحكيم|لعز محمد عبــــد|بــــو|سي  ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

843o99 ين س لم|مح محمد س|شي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

3252o6 ى يز نصيف نسيم|ف| مي  هرتـــ |لق|تـــمريض 

25o562 لنقيبــــ|بــــسمه محمود فتـــىح  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

752o23 حون|لفتـــوح ط|بــــو |حون |لد محمد ط|سلىم خ ى شمس|تـــج ره عي 

766848 ف ع| بــــو سلمه|هيم |بــــر|دل يوسف |رسر لعريش|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

898344 بــــر |حمد سعد ص|هلل |منتـــ  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

8oo258 ى رمض ن جعفري عطيتـــو|حني  ن|سو|حقوق 

275586 لسيد محمد عىلي|حمد |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|55o|2 سهيله محمد سعد فرغىل هره|لق|ره |تـــج
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6959oo لغنيىم|حمد عىل عىل عىل | ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

9|36o5 لح محمد  |محمد حمدى ص سيوط|حقوق 

444|27 هيم خرصى|بــــر|بــــ |لوه|حمد نعيم عبــــد| هره|لق|م |عل|

482o69 ح محمد|لفتـــ|محمود صديق عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

3227| لعليم|ن محمد عبــــد |عمر شعبــــ هره|لق|حقوق 

3||93| ى در|لق|لمعىطي عبــــد|م عبــــد|عص| لي  تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

23839 هيم|بــــر|دق |لدين ص|ح |كريم صل هره|لق|حقوق 

6|8o88 لمجيد محمد|ح عبــــد |ء صل|سم ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

775o38 لحميد عىلي|ح عبــــد |محمد سعيد صل زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

94734 هيم|بــــر|للطيف محروس |سلىم عبــــد  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

483|32 حمد يوسف|ندى يوسف  سكندريه|ل|ره |تـــج

48o732 ن ي| مي  يشي رسىمي بــــشر سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

3|8762 حد مصطفى|لو|شمس محمود عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

492467 ي بــــرك|بــــر|م |هش
تـــ|هيم حبــــسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

567|5 ى|ضل مصطفى |محمد ف مي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

8972o| حمد |هيم سيد |بــــر|ء |سم| ج|بــــ سوه|د|

823|o7 ى منصور نرص بــــطرس|م رلي  سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

47424 محمد محمود عمر محمد ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

78|429 عيل حسن محمد|سم|حمد |ر |من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

7|655 ى|ن حس|حمد رمض|عمر  ني  لفيوم|علوم 

|65o75 لسيد|تـــ |لشح|لسيد |رتـــ |س ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|74333 مه محمد مرىس غنيم|س| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

824827 ي محمود عبــــد
عيل|سم|در |لق|مصطفى ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 

زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

39o|o لرحيم|مر محمد عبــــد |ء محمد ع|حسن هره|لق|ره |تـــج

|55594 تـــه وهبــــه|صبــــىح شح| مونيك ى شمس|تـــج ره عي 

43o9o8 بــــ|حمد خط|هيم مصطفى |بــــر|لبــــنى  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|2933| |لنج|بــــو |ن |رص عثــــم|محمد ن كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

22622| ل|لع|لليثــــى عبــــد |حمد محمد |محمود  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

784887 وى|لشه|لسيد محمد محمد |منى  زيق|لزق|حقوق 
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6|2|94 ف جوده عبــــد |حمد | سم|لرحيم ق|رسر تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

3235o2 غبــــ عىل|لمنعم ر|ندى محمد عبــــد ى شمس| لسن عي 

753625 لسيد فرج|جر محمد |ه |تـــ |تـــ ج قن|ضيتـــ بــــن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

683|3| ئيل|هيم ميخ|بــــر|نيس |هيم |بــــر|ريز |م لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

923669 لرحمن |لودود عبــــد|محمد عىل عبــــد دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

24949 سلىم طلعتـــ محمد فهىمي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26834| لعزبــــ سليمه|هلل محمد |عبــــد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

763866 حمد|حمد محمود محمد محمود | ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

5|584| ه حسن  ى |أمي  لصعيدي|لسيد حسي  بــــ دمنهور|د|

6|6272 وى|لشعر|روق |ر وليد ف|من ط|بــــ دمي|د|

52323 مل محمد|محمد ك| ر|ي دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

3|8o7o حمد سعيد مصطفى|يوسف  ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

78o257 لعظيم|ح عبــــد|هر صل|ح م|صل زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

875|8 لدين محمد عزتـــ|د|ء عم|شيم لفيوم|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

366367 مون|مون محمد م|م م ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

77|327 د محمد|ل محمد حم|ده جم|مي ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

|35|o9 حمد|م محمد |يوسف عص تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

635425 ح أحمد|لفتـــ|ميه أحمد عبــــد|س ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

49649| حمد خليل|مجدى | طيم|ف تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

5o28oo بــــر محمد|ء حسنى ج|آل سكندريه|ل|علوم 

352576 هلل محمد|ء فتـــىح عبــــد|ل|  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

484586 لرحيم|ن محمد عبــــد|حمد رجبــــ شعبــــ| سكندريه|ل|ره |تـــج

864229 لس جميل فوزي غبــــري ل|كي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

8|72|o ي عبــــد|لرحمن |عبــــد
لرحمن|حمد زهنى ره بــــنى سويف|تـــج

794o27 حمد محمد عىل بــــدر|مريم  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

779o98 دى|له|م عبــــد|لسل|جر عيد عبــــد |ه زيق|لزق|نوعيتـــ 

7|3|56 مىل|لمع|لسيد محمد |محمد عبــــده  لمنصوره|ره |تـــج

|2752| ى عفيفى عبــــد  دى|له||عمر حسي  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 
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6|68|9 ف محمد محمد بــــصيلتـــ| |رن رسر ط|ر دمي|ثــــ|

5|6838 ه | ف عبــــد|مي  بــــ|حد خط|لو|رسر طبــــ بــــيطرى دمنهور

5o7764 هيم|بــــر|هيم |بــــر|حمد |م |كر|يه | لشيخ|بــــ كفر |د|

8883|4 بــــر  |ن ص|ء ممدوح عثــــم|سم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

494448 لمدبــــول|حد |لو|م محمد عبــــد|محمود س |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

337273 مل محمود|كريم محمد ك ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

758439 هيم|بــــر|لسيد |ل |عىل جم ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

437257 لخي |بــــو|مد |هر يوسف ح|ر م|من لشيخ|طبــــ كفر 

44o662 ل فرج|حمد فتـــىح جل| لشيخ|عه كفر |زر

64783o لسميع سليم محمد عجوتـــ|عبــــد| رض زيق|لزق|هندستـــ 

|73979 د|حمد حم|لشكور |حمد محمد عبــــد | ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

822925 ى ف مختـــ| |مي  د|ر ج|رسر |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

52345 ح حسن|لفتـــ|دل عبــــد |ء ع|سم| علوم بــــنى سويف

|3275o يه محمد حسن عىل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

45797 ن محمد عزتـــ محمد|رو ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

39533 مه|حمد سل|مه |ذ سل|مع ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

3|||67 لعزيز|ن عبــــد|د رمض|هر عم|ط ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8o3687 ء محمد سمي  تـــوفيق|ول ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

634776 ى|حمد فتـــىح محمد حس|محمد  ني  زيق|لزق|هندستـــ 

268o76 لسنوىس مبــــروك|لسنوىس عيد | ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

5o336 لرحمن|حمد محمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

337656 ود|طف منصور مصلح د|حمد ع| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

64896 م محمد فتـــىح مصطفى|سل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

36738o ى عبــــد هيم|بــــر|بــــ عىل |لوه|نرمي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|4653| ن محمد|حمد سليم|ن |سليم دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

9ooo94 لموجود |سم عبــــد|لق|بــــو|رص |م ن|سل| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|37|3| هيم|بــــر|كن |نس س|ئى سلو|جون روم وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

67628o فظ محمود|لح|حمد عبــــد |محمود | دين لمنصوره|ره |تـــج
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323366 مد|شم ح|حمد حمدى ه| هره|لق|هندستـــ 

5|98|6 لح|لغنى ص|لبــــر عبــــد |ء محمود عبــــد |ل| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

546667 حمد مأجور|حمد بــــكر |ن |نوره دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

487|86 هيم عىل|بــــر|لسيد محمد |محمود  سكندريه|ل|ره |تـــج

757|5 م حسن محمود محمد|حس زيق|لزق|حقوق 

34|886 لقرم|ل محمد عىل |طمتـــ جم|ف هره|لق|ج طبــــيع |عل

|2553o يد|عيل ف|سم|محمد وليد محمد  ى شمس|تـــج ره عي 

8o6524 محمد محمود محمد سيد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

284723 ى عوض|خلود  ف حسي  رسر ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

365258 لم|مريم مجدى محمود س ن |ل ج حلو|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

685|65 لمنس|شم مسعد محمد |سلىم ه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

72394 حمد|لعزيز |لد عبــــد |زم خ|ح ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

37|867 ف |حمد | لمقصود|حمد عبــــد|رسر ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

884749 ى هلل زىك  |سعد رزق | مي  سيوط|ره |تـــج

88576 ح محمود عىل|حمد ضي| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8||5|6 ي شح|مريم س
ى
تـــه|مي صدق ي|معهد 

تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

643688 نور محمد|حمد |ندى  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

449867 هلل محمد كريتـــع|س نرص عبــــد |ين| ي صىح ري
|ضه طنط|معهد فنى

87oo68 هيم فرح محمد|بــــر|محمد يىحي  لمنصوره|حقوق 

686|64 يز عوض|مروه عىل مصطفى ف لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

357322 لد سعيد شديد|حمد خ| |علوم بــــنه

75o839 ى مجدى عبــــد   يوسف |لش|حني 
ى
لسيد|ق لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

43|746 لم زلهف|لحميد س|بــــ محمد عبــــد|مه ي صىح طنط
|معهد فنى

889524 ل وهيبــــ  |مه هل|جون سل سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|6o9o9 ن محمد صبــــري محمد|نوره ى شمس| لسن عي 

649o55 لحميد|مه محمد عبــــد|س|رضوى  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

882727 لعربــــى محمد  |رص محمد |ن| رض سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

764925 هيم محمد قنديل|بــــر|ن محمد |رو نوعيتـــ بــــور سعيد

34246| ن موىس رسور|حمد سليم| |نور ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

9|4933 ندرو عوئى صمويل عجيبــــ  | سيوط|ره |تـــج
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|653|8 حمد|ل |ل كم|جم| دين ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

256573 ه سل لحسينى|ح |لفتـــ|مه عبــــد|ني  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

627593 هيم|دى عبــــده إبــــر|له|لسيد محمد|محمد  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

2|oo8 س سيدهم|هر مس|دى م|ف ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

835432 ن|د عثــــم|د فؤ|جر عم|ه دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

359553 رضوى سعيد مصطفى يوسف رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

62|o94 هيم أبــــو عىل|بــــر|لرحمن |لرحمن عزتـــ عبــــد|عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

483oo3 حمد|لسيد محمد |رى |ندى قبــــ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3|7o56 حمد|م |لسل|هر عبــــد|هلل م|منتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

434825 ى سل|رس ل|ميمه ف| مه|شي  |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

2|9944 لحميد|د عبــــد|حمد فؤ|جر |ه ى شمس حقوق عي 

|3|467 حمد فتـــىح محمد عىل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

8o|22| لح|هيم سيد ص|بــــر|مروه  ي|عه |زر
|لمنى

6o446o هيم|بــــر|لمتـــول |هيم |بــــر|عىل  لمنصوره|حقوق 

52o334 لمجيد محمد|ء محمود عبــــد |سمر عل ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

362|82 ل عطيتـــ سعيد|يكل كم|م تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|2|235 لسيد بــــيوم عطوتـــ|ئى  |لرحمن ه|عبــــد  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4997o8 م عىل طريده|لسل|عبــــد| ن رض|يم| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

347996 دق|لجليل ص|رق عبــــد|م ط|هش |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

2223|7 ى |ي ف عبــــد|سمي  ل حسنى|لع|رسر ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

63o9o8 هيم|بــــر|حمد محمد |لعزيز |ء عبــــد|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|2853 لبــــى|لغو|طمه بــــدر حسن |ف زيق|لزق|عه |زر

27o4o ي عبــــد 
ي|لغف|ريم عفيفى

ر عفيفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|85o4 مك|لز|لسيد |د |محمد عم ط|بــــ دمي|د|

688835 هد|لمعىط محمد مج|هلل عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

255235 ى عبــــد|رحمه عص لرحمن|م حسي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

69|559 لرحمن محمد|عبــــد | ره رض|س |طبــــ طنط

924o2 هيم|بــــر|حمد حسن |م |حس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7944o نسمتـــ محمد محمد سمي  عطيتـــ ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|
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476556 هيم|بــــر|لعظيم محمد |هيم عبــــد|بــــر|لبــــنى  تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

|5945 لسعيد محمد عىل|مح |عمر س هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

2837|o د خليفه|دل رش|م ع|حس ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

852626 ي كم
لرحيم|ل عىلي عبــــد|منى بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

86358| لرحمن محمد عرص محمد|عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

3566o4 بــــو زيد عىل|هيم محمد |بــــر|يتـــ | |بــــ طنط|د|

48566| هلل|بــــ |لحميد ج|لسيد عبــــد |ل سعد |يسه جم|م سكندريه|ل|بــــ |د|

757232 لس صبــــىح سليم شكرى كي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

9o6943 ن |هبــــه محمود محمد رضو ج|تـــربــــيتـــ سوه

839698 لبــــدوي يوسف حسن|طمه |ف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

84273 ى ل|درس غبــــري|مي  تـــ| |مي  حقوق بــــنى سويف

5o9882 س غريبــــ|مصطفى محمد عبــــ عه دمنهور|زر

78|746 يف محمد |صفوتـــ | سم حمد|لشر زيق|لزق|بــــ |د|

79|357 لعصلوج |لسيد |حمد مصطفى | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

244864 لنبــــى|لمنعم عبــــد|لكريم عبــــد|بــــرين عبــــد|ص ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

5o|45| لمسيح|دل فوزى زىك عبــــد|مجدى ع سكندريه|ل|بــــ |د|

|4||37 لرؤف|لودود عبــــد |حمد عبــــد |د |زي وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

768629 لدين جمعه حمد|ء نور |سم| عيليتـــ|إلسم|تـــمريض  

4o6877 ى نور|ي لدين|لدين مصطفى نور|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o9835 ف عبــــد | |نور |لجليل محمدشتـــ|رسر لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

755635 لغنى عطيتـــ|لسيد عبــــد |ورده  ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

24o668 د بــــدوى|م سيد فؤ|هش ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

43664o سم|لمجد مصطفى محمد ق|بــــو |تـــفى  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4o6495 ر حسن مصطفى محمد عىل|مي سكندريه|ل|ره |تـــج

6oo768 ى|لوه|تـــسنيم وجيتـــ محمد عبــــد  بــــ حسي  |تـــربــــيتـــ طنط

|57|29 لحميد موىس|رص عبــــد |ء ن|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

53399 لرحمن حمدى طه جنيدى|عبــــد  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

35853| حمد|لسيد |هيم |بــــر|هلل |منتـــ  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

4|6747 صف|حمد ن|د |دل رش|ندى ع لشيخ|نوعيتـــ كفر 
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|49|7 ل|حمد محمد جم|جر |ه ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

683656 ح|لسعود مصبــــ|بــــو | |محمد رض لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

54928 لحسن|بــــو |مد |مروتـــ ثــــروتـــ ح تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

2278|7 مخ|لرسول محمد ش|لرؤوف عبــــد|يه عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

766o98 د محمد|هيم ج|بــــر|ندى ممدوح  ره بــــور سعيد|تـــج

638|o9 هلل|بــــ |حمد ج|لدين |حمد محمد نور |رس |ف تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

69742 ضل|حمد محمد ف|سوسن  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

752828 حمد محمد محمد|محمد رجبــــ  ي|لي للهندسه و|لع|لعبــــور |معهد  |لتـــكنولوج 
تـــ| بــــمرصوف

4o39o8 لسيد|عمر صبــــىح محمد محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

|4438o م|زم عىل يشى محمود تـــم|ح هره|لق|عه |زر

34359| ن سبــــيله|ن حسن سليم|سليم| ن|ر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

262829 دى|لمر|هلل |محمود محمد يوسف عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

4o3855 مر|ع ع|لسبــــ|يمن ممدوح سليم | سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8o8|5| لسيد فرج|بــــ رجبــــ |رح ي|صيدلتـــ 
|لمنى

|29459 لرحمن|مول عبــــد |لح|لعزيز |عمر عبــــد  ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

6|473o طر|طر خ|هلل خ|حمد عبــــد | |علوم طنط

826366 لد سيد محمود|ء خ|حسن دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

5|8864 حمد محمد عنبــــ|حمد صبــــري |نىه  ره دمنهور|تـــج

5|7523 لجندى|لعزيز |ن عبــــد |لح شعبــــ|ده ص|غ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

923597 لضبــــع عىل مصطفى |عىل  ج|حقوق سوه

88|27o حمد |ج |محمد فر| لي|د ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

757oo هيم محمد عمر طلبــــ|بــــر| معتـــ|ضيتـــ فرع مطروح ج|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
ى|ل | سكندريتـــ بــــني 

7o7327 حمد|لد |حمد خ|زينبــــ حمدى  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

|5|35o حمد عبــــد ربــــه|يمن |ن |نور ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

46333 ن عيد مرىس|حمد رمض| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

32|767 جورج | يىلي|كرم | |جيسيك ن|حقوق حلو

632873 ىط|لع|ىط محمد عبــــد |لع|حمد عبــــد | زيق|لزق|علوم 

764293 ي|لبــــ|هلل محمد محمد عبــــد |عبــــد 
ي عفيفى

ى
ق بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد
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8|9933 زىكي| نسمه عيد حن ي|نوعيتـــ 
|لمنى

288|54 ر|لنج|بــــر حسن محمد |ج ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

879o|5 حمد |ندى سيد محمد  سيوط|بــــ |د|

475oo8 |لمجيد عىل عط|أدهم هيثــــم عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

765958 ى محمد محمد ند|دين |ن |مي  ره بــــور سعيد|تـــج

7582|o ى عبــــد |لزهر| لحميد منصور|ء حسي  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

7o3o96 لديبــــ|م محمد عىل محمد  زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

64oo9| حمد محمد|لعزيز |ره ممدوح عبــــد|س زيق|لزق|نوعيتـــ 

|72229 فظ محمد|لح|لحميد عبــــد|ء عبــــد|صف تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

253856 لففى|لمرضى |دى كرم عبــــد|ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

778o9 فظ محمد|لح|محمد نرص عبــــد  ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

4|o946 هر|لمط|لسيد |رق |يدى ط|ه هره|لق|م |عل|

||4866 يف عبــــ|ي ى رسر س حسن|سمي  ى شمس|تـــج ره عي 

263795 حمد سليم|ر |م وليد مختـــ تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

649569 لسيد محمد محمد|حمد | ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

256837 لحمد|بــــو|ر شبــــل |لستـــ|جر عبــــد|ه ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

864528 ى عبــــده سليم|س ن محمد|لمي  ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

435847 ق|لملوم تـــوفيق | عل وى|لشر لشيخ|عه كفر |زر

78|642 لرحمن محمد|لمنعم عبــــد |يه عبــــد | زيق|لزق|ره |تـــج

3469o6 بــــ غيط مسعد|يه|ندرو | تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

9oo838 هلل محمد محمد|ن معتـــز بــــ|نوره ج|عه سوه|زر

52743o ى|م ل|لرج|ضى عبــــد |هر ر|م| رتـــي  سيوط|بــــ |د|

446693 ي حس|لر|حمد عبــــد |عمر رجبــــ 
ى|ضى ني  سكندريتـــ|ل|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

769546 لدق|لمنعم محمود |لد عبــــد |سميحه خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

698|2o حمد عىل محمود محمد حموده|طمه |ف لمنصوره|طبــــ 

4o7332 حمد محمود خرصى|دل |ر ع|من سكندريه|ل|ره |تـــج

355339 حمد|ح |ئى صل|تـــسبــــيح ه ى شمس| لسن عي 

422|4| لقطبــــ|لسيد |يمن |ندى  سكندريه|ل|ره |تـــج

9|9o85 ن |لرحيم عثــــم|عبــــي  محمود عبــــد سيوط|تـــربــــيتـــ 
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623522 ئى محمد|لورد|مد |ئد ح|ن ر|رو ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ موسيقيه ج

||832o ن|م يون|م س|يرينى عص| ى شمس|تـــج ره عي 

4499|9 ل|لش|لسيد |لمجيد |هيم عبــــد|بــــر|حبــــيبــــه  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

338767 ى سليم|دى |له|م  ن محمد|مي  |تـــربــــيتـــ بــــنه

55957 ى|دتـــ هل|حم ل جمعتـــ حسي  ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

479989 يف|لفتـــ|لد عبــــد |حبــــيبــــه خ ح محمد رسر لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

4|6824 ضى|لق|لعزيز محمد محمد |م عبــــد |ريه لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|76763 م|لسل|بــــ محمد حسن عبــــد |مه تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9|7oo6 ن |محمود فوزى جمعه عثــــم سيوط|بــــ |د|

7698o9 سم|هلل ق|لسيد وحيد عبــــد|تـــسنيم  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لعريش|ئ 

|42292 ي
هلل|حمد عبــــد |هلل |عبــــد | دئى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

272|2o ي محمد|مه عبــــد|س|حمد |
هلل حفنى ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|32825 د سيف|محمد سيد ج| دين هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5o|o7 هلل|ل عبــــد |لع|محمد محمود عبــــد  هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

39437 بــــينى ص|ندى ه لح|ئى سعيد رسر ن|بــــ حلو|د|

32425o س حريزه|لدين عبــــ|محمد نرص  ى شمس|د| بــــ عي 

85665o د|لجو|لحليم عبــــد|لرحمن وجدي عبــــد|عبــــد ي|هندستـــ 
|لمنى

29o243 ي محمد فؤ
ن|د محمد سليم|مصطفى ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

تـــ ى جي 

|59482 حمد عىل محمد|رضوى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4oo76o بــــ سمي  فوزى عىل|ريح سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

7849o8 لم|بــــ سعد محمد س|رح زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

845627 لبــــدري عىلي|حمد |دل |محمد ع ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

52845 ن محمد عمر|سمر رسح بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

2|3487 ى عبــــد|رق |ن ط|نور د|لجو|مي  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

69o732 لمجد|بــــو|لرؤف محمد |عمر محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

639966 حمد محمد|لسيد |هلل |ر عبــــد|بــــر| زيق|لزق|حقوق 

86337o ى حسن|شيم ء عتـــعوتـــ حسي  ن|معتـــ أسو|لبــــيطرى ج|لطبــــ |كليتـــ 

4|693o هيم حسن|بــــر|د |لجو|لسيد عبــــد|ء |شيم لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|
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9|2|o| عيل |سم|مون صديق |لهدى م|نور  ج|ره سوه|تـــج

49o48o ل عبــــده صميده|بــــ جل|يه|خلود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

92337 لغنى|لرحمن عبــــد |عيد محمد عبــــد  ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

3|6o55 حمد محمد عىل حسن|مريم  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

76727| بــــوشيتـــه|كريم عبــــده عىل عبــــده  لعريش|بــــ موجه ج |نتـــس|/رتـــ|لتـــج|كليتـــ 

7o643 د|لجو|طمه فوزى محمد عبــــد|ف لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|39933 ف |ن |نوره لدين|نور محمد حسن حمد رسر ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

3|7|94 ح|لفتـــ|يتـــ فتـــىحي محمد عبــــد| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

859|57 ي عمر عبــــد
ليه|بــــوغ|هلل |لبــــنى ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 

|لمنى

3642o8 ن|شم عثــــم|محمد سيد ه |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

92|378 نوبــــ فتـــىح عبــــده شنوده |بــــ| ج|بــــ سوه|د|

4||39 حمد محمد حمزتـــ|مه |س| هرتـــ |لق|تـــمريض 

366o69 حمد|لحميد عىل |ميمتـــ عبــــد| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

237|67 ى حلىم عبــــد| دين ل|لع|حسي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4o8879 لبــــدرى|ح |لفتـــ|حمد عبــــد|نور  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|35986 لم|وى س|لص|ئى محمد |رتـــ ه|س هره|لق|لعلوم ج |ر |د

698947 لعوضى|م محمد محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

54|579 ىط |لع|مصطفى بــــسطويس مهدى عبــــد 
بــــسطويس عمر

لشيخ|عه كفر |زر

867493 ى|كريم عىلي عبــــد لحميد حسي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
قرص|ل|لطود |بــــ

7o8474  عثــــم
ى
ين محمد شوق ن|شي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

857o27 ل|لع|لعزيز عبــــد|حمد محمد عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

245287 ى منصور|د شعبــــ|جه ن حسي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

897673 لرحمن  |لرحمن خلف عبــــد|هلل عبــــد|يه | تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

|54886 ن فرج محمد فرج|حس| ن|تـــربــــيتـــ حلو

25o857 ر|لجز|م محمد سعد  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

233598 لليثــــى|ده سمي  عبــــوده محمد |مي هره|لق|حقوق 

643928 حمد محمد عىل|لفضل |بــــو|سن |مح عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

87|6o9 دم|حمد |دم |ن |نوره ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم
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3397o5 ي |مل ن|
هيم|بــــر|رص مصطفى |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

775229 بــــر متـــولي|لمنعم ص|لعزيز عبــــد |حمد عبــــد | زيق|لزق|طبــــ 

496|94 فع|س كرم محمد مصطفى ن|ين| تـــربــــيتـــ دمنهور

255394 لسحيىم|لسيد |ء سعيد محمد |ل| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|26458 لدين مصطفى سيف|ن محمد عز |نوره لي تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|لع|

4|9698 حمد|لسيد سيد |لسيد محمد |بــــ |يه| |حقوق طنط

69|43| بــــومسلم فهيم عطوه يوسف|محمود  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

769o8| ى |ي لعزيز|ن عبــــد |لسعيد شعبــــ|سمي  ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

885o|6 ن |مل رمض|ن فوزى ك|حن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

28|3o6 يد|بــــو|م محمد |يوسف هش ى لي  لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7o3376 لسيد موىس موىس فرج|عيل |سم|محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

852|7| حسن عىلي فكري بــــكري |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

43436 ن|ء سيد سعد محمد سليم|سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

|47362 لرحمن محمد مصطفى عىل مصطفى|عبــــد  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

|38|96 حمد مرىسي|عيل |سم|محمود  ى شمس حقوق عي 

68|356 حمد|لمنعم |م عبــــد |لرحمن عص|عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

4298o| بــــ|للطيف شه|ل عبــــد |لد جل|خ |حقوق طنط

9|4846 | نجوى محروص مسعد حن سيوط|بــــ |د|

76|5|9 هيم|بــــر|لرحمن محمد |سهيله حسن عبــــد  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

2|662o عيل|سم|ل |دل كم|محمود ع ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

3|7925 ف محمد مصطفى |محمد  حمد|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

284442 هيم|بــــر|بــــوبــــكر سيد محمد |ء |سم| ج|بــــ سوه|د|

864|o3 ى ف رس|عىلي محمد حسي  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

36887| لرحمن|تـــن محمد سعيد عبــــد|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

44696o د طه حمدين|محمد يحن  ج سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4479o3 خلود وليد محمد متـــولي يوسف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

77|296 ى عبــــد |ي وى|لخربــــ|لحميد |لعزيز عبــــد |سمي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

232264 لففى|ل محمد محمد |محمد جم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

637755 حمد|حمد محمد محمد|م |بــــس زيق|لزق|بــــ |د|
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6|9237 ن|لطح|حمد محمد محمد عطيه | ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

36|6|9 لعزيز يوسف|ده عبــــد|عزه حم دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

344668 ف ص|تـــغريد  لح لطفى عىل قطبــــ|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

34|364 |ش|بــــو بــــ|حمد |لرحمن محمد محمد |عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|553o لس سعيد  سعد| هيم حن|بــــر|كي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

|77o88 لعزيز|ح عبــــد |لفتـــ|بــــسنتـــ محمد عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|54|54 ن|لكريم عثــــم|ن عبــــد |لكريم عثــــم|حمد عبــــد | ى شمس حقوق عي 

328698 لجندى|لدين |ل |م محمد جم|محمد هش |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

2837o9 يف فكرى عبــــد|حس لغنى|م رسر ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

|33o4o هيم|بــــر|تـــ |لشح|هدير محمد  ن|حقوق حلو

834958 ي محمد عبــــد| ي|لر|حمد محن 
ضى ي صن. تـــ.ك

|ع قن|فنى

9o3862 رتـــ |عيل قد|سم|رضوى محمود  سيوط|ره |تـــج

2823o6 حمد|لعليم سيد |حمد صبــــرى عبــــد| ى شمس|تـــج ره عي 

43488o ن لشيخ|لرؤوف خليل |شكرى عبــــد | مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

44267| لحميد طلعتـــ لملوم|ء عبــــد |وف لشيخ|تـــمريض كفر 

26o85 ي 
حمد عىلي|سم |لق|بــــو |مصطفى ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

83768 هلل|بــــي خلف |مبــــ|لد |ره خ|س بــــ بــــنى سويف|د|

92384 للطيف|لحميد عبــــد|م ثــــروتـــ عبــــد|عص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4o7||o لسيد محمد عيس|حمد |رق |سهيله ط عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

7o468o ل|حمد محمود محمد حسنى هل| ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

83868 د|د محمود محمد عي|محمد عي ج|بــــ سوه|د|

3|99o9 هيم|بــــر|جر فتـــىح سعيد |ه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

34823| وى|لطنط|حمد محمد |منيتـــ | |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

23956 شف|لك|م مجدى محمد رجبــــ |مر كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

259949 ج |حمد فتـــىح ن|بــــسنتـــ  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

352698 لمنعم|محمد رجبــــ لطفى عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

36965| لح|حمد ص|حمد محمد |عمر  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

826|29 ه|لل|لرحيم عبــــد|رين محمد عبــــد|د قرص|ل|فنون جميله فنون 
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7o8565 هيم عىل|بــــر|ح |ر صل|منـــ لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

7o9923 ل محمود عىل محمد عىل|م| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6384|8 عيل|هيم إسم|ن ثــــروتـــ إبــــر|يم| زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3527|| م جودتـــ|محمد عىلي عل ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

85932 يه سعيد محمد مرىسي| كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

442|5| لسيد محمد مصطفى مقلد|م |بــــوغن|حمد | لشيخ|تـــمريض كفر 

62o7o5 تـــ حس بــــى|جىحي إمبــــ|جىح ر|م ر|أمي  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

764792 بــــى|لحميد معوض عر|رق عبــــد |رنيم ط ل بــــورسعيد|طف|ض |ري

5|4|2o ف  ى أرسر لففى|هيم |بــــر|نرمي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

27o226  محمد ندرين|دل محمد |محمد ع
ى
لمغورى شوق ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

62|27 هلل|لرحمن عبــــد |حسن مهدى عبــــد  ي سويف
تـــمريض  بــــنى

|4439 هيم|بــــر|حمد |حمد |محمد | ر|ي ه ى نوعيتـــ جي 

|654|| ن بــــرنس| م عط|س| مي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6o|64 لغنى|لح عبــــد |بــــر ص|ء ج|لرميس| ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

29459 م سيد عطيه عىل خليفه|محمد هش ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

7o5|5 وي عىلي|ء سيد طح|رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

8999|o حمد صدقه بــــخيتـــ |ء |عل ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

78|2|| لرحيم|ز محمد عبــــد |شد محمد بــــ|ر زيق|لزق|حقوق 

424365 ي محمد حلىمي |
وي|لبــــر|حمد مصطفى سكندريه|ل|طبــــ 

839|o9 ن عمر|لد رمض|ن خ|نوره قرص|ل|فنون جميله فنون 

5||589 لففى|ر |لستـــ|لرحمن عبــــد |حمد يشى عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

896595 م  |للطيف تـــم|رير عبــــد|ء حبــــ|ل| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

836546 سعد عزمي يوسف|ن |يم| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

43o255 لسيد دبــــو|لسيد |لح |تـــفى ص ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

||5|29 سعيد سيد محمد محمود| ين|رود هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6463|| هر محمد محمد فوده|محمد ط ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

233732 لس  هيم|بــــر|بــــ فرج |يه|كي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

634742 حمد|زق |لر|زق عىل عبــــد|لر|عبــــد زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

827239 د محمد|حمد محمد فؤ| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 
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64952| بــــ|لوه|رجي عبــــد|لج|هيم |بــــر|محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

22669 لمجيد|لحميد عبــــد |م مبــــروك عبــــد |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

623936 مض|لحم|مريم عبــــده حسن حسن  ط|ر دمي|ثــــ|

|33578 هيم|بــــر|لمحسن |ليىل مسعد عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

8|5734 ي عدلي عبــــد
لمعبــــود|لمطلبــــ عبــــد|منى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

347532 لخول|لمحسن خليل |لرحمن مهدى عبــــد|عبــــد |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

234322 ن|ح محمد محمد رضو|زن صل|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

529939 حمد مجدى محمد مرىس عبــــده| سكندريه|ل|حقوق 

24264o هيم|بــــر|حمد فوزى |فوزى  ن|حقوق حلو

247275 ى خضي |لرحمن غريبــــ |عبــــد مي  ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

7o885| هيم حسن|بــــر|مد |ر يىح ح|من ط|معتـــ دمي|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج

43|o24 وى|لبــــحر|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|سلىم  |بــــ طنط|د|

6o695| لحميد|لبــــسيوئى عبــــد |لحميد |دى عبــــد |ف لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

89o|99 ء حسن فرغىل حسن |رس| سيوط|نوعيتـــ 

689259 ف ع| هيم بــــدوي|بــــر|مد |دل ح|رسر لمنصوره|بــــ |د|

496243 عيل مرع|سم|حمد |ء مرع |صف ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

892366 هيم تـــوفيق محمد |بــــر|حمد | سيوط|حقوق 

3422|8 لفحل|هر محمد |لظ|د عبــــد|جر مر|ه ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

345394 هلل|سيف مصطفى محمد عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

6o87o3 لنمورى|هلل |محمود محمد عبــــد | نور لمنصوره|حقوق 

6|6o66 لرحمن محمد هنيدى فرح|عبــــد  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

2|2384 لبــــديع بــــدير|ئى عبــــد|م ه|هش ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

62477 د محمد جمعه سيد|جه ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

6933o| يح|لس|بــــ حسن |لوه|د عبــــد |عمرو عم ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

268578 ع|لرف|عمر محمود محمد  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

892o29 رس حسن يوسف |ح ح|سم سيوط|تـــربــــيتـــ 

764483 ضي|لع|بــــ |م دي|هيم بــــره|بــــر|محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

9oo533 ى بــــدوى |تـــ ي|يدى عرف|ه سي  ج|بــــ سوه|د|

33695 ن|ح سيد زهر|لفتـــ|مروه موفق عبــــد هره|لق|بــــ |د|

45|868 حمد|بــــو |لىح |لىح مسعد عبــــد |حمد عبــــد | ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
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6475|9 ه  ف |ني  لسيد مصطفى محمد|رسر زيق|لزق|حقوق 

7|7568 زى|دى حج|له|يمن عبــــد |دى |له|عبــــد  لمنصوره|حقوق 

825o|3 بــــ|تـــ سيد كس|محمد بــــرك |هندستـــ قن

5|25oo ي زيد|عىلي نرص عىلي عبــــد
ن|لغنى م بــــنى سويف|إعل

9o||85 حمد  |لنبــــى طه |حمد عبــــد| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

2|4545 لح محمد حسن|حمد ص|ره |س هره|لق|بــــ |د|

82|336 ل|تـــه تـــق|جد شح|جورج م ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

358945 لسيد عصمتـــ|ن محمد |نوره رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

88o455 ئى عدل فهيم  |نه ه|هيل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|97o| لمر|لغنى |ن مسعد عبــــد |يم| ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

35|932 لصمد|لحليم محمد عبــــد|ل عبــــد|يدى جم|ه ى شمس طبــــ عي 

638|75 لسيد محمد غمرتـــ|ل |ل جم|بــــتـــه| زيق|لزق|هندستـــ 

635872 حمد|لسيد محمد |م محمد |حس زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

336728 عبــــي  مصطفى عيد مصطفى ى شمس|د| بــــ عي 

|43552 دق|حمد ص|شم |م ه|حس ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

79833 زم سعيد محمود حسن حمده|ح د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

5|3896 لمجيد|لسيد عبــــد|لمجيد محمد |محمد عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

375o5o محمد رفعتـــ عدل مرع |ره بــــنه|تـــج

24o3|7 ح|لفتـــ|م رشدى عبــــد|جر هش|ه هره|لق|عه |زر

463358 لسيد|هيم |بــــر|لسيد |روى | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

5|3943 ه|رضوى مسعد  حمد محمدعشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

64752o ه حسن  حمد سليم شلبــــى|ني  زيق|لزق|علوم 

|58867 ف مرىس محمد|ده |مي رسر ى شمس|د| بــــ عي 

692726 ى يونس كبــــشه|يمنى ط رق حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8387|o ي |ه| رين|م
نور لبــــيبــــ|ئى زيق|لزق|حقوق 

64|325 محمود محمد محمود عىل زيق|لزق|حقوق 

8|6o75 ي عبــــد|عبــــد
لبــــصي |هلل فرج حنفى سيوط|حقوق 

34223o لديبــــ|خلود محمد عىل حسن  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

47949| ى س|ل عبــــد|لرؤوف كم|عبــــد لم|لرؤوف حسني  سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

88|o94 ى متـــري |جد |نطون م| مي  سيوط|حقوق 
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3||633 لرحمن|لعزيز عبــــد|م عبــــد|لعزيز هش|عبــــد ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

7o8437 ن عىلي|نعم| ن رض|يم| لمنصوره|صيدله 

83379| تـــ|رص عىلي شح|يه ن| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

842o5| ين  وي|لر|لكريم |بــــوزيد عبــــد|شي  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|3o|59 ى جورج مني  عبــــده| يوستـــي  لفيوم|عه |زر

242|92 هيم محمد محمود حسن|بــــر|يه | ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

773429 لمزين|حمد معوض بــــيوم |ف |نص| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

8|6228 ى ى حن| مي  |جرجس سفي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

479688 لتـــ|لسيد محمد دربــــ|لرحمن محمد |عبــــد سكندريه|ل|بــــ |د|

62885| |م محمد محمد زكري زيق|لزق|نوعيتـــ 

6o8746 بــــيل|ق| لعل|مروه محمد أبــــو  |بــــ طنط|د|

|223|5 دل سيد عىل|عمر ع سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85|4o6 لدين|هيم مىحي |بــــر|حمد |لسيد |فتـــحيه  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

8453|5 ى ج|رق |رؤي ط د|مي  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

9|46|o ى ئيل  |د رفعتـــ ميخ|عم| كرستـــي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

264268 بــــوبــــكر قنديل|سن مدحتـــ |مح |طبــــ بــــيطرى بــــنه

638|64 حمد عبــــده محمد|م |ء هش|ول ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

89262o بــــوزيد |لرحمن |ح عبــــد|ل صل|نو ي صىح 
سيوط|معهد فنى

63|36| هيم مقبــــول|بــــر|رس |ندى ي زيق|لزق|بــــ |د|

5o9o85 هلل|م عىل عبــــد|لسل|ج عبــــد |ء ض|عل طبــــ بــــيطرى دمنهور

255632 ش|حمد عىل زىك | بــــى|لشر ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4o6679 لسيد|هيم |بــــر|حمد |فريدتـــ محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

45952|  |لبــــ|محمود يوسف عبــــد 
ى
حمد|ق سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

37445o ق|هيم محمد محمد |بــــر|حمد | وى|لشر  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

878639 لد |مر خ|ء مكرم ع|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

762523 ف ع| ى|ضى عل|لر|دل عبــــد |رسر م حسني  ره بــــور سعيد|تـــج

269o36 صفر|ل|م فتـــىح |بــــسنتـــ س ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

32o369 بــــ|لسيد دي|ن محمود محمد |نوره ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

2o447 لحميد|ح عبــــد |ح سيد صل|صل هره|لق|عه |زر

445835 لكبــــي  حسن محسبــــ|حمد عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 
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897444 ل محمود |ء محمود هل|صف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

687264 تـــ محمد  |فوقيه بــــدر خي 
ى
لدسوق عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع

لخيمتـــ| | شبــــر

3|899| لنبــــي|حسن سيد محمود عبــــد| رن ى شمس|د| بــــ عي 

6o6899 |لسق|محمد حلىم محمد حلىم  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

4266|9 ن|ن محمود سليم|دل عثــــم|رودينتـــ ع سكندريه|ل|بــــ |د|

|24466 ح محمد|فرح محمد مصبــــ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2642o5 لدين عطيه|مد مىح |خلود ح |كليتـــ هندستـــ بــــنه

48357o ى مل مهنى عوض|رسىم ك| كريستـــي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

629275 لعزيز|زم محمد عبــــد|محمد ح زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

342397 لسيد محمد خليفتـــ|لد |مل خ| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

486252 هيم|بــــر|رق محمد محمد |ط دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

824o85 بــــ محمد|لوه|دي عبــــد|ميمه ن| ي|بــــ |د|
|لمنى

762628 تـــه محمد مصطفى|ل شح|محمود جم ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

273|5o لرحمن|رص عىل عبــــد|كريم ن ي|لي لعلوم |لع| | |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولوج 
(شعبــــتـــ نظم)ج |رتـــ سوه|إلد

|68|7 ى|لسيد |لد محمود |عمر خ مي  هره|لق|حقوق 

637754 حد|لو|لعظيم عبــــد|حمد محمود عبــــد| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|73494 لسيد عىل|لسيد حمدى |ء |نجل |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

632363 ى |ي ى محمدعىل|سمي  لسيد حسي  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

8|2787 ى س مي عزيز فرج|مدلي  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

847|56 حمد يسن|ده رجبــــ |غ ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

9|2968 ه | لسيد محمد |لديبــــ |مي  ج|ره سوه|تـــج

9o959 محمود سيد محمود محمد بــــ بــــنى سويف|د|

4|oo36 ف زكري|ن |مرو ن|زهر| رسر |حقوق طنط

43|559 هلل|د لطف |دى لطيف فؤ|ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

54248 بــــوسيف|هيم درويش |بــــر|محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

9o6293 بــــوضيف محمد |ء محمد |رس| ج|بــــ سوه|د|

847353 لجليل|عبــــد| لوف|بــــو|ء محمد |سم| ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

2257|3 ى محمد | ى |مي  هيم فوده|بــــر|مي  سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق
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4o5242 ي 
ي عبــــ|مصطفى

ف مصطفى ن|س شعبــــ|رسر عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

779564 مه هدهود|لسيد سل|لسيد |م |سل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

55|27 لعزيز|وليد مصطفى محمد عبــــد  |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

4ooo7| ض|ر محمد ع|سلىم مختـــ سكندريه|ل|علوم 

643259 ى  هيم|بــــر|ريم محمد حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

8478|3 ه عبــــد| ي|لحليم رضو|مي 
ى
ن دسوق ي صىح 

ن|سو|معهد فنى

4o7||7 عيل|سم|ه |لل|ر مصطفى عبــــد|من |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

479o88 ف |حمد | مه محمد|نور سل|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

|2863o م محمد فهىم|عمر عص ى شمس حقوق عي 

77o773 وى|لغمر|تـــ عىل |لشح|حمد |تـــوتـــو  زيق|لزق|ره |تـــج

679398 ى محمود مجر|حمد |محمد  مي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

765253 لعز|بــــو |لزينى |تـــ |د|رس س|ذ ي|مع معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

687728 هيم مصطفى|بــــر|جميل سعد  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

6|4452 لغريبــــ بــــدوى|آيه مصطفى محمود  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

8866o9 حمد سيد |محمود بــــدوى  سيوط|حقوق 

7o629 حمد محمد|لدين |د|ء عم|سم| لفيوم|حقوق 

28o3|o م محمد فتـــىح موىس|سل| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

5|2873 ل|لحميد حبــــ|طف محمد عبــــد|طه ع سكندريه|ل|ن |سن|طبــــ 

34o4o| ر|لغف|لدين عبــــد|ح |ئى صل|يتـــ ه| |ره بــــنه|تـــج

2866|2 ى غبــــ متـــى|د ر|ميل| يوستـــي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7o4o3| لح|هيم محمد ص|بــــر|م حسن |سل| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

528428 م|لتـــم|لحليم |هيم عبــــد|بــــر|محمد  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

68oo|9 ل محمد عىل محمد|محمود جل ن|طبــــ حلو

2|2|5o ى م|لدين تـــ|سيف  هر|مر حسي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

2722|3 ن|د محمد سليم|نشين عم لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

848226 ي |محمود محمد حبــــ
|لوف|بــــو|ىسر ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6|||6| لح|بــــو ص|لغنى |ئى عبــــد |مي  ه| ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

6|3833 وى|لحفن|لسيد محمد |مروه موىس  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 
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328|99 بــــ|لبــــ|لحميد فتـــح |يمن محمد سمي  عبــــد| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

369597 لرحمن عوض|صف محمد عبــــد|محمود ن ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

|748|o لرحيم|مصطفى فتـــىحي محمود عبــــد  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|3486| ذل|لمنعم ش|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

6o8o46 ف مصطفى عبــــد |تـــفى  ن|لغنى زهر|رسر لمنصوره|ره |تـــج

339347 عيل|سم|لحميد |عيل عبــــد|سم|دل |عمر ع ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

27946o ل|بــــ عطيه هل|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

8oo543 وي محمد حسن|حمد ف|حسن  ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

499597 ن|حمد عثــــم|حمد سيد |بــــسمتـــ مرضى  تـــربــــيتـــ دمنهور

23459 لحميد|لد يىح عبــــد |عمر خ هره|لق|ره |تـــج

6952|  سنوىس|من
ى
ر محمد دسوق لفيوم|حقوق 

4232|3 تـــه|ح حسن شح|حسن صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

69|o37 هيم بــــيوم|بــــر|لغريبــــ |لغريبــــ محمود |محمد  لمنصوره|عه |زر

9|5768 رص |لن|لعليم بــــكر عبــــد|ن عبــــد|حن سيوط|بــــ |د|

368o3o ي س
لفتـــوح فرج|بــــو|مي |مصطفى ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

274778 لم فرج|بــــوبــــكر س|لرحمن |عبــــد ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

46458o لصمد|دهم محمد محمود محمد عبــــد| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

495684 لرحمن محمد بــــيوم محمود|عبــــد ره دمنهور|تـــج

296526 هر|لط|لصبــــور |بــــ عبــــد |يه|بــــ |شه ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

6|2|35 ج |لش|لرحمن |لرحمن عىل عبــــد |عبــــد  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

267366 د|لسميع حد|مه عبــــد|س|ديه |ن |بــــ بــــنه|د|

|72773 ي عبــــد |لق|عبــــد 
ى
فعي|لش|در طه |لق|در شوق ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

2723o8 لسيد محمد|فظ |لعزيز ح|فظ عبــــد|ح لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

447935 هلل|هلل موىس عبــــد|م عبــــد|دين هش|ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|8929 لمرصى|تـــوفيق | يتـــ رض| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

8|956 وق محمود عتـــريس عبــــد  لغنى|رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

54|882 در عيس|لق|ئد حسن عبــــد|ر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

355o62 لسيد|دق |لص|حمد عبــــد|ء |ل| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

78856| ى|طف لبــــيبــــ |ن ع|نوره حمد حسي  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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45|4o3 بــــ|لوه|هيم عبــــد |بــــر|هيم محمد |بــــر| سكندريه|ل|هندستـــ 

|47223 لدين محمد|ل |ع جم|لرف|حمد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

97468 هلل محمد حسن رجبــــ محمد|عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

33|468 لسكرى|مصطفى كرم محمد مهدى  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

|77597 شور|ح ع|جد محمد صل|م هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

525|85 ي|ه
ن|جر محمد عمر تـــعى سكندريه|ل|هندستـــ 

479896 وى|يه محسن محمد قن| سكندريه|ل|هندستـــ 

444|98 ي |لشو|وي |لشبــــر|لرحمن |عبــــد 
ى
حمد عطيه|دق زيق|لزق|عه |زر

775o96 عىل مصطفى عىل مصطفى سبــــع زيق|لزق|نوعيتـــ 

698389 ى عبــــد | لي|د م|لسل|محسن حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

246484 هيم بــــيوم|بــــر| |محمود رض |ن طنط|سن|طبــــ 

|737o4 حمد|ن |حمد ربــــيع حس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|65|73 ي|لبــــن|لرؤف |مريم محمد تـــوفيق عبــــد 
ئى ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

8936o8 حمد خليفه |ح |محمد صل ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

4|558o لمنعم يوسف كشك|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

2732|2 ن خليل عىل|ء شعبــــ|دع لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

5|8364 حد عبــــده|لو|رى عبــــد|لبــــ|بــــدين عبــــد|ء ع|رس| لمنصوره|علوم 

685577 |حمد محمد |لعظيم |لدين عبــــد |د |ريم عم
وى|لشنش

لمنصوره|ره |تـــج

7739o| ط|لبــــل|د |لد فؤ|مصطفى خ ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

638|95 رص بــــخيتـــ سعيد سليم|مه ن|س| زيق|لزق|بــــ |د|

87o469 هيم محمد|بــــر|زينبــــ محمود  ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4oo554 ل|لع|د عبــــد|ل رش|لع|ر عبــــد|من ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

763738 ى|لد مني  |م خ حمد حسي  حقوق بــــورسعيد

57|55 خره|بــــو ف|لعزيز |هر عبــــد |ء م|رس| حقوق بــــنى سويف

9o2279 للطيف |ح محمد عبــــد|ده صل|حم ج|ره سوه|تـــج

753224 ر|لعط|روس |لكريم عيد |حمد عبــــد | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

77o289 لسميع محمد مطر|عمر عبــــد  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

32o7|7 حمد|مه سعيد |س|محمود  |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم
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766o68 لجليل|لرحمن عبــــد |ء محمد عبــــد |شيم بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

5|6477 ل مسعود سعد|مي جل|ء س|رس| علوم دمنهور

83369| ده صبــــري حسن محمد|غ |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

298633 لحسن حمد عيس|محمد  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

485378 لعزيز سعيد|لمجيد عبــــد |جر عبــــد |ه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

484827 لحميد محمد|لسيد عبــــد|أحمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

896745 شم  |نور ه|ممدوح | ر|ي ج|بــــ سوه|د|

4947|3 لعزيز سعدون|محمد محمد عبــــد  تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

|69937 تـــ عيد محمد نرص|لشح|حمد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|2|256 لد محمد سعد نجيبــــ|شم خ|ه هره|لق|علوم 

8529o| لنبــــي|حمد محمد سيد عبــــد| ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

24|394 حمد محمد|هيم |بــــر|محمود حلىم  ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

8|2635 عيل|سم|ء محمود محمد محمد |ل| ي|لفنيتـــ ج |لتـــربــــيتـــ |كليتـــ 
|لمنى

339|o| م|م|د |د عو|ء رش|رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

55558 ل بــــدوى|ل سعيد كم|نه بــــ بــــنى سويف|د|

||828o لس ه ئى تـــوفيق فخرى فليبــــ|كي  ن|علوم حلو

272o27 هيم ندرين|بــــر|هيم عىل |بــــر|ن سعيد |يم| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

83|288 ي ش|ره ع|س
كر|طف لطفى ن|كليتـــ طبــــ أسو

35||44 فظ|لحكيم ح|م عبــــد|منتـــ هش| ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

888|26 دل فتـــىح شفيق |در ع|ن سيوط|حقوق 

|22o|3 لح حسن محمود|يوسف ص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

678o48 س محمد|لسيد عبــــ|لرحمن |عبــــد  لمنصوره|حقوق 

3|895 |ود تـــكل|دل د|ئيل ع|مهر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

499643 لمغربــــى|لحليم |لك محمد عبــــد|لم|عبــــد| رن ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

54o|3| ن|هلل حمد سكر|محمد حسنى نرص  سيوط|بــــ |د|

42|544 عيل محمد سعد|سم|م |فرح هش لمنصوره|حقوق 

7o9435 لعدروىس|لسيد |ء محمد |لشيم| لمنصوره|ل |طف|ض |ري

222o48 م|ء سمي  مصلىح محمد عىلي عز|رس| ن|بــــ حلو|د|

829952 نور جرجس|فيبــــي يوسف  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|
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8o2|3o حمد حسن|ل |لك طل|م ي|طبــــ 
|لمنى

2257|4 |لي|د |ندرو ميل|
ى س سيفي  هره|لق|بــــ |د|

682|56 مد|ء محمد محمود ح|سم| لمنصوره|بــــ |د|

759662 وق عىل محمد عىلي حج
زي|رسر لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

7o6257 لصمد|لنور عبــــد |بــــو |لدين |د |رضوى محمد عم لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

6|86|3 ن|لعزيز خصو|مريم رفعتـــ عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

483242 ى|بــــ|ل|حمد عمر |ن عمر |رو صي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

263766 عيل|سم|ن |ن محمد رضو|منيه رضو| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8o3844 حمد|ن |حمد عثــــم|هند  ي|طبــــ 
|لمنى

767788 هيم|بــــر|هيم عوده |بــــر|يد |ر ز|من ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

44363 يف محمود | يف|حمد رسر لشر هره|لق|ره |تـــج

44364 حمد مغربــــى|دل |حمد ع| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

477972 ه|لبــــ|حمد حسن معوض عىل محمد | سكندريه|ل|حقوق 

63|888 لرحمن|دى عبــــد|له|لد عبــــد|ن خ|حن زيق|لزق|ره |تـــج

64|686 ي محمود عبــــد 
م محمود|لسل|مصطفى زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

7974o ي محمد|فرحتـــ عمرو عبــــد 
لغنى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

85||64 ه فتـــىحي نرص هل| ل|مي  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

46|o|| فظ طه|عمر محمد ح |ره طنط|تـــج

923o88 ن |لسم|لرؤف محمد |محمد عبــــد ج|بــــ سوه|د|

867798 م حسن محمود|حمد هم| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

2774o ى|ن |م سليم|حمد عص| حمد حسي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

46|5| ح|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|ن محمد |نوره هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

697378  منصور|حمد | |محمد رض
ى
لدسوق ن|صيدله حلو

34|336 ح منصور|لفتـــ|ن عبــــد|هر سليم|حمد ط| ى شمس|تـــج ره عي 

|6736 كر|ل ش|يمن سيد جم|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

33|794 مون|لعليم م|ء مجدي عبــــد|عل |تـــربــــيتـــ بــــنه

7|o6o2 د منصور محمد ليله|ديه عم|ن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

9||o23 حمد |محمود محمد محمود  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

6o882 ن بــــرع|ن سليم|ن رمض|سليم ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

863529 ي|لق|هلل سليم |هلل محمد عبــــد|عبــــد
ضى رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع

دي|لمع|بــــ
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327o7 ى عبــــود|محمد عبــــد  لحميد حسي   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

9|6497 لحميد  |لمغيثــــ محمد عبــــد|تـــغريد عبــــد سيوط|بــــ |د|

629o58 وى|لمحل|حمد |لسيد عىل |سهيله مصطفى  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

89496o ى عوض  |هلل بــــش|بــــ |رص ج|نوبــــ ن|بــــ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

854o6 ي
ي مصطفى

سعيد مجدي مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

33o6o9 ل خليفتـــ رحيل|ن كم|رو |بــــ بــــنه|د|

4434|2 طلبــــه عبــــده| محمد رض لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

3||824 ده|هيم حم|بــــر|مي مني  |حمد س| ى شمس| لسن عي 

52564 ء محمد سعد محمد|لشيم| ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

223843 هدى سيد محمود سيد ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

7o5795 هيم عىل|بــــر|لعربــــى محمد |يوسف  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3||679 ي حن|ريو ع|م ود|د| دل بــــشر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

337828 ي عم|لش|عبــــد
ى
ي حسن مهدي|لش|د عبــــد|ق

ى
ق |ره بــــنه|تـــج

772492 حمد|دهم محمد رجبــــ |محمد  ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

273542 م|م|ل|لد محمد عبــــد|عمرو خ ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

52oo83 |لل|م |لسل|ء فرج عبــــد |شيم
ى
ق بــــ دمنهور|د|

8857oo عىل محمد عىل محمد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|8464 بــــيع|عيل جر|سم|عيل عىل |سم|زينبــــ رجبــــ  |حقوق طنط

4o8496 لففى|م  |لسل|عبــــد | حمد محمد رض| |بــــ طنط|د|

23885o حمد|حمد موىس |ندى محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|5888 لمقصود محمد|رص عبــــد |لن|عبــــد | رن كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

42265 وى|لمنط|س محمد |د محمد عبــــ|زي ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

58244 ن عىلي|يوسف عىلي رمض ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

777759 شف|لك|دي |له|هر محمد |محمد م زيق|لزق|طبــــ 

92o282 ن |ء عىل محمد سليم|ل| ج|حقوق سوه

|5445o لسيد محمد|حمد محمد | هره|لق|حقوق 

28|729 ن|م سعد سليم|حمد هش| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

686225 لح|لح عىل ص|عمرو محمد ص لمنصوره|ره |تـــج

4o673o لم مرىس ربــــيع|ء محمد س|ل| سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري
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698o96 ل محرم|هيم كم|بــــر|ء |شيم ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

2|8233 لمرصى|م عبــــده عىل محمد |حس  |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر

86o|94 ر|لغف|د حسن عبــــد|محمد سد ي|هندستـــ 
|لمنى

5o6893 بــــو زيد|حمد محمد |حبــــيبــــتـــ  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

92|2o3 لمنعم |حمد حنفى محمود عبــــد| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

442|29 ف |محمد  بــــينى|تـــ |لشح|رسر لشر لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

264|54 ي|ر
ر|حمد مختـــ|محمد | ئى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

434769 ده محمد محمد عقيله|حم| دين | تـــمريض طنط

64796o هيم عطيه|بــــر|لد |محمد خ ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

4|o63| ف غريبــــ محمد|حمد | رسر |بــــ طنط|د|

97732 حمد صميده|مروتـــ محمد  ج|عيتـــ بــــسوه|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |

852o39 يف سليم بــــيومي| حمد رسر ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

3924o لدين|لحميد زين |م عبــــد |م|رفيده  هره|لق|ره |تـــج

754692 هلل|حمد عبــــد |مريم مصطفى  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o8728 ى |تـــ |لدين بــــرك|ء |لرحمن عل|عبــــد  |لعشر لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

48|682 م محمد محمد|ن عص|مرو سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

24877| لفضل|بــــو|لدين |رس مىح |مروه ي ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

6o5575 تـــه|جدى فهىم زىك شح|م| دين زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

282394 ن|لد مصطفى زيد|خ| لي|د ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

4966o6 عيل|سم|خميس محمد محمد | رن سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

7|3|52 نم|لدين غ|ل |لسيد جم|ل |عمرو جم لمنصوره|حقوق 

26228| دتـــ|زق رسر|لر|حمد محمد عبــــد|محمد  ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

826357 ي|يم|
ي يوسف مصطفى

ن مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|59499 حمد حسن محمد|سلىم  ى شمس حقوق عي 

89|633 م حسن محمود عىل |حس سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

5|5252 لم|هــدى محمد حسن محمد س ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

488|6| لمنعم محمد|هلل خميس عبــــد|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

68o659 ه محمود | لعدل عىل|حمد |مي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

64|878 حمد|لسيد محمد |هبــــه  زيق|لزق|ره |تـــج

644756 وى|لشن|لسعيد |لسعيد |محمد  لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |
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4|5625 ر|لجز|رص يوسف |لن|هلل عبــــد |عبــــد  لشيخ|ره كفر |تـــج

227397 حمد|كن عىل |حمد م| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

74o44 م|لسل|روق عبــــد |ده ف|ء حم|رس| ره بــــنى سويف|تـــج

|74324 ر|لغف|هيم عبــــد |بــــر|ء |مؤمن عل دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

43|794 |حمد من|حمد مصطفى | | تـــمريض طنط

825376 حمد|ح جمعه |لفتـــ|ن عبــــد|يم| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

626o6| هلل|لسيد عبــــد|د |لسيد عم| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

9o3476 ى|م هلل  |رمسيس سعيد عبــــد| رتـــي  ج|بــــ سوه|د|

867836 ئيل|رس|ئيل |نبــــيل ميخ| بــــول ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

54|958 بــــ|لسيد جر|دل محمد |مصطفى ع تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o297 هلل رزق|بــــ عبــــد|يه|جر |ه حقوق بــــنى سويف

4655|8 لفرسكورى|سعد حسن |دى |ش سكندريه|ل|هندستـــ 

429876 لعيسوي|ل |فتـــ كم|محمد ر |علوم طنط

87|65| م محمد|رص زو|ء ن|شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

476|98 محمد أحمد عبــــده| ي|م سكندريه|ل|حقوق 

|5oo45 حمد عىل سيد حسن| ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

8483o| هيم محمد عىلي|بــــر|محمد  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

479o57 ي جم
ه محمد عىل|لل|ل عبــــد |لطفى كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك

سبــــ | ح

7842|9 هلل|هيم فرج |بــــر|حمد |محمد محمود  زيق|لزق|طبــــ 

8|959o يه ربــــيع فتـــىحي سيد| ي|عه |زر
|لمنى

62834| حمد محمد عطيه منصور صقر| زيق|لزق|حقوق 

686397 لعزيز رزق|هيم عبــــد |بــــر|مني  جمعه  لمنصوره|صيدله 

827o94 لمنعم محمد|حمد عبــــد|ء |ل| دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

754458 ن مجدى فوزى نده| مي  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

4|8o58 ن مصطفى|حمد عىل رمض|مل | لشيخ|بــــ كفر |د|

49o|8| للطيف|لضوي عبــــد |لصبــــور |لسيد عبــــد |ن |يم| سكندريه|ل|بــــ |د|

484o7| لسيد|د |ن ج|زم|نىح  عزيز ج| دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

296542 حمد حسن محمود سعودي| كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

|52579 ح|لفتـــ|م محمود عبــــد |بــــسمه عص هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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6|2348 لح|رس صبــــىحي محسبــــ ص|د ي|سع س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

897495 حمد يسن |لرؤف |محمد عبــــد ج|ره سوه|تـــج

4|362| ى عل|مصطفى بــــهجتـــ مصطفى ل م|شي  دى|لو|م ج جنوبــــ |إعل

37|257 لعزيز|ل عبــــد|لع|ر عبــــد|هبــــتـــ مختـــ ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

422542 لحميد مرع|ء فتـــىح عبــــد|حسن لمنصوره|حقوق 

|5|535 لسيد|م |رق س|ن ط|نوره ن|حقوق حلو

84|447 ن نوبــــي محمد عىلي|يم| ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

924646 حمد حمدى محمد عىل |محمد  ج|حقوق سوه

527344 وق س لم حريرتـــ محمود|رسر سكندريه|ل|ره ج |فنون جميله عم

2|7362 هيم|بــــر|ح |لفتـــ|دين ممدوح عبــــد|ن هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

24o426 لبــــ|هيم عزبــــ محمود أبــــوط|بــــر|سميه  سيه|نوعيتـــ عبــــ

777565 وق محمد  لسيد سعيد محمود|رسر لمنصوره|ل |طف|ض |ري

825|73 حمد|زهره محمد سعيد  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

675oo د درويش|حمد فؤ|زم |ح ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

367223 لحميد قنديل|لسيد عبــــد|حمد | |حقوق بــــنه

87o742 لعظيم|حمد عبــــد|ء عىلي |لزهر| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

5|686| ف محمود شح يف|تـــه |آيتـــ أرسر لشر تـــربــــيتـــ دمنهور

62o|42 ى مجدى مسعد مسعد |ي ئى|لبــــستـــ|سمي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

5|797 حمد|ح |لفتـــ|ل عبــــد |مروتـــ جم ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

433892 ي
متـــ|هيم سل|بــــر|طف |ع| دئى |بــــ طنط|د|

772225 لحميد|لرحمن عبــــد|ء محمد عبــــد |ل| زيق|لزق|علوم 

24942o حمد عيس|م سيد |لسل|ندى ممدوح عبــــد لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

9|4823 محمود يحن  محمود محمد   سيوط|حقوق 

647435 حمد محمود عىل|عبــــده | دين زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

295438 ى|لوه|حمد عبــــد|طمه |ف بــــ حسني  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

828965 هيم|بــــر|لعليم |هيم عبــــد|بــــر|تـــ |بــــرك دى|لو|قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 

264384 ى عرف|ي تـــ حسن عىل|سمي  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

|4o|63 هيم|بــــر|يه محمد عويس | ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

75o29 عيل|سم|د |دل ربــــيع ج|ع هره|لق|حقوق 

897765 طف محمود حسن |ء ع|صف ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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9o422| لموجود |ندى محمد فرغىل عبــــد ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

2|68o6 م محمد عطيه|ئل س|دين و|ن مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

37o922 لنبــــتـــيتـــى|ده سيد محمد ذىك |ح حم|سم هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

45|625 كريم محمد صبــــىح خليفتـــ سكندريه|ل|ره |تـــج

|3|84o ى محمد بــــسنتـــ محمد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

2636o6 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|طف |ه ع|نج د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

362|67 ى |حس هيم مرىسي|بــــر|م حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

5o6868 لدكروئى|ء جمعه محمد جمعه |ل| سكندريه|ل|حقوق 

9|76| حمد|هلل فتـــوح محمد |يه | كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

76o6|| لتـــميىم|يمن محمد |مريم  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

5|28|8 ى مرىس غربــــ|محمد  ل|لحبــــسر حسي  |حقوق طنط

5|26|o ى |حمد معوض أبــــو | وى حمودتـــ|لسعد|لعني  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

682384 لسيد خليل|تـــم حلىم عطيه |ندى ح لمنصوره|بــــ |د|

6|744o ى|هدى م جد محمود حسي  حقوق بــــورسعيد

3o45o حمد|ء رجبــــ سعيد |رس| ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

77|343 ش|هلل حسن خرخ|للطيف عبــــد |ر عبــــد |بــــر| ط|ر دمي|ثــــ|

28568| لسيد|ل عطيه |لد جم|خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

436|48 بــــ|مح محمود محمد محمد غر|س |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

5|4463 ى  لح|حمد محمد حسن ص|نرمي  سكندريه|ل|بــــ |د|

46254o عيل سعيد|سم|أحمد سمي  محمد  لشيخ|عه كفر |زر

75|7|o ن درويش|بــــ عىل شعبــــ|يه|محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

9|244o ضى محمد |حمد محمود ر| ج|حقوق سوه

77362o ى محمود عبــــد |ي حمد محمد|بــــ |لوه|سمي  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

232o59 لونيس|حمدعبــــد |ء محمد |محمد عل هره|لق|هندستـــ 

4492o6 م محمد فنون|لدين وس|سيف  |هندستـــ طنط

|66277 ى  بــــو زيد بــــخيتـــ حسن|محمد حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

892234 هلل  |د |لمجيد ج|لد رفعتـــ عبــــد|خ ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

886972 ن محمد |ء محمد شعبــــ|نجل سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7||264 ج حسن|هيم حج|بــــر|يمنى محمد  لمنصوره|صيدله 
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82492o ي بــــشي | بــــول
رمسيس رضى ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 

تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

846857 هلل حسن|هلل حسن عوض |عبــــد ن|سو|تـــربــــيتـــ 

6438| ح طلبــــه|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|جر عبــــد|ه لفيوم|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

42626o ن|هدير حسن فتـــىحي حسن رمض سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

77877o طف مصطفى محمد|مصطفى ع زيق|لزق|هندستـــ 

25o8|3 جورى|لبــــ|مصطفى محمد لطفى محمد بــــيوم  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

476666 هيم محمد|بــــر|سلىم عىل رجبــــ  سكندريه|ل|ره |تـــج

624458 ق|ح تـــقتـــ|لفتـــ|لسعيد عبــــد |لسعيد |آيه  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

45o5o6 رىسي|لف|لرحيم |ل عبــــد|حمد جل| |ره طنط|تـــج

|38oo4 لحميد|لمجيد عبــــد |ء عبــــد |لرحمن عل|عبــــد  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8|7262 ري زىكي|لبــــ|حمد عبــــد|محمد  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3||7o2 كر|د ش|مكرم عي| مي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|53728 شم محمود|خلود حسن ه ى شمس|د| بــــ عي 

236447 ع|لدين رف|ل |لد محمد جم|ء خ|شيم هره|لق|بــــ |د|

4|5|o| ه مسعد | ص|لقص|حمد محمد |مي  تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

324627 هيم|بــــر|لسيد محمد |دل |ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6875|4 لمرىس عوض|لحسينى |حمد محمد | ل للهندستـــ |لع|لجزيرتـــ |معهد 
ي|و لمقطم|بــــ| لتـــكنولوج 

26|778 د محمد عفيفى|يوسف محمد فؤ |طبــــ بــــنه

825444 ي نج
ي |مصطفى

هيم|بــــر|ح مصطفى دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

45785 ي
لحليم|مدحتـــ محمد عبــــد | دئى ي |

لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

235858 حمد|صفيه طلعتـــ حسن  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4322|3 ن حموده|ل رمض|يه جم| |بــــ طنط|د|

228389 حمد عوض|ل محمد |جم| نور ى شمس|د| بــــ عي 

898295 ى |د |نسمه نرص فؤ مي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

88ooo| ى  |لحكيم محمد حس|ورده عبــــد ني  سيوط|تـــربــــيتـــ 

839322 ي خ|جيوف
مه لطيف|لد سل|ئى لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

8o9582 ي جم| ل نرصي حبــــيبــــ|نىح  ي|معهد 
تـــ|ل للغ|لع| |لمنى

757256 دى|له|م سيد فتـــىح عبــــد |سل| عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

525283 ج محمد عليو|ء فر|رس| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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|577|4 ل|لع|ل سيد عبــــد |لع|ندى عبــــد  |حقوق بــــنه

774377 م جبــــر محمد|لسل|رص عبــــد |سمي  ن زيق|لزق|عه |زر

|74|87 حمد|كر |لد محمد ش|مريم خ ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

|3|3o6 لقوى يوسف|لد عبــــد |عمر خ هره|لق|لعلوم ج |ر |د

792o8|  يونس|لظ|حمد عبــــد |
ى
هر دسوق ي |

لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

|544o| حمد|محمد وليد محمد  ن|حقوق حلو

343699 ي ضوى 
ي رففى

حمد|محمد حسنى سبــــ شعبــــتـــ |لح|ريتـــ و|لتـــج|لي للعلوم |لع|
لعريش|سبــــتـــ بــــ|مح

54639 حمد عطيه|سميتـــ عىل  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

679555 ئى|لنوس|لمنعم |لمنعم عبــــد |هيم عبــــد |بــــر| لمنصوره|حقوق 

22855 رس محمد سيد|محمد ي هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|78757 لسيد جمعه|لحميد |لسيد عبــــد |هلل |عبــــد  |تـــ |لمعلوم|دى لنظم |لمع|لي بــــ|لع|طيبــــتـــ 
ريتـــ|إلد

237228 ش|لدمرد|حمد محمد |ء |شيم عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

76736o دى يونس|له|حمد عبــــد |ء |رس| لعريش|تـــربــــيتـــ 

3732|7 ن|لعظيم رسح|م فتـــىحي عبــــد|سل| سيه|نوعيتـــ عبــــ

22o892 ز|لبــــ| |حمد محمد رض|مريم  ى شمس علوم عي 

45255o وى|وى محمد عشم|لرحمن غريبــــ عشم|عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

882|97 رج يونس  |ليش ج|بــــو|محمد  سيوط|ره |تـــج

4|5677 لد مرىس محفوظ محمد|لدين خ|ء |بــــه لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

88o72 زينبــــ محسن معوض خليفه ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

32832| دق|لح|يمن فتـــىحي جوده |كريم  |ره بــــنه|تـــج

3545|o ى عبــــد|لد عبــــد|مل خ| لرحمن|لمعي  ى  ي تـــمريض مستـــشفى تـــخصضي عي 
معهد فنى

شمس

8o9626 م محمد حسن محمد|حس ره بــــنى سويف|تـــج

448o5| هيم|بــــر|ئيل |طف جورج ميخ|ئيل ع|مهر |ضتـــ طنط|علوم ري

49|437 هيم محمود|بــــر|ر حسن خميس |من ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

48786| د|بــــوعي|هيم |بــــر|حمد يحن  |حمد يحن  | سكندريه|ل|حقوق 

342584 ي|دع
ى سنجر|ء عبــــد|ء ضى ي حسي 

لغنى هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

899658 ه عبــــد| ن  |حمد رضو|لرحمن |مي   بــــ|لي |لع|
ى
قرص إيجوثــــ|ل|لفندق

|26777 طلعتـــ قرئى محمد| ردين ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 
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62|684 ن|لجليل عثــــم|لعليم عبــــد |محمد عىل عبــــد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

79364 هلل سيد|حمد محمود عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5o6927 رص نظي  غبــــروستـــ|ن| رين|م لشيخ|بــــ كفر |د|

32272| لم مرزوق|ء محمد س|شيم ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

4333|7 مر|ن ع|حمد خليل سليم|خليل  |علوم طنط

|5734| ى|ندى محمود تـــكرورى  مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

23367o خر|جد جريس ز|بــــيشوى م هره|لق|ره |تـــج

774o32 هيم|بــــر|فظ محمد |ن حسن ح|نور دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

83382| ي عىلي|ج عبــــد|لحج|بــــو|ء |شيم
لغنى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

8|3345 حمد حميد محمد حسن| ره بــــنى سويف|تـــج

246942 فع|لش|حمد محمد |دهم | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

247o3o لسعود|بــــو|مه محمد محمد |س| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

68|325 بــــينى|ح يوسف |لفتـــ|ل عبــــد |حمد طل| لشر لمنصوره|طبــــ 

24888o ى رمض ن عطيه مدين|نرمي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

2|468o يف فخرى  حمد|محمد رسر ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

267279 ف عبــــد|ن |نوره لسميع|لعظيم عبــــد|رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

633278 للطيف|متـــ سعيد عبــــد|س|ء |رج زيق|لزق|بــــ |د|

252o44 يف محمد عبــــد لعزيز شديد|رسر لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

|4o86o حمد عىل|حمد محمد |ن |نوره تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

46385| زى|زي غنيم غ|لد غ|خ| رن لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

23||95 حمد|ر |لستـــ|لدين عبــــد|م |كريم حس هره|لق|ره |تـــج

2347o ى |عمرو خ بــــو رسيع|لد حسي   |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

|77894  ن|
ى
دى محمد|حمد دسوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

339466 ي محمد رضو|لبــــ|لرحمن عبــــد|يتـــ عبــــد|
ى
ن|ق |بــــ بــــنه|د|

267673 هد محمد مصطفى|لمج|م |هد هش|لمج| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

524589 در|لق|لمطلبــــ عبــــد |در عبــــد |لق|حسن عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

787268 مد|دى ح|له|لد عبــــد |هدير خ زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|5|7|8 ن مل|هلل ك||نرصى عط| مي  ن|هندستـــ حلو

857982 هلل||جوزيف ونيس عط| دون|م ره بــــنى سويف|تـــج
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3|7694 لسيد عىلي|دتـــ محمد |حم ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

675428 لمطلبــــ يوسف|لعزيز عبــــد |لسيد عبــــد |بــــسمه  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

782457 هلل|لسيد عبــــد |لمنعم محمد فوزى |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

6o752 ن|ن محمود شعبــــ|حمد شعبــــ| بــــ بــــنى سويف|د|

432382 ضى|لق|لسيد |تـــفى عيد حلىم  |بــــ طنط|د|

447o25 هلل|بــــ |حمد محمد ج|لدين |م |دهم عص| سكندريه|ل|هندستـــ 

347238 ى محمد عمر محمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

26696o م محمود سليم|لسل|جر عبــــد|ه تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

||8o28 مد|محمد موىس ح| لي|د ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

77o69| لم|ندى سعيد محمود محمد س زيق|لزق|بــــ |د|

348368 بــــ|لبــــ|ئى فتـــح |ليم|شور محمد |ء ع|ل| عه مشتـــهر|زر

|2o73o عي|لرف|لعزبــــ |طف مصيلىحي |زن ع|م ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

227754 لجول|ل محمد محمد |ر جم|من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8|2744 ين عبــــد مل|لمسيح عبــــدمريم ك|شي  حقوق بــــنى سويف

|63567 وى عزيز سيحتـــ|عزيز بــــبــــ تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

268254 لوكيل|لدين |طف مىح |حمد ع| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|34| محمد رجبــــ محمد فرغىل بــــ بــــنى سويف|د|

77|273 هيم مصطفى|بــــر|ء محمود |ل عل|نه زيق|لزق|ره |تـــج

4||784 دى|بــــو ش|صف |ندى محمد محمد ن لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

782938 ى مىح |ي لسيد محمد|لدين |سمي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

856|76 مىلي حسن|ز| د رض|جه ي|بــــ |د|
|لمنى

5o7422 حمد|حمد سيد |لغنى |عبــــد| ر|ي سكندريه|ل|ره |تـــج

4444|3 يد عبــــد |بــــو |ره مسعد محمد |ي ى للطيف|لي  لشيخ|بــــ كفر |د|

|742|7 ل محمد|حمد كم|سندس  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|8797 م|لسل|ح عبــــد|لفتـــ|مه عبــــد|س|محمد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2687|4 ف |ر |من ر|لنج|لسيد |رسر ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

|2676o لبــــ محمد|بــــوط|م |م هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

883586 شد فوزى محمد |ء ر|ول سيوط|بــــ |د|

755332 د بــــخيتـــ أحمد بــــخيتـــ|فؤ| دين عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
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62|8|2  نو|هيم |بــــر|رحمه محمد 
ى
ره|لدسوق ط|بــــ دمي|د|

678535 دهم فتـــىح فتـــىح حسن بــــدير| |ره طنط|تـــج

22o65| هيم|بــــر|م |لسل|هيم عبــــد |بــــر|منيه وليد | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8899o9 رص نصىح يس |نىح  ن| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9||22o ي|ر
لسيد |شم |حمد ه| |ئى ج |تـــمريض سوه

867769 حمد|لرحمن حسن |هبــــه عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

3|6265 حمد|ح |لفتـــ|لعز عبــــد|بــــو |عبــــي  محمد  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

92oo22 ى  |نه يوسف عبــــده بــــش|دمي ج|صيدلتـــ سوه

33224| ف جودتـــ محمود |فريد  عيل|سم|رسر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

8697|2 تـــه|ء محمد عىلي شح|رس| سيوط |د |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

69852| ق|لسو|لسيد |س محمد |محمود جميل عبــــ سكندريه|ل|صيدله 

5|8o58 زق|لر|لكريم عبــــد |د عبــــد |سمر فؤ تـــمريض دمنهور

5o776| ن|م عىل عىل مصطفى سليم|نغ| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

282|83 عزتـــ نور محمود غريبــــ محمد تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

26|765 هيم يوسف|بــــر|محمود فوزى  هره|لق|ن |سن|طبــــ 

6o3|2| وى|لرجبــــ|لحميد |حمد عبــــد |ء |ل| لمنصوره|عه |زر

348844 مد|رتـــ سيد محمد محمود ح|س ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

824568 حمد|هلل محمود زغلول |عبــــد دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

75|4|o يف |مؤمن محمد  حمد نجيبــــ عىلي|لشر تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

|52|6| لح|ح ص|ء نشأتـــ صل|رس| ى شمس|تـــج ره عي 

|764|4 ى محمد|لع|محمد عبــــد  ىطي حسني  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

39|73 حمد|هدير عىل ذىك  ى شمس حقوق عي 

228798 د|لجو|لمنعم محمد عبــــد|ره محمد عبــــد|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5584o ين سيد مختـــ ر عويس|رسر ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

23467o  عبــــد|دهم قذ|
ى
 صدق

ى
بــــ|لوه|ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

862386 ز محمود|لدين فو|ل |نشين كم |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

882768 لموجود  |ء سيد محمود عبــــد|وف سيوط|تـــربــــيتـــ 

|4o848 حمد متـــول|بــــرين رجبــــ مهدى |ص سيه|نوعيتـــ موسيقيه عبــــ

623484 هيم|ن عىل إبــــر|ئى محمد رمض|م| كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع
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|55|4| ي|يدى سليم|ه
يف حنفى ن رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

249|o9 ء مجدى محمود نمره|سم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4969o6 لسيد سليم|ن محمود |ندى رمض تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

365679 مه فتـــىح محمد|س|محمد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4574|  محمود عبــــد 
ى
لرحمن|هند شوق هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

6984|| ىط|لمع|بــــو |لسيد حمدى |هلل |عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6o6472 مخ|در أبــــو ر|ل ن|در جم|ن |بــــ طنط|د|

632676 هيم عمر قنديل|بــــر|هدير محمد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6|o4o لمنعم قرئى|لد عبــــد |يه خ| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

55674 ى عبــــد |عبــــد بــــ محمد|لوه|هلل حسي  ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

429693 لمقصود مصطفى|حمد عبــــد |يوسف  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

42258 لمجيد|لمجيد عبــــد |لعزيز عبــــد |م عبــــد |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o3429 ه عوض  مد|لسيد ح|لعربــــى |ني  سكندريه|ل|عه |زر

5o6o79 لرحمن محمد|مد محمد عبــــد|بــــ ح|شه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

686|6| بــــى|هلل محمد عىل عر|عبــــد | عل لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

762248 لدين عوض حسن زغلول|هيم نور |بــــر| صيدلتـــ بــــورسعيد

|2525o عيل|سم|لدين |عيل محمد مىح |سم|مريم  ى شمس|د| بــــ عي 

362364 حمد|عيل |سم|عمر محمد  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

63o725 مر سليم|بــــو ع|هيم |بــــر|محسن  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

|77884 ى|سيد ه شم سيد خرصى سيه|نوعيتـــ عبــــ

228429 حمد محمد محمود|منيه | ن|حقوق حلو

48687 حمد|حمد محمد |محمد  م بــــنى سويف|إعل

42745 ل|هر غ|لظ|بــــر عبــــد |عمرو ج هره|لق|هندستـــ 

2585|2 ف عبــــد|حمد | لبــــرع|ح عىل |لفتـــ|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|27533 عمر محمد مرىس فرج ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

45|883 لىحي|لص|لرحيم عىلي عىل |محمود عبــــد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

43oo37 بــــو عمو|رس عزتـــ محمود |محمد ي |علوم طنط

286|56 مل محمود محمد|وى ك|مصطفى شن ن|معهد فنى تـــمريض حلو

833453 ي عىلي محمد
محمد لطفى دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

5o267o |ليىل نبــــيل محمد محمد عىل 
ى
لحوق لشيخ|عه كفر |زر
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347|5| ف|لسل|ل عزتـــ عبــــد|م كم|سل| م رسر تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

855379 شد محمد|فتـــ ر|محمود ر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

453963 ن|هيم رضو|بــــر|هيم |بــــر|م |حمد س| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

32o8o8 لحليم سليم|ل فوزى عبــــد|كريم جم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

847725 لرحيم محمد|رق عبــــد|ندي ط ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

44o84| لد محمد عىلي|محمد خ لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

786646 لحليم|بــــر عبــــد|عمر محمد ج تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|288|5 د عدلي ذىكي|دى عم|ش هره|لق|حقوق 

22356o ه ن| حمد|ير فوزى حسن |مي  هره|لق|حقوق 

26o483 حمد|رس سيد |م ف|سل|تـــفى  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

4932o5 مصطفى صبــــرى محمد خليل بــــ دمنهور|د|

84|659 هر حسن|د محمد م|زي ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

6o4536 ي
ى
ض|ن عو|م عبــــده سليم|محمد عص| صوق لمنصوره|حقوق 

4o772 لمنعم سليم|محمد حمدى عبــــد ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

9|2637 ى |ل| للطيف |حمد عبــــد|ء حسي  ج|ضتـــ سوه|علوم ري

3|6o24 حمد|ح حسن |صل| عل ى شمس|زر عه عي 

345849 ي
عيل حمزتـــ|سم|مجدى حسن | دئى ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

85|2o5 ن مهدي|محمد سيد سليم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

338726 حمد|طمتـــ محمد حمدى حسن |ف |بــــ بــــنه|د|

227|94 حمد حسن عىل|عمر  |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

47683| هلل|لعزيز عبــــد |م عبــــد |منه عص عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

426646 ح|هلل صبــــ|ء فوزى عبــــد |شيم سكندريه|ل|صيدله 

825o|o هلل محمود محمد محمود|عبــــد دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

2o276 لحميد|رس محمود عبــــد |محمد ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

32292 ى|محمد  حمد سعد محمود حسي  هره|لق|ره |تـــج

|43o8 لسيد فريد|يمن |دهم | ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

256o29 محمد رجبــــ شبــــل زلط سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

8o9979 محمد موندي كريم محمد ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى
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622|34 ى|منى زىك ص دق محمد حسي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

9|372o حمد  |هر عىل |عمر م سيوط|حقوق 

4|o|67 لسيد قنديل|حمد محسن |محمد  |نوعيتـــ طنط

5|9||7 ه مصطفى سويد|لل|ن عطيتـــ عبــــد|نوره تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

332996 لحميد محمد قدح|ن طه عبــــد|نوره |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7828|3 حمد|لسيد محمد |جر محمد |ه ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

44|459 |لصمد عبــــد |لصمد محمد عبــــد |حمد عبــــد |
لق|لخ

|ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|36o92 ك نسيم جرجس|مل| رين|م ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

27o569 رى|لحميد عىل أبــــو س|هر عبــــد |حمد م| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4395|5 در محمد|لق|لسعيد عبــــد|تـــم |ح| رن لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

9oo443 حمد حسن عىل |لرحمن |عبــــد ج|ره سوه|تـــج

|37334 رفيق نسيم عبــــده صموئيل ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

36754o هيم عىل بــــحبــــح|بــــر|لسيد |هلل |عبــــد سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

756443 جد محمد فيصل|محمد م عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|26899 رسر|لم مبــــ|لعظيم س|حمد عبــــد |عمر  ى شمس هندستـــ عي 

62o649 لمتـــبــــول|حمد عىل أحمد عىلي | ي ج|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ط|معتـــ دمي|ئ 

688|7o ن خليفه|ل عتـــم|محمد جم لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

52o73 سم|ن سيد ق|ء رمض|رس| تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

|6839o | 
ى
حمد|حمد يحن  دسوق بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

3||o45 م عىلي محمد بــــكر|يوسف هش وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

254857 م محمد محمود|لسل|محمد سعيد عبــــد ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

5o794| رس|محمد محروس ف| مه سكندريه|ل|حقوق 

34||75 لسيد|لحميد |حمد يىح عبــــد| ي|لي للهندستـــ و|لع|م |لسل| | لتـــكنولوج 
م|لسل|بــــمدينتـــ 

253592 هيم جمعه|بــــر|لعظيم |هيم عبــــد|بــــر| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

89266| ى |ي م يوسف |بــــوبــــكر هم|سمي  سيوط|حقوق 

77829| لعظيم عليوتـــ|محمد ربــــيع عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

529387 ف محمد |لرحمن |عبــــد  حمد عىل  خرصى|رسر ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

839547 هلل|حمد عبــــد|ن سيد |يم| ي صىح 
ن|سو|معهد فنى
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2459o حمد محمد يوسف حسن|رحمه  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

676549 ن|لسيد محمد سليم| |رن ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

287629 ج|حـمـد رس|هر عيد محمد |ط س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

765553 يف|بــــعي |لتـــ|عمرو معتـــز محمد  لشر هندستـــ بــــور سعيد

443488 لسيد عرفه|لحميد |لحميد حلىم عبــــد |عبــــد  ى شمس| لسن عي 

784534 نشين محمود محمد عىلي |طبــــ بــــيطرى بــــنه

25|64 لسيد حلىمي|رق محمود |ء ط|شيم ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

89o635 محمد منصور خلف مصطفى  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

465743 وى|لمحل|ح |لفتـــ|حمد فرج عبــــد| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

9o|379  عل|لش|لمجيد عبــــد|نشين عبــــد
ى
م |ق ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ج|ئ 

478286 در|لق|أمنيه محمد أحمد يوسف عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o44|4 ي |مر
ي محمود|م مصطفى

لحسينى ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

443643 مل طعيمه|يه مجدى ك| لشيخ|علوم كفر 

44o79 ن|هلل سلط|حمد وحيد عبــــد | تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

3|2459 هيم|بــــر|ن |حمد سليم|لرحمن |عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

268644 ن مصطفى محمد ودن|يم| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

76554o د|سع|ل|بــــو |حمد|هيم |بــــر|لحسينى |ء |عل هندستـــ بــــور سعيد

9||654 شم  |هلل ه|لجزيرى عبــــد|مظهر  ج|تـــربــــيتـــ سوه

3329o3 لسيد|رس عفيفى |هلل ي|عبــــد عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

634583 م|ئى محمد هم|يوسف ه |ره بــــنه|تـــج

3|8962 ي عبــــد|هلل |منتـــ 
هر|لظ|يمن مصطفى ى شمس|تـــج ره عي 

|29o72 ن|لحفيظ عثــــم|لرحمن سمي  عبــــد |عبــــد  هرتـــ |لق|تـــمريض 

843|74 ح لبــــيبــــ|لبــــيبــــ صل| دين ن|سو|بــــ |د|

7o5529 حمد لول محمد|محمد  لمنصورتـــ |تـــمريض 

24|577 هيم|بــــر|هلل |بــــدين عبــــد|لع|فرحه زين  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|o542 هيم محمد مشعل|بــــر|نس محمد | |ره طنط|تـــج

45366o |لعط|بــــو|حمد محمد |يمن |بــــ |ربــــ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

266|65 م|لمقصود هم|هلل عبــــد|ء عبــــد|رس| ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

496785 رم|لمك|بــــو|ن |بــــر فرح|منى عىل ص ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

62|67o شور|لرؤف ع|لسيد عبــــد |مد |ح لمنصوره|طبــــ 
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78942 لمنجورى|هيم |بــــر|ء عىل محمد |سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

52945| ح حميده|لفتـــ|هيم جودتـــ عبــــد|بــــر|حمد | ضتـــ|ري/م بــــنى سويف|إعل

5o225 سعد معوض|دي سمي  |ف ي صىح ري
ضه بــــنى سويف|معهد فنى

29686| لمجيد|شم عبــــد|لدين ه|سلىم عز كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

9o9288 لرحيم |لسيد عبــــد|ء محمد |رس| ج|تـــربــــيتـــ سوه

|65336 ن|بــــر محمد محمد سليم|هلل ص|منتـــ  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

265362 بــــ|لوه|ح سعد عبــــد|سعد صل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

48|o37 لحفيظ|ن محمد فتـــىحي عبــــد|نوره دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|65652 م سيد محمد|عمر هش ج|ره سوه|تـــج

63o247 |زم عز|محمود ح
ى
زى دسوق عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

6|9498 لدين|يه محمد فهىم محمد خي | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4|87o| د مصطفى حمودتـــ|مصطفى رش لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

8|9823 ي |خلف | دين
حمد|هلل مصطفى سيوط|ره |تـــج

368|33 ىط|لع|هيم عبــــد|بــــر|نور سعد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

764562 لرحمن|لسيد عبــــد |رص |لن|محمد عبــــد  حقوق بــــورسعيد

787|97 م|لسل|لبــــربــــرى عبــــد|حمد |م |سل| | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

2|7428 ن|ن تـــرىك نبــــه|دل نبــــه|نىه ع ى شمس| لسن عي 

6|8||3  طه ط|مريم 
ى
فش|لسيد دسوق ط|حقوق دمي

29443 ى سيد |لك محمد |م حمد|مي  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

29794 حمد طليبــــتـــ حسن|يوسف  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

43|752 ىط خي |لع|ن عبــــد|حمد رضو| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

237o6| مر|حمد عطيه ع|ء محمد |ل| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

758o55  عىلي|
ى حمد محمد حسي  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 

عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

6|7437 ى محمد مقلد هبــــه حسي  ط|حقوق دمي

5o6954 نيس|ن |ن سعيد شعبــــ|نوره سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

369754 حمد فتـــىحي عبــــده سيد| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

885|32 حمد |جر حمدى فرغىل |ه ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

2375|o ف عط|م  حسن| رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

6|668 يف جوده  حمد|ندى رسر تـــربــــيتـــ بــــنى سويف
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832o|2 ح محمود|لفتـــ|دل عبــــد|م ع|ريه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6387oo لرحمن مصطفى|لسيد فتـــىح عبــــد |بــــ |ربــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

75|86| حمد|حمد |دل |سيف ع ى شمس حقوق عي 

8o2224 م عزتـــ محمد عطيه|سل| ي|ضتـــ |علوم ري
|لمنى

3|7846 ح|لفتـــ|ح محمود عبــــد|لفتـــ|يوسف عبــــد ن|تـــربــــيتـــ حلو

68|7o7 لس  لمسيح جرجس|بــــ مني  عبــــد |يه|كي  لمنصوره|هندستـــ 

52925| ئيل|مل ميخ|ج  سعد صبــــىح ك|ر سكندريه|ل|هندستـــ 

22935| سلىم سيد محمد محمد هره|لق|حقوق 

7429| ن عطيه عىلي عطيه|يم| ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

4o53o4 ي 
ي|فتـــىحي مصطفى

ي مصطفى
ى
لدسوق لمنصوره|حقوق 

67566| ه مجدى محمد عىل | لجندى|مي  لمنصوره|حقوق 

69|55 ح|لفتـــ|حمد عبــــد |ح |لفتـــ|سوسن عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

495|7o وي|لتـــد|حمد محمد |م محمد سعيد |سل| بــــ دمنهور|د|

75664o ل|ل محمد كم|ر كم|من ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

6o55|6 زم صبــــرى محمد عبــــيد|هلل ح|منه  لمنصوره|هندستـــ 

267888 موئى|لسل|ن |م محمد محمد سليم|سل| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

|5|o22 مينه عمر سيد محمد| هره|لق|بــــ |د|

9o4o26 لرحيم  |لرحيم محمود عبــــد|هلل عبــــد|عبــــد ي تـــمريض سوه
ج |معهد فنى

43734o يد|م ز|لسل|ئى عبــــد |علو| منيه رض| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

5o7588 حمد|حمد طه |لد |خ| رويد سكندريه|ل|ره |تـــج

764729 حمد محمد فهيم عىل|دين |ن حقوق بــــورسعيد

269884 هيم فرج|بــــر|هيم شفيق |بــــر|ئيل |ميخ ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

844595 ي 
ف |منى لطيبــــ محمد|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

4657|o سعد مسعد سعد محمد منيس ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

346|49 سم خلف عىل محفوظ|بــــ |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

757286 لم موىس حسن|ميه س|س عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

287|98 لحميد|ل عبــــد|ن كم|ل رمض|كم ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

269982 ره|لسيد متـــول عم|محمد فوزى  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

833o52 للطيف|ليىلي فوزي عىلي عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

69|383 ء مجدى مصطفى عىل عرص|دع ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى
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497o7 ع محمد|بــــ مسعود رف|رح هره|لق|لعلوم ج |ر |د

4|238| هرمحمد كريم|حمد م|كريم  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|5592  فتـــىح |لص|صفيه 
ى
 سليم|لص|ق

ى
ن|ق زيق|لزق|عه |زر

3683|5 لمقصود|هلل عبــــد|يتـــ سيد فتـــح | |تـــ |تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |ريتـــ بــــشبــــر|د

74826 طف عفيفى سيد|جر ع|ه دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|23924 هيم سيد|بــــر|ل سيد |نه هرتـــ |لق|تـــمريض 

6o9987 قول|لصبــــرى زىك ع|هيم |بــــر| لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

|32659 لغفور محمد|لد عبــــد |ليىل خ ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

49|954 مر|هلل محمد ع|ح فتـــح |لفتـــ|سلىم عبــــد  سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

486656 عيل محمد|سم|هيم |بــــر|لرحمن حمدى |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

82|7o7 لمقصود عمر|عمر رجبــــ عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

782346 لرحمن|كمل محمود عبــــد |بــــسنتـــ  زيق|لزق|نوعيتـــ 

7|2|62 حمد فرح فرح|حمد عىل | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69933o لمهيمن|محمد عوض مصطفى عبــــد  لمنصوره|حقوق 

2834o2 ء محمد يس محمد عىل|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

52953| هيم جمعتـــ|بــــر|ح |لفتـــ|ن عبــــد|محمد رمض ي صىح ري
سكندريتـــ|ل|ضه |معهد فنى

5|35|| لحليم|لسيد عبــــد|مهند محمد  لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

6493|7 ف عىل عىل | ئى|لسيد عن|رسر ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

359o89 ن|لد محمد حسنى سليم|خ |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

3o667 لعزيز|لح عبــــد |ل ص|ر كم|من تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

452448 لنبــــى محمود|لسعيد عبــــد |لدين |ح |لد صل|خ لشيخ|هندستـــ كفر 

|263o4 روق يونس|فرح محمد ف ى شمس|د| بــــ عي 

265945 لبــــر|محمد مجدى عفيفى عبــــد |ضتـــ بــــنه|علوم ري

7695|2 ر محمد مني  فكري|مي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

839989 دي بــــدري|بــــسمه سيد بــــغد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

755776 هلل|هيم عبــــد |بــــر|م |ن هش|نوره عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|26465 ري|لبــــ|سم عبــــد |لد ق|سلىمي خ ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

4|6|82 وى|لبــــستـــ|لجليل |تـــه عبــــد|م شح|فوزيه عص لشيخ|ره كفر |تـــج

79577 هيم محمد|بــــر|رحمه رزق  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

Thursday, September 6, 2018 Page 18084 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

9|7648 لعزيز محمد مجىل |محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

24345 عيل عىلي|سم|بــــسنتـــ محمود  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

676|3 لدين عىل عىل|ء |ريم عل لفيوم|طبــــ 

55999 ن جوده|مل شعبــــ|يه ك| حقوق بــــنى سويف

|37929 وى|لحفن|بــــ |لوه|محمد سمي  محمد عبــــد  ن|هندستـــ حلو

6|o48 هلل حسن|مر عبــــد |ء ع|شيم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

66486 كمل عزتـــ صموئيل| |ن|جو  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

9o5|25 تـــغريد حسن محمد سيد   ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|6333 يف س|رو م بــــهنس|ن رسر ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

5o5|o6 لحميد |بــــ عبــــد |لوه|لدين عبــــد |ح |حمد صل|
ربــــ|ش

سكندريه|ل|علوم 

||62|| حمد|عيل |سم|لدين |ء |عمرو عل ى شمس|تـــج ره عي 

35782| در محمد مىك|لق|يمن عبــــد|ن |نوره شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

256472 |لرؤف حسن رخ|ح عبــــد|سم ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

9|874o لمجيد |محمد محمود محمد عبــــد  سيوط|طبــــ بــــيطرى 

3|98o5 لعزيز مرىس|م عبــــد|منى هش |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

63o599 ف محمد وهبــــه تـــوم|رس |ي |رسر ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

|387|9 ى سيد محمد سيد نرمي  ى شمس|د| بــــ عي 

||8762 ر|لغف|ل محمود عبــــد |رس جم|عمر ي ى شمس هندستـــ عي 

2|6o7| ف ف|ريه |لي دق|روق ص|رسر ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

246|95 لىط|لم|عىل محمود محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

778229 ن مصطفى محمد غريبــــ|يم| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

7o9438 لمرىس|مح مصطفى محمد |مل س| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

8o447o ي|نوره
ن خلف محمد قرىسر ي|عه |زر

|لمنى

888893 ى |لحفيظ سيد ص|محمد عبــــد لحي  سيوط|ضتـــ |علوم ري

688oo8 لخول|محمد رزق محمد | رن لمنصوره|علوم 

33o357 ح|لفتـــ|م عبــــد|لسل|د عبــــد|تـــفى عم |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

693|2| ل محمد نور|م كم|محمود س لسويس|طبــــ 

24349| ى مي  ك زىك|لمل|ميشيل عبــــد| كي  ن|ضتـــ حلو|علوم ري
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|334|| حمد خلف خليفتـــ|محمود  هره|لق|حقوق 

33|727 ل عىل عىل خميس|رتـــ جل|س زيق|لزق|صيدله 

|5o227 لعربــــ|لمجد عز|بــــو|م |حمد عص| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

6768|3 ى عبــــد |لد فؤ|محمد خ هلل|د عبــــده حسي  لمنصوره|ره |تـــج

75945o حسن محمود| يه رض| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

476657 ى ي فخري عىلي مرىسي حسي 
تـــفى |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

625567 حمد صقر|ل محمود سيد |محمود جم تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6o|367 لمزين|لعزيز حسن |عبــــي  عبــــد  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

682442 بــــينى|هلل |حمد عبــــد |لسيد |هند  لشر لمنصورتـــ |تـــمريض 

243|8| ه | د محمد|حمد مر|مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

867oo2 د لبــــيبــــ خليل|بــــيمن عم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9|o|4 ن|طمتـــ مصطفى محمد سليم|ف ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

49o743 حمد|لسيد |لسيد |منيتـــ رجبــــ | ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

526o8| لسيد|لسعيد طه |حمد |عمرو  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

43374 ى|لسعود حس|بــــو |لعزيز |ء عبــــد |دع ني  ن|تـــربــــيتـــ حلو

7|o352 زى|هيم حج|بــــر|لحميد |هيم عبــــد |بــــر|در |ن ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

83599 هيم|بــــر|حمد محمود مخيمر | س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

2|4oo3  عبــــد|ره هش|س
ى
ح|لفتـــ|م شوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o|736 ص|لخو|ء محمد محمد طه |سم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

85o5o8 لحميد سيد عىلي|حمد عبــــد| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

675533 لخي |بــــو |لنبــــوى محمد عبــــده |رس |يوسف ي لمنصوره|ره |تـــج

858665 ل|لعزيز بــــل|محمد طه عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

25o28 حمد|ن محمود |مريم عثــــم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

68o788 ح محمد عبــــده|لفتـــ|جر عمرو عبــــد |ه لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

326972 حد|لو|طه عبــــد| هلتـــ رض| ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

|37788 حمد|لسيد |م |حمد س| لعريش|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

259645 ل مصطفى عىل|صبــــحيه جم تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

8379o ح|لفتـــ|مل معوض عبــــد |حمد ك| ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

637472 |ش|حمد محمد بــــ|ء |سم| ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى
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64396| لسيد محمد عىلي محمد|حمد | زيق|لزق|بــــ |د|

75|992 ى|م مل|د فوزى ك|عم| رفي  ى شمس|تـــج ره عي 

3323oo ى عبــــد|ي حمد|لمعىط |ىط عطيتـــ عبــــد|لع|سمي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

239|4 تـــ محمد عبــــد | حمد|لعزيز |مي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

694o45 ن محمد عبــــد ربــــه|حمد عيد رمض| سيوط|هندستـــ 

|25537 هيم|بــــر|د |حمد عو|محمد  ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

546428 لروينى|حمد |رس محمد عىل |محمد ي سكندريه|ل|هندستـــ 

8468|5 حمد حسن جعفر|محمد  ن|هندستـــ أسو

8|7|89 مل|ن ك|ن محمد زيد|زيد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

234327 هيم|بــــر|تـــ |لشح|دل |يكل ع|م كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

2683|o وى|لمك|لمنعم |لسيد عبــــد|مه |س| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

525o3| حمد هريدى|لدين محمد |كريم نرص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|3749 ي محمود خليف|ه
شم بــــليغ حنفى عه دمنهور|زر

9|8|5| بــــتـــ عىل |م عىل ثــــ|بــــتـــس| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69688| هلل| |هيم محمد عط|بــــر|حمد | لمنصوره|علوم 

838254 لجليل محمد|لمنعم عبــــد|محمد عبــــد |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

498|89 عيل|سم|حمد |عيل |سم|ء ميىم |سم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

278466 تـــه|رك شح|زى مبــــ|بــــسنتـــ غ ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

9o33o5 لد |ضى محمد خ|لر|د عبــــد|عم ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|48o82 ن محمد|حمد رمض|ء |عل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o7o43 بــــو زيد|لسيد محمد |ح |م صل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|5|54 لمني |لسعيد |جد |د م|ي| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

2342oo ى|عبــــد هلل محمد فتـــىح حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

493o92 لسيد محمد|ئل فوزى |محمد و سكندريه|ل|حقوق 

82249o ي|مؤمن محروس عبــــد
لحسيبــــ مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

9|76|o ن فظ نصيف |رفعتـــ ح| مي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|68492 تـــه سيد|لد محمد شح|خ مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

83o737 لس كرم زىكي لوندي كي  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

372735 ى س|ك م فهىم سيف|رولي  ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

324344 هلل|حمد عىل عبــــد|فتـــ |حمد ر| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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76893o هيم حسن|بــــر|ء محمد |سم| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

52494| ى عمر مدئى|ل|زم عمر |ح مي  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

789o28 حمد محمد خليل|ن |جر رمض|ه وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

42235 ى|بــــر|سلىمي  هيم محمد حسي  ه ى نوعيتـــ جي 

|4o69| هلل||ح عيد عط|لد صل|عمر خ ى شمس حقوق عي 

|38o66 دل دكروئى عىل|عمر ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

849787 حمد|لرحمن |لد عبــــد|ن خ|يم| دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

|53848 سط|لبــــ|حمد محمد عبــــد |لعزيز |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

|228|o ى يوسف|يكل س|م م حني  ن|هندستـــ حلو

772o59 لنور|بــــو|لغنى |حمد عبــــد |محمد  ضتـــ|ري/زيق|لزق|عه |زر

|7283 هلل محمد|تـــم عبــــد |محمد ح  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

2o929 ى عبــــد   زكري|لبــــ|حسي 
ى
 |لبــــ|عبــــد | ق

ى
هيم|بــــر|ق ي صن. تـــ.ك

ن|سو|ع |فنى

5o2|86 ى جبــــر ى محمد حسي  محمد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

32|983 لمتـــول محمد|سهيلتـــ محمد  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

692998 |هيم محمد |بــــر|بــــو جريشه عىل |لرحمن |عبــــد 
لدرينى

لمنصوره|حقوق 

639459 لسيد عىل|طف |يه ع| زيق|لزق|نوعيتـــ 

4895o5 لوجيه|د |لجو|لسيد سعيد عبــــد |سهيلتـــ  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

448965 سكندر|ح |لفتـــ|بــــر عبــــد|طف ص|ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

25648o ح رزق|لفتـــ|ن عبــــد|ن شعبــــ|نوره ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

62945 مه محمد حسن|يدى سل|ه علوم بــــنى سويف

54o464 ن ن|مجدى عىل عىل شعل| مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|3|4|5 حد خليل|لو|هيم عبــــد |بــــر|حمد | هره|لق|بــــ |د|

5368|4 حمد عىل حمدى محروس| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

894|o6 حمد |مد محمود |ن ح|يم| سيوط|ره |تـــج

22293 ى |رس ف|ي| ر|ي هيم|بــــر|روق حسي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

4882o2 حمد محمود|محمد بــــشر  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|32o|5 |حمد |ضىح سعد 
ى
لدسوق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

85466 ي عبــــد 
لحكم محمد|تـــغريد مصطفى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

863994 ي |جليله سمي  عبــــد
حمد|لغنى ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|
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|49857 حمد|ر محمد |محمود مختـــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

35|7oo ن|زق طه رمض|لر|رس عبــــد|حمد ي| |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

366566 بــــر عىل محمد|لرحمن محمد ج|عبــــد م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

5o8999 ح عىل عطيه|لفتـــ|د عىل عبــــد |ذي ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2478|4 ره|جح محمود محمد عم|محمد ن ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

4o7392 لمطلبــــ عىلي|دى عبــــد |له|ء مصطفى عبــــد |وف سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|6o974 وى|لمنعم طنط|لد عبــــد |ء خ|رس| ى شمس|د| بــــ عي 

6o7635 هيم سويلم|بــــر|ل |ن جم|يم| |تـــ طنط|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

267622 لدجوى|مد محمد |ء ح|شيم ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|32552 حمد|حمد حسن |هلل |منتـــ  هره|لق|علوم 

63423| ن|ن رمض|شعبــــ| محمود رض زيق|لزق|حقوق 

68778o حمد محمد|لسعيد حمد |ء |ل| لمنصوره|ره |تـــج

823556 محمود محمد حسن محمد حقوق بــــنى سويف

58634 حمد|ود |ديه مصطفى د|ن تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

2|8335 بــــى|بــــى معوض عر|عر| ر|ي هره|لق|صيدله 

82o563 بــــتـــ حبــــيبــــ|يز ثــــ|ف| رين|م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|75876 يمن سعد عىل|محمود  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

69o||5 دى محمد عوض|له|حمد محمد عبــــد | لشيخ|هندستـــ كفر 

6|258o بــــو شوشه|حمد |ن يوسف مني  |ريم|ن كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

2678|6 ل|لشه|محمود سعيد عىل  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

829|6 ئى|ئى عىل فرج|عمر فرج ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

||66o8 ى روم|ك ئى رشدى مسعد|رولي  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

6237oo لهجرىسي سليم|هر حمدى |حمد م| ط|بــــ دمي|د|

7626|o لنقيبــــ|دى |لبــــغد|دى محمود |لبــــغد|ر |لستـــ|عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|763|5 حمد حسن محمد|لرحمن |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7||5o4 لسيد|لحليم عبــــده |محمد عبــــده عبــــد  لمنصوره|حقوق 

424|o9 لعظيم|حمد خليل عبــــد|محمود  سكندريه|ل|بــــ |د|

|27765 ي عىلي|لش|زم عبــــد |زينبــــ ح
ى
ق ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

32784| لحميد عىل محمود|كرم عبــــد|لحميد |عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

22336| هيم|بــــر|رس محمد فريد |ي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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854532 ن محمد معبــــد|مؤمن رمض ي|بــــ |د|
|لمنى

|6275o ن|لسيد رضو|دل محمد |حمد ع| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

||58|8 يف سمي  غ| ي|م لمهدى|ل |رسر ى شمس|د| بــــ عي 

757467 ى عبــــد   حسي 
لموجود حسن|مصطفى حقوق بــــورسعيد

323||8 لح|ء محمد محمود ص|رميس ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

79853 ضى|محمود عيد حسن ر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9|6936 ج  فرح ينى |ن| دون|م سيوط|هندستـــ 

855327 ى|لحميد حس|حمد عبــــد|طف |ع ني  سيوط|حقوق 

498o4| لفيوم|هلل |ر فوزى فتـــح |من عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77o847 لدين|هلل مصطفى محمود محمد نور |منه  زيق|لزق|علوم 

5o7648 لحسيبــــ|لدين عبــــد|هر شمس |لظ|هدى عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

59765 ن|بــــ زيد|لمنعم جل|حمد عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

555o5 لبــــدوى محمد مرىس|حمد |ف |عف ن|حقوق حلو

|43426 ى عىل نور عىل| مينه حسي  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

32|564 د|لسيد مر|لعليم |م عبــــد|محمد عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6296o4 ء صبــــىح سعيد محمد محمد|شيم زيق |لزق|تـــمريض 

852|4 هيم معوض|بــــر|هلل محمد |عبــــد حقوق بــــنى سويف

69567| |ر منصور |لغف|ح عبــــد |لفتـــ|ء عبــــد |رس|
ج |لنو

ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

|7||48 حمد مصطفى حسن محمد|مصطفى  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

264756 |لبــــن|لسيد مصطفى |لد |ر خ|من |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

355887 ي|ر
ن|لرحمن رمض|ن عبــــد|رمض| ئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

254o|o لدين|م |م عبــــده حس|م|مصطفى  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

8|9689 صف بــــلنك فرج|ره ن|س ي|بــــ |د|
|لمنى

783433 لسيد محمد نبــــيه|محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9|866o سيد عىل  | لدين عط|م |حس ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|22o75 يف ع|عبــــد  لم محمد|دل س|لرحمن رسر ن|بــــ حلو|د|

7|76oo ى |عبــــد  طروش|ل|هلل محمد محمد حسني  سيوط|بــــ |د|

675449 مد  محمد عنبــــر|حمد ح|دين |ن لمنصوره|علوم 

|696|9 تـــه عىل|لحكيم شح|ميه عبــــد |ش ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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8|9o|2 لمحسن خبــــي |دل عبــــد|ء ع|ل| ي|علوم 
|لمنى

3|9447 لسيد|لحليم |لسيد عبــــد|ء |ل| مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

2oo56 ى زيد يف حسي  ى رسر ن|حسي  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

325o82 ى غز|عبــــد ى سيد حسي  ل|لرحمن حسي  ى شمس طبــــ عي 

8572oo ر جمعه|لستـــ|لرحمن عبــــد|طمه عبــــد|ف ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

8|8||o لمجيد حسن|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

243|24 بــــتـــ|مؤمن جمعه محمد ثــــ ى شمس علوم عي 

696992 ن محمد|محمد صبــــرى سليم لمنصوره|طبــــ 

22578 بــــ|لحليم خط|ل عبــــد|يوسف جم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

56|8| ن رجبــــ محمود محمد|يم| أللسن بــــنى سويف|كليتـــ 

8o2597 ن فولي محمود|ء سليم|سم| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

852|o| ح سيد فهىمي|ره صل|س ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

|2|24| م|ئل سمي  عز|كريم و هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3|63|| ل غريبــــ عنتـــر محمد|عتـــد| ى شمس حقوق عي 

883874 رى محروس فهيم |مك| رين|م ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

779879 وي|لسنط|ر عىل حسينى عىل |من كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

344357 ف محمود محمد عبــــد|حمد | م|لسل|رسر ه|للغ|لنوعيتـــ و|تـــ |س|لي للدر|لع| ى تـــ جي 

494573 ى | بــــوشهبــــه|حمد فتـــىحي سعد حسي  |بــــ طنط|د|

4283o2 لحميد|م محمد عبــــد|هلل عص|منتـــ  |علوم طنط

|74326 هيم|بــــر|دين محمد يوسف |ن |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

|23226 مل|حربــــى شكرى ك| ري|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

64|o88 لمعىط عىل|لدين عبــــد|ح |حمد صل|يه | ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

526927 حمد عيسوى|م محمد رجبــــ |ر |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

8o9828 ى خ ر حسن|لد مختـــ|حسي  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

683986 ىط|لمع|بــــو |محمد محمود لطفى  لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

2968o3 هلل|محمد حسن محمد عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|9752 لمرىسي|فظ |لموجود ح|م عبــــد |مهند عص ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

7785o3 دريس عىل|حمد محمد | قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

488663 ى|لمؤمن محمد ش|م عبــــد |رس س| هي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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7o6278 م|لسل|ء محمود محمد عبــــد |سم لمنصوره|صيدله 

33337| بــــر|حمد ج|رص |حمد ن| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

295289 لسيد بــــخيتـــ|هيم محمد |بــــر| ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

249364 مريم وحيد محمد عسل ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

27o972 لعليم متـــول عبــــده|ء محمد عبــــد|سم| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8625|7 ى |ي ي فخري ش|لقذ|سي 
ى
كر|ق ر بــــأبــــي قي |آلثــــ|لي تـــرميم |لع|

|33297 ن|وهيبــــ سمع| جرجس رض ى شمس|تـــج ره عي 

2|4883 حمد|مد عىل |حمد محمد ح| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

835939 هلل|حمد محمود عبــــد|يه | |حقوق طنط

4oo283 حمد حمزتـــ محمد مسلم| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52|4oo يمن محمود محمد مؤمن|ريم  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|7888 ف فخرى شلبــــى|رغده  رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

3276|9 لمنعم مصطفى حسن |لمنعم مصطفى عبــــد|عبــــد
حبــــلص

د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

446763 لس  تـــه زيتـــون عىط|نيس شح|كي  لشيخ|بــــ كفر |د|

542526 ن|لوز|هيم  محمد |بــــر|مه |س|ندى  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

527353 ى  هيم عىل|بــــر|مي محمد حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

48|539 ي محمد حسن عل م|كريم خي  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

5|4967 لعزيز|ن عبــــد |لدين عطيه سليم|م |ء حس|شيم تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

64o|88  مصطفى حسن|لشو|ندى مصطفى 
ى
دق زيق|لزق|حقوق 

6o4o46  |حمد مجدى مصطفى |
ى
بــــو شوشه|لدسوق |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 

لشيخ

7|7655 ى|بــــر|هد |ن ى حسن حسي  هيم حسي  لمنصوره|حقوق 

628953 هيم|بــــر|لم |لسيد س|يه | ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|42954 ن|هيم يوسف عثــــم|بــــر|محمد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

632522 جر محمد محمد محمود|ه زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

9|8o|5 ىط فرغىل |لع|ن عبــــد|شعبــــ| سه ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

272|67 حمد محمود|ء محمد محمود |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2|7o57 لتـــىل|حمد |ندى نرص محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

768|2| لسيد محمود|رص مصطفى |سهيله ن لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

349o8| د|كر نعيم عو|ء ش|رس| ى شمس|د| بــــ عي 
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6o572 لد عيد محمد|مروه خ صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

647236 ن محمد|بــــر شعبــــ|سمي  محسن ص ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

6465o2 ف محمد رزق |ن |حن د|لضي|رسر ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

42o729 ن|هيم سليم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

323262 يف| منيتـــ وجيه محمد محمد رسر ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

89828o لرحيم |حمد حمدى عبــــد|بــــ |رح ج|طبــــ سوه

8o|9o2 لحكيم|بــــ عبــــد|لتـــو|كريم محمد عبــــد ي|نوعيتـــ 
|لمنى

68629o عيل عىل|سم|تـــه |حمد رأفتـــ شح| لمنصوره|عه |زر

|277|3 ى|لش|لد عبــــد |جر خ|ه  حسي 
ى
ق ى شمس|تـــج ره عي 

286|83 حمد|ن |دل بــــطر|حمد ع| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|3697 هيم|بــــر|هيم عبــــده |بــــر|هيم |بــــر|طه  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|298o6 ي|رود
بــــدين|شور فتـــىح ع|ع| ئى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

78|78 لحميد محمود|دل عبــــد |ء ع|وف ى شمس|زر عه عي 

752358 هيم عطيه|بــــر|هيم عطيه |بــــر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|27542 هيم رزتـــ|بــــر|ن مصطفى محمود |يم| هره|لق|بــــ |د|

52646o م|هيم سل|بــــر|حمد محمد سعد | سكندريه|ل|بــــ |د|

689|6| لعزيز محمد عمر|ل عبــــد |محمد جم لمنصوره|ره |تـــج

623|3o لرحمن خرصى|دهم محمد محمد عبــــد | سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

9oo456 هلل محمد  |حمد فرج |ء |رس| ج|أللسن سوه|كليتـــ 

36|2o| لسيد|لسيد مسعد |ل |متـــثــــ| |علوم بــــنه

259397 ى |س  حسي 
ح|لمل|عيل |سم|ره مصطفى شمون|نوعيتـــ 

|36767 د سعيد محمد|يدى فؤ|ه لجديده نظم|تـــ نوعيتـــ بــــمرص |س|لي در|ع
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

428865 أحمد محمد طه مصطفى درويش |علوم طنط

865464 ي|ر
تـــه|وي شح|محمود شند| ئى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

||747o ى|حمد سيد |لد |خ مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

863o32 حمد|كر |ح ش|هر صل|ز |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

3672o5 وى|لمنط|ضى |هيم م|بــــر|محمد محمد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

92o355 ؤس |نه يوسف فخرى فلتـــ|دمي ي صىح سوه
ج|معهد فنى

628297 ئل محمد طلعتـــ محمد مرىس|لدين و|سيف  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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756649 لسيد موىس حسن|يدى |ه ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

234o77 ن|حمد سيد رمض|هلل |د عبــــد|زي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

892772 ن |لسيد حس|حمد |لد |خ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

838546 روي سيد عىلي محمد| سيوط|صيدلتـــ 

25558 ف عىل محمد|هبــــه  رسر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

757685 هيم|بــــر|ندى ممدوح محمود  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

52789 شم سيد محمد|هبــــه ه لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

4o275| لمجيد محمود|زينبــــ محمود عبــــد |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

633244 ع|لسبــــ|حمد |هلل |حمد عبــــد | ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|23|4o |لكف|لرحمن |يمن عبــــد |حبــــيبــــتـــ 
ى
ق ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

296o95 هد عىل|دل مج|لرحمن ع|عبــــد  ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

78o92o |هيم محمد عر|بــــر|عىل حسنى 
ى
ق ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

|25629 ن|حمد عثــــم|ن |مصطفى عثــــم وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

528452 لخي |بــــو|هلل |لحليم فتـــح |دل عبــــد|محمد ع سكندريه|ل|هندستـــ 

342543 ح محمد محمود عبــــيد|ح محمد صل|صل ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

433oo| ي|لسيد |هلل |رتـــ عبــــد|س ر|لىح  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

76|4|5 ن محمد فرج ظريف|نوره لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

258777 ى |محمد  ى|عيل |سم|مي  مي  |هندستـــ طنط

328468 لم|عبــــده س| لد زكري|م خ|سل| ن|هندستـــ أسو

6|7828 ديىل سويرى|لقن|ء نعيم |رس| ط|حقوق دمي

|78525 بــــو معمر|د فتـــىح حمد مرزق |ي| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

7|5385 ئى فوزى جورج  عبــــده|بــــيشوى ه لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

44442| ج|لسيد مصلىح محمد صبــــ| |يش لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

4ooo6o تـــ  فر محمد أحمد محمد|لظ|أمي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

423634 وى|لششتـــ|در مسعد |لق|ء عبــــد |رس| سكندريه|ل|بــــ |د|

7o5675 ن|لسيد رمض|لد محمد نعيم |خ لمنصوره|هندستـــ 

89949| لغيط |بــــو|ء منصور خلف |رس| ج|تـــربــــيتـــ سوه

9o3849 ى |محمد كم ل زىك حسي  ي صىح ري
ج|ضه سوه|معهد فنى

238o6| لحميد|نور عبــــد|يه محمد | هره|لق|حقوق 
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84772o لكريم|بــــر عبــــد|ري ج|لبــــ||عبــــد| مه ن|سو|معهد فنى تـــمريض 

24|328 ن|هيم رمض|بــــر|رص |لرحمن ن|عبــــد ن|حقوق حلو

69o89o وى|لص|لسعيد |د |مروه عم لمنصوره|علوم 

833829 لحميد حسن عىلي|ضىحي عبــــد دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

2999o| ى مرتـــضى عويس|مروه مصطفى  مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6o724| |للطيف |در عبــــد |لق|للطيف عبــــد |عبــــد 
ق وى|لشر

|لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

86222o حمد|حمد موىسي |محمد  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7o|824 زى|لعز|لحميد محمد |ء محمد عبــــد |سم| زيق|لزق|بــــ |د|

3252|7 يوسف محمد عىلي محمود ى شمس علوم عي 

6936o7 يمن فتـــىح عزتـــ|محمد  لمنصوره|حقوق 

|44ooo ح|لفتـــ|وليد سعيد عطيه عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9|7o5| بــــ بــــر يونس محمد |تـــ ص|رسر سيوط|بــــ |د|

237972 ن|لم سليم|ن س|هلل سليم|منه  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

494o65 ل محمد محيسن|لد جل|خ لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

896978 ى |حمد محمد | حمد حسي  ج|بــــ سوه|د|

62883| ن عطيتـــ عىل عطيتـــ|يم| زيق|لزق|علوم 

78|7|4 للطيف محمد|زينه شحتـــه عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

786372 ل محمد|لع|فظ عبــــد|ل ح|لع|يه عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

67o9| ى عبــــد|ف لحفيظ|طمه محمد حسي  لفيوم|لعلوم |ر |د

22839 ن|هيم رشو|بــــر|رس عىلي |محمد ف سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

|2|325 ده محمد محمود بــــدوى|يه حم| ى شمس|د| بــــ عي 

3477o2 ن|لحميد زهر|ن عبــــد|ل رمض|د جم|عم ى شمس|تـــج ره عي 

|4o325 وق محمد مصطفى محمد  لسيد|رسر ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

237325 ن|هلل محمد بــــعرور رسل|منه  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

3||288 لدين|ح |يمن محمد صل|ن |نوره ى شمس حقوق عي 

87|39 ى ممدوح عبــــد|ي لرؤف محمد|سمي  لفيوم|بــــ |د|

6o495 لعليم|لمنعم عبــــد |رص عبــــد|محمد ن ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

476574 ي محمد عوض |نوره
هلل|ن محمد مصطفى كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

27|o26 ى عبــــد |بــــسمه سعيد  دى محمد|له|مي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

876|49 محمد سعيد عىل خضي    سيوط|هندستـــ 
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52233 تـــه معوض|سمي  شح| رين|م ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

363o2 لغنى|ىط عبــــد|لع|بــــ عبــــد|لتـــو|محمد عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

69o699 بــــينى شوم|حمد |هيم |بــــر|مريم  ن|لشر لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

|6o77 لغنى يونس|مل عبــــد |ن هيثــــم ك|نور ن|هندستـــ حلو

3o773 ه ع| هلل عطيتـــو|د |دل ج|مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

56|95 ر محمد عىلي|ح عم|سم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

629697 ن|دل صبــــىح طلبــــه رضو|لرحمن ع|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

236683 حمد عزيز|محمد | سم ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

886777 ئى محمد مصطفى محمد |م| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

642458 بــــومسلم|ن |حمد عثــــم|ن |عثــــم ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

4o299o ن|لسيد سعد سعد رضو|لرحمن |عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

757822 ي
لجليل|ء محمد عبــــد|محمد ضى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

857596 مل|مح سمي  لبــــيبــــ ك|س دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

628559 لحميد |لدين عبــــد|ل |لد محمد جم|محمد خ
درويش

زيق|لزق|حقوق 

6o2277 يف حسن طم| مرن ن|رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

895768 ن حسن |سهيله حسن عثــــم قرص|ل|فنون جميله فنون 

6|86|| رتـــ سميىط|لمجيد عم|مروه عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

92|26o حمد |روق عمر تـــوفيق |لف| دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

762o58 هيم محمد غريبــــ|بــــر|لرحمن |عبــــد  ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

4538o3 |للطيف |لفتـــوح عبــــد|بــــو |لفتـــوح |بــــو |محمود 
ئى|لشعبــــ

ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

236929 هلل بــــهجتـــ يحن  عىل فرغىلي|منه  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

75539| تـــ|د|حمد س|مح |مريم س عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

44o|2| يمن طه محمد|هلل |منتـــ  لشيخ|علوم كفر 

793898 ر|لسيد محمد نص|لمعىط |م عبــــد |حس |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

37|283  عبــــد|لو|حمد طلعتـــ عبــــد|
ى
ر|لغف|ق ى شمس حقوق عي 

56355 ى|حمد محمد|لدين |م |لرحمن عص|عبــــد مي  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

|3378| يف م|ن هر مهنى|نس رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

247966 ه شفيق عبــــد| لمقصود نصيبــــ|مي  ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 
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36334 حد عزبــــ|لو|وليد جمعه عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|42696 لغفور|عبــــد | لعل|بــــو |سمي  | رن ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6576| لد|لرحمن جمعه زىك خ|عبــــد لفيوم|حقوق 

896465 عيل  |سم|مل |ر محمود ك|ثــــ| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

4o339| لسيد عىل|ر خميس سعد |من سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75982| بــــ سليم|لتـــو|ء سمي  عبــــد |ل| لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ ج

5|25o9 ن غنيم|لغفور سليم|كريم محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8|2368 مل خلف محمد مرصي| ي|بــــ |د|
|لمنى

|557|2 سكندر|دى |ندى محروس ن ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

6343o3 حمد مصطفى|لسيد |ف |عف زيق|لزق|قوس ج |معهد فنى تـــمريض بــــف

6|o866 ن مىل|لع|حمد مصطفى |محمد | مي  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

9o6674 هيم  |بــــر|د |ج  ج|مريم ن قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

849985 حمد|عيل محمود |سم|حمد | لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

2|4657 م|لسل|د عبــــد|محمد مسعود عو ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4523o6 ى ح وى|لسعد|وى يوسف |زم سعد|خي  لشيخ|هندستـــ كفر 

223325 ن|ود سليم|رك رأفتـــ د|م ن|تـــربــــيتـــ حلو

774273 ف محمد إبــــر|كريم  ودن|ل|هيم |رسر ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|48852 ه|لل|مه عىل عبــــد |س|ء |رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4986oo للطيف سعيد يوسف حسن خليف|ء عبــــد|دع |حقوق طنط

43|2o9 بــــو حمر|حمد مصطفى |فرح  |طبــــ طنط

49o8|9 هيم |بــــر|هيم محمد سعيد |بــــر|هلل |منتـــ 
بــــ|لوه|عبــــد

عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

89|6o| بــــوبــــكر سيد محمد حسن | ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

5o24o2 حمد مرىس غنيم|ن |محمد رمض سكندريه|ل|بــــ |د|

344892 له|بــــوجل|حمد |هيم |بــــر|رق |جر ط|ه ى شمس| لسن عي 

8o2267 ى|ح |كريم منتـــرص صل مي  ي|بــــ |د|
|لمنى

7568o2 ن محمد منصور|ء سليم|شيم عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

63|||4 هبــــه سمي  عىل طلبــــه فوده لمنصوره|ل |طف|ض |ري

642434 لسعيد محمد متـــولي|حمد رجبــــ | زيق|لزق|حقوق 

353299 شور|ح عىل ع|لرحمن صل|عبــــد ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

6|46oo شموئى|ل|لغنى |هد حميده عبــــد |آيه مج زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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3|9o4o ى محمد|سم| ء محمد حسي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

33|2|9 ئى|لعن|لغنى محمد |يوسف عيد عبــــد |تـــ مدينه |تـــ ومعلوم|سبــــ|لي ح|معهد ع
وق شعبــــتـــ علوم  تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|لشر

2|5885 ئيل|رس|د عزم |ئيل عم|مهر وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

9|o75o ئى جرجس |فتـــ روم|ندرو ر| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8583o3 هر زهري|لظ|م حسن عبــــد|حس ي|بــــ |د|
|لمنى

8|3o|8 لمحسن حسن|د عبــــد|لجو|محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|65877 رزق| هيم عط|بــــر|ن |ري|م ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

233325 دل محمد ذىك|ء ع|سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

264763 ه نشأتـــ محمد  ى |ني  ع|لرف|مي  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

889746 ى محمد |لرز|عبــــد ق فوزى حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77565 لكريم|طلعتـــ مصطفى عبــــد | مه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

24|768 ي
لشوربــــىح |حمد |هيم |بــــر|حمد | |دئى هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

272936 ى |ي لد محمد|مه خ|س|سمي  ن|سو|حقوق 

85|38 لصمد حسن|محمد حسن عبــــد تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

22864| وى|لسيد طنط|ر سيد محمد |مي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o4|4o حمد بــــدوي محمد حموده|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

859||3 ي عبــــ|ول ى|ء يحن  س حسي  ي|عه |زر
|لمنى

229o3 لسعود|بــــو |يحن  حمدى يحن   لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

69o38| لسيد|حمد |م |محمد بــــسط لمنصوره|هندستـــ 

|359o9 ى مصطفى محمود مصطفى نيفي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

64743| ى مىح عىل خلود حسي  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

5|8o47 ى |م شعبــــ|ريه لسيد رزق|ن أمي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

|28829 بــــ|سط كس|لبــــ|لرحمن عقيل عبــــد |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

276789 حمد سعيد لطفى|ن |مرو شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

26|975 لمليىح |محمدى حسن محمدى محمد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

322|8o س|بــــسنتـــ حربــــى نعيم غط تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

7o9o94 حمد عىل|لد محمد |ندى خ لمنصوره|بــــ |د|

4378|3 بــــو عىل|لسعيد محمد حسن |ن |يم| لشيخ|نوعيتـــ كفر 
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85477 س عىلي|س محمد عبــــ|ين| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

27734o روى محمد صديق طه| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

69oo|7 ل|هيم هل|بــــر|هر |حمد ط|ق |شو| لمنصوره|بــــ |د|

2874o7 ي |يمن عطيه عبــــد |محمد 
هيم|بــــر|لغنى تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 

بــــطموه

8|9|36 رص|لن|عبــــد| مر عط|فرحه ع ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

9|7635 يمن محمد تـــوفيق  |ء |سم| سيوط|طبــــ 

8o86o4 ي حسن عيد|حمد ورد|
ئى ي|طبــــ 

|لمنى

785263 لمقصود|مل عبــــد|ه محمد ك|نج لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

83336 ى|لعظيم |عيد عبــــد | نور حمد حسي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

783|o9 ى |لبــــدرى |ء محمد |شيم لسيد عىل|مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

622||2 لعلوى|لعلوى |حمد قدرى حسن | طبــــ بــــورسعيد

229o|6 عيل|سم|هيم |بــــر|مه |س|ء |ل| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

4|o|27 بــــو بــــكر حسبــــو فرج|يوسف عىل  |ره طنط|تـــج

375o38 م خليف|م|حمد |حمد محمد | ن|بــــ حلو|د|

7|2846 ئ |لبــــه|حمد جمعه |حمد |ء |سم لسويس|طبــــ 

8465|7 ى |محمد  هيم|بــــر|حمد حسي  ن|سو|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ 

92|8|5 حمد  |لرؤف |لسيد عبــــد|نغم  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

||84o2 هيم|بــــر|نبــــوى | دى رض|ش لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

7|826 لمعبــــود|حمد عبــــد |بــــ طه |رح لفيوم|تـــربــــيتـــ 

697466 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|مه |س|حمد | ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

789334 ع سعيد|تـــ رف|لشح|لسيد |در |ن ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

764237  عىل عىلي عىلي |ر ه|من
لصبــــيىحي|ئى طبــــ بــــورسعيد

84324| تـــ محمد يوسف محمد|ي| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

624523 ي|بــــر محمد |لي عبــــد ربــــه ص|س
لبــــريسر ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

|33393 لمجد|بــــو|نور |بــــر |عمرو ص ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5||275 لمطلبــــ عيس مسلم|محمود عيس عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

5||o65 ز|لقز|كريم محمد عىل محمد  ره دمنهور|تـــج

544272 جه|لخو|حمد |لسيد |ن محمود |رو ريتـــ|لنوبــــ|تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
 ج دمنهور

|665| مل|م حسن ك|كر|يوسف  كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|
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476o68 لدين محمد شكري محمد يوسف|د |ن عم|رو سكندريه|ل|ره |تـــج

3323|9 بــــ|لغنى كبــــ|لسيد عفيفى عبــــد|يتـــ جودتـــ | |حقوق بــــنه

8oo382 سط محمود|لبــــ|ل عبــــد|حمد جم| |هندستـــ قن

4|763o ن|رحمه مصطفى عىل مصطفى زهر لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

6|6729 هيم وهبــــتـــ وهبــــه عويضتـــ|بــــر|ندى  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

543752 لتـــرىك|م محمد محمد |عمرو هش دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

5|69o3 |ء حمدى محمود |حسن
ى
لحوق سكندريه|ل|طبــــ 

892798 يه صديق يسن صديق | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

262|o9 هيم مصلىح|بــــر|لد |حمد خ| |كليتـــ هندستـــ بــــنه

528844 وى|لغمر|يوسف محمد يوسف عمر  سكندريه|ل|هندستـــ 

5o2764 طمتـــ خليفتـــ أحمد حمزتـــ خليفتـــ|ف سكندريه|ل|عه |زر

62||73 لرحمن|ئى سعيد عبــــد|ء ه|زهر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

|52|67 مل حسن|يه حسن ك| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7|777 عوض محمد عوض بــــريك تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6225|o يىح طه محمود عيس| زكري حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

269||o لزغيتـــى|لعزيز |م حسن عبــــد|سه ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

83758o ن|بــــ رسىلي ون|بــــ طو|رح ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

9o3576 بــــوضيف |دل محمد |حمد ع| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

546487 رك عىل أبــــو ريه|محمد يحن  مبــــ بــــ دمنهور|د|

249572 لسيد عوض|لحميد |رحمه عبــــد ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

42|345 ج |لبــــلتـــ|هيم |بــــر|خلود سعد عطيه  لشيخ|ره كفر |تـــج

8875|o وى |وصفى فوزى بــــ| دين سيوط|بــــ |د|

234749 ى|م ي|لسل|مه عبــــد|س|محمد  سي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o3o3o هيم سعيد|بــــر|ئى |مز ه|ر سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ 

|38359 لنبــــى|ل سيد عبــــد |محمد جم ى شمس هندستـــ عي 

8o394o ي عبــــد|
لمحسن|حمد حسن مصطفى ي|فنون جميله فنون 

|لمنى

8o7|6o  عىلي
ى عزه صفوتـــ حسي  ي|علوم 

|لمنى

524564 حمد محمد|م محمد |عمر عص لشيخ|بــــ كفر |د|

624495 ى ع|ي هيم طه|بــــر|طف فتـــىح |سمي  ره بــــور سعيد|تـــج

53o|64 هيم لولح|بــــر|هيم محمود |آيتـــ إبــــر بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|
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638o33 لسيد عليوتـــ|محمد سعيد محمد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

259|76 سميه مدحتـــ محمود محمد لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

4|46o| لحلو|محمد سعيد سعيد  ى كفر |تـــربــــيتـــ ري لشيخ|ضيه بــــني 

9||983 حمد |حمد محمد |فرحه  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

|36o7| لعزيز|تـــم محمد عبــــد |هبــــه ح ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

85o84 ن محمد|حمد رمض|مر |تـــ ن|هندستـــ حلو

85o8o5 حمد محمد|ء سيد |لشيم| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

29o473 ف عبــــد|محمد  لسيد|د |لجو|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|22769 هلل|دى فرح رزق |هيم ن|بــــر| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

477458 لرحمن|ثــــروتـــ مصطفى عبــــد| رن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6495oo شور محمد محمد عىل|م ع|ريه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

626342 ى|ندى محمد ص لح منصور حسي  زيق|لزق|بــــ |د|

253853 بــــوبــــكر عىل عيد|مصطفى  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

45572 تـــه محمد|لمنعم شح|محمد عبــــد ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

42628 ى|حسن مسعد حسن محمد حس ني  هره|لق|عه |زر

263752 ل|لع|لعظيم محمد عبــــد |ل محمد عبــــد|من ى |ري/تـــربــــيتـــ لكوم|ضه شبــــي 

6o2463 لنبــــى مصطفى|هند بــــهجتـــ عبــــد  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

62284| لرمىل|د محمد محمد محمد |جه ط|ر دمي|ثــــ|

4o886 ف محمد |ء |ل| رى|لهو|رسر ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

862643 حمد|مي  |ل|رم محمد |لمك|بــــو|ء |شيم |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

449354 ي|لسيد |لسيد |محمد  ر|لىح  |هندستـــ طنط

7o9|59 ى محمد عىل|د عىل |زي مي  لمنصوره|ره |تـــج

8o74oo تـــم حسن|ن محمد ح|رمض ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|73|3 د|ل محمود عو|رس جل|ر ج|مي كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

3579|6 جدى محمد محمد|محمد م |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|23|47 حمد|هلل |سلىم محمد عبــــد  ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

42o|23 ل|لحميد غ|هيم عبــــد|بــــر|مد |ء ح|عىلي ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

|69o|| جر معتـــز يحن  عىل|ه كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

8|923o ى لمسيح عزيز|د عبــــد|عم| هيلي  ي|عه |زر
|لمنى

25|92 ى محمد ع|ي طف شفيق|سمي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ
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52|6|4  محمد قطبــــ|ه
ى
جر فتـــىح شوق سكندريه|ل|طبــــ 

879447 لحميد عىلي |هيم عبــــد|بــــر|مل | سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

769596 مون|لحميد جر|ح عبــــد |حمد عمر صل| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3424|| لم عمر|للطيف س|يتـــ محسن عبــــد| ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

436978 لسعيد محمود محمد عوض|ء |وف لشيخ|علوم كفر 

283|6o ف محمود عبــــد ربــــتـــ|محمود  رسر ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

543426 لمجيد|ن طه محمد عبــــد |نوره ره دمنهور|تـــج

4|o884 ض حسن|ر يحن  ري|ر مختـــ|من ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

27445 ديه مجدى نجيبــــ جرجس|ف ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

3535o| ح|لفتـــ|حمد محمد عبــــد|محمود  |ره بــــنه|تـــج

8282|9 حمد|سم |بــــوزيد ق|ه |نج سيوط|حقوق 

7o|29 هلل|حمد فتـــىحي عبــــد|هلل |عبــــد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2879o حمد بــــهلول|لدين |رص |هلل ن|عبــــد ن|هندستـــ حلو

|63636 حمد عىلي|ندى بــــدر  مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

54o8o3 هيم مرىس|بــــر|لدين |مل نرص | عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

896859 در محمد |لق|مل عبــــد|ء ك|سم| ج|بــــ سوه|د|

|4746o ى ئى رزق يوسف|ه| مي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

338876 د مصطفى غنيم|لجو|مر محمد عبــــد|ء تـــ|رس| |بــــ بــــنه|د|

49||9o حمد|بــــر |لسيد ص|حمد |سهيله  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

823|| نور دبــــور|حمد |محمد  هره|لق|ره |تـــج

7|6|9| لبــــليط|حمد |لسيد |ض |ري س دقهليتـــ ش|ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|
ريتـــ|د|تـــ | نظم معلوم

27762o حمد موىس|لغمرى |جر |ه ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

778383 تـــ|لشح|حمد |ل |يدى جم|ه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

38559 لسيد يوسف منس|د |جه هره|لق|علوم 

6486|4 لسيد|ن ممدوح حسن |يم| ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o|25o حمد |بــــوزيحه |ع |له فز|ه ج|تـــربــــيتـــ سوه

24oo79 ل|لع|لرحمن وليد سيد عبــــد|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

87329 للطيف|حمد عبــــد|محمد فتـــىح  لفيوم|حقوق 

68o697 د محمد محمد يونس|محمد ج| دين لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 18102 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5677o لدين شكري حبــــيبــــ|د |جوزيف عم ره بــــنى سويف|تـــج

7o65|7 ى|س ره محمد حلىم حسي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

|4475| غبــــ|دل ر|غبــــ ع|نه ر|هيل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6o7499 لبــــطل|لىح |لىح عبــــد |لد عبــــد |خ لمنصوره|بــــ |د|

529o39 ى ي عبــــيد فهيم| مي 
لطفى |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|7oo27 حمد|بــــسنتـــ محسن ربــــيع محمد  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

2823o3 لشهيد|مصطفى فتـــىح محمد عبــــد لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

27692o ء يشى عىل بــــدر|رس| شمون|نوعيتـــ 

9o5898 ى | ى |س|لحسي  لسيوىط |مه محمد حسي  ج|بــــ سوه|د|

832|8| ن حسن|محمد حسن سليم عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

849693 ه ف| رس مسلم سعيد|مي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

429268 ره|بــــوعم|ح |لفتـــ|نور عمر عبــــد بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

85o335 ي محمد|حس
م محمد حسنى ى|ضيتـــ بــــ|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  لعريش بــــني 

635o92 ه | حمد محمد عطيه حسن|مي  زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

83969 هيم محمد حسن|بــــر|ن |مصطفى حمد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

472o7 هيم|بــــر|فتـــىحي محسن فتـــىحي  ن|سو|بــــ |د|

766393 لد محمد محمود حلىم مصطفى|مريم خ ره بــــور سعيد|تـــج

765943 لحسينى محمد عيد عنتـــر|لسيد |هلل |منه  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

76265o |لبــــ|حمد عبــــد |لسيد حسن |محمد 
ى
ق هندستـــ بــــور سعيد

264769 لعزبــــ|لمرضى محمد |ء محمد عبــــد|رس| |تـــربــــيتـــ بــــنه

48o4o4 هيم عنبــــر|بــــر|لسيد |حمد |محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3696|3 ل محمد حسن|محمد عزتـــ كم ى شمس حقوق عي 

6|3o28 د|لعزبــــ خميس حم|حمد محمد | |ره طنط|تـــج

75263| مد محمد|حمد عبــــيد ح| عيليه|سم|ل|ضتـــ |علوم ري

6395|7 ه عبــــد | هيم|بــــر|مه |هلل سل|مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

862535 ل|لع|ل مسعد عبــــد|لع|ء عبــــد|عل تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

9|8722 ل |لع|زم محمود عىل عبــــد|ح تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

35389| لرحمن عىل محمد سعيد|عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

24656| وى|لغمر|ن |لحميد سليم|مصطفى فرج عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 
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9o9636 حمد |فظ |لح|ج عبــــد|تـــن فر|ف ج|بــــ سوه|د|

|38387 ئيل|سعد ميخ|جورج | ر|كل ى شمس|د| بــــ عي 

|22787  شهي  عنبــــر|فىل ه|بــــ
ئى دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

495|67 لسيد|حمد عىل سعد عىل | بــــ دمنهور|د|

|22943 م مرزوق سيد شلبــــى|فرح عص ن|علوم حلو

44o|8 ى س ى |حسي  هيم|بــــر|م حسي  هره|لق|حقوق 

||6845 ى سيد محمد صفوتـــ حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

76632o تـــ|لسيد فرح|حمد |هيم |بــــر|حمد | معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

36o3| ف عبــــد|ر |من بــــوعىل|لمجيد محمد |رسر ى شمس|د| بــــ عي 

25|83o لدين رأفتـــ عرفه|د|رأفتـــ عم ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

459o64 عمر سمي  محمد فتـــىح بــــلبــــع لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

83243| لرحيم محمد|ل مدحتـــ عبــــد|مي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

|328|6 د|بــــسمه وحيد محمد رش |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

487794 حمد محمد زرزور|لدين محمد |ء|لرحمن عل|عبــــد سكندريه|ل|ره |تـــج

48|o82 وى|لشعر|روق حسن |م محمود ف|ر لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7|667| لم|لغريبــــ س|حمد |ره سعد |س لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

542835 هيم|بــــر|مل محمود حلىم | بــــ دمنهور|د|

7o237o بــــ|مريم صبــــرى متـــول حج زيق|لزق|هندستـــ 

2396o4 ح فهىم سعيد|جر صل|ه ى شمس|تـــج ره عي 

92425| م محمد محمود  |منيه هش| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8o2848 ي|مل عبــــد|يمن ك|بــــ |مه
لغنى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

428845 لغنى|عيل محمد عبــــد |سم|صم |يوسف ع ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

2|7496 ى عبــــد|هلل هش|عبــــد يم|لد|م محمد خي  هره|لق|علوم 

|64923 ء سعيد محمد محمد|هن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o|749 هيم|بــــر|قوتـــ |قوتـــ مصطفى ي|حمد ي| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

37oo9 لدين صبــــىح|ل نرص |حمد جم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

246596 حمد|حمد محمد محمدى | لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

88775o زينبــــ محمود سيد مصطفى  سيوط|بــــ |د|

357644 يم|لد|لرحمن عىل عبــــد|ن محمد عبــــد|نوره شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه
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43o297 ف محمد |رو لمعىط |لسعيد عىل عبــــد |ن أرسر

ي
عفيفى

|بــــ طنط|د|

62|363 ره|هرعم|رق محمد ط|يه ط| ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

6|4455 لسيد|حمد |ضل طه محمد |بــــسمه ف ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

888727 مل حفنى |مروه محمد ك سيوط|بــــ |د|

3|7587 لسميع محمد|هلل حمزه عبــــد|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

56644 لحميد عىل محمد|حمد عبــــد | ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

78o543 هلل|هلل محمد عبــــد|كريم عبــــد  تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

353o8| محمد فرج محمد محمود ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

495657 ل فتـــىحي غريبــــ محمد|فريد جم بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

236o26 هيم|بــــر|يه محمد محمد عىل | سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

369|59 هلل عرص|متـــ سويلم عبــــد|س|حمد | |نوعيتـــ بــــنه

44|879 ن عىلي خليل عىلي|نوره لشيخ|ره كفر |تـــج

|46862 حمد|مه محمود |س|مريم  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

245679 |هلل ند|م مهدى عبــــد|حس ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

9|436| لنعيم محمد حموده  |سميه عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27777| ضى|حمد محمود محمود ر|لرحمن |عبــــد ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

4|76o3 ه فكرى فؤ د محمد عفيفى|أمي  |حقوق طنط

5|786 ى عبــــد |دتـــ رمض|غ هلل|ن حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

4|686| ن|فظ قطبــــ رضو|ده سعيد ح|غ لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

237465 ي| لي|د
هيم|بــــر|ء محمد |ضى هره|لق|بــــ |د|

33o754 ل محمد عمردبــــور|هبــــتـــ كم ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

759222 حمد|د عىل |عىل عم لسويس|هندستـــ 

49o|94 ي
ي|حمد محمد | |دئى

لسيد مصطفى لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

|64726 لسيد محمد عطوتـــ|ء |ل| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

5o4428 لسيد حسن عبــــده|حسن | رن سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

876642  حسن عىلي |
لهيثــــم مصطفى سيوط|علوم 

528|25 ئى|لحلو|حمد |لسيد |متـــ محمد |أس ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف
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635762 هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

5o8oo| رص|لن|عىل عبــــد | حمد زكري|آيه  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

423|5 هلل|حمد حسبــــ |مصطفى عيد طه  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

|55258 م|لسل|عيل محمود عبــــد |سم|لفتـــ | ى شمس|د| بــــ عي 

|2874| لرحمن محمد|محمد علوى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

7oo239 ه و| هيم يوسف|بــــر|ئل |مي  لمنصوره|نوعيتـــ فنيه 

238545 ل يشى محمد زرزور|دل ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8898|8 حمد عىل زغلول عىل | سيوط|علوم 

4o8678 لفتـــوح|بــــو |هيم فتـــىحي |بــــر|رحمه  |بــــ طنط|د|

459543 ء منصور محمود محمد عىلي|رس| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

878|44 ن  |حمد سعد سليم|ء |لىمي ي صىح 
سيوط|معهد فنى

2|8898 ف |بــــر|لسعيد |حمد سعد |محمد  لدين|هيم رسر ن|هندستـــ حلو

6389oo وق سعيد  حمد يوسف عطوه|رسر زيق|لزق|صيدله 

|9856 لرحمن|حمد عبــــد |لرحمن وليد رجبــــ |عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

629345 شقر|ل|هيم |بــــر|حمد محمد |محمد  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

834o85 حمد رشيدي|لد |رضوي خ تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

4294o5 لحفيظ|هلل محمد عبــــد |رس عبــــد |لرحمن ي|عبــــد  |صيدله طنط

69|o2 حمد محمد|لحفيظ |يه عبــــد | بــــ بــــنى سويف|د|

879628 ف ج|م |سل| بــــر عىلي |رسر سيوط|حقوق 

73474 تـــ | ر محمد|لستـــ|عيل عبــــد |سم|مي  ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
لسويس|تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

5o2635 حمد|حمد زىكي |ن محمد |رو إلسكندريتـــ |تـــمريض 

2542|4 بــــىل|لبــــ|لمنعم |ل عبــــد|ء جم|ل| تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

634499 بــــ|لوه|مح عىل عبــــد|عىل س زيق|لزق|بــــ |د|

24|35| نور خليل|م |ك عص|مل هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

894|66 لم |حمد محمد س|بــــرين |ص سيوط|بــــ |د|

3|5549 بــــ|لوه|ه عبــــد|لل|جر محمد عبــــد|ه ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8o5889 تـــه منصور|ن منصور شح|يم| ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

29322| للطيف لولح|ن محمد عبــــد|يم| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

4||783 لسيد محمد بــــسيوئى سليم|ندى  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

689423 هيم|بــــر|هدى حسن جمعه  لمنصوره|ره |تـــج
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323825 ن محمود مدبــــول|حمد سليم| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

355||6 يع|بــــد ط|لهدى شكري ع|نور  ى شمس|د| بــــ عي 

7647|4 لرحمن محمد|لم عبــــد |هلل س|منه  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

8266|o ن تـــم محمد لبــــيبــــ|ح| مي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

642o|4 حمدي محمد محمد|ل| |ر|ي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4256o8 لسيد|لدين حنفى |هلل نور|أيتـــ لجديد|دى |لو|كليتـــ علوم 

44|976 هويدتـــ فرج رزق فرج لشيخ|بــــ كفر |د|

423843 عيل عفيفى|سم|لحليم |محمود سعيد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ |د|

774496 حمد محمد|لرحمن |يه عبــــد | زيق|لزق|حقوق 

83|9o لم|هيم معتـــز عرفتـــ س|بــــر| ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

45|953 بــــو زيد|رس مصطفى محمد |ر ي|من ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

35546o ى|ي ى خلف سيد حسي  سمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

332367 ع|حمد محمد محمود عطيه هز|هدير  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

26o82 وى|لعظيم سيد مك|هيم عبــــد |بــــر|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9o5224 ر |لغف|عزه خليفه حسن عبــــد تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

249594 هيم محمد|بــــر|هيم |بــــر|ئى |م ه ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

22o5o لبــــ|بــــوط|مه |هلل سمي  سل|منه  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o4697 ي|لفر|هيم حسن |بــــر|محمد حسن  رج  سكندريه|ل|بــــ |د|

24|862 نم|مريم حسن جمعه غ تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

239993 ى|يوسف هش م سيد حسي  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

33568o ح موىس|لفتـــ|مح عبــــد|رتـــ س|س |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

699873 بــــ|لوه|حمد شفيق عبــــد |لرحمن |عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

828455 حمد|ن عمر |بــــثــــينه عثــــم |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

|2o974 هيم|بــــر|روق |تـــم ف|سلسبــــيل ح ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|3o4|2 لىح|ش عبــــد |لدمرد|يمن |مكرم  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

6|o|34 لحميد عيس|لحميد عبــــد|ن عبــــد|م| |نوعيتـــ طنط

|4|554 حمد سعيد|روق |لد ف|ء خ|شيم ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط
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5224|6 ى وق محمد مرزوق ستـــي  رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

|6||4o حمد|وى |رضوى حسن ف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9o5833 كريم محمد نرص فرغىلي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

4|2o45 هلل عمر محمد حسن مسعود|عبــــد لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

7||993 حمد|حمد محمود |ره |س لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

7|2778 حمد محمد خليل|زم |ندى ح تـــ بــــورسعيد|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

824652 ى|محمد خ لد محمد حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

8763|2 هلل  |ل محمد عبــــد|ذ جم|مع سيوط|بــــ |د|

75o834 وق محمد حسن محمد  لسويفى|رسر زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

2863|7 لحكيم لبــــيبــــ محمد عىل|عزه عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

7|o436 لم حبــــيبــــ|لخرصى س|لحسينى |هند  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

527368 هيم|بــــر|م خليل |نىح  محمد عص| سكندريه|ل|بــــ |د|

|7o8o9 ي سيد محمود حشيش محمد يحن  |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

3|8o5| حمد|محمود خليفه محمود  ى شمس حقوق عي 

876843 دق |لص|حمد طه عبــــد|سلىم  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o4652 رجبــــ مجدى محمد غريبــــ محمد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

227296 ف عبــــد|لرحمن |عبــــد لونيس بــــسيوئى|رسر لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

767|56 هيم|ن محمد محمود إبــــر|هيم شعبــــ|بــــر| لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

6899|3 |لمو|لغنى محمد |عبــــد | بــــ رض|رح
ى
ق لمنصوره|حقوق 

255o26 حمد|لعليم سيد |ء محمد عبــــد|رس| لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

8|5486 ى|ن عص|نوره م خليفه حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

26|927 |لعر|لفتـــوح |بــــو |لسيد محمد |محمد 
ى
ق |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

524868 ى|محمد مصلح كم ل حسي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

845463 ن سيد خميس|مريم رمض ن|سو|تـــربــــيتـــ 

62|626 بــــ|لكريم مصطفى محمد دي|عمرو عبــــد  لمنصوره|حقوق 

86343 ج مهدي محمد|ء فر|سم| بــــ بــــنى سويف|د|

5|o758 لخولي|هر محمد عوض خليل |لط| ره دمنهور|تـــج

524786 محمد أحمد محمد خليل سكندريه|ل|هندستـــ 

|34572 حمد|لمجيد |حمد عبــــد |لمجيد |عبــــد  هره|لق|حقوق 

4|2557 يد |بــــو | |دين ى حمد بــــيومي|لي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|
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7|5485  جبــــر|
ى
يمن مجدى صدق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o3o2o رى خليل|لبــــ|يه سمي  عبــــد | لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

6|4378 لديبــــ|ر محسن |لستـــ|أحمد عبــــد  |علوم طنط

|39976 ن|ن محمود محمد سليم|يم| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

665|6 نور نصيف|مجدى | دون|م م بــــنى سويف|إعل

648359 هلل وليد محمد فتـــىح|هبــــه  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

6997|3 لسيد محمد محمد عىل|عىل  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

3337|8 ى بــــ|لرحمن محمد |عبــــد |ش|مي  ى شمس|تـــج ره عي 

82573 م|درهم|لق|ر عىلي فوزي عبــــد|من ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7||298  حج|لجليل |م عبــــد |د عص|زي
ى
ج|لدسوق لفيوم|هندستـــ 

53o466 ى ح|يه|مريم  مد مرىسي|بــــ حسي  ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

4o6|49 هلل عيس|ن خلف خلف |يم| سكندريه|ل|ره |تـــج

7ooo73 حمد|لعوضى |حمد |ء |صف لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

752385 حمد منصور|يم |لد|ل عبــــد |بــــل تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

258753 يم|لد|حمد محمد فهيم فهىم عبــــد | ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

244742 ى محمد  حمد محمود|حسي  ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

|744o2 عيل|سم|يوبــــ فرج |لرحمن |عبــــد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

82|394 لنور|زىكي عبــــد| يوبــــ بــــطسط|ديفيد  ي|طبــــ 
|لمنى

4ooo68 مر سعيد محمد عىل|ن س|رو سكندريه|ل|صيدله 

48o4o2 لس صموئيل ع زر|تـــه ع|زر شح|كي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|33583 ن نيوس ملكون|رفعتـــ ط| مي  ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|25|94 لنمر|حمد محمد |عمر محمد  ي|هندستـــ 
|لمنى

626926 ح محمد رزق|ن محمد صل|رو زيق|لزق|صيدله 

4o6|o3 لمجيد|لمجيد فرغىل عبــــد|جر سعيد عبــــد |ه سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

|5878 ف مسعود محمد |يوسف  وى|لص|رسر هره|لق|ره |تـــج

5|383 ض|نىح  محمد محمود ري| لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

48873| حمد|لموجود |لسيد محمد عبــــد|حمد | إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

8698|6 ى|حمد محمود ي|هلل |عبــــد سي  لمنصوره|حقوق 

77oo52 لحسينى عىل سيد أحمد|لسيد |سيف  زيق|لزق|ره |تـــج
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353593 لس بــــش هيم|بــــر|هيم |بــــر|رتـــ |كي  ى شمس|د| بــــ عي 

424465 لم محمد|حمد سعيد محمد س| لشيخ|عه كفر |زر

|28o37 لمجيد|لعزيز عىل عبــــد |مصطفى عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

768o86 |حمد عبــــد |حمد |لرحمن طلعتـــ |هبــــه عبــــد 
لشيخ|لرحمن 

لعريش|تـــربــــيتـــ 

289|5 هيم|بــــر|لد مصطفى |حمد خ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|329| بــــو سيف|ح |هلل محمد مفتـــ|لمعتـــزبــــ|ندى  ى شمس|تـــج ره عي 

246o88 ر|لجز|عىل | محمد رض ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

75867o لدين محمود مرىسي|ء |د عل|زي د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

875o24 حمد  |محمد محمد محمد | ن|ر سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

7||422 ز|زى حر|د حج|زى ج|حمد حج| لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

44326 حمد|دى |هلل محمد نف|عبــــد  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

53o26| ى طه نسمتـــ طه حسي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

2|8748 سم عطيتـــ|م محمد ق|محمد حس ى شمس|تـــج ره عي 

68||49 للطيف|للطيف عبــــد |محسن محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

766775 لشلبــــى|لم |مه س|محمود حسن سل ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

443752 حمد|وى سيد |لشبــــر|طمه حمدى محمد |ف زيق|لزق|عه |زر

9o9895 ي |لبــــ|لرحمن عبــــد|محمود حشمتـــ عبــــد
ى
ق ي|ع ج|بــــسوه| ل هندستـــ وتـــكنولوج 

334|3 لسيد محمد|نم |يه غ| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

27649| يمن مرىس فريد|محمد  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

2632|9 لسيد|د جرجس عبــــد|عزيزه ميل |تـــربــــيتـــ بــــنه

6|755| بــــينى|ء محمد محمود |ول لشر ره بــــور سعيد|تـــج

766478 لرحمن|حمد حسن عبــــد |لد |حمد خ| لعريش|رتـــ ج |لتـــج|كليتـــ 

485665 ى  حمد|منى عىل حسني  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

5363| ى خ لي مبــــروك|لد جبــــ|نفي  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

268268 لفتـــح شعيبــــ|بــــو|ل |محمد جم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|6o78| ش|لقم|حمد |لغريبــــ |لزينى |م |هش ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

6796o9 لحنفى|ره محمد محمد منصور |س لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

32|22o لم|حمد محمد صبــــىح محمد س| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 
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349648 لنبــــي محمد|ح محمد عبــــد|سم ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

635|6o ف زىك عبــــد لحليم|عزه أرسر قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

84|324 |لعط|بــــو|محمد رجبــــ محمد  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

78o222 ج  مصطفى محمد|محمد ن زيق|لزق|عه |زر

355646 للطيف|بــــر عبــــد|ئل ج|سلىم و ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

827826 ف محمد حسن|معتـــز  رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

268263 رص محمد سليمه|هلل ن|عبــــد لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

883668 ين ن دى مرشد لوس |رسر سيوط|علوم 

83|474 حمد|ئشه محمد عبــــده |ع دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|355o8 ه فتـــىح ص| بــــر محمد|مي  ن|بــــ حلو|د|

45325o زق|لر|جد عبــــد|لو|جد رسورعبــــد|لو|مد عبــــد|ح لشيخ|هندستـــ كفر 

69769 ء حسن خميس حسن|رس| لفيوم|علوم 

895976 حمد عىل محمد  |سلسبــــيل  ج|بــــ سوه|د|

887722 م موىس  |بــــر تـــه|رس ص|ي سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

649642 لح|لسيد ص|هيم |بــــر|ء |صف زيق|لزق|حقوق 

7o62o3 لفتـــوح محمد|بــــو |ء محمد سميح |هن لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

356878 ي رمض|
هيم|بــــر|ل |ن هل|يتـــ لطفى زيق|لزق|صيدله 

675256 هيم موىس|بــــر|در |لق|ء عبــــد |لرحمن عل|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

699469 م محمود محمد محمد محمود ضتـــ|ري/لمنصورتـــ|عه |زر

76o4|5 هيم محمد|بــــر|يوسف عىل  لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

62368| ىط|لدمي|س |دل عبــــ|ندى محمد ع صيدلتـــ بــــورسعيد

5342|7 حمد|هيم |بــــر|بــــر |منى ص عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

43|649 ل|لل|شد |شد فتـــىح ر|محمود ر |بــــ طنط|د|

434893 محمد شعي | ء زكري|عل| ر|ي |طبــــ طنط

7o2oo9 در مسيحه معوض رزق|بــــرسوم ن زيق|لزق|حقوق 

|5|43o للطيف|در بــــشي  عبــــد |لق|ل عبــــد |يه جم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

62|98| حمد محمد عنتـــر يونس|دهم | ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

4|7o45 لعيسوى|حمد محمد |منى بــــسيوئى  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6367o2 لسيد|هلل |ئل محمد عبــــد|محمد و ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

||9568 هلل محمد مطي |بــــ |م محمد ج ن|تـــمريض  حلو
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357695 هلل|هلل حسن عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|ء عبــــد|وف |طبــــ بــــيطرى بــــنه

34|677 لنبــــى عليوتـــ|يتـــ محمد عبــــد| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

846689  عىلي 
ى هيم|بــــر|خديجه حسي  ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

32oo8o محسن خلف محمد محمود ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

426437 لسيد|حمد |ن |لسيد عثــــم|هدير  سكندريه|ل|صيدله 

|3855| هيم|بــــر|لسيد |طمه محمود |ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

297754 ش|لدمرد|هيم |بــــر|لد |حمد خ| ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

9o47|9 لسيد |ن محمد |ر شعبــــ|من ج|أللسن سوه|كليتـــ 

|279|4 تـــه|يز شكرى شح|جوزيف ف سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

9|2o96 لحفيظ مصطفى محمد |ر عبــــد|من ج|تـــربــــيتـــ سوه

7|5|24 |لنجول |لغنى محمد |حمد عبــــد |لغنى |عبــــد 
لجمل

وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

447759 ى موىس جمعه|ره صل|س ح حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

2|8296 ن|ئل ليثــــى محمد عثــــم|يوسف و هره|لق|هندستـــ 

5|436 لمنعم|م محمد محمد عبــــد |ء حس|فد بــــ بــــنى سويف|د|

26o59| |د محمد عط|ء عم|ل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

464|22 لبــــكرى|لمجيد محمد |محمد حفىطى عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

4|6|98 هيم خلف|بــــر|ح حسن |لفتـــ|ر عبــــد |زه| لشيخ|ره كفر |تـــج

627|52 حمد|لعزيز عزبــــ |يه محمود عبــــد| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

35|339 ى مصطفى محمود مصطفى عىل|ي سمي  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

27|8|| لم عىل مسعود|طف س|ريم ع هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

34o567 ى محمد ى محمد حسي  حسي  |طبــــ بــــنه

775o62 وق حمدى  لشموتـــى|لسعيد محمود |رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|236 م بــــشندى|م|ل |دهبــــ كم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|759o3 حمد طه|بــــرين سيد |ص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

882|7 لدين سعد زىك|بــــسمه عز  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

26|525 |لرحمن |حمد عبــــد|لحكيم |حمد عبــــد|م |ر
ط|لبــــط

لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

9o5866 هيم |بــــر|ر |لستـــ|هيم عبــــد|بــــر|حمد | ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

8o77o9 هلل حسن|ء ربــــيع عبــــد|سم| سيوط|ره |تـــج
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782|o7 دق|لص|لمنعم محمد |دى عبــــد |ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

258o2| هيم عىل|بــــر|محمد عىل  ي للفن|
سكندريه|ل|دق |لفنى

26339 بــــتـــ|حسن عىلي سيد ثــــ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

794ooo زى|ل محمد غ|لع|ن حسن عبــــد|يم| زيق|لزق|بــــ |د|

85596| ف ثــــ|نطون | بــــتـــ زىكي|رسر سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

4oo42 د|ء حسن محمد رش|سم كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

267o65 ن عىل عيد|رضوه سيد عثــــم |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

88|o56 د متـــول |ر محمد مر|مي سيوط|تـــربــــيتـــ 

26||44 لسيد محمود بــــدير|ء |شيم شمون|نوعيتـــ 

77235o حمد|حمد محمد حسن عىل |جر |ه عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|25|66 ى حميده|لحميد |هلل ممدوح عبــــد |لمعتـــز بــــ| مي  ى شمس حقوق عي 

823459 لصبــــور ليسي|محمد عىلي عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

776389 لرحمن|هيم عبــــد|بــــر|سىح  سمي   |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

6|o7oo لدجله|ده محمد |مروه حم ي صىح طنط
|معهد فنى

|56o26  عبــــد |لبــــ|ن سيد عبــــد |رو
ى
در|لق|ق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9|o663 د |حمد محمود ج|هلل |منتـــ  ج|تـــربــــيتـــ سوه

52ooo2 ه عىل عبــــد | ل دردير|لع|مي  ره دمنهور|تـــج

7664|9 هيم|بــــر|حمد |حمد محمود |م |سل|مريم  هره|لق|ج طبــــيع |عل

|7|644 هلل عفيفى|ن محمد خي  |مريم زيد هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

348583 لق سيد عىلي|لخ|هند حسن عبــــد ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

68449| مر|د ذىك محمد ع|ء عم|زهر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26o|2 عيل|سم|ن محمد حنفى |نوره ى شمس|تـــج ره عي 

7o4857 ندى سعد محمد محمد فوده زيق|لزق|حقوق 

689434 لدين|لدين محمد عوض شمس |يمنى شمس  لمنصوره|ره |تـــج

4oo5|9 هلل|حمد محمد خي |رضوى  ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

348599 هيم|بــــر|لرحمن |عيل بــــيوم عبــــد|سم| |ره بــــنه|تـــج

85o398 ج|حمد محمد فر|هلل |عبــــد لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

9o957 لحليم طلبــــتـــ|محمد حسن عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

4|2266 لغندور|لد محمود محمد |خ |بــــ طنط|د|

766472 ف نعم|حمد | ن هندى محمد|رسر لعريش|تـــربــــيتـــ 
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426486 ى حسن|ع ئشه محمد سيد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

759o73 س محمد|رص عبــــ|هلل ن|عبــــد  لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

43997| ي فهىمي كم ي|لمر|س |ل عبــــ|بــــشر
دئى |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

357o66 لسيد|لسيد محروس |حمد | |ره بــــنه|تـــج

855745 ي ع
لمجيد|مر محمد عبــــد|مصطفى ي |

لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

56o|4 ن محمد|عبــــي  سيد سليم لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

8o539o رك|حمد محمد مبــــ|حمد محمد | ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

424267 لسيد شطيفه|مد |حمد ح|محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|37857 د|ل فؤ|لرحمن محمد كم|عبــــد  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

265492 بــــدين سويلم|لع|ذ زغلول زين |مع |كليتـــ هندستـــ بــــنه

26o664 بــــو ركيبــــه|ره محمد غريبــــ |س شمون|نوعيتـــ 

675364 حمد فوده|لعظيم |لدين عبــــد |د|حمد عم| لمنصوره|هندستـــ 

|9996 لسيد|لعز |بــــو |د محمد |حمد مر| ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

4o638| لرحمن|لعليم عبــــد |ء فريد فرغىل عبــــد |رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

|47545 حمد محمود|حمد مأمون | ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

23294 ف  ف ه|لدين |رسر د|لجو|شم عبــــد |رسر هره|لق|ره |تـــج

2934oo ن|م سيد محمد عش|سل|ل|سيف  ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

6276oo لحميد|لمنعم أبــــوزيد عبــــد|مصطفى عبــــد زيق|لزق|هندستـــ 

496|o9 رحمتـــ عىل محمد خليفتـــ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

79|48o ح ربــــيع|لفتـــ|هر عبــــد|ح ز|لفتـــ|حمد عبــــد | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|45|4 هيم سعيد حتـــحتـــ|ن إبــــر|إيم تـــربــــيتـــ دمنهور

842o4o ي|ر
هيم|بــــر|يوسف محمد | ئى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

752425  محمد
ى
عمر مصطفى دسوق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

|72o63 حمد|حمد عىل |م |حس تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

45355| هلل|هلل عىل عبــــد|مصطفى محمود عبــــد  لشيخ|هندستـــ كفر 

78|oo6 ف |لرحمن |عبــــد  لغنى|حمد خليل عبــــد|رسر زيق|لزق|حقوق 

|66|44 هيم|بــــر|هلل محمد متـــول |عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5o4o78 حمد|در |لق|طف خميس عبــــد |مؤمن ع إلسكندريتـــ |تـــمريض 

6o5536 هيم|بــــر|حمد |جر محمد |ه لمنصوره|بــــ |د|
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424826 لنجيىلي|ح محمد |ن عمرو صل|مرو سكندريه|ل|حقوق 

539236 لعدوي|هيم |بــــر|لح |محمد ص| دين سكندريه|ل|بــــ |د|

345o|9 لمرىس فرج|در |لق|ء عبــــد |رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4o5844 لجندى|مل ممدوح يونس | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

465574 ه يف عبــــده محمد عىل أبــــو خرصى رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

476449 هيم ربــــيع|بــــر|لد نسيم |سمي  خ سكندريه|ل|بــــ |د|

84254| هي|لل|هلل محمد عبــــد|مه عبــــد|س| ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

|56o38 لسيد|حمد |هلل عىل |منتـــ  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

6o3879 لحميد بــــدير|ذل عبــــد |لش|محمد وليد  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

3|5899 هلل محمد|دتـــ عبــــد|حم| نور تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4o25| لعزيز فرج|حمد عبــــد|لعزيز |عبــــد هره|لق|علوم 

252239 لعزم|بــــو|ده درويش درويش |مي تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

8o8385 ء عىلي يوسف حسن|ول ي|بــــ |د|
|لمنى

37865 حمد محمود|حمد |ر |من لفيوم|عه |زر

689|6 م مغربــــى|لسل|زم محمد عبــــد |ح لفيوم |تـــمريض 

||98|o هلل|س عط|روبــــي  يوسف لوك هره|لق|حقوق 

493693 لعظيم محمد حسنى محمد |حمد محمد عبــــد |
مكرم

|حقوق طنط

2464o| لسيد ليله|ه محمد |لل|ح عبــــد|صل ي صىح بــــنه
|معهد فنى

752928 ى حسن حمدي ى فوزى حسي  حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

5|4895 وى|لبــــرم|هيم سعد بــــسيوئى |بــــر|رؤيه  سكندريه|ل|طبــــ 

9oo323 ه |لل|رص بــــخيتـــ عبــــد|محمد ن ج |تـــمريض سوه

29527| حمد هنيدى|محمود حسن  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

268|47 عيل عىل بــــدوى|سم|عىل  ي صىح بــــنه
|معهد فنى

925o77 حمد حسن |حمد سيد | ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

6oo352 حمد محمد محمد قنونه| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

435377 هلل أحمد سعد سعد أبــــو خديجه|منه  ره دمنهور|تـــج

|26383 حمد زىك محمد|لرحمن |عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

79|74 محمد عمر محمود عىل ن|تـــربــــيتـــ حلو

846488 بــــسخرون|ي |ن صمويل بــــش|مري ي|بــــ |د|
|لمنى
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838438 ي|ر
دل محمود بــــربــــري|ع| ئى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

4|o7|5 بــــو عنبــــر|لسيد |حسن محمد | ر|ل |ره طنط|تـــج

67588o عيل محمد|سم|وى |عيل مر|سم|بــــسمه  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

27|66| لغندور|حمد زىك |ض |ء ري|ل| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

67995 ى ص|ء عبــــد |رس| لح|لفضيل حسي  لفيوم|نوعيتـــ 

5o7638 ى  ف ف|نرمي  ئى|يز يس بــــر|رسر |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

877o25 هلل سيد حسن  |ئى عبــــد|م| سيوط|بــــ |د|

3365o2 مصطفى طه مصطفى| ند سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

233||3 ح محمد|لفتـــ|حمد عبــــد|ره |س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o757| لحميد محمد حزين|حمد عبــــد |خلود  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

68o557 |هيم |بــــر|عيل |سم|حمد |م |له|
ى
لدسوق ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لمنصوره|ئ 

27o|85 ى يوسف|هيم |بــــر|سيف محمد  ى لخني  |صيدله طنط

2|4534 لد مصطفى محمد محمود|خ هره|لق|ره |تـــج

6237|3 ي ح
ى
مد موصىل|محمد قدرى محمدصدق تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 

سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

256992 بــــ|هلل خط|بــــسمله فوزى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

|58555 وق ح مد|مد سعيد ح|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7683|3 يف محمد مهدى تـــقوى رسر لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

34233o ي س|ء شح|رس|
عيل|سم|لم |تـــ حسنى ي صىح 

بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

8oo56| ل|محمود محمد هل| دين دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

48o94| لسيد|لسيد محمود | |ر|ي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8||oo2 ء سعيد محمد محمد|لىمي ي|عه |زر
|لمنى

49o799 ع|لسيد عىل حسن رف|عزه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

326|57 ى بــــرسوم|ئيل بــــش|نتـــ نبــــيل ميخ|هيل |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

368o42 جوده محمد| حمد رض| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

323234 ن مبــــروك فنجرى فوزى| مي  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

688o66 ى زينهم  |لسعيد محمد |ليىل حسي 
ى
لدسوق لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

487683 مه|لسيد سل|محمد منتـــرص محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

447o|9 حمد وحيد مصطفى موىس مصطفى| سكندريه|ل|هندستـــ 

23o58o هيم مبــــروك|بــــر|ئى |محمد ه ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ
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8|2776 هيم|بــــر|دي بــــرسوم |ف| دون|م هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

24|887 دق|ندى محمود محمد محمد ص هره|لق|ره |تـــج

28o48o ن|لعزيز سلط|ء عبــــد|د بــــه|ي| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|49o62 حمد|ن |منه سعيد عثــــم ن|تـــمريض  حلو

7o2237 لسيد حسن جبــــر|يمن |ء |رس| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|64||| هلل محمد|زن محمود عبــــد |م عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

759264 ى يوسف تـــوفيق يوسف| مي  لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

5|||3 د|لجو|لرحمن محمد محمد عبــــد |عبــــد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

2|2994 ين مني  عبــــد لففى|ح |لفتـــ|شي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

475643 حمد|ن |هيم حس|بــــر|مريم محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

4o4539 ي 
ى
ن|حمد رشو|محمد غريبــــ شوق سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

866o82 هيم حربــــي حسن عىلي|بــــر| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

636555 لسيد بــــدوى|لمول محمد |محمد عبــــد لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

|3563| حمد عىلي حسن|منيه صفوتـــ | ى شمس|تـــج ره عي 

|46373 لشوربــــىح |يه محمود حسن | هره|لق|حقوق 

644933 لحظ|بــــو|هيم |بــــر|لسيد محمود |محمد  |بــــ طنط|د|

26677| هيم محمد عمر|بــــر|يه محمد | ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

63939| هد|ن مج|هد رمض|ء مج|ل| زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

52|9o3 لسيد|عيل خليل |سم|عزيزتـــ  تـــربــــيتـــ دمنهور

62526o م خليل حسن|حمد عص| زيق|لزق|هندستـــ 

|6o448 د محمد|ح حد|محمود صل ى شمس حقوق عي 

85||5o رس عىلي محمد|ر ي|من دى جديد|لو|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع 

6|2535 هيم|بــــر|لمتـــول |لسيد |هيم |بــــر|هدى  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

6o5437 بــــينى|دق |يمنى سعد ص لشر |تـــربــــيتـــ طنط

265737 لجمل|هيم |بــــر|حسن عصمتـــ  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

478678 د محمد يحن  أحمد|زي سكندريه|ل|هندستـــ 

542276 بــــو عرص|عيل |سم|ء منىح  |سم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6855o4 هيم|بــــر|حمد محمد |جر محمد |ه لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

753|88 لدين يوسف|ء بــــدر|ئى عل|ه عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

678257 ىط محمد|مل مع|هدير محمد ك لمنصوره|بــــ |د|
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637348 لعربــــى|ن |لعزيز عطيه رمض|طمه محمد عبــــد |ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8|2793 هيم جرجس|بــــر|عيد | ن|مري ي|بــــ |د|
|لمنى

787846 عيل|سم|تـــتـــ |هيم شح|بــــر|ح |سم معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

879594 لغنى |لعليم عىل عبــــد|عبــــد| عل سيوط|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

32693 ى حسن نص ر|محمد حسن حسي  ن|ضه حلو|ري/تـــربــــيتـــ

269677 ء عزتـــ محمد زغلول|عىلي ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

852644 ي محمد محمد
ى
محمد شوق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

3|44|6 شنودتـــ صموئيل ملىطي| بــــول كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

782654 هيم|بــــر|ل |عيل مصطفى كم|سم|ء |دع زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

88236o  عبــــد|يه عثــــم|
ى
لنبــــى  |ن شوق سيوط|تـــربــــيتـــ 

|54954 د سمي  صليبــــ|نه ميل|دمي ن|بــــ حلو|د|

75|o2o ن حزين|مريم مدحتـــ يون ره بــــور سعيد|تـــج

63o955 هيم|بــــر|لغنى عطيه |يه محمود عبــــد | زيق|لزق|بــــ |د|

3o49| لسيد|قمر محمد فرج عبــــد  هره|لق|بــــ |د|

3688oo لد حنفى محمود|خ| دين ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

823752 لمتـــجىلي|لك عبــــد|لم|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد هره|لق|طبــــ 

|2o8|3 |نه لويس لبــــيبــــ حن|يولي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

85|339 ر بــــكر|لرحمن زىكي عم|عبــــد ى |كليتـــ تـــربــــيتـــ ري لجديد|دى |لو|ضيتـــ بــــني 

524258  
ى
حمد محمد|بــــسمله فريد شوق |ضتـــ طنط|علوم ري

767|9| هيم|بــــر|لعزيز  |لعزيز مجدى عبــــد |عمر عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

68238| ج|لحميد رس|هيم عبــــد |بــــر|ندى  لمنصوره|ره |تـــج

9226|| ى مصطفى  |ده صبــــرى |حم مي  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6o3o94 ن|لسيد شعبــــ|لسعيد |محمود  لمنصوره|طبــــ 

47655| ى|بــــو|لمقصود |عيد فتـــىح عبــــد | دين لعيني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||7772 هر محمد|لط|بــــو |هلل |ندى عبــــد  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(رتـــ|د

493oo6 ى حمورى|ق سم عىل محمد عىل حسي  |حقوق طنط

5|5|o3 لعوضى|ل عيس |منى جم تـــربــــيتـــ دمنهور

434||8 ف|لسيد سنج|م محمد |يه عص| |بــــ طنط|د|

435446 د|لجو|بــــ عىل رجبــــ عبــــد |رح لشيخ|بــــ كفر |د|

4948|7 لسيد محمود يحن |طف |م ع|سل| بــــ دمنهور|د|

Thursday, September 6, 2018 Page 18118 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6|o||8 |لنج|بــــو |ل موىسي |موىسي جل لمنصوره|ره |تـــج

2443|2 م|حمد عىل عل|ء محمود |عل ن|تـــربــــيتـــ حلو

88||52 بــــر بــــخيتـــ محمد |حمد ج| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

96842 س حسن|حمد عبــــ|ء |ول سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|622 حمد|مح فتـــىح |بــــسنتـــ س ى شمس|د| بــــ عي 

83675o لعظيم|بــــر عبــــد|حمد ج|محمود  |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

6|9||8 لسعيد محمد رجبــــ|لسعيد |دتـــ |غ ط|معتـــ دمي|علوم ج

484325 ن محمود|يوسف محمود محمود عثــــم سكندريه|ل|ره |تـــج

475o7o ى|بــــو |يسل حسن محمد | لمجد حسي  سكندريه|ل|ره |تـــج

47293 لمجيد|نبــــيل رفعتـــ عبــــد | دين ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

493384 يف سليم ن صنيدق|يوسف رسر سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

|63376 ي
حمد عىل|مجدى | دئى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

883282 ي |لر|ح فول عبــــد|محمد صل
ضى سيوط|ره |تـــج

4|8o45 ى عىل |منى أبــــو حمد مصطفى|لعني  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

27|923 حمد دعبــــس|لمنعم |هلل محمد عبــــد|منه  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

495398 ن|ذ محمد شعبــــ|دل محمد مع|ع ره دمنهور|تـــج

256848 ل|ن بــــدر محمد مرس|نوره هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

26893 ء زىك محمد زىك|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

772957 دى|لبــــغد|هلل |ل عبــــد|هلل كم|عمر عبــــد   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

6o5744 حمد|ء محمد محمد |رس| |ره طنط|تـــج

888|33 حمد بــــيوم  |ل |ء جم|بــــه سيوط|حقوق 

725|6 هيم|بــــر|مل |لرحمن رجبــــ ك|عبــــد ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

5o3987 د|لضي|لحميد محمد |محمد سعيد عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

43556| وى|لشن|شمس عىل فتـــوح  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

9o245| ئى |هيم فتـــىح غيط|بــــر|محمد  ج |تـــمريض سوه

34|453 بــــد عليوه|حمد محمد ع| |تـــربــــيتـــ بــــنه

433563 لبــــر|فيصل محمد فتـــىح  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

439589 لمجيد حنيش|لعزيز عبــــد |لدين عبــــد|ء |سمر عل لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

3|2366 هيم محمود|بــــر|زينبــــ عزتـــ حسن  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

5429|o لمدئى|ء محمد عىل حسن |رس| دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|
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5|4294 بــــوريتـــ|هلل |ن حمزه محمد  عىل عبــــد|نوره سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

|7934 ف سيد |ر |مي ئى عىل مصطفى|لشعر|رسر كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

548384 ى|زينبــــ عزتـــ حسن  لمسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8o6993 حمد عىلي|شور |ء ع|سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

6o3478 ى ط سم|هيم ق|بــــر|هر |محمد حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

53566| عيل عىل نجم|سم|م |هلل حس|لمعتـــز بــــ| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

8|86|6 ي|ر
سط|لبــــ|حمد عبــــد|ربــــيع | ئى ي|صيدلتـــ 

|لمنى

3|7375 مون عىل محمد|عىل م ى شمس حقوق عي 

|2683| ف ف|ن |سوز ى عبــــد |روق |رسر ىطي|لع|مي  ى شمس هندستـــ عي 

4598|3 بــــر|حمد ج|بــــر محمد |مصطفى ج |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

247553 لسيد|حمد |حمد |لد |محمد خ ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

864586 ي محمد دردير 
عيل|سم|مصطفى دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

7|6948 هلل|ع عبــــد |لرف|تـــبــــ محمد |محمد ر لمنصوره|ره |تـــج

629733 لحبــــش|هلل سليم |طف عبــــد|مصطفى ع  طريق بــــلبــــيس21لعبــــور ك|هندستـــوتـــكنو.ع
وى|لصحر |

6o388 سمر محمد ربــــيع عيد حقوق بــــنى سويف

483588 م نرص محمد محمد درويش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

223374 ن محمد|م عزتـــ عثــــم|دل عل|ع لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

69||o7 حمد|هر محمد |محمد ط لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o72o2 هيم|بــــر|ء عىلي محمود |وف ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

44628| عيل|سم|م حسن خلف |حس سكندريه|ل|بــــ |د|

|7o678 لرحيم محمد|ل عبــــد |ن جم|نوره ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

842578 ره حسن خليل عىلي|س دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

223254 ل معوض محمد يىح|معوض جل لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

635862 حمد مصطفى عبــــده|حمد | زيق|لزق|هندستـــ 

844764 ى ي محمود محمد حسي 
مصطفى ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

42oo84 ي|ر
|لمجيد |در عبــــد |لق|ن عبــــد |رمض| ئى

عيل|سم
لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

27949 حمد|يمن قرئى |ندى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

865444 ف عبــــد|محمد  هيم|بــــر|لمعىطي |رسر دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

6359o3 وى محمد|لمنش|هيم |ء إبــــر|نجل لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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|49666 ئل عىل ذىك|خلود و ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

4|4687 ر|لضف|س محمد عبــــده |ين| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8|538 نور حلىم|نس محمد |ن تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

77o2o7 هيم عبــــدربــــه|بــــر|حمد سعيد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|4ooo8 ه  دى محمد|له|حمد عبــــد |ني  ى شمس|د| بــــ عي 

756|75 ل|ل وليد محمد جل|جل لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

8794o7 هلل رزق محمد عيد  |عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

78|o2| هلل يوسف|لرحمن عبــــد |ء عبــــد |عل ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|55o62 ى |مريم  حمد|حمد حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

78794o ي ولع|مي  |
ن جرس|لفى تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

لسويس |

85|482 هيم|بــــر|هيم نزيه |بــــر|حمد | لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

648525 س|نوبــــ سمي  شلبــــى غط|بــــ| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

2|4424 ود|لد محمد د|نور خ ى شمس علوم عي 

3|9954 عيل|سم|حمد |بــــ محمود |رح ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

866227 لعزبــــ|حمد |سط |لبــــ|زينبــــ عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

226396 بــــيشوى وليم عبــــيد رزق ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

23957o للطيف|جد محمد عبــــد|ليىل م هره|لق|بــــ |د|

32|7o9 حمد محمد|محمود محمد  ج|معتـــ سوه|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

6382o6 ىس متـــول|هلل محمد محمد بــــل|عبــــد زيق|لزق|ره |تـــج

373889 لفضل|بــــو|نور لطفى محمد |م |هلل هش|منتـــ  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

7o35o4 بــــومىك|لجوهرى |ن رجبــــ |فتـــحيه شعبــــ لمنصوره|ل |طف|ض |ري

444347 |ن محمد مو|مريم فتـــىح شعبــــ
ى
ق لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

||4787 لعزيز غنيم|لدين عبــــد |ح |لعزيز صل|ل عبــــد |نو هره|لق|حقوق 

9343o لمجيد نرص|هلل محمد عبــــد |عبــــد  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

9o2394 مريم عوض مسعود بــــخيتـــ  ج|تـــربــــيتـــ سوه

684624 لقهوج |لمقصود محمد |عبــــد | ن رض|يم| لمنصورتـــ |تـــمريض 

|36755 متـــ|بــــو ش|ر سيد رجبــــ |مي دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

684|oo ينى|لجن|وى محمود |لشن|ء مني  |سم| لمنصوره|بــــ |د|
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628||6 ى شلبــــى|لق |لخ|سعيد عيس عبــــد لعشر زيق|لزق|حقوق 

332289 تـــ  ي|مد محمد عبــــد|يمن محمد ح|ني 
لغنى |تـــربــــيتـــ بــــنه

889483 فرج صبــــىح فرج جندى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

348634 ر|لعط|لرحمن محمد محمد |عمر عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5452o| ل متـــرى|م كميل كم|بــــر| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

||7oo9 د حسن|لرحمن حسن محمد فؤ|عبــــد  ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 

2338|| ن|هيم مصطفى محمد رمض|بــــر|حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

3|4427 ح لول عبــــدتـــ|لرحمن صل|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

687o4 ء خميس محمد يونس|سم| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

332523 هيم|بــــر|ن محمد |محمد زهر |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

494o22 هيم|بــــر|بــــو|لسيد |هلل |محمد سعد عبــــد  ره دمنهور|تـــج

7o8339 حمد|مل |ده ك|محمد حم لمنصوره|ره |تـــج

758969 ف عبــــد|محمد  لقوى|لنعيم عبــــد|رسر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|39|9 لمشد|روق يىح مصطفى |يوسف ف |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

763957 لبــــرىسر|نور محمد |م |رحمه س نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد

7747|5 د|لجل|حمد |هيم |بــــر|رق محمد |م ط|ريه ج|بــــ سوه|د|

885776 لكريم | |ل محمد عط|عبــــي  كم سيوط|بــــ |د|

367|7o حمد|تـــ |مصطفى عيد محمد بــــرك |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

332|5| دى|له|ر محمد |ندى مختـــ | معهد فنى تـــمريض بــــنه

4oo397 لعزيز محمد|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد  سكندريتـــ|ل|نوعيتـــ فنيتـــ بــــفرع مطروح ج 

|36362 ى ع|ي دل عطيه بــــسيط|سمي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

4o|8o6 لسيد|لرحمن يشى غريبــــ محمد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

247386 ده|حمد محمد د|حمد |حمد | تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

32286o هيم|بــــر|م محمد محمد |ء حس|روميس لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

854o56 لحميد محمد|ء عبــــد|ن عل|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

897o55 حمد |هيم |بــــر|طف |ء ع|رس| ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

628798 لمعبــــود|لمعبــــود محسن عبــــد|سهيله عبــــد زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

4o5738 ى عمر|ل |رضوى كم حمد حسي  سكندريه|ل|بــــ |د|

32o93o نرص منصور نرص| بــــول ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

27948| لحكيم عطيه محمد|لسيد عبــــد|هيم |بــــر| ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط
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267885 د|حمد محمد محمد حم| ي|معهد ع 6ن فرع  | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر هندستـــ بــــمرصوف |

47579 رق محمد سعد حسن|ط ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

862|o9 وق  لجميل محمود حسن|رسر دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

8o2959 ى بــــيشوي فضل عطيه حني  ي|بــــ |د|
|لمنى

8o4926 وق سيد محمد محمد رسر حقوق بــــنى سويف

696924 م فتـــىح حسن شوشه|سل| لمنصوره|ره |تـــج

896965 م |م|للطيف |ه عبــــد|لل|لحسن عبــــد| ج|تـــربــــيتـــ سوه

44o3o7 م|لغن|ء عطيتـــ محمود يوسف |أسم لشيخ|بــــ كفر |د|

9o|94o ن  |لرحيم طرم|محمود عبــــد| رويد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

54359 ليوس|ميل وليم بــــس|يكل |م ره بــــنى سويف|تـــج

63o88 ى|سيد حمدي  نور حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

88|8o8 سط  |لبــــ|لكريم عبــــد|لنبــــى عبــــد|كريم عبــــد ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

475763 متـــ محمد عىلي عيس|س|مي  |ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

25|388 م|هلل عيد عل|محمود عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

37|394 حمد جوده محمود|محمود  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

4624|6 تـــ محمد ه| ر|لنج|شم محمد |مي  لمنصوره|حقوق 

4458o9 لموجود محمد|د عبــــد |رس محمد فؤ|ف سكندريه|ل|هندستـــ 

494749 نجيبــــ حمدى نجيبــــ سعد تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

879o9o حمد محمد محمد | |ند سيوط|تـــمريض 

245o57 حمد مهدى|م فتـــىح |هي ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

4|o379 ئى|لجرو|محمد فوزى محمد محمد  |بــــ طنط|د|

|656o8 هلل|بــــو مسلم عبــــد |لسيد فكري |ء |سم| ن|بــــ حلو|د|

4553| ى مرد ى طه حسي  ش|حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|64o8o لد مجدي فتـــىحي عىلي|خ ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

52936| دلي|لخر|لحميد |رص عبــــد |لن|حمد عبــــد | سكندريه|ل|هندستـــ 

4o668 ر شعيبــــ|لغف|مد عبــــد |هيم ح|بــــر|حمد | ن|معهد فنى تـــمريض حلو

436784 ى محمد فؤ|ن هيم بــــيوم|بــــر|د |رمي  لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

8|7733 حمد|لعزيز |مروه ممدوح عبــــد ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

355oo ده عيد جمعه حسن|حم هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

497979 م|حمد عطيه سل|ء حسنى |سم| سكندريه|ل|حقوق 
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22|o57 د جبــــر|لجو|رقيه حسن عبــــد هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

333958 ن|حمد روبــــى سليم|لدين |م |حس ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

258|33 حمد|عيل |سم|حمد |لرحمن |عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

37|583 محمد رجبــــ رجبــــ عبــــيد ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

84677| ج سعيد جوده|لحج|بــــو|ء |سم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

78977 لمحسن|ن تـــوفيق عبــــد |مصطفى رمض ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

358693 هلل|لدين عبــــد|ح |تـــبــــ صل|جر ر|ه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

94|59 ى |ر لجنيدى|شد محمد رشدى حسني  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

82|64| ي|محمد ه
ي فولي تـــعى

ن|ئى ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

68o356 لعدل|حمد محمد |حمد مصطفى | م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

369|93 ف شح|محمود  تـــتـــ محمد شلبــــي|رسر  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

5|8368 د|حمد بــــدر حم|غبــــ |ء أحمد ر|أسم لشيخ|عه كفر |زر

6o6474 ش|هيم كبــــ|بــــر|لحميد |نبــــيه عبــــد  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

4o|974 هلل|هلل محمد عبــــد |عمر محمد عبــــد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77845o |لحكومه عبــــد |مه سيف |س|للطيف |عبــــد 
للطيف

زيق|لزق|هندستـــ 

8|45o6 لحميد|ن محمود عبــــد|محمود عثــــم ره بــــنى سويف|تـــج

44|o2| لىح محمود|منى محمد عبــــد لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

387|7 ف فتـــىح سعودى|حمد | رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

245745 لعربــــى|م |لسل|يل رجبــــ عبــــد |كريم ط ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

6o4955 لمجيد محمد|لحميد عبــــد |مريم عبــــد  |طبــــ طنط

258383 ن زهو|سليم| محمد رض ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

39o2o ن|هر محمد سليم|لظ|ء عبــــد |دع لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

8|o957 حمد محمد|ل محمد |م| ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

22993| مل|لدين عزتـــ ك|ء|محمد عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

83597o لحميد محمد|لد عبــــد|مريم خ دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

33289o در محمد|لق|حمد محمد عبــــد| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8o3672 جر عيسوي محمد خلف|ه ي|بــــ |د|
|لمنى

679849 ل|م حسن و|لسل|خلود محمد عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

766o4 ي
وى|لرخ|لدين |ء |معتـــز عمرو محمد ضى كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |
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764345 عيل بــــلبــــول|سم|حمد |د نرص |ي| ره بــــور سعيد|تـــج

|6|83| بــــتـــ|دى ثــــ|له|رق عبــــد |يه ط| مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

7596|2 حمد سعد محمد|روضه  لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

4655|2 رم محمود نصي |حمد ك| |حقوق طنط

246724 لبــــى|لعزيز |محمد محمود عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

28795  محمد عىلي
ى فهد فخري حسي  هره|لق|هندستـــ 

4o6|8o تـــتـــ عطيه محمد|حبــــيبــــه وحيد شح عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|22627 هيم محمود|بــــر|عىل هيثــــم  هره|لق|هندستـــ 

2523oo لمقصود بــــدر|لمقصود عبــــد|ء عبــــد|هن تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

4|74|6 مه|رس منصور مرشدى عىل سل|رص ي|ن لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

25928o لدولتـــىلي|لسيد |لسيد |زينبــــ  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

8||69 ى محمد محمد ندى خي  هره|لق|حقوق 

789928 لرحمن|هيم محمد عبــــد|بــــر|ندى  عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

8|5o|3 هيم|بــــر|لموجود |ن حسن عبــــد|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

922665 ي
ى | دئى ن  |هيم مهر|بــــر|خي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

254|5o ي 
وى|لطهو|محمد فريد فوزى مصطفى ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

628746 ى نور  لدين عبــــده محمد|نرمي  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

8ooo69 لرحمن محمد فتـــىحي حسن|عبــــد ي|علوم 
|لمنى

827479 لمجد عىلي|بــــو|محمد قطبــــ  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

78229o لحليم محمد محمد|محمود عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

77689 ع|لسبــــ|هلل |هلل حسن عبــــد|منه  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

8|4988 هيم|بــــر|حمد عىلي |ندي  ي|علوم 
|لمنى

622779 حمد|حمد محمود |لرحمن |عبــــد  ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

242782 هيم محمود|بــــر|عمر محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

236844 وق كرم محمود صل لدين|ح |رسر لمنصوره|حقوق 

365587 هلل طه خليل|طه عبــــد |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

855828 ى عبــــد|عبــــد لحميد حسن|لرحمن حسي  ي|ن |سن|ل|طبــــ 
|لمنى

|2o3|| ي|ر
هيم عبــــده|بــــر|محمد | ئى ى شمس|تـــج ره عي 

825399 حمد حسن|عيل |سم|د |سع دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

234925 هلل محمود|ق يوسف عبــــد|سح| هره|لق|ره |تـــج
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8o24|6 ن|زم محمد جمعه حس|ح ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

6oo522 زى|ن محمد حج|حمد حمد| |علوم طنط

2|929 ه|لل|طمه عىلي رشدي عبــــد |ف هره|لق|حقوق 

68847 ن|حمد عثــــم|حمد محمد | ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

3|386 هلل محمد|رق محمد عبــــد|تـــن ط|ف ن|حقوق حلو

26875 لدين متـــول|هدير سيد نور  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

767o9| بــــو زيد| |لسعيد عط|لرحمن |عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|5oo9| بــــ محمد جميل|يه|عمرو  سبــــ |لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|دى بــــمرصوف|لمع|بــــ

|74o69 هلل| |لعزيز مصطفى عطوتـــ عط|عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

52928| هيم فرج سيد أحمد|محمد أحمد إبــــر سكندريه|ل|هندستـــ 

8|3559 ء محمد ربــــيع|ن عل|يم| ي|بــــ |د|
|لمنى

622|63 لرمىل|لسيد عيس |هيم |بــــر|محمد  ط|هندستـــ دمي

27466| هلل محمد|طمه عيد عبــــد |ف ن|بــــ حلو|د|

786|89 ن محمد طه|جر ظريف رمض|ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

457586 لسيد|لمعىط |مل عبــــد |ح ك|لفتـــ|بــــ عبــــد |مه |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

836939 م|لسل|حمد عبــــد|مه محمود |س| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

7|299o لسيد |ل |لع|ح عبــــد |لفتـــ|صم محمد عبــــد |ع
ضى|ر

لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

266685 لمطلبــــ محمد صبــــيحه|ن رشدى عبــــد |رو ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

633o6o ى عمرو شح|ي عيل|سم|تـــه |سمي   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

422625 ح|لفتـــ|م فهىم عبــــد |محمد س بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

74o|9 لمنعم|حمد عبــــد |رس |حمد ي| لفيوم|حقوق 

69o444 لسيد مصطفى|محمد | مريم رض لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|7272 ن د متـــول|حمد فؤ| |مي  ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

888735 ى  مد |حمد ح|عيل |سم|نرمي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

78252| لم|لعزيز عىل س|حمد عبــــد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

22|885 لعزيز|لد محمد عبــــد|ل خ|من سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

92|6|2 ندى محمد حليم عىل   ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

762|39  عبــــد |لرحمن محمد |عبــــد 
ى
|هلل عبــــد |لدسوق

لعزيز
ره بــــور سعيد|تـــج
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5|5oo5 بــــو شبــــكتـــ|لك |لم|دل عبــــد |ديتـــ ع|ف ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

348752 ود|ئيل د|ل ميخ|هبــــتـــ جميل غبــــري ى شمس|د| بــــ عي 

7834o7 لرحمن مسلم|ء عبــــد |يه عل| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

448598 لسيد حطبــــ|حمد |لفتـــح |بــــو |حمد | ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

4|6o27 ع|لرف|ن محمد بــــسيوئى |ء شعبــــ|سم| لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|39334 مريم مصطفى محمد مصطفى مرع ى شمس|تـــج ره عي 

5||457 حمد محمد عفيفى|محمد  ره دمنهور|تـــج

327577 ن|هيم سليم|بــــر|م |عص| ر|ي ى شمس|زر عه عي 

624688 م|لسيد عض|لمعىطي |رق عبــــد |محمد ط ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

2|6o66 حمد|مد |لدين محمد ح|ء مىح |دع هره|لق|هندستـــ 

258845 محمد وحيد محمد سكر ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

24|32| وى|لبــــحر|لحميد محمد محمد محمد عىل |عبــــد ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

8|5|99 م|لسل|ىطي عبــــد|لع|هند منصور عبــــد ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

22279o لكريم محمد|هيم عبــــد|بــــر|يوسف  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|o44| لبــــدرى|عمرو لطفى محمد | لول لمنصوره|بــــ |د|

866|25 ر|حمد نص|لدين |ء نرص |ول تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

777959 |ج |هلل رس|لرحمن عبــــد|كر عبــــد |ء ش|لزهر|
لدين

زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

527247 هيم|بــــر|لسيد محمد محمد |ء |رس| سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

77o85 لحليم محمد|محمد منجود عبــــد  حقوق بــــنى سويف

475744 ى روف|رك فتـــىح |م ئيل|مي  |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

699937 مد محمد|ح ح|هدى صل لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

|5o95o دى عىل جنيدى|ندى ن سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

62|43o ىط|لمع|بــــو|لبــــر |لد عبــــد |جر خ|ه معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

75663| وق عىل حسن عىل رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

|784|2 لحميد|ء وحيد محمد محمد عبــــد |رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

843763  عىلي|ن |يم|
صولي خرصى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

323|53 ن|هد شعبــــ|ر محمد مج|من ن|تـــربــــيتـــ حلو

|77o|7 شم بــــيوم|شم محمود ه|ه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

777696 ن|لطح|محمد أحمد | محمد رض زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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449o9o لففى|بــــ |لوه|طمه رجبــــ عبــــد|ف |بــــ طنط|د|

||8|94 لمنعم حسن|لدين عبــــد |ء |ندى عل ى شمس|تـــج ره عي 

47764 لد عىل محمد عىل|خ لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

79o532 ل|لجبــــ|لعزيز |لعزيز عبــــد |رق عبــــد |عمر ط لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

535344 ى رتـــ|عفتـــ نسيم بــــش| يوستـــي  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

|22579 ي|دي |له|حمد |ء |ل|
بــــينى لشر هره|لق|صيدله 

75|839 زى|حمدحج|هلل |عبــــد | يوسف رض ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

782674  محمد عبــــد |سم|زينبــــ 
ى
لرحمن|عيل محمد شوق قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

72784 لسيد محمود|ن |رحمه رمض ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

8654oo حمد|لحميد |لرحمن محمد عبــــد|عبــــد ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

86o26o بــــ|لوه|للطيف عبــــد|بــــ عبــــد|لوه|محمد عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

64o76o ن|ن سليم|دى محمد سليم|له|محمد عبــــد  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|49245 رك|حمد مبــــ|ل |ريم جم هره|لق|ره |تـــج

9o|686 م كرم محمد عىل |سل| ج|بــــ سوه|د|

895499 حمد محمد  |حمد يشى | ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

75|64o ى محمد ع لرحمن|مر عبــــد|يش ع|حني  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

35828 بــــح|حمد مرزوق حسن ر|ديه حسن |ن هره|لق|لعلوم ج |ر |د

433835 لمجد خليل|بــــو |لنبــــي |محمد رجبــــ عبــــد  |حقوق طنط

689677 |ي|لسيد رس|ن محمد عبــــده |نعم| مي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

263o33 ه ربــــيع محمد حسن| مي  |تـــمريض بــــنه

28|24| لرحمن طه|لحميد عبــــد|منيه عبــــد| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

349685 لحليم|لد حلىم عبــــد|حمد خ| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

882623 لمعىط |بــــ عبــــد|لوه|زينبــــ طه عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

45|38o ي فوزي ك
ىسي|لعبــــ|در |لق|مل عبــــد |مصطفى سكندريه|ل|هندستـــ 

|43|46 ي|م|
ي محمود محمد مصطفى

ئى سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7563|4 ى نرص |ي حمد|نور |سمي  نوعيتـــ بــــور سعيد

3273|4 |مصطفى عط| تـــغريد عط تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

24o86| لرحمن محمد حسن عطيتـــ ستـــه|عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o475| لسيد|لسيد محمد |يوسف محمود  سكندريه|ل|ره |تـــج

|46o33 دق|طمه مصطفى محمد ص|ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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256||7 ش|لمطلبــــ محمد حو|ن عبــــد|رق شعبــــ|ط ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|573|o حمد|ل محمد شعيبــــ |من ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2673|9 لقفش|هيم |بــــر|هلل |ن محمد عبــــد|يم| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|6|865 ى طلعتـــ عبــــده عبــــ|ي س|سمي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

77o584 لسيد|هد عبــــده |محمود محمد مج زيق|لزق|بــــ |د|

23o686 يىح محمد حمدى جبــــرتـــ هره|لق|ره |تـــج

838363 حمد عرفه|محمد يشي  ن|هندستـــ أسو

486896 لسيد كمش|رق محمد |يوسف ط ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

446|7| حمد حموده|حمد |م |هلل عص|عبــــد إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

486265 حمد|لبــــ محمد سيد |محمد غ عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

528352 م تـــوفيق أحمد موىس|تـــوفيق عص سكندريه|ل|هندستـــ 

895886 حمد يمنى  |منيه عىل | ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

246343 لسيد زين عبــــد ربــــه|حمد سعيد | ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6|3478 ي
ى
مر مصلح|هيم ع|بــــر|ض صبــــرى |ق |هندستـــ طنط

77|369 تـــ|لشح|ئيل |ن صبــــىح ميخ|ري|م زيق|لزق|بــــ |د|

5827o حمد|لسيد طه |ن |يم| بــــ بــــنى سويف|د|

82|4|9 ى د جوده نجيبــــ|عو| مي  ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

37|665 ى|بــــر|منيتـــ ممدوح | هيم حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

284824 لحميد|لحميد حسن عبــــد|مروه عبــــد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|86o3 لم|هيم س|آيه حسن عمر إبــــر لفيوم|عه |زر

43569o ره|لعزيز عم|بــــر عبــــد|حمد يشي ص| |تـــ بــــفرع مطروح ج |للغ|ر و|ثــــ|ل|
سكندريتـــ|ل

236|7| رس محمد فهىم|ي| لي|د ى شمس| لسن عي 

43o65| ج  محمد خميس بــــريشتـــ|سلىم ن |علوم طنط

7o3949 وى منصور|لقن|هيم رمزى |بــــر|يه | لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

635429 ى متـــول|ن حس|ل رمض|سعيدتـــ هل ني  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|59635 ى ملك| رق بــــسط|ط| يوستـــي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

823|24 لنبــــي|شم عبــــد|ده ه|جر حم|ه ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

8o|o6 مر|لبــــديع ع|لفتـــوح عبــــد |بــــو |مر |ء ع|شيم كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

35367| ى حسن حسن حسنى حسي  زيق|لزق|عه |زر
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4|o8o9 هيم|بــــر|حمد |تـــوفيق | رن |تـــربــــيتـــ طنط

924482 هلل  |ئى محمد محروص خلف |ه ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

528842 جي|لم|نور |يوسف محمد عيد  |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

3623|2 ى تـــوئى ى ربــــيع حسي  حسي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

22474 حمد محمود موىس محمد| ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

696o97 شد|لعزيز عىل ر|شد عبــــد |ره ر|س لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

|35|53 ف عبــــد |ن |مرو ح موىسي|لفتـــ|رسر هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3675|o حمد مرىس|مل |ء عمرو ك|عل |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

49767 ى سيد|ن |سيد شعبــــ مي  هره|لق|ره |تـــج

78o755 ى|لحميد |مصطفى عىل عبــــد | ر|ي لنصي  زيق|لزق|بــــ |د|

285572 م|ن عل|لعظيم عثــــم|ندى عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

25758| لمجيد|ح عبــــد|صل| يمن رض| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3|||88 بــــو زيد|م محمد |رس هش|ف ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

52952o ي |زن محمد عبــــد |م
عيل|سم|لمجيد مصطفى ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

تـــ|بــــ لبــــحي 

9|5472 هيم حسن  |بــــر|عىل حسن  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

835o96 ره محمد سيد محمد|س دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

695352 ن|لمقصود حمزه سليم|زم عبــــد |ن ح|حن لمنصوره|ره |تـــج

267286 ى محمود بــــيوم |ي د|لجو|هيم عبــــد |بــــر|سمي  لمنوفيتـــ|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

4835o| ج|ج محمدين فر|يه فر| هره|لق|م |عل|

6|82o6 ن|ح زغد|لفتـــ|شهد وليد عبــــد  ضتـــ|ري/لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

52|538 لدبــــس|ء خميس عىل محمد عىلي |ول علوم دمنهور

457o4 ف محمود محمد|فتـــحيتـــ  رسر سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77665| حمد|دل جوده سيد |منى ع زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

42o767 عيل بــــكر|سم|مصطفى منصور  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

49o59o مريم مصطفى مسعود محمد عىل تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7687o5 هيم عوده حسن|بــــر|يمنى  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

7|6o|3  |لبــــو|ر |نتـــص|
ى
|لبــــو|ىط |لمع|بــــو |ق

ى
ق لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

432778 لسيد|حمد |لمعىط |ن عزتـــ عبــــد |رو |ره طنط|تـــج

54o326  محمد محمد نجدى|طمتـــ |ف
ى
لدسوق هره|لق|لعلوم ج |ر |د
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2527o4 دق أبــــو فرو|هلل محمد ص|هبــــه  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

7896o9 ل|لع|لسيد عبــــد |حمد محمد | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

45238| ي|رى مسعود |لبــــ|رى عبــــد |لبــــ|محمد عبــــد 
لففى لشيخ|هندستـــ كفر 

32|o|9 لمؤمن|د عبــــد|م ج|حمد هش| ن|حقوق حلو

27o273 |ل |لع|دل عبــــد|ذ ع|مع
ى
لبــــرق تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

5o696 ي|لخ|محمد فريد عبــــد 
لق حبــــيسر ره بــــنى سويف|تـــج

853854 ي مل|يدي ه|ه
ك صليبــــ|ئى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

754|99 بــــو زيد|مد |لحميد ح|نىه عبــــد  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

526585  عبــــد|خميس ص
ى
لنبــــى مصطفى حسن|ق ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|8668 لحميد فهىم|د محمد عبــــد |فؤ هره|لق|ره |تـــج

759766 ق|لدق|لرحمن |لسيد عبــــد|نور محمد  لسويس|معتـــ |علوم ج

8o995| محمد سمي  حسن محمود هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

33||88 لسيد|زق |لر|لسيد محمد عبــــد| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

47o58 سكندر|نور |نه مجدى |هيل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

24|726 حمد حبــــيش|ل محمد |يه جم| ن|حقوق حلو

|75o99 ضى|ن ر|رىء رمض|محمد محمد ط دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

4828o2 لسيد|لعزيز|متـــ حسن عبــــد|س|يتـــ | لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7|2838 ض|لع|لبــــيوم |لىح |لسيد عبــــد |ره |س بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

54oo55 ن|بــــ محمد محمد عىل سليم|يه|هيثــــم  لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

4|764o لبــــربــــرى|ن |هيم زيد|م إبــــر|ن س|رو لشيخ|نوعيتـــ موسيقيه كفر 

698288 ف محمود |ء |سم| حمد|رسر لمنصوره|نوعيتـــ 

6o|545 م ممدوح محمود حسن|ل عص|نو |بــــ طنط|د|

3464|6 ل|ل محمد غ|جم| دين |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

85342| ي ميل|
كر سعد|د ش|يرينى ي|دق |حتـــ وفن|ىسي

|لمنى

|3|737 د|مروه مصطفى عىل ج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o|934 ل|هيم بــــل|بــــر|لسيد محمد |حمد | زيق|لزق|صيدله 

237o54 م محمد فهىم|لسل|ء محمد عبــــد|سم| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

877762 بــــر سدره  |تـــرين ميشيل ص|ك سيوط|حقوق 

6759o7 رحمه مصطفى خلف حسن عوض لمنصوره|بــــ |د|
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432893 لعتـــر|مل حموده |هلل ك|منه  |بــــ طنط|د|

69o|37 بــــينى|هيم منصور |بــــر|محمد  لشر كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

528367 لم|لعزيز س|لسيد عبــــد |هيم |بــــر|د |زي ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

369932 يف ع ر|دل موىسي محمد نو|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7||358 بــــ|لسعيد محمود دي|يمن سمي  |خلود  لمنصوره|بــــ |د|

8o7o|3 هلل عىلي محمد|خلود عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

895o53  فهىم |يكل ع|م
ى
دل شوق سيوط|ره |تـــج

|32o|6 لعزيز محمد|حمد عبــــد |ء |عىلي ى شمس|د| بــــ عي 

2|2923 ي|يمن محمد رشدي محمد|لدين |سيف 
ى
لدسوق وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر

تـــ|بــــمرصوف

22|29o حمد|ئل محمود سيد |محمد و هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o7798 لسيد|لعظيم |لدين بــــدوى عبــــد|د |محمد عم ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

5o445o هيم محمود|بــــر|ندى مصطفى محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o8247 حمد|طمه نور محمد |ف ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

6|5825 لخميسي|حمد طلبــــه |لد |خ ط|حقوق دمي

22o469 لعزيز|لدين عىل عبــــد |م |ئى عص|بــــ ه|شه وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

75897| ن|م غريبــــ حس|محمد س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|462oo لرحيم|هيم عبــــد |بــــر|رق |ن ط|يم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

254|77 لدين|م |سلىم مجدى سعيد نجم حس ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

344825 ج|سهيلتـــ سيد محمد بــــيوم حج ى شمس علوم عي 

43659 ري|م نرص  بــــند|حمد  س| ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

2|4|49 هيم حسن|بــــر|حمد مدحتـــ عيد | هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

3|2958 ر محمد عىل محمد|من عه مشتـــهر|زر

|5677o بــــ|لتـــو|طف سيد عبــــد |حمد ع| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

354655 مسيحه فرج| ذكري| رين|م ى شمس|قتـــص|تـــ شعبــــتـــ |لبــــن | ل عي  ى د ميى

23||37 لصعيدى|لحلبــــى |هلل |لدين فتـــح |د|هلل عم|عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8|455| ف محمد  عيل|سم|وليد رسر ي|طبــــ 
|لمنى

6o552| فظ رستـــم|د ح|منى محمد محمد رش لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

697834 شد محمد سمره|صبــــرى ر| ر|ي لمنصوره|بــــ |د|

286768 ى حل| رض| روفيد وه|حسي  ي صىح بــــنه
|معهد فنى
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863829 ي عمر محمد عىلي
منى ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

دي|لو|ج | ئ 

237|93 بــــر عىل عىل|يز ص|رفيده ف تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

53o6| جر محمد محمود محمد|ه دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

36|o6o لمؤمن بــــيوم|محمد بــــيوم عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

83375| نور محمد سليم|ء |رس| قرص|ل|فنون جميله فنون 

35o985 ي 
هر عبــــده|حمد ز|مصطفى ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

6o3899 ل|لمحسن محمود و|عيل عبــــد|سم|حمد | ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

76o68 فظ|فظ ح|ل ح|حمد جم| سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|25862 ل حسن|لع|يوسف محمد سيد عبــــد  ى شمس|تـــج ره عي 

364o8 بــــى|حمد محمد فتـــىح عتـــ| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

358653 جنتـــ ممدوح يىح حفنى ى شمس|د| بــــ عي 

28296| م عيد محمود|حمد عص| سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

269o7o ق|رحمه سعيد محمد  وى|لشر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

49989| |عيل فتـــىح زكري|سم|ن |يم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|7665 ن|مصطفى مصطفى تـــوفيق عبــــده سليم ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

||8|64 خنوخ|ممدوح موريس | ري|م ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

64|96 ي محمد
هديه صبــــري مصطفى لفيوم|حقوق 

93|o5 ى|كريم  حمد محمد حسي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|9oo9 بــــسمتـــ محمود محمود محمد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

79o83o ى محمد عبــــد |ي ي|هيم |بــــر|لحميد |سمي 
لبــــنى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

لعريش|ئ 

826384 ف عبــــ|سلىمي  فظ|س ح|رسر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

3|o8o5 نه|ن شبــــ|ل مرو|حمد جم|كريم  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

538773 ن طلبــــ عىل|خلود عىل زيد بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

5|8382 حمد بــــدر|مل مصطفى محمود | تـــربــــيتـــ دمنهور

47663 حمد سيد مرىس|هبــــتـــ عىل  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

62237o بــــر رزق عويس عطيه|ء ص|شيم ط|معتـــ دمي|عتـــ ج|لزر| كليتـــ 

438437 ف محمد عبــــد|رس |ف م|لبــــره|لمنعم |رسر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

253464 مر|ح ع|لفتـــ|لسميع عبــــد|ء عبــــد|رس| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

6|9244 لرحيم لحسه|لرحمن عبــــد |لرحمن عبــــد |عبــــد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

6oo833 ي
هيم قطبــــ هيكل|بــــر|مح |س| سوئى |طبــــ طنط
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3|968 م عىل محمد|م|رص |لن|سمر عبــــد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

5o9462 ئيل|دل فرج جرجيوس ميخ|فريد ع بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

6o6764 لرحمن|لرحمن محمود عبــــد |محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

649422 لحميد|لحميد محمد عبــــد |منى عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6|688| لمغربــــي|لسيد |حمد |ن |نوره ط|معتـــ دمي|علوم ج

779|o| حمد حسن محمد|م |وس زيق|لزق|بــــ |د|

48|468 لح|ن ص|لرحمن عىل سليم|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3|824o نوبــــ فهيم عوئى فهيم|بــــ| ى شمس|د| بــــ عي 

258|2| لرحيم عزبــــ|م عبــــد|حمد س| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

646754 للطيف عزتـــ شلبــــى|م عبــــد  سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

634438 تـــه|دى محمد محمد شح|له|ئى |حمد ه| زيق|لزق|ره |تـــج

783347 لح|ل ص|لع|ء محمد عبــــد |سم| زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5|3|92 ر|لنج|هيم |بــــر|م |لسل|م عبــــد |حمد عص| معتـــ دمنهور|لصيدلتـــ ج|كليتـــ 

67769| محمود محمد طه طه سليم لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

||8834 لليثــــى عيسوى|لرحمن |دل عبــــد |بــــ ع|هيتـــ|م ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

64o6|3 حمد|لسيد محمود |حمد |م |هش زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6|8o55 ي
مد محمود عيد|محمد ح| دئى ط|بــــ دمي|د|

24897o بــــ سويد|لوه|لد بــــيوم عبــــد|خلود خ ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

2|6824 ى محمد محمد حبــــيبــــه حسي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

5o8o93 |لحميد شديد |لحميد محمد عبــــد|ندى عبــــد
لخليفه

|ره طنط|تـــج

496464 حمد محمد عبــــد ربــــه|ن |رو ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

765776 حد|لو|سلىم نبــــيل عىل سليم عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

87o36 ي عبــــد
ى
لحميد|كريم محمود دسوق لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

46o89 حمد شفيق|ندى نبــــيل  لفيوم|عه |زر

83|348 زق قليعي|لر|طف عبــــد|زق ع|لر|عبــــد ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7922|5 ى محمد حسن|لسيد |محمد  مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

253428 لسيد ذىكي دره|رص |هلل ن|منه  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

228272 حمد|تـــى |لدين زن|ئى علم |م| ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

429489 ل محمد نبــــوى مصطفى|محمد جل |طبــــ طنط
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626666 هيم مصطفى|بــــر|ء سعيد محمد |ل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

3|222 دتـــ حسن محمود محمد عىل|غ |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

6894|6 لحليم|ح عبــــد |لفتـــ|حمد عبــــد |مه |س|ن |نوره
يبــــ|لش |

لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

342633 لرحمن|لسميع عبــــد|ح عبــــد|د صل|جه ى شمس علوم عي 

33o|79 هلل|طمتـــ قدرى محمد عبــــد|ف |تـــربــــيتـــ بــــنه

43452 ي |جه
ى|د محمد عفيفى مي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

855||8 بــــ|لوه|بــــ كشوي عبــــد|يه|هلل |منه  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

8|4776 هيم دردير|بــــر|يمن |ر |من ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

68294| هلل قنديل|بــــ عبــــد |لوه|ئى محمد عبــــد |م| لمنصوره|بــــ |د|

359468 ى عيسي محمد ري|ي ض|سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

7o42|3 حمد|حمد محمود معوض محمد | زيق|لزق|ره |تـــج

9o2|83 لرحيم |لعربــــى عبــــد|م محمد |سل| ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

|2o66| بــــ|م عيس دي|محمد هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6|95|3 حمد حموده|ل طه |م حموده جل|هي ط|حقوق دمي

77264o لرحمن غريبــــ|لعزيز عبــــد |لبــــنى عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

44|4o7 وى|لحمر|لحميد حسن |هلل منصور عبــــد|عبــــد لشيخ|عه كفر |زر

89|662 محمد سيد محمد حسن  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

2|575o لدين|ح |محمد محسن محمد صل دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

462oo5 بــــودشيش|هلل |ء محمد فتـــح |حمد عل| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

285393 تـــ|هيم شح|بــــر|ن محمد |يم| |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

32|365 حمد|بــــى |رس عر|عمر ي ن|بــــ حلو|د|

252|9 لرسول|طف سيد عبــــد |ن ع|ريم|ن ى شمس|د| بــــ عي 

245686 هيم محمود عيد|بــــر|مؤمن عرفه  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4|5698 ف |محمد  هيم محمد عبــــده|بــــر|رسر لشيخ|بــــ كفر |د|

693|8 ل جميل فتـــىح عوض|م| دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

4o8oo6 لعبــــد|عيل |سم|عيل خليل |سم|ء |عصم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|642|8 دي|لن|د محمد |كريم عم ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

|6563| يمن محمد مبــــروك|م |سل| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي
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9o56o7 ء فوزى محفوظ |محمد عل ج|ره سوه|تـــج

|42786 حمد حسن|ن |ء عثــــم|رس| ى شمس حقوق عي 

6|2566 |لحميد فتـــوح محمود |ء عبــــد|لزهر|طمه |ف
بــــ|بــــوخط

|صيدله طنط

7o5792 هيم محمد حسوبــــه|بــــر|ح |لفتـــ|عبــــد | يىح رض لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

32|86 ف شعبــــ|حمد | ن محمد حسن|رسر هره|لق|ره |تـــج

875345 نجيبــــ | دى رؤوف رض|ش سيوط|طبــــ 

449|9 لد|هد خ|ن فوزى فهىم مج|جيه ن|هندستـــ حلو

22o966 ه س| مل بــــكي |م عىلي تـــوفيق ك|مي  هره|لق|م |عل|

|5492| لطنبــــول|محمد | يه رض| ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

7o5948 ف محمدسيد |ن |يم| وى|لزرق|حمد |رسر لمنصوره|ره |تـــج

492938 ن محمد|تـــه سليم|تـــه شح|رس شح|ف عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3|9o5o تـــ سيد | حمد بــــكر|مي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

69623| عيل|سم|حمد |حمد محمد | لمنصوره|حقوق 

68o482 بــــر موىس|هيم محمد ج|بــــر|محمد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

6o496| ج  خليل|لبــــلتـــ|رس صبــــىح |مريم ي ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

5|6923 ي|ر
ف محمد محمد | |ئى وى|لشه|رسر ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ئ 

755843 لسيد|ح |لفتـــ|د محسن عبــــد |زي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

349394 مد|دى محمد محروس ح|ش ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

22329o حمد محمد|حسنى محمد  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

7|5759 ن|حمد كيو|لبــــدوى |لسيد | |حمد رض| ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

6o9382 وى|ج|ل|حمد |محمد محمد  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8|933| سعد|بــــتـــ |ثــــ| شعي|نه |دمي ي|بــــ |د|
|لمنى

776|37 حمد|د |لد فؤ|يدى خ|ه زيق|لزق|حقوق 

684o6o لرحمن|حمزه فتـــىح فتـــىح عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

|54993 هيم حسن محمود|بــــر|ره |س |لي بــــمدينتـــ نرص لنظم |لع|أللسن |معهد 
ريتـــ |د|ل|تـــ |لمعلوم

753|6| عمر مصطفى منصور محمد عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

35782o ى س|عيل |سم|مريم  لم جبــــل|مي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

486||5 حمد|لرحمن محمد |حمد عبــــد | |رش عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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33332| بــــوبــــكر مصطفى|م |سل| |ر|ي |بــــنه| هندستـــ شبــــر

3566o| ف منصور عبــــد|هلل |هبــــتـــ  در|لق|رسر |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

245945 يد|هيم ز|بــــر|ء |هيم عل|بــــر| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

33o329 لمول|لطوجى عبــــد|ء |ء عل|رس| شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

|5|6o| لسيد|لعليم |ن حمدى عبــــد |يم| ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

242|88 لبــــدوى|لسيد محمد |هيم |بــــر|ن |يم| ى شمس|زر عه عي 

8o|4|8 ى |بــــو|هيم |بــــر|رغده  هيم|بــــر|لحسي  ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

4|9963 لحميد فوده|هلل محمد عبــــد|عبــــد ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

89o5o2 لعليم |حد عبــــد|لو|دل عبــــد|د ع|ي| سيوط|ضتـــ |علوم ري

27oo55 لمجيد محمود سعد|حمد محمد عبــــد| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

484395 حمد محمد عىل عصفور|لدين |م |حس سكندريه|ل|ره |تـــج

49396o ئى|لمفل|حمد حسن فوزى | تـــربــــيتـــ دمنهور

855o22 ي خميس|ن رجبــــ علو|يم|
ئى ي|لع|لمعهد | رتـــ |د|ل| |ل لتـــكنولوج 

ي|تـــ بــــ|لمعلوم|و
|لعلوم |شعبــــتـــ | لمنى

(سبــــتـــ|مح-ل|عم|رتـــ |د|)ريتـــ تـــخصص |لتـــج

97683 لح|مصطفى جميل عىل ص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|298|6 بــــى بــــخيتـــ|مبــــ|عصمتـــ عىل  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2475o7 حمد شبــــل زويد جنيدى| ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

68245| تـــى|لزن|لقوى محمد |د عبــــد |لجو|ء عبــــد |ول لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

446268 هيم محمد موىس|بــــر|رس |حمد ي| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o6777 هلل|مه عبــــد|زهره جمعه سل ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

623732 لمجيد شتـــيه|ن عبــــد |عيل محمد نعم|سم|ر |زه| ط|بــــ دمي|د|

24324o ئل يىح عوده|م و م بــــنى سويف|إعل

6o4565 ل محمد |لع|ل محمد عبــــد |لع|هلل عبــــد |منتـــ 
مصطفى

|بــــ طنط|د|

64o59| حمد عىل محمد ديبــــ|محمود  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3574oo ي ط
لعزبــــ|تـــ |رق صبــــري عرف|مصطفى |بــــنه| هندستـــ شبــــر

229445 ظم حسن|حمد ك|حبــــيبــــه  هره|لق|حقوق 

|3|242 هيم سليم جوده سليم|بــــر| ى شمس|د| بــــ عي 

66o|2 م محروس يوسف|لرحمن بــــس|عبــــد لفيوم|حقوق 

352679 وي|لقن|م حسن |لش|م |كريم س ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

52|928 لمسيح|مل عبــــد|هر ك|م| دون|م بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج
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42685o لمنعم|ل محمد عبــــد |ء جم|شيم سكندريه|ل|صيدله 

499497 لنبــــى|هيم عبــــد|بــــر|ن محمد |ء رمض|شيم |حقوق طنط

9|5476 لنبــــى  |بــــ عبــــد|لوه|حمد عبــــد|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o436| ن عىل نصي |د سليم|م مجدى فؤ زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

96787 ن سيد محمد|بــــ شعبــــ|شه ي سويف|عي ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 
معتـــ بــــنى

4o4659 حمد عىل|لد حزين |لنعيم خ|عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

68|338 ضى|لبــــي|تـــ |لشح|لبــــديع |مه عبــــد |س|م |سل| لمنصوره|بــــ |د|

794o33 ي
لسيد متـــول|ن |سليم| دئى ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

29955o لعزيز|ره عربــــى شلبــــى عبــــد |س عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8|69o8 وز|بــــ| نوبــــ مرقس خلف ني  لسويس|معتـــ |علوم ج

||9369 سبــــ فيصل|د حسن ك|زي ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

6353o هيم|بــــر|ء محمد محمد |سم| بــــ بــــنى سويف|د|

|43o39 ن|نسمه محمود محمد سليم رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

63o84 ن عىل يونس|سعد شعبــــ ره بــــنى سويف|تـــج

2443o| ى|لمحسن |م حسن يوسف عبــــد |حس لبــــحي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

682766 ق|لمتـــول |لسعيد |منيه مسعود | وى|لشر لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

9||29o ن شد |ن| يم ويص|فر| |مي  ج|ره سوه|تـــج

8o2o56 |مح سمي  حن|مي س|ر ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

25298 ى|سم|يه | عيل عىل حسي  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

25|752 صل|لحميد و|محمد حسنى عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

6|4722 لسيد موىس|هبــــتـــ عىل  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

782|93 حمد|ن |هلل سليم|ء عبــــد |عىلي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|4843o لعزيز|زم محروس عبــــد |ن ح|يم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

477454 وى|لكرد|يه محمد محمود | |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

4|727| زى|زى مغ|محمد عىل مغ ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

27|557 خلود محمد عىل محمود غنيم دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

|3o|o2 ئيل|ره عيد عزيز ميخ|س ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

62oo52 ى ربــــيع محمد أحمد هل|ي ل|سمي  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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|263o2 ل محمد|لع|مل عبــــد |رضوى ك ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

9o7432 لعزيز |د عبــــد|لوجيه محمد فؤ|لد محمد |خ دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

677||6 ده|هيم زي|بــــر|هيم عىل |بــــر|هيم محمد |بــــر| ي|بــــ |د|
|لمنى

253|75 بــــوزيد|وع محمد |ء مط|عىلي ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

62839| ه سعيد | لسيد محمد يوسف|مي  زيق|لزق|بــــ |د|

7628|3 لبــــرلسي|لسيد محمد |حمد | ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

2822|3 ح موىس دبــــدوس|لفتـــ|لرحمن سمي  عبــــد|عبــــد هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

477|74 هلل عىل||لنبــــى محمد عط|محمود عبــــد بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

||9886 |هيم |بــــر|محمد | زكري| دين
ى
لمنوق تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

6|7o| لمجيد|للطيف عبــــد |مه عبــــد |ء سل|رس| صيدله بــــنى سويف

446o75 ى|بــــو|حمد  |لسيد |حمد |دهم | لعيني  سكندريه|ل|حقوق 

4|6o64 حمد ليمونتـــ|م حلىم عطيه |سه لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

539647 لعزيز محمد|فوزيه زىك عبــــد  لشيخ|بــــ كفر |د|

6|226o ى دحرج|عبــــد | عبــــي  رض هلل حسي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6793o8  عبــــد ربــــ |لمو|حمد |در |لق|عبــــد 
ى
لنبــــى حرم|ق ي صىح ري

لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

854242 حمد عىلي|بــــر |حمد ص| ي|هندستـــ 
|لمنى

648554 ن|ره عصمتـــ عوض جمع|س دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

||5366 وى|لجبــــل|نطون حبــــيبــــ |يوسف محبــــ  ى شمس|تـــج ره عي 

844745 |لعل|بــــو|لرحيم محمود |يمن عبــــد| لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

||8666 غ|لصبــــ|لرحمن |عمر مجدى عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

792454 ى |ي ى عبــــد|سمي  ف حسي  هيم|بــــر|م |لسل|رسر |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |
لكبــــرى

25o|98 ف عبــــد|سمر  ى|للطيف عبــــد|رسر للطيف حسي  ى |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري لكوم|تـــ شبــــي 

25|976  عبــــد|عبــــد
ى
لحميد عرفه|لحميد شوق ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

|5|4o5 حمد|نور عىل |ء عيد |سم| ن|بــــ حلو|د|

24475 لرحمن محمد|رس عبــــد |سلىمي ي هره|لق|ره |تـــج

65234 لعيد|بــــو|ره سمي  جمعه |س لفيوم|تـــربــــيتـــ 

|65||4 لمجيد|لنبــــي قطبــــ عبــــد |مروه عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

828295 محمد محروص فريد مخيمر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

546444 ر|لعط|حمد |د محمد |لجو|عبــــد  |حقوق طنط
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3|538| م محمد|لسل|رف عبــــد|ء ع|ل| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

753589 حمد مسلم|حمد بــــليغ |ره |س عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

5o4287 لسيد خميس|خلود أحمد رجبــــ  سكندريه|ل|ره |تـــج

234|9o رق محمد عيد|هلل ط|عبــــد ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

527|89 حمد|لحميد |حمد محمد عبــــد |مؤمن  سكندريه|ل|هندستـــ 

528993 ف صل|محمد  ن|حمد سليم|لدين |ح |رسر ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

7779o| روق متـــول|م محمد ف|ده س|غ قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

6o5|63 وى أبــــو ليلتـــ|لششتـــ|لعليم |بــــسنتـــ محمود عبــــد |بــــ طنط|د|

9o2532 ل |لع|لسيد عبــــد|ده محمد |غ ج |تـــمريض سوه

6o|733 لعزيز|لحميد عبــــد |نور عبــــد |لحميد |عبــــد  ى شمس طبــــ عي 

6o8483 ى ح لم|فظ س|فظ ح|نرمي  لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

43o85o لمتـــول ليلتـــ|ل |جم| رن |تـــربــــيتـــ طنط

75822| لسيد|ئى محمد |ن ه|يم| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

5|4448 بــــوزيد|حمد |ر خميس محمد |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

676687 ى|لمرىس |حمد |هلل |منه  لزهي  لمنصوره|بــــ |د|

62595| لسيد|م حسن |لرحمن عص|عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

9|5834 ديبــــ طلبــــه  |طلبــــه | لي|د سيوط|عه |زر

349o|4 ء ممدوح محمد محمود|حسن ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

7o5|47 ش|لدمرد|ن عطيه محمدونيس محمد |حن ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

34o597 شم|م محمد محمود ه|لرحمن هش|عبــــد |كليتـــ هندستـــ بــــنه

22478 حمد|لرحمن |رق عبــــد |دهم ط| |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

5373o4 لمطلبــــ محمود قنديل|حمد عبــــد |ن |رو بــــ دمنهور|د|

4o85|7 ه|حسن محمد محمد عبــــد  شي  هلل رسر ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

336238 ح عىل|لفتـــ|هر عبــــد|ن م|يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

6oo66o محمد سعد خلف سعيد ي صىح طنط
|معهد فنى

6428|2 حمد|ح سليم |نسمه صل زيق|لزق|حقوق 

2oo88 حمد محمود|يمن |لدين |بــــ |شه سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

449|66 لعزيز محمد عمر|مح عبــــد |حمد س| ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 
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788349 وق رضو لمجد|بــــو|لرؤوف |ن عبــــد|رسر ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

368538 ف عىل فرح|لد |خ ن|رسر ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

5|4o98 يف عبــــد وز رسر لحميد محمد محيمر|في  بــــ دمنهور|د|

545883 لرحيم|لمتـــول عبــــد|لمتـــول |هدير محمد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

347967 حمد عىل|لىح |ن عبــــد|محمد رمض |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

3|585 حمد|ل حسن |حمد جم| هره|لق|ره |تـــج

785|3| عيل|سم|حمد |هيم |بــــر|ء |رس| زيق|لزق|حقوق 

5237o|  
ى
 سعد |شوق

ى
ن|لدين سلط|حمد شوق |ره طنط|تـــج

494o55 تـــه|لحميد شح|تـــ عبــــد|لشح|لحميد |حمد عبــــد| |حقوق طنط

357862 د عىل|محمود حمدى حد ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

857976 طف محمد خلف|ء ع|عىلي ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

433o67 ي|هيم |بــــر|ن محمد |حن ى لجمي  |بــــ طنط|د|

647894 ن|محمود فرج محمد سليم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|6643o دي مهدي|له|در محمد عبــــد |ن يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

2|3577 ى حسن|ء |يه محمد صف| لدين حسي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

544|o محمد مجدي سيد شلبــــي كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

6|4|| ر|م عم|م|لد سعد |خ |قرص ج جنوبــــ |ل|أللسن بــــ|كليتـــ 
ضتـــ|ري/دى|لو

844736 لسيد حسن|ء محمود |سم| ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

|57|26 ف|ء ف|رس| رس محمد سيد رسر ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

329964 مل حسن حسن|ء محمد ك|ل| |نوعيتـــ بــــنه

344849 ح|مريم سيد محمد يوسف مفتـــ هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

784846 هيم|بــــر|حمد عمر بــــهجتـــ | زيق|لزق|هندستـــ 

|23367 م محمد محمود بــــدوى|مر كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

68883o لحميد محمد|محمد عبــــد | محمد رض لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28||69 ى |ي ل|لجم|لمنعم محمود |مه عبــــد|س|سمي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

693795 بــــى|لعر|رقيه مصطفى سعد  لمنصوره|صيدله 

424|5| لحكيم|هلل عبــــد |ل عبــــد |حمد جم| سكندريه|ل|ره |تـــج

236638 لعظيم مصطفى|ء مصطفى عبــــد|رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

369266 هيم محمود محمد|بــــر|لسيد |رتـــ |س لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

4|3486 ى صل بــــ|لوه|ح مصطفى عبــــد |نورسي  |بــــ طنط|د|
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29398o هيم حسن محمد|بــــر|حمد | لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

7|5224 لليثــــى لبــــن|مد عىل |دهم ح| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

634952 نم|بــــوغ|مجدى محمد محروس محمود  قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

64267o ع|لسبــــ|ىط عمر |لمع|بــــو |نس |ن زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|6945 لغندور|حمد |لد محمد محمد |ء خ|دع ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

9o2o49 هيم محمد |بــــر|لرحمن محمد |عبــــد ج |تـــمريض سوه

4o729 حمد درويش|م |رق هش|ط ن|حقوق حلو

2337|5 هلل|لدين محمود محمد عبــــد|ح |عمر صل هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

842o26 ي |م ه|
ي |لعلو|شم مصطفى

حمد|ئى ي لتـــرميم |
قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|لفنى

247757 |محمد فتـــوح يوسف شديد و
ى
ق ي صىح ري

|ضه بــــنه|معهد فنى

893389 بــــ |ن دي|حمد وحيد محمد سليم| ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

344537 هلل محمد|محمد عىل نرص  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

767|55 ى عبــــد |لحس|ن |هيم حمد|بــــر| لنبــــى عبــــده|ني  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 

43o327 |لسيد محمد شتـــ|سلىم محمد  |طبــــ طنط

3o6o5 ى عىل|ره رجبــــ ه|س شم حسي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6853|3 لمنس|ء مسعد مسعد محمد |عىلي لمنصوره|حقوق 

48|329 لد محمد فهىمي محمد|حمد خ| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

68276o ه ي لمجيد بــــدر|حمد عبــــد |رس |ني  لمنصوره|حقوق 

6853o5 نه جنينتـــ|لسيد محمد شبــــ|ء |سم لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

892249 ن سيد |لرحمن سيد عثــــم|عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

426o5| رى|لهو|حمد |بــــر |هيم ج|بــــر|سميه  سكندريه|ل|بــــ |د|

934|9 لحميد|رق محمود عبــــد |م ط|ريه لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

67237 ج عىل|ندى سعيد حج لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

23358o يوسف محمد محمد لطفى ى شمس| لسن عي 

292o3 حمد محمد|م رفعتـــ |هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

489||5 دق حسن|مريم محروس مصطفى ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49|9o3 حمد رمزى محمد عىل|عبــــله  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o254o حمد محمد |ل |ر كم|من ج|طبــــ سوه
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9|4794 حمد  |حمد محمود |ء |مي  سيوط|حقوق 

37|886 ي|ح |لفتـــ|حمد محمد عبــــد|م |وس
لسىحى رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع

لخيمتـــ| |بــــشبــــر

|35358 ن|سط رمض|لبــــ|هيم مسعد عبــــد |بــــر| س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

3234o6 حمد|ئى |محمود سمي  عن ن|قتـــ بــــأسو|لط|كليتـــ هندستـــ 

222558 جي|لصبــــ|م محمد |م|هلل محمد محمد |منه  ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

7o54|9 ه|لل|لحكيم عبــــد |بــــ عبــــد |لتـــو|محمد عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

|2577o حمد|لرحمن |لدين عبــــد |د |رتـــ عم|س ى شمس هندستـــ عي 

878252 ء محمد حسن  |هلل عل|يتـــ | سيوط|ره |تـــج

245977 نــى|سكندر|ل|حمد محمد |محمد  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

442|58 ن|هيم سليم|بــــر|لد نجيبــــ |حمد خ| |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

793945 ى محمد محمد خليل محمد بــــحي  دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

449oo4 وى|لنحر|أحمد نرص محمد نرص  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

37832 ئى بــــكر رزق محمد|م| هره|لق|صيدله 

4o56o2 يغ|لص|محمد فوزى محمد سعيد | هن |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

5|88o3 يف|لعظيم محمود |عبــــد| محمد رض| عل لشر |حقوق طنط

42o73| حلىم محمد متـــول| حمد رض| لشيخ|ره كفر |تـــج

678542 حمد|سم |د ق|د محمد رش|د عم|زي لمنصوره|علوم 

2|5o52 مر|لمحسن عويس ع|دهم سيد عبــــد| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|3652o لعزيز|لرحمن محمد عىل محمد عبــــد |عبــــد  |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

637258 لسيد محمد|ندى حسن محمد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

84o489 ر محمد عىلي|لستـــ|مي عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

456354 ر|لنج|لحليم محمد |مي  نبــــوى عبــــد | م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

8||798 روق محمد|محمد ف| دين ي|نوعيتـــ 
|لمنى

92oo29 حمد  |رص حسن |ء ن|لىمي ج|طبــــ سوه

53926| لحديدي|هيم |بــــر|هيم |بــــر|نجوى  زيق|لزق|عه |زر

|3o478 ى |ي بــــتـــ|لمنعم ثــــ|بــــ عبــــد |يه|سمي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|5932| سعد|ل |لع|سعد عبــــد |محمد  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

|46223 لرحمن|عبــــد | حمد زكري|ئل |سلىم و هره|لق|م |عل|
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7o2426 هلل|لحميد عىل عبــــد |ده محمود عبــــد |مي لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

628o99 لعظيم|دق عبــــد|ر مدحتـــ ص|من زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

84o797 لمنعم|لنوبــــي عبــــد|زينبــــ عىلي  تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

9||423 لسقىطي |مد |فهد محمود ح ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

6o5279 ش|ئى يىح دل|فرح ه |نوعيتـــ فنيه طنط

|38o5 ف |حمد | حمد محمد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

529566 لمزلع|در عبــــده |لق|عبــــد | ئى مهن|ه ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2772|2 لنمسه|ل محمود |سلىم محمد كم شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

5242o9 عيل|سم|متـــ |همستـــ محمد سل سكندريه|ل|بــــ |د|

33o979 حمد|هلل |ل عبــــد|ء جم|سم| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

26o742 |لمجيد عط|ه عبــــد|لل|ندى عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

|464|9 عيل|سم|ره نبــــيل سيد |س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

26584o ص|لخو|لسيد |لسيد محمد |لدين |م |حس ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

496396 لسيد عبــــده|م مصطفى |ء عص|رس| بــــ دمنهور|د|

79|26o هيم|بــــر|ء طه محمود |رس| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6958|3 تـــ سعده|لشح|د حمدين |ء عم|رس| لمنصوره|علوم 

78|475 ء حسنى عطيه عبــــده|ول ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

45358 حمد|ر |لستـــ|لدين عبــــد |ء |دهم عل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

624423 لمتـــول|وي |لششتـــ|لسيد |رس |حمد ي| هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

||7267 لرحمن|لرحمن محمد عبــــد |محمد عبــــد  هره|لق|حقوق 

847987 ء يوسف محمد يوسف|صف ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

3265|8 مد محروس|رص محمود ح|لتـــ ن|ه سيه|نوعيتـــ عبــــ

33o737 وق ط لمنعم محمد|رق عبــــد|رسر |بــــ بــــنه|د|

8|68o8 س ضيف رشيد|مجدي غط ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

2325|2 لسيد|لسيد محمد |رحمه عىل  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

77884| وق ع لرحمن|طف عىل عبــــد |رسر زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

53824o وى|لقسط|لعزيز |حمد عبــــد |هلل |منه  م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|444o7 روق مصطفى|رس ف|لرحمن ي|عبــــد  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

366o48 تـــ سعيد | م سيد عرفتـــ|م|مي  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

889436 لشطوري |محمد عىل محمد  سيوط|ره |تـــج
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|22277 هيم|بــــر|مر صبــــىح |دين تـــ|ن هره|لق|م |عل|

249677 لقرش|د |زينبــــ عزتـــ رش ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|23385 ف بــــخيتـــ عىل|د |زي رسر ن|حقوق حلو

|6|2o7 ندى مصطفى تـــوفيق مصطفى ى شمس|زر عه عي 

969oo هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|حمد | ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

63464 لرحمن|بــــو بــــكر محمد عبــــد |عمر  ره بــــنى سويف|تـــج

|74|o4 ى عويس فهيم محمد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|42|78 حمد سيد|لحميد |م عبــــد |حمد هش| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9o8|39 | لعل|بــــو|لسيد |ء خليفه |ول ج|ره سوه|تـــج

697944 لعبــــيس|لحميد |لسيد عبــــد |لسيد |يه | لمنصوره|بــــ |د|

|22562 دل|تـــفى محمود محمد ع هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

763||o هلل|حمد عىل عبــــد |ن |نوره بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

699763 ل|لع|ن محمد محمد عبــــد |يم| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

65756 ف |لرحمن |عبــــد  حمد حسن عىلي|رسر لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

3|9655 ف |لدين |ء |ن بــــه|جيه لدين|حمد رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

25o522 ره|ء سعيد مصطفى عم|ل| ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

7o4583 لعزيز|لسعيد محمد عبــــد |محمد فتـــىح محمد  زيق |لزق|تـــمريض 

4632oo ف |حمد | ح|لمل|لسيد بــــدير |رسر لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

233839 فظ|لد سيد ح|حمد خ| هره|لق|حقوق 

7|583o لسيد موىس|ن |ندى رمض لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

332828 ى|ي ر حشيش|لستـــ|نرص عبــــد| سمي  |حقوق بــــنه

4||947 ده|لعظيم محمد سع|حمد محمد عبــــد| |بــــ طنط|د|

4|9865 مه|هيم سل|بــــر|م محمد |حمد عص| لشيخ|ره كفر |تـــج

6o67|| عرص|ل|د حسن |هلل محمد فؤ|عبــــد  ن|معتـــ حلو|ع ج|لصن|لتـــعليم |كليتـــ 

892288 هلل  |له محمد محمد عبــــد|ص| سيوط|حقوق 

287988 لسيد محمود يوسف مطر|محمد صبــــىح  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

688495 |لبــــن|لفى |ل|هيم عمر |بــــر|رس |ي لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

69o256 در|لق|لوهيدى عبــــد |بــــوغزى |مروه  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|2249 محمد دكروري| محمد رض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

8o895 ف ه|هدى  شم محمد حسن|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

85983 لدين حنيش يونس|م |ء هش|رس| ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى
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6327o6 لدين|م |م محمد سعيد حس|رحمه حس |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

63|o|| ى هديه|ره محمد |س لسيد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6|o32o ى شح|ء سليم|حسن تـــه|ن خي  لمنصوره|عه |زر

5287o8  
ى
عيل بــــدر|سم|محمد مهدى شوق ي صن. تـــ.ك

|ع قويسن|فنى

24o553 لخزين|زينبــــ مرتـــضى موىس  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o85|7 حمد محمد مصطفى محرم|يدى |ه لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

223653 ي|ر
فريد فهىم عىل سيد| ئى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

769|7 هيم|بــــر|س |د عمر عبــــ|جه ن|بــــ حلو|د|

5|52|4 هلل محمد جمعتـــ|ن سعيد عبــــد|نوره سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

67552 حمد|لدين محمد |ح |حمد صل| ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

688|86 هلل|دى مصطفى عبــــد |له|مصطفى عبــــد  سيوط|هندستـــ 

6|4285 ن|ر عجل|لغف|دل أحمد عبــــد|أحمد ع |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

92o|33 حمد محمد  |ء حسن |سم| ج|بــــ سوه|د|

849748  عىلي عبــــد
ى ر وريده|لغف|نرمي  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

252853 ف|لبــــ|م عبــــد|ن هش|جيه سط رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

622484 ف ص|ن |يم| ود|حمد د|دق |رسر ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

489587 ى ه|ء فؤ|سم| شم|د صبــــىح حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

65o6| هلل نصيف|ل عبــــد |م كم|س لفيوم|تـــربــــيتـــ 

86|525 شم محمود محمد محمود|ه ن|تـــ بــــأسو|ل للغ|لع|لمعهد |

8||936 ي عبــــد|ر عبــــد|من
ي|لعزيز عبــــد|لغنى

لغنى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

27258| مهند عىل محمود عىل دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

9|82o6 هلل  |طف محمد عبــــد|مل ع| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

5|o443 كر جودتـــ محمد|كر محمد ش|ش سكندريه|ل|حقوق 

684o|6 س حسن سمره|عبــــ| جر رض|ه ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

78982| هيم|بــــر|مل محمد |نىه ك لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

3253o3 ف زىكي عبــــد|ع
للطيف|صم رسر هره|لق|حقوق 

6|3o62 |لعل|رفيدتـــ محمد محمد محمد أبــــو  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

523544 لحميد|يم عبــــد |لد|محمود فرج عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

79o788 هيم محمد|بــــر|ل |ن جل|يم| لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

766585 د|د عىل ج|محمود عىل ج حقوق بــــورسعيد
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|444|6 ى عبــــد  لعزيز|محمد محمود حسي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

9o2267 لسيد محمد |ل |لسيد جم| ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|65726 ش مدبــــولي|لدمرد|محمود يشي  تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

782967 لرحمن|ن محمد محمد عبــــد|نوره |تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|دق |حه وفن|ىسي
لسويس

4|282| ى|ج  سليم|ن| مرن |ن مي  |بــــ طنط|د|

6|3743 حمد قنديل|لد قنديل |سحر خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

4o9|6 ط|لبــــط|لعزيز |دل عبــــد |ن ع|يم| ن|حقوق حلو

3|9834 للطيف|مريم جميل محمد عبــــد ى شمس|د| بــــ عي 

697224 مه محمد|دل سل|معتـــز ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

254|83 لربــــيع|حمد عىل |ء محمود |شيم شمون|نوعيتـــ 

7799|o يد|لمجيد محمد ف|م يشى عبــــد |وس زيق|لزق|طبــــ 

752473 در محمود|لق|دل عبــــد |محمود ع عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

485453 لسميع محمدعليوه|لبــــنى أحمد عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8644|  محمد|لش|م عبــــد |ء س|سم|
ى
ق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

697823 ه عىل فهىم عىل دخ ن|ني  لمنصوره|حقوق 

7652|3 ديتـــ|لسيد |حمد |لسيد |محمد  بــــو رسر ره بــــور سعيد|تـــج

|5596o لسيد عطيه منصور|ء عطيه |شيم ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

7o852| ري|لبــــند|لرؤوف |لد محمد عبــــد |خ ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
|حه قن|فنى

3||859 ى|سيف  لدين مجدى محمد حسي  ى شمس|د| بــــ عي 

67678 حمد|لسيد |خلود محمود  لفيوم|صيدلتـــ 

3||583 ى م بــــديع رمزى|عص| يوستـــي  ى شمس| لسن عي 

326829 لق|لخ|مه محمد عبــــد|س|ن |يم| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

3|427 شوح|ل|حسن طوسون محمد | رن ن|حقوق حلو

79|5oo ل|لد|محمد عىل حسن  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

285342 حمد عىل|م سيد |سيد عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9||772 بــــوضيف محمد |ء مصطفى |رس| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

894o58 ء رفعتـــ محمود محمد |سم| سيوط|بــــ |د|

3673|9 ى نبــــيل محمد |ي لسيد|سمي  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

6||5o2 لغندور|ئى |لورد|ن محمد |نوره |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

44799 لعزيز محمد|رق محمد عبــــد |يه ط| هره|لق|عه |زر
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465|o9 لجنيدى|د |حمد فؤ|جد |حمد م| ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

779485 ه يشى عبــــد | لمنعم محمد|مي  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

266|26 حمد|ن |مد عثــــم|ن ح|عثــــم ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

366957 ى مجدى حسن عمر مصطفى|ي سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

853468 هيم منصور|بــــر|دل |عهد ع تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

273322 ل|لع|ن عبــــد|يوسف محمود شعبــــ دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

3|579| حمد محمود|صم فتـــىح |ع| ر|ي هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3437o7 حمد|حمد سيد |دل سيد |محمود ع ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

7733|5 ى محمد |يه| |ميىلي|ك وى|لخربــــ|بــــ حسي  ى شمس| لسن عي 

84oo95 ن|لحسن سلم|بــــو|ن محمد |حن دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7||o7o ى خف|لسيد ي|عىل عزيز  ج |سي  ي|لع|مرص  منصورتـــ| لي هندستـــ وتـــكنولوج 

84872 ى عم|ج د فتـــىح لبــــيبــــ|كلي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

852754 يمن محمد خلف|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

85|o89 ي محمود سيد
محمد حنفى سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

48589o تـــ يحن  محمد | لسيد محيلبــــه|مي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

326743 ى رجبــــ عبــــد|ي ح|لرحمن صبــــ|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

25o373 ش وهبــــه|لدمرد|ل |لع|مريم محمد عبــــد  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

894468 ل ظريف سيد |هل| لي|د سيوط|تـــربــــيتـــ 

23o388 ن عىل بــــخيتـــ|رس عثــــم|ف رتـــ |لهرم ش تـــج|تـــ متـــطوره بــــ|س|لي در|لع|
سبــــتـــ|ومح

6o3528 لسيد غنيم|ء عيد طه |دع |بــــ طنط|د|

623535 لقهوج |حمد |ندى مدحتـــ  |لنوعيتـــ نظم |تـــ |س|لي للدر|لع|لبــــر |رأس 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

267757 ى|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|حمد محمد عبــــد| لهجي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

332|63 مر|لسيد محمد ع|هدير  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|27|26 لرحمن مجدي محمد تـــوفيق محمد شلبــــي|عبــــد  ى شمس| لسن عي 

|75779 ى|مل |عمرو حمدى ك مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

24858 ى|بــــو |حمد |تـــ محمود |نج ليمي  ه لنظم |س|لي در|لع| ى |تـــ نوعيتـــ جي 
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

259|79 م|لسل|حمد عبــــد|م |سل|طمه |ف شمون|نوعيتـــ 

3578o| ن|لعظيم محمد نبــــه|كريم محمد عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|
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7674|4 ن محمد|لم حمد|بــــسمه س لعريش|تـــربــــيتـــ 

8|3o38 ي سيد ف
فظ|لح|روق عبــــد|مصطفى ره بــــنى سويف|تـــج

4575o| حمد خليل|حمد فتـــىح |محمد  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

5o4266 در مىك محجوبــــ|لق|ء مصطفى عبــــد |سم| سكندريه|ل|علوم 

783399 ى محمد|محمدع| ند طف حسي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

8859o5 حمد محمد |حمد طلعتـــ | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

27||64 حمد |ح سيد |لفتـــ|لمنعم عبــــد|نسمه عبــــد
هلل|سعد

ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

244676 ى محمد ى رجبــــ حسي  حسي  هره|لق|حقوق 

269345 ى محسن خليل عىل|ي سمي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

7o5498 يف ع ن|لحكيم شعبــــ|طف عبــــد |رسر ى شمس طبــــ عي 

2527o9 هيم محمد عريق|بــــر|هدير  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

278253 هد محمد|لمحسن مج|جد عبــــد|محمد م شمون|نوعيتـــ 

||9559 حمد|لمطلبــــ محمد |لحليم عبــــد |مريم عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

678|o6 هيم|بــــر|لسعود |بــــو |لحميد عىل |حبــــيبــــه عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

429975 أسعد بــــرسوم| دل حن|ع| بــــول ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

258774 دى|له|فتـــىح مجدى فتـــىح عبــــد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

228558 يف عىل حسن|س ره رسر ى شمس|تـــج ره عي 

94562 ن|ن محمود رمض|محمود رمض عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

432426 لسيد زغلول|ء عىل |ره عل|س |علوم طنط

|44995 سحق|ك |لمل|مح عبــــد |س| سوسن ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

762373 دي محمد حسن|له|محمد محمد عبــــد  هندستـــ بــــور سعيد

768539 لجدي|لعزيز محمد محمد |عمرو عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

66|38 حمد|لد فكرى |مهند خ لفيوم|علوم 

92396| فظ يوسف |لح|لعليم عبــــد|زم عبــــد|ح ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

4o29o9 حمد|لسيد محمد |لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

5||946 للطيف|يمن محمد فتـــىح عبــــد| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

234644 حمد|رق مصطفى |مصطفى ط هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|8o63 حمد|كريم خضي  سعد زغلول  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

624o47 لوصيف|لسيد محمد |لد محمد |خ ره بــــور سعيد|تـــج
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64287 طف عيد محمد|ء ع|حسن لفيوم|صيدلتـــ 

86973 ح|ل مفتـــ|لسيد كم|جر |ه لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

325875 ديتـــ محمد محمد عزتـــ|ن ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

42473 للطيف|هيم عبــــد |بــــر|هر محمد |محمد م هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

4644| ن|ن محمد رضو|رضوى محمد رضو هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

263955 در|لق|لسيد عبــــد|ل |هلل بــــل|منه  زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

8742| حمد|كريم مصطفى فتـــىح  ى |تـــربــــيتـــ ري لفيوم|ضيتـــ بــــني 

3473o2 فظ|محمود بــــيوم ح| لي|د |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|6567 يد|هيم مسعود ز|بــــر|يه | ن|بــــ حلو|د|

62o28o لعربــــى محمد شتـــيه|لسيد |محمد  لسويس|معتـــ |هندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج

5|5728 بــــ|عيل عمر خط|سم|ميمه سعيد | بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

5|35o ى محمد عبــــد|ي لرحمن|ىط عبــــد|لع|سمي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

342562 مه محمد|لح سل|لد ص|مصطفى خ ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

4374o5 ىسر|لنقر|ح |لفتـــ|لسيد عبــــد |بــــر |حمد ص| لشيخ|تـــمريض كفر 

68o5|7 م محمد فوزى جمعه|عص لمنصوره|حقوق 

6oo753 حمد خليفتـــ|لعجىمي محمد |يه | لشيخ|بــــ كفر |د|

6273|7 لجوهرى|لبــــنى نبــــيل محمد عىل جبــــر  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

42o92o يز جرجس سيدهم جرجس|ردين ف|ن لشيخ|ره كفر |تـــج

8o88|| محمود حسن محمود سيد سيوط|هندستـــ 

47968 لحفيظ|ن نرص عبــــد|محمود شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

282|68 ى|دى محمد محمد |ه بــــو صي  ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

5|4|26 مه مونس|ن عرفتـــ فرج سل|نوره سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

897|82 لنعيم مخيمر |محمد ممدوح عبــــد ج|ره سوه|تـــج

4844o6 ضل عوض|ضل صبــــىح ف|لرحمن ف|عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

97o82 دى|له|ضى عبــــد |حمد سمي  ر| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

32235 لدين عبــــده|ل |سيف مصطفى كم كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

8o62| ى|حمد سيد محمد عل| م حسي  تـــ وتـــرجمه مقطم لنظم|لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

639862 ذ محمد|لرحمن مع|يمن عبــــد| |دين زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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4|5846 دم|لخ|هيم |بــــر|لمنعم |سوسن عبــــد  |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

|29964 يمن عطيه حنفى محمود|ر |من هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

836228 ى محمود رشدي نوبــــي يسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

47467 بــــو بــــكر|رس عمر |يتـــ ي| هره|لق|بــــ |د|

2656o لديبــــ محمد|صبــــرى يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4995oo دى|لجه|لغنى |عيل عبــــد|سم|ر سعيد |من ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

52827| م|لش|حمد |صم أحمد محمد |ع ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

||758| لعليم|رس عبــــد |ئل ف|حمد و| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

|39542 حمد|لصمد عىل |قمر عبــــد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

54255 عيل جمعه|سم|مر |محمد ع بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

|4|548 ل بــــيوم|رضوى محمد بــــيومي هل ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

9o6344 د |ئى وليم عي|ئيل ه|مهر ج|بــــ سوه|د|

78253| لفول|ل محمود عىل محمد |بــــل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

488o24 يح|لس|حمد |يحن  عيد محمد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o8|26 رص مصطفى محمود |ن ن|نوره ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

69|8|2 وى|لشن|ح |محمد سمي  مصبــــ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

334738 حسن محمود حسن محمد ى شمس|تـــج ره عي 

6867|9 دق|د فوزى ص|م عم|عز لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

676994 يف|رى عىل |لبــــ|محمد عبــــد  لشر لمنصوره|حقوق 

4872o8 ف محمود ح|حمد | م|فظ بــــره|رسر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

222549  محمد عىلي|م ش|يه عص|
ى هي  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

ريتـــ|تـــ إد|معلوم

334o4o موىسي محمد محمد محمد موىس ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

45|399 حمد|لنرصى يوسف |زق أبــــو |لر|محمد عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

6oo56| بــــوشمر|لرحمن عبــــده عىل عبــــده |عبــــد  |بــــ طنط|د|

855|64 فظ|لح|بــــسمه محمد سعد عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

4o8363 هيم محمد عليوه|بــــر|مه مصطفى |س| ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o6|3| ء بــــدر محمد عيس|ل| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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54o45o حمد عىل عبــــدربــــه|ل |لع|ن مصطفى عبــــد|رو سكندريه|ل|بــــ |د|

772265 حمد|حمد |لسيد محمد سيد |ء |دع زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8545|8 يم|لد|هيم عبــــد|بــــر|لم |لمه س|س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

97o3| حمد|م |م|د |عزيزه رش ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

242678 هيم|بــــر|مل |حمد ك|م |هش هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

783839 لم عىل منصور|لسيد س|مصطفى محمود  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8o6o65 ى خلف عبــــد مي  ى|فع |لر|ني  مي  ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

344856 ر|لحج|هلل |ن عبــــد|ر محمد شعبــــ|من سيه|نوعيتـــ عبــــ

|29||3 رق محمد لطفى|محمد ط ى شمس صيدله عي 

282442 وق محمد سليم  لبــــدوى|عيل |سم|رسر تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

8|o|o8 ى|بــــ حس|لوه|ل عبــــد|لد جم|خ ني  ي|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ
|لمنى

6|69o5  محمد |لح |ص| لي|د
ى
وى|لمك|لدسوق ط|معتـــ دمي|ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

923|86 ى|م تـــ |عدل سعيد شح| رتـــي  سيوط|علوم 

523457 ى عبــــد |م |عمر محمد س لكريم|مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

68|o49 تـــ|لشح|هيم |بــــر|دل |محمود ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

899545 حسن محمد فرغىل عزوز  ج|عه سوه|زر

78||39 ى  لسيد|محمد حسينى حسي  زيق|لزق|صيدله 

4436o هيم خليل|بــــر|هيم خليل  |بــــر|يوسف  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5o3874 حمد|م حسن محمد حسن |حس سكندريه|ل|بــــ |د|

||99o| ود|رول بــــطرس لطفى صليبــــ د|ك وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

446284 هيم|بــــر|لرحيم |حمد عبــــد |د |زي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

756882 حمد محمود محمد حسن كبــــي |محمود  تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

8|o877 ض محمد|لعو|هلل محمد عبــــد|عبــــد ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

7o8786 ن|هيم عىل سليم|بــــر|يه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

25895| ى قنديل|مح فوزى |فوزى س مي  ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

869387 لدين محمد|لدين عمر سيف |سيف  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

645253 حمد|مل محمد |للطيف ك|مريم عبــــد  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

232872 ى ع|ي حمد|لمنعم |طف عبــــد|سمي  هره|لق|بــــ |د|

2962o2 م محمد محمود|سلىم عص لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |
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695969 در سعيد|لق|هيم محمد عبــــد |بــــر|محمود  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

2|5662 لديبــــ|لغريبــــ |حمد حسن |ندى  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

758728 محمود سيد محمد عىل لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

4o2o77 دى مجدى جوده عوض جوده|ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

232777 حمد شبــــيبــــ عىل|د ممدوح |جه لجديد|دى |لو|بــــ موجه فرع |نتـــس|بــــ |د|

352752 لسيد|لد سعد |حمد خ| ن|سو|لعلوم |ر |كليتـــ د

5232o4 ل|سعيد رفعتـــ محمد محمد هل سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

432337 وى|لشن|حمد محمد |لد |ء خ|رس| ي صىح طنط
|معهد فنى

427|o8 ى منصور ر|ي فتـــ منصور|سمي  |علوم بــــنه

438284 عيل|سم|فتـــىح أحمد | منيه رض| لشيخ|تـــمريض كفر 

677939 وي|لغربــــ|لسيد مصطفى محمد محمد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

697443 حمد محمد|طف محمد |محمد ع لمنصوره|صيدله 

|38723 د|ل محمود محمد ج|لمتـــع|جر عبــــد |ه لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

333557 لسيد بــــيومي|يحن  سيد يحن   ى شمس حقوق عي 

5|4622 قتـــ | لسيد بــــيوم|حمد محمد |رسر سكندريه|ل|طبــــ 

833899 ء فيصل محمد يوسف|سم| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

49273| لبــــلىح|سم |لسيد محمد ق|سعيد  سكندريه|ل|حقوق 

529652 ف|م خل|لرحمن رجبــــ حسن تـــه|عبــــد  ى |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح لكوم|تـــ شبــــي 

23852 حمد عفيفى|محمد محمود عطيه  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6388|8 حمد ضيف|لعزيز محمود |ندى عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

68o9o9 ر|لنج|لمنعم محمد |لد عمرو عبــــد |خ لمنصوره|ره |تـــج

2235o| ى ن|نبــــيل خله سليم| مي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

332838 ي|ر
لدين محمد عيسوى|م |حس| ئى |ره بــــنه|تـــج

356862 هلل|د |تـــه ج|هلل شح|ء محمد عبــــد|سم| زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

78629o ح|لفتـــ|لسيد عبــــد |طف |ن ع|يم| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|53238 ن محمود|سلىم رجبــــ رضو ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

27246| حمد|ده يشى |حمد حم| دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

685887 ى |س |مجد عبــــ|ندى  ل|لرج|بــــو |لمسي  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

338367 لم|تـــغريد محمود شعيبــــي س |حقوق بــــنه

843525 مد|لنعيم ح|ر حمدي عبــــد|عم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|
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42667 لففى|محمود مني  محمود  هره|لق|صيدله 

29572o حمد|لمنعم |حمد عبــــد|ر |بــــر| هره|لق|حقوق 

|77|38 ئيل فتـــىح مرقص|صوم| ندر|س هره|لق|علوم 

4255|5 ي|لسيد |لمنعم |هيم عبــــد |بــــر|ن |رو لبــــحي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7o3658 لجندى|لمنعم محمود |ل عبــــد |محمد جم دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

26|974 محمد يوسف تـــوفيق بــــدر عفيفى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

68226 ىطي|لع|م محمد عبــــده عبــــد |بــــتـــس| لفيوم|بــــ |د|

8|oo7o د|لجو|بــــ عبــــد|لبــــ|مل فتـــح |محمد ك ي|طبــــ 
|لمنى

772748 بــــ|س دي|ء بــــدر سعيد عبــــ|شيم زيق|لزق|نوعيتـــ 

6o|6o5 هلل محمود وهبــــه|مروتـــ محمد عبــــد |بــــ طنط|د|

7o7792 لمتـــول|حمد |لمتـــول |لسيد |يه | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

883|o3 حمد محمد |ر مرع |من ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

75|258 وى|حمد عشم|يه مجدى | لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

244537 بــــ|لوه|لنبــــى عبــــد|حمد محمود عبــــد| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

889o66 م |ردين مسعد موىس ف|ن ج|بــــ سوه|د|

884766 لدين محمد عزتـــ محمد  |م |حمد عص| |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

|47oo5 د|حمد فؤ|د ثــــروتـــ |فؤ ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

8|28o3 دي فهيم مجىلي|مريم ن ي|علوم 
|لمنى

543927 لم|هيم س|بــــر|محمود محمد فتـــىح  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

77o|62 محمود محمد حمدى حسن يوسف زيق|لزق|ره |تـــج

3523o6 ئى|لخن|لنبــــى |حمد محمد عبــــد|محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

373|47 بــــيل|هيم ق|بــــر|سم محمد |بــــ |حقوق بــــنه

|794oo لحميد|لسيد محمد عبــــد |در |ن تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

752239 حمد|حمد محمد |ء سمي  |سم| لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

2488o| لصعيدى|مد |لسيد ح|ء يشى |رس| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

449498 لكريم|دل لبــــيبــــ محمد عبــــد|حمد ع| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

5o796o هيم محمد صفوتـــ|ج إبــــر|ريم تـــ سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

83|292 ي
روس|سك|مه فتـــىحي |س| |سيلفى ن|كليتـــ طبــــ أسو

5246oo ىط|لمع|متـــ متـــول أبــــو |س|محمد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 18154 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

8|o844 عمرو عزتـــ محمد محمد ره بــــنى سويف|تـــج

238842 ن يعقوبــــ محمد|مريم رمض سيوط|عه |زر

7o3496 ع|لرف|هيم |بــــر|ح |م صل|ن س|حن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

6||244 رى|لبــــ|هيم نرص عبــــد |بــــر|هلل |عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

7528o9 زن|هلل عطيه م|محمد عبــــد  ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

539o9| لعزيز مصيلىح|لسميع عبــــد |ن عبــــد |محمد رمض سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

32582| لجوهرى|صف يوسف |يمنى ن هره|لق|علوم 

56356 ر|حمد محمد عم|هلل |عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

854578 ض|لحكيم ري|حمد فتـــىحي عبــــد| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

839295 حمد|لدين |ح مىحي |لفتـــ|هلل عبــــد|عبــــد ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

476242 جه|ح خف|لفتـــ|حمد عبــــد|حبــــيبــــه محمد  سكندريه|ل|ره |تـــج

6446o5 ى|لحميد محمد |عبــــد| حمد رض| لهمشر تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

433782 مر|لمقصود ع|مهند طه عبــــد  |ره طنط|تـــج

78|866 لرحمن|ء محمد عطوه عبــــد|رس| زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

42684o حمد محمود محمد|زينبــــ  سكندريه|ل|بــــ |د|

|56594 لرحمن|لدين حسن عبــــد |حمد فخر | ي|هندستـــ 
|لمنى

25649| لسيد تـــعلبــــ|لحميد |تـــغريد عبــــد تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

78533o د|بــــو مسلم ج|بــــر |محمد ص زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

328568 بــــ|محمد عمر محمد حج |ره بــــنه|تـــج

6934o7 لمجد|بــــو |د |لجو|لسيد يحن  عبــــد |ن |نوره لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

|322|2 ي سيد عيد  ى عيل|سم|كيى ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

33o437 ج  محمد حلىم|درتـــ ن|ن ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3289|9 م|م|لمنعم |لدين عبــــد|ح |لمنعم صل|عبــــد دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

634752 در نرص زمزم|لق|لعظيم سعيد عبــــد|عبــــد زيق|لزق|ضتـــ |علوم ري

634692 مر|لعزيز محمد ع|ح عبــــد|حمد صل| زيق|لزق|هندستـــ 

248736 تـــه|در أبــــوشح|لق|م عبــــد|م|رضوى  ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

82593| لرحيم|طمه رشدي عبــــده عبــــد|ف دى|لو|ج جنوبــــ | طبــــ بــــيطرى قن

84o9o3 ي|لمنعم عبــــد|م عبــــد|ريه
لحليم مصطفى ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

|327o8 ن|لمنعم يس عثــــم|صفوه عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

258846 ئى|لفخر|رس فوزى |محمد ي ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 
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757455 لحميد|لنبــــى عبــــد |عمر محمد عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

624o65 لسعيد قوره|حمد |عمر رفعتـــ  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

886798 بــــتـــ حسن |ن محمد ثــــ|يم| سيوط|بــــ |د|

35o295 عىل محمود خليفه خليل ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

44|728 شد|د ر|لجو|ه عبــــد |لل|لسيد عبــــد |آيه  لشيخ|بــــ كفر |د|

759o77 لسيد|مد حمد |عمرو ح لسويس|معتـــ |ضتـــ ج|علوم ري

||8|3o م|م|سلىم محمد عرفه  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4374o6 دل حسن دعبــــس|حمد ع| لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

273|86 ر|لسلينى فك|حمد | |رن ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|لغردقه جنوبــــ |ئ 

262658 لسيد خليل|هيم محمد |بــــر| |ره بــــنه|تـــج

6o368o ن|لعري|روق |ف| روق رض|ف لمنصوره|حقوق 

24o956 ش|بــــورو|هد |محمد مجدى مج هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o62o8 ل|لجم|لصعيدي |عمرو محمد  ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

|32569 سكندر|جد صبــــىح |م م ى شمس علوم عي 

77|oo8 لعزيز|حمد عبــــد |لعزيز |سمر عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

8823o6 ن بــــدوى تـــوئى |جر سليم|ه سيوط|بــــ |د|

767635 لسيد محمد خلف|يه شوكتـــ | طبــــ بــــورسعيد

9|956 لعزيز|حمد محمد عبــــد |يمن |حمد | د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

63o662 دق|لص|لسيد |لسيد وليد | |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

77o476 لسيد جوده حمد|حمد |هلل |عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 

9834| ى رمض|بــــ |رح ن محمد|مي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

36268 لمعز|حمد عبــــد |ل |رس جم|ف هره|لق|ره |تـــج

43639o ن عبــــده صفيه|ن محمد عش|عش لشيخ|ره كفر |تـــج

273oo8 ى  لسيد يونس|سهيله خي  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

4|9|73 يم حمد|لد|تـــ محمد عبــــد |محمود فرح لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|3533o طف فهىم مصطفى|محمد ع تـــ ش نظم |لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

426329 ي محمد عبــــد |رضوى 
لمقصود|حمد مصطفى إلسكندريتـــ |تـــمريض 

229o7 مول|لح|حمد محمود |يمن |يوسف  لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |
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4884|2 ى نجم عمر محمد فتـــىحي حسي  |آلل كنج مريوط لنظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

332249 وى |لجد|لرحمن محمد |م عبــــد|سل|محمد 
محمد

لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

752433 ي|لطفى 
حمد محمد لطفى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4o2489 ي شح|ء ه|سم|
ز|تـــتـــ فهىمي عز|ئى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8356o4 م محمود صبــــره|لسل|هدير عبــــد |نوعيتـــ قن

2698|2 رى|لزن|عىل حمدى عىل سليم  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

57826 ى حسن محمد| رض حسي  حقوق بــــنى سويف

7547o7 ي|ر
هلل موىس|لد موىس رزق |خ| ئى عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

827478 لسيد|شور عبــــد|محمد عصمتـــ ع وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

699676 ح عطيه|رس محمود صل|ف ي|مركز  ى بــــوز| |لتـــكنولوج  |رتـــ |لمتـــمي 
رجيتـــ|لخ|رتـــ |لتـــج|عتـــ و|لصن

68|257 حمد حسن|مه محمود |س|محمد  لمنصوره|علوم 

77|3o4 ى|مل عبــــد|دل ك|ء ع|ل| لعظيم حسي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

92799 حمد|مصطفى محمد مصطفى  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

3499|3 لعزيز|حمد محمد عبــــد|نىح  | كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

86|855 هيم محمد سيد|بــــر|ء |ل| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

885632 لم |سهيله لطفى محمد س سيوط|صيدلتـــ 

|44|77 ح فرج|لفتـــ|مصطفى عبــــد | لي|د ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

766786 لسيد مصطفى عيش|ح |مصطفى صل ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

53o423 ضى|لق|لمنعم محمد |رحمتـــ عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

866326 ن|حمد عش|بــــر |هلل ص|عبــــد |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

257|68 بــــ|لغر|ء محمد عىل |رس| ي بــــتـــ |ن إمبــــ|لطي | |معهد هندستـــ وتـــكنولوج 
تـــ بــــمرصوف ى تـــ|جي 

834578 حمد|لرحيم |لد عبــــد|هيم خ|بــــر| ي صن. تـــ.ك
|ع قن|فنى

|47432 حمد سيد محمد|محمود  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

5|8552 وى|لقلتـــ| |لغنى عط|ل محمود عبــــد |نه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

633743 حمد عىلي محمد عىلي منصور| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

75|543 لرحيم|ء محمد عبــــده عبــــد |مؤمن عل ره بــــور سعيد|تـــج

77326 لدين|بــــ |عىلي محمود عىلي محمد شه تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

7847o|  عىلي|منيه سعد حس|
ى ني  عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|
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754638 هلل جوده|قدرى عبــــد | سه ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

|32oo6 لمجيد قطبــــ|حمد عبــــد | |رن ى شمس|تـــج ره عي 

|4268 يوسف محمد محمد فرج ى شمس| لسن عي 

759683 ده|بــــو بــــكر حم|هلل محمد |منه  وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

754492 ي
رق محمود أحمد|ط| دئى عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|53338 ي عىلي عبــــد |رح
ح|لفتـــ|بــــ لطفى ى شمس|زر عه عي 

42|4o4 ى مجدى محمد محمد فرج نفي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

59528 بــــر|هلل ج||ء مجدى عط|لزهر|طمه |ف ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

477598 لد جمعتـــ|لد حمزتـــ خ|نتـــ خ|جم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

69o7|9 سود|ل|عيل |سم|لسعيد |لسعيد سمي  | لمنصوره|ره |تـــج

224|oo عيل|سم|لبــــديوى |لد محمود |ن خ|رو ى شمس| لسن عي 

|6|62 س|لدين عبــــ|رق مىح |يحن  ط وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

42658 |در ند|لق|لحميد عبــــد|ح عبــــد|لفتـــ|محمد عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

883284 هيم حسن حسنى حسن  |بــــر| سيوط|حقوق 

26|445 لنبــــى محمود|لمحسن عبــــد|لد عبــــد|خ |صيدله طنط

46333o حمد متـــولي نوح|حمدي  |حقوق طنط

6|8374 ربــــعه|بــــو |مل |د ك|مح عم|س لمنصورتـــ |تـــمريض 

27|7|3 وى|لمنش|لسيد |مل |مروه محروس ك ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

||7452 م|م|ل|م يوسف |م|زم |ح ى شمس|تـــج ره عي 

353457 عيل|سم|ء عرفتـــ محمد |عل ى شمس|تـــج ره عي 

257939 هيم|بــــر|ن |حمد رمض|محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

887|86 حمد طه |محمد محمود  سيوط|ره |تـــج

63799 لحليم|هر محمد عبــــد |مصطفى م لفيوم|ضتـــ |علوم ري

6926o3 ديبــــ|ل|لق محمود |لخ|مريم عبــــد  لمنصوره|طبــــ 

537|49 لم|هيم محمد س|بــــر|درين محمد |ن عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52o6o7 لفضيل|يتـــ محمد عىلي عبــــد| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

8|8332 ي|هلل محمود عبــــد|عبــــد
ى
هلل صدق ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 

|لمنى

842573 دق|لص|يه ربــــيع عربــــي | ن|أللسن ج أسو|كليتـــ 

5o5265 ل|لع|د عبــــد |ل ج|أحمد كم إلسكندريتـــ |تـــمريض 
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87695| ل فرغىل عىل  |له جل|ه سيوط|حقوق 

5o6576 ل سعد|لغز|دل محمد |ء ع|شيم سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

2|7593 ر سيدمحمد|كريم سيد مختـــ ى شمس هندستـــ عي 

7oo53o مريم محمد محمود فرج لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

62o|58 يشر|لغنى محمد سليم|عبــــد  ن رسر ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

89434o ى مجدى تـــفيد تـــوفيق | لي  د شعبــــتـــ |عي وإرش|ون زر|لي تـــع|معهد ع
تـــ|تـــربــــويتـــ أسيوط بــــمرصف

343426 د|حمد مصطفى محمد رش| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

437924 تـــ|ن فرح|ن طه عثــــم|سحر عثــــم |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

5|7283 يف مصطفى بــــشر سهيلتـــ رسر سكندريه|ل|حقوق 

25|469 وى|لحلف|حمد فتـــىح |محمود  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

4785o6 م عوض بــــطيشتـــ|رتـــ س|س طبــــ بــــيطرى دمنهور

3487|5 هيم سعيد رزق عليوه|بــــر|ديتـــ |ن ى شمس| لسن عي 

8779| ى ك وى|مل وسط|محمد حسي  ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

345|64 دل مصطفى محمود بــــحر|يتـــ ع| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

58299 ى محمد| دين محمد حسي  بــــ بــــنى سويف|د|

|249o9 ء محمد شكرى|محمد عل ى شمس حقوق عي 

753769 ح|لفتـــ|لغنى عبــــد|هلل محمد عبــــد |منه  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

867928 دي|تـــه بــــغد|لرءوف شح|ء عبــــد|دع ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

8o65o4 وي محمد|زم محمد بــــهنس|ح سيوط|ره |تـــج

5o695| ن|ح حس|لفتـــ|لحميد عبــــد |نغم سمي  عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

77|26o لخصوض|تـــم مني  |ندى ح لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

252975 دو|ء محمد فتـــىح ج|نجل تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

87962 رجي|لج|هبــــه عىلي محمود  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|2925 لمجد|مل أبــــو |هيم ك|هدير إبــــر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

843646 لحميد محمد|ء عبــــد|م عل|بــــس وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

5o9|o3 ي محمد غبــــ|لحص|دل |عمر ع
ى
ىسر|ق بــــ دمنهور|د|

52369o س عىل|د مؤمن رفعتـــ حو|زي دى|لو|جنوبــــ | ضتـــ قن|علوم ري

4o5273 لسيد مبــــروك شعوط|لسيد مبــــروك | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

778247 ن|لرحمن شعبــــ|حمد عبــــد | |نور زيق|لزق|بــــ |د|
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8866o8 لحميد |ض حسن عبــــد|لعو|محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

849987 حمد بــــكي |بــــر |حمد ج| |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

46836 حمد|ح |لفتـــ|يمن عبــــد |يه | ن|علوم حلو

756956 دى محمد خليل|له|م عبــــد |يمن س| ى ج قن|لري|لتـــربــــيتـــ |كليتـــ  |تـــ |ضيتـــ بــــني 
عيليتـــ|سم|ل|لسويس بــــ

646534 حمد|ل حسن عىل |حسن جم ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

84927 س محمد|حسن حمد عبــــ ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

5237|2 هيم محمود|بــــر|لد |لرحمن خ|عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

86344 ح عىلي|ء محمد مفتـــ|ل| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

45|3o2 لح محمد يوسف محمد|أحمد ص ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

442269 هيم|بــــر|يمن حمدى يوسف |محمد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

|58272 حمد|فظ محمد |لد ح|سحر خ ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

92|29 ن سمي  ذىك مسعد| مي  تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

32|4|3 ن محمود عفيفى|محمود رمض لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|5|695 حمد محمد طه|بــــ |لوه|هبــــه عبــــد  ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

7oo32| حمد|تـــه |محمد محمود شح لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

6953|6 ى محمد ح|ي ع|لرف|لعوضى |زم |سمي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

6|88|8 ى|تـــه |مغفره محمد شح لجنتـــي  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

52o299 ء سعيد عىلي عيسي|سم| تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

6o2785 لجميل|لرحمن محمد عيس يوسف |عبــــد  |ضه طنط|ري/تـــربــــيتـــ

|53526 لمجيد عطوتـــ|لحكيم عبــــد |ء عبــــد |رس| هره|لق|عه |زر

76o25| ه|لل|لد فتـــىح عبــــد|هلل خ|عبــــد  زيق|لزق|حقوق 

772555 حمد عطيه|لنبــــى سليم |مريم عبــــد  زيق|لزق|بــــ |د|

536o38 بــــو زيد|لمجىل |هر عبــــد |لد م|خ ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

6|695| هلل|بــــوعبــــد|ء عبــــده محمد |رس| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

55343 حمد|م حنفى محمود |سل| ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

897325 ء عىل غريبــــ محمد |ل| ج|طبــــ سوه

439793 ى عبــــد |ي در|لق|لسيد عبــــد |هلل |سمي  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

22679o لعيوىط|لد محمد محمد محمد |خ هره|لق|حقوق 

64|267 وى محمد|لشبــــر|هيم |بــــر| |دين زيق|لزق|نوعيتـــ 
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3|747o دى|له|ن عبــــد|حمد سيد عثــــم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

456|59 لح سكر|بــــر عىل ص|تـــم ج|ح م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

68|6|2 مر|حمدع|م |لسل|حمد عبــــد |هيم |بــــر| لمنصوره|بــــ |د|

4|o77 ى عبــــد|ي لدكروري|ىطي مشحوتـــ |لع|سمي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

9|587 ى|د |حمد مر| حمد فهىم حسي  ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

36|o67 ى|ر محمد |محمود مختـــ مي  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | |لتـــكنولوج 
لمرج|لحديثــــتـــ بــــ

|43626 لرحمن|بــــو بــــكر عبــــد |مروه محمود  هره|لق|علوم 

5|5593 ر|لنج|حمد خميس محمد |عبــــي   سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4754|9 هلل|روق محمد عبــــد|مريم محمد ف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

58oo8 لنرص محمد محمد|بــــو |م |هش سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

77785o هيم محمد عفيفى|بــــر|حمد |ر |نو| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

367629 شم|لسيد ه|بــــ محمد |يه|ر |مي شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

52339 س|ء محسن معوض عبــــ|رس| |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

7|57|| نور خرصى|لسيد |مل | لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8862o3 حمد خليل |ده رجبــــ |حم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2393o9 ى عىل مطر ى عىل حسي  وى|رضوى حسي  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

78|546 ي محمد محمد|لبــــ|ء عبــــد |رس|
ى
ق زيق|لزق|بــــ |د|

765479 لرحمن|لرحمن عبــــد |هيم عبــــد |بــــر|هيم |بــــر| ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

6|4576 وى|بــــو عشم|در |لق|ل عىل عبــــد |محمد جم |بــــ طنط|د|

476o52 ى  ى عمرو حسي  ل|حمد جل|حني  سكندريه|ل|بــــ |د|

75574o حمد حسن محمد|تـــسنيم  عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

773|36 حمد محمد|محمد مني   ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4245|2 بــــو جبــــل|ىسر |محمد سعيد مصطفى غبــــ إلسكندريتـــ |تـــمريض 

|34|57 لرحمن محمد|بــــ عبــــد |لوه|منيه عبــــد | هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

25|672 لخول|لمجيد محمد |محمد مىح عبــــد  |بــــ طنط|د|

|2||3| ى  حمد|حمد محمد |نيفي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

4o54|9 ى محمد |ئل |و| ر|ي ي|مي 
لسعدئى سكندريه|ل|ره |تـــج

6|45|6 لدين|ل |لحكم محمد جم|لسيد عبــــد |ل |نه |علوم طنط

5||8o8 ى|ل |محمود أكرم يوسف جم لدين عىل أمي  ره دمنهور|تـــج
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6o525| لسيد خميس|مل |ره مصطفى ك|س ي صىح طنط
|معهد فنى

|44647 لمنعم|مل سيد محمود عبــــد |حمد | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

6486|3 ن محمد حسن متـــول|يم| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8485|9 كر محمد|فتـــ ش|زينبــــ ر ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

45o56| ه|لدين |لد محمد نرص |خ بــــو خرصى |هندستـــ طنط

678834 حمد|هيم منصور سيد |بــــر|منيه منصور | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

255547 لشحنه|د |حمد محمد ج| ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

|429o لسيد عطيتـــ|لسيد |عمر  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

4o95|5 ىس|لمر|دو |د محمد ج|مصطفى عم |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

72672 م|لسل|م خليفه عبــــد |لسل|م عبــــد |سل| لفيوم|بــــ |د|

842o95 ي ص|لحج|بــــو|ء |ول
لح|ج مصطفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

757439 حمد|م ربــــيع عىل |سل| حقوق بــــورسعيد

752224 ي
ن|لحيو|لبــــديع محمد |ء عبــــد|يوسف محمد ضى زيق|لزق|حقوق 

76276o لسيد أحمد سليم|حمد غريبــــ | ضتـــ بــــورسعيد|علوم ري

38335 ج  محمد|حمد محمد ن| ى شمس هندستـــ عي 

78|9|8 در|لق|د عزتـــ عبــــد |مريم عم تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4o|855 ن|ن محمد عثــــم|محمد سيد عثــــم ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

6|5526 در|لق|لسيد عبــــد |لرحمن |حمد عبــــد | ط|حقوق دمي

254o|7 د|لحد|هيم |بــــر|لدين صبــــرى |ء|هيم عل|بــــر| ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
سكندريتـــ|ل|لعربــــ بــــ|بــــبــــرج 

8|2722 ي|ريه
م حمدي خليفه محمد حنفى ي|تـــربــــيتـــ 

|لمنى

847|o2 ي حسن|خلود سعودي جيل
ئى دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

3|5o44 لسيد|ح |لفتـــ|هيم حمدى عبــــد|بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|8486 حمد طلعتـــ|فدوى محمد  ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

56869 س محمد|لرحمن سعيد عبــــ|عبــــد ضتـــ|ري/لفيوم|عه |زر

767o26 حمد|نور محمد |ل|يوسف محمود محمد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

534367 نيوس|رم|ضى بــــخيتـــ |مز ر|ر دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

83873o لجليل|مه محمد عبــــد|س|هلل |منه  دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

226858 لفتـــوح محمد|بــــو|محمود محمد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

27|922 ح فرج|لفتـــ|ر لبــــيبــــ عبــــد|من ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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679484 ى عبــــد |هيم |بــــر|ن |حس| |هلل |لسيد حسي 
ق وى|لشر

لمنصوره|حقوق 

7oo283 لمرىس|لسيد |حمد |ره محمد |س لمنصوره|عه |زر

8|8349 مه محمود|ل سل|محمد جم ي|هندستـــ 
|لمنى

|3|64o هيم|بــــر|لمنعم |هيم عبــــد |بــــر|يه | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|663| ل|لع|نور عبــــد |حمد |ن محمد |رو ره دمنهور|تـــج

63|o3o ى وق محمد عيد محروس حسي  رسر زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

9|4795 ندى حسنى حسن محمد   ي صىح 
سيوط|معهد فنى

7o65|3 مه سعد محمد جبــــر|س|ره |س لمنصوره|بــــ |د|

||734| ى|بــــ حس|لوه|هيم عبــــد |بــــر|يه | ني  ى شمس|ري/تـــ تـــربــــيتـــ|بــــن ضه عي 

694729 لعوضى|بــــ محمد |يه| |ر|ي لمنصوره|نوعيتـــ 

885832 ى |د حس|بــــرين ج|ص حمد |ني  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4365o6 مل نويىح |لعليم ك|محمد حمدى عبــــد |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

62737 ي|ر
رفعتـــ فرج خليفه| ئى ي تـــمريض بــــنى سويف 

معهد فنى

4|493| لجوهرى|لحميد |هلل رجبــــ سعيد عبــــد|عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

53ooo3 |هلل يوسف عبــــد |لبــــطوىط عبــــد |محمد يوسف 
ل|لع

لشيخ|هندستـــ كفر 

34289o لحليم|عيل محمد عبــــد|سم|لد |حمد خ| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

699387 هيم عبــــده محمد|بــــر|م |حل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

7798|9 ه رمض| ن محمد حسينى|مي  زيق|لزق|علوم 

9o253| ل |لع|لسيد عبــــد|ح |صل| عل ج|علوم سوه

337|5 لسيد|لسيد عىل |ئشه ممدوح |ع هره|لق|ره |تـــج

7o722o وى|لشه|حمد |حمد محمد |ن معن |حن معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|49224 ه عص| لعزيز|در عبــــد |لق|م عبــــد |مي  هره|لق|بــــ |د|

48948 رك محمود|حمد مبــــ|ندى  هره|لق|ره |تـــج

43|759 بــــ|لرؤف خط|حمد عبــــد |لسيد | |علوم طنط

352763 د|حمد محمود سيد محمد ج| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

676787 ل|لش|لسيد محمد |لحميد |عمر عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

6|o639 ى|ء بــــكر |ول لجيوىسر أبــــو حسي  لمنصوره|ره |تـــج

894868 بــــر محمد عىل |محمد ج ج|بــــ سوه|د|

449538 وى|لرمل|م |لسل|س عبــــد|ل عبــــ|محمد جم |هندستـــ طنط
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642235 ي|لسيد |لمنعم |م عبــــد|رس هش|ف
ط|لىحى زيق|لزق|هندستـــ 

633o|8 ظه|بــــ|لعظيم |هلل عبــــد |د محمد عبــــد|زي زيق|لزق|ره |تـــج

77383 ف محمود |يوسف  حمد|رسر هره|لق|حقوق 

63725 حمد روبــــي|حمد يىح محمد | لفيوم|عه |زر

7|65|| تـــ|لشح|ن سعد محمد |لينه رمض تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

62o372 شف|لك|ح |لفتـــ|لمتـــولي عبــــد |محمد  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

3|597| ي
لسيد|لعزبــــ |هيم |بــــر| |دئى هره|لق|عه |زر

6866o9 |لعزيزمحمد |لدين عبــــد |ء|هلل عل|عبــــد 
|حمد

ى
لدسوق

لمنصوره|ره |تـــج

4|5498 لدكر|لمعىطي |ن محمد عبــــد |محمد شعبــــ لشيخ|بــــ كفر |د|

868o79 ي ك|رص عن|لن|ر عبــــد|من
مل|ئى تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

24o327 لمولد|بــــو زيد |زينبــــ محمد مجدى محمد  هره|لق|ره |تـــج

92|645 محمد عىل محمد  | يش ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

||6795 بــــر تـــوفيق|ج| نوبــــ زكري|بــــ| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

493o58 ي رمض|أحمد ه
دوم|ن أحمد ق|ئى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

5o3878 حمد خليل|ح |لفتـــ|بــــر عبــــد |م ص|ر |علوم بــــنه

2693o2 ن|بــــ ربــــيع عىل شعل|يه|رضوى  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

88o365 لس جم ل  |ل يوسف غ|كي  سيوط|هندستـــ 

465755 وى|لشن|حمد |محمد محمد مصطفى  ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

824o59 تـــ|م محمد زىكي بــــرك|سل| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|23o74 زى|لسيد حج|زى |محمد حج ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

754344 لرحيم|سلىم محمد يونس خليل عبــــد عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|55894 هيم|بــــر|فع |لر|يوسف محمد عبــــد  سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

33266| ره|هيم رسر|بــــر|زى محمد |ح حج|صبــــ ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

63776 ن|لد محمد محمد خليل عثــــم|خ لفيوم|بــــ |د|

7o7858 لمرصى|عيل محمد |سم|لحميد |ن عبــــد |يم| ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

253924 هلل|هيم عبــــد|بــــر|لد محمد |مجد خ| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

249o73 هلل|نور عبــــد|رحمه محمود  ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

4796|9 ويش|م ج|لسل|لد محمد عبــــد |حمد خ| سكندريه|ل|هندستـــ 

Thursday, September 6, 2018 Page 18164 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

6o7o86 حمد موىس|لسيد |ن |لحكيم رمض|عبــــد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لنيل |معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ|بــــ

529|o5 لسيد فليفل|محمد أيمن  سكندريه|ل|هندستـــ 

|558o3 لعظيم|م عبــــد |لتـــه|بــــق |يمن س|د |زي رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

|53oo3 هلل|حمد محمد رجبــــ عبــــد | ن|طبــــ حلو

52999o هلل|يع يسن عبــــد|م أحمد ط|إسل ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

23o655 هلل|لعزيز عبــــد|مصطفى محمود عبــــد ل|رتـــ أعم|لي إد|لع|عنتـــ |لفر|

36694| لسيد|هلل |دتـــ سيد عبــــد|مي ى شمس حقوق عي 

826898 حمد|فرج موىسي | رش ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

8o245o ن|ء يوسف عثــــم|يوسف عل ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

68296| م دويم|د فكرى ضي|يه عم| لمنصوره|حقوق 

84o495 يف عبــــد|ن م|لسل|ىطي عبــــد|لع|دين رسر دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

8566|9 مر محمد|لحكيم ع|محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

483292 ي |لص|مريم محمد 
ى
ى|بــــر|ق هيم حسني  سكندريه|ل|ره |تـــج

9o4838 ى|م غبــــ |مفيد وديع ر| رتـــي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

258o58 ن|فظ رسح|لح|فظ محمد عبــــد|لح|سم عبــــد|بــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

65689 مل|حمد ك|لد |حمد خ| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

25oo42 س|لنح|د محمود |ن نه|نوره ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

42583o لسيد حسن عىل|ل حسن |من تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

863|3| لحفيظ محمد|لدين محمد عبــــد|نور دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2|84o9 رم متـــول|لمك|مينه عمر أبــــو | كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

8o7653 طف فضل عىلي|معتـــز ع حقوق بــــنى سويف

348555 ي|حمد رف|حد |لو|حمد عبــــد|طمتـــ |ف
ع جيوىسر عه مشتـــهر|زر

7|2o7| ئى|لشج|ء محمد محمد محمد |نجل ره بــــور سعيد|تـــج

62||47 ل|لسعيد هل|لسميع مسعد |رحمه عبــــد  ط|بــــ دمي|د|

924932 لس ع ئيل |دل عزم ميخ|كي  ج|ره سوه|تـــج

852936 حمد|حمد فوزي |محمد  ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

762853 جوده| دي زكري|لن|عمر محسن  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

533457 هلل|م عبــــد |م س|تـــسنيم محمد هش سكندريه|ل|بــــ |د|

529983 ي إبــــر
ى غ|مصطفى لبــــ|هيم حميده حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

894o73 حمد |دل عىل |ر ع|من سيوط|ل |طف|ل|ض |كليتـــ ري
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529786 ى|م ش|لمطلبــــ إم|أحمد محمد عبــــد  هي  سكندريه|ل|هندستـــ 

48883| يف|حمد عىلي |لسيد |لمجد |بــــو |كريم  لشر ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

68|527 كريم محمود محمد محمود ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

877|76 ره رفعتـــ محمد عىل  |س سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

|486|3 ه عبــــد | لعظيم|لعظيم قرئى عبــــد |مي  ى شمس علوم عي 

|4o||2 ى|سمر خ ى محمد حسي  لد حسي  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

632o6 ي|ر
محمد مخلوف محمود| ئى ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

327|4 ي مشحوتـــ|محمد مصطفى 
لجيوىسر ي صن. تـــ.ك

ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

3|749 دق محمد فرغل|لص|مريم رشدى عبــــد  هره|لق|ره |تـــج

6o75o8 هلل مسعود|د |ر ج|لغف|لسيد عبــــد |ن |رو ي تـــمريض طنط
| معهد فنى

26|375 هلل عفيفى|ء مهتـــدى عبــــد|حسن شمون|نوعيتـــ 

|74244 لغمرى|محمد | طمه محمد محمد رض|ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

63|696 لعزيز محمد غنيم|رص عبــــد |لن|ديه عبــــد |ن زيق|لزق|حقوق 

9o3624 ل عقيل |لع|حمد عبــــد|محمود  ج|ره سوه|تـــج

|54284 حمد|لمقصود |ء عبــــد |حمد عل| هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

87o74o ى|رص |ء ن|ل| حمد حسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

6o3|96 وق خ لحليم|لد عليم عبــــد |رسر |علوم طنط

238263 ى|سم ج|سم ق|دل ق|ر ع|من هي  تـــ|لبــــ|هرتـــ ط|لق|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|سكرتـــ

85893o شم خليفه|طمه خليفه ه|ف حقوق بــــنى سويف

6o9598 سم|رق محمد محمد ق|محمد ط |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

459564 ه حربــــى مرىس محمد| مي  لمنصوره|حقوق 

22568 دى|له|مح محمد |مصطفى س هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

442552 ي ص|م|
بــــر محمد موىس|ئى لشيخ|تـــمريض كفر 

437325 لكحيىل|بــــر محمد مرشدى |ر طلعتـــ ج|من لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

89|7oo هيم |بــــر|فتـــ موىس |ندرو ر| سيوط|بــــ |د|

268946 ره|حمد محمد عم|ن |يم| شمون|نوعيتـــ موسيقيه 

3|46|5 طه مصطفى محمد محمد ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

363o54 رق مصطفى مصطفى|ن ط|رو تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4||273 ف|زى محمد |لد حج|ن خ|نوره بــــو رسر |بــــ طنط|د|

35|995 ح سيد|يوسف محمد صل هره|لق|بــــ موجه ج |نتـــس|لعلوم |ر |د

236349 لمعز|بــــ محمد عبــــد|يه| |لي|د ن|حقوق حلو
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268976 هلل|بــــ |لعظيم ج|ء محمد عبــــد|سم| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

3|25o| ندى سيد عىل محمد درويش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4423o3 سط عىل هيكل|لبــــ|محمد مجدى عبــــد  ي صىح طنط
|معهد فنى

269342 بــــوشوشه|لعظيم |لمول عبــــد |محمد عبــــد| ند تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

2287|5 م|م|م فوزى |ل س|م| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

464594 فتـــىح ربــــيع مسعود خميس ي|بــــ |د|
|لمنى

4o6674 هلل|عزه نرص سعد فتـــح  سكندريه|ل|بــــ |د|

8444|9 حمد|حمد محمد |ء |لزهر|طمه |ف ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

32o58o لم|لسيد عطيه س|حمد مسعد | لي بــــمدينتـــ نرص |لع|أللسن |معهد 
(رجيتـــ|رتـــ خ|تـــج- سبــــتـــ |مح- رتـــ |د|)شعبــــتـــ

5o272| حمد محمد محمد عوض|ن |نوره سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

||9|o7 لدين|لحكم محمد نور|حمد عبــــد |هلل |عبــــد  ن|هندستـــ حلو

482744 م|ندى ممدوح حسن حسن سل سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

2o335 لدهبــــ|بــــو |لسيد |نور |لد |لدين خ|نور  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

526629 بــــ|جرجس سعيد فهىم ىطي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

69|37 طف عىل جمعه|ع| رن م بــــنى سويف|إعل

48875o ي|هيم |بــــر|م فتـــىح |دهم عص|
ى
لدسوق عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

22722o حمد|رق حنفى |زن ط|م ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

856323 ى لس مي  يوبــــ|ملىطي | كي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

9oo9|9 لرحيم |عيل عبــــد|سم|ن محمود |نوره ج|ره سوه|تـــج

2|3|5o |لعل|بــــو|معتـــز محمد | لي|د ن|هندستـــ حلو

5o354 لجندى|حمد | |لحليم زكري|محمد عبــــد  ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

4556o7 بــــتـــ|مل حسن ثــــ|ممدوح ك دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

255843 خ|ر شم|لغف|لسيد عبــــد|صبــــىح  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

836767 روس|وس تـــد|ندر|وس لطيف |ندر| ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6o7o|2 هلل|بــــ |حمد ج|ن عزتـــ محمود |يم| لمنصوره|بــــ |د|

785849 م عبــــده محمد عبــــده عىل|سل| زيق|لزق|ره |تـــج

238787 دق|هيم محمد ص|بــــر|هدى  هره|لق|ره |تـــج

342o32 |ح |لفتـــ|عيل عبــــد|سم|لحكيم |رتـــ عبــــد|س
عي|لرف

|طبــــ بــــيطرى بــــنه

492964 د فكرى محمد قطوره|محمد عم ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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768564 د سلىم|حمد عو|مدحتـــ  ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

339645 لعزيز|حمد محمد عبــــد|محمود  | معهد فنى تـــمريض بــــنه

425255 لسيد|م صقر |ن محمد سل|جويد سكندريه|ل|ره |تـــج

529996 سم بــــعيص|لحكيم مهدى ق|م عبــــد|عص ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

5|4|2| ى جم ز|لقز|ل أحمد محمد |نرمي  سكندريه|ل|ره |تـــج

8||685 ي ر|رجريتـــ |م شد|ميل جورج  ره بــــنى سويف|تـــج

|574o3 د حنفى عبــــده|مل عم| سيه|نوعيتـــ عبــــ

349364 تـــتـــ محمد طتـــ|حمد شح| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

628355 لم حسن حسن محمد|مر س|تـــ ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

369o9 شعبــــ خله|يم |فر| ند ي|ر|خبــــ|ديميتـــ بــــ|أك فتـــ|صح| ليوم تـــكنولوج 
كتـــوبــــر|6 

497476 لرؤف قويس|سحر رجبــــ رمزى عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

3|9533 رحمتـــ مجدى بــــخيتـــ حسن ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

48348o لسيد غنيم|حمد |ء محمود |ل| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

623656 ي|ر
هلل|د |لحميد ج|مه محمد عبــــد |أس| ئى ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

6o932o بــــو هرجه|لدين محمود |ل بــــدر |محمد جم لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

32|5|2 حمد محمد يوسف محمد| ن|علوم حلو

4799o3 ى سندس سمي  محمود محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

487872 ف صبــــرى سعد | لدقله|حمد |رسر سكندريه|ل|بــــ |د|

5|7o|2 بــــونعمه|ح عطيه |د صل|طمه عم|ف تـــربــــيتـــ دمنهور

622438 لم|هيم مصطفى س|بــــر|رس |سمي  ي ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

9o9|23 حمد حسن |رق |عمر محمد ط ج|عه سوه|زر

894845 لسيد حسن |لعزيز فتـــىح |عبــــد ج|ره سوه|تـــج

5||959 ئى|لصوف|ل محمود محمد |محمود جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

4368|7 حمد خليفتـــ محمد محمود|جر |ه لشيخ|طبــــ بــــيطرى كفر 

94684 د بــــسيوئى|لجو|ن عىل عبــــد |يم| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

23884 ل|ل فهيم هل|ل هل|لرحمن كم|عبــــد  هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|6449 ي عبــــد|ء حسن جلش|سم|
ل|لع|ئى هره|لق|بــــ |د|

455|22 حمد عزتـــ جبــــريل مسعود| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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8o9969 مل|دي مؤمن زىكي ك|ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

922782 لعزيز  |ل رجبــــ عبــــد|هلل جم|عبــــد ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

89266 ه عبــــد| رف|م ع|ح تـــم|لفتـــ|مي  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|7794o عرفه عمرو صبــــىح محمود تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

36|||8 ف عبــــد|ء ن|شيم بــــ|لوه|ج  مشر |صيدله طنط

543523 لعربــــي|هيم سبــــيتـــه محمد |بــــر|لبــــنى  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

26674 ى عبــــ يف مكي  س|عمر رسر ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

229799 لكريم|يوسف عىل محمود عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

69o|28 د|لحد|ىط حسن |لع|م عبــــد |عمر عص ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

5o7363 حمد|لم |هيم س|بــــر|مريم محمود  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

824o|4 ي مهدي بــــكر
هيثــــم حسنى تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

237957 لسيد|حمد جمعه |طمه محمد |ف هره|لق|لعلوم ج |ر |د

|2o543 هلل|سلىم محمد محمود عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

25999| ش|لبــــهو|ن |مصطفى رمض| ر|ي ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

29633| بــــ|لوه|ء سعيد طه عبــــد |ل| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

4|o|89 لسيد|لسيد بــــدر |هيم محمد |بــــر| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

23345o ي|مجدى محمد حسن كيل| ر|ي
ئى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8|593o ى شعبــــ ى ج|حسي  ى|ن حسي  هي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

856ooo د|لجو|ن محمد محمود عبــــد|كريم حقوق بــــنى سويف

6|7o68 |لمل|لق |لخ|ر عبــــد |ء مختـــ|ء عل|عىلي ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|57o45 دى|له|عبــــد | ل رض|يوسف جم هره|لق|هندستـــ 

92544 حمد حسن حسن|يتـــ | ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

2395o| عيل|سم|م عمرى |لسل|ء عبــــد|سم| ن|علوم حلو

|246o4 ى عوض |هلل |منتـــ  هلل|حمد حسي  ى شمس|زر عه عي 

685oo3 رس محمد محمد ليله|يه ي| لمنصوره|صيدله 

5o378| ي عىلي محمد بــــرغوتـــ|
كرم مصطفى لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

8|589o ى خ|ي ى|سمي  لد خميس حسي  ي|بــــ |د|
|لمنى

786oo6 ن|لحميد علو|ح عبــــد |لسيد صل|حمد | زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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435955 لفضيل فكرون|جمعه عبــــد | دين سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

8o9665 محمود عمر محمد محمد ره بــــنى سويف|تـــج

2|9939 لمجيد|منيه محمد سيد محمد عبــــد| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

886|o محمد محمد محمود مصطفى كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

9o24o| ى | ند محمد محمود حسي  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

346267 تـــي|لزي|مل محمد |حمد ك|د |زي ى شمس علوم عي 

482567 وق  لحميد حسن|هيم عبــــد |بــــر|رسر سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

4573o9 لىح شلبــــى|عمرو بــــسيوئى عبــــد  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

883376 رثــــ محمد  |لو|ء عىل عبــــد|سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

6|649| لخليفه|لمتـــول |محمد | ر|ي ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

437582 ن|مصطفى فتـــىح مصطفى عيسوي عتـــم لشيخ|ره كفر |تـــج

4o9322 حمد|ه عىل |لل|عبــــد| نشين رض |بــــ طنط|د|

66636 هد عطيه|ح مج|رجبــــ صل| دين لفيوم|تـــربــــيتـــ 

5729| رغده حسن عىل حسن لتـــطبــــيقيتـــ بــــنى سويف|لفنون |كليتـــ 

|5|564 تـــتـــ محمد|لفتـــوح شح|بــــو |دل |مريم ع ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

784473 لحميد محمد محمد|محمد عبــــد | رض زيق|لزق|نوعيتـــ 

8|7746 حمد محمد|هر |ء ط|ول ي|بــــ |د|
|لمنى

25488| لمهدى مرع|رق عىل عبــــد|عىل ط |صيدله طنط

2722oo ن|تـــ عىلي عثــــم|فرحه وحيد شح قرص|ل|فنون جميله فنون 

7o8ooo ى|محمد رمض ن جمعه محمد حسن حسي  ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

5o5|32 حمد محمود|حمد محمد |لدين |سيف  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

637|33 لمحسن|حمد حسنى عبــــد |حسنى  زيق|لزق|صيدله 

855o4 فع|ل حنفى جمعتـــ ن|من تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6994|9 لحميد|د محمد عبــــد |طف حم|ضىح ع لمنصوره|بــــ |د|

333458 حمد|طف عىل |عىل ع ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

24o33 ف فتـــىح ح|د |جه مد|رسر هره|لق|بــــ |د|

4886o3 دريس|لمنعم |لمحسن عىل عبــــد |متـــ عبــــد |س| سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2|3258 ل|بــــيبــــ سوري|ر فتـــىح |مريم مق ى شمس|د| بــــ عي 

265373 لنرص|بــــو|لعزيز عوض |لرحمن محمد عبــــد |عبــــد |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

2234o6 لم|لصبــــور محمد س|محمد حسن عبــــد ن|معهد فنى تـــمريض حلو

59427 هلل|عيل عبــــد |سم|حمد |لرحمن |عبــــد  ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 
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37o8|o ى حس|ن |لد شعبــــ|ء خ|رس| ى|مي  ني  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

88332o ه طلعتـــ محمود عىل  | مي  سيوط|بــــ |د|

328538 هلل حسن|هلل محمد حسن عبــــد|عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

436328 لبــــلكيىم|بــــوذيد |بــــوذيد |هر |هلل ط|عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

823839 لموجود محمد|ق عبــــد|محمود سبــــ ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

6o9|56 ف مني  مصطفى ه| شم|رسر ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

|64|47 س|د بــــدر رزق غط|م عي|بــــر| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7269| هلل|محمد عيد عىل عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

2734|6 تـــ|م حمدى محمد شح|ريه ن|سو|بــــ |د|

354322 ن محمد|لد رمض|ن خ|رو |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

489o87 لمقصود|هيم عبــــد|بــــر|بــــرين محمد طه  |ص سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|4o65 ئى|للبــــ|رحمتـــ مسعد محمد بــــصيىل   ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

4o7|95 ح محمد عيسي|لفتـــ|هيم عبــــد |ء إبــــر|أسم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

252953 لعظيم محمود زنفل|ر مصطفى عبــــد |من ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

42|635 لمزين|لحليم عىل |تـــن وليد محمد عبــــد|ف معتـــ دمنهور|ل ج|طف|ل|ض |كليتـــ ري

3|5544 حد|لو|حمد عبــــد|ن نبــــيل |نوره ى شمس|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي عي 
ئ 

876823 كر |لكريم ش|رس عبــــد|ء ي|لشيم| سيوط|ره |تـــج

87o83 لح|لعزيز ص|ر عبــــد|طمه كيش|ف لفيوم|حقوق 

7658oo لرحيم محمد|ح عبــــد |مريم صل ره بــــور سعيد|تـــج

79|64o هلل|بــــ |حمد عىل عطيه ج|جده |م تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

339736 لم|لسيد س|عنتـــر | نور |تـــربــــيتـــ بــــنه

8||686 ن|س وهيبــــ يون|رسيل غط|م ره بــــنى سويف|تـــج

89232| ف |شهد  مد |حمد ح|رسر سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

479|8 عيل|سم|لسميع |عيل عبــــد |سم|هلل |عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

626689 طف نبــــيل عىل|نبــــيه محمد ع| دين تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

696883 لم|ن س|لق رمض|لخ|مه عبــــد |س|حمد | لمنصوره|علوم 

847357 بــــ محمد محمد|لوه|ء محمد عبــــد|ل| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

825|25 هيم|بــــر|جوده عدلي جوده  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

28o869 |لتـــو|عبــــي  عيد عبــــد
ى
بــــ عيد دسوق ي |

لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

7725o| ح عزوز|لفتـــ|محمد عىل محمد عبــــد  زيق|لزق|هندستـــ 
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63o357 لحكيم يوسف عطيه|د عبــــد |زي ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

37o589 هلل|لونيس عبــــد|حمد سعيد عبــــد| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

8o7o|o حمد|ء محمد |عل| ثــــري ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

695|97 لح|ص| لق عط|لخ|مح عبــــد |م س|سل| |ره طنط|تـــج

648465 س عىل|ن عبــــ|بــــ رمض|يه|حمد | زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8o4654 ي عج
يبــــي زىكي وهبــــه|فيفى ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 

| |لمنى
لجديدتـــ

52996 طه مصطفى محمد جوده ي سويف
هندستـــ بــــنى

7o|67 ن|هيم سليم|بــــر|بــــوبــــكر |ن |شعبــــ لفيوم|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3|87| م|م|حبــــيبــــه سمي  صبــــىح  ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

9|5332 حمد  |هيم |بــــر|حمد |مه |سل سيوط|حقوق 

757|63 ف|ن طر|ده طلعتـــ يونس زيد|غ ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

8o85|9 ى محمد|عمرو  بــــوبــــكر حسي  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

838763 زق محمود بــــكري|لر|ن عبــــد|نور |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

92oo32 ى  |رى مجدى صبــــىح بــــش|م سيوط|ره |تـــج

2|7327 مر|لحميد محمد محمد ع|ندى عبــــد ضتـــ|ري/هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

492762 ي فؤ|مرو
ي |ن مصطفى

لصعيدى|د مصطفى بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

28729| وى|لص|لحميد |لرسول عبــــد|ئى عبــــد|م| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

266432 لعزيز خليفه|ل عبــــد|م جم هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

6533| حمد طه|ر حمدي |عم لفيوم|حقوق 

4o6|o ه | يم|لد|لسيد محمد عبــــد |مي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7|o2|8 هيم|بــــر|هيم |بــــر|لسعيد |ء سعيد |رس| لمنصوره|طبــــ 

39688 لدين محمد عىلي|ل |حمد سيد جم| |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

|5o642 لحميد سيد|لعليم عبــــد |حمد عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

6o2577 ى ص|محمد  ف محمد حسي  لح|رسر لمنصوره|حقوق 

49688| تـــ ح لحميد|تـــم سعيد محمود عبــــد |أمي  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

699682 لمرىس|لكريم |محمد حمدى عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

842543 ل|م حمدي محمد جل|بــــس ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

822|86 دور عدلي حنس|ركو |م ي|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
|لمنى
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8|8354 ي عبــــد|لح|محمد عبــــد
فظ|لح|فظ تـــوئى ي|هندستـــ 

|لمنى

23o|4| بــــسخرون|لبــــي  وليم |بــــيشوى  دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

649233 للطيف بــــدوى|ح عبــــد|للطيف صل|يه عبــــد| زيق|لزق|بــــ |د|

24|788 حمد|رحمه محمد مصطفى  هره|لق|بــــ |د|

22o629 ى محمد عبــــد|ي لرحمن|لعزيز عبــــد|سمي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

46|37o لفيوم|لمحسن |ء مصطفى عبــــد |شيم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

694o3| لمرىس|هيم |بــــر|يمن مصطفى |مصطفى  لمنصوره|ره |تـــج

6993o9 لسيد |محمد نبــــيل محمد  |ريتـــ |تـــ إد|لي شعبــــتـــ نظم معلوم|لع|مرص 
لمنصورتـــ

69o547 ز|عيل محمد جم|سم|حمد تـــوفيق | ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

922636 د محمود  |لسيد فؤ|هلل |عبــــد دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

526697 لمغربــــى|لح |هلل ص|هيم محمد عبــــد|بــــر| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

823o55 للطيف|لكريم عبــــد|للطيف عبــــد|ن عبــــد|حن ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

6755o7 ن|هر رمض|تـــ ط|ن عرف|رو لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

3|8426 ي كم|رس|
ر|ل مختـــ|ء مصطفى تـــ بــــمرص جديده|لي للغ|لع|

678855 ي
هيم|بــــر|لغريبــــ |لغريبــــ |حمد | |دئى لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|223| س جميل فوزي جرجس|تـــوم ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

248284 لبــــرم|لسيد |ن فوزى |رو تـــ|د|لس|لصيدلتـــ ج |كليتـــ 

25oo45 ن|بــــو زيد|جر حمدى تـــوفيق |ه |ن طنط|سن|طبــــ 

3|397o ى|ندى حسن  حمد حسي  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

2|7|78 ف طه |حمد |يه | شور|حمد ع|رسر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

89o7o7 ى |ل حس|لع|ن محمد عبــــد|نوره ني  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

78|542 ف عبــــد |ء |رس| للطيف عىل|رسر ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

|626o4 بــــ جودتـــ|لتـــو|محمد محمود عبــــد   2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

622459 بــــو رحمه|لحميد |محمد عىل عبــــد  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

695o59 عيل عطيتـــ|سم|هلل |كريم محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

262957 |لعط|بــــو |عيل |سم|حمد رشدى | ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

5o2254 د محمد|لجو|هلل عبــــد |حمد مجدى عبــــد | ره دمنهور|تـــج

75299 يمن شعيبــــ لطيف|ء |شيم تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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8o9559 دق|جرجس ص| صموئيل رض د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

686663 عىل مسعد فتـــىح محمد فودتـــ لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

355|oo حمد|لمجيد |لد عبــــد|مريم خ ج|بــــ سوه|د|

765587 ى مرىس محمد وليد عىل حسي  ضه بــــور سعيد|ري/تـــربــــيتـــ

3256o6 ن|ل عثــــم|نىح  محمود جل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

687677 حمد سمي  مصطفى خليل| ط|بــــ دمي|د|

22o774 لدين|منيه محمد مصطفى سعد | هره|لق|م |عل|

482|5o لسيد محمد محمود|حمد محمد | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

855442 بــــ|لوه|حمد نجيبــــ عبــــد|نسيبــــه  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

26533o لسيد|لمجيد محمد |مصطفى محمد عبــــد  ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

|45936 ى|بــــر|مل محمد | هيم حسي  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|66939 ى|مه مختـــ|س|عمر  ر حسي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

67o34 عيل|سم|هبــــه عىلي طه  لفيوم|هندستـــ 

34o526 رق ذىك بــــيوم|د ط|زي ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

||8o74 لسيد خضي |م |ن هش|يم| مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

8|72| ى عبــــد |حمد نش| لنبــــى|تـــ عشر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

75832| مد محمود|ن ح|طمه مهر|ف عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

33546o ن يوسف|حمد شعبــــ|ضىح  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

8o5643 لكريم|يه محمد سمي  عبــــد| ي|بــــ |د|
|لمنى

9o3295 ل عىل |لع|حمد عىل عبــــد| ج|بــــ سوه|د|

4|35|| ه | ر|لبــــشك|حمد |حمد |مي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|52||2 هلل محمد عىل مرىس|منتـــ  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o3685 ى |حمد |مصطفى محمد  |لهن|بــــو |مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

35988| لمسيح|ئى عبــــد|لمسيح بــــدو|مريم عبــــد ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

485963 هيم|بــــر|لد محمد مرىس |سميحتـــ خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

23295| حمد محمود|روق محمد |ف| رض| ن|ر ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

36o25o لدجوى|هيم |بــــر|كريم حسن محمود  |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

2567|3 ن|لنبــــى سلط|هبــــه محمود عبــــد لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

92o|82 يه بــــكر تـــوفيق بــــكر  | ج|بــــ سوه|د|
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63o384 ر|لجبــــ|لحليم عبــــد |م عبــــد |هلل عص|عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

26|977 لسيد|لسيد مصيلىح |حمد |محمود  |ره بــــنه|تـــج

3oo|3 ى محمد عبــــ|ي حمد محمود|س |سمي  ن|تـــربــــيتـــ حلو

9|4278 لطيبــــ  |مد |ء محمد ح|شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

84o455 ى ي فرج| لي 
لطيف لطفى |لطبــــ بــــقن|كليتـــ 

348269 ي سيد محمد عبــــد
لنبــــى|مريم مصطفى سيه|نوعيتـــ عبــــ

49|445 لق|لخ|م محمد محمد عبــــد |م حس إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

6o7487 لم|لمجيد س|لمجيد محمد عبــــد |عبــــد  لمنصوره|بــــ |د|

35|43| للطيف|لمؤمن عبــــد|طف عبــــد|حمد ع| |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4|5323 بــــدين|حمد محمد ع|حمد مصطفى | لشيخ|بــــ كفر |د|

6449| تـــقوى ربــــيع محمد حوىسر لفيوم|تـــربــــيتـــ 

2|5765 لمجيد عيس|حمد عبــــد|بــــ |رح تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

55247 ر مندى|لستـــ|حمد عبــــد | |ند لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
سويف

457726 ل|لد مصطفى عبــــد |خ ى لحميد محمد مغي  لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|93o| هلل|بــــوعبــــد |هيم محمود عىل |بــــر|هدى  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

4824oo لسيد|لرؤوف |لدين عبــــد|ل |عمر محمد جم عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

247|o2 ن|لد سعد شوم|مؤمن خ هره|لق|هندستـــ 

463424 دى|لن|لعزيزى سيف |دتـــ منصور |مي لمنصوره|حقوق 

42|842 بــــوعوف|لنبــــى |لد عبــــد|لرحمن خ|عبــــد ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

86|768 هيم طه|بــــر|لد محمد رفعتـــ |خ سيوط|حقوق 

9o6745 ى |ن عبــــد|ء رمض|رس| لرحيم حسي  ج|بــــ سوه|د|

5592o لونيس|محمد فرج محمد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

886977 بــــوشنيف |حمد |نشين شنيف محمد محمود  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

777|| بــــوبــــكر محمد محمود|عىلي  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

329644 تـــه|حمد شح|حمد |لسيد | |عل |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

6|633 عيل|سم|هر محمد |ء م|شيم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

846|99 |ري محمد |لبــــ|لنور عبــــد|حمد |لدين |ن |بــــره
لنور

ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

753694 ندى محمد ثــــروتـــ مصطفى عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 
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334o62 لسيد|حمد |حمد سمي  | عه مشتـــهر|زر

6|4774  محمد شعبــــ| عل
ى
ن|شوق | معهد فنى تـــمريض بــــنه

5246o6 لسيد|لرؤف |طف عبــــد |محمد ع سكندريه|ل|هندستـــ 

85|3o3 لمجيد|ن عبــــد|خلود محمد ري ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

8|3o33 محمود محمد متـــولي محمد ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

85o|69 حمد محمد|عمر سعيد  لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

537355 ر|بــــو زيتـــح|مد |لمنعم ح|متـــ عبــــد |س|ء |رس| تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

8934|3 ن |ن سلم|ن عثــــم|رص سلم|لن|عبــــد سيوط|عه |زر

2|7784 لمرصي|حمد |دل محمد |مريم ع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

244o9o عيل|سم|حمد محمد |هيم |بــــر|محمود  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

2257|2 ح محمد|لفتـــ|ج  عبــــد|مي  ن| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

759565 عيل|سم|هيم محمد |بــــر|هر |يه م| لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

3oo54 ي حسن محمد حسن 
لي|لغز|خلود حسنى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

5|o997 تـــتـــ|لسيد سعد رزق شح| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

2o646 ف محمد |محمد  تـــ عىل|لشح|رسر هره|لق|طبــــ بــــيطرى 

9|4oo3 ى |سلىم عزتـــ عبــــد لمعىط حسي  سيوط|علوم 

29|483 ن مصطفى|رمض| جر رض|ه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

333|46 هيم|بــــر|لسيد |عمر وحيد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

497422 د بــــدوى|ح رش|ء صل|رس| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

35|438 هيم موىسي|بــــر|ئل |هلل و|عبــــد ى شمس|تـــج ره عي 

6o999o هيم|بــــر|حمد حسن |حمد حسن سيد | |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

|2||o5 حمد محمد|محمد فهد محمد  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

357o35 تـــ محمد صبــــره|لشح|حمد |مصطفى  ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

23oo6o هلل|حمد فتـــح |حمد مصطفى | ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

2|98|2 ه محمود عبــــد| لسيد|م |لسل|مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

4|o876 لعيسوى|لعزبــــ |مريم محمد مصطفى  لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

4o5|68 هيم|مد إبــــر|زق جبــــريل ح|لر|م عبــــد|هش سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

77257| ى محمد مصطفى |ي ى حسي  لحفنى|سمي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

374432 لرحمن عىل محمود خليفتـــ|عبــــد لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |
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4o|684 لسيد عىل|ن عبــــده |محمد رمض عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6876|6 سم|د ق|م ج|لسل|مصطفى محمد عبــــد  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

68|954 لسيد محمود محمد|هيم |بــــر|ح |سم لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

639|o6 د|حسن محمد محمد محمد ج زيق|لزق|عه |زر

|44424 حمد زيد|حمد سيد | هره|لق|ره |تـــج

7o44|4 وى حسن|ل عيد مك|جم| لي|د زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

539737 لمرىس|لمرىس محمد |فظ |نهلتـــ ح سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43|6| لسعود|بــــو|در |لق|لمنعم عبــــد|محمد عبــــد |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

3|2876 ئيل سعد|نوبــــ سعد ميخ|بــــ| ى شمس|تـــج ره عي 

679|66 وى|لص|هيم فوده |بــــر|لسيد |هيم |بــــر| ي تـــمريض 
لمنصوره |معهد فنى

4|6566 ى|حمد عىل محمود ش|عىل  هي  لشيخ|نوعيتـــ كفر 

823|48 لك|لم|حمد عبــــد|ء مجدي |رس| صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

832|9o لموجود|ده عبــــد|م حم|محمد عص دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

5o9648 لعليم  خليف|لعزيز عبــــد |صبــــرى عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

222942 ع|هر محمد رف|محمد م ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2879|| حمد|بــــو|لسيد |ده رجبــــ |غ ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

6|oo47 لودود صمول|مريم محمود عبــــد |بــــ طنط|د|

926oo حمد|حمد ربــــيع |سميه  |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|رتـــ وسكرتـــ|سيتـــ إد|لعبــــ|لقبــــطيتـــ بــــ|تـــ |لبــــن

639398 مل محمد|هيم ك|بــــر|منيه | زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

|6o34 لرؤوف محمد|مد عبــــد |رس ح|مريم ي هره|لق|بــــ |د|

784246 حمد يوسف محمود يوسف حسن| زيق|لزق|هندستـــ 

|38477 دل محمود محمد|حبــــيبــــتـــ ع ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

632858 لسيد|لمجيد |لغفور عبــــد|مريم محمد عبــــد زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

7|6|92 هيم|بــــر|ن |بــــد رمض|محمد ع لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

|3|987 هيم عىل|بــــر|ندى مسعد  م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|37|92 لدين عيد|ح |عمرو مجدى صل ى شمس|د| بــــ عي 

679598 دى|له|ضل محمد عبــــد |هيم ف|بــــر|ء |سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

893o2o دل محمدين محمد |محمود ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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373|o وى|لعز|لعزيز |لرحمن عبــــد |ء عبــــد |سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ علوم عي 

4282o6 زى|دل عىل محمد غ|م ع|سل| لشيخ|عه كفر |زر

5588| لمحسن|ح رئيس عبــــد |حمد صل| بــــ بــــنى سويف|د|

4||8o| لمطلبــــ|لسيد عبــــد|رفعتـــ | رن |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

4255o| هيم محمد عرفه عرفه|بــــر|ن |نور سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

6o7877 دى|بــــو ش|حمد |ح |صل| لي|د |بــــ طنط|د|

4|6436 ره|حمد  زم|أحمد محمد أحمد محمود  لشيخ|ره كفر |تـــج

37|694 د محمد|بــــ فؤ|يه|زن |م |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

5o|558 ن|هلل رسح|مح ضيف |ء مس|سم| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

685378 زق|لر|حمد عبــــد |للطيف |عيل عبــــد |سم|حمد | لمنصوره|حقوق 

7o5468 فظ|ع محمود ح|لسبــــ|حمد محمد | لمنصوره|ره |تـــج

684865 د|لبــــيوم محمود ج|يدى |ه لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7o|89| ى محمد|مد |هر ح|ن م|نوره مي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|52448 ى ش|ي  محمود فولي|سمي 
ى هي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

|55378 لرحمن|لسيد عبــــد |دل |فريده ع ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

5|372| لسيد|د |لجو|محمد سعيد محمد عبــــد  عه دمنهور|زر

33|469 لحميد|هر فوزى عبــــد|مصطفى م زيق|لزق|صيدله 

89o953 لح عزيز |تـــرين عوئى ص|ك سيوط|بــــ |د|

886o66 حمد فرغىل عىل |ئل |و ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

6o4o6 م|لسل|لعظيم عبــــد |فتـــ عبــــد |بــــسمه ر علوم بــــنى سويف

247|72 ف عىل ج|حمد | يف|رسر بــــر رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

635854 ى عزتـــ محمد زين  بــــدين|لع|نرمي  زيق|لزق|بــــ |د|

372469 ح محمدى|لفتـــ|سم سعد عبــــد|بــــ |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

46|o73 م|بــــر عل|مل محمد حلىم ج| ي صىح طنط
|معهد فنى

9o8638 يمن شنوده رسجيوس |رون |م ج|هندستـــ سوه

8|9935 ح محمد عيسي|ل صل|نه ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

34568| ي يونس محمد سليم
ن|مريم حسنى عه مشتـــهر|زر

2|3229 لخريبــــى|لحسينى |لحسينى |حمد |ن |نور ى شمس|تـــج ره عي 

348o6 هيم|بــــر|لرؤف |كريم سيد عبــــد ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

424833 لغروبــــى|لحميد |للطيف عبــــد |يوسف عبــــد  سكندريه|ل|ره |تـــج

4372o6 ي عبــــد | لبــــريدي|حمد |لعليم سيد |يه خي  لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
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28||5 لد حسن محمد|محمد خ هره|لق|صيدله 

8965o5 بــــوضيف  |لسيد |بــــوضيف |ره |س ج|بــــ سوه|د|

6o9348 مه نقريش|مه سل|دهم سل|د |زي بــــ بــــنى سويف|د|

342945 حمد سيد محمد سويلم| ى شمس|د| بــــ عي 

2848|9 ود|لعزيز د|خلود محمد محمد عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

6|2o64 ر|لغنيىم عم|هدى محمد محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

864299 ي 
ي محمد فؤ|لبــــنى

ى
د|نور محمد صدق ن|سو|حقوق 

843|86 ء حمدي محمد عىلي|صف ن|سو|بــــ |د|

526947 ى|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد لرحمن حسن حسني  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4o5625 حمد|روي طلعتـــ عىلي | سكندريه|ل|ره |تـــج

5|5|79 ى حسن ك ي|نرمي 
ى
لتـــ|مل محمد  ق سكندريه|ل|صيدله 

68972 حمد محمد|عيل |سم|حمد | لفيوم|هندستـــ 

7o357| لسعيد محمد|لد |زينبــــ خ لمنصوره|صيدله 

624o45 للطيف|لد جمعه عيد فرج عبــــد |خ سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــرأس|لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر |

229777 ى|ئى حسن |رس ه|ف مي  رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

76o2o| لمجد|بــــو |ىط |لع|عمر حربــــى عبــــد  لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

4887|2 لد محمد لطفى محمد|ئل خ|و |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

343932 لمحسن فتـــيح|حمد عبــــد|رضوي  |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

85569 تـــ محمد وهبــــه|محمود فرح ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

4o22o2 حمد|ن |ن عىل رضو|حبــــيبــــه رضو سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

7o57|4 لسعيد فوده|حمد |رس |ر ي|عم تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

7o8452 ن محمد|هلل شعبــــ|رقيه عبــــد  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

836472 دي|حمد بــــغد|ده محمد |مي |تـــ قن|بــــن/ضيتـــ |تـــربــــيتـــ ري

6758|3 بــــوليلتـــ|هيم |بــــر|لسيد |روق |لسيد ف|مريم  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

|24956 لعليم مرىسي|حمد عبــــد |مي  | ى شمس حقوق عي 

4o6974 ن|ن رضو|سحر رجبــــ رمض سكندريه|ل|بــــ |د|

9248|7 لسيد | |لوف|بــــو|طه محمد  ج |تـــمريض سوه

46o6|4 هلل مقيدم|ن مقيدم عبــــد|حس| |عه طنط|زر

Thursday, September 6, 2018 Page 18179 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|24245 لدين محمد|لدين شمس |سيف | ر|ي هره|لق|بــــ |د|

642284 لسيد|د |لرشيد ج|حمد محمد عبــــد| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

242522 ف ك|حمد | لعليم|مل عبــــد|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

626oo6 م|ل محمود عل|محمود محمد جم ي | ل|رتـــ أعم|ن إد| رمض10لي |لع|لتـــكنولوج 

68oo6o لسعيد|حمد |حمد |لد |مريم خ لمنصوره|حقوق 

|7oo6 ف ف|د |زي لسيد|روق |رسر هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

862986 ي ش|جم| ن|جولي كر|ل بــــشر |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

337|23 لدين|رس محمد بــــىه |م ي|غر |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

|37453 بــــر|حمد سمي  محمد حنفى محمد ص| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5oo8|7 لعبــــس|ن عىل محمد |نور تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

5oo46 حمد|حمد رشدى |عمر  ره بــــنى سويف|تـــج

848259 حمد مدحتـــ سيد مرىسي| ن|طبــــ حلو

|7785 لق عىل|لخ|محمد عىل عبــــد  ي|لي للهندسه و|لع|معهد أكتـــوبــــر  |لتـــكنولوج 
تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6 م 

763998 ى عل حمد شهده|مل |ء ك|نرمي  ره بــــور سعيد|تـــج

699|8| ه محمود محمد بــــ ز|ني  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

769499 لرؤف|حمد عبــــد |م |ن عص|عن لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

236657 هلل فتـــىح عىل مصطفى|جنه  هره|لق|ره |تـــج

5|2255 ى خليل وليد حمدى محمد حسي  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

84489 حمد مصطفى نجيبــــ محمد| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

|6543o هلل|حمد عبــــد |هيم |بــــر|م |حتـــر| |سبــــ بــــكليتـــ |لح|ريتـــ و|لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|تـــ نظم |لبــــن

533547 ي سعد|
ى
حمد رجبــــ مصطفى دسوق |حقوق طنط

77|799 ر|لنج|رص حسن حسن |لن|محمد عبــــد  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

2|56|5 لحجرى|لحميد|يمن محمد عبــــد |عمر  صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

239|96 م|لحليم عل|دين عىل عبــــد|ن وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
سبــــتـــ|رتـــ ومح|إد

392o4 لبــــوه|حمد |لمنىح  |رشيده عبــــد  هره|لق|علوم 

685733 ي|ر
يف|ر محبــــ |محمد نص| ئى لشر ن|صيدله حلو

25o7|4 بــــو شوشه|شور |حمد محمد ع| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

33984 دل مرزوق محمد|ع| نور  أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 
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|6268 ف فرج |محمد  هلل|ن فرج |هلل عثــــم|رسر لفيوم|هندستـــ 

2|92|o محمد فوزى يحن  فوزى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

32532| طف مفيد|دى نرص ع|ف وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

82525 للطيف|حمد عبــــد |لسيد |زمزم  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى

24762o هيم تـــرىك|بــــر|لسعيد |ن عبــــد|حمد فوز| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

892769 ى |حمد ي|لحسينى | عيل |سم|سي  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

48|92o لعظيم محمد|طف عبــــد |هلل ع|عبــــد  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

234627 بــــورسيع|م سيد |يوسف هش هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

774|32 جر مصطفى طه محمد يوسف|ه ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

22o425 رودى|لبــــ|دل محمد |م ع|دل حس|ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

449737 بــــوحليمه|حمد سمي  محمد | |ضتـــ طنط|علوم ري

|46395 ه | ف |مي  طف محفوظ|حمد ع|رسر هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

349o92 ن|هيم محمد عثــــم|بــــر|يق |تـــ ر|ي| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|54374 ر|لعزيز نو|هيم محمد عبــــد |بــــر|محمد  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

48287 حمد عيد محمد|بــــ |رح ن|تـــربــــيتـــ حلو

488299 ر|لعط|نور محمد محمود |رس مصطفى |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

4827o3 هيم|بــــر|ر |لستـــ|بــــر عبــــد |حمد ج|حبــــيبــــتـــ  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

767238 هلل حسن خليل|هلل حسن عبــــد |عبــــد  تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

|3o799 تـــي|ل محمد نج|تـــي كم|د نج|زي هره|لق|بــــ |د|

4|8o56 لبــــيىل|هدير فكرى لطفى بــــسيوئى  لشيخ|بــــ كفر |د|

77o782 ى صل|ر بــــ محمد|ح دي|قيه حسي  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

|662oo مد|مد وجدى ح|محمد ح هره|لق|حقوق 

694359 رك|حمد مبــــ|لحسينى |حمد |حبــــيبــــه  لمنصوره|بــــ |د|

284468 مكرم عزيز بــــخيتـــ| دون|م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|44332 هيم خليل|بــــر|زم خليل |ح ى شمس|تـــج ره عي 

|3429o سمي  حسن عبــــد ربــــه| ر|ي تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

4|o8o| لحشتـــ|متـــ محمد |س|بــــ |رح |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

|73684 دل محمود عىل|محمد ع ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم
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34|oo8 لسيد|ر |لغف|ء عبــــد|كريم عل |طبــــ بــــيطرى بــــنه

3553o5 ى محمد عىل|رس| ء حسي  ى شمس| لسن عي 

9o9398 حمد محمد |لحمد عىل |بــــو|بــــسمه  ج|صيدلتـــ سوه

53o279 دريس منيس|لح |هلل ص|ء عبــــد|حسن سكندريه|ل|هندستـــ 

538966 ن|حمد عىل عثــــم|طمه محمد |ف سكندريه|ل|بــــ |د|

89|35o لكريم |حمد لطفى عبــــد|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4434|5 ن|لغريبــــ عثــــم|محمد سعد محمد  لشيخ|طبــــ كفر 

|7647 لحميد|فتـــ عبــــد |حمد ر| |رن كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

3|72|4 لبــــرعي|لسيد |حمد |ن |يم| ي ىسي|مط.ش
حتـــ مطريه|عم فنى

9o8795 لسعود مصطفى |بــــو|ن صفوتـــ |نوره ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

498297 ى رجبــــ محمد عبــــد|ي ل|لد|لحميد |سمي  ريتـــ|لنوبــــ|تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
 ج دمنهور

564o5 لق|لخ|حمد عبــــد|لق |لخ|محمود عبــــد صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

68|8o6 حمد|محمد مجدى مصطفى مصطفى  لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

524228 ف رسور مصطفى |ندى  لمنس|رسر سيوط|بــــ |د|

44239 متـــ حنفى حسن|حمد سل| هره|لق|هندستـــ 

49539o لعزيز مزر|لعزيز محمد عبــــد|أحمد عبــــد |حقوق طنط

7o8263 لمنعم|هيم عبــــد |بــــر|ل عىل |نو لمنصوره|ره |تـــج

84|9|o حمد محمود|مرزوق بــــدوي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4387|7 لمشد|در محمد |لق|ح عبــــد |لفتـــ|محمد عبــــد  لشيخ|علوم كفر 

8|9o27 ي | ر حكيم شفيق|دو|نىح  ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

488|45 حمد سعيد|لسعيد |لرحمن محمد رزق |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|4|9|5 لسيد متـــول محمد|ء |عل ى شمس هندستـــ عي 

2626o3 هيم|بــــر|لقوى |مصطفى صبــــىح عبــــد |ره بــــنه|تـــج

9|9|77 مد سيد |فظ ح|لح|محمود عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

34o662 لحميد|لسيد عبــــد|لسيد محمود |ندي  |علوم بــــنه

6|8252 لقندقىل|حمد حسن حسن محمود | ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

6|||59 لفضل|بــــو |لسيد |يمن |م |م|ل| |طبــــ طنط

779882 وي|لغربــــ|يحن  محمد عىل | مه زيق|لزق|بــــ |د|

227484 لرحيم مصطفى|رس معروف عبــــد|ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

679o39 د|لمطلبــــ ج|زق عبــــد |لر|م شفيع عبــــد |سل| لمنصوره|بــــ |د|
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264778 ق|ل فتـــىح |ء جم|عىلي ن|وى زهر|لشر |تـــربــــيتـــ بــــنه

885539 ل  |لع|حمد مصطفى عبــــد|بــــ |رح سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64|656 ى محمد ك|ي شد|مل محمد محمد ر|سمي  زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 

4898|3 حمد محمد سعد|حمد |هلل |منتـــ  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

6|o4o3 هلل محمد سعد شعيشع|هبــــه  |بــــ طنط|د|

6|7957 حمد بــــصل|مد |هلل حسن ح|منه  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

|4225| حمد|لق مرىس |لخ|حمد عبــــد |محمد  ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 

259956 حد|لو|يمن محمد عبــــد|ره |س هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

63|484 هلل عزتـــ محمد حسن|منه  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

84o2o| لدردير|ن محمود عىلي |حن ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

785567 م|ن سليم غن|د سليم|زي عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

895274 لرحيم  |تـــه عبــــد|ل شح|حمد جم| ج|ره سوه|تـــج

35744| طر|لسيد خ|لسيد محمد |ن |نوره |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

3|37|3 ل|م محمود جل|سل عص|بــــ سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

228979 بــــ فهىم|جد دي|هنده م|ش تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

2722o2 لفضل|بــــو|لحليم |رص عبــــد|مروه ن لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

884695 هلل مصطفى عىل محمود  |عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

326o|3 لسيد|م محمد |هش| لي|د ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|73262 عيل|سم|حمد |عيل |سم|هلل |عبــــد  ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

|32o64 ور|د مج|ل فؤ|ء جم|رس| ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

|29573 هلل|رص محمد عبــــد |لن|لد عبــــد |خ |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

5o3324 حد حسن عىل|لو|لدين عبــــد |م |كوثــــر حس سكندريه|ل|حقوق 

882o23 بــــوبــــكر سليم  | |حمد رض| سيوط|ره |تـــج

8o7942 حمد محمد|هد محمد |ن حقوق بــــنى سويف

878548 ى محمد |ديه محمد |ش لحسي  سيوط|صيدلتـــ 

5|9297 بــــرى|لج|للطيف فتـــىح |يه فتـــىح عبــــد | ره دمنهور|تـــج

79|842 لطويل|لرحمن يوسف خليل |جد عبــــد |م ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

7o9445 |ن محمد طلعتـــ |يم|
ى
لدسوق هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

5o6|45 عي|رف| ح محمد وف|يمن مد|دهم | ره دمنهور|تـــج

Thursday, September 6, 2018 Page 18183 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

9|9723 ض نسيم  |شنوده وجيه ري ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

869344 محمود محمد يوسف عىلي ى |تـــربــــيتـــ ري ن|سو|ضيتـــ بــــني 

369573  ر|لبــــ|ده محمد عبــــد|زم حم|ح
ى
شد|ق رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع

لخيمتـــ| |بــــشبــــر

2334|8 حمد عمرو|لسيد مرىسي |هلل محمد |منه   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

7o2429 لسيد متـــول|ل |طف جم|ندى ع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

237727 مل|مني  مكرم ك| مي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

48745 لدين قرئى|م |م محمد عص|لرحمن هش|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

54o9o لعظيم جوهر|ندى مجدى مدحتـــ عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

434566 تـــ  ر|لسعيد محمد نص|أمي  سيوط|عه |زر

4462|2 لحميد جوده|عىلي مصطفى عىل عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

9o479o للطيف |ء قدرى محمد عبــــد|دع ج|تـــربــــيتـــ سوه

255928 لزهوى|لسيد |محمد محمود  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

258o57 لجليل|سم حمدى محمود عبــــد|بــــ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

698728 س مصيلىح|ر عبــــ|مختـــ| ر|ي ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

475o8| ين فهر محمد ه رون|شي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|4325 لرحمن|للطيف عبــــد |م محمد عبــــد |عص| دين |تـــربــــيتـــ طنط

26|73o ن|هيم سعيد رضو|بــــر|محمد  |ره بــــنه|تـــج

6|66o4 م عيش|لسل|ل عبــــد |تـــفى محمد كم هره|لق|م |عل|

868459 لصغي  محمود|زينبــــ محمود محمد ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

779769 حمد|فوزيه محمد عىل محمد  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

87678o غبــــ محمد |ل ر|محمد جم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

85o88o حمد|جر يوسف طه |ه سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

326o58 لح|ص| م رض|هندتـــ هش|ش ى شمس|د| بــــ عي 

493|5o حمد|لسيد محمد محمود هريدى | بــــ دمنهور|د|

677o98 لوصيف محمد عىلي|هيم |بــــر|محمود  لمنصوره|طبــــ 

|4o|57 م محمد عىل رزق|هند عص ى شمس| لسن عي 

7|o76o هيم|بــــر|حمد مصطفى |مه محمد |س| لمنصوره|طبــــ 

793638 ى |مجد وصفى |يوسف  حمد|مي  زيق|لزق|حقوق 

769655 ي|بــــ |لوه|عىل عبــــد 
مل|تـــى ك|لعى ي صىح 

عيليه|سم|معهد فنى

92237| ن |ن محمد عثــــم|مريم عثــــم ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 
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3569o2 رحمتـــ حمدي بــــيومي محمد ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

429o55 ر|لجز|حمد |لمقصود |عبــــد | ن رض|يم| |صيدله طنط

8299|2 ى|ن عز حس|يوسف شعبــــ ني  دي|لو|جنوبــــ | تـــمريض قن

263|87 لمقصود|لمقصود عبــــد|ل مجدى عبــــد|م| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

2272o3 لقيوم|بــــر عبــــد|عمرو مجدى ص ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

58534 ف عىل حلىم|زينبــــ  رسر علوم بــــنى سويف

32238| بــــر محمود|ن محمود ص|ريم|ن ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

3559|o م جميل محمد جميل عىل|هش دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

243272 بــــورسيع عيد|نور |ء |رس| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

6|9o94 خلود رأفتـــ محمد نرص موىس ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

32672 لسيد محمد|ح مصطفى |لفتـــ|عبــــد  ي صن. تـــ.ك
|ع شبــــر|فنى

228625 هلل|ر سعيد عىل حسن عبــــد |من ي |
|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

|276o| ش|د جربــــ|بــــ فؤ|يه|دى |ف ى شمس|تـــج ره عي 

423224 ود|وى د|لص|لسعيد محمد |مح |س |لتـــصنيع |لحيويتـــ و|لبــــيئيتـــ و|عتـــ |لزر|
ئ  بــــبــــنى سويف|لغذ

862|35 حمد|محمد حمدي سحلول  دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

9||448 فظ محمد |لح|بــــر عبــــد|ز ج|مع ج|ره سوه|تـــج

3||789 هلل|بــــ |تـــ ج|لحسينى عرف|يوسف  ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6975o3 هيم|بــــر|كريم محمد مىح محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

4ooo27 ق محمد سعودى|لرز|م طلعتـــ عبــــد |إله |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

24366| شور عطيه|ء عطيه ع|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

6765o5 ره|ء جمعه عبــــده محمد عم|دع لمنصوره|ره |تـــج

74o69 حمد|ضل محمد |يه ف| لفيوم|علوم 

6o6557 ن|ىط زيد|لمع|بــــو |رق محمد |لرحمن ط|عبــــد  لمنصوره|هندستـــ 

78o|67 ل محمد خليل مهدى|محمد جم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

692954 ف |هيم |بــــر| حمد|شم |هيم ه|بــــر|رسر لمنصورتـــ لنظم|تـــ بــــ|سبــــ|لي للح|لع| |لدلتـــ|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

6452o مريم سعيد فتـــىح سعيد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لفيوم|ئ 

52oo92 لمجيد ذكرى|لمجيد سعيد عبــــد |ف عبــــد |عف تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور
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334966 شد|هدير سعد محمد ر ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |كليتـــ د

37344| حمد|هيم |بــــر|هيم محمد |بــــر| |عيتـــ بــــكفر |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
لشيخ

9|9|26 حمد |ف صبــــيح |حمد خل| ي صىح ري
سيوط|ضه |معهد فنى

8o2||2 لس  ي |كي  ف بــــشر سكندر|رسر ره بــــنى سويف|تـــج

4|543 ى جمعه |ي ل|لجبــــ|ش |بــــو رو|سمي  ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

3|969o لدين محمد|ل |ل كم|جدتـــ جم|م هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|695o ى|لسيد محمود ش|لد |مل خ| هي  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

85ooo لجيد|لمجيد عبــــد|محمود جمعتـــ عبــــد ضه بــــنى سويف|ري/ تـــربــــيتـــ

64|775  |هيم |بــــر|لطيبــــ |آيه 
ى
لطيبــــ|لدسوق زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

9|837| رص |لن|م عبــــد|م|محمود حسن  ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

7|293 يف |ئى |م| لسيد|لسيد رسر لفيوم|بــــ |د|

245o92 م|م|دى |ن نف|ء شعبــــ|دع ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

357244 وق هل ي هل|رسر
ى
ل|ل شوق |تـــربــــيتـــ بــــنه

649524 حمد محمد|حمد حسن | عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

332765 لم|در س|لق|لسيد عبــــد|هلل محمد |عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

287652 د|حمد مغربــــى محروس ضي| ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

249596 مه|ح نبــــوى سل|ندى نبــــيل صل ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|73|4| هلل|ميس محمود عدوى محمد حسبــــ |ه ن|حقوق حلو

68||94 مد|عيل ح|سم|مد |دهم ح| لمنصوره|طبــــ بــــيطرى 

6|7233 شم عسيىل|ن ه|يه عثــــم| ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|53o53 سم محمد|مه ق|س|م |سل| هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

|66557 عيل|سم|ندى محمد سعيد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

8o39o8 ندي محسن بــــدوي محمد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

|3o888 نطونيوس فريد زىكي معوض| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7oo277 حمد|هلل محمد |عبــــد | دين لمنصوره|نوعيتـــ 

57649 ج  حبــــيبــــ|جد ن|يدى م|ه بــــ بــــنى سويف|د|

632949 لعزيز محمد|لدين عبــــد|ء |حمد بــــه|ل |من زيق|لزق|علوم 

42|22 سندس مرىس محمد يوسف هره|لق|م |عل|

4|9953 وي|لمحل|سعد محمد سعد محمد  |حقوق طنط

Thursday, September 6, 2018 Page 18186 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

5|99|7 ن سعيد محمود عىلي بــــدر|نوره تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

33369o لعزيز|حمد محمد مرىس عبــــد| ي صىح ري
بــــتـــ|مبــــ|ضه |معهد فنى

2546o2 ف مصطفى عبــــد|لرحمن |عبــــد لمؤمن|رسر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

44o|67 هيم|بــــر|زق |لر|د عبــــد|ن فهيم فؤ|نوره لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

9o328| لحسن |بــــو|ن |رص عجل|ن| ربــــ ج|حقوق سوه

235867 بــــتـــ|طمه صبــــرى محمود ثــــ|ف هره|لق|ره |تـــج

88o385 جد عشم حبــــيبــــ |نوبــــ م|بــــ| سيوط|طبــــ 

896847 ج  |بــــوضيف فر|ج |ره فر|س ج|بــــ سوه|د|

8|5|67 هلل|عبــــي  عيد محمد عبــــد ي|تـــمريض 
| لمنى

69672o ى |هيم |بــــر|لسيد | لجندي|لسيد حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

324894 حمد|مل |سعد حمدى ك ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

678699 ى|بــــو |ء حسن محمد |هلل  عل|منه  لعني  لمنصوره|هندستـــ 

9o4o74 حمد محمد محمد |بــــ |رح ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

35|397 هلل|ن عبــــد|لحكيم حسن سليم|م عبــــد ى شمس علوم عي 

52283 ف سعيد مرىس|رتـــ |س رسر بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

45726o بــــىل جبــــر فخره|لبــــ|ء حسنى |ول لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

495853 لرحمن |م عبــــد |لسل|مل عبــــد |مصطفى ك
زى|حج

تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

23||2 مصطفى| هر زكري|عمر م هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

527573 تـــتـــ مليكه|ل شح|تـــتـــ غ|ن شح|ري|م سكندريه|ل|هندستـــ 

254446 لربــــيع|لسيد |لد |ء خ|بــــه ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

358685 لدين فرح|ن مدحتـــ بــــدر |سلو عه مشتـــهر|زر

286239 ى  حمد سيد محمد محمود|نرمي  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

||9589 ى ط|ي زى|عيل محمد حج|سم|رق |سمي  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6379|o ي عبــــد
تـــه محمد|لرحمن شح|عمرو مصطفى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

7o67o2 ف رمض|حمد | ن عىل|رسر ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

4o626| لسيد محمد حسن|م |هلل هش|منتـــ  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

487537 ى|لسعيد |م محمد أحمد |سل| بــــوحسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

2526o9 لصعيدى|دل محمود |ر ع|نه| رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر
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328763 وي|لحمل|بــــ محمود |يه|محمد  ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 
لقليوبــــيتـــ|بــــ

879749 ه | ف حسن |مي  هيم  |بــــر|رسر لمنصوره|حقوق 

2564|5 ى سل|محمد عبــــده  م|مي  |بــــ طنط|د|

3||o8o حمد|حمد محمد |سلىم  ى شمس| لسن عي 

829o6 ف ر|شد |ر شد بــــيومي|رسر عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

79|499 لمقصود|لمنعم خميس عبــــد|مي  عبــــد | ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

762756 لم|محمد عىل محمد محمد س بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

477o|9 ر|لىطي|لم |يم خميس س|لد|مروه عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

2|52|8 نور حسن|سلىم محمود  ج|تـــ سوه|ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

2652o2 لسيد سعد محمود عيد|مصطفى  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
تـــ|د|لس|ئ 

46732 لمنعم محمد|محمد مجدى عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

5o626o ي كم
لغنى زريبــــه|حمد عبــــد|ل |منى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

586|4 للطيف مصطفى مرىس|مريم عبــــد حقوق بــــنى سويف

629249 لعليم|متـــ محمد لطفى عبــــد|أس لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

523649 ي|لنبــــي ر|ج مصطفى عبــــد |لسم|دهم |
ضى سكندريه|ل|هندستـــ 

6oo479 ى حسن عىل |ي ره|لمغربــــى عم|سمي  |بــــ طنط|د|

692429 متـــ|زى سل|ن زغلول محمد غ|يم| لمنصوره|صيدله 

2|5225 ن|مريم مىح محمود خليل رمض هره|لق|ره |تـــج

9o2388 لرؤوف عىل|مصطفى عبــــد| عل تـــ|لبــــ|ج ط|تـــربــــيتـــ طفوله سوه

33|77o لصليح|سط محمود |لبــــ|حمد عبــــد| |حقوق بــــنه

494oo8 لحفيظ|عمر سعد عطيه عبــــد ره دمنهور|تـــج

36852o لعزيز|لتـــ محمد محمد عبــــد|ه زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|3356o حمد|محمد عىل محمد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|8|69 س|لد حسن عبــــ|عمر خ هره|لق|حقوق 

54|333 حمد يوسف محمد يونس|هلل |عبــــد  ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

422348 لفرغىل|هيم |عمر محمد إبــــر |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

2386|4 ه ط| م حسن|رق س|مي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

679|| هلل محمد عىلي|حمد عبــــد | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

446956 لدين عىل حسن خرصى|محمد مىح  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر
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4934|8 يد|هيم ز|بــــر|حمد مني  محمد | تـــربــــيتـــ دمنهور

79o23 رس محمد رزق|لرحمن ي|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

764o65 وق ح ى|رسر مد حسن يوسف يوسف عشر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

263|o7 م|ء يوسف محمد عز|ل| |بــــ طنط|د|

478o9| نوبــــى محمد|هيم |بــــر|سعيد | ند لشر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

299o8 حمد|ح |لفتـــ|سيف نرص عبــــد  ن|بــــ حلو|د|

689o95 لسيد عطيتـــ|ر |لستـــ|رص عبــــد |لن|عبــــد | رض ن|هندستـــ أسو

692o35 لحميد|لرحمن عبــــد |لسيد عبــــد |ض |لسيد ري| لمنصوره|هندستـــ 

4o4o|| حمد حسن عىل|ل |محمد كم ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

78|775 لحسينى محمد مسلم|مريم محمد زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

769737 ممدوح محمد عىل| دين لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

475288 لبــــيه|لرحمن |هيم عبــــد|بــــر|لدين |ء|حمد عل| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

225393 ى عرفه محمد |ي حمد|سمي  لفيوم|لعلوم |ر |د

676324 حمد|حمد |رف |لمع|بــــو |حمد |سلىم  لمنصوره|حقوق 

85o969 حمد منصور محمد|ر |من لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

8o73|9 حمد|هيم |بــــر|ل |هلل جم|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

786|2 ى|محمد عىل حس| نور ني  ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

63|9|9 م|لسل|م عىل عبــــد|لسل|رغده عبــــد زيق|لزق|بــــ |د|

73435 لجيد|زغلول محمد عبــــد | ند لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4|o268 هر|لمط|يمن محمد |محمد  ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

354559 حمد مصطفى محمود|خلود  ى شمس|تـــج ره عي 

9oo632 ى |عىلي رف |لع|لسيد |ء عشر ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

329363 هيم|بــــر|حمد محمد محمد |رتـــ |س ى شمس| لسن عي 

26|522 لسيد موىس|لسيد محمد | |بــــ بــــنه|د|

43|oo5 م|لعزيز عل|عبــــد | ن زكري|يم| ي صىح طنط
|معهد فنى

26o853 لمقصود|لمقصود محمد عبــــد|ء عبــــد|لىمي تـــ|د|لس|معتـــ |ضتـــ ج|ري/تـــربــــيتـــ

5246|| ف محمود طه |محمود  لشيخ|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

27||3| لمرصى|لمقصود |هلل عبــــد |نور عبــــد|مرفتـــ  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

6o3522  |لبــــ|لدين محمد فتـــىح عبــــد |د |ن عم|يم|
ى
ق
بــــ|خط

|تـــربــــيتـــ طنط
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444427 تـــ حمد محمد حمد|ء فرح|أسم |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

|326o7 هيم|بــــر|ن |مه سليم|س|هدير  ى شمس حقوق عي 

8676o4 محمد| لوف|بــــو|ء |يه عل| زيق|لزق|حقوق 

334275 ئل فوزي محمد|حمد و| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

452o36 لكردى|حمد |لسعيد |ن |حمد رمض| ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

9o2|94 لزهري |حمد |محمود محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

862785 حمد|حمد محمد |محمد  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

5o8o|4 ن|لحفيظ سليم|ن عبــــد |مح سليم|حبــــيبــــه س سكندريه|ل|نوعيتـــ فنيه 

526|73 ن|محمد محروس حسن محروس شعبــــ سكندريه|ل|حقوق 

25839 د سيد بــــيوم|بــــر رش|طمه ص|ف تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

632686 ى محمود عبــــد |ي مه|لمنعم محمد سل|سمي  زيق|لزق|صيدله 

877345 لمهدى  |مه حسن حسن |س|طمه |ف لعريش|علوم 

7||878 لجميع|لرحمن محمد |ن مصطفى عبــــد |نيف لمنصوره|ره |تـــج

344862 س قنديل|مسعد عبــــ| مه ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

756786 حمد قطبــــ|طف |ء ع|سم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

446497 لرحمن بــــكرى|لسيد عبــــد |دل |رق ع|ط |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

845332 ل|لع|ج عبــــد|لحج|بــــو|حمد |طمه |ف ن|سو|تـــربــــيتـــ 

8345|5 ن|هدي عبــــيد حسن سم دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

273|7 ن عىل|خلود رجبــــ عثــــم ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

84o74o لحمد|بــــو|حمد |لدين |ل |حمد جم| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

23o472 هيم|بــــر|مل محمد |محمد حمدى ك هره|لق|ر |ثــــ|

6|39o2 وى|لطنط|هيم عىل |هلل فتـــوح إبــــر|عبــــد |بــــ طنط|د|

9o|o52 شم |مريم محمود محمد ه ج|طبــــ بــــيطرى سوه

225487 لح|بــــر ص|لج|لح عبــــد|ء ص|شيم ي |
رى بــــبــــور سعيد|لتـــج|لفنى

788528 حمد|عيل محمد |سم|ده محمد |غ بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

7o9o8|  رد|ره مجدى |س
ى
|د |لدسوق

ى
لدسوق لمنصوره|ره |تـــج

5|2o85 ى |بــــ فع|لش|سم عيد حسي  تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

24792 رضوى عيد محمد يوسف سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|322o4 هلل|رس صبــــرى عبــــد |فرحه ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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242359 دى|له|دى نصوح عبــــد|له|حمد عبــــد| ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

2|495 ل عبــــود سعد|ء جم|ل| ى شمس|زر عه عي 

84o958 م محمد|لسل|لد عبــــد|خ| لؤ دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

7o|9|8 حمد|حمد |هيم |بــــر|حمد |لدين |بــــ |شه زيق|لزق|ره |تـــج

5294|| ن|هيم سلط|بــــر|بــــوزيد |هلل |محمد صبــــرى عبــــد سكندريه|ل|هندستـــ 

62o976 لرحيم عمر|ض عبــــد |لد ري|نىح  خ| ط|بــــ دمي|د|

752953 حمد محمد|عمر محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

686552 لجليل سمك|حمد عبــــد |محمد ممدوح  لمنصوره|هندستـــ 

24874| ف صل| |ر|ي ألرسج|ح |رسر ي صىح ري
|ضه بــــنه|معهد فنى

2|5376 حمد سيد|يمن سيد |فرح  كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم|6ليوم |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
سبــــ | ح

4759oo حمد|لسيد حسن |مهند حسن  سكندريه|ل|ره |تـــج

2224|4 لح حسن|حمد ص|مريم  ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

362464 لسيد|عيل |سم|ء |حبــــيبــــتـــ عل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

89677| رنستـــ تـــوفيق  |جوى مدحتـــ  ج|طبــــ بــــيطرى سوه

77o558 تـــه محمد عبــــيد|محمد عزتـــ شح زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

8o4664 لبــــكري محمود|ل محسن |م| ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

33o297 م فرج عىل|هلل س|منتـــ  شعبــــتـــ موسيقيتـــ| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

6|3597 لجندى|تـــه |تـــه محمد شح|ميه شح|س ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

479o33 نجو|لم|حمد عىل رشدى حسن | ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | بــــكنج| لتـــكنولوج 
 مريوط

692924 لعسيىلي|ن عطيه خليل خليل |يم| تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

864o82 ن مرصي|سمي  سمع| بــــول دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

|7|442 ى  ى حسي  هيم|بــــر|معن حسي  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

5o3995 لنعيم عىلي بــــيومي عطيتـــ|محمود عبــــد سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

426o|o ى عص|ي ر|م محمد زغلول مختـــ|سمي  بــــ دمنهور|د|

6|o57 ن حسن|ن شعبــــ|هبــــه فرح ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

77373o د|ن محمد رش|لد عثــــم|له خ|ه ى شمس|تـــج ره عي 

65875 دى|له|ل عبــــد |حمد محمد كم| لفيوم|تـــربــــيتـــ 

767672 ح صبــــح حسن|خلود مصبــــ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ 
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754o6| ح|هيم صبــــ|بــــر|حمد |تـــفى محمد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

|73377 سيد محمد سيد محمد ى |نتـــس|حقوق  لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

842277 لسعدي عىلي|ر |لنج|محمد  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

249766 زم حسن تـــرىك|سىه ح ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

4253|7 ن|ن حس|لمنعم سليم|حمد عبــــد |ر |يثــــ| سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

56643 لحميد|هلل عبــــد |دل عبــــد |حمد ع| ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

35|6o| ين رض للطيف محمود|عبــــد| رسر ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

629276 ده سعيد عىل|محمد حم ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

|24475 نسي نبــــيل يوسف حيدر|ن مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

853423 حمد|يه محمود ربــــيع | ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

4||993 يد|بــــو |لسيد صميده |محمد  ى لي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

853|o3 رف محمد|دهم محمد ع| ج|بــــ سوه|د|

3|2oo8 د فرنسيس|د عي|فينيس فو ى شمس علوم عي 

7|2554 ىط عىل محمود|لع|عىل عبــــد | رش لمنصوره|بــــ |د|

522||9 وى|لعيس|لحليم |م عبــــد|لسل|مل سميح عبــــد| طبــــ بــــيطرى دمنهور

476ooo لدين عنتـــر محمد محمد|ء |رتـــ عل|س |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

779347 ل محمود حسن محمد|بــــل ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

255925 وي|لقسط|محمد طلعتـــ محمد  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

4o767| لحكيم مسعود|لك عبــــد|لم|ندى فتـــىح عبــــد عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52o625 خلود محمد لطفى محمد بــــدوى تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

6795o4 رى محمد حسن|لبــــ|يزه حسن عبــــد |ف ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

54|||5 حمدعبــــدتـــ|حمد محمد سعيد | لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

69575| ى|بــــو |لسعيد |هلل محمود محمد |هبــــه  لعني  لمنصوره|حقوق 

845678 ي ع|كريم
ىطي|لع|بــــدين عبــــد|ن مصطفى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

345843 تـــ | د عوض|لحميد عو|حمد عبــــد|مي  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

5|4|6| وى|لهند|مروتـــ مجدى محمد  سكندريه|ل|بــــ |د|

64|2oo لليثــــى|محمد محمد متـــول عبــــده  زيق|لزق|ره |تـــج

|56o42 ى صبــــرى مصطفى  عيل|سم|نرمي  سيه|نوعيتـــ عبــــ

6|83|| حمد عوض|لسيد محمد |كريم  ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج
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835896 حمد محمود|ء حمدي |نجل |نوعيتـــ فنيه قن

6o9939 عر|لش|لعزيز |لعظيم عبــــد|جر عبــــد|ه لمنصوره|عه |زر

5o2|35 ىط|لع|حمد محمد عبــــد |هيم |بــــر|لرحمن |عبــــد  ي|بــــ |د|
|لمنى

353897 عيل|سم|رتـــ |ج  عم|لرحمن ن|عبــــد رتـــ |إلد|تـــ شعبــــتـــ علوم |سبــــ|لي ح|معهد ع
لخيمتـــ| |بــــشبــــر

642627 لسيد|لسيد مصطفى أحمد |مصطفى   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

|32996 |د مرزوق عط|عم| مونيك ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

69o629 ه | لمرىس عىل شلبــــى|حمد |مي  لمنصوره|عه |زر

342|84 لد محفوظ محمد|يتـــ خ| ى شمس|تـــ علوم ري|بــــن ضتـــ عي 

62883 وي|ن قن|ء سيد سليم|سم| لمنصوره|حقوق 

54oo2| محمود عزتـــ محمود محمد عزتـــ ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

77o394 بــــ|هيم حج|بــــر|دل |حمد ع| زيق|لزق|هندستـــ 

|479|4 ىط بــــيوم|لع|عمر يىح عبــــد  ن|هندستـــ حلو

9|5|52  حن| رين|م
ى
هلل ||بــــدرى صدق تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

52746 حمد|لرحمن |مصطفى محمود عبــــد ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

688|o| ى حمدى  لنور|بــــو |لسيد |نرمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

328556 د|لجو|د عليوه عبــــد|لجو|لسيد عبــــد|محمد  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

|42|oo رس سيد|لح|بــــو |مح |محمود س ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

337o62 منيتـــ عىل محمد محمود| تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

6228|6 ن|تـــم محمد محمود فتـــىح محمد رمض|ح ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

9o2|36 ى عزتـــ عبــــد|م س |لملك متـــي|دلي  ج|صيدلتـــ سوه

647996 حمد عىل|لعظيم |حمد عبــــد |محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

753952 هيم غريبــــ|بــــر|رق |ره ط|س عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

82579| هيم|بــــر|رص رشيدي |لن|جر عبــــد|ه دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن

7744|9 ل|لع|لمهند محمد يشى عىل عىل عبــــد |  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 

86949 ى تـــسنيم محمود حسن حسي  لفيوم |تـــمريض 

434235 حمد صقر|يه نبــــيل صقر | |ره طنط|تـــج

|488o2 لمجيد|لغنى عبــــد |لمجيد عبــــد |عهد عبــــد  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

5o2o86 لبــــدرى خلف جرجس|نوس |سطف| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o8|5 حمد حسن سعده|محمود سمي   ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى
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35|394 بــــوعمر|حمد سيد عىل سيد |ر |من ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

476345 لشوره|حمد |ح |لفتـــ|حمد نبــــيل عبــــد| سكندريه|ل|حقوق 

37o26 مه عىل شبــــل|س|رس | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8oo98 لكريم|لد محمد عبــــد |ء خ|ل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|28854 كريم حسن محمد خليفه ى شمس|تـــج ره عي 

25899o ى فتـــىح محمد عبــــد |عبــــد ح عبــــد|لفتـــ|لرحمن حسي 
 ربــــه

ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
لمنوفيتـــ|بــــ

5o3934 هيم خميس|بــــر|هيم محمد |بــــر| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

76oo2o بــــوضيف|حمد |ء رجبــــ |سم| لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

77oo78 ن يونس محمد|ء يونس زيد|عل زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

268558 هيم عىل نصي |بــــر|وليد  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

|72o66 م|م|م محمد |م|دل |ع مس |سبــــ تـــجمع خ|لح|لي علوم |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

52663 ى محمود|وليد  حمد حسي  ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

4o|792 |لرحمن |حد عبــــد |لو|حمد عبــــد |لرحمن |عبــــد 
حمد

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

96974 ن يوسف|ن شعبــــ|حمد رمض| لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

65o9| در|لق|ده محمد سيد عبــــد |حم لفيوم |تـــمريض 

75475| لدين|حمد عىل رشدى عىل فخر |ن |نوره ى لنوعيتـــ  |تـــ |س|ل للدر|لع|ء |معهد سي 
م|ستـــ للع|لدر|)تـــ |لغ. لعريش ش|بــــمدينتـــ 
لبــــديل |لمقر | بــــ2019-2018ىس |لدر |

(عيليتـــ|سم|ل|بــــ

43765o هلل|لكريم خلف |محمد محمد فتـــوح عبــــد لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

333|7o م مصطفى طه|لرحمن هش|عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

484274 لسيد|لرحمن سعيد محمد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

28639 محمد محمود حسن محمود هره|لق|بــــ |د|

32|777 م عىل حفنى محمد|عص| رودين ن|معتـــ حلو|لك ج|لزم|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ

||9o4o لرحمن|لعظيم منصور عبــــد |حمد عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

5438|9 لنور|بــــو |لنور |لجليل عبــــد |محمود محمد عبــــد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|58675 لعزيز محمد|طمه محمد عبــــد |ف ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

26o278 ي
زق|لر|ن عبــــد|لنبــــى سليم|عبــــد| دئى ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

226|72 ى  حمد|ن |حمد نعم|محمد حسي  د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 
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3|4o52 لمعىط|حمد عبــــد|حمد محمد | كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

63|9o6 حمد|لسميع محمود |محمود عبــــد | دين زيق|لزق|ره |تـــج

42758o حمد مصطفى شلتـــوتـــ| |حمد رض| ي صىح طنط
|معهد فنى

2968o زر|دل بــــطرس ع|روق ع|ف  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

7o97o3 بــــينى|يمن محمد تـــوفيق | لشر دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

24o525 فرحه محمد مسعود محمد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

659|5 ى |ورو عط|سط|سيىلي |جورج و| مي  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

498325 تـــ وجيه محمود إسم ن|عيل زيد|أمي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

54o344 م|حمد هم|لحفيظ |حمد عبــــد |هبــــه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7o3|3 ن|محمد محمود حسن سليم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

226327 لضوى|رم |لمك|بــــو|م |لرحمن عص|عبــــد سبــــتـــ طريق|رتـــ ومح|لي شعبــــتـــ إد|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|ره | سق

35773o لمنعم|لمعبــــود عبــــد|لمنعم عبــــد|خلود عبــــد |تـــربــــيتـــ بــــنه

465o3 مرىسي فوزي مرىسي| نور ن|تـــربــــيتـــ حلو

84238| حمد عىلي|ء محمد |سم| ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5o9762 حمد فرج غنيم|حمد محمد سيد | ي صن. تـــ.ك
|ع بــــنه|فنى

25328 ء محمد زىك محمد|شيم هره|لق|ره |تـــج

226o46 حمد|يع |سيد عنتـــر سيد ط ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

25o698 سط سعيد درويش|لبــــ|يه عبــــد| ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

34276o لجندى|حمد محمود |م |حمد عص| |بــــنه| هندستـــ شبــــر

648669 حمد|هيم |بــــر|ن عطيه |يم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

368492 هيم|بــــر|كريم سيد حسن عبــــده  دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

||9332 طر|لعزيز خ|حمد عبــــد |محمد  ى شمس حقوق عي 

6|2889 وق مصطفى متـــول  حمد عقربــــ|رسر |تـــربــــيتـــ طنط

3346|| ره|جوزيف سعد عطيتـــ بــــش ى شمس علوم عي 

6263|7 ن محمد|حمد رمض|هيم |بــــر|مروه  زيق|لزق|بــــ |د|

63o992 ي|ر
صف|مدحتـــ عىل حسن ن| ئى زيق|لزق|ره |تـــج

354454 لسيد محمد عىلي|ء |جر عل|ه لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

437888 لسيد أحمد|م |م|لسيد |رحمه  لشيخ|تـــربــــيتـــ طفوله كفر 
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895263 حمد محمد يوسف  |معتـــز  ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

54|4|5 وي|لشن|م محمد |لرحمن هش|عبــــد  ره دمنهور|تـــج

|63432 حمد|هلل محمود بــــدوى |منتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

4o8736 زى|لمجد حج|بــــو |حمد |ن |ندى رمض ى شمس| لسن عي 

27|7o| ي
ئيل|مجدى بــــطرس ميخ| سيلفى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

899497 هلل  |ئى محمد عىل عبــــد|م| ج|بــــ سوه|د|

69|979 تـــ|لزي|محمد عىل محمد عىل  لمنصوره|صيدله 

29|o2| ي|بــــدين |رق ع|بــــ ط|رح
ليمنى هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع

تـــ|بــــمرصوف

7o655| مه|لمقصود سل|ر محمد تـــوفيق عبــــد |من زيق|لزق|عه |زر

88232|  محمد |ء جم|فد
ى
ل شوق سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

423576 |ش|م عزيز بــــ|مريم س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

853833 ى جندي|هيم |بــــر|مريم  مي  ي|علوم 
|لمنى

9|2|79 لدين  |حمد سعد |محمود محمد  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

25|922 م|لش|رص محمد |محمد ن شمون|نوعيتـــ 

7|o766 ى|زم محمد طه طه ل|ح شي  لمنصوره|طبــــ 

5|9458 لح|حمد محمود ص|مروه  ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

244255 مل محمد عىل|حمد محمود ك| ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

6|3438 م|غبــــ ضي|حمد ر|حمد |لد |خ ضتـــ|ري/لمنوفيتـــ|عه |زر

486o56 بــــوزيد مصطفى|طمتـــ صبــــرى طه |ف ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 

26|o35 هيم|بــــر|ل محمد |م جم|هي ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

5|966| فع|مل محمد ن|مفرح سعد ك| نور |حقوق طنط

6448|2 بــــو جمره|دق عبــــده |لىح ص|كوثــــر عبــــد ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

8683o6 ء موىسي محمد محمد|سم| ن|سو|بــــ |د|

623533 لسعيد عوض فريد غلوش|دين |ن ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

75|993 ل|مه جرجس فخري غبــــري|س| |رين|م ى شمس|تـــج ره عي 

4956|7 لسعيد|محمود محمد محمد  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

683423 ي
هيم|بــــر|لمتـــول |وى عىل |لشن| |دئى لمنصوره|هندستـــ 

|55223 حمد|حمد |م |سهيله س ى شمس|زر عه عي 

28484| حمد|حمد مصطفى مصطفى |يه | ن|لجزيرتـــ ج حلو|تـــ بــــ|ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

78o4o4 لسيد|ل |ح كم|منيه صل| زيق|لزق|ره |تـــج
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5|3736 لقطبــــ أحمد|محمود محمد أبــــو  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

3|8oo| هيم مصطفى|بــــر|حمد |عمر  ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(تـــ|نظم معلوم)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

6|o287  رسور|لبــــ|ل عبــــد|محمد جم
ى
ق لمنصوره|بــــ |د|

45|668 لسويس|لحميد محمد |ن عبــــد|ء رمض|ل| سكندريه|ل|هندستـــ 

694257 شورى|لك|لسيد حسن |محمود حسن  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

283428 لنور|بــــو |هيم |بــــر|مه محمد عىل |س|مريم  كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

36o965 حمد محمود|هلل محمد |منتـــ  |حقوق بــــنه

453349 لسيد ذكرى|م |لتـــه|ن |محمود شعبــــ لشيخ|هندستـــ كفر 

88|365 دلي سعيد |لي ع|نوبــــ غ|بــــ| سيوط|بــــ |د|

2|9432 حمد محمد محمد بــــيرص|يه | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

94o89 حمد سيد|حمد عىل | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

||96|| ى فتـــىحي نرص محمد|طل ل حسي  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

2|382 ل محمد|لع|عىل عبــــد | دين هره|لق|بــــ |د|

3652oo لسيد لطفى|حمد |ن |نوره عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6895|| لرحمن|لمنعم عبــــد |ل عبــــد |ن كم|يه شعبــــ| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

257596 ن عطيه|ن رمض|م شعبــــ|هش ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

356|77 شه|لسيد عك|سط محمدين |لبــــ|دهم عبــــد| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

3|5555 بــــر محمد|يدى سيد ص|ه ه ى نوعيتـــ جي 

7o6939 ى عم لوزير|س |حمد عبــــ|لدين |د |حني  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

629833 ى عم ى|د |حسي  ى تـــوفيق حسي  لدين حسي  زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

||84|8 حمد حسن محمد حسن زغلول| وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

63o5o3 لزقزوق|يمن حسن سعيد |حسن  زيق|لزق|بــــ |د|

9|o2o4 ى در موريس لمع |ن| مي  ج|أللسن سوه|كليتـــ 

|58583 ى ج|ي ى محمد|سمي  د حسي  هره|لق|صيدله 

884645 حمد سعد موىس زىك | ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

8257o9 فظ محمد خليل|لح|ء عبــــد|لشيم| دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

69o4o3 ى محمد|هن دى محمد حسي  لمنصوره|بــــ |د|

458|55 بــــينى|م مصطفى يوسف |م حس|وس لشر لشيخ|نوعيتـــ كفر 

79|4|9 هر مصطفى مليىح |لط|سلىم  زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 
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69o44o ح جبــــر|لفتـــ|تـــ عبــــد |لشح|لسيد |ده |غ لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

7526o9 د|لجو|محمد عيس غريبــــ عبــــد عيليتـــ|سم|ل|هندستـــ 

279258 ن مبــــروك محمد مبــــروك|يم| ي |
|رى بــــقويسن|لتـــج|لفنى

25o353 بــــو عطيه|سلىم محمود سعيد حسن  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o33| حمد سيد|حمد جمعه | ره بــــنى سويف|تـــج

85666o هيم سيد محمد|بــــر|محمد  ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

|32249 بــــو رسيع|م سيد |هلل س|منه  هره|لق|ره |تـــج

|25|7| زى|لجليل حج|حمد عبــــد |لد |خ لسويس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|ره |تـــج

|52o88 ى حسن عىل |ي حمد|سمي  مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

37676 ى|رون ممدوح ه|ه رون حسي  ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

637576 مح محمد مدبــــول|ن س|نوره زيق|لزق|علوم 

22259 نم|هيم صديق عىل غ|بــــر|ء |ل| هره|لق|حقوق 

37o|24 لدحدح|حمد |حمد سيد |لسيد |طمه |ف تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

69492| د محمد|لجو|ن فتـــىح مسعد عبــــد |سمه| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3|6965 لسيد سعد|لسيد |ل |لرحمن جم|عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

3|28|| لقطبــــ شعبــــه|تـــه |شح| عط| ن|ر ى شمس|تـــج ره عي 

635635 ي
هيم|بــــر|لسيد |لحكيم |لدين عبــــد|ء |رحمه ضى زيق |لزق|تـــمريض 

2395|9 يوبــــ|ميل يوسف |ئى |تـــه هره|لق|بــــ |د|

54o|7| محمود محمد جوده محجوبــــ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

637|28 ندى محمد محمد قنديل زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

6|2659 ح|لسو|تـــسنيم ممدوح محمد محمد  |بــــ طنط|د|

78|328 در عىل|لق|ء عىل عبــــد |رس| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

|6o386 حمد|لسيد |لسيد |سيف  ن|بــــ حلو|د|

7o||o| ى رضو| ى حسي  ن|حمد سمي  حسني  زيق|لزق|ره |تـــج

8o5822 ي|مرىسي عبــــد| هبــــه محمد رض
لغنى ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

|لمنى

335559 د|د حشمتـــ ج|نتـــ عم|دمي ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

4557|6 ن|محمد منصور سعد زغلول عثــــم |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

464336 هلل|بــــر خلف |مىص|محمد س تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

628382 عيل طلبــــه|سم|ء سعيد عزبــــ |رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

633|9| بــــ|زينبــــ عىلي بــــند ش|ري حسن رسر ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى
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847996 ى|ك ي فرج بــــس|ه| رمي 
ده|ئى ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

ن|سو|ئ 

6|624o تـــ ش ى محمد عبــــد |أمي  ى|لمجيدش|هي  هي  ط|حقوق دمي

9|6498 كميل كرم صموئيل  | دين سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

9o7839 حمد |لسيد |م محمود |سل| دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

339643  
ى
محمود| بــــو علم|محمد شوق | معهد فنى تـــمريض بــــنه

224o84 ى ن|ي هلل| |رص عىل عط|سمي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

682278 د|لضي|هيم |بــــر|هيم |بــــر|مه |س|سلىم  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

|5|o|8 ه | حمد محمد|يمن |مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

268o55 ل زغلول|لع|لجيد صبــــىح عبــــد|عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

34688 ى محمد |دع حمد|ء حسي  عه مشتـــهر|زر

496o36  عبــــ|لبــــ|مينه محمد عبــــد |
ى
لسقيىل|س |ق بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4634| م سيد|لسل|م سيد عبــــد |سل| هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

88o885 ء سيد محمد سيد |سم| سيوط|تـــربــــيتـــ 

8|2444 حمد محمد|ء محمد |سم| ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

8o8478 فظ|زي ح|ىطي حج|لع|زي عبــــد|حج ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

26o542 وي|حمد قن|جر سعيد |ه شمون|نوعيتـــ 

6|9439 لعزبــــى|لمنعم |يز عبــــد |ئل ف|محمد و ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

|6o782 لرحمن|يوسف محمد محمود عبــــد  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

78o65o لسيد مصطفى مسعد|دل |ن ع|نوره زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8|o845 لسيد|دل هرمس عبــــد|تـــي  ع|فيلوبــــ صتـــ بــــنى|لخ|تـــ |ج|حتـــي|ل|كليتـــ علوم ذوى 
 سويف

82o656 ي فتـــىحي ر
تـــبــــ|مؤمن مصطفى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

333o57 حمد حجر|لد محمود محمود |محمود خ ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

692344 لعزيز|لحكيم عبــــد |حمد عبــــد |جر |ه لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

2675|7 صل|مد و|نور ح|هدير  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

3686|9 محمد| مؤمن سيد ذكري ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

63729| حمد غنيم|فرج محمد فرج محمد  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

7734|3 ر|لنج|ل فرج |ل ربــــيع كم|بــــتـــه| مس|خ.م  تـــ|عل|.كندى تـــكنو.ع

8|5443 بــــوبــــكر|بــــ خليفه رجبــــ |هيتـــ|م ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

342o3 لحميد|دل يوسف عبــــد |م ع|سل|  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر
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247762 ل|لحميد محمد هل|ر عبــــد|مختـــ ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

85||32 رثــــ|لو|حمد عبــــد|محمود سعد  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

766|76 وق ع هلل|ضى تـــوئى عبــــد|لر|طف عبــــد |رسر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

|579|8 غبــــ|حمد ر|لد |ره خ|س ن|بــــ حلو|د|

76o572 لرسول عدلي محمد|خلود عبــــد  لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

54|778 بــــ|لخي  دي|بــــو |هيم |بــــر|حمد |هيم |بــــر| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

482562 يد|لغنى ز|سلىم محمد محمد عبــــد  سكندريه|ل|حقوق 

6948o| بــــ|هيم حج|بــــر|لسيد |هيم |بــــر| لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

3234| عيل محمد حسن|سم|ء |مصطفى عل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

9233o ن عيد محمد|محمود رمض رتـــ إلكتـــرونيتـــ |لي طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|ع
دي|لمع|بــــ

55|65 لرحمن عىل جمعه عىل|عبــــد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

262o97 ن|م سليم|بــــ هم|محمد دي هره|لق|ن |سن|طبــــ 

84o58o لسيد|عمر فتـــىحي حسن  ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

26|77o لجمل|فظ |لسيد ح|مصطفى  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

8o653o هلل محمود يونس|سليمه عبــــد ي|بــــ |د|
|لمنى

79|2o ف صبــــرى محمد عبــــد | لغنى|رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

3|4475 بــــ|حمد خط|م محمود |لرحمن س|عبــــد ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

6|2|27 س|ن يىح فكرى حو|يم| |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9o8785 مي  محمد |ل|محمد | لول دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

32|43o حمد|م محمد غريبــــ |هش ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

279o98 س|لسيد غط|لحميد |سعيد عبــــد ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

|78o|5 لنبــــى|سلىم محمد مصيلىح عبــــد  كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

823o63 ي|ر
ى|حسن عبــــد| ئى ي حسي 

لغنى ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

6763o ى محمد رمض|ر مصطفى |من ن|مي  لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|6|732 تـــه|تـــه محمد شح|حمد شح|يوسف  ى شمس حقوق عي 

249276 ر|لستـــ|لدين موىس عبــــد|د|ره عم|س |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

529737 م|زق سل|لر|محمود محمد عبــــد  تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

4285|| ح نعيم|ء محمد نج|ل| |طبــــ بــــيطرى بــــنه

|64|78 لمنعم محمد|ئل عبــــد |د و|جه هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج
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5|87o5 بــــو هيف|حمد |حمد |ن |يم| ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

36|264 هيم|بــــر|لنبــــى |بــــ عبــــد|يه|بــــ |هيتـــ|م عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

4o4358 لمول|حمد فهيم عبــــد |دتـــ |حم ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

284o7| لسيد|يل |يوسف نرص ن لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|32526 رزق جرجس رزق| رين|م ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

46556o ل محمود كرشه|حمد جل| بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

4o733 لعزيز|لحميد عبــــد |لحميد حمدى عبــــد |عبــــد  ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

57|3| دى يس محمد محمد|هن بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

64|449 ف عىل سعد|محمود  رسر زيق|لزق|ره |تـــج

5772| ى|محمد  حمد محمد حسي  ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

838444 ف |م |ريه ري|لبــــ|لليثــــي فتـــح |رسر دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

82o262 لك|لم|لعظيم عبــــد|مه عبــــد|س|ء |رس| ي|علوم 
|لمنى

8o|323 رضوي محمد عىلي محمد ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

|45866 لدين عزتـــ محمود|ء |محمد عل هره|لق|حقوق 

2862|6 حمد|حمد محمود | |نور تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

26|986 وى|لعم|لسيد |لحميد |محمود فوزى عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

4359o2 ف مر|ء |رس| وى|لص|د |رسر لشيخ|علوم كفر 

622o37 لمتـــول سعده|ئل محمد |منى و ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

882696 لفهيم عليوتـــ |م عبــــد|هدير حس سيوط|بــــ |د|

834924 ي |محمود سيد عبــــد
لدردير|لغنى ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

37|6|9 لسيد|لق |لخ|يتـــ سعيد عبــــد| |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

338o5o لىح|لرحيم عبــــد|م مجدى محمد عبــــد|سل| |حقوق بــــنه

3|722o رى|لهو|لحميد منصور |سمر عبــــد ريتـــ |لتـــج|سيتـــ للعلوم |لعبــــ|معهد 
(ليتـــ|م)ليتـــ ش|ل|تـــ |سبــــ|لح|و

25947| لعزيز|م وليد محمد عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

3667o ل|لع|د عبــــد|محمد فؤ| نه لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

28|54o لرحيم|لرحيم سليم عبــــد |لد عبــــد|منيه خ| ن|بــــ حلو|د|

3||47o ن|هر وديع يون|ريو م|م  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

424449 لغريبــــ|محمد محمود محمد صبــــىح  |عه طنط|زر

8654o7 ركو شهدي فرح تـــوفيق|م |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو
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3oo4o3 لسيد عبــــده محمود|حمد | لمنصوره|حقوق 

535929 وق ع لمنعم محمد|دل عبــــد |رسر م بــــسموحتـــ|ل لإلعل|لع|سكندريتـــ |ل|معهد 

|5o974 حمد محمد خليل|ء |لشيم| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

32||93 لم محمد|حمد خليفه س|محمود  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

|32|47 يف محمد | ند|ر هيم|بــــر|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

4|9885 لسعدئى|ورى |لمغ|ن |لجيد زيد|عيد عبــــد  لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

38868 حمد|لمحسن |دل عبــــد |محمد ع تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

4647|| دل محمود رزق محمد|يوسف ع إلسكندريتـــ |ديميتـــ |لمرصي ألك|لمعهد |
رتـــ|لإلد

69585| هيم بــــخيتـــ|بــــر|لسيد طه عبــــده | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

933o8 ف عنتـــر حمزتـــ عىل حمزتـــ| |دين رسر عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

3364o5 مريم طه سيد عىل |ره بــــنه|تـــج

|55o38 د حسن|حمد محمد فؤ|طمه |ف ن|تـــربــــيتـــ حلو

52o|57 م|لر|ء سيدأحمد |ن عل|نوره بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

4976o4 لحميد|م رشيد يونس عبــــد |ندى عص تـــربــــيتـــ دمنهور

|7|522 حمد محمد|مصطفى محمد عمر  ى شمس|زر عه عي 

26|89o ح|لفتـــ|ح بــــدر عبــــد |لفتـــ|ح بــــدر عبــــد|لفتـــ|عبــــد ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|هندستـــ شبــــي 

487668 لعزيز|لعزيز جمعه عبــــد|محمد عبــــد دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

4|46o8 ر|لبــــيط|محمود عىل محمود  دق كنج مريوط|حه وفن|لي ىسي|معهد ع

775823 لسيد|عمر محمود محمد  تـــ |معهد  ى ي|ل للهندستـــ و|لع|لجي  | لتـــكنولوج 
بــــطموه

638658 هيم|بــــر|لسيد حسينى عمر |محمد  ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
زيق|لزق|بــــ

4794|| لصوري|نور محمد محمود محمد  سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

4o3339 ره عىل حسن محمد محمد زغلول|س سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

49939| هلل حسن|صبــــرى عبــــد| رؤي بــــ دمنهور|د|

82|2|4 بــــر خليل|دل ص|نسمه ع ي|ره |فنون جميله عم
|لمنى

5|96|7 ى فؤ ل جرجس|د عزيز غ|نرمي  سكندريه  |ل|معهد فنى تـــمريض 

884887 لس ن  بــــطرس |كي 
ى
دى شوق سيوط|صيدلتـــ 

766379 لفره|هيم |بــــر|مصطفى محمد | ديم ره بــــور سعيد|تـــج

263965 ن سعد خليل|نرص رمض| مه |بــــ بــــنه|د|
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35583 ف مسعد عبــــد|محمد  بــــوعربــــ|حد |لو|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8847|3 لس منصور رزق  |  هلل حن|كي  سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

7554|4 حمد|ر محسن محمد |من عيليتـــ|إلسم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

7585oo وق محمد ع حمد فرغىلي|دل |رسر عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ طفوله 

44794o هلل|حمد عبــــد|لح محمد |نسمه ص سكندريه|ل|بــــ |د|

478o83 حمد|فريدتـــ ممدوح محمد صبــــىح عىل  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7o398o هيم جبــــل|بــــر|لسيد |بــــر |محمود ص زيق|لزق|ره |تـــج

426837 ل محمد محمد حسن|ريم جم إلسكندريتـــ |تـــمريض 

359298 م مدحتـــ سيد محمد|حس |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

679967 لمتـــول دنون|ن |محمود شعبــــ| دين لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

5|45o ى فكري محمد ملك حسي  ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

879|84 حمد |لمنعم |ء عيد عبــــد|رس| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

7o2776 لجحش|ل |هيم هل|بــــر|م وجدى |سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

87766 لسيد فرج|ن |حمد رمض| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

9o3562 ى |حمد |ء فتـــىح |عىلي مي  ج|ضتـــ سوه|علوم ري

923279 ن |لد عىل رمض|خ| ند سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

442457 ى|حمد مرع مبــــروك مرع ش| هي  لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

7o6697 ى مصبــــ هيم|بــــر|ح محمد |محمود حسي  ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

4|oo72 ى سعيد |سعيد  ى شلتـــوتـــ|مي  مي  ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

6|6735 لمنعم|لسيد عبــــد |لمنعم |ندى عبــــد  ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

635546 لكريم|لحليم عبــــد |ندى محمود عبــــد  زيق|لزق|نوعيتـــ 

45948 ف عوض عبــــد |سمر  لحليم تـــرىك|رسر لفيوم|عه |زر

|276o5 لد حسن محمد|دهم خ| ى شمس|تـــج ره عي 

45382| ى عزتـــ محمد مىحي |ي لدين يوسف|سي  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

89|94| ى|م رى |ن زخ|بــــرزى عجبــــ| رتـــي  سيوط|عه |زر

4|8o|5 ى|زى محمد |خلود محمد غ لبــــحي  ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

784927 ى |ي حمد|حمد حسن |سمي  زيق|لزق|علوم 

9|o39o ى نبــــيل ذىك سدره | مي  ج|هندستـــ سوه

|75879 هيم جوده|بــــر|حمد |مصطفى  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

35984o ف شلبــــي حسن|ء |شيم رسر ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 
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2469|4 دى|ل سعد ش|محمود جل ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

33o564  |يتـــ |
ى
هيم|بــــر|حمد |حمد دسوق هره|لق|ن |سن|طبــــ 

4497o6 لقصبــــى|محمد حسنى بــــدوى محمد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

9||775 ن |لسم|مد |ل ح|يه جم| ج|هندستـــ سوه

|76594 ن|لدين مصطفى طه زهر|د |ريم عم |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

53o|77 لحميد عريفه|لحميد عبــــد|عبــــد| رض| رودين ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

75387o لطوجى|مريم عمر محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3365o| ى|لنبــــى حس|هيم عبــــد|بــــر|دل |ديتـــ ع|ن ني  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

|677|9 هلل|د|ن ج|مه سليم|حمد سل|محمد  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

37o8o6 لمنعم محمد محمد حسن|مروه عبــــد ى شمس حقوق عي 

4|5439 لشيخ|م محمد |لسل|ء عبــــد|د عل|فؤ بــــ دمنهور|د|

6|3742 لسيد خرصى|لد محمد |زينبــــ خ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

48296o لدين|ح |لم محمد صل|ر س|من إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

248649 مر|لشيخ ع|م محمد محمد |مر ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

242539 حمد|لد حسن عيس حسن |خ ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

43726o لقط|للطيف |حد عبــــد|لو|ده محمد عبــــد|مي لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

76679| ن|مصطفى محمود محمد سعيد لطفى عثــــم لسويس|د ج |قتـــص|ل|ستـــ و|لسي|كليتـــ 

5466o4 ري|لبــــ|حد حسن عبــــد |لو|ده عىلي عبــــد |مي عيتـــ |جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سكندريه ط|ل|بــــ

4o425o وى|لدفر|عدى |لس|جد |محمد م سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

64892o لق|لخ|لسيد عبــــد |لد |ر خ|عم لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ل|ل للهندستـــ |لع|لمعهد |

538749 ن بــــخيتـــ|لحميد عرف|رق عبــــد |محمد ط سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|59o96 م|م|م منصور محمد |سل| ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|27663 ح محمد|لفتـــ|محمود شكرى عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

247759 ر يوسف صومع|محمود رجبــــ مختـــ ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

6||7o7 ينى|لجن|ن |ل فتـــوح سليم|لع|محمود عبــــد زيق|لزق|عه |زر

4794o9 رص|رص عىلي ن|حمد ن|ئل |نشين و تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

774|82 م|حمد س|لرحمن محمد |عبــــد  وق|م مدينتـــ|عل|دول .ع لشر

5|7349 ى عبــــد |ي لحميد محمد يونس عىل|سمي  بــــ دمنهور|د|

456o| ف حسن سعيد|حسن  رسر ن|هندستـــ حلو

Thursday, September 6, 2018 Page 18204 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

2o|38 دل محمد عبــــده|هلل ع|عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

7o4344 لبــــرع|رس عويس محمد |ي| سم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

757277 لرحمن|ن محمد حسن عبــــد |يم| ي |
ط|رى بــــدمي|لتـــج|لفنى

83o646 كر|جرجس وليم ش| بــــول ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

3375| ي
ى دئى ل عزيز جرجس|حني  ى شمس طبــــ عي 

|56938 طف وليم حبــــيبــــ|دى ع|ف ى شمس طبــــ عي 

5|897| ىط بــــحيلقتـــ|لمع|بــــو|منه حسن عطيه  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6|8899 |م |طمه هش|ف
ى
لسيد دسوق ي صىح بــــور سعيد

معهد فنى

|77o4 بــــ|لوه|لنبــــى عبــــد |بــــ عبــــد |يه|محمد  هره|لق|ره |تـــج

|354|7 يف عطيه|هلل عبــــد |مصطفى عبــــد  لرحمن رسر  بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

426358 هلل|هلل عىل عبــــد |م عبــــد |سلىم س سكندريه|ل|طبــــ 

|74954 حمد|لمنعم |حمد عبــــد |ندى  هره|لق|حقوق 

446877 حمد درويش|د |د عم|زي ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

496637 ن|رق محمد حسن سويد|دتـــ ط|غ ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

864564 هلل محمد|دق عبــــد|لرحمن ص|عبــــد دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

262428 لحليم محمد حسن|لرحمن محمد عبــــد|عبــــد لمنوفيتـــ|معتـــ |لكتـــرونيه منوف ج|هندستـــ 

47966| ج|حمد حج|حمد رشدى |جد |م |ره طنط|تـــج

324395 لحميد|حمد سيد عبــــد|طتـــ محمد  هره|لق|ره |تـــج

8|4899 ي
ي حلىمي مرتـــضى

روضه مرتـــضى هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

68|635 لمغنى محمد محمد|حمد محمد عبــــد | لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

26o88o ج|لمنعم حج|حمد عبــــد|ن |يم| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

638655 ى|بــــر|لنبــــى |نعيمتـــ عبــــد هيم محمد حسي  زيق|لزق|طبــــ 

6o2429 هيم|بــــر|هيم محمد |بــــر|هر |ح س|صبــــ لمنصوره|ره |تـــج

4|9333 هيم|بــــر|حمد |حمد محمد سيد |يده سيد |ع |حقوق طنط

64o7|3 ن|حمد سليم|عىل محمد عىل  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

33o839 زى|لمنىح  عز|يمن عبــــد|ن |نوره |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

4|o644 عمر محمد محمد نوح |بــــ طنط|د|

284||o حمد منصور|رق محمد بــــشي  |ط ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

626458 بــــ فريد|لوه|بــــ سمي  عبــــد |لوه|ندى عبــــد  ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

Thursday, September 6, 2018 Page 18205 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

757893 لمجد|بــــو |ر نرص عىل |من لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

484768 ن|ن ربــــيعي رضو|محمود شعبــــ سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

632429 ى عبــــد |أم لحميد عىلي|ل حسي  زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

756o74 رق منصور غريبــــ|مروه ط لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

676o7| ح|لمنعم صل|د عبــــد |لجو|يه محمد عبــــد | لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

329555 لغزول|حمد |هلل محمد محمد |منتـــ  |ره بــــنه|تـــج

|73993 وى|در قن|لق|رص عبــــد |لن|عمر عبــــد  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

226398 زم دردير حسن قنديل|ح عه مشتـــهر|زر

|99oo ح محمود|لفتـــ|لد عبــــد |محمد خ ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

779787 هيم عطيتـــ محمد|بــــر|لد محمد |نسمه خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

437987 |ح |لفتـــ|در عبــــد |لق|ح عبــــد |لفتـــ|مروه عبــــد 
ل|لجبــــ

|ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

48o8o4 لم|لسيد س|لسيد سمي  |منيه | سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

27|865 ل|حمد وص|فريده محمد  |بــــ طنط|د|

228|66 لرحمن وهبــــى|حمد عبــــد|طمه |ف د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

|28996 ئيل|ضى ميخ|دل ر|بــــيتـــر ع ن|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو

6922|2 |لعزيز رخ|هيم عبــــد |بــــر|بــــو خليل |خلود  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

5|3986  نمي |ه
جر حسن حسن بــــسيوئى سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

753658 ي|د محمد حسنى محمد |جه
وى|لمنى لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|صيدله 

||5284 ل|حمد كم|م |م محمد س|بــــسنتـــ هش هره|لق|م |عل|

6373o| محمد خليل مصطفى فرج| مصطفى رض ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

25268o لطهويىه|هلل يحن  سعيد |منه  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

4444o8 لكرش|د محمد |لجو|عبــــد | ء رض|وف لشيخ|بــــ كفر |د|

|5829 در يوسف|لق|روضتـــ يوسف عبــــد  ى شمس| لسن عي 

|62552 مصطفى محمد رفعتـــ عبــــدتـــ ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

492455 ئى|لمسلم|لسيد |حمد محمد محمد | |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

335334 عيل|سم|ن فتـــىح عىل |رو سيه|نوعيتـــ عبــــ

5247o5 حمد|س عيس |دل عبــــ|ن ع|مرو ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

9o5|26 لسيد فهيم محمد  |هر |جو ج|تـــربــــيتـــ سوه

82|792 طف زين عىلي|هيم ع|بــــر| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

639|9 ى ى| |مي  يمن شكرى هيى لفيوم|حقوق 
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344833 وق محمد عىل عبــــد ذل|لش|د |لجو|رسر سيه|نوعيتـــ عبــــ

|54432 دى|لبــــغد|حمد عىل محمد |حمد | ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

3482o3 هلل|دتـــ سمي  سعد عبــــد|مي |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

682o7o ي
ء|يمنى محمد مصطفى خليل ضى دي|لو|ج جنوبــــ | بــــ موجه قن|نتـــس|بــــ |د|

|2o285 لقرموىطي| |لد زكري|محمد خ ى شمس هندستـــ عي 

649655 د|لجو|لعزيز عبــــد|ح عبــــد|ندى صل قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

778576 ح سعيد محمد|حمد صل| ي تـــمريض 
زيق |لزق|معهد فنى

43249 لق عىل|لخ|سل محمد عبــــد |بــــ هره|لق|ره |تـــج

7|7||6 ن|لدهش|هيم متـــول |بــــر| |محمود مصطفى زكري زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

834|6o مد|ده ح|ن حم|ن سليم|نوره دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

542268 ح محمد بــــركتـــ|لفتـــ|رحمتـــ محمد عبــــد  سكندريه|ل|صيدله 

48422o ص|لقص|لسيد |لمنعم |لسيد عبــــد|لمنعم |عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

7o7o52 شم|يمن حسن محمد عىل ه|لدين |بــــ |شه لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

86|787 ى  ي حسي 
حمد محمد|مصطفى ن|سو|حقوق 

4o4937 حون|لحميد محمد ط|يوسف محمد عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

487o5| لحميد|حمد عبــــد |فع |لش|محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o4277 ه|لل|لدين عبــــد |ل نرص |آيه جم سكندريه|ل|فنون جميله فنون ج 

495969 ى إبــــر ى س|سلوى حسني  لم|هيم حسني  إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

877563 ن |د محمود عثــــم|ر نه|مي سيوط|بــــ |د|

528768  |لص|شد |د ر|زي
ى
لقويع|ق سكندريه|ل|حقوق 

496224 لطويل|ر محمد |حمد مختـــ|م |هي بــــ دمنهور|د|

8638|o حمد محمد محمود|ء |ل| دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

778653 حمد محمود|مد |محمود ح زيق|لزق|ن ج |سن|ل|لفم و|حتـــ |طبــــ وجر

883o|4 محمد رجبــــ حسن محمد  سيوط|حقوق 

|627oo ف عثــــم|بــــ |يه| ح|لفتـــ|ن عبــــد |رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

762226 ى محمد|بــــ ك|يه|محمد  مل حسي  ره بــــور سعيد|تـــج

26||75 تـــه متـــرى|ك شح|مل| دون|م شمون|نوعيتـــ 

223|2o بــــى|مبــــ|عيل |سم|عيل سعيد |سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

36|69| سم|هر سيد ق|محمد م وق شعبــــتـــ |تـــ بــــمدينتـــ |سبــــ|لي للح|لع| لشر
ريتـــ|تـــ إد|نظم معلوم

69o23 دي عيد جودتـــ|خلود ن لفيوم|حقوق 
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6o5963 وى|لمك|لمنعم محمد |كريم محمد عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

4|67|9 ى |لششتـــ|جر |ه وى|لششتـــ|وى حسي  لشيخ|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لي إد|لع|

6ooo55 دى|لرم|لسعيد |لق |لخ|ء عبــــد |هلل عل|منتـــ  لمنصوره|بــــ |د|

68793o لنبــــى فوده|م عبــــد |لتـــه|هيم |بــــر|كريم  لمنصوره|علوم 

|6|69| ى مصطفى يوسف محسن حسي  مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

|5479 لدين عبــــده|مىح | روى زكري| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

75337| لسيد|لسيد |بــــ |يه|يوسف  ي|لي للهندستـــ و|لع| |لتـــجمع | |لتـــكنولوج 
مس|لخ

|4o232 وق  يمن مرىس مصطفى|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

433o76 لشيخ|لبــــىهي |رس شبــــل |رحمتـــ ي ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

269885 ى هلل|يه رزق |هيم حم|بــــر|يه |حم| مي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

447442 م|م|لدين بــــدوى |ح |حمد محمود صل|ر |مي سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

767849 زى محمد|ل حج|جر جل|ه لعريش|تـــربــــيتـــ 

9o525 ى عبــــد |ثــــروتـــ عبــــد  لحليم|لمنعم حسي  ره بــــنى سويف|تـــج

7o|854 لجندى|محمود صبــــرى معتـــمد مهدى  زيق|لزق|طبــــ 

773597 محمد يحن  بــــدوى| رودين ى شمس|تـــج ره عي 

522386 يف|طمه محمد عبــــد|ف لعظيم رسر تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

7764o9 فظ|رق فوزى ح|عبــــي  ط عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

444948 حمد|لسيد |حمد |هر |لد م|خ ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

3|8946 لحليم محمد فرج|لدين عبــــد|ء |سندس عل ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

|8||8 لم|تـــم حسن س|عمر ح هره|لق|حقوق 

437442 عىل فرج عوض محمد سعد لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

422356 ه حسن ض| ج يوسف|مي  |لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ويتـــ و|لصحر|عتـــ |لزر|
سكندريتـــ فرع مطروح|ل

429678 |لرؤف عط|حمد عبــــد |محمد  |ره طنط|تـــج

|69756 ن|ن عىل عثــــم|حمد رمض| ريتـــ |إلد|تـــ |لمعلوم|لي لنظم |لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|مريوطيتـــ بــــ

9|2||3 لسميع |حمد يوسف عبــــد|حمدى  ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

77|3|5 دى عىل|له|نم عبــــد |مح غ|ره س|س ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

6o59o4 ى|ح ش|حمد محمد صل| هي  |ره طنط|تـــج

83682 ل سيد|حمد كم|ره |س ي سويف|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
تـــ بــــنى

899882 هلل  |لرحيم محمود عبــــد|ندى عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى
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8o2622 ى|جي محروص عىلي |ض مي  ي|عه |زر
|لمنى

|37o5o حمد جمعه فيكي |محمود  ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|3926 ى|لدين حسن ل|ح |بــــ صل|يه|رس |ي شي  هره|لق|هندستـــ 

3564o2 هلل|رق محمد عزبــــ عبــــد|محمد ط |ره بــــنه|تـــج

77|225 ى منصور شبــــيبــــ منصور| كرستـــي  زيق|لزق|بــــ |د|

287338 ي|ر
لسعود محمد|بــــو |د |ده فؤ|حم| ئى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

6359|| لسيد|لد عىل محمد |خ هره|لق|ج طبــــيع |عل

685o62 لزينى|مد |هيم محمد محمد ح|بــــر| لمنصوره|حقوق 

883296 لحميد  |فتـــىح يشى فتـــىح عبــــد سيوط|ره |تـــج

478264 ى عطيتـــ عبــــد|ن |رو لحكيم نرص|مي  سكندريه|ل|ره |تـــج

6267o3 وق نبــــيل  لسيد رجبــــ|رسر زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

|279o| هيم|بــــر|بــــ جمعه |يه|دهم | دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

772559 لسيد حسن عيس|سعيد | ند زيق|لزق|بــــ |د|

524|7o يف | ثــــري حمد محمود محمد|رسر سكندريه|ل|هندستـــ 

28295| ف ص|هيم |بــــر| لح بــــيوم|رسر عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

48382o شور|لعزيز محمد ع|محمد عبــــد ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

635282 لحليم متـــول|لم عبــــد|ئى محمد س|م| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|5o739 لرحمن|حمد عبــــد |د محمد حسن |زي يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

62379| لسيد قلموش|هيم محمد |بــــر|مريم  ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش
تـــ|لبــــ|ط

3|2674 ى|حس م حلىم محمد عبــــده حسني  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

8o682o ر شلش|لستـــ|رجبــــ سليم عبــــد ي|عه |زر
|لمنى

2529o5 ى |سلىم ص لمرصى|بــــر حسي  ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

3|9933 لجمل|ن رفعتـــ محمد عىل |نوره ن|تـــربــــيتـــ حلو

485oo6 محمد وليد عىل حسن عىل سكندريه|ل|ره |تـــج

92oo5 لمقصود|ح عبــــد |لفتـــ|ل عبــــد |مصطفى جم ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

|63o38 ن|ن سعيد محمد سليم|ريح مس|ل تـــجمع خ|رتـــ أعم|ريتـــ  ش إد|لي إد|ع

|7|272 هيم|بــــر|ل |لدين هل|سمر سعد  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

373359 حمد|ن محمد |م رمض|سل| دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

849578 حمد|هلل |حمد عبــــد|ندي  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
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7o23|4 مريم فتـــىح محمد عىل يسن زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

82322 ى محمد|بــــرى |حسن ج مي  ي صن. تـــ.ك
فه|لصح|ع |فنى

|42595 ن|مد سليم|بــــ محسن ح|مهيتـــ هره|لق|ئى |تـــخطيط عمر

28475| ه محمد عىل زهر| ن|مي  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

62o579 |لزل|يم |لد|شذى شفيق عبــــد 
ى
ق لمنصورتـــ |تـــمريض 

6|7o76 هلل|هيم عبــــد |لميس محمد إبــــر لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

4o|826 ورى عطيه|بــــر مغ|ل ج|كريم جم سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

877694 لحليم  |حمد عبــــد|يمن |ء |سم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

785278 لعزيز|لحسينى عبــــد|ن |يه رمض| عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

265o57 هلل|رس عزتـــ عفيفى عىل عبــــد |عزتـــ ي |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

3235o9 حمد محرم|هيم |بــــر|روق |سعيد ف| رن ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

4|3489 وى|لسعد|حمد |لحميد |لسيد عبــــد | |ي|م لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

7|26o4 لحليم عوض|صم جمعه نجيبــــ عبــــد |ع ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

3o322 فظ|لح|لسيد عبــــد |ء عرفه |رس| هره|لق|بــــ |د|

775673 ى محمود|حمد | لسيد محمد حسي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

3|278| ف عبــــد|د |زي ى|رسر لعزيز حسي  ى شمس حقوق عي 

|2|5o| ن محمد|م رمض|حمد س| |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ديميتـــ |ك|ل|
(ل|عم|ل|رتـــ |د|شعبــــتـــ )م |عل|ل

6o7935 ى فرح|محمد أبــــو | مريم زكري تـــ|لعني  |بــــ طنط|د|

487365 مه|لسيد سل|رص محمود |لن|ل عبــــد|مؤمن جم سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

495682 هلل|حمد فتـــح |بــــر جمعه |هلل ص|عبــــد  بــــ دمنهور|د|

633469 ه محمد مختـــ ر مصلىح|ني  زيق|لزق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|3342 لح|مجدى سيد سيد ص| دين ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

8|2589 لعليم|لحميد عبــــد|هدي محمد عبــــد ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

296|99 ى|رضوى ثــــروتـــ سعد  مي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

49o254 حمد حسن عىل يونس|رحمه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

487234 هيم|بــــر|ى جيد |سم ميشيل بــــش|بــــ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

72563 عيل|سم|ن محمد |ء رمض|دع لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

696|23 |لرحمن محمود مصطفى شط|مريم عبــــد  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 
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82499o نور حبــــيبــــ|ريوس سمي  |مك ي|لمرصيتـــ | لتـــطبــــيقيتـــ | |لصينيتـــ للتـــكنولوج 
ضتـــ|ري/لسويس |تـــ |عيليتـــ ج قن|سم|ل|بــــ

2|47o| حمد|س |در عبــــ|ن ن|رو هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

229o2 ل محمود عىل|وليد جم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|36664 شد|لسيد ر|سعيد محمد | سه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

9o387| حمد عىل  |طف |لرحمن ع|عبــــد ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

68|577 مر فرج|محمد وفيق محروس ع لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

682248 |لبــــن|لدين مصطفى عمر |م |ن حس|رو لمنصوره|ره |تـــج

|55866 ر يوسف محمود|محمود مختـــ هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

77|847 لسميع محمود بــــغه|ئى محمد عبــــد |م| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

62299 هيم عويس|بــــر|بــــر |ء ص|حسن ج|بــــ سوه|د|

44oo9| ء سيد عىلي محمد محمد عبــــيد|عىلي |يد ج كفر |لمص|لسمكيتـــ و|لثــــروتـــ |علوم 
لشيخ

459342 هلل محمد|لمعىط عبــــد |خلود عبــــد |حقوق طنط

876o9 لعزيز|لمنعم عبــــد |ء محمد عبــــد |لحسن| لفيوم|بــــ |د|

3o879 س|شور سيد عبــــ|ء ع|ل| هره|لق|صيدله 

5|3776 هيم محمود|بــــر|ح سعد |هلل صل|عبــــد  سكندريه|ل|طبــــ 

3|937o حمد يوسف|منيتـــ محمد | ن|تـــربــــيتـــ حلو

35379| هر محمد مصلىح متـــول|م ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

62o|6 ى|ء رجبــــ محمد |دع مي  لتـــنمويتـــ بــــنى |عيتـــ |جتـــم|ل|لخدمتـــ |كليتـــ 
بــــ موجه|نتـــس|/سويف

5o67|8 لرؤف|ن عبــــد |مد سليم|ء ح|شيم سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

8|4653 ي ن
ي محمود عىلي|مصطفى ج  ي|هندستـــ 

|لمنى

337246 |محمود محمد محمد عط ى بــــور سعيد|تـــربــــيتـــ ري ضيه بــــني 

||67|7 ن عبــــده|م سليم|لرحمن عص|عبــــد  ن|تـــربــــيتـــ حلو

342976 ي |محمود مصلىح محمد 
بــــو ستـــيتـــ|لحسينى ى شمس|تـــج ره عي 

|5o635 ح|لفتـــ|مهند محمد محمد عبــــد  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

695967 وقىح  جبــــر عيس|لق|لمعبــــود |محمد عبــــد  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

26|82| لمنعم|حمد محمد رفعتـــ عبــــد| |ضه بــــنه|ري/تـــربــــيتـــ

2|5846 حمد محمد سيد|محمد  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

764433 ئى حسن عطيتـــ نجم|حسن محمد ه ره بــــور سعيد|تـــج
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9675o بــــو سليم جودتـــ عويس|حمد | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

7572o5 ن محروس محمد|ء سليم|لشيم| عيليتـــ|سم|ل|ضه |ري/ تـــربــــيتـــ

759564 م|م محمد محمد ضي|يه عص| لسويس|معتـــ |ضه ج|ري/تـــربــــيتـــ

|9899 لح|س ص|لد عبــــ|محمد خ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

499958 حمد سليم|ن |لعظيم عرف|ن عبــــد|يم| عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|5937 ج|يوبــــ يوسف فر|حمد يوسف | هره|لق|حقوق 

8|838o ى |س| هيم|بــــر|حمد |مه حسي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

6o7826 لرحيم|حمد محمد عبــــد|ء |ول ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

84|69 لعظيم حسن|طه فول عبــــد  ن|حقوق حلو

83395 سحق|ئى يعقوبــــ |ديفيد ه بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

6|3576 لسيد محمد خليده|ء محمد |آل |نوعيتـــ بــــنه

682273 بــــلسي|بــــ يونس صبــــىح طر|يه|ندى |س لمنصوره|بــــ |د|

373257 م خميس عوض فهيم|بــــر| حتـــ |لسي|دل بــــكليتـــ |لتـــبــــ|لتـــعليم |مج |بــــرن
ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|و

258757 ى|يه|م |سل| بــــ رزق تـــوفيق أمي  ي صن. تـــ.ك
|ع قويسن|فنى

8oo435 ف ع|يه | دل رجبــــ|رسر ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

337249 حمد مصطفى|مصطفى محرم  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|47573 حمد|حمد حمزتـــ |وليد  هره|لق|حقوق 

63o668 ل|لنح|هر محمد عىل محمد |بــــ سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8o9456 هر موىسي|لظ|لحميد عبــــد|محمود عبــــد حقوق بــــنى سويف

|48464 هر|لظ|رحمه عيد عىل عبــــد  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

529379 ى عبــــ ى حسي  ى |حسي  لحويط|س حسي  سكندريه|ل|حقوق 

758584  عىل|ن |عمر رمض
ى
لدسوق ضتـــ|ري/لسويس|تـــ |عه قن|زر

|73o43 لمريىح |س |مصطفى محمد عىل محمد عبــــ ى شمس هندستـــ عي 

8|525o ي|ر
ى عبــــد| ئى لنعيم|زق عبــــد|لر|حسي  ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

523425 لسيد|حمد مخلوف |لرحمن |عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

78|459 لعزيز عطيه|حمد عبــــد |ن |نوره زيق|لزق|بــــ |د|

273578 ى محمد عبــــد ع|لرحمن رف|نورسي  قرص|ل|دق |حه وفن|ىسي

|78|58 لغندور يوسف|ندى عمرو  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

|58333 يفه صل لدين محجوبــــ عوض|ح |رسر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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5|4958 وق  لسيد عليوتـــ|حمد جودتـــ |رسر بــــ دمنهور|د|

82|4|3 ل حسن|محمد محمد كم ي|علوم 
|لمنى

68o654 ه حسن عثــــم| لفتـــيىك|لمتـــول |ن حسن |مي  لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

425493 فتـــ وليد محمد كم لعدوى|زى |ل غ|مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

634o4 لغنى|هيم عبــــد |بــــر|لدين |حمد نور| ي صن. تـــ.ك
لمطريه|ع |فنى

|6oo|8 ل محمد سليم|مه جم|س| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

7o2o75 لمهدى عبــــده|حمد محمد جوده | لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

228524 ي
ن|ن محمود عىلي|عىلي| دئى سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

9oo627 لدين مصطفى  |بــــ |ء محمد شه|شيم ج|بــــ سوه|د|

66337 بــــ بــــكرى|لتـــو|حمد رفعتـــ عبــــد | ي صن. تـــ.ك
لكبــــرى|لمحله |ع |فنى

87o2o5 حمد|حسن | لرحمن يىحي|عبــــد ي صن. تـــ.ك
ن|سو|ع |فنى

6o|727 يد شبــــل شح|م أبــــو|حس ى تـــه|لي  |صيدله طنط

49o848 ى  ضى|حمد محمد ر|هبــــه محمد حسي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|79|78 ى  ى|محمود حسي  لسيد حسي  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

3249o6 ى عبــــد|لر|عبــــد ى|زق حسي  لحق حسي  هره|لق|بــــ |د|

|423o9 ل|لع|قمر محمد تـــوفيق عبــــد  عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

|33956 ى لبــــيبــــ شنودتـــ|د |ديفيد ميل مي  تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ |لي لغ|لع|هرتـــ |لق|
لمقطم|بــــ

82255 هيم محمد|بــــر|سميه محمد  هره|لق|عه |زر

24825| ى أبــــو شلبــــيه|بــــر|هدير  هيم حسي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

9o2|55 بــــوزيد |منى عىل محمود  ج|علوم سوه

768845 د|د عىل عو|محمد عو ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

42|79o در|لق|حمد خميس محمود عبــــد| سكندريه|ل|صيدله 

887464 تـــ |حمد محمد شح|حسن  سيوط|ره |تـــج

3|9725 حمد|لرحمن |حمد عبــــد|ن |نوره ى شمس حقوق عي 

3232o| ي|ر
ي فهىم محمد| ئى

فتـــىح بــــسيوئى لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

2385|o لعليم|ندى محمد فريد عبــــد لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

7o9246 لمتـــول|لسعيد |لمتـــول |لسعيد |محمد  ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

592o8 تـــ|حمدى جمعه هليل فرح ي سويف
هندستـــ بــــنى

3|6434 ى رمض|ي لسيد|لسميع |ن عبــــد|سمي  ن|سو|عيه |جتـــم|خدمه 
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696796 كريم محمد محمود عطيتـــ لمنصوره|علوم 

76386o لمحسن محمد|حمد ربــــيع حسن عبــــد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

8|o|2| فظ|محمد رجبــــ خليل ح ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

5o5363 ن|لرحمن رسح|لمجيد عبــــد |جد محمد عبــــد |م إلسكندريتـــ |تـــمريض 

|5647 لىحي سيد|محمد عيسي محمد عبــــد   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

529o57 ى |عبــــد  لخولي|هلل محمد حسي  سكندريه|ل|هندستـــ 

2|894| بــــو زيد|ري |لد عدل بــــند|م خ|سل| ن|حقوق حلو

326264 لمقصود|مد عبــــد|رس ح|ء ي|رس| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

9|o395 دق |رس عجيبــــ ص|يوسف ف ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

684|98 لح حلوه|حمد عيد ص|محمد  لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

834899 ف عبــــد|محمد  لنعيم ربــــيع|رسر |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

699555 ى| |لسيد رض|يمن |محمد  مي  معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

8o33o4 سحق|جرجس مجدي وهيبــــ  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

3||276 لحليم|حمد عبــــد|لدين |د |هلل عم|منتـــ  ى شمس هندستـــ عي 

5|7799 وي|لحص| |لسيد زكري|مي  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

7o49|2 ى |ء |رس| لعيسوى|حمد حسي  لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

223769 ع|ن من|عيل سليم|سم|ن |تـــ سليم|نعم هره|لق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

35222| مه فكرى درويش|س|لد |خ دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

|695|2 لحميد|م حلىم عبــــد |دى هش|ش دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

|66642 حمد|ه عمر |لل|يه عبــــد | ن|بــــ حلو|د|

8o4875 حمد|بــــ محمد |يه|رودينه  ي|طبــــ 
|لمنى

437|52 لزيبــــق|لسميع |هلل محمد محمد عبــــد |منتـــ  لشيخ|علوم كفر 

|77682 بــــر صموئيل|د ص|ميل| ن|دي ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

8763|| لحفيظ محمد  |مصطفى محمد عبــــد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

849532 بــــسمه محمد وردي عىلي لجديد|دى |لو|تـــ |ضيتـــ بــــن|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري

482|6o ي|حمد يوسف |حمد |دل |م ع|بــــس
لففى سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o9677 محمد موىس سبــــيتـــه موىس تـــمريض دمنهور

2585o| لشهبــــه|محمد سعد محمد   |6تـــ |لمعلوم|سبــــ ونظم |لح|لي لنظم |لع|
كتـــوبــــر
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6o9968 لدهمه|محمود عيد محمد  لمنصوره|حقوق 

|2o7|2 فظ|للطيف ح|لدين عبــــد |ر عىلي |مي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|59397 ى عبــــد |رس| لجليل محمد|ء حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

67866o يف حسن  هيم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|رسر ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

45o62| لعزيز|ح عبــــد|روضه محمد صل ي|ل للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
|بــــطنط

37o886 محمود سعيد محمد محمد ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

628595 ف | |نور لجليل|تـــ عبــــد |لشح|رسر زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

64899o ن|لسيد محمد وهد|محمود   بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ21لي ك|لع|لعبــــور |
ره|د |

453|74 ي محمود شعر
وي موىسي|مصطفى لشيخ|هندستـــ كفر 

5o4642 لسيد|ىطي |لع|لسيد عبــــد |عبــــي   سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

622|42 لزفرى|يمنى محمد محمد محمود  ي صىح بــــور سعيد
معهد فنى

82374o رثــــ|لو|حمد محمد خليل عبــــد| سيوط|ره |تـــج

8|57o4 د محمد|لد فؤ|ره خ|س ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |
|لمنى

|2o393 لمجيد|روق عبــــد |سيف محمد ف ي|معهد ع ن شعبــــتـــ | رمض10| لي تـــكنولوج 
تـــ|سبــــ بــــمرصوف|لح|علوم 

636427 ف شوهدى سيدهم|مولر  رسر مس|لخ|لتـــجمع |لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

898286 سم |حمد محمد محمود ق|مروه  ج|طبــــ سوه

4|o7o9 بــــ|ح دي|لفتـــ|حمد عبــــد | |ن|نرف |حقوق طنط

354277 حمد| |حمد عط|ل |ن جم|يم| ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

646653 لسيد فرج|حمد |لسيد |حمد | لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

334252 ئيل|ل ميخ|نوبــــ محسن كم|بــــ| دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

69|79o م|لسل|كريم وحيد محمد فكرى عبــــد  لمنصوره|حقوق 

|7o334 ه صبــــىح عبــــد  مر|لمغيثــــ ع|ني  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

|78424 لمؤمن نبــــوي عبــــده|نىه عبــــد  سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

52oo45 د|حمد عي|بــــر |ج| دين ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

85o685 عيل مهدي|سم|حمد |محمود  دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــ| ح

8|983o لرحيم|حمد عبــــد|لد |ره خ|س ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

346752 لرحيم|ل محمد عبــــد|ء وليد كم|وف ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|24352 د|لسعيد عىل ج|حمد |رنيم  ن|حقوق حلو
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475o7| نيس عطيه خليل|مه |س|تـــريز  سكندريه|ل|دق |حه وفن|ىسي

446733 ر عىل|لستـــ|محمد عىل عبــــد  سكندريه|ل|هندستـــ 

2|32|8 لرحمن محمود|لدين عبــــد|م |يه حس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6|2324 ي محمد عزبــــ عبــــد
ىطي|لع|محمد مصطفى |ره طنط|تـــج

63293o د|دل محمد محمد حم|زينبــــ ع زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

637322 ف منصور محمد محمد عبــــد |ن |يم| ل|لع|رسر زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

5458|9 لعزيز|حمد عبــــد|حمد عىل | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

|46598 متـــ|ح سل|لفتـــ|مه محمد عبــــد |سل ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

4395|6 ى مصطفى | رن ىك|لشر|هيم |بــــر|حسي  لشيخ|بــــ كفر |د|

4|2593 حمد عيس|ء محمد |فرح عل |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

85||54 ز|هيم محمد مع|بــــر|محمد  لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

|4o56 سلىم محمد فتـــوح محمد ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

757466 محمود محمد محمود محمد تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

8468|| عبــــده حسن عبــــده حسن |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

364o85 لد حسن سيد|ء خ|سم| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

345838 زق|لر|تـــ محمد عبــــد|ء شح|سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

2||o5 حمد فهىمي|لدين |ء |م عل|هش هره|لق|هندستـــ 

7||8o9 يف|رو ن محمد محمد محمد رسر لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

79763 حمد|م عزم |محمد عص لمنصوره|حقوق 

48947o تـــ | ي رش|مي 
ف حسنى د شبــــيبــــ|رسر بــــ دمنهور|د|

37o338 شنوده| ل حن|بــــيشوى كم ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

43o999 تـــ س| بــــو موج|تـــه |لم شح|مي  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

79o227 ىط|لع|تـــه عبــــد|حمد شح|محمد  ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

34|67o ي محمود منصور|يتـــ |
حمد مصطفى ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

686556 ن|لسيد محمد رمض|حمد |محمود  |هندستـــ طنط

28236o ن عىل|مصطفى عىل رمض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|53528 هر جمعتـــ محمد|ء م|رس| ن|معهد فنى تـــمريض حلو

7||o27 ه عبــــد | ى|لفتـــ|مي  ح محمد طه زهي  لمنصورتـــ|دق |حه وفن|ىسي

772676 ن حىح |ن صبــــرى عثــــم|لرحمن عثــــم|عبــــد  لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
عيليتـــ|سم|ل|بــــ
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|334o5 هيم|بــــر|محمد محسن محمود  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

77|6|7 حمد|مدحتـــ محمد سيد| ند زيق|لزق|علوم 

693226 بــــو رسيع حسن حبــــيبــــه|دى مدحتـــ |ه لمنصوره|نوعيتـــ 

3|2952 حمد فوزى|بــــ |يه|ن |رو ى شمس|د| بــــ عي 

|257|5 ى  ل|تـــه و|م محمد عىل شح|سل|لجي  ي|معهد ع هندستـــ | لي كندي تـــكنولوج 
مس |خ.تـــ

886o24 مصطفى محمد خميس تـــوفيق  سيوط|بــــ |د|

423||8 وى|لص|لعزيز |لحكيم عبــــد|لد عبــــد|كريم خ سكندريه|ل|علوم 

523866 للطيف محمد محمد|يوسف عزتـــ عبــــد  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

8|2367 ء سيد فرج حموده|سم| ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

638989 م|لمنعم سل|رص عىل عبــــد|محمد ن ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

25683 ى |يوسف سعيد حن| يوستـــي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

5|67o2 فتـــىح بــــعيص| ن رض|مي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

685938 لحق|لسيد عبــــد |ئى حسنى محمد |م| لمنصوره|حقوق 

279265 تـــه|هلل شح|يه محمد عبــــد| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

8o893 ه لمقصود|ن سعد عبــــد|ن رمض|مي  عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

7765o5 حمد عىل| |ء رض|رس| تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

4o6964 ي
هيم|بــــر|طبــــى |لش|هيم |بــــر|محمد | دئى سكندريه|ل|بــــ |د|

5|839o لعزيز عيد|لمول عبــــد |أميمتـــ محمد عبــــد  ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

456|2| لمجد|بــــو |محمد مجدى صبــــىح  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

824579 لس عصمتـــ زكري ره|بــــش| كي  قرص|ل|فنون جميله فنون 

8o96o5 لعظيم محمد|ل عبــــد|حمد جم| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ي|ئ 

|لمنى

2588|9 دريس|حد |لو|ن عبــــد|حمد رمض| ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

3|4|7o حمد| |لوف|بــــو |حمد محمد | هره|لق|حقوق 

6o7285 ش|لقف|لسيد محمد |محمد  |بــــ طنط|د|

794|39 لمطلبــــ مرىس محمود|تـــسنيم محمد عبــــد  هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

486385 مه|حمد سل|مه محمد |س|ضىح  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6|5575 سم عبــــده حسن معروف|بــــ ط|معتـــ دمي|نوعيتـــ ج

823|o9 حمد محمد|دل |مروه ع سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 
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346463 |حمد |حمد عيد |جر |ه
ى
لدسوق |بــــ بــــنه|د|

2|7734 بــــ|لتـــو|زم محمد مبــــروك عبــــد|ح| هي لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

46|oo2 لس سمي  سعد  هيم شلبــــى|بــــر|كي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

287945 جهورى|ل|ل |لع|ن عبــــد|ل سليم|م جم|سل| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

9o7694 حمد |لصغي  |لسيد محمود |محمد  سيوط|حقوق 

|34328 لحليم|هيم فتـــىح عبــــد |بــــر| |لي|د ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

837537 د محمد محمود|حم| هند|ش دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

844543 حمد سيد|ء محمود |وف ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

349||8 رتـــ محمد سيد سعد|س ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

776|58 ن|لنبــــى سليم|عبــــد | ء رض|سم| زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

495343 مصطفى محمد مصطفى محمود عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6856|o لدين عىل|لدين سعد |ح |منه محمد صل لمنصوره|حقوق 

32742o ن محمد قطبــــ سيد|نور تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

683969 ى ص|عبــــد  بــــر محمود|لرحمن محمود حسي  ط|بــــ دمي|د|

7o432o  |يم|
ى
لعرنوس|هيم يوسف |بــــر|ن شوق لمنصورتـــ|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج 

5o|847 د|عيل حم|سم|لعظيم |محمد عبــــد | مه إلسكندريتـــ|تـــربــــيتـــ طفوله 

782847 مل حسن|ح ك|حمد صل| ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

6|o489 وه|زق حل|لر|لسعيد عبــــد |لمنعم |مريم عبــــد  | تـــمريض طنط

88|957 لحميد حسن  |حمد محمد عبــــد| سيوط|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

342482 ل|لع|حمد رجبــــ محمد محمدعبــــد| |تـــربــــيتـــ بــــنه

23|93o لعزيز محمود مشعل|عمر عبــــد هره|لق|ره |تـــج

333835 للطيف محمد|ل محمود عبــــد|بــــل ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ر|ستـــثــــم|علوم مرصفيتـــ و

228833 ى |ك ن جرجس|مه عري|س|رولي  ى شمس|بــــتـــد|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |كليتـــ بــــن ئيتـــ عي 

762o64 بــــر محمد بــــيوم|محمد ص عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

|22498 ى|نوره ن محمد محمود حسي  دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

43||42 لمشد|هيم |بــــر|هيم محمود |بــــر|هبــــه  |طبــــ طنط

3o8o7 ف عبــــد |ره |س لمنعم محمود|رسر هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

698745 ى مسعد عبــــد |ي حمد|بــــ حسن |لوه|سمي  ي صىح ري
لمنصورتـــ|ضه |معهد فنى

2348o6 ن|لسيد سليم|ن |د سليم|زي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج
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784362 لرحيم عىلي|لرحيم عىل عبــــد|هلل عىل عبــــد |منه  عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

368o35 ج زىكي|لسيد فر|لرحمن |عبــــد تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

|7489 مريم جمعه بــــدر عمر ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

4|oo93 زى|حمد محمد رزق حج|محمد  |ره طنط|تـــج

47924 زى|عىل عىل محمد حج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

2292|| |لعل|بــــو|لعزيز |ء محمد عبــــد|تـــري ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

6233|9 محمد حمدى محمد سعد عبــــده مجد تـــ|د|لس|معتـــ |دق ج|حتـــ وفن|ىسي

8|7245 للطيف|سم عبــــد|سم عىلي ق|ق ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

8789|7 ى لنور |غبــــ عبــــد|رشدى ر| مي  سيوط|علوم 

22|988 لرحمن|لرحمن حنفى عبــــد|ندى عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

|28457 وى|لغربــــ|بــــوسبــــع |لغنى |در عبــــد |محمد ن ى شمس هندستـــ عي 

222o45 حمد فرج|م رزق |حل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

7o52o2 حمد غيثــــ|لد عطيه |محمد خ كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

9|2829 للطيف  |هلل محمد محمود عبــــد|منتـــ  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

497||7 لمنعم يوسف|عيل عيس عبــــد |سم|فوزيتـــ  بــــ دمنهور|د|

8|2894 لحكيم|حمد محمد عبــــد|طمه |ف هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

2|5339 ج حلوه|مه فر|س|مينه | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

52897 ل|مل كم|م كرم ك|بــــر| ي |
ن|سو|رى بــــ|لتـــج|لفنى

284o|3 م عطيه محمود عطيه|هش ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

|32376 م مسعود عىل|لسل|ئى عبــــد |ر ه|مي ن|بــــ حلو|د|

782765 رحمه محمد حسن محمد حسن زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

44754o مر|هيم محمود ع|بــــر|أمنيه محمد  ضتـــ دمنهور|علوم ري

52542 ي |ء ح|دع
ى
حمد|مد شوق طبــــ بــــنى سويف

67647 لمطلبــــ|لعزيز عبــــد |لدين عبــــد |ء |سهيله عل لفيوم|هندستـــ 

8o3994 ي مرىسي |لسود|م محمد|محمد هش
هيم|بــــر|ئى لغردقتـــ|دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|

|6o786 حمد محمد يوسف|حمد | ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

352||| لىحي محمود|مريم مصطفى عبــــد ى شمس صيدله عي 

59o74 حمد حسن|دتـــ رجبــــ |غ بــــ بــــنى سويف|د|

9|5|o| ى عىل عمر |يم| ن ممدوح حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
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4|52|7 لدين|ء |ء محمد محمود عل|ول لشيخ|نوعيتـــ فنيه كفر 

77436 مصطفى محمد مصطفى محمد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

876465 د  |عي| رمي|بــــيشوى محسن  سيوط|علوم 

63o244 دى عوض|لن|رص محمد |محمد ن زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

|62|27 يوبــــ|لعزيز |يوبــــ عبــــد |محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

675348 ئى|لحلو|حمد |لسعيد سيد |مل |ن ك|رو ى شمس| لسن عي 

49oo6 حمد|حمد سعيد محمد | ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

8859o6 زق عىل عىل |لر|حمد عبــــد| سيوط|ره |تـــج

497536 دق|جر عطيه عىل ص|ه ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

52336o حمد محمد محمد|صم |حمد ع| |ضتـــ طنط|علوم ري

5o5782 مه|هر سل|سحق ز|مكرم  سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

257437 وى|لغربــــ|لرسول |ن عىل عبــــد|يم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

4626o2 ي|ر
نم|لسيد غ|محمد عبــــده | ئى |حقوق طنط

693o5| تـــ خليل حسن|لشح|ل محمد |جم| دين لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

783834 ؤد|ن د|حمد سليم|ن |محمد سليم ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

43|83o ى|لسيد محمد |محمد  لبــــحي  |طبــــ بــــيطرى بــــنه

7758|2 لكريم محمود|سم عبــــد |تـــم بــــ|ح تـــ|عيليتـــ ج قن|سم|ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
لسويس |

9|5592 مد محمد  |م محمد ح|نغ| سيوط|بــــ |د|

78529| رى|لبــــ|حمد عبــــد|ن |ده محمود رسح|غ ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

56799 لسيد|د عبــــد |طف عي|دى ع|ف ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4|574o فظ|لح|لسيد محمد عبــــد |م |ء عص|رس| لشيخ|نوعيتـــ كفر 

79279| حمد محمود|رق |حمد ط| زيق|لزق|حقوق 

849o4 ف ج|هدير  لحميد|بــــر عبــــد |رسر ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

228|6o ف عمر|صم خل|لدين ع|شمس  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

685o76 ل|س هل|لمهدى عبــــ|س |م عبــــ|سل| لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

483|7| تـــ س| وى|لطلخ|لسيد |لحليم |لم عبــــد |مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8438|2 ى وليد محمد عىلي حسي  ن|سو|بــــ |د|

7|74|3 ضل|حمد ف|ن سعد محمود |نوره لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

76498o يوبــــ|لىح |هيم عبــــد |بــــر|بــــ |يه|د |زي علوم بــــورسعيد
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63o544 مد حسن|هلل ح|عمر عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

29975| ء محمد محمد طلبــــه|شيم |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

439232 لوكيل|د بــــسيوئى |م رش|خلود عص لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

283425 بــــر محمد|كريمه نبــــيل ج تـــ |ميتـــ إدر|لقط|ريتـــ بــــ|إلد|لي للعلوم |لع|
ل|أعم

752423 عمر محمد محمود أبــــو زيد لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

4o22|2 ى سيد عبــــد | لي|د |لل|محمد حسي  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

7o62o9 ي|حمد |ء محمد |رس|
لحسينى لمنصوره|عه |زر

3|5952 حمد محمد|بــــر يوسف |ن ص|يم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

263o65 رق فهىم مدبــــول|هلل ط|منه  |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

22|598 م موىس تـــوئى محمد|سل| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

332|42 ن متـــولي|ر ممدوح رضو|من |تـــمريض بــــنه

9o6649 كر فهىم |ليديه مجدى ش ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

283979 دل حسن عبــــده محمد|كريم ع |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

28727| لسيد حسن طه|هند  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2238|o ى سعد|ء عبــــد|حسن عيل|سم|هلل حسي  هره|لق|بــــ |د|

7o4oo| نم|هيم محمد محمود غ|بــــر|ء |شيم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

752588 ح محمد عىل|لفتـــ|شور عبــــد |سعد ع لمنصوره|حقوق 

846o25 هيم|بــــر|لد محمد |هلل خ|عبــــد ن|رتـــ ج أسو|كليتـــ تـــج

85o759 ن نرص محمد بــــشندي|يم| ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

5|6598 لذهبــــى|هيم |بــــر|يه مصطفى | علوم دمنهور

878o78 خر |تـــ سعد ز|نش| رين|م سيوط|ره |تـــج

77|7|6 حمد|حمد محمد محمد سيد |ء |شيم زيق|لزق|ره |تـــج

8o6553 ن|تـــه سلط|ر شح|محمود عم ي|صيدلتـــ 
|لمنى

2|9|3 وق ممدوح محمد كم ل|رسر هره|لق|ره |تـــج

7|584o هيم|بــــر|ن |ن رمض|رمض| ند لمنصورتـــ|لنرص ج |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه 

5|o22 هلل|رص محمد عبــــد |كريم ن ي بــــنى سويف|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

545924 حمد حسن|هيم محمد |بــــر|ندى  |حقوق طنط

257346 ى|هدى حمدى محمد ش هي  تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|48969 د عىل مرع|منى عم ن|تـــربــــيتـــ حلو
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29o|7 حمد|لحسن محمد |كريم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

||9273 زر مسعد|د ع|يكل عم|م هرتـــ |لق|تـــمريض 

4ooo67 تـــه|يز بــــسله شح|يمن ف|حبــــيبــــه  سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

9|5633 لحميد  |لوكيل عبــــد|ه محمد عبــــد|نج سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

345o8|  سيد |زهرتـــ عل
ى
لدولتـــ|ء محمد دسوق ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

9|47o| لنعيم حسنى محمد  |دل عبــــد|ع ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

628o48 ى و ئل عيس جوده|نرمي  زيق|لزق|بــــ |د|

846756 ى طه محمد| لسيد رزق|لحسي  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

3|425| زى|هلل حج|حمد فتـــح |كريم  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|4933 حمد|عمرو ربــــيع محمود  ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

89o792 مه |دق سل|ء عبــــده ص|شيم ي صىح 
سيوط|معهد فنى

6355|o متـــول طلبــــه| منى رض ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

238|5o  سيد محمد|س
ى
ره دسوق تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 

ريتـــ|لتـــج

758443 كريم محمود محمد موىس عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

632|74 ى س ئيل|مل ميخ|م ك|جرمي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ن |سن|طبــــ 

7874o ء رفعتـــ حسن عىلي|سم| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

8|3o3 ي|ح |ل صل|ن كم|نوره
لدين مصطفى ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

|24732 ر|لعط|م |م|لسيد |لدين |ء |منى عل ى شمس|د| بــــ عي 

43oo64 ي
بــــتـــ|حمد محمود فوزى غر| |دئى |ره طنط|تـــج

|774o4 لعظيم مسعود|ود عبــــد |عيل د|سم|حمد | ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

3o|63 طف سيد عطيفى|ل ع|نه ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

|53875 ى محمد نسيم يوسف حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

4882|8 صفر|ل|لسيد |لدين محمد |م |محمد عص سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

32o|35 هيم حلىم|بــــر|هيم محمد |بــــر|محمد  |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــكنولوجيتـــ 

ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

3|2539 دق|محمد رفعتـــ محمد ص لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

82627o محمد بــــرعي موىسي| ر|ي |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

86763 نوس|نوبــــ وديع ظريف ف|بــــ| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|4892o ن فرج|ج شعبــــ|منيه ض| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

862993 ز محمد حسن|ء فو|ول |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع
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3264|8 للطيف|حمد عبــــد|م |ندى عص ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

876|39 ي
ن  |لم|س س|ء محمود عبــــ|ضى سيوط|حقوق 

883329 ى  |لص|بــــر عبــــد|لج|سلوى بــــدر عبــــد لحي  سيوط|بــــ |د|

845583 حمد يسن|هلل |محمد عبــــد ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

9o7868 وى |للطيف عشم|شه عبــــد|محمد عك سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

347o9 عيل|سم|د نرص محمد |جه كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

858255 ي|س|تـــ ن|جرجس نش ن جورج  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

32783 لسيد|لسيد عطيه |د |زي هره|لق|هندستـــ 

87387 محمود رجبــــ سيد محمد سبــــ شعبــــتـــ علوم |لح|رتـــ و|لي لإلد|لع|
لبــــر|ريتـــ بــــرأس |تـــج

848269 ى جم| حمد محمد|ل |لحسي  ن|سو|علوم 

8o|997 ي|حمد عمرو محمد شقر|
ئى ي|طبــــ 

|لمنى

32|729 حمد تـــوئى عمر موىس| تـــ و نظم تـــجمع أول|سبــــ|لي ح|لع|

329454 لسيد مرىس|يتـــ محمد مرىس | |حقوق بــــنه

69|o96 زق عىل|لر|لحميد عبــــد |زق عبــــد |لر|حمد عبــــد | لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

864o5 بــــوهشيمه|حمد محمد |لرحمن |عبــــد  لفيوم|دق |حه وفن|ىسي

5o326 ئيل|رس|سم جرجس تـــوفيق |بــــ ره بــــنى سويف|تـــج

35o898 حمد متـــولي|ر محمد |مي ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

44|424 محمود حسن محمود محمد مرىس لشيخ|علوم كفر 

64o82o وى|لرحمن طنط|وى عبــــد |هلل طنط|حمد عبــــد | زيق|لزق|هندستـــ 

6324|8 م متـــول|لسل|ء متـــول عبــــد|رس| زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

769||5 ن|ن سليم|لم|لمنعم س|ن عبــــد |لم|س ي|عل|ل| |ل ج |تـــص|ل| |م وتـــكنولوج 
لسويس

766o89 ن ى |د|لس|سم |ق| مي  |لشو|تـــ حسني  تـــربــــيتـــ بــــور سعيد

495756 بــــو قرين|زق يونس |لر|م رفعتـــ عبــــد |عص ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

258474 هيم عرص|بــــر|م محمود |سل| ي|كليتـــ  ليتـــ |علوم م)لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (ريتـــ|د|و

27|97 |لبــــ|لد مديح عبــــد |ندى خ
ى
ق سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

8387o7 هلل|تـــ عبــــد|هلل شح|عبــــد| رين|م دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

264328 وى|لمك|حمد محمود |ح عىل |سم |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

63793| هر يونس|لط|هيم محمد |بــــر|ندى  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

39445 ى | تـــ سمي  سعد خرصى حمد|مي  هره|لق|طبــــ بــــيطرى 
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5|6728 ي |ن |نوره
ق|نور مصطفى وي|لشر طبــــ بــــيطرى دمنهور

237486 ه محمد|لل|سمر محمود عبــــد ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

8|3468 هدير رجبــــ محمود سيد ره بــــنى سويف|تـــج

86o257 محمد شلبــــي يوسف محمود |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

62|663 ل|لع|لد عبــــد |سم محمود خ|حمد بــــ| ط|بــــ دمي|د|

7o|ooo ى س|هدى محمود  لم سليم|لسعيد حسني  زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

64|495 حمد|لحميد |حمد عبــــد| |يش عيليتـــ|إلسم|نيتـــ بــــ|بــــ وعلوم إنس|د|

47575| رم محمد|لمك|بــــو|تـــه |محمد ممدوح شح سكندريه|ل|ره |تـــج

48|52 ي|ر
لرحمن|لسيد عبــــد |سمي  | ئى ي |

|رى بــــطنط|لتـــج|لفنى

5|77o4 لسيد قطبــــ|م مجدى عىل  |حقوق طنط

8o276 تـــم سعد|رق ح|تـــم ط|ح كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

45345 رس حسن عىل حسن|ي هره|لق|ره |تـــج

|54462 م حسن|لسل|ر عبــــد |د مختـــ|ي| ن|ضتـــ حلو|علوم ري

2496|9 يد|در فوزى منصور ف|سيل ن| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

6|83|o لح|بــــو ص|لسيد |ن |مل رسح|ك ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

6336|3 لحميد حسن|ن عبــــد |م بــــدر|وس زيق|لزق|علوم 

2o289 ي عبــــده عبــــد |محمود عبــــد 
لعزيز|لمرضى هره|لق|ره |تـــج

438987 تـــه|لكريم شح|زى عبــــد|ل حج|جم لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

7|||76  |هلل محمد بــــكر |يه |
ى
لمرىس|لدسوق لمنصوره|ره |تـــج

2|39|7 لحميد|لحميد محمود عبــــد|كريم عبــــد ن|هندستـــ حلو

|2867o طف تـــوفيق نجيبــــ|ندرو ع| هره|لق|بــــ |د|

89oooo ه محمد |لل|ح عبــــد|نرصه صل سيوط|ره |تـــج

|62657 ى|محمود محمد  حمد خي  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|3266| مريم عوئى ذىك نجيبــــ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

7o|955 |لحميد شتـــ|لسيد عىل عبــــد | |رض زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

||73|2 م|م|لطيفه حسن محمد  لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

443|3| ح محمد|لفتـــ|لموجود عبــــد|سهيلتـــ عبــــد لشيخ|ره كفر |تـــج

4o47oo لخولي|ه |لل|لعزيز عبــــد|محمد سعيد عبــــد سكندريه|ل|حقوق 

327894 عيل|سم|لعزيز |لسيد عبــــد|م |هش لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4o9o|8 لحليم مرزوق|هيم عبــــد|بــــر|م |لسل|محمد عبــــد ى ج|تـــربــــيتـــ ري ط|معتـــ دمي|ضيه بــــني 

95655 حمد| |حمد زكري|محمود  ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د
|لمنى
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4846o محمد تـــوبــــه محمد صميده لفيوم|عه |زر

2639o ن|ده حمدى سلط|حمد حم| هره|لق|ره |تـــج

27492 ل|لع|لدين عبــــد |ء |ل بــــه|لع|يه عبــــد | هره|لق|ره |تـــج

62327 ى موىس  هيم|بــــر|سهر حسي  علوم بــــنى سويف

487o2| ى|ف ك|شهدى مس| دى مي  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

4965o4 ر|لنج|لسيد |لعزيز |رص عبــــد|هلل ن|منتـــ  تـــربــــيتـــ دمنهور

34276 هيم|بــــر|د فخري |بــــيتـــر عم ن|هندستـــ حلو

9o47oo | لعل|بــــو|ء محمود |رحمه عل ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

335o5o فتـــ مصطفى عىل|سلىم ر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

523635 وي|لص|للطيف |حمد علوى عىل مجي  عبــــد | سكندريه|ل|بــــ |د|

4|2629 هيم بــــخيتـــ|بــــر|ئل |هلل و|منه  |تـــربــــيتـــ طنط

8677|9 ي|لمهدي محمود حس|محمود محمد 
ئى ي|بــــ موجه |نتـــس|لعلوم |ر |د

|لمنى

25|o5| ضى|د م|رص فؤ|حمد ن| ن|طبــــ حلو

4|6475 بــــر|ح ج|لفتـــ|حمد عبــــد|لدين |ء |حمد عل| لشيخ|بــــ كفر |د|

2694oo لعظيم دغيدى|ء جمعه عبــــد|رس| ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

5o3433 ى محمد فوزى محمد محمد حني  سكندريه|ل|عه |زر

844|46 للطيف|محمد عبــــد| محمد زكري ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|رتـــ |تـــج

3|7767 ىط|لع|لرحيم عبــــد|حمد محمد عبــــد| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

4978o7 ن|لعري|مريم حمدى محمد  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

92o7o5 ن  |مه مصطفى حسن سليم|س| ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

893o52 م بــــدوى عىل محمد |له| ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

48963 ى مجدى محمد سيد|ي سمي  هره|لق|لعلوم ج |ر |د

3|7372 لسيد|لمنعم |ء عبــــد|لمنعم عل|عبــــد هره|لق|لعلوم ج |ر |د

52o235 لسنوىس|لسعيد |م مجدى  تـــمريض دمنهور

447927 م|لش|هيم |بــــر|لمنعم |حمد عبــــد|منى  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

238329 لحكم محمد|محمد عبــــد| نه هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

46972 يف | بــــري|لج|حمد عىلي |حمد رسر هره|لق|هندستـــ 

87o983 حمد عمر محمد بــــشي | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ن|سو|ئ 

493346 هلل|ح خي |لجليل مصبــــ|ن عبــــد|أيمن رمض سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

5|4367 بــــر|لفتـــوح ج|بــــو|حمد |لد |خلود خ سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
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36934o بــــ|لوه|لسيد عبــــد|ئى محمد صبــــىح |محمد ه |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

363524 بــــينى|نىح  صبــــىح محمد محمد | لشر ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

72955 حمد|محمد سيد مصطفى  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

232966 ى ئيل خليل|خليل ميخ| كريستـــي  ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

2|94o9 ن|سحق مني  يون| |مرثــــ ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

763482 ح|لفل|ء فهىم محمد فريد |سم| بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

638876 هيم|بــــر|د مصيلىحي |يمنى رش زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

76o7o4 رى|حمد عم|طمه يوسف |ف لسويس|نيتـــ بــــ|إلنس|لعلوم |بــــ و|آلد|

|58543 ح|لفتـــ|م عبــــد |م|خلود منتـــرص محمد  ن|بــــ حلو|د|

34|269 لديبــــ|مصطفى صبــــرى حسينى  |بــــنه| هندستـــ شبــــر

75o4o9 وى|لفرم|لد محمد سعيد حسن حسن |خ لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

842647 لجليل|لمنعم محمد عبــــد|ء عبــــد|وف ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

767999 قتـــ محمد محمد نص| ر|رسر لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

342||4 ن سعيد حسنى محمد عىل| مي  |علوم بــــنه

296482 ع|لسبــــ|لدين |ح |يمن صل|مؤمن  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

67566 لسيد محمد مظهر|حمد |عمر  تـــ|كتـــوبــــر بــــمرصوف |6لي هندسه |معهد ع

9|8433 هيم |بــــر|لحفيظ محمد |ء عبــــد|سم| ي صىح 
سيوط|معهد فنى

282|o| مد|ربــــيع ح| لعل|بــــو|لد |خ بــــ موجه بــــورسعيد|نتـــس|بــــ |د|

|39765 رس محمد مدئى|مريم ي ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

26652 حمد|حمد |هر |محمد م هره|لق|لعلوم ج |ر |د

8|6579 ي|سمر محمد رجبــــ ر
ضى ي|نوعيتـــ 

|لمنى

87625| محمد مجدى محمد محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|5855| لسيد عىل|ره عىل |س ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2476o6 مه|لسيد محمد سل|محمد  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|45o9 ره|ح محمد عم|مه صل|س|يوسف  هره|لق|حقوق 

853786 لسيد محمود|ل محمد |ء جم|ل| ي|نوعيتـــ 
|لمنى

7563|o ي عىلي عثــــم|ندى عىل حج ن|ج  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
عيليه|سم|ل|ئ 

869o72 ن درويش|رص سليم|ر ن|من ن|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو

237938 بــــورسيع|رس سعيد |سلىم ي كتـــوبــــر |6تـــ |لي للغ|لع|

Thursday, September 6, 2018 Page 18226 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|6o48o حمد|د |رس فؤ|يوسف ي ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

|56678 حمد محمد|يوسف حمدى  ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

6|7879 لسويدى|ن |ن رمض|رحمه شعبــــ ط|بــــ دمي|د|

6o2|4| سم|مروه عوض عوض عىل ق ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

9248o| بــــر حسن |ح ص|حمد صل| ج|تـــربــــيتـــ سوه

3|5oo9 ي 
|لحميد ند|لسيد عبــــد|محمد حسنى ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

8949o| حمد |حمد |مصطفى محمود  ى سوه|تـــربــــيتـــ ري ج|ضيتـــ بــــني 

|272o8 ئل محمد عبــــيد|سهنده و ى شمس صيدله عي 

445|9| حمد حسن|محمد سعيد  ضتـــ|ري/سكندريتـــ|ل|عه |زر

85o267 حمد|محمود سعيد محمد  دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

433o89 وق س صف|مي محمد ن|رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

4o4727 حمد محمد|حمد مصطفى |مصطفى  سكندريه|ل|حقوق 

867728 حمد فتـــىحي نور|ء |وف ي |
|رى بــــقن|لتـــج|لفنى

|57277 لمقصود|فهىم عبــــد | طمه رض|ف هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

6o4672 لبــــلقينى|لرحمن |لمنعم عبــــد|رق عبــــد|ء ط|سم لمنصوره|بــــ |د|

22355| لسيد|ئى |م ه|ء وئ|رس| هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

479oo6 حمد|تـــم محمد سيد |بــــ ح|مه سكندريه|ل|هندستـــ 

48o3|2 ود بــــسيوئى عطيه|حمد د| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

792889 لسيد حلىم محمد زهره|لد |محمد خ ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

323346 لسيد|محمد وليد زغلول  هره|لق|ر |ثــــ|

542|38 ع|زى رف|يز غ|يز منصور ف|ف ط|بــــ دمي|د|

8o59|6 مر عىلي حسن|لحكيم ع|هبــــه عبــــد ي|نوعيتـــ موسيقيه 
|لمنى

388o9 حمد|محمد يىحي محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

5oo292 هلل محمد|در عبــــد|لق|دى عبــــد|له|ل عبــــد|جم |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

772336 ح|لفتـــ|ندى سعيد محمد فوزى عبــــد زيق|لزق|علوم 

48|8o| ىط|لع|ن محمد عبــــد |دل شعبــــ|حمد ع| |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

6329oo س|رس محمد محمد حسن عبــــ|ي زيق|لزق|عه |زر

445|78 م فكرى مسعود|بــــيتـــر س لشيخ|بــــ كفر |د|

365o29 يرج |لمع|حمد |لسيد |بــــ محمد |شه ميه|ريتـــ قط|د|تـــ |نظم معلوم

35|27o لرحمن|محمود نرص حسن محمد عبــــد |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
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685345 صل|رجبــــ محمود عمر و| ندى رض لمنصوره|حقوق 

6|7938 لرحمن فرح|د فتـــىح عبــــد |مروه عم ط|بــــ دمي|د|

4848|6 ن محمد|هيم رمض|بــــر|محمود  دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|

6o336o ر|لف|لد حسنى |حسنى خ لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

26o64o م منصور|م|ء |ء عل|دع ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

62o|44 ح محمد سليم|أحمد صل لجونتـــ|لفنى للتـــمريض بــــ|لمعهد |

355|27 ى عبــــد|ي لنمر|لمنعم |لىحي عبــــد|سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

52|94 ح حسن|لفتـــ|ن عبــــد|كريمه رمض لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

5367o8 دل محمود بــــيوم يوسف|ن ع|مرو عيه دمنهور |جتـــم|لي خدمه |معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

685479 لد محمد محمد محمد|ء خ|سم| طبــــ بــــورسعيد

5253|2 ن محمد محمود محمد|يم| سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

6o7o46 لسيد|لمحسن مصطفى |م عبــــد|سه لمنصوره|علوم 

8487o9 لس ثــــ مل يوسف|بــــتـــ ك|كي  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

245o|4 لهدى|بــــو |لعليم سليم مبــــروك |سميه عبــــد هره|لق|طبــــ 

|6629| مصطفى صفوتـــ يىح عىل  |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

843343 هيم|بــــر|ر سيد محمد |من ن|سو|حقوق 

837484 لرؤف محمد بــــكري|حمد عبــــد| دى|لو|.ضتـــ ج|ري/|تـــربــــيتـــ قن

248|oo لم|حمد محمد محمد س|شذى  لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|3|294 دق|هيم ص|بــــر|حمد |لرحمن |عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

639389 ى|لحميد |ء عبــــد |أسم لسيد حسي  زيق|لزق|تـــ |ضيه بــــن|ري

92o|o5 ل |لع|هيم عبــــد|بــــر|محمد | ند ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|46527 مل|د حمدى ك|حمدى عم ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم

498554 رص|لسعيد قطبــــ ن|يمن صبــــىح |ر |من تـــربــــيتـــ دمنهور

52894o لذهبــــى|ء محمد |حمد عل| ضه دمنهور|ري/تـــربــــيتـــ

63384| لسيد جوده عبــــده|حمد | زيق|لزق|ره |تـــج

63oo| رق مصطفى عىل محمد|ط ي سويف
هندستـــ بــــنى

23o5o3 يف عبــــد م|م|لمنعم محمد |محمد رسر ي |
|رى بــــشبــــر|لتـــج|لفنى

252362 لم مقطف|ج  س|مينه ن| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

78874o ى|خلود م ي محمد حسي 
هر مصطفى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

Thursday, September 6, 2018 Page 18228 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

235o37 حمد|حمد محمد عىل |محمد  هره|لق|طبــــ 

244985 ى جرجس عزيز جرجس كرستـــي  ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

23|596 ى|دل وديع بــــش|وديع ع د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

435537 ى وحيد فتـــوح |ي هلل|هيم خي  |بــــر|سمي  ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

23796o صموئيل| د حن|عم| رين|م ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

54o|o4 لرحيم عوض|حمد عبــــد|محمد رجبــــ  |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

354373 م|لسل|ح عبــــد|لفتـــ|حسن عبــــد| عل ى شمس|د| بــــ عي 

6|587| ي|روق |حمد محمد ف|رس |ف
لعزوئى لمنصوره|صيدله 

433826 ن شعي |عمر صبــــىحي سليم لفيوم|ر |ثــــ|

9o7||7 بــــوزيد |ه |لل|رص عبــــد|ء ن|سم| ج|تـــربــــيتـــ سوه

263|o3 ء سعيد درويش مصيلىح|رس| |نوعيتـــ بــــنه

274534 م عبــــده محمد محمد|رحمه هش ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

|4689| لبــــوه|لمجد محمد رمزى |بــــو |حمد | هره|لق|ره |تـــج

337848 ي|لمعىطي |لحليم عبــــد|محمد عبــــد لزهي  عه مشتـــهر|زر

4o9228 يد عبــــد|بــــو|يه عبــــيد | ى لجليل|لجيد عبــــد|لي  لمنصورتـــ|تـــ بــــ|لي للغ|لع|لمعهد |

|77756 حمد|ل مصطفى |ج  جم|ن هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

96|o2 حمد محمود|دل |ء ع|سم| ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

864989 هلل|محمود عبــــد| محمود زكري |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

46||4| ف محمد ع|لرحمن |عبــــد  لسيد محمد |دل |رسر
لق|لخ|عبــــد

ل|تـــ شعبــــتـــ أعم|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
| دوليتـــ طنط

494833 ل|لصمد محمد بــــل|متـــ محمد عبــــد |س| لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|6o748 حمد مسعود|ح |محمد مصبــــ ى شمس|د| بــــ عي 

78|523 لسيد زىكي|يمن |ر |مي زيق|لزق|بــــ |د|

6929o| د فهيم|لجو|د فكرى عبــــد |لجو|عبــــد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

77957| هيم|بــــر|س أحمد |لرحمن سعيد عبــــ|عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

5o2594 هيم حسن|بــــر|ح |نىح  مصبــــ| سكندريه|ل|علوم 

678|72 م|لش|زينبــــ محمد محمد شفيق  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

24|537 سلىم حسن محمد محمد ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

9o7554 حمد |نور محمود جبــــريل  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن
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6758o7 هيم|بــــر|لسيد محمد |م |فرحه عص لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5464|4 خ|لطبــــ|حمد |لسعيد|سعيد محمد  ط|بــــ دمي|د|

52o98| ن|لموجود سليم|ء أحمد عىل عبــــد |أرس بــــ دمنهور|د|

424363 هيم|بــــر|ل محمد طه |حمد جل| سكندريه|ل|طبــــ 

6773o8 لحنفى|ئى |لكن|محمد محمود محمد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

362723 زينبــــ محمد زىك عبــــده سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

443938 وى|لسيد بــــر|لسيد |عيل |سم|مريم  لشيخ|بــــ كفر |د|

8|8o24 لك محمد|لم|مه محمد عبــــد|س| ي|طبــــ 
|لمنى

765428 ف محمود رجبــــ بــــرك|محمود  تـــ|رسر بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

294o7o حمد|م سعيد |كر|ممدوح | ند|ر |ق |لبــــنوك وأسو|رتـــ |لي طيبــــتـــ إد|معهد ع
لهرم|رتـــ |ل سق|لم

7o8o85 م|لسل|هيم عبــــد |بــــر|ضىح محمد محمد  ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

235738 ء خلف فرغىل|ن عل|يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

77o953 مل محمد محفوظ سيدأحمد| قيتـــ|لي خدمه إجتـــم|معهد ع عيه بــــكفر صقر رسر

57666 روق عىل|م مصطفى ف|سل| بــــ بــــنى سويف|د|

92o64| شد |لبــــدوى محمد ر|حمد |محمد  ج|ريتـــ بــــسوه|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

5|9663 ج|م رس|لسل|نور عبــــد|ن |نوره ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

459959 ن|ن عوض عثــــم|حمد حمدى عثــــم| لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

524785 ديبــــ بــــطرس|بــــ |يه|ركو |م تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

335438 لم محمد|حمد س|رس |ي| دين |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

356678 ل فتـــوح|لع|طف عبــــد|ندى ع ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

69277 ى  بــــوبــــكر|محمد عوض حسي  لفيوم|صيدلتـــ 

7|6685 وي|لجرد|لسيد |لرحمن محمد محمد |عبــــد  لمنصوره|ره |تـــج

|42582 د مؤمن|رق فؤ|ط| رن ى شمس هندستـــ عي 

8496oo مد|لمنعم ح|ء محمد عبــــد|ل| دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

3|9|73 ي خلف محمد محمد|ه
يدي مصطفى لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

|22957 ن|لسعيد حس|لسعيد |حمد |هلل |منتـــ  هره|لق|بــــ |د|

5|4283 لعقدتـــ|م |لسل|مد عبــــد|متـــ ح|ل سل|من سكندريه|ل|علوم 

37|268 تـــ محمد عل| حمد|لدين يوسف |ء |مي  ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

342o89 لحميد|ح محمد عبــــد|مريم صل ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 
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|78859 حمد خلف|لد محمد |غزل خ |تـــ |س|لي للدر|لع|لمستـــقبــــل |معهد 
|رتـــ |د|لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |لتـــكنولوجيتـــ 

ل|ألعم

328492 لرحمن محمود|دل جوده عبــــد|مصطفى ع |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

263o83 لدين محمود|ح |ضىح محمود صل |بــــ بــــنه|د|

678873 وى|لمنش|م عبــــده عىل |ريه ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

758864 حمد|لمجيد محمد |عمر عبــــد  لسويس|ل للهندستـــ بــــ|لع|تـــ |لقن|معهد 

9|59o6 ح حسنى عطيه |لفتـــ|عبــــد| دين سيوط|بــــ |د|

36766o ى|لخ|عبــــد| ء رض|رس| لق حسني  ي |
|رى بــــبــــنه|لتـــج|لفنى

|74767 ن محمد قرئى|نبــــيل رمض تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

7||367 لمنس|هيم |بــــر|ن فكرى محمد محمد |نوره تـــ |سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــ |لح|شعبــــتـــ علوم 

|592|2 ى|بــــر|لمنعم خليل |حمد عبــــد | هيم حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

865o2| ي 
سم|حمد ق|محمود مصطفى دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

876|68 حمد محمد  |هيم |بــــر|لدين |بــــ |شه سيوط|حقوق 

9|88|9 طف فرغىل حسن  |نوره ع ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

6233|3 لبــــسيوئى|لمنعم أحمد |م محسن عبــــد |حس ط|حقوق دمي

9|5259 ى سيد  |طمه |ف حمد حسي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

63727| دق حسبــــ|هيم ص|بــــر|دق |ص| ر|ي زيق|لزق|لحجر ج |ن |ر بــــص|ثــــ|ل|

883757 ل شفيق لوندى |شفيق جم سيوط|ره |تـــج

779562 دى عز|له|س محمد عبــــد|حمد محمد عبــــ| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

8439o6 لسيد|ر فتـــىحي |ندي مختـــ ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|ره |تـــج

9|7598 وق قرىسر مصطفى ك مل |رسر سيوط|تـــربــــيتـــ 

755452 بــــ|لتـــو|د عبــــد|لجو|رص عبــــد |م ن|ريه ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

765673 حمد خليفتـــ|حمد |يم |لعز|بــــو |محمد  ره بــــور سعيد|تـــج

84|583 ي جمعه معوض محمود
منى دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

|54638 نسيم| در ثــــروتـــ عط|ن ى شمس|د| بــــ عي 

68o243 لح|هيم ص|بــــر|سم |سلىم محمد ق لمنصوره|حقوق 

853|7o ي 
حمد سليم سعد|مصطفى ي|تـــمريض 

| لمنى

5o9322 لمجد|بــــو|هيم |بــــر|تـــم محمد |نور ح ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

3363|3 ر عدل|ء عدل مختـــ|لشيم| ى شمس علوم عي 

3728o| حمد سيد|لد سيد |خ تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |
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|96o5 ن|بــــر رمض|ن ص|مريم رمض هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

848|77 لم عىلي|رص س|لن|ل عبــــد|جم ن|سو|تـــربــــيتـــ 

358463 ئغ|لص|حمد محمد |ن |ندى رمض ى شمس|تـــج ره عي 

424733 حمد عىل حسن|حمد سعيد | سكندريه|ل|علوم 

8|4539 ى خلف مكرم بــــرسوم| مي  ي|طبــــ بــــيطري 
|لمنى

893o|8 ن |ن رضو|محمود صبــــرى حمد سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4|746o لمنعم محمد عفيفى|مه محمد عبــــد|أس |حقوق طنط

8558|3 هيم محمد|بــــر|حمد محسن | بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

323725 ى|ي رس رزق عفيفى|ي| سمي  ى شمس|د| بــــ عي 

25|755 لوسيىم|فظ |كر محمد ح|محمد ش ى |علوم ري لكوم|ضتـــ شبــــي 

32577 ل|لفو|لسيد |لعزيز |سط عبــــد|لبــــ|محمد عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

9|o|63 ي|تـــوئى د
ل عزم حبــــيبــــ |ئى دى|لو|ن جنوبــــ |سن|طبــــ 

9|9|38 لعليم محمد فرغىل |محمد عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

2|9524 ندى محمد عىل حسن لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

45|8|3 د|لسيد محمود ج|هلل |مه عبــــد |س| لشيخ|هندستـــ كفر 

92o4|9 هيم  |بــــر|لرحمن |خلود حمدى عبــــد ي صىح سوه
ج|معهد فنى

6872|o لقصبــــى|حمد حسن |محمد  لمنصوره|حقوق 

693753 لدين|ل محرم محمد سيف |م| لمنصوره|بــــ |د|

86|5|9 رص عىلي محمد|محمد ن |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

543746 حسن محمد حسن محمد سنهورى لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

79o986 ه ممدوح حسنى سيد حمد|ني  لعريش|طفولتـــ .تـــربــــيتـــ ش

64922 ر عزيز ديبــــ|يوسف مختـــ ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

759772 لسيد مصطفى|ن مصطفى |نوره لجديد|دى |لو|بــــ فرع |د|

5||23| لنرص حمد|بــــو |لرحمن |مل عبــــد |لرحمن ك|عبــــد  ره دمنهور|تـــج

438638 |وي عبــــد |لسعد|لحميد |للطيف عبــــد |عبــــد 
ى|لحميد ش هي 

ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

827422 ي جهل|محمود م
ي|ن دمر|ضى

ئى |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

8o864 لعظيم|عمر محسن فتـــىحي عبــــد ن|حقوق حلو

273|9o حمد سيد|ع |ء رف|رس| لغردقتـــ|تـــربــــيتـــ طفولتـــ 

243992 هلل|دى جرجس ذىك عوض |ف دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 
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4933o7 هلل|ض محمد عبــــد |حسنى ري |بــــ موجه طنط|نتـــس|حقوق 

649638 ى|بــــو |ره محمد محمود |س لعني  ل حلو|قتـــص| ى ن|د ميى

68|o95 لد طه محمد|حمد خ| لمنصوره|ره |تـــج

4646|3 بــــو عريضه|حمزه عطيه عىل محمد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

42oo57 هيم|بــــر|حمد |لمنعم محمد |مل عبــــد | لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

758389 لسيد ذىكي|ن محمد |يم| ي تـــمريض 
عيليه  |سم|ل|معهد فنى

69|7o4 يف فرج | ى غنيم|لحس|حمد رسر ني  تـــ ش|سبــــ|رتـــ وح|لمنصورتـــ تـــج|لي بــــ|لع|مرص 
سبــــتـــ  |رتـــ ومح| إد

26646o ى |ي كتـــع|ل|هيم حلىم عبــــده |بــــر|سمي  ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8o|7|3 لمحسن محمد|عيل عبــــد|سم|ء |شيم سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

7|6o8 ى عىل  زق|لر|حمد عبــــد |حسي  لفيوم|حقوق 

34438| |لدين شح|ء |عمرو عل
ى
تـــتـــ دسوق |لمحلتـــ |ريتـــ بــــ|لتـــج|لي للعلوم |لع|لمعهد |

لكبــــرى

6o23|4 ه عل زى|لسيد غ|لسيد |لدين |ء |ني  لمنصوره|حقوق 

629927 د محمد|طف رش|محمود ع زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

527599 ن|حمد سيد محمد عثــــم| |ند سكندريه|ل|تـــ |ضيه بــــن|تـــربــــيتـــ ري

76363o هيم محمد|بــــر|لدين |م |منه حس عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

83|9o| حمد|ء حلىمي محمد |سم| ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

6486o9 لسعود فرج|بــــو |حمد |هيم |بــــر|منيه | | بــــطريق بــــلبــــيس لنظم 21لي ك|لع|لعبــــور |
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم

253938 ف سعد |محمد  |لل|حمد عبــــد|رسر ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

2457|2 ئى|لكيل|حمد |حمد حسن عىل | ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

496387 ى عوئى |ي بــــوعيش|حمد يوسف محمود |سمي  ريتـــ|لنوبــــ|تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
 ج دمنهور

9859| ح|لفتـــ|لقوى عبــــد|طمه محمد عبــــد|ف تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

|3|459 لعزيز غنيم|لحميد عبــــد |رق عبــــد |مصطفى ط لمنصوره|حقوق 

6|375o ه محمد | صم|حمد ع|مي  |بــــ طنط|د|

|2846o لعزيز محمد|ل عبــــد |يوسف كم دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

|25565 ه نور  لعزيز|لدين مصطفى عبــــد |ني  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

ضتـــ|ري/سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

89767o ضل  |لسيد ف|م |كر|م |ر تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

752o2o لفوي|هلل |ل محمد فتـــح |ريم جم ى شمس علوم عي 

354|9 لدين|لدين محمد عز|طمتـــ عز|ف ى شمس|ري/تـــربــــيتـــ ضه عي 
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7|5687 ن|هلل محمد مرج|رق عبــــد |مريم ط لمنصوره|حقوق 

5|4232 حمد محمد نوفل|آيتـــ سعد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

88oo27 م عىل |لسل|م محمد عبــــد|سل| سيوط|ره |تـــج

54455o ن عىل محمد موىس|ء رمض|دع بــــ دمنهور|د|

527|76 حمد حسن عىل محمد|محمد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

87992o ن محمد محمد محمود  |نوره تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

683||2 وى|لعقبــــ|هيم |بــــر|لدين محمد |ء|ره عل|س لمنصوره|ره |تـــج

3|75|8 لمقصود|لفضيل عبــــد|م سيد عبــــد|عص ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

2275|8 دهم محمد محمد محرم| ره|سبــــ سق|لي شعبــــتـــ علوم ح|لع|عنتـــ |لفر|
تـــ| بــــمرصوف

|36o3| بــــتـــ خليل|لدين ثــــ|ء |ء عل|رس| ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
|شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(لتـــسويق

8772|2 وق  بــــر  |مر ج|لحسن تـــ|بــــو|رسر ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
سيوط|ئ 

489|35 لعزيز محمود|لسيد عبــــد |دين |ن ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

752||3 مد محمد|بــــ مصطفى ح|يه|يدى |ه ى شمس صيدله عي 

44736o لمعىط|لد محمد محمد عبــــد |هلل خ|منه  سكندريه|ل|هندستـــ 

52392| ن مرىس مرىس سقيطه|در رمض|ن سكندريه|ل|هندستـــ 

446348 مع|فظ ج|لمحمدى ح|حمد |محمود  بــــ بــــنى سويف|د|

469|4 هيم|بــــر|محمد سيد محمد سيد  هره|لق|ره |تـــج

2|5648 لسعدئى|لمعز |ن عبــــد|ن عثــــم|رو لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

9|56|5 حمد عىل  |ر |طمه مختـــ|ف سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

358786 حمد متـــول|ء طتـــ |حسن ى شمس|تـــج ره عي 

524794 فظ|لح|محمد عىل محمد عىل عبــــد  ضتـــ دمنهور|علوم ري

3|8|5 لمنعم حسن سليم|دهم عمرو عبــــد | هره|لق|ر |ثــــ|

427685 ل|حمد مصطفى محمود عز|زم |ح |علوم طنط

8|49o4 ي محمد|مل فرج|حمد ك|لي |س
ئى ي صىح بــــنى سويف

معهد فنى

67542 ي دكروري
ي محسن حسنى

مصطفى لفيوم |تـــمريض 

43|77o بــــوعيطتـــ|لمنعم محمود |محمد عبــــد |ره طنط|تـــج

|65745 ى حسن سيد صديق حسي  ي لمو. تـــ.ك
ن|ء حلو|لبــــن|د |فنى

857895 ي فؤ|ء ن|ل| لعظيم|د عبــــد|ج  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

535568 ويرس|ل عجيبــــ س|جم| يوحن دبــــيتـــ كنج مريوط |ل|تـــ |س|لي للدر|لع|
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7945o بــــدين|ل ع|لع|عيل عبــــد|سم|طمتـــ |ف ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

76o393 محمد عىل حسن عىل دى هندستـــ |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميه |ألك|
تـــ|بــــمرصوف

9o4o65 حمد محمد |جميله عىل  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

52o32o ن جبــــريل|فظ محمود عثــــم|ن ح|يم| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

5o6846 عيل|سم|مصطفى عىل محمد | نور ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

6477|2 لمحسن محمد منصور|لسيد عبــــد |عىل  زيق|لزق|عه |زر

535999 لرحيم|للطيف عبــــد |س حسن عبــــد |ين| عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

5o8o22 حمد عىل حسن|هيم |بــــر|رحمه  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|64|94 ي
لسيد|لسيد |حمد |ء |ضى ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

2|754o ف يحن  عبــــد|يوسف  لرحمن|رسر د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

9|7499 رى عوئى حكيم جرس  |م سيوط|تـــربــــيتـــ 

646489 رف يونس زيد|شد ع|حمد ر| |تـــ |لمعلوم|رتـــ ش نظم |د|سبــــ و|لي ح|لع|
ط|دمي| لزرق|ريتـــ |إلد

6|9637 هد عسكر|هد مج|لد أحمد محمد مج|خ ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

49764 م سمىح عطيه عوض|حس ن|بــــ حلو|د|

366495 لرحيم|بــــ عبــــد|لوه|ح حسنى عبــــد|صل ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

4o4|95 لرحمن مجدى حنفى محمد محمود|عبــــد  عيه أسكندريه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

639596 لكفورى|لسيد |لسيد |حمد |م |حل| زيق|لزق|طبــــ 

64o||4 ين ع حمد بــــسيوئى|دل عطيتـــ |شي  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

46629 حمد محمود|هلل |عبــــد | دين هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

54|848 بــــدين|لع|ر زين |دل محمد مختـــ|لرحمن ع|عبــــد عه دمنهور|زر

649748 عىل| لوف|بــــو|هيم |بــــر|ح |لفتـــ|محمد عبــــد لي هندستـــ بــــلبــــيس|ع

9ooo44 دى ممدوح صبــــرى فهيم |ف ج|تـــربــــيتـــ سوه

757797 نم|ن غ|هلل محمد سليم|عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

48586o هيم عوض خليل عوض|بــــر|نس |ن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o887 ر عويضه|ده عم|ء حم|ل| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|7|42o ى|ريمون ه ئى مكرم هيى  6ليوم شعبــــتـــ هندسيتـــ |ر |ديميتـــ أخبــــ|أك
أكتـــوبــــر 
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9|8897 بــــوزيد  |هلل بــــخيتـــ | |محمود عط سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

6o45o هلل|شم عبــــد|هلل ه|عمرو عبــــد حقوق بــــنى سويف

35428 فعي|لش|ح |لفتـــ|ح محمد عبــــد |ر صل|مي ن|هندستـــ حلو

36|o4o عمرو محمد فتـــىح محمد محمد |علوم بــــنه

5o4448 ئيل|د ميخ|سكندر فؤ|د |ردين فؤ|ن سكندريه|ل|عه |زر

759775 هلل|حمد عبــــد|هدير فرج  لسويس|معتـــ |تـــربــــيتـــ طفوله ج

6||434 وق يحن  عبــــد  خرصى|ل|لعليم |رسر ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

537327 ء عىل صبــــىح عىل موىس|ول ي دمنهور|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

4o249 م قشبــــر|م|ل |حمد كم|هر |س عه مشتـــهر|زر

|38|69 دل محمد مؤتـــمن|عمر ع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

463266 ر|طف دومه نص|حمد ع| لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

9|4537 نور مصطفى عىل  |ره |س سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

52533o يحن  محمد محمود عطيه| ند سكندريه|ل|بــــ |د|

|6o626 هر محمد|لظ|دل عبــــد |يمن ع| عي شعبــــتـــ نظم |ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| |عيتـــ شبــــر|تـــ زر|معلوم

2|6838 حمد|لدين عىل |ء|ن عل|رز ى شمس| لسن عي 

49452o مخ|لش|لرحيم |مخ عبــــد|لش|رص |محمد ن ي |
رى بــــدمنهور|لتـــج|لفنى

84oo7 حمد|حمد عويس |محمد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4|7999 ي يوسف محجوبــــ|سلىم ع
طف بــــسيوئى لشيخ|بــــ كفر |د|

43426o ي|ر
وى|لص|حمد |محمد محمود | ئى |بــــ طنط|د|

2|3o28 زق|لر|حمد عبــــد|سلىم محمد  ى شمس|د| بــــ عي 

63968o لرحمن عىل حسن|ده عبــــد |غ زيق|لزق|طبــــ 

|58338 لهدى محمد ربــــيع متـــول|نور  ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6|8o65 بــــينى|رص |رضوى نبــــيل ن لشر ط|بــــ دمي|د|

258734 لم عيسوى|تـــه س|محمود شح لمنوفيتـــ|لبــــيطرى |لطبــــ |كليتـــ 

268o39 هيم|بــــر|ج |لح|لمنعم فرج |محمد عبــــد ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

792395 حمد عىل |رس |ء ي|ل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

9239|5 ن |هر عثــــم|لز|ل |ن كم|عثــــم ج|عه سوه|زر

22957| بــــر مصطفى|تـــن مصطفى ج|ف ن|بــــ حلو|د|

6845|6 تـــتـــ|مه محمد شح|هيم سل|بــــر|ندى  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

5|586o ي
ي محمد عبــــد | دئى لحميد حنوره|خي  ي صىح 

سكندريه|ل|معهد فنى

Thursday, September 6, 2018 Page 18236 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

242336 حمد|حمد عزتـــ |تـــم |يه ح| ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

5|8256 محمد محمود حسن بــــربــــش| لي|د سكندريه|ل|طبــــ بــــيطرى 

287973 د محمود|لسيد محمد حم|لمحسن |عبــــد بــــ دمنهور|د|

865949 ين تـــ منصور بــــخيتـــ|نش| في  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

853oo5 هيم|بــــر|بــــ |لوه|حمد مدحتـــ عبــــد| |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

25o8|9 سحق|هلل صليبــــ |كرم عوض |بــــيشوى  |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

7o465| محمود محمد عبــــده عطيه ي|لي للهندستـــ و|لع| |لدلتـــ|معهد  | لتـــكنولوج 
لمنصورتـــ |بــــ

6|8o5o ى مسعد  لسيد خليل|حني  ط|حقوق دمي

624242 لحديدي|م محمود محمود |محمود هش ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

6795o بــــ|لبــــ|لد سعيد فتـــح |لرحمن خ|عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

4636|6 لد محمد محمد|م خ|ريه |حقوق طنط

369333 لرحمن محمد|وليد عبــــد| ند ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

89|854 ل |لع|ل محمد عبــــد|ء جم|وف سيوط|نوعيتـــ موسيقيه 

|66837 حد|لو|هيم عبــــد |بــــر|طمه حسنى |ف هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

49||47 لعزبــــ|لق محمدى |لخ|ر محمد عبــــد|مي سكندريه|ل|بــــ |د|

|52757 حمد|لعزيز |يوسف محمد عبــــد  ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

8693o8 حمد محروس|هيم |بــــر|حمد | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

869726 حمد مرىسي|ره محمد |س ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

45357 لقوى|حمد محمد حسن عبــــد | ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

42|97| لمنعم محمد سليم|لدين عبــــد |ء |هدير عل ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

335782 بــــو زيد|ج |لعج|بــــو |رص |لن|يتـــ عبــــد| ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

695696 وى|لعشم|لرحمن محمد |بــــسنتـــ عبــــده عبــــد  لمنصوره|صيدله 

8|688| ى محمد|ء حم|صف ده حسي  ي |
سيوط|رى بــــ|لتـــج|لفنى

685o5| لعربــــي|لمجيد محمود |محمد عبــــد  لمنصورتـــ|ضتـــ |علوم ري

7|6899 رس تـــوفيق محمد|ء ي|رس| لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

878762 لسيد عرفه منصور |عرفه  سيوط|ره |تـــج

8|9|93 تـــ ع دل حرز لبــــيبــــ|مي  ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

878486 ح محمد هريدى |ح صل|سم سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

435o| ر|ك عطيتـــ نو|مل| رين|م تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج
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79848 ع|لسيد رف|حمد |محمد  ل للهندستـــ |لع|كتـــوبــــر |  معهد 
ي|و (ل|عم|درتـــ |)| لتـــكنولوج 

|45422 يمن محمد محمود بــــدوى|دى |ه ن|سو|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

24o|o3 ل محمود حسن محمد|محمد جم ى شمس|تـــج ره عي 

8|729o بــــر خلف|محمد عىلي ص ره بــــنى سويف|تـــج

4o76|3 |ك صليبــــ حن|مجدى مل| رن لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

857277 مل|محمد محمود محمد ك دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

3268oo حمد فكرى|ء محمد |سم| ى شمس|لبــــن|كليتـــ  تـــ تـــربــــيتـــ عي 

23|o23 ى حسن|مل |سم ك|بــــ مي  لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

285755 هيم|بــــر|حمد فتـــىح |محمد  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

79345 بــــر فتـــىحي خليل|حمد ج| ي تـــمريض 
هره|لق|معهد فنى

7o2539 حمد محمد مصطفى حموده| |ن|هد زيق|لزق|بــــ |د|

75o454 ج|حمد حج|حمد محمد |عمر  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|علوم 

7697o6 حمد موىس|هلل |محمد عبــــد  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

539|7o هيم|بــــر|ل |ل نسيم غ|نوبــــ غ|بــــ| سكندريه|ل|حقوق 

8765o9 محمود سعيد محمد سعيد   سيوط|ره |تـــج

86577 ي طلبــــتـــ|لغف|م عبــــد |حس
ر مصطفى لفيوم|صيدلتـــ 

883428 ى  |لحكيم حس|ل عبــــد|ر جم|من ني  سيوط|ره |تـــج

36946o كشر|ل|ح محمود |لفتـــ|عيد سعيد عبــــد |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|38555 ين صموئيل عيس بــــقطر| في  هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

77oo48 لىك|لم|لم محمد |لم مصطفى س|س |ره بــــنه|تـــج

5o8953 ل|ل جبــــ|لع|لي عبــــد|م محمود جبــــ|سل| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

||9892 ز عبــــد ربــــه|لدين مع|ء |سلىم عل هره|لق|بــــ |د|

33492| هلل محمد حمدى مصطفى|منتـــ  ى شمس|كليتـــ بــــن تـــ شعبــــه طفوله عي 

248858 لقوى مصطفى دبــــور|م عبــــد|سمر س تـــ|د|لس|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

32934o لبــــدوى|ل محمد |ن جم|يم| |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

7854o4 ر|لسيد عم|ن محمد |يم| زيق|لزق|بــــ |د|

9|2o59 ى | حمد |هيم |بــــر|يه خي  ج|تـــربــــيتـــ سوه

|388o2 سلىم سيد جمعتـــ سيد ن|فنون تـــطبــــيقيه حلو

|2|672 حمد|بــــر |لد ج|بــــر خ|ج د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 
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77964 ن|مر حس|ن ع|لرحمن حس|عبــــد  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

625437 ن|حمد حسن محمود سليم| زيق|لزق|طبــــ 

2429o2 لم|لنبــــى سليم س|محمد عبــــد هره|لق|ره |تـــج

6|4664 ن|حمد خلف سليم|ح سيد|ء صل|ل| |تـــربــــيتـــ طنط

|37967 ى مه|بــــتـــ سل|عوض ثــــ| مي  ضتـــ|ري/|عه بــــنه|زر

7895o| ل|ح مصطفى كم|محمود صل عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

269o|4 لحنبــــىل|س عىل حسن |ين| تـــ|د|لس|معتـــ |رتـــ ج|تـــج

2588o8 لخول|ئى محمد محفوظ |محمود ه ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

|28442 ى زىك محمد ص لح|عىل حسي  ى شمس|تـــج ره عي 

4|495 خلود مىح مبــــروك فرج ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

3||942 لسيد|رص عليوتـــ حفنى |هلل ن|منتـــ  ى شمس صيدله عي 

825339 حمد عىلي|حمد حسن | معتـــ أسيوط|ن ج|سن|ل|كليتـــ طبــــ 

7|748o ه سل| لغنى|حمد عبــــد |لغنى |مه عبــــد |مي  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

69o929 ى سمي  |ي لسيد محمد|سمي  لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

3444o4 ى ص|يوسف  وى|حمد حسي  ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

3|2379 لس ه مل|ئى مرقص ك|كي  ى شمس علوم عي 

48482o حمد|زق خليفتـــ |لر|ن محمد عبــــد |مرو سكندريه|ل|حقوق 

9o4749 لمجيد |لمجيد عبــــد|ء محمد عبــــد|رس| ج|تـــربــــيتـــ سوه

3|2326 ص|لقص|بــــ سيد |لوه|حمد عبــــد|محمد  ى شمس|علوم ري ضتـــ عي 

76o248 تـــ محمد|لرحمن عىل بــــرك|عبــــد  لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

297654 د|حمد بــــغد|ل |تـــ جم|ي| ى |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ  ي شبــــي 
لكوم|ئ 

86768o حمد حسن|ح |حمد صل| ي|كليتـــ  علوم )لتـــنميتـــ ش |و| لتـــكنولوج 
زيق|لزق|ج  (عيتـــ|زر

876o7o ج  |ل فر|لرحمن جل|حمد عبــــد| سيوط|عه |زر

7928o| حمد محمد مسعود|منيه محمد | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

2453o9 لرحمن|هلل عبــــد|ل حسن عبــــد|فري لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

33842o ح|لفتـــ|رتـــ عمرو حبــــيبــــ عبــــد|س شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه

648848 ح فتـــىح محمد موىس|لفتـــ|محمود عبــــد ي للخدمتـــ |
|عيتـــ بــــقن|جتـــم|ل|لفنى

5o88|2 ي|مل سعيد غيط|ء ك|عل
ئى سكندريه|ل|عه |زر

827372 ى محمد|حس ن محمد حسي  |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو
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5||788  هلول|لص|هلل |محمد مبــــروك عبــــد
ى
ق لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

849682 ل عطيه سعيد|ء كم|سم| لجديد|دى |لو|تـــربــــيتـــ فرع 

|49oo| نور|رص محمد |ن ن|يم| ن|بــــ حلو|د|

|4473 دى|له|بــــدين محمد عبــــد|لع|ل زين |مريم جم هره|لق|ره |تـــج

88|838 حمد  |لمنعم |حمد عبــــد|محمود  سيوط|بــــ |د|

48469| يف عبــــد|لسل|عبــــد |م محمد |لسل|م رسر
وى|لدفر

سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

62o5o3 دق|لح|لسيد |لم |لسيد س|ء |رس| ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

65889 ى|مصطفى عىل عبــــد  لقوى حسي  زيق|لزق|حقوق 

677235 بــــينى|حمد |رودى |لبــــ|ج |بــــتـــه|عىل  لشر لمنصوره|صيدله 

242878 حمد جمعه يونس محمد| دق مقطم|حتـــ وفن|هرتـــ ىسي|لي ق|لع|

875564 لحميد فرغىل عىل |محمد عبــــد سيوط|ره |تـــج

784457 ى|بــــر|عىل محمد | لي|د هيم حسي  زيق|لزق|ره |تـــج

836566 ي|د ج|ره عم|س
ى
بــــر دسوق دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

7o989| ر حسن|ر دويد|هر دويد|ء محمد ط|ول لمنصوره|ره |تـــج

7837o5 لحوتـــ|لعزيز |وليد محمد عبــــد| دين زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

3222o2 عيل|سم|سعيد زىك محمد | ن|ر تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

83|748 س حسن|حمد عبــــ|سل |بــــ دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

2|98o2 لىح|حمد يحن  عبــــد|يه | ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

627522 تـــ س لم فوزى عىل|أمي  هره|لق|ج طبــــيع |عل

49554| مل فرج|هلل محمد ك|عمر عبــــد ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

87382 نم|حمد غ|لكريم |هلل عبــــد |عبــــد ى حلو|تـــربــــيتـــ ري ن|ضيه بــــني 

522238 لمؤمن|م حلىمي عبــــد |طمتـــ عص|ف بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

|3|749 لدين|هيم سعد|بــــر|لمحسن |ر محمد عبــــد |من ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

4|9488 لغنى|ن عبــــد|ل رمض|سميحه جم ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

37o295 هلل| |ن عط|تـــرين يوسف سليم|ك |عيه بــــنه|جتـــم|لي خدمه |لع|

|3o895 |زي
ى
د حمدى محمد شوق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

57482 بــــوبــــكر مرىس محمود|هبــــه  |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|

سيتـــ ج بــــنى سويف|لسي

26857 هيم قديىم|بــــر|لبــــ |ن غ|نوره ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

84989 ن|ن فتـــىحي سيد سلط|شعبــــ ي رى ورصف ومس. تـــ.ك
لمطريتـــ|حه |فنى

77|oo3 نم غنيم|حمد غ|ره حمدى |س زيق|لزق|نوعيتـــ فنيه 
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|2o365 حمد محمد تـــوفيق|لد |يوسف خ ى شمس هندستـــ عي 

54288 حمد قرئى|م |مي  س| ي سويف|تـــربــــيتـــ ري
ى بــــنى ضيه بــــني 

4o6523 حمد|حمد سعد سيد |ء محمد سيد |ول لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

235722 د شكرى حسن|منيه رش| ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

54|799 لسميع عوض|ح عبــــد |لفتـــ|محمد عبــــد  ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

3682o8 ى نبــــيل فتـــىح عبــــود| يوستـــي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

832657 حمد|للطيف |سط عبــــد|لبــــ|ء عبــــد|ل| دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

484679 تـــه|ن شح|هيم شعبــــ|بــــر|مؤمن محمود  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

253828 م|لش|ئى حسن محمد خليل |م| ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

2865o| بــــو خويره|نعمه محمد مصطفى  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

2|3o97 لسعيد عبــــده محمود|بــــسنتـــ  ن|تـــ حلو|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

7|7786 حمد عىل مصطفى|حمد |ر فتـــىح |من م |عل|ل|ل و|تـــص|لي لل|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ

|3||22 سعد محمود|ر محمود |عم ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2634oo ى |ص حمد جعفر|بــــرين محمد حسني  ي بــــنه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

323o|2 لحكيم سعد محمد|رتـــ عبــــد|س ى شمس| لسن عي 

23236o حمد|د |لرحمن خليل فؤ|عبــــد هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

6959o9 ف عىل عىل عىل زغلول| رسر ي صىح 
لمنصوره|معهد فنى

478429 ر|لحميد نو|محمد عىل عبــــد  |حقوق طنط

8o7955 بــــ|لوه|نىهي ربــــيع محمد عبــــد بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

88352o ه نبــــيل فل فهيم | مي  سيوط|نوعيتـــ 

5o4546 |لعل|بــــو |يع |حمد ط|ن حسن |نوره سكندريه|ل|ره |تـــج

49||o4 بــــ محمد خميس|لوه|ن مجدى عبــــد |نوره سكندريه|ل|ره |تـــج

483423 ن محمد رؤف محمود رفعتـــ| مي  سكندريتـــ|تـــربــــيتـــ 

654o5 لصمد|يه زغلول سيد عبــــد | لفيوم|لعلوم |ر |د

634o|| حمد محمد حسن عسله|م |حمد حس| زيق|لزق|هندستـــ 

848537 ى|ش ي محمود|حمد محمد |ز |هي 
لحنفى سيوط|صيدلتـــ 

7o5o68 ئى|لحلو|لسيد |لبــــيوم |ل محمد|م| لمنصوره|صيدله 

|36953 حمد محمد جميل محمد| ى شمس|تـــج ره عي 

55265 ي|ء محمد حس|رس|
ى قرئى ني  تـــربــــيتـــ بــــنى سويف
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69366|  |لن|م |كر|حمد |
ى

|وى |لطنط|ع
ى
لدسوق بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

366|39 بــــد|حد ع|لو|بــــد عبــــد|مه ع|س|دتـــ |مي دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

295953 سيد محمد سيد محمد منيسي د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

243996 للطيف بــــدوى|ل عبــــد|محمد جم ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

5|9949 يد |بــــو |ن |ء شعبــــ|رس| ى لحوىسر|لي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

||4764 ى|بــــر|سحق | |رين|م هيم حني  ى شمس|تـــج ره عي 

5882o م عىلي محمد عىلي|حس ي تـــمريض بــــنى سويف 
معهد فنى

865o8| ي
للطيف عىلي|ء عىلي عبــــد|ضى سيوط|ره |تـــج

7747o4 حمد عيس|رس محمود سيد |ي| ر|ي زيق|لزق|علوم 

839245 حمد|بــــسمه حمدي محمد  قرص|ل|ر بــــ|آلثــــ|كليتـــ 

297549 لسيد|حمد صبــــىح محمد | كتـــوبــــر |6دق |حه وفن|لي ىسي|لع|

6|5833 قنديل| لد يحن  زكري|خ لمنصوره|صيدله 

4o9478 ل|لجم|حمدي صبــــري أحمد  هره|لق|م |عل|

449975 ن|محمد مىح سليم| دين |تـــربــــيتـــ طفوله طنط

76|469 حمد رزق رميح|يمن |محمد  لسويس|تـــ |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|

6o8376 ى|لسيد |ره محمد |س لحسني  لسويس|معتـــ |لسمكيتـــ بــــج|لثــــروتـــ |كليتـــ 

7o6|45 لمتـــول|حمد |ئل |حمد و| لمنصورتـــ|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

2785oo وى|لبــــطر|ئل لبــــيبــــ |هدير و ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

3||676 د حسن|لجو|رص عبــــد|د ن|زي ن|هندستـــ حلو

29865 حمد|حمد محمود |سعيد  هرتـــ|لق|ضتـــ |علوم ري

|28362 ف |زن |م حمد محمود عىل|رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

7762o9 وق محمود محمد عىل رسر زيق|لزق|حقوق 

327869 محمد رجبــــ محمد عيسي بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

2824|6 لحميد|حمد عبــــد|جر محمد |ه ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

6|7459 ى محمد محمد |ي لهندى|سمي  ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

7o322o ج|حمد محمود حسن عىل حج| زيق|لزق|ره |تـــج

2|6449 ى س|خر غط|طف ز|ع| مي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

7|7763 ىط|لمع|بــــو|بــــ محمد |لوه|محمد مجدى عبــــد  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

235|99 يف سيد ذىك|ط هر رسر ى شمس|زر ضتـــ|ري/عه عي 
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92|o38 ل |لع|ل محمد عبــــد|لع|ن عبــــد|سلو ج|بــــ سوه|د|

||9232 وى|لعقبــــ|لمقصود |مجد محمد عبــــد |د |زي ن|هندستـــ حلو

9o78o8 هلل محمد  |حمد عبــــد|محمود  |قرص ج جنوبــــ |ل|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح
دى|لو

35646| لحميد|لعظيم عبــــد|ن عبــــد|محمد رمض تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6999|9 للطيف محمد|ئ  عبــــد |ممدوح رج ى |تـــربــــيتـــ ري لمنصوره|ضيه بــــني 

48545o هلل حسن بــــدر|تـــن بــــدر عبــــد |ف سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|36799 نىه نبــــيل محمد مرىسي عىلي تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

33687 مه|بــــسنتـــ وحيد يوسف سل ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

2473o| نم|محمد غ| لعل|بــــو|مه |س|حمد | تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

|46833 ى مرىس يوسف|س ره حسي  ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

897939 شم |شم سعد ه|د ه|جه ج|أللسن سوه|كليتـــ 

26986| لعيسوى|لعزيز |حمد عبــــد|محمد  ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

426|25 حمد|حمد |در |لق|مل عىل عبــــد | لتـــعدين بــــمطروح|لبــــتـــرول و|علوم 

259423 لصعيدى|وى محمود خي  |تـــسنيم قن تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

7o6|26 حد|لو|شد عبــــد |حمد ر|ء |سم لمنصوره|ن |سن|طبــــ 

3669o6 ن|لنبــــى شعبــــ|لمنعم عبــــد|ه عبــــد|نج تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

|3562| ى|ندى محمد  بــــرهيم حسي  ى شمس|زر عه عي 

9o6|3o ه محفوظ |لل|عمر محمد عبــــد ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

|35432 ى ف|جه يز محمد|د حسي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

683274 مه|بــــوش|عيل |سم|يمن عىل |مريم  لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

829575 نوره رفعتـــ سعد محمود دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

7o933| ن|لدين مصطفى عوض محمد زيد|ح |صل لمنصوره|هندستـــ 

|7863 حمد|لرحمن |حمد عبــــد |مريم  كتـــوبــــر |6لي فنون تـــطبــــيقيه |معهد ع

835582 ن محمد عىلي|م رمض|سه ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

323857 لدين محمد|مصطفى محمد مىح  ى شمس|تـــج ره عي 

84375o وي حسن|ح قن|محمود صل ن|سو|تـــربــــيتـــ 

2856|7 ر سعيد محمد عىل|مي هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

9o9474 عيل محمد |سم|سعد |ر |من ج|ره سوه|تـــج

89484o د محمود محمد |لحكيم عم|عبــــد ج|بــــ سوه|د|
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32248 م محمد محمد شحتـــه|لرحمن هش|عبــــد  هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

3||627 هيم|بــــر|ر |لستـــ|حمد عمرو عبــــد| ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

27o826 ن محمد محفوظ محمدجوهر|يم| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

495929 م سنبــــل|لسل|ل عبــــد|لع|لد عبــــد |ندى خ بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

||8736 ى سعيد محمد محمد | ر|لحج|لحسي  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

22|296 حمد خليل محمد|يوسف  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

8252o5 هيم|بــــر|ل محمد |حمد جم| تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

488242 م محمد|لسل|محمود نرص عبــــد |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

2768o| محمود جمعه محمود منصور تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

277757 شد|م ر|لسل|مه عبــــد|س|حمد | هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

49444o ن|لرحمن علو|للطيف عبــــد|ء عبــــد|محمد عل |بــــ طنط|د|

646645 ي|لشعبــــ|حمد محمد |ن محمد |يم|
ئى حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

269364 لرحمن|حمد عبــــد|ن صبــــىح |يم| ى  ي تـــمريض شبــــي 
لكوم ج منوفيتـــ|معهد فنى

236782 يوبــــ|لعزيز مصطفى |ء عبــــد|رس| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|

826394 د|ن فتـــىحي فؤ|ضىحي رمض دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

244282 ى ى محمد حسي  محمود محمد حسي  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7|5o27 لحميد|ح حمدى عبــــد |ء صل|هن لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

8o|834 دم معتـــز جمعه حسن| ي|كليتـــ حقوق 
|لمنى

338o|7 هيم|بــــر|هيم |بــــر|در |لق|حمد عبــــد| ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

2676|| لعزيز|سعيد مصطفى عبــــد| دين ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

8o4582 ه يشي شح| سكندر|تـــه |مي  ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

27528 ى| |رويد ف حلىم حسي  رسر هره|لق|عه |زر

6|339| محمد ممدوح مسعد محمود فوده |هندستـــ طنط

84|2o وى|بــــ هر|لوه|منى ربــــيع عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

822424 ي محمد 
د محمد|حمد فؤ|مصطفى ي|بــــ |د|

|لمنى

32o9|9 دي منصور خليل|نوبــــ ن|بــــ| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

|2389o مد حسن يوسف|محمود مصطفى ح ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

|235o2 لسميع فرج|مه عبــــد |س|ل |فري ى شمس هندستـــ عي 

543792 ن|بــــر سليم|محمد محمد ج سكندريه|ل|حقوق 
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779645 لرحمن|حمد محمد عبــــد |محمد  زيق|لزق|ره |تـــج

24||76 لمنعم عىلي عرقوبــــ|حمد شبــــل عبــــد| لفيوم|لعلوم |ر |د

4|343| لرحيم عىل|عبــــد| نسمه رض |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|94o8 لحفيظ|حمد عبــــد |مجد |حمد | ل للهندستـــ |لع|لمستـــقبــــل |معهد 
ي|و لفيوم|بــــ| لتـــكنولوج 

862598 حمد|حمد |عىلي نجيبــــ  دى |لمع|لي للهندسه بــــ|لع|معهد طيبــــتـــ 
تـــ|بــــمرصوف

692|29 ى عطيه عطيه عبــــد |محمود  دي|له|مي  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

255|87 در مرق|لق|لمقصود عبــــد|ره عبــــد|س ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

26694| لمؤمن|مروه محمد معوض عبــــد لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

429224 هدير نبــــيه محمد رجبــــ |بــــ طنط|د|

|28324 ين صل ى|لدين عبــــد |ح |شي  لمنعم حسني  ى شمس|تـــج ره عي 

|48736 حمد حسن|حمد |هدى محمد  ن|بــــ حلو|د|

8486|3 در|لق|حمد عبــــد|ح |ره صل|س ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ | |  لتـــكنولوج 
منتـــ|رتـــ بــــشبــــر|شعبــــتـــ إد

7|o459 ويتـــ|لعدوى كر|لقطبــــ |دل |ء ع|سم| لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

267|56 يه سويلم حمدى سويلم| شمون|نوعيتـــ 

37|354 لسعدي|هيم خليل |بــــر|طمتـــ عىل |ف ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

6||757 يف| |ند لسيد فهيم منصور رسر زيق|لزق|عه |زر

9|9759 لحليم  |هلل عبــــد|لعزيز خلف |عمرو عبــــد ج|ره سوه|تـــج

245|4| لح|د ص|لجو|مه عبــــد|ء سل|شيم ن|ئيتـــ حلو|بــــتـــد|ىسي حلقتـــ |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس

8o7783 |هلل حن|دل فرج |جولي ع ره بــــنى سويف|تـــج

895524 ؤوس  |ير صفوتـــ نصيف فلتـــ|م ي سوه|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ج|ئ 

3582o2 ن عىل|ن يحن  شعبــــ|شعبــــ ى شمس هندستـــ عي 

|6685o ي
عيل|سم|بــــر |مصطفى ج| دئى ى شمس|زر عه عي 

54322| لحميد عىل يعقوبــــ|مروه عبــــد  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

784374 حمد|لسيد عىل |ندى  زيق|لزق|ره |تـــج

637838 دق جعفر عىل|لص|ء رفعتـــ |رس| |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

773o42 يف محمد محمد حبــــيبــــ| حمد رسر  2قطعتـــ(سبــــ|علوم ح)لي |لع|هرتـــ |لق|
ول|لبــــنفسج تـــجمع |تـــ |خدم.م

88277o لحكيم مهنى  |لد عبــــد|ء خ|ول سيوط|بــــ |د|

777876 تـــرم|ل|بــــ محمد عىل محمد |رح زيق|لزق|تـــربــــيتـــ 

4|22o4 وي|لبــــرم|هلل |لسيد عبــــد |فتـــىحي صبــــىحي  |بــــ طنط|د|
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887945 لمجيد |م محمد عبــــد|لسل|محمد عبــــد سيوط|عيه |جتـــم|خدمه 

287|66 لرحمن حيدر|حمد عبــــد|لرحمن |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

34963 لعظيم|ح عبــــد |لفتـــ|م عبــــد |محمد هش ره |تـــ طريق سق|لي نظم معلوم|لع|طيبــــتـــ 
لهرم|بــــ

5|9792 لمغربــــى|عيل محمد |سم|حمد |ء |رس| ي صىح 
سكندريه|ل|معهد فنى

69o44| مل|تـــن فكرى فتـــىح ك|ف |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

3493o2 ض|ض عو|ء محمد عو|شيم |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

24o43o ه عص| م حسن مصطفى حسن|مي  كتـــوبــــر |6رتـــ  |د|ل لل|لع|لكندى |لمعهد |

768944 ن حسن محمد حسن|يم| ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

863527 لسيد|ر عيد |لستـــ|مه عبــــد|س| |معتـــ جنوبــــ |ج| بــــ موجه بــــقن|نتـــس|رتـــ |تـــج
دي|لو

266793 هيم|بــــر|ندى وحيد منصور  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

28544| ف|بــــر|حمد وهبــــه |مريم  هيم رسر ردن |عيتـــ بــــج|جتـــم|ل|لمتـــوسط للخدمه |
تـــ|لبــــ|سيتـــى ط

6o3953 ف عبــــد|حمد | حمد|لعزيز خرصى|رسر |بــــ طنط|د|

542736 لم|بــــر س|طف ج|دين ع|ن تـــربــــيتـــ دمنهور

775o9 لسيد محمد|وحيد محمد  ي|رتـــ و|لي لإلد|لع|لمدينتـــ| | لتـــكنولوج 
ريتـــ |تـــ إد|منتـــ ش نظم معلوم|شبــــر

432|77 ن|ن شعبــــ|ن رضو|حمد شعبــــ|ء |ل| |علوم طنط

|32363 يمن لبــــيبــــ بــــطرس| |رين|م ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

6o5759 لحميد|م مسعد ونس عبــــد |سل| |ره طنط|تـــج

882826 ه  |لل|هيم محمد عبــــد|بــــر|د |جه ي تـــمريض 
سيوط |معهد فنى

27o69| لرمىل|لمقصود ونيس |حمد عبــــد| ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

|2o723 ي
لح|حمد محمد ص|لح |ص| دئى ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

3|6466 ى محمود| تـــ محمد حسي  مي  هره|لق|حقوق 

6o5569 لرحيم محمد|ل عبــــد|خلود جل |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

|7|566  عىل مغيثــــ|روضتـــ حمدى محمد 
ى
لدسوق |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|

مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

5|o632 ي|لحليم يونس بــــر|رص عبــــد|لرحمن ن|عبــــد
ئى |علوم طنط

77o638 بــــوعيس|ل محمد |جم| رن زيق|لزق|نوعيتـــ 

244397 ي
حمد محمود|ء |محمود ضى ي |

لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

3|85o7 ء يشى جميل غريبــــ|شيم ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|بــــ |د|
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||7548 عيل محمد|سم|لدين عىل |د |حمد عم| سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

2|3699 لد محمد عىل بــــدير|يوسف خ ى شمس هندستـــ عي 

22|342 |لحميد |لمنعم عبــــد|لحميد عبــــد|مصطفى عبــــد
حمد

دي|لو|ج جنوبــــ | عتـــ قن|زر

772469 بــــ|لىح خط|م محمد سعيد عبــــد|سل| ي ع ن |رسر من رمض|لع|لي |معهد تـــكنولوج 
تـــ|بــــمرصوف (هندستـــ)شعبــــتـــ 

362362 لم عىل|ء ربــــيع س|عل هره|لق|هندستـــ 

8||6|6 بــــ|لوه|رق محمد عبــــد|خلود ط ي|طبــــ 
|لمنى

857742 ي|
حمد رفعتـــ محمد حسنى ي رى ورصف ومس. تـــ.ك

سيوط|حه |فنى

|264|| هلل سعيد سيد محمود|عبــــد  عه مشتـــهر|زر

2824|8 حمد جمعه|حمد سعيد |هدير  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

4o796 وى|لمعد|محمد عىل محمود  ي تـــمريض 
هره  |لق|م |ور|معهد فنى

3|452 مد محمد عىلي|ميسون محمد ح كتـــوبــــر |6ريه |إلد|لي للعلوم |لع|

278487 لحميد|ئل رفعتـــ محمد عبــــد |ء و|نجل تـــ|د|لس|معتـــ |تـــ ج|بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

54oo25 ى هلل|م فخرى عبــــد|س| مي  سكندريه|ل|بــــ |د|

|648oo دي|له|مد عبــــد |ء محمود ح|سم| لفيوم|لعلوم |ر |د

345722 ى محمد فوزى ف|ي روق|سمي  ى شمس ي تـــمريض عي 
معهد فنى

3oo4o7 در|لق|محمود محمد محمود عبــــد  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

543|43 هلل مقلد|أمل محمد صبــــىح عبــــد  ريتـــ ج |لنوبــــ|تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ. تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
دمنهور

34o634 يف محمد فتـــىح بــــكري| ن|ر رسر |تـــربــــيتـــ بــــنه

6|95|o هيم سليم|بــــر|حمد |هيم |بــــر|جر |ه ط|معتـــ دمي|علوم ج

65828 ي عىلي
محمد ممدوح مصطفى لفيوم|بــــ |د|

92|4o4 ز |حر| لوف|بــــو|محمد رجبــــ  ج|علوم سوه

5||8o3 ن|حمد سمح|د سيد |محمد يىحي فؤ |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

8oo272 ن|لسم|ن |ء حمد|حبــــيبــــه عل ن|سو|بــــ |د|

28o97 ده|ن عبــــ|لد مصطفى شعبــــ|خ ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

4|o768 هيم|بــــر|ن |هيم زيد|بــــر|حمد |يتـــ | ي طنط|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
|ئ 

836894 حمد محمد|م |تـــ عل|ي| تـــ|لبــــ|دي ط|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن

887o6 ل|لع|بــــ عبــــد |لوه|م محمد عبــــد |حس لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

7736|| ن محروس|ن محمد سليم|مروه سليم زيق|لزق|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|
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52||62 لخطيبــــ|ء شحتـــتـــ قنصوتـــ عىل |وف لشيخ|عه كفر |زر

|2738| يف حسن عىلي مريم رسر ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

352384 د محمد|لجو|يتـــ سعيد سعد عبــــد| لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

252|4| مه عطوه موىس عطوه|س|ء |حسن شمون|نوعيتـــ فنيه 

687o86 ى عبــــد  ى عبــــده|م حسي  لجليل حسي  لمنصوره|ره |تـــج

75o743 لسيد|حمد محمد عزتـــ | هره|لق|ج طبــــيع |عل

7o42o3 محمود مجدى مرتـــضى عىل زغلول لمنصوره|ره |تـــج

55857 در|لق|مريم محمد محمد عبــــد  لمبــــكرتـــ ج بــــنى سويف|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

68oo44 ى سيد |لسيد |لسيد |ره |س حمد|مي  لمنصوره|ل |طف|ض |ري

836559 لجبــــىلي يوسف|د محمد |رحمه فؤ ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

4494o4 ى هلل| |فتـــ لويز عط|ر| مي  |ره طنط|تـــج

69o585 لعظيم طه|بــــ عبــــد |محمد مه لمنصوره|حقوق 

82536o حمد|لموجود |دل عبــــد|ء ع|رس| دي|لو|ج جنوبــــ | رتـــ قن|تـــج

884|78 ى محمد محمد عبــــد هلل  |حسي  سيوط|حقوق 

42934 يف|ء عمر محمد فضل |شيم لشر هره|لق|طبــــ 

56995 ي| رن
محمود محمد مصطفى ريتـــ بــــبــــنى سويف|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |

|4|782 حمد حسن عويس|مصطفى  هره|لق|ره |تـــج

855585 ن|جر محمد فولي رسل|ه د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

633|5 ئى محمد|لرحمن محمود عن|عبــــد ره بــــنى سويف|تـــج

85|||o لح محمد|محمد خرصى ص دى جديد|ئ  فرع و|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 

|58722 ندى محمد سنوىس منصور ن|بــــ حلو|د|

5|865o ري|ر هو|لستـــ|ء سعيد محمود عبــــد|أسم بــــ دمنهور|د|

2|9356 ى|لدين |ح |حمد صل|مح |مجد س| مي  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

7|7362 تـــ محمد حربــــى|ح فرح|ء صل|ل| لمنصوره|عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

755537 حمد محمود عىل|يىح  زيق|لزق|حقوق 

499945 لعزيز عسكر|ل مجدى عبــــد |من ي |
لعريش|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o283o لمغيثــــ |حمد عبــــد|لرحيم |ء عبــــد|ند ج |تـــمريض سوه

7||369 |هيم |بــــر|هبــــه طلبــــه 
ى
لدسوق معتـــ بــــور سعيد|بــــ موجه ج|نتـــس|ره |تـــج

|45o4 بــــى|لشه|حمد عمر مصطفى |عمر  هره|لق|حقوق 

897452 لسيد |ن |ن رضو|ده رمض|عبــــ سيوط|عه |زر

Thursday, September 6, 2018 Page 18248 of 18226



رقم الجلوس اسم الطالب الكلية

|25332 وق مجدى محمد محمد  نور|رسر ى شمس هندستـــ عي 

2256| ي حسن بــــكري|محمود ص
ى
ق ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

645o|9 لزند|هيم |بــــر|لسيد |آيه  |حقوق طنط

25622o ف مني  محمود |محمود  وى|لعبــــس|رسر ى  لمنوفيتـــ|لكوم ج |علوم شبــــي 

56375 حمد|هيم هريدى |بــــر|محمد  ره بــــنى سويف|تـــج

5|3656 ى ك|لمل|ن سمي  عبــــد|سليم| مي  تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

5438|| مر|لمقصود عطيه ع|مر عبــــد |حمد ع| تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

692|2 ى هل|ي ل عىل سعد|سمي  لفيوم|حقوق 

754663 ى مبــــ ى|نسمه حسي  رك حسي  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|عه |زر

6343o9 هيم سليم عىلي|بــــر|طمه محمد |ف زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

|25oo6 ل مصطفى حسن|عىل كم ن|حقوق حلو

6o9977 ى سل|لر|لم عبــــد |لحميد س|عبــــد  م|زق حسني  |تـــربــــيتـــ طنط

44o333 لسيد حسن بــــسيوئى| |ند |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 
لشيخ

|67552 ي فرج |جورج عص
هلل|م لطفى دى قسم علوم|لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|

سبــــ| ح

227o78 حمد رزق مصطفى|محمود  |رتـــ |لتـــج|ريتـــ و|د|ل|لي للعلوم |لع|
مس|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|لخ

373894 حمد|ر سيد |هلل مختـــ|عبــــد |بــــنه| هندستـــ شبــــر

547|85 دتـــ عىل مصطفى|يتـــ حم| |تـــ |لمعلوم|آللي ونظم |سبــــ |لي للح|لع|
ريتـــ بــــأبــــي قي |إلد

592|o لحميد طه|خلف محمد عبــــد  ضتـــ بــــنى سويف|علوم ري

493638 م محمد خليل|عمر حس |ره طنط|تـــج

4o983 ر|لمجيد فرج عم|سمر عبــــد  ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

7875|8 نسمه محمد محمد جوده عطيه ستـــه زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

69586 ر عىلي|لد عم|ر خ|عم ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

37|486 رص|د ن|ن عو|مه عثــــم|ء سل|نجل تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

3|6283 ن عىل|لبــــىه سليم|ندى فتـــىح  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

24696| لطويل|هيم |بــــر|حمد |عىل  ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

6|9685 ي |ن |بــــ رمض|رح
ى
بــــ|لحط|لدسوق ط |ل ج دمي|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ ش

تـــ|لبــــ|ط

54267| ر|لنج|مل محمود |هند حمدى ك سكندريه|ل|علوم 
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7o8286 لق عوض عىل|لخ|لق عوض عبــــد |لخ|عبــــد  لسويس|هندستـــ 

8o4|22 شم|ح ه|لفتـــ|رون عبــــد|حمد ه| ي|ل للهندستـــ بــــ|لع|لمعهد |
|لمنى

6o|483 تـــ|محمد مصطفى مصطفى حبــــيبــــ بــــرك ط|معتـــ دمي|بــــ موجه ج|نتـــس|بــــ |د |

693|8o بــــ محمد محمود|لوه|لد عبــــد |زم خ|ح لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

86|822 لرحيم|رص محمد عبــــد|بــــ ن|رح ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

428969 |لبــــن|للطيف |ء فتـــىح عبــــد |نجل |بــــ طنط|د|

2|2243 تـــ|محمد ممدوح فوزى عزبــــ بــــرك تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

6283|7 حمد|لسيد محمود محمد |محمود  كتـــوبــــر |6ل للهندستـــ |لع|لكندى |لمعهد |

8458oo حمد|مل |حمد ك|ء |لىمي ي صىح 
ن|سو|معهد فنى

2|4o8| ى محمد|لدين |ل |ده محمد جم|غ مي  ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

248886 نور صقر|دل |ع| نور لمنوفيتـــ|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

366297 بــــ|هيم محمد خط|بــــر|يتـــ | كتـــوبــــر |6عيه |جتـــم|لي خدمه |لع|

63o3|9 وى|س هند|حمد محمد محمد عبــــ| زيق|لزق|ره |تـــج

257|7| لصعيدى|لحميد محمد |مينه عبــــد| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

332|7| لم صبــــيح|دل س|ر ع|نو| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

6o4263 ن|بــــ عيد محمد مرو|لوه|ن عبــــد |مرو |ضتـــ طنط|علوم ري

922||| ى |ئيل بــــش|م مجدى ميخ|بــــر| ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

45894 ن سمي  محمد حسن|يم| لجديد|دي |لو|عه فرع |زر

377o3 حمد|مل فتـــىح سعد |ك هره|لق|علوم 

49528o زق أحمد قنديل|لر|محمد أحمد عبــــد  ره دمنهور|تـــج

826825 ه فوزي عبــــده عبــــد لعظيم|مني  ي قن|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
دي|لو|ج | ئ 

24||7| يوسف محمد عويس سيد هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

93738 لح|ل محمد ص|ح جم|صبــــ ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

2659|9 ر|لحميد فهيم نص|عمر فهيم عبــــد |ن طنط|سن|طبــــ 

2o9o4 م|م فيصل محمد عل|سل| هره|لق|ره |تـــج

|6327| ن|سلىم محمد فهىم عرص هره|لق|عه |زر

778646 م|لسل|بــــر عبــــد|محمد محمود ص زيق|لزق|بــــ |د|

246883 ى|هيم |بــــر|هيم مصطفى |بــــر| وى|لجي  ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

523964 ورى خليفه|لسيد مغ|لدين |م |محمد عص سكندريه|ل|حقوق 

4o5587 حمد محمد نصي |يمن |روى | لشيخ|أللسن كفر |كليتـــ 

6oo63o لبــــدوى|حمد ربــــيع زغميم سليم | |بــــ طنط|د|
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24824 لسيد عيس جودتـــ متـــولي|طمتـــ |ف |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |
لجديدتـــ

883479 هلل محمد  |مه مخيمر عبــــد|سل ي|دق |حتـــ وفن|ىسي
|لمنى

28|885 ف جيوىسر |سعيد  حمد|رسر ي |
لكبــــرى|لمحله |رى بــــ|لتـــج|لفنى

64|632 ده|لعزيز عىلي حم|لرحمن عبــــد |ره عبــــد |س زيق|لزق|بــــ |د|

|44|7 بــــو ستـــيتـــ|كف محمد |حمد ع|نسيه محمد |بــــ ن|صيدله حلو

8|7889 ه  هد|يمن محمد مج|ني  ي|بــــ |د|
|لمنى

4|o466 لبــــيوم|لسيد عىل |محمد مجدى  |بــــ طنط|د|

27o95 يم محمود|لد|م عبــــد |بــــرين س|ص لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

638843 هلل قدوس|هيم عبــــد |بــــر|ل عىل |جم| ر|ي زيق|لزق|بــــ |د|

4|89o7 لح|ىط ص|لع|هر عىلي عبــــد |حمد ط| ي كفر |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لشيخ|ئ 

5ooo| سيد| لعل|بــــو |متـــ |س|سل |بــــ بــــ بــــنى سويف|د|

82|7oo د فكري وهبــــه|دي عم|ش ي صىح بــــنى سويف
معهد فنى

489333 لرحيم|هلل عبــــد|لرحيم عبــــد|عزه عبــــد سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

|72299 لحميد|حمد عبــــد |م محمد |هش تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجه ج|نتـــس|حقوق 

785688 ن|حمد عىلي|مروه نرص  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

4o2344 فتـــ محمد يوسف|دل ر|تـــ ع|ي| سكندريه|ل|بــــ |د|

33|266 رق عىل عبــــده مسعود|ط| عل |حقوق بــــنه

27o688 حمد مصطفى نشأتـــ|ن |حمد سليم| ى |د| لمنوفيتـــ|لكوم ج |بــــ شبــــي 

685|29 عيل|سم|تـــه |ء عبــــده حمدى شح|سم| لمنصوره|بــــ |د|

446225 محمد يس محمود محمد قطبــــ ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

52985o لسيد|لسيد محمد |عمرو  ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

26354| حمد|ر حسن |لغف|هبــــه طلعتـــ عبــــد ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

682o63 ى |ي ف عبــــد |سمي  مه|ل سل|لع|رسر لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

4o8427 حمد غنيم|حمد محمد | |بــــ طنط|د|

2|2953 غزل مصطفى سيد حسن ن|حقوق حلو

32o|83 محمود محمد محمد عزبــــ محمد لعلوم|ليتـــ و|ل|تـــ |سبــــ|سيتـــ للح|لعبــــ|معهد 
سبــــتـــ|ش مح- ريتـــ |لتـــج |

89|289 ن |م يحن  محمود رضو|هش سيوط|ضه |ري/تـــربــــيتـــ

36o499 ء حسن محمد رجبــــ محمد|سم| |علوم بــــنه

|56666 ن حنفى بــــدر محمد|مرو ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 
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|64264 ل خليفتـــ|ربــــ كم|مصطفى مح لمقطم|رتـــ |لي شعبــــتـــ تـــج|لع|لجزيرتـــ |

485|86 رق مصطفى محمد عيد|تـــفى ط سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

75|457 ى  ي|لفر|هيم محمد |بــــر|حني  رج  صيدلتـــ بــــورسعيد

53o2|5 ه محمد حسن عىل | لبــــهلول|مي  بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

494|o مي|محمود تـــه| م زكري|بــــتـــس| ي صىح 
بــــتـــ|مبــــ|معهد فنى

262594 لفتـــوح طه|بــــو|تـــم |محمد ح لهرم لنظم|لمتـــطوره بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم |

335226 لشيخ|لسيد |ن محمد محمد |رو ى شمس|د| بــــ عي 

4398o7 لمنعم|ء حسن محمد حسن عبــــد |ل| لشيخ|بــــ كفر |د|

683o|6 ف|ندى  حمد رزق رزق رسر لسويس|معتـــ |ره ج|تـــج

|3|o35 يف يىحي عبــــد  هر|لط|دى محمد |له|رسر ن|ضتـــ حلو|علوم ري

|3|266 لمعىط محمد حسن|هيم عبــــد |بــــر|دهم | هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

8|o973 حمد محمد|عىلي | نور ي|بــــ |د|
|لمنى

862||o ي صموئيل فؤ د مجلع|شي  دى|لو|ج جنوبــــ | بــــ قن|د|

9|3o37 ه عىلي |لل|ضى عبــــد|م ر|سل| دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

639544 ي|ر
ى عطيه محمد عىل| ئى أمي  زيق|لزق|نوعيتـــ موسيقيه 

6||938 ى حسن |يم| لعزبــــ|لسيد |ن حسي  هره|لق|صيدله 

2|68o7 لحميد حسن|د عبــــد |لعزيز فؤ|ندى عبــــد ى شمس| لسن عي 

44|6oo لبــــسوم|حمد |حمد |ل عيد |س لشيخ|معهد فنى تـــمريض كفر

|2oo85 لحميد رحيم|يز عبــــد |لدين ف|م |حس| دين ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

25ooo3 ف | |مه لدين|حمد محمد رسر ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

54624 حمد فرغىلي|رحمتـــ مجدي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

54oo42 تـــ محمد|تـــ متـــول بــــرك|حسن بــــرك ى طنط|تـــربــــيتـــ ري |ضيه بــــني 

7o299| ن|منى سعد محمود سليم لمنصوره|ل |طف|ض |ري

25996 ى محمود |ي هلل|لمجد عبــــد|بــــو|سمي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

26896| ر يوسف|لستـــ|ء سمي  عبــــد|رس| ى  لمنوفيتـــ|لكوم |تـــمريض شبــــي 

7832o3 عيل محمد|سم|لدين |ء |محمد بــــه عيليتـــ|إلسم|دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|

432242 هلل|حمد حسبــــ |ل سيد |جم| رن |نوعيتـــ فنيه طنط

353|32 حمد عطيه محمد عطيه| ى شمس حقوق عي 

774576 لليس محمد خليل|حمد | |ء زكري|ل| زيق|لزق|عه |زر

69o343 لحميد محمد|لحسينى عبــــد |ر |كن لشيخ|ره كفر |تـــج
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499756 رى|لبــــ|ل محمد عبــــد |ر جم|من بــــ موجه دمنهور|نتـــس|ره |تـــج

|78255 حمد|ه |لل|حمد مفضل عبــــد | لفيوم|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

|59o65 لىح حسن|عمرو فتـــىح عبــــد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

249562 ى|لسل|يه محمد محمد عبــــد| م حسي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 

2|2|8 م|م|دل |هدير عمرو ع ن|تـــربــــيتـــ حلو

685638 ى هل حمد|ل سيد |هدير محمد حسني  ي |
لمنصوره|رى بــــ|لتـــج|لفنى

8847o3 ى |د فرج تـــوفيق بــــش|عم ي صىح 
سيوط|معهد فنى

|2||99 بــــ سعد حسن|يه|محمد  هره|لق|عه |زر

8939o9 ف خليفه |لرحمن عىل خل|عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري سيوط|ضيه بــــني 

|7288 وى|لبــــرتـــ|حمد |كرم مصطفى |عمر   أكتـــوبــــر علوم 6ليوم |ر |خبــــ|ديميتـــ |أك
ي|إد ى ريتـــ إنجلي 

347852 هلل سعيد عىلي محمد|عبــــد ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

836962 ي عبــــده ج
حمد|لربــــ |د |مصطفى ي صن. تـــ.ك

ى|ع نجع حم|فنى دى بــــني 

|22728 عمر محمود مصطفى محمود |تـــ |سبــــ ونظم معلوم|لي ح|لع|لجزيره |
لمقطم|بــــ (شعبــــتـــ نظم)ريتـــ |د

68o974 د|ل ج|لسيد رجبــــ جل|كريم  لمنصوره|ره |تـــج

3384o4 حمد|لغنى سيد |محفوظ عبــــد| رند |بــــ بــــنه|د|

438743 ي|محمود بــــسيوئى بــــسيوئى 
|بــــو دئى |ئ  ج كفر |لدو|لتـــصنيع |لصيدلتـــ و|كليتـــ 

لشيخ

262294 هيم|بــــر|هيم حسن |بــــر|هيم محمد |بــــر| ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

823295 دي عىلي حسن|عبــــي  ن ي|تـــمريض 
| لمنى

54663o حمد زلط|م |م عص تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

783|56 عمرو محمد عىل مرىس تـــ|عيليه ج قن|سم|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج
لسويس |

5|3229 لعبــــد|هلل |ح عبــــد |لفتـــ|ل محمد عبــــد |بــــل سكندريه|ل|طبــــ 

46o825 ه يف محمد محمود خي  محمد رسر |صيدله طنط

7o|769 ي
ريمون سمي  جورج | فرجينى زيق|لزق|بــــ |د|

|48oo4 وي|لتـــط|حمد محمد |عمر  ن|بــــ حلو|د|

|535o3 ي محمود محمد مروه خي  لقديمه|ريه بــــمرص |لسكرتـــ|رتـــ و|إلد|

283885 ج|لصغي  محمد سيد فر|محمد  ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

498|43 لدهبــــى|حمد |حمد |حمد |ندى  ل ب|طف|ض |ري.تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش
ريتـــ ج دمنهور|لنوبــــ|ــــ

8o66|9 حمد|لمهدي |رص محمد |لن|يه عبــــد| ي|نوعيتـــ 
|لمنى
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7o5996 لمجيد|حمد عىل عبــــد |لد |مريم خ لمنصوره|عه |زر

754595 حمد مرىسي|نىه نرص  عيليه|سم|ل|تـــربــــيتـــ 

|5|236 ي|ر
ى| ئى سيد فكري حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

43882o حمد|هيم |بــــر|حمد حمدي |حسن  لشيخ|بــــ موجه كفر |نتـــس|ره |تـــج

34756o وي|لمحل|رس محمد مدبــــول |محمد ي |حقوق بــــنه

78o587 هيم|بــــر|ء عىل |زن عل|م لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

24oo4| ى|حمد محمد | حمد حسي  هره|لق|ره |تـــج

45|8| بــــ|لتـــو|ن عبــــد |هبــــتـــ جوهر رمض ن|تـــمريض  حلو

3o739 |حبــــيبــــه 
ى
حمد حنفى دسوق هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

8626|| حمد|لسيد |دل |محمد ع ي|لمل|علوم  ء ج بــــنى|لفض| |حتـــ وتـــكنولوج 
 سويف

82o3o6 حمد محمد|مي  عمر | ره بــــنى سويف|تـــج

5o2895 يف ح ر|لنج|لمرصى |مد محمد |سلىم رسر سكندريه|ل|عه |زر

524823 م قطبــــ|لسل|هيم عبــــد |بــــر|أحمد محمد  ي|لع|إلسكندريتـــ |معهد  | لي للتـــكنولوج 
تـــ|بــــسموحتـــ بــــمرصوف

832653 حمد|ن خليفه |د حمد|زي دى|لو|معتـــ جنوبــــ |ج| علوم قن

259248 ى محمد نرص |ي حمد|سمي  تـــ|د|لس|معتـــ |طبــــ بــــيطرى ج

684338 زى|رق فوزى ذىك محمد حج|ندى ط لمنصوره|تـــربــــيتـــ 

2732o6 هلل|هر عبــــد|لسيد ز|محمود  ن | رمض10رتـــ |لي إد|لع|لتـــكنولوج  |
بــــمرىس مطروح

333o|4 لمجد غنيىم|بــــو |س |حمد مجدى عبــــ| ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

85o23 حمد|هيم |بــــر|يه مصطفى | بــــ بــــنى سويف|د|

689o67 |لبــــ|ن عبــــد |ق محبــــ يون|سح|
ى
ق لمنصوره|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

8|34|9 لس ن هيم|بــــر|دي فرج |كي  سيوط|ره |تـــج

|5|948 ل|لع|ر محمود عبــــد |لستـــ|ء عبــــد |لىمي ن|صيدله حلو

25o2|9 ي|لعن|هدير فهىم محمد 
ئى ى |قتـــص| ل شبــــي  ى لكوم ج منوفيتـــ|د ميى

272|7o حمد محمد|ء عزتـــ |ل| قرص|ل|فنون جميله فنون 

435oo7 لرءوف فليفل|ن عبــــد|أحمد عدن سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

45|323 لمرشدى|لرحمن |لرحمن شفيق محمد عبــــد|عبــــد ي|معهد ع لشيخ|كفر | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

628|5 ي|لتـــ خميس مبــــروك عبــــد |ه
لغنى بــــ بــــنى سويف|د|

|28294 وى محمد|لشبــــر|هيم |بــــر|يوسف  ن|صيدله حلو

694784 ى|له|ره حسن عبــــد |س دى محمد حسي  لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 
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6|5584 وى|لمغل|لحفنى |هيم |بــــر|م |حس ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

522836 ف محمد صل|هديل  لعزيز قطرى|ح عبــــد|رسر بــــ دمنهور|د|

263484 لجمل|لرحيم |ح عبــــد|لفتـــ|م عبــــد|عص| عل |ن طنط|سن|طبــــ 

||93o7 ر|حمد محمود نو|لحميد |عمر عبــــد  وق |لي هندسه مدينه |معهد ع لشر
تـــ|بــــمرصوف

49823o ضى|ل ر|لع|ل محمد عبــــد|ء كم|دع تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

423||7 لم|م محمد س|لسل|لدين عبــــد|ء |عمر عل سكندريه|ل|بــــ |د|

92236| ى محمود عبــــد هلل  |لعليم ضيف |حسي  ي صىح سوه
ج|معهد فنى

57842 ن|م حسن محمد عثــــم تـــربــــيتـــ بــــنى سويف

22o844 مجدى محمود محمد| لي|د ن|تـــربــــيتـــ حلو

52587o لم عىل عشيبــــه|لم س|حمد س| |معتـــ كفر |تـــ ج|لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لح|كليتـــ 
لشيخ

647883 س|ح صبــــرى عبــــ|لفتـــ|يمن عبــــد |س |عبــــ زيق|لزق|حقوق 

7|o37o ه  ى|ني  حمد محمد محمد حسي  ي صن. تـــ.ك
ع بــــور سعيد|فنى

267678 لعليم|عمرو مصطفى غريبــــ عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

493677 دل محمد كسبــــتـــ|هيم ع|بــــر| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

6o2|3| بــــوجمره|لغنى |لزغبــــى عبــــد|سمر  لمنصوره|علوم 

286o4| ن|د محمد عثــــم|رثــــ حد|لح| ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

575|8 بــــو زيد محمد|روق |ف| دين بــــ بــــنى سويف|د|

528|79 لنبــــي|حمد خميس غنيم محمد عبــــد| ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

8|8o85 لي|ل غز|سعد محمد هل حقوق بــــنى سويف

7284| حمد جمعه|حمد عطيه |ن |حن لفيوم|عه |زر

25|48 تـــتـــ|مي نور محمد شح هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

44562| لسيد بــــيوم|محمد أحمد  لشيخ|بــــ كفر |د|

8997o4 لرحيم عىلي |ء عىل عبــــد|عل ي |
ج|رى بــــسوه|لتـــج|لفنى

||8o7| له|ن طبــــ|د سليم|هلل محمد مر|هبــــتـــ  ى شمس|نتـــس|ره |تـــج بــــ موجه  عي 

885866 هلل محمد  |د |بــــر ج|ء ص|عىلي سيوط|ره |تـــج

25o535 لسيد|طف مصطفى |منيه ع| ى كوم ج  |نتـــس|ره |تـــج |بــــ موجه شبــــي 
لمنوفيتـــ

456|96 مد|دى ح|لدين محمد عبــــ|ء |ريم عل سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

853372 عمر مدحتـــ محمد طه ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

224o29 ء محمد سيد محمود|دع ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج
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338428 ين ط ى عمر|رسر ن|رق محمد حسني  |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

842|24 محمد يشي محمد عىلي ن|سو|لطبــــيعيتـــ ج |رد |لمو|عتـــ و|لزر|

6o2437 ى|ده |طمه حم|ف لسيد حسي  |بــــ طنط|د|

23932 حمد|حمد محمد محمود |ريم   |6م |إلعل|لدوليتـــ لعلوم |ديميتـــ |ألك|
كتـــوبــــر

254455 ل|لجم|لد فوزى |يه خ| تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

869|o7 ي|ر
فتـــ فتـــىحي جوهر|ر| ئى ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

785o6| ل|لع|لح عبــــد|حمد ص|ره |س لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

29645o حمد|حمد يىح سيد |حمد سيد | تـــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى ريتـــ بــــأوسيم جي 

|2536o ن|حمد محمود محمد عثــــم|محمود  ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

68o|o2 لىح|بــــر محمد عبــــد |لدين ص|محمد مىح  لمنصوره|هندستـــ 

495754 حمد|لسيد |حمد |لرحمن |عبــــد عي شعبــــتـــ تـــسويق دولي|ون زر|لي تـــع|معهد ع
لخيمتـــ| | شبــــر

498||| ح غريبــــ خليفتـــ|ء صل|لزهر|طمتـــ |ف |د |دق و إرش|لفن|حه و|لي للسي|لع|

جي بــــأبــــي قي |لسي

6|2|6| لسيد مصطفى درويش|دل |هلل ع|عبــــد لمنصوره|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

||9828 فتـــىحي حليم| يىلي|ريو |م ى شمس|تـــج ره عي 

2279|9 دق|لسعيد ص|صفوتـــ | ر|ي ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

8|8676 ي عبــــد|ف
ي شيىمي|طمه مصطفى

لغنى سيوط|عه |زر

7o748o |لحم|دل لطفى عىل |هلل ع|منه 
ى
ق لمنصوره|حقوق 

239642 ل يوسف عفيفى|بــــ جم|يه|ء |ل| هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

42743o طف مرع محمد مرع|حمد ع| |طبــــ طنط

79|886 لشوج |حمد محمود |لسيد |ء |شيم ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

|49533 لصمد|لصمد عبــــد |رضوى حسن عبــــد  ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

624226 ر|لغف|ىط عبــــد |لمع|بــــو |ئل |مجدى و ي صىح ري
ضه بــــور سعيد|معهد فنى

33|49 حمد|ء رجبــــ عيد |رس| ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

79o38| حمد|ن محمد سيد |يم| لسويس|معتـــ | تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه ج

|345o2 رق محمد محمد|ن ط|نوره ي|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|
|لمنى

8|57o5 ي|ره ششن عبــــد|س
لعظيم مصطفى ي|لعلوم |ر |د

|لمنى

45299 حمد|حد |لو|حمد عبــــد |محمد  هره|لق|ره |تـــج

765|64 حمد عىل عيد|م |د عص|زي بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد
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26|632 ى |بــــ مجدى مصطفى ي|مه ج|لصبــــ|سي  تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

35|723 لشيخ|ء محمد محمود عىل |ن عل|مرو ى شمس| ضتـــ|ري/لسن عي 

|496o3 م|لسل|هر عبــــد |لظ|م محمد عبــــد |بــــتـــس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

646486 طر|لمهدى خ|مد عىل |محمد ح لشيخ|هندستـــ كفر 

676847 م بــــوس|يس جميل س لمنصوره|بــــ |د|

764523 ي عبــــد |لسيد ك|حمد |
لموجود|مل مصطفى ره بــــور سعيد|تـــج

639|78  |هيم |بــــر|حمد |
ى
حمد|هيم |بــــر|لدسوق لفيوم|عيه |جتـــم|خدمه 

73425 مون لطفى|ه محسن م|م بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

7|7872 مصطفى يوسف يوسف عىل حمزه عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

838o|6 لشهيد|يمن وهيبــــ عبــــد| |بــــول ج|ره سوه|تـــج

536o5| معتـــز ممدوح يوسف محمد ى |تـــربــــيتـــ ري سكندريه|ل|ضيه بــــني 

84o33 ى محمد|سل| م محمد حسي  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

249339 |لنج|بــــو|لعزيز |طمه يوسف عبــــد|ف ى  لمنوفيتـــ|معتـــ |لكوم ج|طبــــ شبــــي 

633|5| تـــ|لسيد محمد محمد بــــرك|ء |رس| زيق|لزق|صيدله 

3|73|2 محمد حسن  عمر حسن ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

345264 لرحيم|حمد عبــــد|د |د عىل زي|عىل زي ريتـــ قسم |ألد|لي للعلوم |لع|دى |لو|معهد 
ل|عم|رتـــ |د|تـــسويق و

428828 بــــ|لهبــــ|هيم |بــــر|حمد |هلل محمد |عبــــد ى |زر لمنوفيتـــ|لكوم ج |عه شبــــي 

92472| ل |لع|لحليم عبــــد|يه مرزوق عبــــد| ج|بــــ سوه|د|

639327 خلود محمد رجبــــ عبــــده زيق|لزق|بــــ |د|

6o4|4 طمه وجدى عىل يسن|ف حقوق بــــنى سويف

3|3788 ى زىك |ي هيم زىك|بــــر|سمي  دق|حه وفن|لي شعبــــتـــ ىسي|لع|أللسن |معهد 
 مدينتـــ نرص

2683o3 لجليل كروش|حمد محمد عبــــد| ي صىح بــــنه
|معهد فنى

858857 حمد|مه |لد سل|ء خ|هن ي|معهد ع ي| |لي هندستـــ وتـــكنولوج 
| |لمنى

لجديدتـــ

78||57 ل محمود|مصطفى محمد جم زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

32|657 ل|لع|لرحمن عبــــد|لرحمن عرفه عبــــد|عبــــد ى شمس|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح تـــ عي 

328768 م متـــول عفيفى|سل|محمود  |تـــ بــــنه|تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

422738 ن|محمد عىل محمد رشو سكندريه|ل|طبــــ 

5458oo لعزيز|بــــ سعيد محمد عبــــد|يه|هيم |بــــر| بــــ موجه دمنهور|نتـــس|بــــ |د|

246995 ىك|لج|ن |محمود حسن سليم ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 
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|23349 م|لسل|حمد عبــــد |رس |حمد ي| ى شمس هندستـــ عي 

86245o ى|لحليم |تـــ عبــــد|مه عرف|س| مي  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

82o59| حمد حسونه محمود محمد| ى |تـــربــــيتـــ ري ي|ضيه بــــني 
|لمنى

4o|2|2 ف|لرو|لرحمن عوض بــــصيلتـــ عبــــد |عبــــد  سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

92|24| وديع محبــــ نعيم نرص   ج|عه سوه|زر

634546 دى|له|م محمد عبــــد|محمد س ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
زيق|لزق|ئ 

4o|358 هيم بــــخيتـــ|سلىم يحن  إبــــر سكندريه|ل|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

26o934 ه|هدير ن رص منصور شعي  تـــ|د|لس| تـــربــــيتـــ 

782o38 حمد|حد |لو|حمد عبــــد |رحمه  زيق|لزق|علوم 

7o2o98 حمد عقل|دى محمد |له|لرحمن |عبــــد  زيق|لزق|ره |تـــج

8o4957 ي|مريم 
حمد محمد مصطفى م بــــنى سويف|إعل

48|429 |ش|فتـــ فتـــىح فتـــىح عىل بــــ|ر سكندريه|ل|حقوق 

37o4o7 عيل|سم|متـــ حمزتـــ |س|محمد  لتـــ|ريتـــ بــــ|د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد | ى لميى

|55392 يه سمرى محمد يوسف| ى شمس|تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ عي 

|49966 هلل سيد|لد سيد عبــــد |عمر خ ى شمس|زر عه عي 

645o5 ح رجبــــ حسن طلبــــه|سم بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

475839 لسيد عىل|حسن محمد عىل  سكندريه|ل|حقوق 

3|3|6o ي|مد |د مصطفى ح|زي
لحنفى |بــــنه. بــــ م|نتـــس|ره |تـــج

262|23 ى خ وى عزبــــ|لد فرم|حسي  |ضتـــ بــــنه|علوم ري

85|49| ف محمد بــــيومي|ء |سم|
رسر سيوط|تـــمريض 

|453| هيم|بــــر|رس حسن |مح ي|س ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

84||o2 بــــر محمد|بــــ ج|لوه|م عبــــد|م| ى قن|تـــربــــيتـــ ري دى|لو|.ج| ضيتـــ بــــني 

764|9o وق محمود عىل محمد بــــخيتـــ رسر ي بــــور سعيد|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

83oo23 ي جم|م|
ضل سعيد|ل ف|ئى |ن فرع قن|عيه أسو|لي خدمه إجتـــم|ع

697785 حمد|ر جمعه محمد |من ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

36669 ى خ ده|ده محمد حم|لد حم|نرمي  ريتـــ بــــطموه |د|ل|ل للعلوم |لع|لمعهد |
تـــ ى جي 

|265o4 عيل|سم|حمد |سلىمي مجدي  ي |لمجمع | م|لسل|مل بــــ|لمتـــك|لتـــكنولوج 

3249o7 ى عبــــد|لرحمن |عبــــد |لبــــ|حمد حسي 
ى
ق ن|بــــ حلو|د|

|68278 ف فؤ|صدف  هيم|بــــر|د |رسر ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

296292 ى|م محسن حلىم متـــى| رتـــي  ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 
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553oo ين رمض ى عبــــد |شي  |لبــــ|ن حسي 
ى
ق بــــ بــــنى سويف|د|

7544|9 م محمد|لسل|ح محمد عبــــد |لفتـــ|مل عبــــد | سيوط|بــــ موجه |نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

2|7845 عىل محمد| مر محمد رض|ن تـــ|نور ن|ره ج حلو|فنون جميله عم

244726 د|محمد كريم فتـــىح ج بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

645463 ع|لرف|عىل محمد | ء رض|رس| |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

689787 ى زىك  لبــــيىل عطيه|زينبــــ محمد خي  لشيخ|هندستـــ كفر 

|57399 لح|ئى محمد ص|ء ه|سم| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

5o6669 ء فتـــىح محمد أحمد زغلول|هن سكندريه|ل| |ش|بــــ| بــــ|عه س|زر

4|9|o8 ل متـــول ندير|لع|لسيد عبــــد |لسيد محمد | لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

865357 ي عىلي |رح
عيل|سم|بــــ مصطفى س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

4o729| بــــ|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|سلىم محمد عبــــد  سكندريه |ل|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لي للسي|لع|
إيجوثــــ

79343 ل مصطفى|رس جل|مصطفى ي تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

65585 تـــ|مصطفى محمد محمد بــــرك  |6ل |تـــص|ل|م وفنون |عل|لي لل|لع|
كتـــوبــــر

445oo ن|رص محمد عصمتـــ نعم|ر ن|من دق |حتـــ وفن|لي ىسي|لع|عنتـــ |لفر|
لهرم|لمريوطيتـــ |بــــ

22698| ي سلم
يف مصطفى سنوىس رهوئى ن|رسر رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|

مس|تـــجمع خ

4822o2 لصعيدى|هيم |بــــر|لحميد خليل |محمود عبــــد  سكندريتـــ|ىسي |تـــربــــيتـــ أس

362249 تـــه|سحق عبــــيد شح|دي |ش رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

225o84 حمد محمد|م محمد |سل| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

677||o |ئ  شط|حمد رج|رق |يوسف ط لمنصوره|عه |زر

78o586 ن مرىس|لسيد حسنى بــــدر|لؤى  زيق|لزق|هندستـــ 

8o4838 ن|لرحمن بــــدر|حبــــيبــــه عىلي عبــــد ي|تـــربــــيتـــ 
|لمنى

2873o| ء نجيبــــ محمد|عل| رن ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

63||45 لسيد|ء محمد بــــحر |رس| زيق|لزق|بــــ |د|

778772 ى هيم جورج |بــــر| |در حن|ن| مي  زيق|لزق|تـــ |تـــ ومعلوم|سبــــ|ح

426||6 لحميد|لحميد محمد عبــــد|ء عبــــد|رس| سكندريه|ل|صيدله 

4oo8|8 ح|لفتـــ|هلل عىل عبــــد |د خي  |زي ي فرع مرىس مطروح|بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
ئ 

6|4646 بــــ عيس|لوه|بــــ عبــــد |لوه|عىل عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج

44273o در|لق|هيم عبــــد |بــــر|نىح  محمد محمد | لشيخ |عيه كفر|لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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266323 ي|ئى فكرى عبــــد|هبــــه ه
|لعليم دئى |بــــ بــــنه|د|

49569o حمد|تـــ فرج عىل |لشح|حمد | ى  لكوم ج منوفيتـــ|حقوق شبــــي 

762|4o روق محمد حسن|لرحمن محمد ف|عبــــد  ره بــــور سعيد|تـــج

239|o6 هر|لظ|ح محمد عبــــد|رضوى وض ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|عيه |جتـــم|خدمتـــ 

|28|7o كريم محمد محمد محمد ى شمس|د| بــــ عي 

3oo2| ل|لع|عيل حسن عبــــد |سم|ء |سم| هره|لق|لعلوم ج |ر |د

259263 لنبــــى قطبــــ محمد|طمه عبــــد|ف لشيخ|ج طبــــيع ج كفر |عل

7825|2 لمقصود عوض|د عبــــد |حمد فؤ|محمود  ى |تـــربــــيتـــ ري زيق|لزق|ضيه بــــني 

645347 حمد عيس|حمد |لخي  |بــــو |محمود  دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

|4o734 مر|محمود ممدوح محمد محمد ع ن|حقوق حلو

7648|3 سكندر|لسيد جندى |مريم عبــــد  بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

77|849 ه عص| ن|لرحمن حسن ري|م محمد عبــــد |مي  زيق|لزق|نوعيتـــ 

45297| نيس|حمد وهبــــه |محمد  |حقوق طنط

4644|8 ى عىل|لدين عبــــد |نسمه عز  لعزيز حسي  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

8624o7 ى|ج سل|ء حج|سم| م حسي  ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|بــــ |د|

4|o4o2 وى|لبــــنه|لحفيظ |حمد محمد عبــــد | |تـــربــــيتـــ طنط

7o7959 هيم محمود عىل عىل|بــــر|منيه | ي |بــــتـــد|تـــربــــيتـــ 
لمنصوره|ئ 

3|45o3 حمد محمد|حمد عمرو | ى شمس|نتـــس|بــــ |د| بــــ موجه عي 

52o429 لخدرج |هدير عىل عىل  بــــ دمنهور|د|

6|383o يف دي|ح ك|طمه نج|ف بــــ|مل رسر |طبــــ طنط

9o5828 ضى  |لر|لدين عبــــد|لدين محمد عز |عز  ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

622725 لحميد يس|ل عبــــد |تـــم هل|ن ح|يم| ط|ر دمي|ثــــ|

8|7o84 ى|رص محمد |لن|ه عبــــد|نج مي  ي|عه |زر
|لمنى

86577| نور محمد عىلي|ح |سم دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

22|62o لخول|لحميد |لسيد عبــــد|لحميد |عبــــد ن|علوم حلو

2999o3 ن|ن عىل سليم|يه سليم| ميتـــ شعبــــتـــ |لقط|تـــ متـــطورتـــ بــــ|س|لي در|ع
سبــــتـــ|رتـــ ومح|تـــج

265689 لرحمن حسن حسنى حسن|عبــــد |لتـــجمع |لي ش هندسيتـــ بــــ|لع|هرتـــ |لق|
لجديدتـــ|هرتـــ |لق|ول |ل

776|68 لعزيز|لعظيم عبــــد |لد عبــــد |منيه خ| زيق|لزق|لتـــأهيل ج |قتـــ و|ع|ل|كليتـــ علوم 

45|6|5 هلل تـــوفيق زهي  محمد رجبــــ|عبــــد  |بــــ موجه طنط|نتـــس|ره |تـــج
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6|5282 لمرىس|لمرىس |مه |س|مروه  حيتـــ |لسي|تـــ |س|ل للدر|لع|لمعهد |

ط|بــــدمي

42o2o2 ء محمد قطبــــ منصور عبــــده|لشيم| لشيخ|تـــ كفر |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري

857o6o ل محمد|ن محمد جم|مرو سبــــتـــ|ل ومح|عم|رتـــ |د|لي شعبــــتـــ |لع|طيبــــتـــ 
دى|لمع |

4|92|6 تـــه|بــــ مبــــروك محمد شح|يه|ء |سم| لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

8|23o4 هيم|بــــر|تـــه |حمد شح|م |هي ي|لعلوم |ر |د
|لمنى

7o7o47 لبــــيومي|لحليم |ح عبــــد |رفعتـــ رم ريتـــ شعبــــتـــ نظم |لتـــج|لي للعلوم |لع|لنيل |
منصورتـــ

547943 ى |رس |ن ي|يم| لبــــدوى|حمد حسي  ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

9o|2o9 حمد |د مصطفى |لجو|ن عبــــد|عمر ج|ر سوه|آلثــــ|كليتـــ 

789922 هيم|بــــر|مل محمد عبــــده | عيه بــــور سعيد|لي خدمه إجتـــم|لع|

792335 ى |لسعيد | لمقصود|لسيد محمد عبــــد|مي  |ل ونظم |ألعم|رتـــ |لي إد|لع|هرتـــ |لق|
ول|ل|لتـــجمع |تـــ بــــ|لمعلوم

79|38| لسيد عىل|لدين |محمد سيف  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

4|||6| وى|لغمر|ء مجدى فرج عىل |شيم |بــــ طنط|د|

2845o6 ن قطبــــ محمود|ء محمد رمض|ل| د|قتـــص|لي لل|لع|كتـــوبــــر |معهد 

7o7649 لحميد|م عبــــد |ن عزتـــ عل|يم| لمنصوره|بــــ |د|

|296|o م طلعتـــ قرئى ميهوبــــ|حس |د |دق وإرش|حه وفن|لنوعيتـــ ىسي|لي |لع|

جي مرص جديده|لسي

773498 هلل|جر خليفه محمد خليفه عبــــد |ه ي صىح 
زيق|لزق|معهد فنى

42377 س|لبــــس|ش |لغنى دمرد|ء صبــــىح عبــــد |رس| هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

3649o6 حمد|هلل |حمد عبــــد|مصطفى  ريتـــ |د|ل|لجديدتـــ للعلوم |هرتـــ |لق|معهد 
شعبــــتـــ )ول |ل|لتـــجمع |ل بــــ|ل|سبــــ |لح|و

(نظم

88279| يم  |لد|حمد عبــــد|ء عىل |ل| سيوط|تـــربــــيتـــ 

32o8o2 ى و|عمرو جم كد|ل عىل حسي  د |قتـــص|دى |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
سبــــتـــ|ره ومح|د|و

68579o د|وى ج|لبــــدر|يل عىل |هلل ن|منه  لمنصوره|بــــ |د|

887|83 فظ |لح|حمد عبــــد|محمد حلوى  سيوط|بــــ |د|

334486 بــــر|هيم ص|بــــر|مصطفى محمد  |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

897|69 ف محمد |كريم  هيم |بــــر|رسر ج|ره سوه|تـــج

83382 ل محمد|د جل|ء عم|ول بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|بــــ |د|

7859|6 لسيد مصطفى عيد|عمر سعيد  هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف
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234848 هيم|بــــر|لحميد |يز عبــــد|عمر ف هره|لق|حقوق 

4o532 م عىل محمد|حمد س| ن|عيه حلو|جتـــم|خدمه 

|56873 ي|بــــر|رص |محمد ن
هيم بــــسيوئى ن|تـــربــــيتـــ حلو

2|6943 ى عطيه|مريم  يف محمد حسي  حمد رسر ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

92466o س |حمد عبــــ|لد محمد |خ ضتـــ|ري/ج|تـــربــــيتـــ سوه

792877 حمد عىل|حمد عبــــده |هند  تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

57446 ح محمد|لفتـــ|ء رشدى عبــــد |نجل دق بــــنى سويف|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

8392| د|لجو|للطيف عبــــد|حمد عبــــد|وليد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|حقوق 

76897o ن عطيه|لم|سميه عيد س ي صىح 
عيليه|سم|معهد فنى

2295|| حمد|ن |م عثــــم|ء هش|سم| ي|لي |لع| رتـــ تـــجمع |إد| لكندي تـــكنولوج 
مس|خ

694892 فع|هيم محمد درويش ن|بــــر|محمد  لمنصوره|صيدله 

8o35o7 ديبــــ|بــــ مكرم |يه|بــــ |يوس ي|بــــ |د|
|لمنى

3362o6 ن محمد سيد منصور|نور ى شمس تـــربــــيتـــ عي 

356574 لدين|هيم محمد شمس  |بــــر|منتـــ طه محمد  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

476o96 روق عىل خليفتـــ|ئى ف|حبــــيبــــه ه |لعلوم |ديتـــ و|قتـــص|ل|تـــ |س|لدر|كليتـــ 

إلسكندريتـــ|سيتـــ ج |لسي

4|96o9 زى|لمغ|لم |لسعيد س|لسيد |حمد | لشيخ|تـــربــــيتـــ كفر 

78574o ل محمود عمر|يه جم| ريتـــ|إلد|تـــ |لمعلوم|لسويس لنظم |معهد 

47743| بــــ|حمد دي|حمد سعد | |عل سكندريه|ل|صيدله 

9o7698 حمد |لرحمن |محمد جعفر عبــــد ج|بــــ موجه سوه|نتـــس|حقوق 

439794 ى محمد |ي |لبــــن|هيم عوض |بــــر|سمي  لشيخ|ره كفر |تـــج

7o7|28 دل حسنى صديق محمد|يدى ع|ه لمنصوره|حقوق 

7637o9 لسيد|ل |حمد عىل كم|ء محمد |ل| بــــ بــــورسعيد|كليتـــ أد

2|3o34 لسعيد مصطفى|ن وليد |ريم|ن رتـــ  |تـــ ش إد|لمعلوم|سبــــ ونظم |لي  للح|لع|
مس|تـــجمع خ

863oo8 ى حر ن|محمد وزيري حسي  دي|لو|جنوبــــ | حقوق قن

368646 لعزيز محمد|لد عبــــد|لعزيز خ|عبــــد |حقوق طنط

223989 حمد|رس محمد |ي| دين دق |حه و فن|تـــ نوعيتـــ ىسي|س|لي در|لع|
ه ى جي 

7|278 ر|لرحمن عم|محمود هويدى عبــــد  بــــ موجه بــــنى سويف|نتـــس|ره |تـــج

369953 ى محمود غنيم سهي  سعيد حسي  س دقهليتـــ |ريتـــ بــــلق|د|ل|ل للعلوم |لع|

256864 ى محمد |ج لعيسوى|حمد |سمي  ى |نتـــس|بــــ |د| لكوم ج منوفيتـــ|بــــ موجه شبــــي 
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2652o5 ن|لحميد زيد|مصطفى سعيد مصطفى عبــــد  |بــــ بــــنه|د|

52738o لغنى أبــــو زيد|لكريم عبــــد |ريم عبــــد  ضتـــ دمنهور|علوم ري

5o3887 هيم محمد|بــــر|عىلي محمود عيد  لشيخ|بــــ موجه  كفر |نتـــس|بــــ |د|

6|24o5 ي
تـــه|ح شح|لفتـــ|هلل عبــــد |ح عبــــد|لفتـــ|عبــــد| دئى لمنصوره|ل |طف|ض |ري

8o5o25 ل|بــــتـــ غبــــري|كرم ثــــ|نىهي  ي|فنون جميله فنون 
|لمنى

686333 حمد محمد نوح|لسعيد |لرحمن |عبــــد  طبــــ بــــورسعيد

3282|5 هيم|بــــر|لسيد حسن |لرحمن حسن |عبــــد ى بــــنه|تـــربــــيتـــ ري |ضيتـــ بــــني 

62|792 ل حطبــــ|لع|سعد عىل عبــــد | نور ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 

لجديدتـــ|ط |بــــدمي

437|9o عيل محمد صقر|سم|ء محمد |ل| سكندريه|ل|صيدله 

2737|8 لحسن|بــــو |ن |لختـــم محمد عثــــم|منه رس | ن|ل ج حلو|رتـــ أعم|ره وإد|تـــج

645454 |لسيد عط|لعزيز |ليىل محمد عبــــد  لمنصورتـــ|تـــ |ضيتـــ بــــن|تـــربــــيتـــ ري

257o52 ليه|بــــو غ|لدين محمد |م |ره حس|س ى  لكوم|تـــربــــيتـــ شبــــي 

448975 لكومي|لسيد |هيم محمد |بــــر|محمد  ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

262|86 ى خ|م |سل| ى محمد أمي  طر|مي  |حقوق بــــنه

35879 ج |لح|حمد |لمجيد |سط عبــــد |لبــــ|ء عبــــد |دع
عىل

هرتـــ|لق|سيتـــ |د وعلوم ىسي|قتـــص|

685723 لمطلبــــ|ن عبــــد |لسيد محمد رمض|ء |دع لمنصوره|بــــ موجه  |نتـــس|بــــ |د|

8o|7|8 طه خلف طه جمعه ي|نوعيتـــ 
|لمنى

322|96 د محمد|محمد ج| لي|د ي |
لمطريه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

283687 لحق|د |هلل ج|حمد محمد عبــــد| ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|ره |تـــج

6oo|6o ر|لنج|لعزيز |حمد محمد محمد عبــــد| زيق|لزق|طبــــ بــــيطرى 

277779 دى|له|لحكيم عىل حسن عبــــد|مصطفى عبــــد ى |تـــربــــيتـــ ري ى شبــــي  لكوم|ضيه بــــني 

276784 ل محمد زنفل|محمد جم ريتـــ |هرتـــ تـــرجمتـــ ش علوم إد|لي ق|معهد ع
مقطم

3|4797 م يوسف يوسف|حمد عص| ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

48799| وتـــ|محمود نرص محمود محمد حل ي |
سكندريه|ل|رى بــــ|لتـــج|لفنى

|2497o ف حسن بــــهجتـــ|لرحمن |عبــــد  رسر دى نظم |لمع|لحديثــــتـــ بــــ|ديميتـــ |ألك|
ريتـــ|تـــ إد|معلوم

886987 ه ط رق حسن محمد |ني  سيوط|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون 

529|29 لحنش|لعزيز محمد |رس عبــــد|لعزيز ي|عبــــد ي|لي للهندستـــ و|لع|لمعهد | | لتـــكنولوج 
تـــ|بــــ لبــــحي 

787|75 حمد|لسيد |حمد |كريم  ي |
زيق|لزق|رى بــــ|لتـــج|لفنى
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6|9885 |هيم |بــــر|مريم محمد مىح 
ى
لدسوق ط|بــــ دمي|د|

5|97oo ع|لر|ن مصطفى |ن قطبــــ سليم|آيتـــ سليم |بــــ موجه طنط|نتـــس|بــــ |د|

6o9396 ن غنيم|لم شعبــــ|جح س|ممدوح ر تـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|تـــ و|سبــــ|لي للح|لع|
|طنط

8858|3 مل |ل ك|مل كم|مصطفى ك سيوط|ره |تـــج

429979 ح طلبــــه جنش|لفتـــ|هيم عبــــد|بــــر|لسعيد | لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

32|o99 عيل حمزتـــ|سم|رص |محمد ن ن|معتـــ حلو|لمطريه ج|هندستـــ 

6339o5 لحريرى|لعزيز|محمد مجدى محمد عبــــد  زيق|لزق|بــــ موجه |نتـــس|ره |تـــج

2537|| لكوع|بــــر |حمد محمد ج| ى ج|تـــربــــيتـــ ري تـــ|د|لس|معتـــ |ضيه بــــني 

|3o72o ف محمد |هيم |بــــر| هيم|بــــر|رسر ن|بــــ موجه حلو|نتـــس|حقوق 

432832 ح عبــــيد|لفتـــ|لح عبــــد |تـــفى ص ي صىح طنط
|معهد فنى

449|89 لسيد|لي |لغز|م محمد محمد |محمد هش |هندستـــ طنط

|54825 حمد|لدين محمد |تـــفى سعد  ى شمس|نتـــس|حقوق  بــــ موجه عي 

2|7326 مجد سيد مصطفى يوسف|ندى  ى شمس هندستـــ عي 

|5o52| لحفيظ|لعظيم عبــــد |محمد سيد عبــــد  يو| م15لي للهندستـــ بــــمدينتـــ |لع|لمعهد |

5|2499 ع|عىلي محمد ممدوح عىلي من سكندريه|ل|طبــــ 

8|o2o4 بــــ عىلي|لوه|لد عبــــد|عيد خ حقوق بــــنى سويف

27o354 ى  سعيد حسن حسي 
عمرو مصطفى ي|لع|لصفوتـــ |معهد  | لي هندستـــ وتـــكنولوج 

لقليوبــــيتـــ|بــــ

697758 لسيد محمد درويش|سمر  لمنصوره|نوعيتـــ 

24o|59 حمد|لمجيد |حمد عىل عبــــد| هره|لق|حقوق 

6oo558 ن|لحميد محمد سلط|رق عبــــد |ط |بــــ طنط|د|

63||23 رف|لدين محمد ع|ل |وعد كم زيق|لزق|بــــ |د|

687o39 لرحمن مصطفى|ن حسن عبــــد |يم| لمنصوره|بــــ |د|

33o836 زق نرص|لر|ندى نرص عبــــد |بــــ موجه بــــنه|نتـــس|بــــ |د|

754226 بــــ عبــــده عىل|لتـــو|ر عبــــيد عبــــد |مي لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|ره |تـــج

679o2 مل|هيم خميس فتـــىحي ك|بــــر| لعريش|لبــــيئيه بــــ|عيه |لزر|لعلوم |كليتـــ 

432773 ى كل|ن عبــــد |عدن| رش بــــ|لعزيز حسي  لشيخ|ن كفر |سن|طبــــ 

477655 ل متـــولي|ل هل|ر هل|من بــــ دمنهور|د|

352756 لمغربــــى|م محمد محمد |لسل|حمد عبــــد| |بــــ م بــــنه|نتـــس|حقوق 

||85|6 وز نجدى ح ز|فظ محمد در|ني  ى شمس حقوق عي 

632657 ى  ل|حمد محمد جل|نرمي  زيق |لزق|تـــمريض 
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6ooo82 يمن فتـــىح عيس|رؤى  |علوم طنط

268825 وى|لفيش|ن نرص محمد |يم| هرتـــ|لق|لمبــــكرتـــ ج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

7o86o2 لمغنى|حمد عبــــد |حمد حمدى | ي|لي للهندستـــ و|لع|تـــ |م|هر|ل| |لتـــكنولوج 
كتـــوبــــر |6 -

6|88o2 ىس|لعبــــ|ره محمد مؤمن |س ط|معتـــ دمي|تـــربــــيتـــ ج

369626 ي |عز 
متـــ|حمد ش|لدين محسن مصطفى |دق بــــمرص |حه وفن|لي ىسي|لع|لمرصي |

لجديدتـــ

4485|6 لشيخ عىل|حمد مرىس |حمد محمد رفعتـــ | |ره طنط|تـــج

268||| لسيد مشعل|لحميد محمد |عبــــد تـــ|د|لس|معتـــ |بــــ موجتـــ ج|نتـــس|رتـــ |تـــج

366||4 هيم|بــــر|ح |هيم صل|بــــر|بــــسنتـــ  ريتـــ |ونيه و إد|تـــ تـــع|س|لي در|معهد ع
تـــ بــــمرصوف|بــــ تـــ|لمني 

9|8343 حمد محمد |هيم |بــــر|محمد  ي صىح 
سيوط|معهد فنى

5||37o ف محمد عوض |حمد | هلل|رسر تـــ |سبــــ|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|لي علوم إد|ع
سكندريتـــ | ط 47ك (تـــ|نظم معلوم).ش

7777o8 م|لدشيش محمد ضي|م محمد أبــــو |مصطفى س زيق|لزق|نوعيتـــ 

4948o4 لطويل|ن محمد |عمر عرفه شعبــــ تـــ|د|لس|معتـــ |حقوق ج

2|783 بــــينى|هلل محمد لطفى |هبــــتـــ  لشر تـــ ى نوعيتـــ فنيه جي 

523|56 لخي |بــــو|لمطلبــــ |د عبــــد|حمد ج|كريم  سكندريتـــ|ل|ضتـــ |علوم ري

439897 س|هيم محمد عبــــ|بــــر|ء |ل| لشيخ|بــــ كفر |د|

6oo44 ء عرفه بــــكرى عىل|دع ي |
رى بــــبــــنى سويف|لتـــج|لفنى

272357 ن|لىح مهر|محمود محمد عبــــد ن|حقوق حلو

|76472 مل عصفور|ل محمد ك|مريم محمد جل هره |لق|عيه |لي خدمه إجتـــم|معهد ع
تـــ|بــــمرصوف

8338oo حمد|حمد حسن | |دين دي|لو|. ج| بــــ موجه قن|نتـــس|حقوق 

252775 د|ندى رزق عىل رد سيوط|بــــ |د|

7o4263 هيم|بــــر|لحميد |بــــر عبــــد |لسيد ص|بــــر |ص زيق|لزق|هندستـــ 

774|o8 مريم مرزق عدل زىك ى شمس طبــــ عي 

5o9299 م|فع بــــره|لش|فع محمود |لش|مصطفى  ي صن. تـــ.ك
سكندريتـــ|ع |فنى

5|8355 ى ي|ي حد محمد بــــدر|لو|رس عبــــد |سمي  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور

286|89 س عىل|هلل عىل عبــــ|عبــــد بــــ بــــنى سويف|د|

37347 دي|له|لسميع عبــــد|ده عيد عبــــد|غ هره|بــــ موجه ق|نتـــس|ره |تـــج

43229 ى|عبــــد  لرحمن محمد حسن عمر حسي  هره|لق|بــــ موجه |نتـــس|حقوق 

837o|9 مروه حمزه زهي  حمزه دى|لو|ج جنوبــــ | تـــربــــيتـــ قن
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6|2284 ل|لش|محمد حمدى محمد أحمد  |تـــربــــيتـــ طنط

6||o33 لقصي |ل فرج |رق جم|ط لمنصوره|علوم 

248oo7 لعزيز محمد مصطفى|لسيد عبــــد|ندى  ى |تـــج لمنوفيتـــ|لكوم ج |ره شبــــي 

853|24 ي|لبــــ|ح سيد عبــــد|دي صل|ش
ى
ق ي|صيدلتـــ 

|لمنى

25||8 لديىهي|هيم |بــــر|منى محمد مصطفى  سيوط|بــــ موجه |نتـــس|بــــ |د|

243o98 بــــر عىل محمد|محمود ص ي |
لروضه|رى بــــ|لتـــج|لفنى

||536o وى|لشن|حمد |لد |حمد خ| سبــــتـــ تـــجمع أول|لي تـــسويق شعبــــتـــ مح|لع|

545755 حمد جمعه عوض|حمد ممدوح | تـــه|لبــــ رغبــــ|لط|ستـــنفد |

222|88 لكريم|رق عفيفى عبــــد|يزه ط|ف ى شمس|نتـــس|بــــ |تـــ آد|لبــــن|كليتـــ  بــــ موجه عي 

334|53 لس سمي  تـــوفيق عزيز كي  ى شمس|زر عه عي 

|5o|94 ن|بــــر عثــــم|دهم سيد ج| هره|لق|حقوق 

224792 ف عبــــد|سم |بــــ ضى حسن|لر|رسر تـــ قسم |تـــ نوعيتـــ بــــ|لي درس|ع ى |لعلوم |لجي 
ريتـــ|لتـــج

848477 ي نش| تـــ نبــــيه شنوده|نىح  ن|سو|بــــ |د|

9||o32 ن حسن  |دق عثــــم|حمد ص| ج|عيه سوه|جتـــم|لي خدمه |لع|

344847 مه|مه محمود عىل سل|س|مريم  سيه|نوعيتـــ عبــــ

6732| ى ربــــيع محمد |ي ى عىل|سمي  مي  ن|سو|عيه |لي خدمه إجتـــم|لع|

822653 هلل مرىسي|ن طلبــــه عبــــد|نوره ي|تـــ |بــــن/ ضيه |تـــربــــيتـــ ري
|لمنى

3294|4 هلل|م محمد عبــــد|حبــــيبــــتـــ هش |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لفنون |كليتـــ 

7|236| ى|حمد |لسيد محمد | حمد حسي  لسيوف |دق بــــ|حه وفن|لي ىسي|لع|
ألسكندريتـــ|بــــ

82o4|o ي|ح يونس كيل|ده صل|غ
ئى ي|لمبــــكرتـــ |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |

|لمنى

5o829 هـيـم|بـــــر|كريم عـمـر مـحـمـد  ي سويف
هندستـــ بــــنى

348737 ص|لقص|ل محمد محمد حسن |ن جم|نوره |نوعيتـــ بــــنه

778|36 لحميد|لغيط عبــــد |بــــو |ل |محمد جم لسويس |تـــ |أللسن ج قن|كليتـــ 
ضتـــ|ري/عيليتـــ|سم|ل|بــــ

6|52o5 يمنى عمرو خليل مؤمن ط|معتـــ دمي|ره ج|تـــج

764227 رى|لسنبــــ|س |هيم عبــــ|بــــر|لرحمن |رودينه عبــــد  لسويس|تـــ |عيليه ج قن|سم|ل|طبــــ بــــيطرى 

922762 ده |لبــــدرى عوض حم|م |سل| ج|بــــ سوه|د|

22996| ن عبــــده|م عري|هيم هش|بــــر| ن|لمنيل ج حلو|دق بــــ|لفن|حتـــ و|لسي|كليتـــ 

28|337 ف محمد |عمر  ع|لسبــــ|رسر ميتـــ |لقط|لمتـــطورتـــ بــــ|تـــ |س|لي للدر|لع|
ريتـــ   |تـــ إد|شعبــــتـــ نظم معلوم
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